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ચોથુાં સત્ર 
ગુરૂવ ર, ત . ૧૮મી જુલ ઇ, ર૦૧૯ 

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

સભ ગૃહ સવ રન  ૯.૩૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળ્ુાં. 
 

૧. મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની જાહેર ત 
  સભ ગૃહની બેઠકન  સમર્મ ાં ફેરફ ર કરવ  અાંગે 
           માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગૃહની બેઠકોના સમયમાાં શુક્રવાર તા.૧૯-૭-૨૦૧૯થી અમલમાાં આવનાર 

ફેરફાર અાંગેની જાહેરાત કરી. 
૨. મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (છઠ્ઠો દદવસ) 

            કૃષિને લગતી સેવા અાંગેની કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર ષવભાગની મહેસૂલી અને મૂડી ખર્ચ માટેની 
માગણી ક્રમાાંક-૨ અને નાની ષસાંર્ાઇ, ભૂષમ સાંરક્ષણ અને ષવસ્તાર ષવકાસને લગતી સેવા અાંગેની કૃષિ, ખેડૂત 
કલ્યાણ અને સહકાર ષવભાગની મહેસૂલી અને મૂડી ખર્ચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૩ માનનીય કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ 

અને સહકાર ષવભાગના માંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુએ, પશુપાલન અને ડેરી ષવકાસને લગતી સેવા અાંગેની કૃષિ, ખેડૂત 
કલ્યાણ અને સહકાર ષવભાગની મહેસૂલી ખર્ચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪ માનનીય પશુપાલન અને ડેરી ષવકાસ 
માંત્રીશ્રી કુાંવરજીભાઇ બાવષળયાએ, મત્સસ્યોદ્યોગને લગતી સેવા અાંગેની કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર ષવભાગની 
મહેસૂલી અને મૂડી ખર્ચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૬, ગ્રામ ગૃહ ષનમાચણ અને ગ્રામ ષવકાસને લગતી સેવા અાંગેની 
પાંર્ાયત, ગ્રામ ગૃહ ષનમાચણ અને ગ્રામ ષવકાસ ષવભાગની મહેસૂલી અને મૂડી ખર્ચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૭૧ તેમજ 
વાહન વ્યવહારને લગતી સેવા અાંગેની બાંદરો અને વાહન વ્યવહાર ષવભાગની મહેસૂલી અને મૂડી ખર્ચ માટેની 
માગણી ક્રમાાંક-૭૪ માનનીય બાંદરો અને વાહન વ્યવહાર  માંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુએ રજૂ કરી.  

 માગણીઓ જમે જમે રજૂ 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 અને 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 સાંબષિત સભ્યશ્રીઓએ રજૂ કરી.  
 ત્સયારબાદ રજૂ થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજૂ થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ર્ર્ાચ શરૂ થઇ.  

 નીરે્ના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીિો.  
  (૧)  શ્રી લલીત વસોયા (૧૦)  શ્રી ષકતીષસાંહ વાઘેલા  
  (ર)  શ્રી રાઘવજીભાઇ પટેલ (૧૧)  શ્રી કીરીટકુમાર પટેલ 
  (૩)  શ્રી ષિજશે મેરજા (૧ર)  શ્રી કનુભાઇ બારૈયા 

  (૪)  શ્રી ઋષિકેશ પટેલ (૧૩)  શ્રી અજુ ચનષસાંહ ર્ૌહાણ 
  (પ)  શ્રી મોહનષસાંહ રાઠવા (૧૪)  શ્રી લલીતભાઇ કગથરા  
  (૬)  શ્રી મુકેશભાઇ પટેલ (૧૫)  શ્રી ગોષવાંદભાઇ પરમાર 
  (૭)  શ્રી ષવક્રમભાઇ માડમ (૧૬)  શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાકોર 
  (૮)  શ્રી કનુભાઇ દેસાઇ (૧૭)  શ્રી પ્રષવણભાઇ મારૂ 
  (૯)  શ્રી જીતુભાઇ ર્ૌિરી  
  વવર મ સવ રન  ૧૧.૩૦થી ૧૨.૦૦ 
  વવર મ બ દ નીચેન  વધુ સભ્ર્શ્રીઓએ ચચ યમ ાં ભ ગ લીધો. 
  (૧૮)  શ્રી ભીખાભાઇ બારૈયા (ર૩)  શ્રી ષવરજીભાઇ ઠુમ્મર 
  (૧૯)  શ્રી રાજશેકુમાર ગોહહલ (ર૪)  શ્રી અરષવાંદ  છો.પટેલ 
  (ર૦)  શ્રી માંગળભાઇ ગાષવત (ર૫)  શ્રી સુખરામભાઇ રાઠવા 



  (ર૧)  શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ર૬)  શ્રી જઠેાભાઇ આહહર(ભરવાડ) 
  (રર)  શ્રી અમહરિભાઇ ડેર  

 પશુ પાલન અને ડેરી ષવકાસને લગતી માગણીઓ પરની ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય પશુ પાલન અને ડેરી ષવકાસ 
ષવભાગના માંત્રીશ્રી કુાંવરજીભાઇ બાવષળયાએ આપ્યો. 

