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ક્રમ ાંક-૧૦ 
પત્રક ભ ગ-૧ 

ક ર્યવ હીની ટ ાં કી નોંધ 
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ  

છઠુ્ાં  સત્ર 
બુધવ ર, ત . ૧૧મી મ ચય, ર૦૨૦ 

મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 
સભ ગૃહ બપોરન  ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે મળ્ુાં. 

૧. ત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી 
            બુધવાર, તા. ૧૧મી માર્ચ, ર૦૨૦ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૧, 

૨, ૩, ૪, પ, ૬, ૭ અને ૮ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્યા.  
             સમયના અભાવે પૂછી ન શિાયેલા તારાાંકિત પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૯થી ૩૩૪ને અતારાાંકિત ગણવામાાં 

આવ્ યા. 
      પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો. 

૨. પોઇન્દ્ટ ઓફ ઓર્યર 
  ટ ર્  ક ર્દો રદ કરવ  બ બતે પ ર વ  રજ  કરવ  અાંગે 
               માનનીય સભ્યશ્રી અકમતભાઇ ર્ાવડાએ રાજ્યિક્ષાના માનનીય ગૃહમાંત્રીશ્રી પ્રદદપકસાંહ જાડેજા દ્વારા 

આજની પ્રશ્નોત્તરીના પેટા પ્રશ્નોના જવાબ દરકમયાન શ્રીમતી સોકનયા ગાાંધીના ઇશારે ટાડા િાયદો રદ િરવામાાં 
આવ્યો હોવા બાબતનો ઉલે્લિ િરેલ. જ ેસાંબાંધમાાં માનનીય માંત્રીશ્રીએ પૂરાવા રજૂ િરવા જોઇએ અથવા તો 
સભાગૃહની માફી માગવા બાબતે પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનો મુદ્દો ઉપકથથત િરતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પોઇન્ટ 
ઓફ ઓડચરને ધ્યાને લઇ માંત્રીશ્રીને પુરાવા રજૂ િરવા જણાવ્યુાં. 

૩. મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની જાહેર ત 
 (૧)        તા.૦૨-૦૩-૨૦૨૦ના રોજ રાજ્યિક્ષાના માનનીય સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રદદપકસાંહ જાડેજાએ 

સભ્યશ્રીઓ દ્વારા બે િે તેથી વધુ તારાાંકિત પ્રશ્નોના જવાબો ક્લબ િરીને પેટા પ્રશ્નો પૂછવા બાબતે ઉપકથથત 
િરેલ પોઇન્ટ ઓફ ઓડચ ર માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ નામાંજૂર િરવા બાબતના કનણચયની વાાંર્ીને જાહેરાત િરી. 

 (ર)         તા.૦૨-૦૩-૨૦૨૦ના રોજ કવપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ તારાાંકિત પ્રશ્નોના જવાબોમાાં 
કવસાંગતતા બાબતે કવધાનસભાના કનયમોના કનયમ-૯૨ અન્વયે અડધા િલાિની ર્ર્ાચની માગણી િરેલ 
હતી. જ ેબાબતે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પોઇન્ટ ઓફ ઓડચ ર ક્યારે ઉઠાવી શિાય તે બાબતે સભાગૃહને કવશદ્ 
માગચદશચન આપી, માનનીય કવપક્ષના નેતાશ્રીનો પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર નામાંજૂર િરવાના કનણચયની વાાંર્ીને 
જાહેરાત િરી. માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રીએ પોઇન્ટ ઓફ ઓડચ ર બાબતના માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના િૂબ જ 
ઉંડાણપૂવચિના િરેલ અભ્યાસનો ઉલ્લેિ િરી, સભાગૃહના સભ્યશ્રીઓને માગચદશચન આપવા બદલ માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીનો આભાર માન્યો તથા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ઉપર આપેલા બને્ન પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરના કનણચયની 
નિલો સવે માનનીય સભ્યશ્રીઓની જાણ માટે તેમના કપજીયન બોક્સમાાં મૂિવાની જાહેરાત િરી.  

