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ક્રમ ાંક-૧૨ 
પત્રક ભ ગ-૧ 

ક ર્યવ હીની ટ ાં કી નોંધ 
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ  

છઠુ્ાં  સત્ર 
શુક્રવ ર, ત . ૧૩મી મ ચય, ર૦૨૦ 

મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 
સભ ગૃહ સવ રન  ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે મળ્ુાં. 

૧. ત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી 
            શુક્રવાર, તા.૧૩મી માર્ચ, ર૦૨૦ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૨, ૩, 

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

          ગેરહાજર રહેલ સભ્યશ્રીનો તારાાંકિત પ્રશ્ન અગ્રતા ક્રમ-૧ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યો. 
        સમયના અભાવે પૂછી ન શિાયેલા તારાાંકિત પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૧૦થી ૨૩૧ને અતારાાંકિત ગણવામાાં 
આવ્ યા. 

      પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો. 
૨. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ  ક ગળો 
  નીરે્ના િાગળો તેની નીરે્ દશાચવેલ માંત્રીશ્રીઓએ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા. 
 (૧)          ગુજરાત એનજી ટ્ર ાન્ સકમશન િોપોરેશન કલકમટે્ડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાકષચિ અહેવાલ, હહસાબો, 

ઓહડટ્ અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ  ટ્ર ોલર અને ઓહડટ્ર જનરલની હટ્ પણ તેમજ િોપોરેશનની િામગીરી અાંગેની 
સરિારની સમીક્ષા 

મ નનીર્ ઊર્જય માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 
 (ર)         ગુજરાત ઊર્જચ કવિાસ કનગમ કલકમટે્ડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાકષચિ અહેવાલ, હહસાબો, ઓહડટ્ 

અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ  ટ્ર ોલર અને ઓહડટ્ર જનરલની હટ્ પણ તેમજ િોપોરેશનની િામગીરી અાંગેની 
સરિારની સમીક્ષા 

મ નનીર્ ઊર્જય માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 
 (૩)          ગુજરાત અલ્ પસાં્ યિ નાણાાં અને કવિાસ કનગમ કલકમટે્ડનો સન ર૦૧૭-૧૮નો વાકષચિ અહેવાલ, 

હહસાબો, ઓહડટ્ અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ  ટ્ર ોલર અને ઓહડટ્ર જનરલની હટ્ પણ, કનગમની  િામગીરી 
અાંગેની સરિારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા કવલાંબ અાંગેના િારણો 
દશાચવતુાં કનવેદન 

મ નનીર્ સ મ વજક ન્દ્ર્ ર્ અને અવધક રીત  માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભ ઇ પરમ ર 
 (૪)             ગુજરાત કવર્રતી અને કવમુક્ત ર્જકત  કવિાસ કનગમ કલકમટે્ડનો  સન ર૦૧૮-૧૯નો વાકષચિ 

અહેવાલ, હહસાબો, ઓહડટ્ અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ  ટ્ર ોલર અને ઓહડટ્ર જનરલની હટ્ પણ તેમજ કનગમની 
િામગીરી અાંગેની સરિારની સમીક્ષા 

મ નનીર્ સ મ વજક ન્દ્ર્ ર્ અને અવધક રીત  માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભ ઇ પરમ ર 
 (પ)             ગુજરાત મહહલા આકથચિ કવિાસ કનગમ કલકમટે્ડનો સન ર૦૧પ-૧૬નો વાકષચિ અહેવાલ, હહસાબો, 

ઓહડટ્ અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ  ટ્ર ોલર અને ઓહડટ્ર જનરલની હટ્ પણ,  કનગમની િામગીરી અાંગેની 
સરિારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા કવલાંબ અાંગેના િારણો દશાચવતુાં 
કનવેદન  

મ નનીર્ ર જ્ર્ કક્ષ ન  મકહલ  અને બ ળ કલ્ર્ ણ માંત્રી શ્રીમતી વવભ વરીબેન દવે 
૩. વવર મનો સમર્ વધ રવ  અાંગે 
         મુ્ય દાંડિશ્રી પાંિજભાઇ દેસાઇએ આજ ે રાજ્યસભાના ઉમેદવારોના ફોમચ ભરવાના હોવાથી કવરામનો 

સમય બપોરના ૧૨.૦૦થી ૧.૦૦ સુધી રાિવાની દરિાસ્ત િરતાાં, કવપક્ષના દાંડિશ્રી અકિનભાઇ િોટ્વાલે 
સાંમકત આપતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તે મુજબ કવરામનો સમય વધારવાની ર્જહેરાત િરી.  

૪. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ  ક ગળો (ક્રમશઃ) 
 (૬)         ગુજરાત મેટ્ર ો રેલ િોપોરેશન (જીએમઆરસી) કલકમટે્ડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાકષચિ અહેવાલ, 

હહસાબો, ઓહડટ્ અહેવાલ, ભારતના િોમ્પટ્ર ોલર અને ઓહડટ્ર જનરલની હટ્પણ તેમજ િોપોરેશનની 
િામગીરી અાંગેની સરિારની સમીક્ષા 

મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીવતી શ્રી આર.સી.ફળદુ  
 (૭)           ગુજરાત કવદુ્યત કનયાંત્રિ આયોગના સન ર૦૧૮-૧૯ના વાકષચિ અહેવાલ અને વાકષચિ હહસાબ 

મ નનીર્ ઊર્જય માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 
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 (૮)         શહેરી કવિાસ અને શહેરી ગૃહ કનમાચણ કવભાગના, સન ર૦૧૪ના માગચ કવકે્રતા (આજીકવિા સાંરક્ષણ 
અને માગચ વેર્ાણનુાં કવકનયમન) અકધકનયમ અન્ વયેના,  