          ત્સયારબાદ કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર ષવભાગ, પાંર્ાયત, ગ્રામ ગૃહ ષનમાચણ અને ગ્રામ ષવકાસ ષવભાગ તેમજ બાંદરો 
અને વાહન વ્યવહાર ષવભાગને લગતી માગણીઓ પરની ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર ષવભાગ, 
પાંર્ાયત, ગ્રામ ગૃહ ષનમાચણ અને ગ્રામ ષવકાસ ષવભાગ તેમજ બાંદરો અને વાહન વ્યવહાર ષવભાગના માંત્રીશ્રી આર.સી. ફળદુએ 
આપ્યો.                    

 ત્સયારબાદ 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 અને 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 મત ઉપર મૂકવામાાં આવી અને તેનો અસ્વીકાર કરવામાાં આવ્યો. 
 ત્સયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૨, ૩, ૪, ૬, ૭૧ અને ૭૪ મત ઉપર મૂકવામાાં આવી અને તેનો સ્વીકાર 
કરવામાાં આવ્યો. 

 

  સભ ગૃહ, બીજી બેઠક મ ટે બપોરન  ૩.૦૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળવ  મ ટે  
બપોરન  ૧.૫૭ 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 
            શક્રવાર, તા.૧૮મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજની તારાાંષકત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ- ૧, ૩, ૪, 
૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦ અને ૧૧ના મૌષખક જવાબ આપવામાાં આવ્યા. 
            ગેરહાજર રહેલ સભ્યશ્રીનો પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૨ને અતારાાંષકત ગણવામાાં આવ્યો. 
           સમયના અભાવે ન પૂછાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમઃ ૧૨થી ૩૩૩ને પણ અતારાાંષકત ગણવામાાં આવ્યા. 

           પ્રશ્નોત્તરીનો સમર્ સ ાંજન  ૪.૦૦ વ ગ્ર્ે પ રો થર્ો. 
 

૨. પોઇન્દ્ટ ઓફ ઇન્દ્ફમેશન 

                              મ નનીર્ ધ ર સભ્ર્શ્રીઓનો પ્રોટોકોલ જાળવવ  અાંગે 
  સભ્યશ્રી ષવરજીભાઇ ઠુમ્મરે માનનીય સાંસદસભ્યોના િોરણે ગુજરાતના િારાસભ્યશ્રીઓને માટે પણ 

પ્રોટોકોલ જળવાય તે અાંગે મુદ્દો ઉપષસ્થત કરી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનુાં માગચદશચન માગતા, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ  

રાજ્ય સરકાર આ બાબતને ગાંભીરતાથી લેશે તેમજ આ પ્રોટોકોલ જળવાવો જોઇએ તેમ જણાવ્યુાં. 
 
૩. મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (સ તમો દદવસ) 

          ગૃહ ષવભાગને લગતી સેવા અાંગેની ગૃહ ષવભાગની મહેસૂલી ખર્ચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪૨, પોલીસને 
લગતી સેવા અાંગેની ગૃહ ષવભાગની મહેસૂલી ખર્ચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪૩ તેમજ જલેને લગતી સેવા અાંગેની ગૃહ 
ષવભાગની મહેસૂલી ખર્ચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪૪ માનનીય રાજ્ય કક્ષાના ગૃહ માંત્રીશ્રી પ્રહદપષસાંહ જાડેજાએ રજૂ 
કરી.  
 માગણીઓ જમે જમે રજૂ 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 અને 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 સાંબષિત સભ્યશ્રીઓએ રજૂ કરી.  

 ત્સયારબાદ રજૂ થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજૂ થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ર્ર્ાચ શરૂ થઇ.  
 

 નીચેન  સભ્ર્શ્રીઓએ ચચ યમ ાં ભ ગ લીધો.  
  (૧)  શ્રી શૈલેિભાઇ પરમાર (૩)  શ્રી ષવક્રમભાઇ માડમ 
  (ર)  શ્રી પૂણેશ મોદી (૪)  શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ 
                    ગૃહ ષવભાગને લગતી માગણીઓ પરની ર્ર્ાચનો જવાબ રાજ્ય કક્ષાના માનનીય ગૃહ માંત્રીશ્રી પ્રહદપષસાંહ 
જાડેજાએ આપ્યો.  

