
 

  
 

પ ાંચમ ાં સત્ર 
બ ધવ ર, ત . ૧૧મી ડિસેમ્બર, ર૦૧૯ 

સવ રન  ૧૦-૦૦  વ ગ્ યે 
૧. પ્રશ્નોત્તરી 

 (ક) ત ર ાંડકત પ્રશ્નોત્તરી 
(૧) માનનીય કૃષિ, ગ્રામ ષિકાસ, િાહન વ્યિહાર મંત્રીશ્રી 
(ર) માનનીય અન્ન, નાગરરક પુરિઠો અને ગ્રાહકોની બાબત, કુટીર ઉદ્યોગ, છાપકામ 

અને લેખન સામગ્રી મંત્રીશ્રી 
(૩) માનનીય શ્રમ અને રોજગાર, ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, યાત્રાધામ ષિકાસ મંત્રીશ્રી 
(૪) માનનીય સામાષજક ન્યાય અને અષધકારરતા (અનુસૂષિત જાષત કલ્યાણ, સામાષજક 

અને શૈક્ષષણક રીતે પછાત િગોનુ ંકલ્યાણ સરહત) મંત્રીશ્રી 
(૫) માનનીય પ્રિાસન, મત્સસ્યોદ્યોગ મંત્રીશ્રી  
(૬) માનનીય સહકાર, રમત-ગમત, યુિા અને સાંસ્કૃષિક પ્રિૃષિઓ મંત્રીશ્રી 

(રાજ્યકક્ષા) (સ્િતંત્ર હિાલો) 
 (ખ) અત ર ાંડકત પ્રશ્નોત્તરી 
  પહેલી, બીજી, ત્રીજી, િોથી, પાંિમી અતારાંષકત યાદી  
૨. વવધ નસભ ન  મજે ઉપર મૂકવ ન  ક ગળો 

(૧) (ક) ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓરડટર જનરલના સન ૨૦૧૭-૧૮ના િિષનો ઓડીટ 

 અહેિાલ (આષથષક ક્ષેત્ર) (અંગ્રેજી તથા ગુજરાતી) 

 (ખ) ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓરડટર જનરલના સન ૨૦૧૭-૧૮ના િિષનો ઓડીટ 

 અહેિાલ (મહેસૂલ કે્ષત્ર) (અંગ્રેજી તથા ગુજરાતી) 

 .......મ નનીય ન યબ મ ખ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભ ઈ પટેલ 

(૨) અમદાિાદ કાપડ બજાર અને દુકાન કામદાર બોડષનો સન ૨૦૧૮-૨૦૧૯નો િાષિષક 

િહીિટી અહેિાલ 

..... મ નનીય શ્રમ અને રોજગ ર માંત્રીશ્રી ડિલીપભ ઇ ઠ કોર 

(૩) સાબરમતી એકસપે્રસ ટરેનના એસ-૬ કોિને આગ લગાડિાના બનાિની તપાસ માટે 

રાજ્ય સરકારે નીમેલ જષસ્ટસ નાણાિટી અને જષસ્ટસ મહેતા તપાસ પંિનો અહેિાલ 

ભાગ-૨ તથા આ અહેિાલ પર લીધેલાં પગલાંની ષિગતો 

..... મ નનીય ર જ્યકક્ષ ન  ગૃહ માંત્રીશ્રી પ્રડિપવસાંહ જાિેજા 

 

...૨... 

 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



...૨... 

