
 

  

ચોથ ું  સત્ર 
શ ક્રવાર, તા. ૨૬મી જ લાઈ, ર૦૧૯ 

સવારના ૧૦-૦૦  વાગ્ યે 
 

૧.  જાહેર અગત્યની બાબત પર માનનીય કૃષિ મુંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદ ન ું ષનવેદન 

(ષનયમ-૪૪) 
૨.  ષવધાનસભાના મજે ઉપર મૂકવાના કાગળો 

(૧) (ક) ગુજરાત સરકારના સન ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના નાણાકીય હિસાબો (ભાગ-૧ અને 

 ભાગ-૨) (અંગ્રેજી અને ગુજરાતી) 

 (ખ) ગુજરાત સરકારના સન ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના વવવનયોગ હિસાબો (અંગ્રેજી અને 

 ગુજરાતી) 

 (ગ) ભારતના કોમ્પ્ટ ર્ ોલર અને ઓહિ્ર જનરલનો સન ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષનો ઓિી્ 

 અિેવાલ (રાજ્યની નાણાકીય પહરવથિવત) (અંગ્રેજી તિા ગુજરાતી)  

.......માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીષતનભાઈ પટેલ 

(૨) રાજ્ય સરકાર દ્વારા વનમવામાં આવેલ જવથ્સ (વનવૃત્ત) એ.એલ.દવે તપાસપંચનો 

અિેવાલ તિા આ અિેવાલ પર લીધેલાં પગલાંની વવગતો  

.....માનનીય રાજ્યકક્ષાના ગૃહ મુંત્રીશ્રી પ્રદદપષસુંહ જાડેજા 

(૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા વનમવામાં આવેલ જવથ્સ (વનવૃત્ત) િી.કે. વિવેદી તપાસપંચનો 

અિેવાલ તિા આ અિેવાલ પર લીધેલાં પગલાંની વવગતો  

.....માનનીય રાજ્યકક્ષાના ગૃહ મુંત્રીશ્રી પ્રદદપષસુંહ જાડેજા 

(૪) તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ સભાગૃિમાં રજૂ િયેલ તારાંવકત પ્રશ્નોત્તરીમાં તારાંવકત પ્રશ્ન 

ક્રમાંકઃ ૧૯૪૦૪ (અગ્રતા-૧૮)ના જવાબમાં સુધારા અંગેનંુ થપષ્ટીકરણાત્મક વનવેદન   

.....માનનીય મુંત્રીશ્રી ક ું વરજીભાઇ બાવળીયા 

૩. સરકારી ષવધેયકો 

 (૧) સન ૨૦૧૯નુ ં વવધેયક ક્રમાંક-૨૩-સન ૨૦૧૯નુ ં ગુજરાત વસંચાઇ અને પાણી 

  વનકાલ વ્યવથિા (સુધારા) વવધેયક          
   ...........દાખલ કરવાનંુ તિા પિેલંુ, બીજુ ંઅને િીજુ ંવાંચન 

........માનનીય ઉજાા મુંત્રીશ્રી સૌરભભાઈ પટેલ 
 (૨) સન ૨૦૧૯નું વવધેયક ક્રમાંક-૨૪-સન ૨૦૧૯નુ ં ગુજરાત ઘર વપરાશ 

      પાણી પુરવઠા (સંરક્ષણ)  વવધેયક 
            ...........દાખલ કરવાનંુ તિા પિેલું, બીજુ ંઅને િીજુ ંવાંચન 

........માનનીય પાણી પ રવઠા મુંત્રીશ્રી ક ું વરજીભાઇ બાવષળયા 
 (૩) સન ૨૦૧૯નુ ં વવધેયક ક્રમાંક-૨૧-સન ૨૦૧૯નુ ં ગુજરાત થિાવનક સત્તામંિળ 

  અને નગરરચના કાયદા (સુધારા) વવધેયક             
   ...........દાખલ કરવાનંુ તિા પિેલંુ, બીજુ ંઅને િીજુ ંવાંચન 

.......માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીષતનભાઈ પટેલ 

...૨... 

  

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



 
 

...૨... 
 
