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ક્રમ ાંક-૧૮
પત્રક ભ ગ-૧
ક ર્યવ હીની ટાં કી નોંધ
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ
છઠ્ુાં સત્ર
સોમવ ર, ત . ૨૩મી મ ચય, ર૦૨૦
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જન્દ્ે ર વત્રવેદી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને
સભ ગૃહ બપોરન ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે મળ્ુાં.
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૨.

૩.

૪.

૫.

૬.

ત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી
સોમવાર, તા.૨૩મી માર્ચ, ર૦૨૦ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૨,
પ, ૬, ૭, ૧૦, ૧૩,૧૮, ૨૦, ૨૧ અને ૨૨ ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્યા.
ગેરહાજર રહે લ સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નોના અગ્રતાક્રમ ૧, ૩, ૪, ૮, ૯, ૧૧, ૧૨, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭
અને ૧૯ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા.
સમયના અભાવે પૂછી ન શિાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૨૩થી ૩૦૦ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા.
પ્રશ્નોત્તરીનો સમર્ બપોરન ૧.૦૦ વ ગ્ર્ે પરો થર્ો.
મ નનીર્ મુખ્ર્માંત્રીશ્રીનુાં વનવેદન
કોરોન વ ર્રસન ફે લ વ ને અટક વવ ર જ્ર્ સરક ર દ્વ ર લેવ મ ાં આવેલ પગલ ાં અાંગે
માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી કવજયભાઇ રૂપાણીએ કવશ્વમાાં ફે લાયેલ િોરોના વાયરસની મહામારી સાંદભે
દેશમાાં આ વાયરસનો ફે લાવો િે વી રીતે અટિે તે સાંદભે િે ન્દ્ર સરિારે લીધેલાાં પગલાાંની જાણિારી આપી,
રાજ્યમાાં િોરોના વાયરસનો ફે લાવો અટિાવવા માટે રાજ્ય સરિારે લીધેલા પગલાાંની જાણિારી આપી, સૌના
સાથ અને સહિારની અપેક્ષા રાિી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ આ બાબતે લોિ જાગૃકત થાય તે માટે
લોિશાહીના ધબિારા એકપસોડમાાં આ બાબતનો સમાવેશ િરવા સકર્વશ્રીને જણાવ્યુાં.
ત કીદની જાહે ર અગત્ર્ની બ બત પર ધ્ર્ ન દોરવ બ બત (વનર્મ-૧૧૬)
ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષ ન પેપરની ઉત્તરવહીઓ રસ્ત ઉપર મળવ બ બત
સભ્યશ્રી રાઘવજીભાઇ પટે લે કનયમ-૧૧૬ અન્દ્વયે ‘‘ ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષાના કવજ્ઞાન અને
ટે ક્નોલોજી કવષયના પેપરની ઉત્તરવહીઓ રાજિોટ નજીિ કવરપુર પાસે રસ્તે રઝળતી મળતાાં, જવાબદાર
અકધિારીઓની બેદરિારીના િારણે કવદ્યાથીઓના હહત અને પહરણામ ઉપર અસર ન થાય તે માટે જવાબદારો
સામે પગલા ભરવા’’ અાંગેની તાિીદની જાહે ર અગત્યની બાબત પર માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રીનુાં ધ્યાન દોયુું.
માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રકસાંહ ર્ુડાસમાએ તેમનુાં લેકિત કનવેદન રજૂ િયુું અને તેમાાં થી
ઉપકસ્થત થયેલા પ્રશ્નોના જવાબો આપ્યા.
મહે સલ માંત્રીશ્રીનુાં વનવેદન (વનર્મ-૪૪)
માનનીય મહે સૂલ માંત્રીશ્રી િૌકશિભાઇ પટે લે ઇ-સ્ટે મ્પીંગનો વ્યાપ વધારવાના હે તુથી નોનજ્યુહડકશયલ સ્ટે મ્પ પેપરનુાં વેર્ાણ િરતા ઓથોરાઇઝ િલેિશન સેન્દ્ટરના િકમશનમાાં વધારો િરવા સાંબાંધમાાં
કનયમ-૪૪ હે ઠળનુાં કનવેદન વાાંર્ીને િયુું.
મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (નવમો કદવસ)
નાગહરિ પુરવઠાને લગતી સેવા અાંગેની અન્ન, નાગહરિ પુરવઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના કવભાગની
મહે સૂલી િર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાાંિ-૨૨ અને અન્નને લગતી સેવા અાંગેની અન્ન, નાગહરિ પુરવઠા અને
ગ્રાહિોની બાબતોના કવભાગની મહે સૂલી અને મૂડી િર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાાંિ-૨૩ અન્ન, નાગહરિ પુરવઠા
અને ગ્રાહિોની બાબતોના કવભાગના માનનીય માંત્રીશ્રી જયેશભાઇ રાદડીયાએ તથા પાણી પુરવઠાને લગતી
સેવા અાંગેની નમચદા, જળસાંપકત્ત, પાણી પુરવઠા અને િલ્પસર કવભાગની મહે સૂલી અને મૂડી િર્ચ માટે ની
માગણી ક્રમાાંિ-૬૭ માનનીય પાણી પુરવઠા માંત્રીશ્રી િુાં વરજીભાઇ બાવળીયાએ રજૂ િરી.
કવપક્ષના સભ્યશ્રીઓ હાજર ન હોવાથી એિપણ િાપ દરિાસ્ત સભાગૃહમાાં રજૂ થઇ નહીં.
ત્યારબાદ નીર્ેના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી પૂણેશ મોદી
(૩) શ્રી શાંભુજી ઠાિોર
(ર) શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટે લ
(૪) શ્રી ભરતભાઇ પટે લ(પ્રવર્ન અધૂરાં)
વવર મનો સમર્ લાંબ વવ અાંગે
માનનીય મુખ્ય દાંડિશ્રી પાંિજભાઇ દેસાઇએ કવરામનો સમય બપોરના ૨.૦૦થી ૩.૩૦ સુધીનો
રાિવાની દરિાસ્ત િરતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગૃહની અનુમકતથી તે પ્રમાણે કવરામનો સમય
લાંબાવવાની જાહે રાત િરી.
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મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (નવમો કદવસ) (ક્રમશઃ)
