
 

  

 
પ ાંચમ ાં સત્ર 

માંગળવ ર, ત . ૧૦મી ડિસેમ્બર, ર૦૧૯ 
બપોરન  ૧૨-૦૦  વ ગ્ યે 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 

 ત ર ાંડિત પ્રશ્નોત્તરી 
(૧) માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નાણાં, માર્ગ અને મકાન, આરોગ્ય અને પરરવાર 

કલ્યાણ, તબીબી શિક્ષણ, નમગદા, કલ્પસર, પાટનર્ર યોજના 
(૨) માનનીય શિક્ષણ(પ્રાથમિશમક, માધ્યશમક, પ્રૌઢ), ઉચ્ચ અને ટેકશનકલ શિક્ષણ, 

કાયદો અને ન્યાયતંત્ર, વૈધાશનક અને સંસદીય બાબતો, મીઠા ઉદ્યોર્, ર્ૌ-સંવધગન, 
નાર્રરક ઉડ્ડયન મંત્રીશ્રી 

(૩) માનનીય ઊર્જગ મંત્રીશ્રી 
(૪) માનનીય આરદર્જશત શવકાસ, વન, મરિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી 
(૫) માનનીય પંચાયત, પયાગવરણ મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) (સ્વતંત્ર િવાલો) 

૨. વવધ નસભ ન  મજે ઉપર મૂિવ ન  િ ગળો 
 (૧) ર્ુજરાત િાઉસીંર્ બોર્ગ  અને સ્લમ ક્લીયરન્સ સેલનુ ંસન ૨૦૧૯-૨૦નુ ંઅંદાજ પત્રક 

તથમિા ર્ુજરાત િાઉસીંર્ બોર્ગના સન ૨૦૧૬-૧૭ના વાશષગક રિસાબો અને ઓરર્ટ 

અિેવાલ તેમજ આ અિેવાલને સભાર્ૃિના મેજ ઉપર મૂકવામા ંથમિયેલા શવલંબ અંરે્ના 

કારણો દિાગવતુ ંશનવેદન 

.....શહેરી વવિ સ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીય ન યબ મ ખ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 

(૨) શનરીક્ષકશ્રી, સ્થમિાશનક ભંર્ોળ રિસાબનો સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭ના વષગનો 

નર્રપાશલકાઓનો ઓરર્ટ અિેવાલ તેમજ આ અિેવાલને સભાર્ૃિના મેજ ઉપર 

મૂકવામાં થમિયેલ શવલંબ અંરે્ના કારણો દિાગવતુ ંશનવેદન 

.....શહેરી વવિ સ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીય ન યબ મ ખ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 

૩. સરિ રી વવધેયિો 
 (૧) સન ૨૦૧૯નુ ં શવધેયક ક્રમાંક-૩૧-સન ૨૦૧૯નુ ં ર્ુજરાત માલ અને સેવા વેરા 
  (સુધારા) શવધેયક             

...........દાખલ કરવાનંુ તથમિા પિેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 
........મ નનીય ન યબ મ ખ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભ ઈ પટેલ 

 (૨) સન ૨૦૧૯નુ ં શવધેયક ક્રમાંક-૩૦-સન ૨૦૧૯નુ ં ર્ુજરાત રાજ્ય ઉચ્ચ શિક્ષણ 
 પરરષદ (સુધારા) શવધેયક             

...........દાખલ કરવાનંુ તથમિા પિેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 
........મ નનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રવસાંહ ચ િ સમ  

 ...૨... 
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



 
...૨... 

 
 
 (૩) સન ૨૦૧૯નું શવધેયક ક્રમાંક-૩૬-સન ૨૦૧૯નુ ંરુ્જરાત વ્યાવસાશયક ટેકશનકલ 

  િૈક્ષશણક કોલેજો અથમિવા સંસ્થમિાઓ (પ્રવેિ શનયમન અને ફી શનધાગરણ) બાબત 

  (સુધારા) શવધેયક             
...........દાખલ કરવાનંુ તથમિા પિેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 
........મ નનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રવસાંહ ચ િ સમ  

 (૪) સન  ૨૦૧૯નુ ંશવધેયક ક્રમાંક-૩૩-સન ૨૦૧૯નુ ં ર્ુજરાત સિકારી મંર્ળી  

  (રિતીય સુધારા) શવધેયક             
   ...........દાખલ કરવાનંુ તથમિા પિેલુ,ં બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 

........મ નનીય ર જ્યિક્ષ ન  સહિ ર માંત્રીશ્રી ઈશ્વરવસાંહ પટેલ 
 (૫) સન ૨૦૧૯નુ ંશવધેયક ક્રમાંક-૩૨-સન ૨૦૧૯નુ ંર્ુજરાત જમીન મિેસૂલ (તૃતીય 

  સુધારા) શવધેયક             
...........દાખલ કરવાનંુ તથમિા પિેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 

........મ નનીય મહેસલૂ માંત્રીશ્રી િૌવશિભ ઈ પટેલ 
  
  

  

 

 

 

વવધ નસભ ગૃહ, 
ગ ાંધીનગર. 
ત . ૯મી ડિસેમ્બર, ર૦૧૯ 

િી. એમ. પટેલ 
સવચવ, 

ગ જર ત વવધ નસભ . 


