
 

  
ચોથ ું  સત્ર 

મુંગળવાર, તા. ૧૬મી જ લાઈ, ર૦૧૯ 
પહેલી બેઠક 

 

સવારના ૯-૩૦ થી બપોરના ૨-૦૦ વાગ્ યા સ  ી 
 

 માગણીઓ પર ચચાા અને મતદાન (ત્રીજો દદવસ) 
 

 
...૨... 

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 

નમમદા, જળસપંત્તિ, પાણી પરુવઠા અને કલ્પસર ત્તવભાગ અં. પ્ર. ન.ં ૧૮ 

(ભાગ-૧ અને ૨) 
જળસપંત્તિ મતં્રીશ્રી  ૬૬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ત્તસિંચાઇ અને ભતૂ્તમ સરંક્ષણ મહસેલૂ ૮,૮૫,૦૬,૮૦,૦૦૦ ૧૬ થી ૧૨૦, 

૧૩૦ થી ૧૩૨,  

૧૪૪ થી ૨૩૫ (ભાગ-૧) 
૪ અને ૫, ૨૧ થી ૨૮,  

૩૧ અને ૩૨ (ભાગ-૨)  

મડૂી ૨૮,૯૨,૯૯,૭૪,૦૦૦ 

ઉદ્યોગ અને ખાણ ત્તવભાગ અં. પ્ર. ન.ં ૧૩ 
પ્રવાસન મતં્રીશ્રી ૫૧ પ્રવાસન મહસેલૂ ૮૪,૮૬,૯૩,૦૦૦ ૮૧ થી ૮૮,  

૧૧૨ અને ૧૧૩ મડૂી ૩,૨૯,૮૬,૬૭,૦૦૦ 
આદદજાતી ત્તવકાસ ત્તવભાગ અં. પ્ર. ન.ં ૨૪ 

(ભાગ-૩ અને ૪) 
આદદજાત્તત ત્તવકાસ 
મતં્રીશ્રી  

૯૩ અનસુચૂચત આદદજાત્તતનુ ં
કલ્યાણ  

મહસેલૂ ૩,૭૭,૪૧,૪૧,૦૦૦ ૫ થી ૬૭ (ભાગ-૩) 

મડૂી ૨૮,૭૬,૧૯,૦૦૦ 
આદદજાત્તત ત્તવકાસ 
મતં્રીશ્રી  

૯૬ આદદજાત્તત ત્તવસ્તાર પેટા 
યોજના  

મહસેલૂ ૫૯,૦૫,૮૪,૪૦,૦૦૦ ૧૨ થી ૧૫,  

૧૮ થી ૩૬૭, 

 ૩૭૦ થી ૪૭૪  
(ભાગ-૪) 

મડૂી ૩૯,૮૪,૪૬,૪૧,૦૦૦ 

વન અને પયામવરણ ત્તવભાગ અં. પ્ર. ન.ં ૮ 

વન મતં્રીશ્રી ૨૬ વન મહસેલૂ ૪,૨૦,૩૦,૭૫,૦૦૦ ૧૦ થી ૩૫,  

૪૨ થી ૫૮  મડૂી ૩,૦૧,૭૬,૬૦,૦૦૦ 
મદહલા અને બાળ ત્તવકાસ ત્તવભાગ અં. પ્ર. ન.ં ૨૭ 

મદહલા અને બાળ 
કલ્યાણ મતં્રીશ્રી 

૧૦૫ મદહલા અને બાળ ત્તવકાસ 
ત્તવભાગ  

મહસેલૂ ૭,૨૪,૪૩,૦૦૦ ૩૮ થી ૪૧ 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



 
...૨... 

 
બીજી બેઠક 

 

બપોરના ૩-૦૦ થી સાુંજના ૭-૩૦ વાગ્ યા સ  ી 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 
(ક) ટ ું કી મ દતનો પ્રશ્ન  
 માનનીય સભ્યશ્રી પ ુંજાભાઇ વુંશનો ટ ું કી મ દતનો પ્રશ્ન ક્રમાુંક-૧૬  
 ‘‘ જ નાગઢ જજલ્લામાું મધ્યાહન ભોજનના કેન્દ્રો બુંધ થવા બાબત ’’  

......માનનીય શિક્ષણ મુંત્રીશ્રી 

(ખ) તારાુંદકત પ્રશ્નોત્તરી  
(૧) માનનીય જશક્ષણ (પ્રાથજમક, માધ્યજમક, પ્રૌઢ), ઉચ્ચ અને ટેકજનકલ જશક્ષણ, 

કાયદો અને ન્દ્યાયતુંત્ર, વૈધાજનક અને સુંસદીય બાબતો, મીઠા ઉદ્યોગ, ગૌ-સુંવધધન, 
નાગરિક ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી 

