ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા
દદિસના કામકાજની યાદી
છઠ્ઠું સત્ર
ગઠરૂવાર, તા.૧૯મી માર્ચ, ર૦૨૦
બપોરના ૧૨-૦૦ વાગ્યે
૧.

પ્રશ્નોત્તરી
તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી
(૧) માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નાણાં, માર્ગ અને મકાન, આરોગ્ય અને પરરવાર
કલ્યાણ, તબીબી શિક્ષણ, નમગદા, કલ્પસર, પાટનર્ર યોજના

(૨) માનનીય ઊર્જગ મંત્રીશ્રી

૨.
(૧)

વવધાનસભાના મેજ ઉપર મૂિવાના િાગળો
ર્ુજરાત રાજય મૂડીરોકાણ શિશમટે ડનો સન ૨૦૧૮-૨૦૧૯નો વાશષગક અહે વાિ,
રહસાબો, ઓરડટ અહે વાિ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોિર અને ઓરડટર જનરિની રટટપણ તેમજ
કંપનીની કામર્ીરી અંર્ેની સરકારની સમીક્ષા

......માનનીય નાયબ મઠખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઈ પટે લ
(૨)

ર્ુજરાત પ્રવાસન શનર્મ શિશમટે ડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાશષગક અહે વાિ, રહસાબો,
ઓરડટ અહે વાિ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોિર અને ઓરડટર જનરિની રટટપણ તેમજ શનર્મની
કામર્ીરી અંર્ેની સરકારની સમીક્ષા

......માનનીય પ્રવાસન મુંત્રીશ્રી જવાહરભાઈ ર્ાવડા
(૩)

ર્ુજરાત રાજ્ય ગ્રામ શવકાસ શનર્મ શિશમટે ડનો સન ૨૦૧૩-૧૪નો વાશષગક અહે વાિ,
રહસાબો, ઓરડટ અહે વાિ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોિર અને ઓરડટર જનરિની રટટપણ,
શનર્મની કામર્ીરી અંર્ેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહે વાિને સભાર્ૃહના મેજ
ઉપર મૂકવામાં થયેિા શવિંબ અંર્ેના કારણો દિાગવતું શનવેદન

......માનનીય રાજ્યિક્ષાના રામામવવિાસ મુંત્રીશ્રી બર્ઠભાઈ બાબડ
(૪) ર્ુજરાત પાણી પુરવઠા અને ર્ટર વ્યવસ્થા બોડગ ના સન ૨૦૧૮-૧૯ના વાશષગક રહસાબો
અને ઓરડટ અહે વાિ

.....માનનીય પાણી પઠરવઠા મુંત્રીશ્રી િઠું વરજીભાઈ બાવળીયા
(૫)

સરદારકૃ શષનર્ર દાંતીવાડા કૃ શષ યુશનવશસગટીનો સન ૨૦૧૪-૧૫નો ઓરડટ અહે વાિ
અને તેના ઉપર િેવાયેિ પર્િાંનું શનવેદન તથા વાશષગક રહસાબ તેમજ આ અહે વાિને
સભાર્ૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેિા શવિંબ અંર્ેના કારણો દિાગવતું શનવેદન

.....માનનીય રાજ્યિક્ષાના િૃ વિ મુંત્રીશ્રી જયદ્રથવસુંહ પરમાર
...૨...

...૨...
(૬)

ર્ુજરાત રાજ્ય મરહિા આયોર્નો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાશષગક વહીવટી અહે વાિ

......માનનીય રાજ્યિક્ષાના મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રી શ્રીમતી વવભાવરીબેન દવે
(૭)

ર્ુજરાત સ્િમ ક્િીયરન્સ બોડગ ના સન ૨૦૧૪-૧૫ના વાશષગક રહસાબો અને ઓડીટ
અહે વાિ તેમજ આ અહે વાિને સભાર્ૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેિા શવિંબ અંર્ેના
કારણો દિાગવતું શનવેદન

......માનનીય નાયબ મઠખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઈ પટે લ
(૮)

ર્ુજરાત મારહતી આયોર્નો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાશષગક અહે વાિ

