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ચોથુાં સત્ર 
શુક્રવ ર, ત . ૨૬મી જુલ ઇ, ર૦૧૯ 

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

 
૧. કૃવિ માંત્રીશ્રીનુાં વનવેદન (વનર્મ-૪૪) 
 માનનીય કૃષિ મંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુએ કૃષિ યાંત્રીકરણથી આધુષનક ખેતી પદ્ધષત માટે ખેત 
ઓજારો/સાધનોની નાણાકીય સહાયમાં વધારો કરવા અંગનંુ  ષનયમ-૪૪ હેઠળનંુ ષનવેદન વાંચીને કયુું. 
૨. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ ક ગળો 
 (૧) (ક) ગુજરાત સરકારના સન ૨૦૧૭-૧૮ના વિષના નાણાકીય હહસાબો (ભાગ-૧ અને 
ભાગ-ર)(અંગ્રેજી અને ગુજરાતી) 

  (ખ) ગુજરાત સરકારના સન ૨૦૧૭-૧૮ના વિષના ષવષનયોગ હહસાબો (અંગ્રેજી અને 
ગુજરાતી)  
  (ગ) ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહિટર જનરલનો સન ૨૦૧૭-૧૮ના વિષનો ઓહિટ 
અહેવાલ (રાજ્યની નાણાકીય પહરષથથષત) (અંગ્રેજી તથા ગુજરાતી) 

         મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 
 (ર) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ષનમવામાં આવેલ જષથટસ (ષનવૃત્ત) એ.એલ.દવે તપાસપંચનો અહેવાલ 
તથા આ અહેવાલ પર લીધેલાં પગલાંની ષવગતો          

મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 
 (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ષનમવામાં આવેલ જષથટસ (ષનવૃત્ત) િી.કે.ષત્રવેદી તપાસપંચનો અહેવાલ 
તથા આ અહેવાલ પર લીધેલાં પગલાંની ષવગતો      

         મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 
 (૪) તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંષકત પ્રશ્નોત્તરીમાં તારાંષકત પ્રશ્ન 
ક્રમાંકઃ૧૯૪૦૪ (અગ્રતા-૧૮) ના જવાબમાં સુધારા અંગેનંુ થપષ્ટીકરણાત્મક ષનવેદન 

મ નનીર્ પશુપ લન માંત્રીશ્રી કુાંવરજીભ ઇ બ વળીર્  
૩. સરક રી વવધેર્કો  
 (૧)     માનનીય ઊજાષ મંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે, સન ર૦૧૯નંુ ષવધેયક ક્રમાંક-૨૩-સન ર૦૧૯નંુ 
ગુજરાત ષસંચાઇ અને પાણી ષનકાલ વ્યવથથા (સુધારા) ષવધેયક દાખલ કયાષ બાદ પહેલા વાચનનો પ્રથ તાવ રજૂ 
કયો અને તેના સમથષનમાં પોતાનંુ મંતવ્ ય વ્ યકત કયુષ. 
           ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાં ભાગ લીધો. 
  (૧) શ્રી શૈલેિ પરમાર (૪)  શ્રી ષવરજીભાઇ ઠુમ્પ્મર 
  (ર) શ્રી ષિજશે મેરજા (પ)  િો.અષનલ જોષિયારા 
  (૩)  શ્રી બળદેવજી ઠાકોર (૬)  શ્રી અષમત ચાવિા 
  વવર મ બપોરન  ૧૨.૦૦થી ૧૨.૩૦ 
  (૭) શ્રી કનુભાઇ પટેલ (૧૧)  શ્રી ગોષવંદભાઇ પટેલ 
  (૮)  શ્રી પુંજાભાઇ વંશ (૧ર)  શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાકોર 
  (૯)  શ્રી સુખરામભાઇ રાઠવા (૧૩)  શ્રી હિષદકુમાર રીબિીયા 
  (૧૦)  શ્રી પ્રષવણભાઇ મારૂ                  (૧૪)  શ્રી પરેશ ધાનાણી(ષવરોધપક્ષના નેતાશ્રી) 
 સભ્યશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ ષવધેયક પર પોતાના ષવચારો રજૂ કરી ષવધેયક પરત ખેંચી લેવા અથવા તો 
પ્રવર સષમષતને સોંપવા માટે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને રજૂઆત કરી. 
            માનનીય ઊજાષ મંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે ચચાષનો જવાબ આપવાની શરૂઆત કરતાં માનનીય 
ષવરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ તેમને ષવધેયક પરત ખેંચવાનો આગ્રહ કયો.  
            ષવરોધપક્ષના સભ્યશ્રીઓએ સૂત્રોચ્ચાર કરી ષવધેયક પરત ખેંચવાનો સતત આગ્રહ રાખતાં માનનીય ઊજાષ 
મંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે પોતાને ષવધેયક ઉપર દસ ષમષનટ સાંભળવાની ષવરોધપક્ષના નેતા તથા સભ્યશ્રી 
શૈલેિભાઇ પરમારને ષવનંતી કરતાં તેઓએ તેનો થવીકાર કયો. માનનીય ઊજાષ મંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલ 



ષવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી તથા સભ્યશ્રી શૈલેિભાઇ પરમારનો આભાર માની ષવધેયક પરનો જવાબ 
આપવાની શરૂઆત કરી.            
૪. સભ ત્ર્ ગ 
 માનનીય ષવરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ તેમના પ્રવચનના થોિાક અંશો સાંભળી તેમને ષસંચાઇ અને પાણી 
ષનકાલ વ્યવથથા ષવધેયક પરત ખેંચવાનો આગ્રહ રાખ્યો. જનેો માનનીય ઊજાષ મંત્રીશ્રીએ ઇન્કાર કરતાં ષવરોધપક્ષના 
નેતાશ્રી તથા કોંગ્રેસ પક્ષના સભાગૃહમાં હાજર તમામ સભ્યશ્રીઓ સૂત્રોચ્ચાર કરતાં કરતાં સભાત્યાગ કરી ગયા. 
૫. સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ) 
 ત્યારબાદ માનનીય ઊજાષ મંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે તેમનો અધૂરો રહેલ ચચાષનો જવાબ પૂરો કયો. 
 ત્ યારબાદ ષવધેયકના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રથ તાવ મત માટે મૂકવામાં આવ્ યા અને તેનો 
થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો.  

કલમવ ર વ ચન  
 કલમ-ર અને ૩, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા મત ઉપર મૂકવામાં આવી અને તેનો ષવના 
ષવરોધે થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો.  
 કલમ-ર અને ૩, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા ષવધેયકનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ ષવધેયકના પ્રભારી મંત્રીશ્રીએ ષવધેયકના ત્રીજા વાચનનો પ્રથ તાવ રજૂ કયો, જ ેમત ઉપર 
મૂકવામાં આવ્ યો, તેનો ષવના ષવરોધે થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો અને ષવધેયક પસાર કરવામાં આવ્ યું. 
૬. સભ ગૃહનો સમર્ લાંબ વવ  અાંગે 
 માનનીય મુખ્ય દંિકશ્રી પંકજભાઇ દેસાઇએ, આજના કામકાજની યાદીમાં દશાષવેલ તમામ ષવધેયક પર 
ચચાષ થાય અને તે પસાર ત્યાં સુધી સભાગૃહનો સમય લંબાવવા માટેનો પ્રથતાવ રજૂ કયો જનેો થવીકાર થતા 
તદાનુસાર માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગૃહનો સમય લંબાવ્યો. 
૭. પોઇન્દ્ટ ઓફ ઓર્યર 

 વવધેર્ક-૨૪મ ાં સુધ ર  દ ખલ કરવ  બ બત. 
 (ર)  માનનીય પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રી કંુવરજીભાઇ બાવળીયા, સન ર૦૧૯નંુ ષવધેયક ક્રમાંક-૨૪-
સન ર૦૧૯નંુ ગુજરાત ર્ર વપરાશ પાણી પુરવઠા (સંરક્ષણ) ષવધેયક દાખલ કરતા હતા, ત્યારે માનનીય સભ્યશ્રી 
િો.સી.જ.ેચાવિાએ ષવધેયક-૨૪ પ્રષસદ્ધ થયા બાદ સુધારા દાખલ કરવાની બાબતનો ષવરોધ કરતો પોઇન્ટ ઓફ 
ઓિષરનો મુદ્દો ઉપષથથત કરતાં માનનીય મુખ્ય દંિકશ્રી પંકજભાઇ દેસાઇએ સુધારા દાખલ કરવામાં નહીં આવે તેમ 

જણાવી સુધારા પરત ખેંચી લેતાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભ્યશ્રી િો.સી.જ.ેચાવિાનો પોઇન્ટ ઓફ ઓિષ રનો મુદ્દો 
રહેતો નથી તેમ જણાવ્યું. 
૮. સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ) 
 (ર) માનનીય પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રી કંુવરજીભાઇ બાવળીયાએ, સન ર૦૧૯નંુ ષવધેયક ક્રમાંક-૨૪-
સન ર૦૧૯નંુ ગુજરાત ર્ર વપરાશ પાણી પુરવઠા (સંરક્ષણ) ષવધેયક દાખલ કયાષ બાદ પહેલા વાચનનો પ્રથ તાવ 
રજૂ કયો અને તેના સમથષનમાં પોતાનંુ મંતવ્ ય વ્ યકત કરવાનંુ શરૂ કયુષ. 
  વવર મ સમર્ :  બપોરન  ૧૪.૩૦ થી ૧૫.૧૫ 
             ષવરામ બાદ માનનીય મંત્રીશ્રીએ પોતાનંુ અધૂરં વક્તવ્ય પૂણષ કયુું. 
           ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાં ભાગ લીધો. 
  (૧) શ્રી શૈલેિ પરમાર (૬)  શ્રી કીરીટકુમાર પટેલ 
  (૨)  શ્રી ષવરજીભાઇ ઠુમ્પ્મર  (૭)  શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ 
  (૩)  શ્રી ષિજશે મેરજા  (૮)  શ્રી હહંમતષસંહ પટેલ 

  (૪)  િો. સી.જ.ેચાવિા (૯)  શ્રી ઇમરાન ખેિાવાલા 
  (પ)  શ્રી બળદેવજી ઠાકોર (૧૦)  શ્રી કનુભાઇ બારૈયા 
૯. પોઇન્દ્ટ ઓફ ક્લેરીફફકેશન 

