
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

આઠમુું સત્ર, ૨૦૨૧ 

તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
બુધિાર, ૦૩જી માચચ, ૨૦૨૧  

(બીજી બેઠિ) 

જિાબ આપનાર મુંત્રીશ્રીઓઃ 

(૧) માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી : નાણાાં, માર્ગ અને મકાન, આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ, તબીબી શિક્ષણ, નમગદા, 

કલ્પસર, પાટનર્ર યોજના  

(૨) માનનીય મુંત્રીશ્રી : ઉર્જગ  

(૩) માનનીય મુંત્રીશ્રી : સામાશજક ન્યાય અને અશિકારીતા (અનુસૂશિત ર્જશત કલ્યાણ, સામાશજક અને િૈક્ષશણક 
રીતે પછાત વર્ોનુાં કલ્યાણ સરિત) 

 

૧ 
રાજ્યની સેલ્ફ ફાઈનાન્સ મેડીિલ િોલેજોમાું ફીનુું ધોરણ 

* ૩૧૫૮૦ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ  છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર રાજ્યની સેલ્ફ ફાઇનાન્સ મેરિકલ કોલેજ, મ્યુનીસીપલ 
કોપોરેિન સાંિાશલત, કેન્સર સોસાયટી સાંિાશલત અને ખાનર્ી 
મેિીકલ કોલેજોમાાં કોલેજવાર ફીનુાં િોરણ િુાં છે, અને 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

 (૨) ઉકત ફીના િોરણોમાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર કઇ 
કોલેજમાાં કેટલી ફી વિારવામાાં આવી ? 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ િોલેજનુું નામ ગિમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૧૯-૨૦  
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૧૯-૨૦  
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

ગિમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૨૦-૨૧  
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૨૦-૨૧  
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

૧ સુરત મ્યુશન. ઇન્થટી. ઓફ મેિીકલ 

એજયુકેિન એન્િ રીસિગ, સુરત 

૭.૦૮ ૧૪.૦૪ ૭.૬૫ ૧૪.૮૨ 

૨ સી.યુ.િાિ મેિીકલ કોલેજ, 

સુરેન્રનર્ર 

૫.૭૩ ૧૩.૫ ૬.૨૬ ૧૫ 

૩ ર્ુજરાત કેન્સર સોસાયટી મેિીકલ 

કોલેજ, અમદાવાદ 

૭.૯ ૧૪ ૮.૬ ૧૫.૪ 

૪ ર્ુજરાત અદાણી ઇન્થટીટયુટ ઓફ 

મેિીકલ સાયન્સીસ, ભૂજ (કચ્છ) 

૬.૧૫ ૧૭.૬ ૬.૬૫ ૧૭.૯ 

૫ પ્રમુખ થવામી મેિીકલ કોલેજ, 

કરમસદ 

૮.૨૨ ૧૫.૨ ૮.૭ ૧૬.૧ 

૬ શ્રીમતી એન.એિ.એલ.મ્યુશન. 
મેિીકલ કોલેજ, અમદાવાદ 

૫.૬૪ ૧૫.૮૭ ૫.૯૩ ૧૮.૨૫ 

૭ એ.એમ.સી. મેિીકલ એજયુકેિન 
ટરથટ મેિીકલ કોલેજ, અમદાવાદ 

૬.૪૮ ૧૬ ૭.૩૧ ૧૮.૪ 

૮ પારૂલ ઇન્થટીટુ્યટ ઓફ મેિીકલ 

સાયન્સ એન્િ રીસિગ,વાઘોિીયા 

૭.૫૫ ૧૪.૬ ૮.૨૫ ૧૫.૭૫ 

૯ બનાસ મેિીકલ કોલેજ, પાલનપુર ૬.૬૫ ૧૫.૦૦ ૭.૬૫ ૧૬.૦૦ 

૧૦ ઝાયિસ મેિીકલ કોલેજ, દાિોદ ૬.૬૫ ૧૫.૦૦ ૭.૬૫ ૧૬.૦૦ 

એચબી-૫૦૦-૧ (સીસ-૧૦) 
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ક્રમ િોલેજનુું નામ ગિમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૧૯-૨૦  
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૧૯-૨૦  
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

ગિમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૨૦-૨૧  
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૨૦-૨૧  
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

૧૧ િો.એમ.કે.િાિ મેિીકલ કોલેજ 

એન્િ રીસિગ સેન્ટર, િાાંદખેિા, 

અમદાવાદ 

૭.૮૫ ૧૫.૦૦ ૮.૬૫ ૧૬.૦૦ 

૧૨ િો.એન.િી.દેસાઇ ફેકલ્ટી ઓફ 

મેિીકલ સાયન્સ એન્િ રીસિગ, 

નિીયાદ 

૬.૮૫ 

એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 

એિિોક ફી 

- - 

૧૩ નૂતન મેિીકલ કોલેજ એન્િ રીસિગ 
સેન્ટર, શવસનર્ર 

૭.૮૫ 
એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 
એિિોક ફી 

- - 

૧૪ િાાંતાબા મેિીકલ કોલેજ અને 

જનરલ િોશથપટલ, અમરેલી 

૭.૮૫ 

એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 

એિિોક ફી 

- - 

૧૫ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ 

કોલેજ,સોલા, અમદાવાદ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૬ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ 

કોલેજ,ર્ાાંિીનર્ર 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૭ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ 

કોલેજ,ર્ોત્રી, વિોદરા 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૮ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ 

કોલેજ, િારપુર, પાટણ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૯ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ 

કોલેજ,વલસાિ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૦ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ 
કોલેજ, રિાંમતનર્ર 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૧ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ 

કોલેજ, જુનાર્ઢ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૨ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ 

કોલેજ, વિનર્ર 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ િોલેજનુું નામ ગિમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૧૯-૨૦  
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૧૯-૨૦  
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

ગિમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૨૦-૨૧  
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૨૦-૨૧  
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

૧ સુરત મ્યુશન. ઇન્થટી. ઓફ મેિીકલ 

એજયુકેિન એન્િ રીસિગ, સુરત 

૭.૦૮ ૧૪.૦૪ ૭.૬૫ ૧૪.૮૨ 

૨ સી.યુ.િાિ મેિીકલ કોલેજ, 

સુરેન્રનર્ર 

૫.૭૩ ૧૩.૫ ૬.૨૬ ૧૫.૦૦ 

૩ ર્ુજરાત કેન્સર સોસાયટી મેિીકલ 

કોલેજ, એન્િ રીસિગ સેન્ટર, 

અમદાવાદ 

૭.૯ ૧૪ ૮.૬ ૧૫.૪ 

૪ ર્ુજરાત અદાણી ઇન્થટીટયુટ ઓફ 
મેિીકલ સાયન્સ, ભૂજ  

૬.૧૫ ૧૭.૬ ૬.૬૫ ૧૭.૯ 

૫ પ્રમુખ થવામી મેિીકલ કોલેજ, 

કરમસદ 

૮.૨૨ ૧૫.૨ ૮.૭ ૧૬.૧ 

૬ શ્રીમતી એન.એિ.એલ.મ્યુશન. 

મેિીકલ કોલેજ, અમદાવાદ 

૫.૬૪ ૧૫.૮૭ ૫.૯૩ ૧૮.૨૫ 

૭ એ.એમ.સી. એમ.ઇ.ટી. મેિીકલ 

કોલેજ, અમદાવાદ 

૬.૪૮ ૧૬ ૭.૩૧ ૧૮.૪ 

૮ પારૂલ ઇન્થટીટુ્યટ ઓફ મેિીકલ 

સાયન્સ એન્િ રીસિગ, મુ.લીમિા, 

તા.વાઘોિીયા, શજ.વિોદરા  

૭.૫૫ ૧૪.૬ ૮.૨૫ ૧૫.૭૫ 

૯ બનાસ મેિીકલ કોલેજ એન્િ રીસિગ 

ઇશન્થટટુ્યટ, પાલનપુર 

૬.૬૫ ૧૫.૦૦ ૭.૬૫ ૧૬.૦૦ 

૧૦ ઝાયિસ મેિીકલ કોલેજ એન્િ 
િોશથપટલ, દાિોદ 

૬.૬૫ ૧૫.૦૦ ૭.૬૫ ૧૬.૦૦ 
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ક્રમ િોલેજનુું નામ ગિમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૧૯-૨૦  
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૧૯-૨૦  
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

ગિમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૨૦-૨૧  
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૨૦-૨૧  
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

૧૧ િો.એમ.કે.િાિ મેિીકલ કોલેજ 

એન્િ રીસિગ સેન્ટર,  

અમદાવાદ 

૭.૮૫ ૧૫.૦૦ ૮.૬૫ ૧૬.૦૦ 

૧૨ િો.એન.િી.દેસાઇ ફેકલ્ટી ઓફ 

મેિીકલ સાયન્સ એન્િ રીસિગ, 

નિીયાદ 

૬.૮૫ 

એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 

એિિોક ફી 

- - 

૧૩ નૂતન મેિીકલ કોલેજ એન્િ રીસિગ 
સેન્ટર, શવસનર્ર 

૭.૮૫ 
એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 
એિિોક ફી 

- - 

૧૪ િાાંતાબા મેિીકલ કોલેજ, અમરેલી ૭.૮૫ 

એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 

એિિોક ફી 

- - 

૧૫ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ 

કોલેજ,સોલા, અમદાવાદ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૬ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ 

કોલેજ,ર્ાાંિીનર્ર 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૭ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ 

કોલેજ,ર્ોત્રી, વિોદરા 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૮ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ 

કોલેજ, પાટણ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૯ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ 

કોલેજ,વલસાિ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૦ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ 
કોલેજ, રિાંમતનર્ર 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૧ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ 

કોલેજ, જુનાર્ઢ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૨ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ 

કોલેજ, વિનર્ર 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

--------- 
૨ 

સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું સુંત સુરદાસ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 
* ૩૧૪૨૩ શ્રી ગજને્રવસુંહ પરમાર (પ્રાાંશતજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ સાબરકાાંઠા 
શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં સાંત સુરદાસ યોજના િેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૧૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૧૪ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી ?   (૩) ૮૮૨૦૦/- 

--------- 

૩ 
મહીસાગર અને પુંચમહાલ વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મુંજુર મહેિમ 

* ૩૧૬૧૬ શ્રી અજીતવસુંહ ચૌહાણ (બાલાશસનોર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ મરિસાર્ર અને 
પાંિમિાલ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર સરકારી િોશથપટલ, સામૂરિક 
આરોગ્ય કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રવાર સાંવર્ગવાર માંજુર 
મિેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) સામેલ *પત્રક ૧, ૨ અને ૩ મુજબ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 

કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) સામેલ *પત્રક ૧, ૨ અને ૩ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જ્ગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) શનમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 
વયશનવૃશિના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િોક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત િરાવતા િોક્ટરો ઉપલબ્િ થયેથી તુરાંત જ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે 
જરૂરીયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઈને ભરવામાાં આવે છે.  

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૪ 
નિસારી વજલ્લામાું પાલિ માતા-વપતા યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૬૯૨ શ્રી અરવિુંદ પટેલ (િરમપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ નવસારી 
શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં પાલક માતા-શપતા યોજના િેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૪૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૪૪ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી ?   (૩) રૂ. ૮,૦૪,૦૦૦/- 

--------- 

૫ 
દાહોદ અને પુંચમહાલ વજલ્લામાું બળી ગયેલ ટીસી 

* ૩૧૬૨૨ શ્રી િજવેસુંગભાઈ પણદા (દાિોદ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર દાિોદ અને પાંિમિાલ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કેટલા ટીસી 

બળી ર્યેલ, 

  (૧) અને (૨)  

 વજલ્લો 

વિગતો િર્ચ દાહોદ પુંચમહાલ 

બળી ર્યેલ ટીસી ૨૦૧૯ ૧૫૯૫ ૧૦૯૬ 

૨૦૨૦ ૧૯૮૧ ૧૪૦૭ 

િાજીંર્ ફેઈલ ટીસી ૨૦૧૯ ૬ ૧૯ 

૨૦૨૦ ૭ ૧૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી ઉક્ત 

વર્ગવાર, શજલ્લાવાર કેટલા િાજીંર્ ફેઈલ ટીસી ધ્યાનમાાં 

આવેલ, અને 

 

 (૩) િાજીંર્ ફેઈલ ટીસી અન્વયે કઈ એજન્સીઓ સામે 

િા પર્લાાં લીિા? 

  (૩) આ સાથેના પત્રિ-અ મુજબની સાંબાંશિત કાંપનીઓ 

પાસેથી તેમનાાં ખિે િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી મરામત કરાવવામાાં 

આવેલ છે અને ભશવષ્યમાાં તકેદારી રાખવા સૂિના આપેલ છે.  

પત્રિ-અ 

દાહોદ અને પુંચમહાલ વજલ્લો 

અનુ. એજન્સીનુું નામ 

૧ ૨ 

૧ આલ્ફા ટર ાન્થફોમગર 

૨ બી એન્િ સી એનજી 

૩ શિાંતામણી લેમીનેસન 

૪ િાાંકે ટેકનો ક્રાફ્ટ 
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અનુ. એજન્સીનુું નામ 

૫ જયેિ ઇલેશક્ટરકલ્સ 

૬ ક્રીક્સ પાવાર કોમ્પોનાંત 

૭ લો-લોસ ઇન્િથટર ીઝ 

૮ નકોિા ટર ાન્થફોમગર 

૯ શનક્સન એન્જીશનયરીંર્ 

૧૦ એનજએે ઇલેશક્ટરકલ્સ 

૧૧ નુકોન શથવિ શર્યર 

૧૨ પીપી ઇન્િથટર ી 

૧૩ પ્રશતક ટર ાન્થફોમગર 

૧૪ રાજથથાન પાવરર્ન 

૧૫ સુમેિ ટર ાન્થફોમગર 

૧૬ તોશિબા ટર ાન્સ એન્િ રિથટર ી. 

૧૭ વેથટનગ ઇલેશક્ટરકલ્સ 

૧૮ બર્ાિીયા બ્રિસગ 

૧૯ શ્રીજી ઇલેશક્ટરકલ્સ 

૨૦ મોટો ટર ાન્સ 

૨૧ કોશથમક ઇલેશક્ટરકલ્સ 

૨૨ મિી ઇલેશક્ટરકલ્સ 

૨૩ સના ઇલેશક્ટરકલ્સ 

--------- 

૬ 
િચ્છ વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૪૨ શ્રી પ્રદ્યુમનવસુંહ ર્જડેર્જ (અબિાસા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ્ યોજના િેઠળ કચ્છ 

શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ્ યોજના િેઠળ કચ્છ 

શજલ્લામાાં કુલ ૧૧૭૦ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) આ અરજીઓ ની કુલ વીજ ક્ષમતા ૮૩૭.૩૨ મેર્ાવોટ 

છે. 

--------- 

૭ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાું સત્યિાદી રાર્જ હકરશચુંર મરણોતર સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૧૦ શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં સુરેન્રનર્ર શજલ્લામાાં સત્યવાદી રાર્જ િરરિિાંર 

મરણોતર સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૩૬૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૩૫૫ 

 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) રૂા. ૧૭,૭૫,૦૦૦/- 

--------- 
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૮ 
મહીસાગર વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 

* ૩૧૮૧૩ શ્રી જીગે્નશિુમાર સેિિ (લુણાવાિા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં મિીસાર્ર શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૫૦ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૫૯૮૮ 

--------- 

૯ 
સુરત વજલ્લામાું િોરોના મહામારી નાથિા માટે ધન્િુંતરી રથનો ઉપયોગ 

* ૩૧૩૮૪ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુરત પશિમ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં કોરોના મિામારીને નાથવા રાજ્ય સરકારે સુરત શજલ્લાના 
ગ્રામ્ય અને િિેરી શવથતારમાાં િન્વાંતરી રથનો ઉપયોર્ કરેલ છે 
તે વાત સાિી છે, 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો તેમાાં કેટલા િન્વાંતરી રથની સેવાઓ 
લેવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૧૫૮ 

 (૩) આ િન્વાંતરી રથ દ્વારા કેટલા વ્યશકતઓને લાભ 
આપવામાાં આવ્યો? 

  (૩) ૫૧,૦૪,૪૯૪ વ્યશક્તઓને લાભ આપવામાાં આવ્યા.  

--------- 

૧૦ 
ખાનગી િીજ િુંપનીઓ સાથે િીજ ખરીદીના િરારો 

* ૩૧૬૩૧ શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા ખાનર્ી વીજ કાંપનીઓ પાસેથી વીજળી ખરીદીના કરારો 
થયેલ છે તે િકીકત સાિી છે, 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં રાજ્ય 

સરકારે કરાર મુજબ કઇ ખાનર્ી કાંપની પાસેથી િા ભાવે કેટલી 
વીજળી ખરીદી, અને 

  (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં રાજ્ય સરકારે કરાર 
મુજબ ખાનર્ી કાંપની પાસેથી ખરીદવામાાં આવેલ વીજળી અને 
તેના સરેરાિ ભાવની શવર્ત નીિે મુજબ છે; 

િુંપનીનુું નામ 
િર્ચ ૨૦૧૯ 

િર્ચ ૨૦૨૦ 

(પ્રોવિઝનલ) 

મી.યુ. રૂ/યુવનટ મી.યુ. રૂ/યુવનટ 

અદાણી પાવર મુન્રા લી. ૧૩૦૫૩ ૩.૯૨ ૬૯૯૬ ૩.૪૦ 

એથસાર પાવર ર્ુજરાત લી ૨૮૦૭ ૩.૧૬ ૪૫૩૦ ૩.૪૪ 

એ.સી.બી. ઇંરિયા લી. ૧૧૬૫ ૨.૨૦ ૧૧૬૯ ૧.૯૧ 

કોથટલ ર્ુજરાત પાવર લી. ૧૨૨૧૮ ૨.૮૯ ૧૧૯૨૯ ૨.૮૬ 
 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ વીજળી ખરીદી ન િોય અને કરાર 
મુજબ કોઇ વીજ કાંપનીને રકમ િુકવેલ િોય તો કઇ કાંપનીને 
કેટલી રકમ િૂકવેલ છે? 

  (૩) ઉક્ત શથથશતએ વીજળી ખરીદ્યા વર્ર કોઇ વીજ કાંપનીને 
કોઇ રકમ િુકવેલ નથી. 

--------- 
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૧૧ 
રાજ્યમાું િાયચરત ફીઝીયોથેરાપી િોલેજો 

* ૩૧૬૩૭ શ્રી પ્રેમવસુંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્યમાાં 
સરકારી ફીઝીયોથેરાપી કોલેજો કાયગરત છે, 

  (૧) િા, જી 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સરકારી છે અને કેટલી ખાનર્ી છે,   (૨) ૦૫ સરકારી અને ૭૦ ખાનર્ી 
 (૩) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં વર્ગવાર કેટલી નવી 
ફીઝીયોથેરાપી કોલેજોને માંજુરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૩)  

ક્રમ િર્ચ મુંજુર થયેલ 
િોલેજોની સુંખ્યા 

૧ ૨૦૧૯-૨૦ ૦૧ 

૨ ૨૦૨૦-૨૧ ૦૦  
 (૪) નવા માંજુરી આપવામાાં આવેલ કોલેજો પૈકી કેટલી 
ખાનર્ી અને કેટલી સરકારી કોલેજોનો સમાવેિ થાય છે? 

  (૪)  
  ૦૧ ખાનર્ી 
  ૦૦ સરકારી 

--------- 
૧૨ 

રાજ્યમાું નિી સરિારી ડેન્ટલ િોલેજો શરૂ િરિા બાબત 
* ૩૧૫૭૧ શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જુનાર્ઢ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્યમાાં બે જ 
સરકારી િેન્ટલ કોલેજો કાયગરત છે, તે િકીકત સાિી છે, 

  (૧) િા. જી 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત કોલેજો કયા વર્ગથી કાયગરત છે, 
અને 

  (૨) સરકારી િેન્ટલ કોલેજ, અમદાવાદ સને-૧૯૫૧ થી 
અને સરકારી િેન્ટલ કોલેજ, ર્જમનર્ર સને-૧૯૯૧ થી 
કાયગરત છે. 

 (૩) નવી સરકારી િેન્ટલ કોલેજો િરૂ કરવા રાજ્ય 
સરકારે છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં ક્યારે િા પ્રયાસો કયાગ? 

  (૩) રાજ્યમાાં બે સરકારી અને એક અમદાવાદ મ્યુ. 
કોપોરેિન સાંિાશલત િેન્ટલ કોલેજ તથા િેન્ટલ સોસાયટી 
સાંિાશલત શસધ્િપુર, િેન્ટલ કોલેજ દેથલી, શસધ્િપુર ખાત ે
કાયગરત છે. શવિેર્માાં નવ સેલ્ફ ફાયનાન્સ િેન્ટલ કોલેજ 

રુ્જરાત રાજ્યમાાં કાયગરત છે. આમ કુલ મળીને િાલ ૧૩ િેન્ટલ 
કોલેજ રાજયમાાં કાયગરત છે. નવી િેન્ટલ કોલેજો િરૂ કરવાની 
બાબત િાલમાાં શવિારણા િેઠળ નથી. 

--------- 

૧૩ 
પાટણ વજલ્લામાું સત્યિાદી રાર્જ હકરશચુંર મરણોતર સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૬૮૫ ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં પાટણ શજલ્લામાાં સત્યવાદી રાર્જ િરરિિાંર મરણોતર 
સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૩૩૫. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૩૩૫. 
 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી ?   (૩) રૂ.૧૬,૭૫,૦૦૦/- 

--------- 
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૧૪ 
સાિરિુુંડલા ખાતે િીજ િુંપની દ્વારા નુિશાનિારિ બળતણ િાપરિા બાબત 

* ૩૨૨૯૮ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાં િલા) : માનનીય ઊર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ અમરેલી 
શજલ્લાના સાવરકુાં િલા ખાતે ભૂવા રોિ પર આવેલ વીજ ઉત્પાદક 
કાંપનીઓને બળતણ તરીકે કૃશર્ પાકની બાય પ્રોિક્ટ આિારરત 
વીજ ઉત્પાદનની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ િોવા છતાાં 
નુકિાનકારક પદાથો બળતણ તરીકે વાપરી વીજ ઉત્પાદન 
કરવામાાં આવી રહુ્ાં છે તે િકીકત સાિી છે,  

  (૧) સદર વીજ ઉત્પાદક કાંપનીઓ બળતણ તરીકે 
વાપરવામાાં આવતા પદાથો નુકિાનકારક છે કે નિીં તે રુ્જરાત 
પોલ્યુિન કન્ટર ોલ બોિગ  દ્વારા નક્કી થઈ િકે છે. જ ે અત્રેથી 
નક્કી થઈ િકતુાં નથી. આ ઉપરાાંત આવી કોઈ ફરરયાદ આજ 
રદન સુિી મળેલ નથી. 

 (૨) જો િા, તો તેના િા કારણો છે, અને   (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
 (૩) સરકારે વીજ કાંપનીઓને બળતણ તરીકે મુખ્ય 
પદાથોનો ઉપયોર્ કરવા અાંરે્ િા આદેિ આપેલ છે ? 

  (૩) માનનીય રુ્જરાત ઈલેકટર ીશસટી રેગ્યુાંલેટરી કશમિન 
(જી.ઈ.આર.સી.) ના તારીખ ૧૭-૦૫-૨૦૧૦ના ઓિગ ર 
મુજબ મુખ્ય ઈંિણ તરીકે શવશવિ પ્રકારના બાયો માસ ઈંિણ 
જવેા કે િાાંર્ર, ઘઉં, સરસવ, બાજરા, મકાઈ જવેા કૃશર્ અને 
વન શવિેર્ો કપાસ, મર્ફળી, કોફી, નાશળયેર, જુવાર, ગ્રામ, 
સોયાબીન સૂયગમુખી વરે્રેનો ઉપયોર્ કરવાનો િોય છે. તથા 
અશમમભૂત ઈંિણનો (ફોશસલ ફ્યુઅલ) ઉપયોર્ ૧૫ ટકાની 
અાંદર િોવો જોઈએ, 

--------- 

૧૫ 
રાજ્ય સરિારે બર્જરમાુંથી લોન લેિા બાબત 

* ૩૧૫૮૩ શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્ય સરકારે બર્જરમાાંથી કેટલી રકમની લોન કોની પાસેથી 
લીિી, અને 

  (૧)  

નાણાિીય િર્ચ બર્જર લોન (રૂ.િરોડમાું) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૬,૯૭૧ 

૨૦૧૯-૨૦ (સુ.અાં) ૩૯,૦૦૦ 

 
  રીઝવગ બેંક ઓફ ઈશન્િયા રાજ્ય સરકારના બેન્કર 
તરીકે કામર્ીરી કરે છે. આમ, રીઝવગ બેંક ઓફ ઈશન્િયા 
જરૂરરયાત મુજબ લોન ઓકિન પ્રરક્રયા મારફત રાજ્ય સરકારને 
બર્જર લોન મેળવી આપે છે.  

 (૨) આ મેળવેલ લોન કેટલા વર્ગની મુદત માટે અને 
કેટલા ટકા વ્યાજના દરે મેળવેલ છે, અને આ લોન લેવાના 
કારણો િા છે ? 

  (૨)  
નાણાિીય િર્ચ લોનના વ્યાજદર 

(%) 
લોનની મુદત 

(િર્ચ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૭.૭૭ % થી ૮.૭૯ % ૫ થી ૧૦ વર્ગ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(સુ.અાં.) 

૬.૭૪% થી ૯.૨૨% ૩ થી ૧૦ વર્ગ 

રાજ્યના શવકાસ આયોજનના કામો માટે ર્જિેર દેવા દ્વારા 
સાંિોિન ઊભા કરવા, તે થવીકાયગ પધ્િશત છે. વાશર્ગક શવકાસ 
યોજનાના ખિગની વૃશિ અનુસાર અને કાયદા િેઠળ નક્કી કરેલ 
મયાગદાની અાંદર રિીને રાજ્યનુાં દેવુાં પ્રાપ્ત કરવામાાં આવે છે.  

--------- 
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૧૬ 
ભાિનગર વજલ્લામાું ડૉ. સવિતાબેન આુંબેડિર આુંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજનાની મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૧૪ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મિુવા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં ભાવનર્ર શજલ્લામાાં િો.સશવતાબેન આાંબેિકર 
આાંતરજ્ઞાશતય લગ્ન સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૬. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૧૫. 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

૧૭ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું ઈવન્દરા ગાુંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃદ્ધ પેન્શન યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૩૧ શ્રી જગદીશ વિશ્વિમાચ (શનકોલ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારી મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ અમદાવાદ 

શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં ઈશન્દરા ર્ાાંિી રાષ્ટ્ર ીય વૃિ પેન્િન 
(વયવાંદના) યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૭૪૩૨. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૬૯૬૮, 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી ?   (૩) રૂ.૩,૫૫,૫૨,૪૭૫/-  

--------- 

૧૮ 
રાજિોટ વજલ્લામાું કદવ્યાુંગ લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૩૯૩ શ્રીમતી ગીતાબા ર્જડેર્જ (ર્ોંિલ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજકોટ 
શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં રદવ્યાાંર્ લગ્ન સિાય યોજના િેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળેલ છે,  

  (૧) ૫૦. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૪૭. 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી ?    (૩) ૧૭,૦૦,૦૦૦  

--------- 

૧૯ 
રૂપેણ અને ઉબેણ નદીમાું નમચદા મુખ્ય િેનાલમાુંથી પાણી છોડિા બાબત 

* ૩૧૨૨૧ ગનેીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ નમગદા મુખ્ય 
કેનાલમાાંથી ઉિર રુ્જરાતની રૂપેણ અને ઉબેણ નદીમાાં 

પાણીનો પ્રવાિ છોિવામાાં આવે છે તે િકીકત સાિી છે, 

  (૧) નમગદા મુખ્ય નિેર પરના એથકેપમાાંથી નમગદા મુખ્ય 
કેનાલની સલામતી િેતુથી આપાતકાલીન સમયે અથવા 

વિારાના પાણીની ઉપલશબ્િ િોય તેવા સાંજોર્ોમાાં રૂપેણ નદી 
આસપાસના ખેિૂતોની પાણીની માાંર્ણી અન્વયે જરૂરીયાત 
મુજબ રૂપેણ નદીમાાં પાણી છોિવામાાં આવે છે. ઉબેણ નદીમાાં 
પાણી છોિવામાાં આવતુાં નથી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં માસવાર 
કેટલુાં પાણી છોિવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૨) માસવાર છોિેલ પાણીની મારિતી આ સાથે સામેલ 
પત્રક મુજબ છે.  
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પકરશષ્ટ્-૧ 

રૂપેણ એસ્િેપમાું છોડિામાું આિલે પાણીના જથ્થાની 
માસિાર વિગત 

ક્રમ માસ માસિાર આપિામાું આિેલ 
જથ્થો (એમ.સી.એફ.ટી) 

૧ ર્જન્યુઆરી-૨૦૧૯ ૦.૦ 

૨ ફેબ્રુઆરી- ૨૦૧૯ ૦.૦ 

૩ માિગ- ૨૦૧૯ ૦.૦ 

૪ એશપ્રલ- ૨૦૧૯ ૦.૦ 

૫ મે- ૨૦૧૯ ૦.૦ 

૬ જૂન- ૨૦૧૯ ૦.૦ 

૭ જુલાઈ- ૨૦૧૯ ૦.૦ 

૮ ઓર્ષ્ટ્- ૨૦૧૯ ૮૨૧ 

૯ સપ્ટેમ્બર- ૨૦૧૯ ૧૦૬૯ 

૧૦ ઓકટોબર- ૨૦૧૯ ૬૦ 

૧૧ નવેમ્બર- ૨૦૧૯ ૯૭ 

૧૨ રિસેમ્બર- ૨૦૧૯ ૦ 

૧૩ ર્જન્યુઆરી- ૨૦૨૦ ૦ 

૧૪ ફેબ્રુઆરી- ૨૦૨૦ ૦ 

૧૫ માિગ- ૨૦૨૦ ૦ 

૧૬ એશપ્રલ- ૨૦૨૦ ૦ 

૧૭ મે- ૨૦૨૦ ૦ 

૧૮ જૂન- ૨૦૨૦ ૫૨ 

૧૯ જુલાઈ- ૨૦૨૦ ૦ 

૨૦ ઓર્ષ્ટ્- ૨૦૨૦ ૪૮ 

૨૧ સપ્ટેમ્બર- ૨૦૨૦ ૩૪૩ 

૨૨ ઓકટોબર- ૨૦૨૦ ૧૮૯ 

૨૩ નવેમ્બર- ૨૦૨૦ ૦ 

૨૪ રિસેમ્બર- ૨૦૨૦ ૫૨   
 (૩) ઉક્ત પાણીના જથ્થાની કેટલી શકાંમત/િાજગ 
વસુલવામાાં આવ્યો ? 

  (૩) રૂપેણ નદીમાાં િોમાસા દરમ્યાન િેમ ઓવરફલો થાય  
ત્યારે છોિવામાાં આવેલ વિારાના પાણી માટે વસુલાત કરવાની 
રિેતી નથી. પરાંતુ િાલુ વર્ે રૂપેણ નદીની આસપાસના 
ખેિૂતોના પાણીની માાંર્ણી અન્વયે રિસેમ્બર-૨૦૨૦માાં  
શસાંિાઈ માટે પાણી છોિવામાાં આવે છે. જ ેપેટે રૂ.૨૭,૦૪૬=૮૦ 
ની વસુલાત કરવાની બાકી છે.  

--------- 

૨૦ 
બોરસદ તાલુિામાું જજચકરત િીજિાયરો અને થાુંભલા બદલિા બાબત 

* ૩૧૫૯૮ શ્રી રાજને્રવસુંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર બોરસદ તાલુકામાાં કુલ કેટલા શક.મી. જજગરરત 
વીજવાયરો અને કેટલા થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અને  

  (૧)  

િર્ચ 
બદલિામાું આિેલ િીજ 

િાયર (િીમી) 
બદલિામાું આિેલ િીજ 

થાુંભલા (નુંગ) 

૨૦૧૯ ૬.૦૦ ૧૧૫ 

૨૦૨૦ ૧૮.૦૦ ૧૧૩ 
 

 (૨) ઉક્ત કામર્ીરી માટે ઉક્ત શથથશતએ વર્ગવાર કેટલો 
ખિગ કરવામાાં આવ્યો ? 

  (૨)  

િર્ચ 
બદલિામાું આિેલ િીજ 
િાયર માટે થયેલ ખચચ 

(રૂ.લાખમાું) 

બદલિામાું આિેલ િીજ 
થાુંભલા માટે થયેલ ખચચ 

(રૂ.લાખમાું) 

૨૦૧૯ ૨.૩૭ ૧૪.૬૮ 

૨૦૨૦ ૭.૧૪ ૨૨.૮૭   
--------- 
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૨૧ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું  િુુંિરબાઈનુું મામેરૂ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૦૩ શ્રી પ્રકદપભાઇ પરમાર (અસારવા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં અમદાવાદ શજલ્લામાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના િેઠળ 
અનુસૂશિત ર્જશતની કેટલી કન્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૮૮૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને    (૨) ૮૮૨ 
 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ. ૮૮,૨૦,૦૦૦/- 

--------- 
૨૨ 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાું  િુુંિરબાઈનુું મામેરૂ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 
* ૩૧૬૯૫ ડૉ. નીમાબેન આચાયચ (ભુજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂાં યોજના િેઠળ ર્ીર સોમનાથ શજલ્લામાાં 
શવકસતી ર્જશતની કેટલી કન્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૧૪૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી કન્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, અને    (૨) ૨૧૩૩ 
 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ. ૨૧૩.૩૦ લાખ 

--------- 

૨૩ 
િલસાડ વજલ્લાના આિધા તુતરખેડ રોડનુું મજબુતીિરણ 

* ૩૧૩૭૮ શ્રી િનુભાઇ દેસાઇ (પારિી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ વલસાિ શજલ્લાના 
આવિા તુતરખેિ રોિ શક.મી. ૦/૦ થી ૨૮/૦ રથતાને 
મજબુતીકરણ અને રોિ રીસરફેસનુાં કામ માંજૂર થયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) િા જી. 

 (૨) જો િા, તો કેટલી રકમ માંજૂર થયેલ છે, અને   (૨) રૂા. ૧૪૦૦.૦૦ લાખ. 
 (૩) ઉક્ત શથથશતએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે?   (૩) ટેન્િર તબકે્ક. 

--------- 

૨૪ 
અમદાિાદની સીિીલ હોવસ્પટલનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૩૧૫૪૧ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરરયાપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ અમદાવાદ 
ખાતે આવેલ સીવીલ િોશથપટલ, કીિની િોશથપટલ, કેન્સર 
િોશથપટલ અને યુ.એન.મિેતા િાટગ  િોશથપટલ ખાતે સાંવર્ગવાર 
માંજૂર મિેકમ કેટલુાં છે, 
 
 
 
 
 

  (૧)  

સુંિગચ 

મુંજૂર મહેિમ 

વસવિલ 
હોવસ્પટલ, 
અમદાિાદ 

ઇન્સ્ટીટ્યુટ 
ઓફ કિડની 
ડીસીઝ એન્ડ 
રીસચચ સેન્ટર, 

અમદાિાદ 

ગુજરાત 
િેન્સર એન્ડ 

રીસચચ 
ઇન્સ્ટીટ્યુટ, 
અમદાિાદ 

યુ.એન.મહેતા 
ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ 
િાડચયોલોજી એન્ડ 

રીસચચ સેન્ટર, 
અમદાિાદ 

વર્ગ-૧ ૩૩ ૯૨ ૨૨૧ ૪૪૮ 

વર્ગ-૨ ૧૨૪ ૩૧ ૩૭ ૭૪૮ 

વર્ગ-૩ ૨૭૨૭ ૨૯૦ ૫૫૬ ૩૦૮૫ 

વર્ગ-૪ ૧૭૦૧ ૩૧ ૨૯૪ ૧૧૮ 

િુલ ૪૫૮૫ ૪૪૪ ૧૧૦૮ ૪૩૯૯ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ સાંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ 

ભરાયેલી અને કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને 

 (૨)  વસવિલ હોવસ્પટલ, અમદાિાદ 
સુંિગચ ભરેલી 

જગ્યા 
ખાલી જગ્યા ૧ િર્ચ િરતાું 

ઓછા 

સમયથી 
ખાલી જગ્યા 

૧ િર્ચ િરતાું 
િધારે 

સમયથી 
ખાલી જગ્યા 

વર્ગ-૧ ૨૩ ૧૦ ૦૫ ૦૫ 

વર્ગ-૨ ૭૫ ૪૯ ૪૦ ૯ 

વર્ગ-૩ ૨૨૧૧ ૫૧૬ ૬૩ ૪૫૩ 

વર્ગ-૪ ૧૭૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૪૦૧૦ ૫૭૫ ૧૦૮ ૪૬૭ 

ઇન્સ્ટીટુ્યટ ઓફ કિડની ડીસીઝ એન્ડ રીસચચ સેન્ટર, અમદાિાદ 

સુંિગચ ભરેલી 
જગ્યા 

ખાલી જગ્યા ૧ િર્ચ િરતાું 
ઓછા 

સમયથી 
ખાલી જગ્યા 

૧ િર્ચ િરતાું 
િધારે 

સમયથી 
ખાલી જગ્યા 

વર્ગ-૧ ૫૦ ૪૨ ૨૬ ૧૬ 

વર્ગ-૨ ૦૩ ૨૮ ૨૦ ૦૮ 

વર્ગ-૩ ૨૬૨ ૨૮ ૨૫ ૦૩ 

વર્ગ-૪ ૨૯ ૦૨ ૦૦ ૦૨ 

િુલ ૩૪૪ ૧૦૦ ૭૧ ૨૯ 

ગુજરાત િેન્સર એન્ડ રીસચચ ઇન્સ્ટીટુ્યટ, અમદાિાદ 
સુંિગચ ભરેલી 

જગ્યા 
ખાલી જગ્યા ૧ િર્ચ િરતાું 

ઓછા 
સમયથી 

ખાલી જગ્યા 

૧ િર્ચ િરતાું 
િધારે 

સમયથી 
ખાલી જગ્યા 

વર્ગ-૧ ૧૨૦ ૧૦૧ ૧૮ ૮૩ 

વર્ગ-૨ ૩૦ ૦૭ ૦૬ ૦૧ 

વર્ગ-૩ ૪૯૮ ૫૮ ૦૩ ૫૫ 

વર્ગ-૪ ૨૯૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૯૪૨ ૧૬૬ ૨૭ ૧૩૯ 

યુ.એન.મહેતા ઇન્સ્ટીટુ્યટ ઓફ િાડચયોલોજી એન્ડ રીસચચ સેન્ટર, 
અમદાિાદ 

સુંિગચ ભરેલી 

જગ્યા 

ખાલી જગ્યા ૧ િર્ચ િરતાું 

ઓછા 
સમયથી 

ખાલી જગ્યા 

૧ િર્ચ િરતાું 

િધારે 
સમયથી 

ખાલી જગ્યા 

વર્ગ-૧ ૧૧૬ ૩૩૨ ૨૦ ૩૧૨ 

વર્ગ-૨ ૧૫૮ ૫૯૦ ૮૬ ૫૦૪ 

વર્ગ-૩ ૧૪૮૬ ૧૫૯૯ ૮૦ ૧૫૧૯ 

વર્ગ-૪ ૧૧ ૧૦૭ ૦૦ ૧૦૭ 

િુલ ૧૭૭૧ ૨૬૨૮ ૧૮૬ ૨૪૪૨  
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ વિીવટી અનુકૂળતા એ તેમજ 
જરૂરરયાત મુજબ યોગ્ય ઉમેદવારો ઉપલબ્િ થયેથી ભરવામાાં 
આવિે. 

--------- 

૨૫ 
ગુજરાત આયુિેદ યુવનિવસચટીનુું હેડ ક્િાટચ ર ખસેડિા બાબત 

* ૩૧૫૬૮ શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ (ખાંભાશળયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રુ્જરાત 
આયુવેદ યુશનવશસગટીનુાં િેિ ક્વાટગ ર ર્જમનર્ર િિેરમાાંથી અન્યત્ર 
ખસેિવાની કાયગવાિી િાલે છે તે િકીકત સાિી છે. 

  (૧) ના જી. 

 (૨) જો િા, તો તેના કારણો િુાં છે, અને   (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
 (૩) ઉક્ત યુશનવશસગટીનુાં િેિક્વાટગ ર અન્યત્ર ક્યા થથળે 
ખસેિવામાાં આવનાર છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
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૨૬ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું ઇવન્દરા ગાુંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃદ્ધ પેન્શન યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૩૦ શ્રી ભૂપેન્રભાઇ પટેલ (ઘાટલોિીયા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રીજણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ અમદાવાદ 
શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં ઈશન્દરા ર્ાાંિી રાષ્ટ્ર ીય વૃિ પેન્િન 
(વયવાંદના) યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૭૪૩૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૬૯૬૮ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ. ૩,૫૫,૫૨,૪૭૫/- 

--------- 

૨૭ 
સામાવજિ અને શૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગચની ર્જવતઓના વિિાસ માટે બજટેમાું જોગિાઇ 

* ૩૧૫૧૪ શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (શસધ્િપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રીજણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લાાં બે 

નાણાકીય વર્ગમાાં સામાશજક અને િૈક્ષશણક રીતે પછાત 
વર્ગની ર્જશતઓના શવકાસ માટે રાજ્ય સરકારે બજટેમાાં 
કેટલી રકમની જોર્વાઇ કરી, 

  (૧) અને (૨)    રિમ રૂ. લાખમાું 

િર્ચ મૂળ બજટે ફાળિેલ બજટે થયેલ ખચચ 

ફાળિેલ 
બજટેની 

સામે 
િણિપરાયેલ 

રિમ 

૨૦૧૯-

૨૦ 

૧૧૩૪૭૪.૭૯ ૧૦૨૦૧૧.૩૧ ૧૦૧૭૮૦.૧૪ ૨૩૧.૧૭ 

૨૦૨૦-
૨૧ 

(રિસેમ્બર 

૨૦૨૦ 

અાંશતત) 

૧૧૧૨૦૧.૫૫ ૬૧૭૦૮.૭૮ ૫૭૩૪૨.૫૫ ૪૩૬૬.૨૩ 

 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત નાણાકીય વર્ગવાર કેટલી 

રકમનો ખિગ કરવામાાં આવ્યો અને કેટલી રકમ 
વણવપરાયેલી રિી, અને 

 

 (૩) ઉક્ત રકમ વણવપરાયેલ રિી તેના કારણો િા 
છે? 

  (૩) ૧. Covid-19 ની અસામાન્ય પરરશથથશતના ઉભી 
થવાના કારણે િૈક્ષશણક સાંથથાઓ જવેી કે, સરકારી છાત્રાલયો, 
આદિગ શનવાસી િાળાઓ, અનુદાશનત શનવાસી પ્રાથશમક િાળા 
(આશ્રમિાળા) તેમજ સિાય અનુદાશનત છાત્રાલયોના 

શવદ્યાથીઓના શનભાવ ખિગ તેમજ કોિીંર્/ તાલીમ વર્ોમાાં ખિગ ન 
થવાને કારણે તેમજ િૈક્ષશણક યોજનાઓમાાં જ ે તે યોજનાની 
િૈક્ષશણક સાંથથાઓ/િાળા/કોલેજો તરફથી શિષ્યવૃશત/સિાયની 
દરખાથતો મોિી તેમજ ઓછી મળવાના કારણે. 
૨. વ્યશક્તલક્ષી યોજનામાાં મળતી અરજીઓ જોર્વાઇ મુજબની ન 
િોવાના કારણે 

--------- 

૨૮ 
વચત્રોડા – રાપર બાલાસર રસ્તાની નબળી િામગીરી 

* ૩૧૪૯૭ શ્રીમતી સુંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ કચ્છ શજલ્લામાાં 
શિત્રોિા-રાપર-બાલાસર રથતાની કામર્ીરી નબળી અને 
િલકી રુ્ણવિાની થયેલ છે તે િકીકત સાિી, 

  (૧) ના જી. 
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 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલા 

જવાબદારો સામે િુાં કાયગવાિી કરી, અને 

  (૨) અને (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) ઉક્ત રથતાની કામર્ીરીમાાં કેવા પ્રકારની ખામીઓ 
જણાઇ? 

 

--------- 

૨૯ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું માઇનોર િેનાલના બાિી િામો 

* ૩૧૫૪૭ શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (િાંિુકા) :  ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભાના ચોથા સત્રમાું તા.૧૨-૦૭-૨૦૧૯ના રોજ સભાગૃહમાું 
રજૂ થયેલ તારાુંકિત પ્રશ્ન ક્રમાુંિઃ૧૬૦૫૮ (અગ્રતા-૮૬)ના અનુસુંધાને માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે 
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ શજલ્લાના બરવાળા તાલુકામાાં લીંબિી 
બ્રાાંિ કેનાલમાાં આવતી ૧૫ માઇનોર કેનાલનુાં કામ બાકી િતુાં 
તે કામ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ક્યા તબકે્ક છે, 

  (૧) અમદાવાદ શજલ્લાના બરવાળા તાલુકામાાં લીંબિી 
બ્રાાંિ કેનાલમાાં આવતી ૧૫ માઇનોરની બાકી કામર્ીરી અાંરે્ 
ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૦ માાં ટેન્િરો બિાર પાિવામાાં આવેલ, જ ેભાવ 
૧૩.૧૨ % ઊંિા આવવાથી ઓર્થટ-૨૦૨૦ માાં રીજકે્ટ કરેલ 
અને જ ેકામર્ીરી થઇ િકે એવી િોઇ તેવી કામર્ીરીનુાં નવેસરથી 
ટેન્િર બિાર પાિવાની કામર્ીરી પ્રર્શતમાાં છે. 

 (૨) ઉક્ત કામ ક્યાાં સુિીમાાં પૂણગ કરવામાાં આવનાર છે, 
અને 

  (૨) ઉક્ત કામમાાં જમીન સાંપાદન કબર્જફેરના પ્રશ્નના 
નીરાકરણ બાબતે કલમ-૩૦ િેઠળ કોટગ  રેફરન્સની કામર્ીરી 
પૂણગ થયેથી વિેલી તકે કામર્ીરી પૂણગ કરવામાાં આવિે. 

 (૩) ઉક્ત કામ પૂણગ ન થવાના મુખ્ય કારણો િા છે?   (૩) ઉક્ત કામ પૂણગ નરિાં  થવાના મુખ્ય કારણો ખાતેદાર 
દ્વારા પથરેખા બદલવાની માાંર્ણી, જમીન સાંપાદનમાાં 
કબર્જફેરના થવાના કારણે, ખાતેદારનો શવરોિ, નવુાં જમીન 
સાંપાદન તેમજ ખેિૂતો દ્વારા માઇનોર કેનાલને યુ.જી.પી.એલ. 
કરવાની માાંર્ણીના કારણે કામર્ીરી િાથ િરી િકાયેલ નથી. 

--------- 

૩૦ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું ડૉ.સવિતાબેન આુંબેડિર આુંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજનાની મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૧૭ શ્રી બાબુભાઇ પટેલ (દસક્રોઇ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રીજણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક  
વર્ગમાાં અમદાવાદ શજલ્લામાાં િૉ.સશવતાબેન આાંબેિકર  
આાંતરજ્ઞાશતય લગ્ન સિાય યોજના િેઠળ  કેટલી અરજીઓ 
મળી, 

  (૧) ૨૪૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૨૨૫ 
 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ. ૨,૨૫,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

૩૧ 
રાજ્યમાું નિી સરિારી મેડીિલ િોલેજો શરૂ િરિા િેન્ર સરિારને દરખાસ્ત િરિા બાબત 

* ૩૧૫૦૭ શ્રી િાન્તીભાઇ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્યમાાં નવી 
સરકારી મેિીકલ કોલેજ િરૂ કરવા છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્ય સરકાર 
તરફથી કેન્ર સરકારને દરખાથત કરવામાાં આવી છે કે કેમ, 

  (૧) િા જી 
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 (૨) જો િા, તો રાજ્યમાાં કઇ કઇ જગ્યાએ મેિીકલ 

કોલેજ િરૂ કરવા ક્યારે – ક્યારે દરખાથત કરી છે, અને 

  (૨)  

૧. નવસારી  
તા. ૦૭-૧૧-૧૯ ના 

પત્રથી 
૨. રાજપીપળા  
૩. પોરબાંદર  
અને   
૪. વેરાવળ  

તા. ૦૨-૦૧-૨૦ના પત્રથી 
૫. બોટાદ  
૬. ર્જમ ખાંભાળીયા   
૭. ર્ોિરા  
૮. મોરબી  
કેન્ર સરકારને દરખાથત કરવામાાં આવેલ છે.  

 (૩) આ દરખાથતો પૈકી કેટલી મેિીકલ કોલેજોની માંજૂરી 
કેન્ર સરકાર દ્વારા આપવામાાં આવી? 

  (૩) કેન્ર સરકાર દ્વારા નીિે મુજબની ૫ મેિીકલ 
કોલેજોની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે. 
૧. નવસારી 
૨. રાજપીપળા 
૩. પોરબાંદર 
૪. ર્ોિરા 
૫. મોરબી  

--------- 
૩૨ 

રાજ્યનુું ર્જહેર દેિુું 
* ૩૧૫૮૬ શ્રી પુુંર્જભાઇ િુંશ (ઉના) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્યનુાં ર્જિેર 
દેવુાં કેટલુાં છે, 

  (૧)  

નાણાિીય િર્ચ િુલ બાિી ર્જહેર દેિુું  
(રૂ. િરોડમાું) 

૨૦૧૯-૨૦ (સુ.અ) ૨,૬૭,૬૫૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત દેવા અન્વયે છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર કેટલુાં વ્યાજ અને મુદ્દલ િૂકવવામાાં આવ્યુાં અને 

  (૨)  
વિગત નાણાિીય 

િર્ચ 

ચુિિેલ વ્યાજ  

(રૂ. િરોડમાું) 

ચુિિેલ મુદ્દલ  

(રૂ. િરોડમાું) 

નાણાકીય સાંથથાઓની 
લોન 

૨૦૧૮-
૧૯ 

૭૫૭ ૧,૬૫૧ 

બર્જર લોન ૧૨,૭૫૯ ૯,૫૩૪ 

કેશન્રય દેવુાં ૪૧૯ ૭૧૩ 

એન.એસ.એસ.એફ. લોન ૪,૧૪૨ ૩,૫૩૪ 

નાણાકીય સાંથથાઓની 
લોન ૨૦૧૯-

૨૦  

(સુ. અાં) 

૮૮૨ ૧,૯૯૭ 

બર્જર લોન ૧૫,૨૫૭ ૧૦,૩૦૧ 

કેશન્રય દેવુાં ૩૮૪ ૭૨૮ 

એન.એસ.એસ.એફ. લોન ૩,૭૯૯ ૩,૬૨૯  
 (૩) ઉક્ત શથથશતએ વ્યાજના દરો િુાં છે?   (૩)  

વિગત લોનના વ્યાજદર (%) 

નાણાકીય સાંથથાઓની લોન ૩.૧૫% થી ૮.૭૫ % 

બર્જર લોન ૬.૬૮% થી ૯.૭૫% 

કેશન્રય દેવુાં ૦% થી ૧૩% 

એન.એસ.એસ.એફ. લોન ૯.૫૦% થી ૧૦.૫૦%  
--------- 
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૩૩ 
મહીસાગર વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 

* ૩૧૮૧૪ શ્રી િુબેરભાઇ ડીંડોર (સાંતરામપુર) : માનનીય ઊર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં મિીસાર્ર શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 

ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૫૦ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 

ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 

દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૫૯૮૮ 

--------- 

૩૪ 
રાજ્યમાું સામાજીિ અને શૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગચના વિદ્યાથીઓના છાત્રાલયનાું બાુંધિામને સહાય 

* ૩૧૫૧૧ શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ (રાિનપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રીજણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્યમાાં 

સામાજીક અને િૈક્ષશણક રીતે પછાત વર્ગના શવદ્યાથીઓ માટેના 

છાત્રાલયના બાાંિકામ માટે કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) સરકારી છાત્રાલયો સરકારના પોતાના/ ભાિાના 

મકાનમાાં િલાવવામાાં આવે છે. ગ્રાન્ટ ઇન એઇિ કુમાર / કન્યા 

છાત્રાલયો માટે અનુક્રમે એથટીમેટની રકમના ૭૫ % / ૯૦ % 

અથવા ૪ લાખ બે માાંથી જ ેઓછુાં  િોય તે મુજબની રકમ સિાય 

િૂકવવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ સિાયના દરો ક્યારથી અમલમાાં છે, 

અને 

  (૨) તા. ૦૩/૧૦/૧૯૯૭ 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ સિાયના દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો 

વિારો કરવામાાં આવ્યો? 

  (૩) ઉક્ત સિાયનો દર અર્ાઉ રૂ. ૩.૦૦ લાખ િતો, જમેાાં 

તા. ૦૩-૧૦-૯૭ના ઠરાવથી રૂ. ૧.૦૦ લાખનો વિારો કરી, 

રૂ. ૪.૦૦ લાખ કરવામાાં આવેલ. 

--------- 

૩૫ 
રાજિોટ વજલ્લાની હોવસ્પટલોમાું િોરોના મહામારી નાથિા માટે િધારાની પથારીઓ 

* ૩૧૩૮૩ શ્રી લાખાભાઇ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં કોરોના મિામારીને નાથવા રાજ્ય સરકારે રાજકોટ 
શજલ્લામાાં ગ્રામ્ય અને િિેરી શવથતારમાાં દદીઓ માટે ખાનર્ી 
તેમજ સરકારી િોશથપટલ / સાંથથાઓમાાં વિારાની પથારીઓ 
ઉભી કરેલ છે, તે વાત સાિી છે, અને 

  (૧)  િા, જી.  

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લામાાં વિારાની 
કેટલી પથારીઓ ઉભી કરવામાાં આવી? 

  (૨) ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લામાાં ૨૭ કોશવિ 
િોશથપટલોમાાં ૧૪૪૮ પથારી, ૧૦ કોશવિ િેલ્થ સેન્ટરોમાાં ૬૪૪ 
પથારી અને ૦૬ કોશવિ કેર સેન્ટરોમાાં ૨૦૧૩ પથારી આમ કુલ 
૪૧૦૫ પથારીઓની વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી.  

--------- 
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૩૬ 
બોટાદ વજલ્લામાું સત્યિાદી રાર્જ હકરશચુંર મરણોતર સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૦૮ શ્રી આત્મારામ પરમાર (ર્ઢિા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં બોટાદ શજલ્લામાાં સત્યવાદી રાર્જ િરરિિાંર મરણોતર 
સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૯૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૯૩ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ. ૪,૬૫,૦૦૦/- 

--------- 

૩૭ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું ગણિેશ સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૩૫ શ્રી અભેવસુંહ તડિી (સાંખેિા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં છોટાઉદેપુર શજલ્લામાાં ર્ણવેિ સિાય યોજના િેઠળ 
શવકસતી ર્જશતના કેટલા શવદ્યાથીઓની અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૧૨,૨૪૪ 

 (૨) કેટલી રકમની ર્ણવેિ સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૨) રૂ. ૬૯,૬૪,૮૦૦/- 
--------- 

૩૮ 
પુંચમહાલ વજલ્લામાું સામાવજિ અને શૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગચના વિદ્યાથીઓને વપ્ર-મેટર ીિ વશષ્યિૃવત્ત 

* ૩૧૬૯૯ શ્રી શૈલેર્ભાઇ ભાભોર (લીમખેિા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં પાંિમિાલ શજલ્લામાાં સામાશજક અને િૈક્ષશણક રીતે પછાત 
વર્ગના શવદ્યાથીઓને શપ્ર-મેટર ીક શિષ્યવૃશિ યોજના િેઠળ કેટલા 
શવદ્યાથીઓની શિષ્યવૃશિ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૧,૩૫,૭૩૬ 

 (૨) શિષ્યવૃશિની કેટલી રકમ શવદ્યાથીઓને િૂકવવામાાં 
આવી? 

  (૨) રૂ.૮,૪૧,૪૯,૬૫૦/- 

 ---------  
૩૯ 

આણુંદ અને છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મુંજૂર મહેિમ 
* ૩૧૬૦૧ શ્રી િાુંવતભાઇ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ આણાંદ અને 
છોટાઉદેપુર શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર સરકારી િોશથપટલ, સામૂરિક 
આરોગ્ય કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રવાર, સાંવર્ગવાર 

માંજુર મિેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ આણાંદ 
શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી િોશથપટલ આણાંદની મિેકમની શવર્ત 
દિાગવતુાં *પત્રક-૧, સામુરિક આરોગ્ય કેન્રોની મિેકમની 

શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૨ તથા પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રોની 
મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૩ તેમજ છોટાઉદેપુર 
શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી િોશથપટલ છોટા ઉદેપુરની મિેકમની 
શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૪, સામુરિક આરોગ્ય કેન્રોની 
મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૫ તથા પ્રાથશમક આરોગ્ય 
કેન્રોની મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૬ સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 
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 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 

આવિે? 

  (૩) શનમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 

વયશનવૃશિના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િોક્ટરોની ખાલી 

જગ્યા લાયકાત િરાવતા િોક્ટર ઉપલબ્િ થયેથી તુતગજ 

ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે 

અને જરૂરીયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઈને ભરવામાાં આવે છે.  

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૪૦ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાું સત્યિાદી રાર્જ હકરશચુંર મરણોતર સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૦૯ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંર્ધ્ા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં સુરેન્રનર્ર શજલ્લામાાં સત્યવાદી રાર્જ િરરિિાંર 

મરણોતર સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૩૬૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૩૫૫ 

 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) રૂા. ૧૭,૭૫,૦૦૦/- 

--------- 

૪૧ 
પુંચમહાલ વજલ્લામાું સામાવજિ અને શૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગચના વિદ્યાથીઓને વપ્ર-મેટર ીિ વશષ્યિૃવત્ત 

* ૩૧૪૩૪ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં પાંિમિાલ શજલ્લામાાં સામાશજક અને િૈક્ષશણક રીતે પછાત 

વર્ગના શવદ્યાથીઓને શપ્ર-મેટર ીક શિષ્યવૃશિ યોજના િેઠળ કેટલા 

શવદ્યાથીઓની શિષ્યવૃશિ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૧,૩૫,૭૩૬ 

 (૨) શિષ્યવૃશિની કેટલી રકમ શવદ્યાથીઓને િૂકવવામાાં 

આવી? 

  (૨) રૂ.૮,૪૧,૪૯,૬૫૦/- 

--------- 

૪૨ 
ગાુંધીનગર વજલ્લામાું સુંત સુરદાસ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૩૯૧ શ્રી બલરાજવસુંહ ચૌહાણ (દિેર્ામ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ર્ાાંિીનર્ર 

શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં સાંત સુરદાસ યોજના િેઠળ કેટલી 

અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૦૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૦૬ 

 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) ૩૧૨૦૦ 

--------- 
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૪૩ 
બનાસિાુંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાું બાળ મૃત્યુના બનાિો 

* ૩૧૫૧૦ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે 

વર્ગમાાં વર્ગવાર બનાસકાાંઠા અને કચ્છ શજલ્લામાાં બાળ મૃત્યુના 

કેટલા બનાવો નોંિાયા, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 

સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 

થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ 

થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

૧ બનાસકાાંઠા ૧૩૭૦ ૧૨૯૦ 

૨ કચ્છ ૯૪૮ ૮૫૫ 

િુલ સરિાળો ૨૩૧૮ ૨૧૪૫ 
 

 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર, શજલ્લાવાર મૃત્યુ પામેલ બાળકો 

પૈકી રાજ્યના અને રાજ્ય બિારના કેટલા બાળકો છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ વિગત 
બનાસિાુંઠા િચ્છ 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ રાજ્યના ૧૩૭૦ ૧૨૯૦ ૯૪૮ ૮૫૫ 

૨ રાજ્ય 

બિારના 

- - - - 

િુલ ૧૩૭૦ ૧૨૯૦ ૯૪૮ ૮૫૫  
 (૩) બાળ મૃત્યુ અટકાવવા સરકારે િા પર્લાાં લીિા?   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળ મરણ ઘટાિવા માટે 

સાંથથાકીય અને સામુદાશયક થતરે વ્યવશથથત માળખુ ઉભુ કરેલ 

છે. નવર્જત શિિુ મૃત્યુ દર ઘટાિવા માટે સાંથથાકીય થતરે ન્યુ 

બોનગ કેર સેવાઓ સુશનશિત કરવા રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ 

કોલેજ સાંલગ્ન િોશથપટલ, િીથટર ીક્ટ િોશથપટલ અને સબ 

િીથટર ીકટ િોશથપટલ ખાતે ૪૭ ઘશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ સારવાર 

એકમ કાયગરત છે. જમેાાં નવર્જત શિિુની જટીલ બીમારીઓની 

સારવાર આપવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં ઘશનષ્ટ્ 

નવર્જત શિિુ સારવાર એકમ દ્વારા ૫૫૭૩૫ તથા િાલુ વર્ગ 

૨૦૨૦-૨૧ માાં (૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૩૬૬૫૬ 

બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. સામુરિક આરોગ્ય 

કેન્રો ખાતે ૧૫૭ નવર્જત શિિુ સારવાર કેન્રો કાયગરત છે. જમેાાં 

વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૯૩૪૫ તથા િાલુ વર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ માાં 

(૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૨૦૯૩૩ નવર્જત શિિુઓન ે

સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

સમગ્ર રાજ્યમાાં બાલ સખા યોજના- ૧, ૨, અને ૩ અમલમાાં 

મુકેલ છે. જમેાાં ઓછા વજને જન્મેલ અને વિેલા જન્મેલા 

બાળકોને અશત આિુશનક લેવલ-૩ની ખાનર્ી સાંથથાના 

એન.આઈ.સી.યુ.માાં દાખલ કરી શવના મુલ્યે સારવાર આપવામાાં 

આવે છે. જમેાાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ બાલ સખા 

યોજના-૧,૨ િેઠળ ૧૫૨૧ બાળકોને તથા બાલસખા-૩ િેઠળ 

૨૩૪૫૬ આમ કુલઃ ૨૪૯૭૭ બાળકોને શવના મુલ્યે ખાનર્ી 

સાંથથામાાં સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૪૪ 
નિસારી વજલ્લામાું પાલિ માતા-વપતા યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૩૯૦ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ર્ણદેવી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ નવસારી 

શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં પાલક માતા-શપતા યોજના િેઠળ 

કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૪૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૪૪ 

 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૮,૦૪,૦૦૦/- 

--------- 

૪૫ 
અમદાિાદ અને મહેસાણા વજલ્લામાું નમચદાની િેનાલમાું પડેલ ગાબડા 

* ૩૧૫૩૫ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (શવરમર્ામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર અમદાવાદ અને મિેસાણા શજલ્લામાાં નમગદાની કેનાલમાાં 

કેટલા ર્ાબિા પડ્યા, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર અમદાવાદ અને મિેસાણા શજલ્લામાાં નમગદાની કેનાલમાાં 

પિેલા ર્ાબિાની શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

વજલ્લો ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ િુલ 

અમદાવાદ ૧૧ ૦૩ ૧૪ 

મિેસાણા ૨ ૦૫ ૦૭ 

િુલ ૧૩ ૦૮ ૨૧ 
 

 (૨) આ ર્ાબિાથી ઉક્ત શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા 

ખેિૂતોને કેટલુાં નુકિાન થયુાં, 

  (૨) ઉક્ત શજલ્લાઓમાાં એક પણ ખેિુતને નુકિાન થયેલ 

નથી. 

 (૩) આ નુકિાન પેટે સરકાર દ્વારા કેટલી સિાય ઉક્ત 

શથથશતએ િુકવવામાાં આવી, અને 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૪) ઉક્ત શથથશતએ કેટલી સિાય િૂકવવાની બાકી છે, 

તેના કારણો િા છે? 

  (૪) લારુ્ પિતુ નથી. 

--------- 

૪૬ 
નિસારી વજલ્લામાું ગણિેશ સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૬૯૩ શ્રી વિજયભાઈ પટેલ (િાાંર્) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં નવસારી શજલ્લામાાં ર્ણવેિ સિાય યોજના િેઠળ 

શવકસતી ર્જશતના કેટલા શવદ્યાથીઓની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં 

આવી, અને 

  (૧) ૧૫,૩૯૫ 

 (૨) કેટલી રકમની ર્ણવેિ સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૨) રૂ.૯૨,૩૭,૦૦૦/- 

--------- 
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૪૭ 
ખેડા વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૩૬ શ્રી અજુચનવસુંહ ચૌહાણ (મિેમદાવાદ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ખેિા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ખેિા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ કુલ 
૩૦૨૩ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ 
અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૨૩૫૮ 
૨૦૨૦ ૬૬૫ 

િુલ ૩૦૨૩ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૧૧૦૨૧ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 
૨૦૧૯ ૮૪૯૭ 
૨૦૨૦ ૨૫૨૪ 

િુલ ૧૧૦૨૧  
--------- 

૪૮ 
જુનાગઢ વજલ્લામાું િુુંિરબાઈનુું મામેરૂ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૩૯૭ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેિોદ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના િેઠળ જુનાર્ઢ શજલ્લામાાં 
શવકસતી ર્જશતની કેટલી કન્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૫૩૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી કન્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, 
અને 

  (૨) ૧૫૨૭ 

 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૧૫૨.૭૦ લાખ 
--------- 

૪૯ 
સુરત વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૨૨ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાિ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરત શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 

કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરત શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ કુલ 

૨૧૯૫૯ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૮૧૮૪ 

૨૦૨૦ ૩૭૭૫ 

િુલ ૨૧૯૫૯ 
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 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 

કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 

ક્ષમતા ૯૦૭૯૨ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૭૪૫૫૬ 

૨૦૨૦ ૧૬૨૩૬ 

િુલ ૯૦૭૯૨  
--------- 

૫૦ 
રાજિોટ વજલ્લામાું શાળા આરોગ્ય તપાસણી િાયચક્રમ 

* ૩૧૩૮૬ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ દશક્ષણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજકોટ શજલ્લામાાં િાળા આરોગ્ય તપાસણી 
કાયગક્રમ અાંતર્ગત તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં કેટલા બાળકોની આરોગ્ય તપાસ કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

ક્રમ િર્ચ તપાસેલ બાળિો 

૧ ૨૦૧૯ ૪,૧૦,૦૫૬ 

૨ ૨૦૨૦ ૪,૧૬,૦૩૧ 

િુલ ૮,૨૬,૦૮૭ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ િદય, શકિની અને કેન્સર જવેા 
ર્ાંભીર રોર્ોના કેટલા બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવી, 

અને 

  (૨)  

ક્રમ િર્ચ હદય કિડની િેન્સર 

૧ ૨૦૧૯ ૨૦૨ ૪૭ ૫૩ 

૨ ૨૦૨૦ ૯૫ ૩૦ ૩૨ 

િુલ ૨૯૭ ૭૭ ૮૫  
 (૩) િદય, શકિની અને કેન્સર જવેા ર્ાંભીર રોર્ 
િરાવતા બાળકોની સારવાર માટે સરકાર દ્વારા િી વ્યવથથા 
કરવામાાં આવી? 