ત્યારબાદ સભ્યશ્રી ભરતભાઇ પટે લે પોતાનુાં અધૂરાં રહે લ પ્રવર્ન પૂણચ િયુું.
વવર મ બપોરન ૨.૦૦ થી ૩.૩૦
કવરામ બાદ નીર્ેના વધુ સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.
(૫) શ્રી પરસોત્તમભાઇ સાબરીયા
(૭) શ્રી ગજેન્દ્રકસાંહ પરમાર
(૬) શ્રીમતી ગીતાબા જાડે જા
(૮) શ્રી કવરે ન્દ્રકસાંહ જાડે જા
પાણી પુરવઠા કવભાગની માગણીઓ ઉપરની ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય માંત્રીશ્રી િુાં વરજીભાઇ
બાવળીયાએ આપ્યો.
અન્ન, નાગહરિ પુરવઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના કવભાગની માગણીઓ ઉપરની ર્ર્ાચનો જવાબ
માનનીય માંત્રીશ્રી જયેશભાઇ રાદડીયાએ આપ્યો.
ત્યારબાદ માગણી ક્રમાાંિ-૨૨, ૨૩ અને ૬૭ મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.
મ નનીર્ મુખ્ર્માંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ત વ
સભ ગૃહ અવનવિત મુદત મ ટે મુલતવી ર ખવ અાંગે
માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી કવજયભાઇ રૂપાણીએ િોરોના વાયરસના અનુસાંધાને પેદા થયેલી પહરકસ્થકતના
સાંદભચમાાં બજેટને લગતી તમામ િાયચવાહી આજે પૂણચ િરી, કવધાનસભાગૃહ અર્ોક્કસ મુદત માટે મુલતવી
રાિવા અાંગેનો પ્રસ્તાવ રજૂ િરતાાં, રાજ્ય િક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રહદપકસાંહ જાડે જાએ તેને
સમથચન આપતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પ્રસ્તાવ ગૃહના મત માટે રજૂ િયો અને પ્રસ્તાવને ગૃહની માંજૂરી
મળતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ બજેટ સત્રનુાં તમામ િામિાજ આજે પૂણચ િયાચ બાદ કવધાનસભાગૃહ અકનકિત
મુદત માટે મુલતવી રાિવામાાં આવશે તેવી જાહે રાત િરી.
સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ન અાંદ જપત્રમ ાં સમ વવષ્ટ વગલોટીન થર્ેલી મ ગણીઓ
માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટે લે માગણી ક્રમાાંિ- ૧, પ, ૬, ૭, ૮, ૧૧, ૧૪, ૧પ,
૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ર૧, ર૪, રપ, ર૭, ર૮, ૩ર, ૩૪, ૩પ, ૩૮, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪પ, ૪૬, ૪૭, ૪૮,
પ૧, પર, પ૩, પપ, પ૬, પ૮, પ૯, ૬૧, ૬ર, ૬૩, ૬૪, ૬પ, ૬૮, ૬૯, ૭૦, ૭ર, ૭૩, ૭૬, ૭૭, ૮૦,
૮૧, ૮ર, ૮૩, ૮૪, ૮પ, ૮૬, ૮૭, ૮૮, ૯૦, ૯૧, ૯૪, ૯૭, ૯૮, ૯૯, ૧૦૦, ૧૦૩, ૧૦૪, ૧૦૬ અને
૧૦૮ રજૂ િરી. જે મત પર મૂિવામાાં આવી અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.
ત્યારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ રાજ્ય કવધાન માંડળને લગતી માગણી ક્રમાાંિ ૩૬ અને ૩૭ રજૂ િરી, જે
મત માટે મૂિવામાાં આવી અને તેનો સવાચનુમતે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.
વવર મ સ ાંજન ૪.૧૦ થી ૪.૨૫
અત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પહે લી, બીજી, ત્રીજી, ર્ોથી અને પાાંર્મી અતારાાંકિત યાદીઓ સભાગૃહના મેજ
પર મૂિી.
સરક રી વવધેર્કો
માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટે લે, સન ૨૦૨૦નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૧૨-સન
(૧)
૨૦૨૦નુાં ગુજરાત કવકનયોગ કવધેયિ દાિલ િયાચ બાદ પહે લા વાર્નનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો અને તેના સમથચનમાાં
પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત િયુું.
ત્યારબાદ કવધેયિના પહે લા અને બીજા વાર્ન માટે ના પ્રસ્તાવ મત માટે મૂિવામાાં આવ્યા અને તેનો
કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.
કલમવ ર વ ચન
િલમ-૨ અને િલમ-૩, અનુસૂકર્, િલમ-૧, દીધચસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્યુચલા મત ઉપર મૂિવામાાં
આવી અને તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.
િલમ-૨ અને િલમ-૩, અનુસૂકર્, િલમ-૧, દીધચસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્યુચલા કવધેયિનો ભાગ બની.
ત્યારબાદ કવધેયિના પ્રભારી માંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વાર્નનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો, જે મત ઉપર
મૂિવામાાં આવ્યો, તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો અને કવધેયિ પસાર િરવામાાં આવ્યુાં.
માનનીય ઊજાચ માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટે લે, સન ૨૦૨૦નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૫-સન ૨૦૨૦નુાં ગુજરાત
(ર)
કવદ્યુત શુલ્િ (સુધારા) કવધેયિ દાિલ િયાચ બાદ પહે લા વાર્નનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો અને તેના સમથચનમાાં
પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત િયુું.
ત્યારબાદ નીર્ેના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી જગદીશ કવશ્વિમાચ
(ર) શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટે લ
(૩) શ્રી રાઘવજીભાઇ પટે લ
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૧૨.

