
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

ત્રીજુું સત્ર, ૨૦૧૯ 

તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
બુધિાર, ૨૦મી ફેબુ્રઆરી, ૨૦૧૯ 

(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 

 (રાજ્યિક્ષા) (સ્િતુંત્ર હિાલો) 

: જળસાંપશિ 

૧ 
િેિકિયા િોલોની ખાતે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુવનકટની મુલાિાત 

* ૧૧૮૦૪ શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ (મશણનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નમગદા શજલ્લામાાં કેવરિયા કોલોની ખાતે સ્ટેચ્યુ ઓફ 
યુશનટીનો રાષ્ટ્ર ાપગણ કાયગક્રમની તારીખથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધીમાાં કુલ કેટલા પ્રવાસીઓએ મુલાકાત લીધી છે, અને 

  (૧) ૫,૦૨,૭૧૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા પ્રવાસીઓએ વ્યુઈંર્ રે્લેરીની 
મુલાકાત લીધી ? 

  (૨) ૨,૩૯,૯૬૮ 

--------- 
૨ 

જુનાગઢ શહેર પાસે નેશનલ હાઈિે પર ટર ાફીિ સમસ્યા 
* ૧૩૧૪૧ શ્રી જિાહરભાઈ ચાિિા (માણાવદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન)જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ જુનાર્ઢ િહેર 
પાસેથી પસાર થતા નેિનલ હાઈવેને કારણે ઘણા લાાંબા 
સમયથી ટર ાફીક સમસ્યા સર્જગય છે તે ફરરયાદની સરકાર વાકેફ 
છે કે કેમ, 

  (૧) (૨) અને (૩) રાજ્ય સરકારને મળેલ રજુઆતો ભારત 
સરકારને મોકલવામાાં આવેલ છે તથા ભારત સરકાર ધ્વારા 
ચારમાર્ીયકરણનુાં કામ માંજુર કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) જો હા, તો આ સમસ્યાના શનવારણ માટે બાય-
પાસ બનાવવાની કામર્ીરી પુણગ કરવા માટે ભારત સરકારમાાં 
ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં ક્યારે રજુઆત કરવામાાં આવી, 
અને  

    

 (૩) ભારત સરકારે તેનો િો પ્રશતભાવ આપેલ છે ?     
--------- 

૩ 
અમદાિાદ મહાનગરપાવલિામાું મુંજુર સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રો 

* ૧૧૮૪૫ શ્રી જગકદશ પુંચાલ (શનકોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમદાવાદ મહાનર્રપાશલકામાાં કેટલા િહેરી સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર માંજુર કરવામાાં આવ્યાાં, અને 

  (૧) ૧૨ સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્ર 

એચબી-૭૯૭-૧ (સીસ-૧૦) 



2 

C:\Users\PRATIK ACHARYA\Desktop\Star Question on Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019.doc 

 (૨) અમદાવાદ મહાનર્રપાશલકામાાં કઈ કઈ જગ્યાએ 
િહેરી સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્ર માંજુર કરવામાાં આવ્યા ? 

  (૨) અમદાવાદ મહાનર્રપાશલકામાાં (૧) સરખેજ,  
(૨) ચાાંદખેિા, (૩) સાબરમતી, (૪) રખીયાલ-સરસપરુ, 
(૫) ર્ોમતીપુર, (૬) દાણીલીમિા, (ઉિમનર્ર ચાંિોળા 
ઢાલની બાજુમાાં ઝહોરોની બાજુમાાં), (૭) વટવા, (૮) નરોિા 
મુઠીયા, (૯) ઓઢવ-વસ્ત્રાલ, (૧૦) નારણપુરા,  
(૧૧) બહેરામપુરા અને (૧૨) દાણીલીમિા (ફૈઝલનર્ર 
પાણીની ટાાંકી પાસે) સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્ર માંજુર કરવામાાં 
આવેલ છે. 

--------- 

૪ 
ખેિા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલ, સામુકહિ અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૪૮૩ શ્રી િાળાભાઈ િાભી (કપિવાંજ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ખેિા અને 
છોટાઉદેપુર શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક 
આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કૂલ 
માંજુર થયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ખેિા અને 
છોટાઉદેપુર શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક 
આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કૂલ 
માંજુર થયેલ મહેકમ આ સાથે સામેલ અનુક્રમે પત્રક-૧,  
પત્રક-૨ અને પત્રક-૩ મુજબ છે. 

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

  (૨) ઉપર દિાગવેલ પત્રક-૧, પત્રક-૨ અને પત્રક-૩ 
મુજબ 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) પ્રવતગમાન નીશત, કાયગભારણ અને જૂરરરયાતોને 
ધ્યાનમાાં લઈને યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી જગ્યાઓ 
ભરવામાાં આવિે. 

પત્રિ-૧ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ ખેિા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલના મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ ખેિા વજલ્લો છોટાઉદેપુર વજલ્લો 

મુંજુર ભરેલી  ખાલી મુંજુર ભરેલી  ખાલી 

 િગા-૧       
૧ મુખ્ય જીલ્લા તબીબી અશધકારી સહ સીવીલ સજગન ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨ અશધક્ષક ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ 
૩ શનવાસી તબીબી અશધકારી ૨ ૦ ૨ ૧ ૦ ૧ 
૪ ફુલ ટાઈમ સજગન ૪ ૨ ૨ ૧ ૦ ૧ 
૫ ઓથોપેિીક સજગન ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ ફીઝીિીયન ૩ ૦ ૩ ૧ ૦ ૧ 
૭ ઓપ્થલ્મીક સજગન ૨ ૨ ૦ ૧ ૧ ૦ 
૮ રેિીયોલોજીસ્ટ ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 
૯ પેથોલોજીસ્ટ ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ બાળરોર્ શનષ્ણાત ૩ ૩ ૦ ૧ ૦ ૧ 
૧૧ ર્ાયનેકોલોજીસ્ટ ૫ ૧ ૪ ૧ ૦ ૧ 
૧૨ એનેસ્થેટીસ્ટ ૫ ૨ ૩ ૧ ૦ ૧ 
૧૩ િરમેટોલોજસ્ટ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૪ મનોરોર્ શચશકત્સક ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૫ ઇ.અન.ટી. સજગન ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૬ માઈક્રોબાયોલોજીસ્ટ ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૭ એમ.િી.એસ.િેન્દ્ટલ સજગન ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 િુલ ૪૦ ૨૪ ૧૬ ૮ ૧ ૭ 
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તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ ખેિા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલના મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ ખેિા વજલ્લો છોટાઉદેપુર વજલ્લો 

મુંજુર ભરેલી  ખાલી મુંજુર ભરેલી  ખાલી 

 િગા-૨       

૧૮ િેન્દ્ટલ સજગન ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ મેિીકલ ઓફીસર ૨૦ ૨૦ ૦ ૮ ૬ ૨ 

૨૦ બાયોકેમીસ્ટ, વર્ગ-૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ કલીનીકલ સાયકોલોજીસ્ટ, વર્ગ-૨ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ વહીવટી અશધકારી, વર્ગ-૨ ૨ ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ 

 િુલ િગા-૨ ૨૫ ૨૪ ૧ ૯ ૭ ૨ 

 િગા-૩       

૨૩ સ્ટાફનસગ ૯૭ ૯૬ ૧ ૨૯ ૨૭ ૨ 

૨૪ હેિનસગ ૧૦ ૧૦ ૦ ૪ ૪ ૦ 

૨૫ આસી.નસીંર્ સુશપ્રન્દ્ટેન્દ્િેન્દ્ટ ૩ ૨ ૧ ૧ ૧ ૦ 

૨૬ કચેરી અશધક્ષક ૨ ૨ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૨૭ હેિ કલાકગ  ૪ ૦ ૪ ૨ ૦ ૨ 

૨૮ સીનીયર કલાકગ  ૭ ૧ ૬ ૨ ૦ ૨ 

૨૯ જુનીયર કલાકગ  ૫ ૩ ૨ ૨ ૦ ૨ 

૩૦ ચીફ ફામાગસીસ્ટ ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૩૧ સીનીયર ફામાગસીસ્ટ ૨ ૨ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૩૨ જુનીયર ફામાગસીસ્ટ ૭ ૭ ૦ ૩ ૧ ૨ 

૩૩ લેબ. ટેકનીિીયન ૫ ૪ ૧ ૩ ૧ ૨ 

૩૪ લેબ. આસીસ્ટન્દ્ટ ૩ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૩૫ એક્સ-રે ટેકનીિીયન ૨ ૨ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૩૬ એક્સ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ ૨ ૦ ૨ ૧ ૧ ૦ 

૩૭ ઇ.સી.જી.ટેકનીિીયન ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૮ ફીજીયોથેરાપીસ્ટ ૪ ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૩૯ િર ાયવર ૬ ૧ ૫ ૨ ૨ ૦ 

૪૦ કેસરાઈટર ૩ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૪૧ િેન્દ્ટલ ટેકનીિીયન ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪૨ આઈ.આસીસ્ટન્દ્ટ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૪૩ પ્લમ્બર ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 

૪૪ ઇલેક્ટર ીિીયન ૨ ૦ ૨ ૧ ૦ ૧ 

 િુલ િગા-૩ ૧૬૮ ૧૩૬ ૩૨ ૫૫ ૩૯ ૧૬ 

 િગા-૪ ૮૯ ૮૯ ૦ ૩૬ ૩૬ ૦ 

પત્રિ-૨ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ ખેિા અને છોટાઉદેપુર જીલ્લામાું આિેલ સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોની મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ ખેિા વજલ્લો છોટાઉદેપુર વજલ્લો 

સા.આ.િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૫ સા.આ.િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૨ 

મુંજુર ભરેલી  ખાલી મુંજુર ભરેલી  ખાલી 

૧ અશધક્ષક વર્ગ-૧ ૧૫ ૨ ૧૩ ૧૨ ૦ ૧૨ 

૨ તજજ્ઞ વર્ગ-૧ ૦ ૦ ૦ ૨૪ ૦ ૨૪ 

૩ તબીબી અશધકારી વર્ગ-૧ ૪૫ ૩૮ ૭ ૪૧ ૨૦ ૨૧ 

૪ િેન્દ્ટલ સજગન વર્ગ-૨ ૧૫ ૧૫ ૦ ૯ ૫ ૪ 

૫ ફીજીયો થેરાપીસ્ટ વર્ગ-૩ ૧૪ ૧૦ ૪ ૯ ૪ ૫ 

૬ એક્સ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩  ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૩ 
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તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ ખેિા અને છોટાઉદેપુર જીલ્લામાું આિેલ સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોની મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ ખેિા વજલ્લો છોટાઉદેપુર વજલ્લો 

સા.આ.િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૫ સા.આ.િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૨ 

મુંજુર ભરેલી  ખાલી મુંજુર ભરેલી  ખાલી 
૭ એક્સ-રે ટેકનીશ્યન વર્ગ-૩ ૧૫ ૧૦ ૫ ૧૨ ૨ ૧૦ 
૮ લેબોરેટરી ટેકનીશ્યન વર્ગ-૩ ૧૫ ૧૫ ૦ ૧૨ ૯ ૩ 
૯ જુનીયર ફામાગશસસ્ટ વર્ગ-૩ ૧૬ ૧૫ ૧ ૧૨ ૭ ૫ 

૧૦ હેિ નસગ વર્ગ-૩ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 
૧૧ સ્ટાફનસગ વર્ગ-૩ ૧૦૮ ૧૦૦ ૮ ૮૪ ૬૭ ૧૭ 
૧૨ સીનીયર આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૧૧ ૩ ૮ ૧૨ ૨ ૧૦ 
૧૩ સીનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૧૬ ૧૦ ૬ ૧૦ ૭ ૩ 
૧૪ જુનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૩ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૫ િર ાયવર વર્ગ-૩ ૧૩ ૯ ૪ ૧૨ ૮ ૪ 
૧૬ પટાવાળા વર્ગ-૪ ૧૫ ૧૪ ૧ ૧૨ ૯ ૩ 
૧૭ વોિગબોય વર્ગ-૪ ૩૩ ૩૦ ૩ ૨૪ ૧૯ ૫ 
૧૮ આયા વર્ગ-૪ ૧૯ ૧૯ ૦ ૧૨ ૧૦ ૨ 
૧૯ િરેસર વર્ગ-૪ ૧૫ ૧૪ ૧ ૧૨ ૧૦ ૨ 
૨૦ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૨૨ ૧૬ ૬ ૧૨ ૮ ૪ 
૨૧ વોચમેન વર્ગ-૪ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 
૨૨ રસોયા વર્ગ-૪ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૩ પાટગ  ટાઈમ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૨૮ ૨૫ ૩ ૨૪ ૧૭ ૭ 
૨૪ પાટગ  ટાઈમ વોચમેન વર્ગ-૪ ૨૮ ૨૬ ૨ ૨૪ ૧૬ ૮ 

િુલ   ૪૪૯ ૩૭૫ ૭૪ ૩૭૨ ૨૨૦ ૧૫૨ 

પત્રિ-૩ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ ખેિા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું આિેલ પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાું સુંિગાિાર મહેિમની વિગત 
દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ ખેિા વજલ્લો છોટાઉદેપુર વજલ્લો 
પ્રા.આ.િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૫૪ પ્રા.આ.િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૫૦ 
મુંજુર ભરેલી  ખાલી મુંજુર ભરેલી  ખાલી 

૧ તબીબી અશધકારી, વર્ગ-૨ ૫૪ ૩૫ ૧૯ ૮૫ ૩૨ ૫૩ 
૨ આયુવૈરદક િૉક્ટર, વર્ગ-૨ ૦ ૦ ૦ ૧૭ ૦ ૧૭ 
૩ જુનીયર ફામાગસીસ્ટ, વર્ગ-૩ ૫૪ ૪૮ ૬ ૫૦ ૪૫ ૫ 
૪ લેબોરેટરી ટેકનીિીયન, વર્ગ-૩ ૫૪ ૫૧ ૩ ૫૦ ૪૬ ૪ 
૫ સ્ટાફ નસગ, વર્ગ-૩ ૨૯ ૦ ૨૯ ૮૯ ૩૮ ૫૧ 
૬ િર ાઈવર, વર્ગ-૩ ૫૪ ૫૪ ૦ ૫૦ ૫૦ ૦ 
૭ વોિગ  આયા, વર્ગ-૪ ૫૪ ૫૪ ૦ ૫૦ ૫૦ ૦ 
૮ વોિગ  બોય, વર્ગ-૪ ૫૪ ૫૪ ૦ ૫૦ ૫૦ ૦ 
૯ પાટગટાઈમ સ્વીપર, વર્ગ-૪ ૧૦૮ ૧૦૮ ૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૦ 
 િુલ ૪૬૧ ૪૦૪ ૫૭ ૫૪૧ ૪૧૧ ૧૩૦ 

--------- 

૫ 
અમરેલી તાલુિાની સાુંથલી વસુંચાઈ યોજનાની િામગીરી 

* ૧૨૫૫૨ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ અમરેલી 
તાલુકાની સાાંથલી શસાંચાઈ યોજનાને સૈધ્ધાાંશતક અને વહીવટી 
માંજુરીઓ ક્યારે આપવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) સૈધ્ધાાંશતક માંજુરી તા.૦૪-૧૦-૨૦૧૭. 
  વહીવટી માંજુરી તા.૨૬-૧૨-૨૦૧૭. 
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 (૨) ઉક્ત યોજના અન્દ્વયે કેટલી રકમની માંજુરી 

આપવામાાં આવેલ છે, 

  (૨) ૂર. ૭૧૩.૦૮ કરોિ (સૈધ્ધાાંશતક માંજુરી) 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ કામ કયા તબકે્ક છે, અને   (૩) જમીનસાંપાદન અને આલેખન તબકે્ક. 
 (૪) ઉક્ત બાકી કામ કયાાં સુધીમાાં પુણગ કરવામાાં 
આવેિે? 

  (૪) જમીનસાંપાદનની કામર્ીરી પુણગ થયે જૂરરી માંજુરીઓ 
મેળવી નાણાકીય ઉપલબ્ધી અનુસાર કામર્ીરી પુણગ કરવાનુાં 
આયોજન છે. 

--------- 

૬ 
અદાણી પાિર ગુજરાત સાથે થયેલ પાિર પરચેઝ એગ્રીમેન્દ્ટ 

* ૧૨૪૬૮ શ્રી શૈલેષ પરમાર (દાણી લીમિા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ રાજ્ય સરકારના 
અદાણી પાવર રુ્જરાત પાસેથી  પાવર ખરીદવાના પાવર 
પરચેઝ એગ્રીમેન્દ્ટ થયેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત એગ્રીમેન્દ્ટ ક્યારે, કેટલા વર્ગ માટે, 
ક્યા ભાવે કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨) રુ્જરાત ઉર્જગ શવકાસ શનર્મ શલ. દ્વારા ભારત 
સરકારની સ્પધાગત્મક શબરિાંર્ માર્ગદશિગકા અાંતર્ગત સ્પધાગત્મક 
બીિ માંર્ાવવામાાં આવેલ જમેાાં મે. અદાણી પાવર શલ. ની 

પસાંદર્ી થયેલ અને તેની સાથે તા.૦૬-૦૨-૨૦૦૭ તથા 
તા.૦૨-૦૨-૨૦૦૭ના રોજ બીિ-૧ અને બીિ-૨ અાંતર્ગત 
અનુક્રમે ૂર. ૨.૮૯/યુશનટ અને ૂર.૨.૩૫/યુશનટના 

લેવાલાઈઝિ દરે પ્રોજકે્ટ કાયાગશન્દ્વત થયેથી ૨૫ વર્ગ માટે લાાંબા 
ર્ાળાના વીજ ખરીદ એગ્રીમેન્દ્ટ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત એગ્રીમેન્દ્ટ કયાગ બાદ ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા 
એક વર્ગમાાં ભાવવધારો આપવામાાં આવેલ હોય તો કયા 
કારણોસર, કેટલો ભાવવધારો, કેટલા  સમય માટે આપવામાાં 
આવ્યો, અને 

  (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ અદાણી પાવર શલને વીજ ઉત્પાદન 
દરમાાં વીજ કરારની િરતો શસવાય કોઈ ભાવ વધારો અથવા 
વધારાની ચુકવણી કરવામાાં આવેલ નથી. વીજ ખરીદ કરારમાાં 
વીજ ઉત્પાદક દ્વારા દરેક વર્ગનો વીજ દર દિાગવેલ હોય છે અને 
આ વીજ દર ‘‘ચેન્દ્જ ઇન લો’’ મુજબ શવશવધ પરરબળો જવેા કે 

ટેક્સ, ક્લીન એનજી સેસ, કસ્ટમ ડ્યુટી, GST શવરે્રેના 
ફેરફારના કારણે થતા વધારા/ઘટાિાને આધીન હોય છે જ ે
માનનીય વીજ શનયમન આયોર્ની માંજૂરી બાદ ર્ણતરીમાાં  
લેવામાાં આવે છે. અને તે મુજબ વીજ દરની ચૂકવણી કરવામાાં 

આવે છે. આમ, વીજ ખરીદ કરારની િરતો મુજબ વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮ 
દરમ્યાન કરાર હેઠળ અદાણી પાવર બીિ-૧ અને અદાણી 
પાવર બીિ-૨ અન્દ્વયે અનુક્રમે સરેરાિ ૂર.૩.૩૦/યુશનટ અને 
ૂર.૨.૬૦/યુશનટના દરે ચૂકવણી કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૪) તેના કારણે ઉક્ત શસ્થશતએ સરકારને વાશર્ગક કેટલો 
આશથગક બોજ પિિે ? 

  (૪) ઉક્ત શસ્થશતએ કરારની િરતો અનુસાર ચૂકવણી 
કરવામાાં આવતી હોઈ આશથગક બોજનો પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો 
નથી. 

--------- 

૭ 
ખેિા વજલ્લામાું મહી વસુંચાઈ નેટિિા  અુંતગાત નહેરોની લુંબાઈ 

* ૧૧૭૮૭ શ્રી અજુાનવસુંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ મહી શસાંચાઈ 
નેટવકગ  અાંતર્ગત ખેિા શજલ્લામાાં કેટલી લાંબાઈની નહેરો છે, 

  (૧) ૧૫૦૦ શક.મી. 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી નહેરો પાકી અને કેટલી કાચી છે, 
અને 

  (૨) પાકી નહેરોોઃ ૧૨૭૫ શક.મી. 
  કાચી નહેરોોઃ ૨૨૫ શક.મી. 

 (૩) સન ૨૦૧૮ના વર્ગમાાં કેટલી કેનાલો પાકી 
બનાવવામાાં આવી અને તેની પાછળ કેટલો ખચગ કરવામાાં 
આવ્યો ? 

  (૩) ૧૨.૬૦ શક.મી. કાચી નહેરોને ૂર. ૨૫૫.૬૦ લાખના 
ખચે પાકી કરવામાાં આવી તથા ૬૬.૭૯૦ શક.મી. લાંબાઈની 
િેઢી િાખા નહેરની ૂર.૧૦૭૦૦ લાખના ખચે આધુશનકીકરણની 
કામર્ીરી કરવામાાં આવી. 

--------- 

૮ 
સરદાર સરોિર યોજના માટે ગ્રાન્દ્ટ ફાળિણી 

* ૧૨૪૭૭ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ સરદાર સરોવર યોજના 
માટે વર્ગવાર કેટલી ગ્રાન્દ્ટની દરખાસ્ત કે માાંર્ણી કરવામાાં 
આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ સરદાર સરોવર 
યોજના માટે વર્ગ ૨૦૧૬-૧૭, ૨૦૧૭-૧૮ અને  
વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯ (રિસેમ્બર-૨૦૧૮ સુધી) દરશમયાન 
અનુક્રમે ૂર.૨૩૬૮.૧૪૬ કરોિ, ૂર.૨૩૨૨.૩૯ કરોિ અને 
ૂર.૨૦૦૦.૪૧ કરોિ ગ્રાન્દ્ટની દરખાસ્ત કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ 
કરવામાાં આવી. 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ તે અન્દ્વયે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 
વર્ગવાર કેટલી ગ્રાન્દ્ટની ફાળવણી કરી, અને 

  (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ કેન્દ્ર સરકાર રારા વર્ગ ૨૦૧૬-૧૭, 
૨૦૧૭-૧૮ અને વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯ (રિસેમ્બર-૨૦૧૮ સુધી) 
દરશમયાન અનુક્રમે ૂર.૧૬૪૩.૫૨૧ કરોિ, ૂર.૨૧૦૦.૯૬૬ 
કરોિ અને ૂર.૯૫૫.૦૯ કરોિની ગ્નાન્દ્ટ ફાળવવામાાં આવી. 

 (૩) તે પૈકી વર્ગવાર કેટલી ગ્રાન્દ્ટનો ખચગ થયો અને 
કેટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી ? 

  (૩) ઉક્ત રકમ પૈકી રાજ્ય સરકારના ફાળા સહીત વર્ગ 
૨૦૧૬-૧૭, ૨૦૧૭-૧૮ અને વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯ 
(રિસેમ્બર-૨૦૧૮ સુધી) દરશમયાન અનુક્રમે ૂર.૩૪૨૩.૦૧ 
કરોિ, ૂર.૩૭૯૪.૪૮ કરોિ અને ૂર.૨૬૩૯.૪૩૧ કરોિનો ખચગ 
થયેલ છે. કેન્દ્ર સરકારની માર્ગદશિગકા અનુસાર વર્ગવાર ફાળવેલ 
ગ્રાન્દ્ટ વપરાયેલ હોઈ, વણવપરાયેલ રકમ િૂન્દ્ય છે. 

--------- 

૯ 
નમાદા યોજનાની િિોદરાશાખા નહેર પર સોલાર પાિર પ્લાન્દ્ટ 

* ૧૧૮૧૨ શ્રી જીતેન્દ્ર સુખિીયા (સયાજીર્ાંજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નમગદા 
યોજનાની વિોદરાિાખા નહેર ઉપર કુલ કેટલા અને કેટલી 
ક્ષમતાના સોલર પાવર પ્લાન્દ્ટ કાયાગશન્દ્વત છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નમગદા યોજનાની 
વિોદરા િાખા નહેર ઉપર કુલ ચાર(૦૪) સોલર પાવર પ્લાન્દ્ટ 
કાયાગશન્દ્વત છે અને તેમની કુલ ક્ષમતા ૩૫ મેર્ાવોટની છે. 

 (૨) ઉક્ત સોલર પાવર પ્લાન્દ્ટથી થયેલ વીજ 
ઉત્પાદનનો ઉપયોર્ કયાાં કરવામાાં આવે છે ? 

  (૨) ઉક્ત સોલર પાવર પ્લાન્દ્ટથી થયેલ વીજ ઉત્પાદનનો 
ઉપયોર્ સરદાર સરોવર નમગદા શનર્મ લી.ના પોતાના સૌરાષ્ટ્ર  
િાખા નહેર પરના પાંમ્પીર્ સ્ટેિનો માટે કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૧૦ 
િચ્છ વજલ્લામાું િૂિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૧૯ િો.નીમાબેન આચાયા (ભુજ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
કચ્છ શજલ્લામાાં સામાન્દ્ય યોજના હેઠળ કેટલા કૂવાઓનુાં 
વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) ૩૫૬૯ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો? 

  (૨) ૂર.૯૩૯૪.૩૬ લાખ 

--------- 
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૧૧ 
રાજુલા તાલુિામાું હીંિોરણાથી-બાઢિા સુધીનો નેશનલ હાઈિે બનાિિા બાબત 

* ૧૨૪૫૩ શ્રી અમરીષભાઈ િેર (રાજુલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમરેલી શજલ્લાના રાજુલા તાલુકામાાં હીંિોરણાથી-

બાઢિા સુધીનો નેિનલ હાઈવે ફોર લેન બનાવવાની કામર્ીરી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ક્યા તબકે્ક છે અને, 

  (૧) અને (૨) 

ઉક્ત શસ્થશતએ આ રાજ્ય રસ્તાને ફોરલેનની કામની માંજૂરી 

મળેલ ન હોય પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

    (૨) ઉક્ત કામર્ીરી કેટલા ખચે ક્યાાં સુધીમાાં પૂણગ 

કરવામાાં આવિે? 

 

--------- 
૧૨ 

પાટણ વજલ્લામાું ઝુુંપિપટ્ટી વિજળીિરણ યોજના 

* ૧૧૮૪૦ શ્રી રાિેશ શાહ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

ર્રીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોને ઘરવપરાિના વીજ જોિાણો 

આપવા માટે ઝુાંપિપટ્ટી શવજળીકરણ યોજના અાંતર્ગત પાટણ 

શજલ્લામાાં કુલ કેટલા લાભાથીઓને વીજ જોિાણ આપવામાાં 

આવ્યા, અને 

  (૧) ૩૩૯૬ 

 (૨) તે માટે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો 

ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૧૫૦.૧૭ લાખ 

--------- 

૧૩ 
ભુજ ખાતે જી.િે. જનરલ હોવસ્પટલમાું બાળિોના મૃત્યુ બાબત 

* ૧૨૪૦૫ શ્રીમતી સુંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કચ્છ શજલ્લામાાં ભુજ ખાતે આવેલ અદાણી સાંચાશલત 

જી.કે. જનરલ હોશસ્પટલમાાં બાળકોના મૃત્યુ અાંરે્  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કોઈ તપાસ સશમશત છેલ્લા બે 

વર્ગમાાં રચવામાાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં 

વર્ગવાર કેટલા બાળકોના મૃત્યુ વર્ગવાર થયાનુાં સામે આવેલ છે, 

અને 

  (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં મૃત્યુ થયેલ બાળકોની શવર્ત  

ક્રમ િષા બાળિોનો મૃત્યુઆુંિ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૧૮૮ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૧૮૭ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૮ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૭૬ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૫૯  
 (૩) તપાસ સશમશતએ કોઈ અહેવાલ આપેલ હોય તો 
ક્યારે આપેલ છે અને તેના મુખ્ય મુદ્દાઓ કયા છે ? 

  (૩) સશમશતએ તા.૨૬-૫-૨૦૧૮ ના રોજ તેમના 
રેફરન્દ્સ સમય ર્ાળાના મે-૨૦૧૮ ના મૃત્યુ બાબતે અહેવાલ 
આપેલ તેના મુખ્ય મુદ્દાઓ નીચે મુજબ છે. 
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૧) આ હોશસ્પટલ ટિીયરી હોશસ્પટલ હોવાથી અન્દ્ય 
હોશસ્પટલમાાંથી ૧૪ નવર્જતશિિુ રીફર થઈને આવેલ જમેાાંથી ૭ 
નવર્જતશિિુ પ્રી-ટમગ(શવકશસત થયા પહેલા જન્દ્મેલા) હતા. 
આ સાતમાાંથી ચાર નવર્જત શિિુને ચેપ લારે્લ હતો. ૧(એક) 
દદીને શ્ર્વાસોશ્ર્વાસની તકલીફ હતી અને ૨ (બે) દદીને બથગ 
એસ્ફીક્સીયાની તકલીફ હતી. આ બધી ર્ાંભીર કોમ્પલીકેિનના 
લીધેલ પ્રી – ટમગ નવર્જત શિિુનુાં મૃત્યુ થઈ િકે છે. 
૨) સાત દદી પુરા મરહને જન્દ્મેલ જમેાાંથી ૩ (ત્રણ) 
દદીઓને નીયોનેટલ સેપ્સીસ અને એક દદીને જન્દ્મર્જત 
શવકાસની ખામી જવેી કે જન્દ્મર્જત કરોિરજુ્જની ખામી હતી. 
જ્યારે આ દદીઓને દાખલ કરેલ ત્યારે અશત ર્ાંભીર હાલતમાાં 
હતા. આ દદીઓને આપવામાાં આવેલ સારવાર પ્રોટોકોલ અને 
ર્ાઈિ લાઈન પ્રમાણે હતી. પુરા સમયે જન્દ્મેલ બાળકોમાાં 
શ્ર્વાસોચ્છશ્ર્વાસની તકલીફ, ચેપ અને જન્દ્મર્જત ખોિખાાંપણ એ 
મૃત્યુનુ મુખ્ય કારણ હોય છે. 
૩) જી.કે જનરલ હોશસ્પટલ ભુજમાાં ૧૨(બાર) બાળક 
જન્દ્મેલ જમેાાંથી ૮(આઠ) બાળકો પ્રી-મેચ્યોર િીલીવરીના 
હતા કે જમેાાંથી ચારમાાં Respiratory Distress Syndrome અને 
ચાર બાળકોમાાં Birth asphyxia હતુાં. ૪ (ચાર) બાળકો પુરા 
સમયે જન્દ્મેલ જમેાાંથી ૨(બે) બાળકો Birth asphyxia 

૧(એક) બાળકને Sepsis અને ૧(એક) બાળકને 

Respiratory Distress Syndrome હતુાં. ઉપરોક્ત કોમ્પ્લીકેિન 
નવર્જત શિિુના મૃત્યુ માટે એક ર્ાંભીર બાબત ર્ણાય. 
૪) આ બાળકોની સારવાર પ્રોટોકોલ અને સ્ટાન્દ્િિગ  
ર્ાઈિ લાઈન્દ્સ પ્રમાણેની હતી.   

--------- 

૧૪ 
રાજ્યમાું િાયારત ફીઝીયોથેરાપી િોલેજો 

* ૧૨૪૧૧ શ્રી િાન્દ્તીભાઈ ખરાિી (દાાંતા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં પાાંચ જ 
સરકારી ફીઝીયોથેરાપી કોલેજો કાયગરત છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો કયા વર્ગથી કાયગરત છે,   (૨) સરકારી ફીઝીયોથેરાપી કોલેજ, અમદાવાદ  
સને-૧૯૯૩, (૨) સરકારી ફીઝીયોથેરાપી કોલેજ, વિોદરા 
સને-૧૯૮૭ (૩) સરકારી ફીઝીયોથેરાપી કોલેજ, સુરત  
સને-૨૦૦૯ (૪) સરકારી ફીઝીયોથેરાપી કોલેજ, દાહોદ 
સને-૨૦૧૦ અને (૫) સરકારી ફીઝીયોથેરાપી કોલેજ, 
ર્જમનર્ર સને-૨૦૧૦ થી કાયગરત છે. 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ નવી સરકારી ફીઝીયોથેરાપી કોલેજો 
બનાવવા માટે રાજ્ય સરકારે છેલ્લા બે વર્ગમાાં િા પ્રયાસો કયાગ ? 

  (૩) હાલમાાં કોઈ આયોજન ન હોઈ કોઈ કાયગવાહી કરેલ 
નથી.  

--------- 

૧૫ 
રોગોના અુંિુશ માટે રાજ્ય સરિારને મળેલ રિમ 

* ૧૨૫૮૮ શ્રી ધિલવસુંહ ઝાલા (બાયિ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
કેન્દ્સર, િાયાશબટીસ, કારિગયોવાસ્ક્યુલર રોર્ો અને મર્જના 
રોર્ોના અાંકુિ માટેના રાષ્ટ્ર ીય કાયગક્રમ અાંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર 
તરફથી રાજ્ય સરકારને કોઈ રકમ મળેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર કેટલી રકમ રાજ્ય સરકારને મળેલ છે ? 

  (૨)  

િષા 
િેંર સરિાર દ્વારા ફાળિેલ રિમ  

(રૂ. લાખમાું) 
૨૦૧૭-૧૮ ૯૮૮.૮૨ 
૨૦૧૮-૧૯ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
શસ્થશતએ) 

૩૬૬.૦૦ 

 
--------- 

૧૬ 
િલસાિ વજલ્લામાું આકદર્જવત વિસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ િુિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૨૭ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાિ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વલસાિ શજલ્લામાાં આરદર્જશત શવસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ કેટલા 
કુવાઓનુાં વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) ૨૫૫૮ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૪૨૧૪.૮૫ લાખ 

--------- 

૧૭ 
અમરેલી વજલ્લામાું આિેલ ધાતરિિી-૧ જળાશય યોજનામાું નહેર સુધારણાના િામો 

* ૧૧૭૯૯ શ્રી વિનોદભાઈ મોરિીયા (કતારર્ામ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ અમરેલી 
શજલ્લામાાં આવેલ ધાતરવિી-૧ જળાિય યોજનામાાં નહેર 
સુધારણાના કેટલા કામોને માંજુરી આપેલ છે, 

  (૧) ૧ (એક) કામ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલી રકમની માંજુરી આપેલ છે, અને   (૨) ૂર. ૩૧૩.૭૬ લાખ 
 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામો ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) આ કામ હાલ પ્રર્શત હેઠળ છે. 

--------- 

૧૮ 
પુંચમહાલ વજલ્લામાું ઝુુંપિપટ્ટી વિજળીિરણ યોજના 

* ૧૧૮૩૭ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ર્રીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોને ઘર વપરાિ વીજ જોિાણો 
આપવા માટે ઝુાંપિપટ્ટી શવજળીકરણ યોજના અાંતર્ગત 
પાંચમહાલ શજલ્લામાાં કુલ કેટલા લાભાથીઓને વીજ જોિાણ 
આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૨૬૬૪ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૧૨૯.૧૩ લાખ 

--------- 

૧૯ 
જી.એમ.ઈ.આર.એસ સુંચાવલત હોવસ્પટલોના િમાચારીઓને સાતમા પગાર પુંચનો લાભ 

* ૧૨૪૩૮ શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં 
જી.એમ.ઈ.આર.એસ સાંચાશલત હોશસ્પટલોના નશસિંર્ 
કમગચારીઓને સાતમા પર્ાર પાંચનો લાભ મળેલ નથી તે 
હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત કમગચારીઓને સાતમા પર્ાર 

પાંચનો લાભ ન આપવાના કારણો િા છે, અને 

  (૨) ઉક્ત કમગચારીઓને સાતમા પર્ાર પાંચનો લાભ 

આપવાની સોસાયટીની દરખાસ્ત નાણા શવભાર્ના પરામિગમાાં 

શવચારણા હેઠળ છે. 

 (૩) આવા કમગચારીઓને સાતમા પર્ાર પાંચનો લાભ 

ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં આવિે? 

  (૩) નાણા શવભાર્ની/સરકારશ્રીની માંજૂરી મળેથી 

સત્વરે. 

--------- 

૨૦ 
સુરત અને રીલાયન્દ્સ ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ લી. પાસેથી બાિી પાણી િેરો િસુલિા બાબત 

* ૧૨૬૬૭ શ્રી આનુંદભાઈ ચૌધરી (માાંિવી) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ એસ્સાર સ્ટીલ 

લી., હજીરા કોમ્પ્લેક્ષ, સુરત અને રીલાયન્દ્સ ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ લી., 

હજીરા, સરુત પાસેથી પાણી વેરા પેટે સ્થાયી દર, વપરાિી દર, 

પેનલ્ટી અને વ્યાજની રકમ સરહત કુલ કેટલી રકમ વસુલવાની 

બાકી છે,  

  (૧) એસ્સાર સ્ટીલ લી, હજીરા કોમ્પ્લેક્ષ, સુરત અને 

રીલાયન્દ્સ ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ લી., હજીરા, સુરત પાસેથી પાણી વેરા 

પેટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વસુલવાની બાકી 

રકમની શવર્તો નીચે મુજબ છે.    (રિમ રૂ. લાખમાું) 

વિગત એસ્સાર સ્ટીલ લી. 

હજીરા િોમ્પ્લેક્ષ, 

સુરત 

રીલાયન્દ્સ 

ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ લી., 

હજીરા, સરુત 

સ્થાયી દર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

વપરાિી દર ૨૪૫૮.૩૧ ૨૨૧૨.૬૪ 

પેનલ્ટી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

વ્યાજ ૫૨૯.૫૩ ૧૨૯.૬૧ 

કુલ રકમ ૨૯૮૭.૮૪ ૨૩૪૨.૨૫ 

ગ્રેસ પીરીયિ રકમ ૨૦૨૯.૦૬ ૧૯૯૬.૨૫ 

નટે બાકી રકમ ૯૫૮.૭૮ ૩૪૬.૦૦ 
 

 (૨) ઉક્ત એકમને ક્યા સ્ત્રોતમાાંથી પાણી પુૂર પાિવામાાં 

આવે છે, 

  (૨) એસ્સાર સ્ટીલ લી. હજીરા કોમ્પ્લેક્ષ, સુરત તેમજ 

રીલાયન્દ્સ ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ લી., હજીરા, સરુતને તાપી નદી પર 

આવેલ સીંર્ણપોર શવયરમાાંથી પાણી પુૂર પાિવામાાં આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ છેલ્લા બે વર્ગથી 

વસુલવાની બાકી છે, અને 

  (૩) એસ્સાર સ્ટીલ લી. હજીરા કોમ્પ્લેક્ષ, સુરતના 

ૂર.૧૪૯૨.૧૭ લાખ છેલ્લા બે વર્ગથી વસુલવાની બાકી છે. જ્યારે 

રીલાયન્દ્સ ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ લી., હજીરા, સુરતના ૂર.૨૧૭.૬૩ લાખ 

છેલ્લા બે વર્ગથી વસુલવાની બાકી છે. 

 (૪) ઉક્ત રકમ વસૂલવા સરકારે છેલ્લા બે વર્ગમાાં િાાં 

પર્લા લીધા ? 

  (૪) એસ્સાર સ્ટીલ લી. હજીરા કોમ્પ્લેક્ષ, સુરત માટે બાકી 

રકમ પૈકી ૂર.૫૯૫.૩૬ લાખની પીવાના પાણીની આકારણી 

સામે વાાંધો હોઈ નામ.હાઈકોટગમાાં પીટીિન દાખલ કરેલ છે. જ ે

હાલમાાં આખરી સુનાવણી હેઠળ છે. અને તે શસવાયની બાકી 

રકમ માટે સાંસ્થાને નોટીસો આપેલ છે અને કાંપનીની શમલ્કતમાાં 

બોજો દાખલ કરવાની કાયગવાહી હાથ ધરેલ છે. જ્યારે રીલાયન્દ્સ 

ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ લી., હજીરા, સુરત દ્વારા બાકી રહેલ પીવાના 

પાણીની આકારણી સામે તફાવતની રકમ (વર્ગ ૧૯૯૭-૯૮ 

થી ૨૦૦૫-૦૬) બાબતે વાાંધો લઈ નામ.હાઈકોટગમાાં પીટીિન 

દાખલ કરેલ છે. જ ેહાલમાાં આખરી સુનાવણી હેઠળ છે.  

--------- 
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૨૧ 
રાષ્ટ્ર ીય એઇડ્સ અને એસ.ટી.િી. વનયુંત્રણ િાયાક્રમ અુંતગાત મળેલ રિમ 

* ૧૨૫૬૮ શ્રી રાજને્દ્રવસુંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાષ્ટ્ર ીય એઇડ્સ અને એસ.ટી.િી. શનયાંત્રણ કાયગક્રમ 
અાંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર તરફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં વર્ગવાર કેટલી રકમ રાજ્ય સરકારને મળેલ છે,  

  (૧)  
િષા મળેલ રિમ (રૂ. લાખમાું) 

તા.૧/૧/૧૭ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૭ 

૫૦૨૭.૬૭ 

તા.૧/૧/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

૫૧૩૨.૫૮ 
 

 (૨) મળેલ રકમ પૈકી વર્ગવાર કેટલી રકમનો ખચગ 
કરવામાાં આવ્યો અને કેટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી, અને 

  (૨)  

િષા 
થયેલ ખચા 
(લાખમાું) 

િણિપરાયેલ 
રિમ (લાખમાું) 

તા.૧/૧/૧૭ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૭ 

૫૧૮૯.૭૨ ૦ 

તા.૧/૧/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

૪૫૮૦.૮૨ ૫૫૧.૭૬ 
 

 (૩) રકમ વણવપરાયેલ રહી હોય તો તેના કારણો િુાં 
છે? 

  (૩) રકમ વણવપરાયેલ રહી તેના કારણો નીચે મુજબ છેોઃ 

   ૨૦૧૭-૧૮ નેિનલ એઇડ્સ કાં ટર ોલ 
ઓર્ેનાઇઝેિન, નવી રદલ્હીની ર્ાઇિલાઇન 
મુજબ પ્રથમ ક્વાટગ રનુાં ફાંિ મોિુાં  રીલીઝ થતુાં હોવાથી 
વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮ ની બચત રકમ વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯ 
માાં આર્ળ લઇ ર્યેલ છે. 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ 
રુ્જરાત સ્ટેટ એઇડ્સ કાં ટર ોલ સોસાયટીની કચેરી 
મારફત શવશવધ સરકારી/શબનસરકારી હોશસ્પટલ 
અને સરકારી/શબનસરકારી સાંસ્થાઓને શવશવધ 
પ્રોગ્રામ હેિ હેઠળ નેિનલ એઇડ્સ કાં ટર ોલ 
ઓર્ેનાઇઝેિન, નવી રદલ્હીની ર્ાઇિલાઇન 
મુજબ એિવાન્દ્સ ફાંિ ફાળવવામાાં આવેલ છે, જ ે
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સુધી વાપરવાનુાં હોય છે. 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ જ ે ખચગના 
રહસાબો ઉક્ત સરકારી/શબનસરકારી હોશસ્પટલો 
અને સાંસ્થાઓ તરફથી મોકલવામાાં આવેલ છે 
તેટલો જ ખચગ બુક કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
૨૨ 

નમાદાના ફ્લિ િોટર માુંથી સૌરાષ્ટ્ર  િચ્છમાું પાણી આપિા બાબત 
* ૧૨૫૪૩ શ્રી ભગાભાઇ બારિ (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં 
નમગદાના ફ્લિ વોટર (પુરના પાણી) ને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાાં 
આપવા અન્દ્વયે માસવાર કેટલુાં પાણી સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છને 
આપવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) અને (૨) 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છલ્લાાં બે વર્ગમાાં નમગદાના 
ફ્લિ વોટર (પુરના પાણી) ઉપલબ્ધ થયેલ ન હોઇ આપવાનો 
પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 
   (૨)  જો નમગદાનુાં ફ્લિ વોટર સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છને 

આપવામાાં ન આવ્યુાં હોય તો તેના કારણો િા છે?  
 

--------- 



12 

C:\Users\PRATIK ACHARYA\Desktop\Star Question on Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019.doc 

૨૩ 
િલ્પસર યોજના માટે િરેલ ખચા 

* ૧૨૫૫૮ શ્રી વનરું જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (કલ્પસર) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કલ્પસર યોજના માટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ને 
શસ્થશતએ કયા હેિે કેટલો ખચગ કરવામાાં આવ્યો,  

  (૧) કલ્પસર યોજના માટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
શસ્થશતએ અત્રેની કચેરી દ્વારા અત્યાર સુધીમાાં નીચે મુજબના 
હેિે ખચગ કરવામાાં આવેલ છે.     

અનુું. 
નું. 

માુંગણી 
ક્રમાુંિ 

વિગતિાર બજટે સદર 
કિસે.-૧૮ 
સુધી થયેલ 

ખચા રૂ. લાખમાું 
૧ ૬૬ ૨૭૦૦-૮૦-૦૦૫-૧૧ ૧૧૧૦૬.૯૫ 
૨ ૬૬ ૨૭૦૦-૮૦-૦૦૧-૦૧ ૧૫૮૧.૧૫ 
૩ ૬૬ ૪૭૦૨-૦૦-૧૦૧-૦૩ ૩૪૯૮.૯૭ 
૪ ૬૬ ૪૭૧૧-૦૩-૧૦૩-૦૧ ૦૦.૦૦ 

 

 (૨) આ યોજના ઉક્ત શસ્થશતએ કયા તબકે્ક છે, અને   (૨) કલ્પસર યોજનામાાં ખાંભાતના અખાતમાાં બાંધ 
બનાવવાનો હોવાથી સમુરિાસ્ત્ર અને પયાગવરણીય અભ્યાસો 
ઉપરાાંત બાંધના સાંલગ્ન પાસાઓ તથા અસરો સરહત શવશવધ 
અભ્યાસો હાથ ધરવામાાં આવ્યાાં છે. જ ેપૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
શસ્થશતએ કુલ ૨૪ અભ્યાસો પૂણગ થયેલ છે જ્યારે ૯ અભ્યાસો 
પ્રર્શતમાાં છે જનેે વહેલીતકે પૂણગ કરવાનુાં આયોજન છે. 

 (૩) કલ્પસર યોજના ક્યારે પુરી થવાનો અાંદાજ છે?    (૩) કલ્પસર યોજનાનો િક્યતાદિી અહેવાલ તૈયાર થયા 
પછી સદર અહેવાલને સક્ષમકક્ષાએથી તેમજ રાજ્ય/કેન્દ્ર 
સરકાર પાસેથી મેળવવાની થતી તમામ માંજુરીઓ મળે્યથી, આ 
યોજનાનુાં શનમાગણ કાયગ હાથ ધરી િક્ય બને તેટલુાં જલ્દી પૂણગ 
કરવાનુાં આયોજન છે.  

--------- 

૨૪ 
નિસારી વજલ્લામાું આકદર્જવત વિસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ િુિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૩૨ શ્રી નરેશભાઇ પટેલ (ર્ણદેવી) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
નવસારી શજલ્લામાાં આરદર્જશત શવસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ કેટલા 
કુવાઓનુાં વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) ૩૮૪૫  

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો?  

  (૨) ૂર. ૫૬૩૨.૩૯ લાખ  

--------- 

૨૫ 
િભોઇ-સેગિા રોિન ેમજબૂતીિરણની િામગીરી 

* ૧૧૮૭૨ શ્રી શૈલેષભાઇ મહેતા (િભોઇ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૧૯ ની શસ્થશતએ િભોઇ 
તાલુકાના િભોઇ-સેર્વા રોિને મજબૂતીકરણની કામર્ીરીને 
માંજૂરી મળેલ છે, તે હશકકત સાચી છે, અને  

  (૧) હા જી,  

 (૨) જો હા તો, ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામ માટે કુલ કેટલી 
રકમની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે?  

  (૨) ૂરા. ૧૫૦.૦૦ લાખ  

--------- 
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૨૬ 
સરિારી મેિીિલ િોલેજોમાુંથી એમબીબીએસ પાસ થયેલ ઉમેદિારોને આખરી િીગ્રી સટીફીિેટ આપિા બાબત 

* ૧૨૪૦૮ શ્રી નથાભાઇ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સરકારી મેિીકલ કોલેજોમાાંથી એમબીબીએસ પાસ 

થઇને ઇન્દ્ટનગિીપ પૂણગ કરેલ બોન્દ્િેિ ઉમેદવારો ગ્રામ્ય 

શવસ્તારમાાં સેવા બર્જવવા માટે આપવામાાં આવેલ શનમણાંક પૈકી 

મોટાભાર્ના ઉમેદવારો હાજર થતા નથી તે ફરીયાદથી સરકાર 

તા.૧૩-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ વાકેફ છે, અને 

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા, તો ગ્રામ્ય શવસ્તારમાાં િોક્ટરોની ઘટ શનવારી 

િકાય તે માટે એમબીબીએસ પાસ થઇને ઇન્દ્ટનગિીપ પૂણગ કરેલ 

િોક્ટરોને સરકાર પ્રોવીઝનલ સટીફીકેટ આપીને ત્રણ વર્ગ 

ફરજીયાત સરકારી હોશસ્પટલોમાાં સેવા બર્જવ્યા બાદ જ આખરી 

િીગ્રી સટીફીકેટ આપવાનુાં કોઇ આયોજન છે કે કેમ? 

  (૨) કાયદાકીય જોર્વાઇઓની ચકાસણી કરીને યોગ્ય તે 

શવચારણા કરવામાાં આવિે.   

--------- 

૨૭ 
ધરોઇ યોજનાની નહેરોમાું નહેર સુધારણા પાછળ ખચા 

* ૧૧૭૮૮ શ્રી રાજને્દ્રવસુંહ ચાિિા (રહાંમતનર્ર) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ધરોઇ યોજનાની 

નહેરોમાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં નહેર સુધારણા માટે કેટલો ખચગ 

કરવામાાં આવ્યો, અને   

  (૧) ૂરા.૧૧૮૩.૭૨ લાખ.  

 (૨) તેનાથી કેટલા હેક્ટર શવસ્તારને લાભ થયો?    (૨) ૬૨૨૫ હેક્ટર.  

--------- 

૨૮ 
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુવનકટ પાસે જમીન ફાળિિા બાબત 

* ૧૨૫૦૧ શ્રી પ્રેમવસુંહભાઇ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ સરદાર સાહેબની 

પ્રશતમાાં `સ્ટેચ્યુ ઓફ યુશનરટ` પાસે શવશવધ રાજ્યોના ભવનો 

બનાવવા માટે જમીન ફાળવવાની થાય છે તે હકીકત સાચી છે, 

અને  

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં કયા 

રાજ્યોના ભવન બનાવવા માટે કેટલી જમીન િા ભાવે 

ફાળવવામાાં આવી?  

  (૨) છેલ્લા એક વર્ગમાાં હરીયાણા રાજ્યને ભવન બનાવવા 

માટે ૧૫૦૦ ચોરસ મીટર જમીન ૂરા. ૫૧ લાખના ટોકન દરથી 

ફાળવવામાાં આવેલ છે.  

--------- 
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૨૯ 
સૌરાષ્ટ્રના િેમો નમાદાના પાણીથી ભરિા સૌની યોજનાનો ખચા 

* ૧૨૫૪૯ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંકારા) : તેરમી ગુજરાત વિધાનસભાના ત્રીર્જ સત્રમાું તા.૨૧-૦૨-૧૪ના િારામાું ગૃહમાું રજૂ 

થયેલ તારાુંિીત પ્રશ્ન ક્રમાુંિઃ૭૭૭૮ (અગ્રતા-૬૬) અન્દ્િયે માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નમગદામાાંથી સૌરાષ્ટ્રના િેમો ભરવાની સૌની યોજના 

વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮માાં પુણગ કરવાનુાં આયોજન હતુ તો  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ સૌની યોજના કયા તબકે્ક છે,  

  (૧) પ્રથમ તબક્કાના ૧૨ પેકેજ પુણગ થયેલ છે. 

બીર્જ તબક્કાના ૧૨ પેકેજ પ્રર્શત હેઠળ છે. 

ત્રીર્જ તબક્કો નકિા-અાંદાજ તબકે્ક છે.  

 (૨) ઉક્ત યોજના પાછળ ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલો ખચગ 

કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨) ૂર. ૧૧૨૧૪ કરોિ 

 (૩) ઉક્ત યોજના ક્યાાં સુધીમાાં પૂણગ કરવામાાં આવિે?

  

  (૩) નાણાકીય ઉપલબ્ધતા અનુસાર કામર્ીરી પુણગ 

કરવાનુાં આયોજન છે.  

--------- 

૩૦ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાું િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણની પિતર અરજીઓ 

* ૧૨૫૧૩ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (શનઝર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ તાપી અને 

સુરત શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને 

કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ મેળવવાની કેટલી 

અરજીઓ પિતર છે, 

  (૧) 

વજલ્લો 

િૃવષ વિષયિ િીજ 

જોિાણ મેળિિા 

માટેની પિતર 

અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 

મેળિિા માટેની 

પિતર અરજીઓ 

તાપી ૨૭૫૪ ૦ 

સુરત ૩૬૩૨ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં નવા કૃશર્ 

શવર્યક વીજ જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ 

મેળવવાની કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૨)  

વજલ્લો 

િૃવષ વિષયિ િીજ 

જોિાણ મેળિિા 

મળેલ અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 

મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 

તાપી ૩૯૪૦ ૦ 

સુરત ૫૪૦૧ ૨  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 

કેટલા વીજ કનેક્િન આપવામાાં આવ્યા, અને  

  (૩) 

વજલ્લો 

િૃવષ વિષયિ 

િીજ જોિાણ 
િુલ 

તત્િાલ િીજ 

જોિાણ 
િુલ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

તાપી ૪૯ ૧૧૦૧ ૧૧૫૦ ૦ ૦ ૦ 

સુરત ૭૧ ૧૬૨૯ ૧૭૦૦ ૦ ૦ ૦ 

  

 (૪) ઉક્ત બાકી વીજ કનેક્િન ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 

આવિે?   

  (૪) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવાની પ્રરક્રયા સતત 

ચાલતી પ્રરક્રયા છે. આ હેતુ માટે પ્રશતવર્ગ નવી ઊભી કરવાની થતી 

માળખાર્ત સુશવધા, વીજ શવતરણ વ્યવસ્થા અને વીજતાંત્ર પર 

પિનાર બોજો ધ્યાને લઇને પિતર અરજીઓનો અગ્રતાક્રમ 

અનુસાર િક્ય તેટલી ઝિપથી શનકાલ કરવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 
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૩૧ 
િિાણા તાલુિાની નદી ઉપર પુલનુું આયોજન 

* ૧૧૮૬૦ શ્રી રતનવસુંહ રાઠોિ (લુણાવાિા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ મહીસાર્ર 
શજલ્લાના કિાણા તાલુકામાાં મોટી રાઠ થી રોયણીય રાઠિા બેટ 
ને જોિતા નદી પરના પુલ અને રસ્તાનુાં કામ ખુબ જૂરરી છે તે 
હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) અને (૨) મોટી રાઠથી રોયણીય રાઠિા બેટને જોિતા 
નદી પરના પુલ અને રસ્તાના માટે ૂરા. ૧૦૦૦.૦૦ લાખ માંજૂર 
કરેલ છે. 

 (૨) જો હા, તો આ બાબતે ઉક્ત શસ્થશતએ િી કાયગવાહી 
કરવામાાં આવી? 

 

--------- 
૩૨ 

જસદણ તાલુિાના સનાળા િનાળા તળાિોને જોિતી લીંિ િેનાલનુું િામ 
* ૧૧૭૯૩ શ્રી લાખાભાઇ સાગઠીયા (રાજકોટ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજકોટ 
શજલ્લાના જસદણ તાલુકાના સનાળા વનાળા તળાવોને જોિતી 
લીંક કેનાલનુાં કામ કયા તબકે્ક છે. 

  (૧) ટેન્દ્િર તબકે્ક. 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ આ યોજનાની અાંદાજીત રકમ કેટલી 
છે, અને 
આ યોજનાથી કેટલા શવસ્તારને ફાયદો થિે? 

  (૨) ૂર. ૩૦૫.૭૬ લાખ. 
આિરે ૧૧૫ હેકટર જમીનને શસાંચાઇનો ફાયદો થિે અને 
આસપાસના શવસ્તારમાાં ભુર્ભગ જળ રીચાજગ થિે. 

--------- 

૩૩ 
નમાદા યોજનાની િિોદરા શાખા નહેર પર સોલાર પાિર પ્લાન્દ્ટ 

* ૧૧૮૧૧ શ્રીમવત મનીષાબેન િિીલ (વિોદરા િહેર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નમગદા 
યોજનાની વિોદરાિાખા નહેર ઉપર કુલ કેટલા અને કેટલી 
ક્ષમતાના સોલર પાવર પ્લાન્દ્ટ કાયાગશન્દ્વત છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નમગદા યોજનાની 
વિોદરા િાખા નહેર ઉપર કુલ ચાર (૦૪) સોલર પાવર પ્લાન્દ્ટ 
કાયાગશન્દ્વત છે અને તેમની કુલ ક્ષમતા ૩૫ મેર્ાવોટની છે. 

 (૨) ઉક્ત સોલર પાવર પ્લાન્દ્ટથી થયેલ વીજ 
ઉત્પાદનનો ઉપયોર્ કયાાં કરવામાાં આવે છે? 

  (૨) ઉક્ત સોલાર પાવર પ્લાન્દ્ટથી થયેલ વીજ 
ઉત્પાદનનો ઉપયોર્ સરદાર સરોવર નમગદા શનર્મ લી.ના 
પોતાના સૌરાષ્ટ્ર  િાખા નહેર પરના પાંમ્પીર્ સ્ટેિનો માટે 
કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૩૪ 
સુરત વજલ્લામાું મુખ્યમુંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ િાિા  

* ૧૧૮૪૯ શ્રી પ્રવિણભાઇ ધોધારી (કરાંજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરત શજલ્લામાાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ કેટલા કાિગ  
કાઢવામાાં આવ્યા, 

  (૧) સુરત શજલ્લામાાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ નીચે મુજબ 
કાિગ  કાઢવામાાં આવ્યા છે. 

િષા ‘‘મા’’ 
યોજના 

‘‘મા 
િાત્સલ્ય’’ 

યોજના 

િુલઃ- 

૨૦૧૭ ૧૨૬૬ ૮૪૪૭૧ ૮૫,૭૩૭ 
૨૦૧૮ ૫૧૨ ૭૫૧૯૪ ૭૫,૭૦૬ 

િુલ ૧૭૭૮ ૧૫૯૬૬૫ ૧,૬૧,૪૪૩  
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 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ સુરત શજલ્લામાાં લાભાથી કુટુાંબોને 

આ કાિગ  મળી રહે તે માટે ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલા કેન્દ્રો કાયગરત 

છે, અને  

  (૨) ઉક્ત લાભાથી કુટુાંબોને આ કાિગ  મળી રહે તે માટે 

સુરત શજલ્લામાાં કુલ સિર (૧૭) કીઓસ્ક કાયગરત છે. 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ સુરત શજલ્લામાાં તમામ લાભાથીને 

આ કાિગ  મળી રહે તે માટે િી કાયગવાહી કરી?  

  (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ સુરત શજલ્લામાાં તમામ લાભાથીઓને 

યોજનાનુાં કાિગ  મળી રહે તે માટે દરેક શજલ્લામાાં તાલુકા કક્ષાએ 

તથા શસટી સીવીક કક્ષાએ ‘‘શકઓસ્ક’’ ઉભા કરવામાાં આવેલ 

છે. તેમજ મોબાઇલ શકઓસ્કની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ છે. 

ઉપરાાંત સવેા સેતુ કાયગક્રમ અાંતર્ગત મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ 

યોજનાના કાિગ  કાઢી આપવાની કામર્ીરી હાથ ધરવામાાં આવેલ 

છે. 

--------- 

૩૫ 
રાષ્ટ્ર ીય ચેપી પકરિાર િલ્યાણ િાયાક્રમમાું મળેલ રિમ 

* ૧૨૪૧૮ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાષ્ટ્ર ીય ચેપી પરરવાર કલ્યાણ કાયગક્રમ / કુટુાંબ 

કલ્યાણ કાયગક્રમમાાં કેન્દ્ર સરકાર તરફથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 

શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્ય સરકારને કોઇ રકમ મળેલ છે કે 

કેમ, 

  (૧) હા. 

 (૨) અને જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર કેટલી રકમ રાજ્ય સરકારને મળેલ છે? 

  (૨)  

અ.ન. િષા મળેલ રિમ (રૂ. િરોિમાું) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૯૯.૭૧ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૪૯.૧૦ 

િુલ ૫૪૮.૮૧ 
 

 

--------- 

૩૬ 
પુંચમહાલ વજલ્લામાું ઝૂુંપિપટ્ટી િીજળીિરણ યોજના 

* ૧૧૮૩૬ શ્રી સી.િે. રાઉલજી (ર્ોધરા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

ર્રીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોને ઘર વપરાિ વીજ જોિાણો 

આપવા માટે ઝૂાંપિપટ્ટી વીજળીકરણ યોજના અાંતર્ગત 

પાંચમહાલ શજલ્લામાાં કુલ કેટલા લાભાથીઓને વીજ જોિાણ 

આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૨૬૬૪ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ 

કેટલો ખચગ થયો? 

  (૨) ૂર. ૧૨૯.૧૩ લાખ 

--------- 
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૩૭ 
સરિારી મેિીિલ િોલેજોમાુંથી એમબીબીએસ પાસ થયેલ ઉમેદિારોને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાું સેિા બર્જિિા બાબત 

* ૧૨૪૮૬ શ્રી ભાિેશભાઇ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ કોલેજોમાાંથી 
એમબીબીએસ પાસ થઇને ઇન્દ્ટનગિીપ પુણગ કરેલ બોન્દ્િેિ 
ઉમેદવારો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર કેટલા હતા, 

  (૧)  

ક્રમ િષા 
છેલ્લા બે િષામાું ઇન્દ્ટનાશીપ પુણા 

િરેલ ઉમેદિારોની સુંખ્યા 
૧ ૨૦૧૭ ૮૭૩ 
૨ ૨૦૧૮ ૯૪૩ 

 

 (૨) તે અન્દ્વયે બોન્દ્િની િરત મુજબ ઉક્ત વર્ગવાર 
કેટલા ઉમેદવારોને ગ્રામ્ય શવસ્તારમાાં સેવા બર્જવવા માટે 
શનમણાંક આપવામાાં આવી, 

  (૨)  

ક્રમ વનમણુંિ િષા 
છેલ્લા બે િષામાું બોન્દ્િની શરત 

મુજબ વનમણુંિ આપેલ 
ઉમેદિારોની સુંખ્યા 

૧ ૨૦૧૭ ૨૫૫ 
૨ ૨૦૧૮ ૯૨૪  

 (૩) ઉક્ત આપવામાાં આવેલ શનમણાંક પૈકી વર્ગવાર 
કેટલા ઉમેદવારો હાજર થયા, અને 

  (૩)  

ક્રમ વનમણુંિ િષા 
હાજર થયેલ બોન્દ્િેિ ઉમેદિારોની 

સુંખ્યા 
૧ ૨૦૧૭ ૧૪૦ 
૨ ૨૦૧૮ ૧૨૦  

 (૪) ઉક્ત પૈકી આપવામાાં આવેલ શનમણાંક પૈકી હાજર 
ન થતાાં હોય તેવા ઉમેદવારો સામે િા પર્લા લેવામાાં આવ્યા? 

  (૪) બોન્દ્િેિ ઉમેદવારો બોન્દ્િની િરત મુજબ શનમણાંક 
આપતા હાજર ન થાય તો તેવા ઉમેદવારો પાસેથી 
મામતલદારશ્રી (વસુલાત) ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા શનયત પ્રરક્રયા કરી 
બોન્દ્િ વસુલાતની કાયગવાહી હાથ ધરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૩૮ 
સુરત વજલ્લામાું િૂિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૧૫ શ્રી મોહનભાઇ ઢોકિયા (મહુવા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરત શજલ્લામાાં સામાન્દ્ય યોજના હેઠળ કેટલાાં કૂવાઓનુાં વીજળી 
કરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) ૪૨૩ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો? 

  (૨) ૂરા. ૭૫૭.૨૦ લાખ 

--------- 

૩૯ 
ધરોઇ યોજનાનો િુલ વપયત વિસ્તાર 

* ૧૧૭૮૨ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોિા) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ધરોઇ 
યોજનાઓ કુલ શપયત શવસ્તાર કેટલો છે, અને 

  (૧) ૯૧૯૭૨ હેકટર. 

 (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ આ યોજનાથી 
કયા શજલ્લાના કેટલા ર્ામોને લાભ મળે છે? 

  (૨)  
સાબરકાાંઠા જીલ્લાનાોઃ ૯૨ 
મહેસાણાોઃ ૨૨૬ 

પાટણોઃ ૪૫ 
ર્ાાંધીનર્રોઃ ૦૧ 

િુલઃ ૩૬૪  
--------- 
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૪૦ 
સૌરાષ્ટ્ર  વજલ્લાઓમાું સૌની યોજના હેઠળની િામગીરી 

* ૧૨૫૨૫ શ્રી વિક્રમભાઇ માિમ (ખાંભાળીયા) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં સૌની 
યોજનાનો અમલ કયા વર્ગમાાં પૂણગ કરવાનો અાંદાજ છે, 

  (૧) નાણાકીય ઉપલબ્ધતા અનુસાર કામર્ીરી પૂણગ 
કરવાનુાં આયોજન છે. 

 (૨) આ યોજના અાંતર્ગત સૌરાષ્ટ્રના કેટલા શજલ્લાઓ 
અને જળાિયોમાાં પાણી ભરવાનુાં આયોજન છે, 

  (૨) ૧૧ શજલ્લાના ૧૧પ જળાિય 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં સૌરાષ્ટ્રના કેટલા 
શજલ્લામાાં અને કેટલા જળાિયોમાાં પાણી ભરવામાાં આવ્યુાં અને 
કેટલા શજલ્લાના જળાિયો ભરવાના બાકી છે, અને 

  (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ પૂણગ થયેલ કામોથી 
છેલ્લા એક વર્ગમાાં ૪ શજલ્લાના ૬ જળાિયોમાાં પાણી ભરવામાાં 
આવેલ અને ૫ શજલ્લાના ૧૧ જળાિયોમાાં નમગદાના પાણીની 
ઉપલશબ્ધ તથા જૂરરીયાતને લક્ષમાાં લઇ ભરવાના બાકી છે. 

 (૪) બાકી રહેલ જળાિયોમાાં કેટલા સમયમાાં પાણી 
ભરવામાાં આવિે? 

  (૪) સૌની યોજના તબક્કાબાર પૂણગ થયે બાકી 
જળાિયોમાાં પાણી ભરવામાાં આવિે. 

--------- 

૪૧ 
રેલ્િે હોવસ્પટલ અમદાિાદ ખાતે નિી મેિીિલ િોલેજની સ્થાપના િરિા બાબત 

* ૧૨૪૨૯ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાિ (શવરમર્ામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વર્ગ-૨૦૧૩ના 
કેન્દ્ર સરકાર સામેના પિતર પ્રશ્ર્ન પૈકી રેલ્વે હોશસ્પટલ, 
અમદાવાદ ખાતે નવી મેિીકલ કોલેજની સ્થાપના કરવા બાબતે 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્દ્ર સરકારને છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલી વખત 
દરખાસ્ત કરવામાાં આવી, અને  

  (૧) વર્ગ ૨૦૦૯-૧૦ ના રેલ્વે બજટેમાાં અમદાવાદ ખાતે 
રેલ્વે  મેિીકલ કોલેજ સ્થાપવા માટે ર્જહેરાત થયેલ હતી. આથી 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્દ્ર સરકારને દરખાસ્ત 
કરેલ નથી. 

 (૨) તે અન્દ્વયે કેન્દ્ર સરકારે ક્યારે િો પ્રશતભાવ આપ્યો?   (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 
--------- 

૪૨ 
દાહોદ વજલ્લામાું આકદર્જવત વિસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ િુિાઓનુું િીજળીિરણ  

* ૧૧૮૩૦ શ્રી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેિા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
દાહોદ શજલ્લામાાં આરદર્જશત શવસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ કેટલા 
કુવાઓનુાં વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને  

  (૧) ૩૪૮૯ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો? 

  (૨) ૂર. ૪૮૦૩.૯૩ લાખ 

--------- 

૪૩ 
પવિમ રેલિેનુું મખુ્ય મથિ અમદાિાદ ખાતે ખસેિિા  

* ૧૨૪૩૫ શ્રી કહુંમતવસુંહ પટેલ (બાપુનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વર્ગ ૨૦૧૩ ના કેન્દ્ર સરકાર સામેના પિતર પ્રશ્ર્ન 
પૈકી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ પશિમ રેલવેનુાં મુખ્ય 
મથક અમદાવાદ ખાતે ખસેિવા બાબતે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
કેન્દ્ર સરકારને છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલી વખત દરખાસ્ત કરવામાાં 
આવી, અને  

  (૧) ત્રણ વખત 

 (૨) તે અન્દ્વયે કેન્દ્ર સરકારે ક્યારે િો પ્રશતભાવ આપ્યો.   (૨) રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ બાબતે સમયાાંતરે માાંર્ણી 
કરવામાાં આવી રહેલ છે. 

--------- 
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૪૪ 
સુંતરામપુર તાલુિાના ૫૩ ગામોના વિસ્થાવપત પકરિારોનુું પુનઃિસન  

* ૧૩૧૬૮ શ્રી ભુપેન્દ્રવસુંહ ખાુંટ (મોરવાહિફ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મરહસાર્ર યોજના અન્દ્વયે કિાણા જળાિયમાાં 
સાંતરામપુર તાલુકાના ૫૩ ર્ામો િૂબમાાં ર્યેલ છે. તે હકીકત 
તા.૩૦/૧/૨૦૧૯ની શસ્થશતએ સાચી છે. 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા, તો તેની ઉક્ત ૫૩ ર્ામો શવસ્થાશપત થયેલ 
પરરવારોનુાં ઉક્ત શસ્થશતએ પુનોઃવસન કરાવવાનુાં બાકી છે, તે 
હકીકત સાચી છે, 

  (૨) હા જી, ઉક્ત ૫૩ ર્ામોના કુલ ૩૨૨૦ અસરગ્રસ્ત 
પરરવારો પૈકી ઉક્ત શસ્થશતએ ૨૫૮ અસરગ્રસ્ત પરરવારોના 
પુનોઃવસનનો પ્રશ્ર્ન સાંબાંશધત જમીનો પર દબાણ કે જમીનના 
બદલામાાં જમીન મેળવવાના આગ્રહને કારણે રહે છે. 

 (૩) જો હા, ઉક્ત શસ્થશતએ બાકી રહેલ શવસ્થાશપત 
પરરવારોનુાં પુનોઃવસન ન થવાના કારણો િાાં છે, અને  

  (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ ૨૫૮ અસરગ્રસ્ત પરરવારો પૈકી ૧૯૧ 
અસરગ્રસ્ત પરરવારોને ફાળવણી કરેલ જમીનમાાં સ્થાશનક 
ઈસમોનુાં દબાણ હોઈ દબાણના કારણે ભૌશતક કબજો સોંપી 
િકાયેલ નથી તેમજ ૬૭ અસરગ્રસ્ત પરરવારો કે જમેને રોકિ 
અનુદાન ચૂકવવાનુાં થતુાં હતુાં તેઓએ અનુદાન ન સ્વીકારતાાં 
જમીનના બદલામાાં જમીનનો આગ્રહ રાખેલ. 

 (૪) ઉક્ત પરરવારોના પુનોઃવસન માટે ઉક્ત શસ્થશતએ 
રાજ્ય સરકારે િી કાયગવાહી કરી?  

 (૪) ઉક્ત પરરવારનુાં પુનોઃવસન માટે ઉક્ત શસ્થતીએ 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા દબાણ હટાવવા માટે પ્રયત્નો કરવામાાં 
આવેલ છે.  

--------- 

૪૫ 
રાજ્યનુ િુલ ર્જહેર દેિુું  

* ૧૨૫૭૦ શ્રી િાવન્દ્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિ ેકે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યનુાં કુલ 
ર્જહેર દેવુાં કેટલુાં છે, અને 

  (૧)  

નાણાિીય િષા 
િુલ બાિી ર્જહેર દેિુું 

(રૂ.િરોિમાું) 
૨૦૧૭-૧૮ (સુ.અ.) ૨,૧૭,૩૩૮ 

 

 (૨) ઉક્ત દેવા અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર કેટલુાં વ્યાજ અને મુદ્દલ ચૂકવ્યુાં? 

  (૨)  

નાણાિીય િષા 
ચુિિેલ વ્યાજ 
(રૂ.િરોિમાું) 

ચુિિેલ મુદ્દલ 
(રૂ.િરોિમાું) 

૨૦૧૬-૧૭ ૧૬,૦૮૭ ૯,૦૭૩ 
૨૦૧૭-૧૮ 

(સુ.અ) 
૧૭,૧૭૮ ૧૩,૭૦૧ 

 
--------- 

૪૬ 
ર્જમનગર જીલ્લામાું િૂિાઓનુું િીજળીિરણ  

* ૧૧૮૧૬ શ્રી ધમેન્દ્રવસુંહ ર્જિેર્જ (ર્જમનર્ર-ઉિર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ર્જમનર્ર જીલ્લામાાં સામાન્દ્ય યોજના હેઠળ કેટલા કૂવાઓનુાં 
વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને  

  (૧) ૧૪૨૮૨ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો? 

  (૨) ૂર. ૨૩૧૮૪.૬૧ લાખ 

--------- 
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૪૭ 
રાજ્યમાુંના િેમોમાુંથી લાઈમસ્ટોન િાઢિાની મુંજુરી 

* ૧૨૫૪૦ શ્રી બાબુભાઈ િાર્જ (માાંર્રોળ) ૧૩મી રુ્.શવ.સભા દસમા સત્રમાાં તા. ૩૦-૦૩-૨૦૧૭ના રોજ રજૂ થયેલ અ.તા. પ્રશ્ર્ન 
ક્રમાાંક : ૧૧૫૨૬ના અનુસાંધાને : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ર્ીર સોમનાથ જીલ્લાના રહરણ-૧ અને પોરબાંદર 
જીલ્લાના કાલીન્દ્રી િેમ અને પ્રતાપસાર્ર િેમમાાંથી લાઈમ સ્ટોન 
કાઢવાની માંજૂરી જળસાંપશિ શવભાર્ દ્વારા આપવામાાં આવેલ 
હતી તે કામર્ીરી કઈ પધ્ધશતથી કોને આપવામાાં આવેલ હતી. 

  (૧)  
 રહરણ-૧ શસાંચાઈ યોજનામાાંથી લાઈમ સ્ટોન કાઢવાની 

કોઈપણ માંજૂરી જળસાંપશિ શવભાર્ દ્વારા આપવામાાં 
આવેલ નથી. 

 સરકારશ્રીની જૂરરી માંજુરી બાદ કાલીન્દ્રી િેમમાાંથી લાઈમ 
સ્ટોન કાઢવાની કોઈ કામર્ીરી આજરદન સુધી હાથ 
ધરવામાાં આવેલ નથી. 

 પ્રતાપસાર્ર િેમમાાંથી સરકારશ્રીની માંજુરીની િરતોને 
આશધન, ખાણ ખનીજ શવભાર્ને જૂરરી રોયલ્ટી ભરી જ ે
તે સમયે લાઈમસ્ટોન કાઢવા માટે ટોપલેન્દ્િ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ, 
પોરબાંદરને માંજુરી આપવામાાં આવેલ હતી. 

 (૨) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ઉક્ત ત્રણેય િેમવાર કેટલો લાઇમ સ્ટોન કાઢવામાાં આવેલ છે, 
અને  

  (૨) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ઉક્ત ત્રણેય િેમમાાંથી કોઈ લાઈમ સ્ટોન કાઢવામાાં આવેલ 
નથી. 

 (૩) ઉક્ત જળાિયોમાાંથી લાઈમ સ્ટોન કાઢવાથી 
જળાિયવાર સાંગ્રિશક્તમાાં કેટલો વધારો થયો? 

  (૩) પ્રતાપસાર્ર િેમમાાંથી અર્ાઉનાાં વર્ો દરમ્યાન 
કાઢવામાાં આવેલ લાઈમસ્ટોનને લીધે જળાિયની 
સાંગ્રહિશક્તમાાં ૦.૨૯ મી.ઘન.ફૂટ નો વધારો થયેલ છે. 

--------- 

૪૮ 
દાહોદ વજલ્લામાું આકદર્જવત વિસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ િુિાઓનુું િીજળીિરણ  

* ૧૧૮૨૯ શ્રી રમેશભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
દાહોદ શજલ્લામાાં આરદર્જશત શવસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ કેટલા 
કુવાઓનુાં વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુ, અને  

  (૧) ૩૪૮૯. 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો? 

  (૨) ૂર. ૪૮૦૩.૯૩ લાખ. 

--------- 

૪૯ 
સાબરમતી નદીમાું નમાદાનુું પાણી ઠાલિિા બાબત 

* ૧૨૪૪૭ શ્રી ઈમરાન ખેિાિાલા (જમાલપુર-ખાિીયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સાબરમતી નદીમાાં નમગદાનુાં પાણી ભરવા માટે કેટલી રકમનો 
ખચગ કરવામાાં આવ્યો, અને  

  (૧) નમગદા મુખ્ય નહેરમાાંથી એસ્કેપ સ્ટરક્ચર દ્વારા 
સાબરમતી નદીમાાં ગ્રેવીટી થી પાણી છોિવામાાં આવે છે. તેથી 
કોઈ વધારાનો ખચગ થતો નથી. 

 (૨) કેટલા ક્યુસેક પાણી ઉક્ત વર્ગવાર, માસવાર ક્યારે 
છોિવામાાં આવ્યુાં હતુાં? 

  (૨) અમદાવાદ િહેરની પીવાના પાણીની જૂરરીયાત 
સાંતોર્વા માટે તથા ફતેવાિી શસાંચાઈ યોજનામાાં ધરોઈના 
પાણીની સાથે નમગદાનુાં પાણી, સાબરમતી નદીમાાં જૂરરીયાત 
મુજબ આપવામાાં આવેલ છે. તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં સાબરમતી નદીમાાં સદરહુ હેતુઓ માટે છોિવામાાં 
આવેલ નમગદાના પાણીના જથ્થાની સરેરાિ ક્યુસેકમાાં વર્ગવાર, 
માસવાર શવર્તો આ સાથે સામેલ પત્રિ મુજબ છે. 
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  સાબરમતી નદીમાું છેલ્લા બે િષામાું િષાિાર છોિિામાું આિેલ 

નમાદાના પાણીના સરેરાશ જથ્થાની ક્યુસેિમાું  
વિગત દશાાિતુ પત્રિ 

ક્રમ 
સમયગાળો 

િષાિાર છોિિામાું 
આિેલ સરેરાશ 

જથ્થો (ક્યુસેિ) 

થી સુધી  

૧ ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ ૪૮૦.૫૦ 

૨ ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૧૪૧.૫૮ 

સાબરમતી નદીમાું છેલ્લા બે િષામાું માસિાર છોિિામાું આિેલ 
નમાદાના પાણીના સરેરાશ જથ્થાની ક્યુસેિમાું  

વિગત દશાાિતુ પત્રિ 

ક્રમ માસ 
દૈવનિ છોિેલ સરેરાશ જથ્થો 

(ક્યુસેિ) 

૧ ૦૧-૨૦૧૭ ૧૦૯૯ 

૨ ૦૨-૨૦૧૭ ૯૫૩ 

૩ ૦૩-૨૦૧૭ ૧૧૨૧ 

૪ ૦૪-૨૦૧૭ ૬૫૪ 

૫ ૦૫-૨૦૧૭ ૨૦૯ 

૬ ૦૬-૨૦૧૭ ૫૦૧ 

૭ ૦૭-૨૦૧૭ ૮૨૧ 

૮ ૦૮-૨૦૧૭ ૩ 

૯ ૦૯-૨૦૧૭ ૦.૦૦ 

૧૦ ૧૦-૨૦૧૭ ૩૧ 

૧૧ ૧૧-૨૦૧૭ ૧૯ 

૧૨ ૧૨-૧૦૧૭ ૩૫૫ 

૧૩ ૦૧-૨૦૧૮ ૧૪૩ 

૧૪ ૦૨-૨૦૧૮ ૦.૦૦ 

૧૫ ૦૩-૨૦૧૮ ૧૬૦ 

૧૬ ૦૪-૨૦૧૮ ૦.૦૦ 

૧૭ ૦૫-૨૦૧૮ ૦.૦૦ 

૧૮ ૦૬-૨૦૧૮ ૦.૦૦ 

૧૯ ૦૭-૨૦૧૮ ૮૩ 

૨૦ ૦૮-૨૦૧૮ ૮૯ 

૨૧ ૦૯-૨૦૧૮ ૭૫૧ 

૨૨ ૧૦-૨૦૧૮ ૪૩૭.૦૦ 

૨૩ ૧૧-૨૦૧૮ ૩૬.૦૦ 

૨૪ ૧૨-૨૦૧૮ ૦.૦૦  
--------- 

૫૦ 
ગાુંધીનગર વજલ્લામાું શાળા આરોગ્ય તપાસણી િાયાક્રમ  

* ૧૧૮૪૭ શ્રી બલરાજવસુંહ ચૌહાણ (દહેર્ામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં 
િાળા આરોગ્ય તપાસણી કાયગક્રમ અાંતર્ગત ર્ાાંધીનર્ર શજલ્લામાાં 
કુલ કેટલા બાળકોની આરોગ્ય તપાસણી કરવામાાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લાાં એક વર્ગમાાં 
િાળા આરોગ્ય તપાસણી કાયગક્રમ અાંતર્ગત ર્ાાંધીનર્ર શજલ્લામાાં 
કુલ-૩,૧૨,૦૦૦ બાળકોની આરોગ્ય તપાસણી કરવામાાં 
આવી. 
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 (૨) તે પૈકી કેટલા બાળકોને મુખ્તત્વે કયા પ્રકારની 

શબમારીઓ જણાઈ આવી, 

  (૨) તે પૈકી કુલ-૨૨,૭૯૮ બાળકોમાાં મુખ્યત્વે પાાંિુરોર્, 

આાંત્રકૃશમ, દાાંતની તકલીફ, આાંખની તકલીફ, કાન, નાક ર્ળાની 

તકલીફ, પેટની તકલીફ અને ચામિીની શબમારીઓ જણાઈ 

આવી. 