......માનનીય નાયબ મઠખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઈ પટે લ
(૯)

ર્ુજરાત ઇન્રાસ્ટર ક્ચર શવકાસ બોડગ નો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાશષગક અહે વાિ અને વાશષગક
રહસાબો

......ઉદ્યોગ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી સૌરભભાઈ પટે લ
(૧૦) ઉદ્યોર્ અને ખાણ શવભાર્ના,
સન ૧૯૬૨ના ર્ુજરાત ઔદ્યોશર્ક શવકાસ શનર્મ અશિશનયમ અન્વયેના,
તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૯ના ર્જહે રનામા ક્રમાંક: જીઆઈડીસી/ઇએસટી/િો/એએમડી/૧૬,
તેમજ આ ર્જહે રનામાને સભાર્ૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેિા શવિંબ અંર્ેનાં કારણો
સમર્જવતું શનવેદન

......ઉદ્યોગ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી સૌરભભાઈ પટે લ
૩.

માગણીઓ પર ર્ર્ાચ અને મતદાન (સાતમો કદવસ)

પ્રભારી મુંત્રીશ્રી

૧

માગણી માગણીનો જન
ે ી સાથે સુંબુંધ
નુંબર
હોય તે સેવા

૨

૩

માગણીની રિમ રૂ.

અુંદાજપત્ર
પ્રિાશન નુંબર
અને
પાનાનુંબર

૪

૫

શ્રમ અને રોજગાર વવભાગ
શ્રમ અને રોજગાર
મુંત્રીશ્રી

િાયદા મુંત્રીશ્રી

૫૭

૬૦

અું. પ્ર. નું. ૧૫

શ્રમ અને રોજગાર

મહે સૂલ ૯,૯૬,૫૦,૬૭,૦૦૦ ૪ થી ૩૭ અને
મૂડી
૭૨,૦૦,૦૦,૦૦૦ ૪૧

િાયદા વવભાગ

અું. પ્ર. નું. ૧૬

ન્યાયતુંત્રનો વહીવટ મહે સૂલ ૯,૯૫,૪૬,૬૪,૦૦૦

૫ થી ૩૬

...૩...

...૩...
૪.

વબન-સરિારી િામિાજ
વબન-સરિારી સુંિલ્પો
(૧) માનનીય સભ્યશ્રી વિજશ
ે મેરજાનો સુંિલ્પ

૬૦
મિમિટ

સંયુકત રાષ્ટ્રસંઘની જનરિ એસેમ્પ્બિીની બેઠક સટટે મ્પ્બર-૨૦૧૫માં મળેિ
હતી. આ બેઠકમાં નક્કી થયા મુજબ ભશવષ્યમાં આંતરરાષ્ટ્રીય િક્ષયાંકો સેટ કરવા માટે સંયુક્ત
રાષ્ટ્ર (યુ.એન.) દ્વારા સસ્ટે નેબિ ડે વિપમેન્ટ ર્ોિ (એસડીજી) શસધ્િ થાય તે માટે જુ દાં-જુ દાં
૧૭ િક્ષય જેવાં કે , ર્રીબી નાબૂદ કરવી, ભૂખમરો નાબૂદ કરવો, િોકોના સ્વાસ્્યની સુરક્ષા,
સ્ત્રી-પુરુષની સમાનતા, મરહિા સિશક્તકરણ, ર્ુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ, સ્વચ્છ પાણી, સસ્તી
અને પૂરતી વીજળી, રોજર્ાર, આશથગક શવકાસ, ક્િાઇમેટ એકિન વર્ેરે નક્કી કરવામાં આવેિ.
તે મુજબ ૧િી જૂ ન, ૨૦૧૬થી કામ ચાિુ કરીને તે ૨૦૩૦ સુિીમાં હાંસિ કરવાનો િક્ષય છે . આ
િક્ષયમાં દુશનયાના ૧૬૨ દેિો જોડાયેિા છે . ભારત દેિ આ ર્ોિ હાંસિ કરી િકે તે માટે બિા
રાજ્યો નક્કર કામર્ીરી કરે તે જરૂરી છે . રાજ્યમાં સસ્ટે નેબિ ર્ોિ નક્કી કરવા માટે સશમશતનું
ર્ઠન થયેિ છે પણ આ સશમશતની બેઠક હજુ સુિી મળી નથી. સસ્ટે નેબિ ડે વિપમેન્ટ ર્ોિ
(એસડીજી)ના ૧૭ િક્ષય શસધ્િ થાય તે માટે જરૂરી પર્િાં િેવા આ સભાર્ૃહ રાજ્ય સરકારને
અનુરોિ કરે છે .

