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પ્રસ્તાવના 
 

 આ પ્રકાશનમાાં ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભાના પ્રથમ સત્ર (તા.૧૯મી ફેબ્રઆુરી,  

૨૦૧૮ થી તા. ૨૮મી માચચ,  ૨૦૧૮) 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 . 
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અનકુ્રમચિકા 

ક્રમાૂંક વવષય પાના 
નૂંબર 

૧. ૨. ૩. 
૧ ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભાના પ્રથમ સત્ર (તા.૧૯મી ફેબ્રઆુરી,  ૨૦૧૮ થી તા. ૨૮મી 

માચચ,  ૨૦૧૮) દરવમયાન થયેલ કામકાજનો ટ ાંકો અહિેાલ  

 

૨ પત્રક ક્રમાાંક : ૧ સત્રમાાં થયેલ જુદા જુદા કામકાજે લીધેલો સમય અને ટકાિારી   

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

૪ પત્રક ક્રમાાંક : ૩ સભ્યશ્રીઓએ વ્યક્ક્તગત રીતે આપેલી હાજરી   

૫ પત્રક ક્રમાાંક : ૪ સભ્યશ્રીઓની તારીખિાર હાજરી  

૬ પત્રક ક્રમાાંક : ૫ ટ ાંકી મદુ્દતના, તારાાંહકત, અતાાંરાહકત પ્રશ્નોની અને અરધા કલાકની 
ચચાચની સ  ચનાઓનો વનકાલ (આંકડામાાં)  

 

૭ પત્રક ક્રમાાંક : ૬ ટ ાંકી મદુ્દતના પ્રશ્નોની વિભાગિાર માહહતી (આંકડામાાં)   

૮ પત્રક ક્રમાાંક : ૭ તારાાંહકત પ્રશ્નોની વિભાગિાર માહહતી (આંકડામાાં)   

૯ પત્રક ક્રમાાંક : ૮ જુદા જુદા માંત્રીશ્રીઓના િારામાાં દાખલ થયેલ અને ગહૃમાાં મૌચખક 

જિાબ અપાયેલ તારાાંહકત પ્રશ્નોની તારીખિાર માહહતી 

 

૧૦ પત્રક ક્રમાાંક : ૯ દાખલ કરિાના સરકારી વિધેયકો  

૧૧ પત્રક ક્રમાાંક : ૧૦ પહલેા, બીજા અને ત્રીજા િાચન માટેનાાં સરકારી વિધેયકો  

૧૨ પત્રક ક્રમાાંક : ૧૧ રાષ્ટ્રપવત/રાજ્યપાલશ્રીની અનમુવત મળેલા વિધેયકો  

૧૩ પત્રક ક્રમાાંક : ૧૨ સન ૨૦૧૮ -૧૯ ના િર્ચના અનદુાનો માટેની ચચાચયેલી 
માગણીઓ 

 

૧૪ પત્રક ક્રમાાંક : ૧૩ સન ૨૦૧૭ -૧૮ ના િર્ચના ખચચના પ  રક પત્રકમાાંની ચચાચયેલી 
માગણીઓ  

 

૧૫ પત્રક ક્રમાાંક : ૧૪ ચચાચ માટેનો હદિસ નક્કી ન થયો હોય તેિા પ્રસ્તાિો (વનયમ-
૧૦૧) 

 

૧૬ પત્રક ક્રમાાંક : ૧૫ ધ્યાન દોરતી સ  ચનાઓ (વનયમ-૧૧૬)  

૧૭ પત્રક ક્રમાાંક : ૧૬ જાહરે અગતયની બાબત પર માંત્રીશ્રીઓનાાં વનિેદનો (વનયમ-૪૪)  

૧૮ પત્રક ક્રમાાંક : ૧૭ દાખલ કરિાના ચબન સરકારી વિધેયકો   

૧૯ પત્રક ક્રમાાંક : ૧૮ પહલેા, બીજા અને ત્રીજા િાાંચન માટેના( વનકાલ થયેલા)   ચબન 
સરકારી વિધેયકો  

 

૨૦ પત્રક ક્રમાાંક : ૧૯ પહલેા, બીજા અને ત્રીજા િાાંચન માટે બાકી રહતેા ચબન સરકારી 
વિધેયકો  

 

૨૧ પત્રક ક્રમાાંક : ૨૦ ચબન સરકારી સાંકલ્પો (વનયમ-૧૧૭)  

૨૨ પત્રક ક્રમાાંક : ૨૧ વિધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કાયેલ કાગળો   

૨૩ પત્રક ક્રમાાંક : ૨૨ ખરેખર થયેલા કામકાજ પ્રમાણેની સભાઓની તારીખિાર યાદી  
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૨૪ પત્રક ક્રમાાંક : ૨૩ રોજેરોજના કામકાજનો સારાાંશ   

૨૫ પત્રક ક્રમાાંક : ૨૪ સત્રમાાં સભ્યશ્રીઓએ કેટલી િખત ચચાચમાાં ભાગ લીધો તેની સાંખ્યા 
દશાચિત ુાં પત્રક  

 

૨૬ પત્રક ક્રમાાંક : ૨૫ શોકદશચક ઉલ્લેખ  
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ચૌદમી ગજુરાત વવધાનસભાના પહલેા સત્રમાૂં થયેલા કામકાજનો ટ ૂંકો અહવેાલ  

 

પ્રારૂં ચભક:- 

 ચૌદમી  ગજુરાત વિધાનસભાનુાં પહલે ુસત્ર સોમિાર, તા.૧૯-૨-૨૦૧૮ના રોજ શરૂ થયુાં 

હત ુાં અને બધુિાર, તા.૨૮-૩-૨૦૧૮ના રોજ વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૯(૧) હઠેળ અચોક્કસ 

મદુ્દત માટે મલુતિી રહ્ુાં હત ુાં. સત્ર દરવમયાન વિધાનસભા કુલ ૨૭ હદિસ માટે મળી હતી અને તેમાાં 
કુલ ૨૯ બેઠકો થઇ હતી. સત્ર દરવમયાન વિધાનસભાએ કુલ ૧૨૭ કલાક અને ૪૩ વમવનટ કામ કયુું 
હત ુાં. જે બેઠક દીઠ સરેરાશ સમય આશરે  ૪ કલાક અને ૨૪ વમવનટ થાય છે. 

૧. સત્ર દરવમયાન પ્રશ્નોત્તરી, સરકારી વિધેયકો, નાણાકીય કામકાજ, સરકારી અને ચબન 
સરકારી પ્રસ્તાિો તેમજ અન્ય કામકાજમાાં થયેલ સમય અને તેની ટકાિારી (પત્રક કમાૂંક:-૧)માાં 

આપિામાાં આિી છે. 

૨.    ગહૃની બેઠકોની તારીખ અને સમય :- 

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

૩. હાજરી:- 

 ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભાના પ્રથમ સત્ર દરવમયાન સભાગહૃની કુલ ઓગણત્રીસ  બેઠકો 
મળી હતી. જેમા સભ્યશ્રીઓની િધારેમાાં િધારે હાજરી ૧૪૭ અને ઓછામાાં ઓછી હાજરી ૧૦૬ રહી 
હતી અને સરેરાશ હાજરી ૧૩૬ રહી હતી. સત્ર દરવમયાન સભ્યોએ આપેલી વ્યહકતગત હાજરી અન ે
તેની માહહતી (પત્રક ક્રમાૂંક:-૩) માાં અને સભ્યોની તારીખિાર હાજરી અંગેની માહહતી(પત્રક ક્રમાૂંક:-
૪) માાં આપિામાાં આિી છે. 
 

૪. સોગૂંદ/પ્રવતજ્ઞા વવવધ:- 

 વિધાનસભાના સભ્ યોએ ગહૃમાાં પોતાની બેઠક લેતાાં પહલેાાં રાજ્યપાલશ્રી કે તેમણ ેનીમેલી 

વ્યક્ક્ત સમક્ષ સોગાંદ કે પ્રવતજ્ઞા લિેાની રહ ે છે આ માટે તેમજ વિધાનસભાના અધ્યક્ષની ચ  ાંટણી 

થાય ત યાાં સધુી અધ્યક્ષની ફરજો બજાિિા માટે વિધાનસભાના સભ્ ય ડાચ. વનમાબેન આચાયચની 

રાજ્યપાલશ્રીએ તા. ૧૬મી જાન્ યઆુરી, ર૦૧૮ના રોજ વનમણ  ક કરી હતી. ડાચ. વનમાબેન આચાયચએ 

તા. ૧૬મી જાન્ યઆુરી, ર૦૧૮ના રોજ રાજ્યપાલશ્રી સમક્ષ વિધાનસભાના સભ્ ય તરીકે સોગાંદ લીધા 
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હતા અને તા. ર૩મી જાન્ યઆુરી, ર૦૧૮ના રોજ ૧૭૬, તા.૬ઠ્ઠી ફેબ્રઆુરી, ર૦૧૮ના રોજ ૫ તથા તા. 

૭મી ફેબ્રઆુરી, ર૦૧૮ના રોજ ૧ એમ કુલ ૧૮૨ સભ્ યશ્રીઓએ તેઓની સમક્ષ સોગાંદ કે પ્રવતજ્ઞા 

લીધી હતી. 

૫. અધ્યક્ષની ચ  ૂંટિી:- 

 વિધાનસભાના અધ્યક્ષની ચ  ાંટણી માટે રાજ્યપાલશ્રીએ તા. ૧૯મી ફેબ્રઆુરી, ર૦૧૮ના 

રોજનો હદિસ નકકી કયો હતો. વિ.સ.સ શ્રી રાજેન્રકુમાર સ  યચપ્રસાદ વત્રિેદીને ગજુરાત 

વિધાનસભાના અધ્યક્ષ તરીકે પસાંદ કરિા માટેનો પ્રસ્ તાિ માનનીય મખુ્ યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ 

રમણીકલાલ રૂપાણીએ સભાગહૃમાાં રજ  કયો હતો. માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રીના પ્રસ્ તાિને માનનીય 

વિરોધપક્ષના નતેાશ્રી પરેશ ધાનાણીએ ટેકો આપ્ યો હતો. આ પ્રસ્ તાિનો સિાચનમુતે સ્ િીકાર 

કરિામાાં આવ્ યો હતો અન ે સભ્ યશ્રી રાજેન્રકુમાર સ  યચપ્રસાદ વત્રિેદીની અધ્યક્ષ તરીકે સિાચનમુતે 

પસાંદગી કરિામાાં આિી હતી. 

૬. રાજ્યપાલશ્રીનુૂં સૂંબોધન:- 

 ભારતના બાંધારણના અનચુ્ છેદ-૧૭૬ (૧) અન્ િયે રાજ્યપાલ શ્રી ઓ. પી. કોહલીએ 

સોમિાર, તા.૧૯મી ફેબ્રઆુરી, ર૦૧૮ના રોજ બપોરના ૧ર-૦૦ િાગ્ય ે ગજુરાત વિધાનસભાન ે

અંગ્રેજીમાાં સાંબોધન કયુું હત ુાં. તે હદિસ ેસભ્ યશ્રી દુષ્ટ્યાંતભાઇ પટેલે આભાર પ્રસ્ તાિ રજ  કયો હતો. 

જેને સભ્ યશ્રી નરેશભાઇ પટેલે સમથચન આપ્ યુાં હત ુાં. આભાર પ્રસ્ તાિ પર સધુારાની કુલ પ૭ સભ્ યોની 

પર(બાિન) સ  ચનાઓ મળી હતી. તે પૈકી ૪૦ સધુારાની સ  ચનાઓ દાખલ કરિામાાં આિી હતી 

અન ે ૩૨ સધુારા સભાગહૃમાાં રજ  થયા હતા. ચચાચને અંત ે રજ  થયેલ સધુારાઓનો સભાગહૃ ે

અસ્ િીકાર કયો હતો અન ેઆભાર પ્રસ્ તાિ પસાર કરિામાાં આવ્ યો હતો. 

૭. ટ ૂંકી મદુતના અને તારાૂંકકત પ્રશ્નો:- 

 સત્ર દરવમયાન તારાાંહકત પ્રશ્નો પ  છિા માટે તા.૨૦/૨/૧૮ થી ૨૮/૩/૨૦૧૮  એમ  ૨૬ 
હદિસ માટેનો કાયચક્રમ બહાર પાડિામાાં આવ્યો હતો.    
   આ સત્ર દરવમયાન ટ ાંકી મદુતના અને તારાાંહકત પ્રશ્નોની મળેલી અન ે દાખલ કરિામાાં 
આિેલી સ  ચનાઓની વિગતો નીચે મજુબ છે.    
 સત્ર દરવમયાન ટ ાંકી મદુતના પ્રશ્નોની કુલ-૭ અને તારાાંહકત પ્રશ્નોની કુલ-૧૦૪૭૦ સ  ચનાઓ 
મળી હતી. આ સ  ચનાઓનો વનકાલ કેિી રીતે કરિામાાં આવ્યો તેની વિગતો (પત્રક ક્રમાૂંક:-૫,૬ અને 
૭) માાં આપિામાાં આિી છે. તારાાંહકત પ્રશ્નોની કયા માંત્રીશ્રી  માટે કેટલી સ  ચનાઓ દાખલ કરિામાાં 
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આિી, તેમાાંથી કયા કયા માંત્રીશ્રીઓના કેટલા પ્રશ્નોની સભાગહૃમાાં ચચાચ થઇ તેની માહહતી (પત્રક 
ક્રમાૂંક:-૮) માાં આપિામાાં આિી છે. 
 સત્ર દરવમયાન તારાાંહકત પ્રશ્નો તરીકે મળેલી સ  ચનાઓમાાંથી કુલ -૭૬૧૩ સ  ચનાઓ દાખલ 
કરિામાાં આિી હતી અને  ૧૦૭ તારાાંહકત પ્રશ્નોને માંત્રીશ્રીની વિનાંતીથી  અતારાાંહકત પ્રશ્નો  તરીકે 
દાખલ  કરિામાાં આવ્યા હતા. િધમુાાં દાખલ થયેલ તારાાંહકત પ્રશ્નો પૈકી ૧૪૩ પ્રશ્નો માંત્રીશ્રીની 
વિનાંતીથી રદ કરિામાાં આવ્યા હતા.  
૮. પ્રશ્નોત્તરીને લગતી માકહતી:- 
  સભાગહૃની બેઠકો દરવમયાન તારાાંહકત પ્રશ્નોની કુલ-૨૬ યાદી સભાગહૃમાાં રજ  કરિામાાં 
આિી હતી. આ યાદીઓમાાંથી કુલ-૧૫૩ પ્રશ્નોની સભાગહૃમાાં ચચાચ થઇ હતી.  
 સત્ર દરવમયાન વનયમ-૯૦ અન્િયે  ટ ાંકી મદુતના પ્રશ્નોની કુલ-૭ સ  ચનાઓ મળેલ હતી. તે 
પૈકી ૨(બે) સ  ચનાઓ  દાખલ  કરિામાાં આિી હતી તેમાાંથી ૧ સ  ચના માટે માનનીય માંત્રીશ્રી 
અસાંમત થતા નામાંજ ર કરિામાાં આિી હતી અને  ૧ સ  ચનાની સભાગહૃમાાં ચચાચ થઇ હતી.   
 સત્ર દરવમયાન વનયમ-૯૨ અન્િયે અરધા કલાક્ની ૩ સ  ચનાઓ  મળી હતી. જે નામાંજ ર 

કરિામાાં આિી. 

૯. વટહકુમ અને વનવેદન:- 

 સત્ર દરવમયાન સન ૨૦૧૭નો િટહકુમ ક્રમાાંક-૨-સન ૨૦૧૭નો ગજુરાત માગચ સરુક્ષા 

સત્તામાંડળ િટહકુમ અને સન ૨૦૧૭નો િટહકુમ ક્રમાાંક-૩-સન ૨૦૧૭નો ગજુરાત નાણાાંની ધીરધાર 

કરનારા બાબત (સધુારા) િટહકુમ તથા આ ૨ (બે) િટહકુમોને બહાર પાડિા અંગેના સાંજોગો 

સમજાિતાાં વનિેદનો તા. ૧૯/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં આવ્યાાં હતાાં. 

૧૦. વટહકુમ નામૂંજ ર કરતા પ્રસ્તાવ:- 

(૧) સન ૨૦૧૭ના િટહુકમ ક્રમાાંક-૨ને નામાંજ ર કરિા અંગેના પ્રસ્તાિની ગજુરાત 

વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૧૫૨(૨) અન્િયેની માનનીય સભ્યશ્રી ઇમરાન 

ખેડાિાલાની સ  ચના મળી હતી. આ પ્રસ્તાિને તા. ૧૯/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ હાથ 

ધરિા હદિસના કામકાજની યાદીમાાં દશાચિિામાાં આિલે હતો અને તેના સમથચનમાાં 

માનનીય સભ્યશ્રી ઇમરાન ખેડાિાલાએ તેમનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત કયુચ હત ુાં તયારબાદ 

પ્રસ્તાિ મત ઉપર મ  કિામાાં આવ્યો હતો અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો હતો.  

(૨) સન ૨૦૧૭ના િટહુકમ ક્રમાાંક-૩ને નામાંજ ર કરિા અંગેના પ્રસ્તાિની ગજુરાત 

વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૧૫૨(૨) અન્િયેની માનનીય સભ્યશ્રી ઇમરાન 

ખેડાિાલાની સ  ચના મળી હતી. આ પ્રસ્તાિને તા.૨૬/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ હદિસના 
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કામકાજની યાદીમાાં દશાચિિામાાં આવ્યો હતો તથા માનનીય સભ્યશ્રી ઇમરાન 

ખેડાિાલાએ તેના સમથચનમાાં પોતાનુાં િક્તવ્ય રજ  કયુું હત ુ તયારબાદ પ્રસ્તાિ મત 

ઉપર મ  કિામાાં આવ્યો હતો અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો હતો.   

 

 

૧૧. સરકારી વવધેયકો :- 

 ૧. દાખલ કરવામાૂં આવેલા સરકારી વવધેયકો 

   સત્ર દરવમયાન કુલ ૧૪ સરકારી વિધેયકો દાખલ કરિામાાં આવ્ યા હતા.   

 (પત્રક ક્રમાૂંક:- ૯) 

 ર. પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેના સરકારી વવધેયકો 

  સત્ર દરવમયાન કુલ ૧૪ સરકારી વિધેયકો પહલેા, બીજા અને ત્રીજા િાાંચન   
  માટે હાથ ધરિામાાં આવ્ યા હતા. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૦) 

૩. વવધેયકોનુૂં વગીકરિ  

૧. ગજુરાત રાજ્યના અમલી કાયદાને સધુારતા વિધેયકો ... ૧૦ 

ર. નિા  વિધેયકો ... ૦૨ 

૩. અન્ ય વિધેયકો ... ૦૨ 

 ૪. વવધેયકોનુૂં વવષયવાર વગીકરિ 

૧. નાણાકીય બાબતોને લગતા વિધેયકો ... ૦૩ 

ર. જાહરે સેિાને લગતા વિધેયકો ... ૦૮ 

૩. વશક્ષણન ેલગતા વિધેયકો ... ૦૨ 

૪. અન્ ય વિધેયકો ... ૦૧ 
 

  

૧૨. વવધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કાયેલા રાજ્યપાલશ્રીની અનમુવતવાળા વવધેયકો:- 

તેરમી ગજુરાત વિધાનસભાના દસમા સત્રમાાં પસાર થયેલુાં અને જેને રાષ્ટ્ રપવતશ્રીની 

અનમુવત મળી છે તેવુાં સન ર૦૧૭નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૮ અને અચગયારમા સત્રમાાં પસાર થયેલાાં અન ે
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જેને રાજ્યપાલશ્રીની અનમુવત મળી છે તેિાાં સન ર૦૧૭ના વિધેયક ક્રમાાંક-ર૮, ૨૯ અને ૩૧ અન ે

ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભાના ચાલ ુ પ્રથમ સત્રમાાં પસાર થયેલાાં અને જેન ે રાજ્યપાલશ્રીની 

અનમુવત મળી હતી તેિાાં સન ર૦૧૮ના વિધેયક ક્રમાાંક-૧, ર, ૪, ૫, ૧૧ અને ૧૪ સભાગહૃના મેજ 
ઉપર મ  કિામાાં આવ્ યાાં હતાાં. (પત્રક ક્રમાૂંકઃ-૧૧) 

 

૧૩.  નાિાકીય કામકાજ:-  

      (૧) અંદાજપત્ર 

 (ક) રજ આત :  

   સન ૨૦૧૮-૧૯ના િર્ચ માટેનુાં કુલ રૂવપયા ૧૮4૩૬,૬૬,૩૭,૭૧,૦૦૦/-નુાં  

અંદાજપત્ર માંગળિાર, તા. ૨૦મી  ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮ના રોજ સભાગહૃ સમક્ષ રજ  

કરિામાાં આવ્ય ુ હત ુાં. જેમાાં મતપાત્ર રકમ રૂવપયા ૧૪,૭૭,૨૧,૦૧,૧૬,૦૦૦/- અન ે

ચબન મતપાત્ર રકમ રૂવપયા ૩,૫૯,૪૫,૩૬,૫૫,૦૦૦/- હતી.  
 (ખ)  સામાન્ય ચચાચ : 

  અંદાજપત્ર ઉપર તા. ૫, ૬, ૭ અને ૮મી માચચ, ૨૦૧૮ના રોજ એમ કુલ ચાર 

હદિસોમાાં  ચાર બેઠકો દરવમયાન સામાન્ય ચચાચ કરિામાાં આિી હતી. 
 

 (ગ) માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન : 

 અનદુાન માટેની માગણીઓ પર તા. ૯, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨ 

અને ૨૩મી માચચ  દરવમયાન સભાગહૃની ૧૨ બેઠકોમાાં ચચાચ 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 ચચાચ માટે પસાંદ 
કરિામાાં આિી હતી. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૨) ચચાચ 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- ૯૨૦ કાપદરખાસ્તોની સ  ચનાઓ મળી હતી,  જે 

સિે  કાપદરખાસ્તો દાખલ કરિામાાં આિી હતી. દાખલ કરિામાાં આિેલ ૯૨૦ 

કાપદરખાસ્તો પૈકી એક સરખા વિર્યની સ  ચનાઓમાાં સભ્યશ્રીઓનાાં નામ જોડતાાં કુલ 
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૪૪૨ કાપદરખાસ્તોનો એકવત્રત યાદીમાાં સમાિેશ કરિામાાં આવ્યો હતો, તે પૈકી ૩૪૫ 
કાપદરખાસ્તો સભાગહૃમાાં રજ  કરિામાાં આિી હતી.  

  

(ચ) ગજુરાત વવવનયોગ વવધેયક પર ચચાચ : 

  ગજુરાત વિવનયોગ વિધેયક  સોમિાર, તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ સભાગહૃ સમક્ષ 

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

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

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

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

તદ્દનસુાર કુલ ૨૩ સભ્યશ્રીઓએ તેમના મદુ્દા આપ્યા હતા. જે માંજ ર રાખિામાાં આવ્યા હતા. 

આ મદુ્દાઓ પરની ચચાચ બાદ સભાગહૃ ેવિવનયોગ વિધેયક પસાર કયુચ હત ુાં.  
(૨) ખચચનુૂં પ  રક પત્રક:- 

(ક) રજ આત :-  

  સન ૨૦૧૭-૧૮ના િર્ચ માટેનુાં રૂ. ૧,૦૭,૯૨,૦૭,૯૪,૦૦૦/-ના ખચચનુાં  પ  રક પત્રક 

માંગળિાર, તા. ૨૦મી ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮ના રોજ સભાગહૃમાાં રજ  કરિામાાં આવ્ય ુ હત ુાં. જેમાાં 

મતપાત્ર રકમ રૂ. ૧,૦૬,૭૩,૦૭,૬૮,૦૦૦/- અને ચબન મતપાત્ર રકમ રૂ.૧,૧૯,૦૦,૨૬,૦૦૦/- 

હતી. 
 

(ખ) પ  રક માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન :-  

  સન ૨૦૧૭-૧૮ના િર્ચ માટેના ખચચના પ  રક પત્રક્માાં કુલ ૪૬ માગણીઓનો 
સમાિેશ થયો હતો. તેમાાંથી ૧૦ માગણીઓ ચચાચ માટે પસાંદ કરિામાાં આિી હતી. (પત્રક ક્રમાૂંક 

:-૧૩ ) પસાંદ થયેલી આ માગણીઓ પર બધુિાર, તા. ૨૮-૦૨-૨૦૧૮ તથા ગરુૂિાર, તા.૦૧-

૦૩-૨૦૧૮ના રોજ બે બેઠકમાાં ચચાચ કરિામાાં આિી હતી અને માગણીઓ પસાર કરિામાાં આિી 

હતી, જયારે બાકી રહલેી ૩૬ માગણીઓ સભાગહૃ ેચગલોટીનથી પસાર કરી હતી.  
(ગ) કાપદરખાસ્તો :- 

  પ  રક માગણીઓ પર કુલ ૬૩ કાપદરખાસ્તોની સ  ચનાઓ મળી હતી.  જે સિે 

દાખલ કરિામાાં આિી હતી. દાખલ કરિામાાં આિેલી ૬૩ કાપદરખાસ્તો પૈકી સરખા વિર્યની 

કાપદરખાસ્તોની સ  ચનાઓમાાં સભ્યશ્રીઓનાાં નામ જોડતાાં કુલ ૨૧ કાપદરખાસ્તોનો એકવત્રત 

યાદીમાાં સમાિેશ કરિામાાં આવ્યો હતો.  આ પૈકી ૮  કાપદરખાસ્તો સભાગહૃમાાં રજ  કરિામાાં આિી 

હતી. 
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(ઘ) ગજુરાત (પ  રક) વવવનયોગ વવધેયક પર ચચાચ :- 

  ગજુરાત (પ  રક) વિવનયોગ વિધેયક, ૨૦૧૮  બધુિાર, તા. ૦૭-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ 

સભાગહૃ સમક્ષ રજ  કરિામાાં આવ્ય ુહત ુાં. આ વિધેયક પરની ચચાચમાાં ભાગ લેિા માટે ગજુરાત 

વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૨૩૮(૫)ની જોગિાઇ મજુબ સભ્યો ઉપક્સ્થત કરિા માગતા 

હોય તેિા વિવશષ્ટ્ટ મદુ્દાઓ આપે છે.  ચચાચમાાં  િધ ુ સભ્યશ્રીઓ ભાગ લઈ  શકે તે હતેથુી દરેક 

સભ્યશ્રી ચચાચ માટે  એક જ મદુ્દો આપી શકે તેવુાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ઠરાવ્યુાં હત ુાં. તદ્દનસુાર 

કુલ ૪ સભ્યશ્રીઓએ તેમના મદુ્દા આપ્યા હતા, જે બધા જ માંજ ર રાખિામાાં આવ્યા હતા. આ 

મદુ્દાઓ પર ચચાચ  થયા બાદ વિવનયોગ વિધેયક સભાગહૃ ેપસાર કયુચ હત ુાં.  
૧૪ . ચચાચ માટેનો કદવસ નક્કી ન થયો હોય તેવા પ્રસ્તાવો (વનયમ-૧૦૧) :- 

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

થયો તેિા પ્રસ્તાિની કુલ-૪૭ સ  ચનાઓ મળી હતી4 જે પૈકી એક સ  ચના વનયમ-૯૪(૪) અન્િયે 

રદ થઈ હતી અને ૩ સ  ચનાઓ નામાંજ ર કરિામાાં આિી હતી. દાખલ થયેલી સ  ચનાઓ માટે 

કામકાજ સલાહકાર સવમવતએ સમય ફાળવ્યો ન હોિાથી સત્ર સમાપ્ત થતા તે રદ થઈ હતી. 
(પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૪) 

 

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

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

ઇચ્છા વ્યક્ત કરતી કુલ-૧૩૬ સ  ચનાઓ મળી હતી. આિી સ  ચનાઓ આપનાર સભ્યશ્રીઓના 

નામનુાં બેલટ તા.૨૧-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ યોજિામાાં આવ્ય ુ હત ુાં. બેલટમાાં પ્રથમ ક્રમે આિેલ  

સભ્યશ્રી અરૂણવસિંહ રણાએ "મખુ્યમાંત્રી  ગ્રામ સડક યોજનાની કામગીરી" અંગેના પ્રસ્તાિની સ  ચના 

આપી હતી, જે દાખલ કરિામાાં આિી હતી. ઉક્ત પ્રસ્તાિ પર સત્રના છેલ્લા હદિસે એટલે કે 

બધુિાર, તા.૨૮-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ સભાગહૃમાાં ચચાચ હાથ ધરિામાાં આિી હતી.  
 

 

 

૧૬. સભામોક ફીના પ્રસ્તાવો (વનયમ-૧૦૮) :- 

 ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૧૦૮ અન્િયે સભામોક ફીને લગતા પ્રસ્તાિની  

૧(એક) સ  ચના મળી હતી.  જે નામાંજ ર કરિામાાં આિી હતી.  
 

 

 

 

૧૭.   ધ્યાન દોરતી સ  ચના (વનયમ-૧૧૬) :- 
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  ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૧૧૬ હઠેળ તાકીદની જાહરે અગતયની બાબત 

પર માંત્રીશ્રીનુાં ધ્યાન દોરિા અંગેની  કુલ- ૯૬   સ  ચનાઓ મળી હતી. તેમાાંથી  ૧૩  (એકવત્રત 
કરતા -૪) સ  ચનાઓ  દાખલ કરિામાાં આિી હતી (પત્રક ક્રમાૂંક :-૧૫) અને વનયમ-૬૨(૧) 

મજુબ ૮  સ  ચનાઓ  રદ કરિામાાં આિી  હતી તેમજ ૭૨ સ  ચનાઓ નામાંજ ર કરિામાાં આિી 

હતી. જ્યારે ૪ સ  ચના વનયમ-૯૪(૪) અન્િયે રદ થઈ હતી  
 

૧૮. વનયમ- ૪૪ હઠેળ જાહરે અગત્યની બાબતો પર મૂંત્રીશ્રીઓનાૂં વનવેદન :- 

 ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૪૪ હઠેળ જાહરે અગતયની બાબત પર સત્ર 
દરવમયાન ૪ વનિેદનો કરિામાાં આવ્યા હતા. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૬) 
 

૧૯.  ચબન-સરકારી વવધેયકો :- 

 ૧. દાખલ કરવામાૂં આવેલા ચબન-સરકારી વવધેયકો 

  સત્ર દરવમયાન કુલ ૨૧ ચબન-સરકારી વિધેયકોને દાખલ કરિામાાં આવ્ યા 
હતા. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૭) 

  દાખલ કરવામાૂં આવેલા ચબન-સરકારી વવધેયકોનુૂં વગીકરિ 

૧. ગજુરાત રાજ્યના અમલી કાયદાને સધુારતા વિધેયકો ... ૦૦ 

ર. નિા  વિધેયકો ...  ૨૧ 

  

 ચબન-સરકારી વવધેયકોનુૂં વવષયવાર વગીકરિ 

૧. જાહરે સેિાને લગતા વિધેયકો ... ૧૯ 

ર. વશક્ષણન ેલગતા વિધેયકો ... ૦૧ 

૩. અન્ ય વિધેયકો  ... ૦૧ 

 

 ૨. પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેના ચબન-સરકારી વવધેયકો 

  ચાલ ુસત્રમાાં દાખલ કરિામાાં આિેલ કુલ-૨૧ ચબન-સરકારી વિધેયકો પહલેા, બીજા 

અને ત્રીજા િાાંચન માટે હાથ ધરિાના હતા. જે માટે તા. ૦૮/૩/ર૦૧૮ અને તા.ર૨/૩/ર૦૧૮ 

એમ બે હદિસો ફાળિિામાાં આવ્ યા હતા. તા. ૦૮/૩/ર૦૧૮ ના રોજ ચાર વિધેયકો પર ચચાચ હાથ 

ધરિા, હદિસના કામકાજની યાદીમાાં બતાિિામાાં આવ્ યા હતા તે પૈકી ત્રણ વિધેયકો ચચાચ માટે 
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હાથ ધરિામાાં આવ્ યા હતા. તેમજ તા. ર૨/૩/ર૦૧૮ ના રોજ ચાર વિધેયકો પર ચચાચ હાથ ધરિા,  

હદિસના કામકાજની યાદીમાાં બતાિિામાાં આવ્ યા હતા તે પૈકી ત્રણ વિધેયકો ચચાચ માટે હાથ 

ધરિામાાં આવ્ યા હતા. આમ સત્ર દરવમયાન કુલ-૬ ચબન-સરકારી વિધેયકો હાથ ધરિામાાં આવ્ યા 
હતા. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૮) જયારે સત્રાાંતે કુલ-૧૫ ચબન-સરકારી વિધેયકો પહલેા, બીજા અને ત્રીજા 

િાાંચન માટે હાથ ધરિાના બાકી રહયા હતા. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૯) 

૨૦.       ચબન સરકારી સૂંકલ્પો (વનયમ-૧૧૭):- 

 ચબન સરકારી સાંકલ્પોની ચચાચ માટે તા.૨૮-૦૨-૨૦૧૮, તા. ૧૫-૦૩-૨૦૧૮ અને  તા. ૨૭-

૦૩-૨૦૧૮ એમ ત્રણ  હદિસો ફાળિિામાાં આવ્યા હતા. 

  તા.૨૮-૦૨-૨૦૧૮ના પ્રથમ િારા માટે ચબન સરકારી સાંકલ્પ રજ  કરિાની ઇચ્છા વ્યક્ત 

કરતી કુલ-૧૪૦  સ  ચનાઓ મળી હતી. જે પૈકી બેલેટમાાં અગ્રતા મેળિલે ત્રણ સભ્યશ્રીઓએ 

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

અંતે  પ્રથમ સાંકલ્પનો સભાગહૃ દ્વારા સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો હતો. જયારે બીજા અને ત્રીજા ક્રમના 

સાંકલ્પ વિરોધપક્ષના સભ્યશ્રીઓને સસ્પેન્ડ કરિામાાં આવ્યા હોિાથી સભાગહૃમાાં રજ  થઇ શકયા ન 

હતા. 

 તા.૧૫-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ બીજા િારા માટે ચબન સરકારી સાંકલ્પ રજ  કરિાની ઇચ્છા 

વ્યક્ત કરતી કુલ- ૧૪૫ સ  ચનાઓ મળી હતી4 તેમાાંથી બેલેટમાાં અગ્રતા મેળિેલ ત્રણયે 

સભ્યશ્રીઓએ સાંકલ્પની એક - એક સ  ચનાઓ આપી હતી4 જે ત્રણેય સ  ચનાઓ દાખલ કરિામાાં 

આિી હતી. દાખલ થયેલ સાંકલ્પો પૈકી પ્રથમ ક્રમનો સાંકલ્પ સભાગહૃના મત ઉપર મ  કતા સાંકલ્પનો  

અસ્િીકાર  કરિામાાં  આવ્યો  હતો. જ્યારે બીજા ક્રમના   સાંકલ્પનો  સભાગહૃ દ્વારા  સ્િીકાર 

કરિામાાં આવ્યો હતો.  

 તા.૨૭-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ ત્રીજા િારા માટે ચબન સરકારી સાંકલ્પ રજ  કરિાની ઇચ્છા 

વ્યક્ત કરતી કુલ- ૮૫ સ  ચનાઓ મળી હતી4 તેમાાંથી બેલેટમાાં અગ્રતા મેળિલે ત્રણયે સભ્યશ્રીઓએ 

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

થયેલ સાંકલ્પો પૈકી પ્રથમ ક્રમનો સાંકલ્પ સભાગહૃના મત ઉપર મ  કતા સાંકલ્પનો  અસ્િીકાર  

કરિામાાં  આવ્યો  હતો. જ્યારે બીજા ક્રમના સાંકલ્પનો  સભાગહૃ દ્વારા  સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો 
હતો. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૨૦) 
 

૨૧.  સભાગહૃના અવમાનના કકસ્સા :- 
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        (૧)   સભાગહૃમાાં તા.૨૦/૦૨/૧૮ના રોજ પ્રશ્નોતરી કાળ દરવમયાન કોંગ્રેસ પક્ષના સભ્યશ્રી 
અલ્પેશભાઇ ઠાકોરને અધ્યક્ષશ્રીએ પરિાનગી આપી ન હોિા છતાાં બોલિા ઉભા થતા માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીના અટકાિિા છતાાં સભ્યશ્રી અલ્પેશભાઇ ઠાકોરે તેમની રજ આત કરિાનુાં ચાલ ુરાખતા 
અને "બાંધ કરો, બાંધ કરો" જેિા સ  ત્રોચ્ચાર કરી સભાગહૃની કાયચિાહીમાાં અંતરાય સર્જતા માન. 
અધ્યક્ષશ્રીએ તેમને બેસી જિાની વિનાંતી કરી હતી પરાંત ુ સભ્યશ્રી અલ્પેશભાઇ ઠાકોરે માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીના આદેશનો અનાદર કરતા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ગજુરાત વિધાનસભાના વનયમોના 
વનયમ-૫૧ અન્િયે તેમને મળેલ સત્તાની રૂએ સભ્યશ્રી અલ્પેશભાઇ ઠાકોરન ે તા.૨૦/૨/૧૮ના 
રોજની  સભાગહૃની કાયચિાહીમાાંથી દ ર કયાચ હતાાં.  
 તયારબાદ, પ્રશ્નોતરી કાળ પરુો થયા બાદ કોંગ્રેસ પક્ષના સભ્યશ્રી હર્ચદભાઇ રીબડીયાએ પણ  
ગહૃની કાયચિાહીમાાં અંતરાય સજી સભાગહૃની િેલમાાં ધસી આિતા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ગજુરાત 
વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૫૧ અન્િયે તેમને મળેલ સતાની રૂએ સભ્યશ્રી હર્ચદભાઇ 
રીબડીયાને  પણ તા.૨૦/૨/૧૮ના રોજની  કાયચિાહીમાાંથી દ ર કયાચ હતાાં. 
     (૨)    તા.૨૮/૦૨/૧૮ના રોજ પ્રશ્નોતરી કાળ પરુો થયા બાદ તારાાંહકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક 
૨૨૧૬(અગ્રતા ક્રમાાંક -૪) ઉપર આગળ ચચાચ કરિાની વિરોધપક્ષ (કોંગેસ)નાાં સભ્યો તરફથી 
માાંગણી કરિામાાં આિી હતી જે વનયમાનસુાર યોગ્ય ન હોઇ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ માંજ રી ન 
આપતા તથા માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીનુાં માઇક બાંધ રાખિામાાં આિતા કોંગ્રસે પક્ષનાાં તમામ 
સભ્યશ્રીઓ તેમની બેઠક પરથી ઉભા થઇ ગયા હતા અને કેટલાક સભ્યશ્રીઓ સભાગહૃની િેલમાાં 
ધસી આિીને વિરોધ પ્રદશચન કરિા લાગતા માન. અધ્યક્ષશ્રીએ આ સભ્યશ્રીઓને તેમની જગ્યા 
ઉપર બેસી જિાની વિનાંતી કરિા છતાાં સભ્યશ્રીઓએ વિનાંતીનો અનાદર કયો હતો. આ દરવમયાન 
કેટલાક સભ્યશ્રીઓ િેલમાાં સ  ઇ ગયા હતા. આથી માન. અધ્યક્ષશ્રીએ ગજુરાત વિધાનસભાના 
વનયમોના વનયમ-૫૧ અન્િયે તેમને મળેલ સત્તાની રૂએ કુલ:૨૦ સભ્યશ્રીઓને તે હદિસની ગહૃની 
કાયચિાહીમાાંથી દ ર કયાચ હતા.  જ્યારે સભ્યશ્રી ડૉ. આશાબેન પટેલ દ્વારા ગહૃમાાં અસાંસદીય શબ્દો 
િાપરી સ  ત્રોચ્ચાર કરાતા માનનીય અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા ગહૃમાાં મયાચદા જાળિિાની સ  ચના આપિા 
છતાાં સ  ત્રોચ્ચાર કરિાનુાં ચાલ ુરાખતા સભ્યશ્રી  ડૉ. આશાબેન પટેલને સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી 
ભપેુન્રવસિંહ ચ  ડાસમાએ બ ેહદિસ માટે સભાગહૃની કાયચિાહીમાાંથી સસ્પેન્ડ કરિાની દરખાસ્ત કરતા 
અને માનનીય  રાજ્યકક્ષાનાાં ગહૃમાંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ તેમને ટેકો આપતા દરખાસ્ત ગહૃના 
મત માટે મ  કિામાાં આિી હતી અને તે માંજ ર થતાાં સભ્યશ્રી ડૉ.આશાબેન પટેલને ગહૃની 
કાયચિાહીમાાંથી બે હદિસ માટે સસ્પેન્ડ કરિામાાં આવ્યા હતાાં.  
     (3)    સભાગહૃમાાં તા.૧૩/૩/૧૮ના રોજ પહલેી બેઠકમાાં માાંગણીઓ ઉપરની ચચાચ દરવમયાન 
વિરોધ પક્ષના કેટલાક સભ્યશ્રીઓ સરકાર વિરુધ્ધ સ  ત્રોચાર કરતા િેલમાાં આિી ગયા હતા અને 
સભાગહૃની કાયચિાહીમાાં અંતરાય ઉભો કરતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેમને પોતાની જગ્યા ઉપર 
બેસી જિા વિનાંતી કરી હતી તેમ છતાાં આ સભ્યશ્રીઓએ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની સ  ચનાનો અનાદર 
કરતા કુલ: ૨૯ સભ્યશ્રીઓને તા.૧૩/૩/૧૮ના રોજની કાયચિાહી પરુી થાય તયાાં સધુી ગજુરાત 
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વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ - ૫૧ અન્િય ેતેમને મળેલ સત્તાની રૂએ ગહૃની કાયચિાહીમાાંથી દ ર 
કયાું હતાાં.  
       તયારબાદ સભાગહૃની બીજી બેઠકની શરુઆતમાાં વિરોધપક્ષના દાંડકશ્રી અવમતભાઈ ચાિડાએ 
પહલેી બેઠકમાાં સસ્પેન્ડ કરેલા ઉકત્ત સભ્યશ્રીઓનુાં  સસ્પેન્શન રદ કરિાની વિનાંતી કરતા અને તેનો 
સભાગહૃ દ્વારા સ્િીકાર કરિામાાં આિતાાં ઉકત્ત સભ્યશ્રીઓનુાં સસ્પેન્ શન રદ કરિામાાં આવ્યુાં હત ુાં.         
     (૪)    સભાગહૃમાાં તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ પ્રશ્નોત્તરીકાળ પ  ણચ થયા બાદ કોંગ્રેસ પક્ષના 
સભ્યશ્રી વિક્રમભાઇ માડમ પ્રશ્ન પ  છિા માાંગતા હતા પરાંત ુ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેમને બેસી 
જિાની વિનાંતી કરી હતી. તે દરવમયાન સભ્યશ્રી અમહરર્ભાઇ ડરે તેમની બેઠક પરથી ઉભા થઇને 
રજ આત કરિા લાગતા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેમને િચ્ચ ેન બોલિા અને પોતાની જગ્યા પર 
બેસી જિા વિનાંતી કરી હતી પરાંત ુસભ્યશ્રી અમહરર્ભાઇ ડરે સીધા િેલ તરફ ધસી આિતા અને 
તેમની સાથ ે સભ્યશ્રી વિક્રમભાઇ માડમ પણ િેલમાાં ધસી આિતા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ બાંન ે
સભ્યશ્રીઓન ેતેમની બેઠક ઉપર પાછા જિાની વિનાંતી કરી હતી,  તેમ છતાાં આ બાંને સભ્યશ્રીઓએ 
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની સ  ચનાનો અનાદર કરિાનુાં ચાલ ુ રાખતા બાંને સભ્યશ્રીઓને ગહૃની તે 
હદિસની કાયચિાહીમાાંથી દ ર કરિામાાં આવ્યા હતા. આ તબકે્ક  સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઇ દુધાત અચાનક 
તેમની બેઠક ઉપરથી ઉભા થઇને સભ્યશ્રી જગદીશ પાંચાલની બેઠક તરફ ધસી ગયા હતા અન ે
તેમના હાથમાાં રહલેા માઇક સાથેના કેબલથી સભ્યશ્રી જગદીશ પાંચાલ તરફ ઘા કયો હતો તતસમયે 
તાતકાચલક માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ગહૃને મલુતિી રાખ્ય ુહત ુાં 
(તયારબાદ પણ ગહૃમાાં સભ્યશ્રી જગદીશ પાંચાલ ઉપર હમુલો કરિાનો સભ્યશ્રી અમહરર્ ડરે પ્રયતન 
કરતા હતા તથા સભ્યશ્રી બળદેિજી ઠાકોર તરફથી પણ ગહૃનુાં અિમાન થાય તે પ્રકારની િતચણ  ક 
કરિામાાં આિી હતી) 
 ગહૃની બેઠક ૧૬.૦૦ કલાકે ફરી મળતા માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ ે
ગહૃમાાં કોંગ્રેસ પક્ષનાાં સભ્યો તરફ્થી જે પ્રકારની હમુલાની અને મારામારીની ઘટનાઓ બની તે માટે 
દુ:ખ વ્યક્ત કરી અસામાન્ય ગેરિતચણ  ક કરનાર સભ્યો શ્રી પ્રતાપભાઇ દુધાત અને શ્રી અમહરર્ભાઇ 
ડરેને તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૮થી માાંડીને ત્રણ િર્ચ સધુી એટલે કે, તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ સધુી 
વિધાનસભા ગહૃની તમામ કાયચિાહીમાાંથી, તમામ સત્રોમાાંથી અને વિધાનસભાની સવમવતઓની 
કાયચિાહીમાાંથી સસ્પેન્ડ કરિાની દરખાસ્ત કરી હતી. આ ઉપરાાંત સભ્યશ્રી બળદેિજી ઠાકોર ગહૃનુાં 
અિમાન થાય તે પ્રકારની િતચણ  ક  કરી હોઈ તે માટે તેમને તા.૧૪/૦૩/૧૮થી એક િર્ચ માટે 
વિધાનસભા ગહૃની તમામ કાયચિાહીમાાંથી, તમામ સત્રોમાાંથી અને વિધાનસભાની સવમવતઓની 
કાયચિાહીમાાંથી સસ્પેન્ડ કરિાની દરખાસ્ત રજ  કરી હતી. માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રીની આ 
દરખાસ્તને માનનીય સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચ  ડાસમાએ ટેકો આપ્યો હતો. ગહૃમાાં 
આિેલી આ દરખાસ્ત ઉપર સભ્યશ્રી શલૈેર્ પરમાર, સભ્યશ્રી જગદીશ પાંચાલ, સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ 
િાંશ, સભ્યશ્રી હર્ચ સાંઘિી, સભ્યશ્રી ડૉ. નીમાબેન આચાયચ, માનનીય માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેા, 
સભ્યશ્રી વનરાંજન પટેલ, માનનીય વિરોધપક્ષનાાં નેતા શ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી વિગેરેએ પોતાના 
માંતવ્યો વ્યક્ત કયાચ હતા, બાદમાાં માન. અધ્યક્ષશ્રીએ પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત કરી દરખાસ્ત 
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સભાગહૃનાાં મત માટે મ  કી હતી, જે સભાગહૃ દ્વારા માંજ ર કરિામાાં આિતા સિચ સભ્યો શ્રી પ્રતાપ 
દુધાત, શ્રી અમહરર્ભાઈ ડરે તથા શ્રી બળદેિજી ઠાકોરને દરખાસ્તમાાં સ  ચવ્યા મજુબના સમય સધુી 
સભાગહૃની કાયચિાહીમાાંથી સસ્પેન્ડ કરિામાાં આવ્યાાં હતાાં. 
     ઉકત્ત જણાિેલ સભ્યશ્રીઓન ે તા.૨૭/૩/૧૮ના રોજની બેઠકમાાં વિધાનસભાગહૃ ે સિાચનમુતે 
વનણચય લઈ અગાઉના સસ્પેન્શનના વનણચયમાાં સધુારો કરી ચાલ ુ સત્રની સમાપ્પ્ત સધુીના 
સસ્પેન્શનનો પ્રસ્તાિ પસાર કયો હતો.  
 

૨૨. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર:- 
 સત્ર દરવમયાન કુલ અગીયાર  (૧૧) પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર ઉઠાિિામાાં આિેલ હતા તે પૈકી 

ચાર માન્ય રહ્યા હતા અન ેત્રણ અમાન્ય રહ્યા હતા તેમજ ચાર અવનણીત રાખિામાાં આિેલ હતા . 
૨૩. યાદગાર બનાવો:- 
૧. અઘ્યક્ષશ્રીની ચ  ૂંટિી 

ચૌદમી ગજુરાત વિઘાનસભાના પ્રથમ સત્ર દરમ્યાન તા.૧૯-૨-૨૦૧૮ના રોજ માનનીય 
મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ પ્રસ્તાિ રજ  કયો કે - 

'' આ સભાગહૃના સભ્યશ્રી રાજેન્ર વત્રિેદીને આ સભાગહૃના અઘ્યક્ષ તરીકે પસાંદ કરિામાાં 
આિે.'' 
વિરોઘપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઈ ઘાનાણીએ પ્રસ્તાિને અનમુોદન આપ્યુાં. 
પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાચનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. શ્રી 
રાજેન્ર સ  . વત્રિેદીની અઘ્યક્ષ તરીકે સિાચનમુતે િરણી થઈ. 

    માનનીય મખુ્યમાંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, વિરોઘપક્ષના નેતા શ્રી પરેશભાઈ ઘાનાણી 
તથા માનનીય િૈઘાવનક અને  સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમા નિા િરાયેલા 
અઘ્યક્ષશ્રીને અઘ્યક્ષસ્થાને દોરી ગયા અને શ્રી રાજેન્ર વત્રિેદીએ અઘ્યક્ષસ્થાન લીઘુાં.  
   માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, માનનીય વિરોઘપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઈ 
ઘાનાણી, માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઈ પટેલ, સભ્યશ્રી િીરજીભાઈ ઠુમ્મર, માનનીય 
માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમા, સભ્ય ડૉ. અવનલ જોર્ીયારા, સભ્યશ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ, સભ્યશ્રી  
જીતભુાઈ િાઘાણી, સભ્ય ડૉ. આશાબેન પટેલ, માનનીય રા.ક.ના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ  જાડજેા તેમજ 
સભ્યશ્રી જીતેન્ર સખુડીયાએ માનનીય અઘ્યક્ષશ્રીને અચભનાંદન આપતાાં પ્રિચનો કયાચ. 
 તયારબાદ નિા િરાયેલા માનનીય અઘ્યક્ષશ્રી રાજેન્ર વત્રિેદીએ સભાગહૃનો આભાર માનતુાં 
પ્રિચન કયુું. 
 
 
 
 
૨. પત્રકારો દ્વારા પત્રકાર દીઘાચ છોડી જવા બાબત. 
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 ચૌદમી ગજુરાત વિઘાનસભાના પ્રથમ સત્ર દરમ્યાન તા. ૨૦-૦૨-૨૦૧૮ ના રોજ પ્રશ્ર 
અગ્રતાક્રમ ૧ પરના પ  રક પશ્રની ચચાચ દરવમયાન પત્રકાર દીઘાચમાાંથી કેટલાક પત્રકારો બહાર જતા 
રહ્યા.  
 વિરોઘપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઈ ઘાનાણીએ પત્રકારો દ્વારા વિઘાનસભાની કાયચિાહીનો 
બહહષ્ટ્કાર કરિો પડ ેતેવુાં સાંસદીય ઇવતહાસમાાં પહલેી િખત બની રહ્ુાં છે તેમ જણાિી સભાગહૃની 
કાયચિાહીનુાં જીિાંત પ્રસારણ થવુાં જોઈએ તેમ જણાવ્યુાં. 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ સ્પષ્ટ્ટતા કરી કે પત્રકાર દીઘાચની વ્યિસ્થા બાબતે માગચ 
અને મકાન વિભાગના સચચિને ઘટત ુ કરિાની સ  ચના આપી છે જેથી શવનિાર અને રવિિાર 
દરવમયાન વ્યિસ્થા કરી દેિામાાં આિશે. 
 માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ સ્પષ્ટ્ટતા કરતા જણાવ્યુાં કે, પત્રકારોને આજના હદિસની તારાાંહકત 
પ્રશ્નોત્તરીની બ  ક સમયસર નહીં મળિાને કારણ ે પત્રકારો ગેલેરીમાાંથી બહાર ગયા છે, હાલમાાં 
વિઘાનસભા સચચિાલયનુાં રીનોિેશન થયા પછીની વ્યિસ્થાઓ થઇ રહી છે તનેા કારણે થોડી 
મશુ્કેલી ઉભી થઈ છે અને પત્રકારો સઘુી પ્રશ્નોત્તરીની બ  ક પાાંચેક વમવનટ મોડી પહોંચી છે, પરાંત ુઆ 
વ્યિસ્થા જલદીથી ગોઠિાઈ જશે. 
 વિરોઘપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઈ ઘાનાણીએ સભાગહૃની કાયચિાહીનુાં જીિાંત પ્રસારણ કરિા 
બાબત ે િારાંિાર આગ્રહ રાખતા, માનનીય રાજ્યકક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ 
જાડજેાએ, પત્રકારો માટે અલગ વ્યિસ્થા કરિામાાં આિેલી છે અને એમણે ક્યારે આિવુાં, ક્યારે જવુાં 
એ એમનો અવઘકાર છે તેમજ સભાગહૃમાાં હાજર નહીં રહિેા અંગે ૫ણ પત્રકારો દ્વારા કોઈ અવઘકૃત 
જાણ કરિામાાં આિેલી નથી તેમ છતાાં જ્યારે માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી અને માનનીય 
મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ આ બાબતે સ્પષ્ટ્ટતાઓ કરી હોઈ અને પ્રશ્નોત્તરીકાળ સભ્યશ્રીઓ માટે બહ ુઅગતયનો 
હોિાથી, વિરોઘપક્ષ દ્વારા પ્રશ્નોત્તરી દરવમયાન ખલલે કરિામાાં આિે તે યોગ્ય નથી તેમ જણાવ્યુાં 
૩. સભ્યશ્રીનુૂં  સસ્પેન્શન અને સભાત્યાગ 
 ચૌદમી ગજુરાત વિઘાનસભાના પ્રથમ સત્ર દરમ્યાન તા. ૨૦-૨-૨૦૧૮ ના રોજ માનનીય 
નાયબ મખુ્ચમાંત્રીશ્રી સન ૨૦૧૮-૨૦૧૯ના િર્ચ માટેના અંદાજપત્રનુાં પ્રિચન કરી રહ્યા હતા તે 
સમય દરવમયાન સભ્યશ્રી હર્ચદભાઈ રીબડીયા િેલમાાં ઘસી આિી પ્રદશચન કરતા,  માનનીય 
અઘ્યક્ષશ્રી દ્વારા તેમને િારાંિાર તેમ ન કરિાની સ  ચના આપિા છતાાં તેઓએ પ્રદશચન ચાલ ુ
રાખતા, માનનીય અઘ્યક્ષશ્રીએ આજના હદિસની કાયચિાહીમાાંથી સભ્યશ્રી હર્ચદભાઈ રીબડીયાને દ ર 
કરિાનો આદેશ આપી સભ્યશ્રીને સભાગહૃની બહાર લઈ જિા સાર્જન્ટને આદેશ આપ્યો. 
 તદ્અનસુાર સભ્યશ્રી હર્ચદભાઈ રીબડીયાને સાર્જન્ટ દ્વારા સભાગહૃની બહાર લઈ જિામાાં 
આવ્યા.તયારબાદ વિરોઘપક્ષના સભાગહૃમાાં ઉપક્સ્થત તમામ સભ્યશ્રીઓ સભાતયાગ કરી ગયા.  
 
 
 
૪. સ  ત્રોચ્ચાર, શોરબકોર અને સભ્યશ્રીઓનુૂં સસ્પેન્શન 
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 ચૌદમી ગજુરત વિઘાનસભાના પ્રથમ સત્ર દરમ્યાન તા. ૨૮-૨-૨૦૧૮ ના રોજ ઝીરો 
અિસચમાાં પરોલ અને હડઝલના ટેક્સ ઉપર ચચાચ કરિાનો વિરોઘપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઈ 
ઘાનાણીએ સતત આગ્રહ રાખ્યો, જેનો માનનીય અઘ્યક્ષશ્રી દ્વારા અસ્િીકાર કરિામાાં આિતાાં, 
વિરોઘપક્ષના કેટલાક માનનીય સભ્યશ્રીઓ સતત સ  ત્રોચ્ચાર કરતા િેલમાાં ઘસી આિી શોરબકોર 
કરતાાં માનનીય અઘ્યક્ષશ્રીએ સૌ સભ્યશ્રીઓને પોતપોતાનુાં સ્થાન લેિા િારાંિાર વિનાંતી કરિા છતાાં 
સભ્યશ્રીઓએ તેમનુાં સ્થાન ન લેતાાં સભાગહૃની કાયચિાહી આગળ ચલાિિાનુાં અશક્ય બનતાાં 
માનનીય અઘ્યક્ષશ્રીએ િેલમાાં ઘસી આિેલા સભ્યશ્રીઓને તે હદિસની કાયચિાહીમાાંથી વનયમ-૫૧ 
હઠેળ દ ર કરિાનો આદેશ કયો. 
 િેલમાાં ઘસી આિેલા સભ્યશ્રીઓને સલામતી દળના સભ્યો દ્વારા સભાગહૃની બહાર લઈ 
જિાતા હતા તે દરમ્યાન સભ્યશ્રી ડૉ. આશાબેન પટેલે કેટલાક અશોભનીય ઉચ્ચારણો કરતાાં 
માનનીય અઘ્યક્ષશ્રીએ તઓેને નઈેમ કયાચ. તયારબાદ માનનીય સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી 
ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ સભ્યશ્રી ડૉ. આશાબેન પટેલને બે હદિસ સઘુી સભાગહૃની સેિા 
બજાિિામાાંથી સસ્પેન્ડ કરિાનો પ્રસ્તાિ રજ  કરતાાં, સભાગહૃ ેતેનો સ્િીકાર કયો  અને સભ્યશ્રી ડૉ. 
આશાબેન પટેલને બે હદિસ સઘુી સભાગહૃમાાંથી સસ્પેન્ડ કરિામાાં આવ્યા. 
 
