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મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદીન  અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 
સભ ગૃહ સવ રન  ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળ્ુાં. 

 
૧. પ્રશ્નોત્તરી 
 તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ- ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬ અને ૭ના મૌકિિ જવાબ 
આપવામાાં આવ્યા. 
 સમયના અભાવે ન પૂછાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમઃ ૮ થી ૩૭૪ ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા. 
           પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧૧.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો. 
 
૨. ત કીદની જાહેર અગત્ર્ની બ બત પર ધ્ર્ ન દોરવ  બ બત િવનર્મ-૧૧૬) 
  સભ્યશ્રી શૈલેષ પરમારે કનયમ-૧૧૬ અન્વયે ‘‘તાજતેરમાાં અમદાવાદ શહેરના િાાંિરીયા િાતે આવેલ 
એડવેન્ચર પાિકમાાં ડડસ્િવરી નામની ૬૦ ફૂટ ઉંચી રાઇડ તૂટી પડવાના િારણે લોિોમાાં ફેલાયેલ ગભરાટ દૂર િરવા’’ 
અાંગેની તાિીદની જાહેર અગત્યની બાબત પર માનનીય રાજ્યિક્ષાના ગૃહ માંત્રીશ્રીનયાં ધ્યાન દોયયું.  
 માનનીય રાજ્ય િક્ષાના ગૃહ માંત્રીશ્રી પ્રડદપકસાંહ જાડેજાએ તેમનયાં લેકિત કનવેદન રજૂ િયયું અને તેમાાંથી 
ઉપકસ્થત થયેલા પ્રશ્નોના જવાબો આપ્યા. 

 
૩. મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન િઆઠમો દદવસ) 
 નાગડરિ પયરવઠાને લગતી સેવા અાંગેની અન્ન, નાગડરિ પયરવઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના કવભાગની 
મહેસૂલી િચક માટેની માગણી ક્રમાાંિ-૨૨ અને અન્નને લગતી સેવા અાંગેની અન્ન, નાગડરિ પયરવઠા અને ગ્રાહિોની 
બાબતોના કવભાગની મહેસૂલી અને મૂડી િચક માટેની માગણી ક્રમાાંિ-૨૩ માનનીય અન્ન, નાગડરિ પયરવઠા અને 
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જયેશભાઇ રાદડીયાએ તેમજ પાણી પયરવઠાને લગતી સેવા અાંગેની નમકદા, 
જળસાંપકત્ત, પાણી પયરવઠા અને િલ્પસર કવભાગની મહેસૂલી અને મૂડી િચક માટેની માગણી ક્રમાાંિ-૬૭ નમકદા, 
જળસાંપકત્ત, પાણી પયરવઠા અને િલ્પસર કવભાગના માનનીય માંત્રીશ્રી િયાં વરજીભાઇ બાવકળયાએ રજૂ િરી.  
 માગણીઓ જમે જમે રજૂ થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંિ-૨૨ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ ૧, ૩, ૪, 
પ, ૭, ૮, ૯, ૧૧ અને ૧૨, માગણી ક્રમાાંિ-૨૩ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ- ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, 
૨૦, ૨૧ અને ૨૩ તેમજ માગણી ક્રમાાંિ-૬૭ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ-૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, 
૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮ અને ૩૯ સાંબકિત સભ્યશ્રીઓએ રજૂ િરી. 
  
 ત્યારબાદ રજૂ થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજૂ થયેલી િાપ દરિાસ્તો પર ભેગી ચચાક શરૂ થઇ.  

 
 નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાકમાાં ભાગ લીિો.  
  (૧)  ડો. અકનલ જોકષયારા  
  (ર)  શ્રી જીતેન્ર સયિડીઆ 
                         (૩) શ્રી મોહનકસાંહ રાઠવા 
                         (૪)  શ્રી કિશોર ચૌહાણ 
                        (૫)  શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા 
             (૬) શ્રી િયબેરભાઇ ડીંડોર 
                        (૭)  શ્રી રમણભાઇ પટેલ 

  વવર મ બપોરન  ૧૨.૦૦થી ૧૨.૩૦ 
 



 
  વવર મ બ દ નીચેન  વધુ સભ્ર્શ્રીઓએ ચચ યમ ાં ભ ગ લીધો. 
 
(૮)   શ્રી કિરીટિયમાર પટેલ 

 (૯)  ડો.આશાબેન પટેલ 
(૧૦)  શ્રી અમડરષભાઇ ડેર 

(૧૧)  શ્રી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા 
(૧૨)  શ્રી લાિાભાઇ ભરવાડ 
(૧૩)  શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા  
(૧૪)  શ્રી િાળાભાઇ ડાભી   
(૧૫)  શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે 
(૧૬)  શ્રી જશપાલકસાંહ પડિયાર 
(૧૭)  શ્રી નથાભાઇ પટેલ 
(૧૮)  શ્રી કવનોદભાઇ મોરડીયા 
(૧૯)  શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંિી 
(ર૦)  શ્રી મહેશિયમાર રાવલ 
(ર૧)  શ્રી ઇન્રજીતકસાંહ પરમાર 
 
       નમકદા, જળસાંપકત્ત, પાણી પયરવઠા અને િલ્પસર કવભાગને લગતી માગણી પરની ચચાકનો જવાબ માનનીય 
નમકદા, જળસાંપકત્ત, પાણી પયરવઠા અને િલ્પસર માંત્રીશ્રી િયાં વરજીભાઇ બાવકળયાએ આપ્યો. 
           ત્યારબાદ અન્ન, નાગડરિ પયરવઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના કવભાગની માગણીઓ પરની ચચાકનો જવાબ 
માનનીય અન્ન, નાગડરિ પયરવઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જયેશભાઇ રાદડીયાએ આપ્યો. 
 માગણી ક્રમાાંિ-૨૨ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ ૧, ૩, ૪, પ, ૭, ૮, ૯, ૧૧ અને ૧૨, માગણી 
ક્રમાાંિ-૨૩ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ- ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧ અને ૨૩ તેમજ માગણી 
ક્રમાાંિ-૬૭ ઉપરની િાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંિ-૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, 
૩૭, ૩૮ અને ૩૯ મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો અસ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
 ત્યારબાદ માગણી ક્રમાાંિ-૨૨, ૨૩ અને ૬૭ મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં 
આવ્યો. 
 

સભ ગૃહ, સોમવ ર, ત .૨૨મી જુલ ઇ ૨૦૧૯ન  રોજ બપોરન  ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે  
ફરી મળવ  મ ટે બપોરન  ૨.૩૦ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 

  
   
ગયજરાત કવિાનસભા સકચવાલય, 
         ગાાંિીનગર. 
તા. ૧૯મી જયલાઇ, ૨૦૧૯ 

ડી.એમ.પટેલ 
સકચવ, 

ગયજરાત કવિાનસભા. 

 


