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ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

ચોથુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
શુક્રિાર, ૧૯મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ 

 

જિાબ આપનાર માંત્રીશ્રીઓઃ 

(૧) માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી : જળસાંપવત્ત 

(૨) માનનીય નાયબ 
મુખ્યમાંત્રીશ્રી 

: નાણાાં, માગગ અને મિાન, આરોગ્ય અને પકરિાર િલ્યાણ, તબીબી વશક્ષણ, નમગદા, 
ક્લલ્પસર, પાટનગર યોજના 

(૩) માનનીય માંત્રીશ્રી : ઉર્જગ 

 
 

૧ 
પવિમ રેલિનેુાં િડુમથિ અમદાિાદ ખાતે ખસેડિા 

* ૧૮૮૪૫ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેન્દ્ર સરકાર સામે 
પડતર પ્રશ્નો પૈકી પસ્િમ રેલવેનુું વડુ મિક અમદાવાદ ખાતે 
ખસેડવા અુંરે્ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ છેલ્લા બે 
વર્ગમાું ક્યારે દરખાથત/રજુઆત કરવામાું આવી, અને 

  (૧) બે વખત 
  તા.૪-૫-૨૦૧૭ અને તા. ૧-૯-૨૦૧૭  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્દ્વયે કેન્દ્ર સરકાર તરફિી 
ક્યારે-ક્યારે પ્રસ્તભાવ મળ્યા? 

  (૨) રાજ્ય સરકાર ધ્વારા આ બાબતે સમયાુંતરે માુંર્ણી 
કરવામાું આવી રહેલ છે. 

--------- 
૨ 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો માંજૂર િરિા બાબત 
* ૧૭૧૯૫ શ્રી કિતીવસાંહ િાઘેલા (કાુંકરેજ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાુંઠા સ્જલ્લામાું તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો 
મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) ૧૪ (ચૌદ) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૧૨૧ 

મુંજૂર ૧૨૧ 

ઘટ ૦૦૦  
 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 

છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૩ 
ગાાંધીનગર અને અમદાિાદ ખાતે સરિારી િચેરીમાાં િાહનો ભાડે રાખિા માટે આઉટસોસગ એજન્દ્સીઓની પસાંદગી 

* ૧૬૯૨૫ શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર્ાુંધીનર્ર અને 
અમદાવાદ ખાતેની સરકારી કચેરીઓમાું વાહનો ભાડે રાખવા 
કેટલી આઉટસોસગ એજન્દ્સીઓને છેલ્લા બે વર્ગમાું માન્દ્યતા 
આપવામાું આવી, 

  (૧) કુલ ૦૩ 

 (૨) સરકારી કચેરીઓમાું વાહનો ભાડે રાખવા માટે 
આઉટસોસગ એજન્દ્સીની પસુંદર્ીના કોઈ ચોક્કસ માપદુંડો છે કે 

કેમ, અને 

  (૨) હા, જી 

 (૩) જો હા, તો ઉક્ત એજન્દ્સીઓ દ્વારા માપદુંડોનુું 
પાલન કરવામાું આવે છે કે કેમ? 

  (૩) હા, જી 

--------- 

૪ 
અમદાિાદ બી.જ.ેમેડીિલ િોલેજમાાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૮૮૬૦ ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા (ર્ાુંધીનર્ર ઉિર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બી. જ.ે મેડીકલ 
કોલેજ, અમદાવાદમાું સુંવર્ગવાર મુંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલુું છે, 

  (૧) અને (૨) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ બી.જ.ે 
મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદમાું સુંવર્ગવાર મુંજુર અને ભરેલ 
જગ્યાઓની સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજુર ભરેલી 

વર્ગ-૧ ૩૩૨ ૨૮૪ 

વર્ગ-૨ ૧૦૫ ૯૩ 

વર્ગ-૩ ૨૨૭ ૧૭૩ 

વર્ગ-૪ ૧૬૪ ૧૬૪ 

િુલ ૮૨૮ ૭૧૪ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સુંવર્ગવાર, કોલેજવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, 

 

 (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ 
કરાર આધારીત, ફીક્સ પર્ાર આધારીત, માનદ વેતનિી 

ભરાયેલ છે, અને 

  (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કરાર આધારીત 
ફીક્સ પર્ાર આધારીત, માનદ વેતનિી ભરાયેલ જગ્યાઓની 

સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ િરાર 
આધાકરત 

કિક્લસ પગાર 
આધારીત 

માનદ 
િેતનથી 

વર્ગ-૧ ૩ ૦ ૦ 

વર્ગ-૨ ૦ ૦ ૦ 

વર્ગ-૩ ૦ ૬૭ ૦ 

વર્ગ-૪ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૩ ૬૭ ૦  
 (૪) તે પૈકી સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે આ 
જગ્યાઓ ક્યાું સુધીમાું ભરવામાું આવશે? 

  (૪) તે પૈકી સુંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓની સ્વર્તો નીચે 
મુજબ છે. 

સાંિગગ ખાલી 

વર્ગ-૧ ૪૮ 

વર્ગ-૨ ૧૨ 

વર્ગ-૩ ૫૪ 

વર્ગ-૪ ૦૦ 

િુલ ૧૧૪ 
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 ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો 

ઉપલબ્ધ િયેિી તતુગજ ભરવામાું આવે છે અન્દ્ય જગ્યાઓ મુંજુર 
િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરીયાત અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઇ 
ભરવામાું આવે છે. 

--------- 

૫ 
િડોદરા અને ભરૂચ વજલ્લામાાં નમગદા નહેરની િામગીરી 

* ૧૮૯૩૮ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 

ભરૂચ સ્જલ્લામાું સ્જલ્લાવાર નમગદા નહેરની કયા પ્રકારની કેટલા 
કી.મી. નેટવકગની કામર્ીરી કરવાની બાકી છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 

ભરૂચ સ્જલ્લામાું સ્જલ્લાવાર નમગદા નહેર નેટવકગની કરવાની િતી 
કામર્ીરીની સ્વર્તો નીચે મુજબ છે. 

નહેરનો પ્રિાર બાાંધિામ પૂણગ થયેલ 
લાંબાઇ (કિ.મી.) 

બાાંધિામ બાિીની 
લાંબાઇ (કિ.મી.) 

(અ) િડોદરા વજલ્લો 

મુખ્ય નહેર ૧૯.૭૪ ૦ 

શાખા નહેરો ૪૧૨ ૦ 

સ્વશાખા નહેરો ૫૦૮ ૦ 

પ્ર.શાખા નહેરો ૨૨૧૪ ૦ 

પ્ર.પ્રશાખા નહેરો ૫૫૦૯ ૭૦ 

(બ) ભરૂચ વજલ્લા 

મુખ્ય નહેર ૦ ૦ 

શાખા નહેરો ૧૫૧ ૦ 

સ્વશાખા નહેરો ૪૩૧ ૦ 

પ્ર.શાખા નહેરો ૧૫૧૭ ૩૬ 

પ્ર.પ્રશાખા નહેરો ૨૬૦૭ ૧૧૦ 
 

 (૨) આ બાકી નહેરનુું કામ ક્યાું સુધીમાું પૂણગ કરવામાું 
આવશ?ે 

  (૨) ભરૂચ સ્જલ્લામાું ૬.૭૦ સ્ક.મી. માઇનોર નહેરના કામો 
પ્રર્સ્ત હેઠળ છે. બાકી રહેતી ૨૯.૩૦ સ્ક.મી. પ્રશાખા નહેરો 
(માઇનોર)ના કામો નવા જમીન સુંપાદન અસ્ધસ્નયમ અન્દ્વયે 
કાયગવાહી કરી સત્વરે પૂણગ કરવાનુું આયોજન છે. 
બાકી રહેતી ભુસ્મર્ત સબમાઇનોર (પ્ર-પ્રશાખા)ના કામો 

ખેડૂતોની ભાર્ીદારી સાિે કરવાના િતા હોઇ તબક્કાવાર 
સ્પયત સ્વથતારના ખેડૂતોની સુંમસ્ત તિા ફાળો મળ્યા બાદ 
વહેલી તકે પૂણગ કરવાનુું આયોજન છે. 

--------- 

૬ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નિા પેટા િેન્દ્રો માંજૂર િરિા બાબત 

* ૧૭૨૪૨ શ્રી શશીિાન્દ્તભાઈ પાંડ્યા (ડડસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાુંઠા સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર 
કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) ૧૪ (ચૌદ) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
પેટા કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર કરવામાું 
આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૭૮૫ 

મુંજૂર ૭૫૯ 

ઘટ ૨૬  
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 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 

છે? 

  (૩) નવા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રોની ફાળવણી કરતી વખત ે

આ બાબત સ્વચારણામાું લેવામાું આવે છે. 
--------- 

૭ 
અમદાિાદ વજલ્લા/શહેરમાાં મા િાડગધારિો પાસેથી પૈસા િસુલતી હોવપપટલો 

* ૧૮૮૬૬ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ શહેર 
અને સ્જલ્લામાું મા કાડગ  યોજનાની માન્દ્યતા ધરાવતી કઈ 
હોસ્થપટલોએ દદીઓ પાસેિી મા કાડગ  હોવા છતાું પૈસા વસુલ્યા 
હોવાના સ્કથસા છેલ્લા બે વર્ગમાું બન્દ્યા, 

  (૧) પત્રક ‘‘અ’’ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત બનાવો અટકાવવા અને મા 
કાડગ  હોય તેવા દદીઓ પાસેિી પૈસા ન વસુલે તે માટે ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કઈ હોસ્થપટલ સામે શા પર્લાું લીધા, 
અને 

  (૨) પત્રક ‘‘બ’’ મુજબ 

 (૩) તે અન્દ્વયે કઈ હોસ્થપટલને કેટલી રકમનો દુંડ 
કરવામાું આવ્યો? 

  (૩) કોઇ દુંડ કરેલ નિી. 

પત્રિ  ‘અ’ 

ક્રમ હોવપપટલનુાં નામ 

૧ ડિષ્ણા શેલ્બી હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૨ બોડીલાઇન હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૩ પારેખ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૪ સેસ્વયર હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૫ શેઠ વાડીલાલ સારાભાઇ જનરલ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૬ શેલ્બી હોસ્થપટલ, નરોડા, અમદાવાદ 

૭ થટાર હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૮ નારાયણ રૂદયાલયા હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૯ જી.સી. એસ. મેડડકલ કોલેજ હોસ્થપટલ & ડરસચગ સેન્દ્ટર, અમદાવાદ 

૧૦ આનુંદ સજીકલ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૧૧ ગ્લોબલ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૧૨ એચ. સી. જી. મલ્ટીથપેશ્યાલીટી હોસ્થપટલ-મીઠાખળી, અમદાવાદ 

૧૩ લાઇફકેર ઇન્દ્થટીટ્યુટ ઓફ મેડડકલ સાયન્દ્સ & ડરસચગ સેન્દ્ટર, અમદાવાદ 

૧૪ સ્શવાલીક હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૧૫ થટસ્લિંર્ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૧૬ સુંજીવની હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૧૭ સાલ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

પત્રિ ‘બ’ 

ક્રમાાંિ હોવપપટલોનુાં નામ લીધેલ પગલાાં 

૧ ડિષ્ણા શેલ્બી હોસ્થપટલ, અમદાવાદ બરતરફ કરેલ છે, નાણાું વસુલ કરી 

લાભાિીઓને પૈસા પરત કરેલ છે. ૨ બોડીલાઇન હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૩ નારાયણ રૂદયાલયા હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૪ આનુંદ સજીકલ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૫ સુંજીવની હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૬ સાલ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 
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ક્રમાાંિ હોવપપટલોનુાં નામ લીધેલ પગલાાં 

૭ પારેખ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ નોટીસ આપેલ છે, નાણાું વસુલ કરી 

લાભાિીઓને પૈસા પરત કરેલ છે. ૮ સેસ્વયર હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૯ શેઠ વાડીલાલ સારાભાઇ જનરલ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૧૦ શેલ્બી હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૧૧ થટાર હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૧૨ જી.સી. એસ. મેડડકલ કોલેજ હોસ્થપટલ & ડરસચગ સેન્દ્ટર, અમદાવાદ 

૧૩ ગ્લોબલ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૧૪ એચ. સી. જી. મલ્ટીથપેશ્યાલીટી હોસ્થપટલ-મીઠાખળી, અમદાવાદ 

૧૫ લાઇફકેર ઇન્દ્થટીટ્યુટ ઓફ મેડડકલ સાયન્દ્સ & ડરસચગ સેન્દ્ટર, 

અમદાવાદ 

૧૬ સ્શવાલીક હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

૧૭ થટસ્લિંર્ હોસ્થપટલ, અમદાવાદ 

--------- 

૮ 
પાદરા-જાંબુસર રોડને ચારમાગીય બનાિિાનુાં િામ 

* ૧૮૬૮૮ શ્રી જશપાલવસાંહ પકિયાર (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાદરા-જુંબુસર 
રોડને ચારમાર્ીય બનાવવાનુું કામ ક્યારે મુંજૂર કરવામાું 
આવેલ, 

  (૧),(૨),(૩) અને (૪) આ રથતાને ચારમાર્ીય 

બનાવવાની મુંજુરી મળેલ ન હોઇ, પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સદર કામનો વકગઓડગ ર ક્યારે કઈ 
એજન્દ્સીને આપવામાું આવેલ, 

 

 (૩) સદર રથતાનુું કામ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કયા તબક્કામાું 
છે, અને 

 

 (૪) કેટલા ખચે ક્યાું સુધીમાું પૂણગ કરવામાું આવશે?  

--------- 

૯ 
રાજ્યમાાં િાયગરત િીઝીયોથેરાપી િોલેજો 

* ૧૭૨૦૫ શ્રી અરવિાંદભાઈ રાણા (સુરત-પૂવગ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાું તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી 
ફીઝીયોિેરાપી કોલેજો કાયગરત છે, 

  (૧) ૭૭ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલી નવી 

ફીઝીયોિેરાપી કોલેજોની મુંજૂરી આપવામાું આવી, અને 
  (૨) ૦૪ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ફીઝીયોિેરાપી કોલેજોમાું છેલ્લા બે 
વર્ગમાું થનાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાું વધારો િયો? 

  (૩) ૪૯૫ 

--------- 
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૧૦ 
સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં લોિ અદાલતોનુાં આયોજન 

* ૧૭૧૧૨ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાુંર્ધ્ા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વીજ ગ્રાહકો પાસેિી વીજ બીલ પેટે લ્હેણાું 

નીકળતા નાણાુંની વસુલાત માટે સ્વવાદ નહીં પરુંતુ સમાધાનિી 

ઉકેલ આવે તે માટે લોક અદાલતના આયોજન દ્વારા  

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્દ્રનર્ર સ્જલ્લામાું છેલ્લા 

બે નાણાુંકીય વર્ગમાું કેટલી લોક અદાલતો યોજવામાું આવી, 

  (૧) ૨૧૬ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા કેસોમાું સમાધાન કરવામાું 

આવ્યુું, અને 

  (૨) ૩૩૯૭ 

 (૩) કેટલી વસુલાત કરવામાું આવી?   (૩) આ કેસોમાું વસુલવાની િતી કુલ રૂ. ૨૯૫.૪૮ 

લાખની રકમ પૈકી રૂ. ૧૭૨.૬૬ લાખ થિળ પર વસુલ કરવામાું 

આવ્યા અને બાકી રૂ. ૧૨૨.૮૨ લાખ સ્નયમાનુસાર હપ્તાિી 

વસુલ કરવામાું આવી રહેલ છે. 

--------- 

૧૧ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો 

* ૧૭૦૯૪ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબુંદર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાર્રખેડૂ સવાિંર્ી સ્વકાસ યોજના અુંતર્ગત 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું પોરબુંદર 

સ્જલ્લામાું કુલ કેટલા કી.મી. જજગરીત વીજ વાયરો અને કેટલા 

િાુંભલા બદલવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) ૬૦૯.૬૯ કી.મી. વીજ વાયરો અને ૮૩૭ િાુંભલા 

બદલવામાું આવ્યા. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ.૨૩૫.૯૬ લાખનો ખચગ િયેલ છે.  

--------- 

૧૨ 
ખેડા વજલ્લામાાં ઝૂાંપડા િીજળીિરણ યોજનામાાં િીજ જોડાણ 

* ૧૭૦૮૧ શ્રી અજુગનવસાંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 

નાણાુંકીય વર્ગમાું ઝૂુંપડા વીજળીકરણ યોજના અુંતર્ગત ખેડા 

સ્જલ્લામાું કુલ કેટલા લાભાિીઓને વીજ જોડાણ આપવામાું 

આવ્યા, અને 

  (૧) ૮૮૩૮ લાભાિીઓને વીજ જોડાણ આપવામાું 

આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કુલ કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ.૬૫૪.૯૯ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 

--------- 
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૧૩ 
આણાંદ અને ખેડા વજલ્લામાાં નમગદા નહેરની િામગીરી 

* ૧૮૯૨૧ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણુંદ અને ખેડા 

સ્જલ્લામાું સ્જલ્લાવાર નમગદા નહેરની કયા પ્રકારની કેટલા કી.મી. 

નેટવકગની કામર્ીરી કરવાની બાકી છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણુંદ અને ખેડા 

સ્જલ્લામાું સ્જલ્લાવાર નમગદા નહેર નેટવકગની કરવાની િતી 

કામર્ીરીની સ્વર્તો નીચે મુજબ છે. 

નહેરનો પ્રિાર બાિી િરિાની થતી િુલ લાંબાઈ 

(કિ.મી.) 

(અ) આણાંદ 

મુખ્ય નહેર ૦ 

શાખા નહેરો ૦ 

સ્વશાખા નહેરો ૦ 

પ્ર-શાખા નહેરો ૦ 

પ્ર-પ્રશાખા નહરો ૦ 

(બ) ખેડા 

મુખ્ય નહેર ૦ 

શાખા નહેરો ૦ 

સ્વશાખા નહેરો ૦ 

પ્ર-શાખા નહેરો ૦ 

પ્ર-પ્રશાખા નહેરો ૯૩.૨૬૯ 
 

 (૨) આ બાકી નહેરનુું કામ ક્યાું સુધીમાું પૂણગ કરવામાું 

આવશ?ે 

  (૨) ખેડા સ્જલ્લામાું બાકી રહેલ પ્ર-પ્રશાખા નહેરની 

કામર્ીરી શહેરીકરણ અને ખેડૂતોનાું સ્વરોધને કારણે િઈ શકે 

તેમ નિી.  

--------- 

૧૪ 
તાપી વજલ્લામાાં નિા સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોને માંજૂરી 

* ૧૭૨૫૬ શ્રી મોહનભાઈ િોડીયા (મહુવા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તાપી સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર 

કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) ૦ (શૂન્દ્ય)  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 

સામુડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 

કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)   

મળવાપાત્ર ૦૯ 

મુંજૂર ૦૮ 

ઘટ ૦૧  

 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 

છે? 

  (૩) નવા સામુડહક આરોગ્ય કેન્દ્રોની ફાળવણી કરતી 

વખતે આ બાબત સ્વચારણામાું લેવામાું આવે છે.  

--------- 
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૧૫ 
સોમનાથ વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો 

* ૧૭૦૯૬ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાર્રખેડૂ સવાિંર્ી સ્વકાસ યોજના અુંતર્ગત 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું ર્ીર 
સોમનાિ સ્જલ્લામાું કુલ કેટલા કી.મી. જજગરીત વીજ વાયરો અને 
કેટલા િાુંભલા બદલવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૭૦૬.૨૬ કી.મી. વીજ વાયરો અને ૧૨૪૭ નુંર્ 
િાુંભલા બદલવામાું આવ્યા. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ. ૬૮૪.૫૯ લાખનો ખચગ િયેલ છે.  

--------- 

૧૬ 
નિસારી વજલ્લામાાં િુકટર જ્યોવત યોજના હેઠળ િીજ જોડાણો 

* ૧૭૧૧૬ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ર્ણદેવી) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુડટર જ્યોસ્ત 
યોજના હેઠળ નવસારી સ્જલ્લામાું છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ગમાું 
કેટલા ર્રીબ લાભાિીઓને ઘર વપરાશના વીજ જોડાણો 
આપવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) ૨૯૦૯ ર્રીબ લાભાિીઓને ઘર વપરાશના વીજ 
જોડાણો આપવામાું આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ. ૧૦૩.૮૨ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 

--------- 

૧૭ 
દાહોદ વજલ્લામાાં ખેતી વિષયિ િીજ જોડાણની પડતર અરજીઓ 

* ૧૮૬૭૬ શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાું 
તાલુકાવાર ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ મેળવવા માટેની કેટલી 

અરજીઓ પડતર છે, 

  (૧)  

તાલુિો િુલ પડતર અરજીઓની સાંખ્યા 

દાહોદ ૨૩૪ 

લીમખેડા ૨૩૨ 

ઝાલોદ ૩૦૭ 

ફતેપુરા ૪૪૮ 

ર્રબાડા ૧૬૧ 

ધાનપુર ૧૮૧ 

દે'બારીયા ૫૦૦ 

સુંજલેી ૮૫ 

સ્સુંર્વડ ૧૦૯ 

િુલ ૨૨૫૭ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર 
બે વર્ગ કરતાું વધુ સમયિી પડતર છે, અને 

  (૨) ૦૦  

 (૩) ઉક્ત પડતર અરજીઓમાું ક્યાું સુધીમાું વીજ જોડાણ 
આપવામાું આવશે? 

  (૩) ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રડિયા છે. પ્રસ્તવર્ગ માળખાર્ત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ 
વ્યવથિા અને વીજ તુંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાુંત યોજનાવાર 
નાણાુંકીય આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોડાણો આપવાનુ 
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આયોજન કરવામાું આવતુું હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ 

જોડાણો આપવામાું વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ 
તબક્કાઓ ઉપરાુંત નાણાુંકીય પડરબળ મહત્વનુ હોઇ, તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાું આવશે.  

--------- 

૧૮ 
સૌની યોજના માટે િેન્દ્ર સરિારે િાળિેલ િાંડ 

* ૧૮૮૯૯ શ્રી ભીખાભાઈ જોષી (જૂનાર્ઢ) : ચૌદમી રુ્જરાત સ્વધાનસભાના પ્રિમ સત્રમાું, તા.૨૨-૩-૨૦૧૮ના રોજ રૃ્હમાું રજૂ 
િયેલ *૯૦૫૬ (અગ્રતા-૨૬૧)ના અનુસુંધાને માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સૌની યોજના માટે રાજ્ય સરકારે કેન્દ્ર સરકાર 
સમક્ષ રૂ.૩૨૦૦ કરોડનુું ફુંડ મેળવવા તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૬ના 
માુંર્ણી કરી હતી, આ દરખાથત કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ચકાસણી 
હેઠળ હતી, તો તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેન્દ્ર સરકારે 
ક્યારે કેટલી રકમ ફુંડ પેટે ફાળવી, અને 

  (૧) કેન્દ્ર સહાયીત નાબાડગ  પાસેિી લોન સહાય મેળવેલ 
હોવાિી અન્દ્ય કોઇ લોન મેળવવાની િતી નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેન્દ્ર સરકારે કોઈ રકમ ફાળવી ન 
હોય તો ઉક્ત રકમ મેળવવા માટે છેલ્લા બે વર્ગમાું રાજ્ય સરકારે 

શા પ્રયાસો કયાગ? 

  (૨) નાબાડગ  પાસેિી લોન સહાયની દરખાથતની મુંજૂરી 
મેળવવામાું આવેલ છે.  

--------- 

૧૯ 
રાજ્યમાાં િાયગરત મેડીિલ િોલેજો 

* ૧૭૨૧૨ શ્રીમતી માલતી મહેિરી (ર્ાુંધીધામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાું કેટલી 
મેડીકલ કોલેજો કાયગરત છે, 

  (૧) ૨૯  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલી નવી મેડીકલ 
કોલેજોની મુંજૂરી આપવામાું આવી, અને 

  (૨) ૦૫ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મેડીકલ કોલેજોમાું છેલ્લા બે વર્ગમાું 

થનાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાું વધારો િયો? 

  (૩) ૯૭૦ 

--------- 

૨૦ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં ઘરિપરાશના િીજ જોડાણો 

* ૧૭૧૦૨ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણુંદ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ગમાું અનુસૂસ્ચત જાસ્તના લાભાિીઓને 

ઘરવપરાશના વીજ જોડાણો આપવા માટેની ખાસ અુંર્ભૂત પેટા 
યોજના હેઠળ અમદાવાદ સ્જલ્લામાું કેટલા વીજ જોડાણો 
આપવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૦૨૭ વીજ જોડાણો આપવામાું આવ્યા.  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ. ૭૫.૩૦ લાખનો ખચગ િયેલ છે.  

--------- 
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૨૧ 
અમરેલી વજલ્લામાાં નદીઓ ઉપર વિજ-પુલ બનાિિા બાબત 

* ૧૮૬૭૦ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુું ડલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી  (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ગમાું અમરેલી સ્જલ્લામાું કેટલા રથતાઓ અને 
નદીઓ ઉપર સ્બ્રજ-પુલ બનાવવા માટે બજટેમાું કેટલી રકમની 
જોર્વાઈ કરવામાું આવેલ, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ગમાું અમરેલી 
સ્જલ્લામાું રથતાઓ અને નદીઓ ઉપર સ્બ્રજ-પુલ બનાવવા માટે 
બજટે લમ્પ આઇટમ હેઠળ ૪૮ પુલો માટે રૂ.૭૮૮૦.૬૦ 
લાખની મુંજુરી આપેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી કેટલી રકમનો ખચગ કરવામાું 
આવ્યો, 

  (૨) રૂ.૬૯૬.૧૩ લાખ 

 (૩) કયા સ્બ્રજ-પુલનુું કામ પૂણગ કરવામાું આવ્યુું અને 
કયા સ્બ્રજ-પુલનુું કામ બાકી છે, અને 

  (૩) પડરસ્શષ્ટ-૧ મુજબ. 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ ક્યાું સુધીમાું પૂણગ કરવામાું 
આવશ?ે   

  (૪) પ્રર્સ્ત હેઠળના ૪ કામો તિા ૨૬ કામો વહીવટી 
પ્રડિયા પુણગ િયેિી બનતી ત્વરાિી. 

પકરવશષ્ટ-૧ 

માંજુર પુલની વિગત 
િામની વપથવત 

પુણગ પ્રગવતમાાં હિે શરૂ થનાર 

અમરેલી-કુું કાવાવ રોડ સ્કમી. ૦/૦-૨ (ઠેબી નદી ઉપર પુલ)   હા 

અમરેલી-કુું કાવાવ રોડ સ્કમી. ૦/૬-૮ (વડી નદી ઉપર પુલ)   હા 

બાબરા-ખુંભાળા રોડ સ્કમી. ૯/૪-૬   હા 

ખુંભાળા-સુખપુર-વાુંસ્કયા-કોટડાપીઠા-િોરખાણ રોડ સ્કમી. ૦/૦-૨   હા 

બાઢડા-િોરડી-રાજુલા રોડ સ્કમી. ૪૨/૪-૬   હા 

બાઢડા-િોરડી-રાજુલા રોડ સ્કમી. ૫૫/૮-૦   હા 

બાઢડા-િોરડી-રાજુલા રોડ સ્કમી. ૬૬/૪-૦   હા 

બાઢડા-િોરડી-રાજુલા રોડ સ્કમી. ૬૮/૮-૦   હા 

બાઢડા-િોરડી-રાજુલા રોડ સ્કમી. ૬૦/૩૦૦   હા 

બાઢડા-િોરડી-રાજુલા રોડ સ્કમી. ૬૦/૨૫૦   હા 

બાઢડા-િોરડી-રાજુલા રોડ સ્કમી. ૫૯/૯૦૦   હા 

બાઢડા-િોરડી-રાજુલા રોડ સ્કમી. ૫૩/૫૦૦   હા 

બાઢડા-િોરડી-રાજુલા રોડ સ્કમી. ૫૩/૦૫૦   હા 

બાઢડા-િોરડી-રાજુલા રોડ સ્કમી. ૪૫/૧૫૦   હા 

બાઢડા-િોરડી-રાજુલા રોડ સ્કમી. ૪૪/૪૦૦   હા 

બાઢડા-િોરડી-રાજુલા રોડ સ્કમી. ૪૦/૬૦૦   હા 

લાઠી-લીલીયા રોડ સ્કમી. ૮/૨-૪   હા 

રાજુલા કડીયાળી રોડ પર થલેબ ડરે ઇન હા   

મેરીયાણા ભમ્મર રોડ પર થલેબ ડરે ઇન હા   

ખડસલી બસ થટેન્દ્ડ િી લોકશાળા સુધીનો રથતો પર થલેબ ડરે ઇન હા    

હામાપુર ભાયાવદર રોડ પર માઇનોર બ્રીજ  હા   

કરકોલીયા-દેરડી જાનબાઈ રોડ પર થલેબન ડરે ઇન  હા  

ખીજડીયા જું. સ્ચતલ રોડ પર માઇનોર બ્રીજ હા    

ચાુંદર્ઢ-આુંબા રોડ પર માઇનોર બ્રીજ  હા   

રબારીકા નાળીયેરીમોલી રોડ પર માઇનોર બ્રીજ  હા   
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માંજુર પુલની વિગત 
િામની વપથવત 

પુણગ પ્રગવતમાાં હિે શરૂ થનાર 

દાસ્ધયા નવાર્ામ રોડ પર માઇનોર બ્રીજ હા   

મેડી સાજીયાવદર રોડ પર થલેબ ડરે ઇન હા   

ઉટવડ રાયપર રોડ પર માઇનોર બ્રીજ  હા  

દામનર્ર-ઠાુંસા રોડ પર થલેબ ડરે ઈન હા   

લુવારીયા આુંસોદર રોડ પર થલેબ ડરે ઇન હા   

લાઠી કેરીયા હરસુરપુર રોડ પર માઇનોર બ્રીજ હા    

ભીંર્રાડ ઇંર્ોરાળા રોડ પર થલેબ ડરે ઇન હા    

સલડી પુતળીયા રોડ પર થલેબ ડરે ઇન  હા    

લીલીયા વાઘણીયા ટીંબડી ભોરીંર્ડ રોડ પર માઇનોર બ્રીજ હા    

રુ્ુંદરણ એપ્રોચ રોડ પર થલેબ ડરે ઇન  હા    

ડુું ર્ર ડુંર્રપરડા ઝીઝકા રોડ પર થલેબ ડરે ઇન   હા  

ધુુંધવાણા સાળવા રબારીકા રોડ પર માઇનોર બ્રીજ  હા   

ડેડાણ નવા માલકનેશ રોડ પર થલેબ ડરે ઇન હા    

નાનુડી ઉમરીયા તાતણીયા લાસા રોડ પર માઇનોર બ્રીજ હા    

ચક્કરર્ઢ એપ્રોચ રોડ પર માઇનોર બ્રીજ   હા  

લાઠી દુધાળા રોડ પર માઇનોર બ્રીજ   હા  

રબારીકા આુંબલીયાળા રોડ પર માઇનોર બ્રીજ    હા  

દરેડ હીરાણા રોડ પર માઇનોર બ્રીજ   હા  

ભીલડી અડતાળા ખીજડીયા જું. રોડ પર થલેબ ડરે ઇન    હા 

ત્રુંબોડા ઇશાપર રોડ પર થલેબ ડરે ઇન    હા  

બાુંટવા દેવળી બરવાળા બાવળ રોડ પર થલેબ ડરે ઇન   હા  

વડીયા બરવાળા બાવળ રોડ પર બરવાળા બાવળ પાસે બ્રીજનુું કામ પર માઇનોર બ્રીજ    હા 

બરવાળા બાવળ ભુુંખલી સાુંિળી રોડ પર માઇનોર બ્રીજ    હા 

--------- 
૨૨ 

વસવિલ હોવપપટલ નકડયાદ ખાતે એમ.આર.આઇ. મશીન ન હોિા બાબત 

* ૧૮૯૨૯ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવુંજ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ સ્સસ્વલ 
હોસ્થપટલ, નડડયાદ ખાતે એમ.આર.આઈ. મશીન ઉપલબ્ધ ન 
હોવાના કારણે દદીઓને ખાનર્ી હોસ્થપટલોમાું મોંઘી સારવાર 
લેવા જવુું પડે છે તે ફડરયાદિી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અને 

  (૧) સ્જલ્લા કક્ષાની હોસ્થપટલો ખાતે એમ.આર.આઇ. 

મશીનની સુસ્વધા પુરી પાડવામાું આવતી નિી.  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત હોસ્થપટલમાું ક્યાું સુધીમાું 

એમ.આર.આઈ. મશીનની સુસ્વધા પૂરી પાડવામાું આવશે ? 

  (૨) દદીઓને જરૂર હોય તો સ્સસ્વલ હોસ્થપટલ, 

અમદાવાદ ખાતે રીફર કરવામાું આવે છે. 

 ખાનર્ી દવાખાના સાિે એમ.ઓ.યુ. કરવામાું આવેલ છે, 

અને ખાસ સ્કથસામાું રોર્ી કલ્યાણ સસ્મસ્ત દ્વારા અિવા પુઅર 

ફુંડમાુંિી ખચગ પાડી એમ.આર.ઇ. ની વ્યવથિા કરવામાું આવે 

છે. 

--------- 
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૨૩ 
મહેસાણા અને પાટણ વજલ્લામાાં રપતાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૧૮૮૫૧ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર મહેસાણા અને પાટણ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 
રથતાઓને કેટલા ખચે ડામર સપાટીના બનાવવા માટે જોબ 
નુંબર આપવામાું આવ્યા, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું મહેસાણા અને પાટણ 
સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર ડામર સપાટીના બનાવવા માટે મળેલ 
મુંજુરીની સ્વર્ત. 

વજલ્લો તાલુિો 
રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજૂર રિમ 
લાખમાાં 

મહેસાણા 

ઉંઝા ૧૭ ૨૨૩૪.૦૦ 

મહેસાણા ૨૭ ૩૧૮૩.૦૦ 

સ્વજાપુર ૨૩ ૨૯૬૦.૦૦ 

સ્વસનર્ર ૩૧ ૨૮૮૩.૦૦ 

કડી ૩૧ ૪૪૩૭.૦૦ 

બેચરાજી ૯ ૧૫૩૦.૦૦ 

ખેરાલુું ૧૫ ૧૮૨૯.૦૦ 

વડનર્ર ૧૦ ૧૫૪૪.૦૦ 

સતલાસણા ૨ ૧૮૦.૦૦ 

પાટણ 

પાટણ ૧૦ ૧૧૮૯.૦૦ 

સરથવતી ૧૮ ૨૧૪૨.૦૦ 

સ્સધ્ધપુર ૨ ૨૧૪.૦૦ 

ચાણથમા ૮ ૭૬૦.૦૦ 

સમી ૬ ૧૩૭૯.૦૦ 

શુંખેશ્વર ૨ ૨૪૦.૦૦ 

હારીજ ૫ ૧૨૦૦.૦૦ 

રાધનપુર ૭ ૧૫૩૪.૦૦ 

સાુંતલપુર ૪ ૫૬૦.૦૦ 

જનેી વર્ગવાર અને તાલુકાવાર સ્વર્ત નીચે પ્રમાણે છે. 

વજલ્લો તાલુિો 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 

૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૫-૨૦૧૯ 

રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજૂર 
રિમ  

રૂા. લાખમાાં 

રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજૂર રિમ 
રૂા. લાખમાાં 

મહેસાણા 

ઉંઝા ૪ ૪૭૩.૦૦ ૧૩ ૧૭૬૧.૦૦ 

મહેસાણા ૨૩ ૨૬૩૬.૭૦ ૪ ૫૪૬.૦૦ 

સ્વજાપુર ૧૫ ૨૦૩૦.૪૫ ૮ ૯૨૯.૫૦ 

સ્વસનર્ર ૧૫ ૧૫૧૯.૦૨ ૧૬ ૧૩૬૪.૦૦ 

કડી ૨૩ ૩૨૦૨.૧૨ ૮ ૧૨૩૫.૦૦ 

બેચરાજી ૫ ૯૭૫.૦૦ ૪ ૫૫૫.૦૦ 

ખેરાલુું ૮ ૮૮૪.૦૦ ૭ ૯૪૫.૦૦ 

વડનર્ર ૨ ૧૭૩.૫૦ ૮ ૧૩૭૦.૦૦ 

સતલાસણા ૧ ૮૦.૦૦ ૧ ૧૦૦.૦૦ 

પાટણ 

પાટણ ૬ ૬૫૫.૦૦ ૪ ૫૩૪.૦૦ 

સરથવતી ૧૦ ૧૧૮૫.૩૦ ૮ ૯૫૭.૦૦ 

સ્સધ્ધપુર ૧ ૧૧૩.૫૦ ૧ ૧૦૦.૦૦ 

ચાણથમા ૬ ૫૪૫.૦૦ ૨ ૨૧૫.૦૦ 

સમી ૫ ૧૧૧૯.૦૦ ૧ ૨૬૦.૦૦ 

શુંખેશ્વર ૨ ૨૪૦.૦૦ - - 

હારીજ ૩ ૬૦૦.૦૦ ૨ ૬૦૦.૦૦ 

રાધનપુર ૩ ૪૮૨.૬૫ ૪ ૧૦૫૧.૦૦ 

સાુંતલપુર ૧ ૧૧૦.૦૦ ૩ ૪૫૦.૦૦ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા રથતાના 

કામ શરૂ કરવામાું આવ્યા, કેટલા રથતાના કામ પૂણગ િયા, અને  

  (૨)  

વજલ્લો શરૂ િામો પૂણગ િામો 

મહેસાણા ૧૦૮ ૮૫ 

પાટણ ૪૧ ૩૩  
 (૩) બાકી રહેલ રથતાનુું કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ 
કરવાનુું આયોજન છે? 

  (૩) ૩૧ કામો પ્રર્સ્તમાું છે તે તિા બાકીના ૭૮ કામો 
નકશા અુંદાજ તિા ટેન્દ્ડર પ્રડિયા પૂણગ િયેિી બનતી ત્વરાએ. 

--------- 

૨૪ 
ગાાંધીનગર ખાતે િગગ-૧, િગગ-૨ અને િગગ-૩ના િમગચારીઓને સરિારી મિાન િાળિિા બાબત 

* ૧૮૨૭૩ શ્રી ઇન્દ્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર્ાુંધીનર્ર ખાતે 
ફરજ બજાવતા વર્ગ-૧, વર્ગ-૨ અને વર્ગ-૩ના કેટલા 
અસ્ધકારી/કમગચારીઓ ર્ાુંધીનર્ર ખાતે સરકારી મકાન 
મેળવવા પ્રસ્તક્ષા યાદીમાું છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર્ાુંધીનર્ર ખાતે 
ફરજ બજાવતાું ૨૭૮૩ અસ્ધકારી/કમગચારીઓ કક્ષાવાઈઝ 
પ્રસ્તક્ષાયાદીમાું છે. 

 (૨) આવાસો પૂરા ન પાડી શકવાના કારણો શા છે, અને   (૨) ઉપલબ્ધ સરકારી આવાસોની સુંખ્યાના પ્રમાણમાું 
અરજદારોની પ્રસ્તક્ષાયાદી વધુ હોઈ, આવાસ પૂરા પાડી 
શકાયેલ નિી.  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત બાકી 
કમગચારી/અસ્ધકારીઓને સરકારી આવાસ તાત્કાસ્લક મળી રહે 

તે માટે શી વ્યવથિા કરવામાું આવેલ છે? 

  (૩) નવા સરકારી આવાસોનાું બાુંધકામ હાિ ધરેલ છે.  

--------- 

૨૫ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં ઝૂાંપડા િીજળીિરણ યોજના અન્દ્િયે િીજ જોડાણો 

* ૧૭૦૮૦ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય ઊર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાુંકીય વર્ગમાું ઝૂુંપડા વીજળીકરણ યોજના અુંતર્ગત 
પુંચમહાલ સ્જલ્લામાું કુલ કેટલા લાભાિીઓને વીજ જોડાણ 
આપવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) ૨૮૫૭ લાભાિીઓને વીજ જોડાણ આપવામાું 
આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કુલ કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ. ૧૩૫.૭૦ લાખનો ખચગ િયેલ છે.  
--------- 

૨૬ 
ભરૂચ વજલ્લાની િરજણ જળાશય યોજના 

* ૧૭૧૪૦ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાું કરજણ જળાશય યોજનાની ભરૂચ સ્જલ્લા સ્થિત નહેરોની 

મરામત, જાળવણી તેમજ નસ્વનીકરણનુું આયોજન હતુું કે કેમ, 
અને 

  (૧) હા,જી  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાું કેટલા 
સ્કલોમીટરની કામર્ીરી પૂણગ કરવામાું આવી? 

  (૨) ૨૧.૬૯ સ્ક.મી.  

--------- 
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૨૭ 
આણાંદ વજલ્લામાાં ઝૂાંપડા િીજળીિરણ યોજના અન્દ્િયે િીજ જોડાણો 

* ૧૭૦૮૬ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખુંભાત) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ગમાું ઝૂુંપડા વીજળીકરણ યોજના અુંતર્ગત આણુંદ 
સ્જલ્લામાું કુલ કેટલા લાભાિીઓને વીજ જોડાણ આપવામાું 
આવ્યા, અને 

  (૧) ૪૭૭૮ લાભાિીઓને વીજ જોડાણ આપવામાું 

આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કુલ કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ. ૪૩૫.૬૪ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 

--------- 

૨૮ 
આણાંદ વજલ્લામાાં ઝૂાંપડા િીજળીિરણ યોજના અન્દ્િયે િીજ જોડાણો 

* ૧૭૦૮૭ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ગમાું ઝૂુંપડા વીજળીકરણ યોજના અુંતર્ગત આણુંદ 

સ્જલ્લામાું કુલ કેટલા લાભાિીઓને વીજ જોડાણ આપવામાું 
આવ્યા, અને 

  (૧) ૪૭૭૮ લાભાિીઓને વીજ જોડાણ આપવામાું 

આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કુલ કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ. ૪૩૫.૬૪ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 

--------- 

૨૯ 
અબડાસા, નખત્રાણા અને લખતર તાલુિાઓમાાં સામુકહિ/પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૮૬૪૭ શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ ર્જડેર્જ (અબડાસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લાના 
અબડાસા, નખત્રાણા અને લખપત તાલુકાઓમાું આવેલ 
સામુડહક અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રવાર, સુંવર્ગવાર મુંજૂર 
િયેલ મહેકમ કેટલુું છે, 

  (૧) અને (૨) *પત્રક-૧, ૨ સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેન્દ્રવાર, સુંવર્ગવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરેલી અને કેટલી ખાલી છે, અને 

 

 (૩) ઉકત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાું સુધીમાું ભરવામાું 

આવશ?ે 

  (૩) ડોક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો 

ઉપલબ્ધ િયેિી તુતગજ ભરવામાું આવે છે. અન્દ્ય જગ્યાઓ 

મુંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂડરયાત અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને 

લઇ ભરવામાું આવે છે. 

(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાું રાખેલ છે.) 

--------- 
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૩૦ 
ખેડા અને આણાંદ વજલ્લામાાં ઝૂાંપડપટ્ટી િીજળીિરણ યોજના 

* ૧૮૬૨૧ શ્રી વજગે્નશિુમાર મેિાણી (વડર્ામ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
ખેડા અને આણુંદ સ્જલ્લામાું ઝૂુંપડપટ્ટી વીજળીકરણ યોજના 
અન્દ્વયે કેટલા વીજ જોડાણો આપવામાું આવ્યા, 

  (૧), (૨) અને  (૩)  

અનુ. વજલ્લો 
આપિામાાં આિેલ 

િીજ જોડાણ 
થયેલ ખચગ 

(રૂ.લાખમાાં) 

પડતર 
અરજીઓની 

સાંખ્યા 

૧ ખેડા ૭૭૫૬ ૬૧૫.૮૩ ૫૯ 

૨ આણુંદ ૪૫૧૮ ૩૯૭.૫૨ ૧૨૯ 
 

 (૨) તે અન્દ્વયે કેટલો ખચગ િયો, અને   
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ પડતર છે?  

--------- 

૩૧ 
ર્જમનગર એમ.પી.શાહ મેડીિલ િોલેજનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૮૮૯૩ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ એમ.પી.શાહ 
મેડીકલ કોલેજ, જામનર્રમાું સુંવર્ગવાર મુંજૂર િયેલ મહેકમ 
કેટલુું છે, 

  (૧) અને (૨)  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ એમ.પી.શાહ મેડીકલ 
કોલેજ, જામનર્રમાું સુંવર્ગવાર મુંજુર અને ભરેલ જગ્યાઓની 
સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજુર ભરેલી 

વર્ગ-૧ ૨૩૯ ૧૯૦ 

વર્ગ-૨ ૧૦૯ ૪૯ 

વર્ગ-૩ ૧૮૨ ૧૧૯ 

વર્ગ-૪ ૧૭૭ ૧૭૭ 

િુલ ૭૦૭ ૫૩૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સુંવર્ગવાર, કોલેજવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયેલ છે,  

 

 (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ 
કરાર આધારીત, ફીક્સ પર્ાર આધારીત, માનદ વેતનિી 
ભરાયેલ છે, અને 

  (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કરાર આધારીત, 
ફીક્સ પર્ાર આધારીત, માનદ વેતનિી ભરાયેલ જગ્યાઓની 
સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ િરાર 
આધારીત 

િીક્લસ પગાર 
આધારીત 

માનદ 
િેતનથી 

વર્ગ-૧ ૦ ૦ ૦ 
વર્ગ-૨ ૦ ૦ ૦ 
વર્ગ-૩ ૦ ૧૩ ૦ 
વર્ગ-૪ ૦ ૦૦ ૦ 

િુલ ૦ ૧૩ ૦  
 (૪) તે પૈકી સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, આ 
ખાલી જગ્યાઓ ક્યાું સુધીમાું ભરવામાું આવશે? 

  (૪) તે પૈકી સુંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓની સ્વર્તો નીચે 
મુજબ છે. 

સાંિગગ ખાલી 
વર્ગ-૧ ૪૯ 
વર્ગ-૨ ૬૦ 
વર્ગ-૩ ૬૩ 
વર્ગ-૪ ૦૦ 

િુલ ૧૭૨ 

ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ 
િયેિી તુતગજ ભરવામાું આવે છે અન્દ્ય જગ્યાઓ મુંજુર િયેલ 
મહેકમ પ્રમાણે જરૂડરયાત અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાું 
આવે છે.  

--------- 
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૩૨ 
ટોરેન્દ્ટ િાંપની દ્વારા િીજ ભાિ િધારો 

* ૧૮૯૦૮ શ્રી પુાંર્જભાઈ િાંશ (ઉના) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ, સુરત 
અને ર્ાુંધીનર્ર શહેરમાું વીજ સપ્લાય કરતી ટોરેન્દ્ટ ખાનર્ી 
કુંપનીએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કઈ કેટેર્રીના ગ્રાહકો માટે કેટલી 
વખત કેટલો વીજદર વધારો કયો, 

  (૧) રાજ્યના તમામ પ્રકારના વીજ ગ્રાહકોના વીજ દર 
નક્કી કરવાની બાબત, નામદાર વીજ સ્નયમન આયોર્ના 
ક્ષેત્રાસ્ધકાર હેઠળની છે. તદ્દનુસાર, તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું ટોરેન્દ્ટ ખાનર્ી કુંપની દ્વારા 
અમદાવાદ, સુરત અને ર્ાુંધીનર્ર શહેરમાું કોઈપણ કેટેર્રીના 
વીજ ગ્રાહકો માટે વીજ દરમાું કોઈ વધારો કરેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલીવાર ફ્યુઅલ એડજથટમેન્દ્ટ 
ચાજગ પેટે વધારો કયો, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટોરેન્દ્ટ ખાનર્ી કુંપનીના ફ્યુઅલ 
એડજથટમેન્દ્ટ ચાજગ પેટે નામદાર વીજ સ્નયમન આયોર્ દ્વારા 
નક્કી કરેલ ફોમુગલા મુજબ સ્ત્રમાસ્સક ર્ાળા દરસ્મયાન કરેલ 
વધારો નીચે મુજબ છે. 

િસુલાતનો 
વત્રમાવસિ ગાળો 

ફ્યુઅલ 
એડજપટમેન્દ્ટ ચાજગ 

(`./યુવનટ) 

િધારો 
(`./યુવનટ) 

મ-ે૧૭ િી  
જુન-૧૭ 

૧.૨૭ ૦.૦૦ 

જુલાઈ-૧૭ િી 
સપ્ટેમ્બર-૧૭ 

૧.૪૬ ૦.૧૯ 

ઓક્ટોબર-૧૭ ૧.૪૬ 
-૦.૦૧ 

નવેમ્બર-૧૭ િી 
ડીસેમ્બર-૧૭ 

૧.૪૪ 

જાન્દ્યુઆરી-૧૮ 
િી માચગ-૧૮ 

૧.૫૪ ૦.૦૯ 

એસ્પ્રલ-૧૮ િી 
જુન-૧૮ 

૧.૭૬ ૦.૨૨ 

જુલાઈ-૧૮ િી 
સપ્ટેમ્બર-૧૮ 

૧.૮૬ ૦.૧૦ 

ઓક્ટોબર-૧૮ િી 
ડીસેમ્બર-૧૮ 

૨.૦૯ ૦.૨૩ 

જાન્દ્યુઆરી-૧૯ િી 
માચગ-૧૯ 

૨.૧૧ ૦૦૨ 

એસ્પ્રલ-૧૯ િી 
જુન-૧૯ 

૨.૧૧ ૦.૦૦ 

 

 (૩) ઉક્ત વધારાઓ અન્દ્વયે વર્ગવાર ગ્રાહકો પર કુલ 
કેટલા રૂસ્પયાનો વધારાનો બોજો પડ્યો? 

  (૩) વીજ દરમાું કોઈ વધારો િયેલ ન હોઈ, ગ્રાહકો ઉપર 
વીજ દર પેટે કોઈ વધારાના બોજનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી 
અને ફ્યુઅલ એડજથટમેન્દ્ટ ચાજગ પેટે ગ્રાહકો પર ઉક્ત સ્થિસ્તએ 
નીચે મુજબનો બોજ પડેલ છે. 

 એવપ્રલ ૧૭ થી 
માચગ ૧૮ 

એવપ્રલ ૧૮ થી મે 
૧૯ 

વીજ દર પેટે ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ફ્યુઅલ 
એડજથટમેન્દ્ટ ચાજગ 

પેટે(કરોડમાું) 

૧૩૪.૨૫ ૧૦૩.૦૭ 

 
--------- 
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૩૩ 
સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો માંજૂર િરિા બાબત 

* ૧૭૨૪૬ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરેન્દ્રનર્ર સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો 

મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) ૦૬ (છ). 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 

પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 

કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૫૪ 

મુંજૂર ૫૦ 

ઘટ ૦૪  
 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 

છે? 

  (૩) નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રોની ફાળવણી કરતી 

વખતે આ બાબત સ્વચારણામાું લેવામાું આવે છે. 

--------- 

૩૪ 
ધાંધુિાની સરિારી હોવપપટલને સબ ડીપટર ીક્લટ દરજ્જો 

* ૧૮૮૭૪ શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધુંધુકા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ધુંધુકા ખાતે 

આવેલ સરકારી હોસ્થપટલને સબ ડીથટર ીક્ટ દરજ્જો આપવા 

અુંરે્ની કાયગવાહી ક્યા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) આયોજન નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત કાયગવાહી ક્યાું સુધીમાું પૂણગ 

કરી ઉક્ત હોસ્થપટલને સબ ડીથટર ીક્ટ કક્ષાનો દરજ્જો ક્યાું સુધીમાું 

આપવામાું આવશે ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

--------- 

૩૫ 
અમરેલી વજલ્લામાાં ઘરિપરાશના િીજ જોડાણો 

* ૧૭૦૮૩ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનર્ર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 

નાણાુંકીય વર્ગમાું અનુસૂસ્ચત જાસ્તના લાભાિીઓને 

ઘરવપરાશના વીજ જોડાણો આપવા માટેની ખાસ અુંર્ભૂત પેટા 

યોજના હેઠળ અમરેલી સ્જલ્લામાું કેટલા વીજ જોડાણો આપવામાું 

આવ્યા, અને 

  (૧) ૮૫૮ વીજ જોડાણો આપવામાું આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો ?   (૨) રૂ. ૪૫.૬૧ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 

--------- 
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૩૬ 
સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં નમગદા નહેરની િામગીરી 

* ૧૮૮૭૮ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્દ્રનર્ર 
સ્જલ્લામાું નમગદા નહેરની ક્યા પ્રકારની કેટલા સ્ક.મી.ની 
નેટવકગની કામર્ીરી કરવાની બાકી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્દ્રનર્ર 
સ્જલ્લામાું નમગદા નહેરની નેટવકગની નીચે મુજબની કામર્ીરી 
બાકી છે. 

નહેરનો પ્રિાર નેહરની બાિી રહેતી 
લાંબાઈ (કિ.મી.) 

શાખા નહેરો   પૂણગ 

સ્વશાખા નહેરો ૫૨.૦૭૦ 

પ્રશાખા નહેરો (માઈનોર) ૫૪૩.૭૪૮ 

પ્ર-પ્રશાખા નહેરો (સબમાઈનોર) ૨૩૩૦.૯૩૬ 

િુલ બાિી રહેતી લાંબાઈ ૨૯૨૬.૭૫૪ 
 

 (૨) આ બાકી નહેરોનુું કામ ક્યાું સુધીમાું પૂણગ કરવામાું 
આવશે ? 

  (૨) સુરેન્દ્રનર્ર સ્જલ્લામાું સ્વશાખા/પ્રશાખા નહેરનાું બાકી 
કામો નવો જમીન સુંપાદન ધારો, જમીન સુંપાદનના પ્રશ્નો, 
યુટીલીટી િોસીંર્, ખેડૂતોનો સ્વરોધ જવેા કારણોિી છે. જ ેપ્રશ્નો 
હલ કરી શક્ય તેટલી વહેલી તકે બાકી કામો પૂણગ કરવાનુું 
આયોજન છે. 
પ્ર-પ્રશાખાનાું બાકી રહેલ કામો માઈનોરનાું કામો પૂણગ કરી 

વહેલી તકે પૂણગ કરવાનુું આયોજન છે. 
--------- 

૩૭ 
ખેડા વજલ્લામાાં ઝૂાંપડા િીજળીિરણ યોજનામાાં િીજ જોડાણો  

* ૧૭૦૭૯ શ્રી િેસરીવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ગમાું ઝૂુંપડા વીજળીકરણ યોજના અુંતર્ગત ખેડા 
સ્જલ્લામાું કુલ કેટલા લાભાિીઓને વીજ જોડાણ આપવામાું 
આવ્યા, અને 

  (૧) ૮૮૩૮ વીજ જોડાણ આપવામાું આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કુલ કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ. ૬૫૪.૯૯ લાખનો ખચગ િયેલ છે.  
--------- 

૩૮ 
ખેડા વજલ્લામાાં નિા સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોને માંજૂરી 

* ૧૭૨૬૩ શ્રી રાિેશભાઈ શાહ (એસ્લસબ્રીજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ખેડા સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર 
કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) ૦ (શૂૂ્ન્દ્ય) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૧૪ 

મુંજૂર ૧૫ 

ઘટ ૦૦  



19 

 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 

છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૯ 
મહુિા-મહુિા પોટગ  રોડને પહોળો િરિા બાબત 

* ૧૭૩૨૦ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા (પાસ્લતાણા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભાવનર્ર સ્જલ્લાના મહુવા-મહુવા પોટગ  રોડને 
પહોળો કરવાનુું કામ મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી, 

 (૨) જો હા, તો આ કામને કેટલી રકમની મુંજૂર મળેલ 

છે, અને 

  (૨) રૂ.૮૦૦.૦૦ લાખ 

 (૩) આ રથતાને કેટલો પહોળો કરવામાું આવનાર છે ?   (૩) ૭ મીટર પહોળો. 
--------- 

૪૦ 
અમદાિાદ શહેર અને વજલ્લામાાં તબીબોની ડીગ્રી ચિાસણી 

* ૧૮૬૪૯ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દડરયાપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય અને પડરવાર કલ્યાણ) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
અમદાવાદ શહેર અને સ્જલ્લામાું તબીબોની ડીગ્રીની ચકાસણી 
ક્યારે કરવામાું આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
અમદાવાદ શહેર અને સ્જલ્લામાું તબીબોની ડીગ્રીની ચકાસણી 
નીચે મુજબ કરવામાું આવી. 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ તા.૦૭-૦૬-૨૦૧૭ 
તા.૦૩-૦૯-૨૦૧૭ 
તા.૧૬-૦૧-૨૦૧૮ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ તા.૧૧-૦૧-૨૦૧૮ 
તા.૧૫-૦૨-૨૦૧૮ 
તા.૧૮-૦૨-૨૦૧૮ 
તા.૧૩-૦૬-૨૦૧૮ 

તા.૨૭-૦૭-૨૦૧૮ 
તા.૧૦-૦૯-૨૦૧૮ 
તા.૧૨-૦૯-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૧૧-૨૦૧૮ 
તા.૧૦-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧૪-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧૫-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૭-૦૧-૨૦૧૯ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ચકાસણી દરમ્યાન વર્ગવાર કેટલા 
નકલી ડીગ્રી ધરાવતા ડૉક્ટરો મળી આવ્યા અને, 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ચકાસણી દરમ્યાન વર્ગવાર નીચે 
મુજબના નકલી ડીગ્રી ધરાવતા ડૉક્ટરો મળી આવ્યા. 

ક્રમ િષગ નિલી ડીગ્રી ધરાિતા 
ડૉક્લટરની સાંખ્યા 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૦૬ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૩  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત ડૉક્ટરો સામે શા પર્લાું 
લેવામાું આવ્યા? 

  (૩) તપાસ અને ફોજદારી કાયગવાહી હાિ ધરેલ છે.  
નકલી ડીગ્રી ધરાવતા તબીબોના દવાખાના સીલ કરવામાું 
આવેલ છે. 

--------- 
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૪૧ 
યુ. એન. મહેતા ઈવન્દ્પટટ્યુટ ઓિ િાકડગયોલોજી એન્દ્ડ રીસચગ, અમદાિાદને િાળિેલ ગ્રાન્દ્ટ 

* ૧૭૧૯૪ શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ યુ. એન. મહેતા 
ઈન્દ્થટીટ્યુટ ઓફ કાડીયોલોજી એન્દ્ડ રીસચગ, અમદાવાદને સને 
૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ગમાું રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
કુલ કેટલી ગ્રાન્દ્ટ ફાળવવામાું આવી, અને કેટલો ખચગ િયો? 

 ક્રમ િષગ િાળિેલ ગ્રાન્દ્ટ 
(રૂ.િરોડમાાં) 

ખચગ (રૂ.િરોડમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૧૭.૨૨ ૨૭૮.૬૪ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫૦૬.૬૭ ૪૮૮.૯૧ 

િુલ ૮૨૩.૮૯ ૭૬૭.૫૫ 
 

--------- 
૪૨ 

મહેસાણા વજલ્લામાાં ઘરિપરાશના િીજ જોડાણો 
* ૧૭૦૯૮ શ્રી ઋવષિેશ પટેલ (સ્વસનર્ર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ગમાું અનુસૂસ્ચત જાસ્તના લાભાિીઓને 
ઘરવપરાશના વીજ જોડાણો આપવા માટેની ખાસ અુંર્ભૂત પેટા 
યોજના હેઠળ મહેસાણા સ્જલ્લામાું કેટલા વીજ જોડાણો 
આપવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૦૦૬ વીજ જોડાણો આપવામાું આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ. ૧૦૦.૫૧ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 
--------- 

૪૩ 
સૌની યોજનાનુાં િામ પૂણગ િરિા બાબત 

* ૧૮૮૮૧ શ્રી વિજશે મેરર્જ (મોરબી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સૌની યોજના વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮માું પૂણગ કરવાનુું 
આયોજન હતુું તો આ યોજના તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ 
આ યોજના કયા તબકે્ક છે, 

  (૧) સૌની યોજનાના પ્રિમ તબક્કાના કામ પૂણગ િયેલ 
છે. બીજા તબક્કાના કામો મહદ્દઅુંશે પુણગ િયેલ છે. ત્રીજા 
તબક્કાના કામો શરૂ િયેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત યોજના માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલો ખચગ 
કરવામાું આવ્યો, અને 

  (૨) રૂ. ૧૨૯૭૮.૬૪ કરોડ 

 (૩) આ યોજના ક્યાું સુધીમાું પૂણગ કરવામાું આવશે?   (૩) નાણાકીય ઉપલસ્બ્ધ અનુસાર આર્ામી બે વર્ગમાું 
પુણગ કરવાનુું આયોજન છે. 

--------- 

૪૪ 
મકહસાગર વજલ્લામાાં ઝૂાંપડા િીજળીિરણ યોજનામાાં િીજ જોડાણ 

* ૧૭૦૯૧ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સુંતરામપુર) : માનનીય ઊર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાુંકીય વર્ગમાું ઝૂુંપડા વીજળીકરણ યોજના અુંતર્ગત 
મડહસાર્ર સ્જલ્લામાું કુલ કેટલા લાભાિીઓને વીજ જોડાણ 
આપવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૬૧૫ લાભાિીઓને વીજ જોડાણ આપવામાું 
આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કુલ કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ.૧૨૮.૧૨ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 
--------- 
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૪૫ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િૂિાઓનુાં વિજળીિરણ 

* ૧૭૦૮૫ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સુંખેડા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાુંકીય વર્ગમાું છોટાઉદેપુર જીલ્લામાું આડદજાતી સ્વથતાર પેટા 
યોજના હેઠળ કેટલા કુવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવ્યુું, 
અને 

  (૧) ૫૭૬૬ કૂવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવ્યુું. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કુલ કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ.૬૯૭૫.૦૩ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 
--------- 

૪૬ 
રાજ્યમાાં િાયગરત િીઝીયોથેરાપી િોલેજો 

* ૧૭૨૦૬ શ્રી િાાંવતભાઈ બલર (સુરત-ઉિર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાું તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી 

ફીઝીયોિેરાપી કોલેજો કાયગરત છે, 

  (૧) ૭૭ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલી નવી 
ફીઝીયોિેરાપી કોલેજોની મુંજૂરી આપવામાું આવી, અને 

  (૨) ૦૪ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ફીઝીયોિેરાપી કોલેજોમાું છેલ્લા બે 
વર્ગમાું થનાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાું વધારો િયો? 

  (૩) ૪૯૫ 

--------- 

૪૭ 
સુરત વજલ્લાના ઉિાઈ ડેમમાાંથી પૂરૂ પાડેલ પાણી 

* ૧૮૯૫૦ શ્રી પૂનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 

વર્ગવાર સુરત સ્જલ્લાના ઉકાઈ ડેમમાુંિી ખેડૂતોને અને ઉદ્યોર્ોને 
કેટલુું પાણી આપવામાું આવ્યુું, અને 

  (૧) ઉકાઈ ડેમ સુરત સ્જલ્લામાું આવેલ નિી. પરુંતુ તાપી 

સ્જલ્લામાું આવેલ છે. તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાું વર્ગવાર તાપી સ્જલ્લાના ઉકાઈ ડેમમાુંિી ખેડૂતોને અને 

ઉદ્યોર્ોને નીચે મુજબ પાણી આપવામાું આવ્યુું. 

િષગ 

ખેડૂતોને આપિામાાં 
આિેલ પાણીનો 

જથ્થો 
(એમ.સી.એમ.) 

ઉદ્યોગોને આપિામાાં 
આિેલ પાણીનો 

જથ્થો 
(એમ.સી.એમ.) 

તા.૦૧-૦૬-૧૭ િી 

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 
૩૦૭૬.૮૬ ૧૫૫.૮૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ િી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 
૨૦૨૭.૬૫ ૧૫૨.૯૨ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ખેડૂતોને પૂરતુું પાણી મળે તે માટે 
શા પર્લાું ભરવામાું આવ્યા? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉકાઈ ડેમમાું ઉપલબ્ધ પાણીના 
જથ્િા મુજબ પીવા તિા ખેતીને પ્રાિસ્મકતા આપીને દરેક 

રોટેશનમાું કમાન્દ્ડ સ્વથતારમાું પૂરતુું પાણી આપવામાું આવે છે. 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા પાણીના લોસીસ ઓછા િાય તિા 
સમયસર પાણી મળે તે માટે છેલ્લા ૩ વર્ગમાું ઉકાઈ કાકરાપાર 
કમાન્દ્ડ સ્વથતારમાું ૭૯૧૭૬ લાખના ખચે ૧૫૬૦ સ્ક.મી. કાચી 
કેનાલને લાઈનીંર્ કરીને આધુસ્નકરણ કરવામાું આવેલ છે. 

--------- 
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૪૮ 
જૂનાગિ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં પટાિ ક્લિાટસગ બનાિિા બાબત 

* ૧૮૬૬૧ શ્રી બાબુભાઈ િાર્જ (માુંર્રોળ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાર્ઢ સ્જલ્લામાું 
તાલુકાવાર કેટલા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો છે, 

  (૧) પત્રક-૧ સામેલ છે. 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય 
કેન્દ્રોમાું થટાફ ક્વાટસગ ઉપલબ્ધ નિી, અને 

  (૨) ૨૩ (ત્રેવીસ)માું, 

 (૩) જ ે પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાું થટાફ ક્વાટસગ 
ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યાું ક્યાું સુધીમાું થટાફ ક્વાટસગ બનાવવાનુું 

આયોજન છે? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી થટાફ ક્વાટસગ બનાવવાનુું 
આયોજન િઈ શકશે. 

પત્રિ-૧ 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વપથવતએ જૂનાગિ જીલ્લામાાં તાલુિાિાર પ્રાથવમિ 
આરોગ્ય િેન્દ્રોની વિગત દશાગિતુાં પત્રિ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુાં નામ 

૧ 

જૂનાર્ઢ 

ખડીયા 

૨ ડુું ર્રપુર 

૩ બર્ડુું  

૪ વડાલ 

૫ મજવેડી 

૬ 

વુંિલી 

શાપુર 

૭ િાણાપીપળી 

૮ કણઝા 

૯ 

માણાવદર 

નાકરા 

૧૦ બાુંટવા 

૧૧ સરદારર્ઢ 

૧૨ લીંબુડા 
૧૩ 

કેશોદ 

અજાબ 
૧૪ બાલાર્ામ 
૧૫ કેવરા 
૧૬ મેસવાણ 
૧૭ અર્તરાય 
૧૮ 

માુંર્રોળ 

શીલ 
૧૯ કુંકાણા 
૨૦ મેખડી 
૨૧ ઘેડ બર્સરા 
૨૨ 

મેંદરડા 
દાત્રાણા 

૨૩ સાસણ 
૨૪ ડેડકીયાળી 
૨૫ 

સ્વસાવદર 

કાલસારી 
૨૬ મોટી મોણપરી 
૨૭ મોટા કોટડા 
૨૮ બરડીયા 
૨૯ ભલર્ામ 
૩૦ 

ભેસાણ 
ચુડા 

૩૧ મેંદપરા 
૩૨ રાણપુર 
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તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વપથવતએ જૂનાગિ જીલ્લામાાં તાલુિાિાર પ્રાથવમિ 
આરોગ્ય િેન્દ્રોની વિગત દશાગિતુાં પત્રિ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુાં નામ 

૩૩ 

માળીયા 

અમરાપુર 

૩૪ ભુંડુરી 

૩૫ ખોરાસા 

૩૬ કુકસવાડા 

૩૭ જુિળ 

૩૮ ર્ડુ 

 
--------- 

૪૯ 
અમરેલી વજલ્લામાાં નોન પ્લાનના રપતાના િામ બાબત 

* ૧૮૬૭૩ શ્રી અાંબરીષ ડેર (રાજુલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 

વર્ગવાર અમરેલી જીલ્લામાું તાલુકાવાર નોન પ્લાનના કેટલા 
રથતાઓ માટે કેટલી રકમ મુંજુર કરવામાું આવી, 

  (૧) અમરેલી સ્જલ્લામાું ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 

નીચે મુજબ નોન પ્લાન રથતાઓની મુંજુરીઓ મળેલ છે. 

