
 

  
ચોથ ું  સત્ર 

મુંગળવાર, તા. ૨૩મી જ લાઈ, ર૦૧૯ 
પહેલી બેઠક 

 

સવારના ૧૦-૦૦ થી બપોરના ૨-૩૦ વાગ્ યા સ  ી 
 

 માગણીઓ પર ચચાા અને મતદાન (દસમો દદવસ) 
 

 
બીજી બેઠક 

 

બપોરના ૩-૩૦ થી સાુંજના ૮-૦૦ વાગ્ યા સ  ી 
૧. પ્રશ્નોત્તરી 

 તારાુંદકત પ્રશ્નોત્તરી  
(૧) માનનીય શિક્ષણ (પ્રાથશમક, માધ્યશમક, પ્રૌઢ), ઉચ્ચ અને ટેકશનકલ શિક્ષણ, 

કાયદો અને ન્યાયતંત્ર, વૈધાશનક અને સંસદીય બાબતો, મીઠા ઉદ્યોગ, ગૌ-સંવધધન, 
નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રીશ્રી 

(િ) માનનીય આરદજાશત શવકાસ, વન, મરિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી 
(૩) માનનીય પંચાયત, પયાધવિણ મંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) (સ્વતંત્ર િવાલો) 
 
 
 

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 

સામાજજક ન્યાય અને અધધકારીતા ધવભાગ 
 

અં. પ્ર. ન.ં ૨૪ 

(ભાગ-૧ અને ૨) 
સામાજજક ન્યાય 
અને અધધકારીતા 
મતં્રીશ્રી  

૯૨ સામાજજક સરુક્ષા અને 
કલ્યાણ 

મહસેલૂ ૧૩,૭૯,૭૧,૩૨,૦૦૦ ૫ થી ૭૦,  

૭૬ થી ૮૭ (ભાગ-૧)  મડૂી ૪,૧૩,૫૪,૨૭,૦૦૦ 

સામાજજક ન્યાય 
અને અધધકારીતા 
મતં્રીશ્રી 

૯૫ અનસુચૂિત જાધત પેટા 
યોજના 

મહસેલૂ ૩૧,૧૦,૯૭,૫૯,૦૦૦ ૧૨ થી ૨૯૦ (ભાગ-૨)  
મડૂી ૬,૧૮,૮૬,૫૧,૦૦૦ 

પિંાયત, ગ્રામ ગહૃધનમાાણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ અં. પ્ર. ન.ં ૧૯ 

પિંાયત મતં્રીશ્રી 
(રા.ક.) 

૭૦ સમહૂ ધવકાસ મહસેલૂ ૧૯,૯૨,૬૯,૫૫,૦૦૦ ૪૬ થી ૬૯ 

વન અને પયાાવરણ ધવભાગ અં. પ્ર. ન.ં ૮ 

પયાાવરણ મતં્રીશ્રી 
(રા.ક.) 

૨૭ પયાાવરણ મહસેલૂ ૨૭,૪૭,૧૧,૦૦૦ ૭ થી ૯,  

૩૬ અને ૩૭ 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



 
 

૨.  વવ ાનસભાના મજે ઉપર મૂકવાના કાગળો 
 શનિીક્ષકશ્રી, સ્થાશનક ભંડોળ રિસાબના સન ૨૦૧૪-૨૦૧૫ અને  સન ૨૦૧૫-૨૦૧૬ના 

વર્ધના નગિપાશલકાઓના ઓરડટ અિેવાલ તમેજ આ અિેવાલોને સભાગૃિના મેજ ઉપિ 

મૂકવામાં થયેલ શવલંબ અંગેના કાિણો દિાધવતાં શનવેદન. 
....શહેરી વવકાસ વવભાગનો હવાલો  રાવતા માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ 

૩. કામકાજ સલાહકાર સવમવતના પાુંચમા અહેવાલની રજૂઆત 
   ........માનનીય અઘ્ યક્ષશશ્રી 

૪. વવ ાનસભાની સવમવતના અહેવાલની રજૂઆત 
  શબન-સિકાિી સભ્યોના કામકાજ માટેની સશમશતના ચોથા અિેવાલની િજૂઆત 

.....સવમવતના માનનીય પ્રમ ખશ્રી/સભ્યશ્રી 
૫. માનનીય સુંસદીય બાબતોના મુંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ તાવ 

 ’’આ સભાગૃિ, કામકાજ સલાિકાિ સશમશતના પાંચમા અિેવાલ સાથે સંમત 

 થાય.’’ 
૬. વબન-સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સવમવતના માનનીય પ્રમ ખશ્રી 

/સભ્યશ્રીનો પ્રસ્તાવ  
  ‘‘ આ સભાગૃિ, શબન-સિકાિી સભ્યોના કામકાજ માટેની સશમશતના ચોથા 
 અિેવાલ સાથે સંમત થાય. ’’ 
૭. માગણીઓ પર ચચાા અને મતદાન (અવગયારમો દદવસ) 
 

 
 

 

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 

શ્રમ અને રોજગાર ધવભાગ 

 

અં. પ્ર. ન.ં ૧૫ 

શ્રમ અન ેરોજગાર 
મતં્રીશ્રી 

૫૭ શ્રમ અને રોજગાર મહસેલૂ ૬,૯૮,૨૧,૪૩,૦૦૦ ૪ થી ૩૯, ૪૩ 

મડૂી  ૨૫,૫૫,૦૦,૦૦૦ 
મહસેલૂ ધવભાગ 

 

અં. પ્ર. ન.ં ૨૧    

મહસેલૂ મતં્રીશ્રી ૭૮ જજલ્લા વહહવટ મહસેલૂ ૩,૭૪,૪૪,૭૧,૦૦૦ ૫૫ થી ૬૭ 

મહસેલૂ મતં્રીશ્રી ૭૯ કુદરતી આફત અંગે રાહત  મહસેલૂ ૧૨,૧૯,૫૨,૭૦,૦૦૦ ૮૧ થી ૧૨૮,  

૧૮૯ અને ૧૯૦ મડૂી ૫૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

વવ ાનસભાગૃહ, 
ગાું ીનગર. 
તા. ૨૨મી જ લાઇ, ર૦૧૯ 

ડી. એમ. પટેલ 
સવચવ, 

ગ જરાત વવ ાનસભા. 


