
 

  
ચોથ ું  સત્ર 

બ ધવાર, તા. ૧૭મી જ લાઈ, ર૦૧૯ 
સવારના ૧૧-૦૦  વાગ્ યે 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 

 તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 (૧) માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી 
 (ર) માનનીય શ્રમ અને રોજગાર, ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, યાત્રાધામ વિકાસ મંત્રીશ્રી 
 (૩) માનનીય સામાવજક ન્યાય અને અવધકારરતા (અનુસૂવિત જાવત કલ્યાણ, સામાવજક 

        અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત િગોનુ ંકલ્યાણ સરહત) મંત્રીશ્રી 
 (૪) માનનીય પાણી પુરિઠા, પશુપાલન, ગ્રામ ગૃહ વનમાાણ મંત્રીશ્રી 
૨. વવધાનસભાના મજે ઉપર મૂિવાના િાગળો 

(૧) ગુજરાત સ્ટેટ ફાઇનાવન્સયલ સવિાવસસ વલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવષાક 

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

 રટટપણ, કંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેિાલને 

 સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકિામાં થયેલા વિલંબ અંગેના કારણો સમજાિતું વનિેદન 

.......માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઈ પટેલ 
(૨) ગુજરાત સ્ટેટ ઇન્િેસ્ટમેન્ટસ વલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવષાક  અહેિાલ, 

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

 વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેિાલને સભાગૃહના મેજ 

 ઉપર મૂકિામાં થયેલા વિલંબ અંગેના કારણો સમજાિતું વનિેદન 

.......માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઈ પટેલ 

(૩) ગુજરાત સ્ટેટ પેટર ોલીયમ કોપોરેશન વલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો િાવષાક 

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

 જનરલની રટટપણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ 

 અહેિાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકિામાં થયેલા વિલંબ અંગેના કારણો સમજાિતું 

 વનિેદન 

....માનનીય ઊર્જા મુંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલ 

(૪) ગુજરાત રાજય બીજ વનગમ વલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો િાવષાક અહેિાલ, 

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

 વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેિાલને સભાગૃહના મેજ 

 ઉપર મૂકિામાં થયેલા વિલંબ અંગેના કારણો સમજાિતું વનિેદન 

....માનનીય રાજય િક્ષાના િૃવિ મુંત્રીશ્રી જયદ્રથવસુંહ પરમાર 

...૨... 

 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



 

...૨... 

 

(૫) ગુજરાત ખવનજ વિકાસ વનગમ વલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો િાવષાક અહેિાલ,        

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

 વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેિાલને સભાગૃહના મેજ 

 ઉપર મૂકિામાં થયેલા વિલંબ અંગેના કારણો સમજાિતું વનિેદન 

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

(૬) દહેજ સેઝ વલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવષાક અહેિાલ,રહસાબો, ઓરડટ 

 અહેિાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓરડટર જનરલની રટટપણ, કંપનીની 

 કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેિાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર 

 મૂકિામાં થયેલા વિલંબ અંગેના કારણો સમજાિતું વનિેદન 

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

(૭) ગુજરાત રાજ્ય મરહલા આયોગનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો િાવષાક િહીિટી અહેિાલ 

 તેમજ આ અહેિાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકિામાં થયેલા વિલંબ અંગેના કારણો 

 સમજાિતું વનિેદન 

....માનનીય રાજય િક્ષાના મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રી શ્રીમતી વવભાવરીબેન ેવે   

(૮) ગુજરાત સ્લમ ક્લીયરન્સ બોડાના સન ૨૦૧૨-૨૦૧૩ના િાવષાક રહસાબો અને 

 ઓરડટ  અહેિાલ તેમજ આ અહેિાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકિામાં થયેલા વિલંબ 

 અંગેના  કારણો સમજાિતું વનિેદન 

.... શહેરી વવિાસ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ 

૩. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ િરવાની ર્જહેરાત  
  અંદાજ સવમવત, જાહેર રહસાબ સવમવત, જાહેર સાહસો માટેની સવમવત અને પંિાયતી 