તાલુિો રપતાની સાંખ્યા માંજુર રિમ રૂ.લાખમાાં 

અમરેલી ૮ ૧૨૨૭.૦૦ 

લાઠી ૧ ૧૮૫.૦૦ 

લીલીયા ૧ ૧૯૪.૦૦ 

સાવરકુું ડલા ૧૬ ૧૮૮૫.૫૦ 

બાબરા ૮ ૧૬૯૧.૫૦ 

બર્સરા ૨ ૩૦૦.૦૦ 

ખાુંભા ૩ ૬૬૮.૦૦ 

જાફરાબાદ ૩ ૫૧૫.૦૦ 

કુું કાવાવ ૩ ૫૧૦.૦૦ 

ધારી ૮ ૧૪૬૫.૦૦ 

રાજુલા ૫ ૮૭૮.૦૦ 

જનેી વર્ગવાર અને તાલુકાવાર સ્વર્ત નીચે પ્રમાણે છે. 

તાલુિો 

તા.૧-૬-૧૭ થી  
૩૧-૫-૧૮ 

તા.૧-૬-૧૮ થી 
૩૧-૫-૧૯ 

સાંખ્યા રિમ સાંખ્યા રિમ 

અમરેલી ૬ ૮૨૭.૦૦ ૨ ૪૦૦.૦૦ 

લાઠી ૧ ૧૮૫.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 

લીલીયા ૦ ૦.૦૦ ૧ ૧૯૪.૦૦ 

સાવરકુું ડલા ૧૦ ૧૨૦૫.૫૦ ૬ ૬૮૦.૦૦ 

બાબરા ૪ ૭૮૮.૫૦ ૪ ૯૦૩.૦૦ 

બર્સરા ૨ ૩૦૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 

ખાુંભા ૧ ૩૫૦.૦૦ ૨ ૩૧૮.૦૦ 

જાફરાબાદ ૩ ૫૧૫.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 

કુું કાવાવ ૧ ૨૨૦.૦૦ ૨ ૨૯૦.૦૦ 

ધારી ૫ ૯૬૫.૦૦ ૩ ૫૦૦.૦૦ 

રાજુલા ૩ ૫૨૮.૦૦ ૨ ૩૫૦.૦૦ 
 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા રથતાઓનુું કામ 
પૂણગ િયુું , અને 

  (૨) ૧૪ કામો પૂણગ અને 
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 (૩) કેટલા રથતાઓનુું કામ બાકી છે, બાકી કામ ક્યાું 

સુધીમાું પુણગ કરવામાું આવશે? 

  (૩) ૨૨ કામો પ્રર્સ્તમાું છે તે તિા બાકીના ૨૨ કામો 

નકશા અુંદાજ તિા ટેન્દ્ડર પ્રડિયા પૂણગ િયેિી બનતી ત્વરાએ. 

--------- 

૫૦ 
પેન્દ્શન અને પ્રોવિડન્દ્ટ િાંડની િચેરીમાાં પેન્દ્શનના પડતર િેસો 

* ૧૭૧૨૬ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાગસી) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સ્નયામકશ્રી, પેન્દ્શન અને પ્રોસ્વડન્દ્ટ ફુંડની કચેરીમાું 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલા પેન્દ્શન કેસો પડતર 

છે, અને 

  (૧) ૭૯૪ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત પેન્દ્શન કેસોના ક્યાું સુધીમાું 

સ્નકાલ કરવામાું આવશે?| 

  (૨) તમામ પેન્દ્શન કેસોનો સ્નકાલ કરવામાું આવેલ છે. 

--------- 

૫૧ 
પાટણ વજલ્લામાાં નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો માંજૂર િરિા બાબત  

* ૧૭૨૪૯ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પાટણ સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો 

મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) ૦૯ (નવ) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે 

કેટલા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે 

કેટલા મુંજૂર કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૫૦ 

મુંજૂર ૫૨ 

ઘટ ૦૦ 
 

 (૩) ઉક્ત ઘટ પરૂી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 

છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૫૨ 
રાજ્યમાાં િાયગરત િીઝીયોથેરાપી િોલેજો બાબત 

* ૧૭૨૦૪ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી 
ફીઝીયોિેરાપી કોલેજો કાયગરત છે, 

  (૧) ૭૭ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલી નવી 
ફીઝીયોિેરાપી કોલેજોની મુંજુરી આપવામાું આવી, અને  

  (૨) ૦૪ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ફીઝીયોિેરાપી કોલેજોમાું છેલ્લા બે 
વર્ગમાું થનાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાું વધારો િયો? 

  (૩) ૪૯૫ 

--------- 
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૫૩ 
વભલોડ તાલુિામાાં હાથમતી નદી પર પુલ બનાિિા બાબત 

* ૧૮૯૮૧ ડૉ.અવનલ જોશીયારા (સ્ભલોડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
જીલ્લાના ભીલોડા તાલુકામાું ઉપલા કમઠાડીયાિી મઢ-ટાકાટું કા 
રથતા પર હાિમતી નદી ઉપર પુલ ન હોવાના કારણે ૫ િી ૬ 
માસ માટે વાહન વ્યવહાર બુંધ રહે છે તે ફરીયાદિી સરકાર 
વાફેક છે, અને 

  (૧) અને (૨) 
ઉપલા કમઠાડીયાિી મઢ-ટાકાટું કા નોન પ્લાન રથતા પર 
હાિમતી રથતા પર હાિમતી નદી પર હયાત કોઝવે છે. 
વૈકલ્પીક બારમાસી રથતાઓ ઉપલબ્ધ હોઈ તાુંસ્ત્રક જરૂરીયાત 
ધ્યાને લેતાું હાલ કોઈ આયોજન નિી.  
   (૨) જો હા,તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ થટેટ હાઈવે અને 

એમડીઆર રથતાને જોડતા લીંક રથતા પર હાિમતી નદી પર 
પુલ ક્યાું સુધીમાું બનાવવામાું આવશે? 

 

--------- 

૫૪ 
પેટર ોલ કડઝલ ઉપર રાજ્યને િેરા તેમજ સેસની આિિ 

* ૧૭૧૩૧ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું પેટર ોલ 
ડડઝલ ઉપર રાજ્યને વેરા તેમજ સેસ પેટે કેટલી આવક િઈ? 

  તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ દરસ્મયાન 
પેટર ોલ અને ડડઝલ ઉપર વેટ, સી.એસ.ટી અને સેસની કુલ રૂ।. 
૨૬,૮૭૬ કરોડની આવક િઈ. 

--------- 

૫૫ 
તાપી વજલ્લામાાં કદિરી યોજનાના લાભાથીઓ 

* ૧૭૨૨૯ શ્રી પુણેશ મોદી (સુરત પસ્િમ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 

તાપી સ્જલ્લામાું દીકરી યોજના હેઠળ કેટલા લાભાિીઓને લાભ 
મળેલ છે, 

  (૧) ૧૪૧૫ 

 (૨) ઉક્િ સ્થિસ્તએ તાપી સ્જલ્લામાું કેટલો ખચગ કરવામાું 
આવેલો છે, અને  

  (૨) રૂ.૭૦,૯૪,૦૦૦/- 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ યોજના માટે ભારત સરકારશ્રી 
તરફિી રાજ્ય સરકારને કોઇ ફુંડ ફાળવવામાું આવે છે? 

  (૩) ભારત સરકારશ્રી તરફિી રાજ્યને સદર યોજના માટે 
કોઇ ફુંડ ફાળવવામાું આવતુું નિી. 

--------- 

૫૬ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં ઘરિપરાશના િીજ જોડાણો 

* ૧૭૧૦૩ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસિોઈ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ગમાું અનુસૂસ્ચત જાસ્તના લાભાિીઓને 
ઘરવપરાશના વીજ જોડાણો આપવા માટેની ખાસ અુંર્ભૂત પેટા 
યોજના હેઠળ અમદાવાદ જીલ્લામાું કેટલા વીજ જોડાણો 
આપવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૦૨૭ વીજ જોડાણો આપવામાું આવ્યા.  
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ. ૭૫.૩૦ લાખનો ખચગ િયેલ છે.  

--------- 

૫૭ 
મહીસાગર વજલ્લામાાં નિા સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોને માંજૂરી 

* ૧૭૨૬૧ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહીસાર્ર સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો 

મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) ૦(શૂન્દ્ય) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 

સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 

કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨) 

મળવાપાત્ર ૧૦ 

મુંજૂર ૦૮ 

ઘટ ૦૨ 
 

 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 

છે? 

  (૩) નવા સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રોની ફાળવણી કરતી 

વખતે આ બાબત સ્વચારણામાું લેવામાું આવે છે. 

--------- 

૫૮ 
ગુજરાત મેડીિલ એન્દ્ડ કરસચગ સોસાયટીને તબદીલ િરેલ વમલિતો અને પટાિ 

* ૧૮૯૦૫ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : ચૌદમી રુ્જરાત સ્વધાનસભાનાું પ્રિમા સત્રમાું તા.૧૫-૦૩-૧૮ના રોજ રૃ્હમાું 

રજૂ િયેલ *૭૪૫૯ (અગ્રતા-૯૭)નાું અનુસુંધાને માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રુ્જરાત મેડીકલ 
એન્દ્ડ ડરસચગ સોસાયટીની સરકારની માસ્લકીની સ્મલકતો અને 
થટાફ તબદીલ કરવા સૈદ્ાુંસ્તક સ્નણગય લેવામાું આવેલ તે 
અન્દ્વયે કેટલી થિાવર અને જુંર્મ સ્મલકતો તિા સુંવર્ગવાર 
કેટલો થટાફ તબદીલ કરવામાું આવેલો છે, અને  

  (૧) શૂન્દ્ય 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તબદીલ કરેલ થટાફના પર્ાર-

ભથ્િાનો કેટલો ખચગ રાજ્ય સરકારે છેલ્લા એક વર્ગમાું ભોર્વેલ 

છે? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૫૯ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં િુિાઓનુાં વિજળીિરણ 

* ૧૭૧૦૫ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાુંકીય વર્ગમાું રાજકોટ સ્જલ્લામાું ખાસ અુંર્ભૂત પેટા યોજના 
હેઠળ કેટલા કુવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવ્યુું, અને 

  (૧) ૨૨૮ કૂવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ  કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ. ૩૫૬.૯૮ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 

--------- 
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૬૦ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં કિડરોના વિભાજન 

* ૧૮૭૯૭  શ્રી અરૂણવસાંહ રાણા (વાર્રા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાું બે નાણાુંકીય 
વર્ગમાું ભરૂચ સ્જલ્લામાું વીજ ગ્રાહકોને રુ્ણવિાયુક્ત અને પુરતા 
દબાણિી વીજ પુરવઠો મળે તે માટે કેટલા ફીડરોનુું સ્વભાજન 
કરવામાું આવેલ છે, અને તે માટે કુલ કેટલો ખચગ િયો? 

  ૧૯ ફીડરોનુું સ્વભાજન કરેલ છે અને તે માટે રૂ. ૪૮૫.૫૩ 
લાખનો ખચગ િયેલ છે. 

--------- 

૬૧ 
દાહોદ અને ડાાંગ વજલ્લામાાં રપતાઓને રીિારપેટ/રીસરિેસ િરિા બાબત 

* ૧૮૯૩૫  શ્રી િજવેસાંહભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
દાહોદ અને ડાુંર્ સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કેટલા કાચા રથતાઓને 
ડામર સપાટીના બનાવવા અને કેટલા રથતાઓને રીકારપેટ/ 
રીસરફેસ કરવા માટેની માુંર્ણીઓ પડતર છે, અને 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું દાહોદ અને ડાુંર્ 
જીલ્લાના તાલુકાવાર કાચા રથતાઓને ડામર સપાટી બનાવવા 
માટે તિા રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની તાલુકાવાર પડતર 
માુંર્ણીઓ નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો તાલુિો 
િાચાથી 
ડામર 

રીિારપેટ/ 
રીસરિેસ 

દાહોદ દાહોદ ૯૧ ૩ 
ર્રબાડા ૨૩ ૦ 
ઝાલોદ ૪૪ ૧ 
ફતેપુરા ૪૬ ૩ 
સુંજલેી ૧૭ ૦ 
લીમખેડા ૫૭ ૧ 
ધાનપુર ૧૪ ૯ 
સીંર્વડ ૩ ૧ 
દે.બારીયા ૭ ૧ 

ડાુંર્ આહવા ૪૬ ૧૯ 
સુબીર ૧૯ ૧૨ 
વઘઈ ૨૬ ૮  

 (૨) ઉક્ત બાકી રથતાઓ ડામર સપાટીના બને તે માટે 
શી કાયગવાહી કરવામાું આવી ? 

  (૨) છેલ્લે ડામર કામ કયાગના વર્ગની સાિે સાિે રથતાની 
સપાટી, ટર ાડફકનુું ભારણ, ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત જવેી તાુંસ્ત્રક 
જરૂડરયાત અને નાણાકીય ઉપલબ્ધતાને પણ ધ્યાને લઈ 
સ્વચારણાું કરવામાું આવશે. 

--------- 
૬૨ 

અરિલ્લી વજલ્લામાાં માંજૂર થયેલ સબપટેશનો 
* ૧૮૮૫૭  શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય ઊર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
અરવલ્લી સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર નવા મુંજુર િયેલ સબથટેશનો 
પૈકી કેટલા સબથટેશનો બનાવવાની કાયગવાહી પૂણગ િયેલ છે, 
કેટલી ચાલુ છે અને કેટલી બાકી છે, અને 

  (૧) અને        (૨) 

    તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું અરવલ્લી 
સ્જલ્લામાું કુલ ૧૦(દસ) નવા સબ થટેશનો મુંજુર િયેલ છે. જનેી 
તાલુકાવાર માડહતી નીચે મુજબ છે. 

 
 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બાકી સબથટેશનો ક્યાું સુધીમાું 
કાયગરત કરવામાું આવશે ? 
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તાલુિો માંજુર થયેલ સબપટેશન 

સ્ભલોડા ૩ 

મેઘરજ ૫ 

મોડાસા ૨ 

િુલ ૧૦ 

 તે પૈકી ૮(આઠ) સબથટેશનો માટે જમીન ફાળવણી માટેની 
દરખાથત કલેક્ટરશ્રીને રજૂ કરવામાું આવેલ છે. જમીન 
ફાળવણી િયેિી ૧૦ માસમાું સબથટેશન કાયાગસ્ન્દ્વત કરવાનો 
પ્રયત્ન કરવામાું આવશે. જ્યારે બાકી બે સબથટેશનો માટે 
તાુંસ્ત્રક રીતે ઉસ્ચત જમીન પસુંદર્ીની પ્રડિયા હાિ ધરવામાું 
આવેલ છે. ત્યારબાદ જમીન ફાળવણી માટેની દરખાથત 
કલેક્ટરશ્રીને રજૂ કરવામાું આવશે.   

--------- 

૬૩ 
િચ્છ વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો 

* ૧૭૦૯૭  શ્રી વિરેન્દ્રવસાંહ ર્જડેર્જ (માુંડવી) : માનનીય ઊર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાર્રખેડૂ સવાિંર્ી સ્વકાસ યોજના અુંતર્ગત 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કચ્છ 
સ્જલ્લામાું કુલ કેટલા કી.મી. જજગરીત વીજ વાયરો અને કેટલા 

િાુંભલા બદલવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) ૨૨૬૯.૯૨ કી.મી. જજગરીત વીજ વાયરો અને 
૬૨૩૦  વીજ િાુંભલા બદલવામાું આવ્યા.  

 (૨) તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલો ખચગ િયો ?   (૨) રૂ. ૧૦૯૬.૮૯ લાખનો ખચગ િયેલ છે.  
--------- 

૬૪ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ િાળિિા બાબત  

* ૧૭૨૦૧  શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાપતિ (વાઘોડડયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ડાુંર્ સ્જલ્લામાું ૧૦૮ સેવાઓ દ્વારા  
તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી એમ્બ્યુલન્દ્સ 
ફાળવેલ છે, અને  

  (૧) ૬ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાું આવેલ છે ? 

  (૨) ૧૯,૮૦૫ 

--------- 

૬૫ 
ભરૂચ નગરપાવલિા હેઠળના વિપતારોમાાં વિજ થાાંભલાઓ ખસેડિા બાબત 

* ૧૮૭૯૬ શ્રી દુષ્યાંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાું 

ડડથટર ીબ્યુશન ઈન્દ્રાથટરક્ચર સ્સફડટુંર્ (ડીઆઈએસ) યોજના 
અુંતર્ગત છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ગમાું ભરૂચ નર્રપાસ્લકા હેઠળના 
સ્વથતારોમાું જાહેર રથતાઓ પર અડચણરૂપ કેટલા વીજ િાુંભલા 
અને વીજ વાયરો ખસેડવાની કામર્ીરી કરવામાું આવી, અને તે 
પાછળ કુલ કેટલો ખચગ િયો ? 

  (૧) ૪૫ નુંર્ િાુંભલા અને ૧૪.૪૯  કી.મી. વીજ લાઈનો 

ખસેડવાની કામર્ીરી હાિ ધરવામાું આવેલ છે. જ ે માટે  
રૂ. ૨૭૨.૦૦  લાખનો ખચગ િયેલ છે. 

--------- 
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૬૬ 
િલસાડ વજલ્લામાાં િૂિાઓનુાં વિજળીિરણ 

* ૧૭૦૮૮  શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય ઉર્જગ  માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાુંકીય વર્ગમાું વલસાડ સ્જલ્લામાું આડદજાસ્ત સ્વથતાર પેટા 
યોજના હેઠળ કેટલા કૂવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવ્યુું, 
અને 

  (૧) ૨૬૩૪ કૂવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવ્યુું. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો ?   (૨) રૂ.૩૫૪૨.૯૩ લાખનો ખચગ િયેલ છે.  
--------- 

૬૭ 
પાટણ વજલ્લામાાં નમગદા નહેરની િામગીરી 

* ૧૮૮૪૮ ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લામાું 

નમગદા નહેરની કયા પ્રકારની કેટલા કી.મી. નેટવકગની કામર્ીરી 
કરવાની બાકી છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લામાું 

નમગદા નહેરના નેટવકગની નીચે મુજબની કામર્ીરી બાકી છે. 

નહેરનો પ્રિાર 
બાિી િરિાની 

થતી િુલ લાંબાઈ 
(કિ.મી.) 

મુખ્ય નહેરો પૂણગ 

શાખા નહેરો પૂણગ 

સ્વશાખા નહેરો ૦.૨૨ 

પ્ર-શાખા નહેરો (માઈનોર) ૬૨.૫૬ 

પ્ર-પ્રશાખા નહેરો (સબમાઈનોર) ૧૬૪.૧૨ 

િુલ બાિી રહેતી લાંબાઈ ૨૨૬.૯૦ 
 

 (૨) આ બાકી નહેરનુું કામ ક્યાું સુધીમાું પૂણગ કરવામાું 
આવશ?ે 

  (૨) પાટણ સ્જલ્લામાું સ્વશાખા/પ્રશાખા નહેરના બાકી 
કામો નવો જમીનસુંપાદન ધારો, જમીન સુંપાદનના પ્રશ્નો, 
અન્દ્ય યુટીલીટી િોસીંર્ જવેાું કારણોિી છે. જ ેપ્રશ્નો  હલ કરી 
શકાય તેટલી વહેલી તકે બાકી કામો પૂણગ કરવાનુું આયોજન છે. 
પ્રપ્રશાખાનાું બાકી રહેલ કામો માઈનોરનાું કામો પૂણગ કરી વહેલી 
તકે પૂણગ કરવાનુું આયોજન છે. 

--------- 

૬૮ 
નમગદા વજલ્લામાાં િૂિાઓનુાં વિજળીિરણ 

* ૧૭૦૮૪ શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાુંકીય વર્ગમાું નમગદા સ્જલ્લામાું આડદજાસ્ત સ્વથતાર પેટા 
યોજના હેઠળ કેટલા કૂવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવ્યુું, 
અને 

  (૧) ૨૬૯૦ કૂવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો ?   (૨) રૂ.૫૧૭૭.૭૭ લાખનો ખચગ િયેલ છે.  

--------- 
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૬૯ 
િરણનગર િામજ રોડને પહોળો િરિાનુાં આયોજન 

*૧૭૨૮૨ શ્રી િરશનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય નાયબ મુખ્ય માંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કડી તાલુકાના 
કરણનર્ર વામજ રોડને પહોળો કરવાનુું આયોજન છે કે કેમ, 
અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી લુંબાઈ માટે કેટલી 
રકમ મુંજુર કરવામાું આવી ? 

  (૨) ૮. ૫૦ કી.મી, રૂા.૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૭૦ 
સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં નિા પેટા િેન્દ્રો માંજૂર િરિા બાબત 

* ૧૭૨૩૯ શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ (ઘાટલોડડયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરેન્દ્રનર્ર સ્જલ્લામાું તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર 
કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧)    ૦૮ (આઠ)  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
પેટા કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર કરવામાું 
આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને  

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૩૬૫ 

મુંજૂર ૩૫૧ 

ઘટ ૧૪  
 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન છે ?   (૩) નવા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રોની ફાળવણી કરતી વખત ે

આ બાબત સ્વચારણામાું લેવામાું આવે છે. 
--------- 

૭૧ 
વિજ િાંપનીઓ દ્વારા ગ્રાહિો માટે વિજ દરના િધારા, ઘટાડા બાબત 

* ૧૮૯૦૨ શ્રી હષગદિુમાર રીબડીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
કઈ વીજ કુંપનીઓએ કઈ કેટેર્રીના ગ્રાહકો માટે કેટલી વખત 
કેટલો વીજ દર વધારો કયો, 

  (૧) રાજ્યના તમામ પ્રકારના વીજ ગ્રાહકોના વીજ દર 
નક્કી કરવાની બાબત, નામદાર વીજ સ્નયમન આયોર્ના 
ક્ષેત્રાસ્ધકાર હેઠળની છે. તદ્દનુસાર, તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું રાજ્ય સરકાર હથતકની વીજ સ્વતરણ 
કુંપનીઓ દ્વારા કોઇપણ કેટેર્રીના વીજ ગ્રાહકો માટે વીજ દરમાું 
કોઇ વધારો કરેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલીવાર ફ્યુઅલ એડજથટમેન્દ્ટ 
ચાજગ પેટે વધારો કયો, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રાજ્ય હથતકની વીજ કુંપનીઓના 
ફ્યુઅલ એડજથટમેન્દ્ટ ચાજગ પેટે નામદાર વીજ સ્નયમન આયોર્ 
દ્વારા નક્કી કરેલ ફોમ્યુગલા મુજબ સ્ત્રમાસ્સક ર્ાળા દરસ્મયાન 
કરેલ વધારો નીચે મુજબ છે. 

િસુલાતનો 
વત્રમાવસિ ગાળો 

ફ્યુઅલ સરચાજગ 
(`/યુવનટ) 

િધારો (+)/ઘટાડો (-) 
(`/યુવનટ) 

જાન્દ્યુઆરી-૧૭ િી 

માચગ-૧૭ 
૧.૭૬ ૦.૦૦ 

એસ્પ્રલ-૧૭ િી 
જુન-૧૭ 

૧.૮૦ ૦.૦૪ 
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જુલાઈ-૧૭ િી 
સપ્ટેમ્બર-૧૭ 

૧.૭૧ -૦.૦૯ 

ઓક્ટોબર-૧૭ િી 
ડીસેમ્બર-૧૭ 

૧.૭૧ ૦.૦૦ 

જાન્દ્યુઆરી-૧૮ િી 
માચગ-૧૮ 

૧.૬૩ -૦.૦૮ 

એસ્પ્રલ-૧૮ િી 
જુન-૧૮ 

૧.૬૩ ૦.૦૦ 

જુલાઈ-૧૮ િી 
સપ્ટેમ્બર-૧૮ 

૧.૬૧ -૦.૦૨ 

ઓક્ટોબર-૧૮ િી 
ડીસેમ્બર-૧૮ 

૧.૭૧ ૦.૧૦ 

જાન્દ્યુઆરી-૧૯ િી 

માચગ-૧૯ 
૧.૯૦ ૦.૧૯ 

એસ્પ્રલ-૧૯ િી 
જુન-૧૯ 

૧.૯૦ ૦.૦૦ 
 

 (૩) ઉક્ત વધારાઓ અન્દ્વયે વર્ગવાર ગ્રાહકો પર કુલ 
કેટલા રૂસ્પયાનો વધારાનો બોજો પડ્યો ? 

  (૩) વીજ દરમાું કોઇ વધારો િયેલ ન હોઇ, ગ્રાહકો ઉપર 
વીજ દર પેટે કોઇ વધારાના બોજનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી 
અને ફ્યુઅલ એડજથટમેન્દ્ટ ચાજગ પેટે ગ્રાહકો પર ઉક્ત સ્થિસ્તએ 
નીચે મુજબનો બોજો પડેલ છે/ઘટેલ છે. 

 એવપ્રલ-૨૦૧૭ થી 
માચગ-૨૦૧૮ 

(રૂ.િરોડમાાં) 

એવપ્રલ-૨૦૧૮ થી 
મે-૨૦૧૯ 

(રૂ.િરોડમાાં) 

વીજ દર પેટે ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ફ્યુઅલ 
એડજથટમેન્દ્ટ 
ચાજગ પેટે 

(-૨૫૭.૮૭) 
(ઘટાડો િયેલ છે) 

૫૫૧.૨૪ 

 
--------- 

૭૨ 
ર્જમનગર વજલ્લામાાં આરોગ્ય િેન્દ્રોનુ િેન્દ્રિાર માંજૂર મહેિમ 

* ૧૮૮૯૭ શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ (ખુંભાસ્ળયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનર્ર 
સ્જલ્લામાું સરકારી હોસ્થપટલ, સામુડહક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને 
પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રોનુું કેન્દ્રવાર મુંજુર િયેલ મહેકમ કેટલુું 
છે, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનર્ર 
સ્જલ્લામાું આવેલ સરકારી હોસ્થપટલનુ મહેકમની સ્વર્ત દશાગવતુ 
*પત્રિ-૧, સામુડહક આરોગ્ય કેન્દ્રોની મહેકમની સ્વર્ત 
દશાગવતુ *પત્રિ-૨ અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રોની મહેકમની 
સ્વર્ર દશાગવતુ *પત્રિ-૩ આ સાિે સામેલ છે.  (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ હોસ્થપટલ, સામુડહક અને પ્રાિસ્મક 

આરોગ્ય કેન્દ્રવાર સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને 
કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

 

 (૩) ઉકત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાું સુધીમાું ભરવામાું 

આવશ?ે  

  (૩) સ્નમણુંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તિા 

વયસ્નવૃસ્િના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. ડૉકટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉકટરો ઉપલબ્ધ િયેિી તુતગજ 
ભરવામાું આવે છે. અન્દ્ય જગ્યાઓ મુંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે 
જરૂડરયાત અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ ભરવામાું આવે છે.  

(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાું રાખેલ છે.) 
--------- 
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૭૩ 
રાજિોટમાાં પી.ડી.યુ. મેકડિલ િોલેજોમાાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૮૮૮૭ શ્રી લલીત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ પી.ડી.યુ. મેડીકલ 
કોલેજ, રાજકોટમાું સુંવર્ગવાર મુંજુર િયેલ મહેકમ કેટલુું છે, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ પી.ડી.યુ. 
મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટમાું સુંવર્ગવાર મુંજુર અને ભરેલ 
જગ્યાઓની સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજુર ભરેલી 

વર્ગ-૧ ૨૧૬ ૧૩૬ 

વર્ગ-૨ ૧૦૦ ૬૦ 

વર્ગ-૩ ૨૮૬ ૧૭૯ 

વર્ગ-૪ ૧૨૧ ૧૨૧ 

િુલ ૭૨૩ ૪૯૬ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સુંવર્ગવાર, કોલેજવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, 

 

 (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ 
કરાર આધારીત, ફીક્સ પર્ાર આધારીત, માનદ વેતનિી 
ભરાયેલ છે, અને 

  (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કરાર આધારીત, 
ફીક્સ પર્ાર આધારીત, માનદ વેતનિી ભરાયેલ જગ્યાઓની 
સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ 
િરાર 

આધાકરત 
કિક્લસ પગાર 
આધાકરત 

માનદ 
િેતનથી 

વર્ગ-૧ ૩ ૦ ૦ 

વર્ગ-૨ ૦ ૦ ૦ 

વર્ગ-૩ ૦ ૫૧ ૦ 

વર્ગ-૪ ૦ ૦૦ ૦ 

િુલ ૩ ૫૧ ૦  
 (૪) તે પૈકી સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે આ 
જગ્યાઓ ક્યાું સુધીમાું ભરવામાું આવશે ? 

  (૪) તે પૈકી સુંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓની સ્વર્તો નીચે 
મુજબ છે. 

સાંિગગ ખાલી 

વર્ગ-૧ ૮૦ 

વર્ગ-૨ ૪૦ 

વર્ગ-૩ ૧૦૭ 

વર્ગ-૪ ૦૦ 

િુલ ૨૨૭ 

 ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો 
ઉપલબ્ધ િયેિી તુતગજ ભરવામાું આવે છે અન્દ્ય જગ્યાઓ મુંજુર 
િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂડરયાત અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ 
ભરવામાું આવે છે. 

--------- 

૭૪ 
િરજણ વસાંચાઇ યોજના અન્દ્િયે પૂરૂ પાડેલ પાણી 

* ૧૮૯૪૧ શ્રી પ્રેમવસાંહભાઇ િસાિા (નાુંદોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કરજણ સ્સુંચાઇ 
યોજનાની ડાબા અને જમણા કાુંઠા નહેરના કમાન્દ્ડ સ્વથતારમાું 
કેટલા ર્ામોને સ્સુંચાઇનુું પાણી પુરું  પાડવા માટે સમાવેશ િયેલ 
છે, 

  (૧) ૧૯૧ ર્ામો 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર કેટલા 

ર્ામોને ડાબા કાુંઠા અને જમણા કાુંઠા નહેર દ્વારા પાણી પુરું  
પાડવામાું આવ્યુું, 

  (૨)  

 ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

ડાબા કાુંઠા નહેર ૧૦૨ ૧૦૨ 

જમણાું કાુંઠા નહેર ૩૧ ૨૪  
 (૩) કમાન્દ્ડ સ્વથતારમાું સમાસ્વષ્ટ ર્ામોને પાણી પુરું  
પાડવામાું ન આવતુું  હોય તો તેના મુખ્ય કારણો શાું છે, અને 

  (૩) (૧) સ્પયત મુંડળીઓ દ્વારા વારાબુંધી કરવામાું ન 
આવતી હોઈ 

  (૨) સ્પયત સ્વથતારના આયોજન સમયે બારમાસી 
ખેતી માત્ર ૬% િતી હતી જ ેવધીને હવે ૮૦% કરતાું 
પણ વધુ િયેલ હોઇ નહેરોની વહનક્ષમતા વધારવાની 
જરૂડરયાત ઉભી િયેલ હોઇ 

 (૪) આવા ર્ામોને કયાું સુધીમાું પાણી પૂરું  પાડવામાું 
આવશ?ે 

  (૪) રૂ.૮૧૮૭.૨૨ લાખના ખચે ખાસ મરામતની 
કામર્ીરી હાિ ધરવામાું આવેલ છે. જ ે જૂન-૨૦૨૦ સુધીમાું 
પૂણગ િયેિી. 

--------- 

૭૫ 
જીએસટી િાયદા અન્દ્િયે રાજ્યની આિિમાાં ઘટાડો 

* ૧૮૯૫૩ શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (નાણાું) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જીએસટી કાયદા 
અન્દ્વયે રાજ્યની આવકમાું ઘટાડો િાય તો પાયાના વર્ગ 
૨૦૧૫-૧૬માું દર વર્ે ૧૪% લેખે ગ્રોિ ઉમેરી રાજ્યને ઉક્ત 
કાયદાની કલમ-૫ મુજબ કેન્દ્ર સરકારે વળતર ચૂકવવાનુું િાય 
છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત પાયાના વર્ગ મુજબ 
ગ્રોિ ન િયો હોય તો છેલ્લા બે વર્ગમાું રાજ્ય સરકારને ક્યારે-
ક્યારે કેટલી રકમ કેન્દ્ર સરકાર તરફિી મળી ? 

  (૨) પત્રિ-મુજબ 

પત્રિ 

મળેલ િળતર 
(રૂ.િરોડમાાં) 

મળેલ િળતરના આદેશની 
તારીખ 

૧૪૦૨ ૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

૮૮૦ ૨૯-૧૧-૨૦૧૭ 

૨૫૨ ૩૧-૦૧-૨૦૧૮ 

૧૧૫૩ ૨૨-૦૩-૨૦૧૮ 

૫૯૦ ૨૯-૦૫-૨૦૧૮ 

૧૭૪ ૧૧-૦૭-૨૦૧૮ 

૧૩૮૦ ૩૧-૦૮-૨૦૧૮ 

૪૪૬ ૦૧-૧૧-૨૦૧૮ 

૨૨૩૭ ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 

૧૩૨૨ ૦૭-૦૩-૨૦૧૯ 

૧૬૬૮ ૦૧-૦૫-૨૦૧૯  
--------- 

૭૬ 
આણાંદ વજલ્લામાાં નિા સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોને માંજૂરી 

* ૧૭૨૫૫ શ્રી જગદીશભાઇ પાંચાલ (સ્નકોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) આણુંદ સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર 
કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) 0 (શૂન્દ્ય)  
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 

સામુડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)   

મળવાપાત્ર ૧૩ 

મુંજૂર ૧૪ 

ઘટ ૦૦ 
 

 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 
છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

 --------- 

૭૭ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં ઝૂાંપડા િીજળીિરણ યોજનામાાં િીજ જોડાણ 

* ૧૭૦૭૮ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ર્ોધરા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 

નાણાુંકીય વર્ગમાું ઝૂુંપડા વીજળીકરણ યોજના અુંતર્ગત 

પુંચમહાલ સ્જલ્લામાું કુલ કેટલા લાભાિીઓને વીજ જોડાણ 

આપવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) ૨૮૫૭ લાભાિીઓને વીજ જોડાણ આપવામાું 

આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કુલ કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ.૧૩૫.૭૦ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 

--------- 

૭૮ 
મકહસાગર અને ડાાંગ વજલ્લામાાં રપતાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૧૮૯૩૨ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી  (માર્ગ - મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 

મડહસાર્ર અને ડાુંર્ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા રથતાઓને 

કેટલા ખચે ડામર સપાટીના બનાવવા માટે જોબ નુંબર 

આપવામાું આવ્યા, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું મડહસાર્ર અને ડાુંર્ 

સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર ડામર સપાટીના બનાવવા માટે મળેલ 

મુંજુરીની સ્વર્ત. 

તાલુિો રપતાની સાંખ્યા માંજૂર રિમ લાખમાાં 

લુણાવાડા ૨૧ ૧૭૩૩.૦૦ 

ખાનપુર ૯ ૬૨૮.૦૦ 

સુંતરામપુર ૨૧ ૨૧૬૧.૦૦ 

કડાણા ૭ ૯૩૦.૦૦ 

બાલાસ્સનોર ૧૩ ૯૫૦.૦૦ 

સ્વરપુર ૧૪ ૧૧૬૩.૦૦ 

આહવા ૮ ૫૮૬.૪૦ 

સુબીર ૯ ૩૫૫.૦૦ 

વઘઇ ૮ ૩૧૫.૦૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા રથતાના 

કામ શરૂ કરવામાું આવ્યા, કેટલા રથતા કામ પૂણગ િયા, અને  

  (૨)  

વજલ્લો શરૂ િામો પૂણગ િામો 

મડહસાર્ર ૫૯ ૪૬ 

ડાુંર્ ૧૪ ૪ 
 

 (૩) બાકી રહેલ રથતાનુું કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ 

કરવાનુું આયોજન છે? 

  (૩) પ્રર્સ્ત હેઠળના ૨૩ કામો તિા ૩૭ કામો વહીવટી 

પ્રડિયા પુણગ િયેિી બનતી ત્વરાએ. 

--------- 
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૭૯ 
ગાાંધીનગર જીલ્લામાાં િાાંસની મરામત, ર્જળિણી અને સિાઇનો ખચગ 

* ૧૫૩૧૩ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
  તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
ર્ાુંધીનર્ર સ્જલ્લામાું સઈજ-હાજીપુર કાુંસ તિા પાનસર-
વાવોલ કાુંસની મરામત, જાળવણી અને સફાઈ પાછળ કેટલો 
ખચગ કરવામાું આવ્યો ? 

   રૂ।.૨૨.૫૨ લાખ 

--------- 

૮૦ 
અમરેલી જીલ્લામાાં ૬૬ િે.િી. સબ પટેશનોની જરૂરીયાત 

* ૧૮૬૬૭ શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્બમર (લાઠી) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેતીવાડી અને 
ગ્રામ્ય સ્વથતારમાું સુંતુસ્લત વીજ પુરવઠો મળી રહે તે માટે ૬૬ 
કે.વી. સબ થટેશનોની જરૂડરયાત અમરેલી જીલ્લામાું તાલુકાવાર 
કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેતીવાડી અને 
ગ્રામ્ય સ્વથતારમાું સુંતુસ્લત વીજ પુરવઠો મળી રહે તે માટે 
અમરેલી જીલ્લામાું જરૂરીયાત મુજબના કુલ ૬૮ (અડસઠ) 
૬૬ કે.વી. સબ થટેશનો હાલમાું કાયગરત છે. 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલા સબ 
થટેશનોની ઘટ છે, અને 

  (૨) અને (૩)  પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

 (૩) ઉક્ત ઘટ ક્યાું સુધીમાું પુરી કરવામાું આવશે ?  
--------- 

૮૧ 
િલસાડ વજલ્લામાાં િૂિાઓનુાં િીજળીિરણ 

* ૧૭૦૯૨ શ્રી િનુભાઈ દેસાઇ (પારડી) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાુંકીય વર્ગમાું વલસાડ સ્જલ્લામાું આડદજાસ્ત સ્વથતાર પેટા 
યોજના હેઠળ કેટલા કૂવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવ્યુું, 
અને 

  (૧) ૨૬૩૪ કૂવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવ્યુું. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો ?   (૨) રૂ.૩૫૪૨.૯૩ લાખનો ખચગ િયેલ છે.  
--------- 

૮૨ 
નમગદા બાંધના ઓિરફ્લો પાણીથી સૌરાષ્ટરના જળાશયો ભરિા બાબત 

* ૧૮૯૭૩ શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ નમગદા બુંધના 
૧૨૧ મીટરિી વધુના ઓવર ફ્લોની ર્ણતરીએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
નમગદા પુર પાણીનો સરેરાશ કેટલો જથ્િો પ્રસ્ત સેકન્દ્ડ ક્યુસેક 
નોંધાયો, અને 

  (૧) ડેમના દરવાજા બુંધ કયાગ પછી છેલ્લા બે વર્ગમાું કોઇ 
ઓવરફ્લો નોંધાયેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રે્ટ મુકાયા પછી પણ ૧૨૧ 
મીટરિી વધુનાું પુર પાણીની ઉપયોર્ીતા સૌરાષ્ટર , કચ્છના 
જળાશયો ભરવાની પધ્ધસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું સૌરાષ્ટર-
કચ્છના જળાશયો ભરવા કેટલુું નમગદા નીર છોડાયુું ? 

  (૨) ઉપર (૧) મુજબ ઓવરફ્લો િયેલ ન હોવાિી પૂરનુું 
વધારાનુું પાણી ઉપલબ્ધ િયેલ ન હોઇ તેનાિી જળાશયો 
ભરવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

--------- 



36 

૮૩ 
આણાંદ અને અમરેલી વજલ્લામાાં રપતાઓને રીિારપેટ/રીસરિેસ િરિા બાબત 

* ૧૮૯૧૭ શ્રી િાાંવતભાઈ સોિા પરમાર (આણુંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
આણુંદ અને અમરેલી સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કેટલા કાચા 
રથતાઓને ડામર સપાટીના બનાવવા અને કેટલા રથતાઓને 
રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની માુંર્ણીઓ પડતર છે, અને 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું આણુંદ અને અમરેલી 
સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કાચા રથતાઓને ડામર સપાટી બનાવવા 
અને રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની પડતર માુંર્ણીઓ નીચે 
મુજબ છે.  

વજલ્લો તાલુિો િાચાથી 
ડામર 

રીિારપેટ/ 
રીસરિેસ 

 આણુંદ  ૨૩૮ - 

 ઉમરેઠ  ૧૨૬ - 

 બોરસદ  ૧૯૩ ૧ 

 આુંકલાવ  ૬૬ - 

આણુંદ પેટલાદ  ૧૯૭ ૫ 

 સોજીત્રા  ૧૧૧ ૪ 

 ખુંભાત  ૯૫ ૫ 

 તારાપુર  ૬૧ - 

 અમરેલી  ૬ ૭ 

 લાઠી  - ૩ 

 લીલીયા  ૩ ૧ 

 કુું કાવાવ  ૭ ૧૧ 

 બાબરા  ૧ ૧૧ 

અમરેલી  બર્સરા  ૩ ૭ 

 ધારી  ૭ ૧૩ 

 ખાુંભા  ૧૨ ૧૦ 

 રાજુલા  ૧૬ ૪ 

 જાફરાબાદ  ૧૩ ૧૩ 

 સાવરકુું ડલા  ૪ ૧૪ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રથતાઓ ડામર સપાટીના બને તે માટે 

શી કાયગવાહી કરવામાું આવી ?  

  (૨) છેલ્લે ડામર કામ કયાગના વર્ગની સાિે સાિે રથતાની 

સપાટી, ટર ાડફકનુું ભારણ, ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત જવેી તાુંસ્ત્રક 
જરૂરીયાત અને નાણાુંકીય ઉપલબ્ધતાને પણ ધ્યાને લઇ 
સ્વચારણા કરવામાું આવશે.  

--------- 

૮૪ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં િુિાઓનુાં વિજળીિરણ 

* ૧૭૧૦૪ શ્રીમતી ગીતાબા ર્જડેર્જ (ર્ોંડલ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ગમાું રાજકોટ સ્જલ્લામાું ખાસ અુંર્ભૂત પેટા યોજના 
હેઠળ કેટલા કુવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવ્યુું, અને 

  (૧) ૨૨૮ કૂવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવેલ છે.  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચગ િયો ?   (૨) રૂ.૩૫૬.૯૮ લાખનો ખચગ િયેલ છે.  
--------- 
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૮૫ 
સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં આિેલ પિનચક્કીઓ 

* ૧૮૬૫૮ શ્રી ઋવવિિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ સુરેન્દ્રનર્ર 
સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કઇ-કઇ કુંપનીની કેટલી પવનચક્કીઓ 
આવેલ છે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ સુરેન્દ્રનર્ર 
સ્જલ્લામાું કુલ ૧૩ કુંપનીઓની ૯૯ પવનચક્કીઓ આવેલ છે, 
જનેી તાલુકાવાર સ્વર્ત સ્બડાણના પત્રિ-અ મુજબ છે. 

 (૨) ઉક્ત કુંપનીઓ પાસેિી પવન ઉજાગમાુંિી ઉત્પન્ન 
િયેલ વીજળી ખરીદવા માટે કોઇ કરાર કરવામાું આવેલ છે કે 
કેમ, અને 

  (૨) અને (૩) 
 તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
સુરેન્દ્રનર્ર સ્જલ્લામાું સ્થિત પવનચક્કીઓ પૈકી વીજ ઉત્પાદન 

કરતી કુંપનીઓ પાસેિી GUVNL દ્વારા લાુંબાર્ાળાના વીજ 
ખરીદ કરાર અુંતર્ગત ખરીદવામાું આવેલ વીજળી અને તેના 
કરાડરત ભાવની સ્વર્ત નીચે મુજબ છે.  

િાંપનીઓ  િારાકરત ભાિ  
(રૂ./યુવનટ)  

૧.૦૬.૧૭ થી 
૩૧.૦૫.૧૮ 

૧.૦૬.૧૮ થી 
૩૧.૦૫.૧૯ 

એન એન કોપગ લી.  ૨.૬૪ ૫.૯૦ ૭.૩૯ 

અસ્શ્વની ટરેડસગ  ૪.૧૫ ૩.૭૫ ૩.૫૭ 

સુયાગ સ્વદ્યુત લી.  ૪.૧૫ ૫૧.૬૯ ૫૭.૬૨ 

રીન્દ્ય ુપાવર વેન્દ્ચસગ પ્રા. લી. ૩.૪૬ ૧.૮૯ ૪.૩૯ 

એસજવેીએન લી.  ૨.૪૩ ૩.૬૩ ૪૧.૪૫ 

મૈત્રા વાય ુઉજાગ પ્રા.લી.  ૩.૫૬ ૩૧.૬૭ ૩૬.૨૭ 

સી.એલ.પી સ્વન્દ્ડ ફામગસ 
(ઇન્દ્ડીયા) પ્રા.લી.  

૪.૧૫ ૫.૫૧ ૬.૯૯ 

ગ્રીન ઇન્દ્રા સ્વન્દ્ડ એનજી લી.  ૪.૧૯ ૧૩.૯૯ ૨૦.૬૯ 

રીન્દ્ય ુપાવર વેન્દ્ચસગ પ્રા.લી.  ૪.૧૯ ૧૨.૨૭ ૧૭.૪૪  

 (૩) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર 
કોની પાસેિી, કેટલી વીજળી, ક્યા ભાવે ખરીદવામાું આવી ? 

 

પત્રિ-અ 
ક્રમ નાં. િીન્દ્ડ િામગ માલીિીના નામ પિનચક્કીઓની સાંખ્યા તાલુિા કરમાિગસ 

૧ ર્ુજરાત ફલોરોકેસ્મકલ્સ સ્લમીટેડ  ૨૫ ચોટીલા  થવ-વપરાશ (REC)  

૨ અસ્શ્વની ટરેડસગ  ૧ ચોટીલા  વેચાણ (GUVNL) 

૩ અુંબીકા પોલીમર પ્રાઇવેટ સ્લમીટેડ  ૧ ચોટીલા  થવ-વપરાશ  

૪ સુયાગ સ્વદ્યુત સ્લમીટેડ  ૧૩ ચોટીલા  વેચાણ (GUVNL) 

૫ મૈત્રા વાયુ ઉજાગ પ્રા.સ્લ.  ૯ ચોટીલા  વેચાણ (GUVNL) 

૬ ર્ુજરાત થટેટ ફટીલાઇર એન્દ્ડ કેસ્મકલ્સ સ્લમીટેડ  ૭ ચોટીલા  થવ-વપરાશ  

૭ એનએન કોપગ સ્લ.  ૨ ચોટીલા  વેચાણ (GUVNL) 

૮ ડરન્દ્યુ પાવર વેન્દ્ચસગ પ્રા.સ્લ.  ૫ મુળી વેચાણ (GUVNL) 

૯ ગ્રીન ઇન્દ્રા સ્વન્દ્ડ એનજી સ્લમીટેડ  ૫ મુળી  વેચાણ (GUVNL) 

૧૦ એસજવેીએન સ્લમીટેડ  ૨૫ મુળી  વેચાણ (GUVNL) 

૧૧ ટોરેન્દ્ટ પાવર સ્લમીટેડ  ૧ ચોટીલા  થવ-વપરાશ (RPO) 

૧૨ વાલ ઓર્ેસ્નક પ્રાઇવેટ સ્લમીટેડ  ૧ ચોટીલા  થવ-વપરાશ  

૧૩ સીએલપી સ્વન્દ્ડફામગ (ઇન્દ્ડીયા) પ્રાઇવેટ સ્લમીટેડ  ૪ ચોટીલા  વેચાણ (GUVNL) 

 િુલ ૯૯   

--------- 

૮૬ 
િચ્છ વજલ્લામાાં નિા પેટા આરોગ્ય િેન્દ્રો માંજૂર િરિા બાબત 

* ૧૭૨૩૭ ડૉ. નીમાબેન આચાચગ (ભુજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કચ્છ સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર કરવામાું 
આવેલ છે, 

  (૧) ૦૭ (સાત). 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 

પેટા કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર કરવામાું 
આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને  

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૪૫૫ 

મુંજૂર ૪૪૨ 

ઘટ ૧૩  
 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 
છે?  

  (૩) નવા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રોની ફાળવણી કરતી વખત ે
આ બાબત સ્વચારણામાું લેવામાું આવે છે. 

--------- 

૮૭ 
તાપી વજલ્લામાાં કદિરી યોજનાના લાભાથીઓ 

* ૧૭૨૩૦ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારર્ામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
તાપી સ્જલ્લામાું ડદકરી યોજના હેઠળ કેટલા લાભાિીઓને લાભ 
મળેલ છે,  

  (૧) ૧૪૧૫ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાપી સ્જલ્લામાું કેટલો ખચગ કરવામાું 
આવેલો છે, અને 

  (૨) રૂ.૭૦,૯૪,૦૦૦/- 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આયોજન માટે ભારત સરકારશ્રી 
તરફિી રાજ્ય સરકારને કોઇ ફુંડ ફાળવવામાું આવે છે ? 

  (૩) ભારત સરકારશ્રી તરફિી રાજ્યને સદર યોજના માટે 
કોઇ ફુંડ ફાળવવામાું આવતુું નિી.  

--------- 

૮૮ 
પેન્દ્શનરોનો મેડીિલ રીએમ્બબસગમેન્દ્ટ ખચગ 

* ૧૭૧૨૮ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના કેટલા 
પેન્દ્શનરો મેડડકલ રીએમ્બસગમેન્દ્ટ મેળવે છે, અને 

  (૧) ૨૪,૩૧૮ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ નાણાુંકીય વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯ માું 
પેન્દ્શનરો મેડડકલ રીએમ્બસગમેન્દ્ટ ખચગ કેટલો િયેલ છે ? 

  (૨) રૂ.૫૧.૨૨ કરોડ. 

--------- 

૮૯ 
પાલનપુર તાલુિાના રપતાઓને ડામરથી રીિાપેટીંગ િરિાની િામગીરી 

* ૧૮૯૮૩ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : ૧૪મી રુ્. સ્વ.સ. ના પ્રિમ સત્રમાું તા.૨૨-૩-૧૮ ના રોજ સભારૃ્હમાું રજૂ િયેલ 
*૯૮૪૨ (અગ્રતા-૧૦૨) અન્દ્વયે માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સને ૨૦૧૭ના ચોમાસામાું અસ્તવૃસ્ષ્ટને કારણે 
પાલનપુર તાલુકામાું અસરગ્રથત બનેલા સ્જલ્લા મુખ્ય માર્ગ અને 
રાજ્ય ધોરીમાર્ગનુું ધોવાણ િયા બાદ તાત્કાસ્લક મરામત કરી 
વાહનવ્યવહાર લાયક બનાવવામાું આવેલ હતા તે હકીકત  
સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) ઉક્ત, તમામ રથતાઓનુું વાહનવ્યવહાર લાયક 
બનાવ્યા બાદ ૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તેનુું રીકાપેટીંર્ 
કરવામાું આવ્યુું નિી ર્ુંભીર ફડરયાદિી રાજ્ય સરકાર વાકેફ છે 
કે કેમ,  

  (૨), (૩) અને (૪) 
જરૂરીયાત મુજબના એક રથતાનુું રીકાપેટીંર્નુું કામ તિા ચાર 
રથતામાું નુકશાન પામેલ લુંબાઇમાું પેવરિી પેચવકગિી કામર્ીરી 
પૂણગ કરવામાું આવેલ હોઇ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

 (૩) જો હા, તો તેના શા કારણો છે, અને   
 (૪) બાકી રહેલા રથતાઓનુું રીકાપેટીંર્ ક્યાું સુધીમાું 
કરવામાું આવનાર છે ? 

  

--------- 
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૯૦ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં પાતાળ િુિો બનાિિા બાબત 

* ૧૮૯૭૦ શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાુંર્) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડાુંર્ સ્જલ્લામાું 
ખેડુતોનુું પાુંચ ખાતેદારોનુું રૃ્પ/જુિ બનાવી આ રૃ્પ/જુિ 
વચ્ચે એક પાતાળ કુવો બનાવી સ્સુંચાઇની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ 
કરાવવાની છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર કેટલી રજુઆત મળી,  

  (૧)  

તા.૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

કોઇ રજુઆત મળેલ નિી ૦૩ 
 

 (૨) ઉક્ત મળેલ રજુઆતો અન્દ્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ શુું 
કાયગવાહી કરવામાું આવી, અને 

  (૨) તાુંસ્ત્રક ચકાસણી અને થિળ ચકાસણી કરવામાું 
આવી રહેલ છે.  

 (૩) આવા રૃ્પ/જુિ પાતાળકુવો બનાવી સ્સુંચાઇની 
સુસ્વધા ક્યાું સુધીમાું ઉપલબ્ધ કરાવવામાું આવશે ? 

  (૩) તાુંસ્ત્રક ચકાસણી પૂણગ િયે બજટે જોર્વાઇને આસ્ધન 
આર્ળની કાયગવાહી હાિ ધરી શકાશે. 

--------- 

૯૧ 
નિસારી વજલ્લામાાં િુટીર જ્યોવત યોજના હેઠળ િીજ જોડાણો 

* ૧૭૧૧૭ શ્રી વપયુષભાઈ દેસાઇ (નવસારી) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુડટર જ્યોસ્ત 
યોજના હેઠળ નવસારી સ્જલ્લામાું છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ગમાું 

કેટલા ર્રીબ લાભાિીઓને ઘર વપરાશના વીજ જોડાણો 
આપવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) ૨૯૦૯ ર્રીબ લાભાિીઓને ઘર વપરાશના વીજ 
જોડાણો આપવામાું આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો ?   (૨) રૂ.૧૦૩.૮૨ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 
--------- 

૯૨ 
બનાસિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો બદલિા બાબત 

* ૧૮૮૪૨ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (ડદયોદર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 

વર્ગવાર બનાસકાુંઠા અને અરવલ્લી સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 
જજગરીત વીજ વાયરો બદલવામાું આવ્યા,  

  (૧) અને (૨) 

છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર, તાલુકાવાર બદલવામાું આવેલ વીજ 
વાયરો તેમજ બદલવાના બાકી વીજ વાયરોની સ્વર્તો પત્રક-૧ 
મુજબ છે.   (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો 

તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 
 

 (૩) ઉક્ત બાકી જજગરીત વીજ વાયરો ક્યાું સુધીમાું 
બદલવામાું આવશે ? 

  (૩) જજગરીત વીજ વાયર બદલવાની બાકી રહેતી કામર્ીરી 
બનતી ત્વરાએ પૂણગ કરવામાું આવશે.  

પત્રિ-૧ 

વજલ્લા તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સધુીમાાં 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સધુીમાાં 

બદલિાના બાિી જજગકરત 
િાયર (િી.મી. માાં)  

બનાસકાુંઠા 

અમીરર્ઢ  ૭.૦૫ ૨.૩૦ ૧૫.૦૦ 

ભાભર ૪.૯૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

દાુંતા  ૪.૪૫ ૪.૫૫ ૩૧.૫૦ 

દાુંતીવાડા  ૫૫.૧૯ ૩૦.૨૯ ૪૬.૫૦ 

ડીસા  ૧૧૨.૪૫ ૭૦.૧૨ ૯૫.૪૮ 

ડદયોદર  ૨૫.૦૬ ૨૨૩.૩૭ ૧૬૩.૨૯ 
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વજલ્લા તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સધુીમાાં 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સધુીમાાં 

બદલિાના બાિી જજગકરત 
િાયર (િી.મી. માાં)  

બનાસકાુંઠા 

ધાનેરા  ૯૮.૨૫ ૧૫.૧૦ ૨૩.૫૫ 

કાુંકરેજ  ૭૯.૨૭ ૨૦૨.૭૫ ૧૧૮.૫૦ 

લાખણી  ૪૧.૬૨ ૨૫.૬૩ ૩.૩૩ 

પાલનપુર  ૧૩૩.૭૨ ૪૫.૬૯ ૫૬.૬૦ 

સુઇર્ામ  ૬૮.૭૫ ૭૨.૦૦ ૦.૦૦ 

િરાદ  ૫.૨૦ ૩.૮૫ ૬૩.૮૫ 

વડર્ામ  ૬૦.૯૨ ૩૫.૩૬ ૪૫.૨૦ 

વાવ  ૫૮.૨૧ ૪૦.૮૨ ૨૦.૨૮ 

અરવલ્લી 

બાયડ  ૫૩.૧૦ ૧૦૧.૮૩ ૯૮.૦૦ 

સ્ભલોડા  ૨૮૫.૫૭ ૧૭૩.૬૦ ૧૦૭.૦૦ 

માલપુર  ૩૪.૫૦ ૮૭.૭૦ ૫૧.૬૦ 

મેઘરજ  ૧૪૬.૫૦ ૧૯૨.૭૦ ૮૧.૦૦ 

મોડાસા  ૧૦૭.૨૦ ૩૩૭.૫૦ ૯૪.૪૦ 

ધનસુરા  ૦.૦૦ ૮૯.૫૨ ૪૮.૦૦ 

--------- 

૯૩ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ઘર િપરાશના િીજ જોડાણો 

* ૧૭૧૦૧ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાણ (દહેર્ામ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ગમાું અનુસૂસ્ચત જાસ્તના લાભાિીઓને ઘર 
વપરાશના વીજ જોડાણો આપવા માટેની ખાસ અુંર્ભૂત પેટા 
યોજના હેઠળ ર્ાુંધીનર્ર સ્જલ્લામાું કેટલા વીજ જોડાણો 
આપવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) ૭૬૩ વીજ જોડાણો આપવામાું આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો ?   (૨) રૂ.૫૮.૫૬ લાખનો ખચગ િયેલ છે.  
--------- 

૯૪ 
છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાાં ખેતી વિષયિ િીજ િનેક્લશન માટે માાંગણી 

* ૧૮૪૨૦ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
છોટા ઉદેપુર સ્જલ્લામાું વીજ સબ ડીવીઝનવાર તાલુકાવાર કેટલા 
ખેડૂતોએ ખેતી સ્વર્યક વીજ કનેક્શન માટે માુંર્ણી કરી છે,  

  (૧)  

સબડીિીઝનનુાં 
નામ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

છેલ્લા બે િષગમાાં માાંગણી િરેલ 
ખેતી વિષયિ િીજ 
િનેક્લશનોની સાંખ્યા 

સુંખેડા સુંખેડા  ૩૮૪ 

સુંખેડા બોડેલી  ૧૧૯ 

બોડેલી  સુંખેડા  ૫ 

બોડેલી  બોડેલી  ૫૨૬ 

બોડેલી  પાવી જતેપુર  ૫૧ 

બોડેલી  ક્વાુંટ  ૬ 

પાવી જતેપુર  પાવી જતેપુર ૮૫૩ 

પાવી જતેપુર  છોટા ઉદેપુર  ૦ 
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પાવી જતેપુર  બોડેલી  ૪૪૬ 

છોટા ઉદેપુર છોટા ઉદેપુર  ૫૨૭ 

છોટા ઉદેપુર પાવી જતેપુર  ૦ 

તેજર્ઢ  છોટા ઉદેપુર  ૮૭૮ 

તેજર્ઢ  પાવી જતેપુર  ૪૧૯ 

ક્વાુંટ  ક્વાુંટ  ૭૭૦ 

ક્વાુંટ છોટા ઉદેપુર  ૨૫ 

નસવાડી  નસવાડી  ૬૨૫ 

નસવાડી  સુંખેડા ૪ 

સ્તલકવાડા  સુંખેડા  ૪ 

 િુલ ૫૬૪૨ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગવાર, તાલુકાવાર કેટલા વીજ 
કનેક્શનો ખેડૂતોને આપવામાું આવેલ છે,  

  (૨)  
તાલુિાનુાં નામ ૦૧-૦૬-૧૭ થી 

૩૧-૦૫-૧૮ 
૦૧-૦૬-૧૮ થી 

૩૧-૦૫-૧૯ 
િુલ 

સુંખેડા  ૨૫૩ ૨૫૩ ૫૦૬ 

બોડેલી  ૭૭૮ ૪૨૫ ૧૨૦૩ 

પાવી જતેપુર  ૯૩૯ ૪૪૬ ૧૩૮૫ 

છોટા ઉદેપુર  ૭૯૯ ૪૩૨ ૧૨૩૧ 

ક્વાુંટ  ૭૧૬ ૨૩૯ ૯૫૫ 

નસવાડી  ૫૮૬ ૧૮૧ ૭૬૭ 

િુલ  ૪૦૭૧ ૧૯૭૬ ૬૦૪૭  

 (૩) ટર ાન્દ્સફોમગરના અભાવે કેટલા વીજ કનેક્શનો 

આપવાના બાકી છે, અને 

  (૩) ટર ાન્દ્સફોમગરના અભાવે એક પણ વીજ કનેક્શન 

આપવાના બાકી નિી. 

 (૪)  બાકી કનેક્શનો કેટલા સમયમાું આપવામાું આવશે?   (૪) ખેતી સ્વર્યક વીજ જોડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 

પ્રડિયા છે. પ્રસ્તવર્ગ માળખાર્ત સુસ્વધા, વીજ સ્વતરણ 

વ્યવથિા અને વીજ તુંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાુંત યોજનાવાર 

નાણાુંકીય આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોડાણો આપવાનુું 

આયોજન કરવામાું આવતુ હોય છે. આમ ખેતી સ્વર્યક વીજ 

જોડાણો આપવામાું વીજ પ્રવહન અને વીજ સ્વતરણ એ 

તબક્કાઓ ઉપરાુંત નાણાુંકીય પડરબળ મહત્વનુું હોઇ તમામ 

બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર સ્નકાલ કરવામાું આવશે. 

--------- 

૯૫ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો 

* ૧૮૬૫૨ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 

બનાસકાુંઠા સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા જજગડરત વીજ વાયરો 

બદલવામાું આવ્યા,  

  (૧) અને (૨) 

છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર, તાલુકાવાર બદલવામાું આવેલ વીજ 

વાયરો તેમજ બદલવાના બાકી વીજ વાયરોની સ્વર્તો પત્રક-૧ 

મુજબ છે.  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી કેટલા જજગડરત વીજ વાયરો 

તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત બાકી જજગડરત વીજ વાયરો ક્યાું સુધીમાું 

બદલવામાું આવશે ? 

  (૩) જજગડરત વીજ વાયરો બદલવાની બાકી રહેતી 

કામર્ીરી બનતી ત્વરાએ પૂણગ કરવામાું આવશે.  
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પત્રિ-૧ 

વજલ્લો તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

સુધીમાાં  

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

સુધીમાાં  

બદલિાના બાિી જજગકરત 
િાયર (િી.મી.માાં)  

 અમીરર્ઢ  ૭.૦૫ ૨.૩૦ ૧૫.૦૦ 

 ભાભર ૪.૯૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 દાુંતા  ૪.૪૫ ૪.૫૫ ૩૧.૫૦ 

 દાુંતીવાડા  ૫૫.૧૯ ૩૦.૨૯ ૪૬.૫૦ 

 ડીસા  ૧૧૨.૪૫ ૭૦.૧૨ ૯૫.૪૮ 

 ડદયોદર  ૨૫.૦૬ ૨૨૩.૩૭ ૧૬૩.૨૯ 

બનાસકાુંઠા ધાનેરા  ૯૮.૨૫ ૧૫.૧૦ ૨૩.૫૫ 

 કાુંકરેજ  ૭૯.૨૭ ૨૦૨.૭૫ ૧૧૮.૫૦ 

 લાખણી  ૪૧.૬૨ ૨૫.૬૩ ૩.૩૩ 

 પાલનપુર  ૧૩૩.૭૨ ૪૫.૬૯ ૫૬.૬૦ 

 સુઇર્ામ  ૬૮.૭૫ ૭૨.૦૦ ૦.૦૦ 

 િરાદ  ૫.૨૦ ૩.૮૫ ૬૩.૮૫ 

 વડર્ામ  ૬૦.૯૨ ૩૫.૩૬ ૪૫.૨૦ 

 વાવ  ૫૮.૨૧ ૪૦.૮૨ ૨૦.૨૮ 

--------- 

૯૬ 
િડોદરા વજલ્લામાાં િીડરોનુાં વિભાજન 

* ૧૮૭૯૮ શ્રી િેતનભાઈ ઇનામદાર (સાવલી) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ વડોદરા સ્જલ્લામાું છેલ્લા 
બે નાણાુંકીય વર્ગમાું વીજ ગ્રાહકોને રુ્ણવિાયુક્ત અને પુરતા 
દબાણિી વીજ પુરવઠો મળે તે માટે કેટલા ફીડરોનુું સ્વભાજન 
કરવામાું આવેલ છે, અને તે માટે કુલ કેટલો ખચગ િયો ? 

  ૪૭ ફીડરોનુું સ્વભાજન કરેલ છે અને તે માટે રૂ.૧૮૬૧.૬૧ 
લાખનો ખચગ િયેલ છે. 

--------- 

૯૭ 
પેન્દ્શનરોના મેડીિલ રીએમ્બબસગમેન્દ્ટનો ખચગ 

* ૧૭૧૨૨ શ્રી જીતેન્દ્ર સુખડીઆ (સયાજીર્ુંજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના કેટલા 
પેન્દ્શનરો મેડડકલ રીએમ્બસગમેન્દ્ટ મેળવે છે, અને 

  (૧) ૨૪,૩૧૮ 

 (૨) નાણાુંકીય વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯ માું ઉક્ત સ્થિસ્તએ 
પેન્દ્શનરોનો મેડડકલ રીએમ્બસગમેન્દ્ટ ખચગ કેટલો િયેલ છે ? 

  (૨) રૂ.૫૧.૨૨ કરોડ 

--------- 

૯૮ 
પેટર ોલ કડઝલ ઉપર િેરાના દરમાાં ઘટાડો 

* ૧૭૧૩૮ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ દસ્ક્ષણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણાું) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગ 
દરસ્મયાન પેટર ોલ ડડઝલ ઉપર વેરાના દરમાું કોઇ ઘટાડો 
કરવામાું આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ટકા વેરાનો દર 

ઘટાડેલ છે ? 

  (૨) કુલ ૭ (સાત) ટકા. 

--------- 

૯૯ 
ય.ુએન. મહેતા ઇવન્દ્પટટ્યુટ ઓિ િાકડગયોલોજી એન્દ્ડ રીસચગ, અમદાિાદને િાળિેલ ગ્રાન્દ્ટ 

* ૧૭૨૧૭ શ્રીમતી મવનષા િિીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ યુ.એન. મહેતા 
ઇસ્ન્દ્થટટ્યુટ ઓફ કાડડગયોલોજી એન્દ્ડ રીસચગ, અમદાવાદને સને 
૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ગમાું રાજ્ય સરકાર દ્વારા 

કુલ કેટલી ગ્રાન્દ્ટ ફાળવવામાું આવી, અને કેટલો ખચગ િયો ? 