(૨) માનનીય સભ્યશ્રી જગદીશ વવશ્વિમાચનો સુંિલ્પ

૬૦
મિમિટ

હરરત ક્રાંશત અને રાસાયશણક ખેતીને કારણે જમીન તથા પાકની ર્ુણવત્તા બર્ડે છે અને
ખોરાકમાં ઝેરી તત્વોનું પ્રમાણ વિે છે સાથોસાથ શબયારણ, પાણી અને પયાગવરણ દૂશષત થાય
છે . જમીનની ફળદ્રુપતા અને ઉત્પાદકતા પર અસર થતા ઉત્પાદન ખચગમાં પણ વિારો થાય છે .
આ બિા પરરબળોની શવપરીત અસર પયાગવરણ, માનવી અને પ્રાણીઓના સ્વાસ્્ય પર થાય છે .
ઘશનષ્ટ્ પાક ઉત્પાદનની પધ્િશતઓને કારણે ખેત ઉત્પાદન ઝેરી તત્વોના અંિોવાળું
થવાથી મનુષ્યની રોર્પ્રશતકારક િશક્ત ઘટી છે અને અસાધ્ય રોર્ોના પ્રમાણમાં નોંિપાત્ર
વિારો થયો છે . જમીનને ફરી ફળદ્રુપ બનાવી, ઓછા ખચે તંદુરસ્ત પાક ઉત્પાદન મેળવવા
પ્રાકૃ શતક ખેતી જ શવકલ્પ માત્ર છે .
જમીન અને પયાગવરણને કોઈપણ પ્રકારના નુકિાન વર્ર પ્રકૃ શતના મુળભૂત શસધ્િાંતો
આિારરત અને દેિી ર્ાયના ર્ોબર-ર્ૌમૂત્ર થકી ઓછા ખચે થતી ખેતી એટિે જ પ્રાકૃ શતક કૃ શષ
પધ્િશત. આ પધ્િશતથી જમીનની ભેજસંગ્રહ ક્ષમતા, ફળદ્રુપતા અને ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વિારો
થાય છે તેટિું જ નરહ પાણી અને શવજળીની પણ નોંિપાત્ર બચત થાય છે . પાકમાં રોર્ અને
જીવાતોનું શનયંત્રણ પણ થાય છે . પ્રાકૃ શતક ખેતી પધ્િશતથી પયાગવરણની ર્જળવણી અને
માનવીના સ્વાસ્્યનું રક્ષણ, પોષણ અને સંવિગન થાય છે .
રાજ્ય સરકારે પણ પ્રાકૃ શતક કૃ શષ પધ્િશતને પ્રોત્સાહન આપવા અનેક પર્િાં િીિેિ છે
ત્યારે રાજ્યમાં ખેડૂતો વિુને વિુ પ્રાકૃ શતક કૃ શષ પધ્િશત તરફ વળે તે માટે ખેડૂતોમાં વ્યાપક
ર્જર્ૃશત િાવવા અસરકારક પર્િાં ભરવા આ સભાર્ૃહ રાજ્ય સરકારને અનુરોિ કરે છે .
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(૩) માનનીય સભ્યશ્રી િરશનભાઇ સોલુંિીનો સુંિલ્પ
અખંડ ભારતના શિલ્પી અને િોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટે િનું જીવન અને
કાયગ રાષ્ટ્ર માટે તેમજ ખાસ કરીને આવનારી પેઢીઓ માટે પ્રેરક અને માર્ગદિગક બની રહે તે માટે
તેમની પ્રશતભાને અનુરૂપ યોગ્ય સ્મારક બનાવવાની કલ્પના આદરણીય નરે ન્દ્રભાઈ મોદીએ
કરે િી અને તેમના જ હસ્તે તા.૩૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૮ના રોજ “સ્ટે ચ્યુ ઓફ યુશનટી”નું િોકાપગણ