 (૩) ર્ાંભીર રોર્ની સારવાર માટે સરકાર દ્વારા િી 

વ્યવસ્થા કરવામાાં આવી, અને  

  (૩) ર્ાંભીર રોર્ની સારવાર માટે સરકાર દ્વારા નીચે 

પ્રમાણે શવના મુલ્યે સારવાર આપવાની વ્યવસ્થા કરવામાાં 

આવેલ છે. 

1. હ્દયની શબમારીવાળા બાળકોને યુ.એન.મહેતા 

ઈન્દ્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કાિીયોલોજી અને રીસચગ સેન્દ્ટર ખાતે, 

2. કીિનીની શબમારીવાળા બાળકોને ઈન્દ્સ્ટીટ્યુટ ઓફ 

કીિની િીસીસ અને રીસચગ સેન્દ્ટર ખાતે, 

3. કેન્દ્સરની શબમારીવાળા બાળકોને એમ.પી.િાહ કેન્દ્સર 

હોસ્પીટલ, અમદાવાદ ખાતે, 

4. અન્દ્ય ર્ાંભીર શબમારી વાળા બાળકોને મેિીકલ કોલેજ 

સાંલગ્ન હોસ્પીટલોમાાં.         

(૪) તે પૈકી કેટલા બાળકોને હ્દય રોર્ની સારવાર 

આપવામાાં આવી? 

 (૪) તે પૈકી કુલ-૮૦ બાળકોને હ્દય રોર્ની સારવાર 

આપવામાાં આવી. 

--------- 

૫૧ 
અમરેલી વજલ્લામાું આિેલ ધાતરિિી-૧ જળાશય યોજનામાું નહેર સુધારણાના િામો 

* ૧૧૭૯૮ શ્રી િાુંવતભાઈ બલર (સુરત-ઉિર) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ અમરેલી 

શજલ્લામાાં આવેલ ધાતરવિી-૧ જળાિય યોજનામાાં નહેર 

સુધારણાના કેટલા કામોને માંજૂરી આપેલ છે, 

  (૧) ૧ (એક) કામ. 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલી રકમની માંજુરી આપેલ છે, અને   (૨) ૂર.૩૧૩.૭૬ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામો ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) આ કામ હાલ પ્રર્શત હેઠળ છે. 

--------- 
૫૨ 

અમદાિાદ અને પીપાિાિ ખાતે િાયારત પાિર પ્લાન્દ્ટ 

* ૧૨૫૩૭ શ્રી પુુંર્જભાઈ િુંશ (ઉના) : માનનીય ઊર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ વાયબ્રન્દ્ટ 

રુ્જરાત ગ્લોબલ ઇન્દ્વેસ્ટસગ સશમટ-૨૦૦૭ માાં ટોરેન્દ્ટ પાવર 

શલ., અમદાવાદ દ્વારા પીપાવાવ-અમરેલી ખાતે ૨૦૦૦ મે.વો. 

સ્થાશપત વીજ ક્ષમતાના પાવર પ્લાન્દ્ટ માટે અાંદાજીત ૂર.૮૦૦૦ 

કરોિના મૂિી રોકાણ માટે એમ.ઓ.યુ. કરેલ હતા તે હકીકત 

સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલા મેર્ાવોટનો પાવર 

પ્લાન્દ્ટ કાયગરત છે, અને 

  (૨) અને (૩) 

 હાલની શસ્થશતએ આ વીજ પરરયોજના માટે ઇંધણની 

ઉપલશબ્ધ ન હોવાને કારણે, િેવલોપર દ્વારા આ વીજ 

પરરયોજના સ્થાપી િકાયેલ નથી અને આ પ્રોજકે્ટ દ્વારા 

વીજળીનુાં ઉત્પાન થતુાં નથી. 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર કેટલી 

વીજળી ઉત્પન્ન થઇ ? 

 

--------- 
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૫૩ 
પીપાિાિ ખાતે િાયારત પાિર પ્લાન્દ્ટ 

* ૧૨૬૦૬ શ્રી જ.ે િી. િાિિીયા (ધારી) : માનનીય ઊર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ વાયબ્રન્દ્ટ 

રુ્જરાત ગ્લોબલ ઇન્દ્વેસ્ટસગ સશમટ-૨૦૦૭ માાં વીસા પાવર, 

કોલકિા દ્વારા પીપાવાવ-અમરેલી ખાતે ૧૦૫૦ મે.વો. 

સ્થાશપત વીજ ક્ષમતાના પાવર પ્લાન્દ્ટ માટે અાંદાજીત ૂર.૪૦૦૦ 

કરોિના મૂિી રોકાણ માટે એમ.ઓ.યુ. કરેલ હતા તે હકીકત 

સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલા મેર્ાવોટનો પાવર 

પ્લાન્દ્ટ કાયગરત છે, અને 

  (૨) અને (૩) 

 હાલની શસ્થશતએ આ વીજ પરરયોજના માટે ઇંધણની 

ઉપલશબ્ધ ન હોવાને કારણે, િેવલોપર દ્વારા આ વીજ 

પરરયોજના સ્થાપી િકાયેલ નથી અને આ પ્રોજકે્ટ દ્વારા 

વીજળીનુાં ઉત્પાદન થતુાં નથી. 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર કેટલી 

વીજળી ઉત્પન્ન થઇ ? 

 

--------- 

૫૪ 
ખાનગી િુંપનીઓ પાસેથી ખરીદેલ િીજળી 

* ૧૨૪૯૫ શ્રી જશપાલવસુંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય ઊર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર કઇ ખાનર્ી કાંપનીઓ પાસેથી િા ભાવે કેટલા યુશનટ 

વીજળી ખરીદવામાાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર રાજ્ય સરકાર દ્વારા અલર્ અલર્ ખાનર્ી કાંપનીઓ 

પાસેથી લાાંબાર્ાળાના વીજ ખરીદ કરાર અાંતર્ગત ખરીદવામાાં 

આવેલ વીજળી તથા તેના સરેરાિ ભાવની શવર્ત નીચે મુજબ 

છે. 

િુંપનીનુું નામ 
૨૦૧૭ 

૨૦૧૮ 

(પ્રોવિઝનલ) 

મી.યુ. રૂ./યુવનટ મી.યુ. રૂ./યુવનટ 

એસ્સાર પાવર ર્ુજરાત 

લીમીટેિ 
૩૪૫૨ ૩.૪૯ ૪૮ ૩.૩૦ 

સી.એલ.પી. ઇન્દ્િીયા 

પ્રા.લી.* 
૩૭૭ ૪.૪૫ ૩૬૫ ૫.૦૦ 

અદાણી પાવર લીમીટેિ ૧૦૯૧૮ ૩.૦૫ ૬૫૦૧ ૩.૦૪ 

એ.સી.બી. (ઇન્દ્િીયા) લી. ૧૪૫૪ ૨.૨૫ ૧૫૧૧ ૨.૧૦ 

કોસ્ટલ ર્ુજરાત પાવર 

કાંપની લીમીટેિ 
૧૧૬૮૪ ૨.૫૨ ૧૨૧૦૭ ૨.૬૭ 

* ઉપરોક્ત જણાવેલ બળતણ ખચગ ઉપરાાંત, કરારની િરતો 

મુજબ રફક્ષ્િ કોસ્ટ પણ ચુકવવામાાં આવેલ છે જ ેવર્ગ ૨૦૧૭ માાં 

૩૮૮ કરોિ અને વર્ગ ૨૦૧૮ માાં ૩૮૨ કરોિ છે. 
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 (૨) ખાનર્ી કાંપનીઓ પાસેથી વીજળી ખરીદવાના 

કારણો િુાં છે ? 

  (૨) સમગ્ર દેિની વધતી જતી વીજ માાંર્ને અનુલક્ષીને  

વીજ ઉત્પાદનમાાં ખાનર્ી સાહસોના મુિી રોકાણને પ્રોત્સાહન 
આપવાની કેન્દ્ર સરકારની નીશત તેમજ તે અન્દ્વયે ઇલેક્ટર ીસીટી 
એક્ટ ૨૦૦૩ માાં થયેલ જોર્વાઇઓ મુજબ વીજ ઉત્પાદન 
કે્ષત્રમાાં ખાનર્ી કાંપનીઓને વીજ ઉત્પાદન કરવા માટે માંજૂરી 
આપવામાાં આવેલ છે તથા સેંટરલ ઇલેક્ટર ીસીટી ઓથોરીટી 
(સી.ઇ.એ.) ના સવેના આધારે રાજ્યની લાાંબાર્ાળાની વીજ 
જૂરરરયાત  તેમજ તમામ પ્રકારના ગ્રાહકોની વીજ માાંર્ ધ્યાનમાાં 
રાખીને, નામદાર વીજ શનયમન આયોર્ની માંજૂરી મેળવીને 
લાાંબાર્ાળાના વીજ ખરીદી કરારો કરવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૦૬ 
પહેલા, વીજ ખરીદીના કરાર ભારત સરકારની માર્ગદશિગકા હેઠળ 
કોસ્ટ પ્લસ પદ્ધશત પ્રમાણે કરવામાાં આવતા હતા. વર્ગ ૨૦૦૬ 
પછી કેન્દ્ર સરકારની નેિનલ ટેરીફ પોલીસી ૨૦૦૬ ની 
માર્ગદશિગકાને અનુૂરપ રહીને રાજ્યના તમામ પ્રકારના 
વીજગ્રાહકોને પયાગપ્ત વીજળી પૂરી પાિી િકાય તે ધ્યાનમાાં 
રાખીને શવશવધ સ્ત્રોતો મારફત વીજ ખરીદવામાાં આવે છે અને 
આ ખરીદી જ ે તે સમયની વીજ માાંર્ તેમજ વીજ મથકોની 
માશલકીને નહીં, પરાંતુ સૌથી સસ્તા બળતણ ખચગના ભાવના 
ક્રમ મુજબ વીજ ખરીદી કરવા અાંરે્ના નામદાર વીજ શનયમન 
આયોર્ના શનદેિ મુજબ, વીજ માાંર્ સાંતોર્ાય ત્યાાં સુધીની 
ખરીદી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૫૫ 
ગુજરાત મેકિિલ એન્દ્િ કરસચા સોસાયટીને તબદીલ િરેલ વમલિતો અને સ્ટાફ 

* ૧૨૬૦૪ શ્રી ભીખાભાઈ જોષી (જૂનાર્ઢ) : ૧૪ રુ્જરાત શવધાનસભાના પ્રથમ સત્રમાાં તા.૧૫-૩-૨૦૧૮ ના રોજ રજૂ થયેલ 
તારાાંશકત પ્રશ્ર્ન ક્રમાાંકોઃ ૭૪૫૯ ના અનુસાંધાને માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રુ્જરાત મેરિકલ એન્દ્િ રરસચગ સોસાયટીને 
સરકારની માશલકીની શમલ્કતો અને સ્ટાફ તબદીલ કરવા 
સૈદ્ધાાંશતક શનણગય લેવામાાં આવેલ તે અન્દ્વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
શસ્થશતએ કેટલી સ્થાવર અને જાંર્મ શમલ્કતો તથા સાંવર્ગવાર 

કેટલો સ્ટાફ તબદીલ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ સ્થાવર અને 
જાંર્મ શમલકતો તથા સ્ટાફ તબદીલ કરવામાાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ તબદીલ કરેલ સ્ટાફના પર્ાર 
ભથ્થાનો કેટલો ખચગ રાજ્ય સરકારે છેલ્લા એક વર્ગમાાં ભોર્વેલ 
છે ? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

--------- 

૫૬ 
સરિારી મેિીિલ િોલેજોમાુંથી એમબીબીએસ પાસ થયેલ ઉમેદિારોને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાું સેિા બર્જિિા બાબત 

* ૧૨૫૧૬ શ્રી મુંગળભાઈ ગાવિત (િાાંર્) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ કોલેજોમાાંથી 
એમબીબીએસ પાસ થઇને ઇન્દ્ટનગિીપ પૂણગ કરેલ બોન્દ્િેિ 
ઉમેદવારો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર કેટલા હતા, 

  (૧)  

ક્રમ િષા છેલ્લા બે િષામાું ઇન્દ્ટનાશીપ પૂણા િરેલ 
ઉમેદિારોની સુંખ્યા 

૧ ૨૦૧૭ ૮૭૩ 

૨ ૨૦૧૮ ૯૪૩ 
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 (૨) તે અન્દ્વયે બોન્દ્િની િરત મુજબ ઉક્ત વર્ગવાર 
કેટલા ઉમેદવારોને ગ્રામ્ય શવસ્તારમાાં સેવા બર્જવવા માટે 
શનમણાંક આપવામાાં આવી, 

  (૨)  
ક્રમ વનમણુંિ 

િષા 
છેલ્લા બે િષામાું બોન્દ્િની શરત મુજબ 
વનમણુંિ આપેલ ઉમેદિારોની સુંખ્યા 

૧ ૨૦૧૭ ૨૫૫ 
૨ ૨૦૧૮ ૯૨૪  

 (૩) ઉક્ત આપવામાાં આવેલ શનમણાંક પૈકી વર્ગવાર 
કેટલા ઉમેદવારો હાજર થયા, અન 

  (૩)  
ક્રમ વનમણુંિ િષા હાજર થયેલ બોન્દ્િેિ ઉમેદિારોની સુંખ્યા 
૧ ૨૦૧૭ ૧૪૦ 
૨ ૨૦૧૮ ૧૨૦  

 (૪) ઉક્ત પૈકી આપવામાાં આવેલ શનમણાંક પૈકી હાજર 
ન થતાાં હોય તેવા ઉમેદવારો સામે િા પર્લાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

  (૪) બોન્દ્િેિ ઉમેદવારો બોન્દ્િની િરત મુજબ શનમણાંક 
આપતા હાજર ન થાય તો તેવા ઉમેદવારો પાસેથી મામલતદારશ્રી 
(વસુલાત) ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા શનયત પ્રરક્રયા કરી બોન્દ્િ 
વસુલાતની કાયગવાહી હાથ ધરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૫૭ 
પવિમ રેલિેનુું મખુ્ય મથિ અમદાિાદ ખાતે ખસેિિા બાબત 

* ૧૨૪૬૫ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરરયાપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વર્ગ ૨૦૧૩ ના કેન્દ્ર સરકાર સામેના પિતર પ્રશ્ર્ન પૈકી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ પશિમ રેલવેનુાં મુખ્ય મથક 
અમદાવાદ ખાતે ખસેિવા બાબતે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્દ્ર સરકારને 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલી વખત દરખાસ્ત કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ત્રણ વખત. 

 (૨) તે અન્દ્વયે કેન્દ્ર સરકારે ક્યારે િો પ્રશતભાવ 
આપ્યો? 

  (૨) રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ બાબતે સમયાાંતરે માાંર્ણી 
કરવામાાં આવી રહેલ છે. 

--------- 

૫૮ 
ગાુંધીનગર વજલ્લાના માણસા તાલુિાના તળાિો અુંગેની િામગીરી 

* ૧૨૪૪૪ શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ર્ાાંધીનર્ર શજલ્લાના માણસા તાલુકાના ક્યા તળાવો 
ભરવાનુાં આયોજન તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ થયેલુાં છે,  

  (૧) માણસા તાલુકાના નીચે મુજબના તળાવો ભરવાનુાં 
આયોજન કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર ક્યા 
તળાવમાાં કેટલુાં પાણી નાાંખવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૨)  

ક્રમ 
ગામનુું 
નામ 

તળાિનુું નામ 
િષાિાર નાખિામાું આિેલ 

પાણીનો જથ્થો (MCFT માું) 
િષા 

૨૦૧૭ ૨૦૧૮ 
૧ ભીમપુરા ર્ામ તળાવ ૨.૦૦  
૨ ધોળાકૂવા બોરી તળાવ ૩.૦૦  
૩ રાજપુરા ર્ામ તળાવ ૧.૦૦  
૪ માણસા ભીલુદણ તળાવ ૨.૦૦  
૫ માણસા મલાવ તળાવ ૧૬.૦૦  
૬ માણસા ચાંરાસણ તળાવ ૦.૦૦  
૭ માણસા તરસામણી તળાવ ૩.૦૦  
૮ મકાખાિ અાંબશલયારા ૩.૦૦  
૯ ર્લથરા કાલી તળાવ ૩.૦૦  

૧૦ ઇશ્ર્વરપુરા બોિી તળાવ ૭.૦૦  
૧૧ ઇશ્ર્વરપુરા મેિી તળાવ ૩.૦૦  
૧૨ લોદરા ર્ામ તળાવ ૨૫.૦૦  
૧૩ લોદરા અાંધરેી તળાવ ૧.૦૦  
૧૪ પુાંધરા ર્ામ તળાવ ૧૪.૦૦  
૧૫ ખિાત ભાળા તળાવ ૩.૦૦  
૧૬ લોદરા લોદરા સાંપ ૧૪૭.૨૩ ૧૩૭.૦૦  
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 (૩) તળાવોમાાં નાાંખવામાાં આવેલ પાણીમાાંથી ક્યા હેતુ 

માટે કેટલુાં પાણી વાપરવામાાં આવ્યુાં ? 

  (૩) આ પાણીનો પીવા માટે, શસાંચાઇ (પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ) 

માટે અને ઘરઘથ્થુાં વપરાિ કરવામાાં આવેલ છે જનેો અલર્થી 
કોઇ રહસાબ રાખવામાાં આવતો નથી. 

--------- 

૫૯ 
ઘરોઇ યોજનાની નહેરોમાું નહેર સુધારણા પાછળ ખચા 

* ૧૧૭૮૪ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિિીયા (ઠક્કરબાપાનર્ર) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ ઘરોઇ 
યોજનાની નહેરોમાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં નહેર સુધારણા માટે કેટલો 

ખચગ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૧) ૂર.૧૧૮૩.૭૨ લાખ. 

 (૨) તેનાથી કેટલા હેક્ટર શવસ્તારને લાભ થયો ?   (૨) ૬૨૨૫ હેક્ટર. 
--------- 

૬૦ 
િેિકિયા િોલોની ખાતે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુવનટીની મુલાિાત 

* ૧૧૮૦૫ શ્રી અરવિુંદ રાણા (સુરત-પૂવગ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નમગદા શજલ્લામાાં કેવરિયા કોલોની ખાતે સ્ટેચ્યુ ઓફ 
યુશનટીનો રાષ્ટ્ર ાપગણ કાયગક્રમની તારીખથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધીમાાં કુલ કેટલા પ્રવાસીઓએ મુલાકાત લીધી છે, અને 

  (૧) ૫,૦૨,૭૧૪. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા પ્રવાસીઓએ વ્યુઇંર્ રે્લેરીની 
મુલાકાત લીધી ? 

  (૨) ૨,૩૯,૯૬૮. 

--------- 

૬૧ 
ભુજ ખાતે જી.િે. જનરલ હોવસ્પટલમાું બાળિોના મૃત્યુ બાબત 

* ૧૨૪૦૨ શ્રી પ્રદ્યુમનવસુંહ ર્જિેર્જ (અબિાસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કચ્છ શજલ્લામાાં ભુજ ખાતે આવેલ અદાણી સાંચાશલત 

જી.કે. જનરલ હોશસ્પટલમાાં બાળકોના મૃત્યુ અાંરે્  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ કોઈ તપાસ સશમશત છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં રચવામાાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં 
વર્ગવાર કેટલા બાળકોના મૃત્યુ વર્ગવાર થયાનુાં સામે આવેલ છે, 
અને 

  (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં મૃત્યુ થયેલ બાળકોની શવર્ત  
ક્રમ િષા બાળિોનો મૃત્યુઆુંિ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૧૮૮ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૧૮૭ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૮ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૭૬ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૫૯  
 (૩) તપાસ સશમશતએ કોઈ અહેવાલ આપેલ હોય તો 
ક્યારે આપેલ છે અને તેના મુખ્ય મુદ્દાઓ ક્યા છે ? 

  (૩) સશમશતએ તા.૨૬-૫-૨૦૧૮ ના રોજ તેમના 
રેફરન્દ્સ સમય ર્ાળાના મે-૨૦૧૮ ના મૃત્યુ બાબતે અહેવાલ 
આપેલ તેના મુખ્ય મુદ્દાઓ નીચે મુજબ છે. 
(૧) આ હોશસ્પટલ ટિીયરી હોશસ્પટલ હોવાથી અન્દ્ય 
હોશસ્પટલમાાંથી ૧૪ નવર્જતશિિુ રીફર થઈને આવેલ જમેાાંથી ૭ 
નવર્જત શિિુ પ્રી-ટમગ(શવકશસત થયા પહેલા જન્દ્મેલા) હતા. 
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આ સાતમાાંથી ચાર નવર્જત શિિુને ચેપ લારે્લ હતો. ૧(એક) 
દદીને શ્ર્વાસોશ્ર્વાસની તકલીફ હતી અને ૨ (બે) દદીને બથગ 
એસ્ફીક્સીયાની તકલીફ હતી. આ બધી ર્ાંભીર કોમ્પલીકેિનના 
લીધે પ્રી – ટમગ નવર્જત શિિુનુાં મૃત્યુ થઈ િકે છે. 
(૨) સાત દદી પુરા મરહને જન્દ્મેલ જમેાાંથી ૩ (ત્રણ) દદીઓને 
નીયોનેટલ સેપ્સીસ અને એક દદીને જન્દ્મર્જત શવકાસની ખામી 
જવેી કે જન્દ્મર્જત કરોિરજુ્જની ખામી હતી. જ્યારે આ દદીઓને 
દાખલ કરેલ ત્યારે અશત ર્ાંભીર હાલતમાાં હતા. આ દદીઓને 
આપવામાાં આવેલ સારવાર પ્રોટોકોલ અને ર્ાઈિ લાઈન પ્રમાણે 
હતી. પુરા સમયે જન્દ્મેલ બાળકોમાાં શ્ર્વાસોચ્છશ્ર્વાસની તકલીફ, 
ચેપ અને જન્દ્મર્જત ખોિખાાંપણ એ મૃત્યુનુ મુખ્ય કારણ હોય 
છે. 
(૩) જી.કે જનરલ હોશસ્પટલ ભુજમાાં ૧૨(બાર) બાળક જન્દ્મેલ 
જમેાાંથી ૮(આઠ) બાળકો પ્રી-મેચ્યોર િીલીવરીના હતા કે 
જમેાાંથી ચારમાાં Respiratory Distress Syndrome અને 
ચાર બાળકોમાાં Birth asphyxia હતુાં. ૪ (ચાર) બાળકો પુરા 
સમયે જન્દ્મેલ જમેાાંથી ૨(બે) બાળકો Birth asphyxia 

૧(એક) બાળકને Sepsis અને ૧(એક) બાળકને 

Respiratory Distress Syndrome હતુાં. ઉપરોક્ત 
કોમ્પ્લીકેિન નવર્જત શિિુના મૃત્યુ માટે એક ર્ાંભીર બાબત 
ર્ણાય. 
(૪) આ બાળકોની સારવાર પ્રોટોકોલ અને સ્ટાન્દ્િિગ  ર્ાઈિ 
લાઈન્દ્સ પ્રમાણેની હતી.   

--------- 
૬૨ 

મહેસાણા વજલ્લામાું સુજલામ સુફલામ જળ અવભયાન અુંતગાત તળાિો ઉંિા િરિા બાબત 
* ૧૧૮૦૩ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (શવર્જપુર) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ સુજલામ 
સુફલામ જળ અશભયાન અાંતર્ગત મહેસાણા શજલ્લામાાં છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં કેટલા તળાવો ઉંિા કરવામાાં આવ્યા છે, 

  (૧) ૨૪૩ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ તેની પાછળ છેલ્લા એક વર્ગમાાં 
કેટલો ખચગ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨) ૂર.૧૮૯.૬૦ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ તેનાથી જળસાંગ્રહમાાં કેટલો વધારો 
થયો ? 

  (૩) ૨૧૨.૬૦ લાખ ઘનફૂટ 

--------- 

૬૩ 
રાજ્યમાું પેટર ોલ, િીઝલ, સીએનજી અને પીએનજી ઉપર િેરો 

* ૧૨૫૭૬ શ્રી િજવેસુંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં 
પેટર ોલ, િીઝલ, સીએનજી અને પીએનજી ઉપર કેટલો વેરો 
લેવામાાં આવે છે, 

  (૧)  

વિગત િેટ સેસ 

પેટર ોલ ૧૭% ૪% 

િીઝલ ૧૭% ૪% 

સી.એન.જી. ૧૫% - 

પી.એન.જી. ૧૫% - 
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 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ પેટર ોલ, િીઝલ, સીએનજી અને 
પીએનજી પરના વેરા પેટે છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર સરકારને 
કેટલી આવક થઇ ? 

  (૨)        (રિમ રૂ.િરોિમાું) 

 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧-૪-૧૮ થી  
૩૧-૧૨-૧૮ 

િેટ + 
સીએસટી 

સેસ 
િેટ + 

સીએસટી 
સેસ 

પટેર ોલ ૩૩૩૮.૩૪ ૬૫૨.૮૬ ૨૭૨૯.૬૩ ૫૮૨.૦૭ 
િીઝલ ૭૪૩૦.૫૦ ૧૪૫૩.૧૩ ૬૨૬૧.૦૨ ૧૨૯૫.૫૭ 
 િેટ િેટ 
સીએનજી ૪૯૯.૯૧ ૩૦૦.૨૭ 
પીએનજી ૧૩૨૮.૭૭ ૫૬૮.૦૨    

 --------- 

૬૪ 
સુરત વજલ્લામાું િૂિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૧૭ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાિ) : માનનીય ઊર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરત શજલ્લામાાં સામાન્દ્ય યોજના હેઠળ કેટલા કૂવાઓનુાં 
વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) ૪૨૩ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર.૭૫૭.૨૦ લાખ. 

--------- 

૬૫ 
રાજ્યમાું આશા હેલ્થ િિારને અપાતી પ્રોત્સાહિ રિમ 

* ૧૨૫૭૩ શ્રીમતી ચુંકરિાબેન બારીયા (ર્રબાિા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં આિા 
હેલ્થ વકગરને દર માસે પ્રોત્સાહક રકમ કેટલી આપવામાાં આવે 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ ભારત સરકારની 
માર્ગદશિગકા મુજબ આિા વકગ રે કરેલ કામર્ીરીના પ્રમાણમાાં દર 
માસે અાંદાશજત ૂર.૩૫૦૦ થી ૂર.૪૦૦૦ પ્રોત્સાહક રકમ 
આપવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉક્ત રકમમાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં ક્યારે કેટલો વધારો 
કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) છેલ્લા બે વર્ગમાાં આિા વકગ રને મળતા માશસક 
પ્રોત્સાહકની રકમ ઉપર રાજ્ય સરકારે તા.૧૮-૧૦-૨૦૧૭ 
ના ઠરાવથી ૩૦% અને તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૭ ના ઠરાવથી વધુ 
૨૦% મળી કુલ ૫૦% નો વધારો કરવામાાં આવેલ છે. 
તદુપરાાંત, તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૮ થી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 
ૂર.૧૦૦૦/- નો વધારો કરવામાાં આવેલ છે.  

--------- 

૬૬ 
સુરત વજલ્લામાું મુખ્યમુંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ િાિા  

* ૧૧૮૫૧ શ્રી હષા સુંઘિી (મજુરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરત શજલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ કેટલા કાિગ  
કાઢવામાાં આવ્યા, 

  (૧) સુરત શજલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ નીચે મુજબ 
કાિગ  કાઢવામાાં આવ્યા છે. 

િષા ‘‘મા’’ 
યોજના 

‘‘મા િાત્સલ્ય’’ 
યોજના 

િુલ 

૨૦૧૭ ૧૨૬૬ ૮૪૪૭૧ ૮૫,૭૩૭ 
૨૦૧૮ ૫૧૨ ૭૫૧૯૪ ૭૫,૭૦૬ 

િુલ ૧૭૭૮ ૧૫૯૬૬૫ ૧,૬૧,૪૪૩ 
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 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ સુરત શજલ્લામાાં લાભાથી કુટુાંબોને આ 

કાિગ  મળી રહે તે માટે ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલા કેન્દ્રો કાયગરત છે, અને 

  (૨) ઉક્ત લાભાથી કુટુાંબોને આ કાિગ  મળી રહે તે માટે 

સુરત શજલ્લામાાં કુલ (સિર) ૧૭ કીઓસ્ક કાયગરત છે. 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ સુરત શજલ્લામાાં તમામ લાભાથીને 

આ કાિગ  મળી રહે તે માટે િી કાયગવાહી કરી ? 

  (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ સુરત શજલ્લામાાં તમામ લાભાથીઓને 

યોજનાનુાં કાિગ  મળી રહે તે માટે દરેક શજલ્લામાાં તાલુકા કક્ષાએ 

તથા શસટી સીવીક કક્ષાએ ‘‘શકઓસ્ક’’ ઉભા કરવામાાં આવેલ છે. 

તેમજ મોબાઇલ શકઓસ્કની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ છે. 

ઉપરાાંત સેવા સેતુ કાયગક્રમ અાંતર્ગત મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજનાના 

કાિગ  કાઢી આપવાની કામર્ીરી હાથ ધરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૬૭ 
એસ્સાર પાિર ગુજરાત સાથે થયેલ પાિર પરચેઝ એગ્રીમેન્દ્ટ 

* ૧૨૪૨૦ િૉ. સી. જ.ે ચાિિા (ર્ાાંધીનર્ર ઉિર) : માનનીય ઊર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૨૫-૧-૨૦૧૯ ની શસ્થશતએ એસ્સાર પાવર 

રુ્જરાત પાસેથી પાવર ખરીદવાના પાવર પરચેઝ એગ્રીમેન્દ્ટ 

થયેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત એગ્રીમેન્દ્ટ ક્યારે, કેટલા વર્ગ માટે, 

ક્યા ભાવે કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨) રુ્જરાત ઊર્જગ શવકાસ શનર્મ શલ. દ્વારા ભારત 

સરકારની સ્પધાગત્મક શબરિાંર્ માર્ગદશિગકા અાંતર્ગત જણાવેલ 

પ્રરક્રયા થકી સ્પધાગત્મક બીિ માંર્ાવવામાાં આવેલ જમેાાં મે. 

એસ્સાર પાવર રુ્જરાત શલ. ની પસાંદર્ી થયેલ અને તેની સાથે 

તા.૨૬-૦૨-૨૦૦૭ ના રોજ ૂર.૨.૪૦/યુશનટના 

લેવાલાઇઝિ દરે પ્રોજકે્ટ કાયાગશન્દ્વત થયેથી ૨૫ વર્ગ માટે લાાંબા 

ર્ાળાના વીજ ખરીદ એગ્રીમેન્દ્ટ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત એગ્રીમેન્દ્ટ કયાગ બાદ ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા 

એક વર્ગમાાં ભાવવધારો આપવામાાં આવેલ હોય તો ક્યા 

કારણોસર, કેટલો ભાવ વધારો કેટલા સમય માટે આપવામાાં 

આવ્યો, અને 

  (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ એસ્સાર પાવર રુ્જરાત શલ. પ્રોજકે્ટને 

વીજ ઉત્પાદન દરમાાં વીજ કરારની િરતો શસવાય કોઇ ભાવ 

વધારો અથવા વધારાની ચુકવણી કરવામાાં આવેલ નથી. વીજ 

ખરીદ કરારમાાં વીજ ઉત્પાદક દ્વારા દરેક વર્ગનો વીજ દર 

દિાગવેલ હોય છે અને આ વીજ દર ‘‘ચેન્દ્જ ઇન લો’’ મુજબ 

શવશવધ પરરબળો જવેા કે ટેક્સ, ક્લીન એનજી સેસ, કસ્ટમ 

ડ્યુટી, GST શવરે્રેના ફેરફારના કારણે થતા વધારા/ઘટાિાને 

આધીન હોય છે જ ે માનનીય વીજ શનયમન આયોર્ની માંજૂરી 

બાદ ર્ણતરીમાાં લેવામાાં આવે છે. તદઉપરાાંત પ્રોજકે્ટ િેવલપર 

દ્વારા બીિમાાં US િોલર મુજબ ભાવ ભયાગ હોઇ, US િોલરના 

રેટમાાં થતા ફેરફાર પ્રમાણેના વીજ દરની ચુકવણી કરવામાાં આવે 

છે. આમ, વીજ ખરીદ કરારની િરતો મુજબ વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮ 

દરમ્યાન કરાર હેઠળ સરેરાિ ૂર.૩.૩૬/યુશનટના દરે ચૂકવણી 

કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૪) તેના કારણે ઉક્ત શસ્થશતએ સરકારને વાશર્ગક કેટલો 

આશથગક બોજ પિિે ? 

  (૪) ઉક્ત શસ્થશતએ કરારની િરતો અનુસાર ચૂકવણી 

કરવામાાં આવતી હોઇ આશથગક બોજનો પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

--------- 
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૬૮ 
જૂનાગઢ ખાતે િાયારત પાિર પ્લાન્દ્ટ 

* ૧૨૬૦૦ શ્રી હષાદિુમાર રીબિીયા (શવસાવદર) : માનનીય ઊર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ વાયબ્રન્દ્ટ 
રુ્જરાત ગ્લોબલ ઇન્દ્વેસ્ટસગ સશમટ-૨૦૦૯ માાં 
જ.ેએસ.િબલ્યુ. એનજી શલ., મુાંબઇ દ્વારા જૂનાર્ઢ ખાતે 
૧૪૦૦ મે.વો. સ્થાશપત વીજ ક્ષમતાના પાવર પ્લાન્દ્ટ માટે 
અાંદાજીત ૂર.૭૦૦૦ કરોિના મૂિી રોકાણ માટે એમ.ઓ.યુ. 
કરેલ હતા તે હકીકત સાચી છે, કે કેમ 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલા મેર્ાવોટનો પાવર 
પ્લાન્દ્ટ કાયગરત છે, અને 

  (૨) અને (૩) 
 હાલની શસ્થશતએ આ વીજ પરરયોજના માટે ઇંધણની 
ઉપલશબ્ધ ન હોવાને કારણે, િેવલોપર દ્વારા આ વીજ 
પરરયોજના સ્થાપી િકાયેલ નથી આથી પ્રોજકે્ટ દ્વારા વીજળીનુાં 
ઉત્પાદન થતુાં નથી. 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર કેટલી 
વીજળી ઉત્પન્ન થઇ ? 

 

--------- 

૬૯ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું તળાિ ઉંિા ઉતારિા બાબત 

* ૧૧૭૭૭ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (આણાંદ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમદાવાદ શજલ્લામાાં કેટલા તળાવ ઉંિા ઉતારવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૨૩૧ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ તેની પાછળ કેટલો ખચગ કરવામાાં 
આવ્યો ? 

  (૨) ૂર.૩૭.૮૨ લાખ. 

--------- 

૭૦ 
ધરોઇ યોજનાની નહેરોમાું નહેર સુધારણા પાછળ ખચા 

* ૧૧૭૮૫ શ્રી અરવિુંદભાઈ પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ ધરોઇ 
યોજનાની નહેરોમાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં નહેર સુધારણા માટે કેટલો 
ખચગ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૧) ૂર.૧૧૮૩.૭૨ લાખ. 

 (૨) તેનાથી કેટલા હેક્ટર શવસ્તારને લાભ થયો ?   (૨) ૬૨૨૫ હેક્ટર. 
--------- 

૭૧ 
સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાું મુખ્યમુંત્રી અમૃતમ યોજના અને "મા િાત્સલ્ય" યોજનાના િાિા  

* ૧૧૮૩૮ શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરેન્દ્રનર્ર શજલ્લામાાં ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં "મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજના" અને "મા 
વાત્સલ્ય" યોજનાના હેઠળ કેટલા કાિગ  કાઢવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) સુરેન્દ્રનર્ર શજલ્લામાાં ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં "મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજના" અને 
"મા વાત્સલ્ય" યોજનાના કાિગ  નીચે મુજબ આપવામાાં આવ્યા છે. 

િષા "મા યોજના" 
"મા િાત્સલ્ય 

યોજના " 
િુલ 

૨૦૧૭ ૧૩૯ ૪૧૩૯૯ ૪૧,૫૩૮ 
૨૦૧૮ ૯૭૬ ૩૦૪૯૭ ૩૧,૪૭૩ 

િુલ ૧૧૧૫ ૭૧૮૯૬ ૭૩,૦૧૧ 
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 (૨) ઉક્ત શજલ્લામાાં લાભાથી કુટુાંબોને આ કાિગ  મળી રહે 
તે માટે ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલા કેન્દ્રો કાયગરત છે,  

  (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ તમામ લાભાથીઓન ે કુટુાંબોને આ 
કાિગ  મળી રહે તે માટે સુરેન્દ્રનર્ર શજલ્લામાાં (૧૧) અર્ીયાર 
શકયોસ્ક કાયગરત છે. 

--------- 
૭૨ 

જસદણ તાલુિામાું િનેસરા નાની વસુંચાઈ યોજનાનુું િામ 
* ૧૧૭૯૦ શ્રી અરવિુંદ રૈયાણી (રાજકોટ-પૂવગ) : માનનીય  જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ શજલ્લાના જસદણ તાલુકામાાં કનેસરા નાની 
શસાંચાઈ યોજનાનુાં કામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ કયા 
તબકે્ક છે,   

  (૧) પ્રર્શતમાાં છે.  

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ આ યોજનાની કેટલી રકમ માંજુર 
થયેલ છે, અને  

  (૨) ૂર.૧૯૭.૩૪ લાખ 

 (૩) આ યોજનાથી કેટલા ર્ામના કેટલા ર્ામોના 
શવસ્તારને શસાંચાઇનો લાભ મળિે?   

  (૩) ૨-ર્ામોના કુલ ૪૬૪ એકર.  

--------- 

૭૩ 
સુરત વજલ્લામાું મુખ્યમુંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ િાિા  

* ૧૧૮૫૦ શ્રીમવત સુંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરત શજલ્લામાાં ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ કેટલા કાિગ  કાઢવામાાં 
આવ્યા, અને 

  (૧) સુરત શજલ્લામાાં ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ નીચે મુજબ કાિગ  
કાઢવામાાં આવ્યા છે. 

િષા "મા યોજના" 
"મા િાત્સલ્ય 

યોજના " 
િુલ 

૨૦૧૭ ૧૨૬૬ ૮૪૪૭૧ ૮૫,૭૩૭ 
૨૦૧૮ ૫૧૨ ૭૫૧૯૪ ૭૫,૭૦૬ 

િુલ ૧૭૭૮ ૧૫૯૬૬૫ ૧,૬૧,૪૪૩ 
 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ સુરત શજલ્લામાાં લાભાથી કુટુાંબોને 
આ કાિગ  મળી રહે તે માટે ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલા કેન્દ્રો કાયગરત 
છે, અને 

  (૨) ઉક્ત લાભાથી કુટુાંબોને આ કાિગ  મળી રહે તે માટે 
સુરત શજલ્લામાાં કુલ સિર (૧૭) શકયોસ્ક કાયગરત છે. 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ સુરત શજલ્લામાાં તમામ લાભાથીને 
આ કાિગ  મળી રહે તે માટે િી કાયગવાહી કરી? 

  (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ સુરત શજલ્લામાાં તમામ લાભાથીઓને 
યોજનાનુાં કાિગ  મળી રહે તે માટે દરેક શજલ્લામાાં તાલુકા કક્ષાએ 

તથા શસટી સીવીક કક્ષાએ“શકઓસ્ક”ઉભા કરવામાાં આવેલ 
છે. તેમજ મોબાઇલ શકઓસ્કની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ છે. 
ઉપરાાંત સેવા સેતુ કાયગક્રમ અાંતર્ગત મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજનાના 
કાિગ  કાઢી આપવાની કામર્ીરી હાથ ધરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
૭૪ 

રાજ્ય સરિારના વિજ એિમોમાું ઉત્પન્ન થતી દૈવનિ િીજળી 
* ૧૨૪૩૨ શ્રી અવિનભાઇ િોટિાલ (ખેિબ્રહ્મા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્ય સરકારના 
શવજ એકમોમાાં દૈશનક કેટલી વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે, તેની સામે 
માાંર્ કેટલી છે,   

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની દૈશનક શસ્થશતએ રાજ્યની 
કુલ વીજ માાંર્ ૩૧૬.૮ શમશલયન યુનીટ્સ હતી જ ેપૈકી રાજ્ય 
સરકારના શવજ એકમોમાાંથી ૮૫.૪ શમશલયન યુનીટ્સ વીજળી 
મેળવવામાાં આવેલ.   
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 (૨) તે અન્દ્વયે રાજ્ય સરકારે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે 

વર્ગમાાં વીજળીની માાંર્ને પહોંચી વળવા કેન્દ્ર સરકાર અને 

ખાનર્ી વીજ કાંપની પાસેથી કેટલી વીજળી િા ભાવે ખરીદી, 

અને 

  (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ રુ્જરાત ઉર્જગ શવકાસ શનર્મ શલ. 

દ્વારા છેલ્લા ૨ વર્ગમાાં લાાંબા ર્ાળાના ખરીદ કરાર અાંતર્ગત કેન્દ્ર 

સરકાર હસ્તક વીજ કાંપનીઓ અને ખાનર્ી વીજ કાંપનીઓ 

પાસેથી મેળવવામાાં આવેલ વીજળીની મારહતી નીચે મુજબ છેોઃ 
 

િીજ 

ઉત્પાદિો 

૨૦૧૭ ૨૦૧૮ (પ્રોવિઝનલ) 

વમવલયન 

યુવનટસ 
રૂ/યુનીટ 

વમવલયન 

યુવનટસ 
રૂ/યુનીટ 

૧ કેન્દ્ર સરકાર 

હસ્તક વીજ 

કાંપનીઓ 

૨૩૮૫૩ ૨.૮૧ ૨૬૩૧૪ ૩.૦૨ 

૨ ખાનર્ી વીજ 

કાંપનીઓ 

૨૭૮૮૪ ૩.૦૦ ૨૦૫૩૩ ૨.૯૮ 

 
 (૩) રાજ્યમાાં રાજ્ય સરકારનાાં કેટલા વીજ એકમો બાંધ છે 

અથવા ઓછુાં  ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે?  

  (૩) એક પણ નહી. 

  ઉક્ત શસ્થશતએ રાજ્ય સરકારનાાં તમામ વીજ મથકો 

વીજ ઉત્પાદન માટે ઉપલબ્ધ છે. પરાંતુ વીજ ઉત્પાદનનો સાંગ્રહ 

િક્ય નથી અને ઉત્પાદન સમયે જ તેનો વપરાિ કરવો જૂરરી 

છે. આમ, વીજ ઉત્પાદન જ-ેત ેસમયના વીજ વપરાિ/વીજ 

માાંર્ને આધારરત હોય છે અને આ શસ્થશત દરેક રદવસે, દરેક 

ક્ષણે બદલાતી રહે છે. સામાન્દ્ય રીતે વીજ મથકોમાાંથી ઉત્પાદન 

મેળવવાનુાં ચાલુ હોય છે પરાંતુ આકશસ્મક રીતે ખોટકાઇ જવુાં, 

સમારકામની જૂરરરયાત, બળતણ ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા કપરા 

સાંજોર્ોમાાં પ્લાન્દ્ટને બાંધ રાખવા પિે છે. રે્સ આધારરત વીજ 

મથકો માટે િોમેશસ્ટક રે્સનો પુરવઠો ઉપલબ્ધ ન હોય તો, 

મથકો બાંધ રહે છે. તદ્દઉપરાાંત હાઇિર ો પાવર પ્રોજકે્ટ્સ શસાંચાઇ 

શવભાર્ની જૂરરરયાતને અનુલક્ષીને ચલાવવામાાં આવે છે. આ 

ઉપરાાંત નામ. વીજ શનયમન આયોર્ની "મેરરટ ઓિગ ર" ની 

માર્ગદશિગકા ધ્યાને લઈ તેમજ લો રિમાન્દ્િ (low demand) ને 

કારણે સ્ટેટ લોિ રિસ્પેચ સેન્દ્ટર (SLDC) ની સૂચના મુજબ જ ે

તે સમયે વીજ મથકો વીજ ઉત્પાદન માટે ઉપલબ્ધ હોવા છતાાં 

ઉપયુગક્ત અશનવાયગ કારણોસર તત્પૂરતા સમય માટે હાંર્ામી 

ધોરણે બાંધ રાખવા પિે છે અથવા જ ે તે સમયની જૂરરરયાત 

મુજબ અાંિતોઃ કાયગરત રાખવા પિે છે.   

--------- 

૭૫ 
ધરોઇ યોજનાનો િુલ વપયત વિસ્તાર 

* ૧૧૭૮૦ શ્રી ગજને્દ્રવસુંહ પરમાર (પ્રાાંશતજ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ધરોઇ 

યોજનાઓ કુલ શપયત શવસ્તાર કેટલો છે, અને  

  (૧) ૯૧,૯૭૨ હેક્ટર.  

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ આ યોજનાથી 

કયા શજલ્લાના કેટલા ર્ામોને લાભ મળે છે?  

  (૨)  

સાબરકાાંઠા શજલ્લો : ૯૨   ર્ામ 

મહેસાણા     ’’ : ૨૨૬ ર્ામ 

પાટણ     ’’ : ૪૫   ર્ામ 

ર્ાાંધીનર્ર    ’’ : ૦૧   ર્ામ 

િુલ : ૩૬૪ - ગામ  
--------- 
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૭૬ 
ભુજ ખાતે જી.િે. જનરલ હોવસ્પટલમાું બાળિના મૃત્યુ બાબત 

* ૧૨૪૬૨ શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (ધાંધુકા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કચ્છ શજલ્લામાાં 

ભુજ ખાતે આવેલ અદાણી સાંચાશલત જી.કે. જનરલ 

હોશસ્પટલમાાં બાળકોના મૃત્યુ અાંરે્ કોઈ તપાસ સશમશત છેલ્લા બે 

વર્ગમાાં રચવામાાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં 

વર્ગવાર કેટલા બાળકોના મૃત્યુ વર્ગવાર થયાનુાં સામે આવેલ છે, 

અને 

  (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ગમાાં મૃત્યુ થયેલ બાળકોની શવર્ત  

ક્રમ િષા બાળિોનો મૃત્યુઆુંિ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૧૮૮ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૧૮૭ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૮ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૭૬ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૫૯  
 (૩) તપાસ સશમશતએ કોઈ અહેવાલ આપેલ હોય તો 

ક્યારે આપેલ છે અને તેના મુખ્ય મુદ્દાઓ ક્યા છે ? 

  (૩) સશમશતએ તા.૨૬-૫-૨૦૧૮ ના રોજ તેમના 

રેફરન્દ્સ સમય ર્ાળાના મે-૨૦૧૮ ના મૃત્યુ બાબતે અહેવાલ 

આપેલ તેના મુખ્ય મુદ્દાઓ નીચે મુજબ છે. 

૧) આ હોશસ્પટલ ટિીયરી હોશસ્પટલ હોવાથી અન્દ્ય 

હોશસ્પટલમાાંથી ૧૪ નવર્જતશિિુ રીફર થઈને આવેલ જમેાાંથી ૭ 

નવર્જત શિિુ પ્રી-ટમગ(શવકશસત થયા પહેલા જન્દ્મેલા) હતા. 

આ સાતમાાંથી ચાર નવર્જત શિિુને ચેપ લારે્લ હતો. ૧(એક) 

દદીને શ્ર્વાસોશ્ર્વાસની તકલીફ હતી અને ૨ (બે) દદીને બથગ 

એસ્ફીક્સીયાની તકલીફ હતી. આ બધી ર્ાંભીર કોમ્પ્લીકેિનના 

લીધે પ્રી – ટમગ નવર્જત શિિુનુાં મૃત્યુ થઈ િકે છે. 

૨) સાત દદી પુરા મરહને જન્દ્મેલ જમેાાંથી ૩ (ત્રણ) દદીઓને 

નીયોનેટલ સેપ્સીસ અને એક દદીને જન્દ્મર્જત શવકાસની ખામી 

જવેી કે જન્દ્મર્જત કરોિરજુ્જની ખામી હતી. જ્યારે આ દદીઓને 

દાખલ કરેલ ત્યારે અશત ર્ાંભીર હાલતમાાં હતા. આ દદીઓને 

આપવામાાં આવેલ સારવાર પ્રોટોકોલ અને ર્ાઈિ લાઈન પ્રમાણે 

હતી. પુરા સમયે જન્દ્મેલ બાળકોમાાં શ્ર્વાસોચ્છશ્ર્વાસની તકલીફ, 

ચેપ અને જન્દ્મર્જત ખોિ ખાાંપણ એ મૃત્યુનુ કારણ હોય છે. 

૩) જી.કે જનરલ હોશસ્પટલ ભુજમાાં ૧૨(બાર) બાળક જન્દ્મેલ 

જમેાાંથી ૮(આઠ) બાળકો પ્રી-મેચ્યોર િીલીવરીના હતા કે 

જમેાાંથી ચારમાાં Respiratory Distress Syndrome અને ચાર 

બાળકોમાાં Birth asphyxia હતુાં. ૪ (ચાર) બાળકો પુરા સમયે 

જન્દ્મેલ જમેાાંથી ૨(બે) બાળકો Birth asphyxia ૧(એક) 

બાળકને Sepsis અને ૧(એક) બાળકને Respiratory 

Distress Syndrome હતુાં. ઉપરોક્ત કોમ્પ્લીકેિન નવર્જત 

શિિુના મૃત્યુ માટે એક ર્ાંભીર બાબત ર્ણાય. 

૪) આ બાળકોની સારવાર પ્રોટોકોલ અને સ્ટાન્દ્િિગ  ર્ાઈિ 

લાઈન્દ્સ પ્રમાણેની હતી. 

--------- 
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૭૭ 
જસદણ તાલુિાના સનાળા િનાળા તળાિોને જોિતી લીંિ િેનાલનુું િામ 

* ૧૧૭૯૨ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ દશક્ષણ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજકોટ 
શજલ્લાના જસદણ તાલુકાના સનાળા વનાળા તળાવોને જોિતી 
લીંક કેનાલનુાં કામ કયા તબકે્ક છે,     

  (૧) ટેન્દ્િર તબકે્ક  

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ આ યોજનાની અાંદાજીત રકમ કેટલી 
છે, અને  

  (૨) ૂર. ૩૦૫.૭૬ લાખ  

 (૩) આ યોજનાથી કેટલા શવસ્તારને ફાયદો થિે ?    (૩) આિરે ૧૧૫ હેક્ટર જમીનને શસાંચાઇનો ફાયદો થિે 

અને આસપાસના શવસ્તારમાાં ભુર્ભગ જળ રીચાજગ થિે.    
--------- 

૭૮ 
સરિારી મેિીિલ િોલેજોમાુંથી એમબીબીએસ પાસ થયેલ ઉમેદિારોને આખરી િીગ્રી સટીફીિેટ આપિા બાબત 

* ૧૨૫૮૫ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સરકારી મેિીકલ કોલેજોમાાંથી એમબીબીએસ પાસ 
થઇને ઇન્દ્ટનગિીપ પૂણગ કરેલ બોન્દ્િેિ ઉમેદવારો ગ્રામ્ય 
શવસ્તારમાાં સેવા બર્જવવા માટે આપવામાાં આવેલ શનમણાંક પૈકી 
મોટાભાર્ના ઉમેદવારો હાજર થતા નથી તે ફરીયાદથી સરકાર 
તા.૧૩-૧૨-૨૦૧૮ ની સ્થશતએ વાકેફ છે, અને  

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા, તો ગ્રામ્ય શવસ્તારમાાં િોક્ટરોની ઘટ શનવારી 
િકાય તે માટે એમબીબીએસ પાસ થઇને ઇન્દ્ટનગિીપ પૂણગ કરેલ 
િૉક્ટરોને સરકાર પ્રોવીઝનલ સટીફીકેટ આપીને ત્રણ વર્ગ 
ફરજીયાત સરકારી હોશસ્પટલોમાાં સેવા બર્જવ્યા બાદ જ આખરી 
િીગ્રી સટીફીકેટ આપવાનુાં કોઇ આયોજન છે કે કેમ? 

  (૨) કાયદાકીય જોર્વાઇઓની ચકાસણી કરીને યોગ્ય તે 
શવચારણા કરવામાાં આવિે.   

--------- 

૭૯ 
િલોલ ખાતે સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રના મિાન બાુંધિામ બાબત 

* ૧૩૦૪૧ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ ર્ાાંધીનર્ર 
શજલ્લાના કલોલ ખાતે સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્રના મકાન 
બાાંધકામ માટેનુાં ટેન્દ્િર ક્યારે બહાર પાિવામાાં આવ્યુાં છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ ર્ાાંધીનર્ર 
શજલ્લાના કલોલ ખાતે સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્રના મકાન 
બાાંધકામ માટેનુાં ટેન્દ્િર ૧૧-૦૭-૨૦૧૮ ના રોજ બહાર 
પાિવામાાં આવ્યુાં છે.  

 (૨) મકાન બાાંધકામ માટેનુાં કામ કઇ એજન્દ્સીને 
સોંપવામાાં આવ્યુાં, 

  (૨) મકાન બાાંધકામ માટેનુાં કામ ધારા કન્દ્સ્ટરકિન & અથગ 
મુવસગ અમદાવાદની એજન્દ્સીને સોપવામાાં આવેલ છે.  

 (૩) સદર મકાન બાાંધકામ માટે કેટલો ખચગ માંજૂર 
કરવામાાં આવ્યો છે, અને  

  (૩) સદર કામ માટે ૩૫૪.૦૦ લાખ ખચગ માંજુર કરવામાાં 
આવેલ છે.  

 (૪) મકાન બાાંધકામ ક્યારથી િૂર કરવામાાં આવિે અને 
ક્યારે પૂણગ કરવામાાં આવિે?   

  (૪) ઈર્જરાદારશ્રીને સદરહુ મકાન બાાંધકામનો વકગ  ઓિગ ર 
૦૪-૦૨-૨૦૧૯ ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે. જ ે અન્દ્વયે 
મકાન બાાંધકામ ટૂાં ક સમયમાાં િૂર કરી ટેન્દ્િરમાાં શનયત થયેલ 
સમય મયાગદામાાં પૂણગ કરવામાાં આવિે. 

--------- 
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૮૦ 
સરિારી મેિીિલ િોલેજોમાુંથી એમબીબીએસ પાસ થયેલ ઉમેદિારોને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાું સેિા બર્જિિા બાબત 

* ૧૨૫૬૪ શ્રી અજીતવસુંહ ચૌહાણ (બાલાશસનોર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં સરકારી મેિીકલ કોલેજોમાાંથી 
એમબીબીએસ પાસ થઇને ઇન્દ્ટનગિીપ પૂણગ કરેલ બોન્દ્િેિ 
ઉમેદવારો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર કેટલા હતા, 

  (૧)  

ક્રમ િષા 
છેલ્લા બે િષામાું ઇન્દ્ટનાશીપ પૂણા 
િરેલ બોન્દ્િેિ ઉમેદિારોની સુંખ્યા 

૧ ૨૦૧૭ ૮૭૩ 
૨ ૨૦૧૮ ૯૪૩ 

 

 (૨) તે અન્દ્વયે બોન્દ્િની િરત મુજબ ઉક્ત વર્ગવાર 
કેટલા ઉમેદવારોને ગ્રામ્ય શવસ્તારમાાં સેવા બર્જવવા માટે 
શનમણાંક આપવામાાં આવી,  

  (૨)  

ક્રમ  
વનમણુંિ 

િષા 

છેલ્લા બે િષામાું બોન્દ્િની શરત 
મુજબ વનમણુંિ આપેલ 

ઉમેદિારોની સુંખ્યા 
૧ ૨૦૧૭ ૨૫૫ 
૨ ૨૦૧૮ ૯૨૪  

 (૩) ઉક્ત આપવામાાં આવેલ શનમણાંક પૈકી વર્ગવાર 
કેટલા ઉમેદવારો હાજર થયા, અને  

  (૩)  

ક્રમ 
વનમણુંિ 

િષા 
હાજર થયેલ બોન્દ્િેિ  
ઉમેદિારોની સુંખ્યા 

૧ ૨૦૧૭ ૧૪૦ 
૨ ૨૦૧૮ ૧૨૦  

 (૪) ઉક્ત પૈકી આપવામાાં આવેલ શનમણાંક પૈકી હાજર 
ન થતાાં હોય તેવા ઉમેદવારો સામે િા પર્લાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૪) બોન્દ્િેિ ઉમેદવારો બોન્દ્િની િરત મુજબ શનમણાંક 
આપતા હાજર ન થાય તો તેવા ઉમેદવારો પાસેથી 
મામલતદારશ્રી (વસુલાત) ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા શનયત પ્રરક્રયા કરી 
બોન્દ્િ વસુલાતની કાયગવાહી હાથ ધરવામાાં આવે છે.   

--------- 

૮૧ 
અમરેલી વજલ્લામાું આિેલ ધાતરિિી-૧ જળાશય યોજનામાું નહેર સુધારણાના િામો 

* ૧૧૭૯૭ શ્રી િી.િી. ઝાલાિાિીયા (કામરેજ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ અમરેલી 
શજલ્લામાાં આવેલ ધાતરવિી-૧ જળાિય યોજનામાાં નહેર 
સુધારણાના કેટલા કામોને માંજુરી આપેલ છે, 

  (૧) ૧ (એક) કામ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલી રકમની માંજુરી આપેલ છે, 
અને 

  (૨) ૂરા. ૩૧૩.૭૬ લાખ 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામો કયા તબકે્ક છે?   (૩) આ કામ હાલ પ્રર્શત હેઠળ છે. 
--------- 

૮૨ 
બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું ચેિિેમ રીપેરીંગ િરિા બાબત. 

* ૧૧૭૭૫ શ્રી કિવતાવસુંહ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય વસુંચાઇ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં કેટલા ચેકિેમ રીપેર કરવામાાં આવ્યા, 
અને 

  (૧) ૧૯૧ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ તેની પાછળ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલો 
ખચગ કરવામાાં આવ્યો ? 

  (૨) ૂરા. ૪૭૬.૫૩ લાખ 

--------- 
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૮૩ 
ઘરભાિા ભથ્થા અુંગેનુું મીનીસ્ટર ી ઓફ ફાઇનાન્દ્સનુું મેમોરેન્દ્િમ 

* ૧૨૪૮૦ શ્રી ઇન્દ્રજીતવસુંહ પરમાર (મહુધા) : ચૌદમી રુ્જરાત શવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં તા.૨૧-૨-૨૦૧૮ના રોજ રજુ 
થયેલ તારાાંશકત પ્રશ્ર્ન ક્રમાાંકોઃ ૩૮૦ (અગ્રતા-૨) ના અનુસાંધાને માનનીય મુખ્ય મુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સરકારી કમગચારીઓ/અશધકારીઓના ઘરભાિા 
ભથ્થુ ૩૦ ટકા કરવા બાબતનુાં મીનીસ્ટર ી ઓફ ફાઇનાન્દ્સ, ખચગ 
શવભાર્, ભારત સરકારનુાં ઓફીસ મેમોરેન્દ્િમ  
તા.૩૧-૭-૨૦૧૫ ના રોજ સરકારને મળેલ હતુાં અને તે લારુ્ 
કરવાની બાબત તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૬ ના ઠરાવથી 
અશધકારીઓ તેમજ માંત્રી માંિળની પેટા સશમશત દ્વારા શવશવધ 
મુદ્દાઓ પરત્વે શવચારણા કરી સરકારને અહેવાલ રજુ કરિે 
ત્યારબાદ સદરહુ મેમોરેન્દ્િમના અમલ બાબતે શવચારણા 
કરવાની હતી તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ સરકારે 
ઉક્ત બાબતે કોઇ શવચારણા કરેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) અને (૨)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ 
પ્રસ્તુત બાબત શવચારણા હેઠળ છે. 

 (૨) જો હા, તો શવચારણાના અાંતે િુાં કાયગવાહી કરી અને 
ઉક્ત મેમોરેન્દ્િમનો ક્યારે અમલ કરવામાાં આવિે? 

 

--------- 

૮૪ 
ધરોઇ યોજનામાું પી.આઇ.એમ. હેઠળ આિરી વલધેલ વિસ્તાર 

* ૧૧૭૮૩ શ્રી કહતુ િનોિીયા (ઇિર) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ધરોઇ યોજનામાાં 
પી.આઇ.એમ. હેઠળ કેટલો શવસ્તાર આવરી લેવામાાં આવેલ છે, 
અને 

  (૧) ૮૭,૬૭૫ હેકટર. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ધરોઇ યોજનામાાં 
પી.આઇ.એમ. હેઠળ કેટલી માંિળીઓ કાયગરત છે? 

  (૨) ૩૨૯. 

--------- 

૮૫ 
મહેસાણા વજલ્લામાું સુજલામ સુફલામ જળ અવભયાન અુંતગાત તળાિો ઉંિા િરિા બાબત 

* ૧૧૮૦૧ શ્રી ઋવષિેશભાઇ પટેલ (શવસનર્ર) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ સુજલામ 
સુફલામ જળ અશભયાન અાંતર્ગત મહેસાણા શજલ્લામાાં છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં કેટલા તળાવો ઉંિા કરવામાાં આવ્યા છે, 

  (૧) ૨૪૩ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ તેની પાછળ છેલ્લા એક વર્ગમાાં 
કેટલો ખચગ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨) ૧૮૯.૩૫ લાખ 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ તેનાથી જળસાંગ્રહમાાં કેટલો વધારો 
થિે? 

  (૩) ૨૧૨.૬૦ લાખ ધનકૂટ 

--------- 

૮૬ 
ખેિા વજલ્લામાું મહી વસુંચાઇ નેટિિા  અુંતગાત નહેરોની લુંબાઇ 

* ૧૧૭૮૬ શ્રી િેસરીવસુંહ સોલુંિી (માતર) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ મહી શસાંચાઇ 
નેટવકગ  અાંતર્ગત ખેિા શજલ્લામાાં કેટલી લાંબાઇની નહેરો છે, 

  (૧) ૧૫૦૦ શક.મી. 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી નહેરો પાકી અને કેટલી કાચી છે, 
અને 

  (૨) પાકી નહેરોોઃ ૧૨૭૫ શક.મી 
  કાચી નહેરોોઃ ૨૨૫ શક.મી. 

 (૩) સન ૨૦૧૮ના વર્ગમાાં કેટલી કેનાલો પાકી 
બનાવવામાાં આવી અને તેની પાછળ કેટલો ખચગ કરવામાાં 
આવ્યો? 

  (૩) ૧૨.૬૦ શક.મી. કાચી નહેરોને ૂર. ૨૫૫.૬૦ લાખના 
ખચે પાકી કરવામાાં આવી તથા ૬૬.૭૯૦ શક.મી. લાંબાઇની 
િેઢી િાખા નહેરની ૂર. ૧૦૭૦૦ લાખના ખચે 
આધુશનકીકરણની કામર્ીરી કરવામાાં આવી. 

--------- 

૮૭ 
ભાિનગર વજલ્લામાું આિેલ શેતુ્રુંજી જળાશય યોજનામાું નહેર સુધારણાના િામો  

* ૧૧૭૯૫ શ્રી આર. સી. મિિાણા (મહુવા) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ભાવનર્ર 
શજલ્લામાાં આવેલ િેત્રુાંજી જળાિય યોજનામાાં નહેર સુધારણાના 
કેટલા કામોને માંજુરી આપેલ છે, 

  (૧) ૩ (ત્રણ) કામો 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલી રકમની માંજુરી આપેલ છે, અને   (૨) ૂર. ૩૯.૫૧ કરોિ 
 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામો કયા તબકે્ક છે?   (૩) ૩ (ત્રણ) કામો હાલ પ્રર્શત હેઠળ છે. 

--------- 

૮૮ 
પોરબુંદર વજલ્લાના રાણાખીરસરા યોજનાનુું િામ 

* ૧૧૭૮૯ શ્રી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ પોરબાંદર 
શજલ્લાના રાણાખીરસરા યોજનાનુાં કામ ક્યા તબકે્ક છે, 

  (૧) મુખ્યબાંધનુાં દરવાર્જ સરહતનુાં કામ પૂણગ થયેલ છે. 

 (૨) આ યોજનાનુાં કામ ક્યાાં સુધીમાાં પૂણગ કરવાનુાં 
આયોજન છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

 (૩) તેનાથી કેટલા શવસ્તારને ફાયદો થિે ?   (૩) ૧૪૧૬ હેક્ટર 
--------- 

૮૯ 
વભલોિા અને મેઘરજ તાલુિામાું બારમાસી પાિા રસ્તાની સુવિધા વિનાના ગામો 

* ૧૩૧૩૨ િૉ. અવનલ જોષીયારા (શભલોિા) : માનનીય નાયબ મુખ્ય મુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ અરવલ્લી 
શજલ્લાના શભલોિા અને મેઘરજ તાલુકામાાં ૫૦૦ થી વધુ વસ્તી 
ધરાવતા કયા કયા ર્ામ / ફળીયાઓને બારમાસી પાકા 
રસ્તાની કોઇ સુશવધા નથી, અને 

  (૧) અને (૨) આવા તમામ ર્ામ / ફળીયાઓ બારમાસી 
પાકા રસ્તાની જોિાયેલ હોઇ પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થશત થતો નથી. 

 (૨) આ ર્ામ / ફળીયાઓને બારમાસી પાકા રસ્તાની 
સુશવધા ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં આવિે? 

 

--------- 

૯૦ 
િેિકિયા િોલોની ખાતે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુવનટીની મુલાિાત 

* ૧૧૮૦૬ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય નાયબ મુખ્ય મુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નમગદા શજલ્લામાાં કેવરિયા કોલોની ખાતે સ્ટેચ્યુ ઓફ 
યુશનટીનો રાષ્ટ્ર ાપણગ કાયગક્રમની તારીખથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધીમાાં કુલ કેટલા પ્રવાસીઓએ મુલાકાત લીધી છે, અને 

  (૧) ૫,૦૨,૭૧૪ 
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 (૨)  તે પૈકી કેટલા પ્રવાસીઓએ વ્યુઇંર્ રે્લેરીની 
મુલાકાત લીધી ?  

  (૨) ૨,૩૯,૯૬૮ 

--------- 

૯૧ 
આણુંદ વજલ્લામાું વસુંચાઈ યોજનાની િાચી અને પાિી િેનાલો 

* ૧૧૭૭૩ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) આણાંદ શજલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
કઈ કઈ શસાંચાઈ યોજનાની કેટલા શકાં .મી.ની કેનાલો કાચી અને 
કેટલી પાકી છે, 

  (૧) મહી શસચાઈ યોજનાની પાકી નહેરોોઃ ૧૧૧૮.૬૯ 
શકાં .મી. તથા કાચી નહેરો ૬૪૪.૮૪ શકાં .મી. 
  નમગદા યોજનાની પાકી નહેરોની લાંબાઈોઃ ૪.૨૩ શકાં .મી. 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં કેટલી લાંબાઈની 
કેનાલો પાકી કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૨૪૪.૩ શકાં .મી. 

 (૩) બાકી રહેતી કાચી કેનાલોને પાકી બનાવવા ઉક્ત 
શસ્થશતએ િી કાયગવાહી કરી ? 

  (૩) અાંદાજ ેૂર. ૬૦૦૦.૦ લાખની નહેરના આધુશનકીકરણની 
દરખાસ્તો હાલ માંજુરીની પ્રરક્રયા હેઠળ છે. 

--------- 
૯૨ 

રાજ્યમાું મુંજુર થયેલ િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર 
* ૧૧૯૧૫ શ્રીમતી સીમાબેન મોકહલે (અકોટા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી શિક્ષણ) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં કેટલા 
િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર કાયગરત છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં ૩૮ 
િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર કાયગરત છે. 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ તે પૈકી છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલા 
િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર માંજુર કરેલ છે ? 

  (૨) છેલ્લા બે વર્ગમાાં ૬ િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર માંજુર કરેલ છે 

--------- 

૯૩ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું તળાિ ઉંિા ઉતારિા બાબત 

* ૧૧૭૭૮ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમદાવાદ શજલ્લામાાં કેટલા તળાવ ઉંિા ઉતારવામાાં આવ્યા, 
અને 

  (૧) ૨૩૧ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ તેની પાછળ કેટલો ખચગ કરવામાાં 
આવ્યો ? 

  (૨) ૂર.૩૭.૮૨ લાખ. 

--------- 

૯૪ 
સુરત વજલ્લામાું મુખ્યમુંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ િાિા  

* ૧૧૮૫૨ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુરત પશિમ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરત શજલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ કેટલા કાિગ  
કાઢવામાાં આવ્યા, 

  (૧) સુરત શજલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ નીચે મુજબ 
કાિગ  કાઢવામાાં આવ્યા છે. 

િષા ‘‘મા’’ યોજના 
‘‘મા િાસ્તલ્ય’’ 

યોજના 
િુલ 

૨૦૧૭ ૧૨૬૬ ૮૪૪૭૧ ૮૫,૭૩૭ 
૨૦૧૮ ૫૧૨ ૭૫૧૯૪ ૭૫,૭૦૬ 

િુલ ૧૭૭૮ ૧૫૯૬૬૫ ૧,૬૧,૪૪૩ 
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 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ સુરત શજલ્લામાાં લાભાથી કુટુાંબોને 

આ કાિગ  મળી રહે તે માટે ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલા કેન્દ્રો કાયગરત 

છે, અને 

  (૨) ઉક્ત લાભાથી કુટુાંબોને આ કાિગ  મળી રહે તે માટે 

સુરત શજલ્લામાાં કુલ સિર (૧૭) કીઓસ્ક કાયગરત છે. 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ સુરત શજલ્લામાાં તમામ લાભાથીને 

આ કાિગ  મળી રહે તે માટે િી કાયગવાહી કરી ? 

  (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ સુરત શજલ્લામાાં તમામ લાભાથીઓને 

યોજનાનુાં કાિગ  મળી રહે તે માટે દરેક શજલ્લામાાં તાલુકા કક્ષાએ 

તથા સીટી સીવીક કક્ષાએ ‘‘કીઓસ્ક’’ ઉભા કરવામાાં આવેલ છે. 

તેમજ મોબાઈલ શકઓસ્કની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ છે. 

ઉપરાાંત સેવા સેતુ કાયગક્રમ અાંતર્ગત મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજનાના 

કાિગ  કાઢી આપવાની કામર્ીરી હાથ ધરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૯૫ 
સરસ્િતી નદીમાું નમાદાનુું પાણી ઠાલિિા બાબત 

* ૧૨૪૧૪ શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (શસધ્ધપુર) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

સરસ્વતી નદીમાાં નમગદાનુાં કુલ કેટલુાં પાણી ઠાલવવામાાં આવ્યુાં, 

અને 

  (૧) ૨૪૭.૨ લાખ ઘનફૂટ. 

 (૨) આ પાણી ઠાલવવા પાછળ કુલ કેટલો ખચગ કરવામાાં 

આવ્યો ? 

  (૨) ૂર.૧૧.૬૫ લાખ. 

--------- 

૯૬ 
ભરૂચ વજલ્લામાું સુજલામ સુફલામ જળ અવભયાન અુંતગાત તળાિો ઊંિા િરિા બાબત 

* ૧૧૮૦૦ શ્રી દુષ્યુંતભાઈ પટેલ (ભૂરચ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ સુજલામ 

સુફલામ જળ અશભયાન અાંતર્ગત ભૂરચ શજલ્લામાાં છેલ્લા એક 

વર્ગમાાં કેટલા તળાવો ઉંિા કરવામાાં આવ્યા છે, 

  (૧) ૮૪ તળાવો. 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ તેની પાછળ છેલ્લા એક વર્ગમાાં 

કેટલો ખચગ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨) ૂરશપયા ૫૭૦.૫૧ લાખ 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ તેનાથી જળસાંગ્રહમાાં કેટલો વધારો 

થિે ? 

  (૩) ૬૭.૬૬ એમ.સી.એફ.ટી. 

--------- 

૯૭ 
િચ્છ વજલ્લામાું િૂિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૧૮ શ્રી વિરેન્દ્રવસુંહ ર્જિેર્જ (માાંિવી) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

કચ્છ જીલ્લામાાં સામાન્દ્ય યોજના હેઠળ કેટલા કૂવાઓનુાં 

વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને  

  (૧) ૩૫૬૯ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ 

કેટલો ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૯૩૯૪.૩૬ લાખ. 

--------- 
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૯૮ 
િેિકિયા વસ્થત નમાદા બુંધમાું પાણીના સુંગ્રહ બાબત 

* ૧૨૪૯૦ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નવા ર્ામ 
કેવરિયા શસ્થત નમગદા બાંધમાાં કેટલો પાણીનો જથ્થો સાંગ્રહી કરી 
િકાય તેમ છે, અને 

  (૧) કુલ ૯૪૬૦ મીલીયન ક્યુબીક મીટર પાણીનો જથ્થો 
સાંગ્રહી િકાય તેમ છે. 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં માસવાર 
કેટલો પાણીનો જથ્થો સાંગ્રહીત હતો ? 

  (૨) છેલ્લા બે વર્ગમાાં દરેક માસના અાંતે ઉપરવાસમાાંથી 
પાણીની આવક અને ર્જવકને આધીન સાંગ્રહીત પાણીના 
જથ્થાની શવર્ત નીચે મુજબ છે. 

મકહનો પાણીનો જથ્થો  
(મીલીયન ક્યુબીિ મીટર) 

િષા-૨૦૧૭ િષા-૨૦૧૮ 
ર્જન્દ્યુઆરી ૪૯૨૭ ૩૯૧૬ 
ફેબ્રુઆરી ૪૯૦૮ ૩૪૭૧ 
માચગ ૪૭૮૪ ૩૦૯૨ 
એશપ્રલ ૪૬૮૧ ૨૯૮૬ 
મે ૪૮૩૪ ૩૧૪૨ 
જુન ૪૨૨૧ ૩૩૬૩ 
જુલાઈ ૫૦૪૩ ૩૭૯૮ 
ઓર્ષ્ટ્ ૫૭૨૧ ૫૨૨૧ 
સપ્ટેમ્બર ૭૦૬૯ ૬૩૬૦ 
ઓક્ટોબર ૬૬૨૨ ૬૩૬૫ 
નવેમ્બર ૫૬૮૩ ૬૦૬૦ 
િીસેમ્બર ૪૬૭૯ ૫૫૫૨  

--------- 

૯૯ 
સરતાનપર અને મેથલા ગામે બુંધારા યોજનાની િામગીરી 

* ૧૨૫૨૮ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાર્જ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ક્ષાર શનયાંત્રણ 
માટે બાંધારા યોજના અાંતર્ગત ભાવનર્ર શજલ્લાના તળાર્જ 
તાલુકાના સરતાનપર અને મેથળા ર્ામે બાંધારા બાાંધવાનુાં કામ 
ક્યા તબકે્ક છે, 

  (૧)  

 તળાર્જ તાલુકાના સરતાનપર ર્ામ પાસે િેત્રુાંજી 
ભરતી શનયાંત્રક-૧ તથા ૨ ની અવેજીમાાં સીરીઝ ઓફ 
ચેકિેમ બાાંધવાનુાં નક્કી થયેલ. સીરીઝ ઓફ ચેકિેમ 
પૈકી પહેલા ચેકિેમનુાં શવર્તવાર મોજણી તથા 
ભુસ્તરીય િારકામ પુણગ કરવામાાં આવેલ છે તથા હાલ 
ભુસ્તરીય અહેવાલ બનાવવાની કામર્ીરી પ્રર્શત 
હેઠળ છે, જયારે 

 મેથળા ર્ામ પાસે મેથળા (બર્િ) ભરતી શનયાંત્રકની 
દરખાસ્તને સરકારશ્રી દ્વારા અાંદાજીત રકમ  
ૂરા.૧૩૬૪૦.૬૫ લાખની વહીવટી માંજુરી આપવામાાં 
આવેલ છે. 

 આ યોજના માટે જમીન સાંપાદન અને શવર્તવાર 
આલેખનની કામર્ીરી પ્રર્શત હેઠળ છે.  

 (૨) સદર કામ માટે ક્યારે ટેન્દ્િર પ્રરક્રયા હાથ ધરવામાાં 
આવી હતી, અને 

  (૨) બાંન્ને યોજના અન્દ્વેર્ણ/આલેખન/નક્િા અાંદાજ 
તબકે્ક હોય, આલેખન, નક્િા અાંદાજો તેમજ જમીન 
સાંપાદનની પ્રરક્રયા પૂણગ થયે ટેન્દ્િર પ્રરક્રયા હાથ ધરવાનુાં 
આયોજન છે. 
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 (૩) આ કામ ક્યારે અને કેટલા ખચે પુણગ કરવામાાં 
આવિે ? 

  (૩) બાંન્ને યોજનાના અન્દ્વેર્ણ-આલેખનના પ્રારાં શભક 
તબક્કામાાં છે જથેી આલેખનને અસર કરતાાં પાયાની 
મજબુતીના પ્રશ્ર્નો, િુબમાાં જતી વન શવભાર્ તેમજ ખાનર્ી 
માલીકીની જમીન સાંપાદનના પ્રશ્ર્નો વરે્રે અનુમાન આધારરત 
હોવાથી યોજનાઓ પુણગ થવાનો ખચગ તથા સમય ચોક્કસ પણે 
જણાવી િકાય તેમ નથી. 

--------- 

૧૦૦ 
વિસાિદર તાલુિાના ઓઝત, ભેંસાણ, ગોરીયાિી યોજનાની િામગીરી 

* ૧૧૭૯૪ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેિોદ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ જૂનાર્ઢ 
શજલ્લાના શવસાવદર તાલુકાના ઓઝત, ભેંસાણ ર્ોરીયાવી 
યોજના ક્યા તબકે્ક છે, 

  (૧) પ્રર્શતમાાં છે. 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ આ યોજનાની અાંદાજીત રકમ કેટલી 
છે, અને 

  (૨) ૂર. ૧૧૧૨.૦૦ લાખ. 

 (૩) આ યોજનાથી કેટલા ર્ામના કેટલા હેક્ટર 
શવસ્તારને શસાંચાઈનો લાભ મળિે ?  

  (૩) ૨-ર્ામોના કુલ ૧૮૦ હેક્ટર. 

--------- 

૧૦૧ 
દહેજ ખાતે િાયારત પાિર પ્લાન્દ્ટ 

* ૧૨૫૦૪ શ્રી સુંજયભાઇ સોલુંિી (જાંબુસર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વાયબ્રન્દ્ટ 
રુ્જરાત ગ્લોબલ ઇન્દ્વેસ્ટસગ સશમટ-૨૦૦૮ માાં અદાણી પાવર 
શલ., અમદાવાદ દ્વારા દહેજ, ભૂરચ ખાતે ૨૦૦૦ મે.વો. 
સ્થાશપત વીજ ક્ષમતાના પાવર પ્લાન્દ્ટ માટે અાંદાજીત ૂર.૮૦૦૦ 
કરોિના મૂિીરોકાણ માટે એમ.ઓ.યુાં કરેલ હતા તે હકીકત 
સાચી છે કે કેમ,    

  (૧) ના, જી.  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલા મેર્ાવોટનો પાવર 
પ્લાન્દ્ટ કાયગરત છે, અને  

  (૨) અને (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી.  
  

