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

ત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી
સોમવાર, તા. ૨જી માર્ચ, ર૦૨૦ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૧, ર,
૩ અને ૪ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્યા.
સમયના અભાવે પૂછી ન શિાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૫ થી ૨૯૧ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા.
પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો.

૨.

પોઇન્દ્ટ ઓફ ઓર્ય ર
ત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરીન જવ બોને ક્લબ કરી પ્રશ્નો પછવ બ બત
માનનીય રાજ્ય િક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રદદપકસાંહ જાડે જાએ જુ દા જુ દા તારાાંકિત પ્રશ્નોના
જવાબોને ક્લબ િરી પ્રશ્નોત્તરીના સમય દરકમયાન પેટા પ્રશ્નો પૂછવા બાબતનો પોઇન્ટ ઓફ ઓડચ રનો મુદ્દો
ઉપકથથત િરતાાં, કવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરે શભાઇ ધાનાણીએ પ્રશ્નો પૂછવાનો સભ્યશ્રીઓનો અબાકધત
અકધિાર હોઇ, માનનીય માંત્રીશ્રીઓએ તેનો કવગતવાર જવાબ આપવો જોઇએ તેમ જણાવી, માનનીય માંત્રીશ્રી
પ્રદદપકસાંહનો પોઇન્ટ ઓફ ઓડચ ર અપ્રથતુત હોઇ નામાંજૂર િરવાનુાં જણાવતાાં, માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી
નીકતનભાઇ પટે લે તારાાંકિત પ્રશ્નોના જવાબો જે તે પ્રશ્ન સાથે જ સુસાંગત હોવાની બાબત થપષ્ટ િરી, માનનીય
માંત્રીશ્રીનો પોઇન્ટ ઓફ ઓડચ ર પ્રથતુત હોઇ રૂલીંગ આપવાનુાં જણાવતાાં , સભ્યશ્રી શૈલેષભાઇ પરમાર,
માનનીય સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભૂપેન્રકસાંહ ર્ુડાસમા, સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ વાંશ, શ્રી કવક્રમભાઇ માડમ
તથા માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી કવજયભાઇ રૂપાણીએ પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત િરી પોઇન્ટ ઓફ ઓડચ રનુાં રૂલીંગ
આપવાનુાં જણાવતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આ બાબત િૂબ અગત્યની હોઇ તેઓ પછીથી કવગતવાર રૂલીંગ
આપશે તેવી જાહે રાત િરી.

૩.

પોઇન્દ્ટ ઓફ ઓર્ય ર
ત ર ાંકકત પ્રશ્નોન જવ બમ ાં વવસાંગતત હોવ નો મુદ્દો ઉપવસ્થત કરી અર્ધ કલ કની ચચ ય બ બત
માનનીય કવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરે શભાઇ ધાનાણીએ આજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીના અગ્રતા
પ્રશ્નક્રમાાંિ-૨૦૦ તરફ સભાગૃહનુાં ધ્યાન દોરી અમદાવાદ અને અમરે લી કજલ્લામાાં િાયચરત જી.આઇ.ડી.સી.ની
સાંખ્યા અને ૨૦૧૮ના વષચની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્નોના જવાબમાાં કવસાંગતતા હોવાનુાં જણાવી આ બાબતે
કવથતૃત ર્ર્ાચ િરવા માટે કવધાનસભાના કનયમોના કનયમ-૯૨ અન્વયે અડધા િલાિની ર્ર્ાચની માગણી
િરતાાં, રાજ્યિક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માનનીય માંત્રીશ્રી પ્રદદપકસાંહ જાડે જાએ કવધાનસભાના કનયમોના
કનયમ-૯૨ અન્વયે આ બાબત અપ્રથતુત હોઇ, માનનીય કવરોધપક્ષના નેતાશ્રીનો પોઇન્ટ ઓફ ઓડચ રનો
મુદ્દો નામાંજૂર િરવાનુાં જણાવતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આ બાબતે તેઓ પછીથી કવગતવાર રૂલીંગ આપશે
તેવી જાહે રાત િરી.

૪.

