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કામકાજનો ટ ૂંકો અહવેાલ  

ચૌદમી ગજુરાત વવધાનસભા 

ચોથુૂં સત્ર 

 

(તા.૨જી જુલાઇ, ૨૦૧૯ થી તા.૨૬મી  જુલાઇ, ૨૦૧૯)  

 

ગજુરાત વવધાનસભા સચચવાલય 

વવઠ્ઠલભાઇ પટેલ ભવન4 

ગાૂંધીનગર. 

૨૦૧૯  
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પ્રસ્તાવના 
 

 આ પ્રકાશનમાાં ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભાના ચોથા સત્ર (તા.૦૨/૦૭/૧૯ થી 

તા.૨૬/૦૭/૧૯) દરવમયાન થયેલા કામકાજની જુદી જુદી બાબતો અંગે ટ ાંકી નોંધ 

આપિામાાં આિી છે. શક્ય હોય તયાાં આંકડાિાર માહહતી પણ આપી છે. આશા છે કે રસ 

ધરાિનાર સૌ કોઇને તે ઉપયોગી વનિડશે. 

 

 

 

 

ગજુરાત વિધાનસભા સચચિાલય4 

વિઠ્ઠલભાઇ પટેલ ભિન4 

સેક્ટર નાં. ૧૦4 

ગાાંધીનગર 

તારીખ :૦૭/૦૯/૨૦૧૯. 

ડી . એમ. પટેલ 

સચચવ 

ગજુરાત વવધાનસભા 
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અનકુ્રમચિકા 

ક્રમાૂંક વવષય પાના 
નૂંબર 

૧. ૨. ૩. 
૧ ચૌદમી ગજુરાત વવધાનસભાના ચોથા સત્ર (તા.૨જી જુલાઇ, ૨૦૧૯ થી તા.૨૬મી 

જુલાઇ, ૨૦૧૯) દરવમયાન થયેલ કામકાજનો ટ ૂંકો અહવેાલ  

 

૨ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧ સત્રમાૂં થયેલ જુદા જુદા કામકાજે લીધેલો સમય અને 
ટકાવારી  

 

૩ પત્રક ક્રમાૂંક : ૨ સત્ર દરવમયાન સભાગહૃની બેઠકોની તારીખ અને સમય  

૪ પત્રક ક્રમાૂંક : ૩ સભ્યશ્રીઓએ વ્યક્તતગત રીતે આપેલી હાજરી   

૫ પત્રક ક્રમાૂંક : ૪ સભ્યશ્રીઓની તારીખવાર હાજરી  

૬ પત્રક ક્રમાૂંક : ૫ ટ ૂંકી મદુતના, તારાૂંકકત, અતાૂંરાકકત પ્રશ્નોની અને અરધા 
કલાકની ચચાાની સ  ચનાઓનો વનકાલ (આંકડામાૂં)  

 

૭ પત્રક ક્રમાૂંક : ૬ ટ ૂંકી મદુતના પ્રશ્નોની વવભાગવાર માકહતી (આંકડામાૂં)    

૮ પત્રક ક્રમાૂંક : ૭ તારાૂંકકત પ્રશ્નોની વવભાગવાર માકહતી (આંકડામાૂં)  

૯ પત્રક ક્રમાૂંક : ૮ અતારાૂંકકત પ્રશ્નોની વવભાગવાર માકહતી (આંકડામાૂં)   

૧૦ પત્રક ક્રમાૂંક : ૯ જુદા જુદા મૂંત્રીશ્રીઓના વારામાૂં દાખલ થયેલા અને મૌચખક 
જવાબ અપાયેલ તારાૂંકકત પ્રશ્નોની તારીખવાર માકહતી  

 

૧૧ પત્રક ક્રમાૂંક: ૧૦ દાખલ કરવાના સરકારી વવધેયકો  

૧૨ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૧ પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેનાૂં સરકારી વવધેયકો  

૧૩ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૨ રાષ્ટ્રપવત/રાજ્યપાલશ્રીની અનમુવત મળેલાૂં વવધેયકો  

૧૪ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૩ સન ૨૦૧૯-૨૦ના વષાના અનદુાનો માટે ચચાાયેલી 
માગિીઓ 

 

૧૫ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૪ ચચાા માટેનો કદવસ નક્કી ન થયો હોય તેવા પ્રસ્તાવો 
(વનયમ -૧૦૧) 

 

૧૬ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૫ ધ્યાન દોરતી સ  ચનાઓ sવનયમ-૧૧૬f 

 

 

૧૭ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૬ દાખલ કરવામાૂં આવેલાૂં ચબન સરકારી વવધેયકો      

૧૮ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૭ પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેનાૂં (વનકાલ થયેલાૂં) 
ચબન સરકારી વવધેયકો 

 

૧૯ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૮ પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટે બાકી રહતેા ચબન 
સરકારી વવધેયકો 
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૨૦ પત્રક ક્રમાૂંક : ૧૯ ચબન- સરકારી સૂંકલ્પો (વનયમ-૧૧૭) 
 

 

૨૧ પત્રક ક્રમાૂંક : ૨૦ વવધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કાયેલ કાગળો   

૨૨ પત્રક ક્રમાૂંક : ૨૧ ખરેખર થયેલા કામકાજ પ્રમાિેની સભાઓની તારીખવાર 
યાદી 

 

૨૩ પત્રક ક્રમાૂંક : ૨૨ રોજેરોજના કામકાજનો સારાૂંશ   

૨૪ પત્રક ક્રમાૂંક : ૨૩ સત્રમાૂં સભ્યશ્રીઓએ કેટલી વખત ચચાામાૂં ભાગ લીધો 
તેની સૂંખ્યા દશાાવત ુૂં પત્રક  

 

૨૫ પત્રક ક્રમાૂંક : ૨૪ શોકદશાક ઉલ્લેખ  

 

  



 

D:\Office Data\metter got from branches for web updation\Table\4th kamakajno tu ko aheval.doc 

 
 

5 

ચૌદમી ગજુરાત વવધાનસભાના ચોથા સત્રમાૂં થયેલા કામકાજનો ટ ૂંકો અહવેાલ  

પ્રારૂં ચભક:-  
 ચૌદમી  ગજુરાત વિધાનસભાનુાં ચોથુાં સત્ર માંગળિાર, તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ શરૂ થયુાં 
હત ુાં અને શવનિાર તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ સિારે ૩:૪૦ કલાકે વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ 

૯(૧) હઠેળ અચોક્કસ મદુ્દત માટે મલુતિી રહ્ુાં હત ુાં. સત્ર દરવમયાન વિધાનસભા કુલ ૧૯ હદિસ 

માટે મળી હતી અને તેમાાં કુલ ૨૧ બેઠકો થઇ હતી. સત્ર દરવમયાન વિધાનસભાએ કુલ ૧૦૪ કલાક 

અને ૩૯ વમવનટ કામ કયુું હત ુાં. જે બેઠક દીઠ સરેરાશ સમય આશરે ૪ કલાક અને ૫૯ વમવનટ થાય 

છે. 

૧. સત્ર દરવમયાન પ્રશ્નોત્તરી, સરકારી વિધેયકો, નાણાકીય કામકાજ, સરકારી અને ચબન 

સરકારી પ્રસ્તાિો તેમજ અન્ય કામકાજમાાં થયલે સમય અને તેની ટકાિારી (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧)માાં 

આપિામાાં આવ્યા છે. 

૨.    ગહૃની બેઠકોની તારીખ અને સમય:- 
  ગહૃની બેઠકોની તારીખ અને સમય (પત્રક ક્રમાૂંક:-૨)માાં આપિામાાં આિેલ છે. 
 

૩. હાજરી:- 
 ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભાના ચોથા સત્ર દરવમયાન સભાગહૃની કુલ ૨૧ બેઠકો મળી હતી. 
જેમાાં સભ્યશ્રીઓની િધારેમાાં િધારે હાજરી ૧૪૨ અને ઓછામાાં ઓછી હાજરી ૧૧૨ રહી હતી અને 
સરેરાશ હાજરી ૧૨૯ રહી હતી. સત્ર દરવમયાન સભ્યોએ આપેલી વ્યહકતગત હાજરી અને તેની 
માહહતી (પત્રક ક્રમાૂંક:-૩)માાં અને સભ્યોની તારીખિાર હાજરી અંગેની માહહતી (પત્રક ક્રમાૂંક:-૪)માાં 
આપિામાાં આિી છે. 
૪. ટ ૂંકી મદુતના, તારાૂંકકત અને અતારાૂંકકત પ્રશ્નો:- 
 

 સત્ર દરવમયાન તારાાંહકત પ્રશ્નો પ  છિા માટે તા.૦૨/૦૭/૧૯ થી તા.૨૫/૦૭/૧૯ એમ સોળ 
હદિસ માટેનો કાયયક્રમ બહાર પાડિામાાં આવ્યો હતો.    
   આ સત્ર દરવમયાન ટ ાંકી મદુતના, તારાાંહકત અને અતારાાંહકત પ્રશ્નોની મળેલી અને દાખલ 
કરિામાાં આિેલી સ  ચનાઓની વિગતો નીચે મજુબ છે.    
 સત્ર દરવમયાન ટ ાંકી મદુતના પ્રશ્નોની ૪ સ  ચના મળેલ છે. તારાાંહકત પ્રશ્નોની કુલ-૬૫૬૨ 
અને  અતારાાંહકત પ્રશ્નોની કુલ-૪૫ સ  ચના મળી હતી.આ સ  ચનાઓનો વનકાલ કેિી રીતે કરિામાાં 
આવ્યો તેની વિગતો (પત્રક ક્રમાૂંક:-૫,૬,૭ અને૮)માાં આપિામાાં આિી છે. તારાાંહકત પ્રશ્નોની કયા 
માંત્રીશ્રી  માટે કેટલી સ  ચનાઓ દાખલ કરિામાાં આિી, તેમાાંથી કયા કયા માંત્રીશ્રીઓના કેટલા 
પ્રશ્નોની સભાગહૃમાાં ચચાય થઇ તેની માહહતી (પત્રક ક્રમાૂંક:-૯) માાં આપિામાાં આિી છે. 
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 સત્ર દરવમયાન તારાાંહકત પ્રશ્નો તરીકે મળેલી સ  ચનાઓમાાંથી કુલ -૫૨૬૧ સ  ચનાઓ દાખલ 
કરિામાાં આિી હતી અન ે ૫૦ તારાાંહકત પ્રશ્નોને માંત્રીશ્રીની વિનાંતીથી  અતારાાંહકત પ્રશ્નો  તરીકે 
દાખલ  કરિામાાં આવ્યા હતા. િધમુાાં દાખલ થયેલ તારાાંહકત પ્રશ્નો પૈકી ૭૪ પ્રશ્નો માંત્રીશ્રીની 
વિનાંતીથી રદ કરિામાાં આવ્યા હતા.  
    સભાગહૃની બેઠકો દરવમયાન તારાાંહકત પ્રશ્નોની કુલ-૧૬ યાદી સભાગહૃમાાં રજુ કરિામાાં 
આિી હતી. આ યાદીઓમાાંથી કુલ-૧૨૫ પ્રશ્નોની સભાગહૃમાાં ચચાય થઇ હતી.  
 સત્ર દરવમયાન વનયમ-૯૨ અન્િયે અરધા કલાકની ૨ સ  ચનાઓ મળેલ છે.    

 સત્ર દરવમયાન અતારાાંહકત પ્રશ્નો અને તેના જિાબોની ૫૦-૫૦ની એક એિી ૧૪ યાદીઓ 
તેમજ વનયમ-૮૭(ક)અન્િયે સત્રના છેલ્લા હદિસે ૨૧૪ અતારાાંહકત પ્રશ્નો અને તેના જિાબો ગહૃના 
મેજ ઉપર મ  ક્િામાાં આવ્યા હતાાં.  
 
   ૫. સરકારી વવધેયકો:- 
 

૧. દાખલ કરવામાૂં આવેલાૂં સરકારી વવધેયકો 

 સત્ર દરવમયાન કુલ ૧૮ સરકારી વિધેયકો દાખલ કરિામાાં આવ્ યાાં હતાાં.  

 (પત્રક ક્રમાૂંક :-૧૦) 
ર. પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેના સરકારી વવધેયકો 

  સત્ર દરવમયાન કુલ ૧૮ સરકારી વિધેયકો પહલેા, બીજા અને ત્રીજા િાાંચન 
માટે હાથ ધરિામાાં આવ્ યાાં હતાાં. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૧) 

૩. વવધેયકોનુૂં વગીકરિ:- 

(૧)  ગજુરાત રાજયના અમલી કાયદાને સધુારતા વિધેયકો ૧૬ 

(ર) નિા  વિધેયકો                                                ૦૧ 
(૩) અન્ ય વિધેયકો ૦૧ 

૪. વવધેયકોનુૂં વવષયવાર વગીકરિઃ- 

(૧) નાણાકીય બાબતોને લગતા વિધેયકો ૦૩ 

(ર) જાહરે સેિાને લગતા વિધેયકો ૧૦ 
(૩) વશક્ષણન ેલગતા વિધેયકો ૦૪ 
(૪) અન્ ય વિધેયકો ૦૧ 
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૬. વવધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કાયેલાૂં રાષ્ટ્રપવતશ્રી/રાજ્યપાલશ્રીની અનમુવતવાળાૂં વવધેયકો:- 
 ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભાના ત્રીજા સત્રમાાં વિધાનસભાએ પસાર કરેલ અન ે જેને 

રાષ્ટ્રપવતશ્રીની અનમુવત મળી છે તેિા સન ર૦૧૯ના વિધેયક ક્રમાાંક- ૩૭ અન ે૪૦  તથા ત્રીજા 

સત્રમાાં પસાર કરેલાાં અન ે જેને રાજયપાલશ્રીની અનમુવત મળી છે તેિાાં સન ર૦૧૯નાાં વિધેયક 
ક્રમાાંક-૧, ૩, ૫ અન ે૬ વિધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કિામાાં આવ્યાાં હતાાં.  (પત્રક ક્રમાૂંકઃ-૧૨) 

૭.  નાિાકીય કામકાજ:-  
      (૧) અંદાજપત્ર 

 (ક) રજ આત :  
   સન ૨૦૧૯-૨૦ના િર્ય માટેનુાં કુલ રૂવપયા ૧૪4૦૫,૫૯,૬૧,૪૧,૦૦૦/-નુાં ફેરફાર 
કરેલ   અંદાજપત્ર માંગળિાર, તા. ૨જી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજ સભાગહૃ સમક્ષ રજ  
કરિામાાં આવ્ય ુ હત ુાં. જેમાાં મતપાત્ર રકમ રૂવપયા ૧૧4૪૯,૪૦,૫૧,૮૯,૦૦૦/- અન ે
ચબન મતપાત્ર રકમ રૂવપયા ૨,૫૬,૧૯,૦૯,૫૨,૦૦૦/- હતી.  

 (ખ)  સામાન્ય ચચાા : 

  અંદાજપત્ર ઉપર તા. ૯, ૧૦ અને ૧૧મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજ એમ કુલ ત્રણ 

હદિસો દરવમયાન મળેલ ચાર બેઠકોમાાં સામાન્ય ચચાય કરિામાાં આિી હતી. 
 

 (ગ) માગિીઓ પર ચચાા અને મતદાન : 

 અનદુાન માટેની માગણીઓ પર તા.૧૨, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૨, ૨૩  અન ે

૨૪મી જુલાઇ, ૨૦૧૯  દરવમયાન સભાગહૃની ૧૨ બેઠકોમાાં ચચાય અને મતદાન કરિામાાં 

આવ્ય ુહત ુાં. કુલ ૧૦૮ માગણીઓ સભાગહૃની માંજ રી માટે રજ  કરિામાાં આિી હતી. જે 

પૈકી ૨(બે) માગણીઓ ચબન મતપાત્ર હતી. ૫૨ (બાિન)  માગણીઓ ચચાય માટે પસાંદ 
કરિામાાં આિી હતી. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૩) ચચાય માટે રજ  થયેલી બધી માગણીઓ 

સભાગહૃ ે પસાર કરી હતી. જ્યારે બાકીની ૫૪ (ચોપન)  માગણીઓ સભાગહૃ ે

ચગલોટીનથી પસાર કરી હતી.  
 (ઘ) કાપદરખાસ્તો : 

 અંદાજપત્રની માગણીઓ પર કુલ- ૮૦૧ કાપદરખાસ્તોની સ  ચનાઓ મળી હતી,  જે 

સિે  કાપદરખાસ્તો દાખલ કરિામાાં આિી હતી. દાખલ કરિામાાં આિેલ ૮૦૧ 

કાપદરખાસ્તો પૈકી એક સરખા વિર્યની સ  ચનાઓમાાં સભ્યશ્રીઓનાાં નામ જોડતાાં કુલ 

૬૮૩ કાપદરખાસ્તોનો એકવત્રત યાદીમાાં સમાિેશ કરિામાાં આવ્યો હતો, તે પૈકી ૫૨૩ 
કાપદરખાસ્તો સભાગહૃમાાં રજ  કરિામાાં આિી હતી.  
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 (ચ) ગજુરાત વવવનયોગ વવધેયક પર ચચાા : 

  ગજુરાત વિવનયોગ વિધેયક ગરુૂિાર, તા.૨૫/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ સભાગહૃ સમક્ષ 

રજ  કરિામાાં આવ્ય ુ હત ુાં.  ગજુરાત વિવનયોગ વિધેયક પરની ચચાયમાાં ભાગ લેિા માટે 

ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૨૩૮(૫) ની જોગિાઇ હઠેળ સભ્યશ્રીઓ ઉપસ્સ્થત 

કરિા માગતા હોય તેિા વિવશષ્ટ્ટ મદુ્દા  આપે છે. ચચાયમાાં િધ ુસભ્યશ્રીઓ ભાગ લઈ શકે તે 

હતેથુી   દરેક સભ્યશ્રી એક જ મદુ્દો આપી શકે તેવુાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ઠરાવ્ય ુ હત ુાં. 

તદ્દનસુાર કુલ ૨૨ સભ્યશ્રીઓએ તેમના મદુ્દા આપ્યા હતા. જે માંજ ર રાખિામાાં આવ્યા હતા. 

આ મદુ્દાઓ પરની ચચાય બાદ સભાગહૃ ેવિવનયોગ વિધેયક પસાર કયુય હત ુાં.   

૮. ચચાા માટેનો કદવસ નક્કી ન થયો હોય તેવા પ્રસ્તાવો (વનયમ -૧૦૧) :- 

     ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૧૦૧ હઠેળ જેની ચચાય માટેનો હદિસ નક્કી ન 

થયો તેિા પ્રસ્તાિની કુલ-૭૧ સ  ચનાઓ મળી હતી4  જે પૈકી ૧૭ સ  ચનાઓ દાખલ કરિામાાં 

આિી હતી. દાખલ કરેલ  સ  ચનાઓમાાંની ૧ સ  ચના ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-

૯૪(૪) અન્િયે રદ થઇ હતી જયારે ૮ સ  ચનાઓ નામાંજ ર કરિામાાં આિી હતી.  જયારે ૪૬ 

સ  ચનાઓ ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૨૧ અન્િયે રદ થઇ હતી દાખલ થયેલી 

સ  ચનાઓ માટે કામકાજ સલાહકાર સવમવતએ સમય ફાળવ્યો ન હોિાથી સત્ર સમાપ્ત થતાાં તે 
સિે રદ થઈ હતી. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૪) 

૯.   છેલ્લા કદવસનો પ્રસ્તાવ (વનયમ-૧૦૨) :- 

 ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૧૦૨ હઠેળ છેલ્લા હદિસનો પ્રસ્તાિ રજ  કરિાની 

ઇચ્છા વ્યક્ત કરતી ૧૩૨ સ  ચનાઓ મળી હતી. આિી સ  ચનાઓ આપનાર સભ્યશ્રીઓના નામનુાં 

બેલટ શકુ્રિાર, તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ યોજિામાાં આવ્ય ુ હત ુાં. બેલટમાાં પ્રથમ ક્રમે આિેલ  

સભ્યશ્રી ડૉ. અવનલ જોવર્યારાએ  "રાજ્યના આહદિાસીઓના વિકાસ માટે ફાળિેલ અંદાજપત્રની 

રકમ આહદિાસી વિસ્તાર માટે જ િપરાય ત ેઅંગ"ે ના પ્રસ્તાિની સ  ચના આપી હતી, જે દાખલ 

કરિામાાં આિી હતી. ઉક્ત પ્રસ્તાિ પર સત્રના છેલ્લા હદિસે એટલે કે તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૯ના 

રોજની મધ્યરાત્રીના ૦૨:૩૪ કલાકે સભાગહૃમાાં ચચાય હાથ ધરિામાાં આિી હતી.  
૧૦.   ધ્યાન દોરતી સ  ચના (વનયમ-૧૧૬) :- 

  ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૧૧૬ હઠેળ તાકીદની જાહરે અગતયની બાબત 

પર માંત્રીશ્રીનુાં ધ્યાન દોરિા અંગેની  કુલ- ૩૭ સ  ચનાઓ મળી હતી. તેમાાંથી ૧૦(એકવત્રત કરતા -
૪) સ  ચનાઓ  દાખલ કરિામાાં આિી હતી (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૫) અને વનયમ-૬૨(૧) મજુબ ૬  

સ  ચનાઓ  રદ કરિામાાં આિી  હતી તેમજ ૨૧ સ  ચનાઓ નામાંજ ર કરિામાાં આિી હતી.  
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૧૧. વનયમ- ૪૪ હઠેળ જાહરે અગત્યની બાબતો પર મૂંત્રીશ્રીઓનાૂં વનવેદન :- 

 ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૪૪ હઠેળ જાહરે અગતયની બાબત પર માનનીય 

કૃવર્ માંત્રીશ્રીએ સત્રના છેલ્લા હદિસે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને વનિેદન કરિા માટેની રજ આતને 

માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ગ્રાહ્ય રાખતાાં તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ માનનીય કૃવર્ માંત્રીશ્રી 

આર.સી.ફળદુ દ્વારા સભાગહૃમાાં રાજય સરકાર દ્વારા કૃવર્  યાાંવત્રકીકરણની જુદી જુદી સહાય યોજના 

અંતગયત જુદા જુદા ઘટકો માટે સહાયનુાં ધોરણ િધારિા અંગે વનિેદન કરિામાાં આવ્યુાં હત.ુ  
૧૨.  સરકારી સૂંકલ્પ (વનયમ-૧૨૦):- 

 ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૧૨૦ અન્િયે "જનમતના વિજય અંગે" માન. 
િૈધાવનક અન ેસાંસદીય બાબતોના (રાજયકક્ષા) માંત્રીશ્રી  પ્રહદપવસિંહ જાડજેાના સરકારી સાંકલ્પ પર 
સોમિાર, તા.૮મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજ થયેલ ચચાયને અંતે સાંકલ્પ બહમુતીથી પસાર કરિામાાં 
આવ્યો હતો.   
 ૧૩.       ચબન-સરકારી વવધેયકો:- 

૧. દાખલ કરવામાૂં આવેલા ચબન-સરકારી વવધેયકો 

 સત્ર દરવમયાન કુલ ૦૩ ચબન-સરકારી વિધેયકો દાખલ કરિામાાં આવ્ યા 
હતા. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૬) 

૨. દાખલ કરવામાૂં આવેલા ચબન-સરકારી વવધેયકોનુૂં વગીકરિ 

(૧) ગજુરાત રાજ્યના અમલી કાયદાને સધુારતા વિધેયકો ૦૦ 

(ર) નિા  વિધેયકો ૦૩ 
 

૩. ચબન-સરકારી વવધેયકોનુૂં વવષયવાર વગીકરિ 

(૧) જાહરે સેિાને લગતા વિધેયકો ૦૩ 

(૨) અન્ ય વિધેયકો ૦૦ 
 

૪. પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેનાૂં ચબન-સરકારી વવધેયકો 

 આગાઉના ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભાના પ્રથમ સત્રમાાં દાખલ કરિામાાં આિેલાાં કુલ ૧૫-

ચબન-સરકારી વિધેયકો પૈકી ૧૩ અને ત્રીજા સત્રમાાં દાખલ કરિામાાં આિેલાાં ૨ (બે) એમ કુલ ૧૫-

ચબન-સરકારી વિધેયકો પહલેા, બીજા અને ત્રીજા િાાંચન માટે હાથ ધરિાનાાં હતાાં. જે માટે 
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તા.૧૧/૭/ર૦૧૯ અને તા.૨૪/૭/૨૦૧૯ એમ બે હદિસ ફાળિિામાાં આવ્ યા હતા. 

તા.૧૧/૭/ર૦૧૯ના રોજ ચાર વિધેયકો પર ચચાય હાથ ધરિા હદિસના કામકાજની યાદીમાાં 

બતાિિામાાં આવ્ યાાં હતાાં, તે પૈકી બ ે વિધેયકોને ચચાયના અંતે પ્રભારી સભ્યશ્રીઓએ સભાગહૃની 

અનમુવતથી પાછાાં ખેંચી લીધાાં હતાાં અને એક વિધેયક ચચાયના અંતે સભાગહૃ ે નામાંજ ર કયુું હત ુાં. 

તા.૨૪/૭/ર૦૧૯ના રોજ ચાર વિધેયકો પર ચચાય હાથ ધરિા હદિસના કામકાજની યાદીમાાં 

બતાિિામાાં આવ્ યાાં હતાાં, તે પૈકી ત્રણ વિધેયકો ચચાયના અંતે પ્રભારી સભ્યશ્રીઓએ સભાગહૃની 

અનમુવતથી પાછા ખેંચી લીધાાં હતાાં. આમ, સત્ર દરવમયાન કુલ-૬ ચબન-સરકારી વિધેયકો ચચાય માટે 
હાથ ધરિામાાં આવ્ યાાં હતાાં. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૭) સત્રાાંતે ચાલ ુચોથા સત્રમાાં દાખલ કરિામાાં આિેલાાં 

ત્રણ તથા ઉક્ત ચચાય માટે બાકી રહલેાાં કુલ-૯ વિધેયકો સહહત કુલ-૧૨ ચબન-સરકારી વિધેયકો 
પહલેા, બીજા અને ત્રીજા િાાંચન માટે હાથ ધરિાનાાં બાકી રહ્યાાં હતાાં. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૮) 

૧૪. ચબન સરકારી સૂંકલ્પો (વનયમ-૧૧૭):- 

 ચબન સરકારી સાંકલ્પોની ચચાય માટે  ગરુૂિાર, તા.૧૮-૦૭-૨૦૧૯(બીજી બેઠક)નો હદિસ 

ફાળિિામાાં આવ્યો  હતો. 

 તા.૧૮-૦૭-૨૦૧૯(બીજી બઠેક)ના િારા માટે ચબન સરકારી સાંકલ્પ રજ  કરિાની ઇચ્છા 

વ્યક્ત કરતી કુલ-૧૩૩ સ  ચનાઓ મળી હતી4 તેમાાંથી બલેેટમાાં અગ્રતા મળેિેલ ત્રણયે સભ્યશ્રીઓએ 

સાંકલ્પની એક - એક સ  ચનાઓ આપી હતી4 જે ત્રણેય સ  ચનાઓ દાખલ કરિામાાં આિી હતી. દાખલ 

થયેલ સાંકલ્પો પૈકી પ્રથમ ક્રમના સાંકલ્પને ચચાયને અંતે સભ્યશ્રીએ સભાગહૃની અનમુતીથી પાછો 

ખેચીં લીધો હતો. જ્યારે બીજા ક્રમના સાંકલ્પનો  સભાગહૃ દ્વારા  સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો હતો. 
(પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૯) 

૧૫.  વવશેષાવધકાર ભૂંગના પ્રશ્નો 

 વિશેર્ાવધકાર ભાંગની એક સ  ચના તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ મળેલ હતી. જે માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીની વિચારણા હઠેળ છે. 

૧૬. પોઇન્ટ ઓફ ઓડાર:- 
 સત્ર દરવમયાન કુલ છ(૬) પોઇન્ટ ઓફ ઓડયર ઉઠાિિામાાં આિલે હતા અને ત ેપૈકી બે(૨) 

માન્ય રહ્યા હતા . 

૧૭. યાદગાર બનાવો:- 

સભાગહૃની કાયાવાહીનો સૌથી લાૂંબા સમયની ચચાાનો રેકોડા :  
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 ચૌદમી ગજુરાત વિઘાનસભાના ચોથા સત્ર દરમ્યાન તા.૨૬-૭-૨૦૧૯ના રોજ સભાગહૃની 
કાયયિાહી સિારના ૧૦-૦૦ કલાકે શરૂ થઈ હતી. જે તા.૨૭-૭-૨૦૧૯ ના રોજ િહલેી સિારના ૩-
૪૦ કલાકે પ  રી થઈ હતી આમ, ગજુરાત વિઘાનસભાના ઈવતહાસમાાં સૌથી લાાંબી કાયયિાહીનો 
કીવતિમાન સજાયયો હતો. આ ઉપરાાંત, જીસ્િાન નેટિકય પર ઈ-વિઘાન િેબ સાઈટ પર ગજુરાત 
વિઘાનસભાની સાઈટની એક હદિસમાાં એક લાખ પાાંચ હજાર વિચિટર દ્વારા મલુાકાત લેિામાાં 
આિેલ છે. જે ઈ-વિઘાન િેબ સાઈટ પર ૪૦ જેટલા વિઘાન માંડળો જોડાયેલા છે, તેમના કરતાાં િઘ ુ
વિચિટરોની મલુાકાતનો પણ આપણો આ રેકોડય છે, તેિી માનનીય અઘ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃમાાં 
જાહરેાત કરી. 
૧૮.  સભ્યશ્રીના રાજીનામા અંગે માન. અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત:- 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ૧૬-રાધનપરુ મતવિસ્તારમાાંથી ચ  ાંટાઈન ે આિેલા ગજુરાત 
વિધાનસભાના સભ્યશ્રી અલ્પેશ ખોડાજી ઠાકોર અને ૩૨-બાયડ મતવિસ્તાર માાંથી ચ  ાંટાઈન ે આિેલા 
ગજુરાત વિધાનસભાના સભ્યશ્રી ધિલવસિંહ એન. િાલાએ તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ બપોર પછી 
સભ્યપદેથી આપેલ રાજીનામાનો તેમણે સ્િીકાર કયો હતો, તેની જાહરેાત માન.અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા 
તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ સભાગહૃમાાં કરિામાાં આિી.  

 ૧૯. નાિાકીય સવમવતઓ ઉપર સભ્યોની ચ  ૂંટિી:-         
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ ગજુરાત વિધાનસભાની સન     ૨૦૧૯-
૨૦ના  િર્ય માટેની અંદાજ સવમવત, જાહરે હહસાબ સવમવત, જાહરે સાહસો માટેની સવમવત અને 
પાંચાયતી રાજ સવમવત ઉપર ૧૫-૧૫ સભ્યોની ચ  ાંટણી કરિા માટેના ચ  ાંટણી કાયયક્રમની સભાગહૃમાાં 
જાહરેાત કરી હતી. 
 
૨૦.    સવમવતની બેઠકો:-  

ક્રમ સવમવતનુાં નામ બેઠકોની તારીખ 

૧ કામકાજ સલાહકાર સવમવત ૨૨/૦૭/૨૦૧૯ 
૨ ચબન સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સવમવત ૦૯/૦૭/૨૦૧૯ 

૧૬/૦૭/૨૦૧૯  
૨૨/૦૭/૨૦૧૯ 

૩ સભાગહૃની બેઠકોમાાંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સવમવત  ૧૫/૦૭/૨૦૧૯ 
૪ જાહરે હહસાબ સવમવત ૧૨/૦૭/૨૦૧૯ 
૫ જાહરે સાહસો માટેની સવમવત ૦૮/૦૭/૨૦૧૯ 
૬ પાંચાયતી રાજ સવમવત ૦૮/૦૭/૨૦૧૯ 
૭ સરકારે આપેલ ખાતરીઓ માટેની સવમવત ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ 
૮ અનસુ  ચચત જન જાવતઓના કલ્યાણ માટેની સવમવત ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ 
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૨૧. સભાગહૃમાૂં રજ  થયેલા/ચચાાયેલા ગહૃની સવમવતના અહવેાલોઃ- 

ક્રમ  સવમવત અહિેાલ અહિેાલ રજ  થયા 
તારીખ 

ચચાયયા તારીખ 

૧ કામકાજ સલાહકાર 
સવમવત  

ચોથો  અહિેાલ ૦૨/૦૭/ર૦૧૯ ૦૨/૦૭/ર૦૧૯ 

પાાંચમો  અહિેાલ ૨૩/૦૭/ર૦૧૯ ૨૩/૦૭/ર૦૧૯ 

૨ ચબન સરકારી 
સભ્યોના કામકાજ 
માટેની સવમવત 

બીજો  અહિેાલ ૧૦/૦૭/૨૦૧૯ ૧૦/૦૭/૨૦૧૯ 
ત્રીજો  અહિેાલ ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ 
ચોથો  અહિેાલ ૨૩/૦૭/૨૦૧૯ ૨૩/૦૭/૨૦૧૯ 

૩ સભાગહૃની 
બેઠકોમાાંથી 
સભ્યોની ગેરહાજરી 
બાબતની સવમવત 

ત્રીજો અહિેાલ  ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ 

૪  સભાગહૃના મેજ 
પર મ  કાયેલા 
કાગળો માટેની 
સવમવત  

પહલેો અહિેાલ ૨૨/૦૭/૨૦૧૯ - 

૫ અંદાજ સવમવત પહલેો અહિેાલ ૧૬/૦૭/ર૦૧૯ - 
૬ જાહરે હહસાબ 

સવમવત 
પહલેો અહિેાલ ૧૬/૦૭/ર૦૧૯ - 

૭ જાહરે સાહસો 
માટેની સવમવત 

છઠ્ઠો, સાતમો અન ે 
આઠમો અહિેાલ 

૧૫/૦૭/ર૦૧૯ - 

૮ પાંચાયતી રાજ 
સવમવત 

 પહલેો, બીજો, 
ત્રીજો અને  ચોથો 
અહિેાલ   

૧૧/૦૭/૨૦૧૯ - 

૯ સરકારે આપેલ 
ખાતરીઓ માટેની 
સવમવત 

પહલેો અહિેાલ ૨૨/૦૭/૨૦૧૯ - 

૧૦ અનસુ  ચચત જન 
જાવતઓના કલ્યાણ 
માટેની સવમવત 

બીજો અહિેાલ ૨૨/૦૭/૨૦૧૯ - 

૧૧ ગૌણ વિધાન 

સવમવત 
 પહલેો  અહિેાલ   ૨૨/૦૭/૨૦૧૯  - 
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૨૨. વવધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો (અવધસ  ચનાઓ / અહવેાલો વસવાય):- 

 

અ. નૂં. વવગત મેજ ઉપર મ  કયા 
તારીખ 

૧. વનરીક્ષકશ્રી, સ્થાવનક ભાંડોળ હહસાબના સન ૨૦૧૪-૨૦૧૫ અન ે સન 
૨૦૧૫-૨૦૧૬ના િર્યના નગરપાચલકાઓના ઓહડટ અહિેાલ તેમજ 
આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ 
અંગેના કારણો દશાયિત ુાં વનિેદન. 

૨૩/૭/૨૦૧૯ 

૨. વનરીક્ષકશ્રી, સ્થાવનક ભાંડોળ હહસાબના સન ૨૦૧૪-૨૦૧૫ના િર્યના 
જજલ્લા અન ે તાલકુા પાંચાયતોના હહસાબો પરનો ઓહડટ અહિેાલ 
તથા આ અહિેાલનેસભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ 
અંગેના કારણો દશાયિત ુાં વનિેદન 

ર૪/૭/ર૦૧૯ 

૩. વનરીક્ષકશ્રી, સ્થાવનક ભાંડોળ હહસાબના સન ૨૦૧૪-૨૦૧૫ અન ેસન 
૨૦૧૫-૨૦૧૬ના િર્યના ગ્રામ પાંચાયતોના હહસાબો પરના ઓહડટ 
અહિેાલો તથા આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં 
થયેલ વિલાંબ અંગેના કારણો દશાયિત ુાં વનિેદન 

ર૪/૭/ર૦૧૯ 

૪. ગજુરાત સરકારના સન ૨૦૧૭-૧૮ના િર્યના નાણાકીય હહસાબો 
(ભાગ-૧ અન ે ભાગ-૨) (અંગ્રેજી અન ેગજુરાતી) 

ર૬/૭/ર૦૧૯ 

૫. ગજુરાત સરકારના સન ૨૦૧૭-૧૮ના િર્યના વિવનયોગ હહસાબો 
(અંગ્રેજી અન ેગજુરાતી) 

૨૬/૭/ર૦૧૯ 

૬. ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ે ઓહડટર જનરલનો સન ૨૦૧૭-૧૮ના 
િર્યનો ઓહડટ અહિેાલ (રાજ્યની નાણાકીય પહરસ્સ્થવત) (અંગ્રેજી 
તથા ગજુરાતી) 

૨૬/૭/૨૦૧૯ 

 

૨૩. વવધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો:- 

 ભારતના બાંધારણ અથિા પ્રિતયમાન કાયદાની જોગિાઈઓ અન્ િય ેસરકારી કાંપની, બોડય, 
કોપોરેશન કે તપાસપાંચના કુલ ૪૯ અહિેાલો (પત્રક ક્રમાૂંક:-૨૦) તથા ૭૦ સરકારી અવધસ  ચનાઓ 

અને ૧ બાાંહધેરી પત્રક સત્ર દરવમયાન સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં આવ્યુાં હત ુાં.  
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૨૪. વવધાનસભામાૂં પક્ષવાર પકરક્સ્થવત:-  

 ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભાના સભ્યોની તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૯ની સ્સ્થવતએ પક્ષિાર 
પહરસ્સ્થવત નીચે મજુબ છે. 

અ.નૂં.  પક્ષનુૂં નામ સભ્યસૂંખ્યા 
૧ ભારતીય જનતા પક્ષ ૧૦૦ 

૨ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ ૬૯ 

૩ નેશનાલીસ્ટ કોંગ્રેસ પક્ષ ૦૧ 

૪ ભારતીય રાઈબલ પાટી ૦૨ 

૫ અપક્ષ ૦૧ 

૬ નામદાર ગજુરાત હાઈકોટયના આદેશથી ચ  ાંટણી રદ થિાથી ૦૧ 
૭ ખાલી ૦૮ 

 કુલ ૧૮૨ 

 

 

 ૨૫. ખરેખર થયેલ કામકાજ પ્રમાિેની સભાઓની તારીખવાર યાદી:- 

  સત્ર દરવમયાન ખરેખર કામકાજ થયા પ્રમાણ ેસભાઓની તારીખિાર યાદી (પત્રક 

 ક્રમાૂંક:- ૨૧) માાં આપિામાાં આિી છે. 

