
 

  
છઠ્ઠ ું  સત્ર 

સોમવાર, તા.૨જી માર્ચ, ર૦૨૦ 
બપોરના ૧૨-૦૦ વાગ્ ય ે 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 

 તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 (૧) માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી સામાન્ય વહીવટ, ઉદ્યોગ, ગૃહ,  શહેરી વવકાસ, બંદરો, 
  ખાણ-ખવનજ, માહહતી પ્રસારણ, પેટર ોકેવમકલ્સ,  કલાયમેટ ચેન્જ, આયોજન, 
  સાયન્સ નન્ડ  ટેકનોલોી, જળસંપવિ, તમામ નીવતઓ અને કોઇ મંત્રીશ્રીઓને ન 

  ફાળવેલ હોય તેવી તમામ બાબતો  
 (૨) માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ, બોડ ડ ર વસક્યુહરટી, સીવીલ ડ ીફેન્સ, ગ્રામ રક્ષક દળ, 
  જલે, નશાબંધી આબકારી, સ્વૈવછિક સંસ્થાઓનું સંકલન, વબન વનવાસી ગુજરાતી 

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

 પહિયાર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ)નું ધ્યાન દોરશે:-   
  તાજતેરમાં વડ ોદરા વજલ્લાના પાદરા તાલુકાના મહુવડ -રણુ ચોકડ ી પર ટેમ્પો અને 

 ડ મ્પર વછચે ગંભીર અકસ્માત થતા ં૧૩ જટેલા ઇસમોનાં કમકમાટીભયાાં મોત થયા ંિે અન ે

 ૨૦ જટેલા ઇસમો ઇજાગ્રસ્ત થયા િે. આ ગંભીર અકસ્માતથી આમ જનતામા ં ભારે 

 ગમગીની પ્રવતી રહી િે ત્યારે આવા અકસ્માતો ન સજાડય અને મૃતકના પહરવારજનોન ે

 આવથડક સહાય મળ ેત ેમાટે રાજ્ય સરકારે લીધેલા ંકે લેવા ધારેલાં પગલાં. 
૩.  નવધાનસભાના મજે ઉપર મૂિવાના િાગળો 
(૧) નેશનલ હાઈ સ્પીડ  રેલ કોપોરેશન વલવમટેડ નો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાવષડક અહેવાલ, 

હહસાબો,  ઓહડ ટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્ટટર ોલર અને ઓહડ ટર જનરલની હટટપણ 

તેમજ કોપોરેશનની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

......માનનીય નાયબ મઠખ્યમુંત્રીશ્રી નીનતનભાઈ પટેલ 
(૨) ગુજરાત રાજ્ય માગડ વવકાસ વનગમ વલવમટેડ નો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાવષડક અહેવાલ, 

હહસાબો, ઓહડ ટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્ટટર ોલર અને ઓહડ ટર જનરલની હટટપણ તેમજ 
વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

......માનનીય નાયબ મઠખ્યમુંત્રીશ્રી નીનતનભાઈ પટેલ 
 

...૨... 

 

 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



...૨... 

 

(૩) ગુજરાત રાજ્ય હાથશાળ અને હસ્તકલા વવકાસ વનગમ વલવમટેડ ના સન ૨૦૧૫-૧૬ 

અને સન  ૨૦૧૬-૧૭ના વાવષડક અહેવાલ, હહસાબો, ઓહડ ટ અહેવાલ, ભારતના 

કોમ્ટટર ોલર અને ઓહડ ટર  જનરલની હટટપણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની 

સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલોન ે સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા વવલંબ અંગેના 

કારણો દશાડવતા ંવનવેદન 

......માનનીય િઠ ટીર ઉદ્યોગ મુંત્રીશ્રી જયેશભાઈ રાદડીયા 

(૪) ગુજરાત વૃવધ્ધ કેન્ર વવકાસ વનગમ વલવમટેડ નો સન ૨૦૧૭-૧૮નો વાવષડક અહેવાલ, 

હહસાબો, ઓહડ ટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્ટટર ોલર અને ઓહડ ટર જનરલની હટટપણ, 

વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ 

ઉપર મૂકવામાં થયેલા વવલંબ અંગેના કારણો દશાડવતું વનવેદન 

.....ઉદ્યોગ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી સૌરભભાઈ પટેલ 

(૫) ગુજરાત હાઉસીંગ બોડ ડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાવષડક વહીવટી અહેવાલ તથા સન 

૨૦૧૭-૧૮ના વાવષડક હહસાબો અને ઓડ ીટ અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના 

મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા વવલંબ અંગેના કારણો દશાડવતુ ંવનવેદન 