 ક્રમ િષગ િાળિેલ ગ્રાન્દ્ટ 
(રૂ.િરોડમાાં) 

ખચગ 
(રૂ.િરોડમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૧૭.૨૨ ૨૭૮.૬૪ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫૦૬.૬૭ ૪૮૮.૯૧ 

િુલ ૮૨૩.૮૯ ૭૬૭.૫૫ 
 

--------- 

૧૦૦ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં ૨૫૦ થી ૫૦૦ િસતી ધરાિતા િળીયાને પાિા રપતાથી જોડિા બાબત 

* ૧૮૬૦૫ શ્રી જઠેાભાઈ ભરિાડ (શહેરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ પુંચમહાલ 
સ્જલ્લામાું ૨૫૦ િી ૫૦૦ ની વસતી ધરાવતા ફસ્ળયાઓ મુળ 

ર્ામ સાિે પાકા રથતાિી જોડાયેલ નિી તે હકીકત સાચી છે, 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર આવા કેટલા 

ફસ્ળયાઓ છે, અને 

  (૧) અને (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જ ેફસ્ળયાઓ મુળ ર્ામ સાિે 
પાકા રથતાિી જોડાયેલ નિી. તેની સ્વર્તો નીચે પ્રમાણે છે. 

ક્રમ તાલુિા િવળયાની સાંખ્યા 

૧ ઘોઘુંબા - 

૨ હાલોલ ૧ 

૩ મોરવા (હ) - 

૪ જાુંબુઘોડા - 

૫ કાલોલ ૪ 

૬ ર્ોધરા ૨ 

૭ શહેરા ૧૪ 

િુલ ૨૧ 
 

 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આવા ફસ્ળયાઓને મુળ ર્ામ સાિે 
પાકા રથતાિી ક્યારે જોડવામાું આવનાર છે ? 

  (૩) કુલ-૨૧ બાકી ફસ્ળયા પૈકી ૪ ફસ્ળયાનુું કામ પ્રર્સ્ત 
હેઠળ, જ્યારે બાકીના ફસ્ળયા આુંતડરક અગ્રતા ધ્યાને લઇ 

સ્વચારવામાું આવશે. 

--------- 

૧૦૧ 
જાંબુસર તાલુિામાાં િાિર નદીનો જજગરીત ચેિડેમ 

* ૧૮૯૪૬ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જુંબુસર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લાના 
જુંબુસર તાલુકામાું ઢાઢર નદી ઉપર આવેલ ચેકડેમ જજગરીત િઈ 
ર્યેલ છે અને તેના કારણે દડરયાનુું પાણી ભરતી આવવાિી 
નદીમાું આવી જાય છે તે હકીકતિી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 
અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જજગરીત ચેકડેમને બદલે નવો 
ચેકડેમ બનાવવાનુું શુું આયોજન છે? 

  (૨) સમુર નજીકમાું હોઈ તિા નદીના કાુંઠા નીચા હોઈ 
ચેકડેમ બનાવવો તાુંસ્ત્રક રસ્ષ્ટએ સલામત અને આસ્િગક રસ્ષ્ટએ 
પોર્ણક્ષમ નિી તેિી બનાવી શકાય તેમ નિી. 

--------- 
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૧૦૨ 
ખેડા વજલ્લામાાં પાણીનુાં પતર ઉંચુ લાિિા િરેલ ખચગ 

* ૧૮૯૨૬ શ્રી િાવન્દ્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર ખેડા સ્જલ્લાના ઠાસરા તિા ર્લતેશ્વર તાલુકામાું 
તાલુકાવાર સ્સુંચાઈના પાણીનુું થતર ઉંચુ લાવવા કેટલી રકમનો 
ખચગ કયા કામો માટે કરવામાું આવ્યો, 

  (૧)  

 

તાલુિો – ઠાસરા 

નાં. તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી  

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સધુી 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી  

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સધુી 

િામનુાં નામ િામ પાછળ થયેલ 
ખચગ (રૂ.લાખમાાં) 

િામનુાં નામ િામ પાછળ થયેલ ખચગ 
(રૂ.લાખમાાં) 

૧ લોકભાર્ીદારીિી ૨૮ 
(અઠ્યાવીસ) ર્ામ તળાવો ઉંડા 

કરવાની કામર્ીરી 

૩.૬૦ લોકભાર્ીદારીિી ૦૭ (સાત) 
ર્ામ તળાવો ઉંડા કરવાની 

કામર્ીરી 

૦.૫૪ 

૨ - - સૈયાુંત ઈરીરે્શન ટેન્દ્કની વેથટ 
વીયરના બાુંધકામની 
કામર્ીરી તા-ઠાસરા,  

જી-ખેડા. 

૨૦૭.૧૨ 

િુલ ૩.૬૦  ૨૦૭.૬૬ 

તાલુિો – ગલતેિર 

૧ લોકભાર્ીદારીિી ૧૯ 
(ઓર્ણીસ) ર્ામ તળાવો ઉંડા 

કરવાની કામર્ીરી 

અુંદાજીત રૂ.૪૭ 
લાખના કામો સુંપૂણગ 

લોકભાર્ીદારીિી 
િયેલ હોઈ, સરકારી 

ખચગ િયેલ નિી. 

લોકભાર્ીદારીિી ૦૫ (પાુંચ) 
ર્ામ તળાવો ઉંડા કરવાની 

કામર્ીરી 

અુંદાજીત રૂ.૧૦ લાખના કામો 
સુંપૂણગ લોકભાર્ીદારીિી 
િયેલ હોઈ, સરકારી ખચગ 

િયેલ નિી. 

  

 (૨) ત ે અન્દ્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા કામો પૂણગ િયા 
અને કેટલા કામો ચાલુ છે, અને 

  (૨)  

વજલ્લો – ખેડા, તાલુિો – ઠાસરા 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સધુી 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સધુી 

પૂણગ કામો ૨૮ પૂણગ કામો ૦૮ 

ચાલુ કામો ૦ ચાલુ કામો ૦ 

વજલ્લો – ખેડા, તાલુિો – ગલતેિર 

પૂણગ કામો ૧૯ પૂણગ કામો ૦૫ 

ચાલુ કામો ૦ ચાલુ કામો ૦  
 (૩) ચાલુ કામો ક્યાું સુધીમાું પૂણગ કરવામાું આવશે?   (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૦૩ 
રાજ્ય હપતિનાાં ઉર્જગ એિમો દ્વારા વિજળીનુાં ઉવપાદન 

* ૧૯૦૮૫ શ્રી અમીત ચાિડા (આુંકલાવ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાું બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર રાજ્ય હથતકના ઉજાગ એકમો દ્વારા થિાસ્પત શસ્ક્ત સામે 
કેટલા યુસ્નટ વીજળીનુું ઉત્પાદન િયુું, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાું બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર રાજ્ય હથતકના ઉજાગ એકમો દ્વારા થિાસ્પત શસ્ક્ત સામે 
ઉત્પાદન િયેલ વીજળીની સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 
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નાં. િીજ ઉવપાદન િરનાર કે્ષત્ર િષગ ૨૦૧૭-૧૮ િષગ ૨૦૧૮-૧૯ િષગ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧-૦૫-૧૯ સુધી) 

 િીજ ઉવપાદન 

ક્ષમતા 
(મેગાિોટ) 

િીજ ઉવપાદન 

(મીલીયન 
યુનીટસ) 

િીજ ઉવપાદન 

ક્ષમતા 
(મેગાિોટ) 

િીજ ઉવપાદન 

(મીલીયન 
યુનીટસ) 

િીજ ઉવપાદન 

ક્ષમતા 
(મેગાિોટ) 

િીજ ઉવપાદન 

(મીલીયન 
યુનીટસ) 

૧ રાજ્ય સરકાર હથતકની સરકારી 

વીજ કુંપની જીએસઇસીએલ 

૬૦૧૬.૬૭ ૨૪૧૬૩.૨૬ ૬૦૧૬.૬૭ ૨૫૦૮૭.૫૨ ૬૦૧૬.૬૭ ૪૪૨૯.૨૧ 

૨ રાજ્ય સરકાર હથતકના આઇપીપી ૨૧૦૪.૮૬ ૫૭૦૭.૩૯ ૨૧૦૪.૮૬ ૬૨૭૭.૭૮ ૨૧૦૪.૮૬ ૯૨૨.૫૦ 

ટોટલ (૧+૨) ૮૧૨૧.૫૩ ૨૯૮૭૦.૬૫ ૮૧૨૧.૫૩ ૩૧૩૬૫.૩૦ ૮૧૨૧.૫૩ ૫૩૫૧.૭૧ 

નોંધઃ- વણાકબોરી યુનીટ નું.૮ (ક્ષમતા ૮૦૦ મેર્ાવોટ), હજી સુધી કોમશીયલ ઓપરેશન માટે સીઓડી ડીક્લરે િયુ નિી માટે ઉપરની 
સ્વર્તમાું તેની ક્ષમતા તિા વીજ ઉત્પાદન દશાગવેલ નિી. વણાકબોરી યનુીટ નું.૮ માુંિી,  

મ-ે૨૦૧૯ િી ઇનફમગ પાવર, ગ્રીડમાું નાુંખવામાું આવેલ છે.  

મ-ે૨૦૧૯ માું વણાકબોરી યનુીટ નું.૮ માુંિી ૪૪.૨૪૨ મીલીયન યુનીટસ વીજ ઉત્પાદન િયેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત વીજ ઉત્પાદન પૈકી વર્ગવાર 
કેટલો જથ્િો ગ્રીડમાું નાુંખવામાું આવ્યો, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત વીજ ઉત્પાદન પૈકી ગ્રીડમાું 
નાુંખેલા વીજ ઉત્પાદનના જથ્િાની સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 

 

િષગ ગ્રીડમાાં નાાંખેલો િીજ ઉવપાદનનો જથ્થો (મીલીયન યુનીટસ) 

 રાજ્ય સરિાર હપતિની સરિારી િીજ િાંપની 
જીએસઇસીએલ 

રાજ્ય સરિાર હપતિના 
આઇપીપી 

િુલ 

વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૧૯૧૫.૮૬ ૫૦૯૧.૨૮ ૨૭૦૦૭.૧૪ 

વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯  ૨૨૭૬૦.૬૪ ૫૬૩૫.૮૯ ૨૮૩૯૬.૫૩ 

વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૦૫-૧૯ સુધી) 

૪૦૧૭.૮૬ ૮૧૫.૧૫ ૪૮૩૩.૦૧ 

નોંધઃ- વણાકબોરી યુનીટ નું.૮ (ક્ષમતા ૮૦૦ મેર્ાવોટ), હજી સુધી કોમશીયલ ઓપરેશન માટે સીઓડી ડીક્લરે િયુ નિી માટે ઉપરની 
સ્વર્તમાું તેના દ્વારા ગ્રીડમાું નાુંખવામાું આવેલ વીજ ઉત્પાદનનો જથ્િો દશાગવેલ નિી. વણાકબોરી યનુીટ નું.૮ માુંિી, મે-૨૦૧૯ િી ઇનફમગ 
પાવર, ગ્રીડમાું નાુંખવામાું આવેલ છે.  

મ-ે૨૦૧૯ માું વણાકબોરી યનુીટ નું.૮ માુંિી ૪૪.૨૪૨ મીલીયન યનુીટસ વીજ ઉત્પાદન િયલે, તે પૈકી ૩૧.૭૬૮ મીલીયન યનુીટસ વીજ 
ઉત્પાદનનો જથ્િો ગ્રીડમાું નાુંખેલ છે. 

 (૩) ઉત્પાદન ગ્રીડમાું ર્યા બાદ વપરાશકાર સુધી વીજ 
પ્રવાહ પહોંચાડવામાું કેટલો લાઇન લોસ વર્ગવાર નોંધાયો ? 

  (૩) ઉત્પાદન ગ્રીડમાું ર્યા બાદ વપરાશકાર સુધી વીજ 
પ્રવાહ પહોંચાડવામાું ટર ાન્દ્સમીશન અને ડીથટર ીબ્યુશન દરમ્યાન 
લાઇન લોસ િતો હોય છે. તે પૈકી ટર ાન્દ્સમીશન લાઇન લોસની 
વર્ગવાર સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 

 

િષગ િાવષગિ ટર ાન્દ્સમીશન લોસ (%) િાવષગિ ડીપટર ી્યુશન લોસ (%) 

વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮ ૩.૭૫ % ૧૧.૭૨ % 

વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯ ૩.૯૫ % ૧૨.૫૯ % 

વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૦૫-૧૯ સુધી) 

૪.૧૦ % ૧૬.૪૫ % 
(તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ સુધી) 

--------- 

૧૦૪ 
મોરબી તથા ભાિનગર વજલ્લામાાં રપતાઓને રીિારપેટ/રીસરિેસ િરિા બાબત 

* ૧૮૮૮૪ શ્રી મહમદર્જિીદ પીરઝાદા (વાુંકાનેર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
ભાવનર્ર સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કેટલા કાચા રથતાઓને ડામર 
સપાટીના બનાવવા અને કેટલા રથતાઓને રીકારપેટ/રીસરફેસ 
કરવા માટેની માુંર્ણીઓ પડતર છે, અને 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મોરબી અને ભાવનર્ર સ્જલ્લાના 
તાલુકાવાર કાચા રથતાઓને ડામર સપાટી બનાવવા માટે તિા 
રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની તાલુકાવાર પડતર 
માુંર્ણીઓ નીચે મુજબ છે. 
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વજલ્લો તાલુિો િાચા થી ડામર રીિારપેટ/ 
રીસરિેસ 

 મોરબી  ૨૬ ૫ 

 વાુંકાનેર  ૨૦ ૨ 

મોરબી ટુંકારા  ૬ ૧ 

 માસ્ળયા  ૧૪ ૦ 

 હળવદ  ૦ ૧ 

 ઉમરાળા  ૨ ૧ 

 ર્ારીયાધાર  ૦ ૦ 

 ઘોઘા  ૦ ૩ 

 જસેર  ૧ ૧ 

ભાવનર્ર તળાજા  ૬ ૦ 

 પાલીતાણા  ૦ ૦ 

 ભાવનર્ર  ૧૧ ૪ 

 મહુવા  ૬ ૦ 

 વલ્લભીપુર  ૬ ૧ 

 સ્શહોર  ૨ ૧ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રથતાઓ  ડામર સપાટીના બને તે માટે 
શી કાયગવાહી કરવામાું આવી ?  

  (૨) છેલ્લ ે ડામર કામ કયાગના વર્ગની સાિે સાિે રથતાની 
સપાટી, ટર ાડફકનુું ભારણ, ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત જવેી તાુંસ્ત્રક 
જરૂડરયાત અને નાણાકીય ઉપલબ્ધતાને પણ ધ્યાને લઇ 
સ્વચારણાું કરવામાું આવશે. 

--------- 

૧૦૫ 
રાજ્યમાાં આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં ક્લિોલીટી એપયોરન્દ્સ પટાન્દ્ડડગ  લાગુ િરિા બાબત 

* ૧૮૮૭૫ શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાું 
આવેલ પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો, સામુડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને 
સબ ડીથટર ીક્ટ હોસ્થપટલમાું ઇન્દ્ડીયન પસ્બ્લક હેલ્િ થટાન્દ્ડડગ  
લારુ્ કરવાને બદલે રાજ્યની ક્વોલીટી એથયોરન્દ્સ થટાન્દ્ડડગ  
લારુ્ કરવામાું આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) રાજ્યમાું આવેલ પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો, સામુડહક 
આરોગ્ય કેન્દ્રો અને સબ ડડથટર ીક્ટ હોસ્થપટલમાું ઇન્દ્ડીયન  
પસ્બ્લક હેલ્િ થટાન્દ્ડડગ  લારુ્ કરવામાું આવેલ નિી.  
 રાજ્યમાું ભારત સરકારશ્રી દ્વારા તૈયાર કરાયેલ ‘‘નેશનલ 
ક્વોલીટી એથયોરન્દ્સ થટાન્દ્ડડગ ’’ લારુ્ કરવામાું આવેલ છે. સદર 
NQAS (‘‘નેશનલ કવોલીટી એથયોરન્દ્સ થટાન્દ્ડડગ ’’) માટે 

SQAS (થટેટ ક્વોલીટી એથયોરન્દ્સ યુસ્નટ) દ્વારા એસેસમેન્દ્ટ 
કરવામાું આવેલ છે અને નેશનલ લેવલ એસેસમેન્દ્ટ માટેની 

કાયગવાહી ચાલુમાું છે. 
 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ તેના કારણો શા છે ?   (૨) લારુ્ પડતુું નિી.  

--------- 

૧૦૬ 
સુરત વજલ્લામાાં િૂિાઓનુાં િીજળીિરણ 

* ૧૭૦૯૦ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ગમાું સુરત સ્જલ્લામાું આડદજાસ્ત સ્વથતાર પેટા 
યોજના હેઠળ કેટલા કૂવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવ્યુું, 
અને 

  (૧) ૪૭૬૫ કૂવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો ?   (૨) રૂ.૭૮૧૬.૪૦ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 
--------- 
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૧૦૭ 
સુરત વજલ્લામાાં િાયાગવન્દ્િત નિા િીજ સબ પટેશનો 

* ૧૭૦૯૩ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાું 
છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ગમાું કેટલા નવા વીજ સબ થટેશનો 
કાયાગસ્ન્દ્વત કરવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાું 
છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ગમાું કુલ ૧૬ (સોળ) નવા વીજ 
સબથટેશનો કાયાગસ્ન્દ્વત કરવામાું આવ્યા.  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો ?   (૨) તે માટે કુલ રૂ.૩૭૨.૨૫ કરોડનો ખચગ િયેલ છે. 
--------- 

૧૦૮ 
ર્જમનગર વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો 

* ૧૭૦૯૫ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનર્ર ગ્રામ્ય) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાર્રખેડૂ સવાિંર્ી સ્વકાસ યોજના અુંતર્ગત 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું જામનર્ર 

સ્જલ્લામાું કુલ કેટલા કી.મી. જજગરીત વીજ વાયરો અને કેટલા 
િાુંભલા બદલવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) ૭૯૮.૭૮ કી.મી. જજગરીત વીજ વાયરો અને ૧૨૧૮ 
વીજ િાુંભલા બદલવામાું આવ્યા. 

 (૨) ત ેમાટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલો ખચગ િયો  ?   (૨) રૂ.૩૧૯.૪૩ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 

--------- 

૧૦૯ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િુકટર જ્યોવત યોજના હેઠળ િીજ જોડાણો 

* ૧૭૧૨૦ શ્રી કહતુ િનોડીયા (ઇડર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ કુડટર જ્યોસ્ત 
યોજના હેઠળ સાબરકાુંઠા સ્જલ્લામાું બે નાણાકીય વર્ગમાું કેટલા 
ર્રીબ લાભાિીઓને ઘર વપરાશના વીજ જોડાણો આપવામાું 
આવ્યા, અને 

  (૧) ૪૬૩૩ વીજ જોડાણો આપવામાું આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો ?   (૨) રૂ.૧૮૦.૯૭ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 

--------- 

૧૧૦ 
નિસારી અને િલસાડ વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો બદલિા બાબત 

* ૧૮૯૫૭ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાુંસદા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર નવસારી અને વલસાડ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 
જજગરીત વીજ વાયરો બદલવામાું આવ્યા,  

  (૧) અને (૨) 
છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર, તાલુકાવાર બદલવામાું આવેલ વીજ 
વાયરો તેમજ બદલવાના બાકી વીજ વાયરોની સ્વર્તો પત્રક-૧ 
મુજબ છે.  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો 

તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 
 

 (૩) ઉક્ત બાકી જજગરીત વીજ વાયરો ક્યાું સુધીમાું 
બદલવામાું આવશે ? 

  (૩) જજગરીત વીજ વાયર બદલવાની બાકી રહેતી કામર્ીરી 
બનતી ત્વરાએ પૂણગ કરવામાું આવશે.  
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પત્રિ-૧ 

વજલ્લો તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સધુીમાાં 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સધુીમાાં 

બદલિાના બાિી જજગકરત 
િાયર (િી.મી.માાં) 

નવસારી 

નવસારી  ૪૪૦.૭૩ ૫૭.૧૩ ૩૦.૭૧ 

જલાલપોર  ૨૧૦.૩૦ ૭૬.૬૭ ૫૫.૬૧ 

ર્ણદેવી  ૧૬૨.૨૭ ૬૧.૦૨ ૯૧.૮૭ 

સ્ચખલી  ૫૨.૦૮ ૧૬.૨૯ ૨૮.૦૨ 

વાુંસદા  ૩૮૬.૧૦ ૧૦૧.૭૫ ૬૧.૦૦ 

ખેરર્ામ  ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

વલસાડ 

પારડી  ૦.૦૦ ૫૧.૩૦ ૬૦.૨૨ 

ઉમરર્ામ  ૧૦.૫૦ ૧૫૧.૫૩ ૧૫૭.૮૨ 

કપરાડા  ૧૧.૧૫ ૨૧.૪૨ ૧૭.૭૭ 

વાપી  ૫૩.૯૧ ૧.૬૦ ૬.૦૦ 

ધરમપુર  ૦.૦૦ ૧૩.૦૧ ૭.૫૦ 

વલસાડ  ૨૮.૫૭ ૧૬.૯૨ ૩૮.૭૩ 

--------- 

૧૧૧ 
ભાિનગર તથા બોટાદ વજલ્લામાાં રપતાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૧૮૯૧૧ શ્રી િનુભાઇ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
ભાવનર્ર અને બોટાદ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા રથતાઓને 
કેટલા ખચે ડામર સપાટીના બનાવવા માટે જોબ નુંબર 
આપવામાું આવ્યા, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું ભાવનર્ર અને 
બોટાદ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર ડામર સપાટીના બનાવવા માટે 
મળેલ મુંજુરીની સ્વર્ત. 

વજલ્લો તાલુિો 
રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજૂર રિમ 
રૂ।.લાખમાાં 

ભાવનર્ર 

ઉમરાળા ૯ ૧૩૧૨.૦૦ 

ર્ારીયાધાર ૪ ૭૭૫.૦૦ 

ઘોઘા ૯ ૯૨૪.૦૦ 

જસેર ૮ ૧૨૦૦.૦૦ 

તળાજા ૧૨ ૧૧૦૬.૩૦ 

પાલીતાણા ૮ ૮૪૫.૦૦ 

ભાવનર્ર ૧૪ ૧૭૩૧.૩૯ 

મહુવા ૩૧ ૨૮૪૩.૦૦ 

વલ્લભીપુર ૯ ૧૬૬૦.૦૦ 

સ્શહોર ૧૬ ૨૩૦૩.૦૦ 

બોટાદ 

બોટાદ ૧૩ ૧૮૭૦.૬૦ 

ર્ઢડા ૩૦ ૪૪૭૭.૪૦ 

બરવાળા ૯ ૫૫૯.૨૦ 

રાણપુર ૭ ૯૦૫.૪૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા રથતાના 
કામ શરૂ કરવામાું આવ્યા, કેટલા રથતા કામ પૂણગ િયા, અને  

  (૨) અને (૩) ૬૩ કામો પૂણગ, ૩૬ કામો પ્રર્સ્તમાું તિા 
બાકી ૮૨ કામો નકશા અુંદાજ તિા ટેન્દ્ડર પ્રડિયા પૂણગ િયેિી 
બનતી ત્વરાએ.  (૩) બાકી રહેલ રથતાનુું કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ 

કરવાનુું આયોજન છે? 

 

 --------- 
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૧૧૨ 
આરોગ્ય વિભાગમાાં ખાલી પડેલ જગ્યાઓ 

* ૧૮૬૬૪ શ્રી જ.ેિી.િાિડીયા (ધારી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય અને પડરવાર કલ્યાણ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
આરોગ્ય સ્વભાર્ની ખાલી પડેલ કેટલી જગ્યાઓ ભરવા માટે 
રુ્જરાત ર્ૌણ સેવા પસુંદર્ી મુંડળને કાયગવાહી કરવા 
જણાવવામાું આવ્યુું, અને 

  (૧) આરોગ્ય સ્વભાર્ હેઠળની કચેરીઓમાું ખાલી પડેલ 
૨૮૪૯ જગ્યાઓ ભરવા રુ્જરાત ર્ૌણ સેવા પસુંદર્ી મુંડળને 
કાયગવાહી કરવા જણાવવામાું આવ્યુું. 

 (૨) ત ે અન્દ્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ આરોગ્ય સ્વભાર્ દ્વારા 
કેટલા ઉમેદવારોને સ્નમણૂુંક આપવામાું આવી ? 

  (૨) ૧૧૯૬ 

--------- 

૧૧૩ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં નમગદા નહેરની િામગીરી 

* ૧૮૮૬૩ શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (સ્વરમર્ામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લામાું નમગદા નહેરની કયા પ્રકારની કેટલા સ્ક.મી. નેટવકગની 
કામર્ીરી કરવાની બાકી છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ સ્જલ્લામાું 
નમગદા નહેરના નેટવકગ  નીચે મુજબની કામર્ીરી બાકી છે. 

નહેરનો પ્રિાર 
બાિી િરિાની થતી િુલ 

લાંબાઈ (િી.મી.) 

મુખ્ય નહેર ૦.૦ 

શાખા નહેરો ૦.૦ 

સ્વશાખા નહેરો ૪૦.૭૫ 

પ્રશાખા નહેરો ૨૨૧.૮૩૪ 

પ્ર-પ્રશાખા નહેરો ૧૬૦૦.૬૧૮ 
 

 (૨) આ બાકી નહેરોનુું કામ ક્યાું સુધીમાું પૂણગ કરવામાું 
આવશ?ે 

  (૨) અમદાવાદ સ્જલ્લામાું સ્વશાખા/પ્રશાખા નહેરોનાું 
બાકી કામો નવો જમીન સુંપાદન ધારો, જમીન સુંપાદનના 
પ્રશ્નો, અન્દ્ય યુટીલીટી િોસીંર્ જવેાું કારણોિી છે. જ ેપ્રશ્નો હલ 
કરી શક્ય તેટલી વહેલી તકે બાકી કામો પૂણગ કરવાનુું આયોજન 
છે. પ્ર-પ્રશાખાનાું બાકી રહેલ કામો માઈનોરના કામો પૂણગ કરી 

ખેડૂતોની સુંમસ્ત મેળવી વહેલી તકે પૂણગ કરવાનુું આયોજન છે. 
--------- 

૧૧૪ 
દાહોદ વજલ્લામાાં સુધારેલ રાષ્ટર ીય ક્ષય વનયાંત્રણ િાયગક્રમ 

* ૧૭૨૩૪ શ્રી રમેશભાઇ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાું 
સુધારેલ રાષ્ટર ીય ક્ષય સ્નયુંત્રણ કાયગિમ અમલમાું  છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાું 

તાલુકાવાર કેટલા ટી.બી.ના દદીઓ સારવાર હેઠળ નોંધાયેલ 
છે, અને 

  (૨) છેલ્લા એક વર્ગમાું દાહોદ જીલ્લામાું તાલુકાવાર 

નોંધાયેલ દદીઓની સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 

તાલુિાનુાં નામ સારિાર હેઠળ નોંધાયેલ 
ટીબીના દદીઓ 

દાહોદ ૩૭૨૬ 

ઝાલોદ ૧૩૫૮ 
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સુંજલેી ૨૮૧ 

ફતેપુરા ૪૪૪ 

લીમખેડા ૬૮૪ 

દેવર્ઢ બારીયા ૭૨૧ 

ધાનપુર ૩૬૫ 

ર્રબાડા ૪૯૬  
 (૩) ઉક્ત ટીબીના દદીઓને સુંપુણગ થવથિ કરવા સરકારે 
શી વ્યવથિા કરી છે ? 

  (૩) ઉક્ત ટીબી ગ્રથત દદીઓને સુંપૂણગ થવથિ કરવા દાહોદ 
જીલ્લામાું મેડીકલ કોલેજ સુંલગ્ન સીવીલ હોથપીટલ કે ડીથટર ીક્ટ 
હોથપીટલ, જીલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર, સબ ડીથટર ીક્ટ હોથપીટલો, સામુડહક 
આરોગ્ય કેન્દ્રો, અબગન પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો, પ્રાિસ્મક 
આરોગ્ય કેન્દ્રો ખાતે સ્નદાન અને સારવારની સુસ્વધા સ્વના મૂલ્યે 
પૂરી પાડવામાું આવે છે. ઉપરાુંત તાલીમબદ્ ડોટસ પ્રોવાઈડર 
(આશા) દ્વારા દદીના રહેઠાણિી નજીક દદીને અનુકુળ હોય તે 
થિળેિી સીધા સ્નરીક્ષણ હેઠળ સારવાર સ્વના મુલ્યે પુરી 
પાડવાની વ્યવથિા ર્ોઠવવામાું આવે છે. 

--------- 

૧૧૫ 
પાટણ વજલ્લાના રોડને રીસિેસીંગની િામગીરી 

* ૧૭૨૮૭ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લાના 

શુંખેશ્વર તાલુકાના બીલીયા તુવડ ધનોરા રોડને રીસરફેસ કરવા 
કોઇ આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ મુંજુર કરેલ 
છે ? 

  (૨) રૂ।.૨૫૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૧૬ 
રાજ્યમાાં ગેસ આધાકરત વિજ પ્લાન્દ્ટ 

* ૧૮૯૪૭ શ્રી આનાંદભાઇ ચૌધરી (માુંડવી) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાું રે્સ 

આધાડરત વીજ પ્લાન્દ્ટ કેટલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાું કુલ ૧૨ 

(બાર) રે્સ આધાડરત વીજ પ્લાન્દ્ટ છે. 
નોંધ : જ ે પૈકી ૩ (ત્રણ) વીજ પ્લાન્દ્ટ (કવાસ ર્ેસ પાવર પ્લાન્દ્ટ, 
ર્ાુંધાર ર્ેસ પાવર પ્લાન્દ્ટ તિા ટોરેં ટ પાવર નુું ડીજને ર્ેસ વીજ 
મિક) કેન્દ્ર હથતકના છે અને આ ત્રણેય પાવર પ્લાન્દ્ટ વેથટનગ 
રીજીયન લોડ ડીથપેચ સેન્દ્ટરના કું ટર ોલ એરીયામાું આવે છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ રે્સ આધારીત વીજ પ્લાન્દ્ટ 
કેટલા સમયિી બુંધ છે, અને 

  (૨) અને (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર હથતકના 
સરકારી તિા રાજ્ય સરકાર હથતકના આઇપીપી હેઠળના રે્સ 
આધાડરત તમામ વીજ મિકો વીજ ઉત્પાદન માટે ઉપલબ્ધ છે. 
પરુંતુ વીજ ઉત્પાદનનો સુંગ્રહ શક્ય નિી અને ઉત્પાદન સમયે 
જ તેનો વપરાશ કરવો જરૂરી છે. આમ, વીજ ઉત્પાદન જ-ેતે 
સમયના વપરાશ/માુંર્ને આધાડરત હોય છે અને આ સ્થિસ્ત 

દરેક ડદવસે દરેક ક્ષણે બદલાતી રહે છે. સામાન્દ્ય રીતે વીજ 
મિકોમાુંિી ઉત્પાદન મેળવવાનુું ચાલુ હોય છે પરુંતુ આકસ્થમક 
રીતે ખોટકાઇ જવુું. સમારકામની જરૂડરયાત, બળતણ 
(ડોમેસ્થટક રે્સનો પુરવઠો) ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા કપરા 
સુંજોર્ોમાું પ્લાન્દ્ટને બુંધ રાખવા પડે છે. 

 (૩) ઉક્ત પ્લાન્દ્ટો બુંધ રહેવાના શા કારણો છે ?  
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  આ ઉપરાુંત નામ. વીજ સ્નયમન આયોર્ની “મેડરટ 

ઓડગ ર”ની માર્ગદસ્શગકાને ધ્યાને લઈ તેમજ લો ડડમાન્દ્ડ (low 
demand) ને કારણે SLDC (થટેટ લોડ ડડથપેચ સેન્દ્ટર)ની 
સૂચના મુજબ જ ે તે સમયે વીજ મિકો વીજ ઉત્પાદન માટે 
ઉપલબ્ધ હોવા છતાું ઉપયુગક્ત અસ્નવાયગ કારણોસર તત્પૂરતા 
સમય માટે હુંર્ામી ધોરણે બુંધ રાખવા પડે છે અિવા જ ે તે 
સમયની જરૂડરયાત મુજબ અુંશત: કાયગરત રાખવા પડે છે. 
નોંધ : ઉિરાણ ર્ેસ પાવર પ્લાન્દ્ટ (થટેજ-૧), ર્ુજરાત ઇન્દ્ડથટર ીઝ 
પાવર કુંપની લી. (થટેજ-૨), એથસાર પાવર લીમીટેડ-હજીરા તિા 
ચાઇના લાઈટ પાવર ઈસ્ન્દ્ડયા પ્રાઇવેટ લીમીટેડ સાિેના પાવર 
પરચેઝ એગ્રીમેન્દ્ટ પૂણગ િવાિી અનિુમે તા.૨૨-૦૧-૨૦૧૭, 
તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૬, તા.૨૯-૦૫-૨૦૧૬ તિા તા.૧૦-૧૨-૨૦૧૮ 
ના રોજ િી સ્બન કાયાગસ્ન્દ્વત િયેલ છે. 

--------- 

૧૧૭ 
છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાાં હેરલા નદી ઉપરના લાલપુર જળાશય યોજના 

* ૧૮૬૮૫ શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી  (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાું હેરલા નદી ઉપરના લાલપુર જળાશયો 
યોજનાના સ્વકલ્પે ઉપરવાસમાું નદી-કોતરો ઉપર નાના અને 
મધ્યમ કક્ષાના ડેમ બનાવવા અુંરે્ની કેટલી માુંર્ણીઓ મળી, 
અને 

  (૧) શૂન્દ્ય (હેરલા નામની કોઇ નદી નિી) 

 (૨) તે અુંરે્નુું ઉક્ત સ્થિસ્તએ સરકારે શી કાયગવાહી કરી ?   (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 

૧૧૮ 
સુરત વજલ્લામાાં િૂિાઓનુાં વિજળીિરણ 

* ૧૭૦૮૯ શ્રી પ્રવિણભાઇ ઘોઘારી (કરુંજ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 

નાણાુંકીય વર્ગમાું સુરત જીલ્લામાું આડદજાસ્ત સ્વથતાર પેટા યોજના 
હેઠળ કેટલા કુવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવ્યુું, અને 

  (૧) ૪૭૬૫ કૂવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ.૭૮૧૬.૪૦ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 
--------- 

૧૧૯ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ઘરિપરાશના િીજ જોડાણો 

* ૧૭૦૮૨ શ્રી ગજને્દ્રવસાંહ પરમાર (પ્રાુંસ્તજ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ગમાું અનુસૂસ્ચત જાસ્તના લાભાિીઓને 
ઘરવપરાશના વીજ જોડાણો આપવા માટેની ખાસ અુંર્ભૂત પેટા 
યોજના હેઠળ સાબરકાુંઠા જીલ્લામાું કેટલા વીજ જોડાણો 
આપવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૨૬૩ વીજ જોડાણો આપવામાું આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ.૭૨.૬૬ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 
--------- 
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૧૨૦ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ઘરિપરાશના િીજ જોડાણો 

* ૧૭૧૦૦ શ્રી શાંભુજી ઠાિોર (ર્ાુંધીનર્ર-દસ્ક્ષણ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ગમાું અનુસૂસ્ચત જાસ્તના લાભાિીઓને 
ઘરવપરાશના વીજ જોડાણો આપવા માટેની ખાસ અુંર્ભૂત પેટા 
યોજના હેઠળ ર્ાુંધીનર્ર જીલ્લામાું કેટલા વીજ જોડાણો 
આપવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) ૭૬૩ વીજ જોડાણો આપવામાું આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ.૫૮.૫૬ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 

--------- 

૧૨૧ 
અમદાિાદ મહાનગરપાવલિામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોની માંજૂર જગ્યાઓ 

* ૧૮૮૭૧ શ્રી શલૈેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય અને પડરવાર કલ્યાણ) જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
અમદાવાદ મહાનર્રપાસ્લકામાું કેટલા શહેરી સામૂડહક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર કઈ જગ્યાએ મુંજૂર કરવામાું આવ્યા, 

  (૧) - એક, 
      દાણીલીમડા ખાતે 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા કેન્દ્રો કાયગરત 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલા કેન્દ્રો કાયગરત કરવાના બાકી છે, 

  (૨) મુંજૂર િયેલ સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્ર કાયગરત િયેલ 
નિી.  

 (૩) કેન્દ્રો કાયગરત કરવાના બાકી હોય તો તેના કારણો 
શુું છે, અને 

  (૩) ટેન્દ્ડરની પ્રડિયા હાલમાું ચાલુ હોવાિી કાયગરત 
કરવાનુું બાકી છે.  

 (૪) આવા કેન્દ્રો ક્યાું સુધીમાું કાયગરત કરવામાું આવશે?   (૪) ટેન્દ્ડર પ્રડિયા અને બાુંધકામ પૂણગ િયા બાદ કાયગરત 
કરવામાું આવશે. 

--------- 
૧૨૨ 

બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં નમગદા નહેરની િામગીરી 
* ૧૮૮૩૯ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાુંઠા 
અને કચ્છ સ્જલ્લામાું સ્જલ્લાવાર નમગદા નહેરની કયા પ્રકારની 
કેટલા સ્ક.મી.ની નેટવકગની કામર્ીરી કરવાની બાકી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાુંઠા અને 
કચ્છ સ્જલ્લામાું નમગદા નહેરોના નેટવકગની નીચે મુજબની 
કામર્ીરી બાકી છે. 

નહેરનો પ્રિાર નહેરના બાાંધિામની બાિી લાંબાઈ 
(કિ.મી.) 

(અ) બનાસિાાંઠા વજલ્લો 

સ્વશાખા નહેરો ૦.૯૧ 

પ્રશાખા નહેરો (માઈનોર) ૧૭.૦૨ 

પ્ર-પ્રશાખા નહેરો (સબમાઈનોર) ૩૯૯.૦૫ 

િુલ બાિી લાંબાઈ ૪૧૬.૯૮ 

(બ) િચ્છ વજલ્લો 

શાખા નહેરો ૩૨.૮૨ 

પેટાશાખા નહેરો ૭૪.૯૭ 

સ્વશાખા નહેરો ૧૪૭.૩૯ 

પ્ર-શાખા નહેરો (માઈનોર) ૫૧૩.૩૦ 

પ્ર-પ્રશાખા નહેરો (સબમાઈનોર) ૧૬૬૪.૧૪ 

િુલ બાિી લાંબાઈ ૨૪૩૨.૬૩ 
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 (૨) આ બાકી નહેરોનુું કામ કયા સુધીમાું પૂણગ કરવામાું 

આવશ?ે 

  (૨) બનાસકાુંઠા અને કચ્છ સ્જલ્લામાું સ્વશાખા/પ્રશાખા 

નહેરના બાકી કામો નવો જમીન સુંપાદન ધારો, જમીન 
સુંપાદનના પ્રશ્નો, અન્દ્ય યુટીલીટી િોસીંર્ જવેાું કારણોિી છે.જ ે
પ્રશ્નો હલ કરી શક્ય તેટલી વહેલી તકે બાકી કામો પૂણગ કરવાનુું 
આયોજન છે. 
પ્રપ્રશાખાનાું બાકી કામો પ્રશાખાનાું કામો પૂણગ કરી ખેડૂતોની 
સુંમસ્ત મેળવી વહેલી તકે પૂણગ કરવાનુું આયોજન છે. 

--------- 

૧૨૩ 
આણાંદ અને િડોદરા વજલ્લામાાં રપતાઓને રીિારપેટ/રીસરિેસ િરિા બાબત 

* ૧૮૯૨૩ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
આણુંદ અને વડોદરા સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કેટલા કાચા 
રથતાઓને ડામર સપાટીના બનાવવા અને કેટલા રથતાઓને 
રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની માુંર્ણીઓ પડતર છે, અને 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું આણુંદ અને વડોદરા 
સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કાચા રથતાઓને ડામર સપાટી બનાવવા 
તિા રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની તાલુકાવાર પડતર 
માુંર્ણીઓ નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો તાલુિો િાચાથી 
ડામર 

રીિારપેટ/રીસરિેસ 

આણુંદ 

આણુંદ ૨૩૮ - 

ઉમરેઠ ૧૨૬ - 

બોરસદ ૧૯૩ ૧ 

આુંકલાવ ૬૬ - 

પેટલાદ ૧૯૭ ૫ 

સોજીત્રા ૧૧૧ ૪ 

ખુંભાત ૯૫ ૫ 

તારાપુર ૬૧ - 

વડોદરા 

ડભોઈ ૧૭ ૧ 

સ્શનોર ૪ - 

સાવલી ૧૩ ૧ 

ડેસર ૪ - 

વાધોડીયા ૧૧ ૨૯ 

પાદરા ૧૯ ૧ 

કરજણ ૨ - 

વડોદરા ૬૫ ૧૧ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રથતાઓ ડામર સપાટીના બને તે માટે 
શી કાયગવાહી કરવામાું આવી? 

  (૨) છેલ્લે ડામર કામ કયાગના વર્ગની સાિે સાિે રથતાની 
સપાટી, ટર ાડફકનુું ભારણ, ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત જવેી તાુંસ્ત્રક 
જરૂરીયાત અને નાણાુંકીય ઉપલબ્ધતાને પણ ધ્યાને લઈ 
સ્વચારણા કરવામાું આવશે. 

--------- 

૧૨૪ 
ર્જમનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં આિેલ વિન્દ્ડિામગમાાં રપતાથી અાંતર ર્જળિિા બાબત 

* ૧૮૮૯૦ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનર્ર અને 
દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાું આવેલ સ્વન્દ્ડફામગમાું રથતાિી ચોક્કસ 
અુંતર જાળવવામાું આવતુું નિી તે ફરીયાદિી સરકાર વાકેફ છે, 

  (૧) સરકારશ્રીનાું ઉજાગ અને પેટર ોકેસ્મકલ્સ સ્વભાર્ની 
પવન ઉજાગ નીસ્ત-૨૦૧૬ તેમજ મહેસૂલ સ્વભાર્નાું સ્વન્દ્ડ ફામગ 
પ્રોજકે્્સ માટે સરકારી જમીનો ભાડાપટે્ટ આપવા માટેનાું વર્ગ 
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૨૦૦૪ તિા ૨૦૦૬નાું ઠરાવોની જોર્વાઈઓ ધ્યાનમાું રાખી 

સરકારી ખરાબાની જમીનો જ ે તે સ્વન્દ્ડફામગ કુંપનીઓને 
ભાડાપટે્ટિી ફાળવવામાું આવેલ. જમેાું આવો કોઈ સ્કથસો ધ્યાને 
આવેલ નિી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ તેવા કેટલા સ્વન્દ્ડફામગ 
સામે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર ઉક્ત સ્જલ્લાવાર 
પર્લાું લેવામાું આવ્યા,  

  (૨) પર્લાું લેવાનો કોઈ પશ્ન ઉપસ્થિત િયેલ નિી. 

 (૩) આવા કેટલા સ્વન્દ્ડફામગ રથતાિી નજીકનાું અુંતરે છે, 
અને 

  (૩) આવી કોઈ બાબત ધ્યાને આવેલ નિી. 

 (૪) આવા સ્વન્દ્ડફામગ રથતાિી ચોક્કસ અુંતરે જાળવવા 

શા પર્લાું લેવામાું આવ્યા? 

   (૪) કોઈ પર્લાું લેવામાું આવેલ નિી. 

--------- 

૧૨૫ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં ઉદિહન પાઈપલાઈન 

* ૧૭૩૭૧ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ર્ઢડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બોટાદ અને 
ભાવનર્ર સ્જલ્લામાું કેટલી ખેતી લાયક જમીનમાું સ્સુંચાઈ માટે 

કેનાલ દ્વારા ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પુરક સ્સુંચાઈ કે નહેરો 
દ્વારા પાણી આપવામાું આવે છે અને કેટલી જમીનમાું આપવામાું 
આવતુું નિી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બોટાદ સ્જલ્લાની 
૪૯૩૮૪ હેક્ટર તિા ભાવનર્ર સ્જલ્લાનાું ૧,૭૭,૧૦૧ હેક્ટર 

જમીનમાું સ્સુંચાઈ માટે કેનાલ દ્વારા ઉદ્ વહન પાઈપલાઈન દ્વારા 
પુરક સ્સુંચાઈ કે નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાું આવે છે. બોટાદ 
સ્જલ્લાનાું ૧,૫૩,૬૭૧ હેક્ટર તિા ભાવનર્ર સ્જલ્લાનાું 
૩,૭૮,૮૯૯ હેક્ટર સ્વથતારમાું પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સ્સુંચાઈનો 
લાભ આપી શકાતો નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્સુંચાઈિી બાકી ખેતીની જમીનમાું સ્સુંચાઈ 
માટે શી કાયગવાહી કરેલ છે? 

  (૨) તાુંત્રીક રીતે સક્ષમ થિળોએ નાણાની ઉપલબ્ધી 
અનુસાર ચેકડેમના બાુંધ કામ, હયાત તળાવો ઉંડા ઉતારી 
પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સ્સુંચાઈનુું પાણી આપવામાું આવશે. 

--------- 

૧૨૬ 
પાટણ વજલ્લામાાં નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો માંજૂર િરિા બાબત 

* ૧૭૨૫૦ શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ (મણીનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાટણ સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર 

કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) ૦૯(નવ) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 

પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૫૦ 

મુંજૂર ૫૨ 

ઘટ ૦૦  
 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 

છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૧૨૭ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િુકટર જ્યોવત યોજના હેઠળ િીજ જોડાણો 

* ૧૭૧૨૧ શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ ચાિડા (ડહુંમતનર્ર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુડટર જ્યોસ્ત 
યોજના હેઠળ સાબરકાુંઠા સ્જલ્લામાું બે નાણાકીય વર્ગમાું કેટલા 
ર્રીબ લાભાિીઓને ઘર વપરાશના વીજ જોડાણો આપવામાું 
આવ્યા, અને 

  (૧) ૪૬૩૩ લાભાિીઓને વીજ જોડાણ આપવામાું 
આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ.૧૮૦.૯૭ લાખનો ખચગ િયેલ છે.  
--------- 

૧૨૮ 
દાહોદ વજલ્લામાાં સુધારેલ રાષ્ટર ીય ક્ષય વનયાંત્રણ િાયગક્રમ 

* ૧૭૨૩૩ શ્રી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાું 
સુધારેલ રાષ્ટર ીય ક્ષય સ્નયુંત્રણ કાયગિમ અમલમાું  છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાું 
તાલુકાવાર કેટલા ટી.બી.ના દદીઓ સારવાર હેઠળ નોંધાયેલ 
છે, અને? 

  (૨) છેલ્લા એક વર્ગમાું દાહોદ જીલ્લામાું તાલુકાવાર 
નોંધાયેલ દદીઓની સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 

તાલુિાનુાં 
નામ 

સારિાર હેઠળ નોંધાયેલ 
ટીબીના દદીઓ 

દાહોદ ૩૭૨૬ 
ઝાલોદ ૧૩૫૮ 
સુંજલેી ૨૮૧ 
ફતેપુરા ૪૪૪ 
લીમખેડા ૬૮૪ 
દેવર્ઢ બારીયા ૭૨૧ 
ધાનપુર ૩૬૫ 
ર્રબાડા ૪૯૬  

 (૩) ઉક્ત ટીબીના દદીઓને સુંપૂણગ થવથિ કરવા સરકારે 
શી વ્યવથિા કરી છે ? 

  (૩) ઉક્ત ટીબી ગ્રથત દદીઓને સુંપૂણગ થવથિ કરવા દાહોદ 
સ્જલ્લામાું મેડીકલ કોલેજ સુંલગ્ન સીવીલ હોથપીટલ કે ડીથટર ીક્ટ 
હોથપીટલ, સ્જલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર, સબ ડીથટર ીક્ટ હોથપીટલો, સામુડહક 
આરોગ્ય કેન્દ્રો, અબગન પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો, પ્રાિસ્મક 
આરોગ્ય કેન્દ્રો ખાતે સ્નદાન અને સારવારની સુસ્વધા સ્વના મૂલ્યે 
પૂરી પાડવામાું આવે છે. ઉપરાુંત તાલીમબદ્ ડોટસ પ્રોવાઈડર 
(આશા) દ્વારા દદીના રહેઠાણિી નજીક દદીને અનુકુળ હોય તે 
થિળેિી સીધા સ્નરીક્ષણ હેઠળ સારવાર સ્વના મુલ્યે પુરી 
પાડવાની વ્યવથિા ર્ોઠવવામાું આવે છે. 

--------- 

૧૨૯ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં ઘરિપરાશના િીજ જોડાણો 

* ૧૭૦૯૯ ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ગમાું અનુસૂસ્ચત જાસ્તના લાભાિીઓને 
ઘરવપરાશના વીજ જોડાણો આપવા માટેની ખાસ અુંર્ભૂત પેટા 
યોજના હેઠળ મહેસાણા સ્જલ્લામાું કેટલા વીજ જોડાણો 
આપવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૦૦૬ વીજ જોડાણો આપવામાું આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચગ િયો?   (૨) રૂ.૧૦૦.૫૧ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 
--------- 
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૧૩૦ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્બ્યલુન્દ્સ િાળિિા બાબત 

* ૧૭૧૯૭ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુવા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્ય સરકારે ભાવનર્ર સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ ફાળવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૩ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાું આવેલ છે? 

  (૨) ૭૯,૧૮૭ 

--------- 

૧૩૧ 
દાાંતા અને અમીરગિ તાલુિામાાં પાણીના તળ ઉંચા લાિિા રિમ િાળિણી 

* ૧૮૬૫૬ શ્રી િાાંતીભાઈ ખરાડી (દાુંતા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાુંઠા 
સ્જલ્લામાું દાુંતા અને અમીરર્ઢ તાલુકામાું પાણીના તળ ઉંચા 
લાવવા જળસુંપસ્િ પ્રભાર્ દ્વારા કેટલી  રકમ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
ફાળવવામાું આવી, 

  (૧) અને (૨)   (રૂ.લાખમાું) 

ક્રમ તાલુિો િાળિેલ 
રિમ રૂ. 

થયેલ 
ખચગ રૂ. 

િણ 
િપરાયેલ 

રિમ 

૧ દાુંતા ૮૭.૦૫ ૪૩.૦૦ ૪૪.૦૫ 

૨ અમીરર્ઢ ૫૬૨.૧૯ ૫૫૯.૬૭ ૨.૫૨ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમનો ખચગ િયો 
અને કેટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી, અને  

 

 (૩) વણવપરાયેલ રહી હોય તો તેના કારણો શા છે?   (૩) થિળ-સ્થિસ્ત મુજબ તિા ટેન્દ્ડર બહાર પાડવાની 
વહીવટી પ્રડિયા ચાલુમાું હોઈ વણવપરાયેલ રહેલ છે. 

 
--------- 
૧૩૨ 

ખેડા વજલ્લામાાં નિા સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોને માંજૂરી 

* ૧૭૨૫૩ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ખેડા સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર 
કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) 0 (શૂન્દ્ય)  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)   

મળવાપાત્ર ૧૪ 

મુંજૂર ૧૫ 

ઘટ ૦૦ 
 

 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 

છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

 
--------- 



57 

૧૩૩ 
મહુિા તાલુિાના બગડ ડેમને સૌની યોજના અન્દ્િયે પાણી ભરિા બાબત 

* ૧૫૮૫૧ શ્રી િેશુભાઈ નાિરાણી (ર્ારીયાધાર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રુ્જરાત સરકાર દ્વારા 
સૌની યોજના અન્દ્વયે સૌરાષ્ટરના ૧૧૫ ડેમો ભરવા માટેની 
સૈધાસ્નક મુંજુરી અન્દ્વયે મહુવા તાલુકાના બર્ડ ડેમનો ૧૧૫ 
ડેમોમાું સમાવેશ િયેલ હોવા છતા આ ડેમ ભરવા માટે ફઈઝ-
૩માું સમાવેશ નહી કરવાના શુું કારણો છે? 

  તબક્કા-૩ માું પીવાના પાણીના જળાશયોને પ્રાયોરીટી 
આપવામાું આવેલ છે. આિી આ કામર્ીરી બાદ બર્ડ ડેમ 
ભરવા અુંરે્ જરૂરી મુંજુરીઓ મેળવી કાયગવાહી કરવામાું આવશે. 

--------- 

૧૩૪ 
દાહોદ અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં સરિારી હોવપપટલ/સામુકહિ/ પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૮૬૮૨ શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ર્રબાડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ અને 

પુંચમહાલ સ્જલ્લામાું આવેલ સરકારી હોસ્લ્પટલ, સામુડહક 
આરોગ્ય કેન્દ્રો અને પ્રાિસ્મક આરોગ્ય, સુંવર્ગવાર મુંજૂર િયેલ 
મહેકમ કેટલુું છે, 

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

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

 

 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાું સુધીમાું 
ભરવામાું આવશે? 

  (૩) ડોક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ લાયકાત ઘરાવતા ડૉક્ટરો 
ઉપલબ્ધ િયેિી તુતગજ ભરવામાું આવે છે. અન્દ્ય જગ્યાઓ 
મુંજુર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂડરયાત અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને 
લઇ ભરવામાું આવે છે. 

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

૧૩૫ 
િલસાડ અને નિસારી વજલ્લામાાં ઉદિહન પાઈપલાઈન દ્વારા પાણી 

* ૧૮૬૯૧ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ અને 
નવસારી સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલી ખેતીલાયક જમીનમાું 
કેનાલ દ્વારા, ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા, પૂરક સ્સુંચાઈ કે 
નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાું આવે છે અને કેટલા સ્વથતારમાું 
પાણી આપવામાું આવતુું નિી, અને  

  (૧) િલસાડ જીલ્લો 

અ.નાં. તાલુિો ખેતીલાયિ 
વિપતાર 
(હેક્લટર) 

િુલ 
વસાંચાઈ 
વિપતાર 
હેઠળનો 
વિપતાર 
(હેક્લટર) 

બાિી 
રહેલ 

વિપતાર 
(હેક્લટર) 

૧ વલસાડ ૪૦૭૯૨ ૨૨૪૨૪ ૧૮૩૬૮ 

૨ ધરમુપર ૨૬૮૮૩ ૩૨૭ ૨૬૫૫૬ 

૩ પારડી ૧૮૩૦૦ ૧૫૦૨૯ ૩૨૭૧ 

૪ વાપી ૧૪૧૯૦ ૬૬૦૮ ૭૫૮૨ 

૫ કપરાડા ૩૬૧૨૩ ૫૧૦૦ ૩૧૦૨૩ 

૬ ઉમરર્ામ ૨૪૦૧૨ ૧૪૯૪૪ ૯૦૬૮ 

 િુલ ૧૬૦૩૦૦ ૬૪૪૩૨ ૯૫૮૬૮ 
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નિસારી જીલ્લો 

અ.નાં. તાલુિો ખેતીલાયિ 
વિપતાર 

(હેક્લટર) 

િુલ 

વસાંચાઈ 
વિપતાર 
હેઠળનો 
વિપતાર 
(હેક્લટર) 

બાિી 

રહેલ 

વિપતાર 
(હેક્લટર) 

૧ નવસારી ૨૪૮૧૭ ૧૧૪૭૪ ૧૩૩૪૩ 

૨ જલાલપોર ૨૭૨૭૫ ૨૨૧૩૪ ૫૧૪૧ 

૩ ર્ણદેવી ૨૧૨૪૭ ૧૦૮૪૮ ૧૦૩૯૯ 

૪ ચીખલી ૪૩૪૧૯ ૨૨૪૭૪ ૨૦૯૪૫ 

૫ વાુંસદા ૩૩૬૬૭ ૧૦૯૭૩ ૨૨૬૯૪ 

૬ ખેરર્ામ ૧૧૩૭૫ ૫૬૮૩ ૫૬૯૨ 

 િુલ ૧૬૧૮૦૦ ૮૩૫૮૬ ૭૮૨૧૪ 
 

 (૨) જ ે સ્વથતારમાું સ્સુંચાઈનુું પાણી આપવામાું આવતુું 
નિી તેને ક્યાું સુધીમાું સ્સુંચાઈનુું પાણી આપવામાું આવશે? 

  (૨) ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત તિા ડૂબાણના પ્રશ્નોના કારણે 
તમામ સ્વથતાર માટે સ્સુંચાઈ યોજનાઓ બનાવવી શક્ય હોતી 
નિી. જ ે સ્વથતારમાું સ્સુંચાઈનુું પાણી આપી શકાતુું નિી તે 
સ્વથતારમાું સામાન્દ્ય રીતે ખેડૂતો દ્વારા હયાત તળાવો, ખાનર્ી 
કૂવા, પાતાળકૂવા કે ખેતતલાવડી દ્વારા સ્સુંચાઈ કરતા હોય છે. 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા પાણીની ઉપલસ્બ્ધ અને તાુંસ્ત્રક રીતે શક્ય 

હોય તેવા સ્વથતારોમાું ઉદવહન સ્સુંચાઈ યોજનાઓ, ચેકડેમો, 
તળાવો ઉંડા કરવા જવેા કામો દર વર્ે હાિ ધરીને સ્સુંચાઈનુું 
પાણી આપવા માટે કામર્ીરી હાિ ધરવામાું આવે છે. 

--------- 

૧૩૬ 
બોરસદ તાલુિામાાં િાસદ-બગોદરા હાઈિેનુાં િામ 

* ૧૮૯૧૪ શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ પરમાર ર્જડેર્જ (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણુંદ સ્જલ્લાના 
બોરસદ તાલુકામાું વાસદ-બર્ોદરા હાઈવેનુું કામ કઈ 
એજન્દ્સીને અને કેટલી રકમનુું સોંપવામાું આવેલ, 

  (૧) બર્ોદરા-વટામણ-તારાપુર-વાસદ રથતાને છ 
માર્ીયકરણ કરવાની રૂ.૮૮૩.૮૯ કરોડની અુંદાજીત રકમની 
કામર્ીરી કન્દ્સેશનર મે. જીવીકે બર્ોદરા-વાસદ એક્સપ્રેસ વે. 
પ્રા.સ્લ.ને સ્બલ્ટ. ઓપરેટ એન્દ્ડ ટર ાન્દ્સફર (બી.ઓ.ટી.) ધોરણે 
સોંપવામાું આવેલ. 

 (૨) ઉક્ત કામર્ીરી પૂણગ કરવાની સમયમયાગદા કેટલી 
હતી, 

  (૨) ઉક્ત કામર્ીરી તા.૧૬-૦૫-૨૦૧૫ સુધી પૂણગ 
કરવાની િતી હતી. 

 (૩) ઉક્ત કામ સમયમયાગદામાું પૂણગ કરેલ ન હોય  તો 
એજન્દ્સી સામે શા પર્લાું લીધાું, અને  

  (૩) કન્દ્સેશનર સાિે કરેલ કરાર રદ કરી નુકસાની પેટે 
વળતર મેળવવા માટે આબીટરેશન ટર ીબ્યુનલમાું દાવો દાખલ 
કરેલ છે. 

 (૪) ઉક્ત બાકી કામ કેટલા ખચે ક્યાું સુધીમાું પૂણગ 
કરવામાું આવશે? 

  (૪) રૂ.૧૦૯૪.૦૧ કરોડની અુંદાજીત રકમની બાકી રહેલ 
કામર્ીરી વર્ગ-૨૦૨૧માું પૂણગ કરવાનુું આયોજન છે. 

 
--------- 
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૧૩૭ 
રાજ્યમાાં પિાઈન ફ્લુની િાયગરત લેબોરેટરીઓ 

* ૧૮૮૪૬ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ રાજયમાું 
થવાઈન ફ્લુની ચકાસણી કરવા માટે કેટલી લેબોરેટરી કાયગરત 
છે, અને  

  (૧) ૨૨ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ થવાઈન ફ્લુની ચકાસણી જીલ્લા 
થતરે િાય તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું શી કાયગવાહી 
કરવામાું આવી? 

  (૨) રાજયમાું થવાઈન ફ્લુ (સીઝનલ ફ્લુ) ની ચકાસણી 
માટે રાજ્ય સરકારે નીચે મુજબની કાયગવાહી કરી. 

 સ્વશ્વ આરોગ્ય સુંથિા અને આરોગ્ય અને પરીવાર 
કલ્યાણ મુંત્રાલય દ્વારા સ્નયત કરેલ સ્નદાન અને 
સારવાર માટેની માર્ગદસ્શગકા અને ભલામણની 
અમલવારી કરવામાું આવી છે. 

 છેલ્લા બે વર્ગમાું રાજ્યમાું સ્વશ્વ આરોગ્ય સુંથિાના 
ચુથત માપદુંડો અનુસાર જરૂરી સાધન સામગ્રી 
ઉપલબ્ધ કરાવી વધુ નવી ૧૪ લેબોરેટરી શરૂ 
કરવામાું આવેલ છે. 

 સ્વસ્વધ જીલ્લામાું લેબોરેટરી ચકાસણી માટે લેબોરેટરી 
મુજબ જીલ્લાની ફાળવણી કરવામાું આવેલ છે જિેી 

ઝડપિી આ રોર્ની ચકાસણી કરી શકાય. 

 રાજ્યની સ્વસ્વધ બાર ખાનર્ી લેબોરેટરીઓને 
સ્સઝનલ ફલુના પરીક્ષણ માટે અનુમતી આપવામાું 
આવી છે. 

 રાજય સરકાર દ્વારા થવાઈન ફ્લુ (સીઝનલ ફ્લુ) ના 
અટકાવ અને સ્નયુંત્રણ માટે કરવામાું આવેલ 
કામર્ીરી અન્દ્વયે નામદાર રુ્જરાત હાઈકોટે પણ 
સુંતોર્ વ્યક્ત કરેલ. 

--------- 

૧૩૮ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નિા પેટા િેન્દ્રો માંજૂર િરિા બાબત 

* ૧૭૨૪૧ શ્રી કિતીવસાંહ િાઘેલા (કાુંકરેજ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બનાસકાુંઠા સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર 
કરવામાું આવેલ છે. 

  (૧) ૧૪ (ચૌદ). 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
પેટા કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર કરવામાું 
આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને  

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૭૮૫ 

મુંજૂર ૭૫૯ 

ઘટ ૨૬  

 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 
છે? 

  (૩) નવા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રોની ફાળવણી કરતી વખત ે
આ બાબત સ્વચારણામાું લેવામાું આવે છે. 

--------- 
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૧૩૯ 
રાજ્ય સરિારે બર્જરમાાંથી લીધેલ લોન 

* ૧૮૮૫૪ શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણાું) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાુંકીય વર્ગમાું વર્ગવાર રાજ્ય સરકારે બજારમાુંિી કેટલી 
રકમની લોન લીધી. 

  (૧)  
નાણાાંિીય િષગ બર્જરમાાંથી લીધેલ લોન 

(રૂ.િરોડમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ (સુ.અ) ૨૮,૦૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ (સુ.અ) ૩૭,૦૦૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ મેળવવામાું આવેલ લોન કેટલા 
વર્ગની મુદત માટે મેળવવામાું આવેલ, અને  

  (૨)  
વિગત લોનની મુદત (િષગમાાં) 

બજાર લોન પ િી ૧૦ વર્ગની  
 (૩) ઉક્ત લોનના વ્યાજ દર શા છે?   (૩)  

વિગત લોનની વ્યાજદર (%) 

બજાર લોન ૭.૧૭% િી ૮.૭૯%  
--------- 

૧૪૦ 
ગાાંધીનગર સરિારી હોવપપટલ અને મેડીિલ િોલેજમાાં આઉટસોવસગગથી વનમેલ પટાિ 

* ૧૮૮૬૧ ડૉ. સી.જ.ે ચાિડા (ર્ાુંધીનર્ર-ઉિર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર્ાુંધીનર્ર ખાતે 

આવેલ સરાકારી હોસ્થપટલ અને મેડીકલ કોલેજમાું આઉટસોસગ 
પધ્ધસ્તિી સુંવર્ગવાર કુલ કેટલો થટાફ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
સ્નમવામાું આવેલ છે. 

  (૧) અને (૨) કુલ-૩૫૦ હોસ્થપટલ માટે પત્રક (૧) 

અને કોલેજ માટે પત્રક (૨) મુજબ.  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સુંવર્ગવાર થટાફનુું માસ્સક 
મહેનતાણું કેટલુું સ્નયત િયેલ છે અને વાથતસ્વક કેટલુું 
ચુકવવામાું આવે છે, 

 

 (૩) આઉટસોસગ થટાફને સ્નયતદર કરતા ઓછુું  
મહેનતાણું ચુકવાતુું હોવાની હકીકતિી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 
અને  

  (૩) આવી કોઈ ફડરયાદ મળેલ નિી. 

 (૪) જો હા, તો ઉક્ત બાબતે રાજ્ય સરકારે સુંબુંસ્ધત 
એજન્દ્સી સામે શુું કાયગવાહી કરી? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ-(૧) 
જીએમઈઆરએસ મેડીિલ િોલેજ સાંલગ્ન હોવપપટલ, ગાાંધીનગર 

ક્રમ િેડર 
ભરેલ 
જગ્યા 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી 

પ્રવત માસ પ્રવત િેડર 
વનયત થયેલ મહેનતાણાં 

પ્રવત માસ પ્રવત િેડર 
ચૂિિિામાાં આિતુાં 

મહેનતાણાં 

પ્રવત માસ પ્રવત િેડર 
વનયત થયેલ મહેનતાણાં 

પ્રવત માસ પ્રવત 
િેડર ચૂિિિામાાં 

આિતુાં મહેનતાણાં 

1 Physiotherapist 2 20,482.71 20,482.71 25,498/- 25,498/- 

2 Dietician 1 20,262.47 20,262.47 21,677.77/- 21,677.77/- 

3 Lab Attn. 8 16,329.82 16,329.82 17,745.17/- 17,745.17/- 

4 Autoclave Tech. 6 19,251.23 19,251.23 20,666.53/- 20,666.53/- 

5 CT Scan Technician/ 

Assistant. 

