
 

  
ચોથ ું  સત્ર 

બ ધવાર, તા. ૨૪મી જ લાઈ, ર૦૧૯ 
બપોરના ૧૨-૦૦  વાગ્ યે 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 

 (ક) તારાુંકકત પ્રશ્નોત્તરી 
 (૧) માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી 
 (ર) માનનીય શ્રમ અને રોજગાર, ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, યાત્રાધામ વિકાસ મંત્રીશ્રી 
 (૩) માનનીય સામાવજક ન્યાય અને અવધકારરતા (અનુસૂવિત જાવત કલ્યાણ, સામાવજક 

        અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત િગોનુ ંકલ્યાણ સરહત) મંત્રીશ્રી 
 (૪) માનનીય પાણી પુરિઠા, પશુપાલન, ગ્રામ ગૃહ વનમાાણ મંત્રીશ્રી 
 (ખ) અતારાુંકકત પ્રશ્નોત્તરી 
  િૌદમી અતારાંવકત યાદી  
૨. વવધાનસભાના મજે ઉપર મૂકવાના કાગળો 

(૧) વનરીક્ષકશ્રી, સ્થાવનક ભંડોળ રહસાબના સન ૨૦૧૪-૨૦૧૫ના િર્ાના વજલ્લા અને 

 તાલુકા પંિાયતોના રહસાબો પરનો ઓરડટ અહેિાલ તથા આ અહેિાલને 

 સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકિામાં થયેલ વિલંબ અંગેના કારણો દશાાિતું વનિેદન 

....માનનીય રાજયકક્ષાના પુંચાયત મુંત્રીશ્રી જયદ્રથવસુંહ પરમાર 

(૨) વનરીક્ષકશ્રી, સ્થાવનક ભંડોળ રહસાબના સન ૨૦૧૪-૨૦૧૫ અને સન ૨૦૧૫-

 ૨૦૧૬ના િર્ાના ગ્રામ પંિાયતોના રહસાબો પરના ઓરડટ અહેિાલો તથા આ 

 અહેિાલોને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકિામાં થયેલ વિલંબ અંગેના કારણો દશાાિતાં 

 વનિેદન 
....માનનીય રાજયકક્ષાના પુંચાયત મુંત્રીશ્રી જયદ્રથવસુંહ પરમાર 

૩. માગણીઓ પર ચચાા અને મતદાન (બારમો અને છેલ્લો કદવસ) 
  

અને જ ેમાગણીઓ ઉપર મતદાન થયું ન હોય તેિી બાકીની બધી જ માગણીઓ  
 

 

 

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 

નાણા વવભાગ અં. પ્ર. ન.ં ૬ 

નાયબ મખુ્યમતં્રીશ્રી  ૧૫ નાણા વવભાગ મહસેલૂ ૧૪,૫૫,૬૮,૦૦૦ ૭૭ થી ૮૦ 

નાયબ મખુ્યમતં્રીશ્રી  ૧૭ વતજોરી અને હહસાબ વહીવટ મહસેલૂ ૧,૨૯,૨૩,૮૯,૦૦૦ ૮૧ થી ૯૨ 

નાયબ મખુ્યમતં્રીશ્રી  ૧૮ પેન્શન અને અન્ય વનવવૃિ 
લાભ 

મહસેલૂ                ૭૮,૧૪,૦૪,૮૪,૦૦૦ ૯૩ થી ૧૦૧ 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



૪. વબન-સરકારી કામકાજ  
 વબન-સરકારી વવધેયકો  
(૧) દાખલ કરવાના વબન-સરકારી વવધેયકો 

 (૧) સન ૨૦૧૯નું ગુજરાત સરકારી પાણી પુરિઠા તંત્રમાંથી લોકોને ગેરકાયદે 

 પાણી ખેંિતા અટકાિિા બાબત વિધેયક 
......માનનીય સભ્યશ્રી રમણભાઇ પટેલ 

 (૨) સન ૨૦૧૯નું ગુજરાત પાણી પ્રદૂર્ણ (વનિારણ અને નદીઓનું શુવિકરણ) 

 વિધેયક 
......માનનીય સભ્યશ્રી અરવવુંદભાઇ પટેલ 

(૨) પહેલા, બીજા અને ત્રીજા વાુંચન માટેના વબન-સરકારી વવધેયકો 
 (૧) સન ૨૦૧૮નું વિધેયક ક્રમાંક-૩૩-સન ૨૦૧૮નુ ંગુજરાત લઘુમતી કલ્યાણ 

 અને સંરક્ષણ વિધેયક 
...... માનનીય સભ્યશ્રી ઇમરાન ખેડાવાલા 

(૨) સન ૨૦૧૮નું વિધેયક ક્રમાંક-૧૫-સન ૨૦૧૮નું ગુજરાત રાજ્ય તકેદારી 

આયોગ વિધેયક 
...... માનનીય સભ્યશ્રી વવરજીભાઇ ઠ મ્મર 

 (૩) સન ૨૦૧૮નુ ં વિધેયક ક્રમાંક-૨૩-સન ૨૦૧૮નુ ં ગુજરાત તીથાસ્થાન અને 

 ધાવમાક શ્રિા કેન્ર (પવિત્ર ધામની જાહેરાત કરિા) બાબત વિધેયક 
...... માનનીય સભ્યશ્રી જીતેન્દ્દ્રભાઈ સ ખકડયા 

 (૪) સન ૨૦૧૮નુ ં વિધેયક ક્રમાંક-૧૯-સન ૨૦૧૮નું ગુજરાત ઘરેલુ કામદારો 

 અને િૃિ િયની વ્યવતતઓની દેખભાળ કરનારનંુ ફરવજયાત રવજસ્ટરેશન 

 (રોજગાર વનયમન અને કલ્યાણ) વિધેયક 
...... માનનીય સભ્યશ્રી નરેશભાઇ પટેલ 

 
 

 

 

 
 

વવધાનસભાગૃહ, 
ગાુંધીનગર. 
તા.૨૩મી જ લાઇ, ર૦૧૯ 

ડી. એમ. પટેલ 
સવચવ, 

ગ જરાત વવધાનસભા. 

૩૯ 
વમવનટ 
 

૩૯ 
વમવનટ 
 

૩૯ 
વમવનટ 
 

આગળના વવધેયકો પૈકી 
કોઇ એક વવધેયક હાથ 
ધરવામાું ન આવે તો તેન ે
ફાળવેલો સમય  
 