૫. સભ્યશ્રીનુૂં સસ્પેન્શન 
 ચૌદમી ગજુરાત વિઘાનસભાના પ્રથમ સત્ર દરમ્યાન તા. ૧૩-૩-૨૦૧૮ ના રોજ માનનીય 
માંત્રીશ્રી રણછોડભાઈ ફળદુ માગણીઓ પરનો જિાબ આપી રહ્યા હતા તયારે સભ્યશ્રી વિરજીભાઈ 
ઠુમ્મર પોતાની જગ્યા પર ઉભા થઈ અને બોલિા લાગતા, માનનીય અઘ્યક્ષશ્રીએ તેમને બેસી 
જિાની િારાંિાર વિનાંતી કરિા છતાાં સભ્યશ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મરે ખલેલ ચાલ ુ રાખતા માનનીય 
અઘ્યક્ષશ્રીએ સભ્યશ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મરને આજના હદિસની કાયચિાહીમાાંથી સસ્પેન્ડ કરિાનો હકુમ 
કરી સભ્યશ્રીને સભાગહૃની બહાર જિા માટે આદેશ કયો 
 તદ્અનસુાર સભ્યશ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર સભાગહૃ છોડી ગયા. 
૬. સભ્યશ્રીઓનુૂં સસ્પેન્શન અને સભાત્યાગ 
 તા.૧૩-૩-૨૦૧૮ ના રોજ સભ્યશ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મરના સસ્પેન્શન બાબતમાાં સભ્યશ્રી 
અવમતભાઈ ચાિડાએ રજ આત કરતા જણાવ્યુાં કે, માનનીય માંત્રીશ્રીએ સભ્ચશ્રીના નામનો ઉલ્લખે 
કયો હતો તેના પ્રતયતુરમાાં જ સભ્યશ્રી વિરજીભાઈ ખલુાસો કરિા માગતા હતા. 
 માનનીય અઘ્યક્ષશ્રીએ જણાવ્યુાં કે માનનીય માંત્રીશ્રી સભ્યોએ ઉપક્સ્થત કરેલ મદુ્દાઓનો 
જિાબ આપે તયારે સભ્યશ્રીનો ઉલ્લેખ કરી શકે છે. 
 તયારબાદ વિરોઘપક્ષ ના સભ્યશ્રીઓ સ  ત્રોચ્ચાર કરતા િેલમાાં ઘસી આિતા માનનીય 
અઘ્યક્ષશ્રીએ તેઓને પોતાનુાં સ્થાન લેિાની િારાંિાર વિનાંતી કરિા છતાાં સભ્યશ્રીઓ િેલમાાં ઘસી 
આિી સ  ત્રોચ્ચાર કરતા માનનીય અઘ્યક્ષશ્રીએ, િેલમાાં ઘસી આિેલા સભ્યો સિચશ્રી પ્રતાપભાઈ 
દુઘાત, અમરીશભાઈ ડરે, નૌશાદભાઈ સોલાંકી, કાાંવતભાઈ સોઢા પરમાર, આનાંદભાઈ ચૌઘરી, 
ઋત્તિક મકિાણા, ઈમરાન ખેડાિાલા, ભાિેશભાઈ કટારા, કનભુાઈ બારૈયા, ચીરાગભાઈ કાલરીયા, 
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હર્ચદભાઈ રીબડીયા, જે.િી. કાકડીયા, કાાંતીભાઈ ખરાડી, માંગળભાઈ ગાિીત, સવુનલભાઈ ગામીત, 
કાળાભાઈ ડાભી, જશપાલવસિંહ ઠાકોર, બાબભુાઈ િાજા, સોમાભાઈ પટેલ, પ્રેમવસિંહ િસાિા, 
લચલતભાઈ િસોયા, લચલતભાઈ કગથરા, શીિાભાઈ ભરુીયા, િજેવસિંહ પણદા, પનુમભાઈ પરમાર, 
રાજેશભાઈ ગોહહલ, મોહનભાઈ િાળા અને લાખાભાઈ ભરિાડને આજના આખા હદિસ માટે સસ્પેન્ડ  
કરિાનો આદેશ કરી, સસ્પેન્ડ થયેલા સભ્યશ્રીઓને સભાગહૃમાાંથી બહાર લઈ જિા માટે સાર્જન્ટને 
હકુમ કયો. 
 તદ્અનસુાર સાર્જન્ટ દ્વારા સભાગહૃમાાંથી સસ્પેન્ડ થયેલા સભ્યશ્રીઓને સભાગહૃની બહાર 
લઈ જિામાાં આવ્યા. તયારબાદ વિરોઘપક્ષના બાકીના સભ્યશ્રીઓ સભાતયાગ કરી ગયા.  
૭. સભ્યશ્રીઓનુૂં સસ્પેન્શન રદ કરવા અંગે 
 તા. ૧૩-૦૩-૨૦૧૮ ના રોજ સભ્યશ્રી અવમતભાઈ ચાિડાએ સસ્પેન્ડ થયેલા સભ્યશ્રીઓ 
આજના હદિસની બીજી બેઠકની ચચાચમાાં ભાગ લઈ શકે તે માટે સભ્યશ્રીઓનુાં સસ્પેન્શન રદ કરિા 
માટેની વિનાંતી કરતા ભવિષ્ટ્યમાાં આવુાં ન બને તેની તકેદારી રાખીશુાં તેમ જણાવ્યુાં. 
 માનનીય સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ સભ્યશ્રી અવમતભાઈ 
ચાિડાની વિનાંતીનો સ્િીકાર કરતા, સભ્યોના સસ્પેન્શન રદ કરતા પ્રસ્તાિનો ગહૃ ે સ્િીકાર કરતા 
સસ્પેન્શન રદ કરિામાાં આવ્યુાં.  
 તયારબાદ  સસ્પેન્ડ  કરિામાાં આિેલા સભ્યશ્રીઓ સભાગહૃમાાં ઉપક્સ્થત થયા. 
૮.  સભ્યશ્રીનુૂં સસ્પેન્શન 
 તા. ૧૪-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ સભ્યશ્રી વિક્રમભાઈ  માડમે, '' મને પ્રશ્ન પ  છિાની તક 
આપિામાાં આિતી નથી '' તેમ જણાિી મોટે મોટેથી બોલીને ખલલે પહોંચાડતા, માનનીય 
અઘ્યક્ષશ્રીએ તેમને બેસી જિાની િારાંિાર વિનાંતી કરી. તયારબાદ સભ્યશ્રી અમરીશભાઈ ડરે તેમજ 
સભ્યશ્રી વિક્રમભાઈ માડમ પોતાની બેઠક છોડી પાટલીઓની િચ્ચે આિીને અઘ્યક્ષશ્રીની સામે મોટે 
મોટેથી બોલીને દલીલ કરિા લાગ્યા, માનનીય અઘ્યક્ષશ્રીએ તેમને પોતાની બેઠક લેિાની િારાંિાર 
વિનાંતી કરિા છતાાં તેઓએ ખલેલ ચાલ ુરાખતા બને્ન સભ્યશ્રીઓને આજના હદિસની કાયચિાહીમાાંથી 
સસ્પેન્ડ કરિાનો આદેશ કયો. 
 સસ્પેન્ડ થયેલા બન્ને સભ્યશ્રીઓએ સભાગહૃ નહીં છોડતા, માનનીય અઘ્યક્ષશ્રીએ સાર્જન્ટન ે
સસ્પેન્ડ થયેલા સભ્યશ્રીઓને સભાગહૃની બહાર લઈ જિા જણાવ્ય.ુ તદ્અનસુાર સાર્જન્ટ દ્વારા 
સભ્યશ્રીઓને સભાગહૃની બહાર લઈ જિામાાં આિી રહ્યા હતા તે દરવમયાન સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઈ 
દુઘાત પોતાની બેઠક છોડીને સભ્યશ્રી મહશેભાઈ િસાિાની પાટલી ઉપરથી માઈક તોડીને સભ્યશ્રી 
જગદીશભાઈ પાંચાલ ઉપર માઈક િડ ેહમુલો કયો. માનનીય અઘ્યક્ષશ્રીએ આવુાં ગેરિતચન કરનાર 
સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઈ દુઘાતને સમગ્ર ઘારાસભ્ય પદની ટમચ માટે સસ્પેન્ડ કરિા માટે નેઈમ કરી 
સભ્યશ્રીને સભાગહૃની બહાર લઈ જિાનો સાર્જન્ટને આદેશ કયો. 
 
 
૯. માનનીય નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રીનો પ્રસ્તાવ 
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 તા. ૧૪-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઈ પટેલે પ્રસ્તાિ રજ  
કરતા જણાવ્યુાં કે, આજે સભાગહૃ મલુતિી રહ્યા પહલેા સભ્યશ્રી અમરીશભાઈ ડરે કે જેમણ ેમાનનીય 
અઘ્યક્ષશ્રીને  એમ કહ્ુાં કે સભ્યશ્રી  વિક્રમભાઈ માડમને કેમ પહલેા બોલિા દેતા નથી એમ કહીને 
ઉભા થઈને પોતાનુાં સ્થાન છોડી પાટલીઓની િચ્ચ ે આિીને ઉશ્કેરાટ સાથે અઘ્યક્ષશ્રીની સામે 
ગેરિતચણ  ક કરી, એમની બોડી લેંગ્િેજ ઉશ્કેરણીજનક અને ખ  બ જ અક્ષમ્ય ગણાય તે પ્રકારની હતી, 
એ જ રીતે સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઈ દુઘાત કે જેમણે ગજુરાતને અને ગજુરાત વિઘાનસભાને કલાંહકત 
કરિાનો હીન પ્રયતન કયો છે, વિિેચકો અને બદુ્ઘિજીિી લોકો આખા બનાિને દુ:ખદ, કલાંકરૂપ અન ે
કાળી ટીલી સમાન િણચિી રહ્યા છે. સભ્યશ્રી દુઘાતે કોઈ ૫ણ કારણ િગર, પોતાની બેઠક છોડી 
સભ્યશ્રી મહશેભાઈ િસાિાની બેઠકનુાં માઈક જે અતયારે ૫ણ ત  ટેલુાં પડ્ુાં છે તે ખેંચ્યુાં અને ખેંચીને 
કોઈ કારણ િગર સભ્યશ્રી જગદીશભાઈ પાંચાલ ઉપર સીઘો હમુલો કયો. 
 એ જ રીતે સભ્યશ્રી બળદેિજી ઠાકોર કે જેમણ ેપાછળથી તોફાન કયુું, તેઓ વસવનયર સભ્ય 
હોિા છતાાં તોફાન શાાંત પાડિાને બદલે જે પ્રકારે તેમણે તોફાન કયુું અને બે ઘારાસભ્યોને પગ 
તોડી નાખિાની ઘમકી આપી તે ૫ણ અક્ષમ્ય અને દુ:ખદ છે. 
 તેથી તેમણે દરખાસ્ત કરી કે સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઈ દુઘાત અને શ્રી અમરીર્ભાઈ ડરે કે 
જેમણે ગજુરાતને કલાંહકત કરિાનો, ગજુરાત વિઘાનસભાને કલાંહકત કરિાનો જે હીન પ્રયતન કયો તે 
માટે તેમને આજથી એટલ ે કે તા. ૧૪-૩-૨૦૧૮થી ત્રણ િરસ સઘુી એટલ ે કે તા. ૩૧-૩-૨૦૨૧ 
સઘુી આ વિઘાનસભા ગહૃની તમામ કાયચિાહીમાાંથી, તમામ સત્રોમાાંથી અન ે વિઘાનસભાની 
સવમવતની તમામ કાયચિાહીમાાંથી સસ્પેન્ડ કરિામાાં આિે. એ જ રીતે માનનીય સભ્યશ્રી બળદેિજી 
ઠાકોર કે જેમણે પાછળથી તોફાન કયુું એ બદલ એમને ૫ણ આજથી એક િર્ચ માટે એટલે કે તા. 
૧૪-૩-૨૦૧૮ થી તા. ૧૩-૩-૨૦૧૯ સઘુી વિઘાનસભાની તમામ સત્રોની કામગીરી અને તમામ 
સવમવતઓની કામગીરીમાાંથી સસ્પેન્ડ કરિામાાં આિે. 
 માનનીય િૈઘાવનક અન ેસાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ પ્રસ્તાિને ટેકો 
આપતા જણાવ્યુાં કે ભવિષ્ટ્યમાાં ગજુરાત વિઘાનસભાનુાં ગૌરિ જળિાઈ રહ ે અને આિા બનાિો 
બનતા અટકે તે માટે કડકમાાં કડક પગલાાં લેિા જોઈએ તેમ જણાિી માનનીય નાયબ 
મખુ્યમાંત્રીશ્રીના  પ્રસ્તાિને ટેકો આપ્યો. 
 સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઈ પરમારે જણાવ્યુાં કે જે દુ:ખદ ઘટના બની છે તે સભાગહૃ માટે ચબલકુલ 
શોભાસ્પદ નથી અને તેના માટે આપણને બઘાને દુ:ખ છે તેમ જણાિતા કહ્ુાં કે અમારા બને્ન 
ઘારાસભ્યોને સભ્યશ્રી જગદીશભાઈ પાંચાલે અપશબ્દો કહીને ઉશ્કેયાચ હતા અને સભ્યશ્રી હર્ચ સાંઘિી 
૫ણ પોતાની બેઠક છોડીને િચ્ચ ેસઘુી આિી ગયા હતા. આમ આ બન્ને સભ્યોએ ૫ણ જે ગેરિતચણ  ક 
કરી છે તે માટે તેમની સામે ૫ણ પગલાાં લિેા જોઈએ તેમ જણાવ્યુાં. 
 િઘમુાાં જણાવ્યુાં કે, સભ્યશ્રી બળદેિજી ઠાકોર આ બનાિને અટકાિિા માટેના પ્રયતનો કરતા 
હતા તેથી તેમની સામ ેકોઈ પગલાાં લેિા જોઈએ નહીં. 
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 તયારબાદ સભ્યશ્રી જગદીશભાઈ પાંચાલ,ે પોતે કોઈ ગેરવશસ્ત આચરી નથી તમેજ કોઈ 
ઉશ્કેરણીજનક શબ્દો િાપયાચ નથી તેમ જણાિી એમના પર હમુલો કરનાર સભ્યો તેમજ ગેરવશસ્ત 
આચરનાર સભ્યો માટે જે પ્રસ્તાિ રજ  કરિામાાં આવ્યો છે તે મજુબ કાયચિાહી કરિા વિનાંતી કરી. 
 સભ્યશ્રી પુાંજાભાઈ િાંશે પણ સભાગહૃમાાં બનેલા બનાિો બાબતે દુ:ખ વ્યક્ત કરી આિા 
બનાિો અગાઉ ૫ણ ઘણી િખત સભાગહૃમાાં બનેલા છે તેમ જણાિી આ સભ્ચો પહલેી િખત 
ચ  ાંટાઈને આિતા હોય અને તેઓ એમના વિસ્તારનુાં પ્રવતવનવઘતિ કરતા હોય તયારે તેમની ફરજ 
બજાિતા આટલા લાાંબા સમય સઘુી રોકિા ઉચચત નથી તેમ જણાવ્યુાં. િઘમુાાં કોઈ ૫ણ ઉશ્કેરણી 
િગર કોઈ સભ્યશ્રી આિી રીતે માઈક તોડીને હમુલો કરી શકે નહીં. તેથી તેમની ઉશ્કેરણી કરનાર 
સભ્યશ્રી જગદીશભાઈ પાંચાલ અને હર્ચ સાંઘિી સામ ે ૫ણ વશક્ષાતમક પગલાાં લિેા જોઈએ તેમ 
જણાવ્યુાં. 
 સભ્યશ્રી હર્ચ સાંઘિીએ જણાવ્યુાં કે આ બનાિમાાં જગદીશભાઈને બોલિાનો કોઈ વિર્ય જ ન 
હતો, ૫ણ કોંગ્રેસ પક્ષના સભ્યશ્રીએ એમના ઉપર હમુલો કયાચ પછી જે રીતે િચ્ચેના ભાગમાાં 
ટોળામાાં ભેગા થઈ ગયા હતા તેમને છૂટા પાડિા માટે પોતે િચ્ચે ગયેલાાં તેમ જણાવ્યુાં. 
 ડૉ. નીમાબેન આચાયચએ પોત ે આ બનાિથી વ્યવથત હતા એમ જણાિી સભ્યશ્રી 
જગદીશભાઈ પાંચાલ ચબલકુલ તેમની પાછળના ભાગે બેઠેલા હતા અને કોઈપણ જાતના અપશબ્દો 
કે ઉશ્કેરણી કરેલ નહતી તેમ છતાાં સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઈ દુઘાતે માઈક તોડી તેમના ઉપર હમુલો 
કયો હતો તેમ જણાિી આિા બનાિો ભવિષ્ટ્યમાાં ન બને અને ગહૃની ગહરમા જળિાઈ રહ ેતે માટે 
આ પ્રસ્તાિ મજુબના પગલાાં લેિા જોઈએ તેમ જણાવ્યુાં. 
 રાજ્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી પ્રહદ૫વસિંહ જાડજેાએ દરખાસ્તને ટેકો આપતા જણાવ્યુાં કે, જે રીતે 
હમુલો થયો છે તે કોઈ ૫ણ રીતે સાંસદીય પરાંપરામાાં ચલાિી શકાય નહીં તેમ જણાિી ગજુરાતની 
વિઘાનસભાને ઝાાંખપ લાગે તેવુાં કૃતય કરનાર સભ્યોની સામે કડકમાાં કડક પગલાાં લેિા જોઈએ તેમ 
જણાવ્યુાં. 
 વિરોઘપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઈ ઘાનાણીએ બનેલા બનાિો અંગ ે દુ:ખ વ્યક્ત કરતા 
જણાવ્યુાં કે, આિા બનાિો ભવિષ્ટ્યમાાં ક્યારેય ન બને તે માટે આપણે બઘા સાંમત છીએ. પરાંત ુસામે 
પક્ષેથી સભ્યશ્રી જગદીશભાઈ પાંચાલ તરફથી અપશબ્દો બોલીને ઉશ્કેરણી કરિામાાં આિેલી જેના 
કારણે અમારા સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઈ દુઘાત ઉશ્કેરાઈને આ રીતે ઘસી આવ્યા હતા તેમજ સભ્યશ્રી હર્ચ 
સાંઘિીએ ૫ણ જે રીતે ઘસી આિીને ઉશ્કેરણી કરેલી એ ઉશ્કેરણી કરનાર સભ્યોની સામે ૫ણ 
વશક્ષાતમક પગલાાં લેિા જોઈએ અને પ્રસ્તાિમાાં જણાિેલ સજાને હળિી કરીને સત્ર સમાપ્પ્ત સઘુીની 
કરિી જોઈએ તેમ જણાવ્યુાં. 
 આ ઉપરાાંત ગહૃ મોક ફ રહ્યા બાદ અમારા સભ્યશ્રી અમરીશભાઈ ડરેને ઘરેી લઈ આઠ થી 
દસ સભ્યશ્રીઓએ ગડદાપાટુનો માર મારી ગાળા ગાળી કરીને જે કૃતય કયુું છે તેમની સામે ૫ણ 
વશક્ષાતમક પગલાાં લેિા જોઈએ તેમ તઓેએ જણાવ્યુાં. 
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 સભ્યશ્રી વનરાંજનભાઈએ જણાવ્યુાં કે, જે-તે સભ્યન ે ત્રણ િર્ચ માટે સસ્પેન્ડ કરીને પ્રજાના 
પ્રવતવનવઘને એમના વિસ્તારના કામો કરિામાાંથી રોકિા એ ઉચચત નથી તેમ જણાિી સજાની અિવઘ 
અંગે ફેરવિચારણા કરિી જોઈએ તેમ જણાવ્યુાં. 
 માનનીય અઘ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃમાાં બનેલા બનાિોને ખ  બ જ દુ:ખ સાથે કડક શબ્દોમાાં 
િખોડી કાઢતા જણાવ્યુાં કે, સભ્યશ્રી અમરીશભાઈ ડરે પોતાનુાં સ્થાન છોડીને મારા તરફ જુસ્સાભેર 
ઘસી આિીન ે એિી રજ આત કરી કે સભ્યશ્રી માડમને તક આપિામાાં તમને શુાં િાાંઘો છે ? 
અઘ્યક્ષશ્રીના રૂચલિંગ સામે પ્રશ્ન ન કરી શકાય તેમ છતાાં એમના શબ્દો અને બોડી લેંગ્િેજ જે પ્રકારની 
હતી તે તેમજ મારા માટે ઉચ્ચારાયેલા શબ્દો અઘ્યક્ષપદ માટે અપમાનજનક અને પદના ગૌરિ 
અને ગહરમા માટે કોઈ પણ રીતે યોગ્ય ન હતા. અઘ્યક્ષપદેથી અપાયેલ આદેશના અનાદરને ગહૃના 
વિશેર્ાવઘકારનો ભાંગ અન ેઅિમાન ગણિામાાં આિ ેછે. અગાઉ ૫ણ સભ્યશ્રી અમરીશભાઈ ડરે અને 
સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઈ દુઘાતને મેં કુલ ૨૬ િાર તેમની આ પ્રકારની િતચણ  ક બાબતે ઠપકો આપ્યો 
હતો. 
 આ ઉપરાાંત સભ્યશ્રી પ્રતાપ દુઘાતે એકદમ ઉશ્કેરાઈને પોતાનુાં સ્થાન છોડી માઈક તોડીને 
હાથમાાં લઈ સભ્યશ્રી જગદીશભાઈ પાંચાલ ઉપર હમુલો કયો હતો જેના કારણે સભ્યશ્રી પાંચાલને 
ઈજાઓ થઈ છે. આજરોજ બનેલી ઘટના એ સાંસદીય લોકશાહીના માંહદર સમાન આ ગહૃની ગરીમાને 
લાાંછન રૂપ છે. એક મિાલી અને ગુાંડા કરતાાં ૫ણ િઘ ુ ખરાબ અને શરમજનક રીતે પ્રજાના 
ચ  ાંટાયેલા પ્રવતવનવઘને શોભાસ્પદ ન ગણાય તેિી આ ઘટના બની છે. જેના કારણે જ મેં સભ્યશ્રી 
દુઘાતને સમગ્ર ટમચ દરવમયાન સસ્પેન્ડ કરિાનો વનદેશ કયો હતો. આજે માનનીય નાયબ 
મખુ્યમાંત્રીશ્રી તરફથી સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઈ દુઘાત અને સભ્યશ્રી અમરીશભાઈ ડરેને તારીખ ૧૪-૩-
૨૦૧૮ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ સઘુી એમ ત્રણ િર્ચ સઘુી ગહૃના તમામ સત્રો તથા સવમવતઓમાાં હાજર 
રહિેામાાંથી સસ્પેન્ડ કરિાનો જે પ્રસ્તાિ રજ  કયો છે અને માનનીય સભ્યશ્રી બળદેિજી ઠાકોરને 
આજથી એક િર્ચ સઘુી તમામ સત્રો અને તમામ સવમવતઓમાાંથી સસ્પેન્ડ કરિાનો જે પ્રસ્તાિ રજ  
કયો છે તેને હુાં મત પર મકુુાં છાં. 
 પ્રસ્તાવ મત ઉપર મ  કવામાૂં આવ્યો અને તેનો સ્વીકાર કરવામાૂં આવ્યો 
 માનનીય અઘ્યક્ષશ્રીએ, પ્રસ્તાિનો સ્િીકાર કરિામાાં આિતા, સભ્યશ્રીઓન ેદરખાસ્ત પ્રમાણ ે
વિઘાનસભાના તમામ સત્રોમાાંથી અને તમામ સવમવતઓમાાં હાજર રહિેામાાંથી સસ્પેન્ડ કરિામાાં આિે 
છે તેમ જણાિી તેઓને વિઘાનસભા ગહૃ તથા તેના પહરસરમાાં પ્રિેશિા પર પ્રવતબાંઘ ફરમાિિામાાં 
આિે છે તેિી જાહરેાત કરી. િઘમુાાં ઉક્ત જગ્યાએ પ  િચ પરિાનગી િગર પ્રિેશ કરશે તો 
ગેરકાયદેસર કૃતય ગણી રેસ પાસની ફહરયાદ દાખલ કરિામાાં આિશ ેતેની નોંઘ લિેા સાંબાંવઘત 
સભ્યશ્રીઓન ેજણાવ્યુાં. 
૧૦. સભાત્યાગ 
 તા.૧૪-૩-૨૦૧૮ના રોજ સભ્યશ્રીઓના સસ્પેન્શનના વિરોઘમાાં વિરોઘપક્ષના સભાગહૃમાાં 
ઉપક્સ્થત તમામ સભ્યોશ્રીઓ સભાતયાગ કરી ગયા. 
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૧૧. અઘ્યક્ષશ્રીમાૂં અવવશ્વાસ વ્યક્ત કરતો પ્રસ્તાવ 
 તા. ૨૨-૩-૨૦૧૮ ના રોજ માનનીય અઘ્યક્ષશ્રીએ, સભ્યશ્રી શૈલરે્ભાઈ પરમાર દ્વારા રજ  
કરિામાાં આિેલ પ્રસ્તાિ િાાંચી સાંભળાિી તેના સમથચનમાાં હોય ત ેસભ્યોને પોતાની જગ્યા પર ઉભા 
થિાનુાં જણાિતા, વિરોઘપક્ષના સભાગહૃમાાં ઉપક્સ્થત તમામ સભ્યશ્રીઓ પોતાની જગ્યા પર ઉભા 
થયા. પ્રસ્તાિની તરફેણમાાં ૧૭ કરતા િઘારે સભ્યો ઉભા થયા હોિાથી પ્રસ્તાિને ગહૃની અનમુવત 
મળી છે તેિી અઘ્યક્ષશ્રીએ જાહરેાત કરી. 
 િઘમુાાં માનનીય અઘ્યક્ષશ્રીએ પ્રસ્તાિ પરની ચચાચની તારીખ હિે પછી જાહરે કરિામાાં 
આિશે તેમ જણાવ્યુાં. 
 
૧૨. અઘ્યક્ષશ્રી સામેની અવવશ્વાસની દરખાસ્ત પરત ખેંચવા અંગે 
 તા.૨૭-૩-૨૦૧૮ના રોજ માનનીય વિરોઘપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઈ ઘાનાણીએ, તા. ૨૮મી 
ફેબ્રઆુરી,  ૨૦૧૮ના રોજ સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઈ પરમાર દ્વારા વનયમ ૧૦૩ હઠેળ દાખલ કરેલ 
દરખાસ્ત પરત ખેંચિા માટે સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઈ પરમારને વિનાંતી કરી. 
 તદ્અનસુાર સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઈ પરમારે તેમના દ્વારા તા. ૨૮મી ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૮ના રોજ 
સભાગહૃમાાં દાખલ કરિામાાં આિેલ વનયમ ૧૦૩ અન્િયેની દરખાસ્ત પરત ખેંચિા માટે સભાગહૃની 
અનમુવત માગતો પ્રસ્તાિ રજ  કયો, જેનો સિાચનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આિતા સભ્યશ્રી શૈલરે્ભાઈ 
પરમારે તેમની દરખાસ્ત પરત ખેંચી. 
૧૩. સભ્યશ્રીઓના સસ્પેન્શનની અવવઘમાૂં ઘટાડો કરવા અંગે  
 તા ૨૭-૩-૨૦૧૮ ના રોજ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઈ પટેલ ે સભાગહૃની 
ઉચ્ચ પરાંપરા િઘ ુ ઉજ્જિળ બને તે માટે સભ્યશ્રી સભાગહૃમાાંથી ૩ િર્ચ માટે સસ્પેન્ડ કરિામાાં 
આિેલ સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઈ દુઘાત અને સભ્યશ્રી અમરીશભાઈ ડરેની સસ્પેન્શનની અિવઘમાાં 
ઘટાડો કરી સત્ર સમાપ્પ્ત સધુી કરિા તેમજ સભ્યશ્રી બળદેિજી ઠાકોરની સસ્પેન્શનની અિવઘ એક 
િર્ચથી ઘટાડી સત્ર સમાપ્પ્ત સધુી કરિા માટેની દરખાસ્ત રજ  કરી. 
 માનનીય રાજ્યકક્ષાના િૈઘાવનક અને સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ 
નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઈ પટેલની દરખાસ્તને ટેકો જાહરે કરી દરખાસ્ત પસાર કરિા વિનાંતી 
કરી. સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઇ પરમારે દરખાસ્ત પરત ખેંચિા બદલ આભાર માન્યો. 
 સભ્યશ્રી જગદીશભાઈ પાંચાલે વિપક્ષ અને સત્તાઘારી પક્ષ ે સાંસદીય પ્રણાચલઓને િઘ ુ
ઉજ્જિળ બનાિિા માટે જે દરખાસ્તો મ  કી છે તેનો સ્િીકાર કરી તેમનાથી કોઈ ચ  ક થઈ હોય તો તે 
બદલ સભાગહૃની માફી માગુાં છાં તેમ જણાવ્યુાં. 
 સભ્યશ્રી વિક્રમભાઈ માડમે ૫ણ સભાગહૃમાાં જે બનાિો બન્યા હતા તેનો ઉલ્લેખ કરી તે માટે 
પોતે વનવમત બન્યા હોય તેિી લાગણી અનભુિે છે તેમ જણાિી તે માટે સભાગહૃમાાં પોતાની 
હદલગીરી વ્યક્ત કરી. 
 માનનીય અઘ્યક્ષશ્રીએ જે બનાિો બન્યા હતા તે માટે દુ:ખ વ્યક્ત કરતા માનનીય નાયબ 
મખુ્યમાંત્રીશ્રી દ્વારા રજ  કરિામાાં આિેલ દરખાસ્ત મત ઉપર મ  કી, જેનો સિાચનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં 
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આિતા તદ્અનસુાર સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઈ દુઘાત, સભ્યશ્રી અમરીશભાઈ ડરે તેમજ સભ્યશ્રી 
બળદેિજી ઠાકોર માટેના સસ્પેન્શનની અિવઘ સત્ર સમાપ્પ્ત સધુી રહ ેછે તેિી જાહરેાત કરી. 
૧૪. ગજુરાત માધ્યવમક વશક્ષિ બોડચ , ગજુરાત રાજ્ય આકદજાવત સલાહકાર પકરષદ, ગજુરાત 
રાજ્ય સહકારી પકરષદ, ગજુરાત રાજ્ય પૂંચાયત પકરષદ ઉપર તેમજ રાજ્યની જુદી જુદી 
યવુનવવસિટીઓની સેનેટ કે કોટચ  ઉપર ગજુરાત વવધાનસભાના પ્રવતવનવધઓની અને અંદાજ સવમવત, 
જાહરે કહસાબ સવમવત, જાહરે સાહસો માટેની સવમવત અને પૂંચાયતી રાજ સવમવત પર ૧૫-૧૫ 
સભ્યોની ચ  ૂંટિી  
 

 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ માંગળિાર, તા. ૨૭/૦૨/૨૦૧૮ના ગજુરાત માધ્યવમક વશક્ષણ બોડચ 
ઉપર પાાંચ, ગજુરાત રાજ્ય  આહદજાવત સલાહકાર પહરર્દ ઉપર પાંદર,ગજુરાત રાજ્ય સહકારી 
પહરર્દ ઉપર ત્રણ, ગજુરાત રાજ્ય પાંચાયત પહરર્દ ઉપર ત્રણ, સૌરાષ્ટ્ર યવુનિવસિટીની સેનેટ ઉપર 
ત્રણ, િીર નમચદ દચક્ષણ ગજુરાત યવુનિવસિટીની સેનેટ ઉપર બ,ે સરદાર પટેલ યવુનિવસિટીની સેનેટ 
ઉપર બ,ે મહારાજા સયાજીરાિ યવુનિવસિટીની સેનેટ ઉપર બ,ે ગજુરાત યવુનિવસિટીની કોટચ ઉપર બ,ે 
હમેચાંરાચાયચ ઉત્તર ગજુરાત યવુનિવસિટીની કોટચ ઉપર બે, ગજુરાત આયિેુદ યવુનિવસિટીની સેનેટ 
ઉપર બ,ે મહારાજા કૃષ્ટ્ણકુમારવસિંહજી ભાિનગર યવુનિવસિટીની કોટચ ઉપર એક અને ક્રાાંવતગરુુ શ્યામજી 
કૃષ્ટ્ણ િમાચ કચ્છ યવુનિવસિટીની કોટચ ઉપર એક ગજુરાત વિધાનસભાના પ્રવતવનવધઓની ચ  ાંટણી માટે 
અને અંદાજ સવમવત, જાહરે હહસાબ સવમવત, જાહરે સાહસો માટેની સવમવત તેમજ પાંચાયતી રાજ 
સવમવત પર ૧૫-૧૫ સભ્યોની ચ  ાંટણી કાયચક્રમની સભાગહૃમાાં જાહરેાત કરી હતી. 
 

૨૪.  સવમવતની બેઠકોઃ-  

    સવમવતનુૂં નામ બેઠકોની તારીખ 

(૧) કામકાજ સલાહકાર સવમવત  ૧૯-ર-ર૦૧૮ અને ૨૬-૩-૨૦૧૮ 

 

૨૫. સભાગહૃમાૂં રજ  થયેલા/ચચાચયેલા ગહૃની સવમવતના અહવેાલોઃ- 

 

સવમવત અહવેાલ અહવેાલ રજ  થયા 

તારીખ 

ચચાચયા તારીખ 

કામકાજ સલાહકાર સવમવત  પ્રથમ અહિેાલ ૧૯-ર-ર૦૧૮ ૧૯-ર-ર૦૧૮ 
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૨૬. વવધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો (અવધસ  ચનાઓ / અહવેાલો વસવાય):- 
 

અ. 

નૂં. 

વવગત મેજ ઉપર મ  કયા 

તારીખ 

૧. સ્ થાવનક ભાંડોળ હહસાબના વનરીક્ષકશ્રીનો સન ર૦૧૧-૧૨ના િર્ચનો 

મહાનગરપાચલકાઓનો ઓહડટ અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને 

સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો 

સમજાિતુાં વનિેદન 

ર૧/૩/ર૦૧૮ 

ર. સ્ થાવનક ભાંડોળ હહસાબના વનરીક્ષકશ્રીનો સન ર૦૧૩-૧૪ના િર્ચનો 

નગરપાચલકાઓનો ઓહડટ અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના 

મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

ર૧/૩/ર૦૧૮ 

૩. સ્ થાવનક ભાંડોળ હહસાબના વનરીક્ષકશ્રીનો સન ર૦૧૩-૧૪ના િર્ચનો 

ત્જલ્લા અને તાલકુા પાંચાયતોના હહસાબો પરનો ઓહડટ અહિેાલ 

તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ 

અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

ર૭/૩/ર૦૧૮ 

૪. સ્ થાવનક ભાંડોળ હહસાબના વનરીક્ષકશ્રીનો સન ર૦૧૩-૧૪ના િર્ચનો 

ગ્રામ પાંચાયતોના હહસાબો પરનો ઓહડટ અહિેાલ તેમજ આ 

અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના 

કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૨૭/૩/ર૦૧૮ 

પ. ગજુરાત સરકારના સન ૨૦૧૬-૧૭ના િર્ચના નાણાકીય હહસાબો 

(ભાગ-૧ અને ભાગ-૨)(અંગ્રેજી તથા ગજુરાતી)  

૨૮/૩/૨૦૧૮ 

૬. ગજુરાત સરકારના સન ૨૦૧૬-૧૭ના િર્ચના વિવનયોગ હહસાબો 

(અંગ્રેજી તથા ગજુરાતી)  

૨૮/૩/૨૦૧૮ 

૭. ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ે ઓહડટર જનરલનો સન ર૦૧૬-૧૭ના 

િર્ચનો ઓહડટ અહિેાલ (રાજ્યની નાણાકીય પહરક્સ્થવત) (અંગ્રેજી તથા 

ગજુરાતી) 

૨૮/૩/૨૦૧૮ 
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૮. ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ે ઓહડટર જનરલનો સન ર૦૧૬-૧૭ના 

િર્ચનો ઓહડટ અહિેાલ (મહસે  લ ક્ષેત્ર) (અંગ્રજેી તથા ગજુરાતી) 

૨૮/૩/૨૦૧૮ 

૯. ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ે ઓહડટર જનરલનો સન ર૦૧૬-૧૭ના 

િર્ચનો ઓહડટ અહિેાલ (આવથિક ક્ષેત્ર) (અંગ્રેજી તથા ગજુરાતી) 

૨૮/૩/૨૦૧૮ 

 

૨૭. વવધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો :-  

  ભારતના બાંધારણ અથિા પ્રિતચમાન કાયદાની જોગિાઈઓ અન્ િય ે સરકારી 
કાંપની, બોડચ કે કોપોરેશનના કુલ ૮૦ અહિેાલો (પત્રક ક્રમાૂંક:-૨૧) તથા ૨૪ સરકારી 

અવધસ  ચનાઓ સત્ર દરવમયાન સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં આિી હતી.  
૨૮. વવધાનસભામાૂં પક્ષવાર પકરસ્સ્થવત:-  

   ચૌદમી ગજુરાત વવધાનસભાના સભ્યોની તા.૩૧/૩/૨૦૧૮ની સ્સ્થવતએ પક્ષવાર પકરસ્સ્થવત 
નીચે મજુબ છે. 

 

અ.નૂં. પક્ષનુૂં નામ  સભ્ય સૂંખ્યા  
૧ ભારતીય જનતા પક્ષ  ૯૯ 

૨ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ  ૭૭ 

૩ નેશનાલીસ્ટ કોંગ્રેસ પક્ષ  ૦૧ 

૪ ભારતીય રાઈબલ પાટી  ૦૨ 

૫ અપક્ષ  ૦૩ 

 કુલ  ૧૮૨  
 

 

૨૯. ખરેખર થયેલ કામકાજ પ્રમાિેની સભાઓની તારીખવાર યાદી :- 

 સત્ર દરવમયાન ખરેખર કામકાજ થયા પ્રમાણ ેસભાઓની તારીખિાર યાદી (પત્રક ક્રમાૂંક:-

૨૨) માાં આપિામાાં આિી છે. 

 

૩૦.    રોજેરોજના કામકાજનો સારાૂંશ  

 સત્ર દરવમયાન વિધાનસભાએ કરેલા રોજેરોજના કામકાજનો સારાાંશ (પત્રક ક્રમાક:-૨૩)માાં 

દશાચિેલ છે. 
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૩૧.    વવધાનસભાની ચચાચમાૂં જુદા જુદા સભ્યોનો ફાળો:- 
 સત્ર દરવમયાન સભ્યશ્રીઓએ જુદા જુદા કામકાજની ચચાચમાાં કેટલી િખત ભાગ લીધો તે 
અંગેની વિગતો (પત્રક ક્રમાૂંક:-૨૪)માાં દશાચિિામાાં આિી છે. 
૩૨. શોકદશચક ઉલ્ લેખઃ- 

 સત્ર દરવમયાન કુલ-૮ (આઠ) મહાનભુાિોના અિસાન અંગે શોકદશચક ઉલ્ લખે કરિામાાં 
આવ્ યા હતા. (પત્રક ક્રમાૂંક:-૨૫) 
૩૩. સભાત્યાગ:- 
 ચૌદમી વિધાનસભાના  પહલેા સત્ર દરવમયાન સભાતયાગના કુલ પાાંચ (૫) હકસ્સા બન્યા 

હતા. 
૧. ૨૦-૨-૧૮ 
 અંદાજપત્ર પ્રિચન દરવમયાન સભ્યશ્રી હર્ચદભાઇ રીબડીયા િેલમાાં ધસી આિી પ્રદશચન 

કરતા, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આજના હદિસની કાયચિાહીમાાંથી સભ્યશ્રી હર્ચદભાઇ રીબડીયાને દ ર 
કરિાનો આદેશ આપતા સાર્જન્ટ દ્વારા તેઓને સભાગહૃની બહાર લઇ જિામાાં આવ્યા. તયારબાદ 
વિરોધપક્ષના સભાગહૃમાાં ઉપક્સ્થત તમામ સભ્યશ્રીઓ સભાતયાગ કરી ગયા.  
૨. ૨૧-૨-૧૮ 
 તારાાંહકત પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-પ ની ચચાચ દરવમયાન સભ્યશ્રી વિક્રમભાઇ માડમ, પોતાને 
બોલિાની તક નથી મળતી તેવુાં જણાિી સભાતયાગ કરી ગયા. 
૩. ૧૩-૩-૧૮(પહલેી બેઠક) 
 માન. અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃની કાયચિાહીમાાં ખલેલ પહોચાડતા વિરોધ પક્ષના ૨૭ જેટલા 
સભ્યશ્રીઓન ેસસ્પેન્ડ કરતા તેના વિરોધમાાં સભાગહૃમાાં ઉપક્સ્થત વિરોધ પક્ષના બાકીના સભ્યશ્રીઓ 
સભાતયાગ કરી ગયા. 
૪. ૧૩-૩-૧૮(બીજી બેઠક) 
 તારાાંહકત પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૧ ની ચચાચ દરવમયાન સસ્પેન્ડ થયેલા સભ્યશ્રીઓ સભાગહૃમાાં 
ઉપક્સ્થત હોિાથી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેહદિસ માટે સસ્પેન્ડ કરિામાાં આિેલા સભ્યશ્રીઓના 
નામોનો ઉલ્લેખ કરી તેઓને સભાગહૃ છોડી જિા વિનાંતી કરી. તદ્અનસુાર સસ્પેન્ડ થયેલા 
સભ્યશ્રીઓ સભાગહૃ છોડી ગયા.  
 તયારબાદ સભાગહૃમાાં ઉપક્સ્થત વિરોધપક્ષના બાકીના તમામ સભ્યો સભાતયાગ કરી ગયા.   
 

 
૫. ૧૪-૩-૧૮ 
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 સભ્યશ્રી વિક્રમ માડમ, શ્રી અમરીશ ડરે અને શ્રી બળદેિજી ઠાકોરના સસ્પેન્શનના 

વિરોધમાાં વિરોધપક્ષના સભાગહૃમાાં ઉપક્સ્થત તમામ સભ્યો સભાતયાગ કરી ગયા. 
 
૩૪ વવધાનસભાની કાયચવાહી જોવા આવેલ પેક્ષકોઃ 
 

ક્રમ વવગત પે્રક્ષકોની સૂંખ્ યા 

૧ રાજયપાલ ગેલેરી  ૧૨ 

૨ અધ્ યક્ષ ગલેેરી  ૧૫૨૨ 

૩ અવતવથ વિશેર્ ગેલેરી  ૬૮૮૮ 

૪ પ્રેક્ષક ગેલેરી  ૮૯૦૫ 

૫ શૈક્ષચણક તેમજ સામાત્જક સાંસ્ થાઓમાાંથી  

આિેલ મલુાકાતીઓ (કુલ-૨૩૪ ગ્રપુ પાસ)  

૧૮૦૯૮ 

              કુલઃ  ૩૫૪૨૫ 
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૧ 
(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૧) 

 સત્રમાાં થયેલ જુદા જુદા કામકાજે લીધેલો સમય અને ટકાિારી 
ક્રમ કામકાજનો વવષય કલાક વમવનટ  ટકાવારી 
(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧. પ્રશ્નોત્તરી ૨૫ ૪૯ ૨૦.૨૭ 
૨. વવધેયકો 

(અ) સરકારી વિધેયકો  ૨૨ ૪૨ ૧૭.૭૭ 
(બ)ચબન સરકારી વિધેયકો ૪ ૦૬ ૩.૨૧ 

૩. અંદાજપત્ર પર ચચાચ ૪૭ ૧૯ ૩૭.૦૫ 
૪. પ્રસ્તાવો 

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

- - - 

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

૧ ૦૪ ૦.૮૩ 

૫. રાજ્યપાલશ્રીના સાંબોધન 
ઉપરના આભાર પ્રસ્તાિ પર 
ચચાચ  

૭ ૩૪ ૫.૯૨ 

૬. સૂંક્લ્પો 
 (અ) સરકારી સાંકલ્પો - - - 

(બ) ચબન સરકારી સાંક્લ્પો ૪ ૪૧ ૩.૬૭ 
૭. િૈધાવનક માંડળોના કામકાજ 

પર ચચાચ 
- - - 

૮. વિધાનસભાની સવમવતઓના 
અહિેાલો અને બીજા અહિેાલો 
પર ચચાચ 

૦ ૦૧ ૦.૦૧૩ 

૯. અન્ય બાબતો ૧૪ ૨૭ ૧૧.૩૧ 
કુલ  ૧૨૭ ૪૩ ૧૦૦% 
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૨ 
(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક :-૨) 

 સત્ર દરવમયાન સભાગહૃની બેઠકોની તારીખ અને સમય 
 

કામકાજના હદિસો :૨૭ સભાગહૃની બેઠકો:૨૯ 

ક્રમાૂંક િાર 

 

તારીખ 

 

બેઠકનો સમયગાળો હરશેર્/મલુતિી  
  
 
 

(ક.વમ.) 

બેઠકનો 
ખરેખર 
સમય  

   
(ક.વમ.) 

બેઠક શરૂ 
થિાનો 
સમય  

 (ક.વમ.) 

બેઠક પ  રી 
થિાનો 
સમય  

 (ક.વમ.) 

૧. સોમિાર  
૧૯-૨-૧૮ 

(પહલેી બેઠક) 

૧૧.૦૦ ૧૨.૧૨ 
- -  ૧.૧૨ 

૨. " 
૧૯-૨-૧૮ 

(બીજી બેઠક) 

૧.૩૫ ૫.૧૧ 
૦.૩૦ - ૩.૦૬ 

૩. માંગળિાર  ૨૦-૨-૧૮ ૧૨.૦૦ ૩.૪૯ - - ૩.૪૯ 

૪. બધુિાર ૨૧-૨-૧૮ ૧૨.૦૦ ૫.૦૭ ૦.૪૫ - ૪.૨૨ 

૫. ગરુૂિાર  ૨૨-૨-૧૮ ૧૨.૦૦ ૩.૨૧ ૦.૪૫ - ૨.૩૬ 

૬. શકુ્રિાર ૨૩-૨-૧૮ ૮.૩૦ ૧૨.૫૯ ૦.૩૦ - ૩.૫૯ 

૭. સોમિાર  ૨૬-૨-૧૮ ૧૨.૦૦ ૬.૫૬ - ૧.૪૭ ૫.૦૯ 

૮. માંગળિાર ૨૭-૨-૧૮ ૧૨.૦૦ ૮.૪૧ ૦.૫૫ - ૭.૪૬ 

૯. બધુિાર ૨૮-૨-૧૮ ૧૨.૦૦ ૩.૦૨ - - ૩.૦૨ 

૧૦. ગરુૂિાર ૧-૩-૧૮ ૮.૩૦ ૧૧.૫૭ ૦.૩૧ - ૨.૫૬ 

૧૧. સોમિાર  ૫-૩-૧૮ ૧૨.૦૦ ૫.૧૫ ૦.૪૫ - ૪.૩૦ 

૧૨. માંગળિાર  ૬-૩-૧૮ ૧૨.૦૦ ૫.૧૫ ૦.૪૫ - ૪.૩૦ 
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૧૩. બધુિાર  ૭-૩-૧૮ ૧૨.૦૦ ૫.૧૫ ૦.૪૫ - ૪.૩૦ 

૧૪. ગરુૂિાર  ૮-૩-૧૮ ૧૨.૦૦ ૫.૪૫ ૦.૩૦ - ૫.૧૫ 

૧૫. શકુ્રિાર ૯-૩-૧૮ ૮.૩૦ ૧.૨૬ ૦.૩૦ - ૪.૨૬ 

૧૬. સોમિાર  ૧૨-૩-૧૮ ૧૨.૦૦ ૫.૧૩ ૦.૪૫ - ૪.૨૮ 

૧૭. માંગળિાર  
૧૩-૩-૧૮ 

(પહલેી બેઠક) 

૯.૩૦ ૧.૫૮ 
૦.૩૦ - ૩.૫૮ 

૧૮. " 
૧૩-૩-૧૮ 

(બીજી બેઠક) 

૩.૦૦ ૭.૪૬ 
૦.૩૦ - ૪.૧૬ 

૧૯ બધુિાર  ૧૪-૩-૧૮ ૧૧.૦૦ ૬.૫૬ - ૩.૩૮ ૪.૧૮ 

૨૦ ગરુૂિાર  ૧૫-૩-૧૮ ૧૧.૦૦ ૪.૨૩ ૦.૫૯ - ૪.૨૪ 

૨૧ શકુ્રિાર  ૧૬-૩-૧૮ ૯.૩૦ ૨.૨૫ ૦.૩૦ - ૪.૨૫ 

૨૨ સોમિાર ૧૯-૩-૧૮ ૧૧.૦૦ ૪.૩૩ ૧.૦૦ - ૪.૩૩ 

૨૩ માંગળિાર ૨૦-૩-૧૮ ૧૧.૦૦ ૪.૩૫ ૧.૦૦ - ૪.૩૫ 

૨૪ બધુિાર  ૨૧-૩-૧૮ ૧૧.૦૦ ૪.૫૬ ૧.૦૦ - ૪.૫૬ 

૨૫ ગરુૂિાર  ૨૨-૩-૧૮ ૧૧.૦૦ ૪.૩૧ ૧.૦૦ - ૪.૩૧ 

૨૬ શકુ્રિાર  ૨૩-૩-૧૮ ૯.૩૦ ૧.૧૫ ૦.૩૦ - ૩.૧૫ 

૨૭ સોમિાર ૨૬-૩-૧૮ ૧૧.૦૦ ૪.૨૮ ૧.૦૦ - ૪.૨૩ 

૨૮ માંગળિાર ૨૭-૩-૧૮ ૧૧.૦૦ ૬.૧૭ ૦.૫૪ - ૬.૨૩ 

૨૯ બધુિાર ૨૮-૩-૧૮ ૯.૩૦ ૬.૪૦ ૧.૦૦ - ૮.૧૦ 

કુલ ૧૨૭.૪૩ 

 

 

 

પત્રક ક્રમાૂંક:-૩ 
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(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 ગેરહાજરી કુલ કરમાકચસ 
૧ શ્રી પ્રદ્યમુનવસિંહ મહહપતવસિંહ જાડજેા ૨૧ ૦૬ ૨૭  
૨ શ્રી વિરેન્રવસિંહ બહાદુરવસિંહ જાડજેા ૨૧ ૦૬ ૨૭ 

 

૩ ડૉ. વનમાબેન આચાયચ  ૨૪ ૦૩ ૨૭  
૪ શ્રી િાસણભાઈ આહહર (રા .ક. મૂંત્રીશ્રી) --- --- ---  

૫ શ્રીમતી માલતીબને હકશોરભાઈ મહશે્વરી ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૬ શ્રીમતી સાંતોકબહને બચભુાઈ આરેઠીયા ૧૭ ૧૦ ૨૭  
૭ ગેનીબેન ઠાકોર ૨૧ ૦૬ ૨૭  

૮ શ્રી પરબતભાઈ સિાભાઈ પટેલ 
(રા.ક.મૂંત્રીશ્રી) 

--- --- ---                                                                                                                                                                                                                                       

૯ શ્રી નથાભાઈ હગેોળાભાઈ પટેલ ૨૫ ૦૨ ૨૭  

૧૦ શ્રી કાક્ન્તભાઈ કાળાભાઈ ખરાડી ૨૦ ૦૭ ૨૭  

૧૧ શ્રી ત્જગ્નેશકુમાર નટિરલાલ મેિાણી ૧૦ ૧૭ ૨૭  
૧૨ શ્રી મહશેકુમાર અમતૃલાલ પટેલ ૧૯ ૦૮ ૨૭  
૧૩ શ્રી શશીકાાંત મહોબતરામ પાંડયા ૨૪ ૦૩ ૨૭  
૧૪ શ્રી શીિાભાઈ અમરાભાઈ ભરુીયા ૧૭ ૧૦ ૨૭  
૧૫ શ્રી હકતીવસિંહ પ્રભાતવસિંહ િાઘલેા ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૧૬ શ્રી અલ્પેશ ખોડાજી ઠાકોર ૨૩ ૦૪ ૨૭  

૧૭ શ્રી હદલીપકુમાર વિરાજી ઠાકોર                   
(મૂંત્રીશ્રી) 

--- --- ---  

૧૮ શ્રી કીરીટકુમાર ચીમનલાલ પટેલ ૨૬ ૦૧ ૨૭  

૧૯ શ્રી ચાંદનજી તલાજી ઠાકોર ૨૦ ૦૭ ૨૭  

૨૦ શ્રી ભરતવસિંહજી શાંકરજી ડાભી 
(નાયબ મખુ્ય દૂંડકશ્રી) 

--- --- ---  

૨૧ ડૉ. આશાબેન પટેલ ૨૪ ૦૩ ૨૭ સસ્પેન્શનના કારિે  એક 
કદવસ ગેરહાજર ગિેલ 
છે. 

૨૨ શ્રી ઋવર્કેશ ગણેશભાઈ પટેલ ૨૭ ૦૦ ૨૭  
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૨૩ શ્રી ભરતજી સોનાજી ઠાકોર ૨૪ ૦૩ ૨૭  
૨૪ શ્રી કરશનભાઈ પ  ાંજાભાઈ સોલાંકી  ૨૭ ૦૦ ૨૭  

૨૫ શ્રી નીવતનભાઈ રવતલાલ પટેલ 
(નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રી) 

--- --- ---  

૨૬ શ્રી રમણભાઈ ધળુાભાઈ પટેલ ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૨૭ શ્રી રાજેન્રવસિંહ રણજીતવસિંહ ચાિડા ૨૭ ૦૦ ૨૭  

૨૮ શ્રી હહત ુકનોડીયા ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૨૯ શ્રી અવશ્વનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ કોટિાલ ૧૫ ૧૨ ૨૭  
૩૦ ડૉ. અવનલ જોવર્યારા ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૩૧ શ્રી રાજ ેંન્રવસિંહ વશિવસિંહ ઠાકોર ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૩૨ શ્રી ધિલવસિંહ નરેન્રવસિંહ ઝાલા ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૩૩ શ્રી ગજેન્રવસિંહ ઉદેવસિંહ પરમાર ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૩૪ શ્રી બલરાજવસિંહ કલ્યાણવસિંહ ચૌહાણ ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૩૫ શ્રી શાંભજુી ચેલાજી ઠાકોર ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૩૬ ડૉ. સી. જે. ચાિડા  ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૩૭ શ્રી સરેુશકુમાર ચતરુદાસ પટેલ  ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૩૮ શ્રી બળદેિજી ચાંદુજી ઠાકોર ૧૭ ૧૦ ૨૭ સસ્પેન્શનના કારિે  દસ 

કદવસ ગેરહાજર ગિેલ 
છે. 

૩૯ શ્રી લાખાભાઈ ભીખાભાઈ ભરિાડ ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૪૦ શ્રી કનભુાઈ કરમશીભાઈ પટેલ ૨૭ ૦૦ ૨૭  

૪૧ શ્રી ભપેુન્રભાઈ રજનીકાન્ત પટેલ ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૪૨ શ્રી હકશોર બાબલુાલ ચૌહાણ ૨૭ ૦૦ ૨૭  

૪૩ શ્રી પ્રદીપવસિંહ ભગિતવસિંહ જાડજેા 
(રા .ક. મૂંત્રીશ્રી) 

--- --- ---  

૪૪ શ્રી રાકેશભાઈ જસિાંતલાલ શાહ ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૪૫ શ્રી કૌવશકભાઈ જમનાદાસ પટેલ 

(મૂંત્રીશ્રી) 
--- --- ---  

૪૬ શ્રી જગદીશ પાંચાલ ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૪૭ શ્રી બલરામ ખબુચાંદ થાિાણી ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૪૮ શ્રી િલ્લભભાઈ ગોબરભાઈ કાકડીયા ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૪૯ શ્રી હહમાંતવસિંહ પ્રહલાદવસિંહ પટેલ ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૫૦ શ્રી હસમખુભાઈ સોમાભાઈ પટેલ ૨૭ ૦૦ ૨૭  
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૫૧ શ્રી ગ્યાસદુ્દીન હબીબદુ્દીન શેખ ૨૩ ૦૪ ૨૭  
૫૨ શ્રી ઈમરાન યસુફુભાઈ ખેડાિાલા ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૫૩ શ્રી સરેુશભાઈ ધનજીભાઈ પટેલ ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૫૪ શ્રી શૈલેર્ મનહરભાઈ પરમાર ૨૪ ૦૩ ૨૭  
૫૫ શ્રી અરવિિંદકુમાર ગાાંડાભાઈ પટેલ ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૫૬ શ્રી પ્રહદપભાઈ ખનાભાઈ પરમાર ૨૪ ૦૩ ૨૭  
૫૭ શ્રી બાબભુાઈ જમનાદાસ પટેલ ૨૬ ૦૧ ૨૭  

૫૮ શ્રી ભપેુન્રવસિંહ મનભુા ચડુાસમા 
(મૂંત્રીશ્રી) 

--- --- ---  

૫૯ શ્રી રાજેશભાઈ હરજીભાઈ ગોહહલ ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૬૦ શ્રી નૌશાદ ભલજીભાઈ સોલાંકી ૨૦ ૦૭ ૨૭  
૬૧ શ્રી સોમાભાઈ ગાાંડાલાલ કોળીપટેલ ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૬૨ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ ૨૫ ૦૨ ૨૭  

૬૩ શ્રી ઋત્તિકભાઈ લિજીભાઈ મકિાણા ૨૫ ૦૨ ૨૭  

૬૪ શ્રી પરસોત્તમ ઉકાભાઈ સાબરીયા ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૬૫ શ્રી ચિજેશ મેરજા ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૬૬ શ્રી લલીતભાઈ કગથરા ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૬૭ શ્રી મહમદજાિીદ અબ્દુલમતુલીબ 

પીરઝાદા 
૨૪ ૦૩ ૨૭  

૬૮ શ્રી અરવિિંદ રૈયાણી ૨૬ ૦૧ ૨૭  

૬૯ શ્રી વિજયકુમાર રમણીકલાલ રૂપાણી 
(મખુ્યમૂંત્રીશ્રી) 

--- --- ---  

૭૦ શ્રી ગોવિિંદભાઇ પટેલ ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૭૧ શ્રી લાખાભાઈ સાગહઠયા ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૭૨ શ્રી કુાંિરજીભાઈ મોહનભાઈ બાિળીયા ૨૨ ૦૫ ૨૭  
૭૩ શ્રીમતી ગીતાબા જયરાજવસિંહ જાડજેા ૨૩ ૦૪ ૨૭  

૭૪ શ્રી જયેશભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડીયા 
(મૂંત્રીશ્રી) 

--- --- ---  

૭૫ શ્રી લલીત િસોયા ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૭૬ શ્રી પ્રવિણભાઈ નરશીભાઈ મસુડીયા ૧૮ ૦૯ ૨૭  
૭૭ શ્રી િલ્લભભાઈ િેલજીભાઈ ધારવિયા  ૨૪ ૦૩ ૨૭  
૭૮ શ્રી ધમેન્રવસિંહ મેરુભા જાડજેા ૨૦ ૦૭ ૨૭  

૭૯ શ્રી રણછોડભાઈ ચનાભાઈ ફળદુ --- --- ---  
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(મૂંત્રીશ્રી) 
૮૦ શ્રી ચચરાગભાઈ રમેશભાઈ કાલરીયા ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૮૧ શ્રી વિક્રમભાઈ અરજણભાઈ માડમ ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૮૨ શ્રી પબભુા વિરમભા માણેક ૧૫ ૧૨ ૨૭  

૮૩ શ્રી બાબભુાઈ ભીમાભાઈ બોખીરીયા ૨૨ ૦૫ ૨૭  
૮૪ શ્રી કાાંધલભાઈ સરમણભાઈ જાડજેા ૦૨ ૨૫ ૨૭  
૮૫ શ્રી જિાહરભાઈ પેથલજીભાઈ ચાિડા ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૮૬ શ્રી ભીખાભાઈ ગલાભાઈ જોર્ી ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૮૭ શ્રી હર્ચદકુમાર માધિજીભાઈ રીબડીયા ૨૧ ૦૬ ૨૭  
૮૮ શ્રી દેિાભાઈ પુાંજાભાઈ માલમ  ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૮૯ શ્રી બાબભુાઈ કાળાભાઈ િાજા ૨૬ ૦૧ ૨૭  

૯૦ શ્રી વિમલભાઈ કાનાભાઈ ચડુાસમા ૨૨ ૦૫ ૨૭  
૯૧ શ્રી ભગાભાઈ ધાનાભાઈ બારડ ૨૦ ૦૭ ૨૭  

૯૨ શ્રી મોહનલાલ માલાભાઈ િાળા ૨૪ ૦૩ ૨૭  
૯૩ શ્રી પુાંજાભાઈ ભીમાભાઈ િાંશ ૨૪ ૦૩ ૨૭  
૯૪ શ્રી જે. િી. કાકહડયા  ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૯૫ શ્રી પરેશ ધાનાણી 

(વવરોધપક્ષના નેતાશ્રી) 
--- --- ---  

૯૬ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૯૭ શ્રી પ્રતાપ દુધાત ૧૬ ૧૧ ૨૭ સસ્પેન્શનના કારિે  દસ 

કદવસ ગેરહાજર ગિેલ 
છે. 