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર કેટલી 
વીજળી ઉત્પન્ન થઈ? 

 

--------- 
૧૦૨ 

ખરેિા એપ્રોચ રોિ વજલ્લાના છોટાઉદેપુરને મજબૂતીિરણની િામગીરી 
* ૧૧૮૭૩ શ્રી અભેવસુંહ તિિી (સાંખેિા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૧૯ ની શસ્થશતએ સાંખેિા 
તાલુકાના ખરેિા અપ્રોચ રોિ શજલ્લાના છોટાઉદેપુરને 
મજબૂતીકરણની કામર્ીરીને માંજૂરી મળેલ છે, તે હશકકત સાચી 
છે, અને   

  (૧) અને (૨) 
નસવાિી તાલુકાના ખરેિા અપ્રોચ રોિના મજબુતીકરણની 
કામર્ીરી માટે ૂરા. ૭૫.૦૦ લાખની માંજુરી આપેલ છે. 

 (૨) જો હા તો, ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામ માટે કુલ કેટલી 
રકમની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે?  

 

--------- 
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૧૦૩ 
મુક્તેિર િેમમાું સરદાર સરોિર િેમનુું પાણી નાુંખિાની િામગીરી 

* ૧૩૦૬૬ શ્રી જીજે્ઞશિુમાર મેિાણી (વિર્ામ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં આવેલા મુક્તેશ્ર્વર િેમમાાં 

સરદાર િેમનુાં પાણી નાાંખવા માટે રાજ્ય સરકારે  

િીસેમ્બર-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં શનણગય કયો છે 

તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા.  

 (૨) જો હા, તો આ કામર્ીરી તા.૧૫-૧-૨૦૧૯ની 

શસ્થશતએ કરવામાાં આવી નથી તેના િા કારણો છે, અને  

  (૨) અને (૩)  

માંજૂરીની વહીવટી પ્રરક્રયાઓ પુણગ કરી નાણાાંકીય ઉપલશબ્ધ 

અનુસાર કામર્ીરી સાંપન્ન કરવાનુાં આયોજન છે.   (૩) આ કામર્ીરી ક્યાાં સુધીમાાં પૂણગ કરવામાાં આવનાર 

છે?  

 

--------- 

૧૦૪ 
સરદાર સરોિર નમાદા યોજનાની િેનાલ બાબત 

* ૧૨૪૫૯ શ્રી ઋવત્િિભાઇ મિિાણા (ચોરટલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ સરદાર સરોવર 

નમગદા યોજનાની શવશવધ કેનાલો બનાવવાનુાં કામ કેટલા 

શક.મીનુાં બાકી છે, અને  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નમગદા યોજનાની 

મુખ્ય નહેરનુાં સાંપૂણગ ૪૫૮.૩૨ શક.મી. લાંબાઇમાાં કામ પૂણગ 

થયેલ છે અને કોઇ લાંબાઇ બાકી નથી. િાખા નહેરની કુલ 

૨૭૩૦.૫૮શક.મી. લાંબાઇ પૈકી ૨૬૧૭.૩૦ શક.મી. લાંબાઇમાાં 

કામ પૂણગ થયેલ છે અને અાંદાજીત ૧૧૩.૨૮ શક.મી. લાંબાઈમાાં 

કામ બાકી છે. શવિાખા નહેરોમાાં કુલ ૪૫૬૯.૪૧ શક.મી. પૈકી 

૪૩૩૨.૦૧ શક.મી. લાંબાઇમાાં કામ પૂણગ થયેલ છે અને 

અાંદાજીત ૨૩૭.૪૦ શક.મી. લાંબાઇમાાં કામ બાકી છે. પ્રિાખા 

નહેરોમાાં કુલ ૧૫૬૬૯.૯૪ શક.મી. પૈકી ૧૩૭૮૫.૮૪ શક.મી. 

લાંબાઇમાાં કામ પૂણગ થયેલ છે અને અાંદાજીત ૧૮૮૪.૧૦ 

શક.મી. લાંબાઇમાાં કામ બાકી છે. 

પ્રપ્રિાખા નહેરોની કુલ ૪૮૩૧૯.૯૪ શક.મી. લાંબાઇ પૈકી 

૩૯૧૦૦.૬૭ શક.મી લાંબાઇમાાં કામ પૂણગ થયેલ છે અને 

અાંદાજીત ૯૨૧૯.૨૭ શક.મી. લાંબાઇમાાં કામ બાકી છે.       

 (૨) આ કામ ક્યાાં સુધીમાાં પૂણગ કરવામાાં આવિે?    (૨) નહેર માળખાના પ્રિાખા નહેર સુધીના કામ, જમીન 

સાંપાદન જાંર્લ અને અભયારણ્ય માાંથી પસાર થતી નહેરો અને 

અન્દ્ય યુટીલીટી ક્રોશસાંગ્સ જવેા કે રેલવે, રસ્તાઓ, રે્સ/ઓઇલ 

પાઇપલાઇન, ટેલીફોન/ઇલેક્ટર ીક લાઇન શવરે્રેની સાંબાંશધત 

શવભાર્ોની માંજુરી મળ્યા બાદ િક્ય તેટલી વહેલી તકે પૂણગ 

કરવાનુાં આયોજન છે. 

પ્રપ્રિાખા નહેરના કામો ખેિૂતોની ભાર્ીદારી સાથે કરવાના 

થતા હોઇ, તબક્કાવાર, શપયત શવસ્તારના ખેિૂતોની સાંમશત 

મળ્યા બાદ વહેલી તકે પૂણગ કરવાનુાં આયોજન છે.  

--------- 
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૧૦૫ 
તબીબી વશક્ષણ પુરૂ િયાા બાદ વનયત સેિા મયાાદાનો ભુંગ િરી વિદેશ ગયેલ િોક્ટરો 

* ૧૨૫૪૭ શ્રી િલ્લભભાઈ ધારવિયા (ર્જમનર્ર ગ્રામ્ય) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાંથી કેટલા િોક્ટરો સરકારી મેિીકલ કોલેજો માાંથી 
તબીબી શિક્ષણ પુૂર કયાગ બાદ શનયત સેવા મયાગદાનો ભાંર્ કરી 
શવદેિ ર્યા, અને    

  (૧) ૬૩  

 (૨) આવા િોક્ટરો પાસેની બોન્દ્િની કેટલી રકમ વસુલ 
કરવામાાં આવી અને કેટલી રકમ વસુલ કરવાની બાકી છે?   

  (૨) તબીબી શિક્ષણ પુૂર કયાગ બાદ શનયત સેવા મયાગદાનો 
ભાંર્ કરી શવદેિ ર્યા હોય એવા િોક્ટરો પાસેની બોન્દ્િની રકમ 
ૂર.૧,૦૦,૬૫,૦૦૦/– (ૂર. એક કરોિ પાસઠ હર્જર પુરા ) ની 
રકમ વસુલ કરવામાાં આવી અને વસુલ કરવાની કોઇ રકમ બાકી 
રહેતી નથી.  

--------- 

૧૦૬ 
રાજ્યનુું ર્જહેર દેિુું 

* ૧૨૫૨૨ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાિા) : માનનીય નાયબ મખુ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યનુાં ર્જહેર 
દેવુાં કેટલુ છે,   

  (૧) 
નાણાિીય િષા િુલ બાિી ર્જહેર દેિુું 

(રૂ. િરોિમાું) 
૨૦૧૭-૧૮ (સુ.અ) ૨,૧૭,૩૩૮ 

  
 (૨) ઉક્ત રકમ કોની પાસેથી કેટલા વ્યાજ દરથી કેટલા 
સમય માટે લેવામાાં આવેલ છે,  

  (૨)  
વિગત લોનની મુદ્દત 

(િષામાું) 
લોનના 

વ્યાજદર (%) 
નાણાકીય સાંસ્થાઓની લોન ૭ થી ૧૫ 

વર્ગની 
૪.૭૫% થી 

૮.૭૫% 
બર્જર લોન ૦૨ થી ૧૫ 

વર્ગની 
૬.૦૫% થી 

૯.૭૫% 
એન.એસ.એસ.એફ લોન ૨૫ વર્ગની ૯.૫૦% થી 

૧૦.૫૦% 
કેશન્દ્રય દેવુાં ૦૨ થી ૩૮ 

વર્ગની 
૦% થી ૧૩% 

 
 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર કોને કેટલી 
રકમ વ્યાજ પેટે ચૂકવવામાાં આવી, 

  (૩)  
સુંસ્થાિાર ચુિિેલ વ્યાજ (રૂ. િરોિમાું) 

વિગત ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 
(સુ.અું) 

નાણાકીય સાંસ્થાઓની લોન ૬૦૦ ૭૧૦ 
બર્જર લોન ૧૦,૨૦૫ ૧૧,૫૬૫ 
એન.એસ.એસ.એફ લોન ૪,૮૧૩ ૪,૪૭૮ 
કેશન્દ્રય દેવુાં ૪૬૯ ૪૨૫  

 (૪) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર દેવા પેટે 
લીધેલ કેટલી રકમ કોને પરત કરવામાાં આવી, અને  

  (૪)  
સુંસ્થાિાર લોનની પરત ચૂિિણી (રૂ. િરોિમાું) 

વિગત ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 
(સુ.અું) 

નાણાકીય સાંસ્થાઓની લોન ૧,૧૬૩ ૧,૩૨૫ 
બર્જર લોન ૩,૭૭૬ ૮,૨૧૬ 
એન.એસ.એસ.એફ લોન ૩,૪૪૭ ૩,૪૫૧ 
કેશન્દ્રય દેવુાં ૬૮૭ ૭૦૮ 
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 (૫) ઉક્ત શસ્થશતએ રાજ્યનુાં ર્જહેર દેવુાં ઘટે તે માટે 
સરકારે િા પર્લાાં લીધાાં ? 

  (૫) રાજશવિીય શિસ્તનુાં પાલન અને તે દ્વારા દેવુાં, 
રાજ્યના શવકાસ માટે મૂિી ખચગની જૂરરરયાત પ્રમાણે અને કેન્દ્ર 
સરકાર દ્વારા નક્કી કરેલ મયાગદાની અાંદર રહે છે.  

--------- 

૧૦૭ 
નિસારી વજલ્લામાું આકદર્જવત વિસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ િુિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૩૧ શ્રી વપયુષ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
નવસારી શજલ્લામાાં આરદર્જશત શવસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ કેટલા 
કુવાઓનુાં વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને  

  (૧) ૩૮૪૫  

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો ?  

  (૨) ૂર. ૫૬૩૨.૩૯ લાખ  

--------- 

૧૦૮ 
ઔદ્યોવગિ અને પીિાના પાણીની બાિી િસુલાત માટે હાઇપાિર િવમટીની રચના 

* ૧૨૫૯૭ શ્રી લલીત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ઔદ્યોશર્ક અને પીવાના હેતુ માટે આપવામાાં 
આવતા પાણીના બાકી સ્થાયી રકમ, પેનલ્ટી અને વ્યાજની 
વસુલાત માટે તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૧ ના ઠરાવથી હાઇ પાવર 
કમીટીની રચના થયેલ છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા,  

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ 
ઉક્ત કમીટીના ચેરમેન અને સભ્યો કોણ કોણ છે, અને  

  (૨) ઓખા માંિળ તાલુકામાાં મીઠીખાિી અને ભીમર્ર્જ 
તળાવના પાણીના ચાજગ અાંરે્ ટાટા કેમીકલ લીમીટેિ, મીઠાપુર 
સામેના શવવાદના શનકાલ માટે હાઇ પાવર કશમરટની રચના 
થયેલ હતી. કશમરટએ તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૨ ના રોજ તેમનો 
અહેવાલ સરકારશ્રીમાાં સાદર કરેલ હોઇ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
ની શસ્થશતએ કશમરટનુાં અશસ્તત્વ રહેતુ નથી. 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કમીટીની બેઠકો 
ક્યારે મળી,  

  (૩) ઉપર (૨) મુજબ પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી.  

--------- 

૧૦૯ 
િોસ્ટલ ગુજરાત સાથે થયેલ પાિર પરચેઝ એગ્રીમેંટ 

* ૧૨૫૯૪ શ્રી વબ્રજશે મેરર્જ (મોરબી) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૨૫-૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ રાજ્ય સરકારના 
કોસ્ટલ રુ્જરાત (ટાટા પાવર) પાસેથી પાવર ખરીદવાના પાવર 
પરચેઝ એગ્રીમેન્દ્ટ થયેલ છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હાજી.  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત એગ્રીમેન્દ્ટ ક્યારે, કેટલા વર્ગ માટે, 
કયા ભાવે કરવામાાં આવ્યા,  

  (૨) વર્ગ ૨૦૦૬માાં, કેન્દ્ર સરકારની નોિલ એજન્દ્સી  
મે. પાવર ફાઇનાન્દ્સ કોપોરેિન દ્વારા મુન્દ્રા, રુ્જરાત ખાતે 
અલ્ટર ા મેર્ા પાવર પ્રોજકે્ટ સ્થાપવા માટે સ્પધાગત્મક બીિ 
માંર્ાવવામાાં આવેલ જમેાાં મે.કોસ્ટલ રુ્જરાત પાવર શલ. (ટાટા 
પાવરની કાંપની)ની પસાંદર્ી થયેલ અને તેની સાથે  
તા.૨૨-૦૪-૨૦૦૭ના રોજ ૂર.૨.૨૬/યુશનટના લેવાલાઇઝિ 
દરે પ્રોજકે્ટ કાયાગશન્દ્વત થયેથી ૨૫ વર્ગ માટે એગ્રીમેન્દ્ટ કરવામાાં 
આવેલ છે. 
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 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ ઉક્ત એગ્રીમેન્દ્ટ કયાગ બાદ છેલ્લા 

એક વર્ગમાાં ભાવવધારો આપવામાાં આવેલ હોય તો કયા 

કારણોસર, કેટલો ભાવવધારો, કેટલા સમય માટે આપવામાાં 

આવ્યો, અને  

  (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ કોસ્ટલ રુ્જરાત પાવર શલ પ્રોજકે્ટને 

વીજ ઉત્પાદન દરમાાં વીજ કરારની િરતો શસવાય કોઈ ભાવ 

વધારો અથવા વધારાની ચુકવણી કરવામાાં આવેલ નથી. વીજ 

ખરીદ કરારમાાં વીજ ઉત્પાદક દ્વારા દરેક વર્ગનો વીજ દર 

દિાગવેલ હોય છે અને આ વીજ દર કરાર મુજબ "ચેન્દ્જ ઇન લો" 

મુજબ શવશવધ પરરબળો જવેા કે કેન્દ્ર વીજ શનયમન આયોર્ 

દ્વારા પ્રકાશિત થતા એસ્કેલેિન દર, ટેક્સ, ક્લીન એનજી 

સેસ, કસ્ટમ ડ્યુટી, GST શવરે્રેના ફેરફારના કારણે થતા 

વધારા/ઘટાિા ને આધીન હોય છે જ ેમાનનીય વીજ શનયમન 

આયોર્ની માંજૂરી બાદ ર્ણતરીમાાં લેવામાાં આવે છે. તદ 

ઉપરાાંત પ્રોજકે્ટ િેવલપર દ્વારા બીિમાાં US િોલર મુજબ ભાવ  

ભયાગ હોઇ, US િોલરના રેટમાાં થતા ફેરફાર પ્રમાણે વીજ દરની 

ચૂકવણી કરવામાાં આવે છે. આમ, વીજ ખરીદ કરારની િરતો 

મુજબ વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન કરાર હેઠળ સરેરાિ 

ૂર.૨.૬૩/યુશનટના દરે ચૂકવણી કરવામાાં આવેલ છે.    

 (૪) ઉક્ત શસ્થશતએ તેના કારણે સરકારને વાશર્ગક કેટલો 

આશથગક બોજ પિિે? 

  (૪) ઉક્ત શસ્થશતએ કરારની િરતો અનુસાર ચૂકવણી 

કરવામાાં આવતી હોઇ આશથગક બોજ નો પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો 

નથી.  

--------- 

૧૧૦ 
ભાિનગર વજલ્લામાું આિેલ શેતુ્રુંજી જળાશય યોજનામાું નહેર સુધારણાના િામો 

* ૧૧૭૯૬ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ભાવનર્ર 

શજલ્લામાાં આવેલ િેત્રુાંજી જળાિય યોજનામાાં નહેર સુધારણાના 

કેટલા કામોને માંજુરી આપેલ છે,  

  (૧) ૩ (ત્રણ) કામો  

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલી રકમની માંજુરી આપેલ છે, 

અને  

  (૨) ૂર. ૩૯.૫૧ કરોિ  

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામો કયા તબકે્ક છે?    (૩) ૩ (ત્રણ) કામો હાલ પ્રર્શત હેઠળ છે. 

--------- 

૧૧૧ 
િિાણા તાલુિાની નદી ઉપર પુલનુું આયોજન 

* ૧૧૮૬૧ શ્રી િુબેરભાઈ િીંિોર (સાંતરામપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન)જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ મહીસાર્ર 

શજલ્લાના કિાણા તાલુકામાાં મોટી રાઠ થી રોયણીય રાઠિા બેટને 

જોિતા નદી પરના પુલ અને રસ્તાનુાં કામ ખુબ જૂરરી છે તે 

હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) અને (૨) મોટી રાઠ થી રોયણીય રાઠિા બેટને જોિતા 

નદી પરના પુલ અને રસ્તાના માટે ૂરા. ૧૦૦૦.૦૦ લાખ માંજૂર 

કરેલ છે. 

  

 (૨) જો હા, તો  આ બાબતે ઉક્ત શસ્થશતએ િી કાયગવાહી 

કરવામાાં આવી? 

 

--------- 
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૧૧૨ 
િલ્પસર યોજના માટે સી.આર.ઝેિની મુંજૂરી 

* ૧૨૫૭૯ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ર્ઢિા) : તેરમી રુ્જરાત શવધાનસભાના પ્રથમ સત્રમાાં તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૩ના રોજ રજૂ થયેલ 

તારાાંશકત પ્રશ્ર્ન ક્રમાાંકોઃ ૫૩૪૭ (અગ્રતાક્રમ-૮૬)ના અનુસાંધાને માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (કલ્પસર) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કલ્પસર યોજના માટે પયાગવરણ અને કોસ્ટલ 

રેગ્યુલેટરી ઝોન (સી.આર.ઝેિ)ની માંજુરી અાંશતમ તબક્કામાાં 

હતી તે માંજૂરી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ક્યારે મળી, 

અને 

  (૧) નમગદા નદી પર ભાિભુત ર્ામ પાસે બેરેજ યોજના 

માટે પયાગવરણ અને કોસ્ટલ રેગ્યુલેટરી ઝોન (સી.આર.ઝેિ)ની 

માંજુરી તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી સ્ટેટ એન્દ્વાયરોમેન્દ્ટ 

ઈમ્પેકટ એસેસમેન્દ્ટ ઓથોરીટી, (SEIAA) રુ્જરાત દ્વારા 

આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) સી.આર.ઝેિની માંજૂરી ન થઈ હોય તો તેના કારણો 

િા છે ? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

--------- 

૧૧૩ 
નેશનલ હેલ્થ વમશન અુંતગાત રાજ્યને મળેલ રિમ 

* ૧૨૪૯૨ શ્રી મોહનલાલ િાળા (કોિીનાર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નેિનલ હેલ્થ 

શમિન અાંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર તરફથી છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્ય 

સરકારને કોઈ રકમ મળેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 

કેટલી રકમ રાજ્ય સરકારને મળેલ છે ? 

  (૨)  

ક્રમ િષા મળેલ રિમ રૂ/- 

(લાખમાું) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૭૭૩૫૭.૦૦ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૮૮૬૯.૦૦ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ અાંશતત)  
--------- 

૧૧૪ 
રાજ્યમાું નિી સરિારી મેિીિલ િોલેજ શરૂ િરિા દરખાસ્ત 

* ૧૨૫૩૪ શ્રી મહમદર્જિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં નવી 

સરકારી મેિીકલ કોલેજ િૂર કરવા છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્ય સરકાર 

તરફથી કેન્દ્ર સરકારને દરખાસ્ત કરવામાાં આવી છે કે કેમ, 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો હા, તો રાજ્યમાાં કઈ જગ્યાએ મેિીકલ કોલેજ 

િૂર કરવા ક્યારે દરખાસ્ત કરી છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

 (૩) આ દરખાસ્તો પૈકી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કેટલી 

મેિીકલ કોલેજોની માંજૂરી આપવામાાં આવી? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

--------- 
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૧૧૫ 
િચ્છ વજલ્લામાું િૂિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૨૦ શ્રીમતી માલતી મહેિરી (ર્ાાંધીધામ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
કચ્છ શજલ્લામાાં સામાન્દ્ય યોજના હેઠળ કેટલા કૂવાઓનુાં 
વીજળીકણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) ૩૫૬૯ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૯૩૯૪.૩૬ 

--------- 

૧૧૬ 
બોટાદ વજલ્લામાું ઝુુંપિપટ્ટી વિજળીિરણ યોજના 

* ૧૧૮૫૫ શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ (અમરાઈવાિી) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

ર્રીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોને ઘરવપરાિના વીજ જોિાણો 
આપવા માટે ઝુાંપિપટ્ટી શવજળીકરણ યોજના અાંતર્ગત બોટાદ 
શજલ્લામાાં કુલ કેટલા લાભાથીઓને વીજ જોિાણ આપવામાાં 
આવ્યા, અને  

  (૧) ૨૩૦૫ 

 (૨) તે માટે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો 
ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર.૯૨.૨૧ લાખ 

--------- 

૧૧૭ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું તળાિ ઉંિા ઉતારિા બાબત 

* ૧૧૭૭૯ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસક્રોઈ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમદાવાદ શજલ્લામાાં કેટલા તળાવ ઉંિા ઉતારવામાાં આવ્યા, 

અને 

  (૧) ૨૩૧ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ તેની પાછળ કેટલો ખચગ કરવામાાં 
આવ્યો? 

  (૨) ૂરા. ૩૭.૮૨ લાખ 

--------- 

૧૧૮ 
બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું ચેિિેમ રીપેકરું ગ િરિા બાબત 

* ૧૧૭૭૬ શ્રી શશીિાુંત પુંડ્યા (િીસા) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં કેટલા ચેકિેમ રીપેર કરવામાાં આવ્યા, 
અને 

  (૧) ૧૯૧ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ તેની પાછળ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલો 
ખચગ કરવામાાં આવ્યો ? 

  (૨) ૂરા.૪૭૬.૫૩ લાખ 

--------- 
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૧૧૯ 
મહેસાણા વજલ્લામાું સુજલામ સુફલામ જળ અવભયાન અુંતગાત તળાિો ઉંિા િરિા બાબત 

* ૧૧૮૦૨ શ્રી િરસનભાઈ સોલુંિી (કિી) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ સુજલામ 
સુફલામ જળ અશભયાન અાંતર્ગત મહેસાણા શજલ્લામાાં છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં કેટલા તળાવો ઉંિા કરવામાાં આવ્યા છે, 

  (૧) ૨૪૩ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ તેની પાછળ છેલ્લા એક વર્ગમાાં 
કેટલો ખચગ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨) ૂરા.૧૮૯.૩૫ લાખ 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ તેનાથી જળસાંગ્રહમાાં કેટલો વધારો 
થિે ? 

  (૩) ૨૧૨.૬૦ લાખ ઘનફૂટ 

--------- 

૧૨૦ 
આણુંદ વજલ્લામાું વસુંચાઈ યોજનાની િાચી અને પાિી િેનાલો 

* ૧૧૭૭૪ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) આણાંદ શજલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
કઈ કઈ શસાંચાઈ યોજનાની કેટલા શક.મી. ની કેનાલો કાચી અને 
કેટલી પાકી છે. 

  (૧) મહી શસાંચાઈ યોજનાની પાકી નહેરોોઃ ૧૧૧૮.૬૯ 
શક.મી. તથા કાચી નહેરો ૬૪૪.૮૪ શક.મી. 
  નમગદા યોજનાની પાકી નહેરોની લાંબાઈોઃ ૪.૨૩ 
શક.મી. 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં કેટલી લાંબાઈની 
કેનાલો પાકી કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૨૪૪.૩ શક.મી.  

 (૩) બાકી રહેતી કાચી કેનાલોને પાકી બનાવવા ઉક્ત 
શસ્થશતએ િી કાયગવાહી કરી ? 

  (૩) અાંદાજ ે ૬૦૦૦ લાખની નહેરના આધુશનકીરણની 
દરખાસ્તો હાલ માંજુરીની પ્રરક્રયા હેઠળ છે. 

--------- 

૧૨૧ 
જસદણ તાલુિામાું િનેસરા નાની વસુંચાઈનુું િામ 

* ૧૧૭૯૧ શ્રીમતી ગીતાબા ર્જિેર્જ (ર્ોંિલ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજકોટ શજલ્લાના જસદણ તાલુકામાાં કનેસરા નાની 
શસાંચાઈનુાં કામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ક્યા તબકે્ક 
છે, 

  (૧) પ્રર્શતમાાં છે. 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ આ યોજનાની કેટલી રકમ માંજુર 
થયેલ છે, અને 

  (૨) ૂર. ૧૯૭.૩૪ લાખ 

 (૩) આ યોજનાથી કેટલા ર્ામોના કેટલા શવસ્તારને 
શસાંચાઈનો લાભ મળિે? 

  (૩) ૨-ર્ામોના કુલ ૪૬૪ એકર. 

--------- 
૧૨૨ 

સૌની યોજના હેઠળ િેન્દ્ર સરિારથી મળતુ ફુંિ 
* ૧૨૫૯૧ શ્રી સોમાભાઈ િોળી પટેલ (લીંબિી) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સૌની યોજના માટે રાજ્ય સરકારે કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ કેટલી 
રકમનુાં ફાંિ આપવા, ક્યારે માર્ણી કરી હતી, અને 

  (૧) કોઈ માર્ણી કરવામાાં આવેલ નથી. 

 (૨) તે અન્દ્વયે કેન્દ્ર સરકારે કેટલી રકમ ક્યારે ફાંિ પેટે 
ફાળવી? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

--------- 
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૧૨૩ 
બોટાદ વજલ્લામાું ઝુુંપિપટ્ટી િીજળીિરણ યોજના 

* ૧૧૮૫૪ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ર્રીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોને ઘરવપરાિના વીજ જોિાણો 
આપવા માટે ઝુાંપિપટ્ટી શવજળીકરણ યોજના અાંતર્ગત બોટાદ 
શજલ્લામાાં કુલ કેટલા લાભાથીઓને વીજ જોિાણ આપવામાાં 
આવ્યા, અને 

  (૧) ૨૩૦૫ 

 (૨) તે માટે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો 
ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૯૨.૨૧ લાખ. 

--------- 

૧૨૪ 
િલસાિ જીલ્લામાું આકદર્જવત વિસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ િૂિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૨૮ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારિી) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વલસાિ જીલ્લામાાં આરદર્જશત શવસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ કેટલા 
કૂવાઓનુાં વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને  

  (૧) ૨૫૫૮ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૪૨૧૪.૮૫ લાખ. 

--------- 

૧૨૫ 
ગુજરાતને વસુંધુ બેવસનનુું પાણી ફાળિિા બાબત 

* ૧૨૫૮૨ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વર્ગ ૨૦૧૩ના કેન્દ્ર સરકાર સામેના પિતર પ્રશ્ર્ન 
પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રુ્જરાતની શસાંધુ 
બેશસનનુાં પાણી ફાળવવા બાબતે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્દ્ર 
સરકારને છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલી વખત રજુઆત/દરખાસ્ત 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રુ્જરાતને શસાંધુ 
બેઝીનનુાં પાણી ફાળવવા બાબતે રાજ્ય સરકાર ધ્વારા કેન્દ્ર 
સરકારને છેલ્લા બે વર્ગમાાં કોઈ રજુઆત કે દરખાસ્ત કરવામાાં 
આવી નથી.  

 (૨) તે અન્દ્વયે કેન્દ્ર સરકારે ક્યારે િો પ્રશતભાવ 
આપ્યો? 

  (૨) ઉપર મુજબની શવર્તોએ પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

--------- 

૧૨૬ 
િલ્પસર યોજનાની િામગીરી 

* ૧૨૫૬૧ શ્રી િાુંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (કલ્પસર) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કલ્પસર 
યોજનાની કામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે, 

  (૧) કલ્પસર યોજનામાાં ખાંભાતના અખાતમાાં બાંધ 
બનાવવાનો હોવાથી સમુરિાસ્ત્ર અને પયાગવરણીય અભ્યાસો 
ઉપરાાંત બાંધના સાંલગ્ન પાસાઓ તથા અસરો સરહત શવશવધ 
અભ્યાસો હાથ ધરવામાાં આવ્યાાં છે. જ ેપૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
ની શસ્થશતએ કુલ ૨૪ અભ્યાસો પૂણગ થયેલ છે, જ્યારે ૯ 
અભ્યાસો પ્રર્શત હેઠળ છે. 
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 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર યોજનાને 
કેટલી ગ્રાન્દ્ટ ફાળવી અને તે પૈકી કેટલી રકમનો ખચગ થયો, અને 

  (૨) કલ્પસર યોજના માટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર ફાળવેલ કુલ ગ્રાન્દ્ટ અને 
થયેલ કુલ ખચગની શવર્તો નીચે મુજબ છે. 

િષા િુલ ફાળિેલ ગ્રાન્દ્ટ 
રૂ. લાખમાું 

િુલ થયેલ ખચા 
રૂ. લાખમાું 

૨૦૧૬-૧૭ ૬૨૩.૭૩ ૬૨૩.૧૬ 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૫૧૪.૩૪ ૩૫૧૪.૩૧ 

૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુધી) 

૧૮૫૦.૮૪ ૧૪૪૮.૬૭ 

િુલ ૫૯૮૮.૯૧ ૫૫૮૬.૧૪  
 (૩) આ પ્રોજકે્ટ ક્યા વર્ગમાાં પૂણગ કરવાનુાં સરકારનુાં 
આયોજન છે ? 

  (૩) કલ્પસર યોજનાનો િક્યતાદિી અહેવાલ તૈયાર થયા 
પછી સદર અહેવાલને સક્ષમ સ્તરેથી જૂરરી માંજૂરીઓ મળે્યથી, 
આ યોજના સત્વરે સૂર કરી, િક્ય બને તેટલુ જલ્દી પૂણગ 
કરવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 

૧૨૭ 
પાર-તાપી લીન્દ્િ યોજના અુંગેનો િીટેઈલ્િ પ્રોજકે્ટ રીપોટા  

* ૧૨૫૧૦ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પાર-તાપી લીન્દ્ક યોજના અાંરે્નો િીટેઈલ્િ પ્રોજકે્ટ 
રીપોટગ  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ક્યારે રાજ્ય સરકારને 
મળેલ છે, 

  (૧) પાર-તાપી લીન્દ્ક યોજના અાંરે્નો સુધારેલ શવર્તવાર 
યોજનાકીય અહેવાલ રાશષ્ટ્રય જળ શવકાસ એજન્દ્સી તરફથી 
તા.૫-૫-૨૦૧૭ ના પત્રથી મળેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત રીપોટગ  અન્દ્વયે છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્ય સરકારે 
મહારાષ્ટ્ર  અને કેન્દ્ર સરકાર સાથે ક્યારે શવચારણા કરી, અને  

  (૨) ઉક્ત રીપોટગ  અન્દ્વયે છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્ય સરકારે 
મહારાષ્ટ્ર  અને કેન્દ્ર સરકાર સાથે તા.૧૬-૦૧-૨૦૧૮, 
તા.૨૦-૦૪-૨૦૧૮, તા.૨૮-૦૮-૨૦૧૮ અને  
તા.૦૭-૦૯-૨૦૧૮ ના રોજ શવચારણા કરવામાાં આવેલ. 

 (૩) ઉક્ત પ્રોજકે્ટ અન્દ્વયે રુ્જરાતને દરીયામાાં વહી જતુાં 
કેટલુાં પાણી મળવાનો અાંદાજ છે ? 

  (૩) હાલમાાં સદર પાર-તાપી લીન્દ્ક યોજનાનો 
યોજનાકીય અહેવાલ રુ્જરાત સરકાર, મહારાષ્ટ્ર  સરકાર તથા 
કેન્દ્ર સરકાર સાથે શવચારણા હેઠળ છે. 

--------- 

૧૨૮ 
ર્જમનગર અને દિેભૂવમદ્વારિા વજલ્લામાું ઉદિહન પાઈપલાઈન ધ્િારા પાણી આપિા બાબત. 

* ૧૨૫૩૨ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસિીયા (કાલાવિ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ર્જમનર્ર અને 
દેવભૂશમદ્વારકા શજલ્લામાાં કેટલી ખેતીલાયક જમીનમાાં કેનાલ 
ધ્વારા ઉદવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નહેરો 
ધ્વારા પાણી આપવામાાં આવે છે. 

  (૧) ર્જમનર્ર   ૨૪૦૬૪ હેક્ટર  
  દેવભૂશમદ્વારકા  ૧૦૭૬૦ હેક્ટર 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર કેટલા હેક્ટર એરીયામાાં કેનાલ 
ધ્વારા, ઉદવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઈ અને નમગદા 
કમાન્દ્િની નહેરો ધ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નથી. 

  (૨) ર્જમનર્ર   ૩૬૨૩૨૦ હેક્ટર  
  દેવભૂશમદ્વારકા  ૨૨૭૬૨૦ હેક્ટર 

 (૩) ઉક્ત શજલ્લાઓમાાં શસાંચાઈનુાં પાણી આપવામાાં ન 
આવતુાં હોય તે ખેતીલાયક જમીનોમાાં ક્યાાં સુધીમાાં શસાંચાઈનુાં 
પાણી આપવામાાં આવિે, અને 

  (૩) ચેકિેમો, તળાવો/પરકોલેિન ટેન્દ્ક, બાંધારા, 
ટાઈિલ રેગ્યુલેટર, સ્પ્રેિીંર્ કેનાલ, ખાનર્ી કુવા, પાતાળ કુવા, 
ખેત તલાવિી શવરે્રે જવેા શસાંચાઈના અન્દ્ય સ્ત્રોતમાાંથી શસાંચાઈ 
સુશવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાકીના શવસ્તારમાાં પાણીની 
ઉપલશબ્ધ અને સ્થળશસ્થશતની અનુકૂળતા મુજબ આયોજન 
હાથ ધરવામાાં આવિે. 
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 (૪) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેનાલ ધ્વારા, 

ઉદવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નમગદા કમાન્દ્િની 

નહેરો ધ્વારા પાણી આપવામાાં કેટલી જમીન ઉક્ત શજલ્લાવાર 

આવરી લેવામાાં આવી? 

  (૪) ર્જમનર્ર   મામુર  

  દેવભૂશમદ્વારકા  મામુર  

--------- 

૧૨૯ 
નમાદા યોજનાથી વસુંચાઈનો લાભ 

* ૧૨૪૫૦ શ્રી વિમલભાઈ ચુિાસમા (સોમનાથ) : બારમી શવધાનસભાના ૧૦મા સત્રમાાં તા.૨૦-૩-૨૦૧૨ના રોજ બીજી બેઠકમાાં 

રજૂ થયેલ *૨૯૯૧૦ના અનુસાંધાને માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નમગદા યોજના પૂણગ થવાથી રુ્જરાત રાજ્યમાાં આિરે 

૧૮.૪૫ લાખ હેક્ટર શવસ્તારને શસાંચાઈનો લાભ મળવાની 

િક્યતા હતી તે અન્દ્વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 

વાસ્તવમાાં કેટલા હેક્ટરમાાં નમગદા યોજનાથી શસાંચાઈનો લાભ 

મળે છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નમગદા યોજનાના 

કુલ અાંદાજીત ૧૮.૫૫ લાખ હેક્ટર લાશભત શપયત શવસ્તાર પૈકી 

૦.૪૦ લાખ હેક્ટરમાાં િી-કમાન્દ્િ શવસ્તાર થતો હોઈ, અાંદાજીત 

૧૮.૧૫ લાખ હેક્ટર શવસ્તારને શસાંચાઈનો લાભ મળવાની 

િક્યતા છે. આ પૈકી ૧૬.૨૫ લાખ હેક્ટર શવસ્તારમાાં પ્ર-િાખા 

(માઈનોર) સુધી શસાંચાઈ ક્ષમતા તથા ૧૪.૭૮ લાખ હેક્ટર 

શવસ્તારમાાં પ્રપ્રિાખા નહેરો (સબમાઈનોર) સુધી શપયત 

શવસ્તાર શવકસીત થયેલ છે. જ ેપૈકી ચાલુ જળ વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯માાં 

ખરીફ-રવી સીઝનમાાં અાંદાજીત ૯.૨૮ લાખ હેક્ટર શપયત 

શવસ્તારમાાં શસાંચાઈનો લાભ મળેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ નમગદા યોજનાથી શસાંચાઈના 

લાશભત શવસ્તારમાાં ઘટાિો થયો હોય તો કેટલો ઘટાિો થયો, 

અને 

  (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ નમગદા યોજનાના શસાંચાઈના લાશભત 

શવસ્તાર પૈકી ૦.૪૦ લાખ હેક્ટર શવસ્તારનો ઘટાિો થયેલ છે.

  

 (૩) નમગદા યોજનાના શસાંચાઈ લાશભત શવસ્તારમાાં 

ઘટાિો થવાના કારણો િા છે ? 

  (૩) લાભીત શવસ્તારમાાં ઘટાિો થવાના કારણોમાાં 

મુખ્યત્વે િહેરીકરણ, ઔદ્યોશર્કરણ, સ્પેિીયલ ઈન્દ્વેસ્ટમેન્દ્ટ 

રીઝીયન, સ્પેિીયલ ઈકોનોમીક ઝોન, ફલિ ઝોન અને 

ખેિૂતભાઈઓની નહેર ન બનાવવાની માાંર્ણી શવરે્રેનો 

સમાવેિ થાય છે. 

--------- 

૧૩૦ 
રાજિોટ અથિા િિોદરા વજલ્લામાું એઈમ્સ શરૂ િરિા દરખાસ્ત 

* ૧૨૪૯૮ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે તા.૦૬-૦૮-૨૦૧૪મા પત્રથી 

રાજકોટ અથવા વિોદરા શજલ્લામાાં એઈમ્સ િૂર કરવા કેન્દ્ર 

સરકારમાાં દરખાસ્ત કરેલ હતી તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કેન્દ્ર 

સરકાર દ્વારા રાજ્ય એઈમ્સ િૂર કરવા ક્યા સ્થળની પસાંદર્ી 

કરવામાાં આવી? 

  (૨) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રુ્જરાત રાજ્યમાાં એઈમ્સ િૂર 

કરવા માટે ખાંઢેરી, રાજકોટની પસાંદર્ી કરવામાાં આવેલ છે.  

--------- 
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૧૩૧ 
સાિલી તાલુિામાું અુંિરગ્રાઉન્દ્િ પાઇપલાઇન સબમાઇનોર િરિાની િામગીરી 

* ૧૧૮૧૩ શ્રી િેતન ઇનામદાર (સાવલી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ સાવલી 
તાલુકામાાં અર્ાઉની જુની ઓપન કેનાલ સબમાઇનોરને બદલે 
અાંિરગ્રાઉન્દ્િ પાઇપલાઇન સબમાઇનોર કરવાની કામર્ીરી ક્યા 
તબકે્ક છે, અને 

  (૧) કામર્ીરી પૂણગ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં તે માટે કેટલો ખચગ 
કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૂર. ૯૩.૬૦ કરોિનો ખચગ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
૧૩૨ 

રાજ્યમાું નિી સરિારી નવસિંગ િોલેજ શરૂ િરિા બાબત 
* ૧૨૪૨૩ શ્રી રાજને્દ્રવસુંહ ઠાિોર (મોિાસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં નવી 
સરકારી નશસિંર્ કોલેજ િૂર કરવા છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્ય સરકાર 
તરફથી કેન્દ્ર સરકારને દરખાસ્ત કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) ના, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ રાજ્યમાાં કઇ જગ્યાએ 
નશસિંર્ કોલેજ િૂર કરવા દરખાસ્ત કરેલ છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

 (૩) ઉક્ત દરખાસ્ત અન્દ્વયે કેટલી નવી નશસિંર્ કોલેજો 
િૂર કરવાની માંજૂરી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ક્યારે આપવામાાં આવી? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

--------- 

૧૩૩ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લાના તળાિોની વસુંચાઇ ક્ષમતા 

* ૧૩૦૫૪ શ્રી મોહનવસુંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૦-૦૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ છોટાઉદેપુર 
શજલ્લાની જોર્પુરા (િુાં ) અને ર્જમલી (િો) શસાંચાઇ તળાવમાાં 
કેટલા હેકટર જમીનમાાં શસાંચાઇની ક્ષમતા નક્કી થયેલ હતી અને 
કેટલા હેક્ટર જમીનમાાં શસાંચાઇ થાય છે, 

  (૧)  

યોજનાનુું નામ વસુંચાઇ ક્ષમતા 
(હેિટરમાું) 

થયેલ વસુંચાઇ 
(હેક્ટરમાું) 

જોર્પુરા (િુાં ) ૪૧૮ ૨૪ 

ર્જમલી (િો) ૪૮૫ ૦૦ 
 

 (૨) આ બાંને યોજનામાાં ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
યોજનાવાર કેનાલો / સ્ટરકચરોના રીપેરીંર્ પાછળ સરકારે 
કેટલી ગ્રાન્દ્ટ ફાળવી અને વર્ગવાર કેટલો ખચગ થયો, અને 

  (૨)  
યોજનાનુું 

નામ 
િષા ફાળિેલ ગ્રાન્દ્ટ (રૂ) થયેલ ખચા (રૂ) 

જોર્પુરા(િુાં ) ૨૦૧૭-૧૮ ૧,૧૭,૨૪,૦૦૦/- 
(RRR અન્દ્વયે  
બચત ગ્રાન્દ્ટ) 

૦.૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦.૦૦ ૭૯,૭૧,૦૦૦/- 

ર્જમલી (િો) ૨૦૧૭-૧૮ ૧,૭૯,૫૨૦/- 
(સ્વભાંિોળ) 

૧,૭૫,૭૯૫/- 

૨૦૧૮-૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦  
 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ કેનાલો / સ્ટરકચરો રીપેરીંર્ કયાગ 
પછી પણ પાણી વેિફાતુાં હોય તેવી કોઇ ફરીયાદ સરકારને 
મળેલ છે કે કેમ? 

  (૩) આ પ્રકારની કોઇ લેશખત ફરરયાદ સરકારશ્રીને મળેલ 
નથી. 

--------- 
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૧૩૪ 
નિસારી અને સુરત વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલ, સામુકહિ અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોનુું મુંજુર મહેિમ 

* ૧૨૫૧૯ શ્રી અનુંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નવસારી અને 
સુરત શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ માંજુર 
થયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નવસારી 
અને સુરત શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક 
આરોગ્ય કેન્દ્રો અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોની મહેકમ શવર્ત 
નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લાનુું 
નામ 

હોવસ્પટલનુું 
નામ 

સુંિગા મુંજુર  ભરેલી ખાલી 

સુરત 
નવી શસશવલ 
હોશસ્પટલ, 

સુરત 

વર્ગ-૧ ૨૦ ૮ ૧૨ 
વર્ગ-૨ ૩૨ ૧૫ ૧૭ 
વર્ગ-૩ ૩૮૯ ૨૮૪ ૧૦૫ 
વર્ગ-૪ ૩૮૪ ૩૮૪ ૦૦ 

િુલ ૮૨૫ ૬૯૧ ૧૩૪ 
સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને પ્રાથશમક 

આરોગ્ય કેન્દ્રો 

નિસારી 

જ.હો.-૦૧ 
સ.િી.હો.-

૦૨ 

વર્ગ-૧ ૩૪ ૨૦ ૧૪ 
વર્ગ-૨ ૨૧ ૧૯ ૨ 
વર્ગ-૩ ૧૪૦ ૧૧૬ ૨૪ 
વર્ગ-૪ ૯૪ ૯૪ ૦ 

સા.આ. 
િેન્દ્રો-૧૨ 

વર્ગ-૧ ૮૫ ૪૧ ૪૪ 
વર્ગ-૨ ૧૨ ૧૦ ૨ 
વર્ગ-૩ ૧૮૦ ૧૦૧ ૭૯ 
વર્ગ-૪ ૧૩૯ ૩૬ ૧૦૨ 

પ્રા.આ. 
િેન્દ્રો-૪૫ 

વર્ગ-૨ ૭૯ ૬૮ ૧૧ 
વર્ગ-૩ ૧૯૯ ૧૩૨ ૬૭ 
વર્ગ-૪ ૧૮૦ ૯૨ ૮૮ 

સુરત 

જ.હો.-૦૦ 
સ.હો.-૦૧ 

વર્ગ-૧ ૯ ૪ ૫ 
વર્ગ-૨ ૧૧ ૮ ૩ 
વર્ગ-૩ ૬૪ ૩૯ ૨૫ 
વર્ગ-૪ ૨૮ ૨૮ ૦ 

સા.આ. 
િેન્દ્રો-૧૪ 

વર્ગ-૧ ૧૧૩ ૫૧ ૬૨ 
વર્ગ-૨ ૧૪ ૧૨ ૨ 
વર્ગ-૩ ૨૦૭ ૧૪૦ ૬૭ 
વર્ગ-૪ ૧૬૬ ૬૪ ૧૦૨ 

પ્રા.આ. 
િેન્દ્રો-૫૭ 

વર્ગ-૨ ૧૧૩ ૭૩ ૪૦ 
વર્ગ-૩ ૨૫૮ ૨૧૧ ૪૭ 
વર્ગ-૪ ૨૨૮ ૨૨૨ ૬ 

 

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

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) સરકારી હોસ્પીટલ, સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને 
પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોની વર્ગ-૧, વર્ગ-૨ તથા વર્ગ-૩ની 
ખાલી જગ્યાઓ માટે રુ્જરાત ર્જહેર સેવા આયોર્, રુ્જરાત 
ર્ૌણ સેવા પસાંદર્ી માંિળ તથા પાંચાયત સેવા પસાંદર્ી માંિળને  
માાંર્ણાપત્રક મોકલ્યા બાદ યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર 
ઉપલબ્ધ થયેથી ભરી િકાિે. 

વર્ગ-૧ તથા વર્ગ-૨ની ખાલી જગ્યાઓ માટે 
વખતોવખત વોક-ઇન ઇન્દ્ટરવ્યુ યોજી યોગ્ય ઉમેદવાર 
ઉપલબ્ધ થયેથી ભરવામાાં આવિે. 

વર્ગ-૩ ની નસીંર્, પેરા મેિીકલ, ટેકનીકલ તેમજ 
અન્દ્ય વહીવટી સાંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતી /બઢતીથી 
યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી ભરવામાાં આવિે. 

િર ાઇવર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ની ખાલી જગ્યાઓ ઉપર 
જૂરર જણાય ત્યાાં આઉટ સોસગથી જગ્યાઓ ભરવામાાં આવિે. 

--------- 
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૧૩૫ 
ધરોઇ યોજનાનો િુલ વપયત વિસ્તાર 

* ૧૧૭૮૧ શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પટેલ (ઘાટલોરિયા) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ધરોઇ 
યોજનાનો કુલ શપયત શવસ્તાર કેટલો છે, અને 

  (૧) ૯૧,૯૭૨ હેકટર 

 (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ આ યોજનાથી 
કયા શજલ્લાના કેટલા ર્ામોને લાભ મળે છે? 

  (૨)  
સાબરકાાંઠા જીલ્લાના : ૯૨   ર્ામ 
મહેસાણા    ‘‘ : ૨૨૬ ર્ામ 
પાટણ    ‘‘ : ૪૫   ર્ામ 
ર્ાાંધીનર્ર   ‘‘ : ૦૧   ર્ામ 
      િુલ  : ૩૬૪ - ગામ  

--------- 

૧૩૬ 
ગાુંધીનગર વજલ્લામાું શાળા આરોગ્ય તપાસણી િાયાક્રમ 

* ૧૧૮૪૮ શ્રી શુંભુજી ઠાિોર (ર્ાાંધીનર્ર-દશક્ષણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લાાં એક 
વર્ગમાાં િાળા આરોગ્ય તપાસણી કાયગક્રમ અાંતર્ગત ર્ાાંધીનર્ર 
શજલ્લામાાં કુલ કેટલા બાળકોની આરોગ્ય તપાસણી કરવામાાં 
આવી, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લાાં એક વર્ગમાાં 
િાળા આરોગ્ય તપાસણી કાયગક્રમ અાંતર્ગત ર્ાાંધીનર્ર શજલ્લામાાં 
કુલ - ૩,૧૨,૦૦૦ બાળકોની આરોગ્ય તપાસણી કરવામાાં 
આવી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા બાળકોને મુખ્યત્વે કયા પ્રકારની 
શબમારીઓ જણાઇ આવી, 

  (૨) તે પૈકી કુલ- ૨૨,૭૯૮ બાળકોમાાં મુખ્યત્વે 
પાાંિુરોર્, આાંત્રકૃશમ, દાાંતની તકલીફ, આાંખની તકલીફ, કાન, 
નાક, ર્ળાની તકલીફ, પેટની તકલીફ અને ચામિીની 
શબમારીઓ જણાઇ આવી. 

 (૩) ર્ાંભીર રોર્ની સારવાર માટે સરકાર દ્વારા િી 
વ્યવસ્થા કરવામાાં આવી, અને 

  (૩) ર્ાંભીર રોર્ની સારવાર માટે સરકાર દ્વારા નીચે 
પ્રમાણે શવના મુલ્યે સારવાર આપવાની વ્યવસ્થા કરવામાાં 
આવેલ છે. 
૧. હદયની શબમારીવાળા બાળકોને યુ.એન.મહેતા ઇન્દ્સ્ટીટ્યુટ 
ઓફ કાિીયોલોજી અને રીસચગ સેન્દ્ટર ખાતે, 
૨. કીિનીની શબમારીવાળા બાળકોને ઇન્દ્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કીિની 
િીસીસ અને રીસચગ સેન્દ્ટર ખાતે, 
૩. કેન્દ્સરની શબમારીવાળા બાળકોને એમ.પી.િાહ કેન્દ્સર 
હોસ્પીટલ, અમદાવાદ ખાતે, 
૪.  અન્દ્ય ર્ાંભીર શબમારી વાળા બાળકોને મેિીકલ કોલેજ 
સાંલગ્ન હોસ્પીટલોમાાં. 

 (૪) તે પૈકી કેટલા બાળકોને હદય રોર્ની સારવાર 
આપવામાાં આવી? 

  (૪) તે પૈકી કુલ-૮૦ બાળકોને હદય રોર્ની સારવાર 
આપવામાાં આવી.  

--------- 

૧૩૭ 
સાિરિુુંિલા તાલુિામાું િીજપિી થી પીઠિિી વજલ્લા મુખ્ય માગાનુું િામ 

* ૧૩૧૪૪ શ્રી પ્રતાપભાઇ દુધાત (સાવરકુાં િલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાવરકુાં િલા તાલુકામાાં વીજપિી થી પીઠવિી શજલ્લા 
મુખ્ય માર્ગનુાં કામ િૂર કયાગ પછી ૩૧ રિસેમ્બર-૨૦૧૮ની 
શસ્થશતએ લાાંબા સમયથી પૂણગ કરવામાાં આવેલ નથી તે હકીકત 
સાચી છે, અને 

  (૧) ઉક્ત શસ્થશતએ જી.એસ.બી. તેમજ ૫.૦૦ શક.મી. 
લાંબાઇમાાં મેટલીંર્ કામ પૂણગ કરેલ છે. 
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 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ સમયમયાગદામાાં કામ પૂણગ ન કરવા 

બદલ ઠેકેદાર સામે િી કાયગવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૨) કામ પૂણગ કરવા માટે ટેન્દ્િર ક્લોઝની જોર્વાઇ 

અનુસાર નોટીસ દ્વારા તાકીદ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૩૮ 
નમાદા યોજનાથી વસુંચાઇનો લાભ 

* ૧૨૪૭૧ શ્રી નૌશાદ સોલુંિી (દસાિા) : ૧૨મી વિધાનસભાના ૧૦માું સત્રમાું તા. ૨૦-૦૩-૨૦૧૨ના રોજ બીજી બેઠિમાું રજૂ 

થયેલ * ૨૯૯૧૦ના અનુસુંધાને માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નમગદા યોજનાના તમામ કામો વહેલીતકે પૂણગ 

કરવાનુાં આયોજન હતુાં તો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 

કેટલા કામો પૂણગ થયા અને કેટલા કામો બાકી છે, 

  (૧) નમગદા યોજનાના મુખ્ય કામોની તા. ૩૧-૧૨-

૨૦૧૮ની શસ્થશત અન્દ્વયે સરદાર સરોવર બાંધ, િેમના તમામ 

દરવાર્જ, ઇરીરે્િન બાય પાસ ટનેલનુાં બાાંધકામ, ૧૨૦૦ 

મેર્ાવોટના નદીતટ જળશવદુ્યત મથક, ૨૫૦ મેર્ાવોટના નહેર 

આમુખ જળશવદુ્યત મથકની કામર્ીરી પૂણગ થયેલ છે. 

૪૫૮.૩૧૭ શક.મી. લાાંબી નમગદા મુખ્ય નહેરની કામર્ીરી પૂણગ 

થયેલ છે તથા િાખા/ પેટા િાખા નહેરો,  શવિાખા નહેરો, 

પ્રિાખા નહેરોની કુલ અાંદાજીત ૨૨૯૬૯.૯૩૫ કી.મી. લાંબાઇ 

પૈકી ૨૦૭૩૫.૧૫૨ કી.મી. લાંબાઇમાાં કામર્ીરી પૂણગ થયેલ છે 

અને ૨૨૩૪.૭૮૩ કી.મી. લાંબાઇમાાં કામો બાકી છે. પ્રપ્રિાખા 

નહેરોની કુલ અાંદાજીત ૪૮૩૧૯.૯૩૬ કી.મી. લાંબાઇ પૈકી 

૩૯૧૦૦.૬૬૯ કી.મી. લાંબાઇની કામર્ીરી પૂણગ થયેલ છે અને 

૯૨૧૯.૨૬૭ કી.મી. લાંબાઇમાાં કામો બાકી છે. સૌરાષ્ટ્ર  િાખા 

નહેર પરના પશમ્પાંર્ સ્ટેિન નાં ૧ થી ૫ ની ફેઝ-૧ અને ૨ 

અાંતર્ગત કામર્ીરી પૂણગ થયેલ છે અને ફેઝ-૩ અને ૪ અાંતર્ગત 

શવસ્તરણની કામર્ીરી પ્રર્શત હેઠળ છે. કચ્છ િાખા નહેર પરના 

પશમ્પાંર્ સ્ટેિન નાં ૧ થી ૩ ની ફેઝ-૧ અાંતર્ગત કામર્ીરી પૂણગ 

થયેલ છે અને ફેઝ-૨ અાંતર્ગત શવસ્તરણની કામર્ીરી પ્રર્શત 

હેઠળ છે. 

 (૨) નમગદા યોજના પૂણગ થવાથી રુ્જરાત રાજ્યમાાં આિરે 

૧૮.૪૫ લાખ હેક્ટર શવસ્તારને શસાંચાઇનો લાભ મળવાની 

િક્યતા હતી તો ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલા હેક્ટરમાાં નમગદા 

યોજનાથી શસાંચાઇનો લાભ મળે છે અને 

  (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નમગદા યોજનાના 

કુલ અાંદાજીત ૧૮.૫૫ લાખ હેકટર લાશભત શપયત શવસ્તાર પૈકી 

૦.૪૦ લાખ હેક્ટરમાાં િી-કમાન્દ્િ શવસ્તાર થતો હોઇ, અાંદાજીત 

૧૮.૧૫ લાખ હેકટર શવસ્તારને શસાંચાઇનો લાભ મળવાની 

િક્યતા છે. આ પૈકી ૧૬.૨૫ લાખ હેકટર શવસ્તારમાાં પ્ર-િાખા 

(માઇનોર) સુધી શસાંચાઇ ક્ષમતા તથા ૧૪.૭૮ લાખ હેક્ટર 

શવસ્તારમાાં પ્રપ્રિાખા નહેરો (સબમાઇનોર) સુધી શપયત શવસ્તાર 

શવકસીત થયેલ  છે. જ ે પૈકી ચાલુ જળ વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯ માાં 

ખરીફ-રવી સીઝનમાાં અાંદાજીત ૯.૨૮ લાખ હેકટર શપયત 

શવસ્તારને શસાંચાઇનો લાભ મળેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ નમગદા યોજનાથી શસાંચાઇના લાશભત 

શવસ્તારમાાં ઘટાિો થયો હોય તો તેના કારણો િા છે? 

  (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ નમગદા યોજનાના શસાંચાઇના લાશભત 

શવસ્તારમાાં ઘટાિો થવાના કારણોમાાં મુખ્યત્વે િહેરીકરણ, 

ઔદ્યોશર્કરણ, સ્પેિીયલ ઇન્દ્વેસ્ટમેન્દ્ટ રીઝીયન, સ્પેિીયલ 

ઇકોનોમીક ઝોન, ફલિ ઝોન અને ખેિૂતભાઇઓની નહેર ન 

બનાવવાની માાંર્ણી શવરે્રે નો સમાવેિ થાય છે. 

--------- 
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૧૩૯ 
વિઠ્ઠલાપુર ખાતે હોન્દ્િા મોટર સાયિલ પ્રા. લી. ને આપેલ િીજ શલુ્િમાું માફી 

* ૧૨૪૨૬ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ શજલ્લામાાં શવઠ્ઠલાપુર ખાતે હોન્દ્િા મોટર 
સાયકલ અને સ્કુટર ઇન્દ્િીયા પ્રા. લી. ને તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વીજ િુલ્કમાાં માફી આપવામાાં 
આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે. 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલી વીજ િુલ્કમાાં માફી આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨)  
 િષા રિમ (રૂવપયા) 

૧) ૨૦૧૭ ૫,૬૦,૮૧,૬૨૨.૦૬ 
૨) ૨૦૧૮ ૫,૨૨,૯૯,૪૬૯.૪૧  

 (૩) ઉક્ત કાંપનીને વીજ િુલ્કમાાં માફી આપવાના કારણો 
િા છે? 

  (૩) રુ્જરાત શવદુ્યત િુલ્ક અશધશનયમ ૧૯૫૮ની કલમ ૩ (૨) 
(vii) હેઠળ ‘‘નવા ઔદ્યોશર્ક એકમ’’ તરીકે શનયમાનુસાર 
પાત્રતા ધરાવતુાં હોવાથી વીજકર માફીનો લાભ આપવામાાં 
આવેલ છે. 

--------- 

૧૪૦ 
સુરત વજલ્લામાું િૂિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૧૪ શ્રીમતી ઝુંખના પટેલ (ચોયાગસી) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરત શજલ્લામાાં સામાન્દ્ય યોજના હેઠળ કેટલા કૂવાઓનુાં 
વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) ૪૨૩ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો? 

  (૨) ૂર. ૭૫૭.૨૦ લાખ 

--------- 

૧૪૧ 
િલસાિ વજલ્લામાું આકદર્જવત વિસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ િૂિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૨૬ શ્રી અરવિુંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વલસાિ શજલ્લામાાં આરદર્જશત શવસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ કેટલા 
કૂવાઓનુાં વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને  

  (૧) ૨૫૫૮ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર.૪૨૧૪.૮૫ લાખ 

--------- 
૧૪૨ 

રાજીિ ગાુંધી નેશનલ રૂરલ હેલ્થ વમશન અુંતગાત મળેલ રિમ  
* ૧૨૪૭૪ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (ર્જમજોધપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજીવ ર્ાાંધી 
નેિનલ ૂરરલ હેલ્થ શમિન (એનઆરએચએમ) 
અન્દ્વયે/અાંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર તરફથી છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં રાજ્ય 
સરકારને કોઈ રકમ મળેલ છે કે કેમ, અને  

  (૧) રાજીવ ર્ાાંધી નેિનલ ૂરરલ હેલ્થ શમિન નામની કોઈ 
યોજના અમલમાાં નથી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલી રકમ રાજ્ય સરકારને મળેલ છે ? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

--------- 
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૧૪૩ 
નમાદા યોજનાની િિોદરા શાખા નહેર ઉપર સોલાર પાિર પ્લાન્દ્ટ  

* ૧૧૮૧૦ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોરિયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નમગદા યોજનાની 
વિોદરા િાખા નહેર ઉપર કુલ કેટલા અને કેટલી ક્ષમતાના 
સોલર પાવર પ્લાન્દ્ટ કાયાગશન્દ્વત છે, અને  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નમગદા યોજનાની 
વિોદરા િાખા નહેર ઉપર કુલ ચાર (૦૪) સોલર પાવર પ્લાન્દ્ટ 
કાયાગશન્દ્વત છે અને તેમની કુલ ક્ષમતા ૩૫ મેર્ાવોટની છે. 

 (૨) ઉક્ત સોલાર પાવર પ્લાન્દ્ટથી થયેલ વીજ ઉત્પાદનનો 
ઉપયોર્ ક્યાાં કરવામાાં આવે છે ? 

  (૨) ઉક્ત સોલાર પાવર પ્લાન્દ્ટથી થયેલ વીજ 
ઉત્પાદનનો ઉપયોર્ સરદાર સરોવર નમગદા શનર્મ લી.ના 
પોતાના સૌરાષ્ટ્ર  િાખા નહેર પરના પાંમ્પીર્ સ્ટેિનો માટે 
કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૧૪૪ 
નમાદા યોજનાથી વસુંચાઈનો લાભ 

* ૧૨૪૫૬ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા(ધ્ાાંર્ધ્ા) : ૧૨મી રુ્.શવ.સ.ના ૧૦મા સત્રમાાં તા.૨૦/૦૩/૨૦૧૨ના રોજ બીજી બેઠકમાાં રજૂ 
થયેલ * ૨૯૯૧૦ના અનુસાંધાને માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નમગદા યોજનાના તમામ કામો વહેલીતકે પૂણગ 
કરવાનુાં આયોજન હતુાં તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
કેટલા કામો પુણગ થયા અને કેટલા કામો બાકી છે, 

  (૧) નમગદા યોજનાના મુખ્ય કામોની તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
શસ્થશત અન્દ્વયે સરદાર સરોવર બાંધ, િેમના તમામ દરવાર્જ, 
ઈરીરે્િન બાય પાસ ટનેલનુ બાાંધકામ, ૧૨૦૦ મેર્ાવોટના 
નદીતટ જળશવદુ્યત મથક, ૨૫૦ મેર્ાવોટના નહેર આમુખ 
જળશવદુ્યત મથકની કામર્ીરી પૂણગ થયેલ છે. ૪૫૮.૩૧૭ 
શક.મી. લાાંબી નમગદા મુખ્ય નહેરની કામર્ીરી પૂણગ થયેલ છે 
તથા િાખા/પેટા િાખા નહેરો, શવિાખા નહેરો, પ્રિાખા 
નહેરોની કુલ અાંદાજીત ૨૨૯૬૯.૯૩૫ કી.મી. લાંબાઈ પૈકી 
૨૦૭૩૫.૧૫૨ કી.મી. લાંબાઈમાાં કામર્ીરી પૂણગ થયેલ છે અને 
૨૨૩૪.૭૮૩ કી.મી. લાંબાઈમાાં કામો બાકી છે. પ્રપ્રિાખા 
નહેરોની કુલ અાંદાજીત ૪૮૩૧૯.૯૩૬ કી.મી. લાંબાઈ પૈકી 
૩૯૧૦૦.૬૬૯ કી.મી. લાંબાઈની કામર્ીરી પૂણગ થયેલ છે અને 
૯૨૧૯.૨૬૭ કી.મી. લાંબાઈમાાં કામો બાકી છે. સૌરાષ્ટ્ર  િાખા 
નહેર પરના પશમ્પાંર્ સ્ટેિન નાં ૧ થી ૫ ની ફેઝ-૧ અને ૨ 
અાંતર્ગત કામર્ીરી પૂણગ થયેલ છે અને ફેઝ-૩ અને ૪ અાંતર્ગત 
શવસ્તરણની કામર્ીરી પ્રર્શત હેઠળ છે. કચ્છ િાખા નહેર પરના 
પશમ્પાંર્ સ્ટેિન નાં ૧ થી ૩ ની ફેઝ-૧ અાંતર્ગત કામર્ીરી પૂણગ 
થયેલ છે અને ફેઝ-૨ અાંતર્ગત શવસ્તરણની કામર્ીરી પ્રર્શત 
હેઠળ છે. 

 (૨) નમગદા યોજના પૂણગ થવાથી રુ્જરાત રાજ્યમાાં આિરે 
૧૮.૪૫ લાખ હેક્ટર શવસ્તારને શસાંચાઈનો લાભ મળવાની 
િક્યતા હતી તો ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલા હેક્ટરમાાં નમગદા 
યોજનાથી શસાંચાઈનો લાભ મળે છે અને  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નમગદા યોજનાના 
કુલ અાંદાજીત ૧૮.૫૫ લાખ હેક્ટર લાશભત શપયત શવસ્તાર પૈકી 
૦.૪૦ લાખ હેક્ટરમાાં િી-કમાન્દ્િ શવસ્તાર થતો હોઈ, અાંદાજીત 
૧૮.૧૫ લાખ હેક્ટર શવસ્તારને શસાંચાઈનો લાભ મળવાની 
િક્યતા છે. આ પૈકી ૧૬.૨૫ લાખ હેક્ટર શવસ્તારમાાં પ્ર-િાખા 
(માઈનોર) સુધી શસાંચાઈ ક્ષમતા તથા ૧૪.૭૮ લાખ હેક્ટર 
શવસ્તારમાાં પ્રપ્રિાખા નહેરો (સબમાઈનોર) સુધી શપયત 
શવસ્તાર શવકસીત થયેલ છે. જ ે પૈકી ચાલુ જળ વર્ગ  
૨૦૧૮-૧૯માાં ખરીફ-રવી સીઝનમાાં અાંદાજીત ૯.૨૮ લાખ 
હેક્ટર શપયત શવસ્તારમાાં શસાંચાઈનો લાભ મળેલ છે. 
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 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ નમગદા યોજનાથી શસાંચાઈના 
લાશભત શવસ્તારમાાં ઘટાિો થયો હોય તો તેના કારણો િા છે ? 

  (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ નમગદા યોજનાના શસાંચાઈના લાશભત 
શવસ્તારમાાં ઘટાિો થવાના કારણોમાાં મુખ્યત્વે િહેરીકરણ, 
ઔદ્યોશર્કરણ, સ્પેિીયલ ઈન્દ્વેસ્ટમેન્દ્ટ રીઝીયન, સ્પેિીયલ 
ઈકોનોમીક ઝોન, ફલિ ઝોન અને ખેિૂતભાઈઓની નહેર ન 
બનાવવાની માાંર્ણી શવરે્રેનો સમાવેિ થાય છે. 

--------- 

૧૪૫ 
અમદાિાદ મહાનગરપાવલિામાું મુંજુર સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રો  

* ૧૧૮૪૬ શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ (મશણનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમદાવાદ મહાનર્રપાશલકામાાં કેટલા િહેરી સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર માંજુર કરવામાાં આવ્યાાં, અને  

  (૧) ૧૨ સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્ર 

 (૨) અમદાવાદ મહાનર્રપાશલકામાાં કઈ કઈ જગ્યાએ 
િહેરી સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્ર માંજુર કરવામાાં આવ્યા ? 

  (૨) અમદાવાદ મહાનર્રપાશલકામાાં (૧) સરખેજ,  
(૨) ચાાંદખેિા, (૩) સાબરમતી, (૪) રખીયાલ-સરસપરુ, 
(૫) ર્ોમતીપુર, (૬) દાણીલીમિા, (ઉિમનર્ર ચાંિોળા 
ઢાલની બાજુમાાં ઝહોરોની બાજુમાાં), (૭) વટવા, (૮) નરોિા મુઠીયા, 
(૯) ઓઢવ-વસ્ત્રાલ, (૧૦) નારણપુરા, (૧૧) બહેરામપુરા 
અને (૧૨) દાણીલીમિા (ફૈઝલનર્ર પાણીની ટાાંકી પાસે) 
સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્ર માંજુર કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૪૬ 
જુનાગઢ વજલ્લામાું ખાનગી હોવસ્પટલોમાું  મા િાિાની યોજનામાું દદીઓને મફત સારિાર આપિા બાબત  

* ૧૩૧૪૨ શ્રી જિાહર ચાિિા (માણાવદર) : માનનીય નાયબ મખુ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મા કાિગની યોજના અન્દ્વયે ૩૧ રિસેમ્બર-
૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા ૨ વર્ગમાાં જુનાર્ઢ શજલ્લામાાં કઈ કઈ 
ખાનર્ી હોશસ્પટલોને દદીઓને મફત તબીબી સેવા પૂરી પાિવા 
માન્દ્ય/ર્જહેર કરવામાાં આવી છે, 

  (૧) ૧. કલ્પ હોશસ્પટલ-જુનાર્ઢ 

 (૨) તે પૈકી કઈ કઈ હોશસ્પટલો સામે મા કાિગ  ધરાવતા 
દદીઓને મફત તબીબી સારવાર પૂરી પાિવાનો ઈન્દ્કાર કરવાની 
અને દદીઓ પાસેથી રે્ર કાયદેસર નાણા વસુલ કરવાની ર્ાંભીર 
ફરીયાદો ૩૧ િીસેમ્બર-૨૦૧૮ શસ્થશતએ છેલ્લે ૨ વર્ગમાાં મળેલ 
છે, અને  

  (૨) આવી કોઈ ર્ાંભીર ફરીયાદો મળેલ નથી. 

 (૩) ઉક્ત ફરીયાદો અન્દ્વયે કઈ કઈ હોશસ્પટલ સામે િા 
પર્લાાં લેવામાાં આવ્યા છે ? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

--------- 

૧૪૭ 
બાિળા-રૂપાલ-બેગિા રસ્તાના િળાુંિ સુધારણાના િામને મુંજુર િરિા બાબત 

* ૧૧૮૭૯ શ્રી જગદીશ પુંચાલ (શનકોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ અમદાવાદ 
શજલ્લાના બાવળા ૂરપાલ બેર્વા રસ્તાના વળાાંક સુધારણાના 
કામને માંજુર કરવામાાં આવેલ તે હકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) હા જી, 

 (૨) જો હા તો, ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામ માટે કેટલી રકમ 
માંજૂર કરવામાાં આવી છે ? 

  (૨) ૂર. ૨૧૦.૦૦ લાખ 

--------- 
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૧૪૮ 
ખેિા અને મોરબી વજલ્લામાું ઉદિહન પાઈપલાઈન ધ્િારા પાણી આપિા બાબત 

* ૧૨૪૮૪ શ્રી િાળાભાઈ િાભી (કપિવાંજ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ખેિા અને 
મોરબી શજલ્લામાાં કેટલી ખેતીલાયક જમીનમાાં કેનાલ ધ્વારા, 
ઉદવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નહેરો ધ્વારા 
પાણી આપવામાાં આવે છે, 

  (૧) ખેિાોઃ ૧,૪૬,૩૪૩, હે. 
             મોરબીોઃ ૧,૫૩,૧૮૬ હે. 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર કેટલા હેક્ટર એરીયામાાં કેનાલ 
ધ્વારા, ઉદવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઈ અને નમગદા 
કમાન્દ્િની નહેરો ધ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નથી. 

  (૨) ખેિાોઃ ૧,૫૮,૩૨૬ હે. 
             મોરબીોઃ ૧,૬૯,૮૭૮ હે. 

 (૩) ઉક્ત શજલ્લાઓમાાં શસાંચાઈનુાં પાણી આપવામાાં ન 
આવતુાં હોય તે ખેતીલાયક જમીનોમાાં ક્યાાં સુધીમાાં શસાંચાઈનુાં 
પાણી આપવામાાં આવિે, અને  

  (૩) ચેકિેમો, તળાવો/પરકોલેિન ટેન્દ્ક, બાંધારા, 
ટાઈિલ રેગ્યુલેટર, સ્પ્રેિીંર્ કેનાલ, ખાનર્ી કુવા, પાતાળ કુવા, 
ખેત તલાવિી શવરે્રે જવેા શસાંચાઈના અન્દ્ય સ્ત્રોતમાાંથી શસાંચાઈ 
સુશવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાકીના શવસ્તારમાાં પાણીની 
ઉપલશબ્ધ અને સ્થળશસ્થશતની અનુકૂળતા મુજબ આયોજન 
હાથ ધરવામાાં આવિે.  

 (૪) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેનાલ ધ્વારા, 
ઉદવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નમગદા કમાન્દ્િની 
નહેરો ધ્વારા પાણી આપવામાાં કેટલી જમીન ઉક્ત શજલ્લાવાર 
આવરી લેવામાાં આવી  

 (૪) ખેિાોઃ મામુર 
             મોરબીોઃ મામુર 

--------- 

૧૪૯ 
િાયબ્રન્દ્ટ સમીટ-૨૦૧૩ના ઉત્પાદનમાું ગયેલ પ્રોજકે્ટ બાબત 

* ૧૨૫૫૩ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વાયબ્રન્દ્ટ રુ્જરાત ઈન્દ્વેસ્ટસગ સમીટ-૨૦૧૩માાં 
પાવર ક્ષેત્રે ૧૪ એમ.ઓ.યુ./પ્રોજકે્ટની સાંખ્યા થયેલ હતી તે 
પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કેટલા પ્રોજકે્ટ 
ઉત્પાદનમાાં ર્યા અને તેમાાંથી છેલ્લા બે વર્ગમાાં વાશર્ગક કેટલી 
વીજળી ઉત્પન્ન થયેલ છે,  

  (૧) વાયબ્રન્દ્ટ રુ્જરાત ઈન્દ્વેસ્ટસગ સમીટ-૨૦૧૩માાં 
પાવર ક્ષેત્રે ૧૪ એમ.ઓ.યુ. થયેલ હતાાં, તે પૈકી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ૧ પ્રોજકે્ટ કાયાગશન્દ્વત થયેલ 
છે, જ ે સ્માટગગ્રીિ ઈન્દ્રાસ્ટરક્ચરને લર્તો હોઈ વીજળી ઉત્પન્ન 
થવાનો પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

 (૨) ઉક્ત ઉત્પાદનમાાં ર્યેલા પ્રોજકે્ટ કોના દ્વારા ક્યા 
સ્થળે સ્થાપવામાાં આવેલ છે, અને  

  (૨) ઉક્ત પ્રોજકે્ટ વીજ ઉત્પાદનને લર્તો નથી પરાંત ુ
મે.તપેિ એનજી (ઈન્દ્િીયા) પ્રા.લી. દ્વારા સ્માટગગ્રીિ પાયલોટ 
પ્રોજકે્ટ યુજીવીસીએલ-નરોિા ખાતે સ્થાપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત ૧૪ એમ.ઓ.યુ./પ્રોજકે્ટ પૈકી ઉક્ત 
શસ્થશતએ કેટલા પ્રોજકે્ટ ખસી ર્યા ? 

  (૩) ઉક્ત ૧૪ એમ.ઓ.યુ./પ્રોજકે્ટ પૈકી ઉક્ત શસ્થશતએ 
૧૩ પ્રોજકે્ટ ખસી ર્યા છે. 

--------- 

૧૫૦ 
સુરત ખાતે િાયારત પાિર પ્લાન્દ્ટ 

* ૧૨૪૬૯ શ્રી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમિા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વાયબ્રન્દ્ટ રુ્જરાત 
ગ્લોબલ ઈન્દ્વેસ્ટસગ સશમટ-૨૦૦૭માાં ટોરેન્દ્ટ પાવર શલ., 
અમદાવાદ દ્વારા સરુત ખાત ે૩૦૦૦ મે.વો. સ્થાશપત વીજ ક્ષમતાના 
પાવર પ્લાન્દ્ટ માટે અાંદાજીત ૂર.૧૦,૫૦૦ કરોિના મૂિીરોકાણ માટે 
એમ.ઓ.યુ. કરેલ હતા તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) ના, જી. 



60 

C:\Users\PRATIK ACHARYA\Desktop\Star Question on Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019.doc 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલા મેર્ાવોટનો પાવર 

પ્લાન્દ્ટ કાયગકત છે, અને  

  (૨) અને (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી.  

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર કેટલી 

વીજળી ઉત્પન્ન થઈ ? 

 

--------- 

૧૫૧ 
પીપળતા-વમત્રાલ-િલોલી રોિને પહોળો િરિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૮૧ શ્રી અજુાનવસુંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ખેિા શજલ્લાના નિીયાદ તાલુકાના પીપળતા શમત્રાલ 

કલોલી રોિને પહોળો કરવાનુાં આયોજન છે તે હકીકત સાચી 

છે,    

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા તો, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 

કેટલી લાંબાઈ અને કેટલી પહોળાઈ માટે કેટલી રકમનુાં કામ 

માંજૂર કરેલ છે, અને   

  (૨) ૬.૧૦ કી.મી. લાંબાઈ અને ૫.૫૦ મી. પહોળાઈ માટે 

ૂરા. ૩૦૫.૦૦ લાખ.   

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામ કયા તબકે્ક છે?   (૩) નકિા અાંદાજો બનાવવાની પ્રરક્રયા હેઠળ.  

--------- 
૧૫૨ 

િલ્પસર યોજના અન્દ્િયે ભાિભૂત બેરેજનુું બાુંધિામ 

* ૧૨૪૭૮ શ્રી પૂનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા) : તેરમી ગુજરાત વિધાનસભાના પ્રથમ સત્રમાું તા.૧-૪-૨૦૧૩ના રોજ રજૂ થયેલ 

તારાુંકિત પ્રશ્ન ક્રમાુંિઃ ૫૩૪૭ (અગ્રતાક્રમ-૮૬) ના અનુસુંધાને માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (કલ્પસર) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કલ્પસર યોજના અન્દ્વયે ભાિભૂત બેરેજનુાં બાાંધકામ 

વર્ગ ૨૦૧૩-૧૪ માાં િૂર કરવાનુાં આયોજન હતુાં તો સદરહુ કામ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કયા તબકે્ક  છે, અને  

  (૧)  

 તા.૨૭-૦૬-૨૦૧૮ ના રોજ ઇર્જરદારો માટે 

મારહતીદિગક ટેન્દ્િર અપલોિ કરવામાાં આવેલ. 

 સુધારેલ અાંદાજો અને ટેન્દ્િર બનાવવાની પ્રરક્રયા 

પ્રર્શતમાાં છે. 

 (૨) ક્યાાં સુધીમાાં ઉક્ત કામ પૂણગ કરવાનુાં આયોજન છે ?   (૨) કામ િૂર થયેથી પાાંચ વર્ગમાાં પૂણગ કરવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 

૧૫૩ 
રાજ્યમાું િાયારત મેકિિલ િોલેજો 

* ૧૧૯૨૨ શ્રી જીતેન્દ્ર સુખિીઆ (સયાજીર્ાંજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી શિક્ષણ) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં કેટલી 

સરકારી મેરિકલ કોલેજો કાયગરત છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં ૦૬ 

સરકારી મેરિકલ કોલેજો કાયગરત છે, 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલી નવી સરકારી 

મેરિકલ કોલેજોની માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને  

  (૨) કોઇ નહી.  

 (૩) ઉક્ત કોલેજોમાાં ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

સ્નાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાાં વધારો થયો?   

  (૩) ઉક્ત કોલેજોમાાં ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

સ્નાતક કક્ષાએ ૨૨૦ સીટોમાાં વધારો થયો. 

--------- 
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૧૫૪ 
િેરા-દહીંસરા-ગઢશીશા રસ્તા પર નિો બ્રીજ બનાિિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૭૫ િૉ.નીમાબેન આચાયા (ભુજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કચ્છ શજલ્લાના 

કેરા-દહીંસરા-ર્ઢિીિા રસ્તા પર આવેલ જુના જજગરીત 

રામપર બ્રીજની જગ્યાએ નવો બ્રીજ બનાવવાનુાં સરકારનુાં 

આયોજન છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા તો, ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામ માટે કુલ કેટલી 

રકમની માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે?  

  (૨) ૂર.૧૩૨૮.૦૦/- લાખ.  