 (૪) સન ૨૦૧૯નુ ંવવધેયક ક્રમાંક-૧૯-સન ૨૦૧૯નુ ંગુજરાત ગણોત વિીવ્ અને 

  ખેતીની જમીન કાયદા (સુધારા) વવધેયક             
   ...........દાખલ કરવાનંુ તિા પિેલંુ, બીજુ ંઅને િીજુ ંવાંચન 

........મહેસૂલ ષવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી ભપૂેન્દ્રષસુંહ ચ ડાસમા 
 (૫) સન ૨૦૧૯નું વવધેયક ક્રમાંક-૧૬-સન ૨૦૧૯નુ ં ગુજરાત ખાનગી યુવનવવસષ્ી 

  (સુધારા) વવધેયક             
   ...........દાખલ કરવાનંુ તિા પિેલંુ, બીજુ ંઅને િીજુ ંવાંચન 

........માનનીય ષશક્ષણ મુંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રષસુંહ ચ ડાસમા 
 (૬) સન ૨૦૧૯નું વવધેયક ક્રમાંક-૨૫-સન ૨૦૧૯નુ ં ગુજરાત ખાનગી યુવનવવસષ્ી 

  (હદ્વવતય સુધારા) વવધેયક             
   ...........દાખલ કરવાનંુ તિા પિેલંુ, બીજુ ંઅને િીજુ ંવાંચન 

........માનનીય ષશક્ષણ મુંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રષસુંહ ચ ડાસમા 
 (૭) સન ૨૦૧૯નું વવધેયક ક્રમાંક-૧૭-સન ૨૦૧૯નુ ંધી ઇવડિયન ઇવડથ્ટુ્ય્ ઓફ 

  ્ીચર એજ્યુકેશન, ગુજરાત (સુધારા) વવધેયક             
   ...........દાખલ કરવાનંુ તિા પિેલંુ, બીજુ ંઅને િીજુ ંવાંચન 

........માનનીય ષશક્ષણ મુંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રષસુંહ ચ ડાસમા 
 (૮) સન ૨૦૧૯નુ ંવવધેયક ક્રમાંક-૧૮-સન ૨૦૧૯નુ ંગુજરાત જમીન મિેસૂલ  
  (હદ્વવતય સુધારા) વવધેયક             
   ...........દાખલ કરવાનંુ તિા પિેલંુ, બીજુ ંઅને િીજુ ંવાંચન 

........ મહેસૂલ ષવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રષસુંહ ચ ડાસમા 
 (૯) સન ૨૦૧૯નું વવધેયક ક્રમાંક-૨૨-સન ૨૦૧૯નુ ં ગુજરાત કૃવર્ યુવનવવસષ્ીઓ 

  (સુધારા) વવધેયક             
   ...........દાખલ કરવાનંુ તિા પિેલંુ, બીજુ ંઅને િીજુ ંવાંચન 

........માનનીય કૃષિ મુંત્રીશ્રી રણછોડભાઇ ફળદ  
૪. છેલ્લા દદવસનો પ્રસ્તાવ (ષનયમ-૧૦૨): 

માનનીય સભ્ય ડૉ.અષનલ જોષિયારાનો પ્રસ્ તાવ  

 આહદજાવત વવકાસ વવભાગને ફાળવવામાં આવતું બજે્  કેડરીય આયોજન પંચ 

(નીવત આયોગ)ની ભલામણ અનુસાર રાજયના કુલ બજે્ ના ૧૭.૫૭% લેખે ફળવાવંુ 

જોઇએ, જ ેગુજરાત રાજયમાં ફકત ૭.૧% જ ફાળવવામાં આવે છે. આ બજે્  પણ જુદા-

જુદા વવભાગ િથતક ફાળવવામાં આવે છે, જનેા કારણે આહદવાસીઓના વવથતારની 

ભૌગોવલક પહરવથિવત અને વથતી મુજબ આહદજાવતઓના વવકાસના કામો પૂરતા પ્રમાણમાં 

િતા નિી. આહદજાવતઓના બજે્ ના કામોની ફાળવણી આહદજાવત વવથતારમાં જ િાય. 

રાજય સરકાર દ્વારા  ફળવાતું બજે્  કેડરીય આયોજન પંચ (નીવત આયોગ)ની ભલામણો 

અનુસાર રાજયના કુલ બજે્ ના ૧૭.૫૭% લેખે આહદજાવત વવકાસ વવભાગને ફાળવવા 

અને એ.જી. નો અલગ કોિ મેળવી એનંુ ઓિી્ િાય એ મા્ે આ સભાગૃિ ચચાષ વવચારણા 

કરે. 

 ...૩... 

૬૦ 
ષમષનટ 
 



 

 

...૩... 

 
૫. ષવધાનસભાના મજે ઉપર મૂકવાના અતારાુંદકત પ્રશ્નો અને તનેા જવાબો 

  ગુજરાત વવધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૮૭(ક) અડવયે અતારાંવકત પ્રશ્નો અને 

 તેના જવાબો સભાગૃિના મેજ ઉપર મૂકવા. 
.......સષચવશ્રી, ગ જરાત ષવધાનસભા 

 

 

 
 

ષવધાનસભાગૃહ, 
ગાુંધીનગર. 
તા. ૨૫મી જ લાઇ, ર૦૧૯ 

ડી. એમ. પટેલ 
સષચવ, 

ગ જરાત ષવધાનસભા. 


