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ક ર્યવ હીની ટ ાં કી નોંધ 
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ  

પ ાંચમુાં સત્ર 
માંગળવ ર, ત . ૧૦મી ડિસેમ્બર, ર૦૧૯ 

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

 
૧. ત ર ાંડકત પ્રશ્નોત્તરી 
          મંગળવાર, તા. ૧૦મી ડિસેમ્બર, ર૦૧૯ના રોજની તારાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ 

૧, ર, ૩, ૪, પ અને ૬ના મૌકિિ જવાબ આપવામાં આવ્ યા. 
 

૨. મ લદીવ પ લ યમેન્દ્ટરી િેવલગેશનન  આગમન અાંગે જાહેર ત 
             પ્રશ્નોત્તરીિાળ દરમ્યાન બપોરના ૧૨.૫૫ િલાિે માલદીવ પાલાામેન્ટરી િેકલગેશન ગૃહની િાયાવાહી 

કનહાળવા અધ્યક્ષ ગેલેરીમાં આવતા, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ગૃહને તે વાતથી અવગત િરી, શાબ્દીિ સ્વાગત 
િયયું.  

૩. ત ર ાંડકત પ્રશ્નોત્તરી (ક્રમશઃ) 
          સમયના અભાવે પૂછી ન શિાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૭થી ૩૫૦ને અતારાંકિત ગણવામાં આવ્ યા. 

 પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧.૦૦ િલાિે પૂરો થયો. 
૪. પોઇન્દ્ટ ઓફ ઓિયર  
           સભ્યશ્રી પયંજાભાઇ વંશે માનનીય મયખ્યમંત્રીશ્રીના કવભાગોના અગ્રતાક્રમાંિ-૫૨ અને ૨૧૭ ઉપરના 

પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો વારો જૂથ-૧માં હોવા છતાં પ્રશ્નોનો સમાવેશ જૂથ-રમાં િરવા બાબતનો પોઇન્ટ 
ઓફ ઓિારનો મયદ્દો ઉપકસ્થત િરી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનયં માગાદશાન માગયયં. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આ 
બાબતનયં કવગતવાર રૂલીંગ તેઓ પછી આપશે તેમ જણાવ્યયં.  
 

૫. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ ક ગળો 
  નીચેના િાગળો તેની નીચે દશાાવેલ મંત્રીશ્રીઓએ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા. 
 (૧)              ગયજરાત હાઉસીંગ બોિા  અને સ્લમ િલીયરન્સ સેલનયં સન ૨૦૧૯-૨૦નયં અંદાજપત્રિ તથા ગયજરાત 

હાઉસીંગ બોિાના સન ૨૦૧૬-૧૭ના વાકષાિ ડહસાબો અને ઓડિટ અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલને 
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાં થયેલા કવલંબ અંગેના િારણો દશાાવતયં કનવેદન.  

શહેરી વવક સ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 
 (ર)             કનરીક્ષિશ્રી, સ્થાકનિ ભંિોળ ડહસાબનો સન ૨૦૧૬-૧૭ના વષાનો નગરપાકલિાઓનો ઓડિટ 

અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાં થયેલ કવલંબ અંગેના િારણો દશાાવતયં કનવેદન.  
શહેરી વવક સ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 

 
૬. સરક રી વવધેર્કો 
 (૧)  માનનીય નાયબ મયખ્યમંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે, સન ર૦૧૯નયં કવધેયિ ક્રમાંિ-૩૧-સન 

ર૦૧૯નયં ગયજરાત માલ અને સેવા વેરા (સયધારા) કવધેયિ દાિલ િયાા બાદ પહેલા વાચનનો પ્રસ્ તાવ રજૂ િય  
અને તેના સમથાનમાં પોતાનયં મંતવ્ ય વ્ યિત િયયા. 

          ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાં ભાગ લીધો. 
  (૧) શ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી(કવરોધપક્ષના નેતાશ્રી)  (૪)  શ્રી પૂણેશ મોદી 
  

(૨) શ્રી અરકવંદિયમાર ગો.પટેલ 
(પ)  શ્રી લલીતભાઇ િગથરા (પ્રવચન 
અધૂરં) 

  (૩) શ્રી લલીત વસોયા  
  (વવર મ - બપોરન  ૨.૩૦થી ૩.૦૦) 
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  કવરામ બાદ માનનીય સભ્યશ્રી લલીતભાઇ િગથરાએ પોતાનયં અધૂરં રહેલ વક્તવ્ય પૂણા િયયું. 