 ૧૯૮૨ન  મુળ ક ર્દ મ ાં સુધ ર  બ બત 

 નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીષતનભાઇ પટેલે ષવધેયક ક્રમાંક-૨૪ના સંદભે આ મૂળ કાયદો ૧૯૮૨નો છે અને 
તે ભૂતપૂવષ મુખ્યમંત્રીશ્રી માધવષસંહ સોલંકીએ દાખલ કરેલ હતો તેમ કહી પોઇન્ટ ઓફ ક્લેરીહફકેશનનો મુદ્દો 
ઉપષથથત કરતાં સભ્યશ્રી શૈલેિભાઇ પરમારે આ કાયદો અત્યારે અમલમાં હોય તો આ નવો કાયદો શા માટે ગૃહમાં 
લાવવામાં આવ્યો તેમ રજૂઆત કરી. ષવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ પણ આ કાયદો અમલમાં છે કે 
કેમ તેવી પૃચ્છા કરતાં માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીષતનભાઇ પટેલે કાયદો જ્યાં સુધી રદ ન થાય ત્યાં સુધી તે 
અમલમાં જ ગણાય તેવું મંતવ્ય વ્યક્ત કયુું.  



૧૦. સરક રી વવધેર્કો(ક્રમશઃ) 
  (૧૧)  શ્રી લલીત કગથરા (૧પ)  શ્રી રાજશેભાઇ ગોહહલ 
  (૧ર)  શ્રી પુંજાભાઇ વંશ (૧૬)  શ્રી પ્રષવણભાઇ મારૂ 
  (૧૩)  શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાકોર (૧૭)  શ્રી ષનરંજન પટેલ  
  (૧૪)  શ્રી પ્રદુ્યમનષસંહ જાિેજા  
 ચચાષનો જવાબ માનનીય પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રી કંુવરજીભાઇ બાવળીયાએ આટયો. 
 ત્ યારબાદ ષવધેયકના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રથ તાવ મત માટે મૂકવામાં આવ્ યા અને તેનો 
થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો.  
કલમવ ર વ ચન  
 કલમ-ર થી ૨૭, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા મત ઉપર મૂકવામાં આવી અને તેનો 
થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો.  
 કલમ-ર થી ૨૭, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા ષવધેયકનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ ષવધેયકના પ્રભારી મંત્રીશ્રીએ ષવધેયકના ત્રીજા વાચનનો પ્રથ તાવ રજૂ કયો, જ ેમત ઉપર 
મૂકવામાં આવ્ યો, તેનો થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો અને ષવધેયક પસાર કરવામાં આવ્ યું. 
 (૩) માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીષતનભાઇ પટેલે, સન ર૦૧૯નંુ ષવધેયક ક્રમાંક-૨૧-સન 
ર૦૧૯નંુ ગુજરાત થથાષનક સત્તામંિળ અને નગરરચના કાયદા (સુધારા) ષવધેયક દાખલ કયાષ બાદ પહેલા વાચનનો 
પ્રથ તાવ રજૂ કયો અને તેના સમથષનમાં પોતાનંુ મંતવ્ ય વ્ યકત કયુષ. 
           ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાં ભાગ લીધો. 
  (૧) શ્રી ષવરજીભાઇ ઠુમ્પ્મર (પ)  શ્રી હહંમતષસંહ પટેલ 
  (૨)  શ્રી ષિજશે મેરજા (૬)  શ્રી ષવવેક પટેલ  
  (૩)  શ્રી પ્રહદપભાઇ પરમાર (૭)  શ્રી કીરીટકુમાર પટેલ 
  (૪)  શ્રી ભૂપેન્રભાઇ પટેલ  
    ચચાષનો જવાબ માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીષતનભાઇ પટેલે આટયો. 
    ત્ યારબાદ ષવધેયકના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રથ તાવ મત માટે મૂકવામાં આવ્ યા અને તેનો 
થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો.  
કલમવ ર વ ચન  
 કલમ-ર થી ૯, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા, ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા અને પ્રથતાવના મત ઉપર મૂકવામાં આવી અને 
તેનો સવાષનુમતે થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો.  
         કલમ-ર થી ૯, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા, ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા અને પ્રથતાવના ષવધેયકનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ ષવધેયકના પ્રભારી મંત્રીશ્રીએ ષવધેયકના ત્રીજા વાચનનો પ્રથ તાવ રજૂ કયો, જ ેમત ઉપર 
મૂકવામાં આવ્ યો, તેનો સવાષનુમતે થ વીકાર કરવામાં આવ્યો અને ષવધેયક પસાર કરવામાં આવ્ યું. 
 (૪)     મહેસૂલ ષવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મંત્રીશ્રી ભૂપેન્રષસંહ ચુિાસમાએ, સન ર૦૧૯નંુ 
ષવધેયક ક્રમાંક-૧૯-સન ર૦૧૯નંુ ગુજરાત ગણોત વહીવટ અને ખેતીની જમીન કાયદા (સુધારા) ષવધેયક દાખલ 
કયાષ બાદ પહેલા વાચનનો પ્રથ તાવ રજૂ કયો અને તેના સમથષનમાં પોતાનંુ મંતવ્ ય વ્ યકત કયુષ. 
           ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાં ભાગ લીધો. 
  (૧) શ્રી નૌશાદ સોલંકી (૭)  શ્રી પ્રદુ્યમનષસંહ જાિેજા 
  (૨) શ્રી અરષવંદકુમાર ગાં.પટેલ (૮)  શ્રી બળદેવજી ઠાકોર 
  (૩)  િો.સી.જ.ેચાવિા (૯)  શ્રી સોમાભાઇ કોળી પટેલ 

