
 

  
છઠ્ઠ ું  સત્ર 

બઠધવાર, તા.૨૬મી ફેબ્રઠઆરી, ર૦૨૦ 
બપોરના ૧૨-૦૦ વાગ્ ય ે 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 

 તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 (૧) માનનીય કૃષિ, ગ્રામ ષિકાસ, િાહન વ્યિહાર મંત્રીશ્રી 
 (ર) 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. શોિદશશિ ઉલ્ લેખો 

 ગુજરાત રાજયના રાજયકક્ષાના પૂિવ મંત્રી ્ િ.શશ્રી દોલતભાઇ નાથુભાઇ દેસાઇ, 
ગુજરાત ષિધાનસભાના પૂિવ સભ્ય ્િ.શશ્રી ગોષિંદભાઇ અરજણભાઇ ચૌહાણ અને        

્ િ.શશ્રી કરમશીભાઇ િીરજીભાઇ પટેલના અિસાન અંગેના શોકદશવક ઉલ્ લખેો.શ 
૩. તાિીદની જાહેર અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (નનયમ-૧૧૬) 
  નીચેની તાકીદની જાહેર અગત્સયની બાબત પર માનનીય સભ્યશ્રી પુજંાભાઇ 

 િંશ(ભગાભાઈ બારડ)માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રીશ્રીનુ ંધ્યાન દોરશે:-   
  તાજતેરમાં પાષક્તાન મરીન ષસકયુરરટી એજન્સી દ્વારા પોરબંદર અને ઓખા ખાત ે

 ભારતીય જળ સીમામાંથી માછીમારોને તેમની બોટ સાથ ેઅપહરણના બનાિો બન્યા છે 

 છેલ્લા એક અઠિાડીયામાં ચોથી િખત આ માછીમારોના અપહરણ કરાયા છે.શ અંદાજ ે૭૬ 

 જટેલા માછીમારોના અપહરણથી માછીમારોમાં રોિ અને ષચંતાની લાગણી વ્યાપેલ છે, 
 ત્સયારે આ પકડાયેલા માછીમારોન ેબોટ સાથ ેમુક્ત કરાિિા રાજ્ય સરકારે લીધેલા ંકે લેિા 

 ધારેલાં પગલાં.શ 
૪.  નવધાનસભાના મજે ઉપર મૂિવાના િાગળો 
(૧) ગુજરાત ડેરી ષિકાસ ષનગમ ષલષમટેડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો િાષિવક અહેિાલ, રહસાબો, 

ઓરડટ અહેિાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓરડટર જનરલની રટટપણ તેમજ ષનગમની 

કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

......માનનીય રાજ્યિક્ષાના પશઠપાલન મુંત્રીશ્રી બચઠભાઈ ખાબડ 
 

 

.શ.શ.શ૨.શ.શ.શ 

 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



.શ.શ.શ૨.શ.શ.શ 

(૨) ગુજરાત ખષનજ ષિકાસ ષનગમ ષલષમટેડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો િાષિવક અહેિાલ, 

રહસાબો, ઓરડટ અહેિાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓરડટર જનરલની રટટપણ તેમજ 
ષનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા  

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

(૩) ષિકલાંગ વ્યષક્તઓ માટેના કષમશનરશ્રીના સન ૨૦૧૬-૧૭ અને ૨૦૧૭-૧૮ના 

િાષિવક િહીિટી અહેિાલ તેમજ આ અહેિાલોન ેસભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકિામા ંથયેલા 

ષિલંબ અંગેના કારણો દશાવિતુ ંષનિેદન 

......માનનીય સામાનજિ ન્યાય અને અનધિારીતા મુંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઈ પરમાર 

(૪) ગુજરાત રાજ્ય માગવ િાહન વ્યિહાર ષનગમનો સન ૨૦૧૫-૧૬નો િાષિવક રહસાબ અને 

ઓરડટ અહેિાલ તેમજ આ અહેિાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મૂકિામા ં થયેલા ષિલંબ 

અંગેના કારણો દશાવિતુ ંષનિેદન 

......માનનીય રાજ્યિક્ષાના વાહન વ્યવહાર મુંત્રીશ્રી ઇશ્વરનસુંહ પટેલ 

(૫) ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય ષનગમનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો િાષિવક અહેિાલ 

..... ઉધોગ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલ 

(૬) ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો િાષિવક અહેિાલ, આયોગની 

સલાહના  અ્િીકારના ષક્સા માટે સરકારની ્પષ્ટીકરણાત્સમક યાદી તેમજ આ 

અહેિાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકિામાં થયેલા ષિલંબ અંગેના કારણો દશાવિતું 

ષનિદેન 

......માનનીય નાયબ મઠખ્યમુંત્રીશ્રી નીનતનભાઈ પટેલ 

(૭) ગુજરાત મેરીટાઈમ બોડવના સન ૨૦૧૭-૧૮ના િાષિવક રહસાબો તેમજ આ રહસાબોન ે

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકિામા ંથયેલા ષિલંબ અંગેના કારણો દશાવિતુ ંષનિેદન 

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

૫. િામિાજ સલાહિાર સનમનતના આઠમા અહેવાલની રજૂઆત 
  ........માનનીય અઘ્ યક્ષશ્રી 

૬. માનનીય સુંસદીય બાબતોના મુંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ તાવ 
 ’’આ સભાગૃહ, કામકાજ સલાહકાર સષમષતના આઠમા અહેિાલ સાથે સંમત 

 થાય.શ’’ 
૭. ખચશના પૂરિ પત્રિની રજૂઆત 
 સન ર૦૧૯-ર૦૨૦ના િિવ માટેના ખચવના પૂરક પત્રકની રજૂઆત 

........માનનીય નાયબ મઠખ્યમુંત્રીશ્રી નીનતનભાઈ પટેલ 
૮. અુંદાજપત્રની રજૂઆત 
 સન ર૦૨૦-ર૦૨૧ના િિવ માટેના અંદાજપત્રની રજૂઆત 

........માનનીય નાયબ મઠખ્યમુંત્રીશ્રી નીનતનભાઈ પટેલ 
 

 

નવધાનસભાગૃહ, 
ગાુંધીનગર. 
તા. ૨૫મી ફેબ્રઠઆરી, ર૦૨૦ 

ડી. એમ. પટેલ 
સનચવ, 

ગઠજરાત નવધાનસભા. 


