
 

 

 

  

નવમ ું સત્ર 
સોમવાર, તા. ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ર૦૨૧ 

બપોરના ૧૨-૦૦ વાગ્ ય ે 
 

૧. અધ્યક્ષશ્રીની ચ ુંટણી  

 માનનીય મ ખ્યમુંત્રીશ્રી ભ પેન્દ્રભાઇ પટેલનો પ્રસ્તાવ  
 ‘‘આ સભાગૃહના સભ્ય ડૉ. નીમાબેન આચાયયને આ સભાગૃહના અધ્યક્ષ 

 તરીકે પસંદ કરવામાં આવે.’’ 
૨. પ્રશ્નોત્તરી 

(ક) તારાુંકકત પ્રશ્નોત્તરી 
(૧) માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી સામાન્ય વહીવટ, વહીવટી સુધારણા અન ેઆયોજન, ગૃહ અને 

પોલીસ હાઉસીંગ, માહહતી અને પ્રસારણ, શહેરી વવકાસ અને શહેરી ગૃહ વનમાયણ, 
ઉદ્યોગ, ખાણ અને ખવનજ, બંદરો, તમામ નીવતઓ અને અન્ય કોઇ મંત્રીશ્રીઓને 

ફાળવાયેલ ન હોય તેવા વવષયો/વવભાગો 
(૨) માનનીય મહેસૂલ, આપવિ વ્યવસ્થાપન મંત્રીશ્રી 
(૩) માનનીય વવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોવગકી મંત્રીશ્રી 
(૪) માનનીય જળસંપવિ અન ેપાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રી 
(૫) માનનીય વાહન વ્યવહાર, પ્રવાસન અને યાત્રાધામ વવકાસ મંત્રીશ્રી 
(૬) માનનીય કૃવષ, પશુપાલન મંત્રીશ્રી 
(૭) માનનીય પેટર ોકેવમકલ્સ મંત્રીશ્રી 
(૮) માનનીય કલાઇમેટ ચેન્જ, છાપકામ અને લેખન સામગ્રી મંત્રીશ્રી 
(૯) માનનીય અન્ન, નાગહરક પુરવઠો અને ગ્રાહકોની સુરક્ષા મંત્રીશ્રી 
(૧૦) માનનીય  ગ્રામ વવકાસ અને ગ્રામ ગૃહ વનમાયણ મંત્રીશ્રી 
(૧૧) માનનીય રમત-ગમત, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃવિક પ્રવૃવતઓ, સ્વૈવછછક સંસ્થાઓનું 

સંકલન, વબન વનવાસી ગુજરાતીનો પ્રભાગ, ગૃહ રક્ષક દળ અને ગ્રામ રક્ષક દળ, 
નાગહરક સંરક્ષણ, નશાબંધી આબકારી, જલે, સરહદી સુરક્ષા મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 

(સ્વતંત્ર હવાલો) 
(૧૨) માનનીય સહકાર , કુહટર ઉદ્યોગ, પ્રોટોકોલ મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) (સ્વતંત્ર હવાલો) 
(૧૩) માનનીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) (સ્વતંત્ર હવાલો) 
(૧૪) માનનીય મત્સસ્યોદ્યોગ મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) (સ્વતંત્ર હવાલો) 

...૨... 
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



 
...૨... 

 
 (ખ) અતારાુંકકત પ્રશ્નોત્તરી 
 પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી, છઠ્ઠી, સાતમી, આઠમી અને નવમી  

અતારાંવકત યાદી  
૩. શોકદશશક ઉલ્ લેખો 
  "ગુજરાત રાજયના પૂવય મંત્રી સ્વ.શ્રી અરવવંદભાઇ સાંકળચંદ સંઘવી અને સ્વ.શ્રી 

પ્રબોધકાન્ત દામોદરદાસ પંડયા, ગુજરાત રાજયના પૂવય રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સ્વ. શ્રી 