પોઇન્દ્ટ ઓફ ક્લેરીકફકે શન
વધુ કકાં મતે ટે બ્લેટની ખરીદી બ બત
માનનીય કવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરે શભાઇ ધાનાણી દ્વારા ગુરુવાર તા.૨૭-૨-૨૦૨૦ના રોજ
ટે બ્લેટ િૂબ જ ઉંર્ી કિાંમતે િરીદવા બાબતનો મુદ્દો ઉપકથથત િરવામાાં આવેલ હતો. જેના અનુસાંધાને
માનનીય સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભૂપેન્રકસાંહ ર્ુડાસમા દ્વારા ગુરુવાર તા. ૨૭-૨-૨૦૨૦ના રોજ
સભાગૃહમાાં તેની કવગતવાર થપષ્ટતા િરતાાં, માનનીય કવરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ સભાગૃહને તેઓ આ બાબતે
કવગતવાર થપષ્ટતા િરશે તેવુાં જણાવી આ બાબતની તપાસ િરવા માટે થોડોિ સમય આપવાનુાં જણાવતાાં,
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેમને તપાસ િરવા માટે સમય આપવાનુાં ઠરાવ્યુાં હતુાં. જેને આજે ત્રણેિ દદવસ જેટલો
સમય પસાર થયેલ હોઇ માનનીય સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભૂપેન્રકસાંહ ર્ુડાસમાએ આ અાંગે હવે કવપક્ષના
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નેતાશ્રીએ થપષ્ટતા િરવી જોઇએ તેમ જણાવતાાં, માનનીય કવરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ આજની બેઠિનુાં િામિાજ
પૂણચ થાય તે પહે લાાં તેઓ આ બાબતે કવગતવાર થપષ્ટતા િરશે તેમ જણાવ્યુાં.
૫.

ત કીદની જાહે ર અગત્ર્ની બ બત પર ધ્ર્ ન દોરવ બ બત (વનર્મ-૧૧૬)
સભ્યશ્રી જશપાલકસાંહ પદિયારે કનયમ-૧૧૬ અન્વયે ‘‘તાજેતરમાાં વડોદરા કજલ્લાના પાદરા
તાલુિામાાં થયેલ ગાંભીર અિથમાતના િારણે લોિોમાાં ફે લાયેલ ભય અને રોષની લાગણી દૂર િરવા’’ અાંગેની
તાિીદની જાહે ર અગત્યની બાબત પર માનનીય ગૃહ માંત્રીશ્રીનુાં ધ્યાન દોયુું.
માનનીય રાજ્યિક્ષાના ગૃહમાંત્રીશ્રી પ્રદદપકસાંહ જાડે જાએ તેમનુાં લેકિત કનવેદન રજૂ િયુું અને તેમાાંથી
ઉપકથથત થયેલા પ્રશ્નોના જવાબો આપ્યા.

૬.

સભ ગૃહન મેજ ઉપર મક ર્ેલ ક ગળો
નીર્ેના િાગળો તેની નીર્ે દશાચવેલ માંત્રીશ્રીઓએ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિયા.
(૧)
નેશનલ હાઇ થપીડ રે લ િોપોરે શન કલકમટે ડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાકષચિ અહે વાલ, દહસાબો,
ઓદડટ અહે વાલ, ભારતના િોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓદડટર જનરલની દટપ્પણ તેમજ િોપોરે શનની િામગીરી
અાંગેની સરિારની સમીક્ષા
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટે લ
(ર)
ગુજરાત રાજ્ય માગચ કવિાસ કનગમ કલકમટે ડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાકષચિ અહે વાલ, દહસાબો,
ઓદડટ અહે વાલ, ભારતના િોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓદડટર જનરલની દટપ્પણ તેમજ કનગમની િામગીરી
અાંગેની સરિારની સમીક્ષા
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટે લ
(૩)
ગુજરાત હાથશાળ અને હથતિલા કવિાસ કનગમ કલકમટે ડના સન ર૦૧પ-૧૬ અને ર૦૧૬૧૭ના વાકષચિ અહે વાલ, દહસાબો, ઓદડટ અહે વાલ, ભારતના િોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓદડટર જનરલની
દટપ્પણ, કનગમની િામગીરી અાંગેની સરિારની સમીક્ષા તેમજ આ અહે વાલોને સભાગૃહના મેજ ઉપર
મૂિવામાાં થયેલ કવલાંબ અાંગેના િારણો દશાચવતાાં કનવેદન
મ નનીર્ કુ કટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી જર્ેશભ ઇ ર દર્ીર્
(૪)
ગુજરાત વૃકિ િે ન્ર કવિાસ કનગમ કલકમટે ડનો સન ર૦૧૭-૧૮નો વાકષચિ અહે વાલ,
દહસાબો, ઓદડટ અહે વાલ, ભારતના િોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓદડટર જનરલની દટપ્પણ, કનગમની
િામગીરી અાંગેની સરિારની સમીક્ષા તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલ
કવલાંબ અાંગેના િારણો દશાચવતુાં કનવેદન
ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટે લ
(પ)
ગુજરાત હાઉસીંગ બોડચ નો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાકષચિ વહીવટી અહે વાલ તથા સન ર૦૧૭૧૮ના વાકષચિ દહસાબો અને ઓદડટ અહે વાલ તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં
થયેલા કવલાંબ અાંગેના િારણો દશાચવતુાં કનવેદન
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટે લ
(૬)
ગુજરાત થલમ િલીયરન્સ બોડચ ના સન ર૦૧૩-૧૪ના વાકષચિ દહસાબો અને ઓદડટ અહે વાલ
તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા કવલાંબ અાંગેના િારણો દશાચવતુાં કનવેદન
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટે લ
(૭)
ગુજરાત ઔદ્યોકગિ કવિાસ કનગમનો સન ર૦૧૭-૧૮નો વાકષચિ દહસાબ અને તપાસણી
અહે વાલ તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા કવલાંબ અાંગેના િારણો દશાચવતુાં
કનવેદન
ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટે લ
(૮)
કશક્ષણ કવભાગના,
સન ૨૦૧૭ના ગુજરાત થવકનભચર શાળા (ફી કનયમન) અકધકનયમ અન્વયેના,
(૧)તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૯ના જાહે રનામા ક્રમાાંિઃજીએર્/એસએર્/૫૯/ બીએમએસ/૧૧૧૭/
૮૩/એફઆરસી સેલ
(૨)તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૯ના જાહે રનામા ક્રમાાંિઃજીએર્/એસએર્/૧૦૩/એમએસબી/૧૧૧૭/
૮૩/એફઆરસી સેલ
તેમજ ઉક્ત બન્ને જાહે રનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા કવલાંબ અાંગેના િારણો
સમજાવતુાં કનવેદન
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મ નનીર્ વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભપેન્દ્રવસાંહ ચુર્ સમ
(૯)