--------- 

૧૫૫ 
રાજુલા અને ર્જફરાબાદ તાલુિામાું િાયાલીસીસની સુવિધા 

* ૧૨૪૫૪ શ્રી અમરીષભાઈ િેર (રાજુલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ અમરેલી 

શજલ્લાના રાજુલા અને ર્જફરાબાદ તાલુકાઓમાાં િાયાલીસીસની 

સુશવધા કયા સામુરહક/પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને સરકારી 

હોશસ્પટલોમાાં ઉપલબ્ધ છે, અને   

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ અમરેલી 

શજલ્લાના રાજુલા અને ર્જફરાબાદ તાલુકાના સામુરહક/પ્રાથશમક 

આરોગ્ય કેન્દ્રો કે સરકારી હોશસ્પટલોમાાં િાયાલીસીસની સુશવધા 

ઉપલબ્ધ નથી. 

 (૨) ઉક્ત તાલુકાઓમાાં િાયાલીસીસની સુશવધા 

ઉપલબ્ધ ન હોય તો ક્યાાં સુધીમાાં ઉક્ત સુશવધા ઉપલબ્ધ 

કરાવવામાાં આવિે ? 

  (૨) હાલ કોઈ આયોજન નથી.  

--------- 

૧૫૬ 
અમદાિાદ મહાનગરપાવલિામાું મુંજુર સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રો 

* ૧૧૮૫૩ શ્રી રાિેશ શાહ (એશલસશબ્રજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

અમદાવાદ મહાનર્રપાશલકામાાં િહેરી કેટલા સામુરહક આરોગ્ય 

કેન્દ્ર માંજુર કરવામાાં આવ્યા, અને  

  (૧) કુલ ૧૨ સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્ર  

 (૨) અમદાવાદ મહાનર્રપાશલકામાાં કઇ કઇ જગ્યાએ 

િહેરી સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્ર માંજુર કરવામાાં આવ્યા ?  

  (૨) અમદાવાદ મહાનર્રપાશલકામાાં (૧) સરખેજ,  

(૨) ચાાંદખેિા, (૩) સાબરમતી (૪) રખીયાલ-સરસપરુ,  

(૫) ર્ોમતીપુર, (૬) દાણીલીમિા (ઉિમનર્ર ચાંિોળા 

ઢાલની બાજુમાાં ઝહોરોની બાજુમાાં), (૭) વટવા, (૮) નરોિા મુઠીયા, 

(૯) ઓઢવ-વસ્ત્રાલ, (૧૦) નારણપુરા, (૧૧) બહેરામપુરા 

અને (૧૨) દાણીલીમિા (ફૈઝલનર્ર પાણીની ટાાંકી પાસે) 

સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્ર માંજુર કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૧૫૭ 
િચ્છ અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું ઉદિહન પાઇપલાઇન ધ્િારા પાણી આપિા બાબત 

* ૧૨૪૦૬ શ્રીમવત સુંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય  જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કચ્છ અને 
સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં કેટલી ખેતીલાયક જમીનમાાં કેનાલ ધ્વારા, 
ઉદવહન પાઇપલાઇન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઇ કે નહેરો ધ્વારા 
પાણી આપવામાાં આવે છે.  

  (૧) કચ્છોઃ ૮૪,૯૨૪ હેક્ટર 
  સાબરકાાંઠાોઃ ૧,૩૪,૧૫૪ હેક્ટર  

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર કેટલા હેક્ટર એરીયામાાં કેનાલ 
ધ્વારા, ઉદવહન પાઇપલાઇન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઇ અને નમગદા 
કમાન્દ્િની નહેરો ધ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નથી.,  

  (૨) કચ્છોઃ ૨,૫૪,૦૭૬ હેક્ટર 
  સાબરકાાંઠાોઃ ૩,૧૦,૮૪૬ હેક્ટર 

 (૩) ઉક્ત શજલ્લાઓમાાં શસાંચાઇનુાં પાણી આપવામાાં ન 
આવતુાં હોય તે ખેતીલાયક જમીનોમાાં ક્યાાં સુધીમાાં શસાંચાઇનુાં 
પાણી આપવામાાં આવિે, અને  

  (૩) ચેકિેમો, તળાવો/પરકોલેિન ટેન્દ્ક, બાંધારા, ટાઇિલ 
રેગ્યુલેટર, સ્પ્રેિીંર્ કેનાલ, ખાનર્ી કુવા, પાતાળ કુવા, ખેત 
તલાવિી શવરે્રે જવેા શસાંચાઇના અન્દ્ય સ્ત્રોતમાાંથી શસાંચાઇ 
સુશવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાકીના શવસ્તારમાાં પાણીની 
ઉપલશબ્ધ અને સ્થળ શસ્થશતની અનુકૂળતા મુજબ આયોજન 
હાથ ધરવામાાં આવિે.   

 (૪) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેનાલ ધ્વારા, 
ઉદવહન પાઇપલાઇન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઇ કે નમગદા કમાન્દ્િની 
નહેરો ધ્વારા પાણી આપવામાાં કેટલી જમીન ઉક્ત શજલ્લાવાર 
આવરી લેવામાાં આવી.   

  (૪) કચ્છોઃ ૪૯૧૫ હેક્ટર 
  સાબરકાાંઠાોઃ મામુર 

--------- 

૧૫૮ 
સાબરમતી રેલ્િે સ્ટેશનના વિિાસ બાબત 

* ૧૨૪૧૨ શ્રી િાવન્દ્તભાઈ ખરાિી (દાાંતા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વર્ગ ૨૦૧૩ ના કેન્દ્ર સરકાર સામેના પિતર પ્રશ્ર્ન 
પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શસ્થશતએ સાબરમતી રેલ્વે 
સ્ટેિનના શવકાસ બાબતે રાજ્ય સરકાર ધ્વારા કેન્દ્ર સરકારને 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલી વખત દરખાસ્ત કરવામાાં આવી, અને  

  (૧) ત્રણ વખત  

 (૨) તે અન્દ્વયે કેન્દ્ર સરકારે ક્યારે િો પ્રશતભાવ આપ્યો.
  

  (૨) રેલ્વે શવભાર્ ધ્વારા સાબરમતી ખાતે બીર્જ કોચીંર્ 
ટમીનલને શવકસાવવાની કામર્ીરી માંજુર કરેલ છે અને કામર્ીરી 
હાલ પ્રર્તીમાાં છે. વધુમાાં અમદાવાદ-મુાંબઇ બુલેટ ટરે ન માટે પણ 
સાબરમતી સ્ટેિનનો સમાવેિ થયેલ હોઇ બુલેટ ટરેનના સ્ટેિન 
સાથે સાબરમતી રેલ્વે સ્ટેિનનો શવકાસ હાથ ધરાનાર છે.  

--------- 

૧૫૯ 
મોટી અને મધ્યમ વસુંચાઇ માટે િેન્દ્ર સરિારથી મળતી રિમ બાબતે 

* ૧૨૫૮૯ શ્રી ધિલવસુંહ ઝાલા (બાયિ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મોટી અને મધ્યમ શસાંચાઇના સાંચાલન અને 
ર્જળવણી માટે ભારત સરકાર તરફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્ય સરકારને કોઇ રકમ મળેલ છે, 

  (૧) મોટી અને મધ્યમ શસાંચાઇના સાંચાલન અને ર્જળવણી 
માટે ભારત સરકાર તરફથી છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્ય સરકારને કોઇ 
રકમ મળેલ નથી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલી રકમ રાજ્ય સરકારને મળેલ છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી.  

 (૩) મળેલ રકમ પૈકી વર્ગવાર કેટલી રકમ કયા કામ માટે 
ખચગ કરવામાાં આવેલ છે.  

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

--------- 
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૧૬૦ 
રોણિેલ નિેરા રોિને અને િલિાિ પીઠા રોિને પહોળો િરિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૯૮ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાિ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વલસાિ 
શજલ્લામાાં વલસાિ તાલુકામાાં રોણવેલ નવેરા રોિ અને કલવાિ 
પીઠા રોિને પહોળો કરવા માટે સરકારે િી કાયગવાહી કરી ?  

   રોણવેલ નવેરા રોિને પહોળો કરવા માટે 
ૂરા. ૨૭૦.૦૦ લાખ અને કલવાિા પીઠા રોિને પહોળો કરવા 
માટે ૂરા. ૩૦૦.૦૦ લાખ માંજૂર કરેલ છે.  

--------- 

૧૬૧ 
અમરેલી વજલ્લામાું ઝુુંપિપટ્ટી િીજળીિરણ યોજના 

* ૧૧૮૪૪ શ્રી વિનોદભાઈ મોરિીયા (કતારર્ામ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ર્રીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોને ઘરવપરાિના વીજ જોિાણો 
આપવા માટે ઝુાંપિપટ્ટી શવજળીકરણ યોજના અાંતર્ગત અમરેલી 
શજલ્લામાાં કુલ કેટલા લાભાથીઓને વીજ જોિાણ આપવામાાં 
આવ્યા, અને 

  (૧) ૨૮૫૯. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો 
ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૧૦૧.૯૬ લાખ. 

--------- 
૧૬૨ 

મેશરી નદીપર જીત્પુરા ગામે પુલ બનાિિા બાબત. 
* ૧૧૮૭૧ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાંચમહાલ શજલ્લાના િો.ના મુવાિા થી ટુવા રોિ પર 
મેિરી નદીપર જીત્પુરા ર્ામે પુલ બનાવવાની જૂરરીયાત છે તે 
હકીકત સાચી છે કે, અને 

  (૧) અને (૨)  
 પુલ બનાવવા માટે ૂર.૪૦૦.૦૦ લાખ માંજૂર કરેલ છે. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ આ 
અાંરે્ સરકારે િી કાયગવાહી કરી ? 

 

--------- 

૧૬૩ 
નમાદા િેનાલ િે િેનાલનો ભાગ તુટિા બાબત 

* ૧૨૪૩૯ શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર નમગદા કેનાલ કે કેનાલનો ભાર્ તુટવાના કેટલા બનાવો 
બન્દ્યાાં, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
નમગદા કેનાલ કે કેનાલના ભાર્ો તુટવાના ૧૯૪ બનાવો બનેલ 
છે. 

 (૨) આવા કેનાલ કે કેનાલનો ભાર્ તુટવાના મુખ્ય િા 
કારણો હતા ? 

  (૨) કેનાલ કે કેનાલનો ભાર્ તુટવાના શવશવધ કારણો છે 
જવેાાં કે, ખેિૂતભાઈઓ ધ્વારા રાત્રે પાણીનો ઉપાિ ન કરતાાં 
નહેર ઓવરટોપ થવાથી, જુલાઈ-૨૦૧૭માાં અશતભારે વરસાદ 
તથા પુરના વરસાદનુાં પાણી નહેરમાાં ઈનલેટ થવાથી, ઉંદર કે 
નોળીયાના દરમાાં લીકેજ થવાથી, અમુક જમીન પાછળથી 
મળેલી હોઈ ત્યાાં જુના અને નવા કામના જોઈંટમાાં નબળુ 
બાાંધકામથી પાણી લીકેજ થવાથી, નહેરમાાં આિાિ મુકવાથી, 
કેનાલને છેિછાિ થવાથી, સાયફનમાાં કચરો કે મૃત પ્રાણી 
ફસાઈ જવાથી, નહેર ઉભરાવાથી, ઝમણથી, નહેરના 
દરવાર્જના સાંચાલનની ખામી શવરે્રે. 

--------- 



64 

C:\Users\PRATIK ACHARYA\Desktop\Star Question on Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019.doc 

૧૬૪ 
સુરત અને અમદાિાદ વજલ્લામાું ઉદિહન પાઈપલાઈન ધ્િારા પાણી આપિા બાબત. 

* ૧૨૫૦૯ શ્રી આનુંદભાઈ ચૌધરી (માાંિવી) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ સુરત અને 
અમદાવાદ શજલ્લામાાં કેટલી ખેતીલાયક જમીનમાાં કેનાલ ધ્વારા 
ઉદવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નહેરો ધ્વારા 
પાણી આપવામાાં આવે છે. 

  (૧) સુરત   ૧,૭૩,૨૪૪ હેક્ટર  
  અમદાવાદ ૧,૭૩,૦૩૪ હેક્ટર 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર કેટલા હેક્ટર એરીયામાાં કેનાલ 
ધ્વારા, ઉદવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઈ અને નમગદા 
કમાન્દ્િની નહેરો ધ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નથી. 

  (૨) સુરત   ૧,૩૦,૩૫૬ હેક્ટર  
  અમદાવાદ ૩,૫૩,૯૬૬ હેક્ટર 

 (૩) ઉક્ત શજલ્લાઓમાાં શસાંચાઈનુાં પાણી આપવામાાં ન 
આવતુાં હોય તે ખેતીલાયક જમીનોમાાં ક્યાાં સુધીમાાં શસાંચાઈનુાં 
પાણી આપવામાાં આવિે, અને 

  (૩) ચેકિેમો, તળાવો/પરકોલેિન ટેન્દ્ક, બાંધારા, 
ટાઈિલ રેગ્યુલેટર, સ્પ્રેિીંર્ કેનાલ, ખાનર્ી કુવા, પાતાળ કુવા, 
ખેત તલાવિી શવરે્રે જવેા શસાંચાઈના અન્દ્ય સ્ત્રોતમાાંથી શસાંચાઈ 
સુશવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાકીના શવસ્તારમાાં પાણીની 
ઉપલશબ્ધ અને સ્થળશસ્થશતની અનુકૂળતા મુજબ આયોજન 
હાથ ધરવામાાં આવિે. 

 (૪) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેનાલ ધ્વારા, 
ઉદવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નમગદા કમાન્દ્િની 
નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં કેટલી જમીન ઉક્ત શજલ્લાવાર 
આવરી લેવામાાં આવી? 

  (૪) સુરત   મામુર  
  અમદાવાદ ૭૧,૬૪૦ હેક્ટર 

--------- 

૧૬૫ 
વબન પરું પરાગત ઉર્જા અુંગેની ૨૦૦૯ની સોલાર પાિર પોલીસી અન્દ્િયે ખરીદેલ િીજળી 

* ૧૨૫૪૪ શ્રી ભગાભાઈ બારિ (તાલાલા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

  શબન પરાંપરાર્ત ઉર્જગ અાંરે્ની ૨૦૦૯ની સોલાર 
પાવર પોલીસી અન્દ્વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં વર્ગવાર ક્યા ખાનર્ી ઉત્પાદક પાસેથી કેટલા યુનીટ 
વીજળી રાજ્ય સરકાર દ્વારા ક્યા ભાવે ખરીદવામાાં આવી ? 

   શબન પરાંપરાર્ત ઉર્જગ અાંરે્ની ૨૦૦૯ની સોલાર 
પાવર પોલીસી અન્દ્વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર પત્રક-૧ મુજબ ખાનર્ી ઉત્પાદક 
પાસેથી તેમાાં દિાગવેલ યુનીટ વીજળી અને યુનીટ દીઠ ભાવે 
ખરીદવામાાં આવેલ છે. 

પત્રિ-૧ 
(મી યુ) 

અનુ.નું. 
ખાનગી ઉત્પાદિ 

(વબન પરું પરાગત ઉર્જા) 
િરાકરત ભાિ 
(રૂ/યુવનટ) 

િષા ૨૦૧૭ િષા ૨૦૧૮ 

૧ લેન્દ્કો ઈન્દ્રાટેક લીમીટેિ (ભરાિા) ૧૫ ૪.૬૩ ૩.૪૬ 
૨ અઝુરે પાવર (હરરયાણા) લીમીટેિ ૧૫ ૧૪.૪૭ ૧૬.૨૧ 
૩ સોલીટેર એનેજી પ્રાઈવેટ શલમીટેિ ૧૫ ૨૦.૮૭ ૨૦.૬૮ 
૪ પ્રેસીયસ એનજી સવીસ પ્રાઈવેટ શલમીટેિ ૧૫ ૨૦.૮૬ ૨૦.૭૨ 
૫ લેન્દ્કો ઈન્દ્રાટેક શલમીટેિ (ચાાંદીયાના) ૧૫ ૧૪.૬૩ ૧૨.૮૭ 
૬ ગ્રીન ઈન્દ્રા સોલાર એનજીસ પ્રાઈવેટ શલમીટેિ ૧૫ ૧૬.૦૬ ૧૬.૦૪ 
૭ અદાણી પાવર શલમીટેિ ૧૫ ૬૬.૧૫ ૭૪.૮૩ 
૮ વલવાહન ઉર્જગ અાંર્જર લીમીટેિ ૧૫ ૨૪.૪૦ ૨૪.૦૬ 
૯ આઈરન ટરાઈએન્દ્ર્લ લીમીટેિ ૧૫ ૭.૫૭ ૭.૭૬ 

૧૦ િબલ્યુ એ.એ. સોલાર પ્રાઈવેટ શલમીટેિ ૧૫ ૧૬.૫૦ ૧૬.૯૧ 
૧૧ શવજ્યુઅલ પરસેપ્ટ સોલર પ્રોઅસ્ટ શલમીટેિ ૧૫ ૩૭.૪૭ ૩૮.૪૪ 
૧૨ જી.એચ.આઈ એનજી પ્રાઈવેટ શલમીટેિ ૧૫ ૧૪.૨૭ ૧૫.૧૦ 
૧૩ અરાવલી ઈન્દ્રાપાવર શલમીટેિ ૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 
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અનુ.નું. 
ખાનગી ઉત્પાદિ 

(વબન પરું પરાગત ઉર્જા) 
િરાકરત ભાિ 
(રૂ/યુવનટ) 

િષા ૨૦૧૭ િષા ૨૦૧૮ 

૧૪ ટાટા પાવર રીન્દ્યુએબલ એનજી શલમીટેિ ૧૫ ૪૧.૯૧ ૪૧.૨૭ 
૧૫ લોરોક્ષ બયો એનજી શલમીટેિ ૧૫ ૪૧.૧૩ ૪૧.૨૬ 
૧૬ ઈન્દ્ટીગ્રેટેિ કોલ માઈનીંર્ ૧૫ ૧૨.૪૯ ૧૨.૭૭ 
૧૭ સુરાના ટેલીકોમ એન્દ્િ પાવર લી. ૧૫ ૭.૨૦ ૬.૬૯ 
૧૮ રોહા િાયકેમ પ્રા.લી ૧૫ ૪૦.૩૦ ૪૦.૫૫ 
૧૯ સનક્લીન રીન્દ્યુએબલ પાવર પ્રાઈવેટ શલમીટેિ ૧૫ ૮.૮૬ ૯.૩૩ 
૨૦ પોરબાંદર સોલાર પ્રાઈવેટ શલમીટેિ ૧૫ ૨૩.૩૯ ૨૩.૧૭ 
૨૧ મોનો સ્ટીલ (ઈન્દ્િીયા) લીમીટેિ ૧૫ ૧૭.૬૨ ૧૬.૬૩ 
૨૨ એકમે સોલર ટેકનોલોજીસ (રુ્જરાત) પ્રા.લી. ૧૫ ૨૪.૩૦ ૨૪.૩૨ 
૨૩ ઈમામી શસમેંટ પ્રાઈવેટ શલમીટેિ ૧૫ ૧૫.૫૫ ૧૫.૬૮ 
૨૪ અઝૂર પાવર (રુ્જરાત) પ્રાઈવેટ શલમીટેિ ૧૫ ૭.૩૫ ૭.૨૦ 
૨૫ જી.એમ.આર. રુ્જરાત સોલાર પાવર પ્રાઈવેટ શલમીટેિ ૧૫ ૩૮.૮૩ ૩૮.૭૭ 
૨૬ એલેક્ષ એસ્ટરલ પાવર પ્રાઈવેટ શલમીટેિ ૧૫ ૪૦.૪૪ ૪૦.૮૩ 
૨૭ એન.કે.જી ઈન્દ્રાસ્ટરક્ચર લી. ૧૫ ૧૫.૯૫ ૧૬.૨૮ 
૨૮ જયરહન્દ્દ પાવર પ્રોજકે્ટસ લીમીટેિ ૧૫ ૬.૪૭ ૬.૦૩ 
૨૯ ઈ.એસ.પી. ઉર્જગ પ્રાઈવેટ શલમીટેિ ૧૫ ૮.૧૨ ૮.૧૦ 
૩૦ મીલેશનયમ એનજી રુ્જરાત પ્રાઈવેટ શલમીટેિ ૧૫ ૧૭.૯૨ ૧૭.૫૮ 
૩૧ લેન્દ્કો સોલાર (રુ્જરાત) પ્રાઈવેટ શલમીટેિ (ચારાં કા) ૧૫ ૨૧.૩૮ ૨૧.૭૫ 
૩૨ સોલાર રફલ્િ એનજી પ્રા.લી. ૧૫ ૩૦.૫૨ ૩૧.૬૬ 
૩૩ એસ.ઈ.આઈ સોલાર પાવર રુ્જરાત પ્રા.લી. ૧૫ ૪૦.૪૭ ૪૦.૧૪ 
૩૪ કોનાકગ  રુ્જરાત પીવી પ્રાઈવેટ શલમીટેિ ૧૫ ૮.૯૨ ૮.૩૬ 
૩૫ પી.એલ.જી ફોટોવોલ્ટેક શલમીટેિ ૧૫ ૩૧.૬૮ ૩૨.૨૦ 
૩૬ ઝેિ એફ.સ્ટીરીંર્ ર્ીયર (ઈન્દ્િીયા) લી. ૧૧.૧૮૪૮ ૭.૯૩ ૭.૭૦ 
૩૭ એમ્કો લીમીટેિ ૧૧.૨૫ ૬.૪૯ ૬.૧૫ 
૩૮ વલવાહન સોલાર એનજી જીજ ેલીમીટેિ ૧૫ ૭.૯૭ ૭.૬૮ 
૩૯ પેલેસ સોલાર એનજી પ્રા.લી. ૧૫ ૨૪.૩૩ ૨૪.૨૩ 
૪૦ રે્ન્દ્જીસ ગ્રીન એનજી પ્રા.લી. ૧૧.૯૮૧૯ ૩૮.૭૩ ૩૮.૭૫ 
૪૧ સીન્દ્િીકેટમ સોલાર એનજી રુ્જરાત પ્રા.લી. ૧૧.૩૨ ૨૧.૬૩ ૨૧.૭૩ 
૪૨ સનબોનગ એનજી રુ્જરાત વન પ્રા.લી. ૧૫ ૨૪.૦૪ ૨૪.૧૫ 
૪૩ શિવલાખા સોલાર એનજી પ્રાઈવેટ શલમીટેિ ૯.૯૮ ૨૫.૩૮ ૨૫.૫૮ 
૪૪ સનકોન એનજી પ્રા.લી. ૧૧.૬૬ ૧૬.૩૨ ૧૫.૯૩ 
૪૫ હીરાકો રીનેવેબલ એનજી પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૩૦.૭૯ ૩૧.૧૮ 
૪૬ સી.બી.સી. સોલર ટેકનોલોજીસ પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૧૫.૫૨ ૧૪.૯૬ 
૪૭ ર્ણેિવાની મકેન્દ્િીસ પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૭.૮૪ ૭.૦૮ 
૪૮ સેન્દ્િલેંિ રીયલ એસ્ટેટ પ્રા.લી. ૧૩.૫૯ ૩૮.૮૬ ૩૮.૮૩ 
૪૯ યાંત્ર ઈ-સોલર (ઈંિીયા) પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૬.૫૪ ૬.૫૫ 
૫૦ િરેઝટ્ઝ માયસોલર ૨૪ પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૨૧.૯૬ ૨૨.૦૫ 
૫૧ એસ.જ.ે ગ્રીન પાકગ  એનજી પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૭.૭૮ ૮.૧૯ 
૫૨ આતાિ પાવર પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૭.૬૨ ૭.૫૫ 
૫૩ યુરો સોલર પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૮.૧૪ ૮.૩૯ 
૫૪ એમ.આઈ માયસોલર ૨૪ પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૨૨.૧૮ ૨૨.૪૮ 
૫૫ ચેટેલ કાં સ્ટરક્િન પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૩૫.૧૮ ૩૫.૬૩ 
૫૬ રીસ્પોંસીવ સુટીપ પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૩૩.૧૫ ૩૫.૯૩ 
૫૭ આપ્કા પાવર પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૬.૫૪ ૬.૯૮ 
૫૮ એસ્ટોનફીલ્િ સોલર રુ્જરાત પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૩.૯૩ ૧.૦૪ 
૫૯ અવતાર સોલર પ્રા.લી. ૯.૯૮ ૭.૯૫ ૭.૯૪ 
૬૦ ઉજ્જવલા પાવર પ્રોજકે્ટ લી. ૯.૯૮ ૩૪.૬૪ ૩૪.૨૨ 
૬૧ ટેક્ષસ ઈંન્દ્રાસ્ટરક્ચર એન્દ્િ પ્રોજકેટ પ્રા.લી. ૯.૧૩ ૨.૧૪ ૨.૦૩ 

 િુલ  ૧૨૨૨ ૧૨૩૧ 
--------- 
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૧૬૬ 
આયુષ સકહત ઔષવધય િનસ્પવત માટે મળેલ રિમ 

* ૧૨૫૫૯ શ્રી વનરું જન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ) જણાવવા કૃપા કરિ ે
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) આયુર્ સરહત ઔર્શધય વનસ્પશત માટેના 
રાષ્ટ્ર ીય અશભયાન અાંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર તરફથી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશત છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર કેટલી 
રકમ રાજ્ય સરકારને મળેલ છે, 

  (૧) મળેલ રકમની શવર્ત નીચે મુજબ છે. 

િષા મળેલ રિમ રૂ. લાખમાું 

૨૦૧૭ ૧૨૭.૩૧૪ 

૨૦૧૮ ૯૫.૨૨૦ 

િુલ ૨૨૨.૫૩૪ 
 

 (૨) મળેલ રકમ પૈકી વર્ગવાર કેટલી રકમનો ખચગ 
કરવામાાં આવ્યો અને કેટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી, અને 

  (૨) થયેલ ખચગની શવર્તો નીચે મુજબ છે. 

િષા થયેલ ખચા  
રૂ. લાખમાું 

િણિપરાયેલ રિમ  
રૂ. લાખમાું 

૨૦૧૭ ૧૯.૧૩ ૧૦૮.૧૮૪ 

૨૦૧૮ ૩૭.૭૪ ૫૭.૪૮૦ 

િુલ ૫૬.૮૭ ૧૬૫.૬૬૪  
 (૩) રકમ વણવપરાયેલ રહી હોય તો તેના કારણો િુાં છે ?   (૩) કામર્ીરી કરાવવા માટે યોગ્ય સાંસ્થાઓની પસાંદર્ી 

કરી તેના ભુતકાળની કામર્ીરીનુાં મુલ્યાાંકન કરીને કામર્ીરી 
સોંપવાની થાય છે . તથા કરેલ કામર્ીરીનુાં મોનીટરીંર્ કરવાનુાં 
થાય છે તથા બોિગ  પાસે હાલમાાં ટેકશનકલ સ્ટાફની અછત 
હોવાથી કામર્ીરીમાાં શવલાંબ થયેલ છે. 

--------- 

૧૬૭ 
જલાલપોર-બાદલી-મછાિ રોિ પહોળો િરિા બાબત 

* ૧૧૮૬૪ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ર્ણદેવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નવસારી શજલ્લાના જલાલપોર તાલુકાનો જલાલપોર 
બાદલી મછાિ રોિ પહોળો કરવાની જૂરર છે તે હકીકત સાચી 
છે, અને 

  (૧) અને (૨) 
 રોિ પહોળો કરવા માટે ૂર.૫૬૫.૦૦ લાખ માંજૂર કરેલ છે.   

 (૨) જો હા તો, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ આ 
અાંરે્ સરકારે િી કાયગવાહી કરી ?  

 

--------- 

૧૬૮ 
િિોદરા શાખા નહેર ઉપર સોલર પાિર પ્લાન્દ્ટ બાબત 

* ૧૨૨૭૦ શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા (િભોઈ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિ ેકે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નમગદા 
યોજનાની વિોદરા િાખા નહેર ઉપર કુલ કેટલા અને કેટલી 
ક્ષમતાના સોલાર પાવર પ્લાન્દ્ટ કાયાગશન્દ્વત છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નમગદા યોજનાની 
વિોદરા િાખા નહેર ઉપર કુલ ચાર(૦૪) સોલાર પાવર પ્લાન્દ્ટ 
કાયાગશન્દ્વત છે અને તેમની કુલ ક્ષમતા ૩૫ મેર્ાવોટની છે. 

 (૨) ઉક્ત સોલાર પાવર પ્લાન્દ્ટથી થયેલ વીજ 
ઉત્પાદનનો ઉપયોર્ ક્યાાં કરવામાાં આવે છે ? 

  (૨) ઉક્ત સોલાર પાવર પ્લાન્દ્ટથી થયેલ વીજ 
ઉત્પાદનનો ઉપયોર્ સરદાર સરોવર નમગદા શનર્મ લી.ના 
પોતાના સૌરાષ્ટ્ર  િાખા નહેર પરના પમ્પીંર્ સ્ટેિનો માટે 
કરવામાાં આવે છે. 

--------- 



67 

C:\Users\PRATIK ACHARYA\Desktop\Star Question on Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019.doc 

૧૬૯ 
રાજ્યમાું નેશનલ રૂરલ હેલ્થ વમશન અુંતગાત મળેલ ગ્રાન્દ્ટ 

* ૧૨૪૦૯ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કેન્દ્ર સરકાર 

દ્વારા છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્યમાાં નેિનલ ૂરરલ હેલ્થ શમિન 

અાંતર્ગત કેટલી ગ્રાન્દ્ટ મળી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 

છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્યમાાં નેિનલ ૂરરલ હેલ્થ શમિન અાંતર્ગત 

કુલ ૂર. ૧૨૬૬૨૬.૦૦ લાખની ગ્રાન્દ્ટ મળી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી રકમ ખચગ કરવામાાં આવી ?   (૨) તે પૈકી ૂર. ૧૨૦૫૫૯.૦૦ લાખની રકમ ખચગ 

કરવામાાં આવી. 

--------- 

૧૭૦ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું આકદર્જવત વિસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ િુિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૩૩ શ્રી રાજને્દ્રવસુંહ ચાિિા (રહાંમતનર્ર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં આરદર્જશત શવસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ 

કેટલા કુવાઓનુાં વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) ૧૬૯૦. 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ 

કેટલો ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૨૭૦૪.૭૭ લાખ 

--------- 

૧૭૧ 
નમાદા અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાું ઉદિહન પાઈપલાઈન દ્વારા પાણી આપિા બાબત.  

* ૧૨૫૦૨ શ્રી પ્રેમવસુંહ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નમગદા  અને 

ર્ીર સોમનાથ શજલ્લામાાં કેટલી ખેતીલાયક જમીનમાાં કેનાલ 

દ્વારા, ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નહેરો દ્વારા 

પાણી આપવામાાં આવે છે. 

  (૧) નમગદાોઃ ૪૩૯૫૩ હેક્ટર 

             ર્ીર સોમનાથોઃ ૨૮૨૭૧ હેક્ટર 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર કેટલા હેક્ટર એરીયામાાં કેનાલ 

દ્વારા, ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ અને નમગદા 

કમાન્દ્િની નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નથી. 

  (૨) નમગદાોઃ ૬૯,૮૪૭ હેક્ટર 

             ર્ીર સોમનાથોઃ ૧,૪૬,૧૫૪ હેક્ટર 

 (૩) ઉક્ત શજલ્લાઓમાાં શસાંચાઈનુાં પાણી આપવામાાં ન 

આવતુાં હોય તે ખેતીલાયક જમીનોમાાં ક્યાાં સુધીમાાં શસાંચાઈનુાં 

પાણી આપવામાાં આવિે, અને  

  (૩) ચેકિેમો,તળાવો/પરકોલેિન ટેન્દ્ક, બાંધારા, ટાઈિલ 

રેગ્યુલેટર, સ્પ્રેિીંર્ કેનાલ, ખાનર્ી કુવા, પાતાળ કુવા, ખેત 

તલાવિી શવરે્રે જવેા શસાંચાઈના અન્દ્ય સ્ત્રોતમાાંથી શસાંચાઈ 

સુશવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાકીના શવસ્તારમાાં પાણીની 

ઉપલશબ્ધ અને સ્થળશસ્થશતની અનુકૂળતા મુજબ આયોજન 

હાથ ધરવામાાં આવિે. 

(૪) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેનાલ દ્વારા, 

ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નમગદા 

કમાન્દ્િની નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં કેટલી જમીન ઉક્ત 

શજલ્લાવાર આવરી લેવામાાં આવી ? 

 (૪) નમગદાોઃ મામૂર 

             ર્ીર સોમનાથોઃ મામૂર 

--------- 
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૧૭૨ 
પૂર વનયુંત્રણ અને બાુંધિામ માટે િેન્દ્ર સરિાર દ્વારા મળતી રિમ  

* ૧૨૫૫૦ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

પૂર શનયાંત્રણ અને બાાંધકામ માટે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી રાજ્ય 

સરકારને કોઈ રકમ મળેલ છે કે કેમ, અને  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

પૂર શનયાંત્રણ અને બાાંધકામ માટેના કેન્દ્ર સરકાર તરફથી રાજ્ય 

સરકારને કોઈ રકમ મળેલ નથી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 

કેટલી રકમ રાજ્ય સરકારને મળેલ છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉદભવતો નથી. 

--------- 

૧૭૩ 
તાપી અને મકહસાગર વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલ, સામૂકહિ અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુું મુંજુર મહેિમ.  

* ૧૨૫૧૪ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (શનઝર): માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિ ેકે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ તાપી અને 

મરહસાર્ર શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામૂરહક 

આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ 

માંજુર થયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ તાપી 

અને મરહસાર્ર શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક 

આરોગ્ય કેન્દ્રો અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોની મહેકમ શવર્ત 

નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લાનુું 

નામ 

હોવસ્પટલની 

સુંખ્યા 
સુંિગા મુંજુર ભરેલી ખાલી 

તાપી 

જ.હો.-૦૧ 

સ.હો.-૦૦ 

વર્ગ-૧ ૨૫ ૧૮ ૭ 

વર્ગ-૨ ૧૩ ૧૨ ૧ 

વર્ગ-૩ ૬૬ ૪૪ ૨૨ 

વર્ગ-૪ ૬૮ ૬૮ ૦ 

સા.આ.કેન્દ્રો-૮ 

વર્ગ-૧ ૨૮ ૭ ૨૧ 

વર્ગ-૨ ૩૭ ૨૫ ૧૨ 

વર્ગ-૩ ૧૧૪ ૫૪ ૬૦ 

વર્ગ-૪ ૮૧ ૧૭ ૬૪ 

 પ્રા.આ.કેન્દ્રો-૩૮ 

વર્ગ-૨ ૮૨ ૫૫ ૨૭ 

વર્ગ-૩ ૧૯૦ ૧૬૩ ૨૭ 

વર્ગ-૪ ૧૫૨ ૧૧૬ ૩૬ 

મરહસાર્ર 

જ.હો.-૦૧ 

સ.હો.-૦૦ 

વર્ગ-૧ ૧૯ ૬ ૧૩ 

વર્ગ-૨ ૧૦ ૮ ૨ 

વર્ગ-૩ ૩૩ ૧૬ ૧૭ 

વર્ગ-૪ ૨૭ ૨૭ ૦ 

સા.આ.કેન્દ્રો-૮ 

વર્ગ-૧ ૧૬ ૧ ૧૫ 

વર્ગ-૨ ૩૪ ૨૦ ૧૪ 

વર્ગ-૩ ૧૧૩ ૭૫ ૩૮ 

વર્ગ-૪ ૮૦ ૭૨ ૮ 

પ્રા.આ.કેન્દ્રો-૩૫ 

વર્ગ-૨ ૫૫ ૨૮ ૨૭ 

વર્ગ-૩ ૧૪૩ ૧૧૯ ૨૪ 

વર્ગ-૪ ૧૪૦ ૧૪૦ ૦ 

  

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શસ્થશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને   
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 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં  
આવિે ? 

  (૩) સરકારી હોસ્પીટલ, સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને 
પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોની વર્ગ-૧, વર્ગ-૨ તથા વર્ગ-૩ ની 
ખાલી જગ્યાઓ માટે રુ્જરાત ર્જહેર સેવા આયોર્, રુ્જરાત 
ર્ૌણ સેવા પસાંદર્ી માંિળ તથા પાંચાયત સેવા પસાંદર્ી માંિળને 
માાંર્ણાપત્રક મોકલ્યા બાદ યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર 
ઉપલબ્ધ થયેથી ભરી િકાિે. વર્ગ-૧ તથા વર્ગ-૨ની ખાલી 
જગ્યાઓ માટે વખતોવખત વોક-ઈન-ઈન્દ્ટરવ્યુાં યોજી યોગ્ય 
ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી ભરવામાાં આવે છે. વર્ગ-૩ ની 
નસીંર્, પેરા મેિીકલ, ટેકનીકલ તેમજ અન્દ્ય વહીવટી સાંવર્ગની 
જગ્યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી ભરવામાાં આવે છે. 
િર ાઈવર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની ખાલી જગ્યાઓ ઉપર જૂરર 
જણાય ત્યાાં આઉટ સોસગથી કામર્ીરી લેવામાાં આવે છે. 

--------- 

૧૭૪ 
પેન્દ્શન અને પ્રોવિિન્દ્ટ ફુંિની િચેરીના પિતર િેસો  

*૧૧૯૩૮ શ્રી રતનવસુંહ રાઠોિ (લુણાવાિા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ શનયામકશ્રી, 
પેન્દ્િન અને પ્રોશવિન્દ્િ ફાંિની કચેરીમાાં કેટલા પેન્દ્િન કેસો 
પિતર છે, અને  

  (૧)     ૧૦૬૦  

 (૨) ઉક્ત પિતર પને્દ્િન કેસોનો ક્યાાં સુધીમાાં શનકાલ 
કરવામાાં આવિે ? 

  (૨) આજની તારીખે તમામ પિતર પેન્દ્િન કેસોનો નીશત 
મુજબ શનકાલ કરી દેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૭૫ 
દેિભુવમ દ્વારિા વજલ્લામાું િૂિાઓનુું િીજળીિરણ  

* ૧૧૮૨૫ શ્રી લાખાભાઈ સાગકઠયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
દેવભુશમ દ્વારકા શજલ્લામાાં સામાન્દ્ય યોજના હેઠળ કેટલા 
કૂવાઓનુાં વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને  

  (૧) ૪૮૧૫ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૮૪૩૨.૯૬ લાખ 

--------- 

૧૭૬ 
રાજ્યમાું નિી સ્િ-વનભાર મેકિિલ િોલેજોની મુંજુરી 

* ૧૧૯૧૯ શ્રીમતી મવનષાબેન િિીલ (વિોદરા િહેર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી શિક્ષણ) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાં કેટલી નવી સ્વ-શનભગર મેરિકલ કોલેજોને માંજુરી 
આપવામાાં આવી, અને  

  (૧) ૪ (ચાર) 

 (૨) સ્વ-શનભગર મેરિકલ કોલેજોમાાં ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં સ્નાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાાં વધારો થયો ? 

  (૨)  

િષા મેિીિલ(સ્નાતિ) િક્ષાએ િધેલ સીટો 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૦૦  
--------- 
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૧૭૭ 
અમરેલી વજલ્લામાું ફાળિેલ ૧૦૮ એમ્્યુલન્દ્સ િાન  

* ૧૧૯૧૦ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી સેવાઓ) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્ય સરકારે અમરેલી શજલ્લામાાં કેટલી ૧૦૮  એમ્બ્યુલન્દ્સ વાન 
ફાળવેલ છે, અને  

  (૧) ૧૮  એમ્બ્યુલન્દ્સ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૭૨૦૯૧ દદીઓ 

--------- 

૧૭૮ 
બનાસિાુંઠા અને જૂનાગઢ વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલ, સામુકહિ અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુું મુંજૂર મહેિમ  

* ૧૨૪૧૯ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ બનાસકાાંઠા 
અને જૂનાર્ઢ શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક 
આરોગ્ય કેન્દ્ર, અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ 
માંજુર થયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ બનાસકાાંઠા અને 
જૂનાર્ઢ શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ માંજુર 
થયેલ મહેકમ આ સાથે સામેલ અનુક્રમે પત્રક-૧, પત્રક-૨ 
અને પત્રક-૩ મુજબ છે. 

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

  (૨) ઉપર દિાગવેલ પત્રક-૧, પત્રક-૨ અને પત્રક-૩ 
મુજબ. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) પ્રવતગમાન નીશત, કાયગભારણ અને જૂરરરયાતોને 
ધ્યાનમાાં લઈને યોગ્ય ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેથી જગ્યાઓ 
ભરવામાાં આવિે. 

પત્રિ-૧ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલનુું સુંિગાિાર મુંજુર મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ. 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ 
બનાસિાુંઠા વજલ્લો જૂનાગઢ વજલ્લો 

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 
 િગા-૧       

૧ મુખ્ય જીલ્લા તબીબી અશધકારી સહ સીવીલ સજગન ૧ ૧ ૦  

 
 
 
 
 
 

રુ્જરાત મેિીકલ એજ્યુકેિન એન્દ્િ 
રીસચગ સોસાયટી હસ્તકની હોશસ્પટલ 
આવેલ છે જનેી મારહતી આપવાની રહેતી 
નથી. 

 
 
 
 
 
 

૨ અશધક્ષક ૩ ૧ ૨ 
૩ શનવાસી તબીબી અશધકારી ૪ ૦ ૪ 
૪ ફૂલ ટાઈમ સજગન ૬ ૪ ૨ 
૫ ઓથોપેિીક સજગન ૩ ૨ ૧ 
૬ ફીઝીિીયન ૫ ૨ ૩ 
૭ ઓપ્થલ્મીક સજગન ૪ ૩ ૧ 
૮ રેિીયોલોજીસ્ટ ૨ ૦ ૨ 
૯ પેથોલોજીસ્ટ ૧ ૧ ૦ 

૧૦ બાળરોર્ શનષ્ણાત ૫ ૪ ૧ 
૧૧ ર્ાયનેકોલોજીસ્ટ ૭ ૩ ૪ 
૧૨ એનેસ્થેટીસ્ટ ૭ ૨ ૫ 
૧૩ િરમેટોલોજીસ્ટ ૧ ૦ ૧ 
૧૪ મનોરોર્ શચશકત્સક ૩ ૨ ૧ 
૧૫ ઈ.એન.ટી.સજગન ૨ ૧ ૧ 
૧૬ માઈક્રોબાયોલોજીસ્ટ ૨ ૧ ૧ 
૧૭ એમ.િી.એસ.િેન્દ્ટલ સજગન ૧ ૧ ૦ 

 િુલ િગા-૧ ૫૭ ૨૮ ૨૯ 
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અ.નું. સુંિગાનુું નામ 
બનાસિાુંઠા વજલ્લો જૂનાગઢ વજલ્લો 

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૧૧ િેન્દ્ટલ સજગન ૩ ૩ ૦  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
રુ્જરાત મેિીકલ એજ્યુકેિન એન્દ્િ 
રીસચગ સોસાયટી હસ્તકની હોશસ્પટલ 
આવેલ છે જનેી મારહતી આપવાની રહેતી 
નથી. 

૧૨ મેિીકલ ઓફીસર ૩૩ ૩૦ ૩ 

૧૩ બાયોકેમીસ્ટ, વર્ગ-૨ ૧ ૧ ૦ 

૧૪ કલીનીકલ સાયકોલોજીસ્ટ,વર્ગ-૨ ૨ ૦ ૨ 

૧૫ વહીવટી અશધકારી, વર્ગ-૨ ૪ ૧ ૩ 

 િુલ િગા-૨ ૪૩ ૩૫ ૮ 

 િગા-૩    

૧૮ કચેરી અશધક્ષક ૩ ૩ ૦ 

૧૯ હેિ કલાકગ  ૪ ૨ ૨ 

૨૦ સીનીયર ક્લાકગ  ૯ ૦ ૯ 

૨૧ જુનીયર કલાકગ  ૭ ૫ ૨ 

૨૨ ચીફ ફામાગસ્ટીટ ૨ ૦ ૨ 

 સીનીયર ફામાગસ્ટીટ ૪ ૨ ૨ 

 જુનીયર ફામાગસ્ટીટ ૧૨ ૯ ૩ 

૨૩ લેબ. ટેકનીિીયન ૬ ૪ ૨ 

૨૪ લેબ. આસીસ્ટન્દ્ટ ૨ ૨ ૦ 

૨૫ એકસ-રે ટેકનીિીયન ૫ ૩ ૨ 

૨૬ એકસ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ ૩ ૦ ૩ 

૨૭ ઈ.સી.જી. ટેકનીિીયન ૧ ૦ ૧ 

૨૮ ફીજીયોથેરાપીસ્ટ ૪ ૩ ૧ 

૨૯ િર ાયવર ૬ ૫ ૧ 

૩૦ કેસરાઈટર ૨ ૦ ૨ 

૩૧ િેન્દ્ટલ ટેકનીિીયન ૧ ૧ ૦ 

૩૨ આઈ.આસીસ્ટન્દ્ટ ૧ ૦ ૧ 

૩૩ પ્લમ્બર ૧ ૦ ૧ 

૩૪ ઈલેકટર ીિીયન ૧ ૦ ૧ 

૩૫ લીનન કીપર ૧ ૧ ૦ 

૩૬ મેશ્યોર ૧ ૦ ૧ 

૩૭ સાયકીયાટર ીક સોશ્યલ વકગર ૧ ૦ ૧ 

૩૮ મેન્દ્ટર હેલ્થ વકગર ૦ ૦ ૦ 

૩૯ સ્ટાફનસગ વર્ગ-૩ ૫૮ ૫૩ ૫ 

૪૦ હેિનસગ વર્ગ-૩ ૮ ૮ ૦ 

૪૧ આસી. નસીંર્ સુશપ્રન્દ્ટેન્દ્િેન્દ્ટ ૩ ૩ ૦ 

 િુલ િગા-૩ ૧૪૬ ૧૦૪ ૪૨ 

 િગા-૪ ૭૭ ૭૭ ૦૦ 

પત્રિ – ૨ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ બનાસિાુંઠા અને જૂનાગઢ જીલ્લામાું આિેલ સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાું સુંિગાિાર  
મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ 

બનાસિાુંઠા વજલ્લો જુનાગઢ વજલ્લો 

સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૨૭ સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૦ 

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૧ અશધક્ષક વર્ગ-૧ ૩૫ ૪ ૩૧ ૧૦ ૩ ૭ 

૨ તબીબી અશધકારી વર્ગ-૨ ૮૩ ૫૨ ૩૧ ૩૦ ૨૭ ૩ 

૩ િેન્દ્ટલ સજગન વર્ગ-૨ ૨૭ ૧૮ ૯ ૧૦ ૯ ૧ 
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અ.નું. સુંિગાનુું નામ 

બનાસિાુંઠા વજલ્લો જુનાગઢ વજલ્લો 

સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૨૭ સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૦ 

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૪ ફીજીયો થેરાપીસ્ટ વર્ગ-૩ ૨૭ ૧૦ ૧૭ ૧૦ ૯ ૧ 

૫ એકસ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૭ ૦ ૭ ૪ ૧ ૩ 

૬ એકસ-રે ટેકનીિીયન વર્ગ-૩ ૨૭ ૧૦ ૧૭ ૧૦ ૯ ૧ 

૭ લેબોરેટરી ટેકનીિીયન વર્ગ-૩ ૨૭ ૧૦ ૧૭ ૧૦ ૧૦ ૦ 

૮ જુનીયર ફામાગશસસ્ટ વર્ગ-૩ ૩૦ ૨૦ ૧૦ ૧૧ ૧૦ ૧ 

૯ હેિ નસગ વર્ગ-૩ ૩ ૩ ૦ ૨ ૨ ૦ 

૧૦ સ્ટાફનસગ વર્ગ-૩ ૨૦૦ ૧૩૨ ૬૮ ૭૩ ૭૧ ૨ 

૧૧ સીનીયર આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૨૪ ૯ ૧૫ ૯ ૪ ૫ 

૧૨ સીનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૨૭ ૧૨ ૧૫ ૯ ૨ ૭ 

૧૩ જુનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૩ ૨ ૧ ૨ ૨ ૦ 

૧૪ િર ાયવર વર્ગ-૩ ૨૭ ૧૬ ૧૧ ૧૦ ૧૦ ૦ 

૧૫ પટાવાળા વર્ગ-૪ ૨૬ ૧૨ ૧૪ ૧૨ ૧૧ ૧ 

૧૬ વોિગબોય વર્ગ-૪ ૬૩ ૨૯ ૩૪ ૨૫ ૨૧ ૪ 

૧૭ આયા વર્ગ-૪ ૨૮ ૧૪ ૧૪ ૧૦ ૧૦ ૦ 

૧૮ િરેસર વર્ગ-૪ ૨૭ ૧૦ ૧૭ ૧૦ ૧૦ ૦ 

૧૯ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૩૬ ૨૧ ૧૫ ૨૦ ૧૯ ૧ 

૨૦ વોચમેન વર્ગ-૪ ૧૧ ૫ ૬ ૧ ૧ ૦ 

૨૧ રસોયા વર્ગ-૪ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ પાટગ  ટાઈમ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૫૧ ૨૨ ૨૯ ૧૮ ૧૮ ૦ 

૨૩ પાટગ  ટાઈમ વોચમને વર્ગ-૪ ૪૮ ૧૪ ૩૪ ૧૮ ૧૮ ૦ 

િુલ ૮૩૮ ૪૨૫ ૪૧૩ ૩૧૪ ૨૭૭ ૩૭ 

પત્રિ – ૩ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ બનાસિાુંઠા અને જૂનાગઢ વજલ્લામાું આિેલ પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાું સુંિગાિાર  

મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ 

બનાસિાુંઠા વજલ્લો જુનાગઢ વજલ્લો 

પ્રા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૨૧ પ્રા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૩૮ 

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૧ તબીબી અશધકારી વર્ગ-૨ ૧૩૬ ૮૦ ૫૬ ૩૮ ૩૬ ૨ 

૨ આયુવેરદક િૉકટર ૮ ૩ ૫ ૦ ૦ ૦ 

૩ જુનીયર ફામાગસીસ્ટ વર્ગ-૩ ૧૨૧ ૧૦૫ ૧૬ ૩૮ ૩૨ ૬ 

૪ લેબોરેટરી ટેકનીિીયન વર્ગ-૩ ૧૨૧ ૧૦૮ ૧૩ ૩૮ ૩૮ ૦ 

૫ સ્ટાફનસગ વર્ગ-૩ ૫૧ ૧૪ ૩૭ ૬ ૦ ૬ 

૬ િર ાયવર વર્ગ-૩ ૧૨૧ ૧૨૧ ૦ ૩૮ ૨૨ ૧૬ 

૭ વોિગ  આયા વર્ગ-૪ ૧૨૧ ૭૫ ૪૬ ૩૮ ૩૬ ૨ 

૮ વોિગ  બોય વર્ગ-૪ ૧૨૧ ૮૩ ૩૮ ૩૮ ૩૪ ૪ 

૯ પાટગ  ટાઈમ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૨૪૨ ૧૮૭ ૫૫ ૭૬ ૭૦ ૬ 

િુલ ૧૦૪૨ ૭૭૬ ૨૬૬ ૩૧૦ ૨૬૮ ૪૨ 

--------- 



73 

C:\Users\PRATIK ACHARYA\Desktop\Star Question on Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019.doc 

૧૭૯ 
મેશરી નદી પર જીત્પુરા ગામે પુલ બનાિિા બાબત 

* ૧૧૮૬૮ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ર્ોધરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પાંચમહાલ શજલ્લાના િો. ના મુવાિા થી ટુવા રોિ પર 
મેિરી નદીપર જીત્પુરા ર્ામે પુલ બનાવવાની જૂરરીયાત છે તે 
હશકકત સાચી છે કે, અને 

  (૧) અને (૨)  પુલ બનાવવા માટે ૂર.૪૦૦.૦૦ લાખ 
માંજૂર કરેલ છે. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ આ 
અાંરે્ સરકારે િી કાયગવાહી કરી છે ? 

 

--------- 

૧૮૦ 
દાહોદ અને સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાું ઉદિહન પાઈપલાઈન દ્વારા પાણી આપિા બાબત 

* ૧૨૪૮૭ શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ દાહોદ અને 
સુરેન્દ્રનર્ર શજલ્લામાાં કેટલી ખેતીલાયક જમીનમાાં કેનાલ દ્વારા, 
ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નહેરો દ્વારા પાણી 
આપવામાાં આવે છે, 

  (૧) દાહોદ-૫૦,૩૮૦ હે. 
  સુરેન્દ્રનર્ર-૩,૨૫,૮૩૮ હે. 

 (૨) ઉકત શજલ્લાવાર કેટલા હેકટર એરીયામાાં કેનાલ 
દ્વારા, ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ અને નમગદા 
કમાન્દ્િની નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નથી, 

  (૨) દાહોદ-૨,૦૭,૪૫૩ હે. 
  સુરેન્દ્રનર્ર-૨,૯૮,૦૯૬ હે. 

 (૩) ઉકત શજલ્લાઓમાાં શસાંચાઈનુાં પાણી આપવામાાં ન 
આવતુાં હોય તે ખેતીલાયક જમીનોમાાં ક્યાાં સુધીમાાં શસાંચાઈનુાં 
પાણી આપવામાાં આવિે, અને 

  (૩) ચેકિેમો, તળાવો/પરકોલેિન ટેન્દ્ક, બાંધારા, 
ટાઈિલ રેગ્યુલેટર, સ્પ્રેિીંર્ કેનાલ, ખાનર્ી કુવા, પાતાળ કુવા, 
ખેત તલાવિી શવરે્રે જવેા શસાંચાઈના અન્દ્ય સ્ત્રોતમાાંથી શસાંચાઈ 
સુશવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાકીના શવસ્તારમાાં પાણીની 
ઉપલશબ્ધ અને સ્થળશસ્થશતની અનુકૂળતા મુજબ આયોજન 
હાથ ધરવામાાં આવિે. 

 (૪) ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેનાલ દ્વારા, 
ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નમગદા કમાન્દ્િની 
નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં કેટલી જમીન ઉકત શજલ્લાવાર 
આવરી લેવામાાં આવી ? 

  (૪) દાહોદ-મામુર 
  સુરેન્દ્રનર્ર-૧,૭૪,૧૯૯ હે. 

--------- 

૧૮૧ 
રાજ્યમાું થેલેસીમીયાના દદીઓની સારિાર 

* ૧૧૯૦૮ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોિા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી સેવાઓ)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં 
થેલેસેમીયાના દદીઓની સારવાર માટે સરકારનુાં કોઇ આયોજન 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થેલેસેમીયાના દદીઓ માટે િુાં વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં થેલેસેમીયાના દદીઓ 
માટે નીચે મુજબની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ છે. 
 થેલેસેમીયાના દદીઓની શનદાન અને લેબોરેટરીની 

વ્યવસ્થા કરવામાાં આવે છે. 
 લોહી અને લોહીના ઘટકો તેમજ શચલેટીંર્ એજન્દ્ટની 

વ્યવસ્થા કરવામાાં આવે છે. 
 િાળા આરોગ્ય કાયગક્રમ હેઠળ બાળકોની તપાસ તથા 

સારવાર કરવામાાં આવે છે. 
 પોઝીટીવ દદીઓને કાઉન્દ્સેલર મારફતે મેરેજ 

કાઉન્દ્સેલીંર્ કરવામાાં આવે છે. 
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 સદર દદીઓની દવાઓ માટે જીએમએસસીએલને  
ૂર. ૫૦ લાખનુાં અનુદાન ફાળવેલ છે. 

 શનશિત ર્જશતઓમાાં થેલેસેમીયા બાળકોમાાં ના ઉતરે તેના 
માટે સ્વૈચ્છીક સાંસ્થાઓ મારફત ે લગ્ન પહેલા યુવક 
યુવશતઓની થેલેસેમીયા ટરે ટના શનદાન માટે આયોજન 
કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
૧૮૨ 

રાજ્યનુું દેિુું ઘટાિિા સરિારે લીધલેાું પગલાું 
* ૧૨૫૨૬ શ્રી વિક્રમભાઇ માિમ (ખાંભાશળયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્ય સરકારનુાં દેવુ માચગ, ૨૦૧૭ સુધીમાાં  
ૂર. ૨.૪૮ લાખ કરોિ હોવાનુાં રરઝવગ બેંક ઓફ ઇશન્દ્િયા દ્વારા 
ર્જહેર કરવામાાં આવ્યુાં છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) ના, જી. રુ્જરાત રાજશવિીય જવાબદારી 
અશધશનયમ, ૨૦૦૫ હેઠળ રજૂ કરવાનાાં પત્રકોના (FRBM), 
ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ના શનવેદન તથા એકાઉન્દ્ટન્દ્ટ જનરલ 
(મહાલેખાકાર), રુ્જરાત દ્વારા તૈયાર કરી શનભાવવામાાં આવતા 
રાજ્ય સરકારના રહસાબો મુજબ, માચગ ૨૦૧૭ સુધીનુાં કુલ 
બાકી ર્જહેર દેવુાં ૂર. ૧,૯૯,૩૩૮/- કરોિ હતુાં. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત દેવુાં ઘટાિવા માટે રાજ્ય સરકારે 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં િા પર્લાાં 
લીધાાં ? 

  (૨) રાજશવિીય શિસ્તનુાં પાલન અને તે દ્વારા દેવુાં, 
રાજ્યના શવકાસ માટે મૂિી ખચગની જૂરરીયાત પ્રમાણે અને કેન્દ્ર 
સરકાર દ્વારા નક્કી કરેલ મયાગદાની અાંદર રહે છે. 

--------- 

૧૮૩ 
િલ્પસર યોજના માટે જમીન સુંપાદનની િામગીરી 

* ૧૨૪૩૦ શ્રી લાખાભાઇ ભરિાિ (શવરમર્ામ) : તેરમી ગુજરાત વિધાનસભાના પ્રથમ સત્રમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૩ ના રોજ રજૂ થયેલ 
તારાુંકિત પ્રશ્ન ક્રમાુંિ: ૫૩૪૭ (અગ્રતાક્રમ-૮૬) ના અનુસુંધાને માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (કલ્પસર) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કલ્પસર યોજના માટે જમીન સાંપાદનની કામર્ીરી 
અાંશતમ તબક્કામાાં હતી તો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
કેટલી જમીન સાંપાદન કરવામાાં આવેલ છે અને કેટલી જમીન 
સાંપાદન કરવાની બાકી છે, અને 

  (૧) કલ્પસર યોજના માટે જમીન સાંપાદનની કામર્ીરી 
કરવાની થતી નથી. 
પરાંતુ, નમગદા નદી ઉપર ભાિભૂત ર્ામ પાસે સ્ટેન્દ્િ એલોન 
યોજના તરીકે ભાિભૂત બેરેજ યોજનાની માંજુર થયેલ પથરેખા 
મુજબ બેરેજ બાાંધકામ (Phase-1) માટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
ની શસ્થશતએ જમીન સાંપાદનની શવર્તો નીચે મુજબ છે. 
જાંર્લ ખાતાની કુલ ૧૮૭.૦૦ હે. જમીન માટે સ્ટેજ-૧ 
કલીયરન્દ્સ મેળવી લેવામાાં આવેલ છે તથા સ્ટેજ-૨ 
કલીયરન્દ્સની માંજુરી મેળવવાની કાયગવાહી પ્રર્શતમાાં છે અને 
એપ્રોચ રોિ માટેની ૩૭ હેકટર ખાનર્ી જમીન માટે જમીન 
સાંપાદન પુનોઃસ્થાપન અને પુનોઃવસવાટ અશધશનયમમાાં 
વ્યાજબી વળતર અને પારદિગકતા અશધશનયમ-૨૦૧૩ માાં 
રુ્જરાત સુધારા-૨૦૧૬ની કલમ-૧૦-એ એસ.આઇ.એ 
મુશક્ત હેઠળનુાં તા. ૫-૧૨-૨૦૧૮ થી ર્જહેરનામુાં પ્રશસધ્ધ 
કરવામાાં આવેલ છે. સરકારી જમીન માટેની કાયગવાહી પુણગ 
કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) કરવામાાં આવેલ જમીન સાંપાદન અન્દ્વયે ઉક્ત 
શસ્થશતએ કેટલુાં વળતર ચૂકવાયુાં અને કેટલુાં વળતર ચુકવવાનુાં 

બાકી છે ? 

  (૨) વળતર વનીકરણ હેતુ તથા જાંર્લ જમીન (NPV) 
માટેના વન શવભાર્ને કુલ ૧૮૭ હે. જાંર્લ જમીન સાંપાદન  

ૂરા.૨૨૩૯.૬૦ લાખ ચુકવેલ છે. બેરેજની માંજુર થયેલ 
પથરેખાનાાં એપ્રોચ રોિ માટે રેગ્યુલર એવોિગ  પ્રમાણે ખાનર્ી 
જમીન ૧.૮૫ હેકટરનુાં ૂરા. ૧૪૬.૦૦ લાખની રકમ વળતર 
ચુકવવા માટે કલેકટરશ્રી, ભૂરચની કચેરીમાાં જમા કરાવવા 
જણાવેલ છે. 

--------- 
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૧૮૪ 
પેન્દ્શન અને પ્રોવિિન્દ્િ ફુંિની િચરેીના પિતર િેસો 

* ૧૨૨૯૬ શ્રી શૈલેષભાઇ ભાભોર (લીમખેિા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ શનયામકશ્રી, 

પેન્દ્િન અને પ્રોશવિન્દ્િ ફાંિની કચેરીમાાં મકાન / વાહન પેિર્ી 

અન્દ્વયે ના-લેણાાં પ્રમાણપત્રની કેટલી અરજીઓ પિતર છે, 

અને 

  (૧) મકાન પેિર્ી - ૬૦ (સાઇઠ) 

 (૨) વાહન પેિર્ી - ૦૦ (િૂન્દ્ય) 

 (૨)  ઉક્ત શસ્થશતએ પિતર અરજીઓનો ક્યાાં સુધીમાાં 

શનકાલ કરવામાાં આવિે ?  

  (૨) મકાન પેિર્ી - આજની તારીખે તમામ અરજીઓનો 

નીશત મુજબ શનકાલ કરી દેવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) વાહન પેિર્ી - પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

--------- 

૧૮૫ 
િિોદરા અને અમદાિાદ ખાતે િાયારત સરિારી આયુિેદ િોલેજો 

* ૧૨૪૩૬ શ્રી કહુંમતવસુંહ પટેલ (બાપુનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ) જણાવવા કૃપા 

કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં 

વિોદરા અને અમદાવાદ ખાતે બે જ સરકારી આયુવેદ કોલેજો 

કાયગરત છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો કયા વર્ગથી કાયગરત છે,   (૨) (૧) સરકારી આયુવેદ કોલેજ, વિોદરા વર્ગ 

૧૯૬૬ થી કાયગરત છે. 

 (૨) સરકારી અખાંિાનાંદ આયુવેદ કોલેજ, અમદાવાદ વર્ગ 

૧૯૬૫ થી કાયગરત છે. 

--------- 

૧૮૬ 
િાલોલ તાલુિાની ગોમા નદી પર બનેલા અસાલી અને સગનપુરા ગામોના ચેિિેમ 

* ૧૨૫૫૬ શ્રી ભુપેન્દ્રવસુંહ ખાુંટ (મોરવાહિફ) : માનનીય  જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

પાંચમહાલ શજલ્લાના કાલોલ તાલુકાની ર્ોમા નદી પર બનેલા 

અલાલી અને સર્નપુરા ર્ામોમાાં ચેકિેમ પાછળ કેટલો ખચગ 

કયો, 

  (૧) અલાલી ર્ામે ચેકિેમ પાછળ ૂર. ૧૯૯.૬૦ લાખ 

તથા સઘનપુરા ર્ામે ચેકિેમ પાછળ ૂર. ૧૯૬.૮૬ લાખનો ખચગ 

થવા પામેલ છે. 

 (૨) જુલાઇ-૨૦૧૭માાં સામાન્દ્ય પુર આવતા ઉક્ત 

ચેકિેમો તુટી ર્યેલ છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૨) ના, જી. 

 (૩) જો હા, તો ઉક્ત ચેકિેમની હલકી રુ્ણવિા સામે 

જવાબદારો શવૂરધ્ધ િા પર્લાાં લીધા ? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

--------- 
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૧૮૭ 
િલ્પસર પ્રોજકે્ટની િહીિટી/સૈધ્ધાુંવતિ મુંજુરી 

* ૧૨૫૭૧ શ્રી િાુંવતભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (કલ્પસર) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કલ્પસર 

પ્રોજકે્ટની વહીવટી/સૈધ્ધાાંશતક માંજુરી ક્યારે આપવામાાં 

આવેલ, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કલ્પસર 

યોજનાના પૂણગિક્યતાદિી અહેવાલ તૈયાર કરવાની કામર્ીરી 

માટે સરકારશ્રીના તા. ૨૨-૧-૨૦૦૩ના પત્રથી ૂર. ૮૪.૦૦ 

કરોિની વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ હતી. ત્યારબાદ, 

સરકારશ્રીના તા. ૧૧-૦૭-૨૦૧૮ના પત્રથી ૂર. ૨૩૮.૦૦ 

કરોિની રીવાઈઝિની વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર ઉક્ત 

પ્રોજકે્ટ પાછળ કેટલો ખચગ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨) કલ્પસર પ્રોજકે્ટ માટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની 

શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર થયેલ કુલ ખચગની શવર્તો 

નીચે મુજબ છે. 

નું. િષા રૂ. લાખમાું 

૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૬૨૩.૧૬ 

૨ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૫૧૪.૩૧ 

૩ ૨૦૧૮-૧૯  

(તા. ૩૧.૧૨.૨૦૧૮ સુધી) 
૧૪૪૮.૬૭ 

િુલ રૂ. લાખમાું ૫૫૮૬.૧૪ 
 

 (૩) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ કલ્પસર પ્રોજકે્ટની 

કામર્ીરી કયા તબકે્ક છે ? 

  (૩) કલ્પસર યોજનામાાં ખાંભાતના અખાતમાાં બાંધ 

બનાવવાનો હોવાથી સમુરિાસ્ત્ર અને પયાગવરણીય અભ્યાસો 

ઉપરાાંત બાંધના સાંલગ્ન પાસાઓ તથા અસરો સરહત શવશવધ 

અભ્યાસો હાથ ધરવામાાં આવ્યાાં છે. જ ેપૈકી કુલ ૨૪ અભ્યાસો 

પૂણગ થયેલ છે, જ્યારે ૯ અભ્યાસો પ્રર્શત હેઠળ છે, તેમજ 

ભાિભૂત બેરેજના ટેન્દ્િરની પ્રરક્રયા પ્રર્શતમાાં છે. 

--------- 

૧૮૮ 
ર્જમનગર વજલ્લામાું ઝુુંપિપટ્ટી વિજળીિરણ યોજના 

* ૧૧૮૫૬ શ્રી ધમેન્દ્રવસુંહ ર્જિેર્જ (ર્જમનર્ર-ઉિર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

ર્રીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોને ઘરવપરાિના વીજ જોિાણો 

આપવા માટે ઝુાંપિપટ્ટી શવજળીકરણ યોજના અાંતર્ગત 

ર્જમનર્ર શજલ્લામાાં કુલ કેટલા લાભાથીઓને વીજ જોિાણ 

આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૫૦૫. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો 

ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૫૮.૦૪ લાખ. 

--------- 
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૧૮૯ 
િોલસાના પકરિહન માટે રેલ્િે ભાિામાું િધારો 

* ૧૨૫૪૧ શ્રી બાબુભાઈ િાર્જ (માાંર્રોળ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્ય સરકાર હસ્તકના કોલસા આધારરત વીજ 
ઉત્પાદન કરતાાં વીજ મથકો માટે કોલસાના પરરવહન માટે રેલ્વ ે
ભાિામાાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં 
ક્યારે અને કેટલો ભાવ વધારો થયો, 

  (૧) તારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે 
વર્ગમાાં રાજ્ય સરકાર હસ્તકના કોલસા આધારરત વીજ ઉત્પાદન 
કરતા વીજમથકો માટે કોલસાના પરરવહન માટે રેલ્વે ભાિામાાં 
થયેલ ભાવ વધારાની શવર્ત નીચે મુજબ છે. 

અનુ. 
નુંબર 

િષા 
ભાિ િધારાની રિમ 

(રૂા/મેટર ીિ ટન) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ - (-૧૯) 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ 
(િીસેમ્બર-૧૮ સુધી) 

૧૭૮  
 

 (૨) તેના કારણે રાજ્ય સરકાર પર કેટલો આશથગક બોજ 
પડ્યો, અને 

  (૨) રાજ્ય સરકાર હસ્તકના કોલસા આધારરત વીજ 
ઉત્પાદન કરતાાં વીજ મથકો માટે કોલસાના પરરવહન માટે રેલ્વ ે
ભાિામાાં થયેલ ભાવ વધારાના કારણે ૂર. ૧૭૧.૩૨ કરોિનો 
આશથગક બોજો પડ્યો. 

 (૩) વીજ ઉત્પાદન ખચગમાાં કેટલો વધારો થયો ?   (૩) તે અન્દ્વયે વીજ ઉત્પાદન ખચગમાાં પ્રશત યુશનટ ૦.૧૨ 
પૈસાનો વધારો થયો. 

--------- 

૧૯૦ 
સુંતરામપુર અને દાહોદ તાલુિાના હદના સીમાિાને જોિતો પુલ બનાિિા બાબત 

* ૧૧૮૬૬ શ્રી રમેશભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મહીસાર્ર શજલ્લાના સાંતરામપુર તાલુકાની મોટા 
સરણા નદી સાંતરામપુર તાલુકા અને દાહોદના ફતેપુરા 
તાલુકાના બારરયાની હાથોિ દાહોદ શજલ્લા હદના સીમાિાને 
જોિતા પુલની તાશકદની જૂરરીયાત છે તે હકીકત સાચી છે, કે 
કેમ, અને 

  (૧) અને (૨) : પુલ બનાવવા માટે ૂરા. ૯૦૦.૦૦ લાખ 
માંજૂર કરેલ છે.  
   

 (૨) જો હા, તો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ તે 
માટે સરકારે િી કાયગવાહી કરી ?  

 

--------- 

૧૯૧ 
રેલ્િે હોવસ્પટલ, અમદાિાદ ખાતે નિી મેિીિલ િોલેજની સ્થાપિાની દરખાસ્ત 

* ૧૨૪૪૮ શ્રી ઇમરાન ખેિાિાલા (જમાલપુર-ખાિીયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વર્ગ-૨૦૧૩ના કેન્દ્ર સરકાર સામેના પિતર પ્રશ્ર્ન 
પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં રેલ્વે 

હોશસ્પટલ, અમદાવાદ ખાતે નવી મેિીકલ કોલેજની સ્થાપના 
કરવા બાબતે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્દ્ર સરકારને કેટલી વખત 
દરખાસ્ત કરવામાાં આવી, અને   

  (૧) વર્ગ-૨૦૦૯-૧૦ના રેલવે બજટેમાાં અમદાવાદ ખાતે 
રેલ્વે મેિીકલ કોલેજ સ્થાપવા માટે ર્જહેરાત થયેલ હતી. આથી, 

છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્દ્ર સરકારને દરખાસ્ત 
કરેલ નથી.    

 (૨) તે અન્દ્વયે કેન્દ્ર સરકારે ક્યારે િો પ્રશતભાવ આપ્યો ?
  

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી.  

--------- 
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૧૯૨ 
પેન્દ્શન અને પ્રોવિિન્દ્િ ફુંિની િચરેીના પિતર િેસો 

* ૧૧૯૩૭ શ્રી બલરાજવસુંહ ચૌહાણ (દહેર્ામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ શનયામકશ્રી, 

પેન્દ્િન અને પ્રોશવિન્દ્ટ ફાંિની કચેરીમાાં કેટલા પેન્દ્િન કેસો 

પિતર છે, અને     

  (૧) ૧૦૬૦  

 (૨) ઉક્ત પિતર પને્દ્િન કેસોનો ક્યાાં સુધીમાાં શનકાલ 

કરવામાાં આવિે?  

  (૨) આજની તારીખે તમામ પિતર પેન્દ્િન કેસોનો નીશત 

મુજબ શનકાલ કરી દેવામાાં આવેલ છે.  

--------- 

૧૯૩ 
અમરેલી વજલ્લામાું ઝુુંપિપટ્ટી વિજળીિરણ યોજના 

* ૧૧૮૪૩ શ્રી િાુંવતભાઇ બલર (સુરત-ઉિર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

ર્રીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોને ઘરવપરાિના વીજ જોિાણો 

આપવા માટે ઝુાંપિપટ્ટી શવજળીકરણ યોજના અાંતર્ગત અમરેલી 

શજલ્લામાાં કુલ કેટલા લાભાથીઓને વીજ જોિાણ આપવામાાં 

આવ્યા, અને 

  (૧) ૨૮૫૯ 

 (૨) તે માટે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો 

ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૧૦૧.૯૬ લાખ. 

--------- 

૧૯૪ 
રાજ્યમાું િીજળી ખરીદિા થયેલ િરારો બાબત 

* ૧૨૫૩૮ શ્રી પુુંર્જભાઇ િુંશ (ઉના) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ઇલેક્ટર ીસીટી 

એક્ટ-૨૦૦૩ની જોર્વાઇઓ અને કેન્દ્ર સરકારની નેિનલ 

ટેરીફ પોલીસી અન્દ્વયે રાજ્યમાાં કોની પાસેથી કેટલી વીજળી 

ક્યાાં સુધી ખરીદવાના કરાર થયેલ છે,    

  (૧) વર્ગ ૨૦૦૬માાં નેિનલ ટેરીફ પોલીસી ર્જહેર કરવામાાં 

આવેલ જ ે અાંતર્ગત ખાનર્ી વીજ કાંપનીઓ સાથે વીજ ખરીદ 

કરાર માત્ર સ્પધાગત્મક શબરિાંર્ થકી કરવાનુાં જણાવવામાાં 

આવેલ. રુ્જરાત ઉર્જગ શવકાસ શનર્મ લી. (જીયુવીએનએલ) 

દ્વારા સ્પધાગત્મક બીિ માંર્ાવવામાાં આવેલ અને તેમાાં પસાંદર્ી 

પામેલ ખાનર્ી વીજ કાંપનીઓ સાથે લાાંબાર્ાળાના વીજ ખરીદ 

કરાર કરવામાાં આવેલ છે. વધુમાાં, વર્ગ ૨૦૦૬માાં કેન્દ્ર 

સરકારની નોિલ એજન્દ્સી મે. પાવર ફાઇનાન્દ્સ કોપોરેિન દ્વારા 

મુન્દ્રા, રુ્જરાત ખાતે અલ્ટર ા મેર્ા પાવર પ્રોજકે્ટ સ્થાપવા માટે 

સ્પધાગત્મક બીિ માંર્ાવવામાાં આવેલ જમેાાં મે. કોસ્ટલ રુ્જરાત 

પાવર લી. (ટાટા પાવરની કાંપની) ની પસાંદર્ી થયેલ છે અને 

તેની સાથે લાાંબાર્ાળાનો વીજ ખરીદ કરાર કરવામાાં આવેલ છે. 

તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ જીયુવીએનએલ દ્વારા 

લાાંબાર્ાળાના કરાર થકી મેળવવામાાં આવતા વીજ પુરવઠા માટે 

થયેલ ખાનર્ી કાંપનીઓ સાથેના કરારની મારહતી નીચે મુજબ છે. 
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ક્રમ પ્રોજકે્ટ િરારની તારીખ 
ગુજરાત રાજ્યનો 
કહસ્સો (મે.િો) 

પ્રોજકે્ટ 
િાયાાવન્દ્િત િષા 

લેિાલાઇઝિ દર 
(રૂ./યુવનટ) 

િરારનો 
સમયગાળો 

૧ કોસ્ટલ ર્ુજરાત પાવર શલ. ૨૨.૦૪.૦૭ ૧૮૦૫ ૨૦૧૩ ૨.૨૬ 

કાયાગશન્દ્વત 
થયાથી ૨૫ વર્ગ 

૨ એસ્સાર પાવર ર્ુજરાત શલ. ૨૬.૦૨.૦૭ ૧૦૦૦ ૨૦૧૨ ૨.૪૦ 

૩ અદાણી પાવર શલ.બીિ ૧ ૦૬.૦૨.૦૭ ૧૦૦૦ ૨૦૧૦ ૨.૮૯ 

૪ અદાણી પાવર શલ.બીિ ૨ ૦૨.૦૨.૦૭ ૧૦૦૦ ૨૦૧૨ ૨.૩૫ 

૫ એસીબી ઇશન્દ્િયા શલ. ૨૬.૦૨.૦૭ ૨૦૦ ૨૦૧૨ ૨.૨૬  
 (૨) ઉક્ત કરાર અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વીજળી ખરીદ્યા શસવાય કોને કેટલી રકમ રફક્સ કોસ્ટ પેટે 
ચુકવવામાાં આવી, અને   

  (૨) ઉક્ત કરાર અન્દ્વયે કોઇ પણ ખાનર્ી વીજ કાંપની 
પાસેથી વીજળી ખરીદી કયાગ વર્ર રફક્સ કોસ્ટ ચુકવવામાાં 
આવેલ હોય તેવુાં બન્દ્યુાં નથી. 

 (૩) ઉક્ત કરારો થયેલ હોવા છતાાં કેટલી કાંપનીને ઉક્ત 
શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં ભાવવધારો આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ ખાનર્ી વીજ કાંપનીને પ્રોજકે્ટને વીજ 
ઉત્પાદન દરમાાં વીજ કરારની િરતો શસવાય કોઇ ભાવ વધારો 
અથવા વધારાની ચુકવણી કરવામાાં આવેલ નથી. 

--------- 

૧૯૫ 
અમરેલી અને બોટાદ વજલ્લામાું ઉદિહન પાઇપલાઇન ધ્િારા પાણી આપિા બાબત 

* ૧૨૬૦૭ શ્રી જ.ે િી. િાિિીયા (ધારી) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ અમરેલી અને 
બોટાદ શજલ્લામાાં કેટલી ખેતીલાયક જમીનમાાં કેનાલ ધ્વારા, 
ઉદવહન પાઇપલાઇન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઇ કે નહેરો ધ્વારા 
પાણી આપવામાાં આવે છે.  

  (૧) અમરેલીોઃ ૩૫,૯૧૦ હેક્ટર 
  બોટાદોઃ ૬૫,૩૨૧ હેક્ટર  

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર કેટલા હેક્ટર એરીયામાાં કેનાલ 
ધ્વારા, ઉદવહન પાઇપલાઇન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઇ અને નમગદા 
કમાન્દ્િની નહેરો ધ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નથી.,  

  (૨) અમરેલીોઃ ૬,૧૯,૪૬૬ હેક્ટર 
  બોટાદોઃ ૧,૩૭,૭૩૪ હેક્ટર  

 (૩) ઉક્ત શજલ્લાઓમાાં શસાંચાઇનુાં પાણી આપવામાાં ન 
આવતુાં હોય તે ખેતીલાયક જમીનોમાાં ક્યાાં સુધીમાાં શસાંચાઇનુાં 
પાણી આપવામાાં આવિે, અને  

  (૩) ચેકિેમો, તળાવો/પરકોલેિન ટેન્દ્ક, બાંધારા, 
ટાઇિલ રેગ્યુલેટર, સ્પ્રેિીંર્ કેનાલ, ખાનર્ી કુવા, પાતાળ કુવા, 
ખેત તલાવિી શવરે્રે જવેા શસાંચાઇના અન્દ્ય સ્ત્રોતમાાંથી શસાંચાઇ 
સુશવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાકીના શવસ્તારમાાં પાણીની 
ઉપલશબ્ધ અને સ્થળ શસ્થશતની અનુકૂળતા મુજબ આયોજન 
હાથ ધરવામાાં આવિે.   

 (૪) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેનાલ ધ્વારા, 
ઉદવહન પાઇપલાઇન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઇ કે નમગદા કમાન્દ્િની 
નહેરો ધ્વારા પાણી આપવામાાં કેટલી જમીન ઉક્ત શજલ્લાવાર 
આવરી લેવામાાં આવી.   

