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ક ર્યવ હીની ટ ાં કી નોંધ 
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ  

ચોથુાં સત્ર 
બુધવ ર, ત . ૧૭મી જુલ ઇ, ર૦૧૯ 

મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદીન  અધ્ર્ક્ષસ્થ ન ે
સભ ગૃહ સવ રન  ૧૧.૦૦ વ ગ્ર્ે મળ્ુાં. 

 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 

             બુધવાર, તા.૧૭મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો 

અગ્રતાક્રમ- ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭ અને ૮ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્યા. 

           સમયના અભાવે ન પૂછાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમઃ ૯થી ૩૧૪ને અતારાાંકિત ગણવામાાં 

આવ્યા. 

           પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧૨.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો. 

૨. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્લે  ક ગળો 

  નીચેના િાગળો તેની નીચે દર્ાાવેલ માંત્રીશ્રીઓએ સભાગહૃના મેજ ઉપર મૂક્યા. 

 (૧)            ગુજરાત સ્ટેટ ફાઇનાકસસયલ સકવાકસસ કલકમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો વાકષાિ 

અહેવાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ, 

િાંપનીની િામગીરી અાંગેની સરિારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર 

મૂિવામાાં થયેલ  કવલાંબ અાંગનેા િારણો સમજાવતુાં કનવેદન    

મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 

 (ર)        ગુજરાત સ્ટેટ ઇસવેસ્ટમેસટસ કલકમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો વાકષાિ અહેવાલ, 

હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ, કનગમની 

િામગીરી અાંગેની સરિારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં 

થયેલ  કવલાંબ અાંગેના િારણો સમજાવતુાં કનવેદન  

                                         મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 

 (૩)        ગુજરાત સ્ટેટ પેટર ોકલયમ િોપોરેર્ન કલકમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો વાકષાિ અહેવાલ, 

હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ, કનગમની 



િામગીરી અાંગેની સરિારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં 

થયેલા કવલાંબ અાંગેના િારણો સમજાવતુાં કનવેદન 

                                મ નનીર્ ઊર્જય માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 

 (૪)        ગુજરાત રાજય બીજ કનગમ કલકમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો વાકષાિ અહેવાલ, 

હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ, કનગમની 

િામગીરી અાંગેની સરિારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં 

થયેલા કવલાંબ અાંગેના િારણો સમજાવતુાં કનવેદન 

મ નનીર્ ર જર્કક્ષ ન  કૃવિ માંત્રીશ્રી જર્રથવસાંહજી પરમ ર  

 (૫)          ગુજરાત િકનજ કવિાસ કનગમ કલકમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો વાકષાિ અહેવાલ, 

હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ, કનગમની 

િામગીરી અાંગેની સરિારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં 

થયેલા કવલાંબ અાંગેના િારણો સમજાવતુાં કનવેદન 

                   ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 

 (૬)           દહેજ સેઝ કલકમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો વાકષાિ અહેવાલ, હહસાબો, ઓહડટ 

અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ, િાંપનીની િામગીરી અાંગેની 

સરિારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા કવલાંબ અાંગેના 

િારણો સમજાવતુાં કનવેદન 

ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 

 (૭)         ગુજરાત રાજય મહહલા આયોગનો સન ર૦૧૭-૧૮નો વાકષાિ વહીવટી અહેવાલ તેમજ 

આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા કવલાંબ અાંગેના િારણો સમજાવતુાં 

કનવેદન 

મ નનીર્ મહહલ  અન ેબ ળ કલ્ર્ ણ માંત્રીશ્રી ગણપતવસાંહ વસ વ  

 (૮)           ગુજરાત સ્લમ િલીયરસસ બોડાના સન ર૦૧ર-ર૦૧૩ના વાકષાિ હહસાબો અને ઓહડટ 

અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા કવલાંબ અાંગેના િારણો 

સમજાવતુાં કનવેદન 

શહેરી વવક સ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 



 

૩. મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની ર્જહેર ત 

  માનનીય            અધ્યક્ષશ્રીએ અાંદાજ સકમકત, જાહેર હહસાબ સકમકત,  જાહેર સાહસો માટેની સકમકત, 

તેમજ પાંચાયતી રાજ સકમકત પર  ૧૫-૧૫ સભ્યોની ચૂાંટણી માટેના િાયાક્રમની જાહેરાત િરી. 

૪. વવધ નસભ ની સવમવતઓન  અહેવ લોની રજ આત 

 (૧) વબન સરક રી સભ્ર્ોન  ક મક જ મ ટેની સવમવતન  ત્રીર્જ અહેવ લની રજ આત. 

            કબન સરિારી સભ્યોના િામિાજ માટેની સકમકતના પ્રમુિશ્રી રાઘવભાઇ મિવાણાએ 

સકમકતનો ત્રીજો અહેવાલ રજૂ િયો. 

 (ર) સભ ગૃહની બેઠકોમ ાંથી સભ્ર્ોની ગેરહ જરી બ બતની સવમવતન  ત્રીર્જ અહેવ લની રજ આત. 

