
 

 

 

  

નવમ ું સત્ર 
મુંગળવાર, તા. ૨૮ મી સપ્ટેમ્બર, ર૦૨૧ 

સવારના ૧૦-૦૦  વાગ્ યે 
 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 

તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
(૧) માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી પાટનગર યોજના, નમમદા  
(૨) માનનીય કાયદો અને ન્યાયતંત્ર, વૈધાનનક અને સંસદીય બાબતો મંત્રીશ્રી 
(૩) માનનીય નિક્ષણ(પ્રાથનમક,માધ્યનમક,પ્રૌઢ), ઉચ્ચ અને ટેકનનકલ નિક્ષણ મંત્રીશ્રી 
(૪) માનનીય આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ, તબીબી નિક્ષણ મંત્રીશ્રી 
(૫) માનનીય માગમ અને મકાન, નાગરરક ઉડ્ડયન મંત્રીશ્રી 
(૬) માનનીય ગૌ સંવધમન મંત્રીશ્રી 
(૭) માનનીય નાણા, ઊર્જમ મંત્રીશ્રી 
(૮) માનનીય વન, પયામવરણ મંત્રીશ્રી 
(૯) માનનીય આરદર્જનત નવકાસ મંત્રીશ્રી 
(૧૦) માનનીય  સામાનજક ન્યાય અને અનધકારીતા મંત્રીશ્રી 
(૧૧) માનનીય મીઠા ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) (સ્વતંત્ર હવાલો) 
(૧૨) માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) (સ્વતંત્ર હવાલો) 
(૧૩) માનનીય કલ્પસર મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) (સ્વતંત્ર હવાલો) 
(૧૪) માનનીય મરહલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) (સ્વતંત્ર હવાલો) 

૨. વવધાનસભાના મજે ઉપર મૂિવાના િાગળો 
(૧)  ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓરિટર જનરલનો સન ૨૦૧૯-૨૦ના વર્મનો રાજ્યની 

 નાણાકીય પરરનસ્થનત પરનો ઓિીટ અહેવાલ (અંગ્રેજી તથા ગુજરાતી) 

  .......માનનીય નાણા મુંત્રીશ્રી િન ભાઇ દેસાઇ  

(૨) ગુજરાત રૂરલ ઇન્િસ્ટર ીઝ માકેટીંગ કોપોરેિન નલનમટેિનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો 

વાનર્મક અહેવાલ, રહસાબો, ઓરિટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓરિટર 

જનરલની રટટપણ, કોપોરેિનની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ 

અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ંથયેલા નવલંબ અંગેના કારણો દિામવતું 

નનવેદન  
 ...... માનનીય રાજ્યિક્ષાના િ ટીર ઉદ્યોગ મુંત્રીશ્રી જગદીશ વવશ્વિમાા 

...૨... 
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



 
...૨... 

 

(૩) ગુજરાત રાજ્ય આપનિ વ્યવસ્થાપન સિામંિળનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાનર્મક 

વહીવટી અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ં થયેલા 

નવલંબ અંગેના કારણો દિામવતુ ંનનવેદન 
 ...... માનનીય મહેસલૂ મુંત્રીશ્રી રાજને્દ્ર વત્રવદેી 

(૪) ગુજરાત ર્જહેર સેવા આયોગનો સન ૨૦૨૦-૨૧નો વાનર્મક અહેવાલ તથા 

આયોગની સલાહના અસ્વીકારના નકસ્સા માટે સરકારની સ્પષ્ટીકરણાત્મક યાદી  
 ...... સામાન્દ્ય વહીવટ વવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી રાજને્દ્ર વત્રવદેી 

(૫) ગુજરાત રીયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેટરી ઓથોરીટીના સન ૨૦૧૯-૨૦ના વાનર્મક રહસાબો 

અને ઓિીટ અહેવાલ તથા સન ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦ના 

વાનર્મક અહેવાલો તેમજ આ અહેવાલોન ે સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ં થયેલા 