૪. ત કીદની જાહેર અગત્ર્ની બ બત પર ધ્ર્ ન દોરવ  બ બત (વનર્મ-૧૧૬) 
             સભ્યશ્રી નૌશાદ સોલાંિીએ કનયમ-૧૧૬ અન્વયે ‘‘તાજતેરમાાં કવશ્વભરમાાં ફેલાઇ રહેલા િોરોના 

વાયરસથી લોિોમાાં કર્ાંતા અને ભય ફેલાઇ રહ્યો છે. જનેા દસેિ શાંિાથપદ િેસો ગુજરાતમાાં પણ જોવા મળ્યા છે 
ત્યારે આપણા રાજ્યમાાં આ િોરોના વાયરસ ન ફેલાય તે બાબત’’ અાંગેની તાિીદની જાહેર અગત્યની બાબત 
પર માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય અને પદરવાર િલ્યાણ)નુાં ધ્યાન દોયુું.  
 માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે તેમનુાં લેકિત કનવેદન રજૂ િયુું અને તેમાાંથી 
ઉપકથથત થયેલા પ્રશ્નોના જવાબો આપ્યા. 

૫. વવધ નસભ ની સવમવતન  અહેવ લની રજ આત 
            કબન-સરિારી સભ્યોનાાં િામિાજ માટેની સકમકતના પ્રમુિશ્રી રાઘવજીભાઇ પટેલે સકમકતનો સાતમો 

અહેવાલ સભાગૃહ સમક્ષ રજૂ િયો. 
૬. વબન-સરક રી સભ્ર્ોન ાં ક મક જ મ ટેની સવમવતન  મ નનીર્ પ્રમુખશ્રીનો પ્રસ્ત વ 
                

 

              કબન-સરિારી સભ્યોનાાં િામિાજ માટેની સકમકતના માનનીય પ્રમુિશ્રી રાઘવજીભાઇ પટેલે નીરે્ 

મુજબનો પ્રથતાવ રજૂ િયો. 
‘‘આ સભાગૃહ, કબન-સરિારી સભ્યોનાાં િામિાજ માટેની સકમકતના સાતમા અહેવાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 

પ્રસ્ત વ મત મ ટે મ કવ મ ાં આવ્ર્ો અને તેનો સવ યનુમતે સ્વીક ર કરવ મ ાં આવ્ર્ો. 
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૭. અાંદ જપત્ર પર સ મ ન્દ્ર્ ચચ ય (ચોથો અને છેલ્લો  કદવસ) 
                     ઉપયુચક્ત કવષય પર તા.૬ઠ્ઠી માર્ચ ૨૦૨૦ના રોજ અધૂરી રહેલી ર્ર્ાચ આગળ ર્ાલી, નીરે્ના 

સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો. 
  (૧)  શ્રી બળદેવજી ઠાિોર (પ)  શ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્મર 

(ર)  શ્રી કવવેિ પટેલ (૬)  શ્રી િેસરીકસાંહ સોલાંિી 
(૩)  શ્રી પુાંજાભાઇ વાંશ  (૭)  શ્રી ભગવાનભાઇ બારડ 
(૪)  શ્રી ભૂપેન્રભાઇ પટેલ (૮)  શ્રીમતી ઝાંિનાબેન પટેલ(પ્રવર્ન અધૂરાં )  

  વવર મ બપોરન  ૨.૩૦થી ૩.૦૦ 
           કવરામ બાદ શ્રીમતી ઝાંિનાબેન પટેલે પોતાનુાં અધૂરાં  રહેલ પ્રવર્ન પૂરાં  િયુું. ત્યારબાદ નીરે્ના વધુ 

સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.  