  (૪)  શ્રી રાર્વજીભાઇ પટેલ (૧૦)  શ્રી પુંજાભાઇ વંશ 
  (પ)  શ્રી શીવાભાઇ ભુરીયા                  (૧૧)  શ્રી પરેશ ધાનાણી(ષવરોધપક્ષના નેતાશ્રી) 
  (૬)  શ્રી ષવરજીભાઇ ઠુમ્પ્મર  
  ચચાષનો જવાબ મહેસૂલ ષવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મંત્રીશ્રી ભૂપેન્રષસંહ ચુિાસમાએ 
આટયો. 
  ત્ યારબાદ ષવધેયકના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રથ તાવ મત માટે મૂકવામાં આવ્ યા અને 
તેનો થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો.  
કલમવ ર વ ચન  
 કલમ-ર થી ૭, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા મત ઉપર મૂકવામાં આવી અને તેનો થ વીકાર 
કરવામાં આવ્ યો.  
 કલમ-ર થી ૭, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા ષવધેયકનો ભાગ બની.  



 ત્ યારબાદ ષવધેયકના પ્રભારી મંત્રીશ્રીએ ષવધેયકના ત્રીજા વાચનનો પ્રથ તાવ રજૂ કયો, જ ેમત ઉપર 
મૂકવામાં આવ્ યો, તેનો થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો અને ષવધેયક પસાર કરવામાં આવ્ યું. 
૧૧. મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની જાહેર ત 
  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ષવધેયક ક્રમાંક-૧૬ અને ષવધેયક ક્રમાંક-૨૫ એક સમાન ષવિયના હોઇ એક 
પછી એક દાખલ કરી બને્નની સાથે ચચાષ કરવામાં આવશે તેમ સભાગૃહને જાણકારી આપી. 
૧૨. સરક રી વવધેર્કો(ક્રમશઃ) 
 (પ)     માનનીય ષશક્ષણ મંત્રીશ્રી ભૂપેન્રષસંહ ચુિાસમાએ, સન ર૦૧૯નંુ ષવધેયક ક્રમાંક-૧૬-સન 
ર૦૧૯નંુ ગુજરાત ખાનગી યુષનવષસષટી (સુધારા) ષવધેયક સભાગૃહની અનુમષતથી દાખલ કયુું.  
 (૬) માનનીય ષશક્ષણ મંત્રીશ્રી ભૂપેન્રષસંહ ચુિાસમાએ, સન ર૦૧૯નંુ ષવધેયક ક્રમાંક-૨૫-સન 
ર૦૧૯નંુ ગુજરાત ખાનગી યુષનવષસષટી (હદ્વષતય સુધારા) ષવધેયક સભાગૃહની અનુમષતથી દાખલ કયુું. 
૧૩. પોઇન્દ્ટ ઓફ ઓર્યર  
 એક સ થે બે વવધેર્ક પર ચચ ય ન કરવ  બ બત. 
 માનનીય ષવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ કામકાજ સલાહકાર સષમષતમાં નક્કી થયા મુજબ 
એક પછી એક ષવધેયક ચચાષ માટે દાખલ કરી પસાર કરવા અંગે મુદ્દો ઉપષથથત કરતાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ 
ષવધેયક ક્રમાંક-૧૬ અને ષવધેયક ક્રમાંક-૨૫ એક સરખા ષવિયના હોવાથી બન્નેને એક પછી એક દાખલ કરી બન્ને 
પર એક સાથે સભાગૃહની ચચાષ માટે મૂકવાની મેં માનનીય મંત્રીશ્રીને પરવાનગી આપેલ હોવાથી આપનો પોઇન્ટ 
ઓફ ઓિષરનો મુદ્દો રહેતો નથી તેમ જણાવ્યું.  
૧૪. સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ) 
 ત્યારબાદ માનનીય ષશક્ષણ મંત્રીશ્રી ભૂપેન્રષસંહ ચુિાસમાએ ષવધેયક ક્રમાંક-૧૬ના પહેલા વાચનનો 
પ્રથ તાવ રજૂ કયો.  
 ત્યારબાદ માનનીય ષશક્ષણ મંત્રીશ્રી ભૂપેન્રષસંહ ચુિાસમાએ ષવધેયક ક્રમાંક-૨૫ના પહેલા વાચનનો 
પ્રથ તાવ રજૂ કયો અને ષવધેયક ક્રમાંક-૧૬ અને ષવધેયક ક્રમાંક-૨૫ના સમથષનમાં પોતાનંુ મંતવ્ ય વ્ યકત કરવાનંુ 
શરૂ કયુષ. 
  વવર મ ર ત્રીન  ૨૨.૩૬ થી ૨૨.૫૧ 
 ષવરામ બાદ માનનીય ષશક્ષણ મંત્રીશ્રી ભૂપેન્રષસંહ ચુિાસમાએ પોતાનંુ અધૂરં રહેલ વક્તવ્ય પૂણષ કયાષ 
બાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાં ભાગ લીધો.  

