
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

છઠુ્ઠ સત્ર, ૨૦૨૦ 

તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
ગુરૂિાર, ૨૭મી ફેબુ્રઆરી, ૨૦૨૦ 

(પહેલી બેઠિ) 

જિાબ આપનાર માંત્રીશ્રીઓઃ 

(૧) માનનીય નાયબ મુખ્ય 

માંત્રીશ્રી 

: નાણાાં, માગગ અને મિાન, આરોગ્ય અને પકરિાર િલ્યાણ, તબીબી વિક્ષણ, નમગદા, 

િલ્પસર, પાટનગર યોજના 

(૨) માનનીય માંત્રીશ્રી : ઊર્જગ  

૧ 
નિસારી વજલ્લામાાં હાથીપગા રોગના નોંધાયેલા દદીઓ  

* ૨૧૬૮૩ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

નવસારી સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના કેટલા દદી 

નોંધાયા, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

નવસારી સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના નીચે મુજબના 

દદી નોંધાયા, 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ નોંધાયેલ િેસ 

૧ નવસારી ૨ 

૨ જલાલપોર ૨ 

૩ ગણદેવી ૩ 

૪ ચીખલી ૨ 

૫ ખેરગામ ૦ 

૬ વાાંસદા ૧૧ 

િુલ ૨૦ 
 

 (૨) નોંધાયેલ દદીઓને સારવાર માટે શી વ્યવથિા 

ઉપલબ્ધ છે, અને 

  (૨) હાિીપગા રોગના દદીઓ તેમના દદષમાાં કાયમી રાહત 

મેળવી શકે તે માટે સજષરી કરવામાાં આવે છે. તેમજ થવ માવજત 

અાંગેની તાલીમ તિા તે માટે જરૂરી સાધન સામગ્રી પુરી 

પાડવામાાં આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ 

માટે શા પગલા હાિ ધરવામાાં આવ્યા? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ માટે નીચે મુજબના 

પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યાાઃ-  

 હાિીપગા રોગના દદીઓની સવેલન્સ દ્વારા 

શોધખોળ અને સારવાર. 

 મચ્છર ઉત્પસ્ત સ્નયાંત્રણ. 

 રોગના દદીને થવમાવજત અાંગેની તાલીમ. 

 દદીઓની સ્વના મુલ્યે સજષરીની વ્યવથિા. 

 આરોગ્ય સ્શક્ષણની કામગીરી. 

--------- 
એચ-બી-૭૬૮  
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૨ 
આણાંદ અને અમરેલી વજલ્લામાાં સ્િાઇનફ્લુ, મેલેરીયા, ડેન્ગગ્યુ, ચીિુનગુનીયા અને િોંગોફીિરના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૨૬૦૦ શ્રી પુનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર આણાંદ અને અમરેલી સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર 
થવાઇન ફ્લુ, મેલેરરયા, ડેન્ગ્ય,ુ સ્ચકુનગુસ્નયા, કોંગો ફીવરના 
કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, 
સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર કેટલા વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને 

  (૨) પત્રક-બ મુજબ. 

 (૩) ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા સરકારે શી 
કાયષવાહી કરી? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 ડેન્ગ્ય,ુ મેલેરરયા, સ્ચકુનગુસ્નયા, તિા કોંગો ફીવરને 
સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા ફીવર સવેલન્સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જાંતુનાશક દવા છાંટકાવ કામગીરી, ઇન્ડોર 
ફોગીંગ કામગીરી અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ પ્રવૃસ્િ જવેી 
સ્વસ્વધ કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

 થવાઇન ફ્લુ અાંતગષત તમામ સરકારી સાંથિાઓમાાં 
થરીંનીંગ અને દવા મફત પુરી પાડવામાાં આવે છે. જ્યાાં 
થવાઇન ફ્લુના કેસ નોંધાય છે તેની નજીકની 
હોસ્થપટલમાાં આઇસોલેશન વોડષ  પણ ઉભો કરવામાાં 
આવે છે. 

 કોંગોફીવરના કેસો માટે પશુપાલન સ્વભાગ સાિે 
સાંકલન કરી પશુઓમાાં ઇતરડી નાશક કામગીરી હાિ 

ધરવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 

િહેરનુાં 
નામ 

આણાંદ(૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) આણાંદ(૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઇન 
ફ્લુ  

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગોફીિર સ્િાઇન 
ફ્લુ  

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગોફીિર 

આણાંદ ૧૦ ૯ ૦ ૦ ૦ ૬૧ ૬ ૧૪ ૦ ૦ 

ખાંભાત ૪ ૧૧ ૦ ૦ ૦ ૫ ૫ ૦ ૦ ૦ 

ઉમરેઠ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૧ ૧ ૨ ૦ ૦ 

પેટલાદ ૪ ૮ ૧૭ ૦ ૦ ૧૩ ૧ ૫૧ ૧૦ ૦ 

બોરસદ ૩ ૩ ૦ ૦ ૦ ૭ ૦ ૦ ૦ ૧ 

ઓડ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

બોરીયાવી ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કરમસદ ૪ ૨ ૦ ૦ ૦ ૧૩ ૧ ૦ ૦ ૦ 

સ્વધ્યાનગર  ૬ ૨ ૦ ૦ ૦ ૨૬ ૦ ૩ ૦ ૦ 

આાંકલાવ ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૧ ૦ ૦ 

સોજીત્રા.  ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૧ ૪ ૦ ૦ 

વજલ્લા િુલ 
(િહેર + 
ગ્રામ્ય ) 

૪૦ ૧૭૨ ૩૬ ૦ ૦ ૧૪૩ ૬૮ ૧૩૭ ૧૬ ૧ 
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િહેરનુાં 
નામ 

અમરેલી (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) અમરેલી (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઇન 
ફ્લુ  

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગોફીિર સ્િાઇન 
ફ્લુ  

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગોફીિર 

અમરેલી ૩ ૧૬ ૨૦ ૫ ૦ ૧૦ ૭ ૭૧ ૨ ૦ 

બાબરા ૦ ૪ ૬ ૦ ૦ ૧ ૧ ૬ ૦ ૦ 

બગસરા ૧ ૬ ૩ ૧ ૦ ૨ ૧ ૧૧ ૦ ૦ 

સાવરકુાં ડલા ૧ ૬ ૪ ૩ ૦ ૯ ૩ ૮ ૦ ૧ 

જાફરાબાદ ૦ ૯ ૧ ૦ ૦ ૦ ૩ ૩ ૦ ૦ 

રાજુલા ૧ ૧૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ 

લાઠી ૧ ૫ ૧ ૦ ૦ ૨ ૫ ૩ ૦ ૦ 

ચલાલા ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૩ ૦ ૦ 

દામનગર ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 

વજલ્લા િુલ 
(િહેર + 
ગ્રામ્ય ) 

૧૯ ૫૧૮ ૧૦૮ ૧૧ ૧ ૮૯ ૨૩૬ ૨૧૪ ૩ ૩ 

પત્રિ-બ 

િહેરનુાં 
નામ 

આણાંદ (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) આણાંદ (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઇન 
ફ્લુ  

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગોફીિર સ્િાઇન 
ફ્લુ  

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગોફીિર 

આણાંદ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ખાંભાત ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ઉમરેઠ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પેટલાદ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

બોરસદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

ઓડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

બોરીયાવી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કરમસદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સ્વધ્યાનગર  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

આાંકલાવ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સોજીત્રા.  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વજલ્લા િુલ 
(િહેર + 
ગ્રામ્ય ) 

૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪ ૦ ૦ ૦ ૧ 

 

િહેરનુાં 
નામ 

અમરેલી (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) અમરેલી (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઇન 
ફ્લુ  

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગોફીિર સ્િાઇન 
ફ્લુ  

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગોફીિર 

અમરેલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

બાબરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

બગસરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સાવરકુાં ડલા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

જાફરાબાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

રાજુલા ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

લાઠી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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િહેરનુાં 
નામ 

અમરેલી (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) અમરેલી (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઇન 
ફ્લુ  

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગોફીિર સ્િાઇન 
ફ્લુ  

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગોફીિર 

ચલાલા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

દામનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વજલ્લા િુલ 
(િહેર + 
ગ્રામ્ય ) 

૨ ૦ ૦ ૦ ૧ ૫ ૦ ૦ ૦ ૧ 

--------- 

૩ 
મોરબી અને માવિયા તાલુિામાાં નમગદાની પ્રિાખા અને પ્રપ્રિાખાની િામગીરી 

* ૨૨૫૩૬ શ્રી વબ્રજિે મેરર્જ (મોરબી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમષદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
માસ્ળયા તાલુકામાાં નમષદાની પ્રશાખા અને પ્રપ્રશાખાની કેટલી 
કામગીરી બાકી છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
માસ્ળયા તાલુકામાાં નમષદાની પ્રશાખા અને પ્રપ્રશાખાની બાકી 
કામગીરીની સ્વગતો નીચે મુજબ છેાઃ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

પ્રિાખાની બાિી 
લાંબાઇ કિમીમાાં 

પ્રપ્રિાખાની બાિી 
લાંબાઇ કિમીમાાં 

મોરબી ૯૨.૫૪ ૩૯૯.૯૩ 

માળીયા ૭૬.૧૨૭ ૬૯.૭૯૭ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે ક્યા સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) ઉપરોક્ત બાકી કામગીરી વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માાં પૂણષ 
કરવા આયોજન છે. 

--------- 

૪ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં માંજૂર િરેલ નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્ગરો  

* ૨૧૬૧૫ શ્રી િલ્લભભાઇ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો માંજુર 
કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી પ્રમાણે 
કેટલા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા 
માંજુર કરવામાાં આવ્યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૧૦ 

માંજૂર ૧૨ 

વધ ૦૨  
 (૩) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૫ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૬૪૨ શ્રી િેિુભાઇ નાિરાણી (ગારીયાધાર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભાવનગર સ્જલ્લામાાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ 
કેટલાની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૧૩ 

હયાત ૧૩ 



5 

વધુમાાં, ભાવનગર સ્જલ્લામાાં ૨ (બે) સબ રડથટર ીકટ હોસ્થપટલો 
કાયષસ્ન્વત છે. 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૬ 
િડોદરા વજલ્લામાાં િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણો  

* ૨૧૯૬૩ શ્રીમતી મવનિા િિીલ (વડોદરા-શહેર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વડોદરા સ્જલ્લામાાં સામાન્ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃસ્ર્ 
સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૩૨૩૩ કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં 
આવ્યા.  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ. ૫૬૬૭.૩૦ લાખનો ખચષ િયો. 

--------- 

૭ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િૃવિવિિયિ િીજ જોડાણ 

* ૨૨૫૭૫ શ્રી જ.ેિી.િાિડીયા (ધારી) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
ભાવનગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા કૃસ્ર્સ્વર્યક 
વીજજોડાણો આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અને (૨) પત્રક – અ મુજબ. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજજોડાણો પૈકી કેટલા વીજજોડાણો એક વર્ષ અને બે વર્ષિી 
વધુ સમયિી આપવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ 
વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોડાણો આપવાનુ 
આયોજન કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ 
જોડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઇ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવશે.  

પત્રિ –અ  

 
તાલુિો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

વસ્થવતએ આપિાના બાિી 
િૃવિવિિયિ િીજજોડાણો 

એિ િિગ િરતા િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા  

 
 
 

અમરેલી વજલ્લો 
 
 
 
 

અમરેલી  ૧૧૯ ૦ ૦ 

બાબરા ૧૪૯ ૦ ૦ 

બગસરા ૨૪ ૦ ૦ 

ધારી  ૧૪૮ ૦ ૫ 

જાફરાબાદ ૩૭૯ ૦ ૦ 

ખાાંભા ૨૬૫ ૦ ૦ 

કુકવાવ ૯૩ ૦ ૦ 

લાઠી ૧૫૯ ૦ ૦ 
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તાલુિો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

વસ્થવતએ આપિાના બાિી 
િૃવિવિિયિ િીજજોડાણો 

એિ િિગ િરતા િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા  

 
અમરેલી વજલ્લો 

 

લીલીયા ૧૭૯ ૦ ૦ 

રાજુલા ૩૦૩ ૦ ૦ 

સાવરકુાં ડલા ૧૭૩ ૦ ૦ 

ભાિનગર વજલ્લો 

ભાવનગર ૧૯૯ ૦ ૦ 

ગારરયાધાર ૨૩૭ ૪ ૦ 

ઘોઘા ૩૨૬ ૩ ૦ 

મહુવા ૪૬૧ ૬ ૦ 

જસેર  ૪૫૦ ૩ ૦ 

પાસ્લતાણા ૪૬૯ ૦ ૦ 

સ્સહોર  ૪૩૦ ૧ ૦ 

તળાજા ૯૭૪ ૮ ૦ 

ઉમરાળા ૧૨૮ ૦ ૦ 

વલ્લભીપુર  ૪૩૩ ૦ ૦ 

--------- 

૮ 
જુનાગઢ વજલ્લામાાં પેટા િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૬૭૫ શ્રી દેિાભાઇ માલમ (કેશોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જુનાગઢ સ્જલ્લામાાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા પેટા કેન્રો 
મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ 

છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૧૯૧ 

હયાત ૨૩૭ 

વધ ૪૬ 
 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૯ 
સુરત વજલ્લામાાં હાથીપગા રોગના નોંધાયેલા દદીઓ  

* ૨૧૬૨૩ શ્રીમતી સીમાબેન મોકહલે (અકોટા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતાર અને સુરત સ્જલ્લામાાં  
તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના કેટલા દદી નોંધાયા, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતાર અને સુરત સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના નીચે મુજબના દદી નોંધાયા, 

નાં. તાલુિા નોંધાયેલ િેસ 

૧ સુરત મહાનગરપાસ્લકા  ૫૯ 

૨ ચોયાષસી  ૦ 

૩ ઓલપાડ ૧ 

૪ બારડોલી ૫૭ 

૫ મહુવા ૨૮ 

૬ કામરેજ ૯ 

૭ પલસાણા ૧૭ 

૮ માાંડવી ૫૭ 

૯ માાંગરોલ ૧૭ 

૧૦ ઉમરપાડા ૩ 

િુલ ૨૪૮ 
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 (૨) નોંધાયેલ દદીઓને સારવાર માટે શી વ્યવથિા 
ઉપલબ્ધ છે, અને 

  (૨) હાિીપગા રોગના દદીઓને દદષમાાં કાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજષરી કરવામાાં આવે છે. તેમજ થવ માવજત 

અાંગેની તાલીમ તિા તે માટે જરૂરી સાધન સામગ્રી પુરી 
પાડવામાાં આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ 
માટે શા પગલા હાિ ધરવામાાં આવ્યા? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ માટે નીચે 
મુજબના પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યાાઃ-  

 હાિીપગા રોગના દદીઓની સવેલન્સ દ્વારા 
શોધખોળ અને સારવાર. 

 મચ્છર ઉત્પસ્ત સ્નયાંત્રણ. 

 રોગના દદીને થવમાવજત અાંગેની તાલીમ. 

 દદીઓની સ્વના મુલ્યે સજષરીની વ્યવથિા. 

 આરોગ્ય સ્શક્ષણની કામગીરી. 
--------- 

૧૦ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણો 

* ૨૧૬૫૮ શ્રી રાજને્ગરવસાંહ ચાિડા (રહાંમતનગર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અનુસુસ્ચત જાસ્તના લાભાિીઓને અગ્રતાના ધોરણે કૃસ્ર્ 
સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવા માટેની યોજના હેઠળ સાબરકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં કેટલા નવા કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં 
આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૪૨ કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ. ૨૦૩.૩૧ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 

૧૧ 
ધોિિા થી સહીજ રોડને ચારમાગીય િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૧૩ શ્રી ભુપેન્ગરભાઇ પટેલ (ઘાટલોરડયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના ધોળકા િી સહીજ રોડને ચારમાગીય કરવાનુાં 
આયોજન છે કે કેમ,  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ. ૩૪૧૨.૮૩ લાખ. 

 (૩) આ કામગીરી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) પ્રગસ્તમાાં.  

--------- 
૧૨ 

િડોદરા અને ર્જમનગર વજલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, િેટ અને જીએસટીની િસુલાત 
* ૨૨૬૨૯ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 
જામનગર સ્જલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, વટે કે જીએસટી અન્વયે રૂ. ૧૦ 
લાખ કે તેિી વધુ રકમ વસુલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા 
ઔદ્યોસ્ગક ગૃહો કે વ્યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  

અનુ વજલ્લો એિમ 

૧ વડોદરા ૭૪૨ 

૨ જામનગર ૨૧૦ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઓદ્યોસ્ગક એકમો કે 
વ્યાપારી ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી 

છે, અને 

  (૨)  

અનુ વજલ્લો એિમ િસુલિાની 
બાિી રિમ  

(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ વડોદરા ૮૭૩૦ ૬૮૯૭.૬૭ 

૨ જામનગર ૧૪૭૮ ૬૭૧.૮૦  

 (૩) ઉક્ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં 
પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઈ 
હુકમ સ્સવાયના, વડોદરા સ્જલ્લામાાં ૭૯૪૦ એકમોમાાં તિા 
જામનગર સ્જલ્લામાાં ૧૩૫૧ એકમોમાાં ગુજરાત વેચાણવેરા, 
ગુજરાત મુલ્યવસ્ધષત કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તિા 
જમીન મહેસુલ કાયદા અન્વયે પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે.  

--------- 

૧૩ 
જૂનાગઢ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં સેલ્સટેક્ષ, િેટ અને જીએસટીની િસુલાત  

* ૨૨૫૬૧ શ્રી હિગદિુમાર રીબડીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણાાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાગઢ અને 
પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, વટે કે જીએસટી અન્વયે રૂ. ૧૦ 
લાખ કે તેિી વધુ રકમ વસુલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા 
ઔદ્યોસ્ગક ગૃહો કે વ્યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  

ક્રમ. નાં. વજલ્લો એિમ 

૧ જૂનાગઢ ૧૧૯ 

૨ પોરબાંદર ૨૫ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઓદ્યોસ્ગક એકમો કે વ્યાપારી 
ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ. 
નાં. 

વજલ્લો એિમ િસુલિાની 
બાિી રિમ  

(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ જૂનાગઢ ૫૬૨ ૧૮૧.૧૦ 

૨ પોરબાંદર ૨૦૨ ૧૩૮.૩૧  

 (૩) ઉક્ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો તેવા 
કેટલા એકમો સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં પગલાાં 
લેવામાાં આવ્યા ? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઈ 
હુકમ સ્સવાયના, જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં ૫૧૯ એકમોમાાં તિા 
પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં ૧૮૮ એકમોમાાં ગુજરાત વેચાણવેરા, 
ગુજરાત મુલ્યવસ્ધષત કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તિા 
જમીન મહેસુલ કાયદા અન્વયે પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે.  

--------- 

૧૪ 
િલસાડ વજલ્લામાાં પેટા િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૮૬૦ શ્રી વપયુિભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વલસાડ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા પેટા કેન્રો 
મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ 
છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૩૨૮ 

હયાત ૩૬૩ 

વધ ૩૫ 
 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૧૫ 
માાંડલથી સાંગપુર રસ્તાને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૬૧૯ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સાંતરામપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના માાંડલ િી સાંગપુર રથતાને પહોળો કરવાનુ આયોજન 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ. ૪૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૬ 
જીએસટી અન્ગિયે માસિાર આિિ 

* ૨૨૪૭૪ શ્રી ગુલાબવસાંહ રાજપુત (િરાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

માસવાર જીએસટી અન્વયે કેટલી આવક િઈ, અને 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત આવકમાાં ઘટાડો િયો હોય તો તે અાંગેના 
કારણો શુાં છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન રહેતો નિી. 

પત્રિ-અ 
(રકમ રૂ. કરોડ) 

િિગ ર્જન્ગયુઆરી ફેબ્રુઆરી માચગ એવપ્રલ મે  જૂન જુલાઈ ઓગષ્ટ સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર નિેમ્બર કડસેમ્બર ટોટલ 
તા-૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી  

તા-૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૨૮૨૨.૦૦ ૨૭૨૨.૯૫ ૨૭૦૨.૯૯ ૨૬૮૫.૦૪ ૨૬૫૦.૭૯ ૨૬૯૦.૬૯ ૨૭૩૫.૭૬ ૨૪૦૪.૬૯ ૨૬૯૫.૨૮ ૨૫૧૯.૮૩ ૨૭૧૨.૪૧ ૨૫૨૬.૪૨ ૩૧૮૬૮.૮૫ 

તા-૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી  
તા-૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૨૬૫૩.૨૬ ૨૮૮૩.૦૦ ૨૮૭૨.૩૪ ૨૯૮૦.૧ ૨૭૫૭.૧ ૩૧૯૨.૯૫ ૩૩૨૭.૭૯ ૨૯૪૦.૪૮ ૨૭૬૧.૪૯ ૨૪૨૪.૦૧ ૨૭૫૫.૦૯ ૨૮૯૮.૫૩ ૩૪૪૪૬.૧૪ 

 

--------- 

૧૭ 
જુનાગઢ વજલ્લામાાં પેટા િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૬૨૧ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જુનાગઢ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા પેટા કેન્રો 
મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ 
છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૧૯૧ 

હયાત ૨૩૭ 

વધ ૪૬ 
 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 

છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૮ 
ખેડા અને ભાિનગર વજલ્લાઓમાાં રસ્તાઓના િામની માંજૂરી 

* ૨૨૬૦૨ શ્રી ઈન્ગરજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર ખેડા અને ભાવનગર સ્જલ્લામાાં સ્વભાગ હથતક 
કેટલા રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓના સમારકામ 
કરવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

  (૧), (૨) અને (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજ્ય તિા પાંચાયત સ્વભાગમાાં ખેડા અને ભાવનગર સ્જલ્લામાાં 
નવા રથતાઓ તેમજ સમાર કામ વાળા રથતાઓ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પુણષ 
િયુાં,  

 વજલ્લો િિગ િામો માંજુર પુણગ પ્રગવત િરૂ ન થયલે 
(બાિી 
િામ) 

ખેડા 
૨૦૧૮ 

નવા રથતા ૭૬ ૧૩ ૫૪ ૯ 

સમારકામ ૮૪ ૩૭ ૪૩ ૪ 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા ૩૬ - - ૩૬ 

સમારકામ ૭૨ ૪ ૯ ૫૯ 

ભાવનગર 
૨૦૧૮ 

નવા રથતા ૨૮ ૬ ૧૯ ૩ 

સમારકામ ૪૧ ૯ ૨૮ ૪ 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા ૩૯ - ૧૩ ૨૬ 

સમારકામ ૯૨ ૧૪ ૨૧ ૫૭ 
 

 (૩) તે પૈકી કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને  

 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ ક્યાાં સુધીમાાં પુણષ કરવામાાં 
આવશ?ે   

  (૪) બાકી કામો વહીવટી પ્રરરયા પુણષ કરી બનતી ત્વરાિી. 

--------- 

૧૯ 
નિસારી અને િલસાડ વજલ્લાઓમાાં રસ્તાઓની િામગીરીની માંજૂરી 

* ૨૨૬૫૩ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર નવસારી અને વલસાડ સ્જલ્લામાાં માગષ અને મકાન 
(રાજ્ય) હથતકના કેટલા રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓના 
સમારકામ કરવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રાજ્ય સ્વભાગના માંજુર િયેલ 
રથતાઓની સ્વગતો. 

િિગ માંજુર થયેલ રસ્તાની સાંખ્યા 

નિા રસ્તા સમારિામ 

તા-૦૧-૦૧-૨૦૧૮  
િી  

તા-૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

- ૯ 

તા-૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 

િી  

તા-૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

- ૧૭ 

 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પુણષ 
િયુાં,  

  (૨) ૧૬ 

 (૩) તે પૈકી કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને  

  (૩) અને (૪) ૬ રથતાઓનુાં કામ પ્રગસ્તમાાં અને ૪ 
રથતાઓની વહીવટી પ્રરરયા પુણષ કરી કામગીરી બનતી ત્વરાિી 
પુણષ કરવામાાં આવશે.   (૪) ઉક્ત બાકી કામ ક્યાાં સુધીમાાં પુણષ કરવામાાં 

આવશ?ે   
 

--------- 

૨૦ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં હાથીપગા રોગના નોંધાયેલા દદીઓ 

* ૨૧૬૭૮ શ્રી અરવિાંદ રૈયાણી (રાજકોટ પૂવષ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના કેટલા દદી 
નોંધાયા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના નીચે મુજબના 
દદી નોંધાયા, 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ નોંધાયેલ િેસ 

૧. ધોરાજી ૦ 

૨. જતેપુર ૦ 

૩. જસદણ ૧ 

૪. ગોંડલ ૧ 

૫. ઉપલેટા ૦ 
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૬. કોટડાસાાંગાણી ૮ 

૭. લોધીકા ૬ 

િુલ ૧૬ 
 

 (૨) નોંધાયેલા દદીઓને સારવાર માટે શી વ્યવથિા 
ઉપલબ્ધ છે, અને  

  (૨) હાિીપગા રોગના દદીઓ તેમના દદષમાાં કાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજષરી કરવામાાં આવે છે. તેમજ થવ માવજત 
અાંગેની તાલીમ તિા તે માટે જરૂરી સાધન સામગ્રી પુરી 
પાડવામાાં આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ 
માટે શા પગલા હાિ ધરવામાાં આવ્યા?  

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ માટે નીચે મુજબના 
પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 હાિીપગા રોગના દદીઓની સવેલન્સ દ્વારા 
શોધખોળ અને સારવાર. 

 મચ્છર ઉત્પસ્ત સ્નયાંત્રણ. 

 રોગના દદીને થવમાવજત અાંગેની તાલીમ. 

 દદીઓની સ્વના મુલ્યે સજષરીની વ્યવથિા. 

 આરોગ્ય સ્શક્ષણની કામગીરી. 

--------- 

૨૧ 
િડોદરા અને મકહસાગર વજલ્લાઓમાાં રસ્તાઓના િામની માંજૂરી 

* ૨૨૬૨૬ શ્રી જિપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બ ે
વર્ષમાાં વર્ષવાર વડોદરા અને મરહસાગર સ્જલ્લામાાં સ્વભાગ 
હથતક કેટલા રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓના સમારકામ 

કરવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વડોદરા અને મરહસાગર સ્જલ્લામાાં નવા રથતાઓ તેમજ સમારકામ 
વાળા રથતાઓ 

વજલ્લો િિગ િામો માંજૂર પૂણગ પ્રગવત િરૂ ન થયેલ 
(બાિી 
િામ) 

વડોદરા 
૨૦૧૮ 

નવા રથતા ૪૪ ૧૭ ૨૫ ૨ 

સમારકામ ૩૯ ૩૧ ૫ ૩ 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા ૩૯ ૨ ૯ ૨૮ 

સમારકામ ૬૭ ૧૧ ૧૩ ૪૩ 

મરહસાગર 
૨૦૧૮ 

નવા રથતા ૨૯ ૧૫ ૩ ૧૧ 

સમારકામ ૩૬ ૩૧ ૧ ૪ 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા ૧૨ ૮ ૧ ૩ 

સમારકામ ૨૯ ૧૦ ૩ ૧૬ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પૂણષ 
િયુાં, 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને 

 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામ વહીવટી પ્રરરયા પૂણષ કરી બનતી ત્વારાિી. 

--------- 
૨૨ 

િલસાડ વજલ્લામાાં પેટા િેન્ગરોની ઘટ 
* ૨૧૬૭૬ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વલસાડ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા પેટા કેન્રો 
મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ 
છે, અને  

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૩૨૮ 

હયાત ૩૬૩ 

વધ ૩૫ 
 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૨૩ 
ર્જમનગર એમ. પી. િાહ મેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૧૬૭૪ શ્રી રાઘિજીભાઇ પટેલ (જામનગર-ગ્રામ્ય) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ એમ.પી.શાહ 
મેડીકલ કોલેજ, જામનગર નુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુ મહેકમ માંજૂર 
િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ એમ.પી.શાહ 
મેડીકલ કોલેજ, જામનગરનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમની 
સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજૂર 

વગષ-૧ ૨૩૭ 

વગષ-૨ ૯૯ 

વગષ-૩ ૧૮૫ 

વગષ-૪ ૧૭૭ 

િુલ ૬૯૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૧૯૦ ૪૭ 

વગષ-૨ ૪૬ ૫૩ 

વગષ-૩ ૧૧૮ ૬૭ 

વગષ-૪ ૧૭૭ ૦૦ 

િુલ ૫૩૧ ૧૬૭  
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકનો અથવીકાર, રાજીનામાાં તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કરણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે, ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ ભરવામાાં 

આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 
અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૪ 
િુર્જાંડ થી બારેર્જ રસ્તાને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૦૭ શ્રી કિિોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના કુજાાંડ િી બારેજા રથતાને પહોળો કરવાનુાં આયોજન છે 
કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ. ૨૨૫૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૫ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો અને થાાંભલા બદલિા બાબત 

* ૨૧૮૮૫ શ્રી મહેિિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સાગરખેડૂ સવાષગી સ્વકાસ યોજના અાંતગષત ભાવનગર સ્જલ્લામાાં 
કુલ કેટલા કી.મી. જજષરીત વીજ વાયરો અને કેટલા િાાંભલા 
બદલવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૮૩૭.૯૨ કી.મી. જજષરીત વીજ વાયરો અને ૯૪૨ 
વીજ િાાંભલા બદલવામાાં આવેલ છે. 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પાછળ કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) રૂ. ૭૪૮.૦૮ લાખનો ખચષ િયેલ છે. 
--------- 

૨૬ 
બોરસદ તાલુિાના ભાદરણ સીસ્િા દહેિાણ રોડના િામ બાબત 

* ૨૨૫૯૦ શ્રી રાજને્ગરવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ 
સ્જલ્લાના બોરસદ તાલુકાના ભાદરણ સીથવા દહેવાણ રોડનુાં 
કામ છેલે્લ કઈ એજન્સીને ક્યારે કેટલા સમયમાાં પૂણષ કરવાની 
શરતે સોંપવામાાં આવેલ, અને 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સદર રથતાનુાં કામ ઇજારદાર ગીરીશ 
જ.ેપટેલને તા.૧૭-૧૨-૨૦૧૯િી ચાર માસમાાં પૂણષ કરવાની 
શરતે સોંપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ એજન્સી દ્વારા 
સમયમયાષદામાાં કામ કરવામાાં આવેલ ન હોય તો તેની સામે શાાં 
પગલા લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) સદરકામ પ્રગસ્તમાાં છે અને કરારનામાાં મુજબ  
તા.૧૬-૦૪-૨૦૨૦ સુધીમાાં પૂણષ કરવાનુાં હોઇ પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત 
િતો નિી. 

--------- 

૨૭ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નમગદા િેનાલમાાં પડેલ ગાબડા અને ભાંગાણ 

* ૨૩૩૪૦ શ્રી મહેિિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમષદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૨૦૧૯ની સાલમાાં નમષદા 
કેનાલમાાં કઇ-કઇ જગ્યાએ ગાબડા અને ભાંગાણ પડવાની 
ઘટનાઓ બની, 

  (૧) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૨૦૧૯ની સાલમાાં નમષદા 
કેનાલમાાં જુદી જુદી જગ્યાએ ગાબડા અને ભાંગાણ પડવાની નીચે 
મુજબ ઘટનાઓ બનેલ છે. 

તાલુિો વિિાખા 
નહેરો 

પ્રિાખા 
નહેરો 

િુલ 

ભાભર ૩ ૧ ૪ 

વાવ ૭ ૧૦ ૧૭ 

િરાદ ૦ ૭ ૭ 

સુઇગામ ૫ ૮ ૧૩ 

િુલ ૧૫ ૨૬ ૪૧ 
 

 (૨) આવી ઘટનાઓમાાં કેટલા કોન્ટર ાક્ટરોને 
જવાબદાર ઠરાવવામાાં આવ્યા, 

  (૨) આવી કુલ ૪૧ ઘટનાઓ પૈકી ૧ સ્કથસામાાં ગેટ 
ઓપરેશનની ખામીના લીધે ૧ કોન્ટર ાક્ટર જવાબદાર છે. પરાંતુ આ 
તમામ ઘટનાઓ ડીફેક્ટ લીયાબીલીટીના સમયમાાં આવતી હોઇ 
કુલ ૧૦ કોન્ટર ાક્ટરો પાસે કેનાલ રીપેરીંગ કરાવવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) જવાબદાર કોન્ટર ાક્ટરો પાસે કેટલી રકમ વસુલ 
લેવામાાં આવી, અને 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) કયા કયા કોન્ટર ાક્ટરો પાસે ગાબડા અને ભાંગાણ 
રીપેર કરવામાાં આવ્યા ? 

  (૩) નીચે જણાવેલ કોન્ટર ાક્ટરો પાસે ગાબડાાં અને ભાંગાણ 
રીપેર કરાવવામાાં આવ્યા. 

૧ એમ.એમ.સી. પ્રા.સ્લ. આદીપુર 

૨ ગેનન ડન્કલી & કાંપની પ્રાઇવેટ સ્લાં., મુાંબઈ 

૩ એસ.ઇ.ડબલ્યુ. ઇન્રા. સ્લ. હૈરાબાદ 

૪ એસ.ઇ.ડબલ્યુ. – મેઘા એાંજીનીયરીંગ (જોઇંટ વેંચર) 

૫ માયા કન્થટરક્શન, અમદાવાદ 

૬ જલારામ પ્રોજકે્્સ, સ્લ. અમદાવાદ 

૭ એલ.કે.પટેલ, લાખણી 

૮ ચામુાંડા કન્થટરક્શન, ડીસા 

૯ અાંબર કન્થટરક્શન, ઝેરડા 

૧૦ રદપ સ્બલ્ડકોન, મહેસાણા  
--------- 
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૨૮ 
િાલાિડથી રાજિોટ એપ્રોચ રોડ અને રાજસ્થિીથી ચાપરા અને બેડીયા રોડને જોઈન્ગટ િરિાની માંજૂરી 

* ૨૨૫૪૮ શ્રી પ્રવિણભાઇ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કાલાવડિી 
રાજકોટ એપ્રોચ રોડ અને રાજથિળીિી ચાપરા અને બેડીયા 
ગામિી સ્નકાવાિી નાના વડાળા જોઈન્ટ રોડ ક્યારે કેટલા ખચે 
માંજૂર કરવામાાં આવ્યો, 

  (૧) અને (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રજુઆત પૈકીના રથતામાાંિી 
અને જરૂરીયાત મુજબનો સ્નકાવાિી નાનાવડાળા રાજ્ય 
ધોરીમાગષને જોઈન્ટ બેડીયા એપ્રોચ રોડ ખાસ મરામત વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માાં રૂ. ૩૪.૦૦ લાખની રકમિી માંજૂર કરવામા 
આવેલ છે.  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રોડની મરામત માટે કેટલી ગ્રાન્ટ 

ફાળવવામાાં આવી, અને 

 

 (૩) આ કામ કેટલા સમયમાાં પૂણષ કરવામાાં આવશે ?   (૩) માંજૂર િયેલ રથતાની ટેન્ડર પ્રરરયા પૂણષ કરી બનતી 
ત્વરાએ કામ પૂણષ કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૯ 
પેટલાદથી સાંદેસર રોડને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૬૨૦ શ્રી સી. િે. રાઉલજી (ગોધરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ 
સ્જલ્લાના પેટલાદ િી સાંદેસર રોડને પહોળો કરવાનુાં આયોજન 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ. ૯૧૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૩૦ 
ર્જમનગર જી.જી. હોવસ્પટલને અપગ્રેડ િરિા બાબત 

* ૨૨૫૫૪ શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ (ખાંભાસ્ળયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર ખાતે 

આવેલ જી.જી. હોસ્થપટલને આધુસ્નક સુસ્વધા ધરાવતી 
હોસ્થપટલ તરીકે અપગ્રેડ કરવા મેટરનીટી ચાઇલ્ડ બ્લોકની 
કામગીરી કયા તબકે્ક છે, 

  (૧) હાલ આયોજન (પ્લાનીંગ)ના તબકે્ક છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કામગીરી કેટલા ખચે ક્યાાં સુધીમાાં 
પૂણષ કરવામાાં આવશે, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેન્ડર પ્રરરયા અને વકષ  ઓડષ રની 
કામગીરી પૂણષ િયેિી અાંદાજ ેબે વર્ષમાાં પૂણષ િઈ શકશે. 

 (૩) ઉક્ત કામગીરી કઇ એજન્સી દ્વારા કરવામાાં આવે 
છે? 

  (૩) ઉક્ત પ્લાનીંગની કામગીરી મે.એ.કે.એ. કન્સલન્ટ 
ઈન્દોર ધ્વારા કરવામાાં આવે છે. 

 
--------- 
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૩૧ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણો 

* ૨૧૬૯૮ શ્રી ગજને્ગરવસાંહ પરમાર (પ્રાાંસ્તજ) : માનનીય ઊર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અનુસુસ્ચત જાસ્તના લાભાિીઓને અગ્રતાના ધોરણે કૃસ્ર્ 
સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવા માટેની યોજના હેઠળ સાબરકાાંઠા 
જીલ્લામાાં કેટલા નવા કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં 
આવ્યા, અને  

  (૧) ૧૪૨ કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ.૨૦૩.૩૧ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 

૩૨ 
અમરેલી વજલ્લામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૬૧૪ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમરેલી જીલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ 
કેટલાની ઘટ છે, અને  

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૦૯ 

હયાત ૧૨ 

વધુમાાં, અમરેલી જીલ્લામાાં ૧(એક) ડીથટર ીક્ટ હોસ્થપટલ તિા 
૩(ત્રણ) સબ ડીથટર ીક્ટ હોસ્થપટલ કાયષસ્ન્વત છે. 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૩ 
ભાિનગરની સર.ટી.હોવસ્પટલમાાં િિગિાર થયેલ આિિ 

* ૨૨૫૮૭ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ગઢડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર ની 
સર.ટી.હોસ્થપટલમાાં રોગી કલ્યાણ સસ્મસ્તને છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેટલી આવક િઈ, અને  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનગરની 
સર.ટી.હોસ્થપટલમાાં રોગી કલ્યાણ સસ્મસ્તને છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર િયેલ આવકની સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 

િિગ આિિ 

૨૦૧૮ રૂ.૧,૫૨,૭૬,૪૦૮/- 

૨૦૧૯ રૂ.૧,૧૪,૩૨,૯૬૫/- 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર કેટલો ખચષ કયા હેતુ 
માટે કરવામાાં આવ્યો? 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર િયેલ ખચષની સ્વગત 
નીચે મુજબ છે. 

િિગ ખચગ 

૨૦૧૮ રૂ.૧,૫૨,૭૬,૪૦૮/- 

૨૦૧૯ રૂ.૧,૧૪,૩૨,૯૬૫/- 

ઉપરોક્ત ખચષ દદીઓ માટે આવશ્યક દવાની ખરીદી, મેડીકલ 
અને સજીકલ સાધનોની જાળવણી તિા વાસ્ર્ષક મરામત માટે 
કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૩૪ 
િચ્છ વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો અને થાાંભલા બદલિા બાબત 

* ૨૧૬૫૬ શ્રીમતી માલતી મહેશ્વરી (ગાાંધીધામ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સાગરખેડૂ સવાષગી સ્વકાસ યોજના અાંતગષત કચ્છ સ્જલ્લામાાં કુલ 
કેટલા કી.મી. જજષરીત વીજ વાયરો અને કેટલા િાાંભલા 
બદલવામાાં આવ્યા, અને  

  (૧) ૨૩૧૪ કી.મી. જજષરીત વીજ વાયરો અને ૬૪૯૭ 
વીજ િાાંભલા બદલવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પાછળ કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) રૂ. ૧૧૫૫.૯૯ લાખનો ખચષ િયેલ છે. 
--------- 

૩૫ 
ડાાંગ અને િલસાડ વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ 

* ૨૨૬૪૭ શ્રી માંગિભાઈ ગાવિત (ડાાંગ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડાાંગ અને 

વલસાડ સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજુર 
િયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) *પત્રક-૧,૨,૩ તિા ૪ સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને  

    

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) હોસ્થપટલ અને આરોગ્ય કેન્રો ખાતે વગષ-૧ 
તજજ્ઞોની જગ્યા ભરવા માટે દર સોમવારે તેમજ તબીબી 

અસ્ધકારી વગષ-૨ ની જગ્યાઓ ભરવા દર માંગળવારે વોકઈન 
ઈન્ટરવ્યુ રાખવામાાં આવે છે. જમેા યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ 
િયેિી જગ્યાઓ ભરવામાાં આવશે. 
વગષ-૩ ની નસીંગ, પેરા મેડીકલ , ટેકનીકલ તેમજ અન્ય 
વહીવટી સાંવગષની જગ્યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીિી ભરવામાાં 
આવે છે. જમેા યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ 
ભરવામાાં આવશે. 

(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૩૬ 
ભાડભૂત બેરેજ યોજનાને માંજૂરી 

* ૨૧૬૮૪ શ્રી દુષ્યાંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (કલ્પસર) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભાડભૂત બેરેજ યોજના માટે ક્યારે માંજુરી આપવામાાં 
આવી, 

  (૧) ભાડભૂત બેરેજ યોજના માટે તા.૧૯-૦૫-૨૦૧૮ 
િી માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાડભૂત બેરેજ 

યોજના કયા તબકે્ક છે, અને  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાડભૂત બેરેજ 

યોજના ટેન્ડર તબકે્ક છે. 

 (૩) આ યોજનાિી પાણીના કેટલા જથ્િાનો સાંગ્રહ 
િશે? 

  (૩) આ યોજનાિી ૫૯૯ મીલીયન ઘન મીટર 
(એમ.સી.એમ.) પાણીના જથ્િાનો સાંગ્રહ િશે. 

--------- 
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૩૭ 
અમદાિાદની હોવસ્પટલમાાં િેન્ગટીલેટર મિીન  

* ૨૨૮૮૩ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન િેખ (દરરયાપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
ખાતે આવેલ સરકારી સીવીલ હોસ્થપટલ, સ્કડની હોસ્થપટલ, 
કેન્સર હોસ્થપટલ, અને યુ.એન. મહેતા હાટષ  હોસ્થપટલ ખાતે 
કેટલા વેન્ટીલેટર મશીનો ઉપલબ્ધ છે, 

  (૧)  

હોવસ્પટલનુાં નામ િેન્ગટીલેટરની 
સાંખ્યા 

સ્સસ્વલ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ ૧૬૦ 

યુ.એન.મહેતા ઈન્થટીટ્યુટ ઓફ 
કાડીયોલોજી એન્ડ રીસચષ સેન્ટર, 
અમદાવાદ 

૧૧૦ 

ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસચષ 

ઈન્થટીટ્યુટ, અમદાવાદ 

૧૩ 

ઈન્થટીટ્યુટ ઓફ સ્કડની ડીસીઝ 
એન્ડ રીસચષ સેન્ટર, અમદાવાદ  

૧૮ 

િુલ ૩૦૧ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ હોસ્થપટલવાર કેટલા 
વેન્ટીલેટર મશીનો ચાલુ અને કેટલા મશીનો બાંધ હાલતમાાં છે, 
અને  

  (૨)  

હોવસ્પટલનુાં નામ ચાલુ બાંધ 

સ્સસ્વલ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ ૧૬૦ ૦ 

યુ.એન.મહેતા ઈન્થટીટ્યુટ ઓફ 
કાડીયોલોજી એન્ડ રીસચષ 
સેન્ટર, અમદાવાદ 

૧૧૦ ૦ 

ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસચષ 
ઈન્થટીટ્યુટ, અમદાવાદ 

૧૩ ૦ 

ઈન્થટીટ્યુટ ઓફ સ્કડની ડીસીઝ 
એન્ડ રીસચષ સેન્ટર, અમદાવાદ  

૧૮ ૦ 

િુલ ૩૦૧ ૦  
 (૩) ઉક્ત બાંધ મશીનો ક્યાાં સુધીમાાં કાયષરત કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૮ 
માણસા તાલુિાના રસ્તાઓને સમારિામ િરિાની માંજુરી 

* ૨૨૫૧૨ શ્રી સુરેિિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગાાંધીનગર 
જીલ્લાના માણસા તાલુકામાાં માગષ અને મકાન (રાજ્ય)ના કેટલા 
રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓ સમારકામ કરવાની માંજુરી 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર આપવામાાં આવી, 

  (૧), (૨) અને (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં રાજ્ય 
સ્વભાગમાાં ગાાંધીનગર જીલ્લાના માણસા તાલુકામાાં નવા 
રથતાઓ તેમજ સમારકામવાળા રથતાઓ 

િિગ િામો માંજુર પુણગ પ્રવગત િરૂ ન થયેલ 
(બાિી િામ) 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૧ - ૧ - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૧ - - ૧ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પુણષ 
િયુ, 
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 (૩) કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા રથતાનુાં કામ 
ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને  

  

 (૪) કામ ચાલુ ન કરવાના શા કરાણો છે, અને ઉક્ત 
બાકી કામ ક્યાાં સુધીમાાં પુણષ કરવામાાં આવશે?  

  (૪) બાકી કામ વહીવટી પ્રરરયા પુણષ કરી બનતી 
ત્વરાિી. 

--------- 

૩૯ 
આણાંદ અને ખેડા વજલ્લામાાં જીએસટીનાાં રીફાંડની રિમ 

* ૨૨૬૦૮ શ્રી િાિાભાઈ ડાભી (કપડવાંજ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
ખેડા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા વેપારી/પેઢીઓને કેટલી રકમ 
જીએસટીનાાં રીફાંડ પેટે ચૂકવવાની બાકી છે, 

  (૧) મારહતી શૂન્ય છે. 

 (૨) ઉક્ત રીફાંડ સમયસર ન ચૂકવવાનાાં કારણો શા છે, 
અને  

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત રીફાંડ ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે?   (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 

૪૦ 
બહેચરાજી વસવિલ હોવસ્પટલમાાં બ્લડ બેંિની સુવિધા બાબત  

* ૨૨૪૯૫ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લાના બહેચરાજી ખાતે આવેલ સ્સસ્વલ હોસ્થપટલમાાં બ્લડ 
બેંકની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) મહેસાણા સ્જલ્લાના બહેચરાજી ખાતે સ્સસ્વલ 
હોસ્થપટલ નિી. 

 (૨) જો હા, તો તેના કારણો શાાં છે, અને    (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) દદીઓને થિાસ્નક કક્ષાએ બ્લડ મળી રહે તે માટે 
ક્યાાં સુધીમાાં બ્લડ બેંકની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૪૧ 
પાટણ વજલ્લામાાં માંજૂર િરેલ નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્ગરો 

* ૨૧૬૧૦ શ્રી ઋવિિેિ પટેલ (સ્વસનગર) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

પાટણ સ્જલ્લામાાં કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો માંજુર 
કરવામાાં આવેલ છે. 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી પ્રમાણે 
કેટલા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા 
માંજુર કરવામાાં આવ્યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૫૦ 

માંજૂર ૫૨ 

વધ ૦૨  

 (૩) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૪૨ 
િચ્છ વજલ્લામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૬૧૩ શ્રી વિરેન્ગરવસાંહ ર્જડેર્જ (માાંડવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કચ્છ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા સામૂરહક આરોગ્ય કેન્રો 
મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ 
છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૧૭ 

હયાત ૧૬ 

કચ્છ સ્જલ્લામાાં ૩(ત્રણ) સબ ડીથટર ીક્ટ હોસ્થપટલો કાયષસ્ન્વત 
હોવાિી સામૂરહક આરોગ્ય કેન્રની ઘટ નિી. 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૪૩ 
અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ 

* ૨૨૫૧૫ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (સ્વરમગામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
અને ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજુર 
િયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) *પત્રક-૧, ૨, ૩, ૪, ૫ તિા ૬ સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને 

   

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) હોસ્થપટલ અને આરોગ્ય કેન્રો ખાતે વગષ-૧ 
તજજ્ઞોની જગ્યા ભરવા માટે દર સોમવારે તેમજ તબીબી 
અસ્ધકારી વગષ-૨ ની જગ્યાઓ ભરવા દર માંગળવારે વોકઇન 
ઇન્ટરવ્યુ રાખવામાાં આવે છે. જમેાાં યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ 

િયેિી જગ્યાઓ ભરવામાાં આવશે.  

વગષ-૩ ની નસીંગ, પેરા મેડીકલ, ટેકનીકલ તેમજ અન્ય 
વહીવટી સાંવગષની જગ્યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીિી ભરવામાાં 
આવે છે. જમેા યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ 
ભરવામાાં આવશે. 

(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૪૪ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ખાસ અાંગભૂત યોજના હેઠિ િીજ જોડાણ 

* ૨૧૬૫૩ શ્રી િાંભુજી ઠાિોર (ગાાંધીનગર-દસ્ક્ષણ) : માનનીય ઊર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં ખાસ અાંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા વીજ 
જોડાણ આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૭૧૫ વીજ જોડાણ આપવામાાં આવ્યા 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ.૪૪.૬૨ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 
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૪૫ 
માલપુર અને બાયડ તાલુિાના પેટાપરાઓને એપ્રોચ રસ્તાથી જોડિા બાબત 

* ૨૨૫૦૬ શ્રી જિુભાઈ પટેલ (બાયડ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગગ-મિાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
સ્જલ્લાના માલપુર અને બાયડ તાલુકામાાં તાલુકાવાર ૫૦૦ કે 
તેિી વધુ વથતી ધરાવતા ક્યા પેટાપરાઓને એપ્રોચ રથતાિી 
જોડવાના બાકી છે, અને  

  (૧) અને (૨) માલપુર અને બાયડ તાલુકામાાં ૫૦૦ િી વધુ 
વથતી ધરાવતા તમામ પેટાપરાઓ પાકા રથતાિી જોડાયેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત પેટાપરાઓને ક્યાાં સુધીમાાં અપ્રોચ રથતાિી 
જોડવામાાં આવશે? 

   

--------- 

૪૬ 
પાટણ વજલ્લામાાં માંજૂર િરેલ નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્ગરો 

* ૨૧૬૪૩ શ્રી અજમલજી ઠાિોર (ખેરાલુ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પાટણ સ્જલ્લામાાં કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો માંજુર 
કરવામાાં આવેલ છે. 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી પ્રમાણે 
કેટલા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા 
માંજુર કરવામાાં આવ્યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૫૦ 

માંજૂર ૫૨ 

વધ ૦૨  
 (૩) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
૪૭ 

િસોથી નડીયાદ રોડને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 
* ૨૧૯૧૭ શ્રી રાિેિભાઈ િાહ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લાના 
વસોિી નડીયાદ વાયા પીજ રોડને પહોળો કરવાનુાં કોઈ 
આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમ માંજુર કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ.૧૩૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 

૪૮ 
ખેડા વજલ્લામાાં ખાસ અાંગભૂત યોજના હેઠિ િીજ જોડાણ 

* ૨૧૬૫૪ શ્રી િેસરીવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ખેડા સ્જલ્લામાાં ખાસ અાંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા વીજ જોડાણ 
આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) કુલ ૫૦૫ વીજ જોડાણ આપવામાાં આવ્યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ.૩૧.૨૭ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 
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૪૯ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ખાસ અાંગભૂત યોજના હેઠિ િીજ જોડાણ 

* ૨૧૬૬૭ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય ઊર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં ખાસ અાંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા વીજ 
જોડાણ આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૭૧૫ વીજ જોડાણ આપવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ.૪૪.૬૨ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 

૫૦ 
ભાિનગર સરિારી મેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૧૬૪૭ શ્રી આર. સી. મિિાણા (મહુવા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી 
મેડીકલ કોલેજ, ભાવનગરનુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુ મહેકમ માંજુર 

િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી મેડીકલ 
કોલેજ, ભાવનગરનુાં સાંવગષવાર માંજુર િયેલ મહેકમની સ્વગત 

નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજુર 

વગષ-૧ ૨૧૨ 

વગષ-૨ ૭૮ 

વગષ-૩ ૨૧૬ 

વગષ-૪ ૧૦૯ 

િુલ ૬૧૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તેએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,  

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૮૧ ૧૩૧ 

વગષ-૨ ૨૨ ૫૬ 

વગષ-૩ ૨૦૭ ૦૯ 

વગષ-૪ ૧૦૯ ૦૦ 

િુલ ૪૧૯ ૧૯૬  
 (૩) ઉક્ત  ખાલી જગ્યાઓ કયાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા 
વયસ્નવૃસ્િના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તૃતષજ 
ભરવામાાં આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે 
જરૂરરયાત અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 

૫૧ 
અમદાિાદ બી.જ.ે મેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૧૬૭૦ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બી.જ.ે 
મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદનુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુ મહેકમ માંજુર 
િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બી.જ.ે મેડીકલ 
કોલેજ, અમદાવાદનુાં સાંવગષવાર માંજુર િયેલ મહેકમની સ્વગત 
નીચે મુજબ છે. 
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સાંિગગ માંજુર 

વગષ-૧ ૩૪૩ 

વગષ-૨ ૧૦૫ 

વગષ-૩ ૨૪૬ 

વગષ-૪ ૧૬૪ 

િુલ ૮૫૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ ભરેલી 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

વગષ-૧ ૨૬૮ ૭૫ 

વગષ-૨ ૮૭ ૧૮ 

વગષ-૩ ૧૮૮ ૫૮ 

વગષ-૪ ૧૬૪ ૦૦ 

િુલ ૭૦૭ ૧૫૧  
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉક્ટરની ખાલી જગ્યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તૃતજષ ભરવામાાં 
આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 
અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 
૫૨ 

િડોદરા સરિારી મેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ  
* ૨૧૬૭૧ શ્રી જીતેન્ગર સુખડીઆ (સયાજીગાંજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી 
મેડીકલ કોલેજ, વડોદરાનુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુાં મહેકમ માંજૂર 
િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મેડીકલ કોલેજ, 
વડોદરાનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમની સ્વગત નીચે મુજબ 
છે. 

સાંિગગ માંજુર 

વગષ-૧ ૨૯૨ 

વગષ-૨ ૧૦૫ 

વગષ-૩ ૩૦૭ 

વગષ-૪ ૧૩૬ 

િુલ ૮૪૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 

ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 

જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ ભરેલી 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

વગષ-૧ ૨૨૪ ૬૮ 

વગષ-૨ ૬૬ ૩૯ 

વગષ-૩ ૧૬૮ ૧૩૯ 

વગષ-૪ ૧૩૬ ૦૦ 

િુલ ૫૯૪ ૨૪૬  

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 
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લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તૃતજષ ભરવામાાં 
આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 

અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે. 
--------- 

૫૩ 
ખેડા વજલ્લામાાં ખાસ અાંગભૂત યોજના હેઠિ િીજ જોડાણ 

* ૨૧૬૬૬ શ્રી જીગે્નિિુમાર સેિિ (લુણાવાડા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ખેડા સ્જલ્લામાાં ખાસ અાંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા વીજ જોડાણ 
આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) કુલ ૫૦૫ વીજ જોડાણ આપવામાાં આવ્યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ. ૩૧.૨૭ લાખનો ખચષ િયો. 

--------- 

૫૪ 
દાહોદ અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િૃવિવિિયિ િીજ જોડાણ 

* ૨૨૬૧૫ શ્રી ભાિેિભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ અને 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા કૃસ્ર્સ્વર્યક 
વીજજોડાણો આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અને (૨) સ્વગતો પત્રક-અ મુજબ   

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજજોડાણો પૈકી કેટલા વીજજોડાણો એક વર્ષ અને બે વર્ષિી 
વધુ સમયિી આપવાના બાકી છે, અને  

   

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેક્શનો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ 
વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોડાણો આપવાનુ 
આયોજન કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ 
જોડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઈ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઈ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવતો હોય 
છે. 

પત્રિ-અ 

વજલ્લો તાલુિો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
વસ્થવતએ આપિાના બાિી 

િૃવિવિિયિ િીજજોડાણો 

એિ િિગથી િધુ પણ બે 
િિગ સુધીની પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

દાહોદ 

દાહોદ ૧૯૪ ૫૫ ૦ 

લીમખેડા ૨૨૬ ૭૫ ૦ 

ઝાલોદ ૨૯૬ ૧૧૧ ૦ 

ફતેપુરા ૪૫૯ ૯૯ ૦ 

ગરબાડા ૧૬૬ ૫૫ ૦ 

ધાનપુર ૧૬૪ ૪૬ ૦ 

દેવગઢ બારીયા ૪૪૫ ૧૨૧ ૦ 

સાંજલેી ૬૩ ૬ ૦ 

સ્સાંગવડ ૭૭ ૨૫ ૦ 
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વજલ્લો તાલુિો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
વસ્થવતએ આપિાના બાિી 

િૃવિવિિયિ િીજજોડાણો 

એિ િિગથી િધુ પણ બે 
િિગ સુધીની પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

પાંચમહાલ 

ગોધરા ૩૩૮ ૧૦૨ ૦ 

શહેરા ૩૪૮ ૧૧૩ ૦ 

હાલોલ ૩૬૧ ૧૨૨ ૦ 

મોરવા(હ) ૧૭૨ ૮૫ ૦ 

જાાંબુઘોડા ૧૭૭ ૧૦૭ ૦ 

કાલોલ ૨૩૧ ૭૮ ૦ 

ઘોઘાંબા ૫૪૫ ૧૨૨ ૦ 

--------- 

૫૫ 
મા અમૃતમ, મા િાડગ  યોજના અન્ગિયે સુવિધા ન આપિા બાબત 

* ૨૧૨૧૦ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ શહેર અને સ્જલ્લામાાં મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ ‘‘મા’’ કાડષ  
યોજના અન્વયે હોસ્થપટલો દ્વારા દદીઓને લાભ આપવાનો 
ઈન્કાર કરવાના કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧) ૮(આઠ) કેસો નોંધાયા. 

 (૨) તેના શા કારણો છે,   (૨) કારણો અાંગેની મારહતી પત્રક-૧ ના કોલમ-૪ માાં 
સામેલ છે. 

 (૩) આવી હોસ્થપટલો સામે સરકારે શી કાયષવાહી કરી?   (૩) હોસ્થપટલો સામે કરેલ કાયષવાહીની સ્વગત પત્રક-૧ 
ના કોલમ-૫ માાં સામેલ છે. 

પત્રિ-૧ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

ક્રમ દદીનુાં નામ હોવસ્પટલનુાં નામ ફરીયાદ/િારણો લીધેલ પગલાાં/િરેલ િાયગિાહી 

૧ ઈશ્વરભાઈ તલજીભાઈ દેસાઈ શેસ્લ્બ હોસ્થપટલ નરોડા 

અમદાવાદ 

સારવાર માટે 

હોસ્થપટલે લીધેલ પૈસા 

બાબત 

થટેપ-૧ નોટીસ હોસ્થપટલને આપેલ છે. 

તદ્દઉપરાાંત આ કેસ ડી.જી.આર.સી. મીટીંગમાાં 

લેવાયેલ સ્નણષય અનુસાર હોસ્થપટલે દદીને પૈસા 

પરત કરેલ છે. 