૨૬. રોજેરોજના કામકાજનો સારાૂંશ:-  
  સત્ર દરવમયાન વિધાનસભાએ કરેલા રોજેરોજના કામકાજનો સારાાંશ (પત્રક ક્રમાક:-
 ૨૨)માાં  દશાયિેલ છે. 
૨૭. વવધાનસભાની ચચાામાૂં જુદા જુદા સભ્યોનો ફાળો:- 
   સત્ર દરવમયાન સભ્યશ્રીઓએ જુદા જુદા કામકાજની ચચાયમાાં કેટલી િખત ભાગ 
 લીધો ત ેઅંગેની વિગતો (પત્રક ક્રમાૂંક:-૨૩)માાં દશાયિિામાાં આિી છે.  
૨૮. શોકદશાક ઉલ્ લેખઃ- 
  સત્ર દરવમયાન કુલ ૬ (છ) મહાનભુાિોના અિસાન અંગ ે શોકદશયક ઉલ્લેખ 
 કરિામાાં આવ્યા હતા.(પત્રક ક્રમાૂંક:-૨૪) 
૨૯. સભાત્યાગ:- 
 સત્ર દરવમયાન સભાતયાગના કુલ બે(૨) હકસ્સા બનલે છે. 

(૧) તા.૨૫-૭-૨૦૧૯  
  સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૫-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત સહકારી માંડળી (સધુારા) 
વિધેયક ની ચચાય દરવમયાન માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ ગજુરાત સહકારી 
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માંડળી (સધુારા) વિધેયક પરત ખેંચી લેિા વિનાંતી કરી. માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ 
પટેલે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને વિધેયક ઉપર મતદાન કરિાની વિનાંતી કરતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ 
વિધેયકને મતદાન ઉપર મ  કિાની પ્રહક્રયા હાથ ધરી. આથી વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ 
ધાનાણી સહહત સભાગહૃમાાં ઉપસ્સ્થત કોંગ્રેસ પક્ષના તમામ સભ્યશ્રીઓ સભાતયાગ કરી ગયા. 
(૨) તા.૨૬-૭-૨૦૧૯ 

 સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૩-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત વસિંચાઇ અને પાણી વનકાલ 

વ્યિસ્થા (સધુારા) વિધેયકની ચચાય દરવમયાન માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ તેમના પ્રિચનના 

થોડાક અંશો સાાંભળ્યા બાદ માનનીય ઉજાયમાંત્રીશ્રીને વસિંચાઇ અને પાણી વનકાલ વ્યિસ્થા વિધેયક 

પરત ખેંચિાનો આગ્રહ રાખ્યો. જેનો માનનીય ઊજાય માંત્રીશ્રીએ ઇન્કાર કરતાાં વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી 

તથા કોંગ્રેસ પક્ષના સભાગહૃમાાં હાજર તમામ સભ્યશ્રીઓ સ  ત્રોચ્ચાર કરતાાં કરતાાં સભાતયાગ કરી 

ગયા.   

૩૦. વવધાનસભાની કાયાવાહી જોવા આવેલ પે્રક્ષકોઃ- 
 

ક્રમ વિગત પ્રેક્ષકોની સાંખ્યા 
૧ રાજ્યપાલ ગેલેરી - 

૨ અધ્યક્ષ ગલેેરી - 

૩ અવતવથ વિશેર્ ગેલેરી ૪૫૩૨ 

૪ પ્રેક્ષક ગેલેરી ૪૭૯૬ 

૫ 
શૈક્ષચણક તેમજ સામાજજક સાંસ્થાઓમાાંથી આિેલ 
મલુાકાતીઓ (કુલ- ૫૭૭) ગ્રપુ પાસ 

૪૧૩૪૫ 

 કુલ: ૫૦૬૭૩ 
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૧ 
(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૧) 

સત્ર દરવમયાન થયેલ જુદા જુદા કામકાજે લીધેલા સમય અને ટકાવારી 

ક્રમ કામકાજનો વવષય કલાક વમવનટ  ટકાવારી 
(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧. પ્રશ્નોત્તરી ૧૫ ૫૨ ૧૫.૩૧ 
૨. વવધેયકો 

(અ) સરકારી વિધેયકો  ૨૫ ૧૨ ૨૪.૩૧ 
(બ) ચબન સરકારી વિધેયકો ૪ ૦૩ ૩.૯૧ 

૩. અંદાજપત્ર પર ચચાય ૫૦ ૧૭ ૪૮.૫૨ 
૪. પ્રસ્તાવો 

(અ)સભા - મોક ફીના પ્રસ્તાિો  - - - 
(બ)માંત્રીમાંડળમાાં અવિશ્વાસ 
વ્યક્ત કરતા પ્રસ્તાિો   

- - - 

(ક)બીજા પ્રસ્તાિો- 
સરકારી,ચબન સરકારી તેમજ 
બીજા પ્રસ્તાિો સહહત  

૧ ૦૬ ૧.૦૬ 

૫. રાજ્યપાલશ્રીના સાંબોધન 
ઉપરના આભાર પ્રસ્તાિ પર 
ચચાય  

- - - 

૬. સૂંતલ્પો 
 (અ) સરકારી સાંકલ્પો ૧ ૨૫ ૧.૩૭ 

(બ) ચબન સરકારી સાંક્લ્પો ૧ ૪૮ ૧.૭૪ 
૭. િૈધાવનક માંડળોના કામકાજ 

પર ચચાય 
- - - 

૮. વિધાનસભાની સવમવતઓના 
અહિેાલો અને બીજા અહિેાલો 
પર ચચાય 

૦ ૧૩ ૦.૨૧ 

૯. અન્ય બાબતો ૩ ૪૨ ૩.૫૭ 
કુલ  ૧૦૩ ૩૮ ૧૦૦% 
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૨ 
(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક :-૨) 

 સત્ર દરવમયાન સભાગહૃની બેઠકોની તારીખ અને સમય 
કામકાજના હદિસો :૧૮ સભાગહૃની બઠેકો:૨૧ 

 ક્રમાૂંક િાર 
 

તારીખ 
 

બઠેકનો સમયગાળો હરશરે્/મલુતિી  
  
 

(ક.વમ.) 

બઠેકનો 
ખરેખર 
સમય  

   (ક.વમ.) 

બઠેક શરૂ 
થિાનો સમય  
 (ક.વમ.) 

બઠેક પ  રી 
થિાનો સમય  
 (ક.વમ.) 

૧. માંગળિાર ૨-૭-૨૦૧૯ ૧૧.૦૦ ૩.૨૫ - - ૪.૨૫ 
૨. બધુિાર ૩-૭-૨૦૧૯ ૯.૩૦ ૧.૨૭ ૦.૩૦ - ૩.૨૭ 
૩. સોમિાર ૮-૭-૨૦૧૯ ૧૧.૦૦ ૫.૦૬ ૧.૦૦ - ૫.૦૬ 

૪. માંગળિાર 
૯-૭-૨૦૧૯ 
(પહલેી બઠેક) 

૯.૩૦ ૧.૪૬ 
૦.૩૦ - ૩.૪૬ 

૫. " 
૯-૭-૨૦૧૯ 
(બીજી બઠેક) 

૩.૦૦ ૭.૩૩ 
૦.૩૦ - ૪.૦૩ 

૬. બધુિાર ૧૦-૭-૨૦૧૯ ૧૧.૦૦ ૪.૨૫ ૧.૦૦ - ૪.૨૫ 
૭. ગરુૂિાર ૧૧-૭-૨૦૧૯ ૧૧.૦૦ ૪.૩૩ ૦.૫૯ - ૪.૩૪ 
૮. શકુ્રિાર ૧૨-૭-૨૦૧૯ ૯.૩૦ ૧.૫૮ ૦.૩૦ - ૩.૫૮ 
૯. સોમિાર ૧૫-૭-૨૦૧૯ ૧૧.૦૦ ૪.૨૬ ૧.૦૦ - ૪.૨૬ 

૧૦. માંગળિાર 
૧૬-૭-૨૦૧૯ 
(પહલેી બઠેક) 

૯.૩૦ ૧.૫૫ 
૦.૩૦ - ૩.૫૫ 

૧૧. " 
૧૬-૭-૨૦૧૯ 
(બીજી બઠેક) 

૩.૦૦ ૭.૩૭ 
૦.૩૦ - ૪.૦૭ 

૧૨. બધુિાર ૧૭-૭-૨૦૧૯ ૧૧.૦૦ ૪.૪૭ ૧.૦૦ - ૪.૪૭ 

૧૩. ગરુૂિાર 
૧૮-૭-૨૦૧૯ 
(પહલેી બઠેક) 

૯.૩૦ ૧.૫૭ 
૦.૩૦ - ૩.૫૭ 

૧૪. " 
૧૮-૭-૨૦૧૯ 
(બીજી બઠેક) 

૩.૦૦ ૭.૧૮ 
૦.૩૩ - ૩.૪૫ 

૧૫. શકુ્રિાર ૧૯-૭-૨૦૧૯ ૧૦.૦૦ ૨.૩૦ ૦.૩૦ - ૪.૦૦ 
૧૬. સોમિાર ૨૨-૭-૨૦૧૯ ૧૨.૦૦ ૫.૧૦ ૦.૩૦ - ૪.૪૦ 

૧૭. માંગળિાર 
૨૩-૭-૨૦૧૯ 
(પહલેી બઠેક) 

૧૦.૦૦ ૨.૩૨ 
૦.૩૦ - ૪.૦૨ 

૧૮. " 
૨૩-૭-૨૦૧૯ 
(બીજી બઠેક) 

૩.૩૦ ૭.૫૭ 
૦.૩૦ - ૩.૫૭ 

૧૯ બધુિાર ૨૪-૭-૨૦૧૯ ૧૨.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૪૧ - ૪.૧૯ 
૨૦ ગરુૂિાર ૨૫-૭-૨૦૧૯ ૧૨.૦૦ ૮.૪૫ ૦.૫૬ - ૭.૪૯ 

૨૧ શકુ્રિાર ૨૬-૭-૨૦૧૯ 
 ૧૦.૦૦ 
(સવારના) 

૩.૪૦ 
(તા.૨૭-૭-૧૯ની 
વહલેી સવારે) 

૧.૩૦ - ૧૬.૧૦ 

કુલ ૧૦૩.૩૮ 
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પત્રક ક્રમાૂંક:-૩ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૩) 
સભ્યશ્રીઓએ વ્યકકતગત રીતે આપેલ હાજરી 

(માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઉપાધ્યક્ષશ્રી,મૂંત્રીશ્રીઓ, વવરોધપક્ષના નેતાશ્રી,મખુ્ય દૂંડકશ્રી, નાયબ 
દૂંડકશ્રી,દૂંડકશ્રી અને સૂંસદીય સચચવશ્રી વસવાય) 

  
અ. નૂં સભ્યશ્રીનુૂં નામ હાજરી ગેરહા

જરી 
કુલ કરમાકાસ 

૧ શ્રી પ્રદ્યમુનવસિંહ મહહપતવસિંહ જાડજેા ૧૩ ૮ ૨૧   

૨ શ્રી વિરેન્રવસિંહ બહાદુરવસિંહ જાડજેા ૧૮ ૩ ૨૧   
૩ ડૉ. વનમાબેન આચાયય  ૨૦ ૧ ૨૧   

૪ શ્રી િાસણભાઈ આહીર        (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી)    - - -   
૫ શ્રીમતી માલતીબને હકશોરભાઈ મહશે્વરી ૨૧ ૦ ૨૧   
૬ શ્રીમતી સાંતોકબહને બચભુાઈ આરેઠીયા ૨ ૧૯ ૨૧   

૭ ગેનીબેન ઠાકોર ૨૦ ૧ ૨૧   
૮ ખાલી - - -   
૯ શ્રી નથાભાઈ હગેોળાભાઈ પટેલ ૨૧ ૦ ૨૧   

૧૦ શ્રી કાસ્ન્તભાઈ કાળાભાઈ ખરાડી ૧૫ ૬ ૨૧   

૧૧ શ્રી જજગ્નેશકુમાર નટિરલાલ મેિાણી ૧૭ ૪ ૨૧   
૧૨ શ્રી મહશેકુમાર અમતૃલાલ પટેલ ૧૯ ૨ ૨૧   
૧૩ શ્રી શશીકાાંત મહોબતરામ પાંડયા ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૪ શ્રી શીિાભાઈ અમરાભાઈ ભરુીયા ૧૯ ૨ ૨૧   
૧૫ શ્રી હકવતિવસિંહ પ્રભાતવસિંહ િાઘલેા ૨૧ ૦ ૨૧   

૧૬ ખાલી 
(શ્રી અલ્પેશ ખોડાજી ઠાકોર)   

૦ ૨ ૨ 
તા.૫/૭/૧૯ના રોજ થી 
રાજીનામુૂં આપેલ છે. 

૧૭ શ્રી હદલીપકુમાર િીરાજી ઠાકોર      (મૂંત્રીશ્રી) - - -   

૧૮ શ્રી કીરીટકુમાર ચીમનલાલ પટેલ ૨૧ ૦ ૨૧   

૧૯ શ્રી ચાંદનજી તલાજી ઠાકોર ૧૯ ૨ ૨૧   
૨૦ ખાલી - - -   
૨૧ ડૉ. આશાબેન પટેલ ૨૦ ૧ ૨૧   

૨૨ શ્રી ઋવર્કેશ ગણેશભાઈ પટેલ ૨૦ ૧ ૨૧   
૨૩ શ્રી ભરતજી સોનાજી ઠાકોર ૧૯ ૨ ૨૧   

૨૪ શ્રી કરશનભાઈ પ  ાંજાભાઈ સોલાંકી  ૨૧ ૦ ૨૧   
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૨૫ શ્રી નીવતનભાઈ રવતલાલ પટેલ  
(નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી) 

- - -   

૨૬ શ્રી રમણભાઈ ધળુાભાઈ પટેલ ૨૧ ૦ ૨૧   

૨૭ શ્રી રાજેન્રવસિંહ રણજજતવસિંહ ચાિડા ૧૮ ૩ ૨૧   
૨૮ શ્રી હહત ુકનોડીયા ૨૧ ૦ ૨૧   
૨૯ શ્રી અવશ્વનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ કોટિાલ ૨૧ ૦ ૨૧   
૩૦ ડૉ. અવનલ જોવર્યારા ૨૧ ૦ ૨૧   
૩૧ શ્રી રાજ ેંન્રવસિંહ વશિવસિંહ ઠાકોર ૨૦ ૧ ૨૧   
૩૨ ખાલી 

(શ્રી ધિલવસિંહ નરેંરવસિંહ િાલા)   
૨ ૦ ૨ 

તા.૫/૭/૧૯ના રોજ થી 
રાજીનામુૂં આપેલ છે. 

૩૩ શ્રી ગજેન્રવસિંહ ઉદેવસિંહ પરમાર ૧૬ ૫ ૨૧   
૩૪ શ્રી બલરાજવસિંહ કલ્યાણવસિંહ ચૌહાણ ૨૧ ૦ ૨૧   
૩૫ શ્રી શાંભજુી ચેલાજી ઠાકોર ૨૧ ૦ ૨૧   
૩૬ ડૉ. સી. જે. ચાિડા  ૨૦ ૧ ૨૧   
૩૭ શ્રી સરેુશકુમાર ચતરુદાસ પટેલ  ૭ ૧૪ ૨૧   
૩૮ શ્રી બળદેિજી ચાંદુજી ઠાકોર ૨૧ ૦ ૨૧   
૩૯ શ્રી લાખાભાઈ ભીખાભાઈ ભરિાડ ૧૯ ૨ ૨૧   

૪૦ શ્રી કનભુાઈ કરમશીભાઈ પટેલ ૨૧ ૦ ૨૧   
૪૧ શ્રી ભપેુન્રભાઈ રજનીકાન્ત પટેલ ૧૩ ૮ ૨૧   

૪૨ શ્રી કીશોર બાબલુાલ ચૌહાણ ૨૧ ૦ ૨૧   
૪૩ શ્રી પ્રદીપવસિંહ ભગિતવસિંહ જાડજેા (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી)                       - - -   
૪૪ શ્રી રાકેશભાઈ જસિાંતલાલ શાહ ૧૮ ૩ ૨૧   
૪૫ શ્રી કૌવશકભાઈ જમનાદાસ પટેલ      (મૂંત્રીશ્રી) - - -   
૪૬ શ્રી જગદીશ પાંચાલ ૧૯ ૨ ૨૧   
૪૭ શ્રી બલરામ ખબુચાંદ થાિાણી ૨૧ ૦ ૨૧   
૪૮ શ્રી િલ્લભભાઈ ગોબરભાઈ કાકડીયા ૨૧ ૦ ૨૧   
૪૯ શ્રી હહમાંતવસિંહ પ્રહલાદવસિંહ પટેલ ૧૯ ૨ ૨૧   
૫૦ ખાલી - - -   
૫૧ શ્રી ગ્યાસદુ્દીન હબીબદુ્દીન શેખ ૧૭ ૪ ૨૧   
૫૨ શ્રી ઈમરાન યસુફુભાઈ ખેડાિાલા ૧૮ ૩ ૨૧   
૫૩ શ્રી સરેુશભાઈ ધનજીભાઈ પટેલ ૨૧ ૦ ૨૧   
૫૪ શ્રી શૈલેર્ મનહરભાઈ પરમાર ૨૦ ૧ ૨૧   
૫૫ શ્રી અરવિિંદકુમાર ગાાંડાભાઈ પટેલ ૨૧ ૦ ૨૧   
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૫૬ શ્રી પ્રદીપભાઈ ખનાભાઈ પરમાર ૧૯ ૨ ૨૧   

૫૭ શ્રી બાબભુાઈ જમનાદાસ પટેલ ૨૦ ૧ ૨૧   
૫૮ શ્રી ભપેુન્રવસિંહ મનભુા ચડુાસમા       (મૂંત્રીશ્રી) - - -   
૫૯ શ્રી રાજેશભાઈ હરજીભાઈ ગોહીલ ૨૦ ૧ ૨૧   
૬૦ શ્રી નૌશાદ ભલજીભાઈ સોલાંકી ૨૧ ૦ ૨૧   
૬૧ શ્રી સોમાભાઈ ગાાંડાલાલ કોળીપટેલ ૨૦ ૧ ૨૧   

૬૨ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ ૨૧ ૦ ૨૧   

૬૩ શ્રી ઋજતિકભાઈ લિજીભાઈ મકિાણા ૨૦ ૧ ૨૧   
૬૪ શ્રી પરસોત્તમ ઉકાભાઈ સાબરીયા ૧૪ ૭ ૨૧   
૬૫ શ્રી બ્રીજેશ મેરજા ૨૦ ૧ ૨૧   
૬૬ શ્રી લલીતભાઈ કગથરા ૧૪ ૭ ૨૧   
૬૭ શ્રી મહમદજાિીદ અબ્દુલમતુલીબ પીરિાદા ૧૫ ૬ ૨૧   

૬૮ શ્રી અરવિિંદ રૈયાણી ૧૦ ૧૧ ૨૧   

૬૯ શ્રી વવજયકુમાર રમિીકલાલ રૂપાિી  
                                (મખુ્યમૂંત્રીશ્રી) 

- - -   

૭૦ શ્રી ગોવિિંદભાઈ પટેલ ૨૦ ૧ ૨૧   
૭૧ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા ૨૧ ૦ ૨૧   
૭૨ શ્રી કુાંિરજીભાઇ બાિળીયા            (મૂંત્રીશ્રી)                           - - -   

૭૩ શ્રીમતી ગીતાબા જયરાજવસિંહ જાડજેા ૧૯ ૨ ૨૧   
૭૪ શ્રી જયેશભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડીયા   (મૂંત્રીશ્રી) - - -   
૭૫ શ્રી લલીત િસોયા ૨૦ ૧ ૨૧   
૭૬ શ્રી પ્રવિણભાઈ નરશીભાઈ મસુડીયા ૨૧ ૦ ૨૧   
૭૭ શ્રી રાઘિજીભાઇ પટેલ ૨૧ ૦ ૨૧   

૭૮ શ્રી ધમેન્રવસિંહ મેરુભા જાડજેા     (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી) - - -   
૭૯ શ્રી રણછોડભાઈ ચનાભાઈ ફળદુ      (મૂંત્રીશ્રી) - - -   
૮૦ શ્રી ચચરાગભાઈ રમેશભાઈ કાલરીયા ૨૧ ૦ ૨૧   
૮૧ શ્રી વિક્રમભાઈ અરજણભાઈ માડમ ૨૧ ૦ ૨૧   

૮૨ ખાલી - - -   
૮૩ શ્રી બાબભુાઈ ભીમાભાઈ બોખીરીયા ૨૦ ૧ ૨૧   
૮૪ શ્રી કાાંધલભાઈ સરમણભાઈ જાડજેા ૩ ૧૮ ૨૧   
૮૫ શ્રી જિાહરભાઈ પેથલજીભાઈ ચાિડા (મૂંત્રીશ્રી) - - -   
૮૬ શ્રી ભીખાભાઈ ગલાભાઈ જોર્ી ૧૩ ૮ ૨૧   
૮૭ શ્રી હર્યદકુમાર માધિજીભાઈ રીબડીયા ૧૨ ૯ ૨૧   
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૮૮ શ્રી દેિાભાઈ પુાંજાભાઈ માલમ  ૧૯ ૨ ૨૧   

૮૯ શ્રી બાબભુાઈ કાળાભાઈ િાજા ૧૯ ૨ ૨૧   
૯૦ શ્રી વિમલભાઈ કાનાભાઈ ચડુાસમા ૧૯ ૨ ૨૧   

૯૧ ખાલી - - -   
૯૨ શ્રી મોહનલાલ માલાભાઈ િાળા ૧૯ ૨ ૨૧   
૯૩ શ્રી પ  ાંજાભાઈ ભીમાભાઈ િાંશ ૧૭ ૪ ૨૧   
૯૪ શ્રી જે. િી. કાકહડયા  ૧૭ ૪ ૨૧   
૯૫ શ્રી પરેશ ધાનાણી       (વવરોધપક્ષના નેતાશ્રી)                           - - -   
૯૬ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્ મર ૨૧ ૦ ૨૧   
૯૭ શ્રી પ્રતાપ દુધાત ૧૮ ૩ ૨૧   
૯૮ શ્રી અમહરર્ભાઈ જીિાભાઈ ડરે ૧૮ ૩ ૨૧   
૯૯ શ્રી રાઘિભાઈ ચોંડાભાઈ મકિાણા ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૦૦ શ્રી કનભુાઈ મથરુામભાઈ બારૈયા ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૦૧ શ્રી કેશભુાઈ હીરજીભાઈ નાકરાણી ૨૧ ૦ ૨૧   

૧૦૨ શ્રી ભીખાભાઈ રિજીભાઈ બારૈયા  ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૦૩ શ્રી પરસોતમભાઇ ઓધિજીભાઈ સોલાંકી           

       (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી)                            
- - -   

૧૦૪ શ્રીમતી વિભાિરી દિ ે          (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી)                           - - -   

૧૦૫ શ્રી જીતેન્રભાઈ સિજીભાઈ િાઘાણી ૮ ૧૩ ૨૧   
૧૦૬ શ્રી પ્રવિણભાઈ ટીડાભાઈ મારુ ૧૭ ૪ ૨૧   
૧૦૭ શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ                   (મૂંત્રીશ્રી) - - -   
૧૦૮ શ્રી મહશેકુમાર કનૈયાલાલ રાિલ ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૦૯ શ્રી રાજેન્રવસિંહ ધીરવસિંહ પરમાર  ૧૬ ૫ ૨૧   
૧૧૦ શ્રી અમીત ચાિડા ૧૨ ૯ ૨૧   
૧૧૧ શ્રી ગોવિિંદભાઈ રઈજીભાઈ પરમાર ૧૯ ૨ ૨૧   
૧૧૨ શ્રી કાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૧૩ શ્રી વનરાંજન પરુુર્ોત્તમદાસ પટેલ ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૧૪ શ્રી પનુમભાઈ માધાભાઈ પરમાર ૨૧ ૦ ૨૧   

૧૧૫ શ્રી કેસહરવસિંહ જેસાંગભાઈ સોલાંકી ૨૦ ૧ ૨૧   
૧૧૬ શ્રી પાંકજભાઈ વિનભુાઈ દેસાઈ  (મખુ્ય દૂંડકશ્રી) - - -   
૧૧૭ શ્રી અજ યનવસિંહ ઉદેવસિંહ ચૌહાણ ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૧૮ શ્રી ઈન્રજીતવસિંહ નટિરવસિંહ પરમાર ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૧૯ શ્રી કાસ્ન્તભાઈ શાભઈભાઈ પરમાર ૨૧ ૦ ૨૧   



 

D:\Office Data\metter got from branches for web updation\Table\4th kamakajno tu ko aheval.doc 

 
 

22 

૧૨૦ શ્રી કાળાભાઈ રઈજીભાઈ ડાભી ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૨૧ શ્રી અજીતવસિંહ પિયતવસિંહ ચૌહાણ ૨૦ ૧ ૨૧   
૧૨૨ ખાલી - - -   
૧૨૩ શ્રી કુબેરભાઈ મનસખુભાઈ ડીંડોર ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૨૪ શ્રી જેઠાભાઈ ઘલેાભાઈ ભરિાડ ૧૭ ૪ ૨૧   
૧૨૫ ખાલી - - -   
૧૨૬ શ્રી સી. કે. રાઉલજી  ૨૦ ૧ ૨૧   
૧૨૭ શ્રીમતી સમુનબેન પ્રવિણવસિંહ ચૌહાણ ૧૯ ૨ ૨૧   

૧૨૮ શ્રી જયરથવસિંહજી ચાંરવસિંહજી પરમાર  (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી)                                - - -   
૧૨૯ શ્રી રમેશભાઈ ભરુાભાઈ કટારા ૨૦ ૧ ૨૧   
૧૩૦ શ્રી ભાિેશભાઈ બાબભુાઈ કટારા ૨૦ ૧ ૨૧   
૧૩૧ શ્રી શૈલેર્ભાઈ સમુનભાઈ ભાભોર ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૩૨ શ્રી િજેવસિંગભાઈ પારવસિંગભાઈ પણદા ૧૫ ૬ ૨૧   
૧૩૩ શ્રીમતી ચાંરીકાબેન છગનભાઈ બારીયા ૨૧ ૦ ૨૧   

૧૩૪ શ્રી બચભુાઈ મગનભાઈ ખાબડ  (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી)                           - - -   
૧૩૫ શ્રી કેતનભાઈ મહને્રભાઈ ઈનામદાર ૧૫ ૬ ૨૧   
૧૩૬ શ્રી મધભુાઈ બાબભુાઈ શ્રીિાસ્તિ ૮ ૧૩ ૨૧   
૧૩૭ શ્રી મોહનવસિંહ છોટુભાઈ રાઠિા ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૩૮ શ્રી સખુરામભાઈ હરીયાભાઈ રાઠિા ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૩૯ શ્રી અભેવસિંહ મોતીભાઈ તડિી ૨૦ ૧ ૨૧   
૧૪૦ શ્રી શૈલેર્ભાઈ કનૈયાલાલ મહતેા ૧૮ ૩ ૨૧   
૧૪૧ શ્રીમતી મનીર્ા િકીલ ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૪૨ શ્રી જીતેન્ર રતીલાલ સખુડીયા  ૨૦ ૧ ૨૧   

૧૪૩ શ્રીમતી સીમાબેન અક્ષયકુમાર મોહીલે ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૪૪ શ્રી રાજેન્ર વત્રવેદી                (અધ્યક્ષશ્રી) - - -   
૧૪૫ શ્રી યોગેશ પટેલ                 (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી)                           - - -   
૧૪૬ શ્રી જશપાલવસિંહ મહને્રવસિંહજી પહઢયાર ૧૮ ૩ ૨૧   
૧૪૭ શ્રી અક્ષયકુમાર ઈશ્વરભાઈ પટેલ ૨૦ ૧ ૨૧   
૧૪૮ શ્રી પે્રમવસિંહભાઈ દેિજીભાઈ િસાિા ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૪૯ શ્રી મહશેભાઈ છોટુભાઈ િસાિા ૧૧ ૧૦ ૨૧   

૧૫૦ શ્રી સાંજયભાઈ જેસાંગભાઈ સોલાંકી ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૫૧ શ્રી અરૂણવસિંહ અજીતવસિંહ રણા ૧૬ ૫ ૨૧   
૧૫૨ શ્રી છોટુભાઈ અમરવસિંહ િસાિા ૦ ૨૧ ૨૧   
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૧૫૩ શ્રી દુષ્ટ્યાંતભાઈ રજનીકાાંત પટેલ ૧૦ ૧૧ ૨૧   
૧૫૪ શ્રી ઈશ્વરવસિંહ ઠાકોરભાઈ પટેલ   (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી)                           - - -   
૧૫૫ શ્રી મકેુશભાઈ િીણાભાઈ પટેલ ૨૧ ૦ ૨૧   

૧૫૬ શ્રી ગણપતવસિંહ િેસ્તાભાઈ િસાિા   (મૂંત્રીશ્રી) - - -   
૧૫૭ શ્રી આનાંદભાઈ મોહનભાઈ ચૌધરી ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૫૮ શ્રી િી.ડી.િાલાિાહડયા  ૨૦ ૧ ૨૧   
૧૫૯ શ્રી અરવિિંદ શાાંવતલાલ રાણા ૨૦ ૧ ૨૧   --- --- 
૧૬૦ શ્રી કાાંવતભાઈ હહમાંતવસિંહ બલર ૧૮ ૩ ૨૧   
૧૬૧ શ્રી હકશોર કાનાણી               (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી)                           - - -   
૧૬૨ શ્રી પ્રવિણભાઈ મનજીભાઈ ઘોઘારી ૧૯ ૨ ૨૧   
૧૬૩ શ્રીમતી સાંગીતાબને રાજેન્રભાઈ પાટીલ ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૬૪ શ્રી વિિેક નરોત્તમભાઈ પટેલ ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૬૫ શ્રી હર્ય રમેશકુમાર સાંઘિી ૧૮ ૩ ૨૧   

૧૬૬ શ્રી વિનોદભાઈ અમરશીભાઈ મોરડીયા ૧૯ ૨ ૨૧   
૧૬૭ શ્રી પણુેશ મોદી ૧૮ ૩ ૨૧   

૧૬૮ શ્રીમતી િાંખનાબેન હહતેશકુમાર પટેલ ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૬૯ શ્રી ઈશ્વરભાઈ રમણભાઈ પરમાર     (મૂંત્રીશ્રી) - - -   
૧૭૦ શ્રી મોહનભાઈ ધનજીભાઈ ઢોહડયા ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૭૧ શ્રી પનુાભાઈ ઢેડાભાઈ ગામીત ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૭૨ શ્રી સવુનલભાઈ રતનજીભાઈ ગામીત ૧૯ ૨ ૨૧   
૧૭૩ શ્રી માંગળભાઈ ગાંગાજીભાઈ ગાવિત ૧૩ ૮ ૨૧   
૧૭૪ શ્રી આર. સી. પટેલ          (નાયબ મખુ્ય દૂંડકશ્રી) - - -   
૧૭૫ શ્રી વપયરુ્ભાઈ હદનકરભાઈ દેસાઈ ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૭૬ શ્રી નરેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ ૧૮ ૩ ૨૧   
૧૭૭ શ્રી અનાંતકુમાર હસમખુભાઈ પટેલ ૨૦ ૧ ૨૧   
૧૭૮ શ્રી અરવિિંદ છોટુભાઈ પટેલ ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૭૯ શ્રી ભરતભાઈ કીકુભાઈ પટેલ ૧૯ ૨ ૨૧   
૧૮૦ શ્રી કનભુાઈ મોહનલાલ દેસાઈ  ૨૧ ૦ ૨૧   
૧૮૧ શ્રી જીતભુાઈ હરજીભાઈ ચૌધરી ૧૮ ૩ ૨૧   
૧૮૨ શ્રી રમણલાલ નાનભુાઈ પાટકર  (રા.ક.મૂંત્રીશ્રી)                                                                                                                                                                                    - - -   

 કુલ ૨૭૦૮ ૩૬૨ ૩૦૭૦   
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પત્રક ક્રમાૂંક:-૪ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૩) 
સભ્યશ્રીઓની તારીખવાર હાજરી  

(માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઉપાધ્યક્ષશ્રી,મૂંત્રીશ્રીઓ, વવરોધપક્ષના નેતાશ્રી, મખુ્ય દૂંડકશ્રી,નાયબ મખુ્ય 
દૂંડકશ્રી, દૂંડકશ્રી અને સૂંસદીય સચચવશ્રી વસવાય) 

 

ક્રમાૂંક બેઠકની તારીખ હાજરી ગેરહાજરી કુલ 

૧ ૦૨/૦૭/૨૦૧૯ ૧૩૭ ૧૧ ૧૪૮ 

૨ ૦૩/૦૭/૨૦૧૯ ૧૪૨ ૬ ૧૪૮ 

૩ ૦૮/૦૭/૨૦૧૯ ૧૨૮ ૧૮ ૧૪૬ 

૪ ૯/૦૭/૨૦૧૯ (પહલેી બેઠક)  ૧૩૧ ૧૫ ૧૪૬ 

૫ ૯/૦૭/૨૦૧૯  (બીજી બેઠક) ૧૨૭ ૧૯ ૧૪૬ 

૬ ૧૦/૦૭/૨૦૧૯ ૧૩૪ ૧૨ ૧૪૬ 

૭ ૧૧/૦૭/૨૦૧૯ ૧૩૩ ૧૩ ૧૪૬ 

૮ ૧૨/૦૭/૨૦૧૯ ૧૨૭ ૧૯ ૧૪૬ 

૯ ૧૫/૦૭/૨૦૧૯ ૧૨૯ ૧૭ ૧૪૬ 

૧૦ ૧૬/૦૭/૨૦૧૯  (પહલેી બઠેક)   ૧૨૪ ૨૨ ૧૪૬ 

૧૧ ૧૬/૦૭/૨૦૧૯  (બીજી બેઠક) ૧૧૨ ૩૪ ૧૪૬ 

૧૨ ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ ૧૨૭ ૧૯ ૧૪૬ 

૧૩ ૧૮/૦૭/૨૦૧૯  (પહલેી બઠેક)   ૧૨૮ ૧૮ ૧૪૬ 

૧૪ ૧૮/૦૭/૨૦૧૯  (બીજી બેઠક) ૧૧૭ ૨૯ ૧૪૬ 

૧૫ ૧૯/૦૭/૨૦૧૯ ૧૧૮ ૨૮ ૧૪૬ 

૧૬ ૨૨/૦૭/૨૦૧૯ ૧૩૭ ૯ ૧૪૬ 

૧૭ ૨૩/૦૭/૨૦૧૯  (પહલેી બઠેક)   ૧૩૬ ૧૦ ૧૪૬ 

૧૮ ૨૩/૦૭/૨૦૧૯  (બીજી બેઠક) ૧૩૪ ૧૨ ૧૪૬ 

૧૯ ૨૪/૦૭/૨૦૧૯ ૧૩૨ ૧૪ ૧૪૬ 

૨૦ ૨૫/૦૭/૨૦૧૯ ૧૨૮ ૧૮ ૧૪૬ 

૨૧ ૨૬/૦૭/૨૦૧૯ ૧૨૭ ૧૯ ૧૪૬ 

                             કુલ  ૨૭૦૮ ૩૬૨ ૩૦૭૦ 
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પત્રક ક્રમાૂંક -૫ 
(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૪) 

ટ ૂંકી મદુત, તારાૂંકકત, અતારાૂંકકત પ્રશ્નોની અને અરધા કલાકની સ  ચનાઓનો વનકાલ (આંકડામાૂં) 
પ્રશ્નનો 
પ્રકાર 

મળેલ 
સ  ચના 

દાખલ 
કયાય 

દાખલ 
ન કયાય 

 

ટ ાંકી 
મદુતમાાં
થી 

તારાાંહકત 
પ્રશ્ન 

 

ટ ાંકી 
મદુતમાાંથી 
અતારાાંહકત 
પ્રશ્ન 

 

તારાાંહકત 

માાંથી 
અતારાાંહકત 
તરીકે 
દાખલ 

 

 

સભ્યશ્રીએ 
પ્રશ્ન પાછા 
ખેંચી 
લીધા 
/સહી ન 
હોિાથી 
દફતરે   

ગહૃમાાં 
ચચાય / 
જિાબ 
ની 

રજ આત 

 

 

 

 

સમયના 
અભાિે ગહૃમાાં 
ચચાયયા ન હોય 
તેિા તારાાંહકત 

પ્રશ્નોના 
અતારાાંહકત 
તરીકે ગહૃમાાં 
જિાબ આપ્યા 

ટ ાંકી  
મદુતે 
જિાબ 
આપિા 
માંત્રીશ્રી 
અસાંમત 
થતાાં રદ 
થયા 

સત્ર 
િહલે ુ
સમાપ્ત 
થતાાં 

પ્રશ્નો રદ 
થયા 

 

 

 

વનયમ-
૮૭(ક)
અન્િયે 
ગહૃના 
મેજ 
ઉપર 

મકુાયા 
 

સભ્યશ્રી 
માંત્રીશ્રી/ 

સાંસદ સભ્યશ્રી 
બનતાાં/ 

અિસાન થતાાં 
પ્રશ્નો રદ થયા 

 

 

માંત્રીશ્રીની 
વિનાંતીથી રદ 
કરેલા પ્રશ્નો 

 

 

 

 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯  ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ 

ટુાંકી 
મદુતના 
પ્રશ્નો 

૪ ૨ ૨ - - - - ૨ - - - - - - 

તારાાંહકત 
પ્રશ્નો 

૬૫૬૨ ૫૨ ૧૧ - - ૫૦ ૧૧+૬૩ ૧૨૫ ૫૧૩૬ - - - - ૭૪

અતારાાંહકત 
પ્રશ્નો 

૪૫ ૨૯ ૧૩ - - ૫૦ - ૭૦૦ - - - ૨૧૪ - -

અરધા 
કલાક્ની 
ચચાયના 
પ્રશ્નો 

૨ - ૨ - - - - - - - - - - - 

નોંધ: સભ્યશ્રી જવાહરભાઇ ચાવડાએ ધારાસભ્યપદેથી રાજીનામુૂં આપતાૂં તેઓના ૩ અતારાૂંકકત પ્રશ્નો રદ કરેલ છે.  
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પત્રક ક્રમાૂંક -૬ 
 (જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૪)  

