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શુક્રવ ર, ત . ૨૦મી મ ચય, ર૦૨૦
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જન્દ્ે ર વત્રવેદી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને
સભ ગૃહ સવ રન ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે મળ્ુાં.
૧.

૪.

ત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી
શુક્રવાર, તા. ૨૦મી માર્ચ, ર૦૨૦ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ- ૩,
૪, ૯, ૧૨, ૧૭, ૧૯ અને ૨૧ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્યા.
ગેરહાજર રહે લ સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નોના અગ્રતાક્રમ- ૧, ૨, ૫, ૬,૭, ૮, ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧૪, ૧૫,
૧૬, ૧૮ અને ૨૦ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા.
રાજીનામા આપેલ સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નો અગ્રતા ક્રમ-૫૮, ૧૨૯, ૧૬૯, ૧૮૪ અને ૨૩૪ રદ
િરવામાાં આવ્યા.
સમયના અભાવે પૂછી ન શિાયેલા તારાાંકિત પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૨૨થી ૨૮૩(પૈિી રદ કસવાયના)ને
અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા.
પ્રશ્નોત્તરીનો સમય સવારના ૧૧.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો.
મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (આઠમો કદવસ)
વનને લગતી સેવા અાંગેની વન અને પયાચવરણ કવભાગની મહે સૂલી અને મૂડી િર્ચ માટે ની માગણી
ક્રમાાંિ-૨૬, અનુસૂકર્ત આદદજાકતઓનુાં િલ્યાણને લગતી સેવા અાંગેની આદદજાકત કવિાસ કવભાગની
મહે સૂલી અને મૂડી િર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાાંિ-૯૩, આદદજાકત કવસ્તાર પેટા યોજનાને લગતી સેવા અાંગેની
આદદજાકત કવિાસ કવભાગની મહે સૂલી અને મૂડી િર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાાંિ-૯૬ તથા મદહલા અને બાળ
કવિાસ કવભાગને લગતી સેવા અાંગેની મદહલા અને બાળ કવિાસ કવભાગની મહે સૂલી િર્ચ માટે ની માગણી
ક્રમાાંિ-૧૦૫ માનનીય વન અને પયાચવરણ માંત્રીશ્રી ગણપતકસાંહ વસાવાએ રજૂ િરી.
માગણી ક્રમાાંિ-૨૬, ૯૩, ૯૬ અને ૧૦૫ ઉપરની િાપ દરિાસ્તો કવપક્ષના સભ્યશ્રીઓ
સભાગૃહમાાં હાજર ન હોવાથી એિપણ િાપ દરિાસ્ત સભાગૃહમાાં રજૂ થઇ નહીં.
ત્યારબાદ નીર્ેના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી ગોકવાંદભાઇ પટે લ
(૬) શ્રી રમેશભાઇ િટારા
(ર) શ્રી અરકવાંદ છો.પટે લ
(૭) શ્રી શૈલેષભાઇ ભાભોર
(૩) ડો.આશાબેન પટે લ
(૮) શ્રી સુરેશભાઇ ધ.પટે લ
(૪) શ્રી જીગ્નેશિુ માર મેવાણી
(૯) શ્રીમતી ઝાંિનાબેન પટે લ
(પ) શ્રી અભેકસાંહ તડવી
(પ્રવર્ન અધૂરાં)
વવર મ બપોરન ૧૨.૦૦ થી ૧૨.૩૦
માનનીય સભ્ય શ્રીમતી ઝાંિનાબેન પટે લે પોતાનુાં અધૂરાં રહે લ પ્રવર્ન પૂણચ િયાચ બાદ નીર્ેના વધુ
સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.
(૧૦) શ્રી િુ બેરભાઇ ડીંડોર
(૧૧) શ્રી નરે શભાઇ પટે લ
(૧ર) શ્રી પૂણેશ મોદી
ત્યારબાદ વન અને પયાચવરણ, આદદજાકત કવિાસ કવભાગ તથા મદહલા અને બાળ કવિાસ
કવભાગની ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય વન અને પયાચવરણ માંત્રીશ્રી ગણપતકસાંહ વસાવાએ આપ્યો.
મ ગણી ક્રમ ાંક-૨૬, ૯૩, ૯૬ અને ૧૦૫ મત ઉપર મકવ મ ાં આવી અને તેનો સ્વીક ર કરવ મ ાં આવ્ર્ો.
સભ ગૃહ, સોમવ ર, ત . ૨૩મી મ ચય ૨૦૨૦ન રોજ બપોરન ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે
ફરી મળવ મ ટે બપોરન ૨.૧૭ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં.

ગુજર ત વવધ નસભ સવચવ લર્,
ગ ાંધીનગર.
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