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મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદી અધ્ર્ક્ષસ્થ ન ે
સભ ગૃહ સવ રન  ૯.૩૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળ્ુાં. 

 
 

૧. મ ગણીઓ પર ચચ ય અન ેમતદ ન (ત્રીજો દદવસ) 
 

   સસિંચાઇ અને ભૂસિ સિંરક્ષણને લગતી સેવા અિંગેની નિમદા, જળસિંપસિ, પાણી 

પુરવઠા અને કલ્પસર સવભાગની િહેસૂલી અને િૂડી ખચમ િાટેની િાગણી ક્રિાિંક-૬૬ િાનનીય 

નિમદા, જળ સિંપસિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર સવભાગના પ્રભારી િિંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે, 

પ્રવાસનને લગતી સેવા અિંગેની ઉદ્યોગ અને ખાણ સવભાગની િહેસૂલી અને િૂડી ખચમ િાટેની 

િાગણી ક્રિાિંક-૫૧ િાનનીય પ્રવાસન િિંત્રીશ્રી જવાહરભાઇ ચાવડાએ,  અનુસૂસચત આદદજાસતનુિં 

કલ્યાણને લગતી સેવા અિંગેની આદદજાસત સવકાસ સવભાગની િહેસૂલી અને િડૂી ખચમ િાટેની 

િાગણી ક્રિાિંક-૯૩, આદદજાસત સવસ્તાર પેટા યોજનાને લગતી સેવા અિંગેની આદદજાસત સવકાસ 

સવભાગની િહેસૂલી અને િૂડી ખચમ િાટેની િાગણી ક્રિાિંક-૯૬, વનને લગતી સેવા અિંગેની વન 

અને પયામવરણ સવભાગની િહેસૂલી અને િૂડી ખચમ િાટેની િાગણી ક્રિાિંક-૨૬ તેિજ િદહલા અને 

બાળ સવકાસ સવભાગને લગતી સેવા અિંગેની િદહલા અને બાળ સવકાસ સવભાગની િહેસૂલી ખચમ 

િાટેની િાગણી ક્રિાિંક-૧૦૫ િાનનીય વન િિંત્રીશ્રી ગણપતસસિંહ વસાવાએ રજૂ કરી.  

િાગણીઓ જિે જિે રજૂ થતી ગઇ તેિ તેિ િાગણી ક્રિાિંક-૬૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રિાિંક ૮, 

૧૦ અન ે ૧૧, િાગણી ક્રિાિંક-૫૧ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રિાિંક-૧૩, ૧૪ અને ૨૧, િાગણી 

ક્રિાિંક-૯૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રિાિંક-૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧ 

અન ે૩૨,  િાગણી ક્રિાિંક-૯૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રિાિંક-૩૪, ૩૫, ૩૬ અન ે૩૮, િાગણી 

ક્રિાિંક-૨૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રિાિંક- ૪૦, ૪૩, ૪૫ અને ૪૮ તેિજ િાગણી ક્રિાિંક-૧૦૫ 

ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રિાિંક- ૫૧, ૫૩ અને ૫૪ સિંબસિત સભ્યશ્રીઓએ રજૂ કરી. 

  



 ત્યારબાદ રજૂ થયેલી િાગણીઓ અને તેના પર રજૂ થયલેી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચામ 

શરૂ થઇ.  

 નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચામિાિં ભાગ લીિો.  

 

  (૧)  શ્રી િોહનસસિંહ રાઠવા (૯)  શ્રી દહતુ કનોડીયા 

  (ર)  શ્રી બાબુભાઇ બોખીરીયા (૧૦)  શ્રીિતી ચિંદિકાબેન બારીયા 

  (૩)  ડો. અસનલભાઇ જોષીયારા (૧૧)  શ્રી િોહનભાઇ ઢોડીયા 

  (૪)  શ્રી સકસતમસસિંહ વાઘેલા (૧ર)  શ્રી નરેશભાઇ પટેલ 

  (પ)  શ્રી લસલતભાઇ વસોયા (૧૩)  શ્રીિતી સિંગીતાબેન પાટીલ 

  (૬)  શ્રીિતી િાલતીબેન િહેશ્વરી (૧૪)  શ્રી જીતુભાઇ ચૌિરી 

  (૭)  શ્રી સુખરાિભાઇ રાઠવા (૧૫)  શ્રી પુનાભાઇ ગાિીત 

  (૮)  શ્રી વજસેસિંહ પણદા  

  વવર મ બપોરન  ૧૧.૩૦થી ૧૨.૦૦ 

  વવર મ બ દ નીચને  વધુ સભ્ર્શ્રીઓએ ચચ યમ ાં ભ ગ લીધો. 

