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ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ  

છઠુ્ાં  સત્ર 
શુક્રવ ર, ત . ૨૮મી ફેબુ્રઆરી, 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.૨૮મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-

૧, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧ અને ૧૨ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્યા. 
           ગેરહાજર રહેલ સભ્યશ્રીનો પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૨ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યો. 

        સમયના અભાવે ન પૂછાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૧૩થી ૩૧૧ને પણ અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા. 
  પ્રશ્નોત્તરીનો સમર્ સવ રન  ૧૧.૦૦ વ ગ્ર્ે પ રો થર્ો. 

 
૨. મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની જાહેર ત 
                માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ લોિસભાના માનનીય અધ્યક્ષશ્રી ઓમ કબરલાએ િરેલ સૂચન અનુસાર વર્ષ 

૨૦૧૯થી ગુજરાત રાજ્યની કવધાનસભામાાં શ્રેષ્ઠ ધારાસભ્યશ્રીનો એવોર્ષ  આપવાની જાહેરાત િરી. 
 

૩. મ નનીર્ માંત્રીશ્રીની સ્પષ્ટત   
  મ નનીર્ વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભ પેન્દ્રવસાંહ ચુડ સમ ની ટેબ્લેટની ખરીદી અાંગે સ્પષ્ટત  
             માનનીય કવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ તા.૨૭-૦૨-૨૦૨૦ને ગુરુવારના રોજની 

પ્રશ્નોત્તરી દરકમયાન સરિારે િરીદેલ ટેબ્લેટની મૂક કિાંમત િૂબ જ ઓછી છે તેમ છતાાં સરિારે તેને િૂબ જ ઉંચા 

ભાવે િરીદી િયાષ અાંગેની રજૂઆત િરતાાં, માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રકસાંહ ચુર્ાસમાએ આ બાબતે 
ઉંર્ાણપૂવષિ તપાસ િરી કવગતવાર અહેવાલ સભાગૃહ સમક્ષ રજૂ િરી, માનનીય કવરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ િરેલ 
આક્ષેપ સદાંતર પાયાકવહોણો હોવાની રજૂઆત િરી, માનનીય કવરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ આ બાબતે માફી 
માગવી જોઇએ અથવા તો તેમણે િરેલ આકે્ષપ પાછો િેંચવો જોઇએ તેમ જણાવ્યુાં. ત્યારબાદ માનનીય 
મુખ્યમાંત્રીશ્રીએ પણ આ બાબતમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત િરતાાં, માનનીય કવરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ આ 
બાબતે જરૂરી તપાસ િરવા સમય આપવાની માાંગણી િરતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેમને તપાસ િરવા 
સમય આપવો જરૂરી છે તેમ જણાવ્યુાં. 

૪.  પોઇન્દ્ટ ઓફ ઓડયર 
  મ નનીર્ માંત્રીશ્રીઓન  પ્રશ્નોત્તરી દરવમર્ નન  જવ બો ટ ાં ક  આપવ  બ બત.  
            માનનીય સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ વાંશે પ્રશ્નોત્તરી દરકમયાન માનનીય માંત્રીશ્રીઓ સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નો સાથે 

સુસાંગત ન હોય તેવા લાંબાણપૂવષિના જવાબો આપી વધુ પ્રશ્નો પૂછવાનો અવિાશ રહેતો ન હોવા અાંગેના પૂવષ 
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીઓના કનણષયો હોવાનુાં જણાવી, માનનીય માંત્રીશ્રીઓને ટૂાં િમાાં જવાબ આપવા અાંગે 
જણાવવા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને રૂલીંગ આપવાનુાં જણાવતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ હમણાાંથી મેં આ બાબત 
અમલમાાં મૂિી દીધેલ હોવાથી અલગ રૂલીંગની આવશ્યિતા ન હોવાનુાં જણાવી, માનનીય માંત્રીશ્રીઓને 
સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નોના ટૂાં િમાાં જવાબો આપવા જણાવ્યુાં. 