ટ ૂંકી મદુતના પ્રશ્નોની વવભાગવાર માકહતી ( આંકડામાૂં)   
 

અ.નાં.  વિભાગનુાં નામ મળેલ 
સ  ચનાઓ   

દાખલ 
કયાય  

ટ ાંકી મદુતમાાંથી 
તારાાંહકત તરીકે દાખલ 

કયાય  
 

ટ ાંકી મદુતમાાંથી 
અતારાાંહકત તરીકે 
દાખલ કયાય  

 

દાખલ ન 
કયાય  

મદુત 
બહારની 
સ  ચના   

માંત્રીશ્રી 
સાંમત  

માંત્રીશ્રી 
અસાંમત  

સત્ર િહલે ુ
સમાપ્ત  થતાાં 
પ્રશ્નો રદ થયા     

ગહૃમાાં  રજ  
થયા  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧ આરોગ્ય અને પહરિાર કલ્યાણ   
વિભાગ    

૨ ૧ - - ૧ - - - - ૧

૨ િન અને પયાયિરણ વિભાગ   ૧ - - - ૧ - - - - - 

૩ વશક્ષણ વિભાગ   ૧ ૧ - - - - - - - ૧ 

 કુલ  ૪ ૨ - - ૨     ૨ 
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પત્રક ક્રમાૂંક -૭  
 (જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૪)  

તારાૂંકકત પ્રશ્નોની વવભાગવાર માકહતી ( આંકડામાૂં)   
અ.નાં.  વિભાગનુાં નામ મળેલ 

સ  ચનાઓ   
તારાાંહકત 
દાખલ  

ટ ાંકી 
મદુતમાાંથી 
અતારાાંહકત 

કયાય  
 

તારાાંહકતમાાંથી 
અતારાાંહકત કયાય  

 

દાખલ 
ન કયાય  

સભ્યશ્રીની  
સહી ન 
હોિાથી 
દફતરે  

ગહૃમાાં 
જિાબ 
આપ્યા \  

સભ્યશ્રીએ 
પ્રશ્ન પાછા 
ખેંચ્યા  

 

માંત્રીશ્રીની 
વિનાંતીથી 
પ્રશ્નો રદ 
કયાય  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 
૧ સામાન્ય િહીિટ વિભાગ ૧૩૭ ૯૫ - ૩ ૩૭ ૨ ૫ - - 

૨ કૃવર્, ખડે ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ  ૬૯૭ ૫૮૪ - ૨૪ ૭૩ ૫ ૧૨ - ૧૧ 

૩ વશક્ષણ વિભાગ ૩૩૧ ૨૨૧ - ૨ ૯૭ ૨ ૪ - ૯ 

૪ નાણા વિભાગ  ૧૦૨ ૭૪ - ૨ ૨૪ ૧ - - ૧ 

૫ અન્ન4 નાગહરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની 
બાબતોનો વિભાગ 

૧૩૮ ૧૨૪ - - ૧૩ - ૧ - ૧ 

૬ િન અને પયાયિરણ વિભાગ ૨૪૬ ૧૮૨ - ૧ ૪૨ ૫ ૬ ૧૦ ૬ 

૭ આરોગ્ય અને પહરિાર કલ્યાણ વિભાગ ૩૬૨ ૨૯૯ - - ૫૯ ૪ ૬ - - 

૮ ગહૃ વિભાગ ૬૩૩ ૫૩૪ - ૪ ૬૭ ૭ ૧૨ - ૨૧ 

૯ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ ૭૧૦ ૫૩૩ - ૧ ૧૬૭ ૫ ૧૪ - ૪ 

૧૦ માહહતી અને પ્રસારણ  વિભાગ ૨૫ ૩ - ૧ ૨૦ - - - ૧ 

૧૧ શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ ૧૯૫ ૧૭૯ - - ૧૪ ૨ ૫ - - 

૧૨ કાયદા વિભાગ ૬૪ ૪૮ - - ૧૪ ૧ ૧ - ૧ 
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૧૩ નમયદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને 
કલ્પસર વિભાગ 

૩૫૮ ૩૦૯ - ૩ ૪૩ ૩ ૭ - - 

૧૪ પાંચાયત4 ગ્રામ ગહૃ વનમાયણ અને ગ્રામ 
વિકાસ વિભાગ 

૪૩૫ ૩૭૧ - ૧ ૫૮ ૩ ૭ - ૨ 

૧૫ મહસે  લ વિભાગ ૪૫૯ ૩૬૬ - ૫ ૭૬ ૭ ૧૦ - ૫ 

૧૬ માગય અને મકાન વિભાગ ૨૬૫ ૧૮૪ - - ૭૬ ૨ ૨ - ૩ 

૧૭ સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગ ૩૨૨ ૨૭૮ - - ૩૬ ૫ ૭ - ૩ 

૧૮ શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃ વનમાયણ 
વિભાગ 

૨૨૩ ૧૬૪ - - ૫૭ ૧ ૪ ૧ - 

૧૯ રમતગમત4 યિુા અને સાાંસ્કૃવતક 
પ્રવવૃત્તઓનો વિભાગ 

૮૫ ૪૪ - - ૩૫ ૨ ૧ - ૪ 

૨૦ ઉજાય અને પેરોકેવમકલ્સ વિભાગ  ૩૧૨ ૨૮૪ - - ૨૪ ૩ ૫ - ૧ 

૨૧ િૈધાવનક અને સાંસદીય બાબતોનો વિભાગ   - - - - - - - - - 

૨૨ બાંદરો અને િાહનવ્યિહાર વિભાગ ૧૮૯ ૧૫૭ - - ૨૮ ૩ ૨ - ૧ 

૨૩ મહહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ ૧૪૯ ૧૨૪ - - ૨૫ - ૭ - - 

૨૪ આહદજાવત વિકાસ વિભાગ ૧૦૫ ૯૭ - ૩ ૫ - ૬ - - 

૨૫ વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી વિભાગ ૧૯ ૬ - - ૧૩ - ૧ - - 

૨૬ ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગ ૧ ૧ - - - - - - - 

                     કુલ  ૬૫૬૨ ૫૨૬૧ - ૫૦ ૧૧૦૩ ૬૩ ૧૨૫ ૧૧ ૭૪ 
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  પત્રક ક્રમાૂંક -૮ 
 (જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૪)  

અતારાૂંકકત પ્રશ્નોની વવભાગવાર માકહતી ( આંકડામાૂં)  
અ.નૂં.  વવભાગનુૂં નામ મળેલ 

સ  ચનાઓ   
દાખલ  
કયાા  

તારાૂંકકતમાૂંથી 
અતારાૂંકકત 
તરીકે દાખલ 

કયાા  

ટ ૂંકી મદુતમાૂંથી 
અતારાૂંકકત 
તરીકે દાખલ 

કયાા  

દાખલ ન 
કયાા  

મૂંત્રીશ્રીની 
વવનૂંતીથી 
પ્રશ્નો રદ 
કયાા 

પ્રશ્ન 
પાછા 
ખેંચ્યા  

ગહૃમાૂં જવાબ 
આપ્યા  

વનયમ-
૮૭(ક)અન્વયે 

ગહૃના મેજ ઉપર 

મકુાયા 
 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 
૧ સામાન્ય વહીવટ વવભાગ - - ૩ - - - - ૩૮ ૩૫ 
૨ કવૃષ, ખેડ ત કલ્યાિ અને 

સહકાર વવભાગ  
૭ ૬ ૨૪ - ૧ - - ૬૧ ૫ 

૩ વશક્ષિ વવભાગ ૪ ૨ ૨ - ૨ - - ૧૯ ૪ 

૪ નાિા વવભાગ  - - ૨ - ૮ - - ૩ ૧ 
૫ અન્ન4 નાગકરક પરુવઠા અને 

ગ્રાહકોની બાબતોનો વવભાગ 
- - - - - - - ૩ - 

૬ વન અને પયાાવરિ વવભાગ ૪ ૨ ૧ - - - - ૪ ૨ 
૭ આરોગ્ય અને પકરવાર 

કલ્યાિ વવભાગ 
૧ ૧ - - - - - ૮૧ ૧ 

૮ ગહૃ વવભાગ ૪ ૪ ૪ - - - - ૧૨ ૫ 
૯ ઉદ્યોગ અને ખાિ વવભાગ ૧ - ૧ - - - - ૯૯ ૨૩ 
૧૦ માકહતી અને પ્રસારિ 

વવભાગ 
- - ૧ - - - - - - 
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૧૧ શ્રમ અને રોજગાર વવભાગ ૧ - - - - - - ૧ - 
૧૨ કાયદા વવભાગ ૧ - - - ૧ - - - - 
૧૩ નમાદા, જળસૂંપવિ, પાિી 

પરુવઠા અને કલ્પસર 
વવભાગ 

૯ ૭ ૩ - ૨ - - ૪૨ ૯ 

૧૪ પૂંચાયત4 ગ્રામ ગહૃ  વનમાાિ  
અને ગ્રામ વવકાસ વવભાગ 

૨ ૧ ૧ - ૧ - - ૬૧ ૨ 

૧૫ મહસે  લ વવભાગ ૪ - ૫ - ૪ - - ૭૬ ૨૮ 
૧૬ માગા અને મકાન વવભાગ - - - -- - - - ૬૬ ૨ 
૧૭ સામાજજક ન્યાય અને 

અવધકારીતા વવભાગ 

૧ - - - ૧ - - ૩૪ - 

૧૮ શહરેી વવકાસ અને શહરેી ગહૃ 
વનમાાિ વવભાગ 

૬ ૪ - - ૧ - - ૯ ૧૨ 

૧૯ રમતગમત4 યવુા અને 
સાૂંસ્કૃવતક પ્રવવૃિઓનો 
વવભાગ 

- - - -- - - - ૧ ૩૪ 

૨૦ ઉજાા અને પેરોકેવમકલ્સ 
વવભાગ  

- - - - - - - ૨૯ ૪૬ 

૨૧ વૈધાવનક અને સૂંસદીય 
બાબતોનો વવભાગ   

- - - - - - - - - 

૨૨ બૂંદરો અને વાહન વ્યવહાર 
વવભાગ 

- - - - - - - ૨૦ ૨ 
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૨૩ મકહલા અને બાળ વવકાસ 
વવભાગ 

- - - - - - - ૩૮ ૧ 

૨૪ આકદજાવત વવકાસ વવભાગ - - ૩ - - - - ૨ ૨ 
૨૫ વવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી 

વવભાગ 
- - - - - - - ૧ - 

૨૬ તલાઇમેટ ચેન્જ વવભાગ - - - - - - - - - 
 કુલ ૪૫ ૨૯ ૫૦ - ૧૩ - - ૭૦૦ ૨૧૪ 

 નોંધ: સભ્યશ્રી જવાહરભાઇ ચાવડાએ  ધારાસભ્યપદેથી રાજીનામુૂં આપતાૂં તેમના ૩ અતારાૂંકકત પ્રશ્નો રદ કરેલ છે.  
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પત્રક ક્રમાાંક:- ૯ 
 (જુઓ ફકરા ક્રમાાંક:-૪)  

 જુદા જુદા માંત્રીઓના િારામાાં  દાખલ થયેલા અને મૌચખક જિાબ અપાયેલ તારાાંહકત  પ્રશ્નોની તારીખિાર માહહતી 
   જુથ-૧  

તારીખ કુલ 
દાખલ  
તારાાંહકત  
પ્રશ્ન   

ગહૃમાાં 
મૌચખક 
જિાબ 
આપેલ 
પ્રશ્ન  

મખુ્ય માંત્રીશ્રી 
સામાન્ય 
િહીિટ   

મખુ્ય માંત્રીશ્રી 
ઉદ્યોગ 

મખુ્ય માંત્રીશ્રી 
ગહૃ  

 

મખુ્ય માંત્રીશ્રી 
શહરેી વિકાસ  

મખુ્ય માંત્રીશ્રી 
બાંદરો  

મખુ્ય માંત્રીશ્રી 
ખાણ-ખવનજ  

મખુ્ય માંત્રીશ્રી 
માહહતી 
પ્રસારણ  

મખુ્ય માંત્રીશ્રી 
પેરોકેવમકલ્સ  

 

મખુ્ય માંત્રીશ્રી 
ક્લાયમેટ 
ચેન્જ 

  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.   દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  

૨/૭/૨૦૧૯ ૩૫૦ ૧૦ ૨૬ 3 ૪૧ - ૧૬૪ ૩ ૩૭ ૨ ૧૨ - ૬૪ ૧ ૧ - ૧ - - - 
૧૧/૭/૨૦૧૯ ૩૦૯ ૯ ૨૫ ૧ ૪૧ ૩ ૧૨૦ ૧ ૩૫ ૧ ૨૦ - ૬૪ ૩ - - ૧ - - - 
૧૮/૭/૨૦૧૯ ૩૩૩ ૧૦ ૩૦ ૧ ૨૫ ૧ ૧૩૯ ૫ ૬૫ ૧ ૩ - ૧૭ - ૨ - ૩૯ ૨ ૧ - 
૨૫/૭/૨૦૧૯ ૩૨૯ ૯ ૩ - ૯૭ ૨ ૧૦૭ ૩ ૨૭ - ૫ - ૬૯ ૩ - - ૧૯ ૧ - - 

કુલ  ૧૩૨૧ ૩૮ ૮૪ ૫ ૨૦૪ ૬ ૫૩૦ ૧૨ ૧૬૪ ૪ ૪૦ - ૨૧૪ ૭ ૩ - ૬૦ ૩ ૧ - 
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મખુ્ય માંત્રીશ્રી 
સાયન્સ એન્ડ 
ટેક્નોલોજી  

મખુ્ય માંત્રીશ્રી 
 શહરેી ગહૃ 
વનમાયણ  

મખુ્ય માંત્રીશ્રી 
આયોજન  

જેલ 

માંત્રીશ્રી 
(રાજ્યકક્ષા) 
(સ્િતાંત્ર 
હિાલો) 

નશાબાંધી 
આબકારી 
માંત્રીશ્રી 

(રાજ્યકક્ષા) 
(સ્િતાંત્ર 
હિાલો) 

ચબન વનિાસી 
ગજુરાતી 

પ્રભાગ માંત્રીશ્રી 
(રાજ્યકક્ષા) 
(સ્િતાંત્ર 
હિાલો) 

 પ્રોટોકૉલ 
માંત્રીશ્રી 

(રાજ્યકક્ષા) 
(સ્િતાંત્ર 
હિાલો) 

ગ્રામ રક્ષક 
દળ 

(રાજ્યકક્ષા) 
(સ્િતાંત્ર 
હિાલો)  

દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  
૪ ૧ - -
૨ - - ૧
- - - - ૧૦ - ૧ - ૧ - - - - - - -
- - - - - - - - ૨ - - - - - - -
૬ ૧ - - ૧૧ - ૧ - ૩ - - - - - - - 

 

 
 

 

 

 

 



34 
 

D:\Office Data\metter got from branches for web updation\Table\4th kamakajno tu ko aheval.doc 

 
 

જુદા જુદા માંત્રીઓના િારામાાં  દાખલ થયેલા અને મૌચખક જિાબ અપાયેલ તારાાંહકત  પ્રશ્નોની તારીખિાર માહહતી 
 

જુથ-૨ 

તારીખ કુલ 
દાખલ  
તારાાંહકત  
પ્રશ્ન   

ગહૃમાાં 
મૌચખક 
જિાબ 

આપેલ પ્રશ્ન 

નાયબ મખુ્ય 
માંત્રીશ્રી નાણા  

 

નાયબ મખુ્ય 
માંત્રીશ્રી માગય અન ે
મકાન  (પાટનગર 

યોજના)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

નાયબ મખુ્ય 
માંત્રીશ્રી આરોગ્ય 
અન ેપહરિાર  

કલ્યાણ (તબીબી 
વશક્ષણ)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

નાયબ મખુ્ય 
માંત્રીશ્રી કલ્પસર 

 

નાયબ મખુ્ય 
માંત્રીશ્રી નમયદા  

 

ઉજાય માંત્રીશ્રી 
 

જળસાંપવત્ત  
માંત્રીશ્રી 

(રાજ્યકક્ષા) 
(સ્િતાંત્ર 
હિાલો)                                                                                                                                                                                                                                                                               

  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ
.  

૩/૭/૨૦૧૯ ૩૪૩ ૫ ૨૦ - ૪૨ ૧ ૮૭ ૧ ૧ - ૧૦ - ૮૪ ૨ ૯૯ ૧ 

૧૨/૭/૨૦૧૯ ૩૩૨ ૩ ૪૧ - ૨૩ - ૧૦૦ ૧ ૧ - ૧૩ ૧ ૫૭ - ૯૭ ૧ 

૧૯/૭/૨૦૧૯ ૩૭૪ ૭ ૧૩ - ૧૧૯ ૧ ૧૧૨ ૪ ૧ - ૧૩ ૧ ૮૩ - ૩૩ ૧ 

 ૧૦૪૯ ૧૫ ૭૪ - ૧૮૪ ૨ ૨૯૯ ૬ ૩ - ૩૬ ૨ ૨૨૪ ૨ ૨૨૯ ૩ 
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જુદા જુદા મૂંત્રીઓના વારામાૂં  દાખલ થયેલા અને મૌચખક જવાબ અપાયેલ તારાૂંકકત  પ્રશ્નોની તારીખવાર માકહતી  
           જુથ-૩  

તારીખ કુલ દાખલ  
તારાૂંકકત  
પ્રશ્ન   

ગહૃમાૂં 
મૌચખક 
જવાબ 

આપેલ પ્રશ્ન  

કૃવષ  

મૂંત્રીશ્રી  
મત્સ્યોદ્યોગ 
મૂંત્રીશ્રી 

વાહન વ્યવહાર 
મૂંત્રીશ્રી 

ગ્રામ વવકાસ 
મૂંત્રીશ્રી  

  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  
  ૮/૭/૨૦૧૯ ૩૩૯ ૬ ૯૩ ૨ ૯ - ૪૭ ૧ ૭૧ ૨
૧૫/૭/૨૦૧૯ ૩૦૫ ૫ ૭૬ ૨ ૯ ૧ ૩૧ ૧ ૯૫ -
૨૨/૭/૨૦૧૯ ૩૧૪ ૨ ૬૯ ૧ ૧૪ - ૩૯ - ૪૨ - 

કુલ ૯૫૮ ૧૩ ૨૩૮ ૫ ૩૨ ૧ ૧૧૭ ૨ ૨૦૮ ૨ 
 

 

અન્ન, નાગકરક પરુવઠો અને 
ગ્રાહકોની બાબત મૂંત્રીશ્રી 

કુટીર ઉદ્યોગ મૂંત્રીશ્રી  છાપકામ અને 
લેખન સામગ્રી 

મૂંત્રીશ્રી 

સહકાર મૂંત્રીશ્રી 
(રાજ્યકક્ષા) (સ્વતૂંત્ર 

હવાલો) 

રમત-ગમત યવુા અને 
સાૂંસ્કૃવિક પ્રવવૃતઓ 
મૂંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 
(સ્વતૂંત્ર હવાલો) 

પ્રવાસન મૂંત્રીશ્રી  

દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  
૧૩ - ૨૨ - - - ૪૦ ૧ ૧૮ - ૨૬ - 
૫૦ ૧ ૫ - ૧ - ૨૧ - ૭ - ૧૦ - 

૬૧ - ૧૧ - - - ૪૫ - ૧૯ ૧ ૧૪ - 

૧૨૪ ૧ ૩૮ - ૧ - ૧૦૬ ૧ ૪૪ ૧ ૫૦ - 
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 જુદા જુદા માંત્રીઓના િારામાાં  દાખલ થયેલા અને મૌચખક જિાબ અપાયેલ તારાાંહકત  પ્રશ્નોની તારીખિાર માહહતી  
જુથ-૪   

તારીખ કુલ દાખલ  
તારાૂંકકત  
પ્રશ્ન 

ગહૃમાૂં 
મૌચખક 
જવાબ 
આપેલ 
પ્રશ્ન 

વશક્ષિ(પ્રાથવમક, 
માધ્યવમક, 

પ્રૌઢ),ઉચ્ચ અને 
ટેકવનકલ વશક્ષિ 

મૂંત્રીશ્રી 

કાયદો અને 
ન્યાયતૂંત્ર 
મૂંત્રીશ્રી 

વૈધાવનક અને 
સૂંસદીય 

બાબતો મૂંત્રીશ્રી 

મીઠા ઉદ્યોગ 
મૂંત્રીશ્રી 

ગૌ-સૂંવધાન 
મૂંત્રીશ્રી 

નાગકરક ઉડ્ડયન 
મૂંત્રીશ્રી 

આકદજાવત વવકાસ 
મૂંત્રીશ્રી 

  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  
૯/૭/૨૦૧૯ ૨૭૯ ૮ ૪૭ - ૪ - - - - - ૪૭ ૩ ૧ - ૧૫ -
૧૬/૭/૨૦૧૯ ૩૩૯ ૧૨ ૧૧૦ ૩ ૧૭ - - - - - ૩૪ - ૭ ૧ ૪૨ ૩
૨૩/૭/૨૦૧૯ ૩૩૫ ૧૩ ૬૪ ૧ ૨૭ ૧ - - - - ૪૭ - ૧ - ૪૦ ૩

 ૯૫૩ ૩૩ ૨૨૧ ૪ ૪૮ ૧ - - - - ૧૨૮ ૩ ૯ ૧ ૯૭ ૬
 

વન મૂંત્રીશ્રી મકહલા અને બાળ કલ્યાિ 
મૂંત્રીશ્રી  

પૂંચાયત મૂંત્રીશ્રી 
(રાજ્યકક્ષા) (સ્વતૂંત્ર- 

હવાલો) 

પયાાવરિ મૂંત્રીશ્રી 
(રાજ્યકક્ષા) (સ્વતૂંત્ર-

હવાલો) 
દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  
૮૪ ૨ ૩૪ ૨ ૨૪ ૧ ૨૩ -
૪૪ ૨ ૪૦ ૨ ૪૪ ૧ ૧ -
૨૮ ૨ ૫૦ ૩ ૭૬ ૩ ૨ -
૧૫૬ ૬ ૧૨૪ ૭ ૧૪૪ ૫ ૨૬ -
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જુદા જુદા માંત્રીઓના િારામાાં  દાખલ થયેલા અને મૌચખક જિાબ અપાયેલ તારાાંહકત  પ્રશ્નોની તારીખિાર માહહતી  
  જુથ-૫ 

તારીખ કુલ દાખલ  
તારાાંહકત  પ્રશ્ન 

ગહૃમાાં મૌચખક 
જિાબ આપેલ 

પ્રશ્ન 

મહસે  લ માંત્રીશ્રી શ્રમ અને રોજ્ગાર 
માંત્રીશ્રી 

ડીિાસ્ટર 
મેનેજ્મેન્ટ  
માંત્રીશ્રી 

યાત્રાઘામ વિકાસ 
માંત્રીશ્રી 

સામાજજક ન્યાય અને 
અવધકારીતા માંત્રીશ્રી 

  દા. મૌ. દા. મૌ. દા. મૌ. દા. મૌ. દા. મૌ. 
૧૦/૭/૨૦૧૯ ૩૪૪ ૧૦ ૧૩૦ ૪ ૭૮ ૧ - - ૬ - ૯૫ ૪
૧૭/૭/૨૦૧૯ ૩૧૪ ૮ ૧૦૨ ૨ ૮૧ ૨ ૮ - ૭ - ૭૮ ૨
૨૪/૭/૨૦૧૯ ૩૨૨ ૮ ૧૨૫ ૪ ૨૦ ૨ ૧ - ૪ - ૧૦૫ ૧

કુલ  ૯૮૦ ૨૬ ૩૫૭ ૧૦ ૧૭૯ ૫ ૯ - ૧૭ - ૨૭૮ ૭
 

પશપુાલન મૂંત્રીશ્રી પાિી પરુવઠા  મૂંત્રીશ્રી  ગ્રામ ગહૃ વનમાાિ  
મૂંત્રીશ્રી  

દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  દા.  મૌ.  
૨૫ - ૧૦ ૧ - -
૨૮ ૧ ૮ ૧ ૨ -
૨૭ ૧ ૨૩ - ૧૭ -
૮૦ ૨ ૪૧ ૨ ૧૯ -
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પત્રક ક્રમાાંક:- ૧૦ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાાંક:-૫(૧)) 
દાખલ કરિાનાાં સરકારી વિધેયકો 

 

અ.નૂં વવધેયકની ટ ૂંકી સૂંજ્ઞા વવભાગ પ્રભારી મૂંત્રીશ્રી દાખલ થયા તારીખ 

૧ ર ૩ ૪ પ 

૧ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૬-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ચભક્ષા પ્રવતબાંધક (સધુારા) વિધેયક સામાજજક ન્યાય અન ે
અવધકાહરતા 

શ્રી ઇશ્વર પરમાર ૩/૭/૨૦૧૯ 

૨ સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૯-સન ૨૦૧૯નુાં વસગારેટ અને તમાકુની અન્ય બનાિટ (જાહરેખબર ઉપર 
પ્રવતબાંધ અન ેતેના િેપાર અને િાચણજ્ય, ઉતપાદન, પરુિઠા અને વિતરણ વનયમન) (ગજુરાત સધુારા) 
વિધેયક 

ગહૃ શ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેા ૩/૭/૨૦૧૯ 

૩ સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૦-સન ૨૦૧૯નુાં ભારતનો ભાગીદારી (ગજુરાત સધુારા) વિધેયક નાણા શ્રી નીવતનભાઈ પટેલ ૩/૭/૨૦૧૯ 

૪ સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૧-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત સ્ટેમ્પ (સધુારા) વિધેયક મહસે  લ શ્રી કૌવશક પટેલ ૨૫/૭/૨૦૧૯ 

૫ સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧ર-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત અશાાંત વિસ્તારોમાાંની સ્થાિર વમલકતની 
તબદીલી પર પ્રવતબાંધ મ  કિા તથા તે વિસ્તારોમાાંની જગામાાંથી ભાડ તોને ખાલી કરાિિામાાંથી રક્ષણ 
આપિા અંગેની જોગિાઇ કરિા બાબત (સધુારા) વિધેયક 

મહસે  લ  શ્રી કૌવશક પટેલ ૮/૭/૨૦૧૯ 

૬ સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૩-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત જમીન મહસે  લ (સધુારા) વિધેયક મહસે  લ શ્રી કૌવશક પટેલ ૮/૭/૨૦૧૯ 

૭ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૫-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત સહકારી માંડળી (સધુારા) વિધેયક કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને 
સહકાર  

શ્રી ઇશ્વરવસિંહ પટેલ ૨૫/૭/ર૦૧૯ 
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૮ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૬-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (સધુારા) વિધેયક વશક્ષણ શ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમા ૨૭/૭/૨૦૧૯ 
૯ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૭-સન ર૦૧૯નુાં ધી ઇન્ન્ડયન ઇન્સન્સ્ટટયટુ ઓફ ટીચર એજ્યકેુશન, 

ગજુરાત (સધુારા) વિધેયક 
વશક્ષણ શ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમા ૨૭/૭/૨૦૧૯ 

૧૦ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૮-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત જમીન મહસે  લ (દ્વદ્વવતય સધુારા) વિધેયક 

 
મહસે  લ શ્રી કૌવશક પટેલ ૨૭/૭/૨૦૧૯ 

૧૧ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૯-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત ગણોત િહીિટ અને ખેતીની જમીન કાયદા 
(સધુારા) વિધેયક 

મહસે  લ શ્રી કૌવશક પટેલ ૨૬/૭/૨૦૧૯ 

૧૨ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૧-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત સ્થાવનક સત્તામાંડળ અને નગરરચના કાયદા 
(સધુારા) વિધેયક 

શહરેી વિકાસ અને શહરેી 
ગહૃવનમાયણ 

શ્રી નીવતનભાઈ પટેલ ૨૬/૭/૨૦૧૯ 

૧૩ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૨-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત કૃવર્ યવુનિવસિટીઓ (સધુારા) વિધેયક કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને 
સહકાર 

શ્રી રણછોડભાઇ ફળદુ ૨૭/૭/૨૦૧૯ 

૧૪ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૩-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત વસિંચાઇ અને પાણી વનકાલ વ્યિસ્થા (સધુારા) 
વિધેયક 

નમયદા, જળસાંપવત્ત, પાણી 
પરુિઠા અને કલ્પસર 

શ્રી સૌરભ પટેલ ૨૬/૭/૨૦૧૯ 

૧૫ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૪-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત ઘર િપરાશ પાણી પરુિઠા (સાંરક્ષણ) વિધેયક નમયદા, જળસાંપવત્ત, પાણી 
પરુિઠા અને કલ્પસર 

શ્રી કુાંિરજીભાઇ 
બાિચળયા 

૨૬/૭/૨૦૧૯ 

૧૬ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૫-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (દ્વદ્વવતય સધુારા) વિધેયક વશક્ષણ શ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમા ૨૭/૭/૨૦૧૯ 
૧૭ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૬-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત વિવનયોગ વિધેયક નાણા શ્રી નીવતનભાઈ પટેલ ૨૫/૭/૨૦૧૯ 
૧૮ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૭-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત વિદ્યતુ શલુ્ક (સધુારા) વિધેયક ઊજાય અને પેરોકેવમકલ્સ શ્રી સૌરભ પટેલ ૨૫/૭/૨૦૧૯ 
૧૯ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૦-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત વિધાનસભાના સભ્યોના પગાર અન ેભથથાાં 

બાબતનુાં (સધુારા) વિધયેક* 
િૈધાવનક અને સાંસદીય 
બાબતો 

શ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેા મલુતિી રખાયુાં 

 

*આ વિધેયકને સભાગહૃમાાં દાખલ કરિાનુાં મલુતિી રાખિામાાં આવ્યુાં છે.  
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પત્રક ક્રમાાંક :- ૧૧ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાાંક :-૫(ર)) 
પહલેા, બીજા અને ત્રીજા િાાંચન માટેનાાં સરકારી વિધેયકો 

 

અ.નાં 
 
 
 
 
 
 

વિધેયકનો નાંબર અને સાંજ્ઞા 
 
 
 
 
 
 
 

ગેિેટમાાં 
પ્રવસઘ્ ધ થયા 
તારીખ 

 
 
 
 

સાંબાંવધત 
વિભાગ 

 
 
 
 
 

પ્રભારી માંત્રીશ્રી 
 
 
 
 
 
 
 

દાખલ થયા 
તારીખ 

 
 
 
 
 

પહલેા 
િાાંચનની 
તારીખ 

 
 
 
 

બીજા 
િાાંચનની 
તારીખ 

 
 
 
 

ત્રીજા 
િાાંચનની 
તારીખ 

 
 
 
 

સધુારા શેરો 
 
 
 
 
 
 
 

જેની 
સ  ચના 
મળી 
 
 
 

જે રજ  
કરિા
માાં 

આ
વ્ યા 

જે પસાર 

કરિામાાં 
આવ્ યા 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧ર ૧૩ 

૧ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૬-સન 
ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ચભક્ષા પ્રવતબાંધક 
(સધુારા) વિધેયક 

૧૦/૯/ર૦૧૮ સામાજજક 
ન્યાય અન ે
અવધકાહરતા 

શ્રી ઇશ્વર 
પરમાર 

૩/૭/૨૦૧૯ ૩/૭/૨૦૧૯ ૩/૭/૨૦૧૯ ૩/૭/૨૦૧૯ - - - વિધેયક 
પસાર 
કરિામાાં 
આવ્ યુાં 

૨ સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૯-સન 
૨૦૧૯નુાં વસગારેટ અને તમાકુની અન્ય 
બનાિટ (જાહરેખબર ઉપર પ્રવતબાંધ 
અને તેના િેપાર અને િાચણજ્ય, 

ઉતપાદન, પરુિઠા અને વિતરણ 
વનયમન) (ગજુરાત સધુારા) વિધેયક 

૨૭/૬/ર૦૧૯ ગહૃ શ્રી પ્રહદપવસિંહ 
જાડજેા 

૩/૭/૨૦૧૯ ૩/૭/૨૦૧૯ ૩/૭/૨૦૧૯ ૩/૭/૨૦૧૯ - - - વિધેયક 
પસાર 
કરિામાાં 
આવ્ યુાં 
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૩ સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૦-સન 
૨૦૧૯નુાં ભારતનો ભાગીદારી (ગજુરાત 
સધુારા) વિધેયક 

 
 

૨૮/૬/ર૦૧૯ નાણા શ્રી નીવતનભાઈ 
પટેલ 

૩/૭/૨૦૧૯ ૩/૭/૨૦૧૯ ૩/૭/૨૦૧૯ ૩/૭/૨૦૧૯ - - - વિધેયક 
પસાર 
કરિામાાં 
આવ્ યુાં 

૪ સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૧-સન 
૨૦૧૯નુાં ગજુરાત સ્ટેમ્પ (સધુારા) 
વિધેયક 

૨/૭/ર૦૧૯ મહસે  લ શ્રી કૌવશક પટેલ ૨૫/૭/૨૦૧૯ ૨૫/૭/૨૦૧૯ ૨૫/૭/૨૦૧૯ ૨૫/૭/૨૦૧૯ - - - વિધેયક 
પસાર 
કરિામાાં 
આવ્ યુાં 

૫ સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧ર-સન 
૨૦૧૯નુાં ગજુરાત અશાાંત વિસ્તારોમાાંની 
સ્થાિર વમલકતની તબદીલી પર 
પ્રવતબાંધ મકુિા તથા તે વિસ્તારોમાાંની 
જગામાાંથી ભાડ તોને ખાલી કરાિિામાાંથી 
રક્ષણ આપિા અંગેની જોગિાઇ કરિા 
બાબત (સધુારા) વિધેયક 

૨/૭/ર૦૧૯ મહસે  લ  શ્રી કૌવશક પટેલ ૮/૭/ર૦૧૯ ૮/૭/ર૦૧૯ ૮/૭/ર૦૧૯ ૮/૭/ર૦૧૯ ૦૮ ૦૮ ૦૮ વિધેયક 

સધુારા સાથ ે
પસાર 
કરિામાાં 
આવ્ યુાં 

૬ સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૩-સન 
૨૦૧૯નુાં ગજુરાત જમીન મહસે  લ 
(સધુારા) વિધેયક 

૨/૭/ર૦૧૯ મહસે  લ શ્રી કૌવશક પટેલ ૮/૭/ર૦૧૯ ૮/૭/ર૦૧૯ ૮/૭/ર૦૧૯ ૮/૭/ર૦૧૯ - - - વિધેયક 
પસાર 
કરિામાાં 
આવ્ યુાં 

૭ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૫-સન 
ર૦૧૯નુાં ગજુરાત સહકારી માંડળી 
(સધુારા) વિધેયક 

૧૮/૭/ર૦૧૯ કૃવર્, ખેડ ત 
કલ્યાણ અને 
સહકાર  

શ્રી ઇશ્વરવસિંહ 
પટેલ 

૨૫/૭/૨૦૧૯ ૨૫/૭/૨૦૧૯ ૨૫/૭/૨૦૧૯ ૨૫/૭/૨૦૧૯ - - - વિધેયક 
પસાર 
કરિામાાં 
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આવ્ યુાં 

૮ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૬-સન 
ર૦૧૯નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી 
(સધુારા) વિધેયક 

 
 
 

 

૧૮/૭/ર૦૧૯ વશક્ષણ શ્રી ભ  પેન્રવસિંહ 
ચડુાસમા 

૨૭/૭/૨૦૧૯ ૨૭/૭/૨૦૧૯ ૨૭/૭/૨૦૧૯ ૨૭/૭/૨૦૧૯ - - - વિધેયક 
પસાર 
કરિામાાં 
આવ્ યુાં 

૯ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૭-સન 
ર૦૧૯નુાં ધી ઇન્ન્ડયન ઇન્સન્સ્ટટયટુ ઓફ 
ટીચર એજ્યકેુશન, ગજુરાત (સધુારા) 
વિધેયક 

૧૮/૭/ર૦૧૯ વશક્ષણ શ્રી ભ  પેન્રવસિંહ 
ચડુાસમા 

૨૭/૭/૨૦૧૯ ૨૭/૭/૨૦૧૯ ૨૭/૭/૨૦૧૯ ૨૭/૭/૨૦૧૯ - - - વિધેયક 
પસાર 
કરિામાાં 
આવ્ યુાં 

૧૦ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૮-સન 
ર૦૧૯નુાં ગજુરાત જમીન મહસે  લ 
(દ્વદ્વવતય સધુારા) વિધેયક 

 

૧૮/૭/ર૦૧૯ મહસે  લ શ્રી કૌવશક પટેલ ૨૭/૭/૨૦૧૯ ૨૭/૭/૨૦૧૯ ૨૭/૭/૨૦૧૯ ૨૭/૭/૨૦૧૯ - - - વિધેયક 
પસાર 
કરિામાાં 
આવ્ યુાં 

૧૧ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૯-સન 
ર૦૧૯નુાં ગજુરાત ગણોત િહીિટ અને 
ખેતીની જમીન કાયદા (સધુારા) વિધેયક 

૧૮/૭/ર૦૧૯ મહસે  લ શ્રી કૌવશક પટેલ ૨૬/૭/૨૦૧૯ ૨૬/૭/૨૦૧૯ ૨૬/૭/૨૦૧૯ ૨૬/૭/૨૦૧૯ - - - વિધેયક 
પસાર 
કરિામાાં 
આવ્ યુાં 

૧૨ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૧-સન 
ર૦૧૯નુાં ગજુરાત સ્થાવનક સત્તામાંડળ 
અને નગરરચના કાયદા (સધુારા) 

૨૦/૭/ર૦૧૯ શહરેી 
વિકાસ અને 
શહરેી ગહૃ 

શ્રી નીવતનભાઈ 
પટેલ 

૨૬/૭/૨૦૧૯ ૨૬/૭/૨૦૧૯ ૨૬/૭/૨૦૧૯ ૨૬/૭/૨૦૧૯ - - - વિધેયક 
પસાર 
કરિામાાં 
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વિધેયક વનમાયણ આવ્ યુાં 

૧૩ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૨-સન 
ર૦૧૯નુાં ગજુરાત કૃવર્ યવુનિવસિટીઓ 
(સધુારા) વિધેયક 

૨૨/૭/ર૦૧૯ કૃવર્, ખેડ ત 
કલ્યાણ અને 
સહકાર 

શ્રી રણછોડભાઇ 
ફળદુ 

૨૭/૭/૨૦૧૯ ૨૭/૭/૨૦૧૯ ૨૭/૭/૨૦૧૯ ૨૭/૭/૨૦૧૯ - - - વિધેયક 
પસાર 
કરિામાાં 
આવ્ યુાં 

૧૪ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૩-સન 
ર૦૧૯નુાં ગજુરાત વસિંચાઇ અને પાણી 
વનકાલ વ્યિસ્થા (સધુારા) વિધેયક 

 
 
 

 

૨૨/૭/ર૦૧૯ નમયદા, 
જળસાંપવત્ત, 
પાણી 
પરુિઠા અને 
કલ્પસર 

શ્રી સૌરભ 
પટેલ 

૨૬/૭/૨૦૧૯ ૨૬/૭/૨૦૧૯ ૨૬/૭/૨૦૧૯ ૨૬/૭/૨૦૧૯ - - - વિધેયક 
પસાર 
કરિામાાં 
આવ્ યુાં 

૧૫ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૪-સન 
ર૦૧૯નુાં ગજુરાત ઘર િપરાશ પાણી 
પરુિઠા (સાંરક્ષણ) વિધેયક 

૨૨/૭/ર૦૧૯ નમયદા, 
જળસાંપવત્ત, 
પાણી 
પરુિઠા અને 
કલ્પસર 

શ્રી કુાંિરજીભાઇ 
બાિચળયા 

૨૬/૭/૨૦૧૯ ૨૬/૭/૨૦૧૯ ૨૬/૭/૨૦૧૯ ૨૬/૭/૨૦૧૯ ૦૧ - - વિધેયક 
પસાર 
કરિામાાં 
આવ્ યુાં 

૧૬ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૫-સન 
ર૦૧૯નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી 
(દ્વદ્વવતય સધુારા) વિધેયક 

૨૩/૭/ર૦૧૯ વશક્ષણ શ્રી ભ  પેન્રવસિંહ 
ચડુાસમા 

૨૭/૭/૨૦૧૯ ૨૭/૭/૨૦૧૯ ૨૭/૭/૨૦૧૯ ૨૭/૭/૨૦૧૯ - - - વિધેયક 
પસાર 
કરિામાાં 
આવ્ યુાં 

૧૭ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૬-સન 
ર૦૧૯નુાં ગજુરાત વિવનયોગ વિધેયક 

૨૪/૭/ર૦૧૯ નાણા શ્રી નીવતનભાઈ 
પટેલ 

૨૫/૭/૨૦૧૯ ૨૫/૭/૨૦૧૯ ૨૫/૭/૨૦૧૯ ૨૫/૭/૨૦૧૯ - - - વિધેયક 
પસાર 
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કરિામાાં 
આવ્ યુાં 

૧૮ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૭-સન 
ર૦૧૯નુાં ગજુરાત વિદ્યતુ શલુ્ક (સધુારા) 
વિધેયક 

૨૪/૭/ર૦૧૯ ઊજાય અને 
પેરોકેવમકલ્સ  

શ્રી સૌરભ 
પટેલ 

૨૫/૭/૨૦૧૯ ૨૫/૭/૨૦૧૯ ૨૫/૭/૨૦૧૯ ૨૫/૭/૨૦૧૯ - - - વિધેયક 
પસાર 
કરિામાાં 
આવ્ યુાં 

૧૯ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૦-સન 
ર૦૧૯નુાં ગજુરાત વિધાનસભાના 
સભ્યોના પગાર અન ે ભથથાાં બાબતનુાં 

(સધુારા) વિધેયક* 

૧૯/૭/૨૦૧૯ િૈધાવનક 
અને 
સાંસદીય 
બાબતો 

શ્રી પ્રહદપવસિંહ 
જાડજેા 

- - - - - - - વિધેયક 
દાખલ 
કરિાનુાં 
મલુતિી 
રાખિામાાં 
આવ્ યુાં 

* આ વિધેયકને સભાગહૃમાાં દાખલ કરિાનુાં મલુતિી રાખિામાાં આવ્યુાં છે. 
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પત્રક ક્રમાાંક :- ૧૨ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાાંક :-૬)  
રાષ્ટ્ રપવત / રાજયપાલશ્રીની અનમુવત મળેલાાં વિધયેકો 

 

અ.નૂં. વવધેયક 

 

અનમુવત મળ્ યા 
તારીખ 

સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કયા 
તારીખ 

કોની અનમુવત  
મળી છે 

૧. ર. ૩. ૪. પ. 