  (૩) િદય, શકિની અને કેન્સર જવેા ર્ાંભીર રોર્ો િરાવતા 
બાળકોની શવના મુલ્યે સારવાર માટે સરકાર દ્વારા નીિે મુજબ 
વ્યવથથા કરવામાાં આવી છે. 

 િદયની શબમારીવાળા બાળકોને યુ.એન.મિેતા 
ઇન્થટીટ્યુટ ઓફ કાિીયોલોજી અને રીસિગ સેન્ટર, 
અમદાવાદ 

 શકિનીની શબમારીવાળા બાળકોને ઈન્થટીટ્યુટ ઓફ 

શકિની િીસીસ અને રીસિગ સેન્ટર, અમદાવાદ 

 કેન્સરની શબમારીવાળા બાળકોને એમ.પી.િાિ 
કેન્સર િોશથપટલ, અમદાવાદ ખાતે શવના મુલ્યે 
સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૫૧ 
પોરબુંદર વજલ્લામાું ડૉ. સવિતાબેન આુંબેડિર આુંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજનાની મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૬૮૩ માલતી મહેશ્વરી (ર્ાાંિીિામ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં 
પોરબાંદર શજલ્લામાાં િૉ.સશવતાબેન આાંબેિકર આાંતરજ્ઞાશતય લગ્ન 
સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૧૦ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂા. ૧૦,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 
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૫૨ 
બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું િુુંિરબાઇનુું મામેરૂ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૦૫ શ્રી કિતીવસુંહ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં કુાં વરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના િેઠળ 
અનુસૂશિત ર્જશતની કેટલી કન્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૨૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૨૨૩ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) રૂા. ૨૨,૩૦,૦૦૦/- 

--------- 

૫૩ 
ગીર સોમનાથ વજલ્લામાું ડૉ. સવિતાબેન આુંબેડિર આુંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય 

* ૩૧૬૮૪ શ્રી વિરેન્રવસુંહ ર્જડેર્જ (માાંિવી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

ર્ીર સોમનાથ શજલ્લામાાં િૉ.સશવતાબેન આાંબેિકર 
આાંતરજ્ઞાશતય લગ્ન સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૧૦ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂા. ૯,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

૫૪ 
બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું િુુંિરબાઇનુું મામેરૂ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૦૪ શ્રી શશીિાન્ત પુંડ્યા (િીસા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં કુાં વરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના િેઠળ 
અનુસૂશિત ર્જશતની કેટલી કન્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૨૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૨૨૩ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) રૂા. ૨૨,૩૦,૦૦૦/- 

--------- 

૫૫ 
   રાજ્યની મેડીિલ િોલેજોનુું ફીનુું ધોરણ 

* ૩૧૬૫૧ શ્રી અનુંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર રાજ્યની સેલ્ફ ફાઇનાન્સ મેરિકલ કોલેજ, મ્યુશનશસપલ 
કોપોરેિન સાંિાશલત, કેન્સર સોસાયટી અને ખાનર્ી મેિીકલ 
કોલેજોમાાં કોલેજવાર ફીનુાં િોરણ િુાં છે, અને  

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત ફીના િોરણોમાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર કઇ 
કોલેજમાાં કેટલી ફી વિારવામાાં આવી? 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 
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પત્રિ-૧ 

ક્રમ િોલેજનુું નામ 

ગિમેન્ટ ક્િોટા  

૨૦૧૯-૨૦ 
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૧૯-૨૦ 
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

ગિમેન્ટ ક્િોટા  

૨૦૨૦-૨૧ 
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૨૦-૨૧ 
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

૧ સુરત મ્યુશન. ઇન્થટી. ઓફ મેિીકલ એજયુકેિન એન્િ 

રીસિગ, સુરત 

૭.૦૮ ૧૪.૦૪ ૭.૬૫ ૧૪.૮૨ 

૨ સી.યુ.િાિ મેિીકલ કોલેજ, સુરેન્રનર્ર ૫.૭૩ ૧૩.૫ ૬.૨૬ ૧૫ 

૩ ર્ુજરાત કેન્સર સોસાયટી મેિીકલ કોલેજ, અમદાવાદ ૭.૯ ૧૪ ૮.૬ ૧૫.૪ 

૪ ર્ુજરાત અદાણી ઇન્થટીટયુટ ઓફ મેિીકલ 

સાયન્સીસ, ભૂજ (કચ્છ) 

૬.૧૫ ૧૭.૬ ૬.૬૫ ૧૭.૯ 

૫ પ્રમુખ થવામી મેિીકલ કોલેજ, કરમસદ ૮.૨૨ ૧૫.૨ ૮.૭ ૧૬.૧ 

૬ શ્રીમતી એન.એિ.એલ. મ્યુશન. મેિીકલ કોલેજ, 

અમદાવાદ 

૫.૬૪ ૧૫.૮૭ ૫.૯૩ ૧૮.૨૫ 

૭ એ.એમ.સી. મેિીકલ એજયુકેિન ટરથટ મેિીકલ કોલેજ, 

અમદાવાદ 

૬.૪૮ ૧૬ ૭.૩૧ ૧૮.૪ 

૮ પારૂલ ઇન્થટીટુ્યટ ઓફ મેિીકલ સાયન્સ એન્િ રીસિગ, 

વાઘોિીયા 

૭.૫૫ ૧૪.૬ ૮.૨૫ ૧૫.૭૫ 

૯ બનાસ મેિીકલ કોલેજ, પાલનપુર ૬.૬૫ ૧૫.૦૦ ૭.૬૫ ૧૬.૦૦ 

૧૦ ઝાયિસ મેિીકલ કોલેજ, દાિોદ ૬.૬૫ ૧૫.૦૦ ૭.૬૫ ૧૬.૦૦ 

૧૧ િૉ.એમ.કે.િાિ મેિીકલ કોલેજ એન્િ રીસિગ સેન્ટર, 

િાાંદખેિા, અમદાવાદ 

૭.૮૫ ૧૫.૦૦ ૮.૬૫ ૧૬.૦૦ 

૧૨ િૉ.એન.િી.દેસાઇ ફેકલ્ટી ઓફ મેિીકલ સાયન્સ એન્િ 
રીસિગ, નિીયાદ 

૬.૮૫ 
એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 
એિિોક ફી 

- - 

૧૩ નૂતન મેિીકલ કોલેજ એન્િ રીસિગ સેન્ટર, શવસનર્ર ૭.૮૫ 

એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 

એિિોક ફી 

- - 

૧૪ િાાંતાબા મેિીકલ કોલેજ અને જનરલ િોશથપટલ, 

અમરેલી 

૭.૮૫ 

એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 

એિિોક ફી 

- - 

૧૫ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ કોલેજ, સોલા, 

અમદાવાદ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૬ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ કોલેજ, ર્ાાંિીનર્ર ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૭ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ કોલેજ, ર્ોત્રી, વિોદરા ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૮ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ કોલેજ, િારપુર, પાટણ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૯ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ કોલેજ, વલસાિ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૦ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ કોલેજ, રિાંમતનર્ર ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૧ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ કોલેજ, જુનાર્ઢ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૨ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ કોલેજ, વિનર્ર ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ િોલેજનુું નામ 

ગિમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૧૯-૨૦ 
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૧૯-૨૦ 
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

ગિમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૨૦-૨૧ 
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૨૦-૨૧ 
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

૧ સુરત મ્યુશન. ઇન્થટી. ઓફ મેિીકલ એજયુકેિન એન્િ 

રીસિગ, સુરત 

૭.૦૮ ૧૪.૦૪ ૭.૬૫ ૧૪.૮૨ 

૨ સી.યુ.િાિ મેિીકલ કોલેજ, સુરેન્રનર્ર ૫.૭૩ ૧૩.૫ ૬.૨૬ ૧૫.૦૦ 

૩ ર્ુજરાત કેન્સર સોસાયટી મેિીકલ કોલેજ એન્િ રીસિગ 

સેન્ટર, અમદાવાદ 

૭.૯ ૧૪ ૮.૬ ૧૫.૪ 

૪ ર્ુજરાત અદાણી ઇન્થટીટયુટ ઓફ મેિીકલ સાયન્સ, 

ભૂજ 

૬.૧૫ ૧૭.૬ ૬.૬૫ ૧૭.૯ 

૫ પ્રમુખ થવામી મેિીકલ કોલેજ, કરમસદ ૮.૨૨ ૧૫.૨ ૮.૭ ૧૬.૧ 

૬ શ્રીમતી એન.એિ.એલ. મ્યુશન. મેિીકલ કોલેજ, 

અમદાવાદ 

૫.૬૪ ૧૫.૮૭ ૫.૯૩ ૧૮.૨૫ 

૭ એ.એમ.સી. એમ.ઇ.ટી મેિીકલ કોલેજ, અમદાવાદ ૬.૪૮ ૧૬ ૭.૩૧ ૧૮.૪ 

૮ પારૂલ ઇન્થટીટુ્યટ ઓફ મેિીકલ સાયન્સ એન્િ 
રીસિગ, મુ. લીમિા, તા.વાઘોિીયા, શજ.વિોદરા 

૭.૫૫ ૧૪.૬ ૮.૨૫ ૧૫.૭૫ 

૯ બનાસ મેિીકલ કોલેજ એન્િ રીસિગ ઇશન્થટટુ્યટ , 

પાલનપુર 

૬.૬૫ ૧૫.૦૦ ૭.૬૫ ૧૬.૦૦ 

૧૦ ઝાયિસ મેિીકલ કોલેજ એન્િ િોશથપટલ, દાિોદ ૬.૬૫ ૧૫.૦૦ ૭.૬૫ ૧૬.૦૦ 
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ક્રમ િોલેજનુું નામ 

ગિમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૧૯-૨૦ 
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૧૯-૨૦ 
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

ગિમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૨૦-૨૧ 
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 

૨૦૨૦-૨૧ 
(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

૧૧ િૉ.એમ.કે.િાિ મેિીકલ કોલેજ એન્િ રીસિગ સેન્ટર, 

અમદાવાદ 

૭.૮૫ ૧૫.૦૦ ૮.૬૫ ૧૬.૦૦ 

૧૨ િૉ.એન.િી.દેસાઇ ફેકલ્ટી ઓફ મેિીકલ સાયન્સ એન્િ 

રીસિગ, નિીયાદ 

૬.૮૫ 

એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 

એિિોક ફી 

- - 

૧૩ નૂતન મેિીકલ કોલેજ એન્િ રીસિગ સેન્ટર, શવસનર્ર ૭.૮૫ 

એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 

એિિોક ફી 

- - 

૧૪ િાાંતાબા મેિીકલ કોલેજ, અમરેલી ૭.૮૫ 

એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 

એિિોક ફી 

- - 

૧૫ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ કોલેજ, સોલા, 
અમદાવાદ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૬ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ કોલેજ, ર્ાાંિીનર્ર ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૭ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ કોલેજ, ર્ોત્રી, વિોદરા ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૮ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ કોલેજ, પાટણ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૯ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ કોલેજ, વલસાિ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૦ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ કોલેજ, રિાંમતનર્ર ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૧ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ કોલેજ, જુનાર્ઢ ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૨ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેિીકલ કોલેજ, વિનર્ર ૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

--------- 

૫૬ 
સુરત વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૨૧ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉિના) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરત શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરત શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ કુલ 
૨૧૯૫૯ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 
૨૦૧૯ ૧૮૧૮૪ 
૨૦૨૦ ૩૭૭૫ 

        િુલ  ૨૧૯૫૯ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૯૦૭૯૨ િી.િો. છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 
૨૦૧૯ ૭૪૫૫૬ 
૨૦૨૦ ૧૬૨૩૬ 

               િુલ ૯૦૭૯૨  
--------- 

૫૭ 
પુંચમહાલ વજલ્લામાું સામાવજિ અને શૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગચના વિદ્યાથીઓને વપ્ર-મેટર ીિ વશષ્યિૃવત્ત 

* ૩૧૪૩૨ શ્રી સી. િે. રાઉલજી (ર્ોિરા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં પાંિમિાલ શજલ્લામાાં સામાશજક અને િૈક્ષશણક રીતે પછાત 
વર્ગના શવદ્યાથીઓને શપ્ર-મેટર ીક શિષ્યવૃશિ યોજના િેઠળ કેટલા 
શવદ્યાથીઓની શિષ્યવૃશિ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૧,૩૫,૭૩૬ 
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 (૨) શિષ્યવૃશિની કેટલી રકમ શવદ્યાથીઓને િૂકવવામાાં 
આવી? 

  (૨) રૂ.૮,૪૧,૪૯,૬૫૦/- 

--------- 

૫૮ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૪૪ શ્રી કિરીટવસુંહ રાણા (લીંબિી) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ્ યોજના િેઠળ 
સુરેન્રનર્ર શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ્ યોજના િેઠળ 
સુરેન્રનર્ર શજલ્લામાાં કુલ ૧૪૯૮ અરજીઓની નોંિણી થયેલ 
છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) આ અરજીઓ ની કુલ વીજ ક્ષમતા ૯૨૦.૨૯ 
મેગાિોટ છે. 

--------- 

૫૯ 
અમરેલી વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૫૮ શ્રી વિનોદભાઇ મોરડીયા (કતારર્ામ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ્ યોજના િેઠળ 
અમરેલી શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ્ યોજના િેઠળ 
અમરેલી શજલ્લામાાં કુલ ૧૧૫૧ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) આ અરજીઓ ની કુલ વીજ ક્ષમતા ૬૮૧.૭૧ મગેાિોટ છે. 
--------- 

૬૦ 
પાટણ વજલ્લામાું િુુંિરબાઇનુું મામેરૂ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૬૮૭ શ્રી રાજને્રવસુંહ ચાિડા (રિાંમતનર્ર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં પાટણ શજલ્લામાાં કુાં વરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના િેઠળ 
અનુસૂશિત ર્જશતની કેટલી કન્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૭૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૭૧ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) રૂા. ૭,૧૦,૦૦૦/- 

--------- 

૬૧ 
મહેસાણા વજલ્લામાું શાળા આરોગ્ય તપાસણી િાયચક્રમ 

* ૩૧૩૮૭ શ્રી ઋવર્િેશભાઈ પટેલ (શવસનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મિેસાણા શજલ્લામાાં િાળા આરોગ્ય તપાસણી 
કાયગક્રમ અાંતર્ગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં કેટલા બાળકોની આરોગ્ય તપાસ કરવામાાં આવેલ છે,  

  (૧)  

ક્રમ િર્ચ તપાસેલ બાળિો 

૧ ૨૦૧૯ ૫,૨૨,૧૬૪ 

૨ ૨૦૨૦ ૫,૧૭,૪૭૩ 

 િુલ ૧૦,૩૯,૬૩૭  
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 (૨) ઉક્ત શથથશતએ િદય, શકિની અને કેન્સર જવેા 

ર્ાંભીર રોર્ોના કેટલા બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવી, 
અને  

  (૨)  

ક્રમ િર્ચ હદય કિડની િેન્સર 

૧ ૨૦૧૯ ૧૧૦ ૨૧ ૯ 

૨ ૨૦૨૦ ૭૧ ૨૩ ૬ 

િુલ ૧૮૧ ૪૪ ૧૫  
 (૩) િદય, શકિની અને કેન્સર જવેા ર્ાંભીર રોર્ 
િરાવતા બાળકોની સારવાર માટે સરકાર દ્વારા િી વ્યવથથા 
કરવામાાં આવી ?  

  (૩) િદય, શકિની અને કેન્સર જવેા ર્ાંભીર રોર્ો િરાવતા 
બાળકોની શવના મુલ્યે સારવાર માટે સરકાર દ્વારા નીિે પ્રમાણે 
વ્યવથથા કરવામાાં આવી છે. 

 િદયની શબમારીવાળા બાળકોને યુ.એન.મિેતા 
ઈન્થટીટ્યુટ ઓફ કાિીયોલોજી અને રીસિગ સેન્ટર, 
અમદાવાદ. 

 શકિનીની શબમારીવાળા બાળકોને ઈન્થટીટયુટ ઓફ 
શકિની િીસીસ અને રીસિગ સેન્ટર, અમદાવાદ. 

 કેન્સરની શબમારીવાળા બાળકોને એમ.પી.િાિ 
કેન્સર િોથપીટલ, અમદાવાદ ખાતે શવના મુલ્યે 
સારવાર આપવામાાં આવે છે.  

--------- 
૬૨ 

પાટણ વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્રોમાું િરાર આધારીત સ્ટાફની ભરતી 
* ૩૨૩૦૨ શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાટણ શજલ્લામાાં જનરલ િોશથપટલ, સામુરિક આરોગ્ય કેન્ર 
અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રોમાાં િૉકટરોની તથા પેરામેિીકલ 
થટાફની કઈ કઈ જગ્યાઓ આઉટસોશસિંર્ અને કરાર આિારરત 
ભરવામાાં આવી છે, 

  (૧)  તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં 
પાટણ શજલ્લામાાં જનરલ િોશથપટલ તથા સામૂરિક આરોગ્ય 
કેન્રમાાં મેિીકલ ઓરફસર વર્ગ-૨ની જગ્યા કરારથી અને 
પેરામેિીકલ થટાફમાાં જુશનયર ફામાગશસથટ, લેબોરેટરી 
ટેકનીમયન, એક્સ-રે ટેકનીમયન, થટાફનસગ અને 
રફઝીયોથેરાપીથટની જગ્યાઓ આઉટસોશસિંર્થી ભરવામાાં 
આવેલ છે.  

 પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રમાાં મેરિકલ ઓરફસર વર્ગ-૨ 
ની જગ્યા કરારથી અને પેરામેિીકલ થટાફમાાં જુશનયર 

ફામાગશસથટ, લેબોરેટરી ટેકનીમયન અને થટાફનસગની 
જગ્યાઓ આઉટસોશસિંર્થી ભરવામાાં આવેલ છે. સબ 
સેન્ટરો પર પેરામેરિકલ થટાફમાાં મલ્ટી પપગઝ િેલ્થ 

વકગર અને ફીમેલ િેલ્થ વકગરની જગ્યાઓ 
આઉટસોશસિંર્થી ભરવામાાં આવેલ છે. 

 જનરલ િોશથપટલ પાટણ ખાતે તબીબી અશિકારી 
વર્ગ-૨ અને થટાફ નસગની કરાર આિારરત ભરતી 
કરવામાાં આવેલ છે. 

 જીએમઈઆરએસ મેિીકલ કોલેજ સાંલગ્ન િોશથપટલ 
િારપુર-પાટણ ખાતે તબીબો તેમજ પેરામેિીકલ 

થટાફની સામેલ પત્રક-અ મુજબની જગ્યાઓ 
આઉટસોશસિંર્ અને કરાર આિારરત ભરતી કરવામાાં 
આવી છે.  

 (૨) ઉક્ત જગ્યાઓ શનયશમત અને કાયમી િોરણે ન 
ભરવાના િા કારણો છે, અને 

  (૨)  પાટણ શજલ્લાની િોશથપટલ, સામુરિક આરોગ્ય 
કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રોમાાં ગ્રામ્ય આરોગ્ય અને ર્જિેર 
આરોગ્યની જગ્યાઓ પર રુ્જરાત પાંિાયત સેવા પસાંદર્ી બોિગ  
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અને શજલ્લા પાંિાયત સેવા પસાંદર્ી સશમશત દ્વારા રેગ્યુલર ભરતી 

ન થતાાં િાલમાાં ઉક્ત જગ્યાઓ પર આઉટસોશસિંર્ અને કરારથી 
કામર્ીરી લેવામાાં આવી રિેલ છે.  

 જીએમઈઆરએસ િથતકની જગ્યાઓ ભરતી શનયમો 
આખરી થયેલ ન િોવાથી ભરાયેલ નથી. 

 (૩) ઉક્ત તમામ જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં શનયશમત અને 
કાયમી િોરણે ભરવામાાં આવનાર છે ? 

  (૩)  િૉકટરોની સરકારશ્રીના શનયમો મુજબ ભરતી 
કરવાની પ્રરક્રયા કરવામાાં આવે છે તથા પેરામેરિકલ થટાફની 
ખાલી જગ્યાઓ રુ્જરાત પાંિાયત સેવા પસાંદર્ી બોિગ  દ્વારા ૧૦ 
વર્ીય ભરતી કેલેન્િર મુજબ માાંર્ણા પત્રક રજૂ કરી તબક્કાવાર 
ભરવામાાં આવે છે. 

 ભરતી શનયમો આખરી થયેથી ભરતી પ્રરક્રયા િાથ 

િરવામાાં આવિે.  
પત્રિ-અ 

જીએમઈઆરએસ મેડીિલ િોલેજ સુંલગ્ન હોવસ્પટલ, ધારપુર-પાટણ ખાતેની  

િરાર આધારીત-આઉટસોવસચગથી ભરાયેલ જગ્યાઓ 

ક્રમ જગ્યાનુું નામ 

૧ થટાફ નસગ 

૨ ટેકનીકલ આસીથટન્ટ-ટેકનીમયન 

૩ ટેકનીકલ આસીથટન્ટ 

૪ ઓટી આસીથટન્ટ 

૫ િીફ ફામાગસીથટ 

૬ સીનીયર ફામાગસીથટ 

૭ જુનીયર ફામાગસીથટ 

૮ ટેકનીમયન 

૯ ઈસીજી ટેકનીમયન 

૧૦ રેફ્રકેિનીથટ 

૧૧ િેન્ટલ ટેકનીમયન 

૧૨ એનેથથેસીયા ટેકનીમયન 

૧૩ ફીઝીયોથેરાપીથટ 

૧૪ સાયકાલોજીથટ 

૧૫ સાયક્યાટર ીક સોિીયલ વકગ ર 

૧૬ એિમીનીથટરે ટીવ ઓફીસર 

૧૭ એિમીનીથટરે ટીવ ઓફીસર (એકાઉન્ટસ) 

૧૮ સીનીયર કલાકગ  

૧૯ જુનીયર કલાકગ  

૨૦ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર 

૨૧ થટેનો ટાઈપીથટ 

૨૨ ટેલીફોન ઓપરેટર 

૨૩ િર ાઈવર 

૨૪ બાયોમિેીકલ એશન્જશનયર 

૨૫ પીઆરઓ 

૨૬ એસી રેફ્રીજરેિન મીકેનીક 

૨૭ િેલ્થ ઈન્થપેકટર 

૨૮ ફાયર સેફટી સુપરવાઈઝર 

૨૯ લોન્િર ી સુપરવાઈઝર 

૩૦ િાકગ રૂમ આસીથટન્ટ 

૩૧ લીફટમને 

--------- 
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૬૩ 
મોડાસા વસવિલ હોવસ્પટલની તાુંવત્રિ મુંજુરી 

* ૩૧૫૨૩ શ્રી રાજને્રવસુંહ ઠાિોર (મોિાસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અરવલ્લી શજલ્લામાાં મોિાસા ખાતે શસશવલ 

િોશથપટલની તાાંશત્રક માંજુરી તા.૧૬-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ 

મળેલ છે તે િકીકત સાિી છે, 

  (૧) િા, જી.  

 (૨) જો િા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ઉક્ત 

કામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે, અને 

  (૨) પ્લાન-િીઝાઈન-ખિગના અાંદાજ બનાવવાની 

કાયગવાિી િાલુ છે.  

 (૩) ઉક્ત કામર્ીરી કઈ એજન્સીને કેટલા સમયમાાં કામ 

પૂણગ કરવાની િરતે ક્યા વકગઓિગ ર સોંપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

---------  

૬૪ 

અમદાિાદ વજલ્લામાું  િુુંિરબાઈનુું મામેરૂ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 
* ૩૧૪૦૨ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં અમદાવાદ શજલ્લામાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂાં યોજના િેઠળ 

અનુસૂશિત ર્જશતની કેટલી કન્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૮૮૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને    (૨) ૮૮૨ 

 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂા. ૮૮,૨૦,૦૦૦/- 

--------- 

૬૫ 
ગીર સોમનાથ વજલ્લામાું ડૉ.સવિતાબેન આુંબેડિર આુંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજનાની મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૩૮૯ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (ર્જમનર્ર ગ્રામ્ય) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે 

કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક  

વર્ગમાાં ર્ીર સોમનાથ શજલ્લામાાં િૉ.સશવતાબેન આાંબેિકર  

આાંતરજ્ઞાશતય લગ્ન સિાય યોજના િેઠળ  કેટલી અરજીઓ 

મળી, 

  (૧) ૦૩.  

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૦૩.  

 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂા. ૩,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 
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૬૬ 
ભાિનગર અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું ગામો, ગામના પરા અને પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડિા બાબત 

* ૩૧૫૯૫ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાર્જ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ભાવનર્ર અને 
છોટા ઉદેપુર શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો, ર્ામના પરા 
અને પેટા પરાઓને પાકા રથતાઓથી જોિવાના બાકી છે, અને 

  (૧) પરરશિષ્ટ્ મુજબ. 
પકરવશષ્ટ્ 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 
ગામોની 
સુંખ્યા 

પરાની 
સુંખ્યા 

૧ છોટા ઉદેપુર છોટા ઉદેપુર - - 

કવાાંટ - ૧ 

જતેપુરપાવી - - 

બોિેલી - ૨ 

સાંખેિા - - 

નસવાિી ૫ - 

૨ ભાવનર્ર ભાવનર્ર - ૧ 

ર્ારીયાિાર - ૧ 

ઘોઘા - ૨ 

મિુવા - ૧ 

પાલીતાણા - ૧ 

તળાર્જ - ૧ 

િુલ ૫ ૧૦ 
 

 (૨) ઉક્ત ર્ામ, ર્ામના પરા અને પેટા પરાઓને પાકા 
રથતાઓથી ક્યાાં સુિીમાાં જોિવામાાં આવિે ? 

  (૨) ભાવનર્ર શજલ્લાના માંજુર થયેલ ૫ –પરાના કામો 
બનતી ત્વરાએ, બાકી રિેલા ર્ામ તથા પરા/પેટા પરાના કામો 
વથતીના આિારે તાાંશત્રક જરૂરીયાત અને આાંતરરક અગ્રતા 
અનુસાર. 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ માંજુર કામો 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિો 
પેટા પરા/ફળીયાનુું 

નામ 

૧ ભાવનર્ર પાલીતાણા ભુતીયાપરા 

૨ ભાવનર્ર તળાર્જ બાખલકાપરા 

૩ ભાવનર્ર મિુવા કાદીએરીયા 

૪ ભાવનર્ર મિુવા ભીમનાથ 

૫ ભાવનર્ર મિુવા કુાં િળ  
--------- 

૬૭ 
તાપી અને િલસાડ વજલ્લામાું બાળ મૃત્યુના બનાિો 

* ૩૧૬૪૯ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (શનઝર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર તાપી અને વલસાિ શજલ્લામાાં બાળ મૃત્યુના કેટલા 
બનાવો નોંિાયા, 

  (૧)  
ક્રમ વજલ્લો સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

૧ તાપી ૨૭૫ ૨૩૬ 

૨ વલસાિ ૨૯૦ ૩૨૭ 

િુલ સરિાળો ૫૬૫ ૫૬૩  
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 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર, શજલ્લાવાર મૃત્યુ પામેલ બાળકો પૈકી 

રાજ્યના અને રાજ્ય બિારના કેટલા બાળકો છે, અને 

  (૨)  
ક્રમ વિગત તાપી િલસાડ 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ રાજ્યના ૨૭૨ ૨૩૩ ૨૮૫ ૩૨૩ 

૨ રાજ્ય બિારના ૩ ૩ ૫ ૪ 

િુલ ૨૭૫ ૨૩૬ ૨૯૦ ૩૨૭   
 (૩) બાળ મૃત્યુ અટકાવવા સરકારે િા પર્લાાં લીિા?   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળ મરણ ઘટાિવા માટે 

સાંથથાકીય અને સામુદાશયક થતરે વ્યવશથથત માળખુ ઉભુ કરેલ 
છે. નવર્જત શિિુ મૃત્યુ દર ઘટાિવા માટે સાંથથાકીય થતરે ન્યુ 
બોનગ કેર સેવાઓ સુશનશિત કરવા રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ 
કોલેજ સાંલગ્ન િોશથપટલ, િીથટર ીક્ટ િોશથપટલ અને સબ 
િીથટર ીકટ િોશથપટલ ખાતે ૪૭ ઘશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ સારવાર 
એકમ કાયગરત છે. જમેાાં નવર્જત શિિુની જટીલ બીમારીઓની 
સારવાર આપવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં ઘશનષ્ટ્ 
નવર્જત શિિુ સારવાર એકમ દ્વારા ૫૫૭૩૫ તથા િાલુ વર્ગ 
૨૦૨૦-૨૧ માાં (તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ) 
૩૬૬૫૬ બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. સામુરિક 
આરોગ્ય કેન્રો ખાતે ૧૫૭ નવર્જત શિિુ સારવાર કેન્રો કાયગરત 
છે. જમેાાં વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૯૩૪૫ તથા િાલુ વર્ગ 
૨૦૨૦-૨૧ માાં (તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ) 
૨૦૯૩૩ નવર્જત શિિુઓને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 
સમગ્ર રાજ્યમાાં બાલ સખા યોજના- ૧, ૨, અને ૩ અમલમાાં 
મુકેલ છે. જમેાાં ઓછા વજને જન્મેલ અને વિેલા જન્મેલા 
બાળકોને અશત આિુશનક લેવલ-૩ની ખાનર્ી સાંથથાના 
એન.આઈ.સી.યુ.માાં દાખલ કરી શવના મુલ્યે સારવાર આપવામાાં 
આવે છે. જમેાાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ બાલસખા 
યોજના-૧,૨ િેઠળ ૧૫૨૧ બાળકોને તથા બાલસખા 
યોજના-૩ િેઠળ ૨૩,૪૫૬ આમ કુલઃ ૨૪,૯૭૭ બાળકોને 
શવના મુલ્યે ખાનર્ી સાંથથામાાં સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૬૮ 
સોલાર પાિર પોલીસી અન્િયે ખાનગી િીજ ઉત્પાદિ પાસેથી િીજ ખરીદી 

* ૩૧૫૪૪ શ્રી શૈલેર્ પરમાર (દાણીલીમિા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
બીન પરાંપરાર્ત ઉર્જગ અાંરે્ની સોલાર પાવર પોલીસી અન્વયે 
ખાનર્ી ઉત્પાદક પાસેથી કેટલા યુશનટ વીજળી ક્યા ભાવે 
ખરીદવામાાં આવી ? 

  બીન પરાંપરાર્ત ઉર્જગ અાંરે્ની સોલાર પાવર પોલીસી 
અન્વયે, ખાનર્ી ઉત્પાદક પાસેથી વર્ગ ૨૦૧૯ માાં ૧૭૭૫ 
શમલીયન યુશનટ વીજળી રૂ.૯.૮૬/- યુશનટના સરેરાિ ભાવે 
તથા વર્ગ ૨૦૨૦માાં ૨૧૯૦ શમલીયન યુશનટ વીજળી 
રૂ.૮.૫૨/- યુશનટના સરેરાિ ભાવે ખરીદવામાાં આવેલ છે.   

--------- 

૬૯ 
ભાિનગર વજલ્લામાું સત્યિાદી રાર્જ હકરશચુંર મરણોતર સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૧૧ શ્રી િેશુભાઈ નાિરાણી (ર્ારીયાિાર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં ભાવનર્ર શજલ્લામાાં સત્યવાદી રાર્જ િરરિિાંર મરણોતર 
સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૩૭૦. 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૩૫૩ 

 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી ?   (૩) રૂા.૧૭,૬૫,૦૦૦/- 
--------- 

૭૦ 
પાટણ વજલ્લામાું સત્યિાદી રાર્જ હકરશચુંર મરણોતર સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૦૧ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનર્ર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં પાટણ શજલ્લામાાં સત્યવાદી રાર્જ િરરિિાંર મરણોતર 
સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૩૩૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૩૩૫ 
 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી ?   (૩) રૂા.૧૬,૭૫,૦૦૦/- 

--------- 

૭૧ 
દાહોદ વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 

* ૩૧૮૦૮ શ્રી રમેશભાઇ િટારા (ફતેપુરા) :માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં દાિોદ શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 

ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૬૮૩ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૧૮૫૪૬ 

--------- 
૭૨ 

રાજ્યની મેડીિલ િોલેજોમાું ફીનુું ધોરણ 
* ૩૧૫૬૫ શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા(ર્જમજોિપુર) :માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર રાજ્યની સેલ્ફ ફાઇનાન્સ મેરિકલ કોલેજ, મ્યુશનશસપલ 
કોપોરેિન સાંિાશલત, કેન્સર સોસાયટી સાંિાશલત અને ખાનર્ી 
મેિીકલ કોલેજોમાાં કોલેજવાર ફીનુાં િોરણ િુાં છે, અને  

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત ફીના િોરણોમાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર કઇ 
કોલેજમાાં કેટલી ફી વિારવામાાં આવી? 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ િોલેજનુું નામ 
ગિમેન્ટ ક્િોટા 
૨૦૧૯-૨૦ 

(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 
૨૦૧૯-૨૦ 

(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

ગિમેન્ટ ક્િોટા 
૨૦૨૦-૨૧ 

(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 
૨૦૨૦-૨૧ 

(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

૧ સુરત મ્યશુન. ઇન્થટી. ઓફ મિેીકલ 
એજયુકેિન એન્િ રીસિગ, સરુત 

૭.૦૮ ૧૪.૦૪ ૭.૬૫ ૧૪.૮૨ 

૨ સી.યુ.િાિ મેિીકલ કોલેજ,સરેુન્રનર્ર ૫.૭૩ ૧૩.૫ ૬.૨૬ ૧૫ 

૩ ર્ુજરાત કેન્સર સોસાયટી મિેીકલ 
કોલેજ, અમદાવાદ 

૭.૯ ૧૪ ૮.૬ ૧૫.૪ 
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ક્રમ િોલેજનુું નામ 
ગિમેન્ટ ક્િોટા 
૨૦૧૯-૨૦ 

(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 
૨૦૧૯-૨૦ 

(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

ગિમેન્ટ ક્િોટા 
૨૦૨૦-૨૧ 

(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 
૨૦૨૦-૨૧ 

(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

૪ ર્ુજરાત અદાણી ઇન્થટીટયુટ ઓફ 
મેિીકલ સાયન્સીસ, ભૂજ (કચ્છ) 

૬.૧૫ ૧૭.૬ ૬.૬૫ ૧૭.૯ 

૫ પ્રમુખ થવામી મિેીકલ કોલેજ, કરમસદ ૮.૨૨ ૧૫.૨ ૮.૭ ૧૬.૧ 

૬ શ્રીમતી એન.એિ.એલ.મ્યશુન. મેિીકલ 
કોલેજ, અમદાવાદ 

૫.૬૪ ૧૫.૮૭ ૫.૯૩ ૧૮.૨૫ 

૭ એ.એમ.સી.મેિીકલ એજયકેુિન ટરથટ 
મેિીકલ કોલેજ, અમદાવાદ 

૬.૪૮ ૧૬ ૭.૩૧ ૧૮.૪ 

૮ પારૂલ ઇન્થટીટ્યુટ ઓફ મેિીકલ સાયન્સ 
એન્િ રીસિગ, વાઘોિીયા 

૭.૫૫ ૧૪.૬ ૮.૨૫ ૧૫.૭૫ 

૯ બનાસ મેિીકલ કોલેજ,પાલનપુર ૬.૬૫ ૧૫.૦૦ ૭.૬૫ ૧૬.૦૦ 

૧૦ ઝાયિસ મિેીકલ કોલેજ, દાિોદ ૬.૬૫ ૧૫.૦૦ ૭.૬૫ ૧૬.૦૦ 

૧૧ િૉ.એમ.કે.િાિ મિેીકલ કોલેજ એન્િ 
રીસિગ સેન્ટર, િાાંદખિેા, અમદાવાદ 

૭.૮૫ ૧૫.૦૦ ૮.૬૫ ૧૬.૦૦ 

૧૨ િૉ.એન.િી.દસેાઇ ફેકલ્ટી ઓફ મિેીકલ 
સાયન્સ એન્િ રીસિગ,નિીયાદ 

૬.૮૫ 
એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 
એિિોક ફી 

- - 

૧૩ નૂતન મેિીકલ કોલેજ એન્િ રીસિગ 
સેન્ટર, શવસનર્ર 

૭.૮૫ 
એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 
એિિોક ફી 

- - 

૧૪ િાાંતાબા મિેીકલ કોલેજ અને જનરલ 
િોશથપટલ, અમરેલી 

૭.૮૫ 
એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 
એિિોક ફી 

- - 

૧૫ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મિેીકલ કોલજે, 
સોલા, અમદાવાદ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૬ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મિેીકલ કોલજે, 
ર્ાાંિીનર્ર 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૭ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મિેીકલ કોલજે, 
ર્ોત્રી, વિોદરા 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૮ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મિેીકલ કોલજે, 
િારપુર, પાટણ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૯ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મિેીકલ 
કોલેજ,વલસાિ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૦ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મિેીકલ કોલજે, 
રિાંમતનર્ર 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૧ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મિેીકલ કોલજે, 
જુનાર્ઢ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૨ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મિેીકલ કોલજે, 
વિનર્ર 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ િોલેજનુું નામ 
ગિમેન્ટ ક્િોટા 
૨૦૧૯-૨૦ 

(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 
૨૦૧૯-૨૦ 

(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

ગિમેન્ટ ક્િોટા 
૨૦૨૦-૨૧ 

(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 
૨૦૨૦-૨૧ 

(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

૧ સુરત મ્યશુન. ઇન્થટી. ઓફ મિેીકલ 
એજયુકેિન એન્િ રીસિગ, સરુત 

૭.૦૮ ૧૪.૦૪ ૭.૬૫ ૧૪.૮૨ 

૨ સી.યુ.િાિ મેિીકલ કોલેજ,સરેુન્રનર્ર ૫.૭૩ ૧૩.૫ ૬.૨૬ ૧૫.૦૦ 

૩ ર્ુજરાત કેન્સર સોસાયટી મિેીકલ 
કોલેજ એન્િ રીસિગ સેન્ટર, અમદાવાદ 

૭.૯ ૧૪ ૮.૬ ૧૫.૪ 

૪ ર્ુજરાત અદાણી ઇન્થટીટયુટ ઓફ 
મેિીકલ સાયન્સ, ભૂજ 

૬.૧૫ ૧૭.૬ ૬.૬૫ ૧૭.૯ 

૫ પ્રમુખ થવામી મિેીકલ કોલેજ, કરમસદ ૮.૨૨ ૧૫.૨ ૮.૭ ૧૬.૧ 
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ક્રમ િોલેજનુું નામ 
ગિમેન્ટ ક્િોટા 
૨૦૧૯-૨૦ 

(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 
૨૦૧૯-૨૦ 

(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

ગિમેન્ટ ક્િોટા 
૨૦૨૦-૨૧ 

(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

મેનેજમેન્ટ ક્િોટા 
૨૦૨૦-૨૧ 

(ફી લાખ રૂવપયામાું) 

૬ શ્રીમતી એન.એિ.એલ.મ્યશુન.મિેીકલ 
કોલેજ, અમદાવાદ 

૫.૬૪ ૧૫.૮૭ ૫.૯૩ ૧૮.૨૫ 

૭ એ.એમ.સી.એમ.ઇ.ટી. મિેીકલ કોલજે, 
અમદાવાદ 

૬.૪૮ ૧૬ ૭.૩૧ ૧૮.૪ 

૮ પારૂલ ઇન્થટીટ્યુટ ઓફ મેિીકલ 
સાયન્સ એન્િ રીસિગ, મ.ુ લીમિા, 
તા.વાઘોિીયા, શજ.વિોદરા 

૭.૫૫ ૧૪.૬ ૮.૨૫ ૧૫.૭૫ 

૯ બનાસ મેિીકલ કોલેજ એન્િ રીસિગ 
ઇશન્થટટ્યટુ, પાલનપુર 

૬.૬૫ ૧૫.૦૦ ૭.૬૫ ૧૬.૦૦ 

૧૦ ઝાયિસ મિેીકલ કોલેજ એન્િ 
િોશથપટલ, દાિોદ 

૬.૬૫ ૧૫.૦૦ ૭.૬૫ ૧૬.૦૦ 

૧૧ િૉ.એમ.કે.િાિ મિેીકલ કોલેજ એન્િ 
રીસિગ સેન્ટર, અમદાવાદ 

૭.૮૫ ૧૫.૦૦ ૮.૬૫ ૧૬.૦૦ 

૧૨ િૉ.એન.િી.દસેાઇ ફેકલ્ટી ઓફ મિેીકલ 
સાયન્સ એન્િ રીસિગ, નિીયાદ 

૬.૮૫ 
એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 
એિિોક ફી 

- - 

૧૩ નૂતન મેિીકલ કોલેજ એન્િ રીસિગ 
સેન્ટર, શવસનર્ર 

૭.૮૫ 
એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 
એિિોક ફી 

- - 

૧૪ િાાંતાબા મિેીકલ કોલેજ, અમરેલી ૭.૮૫ 
એિિોક ફી 

૧૫.૦૦ 
એિિોક ફી 

- - 

૧૫ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મિેીકલ કોલજે, 
સોલા, અમદાવાદ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૬ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મિેીકલ કોલજે, 
ર્ાાંિીનર્ર 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૭ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મિેીકલ કોલજે, 
ર્ોત્રી, વિોદરા 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૮ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મિેીકલ કોલજે, 
પાટણ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૧૯ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મિેીકલ કોલજે, 
વલસાિ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૦ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મિેીકલ કોલજે, 
રિાંમતનર્ર 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૧ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મિેીકલ કોલજે, 
જુનાર્ઢ 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

૨૨ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મિેીકલ કોલજે, 
વિનર્ર 

૩.૦૦ ૮.૨૫ ૩.૦૦ ૮.૨૫ 

--------- 

૭૩ 
પ્રોજકે્ટ ઇમ્પ્લીમેન્ટેશન યુવનટ – ગાુંધીનગરના િામોમાું ગેરરીવત 

* ૩૧૨૧૭ શ્રી ઇન્રજીતવસુંહ પરમાર (મિુિા) :માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૦-૦૧-૨૦૨૧ ની શથથશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ શવભાર્ િેઠળ પ્રોજકે્ટ 
ઇમ્પ્લીમેન્ટેિન યુશનટ-ર્ાાંિીનર્ર દ્વારા કેટલી જગ્યાના 
કેટલા કામો અને કેટલુ િૂકવણાં કરવામાાં આવ્યુાં, 

  (૧)  
ક્રમ િર્ચ િામોની જગ્યા 

(િુલ ૧ થી ૭ 

ઝોન) 

િામોની 
સુંખ્યા 

થયેલ 
ચુિિણું  

(રૂ. િરોડમાું) 

૧ ૨૦૧૯-૨૦ ૧ થી ૭ ૫૧૨૪ ૬૩૬.૯૮ 

૨ ૨૦૨૦-૨૧ ૧ થી ૭ ૪૭૧૭ ૪૭૨.૨૫ 
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 (૨) આ કામોમાાં નાણાશકય રે્રરીશતની કેટલી ફરરયાદો 

મળી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િર્ચ િુલ મળેલ 

ફરીયાદોની 

સુંખ્યા 

૧ ૨૦૧૯-૨૦ ૩૧ 

૨ ૨૦૨૦-૨૧ ૧૩  
 (૩) તે અન્વયે િા પર્લાાં લેવામાાં આવ્યા?   (૩) આ કામોમાાં નાણાકીય રે્રરીશતની મળેલ ફરીયાદોના 

અનુસાંિાને તપાસની પ્રરક્રયા પ્રર્શત િેઠળ છે. 

--------- 

૭૪ 
સુરત વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૨૩ શ્રીમતી ઝુંખના પટેલ (િોયાગસી) :માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

સુરત શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 

કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 

છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

સુરત શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 

કુલ ૨૧૯૫૯ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 

થયેલ છે. 

જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ  

નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૮૧૮૪ 

૨૦૨૦ ૩૭૭૫ 

િુલ ૨૧૯૫૯ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 

કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 

ક્ષમતા ૯૦૭૯૨ િી.િો. છે. 

જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૭૪૫૫૬ 

૨૦૨૦ ૧૬૨૩૬ 

િુલ ૯૦૭૯૨  
--------- 

૭૫ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું ગણિેશ સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૭૦૦ શ્રીમતી સીમાબેન મોકહલે (અકોટા) :માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં છોટાઉદેપુર શજલ્લામાાં ર્ણવેિ સિાય યોજના િેઠળ 

શવકસતી ર્જશતના કેટલા શવદ્યાથીઓની અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૧૨,૨૪૪ 

 (૨) કેટલી રકમની ર્ણવેિ સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૨) રૂ. ૬૯,૬૪,૮૦૦/- 

--------- 
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૭૬ 
તારાપુરથી આણુંદ રસ્તાનુું મજબુતીિરણ 

* ૩૧૬૦૭ શ્રી પુનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા) :માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની  શથથશતએ તારાપુરથી 
આણાંદ રથતાને મજબુતીકરણ કરવાની કામર્ારી ક્યા તબકે્ક 
છે, 

  (૧) ઉક્ત શથથશતએ આ રથતાને પિોળો તથા 
મજબુતીકરણ કરવાની કામર્ીરી પ્રર્શતમાાં છે. 

 (૨) ઉક્ત કામર્ીરી ક્યારે, કઇ એજન્સીને, કેટલા ખિે, 
ક્યાાં સુિીમાાં પૂણગ કરવાની િરતે આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) આ કામર્ીરી તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ થી મારૂતી 
ઇન્ફ્રાકોન પ્રા.લી.ને રૂા. ૧૯૮૬ લાખના ખિે, તા. ૩૧-૩-
૨૦૨૦ સુિીમાાં પુણગ કરવાની િરતે સોંપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત કામર્ીરી સમયસર પૂણગ ન થયેલ િોય તો 
ઉક્ત શથથશતએ જવાબદારો સામે િી કાયગવાિી કરવામાાં આવી? 

  (૩) વચ્િે આવતા વૃક્ષો, શવજળીના થાાંભલા દૂર કરવામાાં 
શવલાંબને કારણે કામર્ીરી સમયસર પૂણગ થઇ િકેલ નથી. 

--------- 

૭૭ 
ભરૂચ અને નમચદા વજલ્લામાું ગામો, ગામના પરા અને પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડિા બાબત 

* ૩૧૬૪૦ શ્રી સુંજયભાઇ સોલુંિી (જાંબુસર) :માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ભરૂિ અને 
નમગદા શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો, ર્ામના પરા અને 
પેટા પરાઓને પાકા રથતાઓથી જોિવાના બાકી છે, અને 

  (૧) પરરશિષ્ટ્ મુજબ. 

પકરવશષ્ટ્ 
ભરૂચ અને નમચદા વજલ્લામાું તાલુિાિાર ગામ, પરા/પેટા 
પરાઓને પાિા રસ્તાથી જોડિાના બાિી છે તેની વિગત 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિો ગામ 
ગામના 

પરા/પેટા 
પરા 

૧ ભરૂિ ભરૂિ - - 

અાંકલેિર - - 

વાલીયા - - 

જાંબુસર - ૨ 

ઝઘિીયા - - 

વાર્રા ૧ - 

આમોદ - - 

િુલ  ૧ ૨ 

૨ નમગદા રાજપીપળા - - 

શતલકવાિા - ૧ 

નાાંદોદ ૧ - 

ર્રૂિેિર - - 

સાર્બારા - - 

દેિીયાપાિા - - 

િુલ ૧ ૧ 
 

 (૨) ઉક્ત ર્ામ, ર્ામના પરા અને પેટા પરાઓને પાકા 
રથતાઓથી ક્યાાં સુિીમાાં જોિવામાાં આવિે ? 

  (૨) માંજુર થયેલ ૨ (બે) પરાના કામો બનતી ત્વરાએ, 
બાકી રિેતા પરા/પેટા પરાનાાં કામો વથતીના આિારે તાાંશત્રક 
જરૂરીયાત અને આાંતરરક અગ્રતા અનુસાર. 

--------- 
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૭૮ 
ઘરભાડા ભથ્થાું અુંગેનુું મીનીસ્ટર ી ઓફ ફાઇનાન્સ (ભારત સરિાર)નુું મેમોરેન્ડમ   

* ૩૧૫૩૮ શ્રી કહુંમતવસુંહ પટેલ (બાપુનર્ર) : તેરમી રુ્જરાત શવદ્યાનસભાના આઠમા સત્રમાાં તા.૨૯-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ સભારૃ્િમાાં 
રજૂ થયેલ સભ્યશ્રી િૉ.તેજશ્રીબેન પટેલનો તારાાંશકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૨૫૮૦૨ (અગ્રતા-૧૩૭) ના અનુસાંિાને માનનીય નાયબ 
મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા)જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સરકારી કમગિારીઓ/અશિકારીઓના ઘરભાિા 
ભથ્થુાં ૩૦ ટકા કરવા બાબતનુાં મીનીથટર ી ઓફ ફાઈનાન્સ, ખિગ 
શવભાર્, ભારત સરકારનુાં ઓફીસ મેમોરેન્િમ તા.૩૧-૭-
૨૦૧૫ના  સરકારને મળેલ િતુાં અને તે લારુ્ કરવા માટે રાજ્ય 
સરકાર તમામ પાસાઓનો શવિાર કરી યોગ્ય સમયે શનણગય 
લેવાની િતી તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ સરકારે કોઈ  
પાસાઓનો શવિાર કરેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ક્યા પ્રકારની શવિારણા ક્યારે કરી અને 
િી કાયગવાિી કરી અને ઉક્ત મેમોરેન્િમનો ક્યારે અમલ કરવામાાં 
આવિે ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ પ્રથતુત બાબત 
શવિારણા િેઠળ છે. સદરિુ બાબત પરત્વે માંત્રીમાંિળની પેટા 
સશમશત દ્વારા શવશવિ મુદ્દાઓ પરત્વે શવિારણા કરી, સરકારને 
અિેવાલ રજૂ કરવામાાં આવિે, ત્યારબાદ સદરિુાં  મેમોરેન્િમના 
અમલ બાબતમાાં શવિારણા કરવામાાં આવિે.  

--------- 

૭૯ 
અરિલ્લી વજલ્લામાું પાલિ માતા-વપતા યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૨૦ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોિા) :માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની શથથશતએ અરવલ્લી 
શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં પાલક માતા-શપતા યોજના િેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૧૩૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને    (૨) ૧૩૫ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ. ૩૦,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

૮૦ 
િડોદરા વજલ્લાની હોવસ્પટલોમાું િોરોના મહામારી નાથિા માટે િધારાની પથારીઓ 

* ૩૧૩૮૨ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સયાજીર્ાંજ) :માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં કોરોના મિામારીને નાથવા રાજ્ય સરકારે વિોદરા 
શજલ્લામાાં ગ્રામ્ય અને િિેરી શવથતારમાાં દદીઓ માટે ખાનર્ી 
તેમજ સરકારી િોશથપટલ / સાંથથાઓમાાં વિારાની પથારીઓ 
ઉભી કરેલ છે, તે વાત સાિી છે, અને 

  (૧) િા, જી.  

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લામાાં વિારાની 
કેટલી પથારીઓ ઉભી કરવામાાં આવી? 

  (૨) ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લામાાં ૪૮ કોશવિ 
િોશથપટલોમાાં ૩૨૪૧ પથારી, ૨૫ કોશવિ િેલ્થ સેન્ટરોમાાં ૫૩૦ 
પથારી અને ૧૮ કોશવિ કેર સેન્ટરોમાાં ૪૧૧૭ પથારી આમ કુલ 
૭૮૮૮ પથારીઓની વ્યવથથા ઉભી કરવામાાં આવી.  

--------- 
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૮૧ 
િડોદરા અને ડાુંગ વજલ્લામાું બળી ગયેલ ટીસી 

* ૩૧૬૩૫ શ્રી જશપાલવસુંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર વિોદરા અને િાાંર્ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કેટલા ટીસી 
બળી ર્યેલ, 

  (૧) અને (૨)  
 વજલ્લો 

વિગતો િર્ચ િડોદરા ડાુંગ 

બળી ર્યેલ ટીસી ૨૦૧૯ ૧૨૫૧ ૧૨૫ 

૨૦૨૦ ૧૪૪૬ ૧૩૩ 

િાજીંર્ ફેઈલ ટીસી ૨૦૧૯ ૨૮ ૦ 

૨૦૨૦ ૪૧ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી ઉક્ત 
વર્ગવાર, શજલ્લાવાર કેટલા િાજીંર્ ફેઈલ ટીસી ધ્યાનમાાં 
આવેલ, અને 

 

 (૩) િાજીંર્ ફેઈલ ટીસી અન્વયે કઈ એજન્સીઓ સામે 
િા પર્લાાં લીિા? 

  (૩) આ સાથેના પત્રિ-અ મુજબની સાંબાંશિત કાંપનીઓ 
પાસેથી તેમનાાં ખિે િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી મરામત કરાવવામાાં 
આવેલ છે અને ભશવષ્યમાાં તકેદારી રાખવા સૂિના આપેલ છે.  

પત્રિ-અ 

ડાુંગ વજલ્લો 

ઉક્ત શથથશતએ, િાાંર્ શજલ્લામાાં વર્ગ ૨૦૧૯ અને વર્ગ ૨૦૨૦ દરમ્યાન બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી કોઈપણ ટીસી િાજીંર્ ફેઈલ થયેલ 

ધ્યાને આવેલ નથી, આથી આ મારિતી લારુ્ પિતી નથી. 
 

િડોદરા વજલ્લો 

અનુ. એજન્સીનુું નામ 

૧ આલ્ફા ટર ાન્થફોમગર 

૨ શિાંતામશણ લેમીનેિન 

૩ િાાંકે ટેકનો ક્રાફ્ટ 

૪ જયેિ ઇલશેક્ટરકલ 

૫ ફીક્સ પાવાર કોમ્પોનાંત 

૬ લો-લોસ ઇન્િર થટર ીઝ 

૭ નકોિા ટર ાન્થફોમગર 

૮ શનક્સન એન્જીશનયરીંર્ 

૯ એનજએે ઇલશેક્ટરકલ 

૧૦ નુકોન શથવિ શર્યર 

૧૧ પ્રશતક ટર ાન્થફોમગર 

૧૨ રાજથથાન પાવરર્ન 

૧૩ સુમેિ ટર ાન્થફોમગર 

૧૪ તોશિબા ટર ાન્સ એન્િ રિથટર ી. 

૧૫ વેથટનગ ઇલેશક્ટરકલ્સ 

૧૬ બર્ાિીયા બ્રિસગ 

૧૭ વટો પાવર શલશમટેિ 

--------- 
૮૨ 

સુરત અને નિસારી વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મુંજૂર મહેિમ 
* ૩૧૬૪૪ શ્રી આનુંદભાઈ ચૌધરી (માાંિવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ સુરત અને 
નવસારી શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર સરકારી િોશથપટલ, સામૂરિક 
આરોગ્ય કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રવાર સાંવર્ગવાર માંજુર 
મિેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ સુરત 
શજલ્લામાાં આવેલ સુરત ખાતે નવી શસશવલ સરકારી િોશથપટલની 
મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૧, સરકારી િોશથપટલની 
મિેકમની શવર્ત દિાગવતુ *પત્રક-૨, સામુરિક આરોગ્ય 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 

કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

 કેન્રોની મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૩, પ્રાથશમક 

આરોગ્ય કેન્રોની મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૪ તેમજ 
નવસારી શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી િોશથપટલની મિેકમની 
શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૫, સામુરિક આરોગ્ય કેન્રોની 
મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૬ તથા પ્રાથશમક આરોગ્ય 
કેન્રોની મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૭ સામેલ છે.  

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) શનમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 
વયશનવૃશિના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િોક્ટરોની ખાલી 
જગ્યા લાયકાત િરાવતા િોક્ટર ઉપલબ્િ થયેથી તુતગજ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે 
અને જરૂરીયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઈને ભરવામાાં આવે 

છે.  
(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 

--------- 

૮૩ 
મહેસાણા વજલ્લામાું પાલિ માતા-વપતા યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૨૬ શ્રી અજમલજી ઠાિોર (ખેરાલુાં) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ મિેસાણા 
શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં પાલક માતા-શપતા યોજના િેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૮૬. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૮૨. 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી  ?   (૩) રૂ.૧૨,૧૫,૦૦૦/- 

--------- 

૮૪ 
રાજિોટ વજલ્લામાું ડૉ. સવિતાબેન આુંબેડિર આુંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજનાની મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૬૯૭ શ્રી િાુંવતભાઈ બલર (સુરત ઉિર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં રાજકોટ શજલ્લામાાં િો.સશવતાબેન આાંબેિકર 
આાંતરજ્ઞાશતય લગ્ન સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૫. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૨૪. 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૨૪,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

૮૫ 
તાપી અને િલસડા વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૩૧૬૪૭ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ તાપી અને 
વલસાિ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર સરકારી િોશથપટલ, સામૂરિક 
આરોગ્ય કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રવાર સાંવર્ગવાર માંજુર 
મિેકમ કેટલુાં છે, 

 

 (૧)  અને  (૨)   *પત્રક-૧, ૨ અને ૩ મુજબ.  

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 
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 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 

આવિે? 

  (૩) શનમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 

વયશનવૃશિના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િોક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાએ લાયકાત િરાવતા િોક્ટરો ઉપલબ્િ થયેથી તુરાંત જ  
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર મિેકમ પ્રમાણે 
જરૂરીયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઈને ભરવામાાં આવે છે.  

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૮૬ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું શાળા આરોગ્ય તપાસણી િાયચક્રમ 

* ૩૧૩૮૮ શ્રી રાિેશભાઈ શાહ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ શજલ્લામાાં િાળા આરોગ્ય તપાસણી 
કાયગક્રમ અાંતર્ગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં કેટલા બાળકોની આરોગ્ય તપાસ કરવામાાં આવેલ છે,  

  (૧)  

ક્રમ િર્ચ તપાસેલ બાળિો 

૧ ૨૦૧૯ ૪,૦૧,૭૮૪ 

૨ ૨૦૨૦ ૩,૯૯,૪૦૨ 

 િુલ ૮,૦૧,૧૮૬  
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ િદય, શકિની અને કેન્સર જવેા 
ર્ાંભીર રોર્ોના કેટલા બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવી, 
અને  

  (૨)  

ક્રમ િર્ચ હદય કિડની િેન્સર 

૧ ૨૦૧૯ ૧૯૯ ૬૧ ૪૫ 

૨ ૨૦૨૦ ૧૪૫ ૫૪ ૩૭ 

િુલ ૩૪૪ ૧૧૫ ૮૨   
 (૩) િદય, શકિની અને કેન્સર જવેા ર્ાંભીર રોર્ 
િરાવતા બાળકોની સારવાર માટે સરકાર દ્વારા િી વ્યવથથા 
કરવામાાં આવી ?  

  (૩) િદય, શકિની અને કેન્સર જવેા ર્ાંભીર રોર્ો િરાવતા 
બાળકોની શવના મુલ્યે સારવાર માટે સરકાર દ્વારા નીિે પ્રમાણે 
વ્યવથથા કરવામાાં આવી છે. 

 િદયની શબમારીવાળા બાળકોને યુ.એન.મિેતા 
ઈન્થટીટ્યુટ ઓફ કાિીયોલોજી અને રીસિગ સેન્ટર, 
અમદાવાદ. 

 શકિનીની શબમારીવાળા બાળકોને ઈન્થટીટયુટ ઓફ 
શકિની િીસીસ અને રીસિગ સેન્ટર, અમદાવાદ. 

 કેન્સરની શબમારીવાળા બાળકોને એમ.પી.િાિ 
કેન્સર િોથપીટલ, અમદાવાદ ખાતે શવના મુલ્યે 
સારવાર આપવામાાં આવે છે.  

--------- 

૮૭ 
ગાુંધીનગર વજલ્લાના ઉદ્યોગો પાસે જી.એસ.ટી. ની બાિી રિમની િસુલાત 

* ૩૧૯૭૪ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ર્ાાંિીનર્ર શજલ્લાના ક્યા ક્યા ઉદ્યોર્ો પાસે જી.એસ.ટી. ની 
કેટલી રકમ વસુલાત કરવાની બાકી છે, અને 

  (૧) કોઈ નરિાં . 

 (૨) ઉક્ત વસુલાત કરવા સરકારે િા પર્લાાં ભયાગ ?   (૨) ઉપરની શવર્તે પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
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૮૮ 
અરિલ્લી વજલ્લામાું પાલિ માતા-વપતા યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૨૧ શ્રી જગદીશભાઈ પટેલ (અમરાઇવાિી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ અરવલ્લી 

શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં પાલક માતા-શપતા યોજના િેઠળ 

કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૩૫. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૧૩૫. 

 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી  ?   (૩) રૂ.૩૦,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

૮૯ 
ઘરભાડા ભથ્થાું અુંગેનુું મીનીસ્ટર ી ઓફ ફાઈનાન્સ (ભારત સરિાર) નુું મેમોરેન્ડમ 

* ૩૧૬૦૪ શ્રી વનરું જન પટેલ (પેટલાદ) : તેરમી રુ્જરાત શવદ્યાનસભાના આઠમા સત્રમાાં તા.૨૯-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ સભારૃ્િમાાં રજૂ 

થયેલ સભ્યશ્રી િૉ.તેજશ્રીબેન પટેલના તારાાંશકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૨૫૮૦૨ (અગ્રતા-૧૩૭) ના અનુસાંિાને માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી 

(નાણા)જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સરકારી કમગિારીઓ-અશિકારીઓના ઘરભાિા 

ભથ્થુાં ૩૦ ટકા ભરવા બાબતનુાં મીનીથટર ી ઓફ ફાઈનાન્સ, ખિગ 

શવભાર્, ભારત સરકારનુાં ઓફીસ મેમોરેન્િમ તા.૩૧-૭-

૨૦૧૫ના  સરકારને મળેલ િતુાં અને તે લારુ્ કરવા માટે રાજ્ય 

સરકાર તમામ પાસાઓને શવિાર કરી યોગ્ય સમયે શનણગય 

લેવાની િતી તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ સરકારે 

કોઈ  પાસાઓનો શવિાર કરેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ક્યા પ્રકારની શવિારણા ક્યારે કરી અને 

િી કાયગવાિી કરી અને ઉક્ત મેમોરેન્િમનો ક્યારે અમલ કરવામાાં 

આવિે ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ પ્રથતુત બાબત 

શવિારણા િેઠળ છે. સદરિુાં  બાબત પરત્વે માંત્રીમાંિળની પેટા 

સશમશત દ્વારા શવશવિ મુદ્દાઓ પરત્વે શવિારણા કરી, સરકારને 

અિેવાલ રજૂ કરવામાાં આવિે. ત્યારબાદ સદરિુાં  મેમોરેન્િમના 

અમલ બાબતમાાં શવિારણા કરવામાાં આવિે.  

--------- 

૯૦ 
મોરબી વજલ્લામાું સત્યિાદી રાર્જ હકરશચુંર મરણોતર સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૦૭ શ્રી વિજશે મેરર્જ (મોરબી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં મોરબી શજલ્લામાાં સત્યવાદી રાર્જ િરરિિાંર મરણોતર 

સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૨૦. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૧૨૦. 

 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી ?   (૩) રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 



42 

૯૧ 
ખાનગી િીજ િુંપનીઓ સાથે િીજ ખરીદીના િરારો 

* ૩૧૫૭૭ શ્રી બાબુભાઈ િાર્જ (માાંર્રોળ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્ય સરકાર 

દ્વારા ખાનર્ી વીજ કાંપનીઓ પાસેથી વીજળી ખરીદીના કરારો 

થયેલ છે તે િકીકત સાિી છે, 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં રાજ્ય 

સરકારે કરાર મુજબ કઇ ખાનર્ી કાંપની પાસેથી િા ભાવે કેટલી 

વીજળી ખરીદી, અને 

  (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં રાજ્ય સરકારે કરાર 

મુજબ ખાનર્ી કાંપની પાસેથી ખરીદવામાાં આવેલ વીજળી અને 

તેના સરેરાિ ભાવની શવર્ત નીિે મુજબ છે; 

િુંપનીનુું નામ 
િર્ચ ૨૦૧૯ 

િર્ચ ૨૦૨૦ 

(પ્રોવિઝનલ) 

મી.યુ. રૂ/યુવનટ મી.યુ. રૂ/યુવનટ 

અદાણી પાવર મુન્રા લી. ૧૩૦૫૩ ૩.૯૨ ૬૯૯૬ ૩.૪૦ 

એથસાર પાવર ર્ુજરાત લી ૨૮૦૭ ૩.૧૬ ૪૫૩૦ ૩.૪૪ 

એ.સી.બી. ઇંરિયા લી. ૧૧૬૫ ૨.૨૦ ૧૧૬૯ ૧.૯૧ 

કોથટલ ર્ુજરાત પાવર લી. ૧૨૨૧૮ ૨.૮૯ ૧૧૯૨૯ ૨.૮૬ 
 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ વીજળી ખરીદી ન િોય અને કરાર 

મુજબ કોઇ વીજ કાંપનીને રકમ િુકવેલ િોય તો કઇ કાંપનીને 

કેટલી રકમ િૂકવેલ છે? 

  (૩) ઉક્ત શથથશતએ વીજળી ખરીદ્યા વર્ર કોઇ વીજ કાંપનીને 

કોઇ રકમ િુકવેલ નથી. 

--------- 
૯૨ 

ભરૂચ વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૩૪ શ્રી અરૂણવસુંહ રણા (વાર્રા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

ભરૂિ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 

કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 

છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

ભરૂિ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 

કુલ ૪૮૦૩ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 

થયેલ છે. 

જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૩૯૧૨ 

૨૦૨૦ ૮૯૧ 

િુલ ૪૮૦૩ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 

કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 

ક્ષમતા ૧૮૨૨૩ કી.વો. છે. 

જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૧૪૭૧૨ 

૨૦૨૦ ૩૫૧૧ 

િુલ ૧૮૨૨૩  
--------- 
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૯૩ 
તાપી વજલ્લામાું પાલિ માતા-વપતા યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૬૯૦ શ્રીમતી સુંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે 
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ તાપી શજલ્લામાાં 
છેલ્લા એક વર્ગમાાં પાલક માતા-શપતા યોજના િેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૬૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૬૮ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી ?   (૩) રૂ. ૧૨,૨૭,૦૦૦/- 

--------- 

૯૪ 
ડભોઈ તાલુિાની અુંગુઠણ માઈનોર દ્વારા વસુંચાઈનુું પાણી 

* ૩૧૩૭૩ શ્રી શૈલેર્ભાઈ મહેતા (િભોઈ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નમગદા યોજના અાંતર્ગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની 
શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વિોદરા શજલ્લાના િભોઈ તાલુકાની 
પોર િાખામાાંથી નીકળતી અાંરુ્ઠણ માઈનોર દ્વારા કેટલા 
શવથતારમાાં શસાંિાઈનુાં પાણી આપવામાાં આવ્યુાં, 

  (૧) નમગદા યોજના અાંતર્ગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની 
શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વિોદરા શજલ્લાના િભોઈ તાલુકાની 
પોર િાખામાાંથી નીકળતી અાંરુ્ઠણ માઈનોર દ્વારા વર્ગ ૨૦૧૯ 
માાં  ૧૦૬૭ એકર અને વર્ગ ૨૦૨૦માાં ૯૧૬ એકર  શવથતારને 

શસાંિાઈ માટે પાણી પુરૂાં પાિવામાાં આવેલ છે.  
 (૨) તેની યુજીપીએલ સબમાઈનોરની કામર્ીરી ક્યા 
તબકે્ક છે, અને 

  (૨) અાંરુ્ઠણ માઈનોરમાાંથી નીકળતી કુલ ૧૧ સબ 
માઈનોરમાાંથી ૮ સબમાઈનોરની કામર્ીરી પૂણગ થયેલ છે અને 
૩ સબમાઈનોરની કામર્ીરી પ્રર્શતમાાં છે.  

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ તેમાાં કેટલો ખિગ કરવામાાં આવેલ 
છે?  

  (૩) ઉક્ત શથથશતએ તેમાાં રૂ.૭૭.૯૩ લાખનો ખિગ 
કરવામાાં આવેલ છે.  

--------- 

૯૫ 
રાજ્યમાું સ્િચ્છ, હકરયાળા અને પ્રદુર્ણ મુક્ત એિી સૂયચ ઉર્જચની યોજનાની ર્જહેરાત 

* ૩૧૮૫૪ શ્રી હર્ચ સુંઘિી (મજુરા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થવચ્છ, િરરયાળી અને પ્રદુર્ણ મુક્ત એવી સૂયગ ઉર્જગના 
ઉત્પાદનમાાં નાના રોકાણકારો ભાર્ લઈ િકે તે માટે રાજ્ય 
સરકાર દ્વારા કોઈ યોજના ર્જિેર કરેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) િા, તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં થવચ્છ, િરરયાળી અને પ્રદુર્ણ મુક્ત એવી સૂયગ ઉર્જગના 
ઉત્પાદનમાાં નાના રોકાણકારો ભાર્ લઈ િકે તે માટે રાજ્ય 
સરકાર દ્વારા થમોલ થકેલ િીથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકેટ્સ-
૨૦૧૯ યોજના ર્જિેર કરેલ છે.  

 (૨) જો િા, તો તેની શવર્તો િુાં છે ?   (૨) ઉપરોકત જણાવેલ થમોલ થકેલ િીથટર ીબ્યુટેિ સોલાર 
પ્રોજકેટ્સ-૨૦૧૯ યોજનાની મુખ્ય શવર્તો નીિે મુજબ છે.  

 રુ્જરાત સરકાર દ્વારા જી.આર. તા.૦૬-૦૩-

૨૦૧૯ના રોજ રાજ્યમાાં થમોલ થકેલ રિશથટરબ્યુટેિ 
સોલર પ્રોજકેટ્સના શવકાસ માટેની નીશત અાંરે્ની 
સૂિના ર્જિેર કરવામાાં આવી છે, જનુેાં લક્ષ્ય થમોલ 
થકેલ સોલર પ્રોજકેટ્સના શવકાસ માટે ૦.૫ મેર્ાવોટ 
થી ૪ મેર્ાવોટ ક્ષમતા સુિીના પ્રોજકેટ્સ થથાપવા 
માટે છે.  
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 આ નીશતનો ઉદે્દમય એ છે કે સોલર પ્રોજકટ્સનો 

ઝિપી શવકાસ થાય અને નાના રોકાણકારોને સોલર 
પાવરમાાં શવકાસ કરવા માટે પ્રોત્સાિન મળે જથેી 
તેમનો સામાશજક-આશથગક શવકાસ થાય. 

 આ નીશતમાાં, કોઈપણ વ્યશકત, કાં પની અથવા બોિી 
કોપોરેટ અથવા વ્યશકતઓનુાં સાંર્ઠન, વ્યશકતઓ/ 
ખેિુતોની સિકારી માંિળી અથવા આટીફીસીયલ 

જ્યુરીિીકલ પસગન શબન-કૃશર્ જમીન પર નાના પાયે 

સોલર પ્રોજકેટ્સ થથાપી િકે છે.  

 ઉપરોકત યોજના િેઠળ લારુ્ ટેરરફ, અર્ાઉ ૬ 
મરિનાના સમયર્ાળામાાં જીયુવીએનએલ દ્વારા 
થપિાગત્મક શબરિાંર્ પ્રરક્રયામાાં મળેલ ટેરરફ 
(એશપ્રલથી સપ્ટેમ્બર અથવા ઓકટોબરથી માિગ) 
ઉપરાાંત ૨૦ પૈસા યુશનટ રિેિે. આમ, ૩૧-૦૩-
૨૦૨૧ સુિી પી.પી.એ. પર િથતાક્ષર કરવા માટે 
લારુ્ ટેરરફ રૂ.૨.૮૩/ યુશનટ (રૂ.૨.૬૩/ યુશનટ 
અર્ાઉ ૬ મરિનાના સમયર્ાળામાાં િોિાયેલ +૨૦ 
પૈસા/ યુશનટનો ઉમેરો) રિેિે.  

 ઉપરોકત યોજના િેઠળ, જીયુવીએનએલ દ્વારા 
તા.૦૩-૧૦-૨૦૨૦ની ર્જિેર નોટીસથી થમોલ 
થકેલ રિશથટરબ્યુટેિ સોલર પ્રોજકેટ્સ થથાપવા માટે 

શવજ શવતરણ કાંપની દ્વારા અરજીઓ માંર્ાવવામાાં 
આવેલ િતી. જનેી અાંશતમ સમયમયાગદા ૧૫-૦૧-
૨૦૨૧ એ પૂણગ થયેલ છે.  

 િાલમાાં ૧૫-૦૧-૨૦૨૧ સુિીમાાં કુલ ૧૨૪૦૪ 
અરજીઓ મળી છે જનેી ક્ષમતા ૭૯૫૯ મેર્ાવોટની 
છે, જમેાાં સબથટેિનોમાાં ઉપલબ્િ ક્ષમતાના આિારે 
જટેકો દ્વારા ર્જરી કરવામાાં આવતી ટેકનીકલ 
ફીસીબીલીટીના અિેવાલ મુજબની અરજીઓ માટે 
પી.પી.એ. પર િથતાક્ષર કરવામાાં આવિે. 

--------- 

૯૬ 
ખેડા અને મકહસાગર વજલ્લામાું તત્િાલ િીજ જોડાણ 

* ૩૧૬૧૦ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ખેિા અને 
મરિસાર્ર શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને  
કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે,  

  (૧) અને (૨)   

વજલ્લો 

પડતર અરજીઓની 
સુંખ્યા 

એિ િર્ચ િરતાું િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સુંખ્યા 

િૃવર્ 

વિર્યિ 

તત્િાલ 

િીજ 

િૃવર્ 

વિર્યિ 

તત્િાલ 

િીજ 

ખેિા ૧૬૫૮ ૩ ૧૨૩ ૦ 

મરિસાર્ર ૨૫૫૮ ૦ ૨૪૨ ૦ 
 

 (૨) તે પૈકી એક વર્ગમાાં કરતાાં વિુ સમયથી કેટલી 
અરજીઓ શજલ્લાવાર પિતર છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા વીજ કનેકિન ક્યાાં 
સુિીમાાં આપવામાાં આવિે ? 

  (૩) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણઃ- ખેતી શવર્યક વીજ 
જોિાણ આપવુાં એ સતત િાલતી પ્રરક્રયા છે. પ્રશતવર્ગ 
માળખાર્ત સુશવિા, વીજ શવતરણ વ્યવથથા અને  વીજ તાંત્ર પર  
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પિનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને 

લઈને વીજ જોિાણો આપવાનુાં આયોજન કરવામાાં આવતુાં િોય 
છે. આમ ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણો આપવામાાં વીજ પ્રિવન 
અને વીજ શવતરણ એ તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ 
મિત્વનુાં િોઈ તમામ બાબતો ધ્યાને લઈ તબક્કાવાર શનકાલ 
કરવામાાં આવિે. 

તત્કાલ વીજ જોિાણઃ- ખેિા શજલ્લામાાં બાકી રિેલ ૦૩ અરજીઓ 
પૈકી ૦૧ અરજીના અાંદાજપત્ર ભરપાઈ થયેલ િોવાથી કામ પૂણગ 
કરેલ છે. ૨ નોંિાયેલ પિતર અરજી અરજદાર દ્વારા સુક્ષ્મ શપયત 
પધ્િશત થવીકારવા સાંબાંશિત ફોર પાટી એગ્રીમેન્ટ થયા બાદ વીજ 
શવતરણ કાંપની દ્વારા અપાનાર અાંદાજપત્રના નાણા ભરપાઈ 

થયેથી વીજ જોિાણ આપવામાાં આવિે. 
--------- 

૯૭ 
પાટણ વજલ્લામાું િુુંિરબાઈનુું મામેરૂ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૦૦ શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ (મશણનર્ર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં પાટણ શજલ્લામાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના િેઠળ 

અનુસૂશિત ર્જશતની કેટલી કન્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૭૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૭૧ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૭,૧૦,૦૦૦/- 

--------- 

૯૮ 
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાું બાળ મૃત્યુના બનાિો 

* ૩૧૫૫૩ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (િોટીલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં વર્ગવાર સુરેન્રનર્ર અને બોટાદ શજલ્લામાાં બાળ મૃત્યુના 
કેટલા બનાવો નોંિાયા, 
 
 
 
 
 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 

સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

૧ સુરેન્રનર્ર ૫૧૪ ૪૮૨ 

૨ બોટાદ ૧૭૯ ૧૭૨ 

િુલ સરિાળો ૬૯૩ ૬૫૪  
 

 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર, શજલ્લાવાર મૃત્યુ પામેલ બાળકો 
પૈકી રાજ્યના અને રાજ્ય બિારના કેટલા બાળકો છે, અને 
 

 
 
 
 
 

  (૨)  

ક્રમ વિગત 
સુરેન્રનગર બોટાદ 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ રાજ્યના ૫૦૮ ૪૭૯ ૧૭૨ ૧૬૩ 

૨ રાજ્ય બિારના ૬ ૩ ૭ ૯ 

િુલ ૫૧૪ ૪૮૨ ૧૭૯ ૧૭૨   
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 (૩) બાળ મૃત્યુ અટકાવવા સરકારે િા પર્લાાં લીિા?   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળ મરણ ઘટાિવા માટે 

સાંથથાકીય અને સામુદાશયક થતરે વ્યવશથથત માળખુ ઉભુ કરેલ 
છે. નવર્જત શિિુ મૃત્યુ દર ઘટાિવા માટે સાંથથાકીય થતરે ન્યુ 
બોનગ કેર સેવાઓ સુશનશિત કરવા રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ 
કોલેજ સાંલગ્ન િોશથપટલ, િીથટર ીક્ટ િોશથપટલ અને સબ 
િીથટર ીકટ િોશથપટલ ખાતે ૪૭ ઘશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ સારવાર 
એકમ કાયગરત છે. જમેાાં નવર્જત શિિુની જટીલ બીમારીઓની 
સારવાર આપવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં ઘશનષ્ટ્ 
નવર્જત શિિુ સારવાર એકમ દ્વારા ૫૫૭૩૫ તથા િાલુ વર્ગ 
૨૦૨૦-૨૧ માાં (૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૩૬૬૫૬ 
બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. સામુરિક આરોગ્ય 

કેન્રો ખાતે ૧૫૭ નવર્જત શિિુ સારવાર કેન્રો કાયગરત છે. જમેાાં 
વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૯૩૪૫ તથા િાલુ વર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ માાં 
(૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૨૦૯૩૩ નવર્જત શિિુઓન ે
સારવાર આપવામાાં આવેલ છે.  

 સમગ્ર રાજ્યમાાં બાલ સખા યોજના- ૧, ૨, અને ૩ અમલમાાં 
મુકેલ છે. જમેાાં ઓછા વજને જન્મેલ અને વિેલા જન્મેલા 
બાળકોને અશત આિુશનક લેવલ-૩ની ખાનર્ી સાંથથાના 
એન.આઈ.સી.યુ.માાં દાખલ કરી શવના મુલ્યે સારવાર આપવામાાં 
આવે છે. જમેાાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ બાલ સખા 
યોજના-૧,૨ િેઠળ ૧૫૨૧ બાળકોને તથા બાલસખા-૩ િેઠળ 

૨૩૪૫૬ આમ કુલઃ ૨૪૯૭૭ બાળકોને શવના મુલ્યે ખાનર્ી 
સાંથથામાાં સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૯૯ 
ઘરભાડા ભથ્થાું અુંગેનુું મીનીસ્ટર ી ઓફ ફાઈનાન્સ (ભારત સરિાર) નુું મેમોરેન્ડમ 

* ૩૧૫૩૨ શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા) : તેરમી રુ્જરાત શવદ્યાનસભાના આઠમા સત્રમાાં તા.૨૯-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ સભારૃ્િમાાં 

રજૂ થયેલ સભ્યશ્રી િૉ.તેજશ્રીબેન પટેલનો તારાાંશકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૨૫૮૦૨ (અગ્રતા-૧૩૭) ના અનુસાંિાને માનનીય નાયબ 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા)જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સરકારી કમગિારીઓ/અશિકારીઓના ઘરભાિા 

ભથ્થુાં ૩૦ ટકા કરવા બાબતનુાં મીનીથટર ી ઓફ ફાઈનાન્સ, ખિગ 

શવભાર્, ભારત સરકારનુાં ઓફીસ મેમોરેન્િમ તા.૩૧-૭-

૨૦૧૫ના  સરકારને મળેલ િતુાં અને તે લારુ્ કરવા માટે રાજ્ય 

સરકાર તમામ પાસાઓને શવિાર કરી યોગ્ય સમયે શનણગય 

લેવાની િતી તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ સરકારે 

કોઈ  પાસાઓનો શવિાર કરેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ક્યા પ્રકારની શવિારણા ક્યારે કરી અને 

િી કાયગવાિી કરી અને ઉક્ત મેમોરેન્િમનો ક્યારે અમલ કરવામાાં 

આવિે ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ પ્રથતુત બાબત 

શવિારણા િેઠળ છે. સદરિુાં  બાબત પરત્વે માંત્રીમાંિળની પેટા 

સશમશત દ્વારા શવશવિ મુદ્દાઓ પરત્વે શવિારણા કરી, સરકારને 

અિેવાલ રજૂ કરવામાાં આવિે, ત્યારબાદ સદરિુાં  મેમોરેન્િમના 

અમલ બાબતમાાં શવિારણા કરવામાાં આવિે.  

--------- 
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૧૦૦ 
િરજણ તાલુિાની દેથાણ ડાયરેિટ માઈનોર દ્વારા વસુંચાઈનુું પાણી 

* ૩૧૩૭૪ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નમગદા યોજના અાંતર્ગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની 
શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વિોદરા શજલ્લાના કરજણ તાલુકાની 
દેથાણ શવિાખામાાંથી નીકળતી દેથાણ િાયરેકટ માઈનોર દ્વારા 
કેટલા શવથતારમાાં શસાંિાઈનુાં પાણી આપવામાાં આવ્યુાં,  

  (૧) નમગદા યોજના અાંતર્ગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની 
શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વિોદરા શજલ્લાની કરજણ તાલુકાની 
દેથાણ શવિાખામાાંથી નીકળતી દેથાણ િાયરેકટ માઈનોર દ્વારા 
વર્ગ ૨૦૧૯માાં ૬૪૫ એકર અને વર્ગ ૨૦૨૦માાં ૫૫૧ િેકટર 
શવથતારને શસાંિાઈ માટે પાણી પુરૂાં પાિવામાાં આવેલ છે.  

 (૨) તેની યુજીપીએલ સબમાઈનોરની કામર્ીરી ક્યા 
તબકે્ક છે, અને 

  (૨) દેથાણ િાયરેકટ માઈનોરમાાંથી નીકળતી તમામ 
યુજીપીએલ સબમાઈનોરની કામર્ીરી પૂણગ કરવામાાં આવેલ છે.  

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ તેમાાં કેટલો ખિગ કરવામાાં આવેલ 
છે?  

  (૩) ઉક્ત શથથશતએ તેમાાં રૂ.૯૩.૭૦ લાખનો ખિગ 
કરવામાાં આવેલ છે.   

--------- 

૧૦૧ 
િીરપુર-ઇટાિડીથી વચઠોડાનો રસ્તો પહોળો િરિા બાબત 

* ૩૧૫૨૦ શ્રી અવશ્વનભાઇ િોટિાલ (ખેિબ્રહ્મા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ને શથથશતએ સાબરકાાંઠા 
શજલ્લાના શવજયનર્ર તાલુકાના શવરપુર-ઇટાવિી થી શિઠોિા 
સુિીના રથતાને પિોળો કરવાનુાં તેમજ મજબુતીકરણનુાં કોઇ 
આયોજન છે કે કેમ, 

  (૧), (૨) અને (૩) િાલ કોઇ આયોજન ન િોઇ પ્રશ્ન 
ઉપશથથત થતો નથી.  

 (૨) જો િા, તો કેટલી રકમની માંજૂરી આપેલ છે, અને   
 (૩) ઉક્ત શથથશતએ સદર કામર્ીરી કયા તબકે્ક છે?   

--------- 
૧૦૨ 

મહેસાણા વજલ્લામાું પાલિ માતા-વપતા યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ  
* ૩૧૪૨૫ શ્રી િરશનભાઇ સોલુંિી (કિી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ મિેસાણા 
શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં પાલક માતા-શપતા યોજના િેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૮૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૮૨ 
 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૧૨,૧૫,૦૦૦/- 

--------- 

૧૦૩ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું િોરોના મહામારી નાથિા માટે ધન્િુંતરી રથનો ઉપયોગ 

* ૩૧૩૮૫ શ્રી અરવિુંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં કોરોના મિામારીને નાથવા રાજ્ય સરકારે અમદાવાદ 
શજલ્લામાાં ગ્રામ્ય અને િિેરી શવથતારમાાં િન્વાંતરી રથનો ઉપયોર્ 
કરેલ છે તે વાત સાિી છે.   

  (૧) િા, જી. 
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 (૨) જો, િા તો તેમાાં કેટલા િન્વાંતરી રથની સેવાઓ 

લેવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૧૭૩ 

 (૩) આ િન્વાંતરી રથ દ્વારા કેટલા વ્યશક્તઓને લાભ 
આપવામાાં આવ્યો? 

  (૩) ૨૭,૬૯,૮૫૮ વ્યશક્તઓને લાભ આપવામાાં 
આવ્યા. 

--------- 

૧૦૪ 
દાહોદ વજલ્લામાું િરાર આધાકરત િમચચારીઓની ભરતી 

* ૩૧૬૨૭ શ્રીમતી ચુંરીિાબેન બારીયા (ર્રબાિા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ દાિોદ શજલ્લામાાં 
આરોગ્ય શવભાર્ િથતકની કિેરીઓમાાં ફરજ બર્જવતા કરાર 
આિારરત કમગિારીઓની ભરતી કઇ એજન્સી મારફત કરવામાાં 
આવે છે, અને 

  (૧) (૧) મેસસગ એમ. જ.ે સોલાંકી 
  (૨) મેસસગ િી.જી.નાકરાણી અને 
  (૩) બલરામ મેનપાવર, દાિોદ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં વર્ગવાર તે માટે કઇ 
એજન્સીને કેટલી રકમની િૂકવણી કરવામાાં આવી ? 

  (૨) * પત્રક સામેલ છે. 

પત્રિ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની વસ્થવતએ દાહોદ વજલ્લામાું આરોગ્ય વિભાગ હસ્તિની િચેરીઓમાું ફરજ બર્જિતા  
િરાર આધાકરત િમચચારીઓની ભરતી માટે છેલ્લા બે િર્ચમાું િર્ચિાર િઇ એજન્સીને િેટલી રિમની 

ચૂિિણી િરિામાું આિી તેની વિગત દશાચિતુ પત્રિ 

ક્ર.નું. એજન્સીનુું નામ 
તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
(રિમ રૂા.) 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

(રિમ રૂા.) 

૧ મેસસગ એમ. જ.ે સોલાંકી ૧૬,૬૦,૬૩૭/- ૨૦,૮૮,૬૪૧/- 

૨ મેસસગ િી.જી.નાકરાણી ૧,૨૨,૮૭,૨૦૨/- ૭૭,૩૬,૪૮૨/- 

૩ મેસસગ બલરામ મેનપાવર, દાિોદ ૨૮,૬૧,૯૧૨/- ૯,૦૬,૯૫૭/- 

િુલ ૧,૬૮,૦૯,૭૫૧/- ૧,૦૭,૩૨,૦૮૦/- 

--------- 

૧૦૫ 
ગાુંધીનગર પાટનગર યોજના હસ્તિની જમીન પર દબાણ બાબત 

* ૩૧૫૦૬ શ્રી નથાભાઇ પટેલ (િાનેરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (પાટનર્ર યોજના) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ર્ાાંિીનર્રમાાં 
પાટનર્ર યોજના િથતકની ખુલ્લી જમીન તથા સરકારી 
વસાિતોમાાં ઝુાંપિા ઉભા કરી જમીનો પર દબાણ કરેલ છે તે 
િકીકત સાિી છે,  

  (૧) અને (૨) ઉક્ત શથથશતે અલર્-અલર્ જગ્યાએ 
લારી ર્લ્લા તથા કામ િલાઉ કાિા ઝૂાંપિાઓનુાં દબાણ કરવામાાં 
આવેલ છે. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ શબનકાયદેસર દબાણ 
કુલ કેટલી જમીન પર થયેલ છે, 

 

 (૩) ઉક્ત દબાણો તાત્કાશલક દૂર કરવા સરકારે ઉક્ત 
શથથશતએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં િી કાયગવાિી કરી, અને 

  (૩) અને  (૪) વખતો વખત સાંયુક્ત દબાણ િટાવો ઝુાંબેિ 
િાથ િરી દબાણો દુર કરવામાાં આવે છે. 
   (૪) આવા શબનકાયદેસર દબાણો ફરી ઉભા ના થાય તે 

માટે સરકારે િા પર્લાાં લીિા છે? 
 

--------- 
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૧૦૬ 
બનાસિાુંઠા વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્રોમાું આઉટસોવસિંગ અને િરાર આધાકરત સ્ટાફની ભરતી 

* ૩૨૩૦૫ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની શથથતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં જનરલ િોશથપટલ, સામુરિક આરોગ્ય 
કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રોમાાં િૉક્ટરોની તથા 
પેરામેિીકલ થટાફની કઇ કઇ જગ્યાઓ આઉટસોશસિંર્ અને 
કરાર આિારરત ભરવામાાં આવી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ બનાસકાાંઠા 
શજલ્લામાાં જનરલ િોશથપટલ, સામુરિક આરોગ્ય કેન્ર અને 
પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રોમાાં િૉક્ટરોની તથા પેરામેિીકલ 
થટાફની નીિે મુજબની જગ્યાઓ જ્યાાં શનયશમત થટાફ ઉપલબ્િ 
ન થયેલ િોય ત્યાાં પ્રર્જજનોને આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ 
અશવરતપણે મળતી રિે તે િેતુસર નીિે મુજબની જગ્યાઓને 
કરાર આિારરત/ આઉટસોશસિંર્થી ભરવામાાં આવેલ છે. 

ડૉક્ટર  
૧. ર્ાયનેકોલોજીથટ 
૨. પીી઼િીયાટર ીિીયન 
૩. ફીઝીિીયન 
૪. મનોશિશકત્સક 
૫. ઓથોપેિીક 
૬. જનરલ સજગન 
૮. તબીબ અશિકારી વર્ગ-૨ 
૭. િેન્ટલ સજગન 

પેરામેડીિલ સ્ટાફ 
૧. ફીઝીયોથેરાપીથટ 
૨. લેબોરેટરી ટેક્નીિીયન 
૩. જુ.ફામાગશસથટ 
૪. થટાફનસગ 
૫. એક્સરે ટેક્નીિીયન 
૬. એક્સરે આસીથટન્ટ 
૭. ફીમેલ િેલ્થ વકગર 
૮. મલ્ટી પપગઝ િેલ્થ વકગર  

 (૨) ઉક્ત જગ્યાઓ શનયશમત અને કાયમી િોરણે ન 

ભરવાના િા કારણો છે, અને 

  (૨) અને (૩) શનમણાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 

કરારનો અાંત લાવવાના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િૉક્ટરની 
ખાલી જગ્યા લાયકાત િરાવતા િૉક્ટર ઉપલબ્િ થયેથી તૂતગ જ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે 
અને જરૂરીયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઇને ભરવામાાં આવે છે.  

 (૩) ઉક્ત તમામ જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં શનયશમત અને 
કાયમી િોરણે ભરવામાાં આવનાર છે? 

 

--------- 

૧૦૭ 
તાપી વજલ્લામાું પાલિ માતા-વપતા યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ  

* ૩૧૬૮૯ શ્રી ભરતભાઇ પટેલ (વલસાિ ી઼) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ તાપી શજલ્લામાાં 
છેલ્લા એક વર્ગમાાં પાલક માતા-શપતા યોજના િેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૬૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૬૮ 
 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૧૨,૨૭,૦૦૦/- 

--------- 
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૧૦૮ 
ભાિનગર વજલ્લાનાું ધોળા જુંિશન ખાતે રેલ્િે ઓિરિીજ બનાિિા બાબત 

* ૩૧૫૮૯ શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્પમર (લાઠી) : િૌદમી રુ્જરાત શવિાનસભાના પાાંિમાાં સત્રમાાં તા.૧૦-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ સભારૃ્િમાાં 

રજૂ થયેલ સભ્યશ્રી કનુભાઇ બારૈયાના તારાાંશકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૨૦૧૬૬ (અગ્રતા-૨૮)ના અનુસાંિાને માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી 

(માર્ગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભાવનર્ર શજલ્લાના િોળા જાંકિન પાસે િોળા-

રાંિોળા રોિ પર માંજૂર થયેલ રેલ્વે ઓવરશબ્રજની કામર્ીરી થથળ 

ફેરફાર કરી િોળા બાયપાસ પર રેલ્વે ઓવરશબ્રજ બનાવવાની 

માંજૂરીની કાયગવાિી પ્રર્શત િેઠળ િતી તે કાયગવાિી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ કયા તબકે્ક છે, 

  (૧) નકિા અાંદાજ તબકે્ક. 

 (૨) ઉક્ત શબ્રજના થથળ ફેરફાર કરવાના કારણો િા છે, 

અને 

  (૨) તાાંશત્રક કારણોસર. 

 (૩) ઉક્ત કામર્ીરી ક્યાાં સુિીમાાં પૂણગ કરવામાાં આવિે?   (૩) બનતી ત્વરાએ. 

--------- 

૧૦૯ 
ભાિનગર વજલ્લામાું સત્યાિાદી રાર્જ હકરશચુંર મરણોતર સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ  

* ૩૧૬૮૬ શ્રી પ્રવિણભાઇ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં ભાવનર્ર શજલ્લામાાં સત્યવાદી રાર્જ િરરિિાંર મરણોતર 

સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૩૭૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૩૫૩ 

 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૧૭,૬૫,૦૦૦/- 

--------- 

૧૧૦ 
ખાખબાઇ રોડ (મુજીમા) ખાતે ધાણા નદી ઉપર પુલ બનાિિા બાબત 

* ૩૧૫૯૨ શ્રી અુંબરીર્ ડેર (રાજુલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ખાખબાઇ રોિ 

(મુજીમા), તા.રાજુલા, શજ.અમરેલી ખાતે િાણા નદી ઉપર 

પુલ ન બનવાથી આજુબાજુના ખેિૂતો અને વાિન િાલકોને 

િોમાસામાાં ભારે મુમકેલી પિે છે તે ફરીયાદથી સરકાર વાકેફ છે, 

  (૧), (૨) અને (૩) ઉપરવાસમાાં આવેલ િેમ ઓવરફ્લો 

થાય તે સમયે સદર રથતો ૩ થી ૪ કલાક બાંિ રિે છે. તેવા 

સમયે વૈકશલ્પક રથતો ઉપલબ્િ િોઇ િાલ આયોજન નથી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત રથતામાાં િાણા નદી ઉપર પુલ 

બનાવવાની કાયગવાિી ઉક્ત શથથશતએ કયા તબકે્ક છે, અને 

  

 (૩) ઉક્ત કાયગવાિી ક્યાાં સુિીમાાં પૂણગ કરવામાાં આવિે?   

--------- 
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૧૧૧ 
મહેસાણા વજલ્લામાું પાલિ માતા-વપતા યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૨૪ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (શવર્જપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ મિેસાણા 
શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં પાલક માતા-શપતા યોજના િેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૮૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૮૨ 
 (૩) કેટલી  સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૧૨,૧૫,૦૦૦/- 

--------- 
૧૧૨ 

ગાુંધીનગર અને અરિલ્લી વજલ્લામાું બળી ગયેલ ટીસી 
* ૩૧૫૩૦ ડૉ. સી.જ.ે ચાિડા (ર્ાાંિીનર્ર ઉિર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર ર્ાાંિીનર્ર અને અરવલ્લી શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કેટલા 
ટીસી બળી ર્યેલ, 

  (૧) અને (૨)  

વિગતો િર્ચ 
વજલ્લો 

ગાુંધીનગર અરિલ્લી 

બળી ર્યેલ 

ટીસી 

૨૦૧૯ ૧૪૯૬ ૨૫૫૪ 

૨૦૨૦ ૧૬૫૩ ૨૫૪૦ 

િાશજિંર્ 
ફેઈલ ટીસી 

૨૦૧૯ ૧૦૪ ૫૩ 

૨૦૨૦ ૧૪૬ ૬૫ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી ઉક્ત 
વર્ગવાર, શજલ્લાવાર કેટલા િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી ધ્યાનમાાં 

આવેલ, અને 

 

 (૩) િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી અન્વયે કઈ એજન્સીઓ સામે 
િા પર્લાાં લીિા? 

  (૩) આ સાથે પત્રિ-અ મુજબની સાંબાંશિત કાંપનીઓ 
પાસેથી તેમનાાં ખિે િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી મરામત કરાવવામાાં 
આવેલ છે અને ભશવષ્યમાાં તકેદારી રાખવા સૂિના આપેલ છે. 
(પત્રક-‘‘અ’’) 

પત્રિ-અ 

ગાુંધીનગર અને અરિલ્લી વજલ્લો 

અનુ એજન્સીનુું નામ અનુ એજન્સીનુું નામ 

૧ આલ્ફાટર ાન્સફોમગર શલશમટેિ ૨૪ ઉમાટર ાન્થફોમગર એાંિ એન્ટરપ્રાઇજ 

૨ બી એન્િ સી ટર ાન્સફોમગર ૨૫ રદવાએાંજીન્યરરાંર્ 

૩ બર્રિયા બ્રિસગ ૨૬ એસ.બી.એાંજીન્યરરાંર્ 

૪ શિાંતામણી લેમીનેટ્સ ૨૭ નરેન્ર ટર ાન્થફોમગર 

૫ લો લોસ પ્રોિક્ટ ૨૮ િરશસદશિ ટર ાન્થફોમગર 

૬ એન જ ેએ ટર ાન્સફોમગર ૨૯ ઉમા ઇંિથટર ીજ 

૭ િાનકી ટેકનોઈલેકટર ો પ્રાલી. ૩૦ સાંજય ઇલેશક્ટરકકલ 

૮ જયેિ ઇલેશક્ટરકલ્સ ૩૧ ઓમેર્ા ઇલેશક્ટરકકલ 

૯ KRYFS ટર ાન્સફોમગર ૩૨ માજૂમ ઇલેશક્ટરક 

૧૦ પ્રશતક ટર ાન્સફોમગર ૩૩ પવન ઇંિથટર ીજ 

૧૧ નાકોિા પ્રોિક્ટસ ૩૪ કમલ ઇંિથટર ીજ 

૧૨ શનકસન એન્જીશનયરરાંર્ ૩૫ આલ્ફા એાંજીન્યરરાંર્ 

૧૩ ન્યુકોન ૩૬ પાવર ટેકસોલ્યુસન 

૧૪ પીપી ઈન્િથટર ીઝ ૩૭ એમ.બી.પાવરજને 

૧૫ તોશિબા ટર ાન્સફોમગર ૩૮ શકબ્રો ઇલેક્ટર ીકલ્સ 



52 

અનુ એજન્સીનુું નામ અનુ એજન્સીનુું નામ 

૧૬ વટો ટર ાન્સફોમગર ૩૯ શ્રીનાથ ઇલેક્ટર ીકલ્સ 

૧૭ વેથટનગ ઇલેશક્ટરકલ્સ ૪૦ શ્રીનીંર્જનાંદ ટર ાન્સફોમગર 

૧૮ કે.બી. ઇંિથટર ીજ ૪૧ શ્રીરાજ ટર ાન્થફોમગર 

૧૯ પટેલ ઇંિથટર ીજ ૪૨ પટેલ ઇલેશક્ટરક થટોર 

૨૦ પટેલ એન્ટરપ્રાઇજ ૪૩ આઇરિયલ ટર ાન્થફોમગર 

૨૧ પટેલ એાંજીન્યરરાંર્ કો ૪૪ આર.કે. ઇલેશક્ટરકલ 

૨૨ સમય એન્ટરપ્રાઇજ ૪૫ શિવમ ટર ાન્થફોમગર 

૨૩ પૂર્જ એાંજીન્યરરાંર્ ૪૬ ઋર્ી ઇલેશક્ટરક 

--------- 

૧૧૩ 
વિરમગામ તાલુિાની વિરપુર માઇનોરના બાુંધિામ બાબત 

* ૩૧૩૭૭ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા)જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
નમગદા યોજના અાંતર્ગત અમદાવાદ શજલ્લાના શવરમર્ામ 
તાલુકાની શવરપુર માઇનોરના બાાંિકામના કામો પૂણગ થયેલ છે 
કે કેમ, અને 

  (૧) િા, જી 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ કેટલા ર્ામોને શસાંિાઇનો 
લાભ મળેલ છે? 

  (૨) શવરપુર માઇનોર થકી કોકતા ર્ામના ૬૯૨ એકર 
જટેલા શપયત શવથતારને શસાંિાઇનો લાભ મળેલ છે. 

--------- 

૧૧૪ 
ગીર સોમનાથ વજલ્લામાું સાતફેરા સમૂહ લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૩૯૬ શ્રી અરવિુંદ રૈયાણી (રાજકોટ પૂવગ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ર્ીર સોમનાથ 
શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં સાતફેરા સમૂિ લગ્ન યોજના િેઠળ 
શવકસતી ર્જશતના કેટલા યુર્લો માટે કેટલી સાંથથાઓની 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) યુર્લ-૫૨૩ 
  સાંથથા-૨૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સાંથથાઓની કેટલા યુર્લોની 
અરજીઓ માંજૂર કરી, અને 

  (૨) યુર્લ-૫૨૩ 
  સાંથથા-૨૩ 

 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) યુર્લ- રૂ. ૫૨.૩૦ લાખ 
  સાંથથા-રૂ. ૮.૪૪ લાખ 
  િુલ રૂ. ૬૦.૭૪ લાખ 

--------- 

૧૧૫ 
િરસડા ગોલાણા રોડને રીસરફેસ િરિાનુું આયોજન 

* ૩૧૩૮૧ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ આણાંદ 
શજલ્લાના ખાંભાત તાલુકાના વરસિા ર્ોલાણા રોિને રીસરફેસ 
કરવાનુાં સરકારનુાં કોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) િા, જી. 
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 (૨) જો િા, તો કેટલી લાંબાઈ માટે કેટલી રકમ માંજૂર 

કરવામાાં આવી? 

  (૨) ૧૦.૦૦ શક.મી. લાંબાઈ રૂ.૨૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 

૧૧૬ 
એરૂ ચાર રસ્તા હાુંસાપોર અિામા અમલસાડ રોડનુું મજબુતીિરણ 

* ૩૧૩૮૦ શ્રી વપયુર્ભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ નવસારી 
શજલ્લાના એરૂ િાર રથતા િાાંસાપોર અબ્રામા અમલસાિ રોિ 

શક.મી. ૪/૮ થી ૨૬/૦ મજબતુીકરણ અને રોિ રીસરફેસ 
કરવાનુાં કામ માંજૂર થયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમથી માંજૂર 
કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂા. ૧૩૭૦.૦૦ લાખ 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ આ કામર્ીરી કયા તબકે્ક છે?   (૩) ટેન્િર તબકે્ક. 

--------- 

૧૧૭ 
રાજિોટ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૩૧૫૫૯ શ્રી લવલત િસોયા (િોરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજકોટ અને 
પોરબાંદર શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર સરકારી િોશથપટલ, સામુરિક 
આરોગ્ય કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રવાર, સાંવર્ગવાર 
માંજૂર મિેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) *પત્રક-અ, બ, ક અને િ મુજબ  
   

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ કયાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 
આવેિે? 

  (૩) શનમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 
વયશનવૃશિના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િૉક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત િરાવતા િૉક્ટરો ઉપલબ્િ થયેથી તૃતગજ 
ભરવામાાં આવિે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે 
જરૂરરયાત અને ઉપલશબ્િ ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવિે. 

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે) 
--------- 

૧૧૮ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું સુંત સુરદાસ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૨૭ શ્રી કહતુ િનોડીયા (ઇિર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ સાબરકાાંઠા 
શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં સાંત સુરદાસ યોજના િેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૧૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૧૪ 
 (૩) કેટલી  સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) ૮૮૨૦૦/- 

--------- 
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૧૧૯ 
મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાું બળી ગયેલ ટીસી 

* ૩૧૫૫૬ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર મોરબી અને રાજકોટ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કેટલા ટીસી 

બળી ર્યેલ, 

  (૧) અને (૨)  

વિગતો િર્ચ 
વજલ્લો 

મોરબી રાજિોટ 

બળી ર્યેલ 

ટીસી 

૨૦૧૯ ૫૦૮૪ ૧૫૦૫૯ 

૨૦૨૦ ૫૧૭૪ ૧૬૧૬૦ 

િાશજિંર્ 

ફેઈલ ટીસી 

૨૦૧૯ ૨૯૬ ૧૫૪ 

૨૦૨૦ ૩૮૦ ૩૦૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી ઉક્ત 

વર્ગવાર, શજલ્લાવાર કેટલા િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી ધ્યાનમાાં 

આવેલ, અને 

 

 (૩) િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી અન્વયે કઈ એજન્સીઓ સામે 

િા પર્લાાં લીિા? 

  (૩) આ સાથે પત્રિ-અ મુજબની સાંબાંશિત કાંપનીઓ 

પાસેથી તેમનાાં ખિે િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી મરામત કરાવવામાાં 

આવેલ છે અને ભશવષ્યમાાં તકેદારી રાખવા સૂિના આપેલ છે. 

(પત્રક-‘‘અ’’) 

પત્રિ-અ 

મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લો 

અનુ એજન્સીનુું નામ 

૧ આલ્ફા ટર ાન્સફોમગર  

૨ બર્રિયાબ્રિર 

૩ શિાંતામણી 

૪ િાન્કેટેકનો ઇલેક્ટ લીમીટેિ 

૫ રદિાટર ાન્સફોમગરસ 

૬ જયેિ ઇલેક્ટર ીક્લસ  

૭ કેઆરવાયએફએસ ટર ાન્સફોમગર 

૮ કેઆરવાયએફએસ પાવર કોમ્પોનાંટ 

૯ લોલોસ 

૧૦ નાકોિા ટર ાન્સફોમગર 

૧૧ શનકસન એન્જીન્યરીંર્ કા. 

૧૨ એનજએે 

૧૩ ન્યુકોનથવીયિરે્સગ 

૧૪ રાજથથાન પાવર 

૧૫ રાજથથાન ટર ાન્સફોમગરસ 

૧૬ સુમેિ ટર ાન્સફોમગરસ 

૧૭ તોિીબા ટર ાન્સ. & િીથટર ી. સીસ. 

૧૮ વર્ાગ એન્જીનીયસગ 

૧૯ વેથટનગ ઇલેક્ટર ો ટર ાન્સ 

--------- 
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૧૨૦ 
િલસાડ વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૨૭ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાિા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વલસાિ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 

કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 

છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વલસાિ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 

કુલ ૧૮૫૦ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 

થયેલ છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ 

અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૫૫૦ 

૨૦૨૦ ૩૦૦ 

િુલ ૧૮૫૦ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 

કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 

૭૪૪૦ કી.વો. છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૬૨૦૪ 

૨૦૨૦ ૧૨૩૬ 

િુલ ૭૪૪૦  
--------- 

૧૨૧ 
અમદાિાદ-વિરમગામ-ધ્ાુંગધ્ા-હળિદ-માળીયા ટોલ રસ્તાને રીસરફેઈસ િરિા બાબત   

* ૩૧૫૫૦ શ્રી નૌશાદ સોલુંિી (દસાિા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્ય િથતકના 

અમદાવાદ-શવરમર્ામ-ધ્ાાંર્ધ્ા-િળવદ-માળીયા ટોલ રથતા 

૮ વર્ે રીસરફેઈસ કરવાની જોર્વાઈ છે તે િકીકત સાિી છે, 

  (૧) અને (૨) ખાનર્ીકરણ િોરણે શવકસાવવામાાં આવેલ 

અમદાવાદ-શવરમર્ામ-ધ્ાાંર્ધ્ા-િળવદ-માશળયા ટોલ રોિને 

આઠ વર્ે રીસરફેસ કરવાની જોર્વાઈ ન િોઈ પ્રશ્ન ઉપશથથત 

થતો નથી.  (૨) જો િા, તો ઉપરોક્ત રથતાની કામર્ીરી ક્યારે પૂણગ 

થયેલ છે, 

 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત રથતાને છેલે્લ ક્યારે રીસરફેઈસ 

કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૩) અને (૪) અમદાવાદ-શવરમર્ામ-ધ્ાાંર્ધ્ા-િળવદ-

માળીયા ટોલ રોિની કામર્ીરી કન્સેિનર દ્વારા વર્ગ-૨૦૧૨માાં 

પૂણગ કયાગ બાદ રથતાની આખી લાંબાઈને રીસરફેસ કરવામાાં 

આવેલ નથી. પરાંતુ થવતાંત્ર ઈજનેર દ્વારા રથતાની જટેલી 

લાંબાઈમાાં સપાટી નુકસાનગ્રથત થાય તેનો અિેવાલ રજુ થયેથી 

તેટલી લાંબાઈમાાં કન્સેિનર દ્વારા રથતાની સપાટીની મરામતની 

કામર્ીરી િાથ િરવામાાં આવે છે.   

 (૪) જો ઉક્ત રથતાને રીસરફેઈસ ના કરવામાાં આવેલ 
િોય તો તેના કારણો િા છે? 

 

--------- 
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૧૨૨ 
ભાિનગર વજલ્લામાું સત્યિાદી રાર્જ હકરશચુંર મરણોતર સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૬૯૮ શ્રી િી.ડી. ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં ભાવનર્ર શજલ્લામાાં સત્યવાદી રાર્જ િરરિિાંર મરણોતર 
સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૩૭૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૩૫૩ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) રૂા. ૧૭,૬૫,૦૦૦/- 

--------- 

૧૨૩ 
બેચરાજી હાઈિેથી િરણસાગર ગામના રસ્તા પર પુલની િામગીરી 

* ૩૧૫૧૭ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેિરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ બેિરાજી 

િાઈવેથી કરણસાર્ર ર્ામ તરફ જવાના રથતા પર નદી પર પુલ 
બનાવવાની કાયગવાિી કયા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) અને (૨) બેિરાજી િાઈવેથી કરણસાર્ર ર્ામ તરફ 

જવાના રથતા પર પુલ બનાવવાની કામર્ીરીને રૂ.૧૮૬.૮૭ 
લાખની માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે. ઉક્ત શથથશતએ સદર 
કામર્ીરી ટેન્િર પ્રરક્રયા િેઠળ છે.   (૨) ફક્ત કામર્ીરી ક્યાાં સુિીમાાં કેટલા ખિે પૂણગ 

કરવામાાં આવિે? 
 

--------- 

૧૨૪ 
નકડયાદ-િપડિુંજ-મોડાસા સ્ટેટ હાઈિે ઉપર ઓિરિીજ બનાિિા બાબત 

* ૩૧૬૧૩ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપિવાંજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ નરિયાદ-
કપિવાંજ-મોિાસા થટેટ િાઈવે નાં.૫૯ શક.મી.૨૫/૦૦૦ થી 
૬૪/૪૦૦ ઉપર સીટી શવથતારમાાં શત્રવેણી િોકિી ઉપર 

ઓવરબ્રીજ બનાવવા માટેની દરખાથત સરકારને મળેલ છે કે 
કેમ, અને 

  (૧) િા, જી 

 (૨) જો િા, તો ક્યાાં સુિીમાાં કેટલા ખિે આ ઓવરશબ્રજ 
બનાવવામાાં આવિે? 

  (૨) િાલ કોઈ આયોજન નથી. 

--------- 

૧૨૫ 
વભલોડા અને મેઘરજ તાલુિામાું ડામર િગરના રસ્તાઓ 

* ૩૧૨૦૯ ડૉ. અવનલ જોવર્યારા (શભલોિા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ અરવલ્લી 
શજલ્લાના શભલોિા અને મેઘરજ તાલુકામાાં સાત વર્ગથી ઉપરના 
િામર થયા વર્રના કેટલા પ્લાન અને નોન-પ્લાન રથતાઓ 
છે, 

  (૧), (૨) અને (૩) ૪૪ રથતાઓ. 
તે પૈકી જરૂરીયાત િોય તેવા ૩૭ રથતાનુાં રીસરફેસીંર્ 
રૂા.૪૮.૬૬ કરોિના અાંદાજીત ખિે માંજુર કરેલ જ ે વિીવટી 
પ્રરક્રયા પૂણગ કરી બનતી ત્વરાએ.   

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ આ રથતાઓ સમય-મયાગદામાાં 
િામન ન કરવાના કારણો િા છે, અને 
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 (૩) આવા તુટી ર્યેલ રથતાઓ ક્યાાં  સુિીમાાં િામર 

કરવામાાં આવિે? 

 

--------- 

૧૨૬ 
દાહોદ અને િડોદરા વજલ્લામાું ગામો, ગામના પરા અને પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડિા બાબત 

* ૩૧૬૧૯ શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ દાિોદ અને 
વિોદરા શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો, ર્ામના પરા અને 

પેટા પરાઓને પાકા રથતાઓથી જોિવાના બાકી છે, અને 

  (૧) પરરશિષ્ટ્-મુજબ 

 (૨) ઉક્ત ર્ામ, ર્ામના પરા અને પેટા પરાઓને પાકા 
રથતાઓથી ક્યાાં સુિીમાાં જોિવામાાં આવિે? 

  (૨) બાકી રિેતા પરા/પેટા પરાનાાં કામો વથતીના આિારે 
તાાંશત્રક જરૂરીયાત અને આાંતરરક અગ્રતા અનુસાર. 

પકરવશષ્ટ્ 

દાિોદ અને વિોદરા શજલ્લામાાં તાલુકાવાર ર્ામ, પરા/પેટા પરાઓને પાકા રથતાથી જોિવાના બાકી છે તેની શવર્ત 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિો ગામ ગામના પરા/પેટા પરા 

૧ દાિોદ દાિોદ - - 

  ર્રબાિા - - 

  ઝાલોદ - - 

  ફતેપુરા - - 

  સાંજલેી - - 

  લીમખેિા - - 

  િાનપુર - - 

  સીર્વિા - - 

  દે. બારીયા - - 

 િુલ  - - 

૨ વિોદરા સાવલી - ૫ 

  પાદરા - ૨ 

 િુલ  - ૭ 

--------- 

૧૨૭ 
નિસારી વજલ્લામાું પાલિ માતા-વપતા યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૬૯૧ શ્રી અરવિુંદ રાણા (સુરત પૂવગ)) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ નવસારી 
શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં પાલક માતા-શપતા યોજના િેઠળ 

કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૪૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૪૪ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૮,૦૪,૦૦૦/- 

--------- 
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૧૨૮ 
સરદાર સરોિર નમચદા યોજના અન્િયે અન્ય રાજ્યો પાસેથી લેણી રિમ 

* ૩૧૫૭૪ શ્રી હર્ચદિુમાર રીબડીયા (શવસાવદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ સરદાર 
સરોવર નમગદા યોજના અન્વયે કયા રાજ્યો પાસેથી રુ્જરાત 
સરકારે કેટલી રકમ લેવાની થાય છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ સરદાર સરોવર 
નમગદા યોજના અન્વયે ભાર્ીદાર રાજ્યો મધ્યપ્રદેિ, મિારાષ્ટ્ર  અને 
રાજથથાન પાસેથી નીિે મુજબની રકમ લેવાની થાય છે. 
     (રિમ રૂા.િરોડમાું) 

રાજ્ય તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની વસ્થવતએ 
ગુજરાિ સરિારે લેિાની થતી રિમ 

મધ્યપ્રદેિ ૪૭૬૪.૩૫ 

મિારાષ્ટ્ર  ૧૬૨૭.૬૬ 

રાજથથાન ૫૪૨.૧૮ 

િુલ રિમ ૬૯૩૪.૧૯ 
 

 (૨) લેવાની થતી રકમ પૈકી શવવારદત અને 
શબનશવવારદત પેટેની કુલ કેટલી રકમ અને કેટલુાં વ્યાજ 
રાજ્યવાર લેવાનુાં થાય છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ કુલ રૂા. ૬૯૩૪.૧૯ 
કરોિ રકમ ભાર્ીદારી રાજ્યો પાસેથી લેવાની બાકી નીકળે છે. 
જનેી શવર્તો નીિે મુજબ છે. 

          (રિમ રૂા.િરોડમાું) 

રાજ્ય વિિાકદત રિમ વબનવિિાકદત રિમ િુલ 

પુનઃ િસિાટ અને 
અન્ય 

વ્યાજ ખચચ િુલ   

મધ્યપ્રદેિ ૮૭૦.૩૫ ૨૧૮૯.૬૧ ૩૦૫૯.૯૬ ૧૭૦૪.૩૯ ૪૭૬૪.૩૫ 

મિારાષ્ટ્ર  ૪૧૨.૨૮ ૧૦૩૭.૧૯ ૧૪૪૯.૪૭ ૧૭૮.૧૯ ૧૬૨૭.૬૬ 

રાજથથાન ૬૮.૭૦ ૪૬૩.૯૦ ૫૩૨.૬૦ ૯.૫૮ ૫૪૨.૧૮ 

િુલ રિમ ૧૩૫૧.૩૩ ૩૬૯૦.૭૦ ૫૦૪૨.૦૩ ૧૮૯૨.૧૬ ૬૯૩૪.૧૯ 
 

(૩) બાકી નીકળતી રકમ મેળવવા માટે રાજ્ય સરકારે 
ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં િી કાયગવાિી કરી? 
 

 

  

 (૩)  

 ઉક્ત બાકી નીકળતી રકમ મેળવવા માટે સરકાર દ્વારા 
ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં નીિે મુજબની કાયગવાિી 
કરવામાાં આવેલ છે. 

 સસનશનશલ દ્વારા ભાર્ીદાર રાજ્યોના સાંબાંશિત 

શવભાર્ો/કિેરીઓને શનયશમતપણે દર માસના અાંતે 
પત્રો લખવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૨૯ 
િડોદરા વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 

* ૩૧૮૧૯ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોરિયા) : માનનીય ઊર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં વિોદરા શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૬૨ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૪૨૪૨ 

--------- 
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૧૩૦ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું ગણિેશ સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૬૮૮ શ્રીમતી મવનર્ા િિીલ (વિોદરા િિેર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં છોટાઉદેપુર શજલ્લામાાં ર્ણવેિ સિાય યોજના િેઠળ 
શવકસતી ર્જશતના કેટલા શવદ્યાથીઓની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૧) ૧૨,૨૪૪ 

 (૨) કેટલી રકમની ર્ણવેિ સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૨) રૂ.૬૯,૬૪,૮૦૦/- 
--------- 

૧૩૧ 
પોરબુંદર વજલ્લામાું ડૉ.સવિતાબેન આુંબેડિર આુંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજનાની મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૧૨ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં પોરબાંદર શજલ્લામાાં િૉ.સશવતાબેન આાંબેિકર 
આાંતરજ્ઞાશતય લગ્ન સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૧૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને    (૨) ૧૦ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

૧૩૨ 
ર્જમનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૩૧૫૬૨ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (કાલાવિ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની શથથશતએ ર્જમનર્ર અને 

દેવભૂશમ દ્વારકા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર સરકારી િોશથપટલ, 
સામુરિક આરોગ્ય કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રવાર, 

સાંવર્ગવાર માંજૂર મિેકમ કેટલુાં છે,   

  (૧) અને (૨) 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની શથથશતએ ર્જમનર્ર શજલ્લામાાં 
જી.જી. િોશથપટલની મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૧, 

મેન્ટલ િોશથપટલની મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૨, 
સામુરિક આરોગ્ય કેન્રોની મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં  
*પત્રક-૩ તથા પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રોની મિેકમની શવર્ત 
દિાગવતુાં *પત્રક-૪ તથા દેવભૂશમ દ્વારકા શજલ્લામાાં સરકારી 
િોશથપટલની મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૫, સામુરિક 
આરોગ્ય કેન્રોની મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૬ તથા 
પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રોની મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં  
*પત્રક-૭ સામેલ છે.  

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) શનમણાંકનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 
વયશનવૃતીના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િૉક્ટરની ખાલી 
જગ્યા લાયકાત િરાવતા િૉક્ટર ઉપલબ્િ થયેથી તૂતગજ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે 
અને જરૂરીયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઇને ભરવામાાં આવે 
છે.  

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 
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૧૩૩ 
ગીર સોમનાથ વજલ્લામાું િુુંિરબાઈનુું મામેરૂ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૩૯૮ શ્રી જ.ે િી. િાિકડયા (િારી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં કુાં વરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના િેઠળ ર્ીર સોમનાથ શજલ્લામાાં 
શવકસતી ર્જશતની કેટલી કન્યાઓની અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૨૧૪૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી કન્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, 
અને  

  (૨) ૨૧૩૩ 

 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૨૧૩.૩૦ લાખ.  
--------- 

૧૩૪ 
જી.એસ.ટી. ના િળતરની રિમ િેન્ર સરિાર પાસેથી મેળિિા બાબત 

* ૩૧૪૫૮ શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર ખારિયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ની શથથશતએ જી.એસ.ટી. 
ના વળતર રૂપે કેટલી રકમ કેન્ર સરકાર પાસેથી લેવાની બાકી 
નીકળે છે, અને 

  (૧) રૂ.૨૧૭૮૭.૫૫ કરોિ.  

 (૨) તે પૈકીની કેટલી રકમ કેન્ર સરકારે રાજ્ય સરકારને 

ક્યારે આપી છે ? 

  (૨) જી.એસ.ટી. વળતરરૂપે તા.૦૫-૧૦-૨૦૨૦ અને 

તા.૨૨-૧૨-૨૦૨૦ ના રોજ અનુક્રમે રૂ.૧૪૬૮.૯૩ કરોિ 
અને રૂ.૧૪૬૮.૯૩ કરોિ મળીને કૂલ રૂ.૨૯૩૭.૮૬ કરોિ તથા 
ઉક્ત શથથશતએ જી.એસ.ટી. વળતરના બદલે લોન પેટે 
રૂ.૭૨૨૫.૩૬ કરોિ મળેલ છે.  

--------- 

૧૩૫ 
ગાુંધીનગર વજલ્લામાું કદવ્યાુંગ લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૩૯૨ શ્રી શુંભુજી ઠાિોર (ર્ાાંિીનર્ર દશક્ષણ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની શથથશતએ ર્ાાંિીનર્ર 
શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં રદવ્યાાંર્ લગ્ન સિાય યોજના િેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળેલ છે,  

  (૧) ૨૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૧૬ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી ?    (૩) ૭,૭૦,૦૦૦/- 

--------- 

૧૩૬ 
મોડાસા વસવિલ હોવસ્પટલની તાુંવત્રિ મુંજુરી  

* ૩૧૫૨૬ શ્રી જશુભાઈ પટેલ (બાયિ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અરવલ્લી શજલ્લામાાં મોિાસા ખાતે શસશવલ 
િોશથપટલની તાાંશત્રક માંજુરી તા.૧૬-૧૧-૨૦૧૯ ના રોજ 
મળેલ છે તે િકીકત સાિી છે,  

  (૧) િા, જી.  
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 (૨) જો િા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની શથથશતએ 

ઉક્ત કામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે, અને  

  (૨) પ્લાન-િીઝાઇન-ખિગના અાંદાજ બનાવવાની 

કાયગવાિી િાલુ છે.  
 (૩) ઉક્ત કામર્ીરી કઇ એજન્સીને કેટલા સમયમાાં કામ 
પૂણગ કરવાની િરતે ક્યા વકગઓિગ ર સોંપવામાાં આવેલ છે ?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી.  

--------- 

૧૩૭ 
નમચદા યોજના હેઠળ વસુંચાઇ માટે ખેડા વજલ્લાનો વિસ્તાર 

* ૩૧૩૭૬ શ્રી િેસરીવસુંહ સોલુંિી (માતર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની શથથશતએ નમગદા યોજના 
િેઠળ શસાંિાઇ માટે ખેિા શજલ્લાના કેટલા િેક્ટર શવથતારનો 
સમાવેિ થયેલ છે, અને  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની શથથશતએ નમગદા યોજના 
િેઠળ શસાંિાઇ માટે ખેિા શજલ્લાના ૩૬૯૦૯ િેક્ટર શવથતારનો 
સમાવેિ થયેલ છે.  

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ કેટલા શવથતારમાાં નિેરોનુાં 
કામ પુણગ થયેલ છે ?  

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ખેિા શજલ્લામાાં ૩૬૯૦૯ િેક્ટર 
શવથતારમાાં માઇનોર સુિીના અને ૩૩૦૮૩ િેક્ટર શવથતારમાાં 
સબ માઇનોર નિેરોની સુિીના કામો પુણગ થયેલ છે.  

--------- 

૧૩૮ 
ભાિનગર વજલ્લામાું ડૉ.સવિતાબેન આુંબેડિર આુંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજનાની મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૧૩ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં ભાવનર્ર શજલ્લામાાં િૉ.સશવતાબેન આાંબેિકર 
આાંતરજ્ઞાશતય લગ્ન સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૧૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને    (૨) ૧૫ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂા.૧૫,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

૧૩૯ 
તાપી વજલ્લામાું પાલિ માતા-વપતા યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૨૨ શ્રી મોહનભાઈ ઢોડીયા (મિુવા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની શથથશતએ તાપી શજલ્લામાાં 
છેલ્લા એક વર્ગમાાં પાલક માતા-શપતા યોજના િેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૬૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને    (૨) ૬૮ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૧૨,૨૭,૦૦૦/- 

--------- 

૧૪૦ 
આણુંદ વજલ્લામાું સામાવજિ અને શૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગચના વિદ્યાથીઓને વપ્ર-મેકટરિ વશષ્યિૃવત્ત 

* ૩૧૪૩૩ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં આણાંદ શજલ્લામાાં સામાશજક અને િૈક્ષશણક રીત પછાત 

  (૧) ૧,૬૧,૧૦૯ 
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વર્ગના શવદ્યાથીઓને શપ્ર-મેરટરક શિષ્યવૃશિ યોજના િેઠળ 

કેટલા શવદ્યાથીઓની શિષ્યવૃશિ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  
 (૨) શિષ્યવૃશિની કેટલી રકમ શવદ્યાથીઓને િૂકવવામાાં 
આવી ?  

  (૨) રૂ.૧૪,૬૪,૬૮,૭૫૦/-. 

--------- 

૧૪૧ 
છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ પસુંદ િરેલ ગામો 

* ૩૧૬૨૮ શ્રી મોહનવસુંહ રાઠિા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧/૦૨/૨૧ની શથથશતએ છોટા ઉદેપુર 

શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજનાની ક્યારે અમલવારી િરૂ 

ક૨વામાાં આવી અને તે િેઠળ તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો પસાંદ 

કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૦૧/૦૨/૨૧ની શથથશતએ છોટા ઉદેપુર 

શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજનાની તા.૧૦.૧.૨૦૨૧ થી 

અમલવારી િરૂ કરવામાાં આવી અને તે િેઠળ નીિે મુજબના 

તાલુકાવાર કુલ ૧૨૫ ર્ામો પસાંદ કરવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ તાલુિો સમાવિષ્ટ્ ગામોની સુંખ્યા 

૧ બોિેલી ૨૯ 

૨ સાંખેિા ૧૩ 

૩ પાવીજતેપુર ૬ 

૪ છોટા ઉદેપુર ૩૫ 

૫ ક્વાાંટ ૨૮ 

૬ નસવાિી ૧૪ 

િુલ ૧૨૫ 
 

 (૨) આ ર્ામોને ક્યા િારાિોરણ િેઠળ પસાંદ કરેલા છે, 

અને 

  (૨) શકસાન સૂયોદય યોજનાનો અમલ ક૨તા પિેલા, 

લોકલ એરરયાના િાલના તેમજ આ યોજના નો અમલ કરવાથી 

થતા વિારાના વીજ લોિ, િાલની વીજ લાઈનોની ક્ષમતા તથા 

અન્ય ટેકનીકલ બાબતોને ધ્યામાાં રાખીને ર્ામો પસાંદ ક૨વામાાં 

આવેલ છે. 

 (૩) બાકી રિી ર્યેલા ર્ામોનો ક્યારે સમાવેિ કરવામાાં  

આવિે? 

  (૩) સમગ્ર રુ્જરાતમાાં ‘શકસાન સૂયોદય યોજના’ નો 

તબક્કા વાર અમલ કરવાનુાં આયોજન છે. બાકી ૨િેતાાં ર્ામોના 

ખેિૂતોને ‘શકસાન સૂયોદય યોજના’ નો લાભ સત્વરે આપવામાાં 

આવિે. 

--------- 
૧૪૨ 

રૂપેણ અને ઉબેણ નદીમાું નમચદા મુખ્ય િેનાલમાુંથી પાણી છોડિા બાબત 
* ૩૧૨૨૪ શ્રી ગુલાબવસુંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ નમગદા મુખ્ય 

કેનાલમાાંથી ઉિર રુ્જરાતની રૂપેણ અને ઉબેણ નદીમાાં 
પાણીનો પ્રવાિ છોિવામાાં આવે છે તે િકીકત સાિી છે, 

  (૧) નમગદા મુખ્ય નિેર પરના એથકેપમાાંથી નમગદા મુખ્ય 

કેનાલની સલામતી િેતુથી આપાતકાલીન સમયે અથવા 
વિારાના પાણીની ઉપલશબ્િ િોય તેવા સાંજોર્ોમાાં રૂપેણ નદી 
આસપાસના ખેિૂતોની પાણીની માાંર્ણી અન્વયે જરૂરીયાત 
મુજબ રૂપેણ નદીમાાં પાણી છોિવામાાં આવે છે. ઉબેણ નદીમાાં 
પાણી છોિવામાાં આવતુાં નથી. 
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 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં માસવાર 

કેટલુાં પાણી છોિવામાાં આવ્યુાં, અને 
 

 

 

 

  (૨) માસવાર છોિેલ પાણીની મારિતી આ સાથે સામેલ 

પત્રક મુજબ છે.  
પકરશષ્ટ્-૧ 

રૂપેણ એસ્િેપમાું છોડિામાું આિલે પાણીના જથ્થાની 
માસિાર વિગત 

ક્રમ માસ 
માસિાર આપિામાું 

આિેલ જથ્થો 
(એમ.સી.એફ.ટી) 

૧ ર્જન્યુઆરી-૨૦૧૯ ૦.૦ 

૨ ફેબ્રુઆરી- ૨૦૧૯ ૦.૦ 

૩ માિગ- ૨૦૧૯ ૦.૦ 

૪ એશપ્રલ- ૨૦૧૯ ૦.૦ 

૫ મે- ૨૦૧૯ ૦.૦ 

૬ જૂન- ૨૦૧૯ ૦.૦ 

૭ જુલાઈ- ૨૦૧૯ ૦.૦ 

૮ ઓર્ષ્ટ્- ૨૦૧૯ ૮૨૧ 

૯ સપ્ટેમ્બર- ૨૦૧૯ ૧૦૬૯ 

૧૦ ઓકટોબર- ૨૦૧૯ ૬૦ 

૧૧ નવેમ્બર- ૨૦૧૯ ૯૭ 

૧૨ રિસેમ્બર- ૨૦૧૯ ૦ 

૧૩ ર્જન્યુઆરી- ૨૦૨૦ ૦ 

૧૪ ફેબ્રુઆરી- ૨૦૨૦ ૦ 

૧૫ માિગ- ૨૦૨૦ ૦ 

૧૬ એશપ્રલ- ૨૦૨૦ ૦ 

૧૭ મે- ૨૦૨૦ ૦ 

૧૮ જૂન- ૨૦૨૦ ૫૨ 

૧૯ જુલાઈ- ૨૦૨૦ ૦ 

૨૦ ઓર્ષ્ટ્- ૨૦૨૦ ૪૮ 

૨૧ સપ્ટેમ્બર- ૨૦૨૦ ૩૪૩ 

૨૨ ઓકટોબર- ૨૦૨૦ ૧૮૯ 

૨૩ નવેમ્બર- ૨૦૨૦ ૦ 

૨૪ રિસેમ્બર- ૨૦૨૦ ૫૨   
 (૩) ઉક્ત પાણીના જથ્થાની કેટલી શકાંમત/િાજગ 
વસુલવામાાં આવ્યો ? 

  (૩) રૂપેણ નદીમાાં િોમાસા દરમ્યાન િેમ ઓવરફલો થાય  
ત્યારે છોિવામાાં આવેલ વિારાના પાણી માટે વસુલાત કરવાની 
રિેતી નથી. પરાંતુ િાલુ વર્ે રૂપેણ નદીની આસપાસના 
ખેિૂતોના પાણીની માાંર્ણી અન્વયે રિસેમ્બર-૨૦૨૦માાં  
શસાંિાઈ માટે પાણી છોિવામાાં આવે છે. જ ે પેટે 
રૂ.૨૭,૦૪૬=૮૦ ની વસુલાત કરવાની બાકી છે.  

