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

 
૧. પ્રશ્નોત્તરી 
 તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ- ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮ અને ૯ ના મૌકિિ જવાબ 
આપવામાાં આવ્યા. 

          સમયના અભાવે ન પૂછાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમઃ ૧૦થી ૩૨૯ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા. 
          પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો. 
૨. મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની જાહેર ત 

 પોઇન્દ્ટ ઓફ ઓર્યરન  વનર્યર્ અાંગે 
  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તા.૧૬મી જુલાઇ ૨૦૧૯ના રોજ સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ વાંશના પ્રશ્નોત્તરીમાાં એિ સરિા પ્રશ્નોના 

જવાબમાાં કવસાંગતતા અાંગેના પોઇન્ટ ઓફ ઓર્ડરનો મુલતવી રાિેલ કનણડય આપ્યો.   
૩. ત કીદની જાહેર અગત્ર્ની બ બત પર ધ્ર્ ન દોરવ  બ બત (વનર્મ-૧૧૬) 
  સભ્યશ્રી પૂાંજાભાઇ વાંશે કનયમ-૧૧૬ અન્વયે ‘‘તાજતેરમાાં ગીર જાંગલની મધ્યમાાં આવેલ રાવલ રે્મ પાસ ે
માછીમારી િરવા ગયેલ યુવાનોને આર.એફ.ઓ. દ્વારા માર મારી ગોંધી રાિતાાં આમ જનતામાાં ફેલાયેલ આક્રોશ દૂર િરવા’’ 
અાંગેની તાિીદની જાહેર અગત્યની બાબત પર માનનીય વન માંત્રીશ્રીનુાં ધ્યાન દોયુું.  
 માનનીય વન માંત્રીશ્રી ગણપતકસાંહ વસાવાએ તેમનુાં લેકિત કનવેદન રજૂ િયુું અને તેમાાંથી ઉપકથથત થયેલા પ્રશ્નોના 
જવાબો આપ્યા. 

૪. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ ક ગળો 
 (૧)  સરદાર સરોવર નમડદા કનગમ કલકમટેર્નો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો વાકષડિ અહેવાલ, હહસાબો, ઓહર્ટ 
અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓહર્ટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ કનગમની િામગીરી અાંગેની સરિારની સમીક્ષા તેમજ 
આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા  કવલાંબ અાંગેના િારણો સમજાવતુાં કનવેદન 

મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 
 (ર)   ગુજરાત વોટર ઇન્રાથટરિચર કલકમટેર્નો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો વાકષડિ અહેવાલ, હહસાબો, ઓહર્ટ 
અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓહર્ટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ િાંપનીની િામગીરી અાંગેની સરિારની સમીક્ષા તેમજ 
આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા  કવલાંબ અાંગેના િારણો સમજાવતુાં કનવેદન 

મ નનીર્ પ ર્ી પુરવઠ  માંત્રીશ્રી કુાંવરજીભ ઇ બ વળીર્  
 (૩) ગુજરાત રેલવે એન્ર્ અબડન રે્વલપમેન્ટ િોપોરેશન કલકમટેર્નો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો વાકષડિ અહેવાલ, 
હહસાબો, ઓહર્ટ અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓહર્ટર જનરલની હટપ્પણ, કનગમની િામગીરી અાંગેની સરિારની 

સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા  કવલાંબ અાંગેના િારણો સમજાવતુાં કનવેદન 
ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 

 (૪) ગુજરાત ઇન્ર્થટર ીયલ િોરીર્ોર િોપોરેશન કલકમટેર્નો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો વાકષડિ અહેવાલ, હહસાબો, 
ઓહર્ટ અહેવાલ, ભારતના િોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓહર્ટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ કનગમની િામગીરી અાંગેની સરિારની સમીક્ષા 
તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિવામાાં થયેલા  કવલાંબ અાંગેના િારણો સમજાવતુાં કનવેદન 

ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 
 (પ) ગુજરાત તિેદારી આયોગનો સન ર૦૧૮નો વાકષડિ અહેવાલ 

મ નનીર્ ર જ્ર્ કક્ષ ન  ગૃહ માંત્રીશ્રી પ્રદદપવસાંહ જારે્જા 
 (૬)  િામધેનુ યુકનવકસડટીનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો વાકષડિ અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ 
ઉપર મૂિવામાાં થયેલા કવલાંબ અાંગેના િારણો સમજાવતુાં કનવેદન 

