
 

  
ચોથ ું  સત્ર 

સોમવાર, તા. ૨૨મી જ લાઈ, ર૦૧૯ 
બપોરના ૧૨-૦૦  વાગ્ યે 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 

 (ક) તારાુંકકત પ્રશ્નોત્તરી 
 (૧) માનનીય કૃષિ, ગ્રામ ષિકાસ, િાહન વ્યિહાર મંત્રીશ્રી 

(ર) માનનીય અન્ન, નાગરરક પુરિઠો અને ગ્રાહકોની બાબત, કુટીર ઉદ્યોગ, છાપકામ 

અને લેખન સામગ્રી મંત્રીશ્રી 
 (૩) માનનીય પ્રિાસન, મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રીશ્રી  

(૪) માનનીય સહકાર, રમત-ગમત, યુિા અને સાં્કૃષિક પ્રિૃષિઓ મંત્રીશ્રી 

(રાજ્યકક્ષા) (્િતંત્ર હિાલો) 
 (ખ) અતારાુંકકત પ્રશ્નોત્તરી 
  પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી, છઠ્ઠી, સાતમી, આઠમી, નિમી, દસમી, 

 અષગયારમી, બારમી અને તેરમી અતારાંષકત યાદી  
૨.  વવધાનસભાના મજે ઉપર મૂકવાના કાગળો 

(૧)  ગુજરાત ્ટેટ એિીએશન ઈન્ફ્રા્ટરકચર કંપની ષલષમટેડનો સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો 

િાષિિક અહેિાલ, રહસાબો, ઓરડટ અહેિાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓરડટર 

જનરલની રટટપણ, કંપનીની કામગીરી અંગેની  સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેિાલને 

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકિામાં થયેલા ષિલંબ અંગેના કારણો સમજાિતું ષનિેદન 

..... માનનીય નાગરીક ઉડ્ડયન  મુંત્રીશ્રી  ભૂપને્દ્રવસુંહ ચ ડાસમા 

(૨)  ગુજરાત અનુસૂષચત જાષત ષિકાસ કોપોરેશનના સન ૨૦૧૪-૨૦૧૫ થી                 

સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭ના ઓડીટ અહેિાલો તેમજ આ અહેિાલોને સભાગૃહના મેજ  ઉપર 

મૂકિામાં થયેલા ષિલંબ અંગેના કારણો સમજાિતાં ષનિેદન 

 ......માનનીય સામાવજક ન્દ્યાય અને અવધકારીતા  મુંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમાર 

(૩)  ગુજરાત રેલ ઇન્ફ્રા્ટરકચર ષિકાસ ષનગમ ષલષમટેડનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાષિિક 

અહેિાલ, રહસાબો, ઓરડટ અહેિાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓરડટર જનરલની 

રટટપણ, ષનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેિાલને સભાગૃહના 

મેજ ઉપર મૂકિામાં થયેલા ષિલંબ અંગેના કારણો સમજાિતું ષનિેદન 

..... ઉધોગ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી  સૌરભભાઇ પટેલ 

 

 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



 

 

(૪)  ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ ષનમાિણ બોડિના સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮ના િાષિિક રહસાબો અને તેના 

ઉપરના ઓરડટ રીમાકસિ તેમજ આ રહસાબોને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકિામાં થયેલ 

ષિલંબ અંગેના કારણો સમજાિતું ષનિેદન 

.....માનનીય રાજય કક્ષાના ગ્રામ ગૃહ વનમાાણ મુંત્રીશ્રી બચ ભાઇ ખાબડ 
(૫)  સન ૨૦૧૭ના ગુજરાત માલ અને સેિા િેરા અષિષનયમ અન્ફ્િયેનાં આ સાથેના પત્રકમાં 