  (૪) અમરેલીોઃ મામૂર 
  બોટાદોઃ ૩૫,૫૪૪ હેક્ટર  

--------- 
૧૯૬ 

િિોદરા અને જુનાગઢ વજલ્લામાું ઉદિહન પાઇપલાઇન ધ્િારા પાણી આપિા બાબત 
* ૧૨૪૯૬ શ્રી જશપાલવસુંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વિોદરા અને 
જુનાર્ઢ શજલ્લામાાં કેટલી ખેતીલાયક જમીનમાાં કેનાલ ધ્વારા, 
ઉદવહન પાઇપલાઇન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઇ કે નહેરો ધ્વારા 
પાણી આપવામાાં આવે છે.  

  (૧) વિોદરાોઃ ૨,૨૦,૨૩૦ 
  જુનાર્ઢોઃ ૩૬,૬૫૧ 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર કેટલા હેક્ટર એરીયામાાં કેનાલ 
ધ્વારા, ઉદવહન પાઇપલાઇન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઇ અને નમગદા 
કમાન્દ્િની નહેરો ધ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નથી.  

  (૨) વિોદરાોઃ ૧,૦૮,૩૩૪ 
  જુનાર્ઢોઃ ૩,૦૩,૪૫૪ 
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 (૩) ઉક્ત શજલ્લાઓમાાં શસાંચાઇનુાં પાણી આપવામાાં ન 

આવતુાં હોય તે ખેતીલાયક જમીનોમાાં ક્યાાં સુધીમાાં શસાંચાઇનુાં 
પાણી આપવામાાં આવિે, અને  

  (૩) ચેકિેમો, તળાવો/પરકોલેિન ટેન્દ્ક, બાંધારા, 

ટાઇિલ રેગ્યુલેટર, સ્પ્રેિીંર્ કેનાલ, ખાનર્ી કુવા, પાતાળ કુવા, 
ખેત તલાવિી શવરે્રે જવેા શસાંચાઇના અન્દ્ય સ્ત્રોતમાાંથી શસાંચાઇ 
સુશવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાકીના શવસ્તારમાાં પાણીની 
ઉપલશબ્ધ અને સ્થળ શસ્થશતની અનુકૂળતા મુજબ આયોજન 
હાથ ધરવામાાં આવિે.   

 (૪) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેનાલ ધ્વારા, 
ઉદવહન પાઇપલાઇન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઇ કે નમગદા કમાન્દ્િની 
નહેરો ધ્વારા પાણી આપવામાાં કેટલી જમીન ઉક્ત શજલ્લાવાર 
આવરી લેવામાાં આવી.  

  (૪) મામરુ 

 

--------- 
૧૯૭ 

સૌરાષ્ટ્રના જળાશયોમાું સૌની યોજના હેઠળની િામગીરી 
* ૧૨૬૦૫ શ્રી ભીખાભાઈ જોષી (જુનાર્ઢ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ સૌરાષ્ટ્રના 
જળાિયોને પાણીથી ભરવા સૌની યોજનાની ક્યારે સૈધ્ધાાંશતક, 

તાાંશત્રક અને વહીવટી માંજુરીઓ આપવામાાં આવી, અને    

  (૧) 

 સૈધ્ધાાંશતક માંજુરીોઃ તા.૬-૨-૨૦૧૩ 

 વહીવટી માંજુરીોઃ 
તા.૦૯-૦૪-૨૦૧૩ 
તા.૧૦-૦૪-૨૦૧૩ 

  તાાંશત્રક માંજુરીોઃ 
તબક્કો-૧ 
તા.૨૧-૦૯-૨૦૧૩, તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૩, 
તા.૧૩-૧૧-૨૦૧૩, તા.૧૬-૧૧-૨૦૧૩, 
તા.૦૩-૧૨-૨૦૧૩, તા.૦૯-૧૨-૨૦૧૩, 
તા.૧૧-૧૨-૨૦૧૩ 
તા.૧૩-૧૨-૨૦૧૩, 
તબક્કો-૨ 
તા.૨૫-૦૮-૨૦૧૬ અને 
તા.૨૬-૧૨-૨૦૧૬, 
તબક્કો-૩ 

તા.૨૮-૧૨-૨૦૧૮ 
 (૨) ઉક્ત સૈધ્ધાાંશતક માંજુરી કેટલી રકમની આપવામાાં 
આવેલ? 

  (૨) ૂર. ૧૦,૦૦૦ કરોિ  

--------- 

૧૯૮ 
િાુંગ અને દાહોદ જીલ્લામાું િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણની પિતર અરજીઓ 

* ૧૨૫૧૭ શ્રી મુંગળભાઈ ગાવિત (િાાંર્) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ િાાંર્ અને દાહોદ 
શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને કૃશર્ 
શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવાની કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે, 

  (૧) 

વજલ્લો 

િૃવષ વિષયિ િીજ 

જોિાણ મેળિિા માટેની 
પિતર અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 

મેળિિા માટેની 
પિતર અરજીઓ 

િાાંર્ ૩૮૪ ૦ 

દાહોદ ૧૭૯૪ ૦ 
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 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં નવા કૃશર્શવર્યક 
વીજ જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ 
મેળવવાની કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૨)  

વજલ્લો 
િૃવષ વિષયિ િીજ 

જોિાણ મેળિિા મળેલ 
અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 
િાાંર્ ૭૯૭ ૦ 

દાહોદ ૩૧૬૭ ૦  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલા વીજ કનેક્િન આપવામાાં આવ્યા, અને  

  (૩) 

વજલ્લો 

િૃવષ વિષયિ 
િીજ જોિાણ 

િુલ 

તત્િાલ 
િીજ જોિાણ 

િુલ 
િષા 

૨૦૧૭ 
િષા 

૨૦૧૮ 
િષા 

૨૦૧૭ 
િષા 

૨૦૧૮ 
િાાંર્ ૧૭ ૩૯૬ ૪૧૩ ૦ ૦ ૦ 

દાહોદ ૧૯૬ ૮૪૪ ૧૦૪૦ ૦ ૦ ૦ 
  

 (૪) ઉક્ત બાકી વીજ કનેક્િન ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવિે?   

  (૪) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવાની પ્રરક્રયા સતત 
ચાલતી પ્રરક્રયા છે. આ હેતુ માટે પ્રશતવર્ગ નવી ઊભી કરવાની 
થતી માળખાર્ત સુશવધા, વીજ શવતરણ વ્યવસ્થા અને 
વીજતાંત્ર પર પિનાર બોજો ધ્યાને લઇને પિતર અરજીઓનો 
અગ્રતાક્રમ અનુસાર િક્ય તેટલી ઝિપથી શનકાલ કરવાનુાં 
આયોજન છે. 

--------- 

૧૯૯ 
રાજ્ય સરિારે ખાનગી િીજ િુંપનીઓ અને સેન્દ્ટરલ પુલમાુંથી ખરીદેલ િીજળી 

* ૧૨૪૬૬ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરરયાપુર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં રાજ્ય સરકારે ખાનર્ી વીજ કાંપનીઓ અને સેન્દ્ટરલ 
પુલમાાંથી કેટલી વીજળી િા ભાવે વર્ગ વાર ખરીદી, અને  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર રાજ્ય સરકાર દ્વારા લાાંબા ર્ાળાના વીજ ખરીદ કરાર 
અન્દ્વયે ખાનર્ી વીજ કાંપનીઓ અને સેન્દ્ટરલ પુલમાાંથી ખરીદેલ 
વીજળી તથા સરેરાિ ભાવની શવર્ત નીચે મુજબ છે. 

વિગત 
૨૦૧૭ ૨૦૧૮ (પ્રોવિઝનલ) 

વમ.યુ રૂ/યુનીટ વમ.યુ રૂ/યુનીટ 
સેન્દ્ટરલ સકે્ટર ૨૩૮૫૩ ૨.૮૧ ૨૬૩૧૪ ૩.૦૨ 
ખાનર્ી કાંપનીઓ ૨૭૮૮૪ ૩.૦૦ ૨૦૫૩૩ ૨.૯૮ 

 

 (૨) ખાનર્ી વીજ કાંપનીઓ પાસેથી વીજળી 
ખરીદવાના કારણો િાાં છે?  

  (૨) સમગ્ર દેિની વધતી જતી વીજ માાંર્ને અનુલક્ષીને વીજ 
ઉત્પાદનમાાં ખાનર્ી સાહસોના મુિી રોકાણને પ્રોત્સાહન 
આપવાની કેન્દ્ર સરકારની નીશત તેમજ તે અન્દ્વયે ઇલેક્ટર ીસીટી 
એક્ટ ૨૦૦૩ માાં થયેલ જોર્વાઇઓ મુજબ વીજ ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાાં 
ખાનર્ી કાંપનીઓને વીજ ઉત્પાદન કરવા માટે માંજૂરી આપવામાાં 
આવેલ છે તથા સેંટરલ ઇલેક્ટર ીસીટી ઓથોરીટી (સી.ઇ.એ) ના 
સવેના આધારે રાજ્યની લાાંબાર્ાળાની વીજ જૂરરરયાત તેમજ 
તમામ પ્રકારના ગ્રાહકોની વીજ માાંર્ ધ્યાનમાાં રાખીને, નામદાર 
વીજ શનયમન આયોર્ની માંજુરી મેળવીને લાાંબાર્ાળાના વીજ 
ખરીદી કરારો કરવામાાં આવે છે. વર્ગ ૨૦૦૬ પહેલા, વીજ 
ખરીદીના કરાર ભારત સરકારની માર્ગદશિગકા હેઠળ કોસ્ટ પ્લસ 
પદ્ધશત પ્રમાણે કરવામાાં આવતા હતા. વર્ગ ૨૦૦૬ પછી કેન્દ્ર 
સરકારની નેિનલ ટેરીફ પોલીસી ૨૦૦૬ની માર્ગદશિગકાને અનુૂરપ 
રહીને રાજ્યના તમામ પ્રકારના વીજગ્રાહકોને પયાગપ્ત વીજળી પૂરી 
પાિી િકાય તે ધ્યાનમાાં રાખીને શવશવધ સ્ત્રોતો મારફત વીજ 
ખરીદવામાાં આવે છે અને આ ખરીદી જ ે તે સમયની વીજ માાંર્ 
તેમજ વીજ મથકોની માશલકીને નહી, પરાંતુ સૌથી સસ્તા બળતણ 
ખચગના ભાવના ક્રમ મુજબ વીજ ખરીદી કરવા અાંરે્ના નામદાર 
વીજ શનયમન આયોર્ના શનદેિ મુજબ, વીજ માાંર્ સાંતોર્ાય ત્યાાં 
સુધીની ખરીદી કરવામાાં આવે છે.  

--------- 
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૨૦૦ 
ગાુંધીનગર અને રાજિોટ વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલ, સામુકહિ અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોનુું મુંજુર મહેિમ 

* ૧૨૪૪૫ શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ર્ાાંધીનર્ર અને 
રાજકોટ શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ માંજુર 
થયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
ર્ાાંધીનર્ર અને રાજકોટ શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, 
સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં 
સાંવર્ગવાર કુલ માંજુર થયેલ મહેકમની શવર્ત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લાનુું 
નામ 

હોવસ્પટલનુું 
નામ 

સુંિગા મુંજુર ભરેલી ખાલી 

રાજકોટ પી.િી.યુ.હો. 
રાજકોટ 

વર્ગ-૧ ૨ ૧ ૧ 

વર્ગ-૨ ૬૩ ૩૦ ૩૩ 
વર્ગ-૩ ૫૯૭ ૪૩૭ ૧૨૪ 

વર્ગ-૪ ૧૭૧ ૧૭૧ ૦ 

િુલ ૮૩૩ ૬૭૫ ૧૫૮ 

ર્ાાંધીનર્ર 

સ.હો.-૦૧ 

વર્ગ-૧ ૩૭ ૨૪ ૧૩ 

વર્ગ-૨ ૧૮ ૧૩ ૫ 
વર્ગ-૩ ૨૩૨ ૧૨૦ ૧૧૨ 

વર્ગ-૪ ૧૫૦ ૧૫૦ ૦ 

સા.આ. 
કેન્દ્રો-૦૯ 

વર્ગ-૧ ૯ ૫ ૪ 

વર્ગ-૨ ૩૬ ૩૬ ૦ 
વર્ગ-૩ ૧૪૨ ૧૧૩ ૨૯ 

વર્ગ-૪ ૧૧૦ ૬૪ ૪૬ 

પ્રા.આ. 
કેન્દ્રો-૩૦ 

વર્ગ-૨ ૩૦ ૨૯ ૦૧ 
વર્ગ-૩ ૧૦૧ ૮૨ ૧૯ 

વર્ગ-૪ ૧૨૦ ૫૭ ૬૩ 

રાજકોટ 

સ.હો.-૦૪ 

વર્ગ-૧ ૬૮ ૨૬ ૪૨ 
વર્ગ-૨ ૩૫ ૩૧ ૪ 

વર્ગ-૩ ૨૭૦ ૨૦૬ ૬૪ 

વર્ગ-૪ ૧૦૨ ૧૦૨ ૦ 

સા.આ. 
કેન્દ્રો-૦૯ 

વર્ગ-૧ ૧૩ ૦૧ ૧૨ 

વર્ગ-૨ ૫૨ ૩૩ ૧૯ 

વર્ગ-૩ ૧૮૭ ૧૨૮ ૫૯ 
વર્ગ-૪ ૧૨૫ ૫૫ ૭૦ 

પ્રા.આ. 
કેન્દ્રો-૫૪ 

વર્ગ-૨ ૫૪ ૪૪ ૧૦ 

વર્ગ-૩ ૧૬૫ ૧૩૮ ૨૭ 
વર્ગ-૪ ૨૧૬ ૧૦૭ ૧૦૯ 

 

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

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં  
આવિે ? 

  (૩) સરકારી હોસ્પીટલ, સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને 
પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોની વર્ગ-૧, વર્ગ-૨ તથા વર્ગ-૩ની 
ખાલી જગ્યાઓ માટે રુ્જરાત ર્જહેર સેવા આયોર્, રુ્જરાત 
ર્ૌણ સેવા પસાંદર્ી માંિળ તથા પાંચાયત સેવા પસાંદર્ી માંિળને  
માાંર્ણાપત્રક મોકલ્યા બાદ યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર 
ઉપલબ્ધ થયેથી ભરી િકાિે. 
  વર્ગ-૧ તથા વર્ગ-૨ની ખાલી જગ્યાઓ માટે 
વખતોવખત વોક-ઇન ઇન્દ્ટરવ્યુ યોજી યોગ્ય ઉમેદવાર 
ઉપલબ્ધ થયેથી ભરવામાાં આવિે. 
  વર્ગ-૩ ની નસીંર્, પેરા મેિીકલ, ટેકનીકલ તેમજ 
અન્દ્ય વહીવટી સાંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતી /બઢતીથી 
યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી ભરવામાાં આવિે. 
  િર ાઇવર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ની ખાલી જગ્યાઓ 
ઉપર જૂરર જણાય ત્યાાં આઉટ સોસગથી જગ્યાઓ ભરવામાાં 
આવિે. 

--------- 
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૨૦૧ 
પાટણ વજલ્લામાું ઝુુંપિપટ્ટી વિજળીિરણ યોજના 

* ૧૧૮૪૧ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિિીયા (ઠક્કરબાપાનર્ર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ર્રીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોને ઘરવપરાિના વીજ જોિાણો 
આપવા માટે ઝુાંપિપટ્ટી શવજળીકરણ યોજના અાંતર્ગત પાટણ 
શજલ્લામાાં કુલ કેટલા લાભાથીઓને વીજ જોિાણ આપવામાાં 
આવ્યા, અને 

  (૧) ૩૩૯૬. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો 

ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૧૫૦.૧૭ લાખ 

--------- 
૨૦૨ 

પેન્દ્શન અને પ્રોવિિન્દ્ટ ફુંિની િચેરીના પિતર િેસો 
* ૧૧૯૩૩ શ્રી અરવિુંદભાઈ રાણા (સુરત-પૂવગ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ શનયામકશ્રી, 
પેન્દ્િન અને પ્રોશવિન્દ્ટ ફાંિની કચેરીમાાં કેટલા પેન્દ્િન કેસો 
પિતર છે, અને 

  (૧) ૧૦૬૦ 

 (૨) ઉક્ત પિતર પને્દ્િન કેસોનો ક્યાાં સુધીમાાં શનકાલ 
કરવામાાં આવિે? 

  (૨) આજની તારીખે તમામ પિતર પેન્દ્િન કેસોનો નીશત 
મુજબ શનકાલ કરી દેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૦૩ 
િચ્છ અને પાટણ વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલ, સામુકહિ અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુું મુંજૂર મહેિમ  

* ૧૨૪૦૪ શ્રી પ્રદ્યુમનવસુંહ ર્જિેર્જ (અબિાસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કચ્છ અને 
પાટણ શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય 

કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ માંજુર 
થયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કચ્છ અને પાટણ 
શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્ર 

અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ માંજુર થયેલ 
મહેકમ આ સાથે સામેલ અનુક્રમે પત્રક-૧, પત્રક-૨ અને 
પત્રક-૩ મુજબ છે. 

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

  (૨) ઉપર દિાગવેલ પત્રક-૧, પત્રક-૨ અને પત્રક-૩ 
મુજબ 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) પ્રવતગમાન નીશત, કાયગભારણ અને જૂરરરયાતોને 
ધ્યાનમાાં લઈને યોગ્ય ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેથી જગ્યાઓ 
ભરવામાાં આવિે. 

પત્રિ-૧ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ િચ્છ અને પાટણ વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલના મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ િચ્છ વજલ્લો પાટણ વજલ્લો 

મુંજુર ભરેલી  ખાલી મુંજુર ભરેલી  ખાલી 

 િગા-૧       

૧ મુખ્ય શજલ્લા તબીબી અશધકારી સહ સીવીલ સજગન ૧ ૦ ૧ ૨ ૧ ૧ 

૨ અશધક્ષક ૨ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 
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તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ િચ્છ અને પાટણ વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલના મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ િચ્છ વજલ્લો પાટણ વજલ્લો 

મુંજુર ભરેલી  ખાલી મુંજુર ભરેલી  ખાલી 

૩ શનવાસી તબીબી અશધકારી ૩ ૦ ૩ ૨ ૦ ૨ 

૪ ફુલ ટાઈમ સજગન ૨ ૦ ૨ ૩ ૦ ૩ 

૫ ઓથોપેિીક સજગન ૩ ૨ ૧ ૨ ૧  ૧ 

૬ ફીઝીિીયન ૨ ૧ ૧ ૩ ૦ ૩ 

૭ ઓપ્થલ્મીક સજગન ૨ ૧ ૧ ૨ ૨ ૦ 

૮ રેિીયોલોજીસ્ટ ૩ ૦ ૩ ૨ ૦ ૨ 

૯ પેથોલોજીસ્ટ ૩ ૨ ૧ ૩ ૧ ૨ 

૧૦ બાળરોર્ શનષ્ણાત ૨ ૧ ૧ ૩ ૧ ૨ 

૧૧ ર્ાયનેકોલોજીસ્ટ ૩ ૧ ૨ ૩ ૨ ૧ 

૧૨ એનેસ્થેટીસ્ટ ૪ ૦ ૪ ૩ ૦ ૩ 

૧૩ િરમેટોલોજસ્ટ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ મનોરોર્ શચશકત્સક ૨ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ 

૧૫ ઇ.એન.ટી. સજગન ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 

૧૬ માઈક્રોબાયોલોજીસ્ટ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 

૧૭ એમ.િી.એસ.િેન્દ્ટલ સજગન ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 

 િુલ િગા-૧ ૩૪ ૧૦ ૨૪ ૩૩ ૮ ૨૫ 

 િગા-૨       

૧૮ િેન્દ્ટલ સજગન ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૯ મેિીકલ ઓફીસર ૧૧ ૭ ૪ ૯ ૯ ૦ 

૨૦ બાયોકેમીસ્ટ, વર્ગ-૨ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 

૨૧ કલીનીકલ સાયકોલોજીસ્ટ, વર્ગ-૨ ૨ ૦ ૨ ૧ ૦ ૧ 

૨૨ વહીવટી અશધકારી, વર્ગ-૨ ૧ ૦ ૧ ૨ ૧ ૧ 

 િુલ િગા-૨ ૧૫ ૭ ૮ ૧૪ ૧૧ ૩ 

 િગા-૩       

૨૩ સ્ટાફનસગ વર્ગ-૩ ૫૪ ૪૬ ૮ ૬૦ ૫૪ ૬ 

૨૪ હેિનસગ વર્ગ-૩ ૬ ૬ ૦ ૯ ૯ ૦ 

૨૫ આસી.નસીંર્ સુશપ્રન્દ્ટેન્દ્િેન્દ્ટ ૨ ૧ ૧ ૨ ૨ ૦ 

૨૬ કચેરી અશધક્ષક ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૨૭ હેિ કલાકગ  ૪ ૦ ૪ ૪ ૧ ૩ 

૨૮ સીનીયર કલાકગ  ૯ ૨ ૭ ૭ ૦ ૭ 

૨૯ જુનીયર કલાકગ  ૧૧ ૧ ૧૦ ૨ ૧ ૧ 

૩૦ ચીફ ફામાગસીસ્ટ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 

૩૧ સીનીયર ફામાગસીસ્ટ ૩ ૧ ૨ ૨ ૧ ૧ 

૩૨ જુનીયર ફામાગસીસ્ટ ૧૯ ૭ ૧૨ ૧૮ ૧૦ ૮ 

૩૩ લેબ. ટેકનીિીયન ૧૦ ૪ ૬ ૧૨ ૫ ૭ 

૩૪ લેબ. આસીસ્ટન્દ્ટ ૨ ૦ ૨ ૨ ૧ ૧ 

૩૫ એક્સ-રે ટેકનીિીયન ૬ ૦ ૬ ૯ ૪ ૫ 

૩૬ એક્સ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ ૩ ૦ ૩ ૨ ૧ ૧ 

૩૭ ઇ.સી.જી.ટેકનીિીયન ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 

૩૮ ઇ.ઇ.જી.ટેકનીિીયન ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૩૯ ફીજીયોથેરાપીસ્ટ ૫ ૧ ૪ ૨ ૨ ૦ 

૪૦ િર ાયવર ૪ ૩ ૧ ૨ ૧ ૧ 

૪૧ કેસરાઈટર ૩ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૪૨ આઈ.આસીસ્ટન્દ્ટ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 
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તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ િચ્છ અને પાટણ વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલના મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ િચ્છ વજલ્લો પાટણ વજલ્લો 

મુંજુર ભરેલી  ખાલી મુંજુર ભરેલી  ખાલી 

૪૩ મેશ્યોર ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૪૪ ઇલેક્ટર ીિીયન ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૪૫ સાયકીયાટર ીક સોશ્યલ વકગર ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૪૬ દરજી ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૪૭ સુથાર ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪૮ મેન્દ્ટલ હેલ્થ વકગર ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૪૯ લીનન કીપર ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૫૦ ઓક્યુપેિનલથેરાપીસ્ટ ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 

 િુલ િગા-૩ ૧૫૪ ૭૪ ૮૦ ૧૩૭ ૯૩ ૪૪ 

 િગા-૪ ૭૭ ૭૭ ૦ ૭૫ ૭૫ ૦ 

પત્રિ-૨ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ િચ્છ અને પાટણ જીલ્લામાું આિેલ સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોની સુંિગાિાર મહેિમની વિગત 
દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ િચ્છ વજલ્લાનુું િુલ પાટણ વજલ્લાનુું િુલ 

સા.આ.િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૭ સા.આ.િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૫ 

મુંજુર ભરેલી  ખાલી મુંજુર ભરેલી  ખાલી 

૧ અશધક્ષક વર્ગ-૧ ૧૭ ૧ ૧૬ ૧૫ ૦ ૧૫ 

૨ તબીબી અશધકારી વર્ગ-૨ ૫૧ ૨૧ ૩૦ ૪૭ ૩૮ ૯ 

૩ િેન્દ્ટલ સજગન વર્ગ-૨ ૧૭ ૧ ૧૬ ૧૫ ૧૩ ૨ 

૪ ફીજીયો થેરાપીસ્ટ વર્ગ-૩ ૧૭ ૬ ૧૧ ૧૫ ૧૪ ૧ 

૫ એક્સ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩  ૨ ૦ ૨ ૭ ૦ ૭ 

૬ એક્સ-રે ટેકનીશ્યન વર્ગ-૩ ૧૭ ૧ ૧૬ ૧૫ ૧૨ ૩ 

૭ લેબોરેટરી ટેકનીશ્યન વર્ગ-૩ ૧૭ ૨ ૧૫ ૧૫ ૮ ૭ 

૮ જુનીયર ફામાગશસસ્ટ વર્ગ-૩ ૨૦ ૮ ૧૨ ૧૮ ૧૭ ૧ 

૯ હેિ નસગ વર્ગ-૩ ૩ ૦ ૩ ૨ ૦ ૨ 

૧૦ સ્ટાફનસગ વર્ગ-૩ ૧૨૮ ૧૦૩ ૨૫ ૧૧૮ ૧૦૧ ૧૭ 

૧૧ સીનીયર આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૧૬ ૬ ૧૦ ૧૪ ૬ ૮ 

૧૨ સીનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૧૮ ૨ ૧૬ ૧૭ ૭ ૧૦ 

૧૩ જુનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૭ ૦ ૭ ૩ ૨ ૧ 

૧૪ િર ાયવર વર્ગ-૩ ૧૮ ૫ ૧૩ ૧૬ ૪ ૧૨ 

૧૫ પટાવાળા વર્ગ-૪ ૧૬ ૪ ૧૨ ૧૪ ૭ ૭ 

૧૬ વોિગબોય વર્ગ-૪ ૫૮ ૧૯ ૩૯ ૪૭ ૧૨ ૩૫ 

૧૭ આયા વર્ગ-૪ ૨૦ ૩ ૧૭ ૧૬ ૩ ૧૩ 

૧૮ િરેસર વર્ગ-૪ ૧૭ ૬ ૧૧ ૧૪ ૨ ૧૨ 

૧૯ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૨૮ ૧૪ ૧૪ ૨૮ ૧૦ ૧૮ 

૨૦ વોચમેન વર્ગ-૪ ૪ ૧ ૩ ૧ ૦ ૧ 

૨૧ રસોયા વર્ગ-૪ ૨ ૦ ૨ ૨ ૦ ૨ 

૨૨ પાટગ  ટાઈમ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૨૬ ૧ ૨૫ ૨૪ ૯ ૧૫ 

૨૩ પાટગ  ટાઈમ વોચમેન વર્ગ-૪ ૨૫ ૩ ૨૨ ૨૪ ૮ ૧૬ 

 િુલ ૫૪૪ ૨૦૭ ૩૩૭ ૪૮૭ ૨૭૩ ૨૧૪ 
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પત્રિ-૩ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ િચ્છ અને પાટણ વજલ્લામાું આિેલ પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાું સુંિગાિાર મહેિમની વિગત 
દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ િચ્છ વજલ્લો પાટણ વજલ્લો 

પ્રા.આ.િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૬૭ પ્રા.આ.િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૫૨ 

મુંજુર ભરેલી  ખાલી મુંજુર ભરેલી  ખાલી 

૧ તબીબી અશધકારી, વર્ગ-૨ ૬૭ ૨૯ ૩૮ ૫૨ ૩૭ ૧૫ 

૨ જુનીયર ફામાગસીસ્ટ, વર્ગ-૩ ૬૭ ૫૯ ૮ ૫૨ ૪૧ ૧૧ 

૩ લેબોરેટરી ટેકનીિીયન, વર્ગ-૩ ૬૭ ૫૩ ૧૪ ૫૨ ૪૧ ૧૧ 

૪ સ્ટાફ નસગ, વર્ગ-૩ ૧૭ ૦ ૧૭ ૫ ૦ ૫ 

૫ િર ાઈવર, વર્ગ-૩ ૬૭ ૧૩ ૫૪ ૫૨ ૫૨ ૦ 

૬ વોિગ  આયા, વર્ગ-૪ ૬૭ ૩ ૬૪ ૫૨ ૫૨ ૦ 

૭ વોિગ  બોય, વર્ગ-૪ ૬૭ ૨૦ ૪૭ ૫૨ ૫૨ ૦ 

૮ પાટગટાઈમ સ્વીપર, વર્ગ-૪ ૧૩૪ ૧ ૧૩૩ ૧૦૪ ૨૪ ૮૦ 

 િુલ ૫૫૩ ૧૭૮ ૩૭૫ ૪૨૧ ૨૯૯ ૧૨૨ 

--------- 

૨૦૪ 
ગાુંધીનગર-ગોઝારીયા-વિસનગર અને અુંબાજી વજલ્લા હદ સુધીના રસ્તાને ચાર માગીય બનાિિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૮૫ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (શવર્જપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ મહેસાણા 
શજલ્લાના ર્ાાંધીનર્ર-ર્ોઝારીયા-શવસનર્ર-અાંબાજી શજલ્લા 
હદ સુધીના રસ્તાને ચારમાર્ીય કરવાનુાં આયોજન છે તે હકીકત 
સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

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

  (૨) ૂર.૧૦૯૩૫.૬૯ લાખ 

--------- 

૨૦૫ 
દાહોદ અને પુંચમહાલ વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલ, સામૂકહિ અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુું મુંજુર મહેિમ 

* ૧૨૫૭૭ શ્રી િજવેસુંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ દાહોદ અને 
પાંચમહાલ શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક 
આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ 
માંજુર થયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ દાહોદ અને પાંચમહાલ 
શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્રો 
અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોની મહેકમ શવર્ત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લાનુું 

નામ 

હોવસ્પટલની સુંખ્યા સુંિગા મુંજુર ભરેલી  ખાલી 

દાહોદ 

જ.હો.-૦૧ 

સ.હો.-૦૧ 

વર્ગ-૧ ૩૭ ૧૪ ૨૩ 

વર્ગ-૨ ૨૧ ૧૬ ૫ 

વર્ગ-૩ ૯૯ ૩૮ ૬૧ 

વર્ગ-૪ ૬૨ ૬૨ ૦ 

 સા.આ.કેન્દ્રો-૨૧ વર્ગ-૧ ૬૫ ૮ ૫૭ 

વર્ગ-૨ ૯૫ ૪૦ ૫૫ 

વર્ગ-૩ ૨૯૯ ૧૭૬ ૧૨૩ 

વર્ગ-૪ ૨૨૧ ૧૫૯ ૬૨ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શસ્થશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને 
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 પ્રા.આ.કેન્દ્રો-૯૭ વર્ગ-૨ ૨૫૫ ૯૦ ૧૬૫ 

વર્ગ-૩ ૪૮૫ ૩૬૭ ૧૧૮ 

વર્ગ-૪ ૩૮૮ ૩૫૨ ૩૬ 

પાંચમહાલ 

જ.હો.-૦૧ વર્ગ-૧ ૧૮ ૧૫ ૩ 

વર્ગ-૨ ૨૦ ૧૧ ૯ 

વર્ગ-૩ ૧૧૦ ૯૧ ૧૧૯ 

વર્ગ-૪ ૮૬ ૮૬ ૦ 

સા.આ.કેન્દ્રો-૧૩ વર્ગ-૧ ૨૧ ૨ ૧૯ 

વર્ગ-૨ ૫૫ ૨૭ ૨૮ 

વર્ગ-૩ ૧૮૯ ૧૩૨ ૫૭ 

વર્ગ-૪ ૧૪૦ ૯૦ ૫૦ 

પ્રા.આ.કેન્દ્રો-૫૦ વર્ગ-૨ ૭૫ ૩૮ ૩૭ 

વર્ગ-૩ ૧૯૨ ૧૩૨ ૬૦ 

વર્ગ-૪ ૨૦૦ ૪૩ ૧૫૭ 
 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) સરકારી હોસ્પીટલ, સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને 
પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોની વર્ગ-૧, વર્ગ-૨ તથા વર્ગ-૩ની 
ખાલી જગ્યાઓ માટે રુ્જરાત ર્જહેર સેવા આયોર્, રુ્જરાત 
ર્ૌણ સેવા પસાંદર્ી માંિળ તથા પાંચાયત સેવા પસાંદર્ી માંિળને 
માાંર્ણાપત્રક મોકલ્યા બાદ યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર 
ઉપલબ્ધ થયેથી ભરી િકાિે. વર્ગ-૧ તથા વર્ગ-૨ની ખાલી 
જગ્યાઓ માટે વખતોવખત વોક-ઈન-ઈન્દ્ટરવ્યુાં યોજી યોગ્ય 
ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી ભરવામાાં આવે છે. વર્ગ-૩ની 
નસીંર્, પેરા મેિીકલ, ટેકનીકલ તેમજ અન્દ્ય વહીવટી સાંવર્ગની 
જગ્યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી ભરવામાાં આવે છે. 

િર ાઈવર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની ખાલી જગ્યાઓ ઉપર જૂરર 
જણાય ત્યાાં આઉટ સોસગથી કામર્ીરી લેવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૦૬ 
સુરત વજલ્લામાું મુખ્યમુંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ િાિા  

* ૧૨૨૬૧ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાિ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ સુરત શજલ્લામાાં 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ કેટલા કાિગ  

કાઢવામાાં આવ્યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ સુરત શજલ્લામાાં 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ નીચે મુજબ 

કાિગ  કાઢવામાાં આવ્યા છે. 
િષા ‘‘મા’’ યોજના ‘‘મા િાત્સલ્ય’’ 

યોજના 
િુલઃ- 

૨૦૧૭ ૧૨૬૬ ૮૪૪૭૧ ૮૫,૭૩૭ 

૨૦૧૮ ૫૧૨ ૭૫૧૯૪ ૭૫,૭૦૬ 

િુલ ૧૭૭૮ ૧૫૯૬૬૫ ૧,૬૧,૪૪૩ 
 

 (૨) ઉક્ત લાભાથી કુટુાંબોને આ કાિગ  મળી રહે તે માટે 
ઉક્ત કેટલા કેન્દ્રો કાયગરત છે, અને 

  (૨) ઉક્ત લાભાથી કુટુાંબોને આ કાિગ  મળી રહે તે માટે 
સુરત શજલ્લામાાં કુલ સિર (૧૭) કીઓસ્ક કાયગરત છે. 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ સુરત શજલ્લામાાં તમામ લાભાથીને 
આ કાિગ  મળી રહે તે માટે િી કાયગવાહી કરી? 

  (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ સુરત શજલ્લામાાં તમામ લાભાથીઓને 
યોજનાનુાં કાિગ  મળી રહે તે માટે દરેક શજલ્લામાાં તાલુકા કક્ષાએ 
તથા સીટી સીવીક કક્ષાએ ‘‘કીઓસ્ક’’ ઉભા કરવામાાં આવેલ 
છે. તેમજ મોબાઈલ શકઓસ્કની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ છે. 
ઉપરાાંત સવેા સેતુ કાયગક્રમ અાંતર્ગત મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ 
યોજનાના કાિગ  કાઢી આપવાની કામર્ીરી હાથ ધરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૨૦૭ 
માતા અને બાળ મૃત્યુદર ઘટાિિા વચરું જીિી યોજના 

* ૧૨૫૭૪ શ્રીમવત ચુંકરિાબેન બારીયા (ર્રબાિા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં માતા 
અને બાળ મૃત્યુદર ઘટાિવા સરકારે શચરાંજીવી યોજના િરુ કરી 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો તે અન્દ્વયે તબીબોને ઉક્ત શસ્થશતએ 
િીલીવરી દીઠ કેટલી રકમનુાં વળતર અપાય છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ તબીબોને 
િીલીવરી દીઠ ૂરા. ૩,૮૦૦/- ચૂકવવામાાં આવે છે. 

 (૩) આ વળતરમાાં સરકારે છેલે્લ ક્યારે કેટલો વધારો કયો 

છે? 

  (૩) તા.૨૯-૦૭-૨૦૧૩ થી ૂરા.૧૦૦૦/- નો વધારો 

કરી ૂરા.૩,૮૦૦ િીલીવરી દીઠ ચુકવવામાાં આવે છે. 
--------- 

૨૦૮ 
રાજ્યમાું નિી સ્િ-વનભાર મેકિિલ િોલેજોની મુંજૂરી 

* ૧૧૯૨૦ શ્રી હષા સુંઘિી (મજુરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી શિક્ષણ) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાં કેટલી નવી સ્વ-શનભગર મેરિકલ કોલેજોને માંજૂરી 
આપવામાાં આવી, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ચાર (૪) નવી મેિીકલ કોલેજોની માંજુરી આપવામાાં આવી. 

 (૨) સ્વ-શનભગર મેિીકલ કોલેજોમાાં ઉકત શસ્થશતએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્નાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાાં વધારો થયો? 

  (૨) રાજ્યની મેિીકલ કોલેજોમાાં ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં સ્નાતક કક્ષાએ નીચે મુજબ સીટોમાાં વધારો થયો. 

િષા મેિીિલ (સ્નાતિ) િક્ષાએ િધેલ સીટો 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૦૦  
--------- 

૨૦૯ 
રાજ્યમાું િાયારત સરિારી મેિીિલ િોલેજો 

* ૧૨૪૨૧ િૉ. સી. જ.ે ચાિિા (ર્ાાંધીનર્ર ઉિર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં કેટલી 
સરકારી મેિીકલ કોલેજો કાયગરત છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં ૦૬ 
સરકારી મેિીકલ કોલેજો કાયગરત છે. 

 (૨) ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલી નવી સરકારી 
મેિીકલ કોલેજોની માંજુરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૨) કોઈ નહી. 

 (૩) સરકારી મેિીકલ કોલેજોમાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્નાતક 
કક્ષાએ કેટલી સીટોમાાં વધારો થયો? 

  (૩) ઉકત કોલેજોમાાં ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સ્નાતક કક્ષાએ ૨૨૦ સીટોમાાં વધારો થયો. 

--------- 

૨૧૦ 
બાિળા-રૂપાલ-બેગિા રસ્તાના િળાુંિ સુધારાણાના િામને મુંજુર િરિા બાબત 

* ૧૧૮૬૨ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ અમદાવાદ 
શજલ્લાના બાવળા ૂરપાલ બેર્વા રસ્તાના વળાાંક સુધારાણાના 
કામને માંજુર કરવામાાં આવેલ તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા જી, 
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 (૨) જો હા તો, ઉકત શસ્થશતએ આ કામ માટે કેટલી રકમ 

માંજૂર કરવામાાં આવી છે? 

  (૨) ૂર. ૨૧૦.૦૦ લાખ 

--------- 

૨૧૧ 
પાટણ વજલ્લામાું ઝુુંપિપટ્ટી વિજળીિરણ યોજના 

* ૧૧૮૩૯ શ્રી અરવિુંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ર્રીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોને ઘરવપરાિના વીજ જોિાણો 
આપવા માટે ઝુાંપિપટ્ટી શવજળીકરણ યોજના અાંતર્ગત પાટણ 

શજલ્લામાાં કુલ કેટલા લાભાથીઓને વીજ જોિાણ આપવામાાં 
આવ્યા, અને 

  (૧) ૩૩૯૬. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો 
ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૧૫૦.૧૭ લાખ. 

--------- 

૨૧૨ 
કટુંબા-ગુુંદીપાળા રોિને રીસફેશ િરિાની િામગીરી 

* ૧૧૮૮૦ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરેન્દ્રનર્ર શજલ્લાના રટાંબા રુ્ાંદીપાળા રોિને રીસફેિ 
કરવાની જૂરરીયાત છે, તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા જી.  

 (૨) જો હા, તો આ અાંરે્ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
શસ્થશતએ સરકારે િી કાયગવાહી કરી છે ? 

  (૨) ૂર. ૧૫૩.૦૦ લાખની રકમનો જોબનાંબર ફાળવેલ છે. 
જ ેિીટીપી તબકે્ક છે. 

--------- 

૨૧૩ 
મોરબી વજલ્લામાું િૂિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૨૨ શ્રી અરવિુંદ રૈયાણી (રાજકોટ-પૂવગ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

મોરબી શજલ્લામાાં સામાન્દ્ય યોજના હેઠળ કેટલા કૂવાઓનુાં 

વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) ૯૯૨૪ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ 

કેટલો ખચગ થયો? 

  (૨) ૂર. ૧૫૭૪૯.૪૪ લાખ 

--------- 

૨૧૪ 
રાજ્યમાું થેલેસીમીયાના દદીઓની સારિાર 

* ૧૧૯૦૬ શ્રીમતી સુંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી સેવાઓ)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં 

થેલેસેમીયાના દદીઓની સારવાર માટે સરકારનુાં કોઇ આયોજન 

છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા જી. 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થેલેસેમીયાના દદીઓ માટે િુાં વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં થેલેસેમીયાના દદીઓ 

માટે નીચે મુજબની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ છે. 

 થેલેસેમીયાના દદીઓની શનદાન અને લેબોરેટરીની 

વ્યવસ્થા કરવામાાં આવે છે. 

 લોહી અને લોહીના ઘટકો તેમજ શચલેટીંર્ એજન્દ્ટની 

વ્યવસ્થા કરવામાાં આવે છે. 

 િાળા આરોગ્ય કાયગક્રમ હેઠળ બાળકોની તપાસ તથા 

સારવાર કરવામાાં આવે છે. 

 પોઝીટીવ દદીઓને કાઉન્દ્સેલર મારફતે મેરેજ 

કાઉન્દ્સેલીંર્ કરવામાાં આવે છે. 

 સદર દદીઓની દવાઓ માટે જીએમએસસીએલને  

ૂર. ૫૦ લાખનુાં અનુદાન ફાળવેલ છે. 

 શનશિત ર્જશતઓમાાં થેલેસેમીયા બાળકોમાાં ના ઉતરે 

તેના માટે સ્વૈચ્છીક સાંસ્થાઓ મારફતે લગ્ન પહેલા 

યુવક યુવશતઓની થેલેસેમીયા ટરે ટના શનદાન માટે 

આયોજન કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
૨૧૫ 

નિી રેલ્િે લાઈનોના વિિાસ બાબત 

* ૧૨૪૩૩ શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેિબ્રહ્મા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વર્ગ ૨૦૧૩ના 

કેન્દ્ર સરકાર સામેના પિતર પ્રશ્ર્ન પૈકી રુ્જરાતમાાં નવી રેલ્વે 

લાઈનોના શવકાસ બાબતે રાજ્ય સરકાર ધ્વારા કેન્દ્ર સરકારને 

છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલી વખત રજુઆત/દરખાસ્ત કે માાંર્ણી 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) અને (૨) : સમયાાંતરે રજુઆતો કરવામાાં આવેલ છે.

  

   

 (૨) તે અન્દ્વયે કેન્દ્ર સરકારે ક્યારે િો પ્રશતભાવ આપ્યો ?  

--------- 

૨૧૬ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું આકદર્જવત વિસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ િુિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૩૫ શ્રી ગજને્દ્રવસુંહ પરમાર (પ્રાાંશતજ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં આરદર્જશત શવસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ 

કેટલા કુવાઓનુાં વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) ૧૬૯૦  

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ 

કેટલો ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૨૭૦૪.૭૭ લાખ 

--------- 
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૨૧૭ 
ધોલેરા ખાતે િાયારત પાિર પ્લાન્દ્ટ 

* ૧૨૪૬૩ શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (ધાંધુકા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વાયબ્રન્દ્ટ રુ્જરાત 
ગ્લોબલ ઈન્દ્વેસ્ટસગ સશમટ-૨૦૦૯માાં અદાણી પાવર શલ., 
અમદાવાદ દ્વારા ધોલેરા ખાતે ૨૦૦૦ મે.વો. સ્થાશપત વીજ 
ક્ષમતાના પાવર પ્લાન્દ્ટ માટે અાંદાજીત ૂર. ૯૦૦૦ કરોિના 
મૂિીરોકાણ માટે એમ.ઓ.યુ. કરેલ હતા તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલા મેર્ાવોટનો પાવર 

પ્લાન્દ્ટ કાયગરત છે, અને  

  (૨) અને (૩) : હાલની શસ્થશતએ આ વીજ પરરયોજના 

માટે ઈંધણની ઉપલશબ્ધ ન હોવાને કારણે, િેવલોપર દ્વારા આ 
વીજ પરરયોજના સ્થાપી િકાયેલ નથી અને આ પ્રોજકે્ટ દ્વારા 
વીજળીનુાં ઉત્પાદન થતુાં નથી.   

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર કેટલી 
વીજળી ઉત્પન્ન થઈ ? 

 

--------- 

૨૧૮ 
દેિભુવમ દ્વારિા વજલ્લામાું િૂિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૨૪ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દશક્ષણ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
દેવભુશમ દ્વારકા શજલ્લામાાં સામાન્દ્ય યોજના હેઠળ કેટલા 
કૂવાઓનુાં વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) ૪૮૧૫ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો? 

  (૨) ૂર. ૮૪૩૨.૯૬ લાખ 

--------- 

૨૧૯ 
‘સ્ટેચ્યુ ઓફ યુવનટી’ બનાિિાના િોન્દ્ટર ાક્ટ બાબત 

* ૧૨૫૮૬ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ સરદાર 

વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રશતમાાં “સ્ટેચ્યુ ઓફ યુશનટી” બનાવવા 
માટે કઈ એજન્દ્સીને ક્યારે કોન્દ્ટર ાક્ટ આપવામાાં આવેલ, અને 

  (૧) સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રશતમા “સ્ટેચ્યુ ઓફ 
યુશનટી” બનાવવા માટે મેસસગ લાસગન અને ટુબ્રો શલશમટેિ, ચેન્નાઈને 
તા. ૨૭-૧૦-૨૦૧૪ના રોજ એન્દ્જીનીયરીંર્ પ્રોક્યોરમેન્દ્ટ અને 

કન્દ્સ્ટરક્િન (EPC) કોન્દ્ટર ાક્ટ આપવામાાં આવેલ છે. 
 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ આ પ્રશતમાના કામ માટે કુલ કેટલો 
ખચગ થયેલ છે ? 

  (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કુલ 

૨૧૫૨.૩૦/- કરોિ ૂરશપયા ખચગ થયેલ છે. 
--------- 

૨૨૦ 
ઉદ્યોગગૃહો પાસેથી િાણીજ્યિેરાની િસુલાત 

* ૧૩૦૪૨ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ર્ાાંધીનર્ર શજલ્લાના કલોલ તાલુકાના ઉદ્યોર્રૃ્હો પાસેથી 
વાણીજ્ય વેરાની કેટલી વસુલાત કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૂરા. ૩૦૨૮.૧૨ લાખ 
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 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલા એકમો પાસે વાશણજ્ય વેરાની 

કેટલી વસુલાત બાકી છે ? 

  (૨)  

એિમો બાિી િસુલાત (રિમ રૂ. લાખમાું) 

૩૧૩ ૧૭૩૨૬.૦૬  
--------- 

૨૨૧ 
િોલસા પકરિહન માટે રેલ્િે ભાિામાું િધારો 

* ૧૨૫૬૫ શ્રી અજીતવસુંહ ચૌહાણ (બાલાશસનોર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકાર હસ્તકના કોલસા આધારરત વીજ 
ઉત્પાદન કરતાાં શસક્કા વીજ મથકો માટે કોલસાના પરરવહન 
માટે રેલ્વે ભાિામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં ક્યારે અને કેટલો ભાવ વધારો થયો, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં 
રાજ્ય સરકાર હસ્તકના કોલસા આધારરત વીજ ઉત્પાદન કરતા 
શસક્કા વીજમથકો માટે કોલસાના પરરવહન માટે રેલ્વે ભાિામાાં 
થયેલ ભાવ વધારાની શવર્ત નીચે મુજબ છે. 

અ.નું. િષા ભાિ િધારાની રિમ  
(રૂ. મેટર ીિ ટન) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૪ 
૨ ૨૦૧૮-૧૯ 

(િીસેમ્બર-૧૮ સુધી) 
૧૪૮ 

 

 (૨) તેના કારણે કેટલો આશથગક બોજ પડ્યો, અને   (૨) રાજ્ય સરકાર હસ્તકના કોલસા આધારરત વીજ 
ઉત્પાદન કરતાાં શસક્કા વીજ મથકો માટે કોલસાના પરરવહન 
માટે રેલ્વે ભાિામાાં થયેલ ભાવ વધારાના કારણે ૂર.૨૦.૧૩ 
કરોિનો આશથગક બોજો પિયો. 

 (૩) વીજ ઉત્પાદન ખચગમાાં કેટલો વધારો થયો ?   (૩) તે અન્દ્વયે વીજ ઉત્પાદન ખચગમાાં પ્રશત યુશનટ ૦.૦૮ 
પૈસાનો વધારો થયો. 

--------- 
૨૨૨ 

અમરેલી વજલ્લામાું ઝુુંપિપટ્ટી વિજળીિરણ યોજના 
* ૧૧૮૪૨ શ્રી િી.િી.ઝાલાિાિીયા (કામરેજ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ર્રીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોને ઘરવપરાિના વીજ જોિાણો 
આપવા માટે ઝુાંપિપટ્ટી શવજળીકરણ યોજના અાંતર્ગત અમરેલી 

શજલ્લામાાં કુલ કેટલા લાભાથીઓને વીજ જોિાણ આપવામાાં 
આવ્યા, અને 

  (૧) ૨૮૫૯ 

 (૨) તે માટે ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો 
ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર.૧૦૧.૯૬ લાખ. 

--------- 

૨૨૩ 
ટેટોિા-ભાચલિા રોિના મુંજૂર િરેલ િામ 

* ૧૧૮૮૨ શ્રી કિતીવસુંહ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાાંઠા શજલ્લાના િીસા તાલુકાના ટેટોિા 
ભાચલવા રોિના કામને માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે, તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા તો, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
કેટલી લાંબાઈ અને કેટલી રકમનુાં કામ માંજૂર કરેલ છે, અને 

  (૨) ૩.૫૦ કી.મી. લાંબાઈ માટે ૂર.૧૪૬.૦૦ લાખ. 
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 (૩) ઉકત શસ્થશતએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) નકિા અાંદાજો બનાવવાની પ્રરક્રયા હેઠળ. 

--------- 

૨૨૪ 
િલ્પસર યોજના માટે એરીયા િેિલપમેન્દ્ટ ઓથોરીટી બનાિિા બાબત 

* ૧૨૪૮૧ શ્રી ઈન્દ્રજીતવસુંહ પરમાર (મહુધા) : તેરમી રુ્જરાત શવધાનસભાના પ્રથમ સત્રમાાં તા.૧-૪-૨૦૧૩ના રોજ રજૂ થયેલ 
તારાાંશકત પ્રશ્ર્ન ક્રમાાંકોઃ ૫૩૪૭ (અગ્રતાક્રમ-૮૬) ના અનુસાંધાને માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (કલ્પસર) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કલ્પસર યોજના માટે કલ્પસર એરીયા િેવલપમેન્દ્ટ 
ઓથોરીટી બનાવવાની થતી હતી તે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
શસ્થશતએ ક્યારે બનાવવામાાં આવી, 

  (૧) કલ્પસર યોજના માટે કલ્પસર એરરયા િેવલપમેન્દ્ટ 
ઓથોરીટી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ બનાવવામાાં 
આવેલ નથી. 

 (૨) જો ઉકત ઓથોરીટી ન બનાવવામાાં આવી હોય તો 
તેના કારણો િાાં છે, અને 

  (૨) અને (૩)  કલ્પસર યોજનામાાં ખાંભાતના અખાતમાાં 
બાંધ બનાવવાનો હોવાથી સમુરિાસ્ત્ર અને પયાગવરણીય 
અભ્યાસો ઉપરાાંત બાંધના સાંલગ્ન પાસાઓ તથા અસરો સરહત 
શવશવધ અભ્યાસો હાથ ધરવામાાં આવ્યા છે. જ ેપૈકી તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કુલ-૨૪ અભ્યાસો પૂણગ થયેલ છે. 
જ્યારે ૯ અભ્યાસો હાલમાાં પ્રર્શત હેઠળ છે. જ ે પૂણગ થયેથી 
કલ્પસર યોજનાના એન્દ્વાયમેન્દ્ટ ઈમ્પેકટ એસેસમેન્દ્ટ (EIA) 
સોિીયલ ઈમ્પેકટ એસેસમેન્દ્ટ (SIA) રીપોટગ  તૈયાર કરવાના 
તથા પયાગવરણ માંજૂરી માટેની દરખાસ્તની સાથોસાથ કલ્પસર 
યોજનાના પૂણગ િક્યતાદિી અહેવાલ (DPR) ની કામર્ીરી 
પૂણગ કરવાની થાય અને તે તબકે્ક, કલ્પસર યોજના માટે 
કલ્પસર એરીયા િેવલપમેન્દ્ટ ઓથોરીટીની જૂરરરયાત અાંરે્ 
શવચારણા કરવાની રહેિે. 

 (૩) ઉકત ઓથોરીટી ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં આવિે?  

--------- 

૨૨૫ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું આકદર્જવત વિસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ િુિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૩૪ શ્રી કહતુ િનોિીયા (ઈિર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં આરદર્જશત શવસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ 
કેટલા કુવાઓનુાં વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) ૧૬૯૦ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર.૨૭૦૪.૭૭ લાખ. 

--------- 

૨૨૬ 
ગાુંધીનગર-ગોઝારીયા-વિસનગર અને અુંબાજી વજલ્લા હદ સુધીના રસ્તાને ચાર માગીય બનાિિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૮૩ શ્રી ઋવષિેશભાઈ પટેલ (શવસનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ મહેસાણા 
શજલ્લાના ર્ાાંધીનર્ર-ર્ોઝારીયા-શવસનર્ર-અાંબાજી શજલ્લા 

હદ સુધીના રસ્તાને ચારમાર્ીય કરવાનુાં આયોજન છે તે હકીકત 
સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા તો, ઉકત શસ્થશતએ આ કામ માટે કેટલી રકમ 
માંજુર કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૂર.૧૦૯૩૫.૬૯ લાખ. 

--------- 
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૨૨૭ 
પીપળતા-વમત્રાલ-િલોલી રોિને પહોળો િરિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૬૩ શ્રી િેસરીવસુંહ સોલુંિી (માતર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ખેિા શજલ્લાના નિીયાદ તાલુકાના પીપળતા શમત્રાલ 
કલોલી રોિને પહોળો કરવાનુાં આયોજન છે તે હકીકત સાચી 
છે,  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા તો, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
કેટલી લાંબાઈ અને કેટલી પહોળાઈ માટે કેટલી રકમનુાં કામ 
માંજૂર કરેલ છે, અને 

  (૨) ૬.૧૦ કી.મી. લાંબાઈ અને ૫.૫૦ મી.પહોળાઈ માટે 
ૂર.૩૦૫.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉકત શસ્થશતએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) નકિા અાંદાજો બનાવવાની પ્રરક્રયા હેઠળ. 
--------- 

૨૨૮ 
િોળીયાિ-હાથબ-લાખણિા-સોસીયા રોિને મજબૂતીિરણનુું આયોજન 

* ૧૧૮૭૦ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુવા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૧૫-૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ ભાવનર્ર 
શજલ્લાના કોળીયાક-હાથબ-લાખણકા-સોંસીયા રોિ શક.મી. 
૮/૦ થી ૧૪/૬૦૦ અને શક.મી. ૨૦/૪૦૦ થી ૩૩/૮૦૦ ને 
પહોળો તેમજ મજબૂતીકરણ કરવાનુાં કોઈ આયોજન છે કે કેમ, 
અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા તો, ઉકત શસ્થશતએ આ કામ માટે કુલ કેટલો 
ખચગ અાંદાજવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૂર.૨૧૨૧.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૨૯ 
સોંદરિા-મેંસિાણ રોિનુું રીસરફેસીંગ િરિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૯૪ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૧૫-૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ જુનાર્ઢ શજલ્લાના 
સોંદરિા-મેંસવાણ રોિનુાં રીસરફેસીંર્ કરવાનુાં સરકારનુાં કોઈ 
આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા તો, ઉકત શસ્થશતએ કેટલી રકમનુાં કામ માંજૂર 
કરવામાાં આવ્યુાં ? 

  (૨) ૂર.૭૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૩૦ 
વભલોિા અને મેઘરજ તાલુિાના ખેિૂતો માટે વસુંચાઈ માટે રિમ ફાળિિા બાબત 

* ૧૩૧૩૩ િૉ. અવનલ જોષીયારા (શભલોિા) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર અરવલ્લી શજલ્લાના શભલોિા અને મેઘરજ તાલુકાના 
ખેિૂતો માટે શસાંચાઈ માટે કેટલી રકમ ફાળવવામાાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર અરવલ્લી શજલ્લાના શભલોિા અને મેઘરજ તાલુકાના 
ખેિૂતો માટે શસાંચાઈ માટે ફાળવવામાાં આવેલ રકમ (ખચગ) ની 
શવર્તો નીચે મુજબ છે. 
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અ.નું. વજલ્લાનુું 
નામ 

તાલુિાનુું 
નામ 

વસુંચાઈ માટે ફાળિિામાું 
આિેલ રિમ (ખચા લાખમાું) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧ અરવલ્લી શભલોિા ૧૦૨.૮૪ ૭.૦૪ 

૨ મેઘરજ ૧૮૯.૩૪ ૧૦૯.૪૦ 

િુલ ૨૯૨.૧૮ ૧૧૬.૪૪ 
 

 (૨) આ ફાળવેલ રકમમાાંથી કેટલા હેકટર શવસ્તારને 
શપયતની સર્વિ ઉભી કરવામાાં આવી ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર અરવલ્લી શજલ્લાના શભલોિા અને મેઘરજ તાલુકાના 
ખેિૂતો માટે શસાંચાઈ માટે ફાળવવામાાં આવેલ રકમ (ખચગ) થકી 
હયાત શસાંચાઈ સ્ત્રોતોની સુધારણાની કામર્ીરી દ્વારા નીચે 
મુજબની શવર્તે શપયતની સર્વિ ઉભી કરેલ છે. 

અ.નું. વજલ્લાનુું 
નામ 

તાલુિાનુું 
નામ 

વપયત વિસ્તારમાું િરેલ 
સગિિ (હેિટરમાું) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧ અરવલ્લી શભલોિા ૨૪૬ ૧૨૮ 

૨ મેઘરજ ૭૮૦ ૩૬૭ 

િુલ ૧૦૨૬ ૪૯૫  
--------- 

૨૩૧ 
રાજ્યમાું મુંજુર થયેલ િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર 

* ૧૧૯૨૩ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી શિક્ષણ)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં કેટલા 
િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર કાયગરત છે, અને 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં ૩૮ 
િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર કાયગરત છે. 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ તે પૈકી છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલા 
િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર માંજુર કરેલ છે ? 

  (૨) છેલ્લા બે વર્ગમાાં ૬ િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર માંજુર કરેલ છે. 

--------- 
૨૩૨ 

રાજ્યમાું થેલેસેમીયાના દદીઓની સારિાર 
*૧૨૨૬૬ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી સેવાઓ)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં 
થેલેસેમીયાના દદીઓની સારવાર માટે સરકારનુાં કોઈ આયોજન 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થેલેસેમીયાના દદીઓ માટે િુાં વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં થેલેસેમીયાના દદીઓ 
માટે નીચે મુજબની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ છે 

 થેલેસેમીયાના દદીઓની શનદાન અને 
લેબોરેટરીની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવે છે. 

 લોહી અને લોહીના ઘટકો તેમજ શચલેટીંર્ 
એજન્દ્ટની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવે છે. 

 િાળા આરોગ્ય કાયગક્રમ હેઠળ બાળકોની 
તપાસ તથા સારવાર કરવામાાં આવે છે. 

 પોઝીટીવ દદીઓને કાઉન્દ્સેલર મારફતે મેરેજ 
કાઉન્દ્સેલીંર્ કરવામાાં આવે છે. 

 સદર દદીઓની દવાઓ માટે જીએમએસસીએલને 
ૂર.૫૦ લાખનુાં અનુદાન ફાળવેલ છે. 



96 

C:\Users\PRATIK ACHARYA\Desktop\Star Question on Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019.doc 

 શનશશ્ર્વત ર્જશતઓમાાં થેલેસેમીયા બાળકોમાાં ના 

ઉતરે તેના માટે સ્વૈચ્છીક સાંસ્થાઓ મારફતે 
લગ્ન પહેલા યુવક યુવશતઓની થેલેસેમીયા 
ટરે ટના શનદાન માટે આયોજન કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૩૩ 
બોટાદ વજલ્લામાું ઝુુંપિપટ્ટી વિજળીિરણ યોજના 

* ૧૧૮૫૭ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય ઊર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

ર્રીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોને ઘરવપરાિના વીજ જોિાણો 
આપવા માટે ઝુાંપિાપટ્ટી શવજળીકરણ યોજના અાંતર્ગત બોટાદ 
શજલ્લામાાં કુલ કેટલા લાભાથીઓને વીજ જોિાણ આપવામાાં 
આવ્યા, અને 

  (૧) ૨૩૦૫ 

 (૨) તે માટે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો 
ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૯૨.૨૧ લાખ 

--------- 

૨૩૪ 
રાજ્યમાું િાયારત મેકિિલ િોલેજો 

* ૧૧૯૨૧ શ્રી પુણેશ મોદી (સુરત-પશિમ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી શિક્ષણ)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં કેટલી 
સરકારી મેરિકલ કોલેજો કાયગરત છે, 

  (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં ૦૬ 
સરકારી મેિીકલ કોલેજો કાયગરત છે. 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલી નવી સરકારી 
મેરિકલ કોલેજોની માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૨) એક પણ નહીં. 

 (૩) ઉક્ત કોલેજોમાાં ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સ્નાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાાં વધારો થયો ? 

  (૩) ઉક્ત કોલેજોમાાં ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સ્નાતક કક્ષાએ ૨૨૦ સીટોમાાં વધારો થયો. 

--------- 

૨૩૫ 
રાજ્યમાું િાયારત િેન્દ્ટલ િોલેજો 

* ૧૨૪૧૫ શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (શસધ્ધપુર) : માનનીય નાયબ  મખુ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં બે 
સરકારી િેન્દ્ટલ કોલેજો તેમજ એક રુ્જરાત િેન્દ્ટલ હેલ્થ 
એજ્યુકેિન એન્દ્િ રીસચગ સોસાયટી સાંચાશલત કોલેજ કાયગરત છે 
તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા,જી 

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

  (૨) સરકારી િેન્દ્ટલ કોલેજ, અમદાવાદ સને ૧૯૬૩થી 
અને સરકારી િેન્દ્ટલ કોલેજ, ર્જમનર્ર સને -૧૯૯૧ થી તેમજ 

રુ્જરાત િેન્દ્ટલ હેલ્થ એજ્યુકેિન એન્દ્િ રીસચગ સોસાયટી 
સાંચાશલત કોલેજ, શસધ્ધપુર સને-૨૦૧૨ થી કાયગરત છે. 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ નવી સરકારી િેન્દ્ટલ કોલેજો 
બનાવવા માટે રાજ્ય સરકારે છેલ્લા બે વર્ગમાાં િા પ્રયાસો કયાગ ? 

  (૩) રાજ્યમાાં િેન્દ્ટલ કોલેજની પુરતી બેઠકો પ્રાપ્ત હોઈ હાલમાાં 
નવી સરકારી િેન્દ્ટલ કોલેજ બનાવવાનુાં કોઈ આયોજન નથી. 

--------- 
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૨૩૬ 
પેટર ોલ િીઝલ ઉપર િેરા તેમજ સસેની આિિ 

* ૧૧૯૨૭ શ્રી દુષ્યન્દ્તભાઈ પટેલ (ભૂરચ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
પેટર ોલ િીઝલ ઉપર છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્યને 
વેરા તેમજ સેસ પેટે કેટલી આવક થઈ, અને 

  (૧)                                                          (રિમ રૂ.િરોિમાું) 

 ૨૦૧૭-૧૮ ૧/૪/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮ 

 િેટ + સીએસટી સેસ િેટ + સીએસટી સેસ 

પેટર ોલ ૩૩૩૮.૩૪ ૬૫૨.૮૬ ૨૭૨૯.૬૩ ૫૮૨.૦૭ 

િીઝલ ૭૪૩૦.૫૦ ૧૪૫૩.૧૩ ૬૨૬૧.૦૨ ૧૨૯૫.૫૭ 
 

 (૨)   પેટર ોલ િીઝલ ઉપર રાજ્યમાાં ઉક્ત 

શસ્થશતએ વેરા અને સેસ નો િુાં દર છે?  

  (૨)  

વિગત િેટ સેસ 

પેટર ોલ ૧૭ % ૪ % 

િીઝલ ૧૭ % ૪ %  
--------- 

૨૩૭ 
િેરા-દહીંસરા-ગઢશીશા રસ્તા પર નિો બ્રીજ બનાિિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૭૬ શ્રી વિરેન્દ્રવસુંહ ર્જિેર્જ (માાંિવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૧૮ની શસ્થશતએ કચ્છ શજલ્લાના કેરા 
દહીંસરા-ર્ઢિીિા રસ્તા પર આવેલ જુના જજગરીત રામપર 
બ્રીજની જગ્યાએ નવો બ્રીજ બનાવવાનુાં સરકારનુાં આયોજન છે 
કે કેમ,અને 

  (૧) હા, જી, 

 (૨) જો હા તો, ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામ માટે કુલ કેટલી 
રકમની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૂર.૧૩૨૮.૦૦/- લાખ 

--------- 

૨૩૮ 
છોટાઉદેપુર અને નમાદા વજલ્લામાું િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણની પિતર અરજીઓ 

* ૧૨૪૯૧ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા(જતેપુર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
છોટાઉદેપુર અને નમગદા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ 
શવર્યક વીજ જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ 
વીજજોિાણ મેળવવાની કેટલી અરજીઓ પિતર છે,
  

  (૧) 

વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ 
જોિાણ મેળિિા 
માટેની પિતર 

અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ 
જોિાણ મેળિિા 
માટેની પિતર 

અરજીઓ 

છોટાઉદેપુર ૩૪૨૧ ૦ 

નમગદા ૨૯૮૩ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં નવા કૃશર્ 

શવર્યક વીજ જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ 
વીજજોિાણ મેળવવાની કેટલી અરજીઓ મળી,  
 
 
 
 

  (૨)  

વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ 
જોિાણ મેળિિા 
મળેલ અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ 
જોિાણ મેળિિા 
મળેલ અરજીઓ 

છોટાઉદેપુર ૫૫૩૦ ૬ 

નમગદા ૪૦૦૮ ૧  
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 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર કેટલા વીજ કનેક્િન આપવામાાં આવ્યા, અને

  

  (૩) 

વજલ્લો 

િૃવષ વિષયિ 

િીજ જોિાણ 
િુલ 

તત્િાલ  

 િીજ જોિાણ 
િુલ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

છોટાઉદેપુર ૧૭૮ ૧૯૪૨ ૨૧૨૦ ૧ ૫ ૬ 

નમગદા ૪૨ ૯૭૩ ૧૦૧૫ ૧ ૦ ૧ 

  

 (૪) ઉક્ત બાકી વીજ કનેક્િન ક્યાાં સુધીમાાં 

આપવામાાં આવિે?   

  (૪) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવાની પ્રરક્રયા સતત ચાલતી 

પ્રરક્રયા છે. આ હેતુ માટે પ્રશતવર્ગ નવી ઊભી કરવાની થતી માળખાર્ત 

સુશવધા, વીજ શવતરણ વ્યવસ્થા અને વીજતાંત્ર પર પિનાર બોજો ધ્યાને 

લઇને પિતર અરજીઓનો અગ્રતાક્રમ અનુસાર િક્ય તેટલી ઝિપથી 

શનકાલ કરવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 

૨૩૯ 
ભાિનગર વજલ્લામાું સૌની યોજના હેઠળ િેમોમાું પાણી ભરિા બાબત 

* ૧૨૫૨૯ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાર્જ) : ૧૩મી રુ્.શવ.સભાના ત્રીર્જ સત્રમાાં તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૪ના વારામાાં રૃ્હમા રજૂ થયેલ 
* ૬૮૯૨ (અગ્રતા-પર)ના અનુસાંધાને માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભાવનર્ર શજલ્લામાાં એક વર્ગમાાં સૌની યોજના હેઠળ 

૧૦ િેમોમાાં પાણી ભરવાનુ આયોજન કરવામાાં આવેલ હતુ તે 

પૈકી તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 

ક્યા િેમમાાં કેટલુ પાણી ભરવામાાં આવ્યુ, અને 

  (૧) સૌની યોજના હેઠળ ભાવનર્ર શજલ્લાનો સમાવેિ 

બીર્જ અને ત્રીર્જ તબક્કામાાં થયેલ છે. બીર્જ તબક્કાના કામો 

હાલ પ્રર્શત હેઠળ છે. જ ે પૂણગ થયે ભાવનર્ર શજલ્લાના સૌની 

યોજનામાાં સમાશવષ્ટ્ થયેલ જળાિયોમાાં પાણી આપી િકાિે. 

 (૨) ભાવનર્ર શજલ્લામાાં ૮૫૬૫૪ હેક્ટર શવસ્તારમાાં 

શસાંચાઈનો લાભ મળવાનો હતો તે પૈકી ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે 

વર્ગમાાં વર્ગવાર સૌની યોજના અન્દ્વયે પાણી ભરવાથી કેટલી 

શસાંચાઈનો લાભ મળ્યો ? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

--------- 

૨૪૦ 
જુનાગઢ વજલ્લામાું િૂિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૨૧ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેિોદ) : માનનીય ઊર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

જુનાર્ઢ શજલ્લામાાં સામાન્દ્ય યોજના હેઠળ કેટલા કૂવાઓનુાં 

વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) ૧૪૭૨૮ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં  કુલ 

કેટલો ખચગ  થયો ? 

  (૨) ૂર.૨૧૦૮૯.૭૨ લાખ 

--------- 
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૨૪૧ 
ભરૂચ અને િિોદરા વજલ્લામાું િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણની પિતર અરજીઓ 

* ૧૨૫૦૫ શ્રી સુંજયભાઈ સોલુંિી (જાંબુસર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ભૂરચ અને 
વિોદરા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને 
કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ મેળવવાની કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ 
જોિાણ મેળિિા માટેની 

પિતર અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા માટેની પિતર 

અરજીઓ 

ભૂરચ ૧૫૫૨ ૦ 

વિોદરા ૨૭૧૦ ૫ 
 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં નવા કૃશર્ શવર્યક 
વીજ જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ 
મેળવવાની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૨)  

વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ 
જોિાણ મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 

ભૂરચ ૨૧૮૨ ૦ 

વિોદરા ૨૮૫૭ ૨૦  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલા વીજ કનેકિન આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૩) 
વજલ્લો િૃવષ વિષયિ 

િીજ જોિાણ 
િુલ 

તત્િાલ િીજ 

જોિાણ 
િુલ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

ભૂરચ ૧૩૧ ૫૦૬ ૬૩૭ ૦ ૦ ૦ 

વિોદરા ૮૫ ૩૨૦ ૪૦૫ ૭ ૭ ૧૪ 

  
 (૪) ઉક્ત બાકી વીજ કનેકિન ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવિે ? 

  (૪) કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ :- 
 ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવાની પ્રરક્રયા સતત ચાલતી 
પ્રરક્રયા છે. આ હેતુ માટે પ્રશતવર્ગ નવી ઉભી કરવાની થતી 
માળખાર્ત સુશવધા, વીજ શવતરણ વ્યવસ્થા અને વીજતાંત્ર પર 
પિનાર બોજો ધ્યાને લઈને પિતર અરજીઓનો અગ્રતાક્રમ 
અનુસાર િક્ય તેટલી ઝિપથી શનકાલ કરવાનુાં આયોજન છે. 
  કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ :- 
 વિોદરા જીલ્લામાાં બાકી રહેલ ૫ અરજીઓ પૈકી ૦૧ નાણાાં 
ભરપાઈ થઈ ર્યેલ છે, જનેી કામર્ીરી શવશવધ તબકે્ક પ્રર્શત 
હેઠળ છે, જ ેસમય મયાગદામાાં પૂણગ કરવામાાં આવિે. જ્યારે ૦૪ 
અરજીઓમાાં અરજદારો ધ્વારા નાણાાં ભરપાઈ થયેથી વીજ 
જોિાણ આપવામાાં આવિે.   

--------- 
૨૪૨ 

બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું જળાશયોમાું પાણી ભરિાની િામગીરી 
* ૧૩૦૬૭ શ્રી જીગે્નશિુમાર મેિાણી (વિર્ામ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાાંઠા જીલ્લામાાં રિસેમ્બર-૨૦૧૮ની 
શસ્થશતએ સુજલામ સુફલામ યોજના હેઠળ કયા કયા િેમો અને 
જળાિયોમાાં પાણી ભરવાનુાં આયોજન હતુાં તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) દાાંતીવાિા, હા. 

 (૨) જો હા, તો તે અન્દ્વયે કયા િેમો અને જળાિયોમાાં 
પાણી ભરવાનુાં આવ્યુાં, અને 

  (૨) દાાંતીવાિા જળાિય 
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 (૩) બાકી તળાવો અને જળાિયોમાાં ક્યારે પાણી 

ભરવામાાં આવિે ? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન રહેતો નથી. 

 કારણ કે જોિેલ તળાવો તથા જળાિયમાાં પાણીની 
ઉપલશબ્ધના પ્રમાણમાાં પાણી ભરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૪૩ 
િેવન્દ્રય માગાનીધી ફુંિ માટે મળેલ રિમ બાબત 

* ૧૨૪૬૦ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કેશન્દ્રય માર્ગ શનશધ ફાંિ (સેન્દ્ટરલ રોિ ફાંિ રાજ્ય 
ધોરીમાર્ગ તથા મુખ્ય માર્ગની સુધારણા) માટે કેન્દ્ર સરકાર 

તરફથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્ય સરકારને કોઈ રકમ મળેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલી રકમ રાજ્ય સરકારને મળેલ છે ? 

  (૨) તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 
  ૂર. ૭૪૫૭.૦૦ લાખ 
  તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
  ૂર. ૩૭૨૩૩.૦૦ લાખ 

--------- 

૨૪૪ 
ર્જમનગર અને પોરબુંદર વજલ્લામાું િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણની પિતર અરજીઓ 

* ૧૨૫૪૮ શ્રી િલ્લભભાઈ ધારવિયા (ર્જમનર્ર ગ્રામ્ય) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ર્જમનર્ર અને 
પોરબાંદર શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને 
કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ મેળવવાની કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ 
જોિાણ મેળિિા માટેની 

પિતર અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા માટેની પિતર 

અરજીઓ 

ર્જમનર્ર ૧૧૨૭૧ ૧૯ 

પોરબાંદર ૩૨૦૮ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં નવા કૃશર્ શવર્યક 
વીજ જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ 

મેળવવાની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૨)  

વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ 
જોિાણ મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 

ર્જમનર્ર ૮૫૨૫ ૨૨૪ 

પોરબાંદર ૨૨૫૫ ૭૧  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલા વીજ કનેકિન આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૩) 
વજલ્લો િૃવષ વિષયિ 

િીજ જોિાણ 
િુલ 

તત્િાલ િીજ 
જોિાણ 

િુલ 
િષા 
૨૦૧૭ 

િષા 
૨૦૧૮ 

િષા 
૨૦૧૭ 

િષા 
૨૦૧૮ 

ર્જમનર્ર ૫૩ ૫૪ ૧૦૭ ૭૧ ૭૬ ૧૪૭ 

પોરબાંદર ૧૭ ૪૩ ૬૦ ૩૪ ૩૪ ૬૮  
 (૪) ઉક્ત બાકી વીજ કનેકિન ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવિે ? 

  (૪) કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ :- 
 ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવાની પ્રરક્રયા સતત ચાલતી 
પ્રરક્રયા છે. આ હેતુ માટે પ્રશતવર્ગ નવી ઉભી કરવાની થતી 
માળખાર્ત સુશવધા, વીજ શવતરણ વ્યવસ્થા અને વીજતાંત્ર પર 
પિનાર બોજો ધ્યાને લઈને પિતર અરજીઓનો અગ્રતાક્રમ 
અનુસાર િક્ય તેટલી ઝિપથી શનકાલ કરવાનુાં આયોજન છે. 
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  કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ :- 

 ર્જમનર્ર જીલ્લામાાં બાકી રહેલ ૧૯ અરજીઓ પૈકી ૦૧ નાણાાં 
ભરપાઈ થઈ ર્યેલ છે, જનેી કામર્ીરી શવશવધ તબકે્ક પ્રર્શત 
હેઠળ છે, જ ેસમય મયાગદામાાં પૂણગ કરવામાાં આવિે. જ્યારે ૧૮ 
અરજીઓમાાં અરજદારો ધ્વારા નાણાાં ભરપાઈ થયેથી વીજ 
જોિાણ આપવામાાં આવિે.   

--------- 
૨૪૫ 

િલસાિ અને િાુંગ વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલ, સામુકહિ અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુું મુંજૂર મહેિમ  
* ૧૨૫૨૩ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાિા) : માનનીય નાયબ મખુ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વલસાિ અને 
િાાંર્ શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ માંજુર 
થયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વલસાિ અને 
િાાંર્ શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ માંજુર 
થયેલ મહેકમ આ સાથે સામેલ અનુક્રમે પત્રક-૧, પત્રક-૨ 
અને પત્રક-૩ મુજબ છે. 

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

  (૨) ઉપર દિાગવેલ પત્રક-૧, પત્રક-૨ અને પત્રક-૩ 
મુજબ. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) પ્રવતગમાન નીશત, કાયગભારણ અને જૂરરરયાતોને 
ધ્યાનમાાં લઈને યોગ્ય ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેથી જગ્યાઓ 

ભરવામાાં આવિે. 

