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ક્રમ ાંક-૮ 
પત્રક ભ ગ-૧ 

ક ર્યવ હીની ટ ાં કી નોંધ 
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ  

છઠુ્ાં  સત્ર 
ગુરુવ ર, ત . ૫મી 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. પમી માર્ચ, ર૦૨૦ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૧, ૨, 

૩, ૬, ૭, ૯, ૧૦, ૧૧ અને ૧૨ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્યા.  

           ગેરહાજર રહેલ સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નોના અગ્રતાક્રમ-૪, ૫ અને ૮ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા.     
           સમયના અભાવે પૂછી ન શિાયેલા તારાાંકિત પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૧૩થી ૩૨૧ને અતારાાંકિત ગણવામાાં 
આવ્ યા. 
 પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો. 
 

૨. પોઇન્દ્ટ ઓફ ઇન્દ્ફમેશન 
  સભ્ર્શ્રી દ્વ ર  તેમન  પ્રવચનનુાં વવકિર્ો રેકોિીંગ કરી વ ર્રલ કરવ  બ બત 
            માનનીય સભ્યશ્રી િુબેરભાઇ ડીંડોરે, સભ્યશ્રી અનાંતિુમાર પટેલે તેમના પ્રવર્નનુાં કવડડયો રેિોડીંગ 

િરાવીને વાઇરલ િરવા સાંબાંધી પોઇન્ટ ઓફ ઇન્ફમેશનનો મુદ્દો ઉપકથથત િરતાાં, રાજ્યિક્ષાના સાંસદીય 
બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રડદપકસાંહ જાડેજાએ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની પૂવચ માંજૂરી કસવાય કવધાનસભાગૃહની 
િાયચવાહીનુાં કવડડયો રેિોડીંગ િરી શિાતુાં નથી, તેમ જણાવી જો િોઇ સભ્ય િે રે્નલ તેને પ્રસારીત િરે તો 

ગૃહનો કવશેષાકધિાર ભાંગ અને અવમાન થાય છે. આ બાબતે અગાઉ પણ આ પ્રિારની ઘટનાઓ બની છે 
ત્યારે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેને અટિાવવા પગલાાં લેવાની રજૂઆત િરતાાં, માનનીય કવપક્ષના નેતાશ્રી 
પરેશભાઇ ધાનાણીએ લોિસભા અને રાજ્યસભાનુાં લાઇવ પ્રસારણ થઇ રહુ્ાં હોવાની વાત જણાવતાાં, 
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આ ઘટના સાથે તેને િોઇ સાંબાંધ ન હોવાનુાં જણાવી, માનનીય સભ્યશ્રી િુબેરભાઇ 
ડીંડોરને આ ઘટના સાંબાંકધત લેકિત પુરાવા રજૂ િરવા જણાવ્યુાં. 
 

૩. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ  ક ગળો 
  નીરે્ના િાગળો તેની નીરે્ દશાચવેલ માંત્રીશ્રીઓએ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા. 
 (૧)           ગુજરાત પાવર િોપોરેશન કલકમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાકષચિ અહેવાલ, ડહસાબો, ઓડડટ 

અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓડડટર જનરલની ડટટપણ તેમજ િોપોરેશનની િામગીરી અાંગેની 
સરિારની સમીક્ષા 

મ નનીર્ ઊર્જય માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 
 (ર)            ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ કનગમ કલકમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાકષચિ અહેવાલ, ડહસાબો, 

ઓડડટ અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓડડટર જનરલની ડટટપણ તેમજ કનગમની િામગીરી અાંગેની 
સરિારની સમીક્ષા 

મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન  ગૃહ માંત્રીશ્રી પ્રકદપવસાંહ ર્જિેર્જ 
 (૩)            ગુજરાત ઘેટા અને ઉન કવિાસ કનગમ કલકમટેડનો સન ર૦૧૭-૧૮નો વાકષચિ અહેવાલ, ડહસાબો, 

ઓડડટ અહેવાલ, ભારતના  િોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓડડટર જનરલની ડટટપણ,  કનગમની િામગીરી અાંગેની  
સરિારની સમીક્ષા  તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલ કવલાંબ અાંગેના િારણો દશાચવતુાં 
કનવેદન 