મ નનીર્ પશુપ લન માંત્રીશ્રી કુાંવરજીભ ઇ બ વળીર્  



 (૭)  ગુજરાત મ્પ્યુકનકસપલ ફાઇનાન્સ બોર્ડનો સન ર૦૧૮-ર૦૧૯નો વાકષડિ વહીવટી અહેવાલ 

શહેરી વવક સ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 
૫. સરક રી વવધેર્કો  
 (૧)  માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે, સન ર૦૧૯નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૨૬-સન ર૦૧૯નુાં 
ગુજરાત કવકનયોગ કવધેયિ દાિલ િયાડ બાદ પહેલા વાચનનો પ્રથ તાવ રજૂ િયો અને તેના સમથડનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ ય વ્ યિત 
િયુડ. 
   માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, કવકનયોગ કવધેયિ ઉપર આપેલા મુદ્દા અને તેની ચચાડ માટેની સમય મયાડદા અાંગે જાહેરાત 
િરી.  
 ત્યારબાદ મુદ્દા આપનાર નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાડમાાં ભાગ લીધો. 
  (૧)  શ્રી ઇન્રજીતકસાંહ પરમાર  (૧ર)  શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંિી 
  (ર)  શ્રી િનુભાઇ બારૈયા (૧૩)  શ્રી અમરીષભાઇ રે્ર  
  (૩)  શ્રી હહાંમતકસાંહ પટેલ (૧૪)  શ્રી આનાંદભાઇ ચૌધરી 

  (૪)  શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેિ (૧પ)  શ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્પ્મર 
  (પ)  શ્રી બાબુભાઇ વાજા (૧૬)  શ્રી પ્રકવણભાઇ મારૂ 
  (૬)  શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (૧૭)  શ્રી પુાંજાભાઇ વાંશ 
  (૭)  શ્રી કિજશે મેરજા (૧૮)  શ્રી જીતુભાઇ ચૌધરી 
  (૮)  ર્ો.અકનલ જોકષયારા (૧૯)  શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ 
  (૯)  ર્ો.સી.જ.ેચાવર્ા (ર૦)  શ્રી નથાભાઇ પટેલ 
  (૧૦)  શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા (ર૧)  શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ 
  (૧૧)  શ્રી સુિરામભાઇ રાઠવા (રર)  શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાિોર 
             ચચાડનો જવાબ માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે આપ્યો. 
  ત્યારબાદ કવધેયિના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રથતાવ મત માટે મૂિવામાાં આવ્યા અને તેનો 
થવીિાર િરવામાાં આવ્યો.  

કલમવ ર વ ચન  
 િલમ-ર અને ૩, અનુસૂકચ, િલમ-૧, દીર્ડસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્પ્ યુડલા મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો 
થવીિાર િરવામાાં આવ્યો.  
 િલમ-ર અને ૩, અનુસૂકચ, િલમ-૧, દીર્ડસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્પ્ યુડલા કવધેયિનો ભાગ બની.  
 ત્યારબાદ કવધયેિના પ્રભારી માંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વાચનનો પ્રથતાવ રજૂ િયો, જ ેમત ઉપર મૂિવામાાં 
આવ્યો, તેનો થવીિાર િરવામાાં આવ્યો.અને કવધેયિ પસાર િરવામાાં આવ્ યુાં. 
૬. મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીનુાં મ ગયદશયન 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કવધાનસભાના કનયમ-૩૦ અન્વયે સભાગૃહનુાં ધ્યાન દોરી માનનીય અધ્યક્ષશ્રી જ્યારે 
બોલતા હોય, પોતાના થથાન ઉપર ઉભા હોય ત્યારે સભ્યશ્રીઓએ િેવી રીતે વતડવુાં જોઇએ તે અાંગે ગૃહને માગડદશડન આપ્યુાં.  
૭. સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ) 
 (ર)  મહેસૂલ કવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય માંત્રીશ્રી ભૂપેન્રકસાંહ ચુર્ાસમાએ, સન ર૦૧૯નુાં કવધેયિ 
ક્રમાાંિ-૧૧-સન ર૦૧૯નુાં ગુજરાત થટેમ્પ્પ(સુધારા) કવધેયિ દાિલ િયાડ બાદ પહેલા વાચનનો પ્રથતાવ રજૂ િયો અને તેના 

