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કામકાજનો ટ ૂંકો અહવેાલ  

ચૌદમી ગજુરાત વવધાનસભા 

આઠમુૂં સત્ર 

 

(તા.૧લી માચચ, ૨૦૨૧ થી તા.૧લી એવિલ, ૨૦૨૧) 

 

ગજુરાત વવધાનસભા સચચવાલય 

વવઠ્ઠલભાઇ પટેલ ભવન4 

ગાૂંધીનગર. 

૨૦૨૧ 
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િસ્તાવના 
 

 આ પ્રકાશનમાાં ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભાના આઠમા સત્ર (તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧ થી 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧)દરવમયાન થયેલા કામકાજની જુદી જુદી બાબતો અંગે ટ ાંકી નોંધ 

આપિામાાં આિી છે. શક્ય હોય તયાાં આંકડાિાર માહહતી પણ આપી છે. આશા છે કે રસ 

ધરાિનાર સૌ કોઇને તે ઉપયોગી વનિડશે. 

 

 

 

 

ગજુરાત વિધાનસભા સચચિાલય4 

વિઠ્ઠલભાઇ પટેલ ભિન4 

સેક્ટર નાં. ૧૦4 

ગાાંધીનગર 

તારીખ :૧૬/૦૬/૨૦૨૧. 

ડી . એમ. પટેલ 

સચચવ 

ગજુરાત વવધાનસભા 
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અનકુ્રમચિકા 

ક્રમાૂંક વવષય પાના 
નૂંબર 

૧. ૨. ૩. 
૧ ચૌદમી ગજુરાત વવધાનસભાના આઠમા સત્ર (તા.૧લી માચચ, ૨૦૨૧ થી તા.૧લી 

એવિલ, ૨૦૨૧)દરવમયાન થયેલ કામકાજનો ટ ૂંકો અહવેાલ  

 

૨ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧ સત્ર દરવમયાન જુદા જુદા કામકાજે લીધેલા સમય અને 
ટકાવારી  

 

૩ પત્રક ક્રમાૂંક : ૨ સત્ર દરવમયાન સભાગહૃની બેઠકોની તારીખ અને સમય  

૪ પત્રક ક્રમાૂંક : ૩ સભ્યશ્રીઓએ વ્યક્તતગત રીતે આપેલ હાજરી   

૫ પત્રક ક્રમાૂંક : ૪ સભ્યશ્રીઓની તારીખવાર હાજરી  

૬ પત્રક ક્રમાૂંક : ૫ ટ ૂંકી મદુતના, તારાૂંકકત, અતાૂંરાકકત િશ્નોની અને અરધા 
કલાકની ચચાચની સ  ચનાઓનો વનકાલ (આંકડામાૂં)  

 

૭ પત્રક ક્રમાૂંક : ૬ ટ ૂંકી મદુતના િશ્નોની વવભાગવાર માકહતી (આંકડામાૂં)   

૮ પત્રક ક્રમાૂંક : ૭ તારાૂંકકત િશ્નોની વવભાગવાર માકહતી (આંકડામાૂં)  

૯ પત્રક ક્રમાૂંક : ૮ અતારાૂંકકત િશ્નોની વવભાગવાર માકહતી (આંકડામાૂં)   

૧૦ પત્રક ક્રમાૂંક : ૯ જુદા જુદા મૂંત્રીશ્રીઓના વારામાૂં દાખલ થયેલા અને મૌચખક 
જવાબ અપાયેલ તારાૂંકકત િશ્નોની તારીખવાર માકહતી  

 

૧૧ પત્રક ક્રમાૂંક: ૧૦ દાખલ કરવાનાૂં સરકારી વવધેયકો  

૧૨ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૧ પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેનાૂં સરકારી વવધેયકો  

૧૩ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૨ રાષ્ટ્રપવત/રાજ્યપાલશ્રીની અનમુવત મળેલાૂં વવધેયકો  

૧૪ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૩ સન૨૦૨૧-૨૨ના વષચના અનદુાનો માટે ચચાચયેલી માગિીઓ  

૧૫ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૪ સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના િર્ષના ખચષના પ  રક પત્રક માટે 
ચચાષયેલી માગણીઓ 

 

૧૬ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૫ ધ્યાન દોરતી સ  ચનાઓ sવનયમ-૧૧૬f  

૧૭ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૬ દાખલ કરવામાૂં આવેલાૂં ચબન સરકારી વવધેયકો      

૧૮ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૭ પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેનાૂં (વનકાલ થયેલાૂં) ચબન 
સરકારી વવધેયકો 

 

૧૯ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૮ પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટે બાકી રહતેા ચબન સરકારી 
વવધેયકો 

 

૨૦ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૯ ચબન- સરકારી સૂંકલ્પો (વનયમ-૧૧૭)  

૨૧ પત્રક ક્રમાૂંક : ૨૦ વવધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કાયેલ કાગળો   

૨૨ પત્રક ક્રમાૂંક : ૨૧ ખરેખર થયેલા કામકાજ િમાિેની સભાઓની તારીખવાર યાદી  

૨૩ પત્રક ક્રમાૂંક : ૨૨ રોજેરોજના કામકાજનો સારાૂંશ   

૨૪ પત્રક ક્રમાૂંક : ૨૩ સત્રમાૂં સભ્યશ્રીઓએ કેટલી વખત ચચાચમાૂં ભાગ લીધો તેની 
સૂંખ્યા દશાચવત ુૂં પત્રક  

 

૨૫ પત્રક ક્રમાૂંક : ૨૪ શોકદશચક ઉલ્લેખ  
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 ચૌદમી ગજુરાત વવધાનસભાના આઠમા સત્રમાૂં થયેલા કામકાજનો ટ ૂંકો અહવેાલ  

િારૂં ચભક:- 
 ચૌદમી  ગજુરાત વિધાનસભાનુાં આઠમુાં સત્ર સોમવાર, તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ શરૂ થયુાં હત ુાં 

અને ગરુૂવાર, તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧ના રોજ વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૯(૧) હઠેળ અચોક્કસ મદુ્દત 

માટે મલુતિી રહ્ુાં હત ુાં. સત્ર દરવમયાન વિધાનસભા કુલ ૨૨ (બાિીસ) હદિસ માટે મળી હતી અને 

તેમાાં કુલ ૨૮ (અઠ્ઠાિીસ) બેઠકો થઇ હતી. સત્ર દરવમયાન વિધાનસભાએ કુલ ૧૧૪ કલાક અને ૫૩ 

વમવનટ કામ કયુું હત ુાં. જે બેઠક દીઠ સરેરાશ સમય આશરે ૪ કલાક અને ૭ વમવનટ થાય છે. 

૧. સત્ર દરવમયાન પ્રશ્નોત્તરી, સરકારી વિધેયકો, સરકારી પ્રસ્તાિો તેમજ અન્ય કામકાજમાાં થયેલ 

સમય અને તેની ટકાિારી (પત્રક કમાૂંક:-૧)માાં આપિામાાં આવ્યા છે.  

૨.    ગહૃની બેઠકોની તારીખ અને સમય:- 
 ગહૃની બેઠકોની તારીખ અને સમય (પત્રક ક્રમાૂંક:-૨)માાં આપિામાાં આિેલ છે. 
 

૩. હાજરી:- 
  

 ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભાના આઠમા સત્ર દરવમયાન સભાગહૃની કુલ-૨૮ બેઠકો મળી હતી. 
જેમાાં સભ્યશ્રીઓની િધારેમાાં િધારે હાજરી ૧૪૦ અને ઓછામાાં ઓછી હાજરી ૧૧૧ રહી હતી અન ે
સરેરાશ હાજરી ૧૨૪ રહી હતી. સત્ર દરવમયાન સભ્યશ્રીઓએ આપેલી વ્યહકતગત હાજરી તેની માહહતી 
(પત્રક ક્રમાૂંક:-૩)માાં અને તારીખિાર હાજરી અંગેની માહહતી (પત્રક ક્રમાૂંક:-૪)માાં આપિામાાં આિી છે. 
૪. રાજ્યપાલશ્રીનુૂં સૂંબોધન:- 

 ભારતના બાંધારણના અનચુ્ છેદ ૧૭૬ (૧) અન્ િયે રા્યપાલશ્રી આચાયષ દેિવ્રતે સોમિાર, 

તા.૧લી માચષ, ર૦૨૧ના રોજ બપોરના ૧ર-૦૦ િાગે ગજુરાત વિધાનસભાને હહન્દીમાાં સાંબોધન કયુું હત ુાં. 

તે હદિસ ે સભ્ યશ્રી આતમારામ પરમારે આભાર પ્રસ્ તાિ રજ  કયો હતો જેને સભ્ યશ્રી ઋવર્કેશ પટેલ ે

સમથષન આપ યુાં હત ુાં. આભાર પ્રસ્ તાિ પર સધુારાની કુલ ૪૮ સભ્ યોની ૪૮ સ  ચનાઓ મળી હતી. તે પૈકી 

૩૪ સધુારાની સ  ચનાઓ દાખલ કરિામાાં આિી હતી જે પૈકી ૨૧ સધુારાઓ સભાગહૃમાાં રજ  થયા હતા. 

ચચાષન ે અંત ે રજ  થયેલ સધુારાઓનો સભાગહૃ ે અસ્ િીકાર કયો હતો અને આભાર પ્રસ્ તાિ પસાર 

કરિામાાં આવ્ યો હતો. 

૫. ટ ૂંકી મદુતના, તારાૂંકકત અને અતારાૂંકકત િશ્નો:- 
  
 સત્ર દરવમયાન તારાાંહકત પ્રશ્નો પ  છિા માટે તા.0૩/03/૨૦૨૧ થી તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧ એમ 
૨૨ હદિસ માટેનો કાયષક્રમ બહાર પાડિામાાં આવ્યો હતો. અને કુલ-૨૨ તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરી ગહૃમાાં રજ  
કરિામાાં આિી હતી. 
 આ સત્ર દરવમયાન ટ ાંકી મદુતના, તારાાંહકત અને અતારાાંહકત પ્રશ્નોની મળેલી અન ે દાખલ 
કરિામાાં આિેલી સ  ચનાઓની વિગતો નીચે મજુબ છે.    
 સત્ર દરવમયાન ટ ાંકી મદુતના પ્રશ્નોની ૧૦ સ  ચના મળેલ હતી. તારાાંહકત પ્રશ્નોની કુલ-૮૫૨૭ 
અને  અતારાાંહકત પ્રશ્નોની કુલ-૨૨૪૪ સ  ચના મળી હતી.આ સ  ચનાઓનો વનકાલ કેિી રીતે કરિામાાં 
આવ્યો તેની વિગતો (પત્રક ક્રમાૂંક:-૫, ૬, ૭ અને ૮)માાં આપિામાાં આિી છે. તારાાંહકત પ્રશ્નોની કયા 
માંત્રીશ્રી  માટે કેટલી સ  ચનાઓ દાખલ કરિામાાં આિી, તેમાાંથી કયા કયા માંત્રીશ્રીઓના કેટલા પ્રશ્નોની 
સભાગહૃમાાં ચચાષ થઇ તેની માહહતી (પત્રક ક્રમાૂંક:-૯) માાં આપિામાાં આિી છે.  
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 સત્ર દરવમયાન તારાાંહકત પ્રશ્નો તરીકે મળેલી સ  ચનાઓમાાંથી કુલ-૬૦૯૯ સ  ચનાઓ દાખલ 
કરિામાાં આિી હતી અને ૮૭ તારાાંહકત પ્રશ્નોને માંત્રીશ્રીની વિનાંતીથી  અતારાાંહકત પ્રશ્નો  તરીકે દાખલ  
કરિામાાં આવ્યા હતા. િધમુાાં દાખલ થયેલ તારાાંહકત પ્રશ્નો પૈકી ૧૬૦ પ્રશ્નો માંત્રીશ્રીની વિનાંતીથી રદ 
કરિામાાં આવ્યા હતા.  
    સભાગહૃની બેઠકો દરવમયાન તારાાંહકત પ્રશ્નોની કુલ-૨૨ યાદી સભાગહૃમાાં રજ  કરિામાાં 
આિી હતી. આ યાદીઓમાાંથી કુલ-૧૪૦ પ્રશ્નોની સભાગહૃમાાં ચચાષ થઇ હતી.  
 સત્ર દરવમયાન વનયમ-૯૨ અન્િયે અરધા કલાકની ચાર સ  ચના મળેલ હતી તેમાાંથી બ ેસ  ચના 
દાખલ કરિામાાં આિેલ હતી અને તેની તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૧ અને તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ 
સભાગહૃમાાં ચચાષ કરિામાાં આિેલ હતી.   
 સત્ર દરવમયાન અતારાાંહકત પ્રશ્નો અન ે તેના જિાબોની ૫૦-૫૦ની એક એિી ૨૦ યાદીઓ 
તેમજ વનયમ-૮૭(ક)અન્િયે સત્રના છેલ્લા હદિસે ૧૫૫ અતારાાંહકત પ્રશ્નો અને તેના જિાબો ગહૃના મેજ 
ઉપર મ  કિામાાં આવ્યા હતાાં.  
૬. સરકારી વવધેયકો:- 
 

૧. દાખલ કરવામાૂં આવેલાૂં સરકારી વવધેયકો 

 સત્ર દરવમયાન કુલ ૧૬ સરકારી વિધેયકો દાખલ કરિામાાં આવ્ યાાં હતાાં.  

 (પત્રક ક્રમાૂંક :-૧૦) 
ર. પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેના સરકારી વવધેયકો 

  સત્ર દરવમયાન કુલ ૧૬ સરકારી વિધેયકો પહલેા, બીજા અને ત્રીજા િાાંચન 
માટે હાથ ધરિામાાં આવ્ યાાં હતાાં. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૧) 

૩. વવધેયકોનુૂં વગીકરિ:- 

(૧)  ગજુરાત રાજયના અમલી કાયદાને સધુારતા વિધેયકો ૧૧ 

(ર) નિા  વિધેયકો                                                ૦૨ 
(૩) અન્ ય વિધેયકો ૦૩ 

૪. વવધેયકોનુૂં વવષયવાર વગીકરિઃ- 

(૧) નાણાકીય બાબતોને લગતા વિધેયકો ૦૪ 

(ર) જાહરે સેિાને લગતા વિધેયકો ૦૭ 
(૩) વશક્ષણન ેલગતા વિધેયકો ૦૫ 
(૪) અન્ ય વિધેયકો ૦૦ 

 

  

૭.  વવધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કાયેલાૂં રાષ્ટ્રપવતશ્રી/રાજ્યપાલશ્રીની અનમુવતવાળાૂં વવધેયકો:- 
 ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભાના ચોથા સત્રમાાં વિધાનસભાએ પસાર કરેલ અન ે જેને 

રાષ્ટ્રપવતશ્રીની અનમુવત મળી છે તેવુાં સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૨ અને સાતમા સત્રમાાં પસાર 

કરેલ સન ૨૦૨૦નાાં વિધયેક ક્રમાાંક- ૧૬ અને ૧૮ તથા સાતમા સત્રમાાં પસાર કરેલાાં અન ે જેને 

રાજયપાલશ્રીની અનમુવત મળી છે તિેાાં સન ર૦૨૦નાાં વિધયેક ક્રમાાંક-૪, ૯, ૧૩, ૧૪, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૩, 

૨૪, ૨૬, ૨૭ અન ે૨૮ વિધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કિામાાં આવ્યા હતા.(પત્રક ક્રમાૂંકઃ-૧૨) 
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૮.  નાિાકીય કામકાજ:-  
(૧) અંદાજપત્ર 

 (ક) રજ આત :  
 સન ૨૦૨૧-૨૨ના િર્ષ માટેનુાં કુલ રૂ.૨૨4૭૦,૨૮,૭૮,૮૮,૦૦૦/-નુાં અંદાજપત્ર 
બધુિાર, તા. ૩જી માચષ, ૨૦૨૧ના રોજ સભાગહૃ સમક્ષ રજ  કરિામાાં આવ્ય ુહત ુાં. જેમાાં 
મતપાત્ર રકમ રૂ.૧૭4૬૪,૨૭,૪૫,૦૧,૦૦૦/- અને ચબન મતપાત્ર રકમ                    
રૂ.૫,૦૬,૦૧,૩૩,૮૭,૦૦૦/- હતી. સન ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજપત્રથી નાણા વિભાગ દ્વારા  
માનનીય સભ્યશ્રીઓને અંદાજપત્ર પ્રકાશનની િહેંચણી હાડષ કોપીને બદલે ડીજીટલ 
કોપી(પેનડ્રાઈિ)માાં આપિાની શરૂઆત કરિામાાં આિી.  

 (ખ)  સામાન્ય ચચાચ : 

 અંદાજપત્ર ઉપર તા.૧૦, ૧૫ અને ૧૬મી માચષ, ૨૦૨૧ના રોજ એમ કુલ ત્રણ હદિસો 

દરવમયાન મળેલ ચાર બેઠકોમાાં સામાન્ય ચચાષ કરિામાાં આિી હતી. 
 (ગ) માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન : 

 અનદુાન માટેની માગણીઓ પર તા.૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬ 

અને ૩૦મી માચષ, ૨૦૨૧  દરવમયાન સભાગહૃની ૧૨ બેઠકોમાાં ચચાષ અને મતદાન કરિામાાં 

આવ્ય ુહત ુાં. કુલ ૧૦૮ માગણીઓ સભાગહૃની માંજ રી માટે રજ  કરિામાાં આિી હતી. જે પૈકી 

૨(બે) માગણીઓ ચબન મતપાત્ર હતી. ૫૩ (ત્રેપન)  માગણીઓ ચચાષ માટે પસાંદ કરિામાાં 
આિી હતી. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૩) ચચાષ માટે રજ  થયેલી બધી માગણીઓ સભાગહૃ ેપસાર કરી 

હતી. ્યારે બાકીની ૫3 (તે્રપન)  માગણીઓ સભાગહૃ ેચગલોટીનથી પસાર કરી હતી.  
 (ઘ) કાપદરખાસ્તો : 

 અંદાજપત્રની માગણીઓ પર કુલ- ૭૦૩ કાપદરખાસ્તોની સ  ચનાઓ મળી હતી,  જે સિ ે 

કાપદરખાસ્તો દાખલ કરિામાાં આિી હતી. દાખલ કરિામાાં આિેલ ૭૦૩ કાપદરખાસ્તો 

પૈકી એક સરખા વિર્યની સ  ચનાઓમાાં સભ્યશ્રીઓનાાં નામ જોડતાાં કુલ ૬૭૮ 

કાપદરખાસ્તોનો એકવત્રત યાદીમાાં સમાિેશ કરિામાાં આવ્યો હતો, તે પકૈી ૪૯૯ 
કાપદરખાસ્તો સભાગહૃમાાં રજ  કરિામાાં આિી હતી.  

 (ચ) ગજુરાત વવવનયોગ વવધેયક પર ચચાચ : 

 ગજુરાત વિવનયોગ વિધેયક બધુિાર, તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ સભાગહૃ સમક્ષ રજ  

કરિામાાં આવ્ય ુહત ુાં. ગજુરાત વિવનયોગ વિધેયક પરની ચચાષમાાં ભાગ લેિા માટે ગજુરાત 

વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૨૩૮(૫) ની જોગિાઇ હઠેળ સભ્યશ્રીઓ ઉપસ્સ્થત કરિા 

માગતા હોય તેિા વિવશષ્ટ્ટ મદુ્દા  આપે છે. ચચાષમાાં િધ ુસભ્યશ્રીઓ ભાગ લઈ શકે તે હતેથુી  

દરેક સભ્યશ્રી એક જ મદુ્દો આપી શકે તેવુાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ઠરાવ્ય ુહત ુાં. તદ્દનસુાર કુલ 

૧૨ સભ્યશ્રીઓએ તેમના મદુ્દા આપયા હતા. જે માંજ ર રાખિામાાં આવ્યા હતા. આ મદુ્દાઓ 

પરની ચચાષ બાદ સભાગહૃ ેતા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ વિવનયોગ વિધેયક પસાર કયુષ હત ુાં.  
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(૨) ખચચનુૂં પ  રક પત્રક : 

(ક) રજ આત :  

 સન ૨૦૨૦-૨૧ના િર્ષ માટેનુાં રૂ.૧,૧૪,૮૯,૧૪,૯૬,૦૦૦/-ના ખચષનુાં  પ  રક પત્રક બધુિાર,  તા.૩જી 

માચષ, ૨૦૨૧ના રોજ સભાગહૃમાાં રજ  કરિામાાં આવ્ય ુહત ુાં. જેમાાં મતપાત્ર રકમ રૂ.૧,૦૮,૩૭,૦૩,૧૮,૦૦૦/-  

અને ચબન મતપાત્ર રકમ રૂ.૬,૫૨,૧૧,૭૮,૦૦૦/- હતી. 
 

(ખ) પ  રક માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન :  

 સન ૨૦૨૦-૨૧ના િર્ષ માટેના ખચષના પ  રક પત્રક્માાં કુલ ૩૦ માગણીઓનો સમાિેશ કરિામાાં 
આવ્યો હતો. તેમાાંથી ૧૦ માગણીઓ ચચાષ માટે પસાંદ કરિામાાં આિી હતી. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૪) પસાંદ 

થયેલી આ માગણીઓ પર સોમિાર, તા. ૦૮/૦૩/૨૦૨૧ તથા માંગળિાર, તા.૦૯/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ 

બે બેઠકોમાાં ચચાષ કરિામાાં આિી હતી અને માગણીઓ પસાર કરિામાાં આિી હતી, જયારે બાકી રહલેી 

૨૦ માગણીઓ સભાગહૃ ેચગલોટીનથી પસાર કરી હતી.   

 

(ગ) કાપદરખાસ્તો :  

 પ  રક માગણીઓ પર કુલ ૬૦ કાપદરખાસ્તોની સ  ચનાઓ મળી હતી.  જે સિ ેદાખલ કરિામાાં 

આિી હતી. દાખલ કરિામાાં આિેલી ૬૦ કાપદરખાસ્તો પૈકી સરખા વિર્યની કાપદરખાસ્તોની 

સ  ચનાઓમાાં સભ્યશ્રીઓનાાં નામ જોડતાાં કુલ ૩૦ કાપદરખાસ્તોનો એકવત્રત યાદીમાાં સમાિેશ કરિામાાં 

આવ્યો હતો.  આ પૈકી ૨૮ કાપદરખાસ્તો સભાગહૃમાાં રજ  કરિામાાં આિી હતી. 
(ઘ) ગજુરાત (પ  રક) વવવનયોગ વવધેયક પર ચચાચ : 

 ગજુરાત (પ  રક) વિવનયોગ વિધેયક, સોમિાર, તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ સભાગહૃ સમક્ષ રજ  

કરિામાાં આવ્ય ુ હત ુાં. આ વિધેયક પરની ચચાષમાાં ભાગ લેિા માટે ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના 

વનયમ ૨૩૮(૫)ની જોગિાઇ મજુબ સભ્યો ઉપસ્સ્થત કરિા માગતા હોય તેિા વિવશષ્ટ્ટ મદુ્દાઓ આપે છે.  

ચચાષમાાં  િધ ુ સભ્યશ્રીઓ ભાગ લઈ  શકે તે હતેથુી દરેક સભ્યશ્રી ચચાષ માટે  એક જ મદુ્દો આપી શકે 

તેવુાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ઠરાવ્યુાં હત ુાં. તદ્દનસુાર કુલ ૨ સભ્યશ્રીઓએ તેમના મદુ્દા આપયા હતા, જે 

માંજ ર રાખિામાાં આવ્યા હતા. આ મદુ્દાઓ પર ચચાષ  થયા બાદ સભાગહૃ ેતા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ  

પ  રક વિવનયોગ વિધેયક પસાર કયુું હત ુાં.  
(૩) વધારાના ખચચનુૂં  પત્રક 

(ક) રજ આત:  

 સન ૨૦૧૨-૨૦૧૩ના િર્ષ માટેનુાં રૂ.૨,૪૭,૫૯,૧૧,૦૦૦/-ના િધારાના ખચષનુાં  પત્રક બધુિાર, 

તા. ૩જી માચષ, ૨૦૨૧ના રોજ સભાગહૃ સમક્ષ રજ  કરિામાાં આવ્યુાં હત ુાં. જેમાાં મતપાત્ર રકમ        

રૂ. ૨,૪૭,૫૦,૬૬,૦૦૦/- અને ચબન મતપાત્ર રકમ રૂ.૮,૪૫,૦૦૦/- હતી. 
(ખ)  વધારાના ખચચની માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન: 

 સન ૨૦૧૨-૨૦૧૩ના િર્ષ માટેના ખચષના પત્રકની માગણીઓ માંગળિાર, 

તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૧(બીજી બેઠક)ના રોજ સ્થાવપત પ્રણાલી અનસુાર કોઇપણ પ્રકારની ચચાષ વિના 

સીધી મત ઉપર મ  કી માંજ ર કરિામાાં આિી હતી. તયારબાદ બધુિાર, તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ 

સન ૨૦૧૨-૨૦૧૩ના િર્ષના િધારાના ખચષની માગણીઓ માટે ગજુરાત વિવનયોગ (િધારાના 

ખચષ) વિધેયક સભાગહૃ સમક્ષ રજ  કરિામાાં આવ્યુાં હત ુાં અને પસાર કરિામાાં આવ્યુાં હત ુાં.                       
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૯. ચચાચ માટેનો કદવસ નક્કી ન થયો હોય તેવા િસ્તાવો (વનયમ-૧૦૧) :- 

  ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૧૦૧ હઠેળ જેની ચચાષ માટેનો હદિસ નક્કી ન થયો 

હોય તેિા પ્રસ્તાિની કુલ-૨૨ સ  ચનાઓ મળી હતી4 જે ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૨૧ 

અન્િયે રદ થઇ હતી.  
 

 

૧૦.   છેલ્લા કદવસનો િસ્તાવ (વનયમ-૧૦૨) :- 

 ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૧૦૨ હઠેળ છેલ્લા હદિસનો પ્રસ્તાિ રજ  કરિાની 

ઇચ્છા વ્યક્ત કરતી ૧૩૩ સ  ચનાઓ મળી હતી. આિી સ  ચનાઓ આપનાર સભ્યશ્રીઓના નામનુાં બલેટ 

બધુિાર, તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ યોજિામાાં આવ્ય ુહત ુાં. બેલટમાાં પ્રથમ ક્રમે આિેલ  સભ્ય શ્રીમતી 

ગીતાબા જાડજેાએ "રાજકોટમાાં ઓલ ઈવન્ ડયા ઈસ્ટન્સ્ટટયટુ ઓમ મેહડકલ સાયન્સ(એઈસ)સ)ની 

સ્થાપના"ના પ્રસ્તાિની સ  ચના આપી હતી, જે દાખલ કરિામાાં આિી હતી. ઉક્ત પ્રસ્તાિ પર સત્રના 

છેલ્લા હદિસે એટલે કે તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧ના રોજ સભાગહૃમાાં ચચાષ હાથ ધરિાની હતી પરાંત ુ

સ  ચનાના પ્રભારી સભ્યશ્રી સભાગહૃમાાં ગેરહાજર રહતેાાં ચચાષ હાથ ધરી શકાઇ ન હતી.  
 

૧૧.   ધ્યાન દોરતી સ  ચના (વનયમ-૧૧૬) :- 

 ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૧૧૬ હઠેળ તાકીદની જાહરે અગતયની બાબત પર 

માંત્રીશ્રીનુાં ધ્યાન દોરિા અંગેની  કુલ-૨૭ સ  ચનાઓ મળી હતી. તેમાાંથી ૧૦(એકવત્રત કરતા-૭) 
સ  ચનાઓ દાખલ કરિામાાં આિી હતી (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૫) દાખલ ૭ સ  ચનાઓમાાંથી એક સ  ચના 

માંત્રીશ્રીની વિનાંતીથી  રદ કરિામાાં આિી હતી. જયારે એક સ  ચનાના માનનીય સભ્યશ્રી સભાગહૃમાાં 

ગેરહાજર રહતેાાં વનિેદન થઇ શક્ય ુન હત ુાં. વનયમ-૧૧૬ અન્િયેની ૧૭ સ  ચનાઓ નામાંજ ર કરિામાાં 

આિી હતી. 
 

૧૨. ચબન-સરકારી વવધેયકો:- 

૧. દાખલ કરવામાૂં આવેલા ચબન-સરકારી વવધેયકો 

 સત્ર દરવમયાન કુલ ૦૪ ચબન-સરકારી વિધેયકો દાખલ કરિામાાં આવ્ યા હતા. 
(પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૬) 

૨. દાખલ કરવામાૂં આવેલા ચબન-સરકારી વવધેયકોનુૂં વગીકરિ 

(૧) ગજુરાત રા્યના અમલી કાયદાને સધુારતા વિધેયકો ૦૦ 

(ર) નિા  વિધેયકો ૦૪ 
 

૩. ચબન-સરકારી વવધેયકોનુૂં વવષયવાર વગીકરિ 

(૧) જાહરે સેિાને લગતા વિધેયકો ૦૪ 

(૨) અન્ ય વિધેયકો ૦૦ 
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૪. પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેનાૂં ચબન-સરકારી વવધેયકો 

 ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભાના સાતમા સત્રમાાં સમયના અભાિે હાથ ધરી શકાયાાં ન હતાાં તેિા 

કુલ ૦૭ ચબન-સરકારી વિધેયકોને આઠમા સત્રમાાં પહલેા, બીજા અન ેત્રીજા િાાંચન માટે હાથ ધરિાનાાં 

હતાાં. જે માટે તા.૦૪/૦૩/ર૦૨૧, તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૧ અન ેતા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ એમ કુલ ત્રણ હદિસ 

માળિિામાાં આવ્ યા હતા. તા.૦૪/૦૩/ર૦૨૦ના રોજ ચાર વિધેયકો પર ચચાષ હાથ ધરિા, હદિસના 

કામકાજની યાદીમાાં બતાિિામાાં આવ્ યાાં હતાાં, તે પૈકી બે વિધેયકોન ેચચાષના અંતે પ્રભારી સભ્યશ્રીઓએ 

સભાગહૃની અનમુવતથી પાછાાં ખેંચી લીધાાં હતાાં અને એક વિધેયકને ચચાષના અંતે સભાગહૃ ેનામાંજ ર કયુું 

હત ુાં. તા.૧૮/૦૩/ર૦૨૧ના રોજ ચાર વિધેયકો પર ચચાષ હાથ ધરિા હદિસના કામકાજની યાદીમાાં 

બતાિિામાાં આવ્ યાાં હતાાં, પરાંત ુ તમામ પ્રભારી સભ્યશ્રીઓ ગેરહાજર હોિાના કારણે ચબન-સરકારી 

વિધેયકો ઉપર ચચાષ હાથ ધરી શકાઇ ન હતી. તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ મળેલ કામકાજ સલાહકાર 

સવમવતની બેઠકમાાં ચચાષ-વિચારણાના અંતે તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ના રોજનુાં ચબન-સરકારી કામકાજ રદ 

કરિાનો વનણષય લેિામાાં આવ્યો હતો. આથી, તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ ચબન-સરકારી કામકાજ હાથ 

ધરિામાાં આવ્યુાં ન હત ુાં. આમ, સત્ર દરવમયાન કુલ-૦૩ ચબન-સરકારી વિધેયકો ચચાષ માટે હાથ ધરિામાાં 
આવ્ યાાં હતાાં. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૭) સત્રાાંતે આઠમા સત્રમાાં દાખલ કરિામાાં આિલે ચાર તથા ચચાષ માટે 

બાકી રહલેાાં કુલ-૦૪ વિધેયકો સહહત કુલ-૦૮ ચબન-સરકારી વિધેયકો પહલેા, બીજા અન ેત્રીજા િાાંચન 
માટે હાથ ધરિાનાાં બાકી રહ્ાાં હતાાં. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૮)  

 

૧૩. ચબન સરકારી સૂંકલ્પો (વનયમ-૧૧૭):- 

 ચબન સરકારી સાંકલ્પોની ચચાષ માટે તા.૦૯/૦૩/૨૦૨૧ અન ે તા.૨૫/૦૩/૨૦૨૧ એમ બે  

હદિસ માળિિામાાં આવ્યા હતા.  

  તા.૦૯/૦૩/૨૦૨૧ના પ્રથમ િારા માટે ચબન સરકારી સાંકલ્પ રજ  કરિાની ઇચ્છા વ્યક્ત 

કરતી કુલ-૯૯ સ  ચનાઓ મળી હતી. જે પૈકી બલેટમાાં અગ્રતા મેળિેલ ત્રણ સભ્યશ્રીઓએ સાંકલ્પની 

એક-એક સ  ચના આપી હતી4 જે ત્રણેય સ  ચનાઓ દાખલ કરિામાાં આિી હતી. પ્રથમ અને બીજા સાંકલ્પો 

ઉપર સભાગહૃમાાં ચચાષ હાથ ધરિામાાં આિી હતી ચચાષને અંતે સભાગહૃ દ્વારા બને્ન સાંકલ્પોનો સિાષનમુતે 

સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો હતો. 

 તા.૨૫/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ બીજા િારા માટે ચબન સરકારી સાંકલ્પ રજ  કરિાની ઇચ્છા વ્યક્ત 

કરતી કુલ- ૧૩૦ સ  ચનાઓ મળી હતી4 તેમાાંથી બેલટમાાં અગ્રતા મળેિેલ ત્રણયે સભ્યશ્રીઓએ સાંકલ્પની 

એક - એક સ  ચનાઓ આપી હતી4 જે ત્રણેય સ  ચનાઓ દાખલ કરિામાાં આિી હતી. પ્રથમ અને બીજા  

સાંકલ્પો ઉપર સભાગહૃમાાં ચચાષ હાથ ધરિામાાં આિી હતી ચચાષને અંતે સભાગહૃ દ્વારા બને્ન સાંકલ્પોનો 
અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો હતો. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૯) 
 

૧૪. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર:- 

 સત્ર દરવમયાન કુલ ૧૨ (બાર) પોઇન્ટ ઓમ ઓડષર ઉઠાિિામાાં આિલે હતા અને ત ેપૈકી ૯ 

(નિ) માન્ય રહ્ા હતા . 
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૧૫. સભાગહૃમાૂં અવમાનના કકસ્સા:- 

 સભાગહૃની કાયચવાહીમાૂંથી દ ર કરવા બાબત  
 સભાગહૃની તા. ૧૯/૦૩/૨૦૨૧ના રોજની બેઠક દરવમયાન માગણીઓ પર ચચાષ અને મતદાન 
દરવમયાન સભ્યશ્રી જજગ્નેશ મેિાણી(૧૧-િડગામ)ને માન. અધ્યક્ષશ્રીએ પરિાનગી આપી ન હોિા છતાાં 
બોલિા ઉભા થતા માન. અધ્યક્ષશ્રીએ તેમને અટકાવ્યા હતા. તેમ છતાાં સભ્યશ્રી જજગ્નેશ મેિાણીએ 
બેનર બતાિી સતત તેમની રજ આત ચાલ ુરાખી સભાગહૃની કાયષિાહીમાાં અંતરાય ઉભો કરતાાં માન. 
અધ્યક્ષશ્રીએ તેમને તા. ૧૯/૦૩/૨૦૨૧ની બેઠક સમાપત થાય તયાાં સધુી ગજુરાત વિધાનસભાના 
વનયમોના વનયમ ૫૧ અન્િયે તેમને મળેલ સતાની રૂએ સભાગહૃની કાયષિાહીમાાંથી દ ર કયાષ હતા. 
 
૧૬. નાિાકીય સવમવતઓ ઉપર સભ્યોની ચ  ૂંટિી:- 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ અંદાજ સવમવત, જાહરે હહસાબ સવમવત, જાહરે સાહસો માટેની સવમવત 
અને પાંચાયતી રાજ સવમવત ઉપર ૧૫-૧૫ સભ્યોની ચ  ાંટણી કરિા માટે               
તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ સભાગહૃમાાં જાહરેાત કરી હતી. પરાંત ુ માન.મખુ્યદાંડકશ્રી તથા 
માન.વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ કરેલ રજ આત સાંબાંધમાાં માન.અધ્યક્ષશ્રીએ માંગળિાર, 
તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ મેરમાર  કરેલ કાયષક્રમની  સભાગહૃમાાં પનુ:જાહરેાત કરી હતી.   
    

૧૭.    સવમવતની બેઠકો:- 

ક્રમ સવમવતનુાં નામ બેઠકોની તારીખ 

૧ કામકાજ સલાહકાર સવમવત ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ 

૨૬/૦૩/૨૦૨૧ 
૨ ચબન સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સવમવત ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ 

૦૬/૦૩/૨૦૨૧ 
૧૫/૦૩/૨૦૨૧ 
૨૩/૦૩/૨૦૨૧ 
૨૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૩ સભાગહૃની બેઠકોમાાંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સવમવત  ૦૬/૦૩/૨૦૨૧ 
૪ અંદાજ સવમવત ૧૫/૦૩/૨૦૨૧ 
૫ જાહરે સાહસો માટેની સવમવત ૦૯/૦૩/૨૦૨૧ 
૬ પાંચાયતી રાજ સવમવત ૦૯/૦૩/૨૦૨૧ 
૭ સરકારે આપેલ ખાતરીઓ માટેની સવમવત ૧૫/૦૩/૨૦૨૧ 
૮ અનસુ  ચચત જનજાવતઓના કલ્યાણ માટેની સવમવત ૦૯/૦૩/૨૦૨૧ 
૯ સદસ્ ય વનિાસ સવમવત ૧૭/૦૩/૨૦૨૧ 

 

૧૮. સભાગહૃમાૂં રજ  થયેલા/ચચાચયેલા ગહૃની સવમવતના અહવેાલોઃ- 

ક્રમ  સવમવત અહિેાલ અહિેાલ રજ  થયા 
તારીખ 

ચચાષયા તારીખ 

૧ કામકાજ સલાહકાર 
સવમવત  

દસમો અહિેાલ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ 

અચગયારમો 
અહિેાલ   

૩૦/૦૩/૨૦૨૧ ૩૦/૦૩/૨૦૨૧ 
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૨ ચબન સરકારી 
સભ્યોના કામકાજ 
માટેની સવમવત 

દસમો અહિેાલ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ 

અચગયારમો 
અહિેાલ   

૦૮/૦૩/૨૦૨૧ ૦૮/૦૩/૨૦૨૧ 

બારમો  અહિેાલ ૧૭/૦૩/૨૦૨૧ ૧૭/૦૩/૨૦૨૧ 

તેરમો  અહિેાલ ૨૪/૦૩/૨૦૨૧ ૨૪/૦૩/૨૦૨૧ 

ચૌદમો  અહિેાલ ૨૬/૦૩/૨૦૨૧ * 

૩ સભાગહૃની 
બેઠકોમાાંથી 
સભ્યોની ગેરહાજરી 
બાબતની સવમવત 

છઠ્ઠો  અને સાતમો 
અહિેાલ  

૧૭/૦૩/૨૦૨૧ - 

૪ અંદાજ સવમવત બીજો અને  ત્રીજો  
અહિેાલ 

૦૩/૦૩/ર૦૨૧ - 

ચોથો  અહિેાલ ૧૮/૦૩/ર૦૨૧ 
૫ જાહરે સાહસો 

માટેની સવમવત 
અચગયારમો, 
બારમો, તેરમો  
અને ચૌદમો  
અહિેાલ 

૧૮/૦૩/ર૦૨૧ - 

૬ પાંચાયતી રાજ 
સવમવત 

 પાાંચમો અહિેાલ   ૧૭/૦૩/૨૦૨૧ - 

૭ સરકારે આપેલ 
ખાતરીઓ માટેની 
સવમવત 

બીજો  અન ેત્રીજો 
અહિેાલ 

૧૮/૦૩/૨૦૨૧ - 

૮ અનસુ  ચચત 
જનજાવતઓના 
કલ્યાણ માટેની 
સવમવત 

પાાંચમો અહિેાલ ૧૭/૦૩/૨૦૨૧ - 

 

*તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ મળેલ કામકાજ સલાહકાર સવમવતની બેઠકમાાં તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ના 
રોજનુાં ચબન-સરકારી કામકાજ રદ કરિાનો વનણષય લિેામાાં આિતાાં તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ મળેલ 

ચબન-સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સવમવતની બેઠકનો ચૌદમો અહિેાલ સભાગહૃમાાં રજ  કરિામાાં 
આવ્યો ન હતો. 
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 ૧૯. વવધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો (અવધસ  ચનાઓ / અહવેાલો  વસવાય):- 

 

 

૨૦. વવધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો:- 

  ભારતના બાંધારણ તથા પ્રિતષમાન કાયદાની જોગિાઈઓ અન્ િયે સરકારી કાંપની, 
બોડષ/કોપોરેશનના કુલ ૯૬ અહિેાલો (પત્રક ક્રમાૂંક:-૨૦) તથા ૫૦ સરકારી અવધસ  ચનાઓ સત્ર 
દરવમયાન સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં આિી હતી.  

૨૧. વવધાનસભામાૂં પક્ષવાર પકરક્સ્થવત:- 

 ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભાના સભ્યોની તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ની સ્સ્થવતએ પક્ષિાર પહરસ્સ્થવત 

નીચે મજુબ છે. 

અ.નૂં. પક્ષનુૂં નામ સભ્ય સૂંખ્યા 
૧ ભારતીય જનતા પાટી ૧૧૧ 

૨ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ ૬૫ 

૩ નેશનાલીસ્ટ કોંગે્રસ પાટી ૦૧ 

૪ ભારતીય રાઇબલ પાટી ૦૨ 

૫ અપક્ષ ૦૧ 

૬ નામદાર ગજુરાત હાઈકોટચના આદેશથી ચ  ૂંટિી રદ થવાથી  ૦૧ 

૭ ખાલી ૦૧ 

 કુલ ૧૮૨ 

 

૨૨. ખરેખર થયેલ કામકાજ િમાિેની સભાઓની તારીખવાર યાદી:- 

  સત્ર દરવમયાન ખરેખર કામકાજ થયા પ્રમાણે સભાઓની તારીખિાર યાદી                
(પત્રક ક્રમાૂંક:-૨૧)માાં આપિામાાં આિી છે. 

૨૩. રોજેરોજના કામકાજનો સારાૂંશ:- 
 સત્ર દરવમયાન વિધાનસભાએ કરેલા રોજેરોજના કામકાજનો સારાાંશ (પત્રક ક્રમાક:- ૨૨)માાં 
દશાષિેલ છે. 

અ. 
નૂં. 

વવગત મેજ ઉપર મ  કયા 
તારીખ 

૧. વનરીક્ષકશ્રી, સ્થાવનક ભાંડોળ હહસાબનો સન ૨૦૧૩-૧૪ના િર્ષ માટેનો 
મહાનગરપાચલકાઓનો ઓહડટ અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ 
ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૨૩/૦૩/ર૦૨૧ 

૨. ગજુરાત સરકારના સન ૨૦૧૯-૨૦ના િર્ષના નાણાકીય હહસાબો (ભાગ-૧ અન ે
ભાગ-૨) (અંગ્રેજી તથા ગજુરાતી) 

૦૧/૦૪/ર૦૨૧ 

૩. ગજુરાત સરકારના સન ૨૦૧૯-૨૦ના િર્ષના વિવનયોગ હહસાબો (અંગ્રેજી તથા 
ગજુરાતી) 

૦૧/૦૪/ર૦૨૧ 
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૨૪. વવધાનસભાની ચચાચમાૂં જુદા જુદા સભ્યોનો ફાળો:- 
  સત્ર દરવમયાન સભ્યશ્રીઓએ જુદા જુદા કામકાજની ચચાષમાાં કેટલી િખત ભાગ 
 લીધો ત ેઅંગેની વિગતો (પત્રક ક્રમાૂંક:-૨૩)માાં દશાષિિામાાં આિી છે.  
૨૫. શોકદશચક ઉલ્ લેખઃ- 
  સત્ર દરવમયાન કુલ ૧૬ (સોળ) મહાનભુાિોના અિસાન અંગ ે શોકદશષક ઉલ્લેખ 
 કરિામાાં આવ્યા હતા.(પત્રક ક્રમાૂંક:-૨૪) 
૨૬. સભાત્યાગ:- 
 સત્ર દરવમયાન સભાતયાગના કુલ બ ે(૨) હકસ્સા બનેલ છે. 

(૧) તા.૧૮મી માચચ, ર૦૨૧ 

 માનનીય રા્યકક્ષાના ગહૃ માંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડજેા ગહૃ વિભાગની માગણીઓનો જિાબ 

આપી રહ્ા હતા તયારે તેમના જિાબથી અસાંતોર્ વ્યક્ત કરી વિપક્ષના નેતાશ્રી સાથે વિપક્ષના તમામ 

સભ્યશ્રીઓ સ  ત્રોચ્ચાર કરતા સભાતયાગ કરી ગયા હતા. 

 (૨) તા.૨૩મી માચચ, ર૦૨૧(પહલેી બેઠક) 

 માનનીય વિપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ આજ રોજ શહીદ હદન અને દેશના પાટનગર 

હદલ્હી ખાતે ચાલી રહલેા હકસાન આંદોલનમાાં ૨૫૦ જેટલા ખેડ તોના મતૃયનેુ ધ્યાનમાાં રાખીને સભાગહૃમાાં 

તેમના માનમાાં બે વમવનટ મૌન પાળિાની અપીલ કરતાાં, માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ 

પટેલે દેશના પાટનગર હદલ્હી ખાતે ચાલી રહલેા હકસાન આંદોલનમાાં ૨૫૦ જેટલા ખેડ તોના મતૃયનેુ 

શહીદી ગણીને બે વમવનટ મૌન પાળિાની વિપક્ષના નેતાશ્રીની અપીલન ે રાજકીય ગણી તેનો વિરોધ 

કરતાાં, વિપક્ષના નેતાશ્રી અને વિપક્ષના સભાગહૃમાાં હાજર રહલે તમામ સભ્યશ્રીઓ સ  ત્રોચ્ચાર કરતાાં 

કરતાાં સભાગહૃ છોડી ગયા હતા.  