  (૯)   શ્રી લાિાભાઇ ભરવાડ (૧૯) શ્રી જીગ્નેશિુમાર સેવિ 
(૧૦) શ્રી કવનોદભાઇ મોરડીયા (ર૦) શ્રી અજમલજી ઠાિોર 

(૧૧) શ્રી િાાંકતભાઇ સોઢાપરમાર (ર૧) શ્રી કિશોરકસાંહ ર્ૌહાણ 
(૧ર) શ્રી મુિેશભાઇ પટેલ (રર) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ 
(૧૩) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (ર૩) શ્રી પ્રકવણભાઇ ઘોઘારી 
(૧૪) શ્રી અરકવાંદ રાણા (ર૪) શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંિી 
(૧પ) શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ (રપ) શ્રી દેવાભાઇ માલમ 
(૧૬) શ્રીમતી સુમનબેન ર્ૌહાણ  

(ર૬) શ્રી પરેશ ધાનાણી  
         (કવપક્ષના નેતાશ્રી)(પ્રવર્ન અધૂરાં ) 

(૧૭) શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાિોર 
(૧૮) શ્રી ગોકવાંદભાઇ પરમાર 

૮. સભ ગૃહનો સમર્ લાંબ વવ  અાંગે 
            સભ્યશ્રી શૈલેષભાઇ પરમારે માનનીય કવપક્ષના નેતાશ્રીના પ્રવર્નને વધુ સમય ફાળવવા માટે 

સભાગૃહનો સમય વધારવા અાંગેની દરિાથત િરતાાં, મુખ્ય દાંડિશ્રી પાંિજભાઇ દેસાઇએ સાંમકત આપતાાં, 
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગૃહનો સમય લાંબાવ્યો.  

૯. અાંદ જપત્ર પર સ મ ન્દ્ર્ ચચ ય (ચોથો અને છેલ્લો  કદવસ)(ક્રમશઃ) 
           ત્યારબાદ માનનીય કવપક્ષના નેતાશ્રીએ પોતાનુાં અધૂરાં  રહેલ પ્રવર્ન પૂણચ િયુું.  

          અાંદાજપત્ર પરની સામાન્ય ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે આપ્યો. 
૧૦. વનર્મ ૯૨ અન્દ્વર્ે અરધ  કલ કની ચચ ય 

            સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ વાંશે તા.૨૬મી ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ થયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન 
ક્રમાાંિઃ ૨૩૨૨૧(અગ્રતાક્રમ-૩૩) ગાાંધીનગર અને ગીર સોમનાથ કજલ્લામાાં િેતીના પાિોમાાં થયેલ નુિસાન 
અાંગેના માનનીય િૃકષ માંત્રીશ્રીએ આપેલા લેકિત જવાબ ઉપરથી ઉપકથથત િરેલી જાહેર અગત્યની બાબત 
ઉપર અરધા િલાિની ર્ર્ાચનો મુદ્દો ઉપકથથત િયો અને તેના સમથચનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય રજૂ િયુું. 
          ઉપકથથત િરેલ મુદ્દાઓના અન્ય સભ્યશ્રીઓએ પૂછેલા પ્રશ્નોના જવાબો માનનીય િૃકષ માંત્રીશ્રી 
આર.સી.ફળદુએ આપ્યા. 

૧૧. મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની ટકોર 
  સભ્ર્શ્રીઓએ પ છેલ  પ્રશ્નોન  જ ર્ોગ્ર્ જવ બ આપવ  બ બત. 

             માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભ્યશ્રીઓ દ્વારા જ ે પ્રશ્નો પૂછવામાાં આવે છે તેના જ કવભાગોએ 
ગાંભીરતાપૂવચિ યોગ્ય જવાબ આપવા જોઇએ. જો તેમ િરવામાાં નહીં આવે તો આ બાબતે જ ે તે કવભાગના 
અકધિારીને જવાબદાર ગણીને કવશેષાકધિાર ભાંગની િાયચવાહી િરવી જોઇએ િે િેમ તે અાંગે તેઓશ્રી 
ગાંભીરતાપૂવચિ કવર્ારશે તેમ જણાવ્યુાં.  

  સભ ગૃહ, ગુરુવ ર, ત . ૧૨મી મ ચય ૨૦૨૦ન  રોજ બપોરન  ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે  
ફરી મળવ  મ ટે સ ાંજન  ૫.૪૨ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 

    
ગુજર ત વવધ નસભ  સવચવ લર્, 
ગ ાંધીનગર. 
ત . ૧૧મી મ ચય , ૨૦૨૦ 

ર્ી.એમ.પટેલ 
સવચવ, 

ગુજર ત વવધ નસભ . 

  