3 20262.47 20262.47 21,677.77/- 21,677.77/- 

6 X-Ray Technician 10 19949.03 19949.03 21,364.33/- 21,364.33/- 

7 Dark Room Assistant 3 18,970.33 18,970.33 20,385.63/- 20,385.63/- 

8 Laboratory Technician 49 19,949.03 19,949.03 21,364.33/- 21,364.33/- 

9 Laboratory Asst. 8 18970.33 18970.33 20,385.63/- 20,385.63/- 

10 Pharmacist 21 19949.03 19949.03 21,364.33/- 21,364.33/- 
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ક્રમ િેડર 
ભરેલ 

જગ્યા 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી 

પ્રવત માસ પ્રવત િેડર 

વનયત થયેલ મહેનતાણાં 

પ્રવત માસ પ્રવત િેડર 

ચૂિિિામાાં આિતુાં 
મહેનતાણાં 

પ્રવત માસ પ્રવત િેડર 

વનયત થયેલ મહેનતાણાં 

પ્રવત માસ પ્રવત 

િેડર ચૂિિિામાાં 
આિતુાં મહેનતાણાં 

11 Computer Operator 24 17790.55 17790.55 19,205.85/- 19,205.85/- 

12 Case Writer 9 17,790.55 17,790.55 19,205.85/- 19,205.85/- 

13 Driver 12 17,790.55 17,790.55 19,205.85/- 19,205.85/- 

14 OT Assistant 8 17,004.03 17,004.03 18,419.33/- 18,419.33/- 

15 Electrician 3 16835.49 16835.49 18,250.79/- 18,250.79/- 

16 Jr. Clerk 8 17,790.55 17,790.55 19,205.85/- 19,205.85/- 

17 Patient Guide 2 16,554.59 16,554.59 17,969.89/- 17,969.89/- 

18 Oxygen Operator 4 16,835.49 16,835.49 18,250.79/- 18,250.79/- 

19 Linen Keeper 2 17004.03 17004.03 18,419.33/- 18,419.33/- 

20 Bio Medical Engineer 2 24,082.71 24,082.71 25,498.01/- 25,498.01/- 

21 Cook 4 16554.59 16554.59 17,969.89/- 17,969.89/- 

22 Staff Nurse 52 19,949.03 19,949.03 21,364.33/- 21,364.33/- 

23 Security Supervisor 1 476.38/- 

Per day 

476.38/- 

Per day 

476.38/- 

Per day 

476.38/- 

Per day 

24 Security Guard 94 464.47/- 

Per day 

464.47/- 

Per day 

464.47/- 

Per day 

464.47/- 

Per day 

 Total 336  

પત્રિ-(૨) 
જીએમઈઆરએસ મેડીિલ િોલેજ, ગાાંધીનગર 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની પકરવપથવત દશાગિતુાં પત્રિ 

વનમણૂિ િષગ 
ક્રમ હોદ્દો તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી  

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 
વનયત થયેલ માવસિ 

મહેનતાણાં 
િાપતવિિ ચુિિાયેલ 

મહેનતાણાં  

૧ થટોર કીપર કમ ક્લાકગ  ૧ ૧૯૨૦૫.૮૫ ૧૯૨૦૫.૮૫ 
૨ રેકડગ  ક્લાકગ  ૩ ૧૯૨૦૫.૮૫ ૧૯૨૦૫.૮૫ 
૩ મેડીકલ સોસીયલ વકગર ૧ ૨૦૬૬૬.૫૩ ૨૦૬૬૬.૫૩ 
૪ માળી ૧ ૧૭૭૪૫.૧૭ ૧૭૭૪૫.૧૭ 
  તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી  

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 
  

૫ ડેટા ઓપરેટર ૧ ૧૯૨૦૫.૮૫ ૧૯૨૦૫.૮૫ 
૬ આસીથટન્દ્ટ લોયબ્રેરીયન ૧ ૨૧૩૬૪.૩૩ ૨૧૩૬૪.૩૩ 
૭ લેબ અટેન્દ્ડન્દ્ટ ૫ ૧૭૭૪૫.૧૭ ૧૭૭૪૫.૧૭ 
૮ ડીસેકશન હોલ અટેન્દ્ડન્દ્ટ ૧ ૧૭૭૪૫.૧૭ ૧૭૭૪૫.૧૭ 
 િુલ ૧૪  

--------- 

૧૪૧ 
િડોદરા અને નમગદા વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો 

* ૧૮૯૩૯ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર વડોદરા અને નમગદા સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા જજગરીત 
વીજ વાયરો બદલવામાું આવ્યા,  

  (૧) અને (૨)  પત્રક-અ મુજબ. 

પત્રિ-અ 
વજલ્લો તાલુિા બદલિામાાં આિેલ િીજ િાયર (િી.મી.માાં) 

  તા.૦૧/૦૬/ ૧૭ 

થી  
તા.૩૧/૦૫/ ૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/ ૧૮ 

થી  
તા.૩૧/૦૫/ ૧૯ 

બદલિાના 

બાિી િીજ 
િાયર 

(િી.મી. માાં) 

વડોદરા વડોદરા ૮૯.૧૪ ૬૨.૬૭ ૭૦.૫૦ 

ડભોઈ ૯.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ 

પાદરા ૮૦.૯૧ ૮૯.૩૮ ૩૧.૬૦ 

કરજણ ૦.૦૦ ૮૪.૭૬ ૨૧.૦૦ 

સાવલી ૦.૦૦ ૯૬.૭૬ ૨૮.૫૦ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો 

તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 
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નમગદા નાુંદોદ ૩૧.૪૫ ૧૦૧.૭૦ ૪૭.૬૬ 

ડેડીયાપાડા ૦.૦૦ ૫૪.૦૦ ૪૯.૨૦ 

સ્તલકવાડા ૫૭.૫૯ ૪૫.૬૦ ૧૫.૦૦ 

સાર્બારા ૭૨.૧૭ ૧૦૮.૮૯ ૩૪.૪૧ 

ર્રડેશ્વર ૦.૦૦ ૭૬.૫૦ ૧૦.૫૦ 
 

 (૩) ઉક્ત બાકી જજગરીત વીજ વાયરો ક્યાું સુધીમાું 
બદલવામાું આવશે ? 

  (૩) શક્ય તેટલી બનતી ત્વરાએ.  

--------- 
૧૪૨ 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો માંજૂર િરિા બાબત 
* ૧૭૨૫૨ શ્રી શશીિાન્દ્ત પાંડયા (ડડસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાુંઠા સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો 
મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે,  

  (૧) ૧૪ (ચૌદ). 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૧૨૧ 

મુંજૂર ૧૨૧ 

ઘટ ૦૦૦  
 (૩) ઉકત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 
છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૪૩ 
અમદાિાદ અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં રૂબેલાની રસીથી મૃવયુ પામેલા બાળિો 

* ૧૮૮૬૭ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
અમદાવાદ અને સાબરકાુંઠા સ્જલ્લામાું રૂબેલાની રસી લીધા પછી 

કેટલા બાળકોના મૃત્યુ િયા, અને 

  (૧) અમદાવાદમાું- ૧ 
  સાબરકાુંઠા-    ૧ 

          કુલ-      ૨ 
 (૨) તેના કારણો શા છે, અને ઉકત સ્થિસ્તએ રૂબેલાની 

રસીકરણનુું ચાલુ છે કે કેમ ?  

  (૨) ઉકત બે બાળકો પૈકી એક બાળકનુું અમદાવાદ 

સ્જલ્લામાું વાઈરલ ઈન્દ્કેફેલાઈટીશ (મર્જનો ચેપ) ના કારણે 
અને એક બાળકનુું સાબરકાુંઠા સ્જલ્લામાું એક્યુટએબ્ડોમેન 
(પેટની બીમારી) અિવા એકયુટ પેન્દ્િીઆટાઈટીસ 
(થવાદુસ્પુંડની બીમારી)ના કારણે મૃત્યુ િયેલ છે. અને રાજ્યમાું 
રૂબેલા રસીકરણનો કાયગિમ ચાલુ છે. અને ૧,૪૫,૬૦,૦૮૯ 
બાળકોને અત્યાર સુધીમાું રૂબેલા રસીકરણ કરવામાું આવેલ છે. 

--------- 

૧૪૪ 
િડોદરા શહેર અને વજલ્લામાાં તબીબોની કડગ્રી ચિાસણી બાબત 

* ૧૮૬૯૦ શ્રી જશપાલવસાંહ પકિયાર (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વડોદરા શહેર અને સ્જલ્લામાું તબીબોની ડડગ્રીની ચકાસણી 
ક્યારે કરવામાું આવી, 

  (૧) (૧) તા.૧૯/૭/૧૭ના રોજ કરજણ 
  (૨) તા.૨૨/૧૧/૧૮ના રોજ ર્ામ-રોપા 

તા.કરજણ. 
  (૩) તા.૨૭/૦૪/૧૯ના રોજ ર્ામ-રવાલ-

વાઘોડીયા. 
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  (૪) તા.૨૨/૦૫/૧૯ના રોજ ર્ામ-સાકરદા-

તા.વડોદરા. 
 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ચકાસણી દરમ્યાન વર્ગવાર કેટલા 
નકલી ડડગ્રી ધરાવતા ડોકટરો મળી આવ્યા, અને 

  (૨) (૧) તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭િી તા.૩૧/૦૫/ 
૨૦૧૮ સુધીમાું કુલ-૧ નકલી ડડગ્રી ધરાવતા 
ડોકટરો મળી આવ્યા. 

  (૨) તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ િી તા.૩૧/૦૫/ 
૨૦૧૯ સુધીમાું. 

  કુલ-૩ નકલી ડડગ્રી ધરાવતા ડોકટરો મળી આવ્યા. 
 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ ઉકત ડોકટરો સામે શાું પર્લાું 
લેવામાું આવ્યા? 

  (૩) કુલ-૪ નકલી ડડગ્રી ધરાવતા ડોકટરો પૈકી ૨ ડોકટર 
સામે પોલીસ ફડરયાદ દાખલ કરવામાું આવેલ છે અને બીજા ૨ 
ડોકટર સામે પોલીસ ફડરયાદ દાખલ કરવા કરવાની કાયગવાહી 
ચાલુમાું છે. 

--------- 

૧૪૫ 
રાજ્યમાાં િાયગરત ડેન્દ્ટલ િોલેજો 

* ૧૭૨૦૯ શ્રી અરવિાંદભાઈ રાણા (સુરત-પૂવગ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાું કેટલી 
ડેન્દ્ટલ કોલેજો કાયગરત છે, 

  (૧) ૧૩ 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલી નવી ડેન્દ્ટલ 

કોલેજોની મુંજૂરી આપવામાું આવી, અને 

  (૨) શૂન્દ્ય. 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ ડેન્દ્ટલ કોલેજોમાું છેલ્લા બે વર્ગમાું 
થનાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાું વધારો િયો ?  

  (૩) શૂન્દ્ય. 

--------- 

૧૪૬ 
સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો માંજૂર િરિા બાબત 

* ૧૭૨૪૫ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાુંર્ધ્ાું) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરેન્દ્રનર્ર સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો 
મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે,  

  (૧) ૦૬ (છ). 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૫૪ 

મુંજૂર ૫૦ 

ઘટ ૦૪  
 (૩) ઉકત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 
છે? 

  (૩) નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રોની ફાળવણી કરતી 
વખતે આ બાબત સ્વચારણામાું લેવામાું આવે છે. 

--------- 

૧૪૭ 
ર્જમનગર વજલ્લામાાં નિા સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોને માંજૂરી 

* ૧૭૨૫૮ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબુંદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) જામનર્ર સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો 
મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે,  

  (૧) ૦ (શૂન્દ્ય) 
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 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 

સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૦૯ 

મુંજૂર ૦૯ 

ઘટ ૦૦  
 (૩) ઉકત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 
છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૪૮ 
માતર તાલુિાના રોડને રીસિેસીંગની િામગીરી 

* ૧૭૨૮૧ શ્રી અજુગનવસાંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ માતર તાલુકાના 
વથતાણા રામપુરા રોડને રીસરફેસ કરવાનુું આયોજન છે કે કેમ, 
અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ મુંજૂર કરેલ 
છે ?  

  (૨) રૂ.૭૫.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૪૯ 
સરદાર સરોિર યોજના માટે ગ્રાન્દ્ટની માાંગણી 

* ૧૮૯૨૨ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર રાજ્ય સરકાર ધ્વારા કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ સરદાર સરોવર 
યોજના માટે કેટલી ગ્રાન્દ્ટની દરખાથત કે માુંર્ણી કરવામાું 
આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરદાર સરોવર 
યોજના માટે વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮ અને વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯ 
દરસ્મયાન અનુિમે રૂ.૨૩૨૨.૩૯ કરોડ અને રૂ.૨૦૦૦.૪૧ 
કરોડ ગ્રાન્દ્ટની દરખાથત કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ કરવામાું આવી. 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ તે અન્દ્વયે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 
વર્ગવાર કેટલી ગ્રાન્દ્ટની ફાળવણી કરી, અને 

  (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮ 
અને વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯ દરસ્મયાન અનુિમે રૂ.૨૧૦૦.૯૬૬ 
કરોડ અને રૂ.૧૩૯૪.૩૩ કરોડની ગ્રાન્દ્ટ ફાળવવામાું આવી. 

 (૩) રાજ્ય સરકારની માુંર્ણી કરતા ગ્રાન્દ્ટની રકમ ઓછી 
મળી હોય તો રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ અરે્ કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ 
કોઈ રજૂઆત કરવામાું આવેલ છે કે કેમ ?  

  (૩) સરદાર સરોવર યોજના માટે ત્વરીત સ્સુંચાઈ લાભ 
યોજના અને હર ખેત કો પાની હેઠળ કેન્દ્રીય સહાય માટે કેન્દ્ર 
સરકાર સાિે કરાર િયેલ છે. નાણાકીય વર્ગ દરસ્મયાન 
અુંદાજીત ખચગને અનુલક્ષીને કેન્દ્રીય સહાય માટે દરખાથત 
કરવામાું આવે છે. વર્ગ દરસ્મયાન બાકી રહેલ કેન્દ્રીય સહાય, 
કરારમાું નક્કી િયા મુજબ આર્ામી વર્ગમાું મળવાપાત્ર હોઈ 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા રજુઆત કરવાની રહેતી નિી. 

--------- 

૧૫૦ 
અમલસાડ િોથા માસા રોડનુાં મજબૂતીિરણ 

* ૧૭૩૦૭ શ્રી મોહનભાઈ િોકડયા (મહુવા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી 
સ્જલ્લાના ર્ણદેવી તાલુકાના અમલસાડ કોિા માસા રોડને 
મજબૂતીકરણ  કરવાનુું કામ મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 

આપવામાું આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૭૩૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?    (૩) નકશા અુંદાજ તબકે્ક. 

--------- 

૧૫૧ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્બ્યલુન્દ્સ િાળિિા બાબત 

* ૧૭૧૯૮ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે ભાવનર્ર સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ ફાળવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૩ 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાું આવેલ છે ?  

  (૨) ૭૯,૧૮૭ 

--------- 

૧૫૨ 
પેટર ોલ કડઝલ ઉપર રાજ્યને િેરા તેમજ સેસ પેટેની આિિ 

* ૧૭૧૩૨ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ર્ણદેવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું પેટર ોલ 
ડડઝલ ઉપર રાજ્યને વેરા તેમજ સેસ પેટે કેટલી આવક િઈ ? 

  તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ દરમ્યાન 
પેટર ોલ અને ડીઝલ ઉપર વેટ, સી.એસ.ટી. અને સેસની કુલ 
રૂ.૨૯,૧૬૩ કરોડની આવક િઈ. 

--------- 

૧૫૩ 
દાહોદ વજલ્લામાાં ઘર િપરાશ િીજ જોડાણની પડતર અરજીઓ 

* ૧૮૬૭૭ શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાું 
તાલુકાવાર ઘર વપરાશ વીજ જોડાણ મેળવવા માટેની કેટલી 
અરજીઓ પડતર છે, 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિા િુલ 

૧ ફતેપુરા ૪૩ 

૨ દેવર્ઢબારીયા ૫૧ 

૩ ઝાલોદ ૧૨ 

૪ સુંજલેી ૧૦ 

૫ ધાનપુર ૩૭ 

૬ દાહોદ ૨૭ 

૭ લીમખેડા ૨૩ 

૮ સ્સુંર્વડ ૧૪ 

૯ ર્રબાડા ૫૧ 

િુલ ૨૬૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર 
બે વર્ગ કરતાું વધુ સમયિી પડતર છે, અને 

  (૨) ૦૦  
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 (૩) ઉક્ત પડતર અરજીઓમાું ક્યાું સુધીમાું વીજ જોડાણ 

આપવામાું આવશે? 

  (૩) ઉકત પડતર અરજીઓ પૈકી ૯૦ અરજીઓ પર 

કાયગવાહી હાિ ધરી વીજ જોડાણ આપી દેવામાું આવેલ છે. 
જ્યારે ૧૬૩ અરજીઓ નાણા ભરપાઈ ન િવાિી રદ કરેલ છે. 
બાકી રહેતી નોંધાયેલ હોય અને પડતર હોય તેવી ૧૫ 
અરજીઓમાું અુંદાજપત્ર આપવામાું આવેલ છે અને અરજદારો 
તરફિી નાણા ભરપાઈ કયેિી  વીજ જોડાણ આપવાની 
કાયગવાહી હાિ ધરવામાું આવશે. 

--------- 

૧૫૪ 
જૂનાગિ તથા પોરબાંદર વજલ્લામાાં રપતાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૧૮૯૦૦ શ્રી ભીખાભાઈ જોષી (જૂનાર્ઢ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
જૂનાર્ઢ અને પોરબુંદર સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા રથતાઓને 
કેટલા ખચે ડામર સપાટીના બનાવવા માટે જોબ નુંબર 
આપવામાું આવ્યા, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું જૂનાર્ઢ અને 
પોરબુંદર સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર ડામર સપાટીના બનાવવા માટે 
મળેલ મુંજુરીની સ્વર્ત. 

વજલ્લો તાલુિો 
રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજૂર રિમ 
રૂ।.લાખમાાં 

જૂનાર્ઢ 

જૂનાર્ઢ ૨૪ ૧૯૦૭.૦૦ 

માણાવદર ૧૨ ૧૪૭૦.૫૨ 

વુંિલી ૧૬ ૧૫૧૧.૦૦ 

ભેંસાણ ૫ ૩૪૦.૦૦ 

કેશોદ ૬ ૬૦૭.૦૦ 

માુંર્રોળ ૧૮ ૧૭૫૯.૦૦ 

માળીયા હા. ૨૭ ૨૪૫૬.૦૦ 

મેંદરડા ૭ ૯૪૮.૦૦ 

સ્વસાવદર ૧૮ ૨૦૧૨.૪૦ 

પોરબુંદર 

પોરબુંદર ૧૩ ૧૭૩૮.૦૦ 

રાણાવાવ ૨ ૨૪૨.૦૦ 

કુસ્તયાણા ૧૩ ૧૬૮૯.૦૦ 
 

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા રથતાના 
કામ શરૂ કરવામાું આવ્યા, કેટલા રથતાના કામ પૂણગ િયા, અને 

  (૨)  

વજલ્લો 
ઉિત વપથવતએ શરૂ 

થયેલ િામોની 
સાંખ્યા 

ઉિત વપથવતએ 
પૂણગ થયેલ 

િામોની સાંખ્યા 

જૂનાર્ઢ ૭૧ ૨૯ 

પોરબુંદર ૧૭ ૧૦  
  (૩) બાકી રહેલ રથતાનુું કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ 
કરવાનુું આયોજન છે ? 

  (૩) પ્રર્સ્ત હેઠળના ૪૩ રથતાના કામો તિા વહીવટી 
પ્રડિયા હેઠળના ૭૯ કામો બનતી ત્વરાએ. 

 --------- 

૧૫૫ 
અમરેલી વજલ્લામાાં મા અને મા િાવસલ્ય યોજનાના િાડગ  

* ૧૭૨૨૧ શ્રીમતી માલતી મહેિરી (ર્ાુંધીધામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમરેલી સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા લોકોને ‘‘મા અને મા 
વાત્સલ્ય’’ યોજનાના કાડગ  આપવામાું આવ્યા, અને 

  (૧) મા યોજના  - ૯૧ 
  મા વાત્સલ્ય યોજના -  ૬૦,૮૦૭ 

                                િુલ -  ૬૦,૮૯૮ 
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 (૨) ઉકત સ્જલ્લામાું તમામ લાભાિીને આ કાડગ  મળી રહે 

તે માટે ઉકત સ્થિસ્તએ શુું વ્યવથિા કરવામાું આવી છે ?  

  (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લામાું તમામ લાભાિીઓને આ 

કાડગ  મળી રહે તે માટે કુલ ૧૧ (અર્ીયાર) સ્કઓથક કાયગરત છે. 
--------- 

૧૫૬ 
સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં નિા પેટા િેન્દ્રો માંજૂર િરિા બાબત 

* ૧૭૨૪૦ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણુંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સરેુન્દ્રનર્ર સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર 
કરવામાું આવેલ છે,  

  (૧) ૦૮ (આઠ). 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
પેટા કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર કરવામાું 
આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૩૬૫ 

મુંજૂર ૩૫૧ 

ઘટ ૧૪  
 (૩) ઉકત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 
છે?  

  (૩) નવા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રોની ફાળવણી કરતી વખત ે
આ બાબત સ્વચારણામાું લેવામાું આવે છે. 

--------- 

૧૫૭ 
આરોગ્ય વિભાગમાાં ખાલી પડેલ જગ્યાઓ 

* ૧૮૬૭૧ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુું ડલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય અને પડરવાર કલ્યાણ) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
આરોગ્ય સ્વભાર્ની ખાલી પડેલ કેટલી જગ્યાઓ ભરવા માટે 
રુ્જરાત ર્ૌણ સેવા પસુંદર્ી મુંડળને કાયગવાહી કરવા 
જણાવવામાું આવ્યુું, અને 

  (૧) આરોગ્ય સ્વભાર્ હેઠળની કચેરીઓમાું ખાલી પડેલ 
૨૮૪૯ જગ્યાઓ ભરવા રુ્જરાત ર્ૌણ સેવા પસુંદર્ી મુંડળને 
કાયગવાહી કરવા જણાવવામાું આવ્યુું. 

 (૨) ત ે અન્દ્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ આરોગ્ય સ્વભાર્ દ્વારા 
કેટલા ઉમેદવારોને સ્નમણૂુંક આપવામાું આવી ? 

  (૨) લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયેિી. 

--------- 

૧૫૮ 
ખેડા અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં રપતાઓને રીિારપેટ/રીસરિેસ િરિા બાબત 

* ૧૮૯૩૦ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવુંજ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
ખેડા અને પુંચમહાલ સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કેટલા કાચા 
રથતાઓને ડામર સપાટીના બનાવવા અને કેટલા રથતાઓને 
રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની માુંર્ણીઓ પડતર છે, અને 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું ખેડા અને પુંચમહાલ 
સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કાચા રથતાઓને ડામર સપાટી બનાવવા 
તિા રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની પડતર માુંર્ણીઓ નીચે 
મુજબ છે. 

વજલ્લો તાલુિો િાચાથી 

ડામર 

રીિારપેટ/રીસરિેસ 

ખેડા 
 
 
 

નડીયાદ ૬૬ ૧૩ 

મહુધા ૪૩ ૧૭ 

મહેમદાવાદ ૫૯ ૯ 

વસો ૧૧ ૬ 
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ખેડા ખેડા ૯ ૪ 

માતર ૩૪ ૭ 

ઠાસરા ૫૨ ૨૧ 

ર્ળતેશ્વર ૨૭ ૯ 

કપડવુંજ ૧૦૪ ૩૩ 

કઠલાલ ૪૮ ૨૮ 

 
 
 

પુંચમહાલ 

ઘોઘુંબા ૩૫ ૫ 

મોરવા 
(હ) 

૧૧ ૧ 

કાલોલ ૨૯ ૯ 

હાલોલ ૭ - 

જાુંબુઘોડા ૩ ૨ 

ર્ોધરા ૮૯ ૧૭ 

શહેરા ૧૮૧ ૫૨ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રથતાઓ ડામર સપાટીના બને તે માટે 
શી કાયગવાહી કરવામાું આવી? 

  (૨) છેલ્લે ડામર કામ કયાગના વર્ગની સાિે સાિે રથતાની 
સપાટી, ટર ાડફકનુું ભારણ, ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત જવેી તાુંસ્ત્રક 
જરૂરીયાત અને નાણાુંકીય ઉપલબ્ધતાને પણ ધ્યાને લઈ 
સ્વચારણા કરવામાું આવશે. 

--------- 

૧૫૯ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં નમગદા નહેરની િામગીરી 

* ૧૮૮૫૨ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લામાું નમગદા નહેરની ક્યા પ્રકારની કેટલા સ્ક.મી.ની 
નેટવકગની કામર્ીરી કરવાની બાકી છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લામાું નમગદા નહેરની શાખા નહેર અને તેની સ્વતરણ 
પધ્ધસ્તની નહેરોની બાકી રહેલ લુંબાઈની સ્વર્ત નીચે  
મુજબ છે. 

અ.નાં. નહેરનો પ્રિાર નેટિિગની બાિી રહેલ 
લાંબાઈ (િી.મી.) 

૧ મુખ્ય નહેર પૂણગ 

૨ શાખા પૂણગ 

૩ સ્વશખા પૂણગ 

૪ પ્રશાખા (માઈનોર) ૧૦.૨૮૯ 

૫ પ્રપ્રશાખા (સબ માઈનોર) ૧૬૨.૧૪૧ 

િુલ ૧૭૨.૪૩૦ 
 

 (૨) આ બાકી નહેરોનુું કામ ક્યાું સુધીમાું પૂણગ કરવામાું 
આવશે ? 

  (૨) મહેસાણા સ્જલ્લામાું પ્રશાખાના બાકી કામો જમીન 
સુંપાદનના પ્રશ્નોના કારણોિી છે. જ ેપ્રશ્નો હલ કરી શક્ય તેટલી 
વહેલી તકે બાકી કામો પૂણગ કરવાનુું આયોજન છે. પ્રપ્રશાખાનાું 
બાકી રહેલ કામો માઈનોરનાું કામો પૂણગ કરી ખેડૂતોની સુંમસ્ત 
મેળવી વહેલી તકે પૂણગ કરવાનુું આયોજન છે. 

 
--------- 
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૧૬૦ 
IGST, SGST અને CGST ટેક્ષમાાં થયેલ આિિ 

* ૧૮૨૭૨ શ્રી ઈન્દ્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સુધીમાું 
આઈ.જી.એસ.ટી, એસ.જી.એસ.ટી. અને સી.જી.એસ.ટી. 
ટેક્ષમાું કુલ કેટલી આવક િઈ, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યને છેલ્લા બે 
વર્ગમાું એસ.જી.એસ.ટી.ની રૂ.૪૫૨૦૬ કરોડની આવક િયેલ 
છે. 
  આઈ.જી.એસ.ટી. તિા સી.જી.એસ.ટી.ની આવકનો 
સ્વર્ય કેન્દ્ર સરકારનો હોઈ અત્રે લારુ્ પડતુું નિી. 

 (૨) ત ેઅન્દ્વયે ઉકત ટેક્ષમાું વર્ગવાર કેટલી આવક િઈ ?  
 

 (૨) વર્ગવાર એસ.જી.એસ.ટી.ની આવકની સ્વર્ત નીચે 
મુજબ છે. 

િષગ એસ.જી.એસ.ટી.ની 
આિિ (રૂ.િરોડમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૫૨૭૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૫૨૨૪ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સુધી) 

૪૭૧૦ 

 
--------- 

૧૬૧ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ િાળિિા બાબત  

* ૧૭૨૭૦ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન   જિાબ 
 (૧) રાજ્ય સરકારે પુંચમહાલ સ્જલ્લામાું 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી ૧૦૮ એમબ્યુલન્દ્સ 
ફાળવેલ છે, અને 

   (૧) ૧૬  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાું આવેલ છે ? 

   (૨) ૭૧,૫૯૩  

--------- 

૧૬૨ 
નમગદા વજલ્લાની િરજણ જળાશય યોજના 

* ૧૭૧૪૨ શ્રી અરવિાંદ પટેલ(ધરમપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાું કરજણ જળાશય યોજનાની નમગદા સ્જલ્લા સ્થિત નહેરોની 

મરામત, જાળવણી તેમજ નસ્વનીકરણનુું આયોજન હતુું કે કેમ, 
અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાું કેટલા 
સ્કલોમીટરની કામર્ીરી પૂણગ કરવામાું આવી ? 

  (૨) ટેન્દ્ડરીંર્ પ્રડિયા પ્રર્સ્તમાું હોઈ આર્ામી સમયમાું 
મરામત કરવામાું આવનાર છે. 

--------- 
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૧૬૩ 
આણાંદ વજલ્લાના રોડને રીસિેસીંગની િામગીરી 

* ૧૭૨૯૧ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ(ખુંભાત) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણુંદ સ્જલ્લાના 
ઉમરેઠ તાલુકાના સ્ચખોદરા ઢડસાપુરા રાસનોલ રોડને રીસરફેસ 
કરવાનુું કોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી લુંબાઈ માટે કેટલી 
રકમ મુંજુર કરવામાું આવી ? 

  (૨) ૫.૦૦ કી.મી., રૂા.૧૦૦.૦૦ લાખ.  

--------- 

૧૬૪ 
હમીરપુરથી બોરડી સુધીના રપતાનુાં મજબુતીિરણનુાં આયોજન 

* ૧૭૩૪૭ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર(ઉમરેઠ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
સ્જલ્લામાું બાયડ તાલુકામાું હમીરપુરિી બોરડી સુધીની લુંબાઈમાું 
રથતાનુું મજબુતીકરણ કરવાનુું આયોજન છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 
મળેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૫૯૫ લાખ.  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) પ્રર્સ્તમાું. 
--------- 

૧૬૫ 
ભુજોડીના જજગરીત પુલનુાં સમારિામ 

* ૧૮૬૪૮ શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ ર્જડેર્જ (અબડાસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લામાું 
ભુજિી સામખીયાળી રોડ પર આવેલ ભુજોડીના પુલ જજગરીત 
અવથિામાું છે તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) , (૨) અને (૩) 
ભુજિી સામખીયાળી રોડ પર ભુજોડી પાસેનો પુલ જજગરીત ન 
હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ પુલ નવો 
બનાવવા/સમારકામની કામર્ીરી ક્યારે શરૂ કરવામાું આવશે, 
અને 

    

 (૩) કેટલા ખચગ ક્યાું સુધીમાું આ નવો પુલ 
બનાવવા/સમારકામ કરવાની કામર્ીરી પૂણગ કરવામાું આવશે? 

   

--------- 

૧૬૬ 
ર્જમનગર અને દિેભૂવમદ્વારિા વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો 

* ૧૮૮૯૪ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય ઊર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર જામનર્ર અને દેવભૂસ્મદ્વારકા જીલ્લામાું તાલુકાવાર 
કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો બદલવામાું આવ્યા,  

  (૧) અને  (૨)  
છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર, તાલુકાવાર બદલવામાું આવેલ વીજ 
વાયરો તેમજ બદલવાના બાકી વીજ વાયરોની સ્વર્તો પત્રક-૧ 
મુજબ છે. 
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પત્રિ-૧ 

વજલ્લો તાલુિા 
તા.૦૧.૦૬.૧૭ થી 
તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૮ 

તા.૦૧.૦૬.૧૮ થી 
તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૯ 

બદલિાના બાિી જજગરીત 
િાયર (િી.મી.માાં) 

જામનર્ર કાલાવડ ૬૭૫.૫૨ ૫૭૨.૯૨ ૩૩.૫૦ 

જામજોધપુર ૩૦૫.૪૮ ૧૫૬.૯૫ ૩૦૮.૫૮ 

જામનર્ર ૬૨૩.૫૨ ૨૩૬.૯૩ ૪૪૪.૫૮ 

જોડડયા ૧૮૦.૯૧ ૩૫૬.૮૯ ૧૪૧.૫૦ 

ધ્ોલ ૬૯૯.૭૦ ૩૯૩.૬૫ ૩૮૭.૫૦ 

લાલપુર ૪૨૯.૧૮ ૨૬૯.૪૭ ૩૫૦.૮૦ 

દેવભૂસ્મ 
દ્વારકા 

ઓખા મુંડળ ૨૮૦.૨૪ ૩.૯૦ ૯૦.૧૮ 

કલ્યાણપુર ૫૬૨.૭૯ ૧૨૫૮.૪૮ ૩૬.૦૦ 

ખુંભાસ્લયા ૩૭૪.૬૮ ૨૩૧.૪૫ ૨૫૦.૮૦ 

ભાણવડ ૩૫૭.૨૪ ૪૫૯.૩૫ ૧૭૨.૭૮  
 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો 
તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 

   

 (૩) ઉક્ત બાકી જજગરીત વીજ વાયરો ક્યાું સુધીમાું 
બદલવામાું આવશે ? 

  (૩) જજગરીત વીજ વાયર બદલવાની બાકી રહેતી કામર્ીરી 
બનતી ત્વરાએ પૂણગ કરવામાું આવશે. 

--------- 

૧૬૭ 
રાજ્યમાાં ખેડૂતોને ખેતી માટે વિજળી પૂરી પાડિા બાબત 

* ૧૮૯૦૯ શ્રી પુાંર્જભાઈ િાંશ (ઉના) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના 
ખેડૂતોને ખેતી માટે માટે કેટલા કલાક વીજળી પુરી પાડવામાું 
આવે છે, અને 

  (૧)   અને  (૨) 
ખેડૂતોને સ્નધાગરીત નીસ્ત મુજબ સામાન્દ્ય પડરસ્થિતીમાું કૃસ્ર્ 
માટે પ્રસ્ત ડદન સરેરાશ ૮ કલાક વીજળી આપવામાું આવે છે. 
પરુંતુ વરસાદ ખેંચાતો હોય અિવા ઉભા પાકને બચાવવો જરૂરી 
જણાય તેવા સ્વસ્વધ સુંજોર્ોમાું જરૂડરયાત મુજબ કૃસ્ર્ વાવેતર 
માટે આઠ કલાક ઉપરાુંત વધારાના કલાકો માટે વીજ પુરવઠો 
પુરો પાડવાનો સ્નણગય રાજ્ય સરકાર દ્વારા વખતોવખત લેવામાું 
આવતો હોય છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત કલાકોમાું વધારો કરવા રાજ્ય 
સરકારે શુું આયોજન કરેલ છે ? 

   

--------- 

૧૬૮ 
સુરેન્દ્રનગર વજલ્લાના િડગામ-આદરીયાણા રોડને પહોળો િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૩૦ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્દ્રનર્ર 
સ્જલ્લાના વડર્ામ- આદરીયાણા રોડને પહોળો કરવાનુું 

સરકારનુું કોઈ કામ મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી, 

 (૨) જો હા,તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ રથતા માટે કેટલી 
રકમ મુંજૂર કરેલ છે, અને 

  (૨) રૂા.૮૪૭.૯૨ લાખ 

 (૩) આ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) ટેન્દ્ડર પ્રડિયા હેઠળ 
--------- 
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૧૬૯ 
આણાંદ વજલ્લામાાં નિા સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોને માંજૂરી 

*૧૭૨૫૪  શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) આણુંદ સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર 
કરવામાું આવેલ છે,  

  (૧) ૦ (શૂન્દ્ય). 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૧૩ 

મુંજૂર ૧૪ 

ઘટ ૦૦  
 (૩) ઉકત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 
છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૭૦ 
સુરેન્દ્રનગર તથા અરિલ્લી વજલ્લામાાં રપતાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૧૮૮૭૯ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧)  તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 

વર્ગવાર સુરેન્દ્રનર્ર અને અરવલ્લી સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 
રથતાઓને કેટલા ખચે ડામર સપાટીના બનાવવા માટે જોબ 
નુંબર આપવામાું આવ્યા, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું સુરેન્દ્રનર્ર અને 

અરવલ્લી સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર ડામર સપાટીના બનાવવા માટે 
મળેલ મુંજુરીની સ્વર્ત. 

વજલ્લો તાલુિો 
રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજુર રિમ 
રૂા. લાખમાાં 

સુરેન્દ્રનર્ર 

ચુડા ૨ ૩૪૦.૦૦ 

ચોટીલા ૬ ૬૯૦.૦૦ 

િાનર્ઢ ૧ ૧૩૭.૦૦ 

દસાડા ૭ ૯૮૨.૨૦ 

ધ્ાુંર્ધ્ા  ૮ ૬૦૫.૦૦ 

મળુી  ૭ ૧૦૮૬.૦૦ 

લખતર ૩ ૪૦૩.૦૦ 

લીંબડી ૩ ૪૨૯.૦૦ 

વઢવાણ ૩ ૫૭૫.૦૦ 

સાયલા ૩ ૪૬૨.૦૦ 

અરવલ્લી 

મોડાસા ૨૦ ૧૮૪૯.૦૦ 

ધનસુરા ૮ ૯૦૪.૦૦ 

બાયડ ૧૭ ૧૧૧૦.૭૯ 

માલપુર ૯ ૮૦૬.૦૦ 

સ્ભલોડા ૧૩ ૧૪૧૧.૦૦ 

મેઘરજ ૯ ૧૩૨૮.૦૦  
  
 
 
 
 
 
 

 જનેી વર્ગવાર અને તાલુકાવાર સ્વર્ત નીચે પ્રમાણે છે. 

વજલ્લો તાલુિો 
તા.૧/૬/૨૦૧૭ 

થી 
૩૧/૫/૨૦૧૮ 

તા.૧/૬/૨૦૧૮ 
થી 

૩૧/૫/૨૦૧૯ 
સુરેન્દ્રનર્ર ચુડા ૧ ૨૧૦.૦૦ ૧ ૧૩૦.૦૦ 

ચોટીલા ૬ ૬૯૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 
િાનર્ઢ ૦ ૦.૦૦ ૧ ૧૩૭.૦૦ 
દસાડા ૪ ૫૬૯.૨૦ ૩ ૪૧૩.૦૦ 
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     (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા રથતાના 

કામ શરૂ કરવામાું આવ્યા, કેટલા રથતા કામ પૂણગ િયા, અને 

ધ્ાુંર્ધ્ા  ૮ ૬૦૫.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 
મુળી  ૪ ૪૨૫.૦૦ ૩ ૬૬૧.૦૦ 
લખતર ૩ ૪૦૩.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 
લીંબડી ૨ ૩૫૯.૦૦ ૧ ૭૦.૦૦ 
વઢવાણ ૧ ૧૬૧.૦૦ ૨ ૪૧૪.૦૦ 
સાયલા ૧ ૧૩૨.૦૦ ૨ ૩૩૦.૦૦ 

અરવલ્લી મોડાસા ૧૬ ૧૭૩૯.૦૦ ૪ ૧૧૦.૦૦ 
ધનસુરા ૩ ૩૮૧.૦૦ ૫ ૫૨૩.૦૦ 
બાયડ ૯ ૬૦૫.૭૯ ૮ ૫૦૫.૦૦ 
માલપુર ૭ ૬૦૫.૦૦ ૨ ૨૦૧.૦૦ 
સ્ભલોડા ૯ ૯૦૧.૦૦ ૪ ૫૧૦.૦૦ 
મેઘરજ ૬ ૮૨૨.૦૦ ૩ ૫૦૬.૦૦ 

 (૨)  

જીલ્લો ઉક્લત વપથવતએ શરૂ 
થયેલ િામની સાંખ્યા 

ઉક્લત વપથવતએ પુણગ 
થયેલ િામોની 

સાંખ્યા 

સુરેન્દ્રનર્ર ૨૮ ૨૪ 

અરવલ્લી ૧૭ ૩૨  

 (૩) બાકી રહેલ રથતાનુું કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ 
કરવાનુું આયોજન છે ? 

  (૩) પ્રર્સ્ત હેઠળના ૨૧ રથતાના કામો તિા વહીવટી 
પ્રડિયા હેઠળના ૪૩ કામો બનતી ત્વરાએ.  

--------- 

૧૭૧ 
મહેમદાબાદ તાલુિાના અિલાચા શાંતુ્રડા રોડ પર િોઝિે બનાિિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૨૯૬ શ્રી િેસરવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લાના 
મહેમદાવાદ તાલુકાના અકલાચા શુંત્રુડા રોડ પર કોઝવે 
બનાવવાનુું આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) થલેબ ડરે ઈન બનાવવાનુું આયોજન છે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ મુંજૂર 

કરવામાું આવી ? 

  (૨) રૂ।.૧૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
૧૭૨ 

વિજયનગર મથિે વિિાસપથની િામગીરી 

* ૧૭૩૪૫ શ્રી રાિેશભાઇ શાહ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાુંઠા 
સ્જલ્લામાું સ્વજયનર્ર મિકે સ્વકાસપિની કામર્ીરી મુંજૂર 

કરવામાું આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 
મળેલ છે અને ઉક્ત કામ કયા તબકે્ક છે ? 

  (૨) રૂ.૩૦૦.૦૦ લાખની મુંજુરી મળેલ છે અને કામ 
ટેન્દ્ડર તબકે્ક છે. 

--------- 
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૧૭૩ 
અમદાિાદ ખાતે પૂરતા િેન્દ્ટીલેટર ન હોિાની િકરયાદ 

* ૧૮૬૫૦ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દડરયાપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્સસ્વલ 
હોસ્થપટલ ખાતે કેટલા વેન્દ્ટીલેટર ઉપલબ્ધ છે, 

  (૧) ૧૫૬ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉપલબ્ધ વેન્દ્ટીલેટર પૈકી કેટલા 
ચાલુ હાલતમાું અને કેટલા બુંધ  હાલતમાું છે, 

  (૨) ૧૫૬ ચાલુ હાલતમાું છે. 

 (૩) ઇમરજન્દ્સીના સુંજોર્ોમાું દદીઓને પૂરતા વેન્દ્ટીલેટર 
ઉપલબ્ધ ન િતા હોવાની ફડરયાદિી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

અને 

  (૩) આ બાબતે લેખીત ફરીયાદ મળેલ નિી. 

 (૪) જો હા, તો તે ફડરયાદનુું સ્નવારણ ક્યાું સુધીમાું 
કરવામાું આવશે ? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૭૪ 
રાજ્યમાાં િાયગરત િીઝીયોથેરાપી િોલેજો બાબત 

* ૧૭૨૦૩ શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી 
ફીઝીયોિેરાપી કોલેજો કાયગરત છે, 

  (૧) ૭૭ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલી નવી 
ફીઝીયોિેરાપી કોલેજોની મુંજુરી આપવામાું આવી, અને  

  (૨) ૦૪ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ફીઝીયોિેરાપી કોલેજોમાું છેલ્લા બે 
વર્ગમાું થનાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાું વધારો િયો? 

  (૩) ૪૯૫ 

--------- 

૧૭૫ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં મા અને મા િાવસલ્ય યોજના હેઠળ માંજૂર િરેલ દાિા 

* ૧૭૨૨૭ શ્રી ઋવષિેશ પટેલ (સ્વસનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય અને પડરવાર કલ્યાણ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મહેસાણા સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું “મા” અને “મા વાત્સલ્ય” યોજના 
હેઠળ કેટલા લાભાિી દાવાઓ મુંજૂર કરવામાું આવ્યા, 

  (૧)  

 લાભાિીના મુંજૂર દાવા 

મા યોજના ૫,૭૮૨ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૪૭,૨૯૧ 

િુલ ૫૩,૦૭૩ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મુંજૂર કરવામાું આવેલ દાવા માટે 
કુલ કેટલી રકમ મુંજૂર કરવામાું આવી અને 

  (૨)  

મા યોજના રૂ.૮,૧૬,૦૩,૪૪૦ 

મા વાત્સલ્ય યોજના રૂ.૬૨,૫૧,૯૮,૯૭૦ 

િુલ રૂ.૭૦,૬૮,૦૨,૪૧૦  
 (૩) ઉક્ત મુંજૂર દાવા પૈકી હ્રદય, કેન્દ્સર અને સ્કડનીનાું 
રોર્ોમાું કેટલા દાવા મુંજૂર કરવામાું આવ્યા છે. 

  (૩)  

 હ્રદય િેન્દ્સર કિડની 

મા યોજના ૮૩૪ ૮૮૧ ૩,૯૬૬ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૫,૭૭૦ ૬,૮૮૮ ૩૪,૧૦૩ 

િુલ ૬,૬૦૪ ૭,૭૬૯ ૩૮,૦૬૯  
--------- 
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૧૭૬ 
મોરબી તથા રાજિોટ વજલ્લામાાં રપતાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૧૮૮૮૨ શ્રી વિજશે મેરર્જ (મોરબી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
મોરબી અને રાજકોટ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા રથતાઓને 
કેટલા ખચે ડામર સપાટીના બનાવવા માટે જોબ નુંબર 
આપવામાું આવ્યા, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું મોરબી અને રાજકોટ 
સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર ડામર સપાટીના બનાવવા માટે મળેલ 
મુંજુરીની સ્વર્ત. 

જીલ્લો તાલુિો 
રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજૂર રિમ  
રૂા. લાખમાાં 

મોરબી 

મોરબી ૨૩ ૪૫૦૭.૦૦ 

ટુંકારા ૧૪ ૧૮૯૦.૦૦ 

વાુંકાનેર ૧૮ ૨૯૮૨.૦૦ 

હળવદ ૧૮ ૧૩૬૫.૦૦ 

માસ્ળયા ૧૩ ૨૧૬૨.૦૦ 

રાજકોટ 

રાજકોટ ૧૦ ૧૦૯૦.૦૦ 

પડધરી ૩ ૩૮૫.૦૦ 

લોધીકા ૫ ૪૪૫.૦૦ 

જતેપુર ૩ ૬૯૫.૦૦ 

ઉપલેટા ૩ ૬૫૦.૦૦ 

ધોરાજી ૩ ૭૪૦.૦૦ 

જામકુંડોરણા ૪ ૫૨૦.૦૦ 

ર્ોંડલ ૬ ૧૩૪૫.૦૦ 

કોટડા સાુંર્ાણી ૧ ૧૦.૦૦ 

જસદણ ૧૨ ૧૯૦૮.૦૦ 

સ્વછીંયા ૪ ૩૬૩.૦૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા રથતાના 
કામ શરૂ કરવામાું આવ્યા, કેટલા રથતાના કામ પૂણગ િયા, અને  

  (૨)  

વજલ્લો ઉક્લત વપથવતએ શરૂ 
થયેલ િામનો સાંખ્યા 

ઉક્લત વપથવતએ પુણગ 
થયેલ િામોની સાંખ્યા 

મોરબી ૧૦ ૩૭ 

રાજકોટ ૩ ૨૯ 
 

 (૩) બાકી રહેલ રથતાનુું કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ 
કરવાનુું આયોજન છે? 

  (૩) પ્રર્સ્ત હેઠળના ૨૪ કામો તિા વહીવટી પ્રડિયા 
હેઠળના ૬૮ કામો બનતી ત્વરાએ. 

 --------- 

૧૭૭ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ િાળિિા બાબત 

* ૧૭૨૦૨ શ્રી િુબેરભાઇ ડીંડોર (સુંતરામપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ડાુંર્ સ્જલ્લામાું ૧૦૮ સેવાઓ દ્વારા તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી એમ્બ્યુલન્દ્સ ફાળવેલ છે, અને 

  (૧) ૬ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાું આવેલ છે ? 

  (૨) ૧૯,૮૦૫ 

--------- 
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૧૭૮ 
નમગદા વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ િાળિિા બાબત 

* ૧૭૨૦૦ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સુંખેડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નમગદા સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા ૨ વર્ગમાું કેટલા લાભાિીઓએ ભાર્ લીધો, અને 

  (૧) ૪૮,૭૭૪ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી કેટલાની સ્જુંદર્ી 
બચાવવામાું આવી ? 

  (૨) ૫૩૯૧ 

--------- 

૧૭૯ 
રાજ્યમાાં િાયગરત ડેન્દ્ટલ િોલેજો 

* ૧૭૨૦૮ શ્રી િાાંવતભાઇ બલર (સુરત-ઉિર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાું કેટલી 
ડેન્દ્ટલ કોલેજો કાયગરત છે, 

  (૧) ૧૩ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલી નવી ડેન્દ્ટલ 
કોલેજોની મુંજૂરી આપવામાું આવી, અને 

  (૨) શૂન્દ્ય 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ડેન્દ્ટલ કોલેજોમાું છેલ્લા બે વર્ગમાું 
થનાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાું વધારો િયો ? 

  (૩) શૂન્દ્ય 

--------- 

૧૮૦ 
રાજ્યમાાં િષગિાર વિજળીની જરૂકરયાત 

* ૧૮૯૫૧ શ્રી પૂનાભાઇ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર રાજ્યમાું કુલ કેટલી વીજળીની જરૂડરયાત હતી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાું વર્ગ 
૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ૧૧૦૭૪૦ મીલીયન યુસ્નટસ, વર્ગ 
૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન ૧૨૧૯૩૯ મીલીયન યુનીટસ તેમજ વર્ગ 
૨૦૧૯-૨૦ માું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સુધી ૨૨૯૩૬ 

મીલીયન યુનીટસ વીજળીની જરૂડરયાત હતી. 

 (૨) ત ે અન્દ્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સરકારી વીજ ઉત્પાદન 
ક્ષમતા સામે કઇ ખાનર્ી કુંપનીઓ પાસેિી શા ભાવે કેટલી 
વીજળી ખરીદવામાું આવી ? 

  (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સરકારી વીજ કુંપનીઓની 
વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા સામે રુ્જરાત ઉજાગ સ્વકાસ સ્નર્મ લી. 
દ્વારા લાુંબાર્ાળાના વીજ ખરીદ કરાર અુંતર્ગત, ખાનર્ી વીજ 
કુંપનીઓ પાસેિી ખરીદવામાું આવેલ વીજળી અને તેના સરેરાશ 
ભાવની સ્વર્તો નીચે મુજબ છે. 

િાંપનીનુાં નામ 

૨૦૧૭-૧૮ 
૨૦૧૮-૧૯ 
(પ્રોવિઝનલ) 

૨૦૧૯-૨૦ (મે સુધી) 
(પ્રોવિઝનલ) 

ખરીદેલ િીજળી 
(મી.ય.ુ) 

સરેરાશ ભાિ 
રૂ/યુવનટ 

ખરીદેલ િીજળી 
(મી.ય.ુ) 

સરેરાશ ભાિ 
રૂ/યુવનટ 

ખરીદેલ િીજળી 
(મી.યુ.) 

સરેરાશ ભાિ 
રૂ/યુવનટ 

સી.એલ.પી ઇસ્ન્દ્ડયા લી. ૪૨૫ ૪.૬૫ ૨૮૫ ૫.૩૪ -- -- 

અદાણી પાવર મુન્દ્રા લી. ૮૦૨૩ ૩.૦૨ ૧૦૦૬૮ ૩.૭૫ ૩૦૫૨ ૩.૮૪ 

એથસાર પાવર ર્ુજરાત લી ૨૪૬૪ ૩.૩૬ -- -- ૨૮૧ ૩.૧૩ 

એ.સી.બી.ઇંડડયા લી ૧૪૧૦ ૨.૨૪ ૧૪૦૫ ૨.૨૧ ૨૫૫ ૧.૯૭ 

કોથટલ ર્ુજરાત પાવર કુંપની લી. ૧૧૬૮૯ ૨.૬૩ ૧૨૦૯૧ ૨.૭૭ ૨૨૦૯ ૨.૭૯  
--------- 
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૧૮૧ 
જૂનાગિ વજલ્લામાાં માવળયા(હાટીના) નિા ગળોદર ગામને પાિા રપતા બાબત 

* ૧૮૬૬૨ શ્રી બાબુભાઈ િાર્જ (માુંર્રોળ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાર્ઢ 
સ્જલ્લાના માસ્ળયા (હાટીના) તાલુકાના નવા ર્ળોદર ર્ામને 
તાલુકા મિકે જવા માટેનો પાકો રથતો ઉપલબ્ધ નિી તે 
હકીકત સાચી છે, 

  (૧),  (૨) અને (૩)  પિરેખામાું આવતી જમીન 
સુંપાદનની પ્રડિયા પૂણગ િયેિી બનતી ત્વરાએ.  
  

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ ઉકત ર્ામને પાકા 
રથતાની સુસ્વધા ન આપવાના કારણો શુું છે, અને 

 

 (૩) ઉકત ર્ામને પાકા રથતાની સુસ્વધા ક્યાું સુધીમાું 
આપવામાું આવશે ?  

 

--------- 
૧૮૨ 

અમરેલી વજલ્લામાાં દકરયાના ખારા પાણી આગળ િધતા અટિાિિા બાબત 

* ૧૮૬૭૪ શ્રી અાંબરીષ ડેર (રાજુલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
અમરેલી સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર દડરયાના ખારા પાણી કેટલા 
આર્ળ વધ્યા, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી સ્જલ્લાના 
દડરયાકાુંઠે આવેલ તાલુકાઓમાું ક્ષારતા (૨૦૦૦ ટી.ડી.એસ.) 
લાઈનની દરીયાકાુંઠા િી અુંતરમાું તિા ક્ષાર અસરગ્રથત 
સ્વથતારમાું િયેલ વધારો/ઘટાડો નીચે મુજબ છે. 

ઉિત 
વપથવતએ 

છેલ્લા બે 
િષગમાાં 

આગળ (+) 
િધેલ/(-) 

પાછળ હટેલ 
દકરયાના 

ખારા 
પાણીની 

વિગત 

ક્ષારતાની લાઈનનુાં 
દકરયાિાાંઠાથી સરેરાશ 

અાંતર (િી.મી.) 

ક્ષારગ્રપત વિપતાર (હેિટર) 

રાજુલા ર્જિરાબાદ રાજુલા ર્જિરાબાદ 

(-) ૦.૨૭ 

પાછળ હટેલ 

(-) ૦.૧૩ 

પાછળ હટેલ 

૧૬૦ હેક. 

નો સુધારો 

૧૦૦ હેક. 

નો સુધારો 

 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ઉકત પાણી આર્ળ વધવાિી 
જમીન નકામી બનતી અટકાવવા શા પર્લાું લેવામાું આવ્યા, 
અને 

  (૨) રાજુલા તાલુકાના ઉટીંયા ર્ામે ઉટીંયા ચેકડેમ તિા 
જીંજકા ર્ામે જીંજકા ચેકડેમનુું બાુંધકામ શરૂ કરવામાું આવેલ છે 
જ ેબુંને કામો હાલ પ્રર્સ્ત હેઠળ છે. 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ ઉકત પર્લાું લેવા પાછળ છેલ્લાું બે 
વર્ગમાું તાલુકાવાર કેટલી રકમનો ખચગ કરવામાું આવ્યો ? 

  (૩)  

(રૂ.લાખમાાં) 

તાલુિો ૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

રાજુલા ૩.૧૬ ૪૬.૦૨  
 

--------- 
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૧૮૩ 
તાપી વજલ્લામાાં નિા સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોને માંજૂરી  

* ૧૭૨૫૭ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાગસી) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તાપી સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર 
કરવામાું આવેલ છે,  

  (૧) ૦ (શૂન્દ્ય). 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૦૯ 

મુંજૂર ૦૮ 

ઘટ ૦૧  
 (૩) ઉકત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 
છે?  

  (૩) નવા સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રોની ફાળવણી કરતી 
વખતે આ બાબત સ્વચારણામાું લેવામાું આવે છે. 

--------- 

૧૮૪ 
બોટાદ વજલ્લાના રોડને  રીસરિેસીંગ િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૨૫ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બોટાદ સ્જલ્લાનાું 

સાયલા-પાસ્ળયાદ-બોટાદ રથતાની મોટા છૈડા િી બોટાદ 
સુધીની લુંબાઈમાું રીસરફેસીંર્ની કામર્ીરી કરવાનુું કામ મુંજૂર 
િયેલ છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) ત ે અન્દ્વયે સરકારશ્રી દ્વારા કુલ કેટલી રકમ 
ફાળવવામાું આવેલ છે, અને ઉકત સ્થિસ્તએ ક્યા તબકે્ક છે ? 

  (૨) રૂ.૧૩૧૪.૦૦ લાખ. ટેન્દ્ડર પ્રડિયા હેઠળ. 

--------- 

૧૮૫ 
યુ.એન.મહેતા ઈવન્દ્પટયુટ ઓિ િાકડગયોલોજી એન્દ્ડ રીસચગ, અમદાિાદને િાળિેલ ગ્રાન્દ્ટ 

* ૧૭૨૧૬ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ યુ.એન.મહેતા 
ઈસ્ન્દ્થટયુટ ઓફ કાડડગયોલોજી એન્દ્ડ રીસચગ, અમદાવાદને સને 
૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ગમાું રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
કુલ કેટલી ગ્રાન્દ્ટ ફાળવવામાું આવી, અને કેટલો ખચગ િયો ? 

   

ક્રમ િષગ િાળિેલ ગ્રાન્દ્ટ 
(રૂ.િરોડમાાં) 

ખચગ 
(રૂ.િરોડમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૧૭.૨૨ ૨૭૮.૬૪ 

૨ ૨૦૧૮-
૧૯ 

૫૦૬.૬૭ ૪૮૮.૯૧ 

િુલ ૮૨૩.૮૯ ૭૬૭.૫૫ 
 

--------- 

૧૮૬ 
લક્ષ્મણપુરા થી બપૈયારા રોડ જોઈનીંગ િડી થોળ રોડને પહોળો િરિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૨૮૯ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કડી તાલુકાના 
લક્ષ્મણપુરા િી બપૈયારા રોડ જોઈનીંર્ કડી િોળ રોડને પહોળો 
કરવા સરકારશ્રીનુું કોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ મુંજુર 

કરવામાું આવી ?  

  (૨) રૂ.૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૮૭ 
િુલિાડી ખરિણ ઝેરિાિરા સાાંભા ભોરીયા િલિાડા રપતાનુાં  મજબૂતીિરણ 

* ૧૭૩૧૧ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુરત-પસ્િમ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લાનાું 
ફુલવાડી-ખરવણ-ઝેરવાવરા-સાુંભા-ભોરીયા-વલવાડા 
રથતાને મજબૂતીકરણ  કરવાનુું કામ મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ આ કામની અુંદાજીત 
રકમ કેટલી છે, અને 

  (૨) રૂ.૧૩૨૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?    (૩) ટેન્દ્ડર મુંજૂરી હેઠળ. 
--------- 

૧૮૮ 
િાાંચ થી પમશાનગૃહ જડીયા િુિા હરીપુરા રોડને પાિા રપતાથી જોડિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૩૦૩ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસિોઈ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના વાુંચ િી થમશાનરૃ્હ જડીયા કુવા હરીપુરા તરફના 
રોડને પાકા રથતાિી જોડવાનુું આયોજન છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી લુંબાઈ માટે કેટલી 
રકમ મુંજુર કરવામાું આવી ?  

  (૨) ૨.૫૦ કી.મી. રૂ.૧૫૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૮૯ 
ચીભડીયા-િણાદર થી વિરપુરના રપતાને પહોળો િરિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૩૪૬ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
સ્જલ્લાના સ્ભલોડા તાલુકાના ચીભડી-કણાદર િી સ્વરપુર 
સુધીની લુંબાઈમાું રથતાને પહોળો કરવાની તેમજ 
મજબુતીકરણનુું કોઈ આયોજન છે કે કેમ,  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેટલી રકમની મુંજૂરી મળેલ છે, અને    (૨) રૂ.૭૫૦.૦૦ લાખ. 
 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ સદર કામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) ટેન્દ્ડર તબકે્ક. 

--------- 

૧૯૦ 
ગીર સોમનાથ તથા અમરેલી વજલ્લામાાં રપતાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૧૮૯૦૬ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
ર્ીર સોમનાિ અને અમરેલી સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 
રથતાઓને કેટલા ખચે ડામર સપાટીના બનાવવા માટે જોબ 
નુંબર આપવામાું આવ્યા, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું ર્ીર સોમનાિ અને 
અમરેલી સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર ડામર સપાટીના બનાવવા માટે 
મળેલ મુંજુરીની સ્વર્ત. 
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વજલ્લો તાલુિો 
રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજૂર રિમ 
રૂ।.લાખમાાં 

ર્ીર સોમનાિ 

વેરાવળ ૨૨ ૨૪૨૩.૦૦ 

તાલાલા ૭ ૯૭૭.૫૦ 

સુત્રાપાડા ૧૩ ૧૫૭૦.૫૦ 

ઉના ૧૫ ૧૧૬૦.૦૦ 

ર્ીરર્ઢડા ૧૪ ૧૪૭૦.૦૦’ 

કોડીનાર ૧૭ ૨૦૪૬.૫૦ 

અમરેલી 

અમરેલી ૮ ૧૨૨૭.૦૦ 

લાઠી ૧ ૧૮૫.૦૦ 

લીલીયા ૧ ૧૯૪.૦૦ 

સાવરકુું ડલા ૧૬ ૧૮૮૫.૫૦ 

બાબરા ૫ ૧૦૮૪.૫૦ 

બર્સરા ૨ ૩૦૦.૦૦ 

ખાુંભા ૨ ૫૪૦.૦૦ 

જાફરાબાદ ૩ ૫૧૫.૦૦ 

કુું કાવાવ ૩ ૫૧૦.૦૦ 

ધારી ૮ ૧૪૬૫.૦૦ 

રાજુલા ૫ ૮૭૮.૦૦ 
 

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા રથતાના 
કામ શરૂ કરવામાું આવ્યા, કેટલા રથતાના કામ પૂણગ િયા, અને 

  (૨)  

વજલ્લો 
ઉિત વપથવતએ શરૂ 

થયેલ િામોની 
સાંખ્યા 

ઉિત વપથવતએ 
પૂણગ થયેલ 

િામોની સાંખ્યા 

ર્ીર સોમનાિ ૨૦ ૧૦ 

અમરેલી ૨૨ ૧૪  
  (૩) બાકી રહેલ રથતાનુું કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ 
કરવાનુું આયોજન છે ? 

  (૩) પ્રર્સ્ત હેઠળના ૪૨ રથતાના કામો તિા વહીવટી 
પ્રડિયા હેઠળના ૪૦ કામો ટેન્દ્ડર પ્રડિયા પૂણગ િયેિી બનતી 
ત્વરાએ. 

 --------- 

૧૯૧ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં સુધારેલ રાષ્ટર ીય ક્ષય વનયાંત્રણ િાયગક્રમ 

* ૧૭૨૩૨ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ સ્જલ્લામાું 
સુધારેલ રાષ્ટર ીય ક્ષય સ્નયુંત્રણ કાયગિમ અમલમાું છે,  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાું 
તાલુકાવાર કેટલા ટી.બી.ના દદીઓ સારવાર હેઠળ નોંધાયેલ 
છે, અને 

  (૨) છેલ્લા એક વર્ગમાું રાજકોટ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર 
નોંધાયેલ દદીઓની સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 

તાલુિાનુાં 
નામ 

સારિાર હેઠળ નોંધાયેલ 
ટીબીના દદીઓ 

પડધરી ૯૧ 

લોસ્ધકા ૯૨ 

જસદણ ૧૭૩ 

સ્વુંછીયા ૧૦૦ 

ધોરાજી ૨૪૯ 

જામકુંડોરણા ૬૧ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૨૬૧ 
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કોટડાસાુંર્ાણી ૧૬૫ 

ર્ોંડલ ૨૧૬ 

જતેપુર ૩૦૧ 

ઉપલેટા ૧૮૦  

 (૩) ઉક્ત ટીબીના દદીઓને સુંપૂણગ થવથિ કરવા સરકારે 
શી વ્યવથિા કરી છે ? 

  (૩) ઉક્ત ટીબી ગ્રથત દદીઓને સુંપૂણગ થવથિ કરવા 
રાજકોટ સ્જલ્લામાું મેડીકલ કોલેજ સુંલગ્ન સીવીલ હોથપીટલ કે 
ડીથટર ીક્ટ હોથપીટલ, સ્જલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર, સબ ડીથટર ીક્ટ હોથપીટલો, 
સામુડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો, અબગન પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો, 
પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો ખાતે સ્નદાન અને સારવારની સુસ્વધા 
સ્વના મૂલ્યે પૂરી પાડવામાું આવે છે. ઉપરાુંત તાલીમબદ્ ડોટસ 
પ્રોવાઈડર (આશા) દ્વારા દદીના રહેઠાણિી નજીક દદીને 

અનુકુળ હોય તે થિળેિી સીધા સ્નરીક્ષણ હેઠળ સારવાર સ્વના 
મુલ્યે પુરી પાડવાની વ્યવથિા ર્ોઠવવામાું આવે છે. 

--------- 
૧૯૨ 

ભરૂચ વજલ્લામાાં િુિાઓનુાં વિજળીિરણ 
* ૧૮૭૯૯ શ્રી અરૂણવસાંહ રણા (વાર્રા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લામાું છેલ્લા બે 
નાણાુંકીય વર્ગમાું આડદજાતી સ્વથતાર પેટા યોજના હેઠળ કેટલા 
કુવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવ્યુું, અને તે માટે કુલ કેટલો 
ખચગ િયો? 

 ભરૂચ સ્જલ્લામાું છેલ્લા બે વર્ગમાું આડદજાતી સ્વથતાર યોજના 
હેઠળ ૧૧૮૯ કુવાઓનુું વીજળીકરણ કરવામાું આવેલ છે અને 
તે માટે રૂ.૩૦૦૦.૯૮ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 

--------- 

૧૯૩ 
દાહોદ અને ડાાંગ વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો 

* ૧૮૯૩૬ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય ઊર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર દાહોદ અને ડાુંર્ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા જજગરીત 

વીજ વાયરો બદલવામાું આવ્યા,  

  (૧) અને (૨) છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર, તાલુકાવાર 
બદલવામાું આવેલ વીજ વાયરો તેમજ બદલવાના બાકી વીજ 

વાયરોની સ્વર્તો પત્રિ-૧ મુજબ છે. 
 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો 
તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 

    

 (૩) ઉક્ત બાકી જજગરીત વીજ વાયરો ક્યાું સુધીમાું 
બદલવામાું આવશે? 

  (૩) જજગરીત વીજ વાયર બદલવાની બાકી રહેતી કામર્ીરી 
બનતી ત્વરાએ પૂણગ કરવામાું આવશે. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લો તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સધુીમાાં 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સધુીમાાં 

બદલિાના બાિી જજગરીત િાયર 
(િી.મી.માાં) 

દાહોદ 

દાહોદ ૫.૦૦ ૭.૦૦ ૫.૩૮ 

ઝાલોદ ૨.૧૦ ૩.૩૦ ૦.૦૦ 

સુંજલેી ૧.૫૦ ૦.૯૦ ૦.૦૦ 

લીમખેડા ૩.૦૦ ૨.૦૦ ૩.૦૦ 

દેવર્ઢ બારીયા ૬.૫૭ ૧૫.૧૭ ૮.૦૦ 

ફતેપુરા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ર્રબાડા ૨૧.૬૨ ૨૮.૦૦ ૩.૫૦ 

ધાનપુર ૫.૦૦ ૧૨.૯૨ ૧.૭૦ 
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વજલ્લો તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સધુીમાાં 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સધુીમાાં 

બદલિાના બાિી જજગરીત િાયર 
(િી.મી.માાં) 

ડાુંર્ 

આહવા ૪.૧૫ ૫.૬૦ ૦.૦૦ 

વઘઈ ૩.૯૪ ૫.૭૧ ૦.૦૦ 

સુબીર ૨.૭૦ ૩.૬૦ ૦.૦૦ 

--------- 

૧૯૪ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં ટરેઝરી િાયગરત ઓકિસ 

* ૧૮૮૫૮ શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણાું) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલી ટરેઝરી ઓડફસ કાયગરત છે, 

  (૧) ૩(ત્રણ)  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કયા તાલુકામાું ટરેઝરી ઓડફસ શરૂ 
કરવાની બાકી છે, અને 

  (૨) ૧. ધનસુરા 
  ૨. માલપુર 

 (૩) તે ક્યાું સુધીમાું શરૂ કરવામાું આવશે?   (૩) જરૂડરયાત મુજબ યિાસમયે સ્નણગય લેવામાું આવશે. 
--------- 

૧૯૫ 
િચ્છ વજલ્લામાાં નિા પેટા િેન્દ્રો માંજૂર િરિા બાબત 

* ૧૭૨૩૮ શ્રી વિરેન્દ્રવસાંહ ર્જડેર્જ (માુંડવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કચ્છ સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર કરવામાું 
આવેલ છે. 

  (૧) ૦૭ (સાત) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
પેટા કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર કરવામાું 
આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૪૫૫ 

મુંજૂર ૪૪૨ 

ઘટ ૧૩  
 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 
છે? 

  (૩) નવા પેટા આરોર્ય કેન્દ્રોની ફાળવણી કરતી વખત ે
આ બાબત સ્વચારણામાું લેવામાું આવે છે. 

--------- 

૧૯૬ 
િડોદરા વજલ્લામાાં મા અને મા િાવસલ્ય યોજના હેઠળના િાડગ  

* ૧૭૨૨૬ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાપતિ (વાઘોડડયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી  (આરોગ્ય અને પડરવાર કલ્યાણ) જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વડોદરા સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વાત્સલ્ય’’ 
યોજના હેઠળ કેટલા કાડગ  કાઢવામાું આવ્યા. 