  ચચાાનો જવાબ માનનીય નાયબ મયખ્યમંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે આપ્યો. 
            ત્ યારબાદ કવધેયિના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રસ્ તાવ મત માટે મૂિવામાં આવ્ યા અને તેનો 

સવાાનયમતે સ્ વીિાર િરવામાં આવ્ યો.  
કલમવ ર વ ચન  
 િલમ-ર થી ૨૨, િલમ-૧, દીર્ાસંજ્ઞા અને ઇનેિડટંગ ફોમ્ યયાલા મત ઉપર મૂિવામાં આવી અને તેનો 
સવાાનયમતે સ્ વીિાર િરવામાં આવ્ યો.  
 િલમ-ર થી ૨૨, િલમ-૧, દીર્ાસંજ્ઞા અને ઇનેિડટંગ ફોમ્ યયાલા કવધેયિનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ કવધેયિના પ્રભારી મંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વાચનનો પ્રસ્ તાવ રજૂ િય , જ ેમત ઉપર 
મૂિવામાં આવ્ યો, તેનો સવાાનયમતે સ્ વીિાર િરવામાં આવ્ યો અને કવધેયિ પસાર િરવામાં આવ્ યયં. 
 

૭. ડદવસન  ક મક જની ર્ દીમ ાં દશ યવેલ ક મક જન  ક્રમમ ાં ફેરફ ર કરવ  બ બત. 
              માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી િૌકશિભાઇ પટેલની કવનંતીને ધ્યાનમાં રાિીને 

તેમના ધેર સામાકજિ પ્રસંગ હોવાથી તેમના કવધેયિ ક્રમાંિ-૩૨નો અગ્રતાક્રમ-૫ના બદલે અગ્રતાક્રમ-ર પર 
ચચાા માટે હાથ ધરવાની માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને કવનંતી િરતાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કવનંતી ગ્રાહ્ય રાિી, 
િામિાજની યાદીમાં ક્રમાંિ-૩(પ) સામે દશાાવેલ કવધેયિની ચચાા હાથ ધરવા આદેશ િય . 

૮. સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ) 
 (૨)  માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી િૌકશિભાઇ પટેલે, સન ર૦૧૯નયં કવધેયિ ક્રમાંિ-૩૨-સન ર૦૧૯નય ં

ગયજરાત જમીન મહેસૂલ (તૃતીય સયધારા) કવધેયિ દાિલ િયાા બાદ પહેલા વાચનનો પ્રસ્ તાવ રજૂ િય  અને 
તેના સમથાનમાં પોતાનયં મંતવ્ ય વ્ યિત િયયા. 

  ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાં ભાગ લીધો. 
   (૧) શ્રી િો.સી.જ.ેચાવિા (પ) શ્રી બળદેવજી ઠાિોર 
  (૨) શ્રી ઋકષિેશ પટેલ (૬) શ્રી વલ્લભભાઇ િાિિીયા 
  (૩) શ્રી કવરજીભાઇ ઠય મ્મર (૭)  શ્રી પ્રતાપ દૂધાત 
  (૪) શ્રી સી.િે.રાઉલજી  
  ચચાાનો જવાબ માનનીય મંત્રીશ્રી િૌકશિભાઇ પટેલે આપ્યો. 
            ત્ યારબાદ કવધેયિના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રસ્ તાવ મત માટે મૂિવામાં આવ્ યા અને તેનો 

સવાાનયમતે સ્ વીિાર િરવામાં આવ્ યો.  
 
કલમવ ર વ ચન  
 િલમ-ર, િલમ-૧, દીર્ાસંજ્ઞા અને ઇનેિડટંગ ફોમ્ યયાલા મત ઉપર મૂિવામાં આવી અને તેનો 
સવાાનયમતે સ્વીિાર િરવામાં આવ્ યો.  
 િલમ-ર, િલમ-૧, દીર્ાસંજ્ઞા અને ઇનેિડટંગ ફોમ્ યયાલા કવધેયિનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ કવધેયિના પ્રભારી મંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વાચનનો પ્રસ્ તાવ રજૂ િય , જ ેમત ઉપર 
મૂિવામાં આવ્ યો, તેનો સવાાનયમતે સ્ વીિાર િરવામાં આવ્ યો અને કવધેયિ પસાર િરવામાં આવ્ યયં. 

૯. પોઇન્દ્ટ ઓફ ઓિયર અાંગેન  મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીન  વનર્યર્ની જાહેર ત 

           આજ તા.૧૦મી ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ના રોજ સભ્યશ્રી પયંજાભાઇ વંશે જૂથ-૧ના પ્રશ્નોના જવાબો જૂથ-
રમાં આપવા સંબંધે પોઇન્ટ ઓફ ઓિા રનો મયદ્દો ઉપકસ્થત િરેલ. જનેા અનયસંધાને માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ 
કવભાગ દ્વારા અન્ય કવભાગને પ્રશ્ન તબદીલ િરાયો ત્યારે બેલેટ થઇ ગયેલ હોઇ, િોઇ સભ્યશ્રી તેમના પ્રશ્નના 