સમથડનમાાં તેઓ પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યિત િરતા હતા ત્યારે કવરામનો સમય થતાાં તેમનુાં માંતવ્ય અધૂરાં  રહુ્ાં. 
  વવર મ બપોરન  ૨.૩૦ થી ૩.૦૦ 
   કવરામ બાદ માનનીય માંત્રીશ્રી ભૂપેન્રકસાંહ ચુર્ાસમાએ પોતાનુાં અધુરાં  રહેલ માંતવ્ય પૂણડ િયુું.  
   ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાડમાાં ભાગ લીધો. 
   (૧) શ્રી પરેશ ધાનાણી (કવરોધપક્ષના નેતાશ્રી) 
૮.  સભ ગૃહનો સમર્ લાંબ વવ  અાંગે 
             માનનીય મુખ્ય દાંર્િશ્રી પાંિજભાઇ દેસાઇએ, આજના િામિાજની યાદીમાાં દશાડવેલ તમામ કવધેયિ પર ચચાડ થાય 
અને તે પસાર ત્યાાં સુધી સભાગૃહનો સમય લાંબાવવા માટેનો પ્રથતાવ રજૂ િયો જનેો થવીિાર થતા તદનુસાર માનનીય 
સભાપકતશ્રીએ સભાગૃહનો સમય લાંબાવ્યો. 
૯. સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ) 



      સભ્યશ્રી પરેશ ધાનાણીએ પોતાનુાં અધૂરાં  રહેલ વક્તવ્ય પૂણડ િયાડ બાદ નીચેના વધુ સભ્યશ્રીઓએ ચચાડમાાં 

ભાગ લીધો. 
  (ર)   ર્ો.સી.જ.ેચાવર્ા  
  (૩)  શ્રી હહાંમતકસાંહ પટેલ  
  (૪)  શ્રી લાિાભાઇ ભરવાર્  
  (પ)  શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ  
૧૦. મ નનીર્ ઊજાય માંત્રીશ્રીની જાહેર ત 
  બે કલ ક વધુ વીજળી આપવ  બ બત      
            માનનીય ઊજાડ માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે ગુજરાતના અમુિ કવથતારમાાં ઓછો વરસાદ થતાાં તે કવથતારોમાાં િેરૂ્તોને 
બ ેિલાિ વધ ુવીજળી આપવાની જાહેરાત િરી. 
૧૧. સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ) 
  (૬)  શ્રી રાજશેભાઇ ગોહહલ  

  (૭)   શ્રી અરકવાંદિુમાર ગાાં.પટેલ  
  (૮)  શ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્પ્મર  
   ચચાડનો જવાબ મહેસૂલ કવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય માંત્રીશ્રી ભૂપેન્રકસાંહ ચુર્ાસમાએ આપ્યો. 
  ત્યારબાદ કવધેયિના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રથતાવ મત માટે મૂિવામાાં આવ્યા અને તેનો 
થવીિાર િરવામાાં આવ્યો.  

કલમવ ર વ ચન  
 િલમ-ર, િલમ-૧, દીર્ડસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્પ્ યુડલા મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો થવીિાર િરવામાાં 
આવ્યો. િલમ-ર, િલમ-૧, દીર્ડસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્પ્ યુડલા કવધેયિનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ કવધેયિના પ્રભારી માંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વાચનનો પ્રથતાવ રજૂ િયો, જ ે મત ઉપર મૂિવામાાં 
આવ્યો, તેનો થવીિાર િરવામાાં આવ્યો અને કવધેયિ પસાર િરવામાાં આવ્ યુાં. 

  વવર મ સમર્: સ ાંજન  ૬.૩૪ થી ૭.૦૦ 
 (૩)  માનનીય ઊજાડ માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે, સન ર૦૧૯નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૨૭-સન ર૦૧૯નુાં ગુજરાત 
કવદુ્યત શુલ્િ(સુધારા) કવધેયિ દાિલ િયાડ બાદ પહેલા વાચનનો પ્રથ તાવ રજૂ િયો અને તેના સમથડનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય 
વ્યિત િયુડ. 
   ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાડમાાં ભાગ લીધો. 
   (૧) શ્રી કિજશે મેરજા 
  (૨)   શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ  
  (૩)  શ્રી હષડદિુમાર રીબર્ીયા 

(૪)   શ્રી પ્રેમકસાંહભાઇ વસાવા 
(પ)   શ્રી જગદીશ પાંચાલ 

               ચચાડનો જવાબ માનનીય ઊજાડ માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે આપ્યો. 
   ત્યારબાદ કવધેયિના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રથતાવ મત માટે મૂિવામાાં આવ્યા અને તેનો 
થવીિાર િરવામાાં આવ્યો. 

