
 

 

 

  

બીજ ું સત્ર 
શ ક્રવાર, તા.૨૪મી માર્ચ, ૨૦૨૩ 

સવારના ૯-૦૦ વાગ્ ય ે 
 

 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 

 તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
(૧)  માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી સામાન્ય વહીવટ, વહીવટી સુધારણા, તાલીમ અને આયોજન, 

ગૃહ અને પોલીસ હાઉસીંગ, મહેસૂલ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન, શહેરી ત્તવકાસ અને 

શહેરી ગૃહ ત્તનમાાણ, પચંાયત, માગા અને મકાન અને પાટનગર યોજના, ખાણ અને 

ખત્તનજ, યાત્રાધામ ત્તવકાસ, નમાદા અને કલ્પસર, બંદરો, માહહતી અને પ્રસારણ, 
નશાબંધી અને આબકારી, ત્તવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોત્તગકી, તમામ નીત્તત ત્તવષયક બાબતો 

અને અન્ય કોઇ મંત્રીશ્રીઓને ન ફાળવેલ ત્તવષયો  

(૨)  માનનીય રમત ગમત અને યુવક સેવા, સ્વૈત્તછિક સંસ્થાઓનું સંકલન, ત્તબન ત્તનવાસી 

ગુજરાતીનો પ્રભાગ, વાહન વ્યવહાર, ગૃહ રક્ષક દળ અને ગ્રામ રક્ષક દળ, નાગહરક 

સંરક્ષણ, જલે, સરહદી સુરક્ષા મંત્રીશ્રી(રાજ્યકક્ષા) (સ્વતંત્ર હવાલો) 
૨.  વવધાનસભાના મજે ઉપર મૂિવાના િાગળો 

(૧) ગુજરાત સ્ટેટ ફાઇનાત્તન્સયલ સત્તવાત્તસસ ત્તલત્તમટેડનો સન ૨૦૨૧-૨૦૨૨નો વાત્તષાક 

અહેવાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની 

હટટપણ તેમજ કંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા  
           .....માનનીય નાણા મુંત્રીશ્રી િન ભાઈ દેસાઈ 

(૨)  ગુજરાત સ્ટેટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટસ ત્તલત્તમટેડનો સન ૨૦૨૧-૨૨નો વાત્તષાક અહેવાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ 

તેમજ કંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
.....માનનીય નાણા મુંત્રીશ્રી િન ભાઈ દસેાઈ 

(૩) આલ્કોક એશડાઉન (ગુજરાત) ત્તલત્તમટેડનો સન ૨૦૨૦-૨૧નો વાત્તષાક અહેવાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ, 
કંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ 

ઉપર મૂકવામાં થયેલા ત્તવલંબ અંગેનાં કારણો દશાાવતું ત્તનવેદન 
.....માનનીય ઉદ્યોગ મુંત્રીશ્રી બલવુંતવસુંહ રાજપ ત 

(૪) ગાંધીનગર રેલ્વે એન્ડ અબાન ડેવલપમેન્ટ કોપોરેશન ત્તલત્તમટેડનો સન ૨૦૨૧-૨૨નો 

વાત્તષાક અહેવાલ, હહસાબો, ઓડીટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓડીટર 

જનરલની હટટપણ તેમજ કોપોરેશનની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
.....માનનીય ઉદ્યોગ મુંત્રી શ્રી બલવુંતવસુંહ રાજપ ત 

...૨... 

પંદરમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



 
...૨... 

 
(૫) ગુજરાત રાજ્ય વન ત્તવકાસ ત્તનગમ ત્તલત્તમટેડનો સન ૨૦૨૦-૨૧નો વાત્તષાક અહેવાલ, 

હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ, 
ત્તનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ 

ઉપર મૂકવામાં થયેલા ત્તવલંબ અંગેનાં કારણો દશાાવતું ત્તનવેદન 
.....માનનીય વન મુંત્રીશ્રી મ ળ ભાઈ બેરા 

(૬) ગુજરાત શહેરી ત્તવકાસ કંપની ત્તલત્તમટેડનો સન ૨૦૨૧-૨૨નો વાત્તષાક અહેવાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ 
તેમજ કંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

.....શહેરી વવિાસ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રી શ્રી ઋવિિેશ પટેલ 
(૭) ગુજરાત ઇન્રાસ્ટરક્ચર ડેવલપમેન્ટ બોડાનો સન ૨૦૨૧-૨૨નો વાત્તષાક અહેવાલ અને 

વાત્તષાક હહસાબો 
      .....માનનીય ઉદ્યોગ મુંત્રી શ્રી બલવુંતવસુંહ રાજપ ત 

(૮)  ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગનો સન ૨૦૨૧-૨૨ નો વાત્તષાક અહેવાલ તથા આયોગની 

સલાહના અસ્વીકારના ત્તકસ્સાની સ્પષ્ટીકરણાત્મક યાદી 
.....સામાન્ય વહીવટ વવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રી શ્રી ઋવિિેશ પટેલ 

(૯) ગુજરાત માહહતી આયોગનો સન ૨૦૨૧-૨૨ નો વાત્તષાક અહેવાલ 
.....સામાન્ય વહીવટ વવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રી શ્રી ઋવિિેશ પટેલ 

(૧૦) ગુજરાત મ્પ્યુત્તનત્તસપલ ફાઈનાન્સ બોડાનો સન ૨૦૨૧-૨૨નો વાત્તષાક વહીવટી અહેવાલ 

તેમજ વાત્તષાક હહસાબો અને ઓડીટ અહેવાલ 
.....શહેરી વવિાસ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રી શ્રી ઋવિિેશ પટેલ 

