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ક્રમ ાંક-૨
પત્રક ભ ગ-૧
ક ર્યવ હીની ટાં કી નોંધ
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ
છઠ્ુાં સત્ર
બુધવ ર, ત .૨૬મી ફે બ્રુઆરી, ર૦૨૦
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જન્દ્ે ર વત્રવેદી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને
સભ ગૃહ બપોરન ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળ્ુાં.
૧.

૨.

૩.

૪.

ત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી
બુધવાર, તા. ૨૬મી ફે બ્રુઆરી, ર૦૨૦ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૧,
ર, ૩, ૪, પ અને ૬ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્યા.
સમયના અભાવે પૂછી ન શિાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૭ થી ૩૩૨ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા.
પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧.૦૦ િલાિે પૂરો થયો.
શોકદશયક ઉલ્લેખો
માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી કવજયભાઇ રૂપાણીએ ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યિક્ષાના પૂવવ માંત્રી સ્વ.શ્રી
દોલતભાઇ નાથુભાઇ દેસાઇ, ગુજરાત કવધાનસભાના પૂવવ સભ્ય સ્વ.શ્રી ગોકવાંદભાઇ અરજણભાઇ ચૌહાણ
અને સ્વ.શ્રી િરમશીભાઇ વીરજીભાઇ પટે લના અવસાન અાંગેના શોિદશવિ ઉલ્લેિો િયાવ અને સ્વગવસ્થોને
અાંજકલ આપી.
ત્યારબાદ માનનીય કવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરે શભાઇ ધાનાણી, નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ
પટે લ, સભ્યશ્રી શૈલેષભાઇ પરમાર, માંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રકસાંહ ચુડાસમા, માંત્રીશ્રી રમણલાલ પાટિર, સભ્યશ્રી
જીતુભાઇ ચૌધરી, માંત્રીશ્રી િુાં વરજીભાઇ બાવકિયા, સભ્યશ્રી કબ્રજેશ મેરજા, સભ્યશ્રી િનુભાઇ દેસાઇ,
સભ્યશ્રી કપયુષભાઇ દેસાઇ તથા સભ્યશ્રી પ્રદદપભાઇ પરમારે શોિદશવિ ઉલ્લેિોમાાં પોતાનો સૂર પૂરાવી
શોિાાંજકલ આપી.
ત્યારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ શોિદશવિ ઉલ્લેિોમાાં સૂર પૂરાવ્યો અને સ્વગવસ્થોને અાંજકલ
આપી.
ત્યારબાદ સભ્યશ્રીઓએ ઉભા થઇને બે કમકનટ મૌન પાળ્ુાં.
ત્યારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સ્વગવસ્થોના િુ ટુાં બીજનોને ગૃહની આ લાગણી પહોંચાડવામાાં આવશે
તેવી જાહે રાત િરી.
ત કીદની જાહે ર અગત્ર્ની બ બત પર ધ્ર્ ન દોરવ બ બત નવનર્મ-૧૧૬)
સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ વાંશે કનયમ-૧૧૬ અન્દ્વયે ‘‘તાજેતરમાાં પાકિસ્તાન મરીન કસક્યુદરટી એજન્દ્સી
દ્વારા ભારતીય જિ સીમામાાંથી માછીમારોને તેમની બોટ સાથે અપહરણના બનાવો બનતા માછીમારોમાાં
ફે લાયેલ રોષ અને કચાંતાની લાગણી દૂર િરવા’’ અાંગેની તાિીદની જાહે ર અગત્યની બાબત પર માનનીય
મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રીનુાં ધ્યાન દોયુું.
માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જવાહરભાઇ ચાવડાએ તેમનુાં લેકિત કનવેદન રજૂ િયુું અને તેમાાંથી
ઉપકસ્થત થયેલા પ્રશ્નોના જવાબો આપ્યા તથા માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી કવજયભાઇ રૂપાણીએ પણ પોતાનુાં
માંતવ્ય વ્યક્ત િયુું.
સભ ગૃહન મેજ ઉપર મક ર્ેલ ક ગળો
નીચેના િાગિો તેની નીચે દશાવવેલ માંત્રીશ્રીઓએ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિયા.
(૧)
ગુજરાત ડે રી કવિાસ કનગમ કલકમટે ડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાકષવિ અહે વાલ, દહસાબો, ઓદડટ
અહે વાલ, ભારતના િોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓદડટર જનરલની દટપ્પણ તેમજ કનગમની િામગીરી અાંગેની સમીક્ષા
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન પશુપ લન માંત્રીશ્રી બચુભ ઇ ખ બડ
(ર)
ગુજરાત િનીજ કવિાસ કનગમ કલકમટે ડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાકષવિ અહે વાલ, દહસાબો, ઓદડટ
અહે વાલ, ભારતના િોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓદડટર જનરલની દટપ્પણ તેમજ કનગમની િામગીરી અાંગેની સમીક્ષા
ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટે લ
(૩)
કવિલાાંગ વ્યકક્તઓ માટે ના િકમશનરશ્રીના સન ર૦૧૬-૧૭ અને ર૦૧૭-૧૮ના વાકષવિ વહીવટી
અહે વાલ તેમજ આ અહે વાલોને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલ કવલાંબ અાંગેના િારણો દશાવવતુાં કનવેદન
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૫.
૬.