જયેન્રકુમાર ભગવાનદાસ ખત્રી, અને સ્વ. શ્રી દેવાણંદભાઇ સામતભાઇ સોલંકી, ગુજરાત 

રાજ્યના પૂવય  નાયબ મંત્રી સ્વ. શ્રી નવવનચંર પરમાણંદદાસ રવાણી, ગુજરાત રાજયના 

પૂવય સંસદીય સવચવ સ્વ. શ્રી લવજીભાઇ ઠાકરશીભાઇ રાજાણી તથા ગુજરાત રાજયના પૂવય 

સભ્ય સ્વ.શ્રી ગોકળદાસ ડોસાભાઇ પરમાર, સ્વ.શ્રી પ્રતાપરાય તારાચંદ શાહ, સ્વ.શ્રી 

હદવવવજયવસંહજી પ્રતાપવસંહજી, સ્વ.શ્રી હરીભાઇ રત્સનાભાઇ ડોરીયા, સ્વ.શ્રી સુકાભાઇ 

રામાભાઇ આંત્રોવલયા, સ્વ.શ્રી પ્રતાપભાઇ સુરગભાઇ વરુ, સ્વ.શ્રી વાલજીભાઇ 

નાનજીભાઇ ખોખરીયા, સ્વ.શ્રીમતી ગીરીરાજકુમારી ગોવવંદવસંહજી કુશવાહા, સ્વ.શ્રી 

પરબતવસંહ પુંજુભા ગોહહલ, સ્વ.શ્રી ભાવવસંહભાઇ ડાહ્યાભાઇ રાઠોડ, સ્વ.શ્રી કાળુભાઇ 

નારાયણભાઇ ચાવડા, સ્વ.શ્રી લક્ષ્મણભાઈ પરસોિમભાઇ પટેલ અને સ્વ.શ્રી 

કલ્યાણવસંહ દેહરવસંહ ચૌહાણના અવસાન અંગેના શોકદશયક ઉલ્લેખો " 
૪. વવધાનસભાના મજે ઉપર મ કવાના કાગળો 

(૧) સન ૨૦૨૧નો વટહુકમ ક્રમાંક-૪-સન ૨૦૨૧નો ગુજરાત ખાનગી યુવનવવસયટી 

(સુધારા) વટહુકમ તથા આ વટહુકમ બહાર પાડવા અંગેના સંજોગો સમજાવતું 

વનવેદન.  
 ......માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જીત ભાઇ વાઘાણી 

(૨) ગુજરાત રાજ્ય વન વવકાસ વનગમ વલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો વાવષયક 

અહેવાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અન ે ઓહડટર 

જનરલની હટટપણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ 

અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ંથયેલા વવલંબ અંગેના કારણો દશાયવતું 

વનવેદન.  
 ...... માનનીય રાજ્યકક્ષાના વન મુંત્રીશ્રી જગદીશ વવશ્વકમાશ 

(૩) ગુજરાત રેલ ઇન્રાસ્ટરક્ચર વવકાસ વનગમ વલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો વાવષયક 

અહેવાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અન ે ઓહડટર 

જનરલની હટટપણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ 

અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ંથયેલા વવલંબ અંગેના કારણો દશાયવતું 

વનવેદન.  
 ...... માનનીય રાજ્યકક્ષાના ઉદ્યોગ મુંત્રીશ્રી જગદીશ વવશ્વકમાશ 

 
...૩... 

 



 
...૩... 

