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ચોથુાં સત્ર 
બુધવ ર, ત . ૨૪મી જુલ ઇ, ર૦૧૯ 

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

 
૧. પ્રશ્નોત્તરી 
 (ક)   બુધવાર, તા.૨૪મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજની તારાાંકકત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતા ક્રમ-
૧, ૨, ૩, ૪, ૬, ૭, ૮ અને ૯ ના મૌકિક જવાબ આપવામાાં આવ્યા. 

       ગેરહાજર રહેલ સભ્યશ્રીનો પ્રશ્ન અગ્રતા ક્રમ-૫ને અતારાાંકકત ગણવામાાં આવ્યો. 
       સમયના અભાવે ન પૂછાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતા ક્રમઃ ૧૦થી ૩૨૨ને પણ અતારાાંકકત ગણવામાાં આવ્યા. 
           પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો. 
 (િ) અત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી 
  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ચૌદમી અતારાાંકકત યાદી સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકી.  
૨. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ  ક ગળો 
  નીચેના કાગળો તેની નીચે દર્ાાવેલ માંરીશીશ્રી એ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂયયા. 
 (૧)    કનરીક્ષકશ્રી, સ્થાકનક ભાંડોળ હહસાબના સન ૨૦૧૪-૨૦૧૫ના વર્ાના કજલ્લા અને તાલુકા 
પાંચાયતોના હહસાબો પરનો  હડટ અહેવાલ તથા આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાાં થયેલ  કવલાંબ 
અાંગેના કારણો દર્ાાવતુાં કનવેદન       

 મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન  પાંચ ર્ત માંત્રીશ્રી જર્રથવસાંહજી પરમ ર 
 (ર) કનરીક્ષકશ્રી, સ્થાકનક ભાંડોળ હહસાબના સન ૨૦૧૪-૨૦૧૫ અને સન ૨૦૧૫-૨૦૧૬ના 
વર્ાના ગ્રામ પાંચાયતોના હહસાબો પરના  હડટ અહેવાલો તથા આ અહેવાલોને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાાં 
થયેલ  કવલાંબ અાંગેના કારણો દર્ાાવતા કનવેદન       

 મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન  પાંચ ર્ત માંત્રીશ્રી જર્રથવસાંહજી પરમ ર 
 
૩. મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (બ રમો અને છેલ્લો કદવસ) 
 નાણા કવભાગને લગતી સેવા અાંગેની નાણા કવભાગની મહેસૂલી િચા માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૫, કતજોરી 
અને હહસાબ વહીવટને લગતી સેવા અાંગેની નાણા કવભાગની મહેસૂલી િચા માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૭ તેમજ 
પેન્ર્ન અને અન્ય કનવૃકત્ત લાભને લગતી સેવા અાંગેની નાણા કવભાગની મહેસૂલી િચા માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૮ 
માનનીય નાયબ મુખ્યમાંરીશીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે રજૂ કરી.  
 માગણી  જમે જમે રજૂ થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૧૫ ઉપરની કાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંક ૧, ર,  ૪, 

પ, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮ 

અને ૨૯, માગણી ક્રમાાંક-૧૭ ઉપરની કાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંક-૩૦ અને ૩૧ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૧૮ ઉપરની કાપ 
દરિાસ્ત ક્રમાાંક-૩૨ અને ૩૩ સાંબકધત સભ્યશ્રી એ રજૂ કરી.  
           ત્યારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ માગણી  પરની ચચાાની ર્રૂઆતમાાં માગણી  પરની ચચાાના સમય 
અને કગલોટીન અાંગેની જાહેરાત કરી. 
 ત્યારબાદ રજૂ થયેલી માગણી  અને તેના પર રજૂ થયેલી કાપ દરિાસ્તો પર ભેગી ચચાા ર્રૂ થઇ.  
 નીચેના સભ્યશ્રી એ ચચાામાાં ભાગ લીધો.  
  (૧)  ડો. સી.જ.ેચાવડા  
  (ર)  શ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્મર  
  (૩)  શ્રી કિજરે્ મેરજા  
              ચચાાનો જવાબ માનનીય નાયબ મુખ્યમાંરીશીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે આપ્યો.            



 ત્યારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૧૫ ઉપરની કાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંક ૧, ર,  ૪, પ, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, 
૧૩, ૧૪, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮ અને ૨૯, માગણી ક્રમાાંક-૧૭ 
ઉપરની કાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંક-૩૦ અને ૩૧ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૧૮ ઉપરની કાપ દરિાસ્ત ક્રમાાંક-૩૨ અને ૩૩ 
મત ઉપર મૂકવામાાં આવી અને તેનો અસ્વીકાર કરવામાાં આવ્યો.  
 ત્યારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૧૫, ૧૭ અને ૧૮ મત ઉપર મૂકવામાાં આવી અને તેનો સ્વીકાર કરવામાાં 
આવ્યો. 

  વગલોટીન થર્ેલી મ ગણીઓ 
 માનનીય નાયબ મુખ્યમાંરીશીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે માગણી ક્રમાાંક-૧, ૭, ૮, ૧૧, ૧૪, ૧૬, ૧૯, ૨૧, 
૨૪, ૨૫, ૨૮, ૩૨, ૩૪, ૩૫, ૩૮, ૪૧, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૫૨, ૫૩, ૫૫, ૫૬, ૫૮, ૫૯, ૬૧, ૬૨, 
૬૩, ૬૪, ૬૮, ૬૯, ૭૨, ૭૩, ૭૬, ૭૭, ૮૦, ૮૧, ૮૨, ૮૩, ૮૪, ૮૮, ૯૦, ૯૧, ૯૪, ૯૭, ૯૯, 
૧૦૦, ૧૦૩, ૧૦૪, ૧૦૬ અને ૧૦૮ રજૂ કરી, જ ેમત ઉપર મૂકવામાાં આવી અને તેનો સ્વીકાર કરવામાાં આવ્યો. 
 ત્યારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ રાજય કવધાન માંડળને લગતી માગણી ક્રમાાંક ૩૬ અને ૩૭ રજૂ કરી જ ે
મત માટે મૂકવામાાં આવી અને તેનો સવાાનુમતે સ્વીકાર કરવામાાં આવ્યો.  

