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ક્રમ ાંક-૧૧ 
પત્રક ભ ગ-૧ 

ક ર્યવ હીની ટ ાં કી નોંધ 
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ  

છઠુ્ાં  સત્ર 
ગુરુવ ર, ત . ૧૨મી 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.૧રમી માર્ચ, ર૦૨૦ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૧, ૨, 

૩, ૪, પ, ૬, ૭, ૮ અને ૯ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્યા.  

           સમયના અભાવે પૂછી ન શિાયેલા તારાાંકિત પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૧૦થી ૨૩૧ને અતારાાંકિત ગણવામાાં 
આવ્ યા. 
      પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો. 

૨. વવધ નસભ ની સવમવતન  અહેવ લની રજ આત 
            સભાગૃહની બેઠિોમાાંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સકમકતના માનનીય પ્રમુિશ્રી મહેશિુમાર રાવલે 

સકમકતનો ર્ોથો અને પાાંર્મો અહેવાલ સભાગૃહ સમક્ષ રજૂ િયો. 
૩. સભ ગૃહની બેઠકોમ ાંથી સભ્ર્ોની ગેરહ જરી બ બતની સવમવતન  મ નનીર્ પ્રમુખશ્રીનો પ્રસ્ત વ 
                

 
          સભાગૃહની બેઠિોમાાંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સકમકતના માનનીય પ્રમુિશ્રી મહેશિુમાર રાવલે 
નીરે્ મુજબનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો. 

‘‘આ સભાગૃહ, સભાગૃહની બેઠિોમાાંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની  
સકમકતના ર્ોથા અને પાાંર્મા અહેવાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 

પ્રસ્ત વ મત મ ટે મ કવ મ ાં આવ્ર્ો અને તેનો સવ યનુમતે સ્વીક ર કરવ મ ાં આવ્ર્ો. 
૪. મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (પહેલો કદવસ) 
           માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના વર્ચ માટેના અાંદાજપત્રની 

માગણીઓની કવર્ારણા િરવા માટે સાંકવધાનના અનુચ્છેદ ૨૦૩(૩) અન્વયેની નામદાર રાજ્યપાલશ્રીની 
કસફારસ વાાંર્ી સાંભળાવી. 

           ગૃહ કવભાગને લગતી સેવા અાંગેની ગૃહ કવભાગની મહેસૂલી િર્ચ માટેની માગણી ક્રમાાંિ-૪૨, પોલીસને 
લગતી સેવા અાંગેની ગૃહ કવભાગની મહેસૂલી િર્ચ માટેની માગણી ક્રમાાંિ-૪૩ તથા જલેને લગતી સેવા અાંગેની 
ગૃહ કવભાગની મહેસૂલી િર્ચ માટેની માગણી ક્રમાાંિ-૪૪ રાજ્ય િક્ષાના માનનીય ગૃહ માંત્રીશ્રી પ્રદદપકસાંહ 
જાડેજાએ રજૂ િરી.   

            માગણીઓ જમે જમે રજૂ થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંિ- ૪૨ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ-૧, ૨, 
૩, ૪, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૬ અને ૨૮, 
માગણી ક્રમાાંિ-૪૩ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ-૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૮, ૩૯, ૪૦, ૪૧, 
૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૦ અને ૫૨ તથા માગણી ક્રમાાંિ-૪૪ પરની િાપ દરિાસ્ત 
ક્રમાાંિ-૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૮ અને ૫૯ સાંબાંકધત સભ્યશ્રીઓએ રજૂ િરી.  

            ત્યારબાદ ઉપરોક્ત માગણીઓ અને તેના પર રજૂ થયેલી િાપ દરિાસ્તો પર ભેગી ર્ર્ાચ શરૂ થઇ. 
નીરે્ના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.  

  (૧) શ્રી શૈલેર્ પરમાર (૪) શ્રી હર્ચ સાંઘવી 
(ર) શ્રી જઠેાભાઇ આદહર(ભરવાડ) (પ) શ્રી લલીત િગથરા 
(૩) શ્રી પુાંજાભાઇ વાંશ (૬) ડો. અકનલ જોર્ીયારા 

          ત્યારબાદ રાજ્ય િક્ષાના માનનીય ગૃહ માંત્રીશ્રી પ્રદદપકસાંહ જાડેજાએ ર્ર્ાચનો જવાબ આપ્યો. (પ્રવર્ન 
અધૂરુાં ) 

૫. સભ ગૃહનો સમર્ લાંબ વવ  અાંગે  
            રાજ્ય િક્ષાના માનનીય ગૃહ માંત્રીશ્રી પ્રદદપકસાંહ જાડેજા ર્ર્ાચનો જવાબ આપી રહ્યા હતા ત્યારે 

સભાગૃહનો કવરામનો સમય થવા આવતાાં, માનનીય મુખ્ય દાંડિશ્રી પાંિજભાઇ દેસાઇએ માગણીઓ પરની 
ર્ર્ાચ અને મતદાન પૂણચ થાય ત્યાાં સુધી સભાગૃહનો સમય લાંબાવવાની દરિાસ્ત િરતાાં, સભાગૃહની 

અનુમતીથી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગૃહનો સમય લાંબાવ્યો. 