૯૮ શ્રી અમહરર્ભાઈ જીિાભાઈ ડરે ૧૪ ૧૩ ૨૭ સસ્પેન્શનના કારિે  દસ 
કદવસ ગેરહાજર ગિેલ 
છે. 

૯૯ શ્રી રાઘિભાઈ ચોંડાભાઈ મકિાણા ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૧૦૦ શ્રી કનભુાઈ મથરુામભાઈ બારૈયા ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૧૦૧ શ્રી કેશભુાઈ હીરજીભાઈ નાકરાણી ૨૪ ૦૩ ૨૭  
૧૦૨ શ્રી ભીખાભાઈ રિજીભાઈ બારૈયા  ૨૩ ૦૪ ૨૭  

૧૦૩ શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઓધિજીભાઈ સોલાંકી 
(રા .ક. મૂંત્રીશ્રી) 

--- --- ---  

૧૦૪ શ્રીમતી વિભાિરીબેન વિજયભાઈ દિ ે
(રા .ક. મૂંત્રીશ્રી) 

--- --- ---  
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૧૦૫ શ્રી જીતેન્રભાઈ સિજીભાઈ િાઘાણી ૨૩ ૦૪ ૨૭  

૧૦૬ શ્રી પ્રવિણભાઈ ટીડાભાઈ મારુ ૨૨ ૦૫ ૨૭  
૧૦૭ શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ         (મૂંત્રીશ્રી) --- --- ---  
૧૦૮ શ્રી મહશેકુમાર કનૈયાલાલ રાિલ ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૧૦૯ શ્રી રાજેન્રવસિંહ ધીરવસિંહ પરમાર  ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૧૧૦ શ્રી અવમત ચાિડા ૧૯ ૦૮ ૨૭  
૧૧૧ શ્રી ગોવિિંદભાઈ રઈજીભાઈ પરમાર ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૧૧૨ શ્રી કાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૧૧૩ શ્રી વનરાંજન પરુુર્ોત્તમદાસ પટેલ ૨૪ ૦૩ ૨૭  
૧૧૪ શ્રી પનુમભાઈ માધાભાઈ પરમાર ૨૪ ૦૩ ૨૭  
૧૧૫ શ્રી કેસરીવસિંહ જેસાંગભાઈ સોલાંકી ૨૩ ૦૪ ૨૭  

૧૧૬ શ્રી પાંકજભાઈ વિનભુાઈ દેસાઈ 
(મખુ્ય દૂંડકશ્રી) 

--- --- ---  

૧૧૭ શ્રી અજુ ચનવસિંહ ઉદેવસહ ચૌહાણ ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૧૧૮ શ્રી ઈન્રજીતવસિંહ નટિરવસિંહ પરમાર ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૧૧૯ શ્રી કાક્ન્તભાઈ શાભઈભાઈ પરમાર ૨૨ ૦૫ ૨૭  

૧૨૦ શ્રી કાળાભાઈ રઈજીભાઈ ડાભી ૨૩ ૦૪ ૨૭  
૧૨૧ શ્રી અજીતવસિંહ પિચતવસિંહ ચૌહાણ ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૧૨૨ શ્રી રતનવસિંહ મગનવસિંહ રાઠોડ ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૧૨૩ શ્રી કુબેરભાઈ મનસખુભાઈ ડીંડોર ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૧૨૪ શ્રી જેઠાભાઈ ઘલેાભાઈ ભરિાડ ૧૮ ૦૯ ૨૭  
૧૨૫ શ્રી ભપેુન્રવસિંહ િેચાતભાઈ ખાાંટ ૨૩ ૦૪ ૨૭  
૧૨૬ શ્રી સી. કે. રાઉલજી  ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૧૨૭ શ્રીમતી સમુનબને પ્રવિણવસિંહ ચૌહાણ ૨૭ ૦૦ ૨૭  

૧૨૮ શ્રી જયરથવસિંહજી ચાંરવસિંહજી પરમાર 
(રા .ક. મૂંત્રીશ્રી) 

--- --- ---  

૧૨૯ શ્રી રમેશભાઈ ભરુાભાઈ કટારા ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૧૩૦ શ્રી ભાિેશભાઈ બાબભુાઈ કટારા ૨૪ ૦૩ ૨૭  
૧૩૧ શ્રી શૈલેર્ભાઈ સમુનભાઈ ભાભોર ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૧૩૨ શ્રી િજેવસિંગભાઈ પારવસિંગભાઈ પણદા ૨૧ ૦૬ ૨૭  
૧૩૩ શ્રીમતી ચાંરીકાબેન છગનભાઈ બારીયા ૨૧ ૦૬ ૨૭  

૧૩૪ શ્રી બચભુાઈ મગનભાઈ ખાબડ 
(રા .ક. મૂંત્રીશ્રી) 

--- --- ---  
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૧૩૫ શ્રી કેતનભાઈ મહને્રભાઈ ઈનામદાર ૨૧ ૦૬ ૨૭  

૧૩૬ શ્રી મધભુાઈ બાબભુાઈ શ્રીિાસ્તિ ૨૦ ૦૭ ૨૭  
૧૩૭ શ્રી મોહનવસિંહ છોટુભાઈ રાઠિા ૦૬ ૨૧ ૨૭  
૧૩૮ શ્રી સખુરામભાઈ હરીયાભાઈ રાઠિા ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૧૩૯ શ્રી અભેવસિંહ મોતીભાઈ તડિી ૨૪ ૦૩ ૨૭  
૧૪૦ શ્રી શૈલેર્ભાઈ કનૈયાલાલ મહતેા ૨૨ ૦૫ ૨૭  
૧૪૧ શ્રીમતી મનીર્ા િકીલ ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૧૪૨ શ્રી જીતેન્ર રતીલાલ સખુડીઆ ૨૭ ૦૦ ૨૭  

૧૪૩ શ્રીમતી સીમાબેન અક્ષયકુમાર મોહીલે ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૧૪૪ શ્રી રાજેન્ર વત્રિેદી 

(અધ્યક્ષશ્રી) 

--- --- ---  

૧૪૫ શ્રી યોગેશ પટેલ ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૧૪૬ શ્રી જશપાલવસિંહ મહને્રવસિંહજી પહઢયાર ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૧૪૭ શ્રી અક્ષયકુમાર ઈશ્વરભાઈ પટેલ ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૧૪૮ શ્રી પે્રમવસિંહભાઈ દેિજીભાઈ િસાિા ૨૪ ૦૩ ૨૭  
૧૪૯ શ્રી મહશેભાઈ છોટુભાઈ િસાિા ૧૪ ૧૩ ૨૭  

૧૫૦ શ્રી સાંજયભાઈ જેસાંગભાઈ સોલાંકી ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૧૫૧ શ્રી અરૂણવસિંહ અજીતવસિંહ રણા ૨૦ ૦૭ ૨૭  
૧૫૨ શ્રી છોટુભાઈ અમરવસિંહ િસાિા ૦૧ ૨૬ ૨૭  

૧૫૩ શ્રી દુષ્ટ્યાંતભાઈ રજનીકાાંત પટેલ ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૧૫૪ શ્રી ઈશ્વરવસિંહ ઠાકોરભાઈ પટેલ 

(રા .ક. મૂંત્રીશ્રી) 
--- --- ---  

૧૫૫ શ્રી મકેુશભાઈ ઝીણાભાઈ પટેલ ૨૭ ૦૦ ૨૭  

૧૫૬ શ્રી ગણપતવસિંહ િેસ્તાભાઈ િસાિા 
(મૂંત્રીશ્રી) 

--- --- ---  

૧૫૭ શ્રી આનાંદભાઈ મોહનભાઈ ચૌધરી ૨૦ ૦૭ ૨૭  
૧૫૮ શ્રી િી. ડી. ઝાલાિાડીયા  ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૧૫૯ શ્રી અરવિિંદ શાાંવતલાલ રાણા ૨૭ ૦૦ ૨૭  --- --- 
૧૬૦ શ્રી કાાંવતભાઈ હહમાંતવસિંહ બલર ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૧૬૧ શ્રી હકશોર કાનાણી 

(રા .ક. મૂંત્રીશ્રી) 
--- --- ---  

૧૬૨ શ્રી પ્રવિણભાઈ મનજીભાઈ ઘોઘારી ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૧૬૩ શ્રીમતી સાંગીતાબને રાજેન્રભાઈ પાટીલ ૨૬ ૦૧ ૨૭  
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૧૬૪ શ્રી વિિેક નરોત્તમભાઈ પટેલ ૨૪ ૦૩ ૨૭  
૧૬૫ શ્રી હર્ચ રમેશકુમાર સાંઘિી ૨૬ ૦૧ ૨૭  

૧૬૬ શ્રી વિનોદભાઈ અમરશીભાઈ મોરડીયા ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૧૬૭ શ્રી પ  ણેશ મોદી ૨૬ ૦૧ ૨૭  

૧૬૮ શ્રીમતી ઝાંખનાબેન હહતેશકુમાર પટેલ ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૧૬૯ શ્રી ઈશ્વરભાઈ રમણભાઈ પરમાર 

(મૂંત્રીશ્રી) 
--- --- ---  

૧૭૦ શ્રી મોહનભાઈ ધનજીભાઈ ઢોહડયા ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૧૭૧ શ્રી પનુાભાઈ ઢેડાભાઈ ગામીત ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૧૭૨ શ્રી સવુનલભાઈ રતનજીભાઈ ગામીત ૨૫ ૦૨ ૨૭  
૧૭૩ શ્રી માંગળભાઈ ગાંગાજીભાઈ ગાવિત ૨૨ ૦૫ ૨૭  
૧૭૪ શ્રી આર. સી. પટેલ 

(મખુ્ય દૂંડકશ્રી) 
--- --- ---  

૧૭૫ શ્રી વપયરુ્ભાઈ હદનકરભાઈ દેસાઈ ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૧૭૬ શ્રી નરેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૧૭૭ શ્રી અનાંતકુમાર હસમખુભાઈ પટેલ ૨૧ ૦૬ ૨૭  
૧૭૮ શ્રી અરવિિંદ છોટુભાઈ પટેલ ૨૭ ૦૦ ૨૭  
૧૭૯ શ્રી ભરતભાઈ કીકુભાઈ પટેલ ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૧૮૦ શ્રી કનભુાઈ મોહનલાલ દેસાઈ  ૨૬ ૦૧ ૨૭  
૧૮૧ શ્રી જીતભુાઈ હરજીભાઈ ચૌધરી ૨૧ ૦૬ ૨૭  
૧૮૨ શ્રી રમણલાલ નાનભુાઈ પાટકર 

(રા .ક. મૂંત્રીશ્રી) 
--- --- ---  

                                        S], ૩૭૨૬ ૫૧૩ ૪૨૩૯  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

પત્રક ક્રમાૂંક:-૪ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૩) 
સભ્યશ્રીઓની તારીખવાર હાજરી  
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(માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઉપાધ્યક્ષશ્રી,મૂંત્રીશ્રીઓ, વવરોધપક્ષના નેતાશ્રી,મખુ્ય દૂંડકશ્રી,નાયબ 
દૂંડકશ્રી,દૂંડકશ્રી અને સૂંસદીય સચચવશ્રી વસવાય) 

 

ક્રમાૂંક બેઠકની તારીખ હાજરી ગેરહાજરી કુલ 

૧ ૧૯/૨/૧૮(પ્રથમ બેઠક) ૧૪૬ ૧૧ ૧૫૭ 
૨ ૧૯/૨/૧૮(બીજી બેઠક) ૧૩૧ ૨૬ ૧૫૭ 
૩ ૨૦/૨/૧૮ ૧૩૨ ૨૫ ૧૫૭ 
૪ ૨૧/૨/૧૮ ૧૩૧ ૨૬ ૧૫૭ 
૫ ૨૨/૨/૧૮ ૧૩૯ ૧૮ ૧૫૭ 
૬ ૨૩/૨/૧૮ ૧૪૨ ૧૫ ૧૫૭ 
૭ ૨૬/૨/૧૮ ૧૪૧ ૧૬ ૧૫૭ 
૮ ૨૭/૨/૧૮ ૧૪૪ ૧૩ ૧૫૭ 
૯ ૨૮/૨/૧૮ ૧૪૩ ૧૪ ૧૫૭ 
૧૦ ૧/૩/૧૮ ૧૩૭ ૨૦ ૧૫૭ 
૧૧ ૫/૩/૧૮ ૧૪૨ ૧૫ ૧૫૭ 
૧૨ ૬/૩/૧૮ ૧૪૭ ૧૦ ૧૫૭ 
૧૩ ૭/૩/૧૮ ૧૪૦ ૧૭ ૧૫૭ 
૧૪ ૮/૩/૧૮ ૧૩૭ ૨૦ ૧૫૭ 
૧૫ ૯/૩/૧૮ ૧૩૩ ૨૪ ૧૫૭ 
૧૬ ૧૨/૩/૧૮ ૧૩૮ ૧૯ ૧૫૭ 
૧૭ ૧૩/૩/૧૮(પ્રથમ બેઠક) ૧૩૭ ૨૦ ૧૫૭ 
૧૮ ૧૩/૩/૧૮(બીજી બેઠક) ૧૨૩ ૩૪ ૧૫૭ 
૧૯ ૧૪/૩/૧૮ ૧૪૪ ૧૩ ૧૫૭ 
૨૦ ૧૫/૩/૧૮ ૧૪૨ ૧૫ ૧૫૭ 
૨૧ ૧૬/૩/૧૮ ૧૦૬ ૫૧ ૧૫૭ 
૨૨ ૧૯/૩/૧૮ ૧૨૮ ૨૯ ૧૫૭ 
૨૩ ૨૦/૩/૧૮ ૧૩૩ ૨૪ ૧૫૭ 
૨૪ ૨૧/૩/૧૮ ૧૪૦ ૧૭ ૧૫૭ 
૨૫ ૨૨/૩/૧૮ ૧૪૧ ૧૬ ૧૫૭ 
૨૬ ૨૩/૩/૧૮ ૧૨૬ ૩૧ ૧૫૭ 
૨૭ ૨૬/૩/૧૮ ૧૪૨ ૧૫ ૧૫૭ 
૨૮ ૨૭/૩/૧૮ ૧૪૪ ૧૩ ૧૫૭ 
૨૯ ૨૮/૩/૧૮ ૧૪૨ ૧૫ ૧૫૭ 

                            S], ૩૯૭૧ ૫૮૨ ૪૫૫૩ 



 

 

 
 

40 

 

 

 

 

 

 



 

C:\Users\PRATIK ACHARYA\Desktop\14 assembly 1st  kaka to\23 session.doc 

 
 

પત્રક ક્રમાૂંક :-૫ 
(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૭) 

ટુૂંકી મદુતના, તારાૂંકકત, અતારાૂંકકત પ્રશ્નોની અને અરધા કલાક્ની ચચાચની સ  ચનાઓનો વનકાલ (આંકડામાૂં) 
પ્રશ્નોનો 
પ્રકાર 

મળેલ 
સ  ચના 

દાખલ 
કયાચ 

દાખલ 
ન કયાચ 

 

ટુૂંકી 
મદુતમાૂંથી 
તારાૂંકકત 
પ્રશ્ન 

 

ટુૂંકી 
મદુતમાૂંથી 
અતારાૂંકકત 

પ્રશ્ન 

 

તારાૂંકકત 

માૂંથી 
અતારાૂંકકતત
રીકે દાખલ 

 

 

સભ્યશ્રી
એ પ્રશ્ન 
પાછા 
ખેંચી 

લીધા/મદુ
ત 

બહારની 
સ  ચના 
હોવાથી 
રદ  

 

 

 

અગાઉના 
સત્ર 

દરવમયાન 
જવાબ ન 
આવવાથી  

ગહૃમાૂં રજ  ન 
થઇ શકેલ 
અતારાૂંકક 
પ્રશ્ન 

ગહૃમાૂં 
જવાબ 
આપ્યા 

 

 

 

 

 

 

તારાૂંકકત 
પ્રશ્નોના 

અતારાૂંકકત 
તરીકે ગહૃમાૂં 
જવાબ 
આપ્યા 

 

 

 

ટુૂંકી મદુતે 
જવાબ 
આપવા 
મૂંત્રીશ્રી 
અસૂંમત 
થતાૂં રદ 
થયા 

 

 

 

 

 

સત્ર વહલે ુ
સમાપ્ત 
થતાૂં પ્રશ્નો 
રદ થયા 

 

 

 

 

સમય 

ના  
અભાવે 
પ્રશ્નો 
ચચાચયા 
નહીં 

 

 

વનયમ-
૮૭(ક)અ
ન્વયે 
ગહૃના 
મેજ 
ઉપર 

મકુાયા 
 

 

 

 

 

સભ્યશ્રી 
મૂંત્રીશ્રી 
/સૂંસદ/ 
સભ્યશ્રી 
બનતાૂં 
/અવસાન 
થતાૂં પ્રશ્નો 
રદ થયા 

 

 

 

સત્ર 
સમાપ્પ્તના 
કદવસે 

જવાબ ન 
મળવાથી 

ગહૃમાૂં રજ  ન 
થઇ  શકેલા 
અતારાૂંકકત 

પ્રશ્નો 

મૂંત્રીશ્રીની 
વવનૂંતીથી 
રદ કરેલા 
પ્રશ્નો 

 

 

 

 

 

 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ 

ટુૂંકી મદુતના 
પ્રશ્નો 

૭ ૨ ૫ - - - - - 1 - ૧ - - - - - - 

તારાૂંકકત 
પ્રશ્નો 

૧૦૪૭૦ ૭૬૧૩ ૨૪૭૦ - 
 

- ૧૦૭ ૭૩ - ૧૫૩ - - - ૭૪૬૦ - *૬૨ - ૧૪૩ 

અતારાૂંકકત 
પ્રશ્નો 

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

અરધા 
કલાક્ની 

ચચાચના પ્રશ્નો 

૩ - ૩ - - - - - - - - - - - - - - 

*  માનનીય સભ્યશ્રી રાજેન્ર વત્રવેદી  અધ્યક્ષશ્રી બનતા તેમના ૬૨ પ્રશ્નો રદ કરવામાૂં આવેલ છે.  
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પત્રક ક્રમાૂંક:-૬ 
 (જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૭)  

ટ ૂંકી મદુતના પ્રશ્નોની વવભાગવાર માકહતી (આંકડામાૂં)  
 

અ.નૂં.  વવભાગનુૂં નામ મળેલ 
સ  ચનાઓ   

દાખલ 
કયાચ  

ટ ૂંકી મદુતમાૂંથી 
તારાૂંકકત તરીકે 
દાખલ કયાચ 

 

ટ ૂંકી મદુતમાૂંથી 
અતારાૂંકકત તરીકે 
દાખલ કયાચ  

 

દાખલ ન 
કયાચ  

મદુત 
બહારની 
સ  ચના   

મૂંત્રીશ્રી 
સૂંમત  

મૂંત્રીશ્રી 
અસૂંમત  

સત્ર વહલે ુ
સમાપ્ત  
થતાૂં પ્રશ્નો 
રદ થયા     

ગ્રહુમાૂં  રજ  
થયા  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

૧ મહસે  લ વવભાગ  ૦૨ - - - ૦૨ - - - - - 

૨ અન્ન4 નાગકરક પરુવઠા અને 
ગ્રાહકોની બાબતોનો વવભાગ   

૨ - - - ૨ - - - - - 

૩ કૃવષ, ખેડ ત  કલ્યાિ અને 
સહકાર વવભાગ   

૦૧ - - - ૦૧ - - - - - 

૪ આરોગ્ય અને પકરવાર કલ્યાિ 
વવભાગ    

૦૧ ૦૧ - - - -  ૧ - - 

૫ વશક્ષિ વવભાગ  ૦૧ ૦૧ - - - - ૧ - - 1 

 કુલ  ૭ ૨ - - ૫ - ૧ ૧ - ૧ 

 
 

પત્રક ક્રમાૂંક:-૭  
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 (જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૭)  
તારાૂંકકત પ્રશ્નોની વવભાગવાર માકહતી (આંકડામાૂં)  

અ.નૂં.  વવભાગનુૂં નામ મળેલ 
સ  ચનાઓ   

તારાૂંકકત 
દાખલ 

ટ ૂંકી મદુતમાૂંથી 
અતારાૂંકકત કયાચ  

 

તારાૂંકકતમાૂંથી 
અતારાૂંકકત કયાચ  

 

દાખલ ન 
કયાચ  

મદુત 
બહારની 
સ  ચના   

ગ્રહુ માૂં 
જવાબ 
આપ્યા \  

તારાૂંકકત પ્રશ્નોના 
અતારાૂંકકત તરીકે 
ગ્રહુ માૂં જવાબ 

આપ્યા  

સભ્યશ્રીએ 
પ્રશ્ન પાછા 
ખેંચ્યા  

 

પ્રશ્નો રદ 
કયાચ 

૧ સામાન્ય વહીવટ વવભાગ ૧૦૦ ૫૩ - ૧ ૪૨ ૨ ૧ - - ૨ 
૨ કૃવષ, ખેડ ત કલ્યાિ અને સહકાર 

વવભાગ  
૧૨૫૫ ૬૯૧ - ૨ ૫૩૮ ૪ ૧૭ - - ૨૧ 

૩ વશક્ષિ વવભાગ ૬૨૨ ૪૨૩ - ૨૧ ૧૪૦ - ૧૫ - - ૩૮ 
૪ નાિા વવભાગ  ૨૨૩ ૧૬૨ - - ૬૧ - ૫ - - - 
૫ અન્ન4 નાગકરક પરુવઠા અને 

ગ્રાહકોની બાબતોનો વવભાગ 
૪૦૮ ૨૪૮ - - ૧૩૭ - ૬ - ૨૩ - 

૬ વન અને પયાચવરિ વવભાગ ૩૦૯ ૨૫૦ - - ૫૭ - ૭ - ૧ ૧ 
૭ આરોગ્ય અને પકરવાર કલ્યાિ 

વવભાગ 
૪૯૨ ૩૯૩ - - ૯૮ ૧ ૫ - - - 

૮ ગહૃ વવભાગ ૭૫૦ ૬૩૦ - - ૮૫ ૧ ૧૪ - ૭ ૨૭ 
૯ ઉદ્યોગ અને ખાિ વવભાગ ૭૬૩ ૫૨૭  - ૩ ૨૦૮ ૨ ૧૮ - ૧૪ ૯ 
૧૦ માકહતી અને પ્રસારિ વવભાગ ૫૯ ૩૨ - ૨ ૨૫ -- - - - - 
૧૧ શ્રમ અને રોજગાર વવભાગ ૫૦૯ ૩૬૯ - ૨૩ ૧૧૫ - ૪ - - ૨ 
૧૨ કાયદા વવભાગ ૩૮૩ ૩૦૫ - - ૭૭ - ૫ - - ૧ 
૧૩ નમચદા, જળસૂંપવત્ત, પાિી પરુવઠા ૪૮૯ ૩૮૭ - ૨ ૯૪ ૧ ૨ - - ૫ 
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અને કલ્પસર વવભાગ 

૧૪ પૂંચાયત4 ગ્રામ ગહૃવનમાચિ અને 
ગ્રામ વવકાસ વવભાગ 

૫૨૪ ૪૫૦ - - ૭૩ - ૫ - - ૧ 

૧૫ મહસે  લ વવભાગ ૭૪૦ ૫૪૪ - ૨૧ ૧૬૩ ૩ ૧૧ - - ૯ 
૧૬ માગચ અને મકાન વવભાગ ૩૫૧ ૨૮૦ - ૨ ૪૮ ૪ ૫ - - ૧૬ 
૧૭ સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા 

વવભાગ 

૭૪૭ ૫૬૪ - ૩ ૧૭૯ - ૧૨ - - ૧ 

૧૮ શહરેી વવકાસ અને શહરેી ગહૃ 
વનમાચિ વવભાગ 

૨૫૬ ૧૭૯ - ૧ ૭૬ - ૨ - - - 

૧૯ રમતગમત4 યવુા અને સાૂંસ્કૃવતક 
પ્રવવૃત્તઓનો વવભાગ 

૯૨ ૪૮ - - ૪૪ - ૧ - - - 

૨૦ ઉજાચ અને પેટ્રોકેવમકલ્સ વવભાગ  ૫૨૪ ૪૩૦ - ૧૭ ૭૬ - ૭ - - ૧ 
૨૧ વૈધાવનક અને સૂંસદીય બાબતોનો 

વવભાગ   
૬ ૨ - - ૪ - - - - - 

૨૨ બૂંદરો અને વાહનવ્યવહાર વવભાગ ૩૯૫ ૨૭૦ - - ૧૨૧ ૧ ૬ - - ૩ 
૨૩ મકહલા અને બાળ વવકાસ વવભાગ ૨૨૯ ૧૯૬ - ૫ ૨૪ - ૧ - ૧ ૩  
૨૪ આકદજાવત વવકાસ વવભાગ ૧૮૧ ૧૩૦ - ૪ ૩૪ - ૪ - ૧૦ ૩  
૨૫ વવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી વવભાગ ૪૪ ૩૨ - - ૧૨ - ૨ - - - 
૨૬ ક્લાઇમેટ ચેન્જ વવભાગ ૧૯ ૧૮ - - ૧ - - - - - 
                     કુલ  ૧૦૪૭૦ ૭૬૧૩ - ૧૦૭ ૨૫૩૨ ૧૯ ૧૫૩ - ૫૬ ૧૪૩ 
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પત્રક ક્રમાૂંક:-૮ 
(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક :-૭) 

 જુદા જુદા માંત્રીઓના િારામાાં  દાખલ થયેલ અને મૌચખક જિાબ અપાયલે 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 
ક્લાઇમેટ ચેન્જ 

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

૨૦/૨/૨૦૧૮ ૨૪૩ ૩ ૯ - ૧૩ ૧ ૧૦૭ ૧ ૯ - ૭ - ૫૨ ૧ ૧૩ - ૧૧ - ૩ - 

૨૭/૨/૨૦૧૮ ૧૯૩ ૪ ૧ - ૧૩ ૧ ૧૧૪ ૨ ૧૫ - ૧૮ - ૧૦ - ૩ - ૭ - ૨ - 

૭/૩/૨૦૧૮ ૨૩૯ ૮ ૫ - ૪૨ - ૧૦૩ ૫ ૨૪ - ૨ ૧ ૩૨ ૨ - - ૧૭ - ૧ - 

૧૪/૩/૨૦૧૮ ૨૮૭ ૬ ૭ - ૩૪ ૧ ૭૨ ૩ ૭૪ ૧ ૭ - ૫૮ - ૬ - - - ૧ - 

૨૧/૩/૨૦૧૮ 

 

૨૫૦ ૫ ૨ ૧ ૫૬ ૨ ૧૦૩ - ૨૪ ૧ ૭ - ૧૮ - ૫ - ૬ - - - 

૨૮/૩/૨૦૧૮ 

 

૨૫૨ ૬ ૧ - ૪૪ ૨ ૮૧ ૨ ૩૩ - ૨ - ૪૭ ૨ ૫ - ૫ - ૧૧ - 

કુલ ૧૪૬૪ ૩૨ ૨૫ ૧ ૨૦૨ ૭ ૫૮૦ ૧૩ ૧૭૯ ૨ ૪૩ ૧ ૨૧૭ ૫ ૩૨ - ૪૬ - ૧૮ - 
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તારીખ મખુ્ય માંત્રીશ્રી 
સાયન્સ એન્ડ 
ટેક્નોલોજી  

મખુ્ય માંત્રીશ્રી 
ગ્રામ ગ્રહુ 
વનમાચણ  

જેલ 

માંત્રીશ્રી 
નશાબાંધી 
આબકારી 
માંત્રીશ્રી 

આયોજન 
માંત્રીશ્રી 

ચબન વનિાસી 
ગજુરાતી 
પ્રભાગ 
માંત્રીશ્રી 

 પ્રોટોકૉલ 
માંત્રીશ્રી 

ગ્રામ રક્ષક 
દળ માંત્રીશ્રી 

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

૨૦/૨/૨૦૧૮ ૧૩ - - - - - - - ૨ - ૪ - - - - - 

૨૭/૨/૨૦૧૮ ૪ ૧ ૩ - - - ૧ - ૨ - - - - - - - 

૭/૩/૨૦૧૮ - - ૫ - ૩ - ૨ - ૨ - - - - - - - 

૧૪/૩/૨૦૧૮ ૩ - - - ૧૯ ૧ ૪ - ૧ - - - ૧ - ૧ - 

૨૧/૩/૨૦૧૮ ૯ ૧ ૩ - ૧ - ૧ - ૧૪ - ૧ - - - - - 

૨૮/૩/૨૦૧૮ ૩ - ૧ - ૧ - ૧૭ - ૧ - - - - - - - 

કુલ ૩૨ ૨ ૧૨ - ૨૪ ૧ ૨૫ - ૨૨ - ૫ - ૧ - ૧ - 
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જુદા જુદા માંત્રીઓના િારામાાં  દાખલ થયેલા અને મૌચખક જિાબ અપાયેલ તારાાંહકત  પ્રશ્નોની તારીખિાર માહહતી  

 જુથ-૨ 

તારીખ કુલ દાખલ  
તારાાંહકત  પ્રશ્ન   

ગ્રહુમાાં મૌચખક 
જિાબ આપેલ 

પ્રશ્ન  

નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી 
નાણા  

 

નાયબ 
મખુ્યમાંત્રીશ્રી માગચ 

અને મકાન  
(પાટનગર યોજના 

સહહત) 

માંત્રીશ્રી 

નાયબ 
મખુ્યમાંત્રીશ્રી 
આરોગ્ય અન ે

પહરિાર  કલ્યાણ 

(તબીબી વશક્ષણ 
સહહત)  માંત્રીશ્રી 

ઉજાચ માંત્રીશ્રી નાયબ મખુ્ય માંત્રીશ્રી 
નમચદા અને કલ્પસર 

માંત્રીશ્રી 

 

 જળસાંપવત્ત અન ેપાણી 
પરુિઠા માંત્રીશ્રી 

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

૨૧/૨/૨૦૧૮ ૨૩૯ ૪  ૫૦ ૨ ૭ - ૭૨ ૧ ૨૬ ૧ ૨૪ - ૬૦ - 

૨૮/૨/૨૦૧૮ ૨૮૩ ૪ ૨૪ ૧ ૩૧ ૧ ૬૮ - ૧૦૪ ૨ ૬ - ૫૦ - 

૮/૩/૨૦૧૮ ૩૮૦ ૪ ૪૫ ૧ ૧૦૩ - ૬૨ ૨ ૮૧ ૧ ૫ - ૮૪ - 

૧૫/૩/૨૦૧૮ ૩૬૨ ૭ ૨૦ ૧ ૪૫ ૧ ૯૯ ૧ ૧૨૦ ૨ ૧૬ ૧ ૬૨ ૧ 

૨૨/૩/૨૦૧૮ ૩૪૨ ૫ ૨૩ - ૯૪ ૩ ૯૨ ૧ ૫૩ ૧ ૧૦ - ૭૦ - 

કુલ ૧૬૦૬ ૨૪ ૧૬૨ ૫ ૨૮૦ ૫ ૩૯૩ ૫ ૩૮૪ ૭ ૬૧ ૧ ૩૨૬ ૧ 
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જુદા જુદા માંત્રીઓના િારામાાં  દાખલ થયેલા અને મૌચખક જિાબ અપાયેલ તારાાંહકત  પ્રશ્નોની તારીખિાર માહહતી  

        જુથ-૩  

તારીખ કુલ દાખલ  
તારાાંહકત  
પ્રશ્ન   

ગહૃમાાં 
મૌચખક 
જિાબ 
આપેલ 
પ્રશ્ન  

કૃવર્ 

માંત્રીશ્રી  
પશપુાલન 
માંત્રીશ્રી  

મતસ્યોદ્યોગ 
માંત્રીશ્રી 

િાહન વ્યિહાર 
માંત્રીશ્રી 

ગ્રામ વિકાસ 
માંત્રીશ્રી 

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

૨૨/૨/૨૦૧૮ ૨૬૯  ૬ ૯૧ ૨ ૭૦ ૧ ૧૪ ૨ ૨૧ - ૩૩ - 

૧/૩/૨૦૧૮ ૨૪૬ ૫ ૭૬ ૨ ૧૨ - ૭ - ૩૭ ૧ ૪૬ ૨ 

૯/૩/૨૦૧૮ ૨૯૬ ૬ ૭૯ ૨ ૨૮ - ૬ - ૬૫ - ૧૭ - 

૧૬/૩/૨૦૧૮ ૨૭૫ ૮ ૭૨ ૧ ૧૧ - ૨ - ૪૮ ૧ ૨૭ - 

૨૩/૩/૨૦૧૮ ૩૩૩ ૭ 58 - ૨૧ - ૧૯ - ૫૬ ૩ ૫૫ - 

કુલ ૧૪૧૯ ૩૨ ૩૭૬ ૭ ૧૪2 ૧ ૪૮ ૨ ૨૨૭ ૫ ૧૭૮ ૨ 
49 
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તારીખ અન્ન, નાગહરક પરુિઠો 
અને ગ્રાહકોની બાબત 

માંત્રીશ્રી 

કુટીર ઉદ્યોગ 
માંત્રીશ્રી  

છાપકામ અને 
લેખન સામગ્રી 

માંત્રીશ્રી 

સહકાર માંત્રીશ્રી રમત-ગમત યિુા 
અને સાાંસ્કૃવત્તક 
પ્રવવૃતઓ માંત્રીશ્રી 

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

૨૨/૨/૨૦૧૮ 
 

૨૩ - ૪ - - - ૧૩ ૧ - - 

૧/૩/૨૦૧૮ ૪૯ - ૨ - - - ૧૪ - ૩ - 

૯/૩/૨૦૧૮ ૫૬ ૧ ૧૫ ૨ ૧ - ૧૭ ૧ ૧૨ - 

૧૬/૩/૨૦૧૮ ૮૨ ૫ ૬ -  - ૨૩ ૧ ૪ - 

૨૩/૩/૨૦૧૮ ૩૮ - ૩ ૧ ૧ - ૫૩ ૨ ૨૯ ૧ 

કુલ 

૨૪૮ ૬ ૩૦ ૩ ૨ - ૧૨૦ ૫ ૪૮ ૧ 
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જુદા જુદા માંત્રીઓના િારામાાં  દાખલ થયેલા અને મૌચખક જિાબ અપાયેલ તારાાંહકત  પ્રશ્નોની તારીખિાર માહહતી  

જુથ-૪   

તારીખ કુલ 
દાખલ  
તારાાંહકત  
પ્રશ્ન 

ગહૃમાાં 
મૌચખક 
જિાબ 
આપેલ 
પ્રશ્ન 

વશક્ષણ(પ્રાથવમક,

માધ્યવમક,પ્રૌઢ), 
ઉચ્ચ અને 

ટેકવનકલવશક્ષણ 
માંત્રીશ્રી 

કાયદો અને 
ન્યાયતાંત્ર 
માંત્રીશ્રી 

િૈધાવનક અને 
સાંસદીય 
બાબતો 
માંત્રીશ્રી 

મીઠા ઉદ્યોગ 
માંત્રીશ્રી 

ગૌ-સાંિધચન 
માંત્રીશ્રી 

નાગહરક ઉડ્ડયન 
માંત્રીશ્રી 

આહદજાવત 
વિકાસ માંત્રીશ્રી 

પ્રિાસન 

માંત્રીશ્રી 

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

૨૩/૨/૨૦૧૮ 
 

૨૫૯ ૬ ૮૧ ૨ ૨૯ ૧ - - - - - - ૨ - ૧૬ ૧ ૫ - 

૫/૩/૨૦૧૮ ૩૧૧ ૯ ૧૨૯ ૬ ૪૮ ૧ - - - - - - - - ૨૩ - ૬ - 

૧૨/૩/૨૦૧૮ ૩૩૩ ૧૨ ૭૯ ૫ ૮૦ ૩ - - - - - - - - ૩૪ ૨ ૧ - 

૧૯/૩/૨૦૧૮ ૩૬૨ ૫ ૪૫ ૧ ૧૨૪ - ૧ - - - ૩ - ૮ ૧ ૧૯ ૧ ૫ - 

૨૬/૩/૨૦૧૮ ૩૩૯ ૪ ૮૯ ૧ ૨૪ - ૧ - ૨ - ૨ - - - ૩૮ - ૪ - 

કુલ 

૧૬૦૪ ૩૬ ૪૨૩ ૧૫ ૩૦૫ ૫ ૨ - ૨ - ૫ - ૧૦ ૧ ૧૩૦ ૪ ૨૧ - 
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તારીખ િન માંત્રીશ્રી મહહલા અને બાળ 
કલ્યાણ માંત્રીશ્રી  

પાંચાયત માંત્રીશ્રી પયાચિરણ માંત્રીશ્રી 

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

૨૩/૨/૨૦૧૮ 
 

૧૯ ૧ ૪૬ - ૫૮ ૧ ૩ - 

૫/૩/૨૦૧૮ ૨૭ ૨ ૨૧ - ૫૬ - ૧ - 

૧૨/૩/૨૦૧૮ ૪૭ ૧ ૩૨ - ૬૦ ૧ - - 

૧૯/૩/૨૦૧૮ ૭૦ ૧ ૬૦ ૧ ૧૬ - ૧૧ - 

૨૬/૩/૨૦૧૮ ૬૬ ૨ ૩૭ - ૭૦ ૧ ૬ - 

કુલ ૨૨૯ ૭ ૧૯૬ ૧ ૨૬૦ ૩ ૨૧ - 
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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 

ડીઝાસ્ટર 

મેનેજ્મેન્ટ  

માંત્રીશ્રી 

યાત્રાઘામ વિકાસ 

માંત્રીશ્રી 

સામાત્જક ન્યાય અને 

અવધકારીતા માંત્રીશ્રી 

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

૨૬/૨/૨૦૧૮ ૧૯૨ ૬ ૪૬ ૩ ૮૧ - - - - - ૬૫ ૩ 

૬/૩/૨૦૧૮ ૩૨૩ ૫ ૯૭ ૧ ૮૯ ૧ ૧ - ૨૯ - ૧૦૭ ૩ 

૧૩/૩/૨૦૧૮ ૩૩૬ ૬ ૧૧૬ - ૫૬ ૧ ૧ - ૩ ૧ ૧૬૦ ૪ 

૨૦/૩/૨૦૧૮ ૩૬૫ ૭ ૧૩૩ ૩ ૯૦ ૨ ૩ - ૧૦ - ૧૨૯ ૨ 

૨૭/૩/૨૦૧૮ ૩૦૪ ૫ ૧૪૭ ૪ ૫૩ - - - ૧ - ૧૦૩ ૧ 

કુલ ૧૫૨૦ ૨૯ ૫૩૯ ૧૧ ૩૬૯ ૪ ૫ - ૪૩ ૧ ૫૬૪ ૧૩ 
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૯  
(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક :૧૧(૧)) 

દાખલ કરવાનાૂં સરકારી વવધેયકો 
 

 

અ.નૂં. 
૧ 

વવધેયકની ટ ૂંકી સૂંજ્ઞા 
ર 

વવભાગ 

૩ 

પ્રભારી મૂંત્રીશ્રી 
૪ 

દાખલ થયા તારીખ 

પ 

૧ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત નાણાાંની ધીરધાર કરનારા બાબત (સધુારા) 
વિધેયક 

કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને 
સહકાર 

શ્રી ઇશ્વરવસિંહ પટેલ ર૬/૦ર/ર૦૧૮ 

ર સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત માગચ સરુક્ષા સત્તામાંડળ વિધયેક બાંદરો અને િાહનવ્યિહાર શ્રી રણછોડભાઇ ફળદુ ૧૯/૦ર/ર૦૧૮ 

૩ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાતનુાં ખેતીની જમીનના ટુકડા પડતા અટકાિિા તથા 
તેનુાં એકત્રીકરણ કરિા બાબતનુાં (સધુારા) વિધેયક 

મહસે  લ શ્રી કૌવશક પટેલ ર૭/૦ર/ર૦૧૮ 

૪ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૪-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાતનુાં ખેત ઉતપન્ન બજાર (સધુારા) વિધેયક કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને 
સહકાર 

શ્રી ઇશ્વરવસિંહ પટેલ ર૬/૦ર/ર૦૧૮ 

પ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૫-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (સધુારા) વિધેયક વશક્ષણ શ્રી ભ  પેન્ રવસિંહ ચડુાસમા ર૭/૦ર/ર૦૧૮ 

૬ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૧-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત પાંચાયત (સધુારા) વિધેયક પાંચાયત, ગ્રામ ગહૃવનમાચણ 
અને ગ્રામવિકાસ 

શ્રી જયરથવસિંહજી પરમાર ર૭/૦ર/ર૦૧૮ 

૭ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૪-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત (પ  રક) વિવનયોગ વિધેયક નાણા શ્રી નીવતનભાઈ પટેલ ૦૭/૦૩/ર૦૧૮ 

૮ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૪-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત અનસુ  ચચત જાવત, અનસુ  ચચત આહદજાવત અન ે
અન્ય પછાત િગચ (જાવત પ્રમાણપત્ર કાઢી આપિાનુાં અન ેતેની ખરાઇ કરિાનુાં વનયમન કરિા) બાબત 
વિધેયક 

આહદજાવત વિકાસ શ્રી ગણપતવસિંહ િસાિા ર૮/૦૩/ર૦૧૮ 

૯ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૫-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત સ્ટેમ્પ (સધુારા) વિધેયક મહસે  લ શ્રી કૌવશક પટેલ ર૭/૦૩/ર૦૧૮ 
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૧૦. સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૬-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત પોલીસ (સધુારા) વિધેયક ગહૃ  શ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેા ૨૬/૦૩/ર૦૧૮ 

૧૧ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૭-સન ર૦૧૮નુાં રત્જસ્રેશન (ગજુરાત સધુારા) વિધેયક મહસે  લ શ્રી કૌવશક પટેલ ૨૭/૦૩/ર૦૧૮ 

૧ર સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૮-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત મ  લ્ યિવધિત િેરા (સધુારા) વિધેયક નાણા શ્રી નીવતનભાઈ પટેલ ૨૬/૦૩/ર૦૧૮ 

૧૩. સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૯-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (દ્ઘદ્વતીય સધુારા) વિધેયક વશક્ષણ શ્રી ભ  પેન્ રવસિંહ ચડુાસમા ૨૭/૦૩/ર૦૧૮ 

૧૪. સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૫-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત વિવનયોગ વિધેયક નાણા શ્રી નીવતનભાઈ પટેલ ૨૬/૦૩/ર૦૧૮ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પત્રક ક્રમાૂંક :-૧૦ 
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(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક :-૧૧(ર)) 
પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેનાૂં સરકારી વવધેયકો 

અ.નૂં 
 
 
 
 
 

વવધેયકનો નૂંબર અને સૂંજ્ઞા 
 
 
 
 

ગેઝેટમાૂં 
પ્રવસઘ્ ધ થયા 
તારીખ 

 
 

સૂંબૂંવધત 
વવભાગ 

 
 
 

પ્રભારી 
મૂંત્રીશ્રી 
 
 
 
 
 

દાખલ થયા 
તારીખ 

 

પહલેા વાૂંચનની 
તારીખ 

 
 
 
 
 

બીજા વાૂંચનની 
તારીખ 

ત્રીજા વાૂંચનની 
તારીખ 

સધુારા શેરો 
 
 
 

જેની 
સ  ચના 
મળી 

જે રજ  
કરવામાૂં 
આવ્ યા
આવ્ યા 

 

જે 

પસાર 

કરવામાૂં 
આવ્ યા 

 

૧ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧-
સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત નાણાાંની 
ધીરધાર કરનારા બાબત (સધુારા) 
વિધેયક 

૧૨/ર/ર૦૧૮ કૃવર્, ખેડ ત 
કલ્યાણ અને 
સહકાર 

શ્રી ઇશ્વરવસિંહ 
પટેલ 

ર૬/૦ર/ર૦૧૮ ર૬/૦ર/ર૦૧૮ ર૬/૦ર/ર૦૧૮ ર૬/૦ર/ર૦૧૮ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

ર સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨-
સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત માગચ 
સરુક્ષા સત્તામાંડળ વિધેયક 

૧૨/ર/ર૦૧૮ બાંદરો અને 
િાહનવ્યિહાર 

શ્રી 
રણછોડભાઇ 
ફળદુ 

૧૯/૦ર/ર૦૧૮ ૧૯/૦ર/ર૦૧૮ ૧૯/૦ર/ર૦૧૮ ૧૯/૦ર/ર૦૧૮ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૩ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩-
સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાતનુાં ખેતીની 
જમીનના ટુકડા પડતા અટકાિિા 
તથા તેનુાં એકવત્રકરણ કરિા 
બાબતનુાં (સધુારા) વિધેયક 

૧૪/ર/ર૦૧૮ મહસે  લ શ્રી કૌવશક 
પટેલ 

ર૭/૦ર/ર૦૧૮ ર૭/૦ર/ર૦૧૮ ર૭/૦ર/ર૦૧૮ ર૭/૦ર/ર૦૧૮ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૪ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૪-
સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાતનુાં ખેત 
ઉતપન્ન બજાર (સધુારા) વિધેયક 

૧૯/ર/ર૦૧૮ કૃવર્, ખેડ ત 
કલ્યાણ અને 
સહકાર 

શ્રી ઇશ્વરવસિંહ 
પટેલ 

ર૬/૦ર/ર૦૧૮ ર૬/૦ર/ર૦૧૮ ર૬/૦ર/ર૦૧૮ ર૬/૦ર/ર૦૧૮ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

પ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૫-
સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ખાનગી 

૨૧/ર/ર૦૧૮ વશક્ષણ શ્રી 
ભ  પેન્ રવસિંહ 

ર૭/૦ર/ર૦૧૮ ર૭/૦ર/ર૦૧૮ ર૭/૦ર/ર૦૧૮ ર૭/૦ર/ર૦૧૮ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 



 

C:\Users\PRATIK ACHARYA\Desktop\14 assembly 1st  kaka to\23 session.doc 

 
 

યવુનિવસિટી (સધુારા) વિધેયક ચડુાસમા 

૬ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૧-
સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત પાંચાયત 
(સધુારા) વિધેયક 

૨૨/ર/ર૦૧૮ પાંચાયત, 
ગ્રામ 
ગહૃવનમાચણ 
અને 
ગ્રામવિકાસ 

શ્રી 
જયરથવસિંહજી 
પરમાર 

ર૭/૦ર/ર૦૧૮ ર૭/૦ર/ર૦૧૮ ર૭/૦ર/ર૦૧૮ ર૭/૦ર/ર૦૧૮ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૭ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૪-
સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત (પ  રક) 
વિવનયોગ વિધેયક 

૦૧/૩/ર૦૧૮ નાણા શ્રી 
નીવતનભાઈ 
પટેલ 

૦૭/૦૩/ર૦૧૮ ૦૭/૦૩/ર૦૧૮ ૦૭/૦૩/ર૦૧૮ ૦૭/૦૩/ર૦૧૮ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૮ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૪-
સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત અનસુ  ચચત 
જાવત, અનસુ  ચચત આહદજાવત અને 
અન્ય પછાત િગચ (જાવત 
પ્રમાણપત્ર કાઢી આપિાનુાં અને 
તેની ખરાઇ કરિાનુાં વનયમન 
કરિા) બાબત વિધેયક 

૦૯/૩/ર૦૧૮ આહદજાવત 
વિકાસ 

શ્રી 
ગણપતવસિંહ 
િસાિા 

ર૮/૦૩/ર૦૧૮ ર૮/૦૩/ર૦૧૮ ર૮/૦૩/ર૦૧૮ ર૮/૦૩/ર૦૧૮ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૯ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૫-
સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત સ્ટેમ્પ 
(સધુારા) વિધેયક 

૦૯/૩/ર૦૧૮ મહસે  લ શ્રી કૌવશક 
પટેલ 

ર૭/૦૩/ર૦૧૮ ર૭/૦૩/ર૦૧૮ ર૭/૦૩/ર૦૧૮ ર૭/૦૩/ર૦૧૮ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૧૦. સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૬-
સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત પોલીસ 
(સધુારા) વિધેયક 

૧૫/૩/ર૦૧૮ ગહૃ  શ્રી પ્રહદપવસિંહ 
જાડેજા 

૨૬/૦૩/ર૦૧૮ ૨૬/૦૩/ર૦૧૮ ૨૬/૦૩/ર૦૧૮ ૨૬/૦૩/ર૦૧૮ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૧૧ સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૭-
સન ર૦૧૮નુાં રત્જસ્રેશન (ગજુરાત 

૨૦/૩/ર૦૧૮ મહસે  લ શ્રી કૌવશક 
પટેલ 

૨૭/૦૩/ર૦૧૮ ૨૭/૦૩/ર૦૧૮ ૨૭/૦૩/ર૦૧૮ ૨૭/૦૩/ર૦૧૮ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 
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સધુારા) વિધેયક 

૧ર સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૮-
સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત મ  લ્ યિવધિત 
િેરા (સધુારા) વિધેયક 

 
 

૨૧/૩/ર૦૧૮ નાણા શ્રી 
નીવતનભાઈ 
પટેલ 

૨૬/૦૩/ર૦૧૮ ૨૬/૦૩/ર૦૧૮ ૨૬/૦૩/ર૦૧૮ ૨૬/૦૩/ર૦૧૮ - - - વિધેયક સધુારા 
સાથે પસાર 

કરિામાાં આવ્ યુાં 

૧૩. સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૯-
સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ખાનગી 
યવુનિવસિટી (દ્ઘદ્વતીય સધુારા) 
વિધેયક 

૨૧/૩/ર૦૧૮ વશક્ષણ શ્રી 
ભ  પેન્ રવસિંહ 
ચડુાસમા 

૨૭/૦૩/ર૦૧૮ ૨૭/૦૩/ર૦૧૮ ૨૭/૦૩/ર૦૧૮ ૨૭/૦૩/ર૦૧૮ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

૧૪. સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૫-
સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત વિવનયોગ 
વિધેયક 

૨૩/૩/ર૦૧૮ નાણા શ્રી 
નીવતનભાઈ 
પટેલ 

૨૬/૦૩/ર૦૧૮ ૨૬/૦૩/ર૦૧૮ ૨૬/૦૩/ર૦૧૮ ૨૬/૦૩/ર૦૧૮ - - - વિધેયક પસાર 
કરિામાાં આવ્ યુાં 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

પત્રક ક્રમાૂંક :-૧૧  
(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૧૨) 
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રાષ્ટ ટ્રપવત/રાજ્યપાલશ્રીની અનમુવત મળેલા વવધેયકો 
 

અ.નૂં. 
 

૧. 

વવધેયક 

 

ર 

અનમુવત મળ્ યા 
તારીખ 

૩. 

સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કયા 
તારીખ 

૪. 

કોની અનમુવત 

મળી છે 

૫. 