૨૭. વવધાનસભાની કાયચવાહી જોવા આવેલ િેક્ષકોઃ- 
 

ક્રમ વિગત પ્રેક્ષકોની સાંખ્યા 
૧ રા્યપાલ ગેલેરી ૧૧ 

૨ અધ્યક્ષ ગલેેરી - 

૩ અવતવથ વિશેર્ ગેલેરી - 

૪ પ્રેક્ષક ગેલેરી - 

૫ 
શૈક્ષચણક તેમજ સામાજજક સાંસ્થાઓમાાંથી આિેલ 
મલુાકાતીઓ  

- 

 કુલ: ૧૧ 

 
 ચૌદમી ગજુરાત વવધાનસભાના આઠમા સત્ર દરવમયાન સભાગહૃમાૂં સોશીયલ ડીસ્ટન્સ 
જળવાઇ  રહ ેતે હતેથુી માનનીય સભ્યશ્રીઓ માટે સભાગહૃની ગેલેરીઓમાૂં ખાસ િકારની બેઠક 
વ્યવસ્થા ગોંઠવવામાૂં આવેલ હતી. 
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૧ 
(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૧) 

સત્ર દરવમયાન જુદા જુદા કામકાજે લીધેલા સમય અને ટકાવારી 

ક્રમ કામકાજનો વિર્ય કલાક વમવનટ  ટકાિારી 
(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧. પ્રશ્નોત્તરી ૨૨ ૦૪ ૧૯.૨૨% 
૨. વિધેયકો 

(અ) સરકારી વિધેયકો  ૧૬ ૫૦ ૧૪.૬૫% 
(બ) ચબન સરકારી વિધેયકો ૧ ૫૯ ૧.૭૨% 

૩. અંદાજપત્ર પર ચચાષ ૫૩ ૨૫ ૪૬.૫૦% 
૪. પ્રસ્તાિો 

(અ)સભા - મોક મીના પ્રસ્તાિો  - - - 
(બ)માંત્રીમાંડળમાાં અવિશ્વાસ 
વ્યક્ત કરતા પ્રસ્તાિો   

- - - 

(ક)બીજા પ્રસ્તાિો- 
સરકારી,ચબન સરકારી તેમજ 
બીજા પ્રસ્તાિો સહહત  

૦ ૦૪ ૦.૦૬%  

૫. રા્યપાલશ્રીના સાંબોધન 
ઉપરના આભાર પ્રસ્તાિ પર 
ચચાષ  

૭ ૧૮ ૬.૩૫% 

૬. સાંક્લ્પો 
 (અ) સરકારી સાંકલ્પો - - - 

(બ) ચબન સરકારી સાંક્લ્પો ૩ ૩૭ ૩.૧૫% 
૭. િૈધાવનક માંડળોના કામકાજ 

પર ચચાષ 
- - - 

૮. વિધાનસભાની સવમવતઓના 
અહિેાલો અને બીજા અહિેાલો 
પર ચચાષ 

૦ ૧૪ ૦.૨૦% 

૯. અન્ય બાબતો ૯ ૨૨ ૮.૧૫% 
કુલ  ૧૧૪ ૫૩ ૧૦૦% 
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૨ 
(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૨) 

 સત્ર દરવમયાન સભાગહૃની બેઠકોની તારીખ અને સમય 
કામકાજના હદિસો :૨૨ સભાગહૃની બેઠકો: ૨૮ 

 ક્રમાૂંક િાર 

 

તારીખ 

 

બેઠકનો સમયગાળો હરશેર્/મલુતિી  
  
 
 

(ક.વમ.) 

બેઠકનો 
ખરેખર 
સમય  

   (ક.વમ.) 

બેઠક શરૂ 
થિાનો 
સમય  
 (ક.વમ.) 

બેઠક પ  રી 
થિાનો સમય  
 (ક.વમ.) 

૧. સોમિાર ૦૧/૦૩/૨૦૨૧  ૧.૪૦ ૫.૦૩ - - ૨.૫૩ 
૨. બધુિાર   ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ (પહલેી બેઠક) ૧૦.૦૦ ૧.૫૬ - - ૩.૫૬ 
૩. " ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ (બીજી બેઠક) ૪.૦૦ ૭.૫૩ ૦.૧૫ - ૩.૩૮ 
૪. ગરુુિાર ૦૪/૦૩/૨૦૨૧ ૧૨.૦૦ ૪.૫૩ ૦.૩૦ - ૪.૨૩ 
૫. શકુ્રિાર ૦૫/૦૩/૨૦૨૧ ૧૨.૦૦ ૪.૫૮ ૦.૩૧ - ૪.૨૭ 
૬. શવનિાર ૦૬/૦૩/૨૦૨૧ ૧૦.૦૦ ૨.૨૯ ૦.૩૦ - ૩.૫૯ 
૭. સોમિાર ૦૮/૦૩/૨૦૨૧ ૧૨.૦૦ ૪.૫૨ ૦.૩૦ - ૪.૨૨ 
૮. માંગળિાર ૦૯/૦૩/૨૦૨૧ ૧૨.૦૦ ૪.૫૫ ૦.૪૮ - ૪.૦૭ 

૯. બધુિાર ૧૦/૦૩/૨૦૨૧ (પહલેી બેઠક) ૧૦.૦૦ ૨.૩૭ ૦.૩૦ - ૪.૦૭ 

૧૦. " ૧૦/૦૩/૨૦૨૧ (બીજી બેઠક) ૩.૩૦ ૭.૫૯ ૦.૩૦ - ૩.૫૯ 

૧૧. સોમિાર ૧૫/૦૩/૨૦૨૧ ૧૨.૦૦ ૪.૫૮ ૦.૩૦ - ૪.૨૮ 

૧૨. માંગળિાર ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ (પહલેી બેઠક) ૧૦.૦૦ ૨.૨૯ ૦.૩૦ - ૩.૫૯ 

૧૩. " ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ (બીજી બેઠક) ૩.૩૦ ૮.૦૦ ૦.૩૦ - ૪.૦૦ 

૧૪. બધુિાર ૧૭/૦૩/૨૦૨૧ ૧૨.૦૦ ૫.૦૮ ૦.૩૦ - ૪.૩૮ 

૧૫. ગરુુિાર ૧૮/૦૩/૨૦૨૧ ૧૨.૦૦ ૩.૦૨ ૦.૩૧ ૦.૧૨ ૨.૧૯ 

૧૬. શકુ્રિાર ૧૯/૦૩/૨૦૨૧ ૧૨.૦૦ ૪.૫૯ ૦.૩૦ - ૪.૨૯ 

૧૭. શવનિાર ૨૦/૦૩/૨૦૨૧ ૧૦.૦૦ ૨.૩૦ ૦.૩૦ - ૪.૦૦ 

૧૮. સોમિાર ૨૨/૦૩/૨૦૨૧ ૧૨.૦૦ ૫.૧૭ ૦.૩૦ - ૪.૪૭ 

૧૯. માંગળિાર ૨૩/૦૩/૨૦૨૧ (પહલેી બેઠક) ૧૦.૦૦ ૨.૧૮ ૦.૩૦ - ૩.૪૮ 

૨૦. " ૨૩/૦૩/૨૦૨૧ (બીજી બેઠક) ૩.૩૦ ૭.૫૭ ૦.૩૦ - ૩.૫૭ 

૨૧. બધુિાર ૨૪/૦૩/૨૦૨૧ ૧૨.૦૦ ૫.૫૪ ૧.૦૦ - ૪.૫૪ 

૨૨. ગરુુિાર ૨૫/૦૩/૨૦૨૧ ૧૨.૦૦ ૫.૧૭ ૦.૫૧ - ૪.૨૬ 

૨૩. શકુ્રિાર ૨૬/૦૩/૨૦૨૧ ૧૦.૦૦ ૨.૨૮ ૦.૩૦ - ૩.૫૮ 

૨૪. માંગળિાર ૩૦/૦૩/૨૦૨૧ ૧૨.૦૦ ૪.૦૦ ૦.૩૦ - ૩.૩૦ 

૨૫. બધુિાર ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ (પહલેી બેઠક) ૧૦.૦૦ ૨.૨૭ ૦.૩૦ - ૩.૫૭ 

૨૬. " ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ (બીજી બેઠક) ૩.૩૦ ૭.૪૧ ૦.૩૨ - ૩.૩૯ 

૨૭. ગરુુિાર ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ (પહલેી બેઠક) ૧૦.૦૦ ૨.૩૦ ૦.૩૦ - ૪.૦૦ 

૨૮. ગરુુિાર ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ (બીજી બેઠક) 
૩.૩૦ ૧૦.૧૩ 

(રાત્રીના) 
૦.૩૦ - ૬.૨૩ 

કુલ ૧૧૪.૫૩ 
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પત્રક ક્રમાૂંક:-૩ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૩) 
સભ્યશ્રીઓએ વ્યકકતગત રીતે આપેલ હાજરી 

(માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઉપાધ્યક્ષશ્રી,મૂંત્રીશ્રીઓ, વવરોધપક્ષના નેતાશ્રી,મખુ્ય દૂંડકશ્રી,નાયબ 
દૂંડકશ્રી,દૂંડકશ્રી અને સૂંસદીય સચચવશ્રી વસવાય) 

ક્રમ સભ્યશ્રી નુૂં નામ હાજરી 
ગેર 
હાજરી 

કુલ કરમાકસચ 

૧ શ્રી પ્રદ્યમુનવસિંહ મહહપતવસિંહ જાડજેા ૨૮ ૦ ૨૮  
૨ શ્રી વિરેન્રવસિંહ બહાદુરવસિંહ જાડજેા ૧૪ ૧૪ ૨૮   
૩ ડૉ. નીમાબેન આચાયષ     ૨૮ ૦ ૨૮   

૪ શ્રી િાસણભાઈ આહીર             (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી)    --- --- ---   
૫ શ્રીમતી માલતીબને હકશોરભાઈ મહશે્વરી ૨૮ ૦ ૨૮   
૬ શ્રીમતી સાંતોકબહને બચભુાઈ આરેઠીયા ૧૩ ૧૫ ૨૮   

૭ શ્રીમતી  ગેનીબેન નગાજી ઠાકોર ૨૮ ૦ ૨૮   
૮ શ્રી ગલુાબવસિંહ પીરાભાઇ રાજપ  ત  ૨૧ ૭ ૨૮   
૯ શ્રી નથાભાઈ હગેોળાભાઈ પટેલ ૨૮ ૦ ૨૮   
૧૦ શ્રી કાસ્ન્તભાઈ કાળાભાઈ ખરાડી ૨૩ ૫ ૨૮   
૧૧ શ્રી જજગ્નેશકુમાર નટિરલાલ મેિાણી ૧૧ ૧૭ ૨૮   
૧૨ શ્રી મહશેકુમાર અમતૃલાલ પટેલ ૨૭ ૧ ૨૮   
૧૩ શ્રી શશીકાાંત મહોબતરામ પાંડયા ૨૭ ૧ ૨૮   
૧૪ શ્રી શીિાભાઈ અમરાભાઈ ભરુીયા ૨૭ ૧ ૨૮   
૧૫ શ્રી હકવતિવસિંહ પ્રભાતવસિંહ િાઘલેા ૨૭ ૧ ૨૮   

૧૬ શ્રી રઘભુાઇ મેરાજભાઇ દેસાઇ ૧૯ ૯ ૨૮   

૧૭ શ્રી હદલીપકુમાર િીરાજી ઠાકોર         (મૂંત્રીશ્રી) --- --- ---   

૧૮ શ્રી કીરીટકુમાર ચીમનલાલ પટેલ ૨૮ ૦ ૨૮   

૧૯ શ્રી ચાંદનજી તલાજી ઠાકોર ૨૧ ૭ ૨૮   
૨૦ શ્રી અજમલજી િલાજી  ઠાકોર   ૨૮ ૦ ૨૮   
૨૧ ડૉ. આશાબેન પટેલ ૨૬ ૨ ૨૮   

૨૨ શ્રી ઋવર્કેશ ગણેશભાઈ પટેલ ૨૬ ૨ ૨૮   
૨૩ શ્રી ભરતજી સોનાજી ઠાકોર ૧૪ ૧૪ ૨૮   

૨૪ શ્રી કરશનભાઈ પ  ાંજાભાઈ સોલાંકી  ૨૭ ૧ ૨૮   

૨૫ 
શ્રી નીવતનભાઈ રવતલાલ પટેલ 
                              (નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી) 

--- --- --- 
  

૨૬ શ્રી રમણભાઈ ધળુાભાઈ પટેલ ૨૮ ૦ ૨૮   

૨૭ શ્રી રાજેન્રવસિંહ રણજજતવસિંહ ચાિડા ૨૨ ૬ ૨૮   
૨૮ શ્રી હહત ુકનોડીયા ૨૧ ૭ ૨૮   
૨૯ શ્રી અવશ્વનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ કોટિાલ ૨૮ ૦ ૨૮   
૩૦ ડૉ. અવનલ જોવર્યારા ૨૮ ૦ ૨૮   
૩૧ શ્રી રાજ ેંન્રવસિંહ વશિવસિંહ ઠાકોર ૨૭ ૧ ૨૮   
૩૨ શ્રી જશભુાઇ શીિાભાઇ પટેલ  ૨૮ ૦ ૨૮   

૩૩ શ્રી ગજેન્રવસિંહ ઉદેવસિંહ પરમાર ૨૫ ૩ ૨૮   
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૩૪ શ્રી બલરાજવસિંહ કલ્યાણવસિંહ ચૌહાણ ૨૮ ૦ ૨૮   
૩૫ શ્રી શાંભજુી ચેલાજી ઠાકોર ૨૮ ૦ ૨૮   
૩૬ ડૉ. સી.જે.ચાિડા ૨૦ ૮ ૨૮   
૩૭ શ્રી સરેુશકુમાર ચતરુદાસ પટેલ  ૨૮ ૦ ૨૮   
૩૮ શ્રી બળદેિજી ચાંદુજી ઠાકોર ૨૧ ૭ ૨૮   
૩૯ શ્રી લાખાભાઈ ભીખાભાઈ ભરિાડ ૨૨ ૬ ૨૮   

૪૦ શ્રી કનભુાઈ કરમશીભાઈ પટેલ ૨૮ ૦ ૨૮   
૪૧ શ્રી ભપેુન્રભાઈ રજનીકાન્ત પટેલ ૨૮ ૦ ૨૮   

૪૨ શ્રી હકશોર બાબલુાલ ચૌહાણ ૨૬ ૨ ૨૮  
૪૩ શ્રી પ્રદીપવસિંહ ભગિતવસિંહ જાડેજા     (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી)    --- --- ---  
૪૪ શ્રી રાકેશભાઈ જસિાંતલાલ શાહ ૨૭ ૧ ૨૮  
૪૫ શ્રી કૌવશકભાઈ જમનાદાસ પટેલ    (મૂંત્રીશ્રી)    --- --- ---  
૪૬ શ્રી જગદીશ પાંચાલ   (વિશ્વકમાષ )  ૨૭ ૧ ૨૮  
૪૭ શ્રી બલરામ ખબુચાંદ થાિાણી ૨૮ ૦ ૨૮  
૪૮ શ્રી િલ્લભભાઈ ગોબરભાઈ કાકડીયા ૨૩ ૫ ૨૮  
૪૯ શ્રી હહમાંતવસિંહ પ્રહલાદવસિંહ પટેલ ૨૮ ૦ ૨૮  
૫૦ શ્રી જગદીશ ઇશ્વરભાઇ પટેલ   ૨૮ ૦ ૨૮  
૫૧ શ્રી ગ્યાસદુ્દીન હબીબદુ્દીન શેખ ૨૭ ૧ ૨૮   
૫૨ શ્રી ઈમરાન યસુમુભાઈ ખેડાિાલા ૨૬ ૨ ૨૮   
૫૩ શ્રી સરેુશભાઈ ધનજીભાઈ પટેલ ૨૬ ૨ ૨૮   
૫૪ શ્રી શૈલેર્ મનહરભાઈ પરમાર ૨૮ ૦ ૨૮   
૫૫ શ્રી અરવિિંદકુમાર ગાાંડાભાઈ પટેલ ૨૬ ૨ ૨૮   
૫૬ શ્રી પ્રદીપભાઈ ખનાભાઈ પરમાર ૨૮ ૦ ૨૮   

૫૭ શ્રી બાબભુાઈ જમનાદાસ પટેલ ૬ ૨૨ ૨૮   
૫૮ શ્રી ભપેુન્રવસિંહ મનભુા ચડુાસમા   (મૂંત્રીશ્રી)    --- --- ---   
૫૯ શ્રી રાજેશભાઈ હરજીભાઈ ગોહીલ ૨૬ ૨ ૨૮   
૬૦ શ્રી નૌશાદ ભલજીભાઈ સોલાંકી ૧૬ ૧૨ ૨૮   

૬૧ શ્રી હકરીટવસિંહ જીતભુા રાણા ૨૮ ૦ ૨૮  
૬૨ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ ૨૮ ૦ ૨૮  
૬૩ શ્રી ઋજતિકભાઈ લિજીભાઈ મકિાણા ૨૭ ૧ ૨૮  
૬૪ શ્રી પરસોત્તમ ઉકાભાઈ સાબરીયા ૨૭ ૧ ૨૮  
૬૫ શ્રી બ્રીજેશ મેરજા ૯ ૧૯ ૨૮  
૬૬ શ્રી લલીતભાઈ કગથરા ૯ ૧૯ ૨૮  
૬૭ શ્રી મહમદજાિીદ અબ્દુલમતુલીબ પીરઝાદા ૧૮ ૧૦ ૨૮  
૬૮ શ્રી અરવિિંદ રૈયાણી ૨૭ ૧ ૨૮  

૬૯ 
શ્રી વિજયકુમાર રમણીકલાલ રૂપાણી   
                                  (મખુ્યમૂંત્રીશ્રી)    

--- 
 

--- --- 
 

૭૦ શ્રી ગોવિિંદભાઈ પટેલ ૨૫ ૩ ૨૮  
૭૧ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા ૨૫ ૩ ૨૮  
૭૨ શ્રી કુાંિરજીભાઈ મોહનભાઈ બાિળીયા   (મૂંત્રીશ્રી)    --- --- ---  
૭૩ શ્રીમતી ગીતાબા જયરાજવસિંહ જાડજેા ૧૮ ૧૦ ૨૮  
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૭૪ શ્રી જયેશભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડીયા          (મૂંત્રીશ્રી) ૦ ૦ ૦  
૭૫ શ્રી લલીત િસોયા ૨૬ ૨ ૨૮  
૭૬ શ્રી પ્રવિણભાઈ નરશીભાઈ મસુડીયા ૧૯ ૯ ૨૮  
૭૭ શ્રી રાઘિજીભાઇ પટેલ  ૨૪ ૪ ૨૮  

૭૮ શ્રી ધમેન્રવસિંહ મેરુભા જાડજેા        (રા.ક.માંત્રીશ્રી) 
--- 
 

--- --- 
 

૭૯ શ્રી રણછોડભાઈ ચનાભાઈ મળદુ            (મૂંત્રીશ્રી) --- --- ---  
૮૦ શ્રી ચચરાગભાઈ રમેશભાઈ કાલરીયા ૨૩ ૫ ૨૮  
૮૧ શ્રી વિક્રમભાઈ અરજણભાઈ માડમ ૪ ૨૪ ૨૮   

૮૨ ખાલી --- --- ---   
૮૩ શ્રી બાબભુાઈ ભીમાભાઈ બોખીરીયા ૨૬ ૨ ૨૮   
૮૪ શ્રી કાાંધલભાઈ સરમણભાઈ જાડજેા ૧૧ ૧૭ ૨૮   
૮૫ શ્રી જિાહરભાઈ પેથલજીભાઈ ચાિડા   (માંત્રીશ્રી) --- --- ---   
૮૬ શ્રી ભીખાભાઈ ગલાભાઈ જોર્ી ૨૦ ૮ ૨૮   
૮૭ શ્રી હર્ષદકુમાર માધિજીભાઈ રીબડીયા ૨૧ ૭ ૨૮   
૮૮ શ્રી દેિાભાઈ પુાંજાભાઈ માલમ  ૨૪ ૪ ૨૮   

૮૯ શ્રી બાબભુાઈ કાળાભાઈ િાજા ૨૪ ૪ ૨૮   

૯૦ શ્રી વિમલભાઈ કાનાભાઈ ચડુાસમા ૨૫ ૩ ૨૮   

૯૧ શ્રી ભગાભાઇ ધાનાભાઇ બારડ   ૨૨ ૬ ૨૮   

૯૨ શ્રી મોહનલાલ માલાભાઈ િાળા ૨૮ ૦ ૨૮   

૯૩ શ્રી પ  ાંજાભાઈ ભીમાભાઈ િાંશ ૧૭ ૧૧ ૨૮   

૯૪ શ્રી જે.િી.કાકડીયા ૨૮ ૦ ૨૮   

૯૫ શ્રી પરેશ ધાનાિી      (વવરોધપક્ષના નેતાશ્રી) --- --- ---   

૯૬ શ્રી વિરજીભાઈ  ઠુસ)મર    ૨૮ ૦ ૨૮   

૯૭ શ્રી પ્રતાપ દુધાત ૧૯ ૯ ૨૮   

૯૮ શ્રી અંબહરર્ભાઈ જીિાભાઈ ડરે ૨૫ ૩ ૨૮   

૯૯ શ્રી રાઘિભાઈ ચોંડાભાઈ મકિાણા ૨૧ ૭ ૨૮   

૧૦૦ શ્રી કનભુાઈ મથરુામભાઈ બારૈયા ૨૬ ૨ ૨૮   

૧૦૧ શ્રી કેશભુાઈ હીરજીભાઈ નાકરાણી ૧૯ ૯ ૨૮   

૧૦૨ શ્રી ભીખાભાઈ રિજીભાઈ બારૈયા  ૧૮ ૧૦ ૨૮   

૧૦૩ 
શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઓધિજીભાઈ સોલાંકી                 
(રા.ક.મૂંત્રીશ્રી) 

--- 
 

--- --- 
  

૧૦૪ શ્રીમતી વિભાિરી દિ ે    (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી) --- --- ---   

૧૦૫ શ્રી જીતેન્રભાઈ સિજીભાઈ િાઘાણી ૨૧ ૭ ૨૮   

૧૦૬ શ્રી આતમારામ મકનભાઇ પરમાર ૨૬ ૨ ૨૮  

૧૦૭ શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ       (મૂંત્રીશ્રી) --- --- ---   

૧૦૮ શ્રી મહશેકુમાર કનૈયાલાલ રાિલ ૨૮ ૦ ૨૮   

૧૦૯ શ્રી રાજેન્રવસિંહ ધીરવસિંહ પરમાર  ૧૬ ૧૨ ૨૮   
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૧૧૦ શ્રી અમીત ચાિડા ૧૯ ૯ ૨૮   

૧૧૧ શ્રી ગોવિિંદભાઈ રઈજીભાઈ પરમાર ૧૨ ૧૬ ૨૮   

૧૧૨ શ્રી કાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર ૨૭ ૧ ૨૮   

૧૧૩ શ્રી વનરાંજન પરુુર્ોત્તમદાસ પટેલ ૨૭ ૧ ૨૮   

૧૧૪ શ્રી પનુમભાઈ માધાભાઈ પરમાર ૨૪ ૪ ૨૮   

૧૧૫ શ્રી કેસહરવસિંહ જેસાંગભાઈ સોલાંકી ૧૮ ૧૦ ૨૮   
૧૧૬ શ્રી પાંકજભાઈ વિનભુાઈ દેસાઈ (મખુ્ય દૂંડકશ્રી) --- --- ---   
૧૧૭ શ્રી અજુ ષનવસિંહ ઉદેવસિંહ ચૌહાણ ૨૬ ૨ ૨૮   

૧૧૮ શ્રી ઈન્રજીતવસિંહ નટિરવસિંહ પરમાર ૨૮ ૦ ૨૮   

૧૧૯ શ્રી કાસ્ન્તભાઈ શાભઈભાઈ પરમાર ૨૭ ૧ ૨૮   

૧૨૦ શ્રી કાળાભાઈ રઈજીભાઈ ડાભી ૨૭ ૧ ૨૮   

૧૨૧ શ્રી અજીતવસિંહ પિષતવસિંહ ચૌહાણ ૨૧ ૭ ૨૮   

૧૨૨ શ્રી જજગ્નેશકુમાર અંબાલાલ સેિક ૨૮ ૦ ૨૮   

૧૨૩ શ્રી કુબેરભાઈ મનસખુભાઈ ડીંડોર ૨૮ ૦ ૨૮   

૧૨૪ શ્રી જેઠાભાઈ ઘલેાભાઈ ભરિાડ ૨૦ ૮ ૨૮   

૧૨૫ ખાલી --- --- ---   

૧૨૬ શ્રી સી.કે.રાઉલજી ૨૦ ૮ ૨૮   

૧૨૭ શ્રીમતી સમુનબને પ્રવિણવસિંહ ચૌહાણ ૨૪ ૪ ૨૮   

૧૨૮ શ્રી જયરથવસિંહજી ચાંરવસિંહજી પરમાર (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી) -- --- ---   

૧૨૯ શ્રી રમેશભાઈ ભરુાભાઈ કટારા ૨૦ ૮ ૨૮   

૧૩૦ શ્રી ભાિેશભાઈ બાબભુાઈ કટારા ૨ ૨૬ ૨૮   

૧૩૧ શ્રી શૈલેર્ભાઈ સમુનભાઈ ભાભોર ૧૨ ૧૬ ૨૮   

૧૩૨ શ્રી િજેવસિંગભાઈ પારવસિંગભાઈ પણદા ૨૭ ૧ ૨૮   

૧૩૩ શ્રીમતી ચાંરીકાબેન છગનભાઈ બારીયા ૨૭ ૧ ૨૮   

૧૩૪ શ્રી બચભુાઈ મગનભાઈ ખાબડ (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી) --- --- ---   

૧૩૫ શ્રી કેતનભાઈ મહને્રભાઈ ઈનામદાર ૧૬ ૧૨ ૨૮   

૧૩૬ શ્રી મધભુાઈ બાબભુાઈ શ્રીિાસ્તિ ૧૨ ૧૬ ૨૮   

૧૩૭ શ્રી મોહનવસિંહ છોટુભાઈ રાઠિા ૨૩ ૫ ૨૮   

૧૩૮ શ્રી સખુરામભાઈ હરીયાભાઈ રાઠિા ૨૨ ૬ ૨૮   

૧૩૯ શ્રી અભેવસિંહ મોતીભાઈ તડિી ૨૭ ૧ ૨૮   

૧૪૦ શ્રી શૈલેર્ભાઈ કનૈયાલાલ મહતેા ૮ ૨૦ ૨૮   

૧૪૧ શ્રીમતી મનીર્ા િકીલ ૨૪ ૪ ૨૮   

૧૪૨ શ્રી જીતેન્ર રતીલાલ સખુડીયા  ૨૭ ૧ ૨૮   

૧૪૩ શ્રીમતી સીમાબેન અક્ષયકુમાર મોહીલે ૨૬ ૨ ૨૮   

૧૪૪ શ્રી રાજેન્ર વત્રિેદી             (અધ્યક્ષશ્રી)  --- --- ---   

૧૪૫ શ્રી યોગેશ પટેલ             (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી) --- --- ---   

૧૪૬ શ્રી જશપાલવસિંહ મહને્રવસિંહજી પહઢયાર ૨૨ ૬ ૨૮   
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૧૪૭ શ્રી અક્ષયકુમાર ઈશ્વરભાઈ પટેલ ૨૭ ૧ ૨૮  

૧૪૮ શ્રી પે્રમવસિંહભાઈ દેિજીભાઈ િસાિા ૨૬ ૨ ૨૮   

૧૪૯ શ્રી મહશેભાઈ છોટુભાઈ િસાિા ૪ ૨૪ ૨૮   

૧૫૦ શ્રી સાંજયભાઈ જેસાંગભાઈ સોલાંકી ૨૪ ૪ ૨૮   

૧૫૧ શ્રી અરૂણવસિંહ અજીતવસિંહ રણા ૧૦ ૧૮ ૨૮   

૧૫૨ શ્રી છોટુભાઈ અમરવસિંહ િસાિા ૧ ૨૭ ૨૮   

૧૫૩ શ્રી દુષ્ટ્યાંતભાઈ રજનીકાાંત પટેલ ૧૪ ૧૪ ૨૮   

૧૫૪ શ્રી ઈશ્વરવસિંહ ઠાકોરભાઈ પટેલ    (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી) --- --- ---   

૧૫૫ શ્રી મકેુશભાઈ ઝીણાભાઈ પટેલ ૨૭ ૧ ૨૮   

૧૫૬ શ્રી ગણપતવસિંહ િેસ્તાભાઈ િસાિા  (મૂંત્રીશ્રી) --- --- ---   

૧૫૭ શ્રી આનાંદભાઈ મોહનભાઈ ચૌધરી ૨૨ ૬ ૨૮   

૧૫૮ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા ૨૬ ૨ ૨૮   

૧૫૯ શ્રી અરવિિંદ શાાંવતલાલ રાણા ૨૩ ૫ ૨૮   

૧૬૦ શ્રી કાાંવતભાઈ હહમાંતવસિંહ બલર ૨૭ ૧ ૨૮   

૧૬૧ શ્રી હકશોર કાનાણી(કુમાર)    (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી) --- --- ---  
૧૬૨ શ્રી પ્રવિણભાઈ મનજીભાઈ ઘોઘારી ૨૭ ૧ ૨૮  
૧૬૩ શ્રીમતી સાંગીતાબને રાજેન્રભાઈ પાટીલ ૨૬ ૨ ૨૮  
૧૬૪ શ્રી વિિેક નરોત્તમભાઈ પટેલ ૨૮ ૦ ૨૮  
૧૬૫ શ્રી હર્ષ રમેશકુમાર સાંઘિી ૨૧ ૭ ૨૮  

૧૬૬ શ્રી વિનોદભાઈ અમરશીભાઈ મોરડીયા ૨૮ ૦ ૨૮  
૧૬૭ શ્રી પણુેશ મોદી ૧૯ ૯ ૨૮  

૧૬૮ શ્રીમતી ઝાંખનાબેન હહતેશકુમાર પટેલ ૨૭ ૧ ૨૮  
૧૬૯ શ્રી ઈશ્વરભાઈ રમણભાઈ પરમાર  (મૂંત્રીશ્રી) --- --- ---  
૧૭૦ શ્રી મોહનભાઈ ધનજીભાઈ ઢોહડયા ૧૬ ૧૨ ૨૮  
૧૭૧ શ્રી પનુાભાઈ ઢેડાભાઈ ગામીત ૨૧ ૭ ૨૮  
૧૭૨ શ્રી સવુનલભાઈ રતનજીભાઈ ગામીત ૧૯ ૯ ૨૮  

૧૭૩ શ્રી વિ્યભાઇ રમેશભાઇ પટેલ ૧૭ ૧૧ ૨૮  
૧૭૪ શ્રી આર.સી.પટેલ   (નાયબ મખુ્ય દૂંડકશ્રી) --- --- ---  
૧૭૫ શ્રી વપયરુ્ભાઈ હદનકરભાઈ દેસાઈ ૨૭ ૧ ૨૮  
૧૭૬ શ્રી નરેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ ૨૫ ૩ ૨૮  
૧૭૭ શ્રી અનાંતકુમાર હસમખુભાઈ પટેલ ૧૮ ૧૦ ૨૮  
૧૭૮ શ્રી અરવિિંદ છોટુભાઈ પટેલ ૨૬ ૨ ૨૮  
૧૭૯ શ્રી ભરતભાઈ કીકુભાઈ પટેલ ૧૯ ૯ ૨૮  
૧૮૦ શ્રી કનભુાઈ મોહનલાલ દેસાઈ  ૨૧ ૭ ૨૮  
૧૮૧ શ્રી જીતભુાઈ હરજીભાઈ ચૌધરી ૨૭ ૧ ૨૮  

૧૮૨ શ્રી રમણલાલ નાનભુાઈ પાટકર  (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી) --- --- ---  
    ૩૪૬૯ ૮૧૫ ૪૨૮૪  
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પત્રક ક્રમાૂંક:-૪ 
(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૩) 

સભ્યશ્રીઓની તારીખવાર હાજરી 
(માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઉપાધ્યક્ષશ્રી,માંત્રીશ્રીઓ, વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી,મખુ્ય દાંડકશ્રી,નાયબ 

દાંડકશ્રી,દાંડકશ્રી અને સાંસદીય સચચિશ્રી વસિાય) 

ક્રમ  બેઠક ની તારીખ હાજરી  ગેર હાજરી  કુલ  
૧ ૦૧-૦૩-૨૦૨૧ ૧૧૧ ૪૨ ૧૫૩ 
૨ 03-૦૩-૨૦૨૧  (પહલેી બેઠક) ૧૩૫ ૧૮ ૧૫૩ 
૩ 03-૦૩-૨૦૨૧  (બીજી બેઠક) ૧૨૧ ૩૨ ૧૫૩ 
૪ ૦૪-૦૩-૨૦૨૧ ૧૩૯ ૧૪ ૧૫૩ 
૫ ૦૫-૦૩-૨૦૨૧ ૧૩૦ ૨૩ ૧૫૩ 
૬ ૦૬-૦૩-૨૦૨૧ ૧૨૩ ૩૦ ૧૫૩ 
૭ ૦૮-૦૩-૨૦૨૧ ૧૩૪ ૧૯ ૧૫૩ 
૮ ૦૯-૦૩-૨૦૨૧ ૧૪૦ ૧૩ ૧૫૩ 
૯ ૧૦-૦૩-૨૦૨૧  (પહલેી બેઠક) ૧૩૬ ૧૭ ૧૫૩ 
૧૦ ૧૦-૦૩-૨૦૨૧  (બીજી બેઠક) ૧૨૪ ૨૯ ૧૫૩ 
૧૧ ૧૫-૦૩-૨૦૨૧ ૧૨૬ ૨૭ ૧૫૩ 
૧૨ ૧૬-૦૩-૨૦૨૧  (પહલેી બેઠક) ૧૨૪ ૨૯ ૧૫૩ 
૧૩ ૧૬-૦૩-૨૦૨૧  (બીજી બેઠક) ૧૧૮ ૩૫ ૧૫૩ 
૧૪ ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૨૪ ૨૯ ૧૫૩ 
૧૫ ૧૮-૦૩-૨૦૨૧ ૧૨૪ ૨૯ ૧૫૩ 
૧૬ ૧૯-૦૩-૨૦૨૧ ૧૩૫ ૧૮ ૧૫૩ 
૧૭ ૨૦-૦૩-૨૦૨૧ ૧૧૭ ૩૬ ૧૫૩ 
૧૮ ૨૨-૦૩-૨૦૨૧ ૧૩૦ ૨૩ ૧૫૩ 
૧૯ ૨૩-૦૩-૨૦૨૧  (પહલેી બેઠક) ૧૨૪ ૨૯ ૧૫૩ 
૨૦ ૨૩-૦૩-૨૦૨૧  (બીજી બેઠક) ૧૧૮ ૩૫ ૧૫૩ 
૨૧ ૨૪-૦૩-૨૦૨૧ ૧૧૯ ૩૪ ૧૫૩ 
૨૨ ૨૫-૦૩-૨૦૨૧ ૧૨૨ ૩૧ ૧૫૩ 
૨૩ ૨૬-૦૩-૨૦૨૧ ૧૧૩ ૪૦ ૧૫૩ 
૨૪ ૩૦-૦૩-૨૦૨૧ ૧૨૦ ૩૩ ૧૫૩ 
૨૫ ૩૧-૦૩-૨૦૨૧  (પહલેી બેઠક) ૧૧૫ ૩૮ ૧૫૩ 
૨૬ ૩૧-૦૩-૨૦૨૧  (બીજી બેઠક) ૧૧૧ ૪૨ ૧૫૩ 
૨૭ ૦૧-૦૪-૨૦૨૧  (પહલેી બેઠક) ૧૧૯ ૩૪ ૧૫૩ 
૨૮ ૦૧-૦૪-૨૦૨૧  (બીજી બેઠક) ૧૧૭ ૩૬ ૧૫૩ 

                             કુલ  ૩૪૬૯ ૮૧૫ ૪૨૮૪ 
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પત્રક ક્રમાૂંક -૫ 
(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૫) 

ટ ૂંકી મદુતના, તારાૂંકકત, અતારાૂંકકત િશ્નોની અને અરધા કલાકની ચચાચની સ  ચનાઓનો વનકાલ (આંકડામાૂં) 
િશ્નનો 
િકાર 

મળેલ 
સ  ચના 

દાખલ 
કયાચ 

દાખલ 
ન કયાચ 

 

ટ ૂંકી મદુત 
માૂંથી 

તારાૂંકકત 
િશ્ન 

 

ટ ૂંકી મદુત 
માૂંથી 

અતારાૂંકકત 
િશ્ન 

 

તારાૂંકકત 

માૂંથી 
અતારાૂંકકત 
તરીકે 
દાખલ 

 

 

સભ્યશ્રીએ 
િશ્ન પાછા 
ખેંચી 
લીધા/ 
સહી ન 
હોવાથી 
દફતરે   

ગહૃમાૂં 
ચચાચ / 
જવાબની 
રજ આત 

 

 

 

 

 

સમયના 
અભાવે ગહૃમાૂં 
ચચાચયા ન હોય 
તેવા તારાૂંકકત 

િશ્નોના 
અતારાૂંકકત 
તરીકે ગહૃમાૂં 
જવાબ આપ્યા 

 

 

ટ ૂંકી  
મદુતે 
જવાબ 
આપવા 
મૂંત્રીશ્રી 
અસૂંમત 
થતાૂં રદ 
થયા 

સત્ર 
વહલે ુ
સમાપ્ત 
થતાૂં 

િશ્નો રદ 
થયા 

 

 

 

 

વનયમ-
૮૭(ક)
અન્વયે 
ગહૃના 
મેજ 
ઉપર 

મકુાયા 

સભ્યશ્રી 
મૂંત્રીશ્રી/ 

સૂંસદ સભ્યશ્રી 
બનતાૂં/ 

અવસાન થતાૂં/  
સભ્યશ્રીએ 

 રાજીનામા 
આપતા િશ્નો 
રદ થયા 

મૂંત્રીશ્રીની 
વવનૂંતીથી રદ 
કરેલા િશ્નો 

 

 

 

 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯  ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ 

ટ ૂંકી 
મદુતના 
િશ્ન 

૧૦ ૧ ૯ - - - - ૧ - - - - - - 

તારાૂંકકત 
િશ્નો 

૮૫૨૭ ૬૦૯૯ ૨૧૩૪ - - ૮૭ ૨૭+૨૦= 
૪૭ 

૧૪૦ ૫૯૫૯ - - - - ૧૬૦

અતારાૂંકક
ત િશ્નો 

૨૨૪૪ ૧૬૮૨ ૫૧૨ - - ૨+૩=૫ ૧૦૦૦ - - - ૧૫૫ - ૪૫

અરધા 
કલાતની 
ચચાચના 
િશ્નો 

૪ ૨ ૨ - - - - ૨ 

૧૭/૩/૨૧, 

૨૨/૩/૨૧ 

 

- - - - - - 
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પત્રક ક્રમાૂંક:-૬ 
 (જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૫)  

ટ ૂંકી મદુતના િશ્નોની વવભાગવાર માકહતી ( આંકડામાૂં)    
અ.નૂં.  વવભાગનુૂં નામ મળેલ 

સ  ચનાઓ   
દાખલ 
કયાચ  

ટ ૂંકી મદુત માૂંથી 
તારાૂંકકત તરીકે 
દાખલ કયાચ  

 

ટ ૂંકી મદુત માૂંથી 
અતારાૂંકકત તરીકે 
દાખલ કયાચ  

 

દાખલ ન 
કયાચ  

મદુત 
બહારની 
સ  ચના   

મૂંત્રીશ્રી 
સૂંમત  

મૂંત્રીશ્રી 
અસૂંમત  

સત્ર વહલે ુ
સમાપ્ત  
થતાૂં િશ્નો 
રદ થયા     

ગહૃમાૂં  રજ  
થયા  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧ કૃવષ, ખેડ ત કલ્યાિ અને સહકાર 
વવભાગ  

૩ ૧ - - ૨ - - - - ૧ 

૨ નાિા વવભાગ  ૧ - - - ૧ - - - - - 

૩ અન્ન4 નાગકરક પરુવઠા અને 
ગ્રાહકોની બાબતોનો વવભાગ 

૧ - - - ૧ - - - - - 

૪ વન અને પયાચવરિ વવભાગ ૧ - - - ૧ - - - - - 

૫ શ્રમ અને રોજગાર વવભાગ ૧ - - - ૧ - - - - - 

૬ મહસે  લ વવભાગ ૧ - - - ૧ - - - - - 

૭ શહરેી વવકાસ અને શહરેી ગહૃ 
વનમાચિ વવભાગ 

૧ - - - ૧ - - - - - 

૮ મકહલા અને બાળ વવકાસ વવભાગ ૧ - - - ૧ - - - - - 

                     કુલ  ૧૦ ૧ - - ૯ - - - - ૧ 
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પત્રક ક્રમાૂંક:-૭  
 (જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૫)  

તારાૂંકકત િશ્નોની વવભાગવાર માકહતી (આંકડામાૂં)  
અ.નૂં.  વવભાગનુૂં નામ મળેલ 

સ  ચનાઓ   
તારાૂંકકત 
દાખલ  

ટ ૂંકી મદુત 
માૂંથી 

અતારાૂંકકત 
કયાચ  

 

તારાૂંકકત માૂંથી 
અતારાૂંકકત કયાચ  

 

દાખલ 
ન કયાચ  

સભ્યશ્રીની  
સહી ન 
હોવાથી 
દફતરે 

ગહૃમાૂં 
જવાબ 
આપ્યા   

સભ્યશ્રીએ 
િશ્ન પાછા 
ખેંચ્યા  

 

મૂંત્રીશ્રીની 
વવનૂંતીથી 
િશ્નો રદ 
કયાચ  

સભ્યશ્રીએ 
રાજીનામા 

આપતા િશ્નો 
રદ  
 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 
૧ સામાન્ય વહીવટ વવભાગ ૫૬ ૨૩ - - ૩૩ - - - - - 
૨ કૃવષ, ખેડ ત કલ્યાિ અને સહકાર વવભાગ  ૮૬૩ ૭૦૯ - - ૧૩૩ ૨ ૧૩ - ૧૭ - 
૩ વશક્ષિ વવભાગ ૩૭૯ ૩૧૫ - - ૬૪ - ૭ - - - 
૪ નાિા વવભાગ  ૪૮ ૪૦ - ૧ ૭ - - - - - 
૫ અન્ન4 નાગકરક પરુવઠા અને ગ્રાહકોની 

બાબતોનો વવભાગ 
૨૮૫ ૨૨૪ - ૧૭ ૪૨ ૧ ૪ - ૧ - 

૬ વન અને પયાચવરિ વવભાગ ૨૨૧ ૧૫૪ - ૨ ૫૮ - ૪ - ૭ - 
૭ આરોગ્ય અને પકરવાર કલ્યાિ વવભાગ ૪૪૧ ૩૪૭ - - ૯૧ - ૧૧ - ૩ - 
૮ ગહૃ વવભાગ ૭૩૧ ૪૫૫ - - ૨૧૭ ૩ ૧૪ - ૫૬ - 
૯ ઉદ્યોગ અને ખાિ વવભાગ ૮૭૮ ૫૬૨ - ૮ ૨૮૬ ૫ ૧૬ - ૧૭ - 
૧૦ માકહતી અને િસારિ વવભાગ ૩૨ ૫ - - ૨૭ - - - - - 
૧૧ શ્રમ અને રોજગાર વવભાગ ૫૨૪ ૩૬૧ - ૧ ૧૫૦ - ૫ - ૧૨ - 
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૧૨ કાયદા વવભાગ ૨૬૯ ૧૨૪ - - ૧૨૩ ૩ ૪ ૧૯ - -- 
૧૩ નમચદા, જળસૂંપવિ, પાિી પરુવઠા અને 

કલ્પસર વવભાગ 

૫૨૭ ૩૭૯ - ૧ ૧૪૫ ૨ ૧૩ - - - 

૧૪ પૂંચાયત4 ગ્રામ ગહૃ વનમાચિ અને ગ્રામ 
વવકાસ વવભાગ 

૫૧૨ ૩૨૨ - ૧૯ ૧૪૩ ૬ ૭ - ૨૨ - 

૧૫ મહસે  લ વવભાગ ૫૦૭ ૩૮૬ - ૩૦ ૭૪ ૧ ૧૪ - ૧૬ - 
૧૬ માગચ અને મકાન વવભાગ ૧૯૧ ૧૪૩ - - ૪૫ - ૨ - ૩ - 
૧૭ સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગ ૪૪૦ ૩૯૪ - ૧ ૪૫ - ૯ - - - 
૧૮ શહરેી વવકાસ અને શહરેી ગહૃ વનમાચિ 

વવભાગ 

૧૭૪ ૧૪૦ - - ૩૩ - ૨ - ૧ - 

૧૯ રમતગમત4 યવુા અને સાૂંસ્કૃવતક 
િવવૃિઓનો વવભાગ 

૨૬૫ ૮૭ - - ૧૭૬ ૧ ૨ - ૧ - 

૨૦ ઉજાચ અને પેરોકેવમકલ્સ વવભાગ  ૭૨૨ ૬૪૯ - ૧ ૬૭ ૩ ૭ - ૨ - 
૨૧ વૈધાવનક અને સૂંસદીય બાબતોનો વવભાગ   ૨ - - - ૨ - - - - - 
૨૨ બૂંદરો અને વાહનવ્યવહાર વવભાગ ૧૨૫ ૮૭ - ૩ ૩૫ - - - - - 
૨૩ મકહલા અને બાળ વવકાસ વવભાગ ૧૩૫ ૧૨૬ - - ૮ - ૨ ૧ - - 
૨૪ આકદજાવત વવકાસ વવભાગ ૧૪૬ ૬૬ - ૩ ૭૫ - ૪ - ૨ - 
૨૫ વવજ્ઞાન અને િૌદ્યોચગકી વવભાગ ૩૦ - - - ૩૦ - - - - - 
૨૬ તલાઇમેટ ચેન્જ વવભાગ ૨૪ ૧ - - ૨૩ - - - - - 
                     કુલ  ૮૫૨૭ ૬૦૯૯ - ૮૭ ૨૧૩૪ ૨૭ ૧૪૦ ૨૦ ૧૬૦ - 
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  પત્રક ક્રમાૂંક:-૮ 
 (જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૫)  