(િ) માનનીય આરદજાજત જવકાસ, વન, મરહલા અને બાળ કલ્યાણ મુંત્રીશ્રી 
(૩) માનનીય પુંચાયત, પયાધવિણ મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) (સ્વતુંત્ર હવાલો) 

ર. તાકીદની જાહેર અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (શનયમ-૧૧૬) 
  નીચેની તાકીદની જાહેિ અગત્યની બાબત પિ માનનીય  સભ્યશ્રી પ ુંજાભાઈ વુંશ 

 માનનીય મ ખ્યમુંત્રીશ્રી (જળ સુંપજિ)ન ું ધ્યાન દોિશે:-   
  તાજતેિમાું ઉના તાલ કાના સૈયદ િાજપિા બુંદિ ખાત ેદરિયા જકનાિા નજીક બનાવેલ  

 સુંિક્ષણ  રદવાલમાું વાય  વાવાઝોડાની અસિના કાિણ ેગાબડા પડેલ હતા. જનેા કાિણ ેબે 

 રદવસ અગાઉ અચાનક પ્રોટેકશનની રદવાલ પડતા તેન ેઅડીન ેઆવેલ મકાન પણ ત ટી 

 પડતાું મકાનમાું િહેતા પરિવાિનો ચમત્કારિક બચાવ થયેલ છે, પિુંત  પ્રોટેકશનની 
 રદવાલને અડીન ેઆવેલ અન્દ્ય મકાનોન ેન કશાન થવાનો અને મોટી સુંખ્યામાું જાનહાજન 

 થવાનો ભય િહેલો છે, જનેા કાિણ ે સૈયદ િાજપિા ગામના લોકોમાું વ્યાપેલ ભયન ું 
 વાતાવિણ દ િ કિવા સિકાિે લીધેલાું કે લેવા ધાિેલાું પગલાું. 
૩. શવ ાનસભાની સશમશતઓના અહેવાલોની રજ આત 
 (૧) અુંદાજ સજમજતના પહેલા અહેવાલની િજ આત 

......સશમશતના માનનીય પ્રમ ખ ડો. નીમાબેન આચાયા/સભ્યશ્રી 

 (૨) જાહેિ રહસાબ સજમજતના પહેલા અહેવાલની િજ આત 
......સશમશતના માનનીય પ્રમ ખશ્રી પ ુંજાભાઇ વુંિ/સભ્યશ્રી 

 
...૩... 

 



 
...૩... 

 
 
૪. માગણીઓ પર ચચાા અને મતદાન (ચોથો 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 

શહરેી ત્તવકાસ અને શહરેી ગહૃત્તનમામણ ત્તવભાગ અં. પ્ર. ન.ં ૨૬ 

મખુ્યમતં્રીશ્રી ૧૦૧ શહરેી આવાસન  મહસેલૂ ૬,૬૩,૨૯,૩૫,૦૦૦ ૧૫ થી ૩૨ 

મખુ્યમતં્રીશ્રી ૧૦૨ શહરેી ત્તવકાસ  મહસેલૂ ૬૩,૭૮,૬૪,૫૨,૦૦૦ ૧૩ અને ૧૪, ૩૩ થી 
૬૧, ૬૮ થી ૭૨,  

૭૫ થી ૭૯ 

મડૂી ૩,૨૮,૧૭,૬૭,૦૦૦ 

રમત-ગમત, યવુા અને સાસં્કૃત્તતક પ્રવતૃ્તિઓનો ત્તવભાગ અં. પ્ર. ન.ં ૨૫ 

રમત-ગમત4 યવુા 
અને સાસં્કૃત્તતક 
પ્રવતૃ્તિઓના 
મતં્રીશ્રી (રા.ક.) 

૯૮ યવુક સેવા અને સાસં્કૃત્તતક 
પ્રવતૃ્તિઓ 

મહસેલૂ ૨,૯૦,૭૪,૮૮,૦૦૦ ૫ થી ૪૮, 

૫૬ થી ૬૧ મડૂી ૩૨,૩૩,૨૪,૦૦૦ 

કૃત્તિ, ખેડતૂ કલ્યાણ અને સહકાર ત્તવભાગ અં. પ્ર. ન.ં ૩ 

સહકાર મતં્રીશ્રી 
(રા.ક.) 

૫ સહકાર મહસેલૂ ૧૧,૧૬,૭૪,૯૦,૦૦૦ ૧૩૦ થી ૧૫૨, 

૧૬૩ થી ૧૬૫, 

૧૬૯ થી ૧૭૪, 

૧૭૭ થી ૧૭૯, 

મડૂી ૩૮,૮૪,૬૮,૦૦૦ 

જવધાનસભાગૃહ, 
ગાુંધીનગિ. 
તા. ૧૫મી જ લાઇ, િ૦૧૯ 

ડી. એમ. પટેલ 
સજચવ, 

ગ જિાત જવધાનસભા. 


