
 

 

  
સાતમ ું સત્ર 

બ ધવાર, તા. ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ર૦૨૦ 
 

બપોરના ૧૨-૦૦  વાગ્ યે 
 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 
(ક) ટ ું કી મ દતના પ્રશ્નો 
(૧) માનનીય સભ્યશ્રી નૌશાદ સોલંકીનો ટ ં કી મુદતનો પ્રશ્ન ક્રમાંક-૩૩ ‘‘ સુરેન્દ્રનગર 

જિલ્લામાં પાક નુકશાનીના સરે્વની કામગીરી બાબત ’’ 
..... માનનીય કૃષિ મુંત્રીશ્રી   

(૨) માનનીય  સભ્ય  શ્રીમતી  સંગીતાબેન  પાટીલનો  ટ ં કી  મુદતનો  પ્રશ્ન ક્રમાંક-૪૨   
      ‘‘ મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોિના ’’ 

..... માનનીય ગ્રામ ષવકાસ મુંત્રીશ્રી  
(ખ) અતારાુંકકત પ્રશ્નોત્તરી 
 પિેલી, બીજી અને ત્રીજી અતારાંજકત યાદી  

૨. ષવધાનસભાના મજે ઉપર મ કવાના કાગળો 
(૧) ગુિરાત સ્ટેટ ફાઇનાજન્દ્સયલ સજર્વષજસસ જલજમટેડનો સન ૨૦૧૮-૨૦૧૯નો ર્વાજર્ષક 

અિેર્વાલ,  હિસાબો, ઓહડટ અિેર્વાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર િનરલની 

હટટપણ, કંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમિ આ અિેર્વાલને 

સભાગૃિના મેિ ઉપર મ કર્વામા ંથયેલા જર્વલંબ અંગેના કારણો દશાષર્વતુ ંજનર્વેદન 
......માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીષતનભાઈ પટેલ 

(૨) સરદાર સરોર્વર નમષદા જનગમ જલજમટેડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો ર્વાજર્ષક અિેર્વાલ, 
હિસાબો, ઓહડટ  અિેર્વાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અન ે ઓહડટર િનરલની હટટપણ, 
જનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમિ આ અિેર્વાલને સભાગૃિના મેિ 

ઉપર મ કર્વામાં થયેલા જર્વલંબ અંગેના કારણો દશાષર્વતું જનર્વેદન 
......માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીષતનભાઈ પટેલ 

(૩) ગુિરાત મહિલા આજથષક જર્વકાસ જનગમ જલજમટેડનો સન ૨૦૧૬-૧૭નો ર્વાજર્ષક 

અિેર્વાલ, હિસાબો, ઓહડટ અિેર્વાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર િનરલની 

હટટપણ, જનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમિ આ અિેર્વાલને 

સભાગૃિના મેિ ઉપર મ કર્વામા ંથયેલા જર્વલંબ અંગેના કારણો દશાષર્વતુ ંજનર્વેદન 
......માનનીય રાજ્યકક્ષાના મકિલા અન ેબાળ કલ્યાણ મુંત્રી શ્રીમતી ષવભાવરીબેન દવ ે

...૨... 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



...૨... 
 

(૪) ગાંધીનગર રેલરે્વ એન્દ્ડ અબષન ડેર્વલપમેન્દ્ટ  કોપોરેશન જલજમટેડનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો 

ર્વાજર્ષક અિેર્વાલ, હિસાબો, ઓહડટ અિેર્વાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર 

િનરલની હટટપણ તેમિ કોપોરેશનની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
......ઉદ્યોગ પ્રભાગનો િવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી સૌરભભાઈ પટેલ 

(૫) ગુિરાત ગ્રામ ગૃિ જનમાષણ બોડષના સન ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાિપત્ર તથા                

સન ૨૦૧૯-૨૦ના સુધારેલા અંદાિપત્ર 
......માનનીય રાજ્યકક્ષાના ગ્રામ ગૃિ ષનમાાણ  મુંત્રીશ્રી બચ ભાઈ ખાબડ 

