
 

  
આઠમ ું સત્ર 

ગ રૂવાર, તા.૪થી માર્ચ, ર૦૨૧ 
બપોરના ૧૨-૦૦ વાગ્ ય ે 

 
૧. પ્રશ્નોત્તરી 

 તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
(૧)  માનનીય કૃષિ, ગ્રામ ષિકાસ, િાહન વ્યિહાર મંત્રીશ્રી 
(૨)  માનનીય અન્ન, નાગરરક પુરિઠો અને ગ્રાહકોની બાબત, કુટીર ઉદ્યોગ, છાપકામ 

 અને લેખન સામગ્રી મંત્રીશ્રી 
(૩)  માનનીય પ્રિાસન, મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રીશ્રી  
(૪)  માનનીય સહકાર, રમત-ગમત, યુિા અને સાં્કૃષિક પ્રિૃષિઓ મંત્રીશ્રી 

(રાજ્યકક્ષા) (્િતંત્ર હિાલો)  
ર. તાિીદની જાહેર અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (નનયમ-૧૧૬) 
  નીચેની તાકીદની જાહેર અગત્સયની બાબત પર માનનીય સભ્યશ્રી પુંજાભાઈ િંશ 

 માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રીશ્રીનુ ંધ્યાન દોરશે:-   

  તાજતેરમાં આંતરરાષ્ટ્ર ીય જળસીમા નજીક માછીમારી કરી રહેલી પોરબંદરની બે અને 

 િેરાિળની એક સરહત ૩ બોટન ે અને ૧૮ માછીમારોને પાષક્તાનની મરીન એજન્ સીએ 

 અપહરણ કરી લીધેલ છે તેમજ પાષક્તાન મરીન ષસક્યુરીટી દ્વારા આઈએમબીએલ નજીક 

 માછીમારી કરતી બોટોને શરણ ેથિાની ફરજ પાડિામા ંઆિે છે તેના કારણ ેમાછીમારોમાં 

 ફેલાયેલ ભય અને રોિ દૂર કરિા સરકારે લીધેલાં કે લેિા ધારેલાં પગલાં. 
 

૩. રાજ્યપાલશ્રીના સુંબોધન પર ર્ર્ાચ (પહેલો કદવસ) 
  માનનીય સભ્ય શ્રી આત્સમારામ પરમારે તા.૧લી માચચ, ૨૦૨૧ના રોજ રજૂ કરેલો 

 નીચે મુજબનો પ્ર્તાિ :- 
  રાજ્યપાલશ્રીને નીચે મુજબનો સંદેશો પાઠિિો :- 
  ’’ અમો, આ સત્રમાં એકત્ર થયેલા ગુજરાત ષિધાનસભાના સભ્યો, રાજ્યપાલશ્રીએ 

 આ સભાગૃહ સમક્ષ કરેલા સંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’  

...૨... 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



 

...૨... 
૪. નબન-સરિારી િામિાજ  
 નબન-સરિારી નવધેયિો  
(૧) દાખલ િરવાના નબન-સરિારી નવધેયિો 

  (૧) સન ૨૦૨૦નું ગુજરાત લાંબી ષબમારીઓની સારિાર માટેનો તબીબી ખચચ 

  માફ કરિા બાબત ષિધયેક 
......માનનીય સભ્યશ્રી નવરજીભાઇ ઠ ુંમર 

  (૨) સન ૨૦૨૧નું ગુજરાત બેરોજગારોને બેરોજગારી ભથથંુ ચૂકિિા બાબત  

  ષિધેયક 
......માનનીય સભ્યશ્રી ઈમરાન ખેડાવાલા 

 
(૨) પહેલા, બીજા અને ત્રીજા વાુંર્ન માટેના નબન-સરિારી નવધેયિો 

 (૧) સન ૨૦૧૮નુ ં ષિધેયક ક્રમાંક-૨૧-સન ૨૦૧૮નુ ં ગુજરાત ્માટચ  સીટીઝ 

  ષિકાસ સિામંડળ ષિધેયક 
...... માનનીય સભ્યશ્રી અરનવુંદભાઇ પટેલ 

(૨) સન ૨૦૧૮નુ ંષિધેયક ક્રમાંક-૧૯- સન ૨૦૧૮નુ ંગુજરાત ઘરેલુ કામદારો 

અને િૃદ્ધ િયની વ્યષક્તઓની દેખભાળ કરનારનંુ ફરષજયાત રષજ્ટરેશન 

(રોજગાર ષનયમન અને કલ્યાણ) ષિધેયક 
...... માનનીય સભ્યશ્રી નરેશભાઇ પટેલ 

 (૩) સન ૨૦૨૦નુ ંષિધેયક ક્રમાંક-૧- સન ૨૦૨૦નુ ંગુજરાત રોજગાર બાંયધરી 

  ષિધેયક 
...... માનનીય સભ્યશ્રી ઇમરાન ખેડાવાલા 

 (૪) સન ર૦૧૯નુ ંષિધેયક ક્રમાંક-૧૪- સન ૨૦૧૯નુ ંગુજરાત દેિ્થાન  

  ષિ્તાર ષિકાસ સિામંડળ ષિધેયક 
...... માનનીય સભ્યશ્રી પૂર્ણેશ મોદી 

 
 

 
 

 
 

નવધાનસભાગૃહ, 
ગાુંધીનગર. 
તા. ૩જી માર્ચ, ર૦૨૧ 

ડી. એમ. પટેલ 
સનર્વ, 

ગ જરાત નવધાનસભા. 

૩૯ 
નમનનટ 

૩૯ 
નમનનટ 

 

૩૯ 
નમનનટ 

 
આગળના નવધેયિો પૈિી 
િોઇ એિ નવધેયિ હાથ 
ધરવામાું ન આવે તો તને ે
ફાળવેલો સમય  


