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છઠુ્ાં  સત્ર 
ગુરુવ ર, ત . ૨૭મી ફેબુ્રઆરી, ર૦૨૦ 

પહેલી બેઠક 
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 

સભ ગૃહ સવ રન  ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે મળ્ુાં. 
૧. ત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી 
            ગુરુવાર, તા.૨૭મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-

૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬ અને ૭ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્યા. 

           સમયના અભાવે ન પૂછાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૮થી ૩૩૦ને પણ અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા. 

  પ્રશ્નોત્તરીનો સમર્ સવ રન  ૧૧.૦૦ વ ગ્ર્ે પ રો થર્ો. 
૨. વવધ નસભ ની સવમવતન  અહેવ લની રજ આત 
           કબન-સરિારી સભ્યોનાાં િામિાજ માટેની સકમકતના પ્રમુિશ્રી રાઘવજીભાઇ પટેલે સકમકતનો પાાંચમો 

અહેવાલ સભાગૃહ સમક્ષ રજૂ િયો. 

૩. વબન-સરક રી સભ્ર્ોન ાં ક મક જ મ ટેની સવમવતન  મ નનીર્ પ્રમુખશ્રીનો પ્રસ્ત વ 
           કબન-સરિારી સભ્યોનાાં િામિાજ માટેની સકમકતના માનનીય પ્રમુિશ્રી રાઘવજીભાઇ પટેલે નીચે 

મુજબનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો. 
‘‘આ સભાગૃહ, કબન-સરિારી સભ્યોનાાં િામિાજ માટેની સકમકતના પાાંચમા અહેવાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 

પ્રસ્ત વ મત મ ટે મ કવ મ ાં આવ્ર્ો અને તેનો સવ યનુમતે સ્વીક ર કરવ મ ાં આવ્ર્ો. 
૪. ર જર્પ લશ્રીન  સાંબોધન મ ટેન  આભ ર પ્રસ્ત વ પર ચચ ય (પહેલો કદવસ) 

            માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, સભ્યશ્રી કપયુષભાઇ દેસાઇએ, સભ્યશ્રી િુબેરભાઇ ડીંડોરના અનુમોદનથી 
તા.૧૦મી જાન્યુઆરી, ર૦૨૦ના રોજ રજૂ િરેલ નીચે મુજબનો પ્રસ્તાવ સભાગૃહ સમક્ષ વાાંચી સાંભળાવ્યો. 

  રાજયપાલશ્રીને નીચે મુજબનો સાંદેશો પાઠવવો. 
            ‘‘અમો, આ સત્રમાાં એિત્ર થયેલા ગુજરાત કવધાનસભાના સભ્યો, રાજયપાલશ્રીએ આ સભાગૃહ 

સમક્ષ િરેલ સાંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’ 

           ત્યારબાદ સભ્યશ્રી ડો. અકનલ જોષીયારા, શ્રી પુાંજાભાઇ વાંશ, શ્રી પ્રદુ્યમનકસાંહ જાડેજા, શ્રી બાબુભાઇ 
વાજા, શ્રી હષષદિુમાર રીબડીયા, શ્રી મોહનકસાંહ રાઠવા, શ્રી ભાવેશભાઇ િટારા, શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાિોર, શ્રી 
અક્ષયિુમાર પટેલ, શ્રી આનાંદભાઇ ચૌધરી, શ્રી જશપાલકસાંહ પઢિયાર, શ્રી અકિનભાઇ િોટવાલ, શ્રી 
શીવાભાઇ ભુરીયા, શ્રી કબ્રજશે મેરજા, ડો.સી.જ.ેચાવડા, શ્રી િાકન્તભાઇ પરમાર, શ્રી જીતુભાઇ ચૌધરી, 
શ્રીમતી ચાંદ્રીિાબેન બારીયા, શ્રી લલીત વસોયા અને શ્રી િીરીટિુમાર પટેલે પોતાના સુધારા રજૂ િયાષ. 