૫. ર જર્પ લશ્રીન  સાંબોધન મ ટેન  આભ ર પ્રસ્ત વ પર ચચ ય (ત્રીજો અને છેલ્લો કદવસ) 
            માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, સભ્યશ્રી કપયુર્ભાઇ દેસાઇએ, સભ્યશ્રી િુબેરભાઇ ર્ીંર્ોરના અનુમોદનથી 

તા.૧૦મી જાન્દ્યુઆરી, ર૦૨૦ના રોજ રજૂ િરેલ નીચે મુજબનો પ્રસ્તાવ સભાગૃહ સમક્ષ વાાંચી સાંભકાવ્યો. 
  રાજયપાલશ્રીને નીચે મુજબનો સાંદેશો પાઠવવો. 

            ‘‘અમો, આ સત્રમાાં એિત્ર થયેલા ગુજરાત કવધાનસભાના સભ્યો, રાજયપાલશ્રીએ આ સભાગૃહ 
સમક્ષ િરેલ સાંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’ 

         ત્યારબાદ આભાર પ્રસ્તાવ પરની ચચાષમાાં નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો. 

  (૧) શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટેલ (૪) શ્રી બકદેવજી ઠાિોર 
  (ર) શ્રી અકમત ચાવર્ા (પ) શ્રી જીગ્નેશિુમાર મેવાણી 

  (૩) શ્રી સુરેશભાઇ ધ.પટેલ  
  (વવર મ બપોરન  ૧૨.૦૦થી ૧૨.૩૦) 
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          કવરામ બાદ નીચેના વધ ુસભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 

  (૬)   શ્રી શૈલેર્ભાઇ મહેતા (૧૩) શ્રી પુનમભાઇ પરમાર 
(૭)   શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેિ (૧૪) શ્રી અભેકસાંહ તર્વી 
(૮)   ર્ો.નીમાબેન આચાયષ (૧પ) શ્રી ગુલાબકસાંહ રાજપૂત 
(૯)   શ્રી પ્રેમકસાંહભાઇ વસાવા (૧૬) શ્રી ભીિાભાઇ જોર્ી 
(૧૦) શ્રી બાબુભાઇ પટેલ (૧૭) શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાિોર 
(૧૧) શ્રી અમરીર્ભાઇ રે્ર (૧૮) ર્ો.આશાબેન પટેલ 
(૧ર) શ્રી જઠેાભાઇ આહહર(ભરવાર્) (૧૯) શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ 
 

          આભાર પ્રસ્તાવ પરની ચચાષનો જવાબ માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી કવજયભાઇ રૂપાણી આપતા હતા ત્યારે 
સભાગૃહનો સમય પૂણષ થવા આવતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રીનુાં પ્રવચન પૂરુાં  થાય 
અને માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના સાંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પરનુાં મતદાન પૂણષ થાય ત્યાાં સુધી 
સભાગૃહનો સમય લાંબાવવાની જાહેરાત િરી.  
           ત્યારબાદ માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી કવજયભાઇ રૂપાણીએ પોતાનુાં અધૂરુાં  રહેલ પ્રવચન પૂણષ િયુું. 

           ત્યારબાદ સભ્યશ્રી કપયુર્ભાઇ દેસાઇએ ચચાષનો જવાબ આપવા બદલ માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
કવજયભાઇ રૂપાણીનો તથા ચચાષમાાં ભાગ લેનાર તમામ સભ્યશ્રીઓનો આભાર માન્દ્યો. 

            ત્યારબાદ માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના સાંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્તાવ પરના રજૂ થયેલ સુધારા 
ક્રમાાંિ- ૧, ૪, પ, ૬,  ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧પ, ૧૮, રર, ર૩, ર૪, રપ, ર૬, ર૭,  ર૯, ૩૩, ૩૪ અને ૩પ  
મત માટે મૂિવામાાં આવ્યા અને નામાંજૂર િરવામાાં આવ્યા. 

             ત્યારબાદ રાજ્યપાલશ્રીના સાંબોધન માટેનો આભાર પ્રસ્તાવ મત માટે મૂિવામાાં આવ્યો અને તેનો 
સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.  

  સભ ગૃહ, સોમવ ર, ત .૨જી મ ચય ૨૦૨૦ન  રોજ બપોરન  ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે  
ફરી મળવ  મ ટે બપોરન  ૨.૩૯ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 

  
   
ગુજર ત વવધ નસભ  સવચવ લર્, 
ગ ાંધીનગર. 
ત . ૨૮મી ફેબુ્રઆરી, ૨૦૨૦ 

ડી.એમ.પટેલ 
સવચવ, 

ગુજર ત વવધ નસભ . 
  

 
 

 