પત્રિ-૧ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ િલસાિ અને િાુંગ વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલનુું સુંિગાિાર મુંજુર મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ. 
અ.નું. સુંિગાનુું નામ િલસાિ વજલ્લો િાુંગ વજલ્લો  

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

 િગા-૧       

૧ મુખ્ય જીલ્લા તબીબી અશધકારી સહ સીવીલ સજગન ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ અશધક્ષક ૨ ૦ ૨ ૧ ૦ ૧ 

૩ શનવાસી તબીબી અશધકારી ૩ ૧ ૨ ૧ ૦ ૧ 

૪ ફુલ ટાઈમ સજગન ૫ ૨ ૩ ૧ ૧ ૦ 

૫ ઓથોપેિીક સજગન ૩ ૦ ૩ ૧ ૧ ૦ 

૬ ફીઝીિીયન ૪ ૧ ૩ ૧ ૦ ૧ 

૭ ઓપ્થલ્મીક સજગન ૩ ૩ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૮ રેિીયોલોજીસ્ટ ૩ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ 

૯ પેથોલોજીસ્ટ ૨ ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ 

૧૦ બાળરોર્ શનષ્ણાત ૪ ૧ ૩ ૧ ૧ ૦ 

૧૧ ર્ાયનેકોલોજીસ્ટ ૪ ૨ ૨ ૧ ૦ ૧ 

૧૨ એનેસ્થેટીસ્ટ ૬ ૨ ૪ ૨ ૧ ૧ 

૧૩ િરમેટોલોજીસ્ટ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૪ મનોરોર્ શચશકત્સક ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ 

૧૫ ઈ.એન.ટી.સજગન ૨ ૨ ૦ ૨ ૧ ૧ 

૧૬ માઈક્રોબાયોલોજીસ્ટ ૨ ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ 

૧૭ એમ.િી.એસ.િેન્દ્ટલ સજગન ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ 

 િુલ િગા-૧ ૪૭ ૧૮ ૨૯ ૧૭ ૧૧ ૬ 
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તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ િલસાિ અને િાુંગ વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલનુું સુંિગાિાર મુંજુર મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ. 
 િગા-૨       

૧૮ િેન્દ્ટલ સજગન ૨ ૨ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૯ મેિીકલ ઓફીસર ૧૩ ૧૦ ૩ ૧૦ ૮ ૨ 

૨૦ કલીનીકલ સાયકોલોજીસ્ટ,વર્ગ-૨ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ 

૨૧ વહીવટી અશધકારી, વર્ગ-૨ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 

 િુલ િગા-૨ ૧૭ ૧૨ ૫ ૧૩ ૧૦ ૩ 

૨૨ સ્ટાફનસગ વર્ગ-૩ ૫૩ ૪૫ ૮ ૪૦ ૪૦ ૦ 

૨૩ હેિનસગ વર્ગ-૩ ૮ ૮ ૦ ૮ ૮ ૦ 

૨૪ આસી.નસીંર્ સુશપ્રન્દ્ટેન્દ્િેન્દ્ટ ૨ ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ 

૨૫ કચેરી અશધક્ષક ૨ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ હેિ કલાકગ  ૪ ૦ ૪ ૨ ૦ ૨ 

૨૭ સીનીયર ક્લાકગ  ૪ ૦ ૪ ૩ ૦ ૩ 

૨૮ જુનીયર કલાકગ  ૫ ૨ ૩ ૨ ૦ ૨ 

૨૯ ચીફ ફામાગસીસ્ટ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૩૦ સીનીયર ફામાગસીસ્ટ ૩ ૦ ૩ ૧ ૦ ૧ 

૩૧ જુનીયર ફામાગસીસ્ટ ૮ ૫ ૩ ૩ ૩ ૦ 

૩૨ લેબ. ટેકનીિીયન ૪ ૩ ૧ ૨ ૨ ૦ 

૩૩ લેબ. આસીસ્ટન્દ્ટ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૩૪ એકસ-રે ટેકનીિીયન ૩ ૧ ૨ ૧ ૦ ૧ 

૩૫ એકસ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ 

૩૬ ઈ.સી.જી. ટેકનીિીયન ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૭ ફીજીયોથેરાપીસ્ટ ૨ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ 

૩૮ િર ાયવર ૪ ૧ ૩ ૩ ૦ ૩ 

૩૯ લીનન કીપર ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૪૦ એન્દ્જીન ઓપરેટર ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૪૧ સાયકીયાટર ીક સોશ્યલ વકગર ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

 િુલ િગા-૩ ૧૦૪ ૬૯ ૩૫ ૭૩ ૫૬ ૧૭ 

 િુલ િગા-૪ ૫૪ ૫૪ ૦ ૬૧ ૬૧ ૦ 

પત્રિ-૨ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ િલસાિ અને િાુંગ વજલ્લામાું આિેલ સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાું સુંિગાિાર મુંજુર મહેિમની વિગત 
દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ િલસાિ વજલ્લો િાુંગ વજલ્લો 

  સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૦ સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૦૩ 

  મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૧ અશધક્ષક વર્ગ-૧ ૪૪ ૬ ૩૮ ૭ ૨ ૫ 

૨ તબીબી અશધકારી વર્ગ-૨ ૩૭ ૩૦ ૭ ૧૦ ૬ ૪ 

૩ િેન્દ્ટલ સજગન વર્ગ-૨ ૧૦ ૧૦ ૦ ૩ ૩ ૦ 

૪ ફીજીયો થેરાપીસ્ટ વર્ગ-૩ ૮ ૫ ૩ ૨ ૦ ૨ 

૫ એકસ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૪ ૦ ૪ ૦ ૦ ૦ 

૬ એકસ-રે ટેકનીશ્યન વર્ગ-૩ ૯ ૨ ૭ ૩ ૦ ૩ 

૭ લેબોરેટરી ટેકનીશ્યન વર્ગ-૩ ૧૦ ૯ ૧ ૩ ૧ ૨ 

૮ જુનીયર ફામાગશસસ્ટ વર્ગ-૩ ૧૨ ૭ ૫ ૩ ૨ ૧ 

૯ હેિ નસગ વર્ગ-૩ ૩ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ સ્ટાફનસગ વર્ગ-૩ ૭૫ ૬૫ ૧૦ ૨૧ ૧૩ ૮ 

૧૧ સીનીયર આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૧૧ ૧ ૧૦ ૩ ૧ ૨ 
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તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ િલસાિ અને િાુંગ વજલ્લામાું આિેલ સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાું સુંિગાિાર મુંજુર મહેિમની વિગત 
દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ િલસાિ વજલ્લો િાુંગ વજલ્લો 

  સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૦ સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૦૩ 

  મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૧૨ સીનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૮ ૦ ૮ ૩ ૧ ૨ 

૧૩ જુનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૩ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ િર ાયવર વર્ગ-૩ ૧૦ ૬ ૪ ૩ ૨ ૧ 

૧૫ પટાવાળા વર્ગ-૪ ૧૦ ૫ ૫ ૩ ૨ ૧ 

૧૬ વોિગબોય વર્ગ-૪ ૨૩ ૧૩ ૧૦ ૬ ૪ ૨ 

૧૭ આયા વર્ગ-૪ ૧૨ ૬ ૬ ૩ ૨ ૧ 

૧૮ િરેસર વર્ગ-૪ ૯ ૨ ૭ ૩ ૨ ૧ 

૧૯ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૧૫ ૮ ૭ ૩ ૨ ૧ 

૨૦ વોચમેન વર્ગ-૪ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ રસોયા વર્ગ-૪ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ પાટગ  ટાઈમ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૧૬ ૦ ૧૬ ૨ ૦ ૨ 

૨૩ પાટગ  ટાઈમ વોચમેન વર્ગ-૪ ૧૬ ૦ ૧૬ ૨ ૦ ૨ 

િુલ... ૩૪૭ ૧૭૬ ૧૭૧ ૮૩ ૪૩ ૪૦ 

 
પ ત્ર િ – ૩ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ િલસાિ અને િાુંગ વજલ્લામાું આિેલ પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાું સુંિગાિાર મુંજુર મહેિમની વિગત 
દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ િલસાિ વજલ્લો િાુંગ વજલ્લો 

  પ્રા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૪૭ પ્રા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૭ 

  મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૧ તબીબી અશધકારી, વર્ગ-૨ ૯૧ ૬૬ ૨૫ ૧૯ ૯ ૧૦ 

 આયુવેરદક િૉકટર, વર્ગ-૨ ૯ ૨ ૭ ૯ ૦ ૯ 

૨ જુનીયર ફામાગસીસ્ટ, વર્ગ-૩ ૫૧ ૩૯ ૧૨ ૧૦ ૭ ૩ 

૩ લેબોરેટરી ટેકનીિીયન, વર્ગ-૩ ૫૧ ૪૩ ૮ ૧૦ ૧૦ ૦ 

૪ સ્ટાફ નસગ, વર્ગ-૩ ૯૪ ૭૭ ૧૭ ૨૦ ૧૩ ૭ 

૫ િર ાઈવર, વર્ગ-૩ ૫૧ ૦ ૫૧ ૧૦ ૬ ૪ 

૬ વોિગ  આયા, વર્ગ-૪ ૫૧ ૭ ૪૪ ૧૦ ૧૦ ૦ 

૭ વોિગ  બોય, વર્ગ-૪ ૫૧ ૧૧ ૪૦ ૧૦ ૧૦ ૦ 

૮ પાટગ  ટાઈમ સ્વીપર, વર્ગ-૪ ૧૦૨ ૦ ૧૦૨ ૨૦ ૨૦ ૦ 

િુલ... ૫૫૧ ૨૪૫ ૩૦૬ ૧૧૮ ૮૫ ૩૩ 

--------- 

૨૪૬ 
જલાલપોર બાદલી મછાિ રોિ પહોળો િરિા બાબત 

* ૧૧૮૬૫ શ્રી વપયુષ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નવસારી શજલ્લાના જલાલપોર તાલુકાનો જલાલપોર 
બાદલી મછાિ રોિ પહોળો કરવાની જૂરર છે તે હશકકત સાચી છે, અને 

  (૧) અને (૨) : રોિ પહોળો કરવા માટે ૂરા. ૫૬૫.૦૦ 
લાખ માંજૂર કરેલ છે.  
   (૨) જો હા, તો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ આ 

અાંરે્ સરકારે િી કાયગવાહી કરી ?  
 

--------- 
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૨૪૭ 
રાષ્ટ્ર ીય નદી સુંરક્ષણ યોજના હેઠળ િેન્દ્ર સરિાર તરફથી મળેલ રિમ 

* ૧૨૫૯૮ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાષ્ટ્ર ીય નદી સાંરક્ષણ યોજના અાંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર 
તરફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્ય સરકારને કોઈ રકમ મળેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) આ બાબતે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી કોઈ ગ્રાન્દ્ટ મળેલ 
નથી. 

 (૨) જો, હા તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલી રકમ રાજ્ય સરકારને મળેલ છે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી.  

--------- 

૨૪૮ 
સૌરાષ્ટ્રના િેમોમાું સૌની યોજના હેઠળ િામગીરી 

* ૧૨૫૯૫ શ્રી વબ્રજશે મેરર્જ (મોરબી) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સન ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ગમાાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
શસ્થશતએ રાજ્યમાાં સૌની યોજના હેઠળ સૌરાષ્ટ્રના કયા િેમોમાાં 
પાણી આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) સૌની યોજના હેઠળ મચ્છુ-૨, આજી-૧, 
આાંકિીયા, ભીમિાદ, લીંબિી ભોર્ાવો-૨ અને વઢવાણ 
ભોર્ાવો-૨ જળાિયોમાાં પાણી આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) આ પૂણગ થયેલ કામર્ીરી પાછળ કેટલો ખચગ થવા 
પામેલ છે ? 

  (૨) ૂર. ૧૧૨૧૪ કરોિ 

--------- 

૨૪૯ 
િોળીયાિ-હાથબ-લાખણિા-સોંસીયા રોિને મજબૂતીિરણનુું આયોજન 

* ૧૧૮૬૯ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૧૫-૦૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ ભાવનર્ર 
શજલ્લાના કોળીયાક-હાથબ-લાખણકા-સોંસીયા રોિ શક.મી. 

૮/૦ થી ૧૪/૬૦૦ અને શક.મી. ૨૦/૪૦૦ થી ૩૩/૮૦૦ ને 
પહોળો તેમજ મજબૂતીકરણ કરવાનુાં હોઈ આયોજન છે, કે કેમ 

અને 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા તો, ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામ માટે કુલ ખચગ 
અાંદાજવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૂર. ૨૧૨૧.૦૦ લાખ 

--------- 

૨૫૦ 
સુંતરામપુર અને દાહોદ તાલુિાના હદના સીમાિાને જોિતો પુલ બનાિિા બાબત 

* ૧૧૮૬૭ શ્રી િુબેરભાઈ િીંિોર (સાંતરામપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહીસાર્ર શજલ્લાના સાંતરામપુર તાલુકાની મોટા 

સરણા નદી સાંતરામપુર તાલુકા અને દાહોદના ફતેપુરા તાલુકાના 
બારરયાની હાથોિ દાહોદ શજલ્લા હદના સીમાિાને જોિતા પુલની 
તાશકદની જૂરરીયાત છે તે હકીકત સાચી છે, કે કેમ, અને 

  (૧) અને (૨) : પુલ બનાવવા માટે ૂરા. ૯૦૦.૦૦ લાખ 

માંજૂર કરેલ છે.  
   

 (૨) જો હા, તો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ તે 
કામ માટે સરકારે િી કાયગવાહી કરી ?  

 

--------- 
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૨૫૧ 
પોરબુંદર વજલ્લામાું આિેલ એચ.એમ.પી. વસમેન્દ્ટની િુંપની પાસેથી વમલિત ટાુંચમાું લેિા બાબત 

* ૧૨૫૮૦ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ર્ઢિા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પોરબાંદર શજલ્લામાાં આવેલ એચ.એમ.પી. શસમેન્દ્ટ 
કાંપની પાસેથી ૪૪.૫૯ કરોિ વેચાણવેરો/વેટની બાકી રકમ 
વસુલવા માટે શમલ્કત ટાાંચ કરવા માટે તા.૧૫-૬-૨૦૧૫ ના 
રોજ મામલતદાર તથા કલેકટરશ્રીએ પત્ર લખેલ તો તે અન્દ્વયે 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં ક્યારે િી 
કાયગવાહી કરી, અને 

  (૧) વાશણશજયક વેરા અશધકારી-૧, પોરબાંદરના 
તા.૧૫/૬/૨૦૧૫ના કાંપનીની શમલકતો ઉપર ટાાંચ મુકવાના 
હુકમ અન્દ્વયે સીટી સવે પોરબાંદર દ્વારા તા.૩૧/૭/૨૦૧૫ ની 
ફેરફાર નોંધ નાંબર ૫૦૭૨ અને ૧૧૧૧ થી અનુક્રમે સીટી સવે 
નાંબર ૪૮૧૭ અને ૪૮૧૯ (જમેાાં રેવન્દ્યુ સવે નાંબર ૩૩૧/૧, 
૩૩૧/૨, ૩૩૬/૨, ૩૪૮, ૩૬૦/૧, ૩૬૭, ૩૭૩, ૩૭૬/૧, 

૩૭૬/૨, ૩૭૮/૧, નો સમાવેિ થાય છે.) માાં બોર્જ નોંધ 
દાખલ કરવામાાં આવેલ જ ેતા.૯/૯/૨૦૧૫ ના રોજ પ્રમાશણત 
કરવામાાં આવેલ છે. 
  ત્યારબાદ, કલેકટરશ્રીના તા.૨૬/૮/૨૦૧૫ના પત્ર 
ક્રમાાંકોઃ ૧૧૫૭૭ થી જણાવ્યા મુજબ એસીસી કાંપનીના નામે 
આવેલ જમીનના ટેન્દ્યોર માશલકી હક્ક બાબતે કોઈપણ ફેરફાર 
ન કરવા નામ. રુ્જરાત હાઈકોટગ  દ્વારા SCA 

નાં.૧૧૪૯૯/૨૦૦૧ તા.૨/૯/૨૦૦૩ના હુકમ અને ત્યારબાદના 
જુદાજુદા હુકમોથી મનાઈ હુકમ ફરમાવેલ છે. 
  વધુમાાં નીચે મુજબની કાયગવાહી કરેલ છે. 

  આસીસ્ટન્દ્ટ િીવીઝનલ એન્દ્જીનીયર, વેસ્ટનગ રેલ્વ ે
પોરબાંદરને તેઓના પત્ર તા.૪/૯/૨૦૧૫ માાં દિાગવ્યા મુજબ 
સદરહુ કાંપનીને ફાળવેલ જગ્યા ઉપર ટાાંચ મુકવાનો આદેિ 
સાંયુકત વાશણજયક વેરા કશમશ્ર્નર, યુનીટ-૮૭ પોરબાંદરે 
તેઓના પત્ર ર્જ.૪૭૮૭/૮૮ તા.૨૩/૯/૧૫ થી કરેલ છે. તેમજ 
તા.૨૧/૩/૨૦૧૬ ના રોજ સ્મૃશતપત્ર પાઠવેલ છે. 
  સાંયુકત વાશણજ્યક વેરા કશમશ્ર્નર, યુનીટ-૮૭ 
પોરબાંદરે તેઓના પત્ર ર્જ. ર્જ.૧૦૨૩૯/૪૪ તા.૪/૨/૧૬ થી 
કલેકટરશ્રી પોરબાંદર તથા સીટી સવે સુશપ્રટેન્દ્િન્દ્ટ તથા સબ 
રજીસ્ટર ારને સદરહુાં  કાંપનીના નામે કોટગના મનાઈ હુકમ શસવાયની 
તથા અન્દ્ય શમલકતોની શવર્તો પૂરી પાિવા પત્ર પાઠવેલ છે. 

  સાંયુકત રાજ્ય વેરા કશમશ્ર્નર, પોરબાંદરના ર્જ.૧૧૬૧૨ 
તા.૧૨/૨/૨૦૧૮ના પત્રથી કલેકટરશ્રીને તેમની કોટગમાાં 
ચાલતાાં મોજોેઃ છાયા તા.પોરબાંદરના સીટી સવે નાં.૪૮૧૮ તથા 
૪૮૨૧ ના કેસની શસ્થશત જણાવવા પત્ર લખેલ તથા ત્યારબાદ 
તે અાંરે્ની પરરશસ્થશત ર્જણવા અનુક્રમે તા.૧૬/૭/૨૦૧૮ તથા 
તા.૧/૧૨/૨૦૧૮નાાં રોજ પત્ર લખેલ છે. જ ે અન્દ્વયે 
કલેકટરશ્રીની કચેરી દ્વારા ઉકત કેસ શનકાલ થયેથી અત્રેની 
કચેરીને ર્જણ કરવામાાં આવેિે તેમ તેઓના તા.૬/૧૨/૨૦૧૮ 
ના પત્રમાાં દિાગવેલ છે. 

 (૨) તે અન્દ્વયે કેટલી શમલ્કત ટાાંચમાાં લેવામાાં આવી ?   (૨) સીટી સવે નાં.૪૮૧૭ અને ૪૮૧૯ (જમેાાં રેવન્દ્યુ સવ ે

નાંબર ૩૩૧/૧, ૩૩૧/૨, ૩૩૬/૨, ૩૪૮, ૩૬૦/૧, ૩૬૭, 
૩૭૩, ૩૭૬/૧, ૩૭૬/૨ અને ૩૭૮/૧ નો સમાવેિ થાય છે.) 
માાં સીટી સવે પોરબાંદર દ્વારા તા.૯/૯/૨૦૧૫ના રોજ બોજો 
દાખલ કરવાની નોંધ પ્રમાશણત કરેલ છે. જ ે શમલકતની 
અાંદાજીત શકાંમત ૂર.૨૩,૦૧,૬૩,૫૦૦/- છે. 

--------- 
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૨૫૨ 
ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ વજલ્લામાું મિાનોમાું સોલાર સીસ્ટમ લગાિિાની અરજીઓ 

* ૧૨૪૯૩ શ્રી મોહનલાલ િાળા (કોિીનાર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ર્ીર સોમનાથ 
અને જુનાર્ઢ શજલ્લામાાં તાલુકાવાર રેશસિન્દ્િીયલ એ.જી. 
સોલર શસસ્ટમ અન્દ્વયે ખેતીવાિી શવસ્તારમાાં મકાનોમાાં સોલર 
શસસ્ટમ લર્ાિવા માટેની કેટલી અરજીઓ પિતર છે, 

  (૧) સોલર હોમ લાઈટ યોજના અાંતર્ગત, તા.૩૧/૧૨/ 

૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ર્ીર સોમનાથ અને જુનાર્ઢ શજલ્લામાાં 
તાલુકાવાર ખેતી શવર્યક જમીનના ઝૂાંપિા/ફામગ હાઉસમાાં સોલર 
શસસ્ટમ લર્ાિવા માટે નીચે મુજબની અરજીઓ પિતર છે. 

વજલ્લો તાલુિો ખેતી વિષયિ જમીનના ઝૂુંપિા/ 
ફામા હાઉસમાું પિતર 
અરજીઓની સુંખ્યા 

ર્ીર સોમનાથ 

ર્ીર ર્ઢિા ૨૪ 

કોિીનાર ૨૮ 

સુત્રાપાિા ૦ 

તાલાલા ૦ 

ઉના ૪૧ 

વેરાવળ ૦ 

ગીર સોમનાથ િુલ ૯૩ 

જુનાર્ઢ 

ભેસાણ ૧ 

માણાવદર ૦ 

કેિોદ ૦ 

માાંર્રોળ ૫૩ 

મેંદરિા ૩ 

માળીયા ૨ 

વાંથલી ૦ 

શવસાવદર ૦ 

જુનાર્ઢ 
શસટી 

૦ 

જુનાર્ઢ ૦ 

જુનાગઢ િુલ ૫૯ 
 

 (૨) ઉકત પિતર અરજીઓ પૈકી ઉકત તાલુકાવાર 
કેટલી અરજીઓ બે વર્ગ કરતાાં વધુ સમયથી પિતર છે, અને 
તેના કારણો િાાં છે, અને 

  (૨) અને (૩)  ઉકત પિતર અરજીઓ પૈકી ઉક્ત 
તાલુકાવાર નીચે મુજબની અરજીઓ બે વર્ગ કરતાાં વધુ સમયથી 
પિતર છે. 

વજલ્લો તાલુિો બે િષા િરતાું િધુ સમયથી ખેતી 
વિષયિ જમીનના ઝૂુંપિા/ ફામા 
હાઉસમાું પિતર અરજીઓની 

સુંખ્યા 

ર્ીર સોમનાથ 

ર્ીર ર્ઢિા ૧૦ 

કોિીનાર ૧૭ 

સુત્રાપાિા ૦ 

તાલાલા ૦ 

ઉના ૧૯ 

વેરાવળ ૦ 

 (૩) ઉકત પિતર અરજીઓનો ક્યાાં સુધીમાાં શનકાલ 
કરવામાાં આવિે ? 
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ગીર સોમનાથ િુલ ૪૬ 

જુનાર્ઢ 

ભેસાણ ૧ 

માણાવદર ૦ 

કેિોદ ૦ 

માાંર્રોળ ૧૨ 

મેંદરિા ૦ 

માળીયા ૦ 

વાંથલી ૦ 

શવસાવદર ૦ 

જુનાર્ઢ 
શસટી 

૦ 

જુનાર્ઢ ૦ 

જુનાગઢ િુલ ૧૩ 

 એમએનઆરઈ દ્વારા પત્ર ક્રમાાંકોઃ ૩૨/૯/૨૦૧૬-
૧૭/પીવીએસઈ તા.૨૯-૬-૨૦૧૭ થી જણાવવામાાં આવેલ કે 
ઓફ ગ્રીિ કાયગક્રમ પુનોઃ સમીક્ષા હેઠળ છે અને તે માટેની નવી 
માર્ગદશિગકા પ્રશસદ્ધ થાય તે અનુસાર આ બાબતે કાયગવાહી કરવી. 
આથી પિતર રહેલ વીજ જોિાણ આપવાના બાકી હતાાં. પરાંતુ 
ત્યારબાદ તાજતેરમાાં કેન્દ્ર સરકારે આ હેતુ માટે સબસીિીની 
યોજના બાંધ કરેલ છે. આ કારણે કેન્દ્ર સરકારની સહાય સાથે 
વીજ જોિાણ આપવા િક્ય બનિે નહીં. 

--------- 

૨૫૩ 
વજલ્લા હોવસ્પટલોને અપગે્રિ િરીને નિી મેિીિલ િોલેજો સ્થાપિા બાબત 

* ૧૨૫૩૫ શ્રી મહમદર્જિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં ત્રણ શજલ્લાઓમાાં કેન્દ્ર સરકારની સ્કીમ ફોર 
એસ્ટાશબ્લિમેન્દ્ટ ઓફ ન્દ્યુ મેિીકલ કોલેજીસ એટેચ્િ શવથ 
એકઝીસ્ટીંર્ િીસ્ટર ીકટ/રેફરલ હોશસ્પટલ અાંતર્ગત શજલ્લા 
હોશસ્પટલોને અપગ્રેિ કરીને નવી મેિીકલ કોલેજો સ્થાપવા 
તા.૭-૧૧-૨૦૧૪થી કેન્દ્ર સરકારમાાં દરખાસ્ત અને 
તા.૩/૩/૧૫ ના પત્રથી પુનોઃ દરખાસ્ત કરવામાાં આવેલ છે, તે 
હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. પરાંતુ રાજ્યની આરોગ્ય નીશત-૨૦૧૬ 
અાંતર્ગત બનાસકાાંઠાના પાલનપુર તેમજ દાહોદ શજલ્લાના દાહોદ 
ખાતે બ્રાઉન રફલ્િ મેિીકલ કોલેજોની સ્થાપના કરવામાાં આવેલ 
છે. જ્યારે અમરેલીમાાં, બ્રાઉનરફલ્િ મેિીકલ કોલેજની માંજૂરીની 
પ્રરક્રયા Medical Council of India હસ્તક ચાલુ છે. 
  ઉપરાાંત, રાજ્યની આરોગ્ય નીશત ૨૦૧૬ અાંતર્ગત 
નરિયાદ અને શવસનર્ર ખાતે ગ્રીનરફલ્િ મેિીકલ કોલેજો િૂર 
કરવા માટેની માંજૂરીની પ્રરક્રયા Medical Council of India 
હસ્તક ચાલુ છે. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કેન્દ્ર 
સરકાર દ્વારા સદરહુાં  દરખાસ્તને ક્યારે માંજૂર કરી ? 

  (૨) ઉકત શસ્થશતએ કેન્દ્ર સરકારની માંજુરી રાહમાાં છે. 

--------- 

૨૫૪ 
િેરા-દહીંસરા-ગઢશીશા રસ્તા પર નિો બ્રીજ બનાિિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૭૪ શ્રીમતી માલતી મહેિરી (ર્ાાંધીધામ) : માનનીય નાબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કચ્છ શજલ્લાના 
કેરા-દહીંસરા-ર્ઢિીિા રસ્તા પર આવેલ જુના જજગરીત 
રામપર બ્રીજની જગ્યાએ નવો બ્રીજ બનાવવાનુાં સરકારનુાં 
આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા તો, ઉકત શસ્થશતએ આ કામ માટે કુલ કેટલી 

રકમની માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૂર.૧૩૨૮.૦૦/- લાખ. 

--------- 

૨૫૫ 
ધરોઈ યોજનામાું પાટીવશપન્દ્ટ ઈરીગેશન મેનેજમેન્દ્ટ 

* ૧૧૮૫૯ શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ (અમરાઈવાિી) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ધરોઈ યોજનામાાં 
પાટીશસપન્દ્ટ ઈરીરે્િન મેનેજમેન્દ્ટ હેઠળ કેટલો શવસ્તાર આવરી 
લેવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૮૭,૬૭૫ હેકટર. 

 (૨) ધરોઈ યોજનામાાં પી.આઈ.એમ. હેઠળ  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ની શસ્થશતએ કેટલી માંિળીઓ કાયગરત છે ? 

  (૨) ૩૨૯ માંિળીઓ. 

--------- 

૨૫૬ 
બાિળા-રૂપાલ-બેગિા રસ્તાના િળાુંિ સુધારણાના િામને મુંજુર િરિા બાબત 

* ૧૧૮૭૮ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસક્રોઈ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૧૫-૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ અમદાવાદ 
શજલ્લાના બાવળા-ૂરપાલ-બેર્વા રસ્તાના વળાાંક સુધારણાના 
કામને માંજુર કરવામાાં આવેલ તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા તો, ઉકત શસ્થશતએ આ કામ માટે કેટલી રકમ 
માંજૂર કરવામાાં આવી છે ? 

  (૨) ૂર.૨૧૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૫૭ 
દાુંતા-પાલનપુર રસ્તાને ચારમાગીય બનાિિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૭૭ શ્રી શશીિાુંત પુંડ્યા (િીસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ દાાંતા-

પાલનપુર રસ્તાને ચારમાર્ીય બનાવવાનુાં આયોજન છે કે કેમ,  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા તો, ઉકત શસ્થશતએ આ કામ માટે કુલ કેટલી 
રકમ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૂર.૯૧૨૫/- લાખ. 

--------- 

૨૫૮ 
ગાુંધીનગર-ગોઝારીયા-વિસનગર અને અુંબાજી વજલ્લા હદ સુધીના રસ્તાને ચાર માગીય બનાિિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૮૪ શ્રી િરશનભાઈ સોલુંિી (કિી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ મહેસાણા શજલ્લાના 

ર્ાાંધીનર્ર-ર્ોઝારીયા-શવસનર્ર-અાંબાજી શજલ્લા હદ સુધીના 
રસ્તાને ચારમાર્ીય કરવાનુાં આયોજન છે તે હકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા તો, ઉકત શસ્થશતએ આ કામ માટે કેટલી રકમ 
માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૂર.૧૦૯૩૫.૬૯ લાખ. 

--------- 
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૨૫૯ 
િળતર પેટે રાજ્યને મળેલ રિમ 

* ૧૨૨૯૦ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 GST નાાં અમલીકરણ દરશમયાનનાાં પ્રથમ વર્ગ એટલે કે 
તા.૩૧/૭/૨૦૧૭ થી તા.૩૧/૭/૨૦૧૮ સુધીમાાં કોમ્પેનસેિન 
(વળતર) પેટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાજ્યને કેટલી રકમ મળેલ છે? 

  ૂર.૪૪૫૧/- કરોિ. 

--------- 

૨૬૦ 
મોરબી વજલ્લામાું િૂિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૧૮૨૩ શ્રીમતી ગીતાબા ર્જિેર્જ (ર્ોંિલ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મોરબી શજલ્લામાાં સામાન્દ્ય યોજના હેઠળ કેટલા કૂવાઓનુાં 
વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) ૯૯૨૪ 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર.૧૫૭૪૯.૪૪ લાખ. 

--------- 

૨૬૧ 
નેશનલ વમશન ઓન આયુષ યોજના અન્દ્િયે મળેલ રિમ 

* ૧૨૫૯૨ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબિી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ) જણાવવા કૃપા 
કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નેિનલ શમિન ઓન આયુર્ યોજના અન્દ્વયે કેન્દ્ર 
સરકાર તરફથી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં રાજ્ય સરકારને કોઈ રકમ મળેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલી રકમ રાજ્ય સરકારને મળેલ છે? 

  (૨) છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર મળેલ રકમ 
િષા િેન્દ્ર સરિાર તરફથી મળેલ 

રિમ (રૂ. લાખમાું) 
૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી  

૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 
૧૨૪૨.૯૧૭ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી  
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧૬૯૯.૪૬૯ 

િુલ રિમ રૂ. ૨૯૪૨.૩૬૮  
--------- 
૨૬૨ 

ધરોઈ યોજનામાું પાટીવશપન્દ્ટ ઈરીગેશન મેનેજમેન્દ્ટ 
* ૧૧૮૫૮ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ધરોઈ યોજનામાાં 
પાટીશસપન્દ્ટ ઈરીરે્િન મેનેજમેન્દ્ટ હેઠળ કેટલો શવસ્તાર આવરી 
લેવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૮૭,૬૭૫ હેક્ટર. 

 (૨) ધરોઈ યોજનામાાં પી.આઈ.એમ. હેઠળ  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ ની શસ્થશતએ કેટલી માંિળીઓ કાયગરત છે? 

  (૨) ૩૨૯ માંિળીઓ. 

--------- 
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૨૬૩ 
રોણિેલ-નિેરા રોિ અને િલિાિ પીઠા રોિને પહોળો િરિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૯૯ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારિી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વલસાિ શજલ્લામાાં 
વલસાિ તાલુકામાાં રોણવેલ-નવેરા રોિ અને કલવાિ પીઠા 
રોિને પહોળો કરવા માટે સરકારે િી કાયગવાહી કરી? 

 રોણવેલ નવેરા રોિને પહોળો કરવા માટે  
ૂરા. ૨૭૦.૦૦ લાખ અને કલવાિા પીઠા રોિને પહોળો કરવા 
માટે ૂરા. ૩૦૦.૦૦ લાખ માંજૂર કરેલ છે. 

--------- 

૨૬૪ 
બનાસિાુંઠા અને પાટણ વજલ્લામાું ઉદિહન પાઈપલાઈન દ્વારા પાણી આપિા બાબત 

* ૧૨૫૮૩ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર) : માનનીય જળસુંપવત્ત (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ બનાસકાાંઠા 
અને પાટણ શજલ્લામાાં કેટલી ખેતીલાયક જમીનમાાં કેનાલ દ્વારા, 
ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નહેરો દ્વારા પાણી 
આપવામાાં આવે છે, 

  (૧) બનાસકાાંઠા : ૨,૨૭,૩૫૭ હેક્ટર 
  પાટણ : ૨,૪૬,૨૬૨ હેક્ટર 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર કેટલા હેક્ટર એરીયામાાં કેનાલ 
દ્વારા, ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ અને નમગદા 
કમાન્દ્િની નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નથી, 

  (૨) બનાસકાાંઠા : ૫,૨૯,૩૬૩ હેક્ટર 
  પાટણ : ૧,૪૦,૮૩૯ હેક્ટર 

 (૩) ઉક્ત શજલ્લાઓમાાં શસાંચાઈનુાં પાણી આપવામાાં ન 
આવતુાં હોય તે ખેતીલાયક જમીનોમાાં ક્યાાં સુધીમાાં શસાંચાઈનુાં 
પાણી આપવામાાં આવિે, અને 

  (૩) ચેકિેમો, તળાવો/પરકોલેિન ટેન્દ્ક, બાંધારા, 
ટાઈિલ રેગ્યુલેટર, સ્પ્રેિીંર્ કેનાલ, ખાનર્ી કુવા, પાતાળ કુવા, 
ખેત તલાવિી શવરે્રે જવેા શસાંચાઈના અન્દ્ય સ્ત્રોતમાાંથી શસાંચાઈ 
સુશવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાકીના શવસ્તારમાાં પાણીની 
ઉપલશબ્ધ અને સ્થળશસ્થશતની અનુકૂળતા મુજબ આયોજન 
હાથ ધરવામાાં આવિે. 

 (૪) ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેનાલ દ્વારા, 
ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નમગદા કમાન્દ્િની 
નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં કેટલી જમીન ઉક્ત શજલ્લાવાર 
આવરી લેવામાાં આવી? 

  (૪) બનાસકાાંઠા : ૩૦,૪૨૫ હેક્ટર 
  પાટણ : ૭,૯૦૫ હેક્ટર 

--------- 

૨૬૫ 
આણુંદ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું ઉદિહન પાઈપલાઈન દ્વારા પાણી આપિા બાબત 

* ૧૨૫૬૨ શ્રી િાુંવતભાઈ સોઢા પરમાર (આણાંદ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ આણાંદ અને 
પોરબાંદર શજલ્લામાાં કેટલી ખેતીલાયક જમીનમાાં કેનાલ દ્વારા, 
ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નહેરો દ્વારા પાણી 
આપવામાાં આવે છે, 

  (૧) આણાંદ : ૧,૬૬,૩૩૭ હેક્ટર 
  પોરબાંદર : ૧૦,૯૬૩ હેક્ટર 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર કેટલા હેક્ટર એરીયામાાં કેનાલ 
દ્વારા, ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ અને નમગદા 
કમાન્દ્િની નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નથી, 

  (૨) આણાંદ : ૪૨,૧૫૪ હેક્ટર 
  પોરબાંદર : ૧,૩૩,૯૫૫ હેક્ટર 

 (૩) ઉક્ત શજલ્લાઓમાાં શસાંચાઈનુાં પાણી આપવામાાં ન 
આવતુાં હોય તે ખેતીલાયક જમીનોમાાં ક્યાાં સુધીમાાં શસાંચાઈનુાં 
પાણી આપવામાાં આવિે, અને 

  (૩) ચેકિેમો, તળાવો/પરકોલેિન ટેન્દ્ક, બાંધારા, 
ટાઈિલ રેગ્યુલેટર, સ્પ્રેિીંર્ કેનાલ, ખાનર્ી કુવા, પાતાળ કુવા, 
ખેત તલાવિી શવરે્રે જવેા શસાંચાઈના અન્દ્ય સ્ત્રોતમાાંથી શસાંચાઈ 
સુશવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાકીના શવસ્તારમાાં પાણીની 
ઉપલશબ્ધ અને સ્થળશસ્થશતની અનુકૂળતા મુજબ આયોજન 
હાથ ધરવામાાં આવિે. 



111 

C:\Users\PRATIK ACHARYA\Desktop\Star Question on Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019.doc 

 (૪) ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેનાલ દ્વારા, 
ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નમગદા કમાન્દ્િની 
નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં કેટલી જમીન ઉક્ત શજલ્લાવાર 
આવરી લેવામાાં આવી? 

  (૪) આણાંદ   : મામુર 
  પોરબાંદર : મામુર 

--------- 

૨૬૬ 
િાયબ્રન્દ્ટ સમીટ -૨૦૧૯માું પાિર પ્રોજકે્ટ સ્થાપિા થયેલ એમ.ઓ.યુ. 

* ૧૨૫૧૧ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
  વાયબ્રન્દ્ટ રુ્જરાત ગ્લોબલ ઈન્દ્વસ્ટસગ સમીટ-

૨૦૧૯માાં પાવર પ્રોજકે્ટ સ્થાપવા માટે તા.૨૫-૦૧-
૨૦૧૯ની શસ્થશતએ કયા સ્થળે, કેટલી વીજ ક્ષમતાના, કેટલી 
રકમના એમ.ઓ.યુ. કરવામાાં આવ્યા? 

   વાયબ્રન્દ્ટ રુ્જરાત ગ્લોબલ ઈન્દ્વસ્ટસગ સમીટ-૨૦૧૯માાં 

પાવર પ્રોજકે્ટ સ્થાપવા માટે તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ની શસ્થશતએ 
પરાંપરાર્ત કે્ષત્રે *પત્રક-૧ અને શબન પરાંપરાર્ત કે્ષત્રે પત્રક-
૨ માાં દિાગવ્યા મુજબ એમ.ઓ.યુ. કરવામાાં આવેલ છે. 

(* પત્રક સશચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૨૬૭ 
રાષ્ટ્ર ીય ચેપી રોગ અુંિુશ િાયાક્રમ હેઠળ મળેલ રિમ 

* ૧૨૪૫૧ શ્રી વિમલભાઈ ચુિાસમા (સોમનાથ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાષ્ટ્ર ીય ચેપી 
રોર્ અાંકુિ કાયગક્રમ હેઠળ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્ય સરકારને કોઈ રકમ મળેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલી રકમ રાજ્ય સરકારને મળેલ છે? 

  (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ાગમાાં વર્ગવાર રાજ્ય 
સરકારને મળેલ રકમ નીચે મુજબ છે. 

િષા મળેલ રિમ (રૂ.લાખમાું) 

તા.૧/૧/૧૭ થી 
તા.૩૧/૧૨/૧૭ 

૧૮૭.૧૮ લાખ 

તા.૧/૧/૧૮ થી  
તા.૩૧/૧૨/૧૮ 

૮૪.૬૬ લાખ 

 
--------- 

૨૬૮ 
રાજ્યમાું નિા આરોગ્ય િેન્દ્ર અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્ર માટેની દરખાસ્ત 

* ૧૨૪૯૯ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં નવા 
સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રો માટેની 
કેટલી દરખાસ્ત આરોગ્ય શવભાર્માાં પિતર છે, અને 

  (૧) અને (૨)  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં નવા સામુરહક 
આરોગ્ય કેન્દ્રોની ૦૮ (આઠ) અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોની 

૨૬ (છવ્વીસ) રજૂઆતો આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ 
શવભાર્માાં મળેલ છે, પરાંતુ ભારત સરકારની ર્ાઈિ લાઈન 
મુજબ, રાજ્યમાાં સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય 
કેન્દ્રની કોઈ ઘટ નથી, આથી પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

 (૨) ઉક્ત દરખાસ્તો પૈકી કેટલી દરખાસ્તો બે વર્ગ કરતાાં 
વધુ સમયથી પિતર છે? 

 

--------- 
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૨૬૯ 
િળતર પેટે રાજ્યને મળેલ રિમ 

* ૧૨૨૯૧ શ્રી િેતન ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

  GST નાાં અમલીકરણ દરશમયાનનાાં પ્રથમ વર્ગ 
એટલે કે તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ 
સુધીમાાં કોમ્પેનસેિન (વળતર) પેટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાજ્યને 
કેટલી રકમ મળેલ છે? 

   ૂર. ૪૪૫૧/- કરોિ 

--------- 

૨૭૦ 
સરિારી િમાચારીઓને રાહત દરે પ્લોટ આપિા બાબત 

* ૧૨૪૨૪ શ્રી રાજને્દ્રવસુંહ ઠાિોર (મોિાસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ સશચવાલય 
સાંવર્ગના શબનબદલીપાત્ર સરકારી કમગચારીઓને રાહત દરે પ્લોટ 
આપવાની બાબત નામદાર રુ્જરાત હાઈકોટગ  કે નામદાર સુશપ્રમ 
કોટગ  સમક્ષ પિતર નથી તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) ના, જી. સશચવાલય સાંવર્ગના શબનબદલીપાત્ર 
સરકારી કમગચારીઓ સરહતના અન્દ્ય તમામને ર્ાાંધીનર્ર ખાતે 
રાહત દરે પ્લોટ ફાળવવાની બાબતે નામ.સુપ્રીમ કોટગમાાં S.L.P. 
NO. 896/2012 દાખલ કરવામાાં આવેલ. જમેાાં નામદાર 
સુપ્રીમ કોટે તા.૦૨-૧૧-૨૦૧૨ ના રોજ સદર બાબતે મનાઈ 
હુકમ ફરમાવેલ છે. આ કેસની હવે પછીની મુદ્દત  
તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૯ ના રોજ છે. આમ, આ બાબત હાલ 
સબજ્યુિીસ છે. 

 (૨) જો હા, તો રાહતદરના પ્લોટથી વાંશચત 
શબનબદલીપાત્ર કમગચારીઓની માાંર્ણી મુજબ રાહતદરે પ્લોટ 
ફાળવવા છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં રાજ્ય સરાકારે િી કાયગવાહી કરી? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

--------- 

૨૭૧ 
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુવનટી પાસે જમીન ફાળિિા બાબત 

* ૧૩૦૫૫ શ્રી મોહનવસુંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ સરદાર સાહેબની 
પ્રશતમા‘સ્ટેચ્યુ ઓફ યુશનટી’ પાસે શવશવધ રાજ્યોના ભવનો 
બનાવવા માટે જમીન ફાળવવાની થાય છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં કયા 
રાજ્યોના ભવન બનાવવા માટે કેટલી જમીન િા ભાવે 
ફાળવવામાાં આવી ? 

  (૨) છેલ્લા એક વર્ગમાાં હરીયાણા રાજ્યને ભવન બનાવવા 
માટે ૧૫૦૦ ચોરસ મીટર જમીન ૂર।.૫૧ લાખના ટોકન દરથી 
ફાળવવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
૨૭૨ 

નિસારી અને િલસાિ જીલ્લામાું િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણની પિતર અરજીઓ 
* ૧૨૫૨૦ શ્રી અનુંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નવસારી અને 

વલસાિ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને 
કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવાની કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે, 

  (૧) 

વજલ્લો 
િૃવષ વિષયિ િીજ 

જોિાણ મેળિિા માટેની 
પિતર અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા માટેની પિતર 

અરજીઓ 

નવસારી ૩૧૭૬ ૦ 

વલસાિ ૧૫૬૯ ૦ 
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 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં નવા કૃશર્શવર્યક 
વીજ જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ 
મેળવવાની કેટલી અરજીઓ મળી, 
 
 

  (૨)  

વજલ્લો 
િૃવષ વિષયિ િીજ 

જોિાણ મેળિિા મળેલ 
અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 
નવસારી ૪૦૧૨ ૦ 
વલસાિ ૨૨૭૨ ૦  

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલા વીજ કનેક્િન આપવામાાં આવ્યા, અને  
 
 
 
 

  (૩) 

વજલ્લો 

િૃવષ વિષયિ 
િીજ જોિાણ 

િુલ 

તત્િાલ 
િીજ જોિાણ 

િુલ 
િષા 

૨૦૧૭ 
િષા 

૨૦૧૮ 
િષા 

૨૦૧૭ 
િષા 

૨૦૧૮ 
નવસારી ૨૮ ૭૮૨ ૮૧૦ ૦ ૦ ૦ 
વલસાિ ૨૭ ૬૬૬ ૬૯૩ ૦ ૦ ૦   

 (૪) ઉક્ત બાકી વીજ કનેક્િન ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવિે ?   

  (૪) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવાની પ્રરક્રયા સતત 
ચાલતી પ્રરક્રયા છે. આ હેતુ માટે પ્રશતવર્ગ નવી ઊભી કરવાની 
થતી માળખાર્ત સુશવધા, વીજ શવતરણ વ્યવસ્થા અને 
વીજતાંત્ર પર પિનાર બોજો ધ્યાને લઇને પિતર અરજીઓનો 
અગ્રતાક્રમ અનુસાર િક્ય તેટલી ઝિપથી શનકાલ કરવાનુાં 
આયોજન છે. 

--------- 

૨૭૩ 
િળતર પેટે રાજ્યને મળેલ રિમ 

* ૧૧૯૨૯ શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ (ઘાટલોરિયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

  GST નાાં અમલીકરણ દરશમયાનનાાં પ્રથમ વર્ગ 
એટલે કે તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ 
સુધીમાાં કોમ્પેનસેિન (વળતર) પેટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાજ્યને 
કેટલી રકમ મળેલ છે ? 

   ૂર।.૪૪૫૧/- કરોિ 

--------- 

૨૭૪ 
ધરોઈ યોજનાની નહેરોથી તળાિો જોિિા બાબત 

* ૧૨૨૬૨ શ્રી શુંભુજી ઠાિોર (ર્ાાંધીનર્ર-દશક્ષણ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ધરોઈ યોજનાની 
નહેરોથી કેટલા તળાવો જોિવામાાં આવ્યા, 

  (૧) ૧૮૯ 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ આ તળાવોને 
જોિવાથી તેમની સાંગ્રહિશક્તમાાં કેટલો વધારો થયો, અને 

  (૨) તળાવો જોિવાથી સાંગ્રહિશક્તમાાં કોઇ વધારો થતો 
નથી.  

 (૩) ૨૦૧૮-૨૦૧૯ના વર્ગમાાં નવા તળાવો જોિવાનુાં િુાં 
આયોજન છે ? 

  (૩) ૨ 

--------- 

૨૭૫ 
અમરેલી વજલ્લામાું ખાનગી હોવસ્પટલોમાું મા િાિાની યોજનામાું દદીઓને મફત સારિાર આપિા બાબત 

* ૧૩૧૪૬ શ્રી પ્રતાપ દુધાત (સાવરકુાં િલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મા કાિગની યોજના અન્દ્વયે િીસેમ્બર-૨૦૧૮ની 
શસ્થશતએ છેલ્લા ૨ વર્ગમાાં અમરેલી શજલ્લામાાં કઈ કઈ ખાનર્ી 
હોશસ્પટલોને દદીઓને મફત તબીબી સેવા પૂરી પાિવા 
માન્દ્ય/ર્જહેર કરવામાાં આવી છે, 

  (૧) ૧. નવજીવન હોશસ્પટલ – અમરેલી 
   ૨. શ્રી લાલુભાઈ િેઠ આરોગ્ય માંરદર હોશસ્પટલ – 
       સાવરકુાં િલા 
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 (૨) તે પૈકી કઈ કઈ હોશસ્પટલો સામે મા કાિગ  ધરાવતા 

દદીઓને મફત તબીબી સારવાર પૂરી પાિવાનો ઇન્દ્કાર કરવાની 
અને દદીઓ પાસેથી રે્ર કાયદેસર નાણા વસુલ કરવાની ર્ાંભીર 
ફરીયાદો િીસેમ્બર-૨૦૧૮ શસ્થશતએ છેલ્લે ૨ વર્ગમાાં મળેલ છે, 
અને 

  (૨) આવી કોઇ ર્ાંભીર ફરીયાદો મળેલ નથી. 

 (૩) ઉક્ત ફરીયાદો અન્દ્વયે કઈ કઈ હોશસ્પટલ સામે િા 
પર્લાાં લેવામાાં આવ્યા છે ? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

--------- 

૨૭૬ 
સુરેન્દ્રનગર અને રાજિોટ જીલ્લામાું િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણની પિતર અરજીઓ 

* ૧૨૪૭૨ શ્રી નૌશાદ સોલુંિી (દસાિા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ સુરેન્દ્રનર્ર અને 

રાજકોટ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને 

કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવાની કેટલી અરજીઓ 

પિતર છે, 

  (૧) 

વજલ્લો 

િૃવષ વિષયિ િીજ 

જોિાણ મેળિિા માટેની 

પિતર અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 

મેળિિા માટેની પિતર 

અરજીઓ 

સુરેન્દ્રનર્ર ૬૮૭૪ ૦ 

રાજકોટ ૧૪૬૯૩ ૧૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં નવા કૃશર્શવર્યક 

વીજ જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ 

મેળવવાની કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૨)  

વજલ્લો 

િૃવષ વિષયિ િીજ 

જોિાણ મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 

મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 

સુરેન્દ્રનર્ર ૬૭૮૧ ૧૯ 

રાજકોટ ૧૩૦૩૦ ૨૫૩  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 

કેટલા વીજ કનેક્િન આપવામાાં આવ્યા, અને  

  (૩) 

વજલ્લો 

િૃવષ વિષયિ 

િીજ જોિાણ 
િુલ 

તત્િાલ 

િીજ જોિાણ 
િુલ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

સુરેન્દ્રનર્ર ૧૮ ૧૧૮ ૧૩૬ ૨ ૮ ૧૦ 

રાજકોટ ૯૯ ૩૬૭ ૪૬૬ ૧૦૬ ૬૯ ૧૭૫ 
  

 (૪) ઉક્ત બાકી વીજ કનેક્િન ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 

આવિે ?   

  (૪)   ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ :  

ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવાની પ્રરક્રયા સતત ચાલતી 

પ્રરક્રયા છે. આ હેતુ માટે પ્રશતવર્ગ નવી ઉભી કરવાની થતી 

માળખાર્ત સુશવધા, વીજ શવતરણ વ્યવસ્થા અને વીજતાંત્ર પર 

પિનાર બોજો ધ્યાને લઇને પિતર અરજીઓનો અગ્રતાક્રમ 

અનુસાર િક્ય તેટલી ઝિપથી શનકાલ કરવાનુાં આયોજન છે. 

ખેતી શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ : 

રાજકોટ જીલ્લામાાં બાકી રહેલ ૧૦ અરજીઓ પૈકી ૦૧ નાણાાં 

ભરપાઈ થઈ ર્યેલ છે. જનેી કામર્ીરી શવશવધ તબકે્ક પ્રર્શત 

હેઠળ છે જ ેસમય મયાગદામાાં પૂણગ કરવામાાં આવિે. જ્યારે ૦૯ 

અરજીઓમાાં અરજદારો દ્વારા નાણાાં ભરપાઈ થયે આર્ળની 

કાયગવાહી હાથ ધરવામાાં આવિે. 

--------- 
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૨૭૭ 
બોનમેરો ટર ાન્દ્સપ્લાન્દ્ટની સહાય આપિાની પુન: મુંજૂરી આપિા બાબત 

* ૧૨૪૨૭ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વર્ગ ૨૦૦૮-૦૯ની 

સ્ટીયરીંર્ કમીટીની મીટીંર્માાં લેવાયેલ શનણગય અન્દ્વયે 

બોનમેરો ટર ાન્દ્સપ્લાન્દ્ટની સારવારની સહાયમાાં માંજૂરી આપવાની 

બાંધ કરવામાાં આવેલ તે પુન: િૂર કરવાનુાં સરકારનુાં આયોજન 

હતુાં તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ સહાય ચાલુ ન કરી હોય 

તો તેના કારણો િા છે, અને 

  (૨) શવભાર્ના તા.૦૫-૦૨-૨૦૧૫ના ઠરાવ 

ક્રમાાંક:એચએચપી-૧૦૨૦૦૮-૧૦૮૩-બ થી િાળા આરોગ્ય 

કાયગક્રમ હેઠળ બોનમેરો ટર ાન્દ્સપ્લાન્દ્ટની સારવારનો સમાવેિ 

કરવામાાં આવેલ હોવાથી લારુ્ાં પિતુાં નથી. 

 (૩) ઉક્ત સારવારમાાં સહાય ક્યાાં સુધીમાાં પુન: િૂર 

કરવામાાં આવિે ? 

  (૩) હાલમાાં િાળા આરોગ્ય કાયગક્રમ હેઠળ બોનમેરો 

ટર ાન્દ્સપ્લાન્દ્ટની સારવારની સુશવધા પુરી પાિવામાાં આવતી 

હોવાથી લારુ્ાં પિતુાં નથી. 

--------- 

૨૭૮ 
રાજ્યમાું થેલેસીમીયાના દદીઓની સારિાર 

* ૧૨૨૬૭ શ્રીમતી ઝુંખના પટેલ (ચોયાગસી) : માનનીય નાયબ મખુ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી સેવાઓ) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં 

થેલેસેમીયાના દદીઓની સારવાર માટે સરકારનુાં કોઇ આયોજન 

છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

થેલેસેમીયાના દદીઓ માટે િુાં વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં થેલેસેમીયાના દદીઓ 

માટે નીચે મુજબની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ છે. 

 થેલેસેમીયાના દદીઓની શનદાન અને લેબોરેટરીની 

વ્યવસ્થા કરવામાાં આવે છે. 

 લોહી અને લોહીના ઘટકો તેમજ શચલેટીંર્ એજન્દ્ટની 

વ્યવસ્થા કરવામાાં આવે છે. 

 િાળા આરોગ્ય કાયગક્રમ હેઠળ બાળકોની તપાસ તથા 

સારવાર કરવામાાં આવે છે. 

 પોઝીટીવ દદીઓને કાઉન્દ્સેલર મારફતે મેરેજ 

કાઉન્દ્સેલીંર્ કરવામાાં આવે છે. 

 સદર દદીઓની દવાઓ માટે જીએમએસસીએલને  

ૂર.૫૦ લાખનુાં અનુદાન ફાળવેલ છે. 

 શનશિત ર્જશતઓમાાં થેલેસેમીયા બાળકોમાાં ના ઉતરે 

તેના માટે સ્વૈચ્છીક સાંસ્થાઓ મારફતે લગ્ન પહેલા 

યુવક યુવશતઓની થેલેસેમીયા ટરે ટના શનદાન માટે 

આયોજન કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૨૭૯ 
રોણિેલ-નિેરા રોિ અને િલિાિ પીઠા રોિને પહોળો િરિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૯૭ શ્રી અરવિુંદભાઈ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વલસાિ 

શજલ્લામાાં વલસાિ તાલુકામાાં રોણવેલ-નવેરા રોિ અને કલવાિ 

પીઠા રોિને પહોળો કરવા માટે સરકારે િી કાયગવાહી કરી?  

   રોણવેલ નવેરા રોિને પહોળો કરવા માટે 

ૂરા. ૨૭૦.૦૦ લાખ અને કલવાિા પીઠા રોિને પહોળો કરવા 

માટે ૂરા. ૩૦૦.૦૦ લાખ માંજૂર કરેલ છે.  

--------- 

૨૮૦ 
રાજ્યમાું િીજ વિતરણ કે્ષતે્ર વિિાસ માટે આર એન્દ્િ િી સેલ ઉભુું િરિા બાબત 

* ૧૨૪૭૫ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (ર્જમ જોધપુર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં વીજ શવતરણ ક્ષેત્રે સાંિોધન અને શવકાસ 

માટે આર એન્દ્િ િી સેલ ઉભુાં કરવામાાં આવેલ છે તે હકીકત 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, ઉક્ત સેલ ક્યારથી કાયગરત છે,   (૨) આ સેલ તારીખ ૧૧/૦૭/૨૦૧૭ થી કાયગરત છે.  

 (૩) ઉક્ત સેલ પાછળ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં વર્ગવાર કેટલો 

ખચગ કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૩)  

િષા િરિામાું આિેલ ખચા (રૂ।.લાખમાું) 

૨૦૧૭-૧૮ ૂર.૨૨૫.૪૪ 

૨૦૧૮-૧૯ 

(રિસેમ્બર અાંશતત) 
ૂર.૧૩૭.૭૫ 

 
 (૪) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કયા પ્રકારના 
સાંિોધન હાથ ધરવામાાં આવ્યા અને તેનાથી ગ્રાહકોને કેવા 
પ્રકારના ફાયદાઓ થયા ? 

  (૪) સદર સેલ દ્વારા છેલ્લા બે વર્ગમાાં વીજ સલામતી, સતત 
સાતત્યપૂણગ અને શવશ્ર્વસનીય વીજ પુરવઠો પૂરો પાિવાની 
રદિામાાં સાંિોધન, માળખાર્ત કાયગક્ષમતામાાં વધારો, શબન 
પરાંપરાર્ત ઉર્જગથી વીજ ગ્રાહકોને વધુ લાભાશન્દ્વત કરવા, 
ઓછામાાં ઓછા વીજ શવક્ષેપ સર્જગય એ રદિામાાં સાંિોધન અને 
જો વીજ શવકે્ષપ સર્જગય તો વહેલી તકે વીજ પુરવઠાની 
પુન:સ્થાપના જવેી બાબતો ઉપર હાલ સાંિોધનની પ્રરક્રયા 
ચાલી રહેલ છે. આ સાંિોધનો થકી વીજ ગ્રાહકોને પ્રત્યક્ષ અને 
પરોક્ષ બાંને પ્રકારના લાભ થિે. 

--------- 

૨૮૧ 
રાજ્યમાું િાયાલીસીસ સેન્દ્ટરની સુવિધા 

* ૧૨૨૭૧ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોિીયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી શિક્ષણ) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં કેટલા 

િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર કાયગરત છે, અને 

  (૧) ૩૮ િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર કાયગરત છે. 

 

 (૨) તે પૈકી ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કેટલા નવા 

િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર માંજૂર કરેલ છે ? 

  (૨) ૫ િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર માંજુર કરેલ છે. 

--------- 
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૨૮૨ 
પાુંચમી નાની વસુંચાઈ ગણતરી અન્દ્િયે િેન્દ્ર સરિારથી મળતી રિમ 

* ૧૨૪૫૭ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંર્ધ્ા) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાાંચમી નાની શસાંચાઈ ર્ણતરી અન્દ્વયે કેન્દ્ર 
સરકાર તરફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં રાજ્ય સરકારને કોઈ રકમ મળેલ છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલી રકમ રાજ્ય સરકારને મળેલ છે ? 

  (૨)   
યોજનાનુું નામ િષા િેન્દ્ર સરિાર તરફથી 

રાજ્ય સરિારને 
મળેલ રિમ (રૂ) 

પાાંચમી નાની શસાંચાઈ 
ર્ણતરી (સાંદભગ વર્ગ 
૨૦૧૩-૧૪) 

૨૦૧૭ ૮૮,૯૨,૯૬૦/- 
૨૦૧૮ ૫૪,૦૮,૦૬૦/- 

 

--------- 

૨૮૩ 
ભાિનગર વજલ્લામાું જજાકરત િીજ િાયરો 

* ૧૨૨૮૩ શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ (મશણનર્ર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાર્રખેિૂ સવાિંર્ી શવકાસ યોજના અાંતર્ગત 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં ભાવનર્ર 
શજલ્લામાાં કુલ કેટલા શક.મી. જજગરરત વીજ વાયરો અને કેટલા 
થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૨૬૬.૩૧ કી.મી. જજગરીત વીજ વાયરો અને ૮૪૨ 
થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા. 

 

 (૨) તે પાછળ ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો 
ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર.૫૨૨.૭૨ લાખ. 
 

--------- 

૨૮૪ 
જુનાગઢ વજલ્લામાું થેલેસેમીયાગ્રસ્ત બાળિોને સકટા કફિેટો આપિા બાબત 

* ૧૩૧૪૩ શ્રી જિાહરભાઈ ચાિિા (માણાવદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રદવ્યાાંર્જન અશધશનયમ-૨૦૧૬ અન્દ્વય ે
થેલેસેમીયાગ્રસ્ત બાળકોને સારવાર મુસાફરી અને અનામતના 
લાભ મળે તે માટે આરોગ્ય ખાતાએ સટીરફકેટ આપવાના થાય 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો જુનાર્ઢ શજલ્લામાાં ૩૧ િીસેમ્બર-૨૦૧૮ 
ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલા થેલેસેમીયાગ્રસ્ત બાળકોને 
સરટગ રફકેટો આપવામાાં આવ્યા છે, અને 

  (૨) ૨૦ 

 (૩) બાકી રહેલા સરટગ રફકેટો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવનાર છે ? 

  (૩) અરજદાર દ્વારા સ્વાવલાંબન પોટગલ ઉપર  
યુ.િી.આઈ. િી. અાંતર્ગત ઓનલાઈન રજીસ્ટરેિન બાદ તજજ્ઞ 
તબીબો દ્વારા જૂરરી તપાસ કરી ઓનલાઈન સટીફીકેટ 
આપવામાાં આવે છે અને શજલ્લાના થેલેસેમીયાગ્રસ્ત રદવ્યાાંર્જન 
શજલ્લા જનરલ હોશસ્પટલ ખાતેથી દરરોજ અને સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર ખાતે દર ૧૫ રદવસે પ્રમાણપત્રના કેમ્પની વ્યવસ્થા 
કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૨૮૫ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું જજાકરત િીજ િાયરો 

* ૧૨૨૮૭ શ્રી જગદીશ પુંચાલ (શનકોલ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાર્રખેિૂ સવાિંર્ી શવકાસ યોજના અાંતર્ગત 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં દેવભૂશમ 
દ્વારકા શજલ્લામાાં કુલ કેટલા શક.મી. જજગરરત વીજ વાયરો અને 
કેટલા થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૩૭૧.૬૯ કી.મી. જજગરીત વીજ વાયરો અને 
૨૬૪૫ થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા. 
 

 (૨) તે પાછળ ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો 
ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર.૫૭૧.૯૧ લાખ. 
 

--------- 

૨૮૬ 
અમરેલી અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણની પિતર અરજીઓ 

* ૧૨૫૫૪ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ અમરેલી અને 
દેવભૂશમ દ્વારકા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ 
અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવાની કેટલી 
અરજીઓ પિતર છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ 
જોિાણ મેળિિા 
માટેની પિતર 

અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા માટેની 
પિતર અરજીઓ 

અમરેલી ૯૦૯૦ ૧ 

દેવભૂશમ દ્વારકા ૧૪૨૭૮ ૪  
 (૨) ઉકત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં નવા કૃશર્શવર્યક 
વીજ જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ 
મેળવવાની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૨)  

વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ 
જોિાણ મેળિિા 
મળેલ અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 

અમરેલી ૮૯૧૮ ૩૦ 

દેવભૂશમ દ્વારકા ૮૨૦૧ ૬૯  
 (૩) તે પૈકી ઉકત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 

કેટલા વીજ કનેકિન આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૩)  
વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ 

જોિાણ 

િુલ તત્િાલ િીજ 

જોિાણ 

િુલ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

અમરેલી ૩૬ ૯૧૯ ૯૫૫ ૬ ૧૮ ૨૪ 

દેવભૂશમ દ્વારકા ૨૫ ૧૨ ૩૭ ૪૧ ૧૦ ૫૧  
 (૪) ઉકત બાકી વીજ કનેકિન ક્યાાં સુધી આપવામાાં 
આવિે ? 

  (૪) ખેતી વિષયિ િીજ જોિાણઃ 
  ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવાની પ્રરક્રયા સતત 
ચાલતી પ્રરક્રયા છે. આ હેતુ માટે પ્રશતવર્ગ નવી ઉભી કરવાની 
થતી માળખાર્ત સુશવધા, વીજ શવતરણ વ્યવસ્થા અને 
વીજતાંત્ર પર પિનાર બોજો ધ્યાને લઈને પિતર અરજીઓનો 
અગ્રતાક્રમ અનુસાર િક્ય તેટલી ઝિપથી શનકાલ કરવાનુાં 
આયોજન છે. 
  ખેતી વિષયિ તત્િાલ િીજ જોિાણઃ 
  અમરેલી શજલ્લાની ૧ અરજી તેમજ દેવભૂશમ દ્વારકા 
શજલ્લાની ૪ અરજીઓમાાં અાંદાજપત્રની રકમ ભરપાઈ થયેથી 
વીજ જોિાણ આપવામાાં આવિે. 

--------- 
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૨૮૭ 
રાજ્યની િીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા 

* ૧૨૪૭૦ શ્રી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમિા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યની કુલ 

સ્થાશપત વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યની કુલ 

સ્થાશપત વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા ૨૭,૪૭૭ મે.વો. છે. 

 (૨) ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્યની વીજ 

ઉત્પાદન ક્ષમતામાાં કેટલો વધારો કરવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨) ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લા ૨ વર્ગમાાં રાજ્યની વીજ 

ઉત્પાદન ક્ષમતામાાં કુલ ૨૮૩૬ મે.વો. નો વધારો થયેલ છે. 

 (૩) આર્ામી પાાંચ વર્ગમાાં કેટલો વધારો કરવાનુાં 

આયોજન છે ? 

  (૩) આર્ામી પાાંચ વર્ગમાાં પરાંપરાર્ત સ્ત્રોતોમાાંથી ૧૯૮૩ 

મે.વો. ની વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતાનો વધારો થવાનુાં આયોજન 

છે, જ્યારે શબન પરાંપરાર્ત સ્ત્રોતોમાાં વધારો માનનીય વીજ 

શનયમન આયોર્ દ્વારા શનધાગરરત થતા રરન્દ્યુએબલ પાવર 

પરચેઝ ઓશબ્લરે્િનના આધારે કરવામાાં આવિે. 

--------- 

૨૮૮ 
પેન્દ્શન અને પ્રોવિિન્દ્િ ફુંિની િચરેીના પિતર િેસો 

* ૧૨૨૯૪ શ્રી અજુાનવસુંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ શનયામકશ્રી, 

પેન્દ્િન અને પ્રોશવિન્દ્િ ફાંિની કચેરીમાાં મકાન/વાહન પેિર્ી 

અન્દ્વયે ના-લેણાાં પ્રમાણપત્રની કેટલી અરજીઓ પિતર છે, 

અને 

  (૧) મકાન પેિર્ી-૬૦ (સાઈઠ) 

 (૨) વાહન પેિર્ી-૦૦ (િૂન્દ્ય)  

 (૨) ઉકત શસ્થશતએ પિતર અરજીઓનો ક્યાાં સુધીમાાં 

શનકાલ કરવામાાં આવિે ? 

  (૨) (૧) મકાન પેિર્ી-આજની તારીખે તમામ 

અરજીઓનો નીશત મુજબ શનકાલ કરી દેવામાાં આવેલ છે. 

  (૨)  વાહન પેિર્ી-પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

--------- 

૨૮૯ 
પેટર ોલ િીઝલ ઉપર િેરા તેમજ સસેની આિિ 

* ૧૧૯૪૦ શ્રી જીતેન્દ્ર સુખિીયા (સયાજીર્ાંજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ પેટર ોલ િીઝલ 
ઉપર છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્યને વેરા તેમજ સેસ પેટે કેટલી આવક 
થઈ, અને 

  (૧)  
(રિમ રૂ.િરોિમાું) 

 ૨૦૧૭-૧૮ ૧/૪/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮ 

િેટ+સીએસટી સેસ િેટ+સીએસટી સેસ 

પેટર ોલ ૩૩૩૮.૩૪ ૬૫૨.૮૬ ૨૭૨૯.૬૩ ૫૮૨.૦૭ 

િીઝલ ૭૪૩૦.૫૦ ૧૪૫૩.૧૩ ૬૨૬૧.૦૨ ૧૨૯૫.૫૭  
 (૨) પેટર ોલ િીઝલ ઉપર રાજ્યમાાં ઉકત શસ્થશતએ વેટ 
અને સેસનો િુાં દર છે ? 

  (૨)  

વિગત િેટ સેસ 

પેટર ોલ ૧૭% ૪% 

િીઝલ ૧૭% ૪%  
--------- 



120 

C:\Users\PRATIK ACHARYA\Desktop\Star Question on Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019\Star Question Dt.20-02-2019.doc 

૨૯૦ 
રાજ્યમાું નિી સ્િ-વનભાર મેિીિલ િોલેજોની મુંજુરી 

* ૧૧૯૧૬ િૉ. નીમાબેન આચાયા (ભુજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી શિક્ષણ) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાં કેટલી નવી સ્વ-શનભગર મેિીકલ કોલેજોને માંજુરી 
આપવામાાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં 
ચાર (૪) નવી મેિીકલ કોલેજોની માંજુરી આપવામાાં આવી. 

 (૨) સ્વ-શનભગર મેિીકલ કોલેજોમાાં ઉકત શસ્થશતએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્નાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાાં વધારો થયો ? 

  (૨) રાજ્યની મેિીકલ કોલેજોમાાં ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં સ્નાતક કક્ષાએ નીચે મુજબ સીટોમાાં વધારો થયો. 

િષા મેિીિલ (સ્નાતિ) િક્ષાએ િધેલ સીટો 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૦૦  
--------- 
૨૯૧ 

રાજ્યમાું િાયારત મેિીિલ િોલેજો 
* ૧૧૯૨૪ શ્રી રાિેશ શાહ (એશલસશબ્રઝ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી શિક્ષણ) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં કેટલી 
સરકારી મેરિકલ કોલેજો કાયગરત છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં ૦૬ 
સરકારી મેરિકલ કોલેજો કાયગરત છે, 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલી નવી સરકારી 
મેરિકલ કોલેજોની માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને  

  (૨) કોઇ નહી.  

 (૩) ઉક્ત કોલેજોમાાં ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સ્નાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાાં વધારો થયો?   

  (૩) ઉક્ત કોલેજોમાાં ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સ્નાતક કક્ષાએ ૨૨૦ સીટોમાાં વધારો થયો. 

--------- 

૨૯૨ 
િચ્છ અને ગાુંધીનગર વજલ્લામાું િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણની પિતર અરજીઓ 

* ૧૨૪૦૭ શ્રીમતી સુંતોિબેન આરેકઠયા (રાપર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ કચ્છ અને 
ર્ાાંધીનર્ર શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને 
કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ મેળવવાની કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે, 

  (૧)  
વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણ 

મેળિિા માટેની પિતર 
અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 

મેળિિા માટેની પિતર 
અરજીઓ 

કચ્છ ૫૨૯૦ ૧૮ 

ર્ાાંધીનર્ર ૬૪૪ ૨ 
 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં નવા કૃશર્ શવર્યક 
વીજ જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ 
મેળવવાની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૨)  
વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણ 

મેળિિા મળેલ અરજીઓ 
તત્િાલ િીજ જોિાણ 

મેળિિા મળેલ અરજીઓ 

કચ્છ ૪૭૦૫ ૨૬૨ 

ર્ાાંધીનર્ર ૧૨૬૨ ૦૨  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલા વીજ કનેકિન આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૩) 
વજલ્લો િૃવષ વિષયિ 

િીજ જોિાણ 
િુલ 

તત્િાલ િીજ 
જોિાણ 

િુલ 
િષા 

૨૦૧૭ 
િષા 

૨૦૧૮ 
િષા 

૨૦૧૭ 
િષા 

૨૦૧૮ 

કચ્છ ૬૩ ૨૦૦ ૨૬૩ ૪૦ ૧૦૯ ૧૪૯ 

ર્ાાંધીનર્ર ૩૨૮ ૧૧૮ ૪૪૬ ૦ ૦ ૦  
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 (૪) ઉક્ત બાકી વીજ કનેકિન ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 

આવિે ? 

  (૪) િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણ :- 

 ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવાની પ્રરક્રયા સતત ચાલતી 
પ્રરક્રયા છે. આ હેતુ માટે પ્રશતવર્ગ નવી ઉભી કરવાની થતી 
માળખાર્ત સુશવધા, વીજ શવતરણ વ્યવસ્થા અને વીજતાંત્ર પર 
પિનાર બોજો ધ્યાને લઈને પિતર અરજીઓનો અગ્રતાક્રમ 
અનુસાર િક્ય તેટલી ઝિપથી શનકાલ કરવાનુાં આયોજન છે. 
  િૃવષ વિષયિ તત્િાલ િીજ જોિાણ :- 
 કચ્છ જીલ્લામાાં બાકી રહેલ ૧૮ અરજીઓ નાણાાં ભરપાઈ થઈ 
ર્યેલ છે, જનેી કામર્ીરી શવશવધ તબકે્ક પ્રર્શત હેઠળ છે, જ ે
સમય મયાગદામાાં પૂણગ કરવામાાં આવિે. જ્યારે ર્ાાંધીનર્ર 
જીલ્લામાાં બાકી રહેલ ૨ અરજીઓ પૈકી ૧ અરજીનુાં કામ 
ર્જન્દ્યુઆરી-૨૦૧૯ સુધીમાાં પૂણગ કરી વીજ જોિાણ આપેલ છે 
જ્યારે ૧ અરજી રદ થયેલ છે.  

--------- 
૨૯૩ 

પેન્દ્શન અને પ્રોવિિન્દ્ટ ફુંિની િચેરીના પિતર િેસો 
* ૧૧૯૩૪ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાિ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ શનયામકશ્રી, 
પેન્દ્િન અને પ્રોશવિન્દ્ટ ફાંિની કચેરીમાાં કેટલા પેન્દ્િન કેસો 

પિતર છે, અને 

  (૧) ૧૦૬૦ 

 (૨) ઉક્ત પિતર પને્દ્િન કેસોનો ક્યાાં સુધીમાાં શનકાલ 
કરવામાાં આવિે? 

  (૨) આજની તારીખે તમામ પિતર પેન્દ્િન કેસોનો નીશત 
મુજબ શનકાલ કરી દેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૯૪ 
અમરેલી વજલ્લામાું ફાળિેલ ૧૦૮ એમ્્યુલન્દ્સ િાન 

* ૧૧૯૦૯ શ્રી વિનોદભાઈ મોરિીયા (કતારર્ામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી સેવાઓ) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

રાજ્ય સરકારે અમરેલી શજલ્લામાાં કેટલી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ વાન 
ફાળવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૭૨૦૯૧ દદીઓ 

--------- 

૨૯૫ 
પેન્દ્શન અને પ્રોવિિન્દ્િ ફુંિની િચરેીના પિતર િેસો 

* ૧૨૨૯૨ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ શનયામકશ્રી, 
પેન્દ્િન અને પ્રોશવિન્દ્િ ફાંિની કચેરીમાાં કેટલા પેન્દ્િન કેસો 
પિતર છે, અને 

  (૧) ૧૦૬૦ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ પિતર પેન્દ્િન કેસોનો ક્યાાં સુધીમાાં 
શનકાલ કરવામાાં આવિે? 

  (૨) આજની તારીખે તમામ પિતર પેન્દ્િન કેસોનો નીશત 
મુજબ શનકાલ કરી દેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૨૯૬ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાું િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણની પિતર અરજીઓ 

* ૧૨૪૪૦ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ પાટણ અને 
મહેસાણા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને 
કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવાની કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ 
જોિાણ મેળિિા માટેની 

પિતર અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા માટેની પિતર 

અરજીઓ 

પાટણ ૨૮૫૦ ૦ 

મહેસાણા ૧૭૭૦ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં નવા કૃશર્શવર્યક 
વીજ જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ 
મેળવવાની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૨)  

વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ 
જોિાણ મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 

પાટણ ૩૮૨૮ ૧ 

મહેસાણા ૩૪૭૦ ૦  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલા વીજ કનેકિન આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૩) 
વજલ્લો િૃવષ વિષયિ 

િીજ જોિાણ 
િુલ 

તત્િાલ િીજ 

જોિાણ 
િુલ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

પાટણ ૫૯ ૫૮૦ ૬૩૯ ૦ ૧ ૧ 

મહેસાણા ૩૬૪ ૮૯૮ ૧૨૬૨ ૦ ૦ ૦  
 (૪) ઉક્ત બાકી વીજ કનેકિન ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવિે ? 

  (૪) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવાની પ્રરક્રયા સતત 
ચાલતી પ્રરક્રયા છે. આ હેતુ માટે પ્રશતવર્ગ નવી ઉભી કરવાની 
થતી માળખાર્ત સુશવધા, વીજ શવતરણ વ્યવસ્થા અને 
વીજતાંત્ર પર પિનાર બોજો ધ્યાને લઈને પિતર અરજીઓનો 
અગ્રતાક્રમ અનુસાર િક્ય તેટલી ઝિપથી શનકાલ કરવાનુાં 
આયોજન છે. 

--------- 
૨૯૭ 

ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ વજલ્લામાું િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણની પિતર અરજીઓ 
* ૧૨૫૪૫ શ્રી ભગાભાઈ બારિ (તાલાલા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ર્ીર સોમનાથ 
અને જૂનાર્ઢ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ 
અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવાની કેટલી 
અરજીઓ પિતર છે, 

  (૧)  
વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણ 

મેળિિા માટેની પિતર 
અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 

મેળિિા માટેની પિતર 
અરજીઓ 

ર્ીર 

સોમનાથ 

૫૦૭૭ ૦ 

જૂનાર્ઢ ૯૪૧૭ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં નવા કૃશર્શવર્યક 
વીજ જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ 
મેળવવાની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૨)  
વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણ 

મેળિિા મળેલ અરજીઓ 
તત્િાલ િીજ જોિાણ 

મેળિિા મળેલ અરજીઓ 

ર્ીર 

સોમનાથ 

૪૧૪૯ ૪૧ 

જૂનાર્ઢ ૭૫૦૯ ૧૩૫  
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 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 

કેટલા વીજ કનેકિન આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૩) 
વજલ્લો િૃવષ વિષયિ 

િીજ જોિાણ 
િુલ 

તત્િાલ િીજ 

જોિાણ 
િુલ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

ર્ીર 

સોમનાથ 

૬૭ ૩૨૪ ૩૯૨ ૫ ૧૦ ૧૫ 

જૂનાર્ઢ ૨૧૫ ૭૧૯ ૯૩૪ ૬૮ ૩૮ ૧૦૬ 

  
 (૪) ઉક્ત બાકી વીજ કનેકિન ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવિે ? 

  (૪) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવાની પ્રરક્રયા સતત 
ચાલતી પ્રરક્રયા છે. આ હેતુ માટે પ્રશતવર્ગ નવી ઉભી કરવાની 
થતી માળખાર્ત સુશવધા, વીજ શવતરણ વ્યવસ્થા અને 

વીજતાંત્ર પર પિનાર બોજો ધ્યાને લઈને પિતર અરજીઓનો 
અગ્રતાક્રમ અનુસાર િક્ય તેટલી ઝિપથી શનકાલ કરવાનુાં 
આયોજન છે. 

--------- 
૨૯૮ 

આણુંદ અને ખેિા વજલ્લામાું િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણની પિતર અરજીઓ 
* ૧૨૫૬૦ શ્રી વનરું જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ આણાંદ અને 

ખેિા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને કૃશર્ 
શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ મેળવવાની કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે, 
 
 
 

  (૧)  

વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ 
જોિાણ મેળિિા માટેની 

પિતર અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા માટેની પિતર 

અરજીઓ 

આણાંદ ૯૧૭ ૦ 

ખેિા ૨૦૭૪ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં નવા કૃશર્શવર્યક 
વીજ જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ 
મેળવવાની કેટલી અરજીઓ મળી, 

 
 
 
 

  (૨)  

વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ 
જોિાણ મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 

આણાંદ ૧૬૯૬ ૪ 

ખેિા ૩૦૭૬ ૦  

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલા વીજ કનેકિન આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૩) 
વજલ્લો િૃવષ વિષયિ 

િીજ જોિાણ 
િુલ 

તત્િાલ િીજ 
જોિાણ 

િુલ 
િષા 

૨૦૧૭ 
િષા 

૨૦૧૮ 
િષા 

૨૦૧૭ 
િષા 

૨૦૧૮ 

આણાંદ ૧૫ ૬૮૯ ૭૦૪ ૧ ૦ ૧ 

ખેિા ૨૨ ૯૧૫ ૯૩૭ ૦ ૦ ૦ 

  

 (૪) ઉક્ત બાકી વીજ કનેકિન ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવિે ? 

  (૪) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવાની પ્રરક્રયા સતત 
ચાલતી પ્રરક્રયા છે. આ હેતુ માટે પ્રશતવર્ગ નવી ઉભી કરવાની 
થતી માળખાર્ત સુશવધા, વીજ શવતરણ વ્યવસ્થા અને 
વીજતાંત્ર પર પિનાર બોજો ધ્યાને લઈને પિતર અરજીઓનો 
અગ્રતાક્રમ અનુસાર િક્ય તેટલી ઝિપથી શનકાલ કરવાનુાં 
આયોજન છે. 

--------- 
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૨૯૯ 
રાજ્યમાું પેટર ોલ-િીઝલ પરના િેરા તેમજ સેસ પેટે મળેલ રિમ 

* ૧૨૩૦૧ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ર્ણદેવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ પેટર ોલ િીઝલ 
ઉપર છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્યને વેરા તેમજ સેસ પેટે કેટલી આવક 
થઈ, અને 

  (૧)    (રિમ રૂા. િરોિમાું) 
 ૨૦૧૭-૧૮ ૧-૪-૧૮ થી  

૩૧-૧૨-૧૮ 

 િેટ + 

સીએસટી 

સેસ િેટ + 

સીએસટી 

સેસ 

પેટર ોલ ૩૩૩૮.૩૪ ૬૫૨.૮૬ ૨૭૨૯.૬૩ ૫૮૨.૦૭ 

િીઝલ ૭૪૩૦.૫૦ ૧૪૫૩.૧૩ ૬૨૬૧.૦૨ ૧૨૯૫.૫૭ 
 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ પેટર ોલ િીઝલ ઉપર રાજ્યમાાં વેટ 
અને સેસનો િુાં દર છે ?  

