
 

  
આઠમ ું સત્ર 

શ ક્રવાર, તા.૫મી માર્ચ, ર૦૨૧ 
બપોરના ૧૨-૦૦ વાગ્ ય ે 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 
 તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી 

(૧) માનનીય શિક્ષણ(પ્રાથશમક, માધ્યશમક, પ્રૌઢ), ઉચ્ચ અને ટેકશનકલ શિક્ષણ, 
કાયદો અને ન્યાયતંત્ર, વૈધાશનક અને સંસદીય બાબતો, મીઠા ઉદ્યોગ,  ગૌ-

સંવધધન, નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રીશ્રી 
(૨) માનનીય આરદજાશત શવકાસ, વન, મરિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી 
(૩) માનનીય પંચાયત, પયાધવિણ મંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) (સ્વતંત્ર િવાલો) 

૨. વવધાનસભાના મજે ઉપર મૂિવાના િાગળો 
(૧) નેિનલ િાઈ સ્પીડ િેલ કોપોિેિન શલશમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો વાશષધક અિેવાલ, 

રિસાબો, ઓરડટ અિેવાલ, ભાિતના કોમ્પ્ટટર ોલિ અને ઓરડટિ જનિલની રટટપણ તેમજ 

કોપોિેિનની કામગીિી અંગેની સિકાિની સમીક્ષા 

......માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઈ પટેલ 

(૨) ગુજિાત ગ્રામ ગૃિ શનમાધણ બોડધના સન ૨૦૧૮-૧૯ના અને સન ૨૦૧૯-૨૦ના 

વાશષધક વિીવટી અિેવાલ તથા સન ૨૦૧૮-૧૯ના વાશષધક રિસાબો અને તેના ઉપિના 

ઓરડટ િીમાકધસ તેમજ સન ૨૦૧૮-૧૯ના વાશષધક વિીવટી અિેવાલ અને વાશષધક 

રિસાબોને સભાગૃિના મેજ ઉપિ મૂકવામાં થયેલા શવલંબ અંગેના કાિણો દિાધવતા ં

શનવેદન  

   ......માનનીય રાજ્યિક્ષાના ગ્રામ ગૃહ વનમાચણ મુંત્રીશ્રી બર્ ભાઈ ખાબડ 

(૩) ગુજિાત િાજ્ય માગધ વાિન વ્યવિાિ શનગમનો સન ૨૦૧૬-૧૭નો વાશષધક રિસાબ અન ે

ઓરડટ અિેવાલ તેમજ આ અિેવાલને સભાગૃિના મેજ ઉપિ મૂકવામા ં થયેલા શવલંબ 

અંગેના કાિણો દિાધવતુ ંશનવેદન    

           ......માનનીય રાજ્યિક્ષાના વાહન વ્યવહાર મુંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસુંહ પટેલ  

(૪) ગુજિાત વૃશધ્ધ કેન્ર શવકાસ શનગમ શલશમટેડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાશષધક અિેવાલ, 

રિસાબો, ઓરડટ અિેવાલ, ભાિતના કોમ્પ્ટટર ોલિ અને ઓરડટિ જનિલની રટટપણ, 

શનગમની કામગીિી અંગેની સિકાિની સમીક્ષા તેમજ આ અિેવાલને સભાગૃિના મેજ 

ઉપિ મૂકવામાં થયેલા શવલંબ અંગેના કાિણો દિાધવતું શનવેદન 
   ......ઉદ્યોગ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી સૌરભભાઈ પટેલ 

...૨... 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



 

...૨... 

 

 (૫) ગુજિાત ખશનજ શવકાસ શનગમ શલશમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો વાશષધક અિેવાલ, 

રિસાબો, ઓરડટ અિેવાલ, ભાિતના કોમ્પ્ટટર ોલિ અને ઓરડટિ જનિલની રટટપણ તેમજ 

શનગમની કામગીિી અંગેની સિકાિની સમીક્ષા 

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

(૬) ગુજિાત ઔદ્યોશગક શવકાસ શનગમનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો વાશષધક અિેવાલ તેમજ આ 

અિેવાલને સભાગૃિના મેજ ઉપિ મૂકવામા ં થયેલા શવલંબ અંગેના કાિણો દિાધવતુ ં

શનવેદન 

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

(૭)  ગુજિાત મારિતી આયોગનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો વાશષધક અિેવાલ  

                  ......માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઈ પટેલ 

(૮) સન ૨૦૧૭ના ગુજિાત માલ અને સેવા કિ અશધશનયમ તેમજ ગુજિાત માલ અને સેવા 

કિ શનયમો અન્વયેના નાણા શવભાગના આ સાથેના પત્રકમાં જણાવ્યા મુજબના કુલ ૪૦ 

જાિેિનામા તેમજ આ જાિેિનામા પૈકી ક્રમાંક ૧  થી ૨૫ પિના જાિેિનામાને સભાગૃિના 

મેજ ઉપિ મૂકવામાં થયેલા શવલંબ અંગેનાં કાિણો સમજાવતું શનવેદન 

......માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઈ પટેલ 

(૯)  સન ૨૦૧૯ના ગુજિાત ઘિ વપિાિ પાણી પિુવઠા (સંિક્ષણ) અશધશનયમ અન્વયેના  

નમધદા, જળ સંપશિ, પાણી પુિવઠા અને કલ્પસિ શવભાગના તા.૨૯/૦૬/૨૦૨૦ના 

જાિેિનામા  ક્રમાંક : વીએસપી-૧૦૨૦૧૯-વી.૧-ખ-૪ તેમજ આ જાિેિનામાને 

સભાગૃિના મેજ ઉપિ મૂકવામા ંથયેલા શવલંબ અંગેના કાિણો દિાધવતુ ંશનવેદન 

......માનનીય પાણી પ રવઠા મુંત્રીશ્રી િ ું વરજીભાઈ બાવળીયા 

૩. રાજ્યપાલશ્રીના સુંબોધન પર ર્ર્ાચ (બીજો કિવસ) 
  માનનીય સભ્ય શ્રી આત્માિામ પિમાિે તા.૧લી માચધ, ૨૦૨૧ના િોજ િજૂ કિેલો 

 નીચે મુજબનો પ્રસ્તાવ :- 
  િાજ્યપાલશ્રીને નીચે મુજબનો સંદેિો પાઠવવો :- 
  ’’ અમો, આ સત્રમાં એકત્ર થયેલા ગુજિાત શવધાનસભાના સભ્યો, િાજ્યપાલશ્રીએ 

 આ સભાગૃિ સમક્ષ કિેલા સંબોધન બદલ તેમનો આભાિ માનીએ છીએ.’’  
 

 
 

 
 

વવધાનસભાગૃહ, 
ગાુંધીનગર. 
તા. ૪થી માર્ચ, ર૦૨૧ 

ડી. એમ. પટેલ 
સવર્વ, 

ગ જરાત વવધાનસભા. 






