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ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ  

ચોથુાં સત્ર 
માંગળવ ર, ત . ૯મી જુલ ઇ, ર૦૧૯ 

(પહેલી બેઠક) 
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 

સભ ગૃહ સવ રન  ૯.૩૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળ્ુાં. 
 

૧. અાંદ જપત્ર પર સ મ ન્દ્ર્ ચચ ય(પહેલો દદવસ) 
 
             મંગળવાર, તા.રજી જુલાઇ, ર૦૧૯ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલા સન ૨૦૧૯-
૨૦૨૦ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રની સામાન્ય ચચાા શરૂ થાય તે પહેલા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ અંદાજપત્ર પરની 
સામાન્ય ચચાાના અવકાશ અંગે ગૃહને માગાદશાન આપયું.  
           ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાં ભાગ લીધો.  
   (૧) શ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી (વવરોધપક્ષના નેતાશ્રી) (૭) શ્રી વવરજીભાઇ ઠુમ્મર 
  (૨) શ્રી પૂણેશભાઇ મોદી (૮) શ્રી રાકેશભાઇ શાહ 
  (૩) શ્રી પ્રેમવસંહભાઇ વસાવા (૯) શ્રી વિજશેભાઇ મેરજા 
  (૪) ડો.નીમાબેન આચાયા (૧૦)શ્રી શંભુજી ઠાકોર 
  (પ) શ્રી અમરીષભાઇ ડેર (૧૧) શ્રી બાબુભાઇ પટેલ  
           (૬) શ્રી જગદીશભાઇ પંચાલ 
  

  વવર મ સવ રન  ૧૧.૩૦ થી ૧૨.૦૦ 

 
            વવરામ બાદ સભ્યશ્રી બાબુભાઇ પટેલે વવરામ પહેલાંનંુ તેમનંુ અધૂરં રહેલ પ્રવચન પૂરં કયુું 
અને નીચેના વધુ સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાં ભાગ લીધો.  
  (૧૨) શ્રી પ્રતાપભાઇ દૂધાત (૧૯) શ્રી કેસરીવસંહ સોલંકી  
  (૧૩) શ્રી અરવવંદકુમાર  જી. પટેલ  (૨૦) શ્રી રાઘવભાઇ મકવાણા 
  (૧૪) શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે  (૨૧) શ્રી કનુભાઇ દેસાઇ 
  (૧૫) શ્રી પ્રદદપભાઇ પરમાર  (૨૨) શ્રી અરવવંદભાઇ છો.પટેલ 
  (૧૬) શ્રી રાઘવજીભાઇ પટેલ  (૨૩) શ્રી મોહનભાઇ ઢોદડયા 
  (૧૭) શ્રી રમણભાઇ પટેલ           (૨૪) શ્રી ગણપતવસંહ વસાવા(વન અને પયાાવરણ મંત્રીશ્રી) 
           (૧૮) શ્રી ગજને્રવસંહ પરમાર 
  

સભ ગૃહ, બીજી બેઠક મ ટે બપોરન  ૩.૦૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળવ  મ ટે બપોરન  ૧.૪૬ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



બીજી બેઠક 
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદીન  અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 

સભ ગૃહ બપોરન  ૩.૦૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળ્ુાં. 
 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 
         મંગળવાર, તા.૯મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજની તારાંવકત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાંના પ્રશ્નો 
અગ્રતાક્રમઃ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭ અને ૮ના મૌવિક જવાબ આપવામાં આવ્યા. 
       સમયના અભાવે ન પૂછાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમઃ ૯થી ૨૭૯ને અતારાંવકત ગણવામાં આવ્યા. 
       પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૪.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો.  
૨. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ  ક ગળો 
  નીચેના કાગળો તેની નીચે દશાાવેલ મંત્રીશ્રીઓએ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા. 
 (૧)         ગુજરાત રૂરલ ઇન્ડસ્ટટર ીઝ માકેટીંગ કોપોરેશન વલવમટેડનો  સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો વાવષાક 

અહેવાલ, દહસાબો, ઓદડટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પટર ોલર અને ઓદડટર જનરલની દટપપણ, વનગમની કામગીરી 
અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા વવલંબ અંગેના કારણો 
સમજાવતું વનવેદન 

મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન  કુટીર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી ધમેન્દ્રવસાંહ જાડેજા 
 (ર)        અમદાવાદ કાપડ બજાર અને દુકાન કામદાર બોડાનો સન ર૦૧૭-૧૮નો વાવષાક વહીવટી 
અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા વવલંબ અંગેના કારણો દશાાવતું વનવેદન          

