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૧.

૨.

૩.

૧.

ક્રમ ાંક-૧૪
પત્રક ભ ગ-૧
ક ર્યવ હીની ટાં કી નોંધ
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ
છઠ્ુાં સત્ર
માંગળવ ર, ત . ૧૭મી મ ચય, ર૦૨૦
પહે લી બેઠક
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જન્દ્ે ર વત્રવેદી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને
સભ ગૃહ સવ રન ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે મળ્ુાં.
મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (ચોથો દદવસ)
મંત્રી પરિષદને લગતી સેવા અંગેની સામાન્ય વહીવટ વવભાગની મહે સૂલી ખર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાંક૩૦, ર્ૂંટણીને લગતી સેવા અંગેની સામાન્ય વહીવટ વવભાગની મહે સૂલી અને મૂડી ખર્ચ માટે ની માગણી
ક્રમાંક-૩૧, સામાન્ય વહીવટ વવભાગને લગતી સેવા અંગેની સામાન્ય વહીવટ વવભાગની મહે સૂલી ખર્ચ
માટે ની માગણી ક્રમાંક-૩૩, શહે િી આવાસનને લગતી સેવા અંગેની શહે િી વવકાસ અને શહે િી ગૃહ વનમાચણ
વવભાગની મહે સૂલી ખર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાંક-૧૦૧, શહે િી વવકાસને લગતી સેવા અંગેની શહે િી વવકાસ
અને શહે િી ગૃહ વનમાચણ વવભાગની મહે સૂલી અને મૂડી ખર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાંક-૧૦૨ તથા વસંર્ાઇ અને
ભૂવમ સંિક્ષણને લગતી સેવા અંગેની નમચદા, જળસંપવિ, પાણી પુિવઠા અને કલ્પસિ વવભાગની મહે સૂલી
અને મૂડી ખર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાંક-૬૬ માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટે લે િજૂ કિી.
વવપક્ષના સભ્યશ્રીઓ સભાગૃહમાં હાજિ ન હોવાથી એકપણ કાપ દિખાસ્ત સભાગૃહમાં િજૂ થઇ નહીં.
ત્યાિબાદ નીર્ેના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાં ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી પૂણેશ મોદી
(૧૧) શ્રી વવવેક પટે લ
(િ) શ્રી સુિેશભાઇ ધ. પટે લ
(૧િ) શ્રી જીગ્નેશકુ માિ સેવક
(૩) શ્રી શૈલેષભાઇ મહે તા
(૧૩) શ્રી અિવવંદ િાણા
(૪) શ્રી અિવવંદ છો.પટે લ
(૧૪) શ્રી િમણભાઇ પટે લ
(પ) શ્રી િાકે શભાઇ શાહ
(૧૫) શ્રી અિવવંદકુ માિ ગાં.પટે લ
(૬) શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે
(૧૬) શ્રી વવનોદભાઇ મોિડીયા
ચ વસંહ ર્ૌહાણ
(૭) શ્રી અજુ ન
(૧૭) શ્રી િાઘવજીભાઇ પટે લ
(૮) શ્રી અિવવંદ િૈ યાણી
(૧૮) શ્રી ગોવવંદભાઇ પટે લ
(૯) શ્રી િાજેન્રવસંહ ર્ાવડા
(૧૯) શ્રી કનુભાઇ પટે લ
(૧૦) શ્રી વપયુષભાઇ દેસાઇ
ત્યાિબાદ ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટે લે આપ્યો.(જવાબ અધૂિો)
વવર મનો સમર્ રદ કરવ અાંગે
માનનીય મુખ્ય દંડકશ્રી પંકજભાઇ દેસાઇએ વવિામનો સમય િદ કિી માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રીનું
પ્રવર્ન અને માગણીઓ પિનું મતદાન પૂણચ થાય ત્યાં સુધી સભાગૃહનો સમય લંબાવવાની દિખાસ્ત કિતાં ,
માનનીય સભાપવત ડો.નીમાબેન આર્ાયચએ સભાગૃહની અનુમવતથી વવિામનો સમય િદ કિી માનનીય નાયબ
મુખ્યમંત્રીશ્રીનું પ્રવર્ન અને માગણીઓ પિનું મતદાન પૂણચ થાય ત્યાં સુધી સભાગૃહનો સમય લંબાવવાની
જાહે િાત કિી.
મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (ચોથો દદવસ)(ક્રમશઃ)
ત્યાિબાદ માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટે લે પોતાનો અધૂિો િહે લ જવાબ પૂણચ કયો.
ત્ર્ રબ દ મ ગણી ક્રમ ાંક-૩૦, ૩૧, ૩૩, ૧૦૧, ૧૦૨ અને ૬૬
મત ઉપર મકવ મ ાં આવી અને તેનો સ્વીક ર કરવ મ ાં આવ્ર્ો.
સભ ગૃહ, બીજી બેઠક મ ટે બપોરન ૩.૩૦ વ ગ્ર્ે
ફરી મળવ મ ટે બપોરન ૧૨.૫૪ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં.
બીજી બેઠક
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જન્દ્ે ર વત્રવેદીન અધ્ર્ક્ષસ્થ ને
સભ ગૃહ બપોરન ૩.૩૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળ્ુાં.
ત ર ાંદકત પ્રશ્નોત્તરી
મંગળવાિ, તા.૧૭મી માર્ચ, િ૦૨૦ના િોજની તાિાંવકત પ્રશ્નોિિીની યાદીમાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૨,
૩, ૪, ૬, ૭, ૯, ૧૩, ૧૪, ૧૫ અને ૧૭ના મૌવખક જવાબ આપવામાં આવ્યા.
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ગેિહાજિ િહે લ સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નોના અગ્રતાક્રમ ૧, ૮, ૧૦, ૧૧, ૧૨ અને ૧૬ને અતાિાંવકત
ગણવામાં આવ્યા.