નવલંબ અંગેના કારણો દિામવતા ંનનવેદન 
 ...... શહેરી વવિાસ અને શહેરી ગૃહ વનમાાણ વવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી પણૂેશ મોદી 

(૬) શે્રય હોનસ્પટલ, અમદાવાદ તથા ઉદય નિવાનંદ હોનસ્પટલ, રાજકોટ ખાતેના 

આગના બનાવની તપાસ માટે નનમવામા ં આવેલ જનસ્ટસ (નનવૃિ)                  

શ્રી િી.એ.મહેતા તપાસપંચના અહેવાલો 
 ...... શહેરી વવિાસ અને શહેરી ગૃહ વનમાાણ વવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી પણૂેશ મોદી 

(૭) સન ૧૯૬૩ના ગુજરાત રાજ્ય બાંહેધરી અનધનનયમ અન્વયે,  
(ક)  સન ૨૦૨૦-૨૧ના વર્મ દરમ્પ્યાન સરકારે જ ે તે સંસ્થા વતી આપેલી 

 બાંહેધરીની નવગતો દિામવતુ ંપત્રક-૧. 
(ખ) બાંહેધરી આપનારની રૂએ સંસ્થા વતી સરકારે સન ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્પ્યાન 

ચૂકવેલ રકમની નવગતો દિામવતું પત્રક-૨. 
(ગ) બાંહેધરી આપનારની રૂએ જ ે ત ે સંસ્થા વતી ચૂકવેલ રકમ પૈકી                

સન ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્પ્યાન જ ેત ેસંસ્થાઓ પાસેથી કરેલ વસૂલાતોની નવગતો 
દિામવતું પત્રક-૩  

 ...... માનનીય નાણા મુંત્રીશ્રી િન ભાઇ દેસાઇ 
(૮) નાણા નવભાગના સન ૨૦૧૭ના ગુજરાત માલ અને સેવા કર અનધનનયમ તથા 

ગુજરાત માલ અને સેવા કર નનયમો અન્વયેના આ સાથેના પત્રકમાં જણાવ્યા 

મુજબના કુલ-૨૫ ર્જહેરનામા તેમજ આ   ર્જહેરનામા પૈકી  ક્રમાંક ૧ થી ૭ ઉપરના 

ર્જહેરનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા નવલંબ અંગેનાં કારણો દિામવતુ ં

નનવેદન 
 ...... માનનીય નાણા મુંત્રીશ્રી િન ભાઇ દેસાઇ 

(૯) નાણા નવભાગના સન ૨૦૧૯ના અનનયનમત થાપણ યોજના પર પ્રનતબંધ 

અનધનનયમ અન્વયેના તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૧ના ર્જહેરનામા ક્રમાંક: જીએન-૫૮-

એમઆઇએસ-૧૦૨૦૧૯-ઓ-૩૫૫-એન  
 ...... માનનીય નાણા મુંત્રીશ્રી િન ભાઇ દેસાઇ 

 
...૩... 

 



...૩... 
 

(૧૦) નિક્ષણ નવભાગના સન ૨૦૦૯ના ગુજરાત ખાનગી યુનનવનસમટી અનધનનયમ 

અન્વયેના તા.૦૬/૧૧/૨૦૨૦ના ર્જહેરનામા ક્રમાંક: જીએચ/એસએચ/૪૮/ 

ઇપીયુ/૨૦૧૮/પ/ખ.૧ તેમજ આ ર્જહેરનામાને સભાગૃહના  મેજ ઉપર મૂકવામાં 

થયેલા નવલંબ અંગેનાં કારણો દિામવતું નનવેદન 
 ...... માનનીય વશક્ષણમુંત્રીશ્રી જીત ભાઇ વાઘાણી 

(૧૧) અન્ન, નાગરરક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોના નવભાગના સન ૨૦૧૩ના રાષ્ટર ીય 