કરવામાં આવ્યું.
નવી પેઢીમાં રાષ્ટ્રીય એકતા અને અખંડીતતાની ભાવના પ્રબળ બને અને “એક ભારત,
શ્રેષ્ઠ ભારત” નો મંત્ર ચરરતાથગ થાય તે હે તુથી સરદાર સાહે બના આ સ્મારકને “સ્ટે ચ્યુ ઓફ
યુશનટી” નામ આપવામાં આવ્યું છે . શવશ્વની ઊંચામાં ઊંચી ૧૮૨ મીટરની આ પ્રશતમા આજે
ર્ુજરાતની ઓળખ બની ર્ઈ છે . પશવત્ર નદી નમગદાના કુ દરતી સૌંદયગ વચ્ચે સરદાર સરોવર
બંિની હે ઠવાસમાં સાિુ બેટ ખાતે આકાર પામેિી આ પ્રશતમાનું શનમાગણ દેિના તમામ
રાજ્યોમાંથી ખેડૂતો દ્વારા વણવપરાયેિ ખેત ઓર્જરોના યોર્દાનથી થયેિ હોઈ સમગ્ર ભારતના
ખેડૂતો અને ગ્રામજનોની િાર્ણી તેની સાથે જોડાયેિી છે .
િાંઘાઈ કો-ઓપરે િન ઓર્ેનાઈઝેિન દ્વારા આ પ્રશતમાને શવશ્વની આઠમી અર્જયબી
તરીકે ર્જહે ર કરવામાં આવી છે . ર્ીનીઝ બુક ઓફ વલ્ડગ રે કોડગ ઝમાં શવશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રશતમા
તરીકે તેને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે . શવશ્વ પ્રશસદ્ધ ટાઈમ મેર્ેઝીન દ્વારા ૨૦૧૯માં શવશ્વના
શ્રેષ્ઠ ૧૦૦ પ્રવાસન સ્થળોમાં આ સ્થાનનો સમાવેિ કરવામાં આવ્યો છે જે સમગ્ર દેિ માટે
ર્ૌરવનો શવષય છે .
વેિી ઓફ ફ્િાવસગ, જર્
ં િ સફારી, કે ક્ટસ ર્ાડગ ન, બટરફ્િાય ર્ાડગ ન, એકતા નસગરી,
એકતા મોિ, એકતા ઓડીટોરીયમ, આરોગ્ય વન અને ચીલ્ડર ન ન્યુટરીિન પાકગ જેવા સંિગ્ન
આકષગણોને કારણે આ સ્થળ પારરવારરક પ્રવાસનનું કે ન્દ્ર બન્યુ છે . આ સ્થળે શવશવિ પ્રોજેક્ટ
અંતર્ગત અંદાજે ૩૦૦૦ જેટિા િોકોને હાિ રોજર્ારી મળી રહે િ છે .
પ્રવાસીઓને સિામત અને સુરશક્ષત પ્રવાસન પુરુ પાડવા અને આ શવસ્તારના ઝડપી
અને આયોજીત શવકાસ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા “સ્ટે ચ્યુ ઓફ યુશનટી શવસ્તાર શવકાસ અને
પ્રવાસન શનયમન સત્તામંડળ" નામનું એક સત્તામંડળ સ્થાપવાની જોર્વાઈ રાજ્ય
શવિાનમંડળના કાયદાથી કરવામાં આવી છે .
આ સ્મારક સ્વયં અખંડીતતાનો એક આર્વો સંદેિ પ્રસરાવે તે માટે આવશ્યક પર્િાં
ભરવા આ સભાર્ૃહ રાજ્ય સરકારને અનુરોિ કરે છે .
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માનનીય સભ્યશ્રી િરશનભાઇ સોલુંિીનો સુંિલ્પ વનયમ- ૧૧૭(૫)ના પરુંતઠિની
જોગવાઇને આધીન છે.
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