 ત્સયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૪૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, ૨, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, 
૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬ અને 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 સભાગૃહની સાંમષતથી પરત ખેંર્વામાાં આવી. 
 ત્સયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૪૨, ૪૩ અને ૪૪ મત ઉપર મૂકવામાાં આવી અને તેનો સવાચનુમતે સ્વીકાર કરવામાાં આવ્યો. 

  વવર મ સ ાંજન  ૪.૫૮ થી ૫.૩૦ 
 

૪. વબન-સરક રી ક મક જ 
                               વબન-સરક રી સાંકલ્પો 

 (૧) સભ્યશ્રી હહાંમતષસાંહ પટેલે,  ‘‘રાજયના શહેરોમાાં ડર ાફ્ટ ટી.પી. માંજૂર થયા બાદ લાાંબા સમય 
સુિી ફાઇનલ થતી ન હોવાથી રાજ્યના શહેરોમાાં નાગરીકોને સુષવિા સમયસર ઉપલબ્િ થતી નથી. જથેી આ 
ટી.પી. સમય મયાચદામાાં માંજૂર કરવા અાંગેનો’’  સાંકલ્પ રજૂ કયો અને તેના સમથચનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું. 
 ત્સયારબાદ સાંકલ્પ પરની ર્ર્ાચમાાં નીરે્ના સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીિો. 

 
  (૧)  શ્રી અરષવાંદકુમાર પટેલ (૫)  શ્રી ગોષવાંદભાઇ પટેલ 
  (ર)  શ્રી ષવરજીભાઇ ઠુમ્મર (૬)  શ્રી લાખાભાઇ ભરવાડ 
  (૩)  શ્રી હિચ સાંઘવી (૭)  શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે 
  (૪)  ડો. સી.જ.ેર્ાવડા  

 ત્સયારબાદ ર્ર્ાચનો જવાબ શહેરી ષવકાસ ષવભાગનો હવાલો િરાવતા માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
નીષતનભાઇ પટેલે આપ્યો.  

 ત્સયારબાદ સભાગૃહની અનુમષતથી માનનીય સભ્યશ્રી હહાંમતષસાંહ પટેલે પોતાનો સાંકલ્પ પરત ખેંર્ી લીિો. 
 (ર)  સભ્યશ્રી રમેશભાઇ કટારાએ,  ‘‘તાજતેરમાાં અરબી સમુદ્રમાાં આવેલા વાયુ વાવાઝોડાથી રાજ્યના 
સૌરાષ્ટ્રના દહરયાકાાંઠાના ષવસ્તારોમાાં અષત ભારે વરસાદ થયેલ. તે સમયે રાજ્ય સરકારે અગમરે્તીથી પગલાાં લઇ 
ઓછામાાં ઓછુાં  નુકસાન થાય તેવી સરાહનીય કામગીરી કરેલ અને ભષવષ્યમાાં પણ આવી ગાંભીર પહરષસ્થષત ઉભી 
થાય ત્સયારે અસરકારક કામગીરી કરવામાાં આવે’’ તે અાંગેનો સાંકલ્પ રજૂ કયો અને તેના સમથચનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય 
વ્યકત કયુું. 

 
ત્સયારબાદ સાંકલ્પ પરની ર્ર્ાચમાાં નીરે્ના સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીિો. 

  (૧)  ડો. નીમાબેન આર્ાયચ (૩)  શ્રી બાબુભાઇ બોખીરીયા 
  (ર)  શ્રી અમરીિભાઇ ડેર (૪)  શ્રી પ્રતાપભાઇ દૂિાત 

         ત્સયારબાદ ર્ર્ાચનો જવાબ માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્દ્રષસાંહ રુ્ડાસમાએ આપ્યો.  
 ત્સયારબાદ સાંકલ્પ મત ઉપર મૂકવામાાં આવ્યો અને તેનો સવાચનુમતે સ્વીકાર કરવામાાં આવ્યો. 

 
  સભ ગૃહ, શુક્રવ ર, ત .૧૯મી જુલ ઇ ૨૦૧૯ન  રોજ સવ રન  ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે ફરી  

મળવ  મ ટે સ ાંજન  ૭.૧૮ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 
 

  



ગુજરાત ષવિાનસભા સષર્વાલય, 
        ગાાંિીનગર. 

તા. ૧૮મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ડી.એમ.પટેલ 
સષર્વ, 

    ગુજરાત ષવિાનસભા. 

 
 