૧ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૫-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત (પ  રક) વિવનયોગ વિધેયક ૨/૩/ર૦૧૯ ર/૭/ર૦૧૯ રાજ્યપાલશ્રી 
 

ર સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૬-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત વિવનયોગ (લેખાનદુાન) વિધયેક ૨/૩/ર૦૧૯ ર/૭/ર૦૧૯ રાજ્યપાલશ્રી 
 

૩ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧- સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત પ્રોવિસ્ન્શયલ મ્યવુનવસપલ કોપોરેશન (સધુારા) 
વિધેયક 

૫/૩/૨૦૧૯ ર/૭/ર૦૧૯ રાજ્યપાલશ્રી 
 

૪ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩- સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત દુકાન અને સાંસ્થા (રોજગાર વનયમન અને 
સેિાની શરતો) વિધેયક 

૬/૩/૨૦૧૯ ર/૭/ર૦૧૯ રાજ્યપાલશ્રી 
 

પ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૭- સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત માચલકી ફ્લેટ (સધુારા) વિધેયક ૨૫/૦૪/૨૦૧૯ ર/૭/ર૦૧૯ રાષ્ટ્રપવતશ્રી  

૬ સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૪૦- સન ર૦૧૯નુાં ફોજદારી કાયદો (ગજુરાત સધુારા) વિધેયક ૨૫/૦૪/૨૦૧૯ ર/૭/ર૦૧૯ રાષ્ટ્રપવતશ્રી 
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પત્રક ક્રમાાંક:-૧૩ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાાંક:-૭(૧)(ગ)) 
સન ૨૦૧૯-૨૦ના િર્યના અનદુાનો માટે ચચાયયેલી માગણીઓ 

અ.નાં  ચચાયની તારીખ ચચાયયેલી 
માગણી 

સાંબાંવધત વિભાગ પ્રભારી માંત્રીશ્રી માગણીની રકમ 

૧ ૧૮/૦૭/૨૦૧૯ ૨ કૃવષ, ખેડ ત કલ્યાિ અને સહકાર વવભાગ કવૃષ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨૧,૬૮,૫૬,૬૩,૦૦૦ 
૨   

--"-- 
 
૩ 

 
--"-- 

 
કવૃષ મૂંત્રીશ્રી 

મ  ડી ૬૬,૬૬,૬૭,૦૦૦ 
મહસે  લ ૧,૦૪,૮૮,૩૯,૦૦૦ 

૩   
--"-- 

 
૪ 

 
--"-- 

 
પશપુાલન મૂંત્રીશ્રી 

મ  ડી ૬૧,૪૩,૦૨,૦૦૦ 
મહસે  લ ૫,૩૨,૪૨,૦૧,૦૦૦ 

૪ ૧૬/૦૭/૨૦૧૯ ૫ કૃવષ, ખેડ ત કલ્યાિ અને સહકાર વવભાગ સહકાર મૂંત્રીશ્રી (રા.ક.) મહસે  લ ૧૧,૧૬,૭૪,૯૦,૦૦૦ 
મ  ડી ૩૮,૮૪,૬૮,૦૦૦ 

૫ ૧૮/૦૭/૨૦૧૯ ૬ --"-- મત્સ્યોદ્યોગ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨,૩૮,૯૭,૬૯,૦૦૦ 
મ  ડી ૧,૮૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

૬ ૧૨/૦૭/૨૦૧૯ ૯ વશક્ષિ વવભાગ  વશક્ષિ મૂંત્રીશ્રી  મહસે  લ  ૧,૮૦,૫૬,૨૩,૦૦,૦૦૦ 
મ  ડી ૪,૦૬,૫૫,૧૯,૦૦૦ 

૭ --"-- ૧૦ --"-- વશક્ષિ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ  ૧,૦૪,૦૦,૦૦૦ 
મ  ડી ૩૦,૬૬,૬૭,૦૦૦ 

૮ ૧૫/૦૭/૨૦૧૯ ૧૨ ઊજાા અને પેરોકેવમકલ્સ વવભાગ ઉજાા મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૬,૪૧,૬૭,૦૦૦ 
૯ --"-- ૧૩ --"-- ઉજાા મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૬૩,૫૧,૮૧,૭૪,૦૦૦ 

મ  ડી ૨૩,૮૩,૧૦,૦૧,૦૦૦ 
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૧૦ ૨૪/૦૭/૨૦૧૯ ૧૫ નાિા વવભાગ નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૪,૫૫,૬૮,૦૦૦ 
૧૧ --"-- ૧૭ --"-- નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૨૯,૨૩,૮૯,૦૦૦ 
૧૨ --"-- ૧૮ --"-- નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ                ૭૮,૧૪,૦૪,૮૪,૦૦૦ 
૧૩ ૧૯/૦૭/૨૦૧૯ ૨૨ અન્ન, નાગકરક પરુવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વવભાગ અન્ન, નાગકરક પરુવઠો અને ગ્રાહકોની બાબતોના મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૪,૪૫,૦૮,૦૨,૦૦૦ 
૧૪ --"-- ૨૩ --"-- અન્ન, નાગકરક પરુવઠો અને ગ્રાહકોની બાબતોના મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૪૦,૩૦,૧૯,૦૦૦ 

મ  ડી ૬૦,૨૨,૬૩,૦૦૦ 
૧૫ ૧૬/૦૭/૨૦૧૯ ૨૬ વન અને પયાાવરિ વવભાગ વન મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૪,૨૦,૩૦,૭૫,૦૦૦ 

મ  ડી ૩,૦૧,૭૬,૬૦,૦૦૦ 
૧૬ ૨૩/૦૭/૨૦૧૯ ૨૭ વન અને પયાાવરિ વવભાગ  પયાાવરિ મૂંત્રીશ્રી (રા.ક) મહસે  લ ૨૭,૪૭,૧૧,૦૦૦ 
૧૭ ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ ૩૦ સામાન્ય વહીવટ વવભાગ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨,૭૩,૫૩,૦૦૦ 
૧૮ --"-- ૩૧ --"-- મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૯,૩૯,૭૩,૦૦૦ 
૧૯ --"-- ૩૩ --"-- મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૭૭,૨૦,૪૯,૦૦૦ 
૨૦ ૨૨/૦૭/૨૦૧૯ ૩૯ આરોગ્ય અને પકરવાર કલ્યાિ વવભાગ નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૩૯,૩૧,૬૩,૬૮,૦૦૦ 

મ  ડી ૮,૮૬,૯૭,૦૯,૦૦૦ 
૨૧ --"-- ૪૦ --"-- નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૪,૦૯,૮૧,૪૮,૦૦૦ 

મ  ડી ૩,૪૦,૩૩,૦૦૦ 
૨૨ ૧૮/૦૭/૨૦૧૯ ૪૨ ગહૃ વવભાગ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૨,૫૫,૮૮,૦૦૦ 
૨૩ --"-- ૪૩ --"-- મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૩૪,૨૪,૮૨,૭૦,૦૦૦ 
૨૪ --"-- ૪૪ --"-- જેલ મૂંત્રીશ્રી (રા.ક.) મહસે  લ ૧,૩૯,૪૮,૭૨,૦૦૦ 
૨૫ ૧૫/૦૭/૨૦૧૯ ૪૯ ઉદ્યોગ અને ખાિ વવભાગ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨૮,૫૦,૮૯,૫૭,૦૦૦ 

મ  ડી ૫,૮૫,૫૪,૭૮,૦૦૦ 
૨૬ --"-- ૫૦ --"-- મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૪૯,૫૫,૨૭,૦૦૦ 
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મ  ડી ૮,૦૫,૬૭,૦૦૦ 
૨૭ ૧૬/૦૭/૨૦૧૯ ૫૧ ઉદ્યોગ અને ખાિ વવભાગ પ્રવાસન મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૮૪,૮૬,૯૩,૦૦૦ 

મ  ડી ૩,૨૯,૮૬,૬૭,૦૦૦ 
૨૮ ૧૫/૦૭/૨૦૧૯ ૫૪ માકહતી અને પ્રસારિ વવભાગ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૮૮,૭૨,૪૧,૦૦૦ 
૨૯ ૨૩/૦૭/૨૦૧૯ ૫૭ શ્રમ અને રોજગાર વવભાગ શ્રમ અને રોજગાર મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૬,૯૮,૨૧,૪૩,૦૦૦ 

મ  ડી  ૨૫,૫૫,૦૦,૦૦૦ 
૩૦ ૧૨/૦૭/૨૦૧૯ ૬૦ કાયદા વવભાગ કાયદા મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૬,૩૮,૭૫,૩૪,૦૦૦ 
૩૧ ૨૨/૦૭/૨૦૧૯ ૬૫ નમાદા, જળસૂંપવિ, પાિી પરુવઠા અને કલ્પસર વવભાગ નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મ  ડી ૨૯,૫૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 
૩૨ ૧૬/૦૭/૨૦૧૯ ૬૬ નમાદા, જળસૂંપવિ, પાિી પરુવઠા અને કલ્પસર વવભાગ જળસૂંપવિ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૮,૮૫,૦૬,૮૦,૦૦૦ 

મ  ડી ૨૮,૯૨,૯૯,૭૪,૦૦૦ 
૩૩ ૧૯/૦૭/૨૦૧૯ ૬૭ નમાદા, જળસૂંપવિ, પાિી પરુવઠા અને કલ્પસર વવભાગ પાિી પરુવઠા મૂંત્રીશ્રી (રા.ક.) મહસે  લ ૧,૪૨,૬૦,૦૦,૦૦૦ 

મ  ડી ૧૯,૫૨,૦૦,૩૩,૦૦૦ 
૩૪ ૨૩/૦૭/૨૦૧૯ ૭૦ પૂંચાયત, ગ્રામ ગહૃવનમાાિ અને ગ્રામ વવકાસ વવભાગ પૂંચાયત મૂંત્રીશ્રી (રા.ક.) મહસે  લ ૧૯,૯૨,૬૯,૫૫,૦૦૦ 
૩૫ ૧૮/૦૭/૨૦૧૯ ૭૧ પૂંચાયત, ગ્રામ ગહૃવનમાાિ અને ગ્રામ વવકાસ વવભાગ  ગ્રામ ગહૃવનમાાિ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૭,૮૭,૯૩,૫૨,૦૦૦ 

મ  ડી  ૧,૬૨,૪૮,૦૦૦ 
૩૬ ૧૮/૦૭/૨૦૧૯ ૭૪ બૂંદરો અને વાહન વ્યવહાર વવભાગ વાહન વ્યવહાર મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૩,૬૧,૭૮,૧૨,૦૦૦ 

મ  ડી ૬,૨૬,૪૦,૨૦,૦૦૦ 
૩૭ ૧૫/૦૭/૨૦૧૯ ૭૫ બૂંદરો અને વાહન વ્યવહાર વવભાગ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૪૦,૨૧,૫૨,૦૦૦ 

મ  ડી ૩,૬૦,૬૮,૦૦૦ 
૩૮ ૨૩/૦૭/૨૦૧૯ ૭૮ મહસે  લ વવભાગ મહસે  લ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૩,૭૪,૪૪,૭૧,૦૦૦ 
૩૯ --"-- ૭૯ --"-- મહસે  લ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૨,૧૯,૫૨,૭૦,૦૦૦ 

મ  ડી ૫૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 
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૪૦ ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ ૮૫ માગા અને મકાન વવભાગ નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૩૪,૭૮,૫૫,૦૦૦ 
મ  ડી ૨,૧૮,૫૬,૦૨,૦૦૦ 

૪૧ --"-- ૮૬ --"-- નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨૨,૮૦,૯૯,૬૫,૦૦૦ 
મ  ડી ૨૫,૦૮,૭૩,૯૯,૦૦૦ 

૪૨ --"-- ૮૭ --"-- નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૦,૯૧,૬૯,૦૦૦ 
મ  ડી ૨,૨૭,૧૦,૬૭,૦૦૦ 

૪૩ ૧૨/૦૭/૨૦૧૯ ૮૯ વવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી વવભાગ  મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૯૫,૨૩,૧૫,૦૦૦ 

૪૪ ૨૩/૦૭/૨૦૧૯ ૯૨ સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગ સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૩,૭૯,૭૧,૩૨,૦૦૦ 
મ  ડી ૪,૧૩,૫૪,૨૭,૦૦૦ 

૪૫ ૧૬/૦૭/૨૦૧૯ ૯૩ આકદજાવત વવકાસ વવભાગ આકદજાવત વવકાસ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૩,૭૭,૪૧,૪૧,૦૦૦ 
મ  ડી ૨૮,૭૬,૧૯,૦૦૦ 

૪૬ ૨૩/૦૭/૨૦૧૯ ૯૫ --"-- સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૩૧,૧૦,૯૭,૫૯,૦૦૦ 
મ  ડી ૬,૧૮,૮૬,૫૧,૦૦૦ 

૪૭ ૧૬/૦૭/૨૦૧૯ ૯૬ --"-- આકદજાવત વવકાસ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૫૯,૦૫,૮૪,૪૦,૦૦૦ 
મ  ડી ૩૯,૮૪,૪૬,૪૧,૦૦૦ 

૪૮ --"-- ૯૮ રમતગમત, યવુા અને સાૂંસ્કૃવતક પ્રવવૃિઓનો વવભાગ રમત ગમત, યવુા અને સાૂંસ્કૃવતક પ્રવવૃિઓના 
મૂંત્રીશ્રી (રા.ક) 

મહસે  લ ૨,૯૦,૭૪,૮૮,૦૦૦ 
મ  ડી ૩૨,૩૩,૨૪,૦૦૦ 

૪૯ ૧૬/૦૭/૨૦૧૯ ૧૦૧ શહરેી વવકાસ અને શહરેી ગહૃવનમાાિ વવભાગ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૬,૬૩,૨૯,૩૫,૦૦૦ 
૫૦ --"-- ૧૦૨ --"-- મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૬૩,૭૮,૬૪,૫૨,૦૦૦ 

મ  ડી ૩,૨૮,૧૭,૬૭,૦૦૦ 
૫૧ ૧૬/૦૭/૨૦૧૯ ૧૦૫ મકહલા અને બાળ વવકાસ વવભાગ મકહલા અને બાળ કલ્યાિ મૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૭,૨૪,૪૩,૦૦૦ 
૫૨ ૧૨/૦૭/૨૦૧૯ ૧૦૭ તલાઇમેટ ચેઇન્જ વવભાગ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી મહસે  લ ૭૮,૫૨,૦૦૦ 
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પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૪  
sજુઓ ફકરા ક્રમાૂંકo-૮f 

ચચાા માટેનો કદવસ નક્કી ન થયો હોય તેવા પ્રસ્તાવો (વનયમ -૧૦૧) 
મળેલ સ  ચનાઓની 

સૂંખ્યા 
દાખલ કરેલ 
સ  ચનાઓ 

દાખલ કરેલ સ  ચનાનો વવષય સ  ચના આપનાર સભ્યશ્રીનુૂં 
નામ 

 

ચચાાની 
તારીખ 

 

શેરો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

 ૭૧ ૧૭(એકવત્રત કરતાૂં 
૧૬)  

 

૧ 

 

રાજયમાાં રીન્યએુબલ એનજીનો વ્યાપ િધારિા 
અંગ ે

શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ v કામકાજ સલાહકાર સવમવતએ સમય 
ફાળિેલ ન હોિાથી ચચાય માટે હાથ ધરી 
શકાયો નહહ 

  ૨ આયષુ્ટ્યમાન ભારત-પ્રધાનમાંત્રી જન આરોગ્ય 
યોજના અંગ ે

શ્રી બલરામ થાિાણી 
 

(શ્રી મોહનભાઈ ઢોહડયા) 

v -"- 

  ૩ 'િાય'ુ િાિાિોડાના સામના માટે િહીિટીતાંત્રની 
સજ્જતા અંગ ે

શ્રી બાબભુાઇ બોખીરીયા v વનયમ  ૯૪(૪) અન્િયે રદ. 

  ૪ સાબરમતી નદીના શદુ્ધીકરણ બાબત શ્રી સરેુશભાઇ પટેલ v કામકાજ સલાહકાર સવમવતએ સમય 
ફાળિેલ ન હોિાથી ચચાય માટે હાથ ધરી 
શકાયો નહહ 

  ૫ હહેરટેજ વસટી અંગ ે શ્રી ભ  પેન્ રભાઈ પટેલ v -"- 

  ૬ મહાનગરો પર ગ્લોબલ િોમીંગની અસર અને 
પ્રદ ર્ણની ભયજનક માત્રાને વનયાંવત્રત કરિા અંગે 

શ્રી પ  ણેશ મોદી v -"- 
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  ૭ મખુ્યમાંત્રીશ્રી એપે્રન્ન્ટસશીપ યોજના દ્વારા યિુાનોને 
શ્રમ રોજગારી આપિા અંગે 

શ્રી વિનોદભાઈ મોરહડયા v -"- 

  ૮ સસ્ટેનેબલ ટેકનોલોજી આધાહરત કૃવર્ અંગ ે શ્રી અજુ યનવસિંહ ચૌહાણ v -"- 

  ૯  રાજયમાાં આરોગ્યલક્ષી સેિાઓનુાં વિસ્તતૃીકરણ શ્રી પ્રહદપભાઇ પરમાર v -"- 

  ૧૦  સ્ટેચ્ય ુઓફ યવુનટી અંગ ે શ્રી ઋવર્કેશ પટેલ v -"- 

  ૧૧  વસિંચાઈ માટે િીજ કનેકશન આપિા અંગ ે શ્રી લલીતભાઈ કગથરા  v -"- 

  ૧૨ રાજ્યમાાં કાયદો અને વ્યિસ્થાની પહરસ્સ્થવત જાળિિા 
બાબત 

શ્રી આનાંદભાઇ ચૌધરી v -"- 

  ૧૩ આહદજાવતઓના સિાુંગી વિકાસ અંગ ે શ્રી સખુરામભાઇ રાઠિા v -"- 

  ૧૪ શીપબ્રેહકિંગ ઉદ્યોગોને પ્રોતસાહન આપિા અંગ ે શ્રી પ્રવિણભાઇ મારૂ v -"- 

  ૧૫ ગૌશાળાઓને સહાય આપિા અંગે શ્રી હર્યદકુમાર રીબડીયા v -"- 

  ૧૬ આવથિક રીતે નબળા િગયને અનામત આપિા બાબત શ્રી અરવિિંદભાઇ રૈયાણી v -"- 

- ૪૬ સ  ચનાઓ ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૨૧ હઠેળ રદ કરિામાાં આિેલ છે. 
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  પત્રક ક્રમાૂંકo-૧૫ 

sજુઓ ફકરા ક્રમાૂંક o-૧૦f 

ધ્યાન દોરતી સ  ચનાઓ sવનયમ-૧૧૬f 

 

 

 

 

મળેલ 
સ  ચનાઓની 
સાંખ્યા 

દાખલ કરેલી 
સ  ચનાઓ 

 

દાખલ કરેલ સ  ચનાનો વિર્ય  સ  ચના આપનાર સભ્યશ્રીનુાં નામ બાબત પર ધ્યાન 
દોયાય તારીખ  

 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૩૭ ૧૦  
( એકવત્રત કરતાાં ૪)   

૧ બનાસકાાંઠા જજલ્લામાાં તીડના આક્રમણ અંગે   શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ (ગનેીબેન ઠાકોર અન ે
મહશેકુમાર પટેલ)  

૧૫/૦૭/ર૦૧૯ 

  ૨ ઉના તાલકુાના સૈયદ રાજપરા બાંદરે સાંરક્ષણ હદિાલ પડિા અંગે    શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ ૧૬/૦૭/ર૦૧૯  
(બીજી બેઠક)  

  ૩ અમદાિાદ શહરેના કાાંકરીયા ખાતે આિેલ એડિેન્ચર પાકયમાાં 
રાઇડ ત  ટી પડિા અંગ ે

શ્રી શૈલેર્ પરમાર (હહિંમતવસિંહ પટેલ, સરેુશભાઇ 
પટેલ અને જગહદશ પાંચાલ) 

૧૯/૦૭/ર૦૧૯ 

  ૪
  
ગીરના તલુસીશ્યામ રેન્જના આર.એફ.ઓ દ્વારા યિુાનોને 
માર મારિા અંગ ે

શ્રી પુાંજાભાઇ િાંશ ૨૫/૦૭/ર૦૧૯ 
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પત્રક ક્રમાાંક :-૧૬ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાાંક :-૧૩(૧)) 
    દાખલ કરવામાૂં આવેલાૂં ચબન-સરકારી વવધેયકો    

અ.નૂં. 
 

વવધેયક ક્રમાૂંક અને ટ ૂંકી સૂંજ્ઞા 
 

વવભાગ 

 

પ્રભારી સભ્ યશ્રી 
 

દાખલ કયાા 
તારીખ 

 

વવધેયક 
ક્રમાૂંક 

 

વવધેયક 
ગેઝેટમાૂં 

પ્રવસઘ્ ધ થયા 
તારીખ 

શેરો 
 

૧. ર. ૩. ૪. પ. ૬. ૭. ૮. 
૧ સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત દેિસ્થાન વિસ્તાર વિકાસ સત્તામાંડળ વિધેયક  ઉદ્યોગ અને ખાણ  શ્રી પ  ણેશ મોદી   ૧૧/૭/૨૦૧૯ ૧૪ ૧૧/૭/૨૦૧૯  
ર સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત સરકારી પાણી પરુિઠા તાંત્રમાાંથી લોકોને ગેરકાયદે 

પાણી ખેંચતા અટકાિિા બાબત વિધેયક  
નમયદા, જળસાંપવત્ત, 
પાણીપરુિઠા અને 
કલ્પસર   

શ્રી રમણભાઇ પટેલ  ૨૪/૭/૨૦૧૯ ૨૮ ૨૪/૭/૨૦૧૯  

૩ સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત પાણી પ્રદ ર્ણ (વનિારણ અને નદીઓનુાં શદુ્વદ્ધકરણ) 
વિધેયક  

િન અન ેપયાયિરણ  શ્રી અરવિિંદભાઇ 
પટેલ 

૨૪/૭/૨૦૧૯ ૨૯ ૨૪/૭/૨૦૧૯  
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પત્રક ક્રમાાંક :-૧૭  
(જુઓ ફકરા ક્રમાાંક :-૧૩(૪)) 

    પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેનાૂં (વનકાલ થયેલાૂં) ચબન સરકારી વવધેયકો 
    

અ.નૂં. 
વવધેયક ક્રમાૂંક અને ટ ૂંકી સૂંજ્ઞા વવભાગ પ્રભારી સભ્ યશ્રી ચચાાયા તારીખ પકરિામ 

૧. ર. ૩. ૪. પ. ૬. 
૧. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૭-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત 

અશક્ત વ્યસ્ક્ત (પનુ:િસિાટ અન ેકલ્યાણ) વિધયેક 

સામાજજક ન્યાય 
અન ેઅવધકાહરતા 

શ્રી િલ્લભભાઇ 
કાકહડયા 

૧૧/૭/ર૦૧૯ વિધેયકનુાં પહલેુાં િાાંચન કરિાનો પ્રસ્ તાિ રજ  થયો. ચચાયને અંતે 
સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લેિામાાં આવ્ યુાં. 

ર. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૮-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત 
રમતગમત પ્રવવૃત્ત પ્રોતસાહન વિધેયક 

રમતગમત, યિુા 
અન ેસાાંસ્કૃવતક 
પ્રવવૃત્તઓ  

શ્રી કેતનભાઇ 
ઇનામદાર 

૧૧/૭/ર૦૧૯ વિધેયકનુાં પહલેુાં િાાંચન કરિાનો પ્રસ્ તાિ રજ  થયો. ચચાયને અંતે 
સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લેિામાાં આવ્ યુાં. 

૩. સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૭-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત 
ખેડ ત દેિા માફી વિધેયક 

નાણા શ્રી હર્યદભાઇ 
રીબડીયા 

૧૧/૭/ર૦૧૯ વિધેયકના પહલેા િાાંચનના પ્રસ્તાિનો અસ્િીકાર થતાાં વિધેયક 
નામાંજ ર કરિામાાં આવ્યુાં. 

૪. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૩-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત 
લઘમુતી કલ્યાણ અન ેસાંરક્ષણ વિધેયક 

સામાજજક ન્યાય 
અન ેઅવધકાહરતા 

શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા ૨૪/૭/૨૦૧૯ વિધેયકનુાં પહલેુાં િાાંચન કરિાનો પ્રસ્ તાિ રજ  થયો. ચચાયને અંતે 
સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લેિામાાં આવ્ યુાં. 

૫. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૫-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત 
રાજ્ય તકેદારી આયોગ વિધેયક 

ગહૃ શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર ૨૪/૭/૨૦૧૯ વિધેયકનુાં પહલેુાં િાાંચન કરિાનો પ્રસ્ તાિ રજ  થયો. ચચાયને અંતે 
સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લેિામાાં આવ્ યુાં. 

૬. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૩-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત 
તીથયસ્થાન અન ે ધાવમિક શ્રદ્ધા કેન્ર (પવિત્ર ધામની 
જાહરેાત કરિા) બાબત વિધેયક 

ઉદ્યોગ અન ેખાણ  શ્રી જીતેન્રભાઇ 
સખુહડયા 

૨૪/૭/૨૦૧૯ વિધેયકનુાં પહલેુાં િાાંચન કરિાનો પ્રસ્ તાિ રજ  થયો. ચચાયને અંતે 
સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લેિામાાં આવ્ યુાં. 
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પત્રક ક્રમાાંક :-૧૮  
(જુઓ ફકરા ક્રમાાંક :-૧૩(૪)) 

    પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેના બાકી રહતેા ચબન સરકારી વવધેયકો 
 

અ.નૂં. વવધેયક ક્રમાૂંક અને ટ ૂંકી સૂંજ્ઞા વવભાગ પ્રભારી સભ્ યશ્રી શેરો 
૧. ર. ૩. ૪. પ. 

૧. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૯-સન ૨૦૧૮નુાં જાહરે સાંસ્થાઓએ ગજુરાતી 
જોડણીનો સાચો ઉપયોગ કરિા બાબત વિધેયક 

રમતગમત, યિુા અન ે
સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓ  

શ્રીમતી મવનર્ાબેન િકીલ સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 

૨. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૯-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત ઘરેલ ુ કામદારો 
અન ે વદૃ્ધ િયની વ્યસ્ક્તઓની દેખભાળ કરનારનુાં ફરજજયાત રજજસ્રેશન 
(રોજગાર વનયમન અન ેકલ્યાણ) વિધેયક 

શ્રમ અન ેરોજગાર  શ્રી નરેશભાઇ પટેલ સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 

૩. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૦-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત િહરષ્ટ્ઠ નાગહરક 
સાંરક્ષણ દળ વિધેયક 

ગહૃ શ્રી કનભુાઇ દેસાઇ સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 

૪. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૧-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત સ્માટય સીટીિ 
વિકાસ સત્તામાંડળ વિધેયક 

શહરેી વિકાસ અન ેશહરેી 
ગહૃવનમાયણ 

શ્રી અરવિિંદભાઇ પટેલ સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 

૫. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૨-સન ૨૦૧૮નુાં પોળ અન ે અન્ય હરેીટેજ 
ચબન્લ્ડિંગનુાં સાંચાલન (િાચણજ્યક ઉપયોગ પર વનયાંત્રણ) અન ે હરેીટેજ 
સ્રક્ચરની જાળિણી વિધેયક 

રમતગમત, યિુા અન ે
સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓ 

શ્રી ભ  પેન્રભાઇ પટેલ સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 

૬. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૦-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત નાના કુટુાંબને વદૃ્વદ્ધ 
(પ્રોતસાહન)  વિધેયક 

આરોગ્ય અન ેપહરિાર 
કલ્યાણ 

ડૉ. નીમાબેન આચાયય સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 

૭. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૨-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત અનસુ  ચચત જાવત 
પેટા-યોજના અન ેઆહદજાવત પેટા-યોજના (નાણાકીય સાધનોના આયોજન, 

ફાળિણી અન ેઉપયોગ) બાબત વિધેયક 

સામાજજક ન્યાય અન ે
અવધકાહરતા તથા 
આહદજાવત વિકાસ 

શ્રી નૌશાદજી સોલાંકી સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 
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૮. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૪-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત અશાાંત 
વિસ્તારોમાાંની  સ્થાિર વમલકતની તબદીલી પર પ્રવતબાંધ મ  કિા તથા તે 
વિસ્તારોમાાંની જગામાાંથી ભાડ તોને ખાલી કરાિિામાાંથી રક્ષણ આપિા 
અંગેની જોગિાઇ (રદ કરિા) બાબત વિધેયક 

મહસે  લ શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 

૯. સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૮-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત સહકારી માંડળી 
(સધુારા) વિધેયક 

કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને 
સહકાર 

શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 

૧૦. સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૪-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત દેિસ્થાન વિસ્તાર 
વિકાસ સત્તામાંડળ વિધેયક 

ઉદ્યોગ અને ખાણ  શ્રી પ  ણેશ મોદી   સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 

૧૧. સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૮-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત સરકારી પાણી 
પરુિઠા તાંત્રમાાંથી લોકોને ગેરકાયદે પાણી ખેંચતા અટકાિિા બાબત 
વિધેયક 

નમયદા, જળસાંપવત્ત, 
પાણીપરુિઠા અને 
કલ્પસર   

શ્રી રમણભાઇ પટેલ  સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 

૧૨. સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૯-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત પાણી પ્રદ ર્ણ 
(વનિારણ અને નદીઓનુાં શદુ્વદ્ધકરણ) વિધેયક 

િન અન ેપયાયિરણ  શ્રી અરવિિંદભાઇ પટેલ સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહહ. 
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પત્રક ક્રમાૂંક o-૧૯ 

sજુઓ ફકરા ક્રમાૂંકo-૧૪f 

ચબન- સરકારી સૂંકલ્પો (વનયમ-૧૧૭) 
અ.નાં  સ  ચનાનો વિર્ય સ  ચના આપનાર 

સભ્યશ્રીનુાં નામ 

ચચાય માટેની 
તારીખ 

પહરણામ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ રાજયના શહરેોમાાં ટી.પી. સ્કીમો માંજ ર કરિા અંગે  શ્રી હહિંમતવસિંહ પટેલ ૧૮/૦૭/૧૯ 

(બીજી બેઠક)   
સભાગહૃમાાં ચચાય થઈ અને ચચાયને અંતે સભ્યશ્રીએ 
સભાગહૃની અનમુવતથી સાંકલ્પ પાછો ખેંચી લીધો હતો 

૨ 'િાય'ુ િાિાિોડાના સામના માટે રાજય સરકારની અભ  તપ  િય અને 
અસરકારક કામગીરી અંગે 

શ્રી રમેશભાઇ કટારા  -''- સભાગહૃમાાં ચચાય થઈ અને ચચાયને અંતે સાંકલ્પનો 
સિાયનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 

૩ અનસુ  ચચત જાવતઓ માટેની યોજનાઓની ગ્રાન્ટ અનસુ  ચચત સમાજ માટે 
 જ િપરાય ત ેઅંગે  

શ્રી પ્રવિણભાઇ મારૂ -''- આગળના બ ેસાંકલ્પો પર ચચાય થઈ હોિાથી વનયમ 
૧૧૭(૫)ના પરાંતકુ અન્િયે સભાગહૃમાાં સાંકલ્પ રજ  થઈ 
શક્યો નહી. 
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પત્રક ક્રમાાંક:- ૨૦ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાાંક:-૨૩) 
વવધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 

અ.નૂં. વવગત સભાગહૃના મેજ 
ઉપર મ  કયા તારીખ 

૧ ગજુરાત વિચરતી અને વિમકુત જાવત વિકાસ વનગમનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની 
હટપ્પણ, વનગમની કામગીરી અંગનેી સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાયિત ુાં વનિેદન 

૦૨/૭/ર૦૧૯ 

ર અને ૩ ગજુરાત ઘેટા અને ઊન વિકાસ વનગમ ચલવમટેડના સન ૨૦૧૫-૨૦૧૬ અને સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭ના િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને 
ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, વનગમની કામગીરી અંગનેી સરકારીની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતાાં 
વનિેદન 

૦૨/૭/ર૦૧૯ 

૪ થી ૬ ગજુરાત રાજય આપવત્ત વ્યિસ્થાપન સત્તામાંડળના સન ૨૦૧૫-૨૦૧૬ થી સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮ના િાવર્િક િહીિટી અહિેાલો તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર 
મ  કિામાાં થયેલાાં વિલાંબ અંગનેાાં કારણો સમજાિતાાં વનિેદન 

૦૨/૭/ર૦૧૯ 

૭ ગજુરાત ગ્રામ ગહૃ વનમાયણ બોડયન ુાં સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦નુાં અંદાજપત્ર તથા સન ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુાં સધુારેલ અંદાજપત્ર  ૦૨/૭/ર૦૧૯ 

૮ ગજુરાત ઔદ્યોચગક વિકાસ વનગમનુાં સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦નુાં િાવર્િક નાણાાંકીય પત્રક (અંદાજપત્ર) ૦૨/૭/ર૦૧૯ 

૯ ગજુરાત મેરીટાઇમ બોડયના સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭ના િાવર્િક હહસાબો તેમજ આ હહસાબોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન ૦૨/૭/ર૦૧૯ 

૧૦ ગજુરાત ઇન્રાસ્રકચર વિકાસ બોડયનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ અને િાવર્િક હહસાબો ૦૨/૭/ર૦૧૯ 

૧૧ ગજુરાત રૂરલ ઇન્ડસ્રીિ માકેટીંગ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની 
હટપ્પણ, વનગમની કામગીરી અંગનેી સરકારની સમીક્ષા તમેજ આ અહિેાલન ેસભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૦૯/૭/૨૦૧૯ 

