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છઠ્ુાં સત્ર
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મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જન્દ્ે ર વત્રવેદી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને
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ત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી
સોમવાર, તા.૧૬મી માર્ચ, ર૦૨૦ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૩,
૪, પ, ૬, ૭, ૮ અને ૯ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્યા.
ગેરહાજર રહે લ સભ્યશ્રીનો પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ ૨ ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યો.
રાજીનામા આપેલ સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નો અગ્રતા ક્રમ-૧, ૧૦, ૬૬, ૯૯, ૧૪૧, ૧૯૭, ૨૨૫, ૨૬૨,
૨૯૨ અને ૩૦૮ રદ િરવામાાં આવ્યા.
સમયના અભાવે પૂછી ન શિાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૧૦થી ૩૩૦ (પૈિી રદ થયા કસવાયના)ને
અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા.
પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો.
ત કીદની જાહે ર અગત્ર્ની બ બત પર ધ્ર્ ન દોરવ બ બત (વનર્મ-૧૧૬)
તાિીદની જાહે ર અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત(કનયમ-૧૧૬) પ્રાઇવેટ ગોડાઉનમાાંથી
એફસી.આઇ.ના માિાચવાળો અનાજનો જથ્થો મળી આવવાની બાબત -પ્રભારી સભ્યશ્રીઓ ગેરહાજર હોવાથી
સૂર્ના હાથ ધરાઇ શિી નહીં.
સભ ગૃહન મેજ ઉપર મક ર્ેલ ક ગળ
નીર્ેનો િાગળ તેની નીર્ે દશાચવેલ માંત્રીશ્રીએ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યો.
ર્ૌદમી ગુજરાત કવધાનસભાના પ્રથમ સત્રમાાં તા.૨૩-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ થયેલ
સભ્યશ્રી કનરાંજન પટે લના તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિઃ૭૧૮(અગ્રતા ક્રમ-૧૧), તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ
સભાગૃહમાાં રજૂ થયેલ સભ્યશ્રી રાજેન્દ્રકસાંહ પરમારના તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિઃ૯૫૧૧(અગ્રતા ક્રમ-૯૮) અને
ર્ૌદમી ગુજરાત કવધાનસભાના છઠ્ઠા સત્રમાાં તા.૨૭-૦૨-૨૦૨૦(બીજી બેઠિ)ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ
થયેલ સભ્યશ્રી િાાંકતભાઇ સોઢાપરમારના તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિઃ૨૩૬૮૯(અગ્રતા ક્રમ-૭૪)ના અપાયેલ
લેકિત જવાબોમાાં સુધારા િરતુાં કનવેદન
મ નનીર્ વિક્ષણ માંત્રીશ્રી ભપેન્દ્રવસાંહ ચુડ સમ
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની જાહે ર ત
મ નનીર્ સભ્ર્શ્રીઓન ર જીન મ બ બત
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ગુજરાત કવધાનસભાના (૧) ૧૦૬-ગઢડાના ધારાસભ્યશ્રી પ્રકવણભાઇ
ટીડાભાઇ મારૂ, (ર) ૧-અબડાસાના ધારાસભ્યશ્રી પ્રદ્યુમનકસાંહ મહહપતકસાંહ જાડે જા, (૩) ૯૪-ધારીના
ધારાસભ્યશ્રી જે.વી.િાિડીયા, (૪) ૬૧- લીંબડીના ધારાસભ્યશ્રી સોમાભાઇ ગાાંડાલાલ િોળી પટે લે
તા.૧૪-૦૩-૨૦૨૦ તથા (પ)૧૭૩-ડાાંગના ધારાસભ્યશ્રી માંગળભાઇ ગાંગાજીભાઇ ગાકવતના તા.૧૫૦૩-૨૦૨૦ના ધારાસભ્યપદેથી આપેલા રાજીનામાની જાહે રાત િરી.
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની પવય માંજરીથી ઉપવસ્થત કરવ મ ાં આવેલ અગત્ર્નો મુદ્દો
કોરોન વ ર્રસન ક રણે સભ ગૃહની બેઠક ત .૨૯-૦૩-૨૦૨૦ સુધી મુલતવી ર ખવ અાંગે
સભ્યશ્રી શૈલેષભાઇ પરમારે કવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થાએ િોરોના વાયરસના ફે લાવાને મહામારી સાથે
સરિાવી તેનાથી બર્વા માટે ની એડવાઇઝરી જાહે ર િરે લ છે . જેના અનુસાંધાને ભારત સરિારે અને ગુજરાત
સરિારે પણ એડવાઇઝરી જાહે ર િરે લ છે ત્યારે ગુજરાત કવધાનસભાનુાં બજેટ સત્ર પણ તા.૨૯-૦૩-૨૦૨૦
સુધી સ્થકગત રાિવાની દરિાસ્ત િરતાાં, માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટે લે ગુજરાત સરિારે
િોરોના વાયરસના ફે લાવાને અટિાવવા લીધેલા પગલાાંની સભાગૃહને કવસ્તૃત જાણિારી આપતાાં, કવપક્ષના
નેતાશ્રી પરે શભાઇ ધાનાણીએ િોરોના વાયરસની ગાંભીરતાની જાણિારી આપી, સભ્યશ્રી કવક્રમભાઇ માડમે
પણ સભાગૃહની બેઠિ સ્થકગત િરવાની દરિાસ્તમાાં સૂર પૂરાવતાાં, સભાગૃહના નેતાશ્રી કવજયભાઇ રૂપાણીએ
રાજ્ય સરિારે લીધેલા અને લઇ રહે લા પગલાાંની કવશદ્ જાણિારી આપી કર્ાંતાનુાં િોઇ િારણ ન હોવાનુાં
જણાવ્યુાં. રાજ્યિક્ષાના ગૃહમાંત્રીશ્રી પ્રહદપકસાંહ જાડે જાએ પણ રાજ્ય સરિારે િોરોના વાયરસના અનુસાંધાને
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પયાચપ્ત પગલાાં લીધેલ હોવાથી સભાગૃહની બેઠિ મુલતવી રાિવી જરૂરી નથી તેમ જણાવતાાં , માનનીય
અધ્યક્ષશ્રીએ પણ િોરોના વાયરસના ફે લાવાને અટિાવવા માટે સરિારે પૂરતાાં પગલાાં લીધાાં છે અને ગુજરાત
કવધાનસભામાાં પણ તેમના દ્વારા લેવાયેલ પગલાાંની કવસ્તૃત જાણિારી આપી સભાગૃહની િાયચવાહી કનકિત
સમય સુધી ર્ાલુ રાિવાની જાહે રાત િરી.