૭.

ઊજાચ અને પેટરોિે કમિલ્સ કવભાગના,
સન ૨૦૦૩ના વીજળી અકધકનયમ અન્વયેના ગુજરાત કવદ્યુત કનયાંત્રિ આયોગના
(૧) તા.૧૬-૧-૨૦૨૦ના ગુજરાત કવદ્યુત કનયાંત્રિ આયોગ (કવદ્યુત પુરવઠા સાંદહતા અને
આનુષાંકગિ બાબતો) (બીજો સુધારો) કવકનયમો, ૨૦૨૦- જાહે રનામા ક્રમાાંિઃ૧/૨૦૨૦
(ર) તા.૨૩-૧-૨૦૨૦ના ગુજરાત કવદ્યુત કનયાંત્રિ આયોગ (નેટ મીટરીંગ રૂફટોપ સોલર પી.વી.
કગ્રડ ઇન્ટરએિદટવ કસથટમ) (બીજો સુધારો) કવકનયમો-૨૦૨૦- જાહે રનામા ક્રમાક્રઃ ૨/૨૦૨૦
મ નનીર્ ઊજાય માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટે લ

પરક મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (પહે લો કદવસ)
શરૂઆતમાાં માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટે લે, સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ના વષચ માટે ની
પૂરિ માગણીઓની કવર્ારણા િરવા માટે સાંકવધાનના અનુચ્છે દ ૨૦૩(૩)ની સાથે વાાંર્તા અનુચ્છે દ ૨૦૫
અન્વયેની નામદાર રાજ્યપાલશ્રીએ કવધાનસભાને િરે લી કસફારસ વાાંર્ી સાંભળાવી.
ત્યારબાદ આરોગ્ય અને પદરવાર િલ્યાણ કવભાગની તબીબી અને જાહે ર આરોગ્ય સેવાને લગતી
મહે સૂલી િર્ચ માટે ની પૂરિ માગણી ક્રમાાંિ-૩૯, િૃ કષ અને સહિાર કવભાગની િૃ કષને લગતી સેવા અાંગેની
મહે સૂલી િર્ચ માટે ની પૂરિ માગણી ક્રમાાંિ-૨, કશક્ષણ કવભાગની કશક્ષણને લગતી સેવા અાંગેની મહે સૂલી િર્ચ
માટે ની પૂરિ માગણી ક્રમાાંિ-૯, ઊજાચ અને પેટરોિે કમિલ્સ કવભાગની વીજળી શકક્ત પદરયોજનાઓને લગતી
સેવા અાંગેની મહે સૂલી તથા મૂડી િર્ચ માટે ની પૂરિ માગણી ક્રમાાંિ-૧૩ તથા વન અને પયાચવરણ કવભાગની
પયાચવરણને લગતી સેવા અાંગેની મહે સૂલી િર્ચ માટે ની પૂરિ માગણી ક્રમાાંિ-૨૭ માનનીય નાયબ
મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટે લે રજૂ િરી.
ત્યારબાદ પૂરિ માગણીઓ જેમ જેમ રજૂ થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંિ-૩૯ ઉપરની િાપ
દરિાથત ક્રમાાંિ-૧, ૨, ૩, ૪, પ, ૬ અને ૭, માગણી ક્રમાાંિ-૨ ઉપરની િાપ દરિાથત ક્રમાાંિ-૮, ૯, ૧૦,
૧૧, ૧૪, ૧૫, ૧૬ અને ૧૭, માગણી ક્રમાાંિ-૯ ઉપરની િાપ દરિાથત ક્રમાાંિ-૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧ અને
૨૨, માગણી ક્રમાાંિ-૧૩ ઉપરની િાપ દરિાથત ક્રમાાંિ-૨૩, ૨૪ અને ૨૫ તથા માગણી ક્રમાાંિ-૨૭ ઉપરની
િાપ દરિાથત ક્રમાાંિ-૨૬ સાંબાંકધત સભ્યશ્રીઓએ રજૂ િરી.