૧૨ અમદાિાદ કાપડ બજાર અને દુકાન કામદાર બોડયનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ 
અંગનેા કારણો દશાયિત ુાં વનિેદન 

૦૯/૭/૨૦૧૯ 

૧૩ અને 
૧૪  

ગજુરાત પછાત િગય વિકાસ વનગમના સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭ અને સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮ના િાવર્િક િહીિટી અહિેાલો તથા આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં 
થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતાાં વનિદેન 

૦૯/૭/૨૦૧૯ 

૧૫ અને ગજુરાત રાજય માગય િાહનવ્યિહાર વનગમના સન ૨૦૧૩-૨૦૧૪ અને સન ૨૦૧૪-૨૦૧૫ના િાવર્િક હહસાબો અને ઓડીટ અહિેાલો તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ૦૯/૭/૨૦૧૯ 
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૧૬ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો દશાયિતાાં વનિેદન 

૧૭ ગજુરાત રાજય માગય િાહનવ્યિહાર વનગમના સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮ના સધુારેલા અંદાજો અને સન ૨૦૧૮-૨૦૧૯ના અંદાજો ૦૯/૭/૨૦૧૯ 

૧૮ ગજુરાત માહહતી આયોગનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન ૦૯/૭/૨૦૧૯ 

૧૯ ગજુરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ વનગમનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, વનગમની 
કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલન ેસભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિદેન 

૧૨/૭/૨૦૧૯ 

૨૦ અને 
૨૧ 

ગજુરાત એગ્રો ઇન્ડસ્રીિ કોપોરેશન ચલવમટેડના સન ૨૦૧૪-૧૫ અને સન ૨૦૧૫-૨૦૧૬ના િાવર્િક અહિેાલો, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલો, ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ેઓહડટર 
જનરલની હટપ્પણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતાાં વનિેદન 

૧૨/૭/૨૦૧૯ 

૨૨ ગજુરાત ગ્રામ ગહૃ વનમાયણ બોડયનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તમેજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન 

૧૨/૭/૨૦૧૯ 

૨૩ ગજુરાત પ્રદ ર્ણ વનયાંત્રણ બોડયનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો િાવર્િક અહિેાલ ૧૨/૭/૨૦૧૯ 

૨૪ અને 
૨૫ 

ગજુરાત બાયોડાયિવસિટી બોડયના સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭ અન ેસન ૨૦૧૭-૨૦૧૮ના િાવર્િક અહિેાલો તમેજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ 
અંગનેા કારણો સમજાિતાાં વનિેદન   

૧૨/૭/૨૦૧૯ 

ર૬ ગજુરાત હાઉવસિંગ બોડયનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતુાં 
વનિેદન 

૧૨/૭/૨૦૧૯ 

ર૭ ગજુરાત સ્ટેટ ફાઇનાસ્ન્સયલ સવિિવસસ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, 

કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૧૭/૭/૨૦૧૯ 

ર૮ ગજુરાત સ્ટેટ ઇન્િેસ્ટમેન્ટસ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક  અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, વનગમની 
કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૧૭/૭/૨૦૧૯ 

ર૯ ગજુરાત સ્ટેટ પેરોચલયમ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, 
વનગમની કામગીરી અંગનેી સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૧૭/૭/૨૦૧૯ 

૩૦ ગજુરાત રાજ્ય બીજ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, વનગમની 
કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૧૭/૭/૨૦૧૯ 

૩૧ ગજુરાત ખવનજ વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો,ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, વનગમની ૧૭/૭/૨૦૧૯ 
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કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૩૨ દહજે સિે ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, કાંપનીની કામગીરી અંગેની 
સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૧૭/૭/૨૦૧૯ 

૩૩ ગજુરાત રાજ્ય મહહલા આયોગનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન 

૧૭/૭/૨૦૧૯ 

૩૪ ગજુરાત સ્લમ ક્લીયરન્સ બોડયના સન ૨૦૧૨-૨૦૧૩ના િાવર્િક હહસાબો અને ઓહડટ અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના 
કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૧૭/૭/૨૦૧૯ 

૩૫ ગજુરાત સ્ટેટ એિીએશન ઈન્રાસ્રકચર કાંપની ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની 
હટપ્પણ, કાંપનીની કામગીરી અંગનેી સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૨૨/૭/૨૦૧૯ 

૩૬ થી ૩૮ ગજુરાત અનસુ  ચચત જાવત વિકાસ કોપોરેશનના સન ૨૦૧૪-૨૦૧૫ થી સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭ના ઓડીટ અહિેાલો તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં 
થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતાાં વનિદેન 

૨૨/૭/૨૦૧૯  

૩૯ ગજુરાત રેલ ઇન્રાસ્રકચર વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની 
હટપ્પણ, વનગમની કામગીરી અંગનેી સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલન ેસભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૨૨/૭/૨૦૧૯ 

૪૦ ગજુરાત ગ્રામ ગહૃ વનમાયણ બોડયના સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮ના િાવર્િક હહસાબો અને તેના ઉપરના ઓહડટ રીમાકસય તેમજ આ હહસાબોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ 
વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૨૨/૭/૨૦૧૯ 

૪૧ સરદાર સરોિર નમયદા વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ 
વનગમની કામગીરી અંગનેી સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૨૫/૭/૨૦૧૯ 

૪૨ ગજુરાત િોટર ઈન્રાસ્રકચર ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ 
કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૨૫/૭/૨૦૧૯ 

૪૩ ગાાંધીનગર રેલિે એન્ડ અબયન ડેિલપમેન્ટ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર 
જનરલની હટપ્પણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૨૫/૭/૨૦૧૯ 

૪૪ ગજુરાત ઈન્ડસ્રીયલ કોરીડોર કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ 
તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિદેન 

૨૫/૭/૨૦૧૯ 
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૪૫ ગજુરાત તકેદારી આયોગનો સન ૨૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ ૨૫/૭/૨૦૧૯ 

૪૬ કામધેન ુયવુનિવસિટીનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતુાં વનિેદન ૨૫/૭/૨૦૧૯ 

૪૭ ગજુરાત મ્યવુનવસપલ ફાઈનાન્સ બોડયનો સન ૨૦૧૮-૨૦૧૯નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ    ૨૫/૭/૨૦૧૯ 

૪૮ રાજ્ય સરકાર દ્વારા વનમિામાાં આિેલ જન્સ્ટસ (વનવતૃ્ત) એ.એલ.દિે તપાસપાંચનો અહિેાલ તથા આ અહિેાલ પર લીધેલાાં પગલાાંની વિગતો ૨૬/૭/૨૦૧૯ 
૪૯ રાજ્ય સરકાર દ્વારા વનમિામાાં આિેલ જન્સ્ટસ (વનવતૃ્ત) ડી.કે. વત્રિેદી તપાસપાંચનો અહિેાલ તથા આ અહિેાલ પર લીધલેાાં પગલાાંની વિગતો ૨૬/૭/૨૦૧૯ 
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પત્રક ક્રમાાંક :- ૨૧ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાાંક:-૨૫) 
ખરેખર થયેલા કામકાજ પ્રમાિેની સભાઓની તારીખવાર યાદી 

જુલાઇ-ર૦૧૯ 

માંગળિાર, તા.૨જી (૧) શોકદશયક ઉલ્ લખેો 
             ગજુરાત રાજયના રાજયકક્ષાના પ  િય માંત્રી સ્ િ. શ્રી રવતલાલ ગોરધનભાઇ સરેુજા, ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િય સભ્ય સ્િ. શ્રી ચાંરકાન્ત મ  ળજીભાઇ પરીખ, 

સ્િ. શ્રી કાાંવતલાલ નાથાલાલ પટેલ, સ્િ. શ્રી સિશીભાઇ કાનજીભાઇ મકિાણા, સ્િ. શ્રી પ્રહલાદભાઇ મોહનલાલ પટેલ અન ેસ્ િ.શ્રી કાાંવતભાઇ વત્રકમભાઇ ભીલના 
અિસાન અંગેના શોકદશયક ઉલ્ લખેો. 
(૨) સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ના િર્ય માટેના ફેરફાર કરેલા અંદાજપત્રની રજ આત  

બધુિાર, તા.૩જી સરકારી વવધેયકો 
(૧) સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૬-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત ચભક્ષા પ્રવતબાંધક (સધુારા) વિધેયક. 
(ર) સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૯-સન ૨૦૧૯નુાં વસગારેટ અન ેતમાકુની અન્ય બનાિટ (જાહરેખબર ઉપર પ્રવતબાંધ અન ેતેના િેપાર અન ેિાચણજ્ય, ઉતપાદન, 

પરુિઠા અન ેવિતરણ વનયમન) (ગજુરાત સધુારા) વિધેયક. 
(૩) સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૦-સન ૨૦૧૯નુાં ભારતનો ભાગીદારી (ગજુરાત સધુારા) વિધેયક. 

ગરુૂિાર, તા.૪થી  બેઠક નથી  
શકુ્રિાર, તા.૫મી  બેઠક નથી  
શવનિાર, તા.૬ઠ્ઠી  બેઠક નથી  
રવિિાર, તા.૭મી  રજા  
સોમિાર, તા.૮મી સરકારી વવધેયકો 

(૧) સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧ર-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત અશાાંત વિસ્તારોમાાંની સ્થાિર વમલકતની તબદીલી પર પ્રવતબાંધ મકુિા તથા તે વિસ્તારોમાાંની 
જગામાાંથી ભાડ તોને ખાલી કરાિિામાાંથી રક્ષણ આપિા અંગેની જોગિાઇ કરિા બાબત (સધુારા) વિધેયક. 

(૨) સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૩-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત જમીન મહસે  લ (સધુારા) વિધેયક. 
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માંગળિાર, તા.૯મી પહલેી બેઠક 

અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાય (પહલેો હદિસ)  
બીજી બેઠક 
અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાય (બીજો હદિસ) 

બધુિાર, તા.૧૦મી અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાય (ત્રીજો હદિસ) 
ગરુૂિાર, તા.૧૧મી  (૧) અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાય (ચોથો અને છેલ્લો હદિસ)  

(૨) ચબન-સરકારી વિધેયકો  
શકુ્રિાર, તા.૧૨મી  માાંગણીઓ પર ચચાય અને મતદાન (પહલેો હદિસ)  
શવનિાર, તા.૧૩મી  રજા  
રવિિાર, તા.૧૪મી  રજા  
સોમિાર, તા.૧૫મી  માાંગણીઓ પર ચચાય અને મતદાન (બીજો હદિસ) 
માંગળિાર, તા.૧૬મી  પહલેી બેઠક 

માાંગણીઓ પર ચચાય અને મતદાન (ત્રીજો હદિસ) 
બીજી બેઠક 
માાંગણીઓ પર ચચાય અને મતદાન (ચોથો હદિસ) 

બધુિાર, તા.૧૭મી  માાંગણીઓ પર ચચાય અને મતદાન (પાાંચમો હદિસ) 
ગરુૂિાર, તા.૧૮મી  પહલેી બેઠક 

માાંગણીઓ પર ચચાય અને મતદાન (છઠ્ઠો હદિસ) 
બીજી બેઠક 
(૧) માાંગણીઓ પર ચચાય અને મતદાન (સાતમો હદિસ) 
(૨) ચબન-સરકારી સાંકલ્પો 

શકુ્રિાર, તા.૧૯મી  માાંગણીઓ પર ચચાય અને મતદાન (આઠમો હદિસ) 
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શવનિાર, તા.૨૦મી  બેઠક નથી  
રવિિાર, તા.૨૧મી  રજા  
સોમિાર, તા.૨૨મી  માાંગણીઓ પર ચચાય અને મતદાન (નિમો હદિસ) 
માંગળિાર, તા.૨૩મી  પહલેી બેઠક 

માાંગણીઓ પર ચચાય અને મતદાન (દસમો હદિસ) 
બીજી બેઠક 
માાંગણીઓ પર ચચાય અને મતદાન (અચગયારમો હદિસ) 

બધુિાર, તા.૨૪મી  (૧) માાંગણીઓ પર ચચાય અને મતદાન (બારમો અને છેલ્લો હદિસ) 
(૨) ચબન-સરકારી વિધેયકો  

ગરુૂિાર, તા.૨૫મી  સરકારી વવધેયકો  
(૧) સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૧-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત સ્ટેમ્પ (સધુારા) વિધયેક. 
(૨) સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૫-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત સહકારી માંડળી (સધુારા) વિધેયક.   
(૩) સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૬-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત વિવનયોગ વિધેયક. 
(૪) સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૭-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત વિદ્યતુ શલુ્ક (સધુારા) વિધેયક. 
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શકુ્રિાર, તા.૨૬મી  સરકારી વવધેયકો  
(૧) સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૯-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત ગણોત િહીિટ અન ેખેતીની જમીન કાયદા (સધુારા) વિધેયક. 
(૨) સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૧-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત સ્થાવનક સત્તામાંડળ અન ેનગરરચના કાયદા (સધુારા) વિધેયક.   
(૩) સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૩-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત વસિંચાઇ અન ેપાણી વનકાલ વ્યિસ્થા (સધુારા) વિધેયક. 
(૪) સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૪-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત ઘરિપરાશ પાણીપરુિઠા (સાંરક્ષણ)  વિધયેક. 
(૫) સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૬-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (સધુારા) વિધેયક 

(૬) સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૭-સન ૨૦૧૯નુાં ધી ઇન્ન્ડયન ઇન્સન્સ્ટટયટુ ઓફ ટીચર એજ્યકેુશન, ગજુરાત (સધુારા) વિધેયક.   
(૭) સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૮-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત જમીન મહસે  લ (દ્વદ્વવતય સધુારા) વિધેયક. 
(૮) સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૨-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત કૃવર્ યવુનિવસિટીઓ (સધુારા) વિધેયક. 
(૯) સન ૨૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૫-સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (દ્વદ્વવતય સધુારા) વિધેયક. 
(૨) છેલ્લા કદવસનો પ્રસ્તાવ (વનયમ-૧૦૨) 
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પત્રક ક્રમાૂંક :- ૨૨  
   (જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૨૬)   

રોજેરોજના કામકાજનો સારાૂંશ 
મૂંગળવાર, તા. રજી જુલાઇ, ર૦૧૯ 

 

(સભાગહૃની બેઠકની શરૂઆત  ‘‘િાંદેમાતરમ’્’ સાંગીતની ધ  ન બજાિી કરિામાાં આિી) 
 

૧. પ્રશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. શોકદશાક ઉલ્લેખો 
 માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ ગજુરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના પ  િય માંત્રી સ્િ. શ્રી 
રવતલાલ ગોરધનભાઇ સરેુજા, ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િય સભ્ય સ્િ. શ્રી ચાંરકાાંત મ  ળજીભાઇ પરીખ, સ્િ. 
શ્રી કાાંવતલાલ નાથાલાલ પટેલ, સ્િ. શ્રી સિશીભાઇ કાનજીભાઇ મકિાણા, સ્િ. શ્રી પ્રહલાદભાઇ મોહનલાલ 
પટેલ અને સ્િ. શ્રી કાાંવતભાઇ વત્રકમભાઇ ભીલના અિસાન અંગ ેશોકદશયક ઉલ્લખેો કયાય અને સ્િગયસ્થોને 
શોકાાંજચલ આપી. 
 માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી, નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ, 

સભ્યશ્રી જીતેન્ર સખુડીયા, સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશ, માનનીય પાણી પરુિઠા માંત્રીશ્રી કુાંિરજીભાઇ બાિળીયા, 
માનનીય કૃવર્ માંત્રીશ્રી રણછોડભાઇ ફળદુ, સભ્યશ્રી અભેવસિંહ તડિી, સભ્યશ્રી ઋજતિકભાઇ મકિાણા, સભ્યશ્રી 
ઋવર્કેશભાઇ પટેલ તથા સભ્યશ્રી ચબ્રજેશભાઇ મેરજાએ શ્રદ્ધાાંજચલ અને શોકદશયક ઉલ્લખેમાાં પોતાનો સ  ર 
પ  રાિી શોકાાંજચલ આપી. 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ શોકદશયક ઉલ્લખેમાાં સ  ર પ  રાવ્યો અને સ્િગયસ્થોને અંજચલ આપી અને 
સભ્યશ્રીઓએ ઉભા થઇને બ ેવમવનટ મૌન પાળ્યુાં.  

 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સ્િગયસ્થોના કુટુાંબીજનોને ગહૃની આ લાગણી પહોંચાડિામાાં આિશે, તેિી 
જાહરેાત કરી. 
 

૩. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો  

 (૧) ગજુરાત વિચરતી અને વિમકુ્ત જાવત વિકાસ વનગમનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક 
અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ે ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, વનગમની 
કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ 
અંગેના કારણો દશાયિત ુાં વનિેદન 

 (ર)  ગજુરાત ઘટેા અને ઊન વિકાસ વનગમ ચલવમટેડના સન ૨૦૧૫-૨૦૧૬ અને સન ૨૦૧૬-
૨૦૧૭ના િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, 

વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં 
થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતાાં વનિેદન 

 (૩) ગજુરાત રાજ્ય આપવત્ત વ્યિસ્થાપન સત્તામાંડળના સન ૨૦૧૫-૨૦૧૬ થી સન ૨૦૧૭-
૨૦૧૮ના િાવર્િક િહીિટી અહિેાલો તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ 
અંગેના કારણો સમજાિતાાં વનિેદન 

 (૪) ગજુરાત ગ્રામ ગહૃ વનમાયણ બોડયનુાં સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦નુાં અંદાજપત્ર તથા સન ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નુાં સધુારેલ અંદાજપત્ર  
 (૫)  ગજુરાત ઔદ્યોચગક વિકાસ વનગમનુાં સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦નુાં િાવર્િક નાણાકીય પત્રક 
(અંદાજપત્ર) 
 (૬) ગજુરાત મેરીટાઇમ બોડયના સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭ના િાવર્િક હહસાબો તેમજ આ હહસાબોન ે
સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
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 (૭)         ગજુરાત ઇન્રાસ્રક્ચર વિકાસ બોડયનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ અને 
િાવર્િક હહસાબો 
૪. અનમુવત મળેલા વવધેયકો વવધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કવા 
 સચચિશ્રીએ ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભાના ત્રીજા સત્રમાાં વિધાનસભાએ પસાર કરેલ અને જેને 
રાષ્ટ્રપવતશ્રીની અનમુવત મળી છે તેિા સન ૨૦૧૯ના વિધેયક ક્રમાાંક-૩૭ અને ૪૦ તથા જેન ે
રાજયપાલશ્રીની અનમુવત મળી છે તેિાાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧, ૩, ૫ અને ૬ સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કયા. 
૫. વવધાનસભાની સવમવતના અહવેાલની રજ આત 

 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કામકાજ સલાહકાર સવમવતનો ચોથો અહિેાલ િાાંચીને રજ  કયો. 
૬. માનનીય રાજયકક્ષાના સૂંસદીય બાબતોના મૂંત્રીશ્રીનો પ્રસ્તાવ 

 માનનીય સાંસદીય બાબતોના રાજ્ય કક્ષાના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ નીચે મજુબનો પ્રસ્તાિ 
રજ  કયો. 
 ‘‘આ સભાગહૃ કામકાજ સલાહકાર સવમવતના ચોથા અહિેાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 
 પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાયનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
૭. અંદાજપત્રની રજ આત 

 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે સન ર૦૧૯-ર૦૨૦ના િર્ય માટેનુાં ફેરફાર કરેલ 
અંદાજપત્ર પ્રિચન િાાંચિાનુાં  શરૂ કયુું. 
૮. વવરામનો સમય રદ કરવા અંગે 

 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી અંદાજપત્ર પ્રિચન િાાંચી રહ્યા હતા તયારે વિરામનો સમય થિા 
આિતા માનનીય મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ, વિરામનો સમય રદ કરી અંદાજપત્રનુાં પ્રિચન પ  ણય 
થાય તયાાં સધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાિિા માટેની દરખાસ્ત કરતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃની 
અનમુવતથી વિરામનો સમય રદ કરી અંદાજપત્ર પ્રિચન પ  ણય થાય તયાાં સધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાવ્યો. 
૯. અંદાજપત્રની રજ આત (ક્રમશ:) 
 તયારબાદ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ સન ર૦૧૯-૨૦ના િર્ય માટેનુાં તેમનુાં અધ  રુાં રહલે 
અંદાજપત્ર પ્રિચન પ  રુાં કયુું અને સન ર૦૧૯-૨૦ના નાણાકીય િર્ય માટેનુાં ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્ર ગહૃના  
મેજ પર મ  કયુાં.               

બધુવાર, તા. ૩જી જુલાઇ, ર૦૧૯ 

 

  ૧. પ્રશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. સભાગહૃ ેમૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયકો 
 (૧) સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૯-સન ર૦૧૯નુાં વસગારેટ અને તમાકુની અન્ય બનાિટ 

(જાહરેખબર ઉપર પ્રવતબાંધ અને તેના િેપાર અને િાચણજ્ય, ઉતપાદન, પરુિઠા અને 
વિતરણ વનયમન)(ગજુરાત સધુારા) વિધેયક  

 (ર) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૬-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ચભક્ષા પ્રવતબાંધક (સધુારા) 
વિધેયક  

 (૩) સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૦-સન ર૦૧૯નુાં ભારતનો ભાગીદારી (ગજુરાત સધુારા) 
વિધેયક  

  

  

સોમવાર, તા. ૮મી જુલાઇ, ર૦૧૯ 

 

૧. પ્રશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. સરકારી સૂંકલ્પ (વનયમ-૧૨૦)  
 માનનીય િૈધાવનક અને સાંસદીય બાબતોના (રાજ્યકક્ષા) માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ ‘‘તાજેતરની 
લોકસભાની ચ  ાંટણીના પહરણામોનો સ્પષ્ટ્ટ જનાદેશ ભારતના લોકશાહી શાસનના ઇવતહાસમાાં લોકતાંત્ર માટે 
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નિા પહરમાણો સ્થાવપત કરનાર બન્યો છે. કેન્ર સરકારની કામગીરીને જનતા જનાદયને ચબરદાિીને સત્તામાાં 
પનુઃસ્થાવપત કરેલ છે, તયારે આ સભાગહૃના સૌ સભ્યો જનમતનો આદર કરી સમદૃ્ધ અને પ્રભાિશાળી રાષ્ટ્ર 
વનમાયણના આ કાયયમાાં સહભાગી બનિા રાજ્ય સરકારને અનરુોધ કરિા અંગે’’નો  સાંકલ્પ રજ  કયો અને 
તેના સમથયનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું. 
 સાંકલ્પ પરની ચચાયમાાં માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમા સહહત સાત સભ્યશ્રીઓએ 
ભાગ લીધો. 
 ચચાયનો જિાબ માનનીય રાજ્યકક્ષાના િૈધાવનક અને સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ 
જાડજેાએ આપ્યો.  
 તયારબાદ સાંકલ્પ મત ઉપર મ  કિામાાં આવ્યો અન ેતેનો સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 
 
 

 
 

૩. સભાગહૃ ેમૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયકો 
 (૧) સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૨-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત અશાાંત વિસ્તારોમાાંની સ્થાિર 
વમલકતની તબદીલી પર પ્રવતબાંધ મ  કિા તથા તે વિસ્તારોમાાંની જગામાાંથી ભાડ તોને ખાલી કરાિિામાાંથી 
રક્ષણ આપિા અંગેની જોગિાઇ કરિા બાબત(સધુારા) વિધેયક           
૪. સભાગહૃનો સમય લૂંબાવવા અંગે 
 આ તબકે્ક સભાગહૃનો સમય પ  રો થિા આિતા માનનીય મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ 
આજના હદિસની કામકાજની યાદીમાાં દશાયિેલ કામકાજ પ  રુાં થાય તયાાં સધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાિિા 
માટેની દરખાસ્ત રજ  કરી જેનો સ્િીકાર કરિામાાં આિતા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃનો સમય 
લાંબાવ્યો. 
  

૫. સભાગહૃ ેમૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયકો (ક્રમશઃ) 
 (ર)  સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૩-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત જમીન મહસે  લ (સધુારા) વિધેયક  
૬. સભ્યશ્રીના રાજીનામા અંગે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત (વનયમ-ર૬૯) 
  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ વનયમ-ર૬૯ અન્િયે રાધનપરુ, મત વિસ્તાર ક્રમાાંક-૧૬ના સભ્યશ્રી 
અલ્પેશભાઇ ખોડાજી ઠાકોર અને બાયડ, મત વિસ્તાર ક્રમાાંક-૩૨ના સભ્યશ્રી ધિલવસિંહ નરેન્રવસિંહ િાલાએ 
આપેલ રાજીનામાનો સ્િીકાર કરિા અંગેની જાહરેાત કરી. 

 

મૂંગળવાર, તા. ૯મી જુલાઇ, ર૦૧૯ 

(પહલેી બેઠક) 
 

૧. અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાા (પહલેો કદવસ) 
 માંગળિાર, તા.રજી જુલાઇ, ર૦૧૯ના રોજ સભાગહૃમાાં રજ  થયેલા સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ના ફેરફાર 
કરેલ અંદાજપત્રની સામાન્ય ચચાય શરૂ થાય તે પહલેા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ અંદાજપત્ર પરની સામાન્ય 
ચચાયના અિકાશ અંગ ેગહૃને માગયદશયન આપ્યુાં.  
 વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી અને િન અને પયાયિરણ માંત્રીશ્રી ગણપતવસિંહ િસાિા 
સહહત ચોિીસ સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો.  
  

બીજી બેઠક 

 

૧. પ્રશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા.   

૨. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
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 (૧) ગજુરાત રૂરલ ઇન્ડસ્રીિ માકેટીંગ કોપોરેશન ચલવમટેડનો  સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો િાવર્િક 
અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, વનગમની 
કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ 
અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (ર) અમદાિાદ કાપડ બજાર અને દુકાન કામદાર બોડયનો સન ર૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક િહીિટી 
અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાયિત ુાં 
વનિેદન          
 (૩)  ગજુરાત પછાત િગય વિકાસ વનગમના સન ર૦૧૬-ર૦૧૭ અને સન ર૦૧૭-ર૦૧૮ના 
િાવર્િક િહીિટી અહિેાલો તથા આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના 
કારણો સમજાિતાાં વનિેદન 
          (૪)    ગજુરાત રાજ્ય માગય િાહન વ્યિહાર વનગમના સન ર૦૧૩-ર૦૧૪ અને સન ર૦૧૪-
ર૦૧પના િાવર્િક હહસાબો અને  ઓહડટ અહિેાલો તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં 
થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો દશાયિતાાં વનિેદન      
 (૫)  ગજુરાત રાજય માગય િાહન વ્યિહાર વનગમના સન ર૦૧૭-ર૦૧૮ના સધુારેલા અંદાજો 
અને સન ર૦૧૮-ર૦૧૯ના અંદાજો          
  (૬)   ગજુરાત માહહતી આયોગનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને 
સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૭) સન ૧૯૬૩ના ગજુરાત રાજય બાાંયધરી અવધવનયમ અન્િયે, 
  (ક) નાણાકીય િર્ય ર૦૧૮-ર૦૧૯ના િર્ય દરમ્યાન સરકારે આપેલી બાાંયધરીની વિગતો 
દશાયિત ુાં પત્રક-૧ 
  (ખ)   બાાંયધરી આપનારની રૂએ સાંસ્થા િતી નાણાકીય િર્ય ર૦૧૮-ર૦૧૯ દરમ્યાન 
સરકારે ચ  કિેલ રકમની વિગતો દશાયિત ુાં પત્રક-ર 
  (ગ) બાાંયધરી આપનારની રૂએ સાંસ્થા િતી અગાઉના િર્ોમાાં ચ  કિેલ રકમની 
નાણાકીય િર્ય ર૦૧૮-ર૦૧૯ દરમ્યાન સાંસ્થાઓ પાસેથી કરેલ િસ  લાતોની વિગતો દશાયિત ુાં પત્રક-૩ 

 

 
૩. અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાા(બીજો કદવસ)  
 તા.૯મી જુલાઇ, ૨૦૧૯(પહલેી બેઠક)ના રોજ અધ  રી રહલેી ચચાય આગળ ચાલી અને ચચાયમાાં 
વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમા સહહત અઢાર સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો. 
 

બધુવાર, તા. ૧૦મી જુલાઇ, ર૦૧૯ 

 

૧. પ્રશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા.  
૨. વવધાનસભાની સવમવતના અહવેાલની રજ આત 
 ચબન-સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સવમવતના માનનીય સભ્યશ્રી રાઘિભાઇ મકિાણાએ 
સવમવતનો બીજો અહિેાલ સભાગહૃ સમક્ષ રજ  કયો. 
૩. ચબન-સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સવમવતના માનનીય સભ્યશ્રીનો પ્રસ્તાવ 
 ચબન-સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સવમવતના માનનીય સભ્યશ્રી રાઘિભાઇ મકિાણાએ નીચ ે
મજુબનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો. 
‘‘આ સભાગહૃ, ચબન-સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સવમવતના બીજા અહિેાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 
 પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિયસાંમવતથી સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
૪. અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાા(ત્રીજો કદવસ) 
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 તા.૯મી જુલાઇ, ૨૦૧૯(બીજી બેઠક)ના રોજ અધ  રી રહલેી ચચાય આગળ ચાલી અને ચચાયમાાં ઉજાય 
માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલ સહહત ચોિીસ સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો. 
   

ગરુૂવાર, તા. ૧૧મી જુલાઇ, ર૦૧૯ 

 

૧. પ્રશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. વવધાનસભાની સવમવતના અહવેાલની રજ આત 
 પૂંચાયતી રાજ સવમવતના અહવેાલો 
 પાંચાયતી રાજ સવમવતના માનનીય પ્રમખુશ્રી રમણભાઇ પટેલે સવમવતનો પહલેો, બીજો,  ત્રીજો અને 
ચોથો અહિેાલ રજ  કયો. 
૩. અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાા (ચોથો અને છેલ્લો કદવસ) 
 તા.૧૦મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજ અધ  રી રહલેી ચચાય આગળ ચાલી અને ચચાયમાાં નાયબ 
મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ સહહત દસ સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો. 
૪. ચબન-સરકારી કામકાજ 
               ચબન-સરકારી વવધેયકો 
 (૧) દાખલ કરવાનુૂં ચબન-સરકારી વવધેયક 
  સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત દેિસ્થાન વિસ્તાર વિકાસ સત્તામાંડળ વિધેયક 

 (ર) પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાચન માટેના ચબન-સરકારી વવધેયકો 
 (૧)    સભ્યશ્રી િલ્લભભાઇ કાકહડયાએ ‘‘સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૭-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત 
અશક્ત વ્યસ્ક્ત (પનુઃિસિાટ અને કલ્યાણ) વિધેયક’’ના પ્રથમ િાચનનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો, તેના 
સમથયનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું અન્ય બે સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો. 
 ચચાયનો જિાબ માનનીય સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે આપ્યો. 
           તયારબાદ સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લેિામાાં આવ્યુાં. 
 (૨)  સભ્યશ્રી કેતનભાઇ ઇનામદારે ‘‘સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૮-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત 
રમતગમત પ્રવવૃત્ત પ્રોતસાહન વિધેયક’’ના પ્રથમ િાચનનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો, તેના સમથયનમાાં પોતાનુાં 
માંતવ્ય વ્યકત કયુું અન્ય ત્રણ સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો. 
        ચચાયનો જ  માનનીય રમતગમત અને યિુા સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓ માંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસિંહ પટેલે આપ્યો. 
         તયારબાદ  સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લેિામાાં આવ્યુાં. 
 (૩) સભ્યશ્રી હર્યદભાઇ રીબડીયાએ ‘‘સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૭-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ખેડ ત 
દેિા માફી વિધેયક’’ના પ્રથમ િાચનનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો, તેના સમથયનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું 
અન્ય બે સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો. 
 ચચાયનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે પ  ણય કયાય બાદ સભ્યશ્રી હર્યદભાઇ 
રીબડીયાને વિધેયક પાછાં ખેંચી લેિાની વિનાંતી કરતા, પ્રભારી સભ્યશ્રીએ ઇન્કાર કયાય બાદ સભાપવતશ્રી 
દ્વારા વિધેયક મત ઉપર મ  કિામાાં આવ્યુાં, જેને સભાગહૃ દ્વારા નામાંજ ર કરિામાાં આવ્યુાં.  

   

શકુ્રવાર, તા. ૧રમી જુલાઇ, ર૦૧૯ 

 

૧. પ્રશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો  

 (૧) ગજુરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ વનગમનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, 

હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, વનગમની કામગીરી અંગનેી 
સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન 
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 (ર) ગજુરાત એગ્રો ઇન્ડસ્રીિ કોપોરેશન ચલવમટેડના સન ૨૦૧૪-૨૦૧૫ અને સન ૨૦૧૫-
૨૦૧૬ના િાવર્િક અહિેાલો, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલો, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની 
હટપ્પણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર 
મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતાાં વનિેદન 

 (૩)  ગજુરાત ગ્રામ ગહૃ વનમાયણ બોડયનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તેમજ 
આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન  
 (૪)   ગજુરાત પ્રદ ર્ણ વનયાંત્રણ બોડયનો સન ર૦૧૮-૧૯નો િાવર્િક અહિેાલ 

 (૫)    ગજુરાત બાયોડાયિવસિટી બોડયના સન ર૦૧૬-ર૦૧૭ અને સન ર૦૧૭-ર૦૧૮ના િાવર્િક 
અહિેાલો તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતાાં 
વનિેદન      
 (૬)   ગજુરાત હાઉવસિંગ બોડયનો સન  ર૦૧૭-ર૦૧૮નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તેમજ આ 
અહિેાલને  સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

 (૭)   સન ર૦૧૪ના ગજુરાત માગય વિકે્રતા (આજીવિકા સાંરક્ષણ અને માગય િેચાણનુાં વિવનયમન) 
અવધવનયમ અન્િયેનાાં શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃ વનમાયણ વિભાગનાાં,  
  (૧) તા.ર૦/૧ર/ર૦૧૬ના જાહરેનામા ક્રમાાંક: જીએચ/એચ/ર૦૧૬નો 
રર૪/એનએલએમ/ ૧૦ર૦૧૬/ ૩૦ર/એચ. 
  (ર) તા.૦૪/૧ર/ર૦૧૮ના જાહરેનામા ક્રમાાંક: જીએચ/િી/ર૦૧૮નો ૧૬ર/ 
એનએલએમ/ ૧૦ર૦૧૬/ ૩૦ર/એચ, 
      તેમજ ઉક્ત બાંને જાહરેનામાને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના 
કારણો સમજાિતુાં વનિેદન    

 
૩. માગિીઓ પર ચચાા અને મતદાન (પહલેો કદવસ) 
  શરૂઆતમાાં માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે સન ર૦૧૯-૨૦ના િર્ય 
માટેના ફેરફાર કરેલા અંદાજપત્રની માગણીઓની વિચારણા કરિા માટે સાંવિધાનના અનચુ્છેદ ર૦૩(૩) 
અન્િયેની નામદાર રાજયપાલશ્રીની વસફારસ િાાંચી સાંભળાિી. 
  વશક્ષણને લગતી સેિા અંગનેી વશક્ષણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી 
ક્રમાાંક-૯, વશક્ષણ વિભાગને લગતુાં અન્ય ખચયને લગતી સેિા અંગેની વશક્ષણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી 
ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૦ માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ, વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી 
વિભાગને લગતી સેિા અંગનેી વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૮૯ 
તેમજ ક્લાઇમેટ ચઇેન્જ વિભાગને લગતી ક્લાઇમેટ ચઇેન્જ વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-
૧૦૭ ક્લાઇમેટ ચેઇન્જ વિભાગનો હિાલો ધરાિતા માનનીય માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ અને 
ન્યાયતાંત્રનો િહીિટને લગતી કાયદા વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૬૦ કાયદા વિભાગના 
રાજ્યકક્ષાના માનનીય માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ રજ  કરી.  
 

 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૧, ર, 

૩, પ, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૩૧, ૩૩, ૩૪, 

૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૧, ૪૫, ૪૬, ૪૮, ૪૯, ૫૧ અન ે૫૨, માગણી ક્રમાાંક-૧૦ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-
૫૪, માગણી ક્રમાાંક-૮૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૫૫ અને ૫૬, માગણી ક્રમાાંક-૧૦૭ ઉપરની કાપ 
દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૫૮, તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૬૦ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૫૯, ૬૦, ૬૧, ૬૩ અને ૬૪ 
સાંબવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
 રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાય શરૂ થઇ અને 
સત્તર સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો.   
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૪. અધ્યક્ષશ્રીની ટકોર 
 માનનીય સભ્યશ્રી અનાંતકુમાર પટેલ પોતાનુાં િક્તવ્ય આપી રહ્યા હતા તયારે સભ્યશ્રી નરેશકુમાર 
પટેલે સોવશયલ વમહડયા ઉપર વિહડયો ફરતો હોિા અંગે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનુાં ધ્યાન દોયુું. 
     માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ જો કોઇ પણ વિહડયો રેકોહડિંગ કરત ુાં હોય તો તે અંગે પોતાને કાયયિાહી કરિાની 
ફરજ પડશે તેમ જણાવ્યુાં.  
  આ અંગ ેમાનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે વિહડયો રેકોહડિંગ તથા ઓહડયો રેકોહડિંગ 
કરિાની બાબત ખ  બ જ ગાંભીર છે તેમજ કોઇને બ્લેક મેઇલ કરિા માટે આવુાં કોઇ કરી પણ શકે તેમ હોઇ 
આ બાબતને ગાંભીરતાથી લઇ યોગ્ય પગલાાં લેિા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીન ેવિનાંતી કરી.  
      માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ આ અંગ ેજરૂરી કાયયિાહી કરિામાાં આિશે તેિી હૈયાધારણ આપી. 
૫. માગિીઓ પર ચચાા અને મતદાન (પહલેો કદવસ) (ક્રમશઃ)  
 કાયદા વિભાગન ેલગતી માગણીઓ પરની ચચાયનો જિાબ માનનીય રાજ્યકક્ષાના કાયદા માંત્રીશ્રી 
પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ આપ્યો. 
 વશક્ષણ વિભાગ, વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી વિભાગ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગને લગતી માગણીઓ 
પરની ચચાયનો જિાબ માનનીય માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ આપ્યો.            
 માગણી ક્રમાાંક-૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૧, ર, ૩, પ, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, 

૧૫, ૧૬, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૩૧, ૩૩, ૩૪, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૧, ૪૫, ૪૬, ૪૮, ૪૯, ૫૧ 
અને ૫૨, માગણી ક્રમાાંક-૧૦ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૫૪, માગણી ક્રમાાંક-૮૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત 
ક્રમાાંક-૫૫ અને ૫૬, માગણી ક્રમાાંક-૧૦૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૫૮, તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૬૦ 
ઉપરની કાપ ખદરખાસ્ત ક્રમાાંક-૫૯, ૬૦, ૬૧, ૬૩ અને ૬૪ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર 
કરિામાાં આવ્યો. 
 માગણી ક્રમાાંક ૯, ૧૦, ૮૯, ૧૦૭ અને ૬૦ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો. 
૬. અધ્યક્ષશ્રીની સ  ચના  
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃની કાયયિાહીનુાં વિહડયો કે ઓહડયો રેકોહડિંગ કરીને તેનો બહાર 
ઉપયોગ કરિો તે સભાગહૃના વિશેર્ાવધકારનો ભાંગ ગણાશે અને તે માટે આગળની કાયયિાહી કરિામાાં 
આિશે. જેથી આ અંગે તમામ સભ્યશ્રીઓએ ધ્યાન રાખિા સ  ચના આપી.  
 