  (૧) શ્રી પંકજભાઇ દેસાઇ (મુખ્ય દંિકશ્રી) (૭)  શ્રી પ્રતાપ દૂધાત 
  (૨) શ્રી કીરીટકુમાર પટેલ (૮)  શ્રી અમરીિભાઇ િેર 
  (૩)  શ્રી મહેશકુમાર રાવલ (૯)  શ્રી ભૂપેન્રભાઇ પટેલ 
  (૪)  શ્રી પ્રેમષસંહભાઇ વસાવા (૧૦)  શ્રી કાંષતભાઇ સોઢાપરમાર 
  (પ)  શ્રી શંભુજી ઠાકોર                                (૧૧) શ્રી નૌશાદ સોલંકી(પ્રવચન અધૂરં) 
  (૬)  શ્રીમતી સંગીતાબેન પાટીલ 
૧૫. પોઇન્દ્ટ ઓફ ઇન્દ્ફમેશન 

 ર ત્રીન  ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્  બ દ પણ સભ ગૃહની ક ર્યવ હી ચ લુ રહેવ ન  રેકોર્ય  બ બત 
 માનનીય ષવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ આજનો હદવસ એ ગુજરાતના સંસદીય ઇષતહાસમાં 
લખાવા જઇ રહ્યો છે. એક રેકોિષ  તા.૬-૧-૧૯૯૩ના રોજ મળેલી બેઠક એ રાતના ૧૨.૦૮ કલાકે પૂરી થઇ હતી. 
જમેાં ષવરામનો સમય બાદ કરતાં ૧૦ કલાક અને ૨૨ ષમષનટ કુલ કાયષવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આજ ેઆપણ ે
તા.૨૬-૭-૨૦૧૯ના રોજ એટલે ગઇ કાલે સવારે ૧૦.૦૦ વાગ્યે ચાલુ કરેલી બેઠક આજ ે તા.૨૭-૭-૨૦૧૯ 

અત્યારે ૧૨ કલાક અને ૦૧ ષમષનટ થઇ છે. એટલે આવતા રાત્રીના ૧૨.૦૮ ષમષનટે ૧૨ કલાક અને ૩૮ ષમષનટની 
કાયષવાહી પૂરી થશે. આપની અધ્યક્ષતામાં આ ગૃહમાં બધાએ ખૂબ સકારાત્મક ચચાષઓ કરી. આ બને્ન રેકોિષ  આપના 
નેતૃત્વમાં થયા છે એટલે આખાએ સભાગૃહ વતી આપને અષભનંદન આપું છંુ. શ્રી ભૂપેન્રષસંહ ચુિાસમાએ પણ આ 
બન્ને પ્રસંગના તેઓ સાક્ષી છે તેમ જણાવ્યું.  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ આ યશ એમના એકલાનો નહીં પરંત ુ
આપણે બધા જ સવે સભ્યશ્રીઓ, તમામ અષધકારીઓ, પ્રેસના ષમત્રો, તમામ કમષચારીઓનો છે. સૌ સભ્યશ્રીઓએ 
પાટલીઓ થપથપાવી આ પ્રસંગની ઉજવણી કરી. (રાત્રીના ૧૨.૦૫) 
૧૬. સરક રી વવધેર્કો(ક્રમશઃ) 
 સભ્યશ્રી નૌશાદ સોલંકીએ પોતાનંુ અધૂરં રહેલ પ્રવચન શરૂ કયુું. 
૧૭. પોઇન્દ્ટ ઓફ ઇન્દ્ફમેશન 

 વવધ નસભ ન  ઇવતહ સમ ાં સભ ગૃહની ક ર્યવ હીન  સૌથી લ ાંબી ચચ યન  રેકોર્ય  બ બત. 



 માનનીય ષવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ રાત્રીના ૧૨.૦૮ વાગતાં જણાવ્યંુ કે, ગઇકાલે 
એટલે કે તા.૨૬-૭-૨૦૧૯ના રોજ સવારના ૧૦.૦૦ વાગ્યાથી શરૂ થયેલ સભાગૃહની કાયષવાહી આજ તા.૨૭-
૭-૨૦૧૯ના રોજ પણ ચાલી રહી છે. જ ેષવધાનસભાના ઇષતહાસમાં એક નવો કીષતષમાન છે તેમ જણાવી અત્યારે 
સભાગૃહમાં ઉપષથથત માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મંત્રીશ્રીઓ, દરેક પક્ષના સભ્યશ્રીઓ, ષવધાનસભાના અષધકારીઓ, 
સષચવાલયના અષધકારીઓ, પત્રકારો આ પ્રસંગના સાક્ષી બન્યા છે તે બદલ સૌને મારા પક્ષવતી ખૂબ ખૂબ 
અષભનંદન અને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છંુ તેમ જણાવ્યંુ. માનનીય મંત્રીશ્રી ભૂપેન્રષસંહ ચુિાસમા અને માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીએ પણ તેમની વાતમાં સૂર પૂરાવી સૌને અષભનંદન પાઠવ્યા ત્યારબાદ સભાગૃહમાં ઉપષથથત સૌ 
સભ્યશ્રીઓએ પાટલીઓ થપથપાવી આ પ્રસંગની ઉજવણી કરી.(રાત્રીના ૧૨.૦૮) 
૧૮. સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ) 
 સભ્યશ્રી નૌશાદ સોલંકીએ પોતાનંુ અધૂરં રહેલ પ્રવચન પૂરં કયાષ બાદ નીચેના વધુ સભ્યશ્રીઓએ 
ચચાષમાં ભાગ લીધો. 
 (૧ર)  શ્રી ષકશોર ચૌહાણ 
             (૧૩)  શ્રી ષનરંજન પટેલ  
  ચચાષનો જવાબ માનનીય ષશક્ષણ મંત્રીશ્રી ભૂપેન્રષસંહ ચુિાસમાએ આટયો. 
 ત્ યારબાદ ષવધેયક ક્રમાંક-૧૬ના પહેલા વાચન માટેનો પ્રથતાવ મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને તેનો 