જવાબથી વંકચત ન રહી જાય તેવા શયભ હેતયથી જ અન્ય મંત્રીશ્રીના વારાની પ્રશ્નોત્તરીમાં તેમણે સભ્યશ્રીના 
પ્રશ્નો ચાલય રાિેલ હતા અને મંત્રીશ્રીઓને આ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાની ફરજ પાિવામાં આવી હતી તેમ 
જણાવી પોઇન્ટ ઓફ ઓિાર નામંજૂર િય . 
          વધયમાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કવધાનસભાના ક્ષેત્રાકધિારને લગતી બાબતો અંગે સભ્યશ્રીઓને ગૃહમાં 
મયદ્દા ઉઠાવવાને બદલે તેમને તેમની ચેમ્બરમાં મળીને રજૂઆત િરવા બાબતના પયરોગામી અધ્યક્ષોના કનણાયો 
અંગે સભાગૃહનયં ધ્યાન દોરી તત્િાલીન અધ્યક્ષોએ આ બાબતે નારાજગી પણ વ્યક્ત િરેલ એમ જણાવી 
ભકવષ્યમાં આ બાબતની િાળજી રાિવા સવે સભ્યોને જણાવ્યયં.  
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૧૦. સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ) 
 (૩)  માનનીય કશક્ષણ મંત્રીશ્રી ભયપેન્રકસંહ ચયિાસમાએ, સન ર૦૧૯નયં કવધેયિ ક્રમાંિ-૩૦-સન 

ર૦૧૯નયં ગયજરાત રાજ્ય ઉચ્ચ કશક્ષણ પડરષદ (સયધારા) કવધેયિ દાિલ િયાા બાદ પહેલા વાચનનો પ્રસ્ તાવ 
રજૂ િય  અને તેના સમથાનમાં પોતાનયં મંતવ્ ય વ્ યિત િયયા. 

૧૧. સભ ગૃહન  ક મક જમ ાં ફેરફ ર તથ  સમર્ લાંબ વવ  બ બત. 
             મયખ્ય દંિિશ્રી પંિજભાઇ દેસાઇએ આજના િામિાજની યાદીના કવધેયિ ક્રમાંિ-૩૩ અને કવધેયિ 

ક્રમાંિ-૩૬ને તા.૧૧-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ ચચાા માટે હાથ ધરવા અને કવધેયિ ક્રમાંિ-૩૦ ઉપરની ચચાા 
અને મતદાન પૂરં થાય ત્યાં સયધી સભાગૃહની બેઠિ લંબાવવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ િરતાં કવપક્ષના સભ્યશ્રી 
શૈલેષભાઇ પરમારે સંમકત આપતા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તે પ્રમાણે ઠરાવ્યયં.  

૧૨. સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ) 
  ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાં ભાગ લીધો. 
   (૧) શ્રી િીરીટિયમાર પટેલ (૩) શ્રી બાબયભાઇ વાજા 
  (૨) શ્રી િયબેરભાઇ િીંિોર (૪) િો.આશાબેન પટેલ 

  ચચાાનો જવાબ માનનીય કશક્ષણ મંત્રીશ્રી ભૂપેન્રકસંહ ચયિાસમાએ આપ્યો. 
             ત્ યારબાદ કવધેયિના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રસ્ તાવ મત માટે મૂિવામાં આવ્ યા અને તેનો 

સવાાનયમતે સ્ વીિાર િરવામાં આવ્ યો.  
 

કલમવ ર વ ચન  
 િલમ-ર થી ૪, િલમ-૧, દીર્ાસંજ્ઞા અને ઇનેિડટંગ ફોમ્ યયાલા મત ઉપર મૂિવામાં આવી અને તેનો 
સવાાનયમતે સ્ વીિાર િરવામાં આવ્ યો.  
 િલમ-ર થી ૪, િલમ-૧, દીર્ાસંજ્ઞા અને ઇનેિડટંગ ફોમ્ યયાલા કવધેયિનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ કવધેયિના પ્રભારી મંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વાચનનો પ્રસ્ તાવ રજૂ િય , જ ેમત ઉપર 
મૂિવામાં આવ્ યો, તેનો સવાાનયમતે સ્ વીિાર િરવામાં આવ્ યો અને કવધેયિ પસાર િરવામાં આવ્ યયં. 

 

સભ ગૃહ, બુધવ ર ત .૧૧મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ન  રોજ સવ રન  ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે  
ફરી મળવ  મ ટે સ ાંજન  ૬.૦૦ કલ કે મુલતવી રહ્ુાં. 

   

ગુજર ત વવધ નસભ  સવચવ લર્, 
ગ ાંધીનગર. 
ત . ૧૦મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ 

િી.એમ.પટેલ 
સવચવ, 

  ગુજર ત વવધ નસભ . 
 


