1

ક્રમ ાંક-૬
પત્રક ભ ગ-૧
ક ર્યવ હીની ટાં કી નોંધ
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ
છઠ્ુાં સત્ર
માંગળવ ર, ત . ૩જી મ ચય, ર૦૨૦
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જન્દ્ે ર વત્રવેદી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને
સભ ગૃહ બપોરન ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે મળ્ુાં.
૧.

૨.

૩.

૪.

ત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી
મંગળવાર, તા. ૩જી માર્ચ, ર૦૨૦ના રોજની તારાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૧, ર,
૩, ૪, પ, ૬, ૭ અને ૮ના મૌકિિ જવાબ આપવામાં આવ્યા.
સમયના અભાવે પૂછી ન શિાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૯થી ૨૯૮ને અતારાંકિત ગણવામાં આવ્યા.
પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો.
પોઇન્દ્ટ ઓફ ક્લેરીફીકે શન
અગ ઉ ઉપવસ્થત થર્ેલ ટે બ્લેટની ખરીદી બ બતન મુદ્દ ની સ્પષ્ટત બ બત
માનનીય કવપક્ષના નેતાશ્રી પરે શભાઇ ધાનાણીએ તા.૨૮-૨-૨૦૨૦ની તારાંકિત પ્રશ્નોત્તરીમાં
ટે બ્લેટની િરીદી ઉંર્ા ભાવે િરવામાં આવ્યા બાબતનો મુદ્દો ઉપકથથત િરતાં, માનનીય કશક્ષણમંત્રીશ્રી
ભૂપેન્દ્રકસંહ ર્ુડાસમાએ તેનો કવગતવાર િુલાસો સભાગૃહમાં િરી, માનનીય કવપક્ષના નેતાને તેઓશ્રીએ આ
બાબતે પુરાવા રજૂ િરવા જોઇએ અન્દ્યથા તેમણે સભાગૃહમાં માફી માગવી જોઇએ તેવી રજૂ આત િરતાં ,
માનનીય કવપક્ષના નેતાએ આ બાબતે પુરાવા રજૂ િરવા માટે થોડોિ સમય આપવાની કવનંતી િરતાં, તેમને
સમય આપવામાં આવેલ હતો અને તેઓશ્રીએ સોમવારે સભાગૃહની બેઠિ પૂણચ થાય તે પહે લાં તેઓ પુરાવા રજૂ
િરશે તેમ જણાવેલ. પરંતુ તેઓશ્રીએ આજ તા.૩-૩-૨૦૨૦ના રોજ પ્રશ્નોત્તરીનો સમય પૂણચ થયા બાદ
પોતાની વાત રજૂ િરતાં, માનનીય મંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રકસંહ ર્ુડાસમાએ ટે બ્લેટની મૂળ કિંમત કવશે જ વાત િરવી
જોઇએ, બીજી બાબતોને આ મુદ્દા સાથે િોઇ અનુસંધાન નથી તેમ જણાવ્યું. જેને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી
કવજયભાઇ રૂપાણીએ પણ ટે િો આપી, માનનીય કવપક્ષના નેતાશ્રીને ટે બ્લેટની મૂળ કિંમત જ જણાવવાનો
આગ્રહ રાખ્યો, જેને માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટે લે પણ ટે િો આપતાં, સભ્યશ્રી શૈલેષભાઇ
પરમાર, શ્રી અકમતભાઇ ર્ાવડા તથા શ્રી પુંજાભાઇ વંશે કવપક્ષના નેતાશ્રીને પોતાના મુદ્દા રજૂ િરવા દેવાની
કવનંતી િરતાં, માનનીય મંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રકસંહ ર્ુડાસમાએ તેનો અથવીિાર િરી, તેઓએ ફક્ત ટે બ્લેટની મૂળ
કિંમત બાબતની જ થપષ્ટતા િરવાનો આગ્રહ રાિતાં અને તેઓ થપષ્ટતા ન િરે તો તેમણે માફી માગવી જોઇએ
અથવા તો સભાગૃહમાં તેમને ઠપિો આપવાની દરિાથત િરતાં , માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ માનનીય કવપક્ષના
નેતાશ્રીને પોતાના મુદ્દા તેમને તથા માનનીય મંત્રીશ્રીને લેકિતમાં આપવાનું જણાવી તેઓ આ બાબત આવતી
િાલે સભાગૃહમાં હાથ ધરશે તેમ જણાવ્યું.
ત કીદની જાહે ર અગત્ર્ની બ બત પર ધ્ર્ ન દોરવ બ બત (વનર્મ-૧૧૬)
સભ્યશ્રી ઇમરાન િેડાવાલાએ કનયમ-૧૧૬ અન્દ્વયે ‘‘તાજેતરમાં િંભાત શહે રમાં થયેલા તોફાનોના
િારણે લોિોમાં ફે લાયેલ ભય અને રોષની લાગણી દૂર િરવા’’ અંગેની તાિીદની જાહે ર અગત્યની બાબત પર
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ)નું ધ્યાન દોયુું.
માનનીય રાજ્યિક્ષાના ગૃહમંત્રીશ્રી પ્રદદપકસંહ જાડે જાએ તેમનું લેકિત કનવેદન રજૂ િયુું અને તેમાંથી
ઉપકથથત િરવામાં આવેલ પ્રશ્નોના જવાબો આપ્યા.