સવાષનુમતે થવીકાર કરવામાં આવ્યો.  
            ત્ યારબાદ ષવધેયક ક્રમાંક-૨૫ના પહેલા વાચનનો પ્રથતાવ મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને તેનો સવાષનુમતે 
થવીકાર કરવામાં આવ્યો. 
            ત્યારબાદ ષવધેયક ક્રમાંક-૧૬ના બીજા વાચન માટેનો પ્રથ તાવ મત માટે મૂકવામાં આવ્ યો અને તેનો 
સવાષનુમતે થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો.  

કલમવ ર વ ચન  
 ષવધેયક ક્રમાંક: ૧૬ની કલમ-ર, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા, ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા અને પ્રથતાવના મત ઉપર 
મૂકવામાં આવી અને તેનો સવાષનુમતે થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો.  
 કલમ-ર, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા, ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા અને પ્રથતાવના ષવધેયકનો ભાગ બની.  
          ત્યારબાદ ષવધેયક ક્રમાંક-૨૫ના બીજા વાચન માટેનો પ્રથ તાવ મત માટે મૂકવામાં આવ્ યો અને તેનો 
સવાષનુમતે થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો.  

કલમવ ર વ ચન  
 ષવધેયક ક્રમાંક: ૨૫ની કલમ-ર, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા, ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા અને પ્રથતાવના મત ઉપર 
મૂકવામાં આવી અને તેનો સવાષનુમતે થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો.  
 કલમ-ર, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા, ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા અને પ્રથતાવના ષવધેયકનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ ષવધેયકના પ્રભારી મંત્રીશ્રીએ ષવધેયક ક્રમાંક-૧૬ના ત્રીજા વાચનનો પ્રથ તાવ રજૂ કયો, જ ેમત 
ઉપર મૂકવામાં આવ્ યો, તેનો સવાષનુમતે થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો અને ષવધેયક પસાર કરવામાં આવ્ યુ.ં 
          ત્ યારબાદ ષવધેયકના પ્રભારી મંત્રીશ્રીએ ષવધેયક ક્રમાંક-૨૫ના ત્રીજા વાચનનો પ્રથ તાવ રજૂ કયો, જ ેમત 
ઉપર મૂકવામાં આવ્ યો, તેનો સવાષનુમતે થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો અને ષવધેયક પસાર કરવામાં આવ્ યું. 
 (૭)  માનનીય ષશક્ષણ મંત્રીશ્રી ભૂપેન્રષસંહ ચુિાસમાએ, સન ર૦૧૯નંુ ષવધેયક ક્રમાંક-૧૭-સન 
ર૦૧૯નંુ ધી ઇષન્િયન ઇષન્થટટયુટ ઓફ ટીચર એજ્યુકેશન, ગુજરાત (સુધારા) ષવધેયક દાખલ કયાષ બાદ પહેલા 
વાચનનો પ્રથ તાવ રજૂ કયો અને તેના સમથષનમાં પોતાનંુ મંતવ્ ય વ્ યકત કયુષ. 
             ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાં ભાગ લીધો. 

  (૧)  િો. અષનલભાઇ જોિીયારા 
  (૨)  શ્રી બળદેવજી ઠાકોર 
  (૩)  શ્રી કુબેરભાઇ િીંિોર 
  (૪)  શ્રી પુંજાભાઇ વંશ 
 ચચાષનો જવાબ માનનીય ષશક્ષણ મંત્રીશ્રી ભૂપેન્રષસંહ ચુિાસમાએ આટયો. 
 ત્ યારબાદ ષવધેયકના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રથ તાવ મત માટે મૂકવામાં આવ્ યા અને તેનો 
સવાષનુમતે થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો.  
કલમવ ર વ ચન  
 કલમ-ર થી પ, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા મત ઉપર મૂકવામાં આવી અને તેનો 
સવાષનુમતે થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો.  
 કલમ-ર થી ૫, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા ષવધેયકનો ભાગ બની.  