૨ કાન્તાબેન ઠક્કર (ફરીયાદ 

કતાષ-ડાહ્યાભાઈ ઠક્કર) 

થટલીંગ હોસ્થપટલ 

અમદાવાદ 

હોસ્થપટલ દ્વારા 

રૂ.૧,૩૦,૭૫૦ લેવા 
બાબત 

હોસ્થપટલ તિા રફલ્ડ વેરીફીકેશન કરાવેલ જમેાાં 

માલુમ િયુાં કે દદીને તા.૨૩-૦૩-૨૦૧૯ ના રોજ 
બાયપાસ સજષરી િયેલ છે. પરાં તુ તા.૦૧-૦૪-

૨૦૧૯ના રોજ દદી gastric issue (પાછલી 

માાંદગી સાિે કોઈ સહસાંબાંધ નિી) ના લીધે 
હોસ્થપટલમાાં દાખલ િયેલ. પરાં તુ હોસ્થપટલ આ 

સારવાર માટે યોજના અાંતગષત જોડાયેલ ન હોવાિી 

દદીને પ્રાઈવેટ દદી તરીકે સારવાર આપીને તેની 

પાસેિી પૈસા આ સારવાર માટે લીધેલ છે. 

૩ શરદકુલાર મહેતા ન્યુરો-૧ હોસ્થપટલ 

અમદાવાદ 

યોજના અાંતગષત 

સારવાર ન મળવા 

બાબત 

હોસ્થપટલે ક્લથટર-૬ (ન્યુરો) માટે યોજનામાાંિી 

સ્નકળવા માટે તા.૦૩-૧૧-૧૮ ના રોજ અરજી 

કરેલ અને દદી તા.૧૦-૦૧-૨૦૧૯ ના રોજ 
ન્યુરોની સારવાર માટે દાખલ િયેલા તેિી 

હોસ્થપટલે યોજના અાંતગષત દદીને સારવાર 

આપવાની ના પાડેલ છે અને દદીને પ્રાઈવેટ દદી 

તરીકે ગણેલ. તેમ છતાાં આ કેસની આગળની 

કાયષવાહી માટે મોકલેલ છે. થટેટ હેલ્િ એજન્સી 

દ્વારા ક્લથટર-૬ (ન્યુરો) એ સમયગાળામાાં મા 

યોજનામાાંિી સ્નકળવા માટે સ્નણષય આપેલ ન 
હતો. 

૪ ભગવતીબેન મહેશ્વરી 

(ફરીયાદ કતાષ-મેઘરજભાઈ 

મહેશ્વરી)  

નારાયણા 

મસ્લ્ટથપેશીયાલીટી 

હોસ્થપટલ-અમદાવાદ 

હોસ્થપટલે મા કાડષ  

અાંતગષત સારવાર ન 

આપવા તિા 

તપાસ દરમ્યાન હોસ્થપટલ દ્વારા જણાવ્યા પ્રમાણે 

દદી પ્રાઈવેટ દદી તરીકે દાખલ િયેલ તિા 

થપેશીયલ રૂમ, થપેશીયલ નસીગ સસ્વષસ લીધેલ.જ ે
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

ક્રમ દદીનુાં નામ હોવસ્પટલનુાં નામ ફરીયાદ/િારણો લીધેલ પગલાાં/િરેલ િાયગિાહી 

રૂ.૧,૮૩,૦૦૦ 

સારવાર અિે લીધેલ 

બાબત. 

યોજના અાંતગષત આવતુાં નિી. હોસ્થપટલે દદી દ્વારા 

સહી કરેલ સાંમતીપત્રકમાાં દદી પાસે મા કાડષ  નિી 

તેવુાં દદીના સગા દ્વારા બતાવેલ છે તિા એ 

સાંમતીપત્રક એજન્સીમાાં જમા કરાવેલ છે. 

૫ ગાંભીરભાઈ સોલાંકી નારાયણા 
મસ્લ્ટથપેશીયાલીટી 

હોસ્થપટલ-અમદાવાદ 

હોસ્થપટલે મા કાડષ  
અાંતગષત સારવાર ન 

આપવા બાબત 

હોસ્થપટલ તપાસ દરમ્યાન જાણવા મળુ્ાં કે આ દદી 
જાન્યુઆરી ૨૦૧૬માાં ઈમરજન્સી સારવાર માટે 

હોસ્થપટલમાાં આવેલ. તે દરમ્યાન દદીએ મા કાડષ  

સ્કઓથક ઉપર બતાવેલ ન હતુાં તેવી ખાતરી 

હોસ્થપટલે આપેલ છે અને દદીએ પણ ૩ વર્ષ સુધી 

ફરરયાદ કરેલ ન હતી અને આ ફરરયાદ ૩ વર્ષ પછી 

તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૯ ના રોજ ગવષમેન્ટમાાં કરેલ 
છે. સારવાર દરમ્યાન મા કાડષ  બતાવેલ ન હોવાિી 

પૈસા પરત મળવાપાત્ર નિી. 

૬ જ્યાંતીલાલ સ્વઠ્ઠલદાસ થવયાંભુ હોસ્થપટલ 

અમદાવાદ 

મા કાડષ  અાંતગષત 

હોસ્થપટલે સારવાર ન 

આપવા અને દદી 

પાસેિી ઓપરેશનના 

પૈસા વસુલ કરવા 

બાબત 

થટેપ-૧ નોટીસ હોસ્થપટલને આપેલ અને 

હોસ્થપટલે દદીને પૈસા પરત કરેલ છે. 

૭ દેવજીભાઈ પ્રજાપસ્ત સેન્ટરલ યુનાઈટેડ 
હોસ્થપટલ અમદાવાદ 

મા કાડષ  અાંતગષત 
સારવાર ન આપવા 

બાબત 

તપાસ દરમ્યાન માલુમ િયેલ કે દદી તા.૦૭-
૧૦-૨૦૧૮ ના રોજ દાખલ િયેલ અને હોસ્થપટલ 

આ સમયગાળા દરમ્યાન મા યોજના સાિે 

જોડાયેલ ન હતી. હોસ્થપટલ તા.૧૬-૧૧-

૨૦૧૮ના રોજ યોજના સાિે જોડાયેલ છે. 

૮ સરફરાજ સ્સન્ધી નારાયણા 

મસ્લ્ટથપેશીયાલીટી 

હોસ્થપટલ-અમદાવાદ 

મા કાડષ  અાંતગષત 

સારવાર ન આપવા 

બાબત 

દદી પોતે તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ યોજના 

અાંતગષત હોસ્થપટલમાાં સારવાર લીધેલ છે અને 

દદીને કોઈ ફરીયાદ નિી તેવુાં ફોન પરની વાતચીત 
દરમ્યાન ખાતરી આપેલ છે. 

--------- 

૫૬ 
રાજિોટ પી.ડી.યુ. મેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૧૬૭૩ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દસ્ક્ષણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પી.ડી.યુ. 
મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટનુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુ મહેકમ માંજુર 
િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પી.ડી.યુ. 
મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટનુાં સાંવગષવાર માંજુર િયેલ મહેકમની 
સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજુર 

વગષ-૧ ૨૧૬ 

વગષ-૨ ૧૦૦ 

વગષ-૩ ૨૯૧ 

વગષ-૪ ૧૨૧ 

િુલ ૭૨૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૧૧૯ ૯૭ 

વગષ-૨ ૪૬ ૫૪ 

વગષ-૩ ૧૭૪ ૧૧૭ 

વગષ-૪ ૧૨૧ ૦૦ 

િુલ ૪૬૦ ૨૬૮  
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 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉક્ટરની ખાલી જગ્યાઓ 

લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તૃતજષ ભરવામાાં 
આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 
અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 

૫૭ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િુકટર જ્યોવત યોજના 

* ૨૧૬૬૮ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કુરટર જ્યોસ્ત યોજના હેઠળ છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં કેટલા વીજ 

જોડાણો આપવામાાં આવ્યા, અને  

  (૧) કુલ ૨૬૦૦ વીજ જોડાણ આપવામાાં આવ્યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ. ૧૦૨.૪૬ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 

૫૮ 
ગાાંધીનગર જીલ્લામાાં િલોલ-બોરીસણા-ભોયણ રોડના િામ બાબત 

* ૨૩૨૨૩ શ્રી બિદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં કેટલા રથતાઓની ડામર પેવર સપાટી 
કરવા માટેના ટેન્ડર બહાર પાડવામાાં આવ્યા, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં 
કુલ ૩૫ રથતાઓની ડામર પેવર સપાટી કરવા માટેના ટેન્ડર 
બહાર પાડવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેન્ડર બહાર પાડી માંજુર િયેલ 

ટેન્ડર પૈકી કેટલી એજન્સીઓએ કેટલા રથતાના કામ પૂણષ કરેલ 
છે અને કેટલા રથતાના કામ પ્રગસ્તમાાં છે, અને  

  (૨) કુલ ૨૪ રથતાના કામોના ટેન્ડર માંજુર કરવામાાં 

આવ્યા જ ેપૈકી ૨ એજન્સી દ્વારા ૪ કામો પુણષ કરેલ અને ૫ 
એજન્સી દ્વારા ૨૦ કામો પ્રગસ્તમાાં છે. 

 (૩) તે પૈકી કલોલ-બોરીસણા-ભોયણ મોટી રોડનુાં 
કામ ક્યારે પૂણષ કરવામાાં આવશે? 

  (૩) કલોલ-બોરીસણા-ભોયણ મોટી-રણછોડપુરા 
સુધીના રથતાને ૭ મી. માાંિી ૧૦મી. પહોળો કરવાનુાં કામ 
પ્રગસ્તમાાં છે જ ેજુન ૨૦૨૦ સુધીમાાં પુણષ કરવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 

૫૯ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં રસ્તાઓને રીસરફેસ િરિાની દરખાસ્તો 

* ૨૨૪૬૯ શ્રી રાજને્ગરવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
જીલ્લામાાં ૭ વર્ષિી રીસરફેસ ન િયા હોઈ તેવા કયા રથતાઓને 
રીસરફેર કરવા માટેની દરખાથત/માાંગણી સરકારમાાં પડતર છે, 

  (૧) *પરરસ્શષ્ટ-૧ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા રથતાની માાંગણી/દરખાથત બે વર્ષ 
કરતાાં વધુ સમયિી પડતર છે, 

   (૨) અને (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બે વર્ષ કરતાાં વધુ સમયિી 
કોઈ દરખાથત પડતર ન હોઈ પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

 (૩) ઉક્ત દરખાથત/માાંગણીઓ પડતર રહેવાના 

કારણો શા છે, અને 

   

 (૪) ઉક્ત દરખાથત/માાંગણીઓ અન્વયેના રથતાઓ 
ક્યાાં સુધીમાાં માંજુર કરવામાાં આવશે? 

  (૪) કામની અગત્યતા અને નાણાાંકીય ઉપલબ્ધતા 
અનુસાર આયોજન સ્વચારવામાાં આવશે. 

(*પરરસ્શષ્ટ સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 
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૬૦ 
અમદાિાદ વસવિલ હોવસ્પટલમાાં રોબોટથી થયેલ િસ્ત્રકક્રયા બાબત 

* ૨૨૫૯૬ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર અમદાવાદ સીવીલ હોસ્થપટલમાાં રોબોટિી ઘૂાંટણ અને 
િાપાના રીપ્લેસમેન્ટની કેટલી શસ્ત્રરરયા કરવામાાં આવી, અને  

  (૧)  

ક્રમ િિગ િસ્ત્રકક્રયાની 
સાંખ્યા 

૧ ૨૦૧૮ ૧૦૮ 

૨ ૨૦૧૯ ૭૯ 

િુલ ૧૮૭ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રોબોટ કેટલી રકમના ખચે કઈ 
એજન્સી પાસેિી ખરીદવામાાં આવેલ? 

  (૨) રૂ.૧૦,૪૨,૯૦,૯૬૧/(અાંકે  રૂસ્પયા દસ કરોડ 
બેતાલીસ લાખ નેવુ હજાર નવસો એકસઠ પુરા) ની સ્કાંમતે M/s 

Biomed Healthcare (p) Ltd. Mumbai પાસેિી 
ખરીદવામાાં આવેલ.  

--------- 

૬૧ 
રાજ્યની મેડીિલ િોલેજોમાાં ફીનુાં ધોરણ  

* ૨૨૫૬૯ શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર, એમ.બી.બી.એસની સરકારી, ખાનગી અને ગુજરાત 
મેડીકલ અને એજ્યુકેશન રીસચષ સોસાયટી સાંચાસ્લત કોલેજોમાાં 
ફીનુાં ધોરણ શુાં છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર એમબીબીએસની સરકારી, ખાનગી અને 
ગુજરાત મેડીકલ અને એજ્યુકેશન રીસચષ સોસાયટી સાંચાસ્લત 
કોલેજોમાાં ફીનુાં ધોરણ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ મેડીિલ િોલેજનો 

પ્રિાર 

સ્ટેટ ક્િોટાની 

ફી 

મેનેજમેન્ગટ 

ક્િોટાની ફી 

િિગ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧ સરકારી ૨૫૦૦૦/- - 

૨ જીએમઈઆરએસ ૩૦૦૦૦૦/- ૭૮૬૦૦૦/- 

૩ ખાનગી પત્રક સામેલ છે. 

િિગ ૨૦૧૯-૨૦ 

૧ સરકારી ૨૫૦૦૦/- - 

૨ જીએમઈઆરએસ ૩૦૦૦૦૦/- ૭૮૬૦૦૦/- 

૩ ખાનગી પત્રક સામેલ છે. 
 

 (૨) ઉક્ત ફીના ધોરણમાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલો વધારો 
કે ઘટાડો નોંધાયો? 

  (૨) સરકારી મેડીકલ કોલેજો ખાતે વર્ષ-૨૦૧૮-૧૯ િી 
અગાઉની ફી રૂ.૬૦૦૦/- િી વધીને રૂ.૨૫૦૦૦/- િયેલ 

છે ખાનગી મેડીકલ કોલેજોની ફી ની સ્વગતોનુાં પત્રક આ સાિે 
સામેલ છે. 

પત્રિ  
ક્રમ િોલેજનુ નામ ગિમેન્ગટિોટા 

૨૦૧૮-૧૯ 

ટ્યુિનફી  
(લાખ રૂવપયામાાં) 

મેનેજમેન્ગટિોટા 
૨૦૧૮-૧૯ 

ટ્યુિનફી  
(લાખ રૂવપયામાાં) 

ગિમેન્ગટિોટા 
૨૦૧૯-૨૦ 

ટ્યુિનફી  
(લાખ રૂવપયામાાં) 

મેનેજમેન્ગટિોટા 
૨૦૧૯-૨૦ 

ટ્યુિનફી  
(લાખ રૂવપયામાાં) 

૧ સુરત મુન્સીપલઈન્થટીટુ્યટ મેડીકલ અને રરસચષ સેન્ટર, સુરત ૬.૫૧ ૧૩.૫ ૭.૦૮ ૧૪.૦૪ 

૨ સી.યુ.શાહ મેડીકલ કોલેજ સુરેન્રનગર ૫.૨૪ ૧૨.૫ ૫.૭૩ ૧૩.૫ 

૩ જી.સી.એસ. મેડીકલ કોલેજ એન્ડ રરસચષસેન્ટર, અમદાવાદ ૭.૨૫ ૧૨.૭ ૭.૯ ૧૪.૦૦ 

૪ ગુજરાત અદાણી ઈન્થટીટુ્યટ મેડીકલ સાયન્સ, ભુજ ૫.૬૫ ૧૭.૩૦ ૬.૧૫ ૧૭.૬૦ 

૫ પ્રમુખથવામી મેડીકલ કોલેજ, કરમસદ ૭.૮૦ ૧૪.૪૦ ૮.૨૨ ૧૫.૨૦ 
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ક્રમ િોલેજનુ નામ ગિમેન્ગટિોટા 
૨૦૧૮-૧૯ 

ટ્યુિનફી  
(લાખ રૂવપયામાાં) 

મેનેજમેન્ગટિોટા 
૨૦૧૮-૧૯ 

ટ્યુિનફી  
(લાખ રૂવપયામાાં) 

ગિમેન્ગટિોટા 
૨૦૧૯-૨૦ 

ટ્યુિનફી  
(લાખ રૂવપયામાાં) 

મેનેજમેન્ગટિોટા 
૨૦૧૯-૨૦ 

ટ્યુિનફી  
(લાખ રૂવપયામાાં) 

૬ શ્રીમતી એન.એચ.એલ.મુન્સીપલ મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ ૫.૪૪ ૧૩.૮૦ ૫.૬૪ ૧૫.૮૭ 

૭ એ.એમ.સી.મેટ મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ ૬.૦૪ ૧૩.૯૧ ૬.૪૮ ૧૬.૦૦ 

૮ પારૂલ ઈન્થટીટુ્યટ મેડીકલ સાયન્સ અને રરસચષ, વાઘોરડયા, 

વડોદરા 

૬.૯૦ ૧૩.૫૫ ૭.૫૫ ૧૪.૬૦ 

૯ બનાસ મેડીકલ કોલેજ અને રરસચષ, પાલનપુર ૩.૦૦ એડોક ફી ૮.૨૫ એડોક ફી ૬.૬૫ ૧૫.૦૦ 

૧૦ ઝાયડસ મેરડકલ કોલેજ અને હોસ્થપટલ, દાહોદ ૩.૦૦ એડોક ફી ૮.૨૫ એડોક ફી ૬.૬૫ ૧૫.૦૦ 

૧૧ ડૉ. એમ.કે.શાહ મેડીકલ કોલેજ અને રરસચષ સેન્ટર, અમદાવાદ ૦ બેન્ચ ૦ બેન્ચ ૭.૮૫ ૧૫.૦૦ 

૧૨ ડૉ. એન.ડી.દેસાઈ ફેસીલીટી મેડીકલ સાયન્સ અને રરસચષ, 

નરડયાદ 

- - ૬.૮૫  એડોક ફી ૧૫.૦૦ એડોક ફી 

૧૩ નૂતન મેડીકલ કોલેજ અને રરસચષ સેન્ટર, સ્વસનગર - - ૭.૮૫  એડોક ફી ૧૫.૦૦ એડોક ફી 

૧૪ શાાંતાબા મેડીકલ કોલેજ, અમરેલી - - ૭.૮૫  એડોક ફી ૧૫.૦૦ એડોક ફી 

૧૫ જી.એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, સોલા અમદાવાદ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૬ જી.એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, ગાાંધીનગર ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૭ જી.એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, ગોત્રી વડોદરા ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૮ જી.એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, પાટણ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૯ જી.એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, વલસાડ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૦ જી.એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, રહાંમતનગર ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૧ જી.એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, જુનાગઢ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૨ જી.એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, વડનગર ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

--------- 
૬૨ 

છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં રસ્તાઓ, નાિા, િોઝિેના નિીનીિરણ અને મજબૂતીિરણનો ખચગ  

* ૨૨૬૨૩ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 
સ્જલ્લામાાં પાંચાયત અને થટેટ હથતકના કેટલા રથતાઓ, નાળા, 
કોઝવે વર્ષ ૨૦૧૯માાં િયેલ અસ્તવૃસ્ષ્ટિી તૂટી ગયેલા છે અને 
તેના મજબુતીકરણ અને નવીનીકરણ માટે કેટલા રૂસ્પયાના 
ખચષનો અાંદાજ છે, 
 
 
 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ અસ્તવૃસ્ષ્ટના કારણે તૂટી ગયેલા 
તમામ રથતાઓ, નાળા/કોઝવેને મરામત કરી વાહન વ્યવહાર 
યોગ્ય રાખેલ છે. જ ે રથતાઓ, નાળા/કોઝવે અને પુલ તુટી 
ગયેલ છે તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

 રસ્તા નાિા/િોઝિે પુલ 

પાંચાયત - ૭ - 

થટેટ - - ૧ 

પાંચાયત હથતકના તુટી ગયેલ નાળા/કોઝવેનો રૂ.૨૨૧૦.૦૦ 
લાખ અને થટેટ હથતકના પુલનો રૂ. ૧૨૦૦.૦૦ લાખના ખચષનો 

અાંદાજ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાઓ, નાળા, 
પુલો બનાવવા માટે કેટલા રૂસ્પયાની માંજુરી આપીને ક્યારે જોબ 
નાંબર ફાળવવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) અને (૩)  

પાંચાયત હથતક ૪-નાળા/કોઝવેના રૂ.૧૩૮૦.૦૦ લાખના 
તા.૧૨-૭-૨૦૧૯, ૨-૧૧-૨૦૧૯, ૧૬-૧૨-૨૦૧૯ 
અને રાજ્ય હથતક ૧ પુલના રૂ. ૧૨૦૦.૦૦ લાખના  
તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ પુનાઃબાાંધકામ માંજુર કરવામાાં 
આવેલ છે. બાકી રહેલા કામોને તાાંસ્ત્રક જરૂરીયાત અનુસાર. 

 (૩) બાકી રહેલા કામોને ક્યાાં સુધીમાાં રકમ ફાળવી જોબ 
નાંબર ફાળવવામાાં આવશે? 

 

 
--------- 



29 

૬૩ 
સુરત મહાનગર પાલીિામાાં હાથીપગા રોગના નોંધાયેલા દદીઓ 

* ૨૧૮૬૪ શ્રી મોહનભાઈ ઢોડીયા (મહુવા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારમાાં હાિીપગા રોગના કેટલા દદી 
નોંધાયા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારમાાં હાિીપગા રોગના કુલ ૫૯ 
દદીઓ નોંધાયા. 

 (૨) નોંધાયેલ દદીઓને સારવાર માટે શી વ્યવથિા 
ઉપલબ્ધ છે, અને  

  (૨) હાિીપગા રોગના દદીઓ તેમના દદષમાાં કાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજષરી કરવામાાં આવે છે. તેમજ થવ માવજત 
અાંગેની તાલીમ તિા તે માટે જરૂરી સાધન સામગ્રી પુરી 
પાડવામાાં આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ 

માટે શા પગલા હાિ ધરવામાાં આવ્યા?  

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ માટે નીચે મુજબના 

પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 હાિીપગા રોગના દદીઓની સવેલન્સ દ્વારા 
શોધખોળ અને સારવાર. 

 મચ્છર ઉત્પસ્ત સ્નયાંત્રણ. 

 રોગના દદીને થવમાવજત અાંગેની તાલીમ. 

 દદીઓની સ્વના મુલ્યે સજષરીની વ્યવથિા. 

 આરોગ્ય સ્શક્ષણની કામગીરી. 
--------- 

૬૪ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૬૦૯ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભાવનગર જીલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ 
કેટલાની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૧૩ 

હયાત ૧૩ 

  વધુમાાં, ભાવનગર જીલ્લામાાં ૨(બે) સબ રડથટર ીક્ટ 
હોસ્થપટલો કાયષસ્ન્વત છે. 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૬૫ 
ધોિિાથી સહીજ રોડને ચારમાગીય િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૬૧૬ શ્રી િરિનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના ધોળકા િી સહીજ રોડને ચારમાગીય કરવાનુાં 
આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ. ૩૪૧૨.૮૩ લાખ. 

 (૩) આ કામગીરી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) પ્રગસ્તમાાં.  

--------- 
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૬૬ 
બનાસિાાંઠા અને નમગદા વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણ 

* ૨૨૪૮૫ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
અને નમષદા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા કૃસ્ર્સ્વર્યક 
વીજજોડાણો આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અને (૨) પત્રક – અ મુજબ. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજજોડાણો પૈકી કેટલા વીજજોડાણો એક વર્ષ અને બે વર્ષિી 
વધુ સમયિી આપવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ 
વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોડાણો આપવાનુ 
આયોજન કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ 
જોડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઇ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવશે.  

પત્રિ –અ  

વજલ્લો 
 
 

તાલુિો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

વસ્થવતએ આપિાના બાિી 
િૃવિવિિયિ િીજજોડાણો 

એિ િિગ િરતા િધુ 

સમયથી પડતર 
અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ સમયથી 

પડતર અરજીઓની સાંખ્યા  

 

 

 

 

બનાસકાાંઠા 

અમીરગઢ ૪૦૪ ૧૫૩ ૦ 

ભાભર ૬૭૦ ૨૦૧ ૦ 

દાાંતા ૭૭૯ ૨૯૮ ૦ 

દાાંતીવાડા ૬૬૮ ૨૫૭ ૦ 

ડીસા ૮૪૬ ૩૦૦ ૦ 

દીઓદર ૨૮૭ ૧૧૯ ૦ 

ધાનેરા ૮૬૮ ૨૯૨ ૦ 

કાાંકરેજ ૯૧૯ ૩૩૪ ૦ 

લાખાણી ૩૮૯ ૧૭૯ ૦ 

પાલનપુર ૭૧૪ ૨૧૬ ૦ 

સુઈગામ ૭૧૬ ૧૯૩ ૦ 

િરાદ ૪૪૦૮ ૨૩૦૭ ૦ 

વડગામ ૪૫૪ ૯૭ ૦ 

વાવ ૩૧૪૪ ૧૩૬૨ ૦ 

નમષદા 

નાાંદોદ ૨૦૬ ૧૫ ૦ 

ગરૂડેશ્વર ૨૨૩ ૬૧ ૦ 

સ્તલકવાડા ૮૨ ૮ ૦ 

ડેડીયાપાડા ૧૮૭૩ ૧૩૫૩ ૦ 

સાગબારા ૪૮૨ ૮૬ ૦ 
 

--------- 
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૬૭ 
ભરૂચ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લાઓમાાં રસ્તાઓની િામની માંજૂરી  

* ૨૨૬૩૫ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ભરૂચ અને છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં રાજ્ય હથતક 
સ્વભાગના કેટલા રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓના 
સમારકામ કરવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

  (૧), (૨) અને (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજ્ય સ્વભાગમાાં ભરૂચ અને છોટાઉદેપુર જીલ્લામાાં નવા 
રથતાઓ તેમજ સમાર કામ વાળા રથતાઓ 

વજલ્લો િિગ િામો માંજુર પુણગ પ્રગવત િરૂ ન 

થયેલ 
(બાિી 

િામ) 

ભરૂચ 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૫ ૫ - - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૧૨ ૧ ૧૦ ૧ 

છોટા- 

ઉદેપુર 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૫ ૫ - - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૫ - ૫ - 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પુણષ 
િયુાં,  

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને  

 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ ક્યાાં સુધીમાાં પુણષ કરવામાાં 
આવશ?ે   

  (૪) બાકી કામ વહીવટી પ્રરરયા પુણષ કરી બનતી 
ત્વરાિી. 

--------- 

૬૮ 
જુનાગઢ અને ગીરસોમનાથ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણ 

* ૨૨૫૫૮ શ્રી ભીખાભાઈ જોિી (જુનાગઢ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જુનાગઢ અને 
ગીરસોમનાિ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા કૃસ્ર્સ્વર્યક 
વીજજોડાણો આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અને (૨) પત્રક – અ મુજબ. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર બાકી વીજ 
જોડાણો પૈકી કેટલા વીજજોડાણો એક વર્ષ અને બે વર્ષિી વધુ 
સમયિી આપવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ 
વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોડાણો આપવાનુ 

આયોજન કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ 
જોડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઇ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવશે.  

પત્રિ –અ  

વજલ્લો 
તાલુિો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 

આપિાના બાિી િૃવિવિિયિ િીજજોડાણો 
એિ િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા  

 

જુનાગઢ 

 
 

ભેસાણ ૩૩ ૦ ૦ 

જુનાગઢ ૪૬ ૦ ૦ 

જુનાગઢ સીટી ૨ ૦ ૦ 

કેશોદ ૬૫૮ ૦ ૦ 



32 

વજલ્લો 
તાલુિો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 

આપિાના બાિી િૃવિવિિયિ િીજજોડાણો 
એિ િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા  

 

 

જુનાગઢ 

માળીયા હાટીના ૧૦૫૭ ૪૧૬ ૦ 

માણાવદર ૪૧૦ ૧ ૦ 

માાંગરોળ ૮૩૬ ૩૯૧ ૦ 

મેંદરડા ૬૧ ૦ ૦ 

વાંિલી ૨૩૯ ૦ ૦ 

સ્વસાવદર ૫૧ ૦ ૦ 

ગીર સોમનાિ 

કોડીનાર ૨૯૭ ૫ ૦ 

ગીર ગઢડા ૨૯૪ ૦ ૦ 

સુત્રાપાડા ૪૬૮ ૦ ૦ 

તાલાલા ૧૬૧ ૦ ૦ 

ઉના ૫૦૧ ૮ ૦ 

વેરાવળ ૩૮૦ ૪૫ ૦ 

--------- 

૬૯ 
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લાઓમાાં રસ્તાઓની િામની માંજૂરી  

* ૨૨૫૪૫ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ - મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર રાજકોટ અને પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં રાજ્ય હથતકના કેટલા 
રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓના સમારકામ કરવાની 
માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

  (૧), (૨) અને (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજ્ય સ્વભાગમાાં રાજકોટ અને પોરબાંદર જીલ્લામાાં નવા રથતાઓ 
તેમજ સમાર કામ વાળા રથતાઓ 

વજલ્લો િિગ િામો માંજુર પુણગ પ્રગવત િરૂ ન 

થયેલ 
(બાિી 

િામ) 

રાજકોટ 
૨૦૧૮ 

નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૩ ૩ - - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૧૧ ૫ ૨ ૪ 

પોરબાંદર 
૨૦૧૮ 

નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૧ ૧ - - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૧૧ ૧ ૧ ૯ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પુણષ 
િયુાં,  

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને  

 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ ક્યાાં સુધીમાાં પુણષ કરવામાાં 
આવશ?ે   

  (૪) બાકી કામો વહીવટી પ્રરરયા પુણષ કરી બનતી 
ત્વરાિી. 

--------- 

૭૦ 
વભલોડાની િોટેજ હોવસ્પટલને અપગે્રડ િરિાની િામગીરી બાબત 

* ૨૨૫૦૧ ડૉ. અનીલ જોિીયારા (સ્ભલોડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કોટેજ હોસ્થપટલ, સ્ભલોડા અને સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્ર, ગરૂડેશ્વરને અપગ્રેડ કરી સબ રડથટર ીક્ટ હોસ્થપટલમાાં 
રૂપાાંતરરત કરવાની કામગીરી તાાઃ  ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ કયા તબકે્ક છે, 

  (૧)  

 તાાઃ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં 
સ્ભલોડા કોટેજ હોસ્થપટલને અપગ્રેડ કરવાની માંજૂરી 
મળેલ છે. 

 સામુરહક આરોગ્ય કેન્ર, ગરૂડેશ્વરને અપગ્રેડ કરી સબ 
રડથટર ીકટ હોસ્થપટલમાાં રૂપાાંતરીત કરવા માટે માંજૂરી 
પ્રરરયા હેઠળ છે.  
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કામગીરી કેટલા ખચે ક્યા સુધીમાાં 
પૂણષ કરવામાાં આવશે, અને 

  (૨)  

 કોટેજ હોસ્થપટલ, સ્ભલોડા માટે રૂ ૧૬૯૩.૦૦ 

લાખના અાંદાસ્જત ખચે કામનુાં ટેન્ડર માંજૂર િયા બાદ 
ઈજારદારશ્રીને વકષ  ઓડષ ર મળેિી એક વર્ષમાાં પૂણષ િઈ 
શકશે. 

 સામુરહક આરોગ્ય કેન્ર ગરૂડેશ્વરને અપગ્રેડ કરવા માટે 
માંજૂરી મળ્ા બાદ રૂ. ૮૦૦.૦૦ લાખના અાંદાસ્જત 
ખચે કામનુ ટેન્ડર માંજૂર િયા બાદ ઈજારદારશ્રીને વકષ  
ઓડષ ર મળેિી એક વર્ષમાાં પૂણષ િઈ શકશે.  

 (૩) ઉક્ત કામગીરી કઈ એજન્સી ધ્વારા પૂણષ કરવામાાં 
આવે છે? 

  (૩) ટેન્ડર પ્રરરયા િયા પછી એજન્સીની સ્નમણૂાંક 
કરવામાાં આવશે.  

--------- 

૭૧ 
ભાદરણથી કિાંખલોડ રોડને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૬૩૭ શ્રી અજુગનવસાંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ 
સ્જલ્લાના ભાદરણ િી સ્કાંખલોડ રોડને પહોળો કરવાનુાં આયોજન 
છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ. ૩૦૪૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
૭૨ 

રાજ્યમાાં એમ.બી.બી.એસ, ખાનગી, સરિારી મેકડિલ િોલેજોમાાં ફીનુાં ધોરણ 
* ૨૨૬૫૦ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 

વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યની એમ.બી.બી.એસ ની સરકારી, 
ખાનગી અને ગુજરાત મેડીકલ અને એજ્યુકેશન રીસચષ 
સોસાયટી સાંચાસ્લત કોલેજોમાાં ફીનુાં ધોરણ શુાં છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં છેલ્લા બે 

વર્ષમાાં વર્ષવાર એમબીબીએસની સરકારી, ખાનગી અને ગુજરાત 
મેડીકલ અને એજ્યુકેશન રીસચષ સોસાયટી સાંચાસ્લત કોલેજોમાાં 
ફીનુાં ધોરણ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ મેડીિલ 
િોલેજનો પ્રિાર 

સ્ટેટ ક્િોટાની 
ફી 

મેનેજમેન્ગટ 
ક્િોટાની ફી 

િિગ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧ સરકારી ૨૫૦૦૦/-  

૨ જીએમઇઆરએસ ૩૦૦૦૦૦/- ૭૮૬૦૦૦/- 

૩ ખાનગી પત્રક સામેલ છે. 

િિગ ૨૦૧૯-૨૦ 

૧ સરકારી ૨૫૦૦૦/-  

૨ જીએમઇઆરએસ ૩૦૦૦૦૦/- ૭૮૬૦૦૦/- 

૩ ખાનગી પત્રક સામેલ છે. 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ફીના ધોરણમાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કેટલો વધારો કે ઘટાડો નોંધાયો ? 

  (૨) સરકારી મેડીકલ કોલેજો ખાતે વર્ષ-૨૦૧૮-૧૯ િી 
અગાઉની ફી રૂ. ૬૦૦૦/- િી વધીને રૂ.૨૫૦૦૦/- િયેલ છે 
ખાનગી મેડીકલ કોલેજોની ફી ની સ્વગતોનુાં પત્રક આ સાિે 
સામેલ છે. 
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પત્રિ  

ક્રમ િોલેજનુ નામ ગિમેન્ગટિોટા  
૨૦૧૮-૧૯ 

ટ્યુિનફી  
(લાખ રૂવપયામાાં) 

મેનેજમેન્ગટિોટા 
૨૦૧૮-૧૯ 

ટ્યુિનફી  
(લાખ રૂવપયામાાં) 

ગિમેન્ગટિોટા  
૨૦૧૯-૨૦ 

ટ્યુિનફી  
(લાખ રૂવપયામાાં) 

મેનેજમેન્ગટિોટા 
૨૦૧૯-૨૦ 

ટ્યુિનફી  
(લાખ રૂવપયામાાં) 

૧ સુરત મુન્સીપલઈન્થટીટુ્યટ મેડીકલ અને રરસચષસેન્ટર, સુરત ૬.૫૧ ૧૩.૫ ૭.૦૮ ૧૪.૦૪ 

૨ સી.યુ.શાહ મેડીકલ કોલેજ સુરેન્રનગર ૫.૨૪ ૧૨.૫ ૫.૭૩ ૧૩.૫ 

૩ જી.સી.એસ. મેડીકલ કોલેજ એન્ડ રરસચષસેન્ટર, અમદાવાદ ૭.૨૫ ૧૨.૭ ૭.૯ ૧૪.૦૦ 

૪ ગુજરાત અદાણી ઈન્થટીટુ્યટ મેડીકલ સાયન્સ, ભુજ ૫.૬૫ ૧૭.૩૦ ૬.૧૫ ૧૭.૬૦ 

૫ પ્રમુખથવામી મેડીકલ કોલેજ, કરમસદ ૭.૮૦ ૧૪.૪૦ ૮.૨૨ ૧૫.૨૦ 

૬ શ્રીમતી એન.એચ.એલ.મુન્સીપલ મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ ૫.૪૪ ૧૩.૮૦ ૫.૬૪ ૧૫.૮૭ 

૭ એ.એમ.સી.મેટ મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ ૬.૦૪ ૧૩.૯૧ ૬.૪૮ ૧૬.૦૦ 

૮ પારૂલ ઈન્થટીથયુટ મેડીકલ સાયન્સ અને રરસચષ, વાઘોરડયા, 

વડોદરા 

૬.૯૦ ૧૩.૫૫ ૭.૫૫ ૧૪.૬૦ 

૯ બનાસ મેડીકલ કોલેજ અને રરસચષ, પાલનપુર ૩.૦૦ એડોક ફી ૮.૨૫ એડોક ફી ૬.૬૫ ૧૫.૦૦ 

૧૦ ઝાયડસ મેરડકલ કોલેજ અને હોસ્થપટલ, દાહોદ ૩.૦૦ એડોક ફી ૮.૨૫ એડોક ફી ૬.૬૫ ૧૫.૦૦ 

૧૧ ડૉ. એમ.કે.શાહ મેડીકલ કોલેજ અને રરસચષ સેન્ટર, અમદાવાદ ૦ બેન્ચ ૦ બેન્ચ ૭.૮૫ ૧૫.૦૦ 

૧૨ ડૉ. એન.ડી.દેસાઈ ફેસીલીટી મેડીકલ સાયન્સ અને રરસચષ, 

નરડયાદ 

- - ૬.૮૫ એડોક ફી ૧૫.૦૦ એડોક ફી 

૧૩ નૂતન મેડીકલ કોલેજ અને રરસચષ સેન્ટર, સ્વસનગર - - ૭.૮૫ એડોક ફી ૧૫.૦૦ એડોક ફી 

૧૪ શાાંતાબા મેડીકલ કોલેજ, અમરેલી - - ૭.૮૫ એડોક ફી ૧૫.૦૦ એડોક ફી 

૧૫ જી.એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, સોલા અમદાવાદ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૬ જી.એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, ગાાંધીનગર ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૭ જી.એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, ગોત્રી વડોદરા ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૮ જી.એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, પાટણ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૯ જી.એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, વલસાડ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૦ જી.એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, રહાંમતનગર ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૧ જી.એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, જુનાગઢ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૨ જી.એમ.ઈ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, વડનગર ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

--------- 

૭૩ 
મહીસાગર અને ખેડા વજલ્લામાાં સ્િાઇનફ્લુ, મેલેરીયા, ડેન્ગગ્યુ, ચીિનગુનીયા અને િોંગોફીિરના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૨૬૧૨ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર મહીસાગર અને ખેડા સ્જલ્લામાાં 
સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર થવાઈન ફ્લુ, મેલેરરયા, ડેન્ગ્યુ, 
સ્ચકુનગુસ્નયા, કોંગોફીવરના કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ નીચે મુજબના દદીઓ 
નોંધાયા. 
િહેરનુાં નામ મહીસાગર 

(૧/૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮) 
મહીસાગર 

(૧/૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯) 

સ્િાઇન 
ફ્લુ 

મેલેરીયા ડેન્ગગ્ય ુ ચીિુન 
ગુનીયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઇન 
ફ્લુ 

મેલેરીયા ડેન્ગગ્ય ુ ચીિુન 
ગુનીયા 

િોંગો 
ફીિર 

લુણાવાડા ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૪ ૨ ૩ ૦ ૦ 

બાલાસ્સનોર ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૨ ૦ ૩ ૦ ૦ 

સાંતરામપુર ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪ ૦ ૦ 

જીલ્લા િુલ 

(િહેર+ગ્રામ્ય) 

૧૬ ૧૫૩ ૮ ૩ ૦ ૧૩ ૮૯ ૨૫ ૦ ૦ 

 

િહેરનુાં નામ ખેડા (૧/૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮) ખેડા (૧/૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯) 

સ્િાઇન 
ફ્લુ 

મેલેરીયા ડેન્ગગ્ય ુ ચીિુન 
ગુનીયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઇન 
ફ્લુ 

મેલેરીયા ડેન્ગગ્ય ુ ચીિુન 
ગુનીયા 

િોંગો 
ફીિર 

નડીયાદ ૭ ૪૪ ૪૩ ૦ ૦ ૧૨ ૩૦ ૯૩ ૦ ૦ 

ચકલાસી ૦ ૨ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૨ ૦ ૦ 

કાંજરી ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કપડવાંજ ૨ ૧ ૧ ૦ ૦ ૪ ૧ ૨ ૦ ૦ 

કઠલાલ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૧ ૦ ૦ 

ડાકોર ૦ ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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ઠાસરા ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૧ ૨ ૧ ૦ ૦ 

મહેમદાવાદ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

મહુધા ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ખેડા ૨ ૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ 

જીલ્લા િુલ 
(િહેર+ગ્રામ્ય) 

૧૮ ૧૪૬ ૬૩ ૨ ૦ ૫૮ ૭૬ ૧૪૮ ૨ ૧ 

 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, 
સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર કેટલા વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને 

  (૨) ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર િયેલ 
મૃત્યુના આાંકડા નીચે મુજબ છે. 
િહેરનુાં નામ મહીસાગર 

(૧/૧/૧૮ થી  ૩૧/૧૨/૧૮) 
મહીસાગર 

(૧/૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯) 

સ્િાઇન 
ફ્લુ 

મેલેરીયા ડેન્ગગ્ય ુ ચીિુન 
ગુનીયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઇન 
ફ્લુ 

મેલેરીયા ડેન્ગગ્ય ુ ચીિુન 
ગુનીયા 

િોંગો 
ફીિર 

લુણાવાડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

બાલાસ્સનોર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સાંતરામપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વજલ્લા િુલ 

(િહેર+ગ્રામ્ય) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 
િહેરનુાં નામ ખેડા (૧/૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮) ખેડા (૧/૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯) 

સ્િાઇન 
ફ્લુ 

મેલેરીયા ડેન્ગગ્ય ુ ચીિુન 
ગુનીયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઇન 
ફ્લુ 

મેલેરીયા ડેન્ગગ્ય ુ ચીિુન 
ગુનીયા 

િોંગો 
ફીિર 

નડીયાદ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ચકલાસી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કાંજરી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કપડવાંજ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કઠલાલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ડાકોર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ઠાસરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

મહેમદાવાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

મહુધા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ખેડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

જીલ્લા િુલ 

(િહેર+ગ્રામ્ય) 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 

 
 (૩) ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા સરકારે શી 
કાયષવાહી કરી? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા માટે 
નીચે મુજબના પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 ડેન્ગ્ય,ુ મેલેરરયા, સ્ચકુનગુસ્નયા તિા કોંગો ફીવરને 
સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા ફીવર સવેલન્સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જાંતુનાશક દવા છાંટકાવ કામગીરી, ઈન્ડોર 
ફોગીંગ કામગીરી અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ પ્રવૃસ્િ જવેી 
સ્વસ્વધ કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

 થવાઇન ફ્લુ અાંતગષત તમામ સરકારી સાંથિાઓમાાં થરીનીંગ 
અને દવા મફત પુરી પાડવામાાં આવે છે. જ્યાાં થવાઈન 
ફ્લુના કેસ નોંધાય છે તેની નજીકની હોસ્થપટલમાાં 
આઈસોલેશન વોડષ  પણ ઉભો કરવામાાં આવે છે. 

 કોંગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન સ્વભાગ સાિે સાંકલન 
કરી પશુઉઓમાાં ઈતરડી નાશક કામગીરી હાિ ધરવામાાં 
આવે છે. 

--------- 

૭૪ 
દાહોદ વજલ્લામાાં પ્લાન અને નોન-પ્લાન રસ્તાઓનો બજટેમાાં સમાિેિ 

* ૨૨૬૨૦ શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર દાહોદ સ્જલ્લામાાં કેટલા નોન-પ્લાન અને પ્લાન 
રથતાઓનો બજટેમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો, 

  (૧) અને (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાાં નોન-પ્લાન 
અને પ્લાન રથતા. 
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 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત રથતાઓની 
કામગીરી કયા તબકે્ક છે, અને 

 િિગ િામો માંજૂર પૂણગ પ્રગવત િરૂ ન થયેલ 
(બાિી િામ) 

૨૦૧૮ 
પ્લાન ૭૯ ૬૯ ૮ ૨ 

નોન પ્લાન ૫૨ ૧૩ ૩૬ ૩ 

૨૦૧૯ 
પ્લાન ૮૬ ૧ ૩૫ ૫૦ 

નોન પ્લાન ૧૨૦ - ૪૭ ૭૩ 
 

 (૩) ઉક્ત કામગીરી ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) બાકી કામો વહીવટી પ્રરીયા પૂણષ કરી બનતી ત્વરાિી. 

--------- 

૭૫ 
માાંડલ થી સાંગપુર રસ્તાને પહોિો િરિાનુ આયોજન 

* ૨૧૬૩૨ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંગધ્ા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના માાંડલ િી સાંગપુર રથતાને પહોળો કરવાનુાં આયોજન 
છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 

રકમ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ. ૪૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
૭૬ 

દાહોદ વજલ્લામાાં િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણો 
* ૨૧૬૬૫ શ્રી િૈલેિભાઇ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
દાહોદ સ્જલ્લામાાં આરદજાતી સ્વથતાર પેટા યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) કુલ ૨૪૭૮ વીજ જોડાણ આપવામાાં આવ્યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ. ૨૮૯૯.૦૮ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 

૭૭ 
િડોદરા સરિારી મેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૧૬૧૨ શ્રી િેતનભાઈ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી 

મેડીકલ કોલેજ, વડોદરાનુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુ મહેકમ માંજૂર 
િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી મેડીકલ 

કોલેજ, વડોદરાનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમની સ્વગત નીચે 
મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજૂર 

વગષ-૧ ૨૯૨ 

વગષ-૨ ૧૦૫ 

વગષ-૩ ૩૦૭ 

વગષ-૪ ૧૩૬ 

િુલ ૮૪૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે.  
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સાંિગગ ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૨૨૪ ૬૮ 

વગષ-૨ ૬૬ ૩૯ 

વગષ-૩ ૧૬૮ ૧૩૯ 

વગષ-૪ ૧૩૬ ૦૦ 

િુલ ૫૯૪ ૨૪૬  
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ કયાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ ભરવામાાં 
આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 
અને ઉપલબ્ધ ધ્યાને લઇ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 

૭૮ 
રાજ્યની રીન્ગયુએબલ એનજીની ક્ષમતા 

* ૨૨૪૯૧ શ્રી રધુભાઇ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
રીન્યુએબલ એનજીની થિાસ્પત ક્ષમતા કેટલી છે?  

   તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
રીન્યુએબલ એનજીની થિાસ્પત ક્ષમતા ૧૦૨૧૯.૩૪ મેગાવોટ 
છે. 

--------- 

૭૯ 
જુનાગઢ વજલ્લામાાં હાથીપગા રોગના નોંધાયેલા દદીઓ 

* ૨૧૮૭૬ શ્રી જગદીિભાઇ પટેલ (અમરાઇવાડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જુનાગઢ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના કેટલા દદી 
નોંધાયા, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

જુનાગઢ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના નીચે મુજબના 

દદી નોંધાયા, 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ નોંધાયેલ િેસ 

૧ જુનાગઢ ગ્રામ્ય ૦૦ 

૨ જુનાગઢ શહેર ૦૫ 

૩ ભેંસાણ ૦૦ 

૪ વીસાવદર ૦૦ 

૫ વાંિલી ૦૦ 

૬ માણાવદર ૦૦ 

૭ માાંગરોળ ૦૦ 

૮ માળીયા ૦૦ 

૯ કેશોદ ૦૦ 

૧૦ મેંદરડા ૦૦ 

િુલ ૦૫ 
 

 (૨) નોંધાયેલ દદીઓને સારવાર માટે શી વ્યવથિા 
ઉપલબ્ધ છે, અને 

  (૨) હાિીપગા રોગના દદીઓને તેમના દદષમાાં કાયમી 

રાહત મેળવી શકે તે માટે સજષરી કરવામાાં આવે છે. તેમજ થવ 

માવજત અાંગેની તાલીમ તિા તે માટે જરૂરી સાધન સામગ્રી પુરી 

પાડવામાાં આવે છે. 
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 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ 
માટે શા પગલા હાિ ધરવામાાં આવ્યા? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ માટે નીચે મુજબના 

પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 હાિીપગા રોગના દદીઓની સવેલન્સ દ્વારા 

શોધખોળ અને સારવાર. 

 મચ્છર ઉત્પસ્ત સ્નયાંત્રણ. 

 રોગના દદીને થવમાવજત અાંગેની તાલીમ. 

 દદીઓની સ્વના મુલ્યે સજષરીની વ્યવથિા. 

 આરોગ્ય સ્શક્ષણની કામગીરી. 

--------- 

૮૦ 
ગીરસોમનાથ અને દેિભૂવમદ્વારિા વજલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, િેટ અને જીએસટીની િસુલાત 

* ૨૨૫૬૬ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણાાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગીરસોમનાિ 
અને દેવભૂસ્મદ્વારકા સ્જલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, વેટ કે જીએસટી 
અન્વયે રૂ. ૧૦ લાખ  કે તેિી વધુ રકમ વસુલવાની બાકી હોય 
તેવા કેટલા ઔદ્યોસ્ગક ગૃહો કે વ્યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  

ક્રમ નાં વજલ્લો એિમ 

૧ ગીરસોમનાિ ૪૨ 

૨ દેવભૂસ્મદ્વારકા ૩૨ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઔદ્યોસ્ગક એકમો કે 
વ્યાપારી ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી 
રહે છે, અને  

  (૨)  

ક્રમ નાં વજલ્લો એિમ િસુલિાની 

બાિી રિમ 

(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ ગીરસોમનાિ ૧૨૦૭ ૭૮.૬૧ 

૨ દેવભૂસ્મદ્વારકા ૧૫૯ ૧૩૯૦.૨૬  
 (૩) ઉક્ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં 
પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઇ 
હુકમ સ્સવાયના, ગીરસોમનાિ સ્જલ્લામાાં ૧૧૭૩ એકમોમાાં તિા 
દેવભૂસ્મદ્વારકા સ્જલ્લામાાં ૧૨૧ એકમોમાાં ગુજરાત વેચાણવેરા, 
ગુજરાત મુલ્યવસ્ધષત કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તિા 
જમીન મહેસુલ કાયદા અન્વયે પગલા લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૮૧ 
સુરત વજલ્લામાાં હાથીપગા રોગના નોંધાયેલા દદીઓ 

* ૨૧૬૮૧ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાષસી) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના કેટલા દદી 
નોંધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગ નીચે મુજબના દદી 
નોંધાયા, 

ક્રમ તાલુિા નોંધાયેલ િેસ 

૧ ચોયાષસી ૦ 

૨ ઓલપાડ ૧ 

૩ બારડોલી ૫૭ 

૪ મહુવા ૨૮ 

૫ કામરેજ ૯ 

૬ પલસાણા ૧૭ 
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૭ માાંડવી ૫૭ 

૮ માાંગરોલ ૧૭ 

૯ ઉમરપાડા ૩ 

િુલ ૧૮૯ 
 

 (૨) નોંધાયેલ દદીઓને સારવાર માટે શી વ્યવથિા 
ઉપલબ્ધ છે, અને 

  (૨) હાિીપગા રોગના દદીઓને દદષમાાં કાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજષરી કરવામાાં આવે છે. તેમજ થવ માવજત 
અાંગેની તાલીમ તિા તે માટે જરૂરી સાધન સામગ્રી પુરી 
પાડવામાાં આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ 
માટે શા પગલા હાિ ધરવામાાં આવ્યા? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ માટે નીચે મુજબના 
પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 હાિીપગા રોગના દદીઓની સવેલન્સ દ્વારા 
શોધખોળ અને સારવાર 

 મચ્છર ઉત્પસ્ત સ્નયાંત્રણ 

 રોગના દદીને થવમાવજત અાંગેની તાલીમ 

 દદીઓની સ્વના મુલ્યે સજષરીની વ્યવથિા 

 આરોગ્ય સ્શક્ષણની કામગીરી 
--------- 

૮૨ 
સુરત અને ભરૂચ વજલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, િેટ અને જી.એસ.ટી. ની િસૂલાત 

* ૨૨૬૩૮ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત અને 
ભરૂચ સ્જલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, વેટ કે જીએસટી અન્વયે રૂ.૧૦ 
લાખ કે તેિી વધુ રકમ વસૂલવાની બાકી હોય કેટલા તેવા 

ઔદ્યોસ્ગક ગૃહો કે વ્યપારી એકમો છે, 

  (૧)  

અનુ વજલ્લો એિમ 

૧ સુરત ૮૩૮ 

૨ ભરૂચ ૨૭૪ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઔદ્યોસ્ગક એકમો કે 
વ્યાપારી ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી 
છે, અને 

  (૨)  
અનુ વજલ્લો એિમ િસુલિાની બાિી રિમ (રૂ. િરોડમાાં) 

૧ સુરત ૭૪૩૪ ૪૭૨૭.૩૨ 

૨ ભરૂચ ૨૧૫૭ ૧૧૩૪.૭૩  
 (૩) ઉક્ત એકમો સમયસર વેરો ચુકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શુાં 
પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઈ 
હુકમ   સ્સવાયના, સુરત સ્જલ્લામાાં ૭૧૨૩ અને ભરૂચ સ્જલ્લામાાં 
૧૭૪૮ એકમો સામે ગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત મુલ્યવસ્ધષત 
કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તિા જમીન મહેસુલ કાયદા 
અન્વયે પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૮૩ 
દાહોદ અને પાંચમહાલ વજલ્લાઓમાાં રસ્તાઓના િામની માંજૂરી 

* ૨૨૬૧૭ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર દાહોદ અને પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં સ્વભાગ હથતક કેટલા 
રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓના સમારકામ કરવાની માંજૂરી 
આપવામાાં આવી, 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં દાહોદ 
અને પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં નવા રથતાઓ તેમજ સમાર કામ વાળા 
રથતાઓ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પૂણષ િયુાં,  
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 (૩) તે પૈકી કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને 

 વજલ્લો િિગ િામો માંજૂર પૂણગ પ્રગવત િરૂ ન થયેલ 
(બાિી 
િામ) 

દાહોદ 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા ૨૯ - ૨૫ ૨૪ 

સમારકામ ૮૯ ૭૦ ૧૯ - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા ૮૦ - ૩૬ ૪૪ 

સમારકામ ૧૦૧ ૧ ૩૧ ૬૯ 

પાંચમહાલ 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા ૬૨ ૩૬ ૨૬ - 

સમારકામ ૫૯ ૫૩ ૬ - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા ૬૯ - ૧૨ ૫૭ 

સમારકામ ૧૦૪ ૧ ૭ ૯૬ 
 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં આવશે?   (૪) બાકી કામો વહીવટી પ્રરરયા પૂણષ કરી બનતી ત્વરાિી. 
--------- 

૮૪ 
સુરત વજલ્લામાાં હાથીપગા રોગના નોંધાયેલા દદીઓ 

* ૨૧૮૬૧ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત-પૂવષ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતાર અને સુરત સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના કેટલા દદી નોંધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતાર અને સુરત સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર 
હાિીપગા રોગ નીચે મુજબના દદી નોંધાયા, 

નાં. તાલુિા નોંધાયેલ િેસ 

૧ સુરત મહાનગરપાસ્લકા ૫૯ 

૨ ચોયાષસી ૦ 

૩ ઓલપાડ ૧ 

૪ બારડોલી ૫૭ 

૫ મહુવા ૨૮ 

૬ કામરેજ ૯ 

૭ પલસાણા ૧૭ 

૮ માાંડવી ૫૭ 

૯ માાંગરોલ ૧૭ 

૧૦ ઉમરપાડા ૩ 

િુલ ૨૪૮ 
 

 (૨) નોંધાયેલ દદીઓને સારવાર માટે શી વ્યવથિા 
ઉપલબ્ધ છે, અને 

  (૨) હાિીપગા રોગના દદીઓને દદષમાાં કાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજષરી કરવામાાં આવે છે. તેમજ થવ માવજત 
અાંગેની તાલીમ તિા તે માટે જરૂરી સાધન સામગ્રી પુરી 
પાડવામાાં આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ 
માટે શા પગલા હાિ ધરવામાાં આવ્યા? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ માટે નીચે મુજબના 
પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 હાિીપગા રોગના દદીઓની સવેલન્સ દ્વારા શોધખોળ 
અને સારવાર 

 મચ્છર ઉત્પસ્ત સ્નયાંત્રણ 

 રોગના દદીને થવમાવજત અાંગેની તાલીમ 

 દદીઓની સ્વના મુલ્યે સજષરીની વ્યવથિા 

 આરોગ્ય સ્શક્ષણની કામગીરી 
--------- 
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૮૫ 
ર્જમનગર અને દિેભૂવમદ્વારિા વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણ 

* ૨૨૫૫૧ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર અને 
દેવભૂસ્મદ્વારકા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા કૃસ્ર્સ્વર્યક 
વીજજોડાણો આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અને  (૨) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજજોડાણો પૈકી કેટલા વીજજોડાણો એક વર્ષ અને બે વર્ષિી 
વધુ સમયિી આપવાના બાકી છે, અને 

    

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેક્શનો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ 

વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોડાણો આપવાનુ 
આયોજન કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ 
જોડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુ હોઈ તમામ 

બાબતો ધ્યાને લઈ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવશે. 

પત્રિ-અ 

વજલ્લો તાલુિો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ આપિાના 

બાિી િૃવિવિિયિ િીજ જોડાણો 

એિ િિગ િરતા િધુ સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ સમયથી 

પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

જામનગર સ્જલ્લો 

ધ્ોલ  ૩૮૯ ૦ ૦ 

જામજોધપુર ૭૩૨ ૦ ૦ 

જામનગર ૭૧૬ ૧૮ ૦ 

જોરડયા ૩૬૩ ૦ ૦ 

કાલાવડ ૭૨૪ ૦ ૦ 

લાલપુર ૮૨૬ ૨૦ ૦ 

દેવભૂસ્મદ્વારકા 

ભાણવડ ૯૯૦ ૬૭ ૩૭૧ 

કલ્યાણપુર ૫૯૨૭ ૨૫૮૬ ૧૩૧૯ 

ખાંભાસ્ળયા ૨૪૭૯ ૮૯૭ ૪૩૩ 

ઓખા ૨૪૮ ૭ ૦ 

--------- 

૮૬ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૬૪૫ શ્રીમતી ગીતાબા ર્જડેર્જ (ગોંડલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની  
સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ 
કેટલાની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૧૪ 

હયાત ૧૨ 

રાજકોટ સ્જલ્લામાાં ૧(એક) ડીથટર ીક્ટ હોસ્થપટલ તિા ૫(પાાંચ) 
સબ ડીથટર ીક્ટ હોસ્થપટલો કાયષસ્ન્વત હોવાિી સામૂરહક આરોગ્ય 
કેન્રની ઘટ નિી. 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં  શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૮૭ 
દાહોદ વજલ્લામાાં િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણો 

* ૨૧૬૫૧ શ્રી રમેિભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની  સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
દાહોદ સ્જલ્લામાાં આરદજાતી સ્વથતાર પેટા યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા, અને  

  (૧) કુલ ૨૪૭૮ વીજ જોડાણ આપવામાાં આવ્યા છે 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ. ૨૮૯૯.૦૮ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 

૮૮ 
રાં ધોિા-િલ્લભીપુર-બરિાિા રાજ્ય ધોરીમાગગ 

* ૨૨૫૭૮ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની  સ્થિસ્તએ રાંધોળા-
વલ્લભીપુર-બરવાળા રાજ્ય ધોરીમાગષ સ્બથમાર હાલતમાાં છે તે 

હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) અને (૨)   ના, જી.  
  આ રથતો ટર ારફકેબલ હોવાિી પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો  

  નિી. 
 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ રથતાને કેટલા સમયમાાં 
રીપેર કરવામાાં આવશે? 