૧૩.

૧૪.

ત્યારબાદ ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય ઊજાચ માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટે લે આપ્યો.
ત્યારબાદ કવધેયિના પહે લા અને બીજા વાર્ન માટે ના પ્રસ્તાવ મત માટે મૂિવામાાં આવ્યા અને તેનો
કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.
કલમવ ર વ ચન
િલમ-૨ અને િલમ-૩, િલમ-૧, દીધચસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્યુચલા મત ઉપર મૂિવામાાં આવી
અને તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.
િલમ-૨ અને િલમ-૩, િલમ-૧, દીધચસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્યુચલા કવધેયિનો ભાગ બની.
ત્યારબાદ કવધેયિના પ્રભારી માંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વાર્નનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો, જે મત ઉપર
મૂિવામાાં આવ્યો, તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો અને કવધેયિ પસાર િરવામાાં આવ્યુાં.
સભ ગૃહન મેજ ઉપર મક ર્ેલ ક ગળો
નીર્ેના િાગળો તેની નીર્ે દશાચવેલ માંત્રીશ્રીઓએ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા.
(૧)
કનરીક્ષિશ્રી સ્થાકનિ ભાંડોળ હહસાબનો સન ૨૦૧૨-૨૦૧૩ના વષચ માટે નો મહાનગરપાકલિાનો
ઓહડટ અહે વાલ અને સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮ના વષચ માટે નો નગરપાકલિાઓનો ઓહડટ અહે વાલ તથા સન
૨૦૧૫-૨૦૧૬ના વષચ માટે નો કજલ્લા અને તાલુિા પાંર્ાયતોનો ઓહડટ અહે વાલ તેમજ આ અહે વાલોને
સભાગૃહના મેજ પર મૂિવામાાં થયેલા કવલાંબ અાંગેના િારણો દશાચવતુાં કનવેદન
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટે લ
(ર)
ભારતના િોમ્પ્ટર ોલર અને ઓહડટર જનરલનો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ પૂરા થતા વષચ માટે નો
જાહે ર ઉપક્રમો અાંગેનો ઓહડટ અહે વાલ
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટે લ
સભ ગૃહન મેજ ઉપર મક ર્ેલ અત ર ાંકકત પ્રશ્નો અને તેન જવ બો
સકર્વશ્રીએ, ગુજરાત કવધાનસભાના કનયમોના કનયમ-૮૭(િ) અન્દ્વયે ૪૫ અતારાાંકિત પ્રશ્નો અને
તેના જવાબો સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા.
સભ ગૃહની બેઠક અવનવિત મુદત મ ટે મુલતવી ર ખવ અાંગે
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સાાંજના ૫.૦૩ વાગ્યે કવધાનસભાના કનયમોના કનયમ ૯(૧) અન્દ્વયે
સભાગૃહની બેઠિ અકનકિત મુદત માટે મુલતવી રાિી.
ત્ર્ રબ દ ‘‘વાંદે મ તરમ્’’ ર ષ્ટર ીર્ ગીતની ધન બજાવવ મ ાં આવી.

ગુજર ત વવધ નસભ સવચવ લર્,
ગ ાંધીનગર.
ત . ૨૩મી મ ચય , ૨૦૨૦

ડી.એમ.પટે લ
સવચવ,
ગુજર ત વવધ નસભ .