  વવર મ બપોરન  ૨.૧૯ થી ૩.૦૦ 
૪.  વબન-સરક રી ક મક જ 

   વબન-સરક રી વવધેર્કો 
         દ ખલ કરવ ન  વબન-સરક રી વવધેર્કો 

 (૧)     સભ્યશ્રી રમણભાઇ પટેલે, સન ૨૦૧૯નુાં ગુજરાત સરકારી પાણી પુરવઠા તાંરીશમાાંથી લોકોને 
ગેરકાયદે પાણી િેંચતા અટકાવવા બાબત  કવધેયક સભાગૃહની અનુમકતથી દાિલ કયુા. 

 (ર) સભ્યશ્રી અરકવાંદકુમાર ગાાં. પટેલે, સન ૨૦૧૯નુાં ગુજરાત પાણી પ્રદૂર્ણ (કનવારણ અને 
નદી નુાં ર્ુકિકરણ) કવધેયક સભાગૃહની અનુમકતથી દાિલ કયુું. 

 (ર)     પહેલ , બીજા અને ત્રીજા વ ાંચન મ ટેન  વબન-સરક રી વવધેર્કો 

 (૧) સભ્યશ્રી ઇમરાન િેડાવાલાએ ‘‘સન ૨૦૧૮નુાં કવધેયક ક્રમાાંક-૩૩-સન ૨૦૧૮નુાં ગુજરાત 

લધુમતી કલ્યાણ અને સાંરક્ષણ કવધેયક’’ના પ્રથમ વાચનનો પ્રસ્તાવ રજૂ કયો અને તેના સમથાનમાાં પોતાનુાં 
વયતવ્ય કયુું. 
 ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રી એ ચચાામાાં ભાગ લીધો. 
(૧)  શ્રી કુબેરભાઇ ડીંડોર 
(ર)  શ્રી કકર્ોર ચૌહાણ 
(૩)  શ્રી ગ્યાસુદ્દીન ર્ેિ 
 ચચાાનો જવાબ માનનીય સામાકજક ન્યાય અને અકધકારીતા માંરીશીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે આપ્યો. 
 ત્યારબાદ સભાગૃહની અનુમકતથી કવધેયક પાછુાં  િેંચી લેવામાાં આવ્યુાં. 

 (ર)  સભ્યશ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્મરે ‘‘સન ૨૦૧૮નુાં કવધેયક ક્રમાાંક-૧૫-સન ૨૦૧૮નુાં ગુજરાત રાજ્ય 

તકેદારી આયોગ કવધેયક’’ના પ્રથમ વાચનનો પ્રસ્તાવ રજૂ કયો અને તેના સમથાનમાાં પોતાનુાં વયતવ્ય કયુું.  
  
  ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રી એ ચચાામાાં ભાગ લીધો.  

(૧)  શ્રી કપયુર્ભાઇ દેસાઇ 
(ર)  શ્રી અમહરર્ભાઇ ડેર 
(૩)  શ્રી સુરેર્ભાઇ ધ. પટેલ  

   ચચાાનો જવાબ માનનીય રાજયકક્ષાના ગૃહ માંરીશીશ્રી પ્રહદપકસાંહ જાડેજાએ આપ્યો. 
 ત્યારબાદ સભાગૃહની અનુમકતથી કવધેયક પાછુાં  િેંચી લેવામાાં આવ્યુાં. 



 (૩)    સભ્યશ્રી જીતેન્ર સુિડીયાએ ‘‘સન ૨૦૧૮નુાં કવધેયક ક્રમાાંક-૨૩-સન ૨૦૧૮નુાં ગુજરાત 

તીથાસ્થાન અને ધાકમાક શ્રિા કેન્ર (પકવરીશ ધામની જાહેરાત કરવા) બાબત કવધેયક’’ના પહેલા વાચનનો પ્રસ્તાવ 
રજૂ કયો અને તેના સમથાનમાાં પોતાનુાં વયતવ્ય કયુું. 
 ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રી એ ચચાામાાં ભાગ લીધો.  
  (૧)  શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (૪)  શ્રી અજીતકસાંહ ચૌહાણ 
  (ર)  શ્રી ર્ર્ીકાન્ત પાંડ્યા (પ)  શ્રી પ્રદુ્યમનકસાંહ જાડેજા 
  (૩)  શ્રી કાકન્તભાઇ પરમાર (૬)  શ્રીમતી માલતી મહેશ્વરી 
  ચચાાનો જવાબ માનનીય યારીશાધામ કવકાસ માંરીશીશ્રી હદલીપકુમાર ઠાકોરે આપ્યો. 
 ત્યારબાદ સભાગૃહની અનુમકતથી કવધેયક પાછુાં  િેંચી લેવામાાં આવ્યુાં. 

સભ ગૃહ, ગુરૂવ ર, ત .૨૫મી જુલ ઇ ૨૦૧૯ન  રોજ બપોરન  ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે  
ફરી મળવ  મ ટે સ ાંજન  ૫.૦૦ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 

    
ગુજરાત કવધાનસભા સકચવાલય, 
         ગાાંધીનગર. 
તા. ૨૪મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ડી.એમ.પટેલ 
સકચવ, 

ગુજરાત કવધાનસભા. 

 