    

--------- 

૮૯ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં ઘર િપરાિના િીજ જોડાણો 

* ૨૧૬૫૫ શ્રી અરૂણવસાંહ રણા (વાગરા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની  સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ઝૂાંપડા વીજળીકરણ યોજના અાંતગષત ભરૂચ સ્જલ્લામાાં કુલ કેટલા 
લાભાિીઓને વીજ જોડાણ આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) કુલ ૨૪૫૧ વીજ જોડાણ આપવામાાં આવ્યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલો ખચષ િયો ?   (૨) કુલ રૂ.૮૬.૪૩ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 

૯૦ 
િચ્છ અને પાટણ વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ 

* ૨૨૪૭૦ શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ અને 
પાટણ સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામૂરહક આરોગ્ય 
કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજુર િયેલ 
મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) *પત્રક-૧, ૨, ૩, ૪ તિા ૫ સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને 

   

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) હોસ્થપટલ અને આરોગ્ય કેન્રો ખાતે વગષ-૧ 
તજજ્ઞોની જગ્યા ભરવા માટે દર સોમવારે તેમજ તબીબી 
અસ્ધકારી વગષ-૨ ની જગ્યાઓ ભરવા દર માંગળવારે વોકઇન 
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ઇન્ટરવ્યુ રાખવામાાં આવે છે. જમેાાં યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ 
િયેિી જગ્યાઓ ભરવામાાં આવશે.  

વગષ-૩ ની નસીંગ, પેરા મેડીકલ, ટેકનીકલ તેમજ અન્ય 
વહીવટી સાંવગષની જગ્યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીિી ભરવામાાં 
આવે છે. જમેા યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ 
ભરવામાાં આવશે. 

(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૯૧ 
છોટાઉદેપુર અને િડોદરા વજલ્લામાાં આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૨૩૩૨૫ શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર  
અને વડોદરા સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજુર 
િયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) * પત્રક -૧, * પત્રક -૨ તિા * પત્રક-
૩ સામેલ છે.  

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 

કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા 
વયસ્નવૃસ્િના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડોક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડોક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે 
જરૂરરયાત અને ઉપલસ્બ્ધને ધ્યાને લઇને ભરવામાાં આવે છે. 

(* પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૯૨ 
બગોદરા અને ધોિિા રોડને ચારમાગીય િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૬૧૮ શ્રી કહતુ િનોડીયા (ઇડર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના બગોદરા િી ધોળકા રોડને ચારમાગીય કરવાનુાં 
આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ. ૫૧૭૫.૦૦ લાખ. 

--------- 

૯૩ 
ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો અને થાાંભલા બદલિા બાબત 

* ૨૧૬૫૭ શ્રી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સાગરખેડૂ સવાષગી સ્વકાસ યોજના અાંતગષત ગીર સોમનાિ 
સ્જલ્લામાાં કુલ કેટલી કી.મી. જજષરીત વીજ વાયરો અને કેટલા 
િાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૬૧૦.૯૬ કી.મી. જજષરીત વીજ વાયરો અને 
૧૧૬૪ વીજ િાાંભલા બદલવામાાં આવેલ છે. 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પાછળ કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) રૂ. ૬૫૫.૩૫ લાખનો ખચષ િયેલ છે. 
--------- 

૯૪ 
િડોદરા વજલ્લામાાં િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણો 

* ૨૧૬૪૯ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સાંખેડા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વડોદરા સ્જલ્લામાાં સામાન્ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃસ્ર્ 
સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) કુલ ૩૨૩૩ નવા કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણ 
આપવામાાં આવ્યા.  

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) રૂ. ૫૬૬૭.૩૦ લાખનો ખચષ િયો. 

--------- 

૯૫ 
ભાિનગર અને બોટાદમાાં વજલ્લાિાર આરોગ્ય િેન્ગરો માંજૂર મહેિમ 

* ૨૨૫૮૪ શ્રી િનુભાઇ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર 
અને બોટાદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સામૂરહક આરોગ્ય કેન્રો અને 
પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલુાં 
છે, 

  (૧) અને (૨) * પત્રક-૧ તિા ૨ સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાએ ખાલી છે, અને 

 

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ કયાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩) સ્નમણાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા 
વયસ્નવૃિીના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડોક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડોક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે 
જરૂરરયાત અને ઉપલસ્બ્ધને ધ્યાને લઇને ભરવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-૧ 

અ.નાં. સાંિગગનુાં નામ. ભાિનગર વજલ્લો  બોટાદ વજલ્લો  

સા.આ.િેન્ગરોની સાંખ્યા- ૧૩  સા.આ.િેન્ગરોની સાંખ્યા- ૦૫ 

માંજુર ભરેલી  ખાલી માંજુર  ભરેલી  ખાલી 

૧ અસ્ધક્ષક વગષ-૧ ૧૩ ૦ ૧૩ ૫ ૧ ૪ 

૨ તબીબી અસ્ધકારી વગષ-૨  ૩૮ ૨૯ ૯ ૧૫ ૮ ૭ 

૩ ડેન્ટલ સજષન વગષ-૨ ૧૩ ૧૧ ૨ ૫ ૪ ૧ 

૪ ફીજીયો િેરાપીથટ વગષ-૩  ૧૩ ૧૨ ૧ ૫ ૫ ૦ 

૫ એક્સ-રે આસીથટન્ટ વગષ-૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ એક્સ-રે ટેકનીશ્યન વગષ-૩ ૧૩ ૧૧ ૨ ૫ ૩ ૨ 

૭ લેબોરેટરી ટેકનીશ્યન વગષ-૩  ૧૩ ૧૧ ૨ ૫ ૫ ૦ 

૮ જુનીયર ફામાષસ્સથટ વગષ-૩ ૧૩ ૧૩ ૦ ૫ ૪ ૧ 

૯ હેડ નસષ વગષ-૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૦ થટાફનસષ વગષ-૩ ૯૧ ૮૪ ૭ ૩૮ ૩૪ ૪ 

૧૧ સીનીયર આસીથટન્ટ વગષ-૩ ૧૧ ૫ ૬ ૩ ૧ ૨ 

૧૨ સીનીયર ક્લાકષ  વગષ-૩ ૧૨ ૯ ૩ ૫ ૫ ૦ 

૧૩ જુનીયર કલાકષ  વગષ-૩  ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ 
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અ.નાં. સાંિગગનુાં નામ. ભાિનગર વજલ્લો  બોટાદ વજલ્લો  

સા.આ.િેન્ગરોની સાંખ્યા- ૧૩  સા.આ.િેન્ગરોની સાંખ્યા- ૦૫ 

માંજુર ભરેલી  ખાલી માંજુર  ભરેલી  ખાલી 

૧૪ ડર ાયવર વગષ-૩ ૧૩ ૧૩ ૦ ૫ ૫ ૦ 

૧૫ પટાવાળા વગષ-૪ ૧૩ ૧૩ ૦ ૫ ૫ ૦ 

૧૬ વોડષબોય વગષ-૪ ૨૬ ૨૩ ૩ ૧૬ ૧૪ ૨ 

૧૭ આયા વગષ-૪ ૧૩ ૧૩ ૦ ૬ ૬ ૦ 

૧૮ ડરેસર વગષ-૪ ૧૩ ૧૩ ૦ ૫ ૫ ૦ 

૧૯ થવીપર વગષ-૪ ૧૩ ૧૩ ૦ ૧૦ ૮ ૨ 

૨૦ વોચમેન વગષ-૪ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૨૧ રસોયા વગષ-૪ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 

૨૨ પાટષ  ટાઇમ થવીપર વગષ-૪ ૨૬ ૨૬ ૦ ૮ ૮ ૦ 

૨૩ પાટષ  ટાઇમ વોચમેન વગષ-૪ ૨૬ ૨૩ ૩ ૮ ૮ ૦ 

િુલ ૩૭૪ ૩૨૩ ૫૧ ૧૫૯ ૧૩૧ ૨૮ 

પત્રિ-૨ 

અ.નાં. સાંિગગનુાં નામ. ભાિનગર વજલ્લો  બોટાદ વજલ્લો  

પ્રા.આ.િેન્ગરોની સાંખ્યા- ૪૮  પ્રા.આ.િેન્ગરોની સાંખ્યા  

માંજુર ભરેલી  ખાલી માંજુર  ભરેલી  ખાલી 

૧ તબીબી અસ્ધકારી, વગષ-૨ ૪૮ ૪૧ ૭ ૧૭ ૧૧ ૬ 

૨ આયુષવૈરદક ડૉક્ટર, વગષ-૨  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ જુનીયર ફામાષસ્સથટ, વગષ-૩ ૪૮ ૪૮ ૦ ૧૭ ૧૭ ૦ 

૪ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન, વગષ-૩ ૪૮ ૪૭ ૧ ૧૭ ૧૭ ૦ 

૫ થટાફ નસષ, વગષ-૩   ૭ ૦ ૭ ૬ ૦ ૬ 

૬ ડર ાઇવર, વગષ-૩ ૪૮ ૪૮ ૦ ૧૭ ૧૪ ૩ 

૭ વોડષ  આયા, વગષ-૪  ૪૮ ૪૮ ૦ ૧૭ ૧૭ ૦ 

૮ વોડષ  બોય, વગષ-૪ ૪૮ ૪૮ ૦ ૧૭ ૧૭ ૦ 

૯ પાટષટાઇમ થવીપર, વગષ-૪  ૯૬ ૯૬ ૦ ૩૪ ૨૯ ૫ 

િુલ ૩૯૧ ૩૭૬ ૧૫ ૧૪૨ ૧૨૨ ૨૦ 

--------- 

૯૬ 
રાજ્યમાાં મેડીિલ યુવનિવસગટી સ્થાપિાની િામગીરી 

* ૨૨૫૩૯ શ્રી લલીતભાઇ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
મેડીકલ યુસ્નવસ્સષટી થિાપવાની કાયષવાહી કયાાં તબકે્ક છે, 

  (૧) આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ સ્વભાગના  
તા. ૦૬-૧૧-૨૦૧૯ના ઠરાવિી રાજ્યમાાં મેડીકલ 
યુસ્નવસ્સષટી થિાપવાની બાબતને વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં 
આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ યુસ્નવસ્સષટી ક્યા થિળે કેટલા ખચે 
ક્યાાં સુધીમાાં થિાપવામાાં આવશે, અને 

  (૨) આ બાબત સ્વચારણાધીન છે. 

 (૩) ઉક્ત યુસ્નવસ્સષટીની કામગીરી કઇ એજન્સીને 
સોંપવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૯૭ 
ધોિિા થી સહીજ રોડને ચારમાગીય િરિાનુાં આયોજન  

* ૨૧૬૩૪ શ્રી િનુભાઇ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના ધોળકા િી સહીજ રોડને ચારમાગીય કરવાનુાં 
આયોજન છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ. ૩૪૧૨.૮૩ લાખ. 

 (૩) આ કામગીરી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ક્યા તબકે્ક છે?   (૩) પ્રગસ્તમાાં  

--------- 

૯૮ 
અમદાિાદ બી.જ.ેમેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૧૬૨૪ શ્રી જગદીિ વિશ્વિમાગ (સ્નકોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બી. જ.ે 
મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ નુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુ મહેકમ 
માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બી. જ.ે મેડીકલ 
કોલેજ, અમદાવાદનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમની સ્વગત 
નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજૂર 

વગષ-૧ ૩૪૩ 

વગષ-૨ ૧૦૫ 

વગષ-૩ ૨૪૬ 

વગષ-૪ ૧૬૪ 

િુલ ૮૫૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૨૬૮ ૭૫ 

વગષ-૨ ૮૭ ૧૮ 

વગષ-૩ ૧૮૮ ૫૮ 

વગષ-૪ ૧૬૪ ૦૦ 

િુલ ૭૦૭ ૧૫૧  

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામાાં તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે, ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ ભરવામાાં 
આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 
અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 
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૯૯ 
સુરેન્ગરનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં સ્િાઇનફ્લ,ુ મેલેરીયા, ડેન્ગગ્યુ, ચીિનગુનીયા અને િોંગોફીિરના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૨૫૩૦ શ્રી સોમાભાઇ િોિીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર સરેુન્રનગર અને બોટાદ સ્જલ્લામાાં થવાઇન ફ્લુ, 
મેલેરરયા, ડેન્ગ્ય,ુ સ્ચકુનગુસ્નયા, કોંગો ફીવરના કેટલા કેસો 
નોંધાયા, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નીચે મુજબના 
દદીઓ નોંધાયા 

િિગ 
સુરેન્ગરનગર વજલ્લો 

સ્િાઇન ફ્લુ  મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન ગુવનયા િોંગોફીિર 

૧-૧-૧૮ િી  
૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૦ ૧૨૨૮ ૩૪ ૫ ૦ 

૧-૧-૧૯ િી  
૩૧-૧૨-૧૯ 

૩૭ ૫૩૫ ૨૬૦ ૬ ૪ 

 

િિગ 
બોટાદ વજલ્લો 

સ્િાઇન ફ્લુ  મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન ગુવનયા િોંગોફીિર 

૧-૧-૧૮ િી  
૩૧-૧૨-૧૮ 

૨૮ ૩૭ ૫ ૪ ૦ 

૧-૧-૧૯ િી  
૩૧-૧૨-૧૯ 

૫૪ ૩૧ ૨૨ ૧ ૩ 

 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, કેટલા 
વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને 

  (૨) ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર િયેલ મૃત્યુના આાંકડા નીચે 
મુજબ છે. 

િિગ સ્િાઇન 
ફ્લુ  

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન ગુવનયા િોંગોફીિર 

૧-૧-૧૮ િી  
૩૧-૧૨-૧૮ 

૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧-૧-૧૯ િી  
૩૧-૧૨-૧૯ 

૯ ૦ ૦ ૦ ૪ 

 

 (૩) ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા સરકારે શી 
કાયષવાહી કરી? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 ડેન્ગ્ય,ુ મેલેરરયા, સ્ચકુનગુસ્નયા, તિા કોંગો ફીવરને 
સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા ફીવર સવેલન્સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જાંતુનાશક દવા છાંટકાવ કામગીરી, ઇન્ડોર 
ફોગીંગ કામગીરી અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ પ્રવૃસ્િ જવેી 
સ્વસ્વધ કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

 થવાઇન ફ્લુ અાંતગષત તમામ સરકારી સાંથિાઓમાાં 
થરીંનીંગ અને દવા મફત પુરી પાડવામાાં આવે છે. જ્યાાં 
થવાઇન ફ્લુના કેસ નોંધાય છે તેની નજીકની 
હોસ્થપટલમાાં ઓઇસોલેશન વોડષ  પણ ઉભો કરવામાાં 
આવે છે. 

 કોંગોફીવરના કેસો માટે પશુપાલન સ્વભાગ સાિે 
સાંકલન કરી પશુઓમાાં ઇતરડી નાશક કામગીરી હાિ 
ધરવામાાં આવે છે. 

 
--------- 
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૧૦૦ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં માંજૂર િરેલ નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્ગરો  

* ૨૧૬૧૧ શ્રી પ્રવિણભાઇ ધોધારી (કરાંજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ભાવનગર સ્જલ્લામાાં કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો માંજૂર 
કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી પ્રમાણે 
કેટલા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા 
માંજૂર કરવામાાં આવ્યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૪૭ 

માંજૂર ૪૮ 

વધ ૦૧  
 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 

છે? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૦૧ 
નિસારી વજલ્લામાાં િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણો 

* ૨૧૬૯૭ શ્રી નરેિભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
નવસારી સ્જલ્લામાાં સામાન્ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃસ્ર્ 
સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૭૮૮ કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ.૮૫૨.૪૯ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 
૧૦૨ 

પેટલાદ થી સાંદેસર રોડને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 
* ૨૧૬૩૩ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ 
સ્જલ્લાના પેટલાદ િી સાંદેસર રોડને પહોળો કરવાનુાં આયોજન 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 

રકમની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ. ૯૧૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૦૩ 
માિીયા (હા) અને માાંગરોિ તાલુિામાાં પ્લાન અને નોનપ્લાન રસ્તાની માંજુરી 

* ૨૨૫૬૩ શ્રી બાબુભાઈ િાર્જ (માાંગરોળ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર જુનાગઢ સ્જલ્લાના માળીયા (હા.) અને માાંગરોળ 
તાલુકામાાં તાલુકાવાર કેટલા નોન પ્લાન અને પ્લાન રથતાઓ 
માંજૂર કરવામાાં આવ્યા,  

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ નીચેની સ્વગતે કામો માંજૂર િયેલ છે. 

િિગઃ તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮ 

તાલુિો પ્લાન નોનપ્લાન 

માાંગરોળ ૧ - 

માળીયા (હા) - ૧ 
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િિગઃ તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯ 

તાલુિો પ્લાન નોનપ્લાન 

માાંગરોળ ૫ ૧૧ 

માળીયા (હા) ૪ ૧૧ 

િુલ ૧૦ ૨૩ 
 

 (૨) ઉક્ત માંજૂર રથતાઓ પૈકી કેટલા નોનપ્લાન અને 
પ્લાન રથતાઓવાર વકષઓડષ ર આવ્યા અને કેટલાના વકષ  ઓડષ ર 
આપવાના બાકી છે, 

  (૨) ઉક્ત કામો પૈકી ૨ કામો પૂણષ િયેલ છે, ૨ પ્લાન 
રથતા અને ૪ નોનપ્લાન રથતાના વકષઓડષ ર આપેલ છે. જ ે
પ્રગસ્તમાાં છે બાકીના કામોની વહીવટી પ્રરરયા પૂણષ િયે 
વકષઓડષ ર આપવામાાં આવશે. 

 (૩) વકષઓડષ ર આપવા છતાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કામગીરી 
શરૂ ન િઈ હોય તેવા તાલુકાવાર નોનપ્લાન અને પ્લાન 
રથતાઓ કેટલા છે અને કામગીરી શરૂ ન િવાના કારણો શાાં છે, 
અને  

  (૩) અને (૪) આવુ કોઈ કામ ન હોઈ પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો 
નિી. 

 (૪) વકષઓડષ ર આપવા છતાાં કામ શરૂ ન કરનાર 
એજન્સીઓ સામે શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

 

--------- 

૧૦૪ 
અમદાિાદ વસવિલ હોવસ્પટલમાાં િેન્ગટીલેટર મિીન બાબત 

* ૨૨૫૧૮ શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્સસ્વલ 
હોસ્થપટલ, અમદાવાદમાાં પુરતા વેન્ટીલેટર ઉપલબ્ધ ન હોવાિી 

દદીઓને વેઇટીંગમાાં રાખવામાાં આવે છે તે હકીતત સાચી છે, 
અને 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તેએ સ્સસ્વલ હોસ્થપટલમાાં 
પુરતા વેન્ટીલેટર ક્યાાં સુધીમાાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવશે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૦૫ 
ધોલેરા તાલુિામાાં અવતભારે િરસાદથી રસ્તાનુાં ધોિાણ 

* ૨૨૫૨૪ શ્રી રાજિેિુમાર ગોકહલ (ધાંધુકા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સને-
૨૦૧૯માાં ધોલેરા તાલુકામાાં અસ્તભારે વરસાદ િવાિી તિા 
ઉપરવાસમાાંિી પાણી આવવાિી રથતાઓનુાં મોટાપાયે ધોવાણ 
િયેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) અને (૨) નુકશાન પામેલ ૧૮ રથતાઓને જરૂરી 
મરામત કરી વાહન વ્યવહાર લાયક રાખવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) જો હા, તો કેટલા રથતાઓનુાં સમારકામ કરી ડામર 
સપાટીના બનાવવામાાં આવ્યા અને કેટલા રથતાઓ ડામર 
સપાટીના બનાવવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત બાકી રથતાઓને ક્યાાં સુધીમાાં ડામર 
સપાટીના બનાવવામાાં આવશે? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૧૦૬ 
સુરેન્ગરનગર અને બોટાદ વજલ્લાઓમાાં રસ્તાઓના િામની માંજૂરી 

* ૨૨૫૩૫ શ્રી ઋવવિિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર સુરેન્રનગર અને બોટાદ સ્જલ્લામાાં રાજ્ય હથતકના 
કેટલા રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓના સમારકામ કરવાની 
માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં રાજ્ય 
સ્વભાગમાાં સુરેન્રનગર અને બોટાદ સ્જલ્લામાાં નવા રથતાઓ 
તેમજ સમાર કામ વાળા રથતાઓ 

વજલ્લો િિગ િામો માંજૂર પૂણગ પ્રગવત િરૂ ન થયલે 
(બાિી 
િામ) 

સુરેન્રનગર 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૩ ૩ - - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૧૧ ૫ ૫ ૧ 

બોટાદ 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૨ - ૨ - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૬ ૧ ૫ - 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પૂણષ 
િયુાં, 

  

 (૩) તે પૈકી કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને 

 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ કયાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી પ્રરરયા પૂણષ કરી બનતી 
ત્વરાિી. 

--------- 

૧૦૭ 
બગોદરાથી ધોિિા રોડને ચારમાગીય િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૬૩૬ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના બગોદરા િી ધોળકા રોડને ચારમાગીય કરવાનુાં 
આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ. ૫૧૭૫.૦૦ લાખ 

--------- 

૧૦૮ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૮૭૭ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ 
કેટલાની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૦૯ 

હયાત ૦૮ 

અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં ૩(ત્રણ) સબ ડીથટર ીક્ટ હોસ્થપટલો 
કાયષસ્ન્વત હોવાિી સામૂરહક આરોગ્ય કેન્રની ઘટ નિી. 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન છે?   (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 
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૧૦૯ 
િુર્જાંડ થી બારેર્જ રસ્તાને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૬૩૫ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસરોઈ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના કુજાાંડ િી બારેજા રથતાને પહોળો કરવાનુાં આયોજન છે 
કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ.૨૨૫૦.૦૦ લાખ 

--------- 

૧૧૦ 
અમદાિાદ અને બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ 

* ૨૩૩૪૪ શ્રી જીગે્નિિુમાર મેિાણી (વડગામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 

અને બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં પ્રાિસ્મક અને સામૂરહક આરોગ્ય 
કેન્રના માંજૂર મહેકમ સામે કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને 

  (૧) *પત્રક-૧ તિા ૨ સામેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત માંજૂર મહેકમ સામે ખાલી જગ્યાઓ ભરવા શી 
કાયષવાહી કરી? 

  (૨)  

 સામુરહક આરોગ્ય કેન્રો ખાતેની તજજ્ઞ વગષ-૧ની 
જગ્યાઓ દર માંગળવાર અને શુરવારે વોક ઇન 
ઇટરવ્યુ દ્વારા તિા સામુરહક આરોગ્ય કેન્રો અને 
પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો ખાતેની તબીબી અસ્ધકારી 
વગષ-૨ની જગ્યાઓ દર માંગળવારે વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ 

દ્વારા ભરવામાાં આવે છે. વધુમાાં ગુજરાત જાહેર સેવા 
આયોગને ૧૫૯૪ મેડીકલ ઓફીસર વગષ-૨ની  
જગ્યાઓ ભરવા માગણાપત્રક મોકલેલ છે. 

 પેરામેડીકલ સાંવગષની વગષ-૩ની જગ્યાઓ ગૌણ સેવા 

પસાંદગી માંડળને માાંગણાપત્રકો મોકલી, ભલામણ 
મેળવી ભરવામાાં આવે છે. 

 પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો ખાતેની વગષ-૩ સાંવગષની 
જગ્યાઓ પાંચાયત સાંવગષની હોઈ પાંચાયત સેવા 
પસાંદગી માંડળ દ્વારા ભરવાની કાયષવાહી કરવામાાં 
આવે છે. 
ડર ાઈવર વગષ-૩ અને વગષ-૪ની ખાલી જગ્યાઓ 

ઉપર જરૂર જણાય ત્યાાં આઉટસોસષિી કામગીરી 
લેવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-૧ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ અમદાિાદ અને બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં આિેલ પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્ગરોમાાં માંજૂર મહેિમની સામે 

માંજૂર, ભરેલી અને ખાલી જગ્યાઓની વિગત દિાગિતુાં પત્રિ 

અ.નાં. સાંિગગનુાં નામ 

અમદાિાદ વજલ્લો બનાસિાાંઠા વજલ્લો 

પ્રા.આ. િેન્ગરોની સાંખ્યા-૪૦ પ્રા.આ. િેન્ગરોની સાંખ્યા-૧૨૧ 

માંજૂર  ભરેલી ખાલી માંજૂર  ભરેલી ખાલી 

૧ તબીબી અસ્ધકારી, વગષ-૨ ૪૦ ૩૪ ૬ ૧૩૬ ૮૯ ૪૭ 

૨ આયુષવૈરદક ડૉક્ટર, વગષ-૨ ૦ ૦ ૦ ૮ ૧ ૭ 

૩ જુનીયર ફામાષસીથટ, વગષ-૩ ૪૦ ૩૮ ૨ ૧૨૧ ૧૧૩ ૮ 
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અ.નાં. સાંિગગનુાં નામ 

અમદાિાદ વજલ્લો બનાસિાાંઠા વજલ્લો 

પ્રા.આ. િેન્ગરોની સાંખ્યા-૪૦ પ્રા.આ. િેન્ગરોની સાંખ્યા-૧૨૧ 

માંજૂર  ભરેલી ખાલી માંજૂર  ભરેલી ખાલી 

૪ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન, વગષ-૩ ૪૦ ૩૫ ૫ ૧૨૧ ૧૧૬ ૫ 

૫ થટાફ નસષ, વગષ-૩ ૨૯ ૦ ૨૯ ૫૧ ૪૦ ૧૧ 

૬ ડર ાઈવર, વગષ-૩ ૪૦ ૪૦ ૦ ૧૨૧ ૧૨૧ ૦ 

૭ વોડષ  આયા, વગષ-૪ ૪૦ ૪૦ ૦ ૧૨૧ ૧૨૧ ૦ 

૮ વોડષ  બોય, વગષ-૪ ૪૦ ૪૦ ૦ ૧૨૧ ૧૨૧ ૦ 

૯ પાટષટાઇમ થવીપર, વગષ-૪ ૮૦ ૮૦ ૦ ૨૪૨ ૨૪૨ ૦ 

િુલ ૩૪૯ ૩૦૭ ૪૨ ૧૦૪૨ ૯૬૪ ૭૮ 

પત્રિ-૨ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ અમદાિાદ અને બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં આિેલ સામુકહિ આરોગ્ય િેન્ગરોમાાં માંજૂર મહેિમની સામે 
માંજૂર, ભરેલી અને ખાલી જગ્યાઓની વિગત દિાગિતુાં પત્રિ 

અ.નાં. સાંિગગનુાં નામ 

અમદાિાદ વજલ્લો િુલ બનાસિાાંઠા વજલ્લો િુલ 

સા.આ. િેન્ગરોની સાંખ્યા-૦૮ સા.આ. િેન્ગરોની સાંખ્યા-૨૬ 

માંજૂર  ભરેલી ખાલી માંજૂર  ભરેલી ખાલી 

૧ અસ્ધક્ષક વગષ-૧ ૮ ૩ ૫ ૩૪ ૫ ૨૯ 

૨ તબીબી અસ્ધકારી વગષ-૨ ૨૫ ૨૪ ૧ ૮૦ ૭૧ ૯ 

૩ ડેન્ટલ સજષન વગષ-૨ ૮ ૭ ૧ ૨૬ ૧૮ ૮ 

૪ ફીજીયોિેરાપીથટ વગષ-૩ ૮ ૬ ૨ ૨૬ ૧૦ ૧૬ 

૫ એક્સ-રે આસીથટન્ટ વગષ-૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ એક્સ-રે ટેકનીશ્યન વગષ-૩ ૮ ૪ ૪ ૨૬ ૮ ૧૮ 

૭ લેબોરેટરી ટેકનીશ્યન વગષ-૩ ૯ ૭ ૨ ૨૬ ૧૯ ૭ 

૮ જુનીયર ફામાષસ્સથટ વગષ-૩ ૯ ૭ ૨ ૨૯ ૨૨ ૭ 

૯ હેડ નસષ વગષ-૩ ૧ ૧ ૦ ૩ ૩ ૦ 

૧૦ થટાફનસષ વગષ-૩ ૬૦ ૫૬ ૪ ૧૯૪ ૧૭૯ ૧૫ 

૧૧ સીનીયર આસીથટન્ટ વગષ-૩ ૫ ૨ ૩ ૨૬ ૯ ૧૭ 

૧૨ સીનીયર કલાકષ  વગષ-૩ ૮ ૭ ૧ ૨૬ ૯ ૧૭ 

૧૩ જુનીયર કલાકષ  વગષ-૩ ૧ ૧ ૦ ૩ ૧ ૨ 

૧૪ ડર ાયવર વગષ-૩ ૮ ૭ ૧ ૨૬ ૧૭ ૯ 

૧૫ પટાવાળા વગષ-૪ ૭ ૭ ૦ ૨૬ ૨૧ ૫ 

૧૬ વોડષબોય વગષ-૪ ૨૩ ૨૨ ૧ ૬૪ ૫૨ ૧૨ 

૧૭ આયા વગષ-૪ ૭ ૭ ૦ ૨૭ ૨૨ ૫ 

૧૮ ડરેસર વગષ-૪ ૮ ૬ ૨ ૨૬ ૧૯ ૭ 

૧૯ થવીપર વગષ-૪ ૧૩ ૧૩ ૦ ૩૬ ૩૩ ૩ 

૨૦ વોચમેન વગષ-૪ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૦ 

૨૧ રસોયા વગષ-૪ ૦ ૦ ૦ ૪ ૨ ૨ 

૨૨ પાટષ  ટાઇમ થવીપર વગષ-૪ ૧૪ ૧૦ ૪ ૪૮ ૨૪ ૨૪ 

૨૩ પાટષ  ટાઇમ વોચમેન વગષ-૪ ૧૪ ૮ ૬ ૪૮ ૨૮ ૨૦ 

િુલ ૨૪૪ ૨૦૫ ૩૯ ૮૦૬ ૫૭૪ ૨૩૨ 

 
--------- 
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૧૧૧ 
અમરેલી વજલ્લામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૬૪૧ શ્રી િાાંવતભાઈ બલર (સુરત-ઉિર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમરેલી સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ 
કેટલાની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૦૯ 

હયાત ૧૨ 

  વધુમાાં, અમરેલી સ્જલ્લામાાં ૧(એક) રડથટર ીક્ટ 
હોસ્થપટલ તિા ૩(ત્રણ) સબ ડીથટર ીક્ટ હોસ્થપટલો કાયષસ્ન્વત 
છે. 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
૧૧૨ 

સુરેન્ગરનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણ 
* ૨૨૫૨૭ શ્રી નૌિાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર 
અને બોટાદ સ્જલ્લામાાં અને તાલુકાવાર કેટલા કૃસ્ર્સ્વર્યક 
વીજજોડાણો આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અને (૨) પત્રક – અ મુજબ. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર બાકી વીજ 
જોડાણો પૈકી કેટલા વીજજોડાણો એક વર્ષ અને બે વર્ષિી વધુ 
સમયિી આપવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ 
વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 

નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોડાણો આપવાનુ 
આયોજન કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ 
જોડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઇ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવશે.  

પત્રિ –અ  

વજલ્લો તાલુિો 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 

આપિાના બાિી િૃવિવિિયિ િીજજોડાણો 

એિ િિગ િરતા િધુ 

સમયથી પડતર 
અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ સમયથી 

પડતર અરજીઓની સાંખ્યા  

 
 
 
 

સુરેન્રનગર સ્જલ્લો 
 
 
 

ચોટીલા ૮૦૩ ૩ ૦ 

ચુડા ૯૫૪ ૧૧૮ ૦ 

દસાડા ૭૦૦ ૦ ૦ 

ધ્ાાંગધ્ા ૬૯૦ ૦ ૦ 

લખતર ૨૦૨ ૧૧ ૦ 

લીંબડી ૨૯૪ ૦ ૦ 

મુળી ૬૦૯ ૨૬ ૦ 

સાયલા ૮૦૨ ૦ ૦ 
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વજલ્લો તાલુિો 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 

આપિાના બાિી િૃવિવિિયિ િીજજોડાણો 
એિ િિગ િરતા િધુ 

સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા  

સુરેન્રનગર સ્જલ્લો િાન  ૨૦ ૦ ૦ 

વઢવાણ ૬૪૧ ૪૦ ૦ 

બોટાદ સ્જલ્લો 

બરવાળા ૧૫૬ ૦ ૦ 

બોટાદ ૪૪૮ ૦ ૦ 

ગઢડા ૨૬૦ ૦ ૦ 

રાણપુર ૮૪૯ ૧૫૪ ૦ 
--------- 

૧૧૩ 
ઉના તાલુિામાાં ચીખલી િોબ ખાતે ૪૦૦૦ મે.િો.ના પાિર પ્લાન્ગટ 

* ૨૨૫૭૨ શ્રી પુાંર્જભાઈ િાંિ (ઉના) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગીર-સોમનાિ 
સ્જલ્લાના ઉના તાલુકામાાં ચીખલી કોબ ખાતે ૪૦૦૦ મે.વો.નો 
અલ્ટર ા મેગા પાવર પ્લાન્ટ થિાપવાની કામગીરી કયા તબકે્ક 
છે, 

  (૧) હાલમાાં, થિળ પસાંદગી અાંગેની કાયષવાહી ચાલી રહી 
છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પાવર પ્લાન્ટ કઈ એજન્સી દ્વારા 
થિાપનાર છે, અને 

  (૨) આ પાવર પ્લાન્ટ થિાપવા સેન્્રલ ઈલેક્ટર ીસીટી 
ઓિોરીટી (CEA) દ્વારા થિળ પસાંદગીની કાયષવાહીના આધારે 
આ પ્રોજકે્ટ કેવી રીતે થિાપવો તેનુાં રદશા સ્નદેશન કરવામાાં 
આવશે.  

 (૩) ઉક્ત પાવર પ્લાન્ટ ક્યાાં સુધીમાાં કેટલા ખચે પૂણષ 
િશે? 

  (૩) થિળ પસાંદગી િયા બાદ, થિળ પરના સ્વસ્વધ 
અભ્યાસો કયાષ પછી તિા સ્વસ્વધ માંજૂરીઓ મેળવ્યા બાદ જ આ 
પ્રોજકે્ટ કેટલા સમયમાાં અને કેટલા રૂસ્પયાના ખચે પૂણષ િશે તે 
જાણી શકાય. 

--------- 

૧૧૪ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૮૫૬ શ્રી િિીિાન્ગત પાંડ્યા (ડીસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ 
કેટલાની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૧૪ 

હયાત ૧૨ 

  રાજકોટ સ્જલ્લામાાં ૧(એક) રડથટર ીક્ટ હોસ્થપટલ તિા 
૫(પાાંચ) સબ ડીથટર ીક્ટ હોસ્થપટલો કાયષસ્ન્વત હોવાિી 
સામૂરહક આરોગ્ય કેન્રની ઘટ નિી. 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૧૫ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્ગરોના નિા મિાનના બાાંધિામની માંજૂરી 

* ૨૧૫૬૦ શ્રી જઠેાભાઈ ભરિાડ (શહેરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો 
જજષરીત હાલતમાાં છે, 

  (૧) શહેરા તાલુકાના-૦૩ 
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 (૨) તે પૈકી કેટલા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો ના નવા 
મકાનના બાાંધકામને માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે, અને કેટલાને 

માંજૂરી આપવાની બાકી છે, અને 

  (૨)  

માંજૂરી મળેલ ૦૨ 

માંજૂરી બાકી ૦૧  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બાકી રહેલાને ક્યાાં સુધીમાાં માંજૂરી 
આપવામાાં આવશે અને તેનુ કામ ક્યાાં સુધીમાાં પુણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) આગામી વર્ોમાાં નાણાકીય જોગવાઈ િયેિી. 

--------- 

૧૧૬ 
ભાડભૂત બેરેજ યોજનાને માંજૂરી 

* ૨૧૬૮૫ શ્રી મુિેિભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (કલ્પસર) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભાડભૂત બેરેજ યોજના માટે ક્યારે માંજુરી આપવામાાં 
આવી, 

  (૧) ભાડભૂત બેરેજ યોજના માટે તાાઃ૧૯-૦૫-
૨૦૧૮િી માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તાાઃ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાડભૂત બેરેજ 
યોજના ક્યા તબકે્ક છે, અને  

  (૨) તાાઃ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાડભૂત બેરેજ 
યોજના ટેન્ડર તબકે્ક છે. 

 (૩) આ યોજનાિી પાણીના કેટલા જથ્િાનો સાંગ્રહ િશે.   (૩) આ યોજનાિી ૫૯૯ મીલીયન ઘન મીટર 

(એમ.સી.એમ.) પાણીના જથ્િાનો સાંગ્રહ િશે.  
--------- 

૧૧૭ 
રાજ્યનુાં ર્જહેર દેિુાં 

* ૨૨૫૨૧ શ્રી િૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યનુાં જાહેર 
દેવુાં કેટલુાં છે,  

  (૧)  
નાણાિીય િિગ િુલ બાિી ર્જહેર દેિુાં (રૂ.િરોડમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯(સુ.અ) ૨,૪૦,૬૫૨ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલી 
રકમનો વધારો જાહેર દેવામાાં િયો, 

  (૨)  
નાણાિીય િિગ દેિામાાં ચોખ્ખો િધારો (રૂ.િરોડમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૩,૨૫૩ 

૨૦૧૮-૧૯(સુ.અ) ૨૮,૦૬૧  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જાહેર દેવા 
પેટે વ્યાજ અને મુદ્દલ પેટે કેટલી રકમ ચુકવવામાાં આવેલ છે, 
અને 

  (૩)  

નાણાિીય િિગ ચુિિેલ વ્યાજ 

(રૂ.િરોડમાાં) 

ચુિિેલ મુદ્દલ 

(રૂ.િરોડમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૭,૧૪૬ ૧૩,૭૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯(સુ.અ) ૧૮,૧૨૪ ૧૫,૪૪૦  
 (૪) ઉક્ત જાહેર દેવાની કેટલી રકમ કોની પાસેિી ક્યા 
વ્યાજદરે કેટલા વર્ષ માટે લેવામાાં આવેલ છે ? 

  (૪)  

વિગત લોનની રિમ 

(રૂ.િરોડમાાં) 

લોનના 

વ્યાજદર 

(%) 

લોનની 

મુદ્દત 
(િિગ) 

નાણાકીય 

સાંથિાઓની લોન 

૧૪,૬૯૧ ૪.૭૫% િી 

૮.૭૫% 

૭ િી ૧૫ 

વર્ષની 

બજાર લોન ૧,૭૯,૩૫૩ ૬.૬૮% િી 

૯.૭૫% 

૫ િી ૧૫ 

વર્ષની 

એન.એસ.એસ.એફ. 

લોન 

૩૯,૩૮૫ ૯.૫૦% િી 

૧૦.૫૦% 

૧૦ િી ૨૫ 

વર્ષની 

કેસ્ન્રય દેવુાં ૭,૨૨૩ ૦% િી 

૧૩% 

૨ િી ૩૮ 

વર્ષની  
--------- 
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૧૧૮ 
િુાંર્જડથી બારેર્જ રસ્તાને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૬૧૭ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના કુાંજાડ િી બારેજા રથતાને પહોળો કરવાનુાં કોઈ 
આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ.૨૨૫૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૧૯ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ‘‘મા’’ અન ે‘‘મા િાવસલ્ય’’ યોજના 

* ૨૧૮૭૩ શ્રી િીતીવસાંહ િાઘેલા (કાાંકરેજ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 

સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વાત્સલ્ય’’ યોજના હેઠળ 
કેટલા લાભાિીઓના દાવાઓ માંજુર કરવામાાં આવ્યા છે, અને  

  (૧) ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ-૧૨,૯૨૯ અને ‘‘મા 

વાત્સલ્ય’’ યોજના હેઠળ-૬૨,૬૮૩ દાવાઓ માંજુર કરવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ માંજુર કરવામાાં આવેલ દાવા માટે 
કુલ કેટલી રકમ માંજુર કરવામાાં આવી છે? 

  (૨) કુલ રૂ.૯૦,૧૨,૯૫,૬૩૪/- અાંકે રૂસ્પયા નેવુાં 
કરોડ બાર લાખ પાંચાણ હજાર છસો ચોત્રીસ પુરા 

--------- 

૧૨૦ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા િાવસલ્ય’’ યોજના 

* ૨૧૮૬૯ શ્રી સુરેિભાઈ પટેલ (મણીનગર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વાત્સલ્ય’’ 

યોજના હેઠળ કેટલા લાભાિીઓના દાવાઓ માંજુર કરવામાાં 
આવ્યા છે,  

  (૧) ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ-૭૧૬૧ અને ‘‘મા 
વાત્સલ્ય’’ યોજના હેઠળ-૬૧,૩૮૭ દાવાઓ માંજુર કરવામાાં 

આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ માંજુર કરવામાાં આવેલ દાવા માટે 
કુલ કેટલી રકમ માંજુર કરવામાાં આવી છે, અને 

  (૨) કુલ રૂ. ૧,૦૪,૩૦,૨૮,૧૦૭/- (અાંકે રૂસ્પયા એક 
અબજ ચાર કરોડ ત્રીસ લાખ અઠાવીસ હજાર એકસો સાત પુરા) 

 (૩) ઉક્ત માંજુર દાવા પૈકી હ્દય, કેન્સર અને સ્કડનીના 
રોગોમાાં કેટલા દાવા માંજુર કરવામાાં આવ્યા? 

  (૩)  
 હ્દય િેન્ગસર કિડની 

મા યોજના ૮૬૨ ૧,૦૪૫ ૪,૭૯૨ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૬,૯૫૭ ૯,૦૫૩ ૪૧,૯૯૪ 

િુલ ૭,૮૧૯ ૧૦,૦૯૮ ૪૬,૭૮૬  
--------- 

૧૨૧ 
સુરત સરિારી મેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૧૬૭૨ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (સ્લાંબાયત) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી 
મેડીકલ કોલેજ, સુરતનુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુ મહેકમ માંજૂર 
િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી મેડીકલ 
કોલેજ, સુરતનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમની સ્વગત નીચે 
મુજબ છે. 
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સાંિગગ માંજૂર 

વગષ-૧ ૨૬૭ 

વગષ-૨ ૯૩ 

વગષ-૩ ૨૧૯ 

વગષ-૪ ૧૩૬ 

િુલ ૭૧૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૧૯૫ ૭૨ 

વગષ-૨ ૪૭ ૪૬ 

વગષ-૩ ૧૫૧ ૬૮ 

વગષ-૪ ૧૩૬ ૦૦ 

િુલ ૫૨૯ ૧૮૬  
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામાાં તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે, ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ ભરવામાાં 
આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 
અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 
૧૨૨ 

જૂની ચાણસ્મા રેલિે લાઇન પુનઃ ચાલુ િરિા બાબત 
* ૨૨૪૯૪ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ - મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂની ચાણથમા 
રેલવે લાઇન બાંધ હાલતમાાં છે તે પુનાઃ ચાલુ કરવા માટે છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં કેન્ર સરકાર સમક્ષ કોઇ રજૂઆત/ માાંગણી કે દરખાથત 
કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) અને (૨) એક રજુઆત મળેલ જનેે કેન્ર સરકારમાાં 
મોકલવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કેન્ર સરકાર 
તરફિી ક્યારે શુાં પ્રસ્તભાવ મળ્ો? 

 

--------- 

૧૨૩ 
પાટણ વજલ્લામાાં માંજૂર િરેલ નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્ગરો 

* ૨૧૬૬૯ ડૉ. આિાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પાટણ સ્જલ્લામાાં કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો માંજુર 
કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી પ્રમાણે 
કેટલા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા 
માંજુર કરવામાાં આવ્યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૫૦ 

માંજૂર ૫૨ 

વધ ૦૨  
 (૩) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૧૨૪ 
િડોદરા વજલ્લામાાં િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણો 

* ૨૧૯૬૪ શ્રી િૈલેિભાઇ મહેતા (ડભોઇ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વડોદરા સ્જલ્લામાાં સામાન્ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃસ્ર્ 
સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) કુલ ૩૨૩૩ નવા કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો 
આપવામાાં આવ્યા.  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ. ૫૬૬૭.૩૦ લાખનો ખચષ િયો. 

--------- 

૧૨૫ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં માંજૂર િરેલ નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્ગરો 

* ૨૧૬૪૪ શ્રી ભીખાભાઇ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ભાવનગર સ્જલ્લામાાં કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો માંજુર 

કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી પ્રમાણે 
કેટલા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા 
માંજુર કરવામાાં આવ્યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૪૭ 

માંજૂર ૪૮ 

વધ ૦૧  

 (૩) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૨૬ 
ઉમરગામ તાલુિામાાં ઓિરબ્રીજ બનાિિાની િામગીરી 

* ૨૨૬૪૧ શ્રી પુનાભાઇ ગાવમત (વ્યારા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ 
સ્જલ્લાના ઉમરગામ તાલુકામાાં ભીલાડ રેલવે થટેશનની હદમાાં 
આવેલ રેલવે ફાટક ઉપર ઓવરબ્રીજ બનાવવા તિા રેલવે 

ગરનાળુાં રરમાગીય બનાવવાની કામગીરી ક્યા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) અને (૨) રેલવે ઓવરબ્રીજ બનાવવાનુાં કામ નક્શા 

અાંદાજ તબકે્ક જ્યારે રેલવે ગરનાળુાં રેલવે સ્વભાગ તિા DFCC 
સ્વભાગની માંજુરી હેઠળ છે. જ ેઆખરી િયેિી બનતી ત્વરાએ 
પૂણષ કરવામાાં આવશે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કામગીરી કેટલા ખચે કયાાં સુધીમાાં 
પૂણષ કરવામાાં આવશે? 

 

--------- 

૧૨૭ 
પાટણ વજલ્લામાાં નમગદા િેનાલમાાં પડેલ ગાબડા અને ભાંગાણ 

* ૨૩૩૩૭ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમષદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાટણ સ્જલ્લામાાં ૨૦૧૯ની સાલમાાં નમષદા 
કેનાલમાાં કઇ-કઇ જગ્યાએ ગાબડા અને ભાંગાણ પડવાની 
ઘટનાઓ બની, 

  (૧) પાટણ સ્જલ્લામાાં ૨૦૧૯ની સાલમાાં નમષદા કેનાલમાાં 
જુદી જુદી જગ્યાએ ગાબડા અને ભાંગાણ પડવાની નીચે મુજબ 
ઘટનાઓ  બનેલ છે. 
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તાલુિો વિિાખા નહેરો પ્રિાખા નહેરો િુલ 

હારીજ  ૧  ૧ 

શાંખેશ્વર  ૨  ૨ 

સમી ૧  ૧ 

રાધનપુર  ૨ ૨ 

સાાંતલપુર  ૪  ૪ 

િુલ ૮ ૨ ૧૦ 
 

 (૨) આવી ઘટનાઓમાાં કેટલા કોન્ટર ાક્ટરોને જવાબદાર 
ઠરાવવામાાં આવ્યા, 

  (૨) આવી ૧૦ ઘટનાઓ પૈકી ગેટ ઓપરેશનની ખામીને 
કારણે પડેલ ભાંગાણ માટે ૨ (બે) કોન્ટર ાક્ટરો જવાબદાર છે. 

 (૩) જવાબદાર કોન્ટર ાક્ટરો પાસે કેટલી રકમ વસુલ 
લેવામાાં આવી, અને 

  (૩) રીપેરીંગની કામગીરી કોન્ટર ાક્ટરની ડીફેક્ટ 
લીયાબીલીટીની જવાબદારીમાાં આવતી હોઇ તેઓએ રીપેરીંગની 
કામગીરી પૂણષ કરેલ છે. તેિી કોઇ રકમ વસુલ કરવાનો પ્રશ્ર્ન 
ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) કેટલા કોન્ટર ાક્ટરો પાસે ગાબડા અને ભાંગાણ રીપેર 

કરવામાાં આવ્યા ? 

  (૪) ૩ કોન્ટર ાક્ટરો પાસે ગાબડા અને ભાંગાણ રીપેર 

કરવામાાં આવ્યા. 
--------- 

૧૨૮ 
સોનગઢ વજલ્લામાાં િોટેજ હોસ્પીટલ બનાિિાની િામગીરી 

* ૨૨૬૪૪ શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્ત તાપી સ્જલ્લાના 
સોનગઢ તાલુકામાાં કોટેજ હોથપીટલ બનાવવાની કામગીરી ક્યા 
તબકે્ક છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ સોનગઢ ખાતે 
સામુરહક આરોગ્ય કેન્ર આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત હોથપીટલ કેટલા ખચષ ક્યાાં સુધીમાાં કાયષરત 

કરવામાાં આવશે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૨૯ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં સ્િાઇનફ્લુ, મેલેરીયા, ડેન્ગગ્યુ, ચીિનગુનીયા અને િોંગોફીિરના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૨૪૭૨ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર બનાસકાાંઠા અને કચ્છ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર 
થવાઇન ફ્લુ, મેલેરરયા, ડેન્ગ્યુ, સ્ચકુનગુસ્નયા, કોંગો ફીવરના 
કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિતીએ નીચે મુજબના 
દદીઓ નોંધાયા. 

િહેરનુાં નામ બનાસિાાંઠા (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) બનાસિાાંઠા (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઇન ફ્લુ  મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન ગુવનયા િોંગોફીિર સ્િાઇન ફ્લુ  મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન ગુવનયા િોંગોફીિર 

પાલનપુર ૦ ૩૧ ૧૭ ૦ ૦ ૦ ૩૩ ૨૪૯ ૦ ૦ 

ડીસા ૦ ૨૭ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૧૩ ૦ ૦ 

િરાદ ૦ ૧૮ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ 

ધાનેરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ભાભર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િરા  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સ્જલ્લા  
(શહેર + ગ્રામ્ય) 

૪૪ ૧૪૩૭ ૪૩ ૦ ૦ ૧૧૬ ૩૪૦ ૪૦૫ ૦ ૦ 
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િહેરનુાં નામ િચ્છ  (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) િચ્છ (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઇન ફ્લુ  મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન ગુવનયા િોંગોફીિર સ્િાઇન ફ્લુ  મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન ગુવનયા િોંગોફીિર 

માાંડવી ૪ ૫ ૨ ૦ ૦ ૫ ૨ ૨ ૦ ૦ 

અાંજાર ૭ ૪ ૦ ૦ ૦ ૬ ૪ ૨૩ ૦ ૦ 

ગાાંધીધામ ૧૭ ૪૧ ૫ ૦ ૦ ૧૪ ૧૬ ૨૪ ૨ ૦ 

ભુજ ૫૩ ૧૩ ૫૦ ૦ ૦ ૨૪ ૧૬ ૨૮૭ ૧ ૦ 

ભચાઉ ૧ ૪ ૦ ૧ ૦ ૩ ૮ ૫ ૦ ૦ 

રાપર ૧ ૨૧ ૦ ૦ ૦ ૩ ૧૪ ૫ ૦ ૦ 

સ્જલ્લા  
(શહેર + ગ્રામ્ય) 

૧૮૬ ૬૧૬ ૧૦૪ ૪ ૦ ૧૮૦ ૫૩૩ ૭૭૫ ૮ ૦ 

 
 (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર 
કેટલા વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર / શહેરવાર 
િયેલ મૃત્યુની સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 

િહેરનુાં નામ બનાસિાાંઠા (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) બનાસિાાંઠા (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઇન 
ફ્લુ  

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન ગુવનયા િોંગોફીિર સ્િાઇન 
ફ્લુ  

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગોફીિર 

પાલનપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ડીસા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િરાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ધાનેરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ભાભર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િરા  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સ્જલ્લા કુલ 
(શહેર + ગ્રામ્ય) 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭ ૦ ૦ ૦ ૦ 

           

િહેરનુાં નામ િચ્છ  (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) િચ્છ (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઇન 
ફ્લુ  

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન ગુવનયા િોંગોફીિર સ્િાઇન 
ફ્લુ  

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગોફીિર 

માાંડવી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

અાંજાર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ગાાંધીધામ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ભુજ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ભચાઉ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

રાપર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સ્જલ્લા  
(શહેર + ગ્રામ્ય) 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 

 (૩) ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા સરકારે શી 
કાયષવાહી કરી? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 ડેન્ગ્ય,ુ મેલેરરયા, સ્ચકુનગુસ્નયા, તિા કોંગો ફીવરને 
સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા ફીવર સવેલન્સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જાંતુનાશક દવા છાંટકાવ કામગીરી, ઇન્ડોર 
ફોગીંગ કામગીરી અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ પ્રવૃસ્િ જવેી 
સ્વસ્વધ કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

 થવાઇન ફ્લુ અાંતગષત તમામ સરકારી સાંથિાઓમાાં 
થરીંનીંગ અને દવા મફત પુરી પાડવામાાં આવે છે. જ્યાાં 
થવાઇન ફ્લુના કેસ નોંધાય છે તેની નજીકની 
હોસ્થપટલમાાં આઇસોલેશન વોડષ  પણ ઉભો કરવામાાં 
આવે છે. 



61 

 કોંગોફીવરના કેસો માટે પશુપાલન સ્વભાગ સાિે 
સાંકલન કરી પશુઓમાાં ઇતરડી નાશક કામગીરી હાિ 

ધરવામાાં આવે છે. 
--------- 

૧૩૦ 
વભલોડાની િોટેજ હોવસ્પટલને અપગ્રેડ િરિાની િામગીરી બાબત 

* ૨૨૬૩૨ શ્રી પ્રેમવસાંહભાઇ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કોટેજ હોસ્થપટલ, સ્ભલોડા અને સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્ર, ગરૂડેશ્વરને અપગ્રેડ કરી સબ રડથટર ીક્ટ હોસ્થપટલમાાં 
રૂપાાંતરરત કરવાની કામગીરી તાાઃ  ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ કયા તબકે્ક છે, 

  (૧)  

 તાાઃ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં 
સ્ભલોડા કોટેજ હોસ્થપટલને અપગ્રેડ કરવાની માંજૂરી 
મળેલ છે. 

 સામુરહક આરોગ્ય કેન્ર, ગરૂડેશ્વરને અપગ્રેડ કરી સબ 
રડથટર ીકટ હોસ્થપટલમાાં રૂપાાંતરીત કરવા માટે માંજૂરી 
પ્રરરયા હેઠળ છે.  

 (૨) ઉક્ત કામગીરી કેટલા ખચે ક્યા સુધીમાાં પૂણષ 
કરવામાાં આવશે, અને 

  (૨)  

 કોટેજ હોસ્થપટલ, સ્ભલોડા માટે રૂ ૧૬૯૩.૦૦ 
લાખના અાંદાસ્જત ખચે કામનુાં ટેન્ડર માંજૂર િયા બાદ 
ઈજારદારશ્રીને વકષ  ઓડષ ર મળેિી એક વર્ષમાાં પૂણષ િઈ 
શકશે. 

 સામુરહક આરોગ્ય કેન્ર ગરૂડેશ્વરને અપગ્રેડ કરવા માટે 
માંજૂરી મળ્ા બાદ રૂ. ૮૦૦.૦૦ લાખના અાંદાસ્જત 
ખચે કામનુ ટેન્ડર માંજૂર િયા બાદ ઈજારાદરશ્રીને વકષ  
ઓડષ ર મળેિી એક વર્ષમાાં પૂણષ િઈ શકશે.  

 (૩) ઉક્ત કામગીરી કઈ એજન્સી ધ્વારા પૂણષ કરવામાાં 
આવે છે? 

  (૩) ટેન્ડર પ્રરરયા િયા પછી એજન્સીની સ્નમણૂાંક 
કરવામાાં આવશે.  

--------- 

૧૩૧ 
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લાઓમાાં રસ્તાઓના િામની માંજૂરી 

* ૨૨૫૦૦ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર સાબરકાાંઠા અને અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં રાજ્ય 
હથતકના કેટલા રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓના 

સમારકામ કરવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં રાજ્ય 
સ્વભાગમાાં સાબરકાાંઠા અને અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં નવા રથતાઓ 
તેમજ સમારકામ વાળા રથતાઓ 

વજલ્લો િિગ િામો માંજૂર પૂણગ પ્રગવત િરૂ ન 
થયેલ 
(બાિી 
િામ) 

સાબરકાાંઠા 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૨ ૨ - - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૭ ૩ ૧ ૩ 

અરવલ્લી 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૧ ૧ - - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૨ - ૨ - 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પૂણષ 
િયુાં, 
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 (૩) તે પૈકી કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને 

 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ કયાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી પ્રરરયા પૂણષ કરી બનતી ત્વરાિી. 

--------- 
૧૩૨ 

િચ્છ વજલ્લામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્ગરોની ઘટ 
* ૨૧૬૪૬ ડૉ.નીમાબેન આચાયગ (ભુજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કચ્છ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા સામૂરહક આરોગ્ય કેન્રો 
મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ 

છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૧૭ 

હયાત ૧૬ 

કચ્છ સ્જલ્લામાાં ૩(ત્રણ) સબ ડીથટર ીક્ટ હોસ્થપટલો કાયષસ્ન્વત 
હોવાિી સામૂરહક આરોગ્ય કેન્રની ઘટ નિી. 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૩૩ 
રાજ્યની રીન્ગયુએબલ એનજીની ક્ષમતા 

* ૨૨૪૮૭ શ્રી િીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 

રીન્યુએબલ એનજીની થિાસ્પત ક્ષમતા કેટલી છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 

રીન્યુએબલ એનજીની થિાસ્પત ક્ષમતા ૧૦૨૧૯.૩૪ મેગાિોટ 
છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં રીન્યુએબલ 
એનજીની ક્ષમતામાાં કેટલો વધારો કે ઘટાડો નોંધાયો? 

  (૨) છેલ્લા બે વર્ષ દરમ્યાન રીન્યુએબલ એનજીની 
ક્ષમતામાાં િયેલ વધારો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ િિગ િુલ સ્થાવપત ક્ષમતા મેગાિોટ 

૧ ૨૦૧૮ ૭૫૦.૪૧ 

૨ ૨૦૧૯ ૨૨૮૧.૨  
--------- 

૧૩૪ 
આણાંદ અને મકહસાગર વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ 

* ૨૨૫૯૩ શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
મરહસાગર સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજૂર 
િયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) *પત્રક-૧, ૨ તિા ૩ સામેલ છે. 

