પ ક ભાગ-ર
ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભા
ગુ વાર, તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૨

૪૫૪. ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના અિગયારમા સ દરિમયાન ટૂં કી મુ તના
માટે ના દવસોનો કાય મ

ો પૂછવા

ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના અિગયારમું સ બુધવાર, તા.૨૧મી સ ટે બર૨૦૨૨ થી ગુ વાર, તા.૨૨મી સ ટે બર-૨૦૨૨ સુધી મળનાર છે . ચૌદમી ગુજરાત
િવધાનસભાનું અિગયારમું સ ટૂં કી મુ તથી બોલાવવામાં આવેલ હોઇ, સમયના અભાવે
તારાંિકત
ો રી રાખવામાં આવેલ નથી પરંતુ િનયમાનુસાર ટૂં કી મુ તના
ોની
સુચનાઓ વીકારવાનું ઠરાવવામાં આવેલ છે .
જે મં ી ીને સંબોધીને ટૂં કી મુ તનો
પૂછવાનો હોય તેમનો સ ાવાર હો ો અને
જવાબ મેળવવાની ચોકકસ તારીખ જે સૂચનામાં દશાવવામાં નહ આવી હોય તેવી
સૂચના િવચારણામાં લેવાનું શકય બનશે નહ .
માનનીય સ ય ીઓ
ોની સૂચના મોકલતી વખતે આ બાબતો અંગે કાળ
રાખશે તેવી અપે ા રાખવામાં આવે છે .

ગુજરાત િવધાનસભા સિચવાલય,
ગાંધીનગર.

ડી. એમ. પટે લ
સિચવ
ગુજરાત િવધાનસભા

...૨...
પ ર િશ ટ
લાગતા વળગતા મં ી અને તેમના ખાતા

ોના મૌિખક જવાબ આપવા માટે ઠરાવેલ
દવસ

૧

૨

જૂ થ-૧

૧. ી ભુપે ભાઈ પટે લ,
માનનીય મુ યમં ી ી:
(સામા ય વહીવટ, વહીવટી સુધારણા અને આયોજન, ગૃહ અને પોલીસ
હાઉસ ગ, મા હતી અને સારણ, પાટનગર યોજના, શહે રી િવકાસ અને
શહે રી ગૃહ િનમાણ, ઉ ોગ, ખાણ અને ખિનજ, નમદા, બંદરો, મહે સૂલ,
માગ અને મકાન, તમામ નીિતઓ અને અ ય કોઇ મં ી ીઓને
ફાળવાયેલ ન હોય તેવા િવષયો/િવભાગો)
૨. ી રાજ ે િ વેદી,
(આપિ યવ થાપન, કાયદો અને યાયતં , વૈધાિનક અને સંસદીય
બાબતો)
૩. ી ઋિષકે શ પટે લ:
(આરો ય અને પ રવાર ક યાણ, તબીબી િશ ણ, જળસંપિ , પાણી
પુરવઠો)
૪. ી રાઘવ ભાઈ પટે લ:
(કૃ િષ, પશુપાલન, ગૌ સંવધન)
૫. ી કનુભાઈ દેસાઈ:
(નાણા, ઉ , પેટોકે િમક સ)
૬. ી દપ પરમાર:
(સામા ક યાય અને અિધકારીતા)
૭. ી અજુ નિસંહ ચૌહાણ:
( ામ િવકાસ અને ામ ગૃહ િનમાણ)
૮. ી હષ સંધવી:
(રા યક ા)( વતં હવાલો)
(રમત-ગમત, યુવક સેવા અને સાં કૃ િ ક વૃિતઓ, વૈિ છક સં થાઓનું
સંકલન, િબન િનવાસી ગુજરાતીનો ભાગ, ગૃહ ર ક દળ અને ામ ર ક
દળ, નાગ રક સંર ણ, નશાબંધી આબકારી, જેલ, સરહદી સુર ા)

*બુધવાર,
તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૨

...3...
લાગતા વળગતા મં ી અને તેમના ખાતા

ોના મૌિખક જવાબ આપવા માટે
ઠરાવેલ દવસ

૧

૨

જૂ થ-૨

૧. ી તુભાઇ વાઘાણી:
(િશ ણ( ાથિમક, મા યિમક,
િવ ાન અને ૌ ોિગકી)
૨. ી પૂણશ મોદી:
(વાહન યવહાર, નાગ રક ઉ

ૌઢ), ઉ ચ અને ટે કિનકલ િશ ણ,
---

ન, વાસન, યા ાધામ િવકાસ)

૩. ી કરીટિસંહ રાણા:
(વન, પયાવરણ, કલાયમેટ ચે જ, છાપકામ અને લેખન સામ ી)

ગુ વાર,
તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૨

૪. ી નરે શભાઈ પટે લ:
(આ દ િત િવકાસ, અ , નાગ રક પુરવઠો અને ાહકોની સુર ા)
૫. ી જગદીશભાઇ પંચાલ:
(રા યક ા)( વતં હવાલો)
(કુ ટીર ઉ ોગ, સહકાર, મીઠા ઉ ોગ, ોટોકોલ)
૬. ી િ જશ
ે કુ માર મેર : (રા યક ા) ( વતં હવાલો)
( મ અને રોજગાર, પંચાયત)
૭. ી તુભાઇ ચૌધરી:
(રા યક ા)( વતં હવાલો)
(ક પસર, મ યો ોગ)

*ગુ વાર,
તા.૨૨/૦૯/૨૦૨૨

ગુ વાર,
તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૨

ગુ વાર,
તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૨

૮. ીમતી મનીષા વકીલ:
(રા યક ા)( વતં હવાલો)
(મ હલા અને બાળ ક યાણ)

* ચૌદમી

ગુજરાત િવધાનસભાનું અિગયારમું સ ટૂં કી મુ તથી બોલાવવામાં આવેલ હોઇ,
સમયના અભાવે તારાંિકત ો રી રાખવામાં આવેલ નથી. મા ટૂં કી મુ તના ોની સુચનાઓ
વીકારવાનું ઠરાવવામાં આવેલ છે .
******************************