અતારાૂંકકત િશ્નોની વવભાગવાર માકહતી (આંકડામાૂં)  
અ.નૂં.  વવભાગનુૂં નામ મળેલ 

સ  ચનાઓ   
દાખલ  
કયાચ  

તારાૂંકકત માૂંથી 
અતારાૂંકકત તરીકે 
દાખલ કયાચ  

ટ ૂંકી મદુત માૂંથી 
અતારાૂંકકત તરીકે 
દાખલ કયાચ  

દાખલ 
ન કયાચ  

મૂંત્રીશ્રીની 
વવનૂંતીથી િશ્નો 

રદ કયાચ 

િશ્ન પાછા ખેંચ્યા/ 
સકહ ન હોવાથી 

દફ્તરે  

ગહૃમાૂં 
જવાબ 
આપ્યા  

વનયમ-૮૭(ક)અન્વયે 
ગહૃના મેજ ઉપર 

મકુાયા 

સભ્યશ્રીએ 
રાજીનામા આપતા 

િશ્નો રદ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 
૧ સામાન્ય વહીવટ વવભાગ ૬ ૬ - - - - - ૨ ૨ - 
૨ કવૃષ, ખેડ ત કલ્યાિ અને 

સહકાર વવભાગ  
૩૨૧ ૨૩૧ - - ૮૯ ૧ - ૧૫૧ ૬ - 

૩ વશક્ષિ વવભાગ ૧૧૨ ૧૧૦ - - - - ૨ ૧૦૦ ૭ - 

૪ નાિા વવભાગ  ૫ ૨ ૧ - ૨ ૧ - ૨ ૧ - 
૫ અન્ન4 નાગકરક પરુવઠા અને 

ગ્રાહકોની બાબતોનો વવભાગ 
૨૦ ૧૯ ૧૭ - ૧ - - ૧૬ ૨ - 

૬ વન અને પયાચવરિ વવભાગ ૧૩૬ ૧૧૬ ૨ - ૧૮ ૨ - ૯૦ ૨૨ - 
૭ આરોગ્ય અને પકરવાર કલ્યાિ 

વવભાગ 
૨૮૨ ૧૩૭ - - ૧૪૪ ૧ - ૧૩૪ ૫ - 

૮ ગહૃ વવભાગ ૪૨૯ ૨૬૨ - - ૧૨૭ ૩૮ ૨ ૧૧૯ ૭૩ - 
૯ ઉદ્યોગ અને ખાિ વવભાગ ૩૪ ૨૬ ૮ - ૮ - - ૨૩ ૧ - 
૧૦ માકહતી અને િસારિ વવભાગ - - - - - - - - - - 

૧૧ શ્રમ અને રોજગાર વવભાગ ૯ ૯ ૧ - - - - ૬ ૩ - 
૧૨ કાયદા વવભાગ ૯ ૮ - - ૧ - - ૫ ૧ - 
૧૩ નમચદા, જળસૂંપવિ, પાિી ૧૪૨ ૧૩૬ ૧ - ૫ ૧ - ૧૨૦ ૧૩ - 
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પરુવઠા અને કલ્પસર વવભાગ 

૧૪ પૂંચાયત4 ગ્રામ ગહૃ વનમાચિ  
અને ગ્રામ વવકાસ વવભાગ 

૨૦૩ ૧૯૯ ૧૯ - ૪ - - ૩૫ - - 

૧૫ મહસે  લ વવભાગ ૩૮૪ ૨૯૨ ૩૦ - ૯૦ ૧ ૧ ૮૨ ૧૦ - 
૧૬ માગચ અને મકાન વવભાગ ૪૧ ૩૬ - - ૫ - - ૩૭ ૨ - 
૧૭ સામાજજક ન્યાય અને 

અવધકારીતા વવભાગ 

૨૪ ૨૨ ૧ - ૨ - - ૧૯ ૩ - 

૧૮ શહરેી વવકાસ અને શહરેી ગહૃ 
વનમાચિ વવભાગ 

૩૩ ૨૩ - - ૧૦ - - ૧૧ ૩ - 

૧૯ રમતગમત4 યવુા અને 
સાૂંસ્કૃવતક િવવૃિઓનો વવભાગ 

- - - - - - - - - - 

૨૦ ઉજાચ અને પેરોકેવમકલ્સ 
વવભાગ  

૩૪ ૩૦ ૧ - ૪ - - ૩૦ - - 

૨૧ વૈધાવનક અને સૂંસદીય 
બાબતોનો વવભાગ   

- - - - - - - - - - 

૨૨ બૂંદરો અને વાહનવ્યવહાર 
વવભાગ 

૧૫ ૧૩ ૩ - ૨ - - ૧૪ ૧ - 

૨૩ મકહલા અને બાળ વવકાસ 
વવભાગ 

૩ ૩ - - - - - ૩ - - 

૨૪ આકદજાવત વવકાસ વવભાગ ૨ ૨ ૩ - - - - ૧ - - 
૨૫ વવજ્ઞાન અને િૌદ્યોચગકી 

વવભાગ 
- - - - - - - - - - 

૨૬ તલાઇમેટ ચેન્જ વવભાગ - - - - - - - - - - 
          S],                   ૨૨૪૪ ૧૬૮૨ ૮૭ - ૫૧૨ ૪૫ ૫ ૧૦૦૦ ૧૫૫ - 
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       પત્રક ક્રમાૂંક:- ૯ 
 (જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૫)  

જુદા જુદા મૂંત્રીઓના વારામાૂં  દાખલ થયેલા અને મૌચખક જવાબ અપાયેલ તારાૂંકકત િશ્નોની તારીખવાર માકહતી 
 

 જુથ-૧  
તારીખ કુલ 

દાખલ  
તારાૂંકક
ત  િશ્ન   

ગહૃમાૂં 
મૌચખક 
જવાબ 
આપેલ 
િશ્ન  

મખુ્ય 
મૂંત્રીશ્રી 
(સામાન્ય 
વહીવટ)   

મખુ્ય 
મૂંત્રીશ્રી 
(ઉદ્યોગ) 

મખુ્ય મૂંત્રીશ્રી 
(ગહૃ)  

 

મખુ્ય મૂંત્રીશ્રી 
(શહરેી 
વવકાસ)  

મખુ્ય 
મૂંત્રીશ્રી 
(બૂંદરો)  

મખુ્ય મૂંત્રીશ્રી 
(ખાિ-ખવનજ)  

મખુ્ય 
મૂંત્રીશ્રી 
(માકહતી 
િસારિ)  

મખુ્ય મૂંત્રીશ્રી 
(પેરોકેવમકલ્સ)  

 

મખુ્ય 
મૂંત્રીશ્રી 
(તલાયમેટ 
ચેન્જ)  

  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.   દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  

૩/૩/૨૦૨૧
(પ્રથમ બેઠક) 

૨૭૪ ૬ ૩ - ૬૩ ૧ ૧૦૮ ૩ ૧૫ - ૪ - ૩૮ ૧ ૧ - ૪ - - -

૮/૩/૨૦૨૧ ૨૫૧ ૬ ૮ - ૫૦ - ૬૦ ૧ ૨૬ - ૬ - ૪૩ ૧ ૨ - ૧ - - -
૧૭/૩/૨૦૨૧ ૨૩૩ ૫ ૧ - ૪૯ ૧ ૫૨ ૧ ૩૮ ૧ ૯ - ૩૭ - - - - - - -
૨૩/૩/૨૦૨૧
(બીજી  બેઠક) 

૨૧૫ ૮ ૨ - ૩૫ ૩ ૫૭ ૧ ૧૨ ૧ ૫ - ૪૬ ૨ - - ૧ - ૧ -

૩૧/૩/૨૦૨૧
(બીજી  બેઠક) 

૨૨૪ ૯ ૧ - ૩૫ ૫ ૬૦ ૨ ૪૯ - ૪ - ૨૪ - ૨ - ૧ - - -

કુલ  ૧૧૯૭ ૩૪ ૧૫ - ૨૩૨ ૧૦ ૩૩૭ ૮ ૧૪૦ ૨ ૨૮ - ૧૮૮ ૪ ૫ - ૭ - ૧ -
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મખુ્ય 
મૂંત્રીશ્રી 
(સાયન્સ 
એન્ડ 

ટેતનોલોજી ) 

મખુ્ય 
મૂંત્રીશ્રી 

 (શહરેી ગહૃ 
વનમાચિ)  

મખુ્ય મૂંત્રીશ્રી 
(આયોજન)  

મખુ્ય મૂંત્રીશ્રી 
(જળ સૂંપવિ)   

જેલ 

મૂંત્રીશ્રી 
(રાજ્યકક્ષા) 
(સ્વતૂંત્ર 
હવાલો) 

નશાબૂંધી 
આબકારી 
મૂંત્રીશ્રી 

(રાજ્યકક્ષા) 
(સ્વતૂંત્ર 
હવાલો) 

ચબન વનવાસી 
ગજુરાતી 
િભાગ 
મૂંત્રીશ્રી 

(રાજ્યકક્ષા) 
(સ્વતૂંત્ર 
હવાલો) 

 િોટોકૉલ 
મૂંત્રીશ્રી 

(રાજ્યકક્ષા) 
(સ્વતૂંત્ર 
હવાલો) 

ગ્રામ રક્ષક 
દળ 

(રાજ્યકક્ષા
) (સ્વતૂંત્ર 
હવાલો)  

પોલીસ 
હાઉસ 

(રાજ્યકક્ષા
) (સ્વતૂંત્ર 
હવાલો) 

દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  
- - - - ૨ - ૧૯ - - - - - ૩ - - - - - ૧૪ ૧
- - - - - - ૨૪ ૨ ૧૨ ૨ - - ૩ - - - - - ૧૬ -
- - - - - - ૧૫ - ૯ ૧ ૩ - - - - - - - ૨૦ ૧
- - - - - - ૩૫ ૧ ૫ - - - - - - - - - ૧૬ -
- - - - - - ૨૫ ૧ ૭ - - - - - - - - - ૧૬ ૧
- - - - ૨ - ૧૧૮ ૪ ૩૩ ૩ ૩ - ૬ - - - - - ૮૨ ૩
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જુદા જુદા મૂંત્રીઓના વારામાૂં  દાખલ થયેલા અને મૌચખક જવાબ અપાયેલ તારાૂંકકત  િશ્નોની તારીખવાર માકહતી 
 જુથ-૨ 

તારીખ કુલ દાખલ  
તારાૂંકકત  
િશ્ન   

ગહૃમાૂં 
મૌચખક 
જવાબ 
આપેલ 
િશ્ન 

નાયબ  

મખુ્યમૂંત્રીશ્રી 
(નાિા)  

 

નાયબ 

 મખુ્યમૂંત્રીશ્રી  

(માગચ અને મકાન)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય અને 

પકરવાર  કલ્યાિ) 

 

નાયબ 
મખુ્યમૂંત્રીશ્રી 
(કલ્પસર) 

 

નાયબ 

 
મખુ્યમૂંત્રીશ્રી 
(નમચદા) 

 

 નાયબ 

 
મખુ્યમૂંત્રી

શ્રી 
(પાટનગર 
યોજના)  

નાયબ 
મખુ્યમૂંત્રીશ્રી 
(તબીબી 
વશક્ષિ)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ઉજાચ મૂંત્રીશ્રી 

 

સામાજજક 
ન્યાય અને 
અવધકારીતા 
મૂંત્રીશ્રી   

  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  

૩/૩/૨૦૨૧
(બીજી  બેઠક) 

૩૬૪ ૪ ૧૧ - ૩૫ - ૭૦ ૧ ૩ - ૧૫ - ૨ - - - ૧૫૭ ૨ ૭૧ ૧ 

૯/૩/૨૦૨૧ 

૩૧૪ ૭ ૫ - ૩૦ - ૭૬ ૬ - - ૧૭ - - - - - ૧૪૮ - ૩૮ ૧ 

૧૮/૩/૨૦૨૧ 
૩૪૯ ૬ ૫ - ૩૯ - ૭૬ ૧ - - ૪ - - - - - ૧૨૬ - ૯૯ ૫ 

૨૪/૩/૨૦૨૧ 
૩૨૮ ૯ ૯ - ૨૫ ૧ ૬૦ ૧ ૪ - ૭ ૧ - - - - ૧૪૭ ૫ ૭૬ ૧ 

૧/૪/૨૦૨૧ 

(બીજી  બેઠક) 
૨૮૨ ૪ ૧૦ - ૧૧ ૧ ૬૫ ૨ ૧૦ - ૧૧ - ૧ - - - ૬૪ - ૧૧૦ ૧ 

કુલ  
૧૬૩૭ ૩૦ ૪૦ - ૧૪૦ ૨ ૩૪૭ ૧૧ ૧૭ - ૫૪ ૧ ૩ - - - ૬૪૨ ૭ ૩૯૪ ૯ 
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     જુદા જુદા મૂંત્રીઓના વારામાૂં  દાખલ થયેલા અને મૌચખક જવાબ અપાયેલ તારાૂંકકત  િશ્નોની તારીખવાર માકહતી  

           જુથ-૩  

તારીખ કુલ દાખલ  
તારાૂંકકત  
િશ્ન   

ગહૃમાૂં 
મૌચખક 
જવાબ 
આપેલ 
િશ્ન  

કૃવષ  

મૂંત્રીશ્રી  
મત્સ્યોદ્યોગ 
મૂંત્રીશ્રી 

વાહન વ્યવહાર 
મૂંત્રીશ્રી 

ગ્રામ વવકાસ 
મૂંત્રીશ્રી  

  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  

૪/૩/૨૦૨૧ ૨૯૮ ૩ ૬૨ ૧ ૭ - ૨૩ - ૨૮ -

૧૦/૩/૨૦૨૧ ૨૮૮ ૬ ૬૪ ૩ ૩૪ - ૭ - ૨૭ -

૧૯/૩/૨૦૨૧ ૨૩૯ ૬ ૫૫ - ૪ - ૭ - ૧૦ ૧

૨૫/૩/૨૦૨૧ ૨૬૬ ૬ ૪૩ ૧ ૨૦ - ૨૨ - ૨૪ ૧

કુલ  ૧૦૯૧ ૨૧ ૨૨૪ ૫ ૬૫ - ૫૯ - ૮૯ ૨
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અન્ન, નાગકરક પરુવઠો 
અને ગ્રાહકોની બાબત 

મૂંત્રીશ્રી 

કુટીર ઉદ્યોગ 
મૂંત્રીશ્રી  

છાપકામ અને 
લેખન સામગ્રી 

મૂંત્રીશ્રી 

સહકાર મૂંત્રીશ્રી 
(રાજ્યકક્ષા) (સ્વતૂંત્ર 

હવાલો) 

રમત-ગમત યવુા 
અને સાૂંસ્કૃવિક 
િવવૃતઓ મૂંત્રીશ્રી 
(રાજ્યકક્ષા)  

(સ્વતૂંત્ર હવાલો) 

િવાસન મૂંત્રીશ્રી  

દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ. 

૬૯ ૧ - - - - ૭૨ ૧ ૨૦ - ૧૭ - 
૩૮ ૨ ૧૮ - - - ૬૨ - ૨૪ - ૧૪ - 

૬૦ ૧ - - - - ૬૪ ૪ ૨૪ - ૧૫ - 

૫૭ - ૭ - - - ૪૫ ૨ ૧૯ ૨ ૨૯ - 

૨૨૪ ૪ ૨૫ - - - ૨૪૩ ૭ ૮૭ ૨ ૭૫ - 
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 જુદા જુદા મૂંત્રીઓના વારામાૂં  દાખલ થયેલા અને મૌચખક જવાબ અપાયેલ તારાૂંકકત  િશ્નોની તારીખવાર માકહતી 
 જુથ-૪   
તારીખ કુલ દાખલ  

તારાૂંકકત  
િશ્ન 

ગહૃમાૂં મૌચખક 
જવાબ 

આપેલ િશ્ન 

વશક્ષિ(િાથવમક,માધ્યવમક,

િૌઢ),ઉચ્ચ અને ટેકવનકલ 
વશક્ષિ મૂંત્રીશ્રી 

કાયદો અને 
ન્યાયતૂંત્ર 
મૂંત્રીશ્રી 

વૈધાવનક અને 
સૂંસદીય બાબતો 

મૂંત્રીશ્રી 

મીઠા ઉદ્યોગ 
મૂંત્રીશ્રી 

ગૌ-સૂંવધચન 
મૂંત્રીશ્રી 

નાગકરક ઉડ્ડયન 
મૂંત્રીશ્રી 

આકદજાવત વવકાસ 
મૂંત્રીશ્રી 

  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  

૫/૩/૨૦૨૧ ૨૮૧ ૬ ૯૫ ૨ ૨૦ - - - - - ૧ - ૨ - ૨૫ ૧

૧૫/૩/૨૦૨૧ ૨૮૪ ૭ ૯૨ - ૩૩ ૩ - - - - ૧ - ૪ - ૧૩ ૧

૨૦/૩/૨૦૨૧ ૨૪૬ ૬ ૬૬ ૨ ૩૩ - - - - - ૧૮ - ૩ - ૮ ૧ 

૨૬/૩/૨૦૨૧ ૨૬૧ ૭ ૬૨ ૩ ૩૮ ૧ - - ૧ - ૧૮ - ૮ ૧ ૨૦ ૧ 

કુલ  ૧૦૭૨ ૨૬ ૩૧૫ ૭ ૧૨૪ ૪ - - ૧ - ૩૮ - ૧૭ ૧ ૬૬ ૪ 
 

વન મૂંત્રીશ્રી મકહલા અને બાળ કલ્યાિ 
મૂંત્રીશ્રી  

પૂંચાયત મૂંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 
(સ્વતૂંત્ર- હવાલો) 

પયાચવરિ મૂંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 
(સ્વતૂંત્ર-હવાલો) 

દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  

૨૬ ૧ ૩૮ - ૭૦ ૨ ૪ -
૩૨ - ૪૯ ૧ ૬૦ ૧ - -
૪૩ ૧ ૨૩ ૧ ૪૯ ૧ ૩ -
૪૦ ૨ ૧૬ - ૫૨ - ૬ -
૧૪૧ ૪ ૧૨૬ ૨ ૨૩૧ ૪ ૧૩ -
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જુદા જુદા માંત્રીઓના િારામાાં  દાખલ થયલેા અને મૌચખક જિાબ અપાયેલ તારાાંહકત  પ્રશ્નોની તારીખિાર માહહતી  
  જુથ-૫ 

તારીખ કુલ દાખલ  
તારાૂંકકત  િશ્ન 

ગહૃમાૂં મૌચખક 
જવાબ 

આપેલ િશ્ન 

મહસે  લ મૂંત્રીશ્રી શ્રમ અને 

રોજ્ગાર મૂંત્રીશ્રી 

ડીઝાસ્ટર 

મેનેજ્મેન્ટ  

મૂંત્રીશ્રી 

યાત્રાઘામ 

વવકાસ મૂંત્રીશ્રી 

પાિી પરુવઠા 

મૂંત્રીશ્રી 

પશપુાલન 

મૂંત્રીશ્રી 

ગ્રામ ગહૃ 

વનમાચિ  

મૂંત્રીશ્રી  

  દા. મૌ. દા. મૌ. દા. મૌ. દા. મૌ. દા. મૌ. દા. મૌ. દા. મૌ. 

૬/૩/૨૦૨૧ ૨૮૪ ૫ ૧૧૦ ૨ ૮૪ - ૧ - ૩ - ૪૭ ૩ ૩૯ - - - 

૧૬/૩/૨૦૨૧ ૨૭૩ ૬ ૧૦૧ ૨ ૯૭ ૧ ૧ - ૬ - ૪૫ ૨ ૨૨ - ૧ ૧

૨૨/૩/૨૦૨૧ ૨૭૧ ૭ ૮૮ ૫ ૯૫ ૧ - - ૩ - ૪૧ ૧ ૪૪ - - -

૩૦/૩/૨૦૨૧ ૨૭૪ ૧૧ ૮૪ ૫ ૮૫ ૩ ૧ - ૧૨ - ૫૭ ૨ ૩૪ ૧ ૧ -

કુલ  
૧૧૦૨ ૨૯ ૩૮૩ ૧૪ ૩૬૧ ૫ ૩ - ૨૪ - ૧૯૦ ૮ ૧૩૯ ૧ ૨ ૧
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પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૦ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૬(૧)) 
દાખલ કરવાનાૂં સરકારી વવધેયકો 

અ.નૂં વવધેયકની ટ ૂંકી સૂંજ્ઞા વવભાગ િભારી મૂંત્રીશ્રી દાખલ થયા તારીખ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત રાજવિત્તીય જિાબદારી (સધુારા) વિધેયક નાણા શ્રી નીવતનભાઈ પટેલ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ 

૨ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨-સન ર૦૨૧નુાં પાંહડત દીનદયાળ પેરોચલયમ યવુનિવસિટી (સધુારા) 
વિધેયક 

ઊજાષ શ્રી સૌરભ પટેલ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ 

૩ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત અસ્ગ્ન વનિારણ અને જીિન સરુક્ષા ઉપાય 
વિર્યક (સધુારા) વિધેયક 

નાણા શ્રી નીવતનભાઈ પટેલ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ 

૪ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૪-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત વ્યાિસાવયક તબીબી શકૈ્ષચણક કોલેજો અથિા 
સાંસ્થાઓ (પ્રિેશ વનયમન અન ેમી વનધાષરણ) બાબત (સધુારા) વિધેયક 

આરોગ્ય અને પહરિાર 
કલ્યાણ 

શ્રી નીવતનભાઈ પટેલ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 

૫ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૫-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત પાંચાયત (સધુારા) વિધેયક પાંચાયત, ગ્રામ ગહૃવનમાષણ 
અને ગ્રામવિકાસ 

શ્રી જયરથવસિંહજી પરમાર ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 

૬ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૭-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત (પ  રક) વિવનયોગ વિધેયક નાણા શ્રી નીવતનભાઈ પટેલ ૧૫/૦૩/૨૦૨૧ 

૭ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૯-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત અશાાંત વિસ્તારોમાાંની સ્થાિર વમલકતની 
તબદીલી પર પ્રવતબાંધ મ  કિા તથા તે વિસ્તારોમાાંની જગામાાંથી ભાડ તોને ખાલી કરાિિામાાંથી રક્ષણ 
આપિા અંગેની જોગિાઈ કરિા બાબત (સધુારા) વિધયેક 

મહસે  લ  શ્રી કૌવશક પટેલ  ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ 

૮ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૧-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત આયિેુદ યવુનિવસિટી વિધેયક આરોગ્ય અને પહરિાર શ્રી નીવતનભાઈ પટેલ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ 



36 
 

D:\Office Data\metter got from branches for web updation\Table\14 assembly 8\8th kamakajno tu ko aheval-New.doc 

 
 

કલ્યાણ 

૯ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૨-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત વિવનયોગ (િધારાના ખચષ) વિધેયક નાણા શ્રી નીવતનભાઈ પટેલ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 

૧૦ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૩-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (સધુારા) વિધેયક વશક્ષણ શ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમા ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 

૧૧ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૪-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત માધ્યવમક અન ે ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષણ 
(સધુારા) વિધેયક 

વશક્ષણ શ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમા ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 

૧૨ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૫-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત ધમષ સ્િાતાંત્ર્ય (સધુારા) વિધેયક ગહૃ  શ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડજેા  ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ 

૧૩ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૭-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત રા્ય વ્યિસાય, વ્યાપાર, ધાંધા અન ેરોજગાર 
િેરા (સધુારા) વિધેયક 

નાણા શ્રી નીવતનભાઈ પટેલ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 

૧૪ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૮-સન ર૦૨૧નુાં મોજદારી કાયષરીવત (ગજુરાત સધુારા) વિધેયક ગહૃ  શ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડજેા  ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 

૧૫ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૯-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત વિવનયોગ વિધેયક નાણા શ્રી નીવતનભાઈ પટેલ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 

૧૬ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૦-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત ચચહકતસા સાંસ્થાઓ (રજજસ્રેશન અન ેવનયમન) 
વિધેયક 

આરોગ્ય અને પહરિાર 
કલ્યાણ 

શ્રી નીવતનભાઈ પટેલ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ 
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પત્રક ક્રમાૂંક :- ૧૧ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક :-૬(ર)) 
પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેનાૂં સરકારી વવધેયકો 

અ.
નૂં 
 
 
 
 
 
 

વવધેયકનો નૂંબર અને સૂંજ્ઞા 
 
 
 
 
 
 

ગેઝેટમાૂં 
િવસઘ્ ધ થયા 
તારીખ 

 
 
 

સૂંબૂંવધત 
વવભાગ 

 
 
 
 

િભારી મૂંત્રીશ્રી 
 
 
 
 

દાખલ થયા 
તારીખ 

 
 
 
 

પહલેા વાૂંચનની 
તારીખ 

 
 
 
 

બીજા વાૂંચનની 
તારીખ 

 
 
 
 

ત્રીજા વાૂંચનની 
તારીખ 

 
 
 
 

સધુારા શેરો 
 
 
 
 

જેની 
સ  ચના 
મળી 

 

જે રજ  
કરવામાૂં 

આ
વ્ યા 

જે 

પસાર 

કરવામાૂં 
આવ્ યા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ 

૧ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-
૧-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત 
રાજવિત્તીય જિાબદારી 
(સધુારા) વિધેયક 

૧૬/૦૨/૨૦૨૧ નાણા શ્રી નીવતનભાઈ 
પટેલ 

૦૩/૦૩/૨૦૨૧ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૨ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-
૨-સન ર૦૨૧નુાં પાંહડત 
દીનદયાળ પેરોચલયમ 
યવુનિવસિટી (સધુારા) વિધેયક 

૨૭/૦૨/૨૦૨૧ ઊજાષ શ્રી સૌરભ 
પટેલ 

૦૩/૦૩/૨૦૨૧ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૩ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-
૩-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત 
અસ્ગ્ન વનિારણ અન ે જીિન 
સરુક્ષા ઉપાય વિર્યક 
(સધુારા) વિધેયક 

૨૭/૦૨/૨૦૨૧ નાણા શ્રી નીવતનભાઈ 
પટેલ 

૦૩/૦૩/૨૦૨૧ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 
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૪ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-
૪-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત 
વ્યાિસાવયક તબીબી શકૈ્ષચણક 
કોલેજો અથિા સાંસ્થાઓ 
(પ્રિેશ વનયમન અન ે મી 
વનધાષરણ) બાબત (સધુારા) 
વિધેયક 

૦૧/૦૩/૨૦૨૧ આરોગ્ય 
અને 
પહરિાર 
કલ્યાણ 

શ્રી નીવતનભાઈ 
પટેલ 

૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૫ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-
૫-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત 
પાંચાયત (સધુારા) વિધેયક 

૦૧/૦૩/૨૦૨૧ પાંચાયત, 
ગ્રામ 
ગહૃવનમાષણ 
અને 
ગ્રામવિકાસ 

શ્રી જયરથવસિંહજી 
પરમાર 

૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૬ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-
૭-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત 
(પ  રક) વિવનયોગ વિધેયક 

૦૯/૦૩/૨૦૨૧ નાણા શ્રી નીવતનભાઈ 
પટેલ 

૧૫/૦૩/૨૦૨૧ ૧૫/૦૩/૨૦૨૧ ૧૫/૦૩/૨૦૨૧ ૧૫/૦૩/૨૦૨૧ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૭ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-
૯-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત 
અશાાંત વિસ્તારોમાાંની સ્થાિર 
વમલકતની તબદીલી પર 
પ્રવતબાંધ મ  કિા તથા તે 
વિસ્તારોમાાંની જગામાાંથી 
ભાડ તોને ખાલી કરાિિામાાંથી 

૧૫/૦૩/૨૦૨૧ મહસે  લ  શ્રી કૌવશક 
પટેલ  

૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 
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રક્ષણ આપિા અંગનેી 
જોગિાઈ કરિા બાબત 
(સધુારા) વિધેયક 

૮ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-
૧૧-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત 
આયિેુદ યવુનિવસિટી વિધેયક 

૨૦/૦૩/૨૦૨૧ આરોગ્ય 
અને 
પહરિાર 
કલ્યાણ 

શ્રી નીવતનભાઈ 
પટેલ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૯ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-
૧૨-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત 
વિવનયોગ (િધારાના ખચષ) 
વિધેયક 

૨૨/૦૩/૨૦૨૧ નાણા શ્રી નીવતનભાઈ 
પટેલ 

૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૧૦ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-
૧૩-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત 
ખાનગી યવુનિવસિટી (સધુારા) 
વિધેયક 

૨૪/૦૩/૨૦૨૧ વશક્ષણ શ્રી ભ  પેન્રવસિંહ 
ચડુાસમા 

૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૧૧ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-
૧૪-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત 
માધ્યવમક અન ે ઉચ્ચતર 
માધ્યવમક વશક્ષણ (સધુારા) 
વિધેયક 

૨૪/૦૩/૨૦૨૧ વશક્ષણ શ્રી ભ  પેન્રવસિંહ 
ચડુાસમા 

૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૧૨ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-
૧૫-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત 

૨૫/૦૩/૨૦૨૧ ગહૃ  શ્રી પ્રદીપવસિંહ 
જાડજેા  

૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ વિધેયક સધુારા 
સહહત પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 
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ધમષ સ્િાતાંત્ર્ય (સધુારા) 
વિધેયક 

૧૩ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-
૧૭-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત 
રા્ય વ્યિસાય, વ્યાપાર, ધાંધા 
અન ે રોજગાર િેરા (સધુારા) 
વિધેયક 

૨૫/૦૩/૨૦૨૧ નાણા શ્રી નીવતનભાઈ 
પટેલ 

૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૧૪ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-
૧૮-સન ર૦૨૧નુાં મોજદારી 
કાયષરીવત (ગજુરાત સધુારા) 
વિધેયક 

૨૬/૦૩/૨૦૨૧ ગહૃ  શ્રી પ્રદીપવસિંહ 
જાડજેા  

૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૧૫ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-
૧૯-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત 
વિવનયોગ વિધેયક 

૩૦/૦૩/૨૦૨૧ નાણા શ્રી નીવતનભાઈ 
પટેલ 

૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૧૬ સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-
૨૦-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત 
ચચહકતસા સાંસ્થાઓ (રજજસ્રેશન 
અન ેવનયમન) વિધયેક 

૩૦/૦૩/૨૦૨૧ આરોગ્ય 
અને 
પહરિાર 
કલ્યાણ 

શ્રી નીવતનભાઈ 
પટેલ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૧૨ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક :-૭) 
રાષ્ટ્ રપવત / રાજયપાલશ્રીની અનમુવત મળેલાૂં વવધેયકો 

 

અ.નૂં. 
 

વવધેયક 

 

અનમુવત મળ્ યા 

તારીખ 

સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કયા 

તારીખ 

કોની અનમુવત 

મળી છે 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧. સન ૨૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૯-સન ૨૦૨૦નુાં ગજુરાત માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષણ 

(સધુારા) વિધેયક 

૨૫/૦૯/૨૦૨૦ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ રા્યપાલશ્રી 

ર. સન ૨૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૩-સન ૨૦૨૦નુાં ગજુરાત માલ અન ેસેિા િેરા (સધુારા) વિધેયક ૨૯/૦૯/૨૦૨૦ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ રા્યપાલશ્રી 

૩. સન ૨૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૪-સન ૨૦૨૦નુાં ગજુરાત, ગજુરાત વિધાનસભાના સભ્યો, અધ્યક્ષ 

અન ે ઉપાધ્યક્ષના, માંત્રીઓ તથા વિરોધપક્ષના નેતાના પગાર અન ે ભથથાાંને લગતા કાયદા 

(સધુારા) વિધેયક 

૨૯/૦૯/૨૦૨૦ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ રા્યપાલશ્રી 

૪. સન ૨૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૮-સન ૨૦૨૦નુાં ગજુરાત ખેત-ઉતપન્ન બજાર (સધુારા) વિધેયક ૦૨/૧૦/૨૦૨૦ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ રા્યપાલશ્રી 

પ. સન ૨૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૪-સન ૨૦૨૦નુાં ગજુરાત વિવનયોગ અવધવનયમો (રદ કરિા બાબત) 

વિધેયક 

૦૬/૧૦/૨૦૨૦ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ રા્યપાલશ્રી 

૬. સન ૨૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૧-સન ૨૦૨૦નુાં ગજુરાત મતસ્યોદ્યોગ (સધુારા) વિધેયક ૦૬/૧૦/૨૦૨૦ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ રા્યપાલશ્રી 

૭. સન ૨૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૩-સન ૨૦૨૦નુાં ગજુરાત ગણોત િહીિટ અન ે ખેતીની જમીન 

કાયદા (સધુારા) વિધેયક 

૦૮/૧૦/૨૦૨૦ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ રા્યપાલશ્રી 
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૮. સન ૨૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૯-સન ૨૦૨૦નુાં ગજુરાત જમીન પચાિી પાડિા પર (પ્રવતબાંધ) 

વિધેયક 

૦૮/૧૦/૨૦૨૦ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ રા્યપાલશ્રી 

૯. સન ૨૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૦-સન ૨૦૨૦નુાં ગજુરાત અસામાજજક પ્રવવૃત્તઓ અટકાિિા બાબત 

(સધુારા) વિધેયક 

૦૮/૧૦/૨૦૨૦ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ રા્યપાલશ્રી 

૧૦. સન ૨૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૪-સન ૨૦૨૦નુાં ગજુરાત કાકિી (વનયાંત્રણ) (રદ કરિા બાબત) 

વિધેયક 

૦૯/૧૦/૨૦૨૦ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ રા્યપાલશ્રી 

૧૧. સન ૨૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૬-સન ૨૦૨૦નુાં ગજુરાત યવુનિવસિટીઓ કાયદા (સધુારા) વિધેયક ૦૯/૧૦/૨૦૨૦ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ રા્યપાલશ્રી 

૧૨. સન ૨૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૭-સન ૨૦૨૦નુાં અંબાજી વિસ્તાર વિકાસ અન ેયાત્રાધામ પ્રિાસન 

વનયમન વિધેયક 

૦૯/૧૦/૨૦૨૦ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ રા્યપાલશ્રી 

૧૩. સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૨-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત અશાાંત વિસ્તારોમાાંની સ્થાિર વમલકતની 

તબદીલી પર પ્રવતબાંધ મકુિા તથા તે વિસ્તારોમાાંની જગામાાંથી ભાડ તોને ખાલી કરાિિામાાંથી 

રક્ષણ આપિા અંગેની જોગિાઇ કરિા બાબત (સધુારા) વિધેયક 

૦૬/૧૦/૨૦૨૦ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ રાષ્ટ્રપવતશ્રી 

૧૪. સન ર૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૬-સન ર૦૨૦નુાં ઔદ્યોચગક તકરાર (ગજુરાત સધુારા) વિધેયક ૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ રાષ્ટ્રપવતશ્રી 

૧૫. સન ર૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૮-સન ર૦૨૦નુાં કન્રાક્ટ મજ ર (વનયમન અન ેનાબ  દી) (ગજુરાત 

સધુારા) વિધેયક 

૧૪/૦૧/૨૦૨૧ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ રાષ્ટ્રપવતશ્રી 
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પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૩ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૮(૧)(ગ)) 
સન ૨૦૨૧-૨૨ના વષચના અનદુાનો માટે ચચાચયેલી માગિીઓ 

અ.નૂં. ચચાચની 
તારીખ 

ચચાચયેલી 
માગિી 

સૂંબૂંવધત વવભાગ િભારી મૂંત્રીશ્રી માગિીની રકમ 

૧ ૨૩/૦૩/૨૦૨૧ ૨ કૃવષ, ખેડ ત કલ્યાિ અને સહકાર વવભાગ કૃવષ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૪૦,૨૩,૯૬,૫૧,૦૦૦ 
મ  ડી ૬૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

૨ --"-- ૩ --"-- કૃવષ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨૯,૫૩,૧૨,૦૦૦ 
મ  ડી ૩,૦૦૦ 

૩ --"-- ૪ --"-- પશપુાલન મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૬,૫૦,૩૧,૫૮,૦૦૦ 
૪ --"-- ૫ --"-- સહકાર મૂંત્રીશ્રી (રા.ક.) મહસે  લ ૧૨,૭૪,૧૩,૦૯,૦૦૦ 

મ  ડી ૭૨,૭૮,૦૨,૦૦૦ 
૫ ૨૬/૦૩/૨૦૨૧ ૬ --"-- મત્સ્યોદ્યોગ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨,૯૫,૮૪,૫૦,૦૦૦ 

મ  ડી ૧,૪૪,૧૬,૦૦,૦૦૦ 
૬ ૨૪/૦૩/૨૦૨૧ ૯ વશક્ષિ વવભાગ વશક્ષિ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨,૯૮,૮૦,૫૭,૧૮,૦૦૦ 

મ  ડી ૪,૩૧,૮૮,૯૬,૦૦૦ 
૭ --"-- ૧૦ --"-- વશક્ષિ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૪૮,૪૧,૦૦૦ 

મ  ડી ૪૫,૭૦,૦૧,૦૦૦ 
૮ ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ ૧૨ ઊજાચ અને પેરોકેવમકલ્સ વવભાગ ઉજાચ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨૪,૩૩,૦૦,૦૦૦ 
૯ --"-- ૧૩ --"-- ઉજાચ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૯૧,૬૨,૨૧,૫૭,૦૦૦ 

મ  ડી ૩૨,૬૬,૦૧,૦૧,૦૦૦ 
૧૦ ૩૦/૦૩/૨૦૨૧ ૧૫ નાિા વવભાગ  નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ  ૨૦,૫૮,૪૦,૦૦૦ 
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૧૧ --"-- ૧૬ --"-- નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૩,૪૫,૪૬,૬૪,૦૦૦ 
૧૨ --"-- ૧૭ --"-- નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨,૦૬,૨૫,૮૫,૦૦૦ 
૧૩ --"-- ૧૮ --"-- નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૨૩,૬૮,૦૦,૧૧,૦૦૦ 
૧૪ ૨૩/૦૩/૨૦૨૧ ૨૨ અન્ન, નાગકરક પરુવઠા અને ગ્રાહકોની 

બાબતોનો વવભાગ 
અન્ન, નાગકરક પરુવઠો અને 
ગ્રાહકોની બાબતોના મૂંત્રીશ્રી 

મહસે  લ ૮,૩૦,૦૨,૦૭,૦૦૦ 

૧૫ --"-- ૨૩ --"-- અન્ન, નાગકરક પરુવઠો અને 
ગ્રાહકોની બાબતોના મૂંત્રીશ્રી 

મહસે  લ ૫૪,૪૩,૦૧,૦૦૦ 
મ  ડી ૨૫,૫૮,૦૯,૦૦૦ 

૧૬ ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ ૨૬ વન અને પયાચવરિ વવભાગ વન મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૭,૭૬,૮૦,૩૬,૦૦૦ 
મ  ડી ૫,૫૮,૬૦,૬૯,૦૦૦ 

૧૭ ૨૫/૦૩/૨૦૨૧ ૨૭ --"-- પયાચવરિ મૂંત્રીશ્રી(રા.ક) મહસે  લ ૨૯,૭૪,૨૫,૦૦૦ 
૧૮ ૧૯/૦૩/૨૦૨૧ ૩૦ સામાન્ય વહીવટ વવભાગ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૫,૩૫,૮૬,૦૦૦ 
૧૯ --"-- ૩૧ --"-- મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૫૧,૬૪,૧૦,૦૦૦ 

મ  ડી ૧,૦૦૦ 

૨૦ --"-- ૩૩ --"-- મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૨૪,૧૫,૨૭,૦૦૦ 

૨૧ ૨૨/૦૩/૨૦૨૧ ૩૯ આરોગ્ય અને પકરવાર કલ્યાિ વવભાગ  નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ  ૬૩,૯૪,૦૬,૧૭,૦૦૦ 
મ  ડી ૭,૬૨,૫૯,૯૫,૦૦૦ 

૨૨ --"-- ૪૦ --"-- નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ  ૨૩,૩૫,૩૫,૯૬,૦૦૦ 
મ  ડી ૧૬,૪૨,૨૯,૦૦૦ 

૨૩ ૧૮/૦૩/૨૦૨૧ ૪૨ ગહૃ વવભાગ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૫,૩૫,૮૬,૦૦૦ 
૨૪ --"-- ૪૩ --"-- મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૬૦,૨૩,૦૬,૯૯,૦૦૦ 
૨૫ --"-- ૪૪ --"-- જેલ મૂંત્રીશ્રી (રા.ક.) મહસે  લ ૧,૯૮,૦૮,૬૪,૦૦૦ 
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૨૬ ૨૦/૦૩/૨૦૨૧ ૪૯ ઉદ્યોગ અને ખાિ વવભાગ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૪૭,૯૪,૫૯,૫૦,૦૦૦ 

મ  ડી ૫,૦૨,૩૮,૫૦,૦૦૦ 

૨૭ --"-- ૫૦ --"-- મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૮૬,૯૧,૨૮,૦૦૦ 

મ  ડી ૨૦,૦૦,૦૦૦ 

૨૮ ૨૬/૦૩/૨૦૨૧ ૫૧ િવાસન  િવાસન મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ  ૭૯,૧૮,૧૫,૦૦૦ 
મ  ડી ૫,૧૬,૭૧,૩૫,૦૦૦ 

૨૯ ૨૪/૦૩/૨૦૨૧ ૫૪ માકહતી અને િસારિ વવભાગ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૩૧,૦૬,૦૭,૦૦૦ 
૩૦ ૨૬/૦૩/૨૦૨૧ ૫૭ શ્રમ અને રોજગાર વવભાગ શ્રમ અને રોજગાર મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૧,૧૧,૯૦,૨૮,૦૦૦ 

મ  ડી  ૪૫,૫૧,૦૦,૦૦૦ 
૩૧ ૨૪/૦૩/૨૦૨૧ ૬૦ કાયદા વવભાગ કાયદા મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૦,૫૩,૪૧,૯૮,૦૦૦ 
૩૨ ૨૨/૦૩/૨૦૨૧ ૬૫ નમષદા જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને 

કલ્પસર વિભાગ 
નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ  ૩,૭૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

મ  ડી ૩૪,૬૬,૩૪,૦૦,૦૦૦ 
૩૩ ૧૭/૦૩/૨૦૨૧ ૬૬ --"-- મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૧,૯૩,૬૮,૪૯,૦૦૦ 

મ  ડી ૪૭,૩૭,૮૯,૯૬,૦૦૦ 
૩૪ ૨૩/૦૩/૨૦૨૧ ૬૭ --"-- પાિી પરુવઠા મૂંત્રીશ્રી  મહસે  લ ૨,૧૮,૯૨,૦૦,૦૦૦ 

મ  ડી ૨૬,૭૯,૬૭,૦૦,૦૦૦ 
૩૫ ૨૫/૦૩/૨૦૨૧ ૭૦ પાંચાયત ગ્રામ ગહૃવનમાષણ અને ગ્રામ વિકાસ 

વિભાગ 
પૂંચાયત મૂંત્રીશ્રી(રા.ક.) મહસે  લ ૩૦,૯૧,૩૫,૫૭,૦૦૦ 

૩૬ ૨૩/૦૩/૨૦૨૧ ૭૧ --"-- ગ્રામ ગહૃવનમાચિ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨૪,૬૮,૫૩,૨૯,૦૦૦ 
મ  ડી ૧,૧૪,૬૭,૦૦૦ 

૩૭ --"-- ૭૪ બૂંદરો અને વાહન વ્યવહાર વવભાગ વાહન વ્યવહાર મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૭,૨૭,૫૯,૧૧,૦૦૦ 
મ  ડી ૫,૦૧,૭૨,૫૦,૦૦૦ 
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૩૮ ૨૦/૦૩/૨૦૨૧ ૭૫ બૂંદરો અને વાહન વ્યવહાર વવભાગ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૬૬,૯૩,૯૨,૦૦૦ 
મ  ડી ૨૩,૦૧,૦૨,૦૦૦ 

૩૯ ૧૭/૦૩/૨૦૨૧ ૭૮ મહસે  લ વવભાગ મહસે  લ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૫,૪૪,૯૨,૨૯,૦૦૦ 
૪૦ --"-- ૭૯ --"-- મહસે  લ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨૭,૯૮,૮૪,૪૮,૦૦૦ 

મ  ડી ૨,૭૪,૦૧,૨૦,૦૦૦ 
૪૧ ૨૨/૦૩/૨૦૨૧ ૮૫ માગચ અને મકાન વવભાગ નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨,૨૧,૦૫,૯૧,૦૦૦ 

મ  ડી ૧,૬૬,૬૨,૦૧,૦૦૦ 
૪૨ --"-- ૮૬ --"-- નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૩૭,૧૪,૦૦,૭૨,૦૦૦ 

મ  ડી ૪૪,૧૧,૬૨,૮૬,૦૦૦ 
૪૩ --"-- ૮૭ --"-- નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૭,૧૨,૫૬,૦૦૦ 

મ  ડી ૨,૯૪,૩૩,૦૦,૦૦૦ 
૪૪ ૨૪/૦૩/૨૦૨૧ ૮૯ વવજ્ઞાન અને િૌદ્યોચગકી વવભાગ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૩,૦૭,૧૭,૫૯,૦૦૦ 
૪૫ ૧૭/૦૩/૨૦૨૧ ૯૨ સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગ સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા 

મૂંત્રીશ્રી 
મહસે  લ ૨૧,૩૪,૭૮,૦૫,૦૦૦ 
મ  ડી ૬,૦૨,૪૬,૧૫,૦૦૦ 

૪૬ ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ ૯૩ આકદજાવત વવકાસ વવભાગ આકદજાવત વવકાસ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૫,૯૭,૫૧,૧૨,૦૦૦ 
મ  ડી ૬૭,૨૦,૦૨,૦૦૦ 

૪૭ ૧૭/૦૩/૨૦૨૧ ૯૫ સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગ સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા 
મૂંત્રીશ્રી 

મહસે  લ ૪૫,૦૨,૯૫,૬૮,૦૦૦ 
મ  ડી ૭,૯૩,૩૪,૨૧,૦૦૦ 

૪૮ ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ ૯૬ આકદજાવત વવકાસ વવભાગ આકદજાવત વવકાસ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૯૧,૧૯,૨૦,૫૫,૦૦૦ 
મ  ડી ૪૬,૭૩,૯૧,૦૩,૦૦૦ 

૪૯ ૨૩/૦૩/૨૦૨૧ ૯૮ રમત-ગમત, યવુા અને સાૂંસ્કૃવતક 
િવવૃિઓનો વવભાગ  

રમત-ગમત, યવુા અને સાૂંસ્કૃવતક 
િવવૃિઓના મૂંત્રીશ્રી (રા.ક.) 