  

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને 
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 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા 
વયસ્નવૃિીના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉક્ટરોની ખાલી 

જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે 
જરૂરરયાત અને ઉપલસ્બ્ધને ધ્યાને લઈને ભરવામાાં આવે છે. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૧૩૫ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પ્લાન અને નોનપ્લાન રસ્તાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૨૨૪૮૦ શ્રી િાન્ગતીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

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

વર્ષમાાં બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં દાાંતા અને અમીરગઢ 
તાલુકાઓમાાં તાલુકાવાર, વર્ષવાર કેટલા પ્લાન અને નોન-
પ્લાન રથતા માંજૂર કરવા માટેની કેટલી દરખાથતો સરકારને 
મળી, 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં દાાંતા અને અમીરગઢ તાલુકાઓમાાં  
તાલુકાવાર, વર્ષવાર પ્લાન અને નોન-પ્લાન રથતાઓ 

તાલુિો િિગ િામો મિેલ 

દરખાસ્ત 

માંજુર િરૂ 

થયેલ 
િામ 

િરૂ ન 

થયેલ 
(બાિી 
િામ) 

દાાંતા 

૨૦૧૮ 
પ્લાન ૧૯ ૭ ૭ - 

નોનપ્લાન ૫૩ ૫ ૫ - 

૨૦૧૯ 
પ્લાન ૧૮ ૨ ૨ - 

નોન પ્લાન ૨૬ ૧ - ૧ 

અમીરગઢ 

૨૦૧૮ 
પ્લાન ૩ ૨ ૨ - 

નોન પ્લાન ૧૦ ૩ ૩ - 

૨૦૧૯ 
પ્લાન ૪ ૩ ૧ ૨ 

નોન પ્લાન ૪૨ - - - 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી દરખાથતો માંજૂર 

કરી જોબ નાંબર ફાળવવામાાં આવ્યા, 

  

 (૩) જોબ નાંબર આપેલ રથતાઓ પૈકી કેટલા રથતાના 
કામો શરૂ િયા અને કેટલાના કામ શરુ કરવાના બાકી છે, અને 

 

 (૪) બાકી કામો કયાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં આવશે?   (૪) બાકી કામો વહીવટી પ્રરરયા પૂણષ કરી બનતી ત્વરાિી. 
--------- 

૧૩૬ 
મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ 

* ૨૨૫૪૨ શ્રી મહમદર્જિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 

રાજકોટ સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામૂરહક આરોગ્ય 
કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ 
મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી 

અને રાજકોટ સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોની મહેકમ સ્વગત 
પત્રક મુજબ છે. 
  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 

કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 
 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩)  

 હોસ્થપટલ ખાતે વગષ-૧ તજજ્ઞોની જગ્યા ભરવા માટે દર 
સોમવારે તેમજ તબીબી અસ્ધકારી વગષ-૨ ની જગ્યાઓ ભરવા 
દર માંગળવારે વોકઇન ઇન્ટરવ્યુ રાખવામાાં આવે છે. જમેાાં 
યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ ભરવામાાં આવશે.  
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 વગષ-૩ ની નસીંગ, પેરા મેડીકલ, ટેકનીકલ તેમજ અન્ય 
વહીવટી સાંવગષની જગ્યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીિી ભરવામાાં 

આવે છે. 

 સામુરહક આરોગ્ય કેન્રોની વગષ-૧ અને તબીબી અસ્ધકારી 
વગષ-૨ ની જગ્યાઓ વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા ભરવાનુાં 
આયોજન કરવામાાં આવે છે. જમેાાં ઉમેદવારો પસાંદ િયેિી 
સ્નમણાંક આપી આ જગ્યાઓ ભરવામાાં આવે છે. પેરા મેડીકલ 
સાંવગષની જગ્યાઓને ગૌણ સેવા પસાંદગી માંડળ દ્વારા ભરવામાાં 
આવે છે. 

 પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોની વગષ-૨ ની જગ્યાઓ ભરવા માટે 
દર અઠવાડીયે વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુનુાં આયોજન કરવામાાં આવે 
છે. વગષ-૩ સાંવગષની જગ્યાઓ પાંચાયત સાંવગષની હોઈ 
પાંચાયત સેવા પસાંદગી માંડળ દ્વારા થપધાષત્મક પરીક્ષા લઈ 
ભરવાની કાયષવાહી કરવાની િાય છે. ડર ાઈવર વગષ-૩ અને 
વગષ-૪ ની ખાલી જગ્યાઓ ઉપર જરૂર જણાય ત્યાાં આઉટ 
સોસષિી કામગીરી લેવામાાં આવે છે. 

પત્રિ 

વજલ્લાનુાં નામ હોવસ્પટલની સાંખ્યા સાંિગગ માંજૂર ભરેલી ખાલી  રીમાિગસ 

મોરબી 

જ.હો.-૦૧ 

સ.હો.-૦૨ 

વગષ-૧ ૨૭ ૯ ૧૮ સ્વગતવાર *પત્રક-૧ સામેલ છે. 

વગષ-૨ ૩૩ ૨૧ ૧૨ 

વગષ-૩ ૧૮૪ ૧૧૬ ૬૮ 

વગષ-૪ ૧૦૫ ૧૦૫ ૦૦ 

સા.આ.કેન્રો-૬ વગષ-૧ ૬ ૦ ૬ સ્વગતવાર *પત્રક-૨ સામેલ છે. 

વગષ-૨ ૨૪ ૨૦ ૪ 

વગષ-૩ ૯૨ ૪૯ ૪૩ 

વગષ-૪ ૭૧ ૧૨ ૫૯ 

પ્રા.આ.કેન્રો-૩૦ વગષ-૨ ૩૦ ૨૯ ૧ સ્વગતવાર *પત્રક-૩ સામેલ છે. 

વગષ-૩ ૯૫ ૮૭ ૮ 

વગષ-૪ ૧૨૦ ૬૦ ૬૦ 

રાજકોટ 

જ.હો.-૦૧ 

સ.હો.-૦૪ 

વગષ-૧ ૭૬ ૩૨ ૪૪ સ્વગતવાર *પત્રક-૧ સામેલ છે. 

વગષ-૨ ૩૩ ૨૩ ૧૦ 

વગષ-૩ ૨૭૭ ૧૯૮ ૭૯ 

વગષ-૪ ૧૩૮ ૧૩૮ ૦૦ 

સા.આ.કેન્રો-૧૩ વગષ-૧ ૧૩ ૦ ૧૩ સ્વગતવાર *પત્રક-૨ સામેલ છે. 

વગષ-૨ ૫૨ ૪૪ ૮ 

વગષ-૩ ૧૯૨ ૧૩૨ ૬૦ 

વગષ-૪ ૧૪૧ ૪૯ ૯૨ 

પ્રા.આ.કેન્રો-૫૫ વગષ-૨ ૫૪ ૪૩ ૧૧ સ્વગતવાર *પત્રક-૩ સામેલ છે. 

વગષ-૩ ૧૬૫ ૧૪૩ ૨૨ 

વગષ-૪ ૨૧૬ ૧૦૭ ૧૦૯ 

(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
 

--------- 
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૧૩૭ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૬૨૮ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ 
કેટલાની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૦૯ 

હયાત ૦૮ 

અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં ૩(ત્રણ) સબ ડીથટર ીક્ટ હોસ્થપટલો 
કાયષસ્ન્વત હોવાિી સામૂરહક આરોગ્ય કેન્રની ઘટ નિી. 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૩૮ 
સુરત વજલ્લામાાં િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણો  

* ૨૧૬૪૮ શ્રી પૂણેિ મોદી (સુરત-પસ્શ્વમ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં સામાન્ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃસ્ર્ સ્વર્યક 
વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૬૦૫ કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ. ૧૨૧૧.૮૬ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 

૧૩૯ 
સુરત સરિારી મેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૧૮૯૭ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી 
મેડીકલ કોલેજ, સુરતનુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુ મહેકમ માંજૂર 
િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી મેડીકલ 
કોલેજ, સુરતનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમની સ્વગત નીચે 
મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજૂર 

વગષ-૧ ૨૬૭ 

વગષ-૨ ૯૩ 

વગષ-૩ ૨૧૯ 

વગષ-૪ ૧૩૬ 

િુલ ૭૧૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૧૯૫ ૭૨ 

વગષ-૨ ૪૭ ૪૬ 

વગષ-૩ ૧૫૧ ૬૮ 

વગષ-૪ ૧૩૬ ૦૦ 

િુલ ૫૨૯ ૧૮૬  
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 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામાાં તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કરણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે, ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 

લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ ભરવામાાં 
આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 
અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 

૧૪૦ 
િલસાડ  વજલ્લામાાં પેટા િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૬૨૨ શ્રી હિગ સાંઘિી (મજુરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વલસાડ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા પેટા કેન્રો 

મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ 
છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૩૨૮ 

હયાત ૩૬૩ 

વધ ૩૫ 
 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૪૧ 
અમરેલી વજલ્લામાાં િસ્તુરબા પોિણ સહાય યોજના 

* ૨૩૩૩૬ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાં ડલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમરેલી સ્જલ્લામાાં કથતુરબા પોર્ણ સહાય યોજના 
અન્વયે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ૧૯૨ લાભાિી 
તિા જુનાગઢ સ્જલ્લામાાં ૩૮૧ લાભાિીઓને ત્રીજો હપ્તો 

ચુકવવામાાં આવ્યો નિી તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા , 
  કારણ કે સાંપુણષ રસીકરણ પુણષ િયેલ ન હોઈ ત્રીજો 
હપ્તો ચુકવવામાાં આવ્યો નિી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્ત 
ઉપરોક્ત બાકી લાભાિીઓ પૈકી કેટલા લાભાિીઓને ત્રીજો 
હપ્તો ચુકવવાનો બાકી છે, 

  (૨) એક પણ લાભાિીને ત્રીજો હપ્તો ચુકવવાનો બાકી 
રહેતો નિી. 

 (૩) ત્રીજો હપ્તો સમયસર ન ચુકવી શકનાર જવાબદારો 
સામે શા પગલા લેવામાાં આવ્યા, અને 

  (૩) બન્ને સ્જલ્લામાાં તમામ લાભાિીઓને ત્રીજો હપ્તો 
સમયસર ચુકવવામાાં આવેલ છે જિેી પગલા લેવાનો પ્રશ્ર્ન રહેતો 
નિી. 

 (૪) બાકી રહેલા તમામ લાભાિીઓને ત્રીજો હપ્તો ક્યાાં 
સુધીમાાં ચુકવવામાાં આવશે? 

  (૪) બન્ને સ્જલ્લામાાં તમામ લાભાિીને ત્રીજો હપ્તો ચુકવી 
દેવામાાં આવેલ છે આિી પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
૧૪૨ 

રાજ્યમાાં જનેેરીિ દિાઓની માગગદવિગિા બાબત 
* ૨૨૫૮૨ શ્રી અાંબરીિ ડેર (રાજુલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
જનેેરીક દવાઓનો ઉપયોગ િાય તે માટે કોઈ માગષદસ્શષકા બહાર 
પાડવામાાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) રાજ્યમાાં જનેેરીક દવાઓનો ઉપયોગ િાય તે માટે કોઈ 
માગષદસ્શષકા બહાર પાડવામાાં આવેલ નિી. 
  આ બાબતે જરૂરી ઠરાવ તેમજ પરરપત્ર કરવામાાં 
આવેલ છે. 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત માગષદસ્શષકા ક્યારે બહાર પાડવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) જનેેરીક દવાઓનો ઉપયોગ િાય તે માટે િયેલ ઠરાવ 
અને પરરપત્રની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

૧. આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ સ્વભાગ, 
સસ્ચવાલય, ગાાંધીનગરનો તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ નો ઠરાવ 
રમાાંકાઃ બીજીટી/૧૦/૨૦૧૩/ગ 

૨. આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ સ્વભાગ, 
સસ્ચવાલય, ગાાંધીનગરનો તા.૨૪-૦૧-૨૦૧૪ નો ઠરાવ 
રમાાંકાઃ બીજીટી/૧૦૨૦૧૩/ન.બા.-૧૮/ગ 

૩. આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ સ્વભાગ, 
સસ્ચવાલય, ગાાંધીનગરનો તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૯ નો ઠરાવ 
રમાાંકાઃ એમએસપી/૧૦૨૦૧૬/૪૩૯/ગ, 

૪. કસ્મશ્ર્નરશ્રી, આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓનો 
તા.૦૮-૧૧-૨૦૧૬ નો પરરપત્ર રમાાંકાઃ ૭૪૨૫૨ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં રાજ્યની સરકારી 
હોસ્થપટલોમાાં જનેેરીક દવાઓ ઉપલબ્ધ િાય તે માટે શા પગલાાં 
લેવામાાં આવ્યા ? 

  (૩) રાજ્યની સરકારી હોસ્થપટલોમાાં જનેેરીક દવાઓ 
ઉપલબ્ધ િાય તે માટે ૧૯ મેડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોસ્થપટલો, 
૨૩ સ્જલ્લા કક્ષાની હોસ્થપટલો, ૧૭ સબ રડથટર ીક્ટ હોસ્થપટલ 
તેમજ ૦૩ સામુરહક આરોગ્ય કેન્રો ખાતે દીનદયાળ પ્રધાનમાંત્રી 
જન ઔર્સ્ધ થટોસષ યોજનાના જનેેરીક દવાના થટોર કાયષરત 
િયેલ છે. 

વધુમાાં, ગુજરાત મેડીકલ સસ્વષસીસ કોપોરેશન લીમીટેડ દ્વારા 
ખરીદવામાાં આવતી એસેન્સીયલ ડરગ લીથટ મુજબની ૬૫૧ 
દવાઓ પણ જનેેરીક છે તેમજ આ દવાઓ તમામ સરકારી 
હોસ્થપટલો ખાતે ઉપલબ્ધ કરાવી દદીઓને સ્વના મૂલ્યે 
આપવામાાં આવે છે.  

--------- 

૧૪૩ 
ગાાંધીનગર અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, િેટ અને જીએસટીની િસુલાત 

* ૨૨૫૧૧ ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા (ગાાંધીનગર ઉિર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણાાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગાાંધીનગર 
અને અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, વેટ કે જીએસટી અન્વયે 
રૂ. ૧૦ લાખ કે તેિી વધુ રકમ વસુલવાની બાકી હોય તેવા 
કેટલા ઔદ્યોસ્ગક ગૃહો કે વ્યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો એિમ 

૧ ગાાંધીનગર ૨૩૬ 

૨ અમદાવાદ ૨૯૨૧ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઓદ્યોસ્ગક એકમો કે 
વ્યાપારી ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી 

છે, અને 

  (૨)  

અનુ વજલ્લો એિમ િસુલિાની 
બાિી રિમ  

(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ ગાાંધીનગર ૧૭૩૫ ૧૨૨૧.૨૭ 

૨ અમદાવાદ ૨૪૭૪૭ ૧૬૯૫૫.૪૮  

 (૩) ઉક્ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં 
પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઈ 
હુકમ સ્સવાયના, ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં ૧૫૫૩ એકમોમાાં તિા 
અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં ૨૨૮૫૦ એકમોમાાં ગુજરાત વેચાણવેરા, 
ગુજરાત મુલ્યવસ્ધષત કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તિા 
જમીન મહેસુલ કાયદા અન્વયે પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે.  

--------- 
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૧૪૪ 
આણાંદ અને ખેડા વજલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, િેટ અને જીએસટીની િસુલાત 

* ૨૨૬૦૧ શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
ખેડા સ્જલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, વેટ કે જીએસટી અન્વયે રૂ. ૧૦ 
લાખ કે તેિી વધુ રકમ વસુલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા 
ઔદ્યોસ્ગક ગૃહો કે વ્યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો એિમ 

૧ આણાંદ ૭૮ 

૨ ખેડા ૮૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઓદ્યોસ્ગક એકમો કે 
વ્યાપારી ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી 
છે, અને 

  (૨)  

અનુ. વજલ્લો એિમ િસુલિાની 
બાિી રિમ  

(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ આણાંદ ૧૬૨૩ ૧૫૭.૭૨ 

૨ ખેડા ૭૬૭ ૩૮૧.૩૫  
 (૩) ઉક્ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં 
પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઈ 
હુકમ સ્સવાયના, આણાંદ સ્જલ્લામાાં ૧૫૪૬ એકમોમાાં અને ખેડા 
સ્જલ્લાના કુલ ૬૯૭ કેસોમાાં ગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત 
મુલ્યવસ્ધષત કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તિા જમીન 
મહેસુલ કાયદા અન્વયે પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે.  

--------- 

૧૪૫ 
મોરબી અને માિીયા તાલુિાના રસ્તાઓને રાજ્ય ધોરી માગગમાાં ફેરિિા બાબત 

* ૨૨૫૩૭ શ્રી વબ્રજિે મેરર્જ (મોરબી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
માળીયા તાલુકાના સ્જલ્લા પાંચાયત હથતકના કેટલા રથતાઓને 
રાજ્ય ધોરીમાગષમાાં ફેરવવાની છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી રજૂઆતો 
મળી, અને 

  (૧) અને (૨)  

ઉક્ત સ્થિસ્તએ પાંચાયત હથતકના મુખ્ય સ્જલ્લા માગષ કક્ષાના 
૧૯૦.૭૦ સ્કમી લાંબાઈના ૧૩ રથતા રાજ્ય મા.મ.સ્વભાગને 
સોંપવામાાં આવેલ છે આ સ્સવાય પાંચાયત હથતકના વધારાના 
૨ રથતાઓને મા.મ.સ્વભાગને સોંપવા રજુઆત તાજતેરમાાં 
મળેલ છે. જ ેસ્વચારણા હેઠળ છે.  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મળેલ રજુઆતો પૈકી કેટલા માગોને 
રાજ્ય ધોરીમાગષમાાં ફેરવવામાાં આવ્યા? 

 

--------- 

૧૪૬ 
િસો થી નકડયાદ રોડને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૧૯ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લાના 
વસો િી નડીયાદ વાયા પીજ રોડને પહોળો કરવાનુાં આયોજન 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમ માંજુર કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ. ૧૩૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
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૧૪૭ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો અને થાાંભલા બદલિા બાબત 

* ૨૧૮૮૪ શ્રી િેિુભાઈ નાિરાણી (ગારીયાધાર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સાગરખેડૂ સવાષગી સ્વકાસ યોજના અાંતગષત ભાવનગર સ્જલ્લામાાં 
કુલ કેટલા કી.મી. જજષરીત વીજ વાયરો અને કેટલા િાાંભલા 
બદલવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૮૩૭.૯૨ કી.મી. જજષરીત વીજ વાયરો અને ૯૪૨ 
વીજ િાાંભલા બદલવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પાછળ કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) રૂ. ૭૪૮.૦૮ લાખનો ખચષ િયેલ છે. 
--------- 

૧૪૮ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ 

* ૨૨૫૭૬ શ્રી જ.ે િી. િાિડીયા (ધારી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
ભાવનગર સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજુર 
િયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) *પત્રક-અ,બ,ક અને ડ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

અને  

    

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તૃતષજ ભરવામાાં 
આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 
અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે.  

(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૧૪૯ 
ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો અને થાાંભલા બદલિા બાબત 

* ૨૧૮૮૩ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સાગરખેડૂ સવાષગી સ્વકાસ યોજના અાંતગષત ગીર સોમનાિ 
સ્જલ્લામાાં કુલ કેટલી કી.મી. જજષરીત વીજ વાયરો અને કેટલા 
િાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૬૧૦.૯૬ કી.મી. જજષરીત વીજ વાયરો અને 
૧૧૬૪ વીજ િાાંભલા બદલવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પાછળ કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) રૂ. ૬૫૫.૩૫ લાખનો ખચષ િયેલ છે. 
--------- 
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૧૫૦ 
મટોડા થી ખેડિા રોડ પહોિો િરિાનુાં આયોજન  

* ૨૧૯૨૦ શ્રી રાજને્ગરવસાંહ ચાિડા (રહાંમતનગર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા 
સ્જલ્લાના મટોડા િી ખેડવા રોડને પહોળો કરવાનુાં કોઈ 
આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમ માંજુર કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ. ૧૨૭૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૫૧ 
િડોદરા અને નિસારી વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િૃવિવિિયિ િીજ જોડાણ 

* ૨૨૬૩૧ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 
નવસારી સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા કૃસ્ર્સ્વર્યક વીજજોડાણો 
આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અને (૨) સ્વગતો પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજજોડાણો પૈકી કેટલા વીજજોડાણો એક વર્ષ અને બે વર્ષિી 
વધુ સમયિી આપવાના બાકી છે, અને 

  

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેક્શનો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ 
વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોડાણો આપવાનુાં 

આયોજન કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ 
જોડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઈ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવતો હોય 
છે. 

પત્રિ-અ 
વજલ્લો તાલુિો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 

આપિાના બાિી િૃવિવિિયિ 
િીજજોડાણો 

એિ િિગથી િધુ પણ બે િિગ 

સુધીની પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ સમયથી 

પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

વડોદરા 

વડોદરા ૨૧૯ ૫૫ ૧ 

સાવલી ૩૩૩ ૫૦ ૪ 

ડેસર ૨૧૪ ૩૨ ૧ 

વાઘોડીયા ૨૯૪ ૬૩ ૦ 

પાદરા ૧૮૫ ૨૨ ૦ 

કરજણ ૨૨૬ ૬૯ ૦ 

શીનોર ૧૮૯ ૭૮ ૫ 

ડભોઈ ૪૬૧ ૧૬૧ ૧૩ 

વજલ્લો  

નવસારી 

નવસારી ૩૪૭ ૧૨૫ ૦ 

જલાલપોર ૩૧૪ ૧૩૫ ૦ 

ગણદેવી ૨૪૩ ૧૧૮ ૦ 

ચીખલી ૫૩૮ ૨૦૪ ૦ 

વાાંસદા ૯૦૮ ૧૫૨ ૦ 

ખેરગામ ૧૪૨ ૪૭ ૦ 
--------- 
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૧૫૨ 
જુનાગઢ અને ર્જમનગર વજલ્લામાાં સ્િાઇન ફ્લુ, મેલેરીયા, ડેન્ગગ્યુ, ચીિનગુનીયા અને િોંગોફીિરના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૨૫૬૨ શ્રી હિગદિુમાર રીબડીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર જુનાગઢ અને જામનગર સ્જલ્લામાાં થવાઈન ફ્લુ, 
મેલેરરયા, ડેન્ગ્યુ, ચીકુનગુનીયા, કોંગો ફીવરના કેટલા કેસો 
નોંધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ નીચે મુજબના 
દદીઓ નોધાયા. 

િિગ જુનાગઢ વજલ્લો 

સ્િાઇન 

ફ્લુ 

મેલેરીયા ડેન્ગગ્યુ ચીિુન 

ગુનીયા 

િોંગો 

ફીિર 

૧/૧/૧૮ િી 

૩૧/૧૨/૧૮ 

૩૦ ૨૮૬ ૫૯ ૨૦ ૦ 

૧/૧/૧૯ િી 

૩૧/૧૨/૧૯ 

૧૦૨ ૨૮૯ ૧૭૮ ૧૫ ૦ 

 
િિગ ર્જમનગર વજલ્લો 

સ્િાઇન 
ફ્લુ 

મેલેરીયા ડેન્ગગ્યુ ચીિુન 
ગુનીયા 

િોંગો 
ફીિર 

૧/૧/૧૮ િી 

૩૧/૧૨/૧૮ 

૨૬ ૧૮૪ ૩૪૯ ૫૦ ૦ 

૧/૧/૧૯ િી 
૩૧/૧૨/૧૯ 

૮૬ ૧૦૦ ૨૮૨૬ ૧૩ ૨ 

 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, કેટલા 
વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને 

  (૨) તે પૈકી રોગવાર, વર્ષવાર િયેલ મૃત્યુના આાંકડા નીચે 
મુજબ છે. 

િિગ જુનાગઢ વજલ્લો 

સ્િાઇન 

ફ્લુ 

મેલેરીયા ડેન્ગગ્યુ ચીિુન 

ગુનીયા 

િોંગો 

ફીિર 

૧/૧/૧૮ િી 

૩૧/૧૨/૧૮ 

૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૧/૧૯ િી 
૩૧/૧૨/૧૯ 

૧૭ ૦ ૩ ૦ ૦ 

 

 (૩) ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા સરકારે શી 
કાયષવાહી કરી? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 ડેન્ગ્ય,ુ મેલેરરયા, સ્ચકુનગુસ્નયા તિા કોંગો ફીવરને 
સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા ફીવર સવેલન્સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જાંતુનાશક દવા છાંટકાવ કામગીરી, ઈન્ડોર 
ફોગીંગ કામગીરી અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ પ્રવૃસ્િ જવેી 

સ્વસ્વધ કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

 થવાઇન ફ્લુ અાંતગષત તમામ સરકારી સાંથિાઓમાાં 
થરીનીંગ અને દવા મફત પુરી પાડવામાાં આવે છે. જ્યાાં 
થવાઈન ફ્લુના કેસ નોંધાય છે તેની નજીકની 
હોસ્થપટલમાાં આઈસોલેશન વોડષ  પણ ઉભો કરવામાાં 
આવે છે. 

 કોંગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન સ્વભાગ સાિે 
સાંકલન કરી પશુઓમાાં ઈતરડી નાશક કામગીરી હાિ 
ધરવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૧૫૩ 
નિસારી વજલ્લામાાં િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણો 

* ૨૧૯૬૮ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સાંતરામપુર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
નવસારી સ્જલ્લામાાં સામાન્ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃસ્ર્ 
સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા, અને  

  (૧) ૭૮૮ કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ. ૮૫૨.૪૯ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 

૧૫૪ 
બનાસિાાંઠા અને મહેસાણા વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ 

* ૨૨૪૭૬ શ્રી ગુલાબવસાંહ રાજપુત (િરાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
અને મહેસાણા સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામુરહક 
આરોગ્ય કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજૂર 
િયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) *પત્રક-૧ *પત્રક-૨ તિા *પત્રક-૩ 
સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને  

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 

આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા 

વયસ્નવૃસ્િના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડોક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડોક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે 
જરૂરરયાત અને ઉપલસ્બ્ધને ધ્યાને લઇને ભરવામાાં આવે છે. 

(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૧૫૫ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં માંજૂર િરેલ નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્ગરો  

* ૨૧૮૫૮ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો માંજૂર 
કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) ૦૧ (એક). 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી પ્રમાણે 
કેટલા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા 
માંજૂર કરવામાાં આવ્યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૧૦ 

માંજૂર ૧૨ 

વધ ૦૨  

 (૩) ઉક્ત ઘટ પરૂી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૧૫૬ 
ખેડા અને મહીસાગર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િૃવિવિિયિ િીજ જોડાણ 

* ૨૨૬૦૩ શ્રી ઇન્ગરજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા અને 
મહીસાગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા કૃસ્ર્સ્વર્યક 
વીજજોડાણો આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અને (૨) સ્વગતો પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજજોડાણો પૈકી કેટલા વીજજોડાણો એક વર્ષ અને બે વર્ષિી 
વધુ સમયિી આપવાના બાકી છે, અને 

  

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેક્શનો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ 

વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોડાણો આપવાનુાં 
આયોજન કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ 
જોડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઈ તમામ 

બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવતો હોય 
છે. 

પત્રિ-અ 

વજલ્લો તાલુિો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 
આપિાના બાિી િૃવિવિિયિ 

િીજજોડાણો 

એિ િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

ખેડા 

ગલતેશ્વર ૨૭ ૦ ૦ 

ખેડા ૧૦૮ ૪૮ ૦ 

મહુધા ૬૩ ૦ ૦ 

માતર ૬૨ ૦ ૦ 

નડીયાદ ૬૪ ૦ ૦ 

ઠાસરા ૧૪૩ ૭ ૦ 

વસો ૨૮ ૦ ૦ 

મહેમદાવાદ ૨૨૧ ૫૫ ૦ 

કઠલાલ ૨૭૩ ૪૭ ૧ 

કપડવાંજ ૬૧૬ ૧૬૩ ૨ 

મહીસાગર 

કડાણા ૨૮૮ ૨૫ ૦ 

સાંતરામપુર ૨૯૬ ૨૪ ૦ 

લુણાવાડા ૮૪૫ ૧૨૩ ૦ 

ખાનપુર ૫૩૭ ૧૧૦ ૦ 

બાલાસ્શનોર ૧૬૭ ૧ ૦ 

સ્વરપુર ૨૩૬ ૧૪ ૦ 
--------- 

૧૫૭ 
નિસારી અને દાહોદ વજલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, િેટ અને જીએસટીની િસુલાત 

* ૨૨૬૫૪ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણાાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી અને 
દાહોદ સ્જલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, વેટ કે જીએસટી અન્વયે રૂ. ૧૦ 
લાખ  કે તેિી વધુ રકમ વસુલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા 
ઔદ્યોસ્ગક ગૃહો કે વ્યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  

અનુ વજલ્લો એિમ 

૧ નવસારી ૩૩ 

૨ દાહોદ ૪ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઔદ્યોસ્ગક એકમો કે 
વ્યાપારી ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી 

છે, અને  

  (૨)  

અનુ વજલ્લો એિમ િસુલિાની બાિી રિમ 

(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ નવસારી ૬૯૯ ૩૮.૮૮ 

૨ દાહોદ ૧૬૫ ૧૭.૩૨  

 (૩) ઉક્ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં 
પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઇ 
હુકમ સ્સવાયના, નવસારી સ્જલ્લામાાં ૬૭૦ એકમોમાાં તિા દાહોદ 
સ્જલ્લામાાં ૧૫૫ એકમોમાાં ગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત 
મુલ્યવસ્ધષત કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તિા જમીન 
મહેસુલ કાયદા અન્વયે પગલા લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૫૮ 
સરખેજ ધોિિા રોડને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૩૬ શ્રી અરવિાંદ રૈયાણી (રાજકોટ પૂવષ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના સરખેજ ધોળકા રોડને પહોળો કરવાનુાં આયોજન છે કે 
કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે?  

  (૨) રૂા. ૪૬૭૦.૦૦ લાખ 

--------- 

૧૫૯ 
િડોદરા અને નમગદા વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ 

* ૨૨૬૨૭ શ્રી જિપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 
નમષદા સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ 
મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) *પત્રક-૧, ૨ તિા ૩ સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 

કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને  

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા 
વયસ્નવૃસ્િના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડોક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડોક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે 
જરૂરરયાત અને ઉપલસ્બ્ધને ધ્યાને લઇને ભરવામાાં આવે છે. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 
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૧૬૦ 
નિસારી વજલ્લામાાં હાથીપગા રોગના નોંધાયેલા દદીઓ 

* ૨૧૮૭૨ શ્રી િનુભાઇ દેસાઇ (પારડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
નવસારી સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના કેટલા દદીઓ 
નોંધાયા, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
નવસારી સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના નીચે મુજબના 
દદી નોંધાયા, 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ નોંધાયેલ િેસ 

૧ નવસારી ૨ 

૨ જલાલપોર ૨ 

૩ ગણદેવી ૩ 

૪ ચીખલી ૨ 

૫ ખેરગામ ૦ 

૬ વાાંસદા ૧૧ 

 િુલ ૨૦ 
 

 (૨) નોંધાયેલ દદીઓને સારવાર માટે શી વ્યવથિા 
ઉપલબ્ધ છે, અને 

  (૨) હાિીપગા રોગના દદીઓને દદષમાાં કાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજષરી કરવામાાં આવે છે. તેમજ થવ માવજત 
અાંગેની તાલીમ તિા તે માટે જરૂરી સાધન સામગ્રી પુરી 
પાડવામાાં આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ 
માટે શા પગલા હાિ ધરવામાાં આવ્યા? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ માટે નીચે મુજબના 
પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 હાિીપગા રોગના દદીઓની સવેલન્સ દ્વારા શોધખોળ અને 
સારવાર. 

 મચ્છર ઉત્પસ્ત સ્નયાંત્રણ. 

 રોગના દદીને થવમાવજત અાંગેની તાલીમ. 

 દદીઓની સ્વના મુલ્યે સજષરીની વ્યવથિા. 

 આરોગ્ય સ્શક્ષણની કામગીરી. 
--------- 

૧૬૧ 
નડીયાદ થી ખાત્રજ ચોિડી રોડને ચારમાગીય િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૧૬ શ્રી કિિોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લાના 
નડીયાદ િી ખાત્રજ ચોકડી સુધીના રોડને ચારમાગીય કરવાનુાં 
આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ. ૩૩૫૦.૦૦ લાખ. 

 
--------- 
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૧૬૨ 
પેટલાદથી સાંદેસર રોડને પહોિો િરિાનુાં આયોજન  

* ૨૧૯૧૦ શ્રી મહેિિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ 
સ્જલ્લાના પેટલાદ િી સાંદેસર રોડને પહોળો કરવાનુાં આયોજન 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ. ૯૧૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૬૩ 
આણાંદ વજલ્લામાાં ખેતીવિિયિ િીજ િનેક્િન મેિિિા બાબત 

* ૨૨૫૯૧ શ્રી રાજને્ગરવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ 

સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ખેતીસ્વર્યક વીજજોડાણ મેળવવા માટે 
એથટીમેટની રકમ ભરેલ હોય તેવા કેટલા વીજજોડાણ 
આપવાના બાકી છે, 

  (૧)  
તાલુિો એસ્ટીમેટની રિમ ભરપાઇ િરેલ હોય અને જોડાણ 

આપિાના બાિી હોય તેિી પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

આણાંદ  ૩૦ 

આાંકલાવ ૯ 

બોરસદ ૧૪ 

ખાંભાત ૩૮ 

પેટલાદ ૧૨ 

સોજીત્રા ૮ 

તારાપુર  ૨૦ 

ઉમરેઠ ૧૩ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વીજ જોડાણ આપવાના બાકી 
રહેવાના કરાણો શુાં છે, અને 

  (૨) અને (૩) સ્નયમોનુસાર કૃસ્ર્ વીજ કનેક્શન માટે 
એથટીમેટના નાણાાં ભરપાઇ િયેિી ૧૨૦ રદવસની અાંદર 
અરજદારને વીજ જોડાણ આપવાનુાં રહે છે. પ્રથતુત સ્કથસામાાં 
બાકી ૧૪૪ વીજ જોડાણો પૈકી ૮૯ વીજ જોડાણો 
સમયમયાષદામાાં આપી દીધેલ છે. જ્યારે ૫૪ અરજદારોને સ્નયત 
સમય મયાષદામાાં વીજ જોડાણ આપવાનુાં આયોજન છે. બાકી 
રહેલ ૧ વીજ જોડાણ કે જમેા ૧૨૦ રદવસ કરતાાં વધારે સમય 
િયેલ છે તે અરજદારનાાં ખેતરની આજુબાજુનાાં ખેડૂત 
ખાતેદારોએ કનેક્શન નાાંખવા સામે વાાંધા પ્રથતુત કરેલ હોઇ, 
સદર વાાંધાની પૂતષતા િયેિી બનતી ત્વરાએ વીજ જોડાણ 

આપવામાાં આવશે.  

 (૩) બાકી રહેલ વીજ જોડાણો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

 

--------- 

૧૬૪ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ ગૃહ / એિમોને વિજ િુલ્િમાાં માફી 

* ૨૩૩૪૧ શ્રી મહેિિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ઔદ્યોસ્ગક ગૃહ / 
એકમની વીજ શુલ્કમાાં માફી આપવામાાં આવેલ છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
કેટલા ઔદ્યોસ્ગક ગૃહ / એકમને કેટલી રકમની વીજ માફી 

આપવામાાં આવી, અને 

  (૨) તારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર વર્ષ ૨૦૧૮ તિા વર્ષ ૨૦૧૯ માાં વીજકર 

માફી આપવામાાં આવેલ ઔદ્યોગીક એકમોની સાંખ્યા તિા 
અપાયેલ વીજકર માફીની રકમ દશાષવતુ પત્રક નીચે મુજબ છે, 
તાલુિાનુાં 
નામ 

માફી આપિામાાં 
આિેલ એિમની 

સાંખ્યા 
(૧.૧.૨૦૧૮ થી 
૩૧.૧૨.૨૦૧૮) 

અપાયલે િીજિર 
માફીની રિમ 

(રૂા.) 
(૧.૧.૨૦૧૮ થી 
૩૧.૧૨.૨૦૧૮) 

માફી આપિામાાં 
આિેલ એિમની 

સાંખ્યા 
(૧.૧.૨૦૧૯ થી 
૩૧.૧૨.૨૦૧૯) 

અપાયલે િીજિર 
માફીની રિમ 

(રૂા.) 
(૧.૧.૨૦૧૯ થી 
૩૧.૧૨.૨૦૧૯) 

પાલનપુર ૮૦ ૩૭૬૧૪૨૪૭.૬૪ ૧૦૨ ૪૪૬૧૭૩૪૩.૫૧ 

દાાંતીવાડા ૩ ૬૧૮૫૩૩.૬૮ ૩ ૯૦૮૪૧૦.૬૨ 

વડગામ ૭ ૧૭૬૨૦૨.૨૭ ૮ ૧૭૭૩૭૧.૧૦ 

અમીરગઢ ૧૧ ૪૨૨૬૪૧૬.૭૫ ૧૭ ૪૫૪૩૩૮૬.૪૭ 

દાાંતા ૪ ૪૬૧૨૩૨.૧૬ ૫ ૫૨૮૮૪૩.૫૦ 

ડીસા ૧૨ ૨૮૧૪૫૬૩.૩૨ ૧૧ ૪૭૭૧૧૯.૩૮ 

લાખાણી ૧ ૯૮૦૬.૯૯ ૨ ૧૨૮૩૩.૫૦ 

િરાદ ૧ ૪૧૫૪૦૩૭.૪૫ ૧ ૩૯૨૧૯૫૩.૧૮ 

દીઓદર ૨ ૪૭૮૮૨.૨૮ ૩ ૬૬૨૮૧.૮૦ 

ધાનેરા ૨ ૪૩૭૫૧૬૯.૩૦ ૨ ૫૬૬૬૬૯૧.૮૫ 

કાાંકરેજ ૦ ૦.૦૦ ૧ ૯૩૩૩.૯ 

વાવ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 

ભાભર ૧ ૫૮.૧૮ ૨ ૮૨૯૮.૨૦ 

સુઇગામ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 

િુલ ૧૨૪ ૫૪૪૯૮૧૫૦.૦૨ ૧૫૭ ૬૦૯૩૭૮૬૭.૦૧ 
 

 (૩) ઉક્ત ઔદ્યોસ્ગક ગૃહ / એકમને વીજ શુલ્કમાાં 
માફી આપવાના મુખ્ય કારણો શા છે? 

  (૩) ગુજરાત સ્વદુ્યત શુલ્ક અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૫૮ની કલમ 
૩(૨) (vii) અને ૩(૨) (viii) ની જોગવાઇ અન્વયે ગુજરાત 
રાજ્યમાાં નવા થિપાયેલ ઔદ્યોસ્ગક એકમને તેમજ વધારાના 
ઔદ્યોસ્ગક એકમને સ્નયત નમૂનામાાં અરજી રજુ કરતાાં પ્રિમ પાાંચ 
વર્ષ દરમ્યાન આસ્િષક સહાય મળી રહે તે હેતુિી ગુજરાત સરકાર 
ધ્વારા પાત્રતા ચકાસી કાયદાની જોગવાઇ અનુસાર મળવાપાત્ર 
સમયગાળા માટે વીજકર માફી આપવામાાં આવે છે. 

--------- 

૧૬૫ 
િાલાિડ થી રાજિોટ રોડને ચારમાગીય બનાિિા બાબત 

* ૨૨૫૪૯ શ્રી પ્રવિણભાઇ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કાલાવડિી રાજકોટ ચાર માગીય રોડ બનાવવા કેટલી 
રજૂઆતો સરકારને મળી, અને 

  (૧) અને (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ એક રજુઆત મળેલ હતી. 
આ રથતાની ૪૮.૪૦ સ્ક.મી. લાંબાઇ પૈકી ૧૯.૯૦ સ્ક.મી. 
લાંબાઇ ચારમાગીય / છમાગીય છે. બાકી રહેતી ૨૮.૫ સ્ક.મી. 
લાંબાઇમાાં હયાત રથતાને ૧૦ મી. પહોળો કરવાની કામગીરી 
માંજુર િયેલ હતી / પ્રગસ્તમાાં હતી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મળેલ રજૂઆત અન્વયે શી 
કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

 

--------- 

૧૬૬ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં ઘર િપરાિના િીજ જોડાણો 

* ૨૧૮૮૭ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ગોધરા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ઝૂાંપડા વીજળીકરણ યોજના અાંતગષત ભરૂચ સ્જલ્લામાાં કુલ કેટલા 
લાભાિીઓને વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) કુલ ૨૪૫૧ લાભાિીઓને વીજ જોડાણ આપવામાાં 
આવ્યા છે.  

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?    (૨) કુલ રૂ. ૮૬.૪૩ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 
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૧૬૭ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં નિી મેડીિલ િોલેજને માંજૂરી 

* ૨૨૫૫૫ શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ (ખાંભાસ્ળયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ દેવભુસ્મ-
દ્વારકા સ્જલ્લામાાં નવી મેડીકલ કોલેજ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે 
તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. રાજ્ય સરકારે દેવભુસ્મ દ્વારકામાાં નવી 
મેડીકલ કોલેજની માંજૂરી આપી ભારત સરકારને દરખાથત કરેલ 
છે, જનેી માંજૂરી મળે્િી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત મેડીકલ કોલેજ ક્યા થિળે, કેટલા 
ખચે, ક્યાાં સુધીમાાં કાયષરત કરવામાાં આવશે? 

  (૨) જામ-ખાંભાળીયા ખાતે મેડીકલ કોલેજની થિાપના 
કરવામાાં આવશે. ખચષ અને સમયમયાષદાનો હાલ પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત 
િતો નિી. 

--------- 

૧૬૮ 
િક્તાપુર થી પીપોદર રોડને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૨૫ શ્રી ગજને્ગરવસાંહ પરમાર (પ્રાાંસ્તજ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા 
સ્જલ્લાના વક્તાપુર િી સ્પપોદર રોડને પહોળો કરવાનુાં કોઇ 
આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમ માંજુર કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ. ૧૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૬૯ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૮૫૪ શ્રી વિનોદભાઇ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભાવનગર સ્જલ્લામાાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 

સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ 
કેટલાની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૧૩ 

હયાત ૧૩ 

ભાવનગર સ્જલ્લામાાં ૨ (બે) સબ રડથટર ીકટ હોસ્થપટલો 
કાયષસ્ન્વત છે. 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૭૦ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૮૫૫ શ્રીમતી માલતી મહેશ્વરી (ગાાંધીધામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ 
કેટલાની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૧૪ 

હયાત ૧૨ 
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વધુમાાં, રાજકોટ સ્જલ્લામાાં ૧ (એક) રડથટર ીકટ હોસ્થપટલ તિા 
૫(પાાંચ) સબ રડથટર ીક્ટ હોસ્થપટલો કાયષસ્ન્વત હોવાિી 

સામૂરહક આરોગ્ય કેન્રની ઘટ નિી. 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૭૧ 
ડાાંગ અને નમગદા વજલ્લાઓમાાં રસ્તાઓની િામની માંજૂરી 

* ૨૨૬૪૮ શ્રી માંગિભાઈ ગાવિત (ડાાંગ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ડાાંગ અને નમષદા સ્જલ્લામાાં માગષ અને મકાન રાજ્ય  
હથતકના કેટલા રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓના 
સમારકામ કરવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં રાજ્ય 
સ્વભાગમાાં ડાાંગ અને નમષદા સ્જલ્લામાાં નવા રથતાઓ તેમજ 
સમારકામ વાળા રથતાઓ 

વજલ્લો િિગ િામો માંજૂર પૂણગ પ્રગવત િરૂ ન 
થયેલ 
(બાિી 
િામ) 

ડાાંગ 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૩ ૩ - - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૬ - ૬ - 

નમષદા 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૭ ૭ - - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૬ - ૬ - 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પૂણષ 
િયુાં, 

  

 (૩) તે પૈકી કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને 

 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ કયાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
૧૭૨ 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો અને થાાંભલા બદલિા બાબત 

* ૨૧૮૫૧ શ્રી દુષ્યાંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સાગરખેડૂ સવાષગી સ્વકાસ યોજના અાંતગષત ગીર સોમનાિ 
સ્જલ્લામાાં કુલ કેટલા કી.મી. જજષરીત વીજ વાયરો અને કેટલા 
િાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૬૧૦.૯૬ કી.મી. જજષરીત વીજ વાયરો અને 
૧૧૬૪ વીજ િાાંભલા બદલવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પાછળ કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) રૂ. ૬૫૫.૩૫ લાખનો ખચષ િયેલ છે. 
 

--------- 
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૧૭૩ 
અમદાિાદની વસવિલ હોવસ્પટલોમાાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૨૮૮૪ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન િેખ (દરરયાપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
ખાતે આવેલ સરકારી સ્સસ્વલ હોસ્થપટલ, સ્કડની હોસ્થપટલ, 
કેન્સર હોસ્થપટલ અને યુ.એન.મહેતા હાટષ  હોસ્થપટલ અને ખાતે 
સાંવગષવાર માંજુર મહેકમ કેટલુાં છે, 

 (૧)  

માંજૂર થયેલ મહેિમ 
સાંસ્થાનુાં નામ િગગ-૧ િગગ-૨ િગગ-૩ િગગ-૪ િુલ 

સ્સસ્વલ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ ૩૩ ૧૨૩ ૨૮૪૨ ૧૭૦૧ ૪૬૯૯ 

યુ. એન. મહેતા ઇસ્ન્થટ. ઓફ 
કારડષયોલોજી 

૪૫૦ ૭૪૬ ૩૦૮૫ ૧૧૮ ૪૩૯૯ 

ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસચષ 

ઈસ્ન્થટટ્યુટ 

૨૨૧ ૩૭ ૫૫૬ ૨૯૪ ૧૧૦૮ 

ઇસ્ન્થટટ્યુટ ઓફ સ્કડની 

ડીસીઝીસ એન્ડ રીસચષ સને્ટર 

૯૦ ૩૩ ૨૯૭ ૩૧ ૪૫૧ 

 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલી અને કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, અને 

  (૨)  
વસવિલ હોવસ્પટલ, અમદાિાદ 

સાંિગગ 
ભરાયેલી 
જગ્યાઓ 

ખાલી જગ્યાઓ િુલ 
(ભરેલી+ખાલી) એિ િિગથી 

ઓછા સમયથી 
એિ િિગ િરતા 
િધુ સમયથી 

િુલ 
(ખાલી) 

વગષ-૧ ૨૨ ૧ ૧૦ ૧૧ ૩૩ 

વગષ-૨ ૫૩ ૪૫ ૨૫ ૭૦ ૧૨૩ 

વગષ-૩ ૨૧૫૮ ૧૧૭ ૫૬૭ ૬૮૪ ૨૮૪૨ 

વગષ-૪ ૧૭૦૧ ૦ ૦ ૦ ૧૭૦૧ 

િુલ ૩૯૩૪ ૧૬૩ ૬૦૨ ૭૬૫ ૪૬૯૯ 

યુ.એન.મહેતા ઇવન્ગસ્ટટુ્યટ ઓફ િાડીયોલોજી એન્ગડ રીસચગ સેન્ગટર, 

અમદાિાદ 

સાંિગગ 
ભરાયેલી 
જગ્યાઓ 

ખાલી જગ્યાઓ િુલ 

(ભરેલી+ખાલી) એિ િિગથી 
ઓછા સમયથી 

એિ િિગ િરતા 
િધુ સમયથી 

િુલ 
(ખાલી) 

વગષ-૧ ૧૨૩ ૨૦ ૩૦૭ ૩૨૭ ૪૫૦ 

વગષ-૨ ૧૯૭ ૬૫ ૪૮૪ ૫૪૯ ૭૪૬ 

વગષ-૩ ૧૫૫૫ ૭૭૩ ૭૫૭ ૧૫૩૦ ૩૦૮૫ 

વગષ-૪ ૧૧ ૦ ૧૦૭ ૧૦૭ ૧૧૮ 

િુલ ૧૮૮૬ ૮૫૮ ૧૬૫૫ ૨૫૧૩ ૪૩૯૯ 

ગુજરાત િેન્ગસર એન્ગડ રીસચગ ઈવન્ગસ્ટટુ્યટ, અમદાિાદ 

સાંિગગ 
ભરાયેલી 

જગ્યાઓ 

ખાલી જગ્યાઓ િુલ 
(ભરેલી+ખાલી) એિ િિગથી 

ઓછા સમયથી 
એિ િિગ િરતા 
િધુ સમયથી 

િુલ 
(ખાલી) 

વગષ-૧ ૧૨૪ ૨૧ ૭૬ ૯૭ ૨૨૧ 

વગષ-૨ ૩૩ ૨ ૨ ૪ ૩૭ 

વગષ-૩ ૪૯૯ ૫ ૫૨ ૫૭ ૫૫૬ 

વગષ-૪ ૨૯૪ ૦ ૦ ૦ ૨૯૪ 

િુલ ૯૫૦ ૨૮ ૧૩૦ ૧૫૮ ૧૧૦૮ 

ઈવન્ગસ્ટટ્યુટ ઓફ કિડની ડીસીઝીસ એન્ગડ રીસચગ સેન્ગટર, અમદાિાદ 

સાંિગગ 
ભરાયેલી 
જગ્યાઓ 

ખાલી જગ્યાઓ િુલ 
(ભરેલી+ખાલી) એિ િિગથી 

ઓછા સમયથી 

એિ િિગ િરતા 

િધુ સમયથી 

િુલ 

(ખાલી) 

વગષ-૧ ૫૪ ૩ ૩૩ ૩૬ ૯૦ 

વગષ-૨ ૬ ૫ ૨૨ ૨૭ ૩૩ 

વગષ-૩ ૨૭૫ ૧૯ ૩ ૨૨ ૨૯૭ 

વગષ-૪ ૨૯ ૦ ૨ ૨ ૩૧ 

િુલ ૩૬૪ ૨૭ ૬૦ ૮૭ ૪૫૧  

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશે. 

  (૩) વહીવટી અનુકૂળતાએ તેમજ જરૂરીયાત મુજબ યોગ્ય 
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયે જગ્યાઓ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 
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૧૭૪ 
માણસા તાલુિાના રસ્તાઓને સમારિામ િરિાની માંજૂરી 

* ૨૨૫૧૩ શ્રી સુરેિિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગાાંધીનગર 
સ્જલ્લાના માણસા તાલુકામાાં માગષ અને મકાન (રાજ્ય)ના 
કેટલા રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓ સમારકામ કરવાની 
માંજુરી છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર આપવામાાં આવી,  

  (૧) (૨) અને (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં રાજ્ય 
સ્વભાગમાાં ગાાંધીનગર સ્જલ્લાના માણસા તાલુકામાાં નવા રથતાઓ 
તેમજ સમારકામ વાળા રથતાઓ 

િિગ િામો માંજૂર પૂણગ પ્રગવત િરૂ ન થયેલ 
(બાિી િામ) 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૧ - ૧ - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૧ - - ૧ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પૂણષ 
િયુ, 

 

 (૩) કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા રથતાનુાં 
કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને 

 

 (૪) કામ ચાલુ ન કરવાના શા કારણો છે, અને ઉક્ત 
બાકી કામ ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં આવશે? 

  (૪) બાકી કામ વહીવટી પ્રરરયા પૂણષ કરી બનતી ત્વરાિી. 

--------- 

૧૭૫ 
પેટર ોલ-ડીઝલ પર િેરો િસલુિા બાબત 

* ૨૨૬૦૯ શ્રી િાિાભાઈ ડાભી (કપડવાંજ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ પેટર ોલ-
ડીઝલ પર કેટલો વેરો વસુલવામાાં આવે છે, 

  (૧)  

વિગત િેટ સેસ 

પેટર ોલ ૧૭ ટકા ૪ ટકા 

ડીઝલ ૧૭ ટકા ૪ ટકા 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
વસુલવામાાં આવતા વેરા અન્વયે કેટલી આવક િઈ, અને 

  (૨)                                             રકમ રૂા. કરોડમાાં 
 ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 

૧૫-૦૧-૨૦૨૦ 

 િેટ+સીએસટી સેસ િેટ+સીએસટી સેસ િેટ+સીએસટી સેસ 

પેટર ોલ ૩૩૩૮.૩૪ ૬૫૨.૮૬ ૩૪૯૭.૫૬ ૭૬૯.૧૧ ૨૭૪૧.૦૧ ૬૩૯.૬૦ 

િુલ 
આિિ 

૩૯૯૧.૨૦ ૪૨૬૬.૬૭ ૩૩૮૦.૬૧ 

ડીઝલ ૭૪૩૦.૫૦ ૧૪૫૩.૧૩ ૮૦૨૨.૭૪ ૧૭૧૧.૮૯ ૬૧૦૦.૯૫ ૧૪૨૩.૬૯ 

િુલ 
આિિ 

૮૮૮૩.૬૩ ૯૭૩૪.૬૩ ૭૫૨૪.૬૪ 

 
 (૩) જી.એસ.ટી. ની વાસ્ર્ષક આવકના લક્ષયાાંકમાાં 
પેટર ોલ-ડીઝલ મારફત િતી આવકનો સમાવેશ કરવામાાં આવે 
છે કે કેમ? 

  (૩) ના, જી. 

--------- 

૧૭૬ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં નોનપ્લાન રસ્તાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૨૨૪૯૬ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર મહેસાણા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર નોનપ્લાનના ક્યા 
રથતાઓના જોબ નાંબર આપવામાાં આવ્યા, 

  (૧) *પરરસ્શષ્ટ-૧ મુજબ  

 (૨) તે પૈકી કેટલા રથતાઓનુાં કામ ઉક્ત સ્થિસ્તએ પૂણષ 
િયુાં, 

  (૨) અને (૩) *પરરસ્શષ્ટ-૨ મુજબ 
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 (૩) કેટલા રથતાઓનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાઓનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને 

  

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૪) પ્રગસ્તવાળા કામો બનતી ત્વરાએ અને શરૂ િનાર 
કામો વહીવટી પ્રરરયા પૂણષ િયેિી બનતી ત્વરાએ. 

(*પરરસ્શષ્ટ સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૧૭૭ 
લાડોલ થી િહીપુર િાયા જાંત્રાલ રસ્તાને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૨૬ શ્રી ઋવિિેિ પટેલ (સ્વસનગર) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લાના લાડોલિી કહીપુર વાયા જાંત્રાલ રથતાને પહોળો 

કરવાનુાં કોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ. ૧૪૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 

૧૭૮ 
િચ્છ વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો અને થાાંભલા બદલિા બાબત 

* ૨૧૮૮૧ શ્રી વિરેન્ગરવસાંહ ર્જડેર્જ (માાંડવી) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સાગરખેડૂ સવાાંગી સ્વકાસ યોજના અાંતગષત કચ્છ સ્જલ્લામાાં કુલ 
કેટલા કી.મી. જજષરીત વીજ વાયરો અને કેટલા િાાંભલા 
બદલવામાાં આવ્યા, અને  

  (૧) ૨૩૧૪ કી.મી. વીજ વાયરો અને ૬૪૯૭ િાાંભલા 
બદલવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પાછળ કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) રૂ. ૧૧૫૫.૯૯ લાખનો ખચષ િયેલ છે. 
--------- 

૧૭૯ 
અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િૃવિવિિયિ િીજ જોડાણ 

* ૨૨૫૧૬ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (સ્વરમગામ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
અને ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા કૃસ્ર્સ્વર્યક 
વીજજોડાણો આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અને (૨) પત્રક-અ મુજબ   

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજજોડાણો પૈકી કેટલા વીજજોડાણો એક વર્ષ અને બે વર્ષિી 
વધુ સમયિી આપવાના બાકી છે, અને  

   

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેક્શનો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ 
વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોડાણો આપવાનુ 
આયોજન કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ 
જોડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ 
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તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઈ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઈ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવતો હોય 

છે. 

પત્રિ-અ 

વજલ્લો તાલુિો 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

વસ્થવતએ આપિાના બાિી 
િૃવિવિિયિ િીજજોડાણો 

એિ િિગ િરતા િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

 અમદાવાદ સીટી ૦ ૦ ૦ 

 અમદાવાદ ઈથટ ૦ ૦ ૦ 

અમદાવાદ વેથટ ૦ ૦ ૦ 

 દથરોઈ ૩૬૨ ૧૪૫ ૦ 

 ધોળકા ૬૪૯ ૨૩૬ ૦ 

 ઘાટલોડીયા ૨ ૦ ૦ 

 સાબરમતી ૦ ૦ ૦ 

અમદાવાદ સાણાંદ ૧૨૫૫ ૬૨૧ ૦ 

 વેજલપુર ૩૦ ૧૨ ૦ 

 બાવળા ૮૦૨ ૨૩૭ ૦ 

 દેત્રોજ ૪૨ ૧ ૦ 

 ધાંધુકા ૨૧૯ ૫૧ ૦ 

 ધોલેરા ૦ ૦ ૦ 

 માાંડલ ૩૩૦ ૧૦૫ ૦ 

 વીરમગામ ૭૫૮ ૩૫૨ ૦ 

 દહેગામ ૫૦૮ ૧૫૪ ૦ 

ગાાંધીનગર 
ગાાંધીનગર ૧૮૨ ૩૧ ૦ 

કલોલ ૧૧૨ ૨૭ ૦ 

 માણસા ૮૫ ૧૭ ૦ 
--------- 

૧૮૦ 
અમદાિાદ બી.જ.ે મેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૧૮૯૫ શ્રી િાંભુજી ઠાિોર (ગાાંધીનગર-દસ્ક્ષણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બી.જ.ે 
મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદનુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુ મહેકમ માંજુર 
િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બી.જ.ે મેડીકલ 
કોલેજ, અમદાવાદનુાં સાંવગષવાર માંજુર િયેલ મહેકમની સ્વગત 
નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજુર 

વગષ-૧ ૩૪૩ 

વગષ-૨ ૧૦૫ 

વગષ-૩ ૨૪૬ 

વગષ-૪ ૧૬૪ 

િુલ ૮૫૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ ભરેલી 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

વગષ-૧ ૨૬૮ ૭૫ 

વગષ-૨ ૮૭ ૧૮ 
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વગષ-૩ ૧૮૮ ૫૮ 

વગષ-૪ ૧૬૪ ૦૦ 

િુલ ૭૦૭ ૧૫૧  

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા 
વયસ્નવૃસ્િના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તૃતષજ 
ભરવામાાં આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે 
જરૂરરયાત અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 

૧૮૧ 
બાયડ િહેરમાાં બાયપાસ બનાિિાની િામગીરી 

* ૨૨૫૦૭ શ્રી જિુભાઈ પટેલ (બાયડ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
સ્જલ્લાના બાયડ શહેરમાાં ટર ારફક સમથયાના ઉકેલ માટે બાયપાસ 
બનાવવાની કામગીરી કયા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) અને (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ માગષ અને મકાન સ્વભાગ 
દ્વારા બાયડ શહેરમાાં બાયપાસ બનાવવાનુાં આયોજન ન હોઈ 
પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કામગીરી કેટલા ખચે ક્યાાં સુધીમાાં 
પૂણષ કરવામાાં આવશે ? 