સોમવાર, તા. ૧૫મી જુલાઇ, ર૦૧૯ 

 

૧. પ્રશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. પોઇન્ટ ઓફ તલેરીકફકેશન 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે તા.૧૨મી જુલાઇ ૨૦૧૯ના રોજની તારાાંહકત 
પ્રશ્નોત્તરી દરવમયાન તેમણે રજ  કરેલ જિાબમાાં વિસાંગતતા હોિા બાબતની વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ 
ધાનાણીએ કરેલ રજ આતમાાં કોઇ તથય ન હોિા અંગ ેસભાગહૃમાાં સ્પષ્ટ્ટતા કરી અને આ બાબતે માનનીય 
શ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી પ  રાિા રજ  કરે અન્યથા સભાગહૃને ગેરમાગે દોરિા બદલ માફી માગિાની રજ આત 
કરતાાં, માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ આ બાબતે પ  રાિા રજ  કરિા સમય 
આપિાની માગણી કરતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તમેની માગણી ગ્રાહ્ય રાખી તેમને સમય આપિામાાં 
આવ્યો.  
૩. તાકીદની જાહરે અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (વનયમ-૧૧૬) 
 સભ્યશ્રી પ  ાંજાભાઇ િાંશે વનયમ-૧૧૬ અન્િયે ‘‘તાજેતરમાાં પાહકસ્તાનથી આિલે તીડના ટોળા 
બનાસકાાંઠા જજલ્લાના ખેતરો ઉપર ત્રાટકતાાં ખેડ તોમાાં ગભરાટ ફેલાયેલ છે. જેથી આિા તીડોનો સતિરે નાશ 
કરિા અને ખેડ તોમાાં ફેલાયેલ ગભરાટ દ ર કરિા’’ અંગેની તાકીદની જાહરે અગતયની બાબત પર માનનીય 
કૃવર્ માંત્રીશ્રીનુાં ધ્યાન દોયુું.  
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 માનનીય કૃવર્ માંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુએ તેમનુાં લેચખત વનિેદન રજ  કયુું અને તેમાાંથી ઉપસ્સ્થત 
થયેલા પ્રશ્નોના જિાબો આપ્યા. 
૪. વવધાનસભાની સવમવતના અહવેાલની રજ આત 
 જાહરે સાહસો માટેની સવમવતના અહવેાલો 
 જાહરે સાહસો માટેની સવમવતના માનનીય પ્રમખુશ્રી બાબભુાઇ બોખીરીયાએ સવમવતનો છઠ્ઠો, સાતમો 
અને આઠમો અહિેાલ રજ  કયો. 
૫. માગિીઓ પર ચચાા અને મતદાન (બીજો કદવસ) 
 કર િસ  લાત ખચય (ઊજાય અને પેરોકેવમકલ્સ વિભાગ)ને લગતી સેિા અંગેની ઊજાય અને પેરોકેવમકલ્સ 
વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૨, િીજળી શસ્ક્ત પહરયોજનાઓને લગતી સેિા અંગેની 
મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૩,  ઉદ્યોગોને  લગતી સેિા અંગેની ઉદ્યોગ અન ેખાણ 
વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪૯, ખાણ અને ખવનજને લગતી સેિા અંગનેી 
ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૫૦, બાંદરો અન ે િાહન 
વ્યિહાર વિભાગને લગતુાં અન્ય ખચયને લગતી સેિા અંગેની બાંદરો અને િાહન વ્યિહાર વિભાગની 
મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૭૫ માનનીય ઊજાય માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલ ેતેમજ માહહતી 
અને પ્રચારને લગતી સેિા અંગેની માહહતી અને પ્રસારણ વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-
૫૪ માનનીય માહહતી અને પ્રસારણ માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ રજ  કરી.  
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૧૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૧, 

ર, ૩, ૪ અને પ, માગણી ક્રમાાંક-૧૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૬, ૭, ૯, ૧૨, ૧૫, ૧૮, ૧૯, ૨૦ અન ે
૨૧, માગણી ક્રમાાંક-૪૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૯, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, 

૩૫, ૩૭ અને ૩૮, માગણી ક્રમાાંક-૫૦ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૬, ૪૭, 

૪૮, ૫૦, ૫૧ અને ૫૨, માગણી ક્રમાાંક-૭૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૫૫ અને ૫૭ તેમજ માગણી 
ક્રમાાંક-૫૪ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૬૩, ૬૪ અને ૬૫ સાંબવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
 રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાય શરૂ થઇ અને 
સત્તર સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો.  
   

            માહહતી અને પ્રસારણ વિભાગને લગતી માગણી પરની ચચાયનો જિાબ માનનીય માહહતી અન ે
પ્રસારણ માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ આપ્યો. 
            તયારબાદ ઊજાય અને પેરોકેવમકલ્સ વિભાગ, ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ તેમજ બાંદરો અને 
િાહન વ્યિહાર વિભાગને લગતી માગણીઓ પરની ચચાયનો જિાબ માનનીય માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલ ે
આપ્યો.            
 માગણી ક્રમાાંક-૧૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૧, ર, ૩, ૪ અને પ, માગણી ક્રમાાંક-૧૩ ઉપરની 
કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૬, ૭, ૯, ૧૨, ૧૫, ૧૮, ૧૯, ૨૦ અન ે૨૧, માગણી ક્રમાાંક-૪૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત 
ક્રમાાંક-૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૯, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૭ અન ે૩૮, માગણી ક્રમાાંક-૫૦ ઉપરની 
કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૫૦, ૫૧ અને ૫૨, માગણી ક્રમાાંક-૭૫ 
ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૫૫ અને ૫૭, તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૫૪ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૫૮, 

૫૯, ૬૦, ૬૩, ૬૪ અને ૬૫ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક ૧૨, ૧૩, ૪૯, ૫૦, ૭૫ અને ૫૪ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો 
સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 

 મૂંગળવાર, તા. ૧૬મી જુલાઇ, ર૦૧૯ 

(પહલેી બેઠક) 
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૧. માગિીઓ પર ચચાા અને મતદાન (ત્રીજો કદવસ) 
  વસિંચાઇ અને ભ  વમ સાંરક્ષણને લગતી સેિા અંગેની નમયદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર 
વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૬૬ માનનીય નમયદા, જળ સાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા 
અને કલ્પસર વિભાગના પ્રભારી માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે, પ્રિાસનને લગતી સેિા અંગેની ઉદ્યોગ અન ે
ખાણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૫૧ માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી જિાહરભાઇ 
ચાિડાએ,  અનસુ  ચચત આહદજાવતનુાં કલ્યાણને લગતી સેિા અંગેની આહદજાવત વિકાસ વિભાગની મહસે  લી 
અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૯૩, આહદજાવત વિસ્તાર પેટા યોજનાન ે લગતી સેિા અંગેની 
આહદજાવત વિકાસ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૯૬, િનને લગતી સેિા 
અંગેની િન અને પયાયિરણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૨૬ તેમજ મહહલા 
અને બાળ વિકાસ વિભાગને લગતી સેિા અંગેની મહહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની 
માગણી ક્રમાાંક-૧૦૫ માનનીય િન માંત્રીશ્રી ગણપતવસિંહ િસાિાએ રજ  કરી.  
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૬૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૮, 

૧૦ અને ૧૧, માગણી ક્રમાાંક-૫૧ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૩, ૧૪ અને ૨૧, માગણી ક્રમાાંક-૯૩ 
ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧ અન ે૩૨,  માગણી ક્રમાાંક-૯૬ 
ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૪, ૩૫, ૩૬ અને ૩૮, માગણી ક્રમાાંક-૨૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- 
૪૦, ૪૩, ૪૫ અને ૪૮ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૧૦૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૫૧, ૫૩ અને ૫૪ 
સાંબવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી. 
 રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાય શરૂ થઇ અન ે
બાિીસ સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો.  
 ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગને લગતી માગણીઓ પરની ચચાયનો જિાબ માનનીય માંત્રીશ્રી 
જિાહરભાઇ ચાિડાએ આપ્યો.           
          આહદજાવત વિકાસ વિભાગ, િન અને પયાયિરણ વિભાગ તેમજ મહહલા અન ે બાળ વિકાસ 
વિભાગને લગતી માગણીઓ પરની ચચાયનો જિાબ માનનીય માંત્રીશ્રી ગણપતવસિંહ િસાિાએ આપ્યો.            
         નમયદા, જળ સાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગને લગતી માગણીઓ પરની ચચાયનો 
જિાબ માનનીય  પ્રભારી માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે આપ્યો.   
 માગણી ક્રમાાંક-૬૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૮, ૧૦ અને ૧૧,  માગણી ક્રમાાંક-૫૧ ઉપરની કાપ 
દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૩, ૧૪ અન ે૨૧, માગણી ક્રમાાંક-૯૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, 

૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧ અને ૩૨, માગણી ક્રમાાંક-૯૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૩૪, ૩૫, ૩૬ અન ે૩૮, 

માગણી ક્રમાાંક-૨૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૪૦, ૪૩, ૪૫ અને ૪૮ તમેજ માગણી ક્રમાાંક-૧૦૫ ઉપરની 
કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૫૧, ૫૩ અને ૫૪ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 માગણી ક્રમાાંક ૬૬, ૫૧, ૯૩, ૯૬, ૨૬ અને ૧૦૫ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર 
કરિામાાં આવ્યો. 

બીજી બેઠક 

 
 

૧. પ્રશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. તાકીદની જાહરે અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (વનયમ-૧૧૬) 
 સભ્યશ્રી પ  ાંજાભાઇ િાંશે વનયમ-૧૧૬ અન્િયે ‘‘તાજેતરમાાં ઉના તાલકુાના સૈયદ રાજપરા બાંદર 
ખાતે દહરયા હકનારા નજીક બનાિેલ સાંરક્ષણ હદિાલમાાં િાય ુિાિિોડાની અસરના કારણે ગાબડા પડલે 
અને તેના અડીને આિેલ મકાનની હદિાલ ત  ટી પડતા સૈયદ રાજપરા ગામના લોકોમાાં ફેલાયેલ ગભરાટ 
દ ર કરિા’’ અંગેની તાકીદની જાહરે અગતયની બાબત પર માનનીય મતસયોદ્યોગ માંત્રીશ્રીનુાં ધ્યાન દોયુું.  
 જળસાંપવત્ત વિભાગનો હિાલો ધરાિતા માનનીય માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે તેમનુાં લેચખત વનિેદન 
રજ  કયુું અને તેમાાંથી ઉપસ્સ્થત થયેલા પ્રશ્નોના જિાબો આપ્યા. 
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૩. પોઇન્ટ ઓફ ઓડાર 
તારાૂંકકત પ્રશ્નોિરીના જવાબમાૂં વવસૂંગતતા અંગે 

  સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશે આજ તા.૧૬-૭-૨૦૧૯ની તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતા ક્રમાાંક-
૪૧ અને ૯૩ તથા પ્રશ્ન અગ્રતા ક્રમાાંક-૧૧૦ અને ૧૮૩માાં માનનીય સભ્યશ્રીઓએ પ  છેલા એક સરખા 
પ્રશ્નોના જિાબ અલગ અલગ હોિા અંગેનો પોઇન્ટ ઓફ ઓડયરનો મદુ્દો ઉપસ્સ્થત કરી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનુાં 
માગયદશયન માગતા, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેમના પોઇન્ટ ઓફ ઓડયરના મદુ્દાને માંજ ર રાખી જરૂરી તપાસ 
કરાિી તેઓશ્રી પછીથી રૂચલિંગ આપશે તેમ જણાવ્યુાં. 
 
૪. વવધાનસભાની સવમવતઓના અહવેાલોની રજ આત 
  અંદાજ સવમવતનો અહવેાલ 
        અંદાજ સવમવતના માનનીય પ્રમખુશ્રી ડૉ.નીમાબને આચાયયએ પહલેો અહિેાલ રજ  કયો. 
  જાહરે કહસાબ સવમવતનો અહવેાલ 
        જાહરે હહસાબ સવમવતના માનનીય પ્રમખુશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશે પહલેો અહિેાલ રજ  કયો. 
૫. માગિીઓ પર ચચાા અને મતદાન (ચોથો કદવસ) 
  શહરેી આિાસનને લગતી સેિા અંગેની શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃ વનમાયણ વિભાગની મહસે  લી 
ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૦૧ તેમજ શહરેી વિકાસને લગતી સેિા અંગેની શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃ 
વનમાયણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૦૨ શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃ 
વનમાયણ વિભાગનો હિાલો ધરાિતા પ્રભારી માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ,ે યિુક સેિા 
અને સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓને લગતી સેિા અંગેની રમત-ગમત, યિુા અને સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓના વિભાગની 
મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૯૮ તેમજ સહકારને લગતી સેિા અંગનેી કૃવર્, ખડે ત કલ્યાણ 
અને સહકાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૫, માનનીય રાજ્ય કક્ષાના સહકાર 
માંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસિંહ પટેલે રજ  કરી.  
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૧૦૧ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૧, 

૩, ૪ અને પ, માગણી ક્રમાાંક-૧૦૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૬, ૭, ૮, ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, 

૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪ અને ૨૫, માગણી ક્રમાાંક-૯૮ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, 

૩૧, ૩૫, ૩૮,  ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૫ અન ે૪૬ તમેજ માગણી ક્રમાાંક-૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-
૪૮, ૫૧, ૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૨, ૬૩ અને ૬૪ સાંબવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
 રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાય શરૂ થઇ ૧૭ 
સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો.  
 રમત-ગમત, યિુા અને સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓના વિભાગને લગતી માગણીઓ અને કૃવર્, ખેડ ત 
કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગને લગતી માગણીઓ પરની ચચાયનો જિાબ રાજ્ય કક્ષાના માનનીય રાજ્ય 
કક્ષાના માંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસિંહ પટેલે આપ્યો.            
         શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃ વનમાયણ વિભાગને લગતી માગણીઓ પરની ચચાયનો જિાબ શહરેી 
વિકાસ અને શહરેી ગહૃ વનમાયણ વિભાગનો હિાલો ધરાિતા પ્રભારી માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી 
નીવતનભાઇ પટેલે આપ્યો.          
 માગણી ક્રમાાંક-૧૦૧ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૧, ૩, ૪ અન ેપ, માગણી ક્રમાાંક-૧૦૨ ઉપરની 
કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૬, ૭, ૮, ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪ અન ે૨૫, 

માગણી ક્રમાાંક-૯૮ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૧, ૩૫, ૩૮,  ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૩, ૪૪, 

૪૫ અને ૪૬ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૪૮, ૫૧, ૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૭, ૫૮, 

૫૯, ૬૨, ૬૩ અને ૬૪ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
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 માગણી ક્રમાાંક ૧૦૧, ૧૦૨, ૯૮ અને ૫ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો. 

બધુવાર, તા. ૧૭મી જુલાઇ, ર૦૧૯ 

૧. પ્રશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨.  સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
 (૧)  ગજુરાત સ્ટેટ ફાઇનાસ્ન્સયલ સવિિવસસ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ે ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, કાંપનીની કામગીરી 
અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ  વિલાંબ અંગેના 
કારણો સમજાિતુાં વનિેદન    
 (ર) ગજુરાત સ્ટેટ ઇન્િેસ્ટમેન્ટસ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, વનગમની કામગીરી અંગેની 
સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ  વિલાંબ અંગેના કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન  
 (૩) ગજુરાત સ્ટેટ પેરોચલયમ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ે ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, વનગમની કામગીરી 
અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના 
કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

 (૪) ગજુરાત રાજય બીજ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, વનગમની કામગીરી અંગેની 
સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન 

 (૫)  ગજુરાત ખવનજ વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, વનગમની કામગીરી અંગેની 
સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન 

 (૬) દહજે સેિ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, 
ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ 
આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

 (૭)  ગજુરાત રાજય મહહલા આયોગનો સન ર૦૧૭-૧૮નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તેમજ આ 
અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

 (૮) ગજુરાત સ્લમ કલીયરન્સ બોડયના સન ર૦૧ર-ર૦૧૩ના િાવર્િક હહસાબો અન ે ઓહડટ 
અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં 
વનિેદન 

 

૩. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 

  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ અંદાજ સવમવત, જાહરે હહસાબ સવમવત,  જાહરે સાહસો માટેની સવમવત, તેમજ 
પાંચાયતી રાજ સવમવત પર  ૧૫-૧૫ સભ્યોની ચ  ાંટણી માટેના કાયયક્રમની જાહરેાત કરી. 
૪. વવધાનસભાની સવમવતઓના અહવેાલોની રજ આત 

 (૧) ચબન સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સવમવતના ત્રીજા અહવેાલની રજ આત. 
  ચબન સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સવમવતના પ્રમખુશ્રી રાઘિભાઇ મકિાણાએ 
સવમવતનો ત્રીજો અહિેાલ રજ  કયો. 
 (ર) સભાગહૃની બેઠકોમાૂંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સવમવતના ત્રીજા અહવેાલની રજ આત. 
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   સભાગહૃની બેઠકોમાાંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સવમવતના પ્રમખુશ્રી મહશેભાઇ રાિલ ે
સવમવતનો ત્રીજો અહિેાલ રજ  કયો. 
૫. ચબન સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સવમવતના પ્રમખુશ્રી રાઘવભાઇ મકવાિાનો પ્રસ્તાવ 

  ચબન સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સવમવતના પ્રમખુશ્રી રાઘિભાઇ મકિાણાએ નીચ ે
મજુબનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો. 

‘‘આ સભાગહૃ, ચબન-સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સવમવતના  
ત્રીજા અહિેાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 

પ્રસ્તાવ મત માટે મ  કવામાૂં આવ્યો અને તેનો સ્વીકાર કરવામાૂં આવ્યો. 
૬. સભાગહૃની બેઠકોમાૂંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સવમવતના માનનીય પ્રમખુશ્રી મહશેભાઇ 
રાવલનો પ્રસ્તાવ 

  સભાગહૃની બેઠકોમાાંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સવમવતના પ્રમખુશ્રી મહશેભાઇ રાિલ ે
નીચે મજુબનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો. 

‘‘આ સભાગહૃ, સભાગહૃની બેઠકોમાાંથી સભ્યોની ગેરહાજરી  
બાબતની સવમવતના ત્રીજા અહિેાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 

પ્રસ્તાવ મત માટે મ  કવામાૂં આવ્યો અને તેનો સ્વીકાર કરવામાૂં આવ્યો. 
૭.  માગિીઓ પર ચચાા અને મતદાન (પાૂંચમો કદવસ) 
 માંત્રી પહરર્દને લગતી સેિા અંગેની સામાન્ય િહીિટ વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની માગણી 
ક્રમાાંક-૩૦, ચ  ાંટણીને લગતી સેિા અંગેની સામાન્ય િહીિટ વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-
૩૧, સામાન્ય િહીિટ વિભાગને લગતી સેિા અંગનેી સામાન્ય િહીિટ વિભાગની માગણી ક્રમાાંક-૩૩,  
માનનીય સામાન્ય િહીિટ વિભાગના પ્રભારી માંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ,ે રહણેાાંકના મકાનોને લગતી સેિા 
અંગેની માગય અને મકાન વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૮૫, માગય અને પલુને 
લગતી સેિા અંગેની માગય અને મકાન વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૮૬ તેમજ 
ગજુરાતના પાટનગર બાાંધકામની યોજનાને લગતી સેિા અંગેની માગય અને મકાન વિભાગની મહસે  લી અને 
મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૮૭ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે રજ  કરી.  
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૩૦ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૧, 

ર, ૩, ૪,  પ, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨ અન ે૧૩, માગણી ક્રમાાંક-૩૧ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૪, ૧૫, 

૧૬ અને ૧૯,  માગણી ક્રમાાંક-૩૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, 

૩૩, ૩૪, ૩૫ અને ૩૬, માગણી ક્રમાાંક-૮૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૭, ૩૮ અન ે૩૯, માગણી ક્રમાાંક-
૮૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૮, ૪૯, ૫૧, ૫૨, ૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૭, 

૫૮, ૫૯ અને ૬૧ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૮૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૬૨, ૬૩, ૬૪, ૬૫ અને ૬૬ 
સાંબવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
 રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાય શરૂ થઇ અન ે
એકિીસ સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો.  
૮. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની મૂંજ રીથી ખલુાસો કરવા અંગે  

  માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીને અને માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી 
નીવતનભાઇ પટેલને સામાજજક આવથિક સિેક્ષણના વસિંચાઇ બાબતના આંકડાઓમાાં તફાિત અંગે જરૂરી 
સ્પષ્ટ્ટતા કરિા માટે પાાંચ પાાંચ વમવનટનો સમય ફાળિતા, માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ 
ધાનાણીએ અને માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે જરૂરી સ્પષ્ટ્ટતા કરી.  

૯. સભાગહૃની બેઠકનો સમય લૂંબાવવા અંગે  

   માનનીય મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ, માગણીઓ પરની ચચાય અને મતદાન પ  રુાં 
થાય તયાાં સધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાિિા માટેની દરખાસ્ત કરી જેનો સ્િીકાર થતા તદનસુાર માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃનો સમય લાંબાવ્યો.  
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૧૦. માગિીઓ પર ચચાા અને મતદાન (પાૂંચમો કદવસ)(ક્રમશઃ)  

 સામાન્ય િહીિટ વિભાગ તમેજ માગય અન ેમકાન વિભાગને લગતી માગણીઓ પરની ચચાયનો 
જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે આપ્યો. 
 માગણી ક્રમાાંક-૩૦ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૧, ર, ૩, ૪,  પ, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨ અન ે
૧૩, માગણી ક્રમાાંક-૩૧ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૪, ૧૫, ૧૬ અને ૧૯,  માગણી ક્રમાાંક-૩૩ ઉપરની 
કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫ અન ે૩૬, માગણી ક્રમાાંક-૮૫ 
ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૭, ૩૮ અને ૩૯, માગણી ક્રમાાંક-૮૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૪૧, 

૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૮, ૪૯, ૫૧, ૫૨, ૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯ અન ે૬૧ તમેજ માગણી ક્રમાાંક-
૮૭ ઉપરની કાપ ખદરખાસ્ત ક્રમાાંક-૬૨, ૬૩, ૬૪, ૬૫ અને ૬૬ પરત ખેંચી લેિામાાં આિી.  
 માગણી ક્રમાાંક-૩૦, ૩૧, ૩૩, ૮૫, ૮૬ અને ૮૭ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સિાયનમુતે 
સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
૧૧. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 

  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આજે સભાગહૃની બેઠક પ  ણય થયા બાદ કોમનિેલ્થ પાલાયમેન્ટરી 
એસોવસએશનની બેઠક વિધાનસભાના ચોથા માળે આિેલ શાસક પક્ષના ખાંડમાાં રાખિા અંગેની જાહરેાત 
કરી. 

 

ગરુૂવાર, તા. ૧૮મી જુલાઇ, ર૦૧૯ 

 

૧. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 

  (સભાગહૃની બેઠકના સમયમાૂં ફેરફાર કરવા અંગે) 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃની બેઠકોના સમયમાાં શકુ્રિાર તા.૧૯-૭-૨૦૧૯થી અમલમાાં 
આિનાર સભાગહૃની બેઠકના સમયમાાં થનાર ફેરફાર અંગેની જાહરેાત કરી. 
૨. માગિીઓ પર ચચાા અને મતદાન (છઠ્ઠો કદવસ) 
 કૃવર્ને લગતી સેિા અંગેની કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય 
માટેની માગણી ક્રમાાંક-૨ અને નાની વસિંચાઇ, ભ  વમ સાંરક્ષણ અને વિસ્તાર વિકાસને લગતી સેિા અંગનેી કૃવર્, 

ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૩ માનનીય કૃવર્, 

ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગના માંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુએ, પશપુાલન અને ડરેી વિકાસને લગતી સેિા 
અંગેની કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪ માનનીય 
પશપુાલન અને ડરેી વિકાસ માંત્રીશ્રી કુાંિરજીભાઇ બાિચળયાએ, મતસ્યોદ્યોગને લગતી સેિા અંગેની કૃવર્, 

ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૬, ગ્રામ ગહૃ વનમાયણ 
અને ગ્રામ વિકાસન ેલગતી સેિા અંગેની પાંચાયત, ગ્રામ ગહૃ વનમાયણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગની મહસે  લી 
અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૭૧ માન. ગ્રામ ગહૃવનમાયણ માંત્રીશ્રી કુાંિરજીભાઈ બાિચળયાએ િાહન 
વ્યિહારને લગતી સેિા અંગેની બાંદરો અને િાહન વ્યિહાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની 
માગણી ક્રમાાંક-૭૪ માનનીય બાંદરો અને િાહન વ્યિહાર  માંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુએ રજ  કરી.  
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, ૨, 

૩, ૪, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૮, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૪ અન ે૨૬, માગણી ક્રમાાંક-૩ ઉપરની કાપ 
દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૭, ૨૯ અને ૩૦, માગણી ક્રમાાંક-૪ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૧, ૩૨,  ૩૩, ૩૪, ૩૬, 

૩૮, ૩૯ અને ૪૧, માગણી ક્રમાાંક-૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૪૨, ૪૩, ૪૬, ૪૭ અને ૪૮ માગણી 
ક્રમાાંક-૭૧ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૪૯, ૫૧, ૫૨, ૫૩, ૫૫ અને ૫૬ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૭૪ 
ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૫૯, ૬૦, ૬૧, ૬૪ અને ૬૬ સાંબવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
 તયારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભગેી ચચાય શરૂ થઇ 
અને છવ્િીસ સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો.  



 

D:\Office Data\metter got from branches for web updation\Table\4th kamakajno tu ko aheval.doc 

 
 

79 

 પશ ુ પાલન અને ડરેી વિકાસને લગતી માગણીઓ તેમજ ગ્રામ ગહૃવનમાયણ અને ગ્રામ વિકાસ  
પરની ચચાયનો જિાબ માનનીય પશ ુપાલન અને ડરેી વિકાસ વિભાગ તેમજ પાંચાયત, ગ્રામ ગહૃ વનમાયણ 
અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના માંત્રીશ્રી કુાંિરજીભાઇ બાિચળયાએ આપ્યો. 

           કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ, તેમજ બાંદરો અન ેિાહન વ્યિહાર વિભાગન ેલગતી 
માગણીઓ પરની ચચાયનો જિાબ માનનીય કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ, તેમજ બાંદરો અન ે
િાહન વ્યિહાર વિભાગના માંત્રીશ્રી આર.સી. ફળદુએ આપ્યો.                    
 માગણી ક્રમાાંક-૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, ૨, ૩, ૪, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૪, ૧૫, ૧૬, 

૧૮, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૪ અન ે૨૬, માગણી ક્રમાાંક-૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૭, ૨૯ અન ે૩૦, માગણી 
ક્રમાાંક-૪ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૧, ૩૨,  ૩૩, ૩૪, ૩૬, ૩૮, ૩૯ અન ે૪૧, માગણી ક્રમાાંક-૬ ઉપરની 
કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૪૨, ૪૩, ૪૬, ૪૭ અને ૪૮ માગણી ક્રમાાંક-૭૧ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૪૯, 

૫૧, ૫૨, ૫૩, ૫૫ અને ૫૬ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૭૪ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૫૯, ૬૦, ૬૧, ૬૪ અન ે
૬૬ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 માગણી ક્રમાાંક-૨, ૩, ૪, ૬, ૭૧ અને ૭૪ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો. 

બીજી બેઠક 

 

૧. પ્રશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. પોઇન્ટ ઓફ ઇન્ફમેશન 
                              માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓનો પ્રોટોકોલ જાળવવા અંગે 

  સભ્યશ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મરે માનનીય સાંસદસભ્યોના ધોરણે ગજુરાતના ધારાસભ્યશ્રીઓને માટે પણ 
પ્રોટોકોલ જળિાય તે અંગ ેમદુ્દો ઉપસ્સ્થત કરી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનુાં માગયદશયન માગતા, માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીએ  રાજ્ય સરકાર આ બાબતન ેગાંભીરતાથી લેશ ેતેમજ આ પ્રોટોકોલ જળિાિો જોઇએ 
તેમ જણાવ્યુાં. 

 

૩. માગિીઓ પર ચચાા અને મતદાન (સાતમો કદવસ) 
          ગહૃ વિભાગને લગતી સેિા અંગેની ગહૃ વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-
૪૨, પોલીસને લગતી સેિા અંગેની ગહૃ વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪૩ તેમજ 
જેલને લગતી સેિા અંગેની ગહૃ વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪૪ માનનીય રાજ્ય 
કક્ષાના ગહૃ માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ રજ  કરી.  
  માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૪૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત 
ક્રમાાંક-૧, ૨, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬ અન ે૧૯, માગણી ક્રમાાંક-૪૩ ઉપરની 
કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૨૦, ૨૨, ૨૪, ૨૫, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯, 

૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૧, ૫૪ અને ૫૫ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૪૪ 
ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૫૮, ૫૯, ૬૧, ૬૨, ૬૩, ૬૪ અને ૬૫ સાંબવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
 તયારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભગેી ચચાય શરૂ થઇ 
અને ચાર સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો.  
   ગહૃ વિભાગને લગતી માગણીઓ પરની ચચાયનો જિાબ રાજ્ય કક્ષાના માનનીય ગહૃ 
માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ આપ્યો.  

   માગણી ક્રમાાંક-૪૨, ૪૩ અને ૪૪ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સિાયનમુતે 
સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 ૪. ચબન-સરકારી કામકાજ 

                               ચબન-સરકારી સૂંકલ્પો 
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 (૧) સભ્યશ્રી હહિંમતવસિંહ પટેલે,  ‘‘રાજયના શહરેોમાાં ડ્રાફ્ટ ટી.પી. માંજ ર થયા બાદ લાાંબા સમય 
સધુી ફાઇનલ થતી ન હોિાથી રાજ્યના શહરેોમાાં નાગહરકોને સવુિધા સમયસર ઉપલબ્ધ થતી નથી. 
જેથી આ ટી.પી. સમય મયાયદામાાં માંજ ર કરિા અંગેનો’’  સાંકલ્પ રજ  કયો અને તેના સમથયનમાાં 
પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું. સાંકલ્પ પરની ચચાયમાાં સાત સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો.    

  ચચાયનો જિાબ શહરેી વિકાસ વિભાગનો હિાલો ધરાિતા માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી 
નીવતનભાઇ પટેલે આપ્યો.  

  સભાગહૃની અનમુવતથી માનનીય સભ્યશ્રી હહિંમતવસિંહ પટેલે પોતાનો સાંકલ્પ પરત ખેંચી લીધો. 
 (ર)  સભ્યશ્રી રમેશભાઇ કટારાએ,  ‘‘તાજેતરમાાં અરબી સમરુમાાં આિેલા િાય ુ િાિાિોડાથી 
રાજ્યના સૌરાષ્ટ્રના દહરયાકાાંઠાના વિસ્તારોમાાં અવત ભારે િરસાદ થયેલ. તે સમયે રાજ્ય સરકારે 
અગમચેતીથી પગલાાં લઇ ઓછામાાં ઓછાં નકુસાન થાય તેિી સરાહનીય કામગીરી કરેલ અને ભવિષ્ટ્યમાાં 
પણ આિી ગાંભીર પહરસ્સ્થવત ઉભી થાય તયારે અસરકારક કામગીરી કરિામાાં આિે’’ તે અંગેનો સાંકલ્પ રજ  
કયો અને તેના સમથયનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું. સાંકલ્પ પરની ચચાયમાાં ચાર સભ્યશ્રીઓએ ભાગ 
લીધો. 
    ચચાયનો જિાબ માનનીય મહસે  લ માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ આપ્યો. તયારબાદ સાંકલ્પ 
મત ઉપર મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાયનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 

  

શકુ્રવાર, તા. ૧૯મી જુલાઇ, ર૦૧૯ 

 
૧. પ્રશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. તાકીદની જાહરે અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (વનયમ-૧૧૬) 
  સભ્યશ્રી શૈલેર્ પરમારે વનયમ-૧૧૬ અન્િયે ‘‘તાજેતરમાાં અમદાિાદ શહરેના કાાંકરીયા ખાતે 
આિેલ એડિેન્ચર પાકયમાાં હડસ્કિરી નામની ૬૦ ફૂટ ઉંચી રાઇડ ત  ટી પડિાના કારણે લોકોમાાં ફેલાયેલ 
ગભરાટ દ ર કરિા’’ અંગેની તાકીદની જાહરે અગતયની બાબત પર માનનીય રાજ્યકક્ષાના ગહૃ માંત્રીશ્રીનુાં 
ધ્યાન દોયુું.  
 માનનીય રાજ્ય કક્ષાના ગહૃ માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ તેમનુાં લેચખત વનિેદન રજ  કયુું અને 
તેમાાંથી ઉપસ્સ્થત થયલેા પ્રશ્નોના જિાબો આપ્યા. 
 

૩. માગિીઓ પર ચચાા અને મતદાન (આઠમો કદવસ) 
 નાગહરક પરુિઠાને લગતી સેિા અંગેની અન્ન, નાગહરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોના 
વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૨૨ અને અન્નને લગતી સિેા અંગનેી અન્ન, નાગહરક પરુિઠા 
અને ગ્રાહકોની બાબતોના વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૨૩ માનનીય અન્ન, 

નાગહરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જયેશભાઇ રાદડીયાએ તેમજ પાણી પરુિઠાને લગતી 
સેિા અંગેની નમયદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની 
માગણી ક્રમાાંક-૬૭ નમયદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગના માનનીય માંત્રીશ્રી 
કુાંિરજીભાઇ બાિચળયાએ રજ  કરી.  
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૨૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૧, 

૩, ૪, પ, ૭, ૮, ૯, ૧૧ અન ે૧૨, માગણી ક્રમાાંક-૨૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, 

૧૯, ૨૦, ૨૧ અને ૨૩ તમેજ માગણી ક્રમાાંક-૬૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, 

૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮ અને ૩૯ સાંબવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી. 
  
 રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભગેી ચચાય શરૂ થઇ  અન ે
એકિીસ સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો.  
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 નમયદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગને લગતી માગણી પરની ચચાયનો જિાબ 
માનનીય નમયદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર માંત્રીશ્રી કુાંિરજીભાઇ બાિચળયાએ આપ્યો. 
           તયારબાદ અન્ન, નાગહરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોના વિભાગની માગણીઓ પરની 
ચચાયનો જિાબ માનનીય અન્ન, નાગહરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જયેશભાઇ રાદડીયાએ 
આપ્યો.   

 માગણી ક્રમાાંક-૨૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૧, ૩, ૪, પ, ૭, ૮, ૯, ૧૧ અને ૧૨, માગણી 
ક્રમાાંક-૨૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧ અને ૨૩ તેમજ માગણી 
ક્રમાાંક-૬૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, 

૩૮ અને ૩૯ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 માગણી ક્રમાાંક-૨૨, ૨૩ અને ૬૭ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 

 
 
 

સોમવાર, તા. ૨રમી જુલાઇ, ર૦૧૯ 

 

૧. પ્રશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
 (ક) અતારાૂંકકત પ્રશ્નોિરી 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પહલેી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાાંચમી, છઠ્ઠી, સાતમી, આઠમી, નિમી, દસમી, 
અચગયારમી, બારમી અને તેરમી અતારાાંહકત યાદી સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કી.  
 