કલમવ ર વ ચન  
 િલમ-ર, િલમ-૧, દીર્ડસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્પ્ યુડલા મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો થવીિાર િરવામાાં 
આવ્યો. 
 િલમ-ર, િલમ-૧, દીર્ડસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્પ્ યુડલા કવધેયિનો ભાગ બની.  
 ત્યારબાદ કવધેયિના પ્રભારી માંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વાચનનો પ્રથતાવ રજૂ િયો, જ ેમત ઉપર મૂિવામાાં 
આવ્યો, તેનો થવીિાર િરવામાાં આવ્યો અને કવધેયિ પસાર િરવામાાં આવ્ યુાં. 
 (૪)  માનનીય રાજ્ય િક્ષાના સહિાર માંત્રીશ્રી ઇશ્વરકસાંહ પટેલે, સન ર૦૧૯નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૧૫-સન 
ર૦૧૯નુાં ગુજરાત સહિારી માંર્ળી (સુધારા) કવધેયિ દાિલ િયાડ બાદ પહેલા વાચનનો પ્રથતાવ રજૂ િયો અને તેના સમથડનમાાં 
પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યિત િયુડ. 
     ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાડમાાં ભાગ લીધો. 
  (૧) શ્રી લલીત વસોયા 



  (૨) શ્રી અમરીષભાઇ રે્ર 

  (૩)  શ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્પ્મર 
  (૪)  શ્રી અરૂણકસાંહ રણા 
૧૨. સભ ગૃહન  સમર્ બ બત 
 માનનીય મુખ્ય દાંર્િશ્રી પાંિજભાઇ દેસાઇએ કવધેયિ ક્રમાાંિ-૧૫ પસાર િયાડ બાદ આજના િામિાજમાાં બાિી રહેલ 
કવધેયિો આવતી િાલ ેતા.૨૬-૭-૨૦૧૯ના રોજ હાથ ધરવાની દરિાથત રજૂ િરતાાં કવરોધપક્ષના દાંર્િશ્રીએ સાંમકત આપતા 
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ત ેમુજબ ઠરાવ્યુાં. 
૧૩. સભ ત્ર્ ગ 
 માનનીય કવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ ગુજરાત સહિારી માંર્ળી (સુધારા) કવધેયિ પરત િેંચી લેવા 
કવનાંતી િરી. 
           માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને કવધેયિ ઉપર મતદાન િરવાની કવનાંતી 
િરતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કવધેયિને મતદાન ઉપર મૂિવાની પ્રહક્રયા હાથ ધરી.         
           ત્યારબાદ કવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી સહહત સભાગૃહમાાં ઉપકથથત િોંગ્રેસ પક્ષના તમામ સભ્યશ્રીઓ 
સભાત્યાગ િરી ગયા. 
૧૪. સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ) 
 ચચાડનો જવાબ માનનીય રાજ્ય િક્ષાના સહિાર માંત્રીશ્રી ઇશ્વરકસાંહ પટેલે આપ્યો. 
         ત્યારબાદ કવધેયિના પહેલા અને બીજા વાચનનો પ્રથતાવ મત ઉપર મૂિવામાાં આવ્યો અને તેનો થવીિાર િરવામાાં 
આવ્યો. 

 કલમવ ર વ ચન  
 િલમ-ર, િલમ-૧, દીર્ડસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્પ્ યુડલા મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો થવીિાર િરવામાાં 
આવ્યો. 
 િલમ-ર, િલમ-૧, દીર્ડસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્પ્ યુડલા કવધેયિનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ કવધેયિના પ્રભારી માંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વાચનનો પ્રથતાવ રજૂ િયો, જ ે મત ઉપર મૂિવામાાં 
આવ્યો, તેનો થવીિાર િરવામાાં આવ્યો અને કવધેયિ પસાર િરવામાાં આવ્યુાં. 
            માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આજના હદવસનુાં બાિીનુાં િામિાજ આવતીિાલ તા.૨૬/૭/૨૦૧૯ની બેઠિમાાં હાથ 
ધરવામાાં આવશે તેવી જાહેરાત િરી. 
 

સભ ગૃહ, શુક્રવ ર, ત .૨૬મી જુલ ઇ ૨૦૧૯ન  રોજ સવ રન  ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે 
 ફરી મળવ  મ ટે સ ાંજન  ૮.૪૫ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 

  
   
ગુજરાત કવધાનસભા સકચવાલય, 
         ગાાંધીનગર. 
તા. ૨૫મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ર્ી.એમ.પટેલ 
સકચવ, 

ગુજરાત કવધાનસભા. 

 


