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ક્રમ ાંક-૧૫
પત્રક ભ ગ-૧
ક ર્યવ હીની ટાં કી નોંધ
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ
છઠ્ુાં સત્ર
બુધવ ર, ત . ૧૮મી 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
બુધવાર, તા. ૧૮મી માર્ચ, ર૦૨૦ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૧,
૨, ૩, પ, ૭, ૮, ૧૦, ૧૨, ૧૫, ૧૭ અને ૧૮ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્યા.
ગેરહાજર રહે લ સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ- ૪, ૬, ૯, ૧૧, ૧૩, ૧૪ અને ૧૬ને અતારાાંકિત
ગણવામાાં આવ્યા.
રાજીનામા આપેલ સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નો અગ્રતા ક્રમ- ૪૧, ૬૯, ૭૪, ૧૦૭, ૧૬૦, ૧૮૦, ૧૮૫,

૨.

૩.

૪.

૨૧૧, ૨૩૮ અને ૨૫૩ રદ િરવામાાં આવ્યા.
સમયના અભાવે પૂછી ન શિાયેલા તારાાંકિત પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૧૯થી ૨૬૬(પૈિી રદ કસવાયના)ને
અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા.
પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો.
વવધ નસભ ની સવમવતન અહે વ લની રજઆત
કબન-સરિારી સભ્યોનાાં િામિાજ માટે ની સકમકતના સભ્યશ્રી આર.સી.મિવાણાએ સકમકતનો આઠમો
અહે વાલ સભાગૃહ સમક્ષ રજૂ િયો.
વબન-સરક રી સભ્ર્ોન ાં ક મક જ મ ટે ની સવમવતન મ નનીર્ પ્રમુખશ્રીનો પ્રસ્ત વ
કબન-સરિારી સભ્યોનાાં િામિાજ માટે ની સકમકતના માનનીય સભ્યશ્રી આર.સી.મિવાણાએ નીર્ે
મુજબનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો.
‘‘આ સભાગૃહ, કબન-સરિારી સભ્યોનાાં િામિાજ માટે ની સકમકતના આઠમા અહે વાલ સાથે સાંમત થાય.’’
પ્રસ્ત વ મત મ ટે મકવ મ ાં આવ્ર્ો અને તેનો વવન વવરોધે સ્વીક ર કરવ મ ાં આવ્ર્ો.
મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (છઠ્ો કદવસ)
કજલ્લા વહીવટને લગતી સેવા અાંગેની મહે સૂલ કવભાગની મહે સૂલી િર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાાંિ-૭૮ અને
િુ દરતી આફતો અાંગે રાહતને લગતી સેવા અાંગેની મહે સૂલ કવભાગની મહે સૂલી અને મૂડી િર્ચ માટે ની માગણી
ક્રમાાંિ-૭૯ માનનીય મહે સૂલ માંત્રીશ્રી િૌકશિભાઇ પટે લે, સામાકજિ સુરક્ષા અને િલ્યાણને લગતી સેવા
અાંગેની સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારીતા કવભાગની મહે સૂલી અને મૂડી િર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાાંિ-૯૨
અને અનુસૂકર્ત જાકત પેટા યોજનાને લગતી સેવા અાંગેની સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારીતા કવભાગની
મહે સૂલી અને મૂડી િર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાાંિ-૯૫ માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારીતા માંત્રીશ્રી
ઇશ્વરભાઇ પરમારે રજૂ િરી.
માગણી ક્રમાાંિ- ૭૮, ૭૯ અને ૯૨ ઉપર કવપક્ષના સભ્યશ્રીઓ સભાગૃહમાાં હાજર ન હોવાથી
એિપણ િાપ દરિાસ્ત સભાગૃહમાાં રજૂ થયેલ નથી.
માગણી ક્રમાાંિ-૯૫ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ-૩૯ રજૂ િરવામાાં આવી.
ત્યારબાદ નીર્ેના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી સી.િે .રાઉલજી
(૭) શ્રી િરસનભાઇ સોલાંિી
(ર) શ્રી શાંભુજી ઠાિોર
(૮) શ્રી રાિે શભાઇ શાહ
(૩) શ્રીમતી માલતી મહે શ્વરી
(૯) શ્રી પ્રદદપભાઇ પરમાર
(૪) શ્રી બલરાજકસાંહ ર્ૌહાણ
(૧૦) શ્રી ભીિાભાઇ બારૈ યા
(પ) ડો.નીમાબેન આર્ાયચ
(૧૧) શ્રી જીગ્નેશિુ માર મેવાણી
(૬) શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ
વવર મ બપોરન ૨.૩૦થી ૩.૦૦
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કવરામ બાદ નીર્ેના વધુ સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.
(૧ર) શ્રી દહતુ િનોડીયા
(૧૩) શ્રી લાિાભાઇ સાગઠીયા
ત્યારબાદ સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારીતા કવભાગની ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય સામાકજિ ન્યાય
અને અકધિારીતા માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે આપ્યો.
ત્યારબાદ મહે સૂલ કવભાગની ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય મહે સૂલ માંત્રીશ્રી િૌકશિભાઇ પટે લે આપ્યો.
િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ-૩૯ મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને નામાંજૂર િરવામાાં આવી.
ત્ર્ રબ દ મ ગણી ક્રમ ાંક-૭૮, ૭૯, ૯૨ અને ૯૫
મત ઉપર મકવ મ ાં આવી અને તેનો સ્વીક ર કરવ મ ાં આવ્ર્ો.
સભ ગૃહ, ગુરુવ ર, ત . ૧૯મી મ ચય ૨૦૨૦ન રોજ બપોરન ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે
ફરી મળવ મ ટે સ ાંજન ૪.૩૭ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં.
ગુજર ત વવધ નસભ સવચવ લર્,
ગ ાંધીનગર.
ત . ૧૮મી મ ચય , ૨૦૨૦

ડી.એમ.પટે લ
સવચવ,
ગુજર ત વવધ નસભ .