 
(૪) બહુચરાજી રેલ કોપોરેશન વલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો વાવષયક અહેવાલ, 

હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ, 

કોપોરેશનની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના 

મેજ ઉપર મૂકવામા ંથયેલા વવલંબ અંગેના કારણો દશાયવતું વનવેદન.  
 ...... માનનીય રાજ્યકક્ષાના ઉદ્યોગ મુંત્રીશ્રી જગદીશ વવશ્વકમાશ 

(૫) જૂનાગઢ કૃવષ યુવનવવસયટીનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો ઓહડટ અહેવાલ અન ેતેના ઉપર 

લેવાયેલ પગલાનુ ં વનવેદન તથા વાવષયક અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના 

મેજ ઉપર મૂકવામા ંથયેલા વવલંબ અંગેના કારણો દશાયવતું વનવેદન.  
 ...... માનનીય કૃવિ મુંત્રીશ્રી રાઘવજીભાઇ પટેલ 

(૬) ગુજરાત આહદજાવત વવકાસ કોપોરેશનના સન ૨૦૧૯-૨૦ તથા                     
સન ૨૦૨૦-૨૧ના વાવષયક અહેવાલો તેમજ સન ૨૦૧૯-૨૦ના વાવષયક 
અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ંથયેલા વવલંબ અંગેના કારણો દશાયવતું 
વનવેદન.  

 ...... માનનીય આકદજાવત વવકાસ મુંત્રીશ્રી નરેશભાઇ પટેલ 
(૭) ગુજરાત બાયોડાયવવસયટી બોડયનો સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦નો વાવષયક અહેવાલ તેમજ 

આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા વવલંબ અંગેના કારણો 
દશાયવતું વનવેદન.  

 ...... માનનીય રાજ્યકક્ષાના વન મુંત્રીશ્રી જગદીશ વવશ્વકમાશ 
(૮) ગુજરાત પ્રદૂષણ વનયંત્રણ બોડયનો સન ૨૦૨૦-૨૧નો વાવષયક અહેવાલ.  

 ...... માનનીય રાજ્યકક્ષાના પયાશવરણ મુંત્રીશ્રી જગદીશ વવશ્વકમાશ 
(૯) ગુજરાત ઇન્રાસ્ટરક્ચર વવકાસ બોડયનો સન ૨૦૨૦-૨૧નો વાવષયક અહેવાલ અને 

વાવષયક હહસાબો.  
 ...... માનનીય રાજ્યકક્ષાના ઉદ્યોગ મુંત્રીશ્રી જગદીશ વવશ્વકમાશ 

(૧૦) ગુજરાત ઔદ્યોવગક વવકાસ વનગમના સન ૨૦૨૦-૨૧ના સુધારેલ અંદાજો અને 

સન ૨૦૨૧-૨૨ના સૂવચત અંદાજો.  
 ...... માનનીય રાજ્યકક્ષાના ઉદ્યોગ મુંત્રીશ્રી જગદીશ વવશ્વકમાશ 

(૧૧) ગુજરાત મેરીટાઈમ બોડયનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો વાવષયક વહીવટી અહેવાલ તેમજ આ 
અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ંથયેલા વવલંબ અંગેના કારણો દશાયવતું 
વનવેદન.  
 ...... બુંદરો પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ 

(૧૨) ઊજાય અને પેટર ોકેવમકલ્સ વવભાગના સન ૧૯૭૨ ના ગુજરાત આવશ્યક સેવા 

જાળવણી અવધવનયમ અન્વયેના તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૧ના જાહેરનામા ક્રમાંક: 

ઘઇ/૨૦૨૧-૫૬/જીયુવી-૧૧૨૦૧૦-૨૮૬૧-ક(પાટય-૨).  
 ...... માનનીય ઉજાશ મુંત્રીશ્રી કન ભાઇ દસેાઇ 

 
...૪... 

 
 



 
...૪... 