  (૨)  

વિગત િેટ સેસ 

પેટર ોલ ૧૭% ૪% 

િીઝલ ૧૭% ૪%  
--------- 

૩૦૦ 
બનાસિાુંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાું િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણની પિતર અરજીઓ 

* ૧૨૪૧૦ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ બનાસકાાંઠા 
અને કચ્છ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને 
કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ મેળવવાની કેટલી 
અરજીઓ પિતર છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ 
જોિાણ મેળિિા માટેની 

પિતર અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા માટેની પિતર 

અરજીઓ 

બનાસકાાંઠા ૧૪૬૪૮ ૯ 

કચ્છ ૫૨૯૦ ૧૮ 
 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં નવા કૃશર્ શવર્યક 
વીજ જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ 
મેળવવાની કેટલી અરજીઓ મળી, 

 
 
 
 

  (૨)  

વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ 
જોિાણ મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 

બનાસકાાંઠા ૧૮૭૩૮ ૧૯ 

કચ્છ ૪૭૦૫ ૨૬૨  

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલા વીજ કનેકિન આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૩) 
વજલ્લો િૃવષ વિષયિ 

િીજ જોિાણ 
િુલ 

તત્િાલ િીજ 

જોિાણ 
િુલ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

બનાસકાાંઠા ૧૯૨ ૨૧૧૭ ૨૩૦૯ ૨ ૭ ૯ 

કચ્છ ૬૩ ૨૦૦ ૨૬૩ ૪૦ ૧૦૯ ૧૪૯ 

  
 (૪) ઉક્ત બાકી વીજ કનેકિન ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવિે ? 

  (૪) િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણ :- 
 ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવાની પ્રરક્રયા સતત ચાલતી 
પ્રરક્રયા છે. આ હેતુ માટે પ્રશતવર્ગ નવી ઉભી કરવાની થતી 
માળખાર્ત સુશવધા, વીજ શવતરણ વ્યવસ્થા અને વીજતાંત્ર પર 
પિનાર બોજો ધ્યાને લઈને પિતર અરજીઓનો અગ્રતાક્રમ 
અનુસાર િક્ય તેટલી ઝિપથી શનકાલ કરવાનુાં આયોજન છે. 
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  િૃવષ વિષયિ તત્િાલ િીજ જોિાણ :- 
 બનાસકાાંઠા જીલ્લામાાં બાકી રહેલ ૯ અરજીઓ પૈકી, નાણાાં 
ભરપાઈ થયેલ ૧ અરજીનુાં કામ ર્જન્દ્યુઆરી-૨૦૧૯ સુધીમાાં પૂણગ 
કરી વીજ જોિાણ આપેલ છે. જ્યારે ૦૮ નોંધાયેલ પિતર 
અરજીઓ પૈકી ૪ અરજીઓના કામ ર્જન્દ્યુઆરી-૨૦૧૯ સુધીમાાં 
પૂણગ કરી વીજ જોિાણ આપેલ છે. તથા ૨ અરજીઓના અાંદાજ 
પત્ર આપેલ છે જ ેઅરજદારો ધ્વારા નાણાાં ભરપાઈ થયે આર્ળની 

કાયગવાહી િક્ય બનિે અને ૨ અરજદારોના બોર/કુવાના સ્થળે 
બોર/કુવો બનાવેલ નથી, જથેી અરજદાર ધ્વારા બોર/કુવો 
બનાવ્યેથી આર્ળની કાયગવાહી હાથ ધરવામાાં આવિે. જ્યારે 
કચ્છ જીલ્લામાાં બાકી રહેલ ૧૮ અરજીઓ નાણાાં ભરપાઈ પિતર 
છે જનેી કામર્ીરી શવશવધ તબકે્ક પ્રર્શત હેઠળ છે જ ે સમય 
મયાગદામાાં પૂણગ કરવામાાં આવિે.  

--------- 

૩૦૧ 
કહુંમતનગર સ્ટેટ હાઈિેથી ગુંભીરપુરા ગામને જોિતા નોન પ્લાન રસ્તાનુું િામ 

* ૧૧૯૦૦ શ્રી રાજને્દ્રવસુંહ ચાિિા (રહાંમતનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાબરકાાંઠા શજલ્લાના તલોદ રહાંમતનર્ર સ્ટેટ 
હાઈવેથી ર્ાંભીરપુરા ર્ામને જોિતા નોન પ્લાન રસ્તાનુાં કામ 

માંજૂર કરવા સરકારનુાં કોઈ આયોજન છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ આ 
કામ કેટલી લાંબાઈ માટે કેટલી રકમનુાં માંજૂર કરવામાાં આવ્યુ, અને 

  (૨) ૫.૦૦ કી.મી. લાંબાઈ માટે ૂરા. ૨૩૦.૦૦ લાખ 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામ કયા તબકે્ક છે ?    (૩) ટેન્દ્િર પ્રરક્રયા હેઠળ. 
--------- 
૩૦૨ 

મોરબી અને ભાિનગર વજલ્લામાું િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણની પિતર અરજીઓ 
* ૧૨૫૫૧ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ મોરબી અને 
ભાવનર્ર શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને 
કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવાની કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે, 

  (૧)  
વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણ 

મેળિિા માટેની પિતર 
અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 

મેળિિા માટેની પિતર 
અરજીઓ 

મોરબી ૫૩૧૮ ૦ 

ભાવનર્ર ૯૧૩૩ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં નવા કૃશર્શવર્યક 
વીજ જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ 
મેળવવાની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૨)  
વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણ 

મેળિિા મળેલ અરજીઓ 
તત્િાલ િીજ જોિાણ 

મેળિિા મળેલ અરજીઓ 

મોરબી ૪૯૩૦ ૨૦ 

ભાવનર્ર ૮૧૮૧ ૪૦  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 

કેટલા વીજ કનેકિન આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૩) 
વજલ્લો િૃવષ વિષયિ 

િીજ જોિાણ 
િુલ 

તત્િાલ િીજ 
જોિાણ 

િુલ 
િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

મોરબી ૧ ૧૯૯ ૨૦૦ ૯ ૨ ૧૧ 

ભાવનર્ર ૫૦ ૨૬૮ ૩૧૮ ૮ ૭ ૧૫  
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 (૪) ઉક્ત બાકી વીજ કનેકિન ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવિે ? 

  (૪) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવાની પ્રરક્રયા સતત 
ચાલતી પ્રરક્રયા છે. આ હેતુ માટે પ્રશતવર્ગ નવી ઉભી કરવાની 
થતી માળખાર્ત સુશવધા, વીજ શવતરણ વ્યવસ્થા અને 
વીજતાંત્ર પર પિનાર બોજો ધ્યાને લઈને પિતર અરજીઓનો 
અગ્રતાક્રમ અનુસાર િક્ય તેટલી ઝિપથી શનકાલ કરવાનુાં 
આયોજન છે. 

--------- 
૩૦૩ 

તાપી અને પુંચમહાલ વજલ્લામાું ઉદિહન પાઈપલાઈન ધ્િારા પાણી આપિા બાબત 
* ૧૨૫૧૫ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (શનઝર) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ તાપી અને 
પાંચમહાલ શજલ્લામાાં કેટલી ખેતીલાયક જમીનમાાં કેનાલ ધ્વારા, 
ઉદવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નહેરો ધ્વારા 
પાણી આપવામાાં આવે છે. 

  (૧) તાપી :   ૪૫,૧૨૪ હેક્ટર  
  પાંચમહાલ :  ૭૦,૪૭૯ હેક્ટર 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર કેટલા હેક્ટર એરીયામાાં કેનાલ 
ધ્વારા, ઉદવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઈ અને નમગદા 
કમાન્દ્િની નહેરો ધ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નથી. 

  (૨) તાપી :   ૧,૪૬,૨૭૬ હેક્ટર  
  પાંચમહાલ :  ૧,૦૭,૪૬૫ હેક્ટર 

 (૩) ઉક્ત શજલ્લાઓમાાં શસાંચાઈનુાં પાણી આપવામાાં ન 
આવતુાં હોય તે ખેતીલાયક જમીનોમાાં ક્યાાં સુધીમાાં શસાંચાઈનુાં 
પાણી આપવામાાં આવિે, અને 

  (૩) ચેકિેમો, તળાવો/પરકોલેિન ટેન્દ્ક, બાંધારા, 
ટાઈિલ રેગ્યુલેટર, સ્પ્રેિીંર્ કેનાલ, ખાનર્ી કુવા, પાતાળ કુવા, 
ખેત તલાવિી શવરે્રે જવેા શસાંચાઈના અન્દ્ય સ્ત્રોતમાાંથી શસાંચાઈ 
સુશવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાકીના શવસ્તારમાાં પાણીની 
ઉપલશબ્ધ અને સ્થળશસ્થશતની અનુકૂળતા મુજબ આયોજન 
હાથ ધરવામાાં આવિે. 

 (૪) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેનાલ ધ્વારા, 
ઉદવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પરૂક શસાંચાઈ કે નમગદા કમાન્દ્િની 
નહેરો ધ્વારા પાણી આપવામાાં કેટલી જમીન ઉક્ત શજલ્લાવાર 
આવરી લેવામાાં આવી? 

  (૪) તાપી :   ૫૧૫ હેક્ટર  
  પાંચમહાલ :  ૫૯ હેક્ટર 

--------- 

૩૦૪ 
પેન્દ્શન અને પ્રોવિિન્દ્િ ફુંિની િચરેીના પિતર િેસો 

* ૧૨૨૮૯ શ્રી રતનવસુંહ રાઠોિ (લુણાવાિા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ શનયામકશ્રી, 
પેન્દ્િન અને પ્રોશવિન્દ્િ ફાંિની કચેરીમાાં કેટલા પેન્દ્િન કેસો 
પિતર છે, અને 

  (૧) ૧૦૬૦ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ પિતર પેન્દ્િન કેસોનો ક્યાાં સુધીમાાં 
શનકાલ કરવામાાં આવિે? 

  (૨) આજની તારીખે તમામ પિતર પેન્દ્િન કેસોનો નીશત 
મુજબ શનકાલ કરી દેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૦૫ 
િાુંિાનેર-દલિી-થાન રોિને રી-િાપેટ િરિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૮૮ શ્રી લાખાભાઈ સાગકઠયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય): માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ મોરબી શજલ્લાના 
વાાંકાનેર-દલિી-થાન રોિ શક.મી. ૦/૦ થી ૧૮/૪૦૦ ને  
રી-કાપેટ કરવાનુાં આયોજન છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા તો, ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામર્ીરી માટે કેટલી 

રકમની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે ?  

  (૨) ૂર. ૬૧૦.૦૦ લાખ 

--------- 

૩૦૬ 
પેન્દ્શન અને પ્રોવિિન્દ્ટ ફુંિની િચેરીના પિતર િેસો 

* ૧૧૯૩૨ શ્રીમતી મવનષાબેન િિીલ (વિોદરા િહેર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ શનયામકશ્રી, 
પેન્દ્િન અને પ્રોશવિન્દ્ટ ફાંિની કચેરીમાાં કેટલા પેન્દ્િન કેસો 
પિતર છે, અને 

  (૧) ૧૦૬૦ 

 (૨) ઉક્ત પિતર પેન્દ્િનના કેસોનો ક્યાાં સુધીમાાં શનકાલ 
કરવામાાં આવિે? 

  (૨) આજની તારીખે તમામ પિતર પેન્દ્િન કેસોનો નીશત 
મુજબ શનકાલ કરી દેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૦૭ 
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુવનકટ પ્રોજકે્ટની િામગીરી 

* ૧૨૨૭૪ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નમગદા શજલ્લામાાં કેવિીયા કોલોની ખાતે સ્ટેચ્યુ ઓફ 

યુશનરટ રાષ્ટ્ર ાપગણ કાયગક્રમની તારીખથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધીમાાં કુલ કેટલા પ્રવાસીઓએ મુલાકાત લીધી છે, અને 

  (૧) ૫,૦૨,૭૧૪ 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા પ્રવાસીઓએ વ્યુઈંર્ રે્લેરીની 
મુલાકાત લીધી ? 

  (૨) ૨,૩૯,૯૬૮ 

--------- 

૩૦૮ 
બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું થેલેસેમીયાગ્રસ્ત બાળિોને સટીફીિેટો આપિા બાબત 

* ૧૩૧૪૮ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રદવ્યાાંર્જન અશધશનયમ-૨૦૧૬ અન્દ્વય ે
થેલેસેમીયાગ્રસ્ત બાળકોને સારવાર મુસાફરી અને અનામતના 
લાભ મળે તે માટે આરોગ્ય ખાતાએ સટીફીકેટ આપવાના થાય 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧)  હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો બનાસકાાંઠા શજલ્લામાાં ૩૧-િીસેમ્બર-
૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલા થેલેસેમીયાગ્રસ્ત 
બાળકોને સરટગ રફકેટો આપવામાાં આવ્યા છે, અને 

  (૨) ૦૧ 

 (૩) બાકી રહેલા સરટગ રફકેટો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવનાર છે ? 

  (૩) અરજદાર દ્વારા સ્વાવલાંબન પોટગલ ઉપર 
યુ.િી.આઈ.િી. અાંતર્ગત ઓનલાઈન રજીસ્ટરેિન બાદ તજજ્ઞ 

તબીબો દ્વારા જૂરરી તપાસ કરી ઓનલાઈન સટીફીકેટ 

આપવામાાં આવે છે અને જીલ્લાના થેલેસેમીયાગ્રસ્ત રદવ્યાાંર્જન 
જીલ્લા જનરલ હોશસ્પટલ ખાતેથી દરરોજ અને સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર ખાતે દર ૧૫ રદવસે પ્રમાણપત્રના કેમ્પની વ્યવસ્થા 
કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૩૦૯ 
રાજ્યમાું પેટર ોલ-િીઝલ પરના િેરા તેમજ સેસ પેટે મળેલ રિમ 

* ૧૨૩૦૨ શ્રી સી. િે. રાઉલજી (ર્ોધરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ પેટર ોલ િીઝલ 
ઉપર છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્યને વેરા તેમજ સેસ પેટે કેટલી આવક 
થઈ, અને 

  (૧)       (રિમ રૂા. િરોિમાું) 
 ૨૦૧૭-૧૮ ૧-૪-૧૮ થી  

૩૧-૧૨-૧૮ 

 િેટ + 

સીએસટી 

સેસ િેટ + 

સીએસટી 

સેસ 

પેટર ોલ ૩૩૩૮.૩૪ ૬૫૨.૮૬ ૨૭૨૯.૬૩ ૫૮૨.૦૭ 

િીઝલ ૭૪૩૦.૫૦ ૧૪૫૩.૧૩ ૬૨૬૧.૦૨ ૧૨૯૫.૫૭ 
 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ પેટર ોલ િીઝલ ઉપર રાજ્યમાાં વેટ 
અને સેસનો િુાં દર છે ?  

  (૨)  

વિગત િેટ સેસ 

પેટર ોલ ૧૭% ૪% 

િીઝલ ૧૭% ૪%  
--------- 

૩૧૦ 
ભાિનગર જીલ્લામાું જજાકરત િીજ િાયરો 

* ૧૨૨૮૪ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોિા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાર્રખેિૂ સવાિંર્ી શવકાસ યોજના અાંતર્ગત 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં ભાવનર્ર 

જીલ્લામાાં કુલ કેટલા શક.મી. જજગરરત વીજ વાયરો અને કેટલા 

થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૨૬૬.૩૧ કી.મી. જજગરીત વીજ વાયરો અને ૮૪૨ 

થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તે પાછળ ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો 

ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૫૨૨.૭૨ લાખ 

--------- 

૩૧૧ 
દેિભૂવમ દ્વારિા અને ર્જમનગર વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલ, સામૂકહિ અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુું મુંજુર મહેિમ 

* ૧૨૫૨૭ શ્રી વિક્રમભાઈ માિમ (ખાંભાળીયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ દેવભૂશમ દ્વારકા 

અને ર્જમનર્ર શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક 

આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ 

માંજુર થયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ દેવભૂશમ 

દ્વારકા અને ર્જમનર્ર શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, 

સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં 

સાંવર્ગવાર કુલ માંજુર થયેલ મહેકમની શવર્ત નીચે મુજબ છે.  

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

 વજલ્લાનુું 

નામ 
હોવસ્પટલ સુંિગા મુંજુર ભરેલી ખાલી 

ર્જમનર્ર 
જી.જી. હોશસ્પટલ, 

ર્જમનર્ર 

વર્ગ-૧ ૨ ૦ ૨ 

વર્ગ-૨ ૨૫ ૧૪ ૧૧ 

વર્ગ-૩ ૭૫૯ ૫૫૧ ૨૦૮ 

વર્ગ-૪ ૩૭૮ ૩૭૮ ૦ 

િુલ ૧૧૬૪ ૯૪૩  ૨૨૧ 
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સરિારી હોવસ્પટલ, સામૂહીિ આરોગ્ય િેન્દ્રો અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો 

વજલ્લાનુું 

નામ 

હોવસ્પટલની 

સુંખ્યા 
સુંિગા મુંજુર ભરેલી ખાલી 

દેવભૂશમ 

દ્વારકા 

જ.હો.-૦૧ 

સ.િી.હો.-૦૧ 

વર્ગ-૧ ૩૩ ૧૨ ૨૧ 

વર્ગ-૨ ૧૬ ૬ ૧૦ 

વર્ગ-૩ ૯૯ ૬૯ ૩૦ 

વર્ગ-૪ ૬૦ ૬૦ ૦ 

સા.આ.કેન્દ્રો-૦૪ 

વર્ગ-૧ ૪ ૦ ૪ 

વર્ગ-૨ ૧૫ ૫ ૧૦ 

વર્ગ-૩ ૫૫ ૩૭ ૧૮ 

વર્ગ-૪ ૩૯ ૧૩ ૨૬ 

પ્રા.આ.કેન્દ્રો-૨૩ 
વર્ગ-૨ ૨૩ ૬ ૧૭ 

વર્ગ-૩ ૬૯ ૪૭ ૨૨ 

વર્ગ-૪ ૯૨ ૭૯ ૧૩ 

ર્જમનર્ર 

મેન્દ્ટલ હોશસ્પટલ 
- ૦૧ 

વર્ગ-૧ ૩ ૧ ૨ 

વર્ગ-૨ ૪ ૨ ૨ 

વર્ગ-૩ ૪૬ ૨૩ ૨૩ 

વર્ગ-૪ ૧૧ ૧૧ ૦ 

સા.આ.કેન્દ્રો-૦૯ 

વર્ગ-૧ ૯ ૧ ૮ 

વર્ગ-૨ ૩૬ ૨૨ ૧૪ 

વર્ગ-૩ ૧૩૪ ૭૪ ૬૦ 

વર્ગ-૪ ૯૨ ૩૦ ૬૨ 

પ્રા.આ.કેન્દ્રો-૩૩ 
વર્ગ-૨ ૩૩ ૨૫ ૮ 

વર્ગ-૩ ૧૦૧ ૫૪ ૪૭ 

વર્ગ-૪ ૧૩૨ ૧૩૨ ૦  
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) સરકારી હોશસ્પટલો, સામૂરહક આરોગ્ય કેન્દ્રો તથા 
પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોની વર્ગ-૧, વર્ગ-૨ તથા વર્ગ-૩ની 
ખાલી જગ્યાઓ માટે રુ્જરાત ર્જહેર સેવા આયોર્, રુ્જરાત 
ર્ૌણ સેવા પસાંદર્ી માંિળ તથા પાંચાયત સેવા પસાંદર્ી માંિળને 
માાંર્ણાપત્રક મોકલ્યા બાદ યોગ્ય લાયકાત ધરાવતાાં ઉમેદવાર 
ઉપલબ્ધ થયેથી ભરી િકાિે. 

વર્ગ-૧ તથા વર્ગ-૨ ની ખાલી જગ્યાઓ માટે વખતોવખત 
વોક-ઈન-ઈન્દ્ટરવ્યુાં યોજી યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી 
ભરવામાાં આવિે. 

વર્ગ-૩ ની નસીંર્, પેરા મેિીકલ, ટેકનીકલ તેમજ અન્દ્ય 

વહીવટી સાંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી યોગ્ય 
ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી ભરવામાાં આવિે. 

િર ાઈવર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની ખાલી જગ્યાઓ ઉપર 
જૂરર જણાય ત્યાાં આઉટ સોસગથી જ્ગ્યાઓ ભરવામાાં આવિે. 

--------- 
૩૧૨ 

અમદાિાદ અને બોટાદ વજલ્લામાું િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણની પિતર અરજીઓ 
* ૧૨૪૩૧ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાિ (શવરમર્ામ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ અમદાવાદ અને 
બોટાદ શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને કૃશર્ 
શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ મેળવવાની કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે, 

  (૧) 

વજલ્લો 

િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણ 

મેળિિા માટેની પિતર 
અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 

મેળિિા માટેની પિતર 
અરજીઓ 

અમદાવાદ ૪૦૦૬ ૧ 

બોટાદ ૪૯૯૪ ૦ 
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 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં નવા કૃશર્ શવર્યક 

વીજ જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ મેળવવાની 
કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૨)  

વજલ્લો 
િૃવષ વિષયિ િીજ 

જોિાણ મેળિિા મળેલ 
અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 

અમદાવાદ ૫૦૫૩ ૬ 

બોટાદ ૪૩૦૭ ૨૧  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલા વીજ કનેક્િન આપવામાાં આવ્યા, અને  

  (૩) 

વજલ્લો 

િૃવષ વિષયિ 
િીજ જોિાણ 

િુલ 

તત્િાલ 
િીજ જોિાણ 

િુલ 
િષા 

૨૦૧૭ 
િષા 

૨૦૧૮ 
િષા 

૨૦૧૭ 
િષા 

૨૦૧૮ 

 ૨૭૭ ૫૩૪ ૮૧૧ ૦ ૫ ૫ ૨૭૭ 

 ૩૭ ૨૦૦ ૨૩૭ ૯ ૧ ૧૦ ૩૭   

 (૪) ઉક્ત બાકી વીજ કનેક્િન ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવિે ?   

  (૪)   કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ :  

ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવાની પ્રરક્રયા સતત ચાલતી 
પ્રરક્રયા છે. આ હેતુ માટે પ્રશતવર્ગ નવી ઊભી કરવાની થતી 
માળખાર્ત સુશવધા, વીજ શવતરણ વ્યવસ્થા અને વીજતાંત્ર પર 
પિનાર બોજો ધ્યાને લઇને પિતર અરજીઓનો અગ્રતાક્રમ 
અનુસાર િક્ય તેટલી ઝિપથી શનકાલ કરવાનુાં આયોજન છે. 

કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ : 

અમદાવાદ જીલ્લામાાં બાકી રહેલ એક અરજીનુાં કામ ર્જન્દ્યુઆરી-

૨૦૧૯ સુધીમાાં પૂણગ કરી વીજ જોિાણ આપેલ છે. 
--------- 

૩૧૩ 
સુંતરામપુર તાલુિાના ગામોને વસુંચાઈનુું પાણી પૂરૂ પાિિા બાબત 

* ૧૩૧૬૭ શ્રી ભુપેન્દ્રવસુંહ ખાુંટ (મોરવાહિફ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ કિાણા 
જળાિય યોજના અન્દ્વયે મરહસાર્ર શજલ્લાના કેટલા 
તાલુકાઓને શસાંચાઈનુાં પાણી પૂૂર પાિવામાાં આવે છે, 

  (૧) ૦૪ (ચાર) 

 (૨) ઉક્ત યોજના અન્દ્વયે સાંતરામપુર તાલુકાના ર્ામોને 
શસાંચાઈનુાં પાણી પૂૂર પાિવામાાં આવતુાં નથી તે હકીકત સાચી 
છે, અને  

  (૨) ના, જી. 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ સાંતરામપુર તાલુકાના તમામ 
ર્ામોને શસાંચાઈના પાણીની સુશવધા આપવા માટેનુાં િુાં 
આયોજન છે ?  

  (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ સાંતરામપુર તાલુકાના શસાંચાઈથી 
વાંશચત ર્ામોને કિાણા દાહોદ પાઈપલાઈન દ્વારા બે (૨) ર્ામ 
તળાવો, કિાણા તાલુકાના શિયાલ અને લુણાવાિા તાલુકાના 
િામણા તળાવમાાંથી પાઈપલાઈન દ્વારા સાંતરામપુર તાલુકાના 
છ (૬) ર્ામ તળાવો અને સાંતરામપુર તાલુકાના અન્દ્ય પાંદર 
(૧૫) ર્ામ તળાવોને દાહોદ પાઈપલાઈનના પાંપીર્ સ્ટેિન-૨ 
માાંથી પાઈપલાઈન દ્વારા લીંક કરી પાણી ભરવાની યોજનાઓ 

થકી કુલ ૨૩ ર્ામ તળાવોમાાં પાણી આપી સીધી તેમજ 
આિકતરી રીતે શસાંચાઈ હેઠળ આવરી લેવાનુાં આયોજન છે. 
ઉપરાાંત નાના મોટા ચેકિેમનુાં બાાંધકામ હાથ ધરી સીધી તેમજ 
આિકતરી રીતે શસાંચાઈ હેઠળ આવરી લેવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 
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૩૧૪ 
દ્વારિા-નાગેિર-ગોપી રોિને રી-િાપેટ િરિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૯૦ શ્રી ધમેન્દ્રવસુંહ ર્જિેર્જ (ર્જમનર્ર ઉિર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ દેવભૂશમ દ્વારકા 
શજલ્લાનાાં દ્વારકા-નારે્શ્ર્વર-ર્ોપી રોિ શક.મી ૮/૫ થી 
૧૫/૫૦૦ની ૭ શક.મી. લાંબાઈમાાં રસ્તાને રીકાપેટ કરવાનુાં 
આયોજન છે તે હકીકત સાચી છે અને, 

  (૧) અને (૨) હા, જી. 
ૂર.૧૭૫.૦૦ લાખની માંજૂરી આપેલ છે.  

   

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

 

--------- 

૩૧૫ 
રાજ્યમાું િાયાલીસીસ સેન્દ્ટરની સુવિધા 

* ૧૨૨૬૯ શ્રી રમેશભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી શિક્ષણ) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં કેટલા 
િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર કાયગરત છે, અને 

  (૧) ૩૮ િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર કાયગરત છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલા નવા 
િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર માંજુર કરેલ છે ? 

  (૨) ૫ િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર માંજુર કરેલ છે. 

--------- 

૩૧૬ 
અમદાિાદ અને ગાુંધીનગર વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલ, સામુકહિ અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોનુું મુંજુર મહેિમ 

* ૧૨૪૪૯ શ્રી ઈમરાન ખેિાિાલા (જમાલપુર-ખાિીયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ અમદાવાદ અને 
ર્ાાંધીનર્ર શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક 

આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ 
માંજુર થયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
અમદાવાદ અને ર્ાાંધીનર્ર શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી 

હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય 
કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ માંજુર થયેલ મહેકમની શવર્ત નીચે 

મુજબ છે.  

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

 વજલ્લાનુું 
નામ 

હોવસ્પટલનુું નામ સુંિગા મુંજુર ભરેલી ખાલી 

અમદાવાદ 

શસશવલ હોશસ્પટલ, 

અમદાવાદ 

વર્ગ-૧ ૩૩ ૧૫ ૧૮ 

વર્ગ-૨ ૧૧૪ ૪૮ ૬૬ 

વર્ગ-૩ ૨૭૫૮ ૧૯૭૧ ૭૮૭ 

વર્ગ-૪ ૭૨૪ ૭૨૪ ૦૦ 

િુલ ૩૬૨૯ ૨૭૫૮ ૮૭૧ 

એમ.એન્દ્િ જ.ે 

ઈન્દ્સ્ટી. ઓફ 
ઓપ્થલ્મોલોજી, 

અમદાવાદ 

વર્ગ-૧ ૩૯ ૨૬ ૧૩ 

વર્ગ-૨ ૧૫ ૦૧ ૧૪ 

વર્ગ-૩ ૨૨૩ ૧૧૮ ૧૦૫ 

વર્ગ-૪ ૧૪૭ ૧૪૭ ૦૦ 

િુલ ૪૨૪ ૨૯૨ ૧૩૨ 

ર્વગમેન્દ્ટ સ્પાઈન 

ઈન્દ્સ્ટી., 

અમદાવાદ 

વર્ગ-૧ ૧૫ ૦૬ ૦૯ 

વર્ગ-૨ ૨૩ ૦૩ ૨૦ 

વર્ગ-૩ ૧૧૫ ૯૫ ૨૦ 

વર્ગ-૪ ૬૦ ૬૦ ૦૦ 

િુલ ૨૧૩ ૧૬૪ ૪૯ 
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સરિારી હોવસ્પટલ, સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્ર અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્ર 

વજલ્લાનુું 

નામ 

હોવસ્પટલની 

સુંખ્યા 
સુંિગા મુંજુર ભરેલી ખાલી 

અમદાવાદ 

સ.હો.-૦૨ 

વર્ગ-૧ ૪૭ ૨૦ ૨૭ 

વર્ગ-૨ ૩૨ ૨૬ ૬ 

વર્ગ-૩ ૨૫૮ ૧૭૩ ૮૫ 

વર્ગ-૪ ૯૯ ૯૯ ૦ 

સા.આ.કેન્દ્રો-૦૯ 

વર્ગ-૧ ૯ ૪ ૫ 

વર્ગ-૨ ૩૮ ૩૫ ૩ 

વર્ગ-૩ ૧૪૦ ૧૧૮ ૨૨ 

વર્ગ-૪ ૧૧૧ ૯૭ ૧૪ 

પ્રા.આ.કેન્દ્રો-૪૦ 
વર્ગ-૨ ૪૦ ૨૯ ૧૧ 

વર્ગ-૩ ૧૪૯ ૧૧૦ ૩૯ 

વર્ગ-૪ ૧૬૦ ૧૫૪ ૦૬ 

ર્ાાંધીનર્ર 

સ.હો.-૦૧ 

વર્ગ-૧ ૩૭ ૨૪ ૧૩ 

વર્ગ-૨ ૧૮ ૧૩ ૫ 

વર્ગ-૩ ૨૩૨ ૧૨૦ ૧૧૨ 

વર્ગ-૪ ૧૫૦ ૧૫૦ ૦ 

સા.આ.કેન્દ્રો-૦૯ 

વર્ગ-૧ ૯ ૫ ૪ 

વર્ગ-૨ ૩૬ ૩૬ ૦ 

વર્ગ-૩ ૧૪૨ ૧૧૩ ૨૯ 

વર્ગ-૪ ૧૧૦ ૬૪ ૪૬ 

પ્રા.આ.કેન્દ્રો-૩૦ 
વર્ગ-૨ ૩૦ ૨૯ ૦૧ 

વર્ગ-૩ ૧૦૧ ૮૨ ૧૯ 

વર્ગ-૪ ૧૨૦ ૫૭ ૬૩  
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને 
પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોની વર્ગ-૧, વર્ગ-૨ તથા વર્ગ-૩ ની 
ખાલી જગ્યાઓ માટે રુ્જરાત ર્જહેર સેવા આયોર્, રુ્જરાત 
ર્ૌણ સેવા પસાંદર્ી માંિળ તથા પાંચાયત સેવા પસાંદર્ી માંિળને 
માાંર્ણાપત્રક મોકલ્યા બાદ યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર 
ઉપલબ્ધ થયેથી ભરી િકાિે.` 

વર્ગ-૧ તથા વર્ગ-૨ ની ખાલી જગ્યાઓ માટે વખતોવખત 
વોક-ઈન ઈન્દ્ટરવ્યુાં યોજી યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી 
ભરવામાાં આવિે. 

વર્ગ-૩ ની નસીંર્, પેરા મેિીકલ, ટેકનીકલ તેમજ અન્દ્ય 
વહીવટી સાંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી યોગ્ય 
ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી ભરવામાાં આવેિે. 

િર ાઈવર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની ખાલી જગ્યાઓ ઉપર 
જૂરર જણાય ત્યાાં આઉટ સોસગથી જ્ગ્યાઓ ભરવામાાં આવિે. 

--------- 

૩૧૭ 
ધરોઇ યોજનાની નહેરોથી તળાિો જોિિા બાબત 

* ૧૨૨૬૩ શ્રી બલરાજવસુંહ ચૌહાણ (દહેર્ામ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ધરોઇ યોજનાની 
નહેરોથી કેટલા તળાવો જોિવામાાં આવ્યા, 

  (૧) ૧૮૯ 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ આ તળાવોને 
જોિવાથી તેમની સાંગ્રહિશક્તમાાં કેટલો વધારો થયો, અને 

  (૨) તળાવો જોિવાથી સાંગ્રહિશક્તમાાં કોઇ વધારો થતો 
નથી. 

 (૩) ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ગમાાં નવા તળાવો જોિવાનુાં િુાં 
આયોજન છે ? 

  (૩) ૨ 

--------- 
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૩૧૮ 
પેન્દ્શન અને પ્રોવિિન્દ્િ ફુંિની િચરેીના પિતર િેસો 

* ૧૨૨૯૩ શ્રી િાન્દ્તીભાઈ બલર (સુરત-ઉિર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ શનયામકશ્રી, 
પેન્દ્િન અને પ્રોશવિન્દ્િ ફાંિની કચેરીમાાં કેટલા પેન્દ્િન કેસો 
પિતર છે, અને 

  (૧) ૧૦૬૦ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ પિતર અરજીઓનો ક્યાાં સુધીમાાં 
શનકાલ કરવામાાં આવિે ? 

  (૨) આજની તારીખે તમામ પિતર અરજીઓનો નીશત 
મુજબ શનકાલ કરી દેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૧૯ 
ઉના સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રને ૧૦૦ બેિની હોવસ્પટલ અપગે્રિ િરિાની િાયાિાહી 

* ૧૨૫૩૯ શ્રી પુુંર્જભાઈ િુંશ (ઉના) : ૧૪મી રુ્.શવ.સભા પ્રથમ સત્રમાાં તા.૨૧-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ રજૂ થયેલ *૪૫૬ 

(અગ્રતા-૪૬)ના અનુસાંધાને માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ઉના સામુરહક 

આરોગ્ય કેન્દ્રને ૧૦૦ બેિની હોશસ્પટલમાાં આર્ામી નાણાાંકીય 

વર્ગમાાં અપગ્રેિેિનની કામર્ીરીનો સૈધ્ધાાંશતક શનણગય કરેલ તો 

સદરહુાં  કામર્ીરી કયા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ શવભાર્ના ઠરાવ ક્રમાાંક 

હસપ-૧૨૨૦૧૮-ન.બા. ર. /અ, તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ના 

ઠરાવથી વહીવટી માંજુરી મળેલ છે. 

 (૨) કેટલા સમયમાાં અપગ્રેિ કરવામાાં આવિે ?   (૨) શનયત કાયગપધ્ધશત મુજબ. 

--------- 

૩૨૦ 
રીલાયન્દ્સ ઇન્દ્િસ્ટર ીઝ વલ. િિોદરા અને અુંિલેિર (ભરૂચ) પાસેથી બાિી પાણી િેરો િસુલિા બાબત  

* ૧૨૬૭૦ શ્રી જશપાલવસુંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રીલાયન્દ્સ 

ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ શલ., વિોદરા અને રીલાયન્દ્સ ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ શલ., 

અાંકલેશ્ર્વર (ભૂરચ) પાસેથી પાણી વેરા પેટે સ્થાયી દર, 

વપરાિી દર, પેનલ્ટી અને વ્યાજની રકમ સરહત કુલ કેટલી 

રકમ વસુલવાની બાકી છે, 

  (૧) રીલાયન્દ્સ ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ શલ., વિોદરા અને રીલાયન્દ્સ 

ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ શલ., અાંકલેશ્ર્વર (ભૂરચ) પાસેથી પાણી વેરા પેટે 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વસુલવાની બાકી રકમની 

શવર્તો નીચે મુજબ છે,                           (રિમ રૂ. લાખમાું) 

વિગત 
રીલાયન્દ્સ 

ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ વલ., 
િિોદરા 

રીલાયન્દ્સ 
ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ વલ., 

અુંગારેિર (ભરૂચ) 

સ્થાયી દર ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

વપરાિી દર ૭૪૪.૫૯ ૧૦૮૭.૯૯ 

પેનલ્ટી ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

વ્યાજ ૨૫૯.૦૬ ૦.૦૦ 

કુલ રકમ ૧૦૦૩.૬૫ ૧૦૮૭.૯૯ 

ગ્રેસ પીરીયિ રકમ ૫૨૯.૦૪ ૭૧૮.૯૩ 

નેટ બાકી રકમ ૪૭૪.૬૧ ૩૬૯.૦૬  
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 (૨) ઉક્ત એકમને કયા સ્ત્રોતમાાંથી પાણી પૂૂર પાિવામાાં 

આવે છે, 

  (૨) રીલાયન્દ્સ ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ શલ., વિોદરા દ્વારા ખાિી અને 

ર્જલમપુરા ર્ામ નજીક મહીસાર્ર નદીમાાંથી કાંપની દ્વારા 
પોતાના ઇન્દ્ટેક વેલમાાંથી પીવાના તેમજ ઔદ્યોર્ીક હેતુ માટે 
પાણી ઉપાિવામાાં આવે છે. જ્યારે રીલાયન્દ્સ ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ શલ., 
અાંર્ારેશ્ર્વર (ભૂરચ) ને અાંર્ારેશ્ર્વર ર્ામ નજીક નમગદા નદીમાાંથી 
કાંપની દ્વારા પોતાના ઇન્દ્ટેક વેલમાાંથી પીવાના તેમજ ઔદ્યોશર્ક 
હેતુ માટે પાણી ઉપાિવામાાં આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી છેલ્લા બે વર્ગથી 
વસુલવાની રકમ બાકી છે, અને  

  (૩) રીલાયન્દ્સ ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ શલ., વિોદરાની ઉક્ત બાકી 
રકમ પૈકી ૂર.૨૧૯.૨૧ લાખ છેલ્લા બે વર્ગથી વસુલવાની બાકી 
છે. જ્યારે રીલાયન્દ્સ ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ શલ., અાંર્ારેશ્ર્વર (ભૂરચ)ની 
ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કોઇ જ રકમ છેલ્લા બે વર્ગથી વસુલવાની 
બાકી નથી. 

 (૪) ઉક્ત રકમ વસૂલવા સરકારે છેલ્લા બે વર્ગમાાં િાાં 
પર્લા લીધા ? 

  (૪) રીલાયન્દ્સ ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ શલ., વિોદરા પાસેથી રકમ 
વસુલવા માટે નોટીસો આપવામાાં આવેલ છે. વધુમાાં, પીવાના 
પાણીની આકારણી સામે તફાવતની રકમ (વર્ગ ૧૯૯૭-૯૮ 
થી ૨૦૦૪-૦૫ સુધી) ૂર.૧૬૬.૦૭ લાખ બાબતે વાાંધો લઈ 
નામદાર હાઈકોટગમાાં પીટીિન દાખલ કરેલ છે. જ ે હાલમાાં 
આખરી સુનાવણી હેઠળ છે. જ્યારે રીલાયન્દ્સ ઈન્દ્િસ્ટર ીઝ શલ., 
અાંર્ારેશ્ર્વર (ભૂરચ) પાસેથી રકમ વસુલવા માટે નોટીસો 
આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૨૧ 
િાુંગ અને િલસાિ વજલ્લામાું ઉદિહન પાઈપલાઈન દ્વારા પાણી આપિા બાબત 

* ૧૨૫૧૮ શ્રી મુંગળભાઈ ગાવિત (િાાંર્) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ િાાંર્ અને 
વલસાિ શજલ્લામાાં કેટલી ખેતીલાયક જમીનમાાં કેનાલ દ્વારા 
ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નહેરો દ્વારા પાણી 
આપવામાાં આવે છે, 

  (૧) િાાંર્-૧૧૩૪૩ હેકટર 

  વલસાિ-૬૫૪૪૨ હેકટર 

 (૨) ઉકત શજલ્લાવાર કેટલા હેકટર એરીયામાાં કેનાલ 
દ્વારા, ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ અને નમગદા 
કમાન્દ્િની નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નથી, 

  (૨) િાાંર્-૪૬૮૫૭ હેકટર 

  વલસાિ-૯૯૮૮૮ હેકટર 

 (૩) ઉકત શજલ્લાઓમાાં શસાંચાઈનુાં પાણી આપવામાાં ન 
આવતુાં હોય તે ખેતીલાયક જમીનોમાાં ક્યાાં સુધીમાાં શસાંચાઈનુાં 
પાણી આપવામાાં આવિે, અને 

  (૩) ચેકિેમો, તળાવો/પરકોલેિન ટેન્દ્ક, બાંધારા, ટાઈિલ 
રેગ્યુલેટર, સ્પ્રેિીંર્ કેનાલ, ખાનર્ી કુવા, પાતાળ કુવા, ખેત 
તલાવિી શવરે્રે જવેા શસાંચાઈના અન્દ્ય સ્ત્રોતમાાંથી શસાંચાઈ 
સુશવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાકીના શવસ્તારમાાં પાણીની 
ઉપલશબ્ધ અને સ્થળશસ્થશતની અનુકૂળતા મુજબ આયોજન 
હાથ ધરવામાાં આવિે. 

 (૪) ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેનાલ દ્વારા, 
ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નમગદા કમાન્દ્િની 

નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં કેટલી જમીન ઉકત શજલ્લાવાર 
આવરી લેવામાાં આવી ? 

  (૪) િાાંર્ મામુર 

  વલસાિ ૧૪૨૫ હેકટર 

--------- 
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૩૨૨ 
સાબરમતી નદીમાું નમાદાનુું પાણી ઠાલિિા બાબત 

* ૧૨૪૬૭ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરરયાપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર સાબરમતી નદીમાાં નમગદાનુાં કુલ કેટલુાં પાણી 
ઠાલવવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) અમદાવાદ િહેરની પીવાના પાણીની જૂરરીયાત 
સાંતોર્વા માટે તથા ફતેવાિી શસાંચાઈ યોજનામાાં ધરોઈના 
પાણીની સાથે નમગદાનુાં પાણી, સાબરમતી નદીમાાં જૂરરીયાત 
મુજબ આપવામાાં આવેલ છે. તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર સાબરમતી નદીમાાં સદરહુ હેતુઓ માટે 
છોિવામાાં આવેલ નમગદાના પાણીના જથ્થાની શવર્તો નીચે 

મુજબ છે. 

ક્રમ સમયગાળો િષામાું િષાિાર 
છોિિામાું 

આિેલ સરેરાશ 
જથ્થો 

(MCM) 

તારીખ થી તારીખ સુધી 

૧ ૧-૧-૨૦૧૭ ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ ૪૨૭.૪૭ 

૨ ૧-૧-૨૦૧૮ ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૧૨૭.૦૨ 
 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉકત વર્ગવાર કેટલો ખચગ થયો ?   (૨) નમગદા મુખ્ય નહેરમાાંથી એસ્કેપ સ્ટરક્ચર દ્વારા 
સાબરમતી નદીમાાં ગ્રેવીટી થી પાણી છોિવામાાં આવે છે, તેથી 

કોઈ વધારાનો ખચગ થતો નથી. 
--------- 

૩૨૩ 
ગાુંધીનગર અને રાજિોટ વજલ્લામાું ઉદિહન પાઈપલાઈન દ્વારા પાણી આપિા બાબત 

* ૧૨૪૪૬ શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ર્ાાંધીનર્ર અને 
રાજકોટ શજલ્લામાાં કેટલી ખેતીલાયક જમીનમાાં કેનાલ દ્વારા, 
ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નહેરો દ્વારા પાણી 
આપવામાાં આવે છે, 

  (૧) રાજકોટ-૬૫૩૩૫ 
  ર્ાાંધીનર્ર-૧૧,૩૦૧ 

 (૨) ઉકત શજલ્લાવાર કેટલા હેકટર એરીયામાાં કેનાલ 
દ્વારા, ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ અને નમગદા 
કમાન્દ્િની નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નથી, 

  (૨) રાજકોટ-૭૪૪૮૬૫ 
  ર્ાાંધીનર્ર-૧૫૩૬૫૩ 

 (૩) ઉકત શજલ્લાઓમાાં શસાંચાઈનુાં પાણી આપવામાાં ન 
આવતુાં હોય તે ખેતીલાયક જમીનોમાાં ક્યાાં સુધીમાાં શસાંચાઈનુાં 
પાણી આપવામાાં આવિે, અને 

  (૩) ચેકિેમો, તળાવો/પરકોલેિન ટેન્દ્ક, બાંધારા, ટાઈિલ 
રેગ્યુલેટર, સ્પ્રેિીંર્ કેનાલ, ખાનર્ી કુવા, પાતાળ કુવા, ખેત 
તલાવિી શવરે્રે જવેા શસાંચાઈના અન્દ્ય સ્ત્રોતમાાંથી શસાંચાઈ 
સુશવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાકીના શવસ્તારમાાં પાણીની 
ઉપલશબ્ધ અને સ્થળ શસ્થશતની અનુકૂળતા મુજબ આયોજન 
હાથ ધરવામાાં આવિે. 

 (૪) ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેનાલ દ્વારા, 
ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નમગદા કમાન્દ્િની 

નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં કેટલી જમીન ઉકત શજલ્લાવાર 
આવરી લેવામાાં આવી ? 

  (૪) રાજકોટ-૪૨૮ 
  ર્ાાંધીનર્ર-૩૯૧૬ 

--------- 
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૩૨૪ 
રાજ્યમાું નિી સ્િ-વનભાર મેકિિલ િોલેજોની મુંજૂરી 

* ૧૧૯૧૭ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિિીયા (ઠક્કરબાપાનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી શિક્ષણ) જણાવવા કૃપા કરિ ે
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાં કેટલી નવી સ્વ-શનભગર મેિીકલ કોલેજોને માંજુરી 
આપવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૪ (ચાર) 

 (૨) સ્વ-શનભગર મેિીકલ કોલેજોમાાં ઉકત શસ્થશતએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્નાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાાં વધારો થયો ? 

  (૨)  
િષા મેિીિલ (સ્નાતિ) િક્ષાએ િધેલ સીટો 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૩૦૦  

--------- 

૩૨૫ 
ગીર સોમનાથ વજલ્લામાું જજાકરત િીજ િાયરો 

* ૧૨૨૮૨ શ્રી અરવિુંદ રાણા (સુરત-પૂવગ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાર્રખેિૂ સવાિંર્ી શવકાસ યોજના અાંતર્ગત 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં  
ર્ીર સોમનાથ શજલ્લામાાં કુલ કેટલા શક.મી. જજગરરત વીજ વાયરો 
અને કેટલા થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૬૩૬.૦૬ કી.મી. જજગરીત વીજ વાયરો અને 
૧૩૧૮ થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તે પાછળ ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો 
ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર.૬૯૨.૧૩ લાખ. 

--------- 

૩૨૬ 
િળતર પેટે રાજ્યને મળેલ રિમ 

* ૧૧૯૨૮ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (શવર્જપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 GST નાાં અમલીકરણ દરશમયાનનાાં પ્રથમ વર્ગ એટલે કે 
તા.૩૧/૭/૨૦૧૭થી તા.૩૧/૭/૨૦૧૮ સુધીમાાં કોમ્પેનસેિન 
(વળતર) પેટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાજ્યને કેટલી રકમ મળેલ 
છે? 

  ૂર.૪૪૫૧/- કરોિ. 

--------- 

૩૨૭ 
દાહોદ અને મહીસાગર વજલ્લામાું ઉદિહન પાઈપલાઈન દ્વારા પાણી આપિા બાબત 

* ૧૨૫૭૮ શ્રી િજસેુંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ દાહોદ અને 
મહીસાર્ર શજલ્લામાાં કેટલી ખેતીલાયક જમીનમાાં કેનાલ દ્વારા, 
ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નહેરો દ્વારા પાણી 
આપવામાાં આવે છે, 

  (૧) દાહોદ-૫૦,૩૮૦ હે. 
  મહીસાર્ર-૪૦,૮૫૦ હે. 

 (૨) ઉકત શજલ્લાવાર કેટલા હેકટર એરીયામાાં કેનાલ 
દ્વારા, ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ અને નમગદા 
કમાન્દ્િની નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નથી, 

  (૨) દાહોદ-૨,૦૭,૪૫૩ હે. 
  મહીસાર્ર-૧,૧૪,૯૫૦ હે. 
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 (૩) ઉકત શજલ્લાઓમાાં શસાંચાઈનુાં પાણી આપવામાાં ન 
આવતુાં હોય તે ખેતીલાયક જમીનોમાાં ક્યાાં સુધીમાાં શસાંચાઈનુાં 
પાણી આપવામાાં આવિે, અને 

  (૩) ચેકિેમો, તળાવો/પરકોલેિન ટેન્દ્ક, બાંધારા, ટાઈિલ 
રેગ્યુલેટર, સ્પ્રેિીંર્ કેનાલ, ખાનર્ી કુવા, પાતાળ કુવા, ખેત 
તલાવિી શવરે્રે જવેા શસાંચાઈના અન્દ્ય સ્ત્રોતમાાંથી શસાંચાઈ 
સુશવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાકીના શવસ્તારમાાં પાણીની 
ઉપલશબ્ધ અને સ્થળ શસ્થશતની અનુકૂળતા મુજબ આયોજન 
હાથ ધરવામાાં આવિે. 

 (૪) ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેનાલ દ્વારા, 
ઉદવહન પાઈપલાઈન દ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નમગદા કમાન્દ્િની 
નહેરો દ્વારા પાણી આપવામાાં કેટલી જમીન ઉકત શજલ્લાવાર 
આવરી લેવામાાં આવી ? 

  (૪) દાહોદ-મામુર 
  મહીસાર્ર-મામુર 

--------- 

૩૨૮ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું જજાકરત િીજ િાયરો 

* ૧૨૨૮૬ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાર્રખેિૂ સવાિંર્ી શવકાસ યોજના અાંતર્ગત 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં  
દેવભૂશમ શજલ્લામાાં કુલ કેટલા શક.મી. જજગરરત વીજ વાયરો અને 

કેટલા થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૩૭૧.૬૯ કી.મી. જજગરીત વીજ વાયરો અને 
૨૬૪૫ થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તે પાછળ ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ 
કેટલો ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર.૫૭૧.૯૧ લાખ. 

--------- 

૩૨૯ 
રાજ્યમાું નિી સ્િ-વનભાર મેકિિલ િોલેજોની મુંજૂરી 

* ૧૧૯૧૮ શ્રી અરવિુંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી શિક્ષણ) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાં કેટલી નવી સ્વ-શનભગર મેિીકલ કોલેજોને માંજૂરી 
આપવામાાં આવી, અને 

  (૧) ચાર (૪) 

 (૨) સ્વ-શનભગર મેિીકલ કોલેજોમાાં ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં સ્નાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાાં વધારો થયો ? 

  (૨)  

િષા મેિીિલ (સ્નાતિ) િક્ષાએ િધેલ સીટો 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૦૦  
--------- 

૩૩૦ 
દ્વારિા-નાગેિર-ગોપી રોિને રી-િાપેટ િરિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૯૨ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૧૫-૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ દેવભૂશમ દ્વારકા 
શજલ્લાનાાં દ્વારકા-નારે્શ્ર્વર-ર્ોપી રોિ શક.મી.૮/૫ થી ૧૫/૫૦૦ 
ની ૭ શક.મી. લાંબાઈમાાં રસ્તાને રીકાપેટ કરવાનુાં આયોજન છે તે 
હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) અને (૨)  હા, જી. 
  ૂર.૧૭૫.૦૦ લાખની માંજૂરી આપેલ છે. 
  

 (૨) જો હા તો, ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામ માટે કેટલી રકમ 
માંજૂર આપવામાાં આવેલ છે ? 

 

--------- 
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૩૩૧ 
િાુંિાનેર-દલિી-થાન રોિને રી-િાપેટ િરિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૮૭ શ્રી અરવિુંદ રૈયાણી (રાજકોટ-પૂવગ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ મોરબી શજલ્લાના 

વાાંકાનેર-દલિી-થાન રોિ શક.મી. ૦/૦ થી ૧૮/૪૦૦ને  

રી-કાપેટ કરવાનુાં આયોજન છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા તો, ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામર્ીરી માટે કેટલી 

રકમની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૂર. ૬૧૦.૦૦ લાખ 

--------- 
૩૩૨ 

રાજ્યમાું પેટર ોલ-િીઝલ પરના િેરા તેમજ સેસ પેટે મળેલ રિમ 
* ૧૨૨૮૮ શ્રીમતી સુંગીતાબેન પાટીલ (શલાંબાયત) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ પેટર ોલ 

િીઝલ ઉપર છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્યને વેરા તેમજ સેસ પેટે 

કેટલી આવક થઈ, અને 

  (૧)         (રિમ રૂ. િરોિમાું) 

 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧-૪-૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૧૮ 

 િેટ+સીએસટી સેસ િેટ+સીએસટી સેસ 

પેટર ોલ ૩૩૩૮.૩૪ ૬૫૨.૮૬ ૨૭૨૯.૬૩ ૫૮૨.૦૭ 

િીઝલ ૭૪૩૦.૫૦ ૧૪૫૩.૧૩ ૬૨૬૧.૦૨ ૧૨૯૫.૫૭ 
 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ પેટર ોલ િીઝલ ઉપર રાજ્યમાાં 

વેટ અને સેસ નો િુાં દર છે? 

  (૨)  

વિગત િેટ સેસ 

પેટર ોલ ૧૭% ૪% 

િીઝલ ૧૭% ૪%  
--------- 

૩૩૩ 
અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલ, સામુકહિ અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૪૩૪ શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેિબ્રહ્મા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ અરવલ્લી અને 

સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક 

આરોગ્ય કેન્દ્ર, અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં, સાંવર્ગવાર કુલ 

માંજુર થયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ અરવલ્લી અને 

સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક 

આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ 

માંજુર થયેલ મહેકમ આ સાથે સામેલ અનુક્રમે પત્રક-૧, પત્રક-૨ 

અને પત્રક-૩ મુજબ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શસ્થશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 

કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

અને 

  (૨) ઉપર દિાગવેલ પત્રક-૧, પત્રક-૨ અને પત્રક-૩ માાં 

દિાગવ્યા મુજબ. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 

આવિે? 

  (૩) પ્રવતગમાન નીશત, કાયગભારણ અને જૂરરરયાતોને 

ધ્યાનમાાં લઈને યોગ્ય ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેથી જગ્યાઓ 

ભરવામાાં આવિે. 
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પત્રિ-૧ 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ની વસ્થવતએ અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું સરિારી હોસ્પીટલનુું મહેિમ 
અ.નું. સુંિગાનુું નામ અરિલ્લી વજલ્લો સાબરિાુંઠા વજલ્લો  

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

 િગા-૧       

૧ મુખ્ય જીલ્લા તબીબી અશધકારી સહ સીવીલ સજગન ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૨ અશધક્ષક ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 

૩ શનવાસી તબીબી અશધકારી ૧ ૦ ૧ ૨ ૧ ૧ 

૪ ફુલ ટાઈમ સજગન ૧ ૧ ૦ ૨ ૧ ૧ 

૫ ઓથોપેિીક સજગન ૧ ૦ ૧ ૨ ૧ ૧ 

૬ ફીઝીિીયન ૧ ૦ ૧ ૩ ૨ ૧ 

૭ ઓપ્થલ્મીક સજગન ૧ ૧ ૦ ૨ ૨ ૦ 

૮ રેિીયોલોજીસ્ટ ૧ ૦ ૧ ૨ ૦ ૨ 

૯ પેથોલોજીસ્ટ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૦ બાળરોર્ શનષ્ણાત ૧ ૦ ૧ ૨ ૧ ૧ 

૧૧ ર્ાયનેકોલોજીસ્ટ ૧ ૧ ૦ ૨ ૨ ૦ 

૧૨ એનેસ્થેટીસ્ટ ૧ ૧ ૦ ૩ ૧ ૨ 

૧૩ િરમેટોલોજીસ્ટ ૦ ૦ ૦ ૨ ૧ ૧ 

૧૪ મનોરોર્ શચશકત્સક ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૦ 

૧૫ ઈ.એન.ટી. સજગન ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૦ 

૧૬ માઈક્રોબાયોલોજીસ્ટ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૦ 

૧૭ એમ.િી.એસ.િેન્દ્ટલ સજગન ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

 િુલ ૧૧ ૫ ૬ ૩૨ ૨૧ ૧૧ 

 િગા-૨       

૧૮ િેન્દ્ટલ સજગન ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૯ મેિીકલ ઓફીસર ૩ ૩ ૦ ૬ ૪ ૨ 

૨૦ બાયોકેમીસ્ટ, વર્ગ-૨ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૨૧ ક્લીનીકલ સાયકોલોજીસ્ટ, વર્ગ-૨ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૨૨ વહીવટી અશધકારી, વર્ગ-૨ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૦ 

 િુલ ૪ ૪ ૦ ૧૧ ૮ ૩ 

 િગા-૩       

૨૩ કચેરી અશધક્ષક ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૨૪ હેિ કલાકગ  ૧ ૧ ૦ ૩ ૦ ૩ 

૨૫ સીનીયર ક્લાકગ  ૨ ૦ ૨ ૫ ૦ ૫ 

૨૬ જુનીયર કલાકગ  ૧ ૧ ૦ ૪ ૧ ૩ 

૨૭ ચીફ ફામાગસીસ્ટ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૨૮ સીનીયર ફામાગસીસ્ટ ૧ ૧ ૦ ૨ ૧ ૧ 

૨૯ જુનીયર ફામાગસીસ્ટ ૨ ૨ ૦ ૮ ૫ ૩ 

૩૦ લેબ. ટેકનીિીયન ૨ ૧ ૧ ૪ ૩ ૧ 

૩૧ લેબ. આસીસ્ટન્દ્ટ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૩૨ એકસ-રે ટેકનીિીયન ૧ ૧ ૦ ૪ ૨ ૨ 

૩૩ એકસ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૩૪ ઈ.સી.જી. ટેકનીિીયન ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૩૫ ફીજીયોથેરાપીસ્ટ ૧ ૧ ૦ ૨ ૨ ૦ 

૩૬ િર ાયવર ૨ ૧ ૧ ૪ ૨ ૨ 

૩૭ કેસરાઈટર ૧ ૧ ૦ ૨ ૦ ૨ 

૩૮ િેન્દ્ટલ ટેકનીિીયન ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 
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તા.૩૧-૧૨-૧૮ની વસ્થવતએ અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું સરિારી હોસ્પીટલનુું મહેિમ 
અ.નું. સુંિગાનુું નામ અરિલ્લી વજલ્લો સાબરિાુંઠા વજલ્લો  

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૩૯ લીનન કીપર ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૪૦ મેશ્યોર ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૪૧ પાંપમીકેનીક કમ વાયરમેન ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૪૨ આઈ.આસીસ્ટન્દ્ટ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૪૩ સ્ટાફનસગ ૨૦ ૨૦ ૦ ૩૭ ૩૭ ૦ 

૪૪ હેિનસગ ૨ ૨ ૦ ૫ ૫ ૦ 

૪૫ આસી.નસીંર્ સુશપ્રન્દ્ટેન્દ્િેન્દ્ટ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

 િુલ ૩૬ ૩૨ ૪ ૯૧ ૬૩ ૨૮ 

 િગા-૪ ૨૧ ૨૧ ૦ ૮૨ ૮૨ ૦ 

પત્રિ-૨ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું આિેલ સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાું સુંિગાિાર મહેિમની 
વિગત દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ 

અરિલ્લી વજલ્લો સાબરિાુંઠા વજલ્લો 

સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૦ સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૩ 

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૧ અશધક્ષક વર્ગ-૧ ૧૦ ૨ ૮ ૧૩ ૨ ૧૧ 

૨ તબીબી અશધકારી વર્ગ-૨ ૩૨ ૨૬ ૬ ૪૧ ૩૪ ૭ 

૩ િેન્દ્ટલ સજગન વર્ગ-૨ ૧૦ ૭ ૩ ૧૨ ૯ ૩ 

૪ ફીજીયો થેરાપીસ્ટ વર્ગ-૩ ૧૦ ૬ ૪ ૧૩ ૯ ૪ 

૫ એકસ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૫ ૦ ૫ ૨ ૦ ૨ 

૬ એકસ-રે ટેકનીિયન વર્ગ-૩ ૧૦ ૬ ૪ ૧૩ ૧૧ ૨ 

૭ લેબોરેટરી ટેકનીિયન વર્ગ-૩ ૧૦ ૧૦ ૦ ૧૩ ૮ ૫ 

૮ જુનીયર ફામાગશસસ્ટ વર્ગ-૩ ૧૩ ૧૧ ૨ ૧૫ ૧૨ ૩ 

૯ હેિ નસગ વર્ગ-૩ ૩ ૧ ૨ ૧ ૧ ૦ 

૧૦ સ્ટાફનસગ વર્ગ-૩ ૭૯ ૭૬ ૩ ૯૮ ૯૨ ૬ 

૧૧ સીનીયર આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૭ ૪ ૩ ૧૨ ૫ ૭ 

૧૨ સીનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૧૦ ૫ ૫ ૧૩ ૭ ૬ 

૧૩ જુનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૨ ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ 

૧૪ િર ાયવર વર્ગ-૩ ૧૦ ૯ ૧ ૧૨ ૬ ૬ 

૧૫ પટાવાળા વર્ગ-૪ ૧૧ ૪ ૭ ૧૪ ૭ ૭ 

૧૬ વોિગબોય વર્ગ-૪ ૩૬ ૨૪ ૧૨ ૩૪ ૧૩ ૨૧ 

૧૭ આયા વર્ગ-૪ ૧૦ ૮ ૨ ૧૨ ૪ ૮ 

૧૮ િરેસર વર્ગ-૪ ૧૦ ૪ ૬ ૧૨ ૪ ૮ 

૧૯ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૨૫ ૧૫ ૧૦ ૨૩ ૭ ૧૬ 

૨૦ વોચમેન વર્ગ-૪ ૭ ૪ ૩ ૪ ૧ ૩ 

૨૧ રસોયા વર્ગ-૪ ૩ ૦ ૩ ૨ ૧ ૧ 

૨૨ પાટગ  ટાઈમ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૧૭ ૯ ૮ ૨૧ ૧૦ ૧૧ 

૨૩ પાટગ  ટાઈમ વોચમેન વર્ગ-૪ ૧૪ ૫ ૯ ૨૧ ૮ ૧૩ 

િુલ... ૩૪૪ ૨૩૭ ૧૦૭ ૪૦૨ ૨૫૨ ૧૫૦ 
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પત્રિ-૩ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું આિેલ પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાું સુંિગાિાર મુંજુર મહેિમની 
વિગત દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ 

અરિલ્લી વજલ્લો સાબરિાુંઠા વજલ્લો 

પ્રા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૩૭ પ્રા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૪૮ 

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૧ તબીબી અશધકારી, વર્ગ-૨ ૫૧ ૩૨ ૧૯ ૬૩ ૫૫ ૮ 

૨ આયુવેરદક િૉકટર, વર્ગ-૨ ૧૦ ૦ ૧૦ ૯ ૩ ૬ 

૩ જુનીયર ફામાગસીસ્ટ, વર્ગ-૩ ૩૭ ૨૯ ૮ ૪૮ ૩૯ ૯ 

૪ લેબોરેટરી ટેકનીિીયન, વર્ગ-૩ ૩૭ ૩૨ ૫ ૪૮ ૩૭ ૧૧ 

૫ સ્ટાફ નસગ, વર્ગ-૩ ૪૦ ૧૮ ૨૨ ૫૭ ૨૮ ૨૯ 

૬ િર ાઈવર, વર્ગ-૩ ૩૭ ૧૫ ૨૨ ૪૮ ૭ ૪૧ 

૭ વોિગ  આયા, વર્ગ-૪ ૩૭ ૩૦ ૭ ૪૮ ૪૮ ૦ 

૮ વોિગ  બોય, વર્ગ-૪ ૩૭ ૦ ૩૭ ૪૮ ૪૮ ૦ 

૯ પાટગ  ટાઈમ સ્વીપર, વર્ગ-૪ ૭૪ ૩૩ ૪૧ ૯૬ ૯૬ ૦ 

િુલ... ૩૬૦ ૧૮૯ ૧૭૧ ૪૬૫ ૩૬૧ ૧૦૪ 

--------- 

૩૩૪ 
કહુંમતનગર સ્ટેટ હાઈિેથી ગુંભીરપુરા ગામને જોિતા નોન પ્લાન રસ્તાનુું િામ 

* ૧૧૯૦૨ શ્રી ગજને્દ્રવસુંહ પરમાર (પ્રાાંશતજ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાબરકાાંઠા શજલ્લાના તલોદ રહાંમતનર્ર સ્ટેટ 
હાઈવેથી ર્ાંભીરપુરા ર્ામને જોિતા નોન પ્લાન રસ્તાનુાં કામ 
માંજૂર કરવા સરકારનુાં કોઈ આયોજન છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ આ 
કામ કેટલી લાંબાઈ માટે કેટલી રકમનુાં માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં, 

  (૨) ૫.૦૦ કી.મી. લાંબાઈ માટે ૂરા. ૨૩૦.૦૦ લાખ 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામ કયા તબકે્ક છે?   (૩) ટેન્દ્િર પ્રરક્રયા હેઠળ. 
--------- 

૩૩૫ 
ધોલેરા ખાતે સ્થાપિામાું આિેલ સોલાર પાિા  

* ૧૨૪૬૪ શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (ધાંધુકા) : માનનીય ઊર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ધોલેરા ખાતે સોલાર પાકગ  સ્થાપવામાાં આવેલ છે તે 
હકીકત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ સાચી છે, 

  (૧) જી, ના. 

 (૨) ધોલેરા ખાતે સોલાર પાકગ  ક્યાાં સુધીમાાં કાયાગશન્દ્વત 
થનાર છે અને આ સોલાર પાકગમાાંથી કેટલી વીજળી ઉત્પન્ન 
થનાર છે, અને 

  (૨) પ્રાથશમક, આશથગક, તકનીકી િક્યતાઓ તપાસીને 
ત્યારબાદ જૂરરી માંજુરીઓ લઈ હાલમાાં ૧૦૦૦ મેર્ાવોટની 
વીજક્ષમતાનો સોલાર પાકગ  સ્થાપવાનુાં આયોજન છે. હાલમાાં 
સોલાર પ્રોજકે્ટ િેવલોપરની પસાંદર્ી કરવાની કામર્ીરી ચાલુ 

છે, જ ેઅાંદાજ ે૩ મરહનામાાં પૂણગ કરવામાાં આવિે. 

 (૩) ઉક્ત કામર્ીરી ક્યાાં સુધીમાાં પૂણગ કરવાનુાં આયોજન 
છે? 

  (૩) વીજ પ્રોજકે્ટ િેવલોપરની પસાંદર્ી થયાાં બાદ અાંદાજ ે
૧૮ મરહનામાાં આ યોજના કાયાગશન્દ્વત કરવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 
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૩૩૬ 
રાજ્યમાું મુંજુર થયેલ િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર 

* ૧૧૯૧૪ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દશક્ષણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી શિક્ષણ) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં કેટલા 
િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર કાયગરત છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં ૩૮ 
િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર કાયગરત છે. 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ તે પૈકી છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલા 
િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર માંજુર કરેલ છે? 

  (૨) છેલ્લા બે વર્ગમાાં ૬ િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર માંજુર કરેલ છે. 

--------- 

૩૩૭ 
ગાુંધીનગર વજલ્લામાું ખાદ્ય પદાથોનુું ઉત્પાદન િરતાું ઔદ્યોવગિ એિમોની તપાસ 

* ૧૩૦૪૩ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ખોરાક અને ઔર્ધ શનયમન તાંત્ર દ્વારા ર્ાાંધીનર્ર જીલ્લામાાં 
ખાદ્યપદાથોનુાં ઉત્પાદન કરતાાં કેટલા ઔદ્યોશર્ક એકમોની 
તપાસ કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૮૭. 

 (૨) આ તપાસ દરશમયાન કેટલા એકમો કસુરવાર 
જણાયા, કસુરવાર એકમો સામે િા પર્લાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) આ તપાસ દરશમયાન ૧૭ એકમો કસુરવાર જણાયા. 
તે પૈકી ૦૭ એકમો સામે આ કાયદા અાંતર્ગત જ ે તે જીલ્લાના 
એિજ્યુિીકેટીંર્ ઓફીસરશ્રી સમક્ષ એિજ્યુિીકેિન અરજી 
દાખલ કરવામાાં આવેલ છે. જ્યારે ૦૯ એકમો સામે 
એિજ્યુિીકેિન અરજી દાખલ કરવાની કાયગવાહી ચાલુ છે તથા 
૦૧ એકમને FSSAI, New Delhi ના તા.૧૭-૦૭-૨૦૧૮ના 
પત્ર અાંતર્ગત આ કાયગવાહીમાાંથી મુક્ત રાખવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૩૮ 
અમરેલી વજલ્લામાું ફાળિેલ ૧૦૮ એમ્્યુલન્દ્સ િાન 

* ૧૧૯૧૧ શ્રી િી.િી. ઝાલાિાિીયા (કામરેજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી સેવાઓ) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્ય સરકારે અમરેલી શજલ્લામાાં કેટલી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ વાન 
ફાળવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૮ એમ્બ્યુલન્દ્સ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૭૨૦૯૧ દદીઓ 

--------- 

૩૩૯ 
દાુંતા-પાલનપુર રસ્તાને ચારમાગીય બનાિિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૮૬ શ્રી કિવતાવસુંહ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય નાયબ મખુ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ દાાંતા-
પાલનપુર રસ્તાને ચારમાર્ીય બનાવવાનુાં આયોજન છે તે 
હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા તો, ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામ માટે કુલ કેટલી 
રકમ માંજુર કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૂર. ૯૧૨૫/- લાખ 

--------- 
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૩૪૦ 
કહુંમતનગર સ્ટેટ હાઈિેથી ગુંભીરપુરા ગામને જોિતા નોન પ્લાન રસ્તાનુું િામ 

* ૧૧૯૦૧ શ્રી કહતુ િનોિીયા (ઈિર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાબરકાાંઠા શજલ્લાના તલોદ રહાંમતનર્ર સ્ટેટ 
હાઈવેથી ર્ાંભીરપુરા ર્ામને જોિતા નોન પ્લાન રસ્તાનુાં કામ 
માંજૂર કરવા સરકારનુાં કોઈ આયોજન છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ આ 
કામ કેટલી લાંબાઈ માટે કેટલી રકમનુાં માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં, 

  (૨) ૫.૦૦ કી.મી. લાંબાઈ માટે ૂરા. ૨૩૦.૦૦ લાખ 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ આ કામ કયા તબકે્ક છે?   (૩) ટેન્દ્િર પ્રરક્રયા હેઠળ. 

--------- 

૩૪૧ 
પેટર ોલ-િીઝલ ઉપર િેરા તેમજ સસેની આિિ 

* ૧૧૯૨૬ શ્રી ઋવષિેશ પટેલ (શવસનર્ર) : માનનીય નાયબ મખુ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ પેટર ોલ િીઝલ 
ઉપર છેલ્લા બે વર્ગમાાં રાજ્યને વેરા તેમજ સેસ પેટે કેટલી આવક 
થઈ, અને 

  (૧)  (રિમ રૂ. િરોિમાું) 
 ૨૦૧૭-૧૮ ૧-૪-૧૮ થી  

૩૧-૧૨-૧૮ 
 િેટ + 

સીએસટી 
સેસ િેટ + 

સીએસટી 
સેસ 

પેટર ોલ ૩૩૩૮.૩૪ ૬૫૨.૮૬ ૨૭૨૯.૬૩ ૫૮૨.૦૭ 
િીઝલ ૭૪૩૦.૫૦ ૧૪૫૩.૧૩ ૬૨૬૧.૦૨ ૧૨૯૫.૫૭ 

 

 (૨) પેટર ોલ િીઝલ ઉપર રાજ્યમાાં ઉક્ત શસ્થશતએ વેટ 
અને સેસનો િુાં દર છે ?  

  (૨)  
વિગત િેટ સેસ 

પેટર ોલ ૧૭% ૪% 
િીઝલ ૧૭% ૪%  

--------- 

૩૪૨ 
ગીર સોમનાથ વજલ્લામાું િૂિાઓનુું િીજળીિરણ 

* ૧૨૨૭૭ શ્રી આર. સી. મિિાણા (મહુવા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ર્ીર સોમનાથ શજલ્લામાાં સામાન્દ્ય યોજના હેઠળ કેટલા કૂવાઓનુાં 
વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) ૩૨૬૮ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં તે માટે કેટલો ખચગ 
થયો? 

  (૨) ૂર. ૪૮૧૬.૯૦ લાખ 

--------- 

૩૪૩ 
રાજ્યમાું થેલેસીમીયાના દદીઓની સારિાર 

* ૧૧૯૦૭ શ્રી બાબુભાઈ બોખરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી સેવાઓ) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં 
થેલેસેમીયાના દદીઓની સારવાર માટે સરકારનુાં કોઇ આયોજન 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા જી. 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
થેલેસેમીયાના દદીઓ માટે િુાં વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં થેલેસેમીયાના દદીઓ 
માટે નીચે મુજબની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ છે. 

 થેલેસેમીયાના દદીઓની શનદાન અને લેબોરેટરીની 
વ્યવસ્થા કરવામાાં આવે છે. 

 લોહી અને લોહીના ઘટકો તેમજ શચલેટીંર્ એજન્દ્ટની 
વ્યવસ્થા કરવામાાં આવે છે. 

 િાળા આરોગ્ય કાયગક્રમ હેઠળ બાળકોની તપાસ તથા 
સારવાર કરવામાાં આવે છે. 

 પોઝીટીવ દદીઓને કાઉન્દ્સેલર મારફતે મેરેજ 
કાઉન્દ્સેલીંર્ કરવામાાં આવે છે. 

 સદર દદીઓની દવાઓ માટે જીએમએસસીએલને ૂર. 
૫૦ લાખનુાં અનુદાન ફાળવેલ છે. 

 શનશિત ર્જશતઓમાાં થેલેસેમીયા બાળકોમાાં ના ઉતરે 
તેના માટે સ્વૈચ્છીક સાંસ્થાઓ મારફતે લગ્ન પહેલા 
યુવક યુવશતઓની થેલેસેમીયા ટરે ટના શનદાન માટે 
આયોજન કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
૩૪૪ 

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુવનકટની પ્રિાસીઓએ લીધેલી મુલાિાત 
* ૧૨૨૭૨ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નમગદા શજલ્લામાાં કેવિીયા કોલોની ખાતે સ્ટેચ્યુ ઓફ 

યુશનટી રાષ્ટ્ર ાપગણ કાયગક્રમની તારીખથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધીમાાં કુલ કેટલા પ્રવાસીઓએ મુલાકાત લીધી છે, અને 

  (૧) ૫,૦૨,૭૧૪ 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા પ્રવાસીઓએ વ્યુઈંર્ રે્લેરીની 
મુલાકાત લીધી ? 

  (૨) ૨,૩૯,૯૬૮ 

--------- 

૩૪૫ 
ગીર સોમનાથ જીલ્લામાું જજાકરત િીજ િાયરો 

* ૧૨૨૮૦ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાર્રખેિૂ સવાિંર્ી શવકાસ યોજના અાંતર્ગત  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં ર્ીર 
સોમનાથ જીલ્લામાાં કુલ કેટલા શક.મી. જજગરીત વીજ વાયરો અને 
કેટલા થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૬૩૬.૦૬ કી.મી. જજગરીત વીજ વાયરો અને 
૧૩૧૮ થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તે પાછળ ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો 
ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૬૯૨.૧૩ લાખ 

--------- 

૩૪૬ 
િળતર પેટે રાજ્યને મળેલ રિમ 

* ૧૧૯૩૦ શ્રી પુણેશ મોદી (સુરત-પશિમ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 GST નાાં અમલીકરણ દરશમયાનનાાં પ્રથમ વર્ગ એટલે કે 
તા.૩૧-૦૭-૧૭થી તા. ૩૧-૦૭-૧૮ સુધીમાાં કોમ્પેનસેિન 
(વળતર) પેટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાજ્યને કેટલી રકમ મળેલ છે ? 

  ૂર. ૪૪૫૧/- કરોિ  

--------- 
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૩૪૭ 
રાજ્યમાું િાયારત મેિીિલ િોલેજો 

* ૧૨૨૬૮ શ્રી દુષ્યુંતભાઈ પટેલ (ભૂરચ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી શિક્ષણ) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં કેટલી 
સરકારી મેરિકલ કોલેજો કાયગરત છે, 

  (૧) ૬ (છ) 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલી નવી 
સરકારી મેરિકલ કોલેજોની માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૨) એક પણ નહીં. 

 (૩) ઉક્ત શસ્થશતએ સરકારી મેરિકલ કોલેજોમાાં છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં સ્નાતક કક્ષાએ કેટલી સીટોમાાં વધારો થયો ? 

  (૩) ૨૨૦ (બસોવીસ) 

--------- 

૩૪૮ 
દ્વારિા-નાગેિર-ગોપી રોિને રી-િાપેટ િરિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૯૧ શ્રી વિરેન્દ્રવસુંહ ર્જિેર્જ (માાંિવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૧૫-૦૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ દેવભૂશમ દ્વારકા 

શજલ્લાનાાં દ્વારકા-નારે્શ્ર્વર-ર્ોપી રોિ શક.મી. ૮/૫ થી 
૧૫/૫૦૦ની ૭ શક.મી. લાંબાઈમાાં રસ્તાને રીકાપેટ કરવાનુાં 
આયોજન છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) અને (૨) : હા, જી. 
  ૂરા. ૧૭૫.૦૦ લાખની માંજૂરી આપેલ છે. 
   

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

 

--------- 

૩૪૯ 
સોંદરિા-મેંસિાણ રોિનુું રીસરફેસીંગ િરિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૯૫ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેિોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૧૫-૦૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ જુનાર્ઢ 
શજલ્લાના સોંદરિા-મેંસવાણ રોિનુાં રીસરફેસીંર્ કરવાનુાં 
સરકારનુાં કોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા તો, ઉક્ત શસ્થશતએ કેટલી રકમનુાં કામ માંજૂર 
કરવામાાં આવ્યુાં ? 

  (૨) ૂર. ૭૦.૦૦ લાખ 

--------- 

૩૫૦ 
ભરૂચ અને ભાિનગર વજલ્લામાું ઉદ્દિહન પાઈપલાઈન ધ્િારા પાણી આપિા બાબત 

* ૧૨૫૦૬ શ્રી સુંજયભાઈ સોલુંિી (જાંબુસર) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ભરૂચ અને 
ભાિનગર શજલ્લામાાં કેટલી ખેતીલાયક જમીનમાાં કેનાલ ધ્વારા 
ઉદ્દવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પરૂક શસાંચાઈ કે નહેરો ધ્વારા 
પાણી આપવામાાં આવે છે, 

  (૧) ભૂરચ  ૨૧૬૯૧૯ હેક્ટર  
  ભાવનર્ર  ૧૦૯૦૧૦ હેક્ટર 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર કેટલા હેક્ટર એરીયામાાં કેનાલ 
ધ્વારા, ઉદ્દવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઈ અને નમગદા 
કમાન્દ્િની નહેરો ધ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નથી, 

  (૨) ભૂરચ   ૧૨૩૩૮૧ હેક્ટર  
  ભાવનર્ર  ૪૪૬૯૯૦ હેક્ટર 
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 (૩) ઉક્ત શજલ્લાઓમાાં શસાંચાઈનુાં પાણી આપવામાાં ન 

આવતુાં હોય તે ખેતીલાયક જમીનોમાાં ક્યાાં સુધીમાાં શસાંચાઈનુાં 
પાણી આપવામાાં આવિે, અને 

  (૩) ચેકિેમો, તળાવો/પરકોલેિન ટેન્દ્ક, બાંધારા, 

ટાઈિલ રેગ્યુલેટર, સ્પ્રેિીંર્ કેનાલ, ખાનર્ી કુવા, પાતાળ કુવા, 
ખેત તલાવિી શવરે્રે જવેા શસાંચાઈના અન્દ્ય સ્ત્રોતમાાંથી શસાંચાઈ 
સુશવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાકીના શવસ્તારમાાં પાણીની 
ઉપલશબ્ધ અને સ્થળશસ્થશતની અનુકૂળતા મુજબ આયોજન 
હાથ ધરવામાાં આવિે. 

 (૪) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેનાલ ધ્વારા, 
ઉદ્દવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નમગદા કમાન્દ્િની 
નહેરો ધ્વારા પાણી આપવામાાં કેટલી જમીન ઉક્ત શજલ્લાવાર 
આવરી લેવામાાં આવી ? 

  (૪) ભૂરચ મામુર   
  ભાવનર્ર  ૧૦૫૦૯ હેક્ટર. 

