
 
 
 

 

 બીજુ ંસ  
મંગળવાર, તા. ૨૮મી માચ, ૨૦૨૩ 

બપોરના ૧૨-૦૦ વા  યે 
 
 

૧. ો રી 

 તારાં કત ો રી 
(૧) માનનીય આરો ય, પ રવાર ક યાણ અને તબીબી િશ ણ, ઉ ચ અને તાંિ ક 

િશ ણ, કાયદો, યાયતં , વૈધાિનક અન ેસંસદીય બાબતો મં ી ી 
(૨) માનનીય વાસન, સાં કૃિતક વૃિ ઓ, વન અન ે પયાવરણ, કલાઇમેટ ચે જ 

મં ી ી  
૨. તાકીદની હેર અગ યની બાબત પર યાન દોરવા બાબત (િનયમ-૧૧૬) 
  નીચનેી તાકીદની હેર અગ યની બાબત પર માનનીય સ ય ી અજુનભાઇ 

મોઢવા ડયા (શૈલેષ પરમાર, ડૉ. દશ તા શાહ, રમશેભાઇ ટીલાળા) માનનીય સામાિજક 

યાય અન ેઅિધકારીતા મં ી ીનુ ં યાન દોરશે:- 
  તાજતેરમા ં રાજકોટ શહેરમા ં ગટરની સફાઇ વખતે ગેસ ગળતરથી સફાઇ કામદાર 

અન ેકો ટાકટરનું મૃ યુ થતા ંસફાઇ કામદારોમા ંરોષ અન ેભયની લાગણી યાપી છે, યારે 

તેના પ રવારજનોન ેસહાય ચકૂવવા સરકારે લીધેલા ંકે લેવા ધારેલા ંપગલા.ં 
૩.  િવધાનસભાના મેજ ઉપર મૂકવાના કાગળો 

(૧) ગુજરાત ઊ  િવકાસ િનગમ િલિમટેડનો સન ૨૦૨૧-૨૨નો વાિષક અહેવાલ, 
હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ે ઓ ડટર જનરલની ટ પણ 

તેમજ િનગમની કામગીરી અગંનેી સરકારની સમી ા  
           .....માનનીય ઊ  મં ી ી કનભુાઈ દેસાઈ 

(૨)  ગુજરાત પાવર કોપ રેશન િલિમટેડનો સન ૨૦૨૧-૨૨નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, 
ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનરલની ટ પણ તેમજ 

કોપ રેશનની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા 
.....માનનીય ઊ  મં ી ી કનભુાઈ દસેાઈ 

(૩) ગુજરાત ટેટ એિવએશન ઈ ા ટકચર કંપની િલિમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો વાિષક 

અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ે ઓ ડટર જનરલની 

ટ પણ, કંપનીની કામગીરી અગંનેી સરકારની સમી ા તેમજ આ અહેવાલને 

સભાગહૃના મેજ ઉપર મૂકવામા ંથયેલા િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતુ ંિનવેદન 
.....માનનીય નાગ રક ઉ યન મં ી ી બલવંતિસંહ રાજપુત 

 
...૨... 

 

પંદરમી ગુજરાત િવધાનસભા
દવસના કામકાજની યાદી 



 
...૨... 

 

(૪) ગુજરાત ગોપાલક િવકાસ િનગમ િલિમટેડનો સન ૨૦૨૧-૨૨નો વાિષક અહેવાલ, 
હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ે ઓ ડટર જનરલની ટ પણ 

તેમજ િનગમની કામગીરી અગંનેી સરકારની સમી ા 

.....માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ીમતી ભાનુબેન બાબરીયા 

(૫) ગુજ-ટુર ડેવલપમે ટ કંપની િલિમટેડનો સન ૨૦૨૧-૨૨નો વાિષક અહેવાલ, 
હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ે ઓ ડટર જનરલની ટ પણ 

તેમજ કંપનીની કામગીરી અગંનેી સરકારની સમી ા 

.....માનનીય વાસન મં ી ી મળુુભાઈ બરેા 

(૬) સરદાર સરોવર નમદા િનગમ િલિમટેડનો સન ૨૦૨૧-૨૨નો વાિષક અહેવાલ, 
હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ે ઓ ડટર જનરલની ટ પણ 

તેમજ િનગમની કામગીરી અગંનેી સરકારની સમી ા 

.....નમદા ભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મં ી ી ઋિષકેશ પટેલ 