 

(૪) જૂનાગઢ કૃષિ યુષનિષસષટીનો સન ૨૦૧૫-૨૦૧૬નો ઓરડટ અહેિાલ, તેના ઉપર 

લેિાયેલ પગલાનું ષનિેદન તથા િાષિષક રહસાબ તેમજ આ અહેિાલને સભાગૃહના મેજ 

ઉપર મુકિામાં થયેલા ષિલંબ અંગેના કારણો દશાષિતું ષનિેદન  

..... મ નનીય ર જ્યકક્ષ ન  કૃવિ માંત્રીશ્રી જયદ્રથવસાંહજી પરમ ર 

(૫) ષનરીક્ષકશ્રી, સ્થાષનક ભંડોળ રહસાબનો સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭ના િિષનો ગ્રામ 

પંિાયતોનો ઓરડટ અહેિાલ તેમજ આ અહેિાલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકિા અંગેનુ ં

ષનિેદન 

..... મ નનીય ર જ્યકક્ષ ન  પાંચ યત માંત્રીશ્રી જયદ્રથવસાંહજી પરમ ર 
(૬) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સુરક્ષા અષધષનયમ, ૨૦૧૩ અન્ િયેના અન્ન, નાગરરક પુરિઠા અને 

ગ્રાહકોની બાબતોના ષિભાગના તા. ૨૯/૦૭/૨૦૧૯ના જાહેરનામા ક્રમાંક: 

જીટીએિ/૨૦૧૯/૮/પીડીએસ/૧૦૨૦૧૭/૯૨૨૮૨/ક-૧ 

.......મ નનીય અન્ન, ન ગડરક પ રવઠ  માંત્રીશ્રી જયશેભ ઇ ર િિીય  

૩. વવધ નસભ ની સવમવતઓન  અહેવ લની રજૂઆત  
 (૧) અનુસૂષિત જાષતઓના કલ્યાણ માટેની સષમષતના પ્રથમ અહેિાલની રજૂઆત 

   ........સવમવતન  મ નનીય પ્રમ ખશ્રી પ્રડિપભ ઇ પરમ ર/સભ્યશ્રી 
 (૨) અનુસૂષિત જનજાષતઓના કલ્યાણ માટેની સષમષતના ત્રીજા અને િોથા અહેિાલની 

  રજૂઆત 
   ........સવમવતન  મ નનીય પ્રમ ખશ્રી મોહનભ ઇ ઢોડિય /સભ્યશ્રી 

૪. પૂજ્ય મહ ત્મ  ગ ાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જ્યાંવતની ઉજવણી પ્રસાંગે મ નનીય 

 મ ખ્યમાંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ત વ 
 રાષ્ટ્ર ષપતા પૂજય મહાત્સમા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જ્યંષતની ઉજિણી સંદભષમાં આ 
સભાગૃહ એ બાબતે ગૌરિ લે છે કે સત્સય અને અરહંસાના પૂજારી, યુગપુરૂિ, મહામાનિ 
તેિા પૂજ્ય ગાંધીજીએ અરહંસક આંદોલન દ્વારા "રહંદ છોડો" ના નારાથી ષિરટશ 
સલ્તનતની ગુલામીની જજંીરમાંથી ભારતને મુક્ત કરી દેશને આઝાદી અપાિી.  
 ગાંધી એ વ્યષક્ત નહી પણ ષિિાર છે અને તથેી રાજ્ય સરકાર પજૂ્ય ગાંધીજીની 
રામ- રાજ્યની કલ્પનાને ફળીભૂત કરિા કરટબદ્ધ છે. પૂજ્ય ગાંધીજીના સંસ્મરણોને સદાય 
જીિંત રાખિા રાજ્ય સરકારે દાંડી સ્મારક, રાજકોટ ખાતે ગાંધી મ્પ્યઝુીયમ તથા પોરબંદર 
ખાતે કસ્તુરબા સ્મારક જિેા પ્રકલ્પોનું ષનમાષણ કયુું છે. િૈષિક સમસ્યાઓનું ષનરાકરણ 
ગાંધી માગે જ શક્ય છે. સામાજીક સમરસતા, સ્િચ્છાગ્રહ અને સ્િદેશીનો પૂજ્ય ગાંધીજીનો 
સંદેશ આજ ેપણ પ્રસ્તુત છે. 