         ત્યારબાદ આભાર પ્રસ્તાવ પરની ચચાષમાાં નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો. 

  (૧) શ્રી કપયુષભાઇ દેસાઇ (૪) શ્રી જગદીશ કવિિમાષ 

  (ર) શ્રી િુબેરભાઇ ડીંડોર (પ) ડો.સી.જ.ેચાવડા (પ્રવચન અધૂરુાં ) 
  (૩) શ્રી પુાંજાભાઇ વાંશ  

  (વવર મ બપોરન  ૧૨.૦૦થી ૧૨.૩૦) 
         કવરામ બાદ સભ્યશ્રી ડો.સી.જ.ેચાવડાએ કવરામ પહેલાાંનુાં તેમનુાં વક્તવ્ય પૂરુાં  િયુું. ત્યારબાદ નીચેના 

વધુ સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 

  (૬)   શ્રી ઋકષિેશ પટેલ (૧૪) શ્રી જીતેન્દ્ર સુિડીયા 
(૭)   શ્રી કબ્રજશે મેરજા (૧પ) શ્રી હષષદિુમાર રીબડીયા 
(૮)   શ્રી ગોકવાંદભાઇ પટેલ (૧૬) શ્રી આનાંદભાઇ ચૌધરી 
(૯)   શ્રી લલીતભાઇ િગથરા (૧૭) શ્રી અરકવાંદભાઇ પટેલ 
(૧૦) શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (૧૮) શ્રી પુનાભાઇ ગામીત 

(૧૧) ડો. િીરીટિુમાર પટેલ (૧૯) શ્રી પ્રદુ્યમનકસાંહ જાડેજા 
(૧ર) શ્રી મોહનભાઇ િોઢડયા (ર૦) શ્રી પ્રઢદપકસાંહ જાડેજા (માનનીય રાજ્ય િક્ષાના 

ગૃહમાંત્રીશ્રી)  (૧૩) શ્રી નૌશાદ સોલાંિી 

  સભ ગૃહ, બીજી બેઠક મ ટે બપોરન  ૩.૩૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળવ  મ ટે બપોરન  ૨.૩૦ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 
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  બીજી બેઠક  
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદીન  અધ્ર્ક્ષપદે 

સભ ગૃહ બપોરન  ૩.૩૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળ્ુાં. 
૧. ત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી 
            ગુરુવાર, તા.૨૭મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-

૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯ અને ૧૧ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્યા. 

            ગેરહાજર રહેલ સભ્યશ્રીનો પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૧૦ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યો. 

           સમયના અભાવે ન પૂછાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૧૨થી ૩૩૭ને પણ અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા. 
૨. પોઇન્દ્ટ ઓફ ઓર્યર 
  ત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરીન  જવ બમ ાં વવસાંગતત  અાંગે 
              સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ વાંશે આજ તા.૨૭-૦૨-૨૦૨૦ની બીજી બેઠિની તારાાંકિત પ્રશ્રોત્તરીના પ્રશ્ન 

અગ્રતાક્રમ-૭૪ અને તા.૨૩મી ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૧૬૪ના 
માનનીય સભ્યશ્રીઓએ પૂછેલા એિ સરિા પ્રશ્નોના જવાબોમાાં કવસાંગતતા હોવા અાંગેનો પોઇન્ટ ઓફ 
ઓડષરનો મુદ્દો ઉપકસ્થત િરી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનુાં માગષદશષન માગતાાં, માનનીય માંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રકસાંહ 
ચુડાસમાએ આ બાબતે તપાસ િરી યોગ્ય િાયષવાહી િરવાનુાં જણાવ્યુાં. 

૩. મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની જાહેર ત 
              માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ગુજરાત કવધાનસભાની અાંદાજ સકમકત, જાહેર ઢહસાબ સકમકત, જાહેર 

સાહસો માટેની સકમકત અને પાંચાયતી રાજ સકમકત ઉપર ૧૫-૧૫ સભ્યોની ચૂાંટણી માટેના િાયષક્રમની 
જાહેરાત િરી. 

