
 
 
 

 
 બીજુ ંસ  

બુધવાર, તા. ૨૯મી માચ, ૨૦૨૩ 
સવારના ૯-૦૦ વા  યે 

 

 

૧. ો રી 
 તારાં કત ો રી 
 (૧) માનનીય કૃિષ, પશુપાલન, ગૌસવંધન, મ યો ોગ, ામ ગૃહ િનમાણ અન ે ામ 

 િવકાસ મં ી ી 
 (૨) માનનીય આ દ િત િવકાસ, ાથિમક, મા યિમક અન ે ૌઢ િશ ણ મં ી ી 
૨. તાકીદની હેર અગ યની બાબત પર યાન દોરવા બાબત (િનયમ-૧૧૬) 
  નીચનેી તાકીદની હેર અગ યની બાબત પર માનનીય સ ય ી તે ભાઈ 

વાઘાણી (િવને િસંહ ઝાલા અને રમણલાલ પાટકર)માનનીય કૃિષ મં ી ીનુ ં યાન 

દોરશે:- 
  તાજતેરમા ં રા યમા ં પડેલ કમોસમી વરસાદથી ખેતીના પાકોન ે થયેલ યાપક 

નુકસાનથી ખેડૂત આલમમા ં યાપેલ િનરાશા દરૂ કરવા સરકારે લીધેલા ં કે લેવા ધારેલાં 

પગલા.ં 
૩. તાકીદની હેર અગ યની બાબત પર યાન દોરવા બાબત (િનયમ-૧૧૬) 
  નીચનેી તાકીદની હેર અગ યની બાબત પર માનનીય સ ય ી પંકજભાઇ દસેાઇ 

(ઉદય કાનગડ અન ેપાયલ કુકરાની)માનનીય મુ યમં ી ી(ગૃહ)નું યાન દોરશે:- 
  તાજતેરમા ં રા યની ૧૭ જલેોમા ં એક સાથે પોલીસની ટુકડીઓ ારા બોડી વોન 

કેમેરા સાથે સર ાઇઝ ચેક ગ કરતા કેટલીક િતબંિધત વ તુઓ મળી આવતા,ં આવી 

ગુના હત વૃિ ઓમા ંસંડોવાયેલા ઇસમો સામ ે સરકારે લીધેલા ંકે લેવા ધારેલા ંપગલા.ં 
૪.  િવધાનસભાના મેજ ઉપર મૂકવાના કાગળો 
(૧) (ક) ગુજરાત સરકારના સન ૨૦૨૧-૨૨ના વષના રા યના નાણાકીય હસાબો 

 (ભાગ-૧ અન ેભાગ-૨) (ગુજરાતી અન ેઅં ે ) 
 (ખ) ગુજરાત સરકારના સન ૨૦૨૧-૨૨ના વષના િવિનયોગ હસાબો (ગુજરાતી અને 

 અં ે ) 
 (ગ)  ભારતના કો ટોલર અન ેઓ ડટર જનરલના સન ૨૦૨૧-૨૨ના વષના રા યની 

 નાણાકીય પ રિ થિત પરનો  ઓડીટ અહેવાલ (ગુજરાતી અને અં ે ) 

  (ઘ) ભારતના િનયં ક અને મહાલેખાપરી કનો સમુ તટીય પયાવરણના સંર ણ અને 

 યવ થાપનની કામગીરી પરનો ઓડીટ અહેવાલ (ગુજરાતી અન ેઅં ે ) 

......માનનીય નાણા મં ી ી કનુભાઈ દેસાઈ 

...૨... 
 

પંદરમી ગુજરાત િવધાનસભા
દવસના કામકાજની યાદી 



 
...૨... 

 
(૨) ગુજરાત સફાઈ કામદાર િવકાસ િનગમનો વષ ૨૦૧૭-૧૮નો વાિષક અહેવાલ, 

હસાબો, ઓડીટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ે ઓડીટર જનરલની ટ પણ, 
િનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર 

મૂકવામા ંથયેલા િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતું િનવેદન  
           .....માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ીમતી ભાનુબને બાબરીયા 

(૩)  દ યાંગ યિ તઓ માટેના કિમશનર ીનો સન ૨૦૨૧-૨૨નો વાિષક વહીવટી અહેવાલ 
.....માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ીમતી ભાનુબેન બાબરીયા 

(૪) ગુજરાત લોકાયુ તનો સન ૨૦૨૧-૨૨નો વાિષક અહેવાલ 
.....સામા ય વહીવટ િવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મં ી ી ઋિષકેશ પટેલ 

(૫) ગુજરાત રયલ એ ટેટ રે યુલેટરી ઓથો રટીનો સન ૨૦૨૧-૨૨નો વાિષક અહેવાલ 

તેમજ વાિષક હસાબ અન ેઓડીટ અહેવાલ 
.....શહેરી િવકાસ ભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મં ી ી ઋિષકેશ પટેલ 

