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

સભ ગૃહ સવ રન  ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળ્ુાં. 
૧. મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (દસમો દદવસ) 

           સામાજિક સુરક્ષા અને કલ્યાણને લગતી સેવા અંગેની સામાજિક ન્યાય અને અજિકારીતા જવભાગની 
મહેસૂલી અને મૂડી ખર્ચ માટેની માગણી ક્રમાંક-૯૨ અને અનુસૂજર્ત જાજત પેટા યોિનાને લગતી સેવા અંગેની 
સામાજિક ન્યાય અને અજિકારીતા જવભાગની મહેસૂલી અને મૂડી ખર્ચ માટેની માગણી ક્રમાંક-૯૫ માનનીય 

સામાજિક ન્યાય અને અજિકારીતા મંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે,  સમૂહ જવકાસને લગતી સેવા અંગેની પંર્ાયત, ગ્રામ 
ગૃહ જનમાચણ અને ગ્રામ જવકાસ જવભાગની મહેસૂલી ખર્ચ માટેની માગણી ક્રમાંક-૭૦ તેમિ પયાચવરણને લગતી સેવા 
અંગેની વન અને પયાચવરણ જવભાગની મહેસૂલી ખર્ચ માટેની માગણી ક્રમાંક-૨૭ માનનીય રાજ્યકક્ષાના પંર્ાયત, 
ગ્રામ ગૃહ જનમાચણ અને ગ્રામ જવકાસ તથા વન અને પયાચવરણ મંત્રીશ્રી િયદ્રથજસંહજી પરમારે રિૂ કરી.  
 માગણીઓ િમે િમે રિૂ થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાંક-૯૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાંક-૧, ૨, ૩, 

૫, ૭, ૮, ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧૫, ૧૬, ૧૭ અને ૧૮,  માગણી ક્રમાંક-૯૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાંક-૨૨, 
૨૪, ૨૫ અને ૨૬, માગણી ક્રમાંક-૭૦ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાંક-૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩ અને ૩૭ 
તેમિ  માગણી ક્રમાંક-૨૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાંક-૩૯, ૪૧, ૪૩, ૪૫ અને ૪૮ સંબજિત સભ્યશ્રીઓ  
રિૂ કરી.  
 ત્યારબાદ રિૂ થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રિૂ થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ર્ર્ાચ શરૂ થઇ.  

 નીરે્ના સભ્યશ્રીઓ  ર્ર્ાચમાં ભાગ લીિો.  
  (૧)  શ્રી બળદેવજી ઠાકોર (૧૧)  શ્રી ઋજત્વકભાઇ મકવાણા  

  (ર)  શ્રીમતી મનીષા વકીલ (૧ર)  શ્રી રાઘવજીભાઇ પટેલ 
  (૩)  શ્રી પુંજાભાઇ વંશ (૧૩)  શ્રી રાિને્દ્રજસંહ ઠાકોર 
  (૪)  શ્રી કરશનભાઇ સોલંકી (૧૪)  શ્રી કુબેરભાઇ ડીંડોર 
  (પ)  શ્રી નૌશાદ સોલંકી (૧૫)  શ્રી પ્રજવણભાઇ મારૂ 
  (૬)  શ્રી શંભુજી ઠાકોર (૧૬)  શ્રી દેવાભાઇ માલમ 
  (૭)  શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (૧૭)  શ્રી રં્દનજી ઠાકોર 
  (૮)  શ્રી પ્રદદપભાઇ પરમાર (૧૮)  શ્રી લાખાભાઇ સાગદઠયા 
  (૯)  શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાકોર (૧૯) શ્રી લલીત વસોયા(પ્રવર્ન અિૂરં) 
  (૧૦)  શ્રી નરેશભાઇ પટેલ  
  વવર મ બપોરન  ૧૨.૦૦થી ૧૨.૩૦ 
  જવરામ બાદ સભ્યશ્રી લલીત વસોયા  પોતાનંુ અિૂરં રહેલ પ્રવર્ન પૂરં કયાચ બાદ નીરે્ના વિુ 
સભ્યશ્રીઓ  ર્ર્ાચમાં ભાગ લીિો. 
  (ર૦)  શ્રીમતી માલતી મહેશ્વરી (ર૬)  શ્રી જીગ્નેશકુમાર મેવાણી 
  (ર૧)  શ્રી જીતુભાઇ ર્ૌિરી  (ર૭)  શ્રી ભરતભાઇ પટેલ 
  (રર)  શ્રી દહતુ કનોડીયા (ર૮)  શ્રી શૈલેષ પરમાર 
  (ર૩)  શ્રી પુનમભાઇ પરમાર (ર૯)  શ્રી સુખરામભાઇ રાઠવા 
  (ર૪)  શ્રી રાિને્દ્રજસંહ ર્ાવડા (૩૦)  શ્રી પ્રદુ્યમનજસંહ જાડેજા 
  (ર૫)  શ્રી પ્રજવણભાઇ મુસડીયા  

  પંર્ાયત, ગ્રામ ગૃહ જનમાચણ અને ગ્રામ જવકાસ જવભાગ તેમિ વન અને પયાચવરણ જવભાગને લગતી 
માગણીઓ પરની ર્ર્ાચનો િવાબ માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી િયદ્રથજસંહજી પરમારે આપ્યો.      