મ નનીર્ પશુપ લન માંત્રીશ્રી કુાંવરજીભ ઇ બ વળીર્  
 (૪)             ધોલેરા ઇન્ટરનેશનલ એરપોટચ  િાંપની કલકમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાકષચિ અહેવાલ, ડહસાબો, 

ઓડડટ અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓડડટર જનરલની ડટટપણ તેમજ િાંપનીની  િામગીરી અાંગેની 
સરિારની સમીક્ષા 

ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 
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 (પ)             ગુજરાત રેલ ઇન્રાથટરિર્ર કવિાસ કનગમ કલકમટેડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાકષચિ અહેવાલ, 

ડહસાબો, ઓડડટ અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓડડટર જનરલની ડટટપણ તેમજ કનગમની  િામગીરી 
અાંગેની સરિારની સમીક્ષા 

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

 (૬)             ગુજરાત રાજય  અન્ન  આયોગનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાકષચિ અહેવાલ 
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન  અન્ન, ન ગકરક પુરવઠ  માંત્રીશ્રી ધમેન્દ્રવસાંહ ર્જિેર્જ 

 (૭)           ગુજરાત મ્પ્યુકનકસપલ ફાઇનાન્સ બોડચના સન ર૦૧૮-૧૯ ના વાકષચિ ડહસાબો અને ઓડડટ અહેવાલ 

મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 
 (૮)           નાણાાં કવભાગના સન ર૦૧૭ના ગુજરાત માલ અને સેવા િર અકધકનયમ તથા ગુજરાત માલ અને સેવા 

િર કનયમો અન્વયેના આ સાથેના પત્રિમાાં જણાવ્યા મુજબના િુલ-૧૮ જાહેરનામા તેમજ આ જાહેરનામા પૈિી 
ક્રમાાંિ ૧ થી ૮ ઉપરના જાહેરનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા કવલાંબ અાંગેના િારણો સમજાવતુાં 
કનવેદન 

  No Notification No. Date 

1 (GHN-88)GST-2019/S.11(1)(50)-TH 30-09-2019 

2 (GHN-90)GST-2019/S.9(3)(13)-TH 30-09-2019 

3 (GHN-94)GSTR-2019/S.164(47)-TH 30-09-2019 

4 (GHN-107)GST-2019/S.148(24)-TH 25-10-2019 

5 (GHN-110)GST-2019/R-123(4)-TH 13-11-2019 

6 (GHN-112)GST-2019/S.172(14)-TH 16-11-2019 

7 (GHN-113)GST-2019/S.11(3)(3)-TH 22-11-2019 

8 (GHN-115)GST-2019/S.172(15)-TH 05-12-2019 

9 (GHN-119)GST-2019/R.48(4)(1)-TH 17-12-2019 

10 (GHN-120)GST-2019/R.46(1)-TH 17-12-2019 

11 (GHN-123)GSTR-2019/S.164(50)-TH 17-12-2019 

12 (GHN-125)GST-2019/S.128(17)-TH 27-12-2019 

13 (GHN-126)GSTR-2019/S.164(51)-TH 27-12-2019 

14 (GHN-127)GST-2019/S.172(16)-TH 27-12-2019 

15 (GHN-128)GST-2019/S.9(1)(30)-TH 31-12-2019 

16 (GHN-129)GST-2019/S.9(3)(15)-TH 31-12-2019 

17 (GHN-1)GST-2020/S.1(10)-TH 01-01-2020 

18 (GHN-10)GST-2020/S.96(2)-TH 30-01-2020 

  મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 
૪.  અાંદ જપત્ર પર સ મ ન્દ્ર્ ચચ ય (બીજો કદવસ) 
            ઉપયુચક્ત કવષય પર તા.૪થી માર્ચ ૨૦૨૦ના રોજ અધૂરી રહેલી ર્ર્ાચ આગળ ર્ાલી, નીરે્ના 

સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.  