મહસે  લ ૩,૨૦,૬૭,૪૨,૦૦૦ 
મ  ડી ૯૩,૪૫,૨૮,૦૦૦ 
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૫૦ ૧૯/૦૩/૨૦૨૧ ૧૦૧ શહરેી વવકાસ અને શહરેી ગહૃવનમાચિ વવભાગ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી  મહસે  લ  ૭,૪૩,૪૯,૦૬,૦૦૦ 
૫૧ --"-- ૧૦૨ --"-- મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ  ૯૬,૫૬,૩૨,૩૧,૦૦૦ 

મ  ડી  ૬,૬૮,૯૧,૨૫,૦૦૦ 
૫૨ ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ ૧૦૫ મકહલા અને બાળ વવકાસ વવભાગ મકહલા અને બાળ કલ્યાિ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૪,૮૨,૯૦,૦૦૦ 
૫૩ ૨૪/૦૩/૨૦૨૧ ૧૦૭ તલાઇમેટ ચેઇન્જ વવભાગ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૨૮,૬૫,૦૦૦ 
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પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૪ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:- ૮(૨)(ખ)) 
સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ વષચના ખચચના પ  રક પત્રકમાૂં ચચાચયેલી માગિીઓ 

અ.નૂં. ચચાચની તારીખ ચચાચયેલી માગિી સૂંબૂંવધત વવભાગ િભારી મૂંત્રીશ્રી માગિીની રકમ 
૧ ૦૮/૦૩/૨૦૨૧ ૫ કૃવર્ અને સહકાર વિભાગ સહકાર માંત્રીશ્રી  (રા.ક.) મહસે  લ ૨,૮૦,૧૩,૦૪,૦૦૦ 

મ  ડી ૬૪,૮૦,૪૫,૦૦૦ 
૨   --"-- ૯ વશક્ષણ વિભાગ વશક્ષણ માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૪,૬૯,૯૦,૭૯,૦૦૦ 
૩ --"-- ૧૩ ઊજાષ અને પેરોકેવમકલ્સ વિભાગ ઊજાષ માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૫,૪૯,૦૧,૦૧,૦૦૦ 

૪ ૦૯/૦૩/૨૦૨૧ ૨૨ અન્ન, નાગહરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોનો 
વિભાગ   

અન્ન, નાગહરક પરુિઠો અને 
ગ્રાહકોની બાબતોના માંત્રીશ્રી  

મહસે  લ ૩,૪૦,૨૨,૫૪,૦૦૦ 

૫ ૦૮/૦૩/૨૦૨૧ ૩૯ આરોગ્ય અને પહરિાર કલ્યાણ વિભાગ નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી  મહસે  લ ૫,૭૧,૬૩,૫૮,૦૦૦ 
મ  ડી  ૧,૦૦૦ 

૬ ૦૯/૦૩/૨૦૨૧ ૪૯ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૯,૪૪,૭૩,૧૬,૦૦૦ 
૭ --"-- ૭૯ મહસે  લ વિભાગ  મહસે  લ માંત્રીશ્રી  મહસે  લ  ૨૪,૮૦,૮૭,૭૩,૦૦૦ 

મ  ડી ૯૦,૮૨,૯૮,૦૦૦ 
૮ --"-- ૮૬ માગષ અને મકાન વિભાગ નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મ  ડી ૨૦,૫૭,૧૮,૨૮,૦૦૦ 

૯ --"-- ૯૨ સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગ  સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા 
માંત્રીશ્રી  

મહસે  લ ૧,૨૪,૪૫,૬૩,૦૦૦ 

૧૦ ૦૮/૦૩/૨૦૨૧ ૧૦૨ શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃ વનમાષણ વિભાગ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૦,૧૯,૪૪,૦૧,૦૦૦ 
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પત્રક ક્રમાૂંકo-૧૫ 

sજુઓ ફકરા ક્રમાૂંક o-૧૧f 

ધ્યાન દોરતી સ  ચનાઓ sવનયમ-૧૧૬f 
 

મળેલ 
સ  ચનાઓ
ની સાંખ્યા 

દાખલ કરેલી 
સ  ચનાઓ 

 

દાખલ કરેલ સ  ચનાનો વિર્ય  સ  ચના આપનાર સભ્યશ્રીનુાં નામ બાબત પર ધ્યાન દોયાષ તારીખ  
 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૨૭ ૧૦  
( એકવત્રત કરતાાં ૭)   

૧ પાલનપરુ ખાતે પરુિઠા વિભાગના ગોડાઉનમાાંથી થયેલ અનાજની 
ગેરરીવત અંગે. 

શ્રી કીરીટકુમાર પટેલ  
 

૦૩/૦૩/ર૦૨૧ 

(બીજીબેઠક) 
  ૨ પાહકસ્તાન મરીન એજન્સી દ્વારા માછીમારોનુાં અપહરણ કરિા અંગે. શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ 

 
૦૪/૦૩/ર૦૨૧  

  ૩
  
બનાસકાાંઠા જજલ્લામાાં િડગામ તાલકુાના ખરોડીયા પાસે પાણીની 
પાઈપ ત  ટિા અંગે. 

શ્રી જજગ્નેશકુમાર મેિાણી   
 

૧૫/૦૩/ર૦૨૧ 

  ૪
  
પાહકસ્તાન મરીન એજન્સી દ્વારા માછીમારોનુાં અપહરણ કરિા અંગે.
  

શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ 
 

૨૪/૦૩/ર૦૨૧ 

માનનીય સભ્યશ્રી સભાગહૃમાાં 
ગેરહાજર હોિાથી વનિેદન થય ુ

નહીં.   
  ૫ હમેચાંરાચાયષ ઉત્તર ગજુરાત યવુનિવસિટીમાાં નાપાસ વિદ્યાથીઓને પાસ 

કરિા અંગે. 
શ્રી કીરીટકુમાર પટેલ 
 

૩૧/૦૩/ર૦૨૧ 

  ૬ િલસાડના ઉંમરગામમાાં ચબલ્ડરનુાં અપહરણ કરી ખાંડણી માાંગિા 
અંગે. 

શ્રી વપયરુ્ભાઈ દેસાઈ (પ  ણશે મોદી, અરવિિંદ 
પટેલ અને હર્ષ સાંઘિી) 

૦૧/૦૪/ર૦૨૧ (બીજી બેઠક) 
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૧૬ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક :-૧૨(૧)) 
દાખલ કરવામાૂં આવેલાૂં ચબન-સરકારી વવધેયકો 

અ.નૂં. 
 

વવધેયક ક્રમાૂંક અને ટ ૂંકી સૂંજ્ઞા 
 

વવભાગ 

 

િભારી સભ્ યશ્રી 
 

દાખલ કયાચ 
તારીખ 

 

વવધેયક 
ક્રમાૂંક 

 

વવધેયક 
ગેઝેટમાૂં 

િવસઘ્ ધ થયા 
તારીખ 

શેરો 
 

૧. ર. ૩. ૪. પ. ૬. ૭. ૮. 
૧ સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત બેરોજગારોને બેરોજગારી ભથથુાં ચ  કિિા બાબત 

વિધેયક 
શ્રમ અને રોજગાર શ્રી ઇમરાન 

ખેડાિાલા 
૦૪/૦૩/૨૦૨૧ ૬ ૦૪/૦૩/૨૦૨૧  

૨ સન ર૦૨૦નુાં ગજુરાત લાાંબી ચબમારીઓની સારિાર માટેનો તબીબી ખચષ 
મામ કરિા બાબત વિધયેક 

આરોગ્ય અને પહરિાર 
કલ્યાણ  

શ્રી વિરજીભાઇ 
ઠુસ)મર 

૦૯/૦૩/૨૦૨૧ ૮ ૦૯/૦૩/૨૦૨૧  

૩ સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત જાહરે સ્થળોમાાં નાગહરકો અન ેસમાઇ કામદારો દ્વારા 
કચરાને સળગાિિા પર પ્રવતબાંધ બાબત વિધેયક 

િન અને પયાષિરણ  શ્રી જગદીશ 
વિશ્વકમાષ 

૧૮/૦૩/૨૦૨૧ ૧૦ ૧૮/૦૩/૨૦૨૧  

૪ સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત જાહરે સ્થળોએ વિરોધ પ્રદશષન કરિા પર પ્રવતબાંધ 
મ  કિા બાબત વિધેયક 

ગહૃ  શ્રી ભ  પેન્રભાઇ 
પટેલ 

૨૫/૦૩/૨૦૨૧ ૧૬ ૨૫/૦૩/૨૦૨૧  
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૧૭ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક :-૧૨(૪)) 
પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેનાૂં (વનકાલ થયેલાૂં) ચબન સરકારી વવધેયકો 

અ.નૂં. વવધેયક ક્રમાૂંક અને ટ ૂંકી સૂંજ્ઞા વવભાગ િભારી સભ્ યશ્રી ચચાચયા તારીખ પકરિામ 

૧. ર. ૩. ૪. પ. ૬. 
૧. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૯-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત 

ઘરેલ ુ કામદારો અન ે વદૃ્ધ િયની વ્યસ્ક્તઓની દેખભાળ 
કરનારનુાં મરજજયાત રજજસ્રેશન (રોજગાર વનયમન અન ે
કલ્યાણ) વિધેયક 

શ્રમ અન ેરોજગાર  શ્રી નરેશભાઇ પટેલ ૦૪/૦૩/ર૦૨૧ વિધેયકનુાં પહલેુાં િાાંચન કરિાનો પ્રસ્ તાિ રજ  થયો. ચચાષને 
અંતે સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લિેામાાં 
આવ્ યુાં. 

ર. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૧-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત 
સ્માટષ સીટીઝ વિકાસ સત્તામાંડળ વિધેયક 

શહરેી વિકાસ અને 
શહરેી ગહૃવનમાષણ 

શ્રી અરવિિંદભાઇ પટેલ ૦૪/૦૩/ર૦૨૧ વિધેયકનુાં પહલેુાં િાાંચન કરિાનો પ્રસ્ તાિ રજ  થયો. ચચાષને 
અંતે સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લિેામાાં 
આવ્ યુાં. 

૩. સન ૨૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧-સન ૨૦૨૦નુાં ગજુરાત 
રોજગાર બાાંયધરી વિધેયક  

શ્રમ અને રોજગાર  શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા   ૦૪/૦૩/ર૦૨૧ વિધેયકના પહલેા િાાંચનના પ્રસ્તાિનો અસ્િીકાર થતાાં 
વિધેયક નામાંજ ર કરિામાાં આવ્યુાં. 
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૧૮ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક :-૧૨(૪)) 
પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેના બાકી રહતેા ચબન સરકારી વવધેયકો 

અ.નૂં. વવધેયક ક્રમાૂંક અને ટ ૂંકી સૂંજ્ઞા વવભાગ િભારી સભ્ યશ્રી શેરો 

૧. ર. ૩. ૪. પ. 

૧. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૦-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત નાના કુટુાંબને વદૃ્ધદ્ધ 

(પ્રોતસાહન)  વિધેયક 

આરોગ્ય અન ેપહરિાર 

કલ્યાણ 

ડૉ. નીમાબેન આચાયષ સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 

૨. સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૪-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત દેિસ્થાન વિસ્તાર 

વિકાસ સત્તામાંડળ વિધેયક 

ઉદ્યોગ અને ખાણ  શ્રી પ  ણેશ મોદી   સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 

૩. સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૮-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત સરકારી પાણી 

પરુિઠા તાંત્રમાાંથી લોકોને ગેરકાયદે પાણી ખેંચતા અટકાિિા બાબત 

વિધેયક 

નમષદા, જળસાંપવત્ત, 

પાણીપરુિઠા અને 

કલ્પસર   

શ્રી રમણભાઇ પટેલ  સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 

૪. સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૯-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત પાણી પ્રદ ર્ણ 

(વનિારણ અને નદીઓનુાં શદુ્ધદ્ધકરણ) વિધેયક 

િન અન ેપયાષિરણ  શ્રી અરવિિંદભાઇ પટેલ સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 

૫. સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૬-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત બેરોજગારોન ે

બેરોજગારી ભથથુાં ચ  કિિા બાબત વિધેયક 

શ્રમ અને રોજગાર શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 
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૬. સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૮-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત લાાંબી ચબમારીઓની 

સારિાર માટેનો તબીબી ખચષ મામ કરિા બાબત વિધયેક 

આરોગ્ય અને પહરિાર 

કલ્યાણ  

શ્રી વિરજીભાઇ ઠુસ)મર સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 

૭. સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૦-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત જાહરે સ્થળોમાાં 

નાગહરકો અન ે સમાઇ કામદારો દ્વારા કચરાને સળગાિિા પર પ્રવતબાંધ 

બાબત વિધેયક 

િન અને પયાષિરણ  શ્રી જગદીશ વિશ્વકમાષ સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 

૮. સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૬-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત જાહરે સ્થળોએ 

વિરોધ પ્રદશષન કરિા પર પ્રવતબાંધ મ  કિા બાબત વિધયેક 

ગહૃ  શ્રી ભ  પેન્રભાઇ પટેલ સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 
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પત્રક ક્રમાૂંક o-૧૯ 

sજુઓ ફકરા ક્રમાૂંકo-૧૩f 

ચબન- સરકારી સૂંકલ્પો (વનયમ-૧૧૭) 
અ.નાં  સ  ચનાનો વિર્ય સ  ચના આપનાર 

સભ્યશ્રીનુાં નામ 

ચચાષ માટેની 
તારીખ 

પહરણામ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ હકસાન સ  યોદય યોજના અંગ.ે શ્રી ભરતભાઇ પટેલ  ૦૯/૦૩/૨૧ 

   
સભાગહૃમાાં ચચાષ થઈ અને ચચાષને અંતે સાંકલ્પનો 
સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 

૨ કોરાના િેસ્ક્સનેશન માટે ગજુરાત સસુજ્જ કરિા અંગે. શ્રી રમેશભાઇ કટારા  -''- સભાગહૃમાાં ચચાષ થઈ અને ચચાષને અંતે સાંકલ્પનો 
સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 

૩ હડજજટલ સેિાસેત ુઅંગે. શ્રી કેતનભાઇ 
ઇનામદાર  

-''- આગળના બે સાંકલ્પો પર ચચાષ થઈ હોિાથી વનયમ 
૧૧૭(૫)ના પરાંતકુ અન્િયે સભાગહૃમાાં સાંકલ્પ રજ  થઈ 
શક્યો નહી. 

૪ જીિન જરૂરીઆતની િસ્તઓુના ભાિ અંકુશમાાં રાખિા અંગે.  શ્રી સાંજયભાઇ 
સોલાંકી  

૨૫/૦૩/૨૧ ચચાષને અંતે સાંકલ્પનો સભાગહૃ દ્વારા  અસ્િીકાર 
કરિામાાં આવ્યો. 

૫ રાજયમાાં નોંધાયેલ વશચક્ષત અને અધષવશચક્ષત બેરોજગારોને   
રોજગારી આપિા અંગે.  

શ્રી ઋજતિકભાઇ 
મકિાણા  

-''- ચચાષને અંતે સાંકલ્પનો સભાગહૃ દ્વારા  અસ્િીકાર 
કરિામાાં આવ્યો. 

૬ હડજજટલ સેિાસેત ુઅંગે. શ્રી ભરતભાઇ પટેલ  -''- આગળના બે સાંકલ્પો પર ચચાષ થઈ હોિાથી વનયમ 
૧૧૭(૫)ના પરાંતકુ અન્િયે સભાગહૃમાાં સાંકલ્પ રજ  થઈ 
શક્યો નહી. 
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પત્રક ક્રમાૂંક:-૨૦ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૨૦) 
વવધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 

અ.નૂં. વવગત સભાગહૃના મેજ 

ઉપર મ  કયા તારીખ 

૧ ૨ ૩ 

૧ અમદાિાદ કાપડ બજાર અન ેદુકાન કામદાર બોડષનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ 

૨ કામધેન ુયવુનિવસિટીનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો િાવર્િક અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેનાાં કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ 

૩ અને 

૪ 

ગજુરાત રા્ય માગષ િાહન વ્યિહાર વનગમના સન ૨૦૧૪-૧૫ અન ેસન ૨૦૧૫-૧૬ના િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર 

મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેનાાં કારણો દશાષિતાાં વનિદેન 

૦૩/૦૩/૨૦૨૧ 

૫ અને 

૬ 

ગજુરાત જાહરે સેિા આયોગના સન ૨૦૧૮-૧૯ અન ે સન ૨૦૧૯-૨૦ના િાવર્િક અહિેાલ તથા આયોગની સલાહના અસ્િીકારના હકસ્સા માટે સરકારની 

સ્પષ્ટ્ટીકરણાતમક યાદી તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેનાાં કારણો દશાષિતાાં વનિેદન 

૦૩/૦૩/૨૦૨૧ 

૭ ગજુરાત રા્ય નાણાકીય વનગમનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ તથા હહસાબો પરનો ઓડીટ અહિેાલ ૦૩/૦૩/૨૦૨૧ 

૮ નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ 

તેમજ કોપોરેશનની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૦૫/૦૩/૨૦૨૧ 

૯ થી 

૧૧ 

ગજુરાત ગ્રામ ગહૃ વનમાષણ બોડષના સન ૨૦૧૮-૧૯ના અન ેસન ૨૦૧૯-૨૦ના િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તથા સન ૨૦૧૮-૧૯ના િાવર્િક હહસાબો અન ેતેના ઉપરના 

ઓહડટ રીમાકષસ તેમજ સન ૨૦૧૮-૧૯ના િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ અન ેિાવર્િક હહસાબોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિતાાં 

વનિેદન 

૦૫/૦૩/૨૦૨૧ 
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૧૨ ગજુરાત રા્ય માગષ િાહન વ્યિહાર વનગમનો સન ૨૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક હહસાબ અન ેઓહડટ અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા 

વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૦૫/૦૩/૨૦૨૧ 

૧૩ ગજુરાત વસૃ્ટધ્ધ કેન્ર વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ, 

વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૦૫/૦૩/૨૦૨૧ 

૧૪ ગજુરાત ખવનજ વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ તમેજ 

વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા  

૦૫/૦૩/૨૦૨૧ 

૧૫ ગજુરાત ઔદ્યોચગક વિકાસ વનગમનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં 

વનિેદન 

૦૫/૦૩/૨૦૨૧ 

૧૬ ગજુરાત માહહતી આયોગનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ ૦૫/૦૩/૨૦૨૧ 

૧૭ આલ્કોક એશડાઉન (ગજુરાત) ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ 

કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૦૯/૦૩/૨૦૨૧ 

૧૮ થી 

૨૦ 

કામધેન ુયવુનિવસિટીના સન ૨૦૦૯-૧૦ થી સન ૨૦૧૩-૧૪ના પરુિણી ઓહડટ અહિેાલ, સન ૨૦૧૪-૧૫નો તવૃતય ઓહડટ અહિેાલ અન ેસન ૨૦૧૫-૧૬નો ચતથુષ 

ઓહડટ અહિેાલ તથા આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગનેા કારણો દશાષિતાાં વનિેદન 

૦૯/૦૩/૨૦૨૧ 

૨૧ નિસારી કૃવર્ યવુનિવસિટીનો સન ૨૦૧૪-૧૫નો ઓડીટ અહિેાલ અન ેતેના ઉપર લેિાયેલ પગલાાંનુાં વનિેદન તથા િાવર્િક હહસાબ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના 

મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૦૯/૦૩/૨૦૨૧ 

૨૨ ગજુરાત હાઉસીંગ બોડષનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ ૦૯/૦૩/૨૦૨૧ 

૨૩ ગજુરાત સ્લમ ક્લીયરન્સ બોડષના સન ૨૦૧૭-૧૮ના િાવર્િક હહસાબો અન ેઓડીટ અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ 

અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૦૯/૦૩/૨૦૨૧ 

૨૪ ગજુરાત ઔદ્યોચગક વિકાસ વનગમના સન ૨૦૧૯-૨૦ના સધુારેલ અંદાજો તથા સન ૨૦૨૦-૨૧ના સ  ચચત અંદાજો ૦૯/૦૩/૨૦૨૧ 
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૨૫ ગજુરાત મેરીટાઈમ બોડષના સન ૨૦૧૮-૧૯ના િાવર્િક હહસાબો તેમજ આ હહસાબોન ેસભાગહૃના મજે ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન ૦૯/૦૩/૨૦૨૧ 

૨૬ ગજુ-ટુર ડિેલપમેન્ટ કાંપની ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ 

કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૧૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૨૭ ગજુરાત પાિર કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ તમેજ 

કોપોરેશનની કામગીરી અંગનેી સરકારની સમીક્ષા 

૧૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૨૮ ગજુરાત ઊજાષ વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ તમેજ 

વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૧૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૨૯ ગજુરાત રા્ય પોલીસ આિાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ 

તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૧૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૩૦ ગજુરાત ડરેી વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ 

વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૧૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૩૧ ગજુરાત વિચરતી અન ેવિમકુ્ત જાવત વિકાસ વનગમનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની 

હટપપણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૧૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૩૨ ગજુરાત આહદજાવત વિકાસ કોપોરેશનનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો 

દશાષિત ુાં વનિેદન 

૧૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૩૩ અને 

૩૪ 

ગજુરાત વિદ્યતુ વનયાંત્રક આયોગના સન ૨૦૧૯-૨૦ના િાવર્િક અહિેાલ અન ેિાવર્િક હહસાબ ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૩૫ ગજુરાત પાણી પરુિઠા અન ેગટર વ્યિસ્થા બોડષના સન ૨૦૧૯-૨૦ના િાવર્િક હહસાબો અન ેઓડીટ અહિેાલ ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૩૬ ગજુરાત રા્ય અન્ન આયોગનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ 
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૩૭ ગજુરાત સ)યવુનવસપલ માઈનાન્સ બોડષના સન ૨૦૧૯-૨૦ના િાવર્િક હહસાબો અને ઓડીટ અહિેાલ ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૩૮ અને 

૩૯ 

ગજુરાત રાજય બીજ વનગમ ચલવમટેડના સન ૨૦૧૮-૧૯ અન ેસન ૨૦૧૯-૨૦ના િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર 

જનરલની હટપપણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તમેજ સન ૨૦૧૮-૧૯ના અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો 

દશાષિત ુાં વનિેદન 

૧૯/૦૩/૨૦૨૧ 

૪૦ ગજુરાત ગોપાલક વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ, 

વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૧૯/૦૩/૨૦૨૧ 

૪૧ ગજુરાત રા્ય હાથશાળ અન ેહસ્તકલા વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર 

જનરલની હટપપણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો દશાષિત ુાં 

વનિેદન 

૧૯/૦૩/૨૦૨૧ 

૪૨ ગજુરાત મેરો રેલ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ 

કોપોરેશનની કામગીરી અંગનેી સરકારની સમીક્ષા 

૧૯/૦૩/૨૦૨૧ 

૪૩ ધોલેરા ઇન્ટરનેશનલ એરપોટષ કાંપની ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ 

તેમજ કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૧૯/૦૩/૨૦૨૧ 

૪૪ અને 

૪૫ 

ગજુરાત રાજય બાળ અવધકાર સાંરક્ષણ આયોગના સન ૨૦૧૮-૧૯ અન ેસન ૨૦૧૯-૨૦ના િાવર્િક અહિેાલો તેમજ સન ૨૦૧૮-૧૯ના િાવર્િક અહિેાલને સભાગહૃના 

મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૧૯/૦૩/૨૦૨૧ 

૪૬ ગજુરાત પછાત િગષ વિકાસ વનગમનો સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ ૧૯/૦૩/૨૦૨૧ 

૪૭ ગજુરાત રા્ય મહહલા આયોગનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ ૧૯/૦૩/૨૦૨૧ 

૪૮ ગજુરાત આહદજાવત વિકાસ કોપોરેશનનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો િાવર્િક અહિેાલ તમેજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો 

દશાષિત ુાં વનિેદન 

૧૯/૦૩/૨૦૨૧ 
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૪૯ અને 

૫૦ 

ગજુરાત રીયલ એસ્ટેટ રેગ્યલુેટરી ઓથોરીટીના સન ૨૦૧૭-૧૮ અન ેસન ૨૦૧૮-૧૯ના િાવર્િક હહસાબો તથા ઓહડટ અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મજે 

ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિતાાં વનિેદન 

૧૯/૦૩/૨૦૨૧ 

૫૧ ગજુરાત ઔદ્યોચગક વિકાસ વનગમનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો િાવર્િક હહસાબ અન ેતપાસણી અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ 

અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૧૯/૦૩/૨૦૨૧ 

૫૨ ગજુરાત સ્ટેટ માઇનાસ્ન્સયલ સવિિવસસ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ 

તેમજ કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૨૩/૦૩/૨૦૨૧ 

૫૩ ગજુરાત રા્ય માગષ વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ 

તેમજ  વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૨૩/૦૩/૨૦૨૧ 

૫૪ ગજુરાત િોટર ઈન્રાસ્રકચર ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ 

કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૨૩/૦૩/૨૦૨૧ 

૫૫ થી 

૫૭ 

ગજુરાત લાઇિલી હડુ પ્રમોશન કાંપની ચલવમટેડના સન ૨૦૧૩-૧૪, ૨૦૧૪-૧૫ અન ે૨૦૧૫-૧૬ના િાવર્િક અહિેાલો તથા આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર 

મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિતાાં વનિદેન 

૨૩/૦૩/૨૦૨૧ 

૫૮ ગજુરાત રા્ય િન વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો િાવર્િક અહિેાલ,  હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ, 

વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૨૩/૦૩/૨૦૨૧ 

૫૯ ગજુરાત શહરેી વિકાસ કાંપની ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ, 

કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૨૩/૦૩/૨૦૨૧ 

૬૦ દહઝે સેઝ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ કાંપનીની કામગીરી 

અંગેની સમીક્ષા 

૨૩/૦૩/૨૦૨૧ 

૬૧ ગજુરાત પાણી પરુિઠા અન ેગટર વ્યિસ્થા બોડષનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ ૨૩/૦૩/૨૦૨૧ 
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૬૨ ગજુરાત પ્રદ ર્ણ વનયાંત્રણ બોડષનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ ૨૩/૦૩/૨૦૨૧ 

૬૩ ગજુરાત સ્ટેટ ઇન્િેસ્ટમેન્ટસ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ તમેજ 

કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૨૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૬૪ ગજુરાત સ્ટેટ એિીએશન ઈન્રાસ્રકચર કાંપની ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની 

હટપપણ, કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૨૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૬૫ ગજુરાત ઠાકોર અન ેકોળી વિકાસ વનગમનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ, 

વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૨૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૬૬ ગજુરાત મહહલા આવથિક વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની 

હટપપણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૨૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૬૭ ગજુરાત સ્ટુડન્ટ સ્ટાટષઅપ એન્ડ ઇનોિેશન હબનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ 

તેમજ હબની કામગીરી અંગનેી સરકારની સમીક્ષા 

૨૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૬૮ અને 

૬૯ 

ગજુરાત ઇન્મોમેટીકસ ચલવમટેડના સન ૨૦૧૬-૧૭ અન ે૨૦૧૭-૧૮ના િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની 

હટપપણ, કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિતાાં વનિેદન  

૨૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૭૦ કામધેન ુયવુનિવસિટીનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ ૨૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૭૧ ગજુરાત ઇન્રાસ્રકચર ડિેલપમેન્ટ બોડષનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ અન ેિાવર્િક હહસાબો ૨૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૭૨ અને 

૭૩ 

ગજુરાત અનસુ  ચચત જાવત વિકાસ કોપોરેશનના સન ૨૦૧૭-૧૮ અન ે૨૦૧૮-૧૯ના ઓહડટ અહિેાલો તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા 

વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિતાાં વનિેદન 

૨૬/૦૩/૨૦૨૧ 

૭૪ થી 

૮૦ 

ગજુરાત રાજય કાપડ વનગમ ચલવમટેડ તથા તેની ત્રણ સબસીડીયરી કાંપનીઓ (૧) ગજુરાત ટેક્ષમેબ પ્રા. લી. (૨) ગજુરાત માઇનટેક્ષ પ્રા. લી. અન ે(૩) ગજુરાત 

સીલ્ટેક્ષ પ્રા. લી.ના અનકુ્રમે સન ૨૦૧૨-૧૩ થી ૨૦૧૮-૧૯ તથા સન ૨૦૧૨-૧૩ થી તા.૧૨-૧૨-૨૦૧૮ સધુીના િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના 

૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
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કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ 

અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૮૧ થી 

૮૯ 

ગજુરાત મકાન અન ેઅન્ય બાાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડષના સન ૨૦૦૮-૦૯ થી ૨૦૧૬-૧૭ના િાવર્િક અહિેાલ તથા આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર 

મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 

૯૦ જ નાગઢ કૃવર્ યવુનિવસિટીનો સન ૨૦૧૬-૧૭નો ઓહડટ અહિેાલ, તેના ઉપર લેિાયેલ પગલાાંનુાં વનિેદન તથા િાવર્િક હહસાબ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ 

ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 

૯૧ ગજુરાત રાજય ત્રીજા નાણા પાંચનો અહિેાલ તથા પ  રક અહિેાલ અન ેતેમાાં કરાયેલ ભલામણો પરતિ ેરાજય સરકારે લીધેલ/લેિા ધારેલ વનણષય/પગલાાંઓ અંગનેો 

અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 

૯૨ ગજુરાત રા્ય માગષ િાહન વ્યિહાર વનગમના સન ૨૦૨૦-૨૧ના સધુારેલા અંદાજો અન ેસન ૨૦૨૧-૨૨ ના અંદાજો ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 

૯૩ સરદાર સરોિર નમષદા વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપપણ તમેજ 

વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૦૧/૦૪/૨૦૨૧ 

૯૪ હદવ્યાાંગ વ્યસ્ક્તઓ માટેના કવમશનરશ્રીનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ 

૯૫ ગજુરાત તકેદારી આયોગનો સન ૨૦૧૯નો િાવર્િક અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ 

૯૬ ગજુરાત રા્ય માનિ અવધકાર આયોગનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો િાવર્િક અહિેાલ તમેજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો 

દશાષિત ુાં વનિેદન 

૦૧/૦૪/૨૦૨૧ 
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૨૧ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૨૨) 
ખરેખર થયેલા કામકાજ િમાિેની સભાઓની તારીખવાર યાદી 

માચચ-૨૦૨૧ 
સોમિાર, તા.૧લી (૧) રા્યપાલશ્રીના સાંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્ તાિની રજ આત 

           માનનીય સભ્ યશ્રી આતમારામ પરમારે નામદાર રા્યપાલશ્રીએ ગજુરાત વિધાનસભાને કરેલા સાંબોધન બદલ આભાર પ્રસ્ તાિ રજ  કયો હતો. 
(૨) શોકદશષક ઉલ્ લખેો 
ગજુરાત રાજયના પ  િષ મખુ્યમાંત્રી સ્િ. શ્રી માધિવસિંહ ફૂલવસિંહ સોલાંકી અન ેસ્િ. શ્રી કેશભુાઇ સિદાસ પટેલ તથા  ગજુરાત રાજયના પ  િષ રા્યકક્ષાના માંત્રી સ્િ. શ્રી 
સુાંદરવસિંહ ભલાભાઇ ચૌહાણ, સ્િ. શ્રી બાબરભાઇ અંબાલાલ તડિી, સ્િ. શ્રી રજનીકાન્ત પરભભુાઇ રજિાડી અન ે સ્િ. શ્રી રોહહતભાઇ જશાભાઇ પટેલ તથા ગજુરાત 
રા્યના પ  િષ સભ્ય સ્િ. શ્રી હદનકરભાઇ ભીખભુાઇ દેસાઇ, સ્િ. શ્રીમતી ચાંરાબેન સરેુશકુમાર શ્રીમાળી, સ્િ. શ્રી ધારશીભાઇ લાખાભાઇ ખાનપરુા, સ્િ. શ્રી જોધાજી 
ગલુાબજી ઠાકોર, સ્િ. શ્રી નરેશકુમાર મીઠાલાલ કનોહડયા, સ્િ. શ્રી મેઘજીભાઇ ડાયાભાઇ કણઝારીયા અન ેસ્િ. શ્રી ભપેુન્રવસિંહ િેચાતભાઇ ખાાંટ તથા કોરોના-૧૯થી 
અિસાન પામેલા પ્રજાજનો અંગેના શોકદશષક ઉલ્લખેો. 

માંગળિાર,તા.૨જી બેઠક નથી  
બધુિાર, તા.૩જી  પહલેી બેઠક 

(૧) સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના િર્ષ માટેના ખચષના પ  રક પત્રકની રજ આત  
(૨) સન ૨૦૧૨-૨૦૧૩ના િર્ષ માટેના િધારા ખચષના પત્રકની રજ આત 
(૩) સન ૨૦૨૧-૨૦૨૨ના િર્ષ માટેના અંદાજપત્રની રજ આત 
બીજી બેઠક 

સરકારી વવધેયકો  
    (૧) સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત રાજવિત્તીય જિાબદારી (સધુારા) વિધેયક. 
    (૨) સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨-સન ૨૦૨૧નુાં પાંહડત દીનદયાળ પેરોચલયમ યવુનિવસિટી (સધુારા) વિધેયક. 
    (૩) સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત અસ્ગ્નવનિારણ અન ેજીિન સરુક્ષા ઉપાય વિર્યક (સધુારા) વિધેયક. 



63 
 

D:\Office Data\metter got from branches for web updation\Table\14 assembly 8\8th kamakajno tu ko aheval-New.doc 

 
 

ગરુુિાર, તા.૪થી  (૧) રા્યપાલશ્રીના સાંબોધન પર ચચાષ (પહલેો હદિસ)  
(૨) ચબન-સરકારી વિધેયકો 

શકુ્રિાર, તા.૫મી  રા્યપાલશ્રીના સાંબોધન પર ચચાષ (બીજો હદિસ)     
શવનિાર, તા.૬ઠ્ઠી  રા્યપાલશ્રીના સાંબોધન પર ચચાષ (ત્રીજો અન ેછેલ્લો હદિસ) 
રવિિાર, તા.૭મી રજા 
સોમિાર, તા.૮મી પ  રક માગણીઓ પર ચચાષ અન ેમતદાન (પહલેો હદિસ) 
માંગળિાર,તા.૯મી (૧) પ  રક માગણીઓ પર ચચાષ અન ેમતદાન (બીજો અન ેછેલ્લો હદિસ) 

(૨)  ચબન સરકારી સાંકલ્પો 
બધુિાર, તા.૧૦મી   પહલેી બેઠક 

અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાષ (પહલેો હદિસ)  
બીજી બેઠક 

અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાષ (બીજો  હદિસ) 
ગરુુિાર, તા.૧૧મી  જાહરે રજા (મહાવશવરાવત્ર)  
શકુ્રિાર, તા.૧૨મી  બેઠક નથી 
શવનિાર, તા.૧૩મી  રજા 

રવિિાર, તા.૧૪મી રજા   
સોમિાર, તા.૧૫મી (૧) પ  રક વિવનયોગ વિધેયક  

(૨) અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાષ (ત્રીજો હદિસ) 
માંગળિાર,તા.૧૬મી પહલેી બેઠક 

અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાષ (ચોથો અન ેછેલ્લો હદિસ)  
બીજી બેઠક 

(૧) િધારાના ખચષની માાંગણીઓ પર ચચાષ અન ેમતદાન 
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(૨) માગણીઓ પર ચચાષ અન ેમતદાન (પહલેો હદિસ) 
બધુિાર, તા.૧૭મી   માગણીઓ પર ચચાષ અન ેમતદાન (બીજો હદિસ) 
ગરુુિાર, તા.૧૮મી  (૧) માગણીઓ પર ચચાષ અન ેમતદાન (ત્રીજો હદિસ) 

(૨) ચબન-સરકારી વિધેયકો   
શકુ્રિાર, તા.૧૯મી  માગણીઓ પર ચચાષ અન ેમતદાન (ચોથો હદિસ) 
શવનિાર, તા.૨૦મી  માગણીઓ પર ચચાષ અન ેમતદાન (પાાંચમો હદિસ) 
રવિિાર, તા.૨૧મી રજા 
સોમિાર, તા.૨૨મી માગણીઓ પર ચચાષ અન ેમતદાન (છઠ્ઠો હદિસ) 
માંગળિાર,તા.૨૩મી પહલેી બેઠક 

માગણીઓ પર ચચાષ અન ેમતદાન (સાતમો હદિસ) 
બીજી બેઠક 

માગણીઓ પર ચચાષ અન ેમતદાન (આઠમો હદિસ) 
બધુિાર, તા.૨૪મી   માગણીઓ પર ચચાષ અન ેમતદાન (નિમો હદિસ) 
ગરુુિાર, તા.૨૫મી  (૧) માગણીઓ પર ચચાષ અન ેમતદાન (દસમો હદિસ) 

(૨) ચબન-સરકારી સાંકલ્પો 
શકુ્રિાર, તા.૨૬મી  માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (અચગયારમો કદવસ) 
શવનિાર, તા.૨૭મી  રજા  
રવિિાર, તા.૨૮મી રજા 
સોમિાર, તા.૨૯મી જાહરે રજા (હોળી બીજો કદવસ-ધ  ળેટી) 
માંગળિાર,તા.૩૦મી માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (બારમો અને છેલ્લો કદવસ) 
બધુિાર, તા.૩૧મી   પહલેી બેઠક 

સરકારી વવધેયકો  
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(૧) સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૯-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત વિવનયોગ વિધેયક. 
(૨) સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૨-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત વિવનયોગ (િધારાના ખચષ) વિધેયક. 
(૩) સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૭-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત રા્ય વ્યિસાય, વ્યાપાર, ધાંધા અને રોજગાર િેરા (સધુારા) વિધેયક. 
(૪) સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૮-સન ૨૦૨૧નુાં મોજદારી કાયષરીવત (ગજુરાત સધુારા) વિધેયક. 
(૫) સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૪-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત માધ્યવમક અન ેઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષણ (સધુારા) વિધેયક. 

બીજી બેઠક 

(૧) સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૩-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (સધુારા) વિધેયક. 
(૨) સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૪-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત વ્યાિસાવયક તબીબી શૈક્ષચણક કોલેજો અથિા સાંસ્થાઓ (પ્રિેશ વનયમન અન ેમી વનધાષરણ) બાબત 

(સધુારા) વિધેયક. 
(૩) સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૫-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત પાંચાયત (સધુારા) વિધેયક. 

એવિલ-૨૦૨૧ 
ગરુુિાર, તા.૧લી  પહલેી બેઠક 

સરકારી વવધેયકો  
સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૫-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત ધમષ સ્િાતાંત્ર્ય (સધુારા) વિધેયક. 
બીજી બેઠક 

(૧) સરકારી વવધેયકો  
(૧) સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૧-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત આયિેુદ યવુનિવસિટી વિધેયક.  
(૨) સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૯-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત અશાાંત વિસ્તારોમાાંની સ્થાિર વમલકતની તબદીલી પર પ્રવતબાંધ મ  કિા તથા તે વિસ્તારોમાાંની 

જગામાાંથી ભાડ તોને ખાલી કરાિિામાાંથી રક્ષણ આપિા અંગેની જોગિાઈ કરિા બાબત (સધુારા) વિધેયક. 
(૩) સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૦-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત ચચહકતસા સાંસ્થાઓ (રજજસ્રેશન અને વનયમન) વિધેયક. 

(૨) છેલ્લા કદવસનો િસ્તાવ (વનયમ-૧૦૨) 
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પત્રક ક્રમાૂંક:- ૨૨ 
   (જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૨૩)   

રોજેરોજના કામકાજનો સારાૂંશ 
સોમવાર, તા. ૧લી માચચ, ર૦૨૧ 

નામદાર રા્યપાલ શ્રી આચાયષ દેિવ્રતે બપોરના ૧૨.૦૦ િાગ્યે વિધાનસભા ગહૃને હહન્દીમાાં સાંબોધન કયુું. 
માનનીય અધ્યક્ષશ્રી રાજેન્ર વત્રિેદીના અધ્યક્ષપદે બપોરના ૧.૪૦ િાગ્યે સભાગહૃની બેઠક મળી. 

(સભાગહૃની બેઠકની શરૂઆત  ‘‘િાંદેમાતરમ’્’ સાંગીતની ધ  ન બજાિી કરિામાાં આિી) 

૧. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલી રાજ્યપાલશ્રીના સૂંબોધનની િમાચિત નકલ 

 સચચિશ્રીએ રાજયપાલશ્રીના સાંબોધનની પ્રમાચણત નકલ સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કી. 
૨.  સભ્યશ્રી આત્મારામ મો.પરમારે સભ્યશ્રી ઋવષકેશ પટેલના અનમુોદનથી નીચે મજુબનો િસ્તાવ રજ  કયો. 
  રા્યપાલશ્રીને નીચે મજુબનો સાંદેશો પાઠિિો. 
  ‘‘અમો આ સત્રમાાં એકત્ર થયેલા ગજુરાત વિધાનસભાના સભ્યો, રાજયપાલશ્રીએ આ સભાગહૃ સમક્ષ કરેલ 

સાંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’ 

૩. શોકદશચક ઉલ્લેખો 
 માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ ગજુરાત રા્યના પ  િષ મખુ્યમાંત્રી સ્િ.શ્રી માધિવસિંહ ફૂલવસિંહ સોલાંકી 
અને સ્િ.શ્રી કેશભુાઇ સિદાસ પટેલ તથા ગજુરાત રા્યના પ  િષ રા્યકક્ષાના માંત્રી સ્િ. શ્રી સુાંદરવસિંહ ભલાભાઇ ચૌહાણ, 

સ્િ.શ્રી બાબરભાઇ અંબાલાલ તડિી, સ્િ.શ્રી રજનીકાન્ત પરભભુાઇ રજિાડી અને સ્િ. શ્રી રોહહતભાઇ જશાભાઇ પટેલ તથા 
ગજુરાત રા્યના પ  િષ સભ્ય સ્િ. શ્રી હદનકરભાઇ ભીખભુાઇ દેસાઇ, સ્િ. શ્રીમતી ચાંરાબેન સરેુશકુમાર શ્રીમાળી, સ્િ. શ્રી 
ધારશીભાઇ લાખાભાઇ ખાનપરુા, સ્િ. શ્રી જોધાજી ગલુાબજી ઠાકોર, સ્િ. શ્રી નરેશકુમાર મીઠાલાલ કનોહડયા, સ્િ. શ્રી 
મેઘજીભાઇ ડાયાભાઇ કણઝારીયા, સ્િ. શ્રી ભપેુન્રવસિંહ િેચાતભાઇ ખાાંટ તથા કોરોના-૧૯ મહામારીથી અિસાન પામેલ 

પ્રજાજનો અંગેના શોકદશષક ઉલ્લેખો કયાષ અને સ્િગષસ્થોને અંજચલ આપી. 
 તયારબાદ માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી, નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ, સભ્યશ્રી 
અમીત ચાિડા, સભ્યશ્રી ચબ્રજેશ મેરજા અને માંત્રીશ્રી કૌવશકભાઇ પટેલે શોકદશષક ઉલ્લેખોમાાં પોતાનો સ  ર પ  રાિી શોકાાંજચલ 

આપી. 
 વિરામ બાદ સભ્યશ્રી નરેશભાઇ પટેલ, શ્રી ગોવિિંદભાઇ પટેલ, શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાકોર, શ્રી હહત ુ કનોહડયા, શ્રી 
નૌશાદ સોલાંકી, શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ, શ્રી વપયરુ્ભાઇ દેસાઇ અને શ્રી અભેવસિંહ તડિીએ શોકદશષક ઉલ્લેખોમાાં પોતાનો સ  ર 

પ  રાિી શોકાાંજચલ આપી. 
૪. અધ્યક્ષશ્રીનો આદેશ 

 રેકોડીંગ રૂમમાાં કમષચારી દ્વારા મોબાઇલમાાં રેકોડીંગ કરિા બાબત. 

 માન. મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ રેકોડીંગ રૂમમાાં એક વ્યસ્ક્ત મોબાઇલમાાં સભાગહૃનુાં રેકોડીંગ કરી રહલે છે. 

