પત્રક ભાગ-ર
ુ રાત વિધાનસભા
ચૌદમી ગજ
ગરૂુ િાર, તા.૨૪/૦૧/૨૦૧૯
ુ રાત વિધાનસભાના ત્રીજા સત્ર દરવમયાન તારાાંકકત પ્રશ્નો પ ૂછિા
૧૨૨. ચૌદમી ગજ
માટે ના કદિસોનો કાયયક્રમ
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભાના ત્રીજા સત્ર દરવમયાન તારાાંકિત પ્રશ્નો પ ૂછિા માટેના કદિસોનો
ુ રી-૨૦૧૯ સુધીનો િાયયક્રમ માનનીય અધ્યક્ષશ્ી
શુક્રિાર, તા.૨૨મી ફેબ્રઆ

આ સાેનના રકરવષ્ટમાાં

દષાયવ્યા મુજબનો ઠરાવ્યો છન .
માનનીય માંત્રી્ીના નામ સામન આસન-રમાાં જે તારીખ દષાયિી છન તન તારીખન સાંબધ
ાં િતાય માંત્રી્ી
ગૃહમાાં પ્રશ્નોના જિાબ આરષન. આ માટેના પ્રશ્નોની સ ૂચના િહેલામાાં િહેલી િઇ તારીખન અનન મોડામાાં
મોડી િઇ તારીખન આ સચચિાલયનન મળિી જોઇ

તન તારીખ અનુક્રમન આસન-૩ અનન આસન-૪ માાં

દષાયિી છન .

જે માંત્રીશ્રીને સાંબોધીને પ્રશ્ન પ ૂછિાનો હોય તેમનો સત્તાિાર હોદ્દો અને જિાબ
મેળિિાની ચોકકસ તારીખ જે સ ૂચનામાાં દર્ાય િિામાાં નહઆ ીિી હોય તેિી સ ૂચના
વિચારણામાાં લેિાન ાંુ ર્કય બનર્ે નહઆ.
િધુમાાં ઠરાિનલ કદિસના પ્રશ્નો સાંબધ
ાં માાં સભ્યોનો અરતાતાક્રમ નિિી િરિા માટેન ુ ાં બનલટ
અગાઉના અઠિાકડયાના તન જ કદિસન બરોરના ૨-૦૦ િલાિે પ્રશ્ન ષાખાનુ ાં િામ સાંભાળતા ઉપસચચિશ્રી
કદનેર્ ચૌધરી ના ખાંડમાાં યોજિામાાં આિષન. જો તન કદિસ રજાનો હષન તો બનલટ તનના અગાઉના
િામિાજના કદિસન યોજિામાાં આિષન.
માનનીય સભ્ય્ી

પ્રશ્નોની સ ૂચના મોિલતી િખતન આ બાબતો ંગગન િાળજી રાખષન તનિી

અરનક્ષશા રાખિામાાં આિન છન .

ુ રાત વિધાનસભા સચચિાલય,
ગજ
ગાાંધીનગર.

ડી. એમ. પટેલ
સચચિ
ુ રાત વિધાનસભા
ગજ

...૨...
પ કર વર્ ષ્ટ
લાગતા િળગતા માંત્રી અને તેમના

પ્રશ્નોના મૌચખક જિાબ

પ્રશ્નોની સ ૂચના

પ્રશ્નોની સ ૂચના

ખાતા

ીપિા માટે ઠરાિેલ

મળિાનો પહેલો કદિસ

મળિાનો છે લ્લો કદિસ

૩

૪

કદિસ
૧

૨

જૂથ-૧
૧.

શ્રી

રૂપાણી,

વિજયભાઇ

રમણીકલાલ

માનનીય

મુખ્યમાંત્રીશ્રી:

(સામાન્ય િહીિટ, ઉદ્યોગ, ગ ૃહ, ષહેરી
વિિાસ,

બાંદરો,

ખાણ-ખવનજ,

માકહતી

પ્રસારણ, રનટ્રોિે વમિલ્સ, ક્લાયમનટ ચનન્જ,
આયોજન,

સાયન્સ

તમામ નીવત

ન્ડ

ટે ક્નોલોજી,

અનન િોઇ માંત્રી્ી

નન ન

ફાળિનલ હોય તનિી તમામ બાબતો)

૨. શ્રી કૌવર્કકુ માર જમનાદાસ પટે લ:
(મહેસ ૂલ)
૩. શ્રી કદલીપકુ માર વિરાજી ઠાકોર:
(્મ અનન રોજગાર, ડીઝાસ્ટર મનનનજમનન્ટ,
યાત્રાધામ વિિાસ)

૪. શ્રી ઇશ્વરભાઇ રમણભાઇ પરમાર:
(સામાજજિ

ન્યાય

અનન

અવધિાકરતા

(અનુસ ૂચચત જાવત િલ્યાણ, સામાજજિ અનન
ષૈક્ષશચણિ

રીતન

રછાત

િગોનુાં િલ્યાણ

સકહત))

૫. શ્રી પ્રદીપવસિંહ ભગિતવસિંહ જાડેજા:
(રાજ્યિક્ષશા) (સ્િતાંત્ર હિાલો)
(રોલીસ

હાઉસીંગ,

બોડય ર

વસક્યુકરટી,

સીિીલ ડીફેન્સ, રતાામ રક્ષશિ દળ, જેલ,
નષાબાંધી આબિારી, સ્િૈચ્છછિ સાંસ્ેા

નુાં

સાંિલન, ચબન વનિાસી ગુજરાતી પ્રભાગ,
પ્રોટોિૉલ)

