
 

  
ચોથ ું  સત્ર 

ગ રૂવાર, તા. ૨૫મી જ લાઈ, ર૦૧૯ 
બપોરના ૧૨-૦૦  વાગ્ યે 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 

 તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 (૧) માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી સામાન્ય વહીવટ, ઉદ્યોગ, ગૃહ, શહેરી વવકાસ, બંદરો, 

 ખાણ-ખવનજ, માહહતી પ્રસારણ, પેટર ોકેવમકલ્સ, કલાયમેટ ચેન્જ, આયોજન, 
 સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, તમામ નીવતઓ અને કોઇ મંત્રીશ્રીઓને ન ફાળવેલ હોય 

 તેવી તમામ બાબતો  
 (ર) માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ, બોડડ ર વસક્યુહરટી, સીવીલ ડીફેન્સ, ગ્રામ રક્ષક દળ, 
  જલે, નશાબંધી આબકારી, સ્વૈવછિક સંસ્થાઓનુ ંસંકલન, વબન વનવાસી ગુજરાતી 

  પ્રભાગ, પ્રોટોકોલ મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) (સ્વતંત્ર હવાલો) 
ર. તાિીદની જાહેર અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (નનયમ-૧૧૬) 
  નીચેની તાકીદની જાહેર અગત્યની બાબત પર માનનીય સભ્યશ્રી પુંજાભાઇ વંશ  

 માનનીય વન મંત્રીશ્રીનું ધ્યાન દોરશે:- 
  તાજતેરમાં ગીર જગંલની મધ્યમાં આવેલ રાવલ ડેમ પાસે માિીમારી કરવા ગયેલ 

 યુવાનોને તુલસીશ્યામ રેન્જના આર.એફ.ઓ એ માર મારેલ િે તેમજ રૂવપયા દસ હજારનો 

 દંડ કરી પંદર કલાક સુધી ગોંધી રાખેલ િે. આ યુવાનોની તવબયત બગડતાં તઓેન ે

 દવાખાને દાખલ કરેલ િે. વનદોષ યુવાનોને માર મારવાના કારણે આમ જનતામાં આક્રોશ 

 ફેલાયેલ િે. જ ેવનવારવા રાજ્ય સરકારે લીધેલાં કે લેવા ધારેલાં પગલાં. 
૩.  નવધાનસભાના મજે ઉપર મૂિવાના િાગળો 

(૧) સરદાર સરોવર નમડદા વનગમ વલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો વાવષડક અહેવાલ, 

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

વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ 

ઉપર મૂકવામાં થયેલા વવલંબ અંગેના કારણો સમજાવતું વનવેદન 

.......માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીનતનભાઈ પટેલ 

(૨) ગુજરાત વોટર ઈન્રાસ્ટરકચર વલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો વાવષડક અહેવાલ, 

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

કંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ 

ઉપર મૂકવામાં થયેલા વવલંબ અંગેના કારણો સમજાવતું વનવેદન 

.....માનનીય પાણી પ રવઠા મુંત્રીશ્રી િ ું વરજીભાઇ બાવળીયા 

...૨... 

 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



 

...૨... 
(૩) ગાંધીનગર રેલવે એન્ડ અબડન ડેવલપમેન્ટ કોપોરેશન વલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-

૨૦૧૮નો વાવષડક અહેવાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને 
ઓહડટર જનરલની હટટપણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ 
અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા વવલંબ અંગેના  કારણો સમજાવતું 
વનવેદન 

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

(૪) ગુજરાત ઈન્ડસ્ટર ીયલ કોરીડોર કોપોરેશન વલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો વાવષડક 

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

હટટપણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગહૃના મેજ 

ઉપર મૂકવામાં થયેલા વવલંબ અંગેના કારણો સમજાવતુ ંવનવેદન 
..... ઉધોગ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલ 

(૫) ગુજરાત તકેદારી આયોગનો સન ૨૦૧૮નો વાવષડક અહેવાલ 

.....માનનીય રાજય િક્ષાના ગૃહ  મુંત્રીશ્રી પ્રદીપનસુંહ જાડેજા 
(૬) કામધેનુ યુવનવવસડટીનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો વાવષડક અહેવાલ તેમજ આ  અહેવાલને 

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા વવલંબ અંગેના કારણો સમજાવતું વનવેદન 
.....માનનીય રાજય િક્ષાના પશ પાલન મુંત્રીશ્રી બચ ભાઇ ખાબડ 