 તે બાબતે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનુાં ધ્યાન દોરતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આ બાબતે જરૂરી કાયષિાહી કરિા 
 સાર્જન્ટને આદેશ આપયો.  
૫. શોકદશચક ઉલ્લેખો(ક્રમશઃ) 
 સભ્યશ્રી હકતીવસિંહ િાઘેલા, શ્રી રાઘિજી પટેલ, શ્રી મોહનભાઇ ઢોહડયા અને શ્રી કાાંવતભાઇ સોઢા પરમારે શોકદશષક 

 ઉલ્લેખોમાાં પોતાનો સ  ર પ  રાિી શોકાાંજચલ આપી. 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ શોકદશષક ઉલ્લેખોમાાં સ  ર પ  રાવ્યો અને સ્િગષસ્થોને અંજચલ આપી. 
૬. અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પ  િષ મખુ્યમાંત્રી સ્િ. માધિવસિંહ ફૂલવસિંહ સોલાંકી તથા સ્િ. શ્રી કેશભુાઇ સિદાસ પટેલના 
 પહરિારજનોને તેમના મોટા સાથેની જીિન ઝરમર દશાષિતી ગોલ્ડ પલેટેડ મોટો રેમ વિધાનસભા દ્વારા આપિામાાં 
 આિશે તેિી જાહરેાત કરી.  
 તયારબાદ સભ્યશ્રીઓએ ઉભા થઇને બે વમવનટ મૌન પાળયુાં.  
 તયારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સ્િગષસ્થોના કુટુાંબીજનોને ગહૃની આ લાગણી પહોંચાડિામાાં આિશે તેિી 
 જાહરેાત કરી. 
૭. ગોલ્ડ પ્લેટેડ ફોટો ફે્રમની અપચિ વવવધ 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ માનનીય પ  િષ મખુ્યમાંત્રીશ્રી કેશભુાઇ પટેલની ગોલ્ડ પલેટેડ મોટો રેમ માનનીય 

 મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી તથા નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ અને માનનીય પ  િષ મખુ્યમાંત્રીશ્રી 
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 માધિવસિંહ સોલાંકીની ગોલ્ડ પલેટેડ મોટો રેમ વિપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી તથા વિપક્ષના દાંડકશ્રી 
 અવશ્વનભાઇ કોટિાલને સ્િગષસ્થોના પહરિારજનોને પહોંચાડિા માટે અપષણ કરી.   
૮. બેઠક મલુતવી રાખવા અંગે 
 માનનીય રા્યકક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડેજાએ પ  િષ મખુ્યમાંત્રી સ્િ. શ્રી માધિવસિંહ સોલાંકી 
અને સ્િ. શ્રી કેશભુાઇ પટેલના માનમાાં સહાનભુ  વત અને સાંિેદના પ્રગટ કરિા માટે આજની સભાગહૃની કાયષિાહી મલુતિી 
રાખિામાાં આિે તેિો પ્રસ્તાિ રજ  કયો, જેને વિરોધપક્ષના દાંડકશ્રી અવશ્વનભાઇ કોટિાલે સમથષન કરતાાં, માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ તદૃનસુાર સભાગહૃની આજની બેઠક મલુતિી રાખી. 
 

બધુવાર, તા.૩જી માચચ, ર૦૨૧ 

(પહલેી બેઠક) 
 

૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો  
 (૧)  સન ર૦ર૦નો િટહકુમ ક્રમાાંક-૧ર-સન ર૦ર૦નો ગજુરાત આયિેુદ યવુનિવસિટી િટહકુમ તથા આ 

 િટહકુમ બહાર પાડિા અંગેના સાંજોગો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (ર)  સન ર૦ર૧નો િટહુકમ ક્રમાાંક-૧-સન ર૦ર૧નો ગજુરાત રાજવિત્તીય જિાબદારી (સધુારા) િટહુકમ તથા 
 આ િટહકુમ બહાર પાડિા અંગેના સાંજોગો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૩)  સન ર૦ર૧નો િટહુકમ ક્રમાાંક-ર- સન ર૦ર૧નો પાંહડત હદનદયાળ પેરોચલયમ યવુનિવસિટી (સધુારા) 

 િટહકુમ તથા આ િટહુકમ બહાર પાડિા અંગેના સાંજોગો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૪)  સન ર૦ર૧નો િટહુકમ ક્રમાાંક-૩-સન ર૦ર૧નો ગજુરાત અસ્ગ્નવનિારણ અને જીિન સરુક્ષા ઉપાય 

 વિર્યક (સધુારા) િટહુકમ તથા આ િટહુકમ બહાર પાડિા અંગેના સાંજોગો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (પ) અમદાિાદ કાપડ બજાર અને દુકાન કામદાર બોડષનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ   
 (૬) કામધેન ુયવુનિવસિટીનો સન ર૦૧૮-૧૯નો િાવર્િક અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર 

 મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન            
 (૭) ગજુરાત રા્ય માગષ િાહન વ્યિહાર વનગમના સન ર૦૧૪-૧પ અને  સન ર૦૧પ-૧૬ના િાવર્િક 

 િહીિટી અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિતાાં 
 વનિેદન 
 (૮) ગજુરાત જાહરે સેિા આયોગના સન ર૦૧૮-૧૯ અને સન ર૦૧૯-ર૦ના િાવર્િક  અહિેાલ તથા  
 આયોગની સલાહના અસ્િીકારના હકસ્સા માટે સરકારની સ્પષ્ટ્ટીકરણાતમક યાદી તેમજ આ અહિેાલોને 

 સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિતાાં વનિેદન 

 (૯)  ગજુરાત રા્ય નાણાકીય વનમગનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ તથા હહસાબો પરનો ઓહડટ 

 અહિેાલ 

 (૧૦) સન ર૦૧૮ના ગજુરાત માગષ સરુક્ષા સત્તામાંડળ અવધવનયમ અન્િયેના બાંદરો અને િાહન વ્યિહાર 

 વિભાગના તા.૧૩/૦૭/ર૦ર૦ના જાહરેનામા ક્રમાાંકઃ પીટી/ર૦ર૦/૧૭/એમિીડી/૧૦ર૦૧૭/ ૧૬૮૪/ખ તેમજ આ 

 જાહરેનામાને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૩. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા અનમુવત મળેલા વવધેયકો 
 સચચિશ્રીએ, ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભાના ચોથા સત્રમાાં વિધાનસભાએ પસાર કરેલ અને જેને રાષ્ટ્રપવતશ્રીની 
અનમુવત મળી છે તેવુાં સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧ર અને સાતમા સત્રમાાં પસાર કરેલ સન ર૦ર૦નાાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૬ 

અને ૧૮ તથા સાતમા સત્રમાાં પસાર કરેલાાં અને જેને રા્યપાલશ્રીની અનમુવત મળી છે તેિા સન ર૦ર૦ના વિધેયક ક્રમાાંક-

૪, ૯, ૧૩, ૧૪, ૧૯, ર૦, ર૧, ર૩, ર૪, ર૬, ર૭ અને ર૮ વિધાનસભાના મેજ ઉપર મ  ક્યા. 
૪. વવધાનસભાની સવમવતના અહવેાલોની રજ આત 
 (૧) માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કામકાજ સલાહકાર સવમવતનો દસમો અહિેાલ સભાગહૃ સમક્ષ િાાંચીને રજ  કયો. 
 (ર)  ચબન-સરકારી સભ્યોનાાં કામકાજ માટેની સવમવતના માનનીય પ્રમખુશ્રી જગદીશભાઇ પટેલ ેસવમવતનો 
 દસમો અહિેાલ સભાગહૃ સમક્ષ રજ  કયો.  
 (૩)  અંદાજ સવમવતના પ્રમખુ શ્રી બાબભુાઇ બોખીરીયાએ સવમવતનો બીજો અને ત્રીજો અહિેાલ રજ  કયો. 
૫. માનનીય સૂંસદીય બાબતોના મૂંત્રીશ્રીનો િસ્તાવ  
 માનનીય સાંસદીય બાબતોના રા.ક.ના માંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડેજાએ નીચે મજુબનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો. 
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         ‘‘આ સભાગહૃ, કામકાજ સલાહકાર સવમવતના દસમા અહિેાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 

          પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાષનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
૬. ચબન-સરકારી સભ્યોનાૂં કામકાજ માટેની સવમવતના માનનીય િમખુશ્રીનો િસ્તાવ 
 ચબન-સરકારી સભ્યોનાાં કામકાજ માટેની સવમવતના માનનીય પ્રમખુશ્રી જગદીશભાઇ પટેલે નીચે મજુબનો પ્રસ્તાિ 

 રજ  કયો. 
 ‘‘આ સભાગહૃ, ચબન-સરકારી સભ્યોનાાં કામકાજ માટેની સવમવતના દસમા અહિેાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 

 પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાષનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
૭. વધારાના ખચચના પત્રકની રજ આત 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે સન ૨૦૧૨-૧૩ના િર્ષ માટેના િધારાના ખચષનુાં પત્રક રજ  કયુું. 
૮. ખચચના પ  રક પત્રકની રજ આત 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના િર્ષ માટેના ખચષનુાં પ  રક પત્રક રજ  કયુું. 
૯. અંદાજપત્રની રજ આત 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે સન ર૦૨૧-ર૦૨૨ના િર્ષ માટેનુાં અંદાજપત્ર પ્રિચન િાાંચિાનુાં  
 શરૂ કયુું. સન ૨૦૨૧-૨૦૨૨ના નાણાકીય િર્ષ માટેનુાં અંદાજપત્ર ગહૃના મેજ ઉપર મ  ક્યુાં.  
૧૦. વવરામનો સમય રદ કરવા અંગે 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ સન ૨૦૨૧-૨૦૨૨ના નાણાકીય િર્ષ માટેના અંદાજપત્ર અંગેનુાં 
અંદાજપત્ર પ્રિચન િાાંચી રહ્ા હતા તે દરવમયાન માનનીય મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ અંદાજપત્ર પ્રિચનનુાં િાચન 

ચાલ ુ રહ ે તે હતેથુી વિરામનો સમય રદ કરિાનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો જેને વિપક્ષના દાંડકશ્રીએ સમથષન આપતાાં માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ તદ્અનસુાર સભાગહૃની અનમુવતથી વિરામનો સમય રદ કયો.  
 

  (બીજી બેઠક ) 
 

૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. તાકીદની જાહરે અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (વનયમ-૧૧૬) 
 સભ્યશ્રી કીરીટકુમાર પટેલે વનયમ-૧૧૬ અન્િયે ‘‘પાલનપરુ ખાતે આિેલા પરુિઠા વિભાગના ગોડાઉનમાાંથી ધઉં 

અને ચોખાના ગેરકાયદે િેચાણ કરિાની ઘટના બનતાાં આમ જનતામાાં મેલાયેલ રોર્ અને ચચિંતાની લાગણી દ ર 

કરિા’’અંગેની તાકીદની જાહરે અગતયની બાબત પર માનનીય અન્ન, નાગહરક પરુિઠા માંત્રીશ્રીનુાં ધ્યાન દોયુું.  
 માનનીય પરુિઠા માંત્રીશ્રી જયેશભાઇ રાદડીયાએ તેમનુાં લેચખત વનિેદન રજ  કયુું અને તેમાાંથી ઉપસ્સ્થત થયેલા 
પ્રશ્નોના જિાબો આપયા. 
 

૩. સધુારા વવધેયક ઉપર ચચાચની મયાચદા અંગે અધ્યક્ષશ્રીની સ્પષ્ટ્ટતા 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સધુારા વિધેયક ઉપરની ચચાષમાાં પરુોગામી અધ્યક્ષશ્રીઓએ અને તેમણે અગાઉના તેમના 
આપેલ પોઇન્ટ ઓમ ઓડષરના અધ્યક્ષના વનણષયની ટ ાંકી જાણકારી આપી, આજના તમામ વિધેયકો સધુારા વિધેયકો હોિાથી 
વિધેયકના પ્રભારી માંત્રીશ્રીઓ અને સભ્યશ્રીઓને વિધેયકની જે કલમ પર સધુારો હોય તે પ  રત ુાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત કરિા 
સ્પષ્ટ્ટતા કરી.   
૪. સભાગહૃ ેમૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયકો 
 (૧) સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત રાજવિત્તીય જિાબદારી (સધુારા) વિધેયક  

 (ર) સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨-સન ૨૦૨૧નુાં પાંહડત દીનદયાળ પેરોચલયમ યવુનિવસિટી (સધુારા) 

 વિધેયક  
 (૩)  સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩-સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત અસ્ગ્ન વનિારણ અને જીિન સરુક્ષા ઉપાય 

 વિર્યક  (સધુારા) વિધેયક  
ગરુુવાર, તા.૪થી માચચ, ર૦૨૧ 

 

૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા.  

૨. તાકીદની જાહરે અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (વનયમ-૧૧૬) 
 સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશે વનયમ-૧૧૬ અન્િયે ‘‘તાજેતરમાાં આંતરરાષ્ટ્રીય જળસીમા નજીક માછીમારી કરી રહલેી 
પોરબાંદરની બે અને િેરાિળની એક સહહત ૩ બોટને અને ૧૮ માછીમારોને પાહકસ્તાનની મરીન એજન્સીએ અપહરણ કરતાાં 
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માછીમારોમાાં મેલાયેલ રોર્ અને ભયની લાગણી દ ર કરિા’’અંગેની તાકીદની જાહરે અગતયની બાબત પર માનનીય 

મતસ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રીનુાં ધ્યાન દોયુું.  
 માનનીય મતસ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જિાહરભાઇ ચાિડાએ તેમનુાં લેચખત વનિેદન રજ  કયુું અને તેમાાંથી ઉપસ્સ્થત થયેલા 
પ્રશ્નોના જિાબો આપયા તથા માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ પણ પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત કયુું. 
 

૩. રાજ્યપાલશ્રીના સૂંબોધન માટેના આભાર િસ્તાવ પર ચચાચ (પહલેો કદવસ)  

 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, સભ્યશ્રી આતમારામ પરમારે, સભ્યશ્રી ઋવર્કેશ પટેલના અનમુોદનથી તા.૧લી માચષ, 
ર૦૨૧ના રોજ રજ  કરેલ નીચે મજુબનો પ્રસ્તાિ સભાગહૃ સમક્ષ િાાંચી સાંભળાવ્યો. 
 રાજયપાલશ્રીને નીચે મજુબનો સાંદેશો પાઠિિો. 
  ‘‘અમો, આ સત્રમાાં એકત્ર થયેલા ગજુરાત વિધાનસભાના સભ્યો, રાજયપાલશ્રીએ આ સભાગહૃ સમક્ષ કરેલ 

સાંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’ 

 તયારબાદ સભ્યશ્રી ગેનીબેન ઠાકોર, શ્રી ગલુાબવસિંહ રાજપ  ત, શ્રી નથાભાઇ પટેલ, શ્રી કાસ્ન્તભાઇ ખરાડી, શ્રી 
શીિાભાઇ ભ  રીયા, શ્રી અવશ્વનભાઇ કોટિાલ, શ્રી રાજેન્રવસિંહ ઠાકોર, શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા, શ્રી રાજેશકુમાર ગોહહલ, શ્રી 
ઋજતિકભાઇ મકિાણા, શ્રી હર્ષદકુમાર રીબડીયા, શ્રી બાબભુાઇ િાજા, શ્રી ભગાભાઇ બારડ, શ્રી મોહનલાલ િાળા, શ્રી 
પુાંજાભાઇ િાંશ, શ્રી પનુમભાઇ પરમાર, શ્રી ઇન્રજીતવસિંહ પરમાર, શ્રી અજીતવસિંહ ચૌહાણ, શ્રી િજેવસિંગભાઇ પણદા, શ્રી 
આનાંદભાઇ ચૌધરી અને શ્રી પનુાભાઇ ગામીતે પોતાના સધુારા રજ  કયાષ.  
 તયારબાદ આભાર પ્રસ્તાિ પરની ચચાષમાાં વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશ ધાનાણી  અને રા્યકક્ષાના મહહલા અને 

બાળ કલ્યાણ માંત્રી શ્રીમતી વિભાિરીબેન દિે સહહત કુલ બે સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો. 
 

૪. ચબન-સરકારી કામકાજ 

 ચબન-સરકારી વિધેયકો 
 (૧) દાખલ કરિાના ચબન-સરકારી વિધેયક 
 (૧) સન ૨૦૨૦નુાં ગજુરાત લાાંબી ચબમારીઓની સારિાર માટેનો તબીબી ખચષ મામ કરિા બાબત વિધેયક- 

 માનનીય પ્રભારી સભ્યશ્રી વિરજીભાઇ ઠુસ)મર ગેરહાજર 
 (૨)સભ્યશ્રી ઇમરાન ખેડાિાલાએ સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત બેરોજગારોને બેરોજગારી ભથથુાં ચ  કિિા બાબત વિધેયક 

 સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુું. 
 (ર) પહલેા, બીજા અને ત્રીજા િાાંચન માટેના ચબન-સરકારી વિધેયકો 
 ૧. સભ્યશ્રી અરવિિંદભાઇ પટેલે ‘‘સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૧-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત સ્માટષ  સીટીઝ 

 વિકાસ સત્તામાંડળ વિધેયકના પ્રથમ િાાંચનનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો અને તેના સમથષનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું. 
  તયારબાદ કુલ બે  સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો.  
  ચચાષનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે આપયો. 
         તયારબાદ સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લેિામાાં આવ્યુાં. 
 ૨.  સભ્યશ્રી નરેશભાઇ પટેલે ‘‘સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૯-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ઘરેલુાં કામદારો અને 

 વદૃ્ધ િયની વ્યસ્ક્તઓની દેખભાળ કરનારનુાં મરજજયાત રજજસ્રેશન (રોજગાર વનયમન અને કલ્યાણ) વિધેયકના 
 પ્રથમ િાાંચનનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો અને તેના સમથષનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું. 
          તયારબાદ કુલ બે સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો.  
         ચચાષનો જિાબ માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી હદલીપકુમાર ઠાકોરે આપયો. 
         તયારબાદ સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લેિામાાં આવ્યુાં. 
 ૩.  સભ્ય શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલાએ ‘‘સન ર૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧-સન ર૦૨૦નુાં ગજુરાત રોજગાર 

 બાાંયધરી વિધેયકના પ્રથમ િાાંચનનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો અને તેના સમથષનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું. 
  તયારબાદ કુલ ત્રણ સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો.  
         ચચાષનો જિાબ માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી હદલીપકુમાર ઠાકોરે આપયો. 
         તયારબાદ વિધેયકના પ્રથમ િાાંચનનો પ્રસ્તાિ મત ઉપર મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો 
 અને વિધેયક નામાંજ ર કરિામાાં આવ્યુાં.  
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શકુ્રવાર, તા.પમી માચચ, ર૦૨૧ 

 

૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
 (૧)  નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ 

 અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ કોપોરેશનની કામગીરી અંગેની સરકારની 
 સમીક્ષા 
  (ર)  ગજુરાત ગ્રામ ગહૃ વનમાષણ બોડષના સન ર૦૧૮-૧૯ના અને સન ર૦૧૯-ર૦ના િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ 

 તથા સન ર૦૧૮-૧૯ના િાવર્િક હહસાબો અને તેના ઉપરના ઓહડટ રીમાકષસ તેમજ સન ર૦૧૮-૧૯ના િાવર્િક 

 િહીિટી અહિેાલ અને િાવર્િક હહસાબોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિતાાં 
 વનિેદન 
  (૩)  ગજુરાત રા્ય માગષ િાહન વ્યિહાર વનગમનો સન ર૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક હહસાબ અને ઓહડટ અહિેાલ 

 તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 
  (૪)  ગજુરાત વદૃ્ધદ્ધ કેન્ર વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ 

 અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનરલથી હટપપણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
 તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 
 (પ)  ગજુરાત ખનીજ વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ 

 અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનરલથી હટપપણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની 
 સમીક્ષા 
 (૬)  ગજુરાત ઔદ્યોચગક વિકાસ વનગમનો સન ર૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને 

 સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 
 (૭)  ગજુરાત માહહતી આયોગનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ 
 (૮)  સન ર૦૧૭ના ગજુરાત માલ અને સેિા કર અવધવનયમ તેમજ ગજુરાત માલ અને સેિા કર વનયમો 
 અન્િયેના નાણાાં વિભાગના આ સાથેના પત્રકમાાં જણાવ્યા મજુબના કુલ ૪૦ જાહરેનામા તેમજ આ જાહરેનામા પૈકી 
 ક્રમાાંક ૧ થી રપ પરના જાહરેનામાને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં 
 વનિેદન  
No . No t i f i c a t i o n  Da t e  

1. (GHN-101)G S T R-2019/S .164(48)TH  10-10-2019 

2. (GHN-111)G S T R-2019/S .164(49)TH  16-11-2019 

3. (GHN-21)G S T -2020/R .46(2)TH  27-03-2020 

4. (GHN-22)G S T -2020/R .48(4)(2)TH  27-03-2020 

5. (GHN-23)G S T -2020/S .148(26)TH  27-03-2020 

6. (GHN-24)G S T -2020/S .148(27)TH  27-03-2020 

7. (GHN-25)G S T -2020/S .148(28)TH  27-03-2020 

8. (GHN-26)G S T -2020/S .25(6D)(1)TH  27-03-2020 

9. (GHN-27)G S T -2020/S .25(6B )(1)TH  27-03-2020 

10. (GHN-33)G S T -2020/S .50(2)TH  09-04-2020 

11. (GHN-34)G S T -2020/S .128(19)TH  09-04-2020 

12. (GHN-37)G S T -2020/S .168A (1)TH  09-04-2020 

13. (GHN-42)G S T R-2020/S .164(57)TH  07-05-2020 

14. (GHN-55)G S T -2020/S .50(1)(1)TH  29-06-2020 

15. (GHN-56)G S T -2020/S .128(21)TH  29-06-2020 

16. (GHN-57)G S T -2020/S .128(22)TH  29-06-2020 

17. (GHN-58)G S T R-2020/S .164(60)TH  29-06-2020 

18. (GHN-61)G S T -2020/S .172(17)TH  29-06-2020 

19. (GHN-65)G S T -2020/S .128(23)TH  03-07-2020 

20. (GHN-73)G S T -2020/R .48(4)(3)TH  06-08-2020 

21. (GHN-78)G S T R-2020/S .164(63)TH  25-08-2020 

22. (GHN-79)G S T -2020/R .123(5)TH  25-08-2020 

23. (GHN-81)G S T -2020/S .1(11)TH  31-08-2020 

24. (GHN-83)G S T -2020/S .148(32)TH  04-09-2020 

25. (GHN-85)G S T -2020/S .168A (7)TH  15-09-2020 

26. (GHN-89)G S T -2020/S .168A (8)TH  28-09-2020 

27. (GHN-90)G S T -2020/S .128(24)TH  28-09-2020 

28. (GHN-91)G S T -2020/S .128(25)TH  28-09-2020 

29. (GHN-93)G S T -2020/R .46(3)TH  07-10-2020 
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30. (GHN-94)G S T -2020/S .11(1)(52)TH  07-10-2020 

31. (GHN-95)G S T R-2020/S .164(64)TH  07-10-2020 

32. (GHN-96)G S T -2020/R .48(4)(4)TH  07-10-2020 

33. (GHN-97)G S T -2020/S .148(33)TH  08-10-2020 

34. (GHN-98)G S T -2020/S .11(1)(53)TH  17-10-2020 

35. GHN-100-G S T -2020/S .148-34-TH  21-10-2020 

36. GHN-101-G S T -2020/S .148-35-TH  21-10-2020 

37. (GHN-108)G S T -2020/S .1(12)TH  21-11-2020 

38. (GHN-112)G S T -2020/R .48 (4)(5)TH  21-11-2020 

39. (GHN-115)G S T -2020/S .128(26)TH  17-12-2020 

40. (GHN-118)G S T -2020/S .1(13)TH  31-12-2020 

 (૯)  સન ર૦૧૯ના ગજુરાત ઘર િપરાશ પાણી પરુિઠા (સાંરક્ષણ) અવધવનયમ અન્િયેના નમષદા, જળ 

સાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગના તા.ર૯/૦૬/ર૦ર૦ના જાહરેનામા ક્રમાાંકઃ િીએસપી-૧૦ર૦૧૯-િી.૧-ખ-૪ 

તેમજ આ જાહરેનામાને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં  વનિેદન 

 

૩. રાજ્યપાલશ્રીના સૂંબોધન માટેના આભાર િસ્તાવ પર ચચાચ (બીજો કદવસ)  
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, સભ્યશ્રી આતમારામ પરમારે, સભ્યશ્રી ઋવર્કેશ પટેલના અનમુોદનથી તા.૧લી માચષ, 
ર૦૨૧ના રોજ રજ  કરેલ નીચે મજુબનો પ્રસ્તાિ સભાગહૃ સમક્ષ િાાંચી સાંભળાવ્યો. 
 રાજયપાલશ્રીને નીચે મજુબનો સાંદેશો પાઠિિો. 
  ‘‘અમો, આ સત્રમાાં એકત્ર થયેલા ગજુરાત વિધાનસભાના સભ્યો, રાજયપાલશ્રીએ આ સભાગહૃ સમક્ષ કરેલ 

સાંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’ 

 તયારબાદ આભાર પ્રસ્તાિ પરની ચચાષમાાં રા્યકક્ષાના ગહૃ માંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડેજા સહહત કુલ બાિીસ 

સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો.  
   

શવનવાર, તા.૬ઠ્ઠી માચચ, ર૦૨૧ 

 
 

૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
 એક સરખા તારાાંહકત પ્રશ્નના અલગ અલગ જિાબ આપિા અંગે. 
 સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશે તારાાંહકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક-૧૫૬ અને ૨૩૩માાં એક સરખા સમય ગાળા દરવમયાન અમદાિાદ 

જજલ્લાની ગૌચર અને ખરાબાની જમીનની માળિણીના ક્ષેત્રમળ અલગ અલગ દશાષવ્યા છે તેમ જણાિી પોઇન્ટ ઓમ ઓડષરનો 
મદુ્દો ઉપસ્સ્થત કરતાાં માનનીય સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ આ બાબતે ચકાસણી કરિામાાં આિશે 

તેમ જણાવ્યુાં. તયારબાદ નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે તારાાંહકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક-૧૫૬ માાં અમદાિાદ અને બોટાદ 

જજલ્લાની જમીનની માળિણીના ક્ષેત્રમળની માહહતી છે. ્યારે પ્રશ્ન ક્રમાાંક-૨૩૩માાં અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર જજલ્લાની 
જમીનની માળિણીના ક્ષેત્રમળની માહહતી હોઇ માનનીય સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશનો પોઇન્ટ ઓમ ઓડષર રહતેો નથી તેમ 

જણાવ્યુાં. તયારબાદ સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશે આ બાબતે તેઓશ્રીએ બને્ન પ્રશ્નમાાં જણાિેલ અમદાિાદ જજલ્લાની ગૌચર અને 

ખરાબાની જમીનની માળિણીના ક્ષેત્રમળના સરિાળામાાં તમાિત હોઇ, માનનીય માંત્રીશ્રીએ આપેલ આંકડાકીય માહહતી 
ગહૃને ગેરમાગે દોરનારી હોઇ માનનીય માંત્રીશ્રીને ઠપકો આપી ભવિષ્ટ્યમાાં આ બાબતનુાં પનુરાિતષન ન થાય તે માટે કાળજી 

રાખિા જણાિવુાં જોઇએ તેમ જણાિતાાં, માનનીય મહસે  લ માંત્રીશ્રી કૌવશકભાઇ પટેલે આ બાબતે હડટેઇલમાાં તપાસ કરીને 

સભાગહૃને માહહતી આપશે તેમ જણાવ્યુાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સરકારશ્રી તરમથી માહહતી મળેથી સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ 

િાંશના પોઇન્ટ ઓમ ઓડષર પર તેઓશ્રી પછીથી વનણષય આપશે તેમ જણાવ્યુાં.  
૩. અતારાૂંકકત િશ્નોિરી 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પહલેી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાાંચમી અને છઠ્ઠી અતારાાંહકત યાદી સભાગહૃના મેજ પર મ  કી. 
૪. રાજ્યપાલશ્રીના સૂંબોધન માટેના આભાર િસ્તાવ પર ચચાચ (ત્રીજો અને છેલ્લો કદવસ)  
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, સભ્યશ્રી આતમારામ પરમારે, સભ્યશ્રી ઋવર્કેશ પટેલના અનમુોદનથી તા.૧લી માચષ, 
ર૦૨૧ના રોજ રજ  કરેલ નીચે મજુબનો પ્રસ્તાિ સભાગહૃ સમક્ષ િાાંચી સાંભળાવ્યો. 
  રાજયપાલશ્રીને નીચે મજુબનો સાંદેશો પાઠિિો. 
  ‘‘અમો, આ સત્રમાાં એકત્ર થયેલા ગજુરાત વિધાનસભાના સભ્યો, રાજયપાલશ્રીએ આ સભાગહૃ સમક્ષ કરેલ 

સાંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’ 

 તયારબાદ આભાર પ્રસ્તાિ પરની ચચાષમાાં કુલ તેર સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો.  
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 આભાર પ્રસ્તાિ પરની ચચાષનો જિાબ માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ આપયો. 
 તયારબાદ રા્યપાલશ્રીના સાંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાિ પર રજ  થયેલા સધુારા ક્રમાાંક- ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૯, 

૧૦, ૧૪, ૧૫, ૧૭, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૩ અને ૩૪ મત ઉપર મ  કિામાાં આવ્યા અને તેનો 
અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ રા્યપાલશ્રીના સાંબોધન માટેનો આભાર પ્રસ્તાિ મત ઉપર મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સ્િીકાર 

કરિામાાં આવ્યો. 
   

સોમવાર, તા.૮મી માચચ, ર૦૨૧ 

 

૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. તારાૂંકકત િશ્નોિરીના જવાબમાૂં વવસૂંગતતા અંગે પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
 સભ્યશ્રી વિરજીભાઇ ઠુસ)મરે આજ તા.૦૮-૦૩-૨૦૨૧ની બેઠકની તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૧૨૯ અને 

તા.૦૩-૦૩-૨૦૨૧ની પહલેી બેઠકના રોજની તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૪ના માનનીય સભ્યશ્રીઓએ પ  છેલા એક 

સરખા પ્રશ્રોના જિાબોમાાં વિસાંગતતા હોિા અંગેનો પોઇન્ટ ઓમ ઓડષરનો મદુ્દો ઉપસ્સ્થત કરી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનુાં 
માગષદશષન માગતાાં, માનનીય માંત્રીશ્રીએ આ બાબતે તપાસ કરી જણાિિામાાં આિશે તેમ જણાિતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ 

ખલુાસો રજ  થયેથી, ચકાસણી કરી પોઇન્ટ ઓમ ઓડષરનો વનણષય આપશે તેમ જણાવ્યુાં.  
૩. તારાૂંકકત િશ્નોિરીના જવાબમાૂં વવસૂંગતતા અંગે પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
 સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશે આજ તા.૦૮-૦૩-૨૦૨૧ની બેઠકની તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ- ૧૪૫ અને 

તા.૦૩-૦૩-૨૦૨૧ની પહલેી બેઠકના રોજની તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૧૪૨ તથા તા.૦૮-૦૩-૨૦૨૧ની 
બેઠકની તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ- ૨૨૪ અને તા.૦૩-૦૩-૨૦૨૧ની પહલેી બેઠકના રોજની તારાાંહકત 

પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૨૦૪ના માનનીય સભ્યશ્રીઓએ પ  છેલા એક સરખા પ્રશ્રોના જિાબોમાાં વિસાંગતતા હોિા 
અંગેનો પોઇન્ટ ઓમ ઓડષરનો મદુ્દો ઉપસ્સ્થત કરી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનુાં માગષદશષન માગતાાં, માનનીય માંત્રીશ્રીએ આ બાબતે 

તપાસ કરી ગહૃને જણાિિામાાં આિશે તેમ જણાિતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ખલુાસો રજ  થયેથી, ચકાસણી કરી પોઇન્ટ 

ઓમ ઓડષરનો વનણષય આપશે તેમ જણાવ્યુાં. 
 
૪. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 

 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ગજુરાત વિધાનસભાની અંદાજ સવમવત, જાહરે હહસાબ સવમવત, જાહરે સાહસો માટેની 
સવમવત અને પાંચાયવત રાજ સવમવત ઉપર ૧૫-૧૫ સભ્યોની ચ  ાંટણી માટેના કાયષક્રમની જાહરેાત કરી.  
૫. વવધાનસભાની સવમવતના અહવેાલની રજ આત 
 ચબન-સરકારી સભ્યોનાાં કામકાજ માટેની સવમવતના સભ્યશ્રી ડૉ.આશાબેન પટેલે સવમવતનો અચગયારમો અહિેાલ 

સભાગહૃ સમક્ષ રજ  કયો.  
૬.  ચબન-સરકારી સભ્યોનાૂં કામકાજ માટેની સવમતના માનનીય સભ્યશ્રી ડૉ.આશાબેન પટેલે નીચે મજુબનો િસ્તાવ 

રજ  કયો.  
  ‘‘ આ સભાગહૃ, ચબન-સરકારી સભ્યોનાાં કામકાજ માટેની સવમવતના અચગયારમા અહિેાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 

 પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાષનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
૭. વવશ્વ મકહલા કદન વનવમિે મકહલાઓને શભેુચ્છા. 
 વિશ્વ મહહલા હદન વનવમતે્ત માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી અને વિપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ 

સમગ્ર રા્ય, દેશ, વિશ્વ અને સભાગહૃની તમામ મહહલાઓને શભુેચ્છાઓ પાઠિી.  
૮. પ  રક માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (પહલેો કદવસ)  
 પ  રક માગણીઓ રજ  કરિાના તબકે્ક માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે સન ર૦૨૦-૨૧ના િર્ષ 
માટેની પ  રક માગણીઓની વિચારણા કરિા માટે સાંવિધાનના અનચુ્છેદ ર૦૩(૩)ની સાથે િાાંચતા અનચુ્છેદ ર૦પ અન્િયેની 
માનનીય રા્યપાલશ્રીએ વિધાનસભાને કરેલી વસમારસ િાાંચી સાંભળાિી. 
 તયારબાદ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે, શહરેી વિકાસને લગતી સેિા અંગેની શહરેી વિકાસ 

અને શહરેી ગહૃ વનમાષણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૧૦૨, તબીબી અને જાહરે આરોગ્યને 

લગતી સેિા અંગેની આરોગ્ય અને પહરિાર કલ્યાણ વિભાગની મહસે  લ અને મ  ડી ખચષ માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૩૯, 

સહકારને લગતી સેિા અંગેની કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગની મહસે  લ અને મ  ડી ખચષ માટેની પ  રક માગણી 
ક્રમાાંક ૫, વશક્ષણને લગતી સેિા અંગેની વશક્ષણ વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૯ અને િીજળી શસ્ક્ત 
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પહરયોજનાઓને લગતી સેિા અંગેની ઊજાષ અને પેરોકેવમકલ્સ વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૧૩ રજ  
કરી.  
 પ  રક માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૧૦૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, પ  રક 

માગણી ક્રમાાંક ૩૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨, ૩, પ, ૬, ૭, ૯, ૧૦ અને ૧૧, પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૫ ઉપરની કાપ 

દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫ અને ૧૬, પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૭, ૧૮, ૧૯ અને ૨૦ 

તથા પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૧૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૧ અને ૨૨ સાંબાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
 પ  રક માગણીઓ ઉપરની ચચાષ શરૂ થિાના તબકે્ક માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પ  રક માગણીઓ પરની ચચાષની મયાષદા 
અંગે ગહૃને માગષદશષન આપયુાં.  

 તયારબાદ રજ  થયેલી પ  રક માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાષ શરૂ થઇ. 

     તયારબાદ કુલ ૩૧ સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 
૯. માનનીય નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રીની જાહરેાત 
 વિશ્વ મહહલા હદન વનવમતે્ત મહહલા ધારાસભ્યશ્રીઓની ગ્રાન્ટમાાં િધારો કરિા બાબત. 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે આજના મહહલા હદન વનવમતે્ત મહહલા ધારાસભ્યોના મત 

વિસ્તારમાાં માગષ અને મકાન વિભાગને લગતી કામગીરીમાાં એક કરોડ રૂવપયાની િધારાની ગ્રાન્ટ આપિામાાં આિશે તેિી 
જાહરેાત કરી.  
૧૦. પ  રક માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (પહલેો કદવસ) (ક્રમશઃ) 
 તયારબાદ ચચાષનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે આપયો. 
 તયારબાદ પ  રક માગણી ક્રમાાંક- ૩૯ પરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૨, ૩, પ, ૬, ૭, ૯, ૧૦ અને ૧૧ પરત ખેંચિામાાં 
આિી. 
 તયારબાદ રજ  થયેલ કાપ દરખાસ્તો ક્રમાાંક ૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧પ, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧ અને ૨૨ મત 

ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 તયારબાદ પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૧૦૨, ૩૯, પ, ૯ અને ૧૩ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો. 
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૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. તારાૂંકકત િશ્નોિરીના જવાબમાૂં વવસૂંગતતા અંગે પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
 (૧)  સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશે આજ તા.૦૯-૦૩-૨૦૨૧ની બેઠકની તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ- 

૧૩૮, ૧૭૦, ૧૯૧, ૨૭૩, ૨૮૨, ૨૮૩ અને ૩૦૯ના પ્રશ્નોના જિાબમાાં વિસાંગતતા બાબતે તથા અગ્રતાક્રમ ૨૫૪ના 
જિાબમાાં વિસાંગતતા બાબતનો પોઇન્ટ ઓમ ઓડષરનો મદુ્દો ઉપસ્સ્થત કરી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનુાં માગષદશષન માગતાાં, 
માનનીય માંત્રીશ્રીએ આ બાબતે તપાસ કરી જણાિિામાાં આિશે તેમ જણાિતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ખલુાસો રજ  થયેથી, 
ચકાસણી કરી પોઇન્ટ ઓમ ઓડષરનો વનણષય આપશે તેમ જણાવ્યુાં. 
 માનનીય ઊજાષ માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશના તા.૦૯-૦૩-૨૦૨૧ની બેઠકની તારાાંહકત 

પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ- ૧૩૮, ૧૭૦, ૧૯૧, ૨૭૩, ૨૮૨, ૨૮૩ અને ૩૦૯ના પ્રશ્નોના જિાબમાાં વિસાંગતતા બાબતે 

ટાઇપીંગ ક્ષવત થયાનો સ્િીકાર કયો તથા ૨૫૪નો જિાબ બરાબર હોિાનો ખલુાસો કરતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેમનો 
ખલુાસો ગ્રાહ્ રાખી પોઇન્ટ ઓમ ઓડષરનો વનકાલ કયો. 
 (ર)  સભ્યશ્રી વિરજીભાઇ ઠુસ)મરે આજ તા.૦૯-૦૩-૨૦૨૧ની બેઠકની તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-

૬૦માાં વિસાંગતતા હોિા અંગેનો પોઇન્ટ ઓમ ઓડષરનો મદુ્દો ઉપસ્સ્થત કરી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનુાં માગષદશષન માગતાાં, 
માનનીય ઊજાષ માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે જિાબમાાં વિગતો બરાબર હોિાનુાં જણાિતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેમનો 
ખલુાસો ગ્રાહ્ રાખી પોઇન્ટ ઓમ ઓડષર નામાંજ ર કયો.  
૩. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સાંસદીય કાયષરીવત અને પ્રણાલીઓના ખ  બ જ મહતતિના સ્ત્રોત તરીકે સન ૧૯૬૦થી સન 

૨૦૨૦ સધુીમાાં ગહૃમાાં અધ્યક્ષ સ્થાનેથી અપાયેલ વનણષયોના સાંહકલત પસુ્તક(સન ૧૯૬૦ થી ૨૦૨૦)નુાં માનનીય 

મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી, નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ, વિપક્ષના નેતાશ્રી પરેશ ધાનાણી, સાંસદીય 

બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમા, રા્યકક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડેજા, વિપક્ષના ઉપનેતાશ્રી 
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શૈલેર્ પરમાર, મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇ, વિપક્ષના દાંડકશ્રી અવશ્વનભાઇ કોટિાલની ઉપસ્સ્થવતમાાં વિમોચન કયુું. 
તયારબાદ માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી, વિપક્ષના નેતાશ્રી પરેશ ધાનાણી, સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી 
ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમા અને રા્યકક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડેજાએ સાંસદીય કાયષરીવત અને 

પ્રણાલીઓના મહતતિ અને સાંસદીય કાયષરીવત અને પ્રણાલીઓના પસુ્તકની સભાગહૃની કાયષિાહી દરવમયાનની ઉપયોગીતા 
વિશે સભાગહૃને જાણકારી આપી અને માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને અચભનાંદન પાઠવ્યા. 
૪. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો  
 (૧)  આલ્કોક એશડાઉન (ગજુરાત) ચલવમટેડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ 

 અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની 
 સમીક્ષા 
 (ર)  કામધેન ુયવુનિવસિટીના સન ર૦૦૯-૧૦ થી સન ર૦૧૩-૧૪ના પરુિણી ઓહડટ અહિેાલ, સન ર૦૧૪-

 ૧૫નો તવૃતય  ઓહડટ અહિેાલ અને સન ર૦૧પ-૧૬નો ચતથુષ ઓહડટ અહિેાલ તથા આ અહિેાલોને સભાગહૃના 
 મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિતાાં વનિેદન 

 (૩)  નિસારી કૃવર્ યવુનિવસિટીનો સન ર૦૧૪-૧પનો ઓહડટ અહિેાલ અને તેના ઉપર લેિાયેલ પગલાાંન ુાં 
 વનિેદન તથા િાવર્િક હહસાબ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો 
 દશાષિત ુાં  વનિેદન 

 (૪)  ગજુરાત હાઉવસિંગ બોડષનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ 

 (પ)  ગજુરાત સ્લમ કલીયરન્સ બોડષના સન ર૦૧૭-૧૮ના િાવર્િક હહસાબો અને ઓહડટ અહિેાલ તેમજ આ 

 અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

 (૬)  ગજુરાત ઔદ્યોચગક વિકાસ વનગમના સન ર૦૧૯-ર૦ના સધુારેલ અંદાજો તથા સન ર૦ર૦-ર૧ના સ  ચચત 

 અંદાજો  
 (૭)  ગજુરાત મેરીટાઇમ બોડષના સન ર૦૧૮-૧૯ના િાવર્િક હહસાબો તેમજ આ હહસાબોને સભાગહૃના મેજ 

 ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

 બાંદરો પ્રભાગનો હિાલો ધરાિતા માનનીય માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલ 

 (૮)  સન ર૦૦૩ના ગજુરાત મ  લ્ય િવધિત િેરા અવધવનયમ અન્િયેના નાણાાં વિભાગના તા.૧પ/૦૬/ર૦ર૦ના 
 જાહરેનામા ક્રમાાંક-(જીએચએન-પર)િીએટી-ર૦ર૦/એસ.પ(ર)(પ૮)ઠ તેમજ આ જાહરેનામાને સભાગહૃના મેજ 

 ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન   

 (૯)  સન ર૦૦૧ના ગજુરાત મોટર સ્સ્પહરટ ઉપકર અવધવનયમ અન્િયેના નાણાાં વિભાગના 
 તા.રપ/૦૯/ર૦ર૦ના જાહરેનામા ક્રમાાંક-(જીએચએન-૮૮)એમસીઆર-ર૦ર૦(૮)ઠ  

 (૧૦)  સન ર૦૦૩ના ભારતીય િીજ અવધવનયમ અન્િયેના ઊજાષ અને પેરોકેવમકલ્સ વિભાગના 
 તા.રપ/૦૬/ર૦ર૦ના ગજુરાત વિદ્યતુ વનયાંત્રક આયોગ (પરુિઠો પ  રો પાડિા પેટે કરેલ ખચષ અને પ્રકીણષ ખચષ 
 િસ  લ કરિા પરદાનેદારને સત્તા) (બીજો સધુારો) વિવનયમો, ર૦ર૦ જાહરેનામા ક્રમાાંક-૩/ર૦ર૦ તેમજ આ 

 જાહરેનામાને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

 (૧૧)  સન ર૦૧૯ના ગજુરાત ઘર િપરાશ પાણી પરુિઠા (સાંરક્ષણ) અવધવનયમ અન્િયેના નમષદા, જળ 

 સાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગના તા.૦૭/૦૭/ર૦ર૦ના જાહરેનામા ક્રમાાંક-જીએચએન/ર૦/ર૦ર૦ 

 િીડબલ્ય ુએસ-૧૦-ર૦૧૯-વિધેયક-૧-પાટષ  માઇલ-ખ-૪ તેમજ આ જાહરેનામાને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં 
 થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

 (૧ર)  સન ર૦૧૬ના ગજુરાત રા્ય ઉચ્ચ વશક્ષણ પહરર્દ અવધવનયમ અન્િયેના, વશક્ષણ વિભાગના 
 તા.૧૯/૦૩/ર૦ર૦ના જાહરેનામા ક્રમાાંક-જીએસ/એસએસ/૧પ/ એસએચઇ/ર૦૧૯/૧૪પ૯/ખ-૧ તેમજ આ 

 જાહરેનામાને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 

૫. પ  રક માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (બીજો અને છેલ્લો કદવસ)  

 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે, ઉદ્યોગોને લગતી સેિા અંગેની ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગની 
મહસે  લી ખચષ માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૪૯, માગો અને પલુને લગતી સેિા અંગેની માગષ અને મકાન વિભાગની મ  ડી ખચષ 
માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૮૬, નાગહરક પરુિઠાને લગતી સેિા અંગેની અન્ન, નાગહરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોના 
વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૨૨, કુદરતી આમતો અંગે રાહતને લગતી સેિા અંગેની મહસે  લ 

વિભાગની મહસે  લ અને મ  ડી ખચષ માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૭૯ અને સામાજજક સરુક્ષા અને કલ્યાણને લગતી સેિા અંગેની 
સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૯૨ રજ  કરી.  
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 પ  રક માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૪૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, પ  રક 

માગણી ક્રમાાંક ૨૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨ અને ૩, પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૭૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૪, ૫, ૬ 

અને ૭ તથા પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૯૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૮ સાંબાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.   

 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૨૩૪(૪) અન્િયે ચગલોટીન અંગેની જાહરેાત કરી અને 

ચગલોટીન માટેનો સમય બપોરના ૨.૨૫ િાગ્યાનો ઠરાિિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ રજ  થયેલી પ  રક માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાષ શરૂ થઇ. 

 તયારબાદ કુલ પાાંચ સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 
 તયારબાદ ચચાષનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે આપયો. 
 તયારબાદ રજ  થયેલ કાપ દરખાસ્તો ક્રમાાંક ૧, ૨, ૩, ૪, પ, ૬, ૭ અને ૮ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો 
અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 તયારબાદ પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૪૯, ૮૬, ૨૨, ૭૯ અને ૯૨ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો. 