               ત્યારબાદ સામાજિક ન્યાય અને અજિકારીતા જવભાગને લગતી માગણીઓ પરની ર્ર્ાચનો િવાબ માનનીય 
મંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે િવાબ આપવાનંુ શરૂ કયુું.   



૨. સભ ગૃહનો સમર્ લાંબ વવ  અાંગે 
 આ તબકે્ક સભાગૃહનો સમય પૂરો થવા આવતાં માનનીય મુખ્ય દંડકશ્રી પંકિભાઇ દેસાઇ , માગણીઓ 

પરની ર્ર્ાચ અને મતદાન પૂરં થાય ત્યાં સુિી સભાગૃહનો સમય લંબાવવા માટેનો પ્રસ્તાવ રિૂ કયો િનેો સ્વીકાર થતા 
તદનુસાર માનનીય અધ્યક્ષશ્રી  સભાગૃહનો સમય લંબાવ્યો. 
૩. મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (દસમો દદવસ)(ક્રમશઃ) 
 ત્યારબાદ માનનીય મંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે માગણીઓ પરનો િવાબ પૂણચ કરી સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નોના 
િવાબ આપ્યા.            

 માગણી ક્રમાંક-૯૨ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાંક-૧, ૨, ૩, ૫, ૭, ૮, ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧૫, ૧૬, ૧૭ 
અને ૧૮,  માગણી ક્રમાંક-૯૫ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાંક-૨૨, ૨૪, ૨૫ અને ૨૬, માગણી ક્રમાંક-૭૦ 
ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાંક-૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩ અને ૩૭ તેમિ  માગણી ક્રમાંક-૨૭ ઉપરની કાપ 
દરખાસ્ત ક્રમાંક-૩૯, ૪૧, ૪૩, ૪૫ અને ૪૮ મત ઉપર મૂકવામાં આવી અને તેનો અસ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. 

 ત્યારબાદ માગણી ક્રમાંક ૯૨, ૯૫, ૭૦ અને ૨૭ મત ઉપર મૂકવામાં આવી અને તેનો સ્વીકાર કરવામાં 
આવ્યો. 

સભ ગૃહ, બીજી બેઠક મ ટે બપોરન  ૩.૩૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળવ  મ ટે બપોરન  ૨.૩૨ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 
 

બીજી બેઠક 
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદીન  અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 

સભ ગૃહ બપોરન  ૩.૩૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળ્ુાં. 
 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 
 મંગળવાર, તા.૨૩મી િુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોિની તારાંજકત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૧, 
૨, ૩, ૪, ૫, ૭, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧૪ અને ૧૬ના મૌજખક િવાબ આપવામાં આવ્યા. 
 ગેરહાિર રહેલ સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૬, ૮, ૧૨ અને ૧૫ને અતારાંજકત ગણવામાં આવ્યા. 
 સમયના અભાવે ન પૂછાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૧૭થી ૩૩૫ને પણ અતારાંજકત ગણવામાં આવ્યા. 

           પ્રશ્નોત્તરીનો સમર્ સ ાંજન  ૪.૩૦ વ ગ્ર્ે પ રો થર્ો. 
૨. પોઇન્દ્ટ ઓફ ઇન્દ્ફમેશન 
 માનનીય સભ્યશ્રી ઋજત્વકભાઇ મકવાણા  આિ તા.૨૩-૦૭-૨૦૧૯ના રોિની તારાંજકત પ્રશ્નોત્તરીના 
અગ્રતાક્રમ ૧૬૧ પ્રત્યે ધ્યાન દોરી તેમાં રહેલ હકીકત દોષના મુદે્દ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનંુ માગચદશચન માગ્યંુ.  
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રી  માનનીય મંત્રીશ્રીને આ બાબત ર્કાસી લેવાનંુ િણાવતાં માનનીય જશક્ષણ 
મંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રજસંહ રુ્ડાસમા  આ બાબત ર્કાસીને જો ભૂલ હશે તો સુિારી લેવામાં આવશે અને ભજવષ્યમાં આ 
બાબતની કાળજી લેવામાં આવશે તેમ પણ તેમણે િણાવ્યું. 
   માનનીય સભ્યશ્રી લલીત વસોયા  પોતાના પ્રશ્નના અપૂરતા િવાબ પ્રત્યે ધ્યાન દોરી માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીનંુ માગચદશચન માગ્યું.  
 માનનીય અધ્યક્ષશ્રી  માનનીય મંત્રીશ્રીને આ બાબત ર્કાસી લેવાનંુ િણાવતાં માનનીય જશક્ષણ 
મંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રજસંહ રુ્ડાસમા  આ બાબત ર્કાસીને જો ભૂલ હશે તો સુિારી લેવામાં આવશે અને ભજવષ્યમાં આ 
બાબતની કાળજી લેવામાં આવશે તેમ પણ િણાવ્યું. 