  (૧૬)  શ્રી રિેશભાઇ કટારા (ર૦)  શ્રી અભેસસિંહ તડવી 

  (૧૭)  શ્રી અનિંતકુિાર પટેલ (ર૧)  શ્રી િિંગળભાઇ ગાસવત 

  (૧૮)  શ્રીિતી સુિનબેન ચૌહાણ (રર)  શ્રી અજુ મનસસિંહ ચૌહાણ 

  (૧૯)  શ્રી આનિંદભાઇ ચૌિરી  

            ઉદ્યોગ અને ખાણ સવભાગને લગતી િાગણીઓ પરની ચચામનો જવાબ 

િાનનીય િિંત્રીશ્રી જવાહરભાઇ ચાવડાએ આપ્યો.           

           આદદજાસત સવકાસ સવભાગ, વન અને પયામવરણ સવભાગ તેિજ િદહલા અને બાળ સવકાસ 

સવભાગને લગતી િાગણીઓ પરની ચચામનો જવાબ િાનનીય િિંત્રીશ્રી ગણપતસસિંહ વસાવાએ 

આપ્યો.            

         ત્યારબાદ નિમદા, જળ સિંપસિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર સવભાગને લગતી િાગણીઓ 

પરની ચચામનો જવાબ િાનનીય  પ્રભારી િિંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે આપ્યો.   

  



 િાગણી ક્રિાિંક-૬૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રિાિંક ૮, ૧૦ અને ૧૧,  િાગણી ક્રિાિંક-૫૧ 

ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રિાિંક-૧૩, ૧૪ અને ૨૧, િાગણી ક્રિાિંક-૯૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત 

ક્રિાિંક-૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧ અન ે ૩૨, િાગણી ક્રિાિંક-૯૬ 

ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રિાિંક- ૩૪, ૩૫, ૩૬ અને ૩૮, િાગણી ક્રિાિંક-૨૬ ઉપરની કાપ 

દરખાસ્ત ક્રિાિંક-૪૦, ૪૩, ૪૫ અને ૪૮ તેિજ િાગણી ક્રિાિંક-૧૦૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત 

ક્રિાિંક- ૫૧, ૫૩ અને ૫૪ િત ઉપર િૂકવાિાિં આવી અને તેનો અસ્વીકાર કરવાિાિં આવ્યો. 

 

 ત્યારબાદ િાગણી ક્રિાિંક ૬૬, ૫૧, ૯૩, ૯૬, ૨૬ અને ૧૦૫ િત ઉપર િૂકવાિાિં આવી અને તેનો 

સ્વીકાર કરવાિાિં આવ્યો. 

સભ ગૃહ, બીજી બેઠક મ ટે બપોરન  ૩.૦૦ વ ગ્રે્ ફરી મળવ  મ ટે 
બપોરન  ૧.૫૫ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 

 
બીજી બેઠક 

મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદીન  અધ્ર્ક્ષસ્થ ન ે
સભ ગૃહ બપોરન  ૩.૦૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળ્ુાં. 

 
૧. પ્રશ્નોત્તરી 
            િાનનીય સભ્યશ્રી પુિંજાભાઇ વિંશનો ટૂિં કી િુદતનો પ્રશ્ન ક્રિાિંક-૧૬ અને 

િિંગળવાર, તા.૧૬િી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજની તારાિંસકત પ્રશ્નોિરીની યાદીિાિંના પ્રશ્નો 

અગ્રતાક્રિ- ૧, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૪, ૧૬ અને ૧૭ના િૌસખક જવાબ આપવાિાિં 

આવ્યા. 

ગેરહાજર રહેલ સભ્યશ્રીનો પ્રશ્ન ક્રિાિંક-૨, ૮, ૧૨, ૧૩ અને ૧૫ અતારાિંસકત ગણવાિાિં આવ્યો. 

 સિયના અભાવે ન પૂછાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રિઃ ૧૮થી ૩૩૯ને પણ અતારાિંસકત ગણવાિાિં આવ્યા. 

           પ્રશ્નોત્તરીનો સમર્ સ ાંજન  ૪.૦૦ વ ગ્ર્ે પ રો થર્ો. 

૨. ત કીદની જાહેર અગત્ર્ની બ બત પર ધ્ર્ ન દોરવ  બ બત (વનર્મ-૧૧૬) 

  સભ્યશ્રી પૂિંજાભાઇ વિંશે સનયિ-૧૧૬ અન્વયે ‘‘તાજતેરિાિં ઉના તાલુકાના સૈયદ 

રાજપરા બિંદર ખાતે દદરયા સકનારા નજીક બનાવેલ સિંરક્ષણ દદવાલિાિં વાયુ વાવઝોડાની અસરના 

કારણે ગાબડા પડેલ અને તેના અડીને આવેલ િકાનની દદવાલ તૂટી પડતા સૈયદ રાજપરા ગાિના 



લોકોિાિં ફેલાયેલ ગભરાટ દૂર કરવા’’ અિંગેની તાકીદની જાહેર અગત્યની બાબત પર િાનનીય 

િહેસૂલ િિંત્રીશ્રીનુિં ધ્યાન દોયુું.  