૧. સન ર૦૧૭નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૮-સન ર૦૧૭નુાં ફોજદારી કાયચરીવત (ગજુરાત સધુારા) વિધેયક ૩૦/૦૮/ર૦૧૭ ૧૯/ર/ર૦૧૮ રાષ્ટ્ રપવતશ્રી 

ર. સન ર૦૧૭નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૮-સન ર૦૧૭નુાં ગજુરાત સહકારી માંડળી (સધુારા) વિધેયક ૨૨/૦૮/ર૦૧૭ ૧૯/ર/ર૦૧૮ રાજ્યપાલશ્રી 
૩. સન ર૦૧૭નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૯-સન ર૦૧૭નુાં ગજુરાત (શહરેી જમીન (ટોચમયાચદા અને વનયમન) 

અવધવનયમ, ૧૯૭૬ હઠેળ) રાજ્ય સરકારમાાં વનહહત થયેલી િધારાની ખાલી જમીન પૈકીની કેટલીક 
જમીનનાાં ભોગિટાને માન્ય ઠરાિિા (કાયદેસર ઠરાિિા) અને તેની ફાળિણી કરિા બાબત 
(સધુારા) વિધેયક 

૨૩/૦૮/ર૦૧૭ ૧૯/ર/ર૦૧૮ રાજ્યપાલશ્રી 

૪. સન ર૦૧૭નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૧-સન ર૦૧૭નુાં ગજુરાત વસિંગલ વિન્ડો પ્ક્લયરન્સ વિધેયક ૨૨/૦૮/ર૦૧૭ ૧૯/ર/ર૦૧૮ રાજ્યપાલશ્રી 
પ. સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત નાણાાંની ધીરધાર કરનારા બાબત (સધુારા) 

વિધેયક 

૦૩/૦૩/ર૦૧૮ ૨૬/૩/ર૦૧૮ રાજ્યપાલશ્રી 

૬. સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત માગચ સરુક્ષા સત્તામાંડળ વિધેયક ૨૬/૦૨/ર૦૧૮ ૨૬/૩/ર૦૧૮ રાજ્યપાલશ્રી 
૭. સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૪-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાતનુાં ખેત ઉતપન્ન બજાર (સધુારા) વિધેયક ૦૫/૦૩/ર૦૧૮ ૨૬/૩/ર૦૧૮ રાજ્યપાલશ્રી 
૮. સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૫-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (સધુારા) વિધેયક ૦૬/૦૩/૨૦૧૮ ૨૬/૩/ર૦૧૮ રાજ્યપાલશ્રી 
૯. સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૧-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત પાંચાયત (સધુારા) વિધેયક ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ ૨૬/૩/ર૦૧૮ રાજ્યપાલશ્રી 
૧૦. સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૪-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત (પ  રક) વિવનયોગ વિધેયક ૧૪/૦૩/૨૦૧૮ ૨૬/૩/ર૦૧૮ રાજ્યપાલશ્રી 

 

પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૨ 
(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૧૩(૧)(ગ)) 

સન ૨૦૧૮-૧૯ના િર્ચના અનદુાનો માટે ચચાચયેલી માગણીઓ 

અ.નાં. ચચાચની તારીખ ચચાચયેલી સાંબાંવધત વિભાગ પ્રભારી માંત્રીશ્રી માગણીની રકમ 
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માગણી 
૧ ૧૩- ૩- ૨૦૧૮ ૨ કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ કૃવર્ માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૩૪,૭૭,૪૧,૨૬,૦૦૦ 

મ  ડી ૧,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 
૨ --"-- ૩ --"-- કૃવર્ માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૫૬,૯૫,૫૫,૦૦૦ 

મ  ડી ૯૨,૧૪,૫૩,૦૦૦ 
૩ --"-- ૪ --"-- કૃવર્ માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૭,૩૮,૧૧,૪૦,૦૦૦ 
૪ --"-- ૫ --"-- સહકાર માંત્રીશ્રી (રા.ક.) મહસે  લ ૭,૪૯,૦૬,૯૪,૦૦૦ 

મ  ડી ૬૧,૮૭,૦૨,૦૦૦ 
૫ --"-- ૬ --"-- કૃવર્ માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૩,૦૩,૫૩,૯૮,૦૦૦ 

મ  ડી ૨,૯૧,૨૫,૦૦,૦૦૦ 
૬ ૧૪- ૩- ૨૦૧૮ ૯ વશક્ષણ વિભાગ વશક્ષણ માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨,૪૧,૭૩,૩૯,૮૨,૦૦૦ 

મ  ડી ૭,૯૮,૪૩,૨૧,૦૦૦ 
૭ --"-- ૧૦ --"-- વશક્ષણ માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨,૦૮,૫૪,૦૦૦ 

મ  ડી ૪૦,૬૦,૦૧,૦૦૦ 
૮ ૧૨- ૩- ૨૦૧૮ ૧૨ ઊજાચ અને પેરોકેવમકલ્સ વિભાગ ઊજાચ માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨૩,૯૭,૦૬,૦૦૦ 
૯ --"-- ૧૩ --"-- ઊજાચ માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૫૪,૯૦,૬૯,૩૩,૦૦૦ 

મ  ડી ૨૫,૬૧,૩૯,૨૨,૦૦૦ 
૧૦ ૨૩- ૩- ૨૦૧૮ ૧૫ નાણા વિભાગ નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨૦,૮૧,૧૪,૦૦૦ 
૧૧ --"-- ૧૭ --"-- નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૯૪,૮૯,૨૧,૦૦૦ 
૧૨ --"-- ૧૮ --"-- નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ                ૧,૧૩,૨૭,૩૦,૦૫,૦૦૦ 
૧૩ ૨૦- ૩- ૨૦૧૮ ૨૨ અન્ન, નાગહરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની 

બાબતોનો વિભાગ 
અન્ન, નાગહરક પરુિઠો અને 
ગ્રાહકોની બાબતોના માંત્રીશ્રી 

મહસે  લ ૭,૨૦,૦૬,૭૪,૦૦૦ 
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૧૪ --"-- ૨૩ --"-- અન્ન, નાગહરક પરુિઠો અને 
ગ્રાહકોની બાબતોના માંત્રીશ્રી 

મહસે  લ ૫૯,૦૭,૪૧,૦૦૦ 
મ  ડી ૧,૦૭,૪૪,૭૭,૦૦૦ 

૧૫ --"-- ૨૬ િન અને પયાચિરણ વિભાગ િન માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૪,૫૬,૯૮,૧૪,૦૦૦ 
મ  ડી ૪,૫૭,૫૧,૨૨,૦૦૦ 

૧૬ ૨૧- ૩- ૨૦૧૮ ૨૭ --"-- પયાચિરણ માંત્રીશ્રી (રા.ક.) મહસે  લ ૨૦,૪૮,૫૦,૦૦૦ 
૧૭ ૯ - ૩- ૨૦૧૮ ૩૦ સામાન્ય િહીિટ વિભાગ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૫,૭૦,૫૭,૦૦૦ 
૧૮ --"-- ૩૧ --"-- મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૪૭,૨૮,૮૫,૦૦૦ 

મ  ડી ૧,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

૧૯ --"-- ૩૩ --"-- મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૨૨,૮૧,૨૯,૦૦૦ 

૨૦ ૧૬- ૩- ૨૦૧૮ ૩૯ આરોગ્ય અને પહરિાર કલ્યાણ વિભાગ નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૫૦,૪૦,૩૯,૦૪,૦૦૦ 
મ  ડી ૧૭,૫૫,૦૩,૫૯,૦૦૦ 

૨૧ --"-- ૪૦ --"-- નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૩,૫૪,૧૭,૪૩,૦૦૦ 
મ  ડી ૯,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

૨૨ ૧૫- ૩- ૨૦૧૮ ૪૨ ગહૃ વિભાગ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૭,૮૮,૬૩,૦૦૦ 
૨૩ --"-- ૪૩ --"-- મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૪૨,૨૧,૨૪,૦૭,૦૦૦ 
૨૪ --"-- ૪૪ --"-- જેલ માંત્રીશ્રી (રા.ક.) મહસે  લ ૧,૫૪,૩૦,૮૯,૦૦૦ 
૨૫ ૧૨ -૩- ૨૦૧૮ ૪૯ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨૯,૬૬,૩૮,૧૦,૦૦૦ 

મ  ડી ૧,૧૪,૮૦,૪૦,૦૦૦ 

૨૬ --"-- ૫૦ --"-- મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૯૦,૭૧,૬૩,૦૦૦ 

મ  ડી ૧,૫૫,૦૦,૦૦૦ 

૨૭ ૨૧- ૩- ૨૦૧૮ ૫૧ --"-- પ્રિાસન માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૮૧,૯૬,૦૦,૦૦૦ 

મ  ડી ૪,૮૪,૦૦,૦૦,૦૦૦ 
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૨૮ ૧૨ -૩- ૨૦૧૮ ૫૪ માહહતી અને પ્રસારણ વિભાગ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૨૬,૬૪,૭૮,૦૦૦ 
૨૯ ૨૨- ૩- ૨૦૧૮ ૫૭ શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૨,૧૨,૦૫,૪૯,૦૦૦ 

મ  ડી  ૩૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ 
૩૦ ૧૪- ૩- ૨૦૧૮ ૬૦ કાયદા વિભાગ કાયદા માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૯,૪૪,૬૩,૦૭,૦૦૦ 
૩૧ ૧૬- ૩- ૨૦૧૮ ૬૫ નમચદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને 

કલ્પસર વિભાગ 
નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મ  ડી ૪૯,૫૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

૩૨ ૧૯- ૩- ૨૦૧૮ ૬૬ --"-- વસિંચાઇ માંત્રીશ્રી (રા.ક.) મહસે  લ ૧૧,૪૭,૫૭,૩૩,૦૦૦ 
મ  ડી ૩૮,૩૭,૨૩,૩૫,૦૦૦ 

૩૩ --"-- ૬૭ --"-- પાણી પરુિઠા માંત્રીશ્રી (રા.ક.) મહસે  લ ૧,૮૮,૮૮,૦૦,૦૦૦ 
મ  ડી ૨૦,૦૭,૯૭,૪૮,૦૦૦ 

૩૪ ૨૦- ૩- ૨૦૧૮ ૭૦ પાંચાયત, ગ્રામ ગહૃવનમાચણ અને ગ્રામ વિકાસ 
વિભાગ 

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રા.ક.) મહસે  લ ૨૨,૮૨,૨૮,૩૯,૦૦૦ 

૩૫ --"-- ૭૧ --"-- ગ્રામ વિકાસ માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૮,૭૧,૨૫,૮૦,૦૦૦ 
૩૬ ૧૩- ૩- ૨૦૧૮ ૭૪ બાંદરો અને િાહન વ્યિહાર વિભાગ િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૫,૦૧,૮૩,૮૦,૦૦૦ 

મ  ડી ૬,૫૯,૪૪,૦૦,૦૦૦ 
૩૭ ૧૨- ૩- ૨૦૧૮ ૭૫ બાંદરો અને િાહન વ્યિહાર વિભાગ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૫૮,૨૯,૭૦,૦૦૦ 

મ  ડી ૨૦,૦૧,૦૨,૦૦૦ 
૩૮ ૨૨- ૩- ૨૦૧૮ ૭૮ મહસે  લ વિભાગ મહસે  લ માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૫,૪૭,૯૩,૦૯,૦૦૦ 
૩૯ --"-- ૭૯ --"-- મહસે  લ માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૬,૯૯,૮૭,૯૭,૦૦૦ 

મ  ડી ૮૦,૨૫,૪૦,૦૦૦ 
૪૦ ૯- ૩- ૨૦૧૮ ૮૫ માગચ અને મકાન વિભાગ નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૯૨,૯૭,૧૩,૦૦૦ 

મ  ડી ૨,૪૯,૨૦,૬૦,૦૦૦ 
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૪૧ --"-- ૮૬ --"-- નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૩૩,૫૧,૫૩,૧૩,૦૦૦ 
મ  ડી ૨૮,૫૧,૫૪,૮૧,૦૦૦ 

૪૨ --"-- ૮૭ --"-- નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૫,૯૬,૦૯,૦૦૦ 
મ  ડી ૨,૫૪,૪૧,૦૦,૦૦૦ 

૪૩ ૧૪- ૩- ૨૦૧૮ ૮૯ વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી વિભાગ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૨,૮૬,૧૬,૧૦,૦૦૦ 
૪૪ ૧૯- ૩- ૨૦૧૮ ૯૨ સામાત્જક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગ સામાત્જક ન્યાય અને અવધકારીતા 

માંત્રીશ્રી 
મહસે  લ ૧૬,૮૫,૭૬,૩૮,૦૦૦ 
મ  ડી ૬,૨૨,૧૧,૪૦,૦૦૦ 

૪૫ ૨૧- ૩- ૨૦૧૮ ૯૩ આહદજાવત વિકાસ વિભાગ આહદજાવત વિકાસ માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૪,૬૩,૮૮,૩૧,૦૦૦ 
મ  ડી ૨૩,૪૨,૨૯,૦૦૦ 

૪૬ ૧૯- ૩- ૨૦૧૮ ૯૫ સામાત્જક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગ સામાત્જક ન્યાય અને અવધકારીતા 
માંત્રીશ્રી 

મહસે  લ ૩૮,૯૨,૫૩,૩૩,૦૦૦ 
મ  ડી ૯,૯૩,૫૧,૩૮,૦૦૦ 

૪૭ ૨૧- ૩- ૨૦૧૮ ૯૬ આહદજાવત વિકાસ વિભાગ આહદજાવત વિકાસ માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૮૨,૯૨,૮૪,૬૧,૦૦૦ 
મ  ડી ૪૪,૯૦,૨૧,૩૮,૦૦૦ 

૪૮ ૧૩- ૩- ૨૦૧૮ ૯૮ રમતગમત, યિુા અને સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓનો 
વિભાગ 

રમત ગમત, યિુા અને સાાંસ્કૃવતક 
પ્રવવૃત્તઓના માંત્રીશ્રી (રા.ક) 

મહસે  લ ૪,૦૨,૬૪,૫૩,૦૦૦ 

મ  ડી ૭૧,૧૬,૦૧,૦૦૦ 

૪૯ --"-- ૧૦૧ શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃવનમાચણ વિભાગ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૦,૧૯,૩૦,૮૦,૦૦૦ 

૫૦ --"-- ૧૦૨ --"-- મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૮૮,૩૩,૪૧,૬૭,૦૦૦ 
મ  ડી ૬,૨૨,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

૫૧ ૨૧- ૩- ૨૦૧૮ ૧૦૫ મહહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ મહહલા અને બાળ કલ્યાણ માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૪,૦૫,૦૦,૦૦૦ 
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૫૨ ૧૪- ૩- ૨૦૧૮ ૧૦૭ ક્લાઇમેટ ચઇેન્જ વિભાગ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧,૦૦,૭૦,૦૦૦ 
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પત્રક ક્રમાાંક :-૧૩ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાાંક:-૧૩(૨)(ખ)) 
સન ૨૦૧૭-૧૮ િર્ચના ખચચના પ  રક પત્રકમાાં ચચાચયેલી માગણીઓ 

અ.નાં. ચચાચની તારીખ ચચાચયેલી માગણી સાંબાંવધત વિભાગ પ્રભારી માંત્રીશ્રી માગણીની રકમ 
૧ ૨૮-૨-૨૦૧૮ ૫ કૃવર્ અને સહકાર વિભાગ  સહકાર માંત્રીશ્રી (રા.ક.) મહસે  લ ૨,૭૮,૨૬,૮૩,૦૦૦ 

મ  ડી  ૧,૦૦૦ 
૨ ૧-૩-૨૦૧૮   ૧૦ વશક્ષણ વિભાગ વશક્ષણ માંત્રીશ્રી  મ  ડી ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ 
૩ ૨૮-૨-૨૦૧૮ ૧૩ ઉજાચ અને પેરોકેવમકલ્સ વિભાગ ઉજાચ માંત્રીશ્રી મહસે  લ ૧૦,૨૪,૩૪,૨૩,૦૦૦ 

મ  ડી ૧,૦૦૦ 

૪ --"-- ૨૨ અન્ન, નાગહરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોનો 
વિભાગ 

અન્ન, નાગહરક પરુિઠો અને 
ગ્રાહકોની બાબતો માંત્રીશ્રી 

મહસે  લ ૧૬,૧૪,૭૦,૦૦૦ 

૫ --"-- ૩૯ આરોગ્ય અને પહરિાર કલ્યાણ વિભાગ નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી  મહસે  લ ૧,૦૦૦ 
૬ --"-- ૪૩ ગહૃ વિભાગ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મહસે  લ ૬,૨૦,૮૯,૧૧,૦૦૦ 
૭ ૧-૩-૨૦૧૮   ૭૦ પાંચાયત, ગ્રામ ગહૃ વનમાચણ અને ગ્રામ વિકાસ 

વિભાગ 
પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રા.ક.) મહસે  લ ૩,૦૫,૨૮,૫૬,૦૦૦ 

૮ --"-- ૮૬ માગચ અને મકાન વિભાગ નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી મ  હસે  લ ૩૫,૫૩,૧૩,૦૦૦ 

મ  ડી ૨,૫૯,૧૬,૩૫,૦૦૦ 

૯ --"-- ૯૬ આહદજાવત વિકાસ વિભાગ આહદજાવત વિકાસ માંત્રીશ્રી મ  ડી ૧,૦૦૦ 

૧૦ --"-- ૧૦૨ શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃ વનમાચણ વિભાગ મખુ્યમાંત્રીશ્રી  મ  ડી ૯૫,૦૦,૦૦,૦૦૦ 
  

 

પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૪  
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sજુઓ ફકરા ક્રમાૂંકo-૧૪f 

ચચાચ 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 

 

ચચાચની 
તારીખ 

 

શેરો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૪૭  ૪૪ (એકવત્રત-૩૨)  
 

૧ 

 

સેિાસેત   કાયચક્રમ અંગે શ્રી કનભુાઇ દેસાઇ  v કામકાજ સલાહકાર સવમવતએ સમય ફાળિેલ ન 
હોિાથી ચચાચ માટે હાથ ધરી શકાયો નહહ 

  ૨ નડાબેટ-સીમાદશચન અંગે  શ્રી રમણભાઇ પટેલ  
v -"- 

  ૩P મકુ્સ્લમ મહહલાઓના લગ્નવિર્યક હક્કો અંગે શ્રી જગદીશભાઇ પાંચાલ v -"- 

  ૪ કેન્સર રોગ પર જનજાગવૃત અંગે શ્રી પ્રદીપભાઇ પરમાર v -"- 

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

શ્રી દુષ્ટ્યાંતભાઇ પટેલ  v -"- 

  ૬ હડજીટલ ઇન્ન્ડયા અચભયાનમાાં ગજુરાતની પહલે અંગે શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે v -"- 

  ૭ આઈ ક્રીએટના પ્રારાંભથી કૃવર્, જળ અને 
આરોગ્યક્ષેત્રના પ્રશ્નોના વનરાકણ અંગે 

શ્રી ગોવિિંદભાઇ પટેલ v -"- 

  ૮ સ્ટુડન્ટ સ્ટાટચઅપ અને ઇનોિેશન પોચલસી 
 અંગે 

શ્રી વપયરુ્ભાઇ દેસાઇ v -"- 

  ૯  ખેડ તોને સોલાર પમ્પ િાપરિા પ્રોતસાહન આપિા 
અંગે 

શ્રી કેસરીવસિંહ સોલાંકી v -"- 

  ૧૦  પ્રિાસનને પ્રોતસાહન આપિા અંગે શ્રી સરેુશભાઇ પટેલ v -"- 

  ૧૧  હજ સબસીડીના નાણાનો ઉપયોગ મકુ્સ્લમ 
મહહલાઓના વશક્ષણ અને સશક્ક્તકરણ માટે કરિા 
અંગે  

શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ   v વનયમ-૯૪(૪) અન્િયે રદ  
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  ૧૨ અમદાિાદ શહરેને હહેરટેજ વસટીનો દરજ્જો આપિા 
અંગે 

શ્રી સરેુશભાઈ પટેલ 

 

 કામકાજ સલાહકાર સવમવતએ સમય ફાળિેલ ન 
હોિાથી ચચાચ માટે હાથ ધરી શકાયો નહહ 

  ૧૩  સાબરમતી નદીમાાં પ્રદ વર્ત પાણી છોડતા એકમો 
સામે તાતકાચલક સખ્ત કાયચિાહી કરિા અંગે 

શ્રી પ  ાંજાભાઈ િાંશ v -"- 

  ૧૪  ગૌશાળાઓને સહાય આપિા અંગે શ્રી પ  ાંજાભાઈ િાંશ v -"- 

  ૧૫ સ્ત્રી-પરુુર્ રેવશયો અંગે શ્રી પ  ાંજાભાઈ િાંશ v -"- 

  ૧૬ સરકારી વિભાગો તેમજ ત્જલ્લાની કચેરીઓમાાં  
ખાલી પડેલ જગ્યાઓ પર કાયમી અવધકારીઓ-
કમચચારીઓની વનમણ  ક કરિા અંગે 

શ્રી પ  ાંજાભાઈ િાંશ v -"- 

  ૧૭  િાઇિન્ ટ સવમટમાાં ફાળિેલ જમીન અંગે શ્રી હહિંમતવસિંહ પટેલ v -"- 

  ૧૮  સરકારી વિજ્ઞાન પ્રિાહની કોલેજો/માધ્યવમક શાળા 
શરૂ કરિા અંગે 

શ્રી હહિંમતવસિંહ પટેલ v -"- 

  ૧૯ િીજ જોડાણના ધારકોને અથચટવમિનલ આપિા અંગે શ્રી હહિંમતવસિંહ પટેલ v -"- 

  ૨૦ િાઇિન્ટ ઇન્િેસ્ટમેન્ટ સવમટના આયોજન  અંગે શ્રી હહિંમતવસિંહ પટેલ v -"- 

  ૨૧ મહહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગને કેન્ ર સરકાર 
દ્વારા ફાળિિામાાં આિતી રકમ અંગે 

શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા v -"- 

  ૨૨ િેચાણિેરો/િેટની રકમ િસ  લ કરિા  અંગે શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા v -"- 

  ૨૩  રાજ્યમાાં િન વિસ્તાર િધારિા અંગે શ્રી પ્રવિણભાઈ મારુ v -"- 

  ૨૪ રાજ્યના આહદિાસી વિસ્તારમાાં વિજ્ઞાન પ્રિાહના 
વશક્ષકોની ભરતી કરિા અંગે 

શ્રી પ્રવિણભાઈ મારુ v -"- 

  ૨૫  કલ્પસર યોજના અંગે શ્રી પ્રવિણભાઈ મારુ v -"- 

  ૨૬ ખેડ તલક્ષી નીવત અંગે શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર v કામકાજ સલાહકાર સવમવતએ સમય ફાળિેલ ન 
હોિાથી ચચાચ માટે હાથ ધરી શકાયો નહહ 

  ૨૭  વસિંચાઇ માટે િીજ કનેકશન આપિા અંગે શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર v -"- 
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  ૨૮  ત્જલ્લા સહકારી માંડળીઓના  વિકાસ માટે સહાય 
ચ  કિિા અંગે 

શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર v -"- 

  ૨૯  શીપિેકીંગ ઉધોગને પ્રોતસાહન આપિા અંગે શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર v -"- 

  ૩૦  ગજુરાત રાજય પોલીસ આિાસ વનગમ  ચલવમટેડનો 
સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭ના િાવર્િક અહિેાલ ઉપર ચચાચ 
વિચારણા કરિા અંગે 

શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા v -"- 

  ૩૧ ગજુરાત રાજય માગચ વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન 
૨૦૧૬-૨૦૧૭ના િાવર્િક અહિેાલ ઉપર ચચાચ 
વિચારણા કરિા અંગે 

શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા v -"- 

  ૩૨  "જસ્ટીસ એમ.બી. શાહ કવમશનનો અહિેાલ 
વિચારણામાાં લેિા અંગે 

શ્રી ભરતજી ઠાકોર, (ડૉ. સી.જે. 
ચાિડા, અવશ્વન કોટિાલ અને 
પનુમભાઇ પરમાર) 

v -"- 
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  પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૫ 

sજુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૧૭f 

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 દોયાચ 
તારીખ  

 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૯૬ ૧૩  
( એકવત્રત કરતા  

૪)   

૧ પાટણ ત્જલ્લાના સમી તાલકુામાાં એક 
દલીત યિુાને કરેલ આતમવિલોપન અંગે   

શ્રી કીરીટકુમાર પટેલ (શૈલરે્ પરમાર, ચાંદનજી ઠાકોર 
અને ત્જગ્નેશકુમાર મેિાણી)  

૨૦-૦૨-૨૦૧૮ 

  ૨ પારૂલ યવુનિવસિટીના કમચચારીનો કમાટીબાગ 
પાસેથી મતૃદેહ મળિા અંગ ે

શ્રી પ  ાંજાભાઈ િાંશ ( શૈલરે્ પરમાર,   વિરજીભાઇ ઠુમ્મર 
અને  મધભુાઇ શ્રીિાસ્તિ) 

૦૭-૦૩-૨૦૧૮ 

  ૩  અમરેલીના રાજુલા ખાતેની આદશચ વનિાસી 
શાળામાાં રેગીંગની ઘટના અંગે    

શ્રી પ  ાંજાભાઈ િાંશ ૧૩-૦૩-૨૦૧૮ 

  ૪  સરુતના કતારગામમાાં હીરાની લ  ાંટ થિા 
અંગ ે

શ્રી વિનોદભાઇ મોરડીયા (અરવિિંદ રાણા, વિિેક પટેલ, 
િી.ડી.ઝાલાિાડીયા)  

૨૮ -૦૩-૨૦૧૮   
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પત્રક ક્રમાૂંક:-૧૬ 

sજુઓ ફકરા ક્રમાૂંક :-૧૮f 

જાહરે અગત્યની બાબત પર મૂંત્રીશ્રીઓનાૂં વનવેદનો sવનયમ-૪૪ f 

અ. 
નાં . 
 

વનિેદનનો વિર્ય ટ ાંકમાાં  વનિેદન કરનાર માંત્રીશ્રીનુાં નામ  
 

વનિેદન કયાચ તારીખ  
 

! Z # $ 

૧ સાતમા પગારપાંચ અન્િયે કમચચારીઓને તફાિતની રકમ આપિા અંગે.  શ્રી નીવતન પટેલ, 
માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા)  

૦૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૨ તિેુર પકિતા ખેડ તોને પોર્ણક્ષમ ભાિ આપિા અંગ.ે શ્રી આર.સી.ફળદુ4  

માનનીય કૃવર્ માંત્રીશ્રી  

 

૦૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૩ ગજુરાત ગૌણ ખવનજ છટછાટ વનયમ-૨૦૧૭માાં સધુારા કરિા અંગે શ્રી સૌરભ પટેલ, 
માનનીય ઉજાચ માંત્રીશ્રી  

૦૯-૦૩-૨૦૧૮ 

૪ ગજુરાતના તમામ બોડચ અને તમામ માધ્યમની શાળાઓમાાં ગજુરાતી 
વિર્ય ફરત્જયાત કરિા અંગે. 

શ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમા, માનનીય વશક્ષણ 
માંત્રીશ્રી 

૨૭-૦૩-૨૦૧૮ 
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૧૭ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક :-૧૯(૧)) 
    દાખલ કરવામાૂં આવેલા ચબન-સરકારી વવધેયકો 

અ.નૂં. 
 

વવધેયક ક્રમાૂંક અને ટ ૂંકી સૂંજ્ઞા 
 

વવભાગ 

 

પ્રભારી સભ્ યશ્રી 
 

દાખલ કયાચ 
તારીખ 

વવધેયક 
ક્રમાૂંક 

વવધેયક ગેઝેટમાૂં 
પ્રવસઘ્ ધ થયા તારીખ 

શેરો 

૧ સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત ધોરી માગચ અકસ્માત વનિારણ વિધેયક  ગહૃ શ્રીમતી સાંગીતાબેન 
પાટીલ 

૨૨/૨/૨૦૧૮ ૬ ૨૨/૨/૨૦૧૮  

ર સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત અિાજ પ્રદ ર્ણ (અટકાિિા) બાબત વિધેયક િન અને પયાચિરણ  શ્રી જગદીશ પાંચાલ ૨૨/૨/૨૦૧૮ ૭ ૨૨/૨/૨૦૧૮  
૩ સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત ચબન-નાશિાંત કચરો (વનયાંત્રણ) વિધેયક િન અને પયાચિરણ  શ્રી સરેુશભાઇ પટેલ ૨૨/૨/૨૦૧૮ ૮ ૨૨/૨/૨૦૧૮  
૪ સન ૨૦૧૮નુાં જાહરે સાંસ્થાઓને ગજુરાતી જોડણીનો સાચો ઉપયોગ કરિા 

બાબત વિધેયક 

રમત-ગમત, યિુા અને 
સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓ 

શ્રીમતી મવનર્ાબેન 
િકીલ 

૨૨/૨/૨૦૧૮ ૯ ૨૨/૨/૨૦૧૮  

પ. સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત રાજ્ય કેન્સર અને ડ્રગના વ્યસનથી પીહડત લોકોની 
સારિાર માટેના માળખાકીય ફાંડ બાબત વિધેયક  

આરોગ્ય અને પહરિાર 
કલ્યાણ 

શ્રી વપયરુ્ભાઇ દેસાઇ ૨૨/૨/૨૦૧૮ ૧૦ ૨૨/૨/૨૦૧૮  

૬. સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત રાફીક ઉપરિ વનિારણ અને વનયાંત્રણ બાબત વિધેયક 

 

ગહૃ શ્રી ગોવિિંદભાઇ પટેલ ૨૮/૨/૨૦૧૮ ૧૨ ૨૮/૨/૨૦૧૮  

૭ સન ૨૦૧૮નુાં શાળાએ જતા વિદ્યાથીઓના આરોગ્ય કાયચક્રમ વિધેયક આરોગ્ય અને પહરિાર 
કલ્યાણ 

શ્રી ભરતભાઇ પટેલ ૨૮/૨/૨૦૧૮ ૧૩ ૨૮/૨/૨૦૧૮  

૮ સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત રાજ્ય તકેદારી આયોગ વિધેયક ગહૃ શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર ૦૮/૩/૨૦૧૮ ૧૫ ૦૮/૩/૨૦૧૮  
૯ સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત જાહરે સાંપવત્તને થતુાં નકુસાન અને તોડફોડ અટકાિિા 

બાબત વિધેયક 

ગહૃ શ્રી પ  ણેશભાઇ મોદી ૦૮/૩/૨૦૧૮ ૧૬ ૦૮/૩/૨૦૧૮  

૧૦. સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત અશક્ત વ્યક્ક્ત (પનુ:િસિાટ અને કલ્યાણ) વિધેયક સામાત્જક ન્યાય અને 
અવધકારીતા 

શ્રી િલ્લભભાઇ 
કાકહડયા 

૦૮/૩/૨૦૧૮ ૧૭ ૦૮/૩/૨૦૧૮  

૧૧ સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત રમતગમત પ્રવવૃત્ત પ્રોતસાહન વિધેયક 

 
 

રમત-ગમત, યિુા અને 
સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓ  

શ્રી કેતનભાઇ 
ઇનામદાર 

૦૮/૩/૨૦૧૮ ૧૮ ૦૮/૩/૨૦૧૮  
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૧ર સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત ઘરેલ ુકામદારો અને વદૃ્ધ િયની વ્યક્ક્તઓની દેખભાળ 
કરનારનુાં ફરત્જયાત રત્જસ્રેશન (રોજગાર વનયમન અને કલ્યાણ) વિધેયક 

શ્રમ અને રોજગાર  શ્રી નરેશભાઇ પટેલ ૦૮/૩/૨૦૧૮ ૧૯ ૦૮/૩/૨૦૧૮  

૧૩ સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત િહરષ્ટ્ઠ નાગહરક સાંરક્ષણ દળ વિધેયક ગહૃ શ્રી કનભુાઇ દેસાઇ ૦૮/૩/૨૦૧૮ ૨૦ ૦૮/૩/૨૦૧૮  
૧૪ સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત સ્માટચ  સીટીઝ વિકાસ સત્તામાંડળ વિધેયક શહરેી વિકાસ અને 

શહરેી ગહૃવનમાચણ 

શ્રી અરવિિંદભાઇ 
પટેલ 

૦૮/૩/૨૦૧૮ ૨૧ ૦૮/૩/૨૦૧૮  

૧૫ સન ૨૦૧૮નુાં પોળ અને અન્ય હરેીટેજ ચબન્લ્ડિંગનુાં સ ાંચાલન (િાચણજ્યક 
ઉપયોગ પર વનયાંત્રણ) અને હરેીટેજ સ્રક્ચરની જાળિણી વિધેયક 

રમત-ગમત, યિુા અને 
સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓ 

શ્રી ભ  પેન્રભાઇ પટેલ ૦૮/૩/૨૦૧૮ ૨૨ ૦૮/૩/૨૦૧૮  

૧૬ સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત તીથચસ્થાન અને ધાવમિક શ્રદ્ધા કેન્ર (પવિત્ર ધામની 
જાહરેાત કરિા) બાબત વિધેયક 

ઉદ્યોગ અને ખાણ  શ્રી જીતેન્રભાઇ 
સખુડીયા 

૦૮/૩/૨૦૧૮ ૨૩ ૦૮/૩/૨૦૧૮  

૧૭ સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત નાના કુટુાંબને વદૃ્ઘદ્ધ (પ્રોતસાહન)  વિધેયક આરોગ્ય અને પહરિાર 
કલ્યાણ 

ડૉ. નીમાબેન આચાયચ ૨૨/૩/૨૦૧૮ ૩૦ ૨૨/૩/૨૦૧૮  

૧૮ સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત આવથિક રીતે પછાત િગો માટે (રાજ્યમાાંની શૈક્ષચણક 
સાંસ્થાઓમાાં બેઠકો અને રાજ્ય હઠેળની સેિાઓમાાં વનમણ  ાંકો અને જગાઓ 
અનામત રાખિા) બાબત વિધેયક 

સામાત્જક ન્યાય અને 
અવધકારીતા 

શ્રી અવમતભાઇ 
ચાિડા 

૨૨/૩/૨૦૧૮ ૩૧ ૨૨/૩/૨૦૧૮  

૧૯ સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત અનસુ  ચચત જાવત પેટા-યોજના અને આહદજાવત પેટા-
યોજના (નાણાકીય સાધનોના આયોજન, ફાળિણી અને ઉપયોગ) બાબત 
વિધેયક 

સામાત્જક ન્યાય અને 
અવધકારીતા તથા 
આહદજાવત વિકાસ 

શ્રી નૌશાદજી સોલાંકી ૨૨/૩/૨૦૧૮ ૩૨ ૨૨/૩/૨૦૧૮  

૨૦ સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત લઘમુતી કલ્યાણ અને સાંરક્ષણ વિધેયક સામાત્જક ન્યાય અને 
અવધકારીતા 

શ્રી ઇમરાન 
ખેડાિાલા 

૨૨/૩/૨૦૧૮ ૩૩ ૨૨/૩/૨૦૧૮  

૨૧ 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 

૨૨/૩/૨૦૧૮ ૩૪ ૨૨/૩/૨૦૧૮  
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૧૮ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક :-૧૯(૨)) 
    પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેના (વનકાલ થયેલા) ચબન સરકારી વવધેયકો 

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

૧. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૦-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત 
રાજ્ય કેન્સર અન ેડ્રગના વ્યસનથી પીહડત લોકોની સારિાર 
માટેના માળખાકીય ફાંડ બાબત વિધેયક 

આરોગ્ય અને 
પહરિાર કલ્યાણ 

શ્રી વપયરુ્ભાઇ 
દેસાઇ 

૨૨/૩/૨૦૧૮ વિધેયકનુાં પહલેુાં િાાંચન કરિાનો પ્રસ્ તાિ રજ  થયો. 
ચચાચને અંતે સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછ 
ખેંચી લિેામાાં આવ્ યુાં. 

ર. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૨-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત 
રાહફક ઉપરિ વનિારણ અન ેવનયાંત્રણ બાબત વિધેયક 

ગહૃ શ્રી ગોવિિંદભાઇ 
પટેલ 

૨૨/૩/૨૦૧૮ વિધેયકનુાં પહલેુાં િાાંચન કરિાનો પ્રસ્ તાિ રજ  થયો. 
ચચાચને અંતે સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછ 
ખેંચી લિેામાાં આવ્ યુાં. 

૩. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૩-સન ૨૦૧૮નુાં શાળાએ જતા 
વિદ્યાથીઓના આરોગ્ય કાયચક્રમ વિધેયક 

આરોગ્ય અને 
પહરિાર કલ્યાણ 

શ્રી ભરતભાઇ પટેલ ૨૨/૩/૨૦૧૮ વિધેયકનુાં પહલેુાં િાાંચન કરિાનો પ્રસ્ તાિ રજ  થયો. 
ચચાચને અંતે સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછ 
ખેંચી લિેામાાં આવ્ યુાં. 

૪. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૮-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત ચબન-
નાશિાંત કચરો (વનયાંત્રણ) વિધેયક 

િન અન ે
પયાચિરણ  

શ્રી સરેુશભાઇ પટેલ ૦૮/૩/૨૦૧૮ વિધેયકનુાં પહલેુાં િાાંચન કરિાનો પ્રસ્ તાિ રજ  થયો. 
ચચાચને અંતે સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછ 
ખેંચી લિેામાાં આવ્ યુાં. 

પ. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૭-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત અિાજ 
પ્રદ ર્ણ (અટકાિિા) બાબત વિધેયક 

 
 

િન અન ે
પયાચિરણ  

શ્રી જગદીશ પાંચાલ ૦૮/૩/૨૦૧૮ વિધેયકનુાં પહલેુાં િાાંચન કરિાનો પ્રસ્ તાિ રજ  થયો. 
ચચાચને અંતે સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછ 
ખેંચી લિેામાાં આવ્ યુાં. 

૬. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૬-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત ધોરી 
માગચ અકસ્માત વનિારણ વિધેયક  

ગહૃ શ્રીમતી સાંગીતાબને 
પાટીલ 

૦૮/૩/૨૦૧૮ વિધેયકનુાં પહલેુાં િાાંચન કરિાનો પ્રસ્ તાિ રજ  થયો. 
ચચાચને અંતે સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછ 
ખેંચી લિેામાાં આવ્ યુાં. 
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પત્રક ક્રમાૂંક :૧૯ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક : ૧૯(૨)) 
    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. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૯-સન ૨૦૧૮નુાં જાહરે સાંસ્થાઓને ગજુરાતી 
જોડણીનો સાચો ઉપયોગ કરિા બાબત વિધેયક 

રમત-ગમત, યિુા અન ે
સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓ  

શ્રીમતી મવનર્ાબેન િકીલ સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહી. 

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

ગહૃ શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહી. 

૩. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૬-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત જાહરે સાંપવત્તન ેથતુાં 
નકુસાન અન ેતોડફોડ અટકાિિા બાબત વિધેયક 

ગહૃ શ્રી પ  ણેશભાઇ મોદી સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહી. 

૪. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૭-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત અશક્ત વ્યક્ક્ત 
(પનુ:િસિાટ અન ેકલ્યાણ) વિધેયક 

સામાત્જક ન્યાય અન ે
અવધકારીતા 

શ્રી િલ્લભભાઇ કાકહડયા સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહી. 

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

રમત-ગમત, યિુા અન ે
સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓ  

શ્રી કેતનભાઇ ઇનામદાર સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહી. 

૬. સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૯-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત ઘરેલ ુકામદારો 
અન ેવદૃ્ધ િયની વ્યક્ક્તઓની દેખભાળ કરનારનુાં ફરત્જયાત રત્જસ્રેશન 
(રોજગાર વનયમન અન ેકલ્યાણ) વિધેયક 

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

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

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

૮ સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૧-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત સ્માટચ સીટીઝ શહરેી વિકાસ અન ેશહરેી શ્રી અરવિિંદભાઇ પટેલ સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહી. 
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વિકાસ સત્તામાંડળ વિધેયક ગહૃવનમાચણ 

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

રમત-ગમત, યિુા અન ે
સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓ 

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

૧૦ સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૩-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત તીથચસ્થાન અન ે
ધાવમિક શ્રદ્ધા કેન્ર (પવિત્ર ધામની જાહરેાત કરિા) બાબત વિધેયક 

ઉદ્યોગ અન ેખાણ  શ્રી જીતેન્રભાઇ સખુડીઆ સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહી. 

૧૧ સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૦-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત નાના કુટુાંબને વદૃ્ઘદ્ધ 
(પ્રોતસાહન)  વિધેયક 

આરોગ્ય અન ેપહરિાર 
કલ્યાણ 

ડૉ. નીમાબેન આચાયચ સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહી. 

૧૨ સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૧-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત આવથિક રીતે પછાત 
િગો માટે (રાજ્યમાાંની શૈક્ષચણક સાંસ્થાઓમાાં બેઠકો અન ેરાજ્ય હઠેળની 
સેિાઓમાાં વનમણ  કો અન ેજગાઓ અનામત રાખિા) બાબત વિધેયક 

સામાત્જક ન્યાય અન ે
અવધકારીતા 

શ્રી અવમતભાઇ ચાિડા સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહી. 

૧૩ 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 

સામાત્જક ન્યાય અન ે
અવધકારીતા તથા 
આહદજાવત વિકાસ 

શ્રી નૌશાદજી સોલાંકી સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહી. 

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

 

સામાત્જક ન્યાય અન ે
અવધકારીતા 

શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા સમયના અભાિે વિધેયક હાથ ધરી શકાયુાં નહી. 

૧૫ 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 નહી. 

 

પત્રક ક્રમાૂંક:-૨૦ 
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sજુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૨૦f 

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

સભ્યશ્રીનુાં નામ 

ચચાચ માટેની 
તારીખ 

પહરણામ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ ગજુરાત ઓન ફાસ્ટ રેક અંગે  શ્રી હહત ુકનોડીયા ૨૮-૦૨-૧૮  સભાગહૃમાાં ચચાચ થઈ અને ચચાચને અંતે સાંકલ્પનો સ્િીકાર   

કરિામાાં આવ્યો. 
૨ રાજયમાાં કૃવર્ક્ષેતે્ર આધવુનકીકરણ કરિા અંગે શ્રી શીિાભાઇ ભરુીયા -''- વિરોધપક્ષના સભ્યશ્રીઓને  સસ્પેન્ડ કરિામાાં અવ્યા હોિાથી સાંકલ્પ રજ  ન થઇ 

શક્યો. 
૩ રાજયમાાં  કથળેલ કાયદો અને વ્યિસ્થાની પહરક્સ્થવત અંગે  શ્રી પ્રતાપ દુધાત -''- વિરોધપક્ષના સભ્યશ્રીઓને  સસ્પેન્ડ કરિામાાં અવ્યા હોિાથી સાંકલ્પ રજ  ન થઇ 

શક્યો. 
૪ રાજયમાાં કૃવર્ક્ષેતે્ર આધવુનકીકરણ કરિા અંગે શ્રી કાળાભાઇ ડાભી  ૧૫-૦૩-૧૮  ચચાચના અંતે મત ઉપર મ  કતા સાંકલ્પનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
૫ હજ સબસીડીના નાણાનો ઉપયોગ મકુ્સ્લમ મહહલાઓના 

વશક્ષણ અન ેસશક્ક્તકરણ કરિા અંગે 
 શ્રી મહશેકુમાર રાિલ -''- સભાગહૃમાાં ચચાચ થઈ અને ચચાચને અંતે સાંકલ્પનો સ્િીકાર  કરિામાાં આવ્યો 

૬ આહદજાવતઓના સિાુંગી વિકાસ અંગે  શ્રી માંગળભાઇ ગાવિત -''- આગળના બ ેસાંકલ્પો પર ચચાચ થઈ હોિાથી 
વનયમ ૧૧૭(૫)ના પરાંતકુ અન્િયે  સાંકલ્પ સભાગહૃમાાં રજ  થઈ શક્યો નહી.      

૭ રાજયમાાં સરકારી શાળા-કોલેજો ઘટિા અંગે  ડૉ. આશાબેન પટેલ ૨૭-૦૩-૧૮  ચચાચના અંતે મત ઉપર મ  કતા સાંકલ્પનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
૮ સ્ટેચ્ચ ુઓફ યવુનટી અંગ ે શ્રી જગદીશ પાંચાલ -''- સભાગહૃમાાં ચચાચ થઈ અને ચચાચને અંતે સાંકલ્પનો  સ્િીકાર  કરિામાાં આવ્યો. 
૯ અમદાિાદ શહરેને હહેરટેજ વસટીનો દરજ્જો આપિા અંગે  શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલ ે -''- આગળના બ ેસાંકલ્પો પર ચચાચ થઈ હોિાથી વનયમ ૧૧૭(૫)ના પરાંતકુ અન્િયે 

સભાગહૃમાાં સાંકલ્પ રજ  થઈ શક્યો નહી.  
 

પત્રક ક્રમાૂંક :-૨૧ 

(જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક :-૨૭) 
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વવધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
અ.નૂં. વવગત સભાગહૃના મેજ 

ઉપર મ  કયા તારીખ 

૧ ઈવન્ ડયન ઓઈલ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ર૦૧પ-ર૦૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ તેમજ 
વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલ સભાગહૃના મજે ઉપર મ  કિામાાં થયલે વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૦૧/૦૩/ર૦૧૮ 

ર ગજુરાત રાજય પોલીસ આિાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની 
હટપ્ પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૦૧/૦૩/ર૦૧૮ 

૩ ગજુરાત ગ્રામ ગહૃવનમાચણ બોડચનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ ૦૧/૦૩/ર૦૧૮ 

૪ અને 
૫ 

ગજુરાત મ્ યવુનવસપલ ફાઈનાન્ સ બોડચનો સન ર૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તથા સન ર૦૧પ-૧૬ના િાવર્િક હહસાબો અન ેઓહડટ અહિેાલ તેમજ આ 
અહિેાલ સભાગહૃના મજે ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૦૧/૦૩/ર૦૧૮ 

૬ ગજુરાત રાજય નાણાકીય વનગમનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ અન ેઓડીટ અહિેાલ ૦૧/૦૩/ર૦૧૮ 

૭ ગજુ- ટુર ડિેલપમેન્ ટ કાંપની ચલવમટેડનો સન ર૦૧પ-ર૦૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ તેમજ 
કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં  વનિેદન 

૦૭/૦૩/ર૦૧૮ 

૮ ગજુરાત રાજય માગચ વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ 
તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૦૭/૦૩/ર૦૧૮ 

૯ ઈવન્ ડયન ઓઈલ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ તેમજ 
વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૦૭/૦૩/ર૦૧૮ 

૧૦ ગજુરાત પ્રિાસન વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ તમેજ 
વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૦૭/૦૩/ર૦૧૮ 

૧૧ ગજુરાત સ્ લમ કલીયરન્ સ બોડચના સન ર૦૧૦-ર૦૧૧ના િાવર્િક હહસાબો અન ેઓહડટ અહિેાલ  તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ 
અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૦૭/૦૩/ર૦૧૮ 

૧૨ ગજુરાત રાજય નાગહરક પરુિઠા વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની ૧૨/૦૩/ર૦૧૮ 
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હટપ્ પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
૧૩ થી 
૧૫ 

ગજુરાત રાજય ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોડચના સન ર૦૧૧-ર૦૧ર, ર૦૧ર-ર૦૧૩ અને ર૦૧૩-ર૦૧૪ના િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ અન ેહહસાબો તથા આ અહિેાલોને 
સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતાાં વનિેદનો 

૧૨/૦૩/ર૦૧૮ 

૧૬ ગજુરાત શ્રમયોગી કલ્ યાણ બોડચનો સન ર૦૧૪-ર૦૧પનો િાવર્િક અહિેાલ તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન 

૧૨/૦૩/ર૦૧૮ 

૧૭ ગજુરાત ગ્રામ ગહૃવનમાચણ બોડચના સન ર૦૧પ-ર૦૧૬ના િાવર્િક હહસાબો અન ેતેના ઉપરના ઓડીટ રીમાકચસ તથા તેન ેસભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ 
અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન   

૧૨/૦૩/ર૦૧૮ 

૧૮ થી 
૨૧ 

ગજુરાત હાઉસીંગ બોડચ અન ેસ્ લમ કલીયરન્ સ સેલના સન ર૦૧પ-ર૦૧૬ અને ર૦૧૬-ર૦૧૭ના િર્ચનાાં સધુારેલાાં અંદાજપત્રકો તથા સન ર૦૧૬-૧૭ અન ેર૦૧૭-
ર૦૧૮ના િર્ચના અંદાજપત્રકો 

૧૨/૦૩/ર૦૧૮ 

૨૨ ગજુરાત મેરીટાઈમ બોડચનો સન ર૦૧પ-ર૦૧૬નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તથા આ અહિેાલ સભાગહૃના મજે ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન 

૧૨/૦૩/ર૦૧૮ 

૨૩ ગજુરાત અલ્ પસાંખ્ યક નાણાાં અન ેવિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર 
જનરલની હટપ્ પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૧૫/૦૩/ર૦૧૮ 

ર૪ ગજુરાત વવૃઘ્ ધ કેન્ ર વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૪-ર૦૧પનો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ, 

વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૧૫/૦૩/ર૦૧૮ 

ર૫ નિસારી કૃવર્ યવુનિવસિટીનો સન ર૦૧૩-ર૦૧૪નો ઓહડટ અહિેાલ અન ેતેના ઉપર લેિાયેલ પગલાાંનુાં વનિેદન તથા િાવર્િક હહસાબ તમેજ આ અહિેાલને સભાગહૃના 
મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૧૫/૦૩/ર૦૧૮ 

ર૬ આણાંદ કૃવર્ યવુનિવસિટીનો સન ૨૦૧૨-૨૦૧૩નો ઓહડટ અહિેાલ અને તેના ઉપર લેિાયેલ પગલાાંનુાં વનિેદન તથા િાવર્િક હહસાબ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના 
મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન  

૧૫/૦૩/ર૦૧૮ 

ર૭ ગજુરાત વિદ્યતુ વનયાંત્રક આયોગનો સન ર૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક હહસાબ અન ેિાવર્િક અહિેાલ ૧૫/૦૩/ર૦૧૮ 

ર૮ ગજુરાત રાજય મહહલા આયોગનો સન  ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ ૧૫/૦૩/ર૦૧૮ 

ર૯ અમદાિાદ કાપડ બજાર અન ેદુકાન કામદાર બોડચનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ ૧૫/૦૩/ર૦૧૮ 



 

C:\Users\PRATIK ACHARYA\Desktop\14 assembly 1st  kaka to\23 session.doc 

 
 

૩૦  ગજુરાત ઔદ્યોચગક વિકાસ વનગમનો સન ર૦૧પ-ર૦૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલે વિલાંબ અંગેના કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન 

૧૫/૦૩/ર૦૧૮ 

૩૧ ગજુરાત રાજય મ  ડી રોકાણ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ તેમજ 
વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
 

૧૯/૦૩/ર૦૧૮ 

૩૨ ગજુરાત સ્ ટેટ ફાઈનાવન્ સયલ સવિિવસસ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ,  હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ 
તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૧૯/૦૩/ર૦૧૮ 

૩૩ મેરો-ચલન્ ક એક્સપ્રેસ ફોર ગાાંધીનગર એન્ ડ અમદાિાદ (મેગા) કાંપની ચલમીટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના 
કોમ્ પ્ રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ તમેજ કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૧૯/૦૩/ર૦૧૮ 

૩૪ ગજુરાત ડરેી વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ તેમજ 
વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૧૯/૦૩/ર૦૧૮ 

૩૫ ગજુરાત ઘટેાાં અન ેઊન વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૪-૧પનો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની 
હટપ્ પણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૧૯/૦૩/ર૦૧૮ 

૩૬ ગજુરાત રૂરલ ઈન્ ડવસ્ રઝ માકેટીંગ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર 
જનરલની હટપ્ પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૧૯/૦૩/ર૦૧૮ 

૩૭ ગજુરાત વિચરતી અન ેવિમકુત જાવત વિકાસ વનગમનો સન ર૦૧પ-ર૦૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ 
અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૧૯/૦૩/ર૦૧૮ 

૩૮ ગજુરાત પાણી પરુિઠા અન ેગટર વ્ યિસ્ થા બોડચના સન ર૦૧૬-ર૦૧૭ના િાવર્િક હહસાબો અન ેઓહડટ અહિેાલ ૧૯/૦૩/ર૦૧૮ 

૩૯ ગજુરાત હાઉસીંગ બોડચનો સન ર૦૧પ-૧૬નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં 
વનિેદન 

૧૯/૦૩/ર૦૧૮ 

૪૦ ગજુરાત મેડીકલ સવિિસીસ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ર૦૧પ-ર૦૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની 
હટપ્ પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

ર૩/૦૩/ર૦૧૮ 

૪૧ ગજુરાત ડરેી વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧પ-ર૦૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ તેમજ ર૩/૦૩/ર૦૧૮ 
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વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૪૨ ગજુરાત રાજય બીજ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ તેમજ 
વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

ર૩/૦૩/ર૦૧૮ 

૪૩ ગજુરાત ઉજાચ વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ તેમજ 
વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા  

ર૩/૦૩/ર૦૧૮ 

૪૪ ગજુરાત એનજી રાન્ સવમશન કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની 
હટપ્ પણ તથા વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
 

ર૩/૦૩/ર૦૧૮ 

૪૫ ગજુરાત મહહલા આવથિક વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૧-ર૦૧રનો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની 
હટપ્ પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

ર૩/૦૩/ર૦૧૮ 

૪૬ ગજુરાત રાજય િન વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧પ-ર૦૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ,  હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ 
તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

ર૩/૦૩/ર૦૧૮ 

૪૭ અને 
૪૮  

ગજુરાત ઠાકોર અન ેકોળી વિકાસ વનગમના સન ર૦૧પ-ર૦૧૬ અન ેસન ર૦૧૬-૧૭ના િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર 
જનરલની હટપ્ પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તથા સન ર૦૧પ-ર૦૧૬ના અહિેાલને સભાગહૃના મજે ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ 
અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

ર૩/૦૩/ર૦૧૮ 

૪૯ જ નાગઢ કૃવર્ યવુનિવસિટીના સન ર૦૧૪-૧પના િાવર્િક હહસાબો, િાવર્િક ઓહડટ અહિેાલ તેમજ તેના ઉપર લિેાયેલ પગલાાંન ુવનિેદન તથા આ અહિેાલ સભાગહૃના 
મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

ર૩/૦૩/ર૦૧૮ 

પ૦ થી 
૫૫ 

કામધેન ુયવુનિવસિટીના સન ર૦૧પ-ર૦૧૬ અન ેસન ર૦૧૬-ર૦૧૭ના િાવર્િક અહિેાલો તથા સન ર૦૧૦-ર૦૧૧ થી ર૦૧૩-ર૦૧૪ના ઓહડટ અહિેાલો તેમજ સન 
ર૦૧૬-૧૭ના િાવર્િક અહિેાલ વસિાયના ઉકત અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતાાં વનિેદનો 

ર૩/૦૩/ર૦૧૮ 

પ૬ ગજુરાત પછાતિગચ વિકાસ વનગમનો સન ર૦૧૪-૧પનો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તથા આ અહિેાલ સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલેા વિલાંબ અંગેના કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન 

ર૩/૦૩/ર૦૧૮ 

પ૭ ગજુરાત સ્ ટેટ કવમશન ફોર પ્રોટેકશન ઓફ ચાઈલ્ ડ રાઈટ્ સનો સન ર૦૧પ-૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ 
અંગેના કારણો  સમજાિતુાં વનિેદન  

ર૩/૦૩/ર૦૧૮ 
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પ૮ 
અને 
પ૯ 

ગજુરાત હાઉસીંગ બોડચના સન ર૦૧૩-૧૪ અન ેસન ર૦૧૪-ર૦૧પના હહસાબ અન ેઓડીટ  અહિેાલ તથા આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા 
વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતાાં વનિેદનો 

ર૩/૦૩/ર૦૧૮ 

૬૦ ગજુરાત શહરેી વિકાસ કાંપની ચલવમટેડનો સન ર૦૧પ-ર૦૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ 
તેમજ કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

ર૬/૦૩/ર૦૧૮ 

૬૧ ધોલેરા ઈન્ ટરનેશનલ એરપોટચ કાંપની ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ 
તેમજ કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

ર૬/૦૩/ર૦૧૮ 

૬ર ગજુરાત પાિર કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ તેમજ 
વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

ર૬/૦૩/ર૦૧૮ 

૬૩ ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વનગમનો સન ર૦૧પ-૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ તેમજ 
વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

ર૬/૦૩/ર૦૧૮ 

૬૪ ગજુરાત ઈન્ ડસ્ રીયલ કોરીડોર કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની 
હટપ્ પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

ર૬/૦૩/ર૦૧૮ 

૬પ ગજુરાત ખવનજ  વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ,  હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ 
તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

ર૬/૦૩/ર૦૧૮ 

૬૬ ગજુરાત પછાતિગચ વિકાસ વનગમનો સન ૨૦૧૫-૧૬નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન   

ર૬/૦૩/ર૦૧૮ 

૬૭ અને 
૬૮ 

વિકલાાંગ વ્ યહકતઓ માટેના કવમશનરશ્રીના સન ર૦૧૪-ર૦૧પ અન ેર૦૧પ-૧૬ના િાવર્િક  િહીિટી અહિેાલો તથા આ અહિેાલોને સભાગહૃના મજે ઉપર મ  કિામાાં 
થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતાાં વનિેદનો 

ર૬/૦૩/ર૦૧૮ 

૬૯ ગજુરાત પાણી પરુિઠા અન ેગટર વ્ યિસ્ થા બોડચનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ ર૬/૦૩/ર૦૧૮ 

૭૦ ગજુરાત મ્ યવુનવસપલ ફાઈનાન્ સ બોડચના સન ર૦૧૬-૧૭ના િાવર્િક હહસાબો અને ઓહડટ અહિેાલ ર૬/૦૩/ર૦૧૮ 

૭૧ અને ગજુરાત ઔદ્યોચગક વિકાસ વનગમના સન ર૦૧૭-ર૦૧૮ના સધુારેલ અંદાજપત્ર તથા સન ર૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્ર ર૬/૦૩/ર૦૧૮ 
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૭૨ 

૭૩ ગજુરાત િોટર ઈન્ ફાસ્ રકચર ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ તમેજ 
કાંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૨૭/૦૩/૨૦૧૮ 

૭૪ સરદાર સરોિર નમચદા વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ તેમજ 
વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૨૭/૦૩/૨૦૧૮ 

૭૫ ગજુરાત મેરીટાઈમ બોડચનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ ૨૭/૦૩/૨૦૧૮ 
૭૬ ગજુરાત જળસાંપવત્ત વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૪-૧પનો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્ પણ 

તથા વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તમેજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયલે વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
૨૮/૦૩/૨૦૧૮ 

૭૭ ગજુરાત રાજય પેરોચલયમ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્ પ્ રોલર અન ેઓહડટર જનરલની 
હટપ્ પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 

૨૮/૦૩/૨૦૧૮ 

૭૮ અને 
૭૯ 

ગજુરાત રાજય માગચ િાહનવ્ યિહાર વનગમના સન ર૦૧૬-ર૦૧૭ના સધુારેલા અંદાજો તેમજ સન ર૦૧૭-૧૮ના અંદાજો તથા આ અંદાજોને સભાગહૃના મેજ ઉપર 
મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 

૨૮/૦૩/૨૦૧૮ 

૮૦ ગજુરાત તકેદારી આયોગનો સન ર૦૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન ૨૮/૦૩/૨૦૧૮ 
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૨૨ 

   (જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૨૯)   
ખરેખર થયેલા કામકાજ પ્રમાિેની સભાઓની તારીખવાર યાદી 

ફેબ્રઆુરી-ર૦૧૮ 
સોમિાર, તા.૧૯મી પ્રથમ બેઠક 

      અધ્યક્ષશ્રીની ચ  ાંટણી 
બીજી બેઠક 

(૧) રાજ્યપાલશ્રીના સાંબોધન માટેના આભાર પ્રસ્ તાિની રજ આત 

     માનનીય સભ્ યશ્રી દુષ્ટ્યાંતભાઇ પટેલે નામદાર રાજ્યપાલશ્રીએ ગજુરાત વિધાનસભાને કરેલા સાંબોધન બદલ આભાર પ્રસ્ તાિ રજ  કયો હતો. 
(ર) શોક દશચક ઉલ્ લેખો   
     કેન્રના પ  િચ રાજ્યકક્ષાના માંત્રી તથા ગજુરાતના પ  િચ નાયબ માંત્રી સ્િ. શ્રી ઉત્તમભાઇ હરજીભાઇ પટેલ, ગજુરાત રાજ્યના પ  િચ રાજ્યકક્ષાના માંત્રી સ્િ.શ્રી 
અવનલભાઇ વત્રભોિનદાસ પટેલ, ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િચ સભ્ય સ્િ.શ્રી બાબભુાઇ વશિરામભાઇ પટેલ, સ્િ.શ્રી શાંકરલાલ મોહનલાલ પટેલ, સ્િ.શ્રી વિક્રમભાઇ 
ધનજીભાઇ પટેલ અને સ્િ.શ્રી જયકુમાર ચનુીલાલ સાંઘિીના અિસાન અંગેના શોકદશચક ઉલ્લખેો. 
(૩) સરકારી વિધેયક 

     સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત માગચ સરુક્ષા સત્તામાંડળ વિધેયક 

માંગળિાર, તા.૨૦મી  (૧) સન ર૦૧૭-૧૮ના િર્ચ માટેના ખચચના પ  રક પત્રકની રજ આત  
(ર) સન ર૦૧૮-૧૯ના િર્ચ માટેના અંદાજપત્રની રજ આત 

બધુિાર, તા.ર૧મી રાજ્યપાલશ્રીના સાંબોધન પર ચચાચ (પહલેો હદિસ) 
ગરુૂિાર, તા. ર૨મી (૧) રાજ્યપાલશ્રીના સાંબોધન પર ચચાચ (બીજો હદિસ)  

(ર) ચબન સરકારી વિધેયકો 
શકુ્રિાર, તા.ર૩મી રાજ્યપાલશ્રીના સાંબોધન પર ચચાચ (ત્રીજો અને છેલ્ લો હદિસ) 
શવનિાર, તા.ર૪મી રજા 
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રવિિાર, તા.ર૫મી રજા 

સોમિાર, તા.ર૬મી સરકારી વિધેયકો 
  (૧) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧- સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત નાણાાંની ધીરધાર કરનારા બાબત (સધુારા) વિધયેક 

  (ર) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૪- સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ખેત-ઉતપન્ન બજાર (સધુારા) વિધેયક 

માંગળિાર, તા.ર૭મી સરકારી વિધેયકો 
  (૧) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૫- સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (સધુારા) વિધેયક 

  (ર) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩- સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાતનુાં ખેતીની જમીનના ટુકડા અટકાિિા તથા તેનુાં એકત્રીકરણ કરિા બાબતનુાં (સધુારા)  વિધેયક 

  (૩) સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૧-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત પાંચાયત (સધુારા) વિધેયક 

બધુિાર તા.ર૮મી (૧) પ  રક માગણીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (પહલેો હદિસ) 
(ર) ચબન-સરકારી સાંકલ્પો  

માચચ, ર૦૧૮ 

ગરુુિાર, તા.૧લી પ  રક માગણીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (બીજો અને છેલ્ લો હદિસ) 
શકુ્રિાર, તા.રજી જાહરે રજા (ધ  ળેટી) 
શવનિાર, તા.૩જી બેઠક નથી 
રવિિાર, તા.૪થી રજા 

સોમિાર, તા.પમી અંદાજપત્ર પર સામાન્ ય ચચાચ  (પહલેો  હદિસ)   
માંગળિાર, તા.૬ઠ્ઠી અંદાજપત્ર પર સામાન્ ય ચચાચ (બીજો હદિસ)  
બધુિાર, તા.૭મી (૧)પ  રક વિવનયોગ વિધેયક  

(ર) અંદાજપત્ર પર સામાન્ ય ચચાચ (ત્રીજો હદિસ)  
ગરુુિાર, તા.૮મી (૧) અંદાજપત્ર પર સામાન્ ય ચચાચ (ચોથો અને છેલ્લો હદિસ) 

(૨) ચબન-સરકારી વિધેયકો  
શકુ્રિાર, તા.૯મી માગણીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (પહલેો હદિસ) 
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શવનિાર, તા.૧૦મી રજા 

રવિિાર, તા.૧૧મી રજા 

સોમિાર, તા.૧રમી માગણીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (બીજો હદિસ)  
માંગળિાર, તા.૧૩મી પ્રથમ બેઠક 

માગણીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (ત્રીજો હદિસ) 
બીજી બેઠક 

માગણીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (ચોથો હદિસ) 
બધુિાર, તા.૧૪મી માગણીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (પાાંચમો હદિસ) 
ગરુુિાર, તા.૧પમી (૧) માગણીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (છઠ્ઠો હદિસ) 

(૨) ચબન-સરકારી સાંકલ્પો 
શકુ્રિાર, તા.૧૬મી માગણીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (સાતમો હદિસ) 
શવનિાર, તા.૧૭મી બેઠક નથી 
રવિિાર, તા.૧૮મી રજા  
સોમિાર, તા.૧૯મી માગણીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (આઠમો હદિસ) 
માંગળિાર, તા.ર૦મી માગણીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (નિમો હદિસ) 
બધુિાર, તા.ર૧મી માગણીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (દશમો હદિસ) 
ગરુુિાર, તા.રરમી (૧) માગણીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (અચગયારમો હદિસ) 

(ર)  ચબન-સરકારી વિધેયકો 
શકુ્રિાર, તા.ર૩મી માગણીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (બારમો અને છેલ્ લો હદિસ) 
શવનિાર, તા.ર૪મી રજા 

રવિિાર, તા.રપમી રજા 

સોમિાર, તા.ર૬મી સરકારી વિધેયકો 
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  (૧) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૫- સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત વિવનયોગ વિધેયક 

  (ર) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૮- સન ર૦૧૮નુાં  ગજુરાત મલુ્ ય િવધિત િેરા (સધુારા) વિધેયક  

  (૩) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૬- સન ર૦૧૮નુાં  પોલીસ (સધુારા) વિધેયક 

માંગળિાર, તા.ર૭મી (૧) સરકારી વિધેયકો 
    (૧) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૫- સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત સ્ટેમ્પ (સધુારા) વિધેયક 

    (ર) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૭- સન ર૦૧૮નુાં રત્જસ્રેશન (ગજુરાત સધુારા) વિધેયક  

    (૩) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૯- સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (દ્ઘદ્વતીય સધુારા) વિધેયક 

(૨) ચબન-સરકારી સાંકલ્પો 
બધુિાર, તા.ર૮મી (૧) સરકારી વિધેયક 

     સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૪- સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત અનસુ  ચચત જાવત, અનસુ  ચચત આહદજાવત અને અન્ય પછાત િગચ (જાવત પ્રમાણપત્ર કાઢી આપિાનુાં 
અને તેની ખરાઇ કરિાનુાં વનયમન કરિા) બાબત વિધેયક 

(૨) છેલ્લા હદિસનો પ્રસ્તાિ (વનયમ-૧૦૨) 
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૨૩  
   (જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૩૦)   

રોજરોજના કામકાજનો સારાૂંશ 

સોમવાર, તા. ૧૯મી ફેબ્રઆુરી, ર૦૧૮ 
(પહલેી બેઠક) 

(સભાગહૃની બેઠકની શરૂઆત િાંદેમાતરમ ્સાંગીતની ધ  ન  બજાિી કરિામાાં આિી) 
 માનનીય  કાયચકારી અધ્યક્ષ ડૉ. નીમાબેન બી. આચાયચના (રાજયપાલશ્રીએ બાંધારણની કલમ-
૧૮૦(૧) અન્િયે કાયચકારી અધ્યક્ષ તરીકે સભ્ય ડૉ. નીમાબેન બી. આચાયચની વનમણ  ક કરી હતી) 
અધ્યક્ષસ્થાને સભાગહૃની પ્રથમ બેઠક સિારના ૧૧-૦૦ િાગ્યે શરૂ થઇ. 
૧. માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ પ્રસ્તાિ રજ  કયો કે- 
 ‘‘આ સભાગહૃના સભ્યશ્રી રાજેન્ર સ  .  વત્રિેદીને આ સભાગહૃના અધ્યક્ષ તરીકે પસાંદ કરિામાાં 

આિે.’’  
 વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ પ્રસ્તાિને અનમુોદન આપ્યુાં. 
 પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાચનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. શ્રી રાજેન્ર સ  . 
વત્રિેદીની અધ્યક્ષ તરીકે સિાચનમુતે િરણી થઇ.  
 માનનીય મખુ્યમાંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી, વિરોધપક્ષના નેતા શ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી અન ે
માનનીય િૈદ્યાવનક અને સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમા, નિા િરાયેલા અધ્યક્ષશ્રીન ે
અધ્યક્ષસ્થાને દોરી ગયા અને શ્રી રાજેન્ર સ  . વત્રિેદીએ અધ્યક્ષસ્થાન લીધુાં.  

