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ક્રમ ાંક-૯ 
પત્રક ભ ગ-૧ 

ક ર્યવ હીની ટ ાં કી નોંધ 
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ  

છઠુ્ાં  સત્ર 
શુક્રવ ર, ત . ૬ઠ્ી મ ચય, 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. ૬ઠ્ઠી માર્ચ, ર૦૨૦ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૧, ૨, 

૩, ૪, પ, ૬ અને ૮ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્યા.  

           ગેરહાજર રહેલ સભ્યશ્રીનો પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૭ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યો.     
           સમયના અભાવે પૂછી ન શિાયેલા તારાાંકિત પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૯થી ૨૯૪ને અતારાાંકિત ગણવામાાં 
આવ્ યા. 
      પ્રશ્નોત્તરીનો સમય સવારના ૧૧.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો. 
 

૨. ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રીનુાં વનવેદન (વનર્મ-૪૪) 
  આાંગણવ ડી ક ર્યકરો અને તેડ ગરોન  મ નદ્ વેતનમ ાં વધ રો કરવ  બ બત 
           માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે રાજ્યની આાંગણવાડીઓમાાં િામગીરી િરતા 

આાંગણવાડી િાયચિરો અને તેડાગરોના માનદ્ વેતનમાાં વધારો િરવા સાંબાંધમાાં કનયમ-૪૪ હેઠળનુાં કનવેદન 
વાાંર્ીને િયુું. 
 

૩. સરક રી વવધેર્ક 
            માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે સન ૨૦૨૦નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૨, સન ૨૦૨૦નુાં 

ગુજરાત (પૂરિ) કવકનયોગ કવધેયિ દાિલ િયાચ બાદ પહેલા વાર્નનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો. 
 મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની જાહેર ત  
            માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, આજ રોજ પૂરિ કવકનયોગ કવધેયિ ઉપરાાંત સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના વર્ચના 

અાંદાજપત્ર પરની ત્રીજા દદવસની સામાન્ય ર્ર્ાચ પણ હાથ ધરવામાાં આવનાર હોઇ, અાંદાજપત્ર પરની સામાન્ય 
ર્ર્ાચને વધુ સમય મળે તે હેતુથી કનયમ ૨૩૯ હેઠળ તેમને મળેલ સત્તાની રૂએ કનયમ-૨૩૮(૩)માાં છૂટછાટ 
મૂિી, પૂરિ કવકનયોગ કવધેયિ પરની ર્ર્ાચ માટે ર્ાર સભ્યશ્રીઓએ તેમના મુદ્દા આપ્યા છે, તેમને પાાંર્-પાાંર્ 
કમકનટનો સમય ફાળવવા તથા તે પૂણચ થયે કવકનયોગ કવધેયિને મતદાન ઉપર મૂિવા અાંગેની જાહેરાત િરી. 
          ત્યારબાદ નીરે્ના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.  

  (૧) શ્રી પુાંજાભાઇ વાંશ  (૩) ડો. અકનલ જોર્ીયારા 

(ર) શ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્મર (૪) શ્રી મહેશભાઇ વસાવા 
              ત્યારબાદ ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે આપ્યો. 

              ત્યારબાદ પહેલા અને બીજા વાર્નના પ્રસ્તાવ મત માટે મૂિવામાાં આવ્યા અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં 
આવ્યો.  

  કલમવ ર વ ચન 
             િલમ-ર અને ૩, અનુસૂકર્, િલમ-૧, દીધચસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્યુચલા મત ઉપર મૂિવામાાં આવી 

અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
           િલમ-ર અને ૩, અનુસૂકર્, િલમ-૧, દીધચસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્યુચલા કવધેયિનો ભાગ બની. 
           ત્યારબાદ કવધેયિના પ્રભારી માંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વાર્નનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો, જ ેમત ઉપર 
મૂિવામાાં આવ્યો, તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો અને કવધેયિ પસાર િરવામાાં આવ્યુાં.  

૪. અાંદ જપત્ર પર સ મ ન્દ્ર્ ચચ ય (ત્રીજો કદવસ) 
           ઉપયુચક્ત કવર્ય પર તા.૫મી માર્ચ ૨૦૨૦ના રોજ અધૂરી રહેલી ર્ર્ાચ આગળ ર્ાલી, નીરે્ના 

સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો. 
  (૧) ડો.સી.જ.ેર્ાવડા (પ્રવર્ન અધૂરાં ) 

            (વવર મ બપોરન  ૧૨.૦૦થી ૧૨.૩૦) 
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૫. સભ ગૃહનો સમર્ લાંબ વવ  બ બત. 

              કવરામ બાદ માનનીય મુખ્ય દાંડિશ્રી પાંિજભાઇ દેસાઇએ સભાગૃહનો સમય લાંબાવવા બાબતની 
દરિાસ્ત િરતાાં, સભાગૃહની અનુમતીથી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગૃહનો સમય લાંબાવવાની જાહેરાત િરી. 

૬. અાંદ જપત્ર પર સ મ ન્દ્ર્ ચચ ય (ત્રીજો કદવસ)(ક્રમશઃ) 

             કવરામ બાદ સભ્યશ્રી ડો.સી.જ.ેર્ાવડાએ કવરામ પહેલાનુાં તેમનુાં અધૂરાં  રહેલ પ્રવર્ન પૂરાં  િયુું અને 
નીરે્ના વધુ સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો. 

  (ર)   શ્રી જઠેાભાઇ ભરવાડ (૧૧) શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ 
(૩)   શ્રી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા (૧ર) શ્રી ગુલાબકસાંહ રાજપૂત 
(૪)   શ્રી કિજશે મેરજા (૧૩) શ્રી મહેશિુમાર રાવલ 
(પ)   શ્રી જગદીશભાઇ પટેલ (૧૪) શ્રી જશપાલકસાંહ પદિયાર 
(૬)   શ્રી પુનમભાઇ પરમાર (૧પ) શ્રી લાિાભાઇ સાગઠીયા 
(૭)   શ્રી અભેકસાંહ તડવી (૧૬) શ્રી જ.ેવી.િાિડીયા 
(૮)   શ્રી હર્ચદિુમાર રીબડીયા (૧૭) શ્રી પરસોત્તમભાઇ સાબરીયા 
(૯)   શ્રી અરકવાંદ છો. પટેલ  (૧૮) શ્રી સૌરભભાઇ પટેલ (ઊજાચ માંત્રીશ્રી) 
(૧૦) શ્રી પ્રકવણભાઇ મારૂ  

  સભ ગૃહ, બુઘવ ર, ત . ૧૧મી મ ચય ૨૦૨૦ન  રોજ બપોરન  ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે  
ફરી મળવ  મ ટે બપોરન  ૨.૪૨ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 

    

ગુજર ત વવધ નસભ  સવચવ લર્, 
ગ ાંધીનગર. 
ત . ૬ઠ્ી મ ચય , ૨૦૨૦ 

ડી.એમ.પટેલ 
સવચવ, 

ગુજર ત વવધ નસભ . 

  