ચગલોટીન થયેલી માગણીઓ 
 તયારબાદ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના િર્ષના અનદુાનો માટેની પ  રક 

માગણી ક્રમાાંક ૨, ૧૮, ૨૩, ૩૧, ૩૨, ૩૫, ૪૩, ૪૬, ૫૨, ૬૬, ૭૦, ૮૫, ૮૮, ૮૯, ૯૬, ૯૮, ૧૦૧, ૧૦૩, ૧૦૪ અને ૧૦૬ 

રજ  કરી, જે મત માટે મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
૬. ચબન-સરકારી કામકાજ 
 (૧) ચબન-સરકારી વિધેયકો 
 સભ્યશ્રી વિરજીભાઇ ઠુસ)મરે સન ૨૦૨૦નુાં ગજુરાત લાાંબી ચબમારીઓની સારિાર માટેનો તબીબી ખચષ મામ કરિા 
બાબત વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુું. 
  (ર) ચબન-સરકારી સાંકલ્પો 
  (૧)  સભ્યશ્રી ભરતભાઇ પટેલે ‘‘ રા્ય સરકાર દ્વારા ગ્રામીણ અથષતાંત્ર ધબકતુાં કરિા માટે હકસાન સ  યોદય યોજના 
દ્વારા હકસાનોને હદિસે િીજળી મળતાાં સારી રીતે ખેતી કરી તેમના પાક ઉતપાદનમાાં અનેકગણો િધારો કરી શકિા અંગેનો’’ 
સાંકલ્પ રજ  કયો અને તેના સમથષનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત કયુું.  
 સાંકલ્પ પરની ચચાષમાાં કુલ પાાંચ સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો.  
 ચચાષનો જિાબ માનનીય ઊજાષ માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે આપયો.  
 તયારબાદ સાંકલ્પ મત પર મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાષનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
  (ર) સભ્યશ્રી રમેશભાઇ કટારાએ ‘‘ કોવિડ-૧૯’’ મહામારી સામે નાગહરકોને સરુચક્ષત રાખિા રા્ય સરકાર દ્વારા 
કોરોના રસીકરણ અચભયાન ચાલી રહ્ુાં છે તે અંગે જાગવૃત લાિિા અંગેનો’’ સાંકલ્પ રજ  કયો અને તેના સમથષનમાાં પોતાનુાં 
માંતવ્ય વ્યક્ત કયુું.  
  સાંકલ્પ પરની ચચાષમાાં કુલ ચાર સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો.  
 ચચાષનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે આપયો.  
 તયારબાદ સાંકલ્પ મત પર મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાષનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 

   

બધુવાર, તા.૧૦મી માચચ, ર૦૨૧ 

(પહલેી બેઠક) 
 

૧. અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાચ (પહલેો કદવસ) 

 બધુિાર, તા. ૩જી માચષ, ર૦૨૧ના રોજ સભાગહૃમાાં રજ  થયેલા સન ૨૦૨૧-૨૦૨૨ના અંદાજપત્ર પરની સામાન્ય 

ચચાષ શરૂ થાય તે પહલેા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ અંદાજપત્ર પરની સામાન્ય ચચાષના અિકાશ અંગે ગહૃને માગષદશષન આપયુાં. 
 તયારબાદ િન માંત્રીશ્રી ગણપતવસિંહ િસાિા સહહત કુલ ૨૮ સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો.  
૨. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર  
  પ્રિચન દરવમયાન સભ્યશ્રીના નામનો ઉલ્લેખ કરિા બાબત.  
 માનનીય સભ્યશ્રી ભગાભાઇ બારડે પોઇન્ટ ઓમ ઓડષર ઉપસ્સ્થત કરી જણાવ્યુાં કે જે સભ્યશ્રી ગહૃમાાં હાજર ન હોય 

તેમના નામનો ઉલ્લેખ કરી શકાય નહીં. આ બાબતે માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ ેસભાગહૃના સભ્ય હોય 

તો તેમના નામનો ઉલ્લેખ કરી પ્રિચન કરી શકાય. કારણ કે જે સભ્યશ્રીના નામનો ઉલ્લેખ કયો હોય તે સભ્યશ્રી તેનો જિાબ 
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આપી શકતા હોિાથી, સભ્યશ્રીના નામનો પ્રિચનમાાં ઉલ્લેખ કરી શકાય તેવુાં માંતવ્ય વ્યક્ત કરતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ 

આ બાબતે પછીથી યોગ્ય વનણષય કરશે તેમ જણાવ્યુાં.  
૩. અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાષ (પહલેો હદિસ)(ક્રમશઃ) 
 તયારબાદ માનનીય સભ્યશ્રી અરવિિંદભાઇ પટેલે તેમનુાં અધ  રુાં રહલે પ્રિચન પ  ણષ કયુું.  
૪. પોઇન્ટ ઓફ ઇન્ફમેશન 
 િર્ષ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ના અંદાજપત્રનુાં સાહહતય સોફ્ટ કોપી કે હાડષ કોપી(પસુ્તકના સ્િરૂપ)માાં આપિા બાબત. 
 સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશે સામાજજક આવથિક સિે, વિકાસ કાયષક્રમો એટલે કે પ્રવવૃત્તની રૂપરેખાની જાડી પસુ્સ્તકા, 
પ્રકાશન નાં. ૨૯(ર) એટલે કે શહરેી સત્તા માંડળ અને પાંચાયતી રાજ સાંસ્થાઓને લગતી માહહતીની બકુ કે પેન ડ્રાઇિ 

આપિામાાં આિેલ ન હોિા બાબતનો મદુ્દો ઉપસ્સ્થત કરતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આ બાબતને સ્િીકારી સભ્યશ્રીઓને 

સોફ્ટ કોપીમાાં માહહતી મળે તેિી વ્યિસ્થા ગોઠિિાનુાં જણાવ્યુાં.  
૫. પોઇન્ટ ઓફ ઇન્ફમેશન સૂંદભે મૂંત્રીશ્રીની સ્પષ્ટ્ટતા 
  અંદાજપત્ર પ્રકાશનો સોફ્ટ કોપીમાાં આપિા બાબત 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશે ઉપસ્સ્થત કરેલ પોઇન્ટ ઓમ ઇન્મમેશન 

સાંદભે અંદાજ સવમવતની ભલામણ અનસુાર સભ્યશ્રીઓને અંદાજપત્ર પ્રકાશનોની સોફ્ટ કોપી આપિાનો સરકારે વનણષય કરેલ 

હોિાનુાં જણાિતાાં, સભ્યશ્રી શૈલેર્ પરમારે વિપક્ષના સભ્યશ્રીઓને અંદાજપત્ર પ્રકાશનો પસુ્તક સ્િરૂપે જ આપિામાાં આિે 

તેિી રજ આત કરી. જેમાાં માનનીય વિપક્ષના નેતાશ્રીએ સ  ર પ  રાિતાાં, માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ અંદાજ સવમવતએ 

ભલામણ કરેલ ઠરાિનો સરકારશ્રીએ અમલ કયો હોિાનુાં ભારપ  િષક જણાિી, વિપક્ષના કાયાષલય, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના 
કાયાષલય તથા વિધાનસભાની લાઇબ્રેરીમાાં અંદાજપત્રના પ્રકાશનો પસુ્તક સ્િરૂપે ઉપલબ્ધ છે તેમ જણાવ્યુાં.  
 

 
 

(બીજી બેઠક)  
 
 

૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
  તારાાંહકત પ્રશ્નોના જિાબમાાં વિસાંગતતા બાબત 
 સભ્યશ્રી વિરજીભાઇ ઠુસ)મરે આજ તા.૧૦-૦૩-૨૦૨૧ના રોજની તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ- ૨૩૦ તરમ 

સભાગહૃનુાં ધ્યાન દોરી મહહસાગર અને પાંચમહાલ જજલ્લામાાં કુહટર ઉદ્યોગ શરૂ કરિા બાબતની મળેલ અરજીઓ અને વનકાલ 

બાબતના જિાબમાાં વિસાંગતતા તથા પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૨૫૨ તરમ સભાગહૃનુાં ધ્યાન દોરી આણાંદ અને ખેડા જજલ્લામાાં કુહટર 

ઉદ્યોગ શરૂ કરિા બાબતની મળેલ અરજીઓ અને વનકાલ બાબતના જિાબમાાં વિસાંગતતા અંગે મદુ્દો ઉપસ્સ્થત કરતાાં, 
માનનીય રા્યકક્ષાના અન્ન અને નાગહરક પરુિઠા માંત્રીશ્રીએ જિાબ બરાબર હોિાનુાં જણાિતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ 

સભ્યશ્રી વિરજીભાઇ ઠુસ)મરનો પોઇન્ટ ઓમ ઓડષર નામાંજ ર કયો.  
૩.  અતારાૂંકકત િશ્નોિરી 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સાતમી, આઠમી, નિમી, દસમી, અચગયારમી અને બારમી અતારાાંહકત યાદી સભાગહૃના 
મેજ પર મ  કી. 
૪. અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાચ (બીજો કદવસ) 
 ઉપયુષક્ત વિર્ય પર પહલેી બેઠકમાાં અધ  રી રહલેી ચચાષ આગળ ચાલી, રાજયકક્ષાના ગહૃમાંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ 

જાડેજા સહહત રર સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો.  
   

સોમવાર, તા.૧૫મી માચચ, ર૦૨૧ 

 

૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા.. 
૨. અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
 (૧) ‘‘ એક નિી પહલે’’ પસુ્સ્તકાના પ્રકાશન બાબત 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તા.૧૯-૧૨-૨૦૧૮ના રોજ ૧૪મી ગજુરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ તરીકે કાયષભાર 

સાંભાળયા બાદ વિધાનસભા સચચિાલયના સાંચાલનની કાયષિાહી, વિધાનસભા સચચિાલયના અવધકારી, કમષચારીઓ માટે 

કેટલાક િહીિટી વનણષયો અંગેની એક પસુ્સ્તકા ‘‘ એક નિી પહલે’’ ગણેશ િાસદેુિ માિલાંકર સાંસદીય અભ્યાસ અને તાલીમ 
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બ્યરુો દ્વારા પ્રકાવશત કરિામાાં આિેલ છે. જેનાથી વિધાનસભા સચચિાલયની કામગીરીનુાં સચુારુ સાંચાલન િધ ુસદુ્ઢ થશે તે 

અંગેની જાહરેાત કરી.  
 (ર) માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનો આદેશ  
  ગહૃની ગહરમાને અનરુૂપ િસ્ત્રો પહરેિા બાબત. 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃના તમામ સભ્યશ્રીઓને અગાઉ ટી-શટષ  જેિો પહરેિેશ ન પહરેિા જણાિેલ હતુાં. 
સભ્યશ્રી વિમલભાઇ ચડુાસમાને અગાઉ પણ ટી-શટષ  પહરેીને સભાગહૃમાાં ન આિિા જણાિેલ હોિા છતાાં આજે તેઓ ટી-શટષ  
પહરેીને આિેલ હોિાથી, તેમને તે પોશાક બદલીને સભાગહૃમાાં આિિા આદેશ આપિા છતાાં, તેઓએ માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીના આદેશની અિગણના કરતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સાર્જન્ટ દ્વારા તેમને સભાગહૃની બહાર લઇ જિાનો આદેશ 

કયો. રા્યકક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડેજાએ સભાગહૃનુાં ગૌરિ જળિાય તેિો પોર્ાક પહરેિો જોઇએ 

તેમ જણાવ્યુાં. માનનીય સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઇ પરમારે અને વિપક્ષના નેતાશ્રી માનનીય પરેશભાઇ ધાનાણીએ આ બાબતે 

રજ આત કરતાાં, માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી અને નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે સભાગહૃનુાં ગૌરિ 

જળિાય અને માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશનુાં પાલન કરિાની સભાગહૃના તમામ સભ્યશ્રીઓની મરજ છે તેમ જણાવ્યુાં.  
 ૩. બનાસકાાંઠા જજલ્લામાાં ધરોઇની પાણી પરુિઠાની પાઇપ લાઇન ત  ટતાાં સ્થાવનકોને પીિાનુાં પાણી ન મળિા બાબત. 
 સભ્યશ્રી જજગ્નેશકુમાર મેિાણીએ વનયમ-૧૧૬ અન્િયે ‘‘તાજેતરમાાં બનાસકાાંઠા જજલ્લાના િડગામ તાલકુાના 
ખરોડીયા નજીક ધરોઇની પાણી પરુિઠાની પાઇપ લાઇન ત  ટતાાં લાખો ચલટર પાણી િેડમાઇ રહ્ુાં છે અને બીજી બાજુ 

સ્થાવનકોને પીિાનુાં પાણી ન મળતાાં મેલાયેલ રોર્ અને ભયની લાગણી દ ર કરિા’’અંગેની તાકીદની જાહરે અગતયની બાબત 

પર માનનીય પાણી પરુિઠા માંત્રીશ્રીનુાં ધ્યાન દોયુું.  
 માનનીય પાણી પરુિઠા માંત્રીશ્રી કુાંિરજીભાઇ બાિળીયાએ તેમનુાં લેચખત વનિેદન રજ  કયુું અને તેમાાંથી ઉપસ્સ્થત 

થયેલા પ્રશ્નોના જિાબો આપયા. 
 

૪. સરકારી વવધેયકો 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે સન ૨૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૭, સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત (પ  રક) 

વિવનયોગ વિધેયક દાખલ કયાષ બાદ પહલેા િાચનનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો. 
 

માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 

 

 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, આજ રોજ (પ  રક) વિવનયોગ વિધેયક ઉપરાાંત સન ૨૦૨૧ના િર્ષના અંદાજપત્ર પરની 
ત્રીજા હદિસની સામાન્ય ચચાષ પણ હાથ ધરિામાાં આિનાર હોઇ, અંદાજપત્ર પરની સામાન્ય ચચાષને િધ ુસમય મળે તે 

હતેથુી વનયમ ૨૩૯ હઠેળ તેમને મળેલ સત્તાની રૂએ વનયમ-૨૩૮(૩)માાં છૂટછાટ મ  કી, (પ  રક) વિવનયોગ વિધેયક પરની ચચાષ 
માટે બે સભ્યશ્રીઓએ તેમના મદુ્દા આપયા છે, તેમને પાાંચ-પાાંચ વમવનટનો સમય માળિિા તથા તે પ  ણષ થયે વિવનયોગ 

વિધેયકને મતદાન ઉપર મ  કિા અંગેની જાહરેાત કરી. 
 તયારબાદ કુલ બે સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 
 તયારબાદ ચચાષનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે આપયો. 
 તયારબાદ પહલેા અને બીજા િાચનના પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યા અને તેનો સિાષનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો.  

કલમિાર િાચન 
 કલમ-ર અને ૩, અનસુ  ચચ, કલમ-૧, દીધષસાંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ મોસ)યુષલા મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો 
સિાષનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 કલમ-ર અને ૩, અનસુ  ચચ, કલમ-૧, દીધષસાંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ મોસ)યુષલા વિધેયકનો ભાગ બની. 
 તયારબાદ વિધેયકના પ્રભારી માંત્રીશ્રીએ વિધેયકના ત્રીજા િાચનનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો, જે મત ઉપર મ  કિામાાં 
આવ્યો, તેનો સિાષનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો અને વિધેયક પસાર કરિામાાં આવ્યુાં.  
 

૫. અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાચ (ત્રીજો કદવસ) 
 ઉપયુષક્ત વિર્ય પર તા.૧૦-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ અધ  રી રહલેી ચચાષ આગળ ચાલી, વિપક્ષના નેતાશ્રી પરેશ 

ધાનાણી  અને ઊજાષ માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલ સહહત કુલ ૧૬ સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 
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મૂંગળવાર, તા.૧૬મી માચચ, ર૦૨૧ 

(પહલેી બેઠક) 
 

૧. અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાચ (ચોથો અને છેલ્લો કદવસ) 

 ઉપરોક્ત વિર્ય પર તા.૧પમી માચષ ૨૦૨૧ના રોજ અધ  રી રહલેી ચચાષ આગળ ચાલી, નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી સહહત  
કુલ ચોિીસ સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો.  
૨. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર  
  આક્ષેપો અંગેના પરુાિા રજ  કરિા બાબત. 
 માનનીય રા્યકક્ષાના િૈધાવનક અને સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડેજાએ માનનીય સભ્યશ્રી 
પુાંજાભાઇ િાંશે સૌની યોજનામાાં ગેરરીવત થયેલ છે તેમ તેઓ તેમના પ્રિચનમાાં ઉલ્લેખ કરી રહ્ા છે. આ ઉલ્લેખો રેકડષ ઉપરથી 
દ ર કરિા જોઇએ અને માનનીય સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશને તેમણે કરેલા આક્ષેપો અંગેના આધાર-પરુાિા સભાગહૃ સમક્ષ રજ  
કરિા જણાિિા બાબતનો પોઇન્ટ ઓમ ઓડષરનો મદુ્દો ઉપસ્સ્થત કરતાાં, માનનીય િૈધાવનક અને સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી 
ભપેુન્રવસિંહ ચડુાસમાએ આ અંગે નામદાર હાઇકોટષમાાં વપહટશન થઇ હતી અને તેમાાં આક્ષેપો સાચબત થયેલ ન હોઇ, માનનીય 

સભ્યશ્રીએ તેમણે કરેલા આક્ષેપોના આધાર-પરુાિા રજ  કરિા જોઇએ તેમ જણાિતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભ્યશ્રી 
પુાંજાભાઇ િાંશને તેમણે કરેલા આક્ષેપો અંગેના આધાર પરુાિા રજ  કરિા જણાવ્યુાં, આધાર-પરુાિા રજ  થયા બાદ તેઓ પોઇન્ટ 

ઓમ ઓડષરનો વનણષય આપશે તેમ જણાવ્યુાં. 
૩. અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાચ (ચોથો અને છેલ્લો કદવસ)(ક્રમશઃ) 
 અંદાજપત્ર પરની સામાન્ય ચચાષનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે આપયો. 

  

(બીજી બેઠક ) 
 

૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત  
 (૧) અધ્યક્ષશ્રીના કાયષક્ષેત્રમાાં સમાવિષ્ટ્ટ બાબત અંગે. 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ વિધાનસભા સચચિાલયના કાયષક્ષેત્ર સાંબાંધે કોઇ મદુ્દો હોય તો તેમને તેમની ચેસ)બરમાાં 
મળીને રજ આત કરિા સાંબાંધે પ  િષ અધ્યક્ષશ્રીઓએ ઘણા વનણષયો આપેલ છે તેમ જણાિી, સભ્યશ્રી જજગ્નેશકુમાર મેિાણીએ 

આજ તા.૧૬-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ તેમના પ્રિચન દરવમયાન વિધાનસભાની ચબલ્ડીંગમાાં કામ કરતા રોજમદાર સમાઇ 

કમષચારી, ચલફ્ટમેન અને પટાિાળાઓનો ઉલ્લેખ કરેલ હતો. જે રેકડષ ઉપરથી દ ર કરિાનો આદેશ આપી ચચાષ દરવમયાન 

ઉક્ત બાબત ધ્યાનમાાં રાખિાનુાં સભ્યશ્રીઓને જણાવ્યુાં. 
 (ર)  સભ્યશ્રીઓની અટકાયત બાદ છૂટકારો. 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તા.૧૨-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ બપોરના ૨.૩૦ િાગ્યે સભ્યશ્રી અવમતભાઇ ચાિડા (૧૧૦-

આંકલાિ), શ્રી ઋજતિકભાઇ મકિાણા(૬૩-ચોટીલા), શ્રી રાજેશકુમાર ગોહહલ (૫૯-ધાંધકુા), શ્રી પુાંજાભાઇ િાંશ (૯૩-ઊના), 

શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (પર- જમાલપરુ ખાડીયા), શ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી (૯૫-અમરેલી), શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (૩૯-

વિરમગામ)ની દાાંડીયાત્રા હદિસ વનવમતે્ત પરિાનગી િગર વપ્રતમનગર ઢાળ પાસે રેલી કાઢતાાં અટકાયત કરી અને સિેને 

સાાંજે ૫.૧૫ િાગ્યે મકુત કયાષ અંગેની જાહરેાત કરી.  
૩. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને અચભનૂંદન 
 માનનીય સભ્યશ્રી વપયરુ્ભાઇ દેસાઇએ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા ‘‘અધ્યક્ષશ્રીના અગતયના વનણષયો’’ અને ‘‘એક 

નિી પહલે’’ નામના પસુ્તકો બહાર પાડિામાાં આિેલ છે. જે સભ્યશ્રીઓને વિધાનસભાની કાયષિાહીમાાં ખ  બ જ મદદરૂપ થશે 

તેમ જણાિી સમગ્ર ગહૃ િતી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને અચભનાંદન આપયા.  
૪. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત(ક્રમશઃ) 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ગજુરાત વિધાનસભાની અંદાજ સવમવત, જાહરે હહસાબ સવમવત, જાહરે સાહસો માટેની 
સવમવત અને પાંચાયતી રાજ સવમવત ઉપર ૧૫-૧૫ સભ્યોની ચ  ાંટણી માટેના કાયષક્રમની જાહરેાત કરેલ હતી. જે બાબતમાાં 
માનનીય વિપક્ષના નેતાશ્રી પરેશ ધાનાણીએ મોમષ ભરિાની અંવતમ તારીખ લાંબાિિા માટે કરેલ વિનાંતીને ધ્યાનમાાં લઇ, 

માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ઉક્ત સવમવતઓના સધુારેલા કાયષક્રમની જાહરેાત કરી.  
 

૫. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
 (૧)  ગજુ-ટુર ડેિલપમેન્ટ કાંપની ચલવમટેડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, 

 ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ કાંપનીની  કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
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 (ર)  ગજુરાત પાિર કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો  િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, 

 ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ કોપોરેશનની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
 

 (૩)  ગજુરાત ઊજાષ વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, 

 ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
 (૪)  ગજુરાત રા્ય પોલીસ આિાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ 

 અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર  અને ઓહડટર જનરલની હટપપણ  તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની 
 સમીક્ષા 
 (પ)  ગજુરાત ડેરી વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, 

 ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
  (૬)  ગજુરાત વિચરતી અને વિમકુ્ત જાવત વિકાસ વનગમનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
 ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ  વનગમની  કામગીરી અંગેની 
 સરકારની સમીક્ષા 
 (૭)  ગજુરાત આહદજાવત વિકાસ કોપોરેશનનો સન ર૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ તથા આ અહિેાલને 

 સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 
 (૮)  ગજુરાત વિદ્યતુ વનયાંત્રક આયોગના સન ર૦૧૯-ર૦ના િાવર્િક અહિેાલ અને િાવર્િક હહસાબ 
 (૯)  ગજુરાત પાણી પરુિઠા અને ગટર વ્યિસ્થા બોડષના સન ર૦૧૯-ર૦ના િાવર્િક હહસાબો અને ઓહડટ 

 અહિેાલ 
 (૧૦)  ગજુરાત રા્ય અન્ન આયોગનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ 
 (૧૧)  ગજુરાત સ)યવુનવસપલ માઇનાન્સ બોડષના સન ર૦૧૯-ર૦ના િાવર્િક હહસાબો અને ઓહડટ અહિેાલ 
 (૧ર)  સન ર૦૧૩ના રાષ્ટ્રીય અન્ન સરુક્ષા અવધવનયમ અન્િયેના અન્ન, નાગહરક પરુિઠો અને ગ્રાહકોની 
 બાબતોના વિભાગના તા.ર૯/૧૦/ર૦ર૦ના જાહરેનામા ક્રમાાંક-જીટીએચ/ર૦ર૦/ 

 ૧પ/પીડીએસ/૧૦ર૦૧૭/૯૩/ક-૧ તથા જીટીએચ/ર૦ર૦/૧૬/પીડીએસ/૧૦ર૦ર૦/૧૯૮/ક-૧ 
૬. વધારાના ખચચની માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન  
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ િધારાના ખચષની માગણીઓ પર ચચાષ અને મતદાન સાંબાંધમાાં ગહૃને માગષદશષન આપતી 
જાહરેાત કરી અને માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રીને િધારાના ખચષ માટેની માગણીઓ સભાગહૃ સમક્ષ રજ  કરિા જણાવ્યુાં.      
 શરૂઆતમાાં માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ સન ૨૦૧૨-૧૩ના િર્ષ માટેના િધારાના ખચષની માગણીઓ પર 

વિચારણા કરિા માટે સાંવિધાનના અનચુ્છેદ ૨૦૩(૩) ની સાથે િાાંચતા તેના અનચુ્છેદ ૨૦૫ અન્િયે નામદાર 

રા્યપાલશ્રીએ વિધાનસભાને કરેલી વસમારસ િાાંચી સાંભળાિી. 
 તયારબાદ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે સન ૨૦૧૨-૧૩ના િર્ષ માટેની િધારાના ખચષની 
માગણી ક્રમાાંક ૯, ૧૨, ૧૮, ૨૬, ૭૩, ૮૧, ૮૬ અને ૮૮ રજ  કરી.  
 સન ૨૦૧૨-૧૩ના િર્ષ માટેની િધારાના ખચષની માગણી ક્રમાાંક ૯, ૧૨, ૧૮, ૨૬, ૭૩, ૮૧, ૮૬ અને ૮૮ મત માટે 

મ  કિામાાં આિી અને તેનો સિાષનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
૭. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (પહલેો કદવસ) 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે સન ૨૦૨૧-૨૦૨૨ના િર્ષ માટેના અંદાજપત્રની માગણીઓની 
વિચારણા કરિા માટે સાંવિધાનના અનચુ્છેદ ૨૦૩(૩) અન્િયેની નામદાર રા્યપાલશ્રીની વસમારસ િાાંચી સાંભળાિી. 
 

 િનને લગતી સેિા અંગેની િન અને પયાષિરણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૨૬, 

અનસુ  ચચત આહદજાવતઓનુાં કલ્યાણને લગતી સેિા અંગેની આહદજાવત વિકાસ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની 
માગણી ક્રમાાંક-૯૩, આહદજાવત વિસ્તાર પેટા યોજનાને લગતી સેિા અંગેની આહદજાવત વિકાસ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી 
ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક- ૯૬  તથા મહહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગને લગતી સેિા અંગેની મહહલા અને બાળ વિકાસ 

વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૦૫ માનનીય િન અને પયાષિરણ માંત્રીશ્રી ગણપતવસિંહ િસાિાએ રજ  કરી.   
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક- ૨૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૨, ૩, ૪, ૭, ૮, ૯, 

૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫ અને ૧૬ માગણી ક્રમાાંક-૯૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, 

૨૪, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧ અને ૩૩ માગણી ક્રમાાંક- ૯૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૩૪, ૩૭ અને ૩૮ તથા માગણી 
ક્રમાાંક-૧૦૫ પરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૫, ૪૭, ૪૮ અને ૪૯ સાંબાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી. 
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 તયારબાદ ઉપરોક્ત માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાષ શરૂ થઇ  કુલ ૨૬ 

સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 
 તયારબાદ માનનીય આહદજાવત અને િન માંત્રીશ્રી ગણપતવસિંહ િસાિાએ ચચાષનો જિાબ આપયો. 
 તયારબાદ રજ  થયેલ કાપ દરખાસ્તો ક્રમાાંક- ૨, ૩, ૪, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, 

૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૩, ૩૪, ૩૭, ૩૮, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૫, ૪૭, ૪૮ અને ૪૯ મત ઉપર 

મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૨૬, ૯૩, ૯૬ અને ૧૦૫ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
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 ૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
 ૨. વવધાનસભાની સવમવતના અહવેાલોની રજ આત 
 (૧) ચબન-સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સવમવતના માનનીય સભ્યશ્રી જગદીશભાઇ પટેલે સવમવતનો 
 બારમો અહિેાલ સભાગહૃ સમક્ષ રજ  કયો. 
 (ર) અનસુ  ચચત જનજાવતઓના કલ્યાણ માટેની સવમવતના પ્રમખુ શ્રી નરેશભાઇ પટેલે સવમવતનો પાાંચમો 
 અહિેાલ રજ  કયો. 
 (૩) પાંચાયતી રાજ સવમવતના પ્રમખુ શ્રી ગોવિિંદભાઇ પટેલે સવમવતનો પાાંચમો અહિેાલ રજ  કયો. 
 (૪)  સભાગહૃની બેઠકોમાાંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સવમવતના પ્રમખુ શ્રી અજુ ષનવસિંહ ચૌહાણે 
 સવમવતનો છઠ્ઠો અને સાતમો અહિેાલ રજ  કયો. 
 

૩. ચબન-સરકારી સભ્યોનાૂં કામકાજ માટેની સવમવતના માનનીય સભ્યશ્રી જગદીશભાઇ પટેલનો િસ્તાવ 
 ચબન-સરકારી સભ્યોનાાં કામકાજ માટેની સવમવતના માનનીય સભ્યશ્રી જગદીશભાઇ પટેલે નીચે મજુબનો 
 પ્રસ્તાિ રજ  કયો. 
 ‘‘આ સભાગહૃ, ચબન-સરકારી સભ્યોનાાં કામકાજ માટેનીસવમવતના બારમા અહિેાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 
 પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાષનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
૪. સભાગહૃની બેઠકોમાૂંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સવમવતના માનનીય િમખુશ્રી અજુ ચનવસિંહ ચૌહાિનો 
 િસ્તાવ 
 સભાગહૃની બેઠકોમાાંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સવમવતના પ્રમખુ શ્રી અજુ ષનવસિંહ ચૌહાણે નીચે મજુબનો 
 પ્રસ્તાિ રજ  કયો. 

‘‘આ સભાગહૃ, સભાગહૃની બેઠકોમાાંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની 
 સવમવતના છઠ્ઠા અને સાતમા અહિેાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 

 પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાષનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
૫. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (બીજો કદવસ) 
 જજલ્લા િહીિટને લગતી સેિા અંગેની મહસે  લ વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૭૮ અને 
કુદરતી આમતો અંગે રાહતને લગતી સેિા અંગેની મહસે  લ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-
૭૯ માનનીય મહસે  લ માંત્રીશ્રી કૌવશકભાઇ પટેલે રજ  કરી. તયારબાદ સામાજજક સરુક્ષા અને કલ્યાણને લગતી સેિા 
અંગેની સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક- ૯૨  તથા 
અનસુ  ચચત જાવત પેટા યોજનાને લગતી સેિા અંગેની સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી 
ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૯૫ માનનીય સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગના માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે રજ  
કરી.   
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક- ૭૮ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૨, ૪, પ, ૬, 

૭ અને ૮, માગણી ક્રમાાંક-૭૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, 

૨૫, ૨૬ અને ૨૭ માગણી ક્રમાાંક- ૯૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૯, ૪૦, ૪૧, 

૪૨, ૪૩, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૧, ૫૨, ૫૩ અને ૫૪ તથા માગણી ક્રમાાંક-૯૫ પરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૫૫, ૫૬, ૫૮ 
અને ૫૯ સાંબ ાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી. 
 તયારબાદ ઉપરોક્ત માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાષ શરૂ થઇ. કુલ ૧૯ 

સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 
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 તયારબાદ સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગની ચચાષનો માનનીય સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા 
માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે જિાબ આપયો. 
 તયારબાદ મહસે  લ વિભાગની ચચાષનો જિાબ માનનીય મહસે  લ માંત્રીશ્રી કૌવશકભાઇ પટેલે આપયો. 
 તયારબાદ રજ  થયેલ કાપ દરખાસ્તો ક્રમાાંક- ૨, ૪, પ, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૨૦, ૨૧, 

૨૨, ૨૩, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૧, ૫૨, ૫૩, 
૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૮ અને ૫૯ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૭૮, ૭૯, ૯૨ અને ૯૫ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો. 
૬. વનયમ ૯૨ અન્વયે અરધા કલાકની ચચાચ 
 સભ્યશ્રી વિરજીભાઇ ઠુસ)મરે તા.૦૩-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ (પહલેી બેઠક) સભાગહૃમાાં રજ  થયેલ તારાાંહકત પ્રશ્ન 
ક્રમાાંક-૩૧૩૦૬ (અગ્રતા-૯૪)ના માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (શહરેી વિકાસ) એ આપેલા લેચખત જિાબ ઉપરથી ઉપસ્સ્થત 
કરેલી જાહરે અગતયની બાબત ઉપર અરધા કલાકની ચચાષનો મદુ્દો ઉપસ્સ્થત કયો અને તેના સમથષનમાાં પોતાનુાં 
મ ાંતવ્ય રજ  કયુું.  
 સભ્યશ્રીએ ઉપસ્સ્થત કરેલ મદુ્દાઓના જિાબો શહરેી વિકાસ વિભાગનો હિાલો ધરાિતા માનનીય નાયબ 
મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે આપયા.  
૭. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આજની બેઠકનુાં કામકાજ પ  ણષ થયા બાદ કોમનિેલ્થ પાલાષમેન્ટરી એસોવસએશનની 
િાવર્િક સામાન્ય સભા વિધાનસભાના મકાનમાાં ચોથા માળે આિેલ શાસકપક્ષના બેઠક ખાંડમાાં મળિા બાબતની 
જાહરેાત કરી.  
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 ૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
 ૨. સભાગહૃની બેઠક મલુતવી રાખવા અંગે. 
 સભ્યશ્રી અમીત ચાિડાના પ્રશ્નનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ આપી રહ્ા હતા 
તયારે શાસકપક્ષ અને વિપક્ષના સભ્યશ્રીઓએ સામસામા સ  ત્રોચ્ચાર કરતાાં અને માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની િારાંિારની 
વિનાંતી છતાાં સભાગહૃની કાયષિાહી આગળ ચલાિિાનુાં અશક્ય લાગતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃને બપોરના 
૧.૦૦ િાગ્યા સધુી મલુતિી રાખ્યુાં. (બપોરના ૧૨.૪૮) 
 ગેરહાજર રહલે સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ ૨, ૩ અને ૬ને અતારાાંહકત ગણિામાાં આવ્યા. 
 સમયના અભાિે પ  છી ન શકાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૧૦ થી ૩૪૯ને અતારાાંહકત ગણિામાાં આવ્ યા. 

(મલુતિી રહલે સભાગહૃની બેઠક બપોરના ૧.૦૦ િાગ્યે મરી મળી) 
 માનનીય મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ આજની તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરી દરવમયાન સભ્યશ્રી ઋજતિક 
મકિાણાએ તેમના પ્રશ્નની રજ આત દરવમયાન િીર સાિરકર માટે ઉચ્ચારેલા િાાંધાજનક શબ્દો અહિેાલમાાંથી દ ર 
કરિાની રજ આત કરતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ઉક્ત શબ્દો અહિેાલમાાંથી દ ર કરિાની અને સભ્યશ્રીએ તેના આધાર-
પરુાિા રજ  કરિા અને જો તેમ કરિામાાં કસ  ર થાય તો તેમણે સભાગહૃમાાં મામી માગિા જણાવ્યુાં.  
૩. વવધાનસભાની સવમવતના અહવેાલોની રજ આત 
 (૧) જાહરે સાહસો માટેની સવમવતના માનનીય પ્રમખુ ડૉ. નીમાબેન આચાયે સવમવતનો અચગયારમો, 
 બારમો, તેરમો અને ચૌદમો અહિેાલ સભાગહૃ સમક્ષ રજ  કયો. 
 (ર)  સરકારે આપેલી ખાતરીઓ માટેની સવમવતના પ્રમખુશ્રી િલ્લભભાઇ કાકડીયાએ સવમવતનો બીજો 
 અને ત્રીજો અહિેાલ રજ  કયો. 
 (૩) અંદાજ સવમવતના પ્રમખુશ્રી બાબભુાઇ બોખીરીયાએ સવમવતનો ચોથો અહિેાલ રજ  કયો. 
૪. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (ત્રીજો કદવસ) 
 ગહૃ વિભાગને લગતી સેિા અંગેની ગહૃ વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪૨, પોલીસને 
લગતી સેિા અંગેની ગહૃ વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪૩ તથા જેલને લગતી સેિા અંગેની ગહૃ 
વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪૪ રા્યકક્ષાના ગહૃ માંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડેજાએ રજ  કરી.   
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 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક- ૪૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧, ૨, ૩, ૪, 

૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯ અને ૨૦,  માગણી ક્રમાાંક-૪૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- 
૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૮, ૨૯, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૫, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૦ 
અને ૫૨ અને માગણી ક્રમાાંક- ૪૪ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૫૩, ૫૪ અને ૫૭ સાંબ ાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી. 
 તયારબાદ ઉપરોક્ત માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાષ શરૂ થઇ. વિપક્ષના 
નેતાશ્રી પરેશ ધાનાણી સહહત ચાર સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 
 તયારબાદ ગહૃ વિભાગની ચચાષનો જિાબ રા્યકક્ષાના માનનીય ગહૃ માંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડેજાએ આપિાનુાં 
શરૂ કયુું.  
 
૫. સભાત્યાગ 
 માનનીય રા્યકક્ષાના ગહૃ માંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડેજા ગહૃ વિભાગની માગણીઓનો જિાબ આપી રહ્ા હતા 
તયારે તેમના જિાબથી અસાંતોર્ વ્યક્ત કરી વિપક્ષના નેતાશ્રી સાથે વિપક્ષના તમામ સભ્યશ્રીઓ સ  ત્રોચ્ચાર કરતા 
સભાતયાગ કરી ગયા. 
 

૬. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનો આદેશ 
 સભ્યશ્રીને સભાગહૃમાાંથી દ ર કરિા અંગે 
 સભ્યશ્રી જજગ્નેશકુમાર મેિાણીએ પોતાના સ્થાનેથી સભાગહૃની કાયષિાહીમાાં ખલેલ પહોંચાડતાાં, સભાગહૃમાાં 
શાાંવત જાળિિાની અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા િારાંિાર અપીલ કરિા છતાાં, સભ્યશ્રી જજગ્નેશકુમાર મેિાણીએ પોતાના સ્થાન ઉપર 
ઊભા રહી સભાગહૃમાાં ખલેલ પહોંચાડિાનુાં ચાલ ુરાખતાાં, તેમને સભાગહૃમાાંથી બહાર લઇ જિાનો સાર્જન્ટને આદેશ 
આપયો.  
 

૭. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (ત્રીજો કદવસ)(ક્રમશઃ) 
          તયારબાદ ગહૃ વિભાગની ચચાષનો અધ  રો રહલે જિાબ રા્યકક્ષાના માનનીય ગહૃ માંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ 
જાડેજાએ આપયો. 
 તયારબાદ રજ  થયેલ કાપ દરખાસ્તો ક્રમાાંક- ૧, ૨, ૩, ૪, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, 

૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૮, ૨૯, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૫, ૪૭, 

૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૨, ૫૩, ૫૪ અને ૫૭ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૪૨, ૪૩ અને ૪૪ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 

૮. ચબન-સરકારી કામકાજ 
 ચબન-સરકારી વિધેયકો 
  (૧) દાખલ કરિાના ચબન-સરકારી વિધેયક 
  (૧)  સભ્યશ્રી જગદીશ વિશ્વકમાષએ સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત જાહરે સ્થળોમાાં નાગહરકો અને સમાઇ કામદારો 
 દ્વારા કચરાને સળગાિિા પર પ્રવતબાંધ બાબત વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુું.  
  (૨)  સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત ખાનગી િાહનોના ડ્રાઇિરોનુાં મરજજયાત રજજસ્રેશન અને વનયમન કરિા 
 બાબત વિધેયક - માનનીય સભ્યશ્રી બાબભુાઇ પટેલ ગેરહાજર. 
  (૩)  સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત જાહરે સ્થળોએ વિરોધ પ્રદશષન કરિા પર પ્રવતબાંધ મ  કિા બાબત વિધેયક 
 - માનનીય સભ્યશ્રી ભપેુન્રભાઇ પટેલ ગેરહાજર. 
 (ર) પહલેા, બીજા અને ત્રીજા િાાંચન માટેના ચબન-સરકારી વિધેયકો 
 ૧.  સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૪-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત દેિસ્થાન વિસ્તાર વિકાસ સત્તામાંડળ 
 વિધેયક- માનનીય સભ્યશ્રી પ  ણેશ મોદી ગેરહાજર.  
 ૨.  સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૮-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત સરકારી પાણી પરુિઠા તાંત્રમાાંથી લોકોને 
 ગેરકાયદે પાણી ખેંચતા અટકાિિા બાબત વિધેયક- માનનીય સભ્યશ્રી રમણભાઇ પટેલ ગેરહાજર  
 ૩.  સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૦-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત નાના કુટુાંબને વદૃ્ધદ્ધ (પ્રોતસાહન) વિધેયક- 
 માનનીય સભ્ય ડો. નીમાબેન આચાયષ ગેરહાજર.  
 ૪.  સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૯-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત પાણી પ્રદ ર્ણ (વનિારણ અને નદીઓનુાં 
 શદુ્ધદ્ધકરણ) વિધેયક- માનનીય સભ્યશ્રી અરવિિંદભાઇ પટેલ ગેરહાજર. 
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શકુ્રવાર, તા.૧૯મી માચચ, ર૦૨૧ 

 

૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનો આદેશ 
 સભાગહૃ છોડી જિા અંગે. 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભ્યશ્રી ઋજતિકભાઇ મકિાણા, શ્રી શશીકાાંત પાંડયા અને શ્રી અંબરીર્ભાઇ ડેરને 
તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ ૧ પરની ચચાષ દરવમયાન સભાગહૃની કાયષિાહીમાાં સતત ખલેલ 
પહોંચાડિા બદલ પ્રશ્નોત્તરીનો સમય પ  ણષ થાય તયાાં સધુી સભાગહૃ છોડી જિા આદેશ આપયો.  
 તયારબાદ પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ -૧ના મૌચખક જિાબ આપિામાાં આવ્યા. તયારબાદ પ્રશ્ન અગ્રતા ક્રમાાંક ૨, ૬, ૭, ૮ 
અને ૯ ના મૌચખક જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
 ગેરહાજર રહલે સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ ૩, ૪ અને ૫ને અતારાાંહકત ગણિામાાં આવ્યા. 
 સમયના અભાિે પ  છી ન શકાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૧૦ થી ૨૩૯ને અતારાાંહકત ગણિામાાં આવ્ યા. 
 