૨. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
 (૧)  ગજુરાત સ્ટેટ એિીએશન ઇન્રાસ્રકચર કાંપની ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક 
અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, કાંપનીની 
કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ  વિલાંબ 
અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન       
 (ર)    ગજુરાત અનસુ  ચચત જાવત વિકાસ કોપોરેશનના સન ર૦૧૪-ર૦૧પ થી સન ર૦૧૬-ર૦૧૭ના 
ઓહડટ અહિેાલો તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ  વિલાંબ અંગેના કારણો 
સમજાિતાાં વનિેદન  
 

 (૩) ગજુરાત રેલ ઇન્રાસ્રકચર વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો િાવર્િક 
અહિેાલ,  હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, વનગમની 
કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા  વિલાંબ 
અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૪) ગજુરાત ગ્રામ ગહૃ વનમાયણ બોડયના સન ર૦૧૭-ર૦૧૮ના િાવર્િક હહસાબો  અને તેના 
ઉપરના ઓહડટ હરમાકયસ તેમજ આ હહસાબોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન 
 

 (૫)   સન ર૦૧૭ના ગજુરાત માલ અને સેિા િેરા  અવધવનયમ અન્િયેના આ સાથેના પત્રકમાાં 
જણાવ્યા મજુબના નાણા વિભાગના કુલ-૬૮ જાહરેનામા તેમજ આ જાહરેનામા પૈકી ક્રમાાંક ૧ થી પ૩ 
ઉપરના જાહરેનામાને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન   

NO Notification No Date of 

Issue 

NO Notification No Date of Issue 

1 (GHN-87)/GST-2017-S.9(1)(9)-TH 22-9-2017 35 (GHN-130)GST-2018/S.11(1)(38)-TH 31-12-2018 

2 (GHN-88)/GST-2017-S.11(1)(14)-TH 22-9-2017 36 (GHN-131)GST-2018/S.11(1)(39)-TH 31-12-2018 

3 (GHN-89)/GST-2017-S.54(3)(3)-TH 22-9-2017 37 (GHN-132)GST-2018/S.11(3)(2)-TH 31-12-2018 
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 (૬)    તા.૦૮-૦૭-ર૦૧૯ના  રોજ સભાગહૃમાાં રજ  થયેલ તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીમાાં તારાાંહકત પ્રશ્ન 
ક્રમાાંકઃ ૧પરર૩ (અગ્રતાક્રમ-૩૦૮)ના લેચખત પ્રશ્ન તથા તેના જિાબમાાં સધુારા અંગેનુાં સ્પષ્ટ્ટીકરણાતમક 
વનિેદન       
૩. વવધાનસભાની સવમવતઓના અહવેાલોની રજ આત 
 (૧) સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો માટેની સવમવતનો પહલેો અહવેાલ 
 સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો માટેની સવમવતના માનનીય પ્રમખુશ્રી મકેુશભાઇ પટેલ ે
સવમવતનો પહલેો અહિેાલ રજ  કયો. 
 (ર) ગૌિ વવધાન સવમવતનો પહલેો અહવેાલ 
 ગૌણ વિધાન સવમવતના માનનીય પ્રમખુશ્રી પ  ણેશ મોદીએ સવમવતનો પહલેો અહિેાલ રજ  કયો. 
 (૩) સરકારે આપેલી ખાતરીઓ માટેની સવમવતનો પહલેો અહવેાલ 
 સરકારે આપેલી ખાતરીઓ માટેની સવમવતના માનનીય પ્રમખુશ્રી િલ્લભભાઇ કાકડીયાએ સવમવતનો 
પહલેો અહિેાલ રજ  કયો. 
 (૪) અનસુ  ચચત જનજાવતઓના કલ્યાિ માટેની સવમવતનો બીજો અહવેાલ 
 અનસુ  ચચત જનજાવતઓના કલ્યાણ માટેની સવમવતના માનનીય પ્રમખુશ્રી મોહનભાઇ ઢોહડયાએ 
સવમવતનો બીજો અહિેાલ રજ  કયો. 
 

૪. માગિીઓ પર ચચાા અને મતદાન (નવમો કદવસ) 

4 (GHN-92)/GSTR-2017(10)-TH 29-9-2017 38 (GHN-133)GST-2018/S.128(12)TH 31-12-2018 

5 (GHN-96)/GSTR-2017(11)-TH 13-10-2017 39 (GHN-134)GST-2018/S.128(13)TH 31-12-2018 

6 (GHN-97)/GST-2017-S.10(1)(2)-TH 13-10-2017 40 (GHN-135)GST-2018/S.128(14)TH 31-12-2018 

7 (GHN-98)/GST-2017/S.11(1)(16)-TH 13-10-2017 41 (GHN-136)GST-2018/S.148(11)TH 31-12-2018 

8 (GHN-99)/GST-2017-S.148(1)-TH 13-10-2017 42 (GHN-137)GST-2018/S.148(12)TH 31-12-2018 

9 (GHN-100)/GST-2017-S.23(2)(2)-TH 13-10-2017 43 (GHN-138)GSTR-2018/S.164(36)TH 31-12-2018 

10 (GHN-101)/GST-2017/S.6(1)(1)-TH 13-10-2017 44 (GHN-139)GST-2018/S.172(3)-TH 31-12-2018 

11 (GHN-102/)GST-2017-S.11(1)(17)-TH 13-10-2017 45 (GHN-140)GST-2018/S.172(4)-TH 31-12-2018 

12 (GHN-103)/GST-2017/S.172(1)-TH 13-10-2017 46 (GHN-05)GST-2019/S.147(2)-TH 15-01-2019 

13 (GHN-104)/GST-2017/S.9(1)(10)-TH 13-10-2017 47 (GHN-07)GST-2019/S.1(9)TH 29-01-2019 

14 (GHN-105)/GST-2017/S.9(1)(11)-TH 13-10-2017 48 (GHN-08)GST-2019/S.10(1)(4)TH 29-01-2019 

15 (GHN-106)/GST-2017/S.9(1)(12)-TH 13-10-2017 49 (GHN-09)GST-2019/S.11(1)(40)-TH 29-01-2019 

16 (GHN-107)/GST-2017/S.9(3)(5)-TH 13-10-2017 50 (GHN-10)GST-2019/S.23(4)TH 29-01-2019 

17 (GHN-108)/GST-2017/S.9(3)(6)-TH 13-10-2017 51 (GHN-12)GST-2019/S.11(1)(41)TH 31-02-2019 

18 (GHN-109)/GST-2017/S.11(1)(18)-TH 13-10-2017 52 (GHN-14)GST-2019/S.172(6)TH 01-02-2019 

19 (GHN-18)/GST-2018/S.9(1)(17)-TH 25-1-2018 53 (GHN-15)GST-2019/S.172(7)TH 02-02-2019 

20 (GHN-22)/GST-2018/S.9(1)(18)-TH 1-2-2018 54 (GHN-22)GST-2019/S.11(1)(42)-TH 07-03-2019 

21 (GHN-46)/GSTR-2018(23).TH 25-4-2018 55 (GHN-23)GST-2019/S.23(5)TH 07-03-2019 

22 (GHN-65)/GST-2018/S.11(1)(32)-TH 26-7-2018 56 (GHN-24)GST-2019/S.148(13)TH 07-03-2019 

23 (GHN-66)/GST-2018/S.11(1)(33)-TH 26-7-2018 57 (GHN-27)GST-2019/S.172(8)-TH 08-03-2019 

24 (GHN-80)/GSTR-2018/(27)-TH 4-9-2018 58 (GHN-31)GST-2019/S.9(4)(1)-TH 30-03-2019 

25 (GHN-108)/GST-2018/S.148(10)-TH 26-10-2018 59 (GHN-33)GST-2019/S.9(1)(23)-TH 30-03-2019 

26 (GHN-110)/GSTR-2018(34)-TH 30-10-2018 60 (GHN-34)GST-2019/S.9(1)(24)-TH 30-03-2019 

27 (GHN-113)/GSTR-2018(35)-TH 12-11-2018 61 (GHN-35)GST-2019/S.9(3)(12)-TH 30-03-2019 

28 (GHN-117)/GST-2018-R123(2)-TH 4-12-2018 62 (GHN-36)GST-2018/S.172(9)-TH 30-03-2019 

29 (GHN-121)GST-2018/S.172(2)-TH 11-12-2018 63 (GHN-37)GST-2019/S.148(14)-TH 30-03-2019 

30 (GHN-125)GST-2018/S.1(8)-TH 31-12-2018 64 (GHN-38)GST-2019/S.11(1)(43)-TH 30-03-2019 

31 (GHN-126)GST-2018/S.9(1)(21)-TH 31-12-2018 65 (GHN-42)GSTR-2019/S.164(40)TH 24-04-2019 

32 (GHN-127)GST-2018/S.9(3)(11)-TH 31-12-2018 66 (GHN-44)GSTR-2019/S.164(41)-TH 24-04-2019 

33 (GHN-128)GST-2018/S.11(1)(36)-TH 31-12-2018 67 (GHN-48)GST-2019/S.9(1)(26)-TH 10-05-2019 

34 (GHN-129)GST-2018/S.11(1)(37)-TH 31-12-2018 68 (GHN-51)/GST-2019-R.123(3)-TH 24-05-2019 
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 તબીબી અને જાહરે આરોગ્યને લગતી સેિા અંગેની આરોગ્ય અને પહરિાર કલ્યાણ વિભાગની 
મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૩૯, પહરિાર કલ્યાણને લગતી સિેા અંગેની આરોગ્ય અન ે
પહરિાર કલ્યાણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪૦ અને નમયદા વિકાસ 
યોજનાને લગતી સિેા અંગનેી નમયદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગની મ  ડી ખચય માટેની 
માગણી ક્રમાાંક-૬૫ માનનીય આરોગ્ય અને પહરિાર કલ્યાણ તેમજ નમયદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને 
કલ્પસર વિભાગના નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે રજ  કરી.  
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૩૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૧, 

ર, ૩, ૪, પ, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬ અન ે૨૭, 

માગણી ક્રમાાંક-૪૦ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૮, ૨૯ અને ૩૦ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૬૫ ઉપરની કાપ 
દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬ અન ે૪૭ 
સાંબવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
 રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાય શરૂ થઇ અને 
અઠ્ઠાિીસ સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો.  
 આરોગ્ય અને પહરિાર કલ્યાણ તેમજ નમયદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગને 
લગતી માગણીઓ પરની ચચાયનો જિાબ માનનીય આરોગ્ય અને પહરિાર કલ્યાણ તેમજ નમયદા, 
જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગના નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે આપ્યો અને 
તેમાાંથી ઉપસ્સ્થત થયેલા પ્રશ્નોના જિાબ આપિાનુાં શરૂ કયુું.   
પ. સભાગહૃનો સમય લૂંબાવવા અંગે 
 આ તબકે્ક સભાગહૃનો સમય પ  રો થિા આિતાાં માનનીય મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ, 

માગણીઓ પરની ચચાય અને મતદાન પ  રુાં થાય તયાાં સધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાિિા માટેનો પ્રસ્તાિ રજ  
કયો જેનો સ્િીકાર થતા તદનસુાર માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃનો સમય લાંબાવ્યો. 
૬. માગિીઓ પર ચચાા અને મતદાન (નવમો કદવસ) (ક્રમશઃ) 
  નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે બાકી રહલેા સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નોના જિાબ આપ્યા.            
 માગણી ક્રમાાંક-૬૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૦, 

૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬ અને ૪૭ સભાગહૃની અનમુવતથી પરત ખેંચી લિેામાાં આિી. માગણી ક્રમાાંક-૬૫ 
સિાયનમુતે માંજ ર કરિામાાં આિી. 
         માગણી ક્રમાાંક-૩૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૧, ર, ૩, ૪, પ, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, 

૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬ અને ૨૭ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૪૦ ઉપરની કાપ 
દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૮, ૨૯ અને ૩૦ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. ક્રમાાંક-
૩૯ અને ૪૦ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
    

મૂંગળવાર, તા. ૨૩મી જુલાઇ, ર૦૧૯ 

(પહલેી બેઠક) 
 

૧. માગિીઓ પર ચચાા અને મતદાન (દસમો કદવસ) 
           સામાજજક સરુક્ષા અને કલ્યાણને લગતી સેિા અંગેની સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગની 
મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૯૨ અને અનસુ  ચચત જાવત પેટા યોજનાને લગતી સેિા 
અંગેની સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૯૫ 
માનનીય સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે,  સમ  હ વિકાસને લગતી સેિા 
અંગેની પાંચાયત, ગ્રામ ગહૃ વનમાયણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૭૦ 
તેમજ પયાયિરણને લગતી સેિા અંગેની િન અને પયાયિરણ વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની માગણી 
ક્રમાાંક-૨૭ માનનીય રાજ્યકક્ષાના પાંચાયત, ગ્રામ ગહૃ વનમાયણ અને ગ્રામ વિકાસ તથા િન અને પયાયિરણ 
માંત્રીશ્રી જયરથવસિંહજી પરમારે રજ  કરી.  
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 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૯૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, 

૨, ૩, ૫, ૭, ૮, ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧૫, ૧૬, ૧૭ અન ે૧૮,  માગણી ક્રમાાંક-૯૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૨, 

૨૪, ૨૫ અને ૨૬, માગણી ક્રમાાંક-૭૦ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩ અન ે૩૭ 
તેમજ  માગણી ક્રમાાંક-૨૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૯, ૪૧, ૪૩, ૪૫ અન ે૪૮ સાંબવધત સભ્યશ્રીઓએ 
રજ  કરી.  
 રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાય શરૂ થઇ અને 
ત્રીસ સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો.  
  પાંચાયત, ગ્રામ ગહૃ વનમાયણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ તેમજ િન અને પયાયિરણ વિભાગન ે
લગતી માગણીઓ પરની ચચાયનો જિાબ માનનીય રાજ્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી જયરથવસિંહજી પરમારે આપ્યો.      

          તયારબાદ સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગને લગતી માગણીઓ પરની ચચાયનો જિાબ 
માનનીય માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે જિાબ આપિાનુાં શરૂ કયુું.   
૨. સભાગહૃનો સમય લૂંબાવવા અંગે 
 આ તબકે્ક સભાગહૃનો સમય પ  રો થિા આિતાાં માનનીય મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ, 

માગણીઓ પરની ચચાય અને મતદાન પ  રુાં થાય તયાાં સધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાિિા માટેનો પ્રસ્તાિ રજ  
કયો જેનો સ્િીકાર થતા તદનસુાર માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃનો સમય લાંબાવ્યો. 
૩. માગિીઓ પર ચચાા અને મતદાન (દસમો કદવસ) (ક્રમશઃ) 
 માનનીય માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે માગણીઓ પરનો જિાબ પ  ણય કરી સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નોના જિાબ 
આપ્યા.            

 માગણી ક્રમાાંક-૯૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, ૨, ૩, ૫, ૭, ૮, ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧૫, ૧૬, ૧૭ 
અને ૧૮,  માગણી ક્રમાાંક-૯૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૨, ૨૪, ૨૫ અને ૨૬, માગણી ક્રમાાંક-૭૦ 
ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩ અન ે૩૭ તમેજ  માગણી ક્રમાાંક-૨૭ ઉપરની કાપ 
દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૯, ૪૧, ૪૩, ૪૫ અને ૪૮ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો. માગણી ક્રમાાંક ૯૨, ૯૫, ૭૦ અને ૨૭ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો. 

 

બીજી બેઠક 

 

૧. પ્રશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. પોઇન્ટ ઓફ ઇન્ફમેશન 
 માનનીય સભ્યશ્રી ઋજતિકભાઇ મકિાણાએ આજ તા.૨૩-૦૭-૨૦૧૯ના રોજની તારાાંહકત 
પ્રશ્નોત્તરીના અગ્રતાક્રમ ૧૬૧ પ્રતયે ધ્યાન દોરી તેમાાં રહલે હકીકત દોર્ના મદેુ્દ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનુાં 
માગયદશયન માગ્યુાં.  
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ માનનીય માંત્રીશ્રીને આ બાબત ચકાસી લેિાનુાં જણાિતાાં માનનીય વશક્ષણ 
માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ આ બાબત ચકાસીને જો ભ  લ હશે તો સધુારી લેિામાાં આિશે અને 
ભવિષ્ટ્યમાાં આ બાબતની કાળજી લેિામાાં આિશે તેમ પણ તેમણ ેજણાવ્યુાં. 
 માનનીય સભ્યશ્રી લલીત િસોયાએ પોતાના પ્રશ્નના અપ  રતા જિાબ પ્રતયે ધ્યાન દોરી માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીનુાં માગયદશયન માગ્યુાં.  
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ માનનીય માંત્રીશ્રીને આ બાબત ચકાસી લેિાનુાં જણાિતાાં માનનીય વશક્ષણ 
માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ આ બાબત ચકાસીને જો ભ  લ હશે તો સધુારી લેિામાાં આિશે અને 
ભવિષ્ટ્યમાાં આ બાબતની કાળજી લેિામાાં આિશે તેમ પણ જણાવ્યુાં. 
૩. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
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 વનરીક્ષકશ્રી, સ્થાવનક ભાંડોળ હહસાબના સન ૨૦૧૪-૨૦૧૫ અને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ના િર્યના 
નગરપાચલકાઓના ઓહડટ અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ 
અંગેના કારણો દશાયિતાાં વનિેદન 

૪. વવધાનસભાની સવમવતના અહવેાલની રજ આત 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કામકાજ સલાહકાર સવમવતનો પાાંચમો અહિેાલ િાાંચીને રજ  કયો. 
  ચબન-સરકારી સભ્યોનાાં કામકાજ માટેની સવમવતના સભ્ય શ્રીમતી સમુનબેન ચૌહાણે સવમવતનો 
ચોથો અહિેાલ સભાગહૃ સમક્ષ રજ  કયો.  
૫. માનનીય સૂંસદીય બાબતોના રાજયકક્ષાના મૂંત્રીશ્રીનો પ્રસ્તાવ 
 માનનીય સાંસદીય બાબતોના રાજ્ય કક્ષાના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ નીચે મજુબનો પ્રસ્તાિ 
રજ  કયો. 
 ‘‘આ સભાગહૃ કામકાજ સલાહકાર સવમવતના પાાંચમા અહિેાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 
પ્રસ્તાવ મત માટે મ  કવામાૂં આવ્યો અને તેનો સવાાનમુતે સ્વીકાર કરવામાૂં આવ્યો. 
૬. ચબન-સરકારી સભ્યોનાૂં કામકાજ માટેની સવમવતના માનનીય સભ્યશ્રીનો પ્રસ્તાવ 
  ચબન-સરકારી સભ્યોનાાં કામકાજ માટેની સવમવતના માનનીય સભ્ય શ્રીમતી સમુનબેન ચૌહાણ ેનીચ ે
મજુબનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો. 
 ‘‘આ સભાગહૃ, ચબન-સરકારી સભ્યોનાાં કામકાજ માટેની સવમવતના ચોથા અહિેાલ સાથે સાંમત 
થાય.’’ 

પ્રસ્તાવ મત માટે મ  કવામાૂં આવ્યો અને તેનો સવાાનમુતે સ્વીકાર કરવામાૂં આવ્યો. 
૭. માગિીઓ પર ચચાા અને મતદાન (અચગયારમો કદવસ) 
 શ્રમ અને રોજગારને લગતી સેિા અંગેની શ્રમ અને રોજગાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય 
માટેની માગણી ક્રમાાંક-૫૭ માનનીય શ્રમ અન ેરોજગાર માંત્રીશ્રી હદલીપકુમાર ઠાકોરે તેમજ જજલ્લા િહહિટને 
લગતી સેિા અંગનેી મહસે  લ વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૭૮ અને કુદરતી આફત અંગ ે
રાહતને લગતી સેિા અંગેની મહસે  લ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૭૯ મહસે  લ 
વિભાગનો હિાલો ધરાિતા પ્રભારી માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ રજ  કરી.  
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૫૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧, 

૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૯, ૧૦, ૧૨, ૧૩, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૪, ૨૫, ૨૬ અન ે૨૭, માગણી 
ક્રમાાંક-૭૮ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૪૧, ૪૨ અન ે
૪૩ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૭૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૧, ૫૨, ૫૩, 

૫૪, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૬૨, ૬૩ અને ૬૪ સાંબવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
 રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાય શરૂ થઇ અને 
ત્રેિીસ સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો.  
   શ્રમ અને રોજગાર વિભાગને લગતી માગણીઓ પરની ચચાયનો જિાબ માનનીય માંત્રીશ્રી 
હદલીપકુમાર ઠાકોરે આપ્યો.            
           તયારબાદ મહસે  લ વિભાગને લગતી માગણીઓ પરની ચચાયનો જિાબ મહસે  લ વિભાગનો હિાલો 
ધરાિતા માનનીય પ્રભારી માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ આપ્યો.          
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૫૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૯, ૧૦, ૧૨, ૧૩, 

૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૪, ૨૫, ૨૬ અન ે૨૭, માગણી ક્રમાાંક-૭૮ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-
૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૪૧, ૪૨ અન ે૪૩ તમેજ માગણી ક્રમાાંક-૭૯ ઉપરની 
કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૧, ૫૨, ૫૩, ૫૪, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૬૨, ૬૩ 
અને ૬૪ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તનેો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૫૭, 

૭૮ અને ૭૯ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.   
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બધુવાર, તા. ૨૪મી જુલાઇ, ર૦૧૯ 

 

૧. પ્રશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
 (ક) અતારાૂંકકત પ્રશ્નોિરી 
  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ચૌદમી અતારાાંહકત યાદી સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કી.  
૨. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
 (૧)    વનરીક્ષકશ્રી, સ્થાવનક ભાંડોળ હહસાબના સન ૨૦૧૪-૨૦૧૫ના િર્યના જજલ્લા અને તાલકુા 
પાંચાયતોના હહસાબો પરનો ઓહડટ અહિેાલ તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ  
વિલાંબ અંગેના કારણો દશાયિત ુાં વનિેદન       

  
 (ર) વનરીક્ષકશ્રી, સ્થાવનક ભાંડોળ હહસાબના સન ૨૦૧૪-૨૦૧૫ અને સન ૨૦૧૫-૨૦૧૬ના 
િર્યના ગ્રામ પાંચાયતોના હહસાબો પરના ઓહડટ અહિેાલો તથા આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર 
મ  કિામાાં થયેલ  વિલાંબ અંગેના કારણો દશાયિતા વનિેદન       
૩. માગિીઓ પર ચચાા અને મતદાન (બારમો અને છેલ્લો કદવસ) 
 નાણા વિભાગને લગતી સેિા અંગેની નાણા વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૫, 

વતજોરી અને હહસાબ િહીિટને લગતી સેિા અંગેની નાણા વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની માગણી ક્રમાાંક-
૧૭ તેમજ પેન્શન અને અન્ય વનવવૃત્ત લાભને લગતી સેિા અંગેની નાણા વિભાગની મહસે  લી ખચય માટેની 
માગણી ક્રમાાંક-૧૮ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે રજ  કરી.  
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૧૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત 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 દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૦ અને ૩૧ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૧૮ ઉપરની 
કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૨ અને ૩૩ સાંબવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
           તયારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ માગણીઓ પરની ચચાયની શરૂઆતમાાં માગણીઓ પરની 
ચચાયના સમય અને ચગલોટીન અંગેની જાહરેાત કરી. 
 તયારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભગેી ચચાય શરૂ થઇ 
અને ત્રણ સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો. 
 ચચાયનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ ેઆપ્યો.            
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૧૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત 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 દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૦ અને ૩૧ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૧૮ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૨ 
અને ૩૩ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૧૫, ૧૭ અન ે૧૮ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો. 
 ચગલોટીન થયેલી માગિીઓ 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ ે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 અન ે૧૦૮ રજ  કરી, 
જે મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 તયારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ રાજય વિધાન માંડળને લગતી માગણી ક્રમાાંક-૩૬ અને ૩૭ રજ  
કરી જે મત માટે મ  કિામાાં આિી અને તેનો સિાયનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
૪.  ચબન-સરકારી કામકાજ 
   ચબન-સરકારી વવધેયકો 
          (૧) દાખલ કરવાના ચબન-સરકારી વવધેયકો 
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 (૧)     સભ્યશ્રી રમણભાઇ પટેલ,ે સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત સરકારી પાણી પરુિઠા તાંત્રમાાંથી લોકોને 
ગેરકાયદે પાણી ખેંચતા અટકાિિા બાબત  વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુય. 
 (ર) સભ્યશ્રી અરવિિંદકુમાર પટેલે, સન ૨૦૧૯નુાં ગજુરાત પાણી પ્રદ ર્ણ (વનિારણ અને 
નદીઓનુાં શદુ્વદ્ધકરણ) વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુું. 
 (ર)     પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેના ચબન-સરકારી વવધેયકો 
 (૧) સભ્યશ્રી ઇમરાન ખેડાિાલાએ ‘‘સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૩-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત 
લધમુતી કલ્યાણ અને સાંરક્ષણ વિધેયક’’ના પ્રથમ િાચનનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો અને તેના સમથયનમાાં પોતાનુાં 
િક્તવ્ય કયુું અને ત્રણ સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો. 
 ચચાયનો જિાબ માનનીય સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે આપ્યો. 
 તયારબાદ સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લિેામાાં આવ્યુાં. 
 (ર)  સભ્યશ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મરે ‘‘સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૫-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત 
રાજ્ય તકેદારી આયોગ વિધેયક’’ના પ્રથમ િાચનનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો અને તેના સમથયનમાાં પોતાનુાં 
િક્તવ્ય કયુું અન્ય ત્રણ સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો.  
 ચચાયનો જિાબ માનનીય રાજયકક્ષાના ગહૃ માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ આપ્યો. 
 તયારબાદ સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લિેામાાં આવ્યુાં. 
 (૩)    સભ્યશ્રી જીતેન્ર સખુડીયાએ ‘‘સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૩-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત 
તીથયસ્થાન અને ધાવમિક શ્રદ્ધા કેન્ર (પવિત્ર ધામની જાહરેાત કરિા) બાબત વિધેયક’’ના પહલેા િાચનનો 
પ્રસ્તાિ રજ  કયો અને તેના સમથયનમાાં પોતાનુાં િક્તવ્ય કયુું અન્ય છ સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો.  
  ચચાયનો જિાબ માનનીય યાત્રાધામ વિકાસ માંત્રીશ્રી હદલીપકુમાર ઠાકોરે આપ્યો. 
 તયારબાદ સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લિેામાાં આવ્યુાં. 

 

ગરુૂવાર, તા. ૨૫મી જુલાઇ, ર૦૧૯ 

 

૧. પ્રશ્નો પ  છવામાૂં આવ્યા અને તેના જવાબ આપવામાૂં આવ્યા. 
૨. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 

 પોઇન્ટ ઓફ ઓડારના વનિાય અંગે 

  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તા.૧૬મી જુલાઇ ૨૦૧૯ના રોજ સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશના પ્રશ્નોત્તરીમાાં એક 
સરખા પ્રશ્નોના જિાબમાાં વિસાંગતતા અંગેના પોઇન્ટ ઓફ ઓડયરનો મલુતિી રાખલે વનણયય આપ્યો.   
૩. તાકીદની જાહરે અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (વનયમ-૧૧૬) 
  સભ્યશ્રી પ  ાંજાભાઇ િાંશે વનયમ-૧૧૬ અન્િયે ‘‘તાજેતરમાાં ગીર જ ાંગલની મધ્યમાાં આિેલ રાિલ 
ડમે પાસે માછીમારી કરિા ગયેલ યિુાનોને આર.એફ.ઓ. દ્વારા માર મારી ગોંધી રાખતાાં આમજનતામાાં 
ફેલાયેલ આક્રોશ દ ર કરિા’’ અંગેની તાકીદની જાહરે અગતયની બાબત પર માનનીય િન માંત્રીશ્રીનુાં ધ્યાન 
દોયુું.  
 માનનીય િન માંત્રીશ્રી ગણપતવસિંહ િસાિાએ તેમનુાં લચેખત વનિેદન રજ  કયુું અને તેમાાંથી 
ઉપસ્સ્થત થયેલા પ્રશ્નોના જિાબો આપ્યા. 
૪. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલ કાગળો 
 (૧)  સરદાર સરોિર નમયદા વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની 
સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા  વિલાંબ અંગેના કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન 

 (ર)   ગજુરાત િોટર ઇન્રાસ્રકચર ચલવમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ કાંપનીની કામગીરી અંગનેી 
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સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા  વિલાંબ અંગેના કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન 

 (૩) ગજુરાત રેલિે એન્ડ અબયન ડિેલપમેન્ટ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો 
િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, 
વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા  
વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

 (૪) ગજુરાત ઇન્ડસ્રીયલ કોરીડોર કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો િાવર્િક 
અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની 
કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા  વિલાંબ 
અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

 (પ) ગજુરાત તકેદારી આયોગનો સન ર૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ 

 (૬)  કામધેન ુ યવુનિવસિટીનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો િાવર્િક અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને 
સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

 (૭)  ગજુરાત મ્યવુનવસપલ ફાઇનાન્સ બોડયનો સન ર૦૧૮-ર૦૧૯નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ 

 

૫. મૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયકો  
 (૧)  સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૬-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત વિવનયોગ વિધેયક  
૬. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનુૂં માગાદશાન 

 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ વિધાનસભાના વનયમ-૩૦ અન્િયે સભાગહૃનુાં ધ્યાન દોરી માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રી જ્યારે બોલતા હોય, પોતાના સ્થાન ઉપર ઉભા હોય તયારે સભ્યશ્રીઓએ કેિી રીતે િતયવુાં જોઇએ 
તે અંગે ગહૃને માગયદશયન આપ્યુાં.  
૭. મૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયકો (ક્રમશઃ) 
 (ર)  સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૧-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત સ્ટેમ્પ(સધુારા) વિધેયક  
૮. સભાગહૃનો સમય લૂંબાવવા અંગે 

             માનનીય મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ, આજના કામકાજની યાદીમાાં દશાયિેલ તમામ 
વિધેયક પર ચચાય થાય અને તે પસાર તયાાં સધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાિિા માટેનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો જેનો 
સ્િીકાર થતા તદનસુાર માનનીય સભાપવતશ્રીએ સભાગહૃનો સમય લાંબાવ્યો. 
૯. માનનીય ઊજાા મૂંત્રીશ્રીની જાહરેાત 

  બે કલાક વધ ુવીજળી આપવા બાબત      
            માનનીય ઊજાય માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે ગજુરાતના અમકુ વિસ્તારમાાં ઓછો િરસાદ થતાાં તે 
વિસ્તારોમાાં ખેડ તોને બે કલાક િધ ુિીજળી આપિાની જાહરેાત કરી. 
૧૦. મૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયકો (ક્રમશઃ) 
 (૩) સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૭-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત વિદ્યતુ શલુ્ક(સધુારા) વિધેયક  
 (૪)  સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૫-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત સહકારી માંડળી (સધુારા) વિધેયક  
૧૧. સભાગહૃના સમય બાબત 

 માનનીય મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ વિધેયક ક્રમાાંક-૧૫ પસાર કયાય બાદ આજના 
કામકાજમાાં બાકી રહલે વિધેયકો આિતી કાલ ેતા.૨૬-૭-૨૦૧૯ના રોજ હાથ ધરિાની દરખાસ્ત રજ  કરતાાં 
વિરોધપક્ષના દાંડકશ્રીએ સાંમવત આપતા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તે મજુબ ઠરાવ્યુાં. 
૧૨. સભાત્યાગ 

 માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ ગજુરાત સહકારી માંડળી (સધુારા) વિધેયક 
પરત ખેંચી લેિા વિનાંતી કરી. 
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           માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને વિધેયક ઉપર મતદાન 
કરિાની વિનાંતી કરતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ વિધેયકને મતદાન ઉપર મ  કિાની પ્રહક્રયા હાથ ધરી.         
           તયારબાદ વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી સહહત સભાગહૃમાાં ઉપસ્સ્થત કોંગ્રેસ પક્ષના 
તમામ સભ્યશ્રીઓ સભાતયાગ કરી ગયા. 
  

શકુ્રવાર, તા. ૨૬મી જુલાઇ, ર૦૧૯ 

 

૧. કૃવષ મૂંત્રીશ્રીનુૂં વનવેદન (વનયમ-૪૪) 
 માનનીય કૃવર્ માંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુએ કૃવર્ યાાંત્રીકરણથી આધવુનક ખેતી પદ્ધવત માટે ખેત 
ઓજારો/સાધનોની નાણાકીય સહાયમાાં િધારો કરિા અંગેનુાં  વનયમ-૪૪ હઠેળનુાં વનિેદન િાાંચીને કયુું. 
૨. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલ કાગળો 
 (૧) (ક) ગજુરાત સરકારના સન ૨૦૧૭-૧૮ના િર્યના નાણાકીય હહસાબો (ભાગ-૧ અને 
ભાગ-ર)(અંગ્રેજી અને ગજુરાતી) 
  (ખ) ગજુરાત સરકારના સન ૨૦૧૭-૧૮ના િર્યના વિવનયોગ હહસાબો (અંગ્રેજી અને 
ગજુરાતી)  
  (ગ) ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ેઓહડટર જનરલનો સન ૨૦૧૭-૧૮ના િર્યનો ઓહડટ 
અહિેાલ (રાજ્યની નાણાકીય પહરસ્સ્થવત) (અંગ્રેજી તથા ગજુરાતી) 
 (ર) રાજ્ય સરકાર દ્વારા વનમિામાાં આિેલ જન્સ્ટસ (વનવતૃ્ત) એ.એલ.દિે તપાસપાંચનો અહિેાલ 
તથા આ અહિેાલ પર લીધેલાાં પગલાાંની વિગતો          
 (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા વનમિામાાં આિેલ જન્સ્ટસ (વનવતૃ્ત) ડી.કે.વત્રિેદી તપાસપાંચનો અહિેાલ 
તથા આ અહિેાલ પર લીધેલાાં પગલાાંની વિગતો           
 (૪) તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ સભાગહૃમાાં રજ  થયેલ તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીમાાં તારાાંહકત પ્રશ્ન 
ક્રમાાંકઃ૧૯૪૦૪ (અગ્રતા-૧૮) ના જિાબમાાં સધુારા અંગનેુાં સ્પષ્ટ્ટીકરણાતમક વનિેદન 

૩. મૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયકો  
 (૧)     સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૩-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત વસિંચાઇ અને પાણી વનકાલ 
વ્યિસ્થા (સધુારા) વિધેયક            
૪. સભાત્યાગ 
 માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ તેમના પ્રિચનના થોડાક અંશો સાાંભળી તમેને વસિંચાઇ અને 
પાણી વનકાલ વ્યિસ્થા વિધેયક પરત ખેંચિાનો આગ્રહ રાખ્યો. જેનો માનનીય ઊજાય માંત્રીશ્રીએ ઇન્કાર 
કરતાાં વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી તથા કોંગ્રેસ પક્ષના સભાગહૃમાાં હાજર તમામ સભ્યશ્રીઓ સ  ત્રોચ્ચાર કરતાાં 
કરતાાં સભાતયાગ કરી ગયા. 
૫. સભાગહૃનો સમય લૂંબાવવા અંગે 
 માનનીય મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ, આજના કામકાજની યાદીમાાં દશાયિેલ તમામ વિધેયક 
પર ચચાય થાય અને તે પસાર તયાાં સધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાિિા માટેનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો જેનો સ્િીકાર 
થતા તદ્દઅનસુાર માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃનો સમય લાંબાવ્યો. 
૬. પોઇન્ટ ઓફ ઓડાર 
 વવધેયક-૨૪માૂં સધુારા દાખલ કરવા બાબત. 
   માનનીય પાણી પરુિઠા માંત્રીશ્રી કુાંિરજીભાઇ બાિળીયા, સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૪-
સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત ઘર િપરાશ પાણી પરુિઠા (સાંરક્ષણ) વિધેયક દાખલ કરતા હતા, તયારે માનનીય 
સભ્યશ્રી ડો.સી.જે.ચાિડાએ વિધેયક-૨૪ પ્રવસદ્ધ થયા બાદ સધુારા દાખલ કરિાની બાબતનો વિરોધ કરતો 
પોઇન્ટ ઓફ ઓડયરનો મદુ્દો ઉપસ્સ્થત કરતાાં માનનીય મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ સધુારા દાખલ 
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કરિામાાં નહીં આિે તેમ જણાિી સધુારા પરત ખેંચી લેતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભ્યશ્રી 
ડો.સી.જે.ચાિડાનો પોઇન્ટ ઓફ ઓડયરનો મદુ્દો રહતેો નથી તેમ જણાવ્યુાં. 
૭. મૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયકો (ક્રમશઃ) 
 (ર) સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૪-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત ઘર િપરાશ પાણી પરુિઠા 
(સાંરક્ષણ) વિધેયક  
૮. પોઇન્ટ ઓફ તલેરીકફકેશન 

 ૧૯૮૨ના મ  ળ કાયદામાૂં સધુારા બાબત 
 નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે વિધેયક ક્રમાાંક-૨૪ના સાંદભે આ મ  ળ કાયદો ૧૯૮૨નો છે 
અને તે ભ  તપ  િય મખુ્યમાંત્રીશ્રી માધિવસિંહ સોલાંકીએ દાખલ કરેલ હતો તેમ કહી પોઇન્ટ ઓફ ક્લેરીહફકેશનનો 
મદુ્દો ઉપસ્સ્થત કરતાાં સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઇ પરમારે આ કાયદો અતયારે અમલમાાં હોય તો આ નિો કાયદો શા 
માટે ગહૃમાાં લાિિામાાં આવ્યો તેમ રજ આત કરી. વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ પણ આ 
કાયદો અમલમાાં છે કે કેમ તેિી પચૃ્છા કરતાાં માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે કાયદો જ્યાાં 
સધુી રદ ન થાય તયાાં સધુી તે અમલમાાં જ ગણાય તેવુાં માંતવ્ય વ્યક્ત કયુું.  
૯. મૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયકો (ક્રમશઃ) 
 (૩) સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૧- સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત સ્થાવનક સત્તામાંડળ અને 
નગરરચના કાયદા (સધુારા) વિધેયક             
 (૪)     સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૯- સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત ગણોત િહીિટ અને ખેતીની 
જમીન કાયદા (સધુારા) વિધેયક           
    