૨.

૩.

િાજીનામા આપેલ સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નો અગ્રતા ક્રમ- ૫, ૬૦, ૯૪, ૧૧૪, ૧૪૨, ૧૮૪, ૨૨૮,
૨૪૯ અને ૨૯૦ િદ કિવામાં આવ્યા.
સમયના અભાવે પૂછી ન શકાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૧૮થી ૨૯૬(પૈકી િદ થયા વસવાયના)ને
અતાિાંવકત ગણવામાં આવ્યા.
પ્રશ્નોિિીનો સમય સાંજના ૪.૩૦ વાગ્યે પૂિો થયો.
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની ટકોર
અવધક રી દીર્ યમ ાં અવધક રીશ્રીઓ દ્વ ર મોબ ઇલ પર વ ત કરવ બ બત
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ માનનીય મુખ્ય દંડકશ્રી પંકજભાઇ દેસાઇ દ્વાિા તેમનું ધ્યાન દોિવામાં આવ્યું
છે કે અવધકાિી દીઘાચમાં અવધકાિીઓ મોબાઇલ ઉપિ વાત કિે છે , તેમ જણાવી અવધકાિીઓને મોબાઇલ ઉપિ
વાત ન કિવા આદેશ કયો.
મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (પ ાંચમો દદવસ)
કૃ વષને લગતી સેવા અંગેની કૃ વષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાિ વવભાગની મહે સૂલી અને મૂડી ખર્ચ
માટે ની માગણી ક્રમાંક-૨ તથા નાની વસંર્ાઇ, ભૂવમ સંિક્ષણ અને વવસ્તાિ વવકાસને લગતી સેવા અંગેની
કૃ વષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાિ વવભાગની મહે સૂલી અને મૂડી ખર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાંક-૩, માનનીય
કૃ વષ મંત્રીશ્રી આિ.સી.ફળદુએ, પશુપાલન અને ડે િી વવકાસને લગતી સેવા અંગેની કૃ વષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને
સહકાિ વવભાગની મહે સૂલી ખર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાંક-૪, માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી કું વિજીભાઇ
બાવળીયાએ, ગ્રામ ગૃહ વનમાચણ અને ગ્રામ વવકાસને લગતી સેવા અંગેની પંર્ાયત, ગ્રામ ગૃહ વનમાચણ અને
ગ્રામ વવકાસ વવભાગની મહે સૂલી અને મૂડી ખર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાંક-૭૧ તથા વાહન વ્યવહાિને લગતી
સેવા અંગેની બંદિો અને વાહન વ્યવહાિ વવભાગની મહે સૂલી અને મૂડી ખર્ચ માટે ની માગણી ક્રમાંક-૭૪,
બંદિો અને વાહન વ્યવહાિ વવભાગના માનનીય મંત્રીશ્રી આિ.સી.ફળદુએ િજૂ કિી.
વવપક્ષના સભ્યશ્રીઓ હાજિ ન હોવાથી એકપણ કાપ દિખાસ્ત સભાગૃહમાં િજૂ થયેલ નથી.
ત્યાિબાદ નીર્ેના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાં ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી જેઠાભાઇ આરહિ(ભિવાડ)
(પ) ડો.આશાબેન પટે લ
(િ) શ્રી મહે શકુ માિ િાવલ
(૬) શ્રી બાબુભાઇ પટે લ
(૩) શ્રી નિે શભાઇ પટે લ
(૭) શ્રી વપયુષભાઇ દેસાઇ(પ્રવર્ન અધૂરં)
(૪) શ્રી દેવાભાઇ માલમ
વવર મ સ ાંજન ૫.૩૦ થી ૬.૦૦
સભ્યશ્રી વપયુષભાઇ દેસાઇએ પોતાનું અધૂરં િહે લ પ્રવર્ન પૂણચ કયાચ બાદ નીર્ેના વધુ સભ્યશ્રીઓએ
ર્ર્ાચમાં ભાગ લીધો.
(૮) શ્રી અભેવસંહ તડવી
(૧િ) શ્રી વકતીવસંહ વાઘેલા
(૯) શ્રી મોહનભાઇ ઢોડીયા
(૧૩) શ્રી શંભુજી ઠાકોિ
(૧૦) શ્રી અજમલજી ઠાકોિ
(૧૪) શ્રી િમેશભાઇ કટાિા
(૧૧) શ્રી ઋવષકે શ પટે લ
(૧પ) શ્રી બાબુભાઇ બોખીિીયા
ત્યાિબાદ ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય કૃ વષ મંત્રીશ્રી આિ.સી.ફળદુ અને પશુપાલન મંત્રીશ્રી કું વિજીભાઇ
બાવળીયાએ આપ્યો.
ત્યાિબાદ માગણી ક્રમાંક-૨, ૩, ૪, ૭૧ અને ૭૪ મત ઉપિ મૂકવામાં આવી અને તેનો સ્વીકાિ કિવામાં
આવ્યો.
સભ ગૃહ, બુધવ ર, ત . ૧૮મી મ ચય ૨૦૨૦ન રોજ બપોરન ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે
ફરી મળવ મ ટે ર ત્રીન ૭.૫૮ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં.

ગુજર ત વવધ નસભ સવચવ લર્,
ગ ાંધીનગર.
ત . ૧૭મી મ ચય , ૨૦૨૦

ડી.એમ.પટે લ
સવચવ,
ગુજર ત વવધ નસભ .