(૭) ગુજરાત િવ ુત િનયં ક આયોગનો સન ૨૦૨૧-૨૨નો વાિષક અહેવાલ અને વાિષક 

હસાબ 

      .....માનનીય ઊ  મં ી ી કનભુાઈ દસેાઈ 

(૮) ગુજરાત પાણી પુરવઠા અન ે ગટર યવ થા બોડનો સન ૨૦૨૧-૨૨નો વાિષક 

વહીવટી અહેવાલ તેમજ વાિષક  હસાબો અન ેઓ ડટ અહેવાલ 

.....માનનીય પાણી પરુવઠા મં ી ી કંુવર ભાઈ બાવળીયા 

(૯) ગુજરાત ઠાકોર અન ે કોળી િવકાસ િનગમનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો વાિષક અહેવાલ 

તેમજ આ અહેવાલન ે સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ં થયેલા િવલંબ અંગેના ં કારણો 

દશાવતુ ંિનવેદન 

.....માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ીમતી ભાનુબેન બાબરીયા 

(૧૦) ગુજરાત િવચરતી અને િવમુ ત િત િવકાસ િનગમનો સન ૨૦૨૧-૨૨નો વાિષક 

અહેવાલ, હસાબો, ઓડીટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ે ઓડીટર જનરલની 

ટ પણ તેમજ િનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા 

.....માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ીમતી ભાનુબેન બાબરીયા 

(૧૧) ગુજરાત રા ય મ હલા આયોગનો સન ૨૦૨૧-૨૨નો વાિષક વહીવટી અહેવાલ 

.....માનનીય મ હલા અન ેબાળ ક યાણ મં ી ીમતી ભાનુબેન બાબરીયા 

(૧૨) ગુજરાત રા ય માગ વાહન યવહાર િનગમના સન ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલા અંદા  

અન ેસન ૨૦૨૩-૨૪ના અંદા  

.....માનનીય રા યક ાના વાહન યવહાર મં ી ી હષ સંઘવી 
...૩... 

 



 
...૩... 

 
(૧૩) સન ૨૦૦૩ના િવજળી અિધિનયમ અ વયેના ં ઊ  અન ે પેટોકેિમક સ િવભાગના ં                    

(૧) તા. ૦૮/૦૪/૨૦૨૨નુ ં હેરનામા માકં : ઈઆરસી/લીગલ/૨૦૨૨/ 
 ૦૫૭૩                       

 (૨) તા. ૩૧/૦૫/૨૦૨૨નુ ં હેરનામા માકં : ઈઆરસી/લીગલ/૨૦૨૩/ 
 ૦૨૫૭  

  તેમજ આ હેરનામાન ે સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ં થયેલા િવલંબ અંગેના 

કારણો દશાવતા ંિનવેદન 
..... માનનીય ઊ  મં ી ી કનભુાઈ દસેાઈ 

(૧૪) સન ૨૦૧૭ના માનવ રોગ- િતર ા ઉણપ િવષા  અન ે ઉપાિજત રોગ- િતર ા 

ઉણપ રોગલ ણ (િનવારણ અને િનયં ણ) અિધિનયમ અ વયેનું  આરો ય અને 

પ રવાર ક યાણ િવભાગનુ ંતા.૩૦/૦૪/૨૦૨૧નુ ં હેરનામા માકં : પી/૧૭/ 
એઆઈડી/૧૦૨૦૧૯/૭૦૨/ / .એસ.આર તેમજ આ હેરનામાને સભાગૃહના 

મેજ ઉપર મૂકવામા ંથયેલા િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતુ ંિનવેદન 

.....માનનીય આરો ય મં ી ી ઋિષકેશ પટેલ 

(૧૫) વૈધાિનક અન ે સંસદીય બાબતોના િવભાગના સન ૧૯૬૦ના ગુજરાત િવધાનસભા 

(અ ય  અને ઉપા ય ) પગાર અન ે ભ થા ં અિધિનયમ અ વયેનું                     

તા. ૦૭/૧૦/૨૦૨૨નુ ં હેરનામા માંક : એચ/વીએસ/૧૮૩/૨૦૨૨/ 

૫૩/એ તથા સન ૧૯૭૯ના ગુજરાત િવધાનસભા (િવરોધપ ના નેતા) પગાર અને 

ભ થા ં અિધિનયમ અ વયેનું તા. ૦૭/૧૦/૨૦૨૨નુ ં હેરનામા માકં : 