--------- 

૧૪૩ 
ભરૂચ વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 

* ૩૧૮૦૫ શ્રી દુષ્યુંતભાઈ પટેલ (ભરૂિ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં ભરૂિ શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૨૪ 
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 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 

ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૧૭૩૮ 

--------- 

૧૪૪ 
ગીર સોમનાથ અને િડોદરા વજલ્લામાું બાળ મૃત્યુના બનાિો 

* ૩૧૫૮૧ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર ર્ીર સોમનાથ અને વિોદરા શજલ્લામાાં બાળ મૃત્યુના 
કેટલા બનાવો નોંિાયા, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 

સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૧-૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

૧ ર્ીર સોમનાથ ૪૨૫ ૩૫૧ 

૨ વિોદરા ૬૫૨ ૫૬૯ 

િુલ સરિાળો ૧૦૭૭ ૯૨૦ 
 

 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર, શજલ્લાવાર મૃત્યુ પામેલ બાળકો પૈકી 
રાજ્યના અને રાજ્ય બિારના કેટલા બાળકો છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ વિગત 
ગીર સોમનાથ િડોદરા 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ રાજ્યના ૪૨૪ ૩૫૦ ૬૫૨ ૫૬૮ 

૨ રાજ્ય 

બિારના 

૦૧ ૦૧ - ૦૧ 

િુલ ૪૨૫ ૩૫૧ ૬૫૨ ૫૬૯  
 (૩) બાળ મૃત્યુ અટકાવવા સરકારે િા પર્લાાં લીિા?   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળ મરણ ઘટાિવા માટે 

સાંથથાકીય અને સામુદાશયક થતરે વ્યવશથથત માળખુ ઉભુ કરેલ 
છે. નવર્જત શિિુ મૃત્યુ દર ઘટાિવા માટે સાંથથાકીય થતરે ન્યુ 
બોનગ કેર સેવાઓ સુશનશિત કરવા રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ 
કોલેજ સાંલર્ન િોશથપટલ, િીથટર ીક્ટ િોશથપટલ અને સબ 
િીથટર ીકટ િોશથપટલ ખાતે ૪૭ ઘશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ સારવાર 
એકમ કાયગરત છે. જમેાાં નવર્જત શિિુની જટીલ બીમારીઓની 
સારવાર આપવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં ઘશનષ્ટ્ 
નવર્જત શિિુ સારવાર એકમ દ્વારા ૫૫૭૩૫ તથા િાલુ વર્ગ 
૨૦૨૦-૨૧ માાં (૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૩૬૬૫૬ 
બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. સામુરિક આરોગ્ય 
કેન્રો ખાતે ૧૫૭ નવર્જત શિિુ સારવાર કેન્રો કાયગરત છે. જમેાાં 
વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૯૩૪૫ તથા િાલુ વર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ માાં 
(૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૨૦૯૩૩ નવર્જત 
શિિુઓને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 
સમગ્ર રાજ્યમાાં બાલ સખા યોજના- ૧, ૨, અને ૩ અમલમાાં 
મુકેલ છે. જમેાાં ઓછા વજને જન્મેલ અને વિેલા જન્મેલા 
બાળકોને અશત આિુશનક લેવલ-૩ની ખાનર્ી સાંથથાના 
એન.આઈ.સી.યુ.માાં દાખલ કરી શવના મુલ્યે સારવાર 
આપવામાાં આવે છે. જમેાાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ 

બાલ સખા યોજના-૧,૨ િેઠળ ૧૫૨૧ બાળકોને તથા 
બાલસખા યોજના-૩ િેઠળ ૨૩,૪૫૬ આમ કુલઃ ૨૪,૯૭૭ 
બાળકોને શવના મુલ્યે ખાનર્ી સાંથથામાાં સારવાર આપવામાાં 
આવેલ છે. 

--------- 
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૧૪૫ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૫૩ શ્રી ગજને્રવસુંહ પરમાર (પ્રાાંશતજ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ્ યોજના િેઠળ 

સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 

અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ્ યોજના િેઠળ 

સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં કુલ ૩૯૬ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા ૩૧૫.૫૩ 

મેર્ાવોટ છે. 

--------- 

૧૪૬ 
મહીસાગર અને પુંચમહાલ વજલ્લામાું ગામો, ગામના પરા અને પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડિા બાબત 

* ૩૧૬૧૭ શ્રી અજીતવસુંહ ચૌહાણ (બાલાશસનોર) : માનનીય નાયબ મુખ્ય મુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ મિીસાર્ર અને 

પાંિમિાલ શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો, ર્ામના પરા અને 

પેટા પરાઓને પાકા રથતાઓથી જોિવાના બાકી છે, અને 

  (૧) પરરશિષ્ટ્-મુજબ 

 (૨) ઉક્ત ર્ામ, ર્ામના પરા અને પેટા પરાઓને પાકા 

રથતાઓથી ક્યાાં સુિીમાાં જોિવામાાં આવિે? 

  (૨) માંજુર થયેલ ૫ (પાાંિ) પરાને જોિતા કામો બનતી 

ત્વરાએ, બાકી રિેતા આાંતરીક અગ્રતા, વથતીના આિારે 

તાાંશત્રક જરૂરીયાત અનુસાર. 

પકરવશષ્ટ્  

મકહસાગર અને પુંચમહાલ વજલ્લામાું તાલુિાિાર ગામ, પરા/પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાથી જોડિાના બાિી છે તેની વિગત 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિો ગામ ગામના પરા/પેટા પરા 

૧ મરિસાર્ર લુણાવાિા - ૧૨૦ 

ખાનપુર - ૨૩ 

કિાણા - ૧ 

િુલ  - ૧૪૪ 

૨ પાંિમિાલ િાલોલ - ૨ 

ઘોઘાંબા - ૪ 

કાલોલ - ૮ 

ર્ોિરા - ૩ 

મોરવા (િ) - ૨ 

ર્જાંબુઘોિા - - 

િિેરા - ૧૫ 

િુલ  - ૩૪ 

--------- 
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૧૪૭ 
િલસાડ વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૨૫ શ્રી અરવિુંદ પટેલ (િરમપુર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વલસાિ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વલસાિ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૧૮૫૦ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૫૫૦ 

૨૦૨૦ ૩૦૦ 

        િુલ  ૧૮૫૦ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૭૪૪૦ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૬૨૦૪ 

૨૦૨૦ ૧૨૩૬ 

               િુલ ૭૪૪૦  
--------- 

૧૪૮ 
દાહોદ અને નિસારી વજલ્લામાું બાળ મૃત્યુના બનાિો 

* ૩૧૬૨૩ શ્રી િજવેસુંગભાઈ પણદા (દાિોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર દાિોદ અને નવસારી શજલ્લામાાં બાળ મૃત્યુના કેટલા 
બનાવો નોંિાયા, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 

સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૧-૧૯  

થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ 

થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

૧ દાિોદ ૧૧૦૫ ૪૪૦ 

૨ નવસારી ૪૨૫ ૩૬૫ 

િુલ સરિાળો ૧૫૩૦ ૮૦૫ 
 

 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર, શજલ્લાવાર મૃત્યુ પામેલ બાળકો પૈકી 
રાજ્યના અને રાજ્ય બિારના કેટલા બાળકો છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ વિગત 
દાહોદ નિસારી 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ રાજ્યના ૧૧૦૫ ૪૪૦ ૪૨૫ ૩૬૫ 

૨ રાજ્ય 

બિારના 

૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૧૧૦૫ ૪૪૦ ૪૨૫ ૩૬૫  
 (૩) બાળ મૃત્યુ અટકાવવા સરકારે િા પર્લાાં લીિા?   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળ મરણ ઘટાિવા માટે 

સાંથથાકીય અને સામુદાશયક થતરે વ્યવશથથત માળખુ ઉભુ કરેલ 
છે. નવર્જત શિિુ મૃત્યુ દર ઘટાિવા માટે સાંથથાકીય થતરે ન્યુ 
બોનગ કેર સેવાઓ સુશનશિત કરવા રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ 
કોલેજ સાંલર્ન િોશથપટલ, રિથટર ીક્ટ િોશથપટલ અને સબ 
િીથટર ીકટ િોશથપટલ ખાતે ૪૭ ઘશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ સારવાર 
એકમ કાયગરત છે. જમેાાં નવર્જત શિિુની જટીલ બીમારીઓની 
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સારવાર આપવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં ઘશનષ્ટ્ 
નવર્જત શિિુ સારવાર એકમ દ્વારા ૫૫૭૩૫ તથા િાલુ વર્ગ 
૨૦૨૦-૨૧ માાં (૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૩૬૬૫૬ 
બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. સામુરિક આરોગ્ય 
કેન્રો ખાતે ૧૫૭ નવર્જત શિિુ સારવાર કેન્રો કાયગરત છે. જમેાાં 
વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૯૩૪૫ તથા િાલુ વર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ માાં 
(૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૨૦૯૩૩ નવર્જત 
શિિુઓને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. સમગ્ર રાજ્યમાાં બાલ 
સખા યોજના- ૧, ૨, અને ૩ અમલમાાં મુકેલ છે. જમેાાં ઓછા 
વજને જન્મેલ અને વિેલા જન્મેલા બાળકોને અશત આિુશનક 
લેવલ-૩ની ખાનર્ી સાંથથાના એન.આઈ.સી.યુ.માાં દાખલ કરી 
શવના મુલ્યે સારવાર આપવામાાં આવે છે. જમેાાં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૨૦ની શથથશતએ બાલ સખા યોજના-૧,૨ િેઠળ ૧૫૨૧ 
બાળકોને તથા બાલસખા-૩ િેઠળ ૨૩૪૫૬ આમ કુલઃ 
૨૪૯૭૭ બાળકોને શવના મુલ્યે ખાનર્ી સાંથથામાાં સારવાર 
આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૪૯ 
િચ્છ વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૭૪ શ્રી પ્રદ્યુમનવસુંહ ર્જડેર્જ (અબિાસા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
કચ્છ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
કચ્છ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ કુલ 
૩૪૩૪ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૨૮૬૫ 

૨૦૨૦ ૫૬૯ 

        િુલ  ૩૪૩૪ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 

કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 

૧૩૭૭૪ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૧૧૩૬૩ 

૨૦૨૦ ૨૪૧૧ 

               િુલ ૧૩૭૭૪  
--------- 

૧૫૦ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૪૭ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ્ યોજના િેઠળ 
સુરેન્રનર્ર શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ્ યોજના િેઠળ 
સુરેન્રનર્ર શજલ્લામાાં કુલ ૧૪૯૮ અરજીઓની નોંિણી થયેલ 
છે. 
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 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા ૯૨૦.૨૯ 

મેર્ાવોટ છે. 
--------- 

૧૫૧ 
રાજ્યની િીજળી િીજ િુંપનીને િેચીને આિિ િરે તેિી યોજનાનો અમલ 

* ૩૧૮૬૨ શ્રી પુણેશ મોદી (સુરત પશિમ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્યના 
ઘરવપરાિના વીજજોિાણો િરાવતા વીજ ગ્રાિકો સૂયગ ઉર્જગ 
દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરી થવ-વપરાિ ઉપરાાંતની વીજળી વીજ 
કાંપનીને વેિી આવક કરી િકે તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઇ 
યોજના અમલમાાં મુકવામાાં આવી છે કે કેમ, અને 

  (૧) િા. 

 (૨) જો િા, તો તેની શવર્તો િુાં છે?   (૨) રાજ્યના ઘરવપરાિના વીજજોિાણો િરાવતા વીજ 
ગ્રાિકો સૂયગ ઉર્જગ દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરી થવ-વપરાિ 
ઉપરાાંતની વીજળી વીજ કાંપનીને વેિી આવક કરી િકે તે માટે 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા સોલાર, રૂફટોપ સબસીિી યોજના ‘સૂયગ-
રુ્જરાત’ (સૂયગ ઉર્જગ રુફટોપ યોજના-રુ્જરાત) નામથી ર્જિેર 
થયેલ છે. 
આ યોજનામાાં ૩ શકલોવોટ સુિી સોલર શસથટમના શનયત કરેલ 
શકાંમતના ૪૦% સબશસિી તથા ૩ શકલો વોટ થી વિુ અને ૧૦ 
શકલો વોટ સુિી ૨૦% સબશસિી આપવામાાં આવે છે. 
તદ્દઉપરાાંત, ગ્રુપિાઉશસાંર્ સોસાયટી/રેશસિેશન્સયલ વેલ્ફેર 
એસોશસએિન ની મશઝયારી (કોમન) સુશવિાઓના 
વીજજોિાણો માટે ઘર દીઠ ૧૦ શકલોવોટની મયાગદામાાં વિુમાાં 
વિુ કુલ ૫૦૦ શકલોવોટ સુિીની મયાગદામાાં સોલાર રૂફટોપ 
પ્લાન્ટ થથાશપત કરવા ૨૦% સબશસિી આપવામાાં આવે છે. 
આ ૫૦૦ કી.વો. ની મિિમ મયાગદામાાં મશઝયારી (કોમન) 
સુશવિાઓના વીજજોિાણો માટે સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટ 
થથાશપત કરતી વખતે જ ે તે ગ્રુપિાઉશસાંર્ 
સોસાયટી/રેશસિેશન્સયલ વેલ્ફેર એસોશસએિન માાં અલર્-
અલર્ રિેવાસી દ્વારા થથાશપત કરવામાાં આવેલ અલર્-અલર્ 
સોલાર શસથટમની ક્ષમતાઓ સાથે સમાશવષ્ટ્ કરી ર્ણવાની 
રિેિે. 
વિુમાાં જણાવવાનુાં કે તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ આ 
યોજના અાંતર્ગત કુલ ૧૫૦૭૧૮ અરજીઓ મળેલ જનેી કુલ 
એકશત્રત ક્ષમતા ૫૭૭ મેર્ાવોટ િતી અને કુલ ૧૨૦૩૮૦ 
વીજજોિાણો માટે અાંદાજપત્ર ભરપાઇ થયેલ જનેી એકશત્રત 
ક્ષમતા ૪૫૬ મેર્ાવોટ િતી જમેાાંથી ૧૧૫૫૭૬ વીજજોિાણો 
ઉપર સોલાર શસથટમ થથાશપત થઇ ર્ઇ છે જનેી એકશત્રત ક્ષમતા 
૪૩૭.૪૪ મેર્ાવોટ છે. 
તા.૦૮-૦૨-૨૦૨૧ની અધ્યતન શથથશતએ આ યોજના 
અાંતર્ગત કુલ ૧૮૩૭૧૨ અરજીઓ મળેલ જનેી કુલ એકશત્રત 
ક્ષમતા ૭૦૮ મેર્ાવોટ છે. અને કુલ ૧૩૬૩૧૭ વીજજોિાણો 
માટે અાંદાજપત્ર ભરપાઈ થયેલ જનેી એકશત્રત ક્ષમતા ૫૧૭ 
મેર્ાવોટ છે જમેાાંથી ૧૨૧૧૦૬ વીજજોિાણો ઉપર સોલાર 
શસથટમ થથાશપત થઈ ર્ઈ છે જનેી એકશત્રત ક્ષમતા ૪૫૮ 
મેર્ાવોટ છે.  

--------- 
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૧૫૨ 
છોટાઉદેપુર અને પુંચમહાલ વજલ્લામાું તત્િાલ િીજ જોડાણ 

* ૩૧૬૩૨ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છોટાઉદેપુર 
અને પાંિમિાલ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ 
અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા કેટલી 
ઓરજીઓ પિતર છે, 

  (૧) અને (૨) 

વજલ્લો 

પડતર અરજીઓની 

સુંખ્યા 

એિ િર્ચ િરતાું િધુ 

સમયથી પડતર 
અરજીઓની સુંખ્યા 

િૃવર્ 

વિર્યિ 

તત્િાલ 

િીજ 

િૃવર્ 

વિર્યિ 

તત્િાલ 

િીજ 

છોટાઉદેપુર ૩૧૧૦ ૦ ૪૧૨ ૦ 

પાંિમિાલ ૨૧૫૮ ૦ ૪૧૨ ૦  

 (૨) તે પૈકી એક વર્ગમાાં કરતાાં વિુ સમયથી કેટલી 
અરજીઓ શજલ્લાવાર પિતર છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા વીજ કનેક્િન ક્યાાં 
સુિીમાાં આપવામાાં આવિે ? 

  (૩) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવુ એ સતત િાલતી 
પ્રરક્રયા છે. પ્રશતવર્ગ માળખાર્ત સુશવિા, વીજ શવતરણ 
વ્યવથથા અને વીજ તાંત્ર પર પિનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોિાણો આપવાનુ 
આયોજન કરવામાાં આવતુ િોય છે. આમ ખેતી શવર્યક વીજ 
જોિાણો આપવામાાં વીજ પ્રવિન અને વીજ શવતરણ એ 

તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મિત્વનુાં િોઇ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર શનકાલ કરવામાાં આવિે. 

--------- 

૧૫૩ 
નમચદા અને ભરૂચ વજલ્લામાું બળી ગયેલ ટીસી 

* ૩૧૬૩૮ શ્રી પ્રેમવસુંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર નમગદા અને ભરૂિ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કેટલા ટીસી 
બળી ર્યેલ,   

  (૧) અને (૨)  
 વજલ્લો 

વિગતો િર્ચ નમચદા ભરૂચ 

બળી ર્યેલ 
ટીસી 

૨૦૧૯ ૭૬૯ ૧૪૨૪ 

૨૦૨૦ ૮૯૯ ૧૭૭૦ 

િાજીંર્ ફેઈલ 
ટીસી 

૨૦૧૯ ૦ ૦ 

૨૦૨૦ ૦ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી ઉક્ત 
વર્ગવાર, શજલ્લાવાર કેટલા િાજીંર્ ફેઇલ ટીસી ધ્યાનમાાં 

આવેલ, અને 

 

 (૩) િાજીંર્ ફેઇલ ટીસી અન્વયે કઇ એજન્સીઓ સામે 
િા પર્લાાં લીિા? 

  (૩) ઉક્ત શથથશતએ કોઇ પણ ટીસી િાજીંર્ ફેઇલ થયેલ 
ન િોઈ, પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી.  

--------- 

૧૫૪ 
જુનાગઢ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાું બાળ મૃત્યુના બનાિો 

* ૩૧૫૭૨ શ્રી ભીખાભાઇ જોર્ી (જુનાર્ઢ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર જુનાર્ઢ અને ર્ીર સોમનાથ શજલ્લામાાં બાળ મૃત્યુના 
કેટલા બનાવો નોંિાયા, 
 
 
 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 

સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

૧ જુનાર્ઢ ૩૨૦ ૨૯૩ 

૨ ર્ીર સોમનાથ ૪૨૫ ૩૫૧ 

િુલ સરિાળો ૭૪૫ ૬૪૪ 
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 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર, શજલ્લાવાર મૃત્યુ પામેલ બાળકો પૈકી 

રાજ્યના અને રાજ્ય બિારના કેટલા બાળકો છે, અને 
 
 
 
 
 

  (૨)  

ક્રમ વિગત 
જુનાગઢ ગીર સોમનાથ 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ રાજ્યના ૩૧૮ ૨૯૨ ૪૨૪ ૩૫૦ 

૨ રાજ્ય 

બિારના 

૨ ૧ ૧ ૧ 

િુલ ૩૨૦ ૨૯૩ ૪૨૫ ૩૫૧  

 (૩) બાળ મૃત્યુ અટકાવવા સરકારે િા પર્લાાં લીિા?   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળ મરણ ઘટાિવા માટે 

સાંથથાકીય અને સામુદાશયક થતરે વ્યવશથથત માળખુ ઉભુ કરેલ 

છે. નવર્જત શિિુ મૃત્યુ દર ઘટાિવા માટે સાંથથાકીય થતરે ન્યુ 

બોનગ કેર સેવાઓ સુશનશિત કરવા રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ 

કોલેજ સાંલગ્ન િોશથપટલ, િીથટર ીક્ટ િોશથપટલ અને સબ 

િીથટર ીકટ િોશથપટલ ખાતે ૪૭ ઘશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ સારવાર 

એકમ કાયગરત છે. જમેાાં નવર્જત શિિુની જટીલ બીમારીઓની 

સારવાર આપવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં ઘશનષ્ટ્ 

નવર્જત શિિુ સારવાર એકમ દ્વારા ૫૫૭૩૫ તથા િાલુ વર્ગ 

૨૦૨૦-૨૧ માાં (૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૩૬૬૫૬ 

બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. સામુરિક આરોગ્ય 

કેન્રો ખાતે ૧૫૭ નવર્જત શિિુ સારવાર કેન્રો કાયગરત છે. જમેાાં 

વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૯૩૪૫ તથા િાલુ વર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ માાં 

(૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૨૦૯૩૩ નવર્જત 

શિિુઓને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

સમગ્ર રાજ્યમાાં બાલ સખા યોજના- ૧, ૨, અને ૩ અમલમાાં 

મુકેલ છે. જમેાાં ઓછા વજને જન્મેલ અને વિેલા જન્મેલા 

બાળકોને અશત આિુશનક લેવલ-૩ની ખાનર્ી સાંથથાના 

એન.આઈ.સી.યુ.માાં દાખલ કરી શવના મુલ્યે સારવાર 

આપવામાાં આવે છે. જમેાાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ 

બાલ સખા યોજના-૧,૨ િેઠળ ૧૫૨૧ બાળકોને તથા 

બાલસખા-૩ િેઠળ ૨૩૪૫૬ આમ કુલઃ ૨૪૯૭૭ બાળકોને 

શવના મુલ્યે ખાનર્ી સાંથથામાાં સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૫૫ 
મહેસાણા વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૪૯ ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઊંઝા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 

મિેસાણા શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 

અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 

મિેસાણા શજલ્લામાાં કુલ ૩૫૯ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) વીજ ક્ષમતા ૨૧૯.૧૮ મે.વો છે. 

--------- 
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૧૫૬ 
અમરેલી વજલ્લામાું પુંચાયત હસ્તિના રસ્તાઓની નબળી ગુણિત્તાની ફકરયાદો 

* ૩૨૩૦૦ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાં િલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ અમરેલી 
શજલ્લામાાં પાંિાયત િથતકના બનેલા રથતાઓની છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં 
નબળી રુ્ણવિા અને માલ-સામાનની િલકી રુ્ણવિાની 
કેટલી ફરરયાદો મળી, 

  (૧) અમરેલી શજલ્લામાાં પાંિાયત િથતકના બનેલા 
રથતાઓની છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં નબળી રુ્ણવિા અને માલ-
સામાનની િલકી રુ્ણવિાની કુલ-૬ ફરરયાદો મળી. 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ નબળી રુ્ણવિા માટે કેટલા 
કોન્ટર ાક્ટરને જવાબદાર ર્ણવામાાં આવ્યા, અને   

  (૨) અને (૩) િાલના તબકે્ક પ્રાથશમક તપાસની કાયગવાિી 
પ્રર્શતમાાં છે. 

 (૩) આવા કોન્ટર ાક્ટરો સામે િાાં પર્લાાં લેવામાાં આવ્યાાં?   
--------- 

૧૫૭ 
ગીર સોમનાથ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું બળી ગયેલ ટીસી 

* ૩૧૫૮૪ શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર ર્ીર સોમનાથ અને પોરબાંદર શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર 
કેટલા ટીસી બળી ર્યેલ,   

  (૧) અને (૨)  

 વજલ્લો 

વિગતો િર્ચ 
ગીર 

સોમનાથ 
પોરબુંદર 

બળી ર્યેલ 
ટીસી 

૨૦૧૯ ૭૩૭૦ ૩૭૨૨ 

૨૦૨૦ ૮૦૬૮ ૩૫૯૬ 

િાજીંર્ 
ફેઈલ ટીસી 

૨૦૧૯ ૨૨૧ ૫૨ 

૨૦૨૦ ૧૬૭ ૪૫ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી ઉક્ત 
વર્ગવાર, શજલ્લાવાર કેટલા િાજીંર્ ફેઇલ ટીસી ધ્યાનમાાં 
આવેલ, અને 

 

 (૩) િાજીંર્ ફેઇલ ટીસી અન્વયે કઇ એજન્સીઓ સામે 
િા પર્લાાં લીિા? 

  (૩) આ સાથેના પત્રક-અ મુજબની સાંબાંશિત કાંપનીઓ 
પાસેથી તેમનાાં ખિે િાશજિંર્ ફેઇલ ટીસી મરામત કરાવવામાાં 
આવેલ છે અને ભશવષ્યમાાં તકેદારી રાખવા સૂિના આપેલ છે.  

(પત્રિ-અ) 

ગીર સોમનાથ અને પોરબુંદર વજલ્લો 

અનુ. એજન્સીનુું નામ 

૧ આલ્ફા ટર ાન્સફોમગર 

૨ બર્રિયા બ્રિર 

૩ શિાંતામણી 

૪ િાન્કેટેકનો ઇલેક્ટ લીમીટેિ 

૫ રદિા ટર ાન્સફોમગરસ 

૬ જયેિ ઇલેક્ટર ીકલ્સ 

૭ કેઆરવાયએફએસ ટર ાન્સફોમગર  

૮ કેઆરવાયએફએસ પાવર કોમ્પોનાંટ 

૯ લોલોસ 

૧૦ નાકોિા ટર ાન્સફોમગર 

૧૧ શનકસન એન્જીન્યરીંર્ કા. 

૧૨ એનજએે 

૧૩ ન્યુકોન થવીિરે્સગ 

૧૪ રાજથથાન પાવર 
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ગીર સોમનાથ અને પોરબુંદર વજલ્લો 

અનુ. એજન્સીનુું નામ 

૧૫ રાજથથાન ટર ાન્સફોમગરસ 

૧૬ સુમેિ ટર ાન્સફોમગરસ 

૧૭ તોિીબા ટર ાન્સ. & િીથટર ી. સીસ. 

૧૮ વર્ાગ એન્જીનીયસગ  

૧૯ સુમેિ ટર ાન્સફોમગરસ 

૨૦ વેથટનગ ઇલેક્ટર ો ટર ાન્સ  

--------- 

૧૫૮ 
ભાિનગર વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૩૭ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મિુવા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 

ભાવનર્ર શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 

અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 

ભાવનર્ર શજલ્લામાાં કુલ ૬૬૨ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા ૫૨૦.૬૮ 

મેર્ાવોટ છે. 

--------- 

૧૫૯ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૩૨ શ્રી જગદીશ વિશ્વિમાચ (શનકોલ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

અમદાવાદ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 

િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિ વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 

થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

અમદાવાદ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 

િેઠળ કુલ ૨૩૦૯૮ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 

નોંિણી થયેલ છે. 

જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૮૯૦૨ 

૨૦૨૦ ૪૧૯૬ 

        િુલ  ૨૩૦૯૮ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 

કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 

૧૦૨૨૦૧ કી.વો. છે. 

જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૮૩૮૩૨ 

૨૦૨૦ ૧૮૩૬૯ 

               િુલ ૧૦૨૨૦૧  
--------- 
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૧૬૦ 
રાજિોટ વજલ્લામાું ડો.સવિતાબેન આુંબેડિર આુંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજનાની મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૧૫ શ્રીમતી ગીતાબા ર્જડેર્જ (ર્ોંિલ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં રાજકોટ શજલ્લામાાં િો.સશવતાબેન આાંબેિકર 

આાંતરજ્ઞાશતય લગ્ન સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૨૪ 

 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂા.૨૪,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

૧૬૧ 
બનાસિાુંઠા અને પાટણ વજલ્લામાું નમચદા િેનાલમાું ગાબડા 

* ૩૧૫૦૦ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર બનાસકાાંઠા અને પાટણ શજલ્લામાાં નમગદાની કેનાલમાાં 

કેટલા ર્ાબિા પડ્યા, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર બનાસકાાંઠા અને પાટણ શજલ્લામાાં નમગદાની કેનાલમાાં 

પિેલા ર્ાબિાની શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

વજલ્લો 

છેલ્લા બે િર્ચમાું િેનાલોમાું પડેલ 

ભુંગાણની વિગત 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ િુલ 

બનાસકાાંઠા ૪૧ ૫૯ ૧૦૦ 

પાટણ ૧૦ ૧૭ ૨૭ 
 

 (૨) આ ર્ાબિાથી ઉક્ત શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા 

ખેિૂતોને કેટલુાં નુકિાન થયુાં, 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર બનાસકાાંઠા અને પાટણ શજલ્લાના તાલુકાવાર ખેિૂતોને 

થયેલ નુકિાનની શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

તાલુિા 
ખેડૂતોની 

સુંખ્યા 

ખેડૂતને થયેલ નુક્શાનની 

વિગત (રૂવપયામાું) 

િાંખેિર ૬ ૧૩૬૮૦૫ 

રાિનપુર ૪ ૩૦૬૮૩ 

સાાંતલપુર ૫ ૭૭૯૮૭ 

થરાદ ૧૧ ૨૪૧૬૨૮ 

વાવ ૨૦ ૧૪૨૮૫૫ 

સુઈર્ામ ૧ ૫૪૭૩ 

ભાભર ૧૧ ૭૫૬૪૦ 

રદયોદર ૪ ૨૦૯૪૦ 

િુલ ૬૨ ૭૩૨૦૧૧  

 (૩) આ નુકિાન પેટે સરકાર દ્વારા કેટલી સિાય ઉક્ત 

શથથશતએ િુકવવામાાં આવી, અને 

  (૩) કુલ રૂશપયા ૭૩૨૦૧૧/-. 

 (૪) ઉક્ત શથથશતએ કેટલી સિાય િૂકવવાની બાકી છે, 

તેના કારણો િા છે? 

  (૪) કોઈ િુકવણાાં બાકી રિેતા નથી. 

--------- 
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૧૬૨ 
રાજ્ય ઘોરીમાગચ તારાપુર-િાસદને સીક્સલેન િરિા બાબત 

* ૩૧૫૯૯ શ્રી રાજને્રવસુંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ આણાંદ 
શજલ્લાના બોરસદ તાલુકામાાંથી પસાર થતા રાજ્ય િોરીમાર્ગ 
તારાપુર-વાસદને સીક્સલેન કરવાની કામર્ીરી ક્યા તબકે્ક 
છે, અને 

  (૧) ઉક્ત શથથશતએ બર્ોદરા-તારાપુર-વાસદ રથતાના 
છ માર્ીયકરણ કરવાની કામર્ીરી પ્રર્શતમાાં છે. 

 (૨) ઉક્ત કામર્ીરી કેટલા ખિે ક્યાાં સુિીમાાં પૂણગ 
કરવામાાં આવિે?  

  (૨) આ કામર્ીરી રૂ.૬૦૩.૭૬ કરોિ પ્રોજકે્ટ કોથટથી 
મોિીફાઈિ એન્યુઈટીના િોરણે તા.૦૪-૧૧-૨૦૨૧ સુિીમાાં 
પૂણગ કરવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 

૧૬૩ 
પાટણ વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૯૧૨ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાટણ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિ વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ છે, 

અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાટણ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૧૨૫૩ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 

થયેલ છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૯૭૩ 

૨૦૨૦ ૨૮૦ 

        િુલ  ૧૨૫૩ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૪૧૭૦ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૩૨૧૯ 

૨૦૨૦ ૯૫૧ 

               િુલ ૪૧૭૦  
--------- 

૧૬૪ 
િચ્છ વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૪૩ ડૉ. નીમાબેન આચાયચ (ભુજ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ્ યોજના િેઠળ કચ્છ 
શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ્ યોજના િેઠળ કચ્છ 
શજલ્લામાાં કુલ ૧૧૭૦ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા ૮૩૭.૩૨ મેર્ાવોટ 
છે. 

--------- 
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૧૬૫ 
િલસાડ વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૨૬ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારિી) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વલસાિ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વલસાિ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૧૮૫૦ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 
જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૫૫૦ 

૨૦૨૦ ૩૦૦ 

        િુલ  ૧૮૫૦ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૭૪૪૦ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૬૨૦૪ 

૨૦૨૦ ૧૨૩૬ 

               િુલ ૭૪૪૦  
--------- 

૧૬૬ 
અમદાિાદ શહેરમાું િોવિડ-૧૯ ના દદીઓની સુંખ્યા 

* ૩૧૫૪૨ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરરયાપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં માસવાર અમદાવાદ િિેરમાાં કોશવિ-૧૯ ના કેટલા 
દદીઓ નોંિાયા, 

  (૧)  

માસ નોંધાયેલ દદીઓ 

ર્જન્યુઆરી ૦ 

ફેબ્રુઆરી ૦ 

માિગ ૨૦ 

એશપ્રલ ૨૯૨૮ 

મે ૯૦૩૫ 

જુન ૮૧૦૨ 

જુલાઈ ૫૧૩૫ 

ઓર્ષ્ટ્ ૪૪૯૦ 

સપ્ટેમ્બર ૪૬૯૪ 

ઓક્ટોબર ૫૧૪૨ 

નવેમ્બર ૬૯૮૬ 

િીસેમ્બર ૭૧૯૬ 

િુલ ૫૩૭૨૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ માસવાર કેટલા દદીઓ 
સાર્જ થયા અને કેટલા દદીઓના મૃત્યુ નોંિાયા, અને 

  (૨)  

માસ સાર્જ થયેલ નોંધાયેલ મૃત્ય ુ

ર્જન્યુઆરી ૦ ૦ 

ફેબ્રુઆરી ૦ ૦ 
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માિગ ૦ ૩ 

એશપ્રલ ૨૧૩ ૧૪૫ 

મે ૬૨૫૦ ૬૮૭ 

જુન ૮૮૫૨ ૫૭૦ 

જુલાઈ ૫૦૯૦ ૧૫૧ 

ઓર્ષ્ટ્ ૪૪૦૮ ૧૧૭ 

સપ્ટેમ્બર ૩૮૨૬ ૯૬ 

ઓક્ટોબર ૫૯૬૪ ૮૩ 

નવેમ્બર ૬૯૫૨ ૧૫૪ 

િીસેમ્બર ૭૨૪૮ ૧૮૯ 

િુલ ૪૮૮૦૩ ૨૧૯૫  
 (૩) ઉક્ત શથથશતએ માસવાર કોશવિ-૧૯ શસવાય 
અન્ય કેટલા મૃત્યુ નોંિાયા? 

  (૩)  

માસ િોવિડ-૧૯ વસિાયના 
અન્ય મૃત્યુ 

ર્જન્યુઆરી ૫૨૬૨ 

ફેબ્રુઆરી ૪૫૭૨ 

માિગ ૪૧૬૩ 

એશપ્રલ ૪૨૬૪ 

મે ૭૮૦૭ 

જુન ૫૭૭૮ 

જુલાઈ ૪૫૯૩ 

ઓર્ષ્ટ્ ૪૪૬૪ 

સપ્ટેમ્બર ૫૨૫૮ 

ઓક્ટોબર ૫૨૯૦ 

નવેમ્બર ૭૪૭૬ 

િીસેમ્બર ૬૩૨૬ 

િુલ ૬૫૨૫૩  
--------- 

૧૬૭ 
ર્જમનગરની જી.જી. હોવસ્પટલમાું ડૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 

* ૩૧૫૬૯ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાશળયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ર્જમનર્રની 

જી. જી. િોશથપટલમાાં ન્યુરો સજગન યુરો સજગન અને પ્લાથટીક 

સજગનની જગ્યા ભરાયેલ છે કે ખાલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ર્જમનર્રની  

જી. જી. િોશથપટલમાાં ન્યુરો સજગન, યુરો સજગન અને પ્લાથટીક 

સજગનની જગ્યા માંજૂર થયેલ નથી. 

 (૨) જો ઉક્ત જગ્યા ખાલી િોય તો ક્યારથી ખાલી છે 

અને ખાલી રિેવાના કારણો િા છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપથથશત થતો નથી. 

 (૩) ખાલી જગ્યા ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં આવિે?   (૩) ર્જમનર્રની જી. જી. િોશથપટલમાાં ન્યુરો સજગન, યુરો 

સજગન અને પ્લાથટીક સજગનની જગ્યા માંજુર થયેલ નથી. પરાંતુ, 

સી.એમ.સેતુ અાંતર્ગત થપેમયાલીટી અને સુપર થપેમયાલીટીની 

જગ્યાઓ ભરવા માંજુરી છે. જમેાાં યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્િ 

થયેથી તેઓની સેવાઓ ઉપલબ્િ થિે. 

--------- 
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૧૬૮ 
રાજ્યની િીજળી િીજ િુંપનીને િેચીને આિિ િરે તેિી યોજનાનો અમલ 

* ૩૧૮૨૦ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટેલ (ઘાટલોિીયા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્યના 
ઘરવપરાિના વીજજોિાણો િરાવતા વીજ ગ્રાિકો સૂયગ ઊર્જગ 
દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરી થવ-વપરાિ ઉપરાાંતની વીજળી વીજ 
કાંપનીને વેિી આવક કરી િકે તે માટે રાજ્ય સ૨કા૨ દ્વારા કોઈ 
યોજના અમલમાાં મુકવામાાં આવી છે કે કેમ, અને 

  (૧) િા. 

 (૨) જો િા, તો તેની શવર્તો િુાં છે ?   (૨) રાજ્યના ઘરવપરાિના વીજજોિાણો િરાવતા વીજ 
ગ્રાિકો સૂયગ ઊર્જગ દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરી થવ-વપરાિ 
ઉપરાાંતની વીજળી વીજ કાંપનીને વેિી આવક કરી િકે તે માટે 
રાજ્ય સ૨કા૨ દ્વારા સોલા૨ રૂફટોપ સબસીિી યોજના 'સૂયગ-
રુ્જરાત' (સૂયગ ઉર્જગ રૂફટોપ યોજના- રુ્જરાત) નામથી ર્જિેર 
થયેલ છે.  

આ યોજનામાાં ૩ શકલોવોટ સુિી સોલર શસથટમના શનયત કરેલ 
શકાંમતના ૪૦ % સબસીિી તથા ૩ શકલો વોટ થી વિુ અને ૧૦ 
શકલો વોટ સુિી ૨૦% સબસીિી આપવામાાં આવે છે. 
તદ્દઉપરાાંત, રૃ્પિાઉશસાંર્ સોસાયટી/રેશસિેશન્િયલ વેલ્ફેર 

એસોશસએિન ની મશઝયારી (કોમન) સુશવિાઓના 

વીજજોિાણો માટે ઘર દીઠ ૧૦ શકલોવોટની મયાગદામાાં વિુમાાં 

વિુ કુલ ૫00 શકલોવોટ સુિીની મયાગદામાાં સોલાર રૂફટોપ 

પ્લાન્ટ થથાશપત કરવા ૨૦% સબસીિી આપવામાાં આવે છે. 

આ ૫00 કી.વો.ની મિિમ મયાગદામાાં મશઝયારી (કોમન) 

સુશવિાઓના વીજજોિાણો માટે સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટ 

થથાશપત ક૨તી વખતે જ ે તે રૃ્પિાઉશસાંર્ સોસાયટી/ 

રેશસિેશન્િયલ વેલ્ફે૨ એસોશસએિન માાં અલર્-અલર્ 

રિેવાસી દ્વારા થથાશપત ક૨વામાાં આવેલ અલર્-અલર્ સોલાર 

શસથટમની ક્ષમતાઓ સાથે સમાશવષ્ટ્ કરી ર્ણવાની રિેિે 

વિુમાાં જણાવવાનુાં કે તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની થથશતએ આ 

યોજના અાંતર્ગત કુલ ૧૫૦૭૧૮ અ૨જીઓ મળેલ જનેી કુલ 

એકશત્રત ક્ષમતા પ૭૭ મેર્ાવોટ િતી અને કુલ ૧૨૦૩૮૦ 

વીજજોિાણો માટે અાંદાજપત્ર ભરપાઈ થયેલ જનેી એકશત્રત 

ક્ષમતા ૪૫૬ મેર્ાવોટ િતી જમેાાંથી ૧૧૫૫૭૬ વીજજોિાણો 

ઉપ૨ સોલાર શસથટમ થથાશપત થઈ ર્ઈ છે જનેી એકશત્રત 

ક્ષમતા ૪૩૭.૪૪ મેર્ાવોટ છે.  

તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૧ની અધ્યતન શથથશતએ આ યોજના 
અાંતર્ગત કુલ ૧૮૩૭૧૨ અ૨જીઓ મળેલ જનેી કુલ એકશત્રત 

ક્ષમતા ૭૦૮ મેર્ાવોટ છે. અને કુલ ૧૩૬૩૧૭ વીજજોિાણો 
માટે અાંદાજપત્ર ભરપાઈ થયેલ જનેી એકશત્રત ક્ષમતા ૫૧૭ 

મેર્ાવોટ છે જમેાાંથી ૧૨૧૧૦૬ વીજજોિાણો ઉપર સોલાર 
શસથટમ થથાશપત થઈ ર્ઈ છે જનેી એકશત્રત ક્ષમતા ૪૫૮ 
મેર્ાવોટ છે. 

--------- 
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૧૬૯ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાું તત્િાલ િીજ જોડાણ 

* ૩૧૫૧૫ શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (શસધ્િપુર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ પાટણ અને 
મિેસાણા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને  
કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે,  

  (૧) અને (૨)   

વજલ્લો 

પડતર અરજીઓની 
સુંખ્યા 

એિ િર્ચ િરતાું િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સુંખ્યા 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

પાટણ ૨૨૭૪ ૩ ૩૦૯ ૦ 

મિેસાણા ૧૮૧૯ ૩ ૭૫ ૦ 
 

 (૨) તે પૈકી એક વર્ગ કરતાાં વિુ સમયથી કેટલી 
અરજીઓ શજલ્લાવાર પિતર છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા વીજ કનેકિન ક્યાાં 
સુિીમાાં આપવામાાં આવિે ? 

  (૩) િૃવર્ વિર્યિ િીજ જોડાણઃ- કૃશર્ શવર્યક વીજ 
જોિાણ આપવુાં એ સતત િાલતી પ્રરક્રયા છે. પ્રશતવર્ગ 
માળખાર્ત સુશવિા, વીજ શવતરણ વ્યવથથા અને  વીજ તાંત્ર 
પર  પિનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાાંકીય આયોજનને 
ધ્યાને લઈને વીજ જોિાણો આપવાનુાં આયોજન કરવામાાં 
આવતુાં િોય છે. આમ ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણો આપવામાાં 
વીજ પ્રિવન અને વીજ શવતરણ એ તબક્કાઓ ઉપરાાંત 
નાણાાંકીય પરરબળ મિત્વનુાં િોઈ તમામ બાબતો ધ્યાને લઈ 
તબક્કાવાર શનકાલ કરવામાાં આવિે. 
તત્િાલ િીજ જોડાણઃ- પાટણ વજલ્લામાું ૩ અરજીઓ પિતર 
િતી. જ ેપૈકી ૨ અરજીઓના અાંદાજપત્ર ભરપાઈ થયેલ િોવાથી 
કામ પૂણગ કરેલ છે. જ્યારે ૧ નોંિાયેલ પિતર અરજી અરજદાર 
દ્વારા સુક્ષ્મ શપયત પધ્િશત થવીકારવા સાંબાંશિત ફોર પાટી 
એગ્રીમેન્ટ થયા બાદ વીજ શવતરણ કાંપની દ્વારા અપાનાર 
અાંદાજપત્રના નાણા ભરપાઈ થયે વીજ જોિાણ આપવાની 
કામર્ીરી િક્ય બને છે. 
મહેસાણા વજલ્લામાું ૩ અરજીઓ પિતર િતી. જ ે પૈકી ૨ 

અરજદારે અાંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ િોઈ કામ પ્રર્શત િેઠળ છે. 
જ્યારે ૧ અરજીમાાં અરજદારે સમય મયાગદામાાં બોર બનાવેલ ન 
િોવાથી અરજી રદ થયેલ છે. 

--------- 

૧૭૦ 
િચ્છ વજલ્લાની નમચદા િેનાલના િામોમાું ગેરરીવત 

* ૩૧૪૯૮ શ્રીમતી સુંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ કચ્છ શજલ્લામાાં 
નમગદા કેનાલના સમારકામ અને સફાઈ કામર્ીરીમાાં નાણાાંકીય 

રે્રરીશત થઈ િોવાની ફરરયાદથી સરકાર વાકેફ છે, 

  (૧) િા, જી. ફરરયાદથી વાકેફ છે. 

 (૨) જો િા, તો કેટલી રકમની, ક્યા પ્રકારની રે્રરીશત 
થયાનુાં સામે આવ્યુાં, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ કચ્છ શજલ્લામાાં 
નમગદા કેનાલના સમારકામ અને સફાઈ કામર્ીરીમાાં નાણાાંકીય 
રે્રરીશત માલુમ પિેલ નથી. 

 (૩) તે અાંરે્ જવાબદારો સામે િી કાયગવાિી કરી ?   (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
--------- 



79 

૧૭૧ 
િલ્પસર યોજનાની ર્જહેરાત 

* ૩૧૫૪૮ શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (િાંિુકા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (કલ્પસર) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કલ્પસર યોજનાની ર્જિેરાત ક્યારે કરવામાાં આવેલ 
છે, 

  (૧) કલ્પસર યોજનાની ર્જિેરાત કરવામાાં આવેલ નથી. 
પરાંતુ, કલ્પસર યોજનાનો િક્યતાદિી અિેવાલ તૈયાર કરવા 
માટેના જરૂરી અભ્યાસોની કામર્ીરી માટે તા.૨૨.૦૧.૨૦૦૩ 
થી સરકારશ્રીએ માંજૂરી આપેલ છે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ઉક્ત યોજના 
પાછળ ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર કેટલો ખિગ 
કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) ઉક્ત શથથશતએ, કલ્પસર યોજના માટે છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર થયેલ ખિગની શવર્તો નીિે મુજબ છે. 

નું. િર્ચ રૂ. લાખમાું 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૩૬.૦૨ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૩૭૭૧.૯૯ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ 
(તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ સુિી) 

૨૦૫.૩૫ 

િુલ ખચચ રૂ.લાખમાું ૬૦૧૩.૩૬  
 (૩) આ યોજના ક્યાાં સુિીમાાં પૂણગ કરવાનુાં આયોજન 
છે? 

  (૩) કલ્પસર યોજનાનાાં પૂણગ િક્યતાદિી અિેવાલ 
(િી.પી.આર.)બનાવવાની કામર્ીરી પૂણગ થયા બાદ. 
રાજ્ય/કેન્ર સરકારશ્રી પાસેથી મેળવવાની થતી યોજના 
સાંબાંશિત તમામ માંજૂરીઓ મળે્યથી, આ યોજનાનુાં શનમાગણ કાયગ 

િકય તેટલુ વિેલુાં પૂણગ કરવાનુાં આયોજન છે. 
--------- 
૧૭૨ 

અમદાિાદ વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 
* ૩૧૮૩૩ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દથક્રોઈ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમદાવાદ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિ વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 

છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમદાવાદ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કુલ ૨૩૦૯૮ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 

નોંિણી થયેલ છે. 
જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છે. 

િર્ચ 
સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ 

અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૮૯૦૨ 

૨૦૨૦ ૪૧૯૬ 

િુલ ૨૩૦૯૮ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૧૦૨૨૦૧ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૮૩૮૩૨ 

૨૦૨૦ ૧૮૩૬૯ 

િુલ ૧૦૨૨૦૧  
--------- 
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૧૭૩ 
બનાસિાુંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાું તત્િાલ િીજ જોડાણ 

* ૩૧૫૦૮ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ બનાસકાાંઠા 
અને કચ્છ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને 
કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા કેટલી અજીઓ 
પિતર છે,  

  (૧) અને (૨)  

વજલ્લો 

પડતર અરજીઓની 
સુંખ્યા 

એિ િર્ચ િરતાું િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સુંખ્યા 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

બનાસકાાંઠા ૧૧૦૭૯ ૨૫ ૧૪૧૩ ૦ 

કચ્છ ૨૮૮૪ ૧ ૬૭૩ ૦ 
 

 (૨) તે પૈકી એક વર્ગમાાં કરતાાં વિુ સમયથી કેટલી 
અરજીઓ શજલ્લાવાર પિતર છે, અને  

 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા વીજ કનેકિન ક્યાાં  
સુિીમાાં આપવામાાં આવિે? 

  (૩) િૃવર્ વિર્યિ િીજ જોડાણઃ- કૃશર્ શવર્યક વીજ 
જોિાણ આપવુ એ સતત િાલતી પ્રરક્રયા છે. પ્રશતવર્ગ 
માળખાર્ત સુશવિા, વીજ શવતરણ વ્યવથથા અને વીજ તાંત્ર પર 
પિનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને 
લઈને વીજ જોિાણો આપવાનુ આયોજન કરવામાાં આવતુ િોય 
છે. આમ ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણો આપવામાાં વીજ પ્રવિન 
અને વીજ શવતરણ એ તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ 
મિત્વનુ િોઈ તમામ બાબતો ધ્યાને લઈ તબક્કાવાર શનકાલ 
કરવામાાં આવિે. 
તત્િાલ િીજ જોડાણઃ- 
બનાસિાુંઠા વજલ્લા માાં ૨૫ અરજીઓ પિતર િતી. જ ેપૈકી ૧૦ 
અરજીઓના અાંદાજપત્ર ભરપાઈ થયેલ િોવાથી કામ પૂણગ કરેલ 
છે, ૧૧ નોંિાયેલ પિતર અરજી અરજદાર ધ્વારા સુક્ષ્મ શપયત 
પધ્િશત થવીકરાવા સબાંશિત ફોર પાટી એગ્રીમેન્ટ થયા બાદ વીજ 
શવતરણ કાંપની ધ્વારા અપાનાર અાંદાજપત્રના નાણા ભરપાઈ 
થયે વીજ જોિાણ આપવાની કામર્ીરી િક્ય બને, ૩ અરજદારને 
અાંદાજપત્ર આપેલ િોઈ અાંદાજપત્ર ભયેથી વીજ જોિાણ 
આપવાની કામર્ીરી કરવામાાં આવિે અને ૧ અરજદારે 
અાંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ િોઈ કામ પ્રર્શત િેઠળ છે. 
િચ્છ વજલ્લા માાં ૧ અરજી પિતર િતી. જ ેઅરજદાર ધ્વારા સુક્ષ્મ 
શપયત પધ્િશત થવીકારવા સબાંશિત ફોર પાટી એગ્રીમેન્ટ થયા 
બાદ વીજ શવતરણ કાંપની ધ્વારા અપાનાર અાંદાજપત્રના નાણા 
ભરપાઈ થયે વીજ જોિાણ આપવાની કામર્ીરી િક્ય બને. 

--------- 

૧૭૪ 
રાજ્યમાું િસૂલિામાું આિલે િેરાની રિમ 

* ૩૧૫૮૭ શ્રી પુુંર્જભાઈ િુંશ (ઉના) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાસાયશણક 
ખાતર, પેટર ોલ, િીઝલ, પી.એન.જી. અને સી.એન.જી. રે્સ 
ઉપર કેટલો વેરો વસુલવામાાં આવ્યો, અને 

  (૧)   
િોમોડીટી િેરાનો પ્રિાર દર સેસ 

રાસાયશણક ખાતર જી.એસ.ટી. ૫% લાર્ુ પિતુ નથી 

પેટર ોલ વેટ ૨૦.૧% ૪% 

િીઝલ વેટ ૨૦.૨% ૪% 

પી.એન.જી. વેટ ૧૫% લાર્ુ પિતુ નથી 

સી.એન.જી. વેટ ૧૫% લાર્ુ પિતુ નથી 
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 (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં, વર્ગવાર વેરા પેટે 

કેટલી રકમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા વસૂલવામાાં આવી? 

  (૨)  (રૂ. કરોિમાાં) 
િોમોડીટી તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

રાસાયશણક ખાતર ૩૧.૧૧ ૪૦.૬૨ 

પેટર ોલ ૪૪૬૨.૨૦ ૩૯૧૯.૭૬ 

િીઝલ ૯૭૭૬.૬૮ ૮૭૫૩.૫૮ 

પી.એન.જી. ૬૮૯.૦૦ ૬૨૩.૫૨ 

સી.એન.જી. ૪૬૯.૩૦ ૩૯૪.૯૯  
--------- 

૧૭૫ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૩૧૫૧૨ શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાિનપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ પાટણ અને 
મિેસાણા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર સરકારી િોશથપટલ, સામૂરિક 
આરોગ્ય કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રવાર, સાંવર્ગવાર માંજૂર 
મિેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) *પત્રકો અ, બ, ક અને િ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 

કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં આવિે?   (૩) શનમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 
વયશનવૃશિના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િૉક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત િરાવતા િૉક્ટરો ઉપલબ્િ થયેથી તુરાંતજ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે 
જરૂરીયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઈને ભરવામાાં આવે છે.  

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૧૭૬ 
રાજિોટ વજલ્લામાું ડો.સવિતાબેન આુંબેડિર આુંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજનાની મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૧૬ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિ ે

કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં રાજકોટ શજલ્લામાાં િો.સશવતાબેન આાંબેિકર 
આાંતરજ્ઞાશતય લગ્ન સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૨૪ 
 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂા. ૨૪,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

૧૭૭ 
બોટાદ વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૪૦ શ્રી આત્મારામ પરમાર (ર્ઢિા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 
બોટાદ શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 
બોટાદ શજલ્લામાાં કુલ ૪૭૧ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, અને 
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 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા ૨૭૨.૯૮ 

મેર્ાવોટ છે. 
--------- 

૧૭૮ 
છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો  

* ૩૧૮૦૬ શ્રી અભેવસુંહ તડિી (સાંખેિા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં છોટા ઉદેપુર શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ 
કેટલા ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૨૫ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૪૧૫૮ 

--------- 

૧૭૯ 
દાહોદ વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો  

* ૩૧૮૦૭ શ્રી શૈલેશભાઈ ભાભોર (લીમખેિા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં દાિોદ શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૬૮૩ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૧૮૫૪૬ 

--------- 

૧૮૦ 
આણુંદ અને સુરત વજલ્લામાું બાળ મૃત્યુના બનાિો 

* ૩૧૬૦૨ શ્રી િાુંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં વર્ગવાર આણાંદ અને સુરત શજલ્લામાાં બાળ મૃત્યુના 
કેટલા બનાવો નોંિાયા, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 

સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

૧ આણાંદ ૮૯૬ ૮૬૭ 

૨ સુરત ૩૯૨ ૩૩૫ 

િુલ સરિાળો ૧૨૮૮ ૧૨૦૨ 
 

 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર, શજલ્લાવાર મૃત્યુ પામેલ બાળકો 
પૈકી રાજ્યના અને રાજ્ય બિારના કેટલા બાળકો છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ વિગત 
આણુંદ સુરત 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ રાજ્યના ૮૯૬ ૮૬૭ ૩૪૯ ૨૭૯ 

૨ રાજ્ય 
બિારના 

૦ ૦ ૪૩ ૫૬ 

િુલ ૮૯૬ ૮૬૭ ૩૯૨ ૩૩૫  
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 (૩) બાળ મૃત્યુ અટકાવવા સરકારે િા પર્લાાં લીિા?   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળ મરણ ઘટાિવા માટે 

સાંથથાકીય અને સામુદાશયક થતરે વ્યવશથથત માળખુ ઉભુ કરેલ 
છે. નવર્જત શિિુ મૃત્યુ દર ઘટાિવા માટે સાંથથાકીય થતરે ન્યુ 
બોનગ કેર સેવાઓ સુશનશિત કરવા રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ 
કોલેજ સાંલગ્ન િોશથપટલ, રિથટર ીક્ટ િોશથપટલ અને સબ 
િીથટર ીકટ િોશથપટલ ખાતે ૪૭ િશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ સારવાર 
એકમ કાયગરત છે. જમેાાં નવર્જત શિિુની જટીલ બીમારીઓની 
સારવાર આપવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં િશનષ્ટ્ 
નવર્જત શિિુ સારવાર એકમ દ્વારા ૫૫૭૩૫ તથા િાલુ વર્ગ 
૨૦૨૦-૨૧ માાં (૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૩૬૬૫૬ 
બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. સામુરિક આરોગ્ય 

કેન્રો ખાતે ૧૫૭ નવર્જત શિિુ સારવાર કેન્રો કાયગરત છે. જમેાાં 
વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૯૩૪૫ તથા િાલુ વર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ માાં 
(તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૨૦૯૩૩ નવર્જત 
શિિુઓને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 
સમગ્ર રાજ્યમાાં બાલ સખા યોજના- ૧, ૨ અને ૩ અમલમાાં 
મુકેલ છે. જમેાાં ઓછા વજને જન્મેલ અને વિેલા જન્મેલા 
બાળકોને અશત આિુશનક લેવલ-૩ ની ખાનર્ી સાંથથાના 
એન.આઈ.સી.યુ.માાં દાખલ કરી શવના મુલ્યે સારવાર આપવામાાં 
આવે છે. જમેાાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ બાલ સખા 
યોજના-૧,૨, િેઠળ ૧૫૨૧ બાળકોને તથા બાલસખા 
યોજના-૩ િેઠળ ૨૩,૪૫૬ આમ કુલઃ ૨૪,૯૭૭ બાળકોને 

શવના મુલ્યે ખાનર્ી સાંથથામાાં સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 
--------- 

૧૮૧ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૪૬ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંર્ધ્ા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 

સુરેન્રનર્ર શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 

સુરેન્રનર્ર શજલ્લામાાં કુલ ૧૪૯૮ અરજીઓની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?    (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા ૯૨૦.૨૯ મેર્ાવોટ 
છે. 

--------- 
૧૮૨ 

પુંચમહાલ વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 
* ૩૧૮૧૬ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય ઊર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં પાંિમિાલ શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૧૦ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૪૧૧૭ 

--------- 
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૧૮૩ 
નિસારી વજલ્લામાું ગણિેશ સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૩૭ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ર્ણદેવી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં નવસારી શજલ્લામાાં ર્ણવેિ સિાય યોજના િેઠળ 
શવકસતી ર્જશતના કેટલા શવદ્યાથીઓની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૧) ૧૫,૩૯૫ 

 (૨) કેટલી રકમની ર્ણવેિ સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૨) રૂ.૯૨,૩૭,૦૦૦/- 
--------- 

૧૮૪ 
અમદાિાદ અને ભાિનગર વજલ્લામાું તત્િાલ િીજ જોડાણ 

* ૩૧૫૩૬ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (શવરમર્ામ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ અમદાવાદ 

અને ભાવનર્ર શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ 
અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા કેટલી 
અરજીઓ પિતર છે,  

  (૧) અને (૨) 

વજલ્લો 

પડતર અરજીઓની 
સુંખ્યા 

એિ િર્ચ િરતાું િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સુંખ્યા 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

અમદાવાદ ૩૦૫૩ ૧૪ ૪૯૧ ૦ 

ભાવનર્ર ૨૩૦૧ ૦ ૪૧ ૦ 
 

 (૨) તે પૈકી એક વર્ગમાાં કરતાાં વિુ સમયથી કેટલી 

અરજીઓ શજલ્લાવાર પિતર છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા વીજ કનેક્િન ક્યાાં 
સુિીમાાં આપવામાાં આવિે? 

  (૩) િૃવર્ વિર્યિ િીજ જોડાણઃ- કૃશર્ શવર્યક વીજ 

જોિાણ આપવુ એ સતત િાલતી પ્રરક્રયા છે. પ્રશતવર્ગ 

માળખાર્ત સુશવિા, વીજ શવતરણ વ્યવથથા અને વીજ તાંત્ર પર 

પિનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને 

લઈને વીજ જોિાણો આપવાનુ આયોજન કરવામાાં આવતુ િોય 

છે. આમ ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણો આપવામાાં વીજ પ્રવિન 

અને વીજ શવતરણ એ તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ 

મિત્વનુાં િોઈ તમામ બાબતો ધ્યાને લઈ તબક્કાવાર શનકાલ 

કરવામાાં આવિે. 

તત્િાલ િીજ જોડાણઃ- 

અમદાવાદ જીલ્લામાાં ૧૪ અરજીઓ પિતર િતી. જ ે પૈકી ૪ 

અરજીઓના અાંદાજપત્ર ભરપાઈ થયેલ િોવાથી કામ પૂણગ કરેલ 

છે, ૧ અરજદારની અરજીના અનુસાંિાને રદ થયેલ છે, ૬ 

નોિાયેલ પિતર અરજી અરજદાર દ્વારા સુક્ષ્મ શપયત પધ્િશત 

થવીકારવા સબાંશિત ફોર પાટી એગ્રીમેન્ટ થયા બાદ વીજ 

શવતરણ કાંપની દ્વારા અપાનાર અાંદાજપત્રના નાણા ભરપાઈ થયે 

વીજ જોિાણ આપવાની કામર્ીરી િક્ય બને, જ્યારે ૧ 

અરજદારને અાંદાજપત્ર આપેલ િોઈ અાંદાજપત્ર ભયેથી વીજ 

જોિાણ આપવાની કામર્ીરી કરવામાાં આવિે અને 

૨. અરજદારે અાંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ િોઈ કામ પ્રર્શત િેઠળ 
છે. 

--------- 
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૧૮૫ 
નિસારી વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૮૧ શ્રી વિજયભાઈ પટેલ (િાાંર્) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
નવસારી શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
નવસારી શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૨૫૨૩ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ 
સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ 

નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૨૦૩૧ 

૨૦૨૦ ૪૯૨ 

િુલ ૨૫૨૩ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૯૬૬૭ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૭૬૩૧ 

૨૦૨૦ ૨૦૩૬ 

િુલ ૯૬૬૭  
--------- 

૧૮૬ 
જુનાગઢ વજલ્લામાું િુુંિરબાઈનુું મામેરૂ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૦૬ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેિોદ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં જુનાર્ઢ શજલ્લામાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના િેઠળ 
અનુસૂશિત ર્જશતની કેટલી કન્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૩૦૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૩૦૧ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) રૂા.૩૦,૧૦,૦૦૦/- 

--------- 

૧૮૭ 
ખેતીિાડી િીજ ગ્રાહિોની કદિસ દરવમયાન િીજળી આપિાની યોજનાનો અમલ 

* ૩૧૮૬૧ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાિ) : માનનીય ઊર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં ખેતીવાિી વીજ ગ્રાિકોને રદવસ દરશમયાન વીજળી 
આપવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈ યોજના અમલમાાં મુકેલ 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) અને (૨) િા, જી. ખેિૂતોને રદવસે વીજળી પૂરી પાિવા 

રુ્જરાત સરકાર દ્વારા એક નવીન અશભર્મ અપનાવી ‘‘શકસાન 
સૂયોદય યોજના’’ અમલમાાં મુકવામાાં આવી છે. આ યોજના 
િેઠળ ખેિૂતોને ખેતીવાિી ફીિર ઉપર રદવસ દરમ્યાન સવારે 
૫.૦૦ થી રાત્રીના ૯.૦૦ વાગ્યા દરશમયાન વીજ પુરવઠો 
આપવામાાં આવિે.  

 (૨) જો િા, તો તેની શવર્તો િી છે?  

--------- 
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૧૮૮ 
રાજિોટ વજલ્લામાું ઈવન્દરા ગાુંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃદ્ધ પેન્શન યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૨૮ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ દશક્ષણ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે 
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજકોટ 
શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં ઈશન્દરા ર્ાાંિી રાષ્ટ્ર ીય વૃિ 
પેન્િન(વયવાંદના) યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી,   

  (૧) ૩૬૯૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૩૩૦૬ 
 (૩) કેટલી સિાય િુકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૧,૬૫,૨૭,૯૫૦/- 

--------- 

૧૮૯ 
િચ્છ વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 

* ૩૧૮૧૦ માલતી મહેશ્વરી (ર્ાાંિીિામ) : માનનીય ઊર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં કચ્છ શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૦૫ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 

ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૪૫૨૩ 

--------- 

૧૯૦ 
બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૪૫ શ્રી કિતીવસુંહ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ્ યોજના િેઠળ 
બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ્ યોજના િેઠળ 
બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં કુલ ૧૨૧૯ અરજીઓની નોંિણી થયેલ 
છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?    (૨) વીજ ક્ષમતા ૮૫૭.૫૯ મે.વો. છે. 
--------- 
૧૯૧ 

િચ્છ વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 
* ૩૧૮૦૯ શ્રી વિરેન્રવસુંહ ર્જડેર્જ (માાંિવી) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં કચ્છ શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૦૫ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૪૫૨૩ 

--------- 
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૧૯૨ 
બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૬૯ શ્રી શશીિાન્ત પુંડ્યા (િીસા) :માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિ વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કુલ ૧૩૫૨ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 
નોંિણી થયેલ છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ  
નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૧૩૭ 

૨૦૨૦ ૨૧૫ 

િુલ ૧૩૫૨ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 
૪૭૫૬ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૩૯૪૪ 

૨૦૨૦ ૮૧૨ 

િુલ ૪૭૫૬  
--------- 

૧૯૩ 
નિસારી અને િલસાડ વજલ્લામાું બળી ગયેલ ટીસી 

* ૩૧૬૫૨ શ્રી અનુંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર નવસારી અને વલસાિ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કેટલા ટીસી 
બળી ર્યેલ, 

  (૧) અને (૨)  

વિગતો િર્ચ 
વજલ્લો 

નિસારી િલસાડ 

બળી ર્યલે 
ટીસી 

૨૦૧૯ ૮૮૮ ૧૮૯૧ 

૨૦૨૦ ૯૩૦ ૨૨૩૧ 

િાશજિંર્ ફેઈલ 
ટીસી 

૨૦૧૯ ૦ ૧ 

૨૦૨૦ ૦ ૮ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી ઉક્ત 
વર્ગવાર, શજલ્લાવાર કેટલા િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી ધ્યાનમાાં 
આવેલ, અને 

 

 (૩) િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી અન્વયે કઈ એજન્સીઓ સામે 
િા પર્લાાં લીિા? 

  (૩) આ સાથેના પત્રિ-અ મુજબની સાંબાંશિત કાંપનીઓ 
પાસેથી તેમનાાં ખિે િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી મરામત કરાવવામાાં 
આવેલ છે અને ભશવષ્યમાાં તકેદારી રાખવા સૂિના આપેલ છે.  

પત્રિ-અ 
નિસારી વજલ્લો 

ઉક્ત શથથશતએ, નવસારી શજલ્લામાાં વર્ગ ૨૦૧૯ અને વર્ગ ૨૦૨૦ દરમ્યાન બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી કોઇ પણ ટીસી િાજીંર્ ફેઇલ થયેલ 
ધ્યાને આવેલ નથી, આથી આ મારિતી લારુ્ પિતી નથી. 

