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ક્રમ ાંક-૧૬ 
પત્રક ભ ગ-૧ 

ક ર્યવ હીની ટ ાં કી નોંધ 
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ  

છઠુ્ાં  સત્ર 
ગુરુવ ર, ત . ૧૯મી મ ચય, ર૦૨૦ 

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

૧. ત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી 
            ગુરુવાર, તા. ૧૯મી માર્ચ, ર૦૨૦ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૧, 

૨, ૪, ૬, ૯, ૧૧, ૧૩, ૧૪ અને ૧૫ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્યા.  

            ગેરહાજર રહેલ સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નોના અગ્રતાક્રમ- ૩, ૫, ૭, ૮, ૧૦ અને ૧૨ને અતારાાંકિત 
ગણવામાાં આવ્યા.    

          રાજીનામા આપેલ સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નો અગ્રતા ક્રમ-૩૧, ૫૮, ૬૪, ૭૬, ૧૫૮, ૧૬૪ અને ૧૭૩ 

રદ િરવામાાં આવ્યા. 
           સમયના અભાવે પૂછી ન શિાયેલા તારાાંકિત પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૧૬થી ૨૩૧(પૈિી રદ કસવાયના)ને 
અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્ યા. 
 પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો. 

૨. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ  ક ગળો 
  નીરે્ના િાગળો તેની નીરે્ દશાચવેલ માંત્રીશ્રીઓએ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા. 

 (૧)         ગુજરાત રાજ્ય મૂડી રોિાણ કલકમટેડનો સન ૨૦૧૮-૨૦૧૯નો વાકષચિ અહેવાલ, હહસાબો, ઓહડટ 
અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ તેમજ િાંપનીની િામગીરી અાંગેની સરિારી 
સમીક્ષા 

મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 
 (ર)            ગુજરાત પ્રવાસન કનગમ કલકમટેડનો સન ૨૦૧૮-૨૦૧૯નો વાકષચિ અહેવાલ, હહસાબો, ઓહડટ 

અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ તેમજ કનગમની િામગીરી અાંગેની સરિારી 
સમીક્ષા 

મ નનીર્ પ્રવ સન માંત્રીશ્રી જવ હરભ ઇ ચ વડ  
 (૩)           ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામ કવિાસ કનગમ કલકમટેડનો સન ૨૦૧૩-૨૦૧૪નો વાકષચિ 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 
દશાચવતુાં કનવેદન 

મ નનીર્ ર જ્ર્ કક્ષ ન  ગ્ર મ વવક સ માંત્રીશ્રી બચુભ ઇ ખ બડ 
 (૪)          ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોડચના સન ૨૦૧૮-૧૯ના વાકષચિ હહસાબો અને ઓહડટ 

અહેવાલ 

 મ નનીર્ પ ણી પુરવઠ  માંત્રીશ્રી કુાંવરજીભ ઇ બ વળીર્  
 (પ)         સરદાર િૃકષનગર દાાંતીવાડા િૃકષ યુકનવકસચટીનો સન ૨૦૧૪-૧૫નો ઓહડટ અહેવાલ અને તેના ઉપર 

લેવાયેલ પગલાાંનુાં કનવેદન તથા વાકષચિ હહસાબ તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા 
કવલાંબ અાંગેના િારણો દશાચવતુાં કનવેદન 

મ નનીર્ ર જ્ર્ કક્ષ ન  કૃવિ માંત્રીશ્રી જર્રથવસાંહજી પરમ ર 
 (૬)        ગુજરાત રાજય મહહલા આયોગનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાકષચિ વહીવટી અહેવાલ 

મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન  મકહલ  અને બ ળ કલ્ર્ ણ માંત્રી શ્રીમતી વવભ વરીબેન દવે 
 (૭)         ગુજરાત સ્લમ ક્લીયરન્સ બોડચના સન ૨૦૧૪-૧૫ના વાકષચિ હહસાબો અને ઓહડટ અહેવાલ તેમજ 

આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા કવલાંબ અાંગેના િારણો દશાચવતુાં કનવેદન 
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 

 (૮)         ગુજરાત માહહતી આયોગનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાકષચિ અહેવાલ 

મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 
 (૯)         ગુજરાત ઇન્રાસ્ટરક્ર્ર કવિાસ બોડચનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાકષચિ અહેવાલ અને વાકષચિ હહસાબો 

ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 
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 (૧૦) ઉદ્યોગ અને િાણ કવભાગના,  
સન ૧૯૬૨ના ગુજરાત ઔદ્યોકગિ કવિાસ કનગમ અકિકનયમ અન્વયેના, 

તા.૧૮-૦૯-૨૦૧૯ના જાહેરનામા ક્રમાાંિઃ જીઆઇડીસી/ઇએસટી/લો/એએમડી/૧૬, તેમજ આ 
જાહેરનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા કવલાંબ અાંગેનાાં િારણો સમજાવતુાં કનવેદન 

ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 
૩. મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (સ તમો કદવસ)  
       શ્રમ અને રોજગારને લગતી સેવા અાંગેની શ્રમ અને રોજગાર કવભાગની મહેસૂલી અને મૂડી િર્ચ માટેની 

માગણી ક્રમાાંિ-૫૭ માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી હદલીપિુમાર ઠાિોરે અને ન્યાયતાંત્રનો વહીવટને 
લગતી સેવા અાંગેની િાયદા કવભાગની મહેસૂલી િર્ચ માટેની માગણી ક્રમાાંિ-૬૦ રાજ્ય િક્ષાના માનનીય 
િાયદા માંત્રીશ્રી પ્રહદપકસાંહ જાડેજાએ રજૂ િરી.   