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી રાજેન્ર વત્રવેદી અધ્યક્ષસ્થાને 
 માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી, માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી, 
માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ, સભ્યશ્રી િીરજીભાઇ ઠુમ્મર, માનનીય માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ 
ચડુાસમા, સભ્ય ડૉ. અવનલભાઇ જોર્ીયારા, સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશ, સભ્યશ્રી જીતભુાઇ િાઘાણી, સભ્ય ડૉ. 
આશાબેન પટેલ, માનનીય રા. ક. ના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેા તેમજ સભ્યશ્રી જીતેન્ર સખુડીયાએ 
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને અચભનાંદન આપતાાં પ્રિચનો કયાચ.  
 તયારબાદ નિા િરાયેલા માનનીય અધ્યક્ષશ્રી રાજેન્ર વત્રિેદીએ સભાગહૃનો આભાર માનતુાં પ્રિચન 
કયુું.  
        માનનીય  રાજયપાલશ્રી ડૉ. ઓ. પી. કોહલીએ  બપોરના ૧ર-૦૭ વાગ્યે વવધાનસભા ગહૃને 
અંગે્રજીમાૂં સૂંબોધન કયુું.    

(બીજી બેઠક) 
માનનીય અધ્યક્ષશ્રી રાજેન્ર  વત્રવેદી અધ્યક્ષપદે 

૧. સચચિશ્રીએ રાજયપાલશ્રીના સાંબોધનની પ્રમાચણત નકલ સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કી. 
 ર.  સભ્યશ્રી દુષ્ટ્યાંતભાઇ પટેલે સભ્યશ્રી નરેશભાઇ પટેલના ટેકાથી નીચેનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો. 
 ‘‘અમો, આ સત્રમાાં એકત્ર થયેલા ગજુરાત વિધાનસભાના સભ્યો, રાજયપાલશ્રીએ આ સભાગહૃ 

સમક્ષ કરેલા સાંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’ 
૩. શોકદશચક ઉલ્લેખો 
 માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ કેન્રના પ  િચ રાજયકક્ષાના માંત્રી તથા ગજુરાત રાજયના 

પ  િચ નાયબ માંત્રી સ્િ. શ્રી ઉત્તમભાઇ હરજીભાઇ પટેલ, ગજુરાત રાજયના પ  િચ રાજયકક્ષાના માંત્રી સ્િ. શ્રી 
અવનલભાઇ વત્રભોિનદાસ પટેલ, ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િચ સભ્ય સ્િ. શ્રી બાબભુાઇ વશિરામભાઇ પટેલ, 
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સ્િ. શ્રી શાંકરલાલ મોહનલાલ પટેલ, સ્િ. શ્રી વિક્રમભાઇ ધનજીભાઇ પટેલ અને સ્િ. શ્રી જયકુમાર 
ચનુીલાલ સાંઘિીના અિસાન અંગે શોકદશચક ઉલ્લેખો કયાચ અને સ્િગચસ્થોને અંજચલ આપી.  
 તયારબાદ માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી, નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ 
પટેલ, સભ્યશ્રી ડૉ.  અવનલભાઇ જોર્ીયારા, માનનીય માંત્રીશ્રી કૌશીકભાઇ પટેલ, સભ્યશ્રી જીતભુાઇ  

ચૌધરી, માનનીય માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલ, સભ્યશ્રી ચિજેશ મેરજા તેમજ સભ્યશ્રી ઋવર્કેશ પટેલ ે
સ્િગચસ્થોન ેઅંજચલ આપી.  
 તયારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ આ શોકદશચક ઉલ્લેખમાાં તેમનો સ  ર પ  રાવ્યો અને સ્િગચસ્થોને 
અંજચલ આપી.  
 તયારબાદ સભ્યશ્રીઓએ ઉભા થઇને બે વમવનટ મૌન પળયુાં.  
 તયારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સ્િગચસ્થોના કુટુાંબીજનોને ગહૃની શોકદશચક લાગણી પહોંચાડિામાાં 
આિશે તેિી જાહરેાત કરી. 
૪. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
 (૧) સન ર૦૧૭નો િટહકુમ ક્રમાાંક-ર-સન ર૦૧૭નો ગજુરાત માગચ સરુક્ષા સત્તામાંડળ િટહકુમ 
તથા આ િટહકુમ બહાર પાડિા અંગેના સાંજોગો સમજાિતુાં વનિેદન 
  (ર) સન ર૦૧૭નો િટહકુમ ક્રમાાંક-૩-સન ર૦૧૭નો ગજુરાત નાણાાંની ધીરધાર કરનારા બાબત 
(સધુારા) િટહકુમ તથા આ િટહકુમ બહાર પાડિા અંગેના સાંજોગો સમજાિતુાં વનિેદન 
પ.        સચચિશ્રીએ તેરમી ગજુરાત વિધાનસભાના દસમા સત્રમાાં વિધાનસભાએ પસાર કરેલ અને જેને 
માનનીય રાષ્ટ્રપવતશ્રીની અનમુવત મળી છે તેવુાં સન ર૦૧૭નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૮ અને અચગયારમા સત્રમાાં 
વિધાનસભાએ પસાર કરેલ અને જેને માનનીય રાજયપાલશ્રીની અનમુવત મળી છે તેિા સન ર૦૧૭ના 

વિધેયક ક્રમાાંક-ર૮, ર૯ અને ૩૧ વિધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કયાાં. 
૬.  વવધાનસભાની સવમવતના અહવેાલની રજ આત 
 (૧)  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કામકાજ સલાહકાર સવમવતનો પહલેો અહિેાલ િાાંચીને રજ  કયો. 
૭.  સૂંસદીય બાબતોના મૂંત્રીશ્રીનો પ્રસ્તાવ 
 માનનીય સાંસદીય બાબતોના રા.ક.ના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ નીચે મજુબનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો 

કે,‘‘આ સભાગહૃ કામકાજ સલાહકાર સવમવતના પહલેા અહિેાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 
 પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાચનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
૮. સભાગહૃ ેમૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયક 
 (ક) સન ર૦૧૭નો િટહકુમ ક્રમાાંક-ર સન ર૦૧૭નો ગજુરાત માગચ સરુક્ષા સત્તામાંડળ િટહકુમ 
નામાંજ ર કરતો પ્રસ્તાિ રજ  કયો. 
 તયારબાદ સભ્યશ્રી ઇમરાન ખેડાિાલાએ િટહકુમ નામાંજ ર કરતા પ્રસ્તાિના સમથચનમાાં પોતાનુાં 
માંતવ્ય વ્યકત કયુું. 
 (ખ) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-ર-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત માગચ સરુક્ષા સત્તામાંડળ વિધેયક 
 તયારબાદ દસ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો. 
  

મૂંગળવાર, તા. ૨૦મી ફેબ્રઆુરી, ર૦૧૮ 
 

૧.  પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨. પત્રકારો દ્વારા પત્રકાર દીઘાચ છોડી જવા બાબત. 
 પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ  ૧ પરના પ  રક પ્રશ્નની ચચાચ દરવમયાન પત્રકાર દીઘાચમાાંથી કેટલાક પત્રકારો બહાર 
જતા રહ્યા. 
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 વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ પત્રકારો દ્વારા વિધાનસભાની કાયચિાહીનો બહહષ્ટ્કાર 
કરિો પડ ેતેવુાં સાંસદીય ઇવતહાસમાાં પહલેી િખત બની રહ્ુાં છે તેમ જણાિી સભાગહૃની કાયચિાહીનુાં જીિાંત 
પ્રસારણ થવુાં જોઇએ તેમ જણાવ્યુાં. 
  માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ સ્પષ્ટ્ટતા કરી કે પત્રકાર દીઘાચની વ્યિસ્થા બાબતે માગચ અને 
મકાન વિભાગના સચચિને ઘટતુાં કરિાની સ  ચના આપી છે જેથી શવનિાર અને રવિિાર દરવમયાન વ્યિસ્થા 
કરી દેિામાાં આિશે.  
 માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ સ્પષ્ટ્ટતા કરતા જણાવ્યુાં કે, પત્રકારોને આજના હદિસની તારાાંહકત 

પ્રશ્નોત્તરીની બ  ક સમયસર નહીં મળિાને કારણે પત્રકારો ગેલેરીમાાંથી બહાર ગયા છે, હાલમાાં વિધાનસભા 
સચચિાલયનુાં રીનોિેશન થયા પછીની વ્યિસ્થાઓ થઇ રહી છે તેના કારણે થોડી મશુ્કેલી ઉભી થઇ છે અન ે

પત્રકારો સધુી પ્રશ્નોત્તરીની બ  ક પાાંચેક વમવનટ મોડી પહોંચી છે, પરાંત ુઆ વ્યિસ્થા જલદીથી ગોઠિાઇ જશે.   
 વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ સભાગહૃની કાયચિાહીનુાં જીિાંત પ્રસારણ કરિા બાબતે 

િારાંિાર આગ્રહ રાખતા, માનનીય રાજયકક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ, પત્રકારો 
માટે અલગ વ્યિસ્થા કરિામાાં આિેલી છે અને એમણે કયારે આિવુાં, કયારે જવુાં એ એમનો અવધકાર છે 
તેમજ સભાગહૃમાાં હાજર નહીં રહિેા અંગે પણ પત્રકારો દ્વારા કોઇ અવધકૃત જાણ કરિામાાં આિેલી નથી તેમ 
છતાાં જયારે માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી અને માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ આ બાબતે સ્પષ્ટ્ટતાઓ કરી હોઇ 

અન ેપ્રશ્નોત્તરીકાળ સભ્યશ્રીઓ માટે બહ ુઅગતયનો હોિાથી, વિરોધપક્ષ દ્વારા પ્રશ્નોત્તરી દરવમયાન ખલેલ 
કરિામાાં આિે તે યોગ્ય નથી તેમ જણાવ્યુાં.  
૩. સભ્યશ્રીનુૂં સસ્પેન્શન 
 તારાાંહકત પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-ર ના પ  રક પ્રશ્નની ચચાચ દરવમયાન સભ્યશ્રી અલ્પશે ઠાકોર િેલમાાં ધસી 

આિી સ  ત્રોચ્ચાર કરતા, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તમેને ચેતિણી આપિા છતાાં સભ્યશ્રીએ માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીની સામે સ  ત્રોચ્ચાર ચાલ ુ રાખતા, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આજના હદિસની કાયચિાહીમાાંથી 
સભ્યશ્રી અલ્પેશ ઠાકોરને દ ર કરિાનો આદેશ આપી સભ્યશ્રીને સભાગહૃની બહાર લઇ જિા સાર્જન્ટને 
આદેશ આપ્યો.  
 તદઅનસુાર સભ્યશ્રી અલ્પેશ ઠાકોરને સાર્જન્ટ દ્વારા સભાગહૃની બહાર લઇ જિામાાં આવ્યા.  
૪. ખચચના પ  રક પત્રકની રજ આત 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ ેસન ર૦૧૭-ર૦૧૮ના િર્ચ માટેના ખચચનુાં પ  રક 
પત્રક રજ   કયુું. 
૫. અંદાજપત્રની રજ આત 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે સન ર૦૧૮-ર૦૧૯ના િર્ચ માટેનુાં અંદાજપત્ર 
પ્રિચન િાાંચિાનુાં  શરૂ કયુું.  
૮. સભ્યશ્રીનુૂં સસ્પેન્શન અને સભાત્યાગ  
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી  સન ર૦૧૮-ર૦૧૯ના િર્ચ માટેના અંદાજપત્રનુાં પ્રિચન કરી રહ્યા 

હતા તે દરવમયાન સભ્યશ્રી હર્ચદભાઇ રીબડીયા િેલમાાં ધસી આિી પ્રદશચન કરતા, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી 
દ્વારા તેમને િારાંિાર તેમ ન કરિાની સ  ચના આપિા છતાાં તેઓએ પ્રદશચન ચાલ ુ રાખતા, માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીએ આજના હદિસની કાયચિાહીમાાંથી સભ્યશ્રી હર્ચદભાઇ રીબડીયાને દ ર કરિાનો આદેશ આપી 
સભ્યશ્રીને સભાગહૃની બહાર લઇ જિા સાર્જન્ટને આદેશ આપ્યો.  
 તદઅનસુાર સભ્યશ્રી હર્ચદભાઇ રીબડીયાને સાર્જન્ટ દ્વારા સભાગહૃની બહાર લઇ જિામાાં આવ્યા.  
 તયારબાદ વિરોધપક્ષ કોંગ્રસેના સભાગહૃમાાં ઉપક્સ્થત તમામ સભ્યશ્રીઓ સભાતયાગ કરી ગયા.  
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 બધુવાર, તા. ૨૧મી ફેબ્રઆુરી, ર૦૧૮ 

 
૧.  પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨. સભાત્યાગ 
 પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-પ ની ચચાચ દરવમયાન સભ્યશ્રી વિક્રમભાઇ માડમ, પોતાને બોલિાની તક નથી 
મળતી તેવુાં જણાિી સભાતયાગ કરી ગયા.  
૩. અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ નિા ચ  ાંટાઇને આિેલા સભ્યશ્રીઓ વિધાનસભાની કાયચરીવતના સામાન્ય 
વનયમોથી અિગત ન હોિાથી  પોતાના મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે જે વનયમો મજુબ કરી 
શકાતો નથી તેથી મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ નહીં કરિા બાબતની સ  ચના આપી તેનો ચસુ્ત અમલ કરિા 
જણાવ્યુાં.  
 કેટલાક સભ્યશ્રીઓ તેમને સભાગહૃમાાં ફાળિિામાાં આિેલી બેઠકના બદલ ેઅન્ય સ્થાને બેઠક લે છે 
તે પણ વનયામાનસુાર ઉચચત નથી તેથી પોતાની જગ્યા નહીં છોડિા અને વનયમોનુાં ચસુ્ત પાલન કરિા 

તેમજ વિધાનસભાના વનયમોના ભાગ-૪, વનયમ-ર૩ થી ૬રમાાં કાયચરીવતના સામાન્ય વનયમો છે ત ે
વનયમોનો ચસુ્તપણે અમલ કરિા પણ જણાવ્યુાં.  
૪. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
 સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશે પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનો મદુ્દો ઉપક્સ્થત કરીને સભ્યો માટે પ્રશ્નોત્તરી કાળ બહ ુ
અગતયનો હોિાથી િધમુાાં િધ ુ સભ્યોને પ્રશ્નો પ  છિાની તક મળે તે માટે પ  રક પ્રશ્ન પ  છિા માટે  પાાંચ 
વમવનટથી િધ ુ સમય ફાળિિો જોઇએ નહીં અને માનનીય માંત્રીશ્રીઓએ તેમના જિાબ ટ ાંકમાાં આપિા 
જોઇએ તેમ જણાિી સ્પષ્ટ્ટ રૂચલિંગ આપિા માટે વિનાંતી કરી.  
 માનનીય િૈદ્યાવનક અને સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ, કોઇ પણ સભ્ય 
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને તેમની જિાબદારી વનભાિિાની સલાહ આપી શકે નહીં તેમ જણાિી કયા પ્રશ્નને 
કેટલો સમય ફાળિિો તે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનો અબાવધત અવધકાર છે અને સભ્યશ્રીઓ દ્વારા પ  છિામાાં 
આિતા જાહરે હહતના પ્રશ્નોનો માનનીય માંત્રીશ્રીઓ જાહરે હહતને ધ્યાનમાાં રાખીને જ જિાબ આપતા હોય છે 
તેથી પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર નામાંજ ર કરિા જણાવ્યુાં.  
 તયારબાદ સાંસદીય બાબતોના રાજય કક્ષાના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ, વિધાનસભા પ્રણાચલઓ, 
પરાંપરા અને વનયમોને આધારે ચાલતી હોય છે, પ્રશ્નની ગાંભીરતા અને સાંિેદનશીલતાને ધ્યાનમાાં રાખીન ે
સભાગહૃને સાંપ  ણચ સાંતોર્ થાય તે મજુબ માંત્રીશ્રીઓએ જિાબ આપિાનો હોય છે તેમ જણાવ્યુાં હત ુાં. િધમુાાં 
આ જ સાંદભચમાાં માનનીય સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશે અગાઉ ઉભો કરેલ પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનો સાંદભચ આપીને 
રાજયનુાં હહત સાંડોિાયેલુાં હોય, રાષ્ટ્રનુાં હહત સાંડોિાયેલુાં હોય એિી બાબતોમાાં અધ્યક્ષશ્રીને સમય 
ફાળિિાનો અબાવધત અવધકાર છે તેમ જણાિી પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર નામાંજ ર કરિા જણાવ્યુાં.   
 સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઇ પરમારે અધ્યક્ષશ્રીના અગતયના વનણચયો ર૦૦૮ થી ર૦૧રના પાના નાંબર ૬૩, 
વનણચય ક્રમાાંક-૩૮ ટાાંકીને, પ્રશ્નોત્તરી દરવમયાન સભ્યોએ ટ ાંકા પ્રશ્નો પ  છિા જોઇએ અને માંત્રીશ્રીઓએ પણ 
જિાબ ટ ાંકા આપિા જોઇએ અને માહહતી િધ ુજથ્થામાાં હોય તો  તે સભાગહૃના ટેબલ ઉપર મ  કિી જોઇએ 
તેમ જણાવ્યુાં.  
 વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ, પ્રશ્નોત્તરીનો સમય એ સરકારને જિાબદેહી બનાિિા 
માટેનુાં અમોઘ શસ્ત્ર છે અને િધમુાાં િધ ુ સભ્યોના પ્રશ્નો આ એક કલાક દરવમયાન ચચાચય અને તેનુાં 
સકારાતમક રીતે વનરાકરણ થાય તે માટે પ્રશ્ન પ  છિા માટેની સમય મયાચદા નકકી કરિા જણાવ્યુાં.  
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 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આ બાબતે પોતાનુાં રૂચલિંગ પાછળથી આપશે તેમ જણાિી રૂચલિંગ અનામત 
રાખ્યુાં.  
૫. રાજયપાલશ્રીના સૂંબોધન પર ચચાચ (પહલેો કદવસ) 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, સભ્યશ્રી દુષ્ટ્યાંતભાઇ પટેલ,ે સભ્યશ્રી નરેશભાઇ પટેલના અનમુોદનથી તા. 
ર૦મી ફેબ્રઆુરી, ર૦૧૮ના રોજ રજ  કરેલ નીચ ેમજુબનો પ્રસ્તાિ સભાગહૃ સમક્ષ િાાંચી સાંભળાવ્યો. 
 રાજયપાલશ્રીને નીચ ેમજુબનો સાંદેશો પાઠિિો. 
 ‘‘અમો આ સત્રમાાં એકત્ર થયેલા ગજુરાત વિધાનસભાના સભ્યો, રાજયપાલશ્રીએ આ સભાગહૃ 

સમક્ષ કરેલ સાંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’ 
 તયારબાદ શ્રીમતી ચાંરીકાબને બારીયા સહહત કુલ ૩૧ સભ્યશ્રીઓએ પોતાના સધુારા રજ  કયાચ. 
  આભાર પ્રસ્તાિ પરની ચચાચમાાં વિરોધપક્ષના નેતા અને મહસે  લ માંત્રીશ્રી સહહત કુલ ૨૦ સભ્યોએ 
ભાગ લીધો. 

  

 
 

ગરુુવાર, તા. ૨૨મી ફેબ્રઆુરી,  ૨૦૧૮ 
૧. પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨. રાજયપાલશ્રીના સૂંબોધન પર ચચાચ (બીજો કદવસ) 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, સભ્યશ્રી દુષ્ટ્યાંતભાઇ પટેલ,ે સભ્યશ્રી નરેશભાઇ પટેલના અનમુોદનથી તા. 
૧૯મી ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮ના રોજ રજ  કરેલ નીચ ેમજુબનો પ્રસ્તાિ સભાગહૃ સમક્ષ િાાંચી સાંભળાવ્યો. 
 રાજયપાલશ્રીને નીચ ેમજુબનો સાંદેશો પાઠિિો. 
 ‘‘અમો આ સત્રમાાં એકત્ર થયેલા ગજુરાત વિધાનસભાના સભ્યો, રાજયપાલશ્રીએ આ સભાગહૃ 

સમક્ષ કરેલ સાંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’ 
 તયારબાદ આભાર પ્રસ્તાિ પરની ચચાચમાાં એક રાજ્યકક્ષાના માંત્રીજી સહહત કુલ ૮ સભ્યશ્રીઓએ 
ભાગ લીધો. 
૩. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની ટકોર 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, સભાગહૃમાાં ચચાચ  દરવમયાન સભ્યશ્રીઓ દ્વારા િારાંિાર પોતાના સ્થાન 

પરથી ઉભા થઇન ેખલેલ પહોંચાડિાની બાબત યોગ્ય ન હોઇ, ભવિષ્ટ્યમાાં આિી ખલેલ નહીં પહોંચાડિાની 
સભાગહૃના સભ્યોને તાકીદ  કરી.   
૪. દાખલ કરવાના ચબન-સરકારી વવધેયકો 
 (૧) સભ્ય શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલે સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત ધોરી માગચ અકસ્માત વનિારણ 
વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુું. 
 (ર) સભ્યશ્રી જગદીશભાઇ પાંચાલે સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત અિાજ પ્રદ ર્ણ (અટકાિિા) બાબત 
વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી  દાખલ કયુું. 
 (૩) સભ્યશ્રી સરેુશભાઇ પટેલે સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત ચબન-નાશિાંત કચરો (વનયાંત્રણ) વિધેયક 
સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુું. 
 (૪) સભ્ય શ્રીમતી મનીર્ાબેન િકીલે સન ૨૦૧૮નુાં જાહરે સાંસ્થાઓને ગજુરાતી જોડણીનો સાચો 
ઉપયોગ કરિા બાબત  વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુું. 
 (૫) સભ્યશ્રી વપયરુ્ભાઇ દેસાઇએ સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત રાજય કેન્સર અને ડ્રગના વ્યસનથી 
પીહડત લોકોની સારિાર માટેના માળખાકીય ફાંડ બાબત વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુું.  
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શકુ્રવાર, તા. ૨૩મી ફેબ્રઆુરી,  ૨૦૧૮ 

 
૧.  પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની તાકીદ 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, તા.૨૨/૨/૧૮ના રોજની પ્રશ્નોત્તરી દરવમયાન બ ેસભ્યશ્રીઓ દ્વારા િીડીયો 

રેકોડીંગ કરિામાાં આવ્યુાં છે તેનો સ્િીકાર કરિાનુાં જણાવ્યા બાદ, સભ્યશ્રીઓ તરફથી કોઇ પ્રવતભાિ ન 

મળતા આ બાબતને ગાંભીરતાથી લઇ, ગહૃનુાં અને માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશનુાં અિમાન ગણીને 
વનયમોનસુાર આગળની કાયચિાહી કરિામાાં આિશે તેમ જણાવ્યુાં. 
 માનનીય સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ, સભાગહૃમાાં આિો બનાિ પહલેી 
િખત બન્યો છે અને માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સ  ચના આપિા છતાાં આવુાં િીડીયો રેકોડીંગ થયુાં છે તેને ખ  બ 
ગાંભીરતાથી લેવુાં જોઇએ તેિી વિનાંતી કરી.  
૩. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
 માનનીય રાજયકક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનો મદુ્દો 

ઉપક્સ્થત કરી, વનયમોના વનયમ ૪૭ નો સાંદભચ ટાાંકીને, માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી સભાગહૃમાાં વિસ્તતૃ માહહતી 
આપી રહ્યા હતા તે િખતે સભ્યશ્રી જીગ્નેશકુમાર મેિાણી પોતાની બેઠક પરથી ઉભા થઇને િેલ સધુી ધસી 

આિીને સભાગહૃનુાં અિમાન કયુું હોઇ, આ બાબતને અવત ગાંભીરતાથી લેિા જણાવ્યુાં. 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ જણાવ્યુાં કે, પ્રશ્નોત્તરી િખતે જ સભ્યશ્રીને મેં રોકયા હતા, પરાંત ુસભ્યશ્રીએ 
સમજવુાં જોઇએ કે પોતાની બેઠક પરથી ઉભા થઇને ધસી આિીને કોઇના ઉપર હમુલો કરિા નીકળતા હોય 
તેિી રીતની માનવસકતા ચબલકુલ યોગ્ય નથી. સભ્યશ્રી નિા હોિાથી ક્ષમા કરેલ છે પરાંત ુફરીિાર આવુાં 
િતચન ચબલકુલ ચલાિી નહીં લેિાય તેિી તાકીદ કરી.  
૪. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, સભ્યશ્રીઓના નામ સરનામાની યાદી છપાિિાની કામગીરી હાથ ધરિામાાં 

આિી હોઇ, સભ્યશ્રીઓ પોતાના નામ કે સરનામામાાં કોઇ ફેરફાર કરિા માગતા હોય તો વિધાનસભા 
સચચિાલયમાાં તે અંગેની જાણ કરિા બાબતની જાહરેાત કરી.  
૫. રાજયપાલશ્રીના સૂંબોધન પર ચચાચ (ત્રીજો કદવસ) 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, સભ્યશ્રી દુષ્ટ્યાંતભાઇ પટેલ,ે સભ્યશ્રી નરેશભાઇ પટેલના અનમુોદનથી તા. 
૧૯મી ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮ના રોજ રજ  કરેલ નીચ ેમજુબનો પ્રસ્તાિ સભાગહૃ સમક્ષ િાાંચી સાંભળાવ્યો. 
 રાજયપાલશ્રીને નીચ ેમજુબનો સાંદેશો પાઠિિો. 
 ‘‘અમો આ સત્રમાાં એકત્ર થયેલા ગજુરાત વિધાનસભાના સભ્યો, રાજયપાલશ્રીએ આ સભાગહૃ 

સમક્ષ કરેલ સાંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’ 
 આભાર પ્રસ્તાિ પરની ચચાચમાાં કુલ ૧૪ સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો. આભાર પ્રસ્તાિ પરની ચચાચનો 
જિાબ માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ આપ્યો. 
 

 
સોમવાર, તા. ૨૬મી ફેબ્રઆુરી, ર૦૧૮ 
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૧.  પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨.        પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 

 માનનીય સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઇ પરમારે અધ્યક્ષશ્રીના અગતયના વનણચયો સન ૧૯૮૫થી 
૨૦૦૨ના પાના-૫૮ પરના વનણચય ક્રમાાંક-૫૫નો સાંદભચ ટાાંકી ધારાસભ્યશ્રીના પ્રશ્નનો માંત્રીશ્રી તરફથી 
ટ ાંકમાાં અને મદુ્દાસર જિાબ મળે તે બાબતે પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનો મદુ્દો ઉપક્સ્થત કરી માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીનુાં માગચદશચન માગ્યુાં. 
 તયારબાદ માનનીય િૈધાવનક અને સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ 
માંત્રીશ્રી દ્વારા વિગતિાર જિાબ આપિામાાં આવ્યા છે તેમ જણાિી િધમુાાં એમ કહ્ુાં કે સભ્યશ્રીએ 
પોતે ઇચ્છે તે મજુબનો જિાબ મળે એિો આગ્રહ ન રાખિો જોઇએ. 
 પ્રસ્તતુ મદુ્દામાાં માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી, માનનીય નાયબ 
મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ તેમજ માનનીય રાજયકક્ષાના ગહૃમાંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ 
પોત-પોતાના માંતવ્યો વ્યક્ત કયાચ.  
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ રેકડચ ચકાસીને વનણચય કરશે તેમ જણાિી વનણચય મલુતિી રાખ્યો. 

૩. તાકીદની જાહરે અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (વનયમ-૧૧૬) 
 સભ્યશ્રી હકરીટકુમાર પટેલે વનયમ-૧૧૬ અન્િયે તાજેતરમાાં પાટણ ત્જલ્લામાાં સમી 
તાલકુાના દુદખા ગામના દચલત પહરિારની જમીનની માગણી સાંબાંધમાાં કલેકટર કચેરી સામ ેએક 
દચલત યિુાને કરેલ આતમવિલોપન અને આ યિુાન ગાંભીર રીતે દાઝી જતાાં સારિાર દરવમયાન 
તેનુાં મતૃય ુથતાાં આમ જનતામાાં ભય અને રોર્ની લાગણી ફેલાયેલ છે જે દ ર કરિા રાજય સરકારે 
લીધેલાાં કે લેિા ધારેલાાં પગલાાં સાંબાંધમાાં તાકીદની જાહરે અગતયની બાબત પર માનનીય 
મખુ્યમાંત્રીશ્રી(ગહૃ)નુાં ધ્યાન દોયુું. 
 માનનીય રાજયકક્ષાના ગહૃમાંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ તેમનુાં લેચખત વનિેદન રજ  કયુું 
અને ઉપક્સ્થત થયલે પ્રશ્નોના જિાબો આપ્યા.  
 તયાર બાદ સભ્યશ્રી જીગ્નેશકુમાર મેિાણીએ પ  રક પ્રશ્ન પ  છતી િખતે ટીકાતમક ઉચ્ચારણો 

કરતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેમનુાં માઇક બાંધ કરિાની સ  ચના આપી અટકાિતાાં, વિપક્ષના 
તમામ સભ્યશ્રીઓ પોતાની જગ્યા પર ઉભા થઇ જતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા તેમને પોતાનુાં 
સ્થાન લેિા િારાંિાર વિનાંતી કરિા છતાાં સભ્યશ્રીઓએ પોતાનુાં સ્થાન ન લેતાાં સભાગહૃની કાયચિાહી 
આગળ ચલાિિાનુાં અશક્ય બનતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ વિરામ સમય સધુી સભાગહૃની બેઠક 
મલુતિી રાખી.           

મલુતવી રહલે સભાગહૃની બેઠક વવરામ બાદ ૩-૧૫ કલાકે ફરી મળી 
 

૪. તાકીદની જાહરે અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (વનયમ-૧૧૬) (ક્મશઃ) 
 વિરામ બાદ તાકીદની જાહરે અગતયની બાબત પરની અધ  રી રહલે ચચાચ આગળ ચાલી 
અને માનનીય રાજયકક્ષાના ગહૃમાંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ ઉપક્સ્થત થયેલ િધ ુપ્રશ્નોના જિાબો 
આપ્યા.  

૫.  સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
 સન ૧૯૭૨ના ગજુરાત આિશ્યક સેિા જાળિણી અવધવનયમ અન્િયેના ઉજાચ અને પેરોકેવમકલ્સ 

 વિભાગના, 
  (૧)  તા. ૯-૮-૨૦૧૭ના જાહરેનામા ક્રમાાંક-જીએચય-ુ૨૦૧૭-(૬૪)જીયિુી-૧૧૨૦૧૦-૨૮૬૧-

 ક(પાટચફાઇલ) 
  (૨)  તા. ૫-૨-૨૦૧૮ના જાહરેનામા ક્રમાાંક-જીએચય-ુ૨૦૧૮-(૧૨)જીયિુી-૧૧૨૦૧૦-૨૮૬૧-

 ક(પાટચફાઇલ)     
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૬ .  સભાગહૃ ેમૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયક 
 (૧) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત નાણાાંની ધીરધાર કરનારા બાબત 
(સધુારા) વિધેયક   
૭. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
 માનનીય સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહજી જાડજેાએ માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીનુાં 
પ્રિચન ચબલના સ્કોપમાાં ન હોિાનુાં જણાિીને પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનો મદુ્દો ઉપક્સ્થત કયો. માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીએ પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનો મદુ્દો સ્િીકાયો અને માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીને ચબલના સ્કોપમાાં 
બોલિા માટે સ  ચના આપી.  
૮ . સભાગહૃ ેમૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયક (ક્રમશઃ) 
 (૨) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૪-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ખેત ઉતપન્ન બજાર (સધુારા) વિધેયક  
    

મૂંગળવાર, તા. ૨૭મી ફેબ્રઆુરી, ર૦૧૮ 
 

૧.  પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨.  માનનીય વશક્ષિ મૂંત્રીશ્રીનો પ્રસ્તાવ 

  માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ પ્રસ્તાિ રજ  કયો  કે ‘‘આ સભાગહૃ ગજુરાત 
માધ્યવમક વશક્ષણ અવધવનયમ -૧૯૭૨ની કલમ ૩(૨) િગચ-ખ ચ  ાંટાયેલા સભ્યો પેટા કલમ-૧૦ની જોગિાઇ 

મજુબ, ગજુરાત માધ્યવમક વશક્ષણ બોડચ ઉપર ગજુરાત વિધાનસભાના પાાંચ સભ્યશ્રીઓની ચ  ાંટણી કરિાનુાં 

કામ હાથ ધરે.’’  
  પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાચનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 ૩.  માનનીય આકદજાવત  વવકાસ મૂંત્રીશ્રીનો પ્રસ્તાવ 
  માનનીય આહદજાવત વિકાસ માંત્રીશ્રી ગણપતવસિંહ િસાિાએ પ્રસ્તાિ રજ  કયો કે ‘‘ આ સભાગહૃ 

ભારતના બાંધારણના પહરવશષ્ટ્ટ-૫ના ફકરા-૪ હઠેળ સરકારના વશક્ષણ અને મજ ર વિભાગ દ્વારા બહાર 
પાડિામાાં આિલે તા. ૧૯-૦૮-૬૦ના જાહરેનામાાં ક્રમાાંક-ટીએસી/૧૨૬૦/ગ અન્િયે ગજુરાત  આહદજાવત 
સલાહકાર પહરર્દ માટે વિધાનસભામાાંથી અનસુ  ચચત આહદજાવતના ચ  ાંટાયેલા પ્રવતવનવધઓ પૈકી પાંદર 
સભ્યોની ચ  ાંટણી કરિાનુાં કામ હાથ ધરે.  

  પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાચનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
  ૪.  માનનીય સહકાર મૂંત્રીશ્રીનો પ્રસ્તાવ 
  માનનીય સહકાર માંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસિંહ પટેલે પ્રસ્તાિ રજ  કયો કે ‘‘ આ સભાગહૃ સને ૧૯૬૧ના 

ગજુરાત સહકારી માંડળીઓના અવધવનયમની કલમ-૧૫૬(૧) (૫) મજુબ ગજુરાત રાજય સહકારી પહરર્દ 

ઉપર વિધાનસભાના ત્રણ સભ્યોની ચ  ાંટણી કરિાનુાં કામ હાથ ધરે. ’’  
  પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાચનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
  
 ૫. માનનીય પૂંચાયત મૂંત્રીશ્રીનો પ્રસ્તાવ 
  માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી જયરથવસિંહજી પરમારે પ્રસ્તાિ રજ  કયો કે ‘‘ આ સભાગહૃ  સન 

૧૯૯૩ના ગજુરાત પાંચાયત અવધવનયમની કલમ-૨૬૬ની પેટા કલમ-૧ (ગ) ના ખાંડ-(૬) મજુબ રાજય 
પાંચાયત પહરર્દ ઉપર વિધાનસભાના ત્રણ સભ્યોની ચ  ાંટણી કરિાનુાં કામ હાથ ધરે.  

  પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાચનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 ૬.  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
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  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સૌરાષ્ટ્ર યવુનિવસિટીની સેનેટ ઉપર ત્રણ, િીર નમચદ દચક્ષણ ગજુરાત 
યવુનિવસિટીની સેનેટ ઉપર બે, સરદાર પટેલ યવુનિવસિટીની સેનેટ ઉપર બ,ે મહારાજા સયાજીરાિ 

યવુનિવસિટીની સેનેટ ઉપર બ,ે ગજુરાત યવુનિવસિટીની કોટચ ઉપર બ,ે હમેચાંરાચાયચ ઉત્તર ગજુરાત 
યવુનિવસિટીની કોટચ ઉપર બ,ે ગજુરાત આયિેુદ યવુનિવસિટીની સેનેટ ઉપર બ,ે મહારાજા કૃષ્ટ્ણકુમારવસિંહજી 
ભાિનગર યવુનિવસિટીની કોટચ ઉપર એક અને ક્રાાંવતગરુુ શ્યામજી કૃષ્ટ્ણ િમાચ કચ્છ યવુનિવસિટીની કોટચ ઉપર 

એક, આમ જુદી જુદી યવુનિવસિટીની સેનેટ કે કોટચ ઉપર ગજુરાત વિધાનસભાના પ્રવતવનવધઓની  તેમજ 

અંદાજ સવમવત, જાહરે હહસાબ સવમવત,  જાહરે સાહસો માટેની સવમવત, તેમજ પાંચાયતી રાજ સવમવત પર  
૧૫-૧૫ સભ્યોની ચ  ાંટણી માટેના કાયચક્રમની જાહરેાત કરી.  
૭ .  સભાગહૃ ેમૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયક 
(૧)  સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૫-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (સધુારા) વિધેયક 
(૨)  સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ખેતીની જમીનના ટુકડા અટકાિિા તથા 
તેનુાં એકત્રીકરણ કરિા બાબતનુાં (સધુારા) વિધેયક. 
 

બધુવાર, તા. ૨૮મી ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮ 
 

૧.  પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨.  પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
 પ્રશ્નોત્તરી કાળ દરમ્યાન પ  રક પ્રશ્નના  જિાબમાાં માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ ે

પેરોલ અને હડઝલના ટેકસ ઉપર એક કલાક ચચાચ કરિા માટે સરકાર તૈયાર છે, આપ દરખાસ્ત આપો તેમ 

જણાિતાાં,  વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ આ મદુ્દા પર ઝીરો અિસચમાાં ચચાચ કરિા સમય 

ફાળિિાનો સતત આગ્રહ કરતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ બને્ન પક્ષના દાંડકશ્રીઓએ ભેગા મળીને આ મદુ્દા 

અંગે રજ આત કરિા જણાવ્યુાં. આમ છતાાં, વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ આ મદુ્દાની પહલેાાં 

ચચાચ થિી જોઇએ એિો સતત આગ્રહ રાખ્યો. આથી, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃની કાયચિાહી આગળ 
ચલાિિા માટે આદેશ કરતા વિરોધપક્ષના માનનીય સભ્યશ્રીઓ પોતાના સ્થાન પર ઉભા થઇ ગયા. 
૩.  અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રીને પ્રશ્નોત્તરીના સમય બાદ હદલ્હી જિાનુાં 
હોિાથી આજના એજન્ડામાાં બતાિેલ પ  રક માગણીઓ રજ  કરિા અંગેની પરિાનગી ઉજાચમાંત્રીશ્રીને 
આપિામાાં આિે છે તે અંગનેી જાહરેાત કરી. 
 તયાર બાદ વિરોધપક્ષના તમામ સભ્યશ્રીઓએ પોતપોતાના સ્થાન ઉપર ઉભા થઇ સતત સ  ત્રોચ્ચાર 
કરિાનુાં ચાલ ુરાખ્યુાં.  
 
૪. પ  રક માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (પહલેો કદવસ) 
 શરૂઆતમાાં માનનીય ઉજાચમાંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે સન ર૦૧૭-૧૮ના િર્ચ માટેની પ  રક 
માગણીઓની વિચારણા કરિા માટે સાંવિધાનના અનચુ્છેદ ર૦૩(૩)ની સાથે િાાંચતા અનચુ્છેદ ર૦પ 
અન્િયેની માનનીય રાજ્યપાલશ્રીએ વિધાનસભાને કરેલી વસફારસ િાાંચી સાંભળાિી. 
 તયારબાદ માનનીય ઉજાચમાંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલ,ે પોલીસને લગતી સેિા અંગનેી ગહૃ વિભાગની 
મહસે  લી ખચચ માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૪૩, સહકારને લગતી સેિા અંગેની કૃવર્ અને સહકાર વિભાગની 
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મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક પ, િીજળી શહકત પહરયોજનાઓન ે લગતી સેિા 

અંગેની ઉજાચ અને પેરોકેવમકલ્સ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૧૩, 
નાગહરક પરુિઠાને લગતી સેિા અંગનેી અન્ન, નાગહરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોના વિભાગની 
મહસે  લી ખચચ માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક રર તથા તબીબી અને જાહરે આરોગ્યને લગતી સેિા અંગેની 
આરોગ્ય અને પહરિાર કલ્યાણ વિભાગની મહસે  લી ખચચ  માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૩૯ રજ  કરી.  
 વિરોધપક્ષના સભ્યશ્રીઓ દ્વારા કાપદરખાસ્ત રજ  કરિામાાં  આિી નહીં.  
૫.  સ  ત્રોચ્ચાર,  શોરબકોર અને સભ્યશ્રીઓનુૂં સસ્પેન્શન 
 ઝીરો અિસચમાાં પેરોલ અને હડઝલના ટેક્સ ઉપર ચચાચ કરિાનો  વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ 

ધાનાણીએ સતત આગ્રહ રાખ્યો, જેનો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા અસ્િીકાર કરિામાાં આિતાાં, વિરોધપક્ષના 
કેટલાક સભ્યશ્રીઓ સતત સ  ત્રોચ્ચાર કરતા િેલમાાં ધસી આિી શોરબકોર કરતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સૌ 
સભ્યશ્રીઓને પોતપોતાનુાં સ્થાન લેિા િારાંિાર વિનાંતી કરિા છતાાં સભ્યશ્રીઓએ તેમનુાં સ્થાન ન લેતાાં 
સભાગહૃની કાયચિાહી આગળ ચલાિિાનુાં અશક્ય બનતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ િેલમાાં ધસી આિેલા 
સભ્યશ્રીઓન ેઆજના હદિસની કાયચિાહીમાાંથી વનયમ-૫૧ હઠેળ દ ર કરિાનો આદેશ કયો. 
 િેલમાાં ધસી આિેલા સભ્યશ્રીઓને સલામતી દળના સભ્યો દ્વારા સભાગહૃની બહાર લઇ જિાતા 
હતા તે દરમ્યાન સભ્યશ્રી ડૉ. આશાબેન પટેલ ેકેટલાક અશોભનીય ઉચ્ચારણો કરતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ 
તેઓને નેઇમ કયાચ તયાર બાદ માનનીય સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ  સભ્યશ્રી ડૉ. 

આશાબેન પટેલને બે હદિસ સધુી સભાગહૃની સેિા બજાિિામાાંથી સસ્પેન્ડ કરિાનો પ્રસ્તાિ રજ  કરતાાં, 
સભાગહૃ ે તેનો સ્િીકાર કયો અને સભ્યશ્રી ડૉ. આશાબેન પટેલને બે હદિસ સધુી સભાગહૃમાાંથી સસ્પેન્ડ 
કરિામાાં આવ્યા. 
૬. પ  રક માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (પહલેો કદવસ) (ક્રમશઃ) 
 તયાર બાદ પ  રક માગણીઓ ઉપરની ચચાચ શરૂ થિાના તબકે્ક માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પ  રક 
માગણીઓ પરની ચચાચની મયાચદા અંગે ગહૃને માગચદશચન આપ્યુાં.  
 તયારબાદ ૪ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો અને ચચાચનો જિાબ માનનીય ઉજાચમાંત્રીશ્રી 
સૌરભભાઇ પટેલ ેઆપ્યો. 
 તયારબાદ પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૪૩, પ, ૧૩, રર અને ૩૯ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો 
સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
૭. વવરામનો સમય રદ કરવા બાબત 
 મખુ્ય દાંડકશ્રીએ વિરામનો સમય રદ કરી કામકાજની યાદી પ્રમાણેનુાં કામકાજ પ  રુાં કરિાનો પ્રસ્તાિ 
રજ  કરતાાં ગહૃ ેતેનો સ્િીકાર કયો.  
૮.    ચબન-સરકારી કામકાજ 
 (૧) દાખલ કરવાના ચબન-સરકારી વવધેયકો 
  (૧) સભ્યશ્રી ગોવિિંદભાઇ  પટેલ,ે સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત રાહફક ઉપરિ  વનિારણ અન ે
વનયાંત્રણ બાબત વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ  કયુચ.  
  (૨)  સભ્યશ્રી ભરતભાઇ પટેલ,ે સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત શાળાએ જતા વિદ્યાથીઓના  
આરોગ્ય કાયચક્રમ વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુચ.   
 (૨) ચબન-સરકારી સૂંકલ્પો  
  (૧) સભ્ય શ્રી હહત ુકનોડીયાએ, ‘‘ રાજય સરકારે  ‘ સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ ’  એ માંત્રને 
ચહરતાથચ કરિા  યિુાનોના કૌશલ્ય વનમાચણ તેમજ િાંચચતોના વિકાસ માટે વિવિધ યોજનાઓ અંતગચત 
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વ્યાપક પગલાાં લિેા અને તેના નક્કર અમલીકરણ માટે સરકારને અનરુોધ કરિા  અંગેનો’’ સાંકલ્પ રજ  
કરી માંતવ્ય વ્યકત કયુું. 
 તયારબાદ સાંકલ્પ પરની ચચાચમાાં ૩ સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો અને ચચાચનો જિાબ માનનીય વશક્ષણ 
માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ આપ્યો.  
 તયારબાદ સાંકલ્પનો સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 (૨) ચબન સરકારી સાંકલ્પ-૨ના પ્રભારી સભ્યશ્રી શીિાભાઇ ભરુીયા સભાગહૃમાાં હાજર ન હોિાથી 
ચચાચ માટે હાથ ધરી શકાયો નહીં. 
 (૩) ચબન સરકારી સાંકલ્પ-૩ના પ્રભારી સભ્યશ્રી પ્રતાપ દ ધાત સભાગહૃમાાંથી સસ્પેન્ડ થયેલ 
હોિાથી ચચાચ માટે હાથ ધરી શકાયો નહીં. 
 

ગરુુવાર, તા. ૧લી માચચ,  ર૦૧૮ 
  

૧.  પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
ર.   (અ) નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રીનુૂં વનવેદન(વનયમ-૪૪) 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે સાતમા પગારપાંચની ભલામણોના અનસુાંધાનમાાં 
રાજયના સરકારી અને પાંચાયતના કમચચારીઓને સાતમા પગાર પાંચ મજુબ એહરયસચના નાણાની ચકુિણી 
સાંબાંધમાાં વનયમ-૪૪ હઠેળનુાં વનિેદન િાાંચીને કયુું. 
      (બ)  કૃવષ મૂંત્રીશ્રીનુૂં વનવેદન  
 માનનીય કૃવર્ માંત્રીશ્રી રણછોડભાઇ ફળદુએ રાજયના તિેુર પકિતા ખેડ તોને પોર્ણક્ષમ ભાિ મળે 
તે માટે રાજય સરકારે નાફેડ મારફત ટેકાના ભાિે તિેુરની ખરીદી હાથ ધરિા સાંબાંધમાાં વનયમ-૪૪ હઠેળનુાં 
વનિેદન િાાંચીને કયુું. 
૩. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
 (૧) માનનીય સભ્યશ્રી શૈલરે્ભાઇ પરમારે કૃવર્માંત્રીશ્રી રણછોડભાઇ ફળદુએ વનયમ-૪૪ હઠેળ કરેલ 
વનિેદન અંગે આજની કામકાજની યાદીની પરુિણીમાાં ઉલ્લેખ નથી તેમ જણાિી તે અંગ ે માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીનુાં માગચદશચન માગ્યુાં. 
 માનનીય કૃવર્માંત્રીશ્રી રણછોડભાઇ ફળદુ તથા નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે ઉપક્સ્થત 
થયેલ મદુ્દા અંગે સ્પષ્ટ્ટતા કરતા જણાવ્યુાં કે ત્રણ-ચાર હદિસની રજા આિતી હોઇ માકેટયાડચમાાં ખેડ તો માલ 
િેચે નહીં અને સરકારે ટેકાના ભાિે ખરીદિાની પ્રહક્રયા પ  ણચ કરી હોિાથી આ વનિેદન કરવુાં જરૂરી હત ુાં. અને 
ભવિષ્ટ્યમાાં આ બાબતની કાળજી લેિામાાં આિશે તેમ પણ તેમણ ેજણાવ્યુાં. 
 (૨)  માનનીય િૈધાવનક અને સાંસદીય બાબતોના રાજયકક્ષાના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ 
પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનો મદુ્દો ઉપક્સ્થત કરતાાં જણાવ્યુાં કે ગઇકાલે િેલમાાં આિીને સભાગહૃની કાયચિાહીમાાં 
અિરોધ કરનાર વિરોધપક્ષના કેટલાક સભ્યશ્રીઓને સસ્પેન્ડ કયાચ બાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના કાયાચલયની 
બહાર વિરોધપક્ષના સભ્યશ્રીઓ દ્વારા જે દેખાિો કરિામાાં આવ્યા તે ચબલકુલ  યોગ્ય નથી. આ અંગે તેમને 
ઠપકો આપિામાાં આિે.  
 પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરના મદુ્દાના સમથચનમાાં માનનીય િૈધાવનક અને સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી 
ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત કયુું. 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તપાસ કરીને વનણચય કરશે તેમ જણાિી વનણચય મલુતિી રાખ્યો.  
૪. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
  નીચેના કાગળો તેની નીચે દશાચિેલ માંત્રીશ્રીઓએ સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કયા. 
 (૧)  ઇન્ન્ડયન ઓઇલ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૫-૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ 

અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તમેજ વનગમની કામગીરી અંગેની 
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સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલ  સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન   
  (૨)  ગજુરાત રાજય પોલીસ આિાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૬-૧૭ નો િાવર્િક અહિેાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી 
અંગેની સરકારની સમીક્ષા  
 (૩)  ગજુરાત ગ્રામ ગહૃવનમાચણ બોડચનો  સન ૨૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ  
   
 (૪)  ગજુરાત મ્યવુનવસપલ ફાઇનાન્સ બોડચનો સન ૨૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તથા 
સન ૨૦૧૫-૧૬ના િાવર્િક હહસાબો અને ઓહડટ અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલ સભાગહૃના મેજ ઉપર 
મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતુાં વનિેદન  
 (૫)  ગજુરાત રાજય નાણાકીય વનગમનો  સન ૨૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ અને ઓહડટ 
અહિેાલ   
 (૬)  સન ૨૦૧૭ના ગજુરાત આધાર (નાણાકીય અને બીજી સહાયકી (સબવસડી), લાભો અન ે
સેિાઓનુાં લચક્ષત વિતરણ) અવધવનયમ અન્િયેના મહસે  લ વિભાગના તા. ૨૯/૭//૨૦૧૭ના, જાહરેનામા 
ક્રમાાંકઃ જીએચએમ/૨૦૧૭/૬૧/આરજીએન/૧૦૨૦૧૬/૧૦૫૬/એચ.૧ 

        
૫. પ  રક માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (બીજો અને છેલ્લો કદવસ) 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ,ે શહરેી વિકાસને લગતી સેિા અંગેની શહરેી 
વિકાસ અને શહરેી ગહૃ વનમાચણ વિભાગની  મ  ડી ખચચ માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૧૦ર, વશક્ષણ વિભાગન ે
લગતુાં અન્ય ખચચ સેિા અંગેની વશક્ષણ વિભાગની  મ  ડી ખચચ માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૧૦, સમ  હ 
વિકાસને લગતી સેિા અંગેની પાંચાયત, ગ્રામ ગહૃ વનમાચણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગની મહસે  લી ખચચ 
માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૭૦, માગો અને પલુને લગતી સેિા અંગેની માગચ અને મકાન વિભાગની 
મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૮૬ તથા આહદજાવત વિસ્તાર પેટા યોજનાન ેલગતી 
સેિા અંગેની આહદજાવત વિકાસ વિભાગની મ  ડી ખચચ  માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૯૬ રજ  કરી.  
 પ  રક માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક-૧૦૨ ઉપરની કાપદરખાસ્ત 

ક્રમાાંક-૧, ૨ અન ે ૩,  માગણી ક્રમાાંક-૧૦ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૪, માગણી ક્રમાાંક-૭૦ ઉપરની 
કાપદરખાસ્ત ક્રમાાંક-૫ અને ૬, માગણી ક્રમાાંક-૮૬ ઉપરની કાપદરખાસ્ત ક્રમાાંક-૭, માગણી ક્રમાાંક-૯૬ 
ઉપરની કાપદરખાસ્ત ક્રમાાંક-૮ સાંબાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ વિધાનસભાના 
વનયમોના વનયમ ર૩૪(૪) અન્િયે ચગલોટીન અંગેની જાહરેાત કરી અન ેચગલોટીન માટેનો સમય બપોરના   
૧૨-૦૦ િાગ્યાનો ઠરાિિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ રજ  થયેલી પ  રક માગણીઓ અને કાપદરખાસ્તો પર ચચાચ શરૂ થઇ અને તેમાાં કુલ ૪ 
સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો. ચચાચનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ ેઆપ્યો. 
 તયારબાદ પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૧૦ર, ૧૦, ૭૦, ૮૬ અને ૯૬ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો 
સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
ચગલોટીન થયેલી માગિીઓ 
 તયારબાદ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે સન ર૦૧૭-૧૮ના િર્ચના અનદુાનો 

માટેની પ  રક માગણી ક્રમાાંક ૧, ૨, ૬, ૯, ર૬, ૩૧, ૩ર, ૩૪, ૩પ, ૪૦, ૪૪, ૪૬, ૪૯, ૫૧, પર, પ૪, 
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૫૭, ૬૦, ૭૧, ૭૨, ૭૩, ૭૪, ૭૮, ૭૯, ૮૧, ૮ર, ૮૩, ૮૪, ૮૭, ૮૮, ૯૨, ૯૩, ૯પ, ૧૦૦, ૧૦૩ 
અને ૧૦૬ રજ  કરી, જે મત માટે મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 

સોમવાર, તા. પમી માચચ,  ર૦૧૮ 
 
૧.  પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨. અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાચ (પહલેો કદવસ) 
 તા. ૨૦મી ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮ના રોજ સભાગહૃમાાં રજ  થયેલા સન ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રની 
સામાન્ય ચચાચ શરૂ થાય તે પહલેા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ અંદાજપત્ર પરની સામાન્ય ચચાચના અિકાશ અંગે 
ગહૃને માગચદશચન આપ્યુાં. 
 તયારબાદ માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી અને માનનીય આહદજાવત વિકાસ માંત્રીશ્રી સહહત કુલ ૨૫ 
સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો.    
૩. અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, સભાગહૃના સભ્ય ન હોય તેિી વ્યક્ક્તના નામ સાથેના સભ્યશ્રી વિરજીભાઇ 
ઠુમ્મરે કરેલ ઉચ્ચારણો કાયચિાહીમાાંથી રદ કરિા અંગેની જાહરેાત કરી. 
   
 

મૂંગળવાર, તા. ૬ઠ્ઠી માચચ,  ર૦૧૮ 
 

૧.  પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨. અધ્યક્ષશ્રીની પ  વચમૂંજ રીથી ઉપસ્સ્થત કરવામાૂં આવેલ અગત્યનો મદુ્દો 
 સભ્યશ્રી આર. સી. મકિાણાએ, આજ રોજ ભાિનગર ત્જલ્લાના રાંઘોળા ગામ નજીક થયેલ ગાંભીર 
અકસ્માતમાાં ૩૦ જેટલી વ્યક્ક્તઓના મતૃય ુથયા છે તે અંગે સાંિેદના અને શોક વ્યકત કરી સરકાર દ્વારા 
લેિામાાં આિેલ પગલાાંની વિગતો સભાગહૃમાાં રજ  કરિા જણાવ્યુાં.  
 તયારબાદ માનનીય રાજયકક્ષાના ગહૃ માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ અકસ્માત અંગેની વિસ્તતૃ 

માહહતી આપી સરકાર તરફથી લેિાયેલા પગલાાંની માહહતી આપી, તથા સાંિેદના વ્યકત કરીને  મતૃકો 
અને ઇજાગ્રસ્તોને સરકાર તરફથી જાહરે કરિામાાં આિેલ સહાય અંગેની વિગતો સભાગહૃમાાં રજ  કરી.  
 તયારબાદ સભ્યશ્રી કુાંિરજીભાઇ બાિળીયાએ પણ સાંિેદના વ્યકત કરતા મતૃકોને તેમજ ઇજા 
ગ્રસ્તોને સરકાર તરફથી સહાયની રકમમાાં િધારો કરિો જોઇએ તેિી લાગણી વ્યકત કરી. 
 સભ્યશ્રી અવશ્વનભાઇ કોટિાલે પણ પોતાની સાંિેદના વ્યકત કરી શોકાાંજચલ વ્યકત કરી. 
 તયારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ અકસ્માતમાાં મતૃય ુપામેલી વ્યક્ક્તઓ માટે શોકાાંજચલ વ્યકત 
કરી ઝીરો અિસચની પરવમશન આજે અપિાદરૂપ હકસ્સામાાં આપિામાાં આિેલ છે તેવુાં જણાવ્યુાં.   
૩. અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાચ (બીજો કદવસ) 
 માનનીય ઊજાચ માંત્રી સહહત કુલ ૨૫ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો.    
 

બધુવાર, તા. ૭મી માચચ,  ર૦૧૮ 
 
૧.  પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
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 ૨. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર અંગેના માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના વનિચયની જાહરેાત 
 (૧) તા. ૨૧-૨-૨૦૧૮ના રોજ પ્રશ્નોત્તરી કાળ પ  ણચ થયા બાદ સભ્યશ્રી પ  ાંજાભાઇ િાંશે વનયમ-
૮૯નો ઉલ્લખે કરી પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનો મદુ્દો ઉપક્સ્થત કરતા દરેક પ્રશ્ન પાછળ પાાંચ વમવનટ કરતા િધ ુ
સમય ન જાય તે બાબતે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનુાં માગચદશચન માગેલુાં. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ૧૯ થી િધ ુ

સભ્યો દ્વારા એક થી િધ ુ પ  રક પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા હતા અને પ  િચ ભ  વમકાઓ, પ્રસ્તાિનાઓ તમેજ 
રાજકીય અિલોકનો સાથ ે ર૮ પ  રક પ્રશ્નો પ  છાયા હતા તેમજ તતસમયે ટ ાંકા પ્રશ્નો પ  છિા બાબતે 
અધ્યક્ષસ્થાનેથી અપાયેલ વનદેશોનુાં પાલન પણ થયુાં નહોત ુાં તેમ જણાિી અધ્યક્ષશ્રીના અગતયના વનણચયો 
સન ૨૦૦૩ થી ૨૦૦૭ ના વનણચય ક્રમાાંક-૯નો ઉલ્લેખ કરી ભ  તકાળમાાં જાહરે હહતને સ્પશચતા પ્રશ્નો પર ૧પ 

થી ૨૦ વમવનટનો સમય ગયો છે, એટલે અધ્યક્ષ માટે પ વમવનટની સમય મયાચદા જાળિિાનુાં વનયમથી પણ 
અપેચક્ષત નથી તેમ જણાિી પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરના મદુ્દાનો અસ્િીકાર કરિા સાથે સભ્યશ્રીઓએ પ  રક પ્રશ્નો 
કોઇ પણ પ્રકારની પ  િચભ  વમકા કે રાજકીય અિલોકનો િગર ટ ાંકા પ  છિા જોઇએ અને માંત્રીશ્રીએ પણ ટ ાંકા 
અને મદુ્દાસર જિાબ આપિા જોઇએ તેિી ટકોર કરી.  
 (૨) તા. ૨૬-૨-૨૦૧૭ના રોજ સભ્યશ્રી અવમતભાઇ ચાિડાના તકેદારી સવમવતમાાં ફહરયાદો 
અંગેનો તારાાંહકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક-૧પ૩૯નો માનનીય માંત્રીશ્રીએ સાંતોર્કારક જિાબ આપ્યો નથી તેથી 
માંત્રીશ્રીઓએ જિાબો આપિામાાં કાળજી રાખિી જોઇએ તેિો પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનો મદુ્દો ઉપક્સ્થત કયો હતો. 

