પ ક ભાગ-ર
ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભા
ગુ વાર, તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૧
૩૧૬. ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના આઠમા સ દરિમયાન તારાં કત
માટે ના દવસોનો કાય મ

ો પૂછવા

ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના આઠમા સ દરિમયાન તારાંિકત
ો
પૂછવા માટે ના દવસોનો, મંગળવાર, તા.૨ માચ -૨૦૨૧ થી ગુ વાર, તા.૧લી
એિ લ-૨૦૨૧ સુધીનો કાય મ માનનીય અ ય ીએ આ સાથેના પ રિશ ટમાં
દશા યા મુજબનો ઠરા યો છે .
માનનીય મં ી ીના નામ સામે આસન-રમાં જે તારીખ દશાવી છે તે
તારીખે સંબંધકતા મં ી ી ગૃહમાં ોના જવાબ આપશે. આ માટે ના ોની સૂચના
વહે લામાં વહે લી કઇ તારીખે અને મોડામાં મોડી કઇ તારીખે આ સિચવાલયને મળવી
ઇએ તે તારીખ અનુ મે આસન-૩ અને આસન-૪ માં દશાવી છે .
જે મં ી ીને સંબોધીને
પૂછવાનો હોય તેમનો સ ાવાર હો ો અને જવાબ
મેળવવાની ચોકકસ તારીખ જે સૂચનામાં દશાવવામાં નહ આવી હોય તેવી સૂચના
િવચારણામાં લેવાનું શકય બનશે નહ .
વધુમાં ઠરાવેલ દવસના
ો સંબંધમાં સ યોનો અ તા મ નકકી કરવા
માટે નંુ બેલેટ અગાઉના અઠવા ડયાના તે જ દવસે બપોરના ૨-૦૦ કલાકે
શાખાનું કામ સંભાળતા ઉપસિચવ ી હિષલ પટે લની ચે બરમાં યોજવામાં આવશે.
તે દવસ ર નો હશે તો બેલેટ તેના અગાઉના કામકાજના દવસે યોજવામાં
આવશે.
માનનીય સ ય ીઓ
ોની સૂચના મોકલતી વખતે આ બાબતો અંગે
કાળ રાખશે તેવી અપે ા રાખવામાં આવે છે .

ગુજરાત િવધાનસભા સિચવાલય,
ગાંધીનગર.

ડી. એમ. પટે લ
સિચવ
ગુજરાત િવધાનસભા

...૨...
પ ર િશ ટ
લાગતા વળગતા મં ી અને તેમના ખાતા

ોના મૌિખક જવાબ
આપવા માટે ઠરાવેલ દવસ

૧

૨

જૂ થ-૧ (

૧. ી િવજયભાઇ રમણીકલાલ
પાણી,
માનનીય મુ યમં ી ી:
(સામા ય વહીવટ, ઉ ોગ, ગૃહ,
શહે રી િવકાસ, બંદરો, ખાણખિનજ,
મા હતી
સારણ,
પેટોકે િમક સ, લાયમેટ ચે જ,
આયોજન,
સાય સ
એ ડ
ટે નોલો , જળસંપિ , તમામ
નીિતઓ અને કોઇ મં ી ીઓને ન
ફાળવેલ હોય તેવી તમામ બાબતો)

૨. ી દીપિસંહ ભગવતિસંહ
ડે :
(રા યક ા) ( વતં હવાલો)
(પોલીસ
હાઉસ ગ,
બોડર
િસ યુ રટી, સીવીલ ડીફે સ, ામ
ર ક દળ, જેલ, નશાબંધી
આબકારી, વૈિ છક સં થાઓનું
સંકલન, િબન િનવાસી ગુજરાતી
ભાગ, ોટોકૉલ)

ોની સૂચના મળવાનો
પહે લો દવસ
૩

ોની સૂચના મળવાનો છે લો
દવસ
૪

શાખા-૧)

*બુધવાર,

મંગળવાર,
તા.૦૨/૦૩/૨૦૨૧

---

તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૧

સોમવાર,
તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૧

શિનવાર,
તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૧

સોમવાર,
તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૧

બુધવાર,
તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૧

શિનવાર,
તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૧

મંગળવાર,
તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૧

મંગળવાર,
તા.૨૩/૦૩/૨૦૨૧

શુ વાર,
તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૧

સોમવાર,
તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૧

બુધવાર,
તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧

શુ વાર,
તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૧

સોમવાર,
તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧

...૩...
લાગતા વળગતા મં ી અને તેમના ખાતા

૧

ોના મૌિખક જવાબ આપવા
માટે ઠરાવેલ દવસ
૨

જૂ થ-૨ (

૧. ી નીિતનભાઇ પટે લ,
માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી:
(નાણાં, માગ અને મકાન,
આરો ય અને પ રવાર ક યાણ,
તબીબી
િશ ણ,
નમદા,
ક પસર, પાટનગર યોજના)

ોની સૂચના મળવાનો
પહે લો દવસ
૩

ોની સૂચના મળવાનો છે લો
દવસ
૪

શાખા-૨)

બુધવાર,
તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૧

---

બુધવાર,
તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૧

મંગળવાર,
તા.૦૯/૦૩/૨૦૨૧

સોમવાર,
તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૧

મંગળવાર,
તા.૦૯/૦૨/૨૦૨૧

ગુ વાર,
તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૧

સોમવાર,
તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૧

બુધવાર,
તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૧

બુધવાર,
તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૧

સોમવાર,
તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૧

મંગળવાર,
તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૧

ગુ વાર,
તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧

શિનવાર,
તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૧

મંગળવાર,
તા.૦૨/૦૩/૨૦૨૧

૨. ી સૌરભ પટે લ:
(ઊ )