 જળસિંપસિ સવભાગનો હવાલો િરાવતા િાનનીય િિંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે તેિનુિં લેસખત 

સનવેદન રજૂ કયુું અને તેિાિંથી ઉપસસ્થત થયેલા પ્રશ્નોના જવાબો આપ્યા. 

૩. પોઇન્દ્ટ ઓફ ઓર્યર 

ત ર ાંદકત પ્રશ્નોત્તરીન  જવ બમ ાં વવસાંગતત  અાંગે 

 સભ્યશ્રી પુિંજાભાઇ વિંશે આજ તા.૧૬-૭-૨૦૧૯ની તારાિંસકત પ્રશ્નોિરીના પ્રશ્ન અગ્રતા 

ક્રિાિંક-૪૧ અને ૯૩ તથા પ્રશ્ન અગ્રતા ક્રિાિંક-૧૧૦ અન ે૧૮૩િાિં િાનનીય સભ્યશ્રીઓએ પૂછેલા 

એક સરખા પ્રશ્નોના જવાબ અલગ અલગ હોવા અિંગેનો પોઇન્ટ ઓફ ઓડમરનો િુદ્દો ઉપસસ્થત કરી 

િાનનીય અધ્યક્ષશ્રીનુિં િાગમદશમન િાગતા, િાનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેિના પોઇન્ટ ઓફ ઓડમ રના 

િુદ્દાને િિંજૂર રાખી જરૂરી તપાસ કરાવી તેઓશ્રી પછીથી રૂસલિંગ આપશે તેિ જણાવ્યુિં. 

૪. વવધ નસભ ની સવમવતઓન  અહેવ લોની રજ આત 

  અાંદ જ સવમવતનો અહેવ લ 

        અિંદાજ સસિસતના િાનનીય પ્રિુખશ્રી ડો.નીિાબેન આચાયમએ પહેલો અહેવાલ રજૂ કયો. 

  જાહેર દહસ બ સવમવતનો અહેવ લ 

        જાહેર દહસાબ સસિસતના િાનનીય પ્રિુખશ્રી પુિંજાભાઇ વિંશે પહેલો અહેવાલ રજૂ કયો. 

૫. મ ગણીઓ પર ચચ ય અન ેમતદ ન (ચોથો દદવસ) 

  શહેરી આવાસનને લગતી સેવા અિંગેની શહેરી સવકાસ અને શહેરી ગૃહ સનિામણ સવભાગની 

િહેસૂલી ખચમ િાટેની િાગણી ક્રિાિંક-૧૦૧ તેિજ શહેરી સવકાસને લગતી સેવા અિંગેની શહેરી 

સવકાસ અને શહેરી ગૃહ સનિામણ સવભાગની િહેસૂલી અને િૂડી ખચમ િાટેની િાગણી ક્રિાિંક-૧૦૨ 

શહેરી સવકાસ અને શહેરી ગૃહ સનિામણ સવભાગનો હવાલો િરાવતા પ્રભારી િાનનીય નાયબ 

િુખ્યિિંત્રીશ્રી નીસતનભાઇ પટેલે, યુવક સેવા અને સાિંસ્કૃસતક પ્રવૃસિઓને લગતી સેવા અિંગેની 

રિત-ગિત, યુવા અને સાિંસ્કૃસતક પ્રવૃસિઓના સવભાગની િહેસૂલી અને િૂડી ખચમ િાટેની િાગણી 

ક્રિાિંક-૯૮ તેિજ સહકારને લગતી સેવા અિંગેની કૃસષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર સવભાગની 

િહેસૂલી અને િૂડી ખચમ િાટેની િાગણી ક્રિાિંક-૫, િાનનીય રાજ્ય કક્ષાના સહકાર િિંત્રીશ્રી 

ઇશ્વરસસિંહ પટેલે રજૂ કરી.  



 િાગણીઓ જિે જિે રજૂ થતી ગઇ તેિ તેિ િાગણી ક્રિાિંક-૧૦૧ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત 

ક્રિાિંક ૧, ૩, ૪ અન ેપ, િાગણી ક્રિાિંક-૧૦૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રિાિંક-૬, ૭, ૮, ૧૦, 

૧૧, ૧૩, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪ અને ૨૫, િાગણી ક્રિાિંક-૯૮ 

ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રિાિંક-૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૧, ૩૫, ૩૮,  ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૩, ૪૪, 

૪૫ અને ૪૬ તેિજ િાગણી ક્રિાિંક-૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રિાિંક-૪૮, ૫૧, ૫૩, ૫૪, ૫૫, 

૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૨, ૬૩ અન ે૬૪ સિંબસિત સભ્યશ્રીઓએ રજૂ કરી.  