  (૧) ડો. અકનલ જોષીયારા (૬) શ્રી રમેશભાઇ િટારા 
(ર) શ્રી સી.િે.રાઉલજી (૭) શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ 
(૩) શ્રી રાજને્રકસાંહ ઠાિોર (૮) શ્રી જશુભાઇ પટેલ 
(૪) શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે (૯) શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટેલ 
(પ) શ્રી િનુભાઇ બારૈયા (૧૦) શ્રી અમરીષભાઇ ડેર 

૫. મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીનુાં અવલોકન 
  અવધક રીશ્રીઓએ સભ્ર્શ્રીઓની રજ આતો અને સ ચનોની નોંધ કરવ  બ બત. 
            માનનીય સભ્યશ્રીઓ પોતાના પ્રવર્નમાાં તેમના મત કવથતારની રજૂઆતો અને લોિોપયોગી સૂર્નો 

િરતા હોય છે, જનેી અકધિારીશ્રીઓએ નોંધી લેવાની હોય છે. િેટલાિ અકધિારીઓ નોંધે છે. સભ્યશ્રીઓને 
તેમના કપજીયન બોક્ષમાાં તેમના પ્રવર્નની નિલ મળતી હોય છે જ ેતેમણે અકધિારીશ્રીઓને આપવી જોઇએ 

અને અકધિારીશ્રીઓએ તે મેળવી લેવી જોઇએ, તેવુાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ જણાવ્યુાં.  
૬.  અાંદ જપત્ર પર સ મ ન્દ્ર્ ચચ ય (બીજો કદવસ)(ક્રમશઃ) 
  ત્યારબાદ માનનીય માંત્રીશ્રી ભુપેન્રકસાંહ રુ્ડાસમાએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.  
  વવર મ બપોરન  ૨.૩૧ થી ૩.૦૦ 
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૭.  વબન-સરક રી ક મક જ 
વબન-સરક રી સાંકલ્પો 

 (૧)          સભ્યશ્રી પ્રકવણભાઇ ઘોઘારીએ, ‘‘ જળ સાંર્ય અકભયાન અાંતગચત છેવાડાના માનવી સુધી નલ સે જલ 
તિ અકભયાનને સમય મયાચદામાાં પૂણચ િરવા’’ અાંગેનો પોતાનો સાંિલ્પ રજૂ િયો અને તેના સમથચનમાાં પોતાનુાં 
માંતવ્ય િયુું.  
           ત્યારબાદ નીરે્ના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો. 

  (૧) શ્રી લલીતભાઇ િગથરા (૪) શ્રીમતી માલતી મહેશ્વરી 
(ર) ડો.આશાબેન પટેલ (પ) શ્રી ઋકત્વિભાઇ મિવાણા 
(૩) ડો.અકનલ જોષીયારા (૬) શ્રી િુાંવરજીભાઇ બાવળીયા(પાણી પુરવઠા માંત્રીશ્રી 

     ત્યારબાદ સાંિલ્પ મત ઉપર મૂિવામાાં આવ્યો અને તેનો સવાચનુમતે થવીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
 (ર)          સભ્યશ્રી અરકવાંદ પટેલે, ‘‘ કવશ્વાસ પ્રોજકે્ટથી ગુનાઓની ઝડપી તપાસ, ગુના અટિાવવા, ટર ાડફિ 

કનયમન વગેરે બાબતોની સુકવધા પ્રાપ્ત થવાની હોવાથી પ્રજાજનોમાાં યોગ્ય પ્રર્ાર અને પ્રસાર થાય તેવુાં 

આયોજન િરવા’’ અાંગેનો પોતાનો સાંિલ્પ રજૂ િયો અને તેના સમથચનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય િયુું.  
           ત્યારબાદ નીરે્ના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો. 

  (૧) શ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્પ્મર (પ) ડો.િીરીટિુમાર પટેલ 
(ર) શ્રી હષચ સાંઘવી (૬) શ્રી બળદેવજી ઠાિોર 
(૩) શ્રી લલીત વસોયા (૭) શ્રી પ્રડદપકસાંહ જાડેજા  

                     (રા.િ.ના ગૃહ માંત્રીશ્રી) (૪) શ્રી રમણભાઇ પટેલ 
     ત્યારબાદ સાંિલ્પ મત ઉપર મૂિવામાાં આવ્યો અને તેનો સવાચનુમતે થવીિાર િરવામાાં આવ્યો. 

  સભ ગૃહ, શુક્રવ ર, ત . ૬ઠ્ી મ ચય ૨૦૨૦ન  રોજ સવ રન  ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે  
ફરી મળવ  મ ટે સ ાંજન  ૪.૫૯ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 

    

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

િી.એમ.પટેલ 
સવચવ, 

ગુજર ત વવધ નસભ . 

  