૪. ર જર્પ લશ્રીન  સાંબોધન મ ટેન  આભ ર પ્રસ્ત વ પર ચચ ય (બીજો કદવસ) 
            માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, સભ્યશ્રી કપયુષભાઇ દેસાઇએ, સભ્યશ્રી િુબેરભાઇ ડીંડોરના અનુમોદનથી 

તા.૧૦મી જાન્યુઆરી, ર૦૨૦ના રોજ રજૂ િરેલ નીચે મુજબનો પ્રસ્તાવ સભાગૃહ સમક્ષ વાાંચી સાંભળાવ્યો. 

  રાજયપાલશ્રીને નીચે મુજબનો સાંદેશો પાઠવવો. 

            ‘‘અમો, આ સત્રમાાં એિત્ર થયેલા ગુજરાત કવધાનસભાના સભ્યો, રાજયપાલશ્રીએ આ સભાગૃહ 
સમક્ષ િરેલ સાંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’ 

  ત્યારબાદ આભાર પ્રસ્તાવ પરની ચચાષમાાં નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો. 
  (૧) શ્રી પૂણેશ મોદી (પ) શ્રી જીગ્નેશિુમાર સેવિ 

(ર) ડો.અકનલ જોષીયારા (૬) શ્રીમતી ચાંદ્રીિાબેન બારીયા 
(૩) શ્રી કિશોર ચૌહાણ (૭) શ્રી રમણભાઇ પટેલ 

(૪) શ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્મર (૮) શ્રી સુિરામભાઇ રાઠવા (પ્રવચન અધૂરુાં ) 

  (વવર મ સ ાંજન  ૫-૩૦ થી ૬-૦૦) 
               કવરામ બાદ સભ્યશ્રી સુિરામભાઇ રાઠવાએ કવરામ પહેલાાંનુાં તેમનુાં અધૂરુાં  રહેલ વક્તવ્ય પૂરુાં  િયુું. 

ત્યારબાદ નીચેના વધુ સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો. 
  (૯) શ્રી રમેશભાઇ િટારા (૧ર) શ્રી શીવાભાઇ ભુરીયા 

(૧૦) શ્રી લલીત વસોયા (૧૩) શ્રી જગદીશભાઇ પટેલ 
(૧૧) શ્રી ઢહતુ િનોડીયા (૧૪) શ્રી આર.સી.ફળદુ (માનનીય િૃકષ માંત્રીશ્રી) 

૫. વબન-સરક રી ક મક જ 
વબન-સરક રી વવધેર્કો 

 (૧) દ ખલ કરવ નુાં વબન-સરક રી વવધેર્ક 
  (૧)સભ્યશ્રી ઇમરાન િેડાવાલાએ સન ૨૦૨૦નુાં ગુજરાત રોજગાર બાાંયધરી કવધેયિ સભાગૃહની અનુમકતથી 

દાિલ િયુું. 

 (ર) પહેલ , બીજા અને ત્રીજા વ ચન મ ટેન  વબન-સરક રી વવધેર્કો 
  ૧.           સભ્યશ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્મરે ‘‘સન ર૦૧૯નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૮-સન ર૦૧૮નુાં ગુજરાત સહિારી 

માંડળી(સુધારા) બાબત કવધેયિના પ્રથમ વાચનનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો અને તેના સમથષનમાાં પોતાનુાં 
માંતવ્ય વ્યિત િયુું. 
 ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો.  
(૧)શ્રી બાબુભાઇ પટેલ 
(૨) શ્રી જશુભાઇ પટેલ 
(૩) શ્રી ગોકવાંદભાઇ પટેલ 
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         ચચાષનો જવાબ માનનીય રાજ્યિક્ષાના સહિાર માંત્રીશ્રી ઇિરકસાંહ પટેલે આપ્યો. 