અન્ન સુરક્ષા અનધનનયમ અન્વયેના તા.૦૩/૦૬/૨૦૨૧ ના ર્જહેરનામા ક્રમાંક: 
જીટીએચ/૨૦૨૧/૮/પીિીએસ-૧૦-૨૦૧૭/૫૨૮/સી-૧  

 ...... માનનીય નાગકરિ પ રવઠા મુંત્રીશ્રી નરેશ પટેલ 
(૧૨) િહેરી નવકાસ અને િહેરી ગૃહ નનમામણ નવભાગના, સન ૧૯૪૯ના ગુજરાત 

પ્રોનવનન્િયલ મ્પ્યુનનનસપલ  કોપોરેિન એક્ટ અન્વયેના, 
(૧) તા.૩૦/૧૨/૨૦૨૦ ના ર્જહેરનામા ક્રમાંક: કેવી/૨૦૨૦નો૨૧૮/ 

ઇએલઇ-૧૦૨૦૧૫-૫૫-પી, 
(૨) તા.૩૦/૧૨/૨૦૨૦ ના ર્જહેરનામા ક્રમાંક: કેવી/૨૦૨૦નો૨૧૯/ 

ઇએલઇ/૧૦૨૦૧૧/૩૦૧૧/પી, 
(૩) તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૧ ના ર્જહેરનામા ક્રમાંક: કેવી-૨૦૨૧નો૪/ 

ઇએલઇ/૧૦૨૦૧૦/૬૬૧૫/પી, 
(૪) તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૧ ના ર્જહેરનામા ક્રમાંક: કેવી/૨૦૨૧નો૧૭-

એએમએન-૨૦૨૦૦૦-૩૧૩૩-પી, 
      તેમજ આ ર્જહેરનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા નવલંબ 

અંગેનાં કારણો દિામવતુ ંનનવેદન  
 ...... શહેરી વવિાસ અને શહેરી ગૃહ વનમાાણ વવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી પણૂેશ મોદી 

૩. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ િરવાની જાહેરાત  
  અંદાજ સનમનત ઉપર ખાલી પિેલ ત્રણ, ર્જહેર રહસાબ સનમનત ઉપર ખાલી પિેલ 

ત્રણ, ર્જહેર સાહસો માટેની સનમનત ઉપર ખાલી પિેલ ત્રણ અને પંચાયતી રાજ સનમનત 

ઉપર ખાલી પિેલ ત્રણ જગ્યા પર સભ્યોની ચંૂટણી માટેના કાયમક્રમની ર્જહેરાત.  

૪. સરિારી વવધેયિો 
 (૧) સન ૨૦૨૧નું નવધેયક ક્રમાંક-૨૨-સન ૨૦૨૧નુ ં ગુજરાત માલ અન ે સેવા વેરા 

  (સુધારા) નવધેયક. 

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

..... માનનીય નાણા મુંત્રીશ્રી િન ભાઇ દેસાઇ 
 (૨) સન ૨૦૨૧નુ ં નવધેયક ક્રમાંક-૨૩-સન ૨૦૨૧નુ ં ભારતનંુ ભાગીદારી (ગુજરાત 
  સુધારા) નવધેયક. 

     ...........દાખલ કરવાનું તથા પહેલું, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંવાંચન 

..... માનનીય નાણા મુંત્રીશ્રી િન ભાઇ દેસાઇ 

 ...૪... 
 



 
...૪... 

 
 (૩) સન ૨૦૨૧નુ ં નવધેયક ક્રમાંક-૨૪-સન ૨૦૨૧ નુ ં ‘‘કૌિલ્યા’’ ધ નસ્કલ 

 યુનનવનસમટી નવધેયક. 