તા.૧૦-૧ર-ર૦૧૮ના ર્જહેરનામા ક્રમાાંિઃ જીએર્/એર્/ર૦૧૮નો ૧૭૭/ 
એનએલએમ/૧૦ર૦૧૬/૩૦૮/એર્, તેમજ આ ર્જહેરનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા 
કવલાંબ અાંગેના િારણો સમર્જવતુાં કનવેદન       

મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીવતી શ્રી આર.સી.ફળદુ 
૫. મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (બીજો કદવસ) 
           કવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોકગિી કવભાગને લગતી સેવા અાંગેની કવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોકગિી કવભાગની મહેસૂલી 

િર્ચ માટે્ની માગણી ક્રમાાંિ-૮૯ કવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોકગિી કવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય માંત્રીશ્રી 
ભૂપેન્રકસાંહ રુ્ડાસમાએ, ક્લાઇમેટ્ રે્ન્જ કવભાગને લગતી સેવા અાંગેની ક્લાઇમેટ્ રે્ન્જ કવભાગની મહેસૂલી 
િર્ચ માટે્ની માગણી ક્રમાાંિ-૧૦૭ ક્લાઇમેટ્ રે્ન્જ કવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય માંત્રીશ્રી ભૂપેન્રકસાંહ 
રુ્ડાસમાએ, માહહતી અને પ્રર્ારને લગતી સેવા અાંગેની માહહતી અને પ્રસારણ કવભાગની મહેસૂલી િર્ચ 
માટે્ની માગણી ક્રમાાંિ-૫૪ માહહતી અને પ્રસારણ કવભાગના માનનીય માંત્રીશ્રી ભૂપેન્રકસાંહ રુ્ડાસમાએ,  
કશક્ષણને લગતી સેવા અાંગેની કશક્ષણ કવભાગની મહેસૂલી અને મૂડી િર્ચ માટે્ની માગણી ક્રમાાંિ-૯ તથા 

કશક્ષણ કવભાગને લગતુાં અન્ય િર્ચને લગતી સેવા અાંગેની કશક્ષણ કવભાગની મહેસૂલી અને મૂડી િર્ચ માટે્ની 
માગણી ક્રમાાંિ-૧૦ માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભૂપેન્રકસાંહ રુ્ડાસમાએ રજૂ િરી.   

          માગણીઓ જમે જમે રજૂ થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંિ-૮૯ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ-૧, ૨, 
૪, પ અને ૬, માગણી ક્રમાાંિ-૧૦૭ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ-૭, ૮, ૯, ૧૦ અને ૧૧, માગણી 
ક્રમાાંિ-૫૪ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ- ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫ અને ૧૬, માગણી ક્રમાાંિ-૯ ઉપરની િાપ 
દરિાસ્ત ક્રમાાંિ-૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, 
૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૧ અને ૫૨ તથા માગણી 
ક્રમાાંિ-૧૦ પરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ-૫૩ 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) ડો. િીરીટ્િુમાર પટે્લ (પ) ડો. સી.જ.ેર્ાવડા 
(ર) શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટે્લ (૬) શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટ્ીલ 
(૩) શ્રી કવક્રમભાઇ માડમ (૭) શ્રી અરકવાંદ છો.પટે્લ  
(૪) શ્રી રાિેશભાઇ શાહ  

  વવર મ બપોરન  ૧૨.૦૦થી ૦૧.૦૦ 
       કવરામ બાદ નીરે્ના વધુ સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો. 
  (૮)   શ્રી કિજશે મેરર્જ (૧૫) શ્રી િનુભાઇ દેસાઇ 

(૯)   શ્રી રાઘવભાઇ મિવાણા (૧૬) શ્રી અનાંતભાઇ પટે્લ 
(૧૦) શ્રી પ્રેમકસાંહભાઇ વસાવા (૧૭) શ્રી િુબેરભાઇ ડીંડોર 
(૧૧) ડો.આશાબેન પટે્લ (૧૮) શ્રી ઇન્રજીતકસાંહ પરમાર 
(૧ર) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેિ (૧૯) શ્રી રાજશેભાઇ ગોહીલ 
(૧૩) શ્રીમતી મકનષા વિીલ (ર૦) શ્રી જશુભાઇ પટે્લ  

(૧૪) શ્રી ગુલાબકસાંહ રાજપૂત  

            ત્યારબાદ ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભૂપેન્રકસાંહ રુ્ડાસમાએ આયો. 
           ત્યારબાદ રજૂ થયેલ િાપ દરિાસ્તો ક્રમાાંિ- ૧, ૨, ૪, પ, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, 

૧૫, ૧૬, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, 
૩૭, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૧, ૫૨ અને ૫૩ મત ઉપર મૂિવામાાં 
આવી અને તેનો અસ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.  

                     ત્યારબાદ માગણી ક્રમાાંિ-૮૯, ૧૦૭, ૫૪, ૯ અને ૧૦ મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો સ્વીિાર 
િરવામાાં આવ્યો. 

  સભ ગૃહ, સોમવ ર, ત . ૧૬મી મ ચય ૨૦૨૦ન  રોજ બપોરન  ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે  
ફરી મળવ  મ ટે બપોરન  ૨.૫૭ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 

    

ગુજર ત વવધ નસભ  સવચવ લર્, 
ગ ાંધીનગર. 
ત . ૧૩મી મ ચય , ૨૦૨૦ 

ડી.એમ.પટેલ 
સવચવ, 

ગુજર ત વવધ નસભ . 

  