૬. મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (પહેલો કદવસ) (ક્રમશઃ)  
     ત્યારબાદ માનનીય ગૃહ રાજ્ય માંત્રીશ્રી પ્રદદપકસાંહ જાડેજાએ પોતાનુાં અધૂરુાં  રહેલ પ્રવર્ન પૂણચ િયુું. 
           ત્યારબાદ રજૂ થયેલ િાપ દરિાસ્તો ક્રમાાંિ- ૧, ૨, ૩, ૪, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, 
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૧૬, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૬, ૨૮, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૮, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૨, 
૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૨, ૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૮ અને ૫૯ મત ઉપર મૂિવામાાં 

આવી અને તેનો અસ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.  

                     ત્યારબાદ માગણી ક્રમાાંિ-૪૨, ૪૩ અને ૪૪ મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં 
આવ્યો. 

  (વવર મ બપોરન  ૨.૩૧થી ૩.૦૦) 
૭. વબન સરક રી ક મક જ 

વબન-સરક રી વવધેર્કો 
  પહેલ , બીજા અને ત્રીજા વ ચન મ ટેન  વબન-સરક રી વવધેર્કો 
 ૧.         સભ્યશ્રી િનુભાઇ દેસાઇએ સન ૨૦૧૮નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૨૦-સન ૨૦૧૮નુાં ગુજરાત વદરષ્ઠ નાગદરિ 

સાંરક્ષણ દળ કવધેયિના પ્રથમ વાર્નનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો અને તેના સમથચનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત િયુું. 
          ત્યારબાદ નીરે્ના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.  

  (૧)  ડો.િીરીટિુમાર પટેલ (૩) શ્રી કિજશે મેરજા 
(ર)  શ્રી વલ્લભભાઇ િાિડીયા (૪) શ્રી પરેશ ધાનાણી (કવપક્ષના નેતાશ્રી) 

            ર્ર્ાચનો જવાબ રાજય િક્ષાના માનનીય ગૃહ માંત્રીશ્રી પ્રદદપકસાંહ જાડેજાએ આપ્યો.  
          ત્યારબાદ સભાગૃહની અનુમકતથી કવધેયિ પાછુાં  િેંર્ી લેવામાાં આવ્યુાં.  

 ૨.         સભ્યશ્રી નૌશાદ સોલાંિીએ સન ૨૦૧૮નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૩૨-સન ૨૦૧૮નુાં ગુજરાત અનુસૂકર્ત 
જાકત પેટા-યોજના અને આદદજાકત પેટા-યોજના (નાણાિીય સાધનોના આયોજન, ફાળવણી અને 
ઉપયોગ) બાબત કવધેયિના પ્રથમ વાર્નનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો અને તેના સમથચનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત 
િયુું. 
          ત્યારબાદ નીરે્ના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.  

  (૧) શ્રી દહતુ િનોડીયા (૩) શ્રી જીગ્નેશિુમાર મેવાણી 
(ર) શ્રી પ્રેમકસાંહભાઇ વસાવા (૪) શ્રી નરેશભાઇ પટેલ  

            ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારીતા માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે આપ્યો.  

          ત્યારબાદ પ્રસ્તાવ મત માટે મૂિવામાાં આવ્યો અને તેનો અસ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.  

૮. સભ ત્ર્ ગ 
            સન ૨૦૧૮નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૩૨-સન ૨૦૧૮નુાં ગુજરાત અનુસૂકર્ત જાકત પેટા-યોજના અને 

આદદજાકત પેટા-યોજના (નાણાિીય સાધનોના આયોજન, ફાળવણી અને ઉપયોગ) બાબત કવધેયિનો 
સભાગૃહ દ્વારા અસ્વીિાર થતાાં, શ્રી ઇમરાન િેડાવાલા કસવાયના કવપક્ષના સભાગૃહમાાં હાજર રહેલ તમામ 
સભ્યશ્રીઓએ સભાત્યાગ િયો.  

૯. વબન સરક રી ક મક જ 
વબન-સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ) 

 ૩.         સભ્યશ્રી ઇમરાન િેડાવાલાએ સન ૨૦૧૮નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૩૪-સન ૨૦૧૮નુાં ગુજરાત અશાાંત 
કવસ્તારોમાાંની સ્થાવર કમલિતની તબદીલી પર પ્રકતબાંધ મૂિવા તથા તે કવસ્તારોમાાંની જગામાાંથી ભાડૂતોને 
િાલી િરાવવામાાંથી રક્ષણ આપવા અાંગેની જોગવાઇ (રદ િરવા) બાબત કવધેયિના પ્રથમ વાર્નનો પ્રસ્તાવ 
રજૂ િયો અને તેના સમથચનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત િયુું. 

          ત્યારબાદ નીરે્ના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.  
  (૧) શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટેલ 

(ર) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેિ 
(૩) શ્રી પૂણેશ મોદી 

            ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી િૌકશિભાઇ પટેલે આપ્યો.  

  ત્યારબાદ પ્રસ્તાવ મત માટે મૂિવામાાં આવ્યો અને તેનો અસ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 

  સભ ગૃહ, શુક્રવ ર, ત . ૧૩મી 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 . ૧૨મી મ ચય , ૨૦૨૦ 

ડી.એમ.પટેલ 
સવચવ, 

ગુજર ત વવધ નસભ . 

  