(૬) ગુિરાત રાજ્ય માગષ ર્વાિન વ્યર્વિાર જનગમનો સન ૨૦૧૩-૧૪નો ર્વાજર્ષક ર્વિીર્વટી 

અિેર્વાલ તેમિ આ અિેર્વાલને સભાગૃિના મેિ ઉપર મ કર્વામાં થયેલા જર્વલંબ અંગેના 

કારણો દશાષર્વતું જનર્વેદન 
......માનનીય રાજ્યકક્ષાના વાિન વ્યવિાર મુંત્રીશ્રી ઇશ્વરષસુંિ પટેલ 

(૭) ગુિરાત રાજ્ય માગષ ર્વાિન વ્યર્વિાર જનગમના સન ૨૦૧૮-૧૯ના સુધારેલા અંદાજો 

અને સન ૨૦૧૯-૨૦ના અંદાજો તથા સન ૨૦૧૯-૨૦ના સુધારેલા અંદાજો અન ે       

સન ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજો, તેમિ સન ૨૦૧૮-૧૯ના સુધારેલા અંદાજો અને      

સન ૨૦૧૯-૨૦ના અંદાજોને સભાગૃિના મેિ ઉપર મ કર્વામાં થયેલા જર્વલંબ અંગેના 

કારણો દશાષર્વતું જનર્વેદન 
......માનનીય રાજ્યકક્ષાના વાિન વ્યવિાર મુંત્રીશ્રી ઇશ્વરષસુંિ પટેલ 

(૮) ગુિરાત સ્લમ ક્લીયરન્દ્સ બોડષના સન ૨૦૧૫-૧૬ અને સન ૨૦૧૬-૧૭ના ર્વાજર્ષક 

હિસાબો અને ઓડીટ અિેર્વાલ તેમિ આ અિેર્વાલોન ેસભાગૃિના મેિ ઉપર મ કર્વામાં 

થયેલા જર્વલંબ અંગેના કારણો દશાષર્વતા ંજનર્વેદનો 
......માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીષતનભાઈ પટેલ 

(૯) નાણા જર્વભાગના સન ૨૦૧૭ના ગુિરાત માલ અને સેર્વા ર્વેરા અજધજનયમ તથા ગુિરાત 

માલ અને  સેર્વા ર્વેરા જનયમો અન્દ્ર્વયેના આ સાથેના પત્રકમાં િણાવ્યા મુિબના     

કુલ-૨૩ જાિેરનામા તેમિ આ જાિેરનામા પૈકી  ક્રમાંક ૧ થી ૭ ઉપરના જાિેરનામાને 

સભાગૃિના મેિ ઉપર મ કર્વામા ંથયેલા  જર્વલંબ અંગેનાં કારણો સમજાર્વતુ ંજનર્વેદન 
......માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીષતનભાઈ પટેલ 

 
...૩... 

 
 



...૩... 
 

(૧૦) સન ૧૯૬૩ના ગુિરાત રાજ્ય બાંિેધરી અજધજનયમ અન્દ્ર્વયે,  
 (ક) નાણાકીય ર્વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના ર્વર્ષ દરમ્પ્યાન સરકારે આપેલી બાંિેધરીની જર્વગતો 

 દશાષર્વતું પત્રક-૧ 
 (ખ) બાંિેધરી આપનારની રૂએ અગાઉના ર્વર્ોમા ં ચ કર્વેલ રકમ પકૈી નાણાકીય ર્વર્ષ 

 ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્પ્યાન િ ેત ેસંસ્થાઓ પાસેથી કરેલ ર્વસુલાતોની જર્વગતો દશાષર્વતું 

 પત્રક-૨. 
 (ગ) બાંિેધરી આપનારની રૂએ સરકારે નાણાકીય ર્વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્પ્યાન ચ કર્વેલ 

 રકમની જર્વગતો દશાષર્વતુ ંપત્રક-૩ 
......માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીષતનભાઈ પટેલ 

(૧૧) સન ૧૯૬૩ના ગુિરાત ખેત-ઉત્પન્ન બજાર અજધજનયમ અન્દ્ર્વયેના કૃજર્, ખેડ ત 
કલ્યાણ અને સિકાર જર્વભાગના, તા.૦૯/૦૫/૨૦૨૦ના િુકમ ક્રમાંક : 

જીએચકેએચ/૪૯/૨૦૨૦/પરચ/૧૦/૨૦૧૭-જીઓઆઈ-૧(છ), 
......માનનીય રાજ્યકક્ષાના સિકાર મુંત્રીશ્રી ઇશ્વરષસુંિ પટેલ 