એચ/વીએસ/૧૮૪/૨૦૨૨/૫૩/એ તેમજ આ હેરનામાને સભાગૃહના મજે 

ઉપર મકૂવામા ંથયેલા િવલંબ અંગનેા કારણો દશાવતા ંિનવેદન   

.....માનનીય વૈધાિનક અન ેસંસદીય બાબતોના મં ી ી ઋિષકેશ પટેલ 
૪. અનુમિત મળેલ િવધેયક િવધાનસભાના મેજ ઉપર મૂકવંુ 
  પંદરમી ગુજરાત િવધાનસભાના ચાલુ (બી ) સ મા ં િવધાનસભાએ પસાર કરેલ 

અન ે જનેે રાજયપાલ ીની અનુમિત મળી છે તેવું સન ર૦૨૩નું િવધેયક માકં-૧૪ 

િવધાનસભાના મેજ ઉપર મૂકવંુ  

 ......સિચવ ી, ગુજરાત િવધાનસભા 

૫. કામકાજ સલાહકાર સિમિતના બી  અહેવાલની રજૂઆત 
   ........માનનીય અ  ય ી 

૬. માનનીય સંસદીય બાબતોના મં ી ીનો  તાવ 

 ’’આ સભાગૃહ, કામકાજ સલાહકાર સિમિતના બી  અહેવાલ સાથે સંમત 

 થાય.’’ 
...૪... 

 



 
...૪... 

 

૭. સરકારી િવધેયકો 
 (૧) સન ૨૦૨૩નુ ંિવધેયક માકં-૧૭-સન ૨૦૨૩નુ ંગુજરાત િવિનયોગ િવધેયક 

            ...........દાખલ કરવાનું તથા પહેલુ,ં બીજુ ંઅને ીજુ ંવાંચન 
..... માનનીય નાણા મં ી ી કનુભાઇ દેસાઇ  

 (૨) સન ૨૦૨૩નુ ં િવધેયક માકં-૧૫-સન ૨૦૨૩નુ ંગુજરાત િવિનયોગ (વધારાના 

  ખચ) િવધેયક 

            ...........દાખલ કરવાનું તથા પહેલુ,ં બીજુ ંઅને ીજુ ંવાંચન 
..... માનનીય નાણા મં ી ી કનુભાઇ દેસાઇ  

૮. િબન-સરકારી કામકાજ  

 િબન-સરકારી િવધેયકો  

 પહેલા, બી  અને ી  વાંચન માટેના ંિબન-સરકારી િવધેયકો 

(૧) સન ૨ ૦૨૩નુ ંિવધેયક માકં-૪-સન ૨૦૨૩નુ ંગુજરાત રોજગાર બાંયધરી 

િવધેયક 
...... માનનીય સ ય ી ઇમરાન ખેડાવાલા 

(૨) સન ૨૦૨૩નુ ં િવધેયક માકં-૬-સન ૨૦૨૩નુ ં ગુજરાત સરકારી પાણી 
પુરવઠા તં માથંી લોકોન ે ગેરકાયદસેર પાણી ખચતા અટકાવવા બાબત 
િવધેયક 

 ...... માનનીય સ ય ી મહેશ કસવાલા 
(૩) સન ૨૦૨૩નુ ં િવધેયક માકં-૧૨-સન ૨૦૨૩નુ ં ગુજરાત દેવ થાન 

િવ તાર િવકાસ સ ામંડળ િવધેયક 
...... માનનીય સ ય ી િવણકુમાર માળી 

(૪) સન ૨૦૨૩નુ ં િવધેયક માકં-૧૧-સન ૨૦૨૩નુ ંગુજરાત હેર થળોમા ં

નાગ રકો અન ે સફાઇ કામદારો ારા કચરાન ે સળગાવવા પર િતબંધ 

બાબત િવધેયક 
...... માનનીય સ ય ી હષદભાઈ પટેલ 

 

  

  
 
 

િવધાનસભાગૃહ, 
ગાંધીનગર. 
તા. ૨૭મી માચ, ૨૦૨૩ 

 ડી. એમ. પટેલ 
સિચવ, 

ગુજરાત િવધાનસભા. 

૪૦ 
િમિનટ 

 
૪૦ 

િમિનટ 
 

૪૦ 
િમિનટ 

 

આગળના િવધયેકો પૈકી 
કોઇ એક િવધયેક હાથ 
ધરવામાં ન આવે તો તને ે
ફાળવેલો સમય 
 