 મદુ્દાનો અસ્િીકાર કરતા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના અગતયના વનણચયો સન ે
ર૦૦૩ થી ર૦૦૭ના વનણચય ક્રમાાંક-૧૨ને ટાાંકીને જણાવ્યુાં કે સભ્યશ્રી ઇચ્છે તે રીતનો જિાબ માનનીય 

માંત્રીશ્રી આપી શકે નહીં, પરાંત ુમ  ળ પ્રશ્નને સસુ ાંગત માહહતી માનનીય માંત્રીશ્રી પાસે હોય ત ેપણ અપેચક્ષત 
છે. સભ્યશ્રી દ્વારા પાાંચ ફહરયાદો બે િર્ચ કે તેથી િધ ુસમયથી પડતર રહિેા માટેની વિસ્તતૃ માહહતી માંત્રીશ્રી 
પાસે ન હોય તો તે ગહૃના ટેબલ ઉપર મ  કિા અથિા સભ્યશ્રીને પાછળથી અલગ રીતે આપિા જણાિી 
શકયા હોત. તતસમયે આ પ્રશ્નની ચચાચમાાં ૧ર વમવનટ જેટલો સમય ગયો હતો અને માંત્રીશ્રીએ તમામ પ  રક 

પ્રશ્નોના જિાબો સાંતોર્કારક રીતે આપ્યા હતા, તેમ છતાાં સભ્યશ્રી અવમતભાઇ ચાિડાએ  માગેલી માહહતી 
સભ્યશ્રીને અલગથી પ  રી પાડિી તેમ જણાવ્યુાં.  
૩. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
 સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઇ પરમારે તારાાંહકત પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૧માાં ગીર સોમનાથ ત્જલ્લામાાં ગમુ થયેલા 
બાળકોના પ્રશ્નનો જિાબ અને પાના નાંબર ૬પ પર પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૧૭૩માાં આપેલો જિાબ બન્નેમાાં 
તફાિત હોઇ અને શદુ્ઘદ્ધપત્રકમાાં પણ તેનો ઉલ્લેખ નથી તેથી આ બાબતે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી વનણચય આપે 
તેમ જણાવ્યુાં.  
 માનનીય રાજયકક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ પોલીસ તાંત્ર દ્વારા જે 
ઝાંબેશ કરિામાાં આિેલી તેના કારણે આ ડીફરન્સ જોિા મળે છે તેમ જણાવ્યુાં. 
 માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ આજના હદિસની પ્રશ્નોત્તરીમાાં એક જ 
ત્જલ્લાના અને એક જ સમયગાળાનો પ્રશ્ન હોિા છતાાં બન્ને પ્રશ્નોના જિાબો જુદા પડ ેછે અને શદુ્ઘદ્ધપત્રકમાાં 
પણ તેનો કોઇ ઉલ્લેખ નથી તેથી સભાગહૃને સરકાર દ્વારા ગેરમાગે દોરિામાાં આિેલ છે તેમ જણાિી અડધા 
કલાકની ચચાચ આપિી જોઇએ તેમ જણાવ્યુાં. 
 માનનીય સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનો વિરોધ કરતા 

જણાવ્યુાં કે, આિી કોઇ ચચાચ આપી શકાય નહીં, અને સભાગહૃને ગેરમાગ ેદોરિાનો કયારેય કોઇ ઇરાદો ન 
હોઇ શકે, સ્લીપ ઓફ પેન હોઇ શકે છે. છતાાં ભવિષ્ટ્યમાાં સરકાર આ બાબતે કાળજી રાખશે તેમ જણાવ્યુાં.  
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરના મદુ્દાનો અસ્િીકાર કરી પ્રથમદશીય રીતે આંકડામાાં 

તફાિત દેખાય છે, પણ સરકાર તરફથી અદ્યતન પહરક્સ્થવત શુાં છે તે સભ્યશ્રીને પહોંચાડિી તેમ જણાિીને 
અડધા કલાકની ચચાચની માગણી બાબતે વનયમોના વનયમ ૯ર હઠેળ નોટીસ આપિી જોઇએ તેમ જણાવ્યુાં.  
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૪. તાકીદની જાહરે અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (વનયમ-૧૧૬) 
 સભ્યશ્રી પ  ાંજાભાઇ િાંશે વનયમ-૧૧૬ અન્િયે ‘‘તાજેતરમાાં િડોદરાની પારૂલ યવુનિવસિટીમાાં 
વિદ્યાથીઓ પાસ ેખોટા કામો કરાિિા, િધારે ફી ઉઘરાિિી અને હાજરી ઓછી  કહીને ફોમચ રોકિા, વનયમ 
વિરૂદ્ધ કોલેજને મળેલ પરવમશનથી િધારે એડવમશન આપિા તેમજ ફી ભયાચની હરસીપ્ટ હડલીટ કરી 
બેલેન્સશીટમાાં આિક ઓછી દશાચિિી  જેિા ઉલ્લખેો િાળી ૮ પાનાની ચીઠ્ઠી સહહત યવુનિવસિટીના 
કમચચારીનો મતૃદેહ મળિાથી વિદ્યાથીઓ તેમજ યવુનિવસિટીના કમચચારીઓના પહરિારજનોમાાં ફેલાયેલ ભય 

અને રોર્ની લાગણી દ ર કરિા’’ અંગેની તાકીદની જાહરે અગતયની બાબત પર માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રીનુાં 
ધ્યાન દોયુું.  
 માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ તેમનુાં લેચખત વનિેદન રજ  કયુું અને તેમાાંથી 
ઉપક્સ્થત થયેલા પ્રશ્નોના જિાબો આપ્યા. 
 
  
૫. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
 (૧)  ગજુ-ટુર ડિેલપમેન્ટ કાંપની ચલવમટેડનો સન ૨૦૧પ-૨૦૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની 
સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો 
સમજાિત ુવનિેદન 
 (૨)  ગજુરાત રાજય માગચ વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી 
અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
 (૩) ઇન્ન્ડયન ઓઇલ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની 
સરકારની સમીક્ષા 
 (૪) ગજુરાત પ્રિાસન વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની 
સરકારની સમીક્ષા 
 (પ) ગજુરાત સ્લમ કલીયરન્સ બોડચના સન ૨૦૧૦-૨૦૧૧ના િાવર્િક હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ 
તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૬)  નાણા વિભાગના 
  (૧)  સન ૧૯૩૨ના ભારતના ભાગીદારી અવધવનયમ અન્િયેના તા. 

૭/૧૦/૨૦૧૭ના,જાહરેનામા ક્રમાાંક :  જીએચએન(૯૪)પીઆર-ર૦૧૭(૨)-ઠ  
  (૨)  સન ૧૯૭૮ના ઇનામી ચચટ અને નાણાાં પહરચલન (પ્રવતબાંધ) અવધવનયમ 

અન્િયેના તા. ૧૨/૬/૨૦૧૭ના, જાહરેનામા ક્રમાાંક : (જીએચએન-૨૨)એમઆઇએસ-૧૦૨૦૧૬-૧૦૪૯-
એન 
૬. સભાગહૃ ેમૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયક 
 માનનીય નાયબ મખુ્ય માંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૪-સન ર૦૧૮નુાં 
ગજુરાત (પ  રક) વિવનયોગ વિધેયક દાખલ કયાચ બાદ પહલેા િાચનનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો. 
૭. અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
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 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, આજરોજ પ  રક વિવનયોગ વિધેયક ઉપરાાંત સન ર૦૧૮-૧૯ના િર્ચના 

અંદાજપત્ર પરના ત્રીજા હદિસની સામાન્ય ચચાચ પણ હાથ ધરિામાાં આિનાર હોઇ, અંદાજપત્ર પરની 
સામાન્ય ચચાચને િધ ુસમય મળે તે હતેથુી વનયમ ર૩૯ હઠેળ તેમને મળેલ સત્તાની રૂએ વનયમ-ર૩૮(૩)માાં 
છૂટછાટ મ  કી પ  રક વિવનયોગ વિધેયક પરની ચચાચ અને મતદાન માટે ૩૦ વમવનટનો સમય ઠરાિિા અને જે 

ચાર સભ્યશ્રીઓએ તેમના મદુ્દા આપ્યા છે, તેમને ત્રણ, ત્રણ વમવનટનો સમય ફાળિિા અંગેની જાહરેાત 
કરી. 
 તયારબાદ કુલ ૪ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો અને ચચાચનો જિાબ માનનીય નાયબ 
મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે આપ્યો. 
 તયારબાદ પહલેા અને બીજા િાચનના પ્રસ્તાિ મત માટે મ  કિામાાં આવ્યા અને તેનો સ્િીકાર 
કરિામાાં આવ્યો. 
૮. અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાચ (ત્રીજો કદવસ) 
 માન. વશક્ષણ માંત્રીશ્રી  સહહત ૧૮  સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો.    
  

ગરુુવાર, તા. ૮મી માચચ,  ર૦૧૮ 
 

૧. વવશ્વ મકહલા કદન વનવમતે્ત માનનીય મખુ્યમૂંત્રીશ્રીનો શભેુચ્છા સૂંદેશ. 
 માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ વિશ્વ મહહલા હદન વનવમત્તે શભુેચ્છાઓ પાઠિી. 
૨.  પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૩. વવશ્વ મકહલા કદન વનવમતે્ત શભેુચ્છા સૂંદેશ (ક્રમશ:) 
 વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી, રાજયકક્ષાના મહહલા અન ેબાળ કલ્યાણ માંત્રી શ્રીમતી 
વિભાિરીબેન દિ ેઅને સભ્યશ્રી ડૉ. આશાબેન પટેલે વિશ્વ મહહલા હદન વનવમત્તે પોતાની શભુેચ્છાઓ પાઠિી.  
 તયારબાદ સભાપવતશ્રી ડૉ. નીમાબેન આચાયચએ પણ વિશ્વ મહહલા હદન વનવમત્તે પોતાની શભુચે્છાઓ 
પાઠિી.  
૪. સભાગહૃનો સમય લૂંબાવવા અંગે 
 સભ્યશ્રી અવમતભાઇ ચાિડાએ, આજે વિશ્વ મહહલા હદન વનવમતે શભુચે્છા સાંદેશ માટે ૩૦ વમવનટ 
જેટલો સમય ગયો હોિાથી અંદાજપત્ર પરની સામાન્ય ચચાચ માટે ૩૦ વમવનટનો સમય િધ ુ ફાળિિા 
બાબતે વિનાંતી કરતા સભાગહૃની અનમુવતથી અંદાજપત્ર પરની સામાન્ય ચચાચ માટે ૩૦ વમવનટનો િધ ુ
સમય ફાળિિામાાં આવ્યો.  
૫. સભાગહૃની આજના કદવસની બેઠકના સમયમાૂં વધારો કરવા અંગે 
 વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીએ અંદાજપત્રની સામાન્ય ચચાચના છેલ્લા હદિસે સભ્યશ્રીઓને ચચાચ માટે િધ ુ

સમય મળી રહ ેતે માટે સભાગહૃના નકકી થયેલ સમયમાાં િધારો કરિા માટેની વિનાંતી કરી. 
 મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ સમય િધારિા સાથે અસાંમાંવત દશાચિતા આ બાબત કામકાજ 

સલાહકાર સવમવતમાાં ચચાચ કયાચ બાદ નકકી કરિી જોઇએ તેમ જણાવ્ય.ુ  
૬. અંદાજપત્ર પર સામાન્ય ચચાચ (ચોથો અને છેલ્લો કદવસ) 
 કુલ ૮  સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો અને ચચાચનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી 
નીવતનભાઇ પટેલે આપ્યો. 
૭. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
 વિરોધપક્ષના નતેાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનો મદુ્દો ઉપક્સ્થત કરી જણાવ્યુાં કે, 
માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ સરકારી નોકરીની ભરતીનો જે આંકડો આપ્યો છે તે અને અગાઉની 
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પ્રશ્નોત્તરીમાાં જે આંકડાઓ આપ્યા હતા તેમાાં બહ ુમોટો તફાિત છે તેથી આંકડાઓ વિશ્વસનીય નથી તેમ 
જણાિી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને રૂચલિંગ આપિા વિનાંતી કરી. 
 િધમુાાં તેમણે જણાવ્યુાં કે સરકારમાાં ઘણી બધી યોજનાઓ હોય છે પરાંત ુમેં લેચખતમાાં પત્ર લખીને 
કુલ કેટલી યોજનાઓ હાલમાાં અમલમાાં છે તેની માહહતી માગિા છતાાં મને એ માહહતી સરકારશ્રી તરફથી 
મળી નથી અને સરકારને પણ કુલ કેટલી યોજનાઓ છે તેની માહહતી નથી તેમ જણાવ્યુાં.  
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ,ે જુદા જુદા સમયે પ્રશ્નોત્તરીમાાં માગેલ માહહતીનો 
સમય ગાળો જુદો હોય તો જિાબ જુદો હોઇ શકે છે તેમ જણાિી પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર રદ કરિા જણાવ્યુાં. 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનુાં રૂચલિંગ પછીથી આપશે તેમ જણાવ્યુાં. 
૮. અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, ચબન-સરકારી કામકાજ માટેની સવમવતની રચના થયેલ ન હોિાથી, 
આજના હદિસના ચબન-સરકારી કામકાજ માટેના ફાળિિામાાં આિેલ સમય અંગેની જાહરેાત કરી. 
૯. ચબન-સરકારી કામકાજ 
 ચબન-સરકારી વવધેયકો 
 (૧)દાખલ કરવાના ચબન-સરકારી વવધેયકો 
  (૧) સભ્યશ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મરે, સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત ગજુરાત રાજય તકેદારી 
આયોગ વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુચ.  
  (૨)  સભ્યશ્રી પ  ણેશભાઇ મોદીએ, સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત જાહરે સાંપવત્તને થતુાં નકુસાન 
અને તોડફોડ અટકાિિા બાબત વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુચ.   
  (૩) સભ્યશ્રી િલ્લભભાઇ કાકડીયાએ સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત અશકત વ્યક્ક્ત 
(પનુઃિસિાટ અને કલ્યાણ) વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુું. 
  (૪) સભ્યશ્રી કેતનભાઇ ઇનામદારે સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત રમતગમત પ્રવવૃત્ત પ્રોતસાહન 
વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુું.  
  (પ)  સભ્યશ્રી નરેશભાઇ પટેલે સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ઘરેલ ુકામદારો અને વદૃ્ધ િયની 
વ્યક્ક્તઓની દેખભાળ  કરનારનુાં ફરત્જયાત રત્જસ્રેશન (રોજગાર વનયમન અન ે કલ્યાણ) વિધેયક 
સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ  કયુું. 
  (૬)  સભ્યશ્રી કનભુાઇ દેસાઇએ સન ર૦૧૮નુાં  ગજુરાત િહરષ્ટ્ઠ નાગહરક સાંરક્ષણ દળ 
વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુું. 
  (૭) સભ્યશ્રી અરવિિંદભાઇ પટેલ ેસન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત સ્માટચ વસટીઝ વિકાસ સત્તામાંડળ 
વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુું.  
  (૮)  સભ્યશ્રી ભ  પેન્રભાઇ પટેલ ે સન ર૦૧૮નુાં પોળ અને અન્ય હહેરટેજ ચબન્લ્ડિંગનુાં 
સાંચાલન (િાચણજ્યક ઉપયોગ પર વનયાંત્રણ) અને હહેરટેજ સ્રક્ચરની જાળિણી વિધેયક સભાગહૃની 
અનમુવતથી દાખલ કયુું. 
  (૯) સભ્યશ્રી જીતેન્રભાઇ સખુડીયાએ સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત તીથચસ્થાન અને ધાવમિક 
શ્રદ્ધા-કેન્ર (પવિત્ર ધામની જાહરેાત કરિા) બાબત વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુું.  
 (ર) પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેના ચબન-સરકારી વવધેયકો 
 (૧)  સભ્યશ્રી વપયરુ્ભાઇ દેસાઇએ ‘‘સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૦-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત 

રાજય કેન્સર અને ડ્રગના વ્યસનથી પીહડત લોકોની સારિાર માટેના માળખાકીય ફાંડ બાબત વિધેયક’’ના 
પ્રથમ િાચનનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો અને તેના સમથચનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું. 
 તયારબાદ કુલ ૩ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો. ચચાચનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી 
નીવતનભાઇ પટેલે આપ્યો. 
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 તયારબાદ સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લિેામાાં આવ્યુાં. 
 (ર)  સભ્યશ્રી ગોવિિંદભાઇ પટેલ ે‘‘સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૨-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત રાહફક 
ઉપરિ વનિારણ અને વનયાંત્રણ બાબત વિધેયકના પ્રથમ િાચનનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો અને તેના સમથચનમાાં 
પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું. 
 તયારબાદ કુલ ૩ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો. ચચાચનો જિાબ માનનીય રાજયકક્ષાના ગહૃ 
માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ આપ્યો. 
 તયારબાદ સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લિેામાાં આવ્યુાં. 
 (૩) સભ્યશ્રી ભરતભાઇ પટેલે સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૩-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત શાળાએ 
જતા વિદ્યાથીઓના આરોગ્ય કાયચક્રમ વિધેયકના પ્રથમ િાચનનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો અને તેના સમથચનમાાં 
પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત કયુું.  
 તયારબાદ કુલ ૪ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો.ચચાચનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી 
નીવતનભાઇ પટેલે આપ્યો. 
 તયારબાદ સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લિેામાાં આવ્યુાં. 
 

શકુ્રવાર, તા. ૯મી માચચ,  ર૦૧૮ 
 
૧.  પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
ર. માનનીય ખાિ ખવનજ મૂંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલનુૂં વનવેદન (વનયમ-૪૪) 
 માનનીય ખાણ અને ખવનજ માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે વનયમ-૪૪ હઠેળ ગજુરાત ગૌણ ખવનજ 

છૂટછાટ વનયમો, ર૦૧૭માાં સધુારા સ  ચિતુાં વનિેદન રજ  કયુું અને તેમાાંથી ઉપક્સ્થત થયેલ પ્રશ્નોના જિાબો 
આપ્યા. 
૩. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (પહલેો કદવસ) 
 શરૂઆતમાાં માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ ે સન ર૦૧૮-૧૯ના િર્ચ માટેના 
અંદાજપત્રની માગણીઓની વિચારણા કરિા માટે સાંવિધાનના અનચુ્છેદ ર૦૩(૩) અન્િયેની નામદાર 
રાજયપાલશ્રીની વસફારસ િાાંચી સાંભળાિી. 
 તયારબાદ, માંત્રી પહરર્દને લગતી સેિા અંગેની સામાન્ય િહીિટ વિભાગની મહસે  લી ખચચ માટેની 
માગણી ક્રમાાંક-૩૦, ચ  ાંટણીને લગતી સેિા અંગેની સામાન્ય િહીિટ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ 

માટેની માગણી ક્રમાાંક-૩૧, સામાન્ય િહીિટ વિભાગની સેિાન ે લગતી સામાન્ય િહીિટ વિભાગની 
મહસે  લી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૩૩ તેમજ રહણેાાંકના મકાનોને લગતી સેિા અંગેની માગચ અને મકાન 
વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૮પ, માગચ અને પલુને લગતી સેિા અંગેની માગચ 
અને મકાન વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૮૬ અને ગજુરાતના પાટનગર 
બાાંધકામ યોજનાને લગતી સેિા અંગેની માગચ અને મકાન વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ 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 અન ે૬, માગણી ક્રમાાંક ૩૧ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૭, ૮, ૯ અને ૧૦,  માગણી 
ક્રમાાંક-૩૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૧, ૧ર, ૧૩, ૧૪,  ૧પ, ૧૭, ૧૮, ૧૯ અને ર૦, માગણી 
ક્રમાાંક-૮પ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ર૧ અને રર, માગણી ક્રમાાંક ૮૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-
ર૩, ર૪, રપ, ર૬, ર૭, ર૮, ર૯, ૩૦, ૩૧, ૩ર, ૩૩, ૩૪ અને ૩પ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૮૭ ઉપરની 
કાપ ખદરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૩૬ અને ૩૭ સાંબવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
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 તયારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાચ શરૂ 
થઇ અને વિરોધપક્ષના નેતા સહહત  કુલ ૧૬  સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો.  
 ચચાચનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ ેઆપ્યો. 
૪. સભાગહૃનો સમય લૂંબાવવા અંગે 
 મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ, માગણીઓ પરની ચચાચ અને મતદાન પ  રુાં થાય તયાાં સધુી 
સભાગહૃનો સમય લાંબાિિા માટેનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો જેનો સ્િીકાર થતા તદનસુાર માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ 
સભાગહૃનો સમય લાંબાવ્યો. 
પ. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (પહલેો કદવસ) (ક્રમશ:)  
 તયારબાદ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે તેમનો અધ  રો રહલેો જિાબ પ  ણચ કયો. 
 તયારબાદ સામાન્ય િહીિટ વિભાગની માગણી ક્રમાાંક ૩૦ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૧, 
ર, ૩, ૪, પ અન ે૬, માગણી ક્રમાાંક-૩૧ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૭, ૮, ૯ અને ૧૦,  
માગણી ક્રમાાંક-૩૩ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૧, ૧ર, ૧૩, ૧૪,  ૧પ, ૧૭, ૧૮, ૧૯ અન ે
ર૦, માગચ અન ેમકાન વિભાગની માગણી ક્રમાાંક-૮પ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ર૧ અને રર, 
માગણી ક્રમાાંક ૮૬ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-ર૩, ર૪, રપ, ર૬, ર૭, ર૮, ર૯, ૩૦, ૩૧, 
૩ર, ૩૩, ૩૪ અને ૩પ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૮૭ ઉપર રજ  થયેલી કાપ ખદરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૩૬ અને ૩૭ 
મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક ૩૦, ૩૧, ૩૩, ૮૫, ૮૬ અને ૮૭ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો 
સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 
૬. માનનીય નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રીની જાહરેાત 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે વિશ્વ મહહલા હદન વનવમતે મહહલા સભ્યશ્રીઓન ે
તેમના મત વિસ્તારના રસ્તાઓ માટે એક કરોડ રૂવપયાના િધારાના જોબ નાંબર આપિા અંગેની જાહરેાત 
કરી. 
૭. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
 સભાગહૃની બેઠકના સમયમાૂં ફેરફાર કરવા અંગે 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃની બેઠકના સમયમાાં માંગળિાર, તા. ૧૩-૩-ર૦૧૮થી કરિામાાં 
આિેલ ફેરફાર અંગેની જાહરેાત કરી.  
 

સોમવાર, તા. ૧૨મી માચચ,  ર૦૧૮ 
 
૧.  પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
ર. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
 (૧) ગજુરાત રાજય નાગહરક પરુિઠા વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી 
અંગેની સરકારની સમીક્ષા. 
 (ર) ગજુરાત રાજય ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોડચના સન ર૦૧૧-ર૦૧ર, ર૦૧ર-ર૦૧૩ અને ર૦૧૩-
ર૦૧૪ના િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ અને હહસાબો  તથા આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં 
થયેલ વિલાંબ અંગેના  કારણો સમજાિતા વનિેદનો 
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 (૩) ગજુરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડચનો સન ર૦૧૪-ર૦૧પનો િાવર્િક અહિેાલ તથા આ 
અંહિેાલને સભાગહૃના  મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૪) ગજુરાત ગ્રામ ગહૃ વનમાચણ બોડચના સન ર૦૧પ-ર૦૧૬ના િાવર્િક હહસાબો અને તેના 
ઉપરના ઓહડટ રીમાક્સચ તથા તેને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં 
વનિેદન 
 (પ) ગજુરાત હાઉસીંગ બોડચ અને સ્લમ કલીયરન્સ સેલના સન ર૦૧પ-ર૦૧૬ અને ર૦૧૬-
ર૦૧૭ના િર્ચના સધુારેલાાં અંદાજપત્રકો તથા સન ર૦૧૬-ર૦૧૭ અને ર૦૧૭-ર૦૧૮ના િર્ચના 
અંદાજપત્રકો 
 (૬) ગજુરાત મેરીટાઇમ બોડચના સન ર૦૧પ-ર૦૧૬નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તથા આ 
અહિેાલ સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ  અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૭) સન ૧૯૯૩ના ગજુરાત પાંચાયત અવધવનયમ અન્િયનેા પાંચાયત, ગ્રામ ગહૃવનમાચણ અને 
ગ્રામ વિકાસ વિભાગના 
 ૧. તા.ર/પ/ર૦૧૭ના જાહરેનામા ક્રમાાંક: કેપી/ર૦૧૭નો ૧પ/ઇએલસી/૧૦ર૦૧૭/૬૩(૧)/ગ 
 ર. તા.ર/પ/ર૦૧૭ના જાહરેનામા ક્રમાાંક: કેપી/ર૦૧૭નો ૧૬/ઇએલસી/૧૦ર૦૧૭/૬૩(ર)/ગ 

 
૩. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (બીજો કદવસ) 
 કર િસલુાત ખચચ (ઊજાચ અને પેરોકેવમકલ્સ)ને લગતી સેિા અંગેની ઊજાચ અને પેરોકેવમકલ્સ 

વિભાગની મહસે  લી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૨, િીજળી શક્ક્તને લગતી સેિા અંગેની ઊજાચ અને 

પેરોકેવમકલ્સ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૩, ઉદ્યોગોને લગતી સેિા અંગેની 
ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪૯, ખાણ અને ખવનજન ે
લગતી સેિા અંગેની ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૫૦, 
બાંદરો અને િાહન વ્યિહાર વિભાગને લગત ુઅન્ય ખચચને લગતી સેિા અંગેની બાંદરો અને િાહન વ્યિહાર 
વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૭૫ માનનીય ઊજાચ માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે 
તેમજ માહહતી અને પ્રચારને લગતી સેિા અંગેની માહહતી અને પ્રસારણ વિભાગની મહસે  લી ખચચ માટેની 
માગણી ક્રમાાંક-૫૪ માનનીય રાજય કક્ષાના માહહતી અને પ્રસરણ માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ રજ  કરી.  
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક ૧૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-ર, ૪ 
અન ે૬, માગણી ક્રમાાંક ૧૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૮, ૯, ૧૦, ૧ર, ૧૩, ૧પ, ૧૬, ૧૭, ૧૮ અને 
૧૯,  માગણી ક્રમાાંક-૪૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, માગણી ક્રમાાંક-૫૦ 
ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, અને ૩૨, માગણી ક્રમાાંક ૭૫ ઉપરની કાપ 
દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૪, ૩પ, ૩૭ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૫૪ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૮, ૩૯, ૪૦, 
૪૧, ૪૨ અને ૪૩ સાંબવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી. 
 તયારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાચ શરૂ 
થઇ અને કુલ ૧૯ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો.  
 પ્રથમ, ચચાચનો જિાબ માહહતી અને પ્રસારણ વિભાગનો હિાલો ધરાિતા રાજયકક્ષાના માનનીય 
માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ આપ્યો.તયારબાદની ચચાચનો જિાબ માનનીય ઊજાચ માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલ ે
આપ્યો.   
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક ૧૨ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-ર, ૪ અન ે૬, માગણી ક્રમાાંક 
૧૩ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૮, ૯, ૧૦, ૧ર, ૧૩, ૧પ, ૧૬, ૧૭, ૧૮ અને ૧૯,  માગણી 
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ક્રમાાંક-૪૯ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫ અન ે૨૬, માગણી ક્રમાાંક-૫૦ 
ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, અને ૩૨, માગણી ક્રમાાંક ૭૫ ઉપર રજ  
થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૪, ૩પ અન ે૩૭ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૫૪ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત 
ક્રમાાંક-૩૮, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૨ અને ૪૩ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક ૧ર, ૧૩, ૪૯, પ૦, ૭પ અને પ૪ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો 
સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 

મૂંગળવાર, તા. ૧૩મી માચચ,  ૨૦૧૮ 
(પહલેી બેઠક) 

 
૧. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (ત્રીજો કદવસ) 
 કૃવર્ને લગતી સેિા અંગેની કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ 
માટેની માગણી ક્રમાાંક-૨, નાની વસિંચાઇ, ભ  વમ સાંરક્ષણ અને વિસ્તાર વિકાસને લગતી સેિા અંગેની કૃવર્, 
ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૩, પશપુાલન અને 
ડરેી વિકાસને લગતી સેિા અંગેની કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગની મહસે  લી ખચચ માટેની 
માગણી ક્રમાાંક-૪, મતસ્યોદ્યોગને લગતી સેિા અંગેની કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગની મહસે  લી 
અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૬ તેમજ િાહન વ્યિહારને લગતી સેિા અંગેની બાંદરો અને િાહન 
વ્યિહાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૭૪ માનનીય કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને 
સહકાર  તેમજ બાંદરો અને િાહન વ્યિહાર વિભાગના માંત્રીશ્રી રણછોડભાઇ ફળદુએ રજ  કરી.  
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક ૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨, ૪, 
પ, ૬, ૭, ૮, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫ અને ૧૬, માગણી ક્રમાાંક ૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-
૧૭, ૧૮ અને ૧૯,  માગણી ક્રમાાંક-૪ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૦, ૨૧ અને ૨૨, માગણી ક્રમાાંક-૬ 
ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮ અને ૨૯ તેમજ માગણી ક્રમાાંક ૭૪ ઉપરની 
કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૬, ૩૮, ૩૯  અને ૪૦ સાંબવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
 તયારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાચ શરૂ 
થઇ અને કુલ ૨૮ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો. ચચાચનો જિાબ માનનીય કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને 
સહકાર વિભાગના માંત્રીશ્રી રણછોડભાઇ ફળદુએ  આપ્યો.  
૨. સભ્યશ્રીનુૂં સસ્પેન્શન 
 માનનીય માંત્રીશ્રી રણછોડભાઇ ફળદુ માગણીઓ પરનો જિાબ આપી રહ્યા હતા તયારે સભ્યશ્રી 

વિરજીભાઇ ઠુમ્મર પોતાની જગ્યા પર ઉભા થઇ અને બોલિા લાગતા, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેમને બસેી 
જિાની િારાંિાર વિનાંતી કરિા છતાાં સભ્યશ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મરે ખલેલ ચાલ ુરાખતા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ 
સભ્યશ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મરને આજના હદિસની કાયચિાહીમાાંથી સસ્પેન્ડ કરિાનો હકુમ કરી સભ્યશ્રીને 
સભાગહૃની બહાર જિા માટે આદેશ કયો. 
 તદઅનસુાર સભ્યશ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર સભાગહૃ છોડી ગયા. 
૩. સભ્યશ્રીઓનુૂં સસ્પેન્શન અને સભાત્યાગ 
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 સભ્યશ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મરના સસ્પેન્શન બાબતમાાં સભ્યશ્રી અવમતભાઇ ચાિડાએ રજ આત કરતા 

જણાવ્યુાં કે, માનનીય માંત્રીશ્રીએ સભ્યશ્રીના નામનો ઉલ્લેખ કયો હતો તેના પ્રતયતુરમાાં જ સભ્યશ્રી 
વિરજીભાઇ ખલુાસો કરિા માગતા હતા. 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ જણાવ્યુાં કે માનનીય માંત્રીશ્રી સભ્યોએ ઉપક્સ્થત કરેલ મદુ્દાઓનો જિાબ 
આપે તયારે સભ્યશ્રીનો નામનો ઉલ્લેખ કરી શકે છે. 
 તયારબાદ વિરોધપક્ષના સભ્યશ્રીઓ સ  ત્રોચ્ચાર કરતા કરતા િેલમાાં ધસી આિતા માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીએ તેઓને પોતાનુાં સ્થાન લેિાની િારાંિાર વિનાંતી કરિા છતાાં સભ્યશ્રીઓ િેલમાાં ધસી આિી 

સ  ત્રોચ્ચાર કરતા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, િેલમાાં ધસી આિેલા સભ્યો સિચશ્રી પ્રતાપભાઇ દુધાત, 
અમરીશભાઇ ડરે, નૌશાદભાઇ સોલાંકી, કાાંવતભાઇ સોઢા પરમાર, આનાંદભાઇ ચૌધરી, ઋત્તિક મકિાણા, 
ઇમરાન ખેડાિાલ, ભાિેશભાઇ કટારા, કનભુાઇ બારૈયા, ચીરાગભાઇ કાલરીયા, હર્ચદભાઇ રીબડીયા, 
જે.િી. કાકડીયા, કાાંતીભાઇ ખરાડી, માંગળભાઇ ગાિીત, સવુનલભાઇ ગામીત, કાળાભાઇ ડાભી, જશપાલવસિંહ 
ઠાકોર, બાબભુાઇ િાજા, સોમાભાઇ પટેલ, પ્રેમવસિંહ િસાિા, લચલતભાઇ િસોયા, લચલતભાઇ કગથરા, 
શીિાભાઇ ભરુીયા, િજેવસિંહ પણદા, પનુમભાઇ પરમાર, રાજેશભાઇ ગોહહલ, મોહનભાઇ િાળા અન ે
લાખાભાઇ ભરિાડને ત ે હદિસ માટે સસ્પેન્ડ કરિાનો આદેશ કરી, સસ્પને્ડ થયેલા સભ્યશ્રીઓન ે
સભાગહૃમાાંથી બહાર લઇ જિા માટે સાર્જન્ટને હકુમ કયો. 
 તદ્અનસુાર સાર્જન્ટ દ્વારા સભાગહૃમાાંથી સસ્પેન્ડ થયેલા સભ્યશ્રીઓને સભાગહૃની બહાર લઇ 
જિામાાં આવ્યા.  
 તયારબાદ વિરોધપક્ષના બાકીના સભ્યશ્રીઓ સભાતયાગ કરી ગયા. 
૪. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (ત્રીજો કદવસ) (ક્રમશ:) 
 તયારબાદ માનનીય કૃવર્ માંત્રીશ્રી રણછોડભાઇ ફળદુએ તેમનો અધ  રો રહલેો જિાબ પ  ણચ કયો. 
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક ૨ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૨, ૪, પ, ૬, ૭, ૮, ૧૦, ૧૧, 
૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫ અને ૧૬, માગણી ક્રમાાંક ૩ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧૭, ૧૮ અને 
૧૯,  માગણી ક્રમાાંક-૪ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૨૦, ૨૧ અને ૨૨, માગણી ક્રમાાંક-૬ ઉપર 
રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮ અને ૨૯ તેમજ માગણી ક્રમાાંક ૭૪ ઉપર 
રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૬, ૩૮, ૩૯  અને ૪૦ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને 
તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક ર, ૩, ૪, ૬ અને ૭૪ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર 
કરિામાાં આવ્યો. 

 
(બીજી બેઠક) 

 
૧.  પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
ર. સભાત્યાગ 
 તારાાંહકત પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ ૧ ની ચચાચ દરવમયાન સસ્પેન્ડ થયેલા સભ્યશ્રીઓ સભાગહૃમાાં ઉપક્સ્થત 
હોિાથી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આજના હદિસ માટે સસ્પેન્ડ કરિામાાં આિેલા સભ્યશ્રીઓના નામોનો 
ઉલ્લખે કરી તેઓને સભાગહૃ છોડી જિા વિનાંતી કરી. તદ્અનસુાર સસ્પેન્ડ થયેલા સભ્યશ્રીઓ સભાગહૃ 
છોડી ગયા.  
 તયારબાદ સભાગહૃમાાં ઉપક્સ્થત વિરોધપક્ષના બાકીના તમામ સભ્યો સભાતયાગ કરી ગયા.   
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૪. સભ્યશ્રીઓનુૂં સસ્પેન્શન રદ કરવા અંગે 
 સભ્યશ્રી અવમતભાઇ ચાિડાએ સસ્પેન્ડ થયેલા સભ્યશ્રીઓ હદિસની બીજી બેઠકની ચચાચમાાં ભાગ 
લઇ શકે તે માટે સભ્યશ્રીઓનુાં સસ્પેન્શન રદ કરિા માટેની વિનાંતી કરતા ભવિષ્ટ્યમાાં આવુાં ન બને તેની 
તકેદારી રાખીશુાં તેમ જણાવ્યુાં.  
 માનનીય સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ સભ્યશ્રી અવમતભાઇ ચાિડાની 
વિનાંતીનો સ્િીકાર કરતા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને સસ્પેન્શન રદ કરિા માટે વિનાંતી કરી. 
 તદ્અનસુાર માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, ભવિષ્ટ્યમાાં આવુાં નહીં થાય તેિી તકેદારી રાખિાની ટકોર 
કરતા સસ્પેન્શન રદ કરિાની વિનાંતીનો સ્િીકાર કરી સભ્યશ્રીઓનુાં સસ્પેન્શન રદ કયુું.  
 તયારબાદ સસ્પેન્ડ કરિામાાં આિેલા તમામ સભ્યશ્રીઓ સભાગહૃમાાં ઉપક્સ્થત થયા. 
૫. તાકીદની જાહરે અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (વનયમ-૧૧૬)  
 સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશે ‘‘તાજેતરમાાં અમરેલી ત્જલ્લાના રાજુલા ખાતેની આદશચ વનિાસી શાળામાાં 
૧પ િર્ીય વિદ્યાથી સાથે રેગીંગ કરિામાાં આિેલ અને વસવનયર વિદ્યાથીઓ દ્વારા જુવનયર વિદ્યાથીને લાકડી 

િડ ેમાર મારતાાં તે ગાંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયેલ છે, તયારે અન્ય વિદ્યાથીઓ અને િાલીઓમાાં ફેલાયેલ ભય 

અને રોર્ની લાગણી દ ર કરિા સરકારે લીધેલાાં કે લિેા ધારેલાાં પગલાાં’’ અંગેની તાકીદની જાહરે અગતયની 
બાબત પર માનનીય સામાત્જક ન્યાય અને અવધકારીતા માંત્રીશ્રીનુાં ધ્યાન દોયુું. 
 માનનીય સામાત્જક ન્યાય અને અવધકારીતા માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે તેમનુાં લેચખત વનિેદન રજ  
કયુું અને તેમાાંથી ઉપક્સ્થત કરિામાાં આિેલ પ્રશ્નોના જિાબ આપ્યા. 
 
૬. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (ચોથો કદવસ) 
 યિુક સેિા અને સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓને લગતી સેિા અંગેની રમતગમત, યિુા અને સાાંસ્કૃવતક 
પ્રવવૃત્તઓના વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૯૮, સહકારને લગતી સેિા અંગેની 
કૃવર્, ખેડ ત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૫ રમતગમત, 
યિુા અને સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓ અને સહકાર વિભાગના માંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસિંહ ઠાકોરે તેમજ શહરેી આિાસને 
લગતી સેિા અંગેની શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃવનમાચણ વિભાગની મહસે  લી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-
૧૦૧ અને શહરેી વિકાસને લગતી સેિા અંગનેી શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃવનમાચણ વિભાગની મહસે  લી 
અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૦૨ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે રજ  કરી. 
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક ૯૮ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, 
૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૩ અને ૧૪, માગણી ક્રમાાંક ૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૫, 
૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩ અને ૨૪,  માગણી ક્રમાાંક-૧૦૧ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-
૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧ અને ૩૨ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૧૦૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-
૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૪૦, ૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭ અને ૪૯ સાંબવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
 તયારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ચચાચ શરૂ 
થઇ અને કુલ ૧૬ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો.  
 તયારબાદ, રમતગમત, યિુા અને સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તહઓ તેમજ સહકાર વિભાગને લગતી 

માગણીઓ પરની ચચાચનો જિાબ માનનીય રમતગમત, યિુા અને સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃત્તઓ તેમજ સહકાર 
વિભાગના રાજયકક્ષાના માંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસિંહ પટેલ ેઆપ્યો. શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃ વનમાચણ વિભાગને 
લગતી માગણીઓ પરની ચચાચનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ ેઆપ્યો. 
૭. સભાગહૃનો સમય લૂંબાવવા અંગે 
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 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી માગણીઓ પરની ચચાચનો જિાબ આપી રહ્યા હતા તે દરવમયાન 

સભાગહૃનો સમય પ  રો થિા આિતા ઉપ દાંડકશ્રી આર. સી. પટેલ,ે માગણીઓ પરનુાં મતદાન પ  રુાં થાય તયાાં 
સધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાિિા અંગેની દરખાસ્ત કરી જેનો સ્િીકાર કરિામાાં આિતા તદ્અનસુાર 
માગણીઓ પરનુાં મતદાન પ  રુાં થાય તયાાં સધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાિિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે પોતાનો જિાબ પ  ણચ કયો. 

 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક ૯૮ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, 
૯, ૧૦, ૧૩ અને ૧૪,  માગણી ક્રમાાંક ૫ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, 
૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩ અને ૨૪,  માગણી ક્રમાાંક-૧૦૧ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૨૫, 
૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧ અને ૩૨ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૧૦૨ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત 
ક્રમાાંક- ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૪૦, ૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭ અને ૪૯  મત ઉપર મ  કિામાાં 
આિી અને તનેો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક ૯૮, પ, ૧૦૧ અને ૧૦૨ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર 
કરિામાાં આવ્યો. 
 

બધુવાર, તા. ૧૪મી માચચ,  ૨૦૧૮ 
 

૧.  પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨.  પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનો મદુ્દો ઉપક્સ્થત કરતા 

જણાવ્યુાં કે, પ્રશ્નોત્તરીમાાં ખ  બ લાંબાણપ  િચકની ચચાચ થઇ ગયા બાદ મોડથેી આિીને માનનીય વિરોધપક્ષના 
નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી િારાંિાર છેલ્લે પ્રશ્ન પ  છિા ઉભા થાય છે અને વિરોધપક્ષના નેતા તરીકે એમનુાં 

સન્માન જાળિીને માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એમને પ્રશ્ન પ  છિાની તક આપે છે. આમ, આજે એક પ્રશ્નમાાં ૧૬ 
વમવનટ સધુી લાંબાણપ  િચક વિરોધપક્ષના સભ્યશ્રીઓએ પ્રશ્નો પ  છયા અને માનનીય માંત્રીશ્રી તરફથી તેના 
સાંતોર્કારક જિાબો અપાયા હતા. આપે આગળનો પ્રશ્ન કોલઆઉટ કયાચ પછી વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પ્રશ્ન 
પ  છિા ઉભા થયા અને તેમાાં િધારાનો પાાંચ વમવનટનો સમય ગયો હતો. આ રીતે પ્રશ્નોત્તરીમાાં આગળના 

બીજા પ્રશ્નો પ  છનાર સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નો રહી જાય છે, વિપક્ષના નતેાશ્રી તરફથી સમયની મયાચદા જળિાય 
તે જરૂરી છે એમ જણાિી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને રૂચલિંગ આપિા વિનાંતી કરી.  
 સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઇ પરમારે અધ્યક્ષશ્રીના અગતયના વનણચયો ર૦૦૩-ર૦૦૭ ના પાના નાંબર ૧૭ 

પરનો વનણચય ટાાંકીને જણાવ્યુાં કે,  કોઇ પણ પ્રશ્ન પાછળ કેટલો સમય  જાય છે તે પ્રશ્નનુાં સ્િરૂપ, પ્રશ્નમાાં 
સમાવિષ્ટ્ટ વિગતો, પ્રશ્નનો વ્યાપ, અને પ  રક પ્રશ્ન પ  છિામાાં સભ્યશ્રીએ બાાંધેલી પ  િચભ  વમકા અને રાજકીય 
અિલોકનો તેમજ માંત્રીશ્રી તરફથી બાાંધિામાાં આિતી ભ  વમકા િગેરે આધાહરત સમય જતો હોય છે. તેથી 
પાાંચ વમવનટની સમય મયાચદા જાળિિી અપેચક્ષત હોિા છતાાં વ્યિહાહરક રીતે મશુ્કેલ છે તેથી આિી મયાચદા 
બાાંધી શકાય નહીં એમ જણાવ્યુાં. 
 માનનીય િૈદ્યાવનક અને સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ માનનીય નાયબ 
મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ ઉપક્સ્થત કરેલ મદુ્દાને ટેકો આપતા જણાવ્યુાં કે જાહરે હહતના પ્રશ્નમાાં ર૦ વમવનટનો સમય 
જાય તો પણ િાાંધો ન હોઇ શકે પરાંત ુ વિપક્ષના સભ્યશ્રીઓ તરફથી લાંબાણપ  િચક પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા 
પછી અને માનનીય માંત્રીશ્રીએ તેના જિાબો આપી દીધા પછી આગળનો પ્રશ્ન રેઇઝ થતો હતો તેિા સમયે 
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વિપક્ષના નેતાશ્રી મોડથેી આિીને પ્રશ્ન પ  છિા ઉભા થાય અને તેનાથી ખ  બ િધારે સમય જાય તો તે અંગ ે
કોઇ મયાચદા હોિી જોઇએ તમે જણાિી આ અંગ ેરૂચલિંગ આપિા વિનાંતી કરી.  
 માનનીય રાજયકક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ પ્રશ્નનો સ્કોપ આઇડને્ટીફાઇ 
કરીને સ્કોપને હરલેટેડ પ્રશ્ન પ  છિામાાં આિે તો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી ઇચ્છે તેટલો સમય ફાળિી શકે છે. 
પરાંત ુહાલમાાં એક નિી પદ્ધવત્ત ઉભી થઇ છે અને એક પ્રશ્નમાાં ૧૬ વમવનટ જેટલો સમય ગયા પછી વિપક્ષના 
નેતાશ્રી ઉભા થાય અને રાજકીય અિલોકનો સાથે પ્રશ્ન પ  છે જેનાથી આખા ગહૃના તમામ સભ્યોનો સમય 
બગડ ે તે ચચિંતાનો વિર્ય છે. જેથી સ્કોપ આધાહરત સમય મયાચદામાાં જ પ્રશ્ન પ  છિામાાં આિે અને આિી 
નિી પદ્ધવત્ત ઉભી થઇ છે તે અંગે રૂચલિંગ દ્વારા િેક મારિામાાં આિે તિેી વિનાંતી કરી.  
 સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશે  આિી કોઇ સમય મયાચદા બાાંધી શકાય નહીં તેમ જણાિી પોઇન્ટ ઓફ 

ઓડચર નામાંજ ર કરિાની વિનાંતી કરતા જણાવ્યુાં કે, કોઇ પ્રશ્નની ચચાચમાાં જે રીતે માનનીય મખુ્યમાંત્રી કે 
નાયબ મખુ્યમાંત્રીને જરૂરી જણાય તયારે જિાબ આપિા માટે ઉભા થિાનો અવધકાર છે એ જ રીતે માનનીય 
વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીને જયારે જરૂરી જણાય તયારે પ્રશ્ન પ  છિાનો અવધકાર છે તેને અટકાિી શકાય નહીં. એ 
જ રીતે વિપક્ષના સભ્યશ્રીનો સ્કોપની બહારનો પ્રશ્ન હોય તો માંત્રીશ્રીઓ તેનો જિાબ આપિાનુાં ટાળે છે 
જયારે શાસક પક્ષના સભ્યનો સ્કોપની બહારનો પ્રશ્ન હોય તો પણ તેના લાંબાણપ  િચકના જિાબ આપિામાાં 
આિે છે તેવુાં રેકડચ ઉપર પણ છે. તથેી બન્ન ેપક્ષ ેપ્રણાચલ સરખી હોિી જોઇએ. 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનુાં રૂચલિંગ પછીથી જાહરે કરશે તેમ જણાવ્યુાં. 
૩. સભ્યશ્રીનુૂં સસ્પેન્શન 
 સભ્યશ્રી વિક્રમભાઇ માડમ,ે ‘‘મને પ્રશ્ન પ  છિાની તક આપિામાાં આિતી નથી’’ તેમ જણાિી મોટે 
મોટેથી બોલીને ખલલે પહોંચાડતા, માનનીય અધ્યશ્રીએ તેમને બેસી જિાની િારાંિાર વિનાંતી કરી. 
તયારબાદ સભ્યશ્રી અમરીશભાઇ ડરે તેમજ સભ્યશ્રી વિક્રમભાઇ માડમ પોતાની બેઠક છોડી પાટલીઓની 

િચ્ચે આિીને અધ્યક્ષશ્રીની સામે મોટે મોટેથી બોલીને દલીલ કરિા લાગ્યા, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેમને 
પોતાની બેઠક લેિાની િારાંિાર વિનાંતી કરિા છતાાં તેઓએ ખલલે ચાલ ુ રાખતા બને્ન સભ્યશ્રીઓને 
હદિસની કાયચિાહીમાાંથી સસ્પેન્ડ કરિાનો આદેશ કયો 
 સસ્પેન્ડ થયેલા બને્ન સભ્યશ્રીઓએ સભાગહૃ નહીં છોડતા, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સાર્જન્ટને સસ્પેન્ડ 
થયેલા સભ્યશ્રીઓને સભાગહૃની બહાર લઇ જિા જણાવ્યુાં. તદ્અનસુાર સાર્જન્ટ દ્વારા સભ્યશ્રીઓને 
સભાગહૃની બહાર લઇ જિામાાં આિી રહ્યા હતા તે દરવમયાન સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઇ દુધાત પોતાની બેઠક 
છોડીને સભ્યશ્રી મહશેભાઇ િસાિાની પાટલી ઉપરથી માઇક તોડીને સભ્યશ્રી જગદીશભાઇ પાંચાલ ઉપર 
માઇક િડ ેહમુલો કયો. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આવુાં ગેરિતચન કરનાર સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઇ દુધાતને સમગ્ર 
ધારાસભ્ય પદની ટમચ  માટે સસ્પેન્ડ કરિા માટે નેઇમ કરી સભ્યશ્રીને સભાગહૃની બહાર લઇ જિાનો 
સાર્જન્ટને આદેશ કયો. 
 તયારબાદ સભાગહૃની બેઠક બપોરના ૧ર-૧૭ કલાકે મલુતિી રાખિામાાં આિી.  