                                   મ નનીર્ શ્રમ અને રોજગ ર માંત્રીશ્રી દદલીપભ ઇ ઠ કોર 
 (૩)        ગુજરાત પછાત વગા વવકાસ વનગમના સન ર૦૧૬-ર૦૧૭ અને સન ર૦૧૭-ર૦૧૮ના 
વાવષાક વહીવટી અહેવાલો તથા આ અહેવાલોને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા વવલંબ અંગેના કારણો 
સમજાવતાં વનવેદન 

                                       મ નનીર્ સ મ વજક ન્દ્ર્ ર્ અને અવધક રીત  માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભ ઇ પરમ ર 
 (૪)        ગુજરાત રાજ્ય માગા વાહન વ્યવહાર વનગમના સન ર૦૧૩-ર૦૧૪ અને સન ર૦૧૪-

ર૦૧પના વાવષાક દહસાબો અને  ઓદડટ અહેવાલો તેમજ આ અહેવાલોને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા 
વવલંબ અંગેના કારણો દશાાવતાં વનવેદન      
                                 મ નનીર્ ર જ્ર્ કક્ષ ન  વ હન વ્ર્વહ ર માંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસાંહ પટેલ 
 (૫)         ગુજરાત રાજય માગા વાહન વ્યવહાર વનગમના સન ર૦૧૭-ર૦૧૮ના સુધારેલા અંદાજો 
અને સન ર૦૧૮-ર૦૧૯ના અંદાજો                

          મ નનીર્ ર જ્ર્ કક્ષ ન  વ હન વ્ર્વહ ર માંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસાંહ પટેલ 
 (૬)         ગુજરાત માદહતી આયોગનો સન ર૦૧૭-ર૦૧૮નો વાવષાક અહેવાલ તેમજ આ અહેવાલને 
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા વવલંબ અંગેના કારણો સમજાવતું વનવેદન 

                  સ મ ન્દ્ર્ વહીવટ વવભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 
 (૭) સન ૧૯૬૩ના ગુજરાત રાજય બાંયધરી અવધવનયમ અન્વયે, 
  (ક) નાણાકીય વષા ર૦૧૮-ર૦૧૯ના વષા દરમ્યાન સરકારે આપેલી બાંયધરીની વવગતો 
દશાાવતું પત્રક-૧ 
  (િ)   બાંયધરી આપનારની રૂએ સંસ્ટથા વતી નાણાકીય વષા ર૦૧૮-ર૦૧૯ દરમ્યાન સરકારે 
ચૂકવેલ રકમની વવગતો દશાાવતું પત્રક-ર 
  (ગ) બાંયધરી આપનારની રૂએ સંસ્ટથા વતી અગાઉના વષોમાં ચૂકવેલ રકમની નાણાકીય 
વષા ર૦૧૮-ર૦૧૯ દરમ્યાન સંસ્ટથાઓ પાસેથી કરેલ વસૂલાતોની વવગતો દશાાવતું પત્રક-૩ 
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 
૩. અાંદ જપત્ર પર સ મ ન્દ્ર્ ચચ ય(બીજો દદવસ)  
  (૧)  ડો.સી.જ.ેચાવડા (૪) શ્રી દહંમતવસંહ પટેલ 
  (ર)  શ્રી ઋવષકેશભાઇ પટેલ (પ)  શ્રી રાજને્રવસંહ ચાવડા 
  (૩)  શ્રી સુરેશભાઇ ધ. પટેલ (૬)  શ્રી વલ્લભભાઇ કાકડીયા 

  



વવર મ સ ાંજન  ૫.૦૦ થી ૫.૩૦ 
            વવરામ બાદ નીચેના વધુ સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાં ભાગ લીધો. 
  (૭)  શ્રી સુિરામભાઇ રાઠવા (૧૩)  શ્રી અભેવસંહ તડવી 
  (૮)  શ્રીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (૧૪)  શ્રી પ્રદુ્યમનવસંહ જાડેજા 
  (૯)  ડો.આશાબેન પટેલ (૧૫)  શ્રીમતી ઝંિનાબેન પટેલ 
  (૧૦)  શ્રી મહેશકુમાર રાવલ (૧૬)  શ્રી હષા સંઘવી 
  (૧૧)  ડો.અવનલભાઇ જોષીયારા (૧૭)  શ્રી વકરીટકુમાર પટેલ  
  (૧ર)  શ્રી દહતુ કનોદડયા (૧૮)  શ્રી ભૂપેન્રવસંહ ચુડાસમા(વશક્ષણ મંત્રીશ્રી) 
 

સભ ગૃહ, બુધવ ર, ત .૧૦મી જુલ ઇ ૨૦૧૯ન  રોજ સવ રન  ૧૧.૦૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળવ  મ ટે સ ાંજન  ૭.૩૩ 
વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 

 
   

ગુજરાત વવધાનસભા સવચવાલય, 
        ગાંધીનગર. 
તા. ૯મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ડી.એમ.પટેલ 
સવચવ, 

    ગુજરાત વવધાનસભા. 

 