 

--------- 
૧૮૨ 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ‘‘મા’’ અન ે‘‘મા િાવસલ્ય’’ યોજના 

* ૨૧૮૭૮ શ્રી અજમલજી ઠાિોર (ખેરાલુ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વાત્સલ્ય’’ યોજના 
હેઠળ કેટલા લાભાિીઓના દાવાઓ માંજુર કરવામાાં આવ્યા છે, 
અને  

  (૧) ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ-૧૨,૯૨૯ અને ‘‘મા 
વાત્સલ્ય’’ યોજના હેઠળ-૬૨,૬૮૩ દાવાઓ માંજુર કરવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ માંજુર કરવામાાં આવેલ દાવા માટે 
કુલ કેટલી રકમ માંજુર કરવામાાં આવી છે? 

  (૨) કુલ રૂ.૯૦,૧૨,૯૫,૬૩૪/- અાંકે રૂસ્પયા નેવુાં 
કરોડ બાર લાખ પાંચાણ હજાર છસો ચોત્રીસ પુરા) 

--------- 

૧૮૩ 
િડી-છત્રાલ રોડને રીિાપેટ િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૩૦ શ્રી રાિેિભાઈ િાહ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લાના કડી-છત્રાલ રોડને રીકાપેટ કરવાનુાં આયોજન 
કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી કયા 
તબકે્ક છે ? 

  (૨) ડામર કામ પ્રગસ્તમાાં છે.  

--------- 
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૧૮૪ 
ભાદરણ થી કિાંખલોડ રોડને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૧૧ શ્રી િેસરીવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ 
સ્જલ્લાના ભાદરણ િી સ્કાંખલોડ રોડને પહોળો કરવાનુાં આયોજન 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ. ૩૦૪૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૮૫ 
મટોડા થી ખેડિા રોડને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૨૧ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા 
સ્જલ્લાના મટોડા િી ખેડવા રોડને પહોળો કરવાનુાં આયોજન છે 
કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ. ૧૨૭૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૮૬ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો અને થાાંભલા બદલિા બાબત 

* ૨૧૬૫૦ શ્રી આર. સી. મિિાણા (મહુવા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સાગરખેડૂ સવાષગી સ્વકાસ યોજના અાંતગષત ભાવનગર સ્જલ્લામાાં 
કુલ કેટલા કી.મી. જજષરીત વીજ વાયરો અને કેટલા િાાંભલા 
બદલવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૮૩૭.૯૨ કી.મી. જજષરીત વીજ વાયરો અને ૯૪૨ 
વીજ િાાંભલા બદલવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પાછળ કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) રૂ. ૭૪૮.૦૮ લાખનો ખચષ િયેલ છે. 
--------- 

૧૮૭ 
સરખેજ ધોિિા રોડને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૩૫ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના સરખેજ ધોળકા રોડને પહોળો કરવાનુાં આયોજન છે કે 
કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ. ૪૬૭૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
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૧૮૮ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં િપરાિના િીજ જોડાણો 

* ૨૧૮૮૬ શ્રી જીતેન્ગર સુખડીઆ (સયાજીગાંજ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ઝૂાંપડા વીજળીકરણ યોજના અાંતગષત ભરૂચ સ્જલ્લામાાં કુલ કેટલા 
લાભાિીઓને વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) કુલ ૨૪૫૧ લાભાિીઓને વીજ જોડાણ આપવામાાં 
આવ્યા છે.  

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?    (૨) કુલ રૂ. ૮૬.૪૩ લાખનો ખચષ િયેલ છે. 
--------- 

૧૮૯ 
ભાદરણ થી કિાંખલોડ રોડને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૧૨ શ્રી જીગે્નિિુમાર સેિિ (લુણાવાડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ 
સ્જલ્લાના ભાદરણ િી સ્કાંખલોડ રોડને પહોળો કરવાનુાં આયોજન 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ. ૩૦૪૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૯૦ 
દાહોદ અને અમરેલી વજલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, િેટ અને જીએસટીની િસુલાત 

* ૨૨૬૧૬ શ્રી ભાિેિભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ અને 

અમરેલી સ્જલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, વેટ કે જીએસટી અન્વયે રૂ. ૧૦ 
લાખ કે તેિી વધુ રકમ વસુલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા 
ઔદ્યોસ્ગક ગૃહો કે વ્યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  

અનુ વજલ્લો એિમ 

૧ દાહોદ ૪ 

૨ અમરેલી ૮૬ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઔદ્યોસ્ગક એકમો કે 
વ્યાપારી ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી 
છે, અને 

  (૨)  

અનુ વજલ્લો એિમ િસુલિાની 
બાિી રિમ  

(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ દાહોદ ૧૬૫ ૧૭.૩૨ 

૨ અમરેલી ૪૬૫ ૨૧૮.૯૮  

 (૩) ઉક્ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તેવા 
કેટલા એકમો સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં પગલાાં 
લેવામાાં આવ્યા ? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઈ 
હુકમ સ્સવાયના, દાહોદ સ્જલ્લામાાં ૧૫૫ એકમોમાાં તિા અમરેલી 
સ્જલ્લામાાં ૪૪૧ એકમોમાાં ગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત 
મુલ્યવસ્ધષત કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તિા જમીન 
મહેસુલ કાયદા અન્વયે પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે.  

 
--------- 
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૧૯૧ 
અમદાિાદ વસવિલ હોવસ્પટલ ખાતે રોબોટની ખરીદી બાબત 

* ૨૧૨૧૨ શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર ખાડીયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્સસ્વલ હોસ્થપટલમાાં રોબોટિી ઓપરેશન કરવા માટેના કેટલા 
રોબોટ છે,  

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) તેની ખરીદી ક્યારે અને કેટલી સ્કાંમતમાાં કરી હતી,   (૨) તા. ૩૧-૧૧-૨૦૧૧ િી ખરીદી કરવામાાં આવેલ 
છે. આ સાધનની સ્કાંમત રૂ. ૧૦,૪૨,૯૦,૯૬૧/- છે. 

 (૩) તે પૈકીના કેટલા રોબોટ હાલ ચાલુ હાલાતમાાં છે,   (૩) આ રોબોટ હાલ ચાલુ હાલતમાાં છે. 
 (૪) આ રોબોટના મેન્ટેનન્સ પાછળ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેટલો ખચષ કયો છે, અને 

  (૪) આ રોબોટના મેન્ટેનન્સ પાછળ વર્ષ વાઇઝ નીચે 
મુજબ ખચષ કરેલ છે. 

ક્રમ િિગ ખચગની રિમ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ રૂ. ૬૦,૬૬,૫૦૦/- 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ રૂ. ૧,૦૬,૨૦,૦૦૦/-  
 (૫)  છેલ્લા બે વર્ષમાાં આ રોબોટ દ્વારા કેટલા ઓપરેશનો 
કરવામાાં આવ્યા છે? 

  (૫) ૧૮૭ 

--------- 
૧૯૨ 

દાહોદ વજલ્લામાાં િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણો 
* ૨૧૯૩૮ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
દાહોદ સ્જલ્લામાાં આરદજાતી સ્વથતાર પેટા યોજના હેઠળ કેટલા 
નવા કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) કુલ ૨૪૭૮ કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવામાાં 
આવ્યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ. ૨૮૯૯.૦૮ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 

૧૯૩ 
િલોલ તાલુિામાાં ઉદ્યોગગૃહો પાસેથી િેટ, જી.એસ.ટીની િસુલાત 

* ૨૩૨૨૪ શ્રી બિદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 

વર્ષમાાં કલોલ તાલુકામાાં ઉદ્યોગગૃહો પાસેિી સેલ્સટેક્સ, વેટ 
અને જીએસટીની કેટલી રકમની વસુલાત કરવામાાં આવી,  

  (૧)  

અનુ તાલુિો છેલ્લા બે િિગમાાં થયેલ િસુલાત 
(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ કલોલ ૨૪.૦૪ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઔદ્યોસ્ગક એકમો પાસે 
ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત વેરાઓની કેટલી વસુલાત કરવાની બાકી 
છે, અને 

  (૨)  

અનુ તાલુિો ઔદ્યોવગિ 
એિમો 

િસુલિાની બાિી 
રિમ (રૂ. િરોડમાાં) 

૧ કલોલ ૪૯૯ ૨૨૫.૨૬  

 (૩) આ વસુલાત ક્યાાં સુધીમાાં કરવામાાં આવશે?   (૩) બાકી વસુલાતના કેસોમાાં કાયદાકીય જોગવાઇ અને 
ખાતાકીય સૂચનાઓ અનુસાર વસુલાતની કાયષવાહી િઇ રહેલ 
છે. 

--------- 
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૧૯૪ 
અરિલ્લી વજલ્લાના રસ્તાઓને સમારિામ િરિાની માંજુરી  

* ૨૨૫૦૪ શ્રી રાજને્ગરવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
સ્જલ્લામાાં માગષ અને મકાન (રાજ્ય)ના કેટલા રથતાઓ નવા અને 
કેટલા રથતાઓના સમારકામ કરવાની માંજુરી છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર આપવામાાં આવી, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ નવા રથતાઓના કામ માંજુર િયેલ 
નિી અને વર્ષ ૨૦૧૮માાં ૧ રથતાને તિા વર્ષ ૨૦૧૯માાં  
૨ રથતાઓના સમારકામની માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પુણષ 
િયુ, 

  (૨) ૧ (એક) 

 (૩) કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા રથતાનુાં કામ 
ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને 

  (૩) ૨ (બે) કામ પ્રગસ્તમાાં  

 (૪) કામ ચાલુ ન કરવાના શા કારણો છે, અને ઉકત 
બાકી કામ ક્યાાં સુધીમાાં પુણષ કરવામાાં આવશે?  
  

  (૪) બનતી ત્વરાએ. 

--------- 

૧૯૫ 
આણાંદ અને ખેડા વજલ્લાઓમાાં રસ્તાઓના િામની માંજૂરી 

* ૨૨૫૯૭ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 

વર્ષમાાં વર્ષવાર આણાંદ અને ખેડા સ્જલ્લામાાં સ્વભાગ હથતકના 
કેટલા રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓના સમારકામ 
કરવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં રાજ્ય 

તિા પાંચાયત સ્વભાગમાાં આણાંદ અને ખેડા સ્જલ્લામાાં નવા 
રથતાઓ તેમજ સમારકામ વાળા રથતાઓ 

વજલ્લો િિગ િામો માંજૂર પૂણગ પ્રગવત 
િરૂ ન થયેલ 

(બાિી 
િામ) 

આણાંદ 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા ૮૭ ૪૦ ૪૭ - 

સમારકામ ૮૦ ૫૦ ૩૦ - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા ૧૨૬ ૮ ૪૪ ૭૪ 

સમારકામ ૯૫ ૩૨ ૨૭ ૩૬ 

ખેડા 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા ૭૬ ૧૩ ૫૪ ૯ 

સમારકામ ૮૪ ૩૭ ૪૩ ૪ 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા ૩૬ - - ૩૬ 

સમારકામ ૭૨ ૪ ૯ ૫૯ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પૂણષ 
િયુાં, 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને 

 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ કયાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી પ્રરરયા પૂણષ કરી બનતી ત્વરાિી. 

--------- 

૧૯૬ 
માગગ અને મિાન વિભાગના તાબા હેઠિ આિેલ બોડગ  િોપોરેિન 

* ૨૨૫૭૦ શ્રી ભગાભાઇ બારડ (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ માગષ અને 
મકાન સ્વભાગના તાબા હેઠળ કેટલા બોડષ-કોપોરેશન આવેલ 
છે, 

  (૧) ૨ (બે) કોપોરેશન આવેલા છે. 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે  નાણાાંકીય વર્ષવાર ઉક્ત 
બોડષ-કોપોરેશનવાર કેટલી રકમની ખોટ અને કેટલી રકમની 

આવક િઇ, અને 

  (૨) ગુજરાત રાજ્ય માગષ સ્વકાસ સ્નગમ લીમીટેડની 
નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની આવક રૂા. ૩૩.૧૪ કરોડ,  

વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ની આવક રૂા. ૪૬.૯૦ કરોડ છે. બન્ને 
નાણાકીય વર્ષમાાં સ્નગમ દ્વારા નફો િયેલ હોય કોઇ ખોટ િયેલ 
નિી. 
ગુજરાત રાજ્ય બાાંધકામ સ્નગમ કાયષરત ન હોઇ વર્ષ ૨૦૧૭-
૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ની આવક તેમજ ખોટ શુન્ય છે. 

 (૩) બોડષ-કોપોરેશનની ખોટ ઘટાડવા શુાં પગલાાં 
લીધાાં? 

  (૩) ગુજરાત રાજ્ય બાાંધકામ સ્નગમ બાંધ કરવાની પ્રરરયા 
હાિ ધરેલ છે. 

--------- 

૧૯૭ 
છોટા ઉદેપુર અને િડોદરા વજલ્લામાાં આયુષ્યમાન ભારત, મા અમૃતમ યોજના અને મા િાવસલ્ય યોજનાથી મિેલ લાભ 

* ૨૨૬૨૪ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટા ઉદેપુર 
અને વડોદરા સ્જલ્લામાાં આયુષ્યમાન ભારત, મા અમૃતમ 
યોજના  અને મા વાત્સલ્ય યોજનામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલાાં 
દદીઓએ સારવારનો લાભ લીધો,  

  (૧) િડોદરાઃ  
યોજના ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

આયુર્માન ભારત યોજના ૨૧૦ ૧૧,૬૬૪ 

મા અમૃતમ યોજના ૮,૭૫૭ ૯,૩૨૪ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૬૬,૦૧૬ ૯૫,૩૪૮ 

છોટાઉદેપુરઃ  
યોજના ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

આયુર્માન ભારત યોજના ૨૫ ૩૨૭ 

મા અમૃતમ યોજના ૨૨૫ ૩૬૯ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૫૯૩ ૮૩૯ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી હોસ્થપટલોને 
કેટકેટલી રકમની ચુકવણી કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ નીચે મુજબ હોસ્થપટલોને 
ચુકવણી કરવામાાં આવી. 

િડોદરાઃ 

યોજના હોવસ્પટલની 
સાંખ્યા  

ચુિિેલ રિમ 

આયુષ્યમાન ભારત 
યોજના 

૭૪ ૧૧,૨૭,૩૫,૪૮૪ 

મા અમૃતમ યોજના ૪૬ ૧૨,૫૩,૮૪,૫૫૮ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૫૦ ૫૫,૧૪,૧૯,૫૩૧ 

છોટા-ઉદેપુરઃ  

યોજના હોવસ્પટલની 
સાંખ્યા  

ચુિિેલ રિમ 

આયુર્માન ભારત યોજના ૮ ૫૦,૭૭,૭૬૨ 

મા અમૃતમ યોજના ૪ ૨૬,૨૧,૪૩૪ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૪ ૫૯,૬૦,૫૧૪  

 (૩) કેટલી રકમની ચુકવણી ક્યા કારણોસર કરવાની 
બાકી છે? 

  (૩) હોસ્થપટલ દ્વારા દાવાઓ રજુ કરવામાાં સ્વલાંબ, 
અપુરતી સ્વગતો, અને દાવાઓ માંજુર કરવાની પ્રરરયામાાં  
હોઇ વડોદરા સ્જલ્લામાાં રૂ. ૩૭,૩૩,૯૮,૪૧૭/- અને  
છોટા-ઉદેપુર સ્જલ્લામાાં રૂ. ૪૦,૭૪,૦૫,૦૨૭/- ની ચુકવણી 
બાકી છે. 

--------- 
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૧૯૮ 
નિસારી વજલ્લામાાં િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણો 

* ૨૧૯૬૭ શ્રી મોહનભાઇ ઢોકડયા (મહુવા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
નવસારી સ્જલ્લામાાં સામાન્ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃસ્ર્ 
સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા અને 

  (૧) ૭૮૮ કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ. ૮૫૨.૪૯ લાખનો ખચષ િયો.  
--------- 

૧૯૯ 
રાજિોટ પી. ડી. યુ. મેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૧૮૯૯ શ્રી લાખાભાઇ સાગકઠયા (રાજકોટ-ગ્રામ્ય) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પી.ડી.યુ. 
મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટનુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુ મહેકમ માંજૂર 

િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પી.ડી.યુ. 
મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમની 

સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજૂર 

વગષ-૧ ૨૧૬ 

વગષ-૨ ૧૦૦ 

વગષ-૩ ૨૯૧ 

વગષ-૪ ૧૨૧ 

િુલ ૭૨૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે.  

સાંિગગ ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૧૧૯ ૯૭ 

વગષ-૨ ૪૬ ૫૪ 

વગષ-૩ ૧૭૪ ૧૧૭ 

વગષ-૪ ૧૨૧ ૦૦ 

િુલ ૪૬૦ ૨૬૮  
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ કયાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા 
વયસ્નવૃસ્િના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ 
ભરવામાાં આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે 
જરૂરરયાત અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઇ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૦૦ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા િાવસલ્ય’’ યોજના 

* ૨૧૮૭૦ શ્રી િરિનભાઇ સોલાંિી (કડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વાત્સલ્ય’’ 
યોજના હેઠળ કેટલા લાભાિીઓના દાવાઓ માંજુર કરવામાાં 
આવ્યા છે, 

  (૧) ‘‘મા’’ યોજના હેઠળ-૭,૧૬૧ અને ‘‘મા 
વાત્સલ્ય’’ યોજના હેઠળ-૬૧,૩૮૭ દાવાઓ માંજુર કરવામાાં 
આવ્યા. 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ માંજુર કરવામાાં આવેલ દાવા માટે 
કુલ કેટલી રકમ માંજુર કરવામાાં આવી છે, અને 

  (૨) કુલ રૂ. ૧,૦૪,૩૦,૨૮,૧૦૭/- (અાંકે રૂસ્પયા એક 
અબજ ચાર કરોડ ત્રીસ લાખ અઠાવીસ હજાર એકસો સાત પુરા) 

 (૩) ઉક્ત માંજુર દાવા પૈકી હ્રદય, કેન્સર અને સ્કડનીના 
રોગોમાાં કેટલા દાવા માંજુર કરવામાાં આવ્યા છે? 

  (૩) 

 હ્રદય િેન્ગસર કિડની 

મા યોજના ૮૬૨ ૧,૦૪૫ ૪,૭૯૨ 

મા વાત્સલ્ય 
યોજના 

૬,૯૫૭ ૯,૦૫૩ ૪૧,૯૯૪ 

િુલ ૭,૮૧૯ ૧૦,૦૯૮ ૪૬,૭૮૬  
--------- 

૨૦૧ 
ભરૂચ અને સુરત વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ  

* ૨૨૬૩૬ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ અને 
સુરત સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજુર િયેલ 
મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧) અને (૨) *પત્રક-અ,બ, ક અને ડ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ ભરવામાાં 
આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 

અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે. 

(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 
૨૦૨ 

જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ 
* ૨૨૫૫૯ શ્રી ભીખાભાઈ જોિી (જૂનાગઢ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાગઢ અને 
ગીર સોમનાિ સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામુરહક 
આરોગ્ય કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજૂર 

િયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) * પત્રક-૧, ૨, ૩ તિા ૪ સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને  

   

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) હોસ્થપટલ અને આરોગ્ય કેન્ર ખાતે વગષ-૧ તજજ્ઞોની 
જગ્યા ભરવા માટે દર સોમવારે તેમજ તબીબી અસ્ધકારી  
વગષ-૨ની જગ્યાઓ ભરવા દર માંગળવારે વોક-ઈન ઈન્ટરવ્યુ 
રાખવામાાં આવે છે. જમેાાં યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ િયેિી 
જગ્યાઓ ભરવામાાં આવશે. 
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      વગષ-૩ની નસ્સાંગ, પેરા મેરડકલ, ટેકસ્નકલ તેમજ અન્ય 
વહીવટી સાંવગષની જગ્યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીિી ભરવામાાં 

આવે છે, જમેાાં યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ 
ભરવામાાં આવશે.  

(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૨૦૩ 
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ 

* ૨૨૫૪૬ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ અને 
પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામુરહક 

આરોગ્ય કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજૂર 
મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) પત્રક-અ, બ, ક અને ડ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને  

  

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ ભરવામાાં 
આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 
અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઇ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૦૪ 
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, િેટ અને જીએસટીની િસુલાત 

* ૨૨૫૦૨ ડૉ. અવનલ જોવિયારા (સ્ભલોડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણાાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા 
અને અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, વેટ કે જીએસટી અન્વયે રૂ. 
૧૦ લાખ કે તેિી વધુ રકમ વસુલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા 
ઔદ્યોસ્ગક ગૃહો કે વ્યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  

ક્રમ નાં વજલ્લો એિમ 

૧ સાબરકાાંઠા ૭૩ 

૨ અરવલ્લી ૧૭ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઔદ્યોસ્ગક એકમો કે વ્યાપારી 
ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી રહે છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ નાં વજલ્લો એિમ િસુલિાની 
બાિી રિમ  

(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ સાબરકાાંઠા ૪૩૪ ૩૦૯.૬૯ 

૨ અરવલ્લી ૨૦૬ ૧૧.૫૫  

 (૩) ઉક્ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો તેવા 
કેટલા એકમો સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં પગલાાં 
લેવામાાં આવ્યા ? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઈ 
હુકમ સ્સવાયના, સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૩૪૮ એકમોમાાં તિા 
અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં ૧૯૮ એકમોમાાં ગુજરાત વેચાણવેરા, 
ગુજરાત મુલ્યવસ્ધષત કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તિા 
જમીન મહેસુલ કાયદા અન્વયે પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે.  

--------- 
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૨૦૫ 
ખેડા વજલ્લામાાં ખાસ અાંગભૂત યોજના હેઠિ િીજ જોડાણ 

* ૨૧૯૪૦ શ્રી અજુગનવસાંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ખેડા સ્જલ્લામાાં ખાસ અાંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા વીજ જોડાણ 
આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) કુલ ૫૦૫ વીજ જોડાણ આપવામાાં આવ્યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ. ૩૧.૨૭ લાખનો ખચષ િયો. 

--------- 

૨૦૬ 
િલસાડ અને સુરત વજલ્લામાાં સ્િાઈનફ્લુ, મેલેરીયા, ડેન્ગગ્યુ, ચીિનગુનીયા અને િોંગોફીિરના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૨૬૫૧ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર વલસાડ અને સુરત  સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર 
થવાઈન ફ્લુ, મેલેરરયા, ડેન્ગ્ય,ુ સ્ચકનગુસ્નયા, કોંગો ફીવરના 
કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, 
સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર કેટલા વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને  

  (૨) પત્રક-બ મુજબ. 

 (૩) ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા સરકારે શી 
કાયષવાહી કરી? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 ડેન્ગ્ય,ુ મેલેરરયા, સ્ચકનગુસ્નયા તિા કોંગો ફીવરને 
સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા ફીવર સવેલન્સ, પોરાનાશક 

કામગીરી, જાંતુનાશક દવા છાંટકાવ કામગીરી, ઈન્ડોર 
ફોગીંગ કામગીરી અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ પ્રવૃસ્િ જવેી 
સ્વસ્વધ કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

 થવાઈન ફ્લુ અાંતગષત તમામ સરકારી સાંથિાઓમાાં 
થરીનીંગ અને દવા મફત પુરી પાડવામાાં આવે છે. જ્યાાં 
થવાઈન ફ્લુના કેસ નોંધાય છે તેની નજીકની 
હોસ્થપટલમાાં આઈસોલેશન વોડષ  પણ ઉભો કરવામાાં 
આવે છે. 

 કોંગોફીવરના કેસો માટે પશુપાલન સ્વભાગ સાિે 
સાંકલન કરી પશુઓમાાં ઈતરડી નાશક કામગીરી હાિ 
ધરવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 

િલસાડ 
િહેરનુાં નામ િલસાડ (૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) િલસાડ (૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

વલસાડ ૧ ૦ ૧૯ ૦ ૦ ૭ ૨ ૧૦૭ ૦ ૦ 

પારડી ૦ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪ ૩ ૦ ૦ 

વાપી ૧ ૫ ૯ ૦ ૦ ૫ ૨ ૨૪ ૦ ૦ 

ઉમરગામ ૦ ૧૨ ૧૪ ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૧૧ ૦ ૦ 

ધરમપુર ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૬ ૦ ૦ 

વજલ્લા 
(ગ્રામ્ય+િહેર) 

૨ ૮૫ ૯૭ ૧ ૦ ૨૯ ૫૪ ૩૪૫ ૦ ૦ 
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સુરત 

િહેરનુાં નામ સુરત (૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) સુરત (૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

કનકપુર-કનસાડ ૦ ૧ ૬ ૩ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ 

બારડોલી ૧ ૨૦ ૧૦ ૦ ૦ ૫ ૨૦ ૨૯ ૦ ૦ 

માાંડવી ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૫ ૦ ૦ 

તરસાડી ૦ ૫ ૬ ૦ ૦ ૦ ૨ ૪ ૭ ૦ 

સુરત 
મહાનગરપાસ્લકા 

૧૭૦ ૪૫૮૨ ૨૪૮ ૪૩ ૦ ૫૪૮ ૩૬૫૭ ૩૮૬ ૨૯ ૦ 

વજલ્લા િુલ 
(ગ્રામ્ય+િહેર) 

૧૯૧ ૪૮૯૪ ૫૪૮ ૫૯ ૦ ૫૮૧ ૩૮૭૪ ૭૦૨ ૪૪ ૦ 

પત્રિ-બ 

િલસાડ 

િહેરનુાં નામ િલસાડ (૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) િલસાડ (૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

વલસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પારડી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વાપી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ઉમરગામ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ધરમપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વજલ્લા િુલ 
(ગ્રામ્ય+િહેર) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સુરત 

િહેરનુાં નામ સુરત (૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) સુરત (૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

કનકપુર-કનસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

બારડોલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

માાંડવી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

તરસાડી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સુરત 
મહાનગરપાસ્લકા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વજલ્લા િુલ 
(ગ્રામ્ય+િહેર) 

૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 

૨૦૭ 
મહીસાગર અને ર્જમનગર વજલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, િેટ અને જીએસટીની િસુલાત 

* ૨૨૬૧૩ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહીસાગર 
અને જામનગર સ્જલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, વેટ કે જીએસટી અન્વયે 
રૂ. ૧૦ લાખ  કે તેિી વધુ રકમ વસુલવાની બાકી હોય તેવા 
કેટલા ઔદ્યોસ્ગક ગૃહો કે વ્યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  

અનુ વજલ્લો એિમ 

૧ મહીસાગર શૂન્ય  

૨ જામનગર ૨૧૦ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઔદ્યોસ્ગક એકમો કે 
વ્યાપારી ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી 

છે, અને  

  (૨)  

અનુ વજલ્લો એિમ િસુલિાની બાિી રિમ 

(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ મહીસાગર ૧૩ ૦૦.૨૩ 

૨ જામનગર ૧૪૭૮ ૬૭૧.૮૦  

 (૩) ઉક્ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં 
પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઇ 
હુકમ સ્સવાયના, મહીસાગર સ્જલ્લાના ૧૨ તિા જામનગર 
સ્જલ્લાના કુલ ૧૩૫૧ એકમોમાાં ગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત 
મુલ્યવસ્ધષત કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તિા જમીન 
મહેસુલ કાયદા અન્વયે પગલા લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૦૮ 
દાહોદ વજલ્લાના ગ્રામ્ય રસ્તાઓને અપગે્રડ િરી રીસરફેસ િરિા બાબત 

* ૨૨૬૨૧ શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર દાહોદ અને સ્જલ્લામાાં ગ્રામ્ય રથતાઓને અપગ્રેડ 
કરી પાકા રથતાની કાયમી સુસ્વધા મળે તે માટે કેટલા 
રથતાઓને રીસરફેસ અને કેટલા રથતાઓને વાઇડનીંગ 
કરવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

  (૧) અને (૨) દાહોદ સ્જલ્લામાાં નીચે મુજબના કામોને 
માંજુરી આપવામાાં આવી. 

િિગ િામો માંજુર પુણગ પ્રગવત િરૂ ન થયેલ 
(બાિી િામો) 

૨૦૧૮ 
રીસરફેસ ૮૩ ૬૪ ૧૯ - 

વાઇડનીંગ - - - - 

૨૦૧૯ 
રીસરફેસ ૯૦ ૧ ૨૨ ૬૭ 

વાઇડનીંગ ૧૬ - ૮ ૮ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાના કામો પૂણષ િયા 
અને કેટલા રથતાના કામો ચાલુ છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત બાકી કામગીરી ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) બાકી કામો વહીવટી પ્રરરયા પુણષ કરી બનતી ત્વરાએ. 

--------- 

૨૦૯ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં હાથીપગા રોગના નોંધાયેલા દદીઓ 

* ૨૧૮૬૨ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંગધ્ા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના કેટલા દદી 

નોંધાયા, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના નીચે મુજબના 

દદી નોંધાયા, 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ નોંધાયેલ િેસ 

૧ ધોરાજી ૦ 

૨ જતેપુર ૦ 

૩ જસદણ ૧ 

૪ ગોંડલ ૧ 

૫ ઉપલેટા ૦ 

૬ કોટડાસાાંગાણી ૮ 

૭ લોધીકા ૬ 

િુલ ૧૬ 
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 (૨) નોંધાયેલ દદીઓને સારવાર માટે શી વ્યવથિા 

ઉપલબ્ધ છે, અને 

  (૨) હાિીપગા રોગના દદીઓ તેમના દદષમાાં કાયમી રાહત 

મેળવી શકે તે માટે સજષરી કરવામાાં આવે છે. તેમજ થવ માવજત 

અાંગેની તાલીમ તિા તે માટે જરૂરી સાધન સામગ્રી પુરી 

પાડવામાાં આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ 

માટે શા પગલા હાિ ધરવામાાં આવ્યા? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ માટે નીચે મુજબના 

પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા.  

 હાિીપગા રોગના દદીઓની સવેલન્સ દ્વારા શોધખોળ 

અને સારવાર. 

 મચ્છર ઉત્પસ્ત સ્નયાંત્રણ. 

 રોગના દદીને થવમાવજત અાંગેની તાલીમ. 

 દદીઓની સ્વના મુલ્યે સજષરીની વ્યવથિા. 

 આરોગ્ય સ્શક્ષણની કામગીરી. 

--------- 

૨૧૦ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, િેટ અને જી.એસ.ટી.ની િસુલાત 

* ૨૨૪૮૯ શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ (રાધનપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ અને 
મહેસાણા સ્જલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, વેટ કે જીએસટી અન્વયે રૂ. ૧૦ 
લાખ  કે તેિી વધુ રકમ વસુલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા 
ઔદ્યોસ્ગક ગૃહો કે વ્યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  

અનુ વજલ્લો એિમ 

૧ પાટણ ૮૬ 

૨ મહેસાણા ૨૫૨ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઔદ્યોસ્ગક એકમો કે 
વ્યાપારી ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી 
છે, અને  

  (૨)  

અનુ. વજલ્લો એિમ િસુલિાની બાિી રિમ 

(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ પાટણ ૪૯૬ ૨૨૬.૯૬ 

૨ મહેસાણા ૨૨૨૬ ૧૦૬૫.૧૩  
 (૩) ઉક્ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શુાં 
પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઇ 
હુકમ સ્સવાયના પાટણ સ્જલ્લામાાં ૪૪૨ એકમો તિા મહેસાણા 
સ્જલ્લામાાં ૧૮૯૪ એકમો સામે ગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત 
મુલ્યવસ્ધષત કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તિા જમીન 
મહેસુલ કાયદા અન્વયે પગલા લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૧૧ 
પાટણ જાંક્િન ઉપર ફ્લાયઓિર પુલનુાં બાાંધિામ 

* ૨૧૯૩૨ શ્રી જગદીિ પટેલ (અમરાઇવાડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ 
ચાણથમા-પાટણ-રડસા રોડ પરના પાટણ જાંક્શન ઉપર 
ફ્લાયઓવર પુલનુાં બાાંધકામ માટે કોઇ આયોજન છે કે કેમ, 
અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે 
રકમની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ. ૨૭૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
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૨૧૨ 
ઊર્જગ વિભાગના તાબા હેઠિના બોડગ-િોપોરેિન 

* ૨૨૫૬૭ શ્રી વિમલભાઇ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ષમાાં વર્ષવાર ઊજાષ પ્રભાગના તાબા હેઠળ કયા 
બોડષ-કોપેાષરેશન આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે નાણાકીય 
વર્ષમાાં વર્ષવાર ઊજાષ પ્રભાગના તાબા હેઠળ આવતા બોડષ -
કોપેાષરેશનની સ્વગતો નીચે મુજબ છે.  

૧)  ગુજરાત ઉજાષ સ્વકાસ સ્નગમ લીમીટેડ 

૨)  ગુજરાત થટેટ ઈલેક્ટર ીસીટી કોપોરેશન લીમીટેડ 

૩)  ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન કોપોરેશન લીમીટેડ 

૪)  દસ્ક્ષણ ગુજરાત વીજ કાંપની લીમીટેડ 

૫)  મધ્ય ગુજરાત વીજ કાંપની લીમીટેડ 

૬)  પસ્શ્વમ ગુજરાત વીજ કાંપની લીમીટેડ 

૭)  ઉિર ગુજરાત વીજ કાંપની લીમીટેડ 

૮)  ગુજરાત પાવર કોપોરેશન લીમીટેડ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બોડષ-કોપેાષરેશનવાર કેટલી 
રકમની ખોટ અને કેટલી રકમની આવક િઇ, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે નાણાકીય 
વર્ષ દરમ્યાન ઊજાષ સ્વભાગના તાબા હેઠળ આવતી ગુજરાત ઊજાષ 
સ્વકાસ સ્નગમ સ્લ. અને તેની ૬ પેટા કાંપનીઓ તિા ગુજરાત પાવર 
કોપોરેશન લી. દ્વારા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-
૧૯ નો કર પહેલાનો નફા/ખોટ (ટેક્ષ પહેલાનો નફો) ની સ્વગતે 

નીચે મુજબ છેાઃ-  

ક્રમ િાંપની નુાં નામ 
નાણાિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 
(રૂ. િરોડમાાં) 

નાણાિીય િિગ 
૨૦૧૮-૧૯ 
(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ ગુજરાત ઉજાષ સ્વકાસ સ્નગમ લી. ૧૫૮.૭૫ ૩૫.૭૧ 

૨ ગુજરાત થટેટ ઈલકે્ટર ીસીટી 
કોપોરેશન લી. 

૫૯૬.૦૭ ૩૫.૨૨ 

૩ ગુજરાત એનજી ટર ાન્સમીશન 
કોપોરેશન લી. 

૬૬૮.૮૧ ૬૧૯.૧૨ 

૪ દસ્ક્ષણ ગુજરાત વીજ કાંપની લી. ૧૧૨.૪૦ ૪૩.૨૩ 

૫ મધ્ય ગુજરાત વીજ કાંપની લી. ૧૦૫.૧૫ ૬૨.૯૬ 

૬ ઉિર ગુજરાત વીજ કાંપની લી. ૧૬૪.૪૫ ૬૩.૬૧ 

૭ ઉિર ગુજરાત વીજ કાંપની લી. ૧૧૫.૭૦ ૫૧.૬૭ 

૮ ગુજરાત પાવર કોપોરેશન લી. ૬૬.૮૧ -૧૭.૦૨  

 (૩) બોડષ-કોપેાષરેશનની ખોટ ઘટાડવા શુાં પગલાાં 
લીધા? 

  (૩) ગુજરાત પાવર કોપોરેશન સ્લ. (જી.પી.સી.એલ.) ના 
સ્કથસામાાં, વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં અપવાદરૂપ સાંજોગોને કારણે ખોટ 
િવા પામેલ છે પરાંતુ હકીકતમાાં, ગત વર્ષની સરખામણીમાાં 
જી.પી.સી.એલ.ની આવકમાાં િયેલ આશરે રૂ.૯૩ કરોડના 
વધારાના પરરણામે, અપવાદરૂપ બાબતો અને કર વેરા પહેલા, 
આશરે રૂ. ૫૯ કરોડનો નફો િયેલ છે, તેમ છતાાં, આગામી વર્ષમાાં, 
વધુ સુચારુ આયોજન િકી સ્નગમની કાયષક્ષમતામાાં વધારો કરી, 
નફો વધારવા પ્રયત્ન કરવામાાં આવશે. 

--------- 
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૨૧૩ 
સુરત અને તાપી વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િૃવિવિિયિ િીજ જોડાણ 

* ૨૨૬૩૯ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત અને 
તાપી સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા કૃસ્ર્સ્વર્યક વીજજોડાણો 
આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અને (૨) સ્વગતો પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજજોડાણો પૈકી કેટલા વીજજોડાણો એક વર્ષ અને બે વર્ષિી 
વધુ સમયિી આપવાના બાકી છે, અને 

  

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેક્શનો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ વ્યવથિા 

અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાાંકીય 
આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોડાણો આપવાનુાં આયોજન 
કરવામાાં આવતુાં હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણો 
આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ તબક્કાઓ ઉપરાાંત 
નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઈ તમામ બાબતો ધ્યાને લઇ 

તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવતો હોય છે. 

પત્રિ-અ 

વજલ્લો તાલુિો 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 

આપિાના બાિી િૃવિવિિયિ 
િીજજોડાણો 

એિ િિગથી િધુ પણ બે િિગ 
સુધીની પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

સુરત 

કામરેજ ૪૫૯ ૧૯ ૦ 

પલસાણા ૨૧૨ ૫૮ ૦ 

ઓલપાડ ૩૯૯ ૧૯૦ ૦ 

માાંડવી ૧૦૫૯ ૧૬૪ ૦ 

મહુવા ૫૧૮ ૧૫૪ ૦ 

બારડોલી ૫૧૧ ૧૫૦ ૦ 

ઉમરપાડા ૧૯૬ ૧૨ ૦ 

માાંગરોળ ૩૨૭ ૩૧ ૦ 

ચોયાષસી ૧૮૦ ૮૬ ૦ 

વજલ્લો  

તાપી 

વાલોડ ૨૪૨ ૭૪ ૦ 

વ્યારા ૫૭૬ ૧૩૯ ૦ 

ઉચ્છલ ૪૮ ૦ ૦ 

સ્નઝર ૧૨૮ ૫૫ ૦ 

સોનગઢ ૭૩૯ ૨૬૦ ૦ 

કુકરમુાંડા ૧૩૮ ૨૦ ૦ 

ડોલવણ ૩૮૫ ૧૨૫ ૦ 
--------- 

૨૧૪ 
દાહોદ અને પાંચમહાલ વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ 

* ૨૨૬૧૮ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ અને 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામુરહક 
આરોગ્ય કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજૂર 
િયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) *પત્રક-૧, ૨ તિા ૩ સામેલ છે. 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

અને  

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા 
વયસ્નવૃસ્િના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડોક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડોક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે 
જરૂરરયાત અને ઉપલસ્બ્ધને ધ્યાને લઇને ભરવામાાં આવે છે. 

(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૨૧૫ 
ર્જમનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લાઓમાાં રસ્તાઓના િામની માંજૂરી 

* ૨૨૫૫૨ શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર જામનગર અને દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં રાજ્ય 
હથતકના કેટલા રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓના 
સમારકામ કરવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં રાજ્ય 
સ્વભાગમાાં જામનગર અને દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં નવા 
રથતાઓ તેમજ સમારકામ વાળા રથતાઓ 

વજલ્લો િિગ િામો માંજૂર પૂણગ પ્રગવત 
િરૂ ન થયેલ 
(બાિી િામ) 

જામનગર 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૩ ૩ - - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૮ ૨ ૩ ૩ 

દેવભૂસ્મ 

દ્વારકા 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૨ ૨ - - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૫ ૫ - - 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પૂણષ 
િયુાં, 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને 

 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી પ્રરરયા પૂણષ કરી બનતી 
ત્વારાિી. 

--------- 
૨૧૬ 

રાજિોટ પી. ડી. યુ. મેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 
* ૨૧૯૦૦ શ્રીમતી ગીતાબા ર્જડેર્જ (ગોંડલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પી. ડી. યુ. 
મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટનુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુ મહેકમ માંજૂર 
િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પી. ડી. યુ. 
મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમની 
સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજૂર 

વગષ-૧ ૨૧૬ 

વગષ-૨ ૧૦૦ 

વગષ-૩ ૨૯૧ 

વગષ-૪ ૧૨૧ 

િુલ ૭૨૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૧૧૯ ૯૭ 

વગષ-૨ ૪૬ ૫૪ 
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વગષ-૩ ૧૭૪ ૧૧૭ 

વગષ-૪ ૧૨૧ ૦૦ 

િુલ ૪૬૦ ૨૬૮  
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામાાં તિા 
વયસ્નવૃસ્િના કરણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે, ડૉક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ 
ભરવામાાં આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે 
જરૂરરયાત અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૧૭ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િુટીર જ્યોવત યોજના 

* ૨૧૮૫૨ શ્રી રમેિભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કુટીર જ્યોસ્ત યોજના હેઠળ છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં કેટલા વીજ 
જોડાણો આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) કુલ ૨૬૦૦ વીજ જોડાણ આપવામાાં આવ્યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો ?   (૨) કુલ રૂ. ૧૦૨.૪૬ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 

૨૧૮ 
અમરેલી વજલ્લાની હોવસ્પટલ, સી.એચ.સી. અને પી.એચ.સી. માાં ડોક્ટરો/તજજ્ઞોની માંજૂર જગ્યાઓ 

* ૨૨૫૭૯ શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી 

સ્જલ્લાની સ્સસ્વલ હોસ્થપટલ, અમરેલી અને લાઠી તાલુકામાાં 
આવેલ સી.એચ.સી. અને પી.એચ.સી.માાં ડોક્ટરો તેમજ 
તજજ્ઞોની કુલ કેટલી જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) અને (૨) પત્રક-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્યાઓ સ્સસ્વલ 
હોસ્થપટલ, સીએચસી અને પીએચસીવાર ખાલી છે, અને 

 

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે સરકારે શાાં પગલા 
લીધા? 

  (૩) તબીબોની ખાલી જગ્યાઓ સીધી ભરતીિી ભરવા 
માટે ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગને માગણા પત્રક મોકલી 
આપવામાાં આવેલ છે. દર સોમવારે તજજ્ઞ માટે તિા દર 
માંગળવારે તબીબી અસ્ધકારી વગષ-૨ની કરાર આધારરત 
સ્નમણૂાંકો માટે વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુનુ આયોજન કરવામાાં આવે 
છે. ઉપરાાંત સરકારી મેડીકલ કોલેજોમાાંિી ઉસ્િણષ િયેલ 

તજજ્ઞ/એમ.બી.બી.એસ. ઉમેદવારોને બોન્ડેડ સ્નમણૂાંક 
આપવામાાં આવે છે. 

પત્રિ- ૧ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ અમરેલી વજલ્લાની વસવિલ હોવસ્પટલ, અમરેલી અને લાઠી તાલુિામાાં આિેલ સી.એચ.સી. અને પી.એચ.સી. માાં ડોક્ટરો 

તેમજ તજજ્ઞોની માંજૂર અને ખાલી જગ્યાઓની વિગત દિાગિતુાં પત્રિ. 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિો હોવસ્પટલ/ સી.એચ.સી. / 

પી.એચ.સી.નુાં નામ 

માંજૂર જગ્યાઓ ખાલી જગ્યાઓ 

તજજ્ઞ તબીબી 

અવધિારી 
િગગ-૨ 

દાંત સજગન 

િગગ-૨ 

તજજ્ઞ તબીબી 

અવધિારી 
િગગ-૨ 

દાંત સજગન 

િગગ-૨ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ 
અમરેલી 

અમરેલી જનરલ હોસ્થપટલ-અમરેલી ૧૯ ૧૫ ૧ ૧૦ ૬ ૦ 

૨ અમરેલી સી.એચ.સી.-સ્ચતલ ૧ ૩ ૧ ૧ ૦ ૦ 
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ક્રમ વજલ્લો તાલુિો હોવસ્પટલ/ સી.એચ.સી. / 
પી.એચ.સી.નુાં નામ 

માંજૂર જગ્યાઓ ખાલી જગ્યાઓ 

તજજ્ઞ તબીબી 

અવધિારી 
િગગ-૨ 

દાંત સજગન 

િગગ-૨ 

તજજ્ઞ તબીબી 

અવધિારી 
િગગ-૨ 

દાંત સજગન 

િગગ-૨ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૩  

 

 

અમરેલી 

 

 
અમરેલી 

સી.એચ.સી.-દામનગર ૧ ૩ ૧ ૧ ૦ ૦ 

૪ પી.એચ.સી.-જાળીયા - ૧ - - ૧ - 

૫ પી.એચ.સી.-મો.આાંકડીયા - ૧ - - ૦ - 

૬ પી.એચ.સી.-શેડુભાર - ૧ - - ૦ - 

૭ પી.એચ.સી.-વાાંકીયા - ૧ - - ૦ - 

૮ 

લાઠી 

પી.એચ.સી.-જરખીયા - ૧ - - ૦ - 

૯ પી.એચ.સી.-આાંસોદર - ૧ - - ૦ - 

૧૦ પી.એચ.સી.-મસ્તરાળા - ૧ - - ૦ - 

૧૧ પી.એચ.સી.- ચાવાંડ - ૧ - - ૦ - 

િુલ ૨૧ ૨૯ ૩ ૧૨ ૭ ૦ 
--------- 

૨૧૯ 
ભાડભૂત બેરેજ યોજનાને માંજૂરી 

* ૨૧૬૮૬ શ્રી અરુણવસાંહ રણા (વાગરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (કલ્પસર) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભાડભૂત બેરેજ યોજના માટે ક્યારે માંજૂરી 
આપવામાાં આવી, 

  (૧) ભાડભૂત બેરેજ યોજના માટે તાાઃ૧૯-૦૫-
૨૦૧૮િી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તાાઃ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ભાડભૂત 
બેરેજ યોજના કયા તબકે્ક છે, અને 

  (૨) તાાઃ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાડભૂત બેરેજ 
યોજના ટેન્ડર તબકે્ક છે. 

 (૩) આ યોજનાિી પાણીના કેટલા જથ્િાનો સાંગ્રહ 
િશે? 

  (૩) આ યોજનાિી ૫૯૯ મીલીયન ઘન મીટર 
(એમ.સી.એમ.)પાણીના જથ્િાનો સાંગ્રહ િશે. 

--------- 

૨૨૦ 
િચ્છ અને પાટણ વજલ્લાઓમાાં રસ્તાઓના િામોની માંજૂરી 

* ૨૨૪૭૮ શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર કચ્છ અને પાટણ સ્જલ્લામાાં રાજ્ય હથતકના 
કેટલા રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓના સમારકામ 
કરવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં રાજ્ય 
સ્વભાગમાાં કચ્છ અને પાટણ સ્જલ્લામાાં નવા રથતાઓ તેમજ 
સમારકામવાળા રથતાઓ 

વજલ્લો િિગ િામો માંજૂર પૂણગ પ્રગવત 

િરૂ ન 

થયેલ 
(બાિી 
િામ) 

કચ્છ 

૨૦૧૮ 
નવા - - - - 

સમાર કામ ૧૪ ૧૪ - - 

િુલ  ૧૪ ૧૪ - - 

૨૦૧૯ 
નવા - - - - 

સમારકામ ૧૫ ૪ ૯ ૨ 

િુલ  ૧૫ ૪ ૯ ૨ 

પાટણ 

૨૦૧૮ 
નવા - - - - 

સમારકામ ૬ ૬ - - 

િુલ  ૬ ૬ - - 

૨૦૧૯ 
નવા - - - - 

સમારકામ ૭ ૩ ૩ ૧ 

િુલ  ૭ ૩ ૩ ૧ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પૂણષ 
િયુાં, 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને 

 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી પ્રરરયા પૂણષ કરી બનતી 
ત્વારાિી. 

--------- 
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૨૨૧ 
છોટા ઉદેપુર અને િડોદરા વજલ્લામાાં િૃવિવિિયિ િીજજોડાણ 

* ૨૩૩૨૭ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટા ઉદેપુર 
અને વડોદરા સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર કૃસ્ર્સ્વર્યક 
વીજજોડાણ અને કૃસ્ર્સ્વર્યક તત્કાલ વીજજોડાણ મેળવવા 
કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) અને (૨) પત્રક – અ મુજબ. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા વીજકનેકશન 
આપવામાાં આવ્યા અને કેટલા બાકી છે, અને  

 

 (૩) બાકી વીજકનેકશન ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણ -  
ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુાં એ સતત ચાલતી પ્રરરયા 

છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ વ્યવથિા અને 
વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાાંકીય 
આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોડાણો આપવાનુ આયોજન 
કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણો 
આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ તબક્કાઓ 
ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઇ તમામ બાબતો 
ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવશે.  

તત્કાલ વીજ જોડાણ - 

તત્કાલ વીજ જોડાણ આપવા બાકી નિી. તેિી પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત 
િતો નિી. 

પત્રિ –અ  

વજલ્લો િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણ તવિાલ િીજ જોડાણ 

છોટા ઉદેપુર 

તાલુિો તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ની 

વસ્થવતએ છેલ્લા બે 
િિગમાાં િીજજોડાણો 

મેિિિા મિેલ અરજી  

તે પૈિી આપેલ 

િીજ જોડાણો 

આપિાના બાિી 

િીજ જોડાણો 

તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ની 

વસ્થવતએ છેલ્લા બે 
િિગમાાં િીજજોડાણો 

મેિિિા મિેલ અરજી  

તે પૈિી 

આપેલ 
િીજ 

જોડાણો 

આપિાના 

બાિી 
િીજ 

જોડાણો 

સાંખેડા ૪૦૦ ૧૨૧ ૨૭૬ ૩ ૩ ૦ 

બોડેલી ૧૦૩૭ ૪૪૧ ૫૫૧ ૦ ૦ ૦ 

પાવી જતેપુર ૧૩૪૨ ૫૩૫ ૭૯૩ ૦ ૦ ૦ 

છોટા ઉદેપુર ૧૪૫૮ ૬૭૨ ૭૩૯ ૦ ૦ ૦ 

ક્વાાંટ ૮૨૦ ૩૬૮ ૪૪૪ ૦ ૦ ૦ 

નસવાડી ૬૫૬ ૩૫૨ ૨૮૭ ૦ ૦ ૦ 

વડોદરા 

વડોદરા ૩૪૮ ૧૧૦ ૨૧૮ ૪ ૪ ૦ 

સાવલી ૫૫૨ ૨૧૮ ૩૨૯ ૭ ૨ ૦ 

ડેસર ૩૩૪ ૧૨૧ ૨૧૩ ૩ ૩ ૦ 

વાઘોડીયા ૪૩૮ ૧૨૪ ૨૯૪ ૩ ૩ ૦ 

પાદરા ૩૭૪ ૧૫૧ ૧૮૫ ૨ ૨ ૦ 

કરજણ ૪૦૨ ૧૬૮ ૨૨૬ ૦ ૦ ૦ 

શીનોર ૨૪૪ ૬૦ ૧૮૪ ૫ ૪ ૦ 

ડભોઈ ૫૬૪ ૧૦૧ ૪૪૮ ૧ ૧ ૦ 
 

--------- 
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૨૨૨ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણો 

* ૨૧૮૮૦ શ્રી કહતુ િનોડીયા (ઈડર) : માનનીય ઊર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અનુસુસ્ચત જાસ્તના લાભાિીઓને અગ્રતાના ધોરણે કૃસ્ર્ 
સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવા માટેની યોજના હેઠળ સાબરકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં કેટલા નવા કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં 
આવ્યા, અને  

  (૧) ૧૪૨ નવા કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં 
આવ્યા.  

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ. ૨૦૩.૩૧ લાખનો ખચષ િયો. 

--------- 

૨૨૩ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં માંજૂર િરેલ નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્ગરો 

* ૨૧૬૭૭ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો માંજુર 
કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી પ્રમાણે 
કેટલા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા 
માંજુર કરવામાાં આવ્યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૧૦ 

માંજૂર ૧૨ 

વધ ૦૨  
 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૨૪ 
છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાાં િુકટર જ્યોવત યોજના 

* ૨૧૬૫૨ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સાંખેડા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

કુરટર જ્યોસ્ત યોજના હેઠળ છોટા-ઉદેપુર સ્જલ્લામાાં કેટલા વીજ 
જોડાણો આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) કુલ ૨૬૦૦ વીજ જોડાણ આપવામાાં આવ્યા છે. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ. ૧૦૨.૪૬ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 

૨૨૫ 
ભાિનગર સર ટી હોવસ્પટલનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૨૫૮૫ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સર ટી હોસ્થપટલ, 
ભાવનગરનુાં સાંવગષવાર માંજુર િયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સર ટી 
હોસ્થપટલ, ભાવનગરનુાં સાંવગષવાર માંજુર િયેલ મહેકમની સ્વગત 
નીચે મુજબ છે. 
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સાંિગગ માંજુર 

વગષ-૧ ૦૧ 

વગષ-૨ ૪૦ 

વગષ-૩ ૫૦૩ 

વગષ-૪ ૧૭૮ 

િુલ ૭૨૨ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૦૧ ૦૦ 

વગષ-૨ ૩૧ ૦૯ 

વગષ-૩ ૩૪૩ ૧૬૦ 

વગષ-૪ ૧૭૮ ૦૦ 

િુલ ૫૫૩ ૧૬૯  
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ ભરવામાાં 
આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 
અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૨૬ 
મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િૃવિવિિયિ િીજજોડાણ 

* ૨૨૫૪૦ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા  કૃસ્ર્સ્વર્યક વીજજોડાણો 
આપવાના બાકી છે,  

  (૧) અને (૨) પત્રક – અ મુજબ. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજજોડાણો પૈકી કેટલા વીજજોડાણો એક વર્ષ અને બે વર્ષિી 
વધુ સમયિી આપવાના બાકી છે, અને  

 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩)   
ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી પ્રરરયા 
છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ વ્યવથિા અને 
વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાાંકીય 
આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોડાણો આપવાનુ આયોજન 
કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણો 
આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ તબક્કાઓ 
ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઇ તમામ બાબતો 
ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવશે.  

પત્રિ –અ  

 
તાલુિો તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 

આપિાના બાિી િૃવિવિિયિ 
િીજજોડાણો  

એિ િિગ િરતા િધુ 

સમયથી પડતર 
અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ સમયથી 

પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

 

 
મોરબી સ્જલ્લો 

હળવદ ૮૫૮ ૯૮ ૦ 

માળીયા ૨૦૧ ૦ ૦ 

મોરબી ૫૮૧ ૦ ૦ 

ટાંકારા ૪૨૩ ૦ ૦ 

વાાંકાનેર ૪૫૯ ૦ ૦ 
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તાલુિો તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 

આપિાના બાિી િૃવિવિિયિ 

િીજજોડાણો  

એિ િિગ િરતા િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

રાજકોટ સ્જલ્લો 

ધોરાજી ૭૯ ૦ ૦ 

ગોંડલ ૪૮૧ ૦ ૦ 

જામકાંડોરણા ૧૬૪ ૦ ૦ 

જસદણ ૯૩૭ ૦ ૦ 

વીંસ્છયા ૮૦૦ ૦ ૦ 

જતેપુર ૩૧૧ ૦ ૦ 

કોટડા ૧૪૦ ૦ ૦ 

લોસ્ધકા ૭૩ ૦ ૦ 

પડધરી ૪૬૭ ૦ ૦ 

રાજકોટ ૬૧૪ ૦ ૦ 

ઉપલેટા ૨૪૯ ૦ ૦ 

--------- 

૨૨૭ 
નડીયાદ થી ખાત્રજ ચોિડી રોડને ચારમાગીય િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૧૫ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લાના 
નડીયાદ િી ખાત્રજ ચોકડી સુધીના રોડને ચારમાગીય કરવાનુાં 
આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ.૩૩૫૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૨૮ 
િસો થી નકડયાદ રોડને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૧૮ શ્રી જગદીિ વિશ્વિમાગ (સ્નકોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લાના 
વસો િી નરડયાદ વાયા પીજ રોડને પહોળો કરવાનુાં આયોજન 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમ માંજુર કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ. ૧૩૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૨૯ 
સુરેન્ગરનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, િેટ િે જીએસટીની િસુલાત 

* ૨૨૫૩૨ શ્રી સોમાભાઈ િોિીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર 
અને બોટાદ સ્જલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, વેટ કે જીએસટી અન્વયે  
રૂ. ૧૦ લાખ કે તેિી વધુ રકમ વસુલવાની બાકી હોય તેવા 
કેટલા ઔદ્યોસ્ગક ગૃહો કે વ્યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  

ક્રમ નાં. વજલ્લો એિમ 

૧ સુરેન્રનગર ૧૮૨ 

૨ બોટાદ ૧૬ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઔદ્યોસ્ગક એકમો કે 
વ્યાપારી ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી  
રહે છે, અને 

  (૨)  
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ક્રમ નાં. વજલ્લો એિમ િસુલિાની 
બાિી રિમ  

(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ સુરેન્રનગર ૨૦૪૮ ૪૬૬.૩૨ 

૨ બોટાદ ૧૪૨ ૧૪.૭૯  

 (૩) ઉક્ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં 
પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઈ 
હુકમ સ્સવાયના, સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાાં ૧૮૨૭ એકમોમાાં તિા 
બોટાદ સ્જલ્લામાાં ૧૨૮ એકમોમાાં ગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત 
મુલ્યવસ્ધષત કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તિા જમીન 
મહેસુલ કાયદા અન્વયે પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે.  

--------- 

૨૩૦ 
સુરત વજલ્લામાાં િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણો 

* ૨૧૯૬૫ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં સામાન્ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃસ્ર્ સ્વર્યક 
વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૬૦૫ કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ. ૧૨૧૧.૮૬ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 

૨૩૧ 
નિસારી વજલ્લામાાં હાથીપગા રોગના નોંધાયેલા દદીઓ 

* ૨૧૮૭૫ શ્રી નરેિભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
નવસારી સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના કેટલા દદી 
નોંધાયા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
નવસારી સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના નીચે મુજબના 
દદી નોંધાયા, 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ નોંધાયેલ િેસ 

૧. નવસારી ૨ 

૨. જલાલપોર ૨ 

૩. ગણદેવી ૩ 

૪. ચીખલી ૨ 

૫. ખેરગામ ૦ 

૬. વાાંસદા ૧૧ 

િુલ ૨૦ 
 

 (૨) નોંધાયેલા દદીઓને સારવાર માટે શી વ્યવથિા 
ઉપલબ્ધ છે, અને  

  (૨) હાિીપગા રોગના દદીઓને દદષમાાં કાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજષરી કરવામાાં આવે છે. તેમજ થવ માવજત 
અાંગેની તાલીમ તિા તે માટે જરૂરી સાધન સામગ્રી પુરી 
પાડવામાાં આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ 
માટે શા પગલા હાિ ધરવામાાં આવ્યા?  