માંગળિાર,
તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૯

--------

*બધુ િાર,
તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૯

...૩...
લાગતા િળગતા માંત્રી અને તેમના

પ્રશ્નોના મૌચખક જિાબ

પ્રશ્નોની સ ૂચના

પ્રશ્નોની સ ૂચના

ખાતા

ીપિા માટે ઠરાિેલ

મળિાનો પહેલો કદિસ

મળિાનો છે લ્લો કદિસ

૩

૪

કદિસ
૧

૨

જૂથ-૨
૧. શ્રી નીવતનભાઇ પટેલ,
ુ યમાંત્રીશ્રી:
માનનીય નાયબ મખ્
(નાણાાં, માગય અનન મિાન, આરોગ્ય
અનન રકરિાર િલ્યાણ, તબીબી
વષક્ષશણ, નમયદા, િલ્રસર, રાટનગર
યોજના)

૨. શ્રી સૌરભ પટેલ:
(ઊજાય)

૩. શ્રી પરબતભાઇ સિાભાઇ
પટેલ:
(રાજ્યિક્ષશા) (સ્િતાંત્ર હિાલો)
(જળસાંરવિ)

ુ િાર,
બધ
તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૯

---------

*બધુ િાર,
તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૯

...૪...
લાગતા િળગતા માંત્રી અને તેમના

પ્રશ્નોના મૌચખક જિાબ

પ્રશ્નોની સ ૂચના મળિાનો

પ્રશ્નોની સ ૂચના મળિાનો

ખાતા

ીપિા માટે ઠરાિેલ

પહેલો કદિસ

છે લ્લો કદિસ

૩

૪

---------

*બધુ િાર,

કદિસ
૧

૨

જૂથ-૩
૧. શ્રી રણછોડભાઇ ચનાભાઇ
ફળદુ:
(કૃવિ, ગ્રામ વિકાસ, મત્સ્યોદ્યોગ,
િાહન વ્યિહાર)

૨. શ્રી જયેર્ રાદડીયા:
(અન્ન, નાગકરક પુરિઠો અને
ગ્રાહકોની બાબત, કુ ટીર ઉદ્યોગ,
છાપકામ અને લેખન સામગ્રી)

૩. શ્રી કુાં િરજીભાઇ બાિળીયા:
(પાણી પુરિઠા, પશુપાલન, ગ્રામ
ગહૃ વનમાય ણ)

૪.શ્રી ઇશ્વરવસિંહ ઠાકોરભાઇ

પટેલ:
(રાજ્યકક્ષા) (્િતાંત્ર હિાલો)
(સહકાર, રમત-ગમત યુિા અને
સાાં્કૃવત્તક પ્રવ ૃવતઓ)

ગરૂુ િાર,
તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯

૩૦/૦૧/૨૦૧૯

...૫...
લાગતા િળગતા માંત્રી અને તેમના

પ્રશ્નોના મૌચખક જિાબ

પ્રશ્નોની સ ૂચના

પ્રશ્નોની સ ૂચના મળિાનો

ખાતા

ીપિા માટે ઠરાિેલ

મળિાનો પહેલો

છે લ્લો કદિસ

કદિસ

કદિસ

૨

૩

૪

---------

*બધુ િાર,

૧

જૂથ-૪
ુ ેન્દ્રવસિંહ મનભ
ુ ા
૧. શ્રી ભપ
ુ ાસમા:
ચડ
(વષક્ષશણ(પ્રાેવમિ,માધ્યવમિ,પ્રૌઢ),
ઉછચ અનન ટે િવનિલ વષક્ષશણ, િાયદો
અનન ન્યાયતાંત્ર, િૈધાવનિ અનન
સાંસદીય બાબતો, મીઠા ઉદ્યોગ, ગૌસાંિધયન, નાગકરિ ઉડ્ડયન)

૨. શ્રી ગણપતભાઇ િે્તાભાઇ
િસાિા:
(આકદજાવત વિિાસ, પ્રિાસન,

ુ િાર,
શક્ર
તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૯

૩૦/૦૧/૨૦૧૯

િન, મકહલા અનન બાળ િલ્યાણ)

૩. શ્રી જયરથવસિંહજી ચાંરવસિંહજી
પરમાર:
(રાજ્યિક્ષશા) (સ્િતાંત્ર હિાલો)
(રાંચાયત, રયાય િરણ)

* ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભાનુાં ત્રીજુ ાં સત્ર ટાંિૂ ી મુદતેી બોલાિિામાાં આવ્ુાં હોિાેી જૂે ૧
માટે તારાાંકિત પ્ર્ોની સ ૂચના

થી ૪

મોડામાાં મોડી િઇ તારીખ સુધીમાાં આ સચચિાલયનન રહોંચતી િરી

ષિાય તન માટેની મુદતમાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્ી

ુ િાર,તા ૩૦મી જાન્દ્યી
ુ રી, ૨૦૧૯
છૂટછાટ મ ૂિીનન બધ

નિિી િરે લ છન .
******************************