             સભાગૃહની બેઠિોમાાંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સકમકતના પ્રમુિશ્રી મહેર્ભાઇ 

રાવલે સકમકતનો ત્રીજો અહેવાલ રજૂ િયો. 

૫. વબન સરક રી સભ્ર્ોન  ક મક જ મ ટેની સવમવતન  પ્રમુખશ્રી ર ઘવભ ઇ મકવ ણ નો પ્રસ્ત વ 

           કબન સરિારી સભ્યોના િામિાજ માટેની સકમકતના પ્રમુિશ્રી રાઘવભાઇ મિવાણાએ 

નીચે મુજબનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો. 

‘‘આ સભાગૃહ, કબન-સરિારી સભ્યોના િામિાજ માટેની સકમકતના  

ત્રીજા અહેવાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 

પ્રસ્ત વ મત મ ટે મ કવ મ ાં આવ્ર્ો અને તેનો સ્વીક ર કરવ મ ાં આવ્ર્ો. 

૬. સભ ગૃહની બેઠકોમ ાંથી સભ્ર્ોની ગેરહ જરી બ બતની સવમવતન  મ નનીર્ પ્રમુખશ્રી મહેશભ ઇ 

ર વલનો પ્રસ્ત વ 

            સભાગૃહની બેઠિોમાાંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સકમકતના પ્રમુિશ્રી મહેર્ભાઇ 

રાવલે નીચે મુજબનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો. 

‘‘આ સભાગૃહ, સભાગૃહની બેઠિોમાાંથી સભ્યોની ગેરહાજરી  

બાબતની સકમકતના ત્રીજા અહેવાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 

પ્રસ્ત વ મત મ ટે મ કવ મ ાં આવ્ર્ો અને તેનો સ્વીક ર કરવ મ ાં આવ્ર્ો. 

૭.  મ ગણીઓ પર ચચ ય અન ેમતદ ન (પ ાંચમો હદવસ) 

   માંત્રી પહરષદન ેલગતી સેવા અાંગેની સામાસય વહીવટ કવભાગની મહેસૂલી િચા માટેની 



માગણી ક્રમાાંિ-૩૦, ચૂાંટણીને લગતી સેવા અાંગેની સામાસય વહીવટ કવભાગની મહેસલૂી િચા 

માટેની માગણી ક્રમાાંિ-૩૧, સામાસય વહીવટ કવભાગને લગતી સેવા અાંગેની સામાસય 

વહીવટ કવભાગની માગણી ક્રમાાંિ-૩૩,  માનનીય સામાસય વહીવટ કવભાગના પ્રભારી 

માંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે, રહેણાાંિના મિાનોને લગતી સેવા અાંગેની માગા અને મિાન 

કવભાગની મહેસૂલી અને મૂડી િચા માટેની માગણી ક્રમાાંિ-૮૫, માગા અને પુલને લગતી સેવા 

અાંગેની માગા અને મિાન કવભાગની મહેસૂલી અને મૂડી િચા માટેની માગણી ક્રમાાંિ-૮૬ તેમજ 

ગુજરાતના પાટનગર બાાંધિામની યોજનાને લગતી સેવા અાંગેની માગા અને મિાન કવભાગની 

મહેસૂલી અને મૂડી િચા માટેની માગણી ક્રમાાંિ-૮૭ માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 

નીકતનભાઇ પટેલે રજૂ િરી.  

 માગણીઓ જમે જમે રજૂ થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંિ-૩૦ ઉપરની િાપ 

દરિાસ્ત ક્રમાાંિ ૧, ર, ૩, ૪,  પ, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨ અને ૧૩, માગણી ક્રમાાંિ-

૩૧ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ-૧૪, ૧૫, ૧૬ અન ે૧૯,  માગણી ક્રમાાંિ-૩૩ ઉપરની 

િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ- ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫ અન ે

૩૬, માગણી ક્રમાાંિ-૮૫ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ-૩૭, ૩૮ અન ે૩૯, માગણી ક્રમાાંિ-

૮૬ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ- ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૮, ૪૯, ૫૧, ૫૨, 

૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯ અને ૬૧ તેમજ માગણી ક્રમાાંિ-૮૭ ઉપરની િાપ 

દરિાસ્ત ક્રમાાંિ-૬૨, ૬૩, ૬૪, ૬૫ અને ૬૬ સાંબકધત સભ્યશ્રીઓએ રજૂ િરી.  

 ત્યારબાદ રજૂ થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજૂ થયેલી િાપ દરિાસ્તો પર ભેગી 

ચચાા ર્રૂ થઇ.  

 નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાાં ભાગ લીધો.  