  (૧)  

મા યોજના ૩૭૧ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૧,૦૬,૧૮૨ 

િુલ ૧,૦૬,૫૫૩ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્જલ્લામાું ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
‘‘મા’’ અને ‘‘મા વાત્સલ્ય’’ યોજના હેઠળ કેટલા લાભાિી 
દાવાઓ મુંજૂર કરવામાું આવ્યા છે, અને 

  (૨)  

મા યોજના ૫,૮૬૩ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૮૨,૬૫૮ 

િુલ ૮૮,૫૨૧  
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 (૩) ઉક્ત મુંજૂર કરવામાું આવેલ દાવા માટે કુલ કેટલી 

રકમ મુંજૂર કરવામાું આવી છે? 

  (૩) 

મા યોજના રૂ.૧૨,૭૧,૩૯,૫૧૧ 

મા વાત્સલ્ય યોજના રૂ.૧,૨૦,૧૦,૮૨,૫૨૫ 

િુલ રૂ.૧,૩૨,૮૨,૨૨,૦૩૬  
--------- 

૧૯૭ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં ઘરિપરાશના વિજ જોડાણો 

* ૧૮૮૦૧ શ્રી દુષ્યાંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લામાું છેલ્લા બે 

નાણાકીય વર્ગમાું ઝૂુંપડા વીજળીકરણ યોજના અુંતર્ગત કુલ 
કેટલા લાભાિીઓને વીજ જોડાણ આપવામાું આવ્યા અને તે 
માટે કુલ કેટલો ખચગ િયો? 

 ભરૂચ સ્જલ્લામાું આ યોજના અુંતર્ગત છેલ્લા બે વર્ગમાું ૨૬૮૨ 

વીજ જોડાણો આપવામાું આવ્યા અને તે માટે રૂ. ૯૪.૪૩ 
લાખનો ખચગ િયેલ છે. 

--------- 

૧૯૮ 
િડાણા જળાશયની ઉદ્દિહન યોજના 

* ૧૭૧૪૪ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કડાણા 

જળાશય આધાડરત દાહોદ સ્જલ્લા માટેની ઉદ્દવહન સ્સુંચાઈ 
યોજનાની કામર્ીરી કયા તબકે્ક છે, 

  (૧) બાુંધકામ પ્રર્સ્ત હેઠળ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામર્ીરી કેટલા સમયમાું પૂણગ 
િનાર છે, અને 

  (૨) જાન્દ્યુઆરી-૨૦૨૦ સુધીમાું 

 (૩) ઉક્ત યોજનાિી કેટલા હેક્ટર સ્વથતારને સ્સુંચાઈનો 
લાભ મળશે? 

  (૩) ૧૦,૦૦૦ હેક્ટર 

--------- 

૧૯૯ 
પાટણ અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં રપતાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૧૮૮૪૯ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર પાટણ અને અમદાવાદ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 
રથતાઓને કેટલા ખચે ડામર સપાટીના બનાવવા માટે જોબ 
નુંબર આપવામાું આવ્યા, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું પાટણ અને 
અમદાવાદ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર ડામર સપાટીના બનાવવા માટે 
મળેલ મુંજુરીની સ્વર્ત. 

જીલ્લો તાલુિો 
રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજૂર રિમ 
લાખમાાં 

પાટણ 

પાટણ  ૧૦ ૧૧૮૯.૦૦ 

સરથવતી ૧૮ ૨૧૪૨.૦૦ 

સ્સધ્ધપુર ૨ ૨૧૪.૦૦ 

ચાણથમા ૮ ૭૬૦.૦૦ 

સમી ૬ ૧૩૭૯.૦૦ 

શુંખેશ્વર ૨ ૨૪૦.૦૦ 

હારીજ ૫ ૧૨૦૦.૦૦ 

રાધનપુર ૭ ૧૫૩૪.૦૦ 

સાુંતલપુર ૪ ૫૬૦.૦૦ 
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અમદાવાદ 

સાણુંદ ૧૩ ૧૮૦૭.૦૦ 

બાવળા ૧૦ ૧૬૪૩.૦૦ 

માુંડલ ૭ ૧૩૦૪.૦૦ 

સ્વરમર્ામ ૬ ૯૩૬.૦૦ 

દેત્રોજ ૮ ૯૫૦.૦૦ 

દસિોઈ ૨૫ ૨૨૯૦.૦૦ 

ધુંધુકા ૩ ૬૦૪.૦૦ 

ધોલેરા ૪ ૯૮૯.૦૦ 

ધોળકા ૧૧ ૧૫૮૦.૦૦ 

જનેી વર્ગવાર અને તાલુકાવાર સ્વર્ત નીચે પ્રમાણે છે. 

વજલ્લો તાલુિો તા.૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજૂર રિમ 
રૂા.લાખમાાં 

રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજૂર રિમ 
રૂા.લાખમાાં 

પાટણ 

પાટણ  ૬ ૬૫૫.૦૦ ૪ ૫૩૪.૦૦ 

સરથવતી ૧૦ ૧૧૮૫.૩૦ ૮ ૯૫૭.૦૦ 

સ્સધ્ધપુર ૧ ૧૧૩.૫૦ ૧ ૧૦૦.૦૦ 

ચાણથમા ૬ ૫૪૫.૦૦ ૨ ૨૧૫.૦૦ 

સમી ૫ ૧૧૧૯.૦૦ ૧ ૨૬૦.૦૦ 

શુંખેશ્વર ૨ ૨૪૦.૦૦ - - 

હારીજ ૩ ૬૦૦.૦૦ ૨ ૬૦૦.૦૦ 

રાધનપુર ૩ ૪૮૨.૬૫ ૪ ૧૦૫૧.૦૦ 

સાુંતલપુર ૧ ૧૧૦.૦૦ ૩ ૪૫૦.૦૦ 

અમદાવાદ 

સાણુંદ ૭ ૯૯૬.૯૫ ૬ ૮૧૦.૦૦ 

બાવળા ૪ ૫૦૭.૭૫ ૬ ૧૧૩૫.૦૦ 

માુંડલ ૫ ૮૦૫.૭૦ ૨ ૪૯૮.૫૦ 

સ્વરમર્ામ ૩ ૪૨૭.૧૫ ૩ ૫૦૯.૦૦ 

દેત્રોજ ૧ ૧૭૫.૦૦ ૭ ૭૭૫.૦૦ 

દસિોઈ - - ૨૫ ૨૨૯૦.૦૦ 

ધુંધુકા ૧ ૮૪.૫૩ ૨ ૫૧૯.૪૦ 

ધોલેરા ૨ ૪૮૩.૦૦ ૨ ૫૦૬.૦૦ 

ધોળકા ૧ ૧૯૬.૬૩ ૧૦ ૧૩૮૩.૦૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા રથતાના 
કામ શરૂ કરવામાું આવ્યા, કેટલા રથતાના કામ પૂણગ િયા, અને  

  (૨)  

વજલ્લો શરૂ િામો પૂણગ િામો 

પાટણ ૪૧ ૩૩ 

અમદાવાદ ૪૭ ૧૫ 
 

 (૩) બાકી રહેલ રથતાનુું કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ 
કરવાનુું આયોજન છે? 

  (૩) ૪૦ કામો પ્રર્સ્તમાું છે તે તિા બાકીના ૬૧ કામો 
નકશા અુંદાજ તિા ટેન્દ્ડર પ્રડિયા પૂણગ િયેિી બનતી ત્વરાએ. 

--------- 

૨૦૦ 
નમગદા વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ િાળિિા બાબત 

* ૧૭૧૯૯ શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નમગદા સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાું ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ સેવાનો કેટલા 
લાભાિીઓએ લાભ લીધો, અને 

  (૧) ૪૮,૭૭૪ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી કેટલાની જીંદર્ી 
બચાવવામાું આવી? 

  (૨) ૫૩૯૧ 

--------- 
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૨૦૧ 
લક્ષ્મણપુરા થી બપૈયારા રોડ જોઈનીંગ િડી થોળ રોડને પહોળો િરિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૨૮૮ શ્રી િરશનભાઇ સોલાંિી (કડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કડી તાલુકાના 
લક્ષ્મણપુરા િી બપૈયારા રોડ જોઈનીંર્ કડી િોળ રોડને પહોળા 
કરવા સરકારશ્રીનુું કોઇ આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ મુંજુર 
કરવામાું આવી ? 

  (૨) રૂ।.૫૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
૨૦૨ 

િાસણા થી ઉપરદળગામ િચ્ચેના િાચા રપતાને ડામરનો બનાિિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૨૭૯ શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પટેલ (ઘાટલોડડયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના બાવળા તાલુકાના નાનોદરા વાસણાિી ઉપરદળ ર્ામ 
વચ્ચેના કાચા રથતાને ડામરનો બનાવવાનુું કોઇ આયોજન છે કે 
કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ મુંજુર કરેલ 
છે ? 

  (૨) રૂ।.૨૩૦.૦૦ લાખ 

--------- 

૨૦૩ 
જૂનાગિ તથા ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં રપતાઓને રીિારપેટ/રીસરિેસ િરિા બાબત 

* ૧૮૯૦૪ શ્રી હષગદિુમાર રીબડીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
જૂનાર્ઢ અને ર્ીરસોમનાિ સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કેટલા કાચા 
રથતાઓને ડામર સપાટીના બનાવવા અને કેટલા રથતાઓને 
રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની માુંર્ણીઓ પડતર છે, અને 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું જૂનાર્ઢ અને 
ર્ીરસોમનાિ સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કાચા રથતાઓને ડામર 
સપાટી બનાવવા તિા રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની 
તાલુકાવાર પડતર માુંર્ણીઓ નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો તાલુિો િાચાથી 
ડામર 

રીિારપેટ/ 
રીસરિેસ 

 
 
 
 

જૂનાર્ઢ 

જુનાર્ઢ ૩૫ ૧૫ 

માણાવદર ૧૩ ૨ 

વુંિલી ૧૨ ૫ 

ભેંસાણ ૧૦ ૧૦ 

કેશોદ ૬ ૬ 

માુંર્રોળ ૧૨ ૮ 

માળીયા હા. ૨૬ ૧ 

મેંદરડા ૧૦ ૪ 

સ્વસાવદર ૨૭ ૧૮ 
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ર્ીર 

સોમનાિ 

વેરાવળ ૨૩ ૦ 

તાલાલા ૨ ૦ 

સુત્રાપાડા ૩ ૧ 

ઉના ૧૪ ૮ 

ર્ીર ર્ઢડા ૩ ૪ 

કોડીનાર ૨૫ ૪ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રથતાઓ ડામર સપાટીના બને તે માટે 
શી કાયગવાહી કરવામાું આવી? 

  (૨) છેલ્લે ડામર કામ કયાગના વર્ગની સાિે સાિે રથતાની 
સપાટી, ટર ાડફકનુું ભારણ, ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત જવેી તાુંસ્ત્રક 
જરૂરીયાત અને નાણાકીય ઉપલબ્ધતાને પણ ધ્યાને લઈ 
સ્વચારણાું કરવામાું આવશે. 

--------- 

૨૦૪ 
રાજ્યમાાં ખેડૂતોને નમગદાનુાં પાણી આપિાનુાં બાંધ િરિા બાબત 

* ૧૮૮૯૮ શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ (ખુંભાસ્ળયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૧૫-૩-૨૦૧૮ પછી નમગદા બુંધનુું પાણી 
ખેડૂતોને આપવાનુું બુંધ કરવામાું આવેલ તે હકીકત સાચી છે, 
અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલા 
સમય માટે કયારે નમગદા બુંધનુું પાણી ખેડૂતોને આપવાનુું બુંધ 
કરવામાું આવેલ, અને તેના શા કારણો છે ? 

  (૨) 

તા.૧૬-૩-૨૦૧૮ િી ૧૮-૭-૨૦૧૮ – ૧૨૫ ડદવસ  

તા.૬-૩-૨૦૧૯ િી ૩૧-૫-૨૦૧૯- ૮૭ ડદવસ મળી 
કુલ-૨૦૨ ડદવસ માટે નમગદા બુંધનુું પાણી ખેડૂતોને આપવાનુું 
બુંધ કરવામાું આવેલ છે. 

ખેડૂતોની જરૂડરયાત મુજબ રસ્વ સીઝનનુું પુરતુ પાણી આપેલ 
છે. રસ્વ સીઝનનો સમય પૂણગ િયેિી પાણી બુંધ કરેલ છે. 

--------- 

૨૦૫ 
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો 

* ૧૮૮૮૮ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર રાજકોટ અને પોરબુંદર સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 
જજગરીત વીજ વાયરો બદલવામાું આવ્યા,  

  (૧) અને (૨) છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર, તાલુકાવાર 
બદલવામાું આવેલ વીજ વાયરો તેમજ બદલવાના બાકી વીજ 
વાયરોની સ્વર્તો પત્રિ-૧ મુજબ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો 
તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત બાકી જજગરીત વીજ વાયરો ક્યાું સુધીમાું 
બદલવામાું આવશે ? 

  (૩) બાકી જજગરીત વીજ વાયર બદલવાની કામર્ીરી 
બનતી ત્વરાએ પૂણગ કરવામાું આવશે.  
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પત્રિ-૧ 

વજલ્લો તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સધુીમાાં 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સધુીમાાં 

બદલિાના બાિી જજગકરત 
િાયર (િી.મી.માાં) 

રાજકોટ 

ઉપલેટા ૩૭૦.૦૬ ૩૦૨.૬૨ ૧૬૯.૮૩ 

કોટડાસાુંર્ાણી ૧૧૦.૦૯ ૧૨૬.૫૨ ૧૫૭.૫૦ 

ર્ોંડલ ૩૭૫.૭૬ ૩૦૮.૭૩ ૩૧૪.૩૦ 

જસદણ ૨૩૪.૯૦ ૨૫૨.૯૮ ૧૦૮.૦૦ 

જામકુંડોરણા ૨૯૦.૬૬ ૪૦૫.૬૬ ૧૬૪.૦૫ 

જતેપુર ૨૫૬.૫૯ ૪૧૪.૪૭ ૧૬૬.૬૦ 

ધોરાજી ૧૫૨.૨૨ ૨૩૪.૪૦ ૬૯.૦૦ 

ધ્ોલ ૦૦.૦ ૦૦.૦ ૦.૦૦ 

પડધરી ૧૪૩.૧૯ ૯૬.૮૪ ૧૪૨.૩૦ 

રાજકોટ ૪૮૭.૧૦ ૩૭૨.૨૦ ૨૯૬.૭૯ 

લોસ્ધકા ૧૫૪.૫૫ ૬૯.૬૪ ૭૨.૦૦ 

સ્વછીયા ૯૦.૮૮ ૧૦૨.૬૦ ૫૬.૦૦ 

પોરબુંદર 

કુસ્તયાણા ૬૩૨.૩૦ ૨૨૬.૦૬ ૨૨૦.૦૦ 

પોરબુંદર ૭૧૩.૭૩ ૫૨૯.૯૪ ૩૬૮.૦૫ 

રાણાવાવ ૫૪૨.૯૧ ૨૫૦.૧૦ ૧૯૫.૦૦ 

--------- 

૨૦૬ 
સરિારી વિજ િાંપનીઓ દ્વારા વિજળીનુાં ઉવપાદન 

* ૧૮૯૪૨ શ્રી પ્રેમવસાંહભાઇ િસાિા (નાુંદોદ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાું બે 
વર્ગમાું વર્ગવાર સરકારી વીજ કુંપનીઓ દ્વારા વર્ગવાર કેટલી 
વીજળીનુું ઉત્પાદન કરવામાું આવ્યુું, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાું બે વર્ગમાું 
સરકારી વીજ કુંપનીઓ દ્વારા વર્ગવાર ઉત્પાદન કરવામાું 
આવેલી વીજળીની સ્વર્તો નીચે મુજબ છે. 

 

નાં. વિજ મથિનુાં નામ 

િીજળીનુાં ઉવપાદન (મીલીયન યુનીટસ) 

િષગ ૨૦૧૭-૧૮ િષગ ૨૦૧૮-૧૯ 

િષગ ૨૦૧૯-૨૦ 

(૩૧-૦૫-૧૯ 
સુધી) 

અ રાજ્ય સરિાર હપતિની સરિારી િીજ િાંપની જીએસઇસીએલ 

૧ ઉકાઇ િમગલ પાવર પ્લાન્દ્ટ  ૬૭૬૮.૯૮ ૬૯૩૬.૯૭ ૧૩૮૬.૭૧ 

૨ ર્ાુંધીનર્ર િમગલ પાવર પ્લાન્દ્ટ ૩૭૪૧.૯૬ ૩૭૦૩.૯૯ ૬૨૬.૬૯ 

૩ વણાકબોરી િમગલ પાવર પ્લાન્દ્ટ ૭૭૦૩.૭૫ ૮૩૪૩.૧૩ ૧૪૮૮.૮૯ 

૪ કચ્છ લીગ્નાઈટ પાવર પ્લાન્દ્ટ ૧૨૯૭.૭૭ ૧૨૦૫.૩૮ ૧૯૨.૨૨ 

૫ સ્સક્કા િમગલ પાવર પ્લાન્દ્ટ ૨૬૭૭.૫૦ ૨૭૨૫.૯૧ ૫૫૧.૦૮ 

૬ ભાવનર્ર લીગ્નાઈન પાવર પ્લાન્દ્ટ ૪૮૦.૧૬ ૫૮૮.૯૪ ૦.૦૦ 

૭ ઉિરાણ રે્સ પાવર પ્લાન્દ્ટ ૨૫૭.૫૯ ૪૧૮.૨૧ ૫૫.૩૭ 

૮ ધુવારણ રે્સ પાવર પ્લાન્દ્ટ ૫૯૮.૦૩ ૭૦૧.૯૯ ૭૦.૩૮ 

૯ ઉકાઇ જળ આધાડરત વીજમિક ૩૨૪.૪૨ ૨૨૧.૬૩ ૪૫.૦૧ 

૧૦ કડાણા જળ આધાડરત ૩૧૩.૧૦ ૨૪૧.૩૭ ૧૨.૮૬ 
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નાં. વિજ મથિનુાં નામ 

િીજળીનુાં ઉવપાદન (મીલીયન યુનીટસ) 

િષગ ૨૦૧૭-૧૮ િષગ ૨૦૧૮-૧૯ 

િષગ ૨૦૧૯-૨૦ 

(૩૧-૦૫-૧૯ 
સુધી) 

બ રાજ્ય સરિાર હપતિના આઈપીપી 

૧૧ રુ્જરાત થટેટ એનજી જનરેશન કુંપની લી. હજીરા 
(થટેજ-૧) 

૨.૪૮ ૨૪.૨૧ ૦.૦૦ 

૧૨ રુ્જરાત થટેટ એનજી જનરેશન કુંપની લી. હજીરા 
(થટેજ-૨) 

૧૯૩.૩૩ ૩૫૨.૨૮ ૫૬.૩૨ 

૧૩ રુ્જરાત ઇન્દ્ડથટર ીઝ પાવર કુંપની લી. ૭૧૧.૭૮ ૬૯૮.૪૦ ૧૦૯.૯૯ 

૧૪ રુ્જરાત ઇન્દ્ડથટર ીઝ પાવર કુંપની લી.  

(એસ એલ પી પી) 
૩૨૭૧.૭૨ ૩૫૨૧.૭૧ ૬૦૦.૧૦ 

૧૫ રુ્જરાત મીનરલ ડેવલોપ્મેન્દ્ટ કોપોરેશન ૧૩૬૦.૧૪ ૧૧૮૭.૪૨ ૧૨૯.૭૫ 

૧૬ જી.પી.પી.સી પીપાવાવ ૧૬૭.૯૫ ૪૯૩.૭૬ ૨૬.૩૪ 
 

 (૨) ત ેઅન્દ્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સરકારી વીજ કુંપનીવાર 
થિાસ્પત વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા કેટલી છે ? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સરકારી વીજ કુંપનીવાર થિાસ્પત 
વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા મેર્ાવોટમાું નીચે મુજબ છે. 

નાં. વિજ મથિનુાં નામ િીજ ઉવપાદન ક્ષમતા (મે.િો.) 

અ રાજ્ય સરિાર હપતિની સરિારી િીજ િાંપની જીએસઇસીએલ 

૧ ઉકાઇ િમગલ પાવર પ્લાન્દ્ટ  ૧૧૧૦ 

૨ ર્ાુંધીનર્ર િમગલ પાવર પ્લાન્દ્ટ ૬૩૦ 

૩ વણાકબોરી િમગલ પાવર પ્લાન્દ્ટ ૧૪૭૦ 

૪ કચ્છ લીગ્નાઈટ પાવર પ્લાન્દ્ટ ૨૯૦ 

૫ સ્સક્કા િમગલ પાવર પ્લાન્દ્ટ ૫૦૦ 

૬ ભાવનર્ર લીગ્નાઈન પાવર પ્લાન્દ્ટ ૫૦૦ 

૭ ઉિરાણ રે્સ પાવર પ્લાન્દ્ટ ૩૭૪.૫૭ 

૮ ધુવારણ રે્સ પાવર પ્લાન્દ્ટ ૫૯૫.૧૦ 

૯ ઉકાઇ જળ આધાડરત વીજમિક ૩૦૫ 

૧૦ કડાણા જળ આધાડરત વીજ મિક ૨૪૨ 

 િુલ (અ) ૬૦૧૬.૬૭ 

બ રાજ્ય સરિાર હપતિના આઈપીપી 

૧૧ રુ્જરાત થટેટ એનજી જનરેશન કુંપની લી. હજીરા  ૧૫૬ 

૧૨ રુ્જરાત થટેટ એનજી જનરેશન કુંપની લી. હજીરા  ૩૫૧ 

૧૩ રુ્જરાત ઇન્દ્ડથટર ીઝ પાવર કુંપની લી. (થટેજ-૧) ૧૪૫ 

૧૪ રુ્જરાત ઇન્દ્ડથટર ીઝ પાવર કુંપની લી. (એસ એલ પી પી) ૫૦૦ 

૧૫ રુ્જરાત મીનરલ ડેવલોપ્મેન્દ્ટ કોપોરેશન ૨૫૦ 

૧૬ જી.પી.પી.સી પીપાવાવ ૭૦૨.૮૬ 

 િુલ (બ) ૨૧૦૪.૮૬ 

 િુલ (અ + બ) ૮૧૨૧.૫૩  
--------- 
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૨૦૭ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો 

* ૧૮૯૫૪ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય ઊર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર તાપી અને સુરત સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા જજગરીત 
વીજ વાયરો બદલવામાું આવ્યા,  

  (૧) અને (૨)  
છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર, તાલુકાવાર બદલવામાું આવેલ વીજ 
વાયરો તેમજ બદલવાના બાકી વીજ વાયરોની સ્વર્તો પત્રક-૧ 
મુજબ છે.  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો 

તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 
 

 (૩) ઉક્ત બાકી જજગરીત વીજ વાયરો ક્યાું સુધીમાું 
બદલવામાું આવશે ? 

  (૩) જજગરીત વીજ વાયર બદલવાની બાકી રહેતી કામર્ીરી 
બનતી ત્વરાએ પૂણગ કરવામાું આવશે. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લો તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સધુીમાાં 

(િી.મી.માાં) 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સધુીમાાં 

(િી.મી.માાં) 

બદલિાના બાિી 
જજગકરત િાયર 
(િી.મી.માાં) 

સુરત 

કામરેજ ૮૭.૭૦ ૧૫.૪૯ ૮૧.૩૦ 

ઓલપાડ ૭૦.૪૩ ૧૭૫.૬૧ ૧૫૨.૪૮ 

ચોયાગસી ૧૨૦.૨૬ ૭૮.૧૬ ૨૦.૮૦ 

પાલસાના ૧૩.૫૬ ૧૬.૬૬ ૫૦.૩૯ 

મુંગ્રોલ ૨૩૭.૧૦ ૬૮.૧૭ ૯૯.૦૦ 

માુંડવી ૯૬.૭૦ ૭૬.૩૩ ૧૨૨.૦૦ 

બારડોલી ૨૭૫.૭૦ ૪૧.૪૬ ૧૬૬.૦૦ 

મહુવા ૧૪૮.૮૦ ૫૦.૮૯ ૧૧૫.૨૦ 

ઉમરપાડા ૧૩.૭૦ ૧.૩૦ ૨૬.૦૦ 

તાપી 

વ્યારા ૬૦.૨૦ ૧૯.૯૫ ૭૫.૮૦ 

સોનર્ઢ ૪૫.૭૦ ૩૨.૧૫ ૭૯.૮૦ 

વાલોડ ૪૫.૭૦ ૩૮.૧૮ ૧૪૩.૦૦ 

સ્નઝર ૬૮.૯૦ ૨૨.૨૮ ૨૯.૦૦ 

ઉચ્છલ ૦.૦૦ ૧૪.૪૬ ૯.૦૦ 

ડોલવણ ૦.૦૦ ૯.૨૦ ૧.૫૦ 

કુકરમુુંડા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩.૦૦ 
 

--------- 

૨૦૮ 
િરણનગર િામજ રોડને પહોળો િરિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૨૮૩ શ્રી જગદીશભાઈ પાંચાલ (સ્નકોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્ય માંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કડી તાલુકાના 

કરણનર્ર વામજ રોડને પહોળો કરવાનુું આયોજન છે કે કેમ, 
અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી લુંબાઈ માટે કેટલી 
રકમ મુંજુર કરવામાું આવી? 

  (૨) ૮.૫૦ કી.મી., રૂ.૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
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૨૦૯ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ િાળિિા બાબત 

* ૧૭૨૭૧ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ર્ોધરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે પુંચમહાલ સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ ફાળવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૬ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાું આવેલ છે? 

  (૨) ૭૧,૫૯૩ 

--------- 

૨૧૦ 
મકહસાગર અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો 

* ૧૮૯૩૩ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય ઊર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર મડહસાર્ર અને પુંચમહાલ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 

જજગરીત વીજ વાયરો બદલવામાું આવ્યા,  

  (૧) અને (૨)  

છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર, તાલુકાવાર બદલવામાું આવેલ વીજ 

વાયરો તેમજ બદલવાના બાકી વીજ વાયરોની સ્વર્તો પત્રક-૧ 
મુજબ છે.  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો 

તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 
 

 (૩) ઉક્ત બાકી જજગરીત વીજ વાયરો ક્યાું સુધીમાું 
બદલવામાું આવશે ? 

  (૩) જજગરીત વીજ વાયર બદલવાની બાકી રહેતી કામર્ીરી 
બનતી ત્વરાએ પૂણગ કરવામાું આવશે. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લો તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી  

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સધુીમાાં  

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સધુીમાાં  

બદલિાના બાિી જજગકરત 
િાયર (િી.મી.માાં) 

મહીસાર્ર 

કડાણા ૭.૧૦ ૬.૫૦ ૧૩.૬૦ 

ખાનપુર ૪૪.૦૬ ૦.૦૦ ૪૪.૦૬ 

લુણાવાડા ૧૫.૩૦ ૨૬.૩૦ ૪૧.૬૦ 

બાલાસ્સનોર ૧૦૫.૯૭ ૨૮.૮૪ ૧૩૪.૮૧ 

પુંચમહાલ 

હાલોલ ૧૨.૨૫ ૧૫.૯૧ ૨૮.૧૬ 

કાલોલ ૨.૫૩ ૧૧.૫૧ ૧૪.૦૪ 

ઘોઘુંબા ૬.૩૫ ૩૫.૩૯ ૪૧.૭૪ 

જાુંબુઘોડા ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૪૦ 

ર્ોધરા ૧૯.૯૮ ૨૦.૦૪ ૪૦.૦૨ 

મોરવા ૪૩.૭૬ ૬૪.૪૨ ૧૦૮.૧૮ 

શહેરા ૪૮.૦૩ ૪૮.૧૮ ૯૬.૨૧ 

--------- 
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૨૧૧ 
અમરેલી વજલ્લામાાં સૌર ઉર્જગ સાંચાવલત વસાંચાઈ પાંપસેટ પુરા પાડિા બાબત 

* ૧૮૬૬૮ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્બમર (લાઠી) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી 
સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણની 
અરજીઓને સૌર ઉજાગ સુંચાસ્લત સ્સુંચાઈ પુંપસેટ ઉપલબ્ધ 
કરાવવાની યોજનામાું તબદીલ કરવાની સ્નયત ફી ભરેલ હોય 
તેવા કેટલા સૌર ઉજાગ સુંચાસ્લત સ્સુંચાઈ પુંપસેટ પુરા પાડવાના 
બાકી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી સ્જલ્લામાું 
તાલુકાવાર સૌર ઉજાગ સુંચાસ્લત સ્સુંચાઈ  પુંપસેટ મેળવવા માટે 
નીચે મુજબની ૭.૫ હો.પા.ની અરજીઓ પડતર છે. 

તાલુિો વનયત િી ભરી 

નોંધાયેલ પડતર 
અરજીઓની 

સાંખ્યા 

ભાિપત્રિ 

ભરપાઈ થયેલ 
અરજીની સાંખ્યા 

અમરેલી ૬૭  

બાબરા ૮૩  

બર્સરા ૨૩  

ધારી ૬૬  

જાફરાબાદ ૧૧  

ખાુંભા ૨૩  

કુકાવાવ ૪૨ ૧ 

લાઠી ૪૫  

લીલીયા ૧૨  

રાજુલા ૨૨  

સાવરકુું ડલા ૨૦  

િુલ ૪૧૪ ૧ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લાું બે વર્ગમાું કેટલા પુંપ સેટ પુરા 
પાડવામાું આવ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લાું બે વર્ગમાું અમરેલી સ્જલ્લામાું 
તાલુકાવાર નીચે મુજબના કુલ ૩૪૫ પુંપસેટ પુરા પાડવામાું 

આવેલ છે. 

તાલુિો ૩ 

હો.પા. 

૫ 

હો.પા. 

૭.૫ 

હો.પા. 

િુલ 

અમરેલી  ૩૩ ૪૮ ૮૧ 

બાબરા  ૫ ૨૦ ૨૫ 

બર્સરા  ૮ ૧૩ ૨૧ 

ધારી  ૪ ૩૦ ૩૪ 

જાફરાબાદ ૨ ૫૨ ૪ ૫૮ 

ખાુંભા  ૧૬ ૫ ૨૧ 

કુકાવાવ  ૧૫ ૧૨ ૨૭ 

લાઠી  ૬ ૧૪ ૨૦ 

લીલીયા ૧ ૧૨ ૫ ૧૮ 

રાજુલા  ૪ ૪ ૮ 

સાવરકુું ડલા  ૨૭ ૫ ૩૨ 

િુલ ૩  ૧૮૨ ૧૬૦ ૩૪૫  
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 (૩) બાકી પુંપસેટ ક્યાું સુધીમાું પુરા પાડવામાું આવશે?   (૩) હાલમાું કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અર્ાઉની સોલાર પુંપની 

યોજના બુંધ કરી નવી જાહેર કરેલ કુસુમ યોજનાના કમ્પોનન્દ્ટ-બી 
માું ઓફ ગ્રીડ સોલાર પુંપ આવરી લેવાયેલ છે. હજુ તેની 
ર્ાઈડલાઈન અને થપેસીડફકેશન આવવાના બાકી છે. આમ, 
બાકી રહેલા અરજદારોને નોંધણી ફી અને ફાળાની રકમ પરત 
કરી નવી કુસુમ યોજના આખરી િયે તેના ધારા ધોરણો અને 
નીસ્ત સ્નયમો મુજબ આર્ળની કાયગવાહી કરવામાું આવશે. 

--------- 
૨૧૨ 

િલસાડ વજલ્લામાાં મેલેરીયાના િેસો 
* ૧૭૨૩૫ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાું બે વર્ગમાું 
વલસાડ સ્જલ્લામાું મેલેરીયાના કેટલા કેસો નોંધાયા, અને  

  (૧) ૧૮૨ 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લામાું મેલેરીયા રોર્ના 
સ્નયુંત્રણ માટે શુું પર્લાું લેવામાું આવ્યાું? 

  (૨) મેલેડરયા સ્નયુંત્રણ માટે ઘસ્નષ્ઠ ફીવર સવેલન્દ્સ, 
પોરાનાશક કામર્ીરી, પોરાભક્ષક માછલી સ્વતરણ કામર્ીરી, 
ફોર્ીંર્ કામર્ીરી, જુંતુનાશક દવાનો છુંટકાવ, જુંતુનાશક 
દવાયુક્ત મચ્છરદાનીના ઉપયોર્ અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ પ્રવૃસ્િ 
જવેી સ્વસ્વધ કામર્ીરી હાિ ધરવામાું આવે છે. 

--------- 

૨૧૩ 
 સૌરાષ્ટર  અને િચ્છમાાં નમગદાના પાણી પહોંચાડિા બાબત 

* ૧૮૯૭૪ શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમગદા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ૧૨૧ મીટરિી 
ઉપરના નમગદાના પુરના પાણી ઉિર રુ્જરાત, સૌરાષ્ટર  અને 
કચ્છમાું પહોંચાડવાના અુંદાજીત ખચગ સામે કેટલુું ખચગ નોંધાયુું, 

  (૧) સરદાર સરોવર ડેમ હેઠળ ૧૨૧ મીટરિી ઉપરના 
પાણી પૂરના પાણી ર્ણી શકાય નહીં. આમ છતાું, ડેમ 
ઓવરફ્લો દરમ્યાન ઉપલબ્ધ િતા વધારાના નમગદાના પુરના 
પાણી ઉિર રુ્જરાત, સૌરાષ્ટર  અને કચ્છમાું પહોંચાડવા જળ 
સુંપસ્િ પ્રભાર્ હથતકની યોજનાઓના અુંદાજીત ખચગ સામે 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રૂ.૧૬૮૧૪.૬૮ કરોડનો 
ખચગ નોંધાયો છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું નમગદા ડેમના ૧૨૧ 
મીટરિી વધુ પાણીનુું વહન કુલ કેટલા ડદવસ નોંધાયુ, 

  (૨) ડેમની છલતીનુું લેવલ ૧૨૧.૯૨ મીટર છે. બાુંધકામ 
પૂણગ િયા બાદ તા.૧૭-૦૬-૨૦૧૭ના રોજ દરવાજા બુંધ 
કરવામાું આવ્યા હતા. જનેાિી ૧૩૮.૬૮ મીટર સુધી સુંગ્રહ 
શક્ય બનેલ હોઈ છેલ્લા બે વર્ગ દરમ્યાન છલતી ઉપરિી 
પાણીનો ઓવરફલો નોંધાયો નિી. 

 (૩) ઓવરફ્લો સમયમાું પ્રસ્ત સેકન્દ્ડ કેટલા ક્યુસેક 
પાણીના જથ્િાનુું વહન ર્ણતરીમાું લેવાયુું, અને  

  (૩) વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮ અને ચાલુ વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯ 
દરમ્યાન છલતી પરિી ઓવરફ્લો િયેલ નિી. 

 (૪) રે્ટ મુકાયા પછી પણ ૧૨૧ મીટરિી વધુ પાણી, 
પુર પાણી ર્ણી કચ્છ, સોરાષ્ટર  અને કચ્છમાું વહાવવાની 
ર્ણતરીએ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું પાણીનો કેટલો 
જથ્િો સચવાયો? 

  (૪) છેલ્લા બે વર્ગમાું છલતીના લેવલિી ઉપર (૧૨૧.૯૨ 
મીટરિી ઉપર) મહિમ સુંગ્રહ ચોમાસુું વર્ગ ૨૦૧૭ દરમ્યાન 
૧૮૨૮.૫૦ મીલીયન ઘન મીટર અને ચોમાસુું વર્ગ ૨૦૧૮ 
દરમ્યાન ૧૩૭૯ મીલીયન ઘન મીટર િયેલ છે પરુંતુ તેને પૂરનુું 
પાણી ર્ણી શકાય નહીં. 

--------- 
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૨૧૪ 
આણાંદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો 

*૧૮૯૧૮ શ્રી િાાંવતભાઈ સોિાપરમાર (આણુંદ) : માનનીય ઊર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર આણુંદ અને  છોટાઉદેપુર જીલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 
જજગરીત વીજ વાયરો બદલવામાું આવ્યા,  

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો 
તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 

  (૧) અને  (૨)  
છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર, તાલુકાવાર બદલવામાું આવેલ વીજ 
વાયરો તેમજ બદલવાના બાકી વીજ વાયરોની સ્વર્તો પત્રક-૧ 
મુજબ છે. 

 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લો તાલુિા 
તા.૦૧.૦૬.૧૭ થી 

તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૮ સુધીમાાં 
તા.૦૧.૦૬.૧૮ થી 

તા.૩૧.૦૫.૨૦૧૯ સુધીમાાં 
બદલિાના બાિી જજગરીત 

િાયર (િી.મી.માાં) 

આણુંદ આણુંદ ૩૦.૦૬ ૯.૦૯ ૩૯.૧૫ 

ઉમરેઠ ૫૫.૫૦ ૦.૦૦ ૫૫.૫ 

સોજીત્રા ૦.૦૦ ૪.૮૪ ૪.૮૪ 

ખુંભાત ૨૬.૮૬ ૪૭.૮૩ ૭૪.૬૯ 

પેટલાદ ૪.૯૦ ૪૬.૧૧ ૫૧.૦૧ 

આુંકલાવ ૬૫.૪૦ ૧૪.૬૮ ૮૦.૦૮ 

બોરસદ ૦.૭૮ ૧૬.૫૭ ૧૭.૩૫ 

સાબરકાુંઠા સુંખેડા ૩.૦૦ ૨.૭૦ ૫.૭૦ 

બોડેલી ૬૩.૩૪ ૭૯.૧૦ ૧૪૨.૪૪ 

પાવી જતેપુર ૭૫.૫૩ ૧૩૯.૮૧ ૨૧૫.૩૪ 

છોટા ઉદેપુર ૭૬.૮૪ ૧૦૭.૫૮ ૧૮૪.૪૨ 

ક્વાુંટ ૪૬.૦૪ ૫૫.૯૨ ૧૦૧.૯૬ 

નસવાડી ૨૪.૨૧ ૨૪.૩૦ ૪૮.૫૧ 
 

 (૩) ઉક્ત બાકી જજગરીત વીજ વાયરો ક્યાું સુધીમાું 
બદલવામાું આવશે ? 

  (૩) જજગરીત વીજ વાયર બદલવાની બાકી રહેતી કામર્ીરી 
બનતી ત્વરાએ પૂણગ કરવામાું આવશે. 

--------- 

૨૧૫ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં સુધારેલ રાષ્ટર ીય ક્ષય વનયાંત્રણ િાયગક્રમ 

* ૧૭૨૩૧ શ્રીમતી ગીતાબા ર્જડેર્જ (ર્ોંડલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ 
સ્જલ્લામાું સુધારેલ રાષ્ટર ીય ક્ષય સ્નયુંત્રણ કાયગિમ અમલમાું છે, 
અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાું 
તાલુકાવાર કેટલા ટી.બી.ના દદીઓ સારવાર હેઠળ નોંધાયેલ 
છે? 

  (૨) છેલ્લા એક વર્ગમાું રાજકોટ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર 
નોંધાયેલ દદીઓની સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 
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તાલુિાનુાં 
નામ 

સારિાર હેઠળ નોંધાયેલ 
ટીબીના દદીઓ 

પડધરી ૯૧ 

લોસ્ધકા ૯૨ 

જસદણ ૧૭૩ 

સ્વુંછીયા ૧૦૦ 

ધોરાજી ૨૪૯ 

જામકુંડોરણા ૬૧ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૨૬૧ 

કોટડાસાુંર્ાણી ૧૬૫ 

ર્ોંડલ ૨૧૬ 

જતેપુર ૩૦૧ 

ઉપલેટા ૧૮૦  

--------- 

૨૧૬ 
સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં આિેલ િીજ સબડીિીઝનનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૮૬૫૯ શ્રી ઋવવિિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર સુરેન્દ્રનર્ર સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા વીજ 
સબડીવીઝન આવેલા છે. 

 
 (૧)  

અ.નાં. તાલુિો િીજ સબડીિીઝન 

િષગ ૨૦૧૮ િષગ ૨૦૧૯ 

(૧) વઢવાણ ૫ ૫ 

(૨) ચોટીલા ૧ ૧ 

(૩) િાનર્ઢ ૧ ૧ 

(૪) ધ્ાુંર્ધ્ા ૪ ૪ 

(૫) દસાડા ૨ ૨ 

(૬) લીંબડી ૨ ૨ 

(૭) સાયલા ૧ ૧ 

(૮) મુળી ૨ 

(સરા મોરબી વ.ક.) 

૨ 

(સરા મોરબી વ.ક.) 

(૯) ચુડા ૧ ૧ 

(૧૦) લખતર ૧ ૧ 

િુલ ૨૦ ૨૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સબ ડીવીઝનરવાર સુંવર્ગવાર મુંજૂર મહેકમ 
કેટલુું છે, 

  (૨) સબ ડીવીઝનવાર સુંવર્ગવાર મુંજૂર મહેકમની 
સ્વર્તવાર માડહતી પત્રક-બ મુજબ છે 

 (૩) સુંવર્ગવાર મુંજૂર મહેકમ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ભરેલી 

અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૩) સુંવર્ગવાર મુંજૂર મહેકમ પૈકી ૭૩૭ જગ્યાઓ ભરેલી 

અને ૭૩ જગ્યાઓ ખાલી છે. જનેી સ્વર્તવાર માડહતી પત્રક-ક 
મુજબ છે. 

 (૪) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાું સુધીમાું ભરવામાું આવશે?   (૪) ખાલી જગ્યાઓ બનતી ત્વરાએ ભરવામાું આવશે. 

---------
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પત્રિ-બ 

ક્રમ નાં. સાંિગગનુાં નામ સુ.નગર શહેર 
પે.િી.િ.-૧ 

સુ.નગર 

શહેર પે.િી. 
િ.-૨ 

જોરાિર

નગર 
પે.િી.િ. 

સુ.નગર 

ગ્રામ્બય 
પે.િી.િ. 

િિિાણ 
પે.િી.િ. 

ચોટીલા 
પે.િી.િ. 

થાનગિ 
પે.િી.િ. 

મુળી 
પે.િી.િ. 

લખતર 
પે.િી.િ. 

ધ્ાાંગધ્ા 

શહેર 
પે.િી.િ. 

ધ્ાાંગધ્ા 

ગ્રામ્બય 
પે.િી.િ. 

બાિળી 
પે.િી.િ. 

રાજસીતા 
પુર પે.િી.િ. 

દસાડા 
પે.િી.િ. 

પાટડી 
પે.િી.િ. 

લીંબડી 

શહેર 
પે.િી.િ. 

લીંબડી 

ગ્રામ્બય 
પે.િી.િ. 

સાયલા 
પે.િી.િ. 

ચુડા 
પે.િી.િ. 

સરા 
પે.િી.િ. 

િુલ 

૧ નાયબ ઈજનેર ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૨૦ 

૨ નાયબ ઈજનેર 
(આર.ઈ.) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૩ 

૩ જુનીયર ઈજનેર ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૪૧ 

૪ જુનીયર ઈજનેર 
(આર.ઈ.) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૩ 

૫ નાયબ અસ્ધક્ષક 
(ડહસાબ) 

૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ ૯ 

૬ સીનીયર આસીથટન્દ્ટ ૩ ૩ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૩ ૨ ૫૦ 

૭ જુનીયર આસીથટન્દ્ટ ૧૧ ૧૧ ૭ ૧૦ ૧૧ ૯ ૭ ૯ ૯ ૧૨ ૮ ૮ ૭ ૮ ૮ ૧૦ ૯ ૮ ૧૧ ૬ ૧૭૯ 

૮ જુનીયર આસીથટન્દ્ટ 
(આર.ઈ.) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૯ લાઈન ઈન્દ્સપેક્ટર ૨ ૨ ૧ ૧ ૨ ૧ ૧ ૧ ૧ ૩ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૨ ૧ ૨ ૧ ૧ ૨૭ 

૧૦ લાઈનમેન ૭ ૮ ૩ ૩ ૬ ૭ ૪ ૪ ૩ ૫ ૩ ૩ ૩ ૧ ૧ ૩ ૫ ૭ ૪ ૩ ૮૩ 

૧૧ આસીથટન્દ્ટ 
લાઈનમેન 

૬ ૫ ૩ ૪ ૪ ૫ ૫ ૬ ૩ ૪ ૭ ૫ ૯ ૪ ૪ ૩ ૫ ૬ ૪ ૬ ૯૮ 

૧૨ ઈલેકટર ીકલ 
આસીથટન્દ્ટ  

૧૫ ૧૬ ૬ ૧૫ ૧૨ ૧૩ ૧૨ ૧૯ ૯ ૧૦ ૧૪ ૯ ૧૭ ૧૧ ૧૧ ૭ ૧૮ ૧૩ ૧૫ ૧૨ ૨૫૪ 

૧૩ ઈલેકટર ીકલ 
આસીથટન્દ્ટ  

(આર.ઈ.) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ 

૧૪ પટાવાળા ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૨૦ 

૧૫ વોચમેન ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ ૮ 

૧૬ કામદાર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૧૭ પાટગ  ટાઈમ કામદાર ૦ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦ 

૧૮ વ્હીકલ ડર ાઈવર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

િુલ ૪૯ ૫૧ ૨૭ ૪૨ ૪૪ ૪૮ ૩૮ ૪૮ ૩૨ ૪૧ ૪૧ ૩૩ ૪૫ ૩૧ ૩૩ ૩૪ ૪૭ ૪૬ ૪૫ ૩૫ ૮૧૦ 
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પત્રિ-િ 

ક્રમ નાં. સાંિગગનુાં નામ માંજુર 
જગ્યા 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી જગ્યા 

૧ નાયબ ઈજનેર ૨૩ ૨૨ ૧ 

૨ જુનીયર ઈજનેર ૪૪ ૪૩ ૧ 

૩ નાયબ અસ્ધક્ષક (ડહસાબી) ૯ ૬ ૩ 

૪ સીનીયર આસીથટન્દ્ટ ૫૦ ૪૭ ૩ 

૫ જુનીયર આસીથટન્દ્ટ ૧૮૦ ૧૬૦ ૨૦ 

૬ લાઈન ઈન્દ્સપેક્ટર ૨૭ ૨૭ ૦ 

૭ લાઈનમેન ૮૩ ૮૧ ૨ 

૮ આસીથટન્દ્ટ લાઈનમેન ૯૮ ૯૦ ૮ 

૯ ઈલેક્ટર ીકલ આસીથટન્દ્ટ ૨૫૬ ૨૪૦ ૧૬ 

૧૦ પટાવાળા ૨૦ ૨૦ ૦ 

૧૧ વોચમેન ૮ ૧ ૭ 

૧૨ કામદાર ૧ ૦ ૧ 

૧૩ પાટગ  ટાઈમ કામદાર ૧૦ ૦ ૧૦ 

૧૪ વ્હીકલ ડર ાઈવર ૧ ૦ ૧ 

િુલ ૮૧૦ ૭૩૭ ૭૩ 

------- 

૨૧૭ 
િચ્છ વજલ્લામાાં નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો માંજૂર િરિા બાબત 

* ૧૭૨૫૧ ડૉ. નીમાબેન આચાયગ (ભૂજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કચ્છ સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર કરવા 
આવેલ છે. 

  (૧) ૦૩ (ત્રણ). 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને  

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૬૭ 

મુંજૂર ૬૭ 

ઘટ ૦૦  
 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 
છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૧૮ 
સુરત વજલ્લાના જહાાંગીરપુરા િરીયાિ નિીપારડી રોડને પહોળો િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૧૨ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારર્ામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લાના 

જહાુંર્ીરપુરા વરીયાવ નવીપારડી રોડને પહોળો કરવાનુું કામ 
મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧), (૨) અને  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ રથતાની 

જરૂરીયાત વાળી ૧૧.૮૨૫ સ્ક.મી. લુંબાઈમાું રથતાને છ માર્ીય 
કરવા માટે રૂા.૯૯૪.૦૦ લાખની મુંજુરી આપેલ છે.  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ કેટલી રકમની 
મુંજૂરી મળેલ છે, અને 

 

 (૩) આ રથતાને કેટલો પહોળો કરવામાું આવનાર છે?  
--------- 
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૨૧૯ 
જી.એસ.ટી.ની િળતર પેટે રિમ 

* ૧૭૧૩૭ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી  (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 જી.એસ.ટી.ના અમલીકરણ દરસ્મયાનના પ્રિમ વર્ગ એટલે 
કે, તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૯ સુધીમાું વળતર પેટે કેટલી રકમ 
મળેલ છે? 

   રૂ.૪૪૫૧ કરોડ 

--------- 

૨૨૦ 
પાલનપુર સીિીલ હોપપીટલમાાં સુવિધાનો અભાિ 

* ૧૮૯૮૪ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાલનપુર ખાતેની સીવીલ હોથપીટલમાું  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગિી ર્ુંભીર 
સ્બમારીઓમાું સુસ્વધાના અભાવે સપગદુંશના ઈન્દ્જકે્સનના 

અભાવે સોનોગ્રાફી અને બ્લડની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ ન હોવાને 
કારણે દદીઓને દાખલ કરવાનો ઈન્દ્કાર કરવામાું આવે છે તે 
ર્ુંભીર ફડરયાદિી રાજ્ય સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અને  

  (૧) ર્ુંભીર સ્બમારીઓમાું સુસ્વધાઓના અભાવે, 
સપગદુંશના ઈન્દ્જકે્શનના અભાવે કે સોનોગ્રાફી અને બ્લડબેંકની 
સુસ્વધાના અભાવે કોઈ દદીને દાખલ કરવાનો ઈન્દ્કાર કરવાની 

ફરીયાદ મળેલ નિી. 

 (૨) જો હા, તો ઉપરોક્ત ર્ુંભીર ફરીયાદો દૂર કરવા 
સરકારે શી કાયગવાહી કરી? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૨૧ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં મોટા, નાના અને મધ્યમ ચેિડેમો બનાિિા બાબત 

* ૧૮૯૭૧ શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાુંર્) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડાુંર્ સ્જલ્લામાું 

તાલુકાવાર કેટલા મોટા, મધ્યમ અને નાના ચેકડેમો આવેલા 
છે, 

  (૧) તાલુકાવાર નીચે મુજબ કુલ ૧૯૭૬ ચેકડેમો 

બનાવવામાું આવ્યા. 

ચેિડેમનો 
પ્રિાર 

તાલુિાિાર સાંખ્યા િુલ 

આહિા િધઈ સુબીર 

મોટા ૪૬ ૨૫ ૩૦ ૧૦૧ 

મધ્યમ ૧૧૦ ૧૦૪ ૬૮ ૨૮૨ 

નાના ૬૮૫ ૬૩૫ ૨૭૩ ૧૫૯૩ 

િુલ ૮૪૧ ૭૬૪ ૩૭૧ ૧૯૭૬ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા ચેકડેમોમાુંિી સ્સુંચાઈ 
માટે પાણી પુરૂ પાડવામાું આવે છે, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કોઈપણ ચેકડેમો માુંિી પ્રત્યક્ષ રીતે 
સ્સુંચાઈ માટે પાણી પૂરૂ પાડવામાું આવતુું નિી, પરુંતુ પાણીની 
ઉપલબ્ધતાના આધારે ખેડૂતો દ્વારા પરોક્ષ રીતે સ્સુંચાઈનો લાભ 
લેવામાું આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત ચેકડેમો પૈકી કેટલા ચેકડેમો છેલ્લા બે વર્ગમાું 
નવા બનાવવામાું આવ્યા? 

  (૩) ઉક્ત ચેકડેમો પૈકી ૩૯ (ઓર્ણચાલીસ) ચેકડેમો 
છેલ્લા બે વર્ગમાું નવા બનાવવામાું આવ્યા. 

--------- 
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૨૨૨ 
રાજ્યમાાં િાયગરત મેડીિલ િોલેજો 

* ૧૭૨૧૪ શ્રી વપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાું કેટલી 
મેડીકલ કોલેજો કાયગરત છે, 

  (૧) ૨૯  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલી નવી મેડીકલ 
કોલેજોની મુંજૂરી આપવામાું આવી, અને 

  (૨) ૦૫ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મેડીકલ કોલેજોમાું છેલ્લા બે વર્ગમાું 
થનાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાું વધારો િયો? 

  (૩) ૯૭૦ 

--------- 

૨૨૩ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં રપતાઓને રીિારપેટ/રીસરિેસ િરિા બાબત 

* ૧૮૮૪૩ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (ડદયોદર) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
બનાસકાુંઠા અને કચ્છ સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કેટલા કાચા 
રથતાઓને ડામર સપાટીના બનાવવા અને કેટલા રથતાઓને 
રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની માુંર્ણીઓ પડતર છે, અને 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું બનાસકાુંઠા અને 
કચ્છ સ્જલ્લાના રૂ.૨૪,૮૦૫.૯૭ લાખ રકમના કુલ-૧૫૬ કામો 
મુંજૂર કયાગ બાદ તાલુકાવાર પડતર માુંર્ણીઓ નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો તાલુિો િાચાથી 
ડામર 

રીિારપેટ/રીસરિેસ 

બનાસકાુંઠા 

 

વાવ ૪૩ - 

ભાભર ૧૨ - 

સુઈર્ામ ૧૧૫ - 

પાલનપુર ૪૧ ૪ 

દાુંતા ૫૬ ૧ 

અમીરર્ઢ ૧૩ - 

વડર્ામ ૪૩ - 

ધાનેરા ૧૯ - 

દાુંતીવાડા ૧૨ - 

ડદયોદર ૧૮૩ - 

લાખણી ૪૬ - 

ડીસા ૨૩ - 

કાુંકરેજ ૧૬૧ ૩ 

િરાદ ૫૪ - 

કચ્છ 

અુંજાર ૨૦ ૬ 

અબડાસા ૧૫ ૮ 

ર્ાુંધીધામ ૦ ૧ 

નખત્રાણા ૫ ૩ 

ભચાઉ ૧૨ ૪ 

ભુજ ૪૯ ૬ 

માુંડવી ૬૭ ૧૫ 

મુન્દ્રા ૨૧ ૪ 

રાપર ૬૩ ૨ 

લખપત ૧૩ ૫ 
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 (૨) ઉક્ત બાકી રથતાઓ ડામર સપાટીના બને તે માટે 

શી કાયગવાહી કરવામાું આવી? 

  (૨) છેલ્લે ડામર કામ કયાગના વર્ગની સાિે સાિે રથતાની 

સપાટી, ટર ાડફકનુું ભારણ, ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત જવેી તાુંસ્ત્રક 
જરૂરીયાત અને નાણાુંકીય ઉપલબ્ધતાને પણ ધ્યાને લઈ 
સ્વચારણા કરવામાું આવશે. 

--------- 

૨૨૪ 
રાજ્યમાાં િાયગરત મેડીિલ િોલેજો 

* ૧૭૨૧૩ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાણ (દહેર્ામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાું કેટલી 

મેડીકલ કોલેજો કાયગરત છે, 

  (૧) ૨૯  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલી નવી મેડીકલ 
કોલેજોની મુંજૂરી આપવામાું આવી, અને 

  (૨) ૦૫ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મેડીકલ કોલેજોમાું છેલ્લા બે વર્ગમાું 
થનાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાું વધારો િયો? 

  (૩) ૯૭૦ 

--------- 

૨૨૫ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં ચેિડેમો, તળાિો ઉંડા િરિા બાબત 

* ૧૮૪૨૧ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા  (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા ત્રણ 
વર્ગમાું છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાું વર્ગવાર, તાલુકાવાર કેટલા 
ચેકડેમો, તળાવો ઊંડા કરવા માટેની કેટલી માુંર્ણીઓ 
સરકારને મળી, 

  (૧)  
અ.નાં. િષગિાર તાલુિાિાર ચેિડેમ 

કડસીલ્ટીંગના 
િામોની 

માાંગણીઓ 

તળાિો ઉંડા 
િરિાની 

માાંગણીઓ 

૧ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૬ િી  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૭ 

બોડેલી ૦૦ ૦૩ 

૨ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

છોટા ઉદેપુર ૦૦ ૧૪ 

જતેપુર પાવી ૦૦ ૧૨ 

કવાુંટ ૦૦ ૦૩ 

બોડેલી ૦૦ ૦૮ 

૩ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

નસવાડી ૦૦ ૦૨ 

જતેપુર પાવી ૦૦ ૦૩ 

કવાુંટ ૦૦ ૦૧ 

બોડેલી ૦૦ ૦૬ 

સુંખેડા ૦૦ ૦૧ 
 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમના તાલુકાવાર 
કેટલા કામો મુંજૂર કરવામાું આવ્યા, 

  (૨) ચેકડેમની કોઈ માુંર્ણી મળેલ નિી. 

અ.નાં. િષગિાર તાલુિાિાર સાંખ્યા અાંદાજીત રિમ 
(રૂ.લાખમાાં) 

૧ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૬ િી  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૭ 

બોડેલી ૦૩ ૨૦.૬૫ 

૨ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

છોટા ઉદેપુર ૦૭ ૧૭.૪૦ 

જતેપુર પાવી ૦૮ ૩૨.૮૬ 

બોડેલી ૦૨ ૦.૭૫ 

૩ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

છોટા ઉદેપુર ૦૩ ૦૪.૦૪ 

નસવાડી ૦૨ ૦૫.૪૮ 

જતેપુર પાવી ૦૩ ૦૮.૨૨ 

કવાુંટ ૦૧ ૦૧.૦૫ 

બોડેલી ૦૬ ૧૩.૪૬ 

સુંખેડા ૦૧ ૦૨.૭૪  

 (૩) ઉક્ત મુંજૂર કામો પૈકી કેટલા કામો પૂણગ િયા અને 
કેટલી રકમના કેટલા કામો બાકી છે, અને 

  (૩) ચેકડેમની કોઈ માુંર્ણી મળેલ નિી અને ૩૬ 
(છત્રીસ) તળાવોના કામો પૂણગ િયેલ છે. 
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 (૪)  પૂણગ િયેલ કામો પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચગ 

િયો? 

  (૪)  

અ.નાં. િષગિાર તાલુિાિાર સાંખ્યા થયેલ ખચગ 
(રૂ.લાખમાાં) 

૧ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૬ િી  

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૭ 

બોડેલી ૦૩ ૯.૪૦ 

િુલ ૦૩ ૯.૪૦ 

૧ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

છોટા ઉદેપુર ૦૭ ૬.૮૩ 

જતેપુર પાવી ૦૮ ૧૯.૧૧ 

બોડેલી ૦૨ ૦૦ 

િુલ ૧૭ ૨૫.૯૪ 

૩ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

નસવાડી ૦૨ ૨.૩૪ 

કવાુંટ ૦૧ ૦.૫૯ 

છોટા ઉદેપુર ૦૩ સદર તળાવોની 

કામર્ીરી સુજલામ 
સુફલામ જળ 
અસ્ભયાન અુંતર્ગત 
થવૈસ્છક સુંથિાઓ 
દ્વારા કરવામાું 
આવેલ હોવાિી 
કોઈ ચુકવણું િયલે 
નિી. 

બોડેલી ૦૬ 

પાવી જતેપુર ૦૩ 

સુંખેડા ૦૧ 

િુલ ૧૬ ૨.૯૩ 

 એિાંદરે િુલ ૧ થી૩ ૩૬ ૩૮.૨૭  
--------- 

૨૨૬ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લાના નેનાિા ગામના તળાિો ભરિા બાબત 

* ૧૮૬૫૩ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાુંઠા 
સ્જલ્લામાું ધાનેરા તાલુકાના નેનાવા ર્ામના કયા તળાવો 
સુજલામ સુફલામ નહેરમાુંિી ભરવામાું આવે છે, 

  (૧) સુજલામ સુફલામ નહેરિી નેનાવા ર્ામના તળાવોનુું 
જોડવાનુું આયોજન િયેલ ન હોઈ  પાણી ભરવાનો પ્રશ્ન 
ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કયા તળાવો સુજલામ સુફલામ 
નહેરમાુંિી ભરવાના બાકી છે, 

  (૨), (૩) અને (૪) જવાબ-૧ ની સ્વર્તના અનુસુંધાને 
પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બાકી તળાવો કયાું સુધી ભરવામાું 
આવશ,ે અને 

   

 (૪) તે અન્દ્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર 
કેટલો ખચગ કરવામાું આવ્યો? 

  

--------- 

૨૨૭ 
િડોદરા વજલ્લામાાં ઝૂાંપડા વિજળીિરણ યોજના અાંતગગત ઘર િપરાશ વિજ જોડાણો 

* ૧૮૮૦૦ શ્રી િેતનભાઈ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા સ્જલ્લામાું છેલ્લા બે 
નાણાુંકીય વર્ગમાું ઝૂુંપડા વીજળીકરણ યોજના અુંતર્ગત કુલ 
કેટલા લાભાિીઓને વીજ જોડાણ આપવામાું આવ્યા, અને તે 
માટે કુલ કેટલો ખચગ િયો? 

 વડોદરા સ્જલ્લામાું છેલ્લા બે નાણાુંકીય વર્ગ દરમ્યાન આ યોજના 
અુંતર્ગત ૪૩૦૫ લાભાિીઓને વીજ જોડાણ આપવામાું આવ્યા 
અને તે માટે રૂ.૩૩૯.૦૭ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 

--------- 
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૨૨૮ 
યુ. એન. મહેતા ઈવન્દ્પટટ્યુટ ઓિ િાકડગયોલોજી એન્દ્ડ રીસચગ, અમદાિાદને િાળિેલ ગ્રાન્દ્ટ 

* ૧૭૨૧૮ શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ સુખડીઆ (સયાજીર્ુંજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ યુ. એન. મહેતા 
ઈન્દ્થટીટ્યુટ ઓફ કાડીયોલોજી એન્દ્ડ રીસચગ, અમદાવાદને સને 
૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ગમાું રાજ્ય સરકાર ધ્વારા 
કુલ કેટલી ગ્રાન્દ્ટ ફાળવવામાું આવી, અને કેટલો ખચગ િયો? 

    

ક્રમ િષગ િાળિેલ ગ્રાન્દ્ટ 
(રૂ.િરોડમાાં) 

ખચગ 
(રૂ.િરોડમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૧૭.૨૨ ૨૭૮.૬૪ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫૦૬.૬૭ ૪૮૮.૯૧ 

િુલ ૮૨૩.૮૯ ૭૬૭.૫૫ 
 

--------- 

૨૨૯ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ માંજૂર િરેલ દાિા 

* ૧૭૨૨૩ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ દસ્ક્ષણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજકોટ સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું મુખ્યમુંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ 
કેટલા લાભાિી દાવાઓ મુંજૂર કરવામાું આવ્યા છે, અને 

  (૧) ૧૭,૩૦૦ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મુંજૂર કરવામાું આવેલ દાવા માટે 

કુલ કેટલી રકમ મુંજૂર કરવામાું આવી છે? 

  (૨) રૂ. ૧૫,૬૨,૯૩,૬૭૬/- 

--------- 

૨૩૦ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં નિીન ઉદ્દિહન વસાંચાઈ યોજના 

* ૧૮૬૦૬ શ્રી જઠેાભાઈ ભરિાડ (શહેરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પુંચમહાલ 
સ્જલ્લામાું છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલી નવી ઉદ્દવહન સ્સુંચાઈ યોજના 
માટે માુંર્ણીઓ મળી, 

  (૧) ૭૫ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી 
માુંર્ણીઓ મુંજૂર કરી, અને 

  (૨) કુલ ૭૫ માુંર્ણીઓ પૈકી તાુંસ્ત્રક રીતે શક્ય જણાયેલ 
શહેરા તાલુકાની ૨૩, હાલોલ તાલુકાની ૦૩, ર્ોધરા તાલુકાની 
૨૨, મોરવા (હ) તાલુકાની ૧૪ અને કાલોલ તાલુકાની ૦૧ 
મળી કુલ ૬૩ યોજનાઓ મુંજૂરીની કાયગવાહી હેઠળ છે. 

 (૩) નામુંજૂર માુંર્ણીઓના મુખ્ય કારણો શાું છે?   (૩) ૧૨ યોજના તાુંસ્ત્રક રીતે શક્ય જણાયેલ નિી. 
--------- 

૨૩૧ 
ખેડા વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્દ્રોના નબળા અને જજગકરત મિાનો 

* ૧૮૯૨૭ શ્રી િાવન્દ્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લામાું 
તાલુકાવાર કેટલા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો, સામુડહક આરોગ્ય 
કેન્દ્રો અને સબ સેન્દ્ટરોના મકાનો નબળા કે જજગડરત હાલતમાું 
છે, 

  (૧) ૦ (શૂન્દ્ય) 
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 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા 

આરોગ્ય કેન્દ્રોની મરામત કરવા કેટલી રકમનો ખચગ કરવામાું 
આવ્યો અને કેટલા નવા બનાવવામાું આવ્યા, અને 

  (૨) ૦ (શૂન્દ્ય) 

 (૩) બાકી કેન્દ્રોના મકાનો ક્યાું સુધીમાું નવા 
બનાવવામાું આવશે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૩૨ 
િચ્છમાાં નમગદાનુાં પાણી પહોંચાડિા બાબત 

* ૧૯૦૮૬ શ્રી અમીત ચાિડા (આુંકલાવ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમગદાના ૩ 
સ્મસ્લયન એકર ફીટ પુરના પાણીમાુંિી ૧ સ્મસ્લયન એકર ફુટ 
પાણી કચ્છમાું પહોંચાડવાની જવાબદારી જળસુંપસ્િ પ્રભાર્ને 
સોંપાઇ હોવાની હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્વભાર્ને આ 
જવાબદારી કઇ તારીખે ક્યા ઠરાવ અન્દ્વયે સોંપવામાું આવી, 
અને 

  (૨) ઠરાવ િમાુંકઃ પરસ/૨૦૦૩/એમ/૧૦૫(૨૩)/ 
ક-૨, તા.૨૬-૦૬-૨૦૦૬ વાળા ઠરાવિી 

 (૩) કચ્છ માટે ૧ સ્મસ્લયન એકર ફીટ પાણી પહોંચાડવા 
માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર કેટલો ખચગ િયો? 

  (૩)  

અ.નાં. િષગ થયેલ ખચગ રૂ. લાખમાાં 

૧. ૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 

૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૨૧૧.૦૦ 

૨. ૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 
૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૧૯૨.૭૪ 

 

--------- 

૨૩૩ 
મોરબી વજલ્લામાાં નમગદા નહેરની િામગીરી 

* ૧૮૮૮૫ શ્રી મહમદર્જિીદ પીરઝાદા (વાુંકાનેર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી સ્જલ્લામાું 

નમગદા નહેરની કયા પ્રકારની કેટલા કી.મી.ની નેટવકગની 
કામર્ીરી કરવાની બાકી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી સ્જલ્લામાું 

નમગદા નહેરના નેટવકગની નીચે મુજબની કામર્ીરી બાકી છે. 

નહેરનો પ્રિાર નહેરની બાિી રહેલ 
લાંબાઈ (િી.મી.) 

શાખા નહેર પૂણગ 

સ્વશાખા નહેર ૨૦.૫૬૪ 

પ્રશાખા નહેરો (માઈનોર) ૨૭૧.૪૫૪ 

પ્રપ્રશાખા નહેરો (સબ માઈનોર) ૧૨૪૫.૪૬ 

કુલ બાકી રહેતી લુંબાઈ ૧૫૪૭.૮૬ 
 

 (૨) આ બાકી નહેરોનુું કામ ક્યાું સુધીમાું પૂણગ કરવામાું 
આવશ?ે 

  (૨) મોરબી સ્જલ્લામાું સ્વશાખા/પ્રશાખા નહેરના બાકી 
કામો નવો જમીન સુંપાદન ધારો, જમીન સુંપાદનના પ્રશ્નો, 
રેલ્વે યુટીલીટી િોસીંર્, ખેડૂતોનો સ્વરોધ જવેા કારણોિી છે. જ ે
પ્રશ્નો હલ કરી શક્ય તેટલી વહેલી તકે બાકી કામો પૂણગ કરવાનુું 
આયોજન છે. 
પ્રપ્રશાખાનાું બાકી રહેલ કામો માઈનોરનાું કામો પૂણગ કરી વહેલી 
તકે પૂણગ કરવાનુું આયોજન છે. 