પૂરિ માગણીઓ ઉપરની ર્ર્ાચ શરૂ થવાના તબક્કે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પૂરિ માગણીઓ પરની
ર્ર્ાચની મયાચદા અાંગે ગૃહને માગચદશચન આપ્યુાં.
ત્યારબાદ રજૂ થયેલી પૂરિ માગણીઓ અને તેના ઉપર રજૂ થયેલી િાપ દરિાથતો પર ભેગી ર્ર્ાચ શરૂ
થઇ.
ત્યારબાદ નીર્ેના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી કવરજીભાઇ ઠુ મ્પ્મર
(પ) ડો. સી.જે.ર્ાવડા
(ર) શ્રી િનુભાઇ દેસાઇ
(૬) શ્રી જગદીશભાઇ પટે લ
(૩) ડો. અકનલ જોષીયારા
(૭) શ્રી બળદેવજી ઠાિોર
(૪) શ્રી કવનોદભાઇ મોરડીયા
વવર મ બપોરન ૨.૩૦ થી ૩.૦૦
કવરામ બાદ નીર્ેના વધુ સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.
(૮) શ્રી રાઘવજીભાઇ પટે લ
(૧૯) શ્રી વલ્લભભાઇ િાિડીયા
(૯) શ્રી અરકવાંદ રાણા
(ર૦) શ્રી નથાભાઇ પટે લ
(૧૦) શ્રી કિજેશ મેરજા
(ર૧) શ્રીમતી માલતી મહે શ્વરી
(૧૧) શ્રી સુરેશભાઇ ધ.પટે લ
(રર) શ્રી શશીિાન્ત પાંડ્યા
(૧ર) શ્રી કવવેિ પટે લ
(ર૩) શ્રી જીગ્નેશિુ માર સેવિ
(૧૩) શ્રી િીરીટિુ માર પટે લ
(ર૪) શ્રી રમેશભાઇ િટારા
(૧૪) શ્રી બાબુભાઇ પટે લ
(રપ) શ્રી ઇન્રજીતકસાંહ પરમાર
(૧પ) શ્રી અરકવાંદભાઇ છો.પટે લ
(ર૬) શ્રી પરસોત્તમભાઇ સાબરીયા
(૧૬) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત
(ર૭) શ્રી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા
(૧૭) શ્રી બલરાજકસાંહ ર્ૌહાણ
(ર૮) શ્રી પ્રકવણભાઇ મુસડીયા
(૧૮) શ્રી મહે શિુ માર રાવલ
(ર૯) શ્રી પ્રદ્યુમનકસાંહ જાડે જા
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ત્યારબાદ ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટે લે આપ્યો.
ત્યારબાદ િાપ દરિાથત ક્રમાાંિ-૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭,
૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫ અને ૨૬ મત માટે મૂિવામાાં આવી અને તેનો અથવીિાર િરવામાાં
આવ્યો.
ત્યારબાદ પૂરિ માગણી ક્રમાાંિ ૩૯, ૨, ૯, ૧૩ અને ૨૭ મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો
થવીિાર િરવામાાં આવ્યો.
સભ ગૃહ, માંગળવ ર, ત .૩જી મ ચય ૨૦૨૦ન રોજ બપોરન ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળવ મ ટે
સ ાંજન ૫.૦૨ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં.

ગુજર ત વવધ નસભ સવચવ લર્,
ગ ાંધીનગર.
ત . ૨જી મ ચય , ૨૦૨૦

ર્ી.એમ.પટે લ
સવચવ,
ગુજર ત વવધ નસભ .