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ માટે નીચે મુજબના 
પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 
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 હાિીપગા રોગના દદીઓની સવેલન્સ દ્વારા શોધખોળ અને 
સારવાર. 

 મચ્છર ઉત્પસ્ત સ્નયાંત્રણ. 

 રોગના દદીને થવમાવજત અાંગેની તાલીમ. 

 દદીઓની સ્વના મુલ્યે સજષરીની વ્યવથિા. 

 આરોગ્ય સ્શક્ષણની કામગીરી. 

--------- 

૨૩૨ 
જૂનાગઢ વજલ્લાના ગડુ-જાંગર રાજ્ય ધોરીમાગગને રીસરફેસ િરિા બાબત 

* ૨૨૫૬૪ શ્રી બાબુભાઈ િાર્જ (માાંગરોળ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાગઢ 
સ્જલ્લાના ગડુ-જાંગર રાજ્ય ધોરીમાગષ વાઈડનીંગ અને 
રીસરફેસના કામ માટે રૂ.૧૬ કરોડના ખચે માંજૂર કરવામાાં 
આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત રોડના ખચષની રકમમાાં વધારો 
કરવા સરકારને કેટલી દરખાથત મળેલ છે, અને 

  (૨) એક 

 (૩) ઉક્ત ખચષની રકમમાાં કેટલો વધારો કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) વધારો કરવાની જરૂરરયાત ન હોય પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત 
િતો નિી. 

--------- 

૨૩૩ 
અિસ્માતના કિસ્સામાાં નજીિની હોવસ્પટલમાાં રૂવપયા પચાસ હર્જર સુધીની સહાય 

* ૨૨૫૧૯ શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અકથમાતના સ્કથસામાાં ઘાયલને સમયસર સારવાર 
મળી રહે તે માટે રૂ.૫૦ હજાર સુધીની સહાય નજીકની કોઈપણ 
હોસ્થપટલને આપવાની રહેશે તેવી સરકારની યોજના અન્વયે 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
અમદાવાદ શહેરની કઈ હોસ્થપટલોમાાં કેટલા ઘાયલોએ સારવાર 
લીધી, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 વર્ષ ૨૦૧૮ માાં અમદાવાદની કુલ-૪૮ હોસ્થપટલમાાં 
કુલ-૨૧૯ ઘાયલો 

 વર્ષ ૨૦૧૯ માાં અમદાવાદની કુલ-૪૮ હોસ્થપટલમાાં 
કુલ-૫૨૨ ઘાયલોએ સારવાર લીધી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, હોસ્થપટલવાર કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) પત્રક-અ મુજબ 

 વર્ષ-૨૦૧૮માાં             કુલ-રૂ.૩૨,૮૨,૩૩૭/- 

 વર્ષ-૨૦૧૯માાં કુલ-રૂ.૩૮,૨૪,૩૭૪/- 
ચૂકવવામાાં આવ્યા. 

 (૩) ખાનગી હોસ્થપટલો આવા સ્કથસામાાં ઉક્ત યોજના 
હેઠળ સારવાર આપવાની મનાઈ ફરમાવે છે તેવી ફરીયાદિી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ? 

  (૩)  

 હા, જી 

 જ ેફરીયાદો મળે છે તેનો તાત્કાસ્લક ધોરણે સ્નકાલ 
કરવામાાં આવે છે. 
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પત્રિ-અ 

ક્રમ 
વજલ્લાનુાં 

નામ 
હોવસ્પટલનુાં નામ 

તા.૧૮-૦૫-૨૦૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િુલ 

ક્લેમ્સ 

િુલ ક્લેમ્સ 

રિમ 

ચુિિેલ 

ક્લેમ્સ 

ચુિિેલ  

ક્લેમ્સ રિમ 

િુલ 

ક્લેમ્સ 

િુલ ક્લેમ્સ 

રિમ 

ચુિિેલ 

ક્લેમ્સ 

ચુિિેલ  

ક્લેમ્સ રિમ 

૧ 

અ
મ

દા
િ

ાદ
 

સોલા હોસ્થપટલ સોલા ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૫૦૦૦ ૧ ૫૦૦૦ 

૨ ગ્લોબલ હોસ્થપટલ ૩ ૧૨૦૦૦ ૩ ૧૨૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ સેલ્બી હોસ્થપટલ ૧૬ ૨૯૮૦૦૦ ૧૬ ૨૯૮૦૦૦ ૧૫ ૪૨૯૨૮૬ ૧૫ ૪૨૯૨૮૬ 

૪ ધન્વાંતરી હોસ્થપટલ ૧ ૩૯૩૫૦ ૧ ૩૯૩૫૦ ૩ ૧૩૦૫૦૦ ૨ ૮૦૫૦૦ 

૫ ઝાયડસ હોસ્થપટલ ૨૭ ૩૪૫૫૦૦ ૨૭ ૩૪૫૫૦૦ ૨૭ ૪૪૯૫૦૦ ૨૦ ૩૧૦૦૦૦ 

૬ નારાયણ મલ્ટી થપેથયાલીથટ હોસ્થપટલ ૬ ૭૧૦૦૦ ૬ ૭૧૦૦૦ ૨ ૧૨૦૦૦ ૨ ૧૨૦૦૦ 

૭ કોલાંમ્બીઆ એસીયા હોસ્થપટલ ૩ ૧૦૫૦૦ ૩ ૧૦૫૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ આનાંદ સજીકલ હોસ્થપટલ ૪ ૭૨૫૦ ૪ ૭૨૫૦ ૨૧ ૭૮૭૫૦૦ ૮ ૨૫૮૭૫૦ 

૯ નારોલ આઈ. સી.યુ.હોસ્થપટલ ૬ ૯૩૫૦૦ ૬ ૯૩૫૦૦ ૭ ૨૯૧૫૦૦ ૭ ૨૯૧૫૦૦ 

૧૦ થટાર હોસ્થપટલ ૭ ૧૪૭૭૫૦ ૭ ૧૪૭૭૫૦ ૪ ૧૩૨૦૦૦ ૨ ૫૭૫૦૦ 

૧૧ ઓમ હોસ્થપટલ ૧ ૧૪૫૦૦ ૧ ૧૪૫૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ સીમ્સ હોસ્થપટલ ૧૨ ૨૬૧૦૦૦ ૧૨ ૨૬૧૦૦૦ ૧૭ ૪૦૦૦૦૦ ૭ ૧૨૮૨૫૦ 

૧૩ જી.સી.એસ.મેડીકલ કોલેજ & 

હોસ્થપટલ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૧૪ ૩૮૧૮૭૦ ૧૧ ૩૪૫૦૦૦ 

૧૪ સેન્ટારા હોસ્થપટલ ૧૪ ૪૮૪૨૫૦ ૧૪ ૪૮૪૨૫૦ ૨૦ ૬૨૯૭૫૦ ૧૧ ૩૬૫૦૦૦ 

૧૫ સ્ત્રશા હોસ્થપટલ ૧ ૪૦૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૮ ૨૮૩૫૯૬ ૧ ૩૭૫૯૬ 

૧૬ કાલી કુાં ડ હોસ્થપટલ ૧ ૧૭૨૫૦ ૧ ૧૭૨૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૭ લાઈફ લાઈન હોસ્થપટલ ૧ ૪૦૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૮ આથિા હોસ્થપટલ ૧ ૪૦૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ મેડીલીંક હોસ્થપટલ ૧ ૮૦૦૦ ૧ ૮૦૦૦ ૨ ૪૧૫૦૦ ૨ ૪૧૫૦૦ 

૨૦ જીવન દીપ હોસ્થપટલ ૨ ૮૦૫૦૦ ૨ ૮૦૫૦૦ ૨ ૫૭૫૦૦ ૧ ૪૦૨૫૦ 

૨૧ એલ.જી. હોસ્થપટલ ૩ ૧૫૪૯૧ ૩ ૧૫૪૯૧ ૩૧ ૨૨૧૪૬૦ ૦ ૦ 

૨૨ હોપ ન્યુરો કેર હોસ્થપટલ ૨ ૫૬૬૦૦ ૨ ૫૬૬૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૩ બેનષ અને જોઈંટ કેર હોસ્થપટલ ૧ ૨૧૧૫૫ ૧ ૨૧૧૫૫ ૨ ૮૦૫૦૦ ૦ ૦ 

૨૪ આદીત્ય મલ્ટી થપેથયાલીથટ હોસ્થપટલ ૧ ૪૦૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૫ ઓિો કેર હોસ્થપટલ ૧ ૪૪૨૫૦ ૧ ૪૪૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૦ ૦ 

૨૬ શ્રીજી હોસ્થપટલ ૬ ૨૫૫૫૦૦ ૬ ૨૫૫૫૦૦ ૬ ૧૬૧૫૦૦ ૬ ૧૬૧૫૦૦ 

૨૭ કે.ડી. હોસ્થપટલ ૪૭ ૩૩૧૫૦૦ ૪૭ ૩૩૧૫૦૦ ૨૫ ૨૬૯૦૦૦ ૧૯ ૨૫૪૦૦૦ 

૨૮ નમો હરી હોસ્થપટલ ૨ ૮૦૫૦૦ ૨ ૮૦૫૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૯ પાવષતી જાદવ હોસ્થપટલ ૩ ૧૧૮૭૨૪ ૩ ૧૧૮૭૨૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૦ બોડીલાઈન હોસ્થપટલ ૧ ૫૦૦૦૦ ૧ ૫૦૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૧ સ્સાંધુ હોસ્થપટલ ૧ ૨૩૨૩૦ ૧ ૨૩૨૩૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૨ રૂરાક્ષ હોસ્થપટલ ૨ ૧૩૦૦૦ ૨ ૧૩૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૩ ડૉ. જીવરાજ મહેતા હોસ્થપટલ ૫ ૧૭૦૦૦ ૫ ૧૭૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૪ ઉપાદ્યાય ઓિો હોસ્થપટલ ૧ ૪૦૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૫ સ્સલ્પ હોસ્થપટલ ૧ ૪૨૭૫૦ ૧ ૪૨૭૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૬ સારદાબહેન હોસ્થપટલ ૩ ૧૩૫૪૧ ૩ ૧૩૫૪૧ ૮ ૨૯૮૩૦ ૪ ૨૦૦૦૫ 

૩૭ એસ.જી.વી.પી. હોસ્થપટલ ૨ ૪૦૫૦૦ ૨ ૪૦૫૦૦ ૩ ૧૧૦૫૦૦ ૨ ૧૦૦૦૦૦ 

૩૮ થટરલીંગ હોસ્થપટલ ૧ ૨૫૦૦૦ ૧ ૨૫૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૯ વી.એસ. હોસ્થપટલ ૨૯ ૪૧૯૯૬ ૨૯ ૪૧૯૯૬ ૨૨૨ ૫૨૪૯૮૭ ૨૧૬ ૫૧૬૯૮૭ 

૪૦ કણબા હોસ્થપટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૬૫૦૦૦ ૨ ૬૫૦૦૦ 

૪૧ ઉમીયા મલ્ટી થપેથયાલીથટ હોસ્થપટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧૭૨૫૦ ૧ ૧૭૨૫૦ 

૪૨ સરદાર પટેલ હોસ્થપટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ 

૪૩ તપન હોસ્થપટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૧ ૪૦૨૫૦ 

૪૪ લખાણી હોસ્થપટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૫૦૦૦૦ ૦ ૦ 

૪૫ નવજીવન હોસ્થપટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૧૨૦૭૫૦ ૩ ૧૨૦૭૫૦ 

૪૬ એસ.વી.પી. હોસ્થપટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭૦ ૮૮૪૪૯૬ ૦ ૦ 

૪૭ સ્સરદધ સ્વનાયક હોસ્થપટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૪૦૨૫૦ ૦ ૦ 

૪૮ શસ્ક્ત હોસ્થપટલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૮૬૨૫૦ ૨ ૮૬૨૫૦ 

  િુલ ૨૧૯ ૩૨૮૨૩૩૭ ૨૧૯ ૩૨૮૨૩૩૭ ૫૨૨ ૬૮૧૪૦૨૫ ૩૪૭ ૩૮૨૪૩૭૪ 

--------- 
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૨૩૪ 
ધાંધુિા તાલુિામાાં સોલાર એનજી પ્રોજકે્ટ માટે જમીન ફાિિણી 

* ૨૨૫૨૫ શ્રી રાજિેિુમાર ગોકહલ (ધાંધુકા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ તા.૧૬-૧૧-
૨૦૧૯ના કલેક્ટર, અમદાવાદના હુકમિી અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં 
ધાંધુકા તાલુકાના સોલાર એનજી પ્રોજકે્ટ માટે જમીન ફાળવણી 
િયેલ છે તે જમીન ઉજાષ સ્વભાગે તેના તાબા હેઠળની 
પીએસયુએસએ અન્ય કોઈને  લીઝિી આપવાની છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) ના. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીન કયા ભાડા 
દરિી મળેલ, અને  

  (૨) અને (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જમીન ઉજાષ સ્વભાગ કે તેના તાબા 
હેઠળના પીએસયુએસએ દ્વારા કયા ભાડાના દરિી કોને 
ફાળવવામાાં આવેલ છે? 

    

--------- 

૨૩૫ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં હાથીપગા રોગના નોંધાયેલા દદીઓ 

* ૨૧૮૬૩ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના કેટલા દદી 
નોંધાયા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના નીચે મુજબના 
દદી નોંધાયા, 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ નોંધાયેલ િેસ 

૧. ધોરાજી ૦ 

૨. જતેપુર ૦ 

૩. જસદણ ૧ 

૪. ગોંડલ ૧ 

૫. ઉપલેટા ૦ 

૬. કોટડાસાાંગાણી ૮ 

૭. લોધીકા ૬ 

િુલ ૧૬ 
 

 (૨) નોંધાયેલા દદીઓને સારવાર માટે શી વ્યવથિા 
ઉપલબ્ધ છે, અને  

  (૨) હાિીપગા રોગના દદીઓ દદષમાાં કાયમી રાહત મેળવી 
શકે તે માટે સજષરી કરવામાાં આવે છે. તેમજ થવ માવજત અાંગેની 
તાલીમ તિા તે માટે જરૂરી સાધન સામગ્રી પુરી પાડવામાાં આવે 
છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ 
માટે શા પગલા હાિ ધરવામાાં આવ્યા?  

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ માટે નીચે મુજબના 
પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 હાિીપગા રોગના દદીઓની સવેલન્સ દ્વારા શોધખોળ 
અને સારવાર. 

 મચ્છર ઉત્પસ્ત સ્નયાંત્રણ. 

 રોગના દદીને થવમાવજત અાંગેની તાલીમ. 

 દદીઓની સ્વના મુલ્યે સજષરીની વ્યવથિા. 

 આરોગ્ય સ્શક્ષણની કામગીરી. 
--------- 
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૨૩૬ 
ર્જમનગર એમ.પી.િાહ મેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૧૯૦૧ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ એમ.પી.શાહ 
મેડીકલ કોલેજ, જામનગરનુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુ મહેકમ માંજૂર 
િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ એમ.પી.શાહ 
મેડીકલ કોલેજ, જામનગરનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમની 
સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજૂર 

વગષ-૧ ૨૩૭ 

વગષ-૨ ૯૯ 

વગષ-૩ ૧૮૫ 

વગષ-૪ ૧૭૭ 

િુલ ૬૯૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૧૯૦ ૪૭ 

વગષ-૨ ૪૬ ૫૩ 

વગષ-૩ ૧૧૮ ૬૭ 

વગષ-૪ ૧૭૭ ૦૦ 

િુલ ૫૩૧ ૧૬૭  

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામાાં તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે, ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ ભરવામાાં 
આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 
અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૩૭ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૬૮૨ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસરોઈ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ 
કેટલાની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૦૯ 

હયાત ૦૮ 

અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં ૩(ત્રણ) સબ ડીથટર ીક્ટ હોસ્થપટલો 
કાયષસ્ન્વત હોવાિી સામૂરહક આરોગ્ય કેન્રની ઘટ નિી. 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
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૨૩૮ 
સુરત સરિારી મેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૧૮૯૮ શ્રી િાાંવતભાઈ બલર (સુરત-ઉિર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી 
મેડીકલ કોલેજ, સુરતનુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુ મહેકમ માંજૂર 
િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી મેડીકલ 
કોલેજ, સુરતનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમની સ્વગત નીચે 
મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજૂર 

વગષ-૧ ૨૬૭ 

વગષ-૨ ૯૩ 

વગષ-૩ ૨૧૯ 

વગષ-૪ ૧૩૬ 

િુલ ૭૧૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૧૯૫ ૭૨ 

વગષ-૨ ૪૭ ૪૬ 

વગષ-૩ ૧૫૧ ૬૮ 

વગષ-૪ ૧૩૬ ૦૦ 

િુલ ૫૨૯ ૧૮૬  
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામાાં તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે, ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ ભરવામાાં 

આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 
અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૩૯ 
સુરેન્ગરનગર અને બોટાદ વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ 

* ૨૨૫૨૮ શ્રી નૌિાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર 
અને બોટાદ સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજૂર 
િયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) * પત્રક -૧, * પત્રક -૨ તિા  
* પત્રક-૩ સામેલ છે.  

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને 

  

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણાંકનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા 
વયસ્નવૃસ્િના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડોક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડોક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે 
જરૂરરયાત અને ઉપલસ્બ્ધને ધ્યાને લઇને ભરવામાાં આવે છે. 

(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 
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૨૪૦ 
િેન્ગરીય િરિેરાની િસુલેલ રિમ 

* ૨૨૫૭૩ શ્રી પુાંર્જભાઈ િાંિ (ઉના) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર કેન્ર સરકાર તરફિી કેન્રીય કરવેરાની વસુલેલ રકમ 
પૈકી રાજ્ય સરકારને મળવાપાત્ર રકમ કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેન્ર સરકાર 
તરફિી કેન્રીય કરવેરાની વસુલેલ રકમ પૈકી રાજ્ય સરકારને 
મળવાપાત્ર રકમ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માાં રૂ.૨૩૮૧૭.૮૬ કરોડ 
અને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માાં રૂ. ૨૭૫૫૩.૩૮ કરોડ છે. 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર કેટલી રકમ 
રાજ્ય સરકારને મળી, 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેન્ર સરકાર 
તરફિી કેન્રીય કરવેરાની વસુલેલ રકમ પૈકી રાજ્ય સરકારને 
મળેલ રકમ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માાં રૂ.૨૦૭૮૨.૨૯ કરોડ અને 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માાં રૂ. ૨૩૪૮૯.૩૨ કરોડ છે. 

 (૩) પૂરતી રકમ રાજ્ય સરકારને ન મળી હોય તો તે રકમ 
મેળવવા વર્ષવાર શા પ્રયાસો કરવામાાં આવ્યા? 

  (૩) કેન્રીય નાણાપાંચના અહેવાલમાાં કરવામાાં આવેલ 
ભલામણ અનુસાર રાજ્ય સરકારને કેન્રીય કરવેરાની ખરેખર 
વસૂલ આવેલ રકમ ધ્યાને લઈ, રાજ્ય સરકારને કેન્રીય 
નાણાપાંચની ભલામણ અનુસાર તેના રહથસા પેટે મળવા પાત્ર 
રકમ ફાળવી આપવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૪૧ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં "મા" અને "મા િાવસલ્ય" યોજના 

* ૨૧૮૭૯ શ્રી િિીિાાંત પાંડ્યા (ડીસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 

સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં "મા" અને "મા વાત્સલ્ય" યોજના 
હેઠળ કેટલા લાભાિીઓના દાવાઓ માંજૂર કરવામાાં આવ્યા છે, 
અને  

  (૧) "મા" યોજના હેઠળ-૧૨,૯૨૯ અને "મા વાત્સલ્ય" 

યોજના હેઠળ-૬૨,૬૮૩ દાવાઓ માંજૂર કરવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ માંજૂર કરવામાાં આવેલ દાવા માટે 
કુલ કેટલી રકમ માંજૂર કરવામાાં આવી છે ? 

  (૨) રૂ. ૯૦,૧૨,૯૫,૬૩૪/- (અાંક રૂસ્પયા નેવુાં કરોડ 
બાર લાખ પાંચાણાં હજાર છસો ચોત્રીસ પુરા) 

--------- 
૨૪૨ 

પાંચમહાલ વજલ્લામાાં સેલટેક્સ, િેટ અને જી.એસ.ટી.ની િસુલાત 
* ૨૧૯૭૭ શ્રી જઠેાભાઇ ભરિાડ (શહેરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણાાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાંચમહાલ 
સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં સેલટેક્સ, વેટ અને  જી.એસ.ટી. ની 
રકમ વસુલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા ઔદ્યોસ્ગક ગૃહો કે 
વ્યાપારી એકમો છે, 

  (૧) ૩૨૨ 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ રૂ. ૧૦ લાખ કે તેિી વધુ 
રકમ વસુલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા ઓદ્યોસ્ગક એકમો કે 

વ્યાપારી ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી છે, 
અને 

  (૨)  

એિમ િસુલિાની બાિી રિમ  
(રૂ. િરોડમાાં) 

૭૮ ૩૦૧.૦૯  
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 (૩) જ ેએકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તેવા કેટલા 
એકમો સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં પગલાાં લેવામાાં 

આવ્યા ? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઈ 
હુકમ સ્સવાયના, પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં ૨૮૮ એકમોમાાં ગુજરાત 

વેચાણવેરા, ગુજરાત મુલ્યવસ્ધષત કાયદા, માલ અને સેવા કર 
કાયદા તિા જમીન મહેસુલ કાયદા અન્વયે પગલાાં લેવામાાં 
આવેલ છે.  

--------- 

૨૪૩ 
નમગદાની તૂટેલ િેનાલોના સમારિામ 

* ૨૨૫૨૨ શ્રી િૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમષદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં નમષદાની કયા પ્રકારની કેનાલો ક્યાાં-

ક્યાાં તુટી જવાની ઘટના બની છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર રાજ્યમાાં જુદા જુદા સ્જલ્લામાાં નીચે મુજબની કેનાલો તુટી 

જવાની ઘટના બની છે. 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

િાખા 
નહેરો 

વિિાખા 
નહેરો 

પ્રિાખા 
નહેરો 

િુલ 

(૧) િિગ ૨૦૧૮ 

વડોદરા ૧ ૧ ૧ ૩ 

અમદાવાદ  ૩ ૫ ૦ ૮ 

પાટણ ૦ ૨૬ ૫ ૩૧ 

બનાસકાાંઠા ૦ ૧૪ ૧૪ ૨૮ 

સુરેન્રનગર ૦ ૧ ૦ ૧ 

બોટાદ ૨ ૦ ૦ ૨ 

િુલ ૬ ૪૭ ૨૦ ૭૩ 

(૨) િિગ ૨૦૧૯ 

છોટાઉદેપુર ૦ ૧ ૦ ૧ 

વડોદરા ૧ ૨ ૧ ૪ 

અમદાવાદ ૪ ૫ ૨ ૧૧ 

મહેસાણા ૦ ૨ ૦ ૨ 

પાટણ ૦ ૮ ૨ ૧૦ 

બનાસકાાંઠા ૦ ૧૪ ૨૭ ૪૧ 

સુરેન્રનગર ૧ ૫ ૦ ૬ 

બોટાદ ૨ ૦ ૦ ૨ 

મોરબી ૨ ૦ ૦ ૨ 

કચ્છ ૨ ૦ ૦ ૨ 

િુલ ૧૨ ૩૭ ૩૨ ૮૧ 
 

 (૨) ઉક્ત કેનાલો તુટવાના શા કારણો છે,   (૨) ઉક્ત કેનાલો તૂટવાના મુખ્ય કારણોમાાં ખેડૂતો દ્વારા 
અન-અસ્ધકૃત રીતે પાણી લેતાાં, રાત્રે પાણી લેવાનુાં બાંધ કરતાાં 
નીચ વાસમાાં નહેરોમાાં પાણી વધી જવાિી ઓવરટોપ િતાાં, 
સાયફનમાાં લીલ, કચરો ભરાઇ જવાિી, ગેટના અસ્નયસ્મત 
ઓપરેશનિી, નહેરમાાં આડશ મૂકવાિી, ભારે વરસાદના લીધે 
નહેરો ઓવરટોપ િવાિી જવેાાં છે. 

 (૩) નમષદાની કેનાલો ન તુટે તે માટે શા પગલાાં લેવામાાં 
આવ્યા, અને 

  (૩) નમષદાની કેનાલો ન તુટે તે માટે સ્વશાખા અને પ્રશાખા 
નહેરો ઉપર ગેટ મૂકવા, પાણીનો સ્નકાલ િઇ શકે તેવી જગ્યાએ 
નહેરો ઉપર એથકેપ બાાંધવા, વારાબાંધી પધ્ધસ્તિી લોકો સ્સાંચાઇ 
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કરે તે માટે ખેડૂતોને સમજ આપવા, સ્નવૃિ મુખ્ય ઇજનેરશ્રી 
કક્ષાના સ્નષ્ણાત કન્સલ્ટન્ટોનાાં સૂચનો મેળવી તે મુજબ 

કામીગીરી કરવા જવેાાં પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે. 
 (૪) ઉક્ત વર્ષવાર કેનાલોના પ્રકારવાર તુટેલ કેનાલો 
પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેનાલની કેટલી લાંબાઇનુાં સમારકામ પૂણષ 
િયુાં અને કેટલી લાંબાઇનુાં કામ અધુરુ છે? 

  (૪) છેલ્લા બે વર્ષમાાં તુટેલ તમામ કેનાલોનુાં વર્ષવાર 
સમારકામ નીચે મુજબ કરવામાાં આવેલ છે. 

નહેરનો 
પ્રિાર 

િિગ ૨૦૧૮માાં તુટેલ 
િેનાલોમાાં 

િિગ ૨૦૧૯માાં તુટેલ 
િેનાલોમાાં 

સમારિામ 
પૂણગ થયેલ 

લાંબાઇ 
(કિમી) 

સમારિામ 
બાિી 

લાંબાઇ 
(કિમી) 

સમારિામ 
પૂણગ થયેલ 

લાંબાઇ 
(કિમી) 

સમારિામ 
બાિી 

લાંબાઇ 
(કિમી) 

શાખાઓ ૦.૦૩૨ ૦.૦૦ ૦.૧૪૦૦ ૦.૦૦ 

સ્વશાખાઓ ૦.૧૭૭૫ ૦.૦૦ ૦.૫૩૫ ૦.૦૦ 

પ્રશાખાઓ ૦.૦૭૩ ૦.૦૦ ૦.૧૩૩ ૦.૦૦ 

િુલ ૦.૨૮૨૫ ૦.૦૦ ૦.૮૦૮ ૦.૦૦  
--------- 

૨૪૪ 
નડીયાદ થી ખાત્રજ ચોિડી રોડને ચારમાગીય િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૧૪ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લાના 
નડીયાદ િી ખાત્રજ ચોકડી સુધીના રોડને ચારમાગીય કરવાનુાં 
આયોજન છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ. ૩૩૫૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૪૫ 
પાટણ જાંક્િન ઉપર ફ્લાયઓિર પુલનુાં બાાંધિામ 

* ૨૧૯૩૩ શ્રી સુરેિભાઇ પટેલ (મસ્ણનગર) : માનનીય નાયબ માંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ 
ચાણથમા-પાટણ-રડસા રોડ પરના પાટણ જાંક્શન ઉપર 
ફ્લાયઓવર પુલ નુાં બાાંધકામ માટે કોઇ આયોજન છે કે કેમ, 
અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ. ૨૭૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
૨૪૬ 

અમરેલી વજલ્લામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્ગરોની ઘટ 
* ૨૧૮૫૩ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (સ્લાંબાયત) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમરેલી સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા સામૂરહક 
આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ 
કેટલાની ઘટ છે, અને  

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૦૯ 

હયાત ૧૨ 
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  વધુમાાં અમરેલી સ્જલ્લામાાં ૧(એક) ડીથટર ીક્ટ 
   હોસ્થપટલ તિા ૩(ત્રણ) સબ ડીથટર ીક્ટ હોસ્થપટલો 

  કાયાષસ્ન્વત છે. 
 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આોજન છે?   (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૪૭ 
અમદાિાદ-ચાણસ્મા રેલિેલાઈનને બ્રોડગેજમાાં રૂપાાંતરીત િરિા બાબત 

* ૨૨૪૯૩ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ-
ચાણથમા રેલવેલાઈનને બ્રોડગેજમાાં રૂપાાંતરીત કરવાની માંજૂરી 
મળેલ છે તે કામગીરી પૂણષ િાય તે માટે છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેન્ર 

સરકાર સમક્ષ કોઈ રજુઆત/માાંગણી કે દરખાથત કરવામાાં 
આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) અને  (૨) આ બાબતની ૧ (એક) 
રજુઆત મળેલ જનેે કેન્ર સરકારમાાં મોકલવામાાં આવેલ છે.   

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કેન્ર સરકાર 
તરફિી ક્યારે શુાં પ્રસ્તભાવ મળ્ો?    

 

--------- 

૨૪૮ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં "મા" અને "મા િાવસલ્ય" યોજના 

* ૨૧૮૭૧ ડૉ. આિાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં "મા" અને "મા વાત્સલ્ય" યોજના 

હેઠળ કેટલા લાભાિીઓના દાવાઓ માંજૂર કરવામાાં આવ્યા છે, 

  (૧) "મા" યોજના હેઠળ-૭,૧૬૧ અને "મા વાત્સલ્ય" 
યોજના હેઠળ-૬૧,૩૮૭ દાવાઓ માંજૂર કરવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ માંજૂર કરવામાાં આવેલ દાવા માટે 
કુલ કેટલી રકમ માંજૂર કરવામાાં આવી છે, અને 

  (૨) કુલ રૂ. ૧,૦૪,૩૦,૨૮,૧૦૭/- (અાંકે રૂ. એક 
અબજ ચાર કરોડ ત્રીસ લાખ અઠાવીસ એકસો સાત પુરા.) 

 (૩) ઉક્ત માંજૂર દાવા પૈકી હ્રદય, કેન્સર અને સ્કડનીના 
રોગોમાાં કેટલા દાવા માંજૂર કરવામાાં આવ્યા છે?  

  (૩) 

 હ્રદય િેન્ગસર કિડની 

મા યોજના ૮૬૨ ૧,૦૪૫ ૪,૭૯૨ 

મા વાત્સલ્ય 
યોજના 

૬,૯૫૭ ૯,૦૫૩ ૪૧,૯૯૪ 

િુલ ૭૮૧૯ ૧૦,૦૯૮ ૪૬૭૮૬ 
 

--------- 
૨૪૯ 

સરખેજ ધોિિા રોડને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 
* ૨૧૯૩૭ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના સરખેજ ધોળકા રોડને પહોળો કરવાનુાં આયોજન છે કે 
કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે?  

  (૨) રૂા. ૪૬૭૦.૦૦ લાખ 

--------- 
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૨૫૦ 
તાપી અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, િેટ અને જી.એસ.ટી.ની િસુલાત 

* ૨૨૬૪૨ શ્રી પુનાભાઇ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણાાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી અને 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં સેલ્સ ટેક્ષ, વેટ, કે જીએસટી અન્વયે 
રૂ. ૧૦ લાખ કે તેિી વધુ રકમ વસુલવાની બાકી હોય તેવા 
કેટલા ઓદ્યોસ્ગક એકમો છે, 

  (૧)  

અનુ વજલ્લો એિમ 

૧ તાપી ૨૦ 

૨ પાંચમહાલ ૭૮ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઓદ્યોસ્ગક એકમો કે વ્યાપારી 
ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી છે, અને 

  (૨)  

અનુ વજલ્લો એિમ િસુલિાની બાિી રિમ 
(રૂ. િરોડમાાં)  

૧ તાપી ૨૭૪ ૪૭.૭૧ 

૨ પાંચમહાલ ૨૨ ૩૭૫.૫૯  

 (૩) ઉક્ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તેવા 
કેટલા એકમો સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શુાં પગલાાં 
લેવામાાં આવ્યા ? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઈ 
હુકમ સ્સવાયના, પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં ૨૮૮ અને તાપી સ્જલ્લામાાં 
૨૭૧ એકમોમાાં ગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત મુલ્યવસ્ધષત 
કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તિા જમીન મહેસુલ કાયદા 
અન્વયે પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે.  

--------- 

૨૫૧ 
પાટણ વજલ્લામાાં ખેતી માટે િીજ જોડાણની અરજીઓ 

* ૨૩૩૩૮ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : ૧૪ મી ગુ.સ્વ.સ. ના ચોિા સત્રમાાં તા.૦૩-૦૭-૨૦૧૯ના રોજ સભાગૃહમાાં રજુ િયેલ 

તારાાંસ્કત પ્રશ્ર્ન રમાાંકાઃ ૧૪૯૪૯ (અગ્રતા રમ ૨૦૯): અન્ગિયે માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ખેતી માટે વીજ જોડાણ મેળવવા માટે 
૩૯૧૧ અરજીઓ પડતર હતી તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત પડતર 
અરજીઓ પૈકી કેટલી અરજીઓને વીજજોડાણ આપવામાાં 
આવ્યા, અને  

  (૨) ૪૬૫ 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ જોડાણ ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવનાર છે? 

  (૩) ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ 
વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોડાણો આપવાનુ 
આયોજન કરવામાાં આવતુાં હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ 
જોડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણએ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઈ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઈ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવતો હોય 
છે. 

--------- 
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૨૫૨ 
રાજ્યમાાં સરિારમાાં સાતમા પગારપાંચનો લાભ 

* ૨૨૬૪૫ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય 
સરકારના કમષચારીઓને સાતમા પગારપાંચ અન્વયે મળવાપાત્ર 
પગાર અને ભથ્િા પૈકી માત્ર પગાર જ ચૂકવવામાાં આવે છે અને 
સાતમા પગારપાંચ અને અન્ય ભથ્િાઓ ચૂકવવામાાં આવતા 
નિી તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧), (૨) અને (૩) સાતમા પગાર પાંચ અન્વયે મોંઘવારી 
ભથ્િા સ્સવાયના અન્ય ભથ્િાઓની સ્વચારણા કરવા માટે 
નાણા સ્વભાગના ઠરાવોિી ‘‘અસ્ધકારીઓની સસ્મસ્ત’’ અને 
‘‘માંત્રીમાંડળની પેટા સસ્મસ્ત’’ ની રચના કરવામાાં આવેલ છે. 
આ સસ્મસ્તઓની ભલામણ બાદ રાજ્ય સરકાર દ્વારા તમામ 
પાસાઓનો સ્વચાર કરીને યોગ્ય તે સ્નણષય લેવાનો િશે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કમષચારીઓને સાતમા 
પગારપાંચ અન્વયે મળવાપાત્ર પગાર સ્સવાયના ભથ્િા અને 

અન્ય લાભો નહીં આપવાના શા કારણો છે, અને  

  

 (૩) ઉક્ત બાકી ભથ્િા અને અન્ય લાભો ક્યાાં સુધીમાાં 
આપવામાાં આવશે? 

  

--------- 

૨૫૩ 
રાજ્ય સરિારમાાં સાતમા પગારપાંચના અમલીિરણ બાબત 

* ૨૨૪૭૩ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય નાયબ મુખ્ય માંત્રીશ્રી (નાણા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય 
સરકારના કમષચારીઓને સાતમા પગારપાંચના અમલીકરણના 
બાકી રહેતા ભથ્િા અને અન્ય લાભો ક્યારે આપવામાાં આવશે, 

અને  

  (૧) અને (૨) સાતમા પગાર પાંચ અન્વયે મોંઘવારી ભથ્િા 
સ્સવાયના અન્ય ભથ્િાઓની સ્વચારણા કરવા માટે નાણા 
સ્વભાગના ઠરાવોિી ‘‘અસ્ધકારીઓની સસ્મસ્ત’’ અને 

‘‘માંત્રીમાંડળની પેટા સસ્મસ્ત’’ ની રચના કરવામાાં આવેલ છે. 
આ સસ્મસ્તઓની ભલામણ બાદ રાજ્ય સરકાર દ્વારા તમામ 
પાસાઓનો સ્વચાર કરીને યોગ્ય તે સ્નણષય લેવાનો િશે. 

 (૨) ઉક્ત બાકી લાભો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ન આપવાના 
કારણો શુાં છે? 

    

--------- 

૨૫૪ 
નમગદા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, િેટ અને જી.એસ.ટી.ની િસૂલાત 

* ૨૨૬૩૩ શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદા અને 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, વેટ કે જીએસટી અન્વયે 
રૂ.૧૦ લાખ કે તેિી વધુ રકમ વસુલવાની બાકી હોય તેવા 
કેટલા ઔદ્યોસ્ગક ગૃહો કે વ્યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  

અનુ વજલ્લો એિમ 

૧ નમષદા ૮ 

૨ છોટાઉદેપુર ૧૯ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઓદ્યોસ્ગક એકમો કે 
વ્યાપારી ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી 
છે, અને 

  (૨)  

અનુ વજલ્લો એિમ િસુલિાની 
બાિી રિમ  

(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ નમષદા ૬૦ ૪.૭૩ 

૨ છોટાઉદેપુર ૧૩૯ ૬૧.૪૮  
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 (૩) ઉક્ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોયતો  
તેવા કેટલા એકમો સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં 

પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઈ 
હુકમ સ્સવાયના, નમષદા સ્જલ્લામાાં ૫૩ એકમોમાાં તિા 

છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં ૧૧૭ એકમોમાાં ગુજરાત વેચાણવેરા, 
ગુજરાત મુલ્યવસ્ધષત કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તિા 
જમીન મહેસુલ કાયદા અન્વયે પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે.  

--------- 

૨૫૫ 
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ 

* ૨૨૪૯૮ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા 
અને અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામુરહક 

આરોગ્ય કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજૂર 
િયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨)  *પત્રક-૧,૨ તિા ૩ સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને  

  

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા 
વયસ્નવૃસ્િના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડોક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડોક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે 
જરૂરરયાત અને ઉપલસ્બ્ધને ધ્યાને લઇ ભરવામાાં આવે છે. 

(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખેલ છે.) 
 

--------- 

૨૫૬ 
િચ્છ વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો અને થાાંભલા બદલિા બાબત 

* ૨૧૮૮૨ ડૉ. નીમાબેન આચાયગ (ભુજ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સાગરખેડૂ સવાાંગી સ્વકાસ યોજના અાંતગષત કચ્છ સ્જલ્લામાાં કુલ 
કેટલી કી.મી. જજષરીત વીજ વાયરો અને કેટલા િાાંભલા 
બદલવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૨૩૧૪ કી.મી. વીજ વાયરો અને ૬૪૯૭ િાાંભલા 
બદલવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પાછળ કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) રૂ. ૧૧૫૫.૯૯ લાખનો ખચષ િયેલ છે. 
--------- 

૨૫૭ 
બનાસિાાંઠા અને મહેસાણા વજલ્લાઓમાાં રસ્તાઓના િામોની માંજૂરી 

* ૨૨૪૮૮ શ્રી િીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર બનાસકાાંઠા અને મહેસાણા સ્જલ્લામાાં રાજ્ય 
હથતકના કેટલા રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓના 
સમારકામ કરવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં રાજ્ય 
સ્વભાગમાાં બનાસકાાંઠા અને મહેસાણા સ્જલ્લામાાં નવા રથતાઓ 
તેમજ સમારકામ વાળા રથતાઓ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પૂણષ 
િયુાં, 

 વજલ્લો િિગ િામો માંજૂર પૂણગ પ્રગવત િરૂ ન 
થયેલ 
(બાિી 
િામ) 

બનાસકાાંઠા 
૨૦૧૮ 

નવા - - - - 

સમારકામ ૮ ૮ - - 

િુલ  ૮ ૮ - - 

૨૦૧૯ 
નવા  - - - - 

સમારકામ ૩૦ ૧૪ ૧૨ ૪ 

િુલ  ૩૦ ૧૪ ૧૨ ૪ 

મહેસાણા 
૨૦૧૮ 

નવા  - - - - 

સમારકામ ૯ ૬ ૧ ૨ 

િુલ  ૯ ૬ ૧ ૨ 

૨૦૧૯ 
નવા  - - - - 

સમારકામ ૨૦ ૫ ૧૩ ૨ 

િુલ  ૨૦ ૫ ૧૩ ૨ 
 

 (૩) તે પૈકી કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને 

 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ કયાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી પ્રરરયા પૂણષ કરી બનતી ત્વરાિી. 

--------- 

૨૫૮ 
આણાંદ અને ભરૂચ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િૃવિવિિયિ િીજ જોડાણ 

* ૨૨૫૯૪ શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
ભરૂચ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા  કૃસ્ર્સ્વર્યક વીજજોડાણો 
આપવાના બાકી છે,  

  (૧) અને (૨) પત્રક – અ મુજબ. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજજોડાણો પૈકી કેટલા વીજજોડાણો એક વર્ષ અને બે વર્ષિી 
વધુ સમયિી આપવાના બાકી છે, અને  

  

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩)   
ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી પ્રરરયા છે. 
પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ વ્યવથિા અને 
વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાાંકીય 
આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોડાણો આપવાનુ આયોજન 
કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણો 
આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ તબક્કાઓ 
ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઇ તમામ બાબતો 
ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવશે.  

પત્રિ –અ  

વજલ્લો 
તાલુિો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

વસ્થવતએ આપિાના બાિી 
િૃવિવિિયિ િીજજોડાણો 

એિ િિગ િરતા િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા  

આણાંદ આણાંદ ૧૫૨ ૭ ૦ 

બોરસદ ૬૦ ૬ ૦ 

આાંકલાવ ૫૭ ૭ ૦ 

ઉમરેઠ ૧૫૨ ૬ ૦ 

પેટલાદ ૯૫ ૪ ૦ 

ખાંભાત ૩૯ ૨ ૦ 

સોજીત્રા ૭૩ ૨ ૦ 

તારાપુર ૫૩ ૮ ૦ 
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વજલ્લો 
તાલુિો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

વસ્થવતએ આપિાના બાિી 
િૃવિવિિયિ િીજજોડાણો 

એિ િિગ િરતા િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા  

ભરૂચ 

વાસ્લયા ૧૮૬ ૯૧ ૦ 

ઝગરડયા ૨૯૮ ૮૦ ૦ 

નેત્રાંગ ૨૬૭ ૧૬૩ ૦ 

ભરૂચ ૧૬૭ ૯૪ ૦ 

વાગરા ૨૫ ૧૭ ૦ 

હાાંસોટ ૯૧ ૭૧ ૦ 

આમોદ ૧૭૯ ૫૬ ૦ 

જાંબુસર ૨૨૧ ૪૩ ૦ 

અાંકલેશ્વર ૨૩૦ ૧૦૩ ૦ 

--------- 

૨૫૯ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામ સડિ યોજના 

* ૨૨૪૮૧ શ્રી િાન્ગતીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય નાયબ મુખ્ય માંત્રીશ્રી (માગષ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામ સડક 
યોજના અાંતગષત કેટલા રોડ માંજૂર કરવા માટેની કેટલી દરખાથતો 
સરકારને મળી, અને  

  (૧) કેન્ર સરકારના ગ્રામીણ સ્વકાસ માંત્રાલય સ્વભાગ 
દ્વારા, સ્નયત કરેલ ધારાધોરણ મુજબ, બનાવવા પાત્ર 
રથતાઓની અગ્રતા ધ્યાને લઈ કામો માંજુર કરવામાાં આવે છે. 

 (૨) તે અન્વયે, ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી દરખાથતો ક્યારે 
માંજૂર કરી? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૬૦ 
મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાાં સ્િાઈનફ્લ,ુ મેલેરીયા, ડેન્ગગ્યુ, ચીિનગુનીયા અને િોંગોફીિરના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૨૫૪૩ શ્રી મહમદર્જિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર મોરબી અને રાજકોટ જીલ્લામાાં થવાઈન ફ્લુ. 
મેલેરરયા, ડેન્ગ્ય,ુ સ્ચકનગુસ્નયા, કોંગો ફીવરના કેટલા કેસો 
નોંધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નીચે મુજબના 
દદીઓ નોંધાયા. 

િિગ મોરબી વજલ્લો 

સ્િાઈન 
ફ્લુ 

મેલેકરયા ડેન્ગગ્ય ુ વચિનગુવનયા િોંગોફીિર 

૧/૧/૧૮ િી 
૩૧/૧૨/૧૮ 

૧૨ ૫૯૧ ૨૬ ૭ ૦ 

૧/૧/૧૯ િી 
૩૧/૧૨/૧૯ 

૨૩ ૨૨૪ ૮૬૦ ૩ ૨ 

 
િિગ રાજિોટ વજલ્લો 

સ્િાઈન 
ફ્લુ 

મેલેકરયા ડેન્ગગ્ય ુ વચિનગુવનયા િોંગોફીિર 

૧/૧/૧૮ િી 
૩૧/૧૨/૧૮ 

૯૭ ૩૧૭ ૧૦૯૫ ૧૨૩ ૦ 

૧/૧/૧૯ િી 
૩૧/૧૨/૧૯ 

૨૨૯ ૨૦૪ ૧૬૯૦ ૪૧ ૩ 

 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, કેટલા 
વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને  

  (૨) ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર િયેલ મૃત્યુના આાંકડા નીચે 
મુજબ છે. 
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િિગ સ્િાઈન 
ફ્લુ 

મેલેકરયા ડેન્ગગ્ય ુ વચિનગુવનયા િોંગોફીિર 

૧/૧/૧૮ િી 

૩૧/૧૨/૧૮ 

૧૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૧/૧૯ િી 
૩૧/૧૨/૧૯ 

૨૦ ૦ ૧ ૦ ૩ 

 
 (૩) ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા સરકારે શી 
કાયષવાહી કરી? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 ડેન્ગ્ય,ુ મેલેરરયા, સ્ચકનગુસ્નયા તિા કોંગો ફીવરને 
સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા ફીવર સવેલન્સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જાંતુનાશક દવા છાંટકાવ કામગીરી, ઈન્ડોર 
ફોગીંગ કામગીરી અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ પ્રવૃસ્િ જવેી 
સ્વસ્વધ કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

 થવાઈન ફ્લુ અાંતગષત તમામ સરકારી સાંથિાઓમાાં 
થરીંનીંગ અને દવા મફત પુરી પાડવામાાં આવે છે. જ્યાાં 
થવાઈન ફ્લુના કેસ નોંધાય છે તેની નજીકની 
હોસ્થપટલમાાં આઈસોલેશન વોડષ  પણ ઉભો કરવામાાં 
આવે છે. 

 કોંગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન સ્વભાગ સાિે 
સાંકલન કરી પશુઓમાાં ઈતરડી નાશક કામગીરી હાિ 
ધરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૬૧ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં માંજૂર િરેલ નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્ગરો  

* ૨૧૮૫૭ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ભાવનગર સ્જલ્લામાાં કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો માંજૂર 
કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) ૦૧ (એક) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી પ્રમાણે 
કેટલા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા 
માંજૂર કરવામાાં આવ્યા તેમજ કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  
મળવાપાત્ર  ૪૭ 
માંજૂર ૪૮ 
વધ ૦૧ 

 

 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૬૨ 
કહમોફેલીયાના દદીઓને સરિારી હોવસ્પટલમાાં સારિાર આપિા બાબત 

* ૨૨૫૮૩ શ્રી અાંબરીિ ડેર (રાજુલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રહમોફેલીયાના 
દદીઓને જરૂરી ડોઝ સરકારી હોસ્થપટલોમાાં આપવા અાંગેની 
શી જોગવાઇ છે, 

  (૧) રહમોફીસ્લયાના દદીઓને એસેન્શીયલ ડર ગ લીથટમાાં 

સમાવેશ કરવામાાં આવેલ ઇન્જકે્શન Anti Heamophilic 
Factor-VII નો જથ્િો ગુજરાત મેડીકલ સવીસીઝ કોપોરેશન 
દ્વારા પૂરો પાડવામાાં આવે છે. તેમજ સ્વસ્વધ એન્ટી રહમોફીલીક 

ફેક્ટર factor VII, Heamophilic Factor-VIII, Factor 
IX િી સારવાર માટે ચાલુ નાણાાંકીય વર્ષમાાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
રૂસ્પયા વીસ કરોડનુાં અનુદાન આપાયેલ છે. 
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 (૨) ઉક્ત દદીઓને થિાનીક સરકારી હોસ્થપટલોમાાં 
જરૂરી દવા/ ડોઝ ઉપલબ્ધ િાય તે માટે શા પગલાાં લેવામાાં 

આવ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત દદીઓને થિાસ્નક સરકારી હોસ્થપટલોમાાં જરૂરી 

ઇન્જકે્શન Anti Heamophilic Factor-VII, Facto VII, 

Factor IX દવા/ડોઝ ઉપલબ્ધ િાય તે માટે 
જી.એમે.એસ.સી.એલ દ્વારા હોસ્થપટલોને તેમની માાંગણી મુજબ 

ઇન્જકે્શન Anti Heamophilic Factor-VII, Factor 
VIII નો જથ્િો પૂરો પાડવામાાં આવે છે અને ઇન્જકે્શન Anti 

Heamophilic Factor-VII અને Factor IX થિાસ્નક 

કક્ષાિી ખરીદ કરી દદીઓને દવા/ડોઝ પૂરા પાડવામાાં આવે છે. 
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં વર્ષવાર અમરેલી 
અને ભાવનગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા રહમોફેલીયાના 
દદીઓને જરૂરી ડોઝ સરકારી હોસ્થપટલોમાાં આપવામાાં 
આવ્યા?  

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર અમરેલી અને 
ભાવનગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર નીચે મુજબના રહમોફેલીયાના 
દદીઓને જરૂરી ડોઝ સરકારી હોસ્થપટલોમાાં આપવામાાં આવ્યા 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ દદીઓની સાંખ્યા 

િિગ-૨૦૧૮ િિગ-૨૦૧૯ 

૧ અમરેલી ૧૩૭ ૨૭૯ 

૨ ભાવનગર ૨૦૮ ૩૦૫ 

  
--------- 

૨૬૩ 
મોરબી વજલ્લા ક્ષય િેન્ગરમાાં માંજૂર મહેિમ 

* ૨૨૫૩૮ શ્રી વબ્રજિે મેરર્જ (મોરબી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી 
ખાતેના સ્જલ્લા ક્ષય કેન્રમાાં મેડીકલ અને પેરા મેડીકલ થટાફનુાં 
માંજુર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ મોરબી ખાતેના 
સ્જલ્લા ક્ષય કેન્રમાાં મેડીકલ અને પેરા મેડીકલ થટાફનુાં માંજુર 
મહેકમ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ જગ્યાનુાં નામ માંજુર 

૧ સ્જલ્લા ક્ષય અસ્ધકારી  ૧ 

૨ તબીબી અસ્ધકારી ૧ 

૩ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન ૧ 

૪ જુનીયર ફામાષસીથટ  ૨ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ માંજૂર મેહકમ પૈકી કેટલી જગ્યા 
ભરાયેલી અને કેટલી ખાલી છે, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ માંજુર મહેકમ પૈકી ભરાયેલી અને 
ખાલી જગ્યાની સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ જગ્યાનુાં નામ ભરેલી માંજુર 

૧ સ્જલ્લા ક્ષય અસ્ધકારી  ૦ ૧ 

૨ તબીબી અસ્ધકારી ૦ ૧ 

૩ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન ૦ ૧ 

૪ જુનીયર ફામાષસીથટ  ૦ ૨ 
 

 (૩) ખાલી રહેલ જગ્યા ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩) તબીબી અસ્ધકારી વગષ-૨ ની ૧૪૯૩ જગ્યાઓ 
ભરવા માટે ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા જાહેરાત પ્રસ્સધ્ધ 
કરવામાાં આવેલ છે. જ ે અન્વયે યોગ્ય ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ 
િયેિી સ્નયમોનુસાર કાયષવાહી હાિ ધરી શકાશે. 

 સ્જલ્લા ક્ષય અસ્ધકારી અને સમકક્ષની જગ્યાઓ ભરવા 
માટે પબ્લીક હેલ્િ ઓફીસરની જગ્યા માટેના ભરતી 
સ્નયમો અદ્યતન કરવાની કાયષવાહી હાલ ચાલુ છે. જ ે
પૂણષ િયેિી સ્જલ્લા ક્ષય અસ્ધકારીની જગ્યા બઢતી/ 
સીધી ભરતીિી ભરવા અાંગે સ્નયમોનુસારની કાયષવાહી 
હાિ ધરી શકાશે. 
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 પેરા મેડીકલ સાંવગષ (જુસ્નયર ફામાષસીથટ તિા 
લેબોરેટરી ટેકનીશીયન) ની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા 

માટે ગૌણ સેવા પસાંદગી માંડળ, ગાાંધીનગર નોડલ 
એજાંસી છે. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસાંદગી માંડળ, 
ગાાંધીનગરને વખતો વખત ખાલી જગ્યા ભરવા માટે 
માાંગણા પત્રક રજુ કરવામાાં આવેલ છે. ગુજરાત ગૌણ 
સેવા પસાંદગી માંડળ, ગાાંધીનગર તરફિી સીધી 
ભરતીની પ્રરરયા હાિ ધરી ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ 
િયેિી પેરા મેડીકલ સાંવગષની ખાલી જગ્યા ભરી 
શકાશે. 

 હાલમાાં મોરબી સ્જલ્લા ક્ષય કેન્ર ખાતે પ્રસ્તસ્નયુસ્કત/ 
વધારાનો હવાલો સોંપી કામગીરી લેવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૬૪ 
િડી-છત્રાલ રોડને રીિાપેટ િરિાનુાં આયોજન  

* ૨૧૯૩૧ શ્રી િલ્લભભાઇ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લાના કડી-છત્રાલ રોડને રીકાપેટ કરવાનુાં આયોજન 
કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી ક્યા તબકે્ક 
છે? 

  (૨) ડામર કામ પ્રગસ્તમાાં છે. 

--------- 

૨૬૫ 
ભાિનગર સરિારી મેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૧૯૦૪ શ્રી િેિુભાઇ નાિરાણી (ગારરયાધાર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી 
મેડીકલ કોલેજ, ભાવનગર નુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુ મહેકમ માંજૂર 
િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી મેડીકલ 
કોલેજ, ભાવનગરનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમની સ્વગત 
નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજૂર 

વગષ-૧ ૨૧૨ 

વગષ-૨ ૭૮ 

વગષ-૩ ૨૧૬ 

વગષ-૪ ૧૦૯ 

િુલ ૬૧૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે.  

સાંિગગ ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૮૧ ૧૩૧ 

વગષ-૨ ૨૨ ૫૬ 

વગષ-૩ ૨૦૭ ૦૯ 

વગષ-૪ ૧૦૯ ૦૦ 

િુલ ૪૧૯ ૧૯૬  
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 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ કયાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 

લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ ભરવામાાં 
આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 
અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઇ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૬૬ 
ભાિનગરની સર.ટી.હોવસ્પટલમાાં મેટરનીટી ચાઇલ્ડ બ્લોિની િામગીરી 

* ૨૨૫૭૭ શ્રી જ.ેિી.િાિડીયા (ધારી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર ખાતે 
આવેલ સર.ટી. હોસ્થપટલમાાં મેટરનીટી ચાઇલ્ડ બ્લોકની 

કામગીરી કયા તબકે્ક છે, 

  (૧) હાલ આયોજન (પ્લાનીંગ)ના તબકે્ક છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કામગીરી કેટલા ખચે ક્યાાં સુધીમાાં 
પૂણષ કરવામાાં આવશે, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેન્ડર પ્રરરયા અને વકષ  ઓડષ રની 
કામગીરી પૂણષ િયેિી અાંદાજ ેબે વર્ષમાાં પૂણષ િઈ શકશે. 

 (૩) ઉક્ત કામગીરી કઇ એજન્સી દ્વારા કરવામાાં આવે 
છે? 

  (૩) ઉક્ત પ્લાનીંગની કામગીરી મે.એ.કે.એ. કન્સલન્ટ 
ઈન્દોર ધ્વારા કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૬૭ 
ભાિનગર સરિારી મેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૧૯૦૩ શ્રી દેિાભાઇ માલમ (કેશોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી 

મેડીકલ કોલેજ, ભાવનગર નુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુ મહેકમ માંજૂર 
િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી મેડીકલ 

કોલેજ, ભાવનગરનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમની સ્વગત 
નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજૂર 

વગષ-૧ ૨૧૨ 

વગષ-૨ ૭૮ 

વગષ-૩ ૨૧૬ 

વગષ-૪ ૧૦૯ 

િુલ ૬૧૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે.  

સાંિગગ ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૮૧ ૧૩૧ 

વગષ-૨ ૨૨ ૫૬ 

વગષ-૩ ૨૦૭ ૦૯ 

વગષ-૪ ૧૦૯ ૦૦ 

િુલ ૪૧૯ ૧૯૬  
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ કયાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ ભરવામાાં 
આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 
અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઇ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 
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૨૬૮ 
િક્તાપુર થી પીપોદર રોડને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૨૩ શ્રી રાજને્ગરવસાંહ ચાિડા (રહાંમતનગર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા 
સ્જલ્લાના વક્તાપુર િી સ્પપોદર રોડને પહોળો કરવાનુાં કોઇ 
આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમ માંજુર કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ. ૧૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૬૯ 
ખેડા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ 

* ૨૨૬૦૪ શ્રી ઇન્ગરજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ખેડા અને 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામુરહક 
આરોગ્ય કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજૂર 
િયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) * પત્રક-૧, ૨ તિા ૩ સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા 
વયસ્નવૃિીના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડોક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડોક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ 

ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે 
જરૂરરયાત અને ઉપલસ્બ્ધને ધ્યાને લઇને ભરવામાાં આવે છે. 

(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખેલ છે) 
--------- 

૨૭૦ 
નિસારી અને ડાાંગ વજલ્લામાાં સ્િાઈનફ્લ,ુ મેલેરીયા, ડેન્ગગ્યુ, ચીિનગુનીયા અને િોંગોફીિરના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૨૬૫૫ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર નવસારી અને ડાાંગ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર 
થવાઈનફ્લુ, મેલેરરયા, ડેન્ગ્ય,ુ સ્ચકુનગુસ્નયા, કોંગો ફીવરના 
કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નીચે મુજબના 
દદીઓ નોંધાયા. 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, 
સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર કેટલા વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને 

  (૨) ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર કોઇ 
પણ મૃત્યુ િયેલ નિી. 

 (૩) ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા સરકારે શી 
કાયષવાહી કરી ? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા 
માટે નીચે મુજબનાાં પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 ડેન્ગ્ય,ુ મેલેરરયા, સ્ચકનગુસ્નયા તિા કોંગો ફીવરને 
સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા ફીવર સવેલન્સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જાંતુનાશક દવા છાંટકાવ કામગીરી, 
ઈન્ડોર ફોગીંગ કામગીરી અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ 
પ્રવૃસ્િ જવેી સ્વસ્વધ કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવે 
છે. 
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 થવાઈનફ્લુ અાંતગષત તમામ સરકારી સાંથિાઓમાાં 
થરીંનીંગ અને દવા મફત પુરી પાડવામાાં આવે છે. 