--------- 
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૨૩૪ 
િીજ મથિો માટે િોલસાના જથ્થાની જરૂરીયાત 

* ૧૮૮૭૬ શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેન્દ્ર 
સરકાર દ્વારા કોલસા આધારીત વીજ મિકો માટે કોલસાના 
જથ્િાની કેટલી જરૂરીયાત સામે કેટલો જથ્િો ફાળવવામાું 
આવ્યો? 

      તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું રાજ્ય 
સરકાર હથતકની વીજ ઉત્પાદન કુંપની, રુ્જરાત થટેટ 
ઇલેક્ટર ીસીટી કોપોરેશન સ્લ. સુંચાસ્લત કોલસા આધાડરત વીજ 
મિકો માટે કોલસાના જથ્િાની જરૂરીયાત તિા તેની સામે કેન્દ્ર 
સરકાર દ્વારા ફાળવવામાું આવેલ કોલસાના જથ્િાની સ્વર્તો 
નીચે મુજબ છે. 

(કોલસોઃ લાખ મેટર ીક ટન) 

િષગ િોલસાના જથ્થાની 
જરૂકરયાત 

િીજ મથિ પર મેળિેલ 
િોલસાનો જથ્થો 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૨૧.૮૩ ૧૦૦.૪૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૫૬.૦૮ ૧૧૪.૧૨ 

િુલ ૨૭૭.૯૧ ૨૧૪.૫૩ 
 

--------- 

૨૩૫ 
નિસારી વજલ્લાના િાાંસદા-િાાંસીયાતળાિ-બોરીયાાંછ-િણધા રોડને પહોળો િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૦૫ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી 
સ્જલ્લાના વાુંસદા તાલુકાના વાુંસદા-વાુંસીયાતળાવ-
બોરીયાુંછ-કણધા રોડને પહોળો કરવાનુું કામ મુંજૂર િયેલ છે કે 
કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 
આપવામાું આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂા. ૭૫૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) આ કામ કયા તબકે્ક છે?   (૩) ટેન્દ્ડર મુંજૂરી હેઠળ. 

--------- 

૨૩૬ 
ઓલપાડ અપનાદ માંરોઈ  રપતાને પહોળો િરિા બાબત 

* ૧૭૩૦૯ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાું 
ઓલપાડ અથનાદ મુંરોઈ રથતાને પહોળો કરવાનુું કામ મુંજૂર 
િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ કામની અુંદાસ્જત રકમ કેટલી છે, 
અને 

  (૨) રૂા. ૧૨૦૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ કયા તબકે્ક છે?   (૩) પ્રર્સ્તમાું. 

--------- 
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૨૩૭ 
ર્જમનગર વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્બ્યલુન્દ્સ િાળિિા બાબત 

* ૧૭૧૯૬ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનર્ર ગ્રામ્ય) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્ય સરકારે જામનર્ર સ્જલ્લામાું  
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ 
ફાળવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૫ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાું આવેલ છે? 

  (૨) ૫૨,૬૧૯ 

--------- 

૨૩૮ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લાના રોડને રીસિેસીંગની િામગીરી 

* ૧૭૨૯૪ શ્રી કહતુ િનોકડયા (ઈડર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાુંઠા 
સ્જલ્લાના ઈડર તાલુકાના ઓડા લીલાપુર દેશોતર રોડને 
રીસરફેસીંર્ કરવાનુું આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી લુંબાઈ માટે કેટલી 
રકમ મુંજૂર કરવામાું આવી? 

  (૨) ૪.૫૦ કી.મી., રૂા.૧૯૪.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૩૯ 
નિસારી અને િલસાડ વજલ્લામાાં રપતાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૧૮૯૫૮ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાુંસદા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
નવસારી અને વલસાડ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા રથતાઓને 
કેટલા ખચે ડામર સપાટીના બનાવવા માટે જોબ નુંબર 
આપવામાું આવ્યા, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું નવસારી અને 
વલસાડ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર ડામર સપાટીના બનાવવા માટે 
મળેલ મુંજૂરીની સ્વર્ત. 

વજલ્લો તાલુિો રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજૂર રિમ 
રૂા. લાખમાાં 

નવસારી નવસારી ૨૧ ૧૦૦૪.૫૦ 

જલાલપોર ૩૦ ૧૫૭૨.૫૦ 

ર્ણદેવી ૫૪ ૧૬૨૧.૬૦ 

ચીખલી ૪૬ ૧૮૪૧.૩૦ 

ખેરર્ામ ૨૨ ૬૮૮.૯૦ 

વાુંસદા ૨૭ ૧૨૬૭.૭૦ 

ઉમરર્ામ ૩૦ ૧૨૦૩.૧૦ 

વલસાડ ધરમપુર ૫ ૪૪૪.૦૦ 

કપરાડા ૧૮ ૧૩૫૦.૦૦ 

પારડી ૪ ૩૫.૦૦ 

વાપી ૭ ૪૧૧.૧૦ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા રથતાના 

કામ શરૂ કરવામાું આવ્યા, કેટલા રથતાના કામ પૂણગ િયા, અને 

  (૨)  

વજલ્લો ઉક્લત વપથવતએ શરૂ 
થયેલ િામોની સાંખ્યા 

ઉક્લત વપથવતએ પુણગ 
થયેલ િામોની સાંખ્યા 

નવસારી ૧૬૮ ૯૮ 

વલસાડ ૪૮ ૪૬  
 (૩) બાકી રહેલ રથતાનુું કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ 
કરવાનુું આયોજન છે? 

  (૩) પ્રર્સ્ત હેઠળના ૭૨ રથતાના કામો તિા વહીવટી 
પ્રડિયા હેઠળના ૪૮ કામો ટેન્દ્ડર પ્રડિયા પુણગ કરી બનતી 
ત્વરાએ. 

--------- 

૨૪૦ 
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો 

* ૧૮૯૧૨ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર ભાવનર્ર અને બોટાદ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 
જજગરીત વીજ વાયરો બદલવામાું આવ્યા,  

  (૧) અને (૨)  છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર, તાલુકાવાર 
બદલવામાું આવેલ વીજ વાયરો તેમજ બદલવાના બાકી વીજ 
વાયરોની સ્વર્તો પત્રિ-૧ મુજબ છે.  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો 
તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત બાકી જજગરીત વીજ વાયરો ક્યાું સુધી 
બદલવામાું આવશે? 

  (૩) જજગરીત વીજ વાયર બદલવાની બાકી રહેતી કામર્ીરી 
બનતી ત્વરાએ પૂણગ કરવામાું આવશે. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લો તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સધુીમાાં 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સધુીમાાં 

બદલિાના બાિી જજગરીત િાયર 
(િી.મી.માાં) 

ભાવનર્ર ઉમરાળા ૬૧.૩૦ ૬૧.૬૪ ૧.૩૦ 

ર્ારીયાધાર ૨૨૫.૦૩ ૩૭૦.૯૫ ૧૯૫.૩૫ 

ઘોઘા ૫૮.૮૧ ૧૬૬.૩૫ ૧૦૪.૦૫ 

જસેર ૮૧.૨૨ ૬૨.૬૨ ૧૨૮.૪૩ 

તળાજા ૨૦૩.૬૭ ૨૯૪.૫૧ ૪૦૯.૫૪ 

પાસ્લતાણા ૩૩૬.૧૦ ૨૨૭.૮૫ ૧૩૭.૩૬ 

ભાવનર્ર ૯૬.૫૨ ૧૩૪.૪૬ ૩૦.૦૦ 

મહુવા ૧૪૧.૨૭ ૭૬૬.૭૫ ૧૯૦.૪૩ 

વલ્લભીપુર ૮૧.૭૦ ૧૬૫.૭૫ ૦.૩૧ 

સ્સહોર ૨૪૮.૬૯ ૩૫૭.૪૭ ૨૯૨.૭૪ 

બોટાદ ર્ઢડા ૨૬૫.૮૮ ૧૮૮.૮૩ ૨૬૪.૭૦ 

બરવાળા ૫.૭૦ ૪૨.૫૦ ૪૦.૦૦ 

બોટાદ ૧૩૯.૬૯ ૯૬.૧૭ ૯૭.૨૦ 

રાણપુર ૪૦.૯૫ ૨૨.૧૮ ૪૨.૦૦ 

--------- 

૨૪૧ 
િલ્પસર યોજનાની િામગીરી 

* ૧૮૬૬૫ શ્રી જ.ે િી. િાિડીયા (ધારી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (કલ્પસર) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કલ્પસર 

યોજનાની કામર્ીરી કયા તબકે્ક છે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કલ્પસર યોજના 
અુંતર્ગત સમુરશાસ્ત્ર અને પયાગવરણીય સુંબુંસ્ધત સ્વસ્વદ્ય 
અભ્યાસો ઉપરાુંત કલ્પસર ડેમ બનાવવા માટેના સુંલગ્ન 
પાસાઓ તિા તેની અસરો સડહતના સ્વસ્વધ અભ્યાસો હાિ 
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ધરવામાું આવેલ છે. કલ્પસર યોજનાના શક્યતાદશી અહેવાલ 

તૈયાર કરવાની કામર્ીરી પૈકી કુલ ૨૫ અભ્યાસો પૂણગ િયેલ 
છે, જ્યારે ૦૮ અભ્યાસો પ્રર્સ્ત હેઠળ છે. 

 (૨) ઉક્ત યોજના ક્યારે શરૂ કરવામાું આવેલ,    (૨) ઉક્ત યોજના શરૂ કરવા અર્ાઉ તા.૨૨-૦૧-
૨૦૦૩ના રોજ સરકારશ્રીએ રૂ.૮૪ કરોડની વહીવટી મજૂરી 
આપેલી હતી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત યોજના પાછળ છેલ્લા બે 
વર્ગમાું વર્ગવાર કેટલો ખચગ કરવામાું આવ્યો, અને  

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ, કલ્પસર યોજના માટે તા.૩૧-
૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર િયેલ ખચગની 
સ્વર્તો નીચે મુજબ છે. 

નાં. િષગ રૂ. લાખમાાં 

૧. ૨૦૧૭-૧૮ ૩૫૯૦.૯૫ 

૨. ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૩૬.૦૨ 

૩. ૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સુધી) 

૫૬.૦૪ 

િુલ ખચગ રૂ. લાખમાાં ૫૬૮૩.૦૧ 

  
 (૪) ઉક્ત યોજના ક્યાું સુધીમાું પૂણગ કરવામાું આવશ.ે   (૪) કલ્પસર યોજનાનો શક્યતાદશી અહેવાલ પૂણગ િયા 

પછી સદર અહેવાલ અુંતર્ગત સક્ષમ કક્ષાએિી તેમજ 
રાજ્ય/કેન્દ્ર સરકારશ્રી પાસેિી મેળવવાની િતી યોજના 
સુંબુંસ્ધત તમામ મુંજૂરીઓ મળે્યિી, આ યોજનાનુું સ્નમાગણ કાયગ 

શક્ય તેટલુ જલ્દી પૂણગ કરવાનુું આયોજન છે.  
--------- 
૨૪૨ 

અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં રપતાઓને રીિારપેટ/રીસરિેસ િરિા બાબત 

* ૧૮૮૬૪ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (સ્વરમર્ામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
અમદાવાદ અને ર્ાુંધીનર્ર સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કેટલા કાચા 
રથતાઓને ડામર સપાટીના બનાવવા અને કેટલા રથતાઓને 

રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની માુંર્ણીઓ પડતર છે, અને 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું અમદાવાદ અને 
ર્ાુંધીનર્ર સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કાચા રથતાઓને ડામર સપાટી 
બનાવવા અને રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની માુંર્ણી નીચે 

મુજબ છે. 

વજલ્લો તાલુિો િાચા થી ડામર રીિારપેટ/ 
રીસરિેસ 

 દશિોઈ ૪૬ - 

 સાણુંદ ૧૯ ૪ 

અમદાવાદ સ્વરમર્ામ ૨૧ ૧ 

 દેત્રોજ ૮ - 

 માુંડલ ૯ - 

 ધોળકા ૬ - 

 બાવળા ૧૨ - 

 ધુંધકુા ૨ ૧ 

 ધોલેરા - ૧ 

 દહેર્ામ ૨૮ ૧ 

ર્ાુંધીનર્ર ર્ાુંધીનર્ર ૩૮ ૨ 

 કલોલ ૩૮ ૨ 

 માણસા ૫૩ ૨૦ 
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 (૨) ઉક્ત બાકી રથતાઓ ડામર સપાટીના બને તે માટે 

શી કાયગવાહી કરવામાું આવી ?  
  (૨) છેલ્લ ે ડામર કામ કયાગના વર્ગની સાિે સાિે રથતાની 

સપાટી, ટર ાડફકનુું ભારણ, ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત જવેી તાુંસ્ત્રક 
જરૂડરયાત અને નાણાુંકીય ઉપલબ્ધતાને પણ ધ્યાને લઇ 
સ્વચારણાું કરવામાું આવશે. 

--------- 

૨૪૩ 
દાહોદ વજલ્લામાાં નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો માંજૂર િરિા બાબત 

* ૧૭૨૪૪ શ્રી રમેશભાઇ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દાહોદ સ્જલ્લામાું તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર 
કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) ૦૮ (આઠ) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૯૭ 

મુંજૂર ૯૭ 

ઘટ ૦૦  
 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 
છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૪૪ 
બગોદરા ધોળિા રવસિપુરા રોડને ચારમાગીય િરિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૩૫૭ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના બર્ોદરા ધોળકા રસ્સકપુરા રોડની બર્ોદરા-ધોળકા 
લુંબાઈમાું ચારમાર્ીય કરવાનુું આયોજન છે, અને 

  (૧) હા, જી  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ માટે કેટલી રકમ 
મુંજૂર કરવામાું આવી છે અને ઉક્ત કામ કયા તબકે્ક છે? 

  (૨) રૂ.૫૧૭૫.૦૦ લાખ. ટેન્દ્ડર તબકે્ક.  

--------- 

૨૪૫ 
સુરતમાાં સરિારી મેકડિલ િોલેજોનુાં માંજૂર મહેિમ  

* ૧૮૯૪૮ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માડવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી મડડકલ 
કોલેજ, સુરતમાું સુંવર્ગવાર મુંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલુું છે, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી 
મેડડકલ કોલેજ, સુરતમાું સુંવર્ગવાર મુંજૂર અને ભરેલ 
જગ્યાઓની સ્વર્ત નીચે મુજબ છે.  

સાંિગગ માંજૂર ભરેલી 

વર્ગ-૧ ૨૬૭ ૧૮૭ 

વર્ગ-૨ ૯૬ ૪૮ 

વર્ગ-૩ ૨૨૦ ૧૫૦ 

વર્ગ-૪ ૧૨૧ ૧૨૧ 

િુલ ૭૦૪ ૫૦૬ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સુંવર્ગવાર, કોલેજવાર કેટલી 

જગ્યાઓ ભરાયેલ છે,  
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 (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ 

કરાર આધારીત, ફીક્સ પર્ાર આધાડરત માનદ વવેતનિી 
ભરાયેલ છે, અને 

  (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કરાર આધારીત, 

ફીક્સ પર્ાર આધારીત, માનદ વેતનિી ભરાયેલ  જગ્યાઓની 
સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ િરાર 
આધાકરત 

કિક્લસ 
પગાર 

આધાકરત 

માનદ 
િેતનથી 

વર્ગ-૧ ૨ ૦ ૦ 

વર્ગ-૨ ૦ ૦ ૦ 

વર્ગ-૩ ૦ ૪૨ ૦ 

વર્ગ-૪ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૨ ૪૨ ૦  

 (૪) તે પૈકી સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે આ 
જગ્યાઓ ક્યાું સુધીમાું ભરવામાું આવશ?ે 

  (૪) તે પૈકી સુંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓની સ્વર્તો નીચે 
મુજબ છે. 

સાંિગગ ખાલી 

વર્ગ-૧ ૮૦ 

વર્ગ-૨ ૪૮ 

વર્ગ-૩ ૭૦ 

વર્ગ-૪ ૦૦ 

િુલ ૧૯૮ 

ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો ઉપલબ્ધ 

િયેિી તુતગજ ભરવામાું આવે છે અન્દ્ય જગ્યાઓ મુંજૂર િયેલ 
મહેકમ પ્રમાણે જરૂડરયાત અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઇ ભરવામાું 
આવે છે. 

--------- 

૨૪૬ 
ક્લિાાંટ તાલુિા મથિે સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુાં મહેિમ 

* ૧૮૬૮૬ શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 
સ્જલ્લામાું ક્વાુંટ તાલુકા મિકે આવેલ સામુડહક આરોગ્ય કેન્દ્રમાું 
મહેકમ કેટલુું છે,  

  (૧) પત્રક-૧ સામેલ છે.  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કયા ડોક્ટરોની કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  

સાંિગગ ભરેલી ખાલી 

અધીક્ષક/તજજ્ઞ 
વર્ગ-૧ 

૦૦ ૦૭ 

તબીબી અધીકારી 
વર્ગ-૨ 

૦૨ ૦૮ 

ડેન્દ્ટલ સજગન 

વર્ગ-૨ 

૦૦ ૦૩ 

 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાું સુધીમાું 
ભરવામાું આવશે?  

  (૩) ડોક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો 
ઉપલબ્ધ િયેિી તુતગજ ભરવામાું આવે છે. અન્દ્ય જગ્યાઓ 
મુંજૂર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂડરયાત અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને 
લઇ ભરવામાું આવે છે.  
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પત્રિ-૧ 

તાલુિાનુાં નામ ક્લિાાંટ 
તાલુિાના સા.આ.િે.નુ િુલ 

સા.આ.િેન્દ્ર નુાં નામ ક્લિાાંટ પાનિડ રાં ગપુર(ક્લિાાંટ) 

અ.નાં. સાંિગગનુાં નામ માંજૂર માંજૂર માંજૂર માંજૂર 

૧ અસ્ધક્ષક/તજજ્ઞ વર્ગ-૧ ૫ ૧ ૧ ૭ 

૨ તબીબી અસ્ધકારી વર્ગ-૨ ૪ ૩ ૩ ૧૦ 

૩ ડેન્દ્ટલ સજગન વર્ગ-૨ ૧ ૧ ૧ ૩ 

૪ ફીજીયોિેરાપીથટ વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૧ ૩ 

૫ એક્સ-રે આસીથટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૧ ૦ ૦ ૧ 

૬ એક્સ-રે  ટેક્નીશ્યન વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૧ ૩ 

૭ લેબોરેટરી ટેક્નીશ્યન વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૧ ૩ 

૮ જુનીયર ફામાગસીથટ વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૧ ૩ 

૯ હેડ નસગ વર્ગ-૩ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ થટાફનસગ વર્ગ-૩ ૭ ૭ ૭ ૨૧ 

૧૧ સીનીયર આસીથટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૧ ૩ 

૧૨ સીનીયર  ક્લાકગ  વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૧ ૩ 

૧૩ જુનીયર ક્લાકગ  વર્ગ-૩ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ ડર ાયવર વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૧ ૩ 

૧૫ પટાવાળા વર્ગ-૪ ૧ ૧ ૧ ૩ 

૧૬ વોડગબોય વર્ગ-૪ ૨ ૨ ૨ ૬ 

૭ આયા વર્ગ-૪ ૧ ૧ ૧ ૩ 

૧૮ ડરેસર વર્ગ-૪ ૧ ૧ ૧ ૩ 

૧૯ થવીપર વર્ગ-૪ ૧ ૧ ૧ ૩ 

૨૦ વોચમેન વર્ગ-૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ રસોયા વર્ગ-૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ પાટગ  ટાઇમ થવીપર વર્ગ-૪ ૨ ૨ ૨ ૬ 

૨૩ પાટગ  ટાઇમ વોચમેન વર્ગ-૪ ૨ ૨ ૨ ૬ 

િુલ ૩૫ ૨૯ ૨૯ ૯૩ 

--------- 

૨૪૭ 
રાજ્યમાાં િાયગરત ડેન્દ્ટલ િોલેજો 

* ૧૭૨૦૭ શ્રી પ્રવિણભાઇ ઘોઘારી (કરુંજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય અને પડરવાર કલ્યાણ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાું કેટલી 
ડેન્દ્ટલ કોલેજો કાયગરત છે, 

  (૧) ૧૩ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલી નવી ડેન્દ્ટલ 
કોલેજોની મુંજૂરી આપવામાું આવી, અને 

  (૨) શૂન્દ્ય 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ડેન્દ્ટલ કોલેજોમાું છેલ્લા બે વર્ગમાું 
થનાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાું વધારો િયો ? 

  (૩) શૂન્દ્ય 

--------- 
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૨૪૮ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લાના રોડને રીસિેસીંગની િામગીરી 

* ૧૭૨૯૫ શ્રી ગજને્દ્રવસાંહ પરમાર(પ્રાુંસ્તજ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાુંઠા 
સ્જલ્લાના ઈડર તાલુકાના ઓડા લીલાપુર દેશોતર રોડ ને 
રીસરફેસીંર્ કરવાનુું આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી લુંબાઈ માટે કેટલી 
રકમ મુંજુર કરવામાું આવી ? 

  (૨) ૪.૫૦ કી.મી., રૂા.૧૯૪.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૪૯ 
પેન્દ્શન અને પ્રોવિડન્દ્ટ િાંડની િચેરીમાાં પેન્દ્શનના પડતર િેસો  

* ૧૭૧૨૭ શ્રી શાંભુજી ઠાિોર (ર્ાુંધીનર્ર દસ્ક્ષણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્નયામકશ્રી, પેન્દ્શન અને પ્રોસ્વડન્દ્ટ ફુંડની કચેરીમાું 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલા પેન્દ્શન કેસો પડતર 
છે, અને 

  (૧) ૭૯૪ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત પેન્દ્શન કેસોનો ક્યાું સુધીમાું 
સ્નકાલ કરવામાું આવશે? 

  (૨) તમામ પેન્દ્શન કેસોનો સ્નકાલ કરવામાું આવેલ છે. 

--------- 

૨૫૦ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો બદલિા બાબત 

* ૧૮૮૪૦ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું  
વર્ગવાર બનાસકાુંઠા અને કચ્છ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 
જજગરીત વીજ વાયરો બદલવામાું આવ્યા, 

  (૧) અને (૨) છેલ્લા બે વર્ગમાું  વર્ગવાર, તાલુકાવાર 
બદલવામાું આવેલ વીજ વાયરો તેમજ બદલવાના બાકી વીજ 
વાયરોની સ્વર્તો પત્રક-૧ મુજબ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો 
તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત બાકી જજગરીત વીજ વાયરો ક્યાું સુધીમાું 
બદલવામાું આવશે? 

  (૩) જજગરીત વીજ વાયર બદલવાની બાકી રહેતી કામર્ીરી 
બનતી ત્વરાએ પૂણગ કરવામાું આવશે. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લો તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

બદલિાના બાિી જજગરીત 
િાયર (િી.મી.માાં) 

બનાસકાુંઠા 

અમીરર્ઢ ૭.૦૫ ૨.૩ ૧૫. 

ભાભર ૪.૯૮ ૦ ૦ 

દાુંતા ૪.૪૫ ૪.૫૫ ૩૧.૫ 

દાુંતીવાડા ૫૫.૧૯ ૩૦.૨૯ ૪૬.૫ 

ડીસા ૧૧૨.૪૫ ૭૦.૧૨ ૯૫.૪૮ 

ડદયોદર ૨૫.૦૬ ૨૨૩.૩૭ ૧૬૩.૨૯ 

ધાનેરા ૯૮.૨૫ ૧૫.૧ ૨૩.૫૫ 
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વજલ્લો તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

બદલિાના બાિી જજગરીત 
િાયર (િી.મી.માાં) 

કાુંકરેજ ૭૯.૨૭ ૨૦૨.૭૫ ૧૧૮.૫ 

લાખણી ૪૧.૬૨ ૨૫.૬૩ ૩.૩૩ 

પાલનપુર ૧૩૩.૭૨ ૪૫.૬૯ ૫૬.૬ 

સુઈર્ામ ૬૮.૭૫ ૭૨. ૦ 

િરાદ ૫.૨ ૩.૮૫ ૬૩.૮૫ 

વડર્ામ ૬૦.૯૨ ૩૫.૩૬ ૪૫.૨ 

વાવ ૫૮.૨૧ ૪૦.૮૨ ૨૦.૨૮ 

કચ્છ 

અબડાસા ૨૨૭.૧૬ ૧૬૧.૫૬ ૧૦૩.૫ 

અુંજાર ૧૪૪.૧૭ ૨૨૬.૨૨ ૬૬.૦૧ 

ર્ાુંધીધામ ૭૯.૪૯ ૧૧૧.૩૮ ૩૫.૭૬ 

નખત્રાણા ૪૬૯.૩૧ ૩૮૭.૬૬ ૩૨૮.૫ 

ભચાઉ ૪૭.૬ ૩૧૨. ૨૩૮.૭૪ 

ભુજ ૮૭૦.૫૮ ૧૧૩૪.૪૨ ૭૭૮. 

માડુંવી ૨૭૩.૭૮ ૩૪૦.૫૬ ૭૮. 

મુન્દ્રા ૨૩૯.૬૭ ૧૭૮.૫ ૧૮૭. 

રાપર ૪૦૯.૮૧ ૪૫૧.૬૩ ૨૨૦.૫ 

લખપત ૧૧૫.૦૩ ૮૩.૪ ૪૩.૫ 

--------- 

૨૫૧ 
િડોદરામાાં સરિારી મેડીિલ િોલેજોનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૮૯૨૪ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી મેડીકલ 
કોલેજ, વડોદરામાું સુંવર્ગવાર મુંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલુું છે, 

  (૧) અને (૨)  તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
સરકારી મેડીકલ કોલેજ, વડોદરામાું સુંવર્ગવાર મુંજૂર અને ભરેલ 
જગ્યાઓની સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજૂર ભરેલી 

વર્ગ-૧ ૨૯૩ ૨૧૮ 

વર્ગ-૨ ૧૦૭ ૬૮ 

વર્ગ-૩ ૨૮૬ ૧૬૫ 

વર્ગ-૪ ૧૨૬ ૧૨૬ 

િુલ ૮૧૨ ૫૭૭ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ સુંવર્ગવાર, કોલેજવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, 

 

 (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ 
કરાર આધારીત, ફીકસ પર્ાર આધારીત, માનદ વેતનિી 
ભરાયેલ છે, અને 

  (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કરાર આધારીત, 
ફીકસ પર્ાર આધારીત, માનદ વેતનિી ભરાયેલ જગ્યાઓની 
સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ િરાર 
આધાકરત 

િીિસ પગાર 
આધાકરત 

માનદ 
િેતનથી 

વર્ગ-૧ ૩ ૦ ૦ 

વર્ગ-૨ ૦ ૦ ૦ 

વર્ગ-૩ ૦ ૫૪ ૦ 

વર્ગ-૪ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૩ ૫૪ ૦ 
 

 (૪) તે પૈકી સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે આ 
જગ્યાઓ ક્યાું સુધીમાું ભરવામાું આવશે ?  

  (૪) તે પૈકી સુંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓની સ્વર્તો નીચે 
મુજબ છે. 
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સાંિગગ ખાલી 

વર્ગ-૧ ૭૫ 

વર્ગ-૩ ૩૯ 

વર્ગ-૩ ૧૨૧ 

વર્ગ-૪ ૦૦ 

િુલ ૨૩૫ 

  ડૉકટરોની ખાલી જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉકટરો 
ઉપલબ્ધ િયેિી તૃતગજ ભરવામાું આવે છે અન્દ્ય જગ્યાઓ મુંજૂર 
િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરીયાત અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઈ 
ભરવામાું આવે છે. 

--------- 

૨૫૨ 
અમદાિાદ ભાિનગર હાઈિે િોરલેનની િામગીરી 

* ૧૭૩૭૨ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ર્ઢડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ-
ભાવનર્ર હાઈવેની ફોરલેનની કામર્ીરીને મુંજૂરી ક્યારે 
આપવામાું આવી અને તે કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ કરવાનુું હતુું, 
અને 

  (૧) અને (૨) અમદાવાદ ભાવનર્ર રથતા તરીકે 
ઉપયોર્માું લેવાતા બે રથતાઓ પૈકી શોટગ  રૂટ તરીકે ઓળખાતા 
અમદાવાદ-બર્ોદરા-ફેદરા-પીપળી-ભાવનર્ર રથતામાું 
અમદાવાદ-બર્ોદરા-ફેદરા-પીપળી રથતો ફોરલેન છે. 
પીપળી-ભાવનર્ર એન.એચ.એ.આઈ. હથતક છે, લોંર્ રૂટ 
તરીકે ઓળખાતા અમદાવાદ-બર્ોદરા-ફેદરા-પીપળી-
ભાવનર્ર રથતામાું ફેદરા-ભાવનર્ર રથતાને ફોરલેન કરવાની 
કામર્ીરી બાકી રહેતી લુંબાઈ પૈકી ૧૫.૦૦ સ્ક.મી. લુંબાઈમાું 
ફોરલેનનુું કામ પ્રર્સ્તમાું છે અને ૮૫.૪૦ સ્ક.મી. લુંબાઈમાું વન 
સ્વભાર્ની મુંજૂરી મળેિી ટેન્દ્ડર પ્રડિયા પૂણગ કરી બનતી ત્વરાએ 
ફોરલેનનુું કામ પૂણગ કરવામાું આવનાર છે. 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?  

--------- 

૨૫૩ 
પાટણ વજલ્લાના રોડને  રીસરિેસીંગની િામગીરી 

* ૧૭૨૮૬ શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ (મસ્ણનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લાના 
શુંખેશ્વર તાલુકાના બીલીયા તુવડ ધનોરા રોડને રીસરફેસ કરવા 
કોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ મુંજૂર કરેલ 
છે ? 

  (૨) રૂ.૨૫૦.૦૦ લાખ.  

--------- 

૨૫૪ 
મોિુિા રણાસણ રોડ માંજૂર િરિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૨૯૯ શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ ચાિડા (ડહુંમતનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાુંઠા 
સ્જલ્લાનાું તલોદ તાલુકાના મોઢુકા રણાસણ રોડ મુંજૂર કરવાનુું 
સરકારનુું આયોજન છે કે કેમ, અને  

  (૧) અને (૨)  રૂ.૮૦૦.૦૦ લાખની રકમનુું પુલનુું કામ 
મુંજૂર કરેલ છે. 
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 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ મુંજૂર 

કરવામાું આવી ? 

 

--------- 

૨૫૫ 
દાહોદ વજલ્લામાાં નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો માંજૂર િરિા બાબત 

* ૧૭૨૪૩ શ્રી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દાહોદ સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર 
કરવામાું આવેલ છે,  

  (૧) ૦૮ (આઠ). 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  
મળવાપાત્ર ૯૭ 

મુંજૂર ૯૭ 

ઘટ ૦૦  

 (૩) ઉકત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 
છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૫૬ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં મા અને મા િાવસલ્ય યોજના હેઠળ માંજૂર િરેલ દાિા 

* ૧૭૨૨૮ ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મહેસાણા સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું ‘‘મા’’ અને ’’મા વાત્સલ્ય’’ 
યોજના હેઠળ કેટલા લાભાિી દાવાઓ મુંજૂર કરવામાું આવ્યા,  

  (૧)  
 લાભાથીના માંજૂર દાિા 

મા યોજના ૫,૭૮૨ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૪૭,૨૯૧ 

િુલ ૫૩,૦૭૩ 
 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ મુંજૂર કરવામાું આવેલ દાવા માટે 
કૂલ કેટલી રકમ મુંજૂર કરવામાું આવી, અને 

  (૨)  
મા યોજના રૂ.૮,૧૬,૦૩,૪૪૦ 

મા વાત્સલ્ય યોજના રૂ.૬૨,૫૧,૯૮,૯૭૦ 

િુલ રૂ.૭૦,૬૮,૦૨,૪૧૦   
 (૩) ઉકત મુંજૂર દાવા પૈકી હદય, કેન્દ્સર અને સ્કડનીનાું 
રોર્ોમાું કેટલા દાવા મુંજૂર કરવામાું આવ્યા છે ?  

  (૩)  
 હદય િેન્દ્સર કિડની 

મા યોજના ૮૩૪ ૮૮૧ ૩,૯૬૬ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૫,૭૭૦ ૬,૮૮૮ ૩૪,૧૦૩ 

િુલ ૬,૬૦૪ ૭,૭૬૯ ૩૮,૦૬૯  
--------- 

૨૫૭ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં મા અને મા િાવસલ્ય યોજના હેઠળ માંજૂર િરેલ દાિા 

* ૧૭૨૧૯ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુવા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભાવનર્ર સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું ‘‘મા’’ અને ’’મા વાત્સલ્ય’’ 
યોજના હેઠળ કેટલા લાભાિી દાવાઓ મુંજૂર કરવામાું આવ્યા, 
અને 

  (૧)  
 લાભાથીના માંજૂર દાિા 

મા યોજના ૫,૧૫૪ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૪૪,૫૯૦ 

િુલ ૪૯,૭૪૪ 
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 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ મુંજૂર કરવામાું આવેલ દાવા માટે 

કૂલ કેટલી રકમ મુંજૂર કરવામાું આવી છે? 

  (૨)  

મા યોજના રૂ.૮,૩૧,૭૩,૩૫૩ 

મા વાત્સલ્ય યોજના રૂ.૬૯,૨૯,૬૭,૫૬૧ 

િુલ રૂ.૭૭,૬૧,૪૦,૯૧૪   
--------- 

૨૫૮ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં રપતાઓ નિા બનાિિા, ડામરના બનાિિા બાબત 

* ૧૮૬૫૭ શ્રી િાાંન્દ્તીભાઈ ખરાડી (દાુંતા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાુંઠા 

સ્જલ્લાના દાુંતા અને અમીરર્ઢ તાલુકામાું રથતાઓ નવા 
બનાવવા, ડામરના બનાવવા અને રીપેર કરવાની કેટલી 
દરખાથતો સરકારમાું પડતર છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 

બનાસકાુંઠા સ્જલ્લાના દાુંતા અને અમીરર્ઢ તાલુકામાું રૂ.૨૯૭૫ 
લાખ રકમના કુલ-૧૭ કામો મુંજૂર કયાગ બાદ બાકી રહેલ 
દરખાથતો નીચે મુજબ છે. 

તાલુિો રપતા નિા બનાિિા/ 
ડામરના બનાિિાની 

પડતર દરખાપતો 

રીપેર િરિા/ 
રીસરિેસ િરિાની 
પડતર દરખાપતો 

દાુંતા ૭૪ ૩૯ 

અમીરર્ઢ ૨૪ ૮ 

િુલ ૯૮ ૪૭ 
 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ઉક્ત દરખાથતો પૈકી કેટલી 
દરખાથતો બે વર્ગ કરતાું વધુ સમયિી પડતર છે, અને 

  (૨) અને (૩)  છેલ્લે ડામર કામ કયાગના વર્ગની સાિે સાિે 
રથતાની સપાટી, ટર ાડફકનુું ભારણ, ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત જવેી 
તાુંસ્ત્રક જરૂરીયાત અને નાણાુંકીય ઉપલબ્ધતાને પણ ધ્યાને 
લઈ સ્વચારણા કરવામાું આવશે. 

 (૩) ઉકત પડતર દરખાથતોનો ક્યાું સુધીમાું સ્નકાલ 
કરવામાું આવનાર છે ?  

 

--------- 

૨૫૯ 
િાસણા થી ઉપરદળ ગામ િચ્ચેના િાચા રપતાને ડામરનો બનાિિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૨૭૮ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 

સ્જલ્લાના બાવળા તાલુકાના નાનોદરા વાસણાિી ઉપરદળ ર્ામ 
વચ્ચેના કાચા રથતાને ડામરનો બનાવવાનુું કોઈ આયોજન છે કે 
કેમ, અને 

  (૧) હા, જી.  

 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ મુંજૂર કરેલ 
છે? 

  (૨) રૂ.૨૩૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૬૦ 
ગારીયાધાર તાલુિાની ખોડિદરી નાની વસાંચાઈના િામ બાબત 

* ૧૫૮૫૨ શ્રી િેશુભાઈ નાિરાણી (ર્ારીયાધાર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર્ારીયાધાર 
તાલુકા ખોડવદરી નાની સ્સુંચાઈ યોજના બનાવવા માટે 
સૈધાુંસ્તક મુંજૂરી આપેલ હોવા છતા આ નાની સ્સુંચાઈ યોજનાનુું 
કામ શરૂ નહીં િવાના શા કારણો છે, અને 

  (૧) ર્ારીયાધાર તાલુકાના સુસ્ચત ખોડવદરી સ્સુંચાઈ 
યોજનાનો સ્ત્રાવક્ષેત્ર શેત્રુુંજી યોજનાના સ્ત્રાવક્ષેત્રમાું ૨૦ ટકા 
આુંતરકે્ષપની મયાગદા કરતા વધારે આુંતરકે્ષપન કરતો હોવાિી, 
આ યોજના તાુંસ્ત્રક રસ્ષ્ટએ હાિ ધરી શકાયેલ નિી. 
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 (૨) ઉકત યોજનાનુું કામ શરૂ કરવા સરકારનુું કોઈ 

આયોજન છે કે કેમ ?  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૬૧ 
દાહોદ વજલ્લામાાં મધ્યપ્રદેશને જોડતો પુલ બનાિિા બાબત 

* ૧૮૬૮૩ શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ર્રબાડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર દાહોદ સ્જલ્લાના પાુંચવાડાિી વાયા બોરીઆલા-
ર્ાુંર્રડા- જાુંબુઆ-નીમચ િઈને મધ્યપ્રદેશને જોડતા રથતા 

ઉપર કાળી નદી ઉપર પુલ બાુંધવાની કેટલી રજુઆતો મળી, 
અને 

  (૧) અને (૨) સ્વભાર્ની કોઝવે પરના પુલની કામર્ીરી 
અુંતર્ગત મળેલ દરખાથત અન્દ્વયે કાળી નદી ઉપરના પુલનુું કામ 
રૂ.૨૦૦.૦૦ લાખની અુંદાજી રકમિી મુંજુર કરવામાું આવેલ 

જનેે તા.૨૧-૧૨-૨૦૧૮િી વકગ  ઓડગ ર આપવામાું આવેલ છે. 
   

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મળેલ રજુઆતો અન્દ્વયે છેલ્લા બ ે
વર્ગમાું શુું કાયગવાહી કરી? 

 

--------- 

૨૬૨ 
િલસાડ અને નિસારી વજલ્લામાાં ઉદિહન યોજના બાબત 

* ૧૮૬૯૨ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ અને 
નવસારી સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર કેટલી 
ઉદવહન યોજના બનાવવામાું આવી,  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ અને 
નવસારી સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર 
બનાવવામાું આવેલ ઉદવહન યોજનાઓની સ્વર્તો નીચે મુજબ 
છે. 

િલસાડ વજલ્લોઃ 

તાલુિો બનાિિામાાં આિેલ ઉદિહન 
યોજનાની સાંખ્યા 

િુલ 

સને  
૨૦૧૭-૧૮ 

સને  
૨૦૧૮-૧૯ 

કપરાડા  ૦૧ ૦૧ ૦૨ 

ધરમપુર ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

પારડી ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

ઉમરર્ામ  ૦૨ ૦૦ ૦૨ 

વલસાડ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 

વાપી ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૪ ૦૨ ૦૬ 

નિસારી વજલ્લોઃ  

તાલુિો બનાિિામાાં આિેલ ઉદિહન 
યોજનાની સાંખ્યા 

િુલ 

સને  

૨૦૧૭-૧૮ 

સને  

૨૦૧૮-૧૯ 

વાુંસદા ૧૨ ૧૩ ૨૫ 

ચીખલી ૦૯ ૧૩ ૨૨ 

ખેરર્ામ ૦૩ ૦૭ ૧૦ 

ર્ણદેવી ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૨૪ ૩૩ ૫૭ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી યોજના કાયગરત છે અને 

કેટલી યોજના બુંધ હાલતમાું છે, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કાયગરત યોજનાઓ અને બુંધ 

યોજનાઓની સ્વર્તો નીચે મુજબ છે.  

િલસાડ વજલ્લોઃ 

તાલુિો િાયગરત 
યોજનાઓની 

સાંખ્યા 

બાંધ યોજનાની 
સાંખ્યા 

કપરાડા ૦૨ ૦૦ 

ધરમપુર ૦૦ ૦૦ 

પારડી ૦૧ ૦૦ 

ઉમરર્ામ ૦૨ ૦૦ 

વલસાડ ૦૧ ૦૦ 

વાપી ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૬ ૦૦ 

નિસારી વજલ્લોઃ  

તાલુિો િાયગરત 
યોજનાઓની 

સાંખ્યા 

બાંધ યોજનાની 
સાંખ્યા 

વાુંસદા ૨૫ ૦૦ 

ચીખલી ૨૨ ૦૦ 

ખેરર્ામ ૧૦ ૦૦ 

ર્ણદેવી ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૫૭ ૦૦  

 (૩) બુંધ હોય તેવી યોજના કેટલા સમયમાું ચાલુ 
કરવામાું આવશે ? 

  (૩) બુંધ હોય તેવી યોજના એકપણ ન હોઈ પ્રશ્ન 
ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૬૩ 
ધુિારણ થમગલ પાિર પટેશનમાાં ઓઈલ અને ગસે યુવનટની વિજ ઉવપાદન ક્ષમતા 

* ૧૮૯૧૫ શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણુંદ સ્જલ્લાના 
ખુંભાત તાલુકામાું ધુવારણ િમગલ પાવર થટેશનમાું ઓઈલ અને 
રે્સ આધાડરત કેટલી ક્ષમતાના કુલ કેટલા યુસ્નટ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણુંદ સ્જલ્લાના 
ખુંભાત તાલુકામાું ધુવારણ િમગલ પાવર થટેશનમાું ઓઈલ 
આધારીત એકપણ યુસ્નટ નિી અને રે્સ આધારીત કુલ-૦૩ 
યુસ્નટ કાયગરત છે, જનેી સ્વર્તો નીચે મુજબ છેઃ 

અ.નાં. યુવનટ િીજ ઉવપાદન ક્ષમતા 
(મેગાિોટ) 

૧ યુસ્નટ-૧ ૧૦૬.૬૨ 

૨ યુસ્નટ-૨ ૧૧૨.૪૫ 

૩ યુસ્નટ-૩ ૩૭૬.૧૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા યુસ્નટ ચાલુ છે અને 
કેટલા યુસ્નટ બુંધ છે? 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ એક યુસ્નટ (યુસ્નટ-૧) 
આકસ્થમક સમારકામ હેઠળ હુંર્ામી ધોરણે બુંધ છે તિા બે 
યુસ્નટ (યુસ્નટ-૨ તિા યુસ્નટ-૩) વીજ ઉત્પાદન માટે 
ઉપલબ્ધ છે. 

--------- 
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૨૬૪ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાાં રપતાઓને રીિારપેટ/રીસરિેસ િરિા બાબત 

* ૧૮૮૪૭ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
પાટણ અને મહેસાણા સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કેટલા કાચા 
રથતાઓને ડામર સપાટીના બનાવવા અને કેટલા રથતાઓને 
રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની માુંર્ણીઓ પડતર છે, અને 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું પાટણ અને મહેસાણા 
સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કાયા રથતાઓને ડામર સપાટી બનાવવા 
તિા રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની તાલુકાવાર પડતર 
માુંર્ણીઓ નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો તાલુિો િાચાથી 
ડામર 

રીિારપેટ/રીસરિેસ 

પાટણ 

પાટણ ૩૫ ૨ 

સરથવતી ૬૭ - 

સ્સધ્ધપુર ૪૩ ૩ 

ચાણથમા ૪૨ ૨ 

સમી ૧૩ ૨ 

હારીજ ૧૫ ૧ 

શુંખેશ્વર ૧૪ - 

રાધનપુર ૪૩ - 

સાુંતલપુર ૧૧ - 

મહેસાણા 

ઉંઝા ૨૩ - 

મહેસાણા ૬૨ ૪ 

કડી ૪૬ - 

બેચરાજી ૩૦ - 

સ્વસનર્ર ૧૨ ૨ 

સ્વજાપુર ૮ ૮ 

ખેરાલુ ૧૭ - 

વડનર્ર ૩૬ - 

સતલાસણા ૧૬ - 

જોટાણા - ૧ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રથતાઓ ડામર સપાટીના બને તે માટે 

શી કાયગવાહી કરવામાું આવી? 

  (૨) છેલ્લે ડામર કામ કયાગના વર્ગની સાિે સાિે રથતાની 

સપાટી, ટર ાડફકનુું ભારણ, ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત જવેી તાુંસ્ત્રક 
જરૂરીયાત અને નાણાુંકીય ઉપલબ્ધતાને પણ ધ્યાને લઈ 
સ્વચારણા કરવામાું આવશે. 

--------- 

૨૬૫ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નિા સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોને માંજૂરી 

* ૧૭૨૬૪ શ્રી કિવતગવસાંહ િાઘેલા (કાુંકરેજ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાુંઠા સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો 
મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) 0 (શૂન્દ્ય)  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)   

મળવાપાત્ર ૩૦ 

મુંજૂર ૨૭ 

ઘટ ૩ 
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 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 

છે? 

  (૩) નવા સામુડહક આરોગ્ય કેન્દ્રોની ફાળવણી કરતી 

વખતે આ બાબત સ્વચારણામાું લેવામાું આવે છે.  
--------- 

૨૬૬ 
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં રપતાઓને રીિારપેટ/રીસરિેસ િરિા બાબત 

* ૧૮૮૫૬ શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
સાબરકાુંઠા અને અરવલ્લી સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કેટલા કાચા 
રથતાઓને ડામર સપાટીના બનાવવા અને કેટલા રથતાઓને 
રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની માુંર્ણીઓ પડતર છે, અને 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું સાબરકાુંઠા અને 
અરવલ્લી સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કાયા રથતાઓને ડામર સપાટી 
બનાવવા અને રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની પડતર 
માુંર્ણીઓ નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો તાલુિો િાચાથી 
ડામર 

રીિારપેટ/રીસરિેસ 

સાબરકાુંઠા 

ડહુંમતનર્ર ૫૬ ૩ 

ઈડર ૫૫ ૩ 

વડાલી ૩ - 

પ્રાુંસ્તજ ૧૪ - 

તલોદ ૭ - 

ખેડબ્રહ્મા ૧૧ ૨ 

પોશીના ૪ ૧ 

સ્વજયનર્ર ૧૪ ૨ 

અરવલ્લી 

મોડાસા ૬૨ - 

ધનસુરા ૪૦ - 

બાયડ ૫૪ - 

માલપુર ૯૪ - 

સ્ભલોડા ૧૨૦ ૧ 

મેઘરજ ૬૮ ૧ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રથતાઓ ડામર સપાટીના બને તે માટે 
શી કાયગવાહી કરવામાું આવી? 

  (૨) છેલ્લે ડામર કામ કયાગના વર્ગની સાિે સાિે રથતાની 
સપાટી, ટર ાડફકનુું ભારણ, ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત જવેી તાુંસ્ત્રક 
જરૂરીયાત અને નાણાુંકીય ઉપલબ્ધતાને પણ ધ્યાને લઈ 
સ્વચારણા કરવામાું આવશે. 

--------- 

૨૬૭ 
ગાાંધીનગર અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં રપતાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૧૮૮૬૨ શ્રી ડૉ. સી.જ.ેચાિડા (ર્ાુંધીનર્ર ઉિર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર ર્ાુંધીનર્ર અને સાબરકાુંઠા સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 
રથતાઓને કેટલા ખચે ડામર સપાટીના બનાવવા માટે જોબ 

નુંબર આપવામાું આવ્યા, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું ર્ાુંધીનર્ર અને 
સાબરકાુંઠા સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર ડામર સપાટીના બનાવવા માટે 
મળેલ મુંજુરીની સ્વર્ત. 

વજલ્લો તાલુિો રપતાની સાંખ્યા માંજુર રિમ 

લાખમાાં 

ર્ાુંધીનર્ર 

દહેર્ામ ૨૨ ૨૨૭૧.૦૦ 

ર્ાુંધીનર્ર ૩૧ ૨૫૮૫.૦૦ 

કલોલ ૨૩ ૨૩૦૯.૦૦ 

માણસા ૧૮ ૨૦૧૬.૦૦ 
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સાબરકાુંઠા 

ડહુંમતનર્ર ૨૪ ૧૪૬૫.૦૦ 

ઈડર ૧૦ ૧૧૫૫.૦૦ 

વડાલી ૬ ૪૯૩.૦૦ 

પ્રાુંસ્તજ ૧૦ ૮૬૩.૦૦ 

તલોદ ૧૨ ૯૭૦.૦૦ 

ખેડબ્રહ્મા ૧૫ ૧૬૪૬.૦૦ 

પોશીના - - 

સ્વજયનર્ર ૪ ૩૬૮.૦૦ 

 જનેી વર્ગવાર અને તાલુકાવાર સ્વર્ત નીચે પ્રમાણે છે. 

વજલ્લો તાલુિો તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી  

૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી  

૩૧-૫-૨૦૧૯ 

રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજુર રિમ 
રૂ.લાખમાાં 

રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજુર રિમ 
રૂ.લાખમાાં 

ર્ાુંધીનર્ર 

દહેર્ામ ૧૩ ૧૧૪૨.૦૦ ૯ ૧૧૨૯.૦૦ 

ર્ાુંધીનર્ર ૬ ૪૫૦.૦૦ ૨૫ ૨૧૩૫.૦૦ 

કલોલ ૧૨ ૧૦૪૦.૦૦ ૧૧ ૧૨૬૯.૦૦ 

માણસા ૧૦ ૧૧૪૦.૦૦ ૮ ૮૭૬.૦૦ 

દહેર્ામ ૧૩ ૧૧૪૨.૦૦ ૯ ૧૧૨૯.૦૦ 

સાબરકાુંઠા 

ડહુંમતનર્ર ૧ ૯૦.૦૦ ૨૩ ૧૩૭૫.૦૦ 

ઈડર ૩ ૩૪૯.૨૦ ૭ ૮૦૬.૦૦ 

વડાલી ૧ ૧૩૦.૦૦ ૫ ૩૬૩.૦૦ 

પ્રાુંસ્તજ ૨ ૯૫.૦૦ ૮ ૭૬૮.૦૦ 

તલોદ ૭ ૪૪૩.૯૭ ૫ ૫૨૬.૦૦ 

ખેડબ્રહ્મા ૭ ૮૫૭.૩૪ ૮ ૭૮૯.૦૦ 

પોશીના - - - - 

સ્વજયનર્ર ૪ ૩૬૮.૦૦ - - 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા રથતાના 
કામ શરૂ કરવામાું આવ્યા, કેટલા રથતા કામ પૂણગ િયા, અને  

  (૨)  

વજલ્લો શરૂ િામો પૂણગ િામો 

ર્ાુંધીનર્ર ૪૧ ૪૦ 

સાબરકાુંઠા ૪૫ ૧૮  

 (૩) બાકી રહેલ રથતાનુું કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ 
કરવાનુું આયોજન છે? 

  (૩) ૨૮ કામો પ્રર્સ્તમાું છે તે તિા બાકીના ૮૯ કામો 
નક્શા અુંદાજ તિા ટેન્દ્ડર પ્રડિયા પૂણગ િયેિી બનતી ત્વરાએ. 

--------- 

૨૬૮ 
િડોદરા અને ભરૂચ વજલ્લામાાં રપતાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૧૮૯૪૦ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ - મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વડોદરા અને ભરૂચ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા રથતાઓને 
કેટલા ખચે ડામર સપાટીના બનાવવા માટે જોબ નુંબર 
આપવામાું આવ્યા, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું વડોદરા અને ભરૂચ 
સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર ડામર સપાટીના બનાવવા માટે મળેલ 
મુંજુરીની સ્વર્ત. 

વજલ્લો તાલુિો રપતાની સાંખ્યા માંજુર રિમ 
લાખમાાં 

વડોદરા 

વડોદરા ૪૦ ૩૯૦૩.૦૦ 

પાદરા ૭ ૭૯૫.૦૦ 

કરજણ ૯ ૧૨૫૭.૦૦ 

વાઘોડીયા ૧૦ ૧૦૪૬.૦૦ 

સાવલી ૬ ૭૨૬.૦૦ 

ડેસર ૩ ૩૦૧.૦૦ 

ડભોઈ ૫ ૫૪૦.૦૦ 

સ્શનોર ૩ ૩૮૭.૦૦ 
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ભરૂચ 

જુંબુસર ૭ ૧૦૮૬.૪૦ 

આમોદ ૩ ૪૩૦.૦૦ 

ભરૂચ ૧૪ ૯૧૪.૦૦ 

વાર્રા ૯ ૧૨૨૧.૦૦ 

અુંકલેશ્વર ૩૦ ૨૧૨૧.૦૦ 

હાુંસોટ ૬ ૭૪૫.૦૦ 

વાલીયા ૦ ૦.૦૦ 

ઝઘડીયા ૦ ૦.૦૦ 

નેત્રુંર્ ૦ ૦.૦૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા રથતાના 
કામ શરૂ કરવામાું આવ્યા, કેટલા રથતાના કામ પૂણગ િયા, અને  

  (૨)  
વજલ્લો ઉક્લત વપથવતએ શરૂ 

થયેલ િામોની સાંખ્યા 
ઉક્લત વપથવતએ પૂણગ 
થયેલ િામોની સાંખ્યા 

વડોદરા ૬૬ ૨૩ 

ભરૂચ ૭૭ ૩૧  
 (૩) બાકી રહેલ રથતાનુું કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ 
કરવાનુું આયોજન છે? 

  (૩) ૩૫ કામો પ્રર્સ્તમાું છે તે તિા બાકીના ૫૭ કામો 
નક્શા અુંદાજ તિા ટેન્દ્ડર પ્રડિયા પૂણગ િયેિી બનતી ત્વરાએ. 

--------- 

૨૬૯ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નિા સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોને માંજૂરી 

* ૧૭૨૬૫ શ્રી શશીિાાંત પાંડ્યા (ડડસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બનાસકાુંઠા સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો 
મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) 0 (શૂન્દ્ય)  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)   

મળવાપાત્ર ૩૦ 

મુંજૂર ૨૭ 

ઘટ ૩ 
 

 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 

છે? 

  (૩) નવા સામુડહક આરોગ્ય કેન્દ્રોની ફાળવણી કરતી 
વખતે આ બાબત સ્વચારણામાું લેવામાું આવે છે.  

--------- 

૨૭૦ 
અમદાિાદ વજલ્લા/શહેરમાાં પિાઈન ફ્લ,ુ મેલેરીયા, ડેન્દ્ગ્યુ અને િોલેરાના િેસો 

* ૧૮૮૬૮ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર અમદાવાદ શહેર અને સ્જલ્લામાું થવાઈન ફલુ, મેલેરીયા, 
ડેન્દ્ગ્યુ અને કોલેરાના કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ શહેર 
અને સ્જલ્લામાું છેલ્લા બે વર્ગમાું નીચે મુજબના કેસો નોંધાયા. 

રોગનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

અમદાિાદ 

વજલ્લો 

અમદાિાદ 

શહેર 

અમદાિાદ 

વજલ્લો 

અમદાિાદ 

શહેર 

થવાઈન ફ્લુ 

(સીઝનલ 

ફ્લુ) 

૨૦૫ ૨૬૧૬ ૧૧૫ ૨૦૮૪ 

મેલેરીયા ૧૮૦ ૯૦૪૯ ૧૨૬ ૬૧૮૧ 

ડેન્દ્ગ્યુ ૨૯ ૧૦૦૨ ૭૩ ૨૪૮૯ 

કોલેરા ૨ ૬૨ ૧ ૧૧૪ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ ઉક્ત વર્ગવાર કેટલા મૃત્યુ 
િયા, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગવાર િયેલ મૃત્યુની સ્વર્ત નીચે 
મુજબ છે. 
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રોગનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

અમદાિાદ 
વજલ્લો 

અમદાિાદ 
શહેર 

અમદાિાદ 
વજલ્લો 

અમદાિાદ 
શહેર 

થવાઈન ફ્લુ 

(સીઝનલ 

ફ્લુ) 

૨૩ ૧૩૯ ૩ ૫૪ 

મેલેરીયા ૦ ૬ ૦ ૨ 

ડેન્દ્ગ્યુ ૦ ૨ ૦ ૪ 

કોલેરા ૦ ૦ ૦ ૦  
 (૩) ઉકત રોર્ોને કાબુમાું રાખવા શા પર્લાું લેવામાું 
આવ્યા? 

  (૩) *પત્રક-અ મુજબ. 
 

(*પત્રક/પડરસ્શષ્ટ/કોષ્ટક/ટેબલ સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાું રાખવામાું આવેલ છે.) 

--------- 

૨૭૧ 
ભાડભુત થી મહેગામના રોડને મજબૂતીિરણ િરિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૩૩૪ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત-પૂવગ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લામાું 
ભાડભુત-કાસવા-મનાડ-મહેર્ામ રોડની ભાડભુતિી 
મહેર્ામ સુધીની લુંબાઇમાું મજબૂતીકરણ કરવાનુું કામ મુંજૂર 

િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી,  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 
આપવામાું આવેલ છે, અને  

  (૨) રૂા.૩૨૦.૦૦ લાખ.  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ કયા તબકે્ક છે?    (૩) ટેન્દ્ડર મજૂરી હેઠળ.  
--------- 

૨૭૨ 
સુરેન્દ્રનગર વજલ્લાનાાં રોડને રીસરિેસીંગ િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૩૨ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાુંર્ધ્ા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્દ્રનર્ર 

સ્જલ્લાના નાના કઠેચી-રાણાર્ઢ-મુળ બાવળા-પરાલી રોડ 
સ્ક.મી. (નાની કઠેચી િી પરાલી સુધીની લુંબાઇમાું) 
રીસરફેસીંર્ કરવાનુું કામ મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ રથતા માટે કેટલી 
રકમ મુંજુર કરેલ છે અને ઉક્ત કામ કયા તબકે્ક છે? 

  (૨) રૂા.૧૧૭૬.૬૦ લાખ, 
  ટેન્દ્ડર પ્રડિયા હેઠળ. 

--------- 

૨૭૩ 
ર્જમનગર વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્બ્યલુન્દ્સ િાળિિા બાબત  

* ૧૭૨૭૪ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબુંદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્ય સરકારે જામનર્ર સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૫-
૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ કેટલી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ ફાળવેલ છે, 
અને 

  (૧) ૧૫  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાું આવેલ છે? 

  (૨) ૫૨,૬૧૯  

--------- 
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૨૭૪ 
ખેડા વજલ્લાના િસો-પીજ-નડીઆદ રોડને પહોળો િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૩૯ શ્રી અજુગનવસાંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લાના 
વસો-પીજ-નડીઆદ રોડને પહોળો કરવા માટેની મુંજૂરી મળેલ 
છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેટલી રકમની મુંજૂરી મળેલ છે, અને    (૨) રૂ.૧૩૦૦.૦૦ લાખ. 
 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે?   (૩) ટેન્દ્ડર તબકે્ક. 

--------- 

૨૭૫ 
િુલિાડી ખરિણ ઝેરિાિરા સાાંભા ભોરીયા િલિાડા રપતાનુાં મજબૂતીિરણ 

* ૧૭૩૧૦ શ્રી મોહનભાઇ િોકડયા (મહુવા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લાનાું 

ફુલવાડી- ખરવણ - ઝેરવાવરા - સાુંભા - ભોરીયા-વલવાડા 
રથતાને મજબૂતીકરણ કરવાનુું કામ મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી, 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામની અુંદાસ્જત  
રકમ કેટલી છે, અને 

  (૨) રૂ.૧૩૨૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે?   (૩) ટેન્દ્ડર મુંજૂરી હેઠળ. 
--------- 

૨૭૬ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં મા અને મા િાવસલ્ય યોજના હેઠળ માંજૂર િરેલ દાિા 

* ૧૭૨૨૦ શ્રી દેવાભાઇ માલમ (કેશોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભાવનર્ર સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું “મા” અને “મા વાત્સલ્ય” યોજના 
હેઠળ કેટલા લાભાિી દાવાઓ મુંજૂર કરવામાું આવ્યા, અને 

  (૧)  

 લાભાિીના મુંજૂર દાવા 

મા યોજના ૫,૧૫૪ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૪૪,૫૯૦ 

િુલ ૪૯,૭૪૪ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મુંજૂર કરવામાું આવેલ દાવા માટે 
કુલ કેટલી રકમ મુંજૂર કરવામાું આવી છે? 

  (૨)  

મા યોજના રૂ.૮,૩૧,૭૩,૩૫૩ 

મા વાત્સલ્ય યોજના રૂ.૬૯,૨૯,૬૭,૫૬૧ 

િુલ રૂ.૭૭,૬૧,૪૦,૯૧૪  
--------- 

૨૭૭ 
નિસારી વજલ્લાના િાાંસદા-િાાંસીયાતળાિ-બોરીયાાંછ-િણધા રોડને પહોળો િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૦૪ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ર્ણદેવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી 
સ્જલ્લાના વાુંસદા તાલુકાના વાુંસદા-વાુંસીયાતળાવ-
બોરીયાુંછ-કણધા રોડને પહોળો કરવાનુું કામ મુંજૂર િયેલ છે 
કેમ, 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 

આપવામાું આવેલ છે, અને  

  (૨) રૂા.૭૫૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) આ કામ ક્યા તબકે્ક છે?   (૩) ટેન્દ્ડર મુંજૂરી હેઠળ. 
--------- 
૨૭૮ 

ઝાલોદ તાલુિામાાં ઉદ્દિહન વસાંચાઈ યોજના 
* ૧૮૬૭૮ શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાું 
ઝાલોદ તાલુકામાું કેટલી ઉદ્દવહન સ્સુંચાઈ યોજનાઓ આવેલી 

છે, 

  (૧) ૩૩(ત્રેતીસ) 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી યોજનાઓ બુંધ છે,   (૨) ૭(સાત) 
 (૩) તનેા કારણો શાું છે, અને   (૩) જ-ેતે લાભાિી મુંડળી દ્વારા ઈલેક્ટર ીક બીલ ન 

ભરવાના કારણે યોજનાઓ ખાતે વીજ-પૂરવઠો બુંધ કરવામાું 
આવેલ હોઈ આ યોજનાઓ બુંધ છે. 

 (૪) ઉક્ત બુંધ યોજનાઓ ક્યાું સુધીમાું ચાલુ કરવામાું 
આવશ?ે 

  (૪) જ-ેતે લાભાિી મુંડળી દ્વારા ઈલેક્ટર ીક બીલની 
ભરપાઈ કયેિી. 

--------- 

૨૭૯ 
જૂનાગિ અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો 

* ૧૮૯૦૧ શ્રી ભીખાભાઈ જોષી (જૂનાર્ઢ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું  
વર્ગવાર જૂનાર્ઢ અને અમદાવાદ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 
જજગરીત વીજ વાયરો બદલવામાું આવ્યા,  

  (૧) અને (૨) છેલ્લા બે વર્ગમાું  વર્ગવાર, તાલુકાવાર 
બદલવામાું આવેલ વીજ વાયરો તેમજ બદલવાના બાકી વીજ 
વાયરોની સ્વર્તો પત્રક-૧ મુજબ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો 
તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત બાકી જજગરીત વીજ વાયરો ક્યાું સુધીમાું 
બદલવામાું આવશે? 

  (૩) જજગરીત વીજ વાયર બદલવાની બાકી રહેતી કામર્ીરી 
બનતી ત્વરાએ પૂણગ કરવામાું આવશે. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લો તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

બદલિાના બાિી િીજ િાયર 
(િી.મી.માાં) 

જૂનાર્ઢ 

કેશોદ ૪૦૯.૬૭ ૯૩૦.૨૭ ૪૨૧.૪૦ 

જૂનાર્ઢ ૬૯૦.૮૦ ૭૦૯.૬૫ ૧૪૧૭.૫૪ 

ભેંસાણ ૩૪૨.૭૨ ૨૩૯.૩૯ ૦.૦૦ 

માણાવદર ૭૬૦.૦૫ ૧૧૧૫.૮૦ ૬૭૨.૦૬ 

માળીયા હાટીના ૨૮૪.૨૧ ૨૧૮.૧૬ ૨૦૩.૨૩ 

માુંર્રોળ ૨૭૧.૩૨ ૨૪૦.૪૩ ૧૭૩.૨૦ 

મેંદરડા ૬૬૧.૪૯ ૭૫૨.૩૭ ૨૨૪.૮૩ 

વુંિલી ૬૩૫.૦૧ ૩૫૭.૨૦ ૩૪૯.૩૫ 

સ્વસાવદર ૬૫૫.૬૭ ૫૫૬.૮૬ ૦.૦૦ 

અમદાવાદ અમદાવાદ સીટી ૭.૮૫ ૩.૦૦ ૫.૦૦ 

બાવળા ૨૩.૧૭ ૧૬.૬૮ ૧૬.૬૦ 

દથિોઈ ૬૯.૩૩ ૩૨.૦૦ ૩૦.૦૦ 
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વજલ્લો તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

બદલિાના બાિી િીજ િાયર 
(િી.મી.માાં) 

ધુંધૂકા ૬.૬૦ ૧૧.૮૦ ૧૭.૦૦ 

ધોલેરા ૧૧.૨૦ ૯૯.૭૫ ૨૨.૫૦ 

ધોળકા ૧૬૯.૬૩ ૯૮.૬૧ ૬૯.૫૫ 

ઘાટલોડીયા ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ 

માુંડલ ૧૦.૮૪ ૭૧.૦૦ ૦.૦૦ 

સાબરમતી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

સાણુંદ ૩૨.૭૦ ૮૭.૬૦ ૬૯.૩૫ 

વેજલપુર ૦.૦૦ ૫.૫૧ ૦.૦૦ 

સ્વરમર્ામ ૪.૫૦ ૪૬.૫૦ ૭૮.૫૦ 

દેત્રોજ ૯.૩૮ ૬.૦૦ ૩.૦૦ 

--------- 

૨૮૦ 
િચ્છ વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ િાળિિા બાબત  

* ૧૭૨૭૨ શ્રીમતી માલતી મહેિરી (ર્ાુંધીધામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્ય સરકારે કચ્છ સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 
ની સ્થિસ્તએ કેટલી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ ફાળવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૯  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું આ સેવાઓનો 

કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાું આવેલ છે? 

  (૨) ૯૦,૧૪૨  

--------- 

૨૮૧ 
અમદાિાદ વજલ્લાના રોડને રીસિેસીંગની િામગીરી 

* ૧૭૩૦૧ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણુંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના સાણુંદ તાલુકાના સ્વછીંયા ફાુંર્ડી રોડને રીસફેસીંર્ 
કરવાનુું આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી લુંબાઈ માટે કેટલી 
રકમ મુંજુર કરવામાું આવી? 