(૬) સન ૨૦૧૯ના ાહક સરુ ા અિધિનયમ અ વયેના ંઅ , નાગ રક પુરવઠા અન ે ાહક 

બાબતોના િવભાગના,ં  

(૧) તા. ૨૧/૦૮/૨૦૨૧નું હેરનામા માકં : ટીએચ/૨૦૨૧/૧૬/સીપીએ/ 
૧૦૨૦૨૦/૪૫૫૮૬૯/ડી 

(૨)  તા. ૧૯/૦૨/૨૦૨૨નું હેરનામા માકં : ટીએચ/૨૦૨૨/૦૩/સીપીએ/ 
૧૦૨૦૨૧/૨૧૧૦૨૦/ડી  

(૩) તા. ૧૯/૦૨/૨૦૨૨નું હેરનામા માકં : ટીએચ/૨૦૨૨/૦૪/સીપીએ/ 
૧૦૨૦૨૧/૨૧૧૦૨૦/ડી 

(૪) તા. ૧૪/૦૩/૨૦૨૨નું હેરનામા માકં : ટીએચ/૨૦૨૨/૦૭/સીપીએ/ 
૧૦૨૦૨૧/૧૭૨૬૭૦/ડી 

(૫) તા. ૨૧/૦૩/૨૦૨૨નું હેરનામા માકં : ટીએચ/૨૦૨૨/૦૮/સીપીએ/ 
૧૦૨૦૨૧/૧૪૬૧૪૮/ડી 

  તેમજ આ હેરનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામા ં થયેલા િવલંબ અંગેના 
કારણો દશાવતા ંિનવેદન 

                                                   .....માનનીય ાહક સુર ા મં ી ી કંુવર ભાઈ બાવળીયા 
 ૫. સરકારી િવધેયકો 

સન ૨૦૨૩નું િવધેયક માકં-૧૬-સન ૨૦૨૩નુ ંગુજરાત ખાનગી યુિનવિસટી (સધુારા) 
િવધેયક            

 ...........દાખલ કરવાનું તથા પહેલુ,ં બીજુ ંઅને ીજુ ંવાંચન 
.....માનનીય રા યક ાના િશ ણ મં ી ી ફુલ પાનશે રયા  

...૩... 
 
 



...૩... 
 

૬. છે ા દવસનો તાવ (િનયમ-૧૦૨) 
માનનીય સ ય ી ભગવાન ભાઇ કરગટીયાનો  તાવ 

  ‘‘જળ એ જ વન છે’’ તે આપણે ણીએ છીએ, અ ય રા યોની સરખામણીએ 

 આપણા રા યમા ં વરસાદ ઓછો અને અિનયિમત પણ છે. રાજયના સબંિધત િવભાગો 

 ારા જળસંચયની કામગીરી અંતગત િવિવધ કામો હાથ ધરવામા ંઆવે છે. વષ ૨૦૧૮ થી 

 ૨૦૨૨ દરિમયાન ચોમાસા પહેલા ં રા યમા ં જળ સં હનો યાપ વધ ે તે મુજબના કામો 

 લોકભાગીદારીથી હાથ ધરવા માટે ‘‘સુજલામ સુફલામ જળ અિભયાન’’ હાથ ધરવામા ં

 આવેલ છે. 

  ‘‘સુજલામ સુફલામ જળ અિભયાન’’ હેઠળ મુ ય વે જળસં હના કામો જવેા કે 

 તળાવો ડા કરવા, હયાત ચેકડેમો, જળાશયોનુ ં ડીસી ટ ગ તથા રીપેર ગ, તળાવોના 

 પાળા અને વે ટ િવયરનું મજબૂતીકરણ, નહેરોની સાફસફાઈ તથા મરામત, નદી, વ કળા, 

 કાંસ, ગટરની સાફસફાઈ, નદીને પુનઃ િવત કરવી વગેરે જવેા પરંપરાગત જળ ોતોના 

 નિવનીકરણના કામો તથા નવા તળાવો-ચેકડેમો બનાવવા, વન તલાવડી, ખેત તલાવડી, 

 માટીપાળા, ગેબીયન, ક ટુર ટે ચ, રેઈન વોટર હાવ ટ ગ, પીવાના પાણીનો ોત, 

 ટાંકીઓ, સંપ, ઈ ટેક ટકચર, વોટર ટીટમે ટ લા ટ/સએુઝ ટીટમે ટ લા ટ વગેરેની 

 તથા તેની આસપાસની સફાઈ, પીવાના પાણીનો બગાડ રોકવા માટે જન ગૃિત કાય મો 

 વગેરે જવેા કામો હાથ પર લેવામાં આવ ેછે. "સુજલામ સફુલામ જળ અિભયાન" અંતગત 

 રા યભરમા ં મોટા માણમા ં જળસં હ થયેલ છે અન ે ધરતીના ભૂગભ જળ પણ ચા 

 આવેલ છે. ‘‘સુજલામ સુફલામ જળ અિભયાન’’ હેઠળની કામગીરી માટે રા ીય ક ાએ 

 પણ ન ધ લેવાયેલ છે અને શંસા થયેલ છે. વષ ર૦ર૦ તથા ર૦ર૧ દરિમયાન કોરોનાની 

 વૈિ ક મહામારીની પ રિ થિત વ ચે પણ આ અિભયાન અંતગત ન ધપા  કામગીરી 

 થયેલ છે.  

  ‘‘સુજલામ સફુલામ જળ અિભયાન’’ ના ફળ વ પ જળસંચયનો યાપ તા ં આ 

 અિભયાન અંતગત ૨૦૨૩ના વષની તા.૧૭-૦ર-ર૦ર૩થી જળસંચયના કામો હાથ 

 ધરવામા ંઆવી ર ા છે યારે ઉપલ ધ પાણીનો કરકસરયુ ત અન ેઉિચત ઉપયોગ કરવા 

 માટે જળ સંચય અિભયાનન ે વધ ુ સ ય તથા સફળ બનાવવા માટે આ સભાગહૃ ચચા 

 િવચારણા કરે. 
 

 

 
 
 

િવધાનસભાગૃહ, 
ગાંધીનગર. 
તા. ૨૮મી માચ, ૨૦૨૩ 

 ડી. એમ. પટેલ 
સિચવ, 

ગુજરાત િવધાનસભા. 

૬૦ 
િમિનટ 
 