મલુતવી રહલે સભાગહૃની બેઠક બપોરના ૩-૫૫ વાગ્યે ફરી મળી. 
૪. માનનીય નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રીનો પ્રસ્તાવ 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ ેપ્રસ્તાિ રજ  કરતા જણાવ્યુાં કે, આજે સભાગહૃ 
મલુતિી રહ્યા પહલેા સભ્યશ્રી અમરીશભાઇ ડરે કે જેમણે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને એમ કહ્ુાં કે સભ્યશ્રી 
વિક્રમભાઇ માડમને કેમ પહલેા બોલિા દેતા નથી એમ કહીને ઉભા થઇને પોતાનુાં સ્થાન છોડી  પાટલીઓની 

િચ્ચ ેઆિીન ે  ઉશ્કેરાટ સાથે અધ્યક્ષશ્રીની સામે ગેરિતચણ  ક કરી, એમની બોડી લેંન્ ગ્ િઝે ઉશ્કેરણીજનક 
અને ખ  બ જ અક્ષમ્ય ગણાય તે પ્રકારની હતી. એ જ રીતે સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઇ દુધાત કે જેમણ ેગજુરાતને 

અને ગજુરાત વિધાનસભાને કલાંહકત કરિાનો  હીન પ્રયતન કયો છે, વિિેચકો અને બદુ્ઘદ્ધજીિી લોકો આખા 

બનાિને દુઃખદ, કલાંકરૂપ અને કાળી ટીલી સમાન િણચિી રહ્યા છે. સભ્યશ્રી દુધાતે કોઇ પણ કારણ િગર, 
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પોતાની બેઠક છોડી સભ્યશ્રી મહશેભાઇ િસાિાની બેઠકનુાં માઇક જે અતયારે પણ ત  ટેલુાં પડયુાં છે તે ખેંચ્યુાં 
અને ખેંચીને કોઇ કારણ િગર સભ્યશ્રી જગદીશભાઇ પાંચાલ ઉપર સીધો  હમુલો કયો. 
 એ જ રીતે સભ્યશ્રી બળદેિજી ઠાકોર કે જેમણ ેપાછળથી તોફાન કયુું, તેઓ વસવનયર સભ્ય હોિા 
છતાાં તોફાન શાાંત પાડિાને બદલે જે પ્રકારે તેમણે તોફાન કયુું અને બે ધારાસભ્યોને પગ તોડી નાખિાની 
ધમકી આપી તે પણ અક્ષમ્ય અને દુઃખદ છે.  
 તેથી તેમણ ે દરખાસ્ત કરી કે સભ્યશ્રી  પ્રતાપભાઇ દુધાત અને શ્રી અમરીશભાઇ ડરે કે જેમણ ે

ગજુરાતને કલાંહકત કરિાનો, ગજુરાત વિધાનસભાને કલાંહકત કરિાનો જે હીન પ્રયતન કયો  તે માટે તેમને 
આજથી એટલે કે તા. ૧૪-૩-૨૦૧૮થી  ત્રણ િરસ સધુી એટલે કે તા. ૩૧.૩.૨૦૨૧ સધુી આ વિધાનસભા 

ગહૃની તમામ કાયચિાહીમાાંથી, તમામ સત્રોમાાંથી અને વિધાનસભાની સવમવતની તમામ કાયચિાહીમાાંથી 
સસ્પેન્ડ કરિામાાં આિે.  એ જ રીતે માનનીય સભ્યશ્રી બળદેિજી ઠાકોર કે જેમણ ેપાછળથી તોફાન કયુું એ 
બદલ એમને પણ આજથી એક િર્ચ માટે એટલ ે કે તા. ૧૪-૩-ર૦૧૮ થી તા. ૧૩-૩-ર૦૧૮ સધુી 
વિધાનસભાની તમામ સત્રોની કામગીરી અને તમામ સવમવતઓની કામગીરીમાાંથી સસ્પેન્ડ કરિામાાં આિે. 
 માનનીય િૈદ્યાવનક અને સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભપેુન્રવસિંહ ચડુાસમાએ પ્રસ્તાિને ટેકો આપતા 
જણાવ્યુાં કે ભવિષ્ટ્યમાાં ગજુરાત વિધાનસભાનુાં ગૌરિ જળિાઇ રહ ેઅને આિા બનાિો બનતા અટકે તે માટે 
કડકમાાં કડક પગલાાં લેિા જોઇએ તેમ જણાિી માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રીના પ્રસ્તાિને ટેકો આપ્યો. 
 સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઇ પરમારે જણાવ્યુાં કે જે દુઃખદ ઘટના બની છે તે સભાગહૃ માટે ચબલકુલ 
શોભાસ્પદ નથી અને તેના માટે આપણને બધાને દુઃખ છે તેમ જણાિતા કહ્ુાં કે અમારા બને્ન ધારાસભ્યોને 
સભ્યશ્રી જગદીશભાઇ પાંચાલે અપશબ્દો કહીને ઉશ્કેયાચ હતા અને સભ્યશ્રી હર્ચ સાંઘિી પણ પોતાની બેઠક 

છોડીને િચ્ચે સધુી આિી ગયા હતા આમ,  આ બને્ન સભ્યોએ પણ જે ગેરિતચણ  ક કરી છે તે માટે તેમની 
સામે પણ પગલાાં લેિા જોઇએ તેમ જણાવ્યુાં. 
 િધમુાાં જણાવ્યુાં કે સભ્યશ્રી બળદેિજી ઠાકોર આ બનાિને અટકાિિા માટેના પ્રયતનો કરતા હતા 
તેથી તેમની સામ ેકોઇ પગલાાં લેિા જોઇએ નહીં.  
૫. સભાગહૃનો સમય લૂંબાવવા બાબત 
 સભાગહૃનો સમય પ  રો થિા આિતા, મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ આજના હદિસના 
કામકાજની યાદીમાાં દશાચિેલ કામકાજ પ  રુાં થાય તયાાં સધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાિિાની દરખાસ્ત રજ  

કરી, જેનો સ્િીકાર કરિામાાં આિતા તદ્અનસુાર સભાગહૃનો સમય લાંબાિિામાાં આવ્યો. 
૬. માનનીય નાયબ મખુ્યમૂંત્રીશ્રીનો પ્રસ્તાવ (ક્રમશ:) 
 તયારબાદ સભ્યશ્રી જગદીશભાઇ પાંચાલ,ે પોતે કોઇ ગેરવશસ્ત આચરી નથી તેમજ કોઇ 
ઉશ્કેરણીજનક શબ્દો િાપયાચ નથી તેમ જણાિી એમના પર હમુલો કરનાર સભ્યો તેમજ ગેર વશસ્ત 
આચરનાર સભ્યો માટે જે પ્રસ્તાિ રજ  કરિામાાં આવ્યો છે તે મજુબ કાયચિાહી કરિા વિનાંતી કરી.  
 સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશે  પણ સભાગહૃમાાં બનેલા બનાિો બાબતે દુઃખ વ્યકત કરી આિા બનાિો 
અગાઉ પણ ઘણી િખત સભાગહૃમાાં બનેલા છે તેમ જણાિી આ સભ્યો પહલેી િખત ચ  ાંટાઇને આિતા હોય 
અને તેઓ એમના વિસ્તારનુાં પ્રવતવનવધતિ કરતા હોય તયારે તેમની ફરજ બજાિતા આટલા લાાંબા સમય 
સધુી રોકિા ઉચચત નથી તેમ જણાવ્યુાં. િધમુાાં કોઇ પણ ઉશ્કેરણી િગર કોઇ સભ્યશ્રી આિી રીતે માઇક 
તોડીને હમુલો કરી શકે નહીં તેથી તેમની ઉશ્કેરણી કરનાર સભ્યશ્રી જગદીશભાઇ પાંચાલ અને હર્ચ સાંઘિી 
સામે પણ વશક્ષાતમક પગલાાં લેિા જોઇએ તેમ જણાવ્યુાં. 
 સભ્યશ્રી હર્ચ સાંઘિીએ જણાવ્યુાં કે આ બનાિમાાં જગદીશભાઇને બોલિાનો કોઇ વિર્ય જ નહોતો, 
પણ કોંગ્રેસપક્ષના સભ્યશ્રીએ એમના ઉપર હમુલો કયાચ પછી જે રીતે િચ્ચેના ભાગમાાં ટોળામાાં ભેગા થઇ 
ગયા હતા તેમન ેછૂટા પાડિા માટે પોતે િચ્ચ ેગયેલા તેમ જણાવ્યુાં. 
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 ડૉ. નીમાબેન આચાયચએ પોતે આ બનાિથી વ્યવથત હતા એમ જણાિી સભ્યશ્રી જગદીશભાઇ 
પાંચાલ ચબલકુલ તેમની પાછળના ભાગે બેઠેલા હતા અને કોઇપણ જાતના અપશબ્દો કે ઉશ્કેરણી કરેલ 
નહોતી તેમ છતાાં સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઇ દુધાતે માઇક તોડી તેમના ઉપર હમુલો કયો હતો તેમ જણાિી આિા 
બનાિો ભવિષ્ટ્યમાાં ન બને અને ગહૃની ગરીમા જળિાઇ રહ ે તે માટે આ પ્રસ્તાિ મજુબના પગલાાં લેિા 
જોઇએ તેમ જણાવ્યુાં.  
 રાજયકક્ષાના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ દરખાસ્તને ટેકો આપતા જણાવ્યુાં કે જે રીતે હમુલો થયો 
છે ત ેકોઇ પણ રીતે સાંસદીય પરાંપરામાાં ચલાિી શકાય નહીં તેમ જણાિી ગજુરાતની વિધાનસભાને ઝાાંખપ 
લાગે તેવુાં કૃતય કરનાર સભ્યોની સામે કડકમાાં કડક પગલાાં લિેા જોઇએ તેમ જણાવ્યુાં.  
 વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ બનેલા બનાિો અંગે દુઃખ વ્યકત કરતા જણાવ્યુાં કે 
આિા બનાિો ભવિષ્ટ્યમાાં કયારેય ન બને તે માટે આપણે બધા સાંમત છીએ. પરાંત ુ સામે પક્ષેથી સભ્યશ્રી 
જગદીશભાઇ પાંચાલ તરફથી અપશબ્દો બોલીને ઉશ્કેરણી કરિામાાં આિેલી જેના કારણે અમારા સભ્યશ્રી 
પ્રતાપભાઇ દુધાત ઉશ્કેરાઇને આ રીતે ધસી આવ્યા હતા તેમજ સભ્યશ્રી હર્ચ સાંઘિીએ પણ જે રીતે ધસી 
આિીને ઉશ્કેરણી કરેલી એ ઉશ્કેરણી કરનાર સભ્યોની સામે પણ વશક્ષાતમક પગલાાં લેિા જોઇએ  અન ે
પ્રસ્તાિમાાં જણાિલે સજાન ેહળિી કરીને સત્ર સમાપ્પ્ત સધુીની કરિી જોઇએ તેમ જણાવ્યુાં.  
 આ ઉપરાાંત ગહૃ મોક ફ રહ્યા બાદ અમારા સભ્યશ્રી અમરીશભાઇ ડરેને ઘરેી લઇ આઠ થી દસ 
સભ્યશ્રીઓએ ગડદા-પાટુનો માર મારી ગાળા ગાળી કરીને જે કૃતય કયુું છે તેમની સામે પણ વશક્ષાતમક 
પગલાાં લેિા જોઇએ તેમ જણાવ્યુાં. 
 સભ્યશ્રી વનરાંજનભાઇએ ત્રણ િર્ચ માટે સસ્પેન્ડ કરીને પ્રજાના પ્રવતવનવધને એમના વિસ્તારના 
કામોથી રોકિા એ ઉચચત નથી તેમ જણાિી સજાની અિવધ અંગે  ફેરવિચારણા કરિી જોઇએ તેમ જણાવ્યુાં.  
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃમાાં બનેલા બનાિોને ખ  બ જ દુઃખ સાથે કડક શબ્દોમાાં િખોડી કાઢી 
જણાવ્યુાં કે સભ્યશ્રી અમરીશભાઇ ડરે પોતાનુાં સ્થાન છોડીને મારા તરફ જુસ્સાભેર ધસી આિીને એિી 

રજુઆત કરી કે સભ્યશ્રી માડમને તક આપિામાાં તમને શુાં િાાંધો છે? અધ્યક્ષશ્રીના રૂચલિંગ સામે પ્રશ્ન ન કરી 
શકાય તેમ છતાાં એમના શબ્દો અને બોડી લેંગ્િેજ જે પ્રકારની હતી તે તેમજ મારા માટે ઉચ્ચારાયેલા શબ્દો 
અધ્યક્ષપદ માટે અપમાનજનક અને પદના ગૌરિ અને ગહરમા માટે કોઇ પણ રીતે યોગ્ય નહોતા. 
અધ્યક્ષપદેથી અપાયેલ આદેશના અનાદરને ગહૃના વિશેર્ાવધકારનો ભાંગ અને અિમાન ગણિામાાં આિ ેછે. 
અગાઉ પણ સભ્યશ્રી અમરીશભાઇ ડરે અને સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઇ દુધાતને મેં કુલ ર૬ િાર તેમની આ  
પ્રકારની િતચણ  ક બાબતે ઠપકો આપ્યો હતો.  
 આ ઉપરાાંત સભ્યશ્રી પ્રતાપ દુધાતે એકદમ ઉશ્કેરાઇને પોતાનુાં સ્થાન છોડી માઇક તોડીને હાથમાાં 
લઇ સભ્યશ્રી જગદીશભાઇ પાંચાલ ઉપર હમુલો કયો હતો જેના કારણ ેસભ્યશ્રી પાંચાલને ઇજાઓ થઇ છે. 
આજ રોજ બનેલી ઘટના એ સાંસદીય લોકશાહીના માંહદર સમાન આ ગહૃની ગહરમાને લાાંછન રૂપ છે. એક 
મિાલી અને ગુાંડા કરતાાં પણ િધ ુખરાબ અને શરમજનક રીતે પ્રજાના ચ  ાંટાયેલા પ્રવતવનવધને શોભાસ્પદ ન 
ગણાય તેિી આ ઘટના બની છે. જેના કારણ ેજ મેં સભ્યશ્રી દુધાતને સમગ્ર ટમચ દરવમયાન સસ્પેન્ડ કરિાનો 
વનદેશ કયો હતો. આજે માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી તરફથી સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઇ દુધાત અને સભ્યશ્રી 
અમરીશભાઇ ડરેને તારીખ ૧૪-૩-ર૦૧૮ થી ૩૧-૩-ર૦ર૧ સધુી એમ ત્રણ િર્ચ સધુી ગહૃના તમામ સત્રો 
તથા સવમવતઓમાાં હાજર રહિેામાાંથી સસ્પેન્ડ કરિાનો જે પ્રસ્તાિ રજ  કયો છે અને માનનીય સભ્યશ્રી 
બળદેિજી ઠાકોરને આજથી એક િર્ચ સધુી તમામ સત્રો અને તમામ સવમવતઓમાાંથી સસ્પેન્ડ કરિાનો જે 
પ્રસ્તાિ રજ  કયો છે તે હુાં મત પર મકુ ાં છાં. 
 પ્રસ્તાવ મત ઉપર મ  કવામાૂં આવ્યો અને તેનો સ્વીકાર કરવામાૂં આવ્યો.  
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, પ્રસ્તાિનો સ્િીકાર કરિામાાં આિતા, ઉકતા ત્રણેય સભ્યશ્રીઓને દરખાસ્ત 
પ્રમાણે વિધાનસભાના તમામ સત્રોમાાંથી અને તમામ સવમવતઓમાાંથી સસ્પને્ડ કરિામાાં આિે છે તેમજ 
તેઓને વિધાનસભા ગહૃ તથા તેના પહરસરમાાં પ્રિેશિાનો પ્રવતબાંધ ફરમાિિામાાં આિે છે તેિી જાહરેાત 
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કરી. િધમુાાં, વિધાનસભા પહરસરમાાં પ  િચ પરિાનગી િગર પ્રિેશ કરશે તો ગેરકાયદેસર કૃતય ગણી રેસ 
પાસની ફહરયાદ દાખલ કરિામાાં આિશે તેની નોંધ લિેા સાંબાંવધત સભ્યોને જણાવ્યુાં. 
૭. સભાત્યાગ 
 તયારબાદ ત્રણ સભ્યશ્રીઓના સસ્પેન્શનના વિરોધમાાં વિરોધપક્ષના સભાગહૃમાાં ઉપક્સ્થત તમામ 
સભ્યો સભાતયાગ કરી ગયા.  
૮. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
 તા. ૨૭/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ સભાગહૃમાાં રજ  થયેલ તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીમાાં અનકુ્રમે અગ્રતા-૧૪૯ 
અને અગ્રતા-૧૬૬ તથા તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ સભાગહૃમાાં રજ  થયેલ તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીમાાં અનકુ્રમે 
અગ્રતા-૦૧ અને અગ્રતા-૧૭૩ના અપાયેલ લેચખત જિાબોની વિસાંગતતાઓને દ ર કરત ુાં સ્પષ્ટ્ટીકરણાતમક 
વનિેદન 
૯. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (પાૂંચમો કદવસ) 
 વશક્ષણને લગતી સેિા અંગનેી વશક્ષણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૯, 
વશક્ષણ વિભાગને લગતુાં અન્ય ખચચને લગતી સેિા અંગેની વશક્ષણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ 

માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૦ માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ, ન્યાયતાંત્રનો િહીિટને લગતી 
સેિા અંગેની કાયદા વિભાગની મહસે  લી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૬૦ માનનીય રાજયકક્ષાના કાયદા 
માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ, વિજ્ઞાન અન ે પ્રૌદ્યોચગકી વિભાગને લગતી સેિા અંગેની વિજ્ઞાન અન ે
પ્રૌદ્યોચગકી વિભાગની મહસે  લી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૮૯ તેમજ કલાઇમેટ ચેઇન્જ વિભાગન ેલગતી 
સેિા અંગેની કલાઇમેટ ચઇેન્જ  વિભાગની મહસે  લી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૦૭ વિજ્ઞાન અન ે
પ્રૌદ્યોચગકી  તેમજ કલાઇમેટ ચેઇન્જ વિભાગનો હિાલો ધરાિતા માનનીય માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ 
રજ  કરી.   
 કાપ દરખાસ્ત મ  કનાર સભ્યશ્રીઓ સભાગહૃમાાં ઉપક્સ્થત ન હોિાથી કાપદરખાસ્તો રજ  થઇ શકી 
નહીં. 
 તયારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ પર ચચાચ શરૂ થઇ અને કુલ ૨ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો. 
 કાયદા વિભાગને લગતી માગણીઓ પરની ચચાચનો જિાબ માનનીય રાજયકક્ષાના કાયદા માંત્રીશ્રી 
પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ આપ્યો. 
 વશક્ષણ, વિજ્ઞાન અન ે પ્રૌદ્યોચગકી વિભાગ તમેજ કલાઇમેટ ચેઇન્જ વિભાગન ે લગતી માગણીઓ 
પરની ચચાચનો જિાબ માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ આપ્યો.  
  તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક ૯, ૧૦, ૬૦, ૮૯ અને ૧૦૭ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો 
સિાચનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  

 
ગરુુવાર, તા. ૧૫મી માચચ,  ૨૦૧૮ 

 
૧.  પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
  (૧) ગજુરાત અલ્પસાંખ્યક નાણાાં અને વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો 

િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ 
વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
 (ર) ગજુરાત વદૃ્ઘદ્ધ કેન્ર વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૪-ર૦૧૫નો િાવર્િક અહિેાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ે ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ, વનગમની કામગીરી 
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અંગેની સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના 
કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૩) નિસારી કૃવર્ યવુનિવસિટીનો સન ર૦૧૩-ર૦૧૪નો િાવર્િક અહિેાલ અને તેના ઉપર 
લેિાયેલા પગલાાંનુાં વનિેદન તથા િાવર્િક હહસાબ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં 
થયેલ વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૪) આણાંદ કૃવર્ યવુનિવસિટીનો સન ર૦૧ર-ર૦૧૩નો ઓહડટ અહિેાલ અને તેના ઉપર લેિાયેલ 
પગલાાંનુાં વનિેદન તથા િાવર્િક હહસાબ તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ 
અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (પ)  ગજુરાત વિદ્યતુ વનયાંત્રક આયોગનો સન ર૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક હહસાબ અને િાવર્િક અહિેાલ 
 (૬) ગજુરાત રાજય મહહલા આયોગનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ 
 (૭) અમદાિાદ કાપડ બજાર અને દુકાન કામદાર બોડચનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક 
િહીિટી અહિેાલ 
 (૮) ગજુરાત ઔદ્યોચગક વિકાસ વનગમનો સન ર૦૧પ-ર૦૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ તથા આ 
અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
૩. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (છઠ્ઠો કદવસ) 
 ગહૃ વિભાગને લગતી સેિા અંગેની ગહૃ વિભાગની મહસે  લી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪૨, 
પોલીસને લગતી સેિા અંગેની ગહૃ વિભાગની મહસે  લી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪૩ તેમજ જેલન ે
લગતી સેિા અંગેની ગહૃ  વિભાગની મહસે  લી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪૪ માનનીય રાજયકક્ષાના ગહૃ 
માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ રજ  કરી.   
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક ૪૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, 
ર, ૩, ૪, પ, ૬, ૭,  ૮, ૯ અન ે૧૦, માગણી ક્રમાાંક-૪૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૧૧, ૧૨, ૧૩, 
૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧  અને ૩૩ 
તેમજ માગણી ક્રમાાંક ૪૪ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૩૫, ૩૭, ૩૮ અને ૪૦ સાંબાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  
કરી.  
 તયારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ અને રજ  થયેલી કાપદરખાસ્તો પર ભેગી ચચાચ શરૂ થઇ અને કુલ 
૭  સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો. ચચાચનો જિાબ માનનીય રાજય કક્ષાના ગહૃ માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ 
જાડજેાએ આપ્યો. 
 તયારબાદ માગણીક્રમાાંક ૪૨ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, ર, ૩, ૪, પ, ૬, ૭,  ૮, 
૯ અન ે૧૦, માગણી ક્રમાાંક-૪૩ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, 
૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧  અને ૩૩, માગણી ક્રમાાંક 
૪૪ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૩૫, ૩૭, ૩૮ અને ૪૦ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો 
અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 માગણી ક્રમાાંક-૪ર, ૪૩ અને ૪૪ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તનેો સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.   
૪. ચબન-સરકારી કામકાજ 
 ચબન-સરકારી સૂંકલ્પો   
 (૧) સભ્યશ્રી કાળાભાઇ ડાભીએ, ‘‘રાજયમાાં હદનપ્રવતહદન ખેતીની જમીનનુાં ઘટત ુાં જત ુાં ક્ષેત્રફળ 
અને ખેડ તોની ઘટતી જતી સાંખ્યાને રોકિા માટે ખેતીને અનકુ ળ જરૂહરયાતો તથા વ્યિસ્થા, સસ્ત ુખાતર-
ચબયારણ-દિા, પ  રતી અને સસ્તી િીજળી, વસિંચાઇન ુપાણી, પોર્ણક્ષમ ભાિ અને કુદરતી આફતો સામે 

કૃવર્ પાકોને આરક્ષણ તેમજ ઉપજાઉ ખેતી માટે આધવુનક તાાંવત્રક ઓજારોની ઉપલપ્બ્ધ કરાિિા અંગેનો’’  
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સાંકલ્પ રજ  કરી પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું. સાંકલ્પ પરની ચચાચમાાં ૬ સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો. ચચાચનો 
જિાબ માનનીય કૃવર્ માંત્રીશ્રી આર. સી. ફળદુએ આપ્યો.  
 તયારબાદ સાંકલ્પ મત ઉપર મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 (ર) સભ્યશ્રી મહશેભાઇ રાિલે ‘‘મકુ્સ્લમોને હજયાત્રા માટે કેન્ર સરકારે આ િર્ચથી સબવસડી 
બાંધ કરિાનો વનણચય કરેલ છે જેનાથી બચત થનાર સબવસડીના નાણાનો ઉપયોગ મકુ્સ્લમ મહહલાઓના 

વશક્ષણ અન ેસશક્ક્તકરણ પાછળ કરિામાાં આિ’ે’ તે અંગેનો સાંકલ્પ રજ  કરી પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું. 
સાંકલ્પ પરની ચચાચમાાં ૬ સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો. ચચાચનો જિાબ માનનીય રાજયકક્ષાના ગહૃ માંત્રીશ્રી 
પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ આપ્યો.  
  સાંકલ્પ મત ઉપર મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો. 
 

શકુ્રવાર, તા. ૧૬મી માચચ,  ૨૦૧૮ 
 

૧. પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (સાતમો કદવસ) 
 તબીબી અને જાહરે આરોગ્યને લગતી સેિા અંગેની આરોગ્ય અને પહરિાર કલ્યાણ વિભાગની 

મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૩૯, પહરિાર કલ્યાણને લગતી સિેા અંગેની આરોગ્ય અન ે
પહરિાર કલ્યાણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૪૦ તેમજ નમચદા વિકાસ 
યોજનાને લગતી સેિા અંગેની નમચદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગની મ  ડી ખચચ 
માટેની માગણી ક્રમાાંક-૬૫ માનનીય  નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ ેરજ  કરી.   
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક ૩૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, 
૩, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦ ૧૧, ૧૨, ૧૬, ૧૭, ૧૯, ૨૦, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૭ અને ૨૮, માગણી ક્રમાાંક-
૪૦ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૯, ૩૦ અને ૩૧ તેમજ માગણી ક્રમાાંક ૬૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત 
ક્રમાાંક-૩૨, ૩૪, ૩૬, ૪૦, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫ અને ૪૭  સાંબાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
૩. અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, ધારાસભ્યની લોંજમાાં સભ્યશ્રીઓને પોતાના પહરચચત વ્યક્ક્તઓન ે લઇ 
જિાનો અવધકાર નથી તેથી કોઇ પણ સભ્યોશ્રીએ પોતાના પહરચચતોને લોન્જમાાં લઇ જિા માટે દુરાગ્રહ 
રાખિો નહીં તેિી તાકીદ કરી. 
 ઉપરાાંત સભ્યશ્રીઓ પોતાની બેઠક છોડીને અન્ય સભ્યશ્રીની બાજુમાાં લાાંબો સમય સધુી બેસીને 

િાતો કરે છે તે યોગ્ય નથી પરાંત ુ કાયચિાહીમાાં ખલેલ થતી ન હોય તેથી ચલાિી લેિામાાં આિે છે, 
સભ્યશ્રીને બીજા સ્થાન પર બેસિાનો હક્ક નથી તેથી જરૂર જણાય તો અન્ય સભ્યશ્રીને ચીઠ્ઠી લખીન ે
મોકલી શકાય છે તેિી સ  ચના આપી.  
૪. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (સાતમો કદવસ) (ક્રમશ:) 
 તયારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ અને રજ  થયેલી કાપદરખાસ્તો પર ભેગી ચચાચ શરૂ થઇ અન ેતેમા 
કુલ ૧૮ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો.  

 
પ. અધ્યક્ષશ્રીની ટકોર 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગહૃમાાં કે સભાગહૃની બહાર, સભ્યશ્રીનુાં અપમાન થતુાં હોય તો તેના 
માટે જેલની સજા પણ થઇ શકે છે અને તેના માટે સભાગહૃના સભ્યોની વિશેર્ાવધકાર સવમવત હોય છે, તેથી 
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વિશેર્ાવધકાર ભાંગ અંગેના વનયમોના વનયમ ભાગ-૧૮ સભ્યશ્રીઓએ ધ્યાનમાાં રાખિા જોઇએ અને િાાંચિા 
જોઇએ તેિી ટકોર કરી.  
૬. સભાગહૃનો સમય લૂંબાવવા અંગે  
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ તેમના વિભાગની માગણીઓનો જિાબ આપી 

રહ્યા હતા તે દરવમયાન સભાગહૃનો સમય પ  રો થિા આિતા, ઉપ દાંડકશ્રી આર. સી. પટેલે માગણીઓ 
પરની ચચાચ અને મતદાન પ  ણચ થાય તયાાંસધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાિિા અંગેનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો. જેનો 
સ્િીકાર કરિામાાં આિતા તદ્અનસુાર સભાગહૃનો સમય લાંબાિિામાાં આવ્યો. 
૭. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (સાતમો કદવસ) (ક્રમશ:) 
 ચચાચનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ ેઆપ્યો. 
 તયારબાદ નમચદા વિકાસ યોજનાને લગતી માગણી ક્રમાાંક-૬૫ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત 
ક્રમાાંક-૩૨, ૩૪, ૩૬, ૪૦, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫ અને ૪૭ સભાગહૃની અનમુતીથી પરત ખેંચી લેિામાાં 
આિી. 
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૬૫ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સિાચનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો. 
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૩૯ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, ૩, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦ 
૧૧, ૧૨, ૧૬, ૧૭, ૧૯, ૨૦, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૭ અને ૨૮ અન ેમાગણી ક્રમાાંક-૪૦ ઉપર રજ  
થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૯, ૩૦ અને ૩૧  મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૩૯ અને ૪૦ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો.   

 
સોમવાર, તા. ૧૯મી માચચ,  ૨૦૧૮ 

 
૧. પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨. અધ્યક્ષશ્રીની જાહરેાત 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, પત્રકારો માટેના જે પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા તે પ્રશ્નો હલ થઇ ગયેલ છે અને 
પત્રકારો સભાગહૃમાાં ઉપક્સ્થત થયા છે એમ જણાિી ઉમેયુું કે, પત્રકારો લોકશાહીના સ્તાંભ છે અન ે
લોકશાહીને અને આ ગહૃને પણ તેઓ સફળતા અપાિશ.ે 
 સભ્યશ્રી અવમતભાઇ ચાિડાએ જણાવ્યુાં  કે આ ગહૃ એ લોકશાહીનુાં માંહદર છે, અમારી પણ લાગણી 
હતી કે આ સભાગહૃની કાયચિાહી લોકો સધુી પહોંચે તે માટે પત્રકારોના પ્રશ્નોનુાં વનરાકરણ આિવુાં જોઇએ, 
આજે વનરાકરણ આિિાની જાહરેાત કરી છે તેને આિકારુાં છાં. 
 નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ,ે  પત્રકારોની બઠેક વ્યિસ્થાના અને પેન્રી અંગેના પ્રશ્નોનો 
ઉકેલ આિી ગયો છે અને તે અંગ ેયોગ્ય સ  ચના આપિામાાં આિી છે, પેન્રી આિતી કાલથી ચાલ ુકરિી 
હોય તો કરી શકાશે તેમજ બેઠક વ્યિસ્થા પણ બધુિાર કે ગરુુિાર સધુીમાાં ગોઠિાઇ જશે તેમ જણાવ્યુાં.  
૩. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
 (૧) ગજુરાત રાજય મ  ડી રોકાણ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની 
સરકારની સમીક્ષા  
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 (ર) ગજુરાત સ્ટેટ ફાઇનાક્ન્સયલ સવિિવસસ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી 
અંગેની સરકારની સમીક્ષા  
 (૩) મેરો-ચલન્ક એક્સપ્રસે ફોર ગાાંધીનગર એન્ડ અમદાિાદ (મેગા) કાંપની ચલમીટેડનો સન 

ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની 
હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા  
 (૪) ગજુરાત ડરેી વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની 
સરકારની સમીક્ષા 
 (પ) ગજુરાત ઘટેાાં અને ઊન વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો ર૦૧૪-ર૦૧૫નો િાવર્િક અહિેાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી 
અંગેની સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના 
કારણો દશાચિત ુાં વનિેદન 
 (૬) ગજુરાત રૂરલ ઇન્ડન્સ્રઝ માકેટીંગ કોપોરેશન ચલવમટેડનો ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી 
અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
 (૭) ગજુરાત વિચરતી અને વિમકુત જાવત વિકાસ વનગમનો ર૦૧૫-ર૦૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ, 
તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૮) ગજુરાત પાણી પરુિઠા અને ગટર વ્યિસ્થા બોડચના સન ર૦૧૬-ર૦૧૭ના િાવર્િક હહસાબો 
અને ઓહડટ અહિેાલ 
 (૯) ગજુરાત હાઉસીંગ બોડચનો સન ર૦૧પ-૧૬નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તથા આ અહિેાલને 
સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૧૦) માહહતી અને પ્રસારણ વિભાગની 
  (૧) સન ૧૯૭૭ના ગજુરાત (હોટેલ અને વનિાસગહૃ) સખુસવુિધા કર અવધવનયમ 

અન્િયેની તા.૧૭/પ/ર૦૧૭ની, અવધસ  ચના ક્રમાાંક:(જીએચટી/ ર૦૧૭/૭)/એસએસએ/૧૦ર૦૧૭/ પ૧ર 

/એ, 
  (ર) સન ૧૯૭૭ના ગજુરાત મનોરાંજન કર અવધવનયમ અન્િયેની તા. 

૧૮/પ/ર૦૧૭ની, અવધસ  ચના ક્રમાાંક:(જીએચટી/ર૦૧૭/૮)/એમએનઆર/૧૦ર૦૧૭/પ૦૬/એ   
   તથા 
  (૩) સન ર૦૦૪ના ગજુરાત વસનેમા (વનયમન) અવધવનયમ અન્િયેની તા. રર/૧૧/ 

ર૦૧૭ની, અવધસ  ચના ક્રમાાંક:(જીએચટી/ર૦૧૭/ર૧)/ એમઆઇએસ/૧૦ર૦૧૭ / રર૯/એ અને તા. 

૧૩/૧/ર૦૧૮ની, અવધસ  ચના ક્રમાાંક: (જીએચટી/ ર૦૧૮/૧)/એમઆઇએસ/૧૦ર૦૧૭/રર૯/એ 
  

૪. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (આઠમો કદવસ) 
 સામાત્જક સરુક્ષા અને કલ્યાણને લગતી સેિા અંગેની સામાત્જક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગની 

મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૯૨, અનસુ  ચચત જાવત પેટા યોજનાને લગતી સેિા અંગેની 
સામાત્જક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૯૫ માનનીય 
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સામાત્જક ન્યાય અને અવધકારીતા માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે, વસિંચાઇ અને ભ  વમ સાંરક્ષણન ેલગતી સેિા 
અંગેની નમચદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી 
ક્રમાાંક-૬૬ તેમજ પાણી પરુિઠાને લગતી સેિા અંગેની નમચદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પરુિઠા અને કલ્પસર 
વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૬૭ માનનીય વસિંચાઇ અને પાણી પરુિઠા 
વિભાગના રાજયકક્ષાના માંત્રીશ્રી પરબતભાઇ પટેલ ેરજ   કરી.   
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાાંક ૯૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, 
૨, ૩, ૪, પ, ૬ અન ે૭, માગણી ક્રમાાંક-૯૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૮, ૯, ૧૦ અને ૧૧, માગણી 
ક્રમાાંક ૬૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંકઅ ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫ અન ે૧૬ તેમજ માગણી ક્રમાાંક ૬૭ ઉપરની 
કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૨, ૨૩ અન ે૨૪ સાંબાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
 તયારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ અને રજ  થયેલી કાપદરખાસ્તો પર ભેગી ચચાચ શરૂ થઇ અને કુલ 
૨૪ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો.  
 વસિંચાઇ અને ભ  વમ સાંરક્ષણ તેમજ પાણી પરુિઠાને લગતી માગણીઓની ચચાચનો જિાબ 
રાજયકક્ષાના માનનીય વસિંચાઇ અને પાણી પરુિઠા માંત્રીશ્રી પરબતભાઇ પટેલ ેઆપ્યો. 
 તયારબાદ, સામાત્જક સરુક્ષા અને કલ્યાણને લગતી માગણીઓની ચચાચનો જિાબ માનનીય 
રાજયકક્ષાના સામાત્જક ન્યાય અને અવધકારીતા માંત્રીશ્રી િાસણભાઇ આહહરે આપ્યો. 
 તયારબાદ, અનસુ  ચચત જાવત પેટા યોજનાને લગતી માગણીઓની ચચાચનો જિાબ માનનીય 
સામાત્જક ન્યાય અને અવધકારીતા માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે આપ્યો.  
૫. સભાગહૃનો સમય લૂંબાવવા બાબત. 
 સભાગહૃનો સમય પ  રો થિા આિતા, મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ માગણીઓ પરની ચચાચ 

અને મતદાન પ  રુાં થાય તયાાં સધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાિિાની દરખાસ્ત રજ  કરી, જેનો સ્િીકાર કરિામાાં 
આિતા તદ્અનસુાર સભાગહૃનો સમય લાંબાિિામાાં આવ્યો. 
૬. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (આઠમો કદવસ) (ક્રમશ:) 
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક ૯૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, ૨, ૩, ૪, પ, ૬ અને ૭, માગણી 
ક્રમાાંક-૯૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૮, ૯, ૧૦ અને ૧૧, માગણી ક્રમાાંક ૬૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત 
ક્રમાાંકઅ ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫ અને ૧૬ તેમજ માગણી ક્રમાાંક ૬૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૭, ૧૮, 
૧૯, ૨૨, ૨૩ અન ે૨૪ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૯૨, ૯૫, ૬૬ અને ૬૭ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર 
કરિામાાં આવ્યો.  
 

મૂંગળવાર, તા. ૨૦મી માચચ,  ૨૦૧૮ 
 

૧. પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
 માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનો મદુ્દો ઉપક્સ્થત કરતા 

જણાવ્યુાં કે, સભ્યશ્રી શલૈેર્ભાઇ પરમાર દ્વારા તા. ૨૮મી ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮ના રોજ વનયમ ૧૦૩ અન્િયેના 
પ્રસ્તાિની સ  ચના માટે  બાંધારણની કલમ ૧૭૯ અન્િયે જરૂરી ૧૪ હદિસની નોટીસનો સમય પ  ણચ થયા 
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પછીના ૭ હદિસની અંદર ચચાચ હાથ ધરિાની હોય છે, જે વનયમ મજુબની મદુ્દત પ  રી થિા છતાાં આજના 
હદિસની કામકાજની યાદીમાાં આ પ્રસ્તાિની ચચાચ દશાચિેલ નથી તેથી સ્પષ્ટ્ટ રૂચલિંગ આપિા વિનાંતી કરી.  
 માનનીય રાજયકક્ષાના િદૈ્યાવનક અન ેસાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ આ ચચાચ 
ઉપર વનયમ મજુબ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી જયારે પણ ચચાચ માટેનો હદિસ ઠરાિે તે હદિસે ચચાચ કરિા માટે 
સરકાર તૈયાર છે તેમ જણાવ્યુાં. 
 સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશે પણ પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરને સમથચન કરતા આ અંગ ે સ્પષ્ટ્ટ રૂચલિંગ આપિા 
વિનાંતી કરી.  
 માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ, સભાગહૃમાાં અગાઉ વનયમ ૧૦૩ અન્િયે દરખાસ્તો 
આિેલી છે તેનો ઉલ્લેખ કરીને જણાવ્યુાં કે આિી દરખાસ્ત ઉપર આ સભાગહૃમાાં કયારેય પણ ચચાચ હાથ 

ધરિામાાં આિી નથી, આ ગહૃ એ ગૌરિિાંત ુગહૃ છે અને અધ્યક્ષપદની ગરીમા અને પ્રવતષ્ટ્ઠા માટે બને્ન 
પક્ષના લોકો સાથે બસેીને આ પ્રશ્ન ેકોઇ વ્યિહારુ ઉકેલ શોધી કાઢે અને બને્ન પક્ષ આ અંગે મોટુાં મન રાખીને 
વિચારણા કરે તે સૌ કોઇ માટે હહતાિહ રહશેે. 
 સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઇ પરમારે પણ ગહૃના નેતાની િાતને સમથચન કરતા બને્ન પક્ષના નેતાઓ સાથે 
બેસીને કોઇ ઉકેલ શોધી કાઢે તે માટે સાંમવત દશાચિીને કોઇ સભ્યશ્રીએ સભાગહૃમાાં ભ  લ કરી હોય તો તેમને 
થયેલ સજા માટે પણ મોટુાં મન રાખીને વિચારવુાં જોઇએ તેમ જણાવ્યુાં.  
 માનનીય િૈદ્યાવનક અને સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ, આિી દરખાસ્ત ઉપર 
ચચાચ કરિાને બદલે સાથે મળીને વ્યિહારુ ઉકેલ લાિિાની આ ગહૃની એક પ્રણાચલકા અને પરાંપરા રહી છે 
તેથી માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ જે વ્યિહારુ ઉકેલ લાિિાની િાત કરી છે તેને સમથચન આપુાં છાં તેમ 
જણાવ્યુાં. 
 વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ પણ આ પ્રસ્તાિ પરની ચચાચના સ્થાને કોઇ વ્યિહારુ 

ઉકેલ લાિિાની બાબતનો સ્િીકાર કયો, પરાંત ુઆ દરખાસ્ત દાખલ થયાના ૧૪ હદિસ પ  ણચ થયા પછીના 
સાત હદિસની અંદર કામકાજની યાદીમાાં આ પ્રસ્તાિની ચચાચ દશાચિિી જોઇએ તે વનયમનુાં પાલન થયુાં 
નથી તેથી ત ે બાબતમાાં રૂચલિંગ આપિા વિનાંતી કરી.  
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે જણાવ્યુાં કે એક બાજુ આ પ્રસ્તાિની ચચાચનો 
આગ્રહ રાખિામાાં આિે છે જયારે બીજી બાજુ માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ વ્યિહારુ રસ્તો શોધિા માટેની િાત 
કરી છે તે રીતે આજે જ બને્ન પક્ષના આગેિાનો સાથે મળીને કોઇ રસ્તો શોધી કાઢે અને રસ્તો ન નીકળે તો 
પછી માનનીય અધ્યક્ષશ્રી જે હદિસ ઠરાિે તે હદિસે ચચાચ થાય તેમ જણાિી પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનુાં રૂચલિંગ 
મોક ફ રાખિા વિનાંતી કરી.  
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ જણાવ્યુાં કે અતયારે માત્ર સ  ચનાની મદુ્દત પ  રી થઇ છે અને િધારે હદિસો 
નીકળી ગયા છે તે જ પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનો  મદુ્દો છે. વનયમ ૧૦૩ માાં સ્પષ્ટ્ટ જોગિાઇ છે કે સ  ચનાની મદુ્દત 
પ  રી થતા િહલેામાાં િહલેી તકે, એટલે આજે ને આજે હદિસના કામકાજની યાદીમાાં સ  ચનાની બાબત 
દશાચિિી એવુાં જરૂરી નથી િધમુાાં મદુ્દત હજુ િીતી ગઇ નથી. આ ગહૃની ગહરમા માટે તેઓ ખ  બ જાગતૃ 
હોિાનુાં જણાિી તેમણે ખ  બ માન સાથે આ પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર નામાંજ ર કરિાનો વનણચય આપ્યો. 
૩. પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
 તારાૂંકકત પ્રશ્નોત્તરીના જવાબમાૂં વવસૂંગતતા અંગે 
 સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશે પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનો મદુ્દો ઉપક્સ્થત કરી તારાાંહકત પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૧૪, 
૧પ૬ અને ૨૧૧માાં ખાલી જગ્યાઓની સાંખ્યા બાબતે સરકારના જિાબમાાં વિસાંગતતા છે અને શદુ્ઘદ્ધપત્રકમાાં 
પણ ત ેઅંગ ેકોઇ સ્પષ્ટ્ટતાઓ નથી તેમ જણાિી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને આ અંગે રૂચલિંગ આપિા વિનાંતી 
કરી.  



 

C:\Users\PRATIK ACHARYA\Desktop\14 assembly 1st  kaka to\23 session.doc 

 
 

 માનનીય િૈદ્યાવનક અને સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ પોઇન્ટ ઓફ ઓડચરનો 
વિરોધ કરતા જણાવ્યુાં કે ૧૩મી વિધાનસભાના ૬ઠ્ઠા સત્રમાાં તા. ૧૧-૩-૨૦૧૫ના રોજ સભ્યશ્રી શક્ક્તવસિંહ 
ગોહહલે આ પ્રકારનો પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર ઉપક્સ્થત કરેલો કે ગહૃ સમક્ષ આિતી બાબતમાાં ભ  લ રહિેી ન 
જોઇએ અને રહી ગઇ હોય તો શદુ્ઘદ્ધપત્રકમાાં દશાચિિી જોઇએ. તતકાચલન માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આપેલ 

રૂચલિંગ ટાાંકીને, ‘‘શદુ્ઘદ્ધપત્રક તૈયાર કરિાની કામગીરી  વિધાનસભા સચચિાલય કરે છે અને તેમાાં કોઇ ભ  લ 
હોય તો પણ આ સભાગહૃમાાં તે મદુ્દો ઉપક્સ્થત કરી શકાય નહીં’’ તેમ જણાિી  આ પોઇન્ટ ઓફ ઓડચર 
નામાંજ ર કરિા વિનાંતી કરી.  
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આ મદુ્દા અંગ ેપોતાનુાં રૂચલિંગ મલુતિી રાખ્યુાં.  
૪. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (નવમો કદવસ) 
 સમ  હ વિકાસને લગતી સેિા અંગેની પાંચાયત, ગ્રામ ગહૃવનમાચણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગની 
મહસે  લી ખચચ માટેની માગિી ક્રમાૂંક-૭૦ માનનીય રાજયકક્ષાના પાંચાયત માંત્રીશ્રી જયરથવસિંહ પરમારે, 
ગ્રામ ગહૃવનમાચણ અને ગ્રામ વિકાસને લગતી સેિા અંગેની પાંચાયત, ગ્રામ ગહૃવનમાચણ અને ગ્રામ વિકાસ 
વિભાગની મહસે  લી ખચચ માટેની માગિી ક્રમાૂંક-૭૧ માનનીય ગ્રામ વિકાસ વિભાગના માંત્રીશ્રી આર. સી. 

ફળદુએ, િનને લગતી સેિા અંગેની િન અને પયાચિરણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની 
માગિી ક્રમાૂંક-૨૬ માનનીય િન અને પયાચિરણ માંત્રીશ્રી ગણપતવસિંહ િસાિાએ તેમજ નાગહરક પરુિઠાને 

લગતી સેિા અંગેની મહસેલુી ખચચ માટેની માગિી ક્રમાૂંક ૨૨ તેમજ અન્નને લગતી સેિા અંગેની અન્ન, 
નાગહરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોના વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગિી ક્રમાૂંક-૨૩ 

માનનીય અન્ન, નાગહરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જયેશભાઇ રાદડીયાએ રજ  કરી.  
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગિી ક્રમાૂંક-૭૦ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, 
૨, ૩, ૪, પ, ૬, ૮ અને ૯, માગિી ક્રમાૂંક-૭૧ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪ 
અને ૧૫, માગિી ક્રમાૂંક ૨૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫ 
અને ૨૬, માગિી ક્રમાૂંક-૨૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૭, ૨૮, ૨૯ અને ૩૦ તેમજ માગિી ક્રમાૂંક-
૨૩ ઉપરની કાપદરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૪ સાંબાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
 તયારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ અને રજ  થયેલી કાપદરખાસ્તો પર ભેગી ચચાચ શરૂ થઇ અને કુલ 
૧૮ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો.  
 તયારબાદ, સમ  હ વિકાસને લગતી માગણીઓ પરની ચચાચનો જિાબ માનનીય રાજયકક્ષાના 
પાંચાયત માંત્રીશ્રી જયરથવસિંહ પરમારે આપ્યો. 
 તયારબાદ, અન્ન અને નાગહરક પરુિઠા વિભાગને લગતી માગણીઓ પરની ચચાચનો જિાબ 

માનનીય અન્ન, નાગહરક પરુિઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જયેશભાઇ રાદડીયાએ આપ્યો. 
 તયારબાદ, િનને લગતી માગણીઓ પરની ચચાચનો જિાબ માનનીય િન અન ેપયાચિરણ માંત્રીશ્રી 
ગણપતવસિંહ િસાિાએ આપ્યો. 
 તયારબાદ, ગ્રામ ગહૃવનમાચણ અને ગ્રામ વિકાસને લગતી માગણીઓ પરની ચચાચનો જિાબ 
માનનીય ગ્રામ વિકાસ માંત્રી શ્રી આર. સી. ફળદુએ  આપ્યો.   
૫. સભાગહૃનો સમય લૂંબાવવા બાબત. 
 સભાગહૃનો સમય પ  રો થિા આિતા, માનનીય ગ્રામ વિકાસ માંત્રીશ્રી આર. સી. ફળદુએ  

માગણીઓ પરની ચચાચ અને મતદાન પ  રુાં થાય તયાાં સધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાિિાની વિનાંતી કરી, જેનો 
સ્િીકાર કરિામાાં આિતા તદ્અનસુાર સભાગહૃનો સમય લાંબાિિામાાં આવ્યો. 



 

C:\Users\PRATIK ACHARYA\Desktop\14 assembly 1st  kaka to\23 session.doc 

 
 

૬. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (નવમો કદવસ) (ક્રમશ:) 
 તયારબાદ માનનીય ગ્રામ વિકાસ માંત્રીશ્રી આર. સી. ફળદુએ પોતાનો જિાબ પ  રો કયો. 
 તયારબાદ માગિી ક્રમાૂંક-૭૦ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, ૨, ૩, ૪, પ, ૬, ૮ અને 
૯, માગિી ક્રમાૂંક-૭૧ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪ અને ૧૫, માગિી 
ક્રમાૂંક ૨૬ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫ અન ે૨૬, 
માગિી ક્રમાૂંક-૨૨ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૭, ૨૮, ૨૯ અન ે૩૦ તમેજ માગિી ક્રમાૂંક-૨૩ 
ઉપર રજ  થયલેી કાપદરખાસ્ત ક્રમાાંક-૩૪ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૭૦, ૭૧, ૨૬, ૨૨ અને ૨૩ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો 
સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 

બધુવાર, તા. ૨૧મી માચચ,  ૨૦૧૮ 
 

૧. પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨. તારાૂંકકત પ્રશ્નોના જવાબમાૂં વવસૂંગતતા અંગે ધ્યાન દોરવા બાબત. 
 સભ્યશ્રી શૈલરે્ભાઇ પરમારે આજના હદિસની પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ ૭૪ અને ૧૦૩ માાં એક 
જ સરખા પ્રશ્નના જિાબમાાં તફાિત હોિા અંગેનુાં ધ્યાન દોરી આ અંગ ે સરકારને સ  ચના આપિા માટે 
વિનાંતી કરી.  
 સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇએ પણ આ અંગ ેસભાગહૃમાાં સરકાર તરફથી આપિામાાં આિતા જિાબો પ્રતયે 
વિભાગના અવધકારીઓ ગાંભીરતા દાખિતા નથી અથિા સરકાર કક્ષાએ ગાંભીરતા લેિામાાં આિતી નથી 
તેવુાં જણાિી આ અંગ ેમાનનીય અધ્યક્ષશ્રીને સ  ચના આપિા વિનાંતી કરી. 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, મદુ્દાનો સ્િીકાર કરતા વિભાગે આ બાબતને ગાંભીરતાથી લેિી જોઇએ તેમ 
જણાવ્યુાં. 
 
૩. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા કાગળો 
 (૧) સ્થાવનક ભાંડોળ હહસાબના વનરીક્ષકશ્રીનો સન ૨૦૧૧-૧૨ના િર્ચનો મહાનગરપાચલકાઓનો 
ઓહડટ અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલ સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના કારણો દશાચિત ુાં 
વનિેદન 
 (ર) સ્થાવનક ભાંડોળ હહસાબના વનરીક્ષકશ્રીનો સન ર૦૧૩-૧૪ના િર્ચનો નગરપાચલકાઓનો 
ઓહડટ અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલ સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના કારણો દશાચિત ુાં 
વનિેદન 
૪. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (દસમો કદવસ) 
 પયાચિરણને લગતી સેિા અંગેની િન અને પયાચિરણ વિભાગની મહસે  લી ખચચ માટેની માગિી 

ક્રમાૂંક-૨૭ રાજયકક્ષાના પયાચિરણ માંત્રીશ્રી જયરથવસિંહ પરમારે, પ્રિાસનને લગતી સેિા અંગેની ઉદ્યોગ 
અને ખાણ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગિી ક્રમાૂંક-૫૧, અનસુ  ચચત આહદજાવતનુાં કલ્યાણને 

લગતી સેિા અંગેની આહદજાવત વિકાસ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગિી ક્રમાૂંક-૯૩, 
આહદજાવત વિસ્તાર પેટા યોજનાને લગતી સેિા અંગેની આહદજાવત વિકાસ વિભાગની મહસે  લી  અને મ  ડી 
ખચચ માટેની માગિી ક્રમાૂંક-૯૬ તેમજ મહહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગન ેલગતી સિેા અંગનેી મહહલા અન ે

બાળ વિકાસ વિભાગની મહસે  લી ખચચ માટેની માગિી ક્રમાૂંક-૧૦૫  િન, પ્રિાસન, આહદજાત વિકાસ તમેજ 
મહહલા અને બાળ કલ્યાણ વિભાગના માનનીય માંત્રીશ્રી ગણપતવસિંહ િસાિાએ રજ  કરી.  



 

C:\Users\PRATIK ACHARYA\Desktop\14 assembly 1st  kaka to\23 session.doc 

 
 

 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગિી ક્રમાૂંક-૨૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, 
૨, ૩, ૪, પ, ૬, ૭ અન ે૮, માગિી ક્રમાૂંક-૫૧ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૯, ૧૦, ૧૧ અન ે૧૨, 
માગિી ક્રમાૂંક-૯૩ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯ અને ૨૦, માગિી 
ક્રમાૂંક-૯૬ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫ અને ૨૬ તેમજ માગિી ક્રમાૂંક-૧૦૫ 
ઉપરની કાપદરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૨૭, ૨૮, ૨૯,૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩ અને ૩૪ સાંબાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
 તયારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ અને રજ  થયેલી કાપદરખાસ્તો પર ભેગી ચચાચ શરૂ થઇ અને કુલ 
૨૫ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો.  
પ. સભાગહૃનો સમય લૂંબાવવા અંગે       
 મખુ્ય દાંડક શ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ પ્રસ્તાિ રજ  કયો કે આજે આહદજાવત વિકાસ અંગેની 
માગણીઓની ચચાચમાાં બને્ન પક્ષના િધ ુ સભ્યો ભાગ લઇ શકે તે માટે સભાગહૃનો સમય રપ વમવનટ 

લાંબાિિામાાં આિ,ે જેનો સ્િીકાર કરિામાાં આિતા તદ્અનસુાર સભાગહૃનો સમય લાંબાિિામાાં આવ્યો.  
૬. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (દસમો કદવસ) (ક્રમશ:) 
  પ્રથમ, પયાચિરણને લગતી િન અને પયાચિરણ વિભાગની માગણી પરની ચચાચનો જિાબ 
માનનીય રાજયકક્ષાના પયાચિરણ માંત્રીશ્રી જયરથવસિંહ પરમારે આપ્યો. 
 તયારબાદ, પ્રિાસન, આહદજાવત વિકાસ વિભાગ તમેજ મહહલા અને બાળ કલ્યાણ વિભાગની 

માગણીઓ પરની ચચાચનો જિાબ માનનીય િન, પ્રિાસન, આહદજાત વિકાસ તેમજ મહહલા અને બાળ 
કલ્યાણ વિભાગના માંત્રીશ્રી ગણપતવસિંહ િસાિાએ આપ્યો.  
 તયારબાદ માગિી ક્રમાૂંક-૨૭ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક ૧, ૨, ૩, ૪, પ, ૬, ૭ અન ે
૮, માગિી ક્રમાૂંક-૫૧ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૯, ૧૦, ૧૧ અને ૧૨, માગિી ક્રમાૂંક-૯૩ 
ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯ અને ૨૦, માગિી ક્રમાૂંક-૯૬ 
ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫ અને ૨૬ તમેજ  માગિી ક્રમાૂંક-૧૦૫ 
ઉપર રજ  થયેલી કાપદરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૭, ૨૮, ૨૯,૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩ અને ૩૪ મત ઉપર મ  કિામાાં 
આિી અને તનેો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૨૭, ૫૧, ૯૩, ૯૬ અને ૧૦૫ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો 
સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 

ગરુુવાર, તા. ૨૨મી માચચ,  ૨૦૧૮ 
 

૧. પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
  
 સસ્પેન્ડ થયેલા સભ્યશ્રીનો પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૫ ને અતારાાંહકત ગણિામાાં આવ્યો. 
 સમયના અભાિે પ  છી ન શકાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૭ થી ૩૪૨ ને અતારાાંહકત ગણિામાાં આવ્ યા. 
  
૨. પોઇન્ટ ઓફ ઇન્ફરમેશન 
 સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશે પોઇન્ટ ઓફ ઇન્ફરમેશનનો મદુ્દો ઉભો કરી, ભાિનગરથી સોમનાથ સધુીનો 
કોસ્ટલ હાઇિે ય.ુપી.એ.ની સરકારમાાં માંજ ર કરિામાાં આિેલો અને તેના ટેન્ડર પણ બહાર પાડિામાાં આિેલા 
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તેમ છતાાં માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ આ રસ્તો એન.ડી.એ.ની સરકારે માંજ ર કરેલો છે તેમ જણાવ્યુાં તે 
હકીકત સાચી નથી તેથી સાચી હકીકત ગહૃના રેકડચ ઉપર મ  કિી જોઇએ તેમ જણાવ્યુાં.  
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ સ્પષ્ટ્ટતા કરતા જણાવ્યુાં કે રસ્તાની સૈદ્ધાાંવતક માંજ રી આપિી અને 

રસ્તાને નેશનલ હાઇિે જાહરે કરિો તે બને્ન જુદી બાબત છે, જે તે િખતે ફકત જાહરેાત થઇ હશે પણ 
બજેટમાાં કોઇ જોગિાઇ કરિામાાં આિી નહોતી. સરકારે આ રસ્તો આર.સી.સી.નો માંજ ર કરેલ છે તેની હકિંમત 
અનેકગણી િધારે થતી હોય છે અને લાખો લોકોને તેનો લાભ મળિાનો છે તેમ જણાવ્યુાં.  
૩. અધ્યક્ષશ્રીમાૂં અવવશ્વાસ વ્યકત કરતો પ્રસ્તાવ 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ, સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઇ પરમાર દ્વારા રજ  કરિામાાં આિેલ પ્રસ્તાિ િાાંચી 

સાંભળાિી તેના સમથચનમાાં હોય તે સભ્યોને પોતાની જગ્યા પર ઉભા થિાનુાં જણાિતા, વિરોધપક્ષના 
સભાગહૃમાાં ઉપક્સ્થત તમામ સભ્યશ્રીઓ પોતાની જગ્યા પર ઉભા થયા. પ્રસ્તાિની તરફેણમાાં ૧૭ કરતા 
િધારે સભ્યો ઉભા થયા હોિાથી પ્રસ્તાિને ગહૃની અનમુવત મળી છે તેિી અધ્યક્ષશ્રીએ જાહરેાત કરી. 
 િધમુાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પ્રસ્તાિ પરની ચચાચની તારીખ હિે પછી જાહરે કરિામાાં આિશે તેમ 
જણાવ્યુાં. 
૪. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (અચગયારમો કદવસ) 
 શ્રમ અને રોજગારને લગતી સેિા અંગેની શ્રમ અને રોજગાર વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ 

માટેની માગિી ક્રમાૂંક-૫૭ શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી હદલીપકુમાર ઠાકોરે, ત્જલ્લા િહીિટને લગતી સેિા 
અંગેની મહસે  લ વિભાગની મહસે  લી ખચચ માટેની માગિી ક્રમાૂંક-૭૮ તેમજ કુદરતી આફતો અંગ ેરાહતન ે
લગતી સેિા અંગેની  મહસે  લ વિભાગની મહસે  લી અને મ  ડી ખચચ માટેની માગિી ક્રમાૂંક-૭૯ માનનીય 
મહસે  લ માંત્રીશ્રી કૌશીકભાઇ પટેલે રજ  કરી.  
 માગણીઓ જેમ જેમ રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગિી ક્રમાૂંક-૫૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, 
૨, ૩, ૪, પ, ૬, ૭, ૮, ૯ અને ૧૦, માગિી ક્રમાૂંક-૭૮ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૧, ૧૨, ૧૩, 
૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮, માગિી ક્રમાૂંક-૭૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨ અન ે
૨૩ સાંબાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
 તયારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ અને રજ  થયેલી કાપદરખાસ્તો પર ભેગી ચચાચ શરૂ થઇ અને કુલ 
૭ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો.  
  પ્રથમ, શ્રમ અને રોજગાર વિભાગને લગતી માગણીઓ પરની ચચાચનો જિાબ માનનીય શ્રમ અન ે
રોજગાર માંત્રીશ્રી હદલીપકુમાર ઠાકોરે આપ્યો. 
 તયારબાદ, મહસે  લ વિભાગને લગતી માગણીઓ પરની ચચાચનો જિાબ માનનીય માનનીય મહસે  લ 
માંત્રીશ્રી કૌશીકભાઇ પટેલે આપ્યો.  
 તયારબાદ માગિી ક્રમાૂંક-૨૭ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧, ૨, ૩, ૪, પ, ૬, ૭, ૮, 
૯ અને ૧૦, માગિી ક્રમાૂંક-૭૮ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, 
૧૭ અને ૧૮, માગિી ક્રમાૂંક-૭૯ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨ અન ે૨૩ 
મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૫૭, ૭૮ અને ૭૯ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો.  
પ. ચબન-સરકારી કામકાજ 
 ચબન-સરકારી વવધેયકો 
 (૧) દાખલ કરવાના ચબન-સરકારી વવધેયકો 
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  (૧) સભ્યશ્રી ડૉ. નીમાબને આચાયચએ, સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત નાના કુટુાંબને વદૃ્ઘદ્ધ 
(પ્રોતસાહન)  વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુચ.  
  (૨) સભ્યશ્રી અવમતભાઇ ચાિડાએ, સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત આવથિક રીતે પછાત િગો 
માટે (રાજયમાાંની શૈક્ષચણક સાંસ્થાઓમાાં બેઠકો અને રાજય હઠેળની સેિાઓમાાં વનમણ  કો અને જગાઓ 
અનામત રાખિા) બાબત વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુું. 
  (૩) સભ્યશ્રી નૌશાદજી સોલાંકીએ, સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત અનસુ  ચચત જાવત પેટા-

યોજના અને આહદજાવત પટેા-યોજના (નાણાકીય સાધનોના આયોજન, ફાળિણી અને ઉપયોગ) બાબત 
વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુું. 
  (૪) સભ્યશ્રી ઇમરાન ખેડાિાલાએ, સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત લઘમુતી કલ્યાણ અને 
સાંરક્ષણ  વિધેયક સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ કયુું. 
  (પ) સભ્યશ્રી ઇમરાન ખેડાિાલાએ, 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 સભાગહૃની અનમુવતથી દાખલ 
કયુું. 
 (ર)  પહલેા, બીજા અને ત્રીજા વાૂંચન માટેના ચબન-સરકારી વવધેયકો 
  (૧)  સભ્યશ્રી સરેુશભાઇ પટેલ ે‘‘સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૮-સન ૨૦૧૮નુાં ગજુરાત 

ચબન-નાશિાંત કચરો (વનયાંત્રણ) વિધેયક’’ના પ્રથમ િાચનનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો અને તેના સમથચનમાાં 
પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું. 
 તયારબાદ કુલ ૪  સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો. ચચાચનો જિાબ માનનીય રાજયકક્ષાના 
પયાચિરણ માંત્રીશ્રી જયરથવસિંહ પરમારે આપ્યો. 
 તયારબાદ સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લિેામાાં આવ્યુાં. 
  (૨) સભ્યશ્રી જગદીશભાઇ પાંચાલે ‘‘સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૭-સન ૨૦૧૮નુાં 

ગજુરાત અિાજ પ્રદ ર્ણ (અટકાિિા) બાબત વિધેયક’’ના પ્રથમ િાચનનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો અને તેના 
સમથચનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું.  
  તયારબાદ કુલ ૩ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો. ચચાચનો જિાબ માનનીય રાજયકક્ષાના 
પયાચિરણ માંત્રીશ્રી જયરથવસિંહ પરમારે આપ્યો. 
 તયારબાદ સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લિેામાાં આવ્યુાં. 
  (૩) સભ્ય શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલે ‘‘સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૬-સન ૨૦૧૮નુાં 

ગજુરાત ધોરી માગચ અકસ્માત વનિારણ વિધેયક’’ના પહલેા િાચનનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો અને તેના 
સમથચનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું. 
  તયારબાદ કુલ ૪ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો. ચચાચનો જિાબ માનનીય રાજયકક્ષાના 
ગહૃ માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ આપ્યો. 
 તયારબાદ સભાગહૃની અનમુવતથી વિધેયક પાછાં ખેંચી લિેામાાં આવ્યુાં.  
 