  (૨) ૨.૦૦ કી.મી., રૂા. ૫૪.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૮૨ 
અમરેલી વજલ્લામાાં સુજલામ-સુિલામ યોજનાના િામ 

* ૧૮૬૭૨ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુું ડલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર અમરેલી સ્જલ્લામાું સુજલામ-સુફલામ યોજના અુંતર્ગત 
કેટલા કામ મુંજુર કરવામાું આવ્યા, 

  (૧) સુજલામ સુફલામ યોજના હેઠળ અમરેલી સ્જલ્લામાું 
કોઇ કામો કરવામાું આવેલ નિી, પરુંતુ સુજલામ સુફલામ જળ 
અસ્ભયાન હેઠળ નીચે મુજબના કામો મુંજુર કરવામાું આવેલ છે. 

 વર્ગ ૨૦૧૮ માું ૫૫૮ કામો અને 

 વર્ગ ૨૦૧૯ માું ૩૯૪ કામો 
 (૨) મુંજુર િયેલ કામ માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી ગ્રાન્દ્ટ 
ફાળવવામાું આવી, 

  (૨) સુજલામ સુફલામ જળ અસ્ભયાન અુંતર્ગત 

 વર્ગ ૨૦૧૮ માું રૂ.૩૪૫.૦૩ લાખ અને 

 વર્ગ ૨૦૧૯ માું રૂ.૪૨૫.૨૮ લાખ 
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 (૩) ઉક્ત મુંજુર િયેલ કામ પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા 

કામ પુણગ િયા અને કેટલા કામ બાકી છે, અને 

  (૩) સુજલામ સુફલામ જળ અસ્ભયાન અુંતર્ગત 

 વર્ગ ૨૦૧૮ માું ૫૦૨ કામો પુણગ – ૫૬ કામો બાકી 

 વર્ગ ૨૦૧૯ માું ૨૪૧ કામો પુણગ – ૧૫૩ કામો બાકી 
 (૪) બાકી કામ ક્યાું સુધીમાું પુણગ કરવામાું આવશે?   (૪) તા.૦૮-૦૬-૨૦૧૮ નાું રોજ સુજલામ સુફલામ 

જળ અસ્ભયાન-૨૦૧૮ અને તા.૨૦-૦૬-૨૦૧૯ નાું રોજ 
સુજલામ સુફલામ જળ અસ્ભયાન-૨૦૧૯ ને જ ે તે સ્થિસ્તએ 
પુણગ જાહેર કરવામાું આવેલ છે. 

--------- 

૨૮૩ 
ખેડા અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં રપતાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૧૮૯૩૧ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવુંજ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
ખેડા અને પુંચમહાલ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા રથતાઓને 
કેટલા ખચે ડામર સપાટીના બનાવવા માટે જોબ નુંબર 
આપવામાું આવ્યા, 

  (૧) (તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી ૩૧-૦૫-૨૦૧૮) 
વજલ્લોઃ ખેડા વજલ્લોઃ પાંચમહાલ 

તાલુિો રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજુર રિમ 
રૂા. લાખમાાં 

તાલુિો રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજુર રિમ 
રૂા. લાખમાાં 

નડડયાદ ૯ ૪૫૦.૯૭ ઘોઘુંબા ૧ ૨૦૦.૦૦ 

મહુધા ૧૨ ૭૩૮.૦૦ હાલોલ ૧૦ ૯૨૭.૦૦ 

મહેમદાવાદ ૧૪ ૧૦૦૬.૦૦ મોરવા(હ) ૯ ૭૨૭.૦૦ 

વસો ૧ ૪૭.૦૦ જાુંબુઘોડા ૧ ૬૦.૦૦ 

ખેડા ૩ ૨૦૦.૧૦ કાલોલ ૩ ૩૧૧.૬૦ 

માતર ૧ ૧૪૯.૦૦ ર્ોધરા ૧૯ ૧૩૪૯.૪૦ 

ઠાસરા ૧૦ ૪૬૩.૦૦ શહેરા ૧૮ ૧૭૩૬.૨૦ 

ર્ળતેશ્વર ૯ ૪૮૯.૫૯    

કપડવુંજ ૯ ૧૫૧૫.૭૬    

કઠલાલ ૪ ૨૯૪.૧૯    

(તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી ૩૧-૦૫-૨૦૧૯) 
વજલ્લોઃ ખેડા વજલ્લોઃ પાંચમહાલ 

તાલુિો રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજુર રિમ 
રૂા. લાખમાાં 

તાલુિો રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજુર રિમ 
રૂા. લાખમાાં 

નડડયાદ ૨૫ ૯૮૧.૬૦ ઘોઘુંબા ૬ ૪૬૦.૦૦ 

મહુધા ૧૦ ૨૬૨૯.૨૦ હાલોલ ૧૦ ૯૪૫.૦૦ 

મહેમદાવાદ ૧૧ ૧૧૭૮.૦૦ મોરવા(હ) ૬ ૫૯૦.૦૦ 

વસો ૩ ૨૪૬.૦૦ જાુંબુઘોડા ૨ ૧૫૦.૦૦ 

ખેડા ૧ ૯૦.૦૦ કાલોલ ૧૦ ૮૦૪.૦૦ 

માતર ૧૧ ૧૦૧૬.૦૦ ર્ોધરા ૨૪ ૨૩૨૦.૦૦ 

ઠાસરા ૮ ૫૯૦.૪૦ શહેરા ૧૭ ૧૩૭૦.૦૦ 

ર્ળતેશ્વર ૫ ૩૦૯.૮૫    

કપડવુંજ ૫ ૩૯૯.૦૦    

કઠલાલ ૮ ૮૨૧.૦૦    
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા રથતાના 
કામ શરૂ કરવામાું આવ્યા, કેટલા રથતાના કામ પૂણગ િયા, અને 

  (૨)  

વજલ્લો શરૂ િામો પૂણગ િામો 

ખેડા ૭૩ ૫૮ 

પુંચમહાલ ૯૦ ૭૪  

 (૩) બાકી રહેલ રથતાનુું કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ 
કરવાનુું આયોજન છે? 

  (૩) ૩૧ કામો પ્રર્સ્તમાું છે તે તિા બાકીના ૧૩૨ કામો 
નક્શા અુંદાજ તિા ટેન્દ્ડર પ્રડિયા પૂણગ િયેિી બનતી ત્વરાએ. 

--------- 
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૨૮૪ 
મહેસાણા અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો બદલિા બાબત 

* ૧૮૮૫૩ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર મહેસાણા અને ર્ાુંધીનર્ર સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 
જજગરીત વીજ વાયરો બદલવામાું આવ્યા, 

  (૧) અને (૨)  છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર, તાલુકાવાર 
બદલવામાું આવેલ વીજ વાયરો તેમજ બદલવાના બાકી વીજ 
વાયરોની સ્વર્તો પત્રિ-૧ મુજબ છે.  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો 
તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત બાકી જજગરીત વીજ વાયરો ક્યાું સુધીમાું 
બદલવામાું આવશે? 

  (૩) બાકી જજગરીત વીજ વાયર બદલવાની કામર્ીરી 
બનતી ત્વરાએ પૂણગ કરવામાું આવે છે. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લો તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સધુીમાાં 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સધુીમાાં 

બદલિાના બાિી જજગરીત િાયર 
(િી.મી.માાં) 

મહેસાણા મહેસાણા ૨૨.૦૮ ૨૭.૧૦ ૨૯.૦૦ 

સ્વસનર્ર ૬.૪૨ ૮.૫૪ ૭.૫૦ 

વડનર્ર ૧૩.૮૧ ૪.૩૨ ૪.૫૦ 

ખેરાલુ ૨૫.૫૭ ૯.૬૭ ૧૮.૦૦ 

સતલાસણા ૫.૨૯ ૨૬.૪૮ ૧૩.૫૦ 

કડી ૬૨.૨૧ ૪૭.૨૪ ૬૧.૦૦ 

બેચરાજી ૭.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

સ્વજાપુર ૧૧૮.૨૧ ૪૯.૯૬ ૨૮.૨૩ 

ઉંઝા ૬.૩૫ ૯.૧૪ ૨૪.૭૦ 

ર્ોજારીયા ૦.૩૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

જોટાણા ૦.૦૦ ૭.૫૦ ૫.૦૦ 

ર્ાુંધીનર્ર ર્ાુંધીનર્ર ૧૪૮.૩૮ ૧૮૪.૨૫ ૬૮.૦૦ 

દહેર્ામ ૫૬.૪૬ ૬૯.૦૦ ૭૦.૦૦ 

કલોલ ૪૦.૮૧ ૧૫૧.૫૦ ૧૫૭.૦૦ 

માણસા ૧૬.૨૦ ૫.૪૬ ૧૪.૦૦ 

--------- 

૨૮૫ 
ખેડા અને આણાંદ વજલ્લામાાં ચેિડેમનુાં રીપેરીંગ 

* ૧૮૨૭૪ શ્રી ઇન્દ્રવજતવસાંહ પરમાર (મહુધા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા અને 
આણુંદ સ્જલ્લામાું છેલ્લા બે વર્ગમાું તુટેલ પૈકી કેટલા ચેકડેમો 
રીપેર કરવામાું આવ્યા અને કેટલા બાકી છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા અને આણુંદ 
સ્જલ્લામાું છેલ્લા બે વર્ગમાું કોઇ ચેકડેમ તુટેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત ચેકડેમોના રીપેરીંર્ માટે કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાું આવી? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૨૮૬ 
પાંચમહાલ વજલ્લાના સીમલીયા-માલુ-િાાંટુ રોડને પહોળો િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૩૮ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પુંચમહાલ 
સ્જલ્લાનાું સીમલીયા-માલુ-કાુંટુ રોડને પહોળો કરવાની 
કામર્ીરીને મુંજૂરી મળેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 
આપવામાું આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂા. ૧૫૦૦ લાખ. 

 (૩) આ રથતાને કેટલો પહોળો કરવામાું આવનાર છે?   (૩) ૭ મીટર પહોળો. 

--------- 

૨૮૭ 
િલસાડ વજલ્લાના િડપાડા િરાં જિરેી રાજ્ય ધોરી માગગને પહોળો િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૧૭ શ્રી અરવિાંદભાઈ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ 
સ્જલ્લાના વડપાડા કરુંજવેરી રાજ્ય ધોરી માર્ગને પહોળો કરવાનુું 
કામ મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ માટે કેટલી 
રકમની મુંજૂરી મળેલ છે, અને 

  (૨) રૂા. ૯૨૫.૦૦ લાખ. 

 (૩) આ રથતાને કેટલો પહોળો કરવાનુું આયોજન છે?   (૩) ૧૦ મીટર પહોળો. 
--------- 

૨૮૮ 
ભાદરણ કિાંખલોડ ગાંભીરા રોડને પહોળો િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૫૪ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખુંભાત) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણુંદ સ્જલ્લામાું 
બોરસદ તાલુકામાું ભાદરણ સ્કુંખલોડ ર્ુંભીરા રોડની ભાદરણ 

િી ર્ુંભીરા સુધીની લુંબાઈમાું રથતાને પહોળો કરવાની તેમજ 
મજબુતીકરણની કામર્ીરી મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 
મળેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૩૦૪૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ સદર કામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે ?    (૩) ટેન્દ્ડર તબકે્ક. 
--------- 

૨૮૯ 
ભાદરણ કિાંખલોડ ગાંભીરા રોડને પહોળો િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૫૩ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણુંદ સ્જલ્લામાું 
બોરસદ તાલુકામાું ભાદરણ સ્કુંખલોડ ર્ુંભીરા રોડની ભાદરણ 
િી ર્ુંભીરા સુધીની લુંબાઈમાું રથતાને પહોળો કરવાની તેમજ 
મજબુતીકરણની કામર્ીરી મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 

મળેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૩૦૪૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ સદર કામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે ?    (૩) ટેન્દ્ડર તબકે્ક. 
--------- 

૨૯૦ 
ર્જમનગર તથા દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં રપતાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૧૮૮૯૫ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
જામનર્ર અને દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 

રથતાઓને કેટલા ખચે ડામર સપાટીના બનાવવા માટે જોબ 
નુંબર આપવામાું આવ્યા, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું જામનર્ર અને 
દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર ડામર સપાટીના બનાવવા 

માટે મળેલ મુંજુરીની સ્વર્ત. 

વજલ્લો તાલુિો 
રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજૂર રિમ 
રૂ।.લાખમાાં 

જામનર્ર 

જામનર્ર ૨૮ ૨૭૬૯.૬૨ 

લાલપુર ૩ ૫૮૦.૦૦ 

ધ્ોલ ૭ ૫૮૧.૦૦ 

જોડીયા ૮ ૧૧૨૦.૦૦ 

કાલાવડ ૧૧ ૨૩૯૪.૦૦ 

જામજોધપુર ૧૩ ૧૪૬૫.૦૦ 

દેવભૂસ્મ 

દ્વારકા 

ભાણવડ ૧૦ ૧૩૯૦.૦૦ 

દ્વારકા ૨ ૧૬૦.૦૦ 

ખુંભાળીયા ૧૨ ૧૯૩૪.૦૦ 

કલ્યાણપુર ૧૫ ૨૨૬૫.૦૦ 
 

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા રથતાના 
કામ શરૂ કરવામાું આવ્યા, કેટલા રથતાના કામ પૂણગ િયા, અને 

  (૨)  

વજલ્લો 
ઉિત વપથવતએ શરૂ 

થયેલ િામોની 
સાંખ્યા 

ઉિત વપથવતએ 
પૂણગ થયેલ 

િામોની સાંખ્યા 

જામનર્ર ૧૦ ૨૮ 

દેવભૂસ્મ દ્વારકા ૩ ૭  
  (૩) બાકી રહેલ રથતાનુું કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ 

કરવાનુું આયોજન છે ? 

  (૩) પ્રર્સ્ત હેઠળના ૧૩ રથતાના કામો તિા વહીવટી 

પ્રડિયા હેઠળના ૬૧ કામો ટેન્દ્ડર પ્રડિયા પૂણગ િયેિી બનતી 
ત્વરાએ. 

 --------- 

૨૯૧ 
સૌની યોજના હેઠળ ડેમો ભરિા નમગદાનુાં પાણી 

* ૧૮૯૧૦ શ્રી પુાંર્જભાઈ િાંશ (ઉના) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસાંપવત્ત) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર 
સૌની યોજના હેઠળ ડેમો ભરવા કેટલુું પાણી નમગદા 
યોજનામાુંિી આપવામાું આવ્યુું છે? 

 િષગ પાણીનો જથ્થો 
(એમ.સી.એિ.ટી.) 

૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી  
૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૪૮૭૧ 

૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી  
૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૬૭૮૯ 

િુલ જથ્થો ૧૧૬૬૦ 
 

--------- 
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૨૯૨ 
સુરેન્દ્રનગર વજલ્લાના રોડને રીસરિેસીંગ િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૩૧ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્દ્રનર્ર 
સ્જલ્લાના નાના કઠેચી-રાણાર્ઢ-મુળ બાવળા-પરાલી રોડ 
સ્ક.મી. (નાની કઠેચી િી પરાલી સુધીની લુંબાઈમાું) 
રીસરફેસીંર્ કરવાનુું કામ મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ રથતા માટે કેટલી 
રકમ મુંજૂર કરેલ છે, અને ઉક્ત કામ કયા તબકે્ક છે? 

  (૨) રૂા.૧૧૭૬.૬૦ લાખ 
  ટેન્દ્ડર પ્રડિયા હેઠળ. 

--------- 

૨૯૩ 
હમીરપુરથી બોરડી સુધીના રપતાનુાં મજબુતીિરણનુાં આયોજન 

* ૧૭૩૪૮ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનર્ર) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
સ્જલ્લામાું બાયડ તાલુકામાું હમીરપુરિી બોરડી સુધીની લુંબાઈમાું 
રથતાનુું મજબુતીકરણનુું આયોજન મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 
મળેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૫૯૫ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સદર કામર્ીરી કયા તબકે્ક છે?   (૩) પ્રર્સ્તમાું. 
--------- 

૨૯૪ 
સુરેન્દ્રનગર અને ભરૂચ વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો બદલિા બાબત 

* ૧૮૮૮૦ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 

વર્ગવાર સુરેન્દ્રનર્ર અને ભરૂચ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 
જજગરીત વીજ વાયરો બદલવામાું આવ્યા,  
 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો 

તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 

  (૧)  અને (૨)  

 છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર, તાલુકાવાર બદલવામાું આવેલ વીજ 
વાયરો તેમજ બદલવાના બાકી વીજ વાયરોની સ્વર્તો પત્રિ-૧ 
મુજબ છે. 

 

 (૩) ઉક્ત બાકી જજગરીત વીજ વાયરો ક્યાું સુધીમાું 
બદલવામાું આવશે ? 

  (૩) જજગરીત વીજ વાયર બદલવાની બાકી રહેતી કામર્ીરી 
બનતી ત્વરાએ પૂણગ કરવામાું આવશે. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લો તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સધુીમાાં  

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સધુીમાાં  

બદલિાના બાિી જજગકરત 
િાયર (િી.મી.માાં) 

સુરેન્દ્રનર્ર 

ચુડા ૧૬૨.૫૫ ૧૧૩.૦૫ ૧૨૬.૨૫ 

ચોટીલા ૧૧૪.૮૭ ૧૭૨.૦૯ ૧૪૦.૮૭ 

િાન ૧૪૧.૭૦ ૯૨.૭૬ ૩૭.૩૫ 

દસાડા ૧૭૪.૭૯ ૪૬.૦૬ ૧૬૫.૭૦ 

ધાુંર્ધ્ા ૪૯૭.૨૧ ૭૦૭.૭૨ ૪૮૯.૨૯ 

મુળી ૧૫૯.૫૯ ૨૫૯.૬૫ ૧૩૭.૩૨ 
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વજલ્લો તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સધુીમાાં  

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સધુીમાાં  

બદલિાના બાિી જજગકરત 
િાયર (િી.મી.માાં) 

લખતર ૨.૩૦ ૫.૫૭ ૦.૨૦ 

લીંબડી ૭૦.૧૨ ૧૦૦.૧૫ ૪૯.૨૦ 

વઢવાણ ૧૦૦.૦૧ ૭૮.૦૦ ૩૫.૭૦ 

સાયલા ૧૩૨.૮૪ ૧૫૧.૧૯ ૨૨૮.૩૦ 

ભરૂચ 

ભરૂચ ૬૫.૦૩ ૮૪.૭૨ ૮૦.૯૯ 

આમોદ ૩૦.૫૧ ૧૧.૬૦ ૬૧.૨૦ 

વાર્રા ૦.૨૫ ૧૧૭.૮૦ ૧૯.૧૬ 

જુંબુસર ૧૭.૭૦ ૮૦.૨૦ ૧૦૦.૦૨ 

અુંકલેશ્વર ૪૩.૨૧ ૭૯.૧૨ ૬૪.૪૭ 

હાુંસોટ ૩૨.૮૫ ૮૦.૮૨ ૧૦૧.૩૦ 

વાલીયા ૧૯.૩૦ ૧૬૨.૯૧ ૧૦૫.૨૩ 

ઝર્ડડયા ૩૦.૦૦ ૧૪૫.૫૮ ૧૭૦.૫૩ 

નેત્રુંર્ ૨૨.૨૭ ૮૧.૫૫ ૨૦૦.૬૯ 

--------- 

૨૯૫ 
િસો-પીજ-નકડયાદ રોડને પહોળો િરિા બાબત 

* ૧૭૩૪૩ શ્રી િેસરીવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લાના 
વસો-પીજ-નડડયાદ રોડને પહોળો કરવા માટેની મુંજૂરી મળેલ 
છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 
મળેલ છે, અને 

  (૨) રૂ. ૧૩૦૦.૦૦ લાખ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ કયા તબકે્ક છે?   (૩) ટેન્દ્ડર તબકે્ક. 

--------- 

૨૯૬ 
આણાંદ વજલ્લામાાં પણસોરા શેિી િીજથી વજલ્લા હદના રપતાને પહોળો િરિા બાબત 

* ૧૭૩૫૦ શ્રી રાિેશભાઈ શાહ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ આણુંદ સ્જલ્લામાું 
ઉમરેઠ તાલુકામાું પણસોરા શેઢી બ્રીજ રોડની પણસોરા િી 
સ્જલ્લા હદ (શેઢી બ્રીજ) માું રથતાને પહોળો કરવાની તેમજ 
મજબુતીકરણની કામર્ીરી મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 
મળેલ છે, અને 

  (૨) રૂ. ૫૯૦.૦૦ લાખ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સદર કામર્ીરી કયા તબકે્ક છે?   (૩) ટેન્દ્ડર તબકે્ક. 

--------- 
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૨૯૭ 
અમદાિાદ વસવિલ હોવપપટલમાાં રોગી િલ્યાણ સવમવતની આિિ 

* ૧૮૬૫૧ શ્રી ગ્યાસુકદ્દન શેખ (દડરયાપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર સ્સસ્વલ હોસ્થપટલ, અમદાવાદમાું રોર્ી કલ્યાણ 
સસ્મસ્તમાું કુલ કેટલી આવક િઈ, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્સસ્વલ 
હોસ્થપટલ, અમદાવાદમાું નીચે મુજબ આવક િઈ હતી. 

િષગ આિિ 

૨૦૧૭-૧૮ રૂ. ૧૨,૯૨,૯૯,૭૫૭/- 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ. ૧૦,૧૫,૫૯,૩૪૪/- 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલી 

રકમનો ખચગ મુખ્યત્વે કયા હેતુસર કરવામાું આવ્યો? 

  (૨) રોર્ી કલ્યાણ સસ્મસ્તના બુંધારણમાું દશાગવેલ હેતુઓ 

અને બુંધારણની ર્ાઈડલાઈન મુજબ હોસ્થપટલની થવચ્છતા 
જાળવણી, હોસ્થપટલના સાધનો, મકાનો, વોડૉ સ્વરે્રેની 
મરામત અને જાળવણી, દદીઓને અદ્યતન સારવાર ઉપલબ્ધ 
િાય તે માટે નવા ઈકવીપમેન્દ્ટ વસાવવા તેમજ જરૂરી 
મેનપાવરની સેવાઓ મેળવવા અને તાત્કાસ્લક સારવાર અિે 
જીવન રક્ષક દવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાના હેતુસર નીચે 

મુજબની રકમનો ખચગ િયેલ છે. 

િષગ ખચગ 

૨૦૧૭-૧૮ રૂ. ૧૦,૦૪,૧૮,૫૧૪/- 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ. ૯,૨૩,૫૮,૯૨૫/-  
--------- 

૨૯૮ 
રાજ્યમાાં િાયગરત ડેન્દ્ટલ િોલેજો 

* ૧૭૨૧૦ શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાું કેટલી 
ડેન્દ્ટલ કોલેજો કાયગરત છે, 

  (૧) ૧૩ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલી નવી ડેન્દ્ટલ 
કોલેજોની મુંજૂરી આપવામાું આવી, અને 

  (૨) શૂૂ્ન્દ્ય 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ડેન્દ્ટલ કોલેજોમાું છેલ્લા બે વર્ગમાું 
થનાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાું વધારો િયો? 

  (૩) શૂન્દ્ય 

--------- 

૨૯૯ 
ઉંઝા તાલુિાના િરિાડા થી ખળી ગામ િચ્ચેના િાચા રપતાને પાિો બનાિિા બાબત 

* ૧૭૨૭૭ શ્રી ઋવષિેશ પટેલ (સ્વસનર્ર) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લાના ઉંઝા તાલુકાના વરવાડા િી ખળી ર્ામ વચ્ચેના કાચા 

રથતાને પાકો ડામરનો બનાવવાનુું કોઈ આયોજન છે કે કેમ, 
અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ મુંજુર કરેલ 
છે? 

  (૨) રૂા. ૧૫૨.૦૦ લાખ. 

--------- 
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૩૦૦ 
અદાણી હોવપપટલમાાં બાળિોના મૃવયુ અાંગે તપાસનો અહેિાલ 

* ૧૮૮૮૩ શ્રી વિજશે મેરર્જ (મોરબી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૨૬-૫-૨૦૧૮ ના રોજ કચ્છ જીલ્લામાું ભુજ 
ખાતે આવેલ અદાણી સુંચાસ્લત જી. કે. જનરલ હોસ્થપટલમાું 
બાળકોના મૃત્યુ અુંરે્ તપાસ સસ્મસ્તએ સરકારને અહેવાલ 
આપેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉકત સસ્મસ્તના અધ્યક્ષ 
અને સભ્યો કોણ કોણ હતા, 

  (૨) (૧) ડૉ. ભરશે વ્યાસ, પ્રોફેસર અને હેડ ઓફ 
પેડીયાટર ીકસ સ્વભાર્, જામનર્ર 

  (૨) ડૉ. ડહમાશુું જોર્ી, પ્રોફેસર અને હેડ ઓફ 
પેડીયાટર ીકસ સ્વભાર્, ર્ાુંધીનર્ર 

  (૩) ડૉ. કમલ ર્ૌથવામી, અસ્ધકૃત પ્રોફેસર, 
ર્ાયનેકોલજી સ્વભાર્, રાજકોટ 

 (૩) ઉક્ત સસ્મસ્તએ અહેવાલ તૈયાર કરવા હોસ્થપટલની 
મુલાકાત કેટલી વખત લીધેલ, અને 

  (૩) એક વખત 

 (૪) મુલાકાત દરમ્યાન મુખ્યત્વે કેવા પ્રકારની ખામીઓ 

સામે આવેલ ? 

  (૪) નસ્સગર્ થટાફ, બાળકોના ડૉકટર, મેડીકલ 

ઓડફસરની ખાલી જગ્યાઓ તાત્કાસ્લક ભરવાનુું સુચન કરવામાું 
આવ્યુ હતુું. 

--------- 

૩૦૧ 
મહીસાગર વજલ્લામાાં નિા સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોને માંજૂરી 

* ૧૭૨૬૦ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સુંતરામપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહીસાર્ર સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો 
મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) 0 (શૂન્દ્ય)  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)   

મળવાપાત્ર ૧૦ 

મુંજૂર ૦૮ 

ઘટ ૦૨ 
 

 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 

છે? 

  (૩) નવા સામુડહક આરોગ્ય કેન્દ્રોની ફાળવણી કરતી 
વખતે આ બાબત સ્વચારણામાું લેવામાું આવે છે.  

--------- 

૩૦૨ 
દાહોદ વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ િાળિિા બાબત 

* ૧૭૨૬૮ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સુંખેડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે દાહોદ સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ ફાળવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૬ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાું આવેલ છે? 

  (૨) ૧,૨૩,૭૫૫ 

--------- 
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૩૦૩ 
દયાદરા-નબીપુર-ઝનોર રોડનુાં મજબૂતીિરણ 

* ૧૭૩૩૬ શ્રી િાાંવતભાઈ બલર (સુરત-ઉિર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લામાું 
દયાદરા-નબીપુર-ઝનોર રોડ (દયાદરા િી નબીપુર અને 
સામલોદ િી ઝનોર સુધીની લુંબાઈમાું) મજબુતીકરણ કરવાનુું 
કોઈ કામ મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 
આપવામાું આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૧૮૫૫ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) ઈજારાદારને ડીપોઝીટ ભરવા જણાવેલ છે. 
--------- 

૩૦૪ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં રપતાઓને રીિારપેટ/રીસરિેસ િરિા બાબત 

* ૧૮૯૫૨ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
તાપી અને સુરત સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કેટલા કાચા રથતાઓને 

ડામર સપાટીના બનાવવા અને કેટલા રથતાઓને 
રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની માુંર્ણીઓ પડતર છે, અને 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું તાપી અને સુરત 
સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કાચા રથતાઓને ડામર સપાટી બનાવવા 

માટે તિા રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની તાલુકાવાર પડતર 
માુંર્ણીઓ નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો તાલુિો િાચાથી 
ડામર 

રીિારપેટ/રીસરિેસ 

તાપી 

વ્યારા ૬૩ ૬ 

ડોલવણ ૩૬ ૧૫ 

વાલોડ ૩ ૦ 

સોનર્ઢ ૨૫ ૧૫ 

ઉચ્છલ ૨૭ ૨૨ 

કુકરમુુંડા ૭ ૧૦ 

સ્નઝર ૫૦ ૧૫ 

સુરત 

ચોયાગસી ૫ ૧ 

ઓલપાડ ૬ ૧૪ 

કામરેજ ૧૬ ૫ 

પલસાણા ૭ ૦ 

બારડોલી ૨૭ ૨ 

મહુવા ૫૧ ૬૯ 

માુંડવી ૩૨ ૬ 

માુંર્રોળ ૧ ૧૩ 

ઉમરપાડા ૦ ૧૩ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રથતાઓ ડામર સપાટીના બને તે માટે 
શી કાયગવાહી કરવામાું આવી? 

  (૨) છેલ્લે ડામર કામ કયાગના વર્ગની સાિે સાિે રથતાની 
સપાટી, ટર ાડફકનુું ભારણ, ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત જવેી તાુંસ્ત્રક 
જરૂરીયાત અને નાણાુંકીય ઉપલબ્ધતાને પણ ધ્યાને લઈ 
સ્વચારણા કરવામાું આવશે. 

--------- 
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૩૦૫ 
માાંગરોળ અને માળીયા (હાટીના) તાલુિામાાં િિચ િાંડક્લટર નાખિા માટે રિમ િાળિણી 

* ૧૮૬૬૩ શ્રી બાબુભાઈ િાર્જ (માુંર્રોળ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાર્ઢ 
સ્જલ્લાના માુંર્ોરળ અને માળીયા(હાટીના) તાલુકાઓમાું કવચ 
કુંડક્ટર નાખવા માટે છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર કેટલી રકમ 
ફાળવી છે, 

  (૧)  

તાલુિો િષગ િાળિિામાાં 
આિેલ રિમ રૂ. 

(લાખમાાં) 

માુંર્રોળ તા.૦૧.૦૬.૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૧૪૦.૩૧ 

 તા.૦૧.૦૬.૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૪૩.૨૭ 

માળીયા 
(હાટીના) 

તા.૦૧.૦૬.૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૯૬.૪૩ 

 તા.૦૧.૦૬.૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૧૭૩.૨૩ 

 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ કવચ કુંડક્ટર નાખવા માટે ઉક્ત 
તાલુકાવાર કેટલા ફીડરોની પસુંદર્ી કરવામાું આવેલ છે, 

  (૨) માુંર્રોળ તાલુકામાું ૪૧ ફીડરો જ્યારે માસ્ળયા 
(હાટીના) તાલુકામાું ૨૫ ફીડરોની પસુંદર્ી કરેલ છે. 

 (૩) કવચ કુંડક્ટર નાુંખવાની કામર્ીરી ઉક્ત સ્થિસ્તએ 
ક્યા તબકે્ક છે, અને 

  (૩) માુંર્રોળ તાલુકામાું ૪૧માુંિી ૪૧ ફીડરોમાું કવચ 
કુંડક્ટર નાુંખવા નાુંખવાની કામર્ીરી પૂણગ કરેલ છે જયારે 

માસ્ળયા (હાટીના) તાલુકામાું ૨૫ ફીડરો માુંિી ૨૩ કવચ 
કું ટક્ટર નાુંખવા નાુંખવાની કામર્ીરી પૂણગ કરેલ છે જયારે ૨ 
ફીડરોમાું કવચ કુંડક્ટર નાુંખવા નાુંખવાની કામરીર્ી પ્રર્સ્તમાું 
છે. 

 (૪) કવચ કુંડક્ટર નાુંખવાની કામર્ીરી ક્યાું સુધીમાું 
પુણગ કરવામાું આવશે? 

  (૪) બનતી ત્વરાએ. 

--------- 

૩૦૬ 
ધારી તાલુિામાાં સરાિડીયા વસાંચાઈ યોજનાની િામગીરી 

* ૧૮૬૭૫ શ્રી અાંબરીષ ડેર (રાજુલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી 
સ્જલ્લામાું ધારી તાલુકામાું આવેલ સરાકડીયા સ્સુંચાઈ યોજનાની 
કામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) સરાકડીયા સ્સુંચાઈ યોજના ધારી તાલુકામાું નિી, 
પરુંતુ સરાકડીયા સ્સુંચાઈ યોજના અમરેલી સ્જલ્લાના ખાુંભા 
તાલુકામાું આવેલ છે જનુેું કામ વર્ગ.૧૯૮૧ માું પુણગ કરવામાું 
આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત કામર્ીરી કેટલા ખચે ક્યા 
સુધીમાું પુણગ કરવાની છે ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૦૭ 
ઉમરગામ તાલુિાના સરીગામ થઈ િણસા જતા રપતાને પહોળો િરિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૩૧૫ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાગસી) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ 
સ્જલ્લાના ઉમરર્ામ તાલુકાનાું ભીલાડ થટેશનિી સરીર્ામ િઈ 
ફણસા જતા રાજ્ય ધોરી માર્ગને પહોળો કરવાનુું કામ મુંજૂર 
િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી, 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ માટે કેટલી 

રકમની મુંજૂરી મળેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૧૬૭૫.૦૦ લાખ 

 (૩) આ કામ રથતાને કેટલો પહોળો કરવાનુું આયોજન 
છે? 

  (૩) ૧૦.૦૦ મીટર પહોળો. 

--------- 

૩૦૮ 
બગોદરા ધોળિા રવસિપુરા રોડને ચારમાગીય િરિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૩૫૯ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાનાું બર્ોદરા ધોળકા રસ્સકપુરા રોડની બર્ોદરા-ધોળકા 
લુંબાઈમાું ચારમાર્ીય કરવાનુું આયોજન છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ માટે કેટલી રકમ 
મુંજૂર કરવામાું આવી છે અને ઉક્ત કામ ક્યા તબકકે છે ? 

  (૨) રૂ.૫૧૭૫.૦૦ લાખ, ટેન્દ્ડર તબકે્ક. 

--------- 

૩૦૯ 
ઓલપાડ અપનાદ માંરોઈ રપતાને પહોળો િરિા બાબત 

* ૧૭૩૦૮ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાું 
ઓલપાડ અથનાદ મુંરોઈ રથતાને પહોળો કરવાનુું કામ મુંજૂર 
િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી, 

 (૨) જો હા, તો આ કામની અુંદાસ્જત રકમ કેટલી છે, 
અને  

  (૨) રૂ.૧૨૦૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) પ્રર્સ્તમાું. 

--------- 

૩૧૦ 
મહેસાણા-મોિેરા રોડને ચારમાગીય પહોળો િરિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૩૨૭ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લાના મહેસાણા-મોઢેરા રોડને ચારમાર્ીય પહોળો કરવાનુું 
કોઈ આયોજન છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ માટે કેટલી 
રકમની મુંજૂરી મળેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૭૦૦૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) આ કામ ઉક્ત સ્થિસ્તએ ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) ટેન્દ્ડર તબકે્ક. 

--------- 
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૩૧૧ 
િલસાડ વજલ્લાના િડપાડા િરાં જિરેી રાજ્ય ધોરી માગગને પહોળો િરિાની િામગીરી  

* ૧૭૩૧૬ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુરત-પસ્શ્વમ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ 
સ્જલ્લાના વડપાડા કરુંજવેરી રાજ્ય ધોરી માર્ગને પહોળો કરવાનુું 
કામ મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ માટે કેટલી 
રકમની મુંજૂરી મળેલ છે, અને 

  (૨) રૂા. ૯૨૫.૦૦ લાખ. 

 (૩) આ રથતાને કેટલો પહોળો કરવાનુું આયોજન છે?   (૩) ૧૦ મીટર પહોળો. 

--------- 

૩૧૨ 
બગોદરા ધોળિા રવસિપુરા રોડને ચારમાગીય પહોળો િરિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૩૫૫ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસિોઈ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના બર્ોદરા ધોળકા રસ્સકપુરા રોડની ધોળકાિી સહીજ 
સુધીની લુંબાઈમાું ચારમાર્ીય કરવાનુું આયોજન છે, અને 

  (૧) હા, જી  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ માટે કેટલી રકમ 
મુંજૂર કરવામાું આવી છે, અને ઉક્ત કામ કયા તબકે્ક છે? 

  (૨) રૂ.૩૪૧૨.૮૩ લાખ, ટેન્દ્ડર તબકે્ક. 

--------- 

૩૧૩ 
પેટલાદ થી સાંદેસર રોડને પહોળો િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૫૨ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણુંદ સ્જલ્લામાું 

પેટલાદ તાલુકામાું પેટલાદ ભવાનીપુરા સ્સુંહોલ સુંદેસર રોડની 
પેટલાદ િી સુંદેસર સુધીની લુંબાઈમાું રોડની કામર્ીરીમાું 

રથતાને પહોળો કરવાની તેમજ મજબુતીકરણની કામર્ીરી મુંજૂર 
િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 
મળેલ છે, અને  

  (૨) રૂ.૯૧૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ સદર કામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે?   (૩) ટેન્દ્ડર તબકે્ક. 
--------- 

૩૧૪ 
ગીરસોમનાથ અને અમરેલી વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો 

* ૧૮૯૦૭ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું  
વર્ગવાર ર્ીરસોમનાિ અને અમરેલી સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 
જજગરીત વીજ વાયરો બદલવામાું આવ્યા,  

  (૧) અને (૨) છેલ્લા બે વર્ગમાું  વર્ગવાર, તાલુકાવાર 
બદલવામાું આવેલ વીજ વાયરો તેમજ બદલવાના બાકી વીજ 
વાયરોની સ્વર્તો પત્રક-૧ મુજબ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો 
તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 
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 (૩) ઉક્ત બાકી જજગરીત વીજ વાયરો ક્યાું સુધીમાું 

બદલવામાું આવશે? 

  (૩) જજગરીત વીજ વાયર બદલવાની બાકી રહેતી કામર્ીરી 

બનતી ત્વરાએ પૂણગ કરવામાું આવશે. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લો તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

સુધીમાાં 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

સુધીમાાં 

બદલિાના બાિી જજગરીત 
િાયર (િી.મી.માાં) 

ર્ીરસોમનાિ 

ઉના ૨૮૮.૯૩ ૧૧૯.૩૫ ૧૮૯.૨૦ 

કોડીનાર ૫૧૦.૩૬ ૩૨૨.૪૬ ૪૮.૭૦ 

ર્ીર ર્ઢડા ૨૧૫.૯૪ ૩૯૦.૬૦ ૨૭૦.૦૬ 

વેરાવળ ૪૧૧.૩૪ ૧૪૫.૪૧ ૮૩.૭૦ 

તાલાલા ૫૯૨.૧૭ ૩૯૯.૬૬ ૨૦૧.૦૦ 

સુત્રાપાડા ૩૯૬.૪૧ ૧૬૨.૧૩ ૪૮.૦૦ 

અમરેલી 

અમરેલી ૨૦૭.૩૩ ૩૫૬.૫૦ ૧૮૧.૦૦ 

કુકાવાવ ૧૮૧.૨૭ ૨૦૬.૧૪ ૧૮૭.૦૦ 

ખાુંભા ૨૧૨.૨૦ ૧૮૭.૫૫ ૯૪.૦૦ 

જાફરાબાદ ૧૯૪.૮૫ ૧૧૫.૩૪ ૬૯.૦૦ 

ધારી ૨૭૦.૫૫ ૨૧૭.૧૦ ૩૮૨.૦૦ 

બર્સરા ૧૦૬.૫૦ ૨૨૦.૬૮ ૭૦.૦૨ 

બાબરા ૧૩૪.૯૫ ૨૬૨.૯૦ ૪૦૨.૯૩ 

રાજુલા ૨૬૫.૨૪ ૨૪૫.૬૨ ૧૧૩.૦૦ 

લાઠી ૧૧૭.૫૨ ૨૯૦.૨૫ ૧૬૬.૦૦ 

લીલીયા ૮૬.૨૦ ૭૬.૭૦ ૩૮.૫૦ 

સાવરકુું ડલા ૪૨૭.૧૨ ૨૯૬.૮૯ ૧૦૮.૦૦ 

--------- 

૩૧૫ 
મેંદરડા લુશાળા ખોખરડા રોડને પહોળો િરિા માંજૂર થયેલ િામ 

* ૧૭૩૨૩ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાર્ઢ 
સ્જલ્લાના મેંદરડા લુશાળા ખોખરડા રોડ(મેંદરડા િી ખોખરડા 
સુધીની લુંભાઈમાું) રથતાને પહોળો કરવાના કોઈ કામ મુંજૂર 
િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી, 

 (૨) જો હા, તો આ કામમાું કેટલો ખચગ િવાનો સુંભવ 
છે, અને 

  (૨) રૂા.૨૯૭૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) પ્રર્સ્તમાું 
--------- 

૩૧૬ 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં રપતાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૧૮૯૩૭ શ્રી િજવેસાંગભાઇ પણદા (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા રથતાઓને 
કેટલા ખચે ડામર સપાટીના બનાવવા માટે જોબ નુંબર 
આપવામાું આવ્યા, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું દાહોદ અને 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર રથતાઓને ડામર સપાટીના 
બનાવવા માટે મળેલ મુંજુરીની સ્વર્ત. 
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વજલ્લો તાલુિા સાંખ્યા રિમ રૂ।.લાખમાાં 

દાહોદ 

દાહોદ ૩૬ ૨૫૨૯.૯૦ 

ર્રબાડા ૧૧ ૬૧૧.૫૦ 

ઝાલોદ ૩૦ ૨૪૨૬.૦૦ 

ફતેપુરા ૨૭ ૧૬૧૨.૦૦ 

સુંજલેી ૧૩ ૮૭૪.૦૦ 

લીમખેડા ૩૮ ૨૬૨૦.૧૦ 

ધાનપુર ૧૬ ૧૨૬૭.૧૫ 

સીંર્વડ ૨ ૬૦.૪૦ 

દે.બારીયા ૧૫ ૧૦૨૦.૦૦ 

છોટાઉદેપુર 

છોટાઉદેપુર ૧૫ ૧૭૭૩.૦૦ 

ક્વાુંટ ૩ ૪૦૦.૦૦ 

જતેપુર પાવી ૪ ૪૭૮.૦૦ 

નસવાડી ૫ ૬૭૪.૦૦ 

સુંખેડા ૬ ૫૪૬.૦૦ 

બોડેલી ૧૩ ૧૭૦૮.૦૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા રથતાના 
કામ શરૂ કરવામાું આવ્યા, કેટલા રથતાના કામ પૂણગ િયા, અને  

  (૨)  

વજલ્લો પ્રગવત હેઠળના િામો પૂણગ િામો 

દાહોદ ૧૧૩ ૬૫ 

છોટાઉદેપુર ૧૮ ૧૪ 
 

 (૩) બાકી રહેલ રથતાનુું કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ 
કરવાનુું આયોજન છે? 

  (૩) પ્રર્સ્ત હેઠળના ૫૨ કામો તિા બાકીના ૧૦૩ કામો 
વહીવટી પ્રડિયા પૂણગ િયેિી બનતી ત્વરાએ. 

 --------- 
૩૧૭ 

આરોગ્ય અને પકરિાર િલ્યાણ વિભાગમાાં માંજૂર થયેલ મહેિમ 

* ૧૮૮૫૯ શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આરોગ્ય અને 
પડરવાર કલ્યાણ સ્વભાર્માું સુંવર્ગવાર મુંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલુું 
છે,   

  (૧) સામેલ પત્રકના કોલમ-૪ મુજબ  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મુંજૂર િયેલ મહેકમ પૈકી સુંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

  (૨) સામેલ પત્રકના કોલમ-૫ અને ૬ મુજબ 

 (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ 
કરાર આધારીત, કેટલી જગ્યાઓ ફીક્સ પર્ારિી ભરાયેલ છે, 

અને  

  (૩) સામેલ પત્રકના કોલમ-૭ અને ૮ મુજબ 

 (૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાું સુધીમાું ભરવામાું 
આવશ?ે 

  (૪) સ્વભાર્ની વર્ગ-૧, ૨ અને ૩ સુંવર્ગની ખાલી 
જગ્યાઓ ભરવા અુંરે્ની કાયગવાહી સામાન્દ્ય વહીવટ સ્વભાર્ 
દ્વારા કરવામાું આવે છે. વર્ગ-૪ સુંવર્ગની ખાલી જગ્યાઓ 
આઉટસોસીંર્િી માર્ગ અને મકાન સ્વભાર્ દ્વારા ભરવામાું આવે 
છે.  
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પત્રિ 

ક્રમ સાંિગગનુાં નામ િગગ માંજૂર 
થયેલ 
મહેિમ 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

ભરાયેલ જગ્યા પૈિી 

િરાર 
આધારીત 
ભરાયેલ 
જગ્યા 

િીક્લસ પગારથી  
ભરાયેલ જગ્યા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૧. અસ્ધક મુખ્ય સસ્ચવ (આરોગ્ય) વર્ગ-૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૨. અસ્ધક સસ્ચવ વર્ગ-૧ ૨ ૨ ૦ ૨ ૦ 

૩. સુંયુક્ત સસ્ચવ વર્ગ-૧ ૨ ૧ ૧ ૦ ૦ 

૪. નાયબ સસ્ચવ વર્ગ-૧ ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ 

૫. ઉપ સસ્ચવ વર્ગ-૧ ૯ ૯ ૦ ૨ ૦ 

૬. કાયદા અસ્ધકારી વર્ગ-૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૭. અુંગ્રેજી થટેનો ગ્રેડ-૧ 

અગ્ર રહથય સસ્ચવ 

વર્ગ-૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૮. રુ્જરાતી થટેનો ગ્રેડ-૧ 

રહથય સસ્ચવ 

વર્ગ-૨ ૪ ૩ ૧ ૨ ૦ 

૯. અુંગ્રેજી થટેનો ગ્રેડ-૧ 

રહથય સસ્ચવ 

વર્ગ-૨ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૧૦. સેક્શન અસ્ધકારી વર્ગ-૨ ૨૭ ૨૫ ૨ ૬ ૮ 

૧૧. રુ્જરાતી થટેનો ગ્રેડ-૨ 

અુંર્ત મદદનીશ 

વર્ગ-૩ ૫ ૪ ૧ ૦ ૧ 

(આઉટસોસીંર્િી) 

૧૨. અુંગ્રેજી થટેનો ગ્રેડ-૨ 

અુંર્ત મદદનીશ 

વર્ગ-૩ ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ 

૧૩. નાયબ સેક્શન અસ્ધકારી વર્ગ-૩ ૯૦ ૫૩ ૩૭ ૧ ૩૭ 

(સીધી ભરતીના) 

૧૪. સામાન્દ્ય ફરજ કારકુન વર્ગ-૩ ૫ ૫ ૦ ૦ ૦ 

૧૫. રુ્જરાતી ટાઇપીથટ વર્ગ-૩ ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૧૬. ઓફીસ આસીથટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૨૮ ૧૭ ૧૧ ૦ ૧૭ 

(સીધી ભરતીના) 

૧૭. ડર ાઈવર વર્ગ-૩ ૫ ૫ ૦ ૦ ૦ 

૧૮. હવાલદાર વર્ગ-૪ ૧ ૧ ૦ ૦ ૨૫ 

(આઉટસોસીંર્િી) ૧૯. નાયક વર્ગ-૪ ૨ ૨ ૦ ૦ 

૨૦. પટાવાળા વર્ગ-૪ ૨૮ ૨૮ ૦ ૦ 

૨૧. હમાલ વર્ગ-૪ ૩ ૩ ૦ ૦ 

 િુલ  ૨૨૧ ૧૬૧ ૬૦ ૧૩ ૮૮ 

 
--------- 
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૩૧૮ 
િચ્છ વજલ્લામાાં નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો માંજૂર િરિા બાબત 

* ૧૭૨૬૨ શ્રી વિરેન્દ્રવસાંહ ર્જડેર્જ (માુંડવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કચ્છ સ્જલ્લામાું તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર 
કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) ૦૩ (ત્રણ). 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 

પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૬૭ 

મુંજૂર ૬૭ 

ઘટ ૦૦  

 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 
છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૧૯ 
દાહોદ વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ િાળિિા બાબત 

* ૧૭૨૬૯ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાપતિ (વાઘોડીયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે દાહોદ સ્જલ્લામાું  
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ 
ફાળવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૬ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાું આવેલ છે ? 

  (૨) ૧,૨૩,૭૫૫ 

--------- 

૩૨૦ 
િલસાડ વજલ્લામાાં મેલેરીયાના િેસો 

* ૧૭૨૩૬ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાું બે વર્ગમાું 
વલસાડ સ્જલ્લામાું મેલેરીયાના કેટલા કેસો નોંધાયા, અને  

  (૧) ૧૮૨ 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લામાું મેલેરીયા રોર્ના 
સ્નયુંત્રણ માટે શુું પર્લાું લેવામાું આવ્યાું? 

  (૨) મેલેડરયા સ્નયુંત્રણ માટે ઘસ્નષ્ઠ ફીવર સવેલન્દ્સ, 
પોરાનાશક કામર્ીરી, પોરાભક્ષક માછલી સ્વતરણ કામર્ીરી, 
ફોર્ીંર્ કામર્ીરી, જુંતુનાશક દવાનો છુંટકાવ, જુંતુનાશક 
દવાયુક્ત મચ્છરદાનીના ઉપયોર્ અને આરોગ્ય સ્શક્ષણ પ્રવૃસ્િ 
જવેી સ્વસ્વધ કામર્ીરી હાિ ધરવામાું આવે છે. 

--------- 
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૩૨૧ 
પાટણ અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો બદલિા બાબત 

* ૧૮૮૫૦ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર પાટણ અને સાબરકાુંઠા સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 
જજગરીત વીજ વાયરો બદલવામાું આવ્યા,  

  (૧) અને (૨) છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર, તાલુકાવાર 
બદલવામાું આવેલ વીજ વાયરો તેમજ બદલવાના બાકી વીજ 
વાયરોની સ્વર્તો પત્રિ-૧ મુજબ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો 
તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત બાકી જજગરીત વીજ વાયરો ક્યાું સુધીમાું 

બદલવામાું આવશે ? 

  (૩) જજગરીત વીજ વાયર બદલવાની બાકી રહેતી કામર્ીરી 

બનતી ત્વરાએ પૂણગ કરવામાું આવશે.  
પત્રિ-૧ 

વજલ્લો તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સધુીમાાં 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સધુીમાાં 

બદલિાના બાિી જજગકરત 
િાયર (િી.મી.માાં) 

પાટણ 

પાટણ ૫.૭૬ ૨.૮૪ ૦.૦૦ 

ચાણથમા ૨૬.૫૫ ૨.૪૩ ૦.૦૦ 

સમી ૫૦.૦૦ ૧૮.૫૦ ૯૪.૨૦ 

હારીજ ૧૪.૦૦ ૬.૦૦ ૨૭.૦૦ 

સરથવતી ૧૦.૪૫ ૧.૩૦ ૬.૦૦ 

સાુંતલપુર ૪૫.૬૦ ૧૦૦.૬૦ ૦.૦૦ 

રાધનપુર ૧૮.૨૦ ૫૭.૧૪ ૧૩૯.૦૦ 

સ્સધ્ધપુર ૧૨.૪૩ ૨૧.૯૪ ૧૪.૫૦ 

સાબરકાુંઠા 

ડહુંમતનર્ર ૭૨.૪૫ ૨૪૬.૧૦ ૨૦૦.૯૦ 

ઈડર ૨૫૯.૭૮ ૨૪૮.૬૦ ૧૧૭.૫૦ 

વડાલી ૦.૦૦ ૬.૦૦ ૨૧.૫૦ 

પ્રાુંસ્તજ ૫૬.૨૦ ૧૧૮.૨૦ ૦.૦૦ 

પોશીના ૨૩૩.૪૫ ૨૧૦.૪૦ ૩૮.૦૦ 

ખેડબ્રહ્મા ૯૯.૦૦ ૧૪૬.૮૦ ૩૩.૦૦ 

તલોદ ૪૪.૩૦ ૨૩૯.૯૦ ૧૬૨.૦૦ 

સ્વજયનર્ર ૨૧૭.૪૩ ૩૫.૦૦ ૩૨.૫૦ 

--------- 

૩૨૨ 
િડોદરા વજલ્લામાાં મા અને મા િાવસલ્ય યોજના હેઠળના િાડગ  

* ૧૭૨૨૫ શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય અને પડરવાર કલ્યાણ) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વડોદરા સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વાત્સલ્ય’’ 
યોજના હેઠળ કેટલા કાડગ  કાઢવામાું આવ્યા, 

  (૧)  

મા યોજના ૩૭૧ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૧,૦૬,૧૮૨ 

િુલ ૧,૦૬,૫૫૩ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્જલ્લામાું ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
‘‘મા’’ અને ‘‘મા વાત્સલ્ય’’ યોજના હેઠળ કેટલા લાભાિી 
દાવાઓ મુંજૂર કરવામાું આવ્યા છે, અને 

  (૨)  

મા યોજના ૫,૮૬૩ 

મા વાત્સલ્ય યોજના ૮૨,૬૫૮ 

િુલ ૮૮,૫૨૧  
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 (૩) ઉક્ત મુંજૂર કરવામાું આવેલ દાવા માટે કુલ કેટલી 

રકમ મુંજૂર કરવામાું આવી છે? 

  (૩) 

મા યોજના રૂ.૧૨,૭૧,૩૯,૫૧૧ 

મા વાત્સલ્ય યોજના રૂ.૧,૨૦,૧૦,૮૨,૫૨૫ 

િુલ રૂ.૧,૩૨,૮૨,૨૨,૦૩૬  
--------- 

૩૨૩ 
સહીજ-િૌઠા રોડને પહોળો િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૫૮ શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ (ઘાટલોડીયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 

સ્જલ્લાના સહીજ-વૌઠા રોડને પહોળો કરવાનુું આયોજન છે કે 
કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ માટે કેટલી રકમ  
મુંજૂર કરવામાું આવી છે, અને 

  (૨) રૂ.૧૪૦૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) આ રથતાને કેટલો પહોળો કરવાનુું આયોજન છે ?   (૩) ચારમાર્ીય. 
--------- 

૩૨૪ 
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં રપતાઓને રીિારપેટ/રીસરિેસ િરિા બાબત 

* ૧૮૮૮૯ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
રાજકોટ અને પોરબુંદર સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કેટલા કાચા 
રથતાઓને ડામર સપાટીના બનાવવા અને કેટલા રથતાઓને 
રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની માુંર્ણીઓ પડતર છે, અને 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું રાજકોટ અને 
પોરબુંદર સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કાચા રથતાઓને ડામર સપાટી 
બનાવવા માટે તિા રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની 
તાલુકાવાર પડતર માુંર્ણીઓ નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો તાલુિો િાચાથી 
ડામર 

રીિારપેટ/ 
રીસરિેસ 

રાજકોટ 

રાજકોટ ૪૦ ૧૫ 

પડઘરી ૨ ૪ 

લોધીકા ૪ ૦ 

જતેપુર ૪ ૧૧ 

ઉપલેટા ૦ ૦ 

ધોરાજી ૦ ૧ 

જામ કુંડોરણા ૧ ૫ 

ર્ોંડલ ૫ ૪ 

કોટડા સાુંર્ાણી ૪ ૦ 

જસદણ ૧૫ ૮ 

સ્વુંછીયા ૮ ૦ 

પોરબુંદર 
પોરબુંદર ૯ ૧૮ 

રાણાવાવ ૧૨ ૩ 

કુસ્તયાણા ૫ ૫ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રથતાઓ ડામર સપાટીના બને તે માટે 
શી કાયગવાહી કરવામાું આવી? 

  (૨) છેલ્લે ડામર કામ કયાગના વર્ગની સાિે સાિે રથતાની 
સપાટી, ટર ાડફકનુું ભારણ, ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત જવેી તાુંસ્ત્રક 
જરૂરીયાત અને નાણાુંકીય ઉપલબ્ધતાને પણ ધ્યાને લઈ 
સ્વચારણા કરવામાું આવશે. 

--------- 
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૩૨૫ 
નમગદા અને ભરૂચ વજલ્લામાાં રપતાઓને રીિારપેટ/રીસરિેસ િરિા બાબત 

* ૧૮૯૪૩ શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાુંદોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
નમગદા અને ભરૂચ સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કેટલા કાચા રથતાઓને 
ડામર સપાટીના બનાવવા અને કેટલા રથતાઓને 
રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની માુંર્ણીઓ પડતર છે, અને 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું નમગદા અને ભરૂચ 
સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કાચા રથતાઓને ડામર સપાટી બનાવવા 
માટે તિા રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની તાલુકાવાર પડતર 
માુંર્ણીઓ નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો તાલુિો િાચાથી 
ડામર 

રીિારપેટ/ 
રીસરિેસ 

નમગદા 

નાુંદોદ ૭ ૦ 

ર્રૂડેશ્વર ૧ ૦ 

સ્તલકવાડા ૦ ૦ 

દેડીયાપાડા ૨ ૦ 

સાર્બારા ૧ ૧ 

ભરૂચ 

જુંબુસર ૩૩ ૭ 

આમોદ ૨૦ ૪ 

ભરૂચ ૪ ૨ 

વાર્રા ૪ ૨ 

અુંકલેશ્વર ૧૦ ૨ 

હાુંસોટ ૩ ૦ 

વાલીયા ૦ ૪ 

ઝઘડીયા ૬ ૪ 

નેત્રુંર્ ૯ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રથતાઓ ડામર સપાટીના બને તે માટે 
શી કાયગવાહી કરવામાું આવી? 

  (૨) છેલ્લે ડામર કામ કયાગના વર્ગની સાિે સાિે રથતાની 
સપાટી, ટર ાડફકનુું ભારણ, ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત જવેી તાુંસ્ત્રક 
જરૂરીયાત અને નાણાુંકીય ઉપલબ્ધતાને પણ ધ્યાને લઈ 
સ્વચારણા કરવામાું આવશે. 

--------- 

૩૨૬ 
નિસારી અને િલસાડ વજલ્લામાાં રપતાઓને રીિારપેટ/રીસરિેસ િરિા બાબત 

* ૧૮૯૫૫ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
નવસારી અને વલસાડ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા કાચા 
રથતાઓને ડામર સપાટીના બનાવવા અને કેટલા રથતાઓને 
રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની માુંર્ણીઓ પડતર છે, અને 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું નવસારી અને 
વલસાડ સ્જલ્લામાું રૂ.૨૫૧૦૬.૪૨ લાખની અુંદાજીત રકમનાું 
૪૯૭ કામો મુંજુર કયાગ બાદ બાકી રહેલ તાલુકાવાર પડતર 
માુંર્ણીઓ નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો તાલુિો િાચાથી 
ડામર 

રીિારપેટ/ 
રીસરિેસ 

નવસારી 

નવસારી ૨૪ ૨૪ 

જલાલપોર ૮ ૧૩ 

ર્ણદેવી ૨૮ ૩૦ 

ચીખલી ૩૬ ૬૨ 

ખેરર્ામ ૨ ૧૬ 

વાુંસદા ૫૬ ૭૬ 
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વલસાડ 

વલસાડ ૦ ૧૧૨ 

ધરમપુર ૫૨ ૯ 

કપરાડા ૨૧૩ ૧૦ 

પારડી ૦ ૧૦ 

તાપી ૦ ૯ 

ઉમરપાડા ૦ ૧૦૯ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રથતાઓ ડામર સપાટીના બને તે માટે 
શી કાયગવાહી કરવામાું આવી? 

  (૨) છેલ્લે ડામર કામ કયાગના વર્ગની સાિે સાિે રથતાની 
સપાટી, ટર ાડફકનુું ભારણ, ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત જવેી તાુંસ્ત્રક 
જરૂરીયાત અને નાણાુંકીય ઉપલબ્ધતાને પણ ધ્યાને લઈ 
સ્વચારણા કરવામાું આવશે. 

--------- 

૩૨૭ 
પણસોરા શેિી િીજ રોડને પહોળો િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૪૨ શ્રી જગદીશભાઈ પાંચાલ (સ્નકોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણુંદ સ્જલ્લામાું 
ઉમરેઠ તાલુકામાું પણસોરા શેઢી બ્રીજ રોડની પણસોરા િી 
સ્જલ્લાહદ (શેઢી બ્રીજ) માું રથતાને પહોળો કરવાની તેમજ 
મજબુતીકરણની કામર્ીરી મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 

મળેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૫૯૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સદર કામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) ટેન્દ્ડર તબકે્ક. 
--------- 

૩૨૮ 
પાંચમહાલ વજલ્લાના સીમલીયા-માલુ-િાાંટુ રોડને પહોળો િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૩૭ શ્રી સી.િે. રાઉલજી (ર્ોધરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પુંચમહાલ 
સ્જલ્લાના સીમલીયા-માલુ-કાુંટુ રોડને પહોળો કરવાની 

કામર્ીરીને મુંજૂરી મળેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 
આપવામાું આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૧૫૦૦ લાખ. 

 (૩) આ રથતાને કેટલો પહોળો કરવામાું આવનાર છે ?   (૩) ૭ મીટર પહોળો. 
--------- 

૩૨૯ 
મકહસાગર અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં રપતાઓને રીિારપેટ/રીસરિેસ િરિા બાબત 

* ૧૮૯૩૪ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 

મડહસાર્ર અને છોટાઉદેપુર સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કેટલા કાચા 
રથતાઓને ડામર સપાટીના બનાવવા અને કેટલા રથતાઓને 
રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની માુંર્ણીઓ પડતર છે, અને 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મડહસાર્ર અને છોટાઉદેપુર સ્જલ્લાના 

તાલુકાવાર કાચા રથતાઓને ડામર સપાટી બનાવવા માટે તિા 
રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની તાલુકાવાર પડતર 
માુંર્ણીઓ નીચે મુજબ છે. 
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વજલ્લો તાલુિો િાચાથી 
ડામર 

રીિારપેટ/ 
રીસરિેસ 

મડહસાર્ર 

લુણાવાડા ૩૧ ૩ 

ખાનપુર ૪ ૦ 

સુંતરામપુર ૪૯ ૯ 

કડાણા ૨૭ ૨ 

બાલાસ્સનોર ૨૧ ૩ 

સ્વરપુર ૧૬ ૭ 

છોટા ઉદેપુર 

છોટાઉદેપુર ૪૧ ૨૦ 

ક્વાુંટ ૪૧ ૨ 

જતેપુરપાવી ૩૦ ૬ 

નસવાડી ૧૭ ૨૧ 

સુંખેડા ૨૩ ૫ 

બોડેલી ૧૦ ૪ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રથતાઓ ડામર સપાટીના બને તે માટે 
શી કાયગવાહી કરવામાું આવી? 

  (૨) છેલ્લે ડામર કામ કયાગના વર્ગની સાિે સાિે રથતાની 
સપાટી, ટર ાડફકનુું ભારણ, ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત જવેી તાુંસ્ત્રક 
જરૂરીયાત અને નાણાુંકીય ઉપલબ્ધતાને પણ ધ્યાને લઈ 
સ્વચારણા કરવામાું આવશે. 

--------- 

૩૩૦ 
અમરેલી વજલ્લાની િચેરીઓમાાં સાંિગગિાર માંજુર થયેલ મહેિમ 

* ૧૮૬૬૯ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્બમર (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ માર્ગ અને મકાન 
સ્વભાર્ના તાબા હેઠળની અમરેલી સ્જલ્લાની કચેરીઓમાું 
સુંવર્ગવાર મુંજુર િયેલ મહેકમ કેટલુું છે, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

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

  (૨) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૩) સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, તે ઉક્ત ખાલી 

જગ્યાઓ ક્યાું સુધીમાું ભરવામાું આવશે ? 

  (૩) શક્ય તેટલી વહેલી. 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ વિભાગ તથા પેટા 
વિભાગનુાં નામ 

સાંિગગનુાં નામ માંજુર થયેલ 
જગ્યા 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

ખાલી જગ્યા િયાાં સુધી 
ભરિામાાં આિશ ે

૧ માર્ગ અને મકાન 
સ્વભાર્, અમરેલી 

કાયગપાલક ઈજનેર ૧ ૦ ૧ 

શક્ય તેટલી વહેલી 

મ.ઈ./અ.મ.ઈ. ૩ ૦ ૩ 

અ.મ.ઈ. (યાુંસ્ત્રક) ૧ ૦ ૧ 

સ્વભાર્ીય ડહસાબી અસ્ધકારી ૧ ૧ ૦ 

મદદનીશ કચેરી અસ્ધક્ષક ૧ ૧ ૦ 

સી.કલાકગ  ૭ ૧ ૬ 

જુ.કલાકગ  ૯ ૧ ૮ 

નક્શાર્ાર ૧ ૦ ૧ 

સહાયક નક્શાર્ાર ૧ ૦ ૧ 

ટરેસર ૧ ૦ ૧ 

વાયરમેન ૨ ૦ ૨ 

િુલ ૨૮ ૪ ૨૪  
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ક્રમ વિભાગ તથા પેટા 
વિભાગનુાં નામ 

સાંિગગનુાં નામ માંજુર થયેલ 
જગ્યા 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

ખાલી જગ્યા િયાાં સુધી 
ભરિામાાં આિશ ે

૨ પુંચાયત (મા.મ.) 
સ્વભાર્, અમરેલી 

કાયગપાલક ઈજનેર (સી.) ૧ ૧ ૦ 

શક્ય તેટલી વહેલી 
નાયબ કાયગપાલક ઈજનેર (સી.) ૬ ૩ ૩ 

મ.ઈ.(સી.)/અ.મ.ઈ.(સી.)/ 
ઓવરશીયર (સી.) 

૨૩ ૧૫ ૮ 

િુલ ૩૦ ૧૯ ૧૧  

૩ માર્ગ અને મકાન પેટા 
સ્વભાર્ નું.૧, અમરેલી 

નાયબ કાયગપાલક ઈજનેર ૧ ૧ ૦ 

શક્ય તેટલી વહેલી 

મ.ઈ./અ.મ.ઈ. ૩ ૧ ૨ 

સી.કલાકગ  ૧ ૧ ૦ 

જુ.ક્લાકગ  ૨ ૦ ૨ 

ટરેસર ૧ ૧ ૦ 

વકગ  આસી. ૭ ૨ ૫ 

િુલ ૧૫ ૬ ૯  

૪ માર્ગ અને મકાન પેટા 
સ્વભાર્ નું.૨, અમરેલી 

નાયબ કાયગપાલક ઈજનેર ૧ ૧ ૦ 

શક્ય તેટલી વહેલી 

મ.ઈ./અ.મ.ઈ. ૩ ૨ ૧ 

સી.કલાકગ  ૧ ૧ ૦ 

જુ.ક્લાકગ  ૨ ૦ ૨ 

ટરેસર ૧ ૧ ૦ 

વકગ  આસી. ૭ ૧ ૬ 

િુલ ૧૫ ૬ ૯  

૫ માર્ગ અને મકાન પેટા 
સ્વભાર્, રાજુલા 

નાયબ કાયગપાલક ઈજનેર ૧ ૧ ૦ 

શક્ય તેટલી વહેલી 

મ.ઈ./અ.મ.ઈ. ૩ ૨ ૧ 

સી.કલાકગ  ૧ ૦ ૧ 

જુ.ક્લાકગ  ૨ ૦ ૨ 

ટરેસર ૧ ૦ ૧ 

વકગ  આસી. ૬ ૧ ૫ 

િુલ ૧૪ ૪ ૧૦  

૬ માર્ગ અને મકાન પેટા 
સ્વભાર્, ધારી 

નાયબ કાયગપાલક ઈજનેર ૧ ૦ ૧ 

શક્ય તેટલી વહેલી 

મ.ઈ./અ.મ.ઈ. ૩ ૧ ૨ 

સી.કલાકગ  ૧ ૧ ૦ 

જુ.ક્લાકગ  ૨ ૦ ૨ 

ટરેસર ૧ ૦ ૧ 

વકગ  આસી. ૫ ૦ ૫ 

િુલ  ૧૩ ૨ ૧૧  

િુલ એિાંદરે ૧૧૫ ૪૧ ૭૪  

--------- 

૩૩૧ 
સેક્લશન સુથારપાડાથી આસલોણા મુખ્ય વજલ્લા માગગનુાં મજબૂતીિરણ  

* ૧૭૩૧૯ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કપરાડા 
તાલુકાના ડદક્ષલ આસલોણા રોડ સેક્શન સુિારપાડાિી 
આસલોણા મુખ્ય સ્જલ્લા માર્ગને મજબૂતીકરણ કરવાનુું કામ 
મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી, 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ માટે કેટલી 

રકમની મુંજૂરી મળેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૭૩૫.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) ટેન્દ્ડર તબકે્ક. 
--------- 

૩૩૨ 
રાજ્યમાાં વિન્દ્ડ પાિર અને સોલર પાિરની ખરીદી 

* ૧૮૯૭૫ શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનર્ર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાું 
વૈકસ્લ્પક ઉજાગ ઉત્પાદનમાું સ્વન્દ્ડ પાવર અને સોલાર પાવર 

પરચેજ અન્દ્વયે છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર કેટલા યુનીટની ખરીદી 
કરવામાું આવી, અને  

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજયમાું 
વૈકસ્લ્પક ઉજાગ ઉત્પાદનમાું સ્વન્દ્ડ પાવર અને સોલાર પાવર 

પરચેજ અન્દ્વયે છેલ્લા બે વર્ગમાું જી.યુ.વી.એન.એલ. દ્વારા 
લાુંબાર્ાળા ના વીજ ખરીદ કરાર અુંતર્ગત ખરીદવામાું આવેલ 
વીજળી અને તે પૈકી ચૂકવવામાું આવેલ સરેરાશ ભાવની સ્વર્ત 
નીચે મુજબ છે. 