૧૦. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ વિધેયક ક્રમાાંક-૧૬ અને વિધયેક ક્રમાાંક-૨૫ એક સમાન વિર્યના હોઇ એક 
પછી એક દાખલ કરી બન્નેની એક સાથે ચચાય કરિામાાં આિશે તેમ સભાગહૃને જાણકારી આપી. 
૧૧. મૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયકો (ક્રમશઃ) 
 (પ) સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૬-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (સધુારા) વિધેયક  
 (૬) સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૫-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (દ્વદ્વવતય સધુારા) 
વિધેયક  
૧૨. પોઇન્ટ ઓફ ઓડાર  
 એક સાથે બે વવધેયક પર ચચાા ન કરવા બાબત. 
 માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ કામકાજ સલાહકાર સવમવતમાાં નક્કી થયા 
મજુબ એક પછી એક વિધેયક ચચાય માટે દાખલ કરી પસાર કરિા અંગે મદુ્દો ઉપસ્સ્થત કરતાાં માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીએ વિધયેક ક્રમાાંક-૧૬ અને વિધેયક ક્રમાાંક-૨૫ એક સરખા વિર્યના હોિાથી બન્નેન ેએક પછી 
એક દાખલ કરી બન્ને પર એક સાથે સભાગહૃની ચચાય માટે મ  કિાની મેં માનનીય માંત્રીશ્રીને પરિાનગી 
આપેલ હોિાથી આપનો પોઇન્ટ ઓફ ઓડયરનો મદુ્દો રહતેો નથી તેમ જણાવ્યુાં.  
૧૩. પોઇન્ટ ઓફ ઇન્ફમેશન 
 રાત્રીના ૧૨.૦૦ વાગ્યા બાદ પિ સભાગહૃની કાયાવાહી ચાલ ુરહવેાના રેકોડા બાબત 
 માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ આજનો હદિસ એ ગજુરાતના સાંસદીય 
ઇવતહાસમાાં સિુણય અક્ષરે લખાિા જઇ રહ્યો છે. તેમ જણાિી તા.૬-૧-૧૯૯૩ના રોજ મળેલી બેઠક રાતના 
૧૨.૦૮ કલાકે પ  રી થઇ હતી જે એક રેકોડય છે. જેમાાં વિરામનો સમય બાદ કરતાાં ૧૦ કલાક અને ૨૨ વમવનટ 
કુલ કાયયિાહી હાથ ધરિામાાં આિી હતી. આજે આપણે તા.૨૬-૭-૨૦૧૯ના રોજ એટલે ગઇ કાલે સિારે 
૧૦.૦૦ િાગ્યે ચાલ ુકરેલી બેઠક આજે તા.૨૭-૭-૨૦૧૯ અતયારે ૧૨ કલાક અને ૦૧ વમવનટ થઇ છે. એટલ ે
આિતા રાત્રીના ૧૨.૦૮ વમવનટે ૧૨ કલાક અને ૩૮ વમવનટની કાયયિાહી પ  રી થશે. આપની અધ્યક્ષતામાાં 
આ ગહૃમાાં બધાએ ખ  બ સકારાતમક ચચાયઓ કરી. આ બને્ન રેકોડય આપના નેતતૃિમાાં થયા છે એટલ ેસભાગહૃ 
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િતી આપને અચભનાંદન આપુાં છાં. શ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ પણ આ બને્ન પ્રસાંગના તેઓ સાક્ષી છે તેમ 
જણાવ્યુાં.  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ આ યશ એમના એકલાનો નહીં પરાંત ુ આપણે બધા જ સિે 
સભ્યશ્રીઓ, તમામ અવધકારીઓ, પ્રેસના વમત્રો, તમામ કમયચારીઓનો છે. સૌ સભ્યશ્રીઓએ પાટલીઓ 
થપથપાિી આ પ્રસાંગની ઉજિણી કરી. (રાત્રીના ૧૨.૦૫) 
૧૪. મૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયકો (ક્રમશઃ) 
 (૭)  સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૭-સન ર૦૧૯નુાં ધી ઇન્ન્ડયન ઇન્સન્સ્ટટયટુ ઓફ ટીચર 
એજ્યકેુશન, ગજુરાત (સધુારા) વિધેયક  
  

૧૫. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
 જીસ્વાન નેટવકા  પર ગજુરાત વવધાનસભાની ઇ-વવધાન વેબ સાઇટ પર વવચઝટરના રેકોડા બાબત 
 જીસ્િાન નેટિકય પર ઇ-વિધાન િેબ સાઇટ પર ગજુરાત વિધાનસભાની સાઇટની એક હદિસમાાં એક 
લાખ પાાંચ હજાર વિચિટર દ્વારા મલુાકાત લેિામાાં આિેલ છે. જે ઇ-વિધાન િેબ સાઇટ પર ૪૦ જેટલા 
વિધાન માંડળો જોડાયેલા છે સિેમાાં િધ ુવિચિટરોની મલુાકાતનો પણ આપણો આ રેકોડય છે, તેિી માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીએ જાહરેાત કરી. 
૧૬. મૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયકો (ક્રમશઃ) 
 (૮) સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૮-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત જમીન મહસે  લ (દ્વદ્વવતય સધુારા) 
વિધેયક    
 (૯) સન ર૦૧૯નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૨-સન ર૦૧૯નુાં ગજુરાત કૃવર્ યવુનિવસિટીઓ (સધુારા) 
વિધેયક        
  

૧૭. છેલ્લા કદવસનો પ્રસ્તાવ (વનયમ-૧૦ર)  
 સભ્યશ્રી ડૉ. અવનલ જોવર્યારાએ, ‘‘રાજ્યના આહદિાસીઓના વિકાસ માટે ફાળિેલ અંદાજપત્રની 
રકમ આહદિાસી વિસ્તાર માટે જ િપરાય’’ તે અંગેનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો અને તેના સમથયનમાાં પોતાનુાં 
માંતવ્ય વ્યકત કયુું અને છ સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો.   
  ચચાયનો જિાબ માનનીય િન માંત્રીશ્રી ગણપતવસિંહ િસાિાએ આપ્યો. 
 છેલ્લા હદિસના પ્રસ્તાિની ચચાય પ  રી થઇ. 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ આ સત્ર દરવમયાન મળેલા સહકાર બદલ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનો 
તેમજ સત્તાધારી પક્ષના અને વિરોધપક્ષના  સિય  સભ્યશ્રીઓનો  આભાર  માન્યો. 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ સભાગહૃના સાંચાલનમાાં સત્તાધારી પક્ષ અને વિરોધપક્ષના સૌ સભ્યો 
તરફથી મળેલા સહકાર બદલ સભાગહૃનો આભાર વ્યકત કયો. 
૧૮. માનનીય નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલનો શભેુચ્છા સૂંદેશ 
 ચૌદમી વવધાનસભાના ચોથા ઐવતહાવસક સત્રને ગજુરાતના નાગકરકોને અપાિ કરવા બાબત 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે ચૌદમી વિધાનસભાના ચોથા સત્રને ઐવતહાવસક 
બનાિિા બદલ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, વિરોધપક્ષના નેતા, માંત્રીશ્રીઓ, વિધાનસભાના અવધકારીઓ તથા 
કમયચારીઓ, સચચિાલયના અવધકારીઓ અને કમયચારીઓ, પત્રકારો તથા વિધાનસભાના બજેટ સત્ર સાથ ે
જોડાયેલ તમામ અવધકારીઓ અને કમયચારીઓનો હૃદયપ  િયક આભાર માન્યો. જેમાાં વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી 
પરેશભાઇ ધાનાણીએ સ  ર પ  રાવ્યો અને માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ વિધાનસભાગહૃના બજેટ સત્ર સાથે 
સાંકળાયેલ તમામ અવધકારીઓ અને કમયચારીઓનો હૃદયપ  િયક આભાર માની આજના હદિસે રાત્રીના 
૧૨.૦૦ િાગ્યા પછી પણ સભાગહૃની કાયયિાહી ચાલિાની, સૌથી િધ ુકલાકો એટલે કે તા.૨૬-૭-૨૦૧૯ના 
રોજ સિારે ૧૦.૦૦ િાગ્યે શરૂ થયેલ બેઠક તા.૨૭-૭-૨૦૧૯ના િહલેી સિારના ૩.૪૦ િાગ્યા સધુી 
સભાગહૃની કાયયિાહી ચાલ ુ રહિેાની અને જીસ્િાનની ઇ-વિધાન િેબ સાઇટ પર ગજુરાત વિધાનસભાની 
સાઇટની સૌથી િધ ુ એક લાખ પાાંચ હજાર મલુાકાતીઓ દ્વારા મલુાકાત લિેાના રેકોડયને ગજુરાતના 
નાગહરકોને અપયણ કરી પોતાનો સ  ર પ  રાવ્યો.  



 

D:\Office Data\metter got from branches for web updation\Table\4th kamakajno tu ko aheval.doc 

 
 

92 

૧૯. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા અતારાૂંકકત પ્રશ્નો અને તેના જવાબો (વનયમ ૮૭ -ક) 
 સચચિશ્રીએ, ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૮૭ (ક) અન્િયે ૨૧૪ અતારાાંહકત પ્રશ્નો 
અને તેના જિાબો સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કયા. 
૨૦. સભાગહૃની બેઠક અવનવિત મદુત માટે મલુતવી રાખવા અંગે 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તા.૨૭-૦૭-૨૦૧૯ને શવનિારના રોજ િહલેી સિારના ૩.૪૦ િાગ્યે 
વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ- ૯(૧) અન્િયે સભાગહૃની બેઠક અવનવિત મદુત માટે મલુતિી રાખી. 
          તયારબાદ  ‘‘ િાંદેમાતરમ’્’ રાષ્ટ્રીય ગીતની ધ  ન બજાિિામાાં આિી. 
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પત્રક ક્રમાૂંક :- ૨૩ 

   (જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૨૭)   
 સત્રમાૂં સભ્યશ્રીઓએ કેટલી વખત ચચાામાૂં ભાગ લીધો તેની સૂંખ્યા દશાાવત ુૂં પત્રક 

અ.નાં 
 

સભ્યશ્રીનુાં નામ વિધેયકો અંદાજ-
પત્ર પર 
ચચાય 

પ્રસ્તાિો  રાજ્યપાલશ્રીના 
સાંબોધન માટેના 
આભાર પ્રસ્તાિ 

પર ચચાય  

સાંકલ્પો િૈધાવનક 
માંડળોના 

કામકાજ પર 
ચચાય 

વિધાનસભાની 
સવમવતઓના 
અહિેાલ અને 
બીજા અહિેાલ 
પર ચચાય  

 

અન્ય     
બાબતો 

કુલ 
 
 
 

સરકારી 
વિધેયકો 
પર ચચાય  

ચબન 
સરકારી 
વિધેયકો 
પર 
ચચાય  

 

સભા 
મોક ફીના   
પ્રસ્તાિો 
પર ચચાય 

માંત્રી માંડળમાાં 
અવિશ્વાસ 

વ્યક્ત કરતા 
પ્રસ્તાિ પર 

ચચાય 

બીજા 
પ્રસ્તાિો  
સરકારી 

તેમજ ચબન 
સરકારી 
સભ્યોના 
પ્રસ્તાિો 
પર ચચાય  

 

સરકારી 
સાંકલ્પો 

ચબન 
સરકારી 
સાંકલ્પો 

    

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) (૧૦) (૧૧) (૧૨) (૧૩) (૧૪) (૧૫) 
૧ જાડજેા શ્રી પ્રદ્યમુનવસિંહ 

મકહપતવસિંહ 
૪ ૧ ૪ - - - ૨ - - - - - ૯ 
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૨ જાડજેા શ્રી વવરેન્રવસિંહ 
બહાદુરવસિંહ 

- - - - - - - - - - - - - 

૩ આચાયા ડૉ. નીમાબેન 
ભાવેશભાઇ 

- -  ૩ - - - - - ૧ - ૧ - ૫ 

૪ આકહર શ્રી વાસિભાઇ 
ગોપાલભાઇ  
(રાજ્યકક્ષાના મૂંત્રીશ્રી) 

- - - - - - - - - - - - - 

૫ મહશે્વરી શ્રીમતી માલતી 
કકશોર 

- ૧ ૨ - - - - - - - - - ૩ 

૬ આરેઠીયા શ્રીમતી 
સૂંતોકબેન ભચભુાઇ 

- - - - - - - - - - - - - 

૭ ઠાકોર ગેનીબેન નગાજી ૩ - ૫ - - - - - - - - ૧ ૯ 
૮ ખાલી              
૯ પટેલ શ્રી નથાભાઇ 

હગેોળાભાઇ 
૧ - ૨ - - - - - - - - - ૩ 

૧૦ ખરાડી શ્રી કાન્તીભાઇ 
કાળાભાઇ 

- - - - - - - - - - - - - 

૧૧ મેવાિી શ્રી જજગ્નેશકુમાર 
નટવરલાલ 

- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૧૨ પટેલ શ્રી મહશેકુમાર 
અમતૃલાલ 

- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૧૩ પૂંડયા શ્રી શશીકાન્ત - ૧ ૩ - - - - - - - - - ૪ 
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મહોબતરામ 
૧૪ ભરુીયા શ્રી શીવાભાઇ 

અમરાભાઇ 
૧ - ૧ - - - - - - - - - ૨ 

૧૫ વાઘેલા શ્રી કકતીવસિંહ 
પ્રભાતવસિંહ 

- ૧ ૨ - - - - - - - - - ૩ 

૧૬ ખાલી              
૧૭ ઠાકોર શ્રી કદલીપકુમાર 

વવરાજી (મૂંત્રીશ્રી) 
- ૧ ૨ - - - - - - - - - ૩ 

૧૮ પટેલ શ્રી  કીરીટકુમાર 
ચીમનલાલ 

૭ - ૫ - - - - - - - - - ૧૨ 

૧૯ ઠાકોર શ્રી ચૂંદનજી તલાજી - - ૨ - - - - - - - - - ૨ 
૨૦ ખાલી              
૨૧ પટેલ ડૉ. આશાબેન ડી. 

 
- - ૩ - - - - - - - - - ૩ 

૨૨ પટેલ શ્રી ઋવષકેશ 
ગિેશભાઇ 

- - ૩ - - - - - - - - ૧ ૪ 

૨૩ ઠાકોર શ્રી ભરતજી સોનાજી - - ૧ - - - - - - - - - ૧ 
૨૪ સોલૂંકી શ્રી કરશનભાઇ 

પુૂંજાભાઇ 
- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૨૫ પટેલ શ્રી નીવતનભાઇ 
રવતલાલ  
(માનનીય નાયબ મખુ્ય 

૮ ૧ ૧૦ - - ૧ - ૧ ૧ - - ૧૨ ૩૪ 
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મૂંત્રીશ્રી) 
૨૬ પટેલ શ્રી રમિભાઇ 

ધળુાભાઇ 
૧ ૧ ૪ - - - ૧ - - - ૧ - ૭ 

૨૭ ચાવડા શ્રી રાજેન્રવસિંહ 
રિજીતવસિંહ 

૧ - ૩ - - - - - - - - - ૪ 

૨૮ કનોડીયા શ્રી કહત ુ - - ૩ - - - - - ૧ - - - ૪ 
૨૯ કોટવાલ શ્રી અવશ્વનભાઇ 

લક્ષ્મિભાઇ 
- - - - - ૧ - - - - - ૧ ૨ 

૩૦ જોવષયારા ડૉ. અવનલ ૫ - ૭ - - ૧ - - - - - - ૧૩ 
૩૧ ઠાકોર  શ્રી રાજેન્રવસિંહ 

વશવવસિંહ 
- - ૧ - - - - - - - - -- ૧ 

૩૨ ખાલી              
૩૩ પરમાર શ્રી ગજેન્રવસિંહ 

ઉદેવસિંહ 
- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૩૪ ચૌહાિ શ્રી બલરાજવસિંહ 
કલ્યાિવસિંહ 

- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૩૫ ઠાકોર શ્રી શૂંભજુી ચેલાજી ૧ - ૩ - - - - - - - - - ૪ 
૩૬ ચાવડા ડૉ. સી.જે. ૫ - ૪ - - - - - ૧ - - ૧ ૧૧ 
૩૭ પટેલ શ્રી સરેુશકુમાર 

ચતરુદાસ 
- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૩૮ ઠાકોર શ્રી બળદેવજી ચૂંદુજી ૭ - ૪ - - - - - - - - - ૧૧ 
૩૯ ભરવાડ શ્રી લાખાભાઇ ૧ - ૩ - - - - - ૧ - - - ૫ 
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ભીખાભાઇ 
૪૦ પટેલ શ્રી કનભુાઇ  

કરમશીભાઇ 
૧ - ૨ - - - - - - - - - ૩ 

૪૧ પટેલ શ્રી ભપેુન્રભાઇ 
રજનીકાૂંત 

૨ - - - - - - - - - - - ૨ 

૪૨ ચૌહાિ શ્રી કકશોર બાબલુાલ ૧ ૧ ૨ - - - - - - - - - ૪ 
૪૩ જાડજેા શ્રી પ્રકદપવસિંહ 

ભગવતવસિંહ 
( રાજ્યકક્ષાના મૂંત્રીશ્રી)  

૨ ૧ ૨ - - - - ૧ - - ૨ ૩ ૧૧ 

૪૪ શાહ શ્રી રાકેશભાઇ 
જશવૂંતલાલ 

૧ - ૧ - - - - - - - - - ૨ 

૪૫ પટેલ શ્રી કૌવશકભાઇ 
જમનાદાસ (મૂંત્રીશ્રી)  

- - - - - - - - - - - - - 

૪૬ પૂંચાલ શ્રી જગદીશ ૧ - ૩ - - - - - - - - - ૪ 
૪૭ થાવાિી શ્રી બલરામ 

ખબુચૂંદ 
- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૪૮ કાકડીયા શ્રી વલ્લભભાઇ 
ગોબરભાઇ 

૧ ૧ ૨ - - - - - - - - ૧ ૫ 

૪૯ પટેલ શ્રી કહિંમતવસિંહ 
પ્રહલાદવસિંહ   

૫ - ૨ - - -  - ૧ - -  ૮ 

૫૦ ખાલી              
૫૧ શેખ શ્રી ગ્યાસદુ્દીન 3 ૧ ૪ - - - - - - - - - ૮ 
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હબીબદુ્દીન 
૫૨ ખેડાવાલા શ્રી ઇમરાન 

યસુફુભાઇ 
૨ ૧ - - - - - - - - - ૧ ૪ 

૫૩ પટેલ શ્રી સરેુશભાઇ 
ધનજીભાઇ 

૧ ૧ ૪ - - - - ૧ - - - - ૭ 

૫૪ પરમાર શ્રી  શૈલેષ 
મનહરભાઇ 

૫ - ૫ - - - - ૧ - - - ૧ ૧૨ 

૫૫ પટેલ શ્રી અરવવિંદકુમાર 
ગાૂંડાભાઇ 

૨ ૧ ૩ - - - - - ૧ - - - ૭ 

૫૬ પરમાર શ્રી પ્રકદપભાઇ 
ખનાભાઇ 

૧ - ૨ - - -  - - - - - ૩ 

૫૭ પટેલ શ્રી બાબભુાઇ 
જમનાદાસ 

૧ - ૪ - - - - - - - - - ૫ 

૫૮ ચડુાસમા શ્રી ભ  પેન્રવસિંહ 
મનભુા (મૂંત્રીશ્રી) 

૯ - ૭ - - - - - ૧ - - ૪ ૨૧ 

૫૯ ગોકહલ શ્રી રાજેશકુમાર 
હરજીભાઇ 

૩ - ૩ - - - - - - - - - ૬ 

૬૦ સોલૂંકી શ્રી નૌશાદ 
ભલજીભાઇ 

૨ - ૬ - - - - - - - - ૧ ૯ 

૬૧ કોળીપટેલ શ્રી સોમાભાઇ 
ગાૂંડાલાલ 

૧ - - - - - - - - - - - ૧ 

૬૨ પટેલ શ્રી ધનજીભાઇ - - ૧ - - - - - - - - - ૧ 
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૬૩ મકવાિા શ્રી ઋજત્વકભાઇ 

લવજીભાઇ 
૧ - ૫ - - - ૧ - - - - ૨ ૮ 

૬૪ સાબરીયા શ્રી પરસોિમ 
ઉકાભાઇ 

- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૬૫ મેરજા શ્રી ચિજેશ ૬ - ૭ - - - - - - - - ૧ ૧૪ 
૬૬ કગથરા શ્રી લલીતભાઇ ૧ - ૪ - - - - - - - - - ૫ 
૬૭ પીરઝાદા શ્રી મહમદજાવીદ 

અબ્દુલમતુલીબ 
- - - - - - - - - - - - - 

૬૮ રૈયાિી શ્રી અરવવિંદ - - - - - - - -  - - - - 
૬૯ રૂપાિી શ્રી વવજયકુમાર 

રમિીકલાલ (મખુ્યમૂંત્રીશ્રી) 
- - - - - - - - - - - ૩ ૩ 

૭૦ પટેલ શ્રી ગોવવિંદભાઇ ૧ ૧ ૩ - - - - - ૧ - - - ૬ 
૭૧ સાગકઠયા શ્રી લાખાભાઇ - - - - - - - - - - - - - 
૭૨ બાવચળયા શ્રી કુૂંવરજીભાઇ 

મોહનભાઇ (મૂંત્રીશ્રી) 
૨ - ૨ - - - - - - - ૧ ૩ ૮ 

૭૩ જાડજેા શ્રીમતી ગીતાબા 
જયરાજવસિંહ 

- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૭૪ રાદડીયા શ્રી જયેશભાઇ 
વવઠ્ઠલભાઇ (મૂંત્રીશ્રી) 

- - ૧ - - - - - - - -  ૧ 

૭૫ વસોયા શ્રી લલીત ૧ - ૫ - - -  - - - - - ૬ 
૭૬ મસુડીયા શ્રી પ્રવવિભાઇ - - ૩ - -  - - - - - - ૩ 
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નરશીભાઇ 
૭૭ શ્રી  વલ્લભભાઇ વે. 

ધારવવયા  
- - - - - - - - - - - - - 

૭૮ જાડજેા શ્રી ધમેન્રવસિંહ મેરૂભા 
(રાજ્યકક્ષાના મૂંત્રીશ્રી) 

- - - - - - - - - - - ૧ ૧ 

૭૯ ફળદુ શ્રી આર.સી (મૂંત્રીશ્રી) ૧ - - - - - - - - - - ૩ ૪ 
૮૦ કાલરીયા શ્રી ચચરાગભાઇ 

રમેશભાઇ 
- - - - - - ૧ - - - - - ૧ 

૮૧ માડમ શ્રી  વવક્રમભાઇ 
અરજિભાઇ 

- ૧ ૪ - - - - - - - - ૧ ૬ 

૮૨ ખાલી              

૮૩ બોખીરીયા શ્રી બાબભુાઇ 
ભીમાભાઇ   

- - ૧ - - - - - ૧ - ૧ - ૩ 

૮૪ જાડજેા શ્રી કાૂંધલભાઇ 
સરમિભાઇ 

- - - - - - - - - - - - - 

૮૫ ચાવડા શ્રી જવાહરભાઇ 
પેથલજીભાઇ (મૂંત્રીશ્રી) 

- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૮૬ જોષી શ્રી ભીખાભાઇ 
ગલાભાઇ 

- - - - - - - - - - - - - 

૮૭ રીબડીયા શ્રી હષાદકુમાર 
માધવજીભાઇ 

૨ ૧ - - - -  - - - - - ૩ 

૮૮ માલમ શ્રી દેવાભાઇ - - ૧ - - - - - - - - - ૧ 
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પુૂંજાભાઇ 
૮૯ વાજા શ્રી બાબભુાઇ 

કાળાભાઇ 
૧ - ૩ - - - - - - - - - ૪ 

૯૦ ચડુાસમા શ્રી વવમલભાઇ 
કાનાભાઇ 

- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૯૧ ખાલી              

૯૨ વાળા શ્રી મોહનલાલ 
માલાભાઇ 

- - - - - - - - - - - - - 

૯૩ વૂંશ શ્રી પુૂંજાભાઇ ભીમાભાઇ   ૬ - ૩ - - - - ૧ - - ૧ ૬ ૧૭ 
૯૪ કાકકડયા શ્રી જે.વી. - - ૧ - - - - - - - - - ૧ 
૯૫ ધાનાિી શ્રી પરેશ (વવરોધ 

પક્ષના નેતા)  
૫ ૨ ૭ - - ૧ - - - - - ૮ ૨૩ 

૯૬ ઠુમ્મર શ્રી વવરજીભાઇ ૧૩ ૨ ૯ - - - - ૧ ૧ - - ૨ ૨૮ 
૯૭ દુધાત શ્રી પ્રતાપ ૩ ૧ ૪ - -  - - ૧ - - - ૯ 
૯૮ ડરે શ્રી અંબકરષ જીવાભાઇ  ૫ ૨   ૬ - - -  - ૧ - - - ૧૪ 
૯૯ મકવાિા શ્રી આર.સી.   - - ૨ - - - - - - - ૧ - ૩ 
૧૦૦ બારૈયા શ્રી કનભુાઇ 

મથરુામભાઇ   
૨ - ૩ - -  - - - - - - ૫ 

૧૦૧ નાકરાિી શ્રી કેશભુાઇ 
હીરજીભાઇ 

- - - - - - - - - - - - - 

૧૦૨ બારૈયા શ્રી ભીખાભાઇ 
રવજીભાઇ   

- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 
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૧૦૩ સોલૂંકી શ્રી પરસોિમભાઇ 
ઓધવજીભાઇ  
(રાજ્યકક્ષાના મૂંત્રીશ્રી)   

- - - - - - - - - - - - - 

૧૦૪ દવે શ્રીમતી વવભાવરીબેન 
વવજયભાઇ 
 (રાજ્યકક્ષાના મૂંત્રીશ્રી) 

- - - - - - - - - - - - - 

૧૦૫ વાઘાિી શ્રી જીતેન્રભાઇ 
સવજીભાઇ 

- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૧૦૬ મારૂ શ્રી પ્રવવિભાઇ 
ટીડાભાઇ 

૪ - ૫ - - - - - - - - - ૯ 

૧૦૭ પટેલ શ્રી સૌરભ (મૂંત્રીશ્રી) ૨ - ૨ - - - - - - - - ૬ ૧૦ 
૧૦૮ રાવલ શ્રી મહશેકુમાર 

કનૈયાલાલ 
૧ - ૨ - - ૧ - - - - ૧ - ૫ 

૧૦૯ પરમાર શ્રી રાજેન્રવસિંહ 
ધીરવસિંહ 

- - - - - - - - - - - - - 

૧૧૦ ચાવડા શ્રી અવમત ૧ - ૧ - - - - - - - - ૧ ૩ 
૧૧૧ પરમાર શ્રી ગોવવિંદભાઇ 

રઇજીભાઇ 
- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૧૧૨ સોઢાપરમાર શ્રી કાૂંવતભાઇ ૧ - ૧ - - - - - - - - - ૨ 
૧૧૩ પટેલ શ્રી વનરૂંજન 

પરુૂષોિમદાસ 
૨ - ૨ - - - - - - - - - ૪ 

૧૧૪ પરમાર શ્રી પનુમભાઇ ૧ - - - - - ૧ - - - - - ૨ 
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માધાભાઇ 
૧૧૫ સોલૂંકી શ્રી કેસરીવસિંહ 

જેસૂંગભાઇ 
- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૧૧૬ દેસાઇ શ્રી પૂંકજભાઇ  
વવનભુાઇ   

૧ ૧ ૩ - - - - - - - - - ૫ 

૧૧૭ ચૌહાિ શ્રી અજુ ાનવસિંહ 
ઉદેવસિંહ 

- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૧૧૮ પરમાર શ્રી ઇન્રજીતવસિંહ 
નટવરવસિંહ   

- - ૩ - - - - - - - - - ૩ 

૧૧૯ પરમાર શ્રી કાક્ન્તભાઇ 
શાભઇભાઇ 

- ૧ ૧ - - - - - - - - - ૨ 

૧૨૦ ડાભી શ્રી કાળાભાઇ 
રઇજીભાઇ 

- - ૩ - - - - - - - - - ૩ 

૧૨૧ ચૌહાિ શ્રી અજીતવસિંહ 
પવાતવસિંહ 

- ૧ ૧ - - - - - - - - - ૨ 

૧૨૨ ખાલી             - 
૧૨૩ ડીંડોર શ્રી કુબેરભાઇ 

મનસખુભાઇ 
૧ ૧ ૪ - - ૧ - - - - - - ૭ 

૧૨૪ ભરવાડ શ્રી જેઠાભાઇ 
ઘેલાભાઇ 

- - ૩ - - - - - - - - - ૩ 

૧૨૫ ખાલી         -     
૧૨૬ રાઉલજી શ્રી સી.કે. ૨ - ૩ - - - - - - - - - ૫ 
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૧૨૭ ચૌહાિ શ્રીમતી સમુનબેન 
પ્રવવિવસિંહ 

- - ૨ - - - - - - - ૧ - ૩ 

૧૨૮ પરમાર શ્રી જયરથવસિંહજી 
ચૂંરવસિંહજી  
(રાજ્યકક્ષાના મૂંત્રીશ્રી) 

- ૧ ૧ - - - - - - - - ૨ ૪ 

૧૨૯ કટારા શ્રી રમેશભાઇ 
ભરુાભાઇ 

- - ૨ - - - - - ૧ - - - ૩ 

૧૩૦ કટારા શ્રી ભાવેશભાઇ 
બાબભુાઇ 

- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૧૩૧ ભાભોર શ્રી શૈલેષભાઇ 
સમુનભાઇ 

- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૧૩૨ પિદા શ્રી વજેવસિંગભાઇ 
પારવસિંગભાઇ 

- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૧૩૩ બારીયા શ્રીમતી ચૂંરીકાબેન 
છગનભાઇ 

૧ - ૩ - - - - - - - - - ૪ 

૧૩૪ ખાબડ શ્રી બચભુાઇ 
મગનભાઇ  
(રાજ્યકક્ષાના મૂંત્રીશ્રી) 

- ૧ - - - - - - - - - ૨ ૩ 

૧૩૫ ઇનામદાર  શ્રી કેતનભાઇ 
મહને્રભાઇ 

- ૧ ૧ - - - - - - - - - ૨ 

૧૩૬ શ્રીવાસ્તવ શ્રી મધભુાઇ - - - - - - - - - - - - - 
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બાબભુાઇ   
૧૩૭ રાઠવા શ્રી મોહનવસિંહ 

છોટુભાઇ 
- - ૫ - - - - - - - - - ૫ 

૧૩૮ રાઠવા શ્રી સખુરામભાઇ 
હરીયાભાઇ 

૨ - ૮ - - ૧ - - - - - - ૧૧ 

૧૩૯ તડવી શ્રી અભેવસિંહ 
મોતીભાઇ 

- - ૩ - - ૧ - - - - - ૧ ૫ 

૧૪૦ મહતેા શ્રી  શૈલેષભાઇ 
કનૈયાલાલ 

- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૧૪૧ વકીલ શ્રીમતી મનીષા ૧ - ૩ - - - - - - - - - ૪ 
૧૪૨ સખુડીઆ શ્રી જીતેન્ર 

રતીલાલ 
૧ ૧ ૩ - - ૧ - - - - - ૧ ૪ 

૧૪૩ મોહીલે શ્રીમતી સીમાબેન 
અક્ષયકુમાર 

૨ - ૩ - - - - - ૧ - - - ૬ 

૧૪૪ વત્રવેદી શ્રી રાજેન્ર 
(અધ્યક્ષશ્રી)  

- - - - - - - - - - - - - 

૧૪૫ પટેલ શ્રી યોગેશ 
(રાજ્યકક્ષાના મૂંત્રીશ્રી) 

- - - - - - - - - - - - - 

૧૪૬ પકઢયાર શ્રી જશપાલવસિંહ 
મહને્રવસિંહજી 

- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૧૪૭ પટેલ શ્રી અક્ષયકુમાર 
ઇશ્વરભાઇ   

૧ - ૧ - - - - - - - - - ૨ 
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૧૪૮ વસાવા શ્રી પે્રમવસિંહભાઇ 
દેવજીભાઇ 

૨ ૧ ૪ - - ૧ - - - - - - ૮ 

૧૪૯ વસાવા શ્રી મહશેભાઇ 
છોટુભાઇ 

- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૧૫૦ સોલૂંકી શ્રી સૂંજયભાઇ 
જેસૂંગભાઇ 

૧ - ૨ - - - - - - - - - ૩ 

૧૫૧ રિા શ્રી અરૂિવસિંહ 
અજીતવસિંહ 

૧ - ૩ - - - - - - - - - ૪ 

૧૫૨ વસાવા શ્રી છોટુભાઇ 
અમરવસિંહ 

- - - - - - - - - - - - - 

૧૫૩ પટેલ શ્રી દુષ્ટ્યૂંતભાઇ 
રજનીકાૂંત 

૧ - ૧ -- - - - - - - - - ૨ 

૧૫૪ પટેલ શ્રી ઇશ્વરવસિંહ 
ઠાકોરભાઇ  
(રાજ્યકક્ષાના મૂંત્રીશ્રી) 

૧ ૧ ૧ - - - - - - - - ૨ ૫ 

૧૫૫ પટેલ શ્રી મકેુશભાઇ 
ઝીિાભાઇ 

- - ૩ - - - - - - - - ૧ ૪ 

૧૫૬ વસાવા શ્રી ગિપતવસિંહ 
વેસ્તાભાઇ (મૂંત્રીશ્રી) 

- - ૨ - - ૧ - - - - - ૨ ૫ 

૧૫૭ ચૌધરી શ્રી આનૂંદભાઇ 
મોહનભાઇ 

૧ - ૨ - - - - - - - - ૧ ૪ 

૧૫૮ ઝાલાવાડીયા શ્રી વી.ડી. - - ૩ - - - - - - - - - ૩ 
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૧૫૯ રાિા શ્રી અરવવિંદ 
શાૂંવતલાલ 

૧ - ૨ - - - - - - - - - ૩ 

૧૬૦ બલર શ્રી કાૂંતીભાઇ - - - - - - - - - - - - - 
૧૬૧ કાનાિી શ્રી કકશોર(કુમાર) 

(રાજ્યકક્ષાના મૂંત્રીશ્રી) 
- - - - - - - - - - - - - 

૧૬૨ ઘોઘારી શ્રી પ્રવવિભાઇ 
મનજીભાઇ 

- - ૧ - - - - - - - - - ૧ 

૧૬૩ પાટીલ શ્રીમતી સૂંગીતાબેન 
રાજેન્રભાઇ 

૩ - ૩ - - - - - - - - - ૬ 

૧૬૪ પટેલ શ્રી વવવેક 
નરોિમભાઇ 

- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૧૬૫ સૂંધવી શ્રી હષા રમેશકુમાર - ૧ ૩ - - - - - ૧- - - - ૫ 
૧૬૬ મોરડીયા શ્રી વવનોદભાઇ 

અમરશીભાઇ 
- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૧૬૭ મોદી શ્રી પિેુશ ૨ - ૩ - - - - ૧ - - - ૨ ૮ 
૧૬૮ પટેલ શ્રીમતી ઝૂંખના 

કહતેશકુમાર 
- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૧૬૯ પરમાર શ્રી ઇશ્વરભાઇ 
રમિભાઇ (મૂંત્રીશ્રી)  

૪ ૨ ૧ - - -  - - -  ૪ ૧૧ 

૧૭૦ ઢોકડયા શ્રી મોહનભાઇ 
ધનજીભાઇ 

- - ૨ - - - - - - - - ૧ ૩ 

૧૭૧ ગામીત શ્રી પનુાભાઇ - - ૨ - - - - - - - - - ૨ 



 

D:\Office Data\metter got from branches for web updation\Table\4th kamakajno tu ko aheval.doc 

 
 

108 

ઢેડાભાઇ 
૧૭૨ ગામીત શ્રી સવુનલભાઇ 

રતનજીભાઇ 
- - ૧ - - - ૧ - - - - - ૧ 

૧૭૩ ગાવવત શ્રી મૂંગળભાઇ 
ગૂંગાજીભાઇ 

- - ૩ - - - - - - - - - ૩ 

૧૭૪ પટેલ શ્રી આર.સી. ૧ - ૩ - - - - - - - - - ૪ 
૧૭૫ દેસાઇ શ્રી વપયષુભાઇ 

કદનકરભાઇ 
૧ ૧ ૪ - - - - - - - - - ૬ 

૧૭૬ પટેલ શ્રી નરેશભાઇ 
મગનભાઇ 

- ૧ ૪ - - ૧ - - - - - - ૬ 

૧૭૭ પટેલ શ્રી અનૂંતકુમાર 
હસમખુભાઇ 

- - ૩ - - - - - - - - - ૩ 

૧૭૮ પટેલ શ્રી અરવવિંદ છોટુભાઇ - - ૨ - - - - - - - - - ૨ 
૧૭૯ પટેલ શ્રી ભરતભાઇ 

કીકુભાઇ 
- - ૨ - - - - - - - - - ૨ 

૧૮૦ દેસાઇ શ્રી કનભુાઇ 
મોહનલાલ 

- - ૩ - - - - - - - - - ૩ 

૧૮૧ ચૌધરી શ્રી જીતભુાઇ 
હરજીભાઇ 

૧ - ૨ - - - - - - - - - ૩ 

૧૮૨ પાટકર શ્રી રમિલાલ 
નાનભુાઇ  
(રાજ્યકક્ષાના મૂંત્રીશ્રી)   

- - - - - - - - - - - ૧ ૧ 
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૨૪ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૨૮) 

    સત્ર દરવમયાન નીચે દશાયિેલ કુલ-૬(છ) મહાનભુાિોના અિસાન અંગેના શોકદશયક ઉલ્લેખો કરિામાાં આવ્યા હતા. 

ક્રમ નામ અિસાનની તારીખ શોક પ્રસ્તાિ સભાગહૃમાાં રજ  થયા તારીખ હરમાકયસ 

૧. સ્િ. શ્રી રવતલાલ ગોરધનભાઈ સરેુજા 

ગજુરાત રાજ્યના પ  િય માંત્રીશ્રી 
૯/૫/૨૦૧૯ ૨/૭/૧૯ સદ્દગત મહાનભુાિોને ગહૃમાાં અંજલી આપ્યા બાદ 

સભ્યશ્રીઓએ ઉભા થઈને બ ેવમવનટ મૌન પાળ્યુાં હત ુાં.  
૨. સ્િ. શ્રી ચાંરકાાંતભાઈ મ  ળજીભાઈ પરીખ 

ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િય સભ્યશ્રી 
૧૪/૩/૨૦૧૯ -"- -"- 

૩. સ્િ. શ્રી કાન્તીલાલ નાનાલાલ પટેલ 

ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િય સભ્યશ્રી 
૧૪/૩/૨૦૧૯ -"- -"- 

૪. સ્િ. શ્રી સિશીભાઈ કાનજીભાઈ મકિાણા  
ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િય સભ્યશ્રી 

૨/૪/૨૦૧૯ -"- -"- 

૫. સ્િ. શ્રી પ્રહલાદભાઈ મોહનભાઈ પટેલ (ગોસા) 
ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િય સભ્યશ્રી 

૩/૩/૨૦૧૯ -"- -"- 

૬. સ્િ. શ્રી કાાંવતભાઈ વત્રકમભાઈ ભીલ 

ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િય સભ્યશ્રી 
૧/૩/૨૦૧૯ -"- -"- 

 

 