  (૧)  શ્રી અકમતભાઇ ચાવડા (૭)  શ્રી સુિરામભાઇ રાઠવા   

  (ર)  શ્રી િેતનભાઇ ઇનામદાર (૮)  શ્રી રાજસેરકસાંહ ચાવડા  

  (૩)  શ્રી કિજરે્ મેરજા (૯)  ડો. અકનલભાઇ જોષીયારા  

(૪)  શ્રી અભેકસાંહ તડવી (૧૦)  શ્રી અરૂણકસાંહ રણા 

(પ)  શ્રી મુિેર્ભાઇ પટેલ  (૧૧)  શ્રી પુનમભાઇ પરમાર 

(૬)  શ્રી કપયુષભાઇ દેસાઇ (૧ર)  શ્રી સુરેર્ભાઇ ધ. પટેલ  



  વવર મ સવ રન  ૧.૩૦થી ૨.૩૦ 

૮. મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની માંજ રીથી ખલુ સો કરવ  અાંગ ે  

          માનનીય કવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેર્ભાઇ ધાનાણીએ અને માનનીય નાયબ 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલને સામાકજિ આકથાિ સવેક્ષણના કસાંચાઇ બાબતના 

આાંિડાઓમાાં તફાવત અાંગે જરૂરી સ્પષ્ટતા િરવા માટે પાાંચ પાાંચ કમકનટનો સમય ફાળવતા, 

માનનીય કવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેર્ભાઇ ધાનાણીએ અને માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 

નીકતનભાઇ પટેલે જરૂરી સ્પષ્ટતા િરી. 

 

૯. સભ ગૃહની બેઠકનો સમર્ લાંબ વવ  અાંગે  

              માનનીય મુખ્ય દાંડિશ્રી પાંિજભાઇ દેસાઇએ, માગણીઓ પરની ચચાા અને મતદાન 

પૂરાં  થાય ત્યાાં સુધી સભાગૃહનો સમય લાંબાવવા માટેની દરિાસ્ત િરી જનેો સ્વીિાર થતા 

તદનુસાર માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગૃહનો સમય લાંબાવ્યો. 

 

૧૦. મ ગણીઓ પર ચચ ય અન ેમતદ ન (પ ાંચમો હદવસ)(ક્રમશઃ)  

             ત્યારબાદ નીચેના વધુ સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાાં ભાગ લીધો.  

  (૧૩)  શ્રી ભરતજી ઠાિોર (૧૮)  શ્રી ભાવેર્ભાઇ િટારા  

(૧૪)  શ્રી ર્ાંભુજી ઠાિોર (૧૯)  શ્રી સુકનલભાઇ ગામીત 

(૧પ)  શ્રી િાળાભાઇ ડાભી (૨૦) શ્રી ઋકત્વિભાઇ મિવાણા 

(૧૬)  શ્રી ઋકષિેર્ પટેલ (ર૧) શ્રી સી.િે.રાઉલજી 

(૧૭)  શ્રી ઇસરજીતકસાંહ પરમાર  

          ત્યારબાદ સામાસય વહીવટ કવભાગ તેમજ માગા અને મિાન કવભાગને લગતી 

માગણીઓ પરની ચચાાનો જવાબ માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે આટયો. 

   ત્યારબાદ માગણી ક્રમાાંિ-૩૦ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ ૧, ર, ૩, ૪,  પ, ૬, 

૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨ અન ે૧૩, માગણી ક્રમાાંિ-૩૧ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ-૧૪, 

૧૫, ૧૬ અન ે ૧૯,  માગણી ક્રમાાંિ-૩૩ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ- ૨૩, ૨૪, ૨૫, 

૨૬, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫ અને ૩૬, માગણી ક્રમાાંિ-૮૫ ઉપરની િાપ 

દરિાસ્ત ક્રમાાંિ-૩૭, ૩૮ અન ે ૩૯, માગણી ક્રમાાંિ-૮૬ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ- 

૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૮, ૪૯, ૫૧, ૫૨, ૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯ 



અને ૬૧ તેમજ માગણી ક્રમાાંિ-૮૭ ઉપરની િાપ િદરિાસ્ત ક્રમાાંિ-૬૨, ૬૩, ૬૪, ૬૫ 

અને ૬૬ પરત િેંચી લેવામાાં આવી.  

 ત્યારબાદ માગણી ક્રમાાંિ-૩૦, ૩૧, ૩૩, ૮૫, ૮૬ અને ૮૭ મત ઉપર મૂિવામાાં 

આવી અને તેનો સવાાનુમતે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 

૧૧. મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની ર્જહેર ત 

            માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આજ ે સભાગૃહની બેઠિ પૂણા થયા બાદ િોમનવેલ્થ 

પાલાામેસટરી એસોકસએર્નની બેઠિ કવધાનસભાના ચોથા માળે આવેલ ર્ાસિ પક્ષના િાંડમાાં 

રાિવા અાંગેની જાહેરાત િરી. 

  સભ ગૃહ, ગુરૂવ ર, ત .૧૮મી જુલ ઇ ૨૦૧૯ન  રોજ સવ રન  ૯.૩૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળવ  

મ ટે સ ાંજન  ૪.૪૭ વ ગ્ર્ે મલુતવી રહ્ુાં. 

  
   

ગુજરાત કવધાનસભા સકચવાલય, 
         ગાાંધીનગર. 
તા. ૧૭મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ડી.એમ.પટેલ 
સકચવ, 

ગુજરાત કવધાનસભા. 

 


