ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભા
દવસના કામકાજની યાદી
આઠમું સ
બુધવાર, તા. ૩ માચ, ર૦૨૧
પહે લી બેઠક
સવારના ૧૦-૦૦ થી બપોરના ૨-૩૦ વા યા સુધી
૧.

ો રી
તારાં કત

ો રી

(૧) માનનીય મુ યમં ી ી સામા ય વહીવટ, ઉ ોગ, ગૃહ, શહે રી િવકાસ, બંદરો,
ખાણ-ખિનજ, મા હતી

સારણ, પેટોકે િમક સ, કલાયમેટ ચે જ, આયોજન,

સાય સ એ ડ ટે કનોલો , જળસંપિ , તમામ નીિતઓ અને કોઇ મં ી ીઓને ન
ફાળવેલ હોય તેવી તમામ બાબતો
(૨) માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ, બોડર િસ યુ રટી, સીવીલ ડીફે સ,

ામ ર ક દળ,

જેલ, નશાબંધી આબકારી, વૈિ છક સં થાઓનું સંકલન, િબન િનવાસી ગુજરાતી
ભાગ, ોટોકોલ મં ી ી (રા યક ા) ( વતં હવાલો)

૨.

િવધાનસભાના મેજ ઉપર મૂકવાના કાગળો
(૧)

સન ૨૦૨૦નો વટહુ કમ માંક-૧૨-સન ૨૦૨૦નો ગુજરાત આયુવદ યુિનવિસટી
વટહુ કમ તથા આ વટહુ કમ બહાર પાડવા અંગેના સં ગો સમ વતું િનવેદન
..... માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લ

(૨)

(૩)

સન ૨૦૨૧નો વટહુ કમ માંક-૧-સન ૨૦૨૧નો ગુજરાત રાજિવ ીય જવાબદારી
(સુધારા) વટહુ કમ તથા આ વટહુ કમ બહાર પાડવા અંગેના સં ગો સમ વતું
િનવેદન
..... માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લ
સન ૨૦૨૧નો વટહુ કમ માંક-૨-સન ૨૦૨૧નો પં ડત દીનદયાળ પેટોિલયમ
યુિનવિસટી (સુધારા) વટહુ કમ તથા આ વટહુ કમ બહાર પાડવા અંગેના સં ગો
સમ વતું િનવેદન
........ પેટોકે િમક સ

(૪)

ભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મં ી ી સૌરભભાઈ પટે લ

સન ૨૦૨૧નો વટહુ કમ માંક-૩-સન ૨૦૨૧નો ગુજરાત અિ િનવારણ અને
વન સુર ા ઉપાય િવષયક (સુધારા) વટહુ કમ તથા આ વટહુ કમ બહાર પાડવા
અંગેના સં ગો સમ વતું િનવેદન
..... માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લ
...૨...

...૨...
(૫)

અમદાવાદ કાપડ બ ર અને દુકાન કામદાર બોડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો વાિષક
વહીવટી અહે વાલ
......માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી દલીપકુ માર ઠાકોર
(૬) કામધેનુ યુિનવિસટીનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહે વાલ તેમજ આ અહે વાલને
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા િવલંબ અંગેનાં કારણો દશાવતું િનવેદન
......માનનીય રા યક ાના પશુપાલન મં ી ી બચુભાઈ ખાબડ
(૭) ગુજરાત રા ય માગ વાહન યવહાર િનગમના સન ૨૦૧૪-૧૫ અને
સન ૨૦૧૫-૧૬ના વાિષક વહીવટી અહે વાલ તેમજ આ અહે વાલોને સભાગૃહના
મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા િવલંબ અંગન
ે ાં કારણો દશાવતાં િનવેદન
......માનનીય રા યક ાના વાહન યવહાર મં ી ી ઇ રિસંહ પટે લ
(૮) ગુજરાત હે ર સેવા આયોગના સન ૨૦૧૮-૧૯ અને સન ૨૦૧૯-૨૦ના વાિષક
અહે વાલ તથા આયોગની સલાહના અ વીકારના િક સા માટે સરકારની
પ ીકરણા મક યાદી તેમજ આ અહે વાલોને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં
થયેલા િવલંબ અંગેનાં કારણો દશાવતાં િનવેદન
......માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઈ પટે લ
(૯) ગુજરાત રા ય નાણાકીય િનગમનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો વાિષક અહે વાલ તથા
હસાબો પરનો ઓડીટ અહે વાલ
....... ઉ ોગ ભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મં ી ી સૌરભભાઈ પટે લ
(૧૦) સન ૨૦૧૮ના ગુજરાત માગ સુર ા સ ામંડળ અિધિનયમ અ વયેના બંદરો અને
વાહન યવહાર િવભાગના તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૦ના હે રનામા માંક:- પીટી/
૨૦૨૦/૧૭/એમવીડી/૧૦૨૦૧૭/૧૬૮૪/ખ તેમજ આ
હે રનામાને
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતું િનવેદન
.......માનનીય રા યક ાના વાહન યવહાર મં ી ી ઇ રિસંહ પટે લ

૩.

અનુમિત મળેલાં િવધેયકો િવધાનસભાના મેજ ઉપર મૂકવાં
ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના ચોથા સ માં િવધાનસભાએ પસાર કરે લ અને જેને
રા પિત ીની અનુમિત મળી છે તેવું સન ૨૦૧૯નું િવધેયક માંક-૧૨ અને સાતમા
સ માં પસાર કરે લ સન ૨૦૨૦નાં િવધેયક માંક- ૧૬ અને ૧૮ તથા સાતમા સ માં
પસાર કરે લાં અને જેને રાજયપાલ ીની અનુમિત મળી છે તેવાં સન ર૦૨૦નાં િવધેયક
માંક-૪, ૯, ૧૩, ૧૪, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૩, ૨૪, ૨૬, ૨૭ અને ૨૮ િવધાનસભાના
મેજ ઉપર મૂકવાં

..........સિચવ ી, ગુજરાત િવધાનસભા
૪.

