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ચોથુાં સત્ર 
સોમવ ર, ત . ૨રમી જુલ ઇ, ર૦૧૯ 

મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદીન  અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 
સભ ગૃહ બપોરન  ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળ્ુાં. 

 
૧. પ્રશ્નોત્તરી 
 (ક)  સોમવાર, તા.૨૨મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજની તારાાંકકત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો 
અગ્રતાક્રમ- ૧ અને ૨ ના મૌકિક જવાબ આપવામાાં આવ્યા. 

             સમયના અભાવે ન પૂછાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમઃ ૩થી ૩૧૪ને અતારાાંકકત ગણવામાાં આવ્યા. 
           પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો. 
 
 (િ) અત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી 
  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાાંચમી, છઠ્ઠી, સાતમી, આઠમી, 
નવમી, દસમી, અકગયારમી, બારમી અને તેરમી અતારાાંકકત યાદી સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકી.  
 
૨. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ  ક ગળો 
  નીચેના કાગળો તેની નીચે દર્ાાવેલ માંત્રીશ્રીઓએ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા. 
 (૧)    ગુજરાત સ્ટેટ એવીએર્ન ઇન્ફ્રાસ્ટરકચર કાંપની કલકમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો વાકષાક 
અહેવાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ, કાંપનીની કામગીરી 

અાંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાાં થયેલ  કવલાંબ અાંગેના કારણો 
સમજાવતુાં કનવેદન       

 મ નનીર્ ન ગકરક ઉડ્ડર્ન માંત્રીશ્રી ભ પેન્દ્રવસાંહ ચુડ સમ  
 (ર)    ગુજરાત અનુસૂકચત જાકત કવકાસ કોપોરેર્નના સન ર૦૧૪-ર૦૧પ થી સન ર૦૧૬-ર૦૧૭ના 
ઓહડટ અહેવાલો તેમજ આ અહેવાલોને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાાં થયેલ  કવલાંબ અાંગેના કારણો સમજાવતાાં 
કનવેદન  

                          મ નનીર્ સ મ વજક ન્દ્ર્ ર્ અને અવધક રીત  માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભ ઇ પરમ ર 
 
 (૩) ગુજરાત રેલ ઇન્ફ્રાસ્ટરકચર કવકાસ કનગમ કલકમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો વાકષાક અહેવાલ,  
હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ, કનગમની કામગીરી અાંગેની 
સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાાં થયેલા  કવલાંબ અાંગેના કારણો સમજાવતુાં 

કનવેદન 

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

 (૪) ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ કનમાાણ બોડાના સન ર૦૧૭-ર૦૧૮ના વાકષાક હહસાબો  અને તેના ઉપરના 
ઓહડટ હરમાકાસ તેમજ આ હહસાબોને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાાં થયેલ કવલાંબ અાંગેના કારણો સમજાવતુાં 
કનવેદન 

મ નનીર્ ર જર્કક્ષ ન  ગ્ર મ ગૃહ વનમ યણ માંત્રીશ્રી બચુભ ઇ ખ બડ  
 
 (૫)              સન ર૦૧૭ના ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા  અકિકનયમ અન્ફ્વયેના આ સાથેના 
પત્રકમાાં જણાવ્યા મુજબના નાણા કવભાગના કુલ-૬૮ જાહેરનામા તેમજ આ જાહેરનામા પૈકી ક્રમાાંક ૧ થી પ૩ 
ઉપરના જાહેરનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાાં થયેલા કવલાંબ અાંગેના કારણો સમજાવતુાં કનવેદન   

NO Notification No Date of Issue NO Notification No Date of Issue 
1 (GHN-87)/GST-2017-S.9(1)(9)-TH 22-9-2017 35 (GHN-130)GST-2018/S.11(1)(38)-TH 31-12-2018 



2 (GHN-88)/GST-2017-S.11(1)(14)-TH 22-9-2017 36 (GHN-131)GST-2018/S.11(1)(39)-TH 31-12-2018 
3 (GHN-89)/GST-2017-S.54(3)(3)-TH 22-9-2017 37 (GHN-132)GST-2018/S.11(3)(2)-TH 31-12-2018 
4 (GHN-92)/GSTR-2017(10)-TH 29-9-2017 38 (GHN-133)GST-2018/S.128(12)TH 31-12-2018 
5 (GHN-96)/GSTR-2017(11)-TH 13-10-2017 39 (GHN-134)GST-2018/S.128(13)TH 31-12-2018 
6 (GHN-97)/GST-2017-S.10(1)(2)-TH 13-10-2017 40 (GHN-135)GST-2018/S.128(14)TH 31-12-2018 
7 (GHN-98)/GST-2017/S.11(1)(16)-TH 13-10-2017 41 (GHN-136)GST-2018/S.148(11)TH 31-12-2018 