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

..... રાજયિક્ષાના માનનીય શ્રમ અને રોજગાર મુંત્રીશ્રી વિજશેિ માર મેરજા 
૫. છેલ્લા કદવસનો પ્રસ્તાવ (વનયમ-૧૦૨) 

માનનીય સભ્યશ્રી વજગ્નેશિ માર સેવિનો પ્રસ્ તાવ 

  વૃક્ષો ઓનક્સજનનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત છે. તેથી વૃક્ષારોપણ કરીને ઓનક્સજનનંુ 

 સ્તર વધારવા નાગરરકોને સર્જગ કરવાની તાતી જરૂરરયાત છે.  

  ભારતીય સંસ્કૃનત અને વેદોમા ંપ્રકૃનતનંુ મહત્વ સમર્જવવામા ંઆવ્યું છે. િાસ્ત્રોમા ં

 પણ વનીકરણ તથા પ્રકૃનત પે્રમી લોકોની ઉપનસ્થનત અને ભાવ પ્રગટ થાય છે. છેલ્ાં  ઘણાં 

 વર્ોથી દેિ અને નવશ્વમા ંનવા નવા રોગોનુ ંચલણ  વધ્યુ ં છે. આ પરરનસ્થનતમાં પ્રકૃનતનંુ 

 દોહન કરવા આપણે સૌએ સરહયારા પ્રયાસ હાથ ધરવાના છે. કોરોનાની મહામારીએ 

 આપણને સૌન ેપરોક્ષ રીતે ઓનક્સજનનંુ મહત્વ સમર્જવ્યું છે. આથી ઓનક્સજનનંુ સ્તર 

 વધારવા વૃક્ષારોપણ જરૂરી છે.  

  વાતાવરણમા ં ઉમેરાતા હાનનકારક પાટીકલના કારણ ે માનવ િરીરમા ં શ્વસનને 

 લગતી નવનવધ સમસ્યાઓ અને રોગોનંુ પ્રમાણ વધી રહ્ુ ંછે તેવામાં પ્રકૃનતનંુ જતન કરવા 

 વધુમાં વધુ વૃક્ષો વાવવા નાગરરકોએ સંકલ્પબદ્ધ થવાની જરૂર છે. પ્રકૃનતનંુ જતન કરવુ ં એ 

 આપણી નૈનતક જવાબદારી છે તેથી તેનુ ંજતન કરવા તમામ પ્રયાસો હાથ ધરવામા ંઆવ ે

 તેવી મારી લાગણી છે. 

  આમ, વાતવરણમાં ઓનક્સજનનંુ પ્રમાણ જળવાય અને હવાનંુ િુનદ્ધકરણ થાય ત ે

 સમયની માંગ છે અને તેના માટે બહોળા પ્રમાણમા ં વૃક્ષોનો ઉછેર કરીને પયામવરણ 

 બચાવવાના કામમાં સહયોગી બનવાના પ્રયાસો કરવા જોઈએ. વૃક્ષારોપણ દ્વારા પ્રકૃનતના 

 જતન  માટે સૌ કોઇ  આગળ આવે તથા વન અને પયામવરણ નવભાગ અને રાજ્ય સરકાર 

 તરફથી સાવમનત્રક પ્રયાસો થાય ત ેમાટે સઘન અને અસરકારક કામગીરી કરવા આ સભાગૃહ 

 ચચામ નવચારણા કરે. 
૬. વવધાનસભાના મજે ઉપર મૂિવાના અતારાુંકિત પ્રશ્નો અને તનેા જવાબો  
  ગુજરાત નવધાનસભાના નનયમોના નનયમ-૮૭(ક) અન્વયે અતારાંનકત પ્રશ્નો 

 અને તેના જવાબો સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવા.              
........સવિવશ્રી, ગ જરાત વવધાનસભા  

 

  

વવધાનસભાગૃહ, 
ગાુંધીનગર. 
તા. ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ર૦૨૧ 

 ડી. એમ. પટેલ 
સવિવ, 

ગ જરાત વવધાનસભા. 

 



 
 

તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૧ ના કદવસના િામિાજની યાદીમાું દશાાવેલ બાબત ક્રમાુંિ: ૨(૮) ન ું પત્રિ 

  