૩. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ  ક ગળો 
 જનરીક્ષકશ્રી, સ્થાજનક ભંડોળ દહસાબના સન ૨૦૧૪-૨૦૧૫ અને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ના વષચના 
નગરપાજલકાઓના ઓદડટ અહેવાલ તેમિ આ અહેવાલોને સભાગૃહના મેિ ઉપર મૂકવામાં થયેલ જવલંબ અંગેના 
કારણો દશાચવતાં જનવેદન 

શહેરી વવક સ વવભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 
 
૪. વવધ નસભ ની સવમવતન  અહેવ લની રજ આત 
           માનનીય અધ્યક્ષશ્રી  કામકાિ સલાહકાર સજમજતનો પાંર્મો અહેવાલ વાંર્ીને રિૂ કયો. 
           જબન-સરકારી સભ્યોનાં કામકાિ માટેની સજમજતના સભ્ય શ્રીમતી સુમનબેન ર્ૌહાણે 
સજમજતનો ર્ોથો અહેવાલ સભાગૃહ સમક્ષ રિૂ કયો.  
૫. મ નનીર્ સાંસદીર્ બ બતોન  ર જર્કક્ષ ન  માંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ત વ 



 માનનીય સંસદીય બાબતોના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી પ્રદદપજસંહ જાડેજા  નીરે્ મુિબનો પ્રસ્તાવ રિૂ 
કયો. 

‘‘આ સભાગૃહ કામકાિ સલાહકાર સજમજતના પાંર્મા અહેવાલ સાથે સંમત થાય.’’ 
પ્રસ્ત વ મત મ ટે મ કવ મ ાં આવ્ર્ો અને તેનો સવ યનુમતે સ્વીક ર કરવ મ ાં આવ્ર્ો. 
૬. વબન-સરક રી સભ્ર્ોન ાં ક મક જ મ ટેની સવમવતન  મ નનીર્ સભ્ર્શ્રીનો પ્રસ્ત વ 
  જબન-સરકારી સભ્યોનાં કામકાિ માટેની સજમજતના માનનીય સભ્ય શ્રીમતી સુમનબેન ર્ૌહાણે નીરે્ 
મુિબનો પ્રસ્તાવ રિૂ કયો. 

‘‘આ સભાગૃહ, જબન-સરકારી સભ્યોનાં કામકાિ માટેની સજમજતના 
 ર્ોથા  અહેવાલ સાથે સંમત થાય.’’ 

પ્રસ્ત વ મત મ ટે મ કવ મ ાં આવ્ર્ો અને તેનો સવ યનુમતે સ્વીક ર કરવ મ ાં આવ્ર્ો. 
 
૭. મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (અવગર્ રમો દદવસ) 
 શ્રમ અને રોિગારને લગતી સેવા અંગેની શ્રમ અને રોિગાર જવભાગની મહેસૂલી અને મૂડી ખર્ચ માટેની 
માગણી ક્રમાંક-૫૭ માનનીય શ્રમ અને રોિગાર મંત્રીશ્રી દદલીપકુમાર ઠાકોરે તેમિ જિલ્લા વદહવટને લગતી સેવા 
અંગેની મહેસૂલ જવભાગની મહેસૂલી ખર્ચ માટેની માગણી ક્રમાંક-૭૮ અને કુદરતી આફત અંગે રાહતને લગતી સેવા 
અંગેની મહેસૂલ જવભાગની મહેસૂલી અને મૂડી ખર્ચ માટેની માગણી ક્રમાંક-૭૯ મહેસૂલ જવભાગનો હવાલો િરાવતા 
પ્રભારી મંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રજસંહ રુ્ડાસમા  રિૂ કરી.  
 માગણીઓ િમે િમે રિૂ થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાંક-૫૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાંક- ૧, ૨, 
૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૯, ૧૦, ૧૨, ૧૩, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૪, ૨૫, ૨૬ અને ૨૭, માગણી 
ક્રમાંક-૭૮ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાંક-૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૪૧, ૪૨ 
અને ૪૩ તેમિ માગણી ક્રમાંક-૭૯ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાંક-૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૧, 
૫૨, ૫૩, ૫૪, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૬૨, ૬૩ અને ૬૪ સંબજિત સભ્યશ્રીઓ  રિૂ કરી.  
 ત્યારબાદ રિૂ થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રિૂ થયેલી કાપ દરખાસ્તો પર ભેગી ર્ર્ાચ શરૂ થઇ.  
  