પરક મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (બીજો અને છે લ્લો કદવસ)
માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટે લે ઉદ્યોગ અને િાણ કવભાગની ઉદ્યોગને લગતી સેવા
અંગેની મહે સૂલી િર્ચ માટે ની પૂરિ માગણી ક્રમાંિ-૪૯, શહે રી કવિાસ અને શહે રી ગૃહ કનમાચણ કવભાગની
શહે રી કવિાસને લગતી સેવા અંગેની મહે સૂલી િર્ચ માટે ની પૂરિ માગણી ક્રમાંિ-૧૦૨, માગચ અને મિાન
કવભાગની માગો અને પુલને લગતી સેવા અંગેની મૂડી િર્ચ માટે ની પૂરિ માગણી ક્રમાંિ-૮૬, પંર્ાયત, ગ્રામ
ગૃહ કનમાચણ અને ગ્રામ કવિાસ કવભાગની ગ્રામ ગૃહ કનમાચણ અને ગ્રામ કવિાસને લગતી સેવા અંગેની મૂડી િર્ચ
માટે ની પૂરિ માગણી ક્રમાંિ-૭૧ તથા મહે સૂલ કવભાગની િુ દરતી આફતો અંગે રાહતને લગતી સેવા અંગેની
મહે સૂલી િર્ચ માટે ની પૂરિ માગણી ક્રમાંિ-૭૯ રજૂ િરી.
પૂરિ માગણીઓ જેમ જેમ રજૂ થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાંિ-૪૯ ઉપરની િાપ દરિાથત
ક્રમાંિ-૧ અને ૨, માગણી ક્રમાંિ-૧૦૨ ઉપરની િાપ દરિાથત ક્રમાંિ- ૩ અને ૪, માગણી ક્રમાંિ-૮૬
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ઉપરની િાપ દરિાથત ક્રમાંિ- ૫, માગણી ક્રમાંિ-૭૧ ઉપરની િાપ દરિાથત ક્રમાંિ-૬, માગણી ક્રમાંિ-૭૯
ઉપરની િાપ દરિાથત ક્રમાંિ-૭ અને ૮ સંબંકધત સભ્યશ્રીઓએ રજૂ િરી.
પૂરિ માગણીઓ ઉપરની ર્ર્ાચ શરૂ થવાના તબક્કે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કવધાનસભાના
કનયમોના કનયમ-૨૩૪(૪) અન્દ્વયે કગલોટીન અંગેની જાહે રાત િરી અને કગલોટીન માટે નો સમય સાંજના
૪.૦૦ વાગ્યાનો ઠરાવવામાં આવ્યો.
ત્યારબાદ રજૂ થયેલી પૂરિ માગણીઓ અને તેના ઉપર રજૂ થયેલી િાપ દરિાથતો પર ભેગી ર્ર્ાચ શરૂ
થઇ.
ત્યારબાદ નીર્ેના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાં ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી દહંમતકસંહ પટે લ
વવર મ બપોરન ૨.૩૦ થી ૩.૦૦
કવરામ બાદ નીર્ેના વધુ સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાં ભાગ લીધો.
(ર) શ્રી અરકવંદિુ માર જી.પટે લ
(૭) શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાિોર
(૩) શ્રી કવક્રમભાઇ માડમ
(૮) શ્રી અજમલજી ઠાિોર
(૪) શ્રી અભેકસંહ તડવી
(૯) શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ
(પ) શ્રી ગુલાબકસંહ રાજપૂત
(૧૦) શ્રીમતી સીમાબેન મોદહલે
(૬) શ્રી સી.િે .રાઉલજી
(૧૧) શ્રી મહે શભાઇ વસાવા
ત્યારબાદ ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટે લે આપ્યો.
ત્યારબાદ િાપ દરિાથત ક્રમાંિ-૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭ અને ૮ મત માટે મૂિવામાં આવી અને તેનો
અથવીિાર િરવામાં આવ્યો.
ત્યારબાદ પૂરિ માગણી ક્રમાંિઃ ૪૯, ૧૦૨, ૮૬, ૭૧ અને ૭૯ મત ઉપર મૂિવામાં આવી અને તેનો
થવીિાર િરવામાં આવ્યો.
વગલોટીન થર્ેલી મ ગણીઓ
ત્યારબાદ માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટે લે સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ના વષચની પૂરિ
માગણી ક્રમાંિઃ ૧, ૧૦, ૧૪, ૧૯, ૨૬, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૪૦, ૪૧, ૪૩, ૫૦, ૫૫, ૫૮,
૫૯, ૬૦, ૭૫, ૮૧, ૮૨, ૮૮, ૯૫, ૯૬, ૯૮, ૧૦૪, ૧૦૬ અને ૧૦૭ રજૂ િરી, જે મત માટે મૂિવામાં
આવી અને તેનો થવીિાર િરવામાં આવ્યો.
સભ ગૃહ, બુધવ ર, ત .૪થી મ ચય ૨૦૨૦ન રોજ બપોરન ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે
ફરી મળવ મ ટે સ ાંજન ૪.૦૦ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં.
ગુજર ત વવધ નસભ સવચવ લર્,
ગ ાંધીનગર.
ત . ૩જી મ ચય, ૨૦૨૦

ડી.એમ.પટે લ
સવચવ,
ગુજર ત વવધ નસભ .