 પૂજ્ય ગાંધીજીની મનોભૂષમમાં અને કમષભૂષમમાં "સિોદય" નો મંત્ર હંમેશ ગંુજતો 

રહ્યો. સહુના ભલામાં આપણં ભલંુ, સૌના કામની ષકંમત એકસરખી અને સાદંુ અને 

પરરશ્રમયુક્ત જીિન જ સાિંુ જીિન છે તેિી દ્રઢ માન્યતા ધરાિનાર ષિિના સૌથી િધુ 

સન્માનજનક તેિા આ મહામાનિના આદશોનો અમલ કરિાની પ્રષતજ્ઞા સાથે આ સભાગૃહ 

પૂજ્ય ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જ્યંષતની ઉજિણી પ્રસંગે તેઓને નતમસ્તક કોટી કોટી 

િંદન કરે છે. 

...૩... 

 



 

...૩... 

 
૫. સરક રી વવધેયકો 
 (૧) સન ૨૦૧૯નું ષિધેયક ક્રમાંક-૩૬-સન ૨૦૧૯નુ ંગુજરાત વ્યાિસાષયક ટેકષનકલ 

  શૈક્ષષણક કોલેજો અથિા સંસ્થાઓ (પ્રિેશ ષનયમન અને ફી ષનધાષરણ) બાબત 

  (સુધારા) ષિધેયક             
...........દાખલ કરિાનંુ તથા પહેલુ,ં બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંિાંિન 
........મ નનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રવસાંહ ચ િ સમ  

 (૨) સન  ૨૦૧૯નુ ંષિધેયક ક્રમાંક-૩૩-સન ૨૦૧૯નુ ં ગુજરાત સહકારી મંડળી  

  (રદ્વતીય સુધારા) ષિધેયક             
   ...........દાખલ કરિાનંુ તથા પહેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંિાંિન 

........મ નનીય ર જ્યકક્ષ ન  સહક ર માંત્રીશ્રી ઈશ્વરવસાંહ પટેલ 
 (૩) સન ૨૦૧૯નુ ં ષિધેયક ક્રમાંક-૩૭-સન ૨૦૧૯નુ ં સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુષનટી ષિસ્તાર, 
  ષિકાસ અને પ્રિાસન ષનયમન ષિધેયક             

...........દાખલ કરિાનંુ તથા પહેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંિાંિન 
........મ નનીય ન યબ મ ખ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભ ઈ પટેલ 

૬. છેલ્લ  ડિવસનો પ્રસ્ત વ (વનયમ-૧૦૨): 
મ નનીય સભ્યશ્રી પ્રવવણભ ઇ મ સિીય નો પ્રસ્ ત વ 

 રાજયમાં ષિષિધ ભરતીઓની પરીક્ષાઓમાં ગેરરીષતઓ સામે આિતાં પરીક્ષાઓ રદ 

કરિાની, પરીક્ષાઓ મોકૂફ રાખિાની, પરરણામો મોકૂફ રાખિા સરહતના બનાિો િધતા 

જાય છે. તેના કારણે મોંઘુ ષશક્ષણ અને ટુ્યશન કલાસમાં ઉંિી ફી ભરીને મરહનાઓ સુધી 

તૈયારીઓ કરતાં રાજયના યુિાન-યુિતીઓમાં અસંતોિ પ્રિતે છે, ત્સયારે રાજયમાં થતી 

સરકારી ભરતીઓમાં પારદષશષતા લાિિા આ સભાગૃહ િિાષ-ષિિારણ કરે. 

૭. વવધ નસભ ન  મજે ઉપર મૂકવ ન  અત ર ાંડકત પ્રશ્નો અને તને  જવ બો  
  ગુજરાત ષિધાનસભાના ષનયમોના ષનયમ-૮૭(ક) અન્િયે અતારાંષકત પ્રશ્નો 

 અને તેના જિાબો સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકિા.              
........સવચવશ્રી, ગ જર ત વવધ નસભ   

 
 

 

 

વવધ નસભ ગૃહ, 
ગ ાંધીનગર. 
ત .૧૦મી ડિસેમ્બર, ર૦૧૯ 

િી. એમ. પટેલ 
સવચવ, 

ગ જર ત વવધ નસભ . 

૬૦ 
વમવનટ 
 