િષગ વિન્દ્ડ પાિર સોલાર પાિર 

મીલીયન 
યુવનટ 

રૂા./ 
યુવનટ 

મીલીયન 
યુવનટ 

રૂા./ 
યુવનટ 

૨૦૧૭-૧૮ ૬૪૫૧ ૩.૭૮ ૧૫૯૦ ૧૧.૪૫ 

૨૦૧૮-૧૯ 
(પ્રોસ્વઝનલ) 

૭૫૬૦ ૩.૭૭ ૧૯૫૯ ૧૦.૧૧ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(મ-ેસુધી) 
(પ્રોસ્વઝનલ) 

૧૪૯૯ ૩.૭૬ ૫૨૯ ૭.૯૩ 

 

 (૨) સ્વન્દ્ડ પાવર અને સોલાર પાવર ઉત્પાદકોને વર્ગવાર 
યુસ્નટ દીઠ કેટલી રકમ ચૂકવવામાું આવી?  

 

--------- 

૩૩૩ 
માગગ અને મિાન વિભાગનુાં સાંિગગિાર માંજૂર થયેલ મહેિમ 

* ૧૮૯૧૯ શ્રી િાાંવતભાઈ સોિા પરમાર (આણુંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ માર્ગ અને મકાન 
સ્વભાર્માું સુંવર્ગવાર મુંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલુું છે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ માર્ગ અને મકાન 
સ્વભાર્માું સુંવર્ગવાર મુંજૂર િયેલ મહેકમની માડહતી 
*પડરસ્શષ્ટ-૧ (કોલમ-૩) મુજબ છે.  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મુંજૂર િયેલ મહેકમ પૈકી સુંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલી અને કેટલી ખાલી છે,  

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે તેની સ્વર્તો *પડરસ્શષ્ટ-૧  
મુજબ છે. (કોલમ-૪ અને ૫) 

 (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ 
કરાર આધાડરત, કેટલી જગ્યાઓ ફીક્સ પર્ારિી ભરાયેલ છે, 
અને 

  (૩) ઉક્ત ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કરાર આધાડરત 
અને ફીક્સ પર્ારિી ભરાયેલ જગ્યાઓની સ્વર્ત *પડરસ્શષ્ટ-
૧  મુજબ છે.(કોલમ-૬ અને ૭)  

 (૪) ઉક્ત જગ્યાઓ ક્યાું સુધી ભરવામાું આવશે?   (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સુંવર્ગવાર રાજ્ય સરકાર દ્વારા 

*પડરસ્શષ્ટ-૧માું દશાગવેલ છે તે ખાલી જગ્યાઓ શક્ય તેટલી 
વહેલી તકે ભરવામાું આવશે. 

(*પત્રક/પડરસ્શષ્ટ/કોષ્ટક/ટેબલ સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાું રાખવામાું આવેલ છે) 

--------- 
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૩૩૪ 
મેંદરડા લુશાળા ખોખરડા રોડને પહોળો િરિા માંજૂર થયેલ િામ 

* ૧૭૩૨૨ શ્રીમતી ગીતાબા ર્જડેર્જ (ર્ોંડલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાર્ઢ 
સ્જલ્લાના મેંદરડા લુશાળા ખોખરડા રોડ(મેંદરડા િી ખોખરડા 
સુધીની લુંબાઈમાું) રથતાને પહોળો કરવાની કોઈ કામ મુંજૂર 
િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી, 

 (૨) જો હા, તો આ કામમાું કેટલો ખચગ િવાનો સુંભવ 
છે, અને 

  (૨) અુંદાજીત રૂા.૨૯૭૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) પ્રર્સ્તમાું. 
--------- 

૩૩૫ 
સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં િીજ સબ ડીિીઝનની દરખાપતો 

* ૧૮૬૬૦ શ્રી ઋવવિિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર સરેુન્દ્રનર્ર સ્જલ્લામાું વીજ સબ ડીવીઝન અલર્ 

કરવાની કેટલી દરખાથતો મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
સુરેન્દ્રનર્ર સ્જલ્લામાું વીજ સબ ડીવીઝન અલર્ કરવાની એક 

દરખાથતો મળી. 

 (૨) મળેલ દરખાથત અન્દ્વયે શુું કાયગવાહી કરી?   (૨) સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી િયેલ પ્રવતગમાન માપદુંડો 
મુજબ પડરપૂણગ િતાું ન હોઈ, સદર દરખાથતનો અથવીકાર 
કરવામાું આવેલ છે.  

--------- 

૩૩૬ 
િચ્છ વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ િાળિિા બાબત 

* ૧૭૨૭૩ ડૉ. નીમાબેન આચાયગ (ભૂજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે કચ્છ સ્જલ્લામાું  
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ 
ફાળવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૯ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાું આવેલ છે ? 

  (૨) ૯૦,૧૪૨ 

--------- 

૩૩૭ 
સેક્લશન સુથારપાડાથી આસલોણા મુખ્ય વજલ્લા માગગનુાં મજબૂતીિરણ  

* ૧૭૩૧૮ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કપરાડા 
તાલુકાના ડદક્ષલ આસલોણા રોડ સેક્શન સુિારપાડાિી 
આસલોણા મુખ્ય સ્જલ્લા માર્ગને મજબૂતીકરણ કરવાનુું કામ 
મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી, 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ માટે કેટલી 

રકમની મુંજૂરી મળેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૭૩૫.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) ટેન્દ્ડર તબકે્ક. 
--------- 

૩૩૮ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નમગદાની િેનાલોમાાં પડેલ ગાબડા 

* ૧૮૯૮૫ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બનાસકાુંઠા સ્જલ્લામાું સને-૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના 
વર્ગમાું નમગદાની કેનાલોમાું કેટલી જગ્યાએ કેટલા ર્ાબડા 

પડ્યા, 

  (૧) બનાસકાુંઠા સ્જલ્લામાું સને-૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ના 
વર્ગમાું નમગદાની કેનાલમાું કેટલી જગ્યાએ કેટલા ર્ાબડા પડ્યા, 

તેની સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 
િષગ છેલ્લા બે િષગમાાં નમગદા નદીની િેનાલોમાાં પડેલ ગાબડાાં 

િેટલી જગ્યાએ ગાબડા પડ્યા િેટલા ગાબડા પડ્યા 

૨૦૧૭ ૧૦૧ ૧૦૧ 

૨૦૧૮ ૨૭ ૨૭ 

િુલ ૧૨૮ ૧૨૮ 
 

 (૨) ઉપરોક્ત ર્ાબડા પડવાને કારણે કેટલા ખેડૂતોની 
કેટલી જમીનનુું ધોવાણ િવાિી આસ્િગક નુકશાન િયુું,  

  (૨) ઉપરોક્ત ર્ાબડા પડવાને કારણે જમીનનુું ધોવાણ 
િવાિી આસ્િગક નુકશાન િયેલ ખેડૂતોની તેમજ તેઓની 
જમીનોની સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 

િષગ ગાબડા પડિાને િારણે જમીનનુાં ધોિાણ થિાથી 

આવથગિ નુિશાન થયેલ ખેડૂતો તેમજ તેઓની 

જમીનોની વિગત 

ખેડૂતોની સાંખ્યા જમીન હેક્લટરમાાં 

૨૦૧૭ ૧ ૦.૨૯૧૪ 

૨૦૧૮ ૧ ૦.૧૨ 

િુલ ૨ ૦.૪૧૧૪  

 (૩) ૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત પૈકી કેટલા 
ખેડૂતોને કેટલુું આસ્િગક વળતર ચૂકવવામાું આવ્યુ, અને કેટલા 
ખેડૂતો બાકી છે, અને 

  (૩) ૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત પૈકી આસ્િગક 
વળતર ચૂકવવામાું આવ્યુ તેના ખેડૂતો અને તેઓને ચૂકવવામાું 
આવેલ આસ્િગક વળતર સ્વર્ત અને કેટલા ખેડૂતો આસ્િગક 
વળતર ચૂકવવાનુું બાકી છે તે ખેડૂતોની સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 

આવથગિ િળતર ચૂિિિામાાં આવ્યુ 

તેિા ખેડૂતોની વિગત 

આવથગિ િળતર ચૂિિિાનુાં 

બાિી હોય તેિા ખેડૂતોની 
સાંખ્યા ખેડૂતોની 

સાંખ્યા 

ચૂિિિામાાં આિેલ 

આવથગિ િળતર (રૂા.) 

૨ ૧૩૦૦૦ ૦  
 (૪) બાકી રહેલ ખેડૂતોને આસ્િગક વળતર ક્યાું સુધીમાું 
ચૂકવવામાું આવનાર છે? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૩૯ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં નદીઓના તટ ઉંડા િરિા બાબત 

* ૧૮૯૭૨ શ્રી માંગળભાઇ ગાવિત (ડાુંર્) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડાુંર્ સ્જલ્લામાું 
આવેલ નદીઓ અને ધરા કાુંપિી પુરાઇ ર્યેલ હોઇ, આ કાુંપ 
કાઢી નદીના તટ ઉંડા કરવા છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર કેટલી 
રકમનો ખચગ કરવામાું આવ્યો, અને  

  (૧) કોઇ ખચગ કરવામાું આવેલ નિી.  
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કઇ નદી અને ધરામાુંિી કાુંપ 

કાઢવામાું આવ્યો?  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૪૦ 
અમલસાડ િોથા માસા રોડનુાં મજબૂતીિરણ 

* ૧૭૩૦૬ શ્રી વપયુષભાઈ દેસાઇ (નવસારી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી 
સ્જલ્લાના ર્ણદેવી તાલુકાના અમલસાડ કોિા માસા રોડને 
મજબૂતીકરણ  કરવાનુું કામ મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 
આપવામાું આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૭૩૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?    (૩) નકશા અુંદાજ તબકે્ક. 
--------- 

૩૪૧ 
ઉર્જગ પ્રભાગમાાં સાંિગગિાર માંજુર મહેિમ 

* ૧૮૮૪૪ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (ડદયોદર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉજાગ પ્રભાર્માું 

સુંવર્ગવાર મુંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલુું છે, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉજાગ 

પ્રભાર્નુ સુંવર્ગવાર મુંજૂર િયેલ મહેકમ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ સાંિગગનુાં 
નામ 

ઉર્જગ અને પેટર ોિેવમિલ્સ વિભાગ 

માંજુર થયેલ 
મહેિમ 

ભરાયેલ 
જગ્યાઓ 

ખાલી 
જગ્યાઓ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ વર્ગ-૧ ૭ ૦૬ ૦૧ 

૨ વર્ગ-૨ ૮ ૦૬ ૦૨ 

૩ વર્ગ-૩ ૨૭ ૧૩ ૧૪ 

૪ વર્ગ-૪ ૧૦ ૦૪ ૦૬ 

 િુલ ૫૨ ૨૯ ૨૩ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મુંજૂર િયેલ મહેકમ પૈકી સુંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

 

 (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ 
કરાર આધાડરત, કેટલી જગ્યાઓ ફીક્સ પર્ારિી ભરાયેલ છે, 
અને 

  (૩) ઉક્ત ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કરાર 
આધાડરત અને ફીક્સ પર્ારિી ભરાયેલ જગ્યાઓ નીચે મુજબ 
છે. 

ક્રમ સાંિગગનુાં 
નામ 

ઉર્જગ અને પેટર ોિેવમિલ્સ વિભાગ 

િરાર આધાકરત 
ભરાયેલ 
જગ્યાઓ 

િીક્લસ પગારથી 
ભરાયેલ 
જગ્યાઓ 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ વર્ગ-૧ ૦૦ ૦૦ 

૨ વર્ગ-૨ ૦૨ ૦૦ 

૩ વર્ગ-૩ ૦૦ ૧૧ 

૪ વર્ગ-૪ ૦૦ ૦૦ 

 િુલ ૦૨ ૧૧  
 (૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાું સુધીમાું ભરવામાું 
આવશ?ે 

  (૪) ખાલી જગ્યાઓ વહીવટી અનુકૂળતાએ ભરવામાું 
આવશે. 

--------- 
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૩૪૨ 
દહેગામ તાલુિાના રોડને રીસિેસીંગની િામગીરી 

* ૧૭૨૮૪ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાણ (દહેર્ામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દહેર્ામ 
તાલુકાના પાલુન્દ્રાિી હાિીજણ બહીયલ રોડને રીસરફેસ કરવા 
કોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ મુંજુર 
કરવામાું આવી? 

  (૨) રૂ.૧૧૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૩૪૩ 
છોટા ઉદેપુર અને નમગદા વજલ્લામાાં ૧૧ માસના િરાર આધાકરત ભરતી બાબત 

* ૧૮૪૨૨ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય અને પડરવાર કલ્યાણ) જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
છોટા ઉદેપુર અને નમગદા સ્જલ્લામાું સ્વભાર્ની તાબા હેઠળની 
કચેરીઓમાું કઈ કઈ જગ્યા માટે કેટલા કમગચારીઓની કરાર 
આધાડરત સ્નમણૂક કરવામાું આવી છે, 

  (૧) છોટા ઉદેપુર અને નમગદા સ્જલ્લાની માડહતી *પત્રક-
અ અને *પત્રક-બ મુજબ છે. 

 (૨) ઉક્ત ભરતી કઈ કઈ એજન્દ્સી દ્વારા કરવામાું આવી 
છે, 

  (૨) -  (૧) મેસસગ ડડ.જી.નાકરાણી, (૨) મેસસગ 
એમ.જ.ેસોલુંકી, (૩) અસ્વનાશી મલ્ટી સ્લ.ર્ાુંધીનર્ર નામની 
એજન્દ્સીઓ દ્વારા કરવામાું આવે છે. 
- એન.એચ.એમ. પ્રોગ્રામ હેઠળ રાષ્ટર ીય કાયગિમ હેઠળ 
સ્નમણૂુંક કરવામાું આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત કમગચારીઓને સરકાર દ્વારા કેટલો ડફક્સ 
પર્ાર/વેતન સ્નયત કરેલો છે અને એન.જી.ઓ./એજન્દ્સી 
દ્વારા કેટલો પર્ાર/વેતન ચૂકવવામાું આવે છે, અને 

  (૩) ઉક્ત પત્રક-અ અને પત્રક-બ માું માડહતી સામેલ 
છે. 

 (૪) તેમના પી.એફ.ની રકમ અને એન.જી.ઓ./ 

એજન્દ્સી દ્વારા કેટલા સમયમાું જમા કરાવવામાું આવે છે? 

  (૪) ઉક્ત પત્રક-અ અને પત્રક-બ માું માડહતી સામેલ 

છે. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાું રાખેલ છે.) 
--------- 

૩૪૪ 
ડીસા-૨ ડીિીઝનમાાં તાલુિાઓ/સબડીિીઝનનો સમાિેશ 

* ૧૮૬૫૪ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાુંઠા 
સ્જલ્લામાું આવેલ ડીસા-૨ ડીવીઝનમાું ઉક્ત સ્થિસ્તએ ડીસા 

તાલુકાના એક પણ સબડીવીઝનનો સમાવેશ ન િતો હોય, 
ડીસા-૨ ડીવીઝનને ધાનેરા કે પાુંિાવાડા ખાતે ખસેડવાની 
કાયગવાહી કયાું તબકે્ક છે અને, 

  (૧) ડીસા-૨ ડીવીઝનને ધાનેરા કે પાુંિાવાડા મુકામે 
ખસેડવાની કોઈ બાબત સ્વચારણા હેઠળ નિી. 

 (૨) ઉક્ત કાયગવાહી ક્યાું સુધીમાું પુણગ કરવામાું આવશે?   (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 
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૩૪૫ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં નિા પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો માંજૂર િરિા બાબત 

* ૧૭૨૪૭ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દસ્ક્ષણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર 
કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) ૦૫ (પાુંચ).  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
પ્રાિસ્મક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)   

મળવાપાત્ર ૫૪ 

મુંજૂર ૫૪ 

ઘટ ૦૦ 
 

 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 

છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

--------- 

૩૪૬ 
ખેડા વજલ્લાની મહી િેનાલના શેિી શાખાની િેનાલો પર ડામરના રપતા બાબત 

* ૧૮૯૨૮ શ્રી િાવન્દ્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લામાુંિી 
પસાર િતી મહી કેનાલ તિા શેઢી શાખાની કેનાલો ઉપરના 
ડામર રથતાના નાળા જજગડરત હોવાની કેટલી ફડરયાદો છેલ્લા બે 
વર્ગમાું વર્ગવાર સરકારને મળી, 

  (૧)  

િષગ મળેલ રજુઆતોની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ જજગડરત નાળાઓ નવા 
બનાવવા અને પહોળા કરવા છેલ્લા બે વર્ગમાું શુું કાયગવાહી 
કરવામાું આવી, અને 

  (૨)  

નહેરનુાં નામ સાાંિળ િુટમાાં  િરેલ િાયગિાહી 

મહી મુખ્ય નહેર ૭૬૭૧૦ નકશા અુંદાજ પ્રર્સ્તમાું છે. 

મહી મુખ્ય નહેર ૮૭૬૭૫ 

માર્ગ અને મકાન સ્વભાર્ દ્વારા 
વહીવટી મુંજુરી મળેલ છે. તાુંસ્ત્રક 

મુંજૂરી તિા ડીટીપીની કામર્ીરી 

પ્રર્સ્તમાું છે. 

મહી મુખ્ય નહેર ૧૧૯૦૩૦ નકશા અુંદાજ પ્રર્સ્તમાું છે. 

મહી મુખ્ય નહેર ૧૨૫૪૫૩ ટેન્દ્ડર પુન:મુંર્ાવવામાું આવનાર છે. 

પરીએજ ફીડર ૧૫૦૦ 
બાુંધકામની કામર્ીરી મહદઅુંશે પૂણગ 

કરવામાું આવેલ છે.  

 (૩) તે અન્દ્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગવાર કેટલી રકમનો 
ખચગ કરવામાું આવ્યો ? 

  (૩)  

િષગ થયેલ ખચગ રૂ.લાખમાાં 

૨૦૧૭-૧૮ ૭.૭૨ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦.૦૦ 
 

--------- 
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૩૪૭ 
મોરબી અને ખેડા વજલ્લામાાં જજગરીત િીજ િાયરો બદલિા બાબત 

* ૧૮૮૮૬ શ્રી મહમદર્જિીદ પીરઝાદા (વાુંકાનેર) : માનનીય ઉર્જગ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર મોરબી અને ખેડા સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા જજગરીત 
વીજ વાયરો બદલવામાું આવ્યા, 

  (૧) અને (૨) છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર, તાલુકાવાર 
બદલવામાું આવેલ વીજ વાયરો તેમજ બદલવાના બાકી વીજ 
વાયરોની સ્વર્તો પત્રિ-૧ મુજબ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા જજગરીત વીજ વાયરો 
તાલુકાવાર બદલવાના બાકી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત બાકી જજગરીત વીજ વાયરો ક્યાું સુધીમાું 
બદલવામાું આવશે ? 

  (૩) જજગરીત વીજ વાયર બદલવાની બાકી રહેતી કામર્ીરી 
બનતી ત્વરાએ પૂણગ કરવામાું આવશે. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લો તાલુિા 
તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સધુીમાાં 
તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સધુીમાાં 
બદલિાના બાિી જજગરીત 

િાયર (િી.મી.માાં) 

મોરબી 

ટુંકારા ૨૫૦.૨૧ ૬૮.૧૦ ૨૦૯.૦૦ 

માળીયા ૪.૫૦ ૮.૦૦ ૦.૫૪ 

મોરબી ૨૭૩.૧૭ ૨૨૬.૨૧ ૬૧.૦૦ 

વાુંકાનેર ૪૯૯.૭૮ ૪૦૩.૩૬ ૧૯૫.૪૦ 

હળવદ ૩૬૭.૭૦ ૪૩૬.૮૫ ૩૯૬.૯૦ 

ખેડા 

વસો ૯.૪૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

નડીઆદ ૧૭.૦૩ ૪૪.૧૭ ૩૦.૮૮ 

કઠલાલ ૩.૧૫ ૧૧.૦૦ ૪૬.૦૦ 

ખેડા ૧૮.૨૨ ૫૧.૩૧ ૧૧.૬૦ 

માતર ૦.૦૦ ૧૫૯.૦૦ ૦.૦૦ 

મહેમદાબાદ ૪૦.૭૪ ૨.૯૭ ૬૫.૪૦ 

કપડવુંજ ૦.૦૦ ૧૧.૮૯ ૩૫.૫૦ 

મહુધા ૧૮.૦૦ ૫.૦૮ ૨.૦૦ 

ઠાસરા ૩૧.૫૦ ૪૭.૫૧ ૯.૬૬ 

ર્ળતેશ્વર ૨૩.૦૦ ૧૯.૧૩ ૪.૮૦ 

--------- 

૩૪૮ 
સુરેન્દ્રનગર તથા બોટાદ વજલ્લામાાં રપતાઓને રીિારપેટ/રીસરિેસ િરિા બાબત 

* ૧૮૮૭૭ શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
સુરેન્દ્રનર્ર અને બોટાદ સ્જલ્લાના તાલુકાવાર કેટલા કાચા 
રથતાઓને ડામર સપાટીના બનાવવા અને કેટલા રથતાઓને 
રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની માુંર્ણીઓ પડતર છે, અને 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું સુરેન્દ્રનર્ર અને 
બોટાદ જીલ્લાના તાલુકાવાર કાચા રથતાઓને ડામર સપાટી 
બનાવવા માટે તિા રીકારપેટ/રીસરફેસ કરવા માટેની 
તાલુકાવાર પડતર માુંર્ણીઓ નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો તાલુિો 
િાચાથી 

ડામર 

રીિારપેટ/ 

રીસરિેસ 

સુરેન્દ્રનર્ર 

ચુડા ૬ ૬ 

ચોટીલા ૮ ૩ 

િાનર્ઢ ૧ ૧ 

દસાડા ૫ ૬ 
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ધ્ાુંર્ધ્ા ૧ ૨ 

મુળી ૧૫ ૦ 

લખતર ૮ ૧ 

લીંબડી ૩ ૨ 

વઢવાણ ૩ ૩ 

સાયલા ૮ ૦ 

બોટાદ 

બોટાદ ૬ ૧ 

ર્ઢડા ૭ ૨ 

રાણપુર ૪ ૦ 

બરવાળા ૦ ૧ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રથતાઓ ડામર સપાટીના બને તે માટે 

શી કાયગવાહી કરવામાું આવી? 

  (૨) છેલ્લે ડામર કામ કયાગના વર્ગની સાિે સાિે રથતાની 

સપાટી, ટર ાડફકનુું ભારણ, ભૌર્ોસ્લક પડરસ્થિસ્ત જવેી તાુંસ્ત્રક 
જરૂરીયાત અને નાણાુંકીય ઉપલબ્ધતાને પણ ધ્યાને લઈ 
સ્વચારણા કરવામાું આવશે. 

 --------- 

૩૪૯ 
ભાડભુત થી મહેગામના રોડને મજબૂતીિરણ િરિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૩૩૩ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લામાું 
ભાડભુત-કાસવા-મનાડ-મહેર્ામ રોડની ભાડભુત િી 
મહેર્ામ સુધીની લુંબાઈમાું મજબૂતીકરણ કરવાનુું કામ મુંજૂર 
િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 
આપવામાું આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ।.૩૨૦.૦૦ લાખ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ કયા તબકે્ક છે ?   (૩) ટેન્દ્ડર મુંજુરી હેઠળ 

--------- 

૩૫૦ 
સુરત વજલ્લાના જહાાંગીરપુરા િરીયાિ નિીપારડી રોડને પહોળો િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૧૩ શ્રી મુિેશભાઇ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લાના 
જહાુંર્ીરપુરા વરીયાવ નવીપારડી રોડને પહોળો કરવાનુું કામ 
મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ માટે કેટલી 
રકમની મુંજૂરી મળેલ છે, અને 

  (૨) રૂ।.૩૯૯૪.૦૦ લાખ 

 (૩) આ રથતાને કેટલો પહોળો કરવામાું આવનાર છે ?   (૩) છ માર્ીય કરવામાું આવનાર છે. 

 
--------- 
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૩૫૧ 
ર્જમનગર વજલ્લામાાં નિા સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોને માંજૂરી 

* ૧૭૨૫૯ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનર્ર ગ્રામ્ય) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જામનર્ર સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો 
મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) ૦ (શૂન્દ્ય) 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૦૯ 

મુંજૂર ૦૯ 

ઘટ ૦૦  

 (૩) ઉકત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 
છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૫૨ 
વિજયનગર મથિે વિિાસપથની િામગીરી 

* ૧૭૩૪૪ શ્રી કહતુ િનોડીયા (ઈડર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાુંઠા 
સ્જલ્લામાું સ્વજયનર્ર મિકે સ્વકાસપિની કામર્ીરી મુંજૂર 
કરવામાું આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 
મળેલ છે અને ઉક્ત કામ કયા તબકે્ક છે? 

  (૨) રૂ.૩૦૦.૦૦ લાખની મુંજુરી મળેલ છે અને કામ 
ટેન્દ્ડર તબકે્ક છે. 

--------- 

૩૫૩ 
ભાિનગરમાાં સરિારી મેડીિલ િોલેજોમાાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૮૯૧૩ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સરકારી મેડીકલ 
કોલેજ, ભાવનર્રમાું સુંવર્ગવાર મુંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧) અને (૨) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ સરકારી 
કોલેજ, ભાવનર્રમાું સુંવર્ગવાર મુંજુર અને ભરેલ જગ્યાઓની 
સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 

સાંિગગ માંજુર ભરેલી 

વર્ગ-૧ ૨૧૪ ૧૧૩ 

વર્ગ-૨ ૯૧ ૩૬ 

વર્ગ-૩ ૨૨૩ ૨૧૪ 

વર્ગ-૪ ૧૦૯ ૧૦૯ 

િુલ ૬૩૭ ૪૭૨ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સુંવર્ગવાર, કોલેજવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, 

 

 (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ 
કરાર આધારીત, ફીક્સ પર્ાર આધારીત, માનદ વેતનિી 
ભરાયેલ છે, અને 

  (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કરાર આધારીત 
ફીક્સ પર્ાર આધારીત, માનદ વેતનિી ભરાયેલ જગ્યાઓની 
સ્વર્ત નીચે મુજબ છે. 
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સાંિગગ િરાર 
આધાકરત 

કિક્લસ પગાર 
આધારીત 

માનદ 
િેતનથી 

વર્ગ-૧ ૨ ૦ ૦ 

વર્ગ-૨ ૦ ૦ ૦ 

વર્ગ-૩ ૦ ૩૦ ૦ 

વર્ગ-૪ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૨ ૩૦ ૦  
 (૪) તે પૈકી સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે આ 
જગ્યાઓ ક્યાું સુધીમાું ભરવામાું આવશ?ે 

  (૪) તે પૈકી સુંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓની સ્વર્તો નીચે 
મુજબ છે. 

સાંિગગ ખાલી 

વર્ગ-૧ ૧૦૧ 

વર્ગ-૨ ૫૫ 

વર્ગ-૩ ૦૯ 

વર્ગ-૪ ૦૦ 

િુલ ૧૬૫ 

  ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો 
ઉપલબ્ધ િયેિી તૃતગજ ભરવામાું આવે છે અન્દ્ય જગ્યાઓ મુંજુર 
િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂરીયાત અને ઉપલસ્બ્ધ ધ્યાને લઇ 
ભરવામાું આવે છે. 

--------- 

૩૫૪ 
સુજલામ સુિલામ યોજનાનુાં ખાતમુહુતગ 

* ૧૮૬૬૬ શ્રી જ.ે િી. િાિડીયા (ધારી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુજલામ 
સુફલામ યોજનાનુું ખાતમુહુતગ ક્યારે કરવામાું આવેલ, અને 

  (૧) તા.૯-૧૧-૨૦૦૪ના રોજ. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સદર યોજનાના ખાતમુહુતગ માટે 
કેટલો ખચગ કરવામાું આવેલ? 

  (૨) રૂા.૬,૫૦,૦૦૦/- 

--------- 

૩૫૫ 
અમદાિાદ વસવિલ હોવપપટલ િગગ-૧ના ડૉક્લટરોના તાલીમના િલાિો બાબત 

* ૧૮૮૬૫ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (સ્વરમર્ામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્સસ્વલ 
હોસ્થપટલ અમદાવાદના ટીબી ચેથટ સ્વભાર્માું રેસીડેન્દ્ટ 
ડૉક્ટર-૧ વર્ગના તાલીમાિીઓના દૈસ્નક તાલીમના કલાકો 
સ્નયત િયેલ નિી તેવી ફડરયાદિી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૧) ફડરયાદ મળેલ નિી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ તેના કારણો શુું છે, અને   (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત ફરીયાદ દૂર કરવા છેલ્લા બે વર્ગમાું સરકારે શુું 
કાયગવાહી કરી? 

  (૩) લારુ્ પડતુ નિી. 

--------- 
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૩૫૬ 
દાહોદ વજલ્લામાાં નિા સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોને માંજૂરી 

* ૧૭૨૬૭ શ્રી રમેશભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દાહોદ સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર 
કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) ૦ (શૂન્દ્ય) 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 
કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)  

મળવાપાત્ર ૨૨ 

મુંજૂર ૨૧ 

ઘટ ૦૧  

 (૩) ઉકત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 
છે? 

  (૩) નવા સામુડહક આરોગ્ય કેન્દ્રોની ફાળવણી કરતી 
વખતે આ બાબત સ્વચારણામાું લેવામાું આવે છે. 

--------- 

૩૫૭ 
બગોદરા-ધોળિા-રવસિપુરા રોડને ચારમાગીય િરિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૩૬૦ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના બર્ોદરા ધોળકા રસ્સકપુરા રોડની ધોળકાિી સહીજ 
સુધીની લુંબાઈમાું ચારમાર્ીય કરવાનુું આયોજન છે, અને 

  (૧) હા, જી  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ માટે કેટલી રકમ 
મુંજૂર કરવામાું આવી છે અને ઉક્ત કામ કયા તબકે્ક છે? 

  (૨) રૂ.૩૪૧૨.૮૩ લાખ, ટેન્દ્ડર તબકે્ક. 

--------- 

૩૫૮ 
સુરત અને તાપી વજલ્લામાાં રપતાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૧૮૯૪૯ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માુંડવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
સુરત અને તાપી સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા રથતાઓને કેટલા 
ખચે ડામર સપાટીના બનાવવા માટે જોબ નુંબર આપવામાું 
આવ્યા, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું સુરત અને તાપી 
જીલ્લામાું તાલુકાવાર રથતાઓને ડામર સપાટી બનાવવા માટે 
મળેલ મુંજુરીની સ્વર્ત. 

વજલ્લો તાલુિો 
રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજૂર રિમ 
રૂ।.લાખમાાં 

સુરત 

ચોયાગસી ૧૯ ૧૪૫૫.૬૦ 

ઓલપાડ ૧૨ ૧૧૬૯.૭૦ 

કામરેજ ૧૭ ૨૬૦૧.૩૦ 

પલસાણા ૧૧ ૧૦૬૫.૦૦ 

બારડોલી ૧૦ ૫૭૦.૭૫ 

મહુવા ૫ ૩૨૫.૦૦ 

માુંડવી ૧૫ ૧૪૧૩.૫૦ 

માુંર્રોળ ૧૨ ૯૮૩.૫૦ 

ઉમરપાડા ૮ ૨૯૪.૫૦ 
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તાપી 

વ્યારા ૧૦ ૭૦૬.૦૦ 

ડોલવણ ૧૪ ૯૨૬.૫૦ 

વાલોડ ૩ ૧૬૨.૦૦ 

સોનર્ઢ ૧૭ ૯૩૬.૦૦ 

ઉચ્છલ ૧૩ ૭૨૭.૫૦ 

કુકરમુુંડા ૩ ૨૭૬.૦૦ 

સ્નઝર ૪ ૧૯૨.૦૦ 
 

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા રથતાના 
કામ શરૂ કરવામાું આવ્યા, કેટલા રથતાના કામ પૂણગ િયા, અને 

  (૨)  

વજલ્લો 
ઉિત વપથવતએ શરૂ 

થયેલ િામોની 
સાંખ્યા 

ઉિત વપથવતએ 
પૂણગ થયેલ 

િામોની સાંખ્યા 

સુરત  ૮૧ ૩૬ 

તાપી ૩૯ ૩૬ 
 

  (૩) બાકી રહેલ રથતાનુું કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ 
કરવાનુું આયોજન છે ? 

  (૩) પ્રર્સ્ત હેઠળના ૪૮ રથતાના કામો તિા ૨૫ કામો 
વહીવટી પ્રડિયા પૂણગ િયેિી બનતી ત્વરાએ. 

--------- 

૩૫૯ 
છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાાં િાયગરત સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રો 

* ૧૮૬૮૭ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટા ઉદેપુર 
જીલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા સામુડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો કાયગરત છે, 

  (૧)  

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ િાયગરત સા.આ.િે. 

૧ બોડેલી બોડેલી 

જબુર્ામ 

૨ છોટા ઉદેપુર તેજર્ઢ 

ઝોઝ 

૩ જતેપુરપાવી જતેપુરપાવી 

કડવાલ 

૪ ક્વાુંટ ક્વાુંટ 

પાનવડ 

રુંર્પુર (ક્વાુંટ) 

૫ નસવાડી ર્ઢબોરીયાદ 

નસવાડી 

૬ સુંખેડા સુંખેડા 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તમાું કયા તાલુકામાું સામુડહક આરોગ્ય 
કેન્દ્રો કાયગરત કરવાનુું બાકી છે, અને ઉક્ત સ્થિસ્તએ બાકી 
આરોગ્ય કેન્દ્રો ક્યાું સુધીમાું કાયગરત કરવામાું આવશે? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કોઈ પણ તાલુકામાું કોઈ પણ 
સામુડહક આરોગ્ય કેન્દ્ર કાયગરત કરવાનુું બાકી નિી, આિી 
બાકી સામુડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો કાયગરત કરવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત 
િતો નિી. 

--------- 
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૩૬૦ 
દયાદરા-નબીપુર-ઝનોર રોડનુાં મજબૂતીિરણ 

* ૧૭૩૩૫ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કરુંજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લામાું 
દયાદરા-નબીપુર-ઝનોર રોડ (દયાદરા િી નબીપુર અને 
સામલોદ િી ઝનોર સુધીની લુંબાઈમાું) મજબુતીકરણ કરવાનુું 
કોઈ કામ મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 
આપવામાું આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૧૮૫૫ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) ઈજારદારને ડીપોઝીટ ભરવા જણાવેલ છે. 
--------- 

૩૬૧ 
વભલોડા તાલુિાના ચીભડીયા-િણાદર થી વિરપુર સુધીના રપતાની મજબૂતીિરણની િામગીરી 

* ૧૭૩૪૯ શ્રી ગજને્દ્રવસાંહ પરમાર (પ્રાુંસ્તજ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૫/૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી સ્જલ્લાના 
સ્ભલોડા તાલુકાનાું ચીભડીયા-કણાદર િી સ્વરપુર સુધીની 
લુંબાઈમાું રથતાને પહોળો કરવાની તેમજ મજબુતીકરણનુું કોઈ 
આયોજન છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની મુંજૂરી 
મળેલ છે, અને 

  (૨) રૂ. ૭૫૦.૦૦ લાખ.  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સદર કામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) ટેન્દ્ડર તબકે્ક . 
--------- 

૩૬૨ 
ય.ુએન.મહેતા ઈવન્દ્પટટ્યુટ ઓિ િાકડગયોલોજી એન્દ્ડ રીસચગ, અમદાિાદને િાળિેલ ગ્રાન્દ્ટ 

* ૧૭૨૧૫ શ્રી શાંભુજી ઠાિોર (ર્ાુંધીનર્ર-દસ્ક્ષણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ યુ. એન. મહેતા 
ઈન્દ્થટીટ્યુટ ઓફ કાડીયોલોજી એન્દ્ડ રીસચગ, અમદાવાદને સને 
૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ગમાું રાજ્ય સરકાર ધ્વારા 
કુલ કેટલી ગ્રાન્દ્ટ ફાળવવામાું આવી, અને કેટલો ખચગ િયો? 

    

ક્રમ િષગ િાળિેલ ગ્રાન્દ્ટ 
(રૂ.િરોડમાાં) 

ખચગ 
(રૂ.િરોડમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૧૭.૨૨ ૨૭૮.૬૪ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫૦૬.૬૭ ૪૮૮.૯૧ 

િુલ ૮૨૩.૮૯ ૭૬૭.૫૫ 
 

--------- 

૩૬૩ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં રપતાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૧૮૮૪૧ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાું વર્ગવાર બનાસકાુંઠા અને કચ્છ  સ્જલ્લામાું 
તાલુકાવાર કેટલા રથતાઓને કેટલા ખચે ડામર સપાટીના 
બનાવવા માટે જોબ નુંબર આપવામાું આવ્યા, 

  (૧) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું બનાસકાુંઠા અને કચ્છ  
સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર ડામર સપાટીના બનાવવા માટે મળેલ મુંજુરીની 
સ્વર્ત. 
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વજલ્લો તાલુિો 
રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજૂર રિમ 
લાખમાાં 

 વાવ ૮ ૧૧૬૬ 

 ભાભર ૭ ૯૯૪ 

 સુઈર્ામ ૫ ૧૦૧૩ 

 પાલનપુર ૧૯ ૨૪૫૨ 

 દાુંતા ૬ ૯૩૫ 

બનાસકાુંઠા 
અમીરર્ઢ ૫ ૧૦૫૫ 

વડર્ામ ૧૯ ૨૫૪૫ 

 ધાનેરા ૭ ૧૮૩૮ 

 દાુંતીવાડા ૩ ૬૯૦ 

 દીયોદર ૭ ૧૧૨૪ 

 લાખણી ૪ ૩૭૫ 

 ડીસા ૩૧ ૩૧૩૯ 

 કાુંકરેજ ૧૫ ૧૫૩૧ 

 િરાદ ૧૪ ૨૫૨૨ 

 અબડાસા ૫ ૪૧૮ 

 લખપત ૧ ૨૧૮ 

 નખત્રાણા ૧૪ ૨૦૦૬ 

કચ્છ 
ભુજ ૩૬ ૫૭૫૬ 

માુંડવી ૨૧ ૧૭૬૮ 

 મુન્દ્રા  ૩ ૪૫૧ 

 અુંજાર ૫ ૧૧૬૫ 

 ર્ાુંધીધામ ૯ ૧૫૮૦ 

 ભચાઉ ૧૧ ૧૪૦૪ 

 રાપર ૧૬ ૧૮૨૬ 

જનેી વર્ગવાર અને તાલુકાવાર સ્વર્ત નીચે પ્રમાણે છે. 

વજલ્લો તાલુિો 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજૂર 
રિમ રૂા. 
લાખમાાં 

રપતાની 
સાંખ્યા 

માંજૂર રિમ 
રૂા. લાખમાાં 

 વાવ ૫ ૮૦૭.૦૦ ૩ ૩૫૮.૫૦ 

 ભાભર ૨ ૨૩૦.૦૦ ૫ ૭૬૪.૦૦ 

 સુઈર્ામ ૫ ૧૦૧૩.૧૪ - - 

 પાલનપુર ૯ ૧૨૧૦.૦૦ ૧૦ ૧૨૪૨.૦૦ 

 દાુંતા ૪ ૩૮૫.૦૦ ૨ ૫૫૦.૦૦ 

 અમીરર્ઢ ૨ ૫૯૦.૦૦ ૩ ૪૬૫.૦૦ 

 વડર્ામ ૧૧ ૧૨૨૫.૭૬ ૮ ૧૩૧૯.૦૦ 

બનાસકાુંઠા 
ધાનેરા ૨ ૩૬૫.૦૦ ૫ ૧૪૭૩.૦૦ 

દાુંતીવાડા ૩ ૬૯૦.૦૦ - - 

 દીયોદર ૧ ૨૦૦.૦૦ ૬ ૯૨૪.૦૦ 

 લાખણી ૩ ૧૭૫.૦૦ ૧ ૨૦૦.૦૦ 

 ડીસા ૧૩ ૧૨૫૮.૦૦ ૧૮ ૧૮૮૧.૦૦ 

 કાુંકરેજ ૯ ૮૮૦.૫૦ ૬ ૬૫૦.૦૦ 

 િરાદ ૭ ૧૩૧૯.૫૦ ૭ ૧૨૦૨.૦૦ 

 અબડાસા ૪ ૩૬૮.૦૦ ૧ ૫૦.૦૦ 

 લખપત ૧ ૨૧૮.૦૦ - - 
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 નખત્રણા ૭ ૧૦૯૧.૦૦ ૭ ૯૧૫.૦૦ 

 ભુજ ૧૮ ૧૩૪૦.૦૦ ૧૮ ૪૪૧૬.૦૦ 

 માુંડવી ૭ ૮૬૩.૦૦ ૧૪ ૯૦૫.૦૦ 

કચ્છ મુન્દ્રા  ૩ ૪૫૧.૦૦ - - 

 અુંજાર ૧ ૨૭૦.૦૦ ૪ ૮૯૫.૦૦ 

 ર્ાુંધીધામ ૧ ૨૦૦.૦૦ ૮ ૧૩૮૦.૦૦ 

 ભચાઉ ૧૦ ૧૧૦૩.૫૦ ૧ ૩૦૦.૦૦ 

 રાપર ૭ ૮૮૩.૮૦ ૯ ૯૪૨.૦૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
રથતાના કામ શરૂ કરવામાું આવ્યા, કેટલા રથતાના કામ 
પૂણગ િયા, અને  

  (૨)  

વજલ્લો શરૂ િામો પૂણગ િામો 

બનાસકાુંઠા ૭૮ ૭૦ 

કચ્છ ૬૩ ૫૭  

 (૩) બાકી રહેલ રથતાનુું કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ 
કરવાનુું આયોજન છે? 

  (૩) ૧૪ કામો પ્રર્સ્તમાું છે તે તિા બાકીના ૧૩૦ કામો નકશા 
અુંદાજ તિા ટેન્દ્ડર પ્રડિયા પૂણગ િયેિી બનતી ત્વરાએ. 

--------- 

૩૬૪ 
આણાંદ અને નમગદા વજલ્લામાાં રપતાઓને જોબ નાંબર આપિા બાબત 

* ૧૮૯૨૫ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧)  તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાું આણુંદ અને નમગદા સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર કેટલા 
રથતાઓને કેટલા ખચે ડામર સપાટીના બનાવવા માટે જોબ 
નુંબર આપવામાું આવ્યા, 

  (૧)  

(તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ થી ૩૧/૦૫/૨૦૧૮) 

વજલ્લોઃ આણાંદ  જીલ્લોઃ નમગદા 

તાલુિો 
રપતાની 

સાંખ્યા 

માંજુર 
રિમ રૂા. 

લાખમાાં 

તાલુિો 
રપતાની 

સાંખ્યા 

માંજુર 
રિમ રૂા. 

લાખમાાં 

આણુંદ ૧૬ ૮૨૫.૩૮ નાુંદોદ ૩ ૪૪૨.૦૦ 

ઉમરેઠ ૧૭ ૯૦૬.૬૨ ર્રૂડેશ્વર - - 

બોરસદ ૯ ૫૨૧.૨૮ સ્તલકવાડા ૧ ૧૧૧.૦૦ 

આુંકલાવ ૧૧ ૫૬૭.૫૮ દેડીયાપાડા ૫ ૪૭૩.૦૦ 

પેટલાદ ૧૮ ૮૯૨.૭૦ સાર્બારા ૬ ૬૯૬.૬૦ 

સોજીત્રા  ૯ ૩૮૭.૦૦    

ખુંભાત ૪ ૩૨૩.૬૦    

તારાપુર ૫ ૭૫૭.૧૮     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯) 

વજલ્લોઃ આણાંદ  જીલ્લોઃ નમગદા 

તાલુિો 
રપતાની 

સાંખ્યા 

માંજુર રિમ 

રૂા. લાખમાાં 
તાલુિો 

રપતાની 

સાંખ્યા 

માંજુર 
રિમ રૂા. 

લાખમાાં 

આણુંદ ૪૧ ૧૬૪૭.૭૬ નાુંદોદ ૪ ૪૩૪.૦૦ 

ઉમરેઠ ૧૯ ૧૨૩૬.૮૦ ર્રૂડેશ્વર - - 

બોરસદ ૨૨ ૧૫૧૩.૦૦ સ્તલકવાડા - - 

આુંકલાવ ૧૩ ૭૩૭.૨૫ દેડીયાપાડા ૨ ૩૪૦.૦૦ 

પેટલાદ ૧૮ ૧૦૭૯.૮૦ સાર્બારા ૧ ૧૪૪.૦૦ 

સોજીત્રા  ૧૨ ૭૬૦.૮૦    

ખુંભાત ૧૪ ૧૨૨૫.૬૦    

તારાપુર ૪ ૪૫૬.૫૦    
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     (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા રથતાના 

કામ શરૂ કરવામાું આવ્યા, કેટલા રથતાના કામ પૂણગ િયા, 
અને 

 (૨)  

જીલ્લો શરૂ િામો પૂણગ િામો 

આણુંદ ૧૫૬ ૬૭ 
નમગદા ૧૭ ૧૬  

 (૩) બાકી રહેલ રથતાનુું કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ 
કરવાનુું આયોજન છે ? 

  (૩) ૯૦ કામો પ્રર્સ્તમાું છે તે તિા બાકીના ૮૧ કામો નકશા 
અુંદાજ તિા ટેન્દ્ડર પ્રડિયા પૂણગ િયેિી બનતી ત્વરાએ.  

--------- 

૩૬૫ 
ગિડા તાલુિાના લીંબાડી ડેમના ટેન્દ્ડર અને િિગઓડગર બાબત 

*૧૭૩૭૩ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ર્ઢડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર્ઢડા તાલુકાના 
લીંબાડી ડેમ બનાવવાનુું ટેન્દ્ડર ક્યારે બહાર પાડવામાું આવ્યુ. 
ક્યારે વકગઓડગ ર આપવામાું આવ્યો,અને 

  (૧)  ટેન્દ્ડર સપ્ટેમ્બર- ૨૦૧૬ . 
 વકગઓડગ ર તા.૧૯-૦૧-૨૦૧૭.  

 (૨) આ કામ કેટલા સમયમાું પૂણગ કરવાનુું શુું આયોજન 
છે ? 

  (૨) જાન્દ્યુઆરી- ૨૦૨૦  

--------- 

૩૬૬ 
મહેસાણા-મોિેરા રોડને ચારમાગીય પહોળો િરિાનુાં આયોજન 

* ૧૭૩૨૮ શ્રી સુરેશ પટેલ (મણીનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તાઃ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લાના મહેસાણા-મોઢેરા રોડને ચારમાર્ીય પહોળો કરવાનુું 
કોઈ આયોજન છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ માટે કેટલી રકમ 
મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૭૦૦૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) ટેન્દ્ડર તબકે્ક. 

--------- 

૩૬૭ 
દાહોદ વજલ્લામાાં નિા સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રો ને માંજૂરી 

* ૧૭૨૬૬ શ્રી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 (૧) દાહોદ સ્જલ્લામાું તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાું કેટલા નવા સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મુંજૂર 
કરવામાું આવેલ છે, 

  (૧) 0 (શૂન્દ્ય)  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગ ૨૦૧૧ની વથતી પ્રમાણે કેટલા 
સામૂડહક આરોગ્ય કેન્દ્રો મળવાપાત્ર છે તેની સામે કેટલા મુંજૂર 

કરવામાું આવ્યા અને કેટલી ઘટ છે, અને 

  (૨)   

મળવાપાત્ર ૨૨ 

મુંજૂર ૨૧ 

ઘટ ૦૧ 
 

 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવા માટે સરકારનુું શુું આયોજન 

છે? 

  (૩) નવા સામુડહક આરોગ્ય કેન્દ્રોની ફાળવણી કરતી 
વખતે આ બાબત સ્વચારણામાું લેવામાું આવે છે.  

--------- 
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૩૬૮ 
ઊંઝા તાલુિાના િરિાડાથી ખળી ગામ િચ્ચેના િાચા રપતાને પાિો બનાિિા બાબત 

* ૧૭૨૭૬ ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઊંઝા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(માર્ગ અને મકાન)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લાના ઉંઝા તાલુકાના વરવાડા િી ખળી ર્ામ વચ્ચેના કાચા 
રથતાને પાકો ડામરનો બનાવવાનુું કોઈ આયોજન છે કે કેમ, 
અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ મુંજુર કરેલ 
છે? 

  (૨) રૂા. ૧૫૨.૦૦ લાખ. 

--------- 

૩૬૯ 
મહુિા-મહુિા પોટગ  રોડને પહોળો િરિા બાબત 

* ૧૭૩૨૧ શ્રી આર. સી. મિિાણા (મહુવા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(માર્ગ અને મકાન)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભાવનર્ર સ્જલ્લાનાું મહુવા-મહુવા પોટગ  રોડને 
પહોળો કરવાનુું કામ મુંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા જી, 

 (૨) જો હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમની મુંજૂરી 

મળેલ છે, અને 

  (૨) રૂા.૮૦૦.૦૦ લાખ 

 (૩) આ રથતાને કેટલો પહોળો કરવામાું આવનાર છે ?   (૩) ૭ મીટર પહોળો. 

--------- 

૩૭૦ 
અમદાિાદ વજલ્લાના સહીજ-િૌઠા રોડને પહોળો િરિાની િામગીરી 

* ૧૭૩૫૬ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તાઃ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લાના સહીજ-વૌઠા રોડને પહોળો કરવાનુું આયોજન છે કે 
કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ કામ માટે કેટલી રકમ  
મુંજૂર કરવામાું આવી છે, અને 

  (૨) રૂ.૧૪૦૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) આ રથતાને કેટલો પહોળો કરવાનુું આયોજન છે ?   (૩) ચારમાર્ીય. 

--------- 

૩૭૧ 
ગારીયાધાર તાલુિામાાં સૌની યોજનાથી તળાિો ભરિા બાબત 

* ૧૫૮૫૩ શ્રી િેશુભાઇ નાિરાણી (ર્ાડરયાધાર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસુંપસ્િ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનર્ર 
સ્જલ્લાના ર્ારીયાધાર તાલુકામાું નાની-મધ્યમ કે મોટી એક 
પણ સ્સુંચાઇ યોજના આવેલ નિી તે બાબતિી સરકાર વાકેફ 
છે, અને 

  (૧) પાલડી નાની સ્સુંચાઇ યોજના આવેલ છે. 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ર્ારીયાધાર તાલુકામાુંિી 

પસાર િતી સૌની યોજનાની લાઈનમાુંિી પેટા લાઇન નાખીને 
ર્ારીયાધાર તાલુકાના નાના તળાવો અને ડેમો ભરવા માટે ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ શી કાયગવાહી કરવામાું આવી ? 

  (૨) ર્ારીયાધાર તાલુકામાુંિી પસાર િતી સૌની 

યોજનાની પાઈપલાઈનને િોસ િતા વોંકળા પર થિાવર વાલ્વ 
મુકવામાું આવેલ છે. જનેાિી પમ્પ અને મશીનરી ના સલામત 
પ્રેશર તિા તાુંસ્ત્રક યોગ્યતાને ધ્યાને લઈ બે સ્ક.મી. ની 
મયાગદામાું આવતા અને ગ્રેવીટીિી ભરી શકાય તેવા નાના 
તળાવો અને ચેકડેમો સૌની યોજના પુરી િયે ભરી શકાશે. 

--------- 

૩૭૨ 
દાહોદ વજલ્લામાાં મુખ્યમાંત્રી સડિ યોજના અાંતગગત રપતાઓ 

* ૧૮૬૮૪ શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા (ર્રબાડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું 
વર્ગવાર દાહોદ સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર મુખ્યમુંત્રી ગ્રામ સડક 
યોજના અુંતર્ગત કેટલા રથતાઓ નવા બનાવવામાું આવ્યા, 

    

તાલુિા 
તા.૧-૬-૧૭ થી 
તા.૩૧-૫-૧૮ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૫-૧૯ 

દાહોદ ૧૩ ૨૩ 

ર્રબાડા  ૩ 

ઝાલોદ ૨ ૧૨ 

ફતેપુરા ૪ ૧ 

સુંજલેી ૬  

લીમખેડા ૭ ૧૧ 

ધાનપુર ૧ ૮ 

સીંર્વડ   

દે.બારીયા  ૧૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર હયાત રોડ 
ઉપર રીપરેીંર્ કરી મુખ્યમુંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાની ગ્રાન્દ્ટનો 
દુરપયોર્ િતો હોવાની કેટલી ફડરયાદો મળી, અને 

  (૨) અને (૩) કોઇ ફડરયાદો મળેલ ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત 
િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત બાબતે મળેલ ફડરયાદો અન્દ્વયે સરકારે શી 
કાયગવાહી કરી ? 

 

--------- 

૩૭૩ 
િલસાડ અને નિસારી વજલ્લામાાં આયુષ્યમાન ભારત યોજનાના લાભાથીઓ 

* ૧૮૬૯૩ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ 
અને નવસારી સ્જલ્લામાું તાલુકાવાર આયુષ્યમાન ભારત 
યોજના અુંતર્ગત કેટલા લાભાિીઓનો સમાવેશ કરવામાું 
આવેલ છે, અને 

  (૧)  

િલસાડ નિસારી 

તાલુિાનુાં 
નામ 

લાભાથી િુાં ટુબોની 
સાંખ્યા 

તાલુિાનુાં 
નામ 

લાભાથી 
િુાં ટુબોની સાંખ્યા 

ધરમપુર ૨૮,૨૫૪ વાુંસદા ૨૯,૯૭૮ 

ક્પરાડા ૩૩,૪૯૨ ચીખલી ૨૯,૯૪૬ 

પારડી ૩૭,૨૬૩ ર્ણદેવી ૨૧,૨૫૧ 

ઉમરર્ામ ૨૦,૩૧૭ જલાલપોર ૨૦,૯૧૧ 

વલસાડ ૨૮,૮૧૪ નવસારી ૨૭,૬૦૦ 

િુલ ૧,૪૮,૧૪૦ િુલ ૧,૨૯,૬૮૬ 
 

 (૨) ઉક્ત યોજનાનો વધુમાું વધુ લાભાિીને લાભ 
મળે તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાું વર્ગવાર શી 
કાયગવાહી કરી ? 

  (૨)  
 આ યોજનાની શરૂઆત તા.૨૩-૦૯-૨૦૧૮ િી િયેલ છે. 
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 લાભાિીઓને યોજનાની માડહતી મળી રહે તે માટે પેમ્ફલેટ. 

હોડડું ગ્સ, બસ પેનલ, વોલ પેઈન્દ્ટીંર્, પોથટર અને બેનર 
તેમજ રેડડયો દ્વારા પ્રચાર કરવામાું આવ્યો. 

 સમગ્ર રાજ્યમાું કોમન સસ્વગસ સેન્દ્ટર (સી.એસ.સી.), 
ગ્રામ્ય કક્ષાએ ઇ-કેન્દ્રો તેમજ સરકારી હોસ્થપટલો જવેા 
કેન્દ્રો કાડગ  કઢાવવા માટે ઉભી કરી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 
સુધી ૫૧.૨૦ લાખ લાભાિીઓને કાડગ  આપવામાું આવ્યા. 

 યોજના હેઠળ કુલ ૨,૮૧૫ હોસ્થપટલો જમેાું ૯૭૩ ખાનર્ી 
અને ૧,૮૪૨ સરકારી હોસ્થપટલોને જોડવામાું આવી છે. 
જિેી લાભાિીઓ કેશલેસ સારવાર મેળવી શકે. 

--------- 

૩૭૪ 
નાણા વિભાગનુાં માંજૂર થયેલ મહેિમ 

* ૧૮૯૧૬ શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નાણા 
સ્વભાર્માું સુંવર્ગવાર મુંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલુું છે, 

  (૧), (૨) અને (૩) પત્રિ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મુંજૂર િયેલ મહેકમ પૈકી કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયેલી અને કેટલી ખાલી છે, 

 

 (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સુંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ 

કરાર આધાડરત, કેટલી જગ્યાઓ ફીક્સ પર્ારિી ભરાયેલ, 
અને 

 

 (૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાું સુધીમાું ભરવામાું 
આવશે? 

  (૪) શક્ય તેટલી વહેલી તકે 

પત્રિ 

ક્રમ જગ્યાનુાં નામ 
માંજુર થયેલ 

જગ્યા 
ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

િરાર આધારીત 
થી ભરાયેલ 

િીિસ પગારથી 
ભરાયેલ 

૧ અસ્ધક મખુ્ય સસ્ચવશ્રી, (નાણા) ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૨ સસ્ચવશ્રી (આ.બા.) ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૩ સસ્ચવશ્રી (ખચગ) ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૪ કસ્મશનરશ્રી (જાહેર સાહસ બ્યુરો) ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૫ અસ્ધક સસ્ચવશ્રી/સુંયુકત સસ્ચવશ્રી/ના.સ.શ્રી./નાણા સલા.શ્રી ૧૬ ૧૦ ૬ ૨ ૦ 

૬ ઉપસસ્ચવ ૧૩ ૧૦ ૩ ૪ ૦ 

૭ સેકશન અસ્ધકારી ૫૩ ૧૭ ૩૬ ૪ ૦ 

૮ નાયબ સકેશન અસ્ધકારી ૧૩૯ ૮૩ ૫૬ ૭ ૫૨ 

૯ ર્ુજરાતી થટેનો ગે્રડ-૧ ૭ ૭ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ અુંગે્રજી થટેનો ગે્રડ-૧ ૩ ૧ ૨ ૦ ૦ 

૧૧ ર્ુજરાતી થટેનો ગે્રડ-૨ ૫ ૧  ૪ ૦ ૦ 

૧૨ અુંગે્રજી થટેનો ગે્રડ-૨ ૬ ૧ ૫ ૧ ૦ 

૧૩ ર્ુજરાતી થટેનો ગે્રડ-૩ ૨ ૨ ૦ ૦ ૨ 

૧૪ ઓફીસ આસીથટન્દ્ટ ૪૪ ૨૩ ૨૧ ૦ ૨૩ 

૧૫ સ્નયામકશ્રી (સુંથિાર્ત સ્વિ) અને હોદ્દાની રૂએ અસ્ધક સસ્ચવ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૧૬ ખાસ ફરજ પરના અસ્ધકારી (જાહેર સાહસ બ્યુરો) ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૧૭ ખાસ ફરજ પરના અસ્ધકારી અને નાયબ સસ્ચવ (આ.બા.) ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૧૮ ખાસ ફરજ પરના અસ્ધકારી (જી.એસ.ટી.) ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૧૯ નાયબ સ્નયામક ૧૫મુું નાણા પુંચ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ 

૨૦ કાયદા અસ્ધકારી ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ 

૨૧ ડહસાબી અસ્ધકારી, વર્ગ-૧ ૩ ૨ ૧ ૦ ૦ 
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ક્રમ જગ્યાનુાં નામ 
માંજુર થયેલ 

જગ્યા 
ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

િરાર આધારીત 
થી ભરાયેલ 

િીિસ પગારથી 
ભરાયેલ 

૨૨ ડહસાબી અસ્ધકારી વર્ગ-૨ ૪ ૨ ૨ ૦ ૦ 

૨૩ ડડસ્વઝનલ એકાઉન્દ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૨૪ સીનીયર સબ એડીટર ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૨૫ કારકુન (એકાઉન્દ્ટન્દ્ટ કલાકગ-૧ જી.ઓ.સેલ) ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ 

૨૬ ડર ાઈવર ૯ ૫ ૪ ૦ ૦ 

૨૭ હવાલદાર ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૨૮ પટાવાળા ૧૩ ૧૩ ૦ ૦ ૦ 

૨૯ હમાલ ૪ ૪ ૦ ૦ ૦ 

િુલઃ-   ૩૩૫ ૧૯૦ ૧૪૫  ૨૦ ૭૮ 

 ઉકત જગ્યાઓ પૈકી ઉપ સસ્ચવ-૧, સેકશન અસ્ધકારી-૧૫, નાયબ સેકશન અસ્ધકારી-૨૦ તેમજ ઓફીસ આસીથટન્દ્ટની-૫ 
જગ્યાઓ અુંદાજપત્રની કામર્ીરી માટે તા.૩૧-૭-૨૦૧૯ સુધી મુંજુર િયેલ છે. 

--------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

સરકારી મધ્યથિ મુરણાલય, ર્ાુંધીનર્ર. 



 

 

ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
ચો  ુસ , ૨૦૧૯ 

તારાં કત ો ર  

ુ વાર, તા.૧૯મી ુલાઈ, ૨૦૧૯ 

ુ ધપ ક 
અ.ન.ં તારાં કત 

 માકં 

અ તા 

મ 

પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૧૮૮૬૦ ૪ ૨  ખડં-૪ની થમ લીટ  આ જ યાઓ આ ખાલી જ યાઓ 

૨ ૧૭૦૮૧ ૧૨ ૬ ુ ંશીષક યોજનામા ંવીજ જોડાણ યોજના અ વયે વીજ જોડાણ 

૩ ૧૮૮૯૯ ૧૮ ૯ નો સદંભ ૯૦૫૬ ૯૦૫૯ 

૪ ૧૮૬૭૦ ૨૧ ૧૦ જવાબ ખડં-૩ના પ રિશ ટ-૧ની 

છે લેથી ચોથી લીટ  

રોડ પર બેબન રોડ પર લેબ 

૫ ૧૮૯૦૮ ૩૨ ૧૬ જવાબ ખડં-૨ના કો ટકમા ં ી  

કોલમની ૮મી રૉ 

૦૦૨ ૦.૦૨ 

૬ ૧૮૮૭૮ ૩૬ ૧૮ જવાબ ખડં-૧ના કો ટક ુ ં થમ 

કોલમ 

શાખા નહરો શાખા નહર 

જવાબ ખડં-૧ના કો ટક ુ ંબી ુ  

કોલમ 

નેહરની નહરની 

૭ ૧૭૩૨૦ ૩૯ ૧૯  ખડં-૨ ની થમ લીટ  આ કામને આ કામ માટ 

મં ૂર મં ૂર  

૮ ૧૮૬૪૯ ૪૦ ૧૯  ખડં-૨ ની થમ લીટ  ઉ ત થિતએ ચકાસણી ઉ ત ચકાસણી 

૯ ૧૭૨૦૪ ૫૨ ૨૪ ુ ંશીષક કોલેજો બાબત કોલેજો 

૧૦ ૧૮૯૦૫ ૫૮ ૨૬ નો સદંભ થમા સ મા ં થમ સ મા ં

૧૧ ૧૮૮૪૮ ૬૭ ૨૯ જવાબ ખડં-૧ના કો ટકની થમ 

લીટ  

ુ ય નહરો ુ ય નહર 

૧૨ ૧૭૨૫૫ ૭૬ ૩૩ સ ય ી ુ ંનામ ી જગદ શભાઇ પચંાલ ી જગદ શ પચંાલ 

૧૩ ૧૮૯૩૨ ૭૮ ૩૪ જવાબ ખડં-૧ના કો ટકની ી  

કોલમની છ ી રૉ 

૧૧૬૩.૦૦ ૧૧૬૩.૦૮ 

૧૪ ૧૮૬૮૨ ૧૩૪ ૫૭  ખડં-૧ ની બી  લીટ  હો પટલ હો પટલ 

૧૫ ૧૭૨૦૯ ૧૪૫ ૬૩ સ ય ી ુ ંનામ ી અરિવદભાઇ રાણા ી અરિવદ રાણા 

૧૬ ૧૭૨૨૭ ૧૭૫ ૭૪  ખડં-૨ ની બી  લીટ  આવી અને આવી, અને 

 ખડં-૩ ની બી  લીટ  - ? 

૧૭ ૧૭૩૧૨ ૨૧૮ ૯૬ જવાબ ખડંની ી  લીટ  ૯૯૪.૦૦ ૩૯૯૪.૦૦ 

૧૮ ૧૭૧૩૭ ૨૧૯ ૯૭  ખડંની બી  લીટ  ૩૧-૭-૨૦૧૯ ૩૧-૭-૨૦૧૮ 

૧૯ ૧૮૮૮૫ ૨૩૩ ૧૦૨  ખડં-૧ની ી  લીટ  બાક  છે, બાક  છે, અને 

૨૦ ૧૮૬૬૫ ૨૪૧ ૧૦૬  ખડં-૪ - ? 

૨૧ ૧૮૯૪૮ ૨૪૫ ૧૦૭ સ ય ીનો મતિવ તાર માડવી માડંવી 

૨૨ ૧૮૬૫૭ ૨૫૮ ૧૧૪ સ ય ી ુ ંનામ ી કાં તીભાઇ ખરાડ  ી કા તીભાઇ ખરાડ  

૨૩ ૧૭૨૬૫ ૨૬૯ ૧૨૦ સ ય ી ુ ંનામ ી શશીકાતં પડં ા ી શશીકા ત પડં ા 

૨૪ ૧૭૩૩૪ ૨૭૧ ૧૨૧ જવાબ ખડં-૩ મ ૂર  મં ૂર  

૨૫ ૧૭૩૧૭ ૨૮૭ ૧૨૭ સ ય ી ુ ંનામ ી અરિવદભાઇ પટલ ી અરિવદ પટલ 

૨૬ ૧૭૩૪૨ ૩૨૭ ૧૪૪ સ ય ી ુ ંનામ ી જગદ શભાઇ પચંાલ ી જગદ શ પચંાલ 

૨૭ ૧૮૯૪૯ ૩૩૩ ૧૪૭ સ ચવ ીની કચેર મા ંરાખવા ુ ં

પ ક 

(*પ ક/પ રિશ ટ/કો ટક/ટબલ 

સ ચવ ીની કચેર મા ંરાખેલ છે) 

(*પ રિશ ટ સ ચવ ીની 

કચેર મા ંરાખેલ છે) 

૨૮ ૧૮૪૨૨ ૩૪૩ ૧૫૧  ખડં-૨ની થમ લીટ  કઇ કઇ એજ સી કઈ કઈ એન. .ઓ/એજ સી 

************ 