િલસાડ વજલ્લો  

અનુ એજન્સીનુું નામ 

૧ ટર ાન્સ ઇલેક્ટર ો 

૨ િાય પાવર ટર ાન્સફોમેર 

૩ અક્ષર ટર ાન્સફોમેર 

--------- 
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૧૯૪ 
રાજ્યમાું સ્િચ્છ, હકરયાળા અને પ્રદુર્ણ મુક્ત એિી સૂયચ ઉર્જચની યોજનાની ર્જહેરાત 

* ૩૧૮૫૫ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉિના) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થવચ્છ, િરરયાળી અને પ્રદુર્ણ મુક્ત એવી સૂયગ ઉર્જગના 
ઉત્પાદનમાાં નાના રોકાણકારો ભાર્ લઇ િકે તે માટે રાજ્ય 
સરકાર દ્વારા કોઇ યોજના ર્જિેર કરેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) િા, તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં થવચ્છ, િરરયાળી અને પ્રદુર્ણ મુક્ત એવી સૂયગ ઉર્જગના 
ઉત્પાદનમાાં નાના રોકાણકારો ભાર્ લઇ િકે તે માટે રાજ્ય 
સરકાર દ્વારા થમોલ થકેલ િીથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ – 

૨૦૧૯ યોજના ર્જિેર કરેલ છે. 

 (૨) જો િા, તો તેની શવર્તો િુાં છે?   (૨) ઉપરોક્ત જણાવેલ થમોલ થકેલ િીથટર ીબ્યુટેિ સોલાર 
પ્રોજકે્ટસ – ૨૦૧૯ યોજનાની મુખ્ય શવર્તો નીિે મુજબ છે. 
●  રુ્જરાત સરકાર દ્વારા જી.આર. તા. ૦૬.૦૩.૨૦૧૯ના રોજ 
રાજ્યમાાં થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલર પ્રોજકે્ટ્સના શવકાસ 
માટેની નીશત અાંરે્ની સૂિના ર્જિેર કરવામાાં આવી છે, જનુેાં 
લક્ષ્ય થમોલ થકેલ સોલર પ્રોજકે્ટ્સના શવકાસ માટે ૦.૫ 
મેર્ાવોટ થી ૪ મેર્ાવોટ ક્ષમતા સુિીના પ્રોજકે્ટ્સ થથાપવા માટે 
છે. 

● આ નીશતનો ઉદે્દમય એ છે કે સોલર પ્રોજકે્ટ્સનો ઝિપી 
શવકાસ થાય અને નાના રોકાણકારો ને સોલર પાવરમાાં શવકાસ 
કરવા માટે પ્રોત્સાિન મળે જથેી તેમનો સામાશજક-આશથગક 
શવકાસ થાય. 

● આ નીશતમાાં, કોઇપણ વ્યશક્ત, કાંપની અથવા બોિી કોપોરેટ 
અથવા વ્યશક્તઓનુાં સાંર્ઠન, વ્યશક્તઓ / ખેિૂતોની સિકારી 
માંિળી અથવા આટીફીસીયલ જ્યુરીિીકલ પસગન શબન-કૃશર્ 
જમીન પર નાના પાયે સોલર પ્રોજકે્ટ્સ થથાપી િકે છે. 

●  ઉપરોક્ત યોજના િેઠળ લારુ્ ટેરરફ, અર્ાઉ ૬ મરિનાના 
સમયર્ાળામાાં જીયુવીએનએલ દ્વારા થપિાગત્મક શબિીંર્ 
પ્રરક્રયામાાં મળેલ ટેરરફ (એશપ્રલથી સપ્ટેમ્બર અથવા 
ઓક્ટોબરથી માિગ) ઉપરાાંત ૨૦ પૈસા યુશનટ રિેિે. આમ, 
૩૧.૦૩.૨૦૨૧ સુિી પી.પી.એ પર િથતાક્ષર કરવા માટે લારુ્ 
ટેરરફ રૂ. ૨.૮૩ / યુશનટ (રૂ. ૨.૬૩ / યુશનટ અર્ાઉ ૬ 
મરિનાના સમયર્ાળામાાં િોિાયેલ + ૨૦ પૈસા / યુશનટનો 
ઉમેરો) રિેિે. 

● ઉપરોક્ત યોજના િેઠળ, જીયુવીએનએલ દ્વારા  
તા. ૦૩.૧૦.૨૦૨૦ ની ર્જિેર નોટીસથી થમોલ થકેલ 
રિથટર ીબ્યુટેિ સોલર પ્રોજકે્ટ્સ થથાપવા માટે શવજ શવતરણ 
કાંપની દ્વારા અરજીઓ માંર્ાવવામાાં આવેલ િતી. જનેી અાંશતમ 
સમયમયાગદા ૧૫.૦૧.૨૦૨૧ એ પૂણગ થયેલ છે. 

● િાલમાાં ૧૫.૦૧.૨૦૨૧ સુિીમાાં, કુલ ૧૨૪૦૪ અરજીઓ 
મળી છે જનેી ક્ષમતા ૭૯૫૯ મેર્ાવોટ ની છે, જમેાાં 
સબથટેિનોમાાં ઉપલબ્િ ક્ષમતાના આિારે જટેકો દ્વારા ર્જરી 
કરવામાાં આવતી ટેક્નીકલ ફીસીબીલીટીના અિેવાલ મુજબની 
અરજીઓ માટે પી.પી.એ પર િથતાક્ષર કરવામાાં આવિે. 

--------- 
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૧૯૫ 
પુંચમહાલ વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 

* ૩૧૮૧૫ શ્રી સી. િે. રાઉલજી (ર્ોિરા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં પાંિમિાલ શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૧૦ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૪૧૧૭ 

--------- 

૧૯૬ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 

* ૩૧૮૯૯ શ્રી કિરીટવસુંહ રાણા (લીંબિી) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં સુરેન્રનર્ર શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ 
કેટલા ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૨૫ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૬૩૮૧ 

---------   

૧૯૭ 
અમરેલી વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 

* ૩૧૯૧૪ શ્રી વિનોદભાઇ મોરડીયા (કતારર્ામ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં અમરેલી શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૦૩ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૮૩૪૪ 

--------- 

૧૯૮ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૫૧ શ્રી રાજને્રવસુંહ ચાિડા (રિાંમતનર્ર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટ્સ યોજના િેઠળ 
સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટ્સ યોજના િેઠળ 
સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં કુલ ૩૯૬ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) વીજ ક્ષમતા ૩૧૫.૫૩ મેર્ાવોટ છે. 
--------- 
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૧૯૯ 
મહેસાણા વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 

* ૩૧૮૧૧ શ્રી ઋવર્િેશભાઇ પેટલ (શવસનર્ર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં મિેસાણા શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૦૭ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૪૪૪૩ 

--------- 

૨૦૦ 
પાટણ વજલ્લામાું ‘માું’ િાડચ  માન્યતા પ્રાપ્ત ખાનગી હોવસ્પટલો 

* ૩૨૩૦૩ શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાટણ શજલ્લામાાં કઇ કઇ ખાનર્ી િોશથપટલોને માાં કાિગ  તથા 
આયુષ્યમાન કાિગ  અાંતર્ગત માન્યતા આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧)  

ક્રમ હોવસ્પટલ 

૧ પાટણ જનતા િોશથપટલ 

૨ પ્રથા સજીકલ િોશથપટલ 

૩ િશક્ત ઓથોપેિીક િોશથપટલ 

૪ અલ્કા આાંખની િોશથપટલ 

૫ આપગણ િોશથપટલ 
 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કઇ કઇ િોશથપટલોની માન્યતા ક્યા ક્યા 
કારણોસર રદ કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨)  

હોવસ્પટલ િારણ 

અલ્કા આાંખની 
િોશથપટલ 

ર્વમેન્ટ રીઝવ્િગ  
પેકેજ િોવાથી  

--------- 

૨૦૧ 
અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું બળી ગયેલ ટીસી 

* ૩૧૫૨૪ શ્રી રાજને્રવસુંહ ઠાિોર (મોિાસા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર અરવલ્લી અને સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કેટલા 

ટીસી બળી ર્યેલ,   

  (૧) અને (૨)  

 વજલ્લો 

વિગતો િર્ચ અરિલ્લી સાબરિાુંઠા 

બળી ર્યેલ 

ટીસી 

૨૦૧૯ ૨૫૫૪ ૨૮૦૭ 

૨૦૨૦ ૨૫૪૦ ૨૬૬૨ 

િાજીંર્ 

ફેઈલ ટીસી 

૨૦૧૯ ૫૩ ૧૭૮ 

૨૦૨૦ ૬૫ ૧૪૭ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી ઉક્ત 

વર્ગવાર, શજલ્લાવાર કેટલા િાશજગર્ ફેઇલ ટીસી ધ્યાનમાાં 

આવેલ, અને 

 

 (૩) િાશજગર્ ફેઇલ ટીસી અન્વયે કઈ એજન્સીઓ સામ ે

િા પર્લાાં લીિા? 

  (૩) આ સાથે પત્રક-અ મુજબની સાંબાંશિત કાંપનીઓ 

પાસેથી તેમનાાં ખિે િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી મરામત કરાવવામાાં 

આવેલ છે અને ભશવષ્યમાાં તકેદારી રાખવા સૂિના આપેલ છે  
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પત્રિ-‘‘અ’’ 

અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા જલ્લો 

અનુ એજન્સીનુું નામ 

૧ ૨ 

૧ શિાંતામણી લેમીનેિન 

૨ લોલોસ પ્રોિક્ટસ પ્રા. લી. 

૩ કૅ. બી. ઈંિથટર ીઝ 

૪ પટેલ ઈંિથટર ીઝ 

૫ પટેલ એન્ટરપ્રાઈઝ 

૬ પટેલ એાંજીન્યરરાંર્ કો 

૭ સમય એન્ટરપ્રાઈઝ 

૮ ઉમા ટર ાન્થફોમગર એાંિ એન્ટરપ્રાઈઝ  

૯ પૂર્જ એાંજીન્યરરાંર્ 

૧૦ રદવા એાંજીન્યરરાંર્ 

૧૧ એસ.બી. એાંજીન્યરરાંર્ 

૧૨ નરેન્ર ટર ાન્થફોમગર 

૧૩ શિવમ ટર ાન્થફોમગર  

૧૪ િરશસધ્િી ટર ાન્થફોમગર 

૧૫ ઉમા ઈંિથટર ીઝ 

૧૬ પવન ઈંિથટર ીઝ 

૧૭ માજૂમ ઈલેશક્ટરક 

૧૮ કમલ ઈંિથટર ીઝ 

૧૯ આલ્ફા ટર ાન્થફોમગર 

૨૦ આલ્ફા એાંજીન્યરરાંર્ 

૨૧ પાવરટેક સોલ્યુિન 

૨૨ એમફોર એનશજગ  

૨૩ આઈરિયલ ટર ાન્થફોમગર 

૨૪ એમ.બી. પાવરજને 

૨૫ પૂર્જ એાંજીન્યરરાંર્ 

૨૬ શ્રીનાથ ઈલેક્ટર ીકલ્સ 

૨૭ બર્રિયા બ્રિસગ 

૨૮ કે.આર.વાય.એફ.એસ.ટર ાન્સફોમગર પ્રા. લીમીટેિ ક્રીફસ  

--------- 
૨૦૨ 

અમદાિાદ વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 
* ૩૧૮૩૧ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમદાવાદ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમદાવાદ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કુલ ૨૩૦૯૮ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 
નોંિણી થયેલ છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૮૯૦૨ 

૨૦૨૦ ૪૧૯૬ 

        િુલ  ૨૩૦૯૮ 
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 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 

કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 

૧૦૨૨૦૧ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૮૩૮૩૨ 

૨૦૨૦ ૧૮૩૬૯ 

               િુલ ૧૦૨૨૦૧  
--------- 

૨૦૩ 
ર્જમનગર વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૪૧ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (ર્જમનર્રગ્રામ્ય) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 
ર્જમનર્ર શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 
ર્જમનર્ર શજલ્લામાાં કુલ ૯૧૪ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા ૫૦૬.૫૬ 
મેર્ાવોટ છે. 

--------- 

૨૦૪ 
ભાિનગર અને અમરેલી વજલ્લામાું બાળ મૃત્યુના બનાિો 

* ૩૧૫૯૬ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાર્જ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર ભાવનર્ર અને અમરેલી શજલ્લામાાં બાળ મૃત્યુના કેટલા 
બનાવો નોંિાયા, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 

સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૧-૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

૧ ભાવનર્ર ૫૦૫ ૪૯૪ 

૨ અમરેલી ૩૧૪ ૩૫૯ 

િુલ સરિાળો ૮૧૯ ૮૫૩ 
 

 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર, શજલ્લાવાર મૃત્યુ પામેલ બાળકો પૈકી 
રાજ્યના અને રાજ્ય બિારના કેટલા બાળકો છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ વિગત 
ભાિનગર અમરેલી 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ રાજ્યના ૫૦૫ ૪૯૪ ૩૦૪ ૩૪૬ 

૨ રાજ્ય 

બિારના 

- - ૧૦ ૧૩ 

િુલ ૫૦૫ ૪૯૪ ૩૧૪ ૩૫૯  
 (૩) બાળ મૃત્યુ અટકાવવા સરકારે િા પર્લાાં લીિા?   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળ મરણ ઘટાિવા માટે 

સાંથથાકીય અને સામુદાશયક થતરે વ્યવશથથત માળખુ ઉભુ કરેલ 
છે. નવર્જત શિિુ મૃત્યુ દર ઘટાિવા માટે સાંથથાકીય થતરે ન્યુ 
બોનગ કેર સેવાઓ સુશનશિત કરવા રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ 
કોલેજ સાંલગ્ન િોશથપટલ, િીથટર ીક્ટ િોશથપટલ અને સબ 
િીથટર ીકટ િોશથપટલ ખાતે ૪૭ ઘશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ સારવાર 
એકમ કાયગરત છે. જમેાાં નવર્જત શિિુની જટીલ બીમારીઓની 
સારવાર આપવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં ઘશનષ્ટ્ 
નવર્જત શિિુ સારવાર એકમ દ્વારા ૫૫૭૩૫ તથા િાલુ વર્ગ 
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૨૦૨૦-૨૧ માાં (તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) 
૩૬૬૫૬ બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. સામુરિક 
આરોગ્ય કેન્રો ખાતે ૧૫૭ નવર્જત શિિુ સારવાર કેન્રો કાયગરત 
છે. જમેાાં વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૯૩૪૫ તથા િાલુ વર્ગ 
૨૦૨૦-૨૧ માાં (તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) 
૨૦૯૩૩ નવર્જત શિિુઓને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 
સમગ્ર રાજ્યમાાં બાલ સખા યોજના- ૧, ૨, અને ૩ અમલમાાં 
મુકેલ છે. જમેાાં ઓછા વજને જન્મેલ અને વિેલા જન્મેલા 
બાળકોને અશત આિુશનક લેવલ-૩ની ખાનર્ી સાંથથાના 
એન.આઈ.સી.યુ.માાં દાખલ કરી શવના મુલ્યે સારવાર 
આપવામાાં આવે છે. જમેાાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ 
બાલ સખા યોજના-૧,૨ િેઠળ ૧૫૨૧ બાળકોને તથા 
બાલસખા-૩ િેઠળ ૨૩,૪૫૬ આમ કુલઃ ૨૪,૯૭૭ બાળકોને 
શવના મુલ્યે ખાનર્ી સાંથથામાાં સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૦૫ 
તાપી અને નિસારી વજલ્લામાું ગામો, ગામના પરા અને પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડિા બાબત 

* ૩૧૬૫૦ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (શનઝર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ તાપી અને 
નવસારી શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો, ર્ામના પરા અને 

પેટા પરાઓને પાકા રથતાઓથી જોિવાના બાકી છે, અને 

  (૧) અને (૨) તાપી અને નવસારી શજલ્લામાાં તમામ ર્ામો, 
ર્ામના પરા કે પેટા પરાઓ પાકા રથતાઓથી જોિાયેલ િોઈ પ્રશ્ન 

ઉપશથથત થતો નથી.  
 (૨) ઉક્ત ર્ામ, ર્ામના પરા અને પેટા પરાઓને પાકા 
રથતાઓથી ક્યાાં સુિીમાાં જોિવામાાં આવિે? 

 

--------- 

૨૦૬ 
રાજ્યમાું અનુસૂવચત ર્જવત/અનુસૂવચત જનર્જવત અત્યાચાર વનિારણ અવધવનયમ-૧૯૯૫ અન્િયેની િામગીરી 

* ૩૧૫૪૫ શ્રી શૈલેર્ પરમાર (દાણીલીમિા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્યમાાં 
અનુસૂશિત ર્જશત/અનુસૂશિત જનર્જશત અત્યાિાર શનવારણ 
અશિશનયમ ૧૯૯૫ અન્વયે રાજ્યકક્ષાની તકેદારી અને 
મોનીટરીંર્ દ્વારા િી કામર્ીરી કરવામાાં આવે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્યમાાં 
અનુસૂશિત ર્જશત/અનુસૂશિત જનર્જશત અત્યાિાર શનવારણ 
અશિશનયમ ૧૯૯૫ અન્વયે રાજ્યકક્ષાની તકેદારી અને 
મોનીટરીંર્ સશમશત દ્વારા અનુસશિત ર્જશત અને અનુસૂશિત 
જનર્જશત (અત્યાિાર શનવારણ) અશિશનયમ, ૧૯૮૯ િેઠળ 
ઘિાયેલ અનુસૂશિત ર્જશતઓ અને અનુસૂશિત 
જનર્જશતઓ(અત્યાિાર શનવારણ) શનયમો, ૧૯૯૫ અને 
સુિારેલ શનયમો, ૨૦૧૬ના શનયમ-૧૬(૨)માાં ઉલ્લેશખત કાયો 
કરવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉક્સ શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં ક્યારે સશમશતની 
બેઠકો મળી અને તેમાાં િા શનણગયો કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં માન. મુખ્યમાંત્રીશ્રીના 
અધ્યક્ષથથાને તા.૧૯-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ સશમશતની બેઠક 

મળેલ િતી. 
તા.૧૯-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ બેઠક મળેલ, તેમાાં નીિે 
મુજબના શનણગયો કરવામાાં આવેલ. 

 માન. મુખ્યમાંત્રીઓ દ્વારા ખૂન, મિાવ્યથા, 
બળાત્કાર જવેા ર્ાંભીર પ્રકારના કેસો માટે ખાસ 
કશમટી બનાવી તાત્કાશલક તપાસ અને કાયગવાિી 
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કરવા, અત્યાિારનો ભોર્ બનેલ લોકોને ઝિપી 

ન્યાય અપાવવા સૂિના આપવામાાં આવેલ. 

 સામાન્ય રુ્નાઓમાાં કોઈ એક વ્યશક્તનુાં વારાંવાર નામ 
નોંિાતુાં િોય તો તેવા વ્યશક્તઓને કાયદાની સમજ 
આપવી અને સામાશજક સમરસતા બાબતે 
કાઉન્સલીંર્ કરી ર્જરૃ્તતા લાવવા પ્રયત્નો કરવા. 
વિુમા, કોઈ વ્યશક્તના નામે વારાં વાર કેસો થતા િોય 
તો તેની સત્વરે િરપકિ કરવા શનણગય કરવામાાં 
આવેલ. 

 એટર ોસીટી એક્ટ-૧૯૮૯ િારા મુજબ ભોર્ 
બનનારને સિાયની રકમ િૂકવવાની બાકી ન રિે 
તેની કાળજી રાખવી. 

 માન. મુખ્યમાંત્રીશ્રી દ્વારા સામાશજક સમરસતા 
જળવાય તે માટે સામાશજક તથા રાજકીય 
આર્ેવાનોને સાથે સાંયુક્ત મુલાકાત લઈ જરૂરી તપાસ 
કરી પોલીસ રક્ષણ િટાવવા/િાલુ રાખવા શનણગય 
કરવા તથા જ ે શજલ્લામાાં પોલીસ રક્ષણ આપવામાાં 
આવેલ છે તે શજલ્લાના પોલીસ અશિકારીશ્રીઓ અને 
કલેક્ટરશ્રીઓને સાથે રિીને ર્ામની મુલાકાત લઈ 
સુલેિ, િાાંશત થથપાય તે માટે યોગ્ય કાયગવાિી કરવા 
શનણગય કરવામાાં આવેલ. 

 કાયદા િેઠળ સમાિાનપાત્ર િોય તેવા પ્રકારના 
કેસોમાાં લોકો સમાિાન ઈચ્છતા િોય તો તે રીતે 
શનકાલ કરવા તથા કન્વીક્િન રેટનુાં પ્રમાણ વિે તેવા 
પ્રયત્નો કરવા. જથેી સામાશજક સમરસતા પણ 
જળવાઈ રિે તેવુાં આયોજન કરવા શનણગય કરવામાાં 
આવેલ. 

 અનુસૂશિત ર્જશત અને અનુસૂશિત જનર્જશતના લોકો 
પર અત્યાિારના બનાવો શનવારવા તથા ર્ાંભીર 
પ્રકારના કેસોમાાં આરોપીને તાત્કાશલક પકિીને સર્જ 
કરવા માન. મુખ્યમાંત્રીશ્રી દ્વારા સૂિના આપવામાાં 
આવેલ. 

 શજલ્લા તકેદારી સશમશતમાાં નામાાંશકત શબનસરકારી 
સભ્યશ્રીઓની શનમણૂક કરવા શનણગય કરવામાાં 
આવેલ.  

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ સશમશતએ કરેલ શનણગયોના 
અમલની જવાબદારી કોને સોંપાઈ છે? 

  (૩) સશમશતએ કરેલ શનણગયોના અમલની જવાબદારી 
સાંબાંશિત શવભાર્ોને સોંપાઈ છે. 

--------- 

૨૦૭ 
ભાિનગર વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૩૮ શ્રી િેશુભાઈ નાિરાણી (ર્ારરયાિાર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 
ભાવનર્ર શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 
ભાવનર્ર શજલ્લામાાં કુલ ૬૬૨ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 



95 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા ૫૨૦.૬૮ 

મેર્ાવોટ છે. 
--------- 

૨૦૮ 
પાટણ વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ કડસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૯૦૭ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનર્ર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 
પાટણ શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 
પાટણ શજલ્લામાાં કુલ ૮૬૬ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) વીજ ક્ષમતા ૬૭૮.૮૯ મે.વો. છે. 
--------- 

૨૦૯ 
ર્જમનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું બળી ગયેલ ટીસી 

* ૩૧૫૬૬ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (ર્જમજોિપુર) : માનનીય ઊર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર ર્જમનર્ર અને દેવભુશમ દ્વારકા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર 
કેટલા ટીસી બળી ર્યેલ,   

 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી ઉક્ત 
વર્ગવાર, શજલ્લાવાર કેટલા િાશજિંર્ ફેઇલ ટીસી ધ્યાનમાાં 
આવેલ, અને 

  (૧) અને (૨)  

 વજલ્લો 

વિગતો િર્ચ ર્જમનગર 
દેિભૂવમ 
દ્વારિા 

બળી ર્યેલ 
ટીસી 

૨૦૧૯ ૧૧૫૬૮ ૮૮૯૧ 

૨૦૨૦ ૧૨૭૯૨ ૮૯૦૩ 

િાશજિંર્ 
ફેઈલ ટીસી 

૨૦૧૯ ૧૬૨ ૧૪૬ 

૨૦૨૦ ૩૫૪ ૨૧૬ 
 

  
 (૩) િાશજિંર્ ફેઇલ ટીસી અન્વયે કઇ એજન્સીઓ સામે 
િા પર્લાાં લીિા? 

  (૩) આ સાથે પત્રક-અ મુજબની સાંબાંશિત કાંપનીઓ 
પાસેથી તેમનાાં ખિે િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી મરામત કરાવવામાાં 
આવેલ છે અને ભશવષ્યમાાં તકેદારી રાખવા સૂિના આપેલ છે. 

પત્રિ-અ 

ર્જમનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લો 

અનુ એજન્સીનુું નામ 

૧ ૨ 

૧ આલ્ફા ટર ાન્થફોમગર 

૨ શિાંતામશણ લેમીનેિન 

૩ િાાંકે ટેકનો ક્રાફ્ટ 

૪ જયેિ ઈલેશક્ટરકલ  

૫ ક્રીફ્સ પાવાર કોમ્પોનાંટ 

૬ લો-લોસ ઈંિથટર ીજ 

૭ નકોિા ટર ાન્થફોમગર 

૮ શનકસન એન્જીશનયરીંર્ 

૯ એનજએે ઈલેશક્ટરકલ  

૧૦ નુકોન શથવિ શર્યર 

૧૧ પ્રશતક ટર ાન્થફોમગર 
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અનુ એજન્સીનુું નામ 

૧ ૨ 

૧૨ રાજથથાન પાવરર્ન 

૧૩ સુમેિ ટર ાન્થફોમગર 

૧૪ તોશિબા ટર ાન્સ એન્િ રિથટર ી. 

૧૫ વેથટનગ ઈલેશક્ટરકલ્સ 

૧૬ બર્ાિીયા બ્રિસગ 

૧૭ વટોપાવર શલશમટેિ 

--------- 

૨૧૦ 
િલસાડ વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૬૪ શ્રીમતી ઝુંખના પટેલ (િોયાગિી) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વલસાિ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 

છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વલસાિ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૧૮૫૦ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 

થયેલ છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોંધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૫૫૦ 

૨૦૨૦ ૩૦૦ 

        િુલ  ૧૮૫૦ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૭૪૪૦ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૬૨૦૪ 

૨૦૨૦ ૧૨૩૬ 

               િુલ ૭૪૪૦  
--------- 

૨૧૧ 
રાજ્યની િીજળી િીજ િુંપનીને િેચીને આિિ િરે તેિી યોજનાનો અમલ 

* ૩૧૮૨૯ શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્યના 
ઘરવપરાિના વીજજોિાણો િરાવતા વીજ ગ્રાિકો સૂયગ ઉર્જગ 
દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરી થવ-વપરાિ ઉપરાાંતની વીજળી વીજ 
કાંપનીને વેિી આવક કરી િકે તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઇ 
યોજના અમલમાાં મુકવામાાં આવી છે કે કેમ, અને 

  (૧) િા. 

 (૨) જો િા, તો તેની શવર્તો િુાં છે?   (૨) રાજ્યના ઘરવપરાિના વીજજોિાણો િરાવતા વીજ 
ગ્રાિકો સૂયગ ઉર્જગ દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરી થવ-વપરાિ 
ઉપરાાંતની વીજળી વીજ કાંપનીને વેિી આવક કરી િકે તે માટે 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા સોલાર, રૂફટોપ સબસીિી યોજના  
‘સૂયગ-રુ્જરાત’ (સૂયગ ઉર્જગ રૂફટોપ યોજના-રુ્જરાત) નામથી 
ર્જિેર થયેલ છે. 



97 

આ યોજનામાાં ૩ શકલોવોટ સુિી સોલર શસથટમના શનયત કરેલ 

શકાંમતના ૪૦% સબશસિી તથા ૩ શકલો વોટ થી વિુ અને ૧૦ 

શકલો વોટ સુિી ૨૦% સબશસિી આપવામાાં આવે છે. 

તદ્દઉપરાાંત, ગ્રુપિાઉશસાંર્ સોસાયટી/રેશસિેશન્સયલ વેલ્ફેર 

એસોશસએિનની મશઝયારી (કોમન) સુશવિાઓના વીજજોિાણો 

માટે ઘર દીઠ ૧૦ શકલોવોટની મયાગદામાાં વિુમાાં વિુ કુલ ૫૦૦ 

શકલોવોટ સુિીની મયાગદામાાં સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટ થથાશપત 

કરવા ૨૦% સબશસિી આપવામાાં આવે છે. આ ૫૦૦ કી.વો. ની 

મિિમ મયાગદામાાં મશઝયારી (કોમન) સુશવિાઓના વીજજોિાણો 

માટે સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટ થથાશપત કરતી વખતે જ ે તે 

ગ્રુપિાઉશસાંર્ સોસાયટી/રેશસિેશન્સયલ વેલ્ફેર એસોશસએિનમાાં 

અલર્-અલર્ રિેવાસી દ્વારા થથાશપત કરવામાાં આવેલ અલર્-

અલર્ સોલાર શસથટમની ક્ષમતાઓ સાથે સમાશવષ્ટ્ કરી 

ર્ણવાની રિેિે. 

વિુમાાં જણાવવાનુાં કે તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ આ 

યોજના અાંતર્ગત કુલ ૧૫૦૭૧૮ અરજીઓ મળેલ જનેી કુલ 

એકશત્રત ક્ષમતા ૫૭૭ મેર્ાવોટ િતી અને કુલ ૧૨૦૩૮૦ 

વીજજોિાણો માટે અાંદાજપત્ર ભરપાઇ થયેલ જનેી એકશત્રત 

ક્ષમતા ૪૫૬ મેર્ાવોટ િતી જમેાાંથી ૧૧૫૫૭૬ વીજજોિાણો 

ઉપર સોલાર શસથટમ થથાશપત થઇ ર્ઇ છે જનેી એકશત્રત ક્ષમતા 

૪૩૭.૪૪ મેર્ાવોટ છે. 

તા.૦૮-૦૨-૨૦૨૧ની અદ્યતન શથથશતએ આ યોજના 

અાંતર્ગત કુલ ૧૮૩૭૧૨ અરજીઓ મળેલ જનેી કુલ એકશત્રત 

ક્ષમતા ૭૦૮ મેર્ાવોટ છે. અને કુલ ૧૩૬૩૧૭ વીજજોિાણો 

માટે અાંદાજપત્ર ભરપાઈ થયેલ જનેી એકશત્રત ક્ષમતા ૫૧૭ 

મેર્ાવોટ છે જમેાાંથી ૧૨૧૧૦૬ વીજજોિાણો ઉપર સોલાર 

શસથટમ થથાશપત થઈ ર્ઈ છે જનેી એકશત્રત ક્ષમતા ૪૫૮ 

મેર્ાવોટ છે.  

--------- 
૨૧૨ 

સોજીત્રા, તારાપુર અને પેટલાદ તાલુિામાું િોવિડ-૧૯ ના િેસો 
* ૩૧૬૦૮ શ્રી પુનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં આણાંદ શજલ્લાના સોજીત્રા, તારાપુર અને પેટલાદ 
તાલુકામાાં તાલુકાવાર કોશવિ-૧૯ નાાં કેટલા કેસ નોંિાયેલ છે, 

  (૧)  

તાલુિો નોંધાયેલ િેસો 

સોજીત્રા ૪૧ 

તારાપુર ૪૮ 

પેટલાદ ૩૭૦ 
 

 (૨) ઉક્ત નોંિાયેલ કેસો પૈકી ઉક્ત શથથશતએ 
તાલુકાવાર કેટલા દદીઓને સરકારી અને કેટલાને ખાનર્ી 
િોશથપટલમાાં સારવાર આપવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

તાલુિાનુું નામ 
સરિારી 

હોવસ્પટલ 
ખાનગી 

હોવસ્પટલ 

સોજીત્રા ૦૨ ૩૯ 

તારાપુર ૦૮ ૪૦ 

પેટલાદ ૬૫ ૩૦૫  
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 (૩) ઉક્ત શથથશતેએ ઉક્ત તાલુકાવાર કોશવિ-૧૯ ના 

કારણે કેટલા મૃત્યુ નોંિાયા? 

  (૩)  

તાલુિો મૃત્યુ 

સોજીત્રા ૦ 

તારાપુર ૧ 

પેટલાદ ૧  
--------- 

૨૧૩ 
ભરૂચ અને નમચદા વજલ્લામાું બાળ મૃત્યુના બનાિો 

* ૩૧૬૪૧ શ્રી સુંજયભાઇ સોલુંિી (જાંબુસર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં વર્ગવાર ભરૂિ અને નમગદા શજલ્લામાાં બાળ મૃત્યુના કેટલા 
બનાવો નોંિાયા, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 

સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

૧ ભરૂિ ૬૩૫ ૪૯૧ 

૨ નમગદા  ૩૨૧ ૨૭૧ 

િુલ સરિાળો ૯૫૬ ૭૬૨ 
 

 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર, શજલ્લાવાર મૃત્યુ પામેલ બાળકો 
પૈકી રાજ્યના અને રાજ્ય બિારના કેટલા બાળકો છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ વિગત 
ભરૂચ  નમચદા  

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ રાજ્યના ૬૦૯ ૪૭૩ ૩૨૧ ૨૭૧ 

૨ રાજ્ય બિારના ૨૬ ૧૮ ૦ ૦ 

િુલ ૬૩૫ ૪૯૧ ૩૨૧ ૨૭૧  
 (૩) બાળ મૃત્યુ અટકાવવા સરકારે િા પર્લાાં લીિા?   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળ મરણ ઘટાિવા માટે 

સાંથથાકીય અને સામુદાશયક થતરે વ્યવશથથત માળખુ ઉભુ કરેલ 
છે. નવર્જત શિિુ મૃત્યુ દર ઘટાિવા માટે સાંથથાકીય થતરે ન્યુ 
બોનગ કેર સેવાઓ સુશનશિત કરવા રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ 
કોલેજ સાંલગ્ન િોશથપટલ, રિથટર ીક્ટ િોશથપટલ અને સબ 
િીથટર ીકટ િોશથપટલ ખાતે ૪૭ િશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ સારવાર 
એકમ કાયગરત છે. જમેાાં નવર્જત શિિુની જટીલ બીમારીઓની 
સારવાર આપવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં ઘશનષ્ટ્ 

નવર્જત શિિુ સારવાર એકમ દ્વારા ૫૫૭૩૫ તથા િાલુ વર્ગ 
૨૦૨૦-૨૧ માાં (તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) 
૩૬૬૫૬ બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. સામુરિક 
આરોગ્ય કેન્રો ખાતે ૧૫૭ નવર્જત શિિુ સારવાર કેન્રો કાયગરત 
છે. જમેાાં વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૯૩૪૫ તથા િાલુ વર્ગ ૨૦૨૦-
૨૧ માાં (તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૨૦૯૩૩ નવર્જત 
શિિુઓને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે.  
સમગ્ર રાજ્યમાાં બાલ સખા યોજના- ૧, ૨ અને ૩ અમલમાાં 
મુકેલ છે. જમેાાં ઓછા વજને જન્મેલ અને વિેલા જન્મેલા 
બાળકોને અશત આિુશનક લેવલ-૩ની ખાનર્ી સાંથથાના 

એન.આઈ.સી.યુ.માાં દાખલ કરી શવનામલૂ્યે સારવાર આપવામાાં 
આવે છે. જમેાાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ બાલસખા 
યોજના-૧,૨ િેઠળ ૧૫૨૧ બાળકોને તથા બાલસખા 
યોજના-૩ િેઠળ ૨૩,૪૫૬ આમ કુલઃ ૨૪,૯૭૭ બાળકોને 
શવનામલૂ્યે ખાનર્ી સાંથથામાાં સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૨૧૪ 
અમદાિાદ અને પાટણ વજલ્લામાું બાળ મૃત્યુના બનાિો 

* ૩૧૫૩૯ શ્રી કહુંમતવસુંહ પટેલ (બાપુનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે 

વર્ગમાાં વર્ગવાર અમદાવાદ અને પાટણ શજલ્લામાાં બાળ મૃત્યુના 

કેટલા બનાવો નોંિાયા, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 

સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 

થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ 

થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

૧ અમદાવાદ ૪૫૫ ૩૮૫ 

૨ પાટણ ૫૧૧ ૪૬૨ 

િુલ સરિાળો ૯૬૬ ૮૪૭ 
 

 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર, શજલ્લાવાર મૃત્યુ પામેલ બાળકો 

પૈકી રાજ્યના અને રાજ્ય બિારના કેટલા બાળકો છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ વિગત 
અમદાિાદ પાટણ 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ રાજ્યના ૪૫૫ ૩૮૫ ૫૧૧ ૪૬૨ 

૨ રાજ્ય બિારના - - - - 

િુલ ૪૫૫ ૩૮૫ ૫૧૧ ૪૬૨  
 (૩) બાળ મૃત્યુ અટકાવવા સરકારે િા પર્લાાં લીિા?   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળ મરણ ઘટાિવા માટે 

સાંથથાકીય અને સામુદાશયક થતરે વ્યવશથથત માળખુ ઉભુ કરેલ 

છે. નવર્જત શિિુ મૃત્યુ દર ઘટાિવા માટે સાંથથાકીય થતરે ન્યુ 

બોનગ કેર સેવાઓ સુશનશિત કરવા રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ 

કોલેજ સાંલર્ન િોશથપટલ, રિથટર ીક્ટ િોશથપટલ અને સબ 

િીથટર ીકટ િોશથપટલ ખાતે ૪૭ ઘશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ સારવાર 

એકમ કાયગરત છે. જમેાાં નવર્જત શિિુની જટીલ બીમારીઓની 

સારવાર આપવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં િશનષ્ટ્ 

નવર્જત શિિુ સારવાર એકમ દ્વારા ૫૫૭૩૫ તથા િાલુ વર્ગ 

૨૦૨૦-૨૧ માાં (તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ) 

૩૬૬૫૬ બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. સામુરિક 

આરોગ્ય કેન્રો ખાતે ૧૫૭ નવર્જત શિિુ સારવાર કેન્રો કાયગરત 

છે. જમેાાં વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૯૩૪૫ તથા િાલુ વર્ગ ૨૦૨૦-

૨૧ માાં (તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૨૦૯૩૩ નવર્જત 

શિિુઓને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

સમગ્ર રાજ્યમાાં બાલ સખા યોજના-૧, ૨ અને ૩ અમલમાાં 

મુકેલ છે. જમેાાં ઓછા વજને જન્મેલ અને વિેલા જન્મેલા 

બાળકોને અશત આિુશનક લેવલ-૩ની ખાનર્ી સાંથથાના 

એન.આઈ.સી.યુ.માાં દાખલ કરી શવનામૂલ્યે સારવાર આપવામાાં 

આવે છે. જમેાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ બાલસખા 

યોજના-૧,૨ િેઠળ ૧૫૨૧ બાળકોને તથા બાલસખા-૩ િેઠળ 

૨૩૪૫૬ આમ કુલઃ ૨૪૯૭૭ બાળકોને શવનામૂલ્યે ખાનર્ી 

સાંથથામાાં સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

---------  
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૨૧૫ 
અરિલ્લી વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૯૦૬ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોિા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 
અરવલ્લી શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 
અરવલ્લી શજલ્લામાાં કુલ ૪૧૬ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) વીજ ક્ષમતા ૨૪૯.૫૧ મે.વો. છે. 
--------- 

૨૧૬ 
ખેતીિાડી િીજ ગ્રાહિોની કદિસ દરવમયાન િીજળી આપિાની યોજનાનો અમલ 

* ૩૧૯૧૬ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સયાજીર્ાંજ) : માનનીય ઊર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં ખેતીવાિી વીજ ગ્રાિકોને રદવસ દરશમયાન વીજળી 
આપવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઇ યોજના અમલમાાં મુકેલ 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) અને (૨) િા, જી. ખેિૂતોને રદવસે શવજળી પૂરી પાિવા 

રુ્જરાત સરકાર દ્વારા એક નવીન અશભર્મ અપનાવી ‘‘શકસાન 
સૂયોદય યોજના’’ અમલમાાં મુકવામાાં આવી છે. આ યોજના 
િેઠળ ખેિૂતોને ખેતીવાિી ફીિર ઉપર રદવસ દરમ્યાન સવારે 
૫.૦૦ થી રાત્રીના ૯.૦૦ વાગ્યા દરશમયાન વીજ પુરવઠો 

આપવામાાં આવિે.  

 (૨) જો િા, તો તેની શવર્તો િી છે?  

--------- 

૨૧૭ 
િડોદરા અને સુરત વજલ્લામાું તત્િાલ િીજ જોડાણ 

* ૩૧૬૩૬ શ્રી જશપાલવસુંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ વિોદરા અને 
સુરત શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને કૃશર્ 

શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે, 

  (૧) અને (૨)  

વજલ્લો 

પડતર અરજીઓની 
સુંખ્યા 

એિ િર્ચ િરતાું િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સુંખ્યા 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

વિોદરા ૧૬૬૯ ૨ ૨૪૧ ૦ 

સુરત ૩૮૨૦ ૦ ૫૨૯ ૦ 
 

 (૨) તે પૈકી એક વર્ગ કરતાાં વિુ સમયથી કેટલી 
અરજીઓ શજલ્લાવાર પિતર છે, અને 
 
 
 

 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા વીજ કનેકિન ક્યાાં 
સુિીમાાં આપવામાાં આવિે? 

  (૩) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણઃ-  

ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવુ એ સતત િાલતી પ્રરક્રયા છે. 
પ્રશતવર્ગ માળખાર્ત સુશવિા, વીજ શવતરણ વ્યવથથા અને વીજ 
તાંત્ર પર પિનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાાંકીય 
આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોિાણો આપવાનુાં આયોજન  
કરવામાાં આવતુ િોય છે. આમ ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણો 
આપવામાાં વીજ પ્રવિન અને વીજ શવતરણ એ તબક્કાઓ 
ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મિત્વનુાં િોઇ તમામ બાબતો ધ્યાને 
લઇ તબક્કાવાર શનકાલ કરવામાાં આવિે. 
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તત્કાલ વીજ જોિાણઃ-  

વિોદરા શજલ્લામાાં બાકી રિેલ ૦૨ અરજીઓ પૈકી ૦૧ અરજી 
અરજદાર દ્વારા રદ કરવામાાં આવેલ છે. ૦૧ અરજીના અરજદાર 
દ્વારા સુક્ષ્મ શપયત પિશત થવીકારવા સાંબાંશિત ફોર પાટી 
એગ્રીમેન્ટ થયા બાદ વીજ શવતરણ કાંપની દ્વારા અાંદાજપત્રના 
નાણાાં ભરપાઇ થયેથી વીજ જોિાણ આપવામાાં આવિે. 

--------- 

૨૧૮ 
સુરત અને િલસાડ વજલ્લામાું ગામો, ગામના પરા અને પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડિા બાબત 

* ૩૧૬૪૫ શ્રી આનુંદભાઇ ચૌધરી (માાંિવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ સુરત અને 

વલસાિ શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો, ર્ામના પરા અને 

પેટા પરાઓને પાકા રથતાઓથી જોિવાના બાકી છે, અને 

  (૧) અને (૨) સુરત અને વલસાિ શજલ્લામાાં તમામ ર્ામો, 

ર્ામના પરા કે પેટા પરાઓ પાકા રથતાઓથી જોિાયેલ િોઇ પ્રશ્ન 

ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૨) ઉક્ત ર્ામ, ર્ામના પરા અને પેટા પરાઓને પાકા 

રથતાઓથી ક્યાાં સુિીમાાં જોિવામાાં આવિે ? 

 

--------- 

૨૧૯ 
મહેસાણા વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૪૮ શ્રી અજમલજી ઠાિોર (ખેરાલુ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 

મિેસાણા શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 

અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 

મિેસાણા શજલ્લામાાં કુલ ૩૫૯ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) વીજ ક્ષમતા ૨૧૯.૧૮ મે.વો. છે. 

--------- 

૨૨૦ 
અમરેલી વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૫૯ શ્રી િાુંવતભાઇ બલર (સુરત ઉિર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 

અમરેલી શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 

અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 

અમરેલી શજલ્લામાાં કુલ ૧૧૫૧ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા ૬૮૧.૭૧ મેર્ાવોટ 

છે. 

--------- 
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૨૨૧ 
તાપી અને ડાુંગ વજલ્લામાું તત્િાલ િીજ જોડાણ 

* ૩૧૬૪૮ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ તાપી અને 
િાાંર્ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને કૃશર્ 
શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે,  
 

  (૧) અને (૨)  

વજલ્લો 

પડતર અરજીઓની 
સુંખ્યા 

એિ િર્ચ િરતાું િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સુંખ્યા 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

તાપી ૩૧૫૨ ૦ ૧૪૫ ૦ 

િાાંર્ ૮૩૧ ૦ ૧૭૯ ૦ 
 

 (૨) તે પૈકી એક વર્ગ કરતાાં વિુ સમયથી કેટલી 
અરજીઓ શજલ્લાવાર પિતર છે, અને 
 
  

 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા વીજ કનેકિન ક્યાાં  
સુિીમાાં આપવામાાં આવિે? 

  (૩) કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ આપવુ એ  સતત િાલતી 
પ્રરક્રયા છે. પ્રશતવર્ગ માળખાર્ત સુશવિા, વીજ શવતરણ 
વ્યવથથા અને વીજ તાંત્ર પર પિનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોિાણો આપવાનુાં 
આયોજન કરવામાાં આવતુ િોય છે. આમ, શજલ્લાઓમાાં ખેતી 
શવર્યક વીજ જોિાણો આપવામાાં વીજ પ્રવિન અને વીજ 
શવતરણ એ તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મિત્વનુાં 
િોઈ, તમામ બાબતો ધ્યાને લઈ તબક્કાવાર શનકાલ કરવામાાં 
આવિે. 

--------- 
૨૨૨ 

પાટણ વજલ્લામાું ઇવન્દરા ગાુંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃદ્ધ પેન્શન યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 
* ૩૧૩૯૫ શ્રી રાિેશભાઈ શાહ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ પાટણ 
શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં ઇશન્દરા ર્ાાંિી રાષ્ટ્ર ીય વૃિ પેન્િન 

(વયવાંદના) યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૮૮૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૨૫૧૫ 

 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૧,૪૧,૬૫,૨૫૦/- 

--------- 

૨૨૩ 
િલોલ સામુકહિ આરોગ્ય િેન્રનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૩૧૯૭૫ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ કલોલ 
સામુરિક આરોગ્ય કેન્ર ખાતે વર્ગવાર-સાંવર્ગવાર માંજૂર થયેલ 
મિેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) *પત્રક સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 
ખાલી છે, અને 
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 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યારે ભરવામાાં આવિે?   (૩) શનમણાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 

વયશનવૃતીના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િૉક્ટરની ખાલી 
જગ્યા લાયકાત િરાવતા િૉક્ટર ઉપલબ્િ થયેથી તૂતગજ ભરવામાાં 
આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે અને 
જરૂરીયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઈને ભરવામાાં આવે છે. 

પત્રિ 

તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની વસ્થવતએ સામુકહિ આરોગ્ય િેન્ર િલોલ તા.િલોલ વજ.ગાુંધીનગરની 
સુંિગચિાર મુંજૂર, ભરેલી અને ખાલી જગ્યાની વિગત દશાચિતુું પત્રિ. 

અ.નું. સુંિગચનુું નામ મુંજૂર  ભરેલી ખાલી 

૧ અશિક્ષક વર્ગ-૧ ૧ ૦ ૧ 

૨ તબીબી અશિકારી વર્ગ-૨  ૩ ૩ ૦ 

૩ િેન્ટલ સજગન વર્ગ-૨ ૧ ૧ ૦ 

૪ ફીજીયોથેરાપીથટ વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૦ 

૫ એક્સરે ટેક્નીિીયન વર્ગ-૩ ૧ ૦ ૧ 

૬ લેબ ટેક વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૦ 

૭ જુ.ફામાગ વર્ગ-૩ ૨ ૨ ૦ 

૮ સીથટમ ઇંિાજગ વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૦ 

૯ થટાફનસગ વર્ગ-૩ ૧૦ ૮ ૨ 

૧૦ િેિક્લાકગ  વર્ગ-૩ ૧ ૦ ૧ 

૧૧ સી.ક્લાકગ  વર્ગ-૩ ૧ ૦ ૧ 

૧૨ જુ. ક્લાકગ  વર્ગ-૩ ૧ ૦ ૧ 

૧૩ િર ાયવર વર્ગ-૪ ૧ ૧ ૦ 

૧૪ િરેસર વર્ગ-૪ ૧ ૧ ૦ 

૧૫ પટાવાળા વર્ગ-૪ ૧ ૧ ૦ 

૧૬ વોિગબોય વર્ગ-૪ ૮ ૬ ૨ 

૧૭ િોબી વર્ગ-૪ ૧ ૦ ૧ 

૧૮ માળી વર્ગ-૪ ૧ ૦ ૧ 

૧૯ આયા વર્ગ-૪ ૨ ૨ ૦ 

૨૦ થવીપર વર્ગ-૪ ૬ ૪ ૨ 

૨૧ વોિમેન વર્ગ-૪ ૧ ૧ ૦ 

૨૨ રસોઇયા વર્ગ-૪ ૨ ૦ ૨ 

 િુલ ૪૮ ૩૩ ૧૫ 

--------- 

૨૨૪ 
ખેતીિાડી િીજ ગ્રાહિોની કદિસ દરવમયાન િીજળી આપિાની યોજનાનો અમલ 

* ૩૧૯૧૭ શ્રી જગદીશભાઇ પટેલ (અમરાઈવાિી) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં ખેતીવાિી વીજ ગ્રાિકોને રદવસ દરશમયાન વીજળી 
આપવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઇ યોજના અમલમાાં મુકેલ 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) અને (૨) િા, જી. ખેિૂતોને રદવસે શવજળી પૂરી પાિવા 
રુ્જરાત સરકાર દ્વારા એક નવીન અશભર્મ અપનાવી ‘‘શકસાન 
સૂયોદય યોજના’’ અમલમાાં મુકવામાાં આવી છે. આ યોજના 
િેઠળ ખેિૂતોને ખેતીવાિી ફીિર ઉપર રદવસ દરમ્યાન સવારે 
૫.૦૦ થી રાત્રીના ૯.૦૦ વાગ્યા દરશમયાન વીજ પુરવઠો 
આપવામાાં આવિે. 

 (૨) જો િા, તો તેની શવર્તો િી છે?  

--------- 
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૨૨૫ 
આણુંદ અને બોટાદ વજલ્લામાું તત્િાલ િીજ જોડાણ 

* ૩૧૬૦૫ શ્રી વનરું જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ આણાંદ અને 

બોટાદ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને 

કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા કેટલી અરજીઓ 

પિતર છે,  

  (૧) અને (૨)  

વજલ્લો 

પડતર અરજીઓની 

સુંખ્યા 

એિ િર્ચ િરતાું િધુ 

સમયથી પડતર 

અરજીઓની સુંખ્યા 

િૃવર્ 

વિર્યિ 

તત્િાલ 

િીજ 

િૃવર્ 

વિર્યિ 

તત્િાલ 

િીજ 

આણાંદ ૬૫૯ ૦ ૦૬ ૦ 

બોટાદ ૧૦૨૧ ૦ ૦૯ ૦ 
 

 (૨) તે પૈકી એક વર્ગ કરતાાં વિુ સમયથી કેટલી 

અરજીઓ શજલ્લાવાર પિતર છે, અને  

 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા વીજ કનેકિન ક્યાાં  

સુિીમાાં આપવામાાં આવિે? 

  (૩) કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ આપવુ એ સતત િાલતી 

પ્રરક્રયા છે. પ્રશતવર્ગ માળખાર્ત સુશવિા, વીજ શવતરણ 

વ્યવથથા અને વીજ તાંત્ર પર પિનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 

નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોિાણો આપવાનુાં 

આયોજન કરવામાાં આવતુ િોય છે. આમ ખેતી શવર્યક વીજ 

જોિાણો આપવામાાં વીજ પ્રવિન અને વીજ શવતરણ એ 

તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મિત્વનુ, િોઈ, તમામ 

બાબતો ધ્યાને લઈ તબક્કાવાર શનકાલ કરવામાાં આવિે. 

--------- 
૨૨૬ 

મોરબી વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 
* ૩૧૮૮૦ શ્રી વિજશે મેરર્જ (મોરબી) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મોરબી શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મોરબી શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૧૪૪૮ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 

જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૨૪૦ 

૨૦૨૦ ૨૦૮ 

        િુલ  ૧૪૪૮ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 
૫૨૯૬ કી.વો. છે. 

જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છે 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૪૪૯૩ 

૨૦૨૦ ૮૦૩ 

               િુલ ૫૨૯૬  
--------- 



105 

૨૨૭ 
રાજ્ય બહાર િીજળી િેચિા બાબત 

* ૩૧૫૭૮ શ્રી બાબુભાઇ િાર્જ (માાંર્રોળ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર રાજ્ય સરકારે કયા રાજ્યને યુશનટ દીઠ િા ભાવે વીજળી 
વેિી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર રાજ્ય સરકાર દ્વારા અન્ય રાજ્યને વેિવામાાં આવેલ 
વીજળી અને તેના સરેરાિ ભાવની શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

રાજ્યનુું નામ 
૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

મી.યુ રૂા/યુનીટ મી.યુ રૂા/યુનીટ 

આાંધ્ પ્રદેિ ૫.૪૦ ૪.૪૪ - - 

છશિસર્ઢ ૦.૫૦ ૪.૪૦ - - 

તશમલનાિુ ૧.૬૦ ૫.૧૩ - - 

ઉિરપ્રદેિ ૯.૫૪ ૪.૦૭ - - 

મિારાષ્ટ્ર  ૦.૫૦ ૪.૦૦ - - 

પશિમ બાંર્ાળ ૮.૫૫ ૩.૭૯ - - 

શબિાર ૭.૧૩ ૪.૭૧ - - 

ઝારખાંિ ૩.૩૦ ૩.૯૧ - - 

ઓરરથસા ૬.૦૫ ૪.૫૧ - - 

મશણપુર ૦.૦૪ ૫.૦૦ - - 

*ઇશન્િયન 

એનજી 

એક્ષ્િેન્જ  

૧૩૮.૨૧ ૪.૧૧ - - 

*અત્રે ઉલે્લખનીય છે કે પાવર એક્ષ્િેન્જ થકી વેિવામાાં આવતી 
વીજળીની પ્રરક્રયા િબલ સાઈિેિ ક્લોઝ્િ ઓક્િન (Double 
sided closed Auction) િોવાના કારણે ખરીદનાર કોણ છે 
તે શવરદત થતુાં નથી.  

 (૨) રાજ્ય બિાર વીજળી વેિવાના કારણો િા છે?   (૨) વીજળીનો સાંગ્રિ િક્ય ન િોવાને કારણે તેનુાં 
ઉત્પાદન માાંર્ને આિીન છે. વીજ માાંર્ અને પુરવઠો જુદા જુદા 
કારણોસર જવેા કે વરસાદ, રર્જના રદવસો, તાપમાનની 
વિઘટ, તિેવારો, પવનઉર્જગ, સૌરઉર્જગની ઉપલબ્િતા વરે્રેને 
લીિે બદલાય છે. આથી જ્યારે-જ્યારે રાજ્યની કુલ વીજ 
ઉપલબ્િતા સામે રાજ્યની વીજ માાંર્ ઓછી િોય તેવા સમયે 

વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતાની શ્રેષ્ઠિમ ઉપયોશર્તા માટે, સાથોસાથ 
જાંર્ી મૂિી રોકાણોથી થથપાયેલ ‘રાષ્ટ્ર ીય સાંપશત’ કિી િકાય 
તેવા વીજ મથકો શબનઉપયોર્ી ના રિે તથા તેનો મિિમ 
ઉપયોર્ કરવાના િેતુથી, તેમજ કુલ વીજ ખરીદીની પિતર 
શકાંમત ઘટાિવા માટે, રાજ્યમાાંની કૃશર્ સરિતની તમામ પ્રકારની 
વીજ માાંર્ને પુરી કયાગ બાદ વિારાની વીજળી દેિમાાં તીવ્ર ખેંિ 
અનુભવતા જરૂરરયાતવાળા અન્ય રાજ્યોને આપવામાાં આવે છે.  

--------- 

૨૨૮ 
ભરૂચ વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 

* ૩૧૯૧૯ શ્રી અરૂણવસુંહ રણા (વાર્રા) : માનનીય ઊર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં ભરૂિ શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૨૪ 
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 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 

ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૧૭૩૮ 

--------- 

૨૨૯ 
રાજ્યની િીજળી િીજ િુંપનીને િેચીને આિિ િરે તેિી યોજનાનો અમલ 

* ૩૧૮૩૦ શ્રીમતી સુંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્યના 
ઘરવપરાિના વીજજોિાણો િરાવતા વીજ ગ્રાિકો સૂયગ ઉર્જગ 
દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરી થવ-વપરાિ ઉપરાાંતની વીજળી વીજ 
કાંપનીને વેિી આવક કરી િકે તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઇ 
યોજના અમલમાાં મુકવામાાં આવી છે કે કેમ, અને 

  (૧) િા. 

 (૨) જો િા, તો તેની શવર્તો િુાં છે?   (૨) રાજ્યના ઘરવપરાિના વીજજોિાણો િરાવતા વીજ 
ગ્રાિકો સૂયગ ઉર્જગ દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરી થવ-વપરાિ 
ઉપરાાંતની વીજળી વીજ કાંપનીને વેિી આવક કરી િકે તે માટે 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા સોલાર રૂફટોપ સબસીિી યોજના ‘સૂયગ-
રુ્જરાત’ (સૂયગ ઉર્જગ રૂફટોપ યોજના-રુ્જરાત) નામથી ર્જિેર 
થયેલ છે. 
આ યોજનામાાં ૩ શકલોવોટ સુિી સોલર શસથટમના શનયત કરેલ 
શકાંમતના ૪૦% સબશસિી તથા ૩ શકલો વોટ થી વિુ અને ૧૦ 
શકલો વોટ સુિી ૨૦% સબસીિી આપવામાાં આવે છે. 
તદ્દઉપરાાંત, ગ્રુપિાઉશસાંર્ સોસાયટી/રેશસિેશન્સયલ વેલ્ફેર 
એસોશસએિનની મશઝયારી (કોમન) સુશવિાઓના 
વીજજોિાણો માટે ઘર દીઠ ૧૦ શકલોવોટની મયાગદામાાં વિુમાાં 
વિુ કુલ ૫૦૦ શકલોવોટ સુિીની મયાગદામાાં સોલાર રૂફટોપ 
પ્લાન્ટ થથાશપત કરવા ૨૦% સબશસિી આપવામાાં આવે છે. 
આ ૫૦૦ કી.વો. ની મિિમ મયાગદામાાં મશઝયારી (કોમન) 
સુશવિાઓના વીજજોિાણો માટે સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટ 
થથાશપત કરતી વખતે જ ે તે ગ્રુપિાઉશસાંર્ સોસાયટી/ 
રેશસિેશન્સયલ વેલ્ફેર એસોશસએિનમાાં અલર્-અલર્ રિેવાસી 
દ્વારા થથાશપત કરવામાાં આવેલ અલર્-અલર્ સોલાર 
શસથટમની ક્ષમતાઓ સાથે સમાશવષ્ટ્ કરી ર્ણવાની રિેિે. 
વિુમાાં જણાવવાનુાં કે તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ આ 
યોજના અાંતર્ગત કુલ ૧૫૦૭૧૮ અરજીઓ મળેલ જનેી કુલ 
એકશત્રત ક્ષમતા ૫૭૭ મેર્ાવોટ િતી અને કુલ ૧૨૦૩૮૦ 
વીજજોિાણો માટે અાંદાજપત્ર ભરપાઈ થયેલ જનેી અકશત્રત 
ક્ષમતા ૪૫૬ મેર્ાવોટ િતી જમેાાંથી ૧૧૫૫૭૬ વીજજોિાણો 
ઉપર સોલાર શસથટમ થથાશપત થઇ ર્ઇ છે જનેી એકશત્રત ક્ષમતા 
૪૩૭.૪૪ મેર્ાવોટ છે. 

તા.૦૮-૦૨-૨૦૨૧ની અદ્યતન શથથશતએ આ યોજના 
અાંતર્ગત કુલ ૧૮૩૭૧૨ અરજીઓ મળેલ જનેી કુલ એકશત્રત 
ક્ષમતા ૭૦૮ મેર્ાવોટ છે. અને કુલ ૧૩૬૩૧૭ વીજજોિાણો 
માટે અાંદાજપત્ર ભરપાઈ થયેલ જનેી એકશત્રત ક્ષમતા ૫૧૭ 
મેર્ાવોટ છે જમેાાંથી ૧૨૧૧૦૬ વીજજોિાણો ઉપર સોલાર 
શસથટમ થથાશપત થઈ ર્ઈ છે જનેી એકશત્રત ક્ષમતા ૪૫૮ 
મેર્ાવોટ છે.  

--------- 
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૨૩૦ 
િડોદરા વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 

* ૩૧૮૧૮ શ્રી શૈલેશભાઈ મહેતા (િભોઈ) : માનનીય ઊર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં વિોદરા શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૬૨ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૪૨૪૨ 

--------- 

૨૩૧ 
ખેતીિાડી િીજ ગ્રાહિોની કદિસ દરવમયાન િીજળી આપિાની યોજનાનો અમલ 

* ૩૧૯૦૮ શ્રી હર્ચ સુંઘિી (મજુરા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં ખેતીવાિી વીજ ગ્રાિકોને રદવસ દરશમયાન વીજળી 
આપવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈ યોજના અમલમાાં મુકેલ 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) અને (૨) િા, જી. ખેિૂતોને રદવસે વીજળી પૂરી પાિવા 
રુ્જરાત સરકાર દ્વારા એક નવીન અશભર્મ અપનાવી ‘‘શકસાન 
સૂયોદય યોજના’’ અમલમાાં મુકવામાાં આવી છે. આ યોજના 
િેઠળ ખેિૂતોને ખેતીવાિી ફીિર ઉપર રદવસ દરમ્યાન સવારે 

૫.૦૦ થી રાત્રીના ૯.૦૦ વાગ્યા દરશમયાન વીજ પુરવઠો 
આપવામાાં આવિે. 

 (૨) જો િા, તો તેની શવર્તો િી છે?  

--------- 
૨૩૨ 

ખેડા અને પુંચમહાલ વજલ્લામાું બાળ મૃત્યુના બનાિો 
* ૩૧૬૧૧ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર ખેિા અને પાંિમિાલ શજલ્લામાાં બાળ મૃત્યુના કેટલા 
બનાવો નોંિાયા, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 

સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૧-૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

૧ ખેિા ૯૦૦ ૭૬૩ 

૨ પાંિમિાલ ૭૪૭ ૮૪૦ 

િુલ સરિાળો ૧૬૪૭ ૧૬૦૩ 
 

 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર, શજલ્લાવાર મૃત્યુ પામેલ બાળકો પૈકી 
રાજ્યના અને રાજ્ય બિારના કેટલા બાળકો છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ વિગત 
ખેડા પુંચમહાલ 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ રાજ્યના ૮૯૯ ૭૬૩ ૭૪૭ ૮૪૦ 

૨ રાજ્ય 

બિારના 

૧ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૯૦૦ ૭૬૩ ૭૪૭ ૮૪૦  
 (૩) બાળ મૃત્યુ અટકાવવા સરકારે િા પર્લા લીિા?   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળ મરણ ઘટાિવા માટે 

સાંથથાકીય અને સામુદાશયક થતરે વ્યવશથથત માળખુ ઉભુ કરેલ 
છે. નવર્જત શિિુ મૃત્યુ દર ઘટાિવા માટે સાંથથાકીય થતરે ન્યુ 
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બોનગ કેર સેવાઓ સુશનશિત કરવા રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ 

કોલેજ સાંલર્ન િોશથપટલ, રિથટર ીક્ટ િોશથપટલ અને સબ 
િીથટર ીકટ િોશથપટલ ખાતે ૪૭ ઘશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ સારવાર 
એકમ કાયગરત છે. જમેાાં નવર્જત શિિુની જટીલ બીમારીઓની 
સારવાર આપવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં િશનષ્ટ્ 
નવર્જત શિિુ સારવાર એકમ દ્વારા ૫૫૭૩૫ તથા િાલુ વર્ગ 
૨૦૨૦-૨૧ માાં (૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૩૬૬૫૬ 
બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. સામુરિક આરોગ્ય 
કેન્રો ખાતે ૧૫૭ નવર્જત શિિુ સારવાર કેન્રો કાયગરત છે. જમેાાં 
વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૯૩૪૫ તથા િાલુ વર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ માાં 
(૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૨૦૯૩૩ નવર્જત 

શિિુઓને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

સમગ્ર રાજ્યમાાં બાલ સખા યોજના- ૧, ૨ અને ૩ અમલમાાં 
મુકેલ છે. જમેાાં ઓછા વજને જન્મેલ અને વિેલા જન્મેલા 
બાળકોને અશત આિુશનક લેવલ-૩ ની ખાનર્ી સાંથથાના 
એન.આઈ.સી.યુ.માાં દાખલ કરી શવનામૂલ્યે સારવાર આપવામાાં 
આવે છે. જમેાાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ બાલસખા 
યોજના-૧,૨, િેઠળ ૧૫૨૧ બાળકોને તથા બાલસખા 
યોજના-૩ િેઠળ ૨૩,૪૫૬ આમ કુલઃ ૨૪,૯૭૭ બાળકોને 
શવનામલૂ્યે ખાનર્ી સાંથથામાાં સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૩૩ 
ગાુંધીનગર વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૯૧૦ શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ (મશણનર્ર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ર્ાાંિીનર્ર શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ર્ાાંિીનર્ર શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કુલ ૪૩૧૦ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 
નોંિણી થયેલ છે. 

જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ 
સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ 

અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૩૪૬૨ 

૨૦૨૦ ૮૪૮ 

િુલ ૪૩૧૦ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 
૧૬૭૯૩ કી.વો. છે. 

જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૧૩૪૮૪ 

૨૦૨૦ ૩૩૦૯ 

િુલ ૧૬૭૯૩  
--------- 
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૨૩૪ 
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાું ગામો, ગામના પરા અને પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડિા બાબત  

* ૩૧૫૫૪ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (િોટીલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ સુરેન્રનર્ર 
અને બોટાદ શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો, ર્ામના પરા 
અને પેટા પરાઓને પાકા રથતાઓથી જોિવાના બાકી છે, અને 

  (૧) અને (૨) સુરેન્રનર્ર અને બોટાદ શજલ્લામાાં તમામ 
ર્ામ/પરાઓ પાકા રથતાથી જોિાયેલ છે. 
  

 (૨) ઉક્ત ર્ામ, ર્ામના પરા અને પેટા પરાઓને પાકા 
રથતાઓથી ક્યાાં સુિીમાાં જોિવામાાં આવિે? 

 

--------- 

૨૩૫ 
ગાુંધીનગર અને મહેસાણા વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૩૧૫૩૩ શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ર્ાાંિીનર્ર 

અને મિેસાણા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર સરકારી િોશથપટલ, 
સામૂરિક આરોગ્ય કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રવાર, 
સાંવર્ગવાર માંજૂર મિેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ 

ર્ાાંિીનર્ર ખાતે આવેલ જી.એમ.ઈ.આર.એસ. મેિીકલ કોલેજ 
સાંલગ્ન િોશથપટલ ર્ાાંિીનર્રની મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં 
*પત્રક-૧, ર્ાાંિીનર્ર શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી િોશથપટલની 
મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૨, સામુરિક આરોગ્ય 

કેન્રોની મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૩, પ્રાથશમક 
આરોગ્ય કેન્રોની મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૪ તથા 
મિેસાણા શજલ્લામાાં આવેલ જી.એમ.ઈ.આર.એસ. મેિીકલ 
કોલેજ સાંલગ્ન િોશથપટલ વિનર્રની મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં 
*પત્રક-૫, મિેસાણા શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી િોશથપટલની 
મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૬ સામૂરિક આરોગ્ય 
કેન્રોની મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૭ તથા પ્રાથશમક 
આરોગ્ય કેન્રોની મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૮ સામેલ 
છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 

કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 

આવિે? 