૭.

૮.

૯.

૧૦.

૧૧.

મ નનીર્ સ મ વજક ન્દ્ર્ ર્ અને અવધક રીત માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભ ઇ પરમ ર
(૪)
ગુજરાત રાજય માગવ વાહન વ્યવહાર કનગમનો સન ર૦૧પ-૧૬નો વાકષવિ દહસાબ અને ઓદડટ
અહે વાલ તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલ કવલાંબ અાંગેના િારણો દશાવવતુાં કનવેદન
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન વ હન વ્ર્વહ ર માંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસાંહ પટે લ
(પ)
ગુજરાત રાજય નાણાિીય કનગમનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાકષવિ અહે વાલ
ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટે લ
(૬)
ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગનો સન ર૦૧૭-૧૮નો વાકષવિ અહે વાલ, આયોગની સલાહના
અસ્વીિારના કિસ્સા માટે સરિારની સ્પષ્ટીિરણાત્મિ યાદી તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર
મૂિવામાાં થયેલા કવલાંબ અાંગેના િારણો દશાવવતુાં કનવેદન
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટે લ
(૭)
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોડવ ના સન ર૦૧૭-૧૮ના વાકષવિ દહસાબો તેમજ આ દહસાબોને સભાગૃહના
મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા કવલાંબ અાંગેના િારણો દશાવવતુાં કનવેદન
બાંદરો પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટે લ
ક મક જ સલ હક ર સવમવતન આઠમ અહે વ લની રજઆત
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ િામિાજ સલાહિાર સકમકતનો આઠમો અહે વાલ વાાંચીને રજૂ િયો.
મ નનીર્ સાંસદીર્ બ બતોન માંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ત વ
માનનીય સાંસદીય બાબતોના રા.િ.ના માંત્રીશ્રી પ્રદદપકસાંહ જાડે જાએ નીચે મુજબનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો.
‘‘આ સભાગૃહ, િામિાજ સલાહિાર સકમકતના આઠમા અહે વાલ સાથે સાંમત થાય.’’
પ્રસ્તાવ મત માટે મૂિવામાાં આવ્યો અને તેનો સવાવનુમતે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.
ખચયન પરક પત્રકની રજઆત
માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટે લે સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ના વષવ માટે ના િચવનુાં પૂરિ
પત્રિ રજૂ િયુું.
અાંદ જપત્રની રજઆત
માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટે લે સન ર૦૨૦-ર૦૨૧ના વષવ માટે નુાં અાંદાજપત્ર
પ્રવચન વાાંચવાનુાં શરૂ િયુું.
વવર મનો સમર્ રદ કરવ અાંગે
માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટે લ સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના નાણાિીય વષવ માટે ના
અાંદાજપત્ર અાંગેનુાં અાંદાજપત્ર પ્રવચન વાાંચી રહ્યા હતા તે દરકમયાન માનનીય મુખ્ય દાંડિશ્રી પાંિજભાઇ
દેસાઇએ અાંદાજપત્ર પ્રવચનનુાં વાચન ચાલુ રહે તે હે તુથી કવરામનો સમય રદ િરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો જેને
કવપક્ષના દાંડિશ્રીએ સમથવન આપતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તદ્અનુસાર સભાગૃહની અનુમકતથી કવરામનો
સમય રદ િયો.
અાંદ જપત્રની રજઆત નક્રમશઃ)
ત્યારબાદ માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રીએ સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના વષવ માટે નુાં તેમનુાં અધૂરાં રહે લ અાંદાજપત્ર
પ્રવચન પૂરાં િયુું અને સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના નાણાિીય વષવ માટે નુાં અાંદાજપત્ર ગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યુાં.
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રીની જાહે ર ત
માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટે લે અાંદાજપત્ર પ્રિાશનોની શાસિપક્ષના
સભ્યશ્રીઓને સોફ્ટ િોપી આપવાની અને કવરોધપક્ષના સભ્યશ્રીઓને હાડવ િોપી આપવાની જાહે રાત િરી.
સભ ગૃહ, ગુરુવ ર ત .૨૭મી ફે બ્રુઆરી, ૨૦૨૦ન રોજ
સવ રન ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળવ મ ટે સ ાંજન ૫.૦૦ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં.

ગુજર ત વવધ નસભ સવચવ લર્,
ગ ાંધીનગર.
ત . ૨૬મી ફે બ્રુઆરી, ૨૦૨૦

ડી.એમ.પટે લ
સવચવ,
ગુજર ત વવધ નસભ .

