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મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદીન  અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 
સભ ગૃહ સવ રન  ૧૧.૦૦ વ ગ્ર્ ેમળ્ુાં. 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 
         બુધવાર, તા.૧૦મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો 
અગ્રતાક્રમઃ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯ અને ૧૦ ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્યા. 
       સમયના અભાવે ન પૂછાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમઃ ૧૧થી ૩૪૪ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા. 
       પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧૨.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો.  
૨. વવધ નસભ ની સવમવતન  અહેવ લની રજ આત 
  કબન-સરિારી સભ્યોના િામિાજ માટેની સકમકતના માનનીય સભ્યશ્રી રાઘવભાઇ મિવાણાએ 
સકમકતનો બીજો અહેવાલ સભાગૃહ સમક્ષ રજૂ િયો. 
૩. વબન-સરક રી સભ્ર્ોન  ક મક જ મ ટેની સવમવતન  મ નનીર્ સભ્ર્શ્રીનો પ્રસ્ત વ 
             કબન-સરિારી સભ્યોના િામિાજ માટેની સકમકતના માનનીય સભ્યશ્રી રાઘવભાઇ 
મિવાણાએ નીચે મુજબનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો. 
‘‘આ સભાગૃહ, કબન-સરિારી સભ્યોના િામિાજ માટેની સકમકતના બીજા અહેવાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 
 પ્રસ્તાવ મત માટે મૂિવામાાં આવ્યો અને તેનો સવવસાંમકતથી સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
૪. અાંદ જપત્ર પર સ મ ન્દ્ર્ ચચ ય(ત્રીજો દદવસ) 
  નીચેન  સભ્ર્શ્રીઓએ ચચ યમ ાં ભ ગ લીધો.  
  (૧)  શ્રી મોહનકસાંહ રાઠવા (૭) શ્રીમતી ચાંદ્રિિાબેન બારીયા 
  (ર)  શ્રી કપયુષભાઇ દેસાઇ (૮)  શ્રી શશીિાન્ત પાંડ્યા 
  (૩)  શ્રી બળદેવજી ઠાિોર (૯)  શ્રી નૌશાદજી સોલાંિી 
  (૪)  શ્રી કવવેિભાઇ પટેલ (૧૦)  શ્રી મુિેશભાઇ પટેલ 
  (૫)  શ્રી લકલતભાઇ વસોયા                       (૧૧)  શ્રી ઋકવવિભાઇ મિવાણા(અધૂરાં  પ્રવચન)  
  (૬)  શ્રી જઠેાભાઇ આદ્રહર (ભરવાડ)  

વવર મ બપોરન  ૧.૩૦ થી ૨.૩૦ 
 કવરામ બાદ સભ્યશ્રી ઋકવવિભાઇ મિવાણાએ કવરામ પહેલાનુાં તેમનુાં અધૂરાં  રહેલ પ્રવચન પૂરાં  િયુું અને 
નીચેના વધુ સભ્યશ્રીઓએ ચચાવમાાં ભાગ લીધો.  
  (૧ર)  શ્રી નરેશભાઇ પટેલ (૧૯)શ્રી પ્રકવણભાઇ મારૂ 
  (૧૩)  શ્રી ભરતભાઇ પટેલ (ર૦) શ્રી રમેશભાઇ િટારા 
  (૧૪)  શ્રી અરકવાંદભાઇ રાણા (ર૧) શ્રી લાિાભાઇ ભરવાડ 
  (૧૫) શ્રી જીતેન્િભાઇ સુિડીયા   (રર) શ્રી બલરાજકસાંહ ચૌહાણ 
  (૧૬)  શ્રી િુબેરભાઇ ડીંડોર (ર૩) શ્રી કશવાભાઇ ભૂરીયા 
  (૧૭)  શ્રી પુનાભાઇ ગામીત (ર૪) શ્રી સૌરભભાઇ પટેલ(ઉજાવ માંત્રીશ્રી) 
  (૧૮)  શ્રી ગોકવાંદભાઇ પટેલ  

સભ ગૃહ, ગુરૂવ ર, ત .૧૧મી જુલ ઇ ૨૦૧૯ન  રોજ સવ રન  ૧૧.૦૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળવ  મ ટે સ ાંજન  ૪.૨૫ 
વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 
    
ગુજરાત કવધાનસભા સકચવાલય, 
         ગાાંધીનગર. 
તા. ૧૦મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ડી.એમ.પટેલ 
સકચવ, 

ગુજરાત કવધાનસભા. 

 