જણાવ્યાં મુજબનાં નાણા ષિભાગના કુલ-૬૮ જાહેરનામા તેમજ આ જાહેરનામા પૈકી 
ક્રમાંક ૧ થી ૫૩ ઉપરના જાહેરનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકિામાં થયેલા ષિલંબ 
અંગેના કારણો સમજાિતું ષનિેદન 

.......માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઈ પટેલ 
 (૬) તા.૦૮-૦૭-૨૦૧૯ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંષકત પ્રશ્નોિરીમાં તારાંષકત પ્રશ્ન 

ક્રમાંક : ૧૫૨૨૩ (અગ્રતા-૩૦૮) ના લેષખત પ્રશ્ન તથા તેના જિાબમાં સુિારા અંગેનું 
્પષ્ટીકરણાત્સમક ષનિેદન  

..... માનનીય રાજ્યકક્ષાના મુંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસુંહ પટેલ  
 

૩. વવધાનસભાની સવમવતઓના અહેવાલોની રજૂઆત 
 (૧) સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો માટેની સષમષતના પહેલા અહેિાલની રજૂઆત 

......સવમવતના માનનીય પ્રમ ખશ્રી મ કેશભાઇ પટેલ/સભ્યશ્રી 
 (૨) ગૌણ ષિિાન સષમષતના પહેલા અહેિાલની રજૂઆત 

......સવમવતના માનનીય પ્રમ ખશ્રી પૂણેશ મોદી/સભ્યશ્રી 
 (૩) સરકારે આપેલી ખાતરીઓ માટેની સષમષતના પહેલા અહેિાલની રજૂઆત 

......સવમવતના માનનીય પ્રમ ખશ્રી વલ્લભભાઇ કાકડીયા/સભ્યશ્રી 
 (૪) અનુસૂષચત જનજાષતઓના કલ્યાણ માટેની સષમષતના બીજા અહેિાલની રજૂઆત 

......સવમવતના માનનીય પ્રમ ખશ્રી મોહનભાઇ ઢોકડયા/સભ્યશ્રી 
૪. માગણીઓ પર ચચાા અને મતદાન (નવમો કદવસ) 

 
 

 

  

 

પ્રભારી મતં્રીશ્રી 
 

માગણી 
નબંર 

માગણીનો જેની સાથે સબંધં 
હોય તે સેવા 

માગણીની રકમ રા. અંદાજપત્ર પ્રકાશન 
નબંર અને પાના નબંર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ અં. પ્ર. ન.ં ૧૧ 

નાયબ 
મખુ્યમતં્રીશ્રી 

૩૯ તબીબી અને જાહરે 
આરોગ્ય 

મહસેલૂ ૩૯,૩૧,૬૩,૬૮,૦૦૦ ૭ થી ૧૭૧, ૧૯૮ થી ૨૩૨, 

૨૩૭ થી ૨૩૯ મડૂી ૮,૮૬,૯૭,૦૯,૦૦૦ 
નાયબ 
મખુ્યમતં્રીશ્રી 

૪૦ પરરવાર કલ્યાણ મહસેલૂ ૧૪,૦૯,૮૧,૪૮,૦૦૦ ૧૭૨ થી ૧૯૨,  

૨૩૩ થી ૨૩૬ મડૂી ૩,૪૦,૩૩,૦૦૦ 
નમમદા, જળસપંવિ, પાણી પરુવઠા અને કલ્પસર વવભાગ અં. પ્ર. ન.ં ૧૮ 

(ભાગ-૧ અને ૨) 
નાયબ 
મખુ્યમતં્રીશ્રી 

૬૫ નમમદા વવકાસ યોજના મડૂી ૨૯,૫૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ ૧૩૩ થી ૧૪૩, 

૨૩૬ થી ૨૪૦ (ભાગ-૧) 

 
વવધાનસભાગૃહ, 
ગાુંધીનગર. 
તા. ૧૯મી જ લાઇ, ર૦૧૯ 

 
એ. બી. કરોવા 
નાયબ સવચવ, 

ગ જરાત વવધાનસભા. 