  (૩) શનમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 

વયશનવૃશિના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િૉક્ટરની ખાલી 
જગ્યા લાયકાત િરાવતા િોક્ટર ઉપલબ્િ થયેથી તુતગજ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે 
જરૂરીયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઈને ભરવામાાં આવે છે.  

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૨૩૬ 
િરજણ તાલુિાની િલણ લેફ્ટ માઇનોર-૧ દ્વારા વસુંચાઇનુું પાણી 

* ૩૧૩૭૫ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ નમગદા યોજના 
અાંતર્ગત છેલ્લા બે વર્ગમાાં વિોદરા શજલ્લાના કરજણ તાલુકાની 
માકણ શવિાખામાાંથી નીકળતી વલણ લેફ્ટ માઈનોર-૧ દ્વારા 
કેટલા શવથતારમાાં શસાંિાઈનુાં પાણી આપવામાાં આવ્યુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ નમગદા યોજના 
અાંતર્ગત છેલ્લા બે વર્ગમાાં વિોદરા શજલ્લાના કરજણ તાલુકાની 
માકણ શવિાખામાાંથી નીકળતી વલણ લેફ્ટ માઈનોર-૧ દ્વારા 
વર્ગ ૨૦૧૯માાં ૪૬૭ એકર અને વર્ગ ૨૦૨૦માાં ૫૪૩ એકર 
શવથતારને શસાંિાઈ માટે પાણી પુરૂાં પાિવામાાં આવેલ છે. 
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 (૨) તેની યુજીપીએલ સબમાઈનોરની કામર્ીરી કયા 

તબકે્ક છે, અને 

  (૨) વલણ લેફ્ટ માઈનોર-૧ માાંથી નીકળતી કુલ ૭ 

યુજીપીએલ સબમાઈનોરમાાંથી ૬ યુજીપીએલ સબમાઈનોરની 
કામર્ીરી પૂણગ થયેલ છે અને બાકી રિેલ ૧ યુજીપીએલ 
સબમાઈનોરની કામર્ીરી પ્રર્શતમાાં છે. 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ તેમાાં કેટલો ખિગ કરવામાાં આવેલ 
છે? 

  (૩) ઉક્ત શથથશતએ વલણ લેફ્ટ માઈનોર-૧માાં 
રૂ.૭૩.૧૫ લાખનો ખિગ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૩૭ 
સાબરિાુંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૩૧૫૨૧ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ (ખેિબ્રહ્મા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ સાબરકાાંઠા 
અને અરવલ્લી શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર સરકારી િોશથપટલ, સામૂરિક 
આરોગ્ય કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રવાર, સાંવર્ગવાર 
માંજૂર મિેકમ કેટલુાં છે, 

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

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) શનમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 
વયશનવૃશિના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િૉક્ટરોની ખાલી 
જગ્યા લાયકાત િરાવતા િોક્ટરો ઉપલબ્િ થયેથી તુતગજ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે 
જરૂરીયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઈને ભરવામાાં આવે છે.  

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૨૩૮ 
મહેસાણા વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો  

* ૩૧૮૧૨ શ્રી િરશનભાઈ સોલુંિી (કિી) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં મિેસાણા શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૦૭ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૪૪૪૩ 

--------- 

૨૩૯ 
અરિલ્લી વજલ્લામાું ઇવન્દરા ગાુંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃદ્ધ પેન્શન યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૩૯૪ શ્રી અરવિુંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ અરવલ્લી 
શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં ઈશન્દરા ર્ાાંિી રાષ્ટ્ર ીય વૃિ 
પેન્િન(વયવાંદના) યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૩૦૨૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૨૫૬૨ 
 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ. ૭૮,૯૨,૦૦૦/- 

--------- 



111 

૨૪૦ 
વિિસતી ર્જવત, આશ્રમશાળાના િમચચારીઓને સાતમા પગાર પુંચનો લાભ 

* ૩૧૬૨૬ શ્રીમતી ચુંકરિાબેન બારીયા (ર્રબાિા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ સામાશજક 

ન્યાય અને અશિકારીતા શવભાર્ િેઠળના શવકસતી ર્જશત, 

આશ્રમિાળાના કમગિારીઓને સાતમા પર્ાર પાંિના લાભો 

આપવામાાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો ના, તો તેના કારણો િા છે, અને   (૨) સરકારશ્રીની શવિારણા િેઠળ છે. 

 (૩) ઉક્ત કમગિારીઓને ક્યાાં સુિીમાાં સાતમા પર્ાર 

પાંિના લાભો આપવામાાં આવિે? 

  (૩) જરૂરી કાયગવાિી પૂણગ થયેથી  

--------- 

૨૪૧ 
બનાસિાુંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાું ગામો, ગામના પરા અને પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડિા બાબત 

* ૩૧૫૦૫ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (િાનેરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ બનાસકાાંઠા 
અને કચ્છ શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો, ર્ામના પરા અને 
પેટા પરાઓને પાકા રથતાઓથી જોિવાના બાકી છે, અને 

  (૧) પરરશિષ્ટ્ – મુજબ. 

 (૨) ઉક્ત ર્ામ, ર્ામના પરા અને પેટા પરાઓને પાકા 
રથતાઓથી ક્યાાં સુિીમાાં જોિવામાાં આવિે? 

  (૨) બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં માંજુર થયેલ ૪-પરા/ 
પેટાપરાના કામો બનતી ત્વરાએ. બાકી રિેલા પરા/પેટાપરાના 
કામો વથતીના આિારે તાાંશત્રક જરૂરીયાત અને આાંતરરક અગ્રતા 
અનુસાર. 

 

પકરવશષ્ટ્ 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિો 
ગામોની 
સુંખ્યા 

પરા/પેટાપરાની 
સુંખ્યા 

૧ 

બનાસકાાંઠા 

દાાંતા ૨ ૨ 

૨ અમીરર્ઢ - ૩ 

૩ પાલનપુર - ૫ 

૪ દાાંતીવાિા - ૩ 

૫ િાનેરા - ૪ 

૬ ભાભર - ૧ 

૭ રદયોદર - ૨ 

૮ કાાંકરેજ - ૧૪ 

૯ થરાદ - ૨ 

૧૦ વાવ - ૪ 

૧૧ સુઈર્ામ - ૨ 

૧૨ વિર્ામ - ૩ 

૧૩ િીસા - ૬ 

૧૪ લાખણી - - 

િુલ ૨ ૫૧ 
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ક્રમ વજલ્લો તાલુિો 
ગામોની 
સુંખ્યા 

પરા/પેટાપરાની 
સુંખ્યા 

૧ 

કચ્છ 

લખપત - ૪ 

૨ અબિાસા - ૬ 

૩ નખત્રાણા - - 

૪ ભુજ ૧ ૩ 

૫ માાંિવી - - 

૬ મુન્રા - - 

૭ અાંર્જર - - 

૮ ર્ાાંિીિામ - - 

૯ ભિાઉ - ૪ 

૧૦ રાપર - ૧૨ 

િુલ ૧ ૨૯ 

--------- 
૨૪૨ 

બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું ‘‘મા’’ િાડચ  માન્યતા પ્રાપ્ત ખાનગી હોવસ્પટલો 
* ૩૨૩૦૬ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં કઇ કઇ ખાનર્ી િોશથપટલોને માાં કાિગ  
તથા આયુષ્યમાન કાિગ  અાંતર્ગત માન્યતા આપવામાાં આવેલ છે, 
અને 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 
ક્રમ નું. હોવસ્પટલનુું નામ 

૧ પૃથ્વી િોશથપટલ 

૨ સરથવતી િોશથપટલ 

૩ માંર્લ િોશથપટલ 

૪ િાિ રામિાંદ થવરાજભાઈ જનરલ િોશથપટલ બાય શ્રી 
િાનેરા આરોર્ી સશમશત 

૫ જોર્ી ઓથોપેરિક િોશથપટલ 

૬ િુભમ િોશથપટલ 

૭ સત્યમ િોશથપટલ 

૮ સારથી મલ્ટી થપેશિયાશલટી પ્રા.શલ. 

૯ શ્રિા િોશથપટલ 

૧૦ ર્જર્ૃશત િોશથપટલ અને નશસિંર્ િોમ 

૧૧ શ્રી અાંબાણી િાટગ  િોશથપટલ અને આઇ.સી.યુ. 

૧૨ વેદ ઓથોપેરિક િોશથપટલ 

૧૩ મેરિપોશલસ લાઇફ કેર એલ.એલ.પી 

૧૪ શકમાયા િાટગ  ઇશન્થટટયટૂ એન્િ રરસિગ સેન્ટર 
એલ.એલ.પી. 

૧૫ પ્રાથના કીટીકલ કેર િોશથપટલ 

૧૬ િાંકુસ િોશથપટલ 
 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કઇ કઇ િોશથપટલોની માન્યતા ક્યા ક્યા 
કારણોસર રદ કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

ક્રમ  હોવસ્પટલનુું નામ િારણ 

૧ સત્યમ િોશથપટલ યોજનામાાં રસ િરાવતી ન 
િોવાથી 

૨ ર્જર્ૃશત િોશથપટલ 
અને નશસિંર્ િોમ 

ર્વમેન્ટ રીઝવ્િગ  પેકેજ િોવાથી 

૩ પૃથ્વી િોશથપટલ ર્વમેન્ટ રીઝવ્િગ  પેકેજ િોવાથી 

 
--------- 
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૨૪૩ 
રાજ્યમાું સ્િચ્છ, હકરયાળા અને પ્રદૂર્ણ મુક્ત એિી સૂયચ ઉર્જચની યોજનાની ર્જહેરાત 

* ૩૧૮૫૬ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાિ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની શથથશતએ  છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થવચ્છ, િરરયાળી અને પ્રદુર્ણ મુકત એવી સૂયગ ઉર્જગના 
ઉત્પાદનમાાં નાના રોકાણકારો ભાર્ લઈ િકે તે માટે રાજ્ય 
સ૨કા૨ દ્વારા કોઈ  યોજના ર્જિેર કરેલ છે કે કેમ, અને 
  

  (૧) િા, તા. ૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં થવચ્છ, િરરયાળી અને પ્રદુર્ણ મુકત એવી સૂયગ ઉર્જગના 
ઉત્પાદનમાાં નાના રોકાણકારો ભાર્ લઈ િકે તે માટે રાજ્ય 
સરકાર દ્વારા થમોલ થકેલ િીથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટ્સ - 
૨૦૧૯ યોજના ર્જિેર કરેલ છે. 

 (૨) જો િા, તો તેની શવર્તો િુાં છે ?   (૨) ઉપરોક્ત જણાવેલ થમોલ થકેલ િીથટર ીબ્યુટેિ 
સોલા૨ પ્રોજકે્ટ્સ - ૨૦૧૯ યોજનાની મુખ્ય શવર્તો નીિે 
મુજબ છે. 

 રુ્જરાત સ૨કા૨ દ્વારા જી.આ૨. તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૯ 
ના રોજ રાજ્યમાાં થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલ૨ 
પ્રોજકે્ટ્સના શવકાસ માટેની નીશત અાંરે્ની સૂિના 
ર્જિે૨ ક૨વામાાં આવી છે, જનુેાં લક્ષ્ય થમોલ થકેલ 
સોલર પ્રોજકે્ટસના શવકાસ માટે 0.૫ મેર્ાવોટ થી ૪ 
મેર્ાવોટ ક્ષમતા સુિીના પ્રોજકે્ટસ થથાપવા માટે છે. 

 આ નીશતનો ઉદે્દમય એ છે કે સોલર પ્રોજકે્ટરિનો 
ઝિપી શવકાસ થાય અને નાના રોકાણકારો ને સોલર 
પાવરમાાં શવકાસ ક૨વા માટે પ્રોત્સાિન મળે જથેી 
તેમનો સામાશજક-આશથગક શવકાસ થાય. 

 આ નીશતમાાં, કોઈપણ વ્યશક્ત, કાંપની અથવા બોિી 
કોપોરેટ અથવા વ્યશક્તઓનુાં સાંર્ઠન, વ્યશક્તઓ / 
ખેિુતોની સિકારી માંિળી અથવા આટીફીિીયલ 
જ્યુરીિીકલ પસગન શબન-કૃશર્ જમીન ૫૨ નાના પાયે 
સોલ૨ પ્રોજકે્ટ્સ થથાપી િકે છે. 

 ઉપરોક્ત યોજના િેઠળ લારુ્ ટેરરફ, અર્ાઉ ૬ 
મરિનાના સમયર્ાળામાાં જીયુવીએનએલ દ્વારા 
થપિાગત્મક શબરિાંર્ પ્રરક્રયામાાં મળેલ ટેરરફ 
(એશપ્રલથી સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબરથી માિગ) 
ઉપરાાંત ૨૦ પસૈા /યુશનટ ૨િેિે. આમ, 
૩૧.૦૩.૨૦૨૧ સુિી પી.પી.એ. પ૨ િથતાક્ષ૨ 
ક૨વા માટે લારુ્ ટેરરફ રૂ ૨.૮૩ / યુશનટ (રૂ. ૨.૬૩ 
/ યુશનટ અર્ાઉ ૬ મરિનાના સમયર્ાળામાાં 
િોિાયેલ + ૨૦ પૈસા / યુશનટનો ઉમેરો) ૨િેિે. 

 ઉપરોક્ત યોજના િેઠળ, જીયુવીએનએલ દ્વારા  
તા. ૦૩.૧૦.૨૦૨૦ ની ર્જિેર નોટીસથી થમોલ થકેલ 
રિશથટરબ્યુટેિ સોલર પ્રોજકેટ્સ થથાપવા માટે શવજ 
શવતરણ કાંપની દ્વારા અ૨જીઓ માંર્ાવવામાાં આવેલ 
િતી. જનેી અાંશતમ સમયમયાગદા ૧૫.૦૧.૨૦૨૧ એ 
પૂણગ થયેલ છે. 

 િાલમાાં ૧૫.૦૧.૨૦૨૧ સુિીમાાં, કુલ ૧૨૪૦૪ 
અ૨જીઓ મળી છે જનેી ક્ષમતા ૭૯૫૯ મેર્ાવોટની 
છે, જમેાાં સબથટેિનોમાાં ઉપલબ્િ ક્ષમતાના આિારે 
જટેકો દ્વારા ર્જરી ક૨વામાાં આવતી ટેકનીકલ 
ફીઝીબીલીટીના અિેવાલ મુજબની અ૨જીઓ માટે 
પી.પી.એ., પર િથતાક્ષર કરવામાાં આવિે.  

--------- 
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૨૪૪ 
નમચદા યોજનાની િેનાલોનુું બાિી િામ 

* ૩૧૫૯૦ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્પમર (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની શથથશતએ સરદાર સરોવર 
નમગદા યોજનાની શવશવિ કેનાલો બનાવવાનુાં કામ બાકી છે, તે 
િકીકત સાિી છે, 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ ક્યા પ્રકારની કેનાલનુાં 
કેટલા શક.મી.નુાં કામ બાકી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ નમગદા યોજનાની 
િાખા નિેરની સુિારેલ અાંદાજીત લાંબાઇ ૨૭૨૫.૭૩ પૈકી 
૮૪.૬૯ કી.મી., શવિાખા નિેરોની સુિારેલ અાંદાજીત લાંબાઇ 
૪૬૩૩.૨૮ પૈકી ૨૧૮.૭૭ કી.મી., પ્રિાખા નિેરોની સુિારેલ 
અાંદાજીત લાંબાઇ ૧૫૬૬૫.૮૮ પૈકી ૧૩૯૬.૨૨ કી.મી., તથા 
પ્રપ્રિાખા નિેરોની સુિારેલ અાંદાજીત લાંબાઇ ૪૬૩૪૬.૪૫ 
પૈકી ૬૦૩૦.૧૫ કી.મી. લાંબાઇમાાં કામ બાકી છે. અાંદાજીત 
લાંબાઇમાાં વિઘટ થવાનો સાંભવ છે. 

 (૩) આ કામ ક્યાાં સુિીમાાં પૂણગ કરવામાાં આવિે?   (૩) નિેર માળખાના પ્રિાખા નિેર સુિીના કામ, જમીન 
સાંપાદન, જાંર્લ અને અભયારણ્યમાાંથી પસાર થતી નિેરો અને 
અન્ય યુટીલીટી ક્રોશસાંગ્સ જવેા કે રેલ્વે, રથતાઓ, રે્સ/ ઓઇલ 
પાઇપલાઇન શવરે્રેની સાંબાંશિત શવભાર્ોની માંજુરી મળ્યા બાદ 
િક્ય તેટલી વિેલી તકે પૂણગ કરવાનુાં આયોજન છે. 
પ્રપ્રિાખા નિેરના કામો ખેિૂતોની ભાર્ીદારી સાથે કરવાના 
થતા િોઇ, તબક્કાવાર, શપયત શવથતારના ખેિૂતોની સાંમશત 
મળ્યા બાદ વિેલી તકે. 

--------- 

૨૪૫ 
અમરેલી વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 

* ૩૧૯૧૩ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં અમરેલી શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૦૩ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૮૩૪૪ 

--------- 

૨૪૬ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૩૧૫૯૩ શ્રી અુંબરીર્ ડેર (રાજુલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ અમરેલી અને 
ભાવનર્ર શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર સરકારી િોશથપટલ, સામૂરિક 
આરોગ્ય કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રવાર, સાંવર્ગવાર 
માંજુર મિેકમ કેટલુાં છે, 

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

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 
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 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 

આવિે? 

  (૩) શનમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા વયશનવૃશિના 

કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િોક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 
લાયકાત િરાવતા િોક્ટરો ઉપલબ્િ થયેથી તુતગજ ભરવામાાં 
આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે જરૂરીયાત 
અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઈને ભરવામાાં આવે છે.  

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૨૪૭ 
મહેસાણા વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૫૦ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (શવર્જપુર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટ્સ યોજના િેઠળ 
મિેસાણા શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટ્સ યોજના િેઠળ 
મિેસાણા શજલ્લામાાં કુલ ૩૫૯ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) વીજ ક્ષમતા ૨૧૯.૧૮ મેર્ાવોટ છે. 
--------- 

૨૪૮ 
મહેસાણા અને ગાુંધીનગર વજલ્લામાું બાળ મૃત્યુના બનાિો 

* ૩૧૫૩૧ ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા (ર્ાાંિીનર્ર ઉિર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર મિેસાણા અને ર્ાાંિીનર્ર શજલ્લામાાં બાળ મૃત્યુના 
કેટલા બનાવો નોંિાયા, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 

સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૧-૧૯  
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

૧ મિેસાણા ૮૩૧ ૭૬૧ 

૨ ર્ાાંિીનર્ર ૩૯૫ ૨૬૦ 

િુલ સરિાળો ૧૨૨૬ ૧૦૨૧ 
 

 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર, શજલ્લાવાર મૃત્યુ પામેલ બાળકો પૈકી 

રાજ્યના અને રાજ્ય બિારના કેટલા બાળકો છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ વિગત 
મહેસાણા ગાુંધીનગર 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ રાજ્યના ૮૨૯ ૭૫૭ ૩૯૫ ૨૬૦ 

૨ રાજ્ય 

બિારના 

૨ ૪ - - 

િુલ ૮૩૧ ૭૬૧ ૩૯૫ ૨૬૦  
 (૩) બાળ મૃત્યુ અટકાવવા સરકારે િા પર્લાાં લીિા?   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળ મરણ ઘટાિવા માટે 

સાંથથાકીય અને સામુદાશયક થતરે વ્યવશથથત માળખુ ઉભુ કરેલ 
છે. નવર્જત શિિુ મૃત્યુ દર ઘટાિવા માટે સાંથથાકીય થતરે ન્યુ 
બોનગ કેર સેવાઓ સુશનશિત કરવા રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ 
કોલેજ સાંલગ્ન િોશથપટલ, િીથટર ીક્ટ િોશથપટલ અને સબ 

િીથટર ીકટ િોશથપટલ ખાતે ૪૭ ઘશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ સારવાર 
એકમ કાયગરત છે. જમેાાં નવર્જત શિિુની જટીલ બીમારીઓની 
સારવાર આપવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં ઘશનષ્ટ્ 
નવર્જત શિિુ સારવાર એકમ દ્વારા ૫૫૭૩૫ તથા િાલુ વર્ગ 
૨૦૨૦-૨૧ માાં (૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૩૬૬૫૬ 
બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. સામુરિક આરોગ્ય 
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કેન્રો ખાતે ૧૫૭ નવર્જત શિિુ સારવાર કેન્રો કાયગરત છે. જમેાાં 

વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૯૩૪૫ તથા િાલુ વર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ માાં 
(૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૨૦૯૩૩ નવર્જત 
શિિુઓને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 
સમગ્ર રાજ્યમાાં બાલ સખા યોજના- ૧, ૨ અને ૩ અમલમાાં 
મુકેલ છે. જમેાાં ઓછા વજને જન્મેલ અને વિેલા જન્મેલા 
બાળકોને અશત આિુશનક લેવલ-૩ની ખાનર્ી સાંથથાના 
એન.આઈ.સી.યુ.માાં દાખલ કરી શવનામૂલ્યે સારવાર આપવામાાં 
આવે છે. જમેાાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ બાલ સખા 
યોજના-૧,૨ િેઠળ ૧૫૨૧ બાળકોને તથા બાલસખા-૩ 
િેઠળ ૨૩,૪૫૬ આમ કુલઃ ૨૪,૯૭૭ બાળકોને શવનામૂલ્યે 

ખાનર્ી સાંથથામાાં સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 
--------- 

૨૪૯ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું ડૉ. સવિતાબેન આુંબેડિર આુંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજનાની મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૧૮ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં અમદાવાદ શજલ્લામાાં િો.સશવતાબેન આાંબેિકર 
આાંતરજ્ઞાશતય લગ્ન સિાય યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૪૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૨૨૫ 
 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૨,૨૫,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

૨૫૦ 
રાજિોટ વજલ્લામાું ઈવન્દરા ગાુંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃધ્ધ પેન્શન યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૨૯ શ્રી અરવિુંદ રૈયાણી (રાજકોટ પૂવગ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજકોટ 
શજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ગમાાં ઈશન્દરા ર્ાાંિી રાષ્ટ્ર ીય વૃિ 

પેન્િન(વયવાંદના) યોજના િેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૩૬૯૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૩૩૦૬ 
 (૩) કેટલી સિાય િૂકવવામાાં આવી ?   (૩) રૂ.૧,૬૫,૨૭,૯૫૦/- 

--------- 

૨૫૧ 
આણુંદ વજલ્લામાું સામાવજિ અને શૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગચના વિદ્યાથીઓને વપ્ર-મેટર ીિ વશષ્યિૃવત્ત 

* ૩૧૪૧૯ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં આણાંદ શજલ્લામાાં સામાશજક અને િૈક્ષશણક રીતે પછાત 
વર્ગના શવદ્યાથીઓને શપ્ર-મેટર ીક શિષ્યવૃશિ યોજના િેઠળ કેટલા 
શવદ્યાથીઓની શિષ્યવૃશિ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૧,૬૧,૧૦૯ 

 (૨) શિષ્યવૃશિની કેટલી રકમ શવદ્યાથીઓને િૂકવવામાાં 
આવી? 

  (૨) રૂ.૧૪,૬૪,૬૮,૭૫૦/- 

--------- 
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૨૫૨ 
નિસારી વજલ્લામાું ગણિેશ સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૧૪૩૬ શ્રી વપયુર્ભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં નવસારી શજલ્લામાાં ર્ણવેિ સિાય યોજના િેઠળ 
શવકસતી ર્જશતના કેટલા શવદ્યાથીઓની અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૧૫,૩૯૫ 

 (૨) કેટલી રકમની ર્ણવેિ સિાય િૂકવવામાાં આવી?   (૨) રૂ.૯૨,૩૭,૦૦૦/- 
--------- 

૨૫૩ 
રાજિોટ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું બાળ મૃત્યુના બનાિો 

* ૩૧૫૬૦ શ્રી લવલત િસોયા (િોરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે 

વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજકોટ અને પોરબાંદર શજલ્લામાાં બાળ મૃત્યુના 
કેટલા બનાવો નોંિાયા, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 

સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

૧ રાજકોટ ૬૩૭ ૫૬૮ 

૨ પોરબાંદર ૧૬૬ ૧૬૫ 

િુલ સરિાળો ૮૦૩ ૭૩૩ 
 

 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર, શજલ્લાવાર મૃત્યુ પામેલ બાળકો 
પૈકી રાજ્યના અને રાજ્ય બિારના કેટલા બાળકો છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ વિગત 
રાજિોટ પોરબુંદર 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ રાજ્યના ૬૩૭ ૫૬૮ ૧૬૪ ૧૫૫ 

૨ રાજ્ય 
બિારના 

- - ૨ ૧૦ 

િુલ ૬૩૭ ૫૬૮ ૧૬૬ ૧૬૫  
 (૩) બાળ મૃત્યુ અટકાવવા સરકારે િા પર્લા લીિા?   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળ મરણ ઘટાિવા માટે 

સાંથથાકીય અને સામુદાશયક થતરે વ્યવશથથત માળખુ ઉભુ કરેલ 
છે. નવર્જત શિિુ મૃત્યુ દર ઘટાિવા માટે સાંથથાકીય થતરે ન્યુ 
બોનગ કેર સેવાઓ સુશનશિત કરવા રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ 
કોલેજ સાંલર્ન િોશથપટલ, રિથટર ીક્ટ િોશથપટલ અને સબ 
િીથટર ીકટ િોશથપટલ ખાતે ૪૭ ઘશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ સારવાર 
એકમ કાયગરત છે. જમેાાં નવર્જત શિિુની જટીલ બીમારીઓની 
સારવાર આપવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં ઘશનષ્ટ્ 
નવર્જત શિિુ સારવાર એકમ દ્વારા ૫૫૭૩૫ તથા િાલુ વર્ગ 
૨૦૨૦-૨૧ માાં (૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૩૬૬૫૬ 
બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. સામુરિક આરોગ્ય 
કેન્રો ખાતે ૧૫૭ નવર્જત શિિુ સારવાર કેન્રો કાયગરત છે. જમેાાં 
વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૯૩૪૫ તથા િાલુ વર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ માાં 
(૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૨૦૯૩૩ નવર્જત શિિુઓને 
સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 
સમગ્ર રાજ્યમાાં બાલ સખા યોજના- ૧, ૨, અને ૩ અમલમાાં 
મુકેલ છે. જમેાાં ઓછા વજને જન્મેલ અને વિેલા જન્મેલા 
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બાળકોને અશત આિુશનક લેવલ-૩ ની ખાનર્ી સાંથથાના 

એન.આઈ.સી.યુ.માાં દાખલ કરી શવનામૂલ્યે સારવાર આપવામાાં 
આવે છે. જમેાાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ બાલસખા 
યોજના-૧,૨, િેઠળ ૧૫૨૧ બાળકોને તથા બાલસખા 
યોજના-૩ િેઠળ ૨૩,૪૫૬ આમ કુલઃ ૨૪,૯૭૭ બાળકોને 
શવનામૂલ્યે ખાનર્ી સાંથથામાાં સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૫૪ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૫૨ શ્રી કહતુ િનોડીયા (ઈિર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 
સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 
સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં કુલ ૩૯૬ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) વીજ ક્ષમતા ૩૧૫.૫૩ મે.વો. છે. 
--------- 

૨૫૫ 
મોરબી અને ર્જમનગર વજલ્લામાું ગામો, ગામના પરા અને પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડિા બાબત  

* ૩૧૫૫૭ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ મોરબી અને 
ર્જમનર્ર શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો, ર્ામના પરા અને 
પેટા પરાઓને પાકા રથતાઓથી જોિવાના બાકી છે, અને 

  (૧) અને (૨) મોરબી અને ર્જમનર્ર શજલ્લામાાં જોિાઈ િકે 
તેવા કોઈ ર્ામ/પરા જોિવાના બાકી નથી. 
  

 (૨) ઉક્ત ર્ામ, ર્ામના પરા અને પેટા પરાઓને પાકા 
રથતાઓથી ક્યાાં સુિીમાાં જોિવામાાં આવિે? 

 

--------- 

૨૫૬ 
નિસારી વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૮૩ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાિા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
નવસારી શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
નવસારી શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૨૫૨૩ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 

જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ 
સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ 

નોંધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૨૦૩૧ 

૨૦૨૦ ૪૯૨ 

િુલ ૨૫૨૩ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 
૯૬૬૭ કી.વો. છે. 
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જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૭૬૩૧ 

૨૦૨૦ ૨૦૩૬ 

િુલ ૯૬૬૭  
--------- 

૨૫૭ 
સુરેન્રનગર અને મોરબી વજલ્લામાું તત્િાલ િીજ જોડાણ 

* ૩૧૫૫૧ શ્રી નૌશાદ સોલુંિી (દસાિા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ સુરેન્રનર્ર 
અને મોરબી શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને  
કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે,  

  (૧) અને (૨) 

વજલ્લો 

પડતર અરજીઓની 
સુંખ્યા 

એિ િર્ચ િરતાું િધુ 

સમયથી પડતર 
અરજીઓની સુંખ્યા 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

સુરેન્રનર્ર ૪૩૧૦ ૦ ૫૩૧ ૦ 

મોરબી ૧૭૦૪ ૧ ૧૧૧ ૦  

 (૨) તે પૈકી એક વર્ગ કરતાાં વિુ સમયથી કેટલી 
અરજીઓ શજલ્લાવાર પિતર છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા વીજ કનેકિન ક્યાાં 
સુિીમાાં આપવામાાં આવિે ? 

  (૩) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવુ એ સતત િાલતી 
પ્રરક્રયા છે. પ્રશતવર્ગ માળખાર્ત સુશવિા, વીજ શવતરણ વ્યવથથા 
અને વીજ તાંત્ર પર પિનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાકીય 

આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોિાણો આપવાનુાં આયોજન 
કરવામાાં આવતુ િોય છે. આમ, શજલ્લાઓમાાં ખેતી શવર્યક વીજ 
જોિાણો આપવામાાં વીજ પ્રવિન અને વીજ શવતરણ એ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાકીય પરરબળ મિત્વનુાં િોઇ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર શનકાલ કરવામાાં આવિે. 
િૃવર્ વિર્યિ તત્િાલ િીજ જોડાણઃ 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ મોરબી શજલ્લામાાં કૃશર્ 
શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા માટેની ૧ અરજી પિતર 
િતી. જ ેપૈકી તા.૧૩/૦૨/૨૦૨૧ની શથથશતએ ૧ અરજીના 
અાંદાજપત્ર ભરપાઈ થયેલ ન િોવાથી રદ કરેલ છે. 

--------- 

૨૫૮ 
 અમરેલી વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૯૫ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમરેલી શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમરેલી શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૩૦૮૫ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ 
સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ 

નોંધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૨૬૧૫ 

૨૦૨૦ ૪૭૦ 

િુલ ૩૦૮૫ 
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 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 
૯૨૬૩ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 
૨૦૧૯ ૭૮૦૭ 
૨૦૨૦ ૧૪૫૬ 

િુલ ૯૨૬૩  
--------- 

૨૫૯ 
મોઢેરા ખાતે િીજ સબસ્ટેશન બનાિિાની િામગીરી 

* ૩૧૫૧૮ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેિરાજી) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ મિેસાણા 
શજલ્લામાાં મોઢેરા ખાતે વીજ સબથટેિન બનાવવાની કામર્ીરી 
કયા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ મિેસાણા 
શજલ્લામાાં મોઢેરા ખાતે નવીન સબથટેિનની જરૂરરયાત માટેની 
વીજકાંપની દ્વારા કોઈ દરખાથત કરવામાાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉક્ત કામર્ીરી કેટલા ખિે ક્યાાં સુિીમાાં પૂણગ 
કરવામાાં આવિે? 

  (૨) લારુ્ પિતુાં નથી. 

--------- 

૨૬૦ 
ખેડા વજલ્લામાું િીજ સબસ્ટેશન બનાિિાની િામગીરી 

* ૩૧૬૧૪ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપિવાંજ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ ખેિા શજલ્લામાાં 
તાલુકાવાર કેટલા વીજ સબથટેિન આવેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની શથથશતએ ખેિા શજલ્લામાાં 
તાલુકાવાર વીજ સબથટેિનો નીિે મુજબ છે. 

તાલુિો િુલ 
કઠલાલ ૭ 
કપિવાંજ ૧૦ 
ખેિા ૬ 
ર્લતેિર ૩ 
ઠાસરા ૫ 
નિીયાદ ૧૦ 
મિુિા ૩ 
માતર ૩ 
મેિમદાવાદ ૯ 
વસો  ૨ 

િુલ ૫૮ 
 

 (૨) ઉક્ત વીજ સબથટેિનમાાં વિારો કરવા માાંર્ો છો કે 
કેમ, અને 

  (૨) િા, જી. 

 (૩) જો િા, તો કયા થથળે ક્યાાં સુિીમાાં નવા વીજ 
સબથટેિન બનાવવામાાં આવિ?ે  

  (૩) ખેિા શજલ્લામાાં નીિે મુજબના નવીન ૫ (પાાંિ) 
સબથટેિનો બનાવવાનુાં આયોજન છે. સદર સબથટેિનોનુાં 
બાાંિકામ માિગ ૨૦૨૧ના અાંત સુિીમાાં પૂણગ કરવાનો પ્રયત્ન 
કરવામાાં આવિે. 

ક્રમ તાલુિો સબસ્ટેશનનુું નામ 
૧ કપિવાંજ ૬૬ કેવી થવાિ 
૨ કપિવાંજ ૬૬ કેવી ભૂશતયા 
૩ કપિવાંજ ૬૬ કેવી શિિોરા 
૪ ઠાસરા ૬૬ કેવી મોર આાંબલી 
૫ માતર ૬૬ કેવી કથોિા  

--------- 
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૨૬૧ 
વભલોડા તાલુિાની િોટેજ હોસ્પીટલનુું વિસ્તરણ 

* ૩૧૨૧૦ ડૉ. અવનલ જોવર્યારા (શભલોિા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ અરવલ્લી 
શજલ્લાના શભલોિા તાલુકાની કોટેજ િોથપીટલનુાં ૧૨૫ બેિમાાં 
શવથતરણ માટે ક્યારે અને કેટલા રૂશપયાની જોર્વાઈ બજટેમાાં 
કરવામાાં આવી િતી, 

  (૧) વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં રૂ.૫૬૦.૦૦ લાખની જોર્વાઈ 
કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બાાંિકામમાાં કેટલી પ્રર્શત થઈ, 
અને  

  (૨) સદર કામના નકિા માંજૂરી િેઠળ છે. 

 (૩) સાંપૂણગ કામ ક્યાાં સુિીમાાં પૂણગ કરવામાાં આવિે?   (૩) સદર કામ માટે નકિા માંજૂર થયા બાદ ટેન્િરની 
પ્રરક્રયા અનુસરવામાાં આવિે. ત્યારબાદ ઈર્જરદારશ્રીને વકગ  
ઓિગ ર આપી કામની નક્કી કરેલી સમયમયાગદામાાં પૂણગ કરવામાાં 
આવિે. 

--------- 
૨૬૨ 

દાહોદ અને રાજિોટ વજલ્લામાું તત્િાલ િીજ જોડાણ 
* ૩૧૬૨૦ શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ દાિોદ અને 
રાજકોટ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને 
કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે,  

  (૧) અને (૨)  

વજલ્લો 

પડતર અરજીઓની 
સુંખ્યા 

એિ િર્ચ િરતાું િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સુંખ્યા 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

દાિોદ ૨૭૦૬ ૦ ૪૮૪ ૦ 

રાજકોટ ૧૪૩૯ ૦ ૨૮ ૦ 
 

 (૨) તે પૈકી એક વર્ગ કરતાાં વિુ સમયથી કેટલી 
અરજીઓ શજલ્લાવાર પિતર છે, અને  

 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા વીજ કનેકિન ક્યાાં  
સુિીમાાં આપવામાાં આવિે? 

  (૩) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવુ એ સતત િાલતી 
પ્રરક્રયા છે. પ્રશતવર્ગ માળખાર્ત સુશવિા, વીજ શવતરણ 

વ્યવથથા અને વીજ તાંત્ર પર પિનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોિાણો આપવાનુ 
આયોજન કરવામાાં આવતુ િોય છે. આમ ખેતી શવર્યક વીજ 
જોિાણો આપવામાાં વીજ પ્રવિન અને વીજ શવતરણ એ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મિત્વનુ િોઈ, તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઈ તબક્કાવાર શનકાલ કરવામાાં આવિે. 

--------- 
૨૬૩ 

રાજ્યમાું સ્િચ્છ, હકરયાળા અને પ્રદુર્ણ મુક્ત એિી સૂયચ ઉર્જચની યોજનાની ર્જહેરાત 
* ૩૧૮૬૦ શ્રી અરવિુંદ રાણા (સુરત પૂવગ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થવચ્છ, િરરયાળી અને પ્રદુર્ણ મુક્ત એવી સૂયગ ઉર્જગના 
ઉત્પાદનમાાં નાના રોકાણકારો ભાર્ લઇ િકે તે માટે રાજ્ય 
સરકાર દ્વારા કોઈ યોજના ર્જિેર કરેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) િા, તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં થવચ્છ, િરરયાળી અને પ્રદુર્ણ મુક્ત એવી સૂયગ ઉર્જગના 
ઉત્પાદનમાાં નાના રોકાણકારો ભાર્ લઇ િકે તે માટે રાજ્ય 
સરકાર દ્વારા થમોલ થકેલ િીથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટ્સ-
૨૦૧૯ યોજના ર્જિેર કરેલ છે. 
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 (૨) જો િા, તો તેની શવર્તો િુાં છે?   (૨) ઉપરોક્ત જણાવેલ થમોલ થકેલ િીથટર ીબ્યુટેિ સોલાર 

પ્રોજકે્ટ્સ-૨૦૧૯ યોજનાની મુખ્ય શવર્તો નીિે મુજબ છે. 

 રુ્જરાત સરકાર દ્વારા જી.આર. તા.૦૬-૦૩-
૨૦૧૯ના રોજ રાજ્યમાાં થમોલ થકેલ િીથટર ીબ્યુટેિ 
સોલર પ્રોજકે્ટ્સ શવકાસ માટેની નીશત અાંરે્ની સૂિના 
ર્જિેર કરવામાાં આવી છે, જનુેાં લક્ષ્ય થમોલ થકેલ 
સોલર પ્રોજકે્ટ્સના શવકાસ માટે ૦.૫ મેર્ાવેટ થી ૪ 
મેર્ાવોટ ક્ષમતા સુિીના પ્રોજકે્ટસ થથાપવા માટે છે. 

 આ નીશતનો ઉદે્દમય એ છે કે સોલર પ્રોજકે્ટસનો 
ઝિપી શવકાસ થાય અને નાના રોકાણકારો ને સોલર 
પાવરમાાં શવકાસ કરવા માટે પ્રોત્સાિન મળે જથેી 
તેમનો સામાશજક-આશથગક શવકાસ થાય. 

 આ નીશતમાાં, કોઈપણ વ્યશક્ત, કાંપની અથવા બોિી 
કોપોરેટ અથવા વ્યશક્તઓનુાં સાંર્ઠન, વ્યશક્તઓ/ 
ખેિૂતોની સિકારી માંિળી અથવા આટીફીસીયલ 
જ્યુરીિીકલ પસગન શબન –કૃશર્ જમીન પર નાના પાયે 
સોલર પ્રોજકે્ટસ થથાપી િકે છે. 

 ઉપરોક્ત યોજના િેઠળ લારુ્ ટેરરફ, અર્ાઉ ૬ 

મરિનાના સમયર્ાળામાાં જીયુવીએનએલ દ્વારા 
થપિાગત્મક શબરિાંર્ પ્રરક્રયામાાં મળેલ ટેરરફ 
(એશપ્રલથી સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબરથી માિગ) 
ઉપરાાંત ૨૦ પૈસા યુશનટ રિેિે. આમ, ૩૧-૦૩-
૨૦૨૧ સુિી પી.પી.એ. પર િથતાક્ષર કરવા માટે 
લારુ્ ટેરરફ રૂ.૨.૮૩/યુશનટ (રૂ.૨.૬૩/યુશનટ 
અર્ાઉ ૬ મરિનાના સમયર્ાળામાાં િોિાયેલ +૨૦ 
પૈસા/યુશનટનો ઉમેરો) રિેિે. 

 ઉપરોક્ત યોજના િેઠળ, જીયુવીએનએલ દ્વારા 
તા.૦૩-૧૦-૨૦૨૦ની ર્જિેર નોટીસથી થમોલ 
થકેલ િીથટર ીબ્યુટેિ સોલર પ્રોજકે્ટસ થથાપવા માટે 
શવજ શવતરણ કાંપની દ્વારા અરજીઓ માંર્ાવવામાાં 
આવેલ િતી. જનેી અાંશતમ સમયમયાગદા ૧૫-૦૧-
૨૦૨૧ એ પૂણગ થયેલ છે. 

 િાલમાાં ૧૫-૦૧-૨૦૨૧ સુિીમાાં, કુલ ૧૨૪૦૪ 
અરજીઓ મળી છે, જનેી ક્ષમતા ૭૯૫૯ મેર્ાવોટની 
છે, જમેાાં સબથટેિનોમાાં ઉપલબ્િ ક્ષમતાના આિારે 
જટેકો દ્વારા ર્જરી કરવામાાં આવતી ટેક્નીકલ 
ફીઝીબીલીટીના અિેવાલ મુજબની અરજીઓ માટે 
પી.પી.એ. પર િથતાક્ષર કરવામાાં આવિે. 

--------- 

૨૬૪ 
રાજ્યમાું િીજ મથિો 

* ૩૧૫૭૫ શ્રી હર્ચદિુમાર રીબડીયા (શવસાવદર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્યમાાં 
સરકાર િથતક, ખાનર્ી માશલકીના અને પીપીપી િથતકના કયા 
અને કેટલી ક્ષમતા િરાવતા વીજ મથકો આવેલા છે, અને 

  (૧) અને (૨)  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્યમાાં થથાશપત અને 
રાજ્ય બિાર થથાશપત સરકારી, ખાનર્ી/પીપીપી વીજ મથકો 
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 (૨) તે અન્વયે, ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 

વીજ મથકોવાર વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતામાાં કેટલો વિારો થયો?  

 જમેાાંથી રાજ્ય સરકારની વીજ કાંપનીઓ દ્વારા વીજ પુરવઠો 

મેળવવામાાં આવે છે તેની શવર્તો નીિે મુજબ છે. 
 

પાિર ્લાન્ટનુું નામ 

જી.યુ.િી. 

એન.એલ. નો 
કહસ્સો (મે.િો.) 

િ રાજ્ય સરિાર હસ્તિના િીજ મથિો 

 ગુજરાત સ્ટેટ ઈલેક્ટર ીસીટી િોપોરેશન લી.  

 ઉકાઇ થમગલ પાવર થટેિન ૧૧૧૦ 

 વણાકબોરી થમગલ પાવર થટેિન ૨૨૭૦ 

 ર્ાાંિીનર્ર થમગલ પાવર થટેિન ૬૩૦ 

 શસક્કા થમગલ પાવર થટેિન ૫૦૦ 

 કચ્છ લીગ્નાઇટ થમગલ પાવર થટેિન ૧૫૦ 

 ઉિરાણ ર્ેસ આિારરત પાવર થટેિન ૩૭૫ 

 િુવારણ ર્ેસ આિારરત પાવર થટેિન ૫૯૫ 

 ઉકાઇ િાઈિર ો ૩૦૫ 

 કિાણા અને પાનમ િાઇિર ો ૨૪૨ 

 ભાવનર્ર લીગ્નાઇટ થમગલ પાવર થટેિન ૫૦૦ 

 િુલ ૬૬૭૭ 

 રાજ્ય સરિાર હસ્તિના સ્િતુંત્ર િીજ મથિો 

 ર્ુજરાત થટેટ એનજી જનરેિન લી. ૫૦૭ 

 ર્ુજરાત ઇન્િથટર ીઝ પાવર કાંપની લી. ૪૨ 

 ર્ુજરાત ઇન્િથટર ીઝ પાવર કાંપની લી.-સુરત 

શલગ્નાઇટ પાવર પ્લાન્ટ 

૫૦૦ 

 ર્ુજરાત મીનરલ િેવલપમેન્ટ કોપોરેિન-

અક્રીમોટા 

૨૫૦ 

 જી પી પી સી પીપાવાવ ૭૦૨ 

 િુલ ૨૦૦૧ 

ખ િેન્ર સરિાર હસ્તિના મથિોમાુંથી રાજ્યનો કહસ્સો 

 રાજ્યમાું વસ્થત મથિો  

 ક્વાસ ર્ેસ આિારીત વીજ મથક ૧૮૭ 

 ર્ાાંિાર ર્ેસ આિારીત વીજ મથક ૨૩૭ 

 ન્યુક્લીયર પાવર કોપોરેિન કાકરાપાર  ૧૨૫ 

 સરદાર સરોવર નમગદા શનર્મ લી. ૨૩૨ 

 રાજ્યની બહાર વસ્થત મથિો  

 ન્યુક્લીયર પાવર કોપોરેિન તારાપૂર  ૧૬૦ 

 ન્યુક્લીયર પાવર કોપોરેિન તારાપૂર ૩-૪ ૨૭૪ 

 એનટીપીસી શવાંધ્યાિલ ૧૦૬૮ 

 એનટીપીસી-કોરબા ૪૫૬ 

 એનટીપીસી-કિલર્ાવ ૧૪૧ 

 એનટીપીસી-સીપત ૮૧૩ 

 એનટીપીસી-મૌિા ૫૩૪ 

 એનટીપીસી-લારા ૧૫૭ 

 એનટીપીસી-ખરર્ોન ૨૪૬ 

 એનટીપીસી-ર્દરવારા ૧૫૨ 

 િુલ ૪૭૮૨ 

ગ ખાનગી સાહસો- પી પી પી  

 અદાણી મુન્રા પાવર પ્રોજકે્ટ ૧૨૦૦ 

 એથસાર પાવર ર્ુજરાત લી. ૧૦૦૦ 

 કોથટલ ર્ુજરાત પાવર લી. મુન્રા 

યુ.એમ.પી. પી 

૧૮૦૫ 

 એ.સી.બી. (ઇશન્િયા) લી. (રાજ્ય બિાર 

શથથત) 

૨૦૦ 

 િુલ ૪૨૦૫ 

 િુલ-પરું પરાગત સ્ત્રોત ૧૭૬૬૫ 
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ઘ વબન પરું પરાગત સ્ત્રોત 

 પવન ઉર્જગ  ૪૨૧૯ 

 સૌર ઉર્જગ ૨૦૮૬ 

 બાયોમાસ, મીની િાઇિર ો વર્ેરે ૫૨ 

 િુલ-વબન પરું પરાગત સ્ત્રોત ૬૩૫૭ 

 િુલ ૨૪૦૨૨ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા ૨ વર્ગમાાં વીજ ઉત્પાદન 

ક્ષમતામાાં થયેલ વિારાની મારિતી નીિે મુજબ છે.   

સેક્ટર 

મે.િો 

િર્ચ 
૨૦૧૯ 

િર્ચ 
૨૦૨૦ 

(ક) રુ્જરાત થટેટ ઇલેક્ટર ીસીટી કોપોરેિન લી. 

(જી.એસ.ઈ.સી.એલ.)  

  

વણાકબોરી થમગલ પાવર થટેિન-યુશનટ ૮ ૮૦૦ - 

(ખ) ર્જિેર સાિસો   

(૧) રાજ્ય સરકાર ના ર્જિેર સાિસો - - 

(૨) કેન્ર સરકાર ના ર્જિેર સાિસો   

એનટીપીસી-લારા ૭૮.૪ ૭૮.૪ 

એનટીપીસી-ખરર્ોન - ૨૪૬ 

એનટીપીસી-ર્દરવારા ૧૫૨ - 

(ર્) ખાનર્ી સાિસો - - 

અદાણી મુન્રા પાવર પ્રોજકે્ટ ૨૦૦ - 

(ઘ)શબન – પરાંપરાર્ત સ્ત્રોત   

પવન ઉર્જગ ૩૬૮ ૮૩ 

સૌર ઉર્જગ ૩૮૩ ૪૩૫ 

િુલ ૧૯૮૧.૪ ૮૪૨.૪૦ 

*ઉપરોક્ત શવર્તે દિાગવેલ વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતામાાં ખાનર્ી 
એકમો કે જમેની પાસેથી રુ્જરાત ઉર્જગ શવકાસ શનર્મ શલ. દ્વારા 
વીજ પુરવઠો મેળવવામાાં આવતો નથી, તેમનો સમાવેિ કરેલ 
નથી. 

--------- 

૨૬૫ 
િડોદરા વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૨૪ શ્રીમતી મનીર્ા િિીલ (વિોદરા િિેર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વિોદરા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વિોદરા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૨૬૯૭૮ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 
૨૦૧૯ ૨૧૧૭૪ 
૨૦૨૦ ૫૮૦૪ 

        િુલ  ૨૬૯૭૮ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૧૦૪૧૩૯  કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 
૨૦૧૯ ૮૧૩૩૪ 
૨૦૨૦ ૨૨૮૦૫ 

               િુલ ૧૦૪૧૩૯  
--------- 
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૨૬૬ 
પોરબુંદર વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૨૮ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પોરબાંદર શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પોરબાંદર શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૧૦૫૦ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૮૬૫ 

૨૦૨૦ ૧૮૫ 

        િુલ  ૧૦૫૦ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૩૮૧૪ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૩૧૪૬ 

૨૦૨૦ ૬૬૮ 

               િુલ ૩૮૧૪  
--------- 

૨૬૭ 
ર્જમનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું તત્િાલ િીજ જોડાણ 

* ૩૧૫૬૩ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (કાલાવિ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ર્જમનર્ર અને 
દેવભૂશમ દ્વારકા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ 
અને  કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા કેટલી 

અરજીઓ પિતર છે,  

  (૧) અને (૨)   

વજલ્લો 

પડતર અરજીઓની 
સુંખ્યા 

એિ િર્ચ િરતાું િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સુંખ્યા 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

ર્જમનર્ર ૧૭૩૫ ૦ ૨૯ ૦ 

દેવભૂશમ 
દ્વારકા 

૫૬૧૪ ૧ ૧૪૦૮ ૦ 

 

 (૨) તે પૈકી એક વર્ગમાાં કરતાાં વિુ સમયથી કેટલી 
અરજીઓ શજલ્લાવાર પિતર છે, અને 
 
 
 
 

 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા વીજ કનેકિન ક્યાાં 
સુિીમાાં આપવામાાં આવિે ? 

  (૩) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવુાં એ સતત િાલતી 
પ્રરક્રયા છે. પ્રશતવર્ગ માળખાર્ત સુશવિા, વીજ શવતરણ 
વ્યવથથા અને  વીજ તાંત્ર પર  પિનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોિાણો આપવાનુાં 
આયોજન કરવામાાં આવતુાં િોય છે. આમ, શજલ્લાઓમાાં ખેતી 
શવર્યક વીજ જોિાણો આપવામાાં વીજ પ્રિવન અને વીજ 
શવતરણ એ તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મિત્વનુાં 
િોઈ, તમામ બાબતો ધ્યાને લઈ તબક્કાવાર શનકાલ કરવામાાં 
આવિે. 
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િૃવર્ વિર્યિ તત્િાલ િીજ જોડાણઃ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦ની શથથશતએ દેવભૂશમ દ્વારકા શજલ્લામાાં કૃશર્ 
શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા માટેની ૧ અરજી પિતર 
િતી. જ ે પૈકી તા. ૧૩-૦૨-૨૦૨૧ની શથથશતએ, અરજદાર 
દ્વારા સુક્ષ્મ શપયત પધ્િશત થવીકારવા સાંબાંશિત ફોર પાટી 
એગ્રીમેન્ટ થયા બાદ વીજ શવતરણ કાંપની દ્વારા અપાનાર 
અાંદાજપત્રના નાણા ભરપાઈ થયે વીજ જોિાણ આપવાની 
કામર્ીરી િક્ય બને. 

--------- 

૨૬૮ 
અમરેલી વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૫૭ શ્રી જ.ેિી.િાિકડયા (િારી) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 
અમરેલી શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 
અમરેલી શજલ્લામાાં કુલ ૧૧૫૧ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા ૬૮૧.૭૧ મેર્ાવોટ 
છે. 

--------- 

૨૬૯ 
િલ્પસર યોજનાની િામગીરી 

* ૩૧૪૫૯ શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાિીયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (કલ્પસર) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ખાંભાતના 
અખાતમાાં બનનારી કલ્પસર યોજના અાંરે્ની કામર્ીરી ક્યારથી 
િાથ િરવામાાં આવી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ કલ્પસર 
યોજનાનો િક્યતાદિી અિેવાલ તૈયાર કરવા માટેના જરુરી 
અભ્યાસોની કામર્ીરી માટે તા.૨૨-૦૧-૨૦૦૩થી 
સરકારશ્રીએ માંજૂરી આપેલી િતી. 

 (૨) આ યોજના ઉક્ત શથથશતએ કયા તબકે્ક પિોંિી છે, 

અને 

  (૨) આ યોજના પૂણગ િક્યતાદિી અિેવાલ 

(િી.પી.આર) બનાવવાના તબકે્ક છે. 
 (૩) આ યોજના પાછળ ઉક્ત શથથશતએ કુલ કેટલો ખિગ 
કરવામાાં આવ્યો છે? 

  (૩) આ યોજના પાછળ ઉક્ત શથથશતએ કુલ ૧૫૮.૫૩ 
કરોિનો ખિગ કરવામાાં આવ્યો છે. 

--------- 
૨૭૦ 

સાબરિાુંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાું બાળ મૃત્યુના બનાિો 
* ૩૧૫૨૭ શ્રી જશુભાઇ પટેલ (બાયિ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં વર્ગવાર સાબરકાાંઠા અને અરવલ્લી શજલ્લામાાં બાળ 
મૃત્યુના કેટલા બનાવો નોંિાયા, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 

સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

૧ સાબરકાાંઠા ૬૦૮ ૫૮૬ 

૨ અરવલ્લી ૩૮૬ ૨૯૭ 

િુલ સરિાળો ૯૯૪ ૮૮૩ 
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 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર, શજલ્લાવાર મૃત્યુ પામેલ બાળકો 

પૈકી રાજ્યના અને રાજ્ય બિારના કેટલા બાળકો છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ વિગત 
સાબરિાુંઠા અરિલ્લી 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ રાજ્યના ૬૦૮ ૫૮૬ ૩૮૬ ૨૯૭ 

૨ રાજ્ય 
બિારના 

- - - - 

િુલ ૬૦૮ ૫૮૬ ૩૮૬ ૨૯૭  
 (૩) બાળ મૃત્યુ અટકાવવા સરકારે િા પર્લા લીિા?   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળ મરણ ઘટાિવા માટે 

સાંથથાકીય અને સામુદાશયક થતરે વ્યવશથથત માળખુ ઉભુ કરેલ 

છે. નવર્જત શિિુ મૃત્યુ દર ઘટાિવા માટે સાંથથાકીય થતરે ન્યુ 

બોનગ કેર સેવાઓ સુશનશિત કરવા રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ 

કોલેજ સાંલગ્ન િોશથપટલ, રિથટર ીક્ટ િોશથપટલ અને સબ િીથટર ીકટ 

િોશથપટલ ખાતે ૪૭ િશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ સારવાર એકમ કાયગરત 

છે. જમેાાં નવર્જત શિિુની જટીલ બીમારીઓની સારવાર 

આપવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં ઘશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ 

સારવાર એકમ દ્વારા ૫૫૭૩૫ તથા િાલુ વર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ માાં 

(૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૩૬૬૫૬ બાળકોને સારવાર 

આપવામાાં આવેલ છે. સામુરિક આરોગ્ય કેન્રો ખાતે ૧૫૭ 

નવર્જત શિિુ સારવાર કેન્રો કાયગરત છે. જમેાાં વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ 

માાં ૨૯૩૪૫ તથા િાલુ વર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ માાં 

(૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૨૦૯૩૩ નવર્જત શિિુઓને 

સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

સમગ્ર રાજ્યમાાં બાલ સખા યોજના- ૧, ૨ અને ૩ અમલમાાં 

મુકેલ છે. જમેાાં ઓછા વજને જન્મેલ અને વિેલા જન્મેલા 

બાળકોને અશત આિુશનક લેવલ-૩ ની ખાનર્ી સાંથથાના 

એન.આઈ.સી.યુ.માાં દાખલ કરી શવનામૂલ્યે સારવાર આપવામાાં 

આવે છે. જમેાાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ બાલસખા 

યોજના-૧,૨, િેઠળ ૧૫૨૧ બાળકોને તથા બાલસખા-૩ 

િેઠળ ૨૩૪૫૬ આમ કુલઃ ૨૪૯૭૭ બાળકોને શવનામૂલ્યે 

ખાનર્ી સાંથથામાાં સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૭૧ 
ભાિનગર વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૩૯ શ્રી ભીખાભાઇ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટ્સ યોજના િેઠળ 
ભાવનર્ર શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટ્સ યોજના િેઠળ 
ભાવનર્ર શજલ્લામાાં કુલ ૬૬૨ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા ૫૨૦.૬૮ મેર્ાવોટ 
છે. 

--------- 
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૨૭૨ 
સુરત વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૬૩ શ્રી મોહનભાઇ ઢોકડયા (મિુવા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરત શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરત શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૨૧૯૫૯ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 

જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ 
સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ  

નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૮૧૮૪ 

૨૦૨૦ ૩૭૭૫ 

િુલ ૨૧૯૫૯ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 
૯૦૭૯૨ કી.વો. છે. 

જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૭૪૫૫૬ 

૨૦૨૦ ૧૬૨૩૬ 

િુલ ૯૦૭૯૨  
--------- 

૨૭૩ 
આણુંદ વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૬૮ શ્રી ગોવિુંદભાઇ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
આણાંદ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 

છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
આણાંદ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૫૮૨૯ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 

થયેલ છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ 
સૂયચ ગુજરાત યોજના 

હેઠળ  
નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૪૫૯૫ 

૨૦૨૦ ૧૨૩૪ 

િુલ ૫૮૨૯ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 
૨૨૬૩૬ કી.વો. છે. 

જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૧૭૫૦૬ 

૨૦૨૦ ૫૧૩૦ 

િુલ ૨૨૬૩૬  
--------- 
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૨૭૪ 
બોડેલી ખાતે રેલ્િેનો ઓિરિીજ બનાિિાની ર્જહેરાત 

* ૩૧૬૨૯ શ્રી મોહનવસુંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ-મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૦૧-૦૨-૨૦૨૧ ની શથથશતએ છોટાઉદેપુર 
શજલ્લાના બોિેલી ખાતે રેલ્વેનો ઓવરબ્રીજ બનાવવા માટે 
માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રીએ ક્યારે ર્જિેરાત કરી િતી,  

  (૧) અને (૨) તા. ૧૫-૦૮-૨૦૧૯ ના થવતાંત્રતા 
પવગની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીમાાં ર્જિેરાત કરેલ જનેા 
િી.પી.આર. બનાવવાની કાયગવાિી પ્રર્શત િેઠળ છે.  

 (૨) તે અન્વયે ઓવરબ્રીજ બનાવવાની કામર્ીરી ક્યા 
તબક્કામાાં છે, અને 

 

 (૩) તેની પાછળ કેટલો ખિગ થિે?   (૩) આિરે રૂ. ૩૪.૦૦ કરોિ. 
--------- 

૨૭૫ 
ઘરભાડા ભથ્થાું અુંગેનુું મીનીસ્ટર ી ઓફ ફાઇનાન્સ (ભારત સરિાર)નુું મેમોરેન્ડમ   

* ૩૧૫૦૩ શ્રી ગુલાબવસુંહ રાજપુત (થરાદ) : તેરમી રુ્જરાત શવિાનસભાના આઠમા સત્રમાાં તા.૨૯-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ સભારૃ્િમાાં 
રજૂ થયેલ સભ્યશ્રી િૉ.તેજશ્રીબેન પટેલનો તારાાંશકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૨૫૮૦૨ (અગ્રતા-૧૩૭) ના અનુસાંિાને માનનીય નાયબ 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા)જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સરકારી કમગિારીઓ/અશિકારીઓના ઘરભાિા 
ભથ્થુાં ૩૦ ટકા કરવા બાબતનુાં મીનીથટર ી ઓફ ફાઈનાન્સ, ખિગ 

શવભાર્, ભારત સરકારનુાં ઓફીસ મેમોરેન્િમ  
તા.૩૧-૭-૨૦૧૫ના  સરકારને મળેલ િતુાં અને તે લારુ્ કરવા 
માટે રાજ્ય સરકાર તમામ પાસાઓનો શવિાર કરી યોગ્ય સમયે 
શનણગય લેવાની િતી તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ 
સરકારે કોઈ  પાસાઓનો શવિાર કરેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ક્યા પ્રકારની શવિારણા ક્યારે કરી અને 
િી કાયગવાિી કરી અને ઉક્ત મેમોરેન્િમનો ક્યારે અમલ કરવામાાં 
આવિે ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ પ્રથતુત બાબત 
શવિારણા િેઠળ છે. સદરિુ બાબત પરત્વે માંત્રીમાંિળની પેટા 
સશમશત દ્વારા શવશવિ મુદ્દાઓ પરત્વે શવિારણા કરી, સરકારને 
અિેવાલ રજૂ કરવામાાં આવિે, ત્યારબાદ સદરિુાં  મેમોરેન્િમના 
અમલ બાબતમાાં શવિારણા કરવામાાં આવિે.  

--------- 

૨૭૬ 
ભરૂચ વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૩૫ શ્રી દુષ્યુંતભાઇ પટેલ (ભરૂિ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ભરૂિ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ભરૂિ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૪૮૦૩ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 

જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ 
સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ  

નોંધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૩૯૧૨ 

૨૦૨૦ ૮૯૧ 

િુલ ૪૮૦૩ 
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 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 

કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 

ક્ષમતા ૧૮૨૨૩ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૧૪૭૧૨ 

૨૦૨૦ ૩૫૧૧ 

િુલ ૧૮૨૨૩  
--------- 

૨૭૭ 
ગીર સોમનાથ અને અમરેલી વજલ્લામાું તત્િાલ િીજ જોડાણ 

* ૩૧૫૮૨ શ્રી વિમલભાઇ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ર્ીર 
સોમનાથ અને અમરેલી શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ 
જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા 
કેટલી અરજીઓ પિતર છે, 

  (૧) અને (૨)  

વજલ્લો 

પડતર અરજીઓની 
સુંખ્યા 

એિ િર્ચ િરતાું િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સુંખ્યા 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

ર્ીર 
સોમનાથ 

૧૬૧૪ ૦ ૧૪૪ ૦ 

અમરેલી ૧૭૭૩ ૦ ૨૮ ૦ 
 

 (૨) તે પૈકી એક વર્ગ કરતાાં વિુ સમયથી કેટલી 
અરજીઓ શજલ્લાવાર પિતર છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા વીજ કનેકિન ક્યાાં 
સુિીમાાં આપવામાાં આવિે? 

  (૩) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવુ એ સતત િાલતી 
પ્રરક્રયા છે. પ્રશતવર્ગ માળખાર્ત સુશવિા, વીજ શવતરણ 
વ્યવથથા અને વીજ તાંત્ર પર પિનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોિાણો આપવાનુ 
આયોજન  કરવામાાં આવતુ િોય છે. આમ, શજલ્લાઓમાાં ખેતી 
શવર્યક વીજ જોિાણો આપવામાાં વીજ પ્રવિન અને વીજ 
શવતરણએ તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મિત્વનુ િોઇ 
તમામ બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર શનકાલ કરવામાાં આવિે. 

--------- 

૨૭૮ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૮૮ શ્રી ગજને્રવસુંહ પરમાર (પ્રાાંશતજ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કુલ ૨૪૬૨ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 
નોંિણી થયેલ છે. 

જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ  
નોંધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૨૦૮૪ 

૨૦૨૦ ૩૭૮ 

િુલ ૨૪૬૨ 
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 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 

કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 

૭૭૮૩ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૬૫૨૬ 

૨૦૨૦ ૧૨૫૭ 

િુલ ૭૭૮૩  
--------- 

૨૭૯ 
મહીસાગર અને ડાુંગ વજલ્લામાું બાળ મૃત્યુના બનાિો 

* ૩૧૬૧૮ શ્રી અજીતવસુંહ ચૌહાણ (બાલાશસનોર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં વર્ગવાર મરિસાર્ર અને િાાંર્ શજલ્લામાાં બાળ મૃત્યુના 
કેટલા બનાવો નોંિાયા, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 

સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

૧ મરિસાર્ર ૫૯૧ ૫૯૪ 

૨ િાાંર્ ૧૪૨ ૧૧૭ 

િુલ સરિાળો ૭૩૩ ૭૧૧ 
 

 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર, શજલ્લાવાર મૃત્યુ પામેલ બાળકો 
પૈકી રાજ્યના અને રાજ્ય બિારના કેટલા બાળકો છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ વિગત 
મકહસાગર ડાુંગ 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ રાજ્યના ૫૯૧ ૫૯૪ ૧૪૨ ૧૧૭ 

૨ રાજ્ય બિારના ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૫૯૧ ૫૯૪ ૧૪૨ ૧૧૭  
 (૩) બાળ મૃત્યુ અટકાવવા સરકારે િા પર્લાાં લીિા?   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળ મરણ ઘટાિવા માટે 

સાંથથાકીય અને સામુદાશયક થતરે વ્યવશથથત માળખુ ઉભુ કરેલ 

છે. નવર્જત શિિુ મૃત્યુ દર ઘટાિવા માટે સાંથથાકીય થતરે ન્યુ 

બોનગ કેર સેવાઓ સુશનશિત કરવા રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ 

કોલેજ સાંલગ્ન િોશથપટલ, રિથટર ીક્ટ િોશથપટલ અને સબ 

િીથટર ીકટ િોશથપટલ ખાતે ૪૭ ઘશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ સારવાર 

એકમ કાયગરત છે. જમેાાં નવર્જત શિિુની જટીલ બીમારીઓની 

સારવાર આપવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં ઘશનષ્ટ્ 

નવર્જત શિિુ સારવાર એકમ દ્વારા ૫૫૭૩૫ તથા િાલુ વર્ગ 

૨૦૨૦-૨૧ માાં (તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૩૬૬૫૬ 

બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. સામુરિક આરોગ્ય 

કેન્રો ખાતે ૧૫૭ નવર્જત શિિુ સારવાર કેન્રો કાયગરત છે. જમેાાં 

વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૯૩૪૫ તથા િાલુ વર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ માાં 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૨૦૯૩૩ નવર્જત 

શિિુઓને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. સમગ્ર રાજ્યમાાં બાલ 

સખા યોજના- ૧, ૨, અને ૩ અમલમાાં મુકેલ છે. જમેાાં ઓછા 

વજને જન્મેલ અને વિેલા જન્મેલા બાળકોને અશત આિુશનક 

લેવલ-૩ની ખાનર્ી સાંથથાના એન.આઈ.સી.યુ.માાં દાખલ કરી 

શવના મુલ્યે સારવાર આપવામાાં આવે છે. જમેાાં  
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તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ની શથથશતએ બાલસખા યોજના-૧, ૨ 

િેઠળ ૧૫૨૧ બાળકોને તથા બાલસખા યોજના-૩ િેઠળ 

૨૩,૪૫૬ આમ કુલઃ ૨૪,૯૭૭ બાળકોને શવનામૂલ્યે ખાનર્ી 

સાંથથામાાં સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૮૦ 
દાહોદ અને ડાુંગ વજલ્લામાું ગામો, ગામના પરા અને પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડિા બાબત 

* ૩૧૬૨૪ શ્રી િજવેસુંગભાઇ પણદા (દાિોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ દાિોદ અને 

િાાંર્ શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો, ર્ામના પરા અને પેટા 

પરાઓને પાકા રથતાઓથી જોિવાના બાકી છે, અને 

  (૧) અને (૨) દાિોદ અને િાાંર્ શજલ્લામાાં તમામ ર્ામો, 

ર્ામના પરા કે પેટા પરાઓ પાકા રથતાઓથી જોિાયેલ િોઇ પ્રશ્ન 

ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૨) ઉક્ત ર્ામ, ર્ામના પરા અને પેટા પરાઓને પાકા 

રથતાઓથી ક્યાાં સુિીમાાં જોિવામાાં આવિે ? 

 

--------- 

૨૮૧ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૮૯ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

સુરેન્નનર્ર શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 

િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 

થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

સુરેન્રનર્ર શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 

િેઠળ કુલ ૧૫૪૩ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 

નોંિણી થયેલ છે. 

જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૩૬૯ 

૨૦૨૦ ૧૭૪ 

        િુલ  ૧૫૪૩ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 

કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 

૫૧૫૬ કી.વો. છે. 

જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૪૫૬૬ 

૨૦૨૦ ૫૯૦ 

               િુલ ૫૧૫૬  
--------- 
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૨૮૨ 
છોટાઉદેપુર અને તાપી વજલ્લામાું બળી ગયેલ ટીસી  

* ૩૧૬૩૩ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર છોટાઉદેપુર અને તાપી શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કેટલા ટીસી 
બળી ર્યેલ 

  (૧) અને (૨)  

  વજલ્લો 

વિગતો િર્ચ છોટાઉદેપુર તાપી 

બળી ર્યેલ 
ટીસી 

૨૦૧૯ ૧૪૯૦ ૧૩૮૯ 

૨૦૨૦ ૧૭૦૭ ૧૭૬૨ 

િાજીંર્ 
ફેઈલ ટીસી 

૨૦૧૯ ૩ ૦ 

૨૦૨૦ ૧૪ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી ઉક્ત 
વર્ગવાર, શજલ્લાવાર કેટલા િાજીંર્ ફેઈલ ટીસી ધ્યાનમાાં 
આવેલ, અને 

 

 (૩) િાજીંર્ ફેઈલ ટીસી અન્વયે કઈ એજન્સીઓ સામે 
િા પર્લાાં લીિા? 

  (૩) આ સાથેના પત્રક-અ મુજબની સાંબાંશિત કાંપનીઓ 
પાસેથી તેમનાાં ખિે િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી મરામત કરાવવામાાં 
આવેલ છે અને ભશવષ્યમાાં તકેદારી રાખવા સૂિના આપેલ છે.  
 

પત્રિ-અ 
તાપી વજલ્લો 

ઉક્ત શથથશતએ, તાપી શજલ્લામાાં વર્ગ ૨૦૧૯ અને વર્ગ ૨૦૨૦ દરમ્યાન બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી કોઈ પણ ટીસી િાજીંર્ ફેઈલ થયેલ 
ધ્યાને આવેલ નથી, આથી આ મારિતી લારુ્ પિતી નથી. 

છોટાઉદેપુર વજલ્લો 

અનુ એજન્સીનુું નામ 

૧ શિાંતામશણ લેમીનેિન 

૨ િાાંકે ટેકનો ક્રાફ્ટ 

૩ જ્યેિ ઈલેશક્ટરકલ 

૪ એનજએે ઈલેશક્ટરકલ  

૫ રાજથથાન પાવરર્ન 

૬ વેથટનગ ઈલેશક્ટરકલ્સ 

૭ પટેલ ઈલેશક્ટરકલ્સ 

૮ સના ઈલેશક્ટરકલ્સ 

--------- 

૨૮૩ 
નમચદા અને ભરૂચ વજલ્લામાું તત્િાલ િીજ જોડાણ 

* ૩૧૬૩૯ શ્રી પ્રેમવસુંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય ઊર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ નમગદા અને 
ભરૂિ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને કૃશર્ 
શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે, 

  (૧) અને (૨)  

વજલ્લો 

પડતર અરજીઓની 
સુંખ્યા 

એિ િર્ચ િરતાું િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સુંખ્યા 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

નમગદા ૩૪૬૧ ૦ ૧૧૨૮ ૦ 

ભરૂિ ૧૧૯૫ ૦ ૧૦૫ ૦ 
 

 (૨) તે પૈકી એક વર્ગ કરતાાં વિુ સમયથી કેટલી 

અરજીઓ શજલ્લાવાર પિતર છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા વીજ કનેકિન ક્યાાં 
સુિીમાાં આપવામાાં આવિે? 

  (૩) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવુ એ સતત િાલતી 
પ્રરક્રયા છે. પ્રશતવર્ગ માળખાર્ત સુશવિા, વીજ શવતરણ 
વ્યવથથા અને વીજ તાંત્ર પર પિનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
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નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોિાણો આપવાનુ 

આયોજન  કરવામાાં આવતુ િોય છે. આમ ખેતી શવર્યક વીજ 
જોિાણો આપવામાાં વીજ પ્રવિન અને વીજ શવતરણએ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મિત્વનુ િોઇ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર શનકાલ કરવામાાં આવિે. 

--------- 

૨૮૪ 
જુનાગઢ અને સુરત વજલ્લામાું બળી ગયેલ ટીસી 

* ૩૧૫૭૩ શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જુનાર્ઢ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર જુનાર્ઢ અને સુરત શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કેટલા ટીસી 
બળી ર્યેલ, 

  (૧) અને (૨)  

  વજલ્લો 

વિગતો િર્ચ જુનાગઢ સુરત 

બળી ર્યેલ 
ટીસી 

૨૦૧૯ ૧૦૨૫૨ ૨૫૨૭ 

૨૦૨૦ ૧૦૮૦૭ ૨૯૦૩ 

િાજીંર્ 
ફેઈલ ટીસી 

૨૦૧૯ ૭૨ ૧૧ 

૨૦૨૦ ૧૧૨ ૧૨ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી ઉક્ત 
વર્ગવાર, શજલ્લાવાર કેટલા િાજીંર્ ફેઈલ ટીસી ધ્યાનમાાં 
આવેલ, અને 

 

 (૩) િાજીંર્ ફેઈલ ટીસી અન્વયે કઈ એજન્સીઓ સામે 
િા પર્લાાં લીિા? 

  (૩) આ સાથેના પત્રક-અ મુજબની સાંબાંશિત કાંપનીઓ 
પાસેથી તેમનાાં ખિે િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી મરામત કરાવવામાાં 
આવેલ છે અને ભશવષ્યમાાં તકેદારી રાખવા સૂિના આપેલ છે.  

પત્રિ-અ 

જુનાગઢ અને સુરત વજલ્લો 

એજન્સીનુું નામ 

૧ આલ્ફા ટર ાન્સફોમગર ૨૦ વેથટનગ ઇલેક્ટર ો ટર ાન્સ 

૨ બર્રિયા બ્રિર ૨૧ ફેમસ ઇલશેક્ટરકલ 

૩ શિાંતામણી ૨૨ ઓમ એન્જી. 

૪ િાન્કે ટેકનો ઈલેક્ટ લીમીટેિ ૨૩ મયામ મેગ્નરેટક 

૫ રદિા ટર ાન્સફોમગરસ ૨૪ સોરઠ ઇલશેક્ટરકલ 

૬ જયેિ ઇલકે્ટર ીક્લસ ૨૫ પરરશ્રમ ઇલશેક્ટરકલ 

૭ કેઆરવાયએફએસ ટર ાન્સફોમગર ૨૬ ટર ાન્સ એન્જી 

૮ કેઆરવાયએફએસ પાવર કોમ્પોનાંટ ૨૭ ફારુખ સુલમેાન તાર્જ 

૯ લોલોસ ૨૮ ઘનમયામ ઇલશેક્ટરકલ 

૧૦ નાકોિા ટર ાન્સફોમગર ૨૯ િનીફ સુલેમાન તાર્જ 

૧૧ શનકસન એજીન્યરીંર્ કા. ૩૦ મારુશત કોપોરેિન 

૧૨ એનજએે ૩૧ મારુશત એન્જી. 

૧૩ ન્યુકોન થવીિર્સેગ ૩૨ મારુશત ટર ાન્સફોમગર મેન્ટેનન્સ, કેિોદ 

૧૪ રાજથથાન પાવર ૩૩ નીલકાં ઠ ઇલેશક્ટરકલ 

૧૫ રાજથથાન ટર ાન્સફોમગરસ ૩૪ ઓમેર્ા ઇલેશક્ટરકલ 

૧૬ સુમેિ ટર ાન્સફોમગરસ ૩૫ ઓમેર્ા એન્જી. 

૧૭ તોિીબા ટર ાન્સ. & િીથટર ી. સીસ. ૩૬ એસ.પી. ટર ાન્સફોમગર 

૧૮ વર્ાગ એજીનીયસગ ૩૭ નીરવ ટર ાન્સફોમગર 

૧૯ સુમેિ ટર ાન્સફોમગરસ   

--------- 



135 

૨૮૫ 
મહેસાણા વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૭૯ ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મિેસાણા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિ વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મિેસાણા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કુલ ૪૩૫૨ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 
નોંિણી થયેલ છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૩૬૩૬ 

૨૦૨૦ ૭૧૬ 

        િુલ  ૪૩૫૨ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 
૧૫૦૦૪ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૧૨૧૪૧ 

૨૦૨૦ ૨૮૬૩ 

               િુલ ૧૫૦૦૪  
--------- 

૨૮૬ 
ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ વજલ્લામાું ગામો, ગામના પરા અને પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડિા બાબત 

* ૩૧૫૮૫ શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ર્ીર સોમનાથ 
અને જૂનાર્ઢ શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો, ર્ામના પરા 
અને પેટા પરાઓને પાકા રથતાઓથી જોિવાના બાકી છે, અને 

  (૧) અને (૨)  ર્ીર સોમનાથ અને જૂનાર્ઢ શજલ્લામાાં 
જોિાઈ િકે તેવા કોઈ ર્ામ/પરા જોિાવાના બાકી નથી. 
  
  (૨) ઉક્ત ર્ામ, ર્ામના પરા અને પેટા પરાઓને પાકા 

રથતાઓથી ક્યાાં સુિીમાાં જોિવામાાં આવિે ? 
 

-------- 

૨૮૭ 
ભાિનગર વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૭૧ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મિુવા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ભાવનર્ર શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 

થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ભાવનર્ર શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કુલ ૬૯૫૪ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 

નોંિણી થયેલ છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૫૯૭૭ 

૨૦૨૦ ૯૭૭ 

        િુલ  ૬૯૫૪ 
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 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 

કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 

ક્ષમતા ૨૩૩૮૧ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૧૯૮૮૫ 

૨૦૨૦ ૩૪૯૬ 

               િુલ ૨૩૩૮૧  
--------- 

૨૮૮ 
રાજિોટ વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૯૦૪ શ્રીમતી ગીતાબા ર્જડેર્જ (ર્ોંિલ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ્ યોજના િેઠળ 
રાજકોટ શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ્ યોજના િેઠળ 
રાજકોટ શજલ્લામાાં કુલ ૯૦૪ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) આ અરજીઓ ની કુલ વીજ ક્ષમતા ૫૦૯.૫૨ 
મેર્ાવોટ છે. 

--------- 

૨૮૯ 
બનાસિાુંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૩૧૫૦૨ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ બનાસકાાંઠા 
અને કચ્છ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર સરકારી િોશથપટલ, સામૂરિક 
આરોગ્ય કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રવાર, સાંવર્ગવાર 
માંજુર મિેકમ કેટલુાં છે, 

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

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) શનમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 
વયશનવૃશિના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િોક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત િરાવતા િોક્ટરો ઉપલબ્િ થયેથી તુતગજ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે 
જરૂરીયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઈને ભરવામાાં આવે છે.  

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૨૯૦ 
મા અમૃતમ િાડચના લાભાથીઓને આયુષ્યમાન ભારત યોજના સાથે જોડિા બાબત 

* ૩૧૬૦૦ શ્રી રાજને્રવસુંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્યમાાં મા 
અમૃતમ કાિગના લાભાથીઓને આયુષ્યમાન ભારત યોજના 
સાથે જોિવામાાં આવેલ છે તે િકીકત સાિી છે, 

  (૧) િા 
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 (૨) જો િા, તો આયુષ્યમાન ભારત યોજનાના કાિગમાાં 

કુટુાંબની એક જ વ્યશક્તનુાં નામ િોય તો તે જ કાિગમાાં કુટુાંબના 
અન્ય સભ્યોને યોજનાનો લાભ મળે છે કે કેમ, અને 

  (૨) િા, આયુષ્યમાન ભારત યોજના િેઠળ કુટુાંબના 

તમામ વ્યશક્તઓએ કાિગ  કઢાવવાના રિે છે.  

 (૩) જો ના, તો મા અમૃતમ કાિગ  િરાવતા કુટુાંબના 
તમામ સભ્યોને આયુષ્યમાન ભારત યોજનાનો લાભ મળે તે 
માટે ઉક્ત શથથશતએ િી કાયગવાિી કરી? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૨૯૧ 
િચ્છ વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૭૫ ડૉ. નીમાબેન આચાયચ (ભુજ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
કચ્છ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિ વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
કચ્છ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ કુલ 
૩૪૩૪ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૨૮૬૫ 

૨૦૨૦ ૫૬૯ 

        િુલ  ૩૪૩૪ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 
૧૩૭૭૪ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૧૧૩૬૩ 

૨૦૨૦ ૨૪૧૧ 

               િુલ ૧૩૭૭૪  
--------- 
૨૯૨ 

રાજ્યમાું લઘુમતીઓના વિિાસ માટે ફાળિેલ બજટે  
* ૩૧૫૪૩ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરરયાપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ગમાાં લઘુમતીઓના શવકાસ માટે રાજ્ય સરકારે 
બજટેમાાં કેટલી રકમની જોર્વાઈ કરી, 
 
 
 
 

  (૧)  

િર્ચ 
બજટે જોગિાઈ 

(રૂ./-લાખમાું) 
સુધારેલ બજટે 

જોગિાઈ  

(રૂ./-લાખમાું) 

૨૦૧૯-૨૦૨૦ ૬૫૯૪.૮૬ ૬૫૧૬.૨૫ 

૨૦૨૦-૨૦૨૧ 

(રિસે.૨૦ સુિી) 

૧૦૪૩૬.૦૦ -- 

 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત નાણાકીય વર્ગવાર કેટલી રકમનો 

ખિગ કરવામાાં આવ્યો અને કેટલી રકમ વણવપરાયેલી રિી, 
અને 

  (૨)  

િર્ચ 

થયેલ ખચચ  

(રૂ./-લાખમાું) 

સુધારેલ બજટે સામે 

િણિપરાયેલ રિમ 
(રૂ./-લાખમાું) 

૨૦૧૯-૨૦૨૦ ૫૨૨૨.૭૭ ૧૨૯૩.૪૮ 

૨૦૨૦-૨૦૨૧ 

(રિસે.૨૦ સુિી) 

૨૭૫૬.૪૮ ૭૬૭૯.૫૨ 
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 (૩) ઉક્ત રકમ વણવપરાયેલ રિી તેના કારણો િા છે?   (૩)  

૧. િૈક્ષશણક યોજનાઓમાાં જ ે તે યોજનાની િૈક્ષશણક 
સાંથથાઓ/ િાળા/કોલેજો તરફથી શિષ્યવૃશત/સિાયની 
દરખાથતો મોિી તેમજ ઓછી મળવાના કારણે. 
૨. વ્યશક્તલક્ષી યોજનાના માપદાંિો મુજબની અરજીઓ ઓછી 
મળવાના કારણે. 
૩. પ્રિાનમાંત્રી જનશવકાસ યોજના િેઠળ વર્ગ: ૨૦૧૯-૨૦ માાં 
કચ્છ શજલ્લાની રૂ.૬૮૯.૪૯ લાખના કામોની દરખાથત ભારત 
સરકારને મોકલવામાાં આવેલ િતી જનેી સામે ભારત સરકાર 
દ્વારા રૂ. ૧૪૭.૩૪ લાખના કામો માંજુર કરવામાાં આવેલ િતા 
જથેી દરખાથત મુજબના કામો માંજુર ન થવાના કારણે તેમજ 

અન્ય શજલ્લાઓમાાંથી પ્રિાન માંત્રી જનશવકાસ કાયગક્રમ િેઠળની 
માળખાકીય સુશવિાના કામોની દરખાથત નિીં મળવાના કારણે 
રકમ વણવપરાયેલ રિેલ છે. 
૪. વર્ગ:૨૦૨૦-૨૧ માાં Covid 19 ની અસામાન્ય પરરશથથશત 
ઉભી થવાના કારણે અને પ્રિાન માંત્રી જનશવકાસ કાયગક્રમ 
યોજના િેઠળ માળખાકીય સુશવિાના કામોની રૂ. ૧૪૩૩૫.૧૬ 
લાખના કામોની દરખાથત ભારત સરકારને મોકલવામાાં આવેલ 
છે. તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ સુિીમાાં આ કામોની માંજુરી ભારત 
સરકાર દ્વારા નિીં મળવાના કારણે રકમ વણવપરાયેલ રિેલ છે. 

--------- 

૨૯૩ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લાના નેસ વિસ્તા૨માું રસ્તાની સુવિધા 

* ૩૧૫૭૦ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાશળયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ દેવભૂશમ 
દ્વા૨કા શજલ્લામાાં આવેલ િુાં ર્૨માાં જ્યાાં-જ્યાાં નેસ શવથતા૨ 
આવેલા છે તેને ૨થતાની સુશવિા આપવામાાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧), (૨) અને (૩) ૨૦૦૧ ની વથતી ર્ણતરી 
મુજબ દેવભૂશમ દ્વા૨કા શજલ્લામાાં આવેલ કુલ ૧૩ નેસ શવથતાર, 
વાઈલ્િ લાઈફ સેન્િરુીમાાં આવતા િોવાના કારણે જોિી િકાય 
તેમ નથી. 
 

  

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
ક્યા-ક્યા નેસને ૨થતાની સુશવિા પૂરી પાિવામાાં આવેલ છે, 

અને 

 

 (૩) જો ના, તો ઉક્ત નેસને ૨થતાની સુશવિા ન 
આપવાના કારણો િાાં છે? 

 

--------- 

૨૯૪ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાું બળી ગયેલ ટીસી 

* ૩૧૫૧૬ શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (શસધ્િપુર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર પાટણ અને મિેસાણા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કેટલા ટીસી 
બળી ર્યેલ, 

  (૧) અને (૨)  

વિગતો િર્ચ 
વજલ્લો 

પાટણ મહેસાણા 

બળી ર્યેલ 
ટીસી 

૨૦૧૯ ૧૩૧૪ ૨૨૯૧ 

૨૦૨૦ ૧૫૨૮ ૨૬૬૮ 

િાશજિંર્ 
ફેઈલ ટીસી 

૨૦૧૯ ૧૩૫ ૮૯ 

૨૦૨૦ ૨૦૦ ૨૩૬ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી ઉક્ત 
વર્ગવાર, શજલ્લાવાર કેટલા િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી ધ્યાનમાાં 
આવેલ, અને 
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 (૩) િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી અન્વયે કઈ એજન્સીઓ સામે 

િા પર્લાાં લીિા? 

  (૩) આ સાથે પત્રિ-અ મુજબની સાંબાંશિત કાંપનીઓ 

પાસેથી તેમનાાં ખિે િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી મરામત કરાવવામાાં 
આવેલ છે અને ભશવષ્યમાાં તકેદારી રાખવા સૂિના આપેલ છે.  

પત્રિ-અ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લોઃ 

અનુ એજન્સીનુું નામ અનુ એજન્સીનુું નામ 
૧ આલ્ફા ટર ાન્સફોરમસગ શલશમટેિ ૨૨ જર્દીિ એન્ટરપ્રાઈઝ 
૨ બર્રિયા બ્રિસગ ૨૩ કમલા ઇલેશક્ટરક 
૩ શિાંતામશણ લેશમનેિન ૨૪ રક્રષ્ના ઇન્િ. 
૪ િાાંકેટેક્નોઇલેટર ો પ્રાઇવેટ શલશમટેિ ૨૫ એમ.બી એન્જીનીયરીંર્ 
૫ જયેિ ઇલશેક્ટરકલ્સ શલશમટેિ ૨૬ એમ.બીટર ાન્સફોમગર 
૬ લોલોસ પ્રોિક્ટસ પ્રાઇવેટ લીમટેિ ૨૭ ન્યુ મિલક્ષ્મી ઇન્િથટર ીઝ 
૭ નાકોિા પ્રોિક્ટસ ૨૮ શનમિે ટર ાન્સફોમગરસ 
૮ શનકસન એાંજીશનયરરાંર્ કાંપની શલશમટેિ ૨૯ પારસ ઇલશેક્ટરક 
૯ નર્જ ઇંિથટર ીઝ પ્રાઇવેટ શલશમટેિ ૩૦ આર કે ઇલેશક્ટરક 

૧૦ નુકોન શથવિશર્યર પ્રાઇવેટ શલશમટેિ ૩૧ શિવ ઇન્િ, મિેસાણા 
૧૧ રક્રફ્સ ટર ાન્સફોમગર ૩૨ શિવ ઇન્િ, શવર્જપુર 
૧૨ પ્રશતક ઇલશેક્ટરકલ્સ ૩૩ ઉશમયા એન્જીનીયરીંર્ 
૧૩ પી.પી.ઇન્િથટર ીઝ ૩૪ ઉવી ઇન્િથટર ીઝ 
૧૪ સુમેિ એન્જીનીયસગ ૩૫ શવમલ કોપોરેિન 
૧૫ વર્ાગ એન્જીનીયસગ ૩૬ વીમલ ઇલેશક્ટરક કુાં  
૧૬ તોશિબા ટર ાન્સશમિન & રિશથટરબ્યિુન શસથટમ પ્રાઇવેટ શલશમટેિ ૩૭ શવમલ ઇન્િથટર ીઝ 
૧૭ વેથટન ટર ાન્સફોમગર ૩૮ શવનય કોપોરેિન 
૧૮ રદિા ટર ાન્સફોમગરસ ૩૯ શવપુલ ઈલકે્ટર ીક કુાં  
૧૯ એિ.એિ.ઇંિથટર ીઝ િાંરિસર ૪૦ શવવેક ટર ાન્સફોમગર 
૨૦ કે.બી.ઇંિથટર ીઝ િાંરિસર ૪૧ વોલ્ટેક્ષ ઇન્િથટર ીઝ 
૨૧ દાસ એન્ટરપ્રાઇઝ િાંરિસર ૪૨ એનજએે ઇન્િથટર ીઝ 

--------- 

૨૯૫ 
રાપર તાલુિામાું નમચદાનુું પાણી પીિા તથા વસુંચાઈ માટે પૂરૂ પાડિા બાબત 

* ૩૧૪૯૯ શ્રીમતી સુંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ કચ્છ શજલ્લાના 
રાપર તાલુકામાાં કેટલા ર્ામોને નમગદાનુાં પાણી પીવા તથા 
શસાંિાઈ માટે પુરૂાં પાિવામાાં આવે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ કચ્છ શજલ્લાના 
રાપર તાલુકાના ૮૦ ર્ામોને નમગદાનુાં પીવાના પાણી પુરુાં  
પાિવામાાં આવે છે તથા ૨૦ ર્ામોને નમગદાનુાં પાણી શસાંિાઈ 
માટે પુરુાં  પાિવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ કેટલા ર્ામોને નમગદાનુાં પાણી ક્યા 
કારણોસર પુરૂાં પાિવાનુાં બાકી છે, અને 

  (૨) ઉક્ત શથથશતએ કચ્છ શજલ્લાના રાપર તાલુકાના ૧૪ 
ર્ામો જૂથ યોજનાના નેટવકગ  સાથે કનેક્ટ ન િોવાને કારણે 
તેમજ ૩ ર્ામોને તાાંશત્રક કારણોસર જૂથ યોજનાનુાં પીવાનુાં 
પાણી પુરુાં  પાિવાનુ બાકી છે. તથા ૧૭ ર્ામોને નમગદાનુાં પાણી 
શસાંિાઈ માટે પુરુાં  પાિવાનુાં બાકી છે. જ ેરેલ્વે ક્રોશસાંર્, નેિનલ 
િાઈવે ક્રોશસાંર્, તેમજ જમીન ન મળવાના કારણે શસાંિાઈ માટે 
પાણી પુરુાં  પાિી િકાયેલ નથી. 

 (૩) તે ક્યાાં સુિીમાાં પુરૂાં પાિવામાાં આવિે?    (૩) બાકી રિેલ ૧૭ ર્ામોને ર્જન્યુઆરી-૨૦૨૨ સુિી 
નમગદાનુાં પીવાનુાં પાણી પુરુ પાિવાનુાં આયોજન છે. તથા રેલ્વે 
ક્રોશસાંર્ અને નેિનલ િાઈવે ક્રોશસાંર્ સબાંશિત ઓથોરીટી 
પાસેથી માંજુરી મળેથી તથા બાકી રિેલ જમીન સાંપાદનની 
કામર્ીરી પૂણગ થયેથી વિેલી તકે શસાંિાઈ માટે પાણી પુરુાં  
પાિવામાાં આવિે. 

--------- 
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૨૯૬ 
અમદાિાદ અને બોટાદ વજલ્લામાું બળી ગયેલ ટીસી 

* ૩૧૫૪૯ શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (િાંિુકા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર અમદાવાદ અને બોટાદ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કેટલા ટીસી 
બળી ર્યેલ, 

  (૧) અને (૨)  

વિગતો િર્ચ 
વજલ્લો 

અમદાિાદ બોટાદ 

બળી ર્યેલ 
ટીસી 

૨૦૧૯ ૨૩૭૩ ૨૮૯૯ 

૨૦૨૦ ૨૬૧૮ ૩૫૧૩ 

િાશજિંર્ 
ફેઈલ ટીસી 

૨૦૧૯ ૭૨ ૯ 

૨૦૨૦ ૧૨૮ ૨૬ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી ઉક્ત 
વર્ગવાર, શજલ્લાવાર કેટલા િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી ધ્યાનમાાં 
આવેલ, અને 

 

 (૩) િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી અન્વયે કઈ એજન્સીઓ સામે 
િા પર્લાાં લીિા? 

  (૩) આ સાથે પત્રિ-અ મુજબની સાંબાંશિત કાંપનીઓ 
પાસેથી તેમનાાં ખિે િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી મરામત કરાવવામાાં 
આવેલ છે અને ભશવષ્યમાાં તકેદારી રાખવા સૂિના આપેલ છે.  

પત્રિ-અ 

અમદાિાદ અને બોટાદ વજલ્લોઃ 

અનુ એજન્સીનુું નામ અનુ એજન્સીનુું નામ 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ ટર ાન્સફોમગર અલ્લાઈિ  ૨૭ િીટેક ઈન્િથટર ી 

૨ આલ્ફા ટર ાન્સફોમગર શલશમટેિ ૨૮ િાઈટેક ઈન્િથટર ી 

૩ બી એન્િ સી ટર ાન્સફોમગર ૨૯ આઈિીયલ એન્જીશનયરીંર્ 

૪ બર્રિયા બ્રિસગ ૩૦ રક્રશ્નામેટલ ઈન્િથટર ી 

૫ શિાંતામણી લેમીનટે્સ  ૩૧ પટેલ ઈલેશક્ટરકલ 

૬ િાનકીટેકનો ઈલેક્ટર ો પ્રા. લી. ૩૨ પાવર િીથટર ીબ્યુિન 

૭ જયેિ ઈલશેક્ટરકલ્સ  ૩૩ પાવર ટર ાન્સમીિન 

૮ KRYFS ટર ાન્સફોમગર ૩૪ પાવર લાઈટઈલેશક્ટરકલ 

૯ પ્રશતક ટર ાન્સફોમગર ૩૫ આરકે ઈલેશક્ટરક્કલ 

૧૦ લોલોસ પ્રોિક્ટ  ૩૬ રશવ ઈલેશક્ટરક્કલ 

૧૧ નાકોિા પ્રોિકટસ  ૩૭ ઋર્ી ઈલેશક્ટરક્કલ 

૧૨ શનક્સન એન્જીશનયરીંર્ ૩૮ એસકે પી 

૧૩ NJA ટર ાન્સફોમગર ૩૯ થટાન્િિગ  ટર ાન્સમીિન ઈક્યુપમેન્ટ 

૧૪ ન્યુકોન ૪૦ સુપર ટર ાન્સફોમગર 

૧૫ સુમસે ઈલશેક્ટરકલ્સ ૪૧ તોશિબાતી એન્િ િી 

૧૬ તોશિબા ટર ાન્સફોમગર ૪૨ શવદ્યા ઈલેક્રોન્સ 

૧૭ વર્ાગ એન્જીશનયરીંર્ ૪૩ શવદ્યા એન્જીશનયરીંર્ 

૧૮ વેથટનગ ઈલશેક્ટરકલ્સ ૪૪ અાંશબકા એન્જીશનયરીંર્ 

૧૯ રદિા ટર ાન્સફોમગર ૪૫ દીપક મેનુાંફેક્િરીંર્ 

૨૦ વટો ટર ાન્સફોમગર ૪૬ આઈિીઅલ એન્જીશનયરીંર્ 

૨૧ પૂર્જ ઈલેશક્ટરકલ્સ ૪૭ કમલા ઈલેક્ટર ીક 

૨૨ શમરિર ઈલેક્ટર ોટર ાન્સ ૪૮ શવમલ કોપોરેિન 

૨૩ અમદાવાદ ટર ાન્સ ૪૯ શવમલ ઈન્િથટર ીઝ 

૨૪ ગ્લોલીટ ઈન્િથટર ી ૫૦ શવવેક ટર ાન્સફોમગર 

૨૫ રુ્જરાત એનજગ ટર ાન્સમીિન ૫૧ કેઆરવાયએફએસ પાવર કોમ્પોનાંટ 

૨૬ િેતલ અન્જીશનયરીંર્ ૫૨ રાજથથાન પાવર 

--------- 
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૨૯૭ 
ગાુંધીનગર સેક્ટર-૭માું જમીનના વબન-િાયદેસર દબાણ 

* ૩૧૫૦૯ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : િૌદમી રુ્જરાત શવિાનસભાના પાાંિમા સત્રમાાં તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ સભારૃ્િમાાં 
રજૂ થયેલ સભ્યશ્રી સોમાભાઈ કોળીપટેલના તારાાંશકત પ્રશ્ર ક્રમાાંક:- ૨૦૯૮૨(અગ્રતા-૩૩૬)ના અનુસાંિાને :  માનનીય નાયબ 
મુખ્યમુંત્રીશ્રી (પાટનર્ર યોજના) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ર્ાાંિીનર્ર સેક્ટર-૭માાં પાટનર્ર િથતકની ખુલ્લી 
જમીન તથા સરકારી વસાિતોમાાં અલર્-અલર્ જગ્યાએ 
અથથાયી ઝુાંપિાઓનુાં દબાણ થયેલ તે પૈકી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ કેટલા કાિા ઝુાંપિા દૂર 
કરવામાાં આવ્યા,  

  (૧), (૨) અને (૩) ઉક્ત શથથશતએ અલર્-અલર્ 
થથળોએ અથથાયી ઝુાંપિાઓનુાં દબાણ કરવામાાં આવે છે. જ ે
વખતો-વખત સાંયુક્ત દબાણ ઝુાંબેિ િાથ િરી દુર કરવામાાં 
આવે છે. 
  

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ કેટલા કાિા ઝુાંપિાઓ દૂર કરવાના 
બાકી છે તેના કારણો િા છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા ઝુાંપિાઓનુાં દબાણ 
ક્યાાં સુિીમાાં દૂર કરવામાાં આવિે? 

 

--------- 

૨૯૮ 
િલ્પસર યોજના બાબત 

* ૩૧૫૮૮ શ્રી પુુંર્જભાઈ િુંશ (ઉના) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (કલ્પસર) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કલ્પસર યોજનાની ર્જિેરાત કયારે કરવામાાં 
આવેલ, 

  (૧) કલ્પસર યોજનાની ર્જિેરાત કરવામાાં આવેલ નથી. 
પરાંતુ, કલ્પસર યોજનાનો િકયતાદિી અિેવાલ તૈયાર કરવા 
માટેના જરૂરી અભ્યાસોની કામર્ીરી માટે તા. ૨૨.૦૧ ૨૦૦૩ 
થી સરકારશ્રીએ માંજૂરી આપેલી િતી. 

 (૨) તા ૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર ઉકત યોજના માટે કેટલો ખિગ કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૨) ઉકત શથથશતએ, કલ્પસર યોજના માટે છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં વર્ગવાર થયેલ ખિગની શવર્તો નીિે મુજબ છે. 

નું. િર્ચ રૂ. લાખમાું 

૧. ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૩૬.૦૨ 

૨. ૨૦૧૯-૨૦ ૩૭૭૧.૯૯ 

૩. ૨૦૨૦-૨૧  
(તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦ સુિી) 

૨૦૫.૩૫ 

િુલ ખચચ રૂ. લાખમાું ૬૦૧૩.૩૬  
 (૩) આ યોજનાથી રાજયના નાર્રરકોને િુાં ફાયદા થિે, 
અને 

  (૩)  

 આ યોજનાના પ્રાથશમક અિેવાલ મુજબ સૌરાષ્ટ્ર  
અાંદાજીત ૧૦.૫૪ લાખ િેકટર જટેલા શવથતારમાાં 
શસાંિાઇ માટે પાણી ઉપલબ્િ થિે. 

 દશક્ષણ રુ્જરાત અને સૌરાષ્ટ્ર  વચ્િે અાંતરમાાં અાંદાજ ે
૧૩૬ કી.મી.નો િટાિો, 

 અાંદાજ ે૧.૨૦ લાખ િેકટર જમીનનુાં નવસાધ્યકરણ 

થિે 

 પવન અને સૌરઉર્જગના શવકાસ થિે, 

 પ્રવાસનનો શવકાસ થિે. 

 કલ્પસર જળાિયના શવથતારમાાં ખારાિમાાં ઘટાિો 
થિે. 
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 (૪) ઉક્ત યોજના ક્યાાં સુિીમાાં પૂણગ કરવાનુાં આયોજન 

છે ? 

  (૪) કલ્પસર યોજનાનાાં પૂણગ િક્યતા દિી અિેવાલ 

(િી.પી.આ૨) બનાવવાની કામર્ીરી પુણગ થયા બાદ રાજય/ 

કેન્ર સરકારશ્રી પાસેથી મેળવવાની થતી યોજના સાંબાંશિત 

તમામ માંજૂરીઓ મળે્યથી, આ યોજનાનુાં શનમાગણ કાયગ િકય 

તેટલુાં વિેલુાં પૂણગ કરવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 

૨૯૯ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાું ગામો, ગામના પરા અને પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડિા બાબત 

* ૩૧૫૧૩ શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાિનપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ પાટણ અને 

મિેસાણા શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો, ર્ામના પરા 

અને પેટા પરાઓને પાકા રથતાઓથી જોિવાના બાકી છે, 

અને 

  (૧) પરરશિષ્ટ્ મુજબ. 

પકરવશષ્ટ્ 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિો ગામોની 

સુંખ્યા 

પરા/પેટાપરાની 

સુંખ્યા 

૧ 

પાટણ 

પાટણ - ૨ 

૨ સરથવતી - - 

૩ શસધ્િપુર - ૧ 

૪ િાણથમા - - 

૫ સમી - ૮ 

૬ િારીજ - ૪ 

૭ િાંખેિર - - 

૮ રાિનપુર - ૪ 

૯ સાાંતલપુર - ૪ 

િુલ ૦ ૨૩ 

૧ 

મિેસાણા 

સતલાસણા - ૧ 

૨ ખેરાલુાં - ૨ 

૩ વિનર્ર - ૧ 

૪ શવસનર્ર - ૧ 

૫ શવર્જપુર - ૧ 

૬ ઉંઝા - - 

૭ કિી - - 

૮ જોટાણા - - 

૯ મિેસાણા - - 

૧૦ બેિરાજી - - 

િુલ ૦ ૬ 
 

 (૨) ઉક્ત ર્ામ, ર્ામના પરા અને પેટા પરાઓને 

પાકા રથતાઓથી ક્યાાં સુિીમાાં જોિવામાાં આવિે ? 

  (૨) પાટણ શજલ્લાના માંજુર થયેલ ૧ –પરા/પેટાપરાનુાં કામ 

બનતી ત્વરાએ, બાકી રિેલા પરા/પેટા પરાના કામો વથતીના 

આિારે તાાંશત્રક જરૂરીયાત અને આાંતરરક અગ્રતા અનુસાર. 

--------- 
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૩૦૦ 
રાજિોટ વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 

* ૩૧૯૦૦ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય ઊર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં રાજકોટ શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૦૬ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૧૯૧૪૯ 

--------- 

૩૦૧ 
બોટાદ વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૯૪ શ્રી આત્મારામ પરમાર (ર્ઢિા) :માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બોટાદ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બોટાદ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૧૨૨૨ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 

જનેી વર્ગવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ  
નોંધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૦૦૨ 

૨૦૨૦ ૨૨૦ 

િુલ ૧૨૨૨ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૩૮૧૦ કી.વો. છે. 

જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૩૦૬૬ 

૨૦૨૦ ૭૪૪ 

િુલ ૩૮૧૦  
--------- 
૩૦૨ 

આણુંદ અને ખેડા વજલ્લામાું ગામો, ગામના પરા અને પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડિા બાબત 
* ૩૧૬૦૩ શ્રી િાુંવતભાઇ સોઢાપરમાર (આણાંદ) :માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ આણાંદ અને 

ખેિા શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો, ર્ામના પરા અને પેટા 
પરાઓને પાકા રથતાઓથી જોિવાના બાકી છે, અને 

  (૧) પરરશિષ્ટ્ મુજબ. 

પકરવશષ્ટ્ 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિો ગામોની 
સુંખ્યા 

પરા/પેટાપરાની 
સુંખ્યા 

૧ 

આણાંદ 

આણાંદ - ૧ 

૨ ઉમરેઠ - ૧ 

૩ બોરસદ - ૮ 



144 

૪ આાંકલાવ - - 

૫ પેટલાદ - ૧૦ 

૬ સોજીત્રા - ૪ 

૭ ખાંભાત - ૪ 

૮ તારાપુર - ૪ 

િુલ ૦ ૩૨ 

૧ 

ખેિા 

મિેમદાવાદ - ૮ 

૨ મિુિા - ૪ 

૩ માતર - ૨ 

૪ ખેિા - - 

૫ નિીઆદ - ૩ 

૬ વસો - - 

૭ ઠાસરા - ૧૦ 

૮ ર્ળતેિર - - 

૯ કપિવાંજ - ૩૭ 

૧૦ કઠલાલ - ૪ 

િુલ ૦ ૬૮ 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની વસ્થવતએ મુંજુર િામો 

ક્રમ  વજલ્લો  તાલુિો પેટા પરા / ફળીયાનુું નામ 

૧ ખેિા મિેમદાવાદ સાંતોર્પુરા 

૨ ખેિા મિેમદાવાદ ઇિરપુરા 

૩ ખેિા મિુિા કરિનપુરા 

૪ ખેિા મિુિા જોર્ણીપુરા 

૫ ખેિા મિુિા બુટ શવથતાર 

૬ ખેિા માતર મર્નપુરા 

૭ ખેિા નિીઆદ િિુપુરા 

૮ ખેિા નિીઆદ િાાંિીયાપુરા 

૯ ખેિા નિીઆદ લીંબિીયા કુઇ 
 

 (૨) ઉક્ત ર્ામ, ર્ામના પરા અને પેટા પરાઓને પાકા 
રથતાઓથી ક્યાાં સુિીમાાં જોિવામાાં આવિે ? 

  (૨) ખેિા શજલ્લાના માંજુર થયેલ ૯ પરાના કામો બનતી 
ત્વરાએ, બાકી રિેલા ર્ામ તથા પરા/પેટા પરાનાાં કામો વથતીના 
આિારે તાાંશત્રક જરૂરીયાત અને આાંતરરક અગ્રતા અનુસાર. 

--------- 

૩૦૩ 
સુરેન્રનગર  વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૯૦ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંર્ધ્ા) :માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરેન્રનર્ર શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે, અને 

 
 
 
 
 
 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરેન્રનર્ર શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કુલ ૧૫૪૩ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 
નોંિણી થયેલ છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છે 
િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોંધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૩૬૯ 

૨૦૨૦ ૧૭૪ 

િુલ ૧૫૪૩ 
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 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 

કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 

૫૧૫૬ કી.વો. છે. 
જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છે 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૪૫૬૬ 

૨૦૨૦ ૫૯૦ 

િુલ ૫૧૫૬  
--------- 

૩૦૪ 
પુંચમહાલ વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૮૫ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) :માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાંિમિાલ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાંિમિાલ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કુલ ૧૨૧૩ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 
નોંિણી થયેલ છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છે 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોંધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૦૪૦ 

૨૦૨૦ ૧૭૩ 

િુલ ૧૨૧૩ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૪૩૪૯ કી.વો. છે. 

જનેી વર્ગવાર શવર્ત નીિે મુજબ છે 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૩૭૧૩ 

૨૦૨૦ ૬૩૬ 

િુલ ૪૩૪૯  
--------- 

૩૦૫ 
અમદાિાદ અને મોરબી વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૩૧૫૩૭ શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (શવરમર્ામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ અમદાવાદ 
અને મોરબી શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર સરકારી િોશથપટલ, સામૂરિક 
આરોગ્ય કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રવાર, સાંવર્ગવાર 
માંજૂર મિેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) *પત્રક –અ, બ, ક અને િ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 

આવિે? 

  (૩)  શનમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા વયશનવૃશિના 

કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િૉક્ટરોની ખાલી જગ્યાઓ 
લાયકાત િરાવતા િોક્ટરો ઉપલબ્િ થયેથી તુતગજ ભરવામાાં 
આવિે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે જરૂરીયાત 
અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઈને ભરવામાાં આવે છે.  

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 
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૩૦૬ 
જુનાગઢ વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 

* ૩૧૮૯૮ શ્રી દેિાભાઇ માલમ (કેિોદ) : માનનીય ઊર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં જુનાર્ઢ શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૮૧ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૫૬૮૪૧ 

--------- 

૩૦૭ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૯૦૫ શ્રી ગોવિુંદભાઇ પટેલ (રાજકોટ દશક્ષણ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 
જૂનાર્ઢ શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ 
જૂનાર્ઢ શજલ્લામાાં કુલ ૭૮૬ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) આ અરજીઓ ની કુલ વીજ ક્ષમતા ૪૨૯.૪૧ મેર્ાવોટ 
છે. 

--------- 

૩૦૮ 
િચ્છ વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૭૬ માલતી મહેશ્વરી (ર્ાાંિીિામ) :માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
કચ્છ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 

કેટલા ઘરવપરાિ વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
કચ્છ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 

કુલ ૩૪૩૪ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ  
નોંધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૨૮૬૫ 

૨૦૨૦ ૫૬૯ 

િુલ ૩૪૩૪ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૧૩૭૭૪ કી.વો. છે. 

જનેી િર્ચિાર વિગત નીચે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૧૧૩૬૩ 

૨૦૨૦ ૨૪૧૧ 

િુલ ૧૩૭૭૪  
---------  
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૩૦૯ 
બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૭૦ શ્રી કિતીવસુંહ િાઘેલા (કાાંકરેજ) :માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિ વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કુલ ૧૩૫૨ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 
નોંિણી થયેલ છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ  
નોંધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૧૩૭ 

૨૦૨૦ ૨૧૫ 

િુલ ૧૩૫૨ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 
૪૭૫૬ કી.વો. છે. 

જનેી િર્ચિાર વિગત નીચે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૩૯૪૪ 

૨૦૨૦ ૮૧૨ 

િુલ ૪૭૫૬  
--------- 

૩૧૦ 
િચ્છ વજલ્લામાું સ્મોલ સ્િેલ ડીસ્ટર ીબ્યુટેડ સોલાર પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળની અરજીઓ 

* ૩૧૮૬૬ શ્રી વિરેન્રવસુંહ ર્જડેર્જ (માાંિવી): માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ કચ્છ 
શજલ્લામાાં કુલ કેટલી અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થમોલ થકેલ રિથટર ીબ્યુટેિ સોલાર પ્રોજકે્ટસ યોજના િેઠળ કચ્છ 
શજલ્લામાાં કુલ ૧૧૭૦ અરજીઓની નોંિણી થયેલ છે. 

 (૨) આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા કેટલી છે?   (૨) આ અરજીઓ ની કુલ વીજ ક્ષમતા ૮૩૭.૩૨ મેર્ાવોટ 
છે. 

--------- 

૩૧૧ 
ખેમરાજીયા, ર્જુંબુડી, હાથીરા રોડ પર સ્બલે ડરૈન બનાિિાનુું આયોજન  

* ૩૧૩૭૯ શ્રી શશીિાન્ત પુંડ્યા (િીસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ની શથથશતએ બનાસકાાંઠા 

શજલ્લાના અમીરર્ઢ તાલુકાના ખેમરાજીયા, ર્જાંબુિી, િાથીરા 
રોિ પર થલેબ િરૈન બનાવવાનુાં સરકારનુાં કોઈ આયોજન છે કે 
કેમ, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમ માંજૂર કરવામાાં 
આવી ? 

  (૨) રૂા. ૪૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
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૩૧૨ 
નિસારી અને િલસાડ વજલ્લામાું તત્િાલ િીજ જોડાણ 

* ૩૧૬૫૩ શ્રી અનુંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ નવસારી અને 
વલસાિ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને  
કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે,  

  (૧) અને (૨) 

વજલ્લો 

પડતર અરજીઓની 

સુંખ્યા 

એિ િર્ચ િરતાું િધુ 

સમયથી પડતર 
અરજીઓની સુંખ્યા 

િૃવર્ 

વિર્યિ 

તત્િાલ 

િીજ 

િૃવર્ 

વિર્યિ 

તત્િાલ 

િીજ 

નવસારી ૨૩૫૩ ૦ ૩૦૯ ૦ 

વલસાિ ૧૪૮૩ ૦ ૨૩૦ ૦  

 (૨) તે પૈકી એક વર્ગમાાં કરતાાં વિુ સમયથી કેટલી 
અરજીઓ શજલ્લાવાર પિતર છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા વીજ કનેકિન ક્યાાં 
સુિીમાાં આપવામાાં આવિે ? 

  (૩) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવુ એ સતત િાલતી 
પ્રરક્રયા છે. પ્રશતવર્ગ માળખાર્ત સુશવિા, વીજ શવતરણ 
વ્યવથથા અને વીજ તાંત્ર પર પિનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોિાણો આપવાનુ 
આયોજન કરવામાાં આવતુ િોય છે. આમ ખેતી શવર્યક વીજ 
જોિાણો આપવામાાં વીજ પ્રવિન અને વીજ શવતરણ એ 

તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મિત્વનુાં િોઇ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર શનકાલ કરવામાાં આવિે. 

--------- 

૩૧૩ 
પુંચમહાલ વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૮૪ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ર્ોિરા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાંિમિાલ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાંિમિાલ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કુલ ૧૨૧૩ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 
નોંિણી થયેલ છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ 
નોંધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૦૪૦ 

૨૦૨૦ ૧૭૩ 

િુલ ૧૨૧૩ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૪૩૪૯ િી.િો. છે. 

જનેી િર્ચિાર વિગત નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા 
(િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૩૭૧૩ 

૨૦૨૦ ૬૩૬ 

િુલ ૪૩૪૯  
--------- 
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૩૧૪ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૯૧ શ્રી રાજને્રવસુંહ ચાિડા (રિાંમતનર્ર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કુલ ૨૪૬૨ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 
નોંિણી થયેલ છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ 
નોંધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૨૦૮૪ 

૨૦૨૦ ૩૭૮ 

િુલ ૨૪૬૨ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 
૭૭૮૩ કી.વો. છે. 

જનેી િર્ચિાર વિગત નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૬૫૨૬ 

૨૦૨૦ ૧૨૫૭ 

િુલ ૭૭૮૩  
--------- 

૩૧૫ 
પાટણ વજલ્લામાું  GST ઇનપુટ ટેક્સ કે્રકડટની દરખાસ્ત 

* ૩૨૩૦૧ શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાટણ શજલ્લામાાં GST ઇનપુટ ટેક્સ કે્રરિટની મેળવવા કેટલી 
રકમની દરખાથત મળી છે, 

  (૧) GST કાયદા મુજબ કરદાતાએ કરેલ ખરીદી ઉપર 
ભરેલ ટેક્સની રકમની ટેક્સ કે્રિીટ, ભરવાપાત્ર રકમ સામે 
અમુક િરતોને આિીન મળવાપાત્ર થાય છે. આવી ઇનપુટ 

ટેક્સ કે્રિીટ મેળવવા માટે કરદાતાએ કોઈ દરખાથત કરવાની 
રિેતી નથી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી રકમની કે્રિીટ માંજૂર કરવામાાં આવી,   (૨) (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી.  
 (૩) ઉક્ત પૈકી કેટલા શકથસામાાં બોર્સ શબશલાંર્ ટેક્સ 
કે્રિીટ મેળવવાની દરખાથતો ધ્યાનમાાં આવેલ છે, અને 

   

 (૪) ઉક્ત બોર્સ શબલીંર્ ટેક્સ કે્રરિટ મેળવનાર સામે 
િા પર્લા લેવામાાં આવેલ છે? 

  

--------- 

૩૧૬ 
અરિલ્લી અને ગાુંધીનગર વજલ્લામાું તત્િાલ િીજ જોડાણ 

* ૩૧૫૨૫ શ્રી રાજને્રવસુંહ ઠાિોર (મોિાસા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ અરવલ્લી અને 
ર્ાાંિીનર્ર શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને 
કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે,  

  (૧) અને (૨) 
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 (૨) તે પૈકી એક વર્ગમાાં કરતાાં વિુ સમયથી કેટલી 

અરજીઓ શજલ્લાવાર પિતર છે, અને 

 

વજલ્લો 

પડતર અરજીઓની 
સુંખ્યા 

એિ િર્ચ િરતાું િધુ 
સમયથી પડતર 

અરજીઓની સુંખ્યા 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

અરવલ્લી ૨૯૨૨ ૦ ૧૧૬ ૦ 

ર્ાાંિીનર્ર ૬૪૩ ૧૬ ૫૩ ૦ 
 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા વીજ કનેક્િન ક્યાાં 
સુિીમાાં આપવામાાં આવિે? 

  (૩) કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણઃ- કૃશર્ શવર્યક વીજ 
જોિાણ આપવુ એ સતત િાલતી પ્રરક્રયા છે. પ્રશતવર્ગ 
માળખાર્ત સુશવિા, વીજ શવતરણ વ્યવથથા અને વીજ તાંત્ર પર 
પિનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાાંકીય આયોજનને 
ધ્યાને લઈને વીજ જોિાણો આપવાનુ આયોજન કરવામાાં 

આવતુ િોય છે. આમ ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણો આપવામાાં 
વીજ પ્રવિન અને વીજ શવતરણ એ તબક્કાઓ ઉપરાાંત 
નાણાાંકીય પરરબળ મિત્વનુાં િોઈ તમામ બાબતો ધ્યાને લઈ 
તબક્કાવાર શનકાલ કરવામાાં આવિે. 
તત્કાલ વીજ જોિાણઃ- 
ર્ાાંિીનર્ર શજલ્લામાાં ૧૬ અરજીઓ પિતર િતી. જ ે પૈકી ૬ 
અરજીઓના કામ પૂણગ કરેલ છે, ૪ અરજીઓમાાં અરજદાર 
ધ્વારા સુક્ષ્મ શપયત પધ્િશત થવીકારવા સબાંશિત ફોર પાટી 
એગ્રીમેન્ટ થયા બાદ વીજ શવતરણ કાંપની ધ્વારા અપાનાર 
અાંદાજપત્રના નાણા ભરપાઈ થયે વીજ જોિાણ આપવાની 

કામર્ીરી િક્ય બને, ૪ અરજીઓ બોર બનાવવાની સમય 
મયાગદા પૂણગ થયેલ ન િોવાથી નોંિાયેલ પિતર છે, જ્યારે ૨ 
અરજીમાાં અાંદાજપત્રના નાણા ભરપાઈ થયેલ છે, જમેાાં વીજ 
જોિાણ આપવા માટે કામર્ીરી પ્રર્શત િેઠળ છે. 

--------- 

૩૧૭ 
અરિલ્લી વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો  

* ૩૧૯૦૩ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં અરવલ્લી શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૦૪ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૧૨૧૧૪ 

--------- 

૩૧૮ 
ર્જમનગર વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૭૩ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (ર્જમનર્ર ગ્રામ્ય) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ર્જમનર્ર શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ર્જમનર્ર શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના(સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કુલ ૩૨૬૦ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 
નોંિણી થયેલ છે. 
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જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ 
નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૨૭૩૯ 

૨૦૨૦ ૫૨૧ 

િુલ ૩૨૬૦ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 
૧૧૭૩૮ કી.વો. છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૯૭૪૬ 

૨૦૨૦ ૧૯૯૨ 

િુલ ૧૧૭૩૮  
--------- 

૩૧૯ 
ભાિનગર અને અમરેલી વજલ્લામાું બળી ગયેલ ટીસી 

* ૩૧૫૯૭ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાર્જ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર ભાવનર્ર અને અમરેલી શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કેટલા 
ટીસી બળી ર્યેલ, 

  (૧) અને (૨)  

વિગતો િર્ચ 
વજલ્લો 

ભાિનગર અમરેલી 

બળી ર્યેલ 
ટીસી 

૨૦૧૯ ૭૯૧૯ ૧૦૫૦૨ 

૨૦૨૦ ૯૬૩૭ ૧૩૧૩૦ 

િાશજિંર્ 
ફેઈલ ટીસી 

૨૦૧૯ ૧૯ ૭૬ 

૨૦૨૦ ૨૨૮ ૧૫૬ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી ઉક્ત 
વર્ગવાર, શજલ્લાવાર કેટલા િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી ધ્યાનમાાં 
આવેલ, અને 

 

 (૩) િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી અન્વયે કઈ એજન્સીઓ સામે 
િા પર્લાાં લીિા? 

  (૩) આ સાથેના પત્રક-અ મુજબની સાંબાંશિત કાંપનીઓ 
પાસેથી તેમનાાં ખિે િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી મરામત કરાવવામાાં 
આવેલ છે અને ભશવષ્યમાાં તકેદારી રાખવા સૂિના આપેલ છે.  

પત્રિ-‘‘ અ ’’ 

ભાિનગર અને અમરેલી વજલ્લો 

અનુ એજન્સીનુું નામ   

૧ આલ્ફા ટર ાન્સફોમગર  ૧૧ શનકસન એન્જીન્યરીંર્ કા. 

૨ બર્રિયા બ્રિર ૧૨ એનજએે 

૩ શિાંતામણી ૧૩ ન્યુકોન થવીિ રે્સગ 

૪ િાન્કેટેકનો ઇલેક્ટ લીમીટેિ ૧૪ રાજથથાનપાવર 

૫ રદિા ટર ાન્સફોમગરસ ૧૫ રાજથથાન ટર ાન્સફોમગરસ 

૬ જયેિ ઇલેક્ટર ીક્લસ ૧૬ સુમેિ ટર ાન્સફોમગરસ 

૭ કેઆરવાયએફએસ ટર ાન્સફોમગર ૧૭ તોિીબા ટર ાન્સ. & િીથટર ી. સીસ. 

૮ કેઆરવાયએફએસ પાવર કોમ્પોનાંટ ૧૮ વર્ાગ એન્જીનીયસગ 

૯ લોલોસ ૧૯ સુમેિ ટર ાન્સફોમગરસ 

૧૦ નાકોિા ટર ાન્સફોમગર ૨૦ વેથટનગ ઇલેક્ટર ો ટર ાન્સ 

--------- 
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૩૨૦ 
 ભાિનગર વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો  

* ૩૧૯૦૨ શ્રી િેશુભાઈ નાિરાણી (ર્ારરયાિાર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં ભાવનર્ર શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૦૬ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૧૧૮૧૧ 

--------- 

૩૨૧ 
પાટણ વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૯૧૧ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનર્ર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાટણ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિ વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાટણ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૧૨૫૩ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૯૭૩ 

૨૦૨૦ ૨૮૦ 

        િુલ  ૧૨૫૩ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 
૪૧૭૦ કી.વો. છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૩૨૧૯ 

૨૦૨૦ ૯૫૧ 

               િુલ ૪૧૭૦  
--------- 

૩૨૨ 
ર્જમનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું બાળ મૃત્યુના બનાિો 

* ૩૧૫૬૭ શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (ર્જમજોિપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં વર્ગવાર ર્જમનર્ર અને દેવભૂશમ દ્વારકા શજલ્લામાાં બાળ 
મૃત્યુના કેટલા બનાવો નોંિાયા, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 

સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

૧ ર્જમનર્ર ૩૩૨ ૩૦૮ 

૨ દેવભૂશમ 
દ્વારકા 

૩૮૪ ૩૫૮ 

િુલ સરિાળો ૭૧૬ ૬૬૬ 
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 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર, શજલ્લાવાર મૃત્યુ પામેલ બાળકો 

પૈકી રાજ્યના અને રાજ્ય બિારના કેટલા બાળકો છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ વિગત 
ર્જમનગર દેિભૂવમ દ્વારિા 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ રાજ્યના ૩૩૨ ૩૦૮ ૩૮૪ ૩૫૮ 

૨ રાજ્ય 
બિારના 

- - - - 

િુલ ૩૩૨ ૩૦૮ ૩૮૪ ૩૫૮  
 (૩) બાળ મૃત્યુ અટકાવવા સરકારે િા પર્લા લીિા?   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળ મરણ ઘટાિવા માટે 

સાંથથાકીય અને સામુદાશયક થતરે વ્યવશથથત માળખુ ઉભુ કરેલ 
છે. નવર્જત શિિુ મૃત્યુ દર ઘટાિવા માટે સાંથથાકીય થતરે ન્યુ 
બોનગ કેર સેવાઓ સુશનશિત કરવા રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ 

કોલેજ સાંલગ્ન િોશથપટલ, રિથટર ીક્ટ િોશથપટલ અને સબ િીથટર ીકટ 
િોશથપટલ ખાતે ૪૭ િશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ સારવાર એકમ કાયગરત 
છે. જમેાાં નવર્જત શિિુની જટીલ બીમારીઓની સારવાર 
આપવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં િશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ 
સારવાર એકમ દ્વારા ૫૫૭૩૫ તથા િાલુ વર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ માાં 
(૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૩૬૬૫૬ બાળકોને સારવાર 
આપવામાાં આવેલ છે. સામુરિક આરોગ્ય કેન્રો ખાતે ૧૫૭ 
નવર્જત શિિુ સારવાર કેન્રો કાયગરત છે. જમેાાં વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ 
માાં ૨૯૩૪૫ તથા િાલુ વર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ માાં 
(૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૨૦૯૩૩ નવર્જત શિિુઓને 

સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 
સમગ્ર રાજ્યમાાં બાલ સખા યોજના- ૧, ૨, અને ૩ અમલમાાં 
મુકેલ છે. જમેાાં ઓછા વજને જન્મેલ અને વિેલા જન્મેલા 
બાળકોને અશત આિુશનક લેવલ-૩ની ખાનર્ી સાંથથાના 
એન.આઈ.સી.યુ.માાં દાખલ કરી શવના મુલ્યે સારવાર આપવામાાં 
આવે છે. જમેાાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ બાલસખા 
યોજના-૧,૨, િેઠળ ૧૫૨૧ બાળકોને તથા બાલસખા-૩ 
િેઠળ ૨૩૪૫૬ આમ કુલઃ ૨૪૯૭૭ બાળકોને શવના મુલ્યે 
ખાનર્ી સાંથથામાાં સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૨૩ 
આણુંદ વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મહેિમ 

* ૩૧૬૦૯ શ્રી પુનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ આણાંદ 
શજલ્લામાાં તારાપુર, સોજીત્રા અને પેટલાદ તાલુકામાાં કેટલી 
સરકારી િોશથપટલ, સામુરિક આરોગ્ય કેન્રો અને પ્રાથશમક 
આરોગ્ય કેન્રો આવેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ આણાંદ શજલ્લામાાં 
તારાપુર અને સોજીત્રા તાલુકામાાં કોઇ સરકારી િોશથપટલ 
આવેલી નથી. જ્યારે પેટલાદ તાલુકામાાં પેટલાદ ખાતે પેટલાદ 
સરકારી િોશથપટલ આવેલી છે. તારાપુર તાલુકામાાં ૦૧, 
સોજીત્રા તાલુકામાાં ૦૧ અને પેટલાદ તાલુકામાાં ૦૨ સામુરિક 
આરોગ્ય કેન્રો આવેલા છે. જ્યારે તારાપુર તાલુકામાાં ૦૩, 

સોજીત્રા તાલુકામાાં ૦૩ અને પેટલાદ તાલુકામાાં ૦૮ પ્રાથશમક 
આરોગ્ય કેન્રો આવેલા છે. 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત  િોશથપટલ/સામુરિક 
આરોગ્ય કેન્રવાર સાંવર્ગવાર માંજૂર મિેકમ કેટલુાં છે, 

  (૨) અને (૩)*પત્રક-૧ તથા * પત્રક-૨ સામેલ છે. 
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 (૩) ઉક્ત િોશથપટલો/સામુરિક આરોગ્ય કેન્રવાર 

સાંવર્ગવાર માંજૂર મિેકમ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી અને કેટલી 
ભરાયેલી છે, અને 

  

 (૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૪) શનમણાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 
વયશનવૃશિના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િૉક્ટરની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત િરાવતા િૉક્ટરો ઉપલબ્િ થયેથી તૂતગજ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર મિેકમ પ્રમાણે અને 
જરૂરરયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઇ ભરવામાાં આવે છે. 

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૩૨૪ 
ભરૂચ અને નમચદા વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૩૧૬૪૨ શ્રી સુંજયભાઇ સોલુંિી (જાંબુસર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ભરૂિ અને 
નમગદા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર સરકારી િોશથપટલ, સામૂરિક 
આરોગ્ય કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રવાર, સાંવર્ગવાર 
માંજુર મિેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) *પત્રકઃ ૧,૨ અને ૩ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) શનમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 
વયશનવૃશિના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િોક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત િરાવતા િોક્ટરો ઉપલબ્િ થયેથી તુરાંત જ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર મિેકમ પ્રમાણે 
જરૂરીયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવે છે.  

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૩૨૫ 
ગાુંધીનગર અને અમદાિાદ વજલ્લામાું ગામો, ગામના પરા અને પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડિા બાબત 

* ૩૧૫૪૦ શ્રી કહુંમતવસુંહ પટેલ (બાપુનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ર્ાાંિીનર્ર અને 
અમદાવાદ શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો, ર્ામના પરા અને 
પેટા પરાઓને પાકા રથતાઓથી જોિવાના બાકી છે, અને 

  (૧) પરરશિષ્ટ્- મુજબ 

 (૨) ઉક્ત ર્ામ, ર્ામના પરા અને પેટા પરાઓને પાકા 
રથતાઓથી ક્યાાં સુિીમાાં જોિવામાાં આવિે? 

  (૨) ર્ાાંિીનર્ર શજલ્લાના માંજૂર થયેલ-૧ પરાનુાં કામ 
બનતી ત્વરાએ. બાકી રિેલા ર્ામ તથા પરા/પેટા પરાના કામો 
વથતીના આિારે તાાંશત્રક જરૂરીયાત અને આાંતરરક અગ્રતા 
અનુસાર. 

પકરવશષ્ટ્ 

ક્રમ વજલ્લો  તાલુિો ગામોની સુંખ્યા પરા/પેટાપરાની સુંખ્યા 

૧ 

ર્ાાંિીનર્ર 

દિેર્ામ - ૪ 

૨ કલોલ - ૧ 

૩ માણસા - - 

૪ ર્ાાંિીનર્ર - - 

 િુલ ૦ ૫ 
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ક્રમ વજલ્લો  તાલુિો ગામોની સુંખ્યા પરા/પેટાપરાની સુંખ્યા 

૧ 

અમદાવાદ 

દિક્રોઈ - - 

૨ સાણાંદ - - 

૩ માાંિલ - - 

૪ દેત્રોજ - - 

૫ શવરમર્ામ - - 

૬ િોળકા - - 

૭ બાવળા - - 

૮ િાંિુકા - - 

૯ િોલેરા - - 

 િુલ ૦ ૦ 

--------- 

૩૨૬ 
ગાુંધીનગર વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૯૦૯ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોિા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ર્ાાંિીનર્ર શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિ વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 

થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ર્ાાંિીનર્ર શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કુલ ૪૩૧૦ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 

નોંિણી થયેલ છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૩૪૬૨ 

૨૦૨૦ ૮૪૮ 

        િુલ  ૪૩૧૦ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજક્ષમતા 

કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 

૧૬૭૯૩ કી.વો. છે. 
જનેી િર્ચિાર વિગત નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૧૩૪૮૪ 

૨૦૨૦ ૩૩૦૯ 

               િુલ ૧૬૭૯૩  
--------- 

૩૨૭ 
અમરેલી વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૯૬ શ્રી િાુંવતભાઈ બલર (સુરત ઉિર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમરેલી શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમરેલી શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૩૦૮૫ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 
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જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છે 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૨૬૧૫ 

૨૦૨૦ ૪૭૦ 

        િુલ  ૩૦૮૫ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૯૨૬૩ િી.િો. છે. 