...૪...
લાગતા વળગતા મં ી અને તેમના ખાતા

૧

ોના મૌિખક જવાબ આપવા
માટે ઠરાવેલ દવસ
૨

૨. ી જયેશ રાદડીયા:
(અ , નાગ રક પુરવઠો અને
ાહકોની બાબત, કુ ટીર ઉ ોગ,
છાપકામ અને લેખન સામ ી)

૪

ગુ વાર,
તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૧

---

ગુ વાર,
તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૧

બુધવાર,
તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૧

મંગળવાર,
તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૧

બુધવાર,
તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૧

શુ વાર,
તા.૧૯/૦૩/૨૦૨૧

મંગળવાર,
તા.૦૯/૦૨/૨૦૨૧

ગુ વાર,
તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૧

ગુ વાર,
તા.૨૫/૦૩/૨૦૨૧

મંગળવાર,
તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૧

બુધવાર,
તા.૨૪/૦૨/૨૦૨૧

૩. ી જવાહરભાઇ ચાવડા
( વાસન, મ યો ોગ)
૪. ી ઇ રિસંહ ઠાકોરભાઇ
પટે લ:
(રા યક ા) ( વતં હવાલો)
(સહકાર, રમત-ગમત, યુવા
અને સાં કૃ િ ક વૃિતઓ)

ોની સૂચના મળવાનો છે લો
દવસ

૩

જૂ થ-૩ (

૧. ી રણછોડભાઇ ચનાભાઇ
ફળદુ:
(કૃ િષ, ામ િવકાસ, વાહન
યવહાર)

ોની સૂચના મળવાનો પહે લો દવસ

શાખા-૩)

...૫...
લાગતા વળગતા મં ી અને તેમના ખાતા

૧

ોના મૌિખક જવાબ આપવા
માટે ઠરાવેલ દવસ
૨

૨. ી ગણપતભાઇ વે તાભાઇ
વસાવા:
(આ દ િત િવકાસ, વન, મ હલા
અને બાળ ક યાણ)
૩. ી જય થિસંહ ચં િસંહ
પરમાર:
(રા યક ા) ( વતં હવાલો)
(પંચાયત, પયાવરણ)

ોની સૂચના મળવાનો છે લો
દવસ

૩

૪

શુ વાર,
તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૧

---

શુ વાર,
તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૧

સોમવાર,
તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧

ગુ વાર,
તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૧

શુ વાર,
તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૧

શિનવાર,
તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૧

બુધવાર,
તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૧

શુ વાર,
તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૧

શુ વાર,
તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૧

બુધવાર,
તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૧

ગુ વાર,
તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૧

જૂ થ-૪ (

૧. ી ભુપે િસંહ મનુભા
ચુડાસમા:
(િશ ણ( ાથિમક,મા યિમક, ૌઢ
), ઉ ચ અને ટે કિનકલ િશ ણ,
કાયદો અને યાયતં , વૈધાિનક
અને સંસદીય બાબતો, મીઠા
ઉ ોગ,
ગૌ-સંવધન, નાગ રક
ઉ યન)

ોની સૂચના મળવાનો
પહે લો દવસ

શાખા-૪)

...૬...
લાગતા વળગતા મં ી અને તેમના ખાતા

ોના મૌિખક જવાબ આપવા
માટે ઠરાવેલ દવસ

૧

૨

૨. ી દલીપકુ માર િવરા
ઠાકોર:
( મ અને રોજગાર, ડીઝા ટર
મેનેજમે ટ, યા ાધામ િવકાસ)
૩. ી ઇ રભાઇ રમણભાઇ
પરમાર:
(સામાિજક
યાય
અને
અિધકા રતા (અનુસૂિચત િત
ક યાણ,
સામાિજક
અને
શૈ િણક રીતે પછાત વગ નું
ક યાણ સ હત))

ોની સૂચના મળવાનો છે લો
દવસ

૩

૪

શિનવાર,
તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૧

શુ વાર,
તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૧

શિનવાર,
તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૧

મંગળવાર,
તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૧

શુ વાર,
તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૧

સોમવાર,
તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૧

સોમવાર,
તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧

ગુ વાર,
તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૧

શિનવાર,
તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૧

મંગળવાર,
તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૧

ગુ વાર,
તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૧

શુ વાર,
તા.૨૬/૦૨/૨૦૨૧

જૂ થ-૫ (

૧. ી કૌિશકકુ માર જમનાદાસ
પટે લ:
(મહે સૂલ)

ોની સૂચના મળવાનો
પહે લો દવસ

શાખા-૫)

૪. ી કું વર ભાઇ બાવળીયા
(પાણી પુરવઠા, પશુપાલન, ામ
ગૃહ િનમાણ)

* ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાનું આઠમું સ

ટૂં કી મુદતથી બોલાવવામાં આ યું હોવાથી જૂ થ-૧ માટે તારાંિકત
ોની સૂચનાઓ મોડામાં મોડી કઇ તારીખ સુધીમાં આ સિચવાલયને પહ ચતી કરી શકાય તે માટે ની મુ તમાં
માનનીય અ ય ીએ છૂટછાટ મૂકીને બુધવાર, તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૧ નકકી કરે લ છે .
******************************