         ત્યારબાદ સભાગૃહની અનુમકતથી કવધેયિ પાછુાં  િેંચી લેવામાાં આવ્યુાં. 
  ૨.            સભ્યશ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે ‘‘સન ર૦૧૮નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૨૨-સન ર૦૧૮નુાં પોળ અને 

અન્ય હેરીટેજ કબલ્ડીંગનુાં સાંચાલન (વાકણજ્યિ ઉપયોગ પર કનયાંત્રણ) અને હેરીટેજ સ્ટરક્ચરની 
જાળવણી કવધેયિના પ્રથમ વાચનનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો અને તેના સમથષનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યિત 
િયુું. 
 ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો.  
(૧) શ્રી ઢહમાંતકસાંહ પટેલ 
(૨) શ્રી અરકવાંદભાઇ પટેલ 
(૩) શ્રી ઇમરાન િેડાવાલા 
(૪)  શ્રી જીતેન્દ્ર સુિડીયા  
         ચચાષનો જવાબ માનનીય રાજ્યિક્ષાના સાાંસ્િૃકતિ પ્રવૃકત્તઓના(સ્વતાંત્ર હવાલો) માંત્રીશ્રી 
ઇિરકસાંહ પટેલે આપ્યો. 
         ત્યારબાદ સભાગૃહની અનુમકતથી કવધેયિ પાછુાં  િેંચી લેવામાાં આવ્યુાં. 

  ૩.             સભ્ય શ્રીમતી મકનષાબેન વિીલે ‘‘સન ર૦૧૮નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૯-સન ર૦૧૮નુાં જાહેર 
સાંસ્થાઓએ ગુજરાતી જોડણીનો સાચો ઉપયોગ િરવા બાબત કવધેયિના પ્રથમ વાચનનો પ્રસ્તાવ રજૂ 
િયો અને તેના સમથષનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યિત િયુું. 
 ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાષમાાં ભાગ લીધો.  
(૧) ડો. િીરીટિુમાર પટેલ 
(૨) શ્રી િુબેરભાઇ ડીંડોર 
(૩) શ્રી કબ્રજશે મેરજા 
            માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ ચચાષમાાં ભાગ લઇ જ્યુઢડકશયલ મેજીસ્ટરે ટ (ફસ્ટષ  ક્લાસ), કસકવલ 
જજ(કસકનયર ઢડકવઝન અને જુકનયર ઢડકવઝન), સેશન્સ િોટષમાાં પણ હાઇિોટષની સૂચના અનુસાર 

શક્ય હોય ત્યાાં સુધી ગુજરાતીમાાં ચૂિાદા આપવાનો ઉલ્લેિ િરી ગુજરાતી ભાષાની મધુરતાના થોડાિ 
ઉદાહરણો આપ્યા. 
         ચચાષનો જવાબ માનનીય રાજ્યિક્ષાના સાાંસ્િૃકતિ પ્રવૃકત્તઓના(સ્વતાંત્ર હવાલો) માંત્રીશ્રી 
ઇિરકસાંહ પટેલે આપ્યો. 
         ત્યારબાદ સભાગૃહની અનુમકતથી કવધેયિ પાછુાં  િેંચી લેવામાાં આવ્યુાં. 

  સભ ગૃહ , શુક્રવ ર, ત .૨૮મી ફેબુ્રઆરી ૨૦૨૦ન  રોજ સવ રન  ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે  
ફરી મળવ  મ ટે ર ત્રીન  ૯.૦૦ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 

  
   

ગુજર ત વવધ નસભ  સવચવ લર્, 
ગ ાંધીનગર. 
ત . ૨૭મી ફેબુ્રઆરી, ૨૦૨૦ 

ર્ી.એમ.પટેલ 
સવચવ, 

ગુજર ત વવધ નસભ . 
  

 
 

 