 ત્ યારબાદ ષવધેયકના પ્રભારી મંત્રીશ્રીએ ષવધેયકના ત્રીજા વાચનનો પ્રથ તાવ રજૂ કયો, જ ેમત ઉપર 
મૂકવામાં આવ્ યો, તેનો સવાષનુમતે થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો અને ષવધેયક પસાર કરવામાં આવ્ યું. 
૧૯. મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની જાહેર ત 

 જીસ્વ ન નેટવકય  પર ગુજર ત વવધ નસભ ની ઇ-વવધ ન વેબ સ ઇટ પર વવવિટરન  રેકોર્ય  બ બત 
 જીથવાન નેટવકષ  પર ઇ-ષવધાન વેબ સાઇટ પર ગુજરાત ષવધાનસભાની સાઇટની એક હદવસમાં એક 
લાખ પાંચ હજાર ષવષિટર દ્વારા મુલાકાત લેવામાં આવેલ છે. જ ેઇ-ષવધાન વેબ સાઇટ પર ૪૦ જટેલા ષવધાન 
મંિળો જોિાયેલા છે તેમના કરતાં વધુ ષવષિટરોની મૂલાકાતનો પણ આપણો આ રેકોિષ  છે, તેવી માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીએ જાહેરાત કરી. 
૨૦. સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ) 
 (૮) મહેસૂલ ષવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મંત્રીશ્રી ભૂપેન્રષસંહ ચુિાસમાએ, સન ર૦૧૯નંુ 
ષવધેયક ક્રમાંક-૧૮-સન ર૦૧૯નંુ ગુજરાત જમીન મહેસૂલ (હદ્વષતય સુધારા) ષવધેયક દાખલ કયાષ બાદ પહેલા 
વાચનનો પ્રથ તાવ રજૂ કયો અને તેના સમથષનમાં પોતાનંુ મંતવ્ ય વ્ યકત કયુષ. 
           ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાં ભાગ લીધો. 
  (૧) શ્રી ષવરજીભાઇ ઠુમ્પ્મર (પ)  શ્રી બળદેવજી ઠાકોર 
  (૨) શ્રી પૂણેશ મોદી (૬)  શ્રી પરેશ ધાનાણી(ષવરોધપક્ષના નેતાશ્રી) 
  (૩)  શ્રી સી.કે.રાઉલજી (૭)  શ્રી પ્રતાપ દૂધાત 
  (૪)  શ્રી રાજશેભાઇ ગોહહલ  
 ચચાષનો જવાબ મહેસૂલ ષવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મંત્રીશ્રી ભૂપેન્રષસંહ ચુિાસમાએ આટયો. 
 ત્ યારબાદ ષવધેયકના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રથ તાવ મત માટે મૂકવામાં આવ્ યા અને તેનો 
થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો.  
કલમવ ર વ ચન  
 કલમ-ર, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા મત ઉપર મૂકવામાં આવી અને તેનો સવાષનુમતે 
થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો.  
 કલમ-ર, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા ષવધેયકનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ ષવધેયકના પ્રભારી મંત્રીશ્રીએ ષવધેયકના ત્રીજા વાચનનો પ્રથ તાવ રજૂ કયો, જ ેમત ઉપર 
મૂકવામાં આવ્ યો, તેનો સવાષનુમતે થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો અને ષવધેયક પસાર કરવામાં આવ્ યું. 

 (૯)  માનનીય કૃષિ મંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુએ, સન ર૦૧૯નંુ ષવધેયક ક્રમાંક-૨૨-સન ર૦૧૯નંુ 
ગુજરાત કૃષિ યુષનવષસષટીઓ (સુધારા) ષવધેયક દાખલ કયાષ બાદ પહેલા વાચનનો પ્રથ તાવ રજૂ કયો અને તેના 
સમથષનમાં પોતાનંુ મંતવ્ ય વ્ યકત કયુષ. 
      ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાં ભાગ લીધો. 
  (૧)  શ્રી ષવરજીભાઇ ઠુમ્પ્મર 
  (૨)  શ્રી ષપયુિભાઇ દેસાઇ 
  (૩)  શ્રી  ઋષત્વકભાઇ મકવાણા 
 ચચાષનો જવાબ માનનીય કૃષિ મંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુએ આપવાનંુ શરૂ કરતાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ 
સભ્યશ્રી પ્રદુ્યમનષસંહ જાિેજાને ચચાષમાં ભાગ લેવાની તક આપતાં તેમણે ચચાષમાં ભાગ લીધો.  
          (૪)  શ્રી પ્રદુ્યમનષસંહ જાિેજા 
 ત્યારબાદ સભ્યશ્રીની બાબતે કૃષિ મંત્રીશ્રીએ હકારાત્મક પ્રષતભાવ આટયા બાદ ચચાષનો જવાબ આટયો. 
 ષવધેયકના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રથ તાવ મત માટે મૂકવામાં આવ્ યા અને તેનો થ વીકાર 

કરવામાં આવ્ યો.  
 