૩. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
(૧)  ગજુરાત રા્ય બીજ વનગમ ચલવમટેડના સન ર૦૧૮-૧૯ અને સન ર૦૧૯-ર૦ના િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ) પ રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ પણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
તેમજ સન ર૦૧૮-૧૯ના અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 
(ર)  ગજુરાત ગોપાલક વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો  સન ર૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, 

ભારતના કોસ) પ રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ પણ, વનગમની  કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ 
અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 
(૩)  ગજુરાત રા્ય હાથશાળ અને હસ્તકલા વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, 

હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ) પ રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ પણ, વનગમની  કામગીરી અંગેની 
સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં 
વનિેદન 
(૪)  ગજુરાત મેરો રેલ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, 
ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનલરની હટપપણ તેમજ કોપોરેશનની કામગીરી અંગેની સરકારી સમીક્ષા 
(પ)  ધોલેરા ઇન્ટરનેશનલ એરપોટષ કાંપની ચલવમટેડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ 
અહિેાલ, ભારતના કોસ) પ રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ પણ તેમજ કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
(૬)  ગજુરાત રા્ય બાળ અવધકાર સાંરક્ષણ આયોગના સન ર૦૧૮-૧૯ અને સન ર૦૧૯-ર૦ના િાવર્િક અહિેાલો 
તેમજ સન ર૦૧૮-૧૯ના િાવર્િક અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં 
વનિેદન 
(૭)  ગજુરાત પછાત િગષ વિકાસ વનગમનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ 
(૮)  ગજુરાત રા્ય મહહલા આયોગનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ 
(૯)  ગજુરાત આહદજાવત વિકાસ કોપોરેશનનો સન ર૦૧૮-૧૯નો  િાવર્િક અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને 
સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 
(૧૦)  ગજુરાત રીયલ એસ્ટેટ રેગ્યલુેટરી ઓથોરીટીના સન ર૦૧૭-૧૮ અને ર૦૧૮-૧૯ના િાવર્િક હહસાબો તથા 
ઓહડટ અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિતાાં 
વનિેદન 
(૧૧)  ગજુરાત ઔદ્યોચગક વિકાસ વનગમનો સન ર૦૧૮-૧૯નો િાવર્િક હહસાબ અને તપાસણી અહિેાલ તેમજ આ 
અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 
૪. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (ચોથો કદવસ) 
 માંત્રી પહરર્દને લગતી સેિા અંગેની સામાન્ય િહીિટ વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૩૦, 

ચ  ાંટણીને લગતી સેિા અંગેની સામાન્ય િહીિટ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૩૧, સામાન્ય 
િહીિટ વિભાગને લગતી સેિા અંગેની સામાન્ય િહીિટ વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૩૩, વસિંચાઇ 
અને ભ  વમ સાંરક્ષણને લગતી સેિા અંગેની નમષદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગની મહસે  લી અને 
મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૬૬, શહરેી આિાસનને લગતી સેિા અંગેની શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃ વનમાષણ 



 

D:\Office Data\metter got from branches for web updation\Table\14 assembly 8\8th kamakajno tu ko aheval-New.doc 

 
 

84 

વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૦૧ તથા શહરેી વિકાસને લગતી સેિા અંગેની શહરેી વિકાસ અને 
શહરેી ગહૃ વનમાષણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૦૨ સામાન્ય િહીિટ વિભાગ, નમષદા, 
જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગ તથા શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃ વનમાષણ વિભાગનો હિાલો 
ધરાિતા માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે રજ  કરી.   
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક- ૩૦ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧, ૨, ૩, ૪, 

૫ અને ૬, માગણી ક્રમાાંક-૩૧ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩ અને ૧૪, માગણી ક્રમાાંક- ૩૩ 
ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧૬, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨ અને ૨૩, માગણી ક્રમાાંક- ૬૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત 
ક્રમાાંક- ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫ અને ૩૬, માગણી ક્રમાાંક- ૧૦૧ ઉપરની કાપ 
દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૩૭,  ૪૦, ૪૧, ૪૨ અને ૪૩ તથા માગણી ક્રમાાંક- ૧૦૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૪૪, ૪૫, ૪૬, 

૪૭, ૪૯, ૫૨, ૫૩, ૫૫ અને ૫૬ સાંબ ાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી. 
૫. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનો આદેશ 

 સભ્યશ્રીને સસ્પેન્ડ કરિા બાબત 
 સભ્યશ્રી જજગ્નેશકુમાર મેિાણીએ પોતાના સ્થાન ઉપરથી ઊભા થઇ સભાગહૃની કાયષિાહીમાાં ખલેલ 
પહોંચાડતાાં, સભાગહૃમાાં શાાંવત જાળિિા માનનીય અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા સભાગહૃમાાં શાાંવત જાળિિાની િારાંિાર અપીલ 
કરિા છતાાં અને સભાગહૃમાાં તેમનુાં સ્થાન લેિા માટેની િારાંિારની વિનાંતી કરિા છતાાં, તેઓએ સભાગહૃમાાં સતત 
ખલેલ પહોંચાડિાનુાં ચાલ ુરાખતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃની આજના હદિસની કાયષિાહીમાાંથી તેમને સસ્પેન્ડ 
કરિાની જાહરેાત કરી અને સાર્જન્ટ દ્વારા તેમને સભાગહૃમાાંથી બહાર લઇ જિામાાં આવ્યા. 
૬. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (ચોથો કદવસ)(ક્રમશઃ) 
 તયારબાદ ઉપરોક્ત માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાષ શરૂ થઇ. કુલ 
ચોિીસ સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો.  
 તયારબાદ ચચાષનો જિાબ સામાન્ય િહીિટ વિભાગ, નમષદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગ 
તથા શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃ વનમાષણ વિભાગનો હિાલો ધરાિતા માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ 
પટેલે આપયો. 
 તયારબાદ રજ  થયેલ કાપ દરખાસ્તો ક્રમાાંક- ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૬, ૧૮, ૧૯, 
૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭,  ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, 

૪૬, ૪૭, ૪૯, ૫૨, ૫૩, ૫૫ અને ૫૬ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૩૦, ૩૧, ૩૩, ૬૬, ૧૦૧ અને ૧૦૨ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર 
કરિામાાં આવ્યો. 
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૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
 તારાાંહકત પ્રશ્નોના જિાબમાાં વિસાંગતતા અંગે. 
 સભ્યશ્રી વિરજીભાઇ ઠુસ)મરે આજની તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતા ક્રમાાંક- ૧૦૧ ના જિાબમાાં વિસાંગતતા 
બાબતનો પોઇન્ટ ઓમ ઓડષરનો મદુ્દો ઉપસ્સ્થત કરતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આ બાબતે સભ્યશ્રીને તેમને લેચખતમાાં 
રજ આત કરિાનુાં જણાવ્યુાં. 
૩. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (પાૂંચમો કદવસ) 
 ઉદ્યોગોને લગતી સેિા અંગેની ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-
૪૯, ખાણ અને ખવનજને લગતી સેિા અંગેની ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી 
ક્રમાાંક-૫૦ તથા બાંદરો અને િાહન વ્યિહાર વિભાગને લગતુાં અન્ય ખચષને લગતી સેિા અંગેની બાંદરો અને િાહન 
વ્યિહાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૭૫ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ તથા બાંદરો અને 
િાહન વ્યિહાર વિભાગનો હિાલો ધરાિતા માનનીય ઊજાષ માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે રજ  કરી. તયારબાદ કર િસ  લાત 
ખચષ ઊજાષ અને પેરોકેવમકલ્સ વિભાગને લગતી સેિા અંગેની ઊજાષ અને પેરોકેવમકલ્સ વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની 
માગણી ક્રમાાંક-૧૨ તથા િીજળી શસ્ક્ત પહરયોજનાઓને લગતી સેિા અંગેની ઊજાષ અને પેરોકેવમકલ્સ વિભાગની 
મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૩ માનનીય ઊજાષ માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે રજ  કરી.   
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 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૪૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧, ૨, ૩, ૫, 

૬, ૭, ૮, ૧૩ અને ૧૪, માગણી ક્રમાાંક-૫૦ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧૫, ૧૭, ૧૮, ૨૦, ૨૧, ૨૩, ૨૪, ૨૬, ૨૮ 
અને ૨૯, માગણી ક્રમાાંક- ૭૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૨, ૩૩, ૩૫ અને ૩૭, માગણી ક્રમાાંક- ૧૨ ઉપરની કાપ 
દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૫ અને ૪૬ તથા માગણી ક્રમાાંક-૧૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૪૮, ૫૦, 

૫૧, ૫૨, ૫૩, ૫૪, ૫૬, ૫૭ અને ૫૯ સાંબ ાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી. 
 તયારબાદ ઉપરોક્ત માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાષ શરૂ થઇ અને કુલ 
સોળ સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 
 તયારબાદ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ, બાંદરો અને િાહન વ્યિહાર વિભાગનો હિાલો ધરાિતા તથા ઊજાષ અને 
પેરોકેવમકલ્સ વિભાગની માગણીઓ પરની ચચાષનો જિાબ માનનીય ઊજાષ માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે આપયો. 
 તયારબાદ રજ  થયેલ કાપ દરખાસ્તો ક્રમાાંક-૧, ૨, ૩, ૫, ૬, ૭, ૮, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૭, ૧૮, ૨૦, ૨૧, ૨૩, ૨૪, 

૨૬, ૨૮, ૨૯, ૩૨, ૩૩, ૩૫, ૩૭, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૮, ૫૦, ૫૧, ૫૨, ૫૩, ૫૪, ૫૬, ૫૭ અને ૫૯ મત 
ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૪૯, ૫૦, ૭૫, ૧૨ અને ૧૩ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો. 

   

સોમવાર, તા.૨૨મી માચચ, ર૦૨૧ 

 

૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (છઠ્ઠો કદવસ) 
 તબીબી અને જાહરે આરોગ્યને લગતી સેિા અંગેની આરોગ્ય અને પહરિાર કલ્યાણ વિભાગની મહસે  લી અને 
મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૩૯, પહરિાર કલ્યાણને લગતી સેિા અંગેની આરોગ્ય અને પહરિાર કલ્યાણ 
વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪૦, નમષદા વિકાસ યોજનાને લગતી સેિા અંગેની નમષદા, 
જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૬૫, રહણેાાંકના 
મકાનોને લગતી સેિા અંગેની માગષ અને મકાન વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૮૫, માગષ 
અને પલુને લગતી સેિા અંગેની માગષ અને મકાન વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૮૬ તથા 
ગજુરાતના પાટનગર બાાંધકામની યોજનાને લગતી સેિા અંગેની માગષ અને મકાન વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ 
માટેની માગણી ક્રમાાંક-૮૭ વિભાગ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે રજ  કરી.   
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૩૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧, ૨, ૪, ૫, 

૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૪, ૧૬, ૧૭, ૧૯ અને ૨૦, માગણી ક્રમાાંક-૪૦ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૨૧ અને ૨૨,  

માગણી ક્રમાાંક- ૬૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૩, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૩૦, ૩૧, ૩૨ અને ૩૩,  માગણી ક્રમાાંક-૮૫ 
ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૬ અને ૩૭, માગણી ક્રમાાંક-૮૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૮, ૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૫, 

૪૭, ૫૦, ૫૧, ૫૨, ૫૩, ૫૪, ૫૫ અને ૫૬ તથા માગણી ક્રમાાંક-૮૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૫૭, ૫૮ અને ૫૯ 
સાંબ ાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી. 
 દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાષ શરૂ થઇ અને કુલ બાિીસ સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 
 તયારબાદ આરોગ્ય અને પહરિાર કલ્યાણ વિભાગ, નમષદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગ 
તથા માગષ અને મકાન વિભાગની માગણીઓ પરની ચચાષનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે 
આપયો. 
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૬૫ પરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૨૩, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૩૦, ૩૧, ૩૨ અને ૩૩ પરત 
ખેંચિામાાં આિી.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૬૫ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સિાષનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૩૯, ૪૦, ૮૫, ૮૬ અને ૮૭ ઉપર રજ  થયેલ કાપ દરખાસ્તો ક્રમાાંક- ૧, ૨, ૪, ૫, ૬, 

૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૪, ૧૬, ૧૭, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૭, ૫૦, ૫૧, ૫૨, ૫૩, ૫૪, 

૫૫, ૫૬, ૫૭, ૫૮ અને ૫૯ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૩૯, ૪૦, ૮૫, ૮૬ અને ૮૭ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો. 
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૩. વનયમ ૯૨ અન્વયે અરધા કલાકની ચચાચ 
 સભ્ય ડૉ. સી.જે. ચાિડાએ તા.૧૫-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ સભાગહૃમાાં રજ  થયેલ તારાાંહકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક-૩૩૮૮૫ 
(અગ્રતા-૬૬)ના માનનીય નાગહરક ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રીએ આપેલા લેચખત જિાબ ઉપરથી ઉપસ્સ્થત કરેલી જાહરે 
અગતયની બાબત ઉપર અરધા કલાકની ચચાષનો મદુ્દો ઉપસ્સ્થત કયો અને તેના સમથષનમાાં પોતાનુાં મ ાંતવ્ય રજ  કયુું.  
        સભ્યશ્રીએ ઉપસ્સ્થત કરેલ મદુ્દાઓના જિાબો માનનીય નાગહરક ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રી ભપેુન્રવસિંહ ચડુાસમાએ 
આપયા. 

   

મૂંગળવાર, તા.૨૩મી માચચ, ર૦૨૧ 

(પહલેી બેઠક) 
 

૧. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (સાતમો કદવસ) 
 કૃવર્ને લગતી સેિા અંગેની કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની 
માગણી ક્રમાાંક-૨ અને નાની વસિંચાઇ, ભ  વમ સાંરક્ષણ અને વિસ્તાર વિકાસને લગતી સેિા અંગેની કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ 
અને સહકાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૩ કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગના 
માનનીય માંત્રીશ્રી આર.સી.મળદુએ, તથા પશપુાલન અને ડેરી વિકાસને લગતી સેિા અંગેની કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને 
સહકાર વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪ અને પાણી પરુિઠાને લગતી સેિા અંગેની નમષદા, 
જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૬૭ માનનીય પાણી 
પરુિઠા માંત્રી શ્રી કુાંિરજીભાઇ બાિળીયાએ, ગ્રામ ગહૃ વનમાષણ અને ગ્રામ વિકાસને લગતી સેિા અંગેની પાંચાયત, ગ્રામ 
ગહૃ વનમાષણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૭૧ તથા િાહન વ્યિહારને 
લગતી સેિા અંગેની બાંદરો અને િાહન વ્યિહાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૭૪ બાંદરો 
અને િાહન વ્યિહાર વિભાગના માનનીય માંત્રીશ્રી આર.સી. મળદુએ રજ  કરી.   
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨, ૩, ૬, ૯, ૧૦, 

૧૨, ૧૩, ૧૪ અને ૧૬, માગણી ક્રમાાંક-૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૮, ૧૯ અને ૨૦, માગણી ક્રમાાંક-૪ ઉપરની 
કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૨ અને ૨૩, માગણી ક્રમાાંક-૬૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૩૧, ૩૩, ૩૫, ૩૮, ૩૯, ૪૧ અને 
૪૨, માગણી ક્રમાાંક-૭૧ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૪૬, ૪૮, ૪૯, ૫૦ અને ૫૨, તથા માગણી ક્રમાાંક-૭૪ ઉપરની 
કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૫૪, ૫૫, ૫૭, ૫૯, ૬૧, ૬૨, ૬૩, ૬૪, ૬૬ અને ૬૭ સાંબ ાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી. 
 તયારબાદ ઉપરોક્ત માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાષ શરૂ થઇ કુલ 
એકિીસ સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો.  

 તયારબાદ પાણી પરુિઠો તથા ગ્રામ ગહૃવનમાષણ અને ગ્રામ વિકાસ અંગે માાંગણીની ચચાષનો જિાબ માનનીય 
માંત્રીશ્રી કુાંિરજીભાઇ બાિળીયાએ આપયો. 
૨. સભાત્યાગ  
 માનનીય વિપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ આજ રોજ શહીદ હદન અને દેશના પાટનગર હદલ્હી ખાતે 
ચાલી રહલેા હકસાન આંદોલનમાાં ૨૫૦ જેટલા ખેડ તોના મતૃયનેુ ધ્યાનમાાં રાખીને સભાગહૃમાાં તેમના માનમાાં બે વમવનટ 
મૌન પાળિાની અપીલ કરતાાં, માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે ઉકત વિપક્ષના નેતાશ્રીની અપીલને 
રાજકીય ગણી તેનો વિરોધ કરતાાં, વિપક્ષના નેતાશ્રી અને વિપક્ષના સભાગહૃમાાં હાજર રહલે તમામ સભ્યશ્રીઓ 
સ  ત્રોચ્ચાર કરતાાં, કરતાાં સભાગહૃ છોડી ગયા.  
૩. શહીદ કદન વનવમિે બે વમવનટ મૌન 
 તયારબાદ માનનીય માંત્રીશ્રી આર.સી. મળદુએ આજ રોજ શહીદ હદન હોિાથી શહીદોના માનમાાં સભાગહૃમાાં બે 
વમવનટ મૌન પાળિાની અપીલ કરતાાં સભાગહૃમાાં ઉપસ્સ્થત તમામ સભ્યશ્રીઓએ પોતાની બેઠક પર ઊભા રહી બે 
વમવનટ મૌન પાળયુાં.  
૪. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (સાતમો કદવસ)(ક્રમશઃ) 
 તયારબાદ કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ તથા  બાંદરો અને િાહન વ્યિહાર વિભાગની માાંગણીની 
ચચાષનો જિાબ માનનીય માંત્રીશ્રી આર.સી. મળદુએ આપયો. 
 તયારબાદ નમષદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગની માાંગણીની ચચાષનો બાકી રહતેો જિાબ 
માનનીય પાણી પરુિઠા માંત્રીશ્રી કુાંિરજીભાઇ બાિળીયાએ આપયો. 
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 તયારબાદ રજ  થયેલ કાપ દરખાસ્તો ક્રમાાંક- ૨, ૩, ૬, ૯, ૧૦, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૬, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૨, ૨૩, ૩૧, 

૩૩, ૩૫, ૩૮, ૩૯, ૪૧, ૪૨, ૪૬, ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૨, ૫૪, ૫૫, ૫૭, ૫૯, ૬૧, ૬૨, ૬૩, ૬૪, ૬૬ અને ૬૭ મત ઉપર 
મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૨, ૩, ૪, ૬૭, ૭૧ અને ૭૪ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો. 
   

   

(બીજી બેઠક)  
 

 
૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો  
 (૧)  ગજુરાત સ્ટેટ માઇનાસ્ન્સયલ સવિિવસસ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
 ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ કાંપનીની કામગીરી અંગેની 
 સરકારની સમીક્ષા          
 (ર)  ગજુરાત રા્ય માગષ વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
 ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની 
 સરકારની સમીક્ષા           
 (૩ ગજુરાત િોટર ઇન્રાસ્રકચર ચલવમટેડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ 
 અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની 
 સમીક્ષા 
 (૪)  ગજુરાત લાઇિલી હડુ પ્રમોશન કાંપની  ચલવમટેડના  સન ર૦૧૩-૧૪, ર૦૧૪-૧પ અને ર૦૧પ-
 ૧૬ના િાવર્િક અહિેાલો તથા આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો 
 દશાષિતાાં વનિેદન 
 (પ)  ગજુરાત રા્ય િન વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ 
 અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપપણ, વનગમની  કામગીરી અંગેની સરકારની 
 સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 
 (૬)  ગજુરાત શહરેી વિકાસ કાંપની ચલવમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ 
 અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપપણ, કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની 
 સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 
 (૭)  દહઝે સેઝ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના 
 કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
 (૮)  ગજુરાત પાણી પરુિઠા અને ગટર વ્યિસ્થા બોડષનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ 
 (૯)  ગજુરાત પ્રદ ર્ણ વનયાંત્રણ બોડષનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ 
 (૧૦)  વનરીક્ષકશ્રી, સ્થાવનક ભાંડોળ હહસાબનો સન ર૦૧૩-૧૪ના િર્ષ માટેનો મહાનગરપાચલકાઓનો ઓહડટ 
 અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં 
 વનિેદન        
૩. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (આઠમો કદવસ) 
 સહકારને લગતી સેિા અંગેની કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની 
માગણી ક્રમાાંક-૫, નાગહરક પરુિઠાને લગતી સેિા અંગેની અન્ન, નાગહરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વિભાગની 
મહસે  લી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૨૨, અન્નને લગતી સેિા અંગેની અન્ન, નાગહરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોનો 
વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૨૩ તથા યિુક સેિા અને સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓને લગતી સેિા 
અંગેની રમત-ગમત, યિુા અને સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓનો વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૯૮ 
માનનીય સહકાર પ્રભાગ, અન્ન, નાગહરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોના વિભાગ તથા રમત-ગમત, યિુા અને 
સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓના વિભાગના માનનીય માંત્રીશ્રી જયેશભાઇ રાદડીયાએ રજ  કરી.   
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, 

૭, ૯, ૧૧ અને ૧૪, માગણી ક્રમાાંક-૨૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧૫, ૧૬, ૧૮, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૫, ૨૮, ૨૯, 
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૩૦ અને ૩૧, માગણી ક્રમાાંક- ૨૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૨, ૩૪, ૩૭, ૩૮ અને ૩૯ તથા માગણી ક્રમાાંક-૯૮ 
પરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૪૦, ૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૧, ૫૨, ૫૪, ૫૫, ૫૭ અને ૫૮ સાંબ ાંવધત 
સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી. 
 તયારબાદ ઉપરોક્ત માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાષ શરૂ થઇ અને 
વિપક્ષના નેતાશ્રી પરેશ ધાનાણી સહહત કુલ સોળ સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 
 તયારબાદ સહકાર પ્રભાગ, અન્ન, નાગહરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વિભાગ તથા રમત-ગમત, યિુા 
અને સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓના વિભાગની માગણીઓનો જિાબ માનનીય માંત્રીશ્રી જયેશભાઇ રાદડીયા આપયો.   
 તયારબાદ રજ  થયેલ કાપ દરખાસ્તો ક્રમાાંક- ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૯, ૧૧, ૧૪,  ૧૫, ૧૬, ૧૮, ૨૦, ૨૧, ૨૨, 

૨૩, ૨૫, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૪, ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૧, ૫૨, ૫૪, 

૫૫, ૫૭ અને ૫૮  મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૫, ૨૨, ૨૩ અને ૯૮ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 

   

 

બધુવાર, તા.૨૪મી માચચ, ર૦૨૧ 

 

૧. (ક) િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
 (ખ) અતારાૂંકકત િશ્નોિરી 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેરમી, ચૌદમી અને પાંદરમી અતારાાંહકત યાદી સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કી. 
 
૨. તાકીદની જાહરે અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત(વનયમ- ૧૧૬)  
 પ્રભારી સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશ ગેરહાજર હોઇ બાબત ચચાષ માટે હાથ ધરી શકાઇ નહીં.  
૩. ચબન-સરકારી સભ્યોનાૂં કામકાજ માટેની સવમવતના સભ્યશ્રી જગદીશભાઇ પટેલે સવમવતનો તેરમો અહવેાલ 
સભાગહૃ સમક્ષ રજ  કયો.  
 
૪.  ચબન-સરકારી સભ્યોનાૂં કામકાજ માટેની સવમવતના માનનીય સભ્યશ્રી જગદીશભાઇ પટેલે નીચે મજુબનો 
િસ્તાવ રજ  કયો.  
  ‘‘ આ સભાગહૃ, ચબન-સરકારી સભ્યોનાાં કામકાજ માટેની સવમવતના તેરમા અહિેાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 
 પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાષનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 

૫. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (નવમો કદવસ)  
 માહહતી અને પ્રચારને લગતી સેિા અંગેની માહહતી અને પ્રસારણ વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની માગણી 
ક્રમાાંક ૫૪, વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી વિભાગને લગતી સેિા અંગેની વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી વિભાગની મહસે  લી ખચષ 
માટેની માગણી ક્રમાાંક-૮૯ અને ક્લાઇમેટ ચેઇન્જ વિભાગને લગતી સેિા અંગેની ક્લાઇમેટ ચેઇન્જ વિભાગની મહસે  લી 
ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૦૭, માહહતી અને પ્રસારણ વિભાગ, વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી વિભાગ અને કલાઇમેટ 
ચેઇન્જ વિભાગનો હિાલો ધરાિતા માનનીય માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ રજ  કરી. વશક્ષણને લગતી સેિા અંગેની 
વશક્ષણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક- ૯ અને વશક્ષણ વિભાગને લગતુાં અન્ય ખચષને લગતી 
સેિા અંગેની વશક્ષણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાક-૧૦ માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી 
ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ રજ  કરી. ન્યાયતાંત્રનો િહીિટને લગતી સેિા અંગેની કાયદા વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની 
માગણી ક્રમાાંક-૬૦ રા્યકક્ષાના માનનીય કાયદા માંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડેજાએ રજ  કરી.  
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૫૪ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧, ૨, ૪, ૬, 

૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩ અને ૧૪, માગણી ક્રમાાંક-૮૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૫, ૧૬ અને ૧૭, માગણી 
ક્રમાાંક-૧૦૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૮, ૧૯, ૨૧ અને ૨૨, માગણી ક્રમાાંક-૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૫, 

૨૭, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૭, ૩૮, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૯, ૫૦ અને ૫૧ તથા માગણી 
ક્રમાાંક-૬૦ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૭, ૫૮ અને ૫૯ સાંબ ાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી. 
 

૬. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (નવમો કદવસ)(ક્રમશઃ) 
 તયારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાષ શરૂ થઇ  અને 
કુલ બાિીસ સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 
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૭.  વવરામનો સમય વધારવા બાબત 

 માનનીય મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજ દેસાઇએ વિરામનો સમય અડધા કલાકને બદલે એક કલાકનો કરિા અંગેની 
દરખાસ્ત કરતાાં, માનનીય વિપક્ષના દાંડકશ્રી અવશ્વનભાઇ કોટિાલે દરખાસ્તને ટેકો આપતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ 
વિરામનો સમય બપોરના ૨.૩૦થી ૩.૩૦નો રહશેે તેમ જણાવ્યુાં.  
૮. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (નવમો કદવસ)(ક્રમશઃ) 
 તયારબાદ કાયદા વિભાગની ચચાષનો જિાબ રા્યકક્ષાના માનનીય કાયદા માંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડેજાએ 
આપયો. 
 તયારબાદ માહહતી અને પ્રસારણ, વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોચગકી અને કલાઇમેટ ચેઇન્જ વિભાગની તથા વશક્ષણ 
વિભાગની ચચાષનો જિાબ માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભપેુન્રવસિંહ ચડુાસમા આપી રહ્ા હતા તયારે સભાગહૃનો સમય પ  ણષ 
થિા આિતાાં સભાગહૃનો સમય લાંબાિિાનો પ્રસ્તાિ રજ  કરિામાાં આવ્યો.   
૯. સભાગહૃનો સમય લૂંબાવવા બાબત. 
 મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ માનનીય માંત્રીશ્રીનુાં પ્રિચન પ  ણષ થાય અને માગણીઓ પરનુાં મતદાન પ  ણષ 
થાય તયાાં સધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાિિાની દરખાસ્ત કરતાાં, વિપક્ષના ઉપ નેતાશ્રી શૈલેર્ભાઇ પરમારે દરખાસ્તને 
ટેકો આપતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ માંત્રીશ્રીનુાં પ્રિચન પ  ણષ થાય પછી િધ ુ પાાંચ વમવનટ અને માગણીઓ પરનુાં 
મતદાન પ  ણષ થાય તયાાં સધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાિિાની જાહરેાત કરી.  
૧૦. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (નવમો કદવસ)(ક્રમશઃ) 
 તયારબાદ અધ  રો રહલે માહહતી અને પ્રસારણ, વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોચગકી અને કલાઇમેટ ચેઇન્જ વિભાગની તથા 
વશક્ષણ વિભાગની ચચાષનો જિાબ માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમા એ આપયો. 
 તયારબાદ રજ  થયેલ કાપ દરખાસ્તો ક્રમાાંક ૧, ૨, ૪, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, 

૧૯, ૨૧, ૨૨, ૨૫, ૨૭, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૭, ૩૮, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૯, ૫૦, ૫૧, ૫૩, 

૫૪, ૫૫, ૫૭, ૫૮ અને ૫૯ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક ૫૪, ૮૯, ૧૦૭, ૯, ૧૦ અને ૬૦ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર 
કરિામાાં આવ્યો. 
૧૧. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભ્યશ્રી જજગ્નેશકુમાર મેિાણી (૧૧-િડગામ) ની સચચિાલય, ગાાંધીનગરના ગેટ નાં.૧ 
ખાતેથી તા.૨૩-૩-૨૦૨૧ના રોજ સિારે ૧૧.૩૦ િાગ્યે પોલીસ દ્વારા ધરપકડ અને તે જ હદિસે સાાંજે ૬.૩૫ કલાકે 
મકુ્ત થયા અંગેની જાણકારી સભાગહૃને આપી.      

   

ગરુુવાર, તા.૨૫મી માચચ, ર૦૨૧ 

૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
 તા.૧૮-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ સભ્યશ્રી ઋજતિકભાઇ મકિાણાએ િીર સાિરકર માટે જે િાાંધાજનક ઉચ્ચારણો 
કરેલ, તેને જે તે સમયે અહિેાલમાાંથી દ ર કરિામાાં આિેલ હતા. પરાંત ુસભ્યશ્રી ઋજતિકભાઇ મકિાણાએ પોતાની પાસે 
આધાર-પરુાિા હોિાનુાં જણાિેલ. જે ધ્યાને લઇ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેમને તે આધાર-પરુાિા રજ  કરિા જણાિેલ. 
સભ્યશ્રી ઋજતિકભાઇ મકિાણાએ તા.૨૨-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ આધાર-પરુાિા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને સપુરત કરેલ હતા. 
જે સોવશયલ વમડીયા અને િતષમાનપત્ર પર આધાહરત હોઇ, તે માન્ય ગણી શકાય નહીં તેમ જણાિી માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીએ સભ્યશ્રી ઋજતિકભાઇ મકિાણાને સખત ઠપકો આપી, સભાગહૃના તમામ સભ્યશ્રીઓને ગહૃની ગહરમાને 
તેમજ કોઈ પ્રવતષ્ષ્ટ્ઠત વ્યસ્ક્તના ગૌરિને હાની પહોંચતી હોય તેમ ન કરિા અને ભવિષ્ટ્યમાાં આિી રીતે દેશના 
સન્માનનીય મહાપરુુર્ સાંદભે આક્ષેપ નહહ  કરિા જણાવ્યુાં.   
૩. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
 તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરી માટે િધ ુસમય માળિિા બાબત. 
 માનનીય વિપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ અધ્યક્ષશ્રીના અગતયના વનણષયો સન ૧૯૬૦થી ૨૦૨૦ના 
પેજ નાં.૯૭, પ્રકરણ-૪ તરમ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનુાં ધ્યાન દોરી આજની તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરી અગાઉ ટ ાંકી મદુતના 
પ્રશ્નની ચચાષ માટે ૧૨ થી ૧૫ વમવનટ જેટલો સમય પસાર થયેલ છે. તેથી ટ ાંકી મદુતના પ્રશ્ન માટે અલગ સમય 
માળિિા રજ આત કરી. તયારબાદ રા્યકક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માનનીય માંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડેજાએ સાંસદીય 
પ્રણાચલકા અને કાયષરીવત પસુ્તક ભાગ-૧ના પેજ ૩૨૫ને ટાાંકીને ટ ાંકી મદુતના પ્રશ્નો તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીની શરૂઆતમાાં જ 
લેિાય છે તેમ જણાવ્યુાં. માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ અને સાંસદીય બાબતોના માનનીય માંત્રીશ્રી 
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ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ પણ આ બાબતનુાં સમથષન કયુું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આ બાબતે તેઓ વિગતિાર વનણષય 
પછીથી જાહરે કરશે તેમ જણાવ્યુાં. 
૪. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (દસમો કદવસ) 
 પયાષિરણને લગતી સેિા અંગેની િન અને પયાષિરણ વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૨૭ 
અને સમ  હ વિકાસને લગતી સેિા અંગેની પાંચાયત, ગ્રામ ગહૃ વનમાષણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગની મહસે  લી ખચષ 
માટેની માગણી ક્રમાાંક-૭૦ રા્યકક્ષાના માનનીય પયાષિરણ અને પાંચાયત, ગ્રામ ગહૃવનમાષણ અને ગ્રામ વિકાસ 
માંત્રીશ્રી જયરથવસિંહજી પરમારે રજ  કરી.   
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૨૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧, ૨, ૩, ૪, 

૫, ૬, ૭, ૮, ૧૦, ૧૧, ૧૩ અને ૧૪ અને માગણી ક્રમાાંક-૭૦ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૨૦,  

૨૧, ૨૨, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૯, ૩૦, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮ અને ૩૯ સાંબ ાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી. 
 તયારબાદ ઉપરોક્ત માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાષ શરૂ થઇ અને સાત 
સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 
 તયારબાદ પયાષિરણ અને પાંચાયત વિભાગની માગણીઓ પરની ચચાષનો જિાબ રા્યકક્ષાના માનનીય 
પયાષિરણ અને પાંચાયત માંત્રીશ્રી જયરવસિંહજી પરમાર આપી રહ્ા હતા તયારે સભાગહૃનો સમય પ  ણષ થિા આિતાાં.  
૫. સભાગહૃનો સમય લૂંબાવવા બાબત 
 મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ પાાંચ વમવનટ સભાગહૃનો સમય લાંબાિિાની દરખાસ્ત કરતાાં, વિપક્ષના 
દાંડકશ્રી અવશ્વનભાઇ કોટિાલે સાંમવત આપતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃનો સમય દસ વમવનટ લાંબાિિાની 
જાહરેાત કરી.  
૬. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (દસમો કદવસ)(ક્રમશઃ) 
 તયારબાદ પયાષિરણ અને પાંચાયત વિભાગની માગણીઓ પરની ચચાષનો જિાબ રા્યકક્ષાના માનનીય 
પયાષિરણ અને પાંચાયત માંત્રીશ્રી જયરવસિંહજી પરમારે આપયો.  
 તયારબાદ રજ  થયેલ કાપ દરખાસ્તો ક્રમાાંક-૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, 

૨૦,  ૨૧, ૨૨, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૯, ૩૦, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮ અને ૩૯ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો 
અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૨૭ અને ૭૦ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
૭. ચબન-સરકારી કામકાજ 
ચબન-સરકારી વિધેયકો 
 (૧) દાખલ કરિાના ચબન-સરકારી વિધેયક 
 (૧) સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત ખાનગી િાહનોના ડ્રાઇિરોનુાં મરજજયાત રજજસ્રેશન અને વનયમન કરિા બાબત 
 વિધેયક - માનનીય સભ્યશ્રી બાબભુાઇ પટેલ ગેરહાજર 
 (૨) સભ્યશ્રી ભપેુન્રભાઇ પટેલે સન ૨૦૨૧નુાં ગજુરાત જાહરે સ્થળોએ વિરોધ પ્રદશષન કરિા પર પ્રવતબાંધ 
 મ  કિા બાબત વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુું. 
 (ર) ચબન-સરકારી સાંકલ્પો 
 ૧.  સભ્યશ્રી સાંજયભાઇ સોલાંકીએ, ‘‘ કોરોના મહામારીના કારણે નાગહરકોના ધાંધા-રોજગાર પર માઠી 
અસર પડતાાં અને મોંધિારી િધિાના કારણે નાના અને મધ્યમ િગષના નાગહરકોને પડતી મશુ્કેલીમાાં રાહત આપિા 
માટે જીિન જરૂરી ચીજિસ્તઓુના ભાિોને અંકુશમાાં લાિિા બાબત’’ અંગેનો પોતાનો સાંકલ્પ રજ  કયો અને તેના 
સમથષનમાાં પોતાનુાં મ ાંતવ્ય વ્યક્ત કયુું.  
 સાંકલ્પ પરની ચચાષમાાં કુલ ત્રણ સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો. 
 ચચાષનો જિાબ માનનીય અન્ન અને નાગહરક પરુિઠા માંત્રીશ્રી જયેશભાઇ રાદડીયાએ આપયો. 
 તયારબાદ સાંકલ્પ મત ઉપર મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 ૨.  સભ્યશ્રી ઋજતિકભાઇ મકિાણાએ, ‘‘રા્યમાાં વશચક્ષત અને અધષવશચક્ષત બેરોજગારોને સરકારી નોકરી 
મળતી નથી અને બીજી બાજુ રા્ય સરકાર લાખોને નોકરી આપિાના અને દસ િર્ષના ભરતી કેલેન્ડર મજુબ 
ભરતીના દાિાઓ સામે બેરોજગારો અને રોજગાર િાાંચ્છઓને રોજગારી આપિા બાબત’’અંગેનો પોતાનો સાંકલ્પ રજ  
કયો અને તેના સમથષનમાાં પોતાનુાં મ ાંતવ્ય વ્યક્ત કયુું અને કુલ પાાંચ સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 
 ચચાષનો જિાબ માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી હદલીપકુમાર ઠાકોરે આપયો. 
 તયારબાદ સાંકલ્પ મત ઉપર મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
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શકુ્રવાર, તા.૨૬મી માચચ, ર૦૨૧ 

 

૧. િશ્નોિરી  
 (ક) િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
 (ખ) અતારાૂંકકત િશ્નોિરી 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સોળમી, સત્તરમી, અઢારમી, ઓગણીસમી અને િીસમી અતારાાંહકત યાદીઓ 
સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કી. 
૨. શોકદશચક ઉલ્લેખો 
 માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ ગજુરાત રા્યના પ  િષ રા્યપાલ સ્િ.શ્રી અંશમુાન વસિંહ, 

ગજુરાત રા્યના રા્યકક્ષાના પ  િષ માંત્રી સ્િ. શ્રી મોહનભાઇ લાલજીભાઇ પટેલ તથા ગજુરાત રા્યના પ  િષ સભ્ય સ્િ. 
શ્રી હમેાજી દરઘાજી રાજપ  તના અિસાન અંગેના શોકદશષક ઉલ્લેખો કયાષ અને સ્િગષસ્થોને અંજચલ આપી. 
 તયારબાદ માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી, નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ, 

સભ્યશ્રી રાઘિજી પટેલ, શ્રી અમીત ચાિડા, શ્રી વિરજીભાઇ ઠુસ)મર, ગેનીબેન ઠાકોર, શ્રી ગલુાબજી રાજપતેુ શોકદશષક 
ઉલ્લેખોમાાં પોતાનો સ  ર પ  રાિી શોકાાંજચલ આપી.  
 તયારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ શોકદશષક ઉલ્લેખોમાાં સ  ર પ  રાવ્યો અને સ્િગષસ્થોને અંજચલ આપી. 
 તયારબાદ સભ્યશ્રીઓએ પોતાની બેઠક પર ઉભા થઇને બે વમવનટ મૌન પાળયુાં.  
 તયારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સ્િગષસ્થોના કુટુાંબીજનોને ગહૃની આ લાગણી પહોંચાડિામાાં આિશે તેિી 
જાહરેાત કરી. 
૩. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
 (૧)  ગજુરાત સ્ટેટ ઇન્િેસ્ટમેન્ટસ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ 
 અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનલરની હટપપણ તેમજ કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારી 
 સમીક્ષા 
 (ર)  ગજુરાત સ્ટેટ એિીએશન ઇન્રાસ્રકચર કાંપની ચલવમટેડનો સન ર૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, 
 હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનલરની હટપપણ તેમજ  કાંપનીની કામગીરી 
 અંગેની સરકારી સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો 
 દશાષિત ુાં વનિેદન     
 (૩)  ગજુરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ વનગમનો સન ર૦૧૮-૧૯નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ 
 અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનલરની હટપપણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારી સમીક્ષા 
 તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 
 

 (૪)  ગજુરાત મહહલા આવથિક વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
 ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનલરની હટપપણ, વનગમની કામગીરી અંગેની 
 સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો 
 દશાષિત ુાં વનિેદન 
 (પ)  ગજુરાત સ્ટુડન્ટ સ્ટાટષઅપ એન્ડ ઇનોિેશન હબનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
 ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનલરની હટપપણ તેમજ હબની કામગીરી અંગેની 
 સરકારની સમીક્ષા  
 (૬)  ગજુરાત ઇન્મોમેટીકસ ચલવમટેડના સન ર૦૧૬-૧૭ અને ર૦૧૭-૧૮ના િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
 ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનલરની હટપપણ તેમજ કાંપનીની કામગીરી અંગેની 
 સરકારની સમીક્ષા  તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો 
 દશાષિતાાં વનિેદન 
 (૭)  કામધેન ુયવુનિવસિટીનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ 
 (૮)  ગજુરાત ઇન્રાસ્રકચર ડેિલપમેન્ટ બોડષનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ અને િાવર્િક હહસાબો   
 (૯)  ગજુરાત અનસુ  ચચત જાવત વિકાસ કોપોરેશનના સન ર૦૧૭-૧૮ અને ર૦૧૮-૧૯ના ઓહડટ 
 અહિેાલો તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિતાાં 
 વનિેદન 
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૩. માગણીઓ પર ચચાષ અને મતદાન (અચગયારમો હદિસ) 
 મતસ્યોદ્યોગને લગતી સેિા અંગેની કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ 
માટેની માગણી ક્રમાાંક-૬ અને પ્રિાસનને લગતી સેિા અંગેની ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ 
માટેની માગણી ક્રમાાંક-૫૧ મતસ્યોદ્યોગ પ્રભાગ અને પ્રિાસન માંત્રીશ્રી જિાહરભાઇ ચાિડાએ રજ  કરી તથા શ્રમ અને 
રોજગારને લગતી સેિા અંગેની શ્રમ અને રોજગાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૫૭ 
માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી હદલીપકુમાર ઠાકોરે રજ  કરી.   
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, 

૭, ૮, ૧૧ અને ૧૨, માગણી ક્રમાાંક-૫૧ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧૩, ૧૪, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૪, ૨૫, ૨૬ 
અને ૨૮, તથા માગણી ક્રમાાંક-૫૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૪૦, ૪૨, ૪૩, 

૪૪, ૪૭, ૪૮, ૫૦, ૫૨, ૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯ અને ૬૦ સાંબ ાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી. 
 તયારબાદ ઉપરોક્ત માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાષ શરૂ થઇઅને ચૌદ 
સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 
 તયારબાદ મતસ્યોદ્યોગ પ્રભાગ અને પ્રિાસન વિભાગની માગણીઓ પરનો જિાબ માનનીય માંત્રીશ્રી 
જિાહરભાઇ ચાિડાએ આપયો.   
 તયારબાદ માનનીય શ્રમ અને રોજગાર વિભાગની માગણીઓ પરનો જિાબ માંત્રીશ્રી હદલીપકુમાર ઠાકોરે 
આપયો.   
 તયારબાદ રજ  થયેલ કાપ દરખાસ્તો ક્રમાાંક- ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૧૧, ૧૨,  ૧૩, ૧૪, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, 

૨૧, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૪૦, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૭, ૪૮, ૫૦, ૫૨, ૫૩, ૫૪, ૫૫, 

૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯ અને ૬૦ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૬, ૫૧ અને ૫૭ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
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૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. વવધાનસભાની સવમવતના અહવેાલની રજ આત 

કામકાજ સલાહકાર સવમવતના અચગયારમા અહિેાલની રજ આત 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કામકાજ સલાહકાર સવમવતનો અચગયારમો અહિેાલ સભાગહૃ સમક્ષ િાાંચીને રજ  કયો. 
૩. માનનીય સૂંસદીય બાબતોના મૂંત્રીશ્રીનો િસ્તાવ  
 માનનીય સાંસદીય બાબતોના રા્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડેજાએ નીચે મજુબનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો. 
      ‘‘આ સભાગહૃ, કામકાજ સલાહકાર સવમવતના અચગયારમા અહિેાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 
 પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાષનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
૪. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (બારમો અને છેલ્લો કદવસ)  
 નાણા વિભાગને લગતી સેિા અંગેની નાણા વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૫, કર િસ  લાત 
ખચષ(નાણા વિભાગ)ને લગતી સેિા અંગેની નાણા વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૬, વતજોરી અને 
હહસાબ િહીિટને લગતી સેિા અંગેની નાણા વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૭ તથા પેન્શન અને 
અન્ય વનવવૃત્ત લાભને લગતી સેિા અંગેની નાણા વિભાગની મહસે  લી ખચષ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૮ માનનીય નાયબ 
મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે રજ  કરી.  
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૧૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૨, ૪, ૫, ૯, 

૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૭, ૨૯, ૩૦, ૩૩, ૩૪, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૧, ૪૨, ૪૫, ૪૬, 

૪૭ અને ૪૮, માગણી ક્રમાાંક-૧૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૪૯ અને ૫૦, માગણી ક્રમાાંક-૧૭ ઉપરની કાપ 
દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૫૨ અને ૫૩ તથા માગણી ક્રમાાંક-૧૮ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૫૪ અને ૫૬ સાંબ ાંવધત 
સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી. 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, માગણીઓ પરની ચચાષની શરૂઆતમાાં માગણીઓ પરની ચચાષના સમય અને 
ચગલોટીન અંગેની જાહરેાત કરી. 
 તયારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાષ શરૂ થઇ અને કુલ 
અચગયાર સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 
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 તયારબાદ નાણા વિભાગની ચચાષનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે આપયો. 
 તયારબાદ રજ  થયેલ કાપ દરખાસ્તો ક્રમાાંક ૧, ૨, ૪, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, 

૧૯, ૨૧, ૨૨, ૨૫, ૨૭, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૭, ૩૮, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૯, ૫૦, ૫૧, ૫૩, 

૫૪, ૫૫, ૫૭, ૫૮ અને ૫૯ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક ૧૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો. 
૫. સન ૨૦૨૧-૨૦૨૨ના અંદાજપત્રમાૂં સમાવવષ્ટ્ટ ચગલોટીન થયેલી માગિીઓ 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે માગણી ક્રમાાંક- ૧, ૭, ૮, ૧૧, ૧૪, ૧૯, ર૧, ર૪, રપ, 
ર૮, ૩ર, ૩૪, ૩પ, ૩૮, ૪૧, ૪પ, ૪૬, ૪૭, ૪૮, પર, પ૩, પપ, પ૬, પ૮, પ૯, ૬૧, ૬ર, ૬૩, ૬૪, ૬૮, ૬૯, 
૭ર, ૭૩, ૭૬, ૭૭, ૮૦, ૮૧, ૮ર, ૮૩, ૮૪, ૮૮, ૯૦, ૯૧, ૯૪, ૯૭, ૯૯, ૧૦૦, ૧૦૩, ૧૦૪, ૧૦૬ અને ૧૦૮ રજ  
કરી. જે મત પર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
       તયારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ રા્ય વિધાન માંડળને લગતી માગણી ક્રમાાંક ૩૬ અને ૩૭ રજ  કરી, જે મત 
માટે મ  કિામાાં આિી અને તેનો સિાષનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
   

 

બધુવાર, તા.૩૧મી માચચ, ર૦૨૧ 

(પહલેી બેઠક) 
૧. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનો વનિચય 

 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, માનનીય વિપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ તા.૨૫-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ ટ ાંકી 
મદુતના પ્રશ્નની ચચાષ માટે ૧૨થી ૧૫ વમવનટ જેટલો સમય પસાર થયો હોઇ ટ ાંકી મદુતના પ્રશ્નને તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીના 
સમયમાાં સામેલ ન કરતાાં અલગ સમય માળિિા બાબતે ઉપસ્સ્થત કરેલ પોઇન્ટ ઓમ ઓડષરનો વનણષય આપતા 
ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૭૧થી ૯૦, લોકસભાની પ્રશ્નો અંગેની કાયષરીવત અને પ્રણાચલઓ તથા આ 
વિર્ય ઉપર પ  રોગામી અધ્યક્ષોએ આપેલા વનણષયોનો હિાલો આપી, ટ ાંકી મદુતના પ્રશ્ન માટે સાંબ ાંવધત માંત્રીશ્રીની 
અનકુ ળતાને ધ્યાને લઇ ટ ાંકી મદુતનો પ્રશ્ન દાખલ કરિામાાં આિે છે અને તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીના સમય ગાળા દરવમયાન 
જ ટ ાંકી મદુતનો પ્રશ્ન ચચાષ માટે હાથ ધરિામાાં આિે છે તેમ જણાિી, માનનીય વિપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ 
ઉપસ્સ્થત કરેલ પોઇન્ટ ઓમ ઓડષર નામાંજ ર કયો.  
૨. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 

વિધેયકની ચચાષ માટે વિધેયકની નકલ ત્રણ હદિસ પહલેા મળિા બાબત 
 માનનીય સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઇ પરમારે વિધેયક સભાગહૃમાાં ચચાષ માટે દાખલ થાય તે પહલેાાં વિધાનસભાના 
વનયમો અને પ્રણાચલ તેમજ પ  િષ અધ્યક્ષોએ આપેલ વનણષય અનસુાર કામકાજના ત્રણ હદિસ પહલેાાં દરેક સભ્યશ્રીને 
મળિા જોઇએ તેમ જણાિી આજ રોજ ચચાષ માટે હાથ ધરાનાર વિધેયક ક્રમાાંક-૧૮, ૧૯ અને ૨૦ સભ્યોને મોડા મળયા 
હોિાથી તેના પરની ચચાષ મોકુમ રાખિા બાબતનો પોઇન્ટ ઓમ ઓડષરનો મદુ્દો ઉપસ્સ્થત કયો, જેનુાં વિપક્ષના નેતાશ્રી 
પરેશભાઇ ધાનાણીએ સમથષન કયુું.  
 માનનીય સાંસદીય બાબતોના રા્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડેજાએ સભ્યશ્રીઓને વિધેયકની નકલ 
પહોંચાડિામાાં વિલાંબ થયો હોિાનો સ્િીકાર કયો અને વિધેયકની અંગે્રજી ભાર્ામાાં નકલ સભ્યશ્રીઓને પહલેા 
પહોંચાડિામાાં આિેલ હોિાનુાં જણાવ્યુાં. માનનીય સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમા અને માનનીય 
નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે પણ માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડેજાની િાતનુાં સમથષન કરી પોતાનુાં મ ાંતવ્ય વ્યકત 
કયુું.  
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઇ પરમારે ઉપસ્સ્થત કરેલ પોઇન્ટ ઓમ ઓડષરનો મદુ્દો નામાંજ ર કરતાાં 
જણાવ્યુાં કે વિધેયક ચચાષ માટે લેિાની બાબત અધ્યક્ષના ક્ષેત્રાવધકારમાાં હોઇ અને મેં પરિાનગી આપેલ હોઇ તેના પર 
ચચાષ મોકુમ રાખિાની માગણી ગ્રાહ્ રાખિામાાં આિતી નથી. આમ છતાાં વિધેયક મોડા મળિાની બાબત સાચી છે 
અને તેનો માંત્રીશ્રીએ પણ સ્િીકાર કયો છે, તયારે સાંબ ાંવધત વિભાગોને એ અંગે ઠપકો આપુાં છાં અને સમયસર વિધેયક 
મોકલિાની કાળજી લેિા જણાવુાં છાં. 
૩. સભાગહૃ ેમૂંજ ર કરી પસાર કરેલા સરકારી વવધેયકો 
 (૧)  સન ર૦ર૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૯-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત વિવનયોગ વિધેયક  
 (ર)  સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૨-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત વિવનયોગ (િધારાના ખચષ) વિધેયક  
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 (૩)  સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૭-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત રા્ય વ્યિસાય, વ્યાપાર, ધાંધા અને 
 રોજગાર િેરા(સધુારા)વિધેયક  
 (૪)  સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૮-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત મોજદારી કાયષરીવત (ગજુરાત સધુારા) 
 વિધેયક  
 (પ)  સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૪-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષણ 
 (સધુારા) વિધેયક  
 

(બીજી બેઠક) 
 
 

૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
 

૨. તાકીદની જાહરે અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (વનયમ-૧૧૬) 
 હરએસેસમેન્ટમાાં ઉત્તરિહીઓ બદલી પાસ કરિા બાબત. 
 સભ્યશ્રી કીરીટકુમાર પટેલે વનયમ-૧૧૬ અન્િયે ‘‘તાજેતરમાાં હમેચાંરાચાયષ ઉત્તર ગજુરાત યવુનિવસિટીમાાં 
મેહડકલના પ્રથમ િર્ષની પરીક્ષામાાં નાપાસ થયેલ છાત્રોને હરએસેસમેન્ટમાાં ઉત્તરિહીઓ બદલી પાસ કરિામાાં આિતાાં, 
મહનેત ુ વિદ્યાથીઓમાાં મેલાયેલ રોર્ અને ભયની લાગણી દ ર કરિા’’અંગેની તાકીદની જાહરે અગતયની બાબત પર 
માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રીનુાં ધ્યાન દોયુું.  
 માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ તેમનુાં લેચખત વનિેદન રજ  કયુું અને તેમાાંથી ઉપસ્સ્થત 
થયેલા પ્રશ્નોના ખલુાસાતમક જિાબો આપયા. 
 