 ત્યારબાદ રજૂ થયેલી િાગણીઓ અને તેના પર રજૂ થયલેી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચામ 

શરૂ થઇ.  

 નીચેન  સભ્ર્શ્રીઓએ ચચ યમ ાં ભ ગ લીધો.  

  (૧)  શ્રી સવરજીભાઇ ઠુમ્િર (૪)  શ્રી અરૂણસસિંહ રણા 

  (ર)  શ્રી સવવેકભાઇ પટેલ 

                      (૩) શ્રી બળદેવજી ઠાકોર (૫)  શ્રી િિંગળભાઇ ગાસવત 

  વવર મ બપોરન  ૫.૦૦થી ૫.૩૦ 

  વવર મ બ દ નીચને  વધુ સભ્ર્શ્રીઓએ ચચ યમ ાં ભ ગ લીધો. 

(૬)  શ્રી જીતેન્િ સખુડીયા 

(૭)  શ્રી લસલતભાઇ કગથરા 

(૮)  શ્રી હષમ સિંઘવી 

(૯)  શ્રી નૌશાદજી સોલિંકી 

(૧૦) શ્રી બાબુભાઇ પટેલ 

(૧૧)  શ્રી િહેશકુિાર પટેલ  

(૧૨)  શ્રી સકશોરસસિંહ ચૌહાણ 

(૧૩)  શ્રી કનુભાઇ બારૈયા 

(૧૪)  શ્રી અરસવિંદભાઇ રાણા 

(૧૫)  શ્રી સવિલભાઇ ચુડાસિા 

(૧૬)  શ્રી સવનોદભાઇ િોરડીયા 

(૧૭)  શ્રી અક્ષયકુિાર પટેલ 



 રિત-ગિત, યુવા અને સાિંસ્કૃસતક પ્રવૃસિઓના સવભાગને લગતી િાગણીઓ અને કૃસષ, 

ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર સવભાગને લગતી િાગણીઓ પરની ચચામનો જવાબ રાજ્ય કક્ષાના 

િાનનીય રાજ્ય કક્ષાના િિંત્રીશ્રી ઇશ્વરસસિંહ પટેલે આપ્યો.            

           ત્યારબાદ શહેરી સવકાસ અને શહેરી ગૃહ સનિામણ સવભાગને લગતી િાગણીઓ પરની 

ચચામનો જવાબ શહેરી સવકાસ અને શહેરી ગૃહ સનિામણ સવભાગનો હવાલો િરાવતા પ્રભારી િાનનીય 

નાયબ િુખ્યિિંત્રીશ્રી નીસતનભાઇ પટેલે આપ્યો.          

 ત્યારબાદ િાગણી ક્રિાિંક-૧૦૧ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રિાિંક ૧, ૩, ૪ અન ેપ, િાગણી 

ક્રિાિંક-૧૦૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રિાિંક-૬, ૭, ૮, ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, 

૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪ અને ૨૫, િાગણી ક્રિાિંક-૯૮ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રિાિંક-૨૬, ૨૭, 

૨૮, ૨૯, ૩૧, ૩૫, ૩૮,  ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૫ અને ૪૬ તેિજ િાગણી ક્રિાિંક-૫ 

ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રિાિંક-૪૮, ૫૧, ૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૨, ૬૩ અન ે૬૪ 

િત ઉપર િૂકવાિાિં આવી અને તેનો અસ્વીકાર કરવાિાિં આવ્યો. 

 ત્યારબાદ િાગણી ક્રિાિંક ૧૦૧, ૧૦૨, ૯૮ અન ે૫ િત ઉપર િૂકવાિાિં આવી અને તેનો 

સ્વીકાર કરવાિાિં આવ્યો. 

સભ ગૃહ, બુધવ ર, ત .૧૭મી જુલ ઇ ૨૦૧૯ન  રોજ સવ રન  ૧૧.૦૦ વ ગ્ર્ે  

ફરી મળવ  મ ટે સ ાંજન  ૭.૩૭ વ ગ્ર્ે મલુતવી રહ્ુાં. 

 
   

ગુજરાત સવિાનસભા સસચવાલય, 
        ગાિંિીનગર. 
તા. ૧૬િી જુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ડી.એિ.પટેલ 
સસચવ, 

    ગુજરાત સવિાનસભા. 

 
 