િવધાનસભાની સિમિતના અહે વાલોની રજૂ આત
(૧) કામકાજ સલાહકાર સિમિતના દસમા અહે વાલની રજૂ આત

........માનનીય અ ય

ી

(૨) િબન-સરકારી સ યોના કામકાજ માટે ની સિમિતના દસમા અહે વાલની રજૂ આત

.....સિમિતના માનનીય મુખ ી/સ ય ી
(૩) અંદાજ સિમિતના બી અને ી અહે વાલની રજૂ આત

........સિમિતના માનનીય મુખ ી બાબુભાઇ બોખીરીયા/સ ય ી
...૩...

...૩...
૫.

માનનીય સંસદીય બાબતોના મં ી ીનો

તાવ

’’આ સભાગૃહ, કામકાજ સલાહકાર સિમિતના દસમા અહે વાલ સાથે સંમત
થાય.’’

૬.

િબન-સરકારી સ યોના કામકાજ માટે ની સિમિતના માનનીય
/સ ય ીનો તાવ

મુખ ી

‘‘ આ સભાગૃહ, િબન-સરકારી સ યોના કામકાજ માટે ની સિમિતના દસમા
અહે વાલ સાથે સંમત થાય. ’’

૭.

વધારાના ખચના પ કની રજૂ આત
સન ર૦૧૨-ર૦૧૩ના વષ માટે ના વધારાના ખચના પ કની રજૂ આત
........માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઈ પટે લ

૮.

ખચના પૂરક પ કની રજૂ આત
સન ર૦૨૦-ર૦૨૧ના વષ માટે ના ખચના પૂરક પ કની રજૂ આત
........માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઈ પટે લ

૯.

અંદાજપ ની રજૂ આત
સન ર૦૨૧-ર૦૨૨ના વષ માટે ના અંદાજપ ની રજૂ આત
........માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઈ પટે લ

બી બેઠક
બપોરના ૪-૩૦ થી સાંજના ૯-૦૦ વા યા સુધી
૧.

ો રી
તારાં કત

ો રી

(૧) માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નાણા, માગ અને મકાન, આરો ય અને પ રવાર
ક યાણ, તબીબી િશ ણ, નમદા, ક પસર, પાટનગર યોજના
(૨) માનનીય ઊ મં ી ી
(૩) માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા (અનુસિૂ ચત

િત ક યાણ, સામાિજક

અને શૈ િણક રીતે પછાત વગ નું ક યાણ સ હત) મં ી ી

...૪...

...૪...

ર.

તાકીદની

હે ર અગ યની બાબત પર યાન દોરવા બાબત (િનયમ-૧૧૬)

નીચેની તાકીદની હે ર અગ યની બાબત પર માનનીય સ ય ી કીરીટકુ માર પટે લ
માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ીનું યાન દોરશે:પાલનપુર ખાતે આવેલા પુરવઠા િવભાગના ગોડાઉનમાંથી િપયા ૧ કરોડ ૯૧
લાખની િકં મતના ઘ અને ચોખાના ૧૫૨૪૯ ક ાને મેનેજર અને તેના સહાયકો ારા
ગેરકાયદે વેચાણ કરવાની ગંભીર ઘટના બની છે . ગરીબો માટે રાજય સરકારે અનામત
રાખેલા અનાજના આવા મોટા જ થાનું કાળાબ રમાં વેચાણ કરવાથી આમ જનતામાં ભારે
રોષ યાપી ગયેલ છે . આ કૌભાંડમાં વેચવામાં આવેલ ઘ અને ચોખાના જ થાને પરત
મેળવવા તેમજ આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા તમામ આરોપીઓ સામે ગંભીર કાયવાહી હાથ
ધરવા સરકારે લીધેલાં કે લેવા ધારે લાં પગલાં.

૩.

સરકારી િવધેયકો
(૧) સન ૨૦૨૧નું િવધેયક માંક-૧-સન ૨૦૨૧નું ગુજરાત રાજિવ ીય જવાબદારી
(સુધારા) િવધેયક
...........દાખલ કરવાનું તથા પહે લ,ું બીજુ ં અને ીજુ ં વાંચન
..... માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લ
(૨) સન ૨૦૨૧નું િવધેયક માંક-૨-સન ૨૦૨૧નું પં ડત દીનદયાળ પેટોિલયમ
યુિનવિસટી (સુધારા) િવધેયક
...........દાખલ કરવાનું તથા પહે લ,ું બીજુ ં અને ીજુ ં વાંચન
........ પેટોકે િમક સ ભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મં ી ી સૌરભભાઈ પટે લ
(૩) સન ૨૦૨૧નું િવધેયક માંક-૩-સન ૨૦૨૧નું ગુજરાત અિ િનવારણ અને
વન સુર ા ઉપાય િવષયક (સુધારા) િવધેયક
...........દાખલ કરવાનું તથા પહે લ,ું બીજુ ં અને ીજુ ં વાંચન
..... માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટે લ

િવધાનસભાગૃહ,
ગાંધીનગર.
તા. ૧લી માચ, ર૦૨૧

ડી. એમ. પટે લ
સિચવ,
ગુજરાત િવધાનસભા.