રાજ સવમવત ઉપર ૧૫-૧૫ સભ્યોની િંૂટણી માટેના કાયાક્રમની જાહેરાત  

૪. વવધાનસભાની સવમવતઓના અહેવાલોની રજૂઆત 
 (૧) વબન-સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સવમવતના ત્રીજા અહેિાલની રજૂઆત 

.....સવમવતના માનનીય પ્રમ ખશ્રી/સભ્યશ્રી 
 (૨) સભાગૃહની બેઠકોમાંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સવમવતના ત્રીજા 

 અહેિાલની રજૂઆત 
.....સવમવતના માનનીય પ્રમ ખશ્રી મહેશભાઇ રાવલ/સભ્યશ્રી 

૫. વબન-સરિારી સભ્યોના િામિાજ માટેની સવમવતના માનનીય પ્રમ ખશ્રી 

/સભ્યશ્રીનો પ્રસ્તાવ  
  ‘‘ આ સભાગૃહ, વબન-સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સવમવતના ત્રીજા 

 અહેિાલ સાથે સંમત થાય. ’’ 
...૩... 

 



 

...૩... 
 
૬. સભાગૃહની બેઠિોમાુંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સવમવતના માનનીય પ્રમ ખશ્રી 

મહેશભાઇ રાવલ/સભ્યશ્રીનો પ્રસ્તાવ  
  ‘‘ આ સભાગૃહ, સભાગૃહની બેઠકોમાંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સવમવતના 

 ત્રીજા અહેિાલ સાથે સંમત થાય. ’’ 
૭. માગણીઓ પર ચચાા અને મતેાન (પાુંચમો કેવસ) 
  

 

 

 

 
 

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 

સામાન્ય વહીવટ વવભાગ અં. પ્ર. ન.ં ૯ 

મખુ્યમતં્રીશ્રી ૩૦ મતં્રી પરરષદ  મહસેલૂ ૨,૭૩,૫૩,૦૦૦ ૧૭ અને ૧૮ 

મખુ્યમતં્રીશ્રી ૩૧ ચ ૂટંણી મહસેલૂ ૯,૩૯,૭૩,૦૦૦ ૨૨ થી ૩૪, ૭૯ 

મખુ્યમતં્રીશ્રી ૩૩ સામાન્ય વહીવટ વવભાગ મહસેલૂ ૭૭,૨૦,૪૯,૦૦૦ ૧૯ થી ૨૧, 

૩૯ થી ૪૭,   

૬૦ થી ૬૫ 

માગગ અને મકાન વવભાગ અં. પ્ર. ન.ં ૨૨  
(ભાગ-૧ અને ૨) 

નાયબ 
મખુ્યમતં્રીશ્રી 

૮૫ રહણેાકંના મકાનો મહસેલૂ ૧,૩૪,૭૮,૫૫,૦૦૦ ૩૬ થી ૪૪, 

૨૦૧ થી ૨૪૧(ભાગ-૧) 
૧૧થી ૧૩ (ભાગ-૨)   

મડૂી ૨,૧૮,૫૬,૦૨,૦૦૦ 

નાયબ 
મખુ્યમતં્રીશ્રી 

૮૬ માગગ અને પલુ મહસેલૂ ૨૨,૮૦,૯૯,૬૫,૦૦૦ ૫૫ થી ૭૪, 

૨૯૩ થી ૩૨૫(ભાગ-૧) 
૧૬ થી ૫૩ (ભાગ-૨) 

મડૂી ૨૫,૦૮,૭૩,૯૯,૦૦૦ 

નાયબ 
મખુ્યમતં્રીશ્રી 

૮૭ ગજુરાતના પાટનગર 
બાધંકામની યોજના 

મહસેલૂ ૧૦,૯૧,૬૯,૦૦૦ ૪૫ થી ૪૯, 

૨૪૨ થી ૨૫૧(ભાગ-૧)  મડૂી ૨,૨૭,૧૦,૬૭,૦૦૦ 

વવધાનસભાગૃહ, 
ગાુંધીનગર. 
તા.૧૬મી જ લાઇ, ર૦૧૯ 

ડી. એમ. પટેલ 
સવચવ, 

ગ જરાત વવધાનસભા. 