જ્યાાં થવાઈન ફ્લુના કેસ નોંધાય છે તેની નજીકની 
હોસ્થપટલમાાં આઈસોલેશન વોડષ  પણ ઉભો કરવામાાં 
આવે છે. 

 કોંગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન સ્વભાગ સાિે 
સાંકલન કરી પશુઓમાાં ઇતરડી નાશક કામગીરી હાિ 
ધરવામાાં આવે છે. 

િહેરનુાં 
નામ 

નિસારી (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) નિસારી (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

નવસારી ૦ ૩૫ ૭૬ ૦ ૦ ૩ ૩૪ ૧૯ ૦ ૦ 

સ્વજલપોર ૨ ૩૪ ૭૦ ૦ ૦ ૨ ૨૦ ૧૯ ૦ ૦ 

બીલીમોરા ૦ ૮ ૧ ૦ ૦ ૧ ૨ ૩ ૦ ૦ 

ગણદેવી ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

જીલ્લા િુલ 

(ગ્રામ્ય+િહેર) 

૧૨ ૧૪૦ ૧૮૦ ૦ ૦ ૧૫ ૮૮ ૮૧ ૦ ૦ 

------ 

િહેરનુાં 
નામ 

ડાાંગ (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) ડાાંગ (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

જીલ્લા િુલ 
(ગ્રામ્ય+િહેર) 

૦ ૪૪ ૫ ૦ ૦ ૦ ૩૪ ૨૬ ૦ ૦ 
 

--------- 

૨૭૧ 
િડોદરા અને ભાિનગર વજલ્લામાાં સ્િાઈનફ્લુ, મેલેરીયા, ડેન્ગગ્યુ, ચીિનગુનીયા અને િોંગોફીિરના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૨૬૨૮ શ્રી જિપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર વડોદરા અને ભાવનગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર 
થવાઈન ફ્લુ, મેલેરરયા, ડેન્ગ્ય,ુ સ્ચકુનગુસ્નયા, કોંગો ફીવરના 
કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, 
સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર કેટલા વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને  

  (૨) પત્રક-બ મુજબ. 

 (૩) ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા સરકારે શી 
કાયષવાહી કરી? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 ડેન્ગ્ય,ુ મેલેરરયા, સ્ચકુનગુસ્નયા તિા કોંગો ફીવરને 
સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા ફીવર સવેલન્સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જાંતુનાશક દવા છાંટકાવ કામગીરી, ઈન્ડોર 
ફોગીંગ કામગીરી અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ પ્રવૃસ્િ જવેી 
સ્વસ્વધ કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

 થવાઈન ફ્લુ અાંતગષત તમામ સરકારી સાંથિાઓમાાં 
થરીંનીંગ અને દવા મફત પુરી પાડવામાાં આવે છે. જ્યાાં 
થવાઈન ફ્લુના કેસ નોંધાય છે તેની નજીકની 
હોસ્થપટલમાાં આઈસોલેશન વોડષ  પણ ઉભો કરવામાાં 
આવે છે. 
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 કોંગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન સ્વભાગ સાિે 
સાંકલન કરી પશુઓમાાં ઈતરડી નાશક કામગીરી હાિ 

ધરવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 

િડોદરા 

િહેરનુાં નામ િડોદરા (૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) િડોદરા (૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

ડભોઇ ૧ ૪ ૫ ૩ ૦ ૪ ૩ ૧૦ ૩ ૦ 

સાવલી ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૩ ૧ ૦ 

પાદરા ૧ ૪ ૧૧ ૭ ૦ ૬ ૧ ૩૮ ૩ ૦ 

કરજણ ૦ ૫ ૩ ૩ ૦ ૨ ૪ ૧૭ ૩ ૦ 

વડોદરા 
મહાનગરપાસ્લકા 

૧૫૨ ૫૨૦ ૬૬૮ ૫૯૦ ૦ ૪૬૩ ૪૦૦ ૧૨૪૭ ૨૩૧ ૦ 

જીલ્લા િૂલ 
(િહેર+ગ્રામ્ય) 

૧૬૫ ૭૧૯ ૮૦૩ ૬૯૪ ૦ ૫૪૦ ૪૭૫ ૧૫૫૬ ૨૯૯ ૦ 

ભાિનગર 

િહેરનુાં નામ 
ભાિનગર (૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) ભાિનગર (૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્શહોર ૪ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૧ ૧૯ ૦ ૦ 

ગારીયાધાર ૧ ૦ ૨ ૦ ૦ ૫ ૦ ૪ ૦ ૦ 

પાલીતાણા ૧ ૦ ૩ ૦ ૦ ૬ ૧ ૨૬ ૦ ૦ 

તળાજા ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ 

મહુવા ૩ ૭ ૧ ૦ ૦ ૫ ૩ ૫ ૦ ૦ 

વલભીપુર ૧ ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૭ ૨ ૦ ૦ 

ભાવનગર 
મહાનગરપાસ્લકા 

૪૬ ૬૧ ૫૩ ૯ ૦ ૧૫૭ ૪૪ ૪૦૭ ૬ ૪ 

જીલ્લા િૂલ 
(િહેર+ગ્રામ્ય) 

૯૮ ૧૬૦ ૮૨ ૧૮ ૧ ૨૭૫ ૧૧૯ ૫૪૯ ૯ ૧૬ 

પત્રિ-બ 

િડોદરા 

િહેરનુાં નામ િડોદરા (૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) િડોદરા (૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

ડભોઇ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સાવલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પાદરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કરજણ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વડોદરા 
મહાનગરપાસ્લકા 

૧૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૯ ૦ ૧ ૦ ૦ 

જીલ્લા િૂલ 
(િહેર+ગ્રામ્ય) 

૧૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૨ ૦ ૧ ૦ ૦ 
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ભાિનગર 

િહેરનુાં નામ 
ભાિનગર (૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) ભાિનગર (૦૧-૦૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 

ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 

ગુવનયા 

િોંગો 

ફીિર 

સ્િાઈન 

ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 

ગુવનયા 

િોંગો 

ફીિર 

સ્શહોર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ગારીયાધાર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પાલીતાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

તળાજા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

મહુવા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વલભીપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ભાવનગર 

મહાનગરપાસ્લકા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૬ ૦ ૦ ૦ ૦ 

જીલ્લા િૂલ 

(િહેર+ગ્રામ્ય) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૩ ૦ ૦ ૦ ૬ 

--------- 

૨૭૨ 
આણાંદ વજલ્લામાાં િૃવિવિિયિ િીજજોડાણો 

* ૨૨૫૯૨ શ્રી રાજને્ગરવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ 

સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કૃસ્ર્સ્વર્યક વીજજોડાણોની કેટલી 

અરજીઓ પડતર છે, 

  (૧) અને (૨) 

તાલુિો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની  

વસ્થવતએ પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ 

સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

આણાંદ ૧૫૨ ૦ 

બોરસદ ૬૦ ૦ 

આાંકલાવ ૫૭ ૦ 

ઉમરેઠ ૧૫૨ ૦ 

પેટલાદ ૯૫ ૦ 

ખાંભાત ૩૯ ૦ 

સોજીત્રા ૭૩ ૦ 

તારાપુર ૫૩ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ અરજીઓ પૈકી કેટલી અરજીઓ 

છેલ્લા બે વર્ષ કે તેિી વધુ સમયિી પડતર છે, અને  

 

 

 (૩) આ અરજીઓને વીજ કનેકશન ક્યાાં સુધીમાાં 

આપવામાાં આવશે? 

  (૩) ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 

પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ વ્યવથિા 

અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાાંકીય 

આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોડાણો આપવાનુ આયોજન 

કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણો 

આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ તબક્કાઓ ઉપરાાંત 

નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઈ તમામ બાબતો ધ્યાને લઈ 

તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવશે. 

--------- 
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૨૭૩ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં િસ્તુરબા પોિણ સહાય યોજના 

* ૨૩૩૪૨ શ્રી મહેિિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
કથતુરબા પોર્ણ સહાય યોજના અન્વયે કેટલી સહાય 
ચુકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) ત્રણ તબક્કામાાં કુલ રૂ.૬૦૦૦/- (અાંકે રૂસ્પયા છ 
હજાર પુરા) ની સહાય ચુકવવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં કેટલા લાભાિીઓને સહાય ચુકવવામાાં 
આવી, 

  (૨)  
િિગ લાભાથીઓ 

તા.૧-૧-૧૮ િી તા.૩૧-૧૨-૧૮ ૧૫૪૫૭ 
તા.૧-૧-૧૯ િી તા.૩૧-૧૨-૧૯ ૨૭૧૬૭ 

િુલ ૪૨૬૨૪   
 (૩) ઉકત ચુકવવામાાં આવેલ સહાય પૈકી કેટલા 
લાભાિીઓને પહેલો, બીજો અને ત્રીજો હપ્તો ચુકવવામાાં 
આવ્યો, અને 

  (૩)  
પ્રથમ હ્તાના 

લાભાથી 
બીર્જ હતાના 

લાભાથી 
ત્રીર્જ હતાના 

લાભાથી 
િુલ 

૧૭૮૦૯ ૧૧૨૪૧ ૧૩૫૭૪ ૪૨૬૨૪  
 (૪) કેટલા લાભાિીઓને ત્રીજો હપ્તો ચુકવવામાાં આવેલ 
નિી, તેના કારણો શાાં છે ?  

  (૪) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૮૯૩ લાભાિીઓને ત્રીજો હ્પ્તો 
ચુકવવાની બાબત વહીવટી પ્રરરયા હેઠળ હોવાિી ચુકવણાં 
કરવામાાં આવેલ નિી.  

--------- 

૨૭૪ 
ર્જમનગર વજલ્લામાાં સ્ત્રી પુરૂિોના િુટુાંબ વનયોજન ઓપરેિન 

* ૨૨૫૫૦ શ્રી પ્રવિણ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર 
સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં સ્ત્રી અને પુરૂર્ોના કુટુાંબ સ્નયોજનના 
કેટલા ઓપરેશન કરવામાાં આવ્યા,   

  (૧) સ્ત્રી નસબાંધીના ૪૬૪૦ અને પુરૂર્ો નસબાંધીના ૦૩ 
એમ કુલ ૪૬૪૩ કુટુાંબ સ્નયોજનના ઓપરેશન કરવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ઓપરેશન કરવા છતાાં બાળકનો 
જન્મ િયો હોય તેવા કેટલા સ્કથસા સરકારના ધ્યાનમાાં આવ્યા, 

  (૨) એકપણ સ્કથસો સરકારના ધ્યાને આવેલ નિી. 

 (૩) સરકાર દ્વારા આવા સ્કથસાઓમાાં અરજદારોને શુાં 
સહાય ચુકવવામાાં આવે છે, અને 

  (૩) નસબાંધી ઓપરેશન સ્નષ્ફળ જવાના સ્કથસાઓમાાં 
સરકારશ્રી તરફિી પ્રસ્ત કેસ દીઠ રૂ.૩૦,૦૦૦/-ની સહાય 
ચુકવવામાાં આવે છે. 

 (૪) આ માટે જવાબદારો સામે શાાં પગલાાં લીધા ?    (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 

૨૭૫ 
દેિભૂવમ-દ્વારિા વજલ્લામાાં રસ્તાઓને રીસરફેસ િરિા બાબત 

* ૨૨૫૫૬ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાસ્ળયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દેવભૂસ્મ-
દ્વારકા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર એમ.ડી.આર. અને ઓ.ડી.આર. 
ગ્રામ્ય રથતાઓ સાત કે તેિી વધુ વર્ષિી રીસરફેસ ન િયા હોય 
તેવા કેટલા રથતાની દરખાથતો સરકારમાાં પડતર છે, 

  (૧) ઉકત સ્થિસ્તએ દેવભૂસ્મ-દ્વારકા સ્જલ્લામાાં સાત કે 
તેિી વધુ વર્ષિી રીસરફેસ ન િયા હોય તેવા રથતા. 

તાલુિો એમ.ડી.આર. ઓ.ડી.આર. િી.આર. 
ખાંભાળીયા ૫ ૨ ૧૦ 
ભાણવડ ૩ ૧ ૭ 
કલ્યાણપુર ૧ ૩ ૧૪ 
દ્વારકા ૧ ૪ ૬ 

 

 (૨) ઉકત દરખાથતો પડતર રહેવાના કારણો શાાં છે, 
અને 

  (૨) અને  (૩)  છેલ્લે ડામર કામ કયાષના વર્ષની સાિે સાિે 
રથતાની સપાટી, ટર ારફકનુાં ભારણ, ભૌગોસ્લક પરરસ્થિસ્ત જવેી 
તાાંસ્ત્રક જરૂરરયાત સ્વગેરેને ધ્યાને લઈ સ્વચારણાાં કરવામાાં 
આવશે.  

 (૩) આ દરખાથતોને ક્યાાં સુધીમાાં માંજૂરી આપવામાાં 
આવશે ?  

 

--------- 
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૨૭૬ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ખાસ અાંગભૂત યોજના હેઠિ િીજ જોડાણ 

* ૨૧૯૩૯ શ્રી ગજને્ગરવસાંહ પરમાર (પ્રાાંસ્તજ) : માનનીય ઊર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં ખાસ અાંગભૂત યોજના હેઠળ કેટલા વીજ 
જોડાણ આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૭૧૫ વીજ જોડાણ આપવામાાં આવ્યા 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ.૪૪.૬૨ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 

૨૭૭ 
જુનાગઢ વજલ્લામાાં પેટા િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૮૫૯ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જુનાગઢ સ્જલ્લામાાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા પેટા કેન્રો 

મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ 
છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૧૯૧ 

હયાત ૨૩૭ 

વધ ૪૬ 
 

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૭૮ 
િચ્છ વજલ્લામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્ગરોની ઘટ 

* ૨૧૮૭૪ શ્રીમતી માલતી મહેશ્વરી (ગાાંધીધામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કચ્છ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતી મુજબ કેટલા સામૂરહક આરોગ્ય કેન્રો 
મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા હયાત છે તેમજ કેટલાની ઘટ 
છે, અને 

  (૧)  

મળવાપાત્ર ૧૭ 

હયાત ૧૬  

  કચ્છ સ્જલ્લામાાં ૩(ત્રણ) સબ ડીથટર ીકટ હોસ્થપટલો 
કાયષસ્ન્વત હોવાિી સામૂરહક આરોગ્ય કેન્રની ઘટ નિી.  

 (૨) ઉક્ત ઘટ પુરી કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન 
છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૭૯ 
ડાાંગ અને િલસાડ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િૃવિવિિયિ િીજ જોડાણ 

* ૨૨૬૪૯ શ્રી માંગિભાઈ ગાવિત (ડાાંગ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડાાંગ અને 
વલસાડ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા  કૃસ્ર્સ્વર્યક વીજજોડાણો 
આપવાના બાકી છે,  

  (૧) અને (૨) પત્રક – અ મુજબ. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજજોડાણો પૈકી કેટલા વીજજોડાણો એક વર્ષ અને બે વર્ષિી 
વધુ સમયિી આપવાના બાકી છે, અને  
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 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩)  ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ 

વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોડાણો આપવાનુ 
આયોજન કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ 
જોડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઇ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવશે.  

પત્રિ –અ  

વજલ્લો તાલુિો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 
આપિાના બાિી િૃવિવિિયિ 

િીજજોડાણો 

એિ િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા  

ડાાંગ આહવા ૨૦૦ ૭૨ ૦ 

વઘઈ ૨૬૩ ૯૯ ૦ 

સુબીર ૯૫ ૬૨ ૦  

વલસાડ વલસાડ ૩૮૧ ૮૦ ૦ 

પારડી ૨૧૨ ૧૦૧ ૦ 

ધરમપુર ૩૦૨ ૧૧૨ ૦ 

કપરાડા ૧૦૯ ૪૮ ૦ 

ઉમરગામ ૬૪ ૨૮ ૦ 

વાપી ૫ ૦ ૦ 

--------- 

૨૮૦ 
અમદાિાદ િહેર અને વજલ્લામાાં ‘‘મા અમૃતમ’’, મા િાવસલ્ય અને આયુષ્માન યોજના 

* ૨૨૮૮૫ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન િેખ (દરરયાપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએે છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર અમદાવાદ શહેર અને સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર 

‘‘મા અમૃતમ,’’ મા વાત્સલ્ય યોજના અને આયુષ્માન 
યોજના અન્વયે કેટલા લાભાિીઓએ સારવાર મેળવી, 

  (૧) અમદાિાદ િહેરઃ 

યોજના ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

મા અમૃતમ યોજના ૧૪,૭૪૪ ૧૬,૩૮૭ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૧,૨૫,૮૧૨ ૧,૮૯,૩૫૪ 

આયુષ્માન યોજના ૮૩ ૧૦,૧૨૩ 

અમદાિાદ વજલ્લોઃ 

યોજના ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

મા અમૃતમ યોજના ૦ ૮૬ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૦ ૫૨૭ 

આયુષ્માન યોજના ૯૮ ૧૯૮૭ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉકત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર 
સ્જલ્લા/શહેરવાર કેટલી રકમ કેટલી હોસ્થપટલને ચૂકવવામાાં 
આવી, 

  (૨) અમદાિાદ િહેરઃ 

યોજના હોવસ્પટલની 

સાંખ્યા 

ચુિિેલ રિમ 

મા અમૃતમ યોજના ૨૦૧૮ ૭૨ ૭,૨૦,૯૮,૧૮૬ 

૨૦૧૯ ૭૨ ૧૩,૧૬,૫૨,૧૭૦ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૨૦૧૮ ૮૧ ૩૪,૭૩,૪૪,૯૮૩ 

૨૦૧૯ ૮૧ ૭૮,૨૮,૪૯,૭૩૭ 

આયુષ્માન યોજના ૨૦૧૮ ૮૬ ૧૬,૨૪,૪૦૫ 

૨૦૧૯ ૮૬ ૧૬,૩૬,૯૬,૫૨૮  
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અમદાિાદ વજલ્લો 
યોજના હોવસ્પટલની 

સાંખ્યા 
ચુિિેલ રિમ 

મા અમૃતમ યોજના ૨૦૧૮ ૦૮ ૦ 

૨૦૧૯ ૦૮ ૨,૬૧,૯૦૦ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૨૦૧૮ ૧૨ ૦ 

૨૦૧૯ ૧૨ ૩૧,૨૫,૮૨૪ 

આયુષ્માન યોજના ૨૦૧૮ ૨૯ ૧૨,૧૬,૧૨૫ 

૨૦૧૯ ૨૯ ૩,૧૮,૦૧,૧૧૧  
 (૩) ઉકત યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોસ્થપટલ 
લાભાિીઓને સમયસર અને પૂરતી સારવાર આપતી ન 
હોવાની ફરરયાદિી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અને 

  (૩) હા, જી. 

 (૪) જો હા, તો આવી કઈ હોસ્થપટલો સામે શી કાયષવાહી 
કરી ? 

  (૪) પત્રક-૧ ના કોલમ-૫ મુજબ છે. 

પત્રિ-૧  
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
ક્રમ દદીનુાં નામ હોવસ્પટલનુાં નામ ફરીયાદ/િારણો લીધેલ પગલાાં/ િરેલ િાયગિાહી 
૧ ઈશ્વરભાઈ તલજીભાઈ 

દેસાઈ 
શેસ્લ્બ હોસ્થપટલ, 
નરોડા, અમદાવાદ 

સારવાર માટે હોસ્થપટલે લીધેલ 
પૈસા બાબત 

થટેપ-૧ નોટીસ હોસ્થપટલને આપેલ છે.  
તદ્દઉપરાાંત આ કેસ ડી.જી.આર. સી. 
મીટીંગમાાં લેવાયેલ સ્નણષય અનુસાર 
હોસ્થપટલે દદીને પૈસા પરત કરેલ છે.  

૨ કાન્તાબેન ઠક્કર 
(ફરીયાદ કતાષ- 
ડાહ્યાભાઈ ઠક્કર) 

થટલીંગ હોસ્થપટલ, 
અમદાવાદ 

હોસ્થપટલ દ્વારા રૂ.૧,૩૦,૭૫૦ 
લેવા બાબત. 

હોસ્થપટલ તિા રફલ્ડ વેરીફીકેશન કરાવેલ 
જમેાાં માલુમ િયુાં કે  દદીને તા.૨૩/૩/ 
૨૦૧૯ના રોજ બાયપાસ સજષરી િયેલ છે. 
પરાંતુ તા.૧/૪/ ૨૦૧૯ના રોજ દદી 
Gastric issue (પાછલી માાંદગી સાિે કોઈ 
સહસાંબાંધ નિી) ના લીધે હોસ્થપટલમાાં દાખલ 
િયેલ. પરાંતુ હોસ્થપટલ આ સારવાર માટે 
યોજના અાંતગષત જોડાયેલ ન હોવાિી દદીને 
પ્રાઈવેટ દદી તરીકે સારવાર આપીને તેની 
પાસેિી પૈસા આ સારવાર માટે લીધેલ છે. 

૩ શરદકુમાર મહેતા ન્યુરો-૧ હોસ્થપટલ 
અમદાવાદ 

યોજના અાંતગષત સારવાર ન 
મળવા બાબત 

હોસ્થપટલે કલથટર-૬ (ન્યુરો) માટે 
યોજનામાાંિી સ્નકળવા માટે તા.૩/૧૧/૧૮ 
ના રોજ અરજી કરેલ અને દદી તા.૧૦/૧/ 
૨૦૧૯ના રોજ ન્યુરોની સારવાર માટે દાખલ 
િયેલ. તેિી હોસ્થપટલે યોજના અાંતગષત દદીને 
સારવાર આપવાની ના પાડેલ છે, અને દદીને 
પ્રાઈવેટ દદી તરીકે ગણેલ. તેમ છતાાં આ 
કેસની આગળની કાયષવાહી માટે મોકલેલ છે.  
થટેટ હેલ્િ એજન્સી દ્વારા કલથટર-૬ (ન્યુરો) 
એ સમયગાળામાાં મા યોજનામાાંિી સ્નકળવા 
માટે સ્નણષય આપેલ ન હતો. 

૪ ભગવતીબેન મહેશ્વરી 
(ફરીયાદ કતાષ-
મેઘરજભાઈ મહેશ્વરી) 

નારાયણા 
મસ્લ્ટથપેશીયાલીટી 
હોસ્થપટલ, 
અમદાવાદ 

હોસ્થપટલે મા કાડષ  અાંતગષત 
સારવાર ન આપવા તિા 
રૂ.૧,૮૩,૦૦૦ સારવાર અિે 
લીધેલ બાબત. 

તપાસ દરમ્યાન હોસ્થપટલ દ્વારા જણાવ્યા 
પ્રમાણે દદી પ્રાઈવેટ દદી તરીકે દાખલ િયેલ 
તિા થપેશીયલ રૂમ, થપેશીયલ નસીંગ સસ્વષસ 
લીધેલ. જ ે યોજના અાંતગષત આવતુાં નિી. 
હોસ્થપટલે દદી દ્વારા સહી કરેલ સાંમત્રીપત્રકમાાં 
દદી પાસે મા કાડષ  નિી તેવુાં દદીના સગા દ્વારા 
બતાવેલ છે તિા એ સાંમતીપત્રક  એજન્સીમાાં 
જમા કરાવેલ છે. 
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
ક્રમ દદીનુાં નામ હોવસ્પટલનુાં નામ ફરીયાદ/િારણો લીધેલ પગલાાં/ િરેલ િાયગિાહી 
૫ ગાંભીરભાઈ સોલાંકી નારાયણા 

મસ્લ્ટથપેશીયાલીટી 
હોસ્થપટલ, 
અમદાવાદ 

હોસ્થપટલે મા કાડષ  અાંતગષત 
સારવાર ન આપવા બાબત 

હોસ્થપટલ તપાસ દરમ્યાન જાણવા મળુ્ાં કે 
આ દદી જાન્યુઆરી-૨૦૧૬ માાં ઈમરજન્સી 
સારવાર માટે હોસ્થપટલમાાં આવેલ તે દરમ્યાન 
દદીએ મા કાડષ  સ્કઓથક ઉપર બતાવેલ ન હતુાં. 
તેવી ખાતરી હોસ્થપટલે આપેલ છે અને દદીએ 
પણ ૩ વર્ષ સુધી ફરરયાદ કરેલ ન હતી અને 
આ ફરરયાદ ૩ વર્ષ પછી તા.૫/૮/૨૦૧૯         
ના રોજ ગવષમેન્ટમાાં કરેલ છે. સારવાર 
દરમ્યાન મા કાડષ  બતાવેલ ન હોવાિી પૈસા 
પરત મળવાપાત્ર નિી. 

૬ જ્યાંતીલાલ સ્વઠ્ઠલદાસ થવયાંભુ હોસ્થપટલ 
અમદાવાદ 

મા કાડષ  અાંતગષત હોસ્થપટલે 
સારવાર ન આપવા અને દદી 
પાસેિી ઓપરેશનના પૈસા વસુલ 
કરવા બાબત. 

થટેપ-૧ નોટીસ હોસ્થપટલને આપેલ અને 
હોસ્થપટલે દદીને પૈસા પરત કરેલ છે. 

૭ દેવજીભાઈ પ્રજાપસ્ત સેન્ટરલ યુનાઈટેડ 
હોસ્થપટલ અમદાવાદ 

મા કાડષ  અાંતગષત સારવાર ન 
આપવા બાબત 

તપાસ દરમ્યાન માલુમ િયેલ કે દદી 
તા.૭/૧૦/ ૨૦૧૮ના રોજ દાખલ િયેલ 
અને હોસ્થપટલ આ સમયગાળા દરમ્યાન મા 
યોજના સાિે જોડાયેલ ન હતી. હોસ્થપટલ 
તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૮ના  રોજ યોજના સાિે 
જોડાયેલ છે. 

૮ સરફરાજ સ્સન્ધી નારાયણા 
મસ્લ્ટથપેશીયાલીટી 
હોસ્થપટલ, 
અમદાવાદ 

મા કાડષ  અાંતગષત સારવાર ન 
આપવા બાબત 

દદી પોતે તા.૨૫/૬/૨૦૧૯ના રોજ યોજના 
અાંતગષત હોસ્થપટલમાાં સારવાર લીધેલ છે અને 
દદીને કોઈ ફરીયાદ નિી તેવુાં ફોન પરની 
વાતચીત દરમ્યાન ખાતરી આપેલ છે. 

૯ જીવીબેન જીવાભાઈ 
મકવાણા 

આયાત 
મસ્લ્ટથપેશીયાલીટી 
હોસ્થપટલ  

જમવાનુાં ના આપવા બાબત હોસ્થપટલ તપાસ દરસ્મયાન જાણવા મળુ્ાં કે 
હોસ્થપટલના થટાફની બેદરકારીિી જમવાના 
રૂસ્પયા ચૂકવવાના રહી ગયા હતા. જનેી જાણ 
િતાાં તા.૬/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ રૂસ્પયા 
ચૂકવ્યા છે તેની કબૂલાત દદીએ કરેલ છે. 

--------- 

૨૮૧ 
માણસા તાલુિાના રસ્તાઓને રીસરફેિ િરિા બાબત 

* ૨૨૫૧૪ શ્રી સુરેિિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગાાંધીનગર 

સ્જલ્લાના માણસા તાલુકાના ૭ વર્ષિી રીસરફેસ ન િયા હોઈ 
તેવા કેટલા રથતાઓને રીસરફેસ કરવા માટેની 
દરખાથત/માાંગણી સરકારમાાં પડતર છે, 

  (૧), (૨) (૩) અને (૪) ૪ રથતાઓની દરખાથત મળેલ 

છે. જ ે રથતાઓની તાાંસ્ત્રક જરૂરરયાત, આાંતરરક અગ્રતા તિા 
નાણાકીય ઉપલબ્ધતા ધ્યાને લઈ સ્વચારવામાાં આવશે.   

 (૨) તે પૈકી કેટલા રથતાની માાંગણી/દરખાથત બે વર્ષ 
કરતાાં વધુ સમયિી પડતર છે, 

 

 (૩) ઉક્ત દરખાથત/માાંગણી પડતર રહેવાના કારણો 
શા છે, અને 

 

 (૪) ઉક્ત દરખાથત/માાંગણીઓ અન્વયેના રથતાઓ 
કયા સુધીમાાં માંજૂર કરવામાાં આવશે? 

 

--------- 
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૨૮૨ 
પેટર ોલ-ડીઝલનો જીએસટીના માિખામાાં સમાિેિ 

* ૨૨૬૧૦ શ્રી િાિાભાઈ ડાભી (કપડવાંજ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
પેટર ોલ-ડીઝલનો જીએસટીનાાં  માળખામાાં સમાવેશ કરવા 
જીએસટી કાઉન્સીલ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, 
અને 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો હા, તો ક્યારે રજૂઆત કરવામાાં આવેલ છે?   (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 

૨૮૩ 
મહેસાણાથી બહુચરાજી જતા વબસ્માર રસ્તાઓ બાબત 

* ૨૨૪૯૭ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણાિી 
બહુચરાજી જતા રથતા સ્બથમાર હાલતમાાં છે તે હકીકત સાચી 
છે, અને 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ રથતા કયાાં સુધીમાાં 
રીસરફેશ કરી વાહનવ્યવહાર લાયક બનાવવામાાં આવશે? 

  (૨) મહેસાણા-બલોલ-કાલરી-બહુચરાજી રથતાની 
અમુક લાંબાઈમાાં નુકશાન િયેલ જમેાાં ડામર પેચવકષ  તિા ડામર 
પટ્ટાની (રીસરફેસની) કામગીરી ઇજારદાર પાસે તેમના ખચે 
કરાવવામાાં આવેલ. 

--------- 

૨૮૪ 
બગોદરા થી ધોિિા રોડને ચારમાગીય િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૦૮ શ્રી વિરેન્ગરવસાંહ ર્જડેર્જ (માાંડવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના બગોદરા િી ધોળકા રોડને ચારમાગીય કરવાનુાં 
આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત  સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ.૫૧૭૫.૦૦ લાખ 

--------- 

૨૮૫ 
અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લાઓમાાં રસ્તાઓના િામોની માંજૂરી 

* ૨૨૫૧૭ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (સ્વરમગામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર અમદાવાદ અને ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં રાજ્ય હથતક 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં રાજ્ય 
સ્વભાગમાાં અમદાવાદ અને ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં નવા રથતાઓ 
તેમજ સમારકામ વાળા રથતાઓ 
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સ્વભાગના કેટલા રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓના 
સમારકામ કરવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

વજલ્લો િિગ િામો માંજૂર પૂણગ પ્રગવત િરૂ ન 
થયેલ 
(બાિી 
િામ) 

અમદાવાદ 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ - - - - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૫ ૪ ૧ - 

ગાાંધીનગર 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૫ ૧ ૪ - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૭ - - ૭ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પૂણષ 
િયુાં, 

  

 (૩) તે પૈકી કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને 

 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ કયાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી પ્રરરયા પૂણષ કરી બનતી 
ત્વરાિી. 

--------- 

૨૮૬ 
ર્જમનગર એમ.પી.િાહ મેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૧૯૦૨ શ્રી િાંભુજી ઠાિોર (ગાાંધીનગર-દસ્ક્ષણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ એમ.પી.શાહ 
મેડીકલ કોલેજ, જામનગરનુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુ મહેકમ માંજૂર 
િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ એમ.પી.શાહ 
મેડીકલ કોલેજ, જામનગરનુાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમની 
સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજૂર 

વગષ-૧ ૨૩૭ 

વગષ-૨ ૯૯ 

વગષ-૩ ૧૮૫ 

વગષ-૪ ૧૭૭ 

િુલ ૬૯૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૧૯૦ ૪૭ 

વગષ-૨ ૪૬ ૫૩ 

વગષ-૩ ૧૧૮ ૬૭ 

વગષ-૪ ૧૭૭ ૦૦ 

િુલ ૫૩૧ ૧૬૭  

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે, ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 
લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ ભરવામાાં 
આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 
અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 
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૨૮૭ 
લાડોલથી િહીપુર િાયા જાંત્રાલ રસ્તાને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૨૮ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લાના લાડોલિી કહીપુર વાયા જાંત્રાલ રથતાને પહોળો 
કરવાનુાં કોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ. ૧૪૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 

૨૮૮ 
ગાાંધીનગર અને મહેસાણા વજલ્લામાાં નમગદા િેનાલમાાં પડેલ ગાબડા અને ભાંગાણ 

* ૨૩૨૨૫ શ્રી બિદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમષદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગાાંધીનગર 

અને મહેસાણા સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર નમષદા 
કેનાલમાાં ગાબડા પડવાના, તુટવાના કે ભાંગાણ પડવાના 
કેટલા બનાવો બન્યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર ગાાંધીનગર અને મહેસાણા સ્જલ્લામાાં નીચે મુજબની 
કેનાલોમાાં જુદા જુદા થિળોએ ગાબડા પડવાના, તુટવાના કે 
ભાંગાણ પડવાના બનાવો બન્યા છે. 

િિગ ગાાંધીનગર મહેસાણા િુલ 

૨૦૧૮ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૯ ૦ ૨ ૨ 

િુલ ૦ ૨ ૨ 
 

 (૨) ઉક્ત બનાવો બનવાના મુખ્ય કારણો શાાં છે, અને   (૨) ઉક્ત કેનાલો તુટવાના મુખ્ય કારણોમાાં સાયફનના 

કૂવામાાં લીલ (શેવાળ) ભરાવાના કારણે કેનાલ ઉભરાઈ જવાિી 
અને માટીના પાળામાાં પાઇપીંગ િવાિી છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ બનાવો અાંગે જવાબદારો સામે 
શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) ઉક્ત કેનાલો તુટવાના બનાવોમાાં કોઈની સીધી 
જવાબદારી િતી ન હોઈ, કાયષવાહી કરવાનો પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો 
નિી. 

--------- 

૨૮૯ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં રસ્તાઓને સમારિામ િરિાની માંજૂરી 

* ૨૨૫૦૫ શ્રી રાજને્ગરવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
સ્જલ્લામાાં માગષ અને મકાન (પાંચાયત)ના કેટલા રથતાઓ નવા 
અને કેટલા રથતાઓના સમારકામ કરવાની માંજુરી છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર આપવામાાં આવી, 

  (૧), (૨) અને (૩) વર્ષવાર પાંચાયત પ્રભાગના 
રથતાઓની સ્વગત 
  

વજલ્લોઃ અરિલ્લી 

િિગ પ્રિાર માંજૂર પૂણગ પ્રગવત હિે િરૂ 

થનાર 

૨૦૧૮ 
નવા ૧૨ ૨ ૯ ૧ 

સમારકામ ૪૩ ૧૯ ૨૩ ૧ 

૨૦૧૯ 
નવા ૨૭ - - ૨૭ 

સમારકામ ૧૦ - ૧ ૯ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પુણષ 
િયુ, 
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 (૩) કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા રથતાનુાં કામ 
ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને 

 

 (૪) કામ ચાલુ ન કરવાના શા કારણો છે, અને ઉકત 
બાકી કામ ક્યાાં સુધીમાાં પુણષ કરવામાાં આવશે?  
  

  (૪) શરૂ ન િયેલ ૩૮ રથતાના કામો વહીવટી પ્રરરયાના 
કારણે અને પ્રગસ્ત હેઠળના કામો બનતી ત્વરાએ પૂણષ કરવામાાં 
આવશે. 

--------- 

૨૯૦ 
બોડગ-િોપોરેિનમાાં ખોટ અને આિિ 

* ૨૨૫૯૮ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ષમાાં વર્ષવાર નાણા સ્વભાગના તાબા હેઠળ કયા 

બોડષ-કોપોરેશન આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નાણા સ્વભાગ 
હેઠળ બે બોડષ  કોપોરેશન આવેલ છે. ગુજરાત  થટેટ 

ફાઈનાસ્ન્સયલ સસ્વષસ સ્લમીટેડ, અમદાવાદ અને ગુજરાત થટેટ 
ઈન્વેથટમેન્ટ સ્લ., અમદાવાદ. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બોડષ-કોપોરેશનવાર કેટલી 
રકમની ખોટ અને કેટલી રકમની આવક િઈ, અને 

  (૨) છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષ દરસ્મયાન ઉપરોક્ત બન્ને 
બોડષ-કોપોરેશન દ્વારા નફો કરવામાાં આવેલ છે. બને્ન બોડષ-
કોપોરેશનની વર્ષવાર આવકની સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 

બોડગ-
િોપોરેિનનુાં નામ 

નાણાિીય િિગની આિિની રિમ 
રૂ.(િરોડમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

ગુજરાત થટેટ 
ફાઈનાસ્ન્સયલ 
સસ્વષસ સ્લ. 

૨૨૧૫.૧૧ ૩૦૩૯.૦૯ 

ગુજરાત થટેટ 

ઈન્વેથટમેન્ટ સ્લ. 
૧૬૮. ૧૫ ૨૬૨.૯૫ 

 
 (૩) બોડષ-કોપોરેશનની ખોટ ઘટાડવા શુાં પગલાાં 
લીધાાં? 

  (૩) ઉપરોક્ત બન્ને બોડષ-કોપોરેશન નફો કરે છે. આિી 
પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૯૧ 
ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ વજલ્લાઓમાાં રસ્તાઓના િામની માંજૂરી 

* ૨૨૫૭૧ શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ગીર સોમનાિ અને જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં સ્વભાગ હથતક 
કેટલા રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓના સમારકામ કરવાની 
માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

  (૧), (૨)  અને (૩)  ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ગીર 
સોમનાિ અને જૂનાગઢ સ્જલ્લાઓમાાં નવા રથતાઓ તેમજ સમાર 
કામ વાળા રથતાઓ. 

વજલ્લો િિગ િામો માંજુર પૂણગ પ્રગવત િરૂ ન થયેલ 
(બાિી િામ) 

ગીર 

સોમનાિ 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા ૧ ૧ - - 

સમારકામ ૯ ૯ - - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા ૨૦ - ૪ ૧૬ 

સમારકામ ૩૪ ૧ ૨ ૩૧ 

જૂનાગઢ 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા ૪ - ૩ ૧ 

સમારકામ ૨૨ ૧૫ ૩ ૪ 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા ૨૮ - - ૨૮ 

સમારકામ ૩૭ ૭ ૬ ૨૪ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પૂણષ 
િયુાં, 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને 

 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી પ્રરરયા પૂણષ કરી બનતી 
ત્વરાિી. 

--------- 
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૨૯૨ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િૃવિવિિયિ િીજજોડાણો 

* ૨૨૬૨૫ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 
સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા ખેડૂતોએ કૃસ્ર્સ્વર્યક 
વીજજોડાણ અને સૌર ઉજાષ જોડાણો મેળવવા માટે માાંગણી 
કરી, 

  (૧)  

િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણો સૌર ઉર્જગ જોડાણો 

૫૭૪૩ ૦  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માાંગણી અન્વયે કેટલા 
ખેડૂતોને ક્યા પ્રકારના જોડાણો આપવામાાં આવ્યા,  

  (૨) ૯૭૮ કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા 
જ્યારે, સૌર ઉજાષ જોડાણો માટે એકપણ અરજી મળેલ ન હોઈ, પ્રશ્ર્ન 
ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલા ખેડૂતોને ટી.સી. અને મીટરોના 

અભાવે વીજજોડાણ આપવાના ક્યારિી બાકી છે, અને  

  (૩) ટી.સી. અને મીટરોના અભાવે, એકપણ વીજ જોડાણ 

આપવાના બાકી નિી. 
 (૪) બાકી રહેલા જોડાણો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશે ?  

  (૪) ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ વ્યવથિા 
અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાાંકીય 
આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોડાણો આપવાનુ આયોજન 

કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ, ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણો 
આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ તબક્કાઓ ઉપરાાંત 
નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઈ તમામ બાબતો ધ્યાને લઈ 
તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવતો હોય છે. 

--------- 

૨૯૩ 
લાડોલથી િહીપુર િાયા જાંત્રાલ રસ્તાને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૨૭ શ્રી િરિનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લાના લાડોલિી કહીપુર વાયા જાંત્રાલ રથતાને પહોળો 
કરવાનુાં કોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ.૧૪૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૯૪ 
ભરૂચ અને  પોરબાંદર વજલ્લામાાં સ્િાઈનફ્લ,ુ મેલેરીયા, ડેન્ગગ્યુ, ચીિનગુનીયા અને િોંગોફીિરના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૨૬૩૭ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ભરૂચ અને પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં થવાઈન ફ્લુ, મેલેરરયા, 
ડેન્ગ્ય,ુ સ્ચકનગુસ્નયા, કોંગો ફીવરના કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નીચે મુજબના 
દદીઓ નોંધાયા. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, કેટલા 
વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને  

  (૨) તે પૈકી થવાઈન ફલુ રોગના કારણે વર્ષ ૨૦૧૮ માાં 
પોરબાંદરમાાં એક વ્યસ્કતનુાં મૃત્યુ તિા વર્ષ ૨૦૧૯ દરમ્યાન 
ભરૂચમાાં ૪ તિા પોરબાંદરના છાાંયા શહેરમાાં ૧ અને સ્જલ્લામાાં 
કુલ ૬ લોકોના મૃત્યુ િયા. 
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 (૩) ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા સરકારે શી 
કાયષવાહી કરી? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 ડેન્ગ્ય,ુ મેલેરરયા, સ્ચકનગુસ્નયા તિા કોંગો ફીવરને 
સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા ફીવર સવેલન્સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જાંતુનાશક દવા છાંટકાવ કામગીરી, ઈન્ડોર 
ફોગીંગ કામગીરી અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ પ્રવૃસ્િ જવેી 
સ્વસ્વધ કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

 થવાઈન ફ્લુ અાંતગષત તમામ સરકારી સાંથિાઓમાાં 
થરીંનીંગ અને દવા મફત પુરી પાડવામાાં આવે છે. જ્યાાં 
થવાઈન ફ્લુના કેસ નોંધાય છે તેની નજીકની 
હોસ્થપટલમાાં આઈસોલેશન વોડષ  પણ ઉભો કરવામાાં 
આવે છે. 

 કોંગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન સ્વભાગ સાિે 
સાંકલન કરી પશુઓમાાં ઈતરડી નાશક કામગીરી હાિ 
ધરવામાાં આવે છે. 

િહેરનુાં નામ 

ભરૂચ (૧/૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮) ભરૂચ (૧/૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

ભરૂચ ૧ ૩૬ ૨૧ ૧ ૦ ૮ ૧૮ ૧૨૬ ૦ ૦ 

અાંકલેશ્વર ૧ ૩ ૨ ૧ ૦ ૧૬ ૦ ૮ ૦ ૦ 

જાંબુસર ૧ ૮ ૧ ૦ ૦ ૦ ૮ ૨ ૧ ૦ 

આમોદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

સ્જલ્લા કુલ 
(ગ્રામ્ય+શહેર) 

૧૨ ૧૭૭ ૪૭ ૬ ૦ ૫૫ ૧૮૮ ૨૨૦ ૪ ૦ 

િહેરનુાં નામ 
પોરબાંદર (૧/૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮) પોરબાંદર (૧/૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

પોરબાંદર ૪ ૧૨ ૭ ૦ ૦ ૮ ૯ ૫૧ ૦ ૦ 

રાણાવાવ ૦ ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૪ ૪ ૦ ૦ 

કુસ્તયાણા ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ 

છાાંયા ૩ ૮ ૪ ૧ ૦ ૮ ૫ ૧૯ ૦ ૦ 

સ્જલ્લા કુલ 
(ગ્રામ્ય+શહેર) 

૧૨ ૮૦ ૨૦ ૫ ૦ ૩૨ ૪૫ ૧૧૬ ૦ ૦ 

--------- 

૨૯૫ 
રાજિોટ અને  પોરબાંદર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િૃવિવિિયિ િીજ જોડાણ 

* ૨૨૫૪૭ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ અને 
પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા  કૃસ્ર્સ્વર્યક વીજજોડાણો 
આપવાના બાકી છે,  

  (૧) અને (૨) સ્વગતો પત્રક – અ મુજબ. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજજોડાણો પૈકી કેટલા વીજજોડાણો એક વર્ષ અને બે વર્ષિી 
વધુ સમયિી આપવાના બાકી છે, અને  

 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩)  ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ 
વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
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નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોડાણો આપવાનુ 
આયોજન કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ, ખેતી સ્વર્યક વીજ 

જોડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઇ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવતો હોય 
છે. 

પત્રિ –અ  

વજલ્લો તાલુિો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 
આપિાના બાિી િૃવિવિિયિ 

િીજજોડાણો 

એિ િિગથી િધુ પણ બે િિગ 
સુધીની પડતર અરજીઓની 

સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા  

 
 
 
 
 

રાજકોટ 

ધોરાજી ૭૯ ૦ ૦ 

ગોંડલ ૪૮૧ ૦ ૦ 

જામકાંડોરણા ૧૬૪ ૦ ૦ 

જસદણ ૯૩૭ ૦ ૦ 

વીંસ્છયા ૮૦૦ ૦ ૦ 

જતેપુર ૩૧૧ ૦ ૦ 

કોટડા ૧૪૦ ૦ ૦ 

લોસ્ધકા ૭૩ ૦ ૦ 

પડધરી ૪૬૭ ૦ ૦ 

રાજકોટ ૬૧૪ ૦ ૦ 

ઉપલેટા ૨૪૯ ૦ ૦ 

પોરબાંદર 

કુસ્તયાણા ૨૭૨ ૧૧ ૦ 

પોરબાંદર ૯૩૧ ૧૧ ૦ 

રાણાવાવ ૩૫૫ ૪૦ ૦ 

--------- 

૨૯૬ 
સાબરિાાંઠા અને  અરિલ્લી વજલ્લામાાં સ્િાઈનફ્લ,ુ મેલેરીયા, ડેન્ગગ્યુ, ચીિનગુનીયા અને િોંગોફીિરના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૨૫૦૩ ડૉ.અવનલ જોવિયારા (સ્ભલોડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર સાબરકાાંઠા અને અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર/ 
શહેરવાર થવાઈન ફ્લુ, મેલેરરયા, ડેન્ગ્ય,ુ સ્ચકનગુસ્નયા, કોંગો 
ફીવરના કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નીચે મુજબના 
દદીઓ નોંધાયા. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર/ 
શહેરવાર કેટલા વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને  

  (૨) તે પૈકી થવાઈન ફલુ રોગના કારણે વર્ષ-૨૦૧૮ માાં 
અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં ૩ વ્યસ્કતના મૃત્યુ તિા વર્ષ-૨૦૧૯માાં 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં એક વ્યસ્કતનુાં મૃત્યુ િયેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા સરકારે શી 
કાયષવાહી કરી? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 ડેન્ગ્ય,ુ મેલેરરયા, સ્ચકનગુસ્નયા તિા કોંગો ફીવરને 
સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા ફીવર સવેલન્સ, પોરાનાશક કામગીરી, 
જાંતુનાશક દવા છાંટકાવ કામગીરી, ઈન્ડોર ફોગીંગ કામગીરી 
અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ પ્રવૃસ્િ જવેી સ્વસ્વધ કામગીરી હાિ 
ધરવામાાં આવે છે. 
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 થવાઈન ફ્લુ અાંતગષત તમામ સરકારી સાંથિાઓમાાં થરીનીંગ 
અને દવા મફત પુરી પાડવામાાં આવે છે. જ્યાાં થવાઈન ફ્લુના 

કેસ નોંધાય છે તેની નજીકની હોસ્થપટલમાાં આઈસોલેશન 
વોડષ  પણ ઉભો કરવામાાં આવે છે. 

 કોંગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન સ્વભાગ સાિે સાંકલન 
કરી પશુઓમાાં ઈતરડી નાશક કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવે 
છે. 

િહેરનુાં નામ 

સાબરિાાંઠા (૧/૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮) સાબરિાાંઠા (૧/૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

ખેડબ્રહ્મા ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૪ ૦ ૦ ૦ 

ઈડર ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૩ ૪ ૨ ૦ ૦ 

વડાલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

પ્રાાંસ્તજ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૧ ૧ ૦ ૦ 

તલોદ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૧ ૦ ૨ ૦ ૦ 

રહાંમતનગર ૯ ૧૧ ૧૦ ૦ ૦ ૩૩ ૧૧ ૫૫ ૦ ૦ 

વજલ્લા િુલ 
(ગ્રામ્ય+િહેર) 

૫૪ ૩૬૧ ૩૯ ૫ ૦ ૧૮૪ ૨૩૦ ૧૧૭ ૨ ૦ 

િહેરનુાં નામ 
અરિલ્લી (૧/૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮) અરિલ્લી (૧/૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

મોડાસા ૪ ૨ ૨૫ ૦ ૦ ૪ ૨ ૨૨ ૦ ૦ 

બાયડ ૩ ૩ ૨ ૦ ૦ ૨ ૦ ૩ ૦ ૦ 

વજલ્લા િુલ 
(ગ્રામ્ય+િહેર) 

૨૬ ૯૩ ૮૪ ૦ ૦ ૪૧ ૫૩ ૯૭ ૧ ૦ 

--------- 

૨૯૭ 
િલસાડ અને ડાાંગ વજલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, િેટ અને જી.એસ.ટી. ની િસૂલાત 

* ૨૨૬૫૨ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ અને 
ડાાંગ સ્જલ્લામાાં સેલ્સટેકસ, વેટ કે જીએસટી અન્વયે રૂ.૧૦ લાખ 
કે તેિી વધુ રકમ વસૂલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા ઔદ્યોસ્ગક 
ગૃહો કે વ્યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  

અ.નાં. વજલ્લો એિમ 

૧ વલસાડ ૩૭૯ 

૨ ડાાંગ ૮ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઔદ્યોસ્ગક એકમો કે 
વ્યાપારી ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી 
છે, અને 

  (૨)  

અ.નાં. વજલ્લો એિમ િસુલિાની બાિી રિમ 
(રૂ.િરોડમાાં) 

૧ વલસાડ ૨૮૮૯ ૯૯૩.૮૧ 

૨ ડાાંગ ૩૬ ૬.૦૭   

 (૩) ઉક્ત એકમો સમયસર વેરો ચુકવતા ન હોય તો 
તેવા કેટલા એકમો સામે ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શુાં 
પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઈ 
હુકમ સ્સવાયના, વલસાડ સ્જલ્લામાાં ૨૭૭૬ એકમોમાાં તિા ડાાંગ 
સ્જલ્લામાાં ૩૫ એકમોમાાં ગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત 
મુલ્યવસ્ધષત કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તિા જમીન 
મહેસુલ કાયદા અન્વયે પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે.  
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--------- 

૨૯૮ 
અમદાિાદ-ઈન્ગદોર નેિનલ હાઈિેને સ્ટેટ હાઈિેમાાં રૂપાાંતરીત િરિાની િામગીરી 

* ૨૨૬૨૨ શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ-
ઈન્દોર નેશનલ હાઈવેિી કતવારાિી ભીટોડી-સીમળીયા ખુદષ 
ગાાંગરડા-ઝરી બુઝગષ ગરડી-મોહનખોબ િઈ મધ્યપ્રદેશ સીમા 
પ્રારાંભ બોડષ ર બેરીયર નેશનલ હાઈવે-૫૬ ને જોઈન્ટ કરી થટેટ 
હાઈવેમાાં રૂપાાંતરરત કરવાની કામગીરી ક્યા તબકે્ક છે,  અને 

  (૧) અને  (૨)  હાલમાાં કોઈ આયોજન ન હોઈ પ્રશ્ર્ન 
ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કામગીરી કેટલા ખચે ક્યાાં સુધીમાાં 
પૂણષ કરવામાાં આવશે ?  

 

--------- 

૨૯૯ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િૃવિવિિયિ િીજ જોડાણ 

* ૨૨૪૯૦ શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ અને 
મહેસાણા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા  કૃસ્ર્સ્વર્યક વીજ 
જોડાણો આપવાના બાકી છે,  

  (૧) અને (૨) પત્રક – અ મુજબ. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજજોડાણો પૈકી કેટલા વીજજોડાણો એક વર્ષ અને બે વર્ષિી 
વધુ સમયિી આપવાના બાકી છે, અને  

 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩)  ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ 
વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોડાણો આપવાનુ 
આયોજન કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ, ખેતી સ્વર્યક વીજ 
જોડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઇ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવશે.  

પત્રિ –અ  

વજલ્લો તાલુિો 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 

આપિાના બાિી િૃવિવિિયિ 
િીજજોડાણો 

એિ િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

પાટણ 

ચાણથમા ૨૯૪ ૧૫૩ ૦ 

હારીજ ૭૯૩ ૩૭૩ ૦ 

પાટણ ૨૮૬ ૧૦૧ ૦ 

રાધનપુર ૮૧૦ ૩૩૪ ૦ 

સમી ૫૧૦ ૨૧૮ ૦ 

શાંખેશ્વર ૩૯૪ ૧૨૮ ૦ 

સાાંતલપુર ૪૩૫ ૨૩૫ ૦ 

સરથવતી ૪૧૫ ૧૮૨ ૦ 
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વજલ્લો તાલુિો 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 

આપિાના બાિી િૃવિવિિયિ 
િીજજોડાણો 

એિ િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

સ્સધ્ધપુર ૧૮૩ ૫૯ ૧ 

મહેસાણા 

બેચરાજી ૨૦૯ ૬૬ ૦ 

ગોજારીયા ૪૮ ૫ ૦ 

જોટાણા ૪૨ ૧૨ ૦ 

કડી ૩૬૨ ૮૯ ૦ 

ખેરાલુ ૪૧૬ ૧૧૨ ૦ 

મહેસાણા ૧૯૬ ૬૩ ૦ 

સતલાસણા ૨૨૪ ૫૨ ૦ 

ઉંઝા ૧૮૫ ૮૧ ૦ 

સ્વજાપુર ૩૩૬ ૭૭ ૦ 

સ્વસનગર ૨૩૭ ૩૭ ૦ 

વડનગર ૮૪ ૦ ૦  

--------- 

૩૦૦ 
ગીર સોમનાથ અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં સ્િાઈનફ્લુ, મેલેરીયા, ડેન્ગગ્યુ, ચીિનગુનીયા અને િોંગોફીિરના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૨૫૬૮ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ગીર સોમનાિ અને દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં થવાઈન 
ફ્લુ, મેલેરરયા, ડેન્ગ્યુ, સ્ચકનગુસ્નયા, કોંગો ફીવરના કેટલા 
કેસો નોંધાયા, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નીચે મુજબના 
દદીઓ નોંધાયા. 

િિગ ગીર સોમનાથ વજલ્લો 

સ્િાઈન 
ફ્લુ 

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

૧/૧/૧૮ િી 

૩૧/૧૨/૧૮ 

૧૩ ૧૯૬ ૨૫ ૧૩ ૦ 

૧/૧/૧૯ િી 

૩૧/૧૨/૧૯ 

૨૪ ૧૫૯ ૯૯ ૫ ૦ 

 
િિગ દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લો 

સ્િાઈન 

ફ્લુ 

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 

ગુવનયા 

િોંગો 

ફીિર 

૧/૧/૧૮ િી 
૩૧/૧૨/૧૮ 

૩ ૮૦ ૬૨ ૧ ૦ 

૧/૧/૧૯ િી 

૩૧/૧૨/૧૯ 

૩૫ ૪૮ ૫૬૭ ૧૧ ૦ 

 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, કેટલા 
વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને  

  (૨) તે પૈકી રોગવાર, વર્ષવાર િયેલ મૃત્યુના આાંકડા નીચે 
મુજબ છે.  

િિગ સ્િાઈન 
ફ્લુ 

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

૧/૧/૧૮ િી 
૩૧/૧૨/૧૮ 

૭ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૧/૧૯ િી 

૩૧/૧૨/૧૯ 

૬ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 
 (૩) ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા સરકારે શી 
કાયષવાહી કરી? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 ડેન્ગ્ય,ુ મેલેરરયા, સ્ચકનગુસ્નયા તિા કોંગો ફીવરને 
સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા ફીવર સવેલન્સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જાંતુનાશક દવા છાંટકાવ કામગીરી, ઈન્ડોર 
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ફોગીંગ કામગીરી અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ પ્રવૃસ્િ જવેી 
સ્વસ્વધ કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

 થવાઈન ફ્લુ અાંતગષત તમામ સરકારી સાંથિાઓમાાં 
થરીંનીંગ અને દવા મફત પુરી પાડવામાાં આવે છે. જ્યાાં 
થવાઈન ફ્લુના કેસ નોંધાય છે તેની નજીકની 
હોસ્થપટલમાાં આઈસોલેશન વોડષ  પણ ઉભો કરવામાાં 
આવે છે. 

 કોંગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન સ્વભાગ સાિે 
સાંકલન કરી પશુઓમાાં ઈતરડી નાશક કામગીરી હાિ 
ધરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૩૦૧ 
તાપી અને સુરત વજલ્લાઓમાાં રસ્તાઓના િામની માંજૂરી 

* ૨૨૬૪૦ શ્રી આનાંદભાઇ ચૌધરી (માાંડવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર તાપી અને સુરત સ્જલ્લામાાં રાજ્ય સ્વભાગ હથતકના 
કેટલા રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓના સમારકામ કરવાની 
માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં રાજ્ય 
સ્વભાગમાાં તાપી અને સુરત સ્જલ્લામાાં નવા રથતાઓ તેમજ 
સમારકામ વાળા રથતાઓ 

વજલ્લો િિગ િામો માંજૂર પૂણગ પ્રગવત 

િરૂ ન 
થયેલ 

(બાિી 
િામ) 

તાપી 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૨ ૨ - - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૭ ૧ - - 

સુરત 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૧ - - ૧ 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૭ ૧ ૫ ૧ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પુણષ 
િયુાં, 

 

 (૩) તે પૈકી કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને 

 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ કયાાં સુધીમાાં પુણષ કરવામાાં 

આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી પ્રરરયા પુણષ કરી બનતી 

ત્વરાિી. 
--------- 

૩૦૨ 
દાહોદ અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં સ્િાઈનફ્લ,ુ મેલેરીયા, ડેન્ગગ્યુ, ચીિનગુનીયા અને િોંગોફીિરના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૨૬૧૯ શ્રી િજવેસાંગભાઇ પણદા (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર દાહોદ અને પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર 
થવાઈન ફ્લુ, મેલેરરયા, ડેન્ગ્યુ, સ્ચકુનગુસ્નયા, કોંગો ફીવરના 
કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નીચે મુજબના 

દદીઓ નોંધાયા. 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, 
સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર કેટલા વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને 

  (૨) ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર કોઇ 
પણ મૃત્યુ િયેલ નિી. 