.....માનનીય નાયબ મઠખ્યમુંત્રીશ્રી નીનતનભાઈ પટેલ 

(૬) ગુજરાત સ્લમ ક્લીયરન્સ બોડ ડના સન ૨૦૧૩-૧૪ના વાવષડક હહસાબો અને ઓડ ીટ 

અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા વવલંબ અંગેના 

કારણો દશાડવતું વનવેદન 

...... માનનીય નાયબ મઠખ્યમુંત્રીશ્રી નીનતનભાઈ પટેલ 

(૭) ગુજરાત ઔદ્યોવગક વવકાસ વનગમનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો વાવષડક હહસાબ અને 

તપાસણી અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા વવલંબ 

અંગેના કારણો દશાડવતુ ં વનવેદન 

......ઉદ્યોગ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી સૌરભભાઈ પટેલ 

(૮) વશક્ષણ વવભાગના, 

 સન ૨૦૧૭ના ગુજરાત સ્વવનભડર શાળા (ફી વનયમન) અવધવનયમ અન્વયેના, 

 (૧) તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૯ના જાહેરનામા ક્રમાંક : ીનચ/નસનચ/૫૯/  

  બીનમનસ/૧૧૧૭ /૮૩/નફઆરસી સેલ  

 (૨) તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૯ના જાહેરનામા ક્રમાંક : ીનચ/નસનચ/૧૦૩/  

  નમનસબી/૧૧૧૭/૮૩/નફઆરસી સેલ 

 તેમજ ઉક્ત બંને જાહેરનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા વવલંબ અંગેના   

કારણો સમજાવતું  વનવેદન 

......માનનીય નશક્ષણ મુંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રનસુંહ ર્ઠડાસમા 

 

 
...૩... 

 

 



...૩... 

 

(૯) ઉજાડ અને પેટર ોકેવમકલ્સ વવભાગના, 

 સન ૨૦૦૩ના વીજળી અવધવનયમ અન્વયેના, ગુજરાત વવદ્યુત વનયંત્રક આયોગના 

 (૧) તા.૧૬-૧-૨૦૨૦ના ગુજરાત વવદ્યુત વનયંત્રક આયોગ (વવદ્યતુ પુરવઠા સંહહતા 

 અને આનુષંવગક બાબતો)(બીજો સુધારો) વવવનયમો, ૨૦૨૦ - જાહેરનામા 

 ક્રમાંક : ૧/૨૦૨૦ 

 (૨) તા.૨૩-૧-૨૦૨૦ના ગુજરાત વવદ્યુત વનયંત્રક આયોગ (નટે મીટહરંગ રૂફટોપ 

 સોલર પી.વી. વગ્રડ  ઇન્ટરનકહટવ વસસ્ટમ)(બીજો સુધારો) વવવનયમો-૨૦૨૦- 

 જાહેરનામા ક્રમાંક : ૨/૨૦૨૦ 

......માનનીય ઊજાચ મુંત્રીશ્રી સૌરભભાઈ પટેલ 

 

૪. પૂરિ માગણીઓ પર ર્ર્ાચ અને મતદાન (પહેલો કદવસ) 
  
પ્રભારી મતં્રીશ્રી  

 

પરૂક 
માગણી 
નબંર 

માગણીનો જેની સાથે સબંધં હોય તે સેવા  પરૂક માગણીની રકમ 
રૂ.  
 

 

પરૂક પત્રક 
પાના નબંર  

! Z # $ 5 

આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ 

નાયબ મખુ્યમતં્રીશ્ીી  ૩૯ તબીબીી અનેી જાહરેી આરોગ્યી  મહસેલૂ ૧,૩૯,૯૬,૭૪,૦૦૦ ૪૩ી અનેી ૪૪ 

કૃવિ અને સહકાર વવભાગ 

કૃષિી મતં્રીશ્ી ૨ કૃષિ મહસેલૂ ૧૦,૦૬,૮૯,૩૧,૦૦૦ ૩ી અનેી ૪ 

વિક્ષણ વવભાગ 

ષિક્ષણી મતં્રીશ્ી ૯ ષિક્ષણ મહસેલૂ ૧૯,૪૮,૪૭,૬૪,૦૦૦ ૭ી થીી ૯ 

ઉર્જા અને પેટ્રોકેવમકલ્સ વવભાગ 

ઉજાાી મતં્રીશ્ીી  ૧૩ વીજળીી િકિતી 
પકરયોજનાઓી  

મહસેલૂ ૪,૫૩,૯૪,૦૧,૦૦૦ ૧૨ી અનેી ૧૩ 

મડૂી ૧,૦૦૦ 

વન અને પયાાવરણ વવભાગ  

પયાાવરણી 
મતં્રીશ્ી(રા.િ.) 

૨૭ પયાાવરણ મહસેલૂ ૪,૩૬,૫૯,૦૦૦ ૨૮ી અનેી ૨૯ 

 
 

 

નવધાનસભાગૃહ, 
ગાુંધીનગર. 
તા. ૨૮મી ફેબ્રઠઆરી, ર૦૨૦ 

ડી. એમ. પટેલ 
સનર્વ, 

ગઠજરાત નવધાનસભા. 