(૭)  ગુજરાત મ્પ્યુવનવસપલ ફાઈનાન્સ બોડડનો સન ૨૦૧૮-૨૦૧૯નો વાવષડક વહીવટી 
અહેવાલ    

..... શહેરી નવિાસ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીનતનભાઇ પટેલ 

૪. સરિારી નવધેયિો 

 (૧) સન ૨૦૧૯નુ ંવવધેયક ક્રમાંક-૨૬-સન ૨૦૧૯નુ ંગુજરાત વવવનયોગ વવધેયક          
   ...........દાખલ કરવાનંુ તથા પહેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 

........માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીનતનભાઈ પટેલ 

 (ર) સન ૨૦૧૯નુ ંવવધેયક ક્રમાંક-૧૧-સન ૨૦૧૯નુ ંગુજરાત સ્ટેમ્પ્પ(સુધારા)વવધેયક

            ...........દાખલ કરવાનંુ તથા પહેલું, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 
........ મહેસૂલ નવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રનસુંહ ચ ડાસમા 

 (૩) સન ૨૦૧૯નુ ં વવધેયક ક્રમાંક-૨૭-સન ૨૦૧૯નુ ંગુજરાત વવદ્યુતશલુ્ક (સુધારા) 

  વવધેયક             
   ...........દાખલ કરવાનંુ તથા પહેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 

........માનનીય ઉજાા મુંત્રીશ્રી સૌરભભાઈ પટેલ 

 (૪) સન  ૨૦૧૯નુ ંવવધેયક ક્રમાંક-૧૫-સન ૨૦૧૯નુ ં ગુજરાત સહકારી મંડળી  
  (સુધારા) વવધેયક             
   ...........દાખલ કરવાનંુ તથા પહેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 

........માનનીય રાજ્યિક્ષાના સહિાર મુંત્રીશ્રી ઈશ્વરનસુંહ પટેલ 
 (૫) સન ૨૦૧૯નું વવધેયક ક્રમાંક-૧૬-સન ૨૦૧૯નુ ં ગુજરાત ખાનગી યુવનવવસડટી 
  (સુધારા) વવધેયક             
   ...........દાખલ કરવાનંુ તથા પહેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 

........માનનીય નશક્ષણ મુંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રનસુંહ ચ ડાસમા 
 ...૩... 



 

 

...૩... 

 
 (૬) સન ૨૦૧૯નું વવધેયક ક્રમાંક-૨૫-સન ૨૦૧૯નુ ં ગુજરાત ખાનગી યુવનવવસડટી 
  (હિવતય સુધારા) વવધેયક             
   ...........દાખલ કરવાનંુ તથા પહેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 

........માનનીય નશક્ષણ મુંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રનસુંહ ચ ડાસમા 
 (૭) સન ૨૦૧૯નું વવધેયક ક્રમાંક-૧૭-સન ૨૦૧૯નુ ંધી ઇવન્ડયન ઇવન્સ્ટટુ્યટ ઓફ 

  ટીચર એજ્યુકેશન, ગુજરાત (સુધારા) વવધેયક             
   ...........દાખલ કરવાનંુ તથા પહેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 

........માનનીય નશક્ષણ મુંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રનસુંહ ચ ડાસમા 
 (૮) સન ૨૦૧૯નુ ંવવધેયક ક્રમાંક-૧૮-સન ૨૦૧૯નુ ંગુજરાત જમીન મહેસૂલ  
  (હિવતય સુધારા) વવધેયક             
   ...........દાખલ કરવાનંુ તથા પહેલુ,ં બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 

........ મહેસૂલ નવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રનસુંહ ચ ડાસમા 
 (૯) સન ૨૦૧૯નું વવધેયક ક્રમાંક-૨૨-સન ૨૦૧૯નુ ં ગુજરાત કૃવષ યુવનવવસડટીઓ 
  (સુધારા) વવધેયક             
   ...........દાખલ કરવાનંુ તથા પહેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 

........માનનીય િૃનિ મુંત્રીશ્રી રણછોડભાઇ ફળદ  
 

 

 

 
 

નવધાનસભાગૃહ, 
ગાુંધીનગર. 
તા. ૨૪મી જ લાઇ, ર૦૧૯ 

ડી. એમ. પટેલ 
સનચવ, 

ગ જરાત નવધાનસભા. 