સભ ત્ર્ ગ
સભાગૃહની બેઠિ સ્થકગત િરવાના સભ્યશ્રી શૈલેષભાઇ પરમારના પ્રસ્તાવનો અસ્વીિાર થતાાં,
કવપક્ષના નેતાશ્રી સહહત સભાગૃહમાાં હાજર રહે લ તમામ કવપક્ષના સભ્યશ્રીઓએ સભાત્યાગ િયો.
મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (ત્રીજો કદવસ)
િર વસૂલાત િર્ચ (ઊજાચ અને પેટરોિે કમિલ્સ કવભાગ)ને લગતી સેવા અાંગેની ઊજાચ અને પેટરોિે કમિલ્સ
કવભાગની મહે સૂલી િર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાાંિ-૧૨, વીજળી શકક્ત પહરયોજનાઓને લગતી સેવા અાંગેની
ઊજાચ અને પેટરોિે કમિલ્સ કવભાગની મહે સૂલી અને મૂડી િર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાાંિ-૧૩, ઊજાચ કવભાગના
માનનીય માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટે લે, ઉદ્યોગોને લગતી સેવા અાંગેની ઉદ્યોગ અને િાણ કવભાગની મહે સૂલી
અને મૂડી િર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાાંિ-૪૯, િાણ અને િનીજને લગતી સેવા અાંગેની ઉદ્યોગ અને િાણ
કવભાગની મહે સૂલી અને મૂડી િર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાાંિ-૫૦, ઉદ્યોગ અને િાણ કવભાગનો હવાલો ધરાવતા
માનનીય માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટે લે તથા બાંદરો અને વાહન વ્યવહાર કવભાગને લગતુાં અન્દ્ય િર્ચને લગતી
સેવા અાંગેની બાંદરો અને વાહન વ્યવહાર કવભાગની મહે સૂલી અને મૂડી િર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાાંિ-૭૫,
બાંદરો અને વાહન વ્યવહાર કવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટે લે રજૂ િરી.
કવપક્ષના સભ્યશ્રીઓએ સભાત્યાગ િરે લ હોવાથી એિપણ િાપ દરિાસ્ત સભાગૃહમાાં રજૂ થઇ નહીં.
ત્યારબાદ નીર્ેના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી જગદીશ કવશ્વિમાચ
(પ) શ્રી રમણભાઇ પટે લ
(ર) શ્રી બાબુભાઇ બોિીરીયા
(૬) શ્રી ગોકવાંદભાઇ પટે લ
(૩) શ્રી અરૂણકસાંહ રણા
(૭) શ્રી િનુભાઇ દેસાઇ
(૪) શ્રી ઋકષિે શ પટે લ
વવર મ બપોરન ૨.૨૮ થી ૩.૦૦
કવરામ બાદ નીર્ેના વધુ સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.
(૮) શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટે લ
(૧૦) શ્રી પૂણેશ મોદી
ે
(૯) શ્રી મુિશભાઇ પટે લ
(૧૧) શ્રી હષચ સાંઘવી
ત્યારબાદ ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય ઊજાચ માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટે લે આપ્યો.
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીનુાં સચન
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ લોિસભાના માનનીય અધ્યક્ષશ્રી ઓમ. કબરલા દ્વારા સ્પીિર િોન્દ્ફરન્દ્સ
દરકમયાન િરે લ સૂર્ન અનુસાર ગુજરાત કવધાનસભામાાં પણ માનનીય સભ્યશ્રીઓ તેમના મત કવસ્તારના
દરરોજના ૫૦ પ્રશ્નોની અગાઉથી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને લેકિતમાાં જાણ િરવાની રહે શે, આક્ષેપાત્મિ પ્રશ્નો
પૂછી શિાશે નહીં. પૂછવામાાં આવેલ પ્રશ્નોમાાંથી અગત્યના ૨૫ પ્રશ્નો તારવીને માનનીય માંત્રીશ્રીને પૂછવામાાં
આવશે, તેમના જવાબ તે સમયે આપવામાાં આવશે નહીં અને માનનીય માંત્રીશ્રી તેની નોંધ િરશે તેવી જાહે રાત
િરી.
મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (ત્રીજો કદવસ)(ક્રમિઃ)
ત્યારબાદ માગણી ક્રમાાંિ-૧૨, ૧૩, ૪૯, ૫૦ અને ૭૫ મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો સ્વીિાર
િરવામાાં આવ્યો.
સભ ગૃહ, માંગળવ ર, ત . ૧૭મી મ ચય ૨૦૨૦ન રોજ સવ રન ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે
ફરી મળવ મ ટે સ ાંજન ૪.૪૩ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં.

ગુજર ત વવધ નસભ સવચવ લર્,
ગ ાંધીનગર.
ત . ૧૬મી મ ચય , ૨૦૨૦

ડી.એમ.પટે લ
સવચવ,
ગુજર ત વવધ નસભ .