--------- 

૩૫૧ 
િિગામ તાલુિામાું િોિટરો તથા પેરામેિીિલ સ્ટાફ િમાચારીની ઘટ 

* ૧૩૦૬૮ શ્રી જીજે્ઞશિુમાર મેિાણી (વિર્ામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વિર્ામ 
તાલુકામાાં આવેલ પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સામૂરહક 

આરોગ્ય કેન્દ્રમાાં િૉકટરો તથા પેરા મેિીકલ સ્ટાફ સરહત 
કમગચારીઓની કેટલી ઘટ છે અને આ ઘટ કેટલા સમયથી ચાલે 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વિર્ામ 
તાલુકામાાં આવેલ પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રમાાં કુલ-૪ અને 

સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્રમાાં કુલ-૧૧, િોક્ટરો તથા પેરામેિીકલ 
સ્ટાફ સરહત કમગચારીઓની ઘટ છે. આ ઘટ કેટલા સમયથી 
ચાલે છે તેની શવર્ત પત્રક-અ અને પત્રક-બ મુજબ છે. 

 (૨) આ ઘટ ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી કરવામાાં આવનાર છે ?   (૨) પ્રવતગમાન નીશત, કાયગભારણ અને જૂરરરયાતોને 
ધ્યાનમાાં લઈને યોગ્ય ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેથી ઘટ પુરી 
કરવામાાં આવિે. 

--------- 
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પત્રિ-અ 

તા.૩૧/૧૨/૧૮ની વસ્થવતએ િિગામ તાલુિામાું આિેલ પ્રાથમીિ આરોગ્ય િેન્દ્રોની િોક્ટરો અને પેરા મેિીિલ સ્ટાફ સકહતના િમાચારીઓની વિગત દશાાિતુું પત્રિ 

અ
.ન

ું. 

પ્ર
ા.

આ
.િે

ન્દ્ર
ન

ુું 

ન
ામ

 

તબીબી અવધિારી િગા-૨ જુનીયર ફામાાવસસ્ટ લેબોરેટરી ટેિનીવશયન સ્ટાફ નસા િર ાઈિર િોિા  આયા િોિા  બોય પાટાટાઈમ સ્િીપર 

મુંજુર ભરેલી ખાલી ક્યારથી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 
ક્યારથી 

ખાલી 
મુંજુર ભરેલી ખાલી 

ક્યારથી 

ખાલી 
મુંજુર ભરેલી ખાલી ક્યારથી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

ક્યારથી 

ખાલી 
મુંજુર ભરેલી ખાલી 

ક્યારથી 

ખાલી 
મુંજુર ભરેલી ખાલી 

ક્યારથી 

ખાલી 
મુંજુર ભરેલી ખાલી 

ક્યારથી 

ખાલી 

૧ છાપી ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૦ ૦ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૨ ૨ ૦  

૨ જલોત્રા ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૦ ૧ ૨૧.૧૨.૧૮ ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૨ ૨ ૦  

૩ કાલેિા ૧ ૦ ૧ ૦૭.૦૫.૧૮ ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૦ ૦ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૨ ૨ ૦  

૪ કોદરામ ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૦ ૧ ૨૧.૧૨.૧૮ ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૨ ૨ ૦  

૫ મેતા ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૦ ૦ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૨ ૨ ૦  

૬ નાાંદોત્રા ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૦ ૦ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૨ ૨ ૦  

૭ પાાંચિા ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૦ ૧ ૨૧.૧૨.૧૮ ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૨ ૨ ૦  

૮ પીલુચા ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૦ ૦ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૨ ૨ ૦  

િુલ ૮ ૭ ૧  ૮ ૮ ૦  ૮ ૮ ૦  ૩ ૦ ૩  ૮ ૮ ૦  ૮ ૮ ૦  ૮ ૮ ૦  ૧૬ ૧૬ ૦  
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પત્રિ-બ 

તા.૩૧/૧૨/૧૮ની વસ્થવતએ િિગામ તાલુિામાું આિેલ સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોની િોક્ટરો અને પેરા મેિીિલ સ્ટાફ સકહતના િમાચારીઓની વિગત દશાાિતુું પત્રિ 

સા.આ.િેન્દ્ર નુું નામ મેમદપુર મોરીયા િિગામ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ મુંજુર ભરેલી ખાલી તારીખ મુંજુર ભરેલી ખાલી તારીખ મુંજુર ભરેલી ખાલી તારીખ 

૧ અશધક્ષક વર્ગ-૧ ૧ ૦ ૧ ૧૮.૦૮.૧૧ ૧ ૦ ૧ ૦૧-૦૪-૧૦ ૧ ૦ ૧ ૨૯-૦૪-૦૬ 

૨ તબીબી અશધકારી વર્ગ-૨ ૩ ૧ ૨ ૦૨.૧૨.૧૮ 
૩૧.૧૦.૧૮ 

૩ ૩ ૦  ૩ ૩ ૦  

૩ િેન્દ્ટલ સજગન વર્ગ-૨ ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  

૪ ફીજીયો થેરાપીસ્ટ વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૦ ૧ ૨૩-૦૯-૧૭ 

૫ એકસ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૦ ૦ ૦  ૦ ૦ ૦  ૦ ૦ ૦  

૬ એકસ-રે ટેકનીિીયન વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  

૭ લેબોરેટરી ટેકનીિીયન વર્ગ-૩ ૧ ૦ ૧ ૨૭.૧૦.૧૮ ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  

૮ જુનીયર ફામાગશસસ્ટ વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૦ ૧ ૨૩-૦૧-૧૭ 

૯ હેિ નસગ વર્ગ-૩ ૦ ૦ ૦  ૦ ૦ ૦  ૦ ૦ ૦  

૧૦ સ્ટાફનસગ વર્ગ-૩ ૭ ૬ ૧ ૧૬.૦૨.૧૭ ૭ ૭ ૦  ૭ ૭ ૦  

૧૧ સીનીયર આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૦ ૧ ૧૬-૧૦-૧૪ 

૧૨ સીનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૦  ૧ ૦ ૧ ૦૧-૦૪-૧૦ ૧ ૧ ૦  

૧૩ જુનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૦ ૦ ૦  ૦ ૦ ૦  ૦ ૦ ૦  

૧૪ િર ાયવર વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  

૧૫ પટાવાળા વર્ગ-૪ ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  

૧૬ વોિગબોય વર્ગ-૪ ૨ ૨ ૦  ૨ ૨ ૦  ૨ ૨ ૦  

૧૭ આયા વર્ગ-૪ ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  

૧૮ િરેસર વર્ગ-૪ ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  

૧૯ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૧ ૧ ૦  ૧ ૧ ૦  ૨ ૨ ૦  

૨૦ વોચમેન વર્ગ-૪ ૦ ૦ ૦  ૦ ૦ ૦  ૦ ૦ ૦  

૨૧ રસોયા વર્ગ-૪ ૦ ૦ ૦  ૦ ૦ ૦  ૦ ૦ ૦  

૨૨ પાટગ  ટાઈમ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૨ ૨ ૦  ૨ ૨ ૦  ૨ ૨ ૦  

૨૩ પાટગ  ટાઈમ વોચમેન વર્ગ- વર્ગ-૪ ૨ ૨ ૦  ૨ ૨ ૦  ૨ ૨ ૦  

 િુલ ૨૯ ૨૪ ૫  ૨૯ ૨૭ ૨  ૩૦ ૨૬ ૪  
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૩૫૨ 
સુરેન્દ્રનગર અને અમરેલી વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલ, સામૂકહિ અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુું મુંજુર મહેિમ 

* ૧૨૪૬૧ શ્રી ઋવત્િિ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ સુરેન્દ્રનર્ર અને 
અમરેલી શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ માંજુર 
થયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
સુરેન્દ્રનર્ર અને અમરેલી શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, 
સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોની  
મહેકમની શવર્ત નીચે મુજબ છે.  

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

અને 

 વજલ્લાનુું 
નામ 

હોવસ્પટલની 
સુંખ્યા 

સુંિગા મુંજુર ભરેલી ખાલી 

સુરેન્દ્રનર્ર 

જ.હો.-૦૧ 
સ.હો.-૦૨ 

વર્ગ-૧ ૪૮ ૧૪ ૩૪ 

વર્ગ-૨ ૩૯ ૨૯ ૧૦ 

વર્ગ-૩ ૧૫૪ ૧૪૭ ૭ 

વર્ગ-૪ ૧૫૪ ૧૫૪ ૦ 

સા.આ.કેન્દ્રો-૧૨ 

વર્ગ-૧ ૧૨ ૧ ૧૧ 

વર્ગ-૨ ૪૯ ૩૭ ૧૨ 

વર્ગ-૩ ૧૭૯ ૧૪૦ ૩૯ 

વર્ગ-૪ ૧૨૯ ૧૧૧ ૮ 

પ્રા.આ.કેન્દ્રો-૫૦ 

વર્ગ-૨ ૫૦ ૩૯ ૧૧ 

વર્ગ-૩ ૧૫૪ ૯૨ ૬૨ 

વર્ગ-૪ ૨૦૦ ૫૯ ૧૪૧ 

અમરેલી 

જ.હો.-૦૧ 
સ.હો.-૦૩ 

વર્ગ-૧ ૫૯ ૧૩ ૪૬ 

વર્ગ-૨ ૨૪ ૧૮ ૬ 

વર્ગ-૩ ૧૬૨ ૧૫૨ ૧૦ 

વર્ગ-૪ ૧૪૯ ૧૪૯ ૦ 

સા.આ.કેન્દ્રો-૧૨ 

વર્ગ-૧ ૧૨ ૦ ૧૨ 

વર્ગ-૨ ૪૭ ૨૮ ૧૯ 

વર્ગ-૩ ૧૭૦ ૧૫૫ ૧૫ 

વર્ગ-૪ ૧૨૦ ૧૧૯ ૧ 

પ્રા.આ.કેન્દ્રો-૪૧ 

વર્ગ-૨ ૪૧ ૩૨ ૯ 

વર્ગ-૩ ૧૨૫ ૯૮ ૨૭ 

વર્ગ-૪ ૧૬૪ ૧૬૪ ૦  
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) સરકારી હોશસ્પટલ, સામૂરહક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને 
પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોની વર્ગ-૧, વર્ગ-૨ તથા વર્ગ-૩ની 
ખાલી જગ્યાઓ માટે રુ્જરાત ર્જહેર સેવા આયોર્, રુ્જરાત 
ર્ૌણ સેવા પસાંદર્ી માંિળ તથા પાંચાયત સેવા પસાંદર્ી માંિળને 
માાંર્ણાપત્રક મોકલ્યા બાદ યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર 
ઉપલબ્ધ થયેથી ભરી િકાિે.` 

વર્ગ-૧ તથા વર્ગ-૨ ની ખાલી જગ્યાઓ માટે વખતોવખત 
વોક-ઈન-ઈન્દ્ટરવ્યુાં યોજી યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી 
ભરવામાાં આવે છે. 

વર્ગ-૩ ની નસીંર્, પેરા મેિીકલ, ટેકનીકલ તેમજ અન્દ્ય 
વહીવટી સાંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીથી ભરવામાાં 

આવે છે. 

િર ાઈવર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની ખાલી જગ્યાઓ ઉપર 
જૂરર જણાય ત્યાાં આઉટ સોસગથી કામર્ીરી લેવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૩૫૩ 
ગીર સોમનાથ વજલ્લામાું િૂિાઓનુું િીજળીિરણ  

* ૧૨૨૭૯ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

ર્ીર સોમનાથ શજલ્લામાાં સામાન્દ્ય યોજના હેઠળ કેટલા કૂવાઓનુાં 

વીજળીકરણ કરવામાાં આવ્યુાં, અને  

  (૧) ૩૨૬૮ 

 (૨) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો ખચગ 

થયો? 

  (૨) ૂર. ૪૮૧૬.૯૦ લાખ 

--------- 

૩૫૪ 
પેન્દ્શન અને પ્રોવિિન્દ્િ ફુંિની િચરેીના પિતર િેસો 

* ૧૨૨૯૫ શ્રી િુબેરભાઈ િીંિોર (સાંતરામપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ શનયામકશ્રી, 

પેન્દ્િન અને પ્રોશવિન્દ્ટ ફાંિની કચેરીમાાં મકાન/વાહન પેિર્ી 

અન્દ્વયે ના-લેણાાં પ્રમાણપત્રની કેટલી અરજીઓ પિતર છે, 

અને 

  (૧) મકાન પેિર્ી-૬૦ (સાઈઠ) 

 (૨) વાહન પેિર્ી-૦૦ (િૂન્દ્ય) 

 (૨) ઉકત શસ્થશતએ પિતર અરજીઓનો ક્યાાં સુધીમાાં 

શનકાલ કરવામાાં આવિે ? 

  (૨) (૧) મકાન પેિર્ી- આજની તારીખે તમામ 

અરજીઓનો નીશત મુજબ શનકાલ કરી દેવામાાં આવેલ છે. 

  (૨) વાહન પેિર્ી-પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 

--------- 

૩૫૫ 
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલ, સામુકહિ અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુું મુંજૂર મહેિમ  

* ૧૨૫૮૧ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ર્ઢિા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ભાવનર્ર અને 

બોટાદ શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય 

કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ માંજુર 

થયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ભાવનર્ર અને 

બોટાદ શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય 

કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ માંજુર 

થયેલ મહેકમ આ સાથે સામેલ અનુક્રમે પત્રક-૧, પત્રક-૨ 

અને પત્રક-૩ મુજબ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શસ્થશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 

કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

અને  

  (૨) ઉપર દિાગવેલ પત્રક-૧, પત્રક-૨ અને પત્રક-૩ 

મુજબ. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 

આવિે? 

  (૩) પ્રવતગમાન નીશત, કાયગભારણ અને જૂરરરયાતોને 

ધ્યાનમાાં લઈને યોગ્ય ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેથી જગ્યાઓ 

ભરવામાાં આવિે. 
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પત્રિ-૧ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ સર.ટી. હોવસ્પટલ ભાિનગરના સુંિગાિાર મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ. 

ક્રમ સુંિગાનુું નામ મુંજુર ભરેલી ખાલી 

િગા-૧ 

૧ શનવાસી તબીબી અશધકારી ૧ ૦ ૧ 

 િુલ ૧ ૦ ૧ 

િગા-૨ 

૨ તબીબી અશધકારી ૨૮ ૨૬ ૨ 

૩ વહીવટી અશધકારી ૧ ૧ ૦ 

૪ રહસાબી અશધકારી ૧ ૧ ૦ 

૫ નશસિંર્ સુશપ્રન્દ્ટેન્દ્િેન્દ્ટ ૪ ૦ ૪ 

૬ િેન્દ્ટલ સજગન ૧ ૦ ૧ 

૭ બી.ટી.ઓ. ૧ ૦ ૧ 

૮ બોયોકેમીસ્ટ ૧ ૦ ૧ 

 નશસિંર્ શપ્રન્દ્સીપાલ ૧ ૦ ૧ 

 િુલ ૩૮ ૨૮ ૧૦ 

િગા-૩ 

૯ હેિ કલાકગ  ૨ ૧ ૧ 

૧૦ સીનીયર ક્લાકગ  ૩ ૧ ૨ 

૧૧ જુનીયર કલાકગ  ૮ ૮ ૦ 

૧૨ ચીફ ફામાગસ્ટીટ ૧ ૦ ૧ 

૧૩ સીનીયર ફામાગસ્ટીટ ૧ ૧ ૦ 

૧૪ જુનીયર ફામાગસ્ટીટ ૧૪ ૧૪ ૦ 

૧૫ લેબ. ટેકનીિીયન ૫ ૫ ૦ 

૧૬ લેબ. આસીસ્ટન્દ્ટ ૪ ૪ ૦ 

૧૭ એમ.એચ.િબલ્યુ ૧ ૧ ૦ 

૧૮ િર ાયવર ૩ ૩ ૦ 

૧૯ એકસ-રે ટેકનીિીયન ૩ ૩ ૦ 

૨૦ એકસ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ ૪ ૪ ૦ 

૨૧ લીનન કીપર ૨ ૨ ૦ 

૨૨ સેનીટરી ઈન્દ્સ્પે ૧ ૧ ૦ 

૨૩ દરજી ૧ ૧ ૦ 

૨૪ િેન્દ્ટલ શમકેનીક ૧ ૧ ૦ 

૨૫ ફીઝીયોથેરાપીસ્ટ ૧ ૧ ૦ 

૨૬ મેશ્યોર ૧ ૧ ૦ 

૨૭ ઈલેકટર ીશ્યન ૧ ૧ ૦ 

૨૮ આસી.નસીંર્ સુશપ્રન્દ્ટેન્દ્િન્દ્ટ ૧ ૧ ૦ 

૨૯ હેિ નસગ ૪૨ ૪૧ ૧ 

૩૦ સ્ટાફ નસગ ૨૬૮ ૧૨૫ ૧૪૩ 

૩૧ સહાયક પરીચારીકા ૭૫ ૬૩ ૧૨ 

૩૨ ટયુટર ૭ ૭ ૦ 

 િુલ ૪૫૦ ૨૯૦ ૧૬૦ 

 િગા-૪    

૩૩ વર્ગ-૪ સાંવર્ગ ૧૭૮ ૧૭૮ ૦ 
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પ ત્ર િ – ૧ (ચાલુ) 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલના સુંિગાિાર મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ ભાિનગર વજલ્લો બોટાદ વજલ્લો 

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

 િગા-૧       

૧ અશધક્ષક  ૨ ૦ ૨ ૧ ૦ ૧ 

૨ શનવાસી તબીબી અશધકારી  ૩ ૦ ૩ ૧ ૦ ૧ 

૩ ફુલ ટાઈમ સજગન ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ 

૪ ફીઝીિીયન ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૫ ઓપ્થલ્મીક સજગન ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ 

૬ બાળરોર્ શનષ્ણાાંત ૨ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ 

૭ ર્ાયનેકોલોજીસ્ટ ૨ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ 

૮ એનેસ્થેટીસ્ટ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

 િુલ િગા-૧ ૧૧ ૨ ૯ ૮ ૨ ૬ 

 િગા-૨       

૯ િેન્દ્ટલ સજગન ૧ ૧ ૦ ૫ ૪ ૧ 

૧૦ મેિીકલ ઓફીસર ૧૩ ૧૩ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૧ બાયોમેિીકલ એન્દ્જીનીયર, વર્ગ-૨ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ કલીનીકલ સાયકોલોજીસ્ટ, વર્ગ-૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ વહીવટી અશધકારી- વર્ગ-૨ ૨ ૦ ૨ ૧ ૧ ૦ 

 િુલ િગા-૨ ૧૭ ૧૪ ૩ ૭ ૬ ૧ 

 િગા-૩       

૧૪ સ્ટાફનસગ ૩૯ ૩૪ ૫ ૨૫ ૨૩ ૨ 

૧૫ હેિ નસગ ૫ ૫ ૦ ૪ ૪ ૦ 

૧૬ આસી.નસીંર્ સુશપ્રન્દ્ટેન્દ્િેન્દ્ટ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૭  કચેરી અશધક્ષક ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૮ હેિ કલાકગ  ૧ ૦ ૧ ૨ ૦ ૨ 

૧૯ સીનીયર કલાકગ  ૬ ૦ ૬ ૧ ૦ ૧ 

૨૦ જુનીયર કલાકગ  ૬ ૧ ૫ ૨ ૦ ૨ 

૨૧ ચીફ ફામાગસીસ્ટ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ સીનીયર ફામાગસીસ્ટ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ 

૨૩ જુનીયર ફામાગસીસ્ટ ૧૧ ૫ ૬ ૩ ૧ ૨ 

૨૪  લેબ.ટેકનીિીયન ૪ ૨ ૨ ૨ ૧ ૧ 

૨૫ લેબ.આસીસ્ટન્દ્ટ ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ એકસ-રે ટેકનીિીયન ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 
૨૭ એકસ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ ૩ ૩ ૦ ૧ ૧ ૦ 
૨૮ ઈ.સી.જી. ટેકનીિીયન ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૯ ફીજીયોથેરાપીસ્ટ ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૦ િર ાયવર ૪ ૨ ૨ ૧ ૧ ૦ 
૩૧ રેફરીજરેટર મીકેનીક ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 
૩૨ વ્હીકલ એમઝામીનર ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 
૩૩ આઈ.આસીસ્ટન્દ્ટ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 
૩૪ પ્લમ્બર ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 
૩૫ ઈલેકટર ીિીયન ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

 િુલ િગા-૩ ૮૭ ૫૪ ૩૩ ૪૭ ૩૩ ૧૪ 
 િગા-૪ ૧૬ ૧૬ ૦ ૧૯ ૧૯ ૦ 
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પ ત્ર િ – ૨ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાું આિેલ સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાું સુંિગાિાર મહેિમની  
વિગત દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ ભાિનગર વજલ્લાનુું િુલ બોટાદ વજલ્લાનુું િુલ 

સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૩ સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૦૫ 

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૧ અશધક્ષક વર્ગ-૧ ૧૩ ૦ ૧૩ ૫ ૧ ૪ 

૨ તબીબી અશધકારી વર્ગ-૧ ૩૮ ૩૨ ૬ ૧૫ ૪ ૧૧ 

૩ િેન્દ્ટલ સજગન વર્ગ-૨ ૧૩ ૧૦ ૩ ૫ ૪ ૧ 

૪ ફીજીયો થેરાપીસ્ટ વર્ગ-૩ ૧૩ ૧૨ ૧ ૫ ૫ ૦ 

૫ એકસ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 

૬ એકસ-રે ટેકનીિીયન વર્ગ-૩ ૧૩ ૮ ૫ ૫ ૩ ૨ 

૭ લેબોરેટરી ટેકનીિીયન વર્ગ-૩ ૧૩ ૧૧ ૨ ૫ ૫ ૦ 

૮ જુનીયર ફામાગશસસ્ટ વર્ગ-૩ ૧૩ ૧૩ ૦ ૫ ૪ ૧ 

૯ હેિ નસગ વર્ગ-૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૧૦ સ્ટાફનસગ વર્ગ-૩ ૯૧ ૮૬ ૫ ૩૮ ૩૪ ૪ 

૧૧ સીનીયર આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૬ ૫ ૧ ૧ ૧ ૦ 

૧૨ સીનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૧૪ ૧૦ ૪ ૫ ૫ ૦ 

૧૩ જુનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૪ િર ાયવર વર્ગ-૩ ૧૩ ૧૧ ૨ ૫ ૫ ૦ 

૧૫ પટાવાળા વર્ગ-૪ ૧૩ ૧૩ ૦ ૫ ૫ ૦ 

૧૬ વોિગબોય વર્ગ-૪ ૨૬ ૨૪ ૨ ૧૬ ૧૫ ૧ 

૧૭ આયા વર્ગ-૪ ૧૩ ૧૩ ૦ ૬ ૬ ૦ 

૧૮ િરેસર વર્ગ-૪ ૧૩ ૧૩ ૦ ૫ ૫ ૦ 

૧૯ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૧૩ ૧૩ ૦ ૧૦ ૧૦ ૦ 

૨૦ વોચમેન વર્ગ-૪ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૨૧ રસોયા વર્ગ-૪ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 

૨૨ પાટગ  ટાઈમ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૨૬ ૨૪ ૨ ૮ ૮ ૦ 

૨૩ પાટગ  ટાઈમ વોચમેન વર્ગ-૪ ૨૬ ૨૪ ૨ ૮ ૮ ૦ 

િુલ ૩૭૧ ૩૨૨ ૪૯ ૧૫૮ ૧૩૦ ૨૮ 

પ ત્ર િ – ૩ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાું આિેલ પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાું સુંિગાિાર મહેિમની  
વિગત દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ ભાિનગર વજલ્લો બોટાદ વજલ્લો 

પ્રા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૪૭ પ્રા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૭ 

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૧ તબીબી અશધકારી વર્ગ-૨ ૪૭ ૩૦ ૧૭ ૧૭ ૧૩ ૪ 

૨ જુનીયર ફામાગશસસ્ટ વર્ગ-૩ ૪૭ ૩૨ ૧૫ ૧૭ ૧૭ ૦ 

૩ લેબોરેટરી ટેકનીિીયન વર્ગ-૩ ૪૭ ૪૧ ૬ ૧૭ ૧૭ ૦ 

૪ સ્ટાફનસગ વર્ગ-૩ ૭ ૦ ૭ ૬ ૦ ૬ 

૫ િર ાયવર વર્ગ-૩ ૪૭ ૪૭ ૦ ૧૭ ૧૪ ૩ 

૬ વોિગ  આયા વર્ગ-૪ ૪૭ ૪૭ ૦ ૧૭ ૧૭ ૦ 

૭ વોિગ  બોય વર્ગ-૪ ૪૭ ૪૭ ૦ ૧૭ ૧૨ ૫ 

૮ પાટગ  ટાઈમ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૯૪ ૯૪ ૦ ૩૪ ૧૮ ૧૬ 

િુલ ૩૮૩ ૩૩૮ ૪૫ ૧૪૨ ૧૦૮ ૩૪ 

--------- 
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૩૫૬ 
સોંદરિા-મેંસિાણ રોિનુું રીસરફેસીંગ િરિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૯૩ શ્રીમતી માલતી મહેિરી (ર્ાાંધીધામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૧૫-૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ જુનાર્ઢ શજલ્લાના 
સોંદરિા-મેંસવાણ રોિનુાં રીસરફેસીંર્ કરવાનુાં સરકારનુાં કોઈ 
આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા તો, ઉકત શસ્થશતએ કેટલી રકમનુાં કામ માંજૂર 
કરવામાાં આવ્યુાં ? 

  (૨) ૂર.૭૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૩૫૭ 
રાજ્યમાું મુંજુર થયેલ િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર 

* ૧૧૯૧૩ શ્રી હસમુખભાઈ  પટેલ (અમરાઈવાિી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (તબીબી શિક્ષણ) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં કેટલા 

િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર કાયગરત છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ રાજ્યમાાં ૩૮ 

િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર કાયગરત છે. 
 (૨) ઉકત શસ્થશતએ તે પૈકી છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલા 
િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર માંજુર કરેલ છે ? 

  (૨) છેલ્લા બે વર્ગમાાં ૬ િાયાલીસીસ સેન્દ્ટર માંજુર કરેલ છે. 

--------- 

૩૫૮ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું જજાકરત િીજ િાયરો 

* ૧૨૨૭૮ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસક્રોઈ) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાર્રખેિૂ સવાિંર્ી શવકાસ યોજના અાંતર્ગત 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં દેવભૂશમ 
દ્વારકા શજલ્લામાાં કુલ કેટલા શક.મી. જજગરરત વીજ વાયરો અને 

કેટલા થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૩૭૧.૬૯ કી.મી. જજગરીત વીજ વાયરો અને 
૨૬૪૫ થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તે પાછળ ઉકત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ 

કેટલો ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર.૫૭૧.૯૧ લાખ. 

--------- 

૩૫૯ 
િીસા તાલુિાના ટેટોિા ભાચલિા રોિના મુંજૂર િરેલ િામ 

* ૧૧૯૦૩ શ્રી શશીિાન્દ્ત પુંિયા (િીસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાાંઠા શજલ્લાના િીસા તાલુકાના ટેટોિા 
ભાચલવા રોિના કામને માંજૂર કરવાનુાં સરકારનુાં કોઈ આયોજન 
છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા તો, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ 
કેટલી લાંબાઈ અને કેટલી રકમનુાં કામ માંજૂર કરેલ છે, અને 

  (૨) ૩.૫૦ કી.મી. લાંબાઈ માટે ૂર.૧૪૬.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉકત શસ્થશતએ આ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) નકિા અાંદાજો બનાવવાની પ્રરક્રયા હેઠળ. 
--------- 
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૩૬૦ 
પેન્દ્શન અને પ્રોવિિન્દ્ટ ફુંિની િચેરીના પિતર િેસો 

* ૧૧૯૩૫ શ્રી િરશનભાઈ સોલુંિી (કિી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ શનયામકશ્રી, 
પેન્દ્િન અને પ્રોશવિન્દ્ટ ફાંિની કચેરીમાાં કેટલા પેન્દ્િન કેસો 
પિતર છે, અને 

  (૧) ૧૦૬૦ 

 (૨) ઉકત પિતર પેન્દ્િન કેસોનો ક્યાાં સુધીમાાં શનકાલ 
કરવામાાં આવિે ? 

  (૨) આજની તારીખે તમામ પિતર પેન્દ્િન કેસોનો નીશત 
મુજબ શનકાલ કરી દેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૬૧ 
િાુંિાનેર-દલિી-થાન રોિને રી-િાપેટ િરિાનુું આયોજન 

* ૧૧૮૮૯ શ્રીમતી ગીતાબા ર્જિેર્જ (ર્ોંિલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૧૫-૦૧-૨૦૧૯ની શસ્થશતએ મોરબી 

શજલ્લાના વાાંકાનેર-દલિી-થાન રોિ શક.મી. ૦/૦ થી 
૧૮/૪૦૦ ને રી-કાપેટ કરવાનુાં આયોજન છે તે હકીકત સાચી 
છે અને, 

  (૧) હા, જી. 

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

  (૨) ૂર. ૬૧૦.૦૦ લાખ 

--------- 

૩૬૨ 
ગીર સોમનાથ જીલ્લામાું જજાકરત િીજ િાયરો 

* ૧૨૨૮૧ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાર્રખેિૂ સવાિંર્ી શવકાસ યોજના અાંતર્ગત  

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં ર્ીર 
સોમનાથ જીલ્લામાાં કુલ કેટલા શક.મી. જજગરરત વીજ વાયરો અને 

કેટલા થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૬૩૬.૦૬ કી.મી. જજગરરત વીજ વાયરો અને 

૧૩૧૮ થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તે પાછળ ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો 
ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર. ૬૯૨.૧૩ લાખ 

--------- 

૩૬૩ 
િળતર પેટે રાજ્યને મળેલ રિમ 

* ૧૧૯૩૧ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારિી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 GST નાાં અમલીકરણ દરશમયાનનાાં પ્રથમ વર્ગ એટલે કે 

તા.૩૧-૦૭-૧૭ થી તા.૩૧-૦૭-૧૮ સુધીમાાં કોમ્પેનસેિન 
(વળતર) પેટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાજ્યને કેટલી રકમ મળેલ છે ?
  

  ૂર. ૪૪૫૧/- કરોિ  

--------- 
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૩૬૪ 
આણુંદ અને ભરૂચ વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલ, સામુકહિ અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુું મુંજૂર મહેિમ  

* ૧૨૫૬૩ શ્રી િાવન્દ્તભાઈ સોઢાભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ આણાંદ અને 
ભૂરચ શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ માંજુર 
થયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ આણાંદ અને 
ભૂરચ શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ માંજુર 
થયેલ મહેકમ આ સાથે સામેલ અનુક્રમે પત્રક-૧, પત્રક-૨ 
અને પત્રક-૩ મુજબ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શસ્થશતએ ઉક્ત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 

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

  (૨) ઉપર દિાગવેલ પત્રક-૧, પત્રક-૨ અને પત્રક-૩ 

મુજબ. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) પ્રવતગમાન નીશત, કાયગભારણ અને જૂરરરયાતોને 
ધ્યાનમાાં લઈને યોગ્ય ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેથી જગ્યાઓ 
ભરવામાાં આવિે. 

પત્રિ-૧ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ આણુંદ અને ભરૂચ વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલના મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ. 
અ.નું. સુંિગાનુું નામ આણુંદ વજલ્લો ભરૂચ વજલ્લો 

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

 િગા-૧       

૧ મુખ્ય જીલ્લા તબીબી અશધકારી સહ સીવીલ સજગન ૨ ૦ ૨ ૧ ૦ ૧ 

૨ અશધક્ષક ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ શનવાસી તબીબી અશધકારી ૨ ૦ ૨ ૧ ૧ ૦ 

૪ ફૂલ ટાઈમ સજગન ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 

૫ ઓથોપેિીક સજગન ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ 

૬ ફીઝીિીયન ૨ ૦ ૨ ૧ ૦ ૧ 

૭ ઓપ્થલ્મીક સજગન ૨ ૨ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૮ રેિીયોલોજીસ્ટ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 

૯ પેથોલોજીસ્ટ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૦ બાળરોર્ શનષ્ણાત ૨ ૦ ૨ ૧ ૦ ૧ 

૧૧ ર્ાયનેકોલોજીસ્ટ ૨ ૨ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૨ એનેસ્થેટીસ્ટ ૨ ૨ ૦ ૨ ૨ ૦ 

૧૩ િરમેટોલોજીસ્ટ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ મનોરોર્ શચશકત્સક ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૫ ઈ.એન.ટી. સજગન ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૬ માઈક્રોબાયોલોજીસ્ટ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૭ એમ.િી.એસ. િેન્દ્ટલ સજગન ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

 િુલ િગા-૧ ૨૨ ૧૧ ૧૧ ૧૬ ૧૧ ૫ 

 િગા-૨       

૧૮ િેન્દ્ટલ સજગન ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૯ મેિીકલ ઓફીસર ૧૪ ૧૩ ૧ ૧૬ ૧૩ ૩ 

૨૦ બાયોકેમીસ્ટ, વર્ગ-૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ કલીનીકલ સાયકોલોજીસ્ટ,વર્ગ-૨ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ 

૨૨ વહીવટી અશધકારી, વર્ગ-૨ ૨ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ 

 િુલ િગા-૨ ૧૮ ૧૫ ૩ ૧૯ ૧૫ ૪ 
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તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ આણુંદ અને ભરૂચ વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલના મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ. 
અ.નું. સુંિગાનુું નામ આણુંદ વજલ્લો ભરૂચ વજલ્લો 

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 
 િગા-૩       

૨૩ સ્ટાફનસગ  ૬૦ ૩૩ ૨૭ ૪૭ ૪૪ ૩ 
૨૪ હેિ નસગ  ૯ ૯ ૦ ૮ ૮ ૦ 
૨૫ આસી.નસીંર્ સુશપ્રન્દ્ટેન્દ્િેન્દ્ટ ૨ ૨ ૦ ૧ ૧ ૦ 
૨૬ કચેરી અશધક્ષક ૨ ૨ ૦ ૧ ૧ ૦ 
૨૭ હેિ કલાકગ  ૨ ૧ ૧ ૨ ૦ ૨ 
૨૮ સીનીયર ક્લાકગ  ૩ ૦ ૩ ૪ ૦ ૪ 
૨૯ જુનીયર કલાકગ  ૪ ૦ ૪ ૪ ૨ ૨ 
૩૦ ચીફ ફામાગસીસ્ટ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 
૩૧ સીનીયર ફામાગસીસ્ટ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 
૩૨ જુનીયર ફામાગસીસ્ટ ૮ ૫ ૩ ૬ ૫ ૧ 
૩૩ લેબ. ટેકનીિીયન ૩ ૧ ૨ ૩ ૩ ૦ 
૩૪ લેબ. આસીસ્ટન્દ્ટ ૨ ૦ ૨ ૧ ૦ ૧ 
૩૫ એકસ-રે ટેકનીિીયન ૨ ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ 
૩૬ એકસ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ ૨ ૦ ૨ ૧ ૦ ૧ 
૩૭ ઈ.સી.જી. ટેકનીિીયન ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૮ ફીજીયોથેરાપીસ્ટ ૧ ૧ ૦ ૨ ૨ ૦ 
૩૯ િર ાયવર ૩ ૦ ૩ ૩ ૦ ૩ 
૪૦ કેસરાઈટર ૦ ૦ ૦ ૨ ૧ ૧ 
૪૧ મેશ્યોર ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 
૪૨ આઈ. આસીસ્ટન્દ્ટ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 
૪૩ પાંપમેન કમ વાયરમેન ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 િુલ િગા-૩ ૧૦૬ ૫૬ ૫૦ ૮૯ ૬૯ ૨૦ 
 િુલ િગા-૪ ૩૬ ૩૬ ૦ ૫૮ ૫૮ ૦ 

પત્રિ - ૨ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ આણુંદ અને ભરૂચ જીલ્લામાું આિેલ સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાું સુંિગાિાર મહેિમની વિગત 
દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ આણુંદ વજલ્લો ભરૂચ વજલ્લો 

સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૪ સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૦ 

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૧ અશધક્ષક વર્ગ-૧ ૧૪ ૫ ૯ ૧૦ ૨ ૮ 

૨ તજજ્ઞ વર્ગ-૧ ૦ ૦ ૦ ૪ ૦ ૪ 

૩ તબીબી અશધકારી વર્ગ-૧ ૪૩ ૩૨ ૧૧ ૩૨ ૨૨ ૧૦ 

૪ િેન્દ્ટલ સજગન વર્ગ-૨ ૧૪ ૧૪ ૦ ૧૦ ૯ ૧ 

૫ ફીજીયો થેરાપીસ્ટ વર્ગ-૩ ૧૪ ૯ ૫ ૯ ૪ ૫ 

૬ એકસ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૭ એકસ-રે ટેકનીિીયન વર્ગ-૩ ૧૪ ૧૦ ૪ ૧૦ ૪ ૬ 

૮ લેબોરેટરી ટેકનીિીયન વર્ગ-૩ ૧૪ ૧૪ ૦ ૧૧ ૧૦ ૧ 

૯ જુનીયર ફામાગશસસ્ટ વર્ગ-૩ ૧૪ ૧૪ ૦ ૧૧ ૬ ૫ 

૧૦ હેિ નસગ વર્ગ-૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૧૧ સ્ટાફનસગ વર્ગ-૩ ૧૦૦ ૮૫ ૧૫ ૭૫ ૬૧ ૧૪ 

૧૨ સીનીયર આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૧૪ ૧૦ ૪ ૮ ૨ ૬ 

૧૩ સીનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૧૩ ૧૦ ૩ ૧૦ ૭ ૩ 

૧૪ જુનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૫ િર ાયવર વર્ગ-૩ ૧૪ ૯ ૫ ૧૧ ૭ ૪ 

૧૬ પટાવાળા વર્ગ-૪ ૧૪ ૧૪ ૦ ૯ ૮ ૧ 
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તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ આણુંદ અને ભરૂચ જીલ્લામાું આિેલ સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાું સુંિગાિાર મહેિમની વિગત 
દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ આણુંદ વજલ્લો ભરૂચ વજલ્લો 

સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૪ સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૦ 

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૧૭ વોિગબોય વર્ગ-૪ ૨૭ ૨૭ ૦ ૨૬ ૨૦ ૬ 

૧૮ આયા વર્ગ-૪ ૧૪ ૧૪ ૦ ૧૧ ૫ ૬ 

૧૯ િરેસર વર્ગ-૪ ૧૪ ૧૩ ૧ ૧૦ ૬ ૪ 

૨૦ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૧૪ ૧૪ ૦ ૧૫ ૧૩ ૨ 

૨૧ વોચમેન વર્ગ-૪ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૨૨ રસોયા વર્ગ-૪ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૨૩ પાટગ  ટાઈમ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૨૮ ૨૧ ૭ ૧૮ ૮ ૧૦ 

૨૪ પાટગ  ટાઈમ વોચમેન વર્ગ-૪ ૨૮ ૨૧ ૭ ૧૮ ૮ ૧૦ 

િુલ... ૪૦૮ ૩૩૭ ૭૧ ૩૧૨ ૨૦૪ ૧૦૮ 

પત્રિ – ૩ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ આણુંદ અને ભરૂચ વજલ્લામાું આિેલ પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાું સુંિગાિાર મહેિમની વિગત 
દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ આણુંદ વજલ્લો ભરૂચ વજલ્લો 

પ્રા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૫૩ પ્રા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૪૧ 

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૧ તબીબી અશધકારી, વર્ગ-૨ ૫૩ ૪૩ ૧૦ ૫૯ ૩૧ ૨૮ 

૨ આયુવેરદક િૉકટર, વર્ગ-૨ ૦ ૦ ૦ ૮ ૦ ૮ 

૩ જુનીયર ફામાગશસસ્ટ, વર્ગ-૩ ૫૩ ૪૪ ૯ ૪૧ ૩૨ ૯ 

૪ લેબોરેટરી ટેકનીિીયન, વર્ગ-૩ ૫૩ ૫૦ ૩ ૪૧ ૨૯ ૧૨ 

૫ સ્ટાફનસગ, વર્ગ-૩ ૧૯ ૦ ૧૯ ૫૩ ૨૪ ૨૯ 

૬ િર ાયવર, વર્ગ-૩ ૫૩ ૫૩ ૦ ૪૧ ૩૩ ૮ 

૭ વોિગ  આયા, વર્ગ-૪ ૫૩ ૫૩ ૦ ૪૧ ૯ ૩૨ 

૮ વોિગ  બોય, વર્ગ-૪ ૫૩ ૫૩ ૦ ૪૧ ૮ ૩૩ 

૯ પાટગ  ટાઈમ સ્વીપર, વર્ગ-૪ ૧૦૬ ૧૦૬ ૦ ૮૨ ૦ ૮૨ 

િુલ... ૪૪૩ ૪૦૨ ૪૧ ૪૦૭ ૧૬૬ ૨૪૧ 

--------- 

૩૬૫ 
ગીર સોમનાથ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલ, સામુકહિ અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુું મુંજુર મહેિમ 

* ૧૨૪૫૨ શ્રી વિમલભાઈ ચુિાસમા (સોમનાથ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ર્ીર સોમનાથ 
અને પોરબાંદર શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક 
આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ 
માંજુર થયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 
 

 (૨) તે પૈકી ઉકત શસ્થશતએ ઉકત શજલ્લાવાર, સાંવર્ગવાર 
કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને 

  (૧) અને (૨) : તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ ર્ીર 
સોમનાથ અને પોરબાંદર શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, 
સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોની 
મહેકમ શવર્ત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લાનુું 
નામ 

હોવસ્પટલની 
સુંખ્યા 

સુંિગા મુંજુર ભરેલી ખાલી 

ર્ીર 
સોમનાથ 

જ.હો.-૦૧ વર્ગ-૧ ૨૭ ૯ ૧૮ 

વર્ગ-૨ ૮ ૭ ૧ 

વર્ગ-૩ ૪૭ ૪૬ ૧ 

વર્ગ-૪ ૩૭ ૩૭ ૦ 
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સા.આ.કેન્દ્રો-
૮ 

વર્ગ-૧ ૮ ૦ ૮ 

વર્ગ-૨ ૩૨ ૨૪ ૮ 

વર્ગ-૩ ૧૦૯ ૯૬ ૧૩ 

વર્ગ-૪ ૮૧ ૭૧ ૧૦ 

પ્રા.આ.કેન્દ્રો-
૨૯ 

વર્ગ-૨ ૨૯ ૨૪ ૫ 

વર્ગ-૩ ૯૫ ૭૩ ૨૨ 

વર્ગ-૪ ૧૧૬ ૧૧૬ ૦ 

પોરબાંદર 

જ.હો.-૦૧ વર્ગ-૧ ૧૭ ૧૩ ૪ 

વર્ગ-૨ ૨૨ ૧૬ ૬ 

વર્ગ-૩ ૭૭ ૭૨ ૫ 

વર્ગ-૪ ૭૬ ૭૬ ૦ 

સા.આ.કેન્દ્રો-
૪ 

વર્ગ-૧ ૪ ૦ ૪ 

વર્ગ-૨ ૧૬ ૧૧ ૫ 

વર્ગ-૩ ૫૪ ૩૬ ૧૮ 

વર્ગ-૪ ૩૭ ૯ ૨૮ 

પ્રા.આ.કેન્દ્રો-
૧૧ 

વર્ગ-૨ ૧૧ ૧૦ ૧ 

વર્ગ-૩ ૩૬ ૩૦ ૬ 

વર્ગ-૪ ૪૪ ૩ ૪૧ 
 

   

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) સરકારી હોસ્પીટલ, સામુરહક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને 
પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોની વર્ગ-૧, વર્ગ-૨ તથા વર્ગ-૩ની 
ખાલી જગ્યાઓ માટે રુ્જરાત ર્જહેર સેવા આયોર્, રુ્જરાત 
ર્ૌણ સેવા પસાંદર્ી માંિળ તથા પાંચાયત સેવા પસાંદર્ી માંિળને  
માાંર્ણાપત્રક મોકલ્યા બાદ યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર 
ઉપલબ્ધ થયેથી ભરી િકાિે. 
 વર્ગ-૧ તથા વર્ગ-૨ની ખાલી જગ્યાઓ માટે વખતોવખત 
વોક-ઇન ઇન્દ્ટરવ્યુાં યોજી યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી 
ભરવામાાં આવે છે. 
 વર્ગ-૩ ની નસીંર્, પેરા મેિીકલ, ટેકનીકલ તેમજ અન્દ્ય 
વહીવટી સાંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતી /બઢતીથી ભરવામાાં 
આવે છે. 
 િર ાઇવર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ની ખાલી જગ્યાઓ ઉપર જૂરર 
જણાય ત્યાાં આઉટ સોસગથી કામર્ીરી લેવામાાં આવે છે. 

--------- 
૩૬૬ 

િિોદરા અને નમાદા વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલ, સામુકહિ અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રનુું મુંજૂર મહેિમ  
* ૧૨૫૦૦ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)  જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વિોદરા અને 
નમગદા શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ માંજુર 
થયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વિોદરા અને 
નમગદા શજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોશસ્પટલ, સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર અને પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સાંવર્ગવાર કુલ માંજુર 
થયેલ મહેકમ આ સાથે સામેલ અનુક્રમે પત્રક-૧, પત્રક-૨ 
અને પત્રક-૩ મુજબ છે. 

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

  (૨) ઉપર દિાગવેલ પત્રક-૧, પત્રક-૨ અને પત્રક-૩ 
મુજબ. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવિે? 

  (૩) પ્રવતગમાન નીશત, કાયગભારણ અને જૂરરરયાતોને 
ધ્યાનમાાં લઈને યોગ્ય ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેથી જગ્યાઓ 
ભરવામાાં આવિે. 
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પત્રિ-૧ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ એસ.એસ.જી. હોવસ્પટલ િિોદરાનુું  સુંિગાિાર મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ. 

ક્રમ સુંિગાનુું નામ મુંજુર ભરેલી ખાલી 

 િગા-૧    

૧ તબીબી અશધક્ષક ૧ ૧ ૦ 

૨ કાયગપાલક અશધકારી ૧ ૧ ૦ 

૩ શનવાસી તબીબી અશધકારી ૧ ૧ ૦ 

૪ માનદ મદદનીિ પ્રાધ્યાપક ન્દ્યુરોસજગરી ૧ ૦ ૧ 

૫ વિાશ્રી, ફીજીયોથેરાપી કોલેજ ૧ ૦ ૧ 

૬ સીનીયર લેકચરર ૪ ૨ ૨ 

 િુલ ૯ ૫ ૪ 

 િગા-૨    

૭ નશસિંર્ સુશપ્રન્દ્ટેન્દ્િેન્દ્ટ ૫ ૦ ૫ 

૮ ફીજીસીસ્ટ ૧ ૦ ૧ 

૯ ટ્યુટર ઈન પેથોલોજી (ઈન્દ્ચાજગ બ્લિ બેંક ઓરફસર) ૧ ૧ ૦ 

૧૦ મેિીકલ ઓફીસર ૯ ૮ ૧ 

૧૧ િેપ્યુટી નશસિંર્ સુશપ્રન્દ્ટેન્દ્ટ ૨ ૧ ૧ 

૧૨ વહીવટી અશધકારી ૧ ૧ ૦ 

૧૩ લેકચરર ઈન ફીજીયોથેરાપી ૫ ૫ ૦ 

૧૪ સીનીયર ઓક્યુપેિનલ થેરાપીસ્ટ ૧ ૦ ૧ 

૧૫ વકગિોપ મેનેજર ૧ ૦ ૧ 

૧૬ મેિીકલ રેકિગ  ઓરફસર ૧ ૦ ૧ 

૧૭ િુલ ૨૭ ૧૬ ૧૧ 

 િગા-૩    

૧૮ કચેરી અશધક્ષક ૩ ૩ ૦ 

૧૯ હેિ ક્લાકગ  ૫ ૧ ૪ 

૨૦ સીનીયર ક્લાકગ  ૯ ૯ ૦ 

૨૧ જુનીયર ક્લાકગ  ૩૩ ૩૩ ૦ 

૨૨ સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેિ-૨ ૧ ૦ ૧ 

૨૩ ચીફ ફામાગસીસ્ટ ૧ ૦ ૧ 

૨૪ ઓક્યુપેિનલ થેરાપીસ્ટ ૫ ૩ ૨ 

૨૫ પ્રોસ્થેટીક એન્દ્િ ઓથોટીક ટેકની. ૨ ૨ ૦ 

૨૬ ફીઝીયોથેરાપીસ્ટ ૧૧ ૧૦ ૧ 

૨૭ િાયેટીિીયન ૧ ૧ ૦ 

૨૮ સીનીયર ફામાગસીસ્ટ ૩ ૨ ૧ 

૨૯ લેબોરેટરી ટેકનીિીયન ૧૦ ૯ ૧ 

૩૦ એક્સ રે ટેકનીિીયન ૬ ૫ ૧ 

૩૧ બાયોસ્ટટેિીયન ૧ ૦ ૧ 

૩૨ િેન્દ્ટલ ટેકનીિીયન ૨ ૧ ૧ 

૩૩ સીનીયર સેનેટરી ઈન્દ્સપેક્ટર ૧ ૦ ૧ 

૩૪ સીનીયર લીનન કીપર ૧ ૦ ૧ 

૩૫ લેધર વકગ ર ૪ ૧ ૩ 

૩૬ કચીસ મેકર ૧ ૦ ૧ 

૩૭ જુનીયર લીનન કીપર ૧ ૦ ૧ 

૩૮ જુનીયર ફામાગસીસ્ટ ૧૪ ૧૨ ૨ 

૩૯ મેિીકલ રેકિગ  ટેક્ની. ૧ ૦ ૧ 

૪૦ સેનેટરી ઈન્દ્સપેક્ટર ૧ ૧ ૦ 
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તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ એસ.એસ.જી. હોવસ્પટલ િિોદરાનુું  સુંિગાિાર મહેિમની વિગત દશાાિતુું પત્રિ. 

ક્રમ સુંિગાનુું નામ મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૪૧ લેબોરેટરી આસીસ્ટન્દ્ટ ૧૫ ૧૩ ૨ 

૪૨ એક્સ રે આસીસ્ટન્દ્ટ ૨ ૨ ૦ 

૪૩ ઈન્દ્સીનેટર ઓપરેટર ૧ ૦ ૧ 

૪૪ ઈલેક્ટર ોપ્લેટર ૧ ૦ ૧ 

૪૫ લોન્દ્િર ી પ્લાન્દ્ટ સુપરવાઈઝર ૧ ૦ ૧ 

૪૬ ઈલેક્ટર ોનીક ટેકનીિીયન ૧ ૧ ૦ 

૪૭ ઈલેક્ટર ીક વકગિોપ ટેક્ની. ૨ ૦ ૨ 

૪૮ હેમરમેન ૧ ૧ ૦ 

૪૯ િેન્દ્ટલ હાઈજીનીસ્ટ ૧ ૦ ૧ 

૫૦ ઈલેક્ટર ીિીયન ૨ ૨ ૦ 

૫૧ એ.સી. પ્લાન્દ્ટ ઓપરેટર ૨ ૦ ૨ 

૫૨ સુથાર ૧ ૧ ૦ 

૫૩ બોયલર આસીસ્ટન્દ્ટ ૧ ૦ ૧ 

૫૪ પ્લમ્બર ૧ ૧ ૦ 

૫૫ દરજી ૨ ૨ ૦ 

૫૬ બોઈલર એટેન્દ્િન્દ્ટ ૧ ૦ ૧ 

૫૭ જુનીયર ઓથો એન્દ્િ પ્રોસ્થો ફીટર ૩ ૩ ૦ 

૫૮ વુિ વકગ ર ૧ ૦ ૧ 

૫૯ િર ાયવર ૫ ૨ ૩ 

૬૦ મે. સો. વકગ ર ૧ ૧ ૦ 

૬૧ આાંકિા મદદનીિ ૧ ૦ ૧ 

૬૨ સીનીયર ઓથો એન્દ્િ પ્રોસ્થો ફીટર ૧ ૧ ૦ 

૬૩ આસી. નસીંર્ સુશપ્રટેન્દ્િન્દ્ટ ૧૯ ૧૭ ૨ 

૬૪ હેિ નસગ ૮૭ ૫૯ ૨૮ 

૬૫ સ્ટાફ નસગ ૫૫૦ ૫૨૮ ૨૨ 

૬૬ હેલ્થ શવઝીટર ૧ ૦ ૧ 

૬૭ લેપ્રસી નસીંર્ સ્ટાફ ૪ ૧ ૩ 

 િુલ ૮૨૫ ૭૨૮ ૯૭ 

 િગા-૪    

૬૮ વર્ગ-૪ સાંવર્ગ ૫૮૬ ૫૮૬ ૦ 

પત્રિ-૧ (ચાલુ) 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ િિોદરા અને નમાદા  વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલનુું સુંિગાિાર મુંજુર મહેિમની વિગત દશાાિતુું 
પત્રિ. 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ િિોદરા વજલ્લો નમાદા વજલ્લો  

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

 િગા-૧       

૧ મુખ્ય જીલ્લા તબીબી અશધકારી સહ સીવીલ સજગન ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 

૨ અશધક્ષક ૨ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ 

૩ શનવાસી તબીબી અશધકારી ૪ ૦ ૪ ૧ ૦ ૧ 

૪ ફૂલ ટાઈમ સજગન ૧ ૧ ૦ ૩ ૦ ૩ 

૫ ઓથોપેિીક સજગન ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૬ ફીઝીિીયન ૧ ૧ ૦ ૩ ૧ ૨ 

૭ ઓપ્થલ્મીક સજગન ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૮ રેિીયોલોજીસ્ટ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ 
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તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ િિોદરા અને નમાદા  વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલનુું સુંિગાિાર મુંજુર મહેિમની વિગત દશાાિતુું 
પત્રિ. 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ િિોદરા વજલ્લો નમાદા વજલ્લો  

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

 િગા-૧       

૯ પેથોલોજીસ્ટ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૦ બાળરોર્ શનષ્ણાત ૧ ૧ ૦ ૩ ૨ ૧ 

૧૧ ર્ાયનેકોલોજીસ્ટ ૨ ૨ ૦ ૫ ૨ ૩ 

૧૨ એનેસ્થેટીસ્ટ ૨ ૨ ૦ ૩ ૦ ૩ 

૧૩ િરમેટોલોજીસ્ટ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૪ મનોરોર્ શચશકત્સક ૩ ૩ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૫ ઈ.એન.ટી. સજગન ૧ ૧ ૦ ૨ ૦ ૨ 

૧૬ માઈક્રોબાયોલોજીસ્ટ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૭ એમ.િી.એસ. િેન્દ્ટલ સજગન ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

 િુલ િગા-૧ ૨૪ ૧૭ ૭ ૩૦ ૧૩ ૭ 

 િગા-૨       

૧૮ િેન્દ્ટલ સજગન ૧ ૧ ૦ ૨ ૨ ૦ 

૧૯ મેિીકલ ઓફીસર ૨૫ ૨૪ ૧ ૧૩ ૧૦ ૩ 

૨૦ બાયોકેમીસ્ટ, વર્ગ-૨ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ બાયોમેિીકલ એન્દ્જીનીયર, વર્ગ-૨ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ કલીનીકલ સાયકોલોજીસ્ટ,વર્ગ-૨ ૪ ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૨૩ વહીવટી અશધકારી, વર્ગ-૨ ૩ ૨ ૧ ૧ ૦ ૧ 

 િુલ િગા-૨ ૩૫ ૨૯ ૬ ૧૬ ૧૨ ૪ 

 િગા-૩       

૨૪ કચેરી અશધક્ષક ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૨૫ હેિ કલાકગ  ૪ ૧ ૩ ૩ ૧ ૨ 

૨૬ સીનીયર ક્લાકગ  ૭ ૧ ૬ ૩ ૦ ૩ 

૨૭ જુનીયર કલાકગ  ૧૦ ૯ ૧ ૪ ૨ ૨ 

૨૮ ચીફ ફામાગસીસ્ટ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૯ સીનીયર ફામાગસીસ્ટ ૩ ૨ ૧ ૨ ૦ ૨ 

૩૦ જુનીયર ફામાગસીસ્ટ ૧૫ ૮ ૭ ૫ ૪ ૧ 

૩૧ લેબ. ટેકનીિીયન ૫ ૪ ૧ ૩ ૧ ૨ 

૩૨ લેબ. આસીસ્ટન્દ્ટ ૨ ૦ ૨ ૧ ૦ ૧ 

૩૩ એકસ-રે ટેકનીિીયન ૩ ૩ ૦ ૨ ૧ ૧ 

૩૪ એકસ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ ૧ ૦ ૧ ૨ ૦ ૨ 

૩૫ ઈ.સી.જી. ટેકનીિીયન ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૩૬ ઈ.ઈ.જી. ટેકનીિીયન ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૩૭ ફીજીયોથેરાપીસ્ટ ૧ ૧ ૦ ૨ ૨ ૦ 

૩૮ િર ાયવર ૩ ૩ ૦ ૩ ૧ ૨ 

૩૯ કેસરાઈટર ૨ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૪૦ રેરીજરેટર મીકેનીક ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૪૧ વ્હીકલ એમઝામીનર ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૪૨ આઈ. આસીસ્ટન્દ્ટ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૪૩ િેન્દ્ટલ ટેકનીિીયન ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૪૪ ઈલેક્ટર ીિીયન ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૪૫ પ્લમ્બર ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૪૬ દરજી ૩ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ 
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તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ િિોદરા અને નમાદા  વજલ્લામાું સરિારી હોવસ્પટલનુું સુંિગાિાર મુંજુર મહેિમની વિગત દશાાિતુું 
પત્રિ. 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ િિોદરા વજલ્લો નમાદા વજલ્લો  

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

 િગા-૧       

૪૭ સુથાર ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪૮ મેન્દ્ટલ હેલ્થ વકગર ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪૯ ઓવરિીયર ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૫૦ ઓક્યુપેિનલ થેરાપીસ્ટ ૨ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૫૧ સ્ટાફનસગ વર્ગ-૩ ૧૨૩ ૧૦૭ ૧૬ ૪૬ ૪૬ ૦ 

૫૨ હેિનસગ વર્ગ-૩ ૧૩ ૧૩ ૦ ૯ ૯ ૦ 

૫૩ આસી નસીંર્ સુશપ્રન્દ્ટેન્દ્િેન્દ્ટ ૩ ૩ ૦ ૨ ૨ ૦ 

 િુલ િગા-૩ ૨૧૦ ૧૬૪ ૪૬ ૯૨ ૭૦ ૨૨ 

 િગા-૪ ૯૮ ૯૮ ૦ ૫૭ ૫૭ ૦ 

પત્રિ-૨ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ િિોદરા અને નમાદા જીલ્લામાું આિેલ સામુકહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાું સુંિગાિાર મહેિમની વિગત 
દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ િિોદરા વજલ્લાનુું િુલ નમાદા વજલ્લાનુું િુલ 

સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૧૦ સા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૦૪ 

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૧ અશધક્ષક વર્ગ-૧/તજજ્ઞ વર્ગ-૧ ૧૦ ૬ ૪ ૧૬ ૨ ૧૪ 

૨ તબીબી અશધકારી વર્ગ-૨ ૩૨ ૩૦ ૨ ૧૫ ૧૨ ૩ 

૩ િેન્દ્ટલ સજગન વર્ગ-૨ ૧૦ ૧૦ ૦ ૪ ૨ ૨ 

૪ ફીજીયો થેરાપીસ્ટ વર્ગ-૩ ૧૦ ૯ ૧ ૪ ૧ ૩ 

૫ એકસ-રે આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 

૬ એકસ-રે ટેકનીિીયન વર્ગ-૩ ૧૦ ૬ ૪ ૪ ૦ ૪ 

૭ લેબોરેટરી ટેકનીિીયન વર્ગ-૩ ૧૧ ૯ ૨ ૪ ૪ ૦ 

૮ જુનીયર ફામાગશસસ્ટ વર્ગ-૩ ૧૨ ૧૨ ૦ ૫ ૫ ૦ 

૯ હેિ નસગ વર્ગ-૩ ૩ ૨ ૧ ૧ ૦ ૧ 

૧૦ સ્ટાફનસગ વર્ગ-૩ ૮૬ ૭૯ ૭ ૩૧ ૨૭ ૪ 

૧૧ સીનીયર આસીસ્ટન્દ્ટ વર્ગ-૩ ૯ ૬ ૩ ૩ ૦ ૩ 

૧૨ સીનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૧૧ ૩ ૮ ૪ ૨ ૨ 

૧૩ જુનીયર કલાકગ  વર્ગ-૩ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ 

૧૪ િર ાયવર વર્ગ-૩ ૧૩ ૯ ૪ ૪ ૩ ૧ 

૧૫ પટાવાળા વર્ગ-૪ ૧૦ ૯ ૧ ૪ ૪ ૦ 

૧૬ વોિગબોય વર્ગ-૪ ૩૭ ૩૪ ૩ ૮ ૫ ૩ 

૧૭ આયા વર્ગ-૪ ૧૪ ૧૨ ૨ ૪ ૪ ૦ 

૧૮ િરેસર વર્ગ-૪ ૧૦ ૧૦ ૦ ૪ ૨ ૨ 

૧૯ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૨૮ ૨૪ ૪ ૪ ૩ ૧ 

૨૦ વોચમેન વર્ગ-૪ ૨ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ રસોયા વર્ગ-૪ ૩ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ પાટગ  ટાઈમ સ્વીપર વર્ગ-૪ ૧૬ ૧૩ ૩ ૮ ૫ ૩ 

૨૩ પાટગ  ટાઈમ વોચમેન વર્ગ-૪ ૧૬ ૯ ૭ ૮ ૨ ૬ 

િુલ... ૩૫૪ ૨૯૫ ૫૯ ૧૩૮ ૮૪ ૫૪ 
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પત્રિ-૩ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ િિોદરા અને નમાદા જીલ્લામાું આિેલ પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાું સુંિગાિાર મહેિમની વિગત 
દશાાિતુું પત્રિ 

અ.નું. સુંિગાનુું નામ િિોદરા વજલ્લો નમાદા વજલ્લો 

પ્રા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૪૨ પ્રા.આ. િેન્દ્રોની સુંખ્યા-૨૭ 

મુંજુર ભરેલી ખાલી મુંજુર ભરેલી ખાલી 

૧ તબીબી અશધકારી, વર્ગ-૨ ૪૨ ૩૮ ૪ ૫૩ ૨૫ ૨૮ 

૨ આયુવેરદક િૉકટર, વર્ગ-૨ ૦ ૦ ૦ ૧૧ ૧ ૧૦ 

૩ જુનીયર ફામાગશસસ્ટ, વર્ગ-૩ ૪૨ ૩૪ ૮ ૨૭ ૨૩ ૪ 

૪ લેબોરેટરી ટેકનીિીયન, વર્ગ-૩ ૪૨ ૩૯ ૩ ૨૭ ૨૩ ૪ 

૫ સ્ટાફ નસગ, વર્ગ-૩ ૨૧ ૦ ૨૧ ૫૪ ૩૨ ૨૨ 

૬ િર ાયવર, વર્ગ-૩ ૪૨ ૪૨ ૦ ૨૭ ૦ ૨૭ 

૭ વોિગ  આયા, વર્ગ-૪ ૪૨ ૪૨ ૦ ૨૭ ૧૧ ૧૬ 

૮ વોિગ  બોય, વર્ગ-૪ ૪૨ ૪૨ ૦ ૨૭ ૪ ૨૩ 

૯ પાટગ  ટાઈમ સ્વીપર, વર્ગ-૪ ૮૪ ૮૪ ૦ ૫૪ ૦ ૫૪ 

િુલ... ૩૫૭ ૩૨૧ ૩૬ ૩૦૭ ૧૧૯ ૧૮૮ 

--------- 

૩૬૭ 
અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા જીલ્લામાું િૃવષ વિષયિ િીજ જોિાણની પિતર અરજીઓ 

* ૧૨૪૨૫ શ્રી રાજને્દ્રવસુંહ ઠાિોર (મોિાસા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ અરવલ્લી અને 
સાબરકાાંઠા શજલ્લામાાં શજલ્લાવાર કૃશર્ શવર્યક વીજ જોિાણ અને 
કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજ જોિાણ મેળવવાની કેટલી અરજીઓ 
પિતર છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ 
જોિાણ મેળિિા માટેની 

પિતર અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા માટેની પિતર 

અરજીઓ 

અરવલ્લી ૪૦૬૮ ૦ 

સાબરકાાંઠા ૩૧૪૦ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં નવા કૃશર્શવર્યક 
વીજ જોિાણ અને કૃશર્ શવર્યક તત્કાલ વીજજોિાણ 
મેળવવાની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૨)  

વજલ્લો િૃવષ વિષયિ િીજ 
જોિાણ મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 

તત્િાલ િીજ જોિાણ 
મેળિિા મળેલ 

અરજીઓ 

અરવલ્લી ૫૮૭૯ ૦ 

સાબરકાાંઠા ૬૦૪૫ ૦  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શજલ્લાવાર છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલા વીજ કનેકિન આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૩) 
વજલ્લો િૃવષ વિષયિ 

િીજ જોિાણ 
િુલ 

તત્િાલ િીજ 

જોિાણ 
િુલ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

િષા 

૨૦૧૭ 

િષા 

૨૦૧૮ 

અરવલ્લી ૧૧ ૧૫૬૧ ૧૫૭૨ ૦ ૦ ૦ 

સાબરકાાંઠા ૧૨ ૨૩૨૯ ૨૩૪૧ ૦ ૦ ૦  
 (૪) ઉક્ત બાકી વીજ કનેકિન ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 
આવિે ? 

  (૪) ખેતી શવર્યક વીજ જોિાણ આપવાની પ્રરક્રયા સતત 
ચાલતી પ્રરક્રયા છે. આ હેતુ માટે પ્રશતવર્ગ નવી ઉભી કરવાની 
થતી માળખાર્ત સુશવધા, વીજ શવતરણ વ્યવસ્થા અને 
વીજતાંત્ર પર પિનાર બોજો ધ્યાને લઈને પિતર અરજીઓનો 
અગ્રતાક્રમ અનુસાર િક્ય તેટલી ઝિપથી શનકાલ કરવાનુાં 
આયોજન છે. 

--------- 
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૩૬૮ 
નિસારી અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું ઉદિહન પાઈપલાઈન ધ્િારા પાણી આપિા બાબત 

* ૧૨૫૨૧ શ્રી અનુંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ નિસારી અને 
છોટાઉદેપુર શજલ્લામાાં કેટલી ખેતીલાયક જમીનમાાં કેનાલ ધ્વારા 
ઉદવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નહેરો ધ્વારા 
પાણી આપવામાાં આવે છે, 

  (૧) નવસારી : ૮૩૨૨૮ હેક્ટર  
  છોટાઉદેપુર :  ૭૭૦૬૭ હેક્ટર 

 (૨) ઉક્ત શજલ્લાવાર કેટલા હેક્ટર એરીયામાાં કેનાલ 
ધ્વારા, ઉદવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઈ અને નમગદા 

કમાન્દ્િની નહેરો ધ્વારા પાણી આપવામાાં આવતુાં નથી, 

  (૨) નવસારી : ૪૧૨૯૮ હેક્ટર  
  છોટાઉદેપુર :  ૧૧૦૦૬૭ હેક્ટર 

 (૩) ઉક્ત શજલ્લાઓમાાં શસાંચાઈનુાં પાણી આપવામાાં ન 
આવતુાં હોય તે ખેતીલાયક જમીનોમાાં ક્યાાં સુધીમાાં શસાંચાઈનુાં 
પાણી આપવામાાં આવિે, અને 

  (૩) ચેકિેમો, તળાવો/પરકોલેિન ટેન્દ્ક, બાંધારા, 
ટાઈિલ રેગ્યુલેટર, સ્પ્રેિીંર્ કેનાલ, ખાનર્ી કુવા, પાતાળ કુવા, 
ખેત તલાવિી શવરે્રે જવેા શસાંચાઈના અન્દ્ય સ્ત્રોતમાાંથી શસાંચાઈ 
સુશવધા ઉપલબ્ધ ના હોય તેવા બાકીના શવસ્તારમાાંથી પાણીની 
ઉપલશબ્ધ અને સ્થળશસ્થશતની અનુકૂળતા મુજબ આયોજન 
હાથ ધરવામાાં આવિે. 

 (૪) ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેનાલ ધ્વારા, 
ઉદવહન પાઈપલાઈન ધ્વારા પૂરક શસાંચાઈ કે નમગદા કમાન્દ્િની 
નહેરો ધ્વારા પાણી આપવામાાં કેટલી જમીન ઉક્ત શજલ્લાવાર 

આવરી લેવામાાં આવી? 

  (૪) નવસારી : મામુર  
  છોટાઉદેપુર :  મામુર 

--------- 

૩૬૯ 
ભાિનગર જીલ્લામાું જજાકરત િીજ િાયરો 

* ૧૨૨૮૫ શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પટેલ (ધાટલોરિયા) : માનનીય ઉર્જા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાર્રખેિૂ સવાિંર્ી શવકાસ યોજના અાંતર્ગત 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં ભાવનર્ર 
જીલ્લામાાં કુલ કેટલા શક.મી. જજગરરત વીજ વાયરો અને કેટલા 
થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૧૨૬૬.૩૧ કી.મી. જજગરીત વીજ વાયરો અને ૮૪૨ 
થાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા. 

 (૨) તે પાછળ ઉક્ત શસ્થશતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં કુલ કેટલો 
ખચગ થયો ? 

  (૨) ૂર.૫૨૨.૭૨ લાખ 

--------- 
૩૭૦ 

અમરેલી વજલ્લામાું થેલેસેમીયાગ્રસ્ત બાળિોને સકટા કફિેટો આપિા બાબત 
* ૧૩૧૪૭ શ્રી પ્રતાપ દુધાત (સાવરકુાં િલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રદવ્યાાંર્જન અશધશનયમ-૨૦૧૬ અન્દ્વય ે
થેલેસેમીયાગ્રસ્ત બાળકોને સારવાર-મુસાફરી અને અનામતના 
લાભ મળે તે માટે આરોગ્ય ખાતાએ સટીરફકેટ આપવાના થાય 
છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો અમરેલી શજલ્લામાાં ૩૧-રિસેમ્બર-
૨૦૧૮ની શસ્થશતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલા થેલેસેમીયાગ્રસ્ત 
બાળકોને સરટગ રફકેટો આપવામાાં આવ્યા છે, અને 

  (૨) ૦૧ 
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 (૩) બાકી રહેલા સરટગ રફકેટો ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં 

આવનાર છે ? 

  (૩) અરજદાર દ્વારા સ્વાવલાંબન પોટગલ ઉપર 

યુ.િી.આઈ.િી અાંતર્ગત ઓનલાઈન રજીસ્ટરેિન બાદ તજજ્ઞ 
તબીબો દ્વારા જૂરરી તપાસ કરી ઓનલાઈન સટીરફકેટ 
આપવામાાં આવે છે અને જીલ્લાના થેલેસેમીયાગ્રસ્ત રદવ્યાાંર્જન 
જીલ્લા જનરલ હોશસ્પટલ ખાતેથી દરરોજ અને સામુરહક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર ખાતે દર ૧૫ રદવસે પ્રમાણપત્રના કેમ્પની વ્યવસ્થા 
કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૭૧ 
લેપ્ટોસ્પાયરોસીસના એિિાન્દ્સ રીસચા માટે િરેલ દરખાસ્ત 

* ૧૨૪૭૩ શ્રી નૌશાદ સોલુંિી (દસાિા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શસ્થશતએ વર્ગ-૨૦૧૩ના 
કેન્દ્ર સરકાર સામેના પિતર પ્રશ્ર્ન પૈકી લેપ્ટોસ્પાયરોસીસના 
એિવાન્દ્સ રીસચગ માટે કેન્દ્ર સ્થાપવા બાબત રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
કેન્દ્ર સરકારને છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલી વખત દરખાસ્ત કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૧) એક પણ નરહ. 

 (૨) તે અન્દ્વયે કેન્દ્ર સરકારે ક્યારે િો પ્રશતભાવ આપ્યો ?   (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપશસ્થત થતો નથી. 
--------- 
૩૭૨ 

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુવનટીની મુલાિાત લીધેલ પ્રિાસીઓ 
* ૧૨૨૭૩ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોિીયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમગદા) જણાવવા કૃપા કરિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નમગદા શજલ્લામાાં કેવિીયા કોલોની ખાતે સ્ટેચ્યુ ઓફ 
યુશનટી રાષ્ટ્ર ાપગણ કાયગક્રમની તારીખથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધીમાાં કુલ કેટલા પ્રવાસીઓએ મુલાકાત લીધી છે, અને 

  (૧) ૫,૦૨,૭૧૪ 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા પ્રવાસીઓએ વ્યુઈંર્ રે્લેરીની 
મુલાકાત લીધી ? 

  (૨) ૨,૩૯,૯૬૮ 

--------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સરકારી મધ્યસ્થ મુરણાલય, ર્ાાંધીનર્ર. 



ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
ી ુ  સ , ૨૦૧૯ 

તારાં કત ો ર  

ધુવાર, તા.૨૦મીફ આુર , ૨૦૧૯ 

(બી  બેઠક) 

ુ ધપ ક 

અ.ન.ં તારાં કત 

 માકં 

અ તા 

મ 

પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૧૩૧૪૧ ૨ ૧  ખડં-૧ ની ી  લીટ   ફ રયાદની ફ રયાદથી 

૨  ૧૨૪૦૮ ૨૬ ૧૩  ખડં-૧ ની છે લી લીટ  તા.૧૩-૧૨-૨૦૧૮ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૩ ૧૧૭૯૩ ૩૨ ૧૫ સ ય ીનો મતિવ તાર 

 ખડં અને જવાબ ખડંમા ં

માકં  

(રાજકોટ) 

..... 

(રાજકોટ ા ય) 

(૩) 

૪ ૧૨૪૧૮ ૩૫ ૧૬  ખડં-૧ ની છે લી લીટ  છે ક કમ, છે ક કમ, અને 

૫ ૧૨૪૩૫ ૪૩ ૧૮ ુ ંિશષક  ખસેડવા  ખસેડવા બાબત  

૬ ૧૨૫૩૭ ૫૨ ૨૨ જવાબ ખડં-(૨) અને (૩) ની 

છે લી લીટ  

વીજળ ુ ંઉ પાન  વીજળ ુ ંઉ પાદન 

૭ ૧૨૬૦૪ ૫૫ ૨૪ નો અ સુધંાન  ૧૪ જુરાત 

િવધાનસભા  

૧૪ મી જુરાત 

િવધાનસભા 

૮ ૧૧૭૮૫ ૭૦ ૩૦ સ ય ી ુ ંનામ  ી અરિવદભાઇ 

પટલ 

ી અરિવદ ુમાર 

પટલ 

૯ ૧૨૫૮૫ ૭૮ ૩૪ સ ય ી ુ ંનામ  ગેનીબેન ઠાકોર ી ગેનીબેન ઠાકોર 

૧૦ ૧૧૭૭૫ ૮૨ ૩૫ મં ી ીનો હો ો  માનનીય િસચાઇ 

મં ી ી  

માનનીય 

જળસપંિ મં ી ી  

૧૧ ૧૧૭૮૩ ૮૪ ૩૬ ુ ંિશષક  આવર  

લધેલ િવ તાર 

આવર  લીધેલ  

િવ તાર 

૧૨ ૧૧૭૭૪ ૧૨૦ ૪૮  ખડં-૧ ની છે લી લીટ  કટલી પાક  છે  કટલી પાક  છે, 

૧૩ ૧૨૫૮૨ ૧૨૫ ૪૯ ુ ંિશષક  

 ખડં-૧ની ી  લીટ   

બેિસન  

બેિસન ુ ંપાણી 

બે ઝન  

બે ઝન ુ ંપાણી 

૧૪ ૧૨૫૧૦ ૧૨૭ ૫૦ મં ી ીનો હો ો માનનીય જળસપંિ  

મં ી ી  

માનનીય જળસપંિ  

મં ી ી(રા યક ા)   

૧૫ ૧૨૫૩૨ ૧૨૮ ૫૦  ખડં-(૧) અને (૨) ની 

છે લી લીટ   

આવે છે 

આવ ુ ંનથી 

આવે છે, 

આવ ુ ંનથી, 

૧૬ ૧૨૪૭૧ ૧૩૮ ૫૫  ખડં-૨ ની છે લી લીટ  મળે છે અને મળે છે, અને 



૧૭ ૧૨૪૨૬ ૧૩૯ ૫૬  ખડં-૧ની છે લી લીટ  સાચી છે સાચી છે, 

૧૮ ૧૨૪૫૬ ૧૪૪ ૫૭  ખડં-૨ ની છે લી લીટ  મળે છે અને મળે છે, અને 

૧૯ ૧૩૧૪૨ ૧૪૬ ૫૮ સ ય ી ુ ંનામ 
 
 

 ખડં-૨ ની ચોથી લીટ  

જવાહર ચાવડા 
 
 

છે લે ૨ વષમા ં 

જવાહરભાઇ  

ચાવડા 

છે લા ૨ વષમા ં

૨૦ ૧૨૪૮૪ ૧૪૮ ૫૯  ખડં-૨ ની છે લી લીટ  

 ખડં-૪ ની છે લી લીટ   

આવ ુ ંનથી 

લેવામા ંઆવી 

આવ ુ ંનથી, 

લેવામા ંઆવી? 

૨૧ ૧૨૪૦૬ ૧૫૭ ૬૨  ખડં-૧ ની છે લી લીટ  

 ખડં-૨ ની છે લી લીટ  

આવે છે 

આવ ુ ંનથી 

આવે છે, 

આવ ુ ંનથી, 

૨૨ ૧૨૪૧૨ ૧૫૮ ૬૨  ખડં-૨  િતભાવ આ યો  િતભાવ આ યો?  

૨૩ ૧૨૫૮૯ ૧૫૯ ૬૨  ખડં-૩ ની છે લી લીટ  આવેલ છે આવેલ છે? 

૨૪ ૧૧૮૭૧ ૧૬૨ ૬૩  ખડં-૧ ની છે લી લીટ  
 

સાચી છે ક, અને સાચી છે, અને 

૨૫ ૧૨૫૦૯ ૧૬૪ ૬૪  ખડં-૧ ની છે લી લીટ  

 ખડં-૨ ની છે લી લીટ  

આવે છે 

આવ ુ ંનથી 

આવે છે, 

આવ ુ ંનથી, 

૨૬ ૧૨૫૦૨ ૧૭૧ ૬૭  ખડં-૧ ની છે લી લીટ  

 ખડં-૨ ની છે લી લીટ  

આવે છે 

આવ ુ ંનથી 

આવે છે, 

આવ ુ ંનથી, 

૨૭ ૧૨૬૦૭ ૧૯૫ ૭૯  ખડં-૧ ની છે લી લીટ  

 ખડં-૨ ની છે લી લીટ  

 ખડં-૪ ની છે લી લીટ  

 

આવે છે 

આવ ુ ંનથી 

લેવામા ંઆવી. 

આવે છે, 

આવ ુ ંનથી, 

લેવામા ંઆવી? 

૨૮ ૧૨૪૯૬ ૧૯૬ ૭૯  ખડં-૧ ની છે લી લીટ  

 ખડં-૨ ની છે લી લીટ  

 ખડં-૪ ની છે લી લીટ  

 

આવે છે. 

આવ ુ ંનથી. 

લેવામા ંઆવી. 

આવે છે, 

આવ ુ ંનથી, 

લેવામા ંઆવી? 

૨૯ ૧૨૨૬૧ ૨૦૬ ૮૭ ુ ંિશષક  હઠળ કાડ  હઠળ આપવામા ં

આવેલ કાડ 

૩૦ ૧૨૪૮૧ ૨૨૪ ૯૩ મં ી ીનો હો ો માનનીય 

ુ યમં ી ી  

(ક પસર)  

માનનીય નાયબ 

ુ યમં ી ી  

(ક પસર) 

૩૧ ૧૧૮૭૪ ૨૫૪ ૧૦૭ મં ી ીનો હો ો માનનીય નાબ 

ુ યમં ી ી (માગ 

અને મકાન) 

માનનીય નાયબ 

ુ યમં ી ી (માગ 

અને મકાન) 

૩૨ ૧૨૪૬૧ ૩૫૨ ૧૪૯ સ ય ી ુ ંનામ  ઋ વક મકવાણા  ઋ વકભાઇ 

મકવાણા 

૩૩ ૧૨૫૦૦ ૩૬૬ ૧૬૨ પ ક-૧ (ચા )ુ મા ંનમદા 

જ લાની બાબતમા ંવગ-૧ ની 

ુલ ખાલી જ યા  

૭ ૧૭ 

 

 