 
૫. અન મવત મળેલાું વવધયેકો વવધાનસભાના મજે ઉપર મ કવાું 
  ચૌદમી ગુજરાત વવધાનસભાના છઠ્ઠા સત્રમાં વવધાનસભાએ પસાર કરેલ અને જનેે 

રાષ્ટ્રપવતશ્રીની અનુમવત મળી છે તેવંુ સન ૨૦૨૦નું વવધેયક ક્રમાંક-૬ અને સાતમા 

સત્રમાં પસાર કરેલ સન ૨૦૨૦નુ ંવવધેયક ક્રમાંક- ૨૫ તથા આઠમા સત્રમાં પસાર કરેલાં 

અને જનેે રાજયપાલશ્રીની અનુમવત મળી છે તેવાં સન ર૦૨૧નાં વવધેયક ક્રમાંક-૧, ૨, 

૩, ૪, ૫, ૭, ૯, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૭, ૧૯ અને ૨૦ વવધાનસભાના મેજ 

ઉપર મૂકવાં  
 ......સવચવશ્રી, ગ જરાત વવધાનસભા 

૬. ઉપાધ્યક્ષશ્રીની ચ ુંટણી  
 (૧) માનનીય મ ખ્યમુંત્રીશ્રી ભ પેન્દ્રભાઇ પટેલનો પ્રસ્તાવ 
  ‘‘આ સભાગૃહના સભ્યશ્રી જઠેાભાઇ આહીર(ભરવાડ)ને આ સભાગૃહના 

 ઉપાધ્યક્ષ તરીકે પસંદ કરવામાં આવે.’’ 
 (૨) માનનીય વવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશ ધાનાણીનો પ્રસ્તાવ  
  ‘‘આ સભાગૃહના સભ્ય ડૉ. અવનલ જોષીયારાને આ સભાગૃહના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે 

  પસંદ કરવામાં આવે.’’ 
૭. કામકાજ સલાહકાર સવમવતના બારમા અહેવાલની રજ આત 

   ........માનનીય અઘ્ યક્ષશ્રી 
૮. માનનીય સુંસદીય બાબતોના મુંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ તાવ 
 ’’આ સભાગૃહ, કામકાજ સલાહકાર સવમવતના બારમા અહેવાલ સાથે સંમત થાય.’’ 
૯. સરકારી વવધેયકો 
 (૧) સન ૨૦૨૧નુ ં વવધેયક ક્રમાંક-૨૧-સન ૨૦૨૧નુ ં ગુજરાત ખાનગી યુવનવવસયટી 

  (હિતીય સુધારા)વવધેયક.            
 ...........દાખલ કરવાનંુ તથા પહેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 

......માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જીત ભાઇ વાઘાણી 
 (૨) સન ૨૦૨૧નું વવધેયક ક્રમાંક-૨૨-સન ૨૦૨૧નુ ં ગુજરાત માલ અન ે સેવા વેરા 

  (સુધારા) વવધેયક. 

     ...........દાખલ કરવાનંુ તથા પહેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 

..... માનનીય નાણા મુંત્રીશ્રી કન ભાઇ દેસાઇ  

 (૩) સન ૨૦૨૧નુ ં વવધેયક ક્રમાંક-૨૩-સન ૨૦૨૧નુ ં ભારતનંુ ભાગીદારી (ગુજરાત 
  સુધારા) વવધેયક. 

     ...........દાખલ કરવાનંુ તથા પહેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 

..... માનનીય નાણા મુંત્રીશ્રી કન ભાઇ દેસાઇ 

...૫... 
 



 
...૫... 

 

 (૪) સન ૨૦૨૧નુ ં વવધેયક ક્રમાંક-૨૪-સન ૨૦૨૧ નુ ં ‘‘કૌશલ્યા’’ ધ વસ્કલ 
 યુવનવવસયટી વવધેયક. 

     ...........દાખલ કરવાનંુ તથા પહેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 

..... રાજયકક્ષાના માનનીય શ્રમ અને રોજગાર મુંત્રીશ્રી વિજશેક માર મેરજા 

 

  

 

વવધાનસભાગૃહ, 
ગાુંધીનગર. 
તા. ૨૪મી સપ્ટેમ્બર, ર૦૨૧ 

 ડી. એમ. પટેલ 
સવચવ, 

ગ જરાત વવધાનસભા. 