શકુ્રવાર, તા. ૨૩મી માચચ,  ૨૦૧૮ 
 

૧. પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨ અધ્યક્ષશ્રીનુૂં ધ્યાન દોરવા અંગે 
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 સભ્યશ્રી રાજેન્રવસિંહ પરમારે આજની પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૧૪૭ તરફ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનુાં 

ધ્યાન દોરતા જણાવ્યુાં કે, સભ્યશ્રીનુાં નામ ઇન્રજીતવસિંહ પરમાર-બોરસદ એવુાં લખલેુાં છે, માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીની િારાંિારની ટકોર છતાાં આિી ભ  લો રહ ેછે તે યોગ્ય નથી.  
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ભવિષ્ટ્યમાાં આિી ભ  લો ન થાય તે અંગે તાકીદ કરી.   
૩. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કવામાૂં આવેલા કાગળો 
 (૧) ગજુરાત મેડીકલ સવિિસીસ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ર૦૧પ-૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી 
અંગેની સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ 
અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (ર) ગજુરાત ડરેી વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧પ-૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તમેજ વનગમની કામગીરી અંગેની 
સરકારની સમીક્ષા તથા  આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૩) ગજુરાત રાજય બીજ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની 
સરકારની સમીક્ષા 
 (૪) ગજુરાત ઊજાચ વિકાસ વનગમનો ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટઅહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની 
સરકારની સમીક્ષા 
 (પ) ગજુરાત એનજી રાન્સવમશન કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી 
અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
 (૬) ગજુરાત મહહલા આવથિક વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૧-૧૨નો િાવર્િક અહિેાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી 
અંગેની સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા 
કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૭) ગજુરાત રાજય િન વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧પ-૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી 
અંગેની સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા 
કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૮) ગજુરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ વનગમના સન ર૦૧પ-૧૬ અને ૨૦૧૬-૧૭ના િાવર્િક 

અહિેાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની 
કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ 
અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૯) જ નાગઢ કૃવર્ યવુનિવસિટીના સન ૨૦૧૪-૧૫ના િાવર્િક હહસાબો, િાવર્િક ઓહડટ અહિેાલ 
તેમજ તેના ઉપર લેિાયેલા પગલાાંનુાં વનિેદન તથા આ અહિેાલ સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા 
વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન  
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 (૧૦) કામધેન ુયવુનિવસિટીના સન ૨૦૧૫-૧૬ અને સન ૨૦૧૬-૧૭ના િાવર્િક અહિેાલો તથા સન 
૨૦૧૦-૧૧ થી ૨૦૧૩-૧૪ના ઓહડટ અહિેાલો તેમજ સન ૨૦૧૬-૧૭ના િાવર્િક અહિેાલ વસિાયના ઉકત 
અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતા વનિેદનો 
 (૧૧) ગજુરાત પછાતિગચ વિકાસ વનગમનો સન ૨૦૧૪-૧૫નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તથા 
આ અહિેાલ સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૧૨) ગજુરાત સ્ટેટ કવમશન ફોર પ્રોટેકશન ઓફ ચાઇલ્ડ રાઇટ્સનો સન ૨૦૧૫-૧૬નો િાવર્િક 
અહિેાલ તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં 
વનિેદન 
 (૧૩) ગજુરાત હાઉસીંગ બોડચના સન ૨૦૧૩-૧૪ અને સન ૨૦૧૪-૧૫ના હહસાબો અને ઓહડટ 
અહિેાલ તથા  આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતાાં 
વનિેદનો 
 (૧૪) વશક્ષણ વિભાગના સન ૨૦૦૭ના ગજુરાત વ્યાિસાવયક ટેકવનકલ શૈક્ષચણક કોલેજો અથિા 
સાંસ્થાઓ (પ્રિેશ વનયમન અને ફી વનધાચરણ) અવધવનયમ અન્િયેની 
  (૧)  તા. ૧૮-પ-૨૦૧૬ની અવધસ  ચના ક્રમાાંક-જીએચ/એસએચ/૨૧/ ૨૦૧૬/   
   પીિીએસ/૧૦૨૦૧૩/૨૮૦/એસ 
  (૨)  તા. ૧૮-પ-૨૦૧૬ની અવધસ  ચના ક્રમાાંક-જીએચ/એસએચ/૨૨/ ૨૦૧૬/   
   પીિીએસ/૧૦૨૦૧૩/૧૭/એસ 
  (૩) તા. ૨૩-પ-૨૦૧૬ની અવધસ  ચના ક્રમાાંક-જીએચ/એસએચ/૨૪/ ૨૦૧૫/   
   પીિીએસ/૧૦૨૦૧૬/૧૬૧/એસ 
  (૪) તા. ૧૪-૬-૨૦૧૬ની અવધસ  ચના ક્રમાાંક-જીએચ/એસએચ/૩૧(૧)/ ૨૦૧૬/  
    પીિીએસ/૧૦૨૦૧૧/૩૩૫/એસ 
  (૫) તા. ૧૪-૬-૨૦૧૬ની અવધસ  ચના ક્રમાાંક-જીએચ/એસએચ/૩૧(૨)/ ૨૦૧૬/  
    પીિીએસ/૧૦૨૦૧૧/૩૩૫/એસ 
  (૬) તા. ૧૪-૬-૨૦૧૬ની અવધસ  ચના ક્રમાાંક-જીએચ/એસએચ/૩૧(૩)/ ૨૦૧૬/  
    પીિીએસ/૧૦૨૦૧૧/૩૩૫/એસ 
  (૭) તા. ૧૪-૬-૨૦૧૬ની અવધસ  ચના ક્રમાાંક-જીએચ/એસએચ/૩૧(૪)/ ૨૦૧૬/  
    પીિીએસ/૧૦૨૦૧૧/૩૩૫/એસ 
  (૮) તા. ૧૪-૬-૨૦૧૬ની અવધસ  ચના ક્રમાાંક-જીએચ/એસએચ/૩૧(૫)/ ૨૦૧૬/  
    પીિીએસ/૧૦૨૦૧૧/૩૩૫/એસ 
  (૯) તા. ૧૪-૬-૨૦૧૬ની અવધસ  ચના ક્રમાાંક-જીએચ/એસએચ/૩૧(૬)/ ૨૦૧૬/  
    પીિીએસ/૧૦૨૦૧૧/૩૩૫/એસ 
  (૧૦) તા. ૧૪-૬-૨૦૧૬ની અવધસ  ચના ક્રમાાંક-જીએચ/એસએચ/૩૧(૭)/ ૨૦૧૬/  
    પીિીએસ/૧૦૨૦૧૧/૩૩૫/એસ 
  (૧૧) તા. ૧૪-૬-૨૦૧૬ની અવધસ  ચના ક્રમાાંક-જીએચ/એસએચ/૩૩/૧૦૨૦૧૬/  
    પીિીએસ/૫૧૧/એસ 
  (૧૨) તા. ૧૪-૬-૨૦૧૬ની અવધસ  ચના ક્રમાાંક-જીએચ/એસએચ/૩૪/ ૨૦૧૬/   
   પીિીએસ/ ૧૦૨૦૧૩/૨૮૦/એસ 
  (૧૩) તા. ૨૧-૭-૨૦૧૬ની અવધસ  ચના ક્રમાાંક-જીએચ/એસએચ/૪૨/ ૨૦૧૫/   
   પીિીએસ/ ૧૦૨૦૧૫/૧૬૧/એસ 
૪. માગિીઓ પર ચચાચ અને મતદાન (બારમો અને છેલ્લો કદવસ) 
 નાણા વિભાગને લગતી સેિા અંગેની નાણા વિભાગની મહસે  લી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-૧૫, 
વતજોરી અને હહસાબ િહીિટને લગતી સેિા અંગેની નાણા વિભાગની મહસે  લી ખચચ માટેની માગણી ક્રમાાંક-
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૧૭ તેમજ પેન્શન અને અન્ય વનવવૃત્ત લાભને લગતી સેિા અંગેની  નાણા વિભાગની મહસે  લી ખચચ 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, 
૨, ૩, ૪, પ, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫ અને ૧૬, માગણી ક્રમાાંક-૧૭ ઉપરની કાપ 
દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૧૭, ૧૮ અને ૨૦ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૧૮ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક-૨૧ અન ે૨૨ 
સાંબાંવધત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
 તયારબાદ, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ માગણીઓ પરની ચચાચની શરૂઆતમાાં  માગણીઓ પરની 
ચચાચના સમય અને ચગલોટીન અંગેની જાહરેાત કરી. 
 તયારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ અને રજ  થયેલી કાપદરખાસ્તો પર ભેગી ચચાચ શરૂ થઇ અને કુલ 
૧૧ સભ્યશ્રીઓએ ચચાચમાાં ભાગ લીધો.  
 ચચાચનો જિાબ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ ેઆપ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૧૫ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૧, ૨, ૩, ૪, પ, ૬, ૭, ૮, 
૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫ અને ૧૬, માગણી ક્રમાાંક-૧૭ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- 
૧૭, ૧૮ અને ૨૦ તેમજ માગણી ક્રમાાંક-૧૮ ઉપર રજ  થયેલી કાપ દરખાસ્ત ક્રમાાંક- ૨૧ અન ે૨૨ મત 
ઉપર મ  કિામાાં આિી અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 તયારબાદ માગણી ક્રમાાંક-૧૫, ૧૭ અને ૧૮ મત ઉપર મ  કિામાાં આિી અન ેતેનો સ્િીકાર કરિામાાં 
આવ્યો.  
ચગલોટીન થયેલી માગિીઓ 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે 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 અને 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 સિાચનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 

સોમવાર, તા. ૨૬મી માચચ,  ૨૦૧૮ 

 
૧. પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કવામાૂં આવેલા કાગળો 
 (૧) ગજુરાત શહરેી વિકાસ કાંપની ચલવમટેડનો સન ર૦૧પ-૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ  અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ કાંપનીની કામગીરી અંગેની  
   સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા 
વિલાંબ અંગેના કારણો  સમજાિતુાં વનિેદન 
 (ર) ધોલેરા ઇન્ટરનેશનલ એરપોટચ કાંપની ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ કાંપનીની કામગીરી 
અંગેની સરકારની સમીક્ષા  
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 (૩) ગજુરાત પાિર કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની 
સરકારની સમીક્ષા 
 (૪) ગજુરાત સફાઇ કામદાર વિકાસ વનગમનો સન ૨૦૧૫-૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની 
સરકારની સમીક્ષા તથા આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગનેા કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૫) ગજુરાત ઇન્ડસ્રીયલ કોરીડોર કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી 
અંગેની સરકારની સમીક્ષા 
 (૬) ગજુરાત ખવનજ વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી અંગેની 
સરકારની સમીક્ષા  
 (૭) ગજુરાત પછાત િગચ વિકાસ વનગમનો સન ર૦૧પ-૧૬નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ તથા 
આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૮) વિકલાાંગ વ્યક્ક્તઓ માટેના કવમશનરશ્રીના સન ર૦૧૪-૧પ અને ર૦૧પ-૧૬ના િાવર્િક 
િહીિટી અહિેાલો તથા આ અહિેાલોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલા વિલાંબ અંગેના કારણો 
સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૯) ગજુરાત પાણી પરુિઠા અને ગટર વ્યિસ્થા બોડચનો સન ર૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક િહીિટી 
અહિેાલ 
 (૧૦) ગજુરાત મ્યવુનવસપલ ફાઇનાન્સ બોડચના સન ર૦૧૬-૧૭ના િાવર્િક હહસાબો અને ઓહડટ 
અહિેાલ 
 (૧૧) ગજુરાત ઔદ્યોચગક વિકાસ વનગમના સન ર૦૧૭-૧૮ના સધુારેલ અંદાજપત્ર તથા સન 
ર૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્ર 
૩. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કાયેલા અનમુવત મળેલા વવધેયકો 
 સચચિશ્રીએ ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભાના ચાલ ુ સત્રમાાં વિધાનસભાએ પસાર કરેલ અને 

રાજયપાલશ્રીની અનમુવત મળી છે તેિા સન ર૦૧૮ના વિધેયક ક્રમાાંક ૧, ૨, ૪, ૫, ૧૧ અને ૧૪ 
વિધાનસભાના મેજ ઉપર મ  કયા.  
૪. સભાગહૃ ેમૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયક 
 (૧) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૫-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત વિવનયોગ વિધેયક 
 (૨) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૮-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત મ  લ્યિવધિત િેરા (સધુારા)  
  વિધેયક  
 (૩) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૬-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત પોલીસ  (સધુારા) વિધેયક  

 
મૂંગળવાર, તા. ૨૭મી માચચ,  ૨૦૧૮ 

 
૧. પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨. શોકદશચક ઉલ્લેખો 
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 માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િચ સભ્ય સ્િ. શ્રી 
હદલીપવસિંહજી પ્રતાપવસિંહજી દેસાઇ અને સ્િ. શ્રી રતનજીભાઇ બાલભુાઇ પટેલના અિસાન અંગે શોકદશચક 
ઉલ્લખેો કયાચ અને સ્િગચસ્થોને અંજચલ આપી. 
 તયારબાદ માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી, માનનીય ઊજાચ માંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ 

પટેલ, સભ્યશ્રી િીજેશભાઇ મેરજા અને માનનીય રાજયકક્ષાના સહકાર માંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસિંહ પટેલે સ્િગચસ્થોને 
અંજચલ આપી. 
 તયારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ આ શોકદશચક ઉલ્લેખમાાં તેમનો સ  ર પ  રાવ્યો અને સ્િગચસ્થોને 
અંજચલ આપી.  
 તયારબાદ સભ્યશ્રીઓએ ઉભા થઇને બે વમવનટ મૌન પળયુાં. 
 તયારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સ્િગચસ્થોના કુટુાંબીજનોને ગહૃની આ લાગણી પહોંચાડિામાાં 
આિશે તેિી જાહરેાત કરી. 
 
૩. અધ્યક્ષશ્રી સામેની અવવશ્વાસની દરખાસ્ત પરત ખેંચવા અંગે 
 માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ, તા. ર૮મી ફેબ્રઆુરી,  ૨૦૧૮ના રોજ 
સભ્યશ્રી શલૈેર્ભાઇ પરમાર દ્વારા વનયમ ૧૦૩ હઠેળ દાખલ કરેલ દરખાસ્ત પરત ખેંચિા માટે સભ્યશ્રી 
શૈલેર્ભાઇ પરમારને વિનાંતી કરી. 
 તદ્અનસુાર સભ્યશ્રી શૈલરે્ભાઇ પરમારે તેમના દ્વારા તા.  ૨૮મી ફેબ્રઆુરી,   ૨૦૧૮ના રોજ 
સભાગહૃમાાં દાખલ કરિામાાં આિેલ વનયમ ૧૦૩ અન્િયેની દરખાસ્ત પરત ખેંચિા માટે સભાગહૃની 

અનમુવત માગતો પ્રસ્તાિ રજ  કયો, જેનો સિાચનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આિતા સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઇ પરમારે 
તેમની દરખાસ્ત પરત ખેંચી. 
૪. સભ્યશ્રીઓના સસ્પેન્શનની અવવધમાૂં ઘટાડો કરવા અંગે 
 માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે સભાગહૃની ઉચ્ચ પરાંપરા િધ ુઉજ્જિળ બને તે 
માટે સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઇ પરમારે દરખાસ્ત પરત ખેંચિા બદલ તેમનો આભાર માન્યો. િધમુાાં 
સભાગહૃમાાંથી ૩ િર્ચ માટે સસ્પેન્ડ કરિામાાં આિેલ સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઇ દુધાત અને સભ્યશ્રી અમરીશભાઇ 
ડરેની સસ્પેન્શનની અિવધમાાં ઘટાડો કરી સત્ર સમાપ્પ્ત સધુી કરિા તેમજ સભ્યશ્રી બળદેિજી ઠાકોરની 
સસ્પેન્શનની અિવધ એક િર્ચથી ઘટાડી સત્ર સમાપ્પ્ત સધુી કરિા માટેની દરખાસ્ત રજ  કરી.  
 માનનીય રાજયકક્ષાના િદૈ્યાવનક અને સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ નાયબ 
મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલની દરખાસ્તને ટેકો જાહરે કરી દરખાસ્ત પસાર કરિા વિનાંતી કરી. 
 સભ્યશ્રી જગદીશભાઇ પાંચાલે વિપક્ષ અને સત્તાધારી પક્ષે સાંસદીય પ્રણાચલઓને િધ ુ ઉજ્જિળ 
બનાિિા માટે જે દરખાસ્તો મ  કી છે તેનો સ્િીકાર કરી તેમનાથી કોઇ ચ  ક થઇ હોય તો તે બદલ સભાગહૃની 
માફી માગુાં છાં તેમ જણાવ્યુાં. 
 સભ્યશ્રી વિક્રમભાઇ માડમે પણ સભાગહૃમાાં જે બનાિો બન્યા હતા તેનો ઉલ્લખે કરી તે માટે પોતે 
વનવમત બન્યા હોય તેિી લાગણી અનભુિે છે તેમ જણાિી તે માટે સભાગહૃમાાં પોતાની હદલગીરી વ્યકત 
કરી. 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ જે બનાિો બન્યા હતા તે માટે દુઃખ વ્યકત કરતા માનનીય નાયબ 

મખુ્યમાંત્રીશ્રી દ્વારા રજ  કરિામાાં આિેલ દરખાસ્ત મત ઉપર મ  કી, જેનો સિાચનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં 
આિતા તદ્અનસુાર સભ્યશ્રી પ્રતાપભાઇ દ ધાત, સભ્યશ્રી અમરીશભાઇ ડરે તેમજ સભ્યશ્રી બળદેિજી 
ઠાકોર માટેના સસ્પેન્શનની અિવધ સત્ર સમાપ્પ્ત સધુી રહ ેછે તેિી જાહરેાત કરી.  
પ. વશક્ષિ મૂંત્રીશ્રીનુૂં વનવેદન (વનયમ-૪૪) 
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 માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ ગજુરાતી વસિાયના અન્ય માધ્યમની શાળાઓમાાં 
ધોરણ ૧ થી ધોરણ ૮ માાં ગજુરાતી ફરત્જયાત વિર્ય તરીકે ભણાિિા સાંબાંધમાાં વનયમ-૪૪ હઠેળનુાં વનિેદન 
િાાંચીને કયુું. 
૬. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કવામાૂં આવેલા કાગળો 
 (૧) ગજુરાત િોટર ઇન્રાસ્રકચર ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ કાંપનીની કામગીરી અંગનેી 
સરકારની સમીક્ષા  
 (ર) સરદાર સરોિર નમચદા વનગમ ચલવમટેડનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, હહસાબો, 
ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ેઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ કાંપનીની કામગીરી અંગનેી 
સરકારની સમીક્ષા  
 (૩) ગજુરાત મેરીટાઇમ બોડચનો સન ર૦૧૬-૧૭નો િાવર્િક િહીિટી અહિેાલ 
 (૪) સ્થાવનક ભાંડોળ હહસાબના વનરીક્ષકશ્રીનો સન ર૦૧૩-ર૦૧૪ના િર્ચનો ત્જલ્લા અને તાલકુા 
પાંચાયતોના હહસાબો પરનો ઓહડટ અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલ સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ 
વિલાંબ અંગેના કારણો દશાચિત ુાં વનિેદન 
 (૫) સ્થાવનક ભાંડોળ હહસાબના વનરીક્ષકશ્રીનો સન ર૦૧૩-ર૦૧૪ના િર્ચનો ગ્રામ પાંચાયતોના 
હહસાબો પરનો ઓહડટ અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલ સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના 
કારણો દશાચિત ુાં  વનિેદન 
 (૬) તા. ર૦/૦૩/ર૦૧૮ના રોજ સભાગહૃમાાં રજ  થયેલ તારાાંહકત પ્રશ્નો અગ્રતા-૧૪, અગ્રતા-
૧પ૬ અને અગ્રતા ર૧૧ના અપયેલ લેચખત જિાબોમાાં સધુારા કરત ુાં વનિેદન 
૭. સભાગહૃ ેમૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયકો 
 (૧)  સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-રપ-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત સ્ટેમ્પ (સધુારા) વિધેયક  
 (૨) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૭-સન ર૦૧૮નુાં રત્જસ્રેશન (ગજુરાત સધુારા) વિધેયક  
 (૩) સન ર૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૯-સન ર૦૧૮નુાં ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (દ્ઘદ્વતીય 
સધુારા) વિધેયક  
૮. ચબન-સરકારી કામકાજ 
 ચબન-સરકારી સૂંકલ્પો   
 (૧) સભ્યશ્રી ડૉ. આશાબને પટેલે ‘‘રાજયમાાં સરકારી શાળા-કોલેજો ઘટિા લાગી છે અન ેસેલ્ફ 
ફાઇનાન્સ શાળા-કોલેજો િધી રહીછે. આિી ખાનગી શાળા કોલેજોમાાં ડોનશેનના નામે લાખો રૂવપયા લિેાઇ 
રહ્યા છે તેથી રાજયના ગરીબ અને મધ્યમિગચના બાળકોને આિી શાળા કોલેજોમાાં અભ્યાસ કરિો શકય 
નથી તયારે રાજયમાાં થત ુાં વશક્ષણનુાં વ્યાપારીકરણ અટકાિિા તથા વશક્ષણનુાં સરકારી માળખુાં સરુઢ બનાિિા 

અંગેનો’’  સાંકલ્પ રજ  કરી પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું. 
 સાંકલ્પ પરની ચચાચમાાં પાાંચ સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો અને ચચાચનો જિાબ માનનીય વશક્ષણ 
માંત્રીશ્રી ભ  પેન્રવસિંહ ચડુાસમાએ આપ્યો.  
 તયારબાદ સાંકલ્પ મત ઉપર મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો અસ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 (૨) સભ્યશ્રી જગદીશભાઇ પાંચાલે ‘‘નમચદા નદીમાાં આિેલ સાધ ુબેટ ઉપર સરદાર િલ્લભભાઇ 
પટેલની ૧૮૨ મીટર ઉંચાઇની વિશ્વની સૌથી ઉંચી પ્રવતમા  સાથેના સ્મારકનુાં વનમાચણ થઇ રહ્ુાં છે અને 
સરદાર પટેલની સ્મવૃતને જીિાંત રાખનાર આ સ્મારકથી નિી પેઢીને એક ઉત્તમ અને અનકુરણીય િારસો  
મળે અને સમગ્ર વિશ્વમાાં અખાંહડતતાનો આગિો સાંદેશ પ્રસરે તે માટે જરૂરી અસરકારક પગલાાં લેિા માટે 

રાજય સરકારને અનરુોધ કરિા અંગેનો’’  સાંકલ્પ રજ  કરી પોતાનુાં  માંતવ્ય વ્યકત કયુું. 
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 સાંકલ્પ પરની ચચાચમાાં પાાંચ સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો અને ચચાચનો જિાબ માનનીય નાયબ 
મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલે આપ્યો.  
 તયારબાદ સાંકલ્પ મત ઉપર મ  કિામાાં આવ્યો અને તેનો સિાચનમુતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.  
 

બધુવાર, તા. ૨૮મી માચચ,  ૨૦૧૮ 
 

૧. પ્રશ્નો પ  છિામાાં આવ્યા અને તેના જિાબ આપિામાાં આવ્યા. 
૨. શભેુચ્છા સૂંદેશ 
 માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ, સભ્યશ્રી અવમતભાઇ ચાિડાને ગજુરાત 
પ્રદેશ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષપદે િરણી થિા બદલ શભુેચ્છા પાઠિી. 
 તયારબાદ માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ, સભ્યશ્રી શૈલેર્ભાઇ પરમાર, મખુ્ય 
દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇ, સભ્યશ્રી પુાંજાભાઇ િાંશ અને સભ્યશ્રી રાજેન્રવસિંહ પરમારે પણ સભ્યશ્રી 
અવમતભાઇ ચાિડાને ગજુરાત પ્રદેશ કોંગ્રસેના  અધ્યક્ષપદે િરણી થિા બદલ શભુચે્છાઓ પાઠિી.  
 સભ્યશ્રી અવમતભાઇ ચાિડાએ શભુેચ્છા પાઠિિા બદલ સમગ્ર સભાગહૃના સભ્યશ્રીઓનો અને 
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનો આભાર માન્યો.  
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ સમગ્ર સભાગહૃ િતી સભ્યશ્રી અવમતભાઇ ચાિડાને શભુેચ્છાઓ પાઠિી. 
૩. તાકીદની જાહરે અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (વનયમ-૧૧૬) 
 સભ્યશ્રી વિનોદભાઇ મોરડીયાએ ‘‘તાજેતરમાાં સરુતમાાં અજાણ્યા ઇસમોએ હીરાથી ભરેલો થેલો 
આંચકી લઇ રીિોલ્િરથી ગાડી પર ફાયરીંગ કરી મતૃય ુ નીપજાિિાની કોશીશ કરેલી જેનાથી લોકોમાાં 

ફેલાયેલ ભય અને રોર્ની લાગણી દ ર કરિા  રાજય સરકારે લીધેલા કે લેિા ધારેલા પગલાાં’’ અંગેની 
તાકીદની જાહરે અગતયની બાબત પર માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી ગહૃનુાં ધ્યાન દોયુું.  
 માનનીય રાજયકક્ષાના ગહૃ માંત્રીશ્રી પ્રહદપવસિંહ જાડજેાએ તેમનુાં લેચખત વનિેદન રજ  કયુું અને 
તેમાાંથી ઉપક્સ્થત કરિામાાં આિેલા પ્રશ્નોના જિાબો આપ્યા. 
૪. સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કવામાૂં આવેલા કાગળો 
 (૧) (ક) ગજુરાત સરકારના સન ૨૦૧૬-૧૭ના િર્ચના નાણાકીય હહસાબો (ભાગ-૧ અને 
ભાગ-૨) (અંગ્રેજી તથા ગજુરાતી) 
  (ખ) ગજુરાત સરકારના સન ૨૦૧૬-૧૭ના િર્ચના વિવનયોગ હહસાબો (અંગ્રજેી તથા 
ગજુરાતી) 
  (ગ) ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ેઓહડટર જનરલનો સન ૨૦૧૬-૧૭ના િર્ચનો ઓહડટ 
 અહિેાલ (રાજયની નાણાકીય પહરક્સ્થવત) (અંગ્રેજી તથા ગજુરાતી) 
  (ઘ) ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ેઓહડટર જનરલનો સન ૨૦૧૬-૧૭ના િર્ચનો ઓહડટ
 અહિેાલ (મહસે  લ ક્ષેત્ર) (અંગ્રેજી તથા ગજુરાતી) 
  (ચ) ભારતના કોમ્પ્રોલર અન ેઓહડટર જનરલનો સન ૨૦૧૬-૧૭ના િર્ચનો ઓહડટ 
 અહિેાલ (આવથિક ક્ષેત્ર) (અંગ્રેજી તથા ગજુરાતી) 
 (૨) ગજુરાત જળસાંપવત્ત વિકાસ વનગમ ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૪-૧૫નો િાવર્િક અહિેાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તથા વનગમની કામગીરી 
અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહિેાલને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગનેા 
કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
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 (૩) ગજુરાત રાજય પેરોચલયમ કોપોરેશન ચલવમટેડનો સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો િાવર્િક અહિેાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહિેાલ, ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓહડટર જનરલની હટપ્પણ તેમજ વનગમની કામગીરી 
અંગેની સરકારની સમીક્ષા  
 (૪) ગજુરાત રાજય માગચ િાહનવ્યિહાર વનગમના સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭ ના સધુારેલ અંદાજો 
તેમજ સન ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજો તથા આ અંદાજોને સભાગહૃના મેજ ઉપર મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગેના 
કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (પ) ગજુરાત તકેદારી આયોગનો સન ૨૦૧૬નો િાવર્િક અહિેાલ તેમજ આ અહિેાલને 
સભાગહૃના મેજ ઉપર  મ  કિામાાં થયેલ વિલાંબ અંગનેા કારણો સમજાિતુાં વનિેદન 
 (૬) વશક્ષણ વિભાગના સન ૨૦૧૭ના ગજુરાત સ્િવનભચર શાળા (ફી વનયમન) અવધવનયમ 
અન્િયેના 
  (૧)  તા. ૨૪-૮-૨૦૧૭ના જાહરેનામા ક્રમાાંક-જીએચ/એસએચ/૮૨/ બીએમએસ/  
  ૧૧૧૭/૮૩/છ 
  (ર) તા. ૩-૧૦-૨૦૧૭ના જાહરેનામા ક્રમાાંક-જીએચ/એસએચ/૮૬/ બીએમએસ/  
  ૧૧૧૭/૮૩/છ 
  (૩) તા. ૨૮-૨-૨૦૧૮ના જાહરેનામા ક્રમાાંક-જીએચ/એસએચ/૦૬/ બીએમએસ/  
  ૧૧૧૮/૮૩/છ 
 (૭) તા. ૨૦/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ સભાગહૃમાાં રજ  થયેલ તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીમાાં અગ્રતા-૪૦, 
અગ્રતા-૪૨, અગ્રતા-૫૪, અગ્રતા-૧૫૭, અગ્રતા-૨૨૧, અગ્રતા-૨૨૫ અને અગ્રતા-૨૦૭ના અપાયેલ 
લેચખત જિાબોમાાં સધુારા કરત ુાં વનિેદન 
 (૮) તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ સભાગહૃમાાં રજ  થયેલ સભ્યશ્રી વિમલભાઇ ચડુાસમાના 

‘‘જુનાગઢ અને ગીર સોમનાથ ત્જલ્લામાાં ગમુ થયેલ બાળકો’’ વિર્યના તારાાંહકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક-૩૯૦૫ 
(અગ્રતા-૧) ના અનસુાંધાને િધારાની માહહતી 
 (૯) તા. ૧૪/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ સભાગહૃમાાં રજ  થયેલ તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીમાાં અગ્રતા-૧૮ અને 
અગ્રતા ૨૩૬ના અપાયેલ લેચખત જિાબોમાાં સધુારા કરત ુાં વનિેદન 
 (૧૦) તા. ૨૧/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ સભાગહૃમાાં રજ  થયેલ તારાાંહકત પ્રશ્નોત્તરીમાાં અગ્રતા-૭૪ અને 
અગ્રતા-૧૦૩ના અપાયેલ લેચખત જિાબોમાાં સધુારા કરત ુાં વનિેદન 
૫. સભાગહૃ ેમૂંજ ર કરી પસાર કરેલ સરકારી વવધેયકો 
 (૧) સન ૨૦૧૮નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૪-સન ૨૦૧૮નુાં  ગજુરાત અનસુ  ચચત જાવત, અનસુ  ચચત 
આહદજાવત અને અન્ય પછાત િગચ (જાવત પ્રમાણપત્ર કાઢી આપિાનુાં અને તેની ખરાઇ કરિાનુાં વનયમન 
કરિા) બાબત વિધેયક  
૬. સભાગહૃનો સમય લૂંબાવવા અંગે 
 મખુ્ય દાંડકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ, આજના હદિસની કામકાજની યાદીમાાં દશાચિેલુાં કામ પ  રુાં થાય 
તયાાં સધુી સભાગહૃનો સમય લાંબાિિા અંગેની દરખાસ્ત રજ  કરતા જણાવ્યુાં કે બપોરના ૨.૦૦ થી ૨.૩૦ 
સધુી વિરામ રાખિામાાં આિે અને વિરામ બાદ બાકી રહલેુાં કામકાજ પ  રુાં થાય તયાાં સધુી સભાગહૃનો સમય 
લાંબાિિામાાં આિે. દરખાસ્તનો સ્િીકાર કરિામાાં આિતા તદ્અનસુાર સભાગહૃનો સમય લાંબાિિામાાં 
આવ્યો. 
૮. છેલ્લા કદવસનો પ્રસ્તાવ (વનયમ-૧૦ર)  
 સભ્યશ્રી અરુણવસિંહ રણાએ, ‘‘હાલની પહરિહનની જરૂહરયાતો અને માાંગન ે ધ્યાને લેતાાં તમામ 
કક્ષાએ સધુારણા અને સરુઢીકરણ કરિાની આિશ્યકતાને ધ્યાને લઇ ભવિષ્ટ્યના પડકારોને અસરકારક રીતે 
પહોંચી િળિા માટે રાજયનુાં માગચ વ્યિહાર માળખુાં િધ ુસરુઢ બને તે માટે સરકાર દ્વારા ઉત્તમ કામગીરીનુાં 



 

C:\Users\PRATIK ACHARYA\Desktop\14 assembly 1st  kaka to\23 session.doc 

 
 

અસરકારક આયોજન થાય તે માટેની વિચારણા કરિા’’ અંગેનો પ્રસ્તાિ રજ  કયો અને તેના સમથચનમાાં 
પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું. ચચાચમાાં કુલ પાાંચ સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો અને ચચાચ પ  રી થઇ. 
૯. સભાગહૃની બેઠક અવનવિત મદુ્દત માટે મલુતવી રાખવા અંગે 
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સાાંજના ૬-૪૦ કલાકે વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૯(૧) અન્િયે 
સભાગહૃની બેઠક અવનવિત મદુત માટે મલુતિી રાખી. 
 તયારબાદ ‘‘િાંદે માતરમ’્’ રાષ્ટ્રીય ગીતની ધ  ન બજાિિામાાં આિી.  
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૨૪  
   (જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:-૩૧)   

સત્રમાાં સભ્યશ્રીઓએ કેટલી િખત ચચાચમાાં ભાગ લીધો તેની સાંખ્યા દશાચિત ુાં પત્રક 

અ.નાં સભ્યશ્રીનુાં નામ વિધેયકો અંદાજ
-પત્ર 
પર 
ચચાચ 

પ્રસ્તાિો  રાજ્યપા
લશ્રીના 
સાંબોધન 
માટેના 
આભાર 
પ્રસ્તાિ 
પર ચચાચ  

ચબન 
સરકારી 
સાંકલ્પો  

િૈધાવનક 
માંડળોના 
કામકાજ 
પર ચચાચ 

વિધાન 
સભાની 
સવમવતઓ

ના 
અહિેાલ 
અને બીજા 
અહિેાલ 
પર ચચાચ  
 

અન્ય     
બાબતો 

કુલ  
સરકારી વિધેયકો પર ચચાચ  ચબન 

સરકારી 
વિધેયકો 
પર 
ચચાચ  

સભા 
મોકુફીના   
પ્રસ્તાિો 
પર 
ચચાચ 

માંત્રી 
માંડળમાાં 
અવિશ્વાસ 
વ્યક્ત 
કરતા 
પ્રસ્તાિ 
પર ચચાચ 

બીજા 
પ્રસ્તાિો  
સરકારી 
તેમજ 
ચબન 

સરકારી 
સભ્યોના 
પ્રસ્તાિો 
પર 
ચચાચ  

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) (૧૦) (૧૧) (૧૨) (૧૩) (૧૪) 
૧ શ્રી પ્રધ્યમુનવસિંહ મ. જાડજેા ૨ - ૩ - - - - - - - - ૫ 
૨ શ્રી વિરેન્રવસિંહ બ. જાડજેા - - - - - - - - - - - - 
૩ ડૉ. નીમાબેન ભા. આચાયચ - ૧ - - - - - - - - ૧ ૨ 
૪ શ્રી િાસણભાઇ ગો. આહહર  

(રાજયકક્ષા માંત્રીશ્રી) 
- - ૧ - - - - - - - ૧ ૨ 

૫ શ્રીમતી માલતી  હક. મહશે્વરી - - ૨ - - - - - - - - ૨ 
૬ શ્રીમતી સાંતોકબેન બ. - - ૧ - - - ૧ - - - - ૨ 
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આરેહઠયા  
૭ ગેનીબેન ન. ઠાકોર ૧ - ૨ - - - - - - - - ૩ 
૮ શ્રી પરબતભાઇ સ. પટેલ 

(રાજયકક્ષા માંત્રીશ્રી) 
- - ૧ - - - - - - - ૩ ૪ 

૯ શ્રી નથાભાઇ હ.ે પટેલ - - ૨ - - - ૧ - - - - ૩ 
૧૦ શ્રી કાન્તીભાઇ કા. ખરાડી - - ૧ - - - ૧ - - - - ૨ 
૧૧ શ્રી ત્જગ્નેશકુમાર ન. મેિાણી - - - - - - - - - - ૧ ૧ 
૧૨ શ્રી મહશેકુમાર અ. પટેલ  - - - - - - - - - - - - 
૧૩ શ્રી શશીકાન્ત મ. પાંડયા - - ૧ - - - - - - - - ૧ 
૧૪ શ્રી શીિાભાઇ અ. ભહુરયા - - - - - - - - - - - - 
૧૫ શ્રી હકતીવસિંહ પ્ર. િાઘલેા ૧ - ૧ - - - - - - - - ૨ 
૧૬ શ્રી અલ્પેશ ખો. ઠાકોર ૨ - ૭ - - - - - - - - ૯ 
૧૭ શ્રી હદલીપકુમાર િી. ઠાકોર  

(માંત્રીશ્રી) 
- - ૨ - - - - - - - ૨ ૪ 

૧૮ શ્રી કીરીટકુમાર ચી. પટેલ  ૩ ૧ ૧ - - - ૧ - - - ૧ ૭ 
૧૯ શ્રી ચાંદનજી ત. ઠાકોર ૧ - - - - - - - - - - ૧ 
૨૦ શ્રી ભરતવસિંહજી શાં. ડાભી 

(દાંડકશ્રી) 
- - - - - - - - - - - - 

૨૧ ડૉ. આશા પટેલ  ૨ ૧ ૩ - - - ૨ - - - ૧ ૯ 
૨૨ શ્રી ઋવર્કેશ ગ. પટેલ  - - ૪ - - - - ૧ - - ૧ ૬ 
૨૩ શ્રી ભરતજી સો. ઠાકોર  - - ૨ - - - - - - - - ૨ 
૨૪ શ્રી કરશનજી પુાં. સોલાંકી - - - - - - - - - - - - 
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૨૫ શ્રી નીવતનભાઇ ર. પટેલ  
(નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી) 

૬ ૧ ૧૨ - - ૧ ૩ ૧ - - ૨૫ ૪૯ 

૨૬ શ્રી રમણભાઇ ધ.ુ પટેલ ૧ - ૩ - - - ૧ ૧ - - - ૬ 
૨૭ શ્રી રાજેન્રવસિંહ ર. ચાિડા  - - ૩ - - - - - - - - ૩ 
૨૮ શ્રી હહત ુકનોડીયા ૧ - ૪ - - - - ૧ - - - ૬ 
૨૯ શ્રી અવશ્વન કોટિાલ  - - ૨ - - - - - - - ૨ ૪ 
૩૦ ડૉ. અવનલ જોવર્યારા  ૫ ૧ ૬ - - - ૨ ૧ - - ૨ ૧૭ 
૩૧ શ્રી રાજેન્રવસિંહ વશ. ઠાકોર  - - ૨ - - - ૧ - - - - ૩ 
૩૨ શ્રી ધિલવસિંહ ન. ઝાલા - - ૨ - - - ૧ ૨ - - ૧ ૬ 
૩૩ શ્રી ગજેન્રવસિંહ ઉ. પરમાર  - - ૧ - - - - - - - - ૧ 
૩૪ શ્રી બલરાજવસિંહ ક. ચૌહાણ - ૧ ૧ - - - - - - - - ૨ 
૩૫ શ્રી શાંભજુી ચ.ે ઠાકોર  - - ૩ - - - - - - - - ૩ 
૩૬ ડૉ. સી.જે. ચાિડા ૭ ૧ ૬ - - ૧ ૧ ૨ - - - ૧૮ 
૩૭ શ્રી સરેુશભાઇ ચ. પટેલ - - - - - - - - - - - - 
૩૮ શ્રી બળદેિજી ચાં. ઠાકોર ૧ - ૩ - - - ૨ - - - - ૬ 
૩૯ શ્રી લાખાભાઇ ભી. ભરિાડ  - - ૩ - - - ૧ - - - - ૪ 
૪૦ શ્રી કનભુાઇ ક. પટેલ  ૧ - ૨ - - - - - - - - ૩ 
૪૧  શ્રી ભપેુન્ર  ર. પટેલ  ૧ ૧ ૧ - - - - - - - - ૩ 
૪૨ શ્રી હકશોર બા. ચૌહાણ - - ૧ - - - ૧ - - - - ૨ 
૪૩ શ્રી પ્રહદપવસિંહ ભ. જાડજેા  

(રાજયકક્ષા માંત્રીશ્રી) 
૫ ૨ ૫ - - - ૩ ૧ - - ૧૯ ૩૫ 

૪૪ શ્રી રાકેશભાઇ જ. શાહ  - - ૩ - - - ૧ ૧ - - - ૫ 
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૪૫ શ્રી કૌવશકભાઇ જ. પટેલ  
(માંત્રીશ્રી) 

૩ - ૧ - - - ૧ - - - ૨ ૭ 

૪૬ શ્રી જગદીશભાઇ   પાંચાલ  - ૨ ૩ - - - ૧ ૨ - - ૧ ૯ 
૪૭ શ્રી બલરામ ખ.ુ થાિાણી - - ૧ - - - - - - - - ૧ 
૪૮ શ્રી િલ્લ્ભભાઇ ગો. કાકડીયા  - ૧ ૨ - - - - - - - - ૩ 
૪૯ શ્રી હહિંમતવસિંહ પ્ર. પટેલ ૧ ૧ ૩ - - - ૧ - - - - ૬ 
૫૦ શ્રી હસમખુભાઇ સો. પટેલ  ૨ - ૩ - - - - - - - - ૫ 
૫૧ શ્રી ગ્યાસદુ્દીન હ. શેખ  ૧ - ૧ - - - - ૧ - - - ૩ 
૫૨ શ્રી ઇમરાન ય.ુ ખેડાિાલા ૨ ૩ - - - - ૧ ૧ - - - ૭ 
૫૩ શ્રી સરેુશભાઇ ધ. પટેલ  ૧ ૧ ૨ - - - ૧ ૧ - - - ૬ 
૫૪ શ્રી શૈલેર્ મ. પરમાર  ૩ - ૬ - - - ૩ ૧ - - ૧૯ ૩૨ 
૫૫ શ્રી અરવિિંદકુમાર ગાાં. પટેલ  ૩ - ૨ - - - ૧ - - - - ૬ 
૫૬ શ્રી પ્રહદપભાઇ ખ. પરમાર   ૧ - ૨ - - - - - - - - ૩ 
૫૭ શ્રી બાબભુાઇ જ. પટેલ  ૩ - ૩ - - - ૧ ૧ - - - ૮ 
૫૮ શ્રી ભ  પેન્રવસિંહ મ.ચડુાસમા 

(માંત્રીશ્રી) 
૪ ૧ ૮ - - ૧ ૨ ૨ - - ૨૧ ૩૯ 

૫૯ શ્રી રાજેશભાઇ હ. ગોહહલ - ૧ ૧ - - - - - - - - ૨ 
૬૦ શ્રી નૌશાદજી ભ. સોલાંકી  ૨ ૧ ૯ - - - ૧ - - - ૩ ૧૬ 
૬૧ શ્રી  સોમાભાઇ ગાાં. કોળીપટેલ - - - - - - ૧ - - - - ૧ 
૬૨ શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ  ૧ - ૨ - - - - - - - - ૩ 
૬૩ શ્રી ઋત્તિકભાઇ લ. મકિાણા - - ૩ - - - - - - - - ૩ 
૬૪ શ્રી પરસોત્તમ ઉ. સાબરીયા  - - ૧ - - - ૧ - - - - ૨ 
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૬૫ શ્રી  ચિજેશ મેરજા  ૪ ૨ ૬ - - ૧ ૧ - - - ૨ ૧૬ 
૬૬ શ્રી લલીતભાઇ કગથરા ૪ ૨ ૨ - - ૧ ૧ - - - - ૧૦ 
૬૭ શ્રી મહમદજાિીદ અ.પીરઝાદા  - - - - - - - ૧ - - - ૧ 
૬૮ શ્રી અરવિિંદ રૈયાણી  ૨ - - - - - - - - - - ૨ 
૬૯ શ્રી વિજયકુમાર ર.રૂપાણી 

(મખુ્યમાંત્રીશ્રી) 
- - - - - - ૧ - - - ૮ ૯ 

૭૦ શ્રી ગોવિિંદભાઇ ઉ. પટેલ  ૧ ૨ ૫ - - - ૧ - - - - ૯ 
૭૧ શ્રી લાખાભાઇ સાગહઠયા  - - - - - - - - - - - - 
૭૨ શ્રી કુાંિરજીભાઇ મો. બાિચળયા ૪ - ૬ - - - ૨ - - - ૧ ૧૩ 
૭૩ શ્રીમતી  ગીતાબા જ.જાડજેા  - - ૧ - - - - - - - - ૧ 
૭૪ શ્રી જયેશભાઇ વિ. રાદહડયા  

(માંત્રીશ્રી) 
- - ૨ - - - - - - - ૧ ૩ 

૭૫ શ્રી લલીત િસોયા  ૨ ૧ ૩ - - - ૧ ૧ - - ૧ ૩ 
૭૬ શ્રી  પ્રવિણભાઇ ન. મસુડીયા  - - - - - - - - - - - - 
૭૭ શ્રી  િલ્લભભાઇ િે. ધારવિયા  - - - - - - ૧ - - - - ૧ 
૭૮ શ્રી ધમેન્રવસિંહ મે.જાડજેા  - - ૧ - - - - - - - - ૧ 
૭૯ શ્રી  રણછોડભાઇ ચ. ફળદુ 

(માંત્રીશ્રી) 
૨ - ૩ - - - ૧ ૧ - - ૬ ૧૩ 

૮૦ શ્રી ચચરાગભાઇ ર. કાલરીયા - - - - - - ૧ - - - - ૧ 
૮૧ શ્રી વિક્રમભાઇ અ. માડમ - - ૧ - - - ૧ - - - ૨ ૪ 
૮૨ શ્રી પબભુા વિ.માણેક - - - - - - - - - - - - 
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૮૩ શ્રી બાબભુાઇ ભી.બોખરીયા  - - ૩ - - - ૧ ૧ - - - ૫ 
૮૪ શ્રી કાાંધલ સ.જાડજેા  - - - - - - - - - - - - 
૮૫ શ્રી જિાહરભાઇ પે.ચાિડા  ૧ - ૧ - - - ૧ - - - - ૩ 
૮૬ શ્રી ભીખાભાઇ ગ. જોર્ી ૧ - ૨ - - - ૧ - - - - ૪ 
૮૭ શ્રી હર્ચદકુમાર મા.રીબડીયા  - - ૪ - - - ૧ ૧ - - ૧ ૭ 
૮૮ શ્રી  દેિાભાઇ પુાં. માલમ - - - - - - - - - - - - 
૮૯ શ્રી બાબભુાઇ કા.િાજા  ૨ - ૧ - - - - - - - - ૩ 
૯૦ શ્રી  વિમલભાઇ કા. ચડુાસમા ૨ - ૨ - - - - - - - - ૪ 
૯૧ શ્રી  ભગાભાઇ ધા. બારડ - - ૧ - - - ૨ - - - - ૩ 
૯૨ શ્રી મોહનલાલ મા. િાળા - - ૩ - - - - - - - - ૩ 
૯૩ શ્રી પુાંજાભાઇ ભી. િાંશ  ૫ - ૯ - - - ૧ - - - ૧૬ ૩૧ 
૯૪ શ્રી જે.િી. કાકહડયા  - - - - - - - - - - - - 
૯૫ શ્રી પરેશ ધાનાણી  

(વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી) 
૬ - ૪ - - - ૨ - - - ૨૬ ૩૮ 

૯૬ શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર ૮ ૩ ૬ - - ૧ ૨ ૨ - - ૪ ૨૬ 
૯૭ શ્રી પ્રતાપ દુધાત  ૧ - ૨ - - - - - - - - ૩ 
૯૮ શ્રી અમહરર્ભાઇ જી. ડરે - - ૩ - - - ૧ - - - ૧ ૫ 
૯૯ શ્રી રાઘિભાઇ ચોં. મકિાણા  ૧ - ૨ - - - - - - - ૨ ૫ 
૧૦૦ શ્રી કનભુાઇ મ. બારૈયા ૧ - ૨ - - - - - - - - ૩ 
૧૦૧ શ્રી કેશભુાઇ હહ. નાકરાણી  - - - - - - - - - - - - 
૧૦૨ શ્રી ભીખાભાઇ ર. બારૈયા - - ૧ - - - - - - - - ૧ 
૧૦૩ શ્રી પરસોત્તમ ઓ. સોલાંકી  - - - - - - - - - - - - 



 

C:\Users\PRATIK ACHARYA\Desktop\14 assembly 1st  kaka to\23 session.doc 

 
 

(રાજયકક્ષા માંત્રીશ્રી) 
૧૦૪ શ્રીમતી વિભાિરીબેન િી. દિ ે

(રાજયકક્ષા માંત્રીશ્રી) 
- - - - - - - - - - ૧ ૧ 

૧૦૫ શ્રી જીતેન્રભાઇ સ. િાઘાણી  - - - - - - ૧ - - - ૧ ૨ 
૧૦૬ શ્રી પ્રવિણભાઇ ટી. મારૂ ૧ - ૧ - - - ૧ - - - ૧ ૪ 
૧૦૭ શ્રી સૌરભ પટેલ  

(માંત્રીશ્રી) 
- - ૫ - - - - - - - ૯ ૧૪ 

૧૦૮ શ્રી  મહશેકુમાર ક. રાિલ ૧ - - - - - - ૧ - - - ૨ 
૧૦૯ શ્રી રાજેન્રવસિંહ ધી. પરમાર  ૧ - ૨ - - - - - - - ૨ ૫ 
૧૧૦ શ્રી અવમત ચાિડા  ૧ ૧ ૮ - - - ૧ - - - ૨ ૧૩ 
૧૧૧ શ્રી ગોવિિંદભાઇ ર. પરમાર - - ૧ - - - - - - - - ૧ 
૧૧૨ શ્રી કાાંવતભાઇ સોઢાપરમાર - ૨ ૧ - - - - - - - - ૩ 
૧૧૩ શ્રી વનરાંજન પ.ુ પટેલ  ૨ ૧ ૧ - - - ૧ - - - - ૫ 
૧૧૪ શ્રી પ  નમભાઇ મા. પરમાર  ૧ - ૧ - - - - - - - ૧ ૩ 
૧૧૫ શ્રી કેસરીવસિંહ જે. સોલાંકી  - - - - - - - - - - - - 
૧૧૬ શ્રી પાંકજભાઇ વિ. દેસાઇ  

(મખુ્ય દાંડકશ્રી) 
૧ - - - - - ૧ - - - ૪ ૬ 

૧૧૭ શ્રી અજુ ચનવસિંહ ઉ. ચૌહાણ  ૧ - ૧ - - - - - - - - ૨ 
૧૧૮ શ્રી  ઇન્રજીતવસિંહ ન. પરમાર ૧ - ૧ - - - ૧ - - - - ૩ 
૧૧૯ શ્રી કાક્ન્તભાઇ શા. પરમાર ૧ - - - - - - - - - - ૧ 
૧૨૦ શ્રી કાળાભાઇ ર. ડાભી - - - - - - - ૧ - - - ૧ 
૧૨૧ શ્રી અજીતવસિંહ પ. ચૌહાણ - - - - - - - - - - - - 
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૧૨૨ શ્રી રતનવસિંહ મ. રાઠોડ - - - - - - - ૧ - - - ૧ 
૧૨૩ શ્રી  કુબેરભાઇ મ. ડીંડોર ૨ - ૩ - - - ૧ ૧ - - - ૭ 
૧૨૪ શ્રી જેઠાભાઇ ઘ.ે ભરિાડ  ૧ - ૩ - - - - - - - - ૪ 
૧૨૫ શ્રી ભપેન્રવસિંહ િ.ે ખાાંટ - - - - - - - - - - - - 
૧૨૬ શ્રી સી.કે.રાઉલજી  - - ૨ - - - - - - - - ૨ 

૧૨૭ શ્રી સમુનભાઇ પ્ર. ચૌહાણ - - - - - - - - - - - - 
૧૨૮ શ્રી જયરથવસિંહજી ચાં. પરમાર  

(રાજયકક્ષા માંત્રીશ્રી) 
૧ ૨ ૩ - - ૧ - - - - ૧ ૮ 

૧૨૯ શ્રી રમેશભાઇ ભ  . કટારા  ૧ - ૩ - - - - - - - - ૪ 
૧૩૦ શ્રી  ભાિેશભાઇ  બા. કટારા  ૧ - ૧ - - - ૧ - - - - ૩ 
૧૩૧ શ્રી શૈલેર્ભાઇ સ.ુ ભાભોર - - - - - - - - - - - - 
૧૩૨ શ્રી િજેવસિંહ પા. પણદા  - - ૫ - - - ૧ - - - - ૬ 
૧૩૩ શ્રીમતી ચાંહરકાબેન છ. બારીયા  - - ૨ - - - ૧ - - - - ૩ 
૧૩૪ શ્રી બચભુાઇ મ. ખાબડ  

(રાજયકક્ષા માંત્રીશ્રી) 
- - - - - - - - - - ૧ ૧ 

૧૩૫ શ્રી કેતનભાઇ મ. ઇમાનદાર  - ૧ ૨ - - - ૧ - - - ૧ ૫ 
૧૩૬ શ્રી મધભુાઇ બા. શ્રીિાસ્તિ  ૧ - - - - - - - - - ૧ ૨ 
૧૩૭ શ્રી મોહનવસિંહ છો. રાઠિા  - - - - - - ૧ - - - - ૧ 
૧૩૮ શ્રી સખુરામભાઇ હ. રાઠિા  ૫ -  ૬ - - ૧ - - - - ૧૨ 
૧૩૯ શ્રી અભેવસિંગ મો. તડિી ૧ - ૨ - - - - - - - - ૩ 
૧૪૦ શ્રી શૈલેર્ભાઇ ક. મહતેા  - - ૧ - - - - - - - - ૧ 
૧૪૧ શ્રીમતી મવનર્ા રા. િકીલ  - ૨ ૫ - - - ૧ ૧ - - - ૯ 
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૧૪૨ શ્રી જીતેન્ર ર. સખુડીયા  - ૧ - - - - ૧ - - - ૧ ૩ 
૧૪૩ શ્રીમતી સીમાબેન અ. મોહીલ ે - - ૧ - - - - - - - - ૧ 
૧૪૪ શ્રી રાજેન્ર સ.ુ વત્રિેદી 

(અધ્યક્ષશ્રી) 
- - - - - - - - - - - - 

૧૪૫ શ્રી યોગેશ પટેલ  - - - - - - - - - - - - 
૧૪૬ શ્રી  જશપાલવસિંહ મ.ઠાકોર - - ૨ - - - - - - - - ૨ 
૧૪૭ શ્રી અક્ષયકુમાર ઇ. પટેલ - - ૧ - - - - - - - - ૧ 
૧૪૮ શ્રી પે્રમવસિંહભાઇ દે. િસાિા ૨ ૧ ૨ - - - ૧ - - - - ૬ 
૧૪૯ શ્રી મહશેભાઇ છો. િસાિા  ૧ - ૨ - - - - - - - - ૩ 
૧૫૦ શ્રી સાંજયભાઇ જે. સોલાંકી - - ૧ - - - - - - - - ૧ 
૧૫૧ શ્રી અરૂણવસિંહ અ. રણા  - ૧ ૫ - - ૧ - - - - ૧ ૮ 
૧૫૨ શ્રી છોટુભાઇ અ. િસાિા  - - - - - - - - - - - - 
૧૫૩ શ્રી દુષ્ટ્યાંતભાઇ ર. પટેલ  ૨ - ૪ - - - ૩ ૧ - - - ૧૦ 
૧૫૪ શ્રી ઇશ્વરભાઇ ઠા. પટેલ  

(રાજયકક્ષા માંત્રીશ્રી) 
૩ - ૧ - - ૧ - - - - ૨ ૭ 

૧૫૫ શ્રી મકેુશભાઇ ઝી. પટેલ  - - ૩ - - ૧ - - - - - ૪ 
૧૫૬ શ્રી ગણપતવસિંહ િે. િસાિા  

(માંત્રીશ્રી) 
૧ - ૪ - - ૧ - - - - ૧ ૭ 

૧૫૭ શ્રી આનાંદભાઇ મો. ચૌધરી  ૨ - ૨ - - ૧ - - - - ૧ ૬ 
૧૫૮ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા - - ૧ - - - - - - - ૧ ૨ 
૧૫૯ શ્રી અરવિિંદ શાાં. રાણા - - ૩ - - - - - - - - ૩ 
૧૬૦ શ્રી કાાંવતભાઇ હહિં. બલર  - - - - - - - - - - - - 
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૧૬૧ શ્રી હકશોરભાઇ સી. કાનાણી  
(રાજયકક્ષા માંત્રીશ્રી) 

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

૧૬૨ શ્રી પ્રવિણભાઇ મ. ઘોઘારી - - ૧ - - - - - - - ૧ ૨ 
૧૬૩ શ્રીમતી સાંગીતાબને રા. પાટીલ  - ૨ ૧ - - - - - - - - ૩ 
૧૬૪ શ્રી વિિેક ન. પટેલ  ૨ - - - - - - ૧ - - ૧ ૪ 
૧૬૫ શ્રી હર્ચ ર. સાંઘિી  - - ૪ - - - - - - - ૨ ૬ 
૧૬૬ શ્રી વિનોદભાઇ અ. મોરડીયા  - - - - - - - - - - ૧ ૧ 
૧૬૭ શ્રી પ  ણેશકુમાર ઇ. મોદી  ૩ ૩ ૩ - - - - ૧ - - - ૧૦ 
૧૬૮ શ્રીમતી ઝાંખનાબેન પટેલ  - - ૧ - - - - - - - - ૧ 
૧૬૯ શ્રી ઇશ્વરભાઇ ર. પરમાર  

(રાજયકક્ષા માંત્રીશ્રી) 
- - ૩ - - - - - - - ૩ ૬ 

૧૭૦ શ્રી મોહનભાઇ ધ. ઢોહડયા  ૨ - ૩ - - - ૧ - - - - ૬ 
૧૭૧ શ્રી પનુાભાઇ ઢે. ગામીત  ૧ - ૩ - - - ૧ - - - - ૫ 
૧૭૨ શ્રી સવુનલભાઇ ર. ગામીત - - ૧ - - - - - - - - ૧ 
૧૭૩ શ્રી માંગળભાઇ ગાં. ગાવિત  ૧ - ૩ - - - ૧ - - - - ૫ 
૧૭૪ શ્રી આર.સી.પટેલ 

(નાયબ મખુ્ય દાંદકશ્રી)  
- - ૨ - - - - - - - - ૫ 

૧૭૫ શ્રી વપયરુ્ભાઇ હદ. દેસાઇ  ૩ ૨ ૨ - - - - ૨ - - - ૯ 
૧૭૬ શ્રી નરેશભાઇ મ. પટેલ  ૨ ૧ ૫ - - - ૨ - - - - ૧૦ 
૧૭૭ શ્રી અનાંતકુમાર હ. પટેલ  ૧ ૧ ૨ - - - - - - - - ૪ 
૧૭૮ શ્રી અરવિિંદ છો. પટેલ  ૧ ૨ ૧ - - - - - - - - ૪ 
૧૭૯ શ્રી ભરતભાઇ કી. પટેલ  - ૨ ૧ - - - - ૧ - - - ૪ 
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૧૮૦ શ્રી કનભુાઇ મો. દેસાઇ - ૧ ૫ - - - ૧ - - - - ૭ 
૧૮૧ શ્રી જીતભુાઇ હ. ચૌધરી  ૨ - ૩ - - - - - - - ૨ ૭ 
૧૮૨ શ્રી રમણલાલ ના. પાટકર  - - - - - - - - - - - - 
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પત્રક ક્રમાૂંક :-૨૫  
   (જુઓ ફકરા ક્રમાૂંક:૩૨)   

 સત્ર દરવમયાન નીચે દશાચવેલ કુલ-૮ (આઠ) મહાનભુાવોના અવસાન અંગેના શોકદશચક ઉલ્ લેખો કરવામાૂં આવ્ યા હતા. 
 

ક્રમ નામ અવસાનની તારીખ શોક પ્રસ્ તાવ સભાગહૃમાૂં 
રજ  થયા તારીખ 

કરમાકચસ 

૧. સ્િ.શ્રી ઉત્તમભાઈ હરજીભાઈ પટેલ, 
કેન્રના પ  િચ રાજ્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી  
તથા ગજુરાત રાજ્યના પ  િચ નાયબ 

માંત્રીશ્રી 

૩૦/૦૧/૨૦૧૮ ૧૯/૦૨/૨૦૧૮ સદ્દગત મહાનભુાિને ગહૃમાાં અંજલી આપ્ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓએ ઉભા થઇને બે વમવનટ 
મૌન પાળયુાં હત ુાં.  

ર. સ્િ.શ્રી અવનલભાઈ વત્રભોિનદાસ 
પટેલ,  

ગજુરાત રાજ્યના પ  િચ રાજ્ય 
કક્ષાના માંત્રીશ્રી  

૦૮/૦૨/૨૦૧૮ ૧૯/૦૨/૨૦૧૮ -"- 

૩. સ્િ.શ્રી બાબભુાઈ વશિરામભાઈ 
પટેલ, 

ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િચ 
સભ્યશ્રી 

૨૧/૦૧/૨૦૧૮ ૧૯/૦૨/૨૦૧૮ -"- 

૪. સ્િ.શ્રી શાંકરલાલ મોહનલાલ 
પટેલ, 

ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િચ 
સભ્યશ્રી 

૦૪/૦૯/૨૦૧૭ ૧૯/૦૨/૨૦૧૮ -"- 
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૫. સ્િ.શ્રી વિક્રમભાઈ ધનજીભાઈ 

પટેલ, 
ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િચ 
સભ્યશ્રી 

૨૯/૧૨/૨૦૧૭ ૧૯/૦૨/૨૦૧૮ -"- 

૬. સ્િ.શ્રી જયકુમાર ચનુીલાલ સાંઘિી, 
ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િચ 

સભ્યશ્રી 
 

૦૧/૧૨/૨૦૧૭ ૧૯/૦૨/૨૦૧૮ -"- 

૭. સ્િ.શ્રી હદલીપવસિંહજી પ્રતાપવસિંહજી 
દેસાઈ,  

 ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િચ 
સભ્યશ્રી 

 

૦૪/૦૩/૨૦૧૮ ૨૭/૦૩/૨૦૧૮ સદ્દગત મહાનભુાિને ગહૃમાાં અંજલી આપ્ યા બાદ સભ્ યશ્રીઓએ ઉભા થઇને બે વમવનટ 
મૌન પાળયુાં હત ુાં. 

૮. સ્િ.શ્રી રતનજીભાઈ બાલભુાઈ 
પટેલ, 

 ગજુરાત વિધાનસભાના પ  િચ 
સભ્યશ્રી 

 

૩૦/૧૦/૨૦૧૭ ૨૭/૦૩/૨૦૧૮ -"- 
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