જનેી િર્ચિાર વિગત નીચે મુજબ છે 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૭૮૦૭ 

૨૦૨૦ ૧૪૫૬ 

               િુલ ૯૨૬૩  

--------- 

૩૨૮ 
ગાુંધીનગર વજલ્લામાું ડામર રોડની િામગીરી 

* ૩૧૯૭૬ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ર્ાાંિીનર્ર શજલ્લામાાં કયા કયા િામર રોિ બનાવવાની 
કામર્ીરીમાાં િલકી રુ્ણવિાનો માલસામાન વપરાયા અાંરે્ની 
ફરરયાદો સરકારને મળી, અને 

 
 (૧) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં ર્ાાંિીનર્ર શજલ્લામાાં 

  ૧. કોલવિા થી િમાસણા રોિ 
  ૨. િેરીસા થી સબાસપુર રોિ 
  ૩. જઠેલજ થી નાથમેદ રોિમાાં ફરરયાદો મળેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ કેટલા કોન્ટર ાક્ટરો સામે િા પર્લાાં 
ભરવામાાં આવ્યા? 

  (૨) ઉક્ત શથથશતએ પ્રાથશમક તપાસની કાયગવાિી િેઠળ 
છે. 

--------- 

૩૨૯ 
આણુંદ અને ખેડા વજલ્લામાું બળી ગયેલ ટીસી 

* ૩૧૬૦૬ શ્રી વનરું જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર આણાંદ અને ખેિા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કેટલા ટીસી 
બળી ર્યેલ,   

  (૧) અને (૨)  

 વજલ્લો 

વિગતો િર્ચ આણુંદ ખેડા 

બળી ર્યેલ 
ટીસી 

૨૦૧૯ ૮૫૩ ૧૨૫૭ 

૨૦૨૦ ૯૦૬ ૧૪૫૫ 

િાજીંર્ 

ફેઈલ ટીસી 

૨૦૧૯ ૬ ૩૯ 

૨૦૨૦ ૧૯ ૩૨ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી ઉક્ત 
વર્ગવાર, શજલ્લાવાર કેટલા િાજીંર્ ફેઇલ ટીસી ધ્યાનમાાં 
આવેલ, અને 

 

 (૩) િાજીંર્ ફેઇલ ટીસી અન્વયે કઇ એજન્સીઓ સામે 
િા પર્લાાં લીિા? 

  (૩) આ સાથેના પત્રક-અ મુજબની સાંબાંશિત કાંપનીઓ 
પાસેથી તેમનાાં ખિે િાશજિંર્ ફેઇલ ટીસી મરામત કરાવવામાાં 
આવેલ છે અને ભશવષ્યમાાં તકેદારી રાખવા સૂિના આપેલ છે.  
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પત્રિ-અ 

આણુંદ અને ખેડા વજલ્લો 

એજન્સીનુું નામ 

૧ વેથટનગ ઇલેશક્ટરકલ્સ ૧૧ તોશિબા ટર ાન્સ એન્િ રિથટર ી. 

૨ પ્રશતક ટર ાન્સફોમેસગ  ૧૨ રોયલ ઇલેશક્ટરકલ 

૩ શિાંતામશણ લેમીનેિન ૧૩ િના ઇલેશક્ટરકલ 

૪ િાાંકે ટેકનો ક્રાફ્ટ ૧૪ િાનકી ટેક્નોઈલેક્ટર ો પ્રા. લી 

૫ લો લોસ ઇંિુથટર ીઝ ૧૫ એન.જ.ેએ. ટર ાન્સફોમગર 

૬ નાકોિા ટર ાન્સફોમેસગ ૧૬ જયેિ ઇલેશક્ટરકલ્સ 

૭ શનકસન એન્જીશનયરીંર્ ૧૭ સુમેસ ઇલેશક્ટરકલ્સ 

૮ એન.જ.ેએ. ઇલેશક્ટરકલ ૧૮ રશવ ઇલેશક્ટરકલ 

૯ સુમેર્ એન્જીશનયરીંર્ ૧૯ ઋર્ી ઇલેશક્ટરકલ 

૧૦ રોયલ ટર ાન્સફોરમર   

--------- 

૩૩૦ 
જુનાગઢ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૩૧૫૭૯ શ્રી બાબુભાઇ િાર્જ (માાંર્રોળ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ જુનાર્ઢ અને 
ર્ીર સોમનાથ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર સરકારી િોશથપટલ, સામૂરિક 
આરોગ્ય કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રવાર, સાંવર્ગવાર 
માંજુર મિેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) *પત્રકઃ અ, બ, ક અને િ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) શનમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 
વયશનવૃશિના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િોક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત િરાવતા િોક્ટરો ઉપલબ્િ થયેથી તુરાંત જ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે 
જરૂરીયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઈને ભરવામાાં આવે છે. 

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 

--------- 

૩૩૧ 
િડોદરા વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૯૩ શ્રી શૈલેર્ભાઈ મહેતા (િભોઈ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વિોદરા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વિોદરા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૨૬૯૭૮ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૨૧૧૭૪ 

૨૦૨૦ ૫૮૦૪ 

        િુલ  ૨૬૯૭૮ 
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 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 

કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 

ક્ષમતા ૧૦૪૧૩૯ કી.વો. છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૮૧૩૩૪ 

૨૦૨૦ ૨૨૮૦૫ 

               િુલ ૧૦૪૧૩૯  
--------- 
૩૩૨ 

ખેડા અને િડોદરા વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૩૧૬૧૨ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ ખેિા અને 
વિોદરા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર સરકારી િોશથપટલ, સામૂરિક 
આરોગ્ય કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રવાર સાંવર્ગવાર માંજુર 
મિેકમ કેટલુાં છે, 

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

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) શનમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 
વયશનવૃશિના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િોક્ટરોની ખાલી 
જગ્યાઓ લાયકાત િરાવતા િોક્ટરો ઉપલબ્િ થયેથી તુતગજ 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે 
જરૂરીયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઈને ભરવામાાં આવે છે.  

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૩૩૩ 
સુરેન્રનગર અને મકહસાગર વજલ્લામાું બળી ગયેલ ટીસી 

* ૩૧૫૫૫ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (િોટીલા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર સુરેન્રનર્ર અને મરિસાર્ર શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કેટલા 
ટીસી બળી ર્યેલ, 

  (૧) અને (૨)  

  વજલ્લો 

વિગતો િર્ચ સુરેન્રનગર મકહસાગર 

બળી ર્યેલ 
ટીસી 

૨૦૧૯ ૮૮૦૭ ૯૯૫ 

૨૦૨૦ ૯૩૮૨ ૧૫૫૨ 

િાજીંર્ 

ફેઈલ ટીસી 

૨૦૧૯ ૨૩૦ ૧૩ 

૨૦૨૦ ૩૧૮ ૨૯ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી ઉક્ત 
વર્ગવાર, શજલ્લાવાર કેટલા િાજીંર્ ફેઈલ ટીસી ધ્યાનમાાં 
આવેલ, અને 

 

 (૩) િાજીંર્ ફેઈલ ટીસી અન્વયે કઈ એજન્સીઓ સામ ે
િા પર્લાાં લીિા? 

  (૩) આ સાથેના પત્રક-અ મુજબની સાંબાંશિત કાંપનીઓ 
પાસેથી તેમનાાં ખિે િાશજિંર્ ફેઈલ ટીસી મરામત કરાવવામાાં 
આવેલ છે અને ભશવષ્યમાાં તકેદારી રાખવા સૂિના આપેલ છે.  
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પત્રિ-અ 

સુરેન્રનગર અને મકહસાગર વજલ્લો 

અનુ. એજન્સીનુું નામ અનુ. એજન્સીનુું નામ 

૧ આલ્ફા ટરન્સફોમગર ૨૪ ઈલેક્ટર ો પાવર 

૨ બર્રિયા બ્રિર ૨૫ ઈલેક્ટર ોટેક એન્ટરપ્રાઈઝ  

૩ શિાંતામણી ૨૬ રફનેક્ષ ટર ાન્સફોમગર 

૪ િાન્કે ટેકનો ઈલેક્ટ લીમીટેિ ૨૭ મયુર ટર ાન્સફોમગર 

૫ રદિા ટર ાન્સફોમગરસ ૨૮ નીલકાં ઠ ટર ાન્સફોમગર 

૬ જયેિ ઇલકે્ટર ીક્લસ ૨૯ ઓમેર્ા એન્જીન્યરીંર્ 

૭ કેઆરવાયએફએસ ટર ાન્સફોમગર ૩૦ ઓમકાર પાવર 

૮ કેઆરવાયએફએસ પાવર કોમ્પોનાંટ ૩૧ પાવર કન્ટર ોલ સીથટમ 

૯ લોલોસ ૩૨ સિર્જનાંદ ટર ાન્સફોમગર  

૧૦ નાકોિા ટર ાન્સફોમગર ૩૩ શિવ ઇલશેક્ટરકલ 

૧૧ શનકસન એન્જીન્યરીંર્ કા. ૩૪ શ્રીજી ઈલકે્ટર ોટર ાન્સ 

૧૨ એનજએે ૩૫ શ્રી િરીકૃષ્ણ ટર ાન્સફોમગર  

૧૩ ન્યુકોન થવીિર્સેગ ૩૬ શ્રી રાિાકૃષ્ણ ટર ાન્સફોમગર  

૧૪ રાજથથાન પાવર ૩૭ શ્રી રક્રષ્ના પાવર 

૧૫ રાજથથાન ટર ાન્સફોમગરસ ૩૮ ટેક્સન ઇલેશક્ટરકલ 

૧૬ સુમેિ ટર ાન્સફોમગરસ ૩૯ તોિીબા ટર ાન્સમીિન & િીથટ. સીથટમ 

૧૭ તોિીબા ટર ાન્સ. & િીથટર ી. સીસ. ૪૦ અલ્ટર ા ઇલશેક્ટરકલ 

૧૮ વર્ાગ એન્જીનીયસગ ૪૧ યુશનવસગલ ટર ાન્સફોમગર 

૧૯ સુમેિ ટર ાન્સફોમગરસ ૪૨ બી એન્િ સી એનજી 

૨૦ વેથટનગ ઇલેક્ટર ો ટર ાન્સ ૪૨ ક્રીફ્સ પાવાર કોમ્પોનાંટ 

૨૧ એમ્પીઅર કોપોરેિન ૪૪ પીપી ઈન્િથટર ી 

૨૨ ઔમટેક ઇલેશક્ટરકલ ૪૫ પ્રશતક ટર ાન્સફોમગર  

૨૩ બેથટ ઈથટર ોનીક ૪૬ બર્ાિીયા બ્રિસગ 

--------- 

૩૩૪ 
ફેફ્સાના રોગોની નરોડા ખાતે નિી મેડીિલ િોલેજની સ્થાપના 

* ૩૧૫૩૪ શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ફેફ્સાના રોર્ોની કા.રા.શવ.યો િોશથપટલ, નરોિા, 
અમદાવાદ ખાતે નવી મેિીકલ કોલેજની થથાપના કરવા માટે રાજ્ય 
સરકારે કેન્ર સરકાર સમક્ષ તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં ક્યારે િી રજૂઆત કે દરખાથત કરેલ િતી, અને 

  (૧) કોઈ દરખાથત કરવામાાં આવેલ નથી. 

 (૨) તે અન્વયે સરકારને ક્યારે િા પ્રશતભાવ મળ્યા ?   (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
--------- 

૩૩૫ 
સાબરિાુંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાું તત્િાલ િીજ જોડાણ 

* ૩૧૫૨૨ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ (ખેિબ્રહ્મા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ સાબરકાાંઠા 
અને અરવલ્લી શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ 
અને  કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા કેટલી 
અરજીઓ પિતર છે,  

  (૧) અને (૨) 
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 (૨) તે પૈકી એક વર્ગ કરતાાં વિુ સમયથી કેટલી 

અરજીઓ શજલ્લાવાર પિતર છે, અને 

 

વજલ્લો 

પડતર અરજીઓની 
સુંખ્યા 

એિ િર્ચ િરતાું િધુ 

સમયથી પડતર 
અરજીઓની સુંખ્યા 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

િૃવર્ 
વિર્યિ 

તત્િાલ 
િીજ 

સાબરકાાંઠા ૨૪૪૧ ૨ ૧૦ ૦ 

અરવલ્લી  ૨૯૨૨ ૦ ૧૧૬ ૦  

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા વીજ કનેકિન ક્યાાં 
સુિીમાાં આપવામાાં આવિે ? 

  (૩) કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણઃ- કૃશર્ શવર્યક વીજ 
જોિાણ આપવુ એ સતત િાલતી પ્રરક્રયા છે. પ્રશતવર્ગ 
માળખાર્ત સુશવિા, વીજ શવતરણ વ્યવથથા અને વીજ તાંત્ર પર 
પિનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાાંકીય આયોજનને 
ધ્યાને લઇને વીજ જોિાણો આપવાનુ આયોજન કરવામાાં 
આવતુ િોય છે. આમ ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણો આપવામાાં 
વીજ પ્રવિન અને વીજ શવતરણ એ તબક્કાઓ ઉપરાાંત 
નાણાાંકીય પરરબળ મિત્વનુાં િોઇ તમામ બાબતો ધ્યાને લઇ 
તબક્કાવાર શનકાલ કરવામાાં આવિે. 
તત્િાલ િીજ જોડાણઃ- 
સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં ૨ અરજીઓ પિતર િતી. જ ેપૈકી ૧ અરજી 
અરજદાર ધ્વારા સુક્ષ્મ શપયત પધ્િશત થવીકારવા સબાંશિત ફોર 
પાટી એગ્રીમેન્ટ થયા બાદ વીજ શવતરણ કાંપની ધ્વારા અપાનાર 
અાંદાજપત્રના નાણા ભરપાઈ થયે વીજ જોિાણ આપવાની 
કામર્ીરી િક્ય બને, 

જ્યારે ૧ અરજી અરજદારની અરજીના અનુસાંિાને રદ થયેલ છે. 
--------- 

૩૩૬ 
મહેસાણા વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૭૮ શ્રી િરસનભાઈ સોલુંિી (કિી) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મિેસાણા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 

િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મિેસાણા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 

િેઠળ કુલ ૪૩૫૨ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 
નોંિણી થયેલ છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૩૬૩૬ 

૨૦૨૦ ૭૧૬ 

        િુલ  ૪૩૫૨ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 
૧૫૦૦૪ કી.વો. છે. 

જનેી િર્ચિાર વિગત નીચે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૧૨૧૪૧ 

૨૦૨૦ ૨૮૬૩ 

               િુલ ૧૫૦૦૪  
--------- 
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૩૩૭ 
પાટણ વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 

* ૩૧૯૦૧ શ્રી અરવિુંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં પાટણ શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૦૫ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૧૭૮૧ 

--------- 

૩૩૮ 
દાહોદ વજલ્લામાું ખેડૂતોને કદિસ દરમ્પયાન િીજળી આપિા બાબત 

* ૩૧૬૨૫ શ્રીમતી ચુંરીિાબેન બારીયા (ર્રબાિા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ દાિોદ 
શજલ્લામાાં ખેિૂતોને ખેતી માટે રદવસ દરમ્યાન વીજળી આપવાની 
કાયગવાિી િાલ કયા તબકે્ક છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ દાિોદ શજલ્લાના 
તમામ ર્ામો એટલે કે કુલ ૬૯૨ ર્ામોનો સમાવેિ કરી તા.૨૪-
૧૦-૨૦૨૦ ના રોજથી કુલ ૧૮૫૪૬ વીજ ગ્રાિકોને શકસાન 
સૂયોદય યોજના િેઠળ રદવસ દરશમયાન વીજ પુરવઠો પૂરો 
પાિવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા 
ર્ામોના ખેિૂતોને ખેતી માટે રદવસ દરમ્યાન વીજળી આપવામાાં 
આવે છે અને કેટલા ર્ામોમાાં આપવામાાં આવતી નથી, 

  (૨) ઉક્ત શથથશતએ દાિોદ શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કુલ ૬૯૨ 
ર્ામોના ખેિૂતોને ખેતી માટે રદવસ દરમ્યાન વીજળી પૂરી પાિવા 
અાંરે્ની વ્યવથથા કરવામાાં આવેલ છે અને કોઈ પણ ર્ામમાાં 
યોજનાની અમલવારી બાકી રિેતી નથી. જનેી તાલુકાવાર 
શવર્તો નીિે મુજબ છે, 

ક્રમ તાલુિો સમાવિષ્ટ્ ગામોની સુંખ્યા 

૧ દાિોદ ૮૬ 

૨ દે’બારરયા ૮૫ 

૩ િાનપુર ૯૦ 

૪ ફતેપુરા ૯૬ 

૫ ર્રબાિા ૩૭ 

૬ લીમખેિા ૭૯ 

૭ સાંજલેી ૪૬ 

૮ શસાંર્વિ ૬૬ 

૯ ઝાલોદ ૧૦૭ 

િુલ ૬૯૨  

 (૩) જ ે ર્ામોમાાં ખેિૂતોને ખેતી માટે રદવસ દરમ્યાન 
વીજળી આપવામાાં આવતી ન િોય તો તેના કારણો િાાં છે, અને 

  (૩) અને (૪)  પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી.  

 (૪) આવા ર્ામોને ક્યાાં સુિીમાાં ખેતી માટે રદવસ 
દરમ્યાન વીજળી આપવામાાં આવિે? 

 

--------- 
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૩૩૯ 
બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું GST ઇનપટુ ટેક્સ કે્રકડટની દરખાસ્ત 

* ૩૨૩૦૪ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં GST ઇનપુટ ટેક્સ કે્રરિટની મેળવવા 
કેટલી રકમની દરખાથત મળી છે, 

  (૧) GST કાયદા મુજબ કરદાતાએ કરેલ ખરીદી ઉપર 
ભરેલ ટેક્સની રકમની ટેક્સ કે્રિીટ, ભરવાપાત્ર રકમ સામે 
અમુક િરતોને આિીન મળવાપાત્ર થાય છે. આવી ઇનપુટ 
ટેક્સ કે્રિીટ મેળવવા માટે કરદાતાએ કોઈ દરખાથત કરવાની 
રિેતી નથી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી રકમની કે્રિીટ માંજૂર કરવામાાં આવી,   (૨) (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી.  
 (૩) ઉક્ત પૈકી કેટલા શકથસામાાં બોર્સ શબશલાંર્ ટેક્સ 
કે્રિીટ મેળવવાની દરખાથતો ધ્યાનમાાં આવેલ છે, અને 

   

 (૪) ઉક્ત બોર્સ શબલીંર્ ટેક્સ કે્રરિટ મેળવનાર સામે 
િા પર્લા લેવામાાં આવેલ છે? 

  

--------- 

૩૪૦ 
નિસારી વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૮૨ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાિ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
નવસારી શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
નવસારી શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૨૫૨૩ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૨૦૩૧ 

૨૦૨૦ ૪૯૨ 

        િુલ  ૨૫૨૩ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 

કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 

૯૬૬૭ કી.વો. છે. 
જનેી િર્ચિાર વિગત નીચે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૭૬૩૧ 

૨૦૨૦ ૨૦૩૬ 

               િુલ ૯૬૬૭  
--------- 

૩૪૧ 
રાજ્યના એમ.બી.બી.એસ. બોન્ડેડ ઉમેદિારોની ગ્રામ્પય વિસ્તારમાું ફરજ બર્જિિા બાબત 

* ૩૧૫૯૧ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્પમર (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં સરકારી મેરિકલ કોલેજોમાાંથી 
એમ.બી.બી.એસ. પાસ થઈને ઇન્ટનગિીપ પૂણગ કરેલ બોન્િેિ 
ઉમેદવારો ગ્રામ્ય શવથતારમાાં સેવા બર્જવવા િાજર થતાાં નથી તે 
િકીકત તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ સાિી છે, અને 

  (૧) આાંશિક રીતે સાિી છે. 



163 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત બાબતે સરકારે છેલ્લા બે વર્ગમાાં િી 

કાયગવાિી કરી? 

  (૨) સરકારી મેિીકલ કોલેજોમાાંથી એમ.બી.બી.એસ. 

પાસ થઈને ઇન્ટનગિીપ પૂણગ કરેલ બોન્િેિ ઉમેદવારો ગ્રામ્ય 
શવથતારમાાં સેવા બર્જવવા િાજર થતાાં નથી, તેવા ઉમેદવારો 
પાસેથી વર્ગ ૨૦૧૯માાં રૂ.૧૯,૧૨,૧૫,૦૦૦/- તથા  વર્ગ 
૨૦૨૦માાં રૂ.૧૬,૪૦,૭૫,૦૦૦/- ની બોન્િની રકમની 
વસુલાત કરવામાાં આવેલ છે.   

--------- 
૩૪૨ 

અમરેલી અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું ગામો, ગામના પરા અને પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડિા બાબત 
* ૩૧૫૯૪ શ્રી અુંબરીર્ ડેર (રાજુલા) :માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ અમરેલી અને 
દેવભૂશમ દ્વારકા શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો, ર્ામના પરા 
અને પેટા પરાઓને પાકા રથતાઓથી જોિવાના બાકી છે, અને 

  (૧) પરરશિષ્ટ્ મુજબ. 
પકરવશષ્ટ્ 

અમરેલી અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું તાલુિાિાર ગામ, 
પરાને પાિા રસ્તાથી જોડિાના બાિી છે તેની વિગત 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિો ગામોની 
સુંખ્યા 

પરાની સુંખ્યા 

૧ અમરેલી અમરેલી ૦ ૦ 

િારી ૦ ૦ 

ખાાંભા ૦ ૦ 

બાબરા ૦ ૦ 

બર્સરા ૦ ૦ 

કુાં કાવાવ ૦ ૦ 

સાવરકુાં િલા ૦ ૦ 

રાજુલા ૦ ૦ 

ર્જફરાબાદ ૦ ૦ 

૨ દેવભૂશમ 
દ્વારકા 

દ્વારકા ૦ ૦ 

ભાણવિ ૦ ૧૫ 

કલ્યાણપુર ૦ ૦ 

ખાંભાળીયા ૦ ૫ 

િુલ ૦ ૨૦  

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની વસ્થવતએ મુંજુર િામો 

ક્રમ  વજલ્લો  તાલુિો પેટા પરા / 
ફળીયાનુું નામ 

૧ દેવભૂશમ દ્વારકા ભાણવિ નવાસણખલા 
 

 (૨) ઉક્ત ર્ામ, ર્ામના પરા અને પેટા પરાઓને પાકા 
રથતાઓથી ક્યાાં સુિીમાાં જોિવામાાં આવિે ? 

  (૨) માંજુર થયેલ ૧ પરાનુાં કામ બનતી ત્વરાએ, બાકી 
રિેલા પરા/પેટા પરાનાાં કામો વથતીના આિારે તાાંશત્રક 
જરૂરીયાત અને આાંતરરક અગ્રતા અનુસાર. 

--------- 

૩૪૩ 
મહેસાણા વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૭૭ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (શવર્જપુર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મિેસાણા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની  શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મિેસાણા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કુલ ૪૩૫૨ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 
નોંિણી થયેલ છે.  
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જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોંધાયેલ 
અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૩૬૩૬ 

૨૦૨૦ ૭૧૬ 

િુલ ૪૩૫૨ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ  વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે ? 

  (૨) ઉપરોકત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત 
ક્ષમતા ૧૫૦૦૪ કી.વો. છે. 

જનેી િર્ચિાર વિગત નીચે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૧૨૧૪૧ 

૨૦૨૦ ૨૮૬૩ 

િુલ ૧૫૦૦૪   
--------- 

૩૪૪ 
રાજિોટ વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૮૬ શ્રી અરવિુંદ રૈયાણી (રાજકોટ પૂવગ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજકોટ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની  શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજકોટ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૧૭૫૨૧ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે.  

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોંધાયેલ 
અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૧૫૨૩૧ 

૨૦૨૦ ૨૨૯૦ 

િુલ ૧૭૫૨૧ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ  વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે ? 

  (૨) ઉપરોકત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત 
ક્ષમતા ૬૧૨૧૦ કી.વો. છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૫૨૮૧૧ 

૨૦૨૦ ૮૩૯૯ 

િુલ ૬૧૨૧૦   
--------- 

૩૪૫ 
આણુંદ વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૬૭ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
આણાંદ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની  શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
આણાંદ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૫૮૨૯ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે.  
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જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોંધાયેલ 
અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૪૫૯૫ 

૨૦૨૦ ૧૨૩૪ 

િુલ ૫૮૨૯ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ  વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે ? 

  (૨) ઉપરોકત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૨૨૬૩૬ કી.વો. છે. 

જનેી િર્ચિાર વિગત નીચે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૧૭૫૦૬ 

૨૦૨૦ ૫૧૩૦ 

િુલ ૨૨૬૩૬  
--------- 

૩૪૬ 
રાજિોટ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું ગામો, ગામના પરા અને પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડિા બાબત 

* ૩૧૫૬૧ શ્રી લવલત િસોયા (િોરાજી) :માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજકોટ અને 
પોરબાંદર શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો, ર્ામના પરા અને 

પેટા પરાઓને પાકા રથતાઓથી જોિવાના બાકી છે, અને 

  (૧) અને (૨)  રાજકોટ અને પોરબાંદર શજલ્લામાાં જોિાઈ 
િકે તેવા કોઈ ર્ામ/પરા જોિવાના બાકી નથી. 

  
 (૨) ઉક્ત ર્ામ, ર્ામના પરા અને પેટા પરાઓને પાકા 
રથતાઓથી ક્યાાં સુિીમાાં જોિવામાાં આવિે ? 

 

--------- 

૩૪૭ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૮૭ શ્રી કહતુ િનોકડયા (ઈિર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 

િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની  શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 

િેઠળ કુલ ૨૪૬૨ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 
નોંિણી થયેલ છે.  

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છે. 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોંધાયેલ 
અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૨૦૮૪ 

૨૦૨૦ ૩૭૮ 

િુલ ૨૪૬૨ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ  વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે ? 

  (૨) ઉપરોકત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત 
ક્ષમતા ૭૭૮૩ કી.વો. છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છે. 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૬૫૨૬ 

૨૦૨૦ ૧૨૫૭ 

િુલ ૭૭૮૩  
--------- 
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૩૪૮ 
મોરબી અને છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાું બાળ મૃત્યુના બનાિો 

* ૩૧૫૫૮ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાં કારા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર મોરબી અને છોટાઉદેપુર શજલ્લામાાં બાળ મૃત્યુના કેટલા 
બનાવો નોંિાયા, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 

સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૧-૧૯  

થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

૧ મોરબી ૩૪૦ ૩૮૫ 

૨ છોટાઉદેપુર ૪૬૨ ૩૬૬ 

િુલ સરિાળો ૮૦૨ ૭૫૧  
 

 (૨) ઉક્ત વર્ગવાર, શજલ્લાવાર મૃત્યુ પામેલ બાળકો પૈકી 
રાજ્યના અને રાજ્ય બિારના કેટલા બાળકો છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ વિગત 
મોરબી છોટાઉદેપુર 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ રાજ્યના ૩૪૦ ૩૮૫ ૪૬૨ ૩૬૬ 

૨ રાજ્ય બિારના - - - - 

િુલ ૩૪૦ ૩૮૫ ૪૬૨ ૩૬૬   

 (૩) બાળ મૃત્યુ અટકાવવા સરકારે િા પર્લાાં લીિા?   (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બાળ મરણ ઘટાિવા માટે 
સાંથથાકીય અને સામુદાશયક થતરે વ્યવશથથત માળખુ ઉભુ કરેલ 
છે. નવર્જત શિિુ મૃત્યુ દર ઘટાિવા માટે સાંથથાકીય થતરે ન્યુ 
બોનગ કેર સેવાઓ સુશનશિત કરવા રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ 
કોલેજ સાંલગ્ન િોશથપટલ, િીથટર ીક્ટ િોશથપટલ અને સબ 
િીથટર ીકટ િોશથપટલ ખાતે ૪૭ િશનષ્ટ્ નવર્જત શિિુ સારવાર 
એકમ કાયગરત છે. જમેાાં નવર્જત શિિુની જટીલ બીમારીઓની 
સારવાર આપવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં િશનષ્ટ્ 

નવર્જત શિિુ સારવાર એકમ દ્વારા ૫૫૭૩૫ તથા િાલુ વર્ગ 
૨૦૨૦-૨૧ માાં (૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૩૬૬૫૬ 
બાળકોને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. સામુરિક આરોગ્ય 
કેન્રો ખાતે ૧૫૭ નવર્જત શિિુ સારવાર કેન્રો કાયગરત છે. જમેાાં 
વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૯૩૪૫ તથા િાલુ વર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ માાં 
(૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ) ૨૦૯૩૩ નવર્જત 
શિિુઓને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

સમગ્ર રાજ્યમાાં બાલ સખા યોજના- ૧, ૨, અને ૩ અમલમાાં 
મુકેલ છે. જમેાાં ઓછા વજને જન્મેલ અને વિેલા જન્મેલા 
બાળકોને અશત આિુશનક લેવલ-૩ની ખાનર્ી સાંથથાના 
એન.આઈ.સી.યુ.માાં દાખલ કરી શવના મુલ્યે સારવાર 
આપવામાાં આવે છે. જમેાાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની શથથશતએ 
બાલ સખા યોજના-૧,૨ િેઠળ ૧૫૨૧ બાળકોને તથા 
બાલસખા-૩ િેઠળ ૨૩,૪૫૬ આમ કુલઃ ૨૪,૯૭૭ બાળકોને 
શવના મુલ્યે ખાનર્ી સાંથથામાાં સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૩૪૯ 
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મુંજુર મહેિમ 

* ૩૧૫૫૨ શ્રી નૌશાદ સોલુંિી (દસાિા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ સુરેન્રનર્ર 
અને બોટાદ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર સરકારી િોશથપટલ, સામૂરિક 
આરોગ્ય કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રવાર, સાંવર્ગવાર 
માંજૂર મિેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) સામેલ *પત્રક-૧, ૨, અને ૩ મુજબ. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) સામેલ *પત્રક-૧, ૨, અને ૩ મુજબ. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) શનમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 
વયશનવૃશિના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િૉક્ટરની ખાલી 
જગ્યા લાયકાત િરાવતા િોક્ટર ઉપલબ્િ થયેથી તુરાંત 
ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે 
જરૂરીયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઈને ભરવામાાં આવે છે. 

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૩૫૦ 
અમરેલી વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 

* ૩૧૯૧૫ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય ઊર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં અમરેલી શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૦૩. 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૮૩૪૪. 

--------- 

૩૫૧ 
બેચરાજી તાલુિામાું નમચદા િેનાલમાું ગાબડા પડિાના બનાિો 

* ૩૧૫૧૯ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેિરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર મિેસાણા શજલ્લાના બેિરાજી તાલુકામાાં નમગદા કેનાલ 
તુટવા/ર્ાબિા પિવાના કેટલા બનાવો નોંિાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર મિેસાણા શજલ્લાના બેિરાજી તાલુકામાાં નમગદા કેનાલ 
તુટવા/ર્ાબિા પિવાની શવર્ત નીિે મુજબ છેઃ 

િર્ચ િર્ચિાર િેનાલોમાું પડેલ ભુંગાણની વિગત 

૨૦૧૯ ૧ 

૨૦૨૦ ૪ 

િુલ ૫ 
 

 (૨) ઉક્ત કેનાલ તુટવા/ર્ાબિા પિવાના કારણે 

ખેિૂતોના પાકને કેટલુાં નુકિાન થયુાં,  

  (૨) ઉક્ત કેનાલ તુટવા/ર્ાબિા પિવાના કારણે 

ખેિૂતોના પાકને કોઈ નુકિાન થયેલ નથી. 
 (૩) તે અન્વયે ઉક્ત શથથશતએ વર્ગવાર કેટલા ખેિૂતોને 
સિાય પેટે કેટલી રકમ િૂકવવામાાં આવી અને કેટલી રકમ 
િૂકવવાની બાકી છે, અને 

  (૩) પાકને નુકિાન થયેલ ન િોઈ, પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો 
નથી. 

 (૪) ઉક્ત બાકી રકમ ક્યાાં સુિીમાાં િૂકવવામાાં આવિે?   (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
--------- 
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૩૫૨ 
િપડિુંજ અને િઠલાલ તાલુિાના આરોગ્ય િેન્રોમાું સુંિગચિાર મહેિમ 

* ૩૧૬૧૫ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપિવાંજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ કપિવાંજ અને 
કઠલાલ તાલુકામાાં, સરકારી િોશથપટલ, સામૂરિક આરોગ્ય કેન્ર 
અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રોમાાં સાંવર્ગવાર માંજૂર મિેકમ કેટલુાં 
છે, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ કપિવાંજ 
અને કઠલાલ તાલુકામાાં, સરકારી િોશથપટલ આવેલ નથી. 
જયારે કપિવાંજ અને કઠલાલ તાલુકામાાં આવેલ સામૂરિક 
આરોગ્ય કેન્રના મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૧ અને 
પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રોના મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં  
*પત્રક-૨ સામેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ માંજૂર મિેકમ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ 
ભરેલી અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

 

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં આવિે?   (૩) શનમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 
વયશનવૃશિના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િોક્ટરની ખાલી 
જગ્યા લાયકાત િરાવતા િોક્ટર ઉપલબ્િ થયેથી તુતગજ ભરવામાાં 
આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજુર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે અને 
જરૂરીયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઈને ભરવામાાં આવે છે.  

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૩૫૩ 
અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું ‘સૂયોદય’ યોજના  

* ૩૧૨૧૧ ડૉ. અવનલ જોવર્યારા (શભલોિા) : માનનીય ઊર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ ‘સૂયોદય’ 
યોજના િેઠળ અરવલ્લી અને સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં તાલુકાવાર  
કેટલા ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૧) અરવલ્લી શજલ્લામાાં કુલ ૧૦૪ ર્ામોનો સમાવેિ 
કરવામાાં આવ્યો છે અને જનેી તાલુકાવાર મારિતી નીિે મુજબ 
છે. 

ક્રમ તાલુિો સમાવિષ્ટ્ ગામોની સુંખ્યા 

૧ બાયિ ૩૨ 

૨ શભલોિા ૨૬ 

૩ િનસુરા ૧૫ 

૪ માલપુર ૧૭ 

૫ મેઘરજ ૨ 

૬ મોિાસા ૧૨ 

િુલ ૧૦૪ 

સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં કુલ ૯૯ ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવ્યો 
છે અને જનેી તાલુકાવાર મારિતી નીિે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિો સમાવિષ્ટ્ ગામોની સુંખ્યા 

૧ રિાંમતનર્ર ૨૬ 

૨ ઈિર ૧૮ 

૩ ખેિબ્રહ્મા ૮ 

૪ પોિીના ૦ 

૫ પ્રાાંશતજ ૨૦ 

૬ તલોદ ૨૬ 

૭ વિાલી ૧ 

૮ શવજયનર્ર ૦ 

િુલ ૯૯ 
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 (૨) બાકી રિેતા ર્ામોના ખેિૂતોને આ યોજનાનો લાભ 

ક્યાાં સુિીમાાં આપવામાાં આવિે?  

  (૨) સમગ્ર રુ્જરાતમાાં ‘શકસાન સૂયોદય યોજના’ નો 

તબક્કાવાર અમલ કરવાનુાં આયોજન છે. બાકી રિેતાાં ર્ામોના 
ખેિૂતોને ‘શકસાન સૂયોદય યોજના’ નો લાભ સત્વરે આપવામાાં 
આવિે. 

--------- 

૩૫૪ 
દાહોદ અને ડાુંગ વજલ્લામાું આરોગ્ય િેન્રોનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૩૧૬૨૧ શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ દાિોદ અને 
િાાંર્ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર સરકારી િોશથપટલ, સામૂરિક આરોગ્ય 
કેન્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રવાર સાંવર્ગવાર માંજૂર મિેકમ 
કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ દાિોદ 
શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી િોશથપટલની મિેકમની શવર્ત 
દિાગવતુાં *પત્રક-૧, સામુરિક આરોગ્ય કેન્રોની મિેકમની 
શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૨, પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રોની 
મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૩ તેમજ િાાંર્ શજલ્લામાાં 
આવેલ સરકારી િોશથપટલ િાાંર્ની મિેકમની શવર્ત દિાગવતુાં 
*પત્રક-૪, સામુરિક આરોગ્ય કેન્રોની મિેકમની શવર્ત 
દિાગવતુાં *પત્રક-૫ તથા પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્રોની મિેકમની 
શવર્ત દિાગવતુાં *પત્રક-૬ સામેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જ્ર્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં 
આવિે ? 

  (૩) શનમણૂાંકોનો અથવીકાર, રાજીનામા તથા 
વયશનવૃશિના કારણે જગ્યાઓ ખાલી રિે છે. િોક્ટરની ખાલી 
જગ્યા લાયકાત િરાવતા િોક્ટર ઉપલબ્િ થયેથી તૂતગજ 

ભરવામાાં આવે છે. અન્ય જગ્યાઓ માંજૂર થયેલ મિેકમ પ્રમાણે 
અને જરૂરીયાત અને ઉપલશબ્િને ધ્યાને લઈને ભરવામાાં આવે 
છે.  

(*પત્રક સશિવશ્રીની કિેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૩૫૫ 
જુનાગઢ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું તત્િાલ િીજ જોડાણ 

* ૩૧૫૭૬ શ્રી હર્ચદિુમાર રીબડીયા (શવસાવદર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ જુનાર્ઢ અને 
પોરબાંદર શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને 
કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવા કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે, 

  (૧) અને (૨) 

વજલ્લો 

પડતર અરજીઓની 

સુંખ્યા 

એિ િર્ચ િરતાું િધુ 

સમયથી પડતર 
અરજીઓની સુંખ્યા 

િૃવર્ 

વિર્યિ 

તત્િાલ 

િીજ 

િૃવર્ 

વિર્યિ 

તત્િાલ 

િીજ 

જુનાર્ઢ ૨૨૦૭ ૦ ૨૫૭ ૦ 

પોરબાંદર ૧૦૫૨ ૦ ૨૨ ૦  

 (૨) તે પૈકી એક વર્ગમાાં કરતાાં વિુ સમયથી કેટલી 
અરજીઓ શજલ્લાવાર પિતર છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ બાકી રિેતા વીજ કનેક્િન ક્યાાં 
સુિીમાાં આપવામાાં આવિે ? 

  (૩) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવુ એ સતત િાલતી 
પ્રરક્રયા છે. પ્રશતવર્ગ માળખાર્ત સુશવિા, વીજ શવતરણ 
વ્યવથથા અને વીજ તાંત્ર પર પિનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઇને વીજ જોિાણો આપવાનુ 

આયોજન કરવામાાં આવતુ િોય છે. આમ શજલ્લાઓમાાં ખેતી 
શવર્યક વીજ જોિાણો આપવામાાં વીજ પ્રવિન અને વીજ 
શવતરણ એ તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પરરબળ મિત્વનુાં 
િોઇ તમામ બાબતો ધ્યાને લઇ તબક્કાવાર શનકાલ કરવામાાં 
આવિે. 

--------- 
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૩૫૬ 
જુનાગઢ વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૬૫ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
જુનાર્ઢ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિ વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
જુનાર્ઢ શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૩૪૯૭ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 
જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૨૮૩૫ 

૨૦૨૦ ૬૬૨ 

        િુલ  ૩૪૯૭ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત ક્ષમતા 
૧૧૨૭૬ કી.વો. છે. 
જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૯૦૫૦ 

૨૦૨૦ ૨૨૨૬ 

               િુલ ૧૧૨૭૬  
--------- 

૩૫૭ 
રાજ્યમાું િીજ મથિો 

* ૩૧૫૬૪ શ્રી પ્રિીણભાઈ મુસડીયા (કાલાવાિ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્યમાાં 
સરકાર િથતક, ખાનર્ી માશલકીના અને પીપીપી િથતકના કયા 
અને કેટલી ક્ષમતા િરાવતા વીજ મથકો આવેલા છે, અને 

  (૧) અને (૨)  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ રાજ્યમાાં થથાશપત અને 
રાજ્ય બિાર થથાશપત સરકારી, ખાનર્ી/પીપીપી વીજ મથકો 

જમેાાંથી રાજ્ય સરકારની વીજ કાંપનીઓ દ્વારા વીજ પુરવઠો 
મેળવવામાાં આવે છે તેની શવર્ત નીિે મુજબ છે. 

 

પાિર ્લાન્ટનુું નામ 

જી.યુ.િી. 

એન.એલ નો કહસ્સો 
(મે.િો.) 

િ રાજ્ય સરિાર હસ્તિના િીજ મથિો 

 ગુજરાત સ્ટેટ ઈલેક્ટર ીસીટી િોપોરેશન લી.  

 ઉકાઇ થમગલ પાવર થટેિન ૧૧૧૦ 

 વણાકબોરી થમગલ પાવર થટેિન ૨૨૭૦ 

 ર્ાાંિીનર્ર થમગલ પાવર થટેિન ૬૩૦ 

 શસક્કા થમગલ પાવર થટેિન ૫૦૦ 

 કચ્છ લીગ્નાઇટ થમગલ પાવર થટેિન ૧૫૦ 

 ઉતરાણ ર્ેસ આિારરત પાવર થટેિન ૩૭૫ 

 િુવારણ ર્ેસ આિારરત પાવર થટેિન ૫૯૫ 

 ઉકાઇ િાઈિર ો ૩૦૫ 

 કિાણા અને પાનમ િાઇિર ો ૨૪૨ 

 ભાવનર્ર લીગ્નાઇટ થમગલ પાવર થટેિન ૫૦૦ 

 િુલ ૬૬૭૭ 

 (૨) તે અન્વયે, ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
વીજ મથકોવાર વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતામાાં કેટલો વિારો થયો?  
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 રાજ્ય સરિાર હસ્તિ સ્િતુંત્ર િીજ મથિો 

 ર્ુજરાત થટેટ એનજી જનરેિન લી. ૫૦૭ 

 ર્ુજરાત ઇન્િથટર ીઝ પાવર કાંપની લી. ૪૨ 

 ર્ુજરાત ઇન્િથટર ીઝ પાવર કાંપની લી.-સુરત 
શલગ્નાઇટ પાવર પ્લાન્ટ 

૫૦૦ 

 ર્ુજરાત મીનરલ િેવલપમેન્ટ કોપોરેિન-

અક્રીમોટા 

૨૫૦ 

 જી પી પી સી પીપાવાવ ૭૦૨ 

 િુલ ૨૦૦૧ 

ખ િેન્ર સરિાર હસ્તિના મથિોમાુંથી રાજ્ય નો કહસ્સો 

 રાજ્યમાું વસ્થત મથિો  

 ક્વાસ ર્ેસ આિારીત વીજ મથક ૧૮૭ 

 ર્ાાંિાર ર્ેસ આિારીત વીજ મથક ૨૩૭ 

 ન્યુક્લીયર પાવર કોપોરેિન કાકરાપાર  ૧૨૫ 

 સરદાર સરોવર નમગદા શનર્મ લી. ૨૩૨ 

 રાજ્યની બહાર વસ્થત મથિો  

 ન્યુક્લીયર પાવર કોપોરેિન તારાપૂર  ૧૬૦ 

 ન્યુક્લીયર પાવર કોપોરેિન તારાપૂર ૩-૪ ૨૭૪ 

 એનટીપીસી શવાંધ્યાિલ ૧૦૬૮ 

 એનટીપીસી-કોરબા ૪૫૬ 

 એનટીપીસી-કિલર્ાવ ૧૪૧ 

 એનટીપીસી-સીપત ૮૧૩ 

 એનટીપીસી-મૌિા ૫૩૪ 

 એનટીપીસી-લારા ૧૫૭ 

 એનટીપીસી-ખરર્ોન ૨૪૬ 

 એનટીપીસી-ર્દરવારા ૧૫૨ 

 િુલ ૪૭૮૨ 

ગ ખાનગી સાહસો- પી પી પી  

 અદાણી મુન્રા પાવર પ્રોજકે્ટ ૧૨૦૦ 

 એથસાર પાવર ર્ુજરાત લી. ૧૦૦૦ 

 કોથટલ ર્ુજરાત પાવર લી. મુન્રા 

યુ.એમ.પી. પી 

૧૮૦૫ 

 એ.સી.બી. (ઇશન્િયા) લી. (રાજ્ય બિાર 
શથથત) 

૨૦૦ 

 િુલ ૪૨૦૫ 

 િુલ-પરું પરાગત સ્ત્રોત ૧૭૬૬૫ 

ઘ વબન પરું પરાગત સ્ત્રોત 

 પવન ઉર્જગ  ૪૨૧૯ 

 સૌર ઉર્જગ ૨૦૮૬ 

 બાયોમાસ, મીની િાઇિર ો વર્ેરે ૫૨ 

 િુલ-વબન પરું પરાગત સ્ત્રોત ૬૩૫૭ 

 િુલ ૨૪૦૨૨ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા ૨ વર્ગમાાં વીજ ઉત્પાદન 

ક્ષમતામાાં થયેલ વિારા ની મારિતી નીિે મુજબ છે.   

સેક્ટર 

મે.િો 

િર્ચ 

૨૦૧૯ 

િર્ચ 

૨૦૨૦ 

(ક) ર્ુજરાત થટેટ ઇલેક્ટર ીસીટી કોપોરેિન 

લી. (જી.એસ.ઈ.સી.એલ.)  

  

વણાકબોરી થમગલ પાવર થટેિન-યુશનટ ૮ ૮૦૦ - 

(ખ) ર્જિેર સાિસો   

(૧) રાજ્ય સરકાર ના ર્જિેર સાિસો - - 

(૨) કેન્ર સરકાર ના ર્જિેર સાિસો   

એનટીપીસી-લારા ૭૮.૪ ૭૮.૪ 

એનટીપીસી-ખરર્ોન - ૨૪૬ 

એનટીપીસી-ર્દરવારા ૧૫૨ - 
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(ર્) ખાનર્ી સાિસો - - 

અદાણી મુન્રા પાવર પ્રોજકે્ટ ૨૦૦ - 

(ઘ)શબન – પરાંપરાર્ત સ્ત્રોત   

પવન ઉર્જગ ૩૬૮ ૮૩ 

સૌર ઉર્જગ ૩૮૩ ૪૩૫ 

િુલ ૧૯૮૧.૪ ૮૪૨.૪૦ 

*ઉપરોક્ત શવર્તે દિાગવેલ વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતામાાં ખાનર્ી 
એકમો કે જમેની પાસેથી રુ્જરાત ઉર્જગ શવકાસ શનર્મ શલ. દ્વારા 
વીજ પુરવઠો મેળવવામાાં આવતો નથી, તેમનો સમાવેિ કરેલ 
નથી. 

--------- 

૩૫૮ 
અમરેલી વજલ્લામાું સોલાર રૂફ ટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૯૭ શ્રી જ.ેિી.િાિકડયા (િારી) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમરેલી શજલ્લામાાં સોલાર રૂફ ટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી થયેલ 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમરેલી શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) િેઠળ 
કુલ ૩૦૮૫ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે. 
જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૨૬૧૫ 

૨૦૨૦ ૪૭૦ 

        િુલ  ૩૦૮૫ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૯૨૬૩ કી.વો. છે. 
જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છેઃ- 

િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૭૮૦૭ 

૨૦૨૦ ૧૪૫૬ 

               િુલ ૯૨૬૩  
--------- 

૩૫૯ 
અમદાિાદની સીિીલ હોવસ્પટલમાું ડૉક્ટરોની વનમણૂુંિ 

* ૩૧૪૬૦ શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર ખારિયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ શવભાર્) 
જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર અમદાવાદ િિેરની સીવીલ િોશથપટલ અને સોલા 
સીવીલ િોશથપટલમાાં રાજ્યની સરકારી કોલેજોમાાંથી 
એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરેલ કેટલા િૉક્ટરોને શનમણૂાંક 
આપવામાાં આવી, 

  (૧) શનમણૂાંક આપવામાાં આવેલ નથી. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વર્ગવાર સીવીલ િોશથપટલ અને સોલા 
સીવીલ િોશથપટલ કેટલા િૉક્ટરો ફરજ પર િાજર થયા અને 
કેટલા િૉક્ટરો િાજર ન થયા, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
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 (૩) િાજર ન થયા િોય તેવા કેટલા િૉક્ટરો પાસેથી 

બોન્િની કેટલી રકમ વસુલી અને કેટલી રકમ વસુલવાની બાકી 
છે, અને 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૪) ઉક્ત બોન્િની બાકી રકમ વસુલવા સરકારે િી 
કાયગવાિી કરી? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૩૬૦ 
અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું ગામો, ગામના પરા અને પેટા પરાઓને પાિા રસ્તાઓથી જોડિા બાબત 

* ૩૧૫૨૮ શ્રી જશુભાઇ પટેલ (બાયિ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ અરવલ્લી અને 
સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામો, ર્ામના પરા અને 
પેટા પરાઓને પાકા રથતાઓથી જોિવાના બાકી છે, અને 

  (૧) પરરશિષ્ટ્- મુજબ 

 (૨) ઉક્ત ર્ામ, ર્ામના પરા અને પેટા પરાઓને પાકા 
રથતાઓથી ક્યાાં સુિીમાાં જોિવામાાં આવિે? 

  (૨) અરવલ્લી શજલ્લાના માંજૂર થયેલ ૫ - પરાના કામો 
બનતી ત્વરાએ. બાકી રિેલા ર્ામ તથા પરા/પેટા પરાના કામો 
વથતીના આિારે તાાંશત્રક જરૂરીયાત અને આાંતરરક અગ્રતા 
અનુસાર. 

પકરવશષ્ટ્ 

ક્રમ વજલ્લો  તાલુિો ગામોની સુંખ્યા પરા/પેટાપરાની સુંખ્યા 

૧ 

અરવલ્લી 

મોિાસા - ૧૦ 

૨ િનસુરા - ૧૩ 

૩ મેઘરજ - ૩ 

૪ બાયિ - ૨૦ 

૫  માલપુર - ૯ 

૬  શભલોિા - - 

 િુલ ૦ ૫૫ 

૧ 

સાબરકાાંઠા 

રિાંમતનર્ર - ૨ 

૨ ઇિર - ૨ 

૩ વિાલી - ૩ 

૪ પ્રાાંશતજ - - 

૫ તલોદ - - 

૬ પોિીના - - 

૭ ખેિબ્રહ્મા - - 

૮ શવજયનર્ર - - 

 િુલ ૦ ૭ 
 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની વસ્થવતએ મુંજુર િામો. 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિો પેટા પરા/ફળીયાનુું નામ 

૧ અરવલ્લી મોિાસા દરબાર વાસ 

૨ અરવલ્લી મોિાસા મોરી 

૩ અરવલ્લી મેઘરજ િમનાિા 

૪ અરવલ્લી બાયિ પેન્ટરપુરા 

૫ અરવલ્લી બાયિ પાતેરાના મુવાિા 

--------- 
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૩૬૧ 
ભાિનગર વજલ્લામાું સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ નોંધણી 

* ૩૧૮૭૨ શ્રી ભીખાભાઇ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ભાવનર્ર શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કેટલા ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની નોંિણી 
થયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ભાવનર્ર શજલ્લામાાં સોલાર રૂફટોપ યોજના (સૂયગ રુ્જરાત) 
િેઠળ કુલ ૬૯૫૪ ઘરવપરાિના વીજ ગ્રાિકોની અરજીની 
નોંિણી થયેલ છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છેઃ- 
િર્ચ સૂયચ ગુજરાત યોજના હેઠળ નોધાયેલ અરજીઓ 

૨૦૧૯ ૫૯૭૭ 

૨૦૨૦ ૯૭૭ 

        િુલ  ૬૯૫૪ 
 

 (૨) નોંિણી થયેલ આ અરજીઓની કુલ વીજ ક્ષમતા 
કેટલી છે?  

  (૨) ઉપરોક્ત નોંિાયેલ અરજીઓની કુલ એકશત્રત વીજ 
ક્ષમતા ૨૩૩૮૧ કી.વો. છે. 

જનેી િર્ચિાર માકહતી નીચે મુજબ છે. 
િર્ચ એિવત્રત િીજ ક્ષમતા (િી.િો.) 

૨૦૧૯ ૧૯૮૮૫ 

૨૦૨૦ ૩૪૯૬ 

               િુલ ૨૩૩૮૧  
--------- 
૩૬૨ 

આણુંદ વજલ્લામાું કિસાન સૂયોદય યોજના હેઠળ સમાિેશ ગામો 
* ૩૧૯૧૮ શ્રી ગોવિુંદભાઇ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં આણાંદ શજલ્લામાાં શકસાન સૂયોદય યોજના િેઠળ કેટલા 
ર્ામોનો સમાવેિ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૪૬ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ શજલ્લાના કુલ કેટલા ખેતીવાિી વીજ 
ગ્રાિકોને આ યોજના િેઠળ રદવસે વીજળી આપવાનુાં િરૂ કરી 
દેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૬૮૬૫ 

--------- 

૩૬૩ 
છોટાઉદેપુર અને પુંચમહાલ વજલ્લામાું િોવિડ-૧૯ ના દદીઓની સુંખ્યા 

* ૩૧૬૩૦ શ્રી મોહનવસુંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧ની શથથશતએ છોટાઉદેપુર 
અને પાંિમિાલ શજલ્લામાાં કોશવિ-૧૯ ના તાલુકાવાર કેટલા 
દદીઓ િતા, 

  (૧)  
છોટા ઉદેપુર પુંચમહાલ 

છોટાઉદેપુર ૦૩ ર્ોિરા ૨૭ 
પાવી જતેપુર ૦૧ િાલોલ ૩ 
બોિેલી ૦૧ કાલોલ ૪ 
સાંખેિા ૦૧ ર્જાંબુઘોિા ૦ 
કવાાંટ ૦૦ ઘોઘાંબા ૦ 

નસવાિી ૦૦ 
મોરવા િિફ ૦ 
િિેરા ૦ 

િુલ ૦૬ િુલ ૩૪ 
 

 (૨) આ દદીઓની સારવાર માટે કેટલા કેન્રો કયા થથળે 
નક્કી કરવામાાં આવ્યા િતા અને તેમાાં કેન્ર દીઠ કેટલા 
દદીઓને સારવાર મળી, અને 

  (૨) છોટાઉદેપુર વજલ્લાની વિગતઃ- 
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 છોટાઉદેપુર તાલુકાના ૦૨ દદી િીથટર ીક્ટ િોશથપટલ, 
છોટાઉદેપુર ખાતે સારવાર લીિેલ તથા ૦૧ દદીને િોમ 
આઇસોલેિન કરવામાાં આવેલ. 

 પાવીજતેપુર તાલુકાના ૦૧ દદીને િોમ આઇસોલેિનમાાં 
રાખવામાાં આવેલ. 

 બોિેલી તાલુકાના ૦૧ દદીને િોમ આઇસોલેિન કરવામાાં 
આવેલ. 

 સાંખેિા તાલુકાના ૦૧ દદીને વિોદરા શજલ્લાની ખાનર્ી 
િોશથપટલ ખાતે સારવાર લીિેલ. 

પુંચમહાલ વજલ્લાની વિગતઃ 
 ર્ોિરા તાલુકાના ૨૭ દદીઓને શસશવલ િોશથપટલ ર્ોિરા 

ખાતે સારવાર આપવામાાં આવેલ. 

 િાલોલના ૩ દદી પૈકી ૨ દદી નારાયણ આઇ. િોશથપટલ 
તાજપુરા ખાતે સારવાર આપવામાાં આવેલ અને ૧ દદી 
િોમ આઇસોલેિનમાાં રાખવામાાં આવેલ. 

 કાલોલ તાલુકાના ૪ દદી પૈકી ૧ દદી શસશવલ િોશથપટલ 
ર્ોિરા ખાતે સારવાર આપવામાાં આવેલ. ૨ દદીને 
નારાયણ આઇ િોશથપટલ તાજપુરા ખાતે સારવાર 
આપવામાાં આવેલ અને ૧ દદી િોમ આઇસોલેિનમાાં 
રાખવામાાં આવેલ. 

 (૩) આ સારવારમાાં કેન્રદીઠ ભોજન અને દવાઓ 
પાછળ તથા શનભાવણી પાછળ કેટલો ખિગ થયો? 

  (૩) પત્રક મુજબ 
 

પત્રિ 
તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧ની વસ્થવતએ છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું િોવિડ-૧૯ ના દદીઓની સારિારમાું િેન્ર દીઠ 

ભોજન અને દિાઓ પાછળ તથા વનભાિણી પાછળ થયેલ ખચચ 
ક્રમ િેન્રનુું નામ િેન્રદીઠ િેટલા દદીઓને 

સારિાર આપી 
ભોજન  
ખચચ રૂ. 

દિાઓનો  
ખચચ રૂ. 

વનભાિણી  
ખચચ રૂ. 

િુલ  
ખચચ રૂ. 

૧ જનરલ િોશથપટલ, 
છોટાઉદેપુર 

૨ રૂ. ૬૦૦૦/- રૂ. ૧૮૦૦/- ૦ રૂ. ૭૮૦૦/- 

િુલ ૨ રૂ. ૬૦૦૦/- રૂ. ૧૮૦૦/- ૦ રૂ. ૭૮૦૦/- 
 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧ની વસ્થવતએ પુંચમહાલ વજલ્લામાું િોવિડ-૧૯ ના દદીઓની સારિારમાું િેન્ર દીઠ 
ભોજન અને દિાઓ પાછળ તથા વનભાિણી પાછળ થયેલ ખચચ 

ક્રમ િેન્રનુું નામ િેન્રદીઠ િેટલા દદીઓને 
સારિાર આપી 

ભોજન 
ખચચ રૂ. 

દિાઓનો 
ખચચ રૂ. 

વનભાિણી 
ખચચ રૂ. 

િુલ 
ખચચ રૂ. 

૧ શસશવલ િોશથપટલ, ર્ોિરા ૨૮ રૂ.૨૧૭૩૬/- રૂ.૩૨૬૫૩/- રૂ. ૪૩૭૮૦/- રૂ. ૯૮૧૬૯/- 
૨ સી.એિ.સી., િાલોલ 

(નારાયણ આઇ. 
િોશથપટલ, તાજપુરા) 
તા.િાલોલ 

૪ રૂ. ૭૭૯/- રૂ. ૪૬૮૦/- રૂ. ૫૪૫૬/- રૂ. ૧૦,૯૧૫/- 

િુલ ૩૨ રૂ. ૨૨૫૧૫/- રૂ. ૩૭૩૩૩/- રૂ. ૪૯૨૩૬/- રૂ. ૧,૦૯,૦૮૪/- 
--------- 

૩૬૪ 
િચ્છ અને બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું બળી ગયેલ ટીસી 

* ૩૧૫૦૪ શ્રી ગુલાબવસુંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય ઉર્જચ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર કચ્છ અને બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કેટલા ટીસી 
બળી ર્યેલ,   

  (૧) અને (૨) 
 વજલ્લો 

વિગતો િર્ચ િચ્છ બનાસિાુંઠા 

બળી ર્યેલ ટીસી 
૨૦૧૯ ૯૩૦૮ ૧૦૩૯૫ 
૨૦૨૦ ૯૨૯૪ ૧૧૩૭૪ 

િાશજગર્ ફેઈલ ટીસી 
૨૦૧૯ ૧૩૮ ૩૬૦ 
૨૦૨૦ ૨૭૧ ૫૯૫ 

 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બળી ર્યેલ ટીસી પૈકી ઉક્ત 
વર્ગવાર, શજલ્લાવાર કેટલા િાશજગર્ ફેઇલ ટીસી ધ્યાનમાાં 
આવેલ, અને 
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 (૩) િાશજગર્ ફેઇલ ટીસી અન્વયે કઇ એજન્સીઓ સામે 

િા પર્લાાં લીિા? 

  (૩) આ સાથે પત્રક-અ મુજબની સાંબાંશિત કાંપનીઓ 

પાસેથી તેમનાાં ખિે િાશજિંર્ ફેઇલ ટીસી મરામત કરાવવામાાં 
આવેલ છે અને ભશવષ્યમાાં તકેદારી રાખવા સૂિના આપેલ છે. 
(પત્રક-‘‘અ’’) 

પત્રિ ‘‘અ’’ 
િચ્છ અને બનાસિાુંઠા વજલ્લો 

અનુ એજન્સીનુું નામ અનુ એજન્સીનુું નામ 
1  આલ્ફા ટર ાન્સફોમગસગ શલશમટેિ 39  કે.જ.ે ઇલેશક્ટરકલ્સ ઇંિથટર ીઝ મકતુપુર 
2  બી એાંિ સી એનજી ઇન્ફ્રા પ્રાઇવેટ શલશમટેિ 40  િી.એમ. ઇલેશક્ટરકલ્સ મકતુપુર 
3  બર્િીયા બ્રિસગ 41  ઇલેક્ટર ોમેક ઇંિથટર ીઝ િીસા 
4  શિાંતામણી લશેમનેિન 42  શવનય કોપોરેિન િીસા 
5  િાાંકે ટેક્નોઇલેટર ો પ્રાઇવેટ શલશમટેિ 43  શનરલ કોપોરેિન પાલનપુર 
6  જયેિ ઇલેશક્ટરકલ્સ શલશમટેિ 44  શનરલ ટર ાન્સફોમગર પાલનપુર 
7  કે.આર.વાય.એફ.એસ. ટર ાન્સફોરમસગ પ્રાઇવેટ શલશમટેિ 45  શવસનર્ર ટર ાન્સફોમગર રાિનપુર 
8  લો લોસ પ્રોિક્ટસ પ્રાઇવેટ લીમીટેિ 46  રશવ ઇંિથટર ીઝ રાિનપુર 
9  નાકોિા પ્રોિકટસ 47  એસ.એન. ઇંિથટર ીઝ િાંરિસર 
10  શનકસન એાંજીનીયરીંર્ કાંપની શલશમટેિ 48  કૈલાિ ઇંિથટર ીઝ િાંરિસર 
11  એનજ ેઇંિથટર ીઝ પ્રાઇવેટ શલશમટેિ 49  એાંપાયર ઇલેશક્ટરકલ્સ િાંરિસર 
12  નુકોન થવિશર્યર પ્રાઇવેટ શલશમટેિ 50  પટેલ ટર ાન્સફોમગર િાંિીસર 
13  પી.પી.ઇંિથટર ીઝ 51  જ.ેકે. ઇંિથટર ીઝ િાંરિસર 
14  પ્રશતક ઇલેશક્ટરકલ્સ 52  બી.એમ. ઇલેશક્ટરકલ્સ પાલનપુર 
15  રાજથથાન પાવરજને ટર ાન્સફોરમસગ પ્રાઇવેટ શલશમટેિ 53  પાવર ટર ાન્સફોમગર સદરપુર 
16  સુમેિ એાંજીનીયરીંર્ પ્રાઇવેટ શલશમટેિ 54  શવનલ ઇલેશક્ટરક િાંરિસર 
17  તોશિબા ટર ાન્સશમિન રિશથટરબ્યૂિન શસથટમ પ્રાઇવેટ શલશમટેિ 55  અાંશબકા ટર ાન્સફોમગર િીસા 
18  વર્ાગ એાંજીનીયસગ 56  એસ.ટી.િી. ટર ાન્સફોમગર િીસા 
19  વેથટનગ ઇલેક્ટર ોટર ાન્સ પ્રાઇવેટ શલશમટેિ 57  ર્ાયત્રી એાંજીનીયરીંર્ િીસા 
20  શવજય ઇંિથટર ીઝ િાંરિસર 58  શવકાસ ઇલેશક્ટરકલ્સ િીસા 
21  શવજય એન્ટર પ્રાઇઝ િાંરિસર 59  સમોર ઇંિથટર ીઝ િાંરિસર 
22  જય ભારત ઇંિથટર ીઝ િાંરિસર 60  બાલાજી ઇંિથટર ીઝ િાંરિસર 
23  શવકાસ ઇલેશક્ટરકલ્સ િાનેરા 61  બાલાજી ટર ાન્સફોમગર કો. િાંરિસર 
24  એિ.એિ.ઇંિથટર ીઝ િાંરિસર 62  સરથવતી સબમશસગબલ પમ્પ િાંરિસર 
25  એિ.એિ.કોપોરેિન િાંરિસર 63  કે.બી.એન્ટપ્રાઇઝ િાંરિસર 
26  કે.બી. ઇંિથટર ીઝ િાંરિસર 64  સુિાસ ઇલેશક્ટરકલ્સ િીસા 
27  કે.બી.કોપોરેિન િાંરિસર 65  જયદવે ટર ાન્સફોમગર િીસા 
28  ભૂશમ ઇલેશક્ટરકલ્સ િાંરિસર 66  જયદવે ઇલેશક્ટરકલ્સ િીસા 
29  શવમલ ટર ાન્સફોમગર િાંરિસર 67  શકબ્રો ટર ાન્સફોમગસગ શસિપુર  
30  પૂનમ ઇંિથટર ીઝ િાંરિસર 68  શ્રીનાથ ટર ાન્સફોમગસગ શસિપુર  
31  દાસ એન્ટપ્રાઇઝ િાંરિસર 69  ર્ણેિ ઇંિથટર ીઝ શસિપુર  
32  વી.દાસ & કૉ. િાંરિસર 70  ર્ણેિ કોપોરેિન શસિપુર 
33  અથગ ઇલેક્ટર ો શર્યર િાંરિસર 71  ર્ણેિ એન્ટરપ્રાઇઝ શસિપરુ 
34  શવજય પાંમ્પ ઇંિથટર ીઝ િીસા 72  શવશિ આઇલેક્ટર ો ટર ાન્સઇંિથટર ીઝ ર્ાાંિીનર્ર 
35  શવક્રમ ઇંિથટર ીઝ િીસા 73  તોશિબા ટી. & િી. શસથટમ વિોદરા 
36  બનાસ ટર ાન્સફોમગર િીસા 74  રદિા ટર ાન્સફોમગસગ 
37  ટર ાન્સવલ્િગ  ઇંિથટર ીઝ મકતુપુર 75  કેઆરવાયએફએસપાવર કોમ્પોનાંટ 
38  મેકા ઇલેક્ટર ો એાંજીનીયરીંર્ મકતુપુર   

--------- 
 

સરકારી મધ્યથથ મુરણાલય, ર્ાાંિીનર્ર. 
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