(૧૨) સન ૨૦૧૮ના ગુિરાત અનુસ જચત જાજત, આહદજાજત અને અન્દ્ય પછાત ર્વગષને (જાજત 

પ્રમાણપત્ર કાઢી આપર્વાનું અને તેની ખરાઇ કરર્વાનું જનયમન કરર્વા) બાબત 

અજધજનયમ અન્દ્ર્વયેના આહદજાજત જર્વકાસ જર્વભાગના, તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૦ના 

જાિેરનામા ક્રમાંક : જીએસ/એસએચ/૦૧/એપીિ/ે૧૦૨૦૧૮/૪૧૯/ચ 
......માનનીય રાજ્યકક્ષાના આકદજાષત ષવકાસ મુંત્રીશ્રી રમણભાઇ પાટકર  

૩. સરકારી ષવધેયકો 
(૧) સન ૨૦૨૦નું જર્વધેયક ક્રમાંક-૨૨-સન ૨૦૨૦નું ગુિરાત ગુંડા અને અસામાજિક 

પ્રર્વૃજિઓ (અટકાર્વર્વા બાબત) જર્વધેયક. 

..... માનનીય રાજ્યકક્ષાના ગૃિ મુંત્રીશ્રી પ્રદીપષસુંિ જાડેજા 

(૨) સન ૨૦૨૦નું જર્વધેયક ક્રમાંક-૨૭-સન ૨૦૨૦નું અંબાજી જર્વસ્તાર જર્વકાસ અને 

યાત્રાધામ પ્રર્વાસન જનયમન જર્વધેયક. 

..... માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીષતનભાઇ પટેલ  

(૩) સન ૨૦૨૦નું જર્વધેયક ક્રમાંક-૨૫-સન ૨૦૨૦નું બાળ અને જકશોર શ્રમ (પ્રજતબધં 

અને જનયમન) (ગુિરાત સુધારા) જર્વધેયક. 

..... માનનીય શ્રમ અને રોજગાર મુંત્રીશ્રી કદલીપક માર ઠાકોર  

    

 

ષવધાનસભાગૃિ, 
ગાુંધીનગર. 
તા. ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ર૦૨૦ 

 ડી. એમ. પટેલ 
સષચવ, 

ગ જરાત ષવધાનસભા. 
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Date 
No. Notification No. 

17-12-2019 1 (GHN-121)GST-2019/S.146(3)TH 

17-12-2019 (GHN-122)JGST-2019/s.146(4)TH 

31-12-2019 (GHN-130)6ST-2019/S.11(1)(51)-TH 

(GHN-5)GST-2020/S.128(18)TH 13-01-2020 

5 (GHN-13)GST-2020/S.9(1)(31)-TH 24-02-2020 

05-03-2020 (GHN-15)GSTR-2020/S.164(53-TH 
(GHN-18)GST-2020/5.148(25)TH 19-03-2020 

(GHN-28)GST-2020/5.25(6C)(1}TH 27-03-2020 

(GHN-29)GST-2020/s.9(1)(32)TH 27-03-2020 

10 (GHN-30)6ST-2020/S.9(1)(33)TH 27-03-2020 

11 (GHN-35)6ST-2020/s.128(20)TH 09-04-2020 

12 (GHN-36)G5T-2020/S.148(29)TH 09-04-2020 

13 (GHN-38)GSTR-2020/s.164(55)TH 09-04-2020 

14 (GHN-41)6STR-2020/S.164(56)TH 01-05-2020 

15 (GHN-43)6ST-2020/S.148(30)TH 07-05-2020 

16 (GHN-44)GST-2020/S.168A(2)TH 07-05-2020 

17 10-06-2020 (GHN-49)GSTR-2020/S.164(58)TH 
18 (GHN-50)GST-2020/S.168A(3)TH 12-06-2020 

19 (GHN-51)GST-2020/S.168A(4}TH 12-06-2020 

20 (GHN-53)GSTR-2020/S.164(59)TH 23-06-2020 

21 (GHN-59)GST-2020/s.168A(5)TH 29-06-2020

22 (GHN-60)GST-2020/s.168A(6)TH 29-06-2020 

23 (GHN-67)6ST-2020/S.148(31)TH 15-07-2020 

Dilip Thaker) 
Deputy Secretary (Tax), 

Finance Department. 