૩. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
 (૧)  ગજુરાત રા્ય કાપડ વનગમ ચલવમટેડ તથા તેની ત્રણ સબવસહડયરી કાંપનીઓ (૧) ગજુરાત ટેક્ષમેબ 
 પ્રા.ચલ. (ર) ગજુરાત માઇનટેક્ષ પ્રા.ચલ. અને (૩) ગજુરાત સીલ્ટેક્ષ પ્રા.લી.ના અનકુ્રમે સન ર૦૧ર-૧૩ થી 
 ર૦૧૮-૧૯ તથા સન ર૦૧ર-૧૩ થી તા. ૧ર-૧ર-ર૦૧૮ સધુીના િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, 
 ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનલરની હટપપણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારી સમીક્ષા 
 તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 
 (ર)  ગજુરાત મકાન અને અન્ય બાાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડષના સન ર૦૦૮-૦૯ થી ર૦૧૬-૧૭ના 
 િાવર્િક અહિેાલ તથા આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં 
 વનિેદન 
 (૩)  જ નાગઢ કૃવર્ યવુનિવસિટીનો સન ર૦૧૬-૧૭નો ઓહડટ અહિેાલ, તેના ઉપર લેિાયેલ પગલાાંન ુાં 
 વનિેદન તથા િાવર્િક હહસાબ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના 
 કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 
 (૪)  ગજુરાત રા્ય ત્રીજા નાણા પાંચનો અહિેાલ તથા પ  રક અહિેાલ અને તેમાાં કરાયેલ ભલામણો 
 પરતિે રા્ય સરકારે લીધેલ/લેિા ધારેલ વનણષય/પગલાાંઓ અંગેનો અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને 
 સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન  
 (પ)  ગજુરાત રા્ય માગષ િાહન વ્યિહાર વનગમના સન ર૦ર૦-ર૧ના સધુારેલા અંદાજો અને સન 
 ર૦ર૧-રરના અંદાજો       
 (૬)  સન ૧૯૭રના ગજુરાત આિશ્યક સેિા જાળિણી અવધવનયમ અન્િયેના ઉજાષ અને પેરોકેવમકલ્સ 
 વિભાગના તા.૧૦-૩-ર૦ર૧ના જાહરેનામા ક્રમાાંક:-જીએચય-ુર૦ર૧-(ર૧)-જીયિુી-૧૧ર૦૧૦-ર૮૬૧-ક(પાટષ-ર) 
 
૪. સભાગહૃ ેમૂંજ ર કરી પસાર કરેલા સરકારી વવધેયકો 
 (૧)  સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૩-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (સધુારા) વિધેયક  
 (૨)  સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૪-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત વ્યાિસાવયક તબીબી શૈક્ષચણક કોલેજો 
 અથિા સાંસ્થાઓ(પ્રિેશ વનયમન અને મી વનધાષરણ) બાબત વિધેયક  
 (૩)  સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૫-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત પાંચાયત (સધુારા) વિધેયક  
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ગરુુવાર, તા.૧લી એવિલ, ર૦૨૧ 

(પહલેી બેઠક) 
 

૧.  સભાગહૃ ેમૂંજ ર કરી પસાર કરેલા સરકારી વવધેયકો 
 (૧)  સન ર૦ર૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૫-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત ધમષ સ્િાતાંત્ર્ય (સધુારા) વિધેયક  
 

૨. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 

 સભ્યશ્રી દ્વારા વિધેયકની નકલ માડિા બાબત 
 સભ્યશ્રી ઇમરાન ખેડાિાલાએ વિધેયકની નકલ તેમના પ્રિચન દરવમયાન માડી નાાંખતા, માનનીય 
રા્યકક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડેજાએ આ બાબતે પોઇન્ટ ઓમ ઓડષરનો મદુ્દો ઉપસ્સ્થત કરી 
સભ્યશ્રીને ઠપકો આપિાની દરખાસ્ત રજ  કરી, જેને માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે અને માનનીય 
સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમા અને સભ્યશ્રી પ  ણેશ મોદીએ સમથષન કયુું. વિપક્ષના નેતાશ્રી 
પરેશભાઇ ધાનાણી, સભ્યશ્રી શૈલેર્ પરમાર અને શ્રી વિરજીભાઇ ઠુસ)મરે તેનો વિરોધ કયો.  
   

(બીજી બેઠક) 
 

 ૧. િશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
 ૨. તાકીદની જાહરે અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (વનયમ-૧૧૬) 
 િલસાડ જજલ્લામાાં ચબલ્ડરના અપહરણ અને ખાંડણી માગિા બાબત. 
 સભ્યશ્રી વપયરુ્ભાઇ દેસાઇએ વનયમ-૧૧૬ અન્િયે ‘‘તાજેતરમાાં િલસાડ જજલ્લાના ઉમરગામ ખાતે એક 
ચબલ્ડરનુાં અપહરણ કયાષ બાદ ખાંડણી માગિાના બનાિથી લોકોમાાં મેલાયેલ રોર્ અને ભયની લાગણી દ ર 
કરિા’’અંગેની તાકીદની જાહરે અગતયની બાબત પર માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી(ગહૃ)નુાં ધ્યાન દોયુું.  
 માનનીય રા્યકક્ષાના ગહૃ માંત્રીશ્રી પ્રદીપવસિંહ જાડેજાએ તેમનુાં લેચખત વનિેદન રજ  કયુું અને તેમાાંથી 
ઉપસ્સ્થત થયેલા પ્રશ્નોના ખલુાસાતમક જિાબો આપયા.   
 માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ પોલીસ ખાતાની આ યશસ્િી કામગીરીને ધ્યાને લઇ તેમને 
રૂવપયા દસ લાખનુાં ઇનામ આપિાની જાહરેાત કરી. 
૩. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
 (૧)  (ક) ગજુરાત સરકારના સન ર૦૧૯-ર૦ના િર્ષના નાણાકીય હહસાબો (ભાગ-૧ અને ભાગ-ર) (અંગે્રજી  
  તથા ગજુરાતી) તથા  
       (ખ) ગજુરાત સરકારના સન ર૦૧૯-ર૦ના િર્ષના વિવનયોગ હહસાબો (અંગે્રજી તથા ગજુરાતી) 

 (ર)   સરદાર સરોિર નમષદા વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ 

 અહિેાલ, ભારતના કોસ)પરોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપપણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની 
 સમીક્ષા 
 (૩)      હદવ્યાાંગ વ્યસ્ક્તઓ માટેના કવમશનરશ્રીનો સન ર૦૧૯-ર૦નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ 
 (૪)   ગજુરાત તકેદારી આયોગનો સન ર૦૧૯નો િાવર્િક અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ 

 ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન     
 (પ)   ગજુરાત રા્ય માનિ અવધકાર આયોગનો સન ર૦૧૮-૧૯નો િાવર્િક અહિેાલ તેમજ આ 

 અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાષિત ુાં વનિેદન 
૪. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનો વનિચય 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ માનનીય રાજયકક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડેજાએ ઉપસ્સ્થત 
કરેલ પોઇન્ટ ઓમ ઓડષરના અનસુાંધાને વનણષય કરતાાં પહલેાાં સભ્યશ્રી ઇમરાનભાઇ ખેડાિાલાને સભાગહૃમાાં વિધેયકની 
નકલ માડી નાખિા બદલ હદલગીરી વ્યક્ત કરિાની તક આપી જેના અનસુાંધાને સભ્યશ્રી ઇમરાનભાઇ ખેડાિાલાએ 
હદલગીરી વ્યકત કરી.  
૫.  સભાગહૃનો સમય લૂંબાવવા બાબત 
 માનનીય મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ આજના કામકાજની યાદીમાાં દશાષિેલ તમામ વિધેયક પરની 
ચચાષ અને મતદાન પ  ણષ થાય તયાાં સધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાિિા માટેનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો, જેને વિપક્ષના નેતાશ્રી 
પરેશભાઇ ધાનાણીએ સાંમવત આપતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃનો સમય લાંબાવ્યો.  
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૬.  સભાગહૃ ેમૂંજ ર કરી પસાર કરેલા સરકારી વવધેયકો (ક્રમશઃ) 
   
 (ર)  સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૧-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત આયિેુદ યવુનિવસિટી વિધેયક  
 (૩) સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૯-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત અશાાંત વિસ્તારોમાાંની સ્થાિર વમલકતની 
 તબદીલી પર પ્રવતબાંધ મ  કિા તથા તે વિસ્તારોમાાંની જગામાાંથી ભાડ તોને ખાલી કરાિિામાાંથી રક્ષણ આપિા 
 અંગેની જોગિાઇ કરિા બાબત (સધુારા)વિધેયક  
  

 (૪)  સન ર૦૨૧નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૦-સન ર૦૨૧નુાં ગજુરાત ચચહકતસા સાંસ્થાઓ (રજજસ્રેશન અને 
 વનયમન) વિધેયક  
૭. છેલ્લા કદવસનો િસ્તાવ(વનયમ-૧૦૨)-  
 સ  ચના આપનાર સભ્ય શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા અનપુક્સ્થત હોઇ, િસ્તાવ ચચાચ માટે હાથ ધરી શકાયો નહીં.  
૮. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા અતારાૂંકકત િશ્નો અને તેના જવાબો(વનયમ-૮૭-ક) 
 નાયબ સચચિશ્રીએ, ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૮૭(ક) અન્િયે ૧૫૫ અતારાાંહકત પ્રશ્નો અને 
તેના જિાબો સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  ક્યા.             
૯. સત્રાૂંતે આભારવવવધ 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી, માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી, માનનીય માંત્રીશ્રીઓ, 

માનનીય વિપક્ષના નેતાશ્રી તથા સભાગહૃના તમામ માનનીય સભ્યોશ્રીઓનો સભાગહૃના સચુારુ સાંચાલનમાાં સહકાર 
આપિા બદલ અંતઃકરણપ  િષક આભાર માન્યો. નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ, સાંસદીય બાબતોના નેતાશ્રી 
ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમા અને વિપક્ષના નેતાશ્રી પરેશ ધાનાણીએ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનો સભાગહૃના સચુારુ સાંચાલન 
બદલ આભાર હૃદયપ  િષક માન્યો.  
૧૦. સભાગહૃની બેઠક અવનવિત મદુત માટે મલુતવી રાખવા અંગે 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ રાત્રીના ૧૦.૧૩ િાગ્યે વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૯(૧) અન્િયે સભાગહૃની 
બેઠક અવનવિત મદુત માટે મલુતિી રાખી. 

તયારબાદ ‘‘િાંદેમાતરમ’્’ રાષ્ટ્રીય ગીતની ધ  ન બજાિિામાાં આિી. 
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પત્રક ક્રમાૂંક :- ૨૩ 

   (જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૨૪)   
 સત્રમાૂં સભ્યશ્રીઓએ કેટલી વખત ચચાચમાૂં ભાગ લીધો તેની સૂંખ્યા દશાચવત ુૂં પત્રક 

અ.નાં 
 

સભ્યશ્રીનુાં નામ વિધેયકો અંદાજ
-પત્ર 
પર 
ચચાષ 

પ્રસ્તાિો  રા્યપાલશ્રીના 
સાંબોધન માટેના 
આભાર પ્રસ્તાિ 

પર ચચાષ  

સાંકલ્પો િૈધાવનક 
માંડળોના 

કામકાજ પર 
ચચાષ 

વિધાન સભાની 
સવમવતઓના 
અહિેાલ અને 
બીજા અહિેાલ 
પર ચચાષ  

અન્ય     
બાબતો 

કુલ  
 
 

સરકારી
વિધેયકો 
પર 
ચચાષ  

ચબન 
સરકારી 
વિધેયકો 
પર 
ચચાષ   

સભા 
મોક મીના   
પ્રસ્તાિો 
પર 
ચચાષ 

માંત્રી 
માંડળમાાં 
અવિશ્વાસ 
વ્યક્ત 
કરતા 
પ્રસ્તાિ 
પર ચચાષ 

બીજા 
પ્રસ્તાિો  
સરકારી 
તેમજ 
ચબન 

સરકારી 
સભ્યોના 
પ્રસ્તાિો 
પર ચચાષ  

 
સરકારી 
સાંકલ્પો 

ચબન 
સરકારી 
સાંકલ્પો 

    

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) (૧૦) (૧૧) (૧૨) (૧૩) (૧૪) (૧૫) 
૧ શ્રી પ્રદ્યમુનવસિંહ મ. જાડજેા - - ૩ - - - ૧ - - - - ૧ ૫ 
૨ શ્રી વિરેન્રવસિંહ બ. જાડજેા - - - - - - - - - - - - - 
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૩ ડૉ. નીમાબેન ભા. આચાયષ ૧ - ૧ - - - ૧ - - - ૧ - ૪ 
૪  શ્રી િાસણભાઇ ગો. 

આહહર 
( રા્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી) 

- - - - - - - - - - - ૩ ૩ 

૫ શ્રીમતી માલતી  હક. 
મહશે્વરી 

- - ૩ - - - - - - - - - ૩ 

૬ શ્રીમતી સાંતોકબેન બ. 
આરેઠીયા  

- - - - - - - - - - - - - 

૭ ગેનીબેન ન. ઠાકોર ૨ 
 

- ૭ - - - ૧ - - - - ૨ ૧૨ 

૮ શ્રી ગલુાબવસિંહ પી. 
રાજપ  ત 

- 
- 

- ૫ - - - - - - - - ૧ ૬ 

૯ શ્રી નથાભાઇ હ.ે પટેલ - - ૨ - - - - - - - - - ૨ 
૧૦ શ્રી કાન્તીભાઇ કા. ખરાડી - - ૩ - - - - - - - - - ૩ 
૧૧ શ્રી જજગ્નેશકુમાર ન. 

મેિાણી 
- - ૨    ૧     ૧ ૪ 

૧૨ શ્રી મહશેકુમાર અ. પટેલ  - -  - - - - - - - - -  
૧૩ શ્રી શશીકાન્ત મ. પાંડયા  

૨ 
- ૨ - - - - - - - - - ૪ 

૧૪ શ્રી શીિાભાઇ અ. ભહુરયા - - ૨ - - - - - - - - - ૨ 
૧૫ શ્રી હકતીવસિંહ પ્ર. િાઘલેા - - ૩ - - - - - - - - ૧ ૪ 
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૧૬ શ્રી રઘભુાઇ મે. દેસાઇ - - ૨ - - - - - - - - - ૨ 
૧૭ શ્રી હદલીપકુમાર ઠાકોર  

(માંત્રીશ્રી) 
- ૨  - - - - - ૧ - - ૨ ૫ 

૧૮ શ્રી કીરીટકુમાર ચી. પટેલ  
૬ 

૨ ૪ - - - -  ૧ - - ૩ ૧૬ 

૧૯ શ્રી ચાંદનજી ત. ઠાકોર - - ૧ - - - - - - - - - ૧ 
૨૦ શ્રી અજમલજી િલાજી 

ઠાકોર 
- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૨૧ ડૉ. આશાબેન ડી. પટેલ - - ૩ - - - ૧ - - - ૧ - ૫ 
૨૨ શ્રી ઋવર્કેશ ગ. પટેલ  - - ૩ - - - ૨  ૧ - - - ૬ 
૨૩ શ્રી ભરતજી સો. ઠાકોર - - - - - - -   - - - - 
૨૪ શ્રી કરશનજી પુાં. સોલાંકી - - - - - - - - - - - - - 
૨૫ શ્રી નીવતનભાઇ ર. પટેલ 

(નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી) 
૮ ૧ ૧૧ - - - - ૨ ૧ - ૧ ૨૨ ૪૬ 

૨૬ શ્રી રમણભાઇ ધ.ુ પટેલ - - ૨ - - - ૧ - - - - - ૩ 
૨૭ શ્રી રાજેન્રવસિંહ ર. ચાિડા  - - ૨ - - - - - - - - - ૨ 
૨૮ શ્રી હહત ુકનોડીયા - - ૨ - - - - - - - - ૧ ૩ 
૨૯ શ્રી અવશ્વનભાઇ લ. 

કોટિાલ  
- - ૧ - - - - - - - - ૧ ૨ 

૩૦ ડૉ. અવનલ જોવર્યારા  ૪ 
 

૧ ૭ - - - ૧ ૨ ૧ - - ૨ ૧૮ 

૩૧ શ્રી રાજેન્રવસિંહ વશ. ઠાકોર  - - ૨ - - - - - - - - - ૨ 
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૩૨ શ્રી જશભુાઇ શી. પટેલ ૧ 

 
 ૨ - - - - - - - - - ૩ 

૩૩ શ્રી ગજેન્રવસિંહ ઉ. પરમાર  - - - - - - - - - - - - - 
૩૪ શ્રી બલરાજવસિંહ ક. 

ચૌહાણ 
- - ૩ - - - - - - - - - ૩ 

૩૫ શ્રી શાંભજુી ચે. ઠાકોર  - - ૩ - - - - - - - - - ૩ 
૩૬ ડૉ. સી.જે. ચાિડા - - ૩ - - - ૧ ૨ - - - ૨ ૮ 
૩૭ શ્રી સરેુશકુમાર ચ. પટેલ - - - - - - - - - - - - - 
૩૮ શ્રી બળદેિજી ચાં. ઠાકોર - - ૧ - - - - - - - -  ૧ 
૩૯ શ્રી લાખાભાઇ ભી. 

ભરિાડ  
- - ૨ - - - - - - - - ૧ ૩ 

૪૦ શ્રી કનભુાઇ ક. પટેલ  - - ૩ - - - - - - - - - ૩ 
૪૧  શ્રી ભપેુન્ર  ર. પટેલ  - - ૧ - - - - - - - - - ૧ 
૪૨ શ્રી હકશોર બા. ચૌહાણ - - ૧ - - - - - - - - - ૧ 
૪૩ શ્રી પ્રદીપવસિંહ ભ. જાડજેા 

( રા્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી)  
૩ - ૫ - - - ૧ - - - ૪ ૧૦ ૨૩ 

૪૪ શ્રી રાકેશભાઇ જ. શાહ  ૪  ૫ - - - ૧ ૧ - - - - ૧૧ 
૪૫ શ્રી કૌવશકભાઇ જ. પટેલ 

(માંત્રીશ્રી)  
- - ૧ - - - - - - - - ૨ ૩ 

૪૬ શ્રી જગદીશ પાંચાલ  ૧ ૨ ૧ - - - ૧ ૧ - - - - ૬ 
૪૭ શ્રી બલરામ ખ.ુ થાિાણી - - ૧ - - - -  - - - - ૧ 
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૪૮ શ્રી િલ્લભભાઇ ગો. 

કાકડીયા  
- - ૧ - - - -  - - ૧  ૨ 

૪૯ શ્રી હહિંમતવસિંહ પ્ર. પટેલ  
૧ 

૧ ૪ - - - - ૧ - - ૧  ૮ 

૫૦ શ્રી જગદીશ ઇ. પટેલ  
૧ 

- ૫ - - - - - - - ૨  ૮ 

૫૧ શ્રી ગ્યાસદુ્દીન હ. શેખ   
૨ 

- ૪ - - - ૧ - - - -  ૭ 

૫૨ શ્રી ઇમરાન ય.ુ ખેડાિાલા ૨ 
 

૨ ૨ - - - - - - - - ૧ ૭ 

૫૩ શ્રી સરેુશભાઇ ધ. પટેલ  - - ૪ - - - ૧ - - - -  ૫ 
૫૪ શ્રી શૈલેર્ મ. પરમાર  ૪ - ૮ - - - ૧ ૧ - - - ૪ ૧૮ 
૫૫ શ્રી અરવિિંદકુમાર ગાાં. 

પટેલ - 
- ૧ ૨ - - - - ૧ - - - - ૪ 

૫૬ શ્રી પ્રહદપભાઇ ખ. 
પરમાર   

૧ - ૨ - - - - - - - - - ૩ 

૫૭ શ્રી બાબભુાઇ જ. પટેલ  - ૧ ૧ - - - ૧ - - - - - ૩ 

૫૮ શ્રી ભ  પેન્રવસિંહ મ. 
ચડુાસમા (માંત્રીશ્રી) 

૫ - ૪ - - - ૨ - - - ૨ ૧૪ ૨૭ 

૫૯ શ્રી રાજેશકુમાર હ. ગોહહલ - - ૧ - - - - - - - - - ૧ 
૬૦ શ્રી નૌશાદ ભ. સોલાંકી  - - ૩ - - - ૧ ૨ - - - ૨ ૮ 
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૬૧ શ્રી હકરીટવસિંહ જી. રાણા - -  - - -   - - - -  
૬૨ શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ  - - ૨ - - -   - - - - ૨ 
૬૩ શ્રી ઋજતિકભાઇ લ. 

મકિાણા 
૧ - ૨ - - - ૧ ૧ - - - - ૫ 

૬૪ શ્રી પરસોત્તમ ઉ. 
સાબરીયા  

- - ૩ - - - - - - - - - ૩ 

૬૫ શ્રી  ચબ્રજેશ મેરજા  - - ૧    ૧  ૧ - - - ૪ 
૬૬ શ્રી લલીતભાઇ કગથરા - - - - - - - - - - - ૧ ૧ 
૬૭ શ્રી મહમદજાિીદ 

અ.પીરઝાદા  
- - - - - - - - - - - - - 

૬૮ શ્રી અરવિિંદ રૈયાણી  - - - - - - - - - - - - - 
૬૯ શ્રી વિજયકુમાર ર. 

રૂપાણી (મખુ્યમાંત્રીશ્રી) 
- - - - - - ૧ - - - - ૬ ૭ 

૭૦ શ્રી ગોવિિંદભાઇ ઉ. પટેલ  ૧ - ૪ - - - - - - - ૧ ૧ ૭ 
૭૧ શ્રી લાખાભાઇ સાગહઠયા  - 

 
- ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૭૨ શ્રી કુાંિરજીભાઇ મો. 
બાિચળયા (માંત્રીશ્રી) 

- - ૧ - - - - - - - - ૬ ૭ 

૭૩ શ્રીમતી  ગીતાબા જ. 
જાડજેા  

- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૭૪ શ્રી જયેશભાઇ વિ. 
રાદડીયા  

- - ૧ - - - - - ૧ - - ૨ ૪ 
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(માંત્રીશ્રી) 
૭૫ શ્રી લલીત િસોયા  - - ૨ - - - - - - - - - ૨ 
૭૬ શ્રી  પ્રવિણભાઇ ન. 

મસુડીયા  
- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૭૭ શ્રી  રાઘિજી હ. પટેલ ૨ - ૩ - - - ૧ - - - - ૨ ૮ 
૭૮ શ્રી ધમેન્રવસિંહ મે.જાડજેા 

(રા.ક.માંત્રીશ્રી) 
- -  - - -  - - - - ૨ ૨ 

૭૯ શ્રી  આર. સી. મળદુ 
(માંત્રીશ્રી) 

- - ૧ - - - ૧ - - - - ૧ ૩ 

૮૦ શ્રી ચચરાગભાઇ ર. 
કાલરીયા 

- -  - - -  - - - - - - 

૮૧ શ્રી વિક્રમભાઇ અ. માડમ - - - - - - - - - - - - - 
૮૨ ---ખાલી---              

૮૩ શ્રી બાબભુાઇ ભી. 
બોખીરીયા  

- - ૩ - - - - - ૧ - ૧ ૧ ૬ 

૮૪ શ્રી કાાંધલ સ. જાડજેા  - - - - - - - - - - - - - 
૮૫ શ્રી જિાહરભાઇ પે. 

ચાિડા (માંત્રીશ્રી) 
- - ૧ - - - - - - - - ૨ ૩ 

૮૬ શ્રી ભીખાભાઇ ગ. જોર્ી - - - - - - - - - - - - - 
૮૭ શ્રી હર્ષદકુમાર 

મા.રીબડીયા  
- - ૪ - - - - - - - - - ૪ 
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૮૮ શ્રી  દેિાભાઇ પુાં. માલમ - - ૧ - - - - - - - - - ૧ 
૮૯ શ્રી બાબભુાઇ કા.િાજા  ૧ 

 
- ૪ - - - - - - - - - ૫ 

૯૦ શ્રી  વિમલભાઇ કા. 
ચડુાસમા 

- - ૨ - - - - - - - - ૧ ૩ 

૯૧ શ્રી ભગાભાઇ ધા. બારડ ૨ 
 

- ૯ - - - - - ૧ - - ૨ ૧૪ 

૯૨ શ્રી મોહનલાલ મા. િાળા  
- 

- ૫ - - - - - - - -  ૫ 

૯૩ શ્રી પુાંજાભાઇ ભી. િાંશ  ૧ 
 

- ૫ - - - ૨ - ૧ - - ૯ ૧૮ 

૯૪ શ્રી જે.િી. કાકહડયા   
- 

- ૨ - - - - - - - - ૧ ૩ 

૯૫ શ્રી પરેશ ધાનાણી   
૩ 

- ૬ - - - ૧ - - - - ૧૨ ૨૨ 

૯૬ શ્રી વિરજીભાઇ ઠુસ)મર ૭ 
 

૧ ૭ - - - ૧ - ૨ - - ૭ ૨૫ 

૯૭ શ્રી પ્રતાપ દુધાત  ૧ 
 

- ૫ - - - - - - - - - ૬ 

૯૮ શ્રી અંબરીર્ જી. ડરે ૧ - ૯ - - - ૧ - - - - - ૧૧ 
૯૯ શ્રી આર.સી. મકિાણા   

- 
- ૧ - - - - - - - - - ૧ 
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૧૦૦ શ્રી કનભુાઇ મ. બારૈયા ૧ 
 

- ૧ - - - - - - - - - ૨ 

૧૦૧ શ્રી કેશભુાઇ હી. નાકરાણી  - -  - - - - - - - - - - 
૧૦૨ શ્રી ભીખાભાઇ ર. બારૈયા - - ૧ - - - - - - - - - ૧ 
૧૦૩ શ્રી પરસોત્તમ ઓ. સોલાંકી 

( રા્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી)   
- - - - - - - - - - - - - 

૧૦૪ શ્રીમતી વિભાિરીબેન િી. 
દિ ે
( રા્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી) 

- - - - - - ૧ - - - - ૩ ૪ 

૧૦૫ શ્રી જીતેન્રભાઇ સ. 
િાઘાણી  

- - ૧ - - - - - - - -  ૧ 

૧૦૬ શ્રી આતમારામ મ. પરમાર - - ૪ - - - ૩ - - - - ૨ ૯ 
૧૦૭ શ્રી સૌરભ પટેલ  

(માંત્રીશ્રી) 
- - ૩ - - - - ૧ ૧ - - ૯ ૧૪ 

૧૦૮ શ્રી  મહશેકુમાર ક. રાિલ - - ૨ - - - - - - - - - ૨ 
૧૦૯ શ્રી રાજેન્રવસિંહ ધી. 

પરમાર  
- - - - - - - - - - - - - 

૧૧૦ શ્રી અમીત ચાિડા  - - ૧ - - - ૧     ૩ ૫ 
૧૧૧ શ્રી ગોવિિંદભાઇ ર. 

પરમાર 
- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૧૧૨ શ્રી કાાંવતભાઇ સોઢાપરમાર - - ૧ - - - - - - - - ૧ ૨ 
૧૧૩ શ્રી વનરાંજન પ.ુ પટેલ  - -  - - - - ૧ - - - - ૧ 
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૧૧૪ શ્રી પ  નમભાઇ મા. 
પરમાર  

- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૧૧૫ શ્રી કેસરીવસિંહ જે. સોલાંકી  - - - - - - - - - - - - - 
૧૧૬ શ્રી પાંકજભાઇ વિ. દેસાઇ ૧ 

 
- ૨ - - - - - - - - - ૩ 

૧૧૭ શ્રી અજુ ષનવસિંહ ઉ. ચૌહાણ  ૧ - - - - - - - - - ૧ - ૨ 
૧૧૮ શ્રી  ઇન્રજીતવસિંહ ન. 

પરમાર 
- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૧૧૯ શ્રી કાસ્ન્તભાઇ શા. 
પરમાર 

- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૧૨૦ શ્રી કાળાભાઇ ર. ડાભી - -  - - - ૧ - - - - - ૧ 
૧૨૧ શ્રી અજીતવસિંહ પ. ચૌહાણ - - ૧ - - - - - - - - - ૧ 
૧૨૨ શ્રી જીગ્નેશકુમાર અ. 

સેિક 
૧ 
 

- ૨ - - - - - - - - - ૩ 

૧૨૩ શ્રી  કુબેરભાઇ મ. ડીંડોર - - ૩ - - - ૧ ૧ ૧ - - - ૬ 
૧૨૪ શ્રી જેઠાભાઇ ઘ.ે ભરિાડ  - - ૩ - - - - - - - - - ૩ 
૧૨૫ ---ખાલી---              
૧૨૬ શ્રી સી.કે.રાઉલજી  - - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૧૨૭ શ્રીમતી સમુનબને પ્ર. 
ચૌહાણ 

- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૧૨૮ શ્રી જયરથવસિંહજી ચાં. 
પરમાર 

૧ - ૧ - - - - - - - - ૩ ૫ 
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( રા્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી) 
૧૨૯ શ્રી રમેશભાઇ ભ.ુ કટારા  - - ૨ - - - - - ૧ - - - ૩ 
૧૩૦ શ્રી  ભાિેશભાઇ  બા. 

કટારા  
- - - - - - - - - - - - - 

૧૩૧ શ્રી શૈલેર્ભાઇ સ.ુ ભાભોર - - - - - - - - - - - - - 
૧૩૨ શ્રી િજેવસિંહ પા. પણદા  - - - - - - - - - - - - - 
૧૩૩ શ્રીમતી ચાંરીકાબેન છ. 

બાહરયા  
- - ૨ - - - - - - - -  ૨ 

૧૩૪ શ્રી બચભુાઇ મ. ખાબડ 
( રા્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી) 

- - - - - - - - - - - ૫ ૫ 

૧૩૫ શ્રી કેતનભાઇ મ. 
ઇમાનદાર  

૧ - ૪ - - - - - - - - - ૫ 

૧૩૬ શ્રી મધભુાઇ બા. 
શ્રીિાસ્તિ  

- - - - - - - - - - - - - 

૧૩૭ શ્રી મોહનભાઇ છો. રાઠિા   
- 

- ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૧૩૮ શ્રી સખુરામભાઇ હ. 
રાઠિા  

- ૧ ૮ - - - - ૨ ૧ - - - ૧૨ 

૧૩૯ શ્રી અભેવસિંગ મો. તડિી - 
 

- ૪ - - - - - - - - ૧ ૫ 

૧૪૦ શ્રી શૈલેર્ભાઇ ક. મહતેા  - - ૧ - - - - - - - -  ૧ 
૧૪૧ શ્રીમતી મવનર્ા િકીલ  - - ૨ - - - ૧ ૧ - - -  ૪ 
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૧૪૨ શ્રી જીતેન્ર ર. સખુડીયા  - - - - - - - - - - - - - 
૧૪૩ શ્રીમતી સીમાબેન અ. 

મોહીલ ે
૧  ૩     ૧     ૫ 

૧૪૪ શ્રી રાજેન્ર વત્રિેદી 
(માન.અધ્યક્ષશ્રી) 

- - - - - - - - - - - - - 

૧૪૫ શ્રી યોગેશ પટેલ 
(રા.ક.માંત્રીશ્રી)  

- - - - - - - - - - - - - 

૧૪૬ શ્રી  જશપાલવસિંહ 
મ.પહઢયાર 

- - - - - - - - - - - - - 

૧૪૭ શ્રી અક્ષયકુમાર ઇ. પટેલ - - ૧ - - - ૧ -  - - - ૨ 
૧૪૮ શ્રી પે્રમવસિંહ દે. િસાિા - - ૩ - - - ૧  ૧ - - - ૫ 
૧૪૯ શ્રી મહશેભાઇ છો. િસાિા  - - ૧ - - - - -  - - - ૧ 
૧૫૦ શ્રી સાંજયભાઇ જે. સોલાંકી - -  - - - - - ૧ - - - ૧ 
૧૫૧ શ્રી અરૂણવસિંહ અ. રણા  - - ૨ - - - - -  - - - ૨ 
૧૫૨ શ્રી છોટુભાઇ અ. િસાિા - - - - - - - - - - - - - 

૧૫૩ શ્રી દુષ્ટ્યાંતભાઇ ર. પટેલ   
 

૧ ૨ - - - ૧ ૧ - - - - ૫ 

૧૫૪ શ્રી ઇશ્વરવસિંહ ઠા. પટેલ  
( રા્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી) 

- - - - - - - - - - - ૨ ૨ 

૧૫૫ શ્રી મકેુશભાઇ ઝી. પટેલ  - - ૨ - - - - - - - - - ૨ 
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૧૫૬ શ્રીગણપતવસિંહ િે. 
િસાિા 
(માંત્રીશ્રી) 

- - ૨ - - - - - - - - ૨ ૪ 

૧૫૭ શ્રી આનાંદભાઇ મો. 
ચૌધરી  

- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૧૫૮ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા - - ૩ - - - - - - - - - ૩ 
૧૫૯ શ્રી અરવિિંદ શાાં. રાણા - - ૩          ૩ 
૧૬૦ શ્રી કાાંતીભાઇ બલર - - - - - - - - - - - - - 
૧૬૧ શ્રી હકશોરકુમાર કાનાણી  

( રા્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી) 
- - - - - - - - - - - - - 

૧૬૨ શ્રી પ્રવિણભાઇ મ. 
ઘોઘારી 

- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૧૬૩ શ્રીમતી સાંગીતાબને રા. 
પાટીલ  

૨ - ૪ - - - ૧ -  - - ૧ ૮ 

૧૬૪ શ્રી વિિેક ન. પટેલ  - - ૩ - - - - - ૧ - - - ૪ 
૧૬૫ શ્રી હર્ષ ર. સાંઘિી   

૧ 
- ૩ - - - ૧ - ૧ - - - ૬ 

૧૬૬ શ્રી વિનોદભાઇ અ. 
મોરડીયા 

- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૧૬૭ શ્રી પ  ણેશકુમાર મોદી  ૨ 
 

૧ ૨ - - - ૧ - - - - - ૬ 

૧૬૮ શ્રીમતી ઝાંખના હી. પટેલ  - - ૨ - - - - - - - -  ૨ 
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૧૬૯ શ્રી ઇશ્વરભાઇ ર. પરમાર 
(માંત્રીશ્રી)  

- - ૨ - - - - - - - - ૧ ૩ 

૧૭૦ શ્રી મોહનભાઇ ધ. ઢોહડયા  - - ૧ - - - - - - - - ૧ ૨ 
૧૭૧ શ્રી પનુાભાઇ ઢે. ગામીત  - - ૧ - - - - - - - -  ૧ 
૧૭૨ શ્રીસવુનલભાઇ ર. ગામીત - - ૧ - - - - - - - -  ૧ 
૧૭૩ શ્રી વિજયભાઇ ર. પટેલ - - ૧    ૧      ૨ 
૧૭૪ શ્રી આર.સી.પટેલ - - ૧ - - - - - - - - - ૧ 
૧૭૫ શ્રી વપયરુ્ભાઇ હદ. દેસાઇ   

૧ 
- ૧ - - - ૧ - - - - ૨ ૫ 

૧૭૬ શ્રી નરેશભાઇ મ. પટેલ  
- 

૧ ૨ - - - ૧ - - - ૧ ૨ ૭ 

૧૭૭ શ્રી અનાંતકુમાર હ. પટેલ  ૧ 
 

- ૩ - - - - - - - - - ૪ 

૧૭૮ શ્રી અરવિિંદ છો. પટેલ  - - ૫ - - - - - - - - - ૫ 
૧૭૯ શ્રી ભરતભાઇ કી. પટેલ  - - ૨ - - - - - ૧ - - - ૩ 
૧૮૦ શ્રી કનભુાઇ મો. દેસાઇ - - ૩ - - - - - ૧ - - - ૪ 
૧૮૧ શ્રી જીતભુાઇ હ. ચૌધરી  - - ૫ - - - ૧ - - - - - ૬ 
૧૮૨ શ્રી રમણલાલ ના. 

પાટકર 
( રા્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી)   

- - - - - - - - - - - ૩ ૩ 
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૨૪ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૨૫) 
    સત્ર દરવમયાન નીચે દશાચવેલ કુલ-૧૬(સોળ) મહાનભુાવોના અવસાન અંગેના શોકદશચક ઉલ્લેખો કરવામાૂં આવ્યા હતા. 

ક્રમ નામ અવસાનની તારીખ શોક િસ્તાવ સભાગહૃમાૂં 
રજ  થયા તારીખ 

કરમાકચસ 

૧ સ્િ.શ્રી માધિવસિંહ ફૂલવસિંહ સોલાંકી 
ગજુરાતના પ  િષ મખુ્યમાંત્રીશ્રી 

૦૯/૦૧/૨૦૨૧ ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ સદગત મહાનભુાિોને ગહૃમાાં અંજલી આપ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓ એ ઉભા થઇન ેબ ેવમવનટ મૌન પાળય ુહત ુાં અને 
સભાગહૃની પ્રથમ બેઠક મલુતિી રાખિામાાં આિી હતી. 
 
 

૨ સ્િ.શ્રી કેશભુાઇ સિદાસ પટેલ  
ગજુરાતના પ  િષ મખુ્યમાંત્રીશ્રી 

૨૯/૧૦/૨૦૨૦ ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ સદગત મહાનભુાિોને ગહૃમાાં અંજલી આપ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓ એ ઉભા થઇને બ ેવમવનટ મૌન પાળય ુહત ુાં 
 

૩ સ્િ.શ્રી સુાંદરવસિંહ ભલાભાઇ ચૌહાણ  
ગજુરાતના પ  િષ રા્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી 

૧૨/૧૧/૨૦૨૦ ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ સદગત મહાનભુાિોને ગહૃમાાં અંજલી આપ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓ એ ઉભા થઇને બ ેવમવનટ મૌન પાળય ુહત ુાં 
 

૪ સ્િ.શ્રી બાબરભાઇ અંબાલાલ તડિી 
ગજુરાતના પ  િષ રા્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી 

૦૬/૦૧/૨૦૨૧ ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ સદગત મહાનભુાિોને ગહૃમાાં અંજલી આપ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓ એ ઉભા થઇને બ ેવમવનટ મૌન પાળય ુહત ુાં 
 

૫ સ્િ.શ્રી રજનીકાન્ત પરભભુાઇ રજિાડી 
ગજુરાતના પ  િષ રા્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી 

૨૧/૧૧/૨૦૨૦ ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ સદગત મહાનભુાિોને ગહૃમાાં અંજલી આપ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓ એ ઉભા થઇને બ ેવમવનટ મૌન પાળય ુહત ુાં 
 

૬ સ્િ.શ્રી રોહહતભાઇ જશાભાઇ પટેલ 
ગજુરાતના પ  િષ રા્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી 

૧૦/૧૧/૨૦૨૦ ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ સદગત મહાનભુાિોને ગહૃમાાં અંજલી આપ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓ એ ઉભા થઇને બ ેવમવનટ મૌન પાળય ુહત ુાં 
 
 

૭ સ્િ.શ્રી હદનકરભાઇ ભીખભુાઇ દેસાઇ 
ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િષ સભ્યશ્રી 

૩૧/૧૨/૨૦૨૦ ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ સદગત મહાનભુાિોને ગહૃમાાં અંજલી આપ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓ એ ઉભા થઇને બ ેવમવનટ મૌન પાળય ુહત ુાં 
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૮ સ્િ.શ્રીમતી ચાંરાબને સરેુશકુમાર શ્રીમાળી 
ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િષ સભ્યશ્રી 

૧૦/૧૦/૨૦૨૦ ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ સદગત મહાનભુાિોને ગહૃમાાં અંજલી આપ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓ એ ઉભા થઇને બ ેવમવનટ મૌન પાળય ુહત ુાં 
 
 

૯ સ્િ.શ્રી ધારશીભાઇ લાખાભાઇ ખાનપરુા  
ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િષ સભ્યશ્રી 

૦૩/૧૧/૨૦૨૦ ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ સદગત મહાનભુાિોને ગહૃમાાં અંજલી આપ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓ એ ઉભા થઇને બ ેવમવનટ મૌન પાળય ુહત ુાં 
 
 

૧૦ સ્િ.શ્રી જોધાજી ગલુાબજી ઠાકોર 
ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િષ સભ્યશ્રી 

૧૫/૧૨/૨૦૨૦ ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ સદગત મહાનભુાિોને ગહૃમાાં અંજલી આપ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓ એ ઉભા થઇને બ ેવમવનટ મૌન પાળય ુહત ુ

૧૧ સ્િ.શ્રી નરેશકુમાર મીઠાલાલ કનોહડયા  
ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િષ સભ્યશ્રી 

૨૭/૧૦/૨૦૨૦ 

 
 

૦૧/૦૩/૨૦૨૧ સદગત મહાનભુાિોને ગહૃમાાં અંજલી આપ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓ એ ઉભા થઇને બ ેવમવનટ મૌન પાળય ુહત ુાં 

૧૨ સ્િ.શ્રી મેઘજીભાઇ ડાયાભાઇ કણઝારીયા 
ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િષ સભ્યશ્રી 

૧૭/૦૧/૨૦૨૧ ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ સદગત મહાનભુાિોને ગહૃમાાં અંજલી આપ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓ એ ઉભા થઇને બ ેવમવનટ મૌન પાળય ુહત ુાં 

૧૩ સ્િ.શ્રી ભપેુન્રવસિંહ િેચાતભાઇ ખાાંટ 
ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િષ સભ્યશ્રી 

૨૨/૦૧/૨૦૨૧ ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ સદગત મહાનભુાિોને ગહૃમાાં અંજલી આપ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓ એ ઉભા થઇને બ ેવમવનટ મૌન પાળય ુહત ુાં 

૧૪ સ્િ.શ્રી અશુાંમાન વસિંહ 
ગજુરાતના પ  િષ રાજયપાલશ્રી 

૦૮/૦૩/૨૦૨૧ ૨૬/૦૩/૨૦૨૧ સદગત મહાનભુાિોને ગહૃમાાં અંજલી આપ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓ એ ઉભા થઇને બ ેવમવનટ મૌન પાળય ુહત ુાં અને 
સભાગહૃની પ્રથમ બેઠક મલુતિી રાખિામાાં આિી હતી. 

૧૫ સ્િ.શ્રી મોહનભાઇ લાલજીભાઇ પટેલ 
ગજુરાતના પ  િષ રા્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી 

૦૫/૦૩/૨૦૨૧ ૨૬/૦૩/૨૦૨૧ સદગત મહાનભુાિોને ગહૃમાાં અંજલી આપ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓ એ ઉભા થઇને બ ેવમવનટ મૌન પાળય ુહત ુાં 

૧૬ સ્િ.શ્રી હમેાજી દરઘાજી રાજપ  ત 
ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િષ સભ્યશ્રી 

૦૬/૦૩/૨૦૨૧ ૨૬/૦૩/૨૦૨૧ સદગત મહાનભુાિોને ગહૃમાાં અંજલી આપ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓ એ ઉભા થઇને બ ેવમવનટ મૌન પાળય ુહત ુાં 

 

 

 