8 (GHN-99)/GST-2017-S.148(1)-TH 13-10-2017 42 (GHN-137)GST-2018/S.148(12)TH 31-12-2018 
9 (GHN-100)/GST-2017-S.23(2)(2)-TH 13-10-2017 43 (GHN-138)GSTR-2018/S.164(36)TH 31-12-2018 
10 (GHN-101)/GST-2017/S.6(1)(1)-TH 13-10-2017 44 (GHN-139)GST-2018/S.172(3)-TH 31-12-2018 

11 (GHN-102/)GST-2017-S.11(1)(17)-TH 13-10-2017 45 (GHN-140)GST-2018/S.172(4)-TH 31-12-2018 
12 (GHN-103)/GST-2017/S.172(1)-TH 13-10-2017 46 (GHN-05)GST-2019/S.147(2)-TH 15-01-2019 
13 (GHN-104)/GST-2017/S.9(1)(10)-TH 13-10-2017 47 (GHN-07)GST-2019/S.1(9)TH 29-01-2019 

14 (GHN-105)/GST-2017/S.9(1)(11)-TH 13-10-2017 48 (GHN-08)GST-2019/S.10(1)(4)TH 29-01-2019 
15 (GHN-106)/GST-2017/S.9(1)(12)-TH 13-10-2017 49 (GHN-09)GST-2019/S.11(1)(40)-TH 29-01-2019 
16 (GHN-107)/GST-2017/S.9(3)(5)-TH 13-10-2017 50 (GHN-10)GST-2019/S.23(4)TH 29-01-2019 

17 (GHN-108)/GST-2017/S.9(3)(6)-TH 13-10-2017 51 (GHN-12)GST-2019/S.11(1)(41)TH 31-02-2019 
18 (GHN-109)/GST-2017/S.11(1)(18)-TH 13-10-2017 52 (GHN-14)GST-2019/S.172(6)TH 01-02-2019 

19 (GHN-18)/GST-2018/S.9(1)(17)-TH 25-1-2018 53 (GHN-15)GST-2019/S.172(7)TH 02-02-2019 
20 (GHN-22)/GST-2018/S.9(1)(18)-TH 1-2-2018 54 (GHN-22)GST-2019/S.11(1)(42)-TH 07-03-2019 
21 (GHN-46)/GSTR-2018(23).TH 25-4-2018 55 (GHN-23)GST-2019/S.23(5)TH 07-03-2019 

22 (GHN-65)/GST-2018/S.11(1)(32)-TH 26-7-2018 56 (GHN-24)GST-2019/S.148(13)TH 07-03-2019 
23 (GHN-66)/GST-2018/S.11(1)(33)-TH 26-7-2018 57 (GHN-27)GST-2019/S.172(8)-TH 08-03-2019 
24 (GHN-80)/GSTR-2018/(27)-TH 4-9-2018 58 (GHN-31)GST-2019/S.9(4)(1)-TH 30-03-2019 
25 (GHN-108)/GST-2018/S.148(10)-TH 26-10-2018 59 (GHN-33)GST-2019/S.9(1)(23)-TH 30-03-2019 
26 (GHN-110)/GSTR-2018(34)-TH 30-10-2018 60 (GHN-34)GST-2019/S.9(1)(24)-TH 30-03-2019 
27 (GHN-113)/GSTR-2018(35)-TH 12-11-2018 61 (GHN-35)GST-2019/S.9(3)(12)-TH 30-03-2019 
28 (GHN-117)/GST-2018-R123(2)-TH 4-12-2018 62 (GHN-36)GST-2018/S.172(9)-TH 30-03-2019 
29 (GHN-121)GST-2018/S.172(2)-TH 11-12-2018 63 (GHN-37)GST-2019/S.148(14)-TH 30-03-2019 
30 (GHN-125)GST-2018/S.1(8)-TH 31-12-2018 64 (GHN-38)GST-2019/S.11(1)(43)-TH 30-03-2019 
31 (GHN-126)GST-2018/S.9(1)(21)-TH 31-12-2018 65 (GHN-42)GSTR-2019/S.164(40)TH 24-04-2019 
32 (GHN-127)GST-2018/S.9(3)(11)-TH 31-12-2018 66 (GHN-44)GSTR-2019/S.164(41)-TH 24-04-2019 
33 (GHN-128)GST-2018/S.11(1)(36)-TH 31-12-2018 67 (GHN-48)GST-2019/S.9(1)(26)-TH 10-05-2019 
34 (GHN-129)GST-2018/S.11(1)(37)-TH 31-12-2018 68 (GHN-51)/GST-2019-R.123(3)-TH 24-05-2019 