         નીચેન  સભ્ર્શ્રીઓએ ચચ યમ ાં ભ ગ લીધો.  
  (૧)  શ્રી પુંજાભાઇ વંશ (૫)  શ્રી લલીત વસોયા 
  (ર)  શ્રી સી.કે.રાઉલજી (૬)  શ્રી સુરેશભાઇ ઘ. પટેલ 
  (૩)  શ્રી બળદેવજી ઠાકોર (૭)  શ્રી જિિશે મેરજા 
  (૪)  શ્રી પૂણેશ મોદી                               (૮)  શ્રી અરૂણજસંહ રણા(પ્રવર્ન અિૂરં) 

  વવર મ બપોરન  ૫.૩૦ થી ૬.૦૦ 
 જવરામ બાદ માનનીય સભ્યશ્રી અરૂણજસંહ રણા  પોતાનંુ અિૂરં રહેલ વક્તવ્ય પૂણચ કયાચ બાદ નીરે્ના 
વિુ સભ્યશ્રીઓ  ર્ર્ાચમાં ભાગ લીિો. 
(૯)  શ્રી જવરજીભાઇ ઠુમ્મર 
(૧૦)  શ્રી અરજવંદકુમાર ગાં.પટેલ 

(૧૧)  ડો.અજનલ જોજષયારા 

(૧૨)  શ્રી શશીકાન્ત પંડ્યા 
(૧૩) શ્રી સુખરામભાઇ રાઠવા 
(૧૪)  શ્રી િગદીશ પંર્ાલ 

(૧૫)  શ્રી કીરીટકુમાર પટેલ 
(૧૬)  શ્રી જપયુષભાઇ દેસાઇ 
 (૧૭)  શ્રી પ્રતાપ દૂિાત 
(૧૮)  શ્રી રાઘવભાઇ મકવાણા 
(૧૯)  શ્રી પ્રેમજસંહ વસાવા 
(૨૦)  શ્રી બાબુભાઇ િ.પટેલ 
(ર૧)  શ્રી િશપાલજસંહ પદિયાર 
(રર)   શ્રી ગોજવંદભાઇ પટેલ 
(ર૩) શ્રી પ્રદુ્યમનજસંહ જાડેજા 



   શ્રમ અને રોિગાર જવભાગને લગતી માગણીઓ પરની ર્ર્ાચનો િવાબ માનનીય મંત્રીશ્રી દદલીપકુમાર 
ઠાકોરે આપ્યો.            

           ત્યારબાદ મહેસૂલ જવભાગને લગતી માગણીઓ પરની ર્ર્ાચનો િવાબ મહેસૂલ જવભાગનો હવાલો િરાવતા 
માનનીય પ્રભારી મંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રજસંહ રુ્ડાસમા  આપ્યો.          
 ત્યારબાદ માગણી ક્રમાંક-૫૭ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાંક- ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૯, ૧૦, ૧૨, 
૧૩, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૪, ૨૫, ૨૬ અને ૨૭, માગણી ક્રમાંક-૭૮ ઉપરની કાપ દરખાસ્ત 
ક્રમાંક-૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૪૧, ૪૨ અને ૪૩ તેમિ માગણી ક્રમાંક-૭૯ 
ઉપરની કાપ દરખાસ્ત ક્રમાંક- ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૧, ૫૨, ૫૩, ૫૪, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, 
૬૦, ૬૨, ૬૩ અને ૬૪ મત ઉપર મૂકવામાં આવી અને તેનો અસ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. 
 
 ત્યારબાદ માગણી ક્રમાંક-૫૭, ૭૮ અને ૭૯ મત ઉપર મૂકવામાં આવી અને તેનો સ્વીકાર કરવામાં 
આવ્યો. 

  સભ ગૃહ, બુધવ ર, ત .૨૪મી જુલ ઇ ૨૦૧૯ન  રોજ બપોરન  ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે 
ફરી મળવ  મ ટે સ ાંજન  ૭.૫૭ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 

 
   

ગુિરાત જવિાનસભા સજર્વાલય, 
        ગાંિીનગર. 
તા. ૨૩મી િુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ડી. મ.પટેલ 
સજર્વ, 

    ગુિરાત જવિાનસભા. 

 
 