કલમવ ર વ ચન  
 કલમ-ર થી ૬, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા મત ઉપર મૂકવામાં આવી અને તેનો 
સવાષનુમતે થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો.  
 કલમ-ર થી ૬, કલમ-૧, દીર્ષસંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્ યુષલા ષવધેયકનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ ષવધેયકના પ્રભારી મંત્રીશ્રીએ ષવધેયકના ત્રીજા વાચનનો પ્રથ તાવ રજૂ કયો, જ ેમત ઉપર 
મૂકવામાં આવ્ યો, તેનો સવાષનુમતે થ વીકાર કરવામાં આવ્ યો અને ષવધેયક પસાર કરવામાં આવ્ યું. 
૨૧. છેલ્લ  ફદવસનો પ્રસ્ત વ (વનર્મ-૧૦ર)  



 સભ્યશ્રી િો. અષનલ જોષિયારાએ, ‘‘આહદજાષત ષવકાસ ષવભાગને આયોજન પંચ(નીષત આયોગ)ની 
ભલામણ કરતાં ઓછંુ બજટે ફાળવવા બાબત’’ અંગેનો પ્રથતાવ રજૂ કયો અને તેના સમથષનમાં પોતાનંુ મંતવ્ય 
વ્યકત કયુું. 
 ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાં ભાગ લીધો.   
  (૧) શ્રી અભેષસંહ તિવી (૪)  શ્રી સુખરામભાઇ રાઠવા 
  (ર)  શ્રી પ્રેમષસંહભાઇ વસાવા (પ)  શ્રી અષિન કોટવાલ 
  (૩)  શ્રી નરેશભાઇ પટેલ (૬)  શ્રી કુબેરભાઇ િીંિોર 
  ચચાષનો જવાબ માનનીય વન મંત્રીશ્રી ગણપતષસંહ વસાવાએ આટયો. 
 છેલ્લા હદવસના પ્રથતાવની ચચાષ પૂરી થઇ. 
 ત્યારબાદ માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ સત્ર દરષમયાન મળેલા સહકાર બદલ માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીનો તેમજ સત્તાધારી પક્ષના અને ષવરોધપક્ષના  સવષ  સભ્યશ્રીઓનો  આભાર  માન્યો. 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ સભાગૃહના સંચાલનમાં સત્તાધારી પક્ષ અને ષવરોધપક્ષના સૌ સભ્યો તરફથી 
મળેલા સહકાર બદલ સભાગૃહનો આભાર વ્યકત કયો. 
૨૨. મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલનો શુભેચ્છ  સાંદેશ 
 ચૌદમી વવધ નસભ ન  ચોથ  ઐવતહ વસક સત્રને ગુજર તન  ન ગફરકોને અપયણ કરવ  બ બત 
 માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીષતનભાઇ પટેલે ચૌદમી ષવધાનસભાના ચોથા સત્રને ઐષતહાષસક 
બનાવવા બદલ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ષવરોધપક્ષના નેતા, મંત્રીશ્રીઓ, ષવધાનસભાના અષધકારીઓ તથા 
કમષચારીઓ, સષચવાલયના અષધકારીઓ અને કમષચારીઓ, પત્રકારો તથા ષવધાનસભાના બજટે સત્ર સાથે જોિાયેલ 
તમામ અષધકારીઓ અને કમષચારીઓનો હૃદયપૂવષક આભાર માન્યો. જમેાં ષવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ 
ધાનાણીએ સૂર પૂરાવ્યો અને માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ ષવધાનસભાગૃહના બજટે સત્ર સાથે સંકળાયેલ તમામ 
અષધકારીઓ અને કમષચારીઓનો હૃદયપૂવષક આભાર માની આજના હદવસે રાત્રીના ૧૨.૦૦ વાગ્યા પછી પણ 
સભાગૃહની કાયષવાહી ચાલવાની, સૌથી વધુ કલાકો એટલે કે તા.૨૬-૭-૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગ્યે શરૂ 
થયેલ બેઠક તા.૨૭-૭-૨૦૧૯ના વહેલી સવારના ૩.૪૦ વાગ્યા સુધી સભાગૃહની કાયષવાહી ચાલુ રહેવાની અને 
જીથવાનની ઇ-ષવધાન વેબ સાઇટ પર ગુજરાત ષવધાનસભાની સાઇટની સૌથી વધુ એક લાખ પાંચ હજાર 
મુલાકાતીઓ દ્વારા મુલાકાત લેવાના રેકોિષ ને ગુજરાતના નાગહરકોને અપષણ કરી પોતાનો સૂર પૂરાવ્યો.  
૨૩. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ  અત ર ાંફકત પ્રશ્નો અને તેન  જવ બો (વનર્મ ૮૭ -ક) 

 સષચવશ્રીએ, ગુજરાત ષવધાનસભાના ષનયમોના ષનયમ ૮૭ (ક) અન્વયે ૨૧૪ અતારાંષકત પ્રશ્નો અને 
તેના જવાબો સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકયા. 
૨૪. સભ ગૃહની બેઠક અવનવિત મુદત મ ટે મુલતવી ર ખવ  અાંગે 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તા.૨૭-૦૭-૨૦૧૯ને શષનવારના રોજ વહેલી સવારના ૩.૪૦ વાગ્યે 
ષવધાનસભાના ષનયમોના ષનયમ- ૯(૧) અન્વયે સભાગૃહની બેઠક અષનષિત મુદત માટે મુલતવી રાખી. 
          ત્યારબાદ  ‘‘ વંદેમાતરમ્’’ રાષ્ટર ીય ગીતની ધૂન બજાવવામાં આવી. 

 
ગુજરાત ષવધાનસભા સષચવાલય, 
         ગાંધીનગર. 
તા. ૨૭મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ 

િી.એમ.પટેલ 
સષચવ, 

ગુજરાત ષવધાનસભા. 

 