                               મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 
 (૬)    તા.૦૮-૦૭-ર૦૧૯ના  રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ થયેલ તારાાંકકત પ્રશ્નોત્તરીમાાં તારાાંકકત પ્રશ્ન 

ક્રમાાંકઃ ૧પરર૩ (અગ્રતાક્રમ-૩૦૮)ના લેકિત પ્રશ્ન તથા તેના જવાબમાાં સુિારા અાંગેનુાં સ્પષ્ટીકરણાત્મક કનવેદન       
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન  માંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસાંહ પટેલ 

૩. વવધ નસભ ની સવમવતઓન  અહેવ લોની રજ આત 
 (૧) સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ  ક ગળો મ ટેની સવમવતનો પહેલો અહેવ લ 
 સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો માટેની સકમકતના માનનીય પ્રમુિશ્રી મુકેર્ભાઇ પટેલે સકમકતનો 
પહેલો અહેવાલ રજૂ કયો. 
 (ર) ગૌણ વવધ ન સવમવતનો પહેલો અહેવ લ 
 ગૌણ કવિાન સકમકતના માનનીય પ્રમુિશ્રી પૂણેર્ મોદીએ સકમકતનો પહેલો અહેવાલ રજૂ કયો. 
 (૩) સરક રે આપેલી ખ તરીઓ મ ટેની સવમવતનો પહેલો અહેવ લ 
 સરકારે આપેલી િાતરીઓ માટેની સકમકતના માનનીય પ્રમુિશ્રી વલ્લભભાઇ કાકડીયાએ સકમકતનો પહેલો 
અહેવાલ રજૂ કયો. 

 (૪) અનુસ વચત જનજાવતઓન  કલ્ર્ ણ મ ટેની સવમવતનો બીજો અહેવ લ 
 અનુસૂકચત જનજાકતઓના કલ્યાણ માટેની સકમકતના માનનીય પ્રમુિશ્રી મોહનભાઇ ઢોહડયાએ 
સકમકતનો બીજો અહેવાલ રજૂ કયો. 
 
૪. મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (નવમો કદવસ) 
 તબીબી અને જાહેર આરોગ્યને લગતી સેવા અાંગેની આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ કવભાગની મહેસૂલી 
અને મૂડી િચા માટેની માગણી ક્રમાાંક-૩૯, પહરવાર કલ્યાણને લગતી સેવા અાંગેની આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ 
કવભાગની મહેસૂલી અને મૂડી િચા માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪૦ અને નમાદા કવકાસ યોજનાને લગતી સેવા અાંગેની 
નમાદા, જળસાંપકત્ત, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર કવભાગની મૂડી િચા માટેની માગણી ક્રમાાંક-૬૫ માનનીય 
આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ તેમજ નમાદા, જળસાંપકત્ત, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર કવભાગના નાયબ 
મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે રજૂ કરી.  



 માગણીઓ જમે જમે રજૂ થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૩૯ ઉપરની કાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંક ૧, ર, ૩, 
૪, પ, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬ અને ૨૭, 
માગણી ક્રમાાંક-૪૦ ઉપરની કાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંક-૨૮, ૨૯ અને ૩૦ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૬૫ ઉપરની કાપ 
દરિાસ્ત ક્રમાાંક- ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬ અને ૪૭ 
સાંબકિત સભ્યશ્રીઓએ રજૂ કરી.  
 ત્યારબાદ રજૂ થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજૂ થયેલી કાપ દરિાસ્તો પર ભેગી ચચાા ર્રૂ થઇ.  
 નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાાં ભાગ લીિો.  
  (૧)  ડો.અકનલ જોકષયારા   
  (ર)  ડો.નીમાબેન આચાયા  
  (૩)  શ્રી ગ્યાસુદ્દીન ર્ેિ  
  (૪)  શ્રી અરકવાંદકુમાર ગાાં.પટેલ 
                         (પ)  શ્રી નૌર્ાદ સોલાંકી 
                        (૬)  શ્રી કનુભાઇ પટેલ 
                         (૭)  શ્રી મોહનકસાંહ રાઠવા 