(૧૧) ગુજરાત હાઉસીંગ બોડા  અને સ્લમ ક્લીયરન્સ સેલનંુ સન ૨૦૨૧-૨૨નંુ સુધારેલ 

અંદાજપત્રક તથા ૨૦૨૨-૨૩નંુ અંદાજપત્રક તથા ગુજરાત હાઉસીંગ બોડાના         

સન ૨૦૧૯-૨૦ના વાત્તષાક હહસાબો અને ઓડીટ અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલને 

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા ત્તવલંબ અંગેનાં કારણો દશાાવતું ત્તનવેદન 
.....શહેરી વવિાસ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રી શ્રી ઋવિિેશ પટેલ 

(૧૨) ગુજરાત તકેદારી આયોગનો સન ૨૦૨૧નો વાત્તષાક અહેવાલ તેમજ આયોગની 

ભલામણનો અસ્વીકાર કરવા અંગે ત્તવભાગની સ્પષ્ટીકરણાત્મક નોંધ 
.....માનનીય રાજ્યિક્ષા ગૃહ મુંત્રીશ્રી હિચ સુંઘવી 

(૧૩) ત્તનરીક્ષકશ્રી સ્થાત્તનક ભંડોળ હહસાબનો સન ૨૦૧૫-૧૬ના વષાનો 

મહાનગરપાત્તલકાઓનો ઓહડટ અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર 

મૂકવામાં થયેલ ત્તવલંબ અંગેનાં કારણો દશાાવતું ત્તનવેદન 
.....શહેરી વવિાસ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રી શ્રી ઋવિિેશ પટેલ 

 
...૩... 

 



 
...૩... 

 

(૧૪)  સન ૨૦૧૭ના ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અત્તધત્તનયમ અન્વયેની આ સાથ ેપત્રકમાં 

જણાવ્યા મુજબની નાણા ત્તવભાગની કુલ-૨૧ અત્તધસૂચનાઓ તેમજ આ 

અત્તધસૂચનાઓ પૈકી તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૨ ત્તસવાયની તમામ અત્તધસૂચનાઓને 

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ંથયેલા ત્તવલંબ અંગેનાં કારણો દશાાવતુ ંત્તનવેદન 
.....માનનીય નાણા મુંત્રીશ્રી િન ભાઈ દસેાઈ 

(૧૫) સન ૨૦૨૧ના ગુજરાત ત્તચત્તકત્સા સંસ્થાઓ (રજીસ્ટરેશન અને ત્તનયમન) અત્તધત્તનયમ 

અન્વયેના ંઆરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ ત્તવભાગનાં,  
(૧) તા.૧૩/૦૯/૨૦૨૨નું જાહેરનામા ક્રમાંક : જીએચવાય/૩૦/જીઓઆઈ/ 

૧૩૨૦૧૦/એ, 
(૨) તા.૨૬/૦૯/૨૦૨૨નું જાહેરનામા ક્રમાંક : જીએચવાય-૩૨-૨૦૨૨-

જીસીએ-૧૦૨૦૨૧-૧૩૧૪-એ 
  તેમજ આ જાહેરનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા ત્તવલંબ અંગેનાં 

કારણો દશાાવતું ત્તનવેદન 
.....માનનીય આરોગ્ય મુંત્રી શ્રી ઋવિિેશ પટેલ 

૩. માગણીઓ પર ર્ર્ાચ અને મતદાન (અવગયારમો કદવસ) 
પ્રભારી મુંત્રીશ્રી 

 

માગણી 

નુંબર 

માગણીનો જનેી સાથે સુંબુંધ 

હોય તે સેવા 

માગણીની રિમ રૂ. અુંદાજપત્ર પ્રિાશન 

નુંબર અને  

પાના નુંબર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા વવભાગ 
અં.પ્ર.નં.-૨૪ 

(ભાગ-૧ અને ૨) 

સામાત્તજક ન્યાય 
અને અત્તધકારીતા 
મંત્રીશ્રી  

૯૨   સામાત્તજક સુરક્ષા 
અને કલ્યાણ 

મહેસૂલ ૩૧,૫૪,૭૮,૫૭,૦૦૦  ૭ થી ૫૨, 

૫૭ થી ૭૧ 
(ભાગ-૧) 

મૂડી ૬,૬૬,૮૯,૦૦,૦૦૦  

સામાત્તજક ન્યાય 
અને અત્તધકારીતા 
મંત્રીશ્રી 

૯૫  અનુસૂત્તચત જાત્તત 
પેટા યોજના   

મહેસૂલ ૩૯,૫૩,૬૧,૨૫,૦૦૦  ૧૧ થી ૩૬૪ 
(ભાગ-૨) મૂડી ૨૭,૮૩,૪૨,૮૩,૦૦૦  

મકહલા અને બાળ વવિાસ વવભાગ અં.પ્ર.નં.-૨૭ 

મહહલા અને બાળ 
કલ્યાણ મંત્રીશ્રી  

૧૦૫  મહહલા અને બાળ 
ત્તવકાસ ત્તવભાગ  

મહેસૂલ ૪,૭૯,૪૦,૦૦૦  ૫૧ થી ૫૩ 

 

  

  
 

વવધાનસભાગૃહ, 
ગાુંધીનગર. 
તા. ૨૩મી માર્ચ, ર૦૨૩ 

 ડી. એમ. પટેલ 
સવર્વ, 

ગ જરાત વવધાનસભા. 