 (૩) ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા સરકારે શી 
કાયષવાહી કરી ? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા 
માટે નીચે મુજબનાાં પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 ડેન્ગ્ય,ુ મેલેરરયા, સ્ચકુનગુસ્નયા તિા કોંગો ફીવરને 
સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા ફીવર સવેલન્સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જાંતુનાશક દવા છાંટકાવ કામગીરી, 
ઈન્ડોર ફોગીંગ કામગીરી અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ 
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પ્રવૃસ્િ જવેી સ્વસ્વધ કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવે 
છે. 

 થવાઈનફ્લુ અાંતગષત તમામ સરકારી સાંથિાઓમાાં 
થરીંનીંગ અને દવા મફત પુરી પાડવામાાં આવે છે. 
જ્યાાં થવાઈન ફ્લુના કેસ નોંધાય છે તેની નજીકની 
હોસ્થપટલમાાં આઈસોલેશન વોડષ  પણ ઉભો કરવામાાં 
આવે છે. 

 કોંગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન સ્વભાગ સાિે 
સાંકલન કરી પશુઓમાાં ઇતરડી નાશક કામગીરી હાિ 
ધરવામાાં આવે છે. 

િહેરનુાં 
નામ 

દાહોદ (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) દાહોદ (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

દાહોદ ૨ ૨૬ ૧૦૩ ૨૧ ૦ ૪ ૧૩ ૨૯૩ ૧ ૦ 

દેવગઢ બારીયા ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ 

ઝાલોદ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ 

જીલ્લા િુલ 
(િહેર+ગ્રામ્ય) 

૯ ૬૩૦ ૧૮૬ ૨૫ ૦ ૨૦ ૩૬૧ ૫૬૦ ૧ ૦ 

------ 

િહેરનુાં 
નામ 

પાંચમહાલ (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) પાંચમહાલ (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

ગોધરા ૩ ૧૧ ૫૭ ૨ ૦ ૭ ૪ ૪૮૪ ૧ ૦ 

શહેરા ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૩ ૩ ૦ ૦ 

કાલોલ ૦ ૩ ૩ ૦ ૦ ૩ ૦ ૧૧ ૦ ૦ 

હાલોલ ૨ ૧૩ ૪ ૪ ૦ ૬ ૨ ૨૮ ૧ ૦ 

જીલ્લા િુલ 
(િહેર+ગ્રામ્ય) 

૧૫ ૪૨૦ ૭૯ ૧૨ ૦ ૨૨ ૧૯૭ ૬૪૩ ૯ ૦ 
 

--------- 

૩૦૩ 
ર્જમનગર અને દિેભૂવમદ્વારિા વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ 

* ૨૨૫૫૩ શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર અને 
દેવભૂસ્મદ્વારકા સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામુરહક 

આરોગ્ય કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજુર 
િયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) * પત્રક-અ, બ, ક અને ડ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા 
વયસ્નવૃસ્િના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ 
ભરવામાાં આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે 
જરૂરરયાત અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઇને ભરવામાાં આવશે. 
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(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૩૦૪ 
અમરેલી વજલ્લાની સી.એચ.સી અને પી.એચ.સી માાં હડિિાની રસીના જથ્થાની ફરીયાદ 

* ૨૨૫૮૦ શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી 
સ્જલ્લાની સી.એચ.સી. અને પી.એચ.સી. માાં હડકવા (કુતરા 
કરડવાિી) ની રસી ઇન્જકે્શન ઉપલબ્ધ હોતા નિી તેિી 
દદીઓને ખાનગી હોસ્થપટલમાાં હડકવાની રસીના ઇન્જકે્શન 
લેવા પડે છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧)  ના,જી 

 (૨) હડકવાની રસી પુરતા પ્રમાણમાાં ઉપલબ્ધ કરાવવા 

શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

  (૨) હડકવાની રસીનો જથ્િો પુરતા પ્રમાણમાાં ઉપલબ્ધ 

હોઇ પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 

૩૦૫ 
િચ્છ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણ 

* ૨૨૪૭૯ શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ અને 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા કૃસ્ર્સ્વર્યક 
વીજજોડાણો આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અને (૨) પત્રિ – અ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજજોડાણો પૈકી કેટલા વીજજોડાણો એક વર્ષ અને બે વર્ષિી 
વધુ સમયિી આપવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેકશનો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશે ? 

  (૩) ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ 
વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોડાણો આપવાનુ 
આયોજન કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ 
જોડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઇ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવશે.  

પત્રિ-અ 

વજલ્લો તાલુિો 
તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ની 

વસ્થવતએ આપિાના બાિી 
િૃવિવિિયિ િીજજોડાણો 

એિ િિગ િરતા િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

કચ્છ સ્જલ્લો 

અબડાસા ૧૬૬ ૦ ૦ 

અાંજાર  ૨૪૪ ૦ ૦ 

ભચાઉ ૫૭૭ ૦ ૦ 

ભુજ ૩૨૨ ૦ ૦ 

ગાાંધીધામ ૦ ૦ ૦ 

લખપત ૬૭ ૦ ૦ 

માાંડવી ૨૯૬ ૦ ૦ 

મુાંરા ૧૦૦ ૦ ૦ 
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નખત્રાણા ૨૦૫ ૦ ૦ 

રાપર ૬૮૭ ૦ ૦  

વજલ્લો તાલુિો 
તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ની 

વસ્થવતએ આપિાના બાિી 
િૃવિવિિયિ િીજજોડાણો 

એિ િિગ િરતા િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ સમયથી 
પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

છોટાઉદેપુર 

સાંખેડા ૨૭૭ ૭૭ ૧ 

બોડેલી ૫૫૧ ૧૪૦ ૦ 

પાવી જતેપુર ૭૯૩ ૨૨૬ ૦ 

છોટા ઉદેપુર ૭૩૯ ૨૧૦ ૦ 

ક્વાાંટ ૪૪૪ ૫૯ ૦ 

નસવાડી ૨૮૭ ૩૧ ૦ 

--------- 
૩૦૬ 

િક્તાપુર થી પીપોદર રોડ/રસ્તાને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 
* ૨૧૯૨૪ શ્રી કહતુ િનોડીયા (ઈડર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા 
સ્જલ્લાના વક્તાપુર િી સ્પપોદર રોડને પહોળો કરવાનુાં કોઇ 
આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમ માંજુર કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ.૧૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૩૦૭ 
જુનાગઢ વજલ્લામાાં હાથીપગા રોગના નોંધાયેલા દદીઓ 

* ૨૧૬૮૦ શ્રી બાબુભાઇ બોખરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જુનાગઢ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના કેટલા દદી 
નોંધાયા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જુનાગઢ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના નીચે મુજબના 
દદી નોંધાયા, 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ નોંધાયેલ િેસ 

૧. જુનાગઢ ગ્રામ્ય ૦૦ 

૨. જુનાગઢ શહેર ૦૫ 

૩. ભેંસાણ ૦૦ 

૪. વીસાવદર ૦૦ 

૫. વાંિલી ૦૦ 

૬. માણાવદર ૦૦ 

૭. માાંગરોળ ૦૦ 

૮. માળીયા ૦૦ 

૯ કેશોદ ૦૦ 

૧૦. મેંદરડા ૦૦ 

િુલ ૦૫ 
 

 (૨) નોંધાયેલ દદીઓને સારવાર માટે શી વ્યવથિા 
ઉપલબ્ધ છે, અને  

  (૨) હાિીપગા રોગના દદીઓને દદષમાાં કાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજષરી કરવામાાં આવે છે. તેમજ થવ માવજત 
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અાંગેની તાલીમ તિા તે માટે જરૂરી સાધન સામગ્રી પુરી 
પાડવામાાં આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ 
માટે શા પગલા હાિ ધરવામાાં આવ્યા?  

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ માટે નીચે મુજબના 
પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 હાિીપગા રોગના દદીઓની સવેલન્સ દ્વારા 
શોધખોળ અને સારવાર. 

 મચ્છર ઉત્પસ્ત સ્નયાંત્રણ. 

 રોગના દદીને થવમાવજત અાંગેની તાલીમ. 

 દદીઓની સ્વના મુલ્યે સજષરીની વ્યવથિા. 

 આરોગ્ય સ્શક્ષણની કામગીરી. 
--------- 

૩૦૮ 
િડોદરા સરિારી મેડીિલ િોલેજનુાં સાંિગગિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૨૧૮૯૬ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સાંખેડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી 
મેડીકલ કોલેજ, વડોદરાનુાં સાંવગષવાર કુલ કેટલુાં મહેકમ માંજૂર 
િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી મેડીકલ 
કોલેજ, વડોદરાનુાં સાંવગષવાર માંજુર િયેલ મહેકમની સ્વગત નીચે 
મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજુર 

વગષ-૧ ૨૯૨ 

વગષ-૨ ૧૦૫ 

વગષ-૩ ૩૦૭ 

વગષ-૪ ૧૩૬ 

િુલ ૮૪૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર ભરેલી અને ખાલી 
જગ્યાઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

વગષ-૧ ૨૨૪ ૬૮ 

વગષ-૨ ૬૬ ૩૯ 

વગષ-૩ ૧૬૮ ૧૩૯ 

વગષ-૪ ૧૩૬ ૦૦ 

િુલ ૫૯૪ ૨૪૬  

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં  
આવશે ? 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા વયસ્નવૃસ્િ 
ના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 

લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તૃતજષ ભરવામાાં 
આવશે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરરયાત 
અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 

૩૦૯ 
મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, િેટ અને જીએસટીની િસુલાત 

* ૨૨૫૪૧ શ્રી લલીત િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણાાં) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, વેટ કે જીએસટી અન્વયે રૂ. ૧૦ 

  (૧)  
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લાખ કે તેિી વધુ રકમ વસુલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા 
ઔદ્યોસ્ગક ગૃહો કે વ્યાપારી એકમો છે, 

ક્રમ નાં વજલ્લો એિમ 

૧ મોરબી ૬૮૩ 

૨ રાજકોટ ૫૬૪ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઓદ્યોસ્ગક એકમો કે વ્યાપારી 
ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ નાં વજલ્લો એિમ િસુલિાની બાિી રિમ 
(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ મોરબી ૩૯૬૪ ૨૮૬૬.૫૦ 

૨ રાજકોટ ૬૦૬૯ ૧૪૪૮.૨૦  
 (૩) ઉક્ત એકમો સમયસર વેરો ચૂકવતા ન હોય તો તેવા 
કેટલા એકમો સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં પગલાાં 
લેવામાાં આવ્યા ? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઈ 
હુકમ સ્સવાયના, મોરબી સ્જલ્લાના ૨૩૭૦ એકમોમાાં તિા 
રાજકોટ સ્જલ્લાના ૫૫૦૨ એકમોમાાં ગુજરાત વેચાણવેરા, 
ગુજરાત મુલ્યવસ્ધષત કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તિા 
જમીન મહેસુલ કાયદા અન્વયે પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે.  

--------- 

૩૧૦ 
િડી છત્રાલ રોડને રીિાપેટ િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૨૯ શ્રી જગદીિ વિશ્વિમાગ (સ્નકોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લાના કડી-છત્રાલ રોડને રીકાપેટ કરવાનુાં આયોજન 
કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી કયા 
તબકે્ક છે ? 

  (૨) ડામર કામ પ્રગસ્તમાાં છે. 

--------- 

૩૧૧ 
માાંગરોિ રેફરલ હોવસ્પટલના જજગકરત મિાનની રજૂઆત 

* ૨૨૫૬૫ શ્રી બાબુભાઇ િાર્જ (માાંગરોળ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાગઢ 
સ્જલ્લામાાં માાંગરોળ ખાતે આવેલ રેફરલ હોસ્થપટલનુાં મકાન 
જજષરરત હાલતમાાં હોવાની હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) ના,જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સરકારી 
હોસ્થપટલના નવા મકાનના બાાંધકામ માટે શુાં કાયષવાહી કરવામાાં 
આવી ? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૧૨ 
અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં સ્િાઈનફ્લુ, મેલેરીયા, ડેન્ગગ્યુ, ચીિનગુનીયા અને િોંગોફીિરના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૨૫૨૦ શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર અમદાવાદ અને ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં થવાઈન ફ્લુ, 
મેલેરરયા, ડેન્ગ્યુ, સ્ચકુનગુસ્નયા, કોંગો ફીવરના કેટલા કેસો 
નોંધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર અમદાવાદ અને ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં નીચે મુજબના 
દદીઓ નોંધાયા. 

િિગ અમદાિાદ વજલ્લો 
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સ્િાઇન 
ફ્લુ 

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન-
ગુવનયા 

િોંગોફીિર 

૧-૧-૧૮ િી 

૩૧-૧૨-૧૮ 
૮૧૭ ૬૬૪૫ ૨૬૬૫ ૧૭૯ ૦ 

૧-૧-૧૯ િી 

૩૧-૧૨-૧૯ 
૧૪૭૨ ૪૩૬૪ ૩૧૩૪ ૧૫૬ ૦ 

------ 

િિગ 

ગાાંધીનગર વજલ્લો 

સ્િાઇન 
ફ્લુ 

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન-
ગુવનયા 

િોંગોફીિર 

૧-૧-૧૮ િી 

૩૧-૧૨-૧૮ 
૯૩ ૩૩૭ ૫૮૨ ૨૭ ૦ 

૧-૧-૧૯ િી 

૩૧-૧૨-૧૯ 
૧૫૬ ૨૮૭ ૧૪૧૨ ૨૬ ૦ 

 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, કેટલા 
વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને  

  (૨) ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર િયેલ મૃત્યુના આાંકડા નીચે 
મુજબ છે. 

િિગ 
સ્િાઇન 

ફ્લુ 
મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 

વચિુન-

ગુવનયા 
િોંગોફીિર 

૧-૧-૧૮ િી 

૩૧-૧૨-૧૮ 
૩૪ ૨ ૪ ૦ ૦ 

૧-૧-૧૯ િી 

૩૧-૧૨-૧૯ 
૨૧ ૧ ૧૩ ૦ ૦ 

 

 (૩) ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા સરકારે શી 
કાયષવાહી કરી? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા 
માટે નીચે મુજબના પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 ડેન્ગ્ય,ુ મેલેરરયા, સ્ચકુનગુસ્નયા તિા કોંગો ફીવરને 
સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા ફીવર સવેલન્સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જાંતુનાશક દવા છાંટકાવ કામગીરી, ઈન્ડોર 
ફોગીંગ કામગીરી અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ પ્રવૃસ્િ જવેી 
સ્વસ્વધ કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

 થવાઈન ફ્લુ અાંતગષત તમામ સરકારી સાંથિાઓમાાં 
થરીંનીંગ અને દવા મફત પુરી પાડવામાાં આવે છે. જ્યાાં 
થવાઈન ફ્લુ કેસ નોંધાય છે તેની નજીકની 
હોસ્થપટલમાાં આઈસોલેશન વોડષ  પણ ઉભો કરવામાાં 
આવે છે. 

 કોંગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન સ્વભાગ સાિે 
સાંકલન કરી પશુઓમાાં ઈતરડી નાશક કામગીરી હાિ 
ધરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૩૧૩ 
રાજ્યના બોડગ-વનગમના સાતમા પગારપાંચનો અમલ 

* ૨૨૫૨૬ શ્રી રાજિેિુમાર ગોકહલ (ધાંધુકા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય 
સરકારના બોડષ-સ્નગમના કમષચારીઓને સાતમા પગારપાંચનો 
અમલ તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૮ િી કયાષ બાદ તા.૦૧-૦૧-
૨૦૧૬ િી તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ સુધીનુાં એરરયસષ ચૂકવવાનુાં 
બાકી છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧), (૨) અને (૩) રાજ્ય સરકારના દરેક બોડષ/ 
સ્નગમોની રચના અલગ અલગ હેતુ માટે િયેલ હોય છે. દરેક 
બોડષ  સ્નગમોની કામગીરી, નાણાકીય સ્થિસ્ત વગેરે અલગ 
અલગ હોય છે. સાતમા પગારપાંચના એરરયસષ બાબતે પણ 
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 (૨) જો, હા તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ એરરયસષ ચૂકવવાનુાં બાકી 
રહેવાના કારણો શા છે, અને 

 રાજ્ય સરકાર દ્વારા તમામ પાસાઓનો સ્વચાર કરીને યોગ્ય 
સમયે સ્નણષય લેવાનો રહે છે. 

 (૩) ક્યા સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે ?  
--------- 

૩૧૪ 
માાંડલ થી સાંગપુર રસ્તાને પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૦૯ શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના માાંડલ િી સાંગપુર રથતાને પહોળો કરવાનુાં આયોજન 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમ માંજુર કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ.૪૫૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 

૩૧૫ 
જુનાગઢ વજલ્લામાાં હાથીપગા રોગના નોંધાયેલા દદીઓ 

* ૨૧૮૬૮ શ્રી બાબુભાઇ પટેલ (દસરોઈ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જુનાગઢ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના કેટલા દદી 
નોંધાયા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જુનાગઢ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર હાિીપગા રોગના નીચે મુજબના 
દદી નોંધાયા, 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ નોંધાયેલ િેસ 

૧. જુનાગઢ ગ્રામ્ય ૦૦ 

૨. જુનાગઢ શહેર ૦૫ 

૩. ભેંસાણ ૦૦ 

૪. વીસાવદર ૦૦ 

૫. વાંિલી ૦૦ 

૬. માણાવદર ૦૦ 

૭. માાંગરોળ ૦૦ 

૮. માળીયા ૦૦ 

૯ કેશોદ ૦૦ 

૧૦. મેંદરડા ૦૦ 

િુલ ૦૫ 
 

 (૨) નોંધાયેલ દદીઓને સારવાર માટે શી વ્યવથિા 
ઉપલબ્ધ છે, અને  

  (૨) હાિીપગા રોગના દદીઓને દદષમાાં કાયમી રાહત 
મેળવી શકે તે માટે સજષરી કરવામાાં આવે છે. તેમજ થવ માવજત 
અાંગેની તાલીમ તિા તે માટે જરૂરી સાધન સામગ્રી પુરી 
પાડવામાાં આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ 
માટે શા પગલા હાિ ધરવામાાં આવ્યા?  

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોગ સ્નયાંત્રણ માટે નીચે મુજબના 
પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 હાિીપગા રોગના દદીઓની સવેલન્સ દ્વારા શોધખોળ 
અને સારવાર. 

 મચ્છર ઉત્પસ્ત સ્નયાંત્રણ. 
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 રોગના દદીને થવમાવજત અાંગેની તાલીમ. 

 દદીઓની સ્વના મુલ્યે સજષરીની વ્યવથિા. 

 આરોગ્ય સ્શક્ષણની કામગીરી. 
--------- 

૩૧૬ 
સુરત વજલ્લામાાં િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણો 

* ૨૧૯૬૬ શ્રી િાાંતીભાઇ બલર (સુરત ઉિર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં સામાન્ય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃસ્ર્ સ્વર્યક 
વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૬૦૫ કૃસ્ર્ સ્વર્યક વીજ જોડાણો આપવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચષ િયો?   (૨) કુલ રૂ.૧૨૧૧.૮૬ લાખનો ખચષ િયો. 
--------- 

૩૧૭ 
બોડગ  િોપોરેિનથી થયેલ આિિ અને ખોટ 

* ૨૨૫૨૯ શ્રી નૌિાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમષદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદા 
પ્રભાગના તાબા હેઠળ કયા બોડષ-કોપોરેશન આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરદાર સરોવર 
નમષદા સ્નગમ લી. નમષદા પ્રભાગ હેઠળ કાયષરત છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષમાાં વર્ષવાર 
ઉક્ત બોડષ-કોપોરેશનવાર કેટલી રકમની ખોટ અને કેટલી 
રકમની આવક િઈ, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષમાાં સરદાર 
સરોવર નમષદા સ્નગમ લી.ની ખોટ ની મારહસ્ત નીચે મુજબ છે. 

(રૂ.િરોડમાાં) 

અનુ. 
નાંબર 

િિગ 

ઘસારા તથા 

અન્ગય રાઈટ ઓફ 
પહેલાની ખોટ 

ઘસારા તથા 

અન્ગય રાઈટ 
ઓફ 

ઘસારા તથા 

અન્ગય રાઈટ 
ઓફ બાદ 

ની ખોટ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૮૪૨.૩૯ ૮૬૮.૮૮ ૧૭૧૧.૨૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૮૧૭.૧૨ ૬૭૨.૮૮ ૧૪૯૦.૦૦ 

 છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષમાાં સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષમાાં 
રૂ.૫૭૯.૬૬ કરોડ અને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષ માાં રૂ.૭૧૩.૩૮ 
કરોડની આવક િયેલ છે. 

 (૩) બોડષ-કોપોરેશનની ખોટ ઘટાડવા શુાં પગલાાં  
લીધા ? 

  (૩) સરદાર સરોવર નમષદા સ્નગમ સ્લ. સરદાર સરોવર ડેમ 
તિા તેને સાંલગ્ન માળખુાં, કેનાલ તિા તેની શાખા-પ્રશાખાઓ 
ની બાાંધકામ તિા જાળવણીનુાં, સ્સાંચાઇ, ઉદ્યોગો તેમજ 
ઘરવપરાશ માટે પાણી પહોચાડવા તિા કેવડીયા ખાતે પ્રવાસન 

ને પ્રોત્સાહન આપવાના કાયો કરે છે. આમ સ્નગમ સામાજીક 
ઉદે્દશો ને ધ્યાને રાખી કાયષ કરતી સાંથિા હોય, વાસ્ણસ્જ્યક 
હેતુઓ, સ્નગમના મુખ્ય હેતુમાાં સમાસ્વષ્ટ િતા નિી. 

આમ છતા ખોટ ઘટાડવા માટે સરદાર સરોવર નમષદા સ્નગમ સ્લ. 
દ્વારા નીચે મુજબના પગલા લેવામાાં આવેલ છે. 

ઉક્ત દશાષવેલ ખોટ પૈકી સરદાર સરોવર નમષદા સ્નગમ સ્લ. ને 
િતી આવક પૈકી પાણીની આવક "કેશ બેઝીસ" તરીકે 
રહસાબોમાાં લેવામાાં આવે છે. સ્બલ આકરણી મુજબ બાકી રહેતી 
વસુલાત વધારવાના પ્રયાસો હાિ ધરવામાાં આવેલ છે. 
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(૧) પાાંચ લાખિી વધુની રકમ બાકી હોય તેવા ઔદ્યોસ્ગક 
એકમોને બાકી નાણા તાત્કાસ્લક ભરપાઈ કરવા નોટીસ 

પાઠવવામાાં આવેલ છે. વધુમાાં નોટીસ પાઠવ્યા બાદ પણ બાકી 
રહેતી રકમની ચુકવણી ન કરતા ઔદ્યોસ્ગક એકમોને પાણીનો 
સપ્લાય બાંધ કરવાની કાયષવાહી પણ કરવામાાં આવેલ છે. 

(૨) ઘરવપરાશ માટે આપવામાાં આવતા પાણીની રકમની 
વસુલાત અાંગે GWSSB, GWIL તિા મ્યુસ્નસ્સપલ 
કોપોરેશન જવેી કે વડોદરા મ્યુસ્નસ્સપલ કોપોરેશન તિા 
નગરપાસ્લકા જવેી કે ભરૂચ નગરપાસ્લકાને સમયાાંતરે નોટીસ 
તિા પત્રો પાઠવવામાાં આવેલ છે. 

(૩) સ્સાંચાઇ માટે આપવામાાં આવતા પાણીની રકમની રીકવરી 
માટે ગ્રામપાંચાયત કચેરીએ ખેડૂતોની બાકી વસુલાતોની યાદી 
પાઠવી વસુલાતની કાયષવાહી કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૧૮ 
જૂનાગઢ અને ગીરસોમનાથ વજલ્લામાાં માંજૂર થયેલ નોન-પ્લાન રસ્તાઓ 

* ૨૨૫૭૪ શ્રી પુાંર્જભાઇ િાંિ (ઉના) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં વર્ષવાર જુનાગઢ અને ગીર સોમનાિ સ્જલ્લામાાં 
સ્જલ્લાવાર કેટલા નોન પ્લાન રથતાઓ માંજૂર કરવામાાં આવ્યા, 

  (૧) અને (૨) વર્ષવાર નોનપ્લાન રથતાની સ્વગત 

વજલ્લો િિગ માંજુર પૂણગ પ્રગવત 

િરૂ ન 
થયેલ 
(બાિી 
િામ) 

જુનાગઢ 
૨૦૧૮ ૭ ૩ ૩ ૧ 

૨૦૧૯ ૩૭ ૧ - ૩૬ 

ગીર 
સોમનાિ 

૨૦૧૮ ૧ ૧ - - 

૨૦૧૯ ૨૨ - ૪ ૧૮ 

  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાઓનુાં કામ પૂણષ િયુાં, 
કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા રથતાનુાં કામ શરૂ 
કરવાનુાં બાકી છે, અને 

 

 (૩) બાકી કામ ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં આવશે ?   (૩) બાકી કામોની વહીવટી પ્રરરયા પૂણષ કરી બનતી 
ત્વરાએ. 

--------- 

૩૧૯ 
અમદાિાદ ખાતે વસવિલ, કિડની, યુ.એન.મહેતા અને િેન્ગસર હોવસ્પટલોમાાં મિીનોની સુવિધા 

* ૨૨૫૨૩ શ્રી િૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
ખાતે આવેલ સ્સસ્વલ હોસ્થપટલ, યુ.એન.મહેતા હાટષ  હોસ્થપટલ 
અને કેન્સર હોસ્થપટલમાાં હોસ્થપટલવાર કેટલા સીટી થકેન, 
એમઆરઆઈ, એક્સ રે  અને વેન્ટીલેટશન મશીનો અને 
કીડની હોસ્થપટલમાાં ડાયાલીસીસ મશીનો છે, 

  (૧)  

હોવસ્પટલનુાં નામ 
મિીનની વિગત 

સીટી સ્િેન એમઆરઆઈ એક્સ રે િેન્ગટીલેટર 

સ્સસ્વલ હોસ્થપટલ, 

અમદાવાદ 

૨ ૨ ૧૭ ૧૬૦ 

યુ.એન.મહેતા 
ઇન્થટીટુ્યટ ઓફ 

કાડીયોલોજી એન્ડ 

રીસચષ સેન્ટર, 

અમદાવાદ   

૦૧ ૦ ૦૮ ૧૧૦ 
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ગુજરાત કેન્સર એન્ડ 

રીસચષ ઇન્થટીટુ્યટ, 
અમદાવાદ  

૦૨ ૦૧ ૧૧ ૧૩ 

 ઇન્થટીટ્યુટ ઓફ સ્કડની ડીસીઝ એન્ડ રીસચષ સેન્ટર, 
અમદાવાદમાાં કુલ-૬૬ ડાયાલીસીસ મશીનો છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મશીનો પૈકી હોસ્થપટલવાર કેટલા 
મશીનો કાયષરત છે અને કેટલા મશીનો બાંધ હાલતમાાં છે, અને 

  (૨)  

હોવસ્પટલનુાં નામ 
મિીનની વિગત 

િાયગરત બાંધ હાલતમાાં 

સ્સસ્વલ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ ૧૭૯ ૦૨ 

યુ.એન.મહેતા ઇન્થટીટુ્યટ ઓફ 
કાડીયોલોજી એન્ડ રીસચષ 

સેન્ટર, અમદાવાદ   

૧૧૯ ૦૦ 

ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસચષ 

ઇન્થટીટુ્યટ, અમદાવાદ  

૨૭ ૦૦ 

ઇન્થટીટુ્યટ ઓફ કીડની ડીસીઝ 

એન્ડ રીસચષ સેન્ટર, અમદાવાદ 

૬૫ ૦૧ 

 
 (૩) ઉક્ત બાંધ હાલતના મશીનો ક્યાાં સુધીમાાં કાયષરત 
કરવામાાં આવશે ? 

  (૩) ઇન્થટીટ્યુટ ઓફ સ્કડની ડીસીઝીસ એન્ડ રીસચષ 
સેન્ટર, અમદાવાદનુાં ડાયાલીસીસ મશીન તા.૧૦-૦૨-
૨૦૨૦ના રોજ કાયષરત કરવામાાં આવેલ છે. સ્સસ્વલ હોસ્થપટલ, 
અમદાવાદ ખાતે બાંધ ૨ (બે) એક્સ-રે મશીનો સત્વરે કાયષરત 
કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૩૨૦ 
મટોડા થી ખેડિા રોડ પહોિો િરિાનુાં આયોજન 

* ૨૧૯૨૨ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા 
સ્જલ્લાના મટોડા િી ખેડવા રોડને પહોળો કરવાનુાં કોઇ 
આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમ માંજુર કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ.૧૨૭૦.૦૦ લાખ 

--------- 

૩૨૧ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાાં સ્િાઇનફ્લુ, મેલેરીયા, ડેન્ગગ્યુ, ચીિનગુનીયા અને િોંગોફીિરના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૨૪૯૨ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર પાટણ અને મહેસાણા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર 
થવાઈન ફ્લુ, મેલેરરયા, ડેન્ગ્ય,ુ સ્ચકુનગુસ્નયા, કોંગો ફીવરના 

કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નીચે મુજબના 
દદીઓ નોંધાયા. 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, 
સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર કેટલા વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને 

  (૨) ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર િયેલ 
મૃત્યુના આાંકડા નીચે મુજબ છે. 

 (૩) ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા સરકારે શી 
કાયષવાહી કરી ? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા 
માટે નીચે મુજબનાાં પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 ડેન્ગ્ય,ુ મેલેરરયા, સ્ચકનગુસ્નયા તિા કોંગો ફીવરને 
સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા ફીવર સવેલન્સ, પોરાનાશક કામગીરી, 
જાંતુનાશક દવા છાંટકાવ કામગીરી, ઈન્ડોર ફોગીંગ કામગીરી 
અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ પ્રવૃસ્િ જવેી સ્વસ્વધ કામગીરી હાિ 
ધરવામાાં આવે છે. 
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 થવાઈનફ્લુ અાંતગષત તમામ સરકારી સાંથિાઓમાાં થરીંનીગ 
અને દવા મફત પુરી પાડવામાાં આવે છે. જ્યાાં થવાઈન ફ્લુના 

કેસ નોંધાય છે તેની નજીકની હોસ્થપટલમાાં આઈસોલેશન 
વોડષ  પણ ઉભો કરવામાાં આવે છે. 

 કોંગોફીવરના કેસો માટે પશુપાલન સ્વભાગ સાિે સાંકલન કરી 
પશુઓમાાં ઇતરડી નાશક કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

િહેરનુાં 
નામ 

પાટણ (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) પાટણ (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્સધ્ધપુર ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ 

પાટણ ૫ ૧૧ ૫ ૦ ૦ ૨૦ ૫ ૧૧૮ ૦ ૦ 

ચાણથમા  ૦ ૨ ૨ ૦ ૦ ૨ ૪ ૧ ૦ ૦ 

હારીજ ૧ ૫ ૦ ૦ ૦ ૧ ૪ ૧ ૦ ૦ 

રાધનપુર ૦ ૪૨ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૧ ૦ ૦ 

વજલ્લા િુલ 
(િહેર+ગ્રામ્ય) 

૩૧ ૫૩૮ ૧૬ ૦ ૦ ૮૪ ૧૫૬ ૨૧૯ ૨ ૦ 

------ 

િહેરનુાં 
નામ 

મહેસાણા (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) મહેસાણા (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

મહેસાણા ૧૮ ૧૯ ૪૧ ૧ ૦ ૩૨ ૯ ૧૧૧ ૨ ૦ 

સ્વસનગર ૧ ૪ ૩ ૦ ૦ ૧૦ ૨ ૨ ૦ ૦ 

વડનગર ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૨ ૪ ૦ ૦ ૦ 

ખેરાલ ુ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સ્વજાપુર ૦ ૫ ૨ ૦ ૦ ૩ ૩ ૩ ૦ ૦ 

ઉંઝા ૧ ૧૦ ૦ ૦ ૦ ૬ ૭ ૪ ૦ ૦ 

કડી ૨ ૭ ૩ ૦ ૦ ૩ ૬ ૯ ૦ ૦ 

વજલ્લા િુલ 
(િહેર+ગ્રામ્ય) 

૮૦ ૨૪૧ ૮૫ ૫ ૦ ૧૨૩ ૧૨૧ ૨૬૮ ૬ ૦ 

 

િહેરનુાં 
નામ 

પાટણ (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) પાટણ (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્સધ્ધપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પાટણ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ચાણથમા  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

હારીજ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

રાધનપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વજલ્લા િુલ 
(િહેર+ગ્રામ્ય) 

૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ 

------ 

િહેરનુાં 
નામ 

મહેસાણા (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) મહેસાણા (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

મહેસાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સ્વસનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વડનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ખેરાલ ુ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સ્વજાપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ઉંઝા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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કડી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વજલ્લા િુલ 
(િહેર+ગ્રામ્ય) 

૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 

૩૨૨ 
તાપી અને નિસારી વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્ગરોનુાં મહેિમ 

* ૨૨૬૪૩ શ્રી પુનાભાઇ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી અને 
નવસારી સ્જલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોસ્થપટલ, સામુરહક 
આરોગ્ય કેન્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્રોનુાં સાંવગષવાર માંજૂર 
િયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) *પત્રક-૧, ૨ તિા ૩ સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર, સાંવગષવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને  

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સ્નમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા 
વયસ્નવૃસ્િના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતષજ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે 
જરૂરરયાત અને ઉપલસ્બ્ધને ધ્યાને લઇને ભરવામાાં આવે છે. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૩૨૩ 
પાટણ વજલ્લામાાં િસ્તુરબા પોિણ સહાય યોજના 

* ૨૩૩૩૯ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
કથતુરબા પોર્ણ સહાય યોજના અન્વયે કેટલી સહાય 
ચુકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) ત્રણ તબક્કામાાં કુલ રૂ.૬૦૦૦/- (અાંકે રૂસ્પયા છ 
હજાર પુરા) ની સહાય ચુકવવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર પાટણ 
સ્જલ્લામાાં કેટલા લાભાિીઓને સહાય ચુકવવામાાં આવી, 

  (૨)  

િિગ લાભાથીઓની 
સાંખ્યા 

૧-૧-૨૦૧૮ િી ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૬૬૨૧ 

૧-૧-૨૦૧૯ િી ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ૫૮૭૩ 

િુલ ૧૨૪૯૪  
 (૩) ઉક્ત ચુકવવામાાં આવેલ સહાય પૈકી કેટલા 

લાભાિીઓને પહેલો, બીજો અને ત્રીજો હપ્તો ચુકવવામાાં 
આવ્યો, અને 

  (૩)  
પ્રથમ હતાના 

લાભાથી 
બીર્જ હતાના 

લાભાથી 
ત્રીર્જ હતાના 

લાભાથી 
િુલ 

૫૯૫૯ ૨૭૭૧ ૩૭૬૪ ૧૨,૪૯૪  
 (૪) કેટલા લાભાિીઓને ત્રીજો હપ્તો ચુકવવામાાં આવેલ 
નિી, તેના કારણો શાાં છે ?  

  (૪) તમામ લાભાિીઓને ત્રીજો હપ્તો ચુકવવામાાં આવેલ 
છે. તેિી પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૨૪ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં સ્િાઈનફ્લુ, મેલેરીયા, ડેન્ગગ્યુ, ચીિનગુનીયા અને િોંગોફીિરના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૨૬૪૬ શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
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 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર તાપી અને સુરત સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર થવાઈન 

ફ્લુ, મેલેરરયા, ડેન્ગ્યુ, સ્ચકુનગુસ્નયા, કોંગો ફીવરના કેટલા 
કેસો નોંધાયા, 

  (૧) પત્રક અ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, 
સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર કેટલા વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને 

  (૨) પત્રક બ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા સરકારે શી 
કાયષવાહી કરી ? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા 
માટે નીચે મુજબનાાં પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 ડેન્ગ્ય,ુ મેલેરરયા, સ્ચકનગુસ્નયા તિા કોંગો ફીવરને 
સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા ફીવર સવેલન્સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જાંતુનાશક દવા છાંટકાવ કામગીરી, ઈન્ડોર 
ફોગીંગ કામગીરી અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ પ્રવૃસ્િ જવેી 
સ્વસ્વધ કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

 થવાઈનફ્લુ અાંતગષત તમામ સરકારી સાંથિાઓમાાં 
થરીનીંગ અને દવા મફત પુરી પાડવામાાં આવે છે. જ્યાાં 
થવાઈન ફ્લુના કેસ નોંધાય છે તેની નજીકની 
હોસ્થપટલમાાં આઈસોલેશન વોડષ  પણ ઉભો કરવામાાં 
આવે છે. 

 કોંગોફીવરના કેસો માટે પશુપાલન સ્વભાગ સાિે 
સાંકલન કરી પશુઓમાાં ઇતરડી નાશક કામગીરી હાિ 
ધરવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 

તાપી 

િહેરનુાં 
નામ 

તાપી (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) તાપી (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

વ્યારા ૧ ૨૧ ૯ ૦ ૦ ૦ ૫ ૧૪ ૦ ૦ 

સોનગઢ ૦ ૬ ૨ ૦ ૦ ૦ ૫ ૫ ૦ ૦ 

વજલ્લા િુલ ૧ ૧૩૬ ૩૪ ૪ ૦ ૧ ૬૩ ૭૫ ૦ ૦ 

------ 

સુરત 

િહેરનુાં 
નામ 

સુરત (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) સુરત (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

કનકપુર-
કનસાડ 

૦ ૧ ૬ ૩ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ 

બારડોલી ૧ ૨૦ ૧૦ ૦ ૦ ૫ ૨૦ ૨૯ ૦ ૦ 

માાંડવી ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૫ ૦ ૦ 

તરસાડી ૦ ૫ ૬ ૦ ૦ ૦ ૨ ૪ ૭ ૦ 

સુરત 
મહાનગરપાસ્લકા 

૧૭૦ ૪૫૮૨ ૨૪૮ ૪૩ ૦ ૫૪૮ ૩૬૫૭ ૩૮૬ ૨૯ ૦ 

વજલ્લા િુલ ૧૯૧ ૪૮૯૪ ૫૪૮ ૫૯ ૦ ૫૮૧ ૩૮૭૪ ૭૦૨ ૪૪ ૦ 

પત્રિ-બ----- 

તાપી 

િહેરનુાં 
નામ 

તાપી (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) તાપી (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 
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વ્યારા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સોનગઢ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વજલ્લા 
(ગ્રામ્ય+ િહેર) િુલ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

------ 

સુરત 

િહેરનુાં 
નામ 

સુરત (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) સુરત (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

કનકપુર-
કનસાડ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

બારડોલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

માાંડવી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

તરસાડી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સુરત 
મહાનગરપાસ્લકા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વજલ્લા 
(િહેર+ગ્રામ્ય) િુલ 

૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 

૩૨૫ 
નમગદા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં સ્િાઈનફ્લ,ુ મેલેરીયા, ડેન્ગગ્યુ, ચીિનગુનીયા અને િોંગોફીિરના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૨૬૩૪ શ્રી પ્રેમવસાંહ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર નમષદા અને છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર 
થવાઈન ફ્લુ, મેલેરરયા, ડેન્ગ્ય,ુ સ્ચકુનગુસ્નયા, કોંગો ફીવરના 
કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નીચે મુજબના 
દદીઓ નોંધાયા. 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત રોગવાર, વર્ષવાર, 
સ્જલ્લાવાર/શહેરવાર કેટલા વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને 

  (૨) તે પૈકી માત્ર છોટા ઉદેપુર સ્જલ્લામાાં વર્ષ-૨૦૧૯ માાં 
થવાઈન ફ્લુ રોગના કારણે એક મૃત્યુ િયેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા સરકારે શી 
કાયષવાહી કરી ? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત રોગોને સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા 
માટે નીચે મુજબનાાં પગલાાં હાિ ધરવામાાં આવ્યા. 

 ડેન્ગ્ય,ુ મેલેરરયા, સ્ચકનગુસ્નયા તિા કોંગો ફીવરને 
સ્નયાંત્રણમાાં રાખવા ફીવર સવેલન્સ, પોરાનાશક 
કામગીરી, જાંતુનાશક દવા છાંટકાવ કામગીરી, ઈન્ડોર 
ફોગીંગ કામગીરી અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ પ્રવૃસ્િ જવેી 
સ્વસ્વધ કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

 થવાઈનફ્લુ અાંતગષત તમામ સરકારી સાંથિાઓમાાં 
થરીનીંગ અને દવા મફત પુરી પાડવામાાં આવે છે. જ્યાાં 
થવાઈન ફ્લુના કેસ નોંધાય છે તેની નજીકની 
હોસ્થપટલમાાં આઈસોલેશન વોડષ  પણ ઉભો કરવામાાં 
આવે છે. 

 કોંગોફીવર ના કેસો માટે પશુપાલન સ્વભાગ સાિે 
સાંકલન કરી પશુઓમાાં ઇતરડી નાશક કામગીરી હાિ 
ધરવામાાં આવે છે. 

િહેરનુાં નમગદા (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) નમગદા (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 
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નામ સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

રાજપીપળા ૦ ૧૨ ૩ ૦ ૦ ૦ ૬ ૫૧ ૦ ૦ 

વજલ્લા િુલ 
(િહેર+ગ્રામ્ય) 

૦ ૭૫ ૯ ૧ ૦ ૮ ૬૩ ૮૯ ૦ ૦ 

 

િહેરનુાં 
નામ 

છોટાઉદેપુર (૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮) છોટાઉદેપુર (૧-૧-૧૯ થી ૩૧-૧૨-૧૯) 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

સ્િાઈન 
ફ્લ ુ

મેલેકરયા ડેન્ગગ્યુ 
વચિુન 
ગુવનયા 

િોંગો 
ફીિર 

છોટાઉદેપુર ૦ ૧૫ ૨ ૦ ૦ ૧ ૫ ૧ ૦ ૦ 

વજલ્લા 
(િહેર+ગ્રામ્ય) િુલ 

૪ ૩૭૮ ૧૨ ૧૨ ૦ ૧૭ ૧૮૧ ૪૦ ૬ ૦ 

--------- 

૩૨૬ 
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િૃવિ વિિયિ િીજ જોડાણ 

* ૨૨૪૯૯ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા 
અને અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા કૃસ્ર્સ્વર્યક વીજ 
જોડાણો આપવાના બાકી છે, 

  (૧) અને (૨) પત્રક-અ મુજબ. 
  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, તાલુકાવાર બાકી 
વીજજોડાણો પૈકી કેટલા વીજજોડાણો એક વર્ષ અને બે વર્ષિી 
વધુ સમયિી આપવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) બાકી રહેલ વીજ કનેક્શનો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રરરયા છે. પ્રસ્તવર્ષ માળખાગત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ 

વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોડાણો આપવાનુ 
આયોજન કરવામાાં આવતુ હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ 
જોડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મહત્વનુાં હોઈ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઈ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાાં આવતો હોય 
છે. 

પત્રિ –અ  

વજલ્લો તાલુિો 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

વસ્થવતએ આપિાના બાિી 
િૃવિવિિયિ િીજજોડાણો 

એિ િિગ િરતા િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા 

બે િિગ િરતા િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સાંખ્યા  

 
 
 
 

સાબરકાાંઠા 

ઈડર ૭૬૮ ૨૩૬ ૦ 

રહાંમતનગર ૪૦૮ ૩૯ ૧ 

પ્રાાંસ્તજ ૨૧૮ ૩૨ ૦ 

તલોદ ૨૯૩ ૨૨ ૦ 

વડાલી ૨૦૬ ૫ ૦ 

ખેડબ્રહ્મા ૪૦૨ ૧૮ ૦ 

પોશીના ૪૦૫ ૧૯ ૦ 

સ્વજયનગર ૧૯૨ ૩ ૦ 

અરવલ્લી 
મેઘરજ ૧૩૯૧ ૪૨૬ ૦ 

મોડાસા ૭૨૦ ૧૮૭ ૦ 
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બાયડ ૫૯૭ ૭૯ ૦ 

ધનસુરા ૩૩૧ ૮૬ ૦ 

માલપુર ૩૯૩ ૩૦ ૦ 

ભીલોડા ૨૨૭ ૨ ૦ 

--------- 

૩૨૭ 
રાજ્યમાાં આરોગ્ય અને પકરિાર િલ્યાણ વિભાગ હેઠિ બોડગ  િોપોરેિનોથી થયેલ આિિ અને ખોટ 

* ૨૨૫૯૫ શ્રી િાાંવતભાઇ સોઢા પરમાર (આણાંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આરોગ્ય અને 
પરરવાર કલ્યાણ સ્વભાગના તાબા હેઠળના કેટલા  
બોડષ-કોપોરેશન આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આરોગ્ય અને 
પરરવાર કલ્યાણ સ્વભાગના તાબા હેઠળ નીચે મુજબના  
કુલ-૦૨ (બે) બોડષ-કોપોરેશન આવેલ છે. 

૧. ગુજરાત મેડીકલ સસ્વષસીસ કોપોરેશન લીમીટેડ(GMSCL) 

૨. ગુજરાત ઔર્સ્ધય વનથપસ્ત બોડષ  (GMPB) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે નાણાસ્કય વર્ષવાર ઉક્ત 
બોડષ-કોપોરેશન વાર કેટલી રકમની ખોટ અને કેટલી રકમની 
આવક િઈ, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષવાર ઉક્ત 
બોડષ-કોપોરેશન વાર િયેલ આવકની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ નાણાકિય િિગ 
મિેલ રિમ રૂ./- 

(લાખમાાં) 
GMSCL GMPB 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૯.૮૫ ૧.૭૮ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૩.૯૮ ૨.૫૯ 

 સદર બને્ન બોડષ-કોપોરેશનમાાં કોઇ ખોટ િયેલ નિી. 

 (૩) બોડષ-કોપોરેશનની ખોટ ઘટાડવા શાાં પગલાાં લીધા ?   (૩) લાગુ પડતુાં નિી. 
--------- 

૩૨૮ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, િેટ અને જી.એસ.ટીની િસૂલાત 

* ૨૨૪૮૨ શ્રી િાન્ગતીભાઇ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
અને કચ્છ સ્જલ્લામાાં સેલ્સટેક્સ, વેટ કે જીએસટી અન્વયે રૂ.૧૦ 

લાખ કે તેિી વધુ રકમ વસુલવાની બાકી હોય તેવા કેટલા 
ઔદ્યોસ્ગક ગૃહો કે વ્યાપારી એકમો છે, 

  (૧)  

અનુ વજલ્લો એિમ 

૧ બનાસકાાંઠા ૭૪ 

૨ કચ્છ  ૭૦૪ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ઔદ્યોસ્ગક એકમો કે 
વ્યાપારી ગૃહો પાસેિી કુલ કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી 
છે, અને 

  (૨)  

અનુ વજલ્લો એિમ 
િસુલિાની બાિી રિમ 

(રૂ. િરોડમાાં) 

૧ બનાસકાાંઠા ૭૯૫ ૧૧૨.૩૩ 

૨ કચ્છ  ૪૦૪૬ ૫૫૪૫.૪૧  

 (૩) ઉક્ત એકમો સમયસર વેરો ચુકવતા ન હોય તેવા 
કેટલા એકમો સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શુાં પગલાાં 
લેવામાાં આવ્યા ? 

  (૩) સ્વસ્વધ સિાસ્ધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ મનાઈ 
હુકમ સ્સવાયના, બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૭૩૨ એકમોમાાં તિા 
કચ્છ સ્જલ્લામાાં ૩૫૦૫ એકમોમાાં ગુજરાત વેચાણવેરા, ગુજરાત 
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મૂલ્યવસ્ધષત કાયદા, માલ અને સેવા કર કાયદા તિા જમીન 
મહેસુલ કાયદા અન્વયે પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે.  

--------- 

૩૨૯ 
મોરબી અને અમરેલી વજલ્લાઓમાાં રસ્તાઓના િામની માંજૂરી 

* ૨૨૫૪૪ શ્રી મહમદર્જિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર મોરબી અને અમરેલી સ્જલ્લામાાં રાજ્ય હથતકના કેટલા 
રથતાઓ નવા અને કેટલા રથતાઓના સમારકામ કરવાની 
માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં રાજ્ય 
સ્વભાગમાાં મોરબી અને અમરેલી સ્જલ્લામાાં નવા રથતાઓ તેમજ 
સમાર કામ વાળા રથતાઓ 

વજલ્લો િિગ િામો માંજૂર પૂણગ પ્રગવત 

િરૂ ન 
થયેલ 

(બાિી 
િામ) 

મોરબી 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ - - - - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૬ ૨ ૨ ૨ 

અમરેલી 

૨૦૧૮ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૭ ૭ - - 

૨૦૧૯ 
નવા રથતા - - - - 

સમારકામ ૧૧ ૪ ૭ - 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાનુાં કામ પૂણષ િયુાં,  
 (૩) તે પૈકી કેટલા રથતાનુાં કામ ચાલુ છે અને કેટલા 
રથતાનુાં કામ ચાલુ કરવાનુાં બાકી છે, અને 

 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ કયાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૪) બાકી કામો વહીવટી પ્રરરયા પૂણષ કરી બનતી 
ત્વરાિી. 

--------- 

૩૩૦ 
પાટણ જાંિિન ઉપર ફ્લાયઓિર પુલનુાં બાાંધિામ 

* ૨૧૯૩૪ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ-
ચાણથમા-પાટણ-ડીસા રોડ પરના પાટણ જાંકશન ઉપર 
ફ્લાયઓવર પુલનુાં બાાંધકામ માટે કોઇ આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામગીરી માટે કેટલી 
રકમની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ. ૨૭૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
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સરકારી મધ્યથિ મુરણાલય, ગાાંધીનગર. 
 



ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
છ  સ ,૨૦૨૦ 

તારાં કત ો ર  

ુ ુવાર, તા.૨૭ મી ફ આુર , ૨૦૨૦ ( થમ બેઠક) 

ુ ધપ ક 
અ.ન.ં તારાં કત 

 માકં 

અ તા 

મ 

પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૨૨૬૫૩ ૧૯ ૧૦ ુ ંિશષક  લાઓમા ંર તાઓની 

કામગીર ની  

લામા ંર તાઓના કામની 

૨ ૨૩૩૪૦ ૨૭ ૧૩  ખડં-૧ ની થમ લીટ  લામા ં૨૦૧૯ ની 

સાલમા ં 

લામા ંસને-૨૦૧૯ મા ં

૩ ૨૨૪૯૫ ૪૦ ૧૮ ુ ંિશષક બહચરા   બેચરા  

૪ ૨૨૪૯૫ ૪૦ ૧૮  ખડં-૧ ની બી  લીટ  બહચરા   બેચરા  

૫ ૨૨૪૯૫ ૪૦ ૧૮ જવાબ ખડં-૧ ની થમ લીટ  બહચરા   બેચરા  

૬ ૨૧૬૪૭ ૫૦ ૨૧  ખડં-૨ ની બી  લીટ  ખાલી છે, ખાલી છે, અને 

૭ ૨૧૬૭૦ ૫૧ ૨૨  ખડં-૨ ની બી  લીટ  ખાલી છે, ખાલી છે, અને 

૮ ૨૧૬૭૦ ૫૧ ૨૨ જવાબ ખડં-૨ ના કો ટકની છ ી 

લીટ  

૧૫૧. ૧૫૧ 

૯ ૨૧૬૭૩ ૫૬ ૨૫  ખડં-૨ ની બી  લીટ  ખાલી છે, ખાલી છે, અને 

૧૦ ૨૨૬૧૨ ૭૩ ૩૫ જવાબ ખડં-૩ ની છે લેથી બી  

લીટ  

પ ઉુઓમા ં પ ઓુમા ં

૧૧ ૨૨૫૮૪ ૯૫ ૪૪ ુ ંિશષક  બોટાદમા ં બોટાદ 

૧૨ ૨૩૩૩૭ ૧૨૭ ૫૮  ખડં-૧ ની થમ લીટ  ૨૦૧૯ ની સાલમા ં ૨૦૧૯ મા ં

૧૩ ૨૩૩૩૬ ૧૪૧ ૬૬ ુ ંઅ સુધંાન માનનીય નાયબ 

ુ યમં ી ી (આરો ય)  

તા.૦૩/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ ર ૂ 

થયેલ તારાં કત  માકં-

૧૫૦૩૯ (અ તા-૧૭૨) અ યે 

માનનીય નાયબ ુ યમં ી ી 

(આરો ય)   

૧૪ ૨૧૯૨૫ ૧૬૮ ૭૮ ુ ંિશષક  

 

રોડને પહોળો કરવા ુ ં રોડ/ર તાને પહોળો કરવા ુ ં

૧૫ ૨૨૬૪૮ ૧૭૧ ૭૯ ુ ંિશષક  

 

ર તાઓની કામની મં ૂર  ર તાઓના કામો 

૧૬ ૨૨૫૧૬ ૧૭૯ ૮૩ જવાબ ખડં-૩ ના ક-અ  વીરમગામ િવરમગામ 

૧૭ ૨૧૯૨૧ ૧૮૫ ૮૫  ખડં-૧ ની બી  લીટ  કરવા ુ ંઆયોજન  કરવા ુ ંકોઇ આયોજન 

૧૮ ૨૧૮૮૬ ૧૮૮ ૮૬ જવાબ ખડં-૧ ની બી  લીટ  આ યા છે. આવેલ છે. 

૧૯ ૨૨૬૧૬ ૧૯૦ ૮૬  ખડં-૩ ની થમ લીટ  ન હોય તેવા ન હોય તો તેવા 

૨૦ ૨૨૫૪૬ ૨૦૩ ૯૨ પ કો - * પ કો સ ચવ ીની કચેર મા ં

રાખેલ છે. 

૨૧ ૨૨૬૨૧ ૨૦૮ ૯૫  ખડં-૧ ની બી  લીટ  દાહોદ અને લામા ં દાહોદ લામા ં

૨૨ ૨૧૮૬૨ ૨૦૯ ૯૫ જવાબ ખડં-૨ ની થમ લીટ  દદ ઓ તેમના દદમા ં દદ ઓ દદમા ં

૨૩ ૨૨૪૮૯ ૨૧૦ ૯૬  ખડં-૩ ની બી  લીટ  વષમા ં ુ ં વષમા ંશા 



૨૪ ૨૨૪૮૯ ૨૧૦ ૯૬ જવાબ ખડં-૩ ની ચોથી લીટ  માલ અને સેવા માલ તથા સેવા 

૨૫ ૨૧૯૩૨ ૨૧૧ ૯૬  ખડં-૨ ની બી  લીટ  રકમની મં ૂર  કટલી રકમની મં ૂર  

૨૬ ૨૨૫૮૫ ૨૨૫ ૧૦૩  ખડં-૧ ની થમ લીટ  થતીએ સર ટ  હો પટલ 

ભાવનગર ુ ં

થતીએ ભાવનગર ખાતે 

આવેલ સર ટ  હો પટલમા ં

૨૭ ૨૨૫૩૨ ૨૨૯ ૧૦૫  ખડં-૨ ની ી  લીટ  રહ છે, અને  છે, અને 

૨૮ ૨૨૫૭૩ ૨૪૦ ૧૧૨  ખડં-૨ ની બી  લીટ  મળ , મળ , અને 

૨૯ ૨૧૯૩૩ ૨૪૫ ૧૧૪ મં ી ીનો હો ો નાયબ મં ી ી નાયબ ુ યમં ી ી 

૩૦ ૨૧૮૫૩ ૨૪૬ ૧૧૫  ખડં-૨ ની થમ લીટ  ુ ંઓજન છે? ુ ંઆયોજન છે? 

૩૧ ૨૨૫૯૪ ૨૫૮ ૧૨૦ જવાબ ખડં-૩ ના ક-અ ના 

ી  કોલમની છે લી લીટ  

૨૩૦ ૨૬૦ 

૩૨ ૨૨૫૩૮ ૨૬૩ ૧૨૨ જવાબ ખડં-૨ ના કો ટક ુ ંછે ુ ં

કોલમ 

મં ૂર ખાલી 

૩૩ ૨૨૫૫૦ ૨૭૪ ૧૨૯ ુ ંિશષક  

 

ી ુ ષોના ી અને ુ ષોના 

૩૪ ૨૨૫૫૬ ૨૭૫ ૧૨૯ ુ ંિશષક  

 

ર તાઓને ર તાઓ 

૩૫ ૨૨૫૧૭ ૨૮૫ ૧૩૫  ખડં-૧ ની ી  લીટ  િવભાગના કટલા ર તાઓ કટલા ર તાઓ 

૩૬ ૨૧૯૨૭ ૨૯૩ ૧૩૮  ખડં-૨ ની થમ લીટ  જો હા તો ઉ ત થિતએ જો હા તો 

૩૭ ૨૨૬૩૭ ૨૯૪ ૧૩૮  ખડં-૧ ની બી  લીટ  લામા ં વાઇન  ૂ લામા ં લાવાર/શહરવાર 

વાઇન  ૂ

૩૮ ૨૨૬૩૭ ૨૯૪ ૧૩૮  ખડં-૨ ની થમ લીટ  વષવાર  વષવાર લાવાર/શહરવાર  

૩૯ ૨૨૫૬૮ ૩૦૦ ૧૪૩  ખડં-૧ ની બી  લીટ  લામા ં વાઇન  ૂ લામા ં લાવાર/શહરવાર 

વાઇન  ૂ

૪૦ ૨૨૫૬૮ ૩૦૦ ૧૪૩  ખડં-૨ ની થમ લીટ  વષવાર  વષવાર લાવાર/શહરવાર  

૪૧ ૨૨૫૫૩ ૩૦૩ ૧૪૫ ુ ંિશષક  

 

લાના  લામા ં

૪૨ ૨૨૫૫૩ ૩૦૩ ૧૪૫  ખડં-૨ ની બી  લીટ   ખાલી છે, ખાલી છે, અને 

૪૩ ૨૧૯૨૪ ૩૦૬ ૧૪૭  ખડં-૧ ની બી  લીટ  કરવા ુ ંકોઇ આયોજન કરવા ુ ંઆયોજન 

૪૪ ૨૨૫૪૧ ૩૦૯ ૧૪૮ સ ય ી ુ ંનામ  લલીત કગથરા લલીતભાઇ કગથરા 

૪૫ ૨૨૫૨૦ ૩૧૨ ૧૪૯  ખડં-૧ ની બી  લીટ  લામા ં વાઇન  ૂ લામા ં લાવાર/શહરવાર 

વાઇન  ૂ

૪૬ ૨૨૫૨૦ ૩૧૨ ૧૪૯  ખડં-૨ ની થમ લીટ  વષવાર  વષવાર લાવાર/શહરવાર  

૪૭ ૨૧૯૦૯ ૩૧૪ ૧૫૧  ખડં-૨ ની બી  લીટ  રકમ મં ૂર કરવામા ં

આવેલ છે? 

રકમની મં ૂર  આપવામા ં

આવેલ છે? 

૪૮ ૨૧૯૨૨ ૩૨૦ ૧૫૪ ુ ંિશષક  

 

રોડ પહોળો રોડને પહોળો 

૪૯ ૨૨૫૪૪ ૩૨૯ ૧૬૧  ખડં-૧ ની બી  લીટ  લામા ંરા ય હ તકના લામા ંિવભાગ હ તકના 

 *********************** 

 