(૮)  શ્રી હષા સાંઘવી 
(૯)  શ્રી કવક્રમભાઇ માડમ 
(૧૦) શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા 

             (૧૧)  શ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્પ્મર 
                        (૧ર)   શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ 
                       (૧૩)  શ્રી પ્રેમકસાંહભાઇ વસાવા 
  વવર મ બપોરન  ૨.૩૦થી ૩.૦૦ 
             કવરામ બાદ નીચેના વિુ સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાાં ભાગ લીિો. 
  (૧૪)  શ્રી કેસરીકસાંહ સોલાંકી  (રર)  શ્રી બલરામ થાવાણી 

  (૧પ)  શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાકોર (ર૩)  શ્રી રાજરે્કુમાર ગોહહલ 
  (૧૬)  શ્રી ગોકવાંદભાઇ પટેલ (ર૪)  શ્રી ઇન્ફ્રજીતકસાંહ પરમાર 
  (૧૭)  શ્રી કાળભાઇ ડાભી (રપ)  શ્રી પ્રકવણભાઇ ઘોઘારી 
  (૧૮)  શ્રીમતી ઝાંિનાબેન પટેલ (ર૬)  શ્રી ર્ૈલેષભાઇ મહેતા 
  (૧૯)  શ્રી કાાંકતભાઇ સોઢાપરમાર (ર૭)  શ્રી જીગ્નેર્કુમાર મેવાણી  
  (ર૦)  શ્રી રમણભાઇ પટેલ (ર૮)  શ્રી ર્ૈલેષભાઇ ભાભોર  
  (૨૧)  શ્રી અજીતકસાંહ ચૌહાણ  
  આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ તેમજ નમાદા, જળસાંપકત્ત, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર કવભાગને લગતી 
માગણીઓ પરની ચચાાનો જવાબ માનનીય આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ તેમજ નમાદા, જળસાંપકત્ત, પાણી 
પુરવઠા અને કલ્પસર કવભાગના નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે આટયો અને તેમાાંથી ઉપકસ્થત થયેલા 
પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનુાં ર્રૂ કયુું.   
પ. સભ ગૃહનો સમર્ લાંબ વવ  અાંગે 

 આ તબકે્ક સભાગૃહનો સમય પૂરો થવા આવતાાં માનનીય મુખ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ, માગણીઓ 
પરની ચચાા અને મતદાન પૂરાં  થાય ત્યાાં સુિી સભાગૃહનો સમય લાંબાવવા માટેનો પ્રસ્તાવ રજૂ કયો જનેો સ્વીકાર 
થતા તદનુસાર માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગૃહનો સમય લાંબાવ્યો. 
૬. મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (નવમો કદવસ)(ક્રમશઃ) 
 ત્યારબાદ નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે બાકી રહેલા સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આટયા.            
 ત્યારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૬૫ ઉપરની કાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંક- ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, 
૩૮, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬ અને ૪૭ સભાગૃહની અનુમકતથી પરત િેંચી લેવામાાં આવી. 
 ત્યારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૬૫ સવાાનુમતે માંજૂર કરવામાાં આવી. 
            ત્યારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૩૯ ઉપરની કાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંક ૧, ર, ૩, ૪, પ, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૧, ૧૨, 
૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬ અને ૨૭ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૪૦ ઉપરની 
કાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંક-૨૮, ૨૯ અને ૩૦ મત ઉપર મૂકવામાાં આવી અને તેનો અસ્વીકાર કરવામાાં આવ્યો.  



 ત્યારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૩૯ અને ૪૦ મત ઉપર મૂકવામાાં આવી અને તેનો સ્વીકાર કરવામાાં આવ્યો. 

  સભ ગૃહ, માંગળવ ર, ત .૨૩મી જુલ ઇ ૨૦૧૯ન  રોજ સવ રન  ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે  
ફરી મળવ  મ ટે સ ાંજન  ૫.૧૦ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 

  
   
ગુજરાત કવિાનસભા સકચવાલય, 
         ગાાંિીનગર. 
તા. ૨૨મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ડી.એમ.પટેલ 
સકચવ, 

ગુજરાત કવિાનસભા. 

 