              માગણી ક્રમાાંિ-૫૭ અને ૬૦ ઉપરની િાપ દરિાસ્તો કવપક્ષના સભ્યશ્રીઓ સભાગૃહમાાં હાજર ન 
હોવાથી એિપણ િાપ દરિાસ્ત સભાગૃહમાાં રજૂ થઇ નહીં.  
          ત્યારબાદ નીરે્ના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીિો. 

  (૧) શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટેલ (ર) શ્રી શાંભુજી ઠાિોર 

            ત્યારબાદ િાયદા કવભાગની ર્ર્ાચનો જવાબ રાજ્ય િક્ષાના માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી પ્રહદપકસાંહ 
જાડેજાએ આટયો. 

           ત્યારબાદ શ્રમ અને રોજગાર કવભાગની ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
હદલીપિુમાર ઠાિોરે આટયો. 

  મ ગણી ક્રમ ાંક-૫૭ અને ૬૦ મત ઉપર મ કવ મ ાં આવી અને તેનો સ્વીક ર કરવ મ ાં આવ્ર્ો. 
  વવર મ બપોરન  ૨.૦૧ થી ૩.૦૦ 
૪. વબન-સરક રી ક મક જ 

વબન-સરક રી સાંકલ્પો 
 (૧)           મ નનીર્ સભ્ર્શ્રી ગેરહ જર 
 (૨)          સભ્યશ્રી જગદીશ કવશ્વિમાચએ, ‘‘ હહરત ક્રાાંકત અને રાસાયકણિ િેતીને િારણે જમીન તથા પાિની 

ગુણવત્તા બગડે છે ત્યારે રાજ્યમાાં િેડૂતો પ્રાિૃકતિ િૃકષ પદ્ધકત તરફ વળે તે માટે િેડૂતોમાાં વ્યાપિ જાગૃકત 

લાવવા બાબત’’ અાંગેનો પોતાનો સાંિલ્પ રજૂ િયો અને તેના સમથચનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત િયુું.  
      નીરે્ના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીિો. 

  (૧) શ્રી બાબુભાઇ બોિીરીયા (૩) ડો.આશાબેન પટેલ 
(ર) શ્રી િુબેરભાઇ ડીંડોર (૪) શ્રી બાબુભાઇ પટેલ 

            ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય િૃકષ માંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુએ આટયો. 

   ત્ર્ રબ દ સાંકલ્પ મત ઉપર મ કવ મ ાં આવ્ર્ો અને તેનો સવ યનુમતે સ્વીક ર કરવ મ ાં આવ્ર્ો. 
 (ર)          સભ્યશ્રી િરશનભાઇ સોલાંિીએ, ‘‘ અિાંડ ભારતના કશલ્પી અને લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઇ 

પટેલની પ્રકતભાને અનુરૂપ તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૮ના રોજ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુકનટીનુાં લોિાપચણ િરવામાાં આવ્યુાં. 
આ સ્મારિ સ્વયાં અિાંડીતતાનો એિ આગવો સાંદેશ પ્રસરાવે તેવુાં આયોજન િરવા’’ અાંગેનો પોતાનો સાંિલ્પ 
રજૂ િયો અને તેના સમથચનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત િયુું.  
          નીરે્ના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીિો. 

  (૧) શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટેલ                    (ર) અભેકસાંહ તડવી 

        ર્ર્ાચનો જવાબ નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે આટયો. 
   ત્ર્ રબ દ સાંકલ્પ મત ઉપર મ કવ મ ાં આવ્ર્ો અને તેનો સવ યનુમતે સ્વીક ર કરવ મ ાં આવ્ર્ો. 
૫. મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની જાહેર ત 
  કોમનવેલ્થ પ લ યમેન્દ્ટરીર્ન એસોવસએશનની વ વિયક સ મ ન્દ્ર્ સભ  બ બત  
           માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આજની બેઠિનુાં િામિાજ પૂણચ થયા બાદ િોમનવેલ્થ પાલાચમેન્ટરીયન 

એસોકસએશનની વાકષચિ સામાન્ય સભા કવિાનસભાના મિાનમાાં ર્ોથા માળે આવેલ સકમકત િાંડ-૧માાં 
મળવા બાબતની જાહેરાત િરી. 

  સભ ગૃહ, શુક્રવ ર, ત . ૨૦મી મ ચય ૨૦૨૦ન  રોજ સવ રન  ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે  
ફરી મળવ  મ ટે સ ાંજન  ૪.૫૦ વ ગ્ર્ે મુલતવી રયુાં. 

    

ગુજર ત વવધ નસભ  સવચવ લર્, 
ગ ાંધીનગર. 
ત . ૧૯મી મ ચય , ૨૦૨૦ 

ડી.એમ.પટેલ 
સવચવ, 

ગુજર ત વવધ નસભ . 

  


