
 
માંક-ર૧ 

પ ક ભાગ-૧ 
કાયવાહીની ટૂકી ન ધં  

પંદરમી ગુજરાત િવધાનસભા 
બીજુ સં  

ગુ વાર, તા. ર૩મી માચ, ર૦ર૩ 
માનનીય અ ય ી શંકરભાઇ ચૌધરી અ ય થાને 

સભાગૃહ બપોરના ૧ર-૦૦ વા યે મ ું. 
 

૧. ો રી 
             ગુ વાર, તા.ર૩મી માચ ર૦ર૩ના રોજની તારાંિકત ો રીની યાદીમાંના ો અ તા મ ૧, ર, 

૩, ૪, ૬, ૭, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧ર, ૧૪, ૧૬ અને ૧૭ના મૌિખક જવાબો આપવામાં આ  યા. 
             ગેરહાજર સ ય ીઓના  અ તા મ-પ, ૮, ૧૩ અન ે૧પને અતારાંિકત ગણવામા ંઆ યા.    

           સમયના અભાવે પૂછી ન શકાયેલા ો અ તા મ-૧૮થી ૧૦૩ને અતારાંિકત ગણવામાં આ  યા. 
ો રીનો સમય બપોરના ૧-૦૦ કલાક પૂરો થયોે . 

ર. શહીદ દન િનિમ ે ાંજિલ 
        આજરોજ તા. ર૩મી માચના રોજ શહીદ દન િનિમ ે સ ય ી હેમંતભાઇ આહીરે શહીદ ભગતિસંહ, સુખદેવ, 

રાજગુ ના બિલદાનોને યાદ કરીને ાંજિલ અપ . યારબાદ સ ય ીઓ ીમતી મિનષાબેન વકીલ, ી ઉદય 
કાનગડ, માનનીય મં ી ી ઋિષકશભાઇ પટલે ે એ શહીદોને ાંજિલ અપ . માનનીય અ ય ીએ પણ સમ  
સભાગૃહ વતી શહીદ દન િનિમ ે શહીદોને અંજિલ આપી. 

૩. માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (દસમો દવસ) 
              સહકારને લગતી સેવા અંગેની કિષૃ , ખેડત ક યાણ અને સહકાર િવભાગની મહેસૂલી અને મૂડી ખચ ૂ

માટની માગણી માંકે -પ, રહેણાકંના મકાનોને લગતી સેવા અંગેની માગ અને મકાન િવભાગની મહેસૂલી 
અને મૂડી ખચ માટની માગણી માંકે -૮પ, માગ અને પુલને લગતી સેવા અંગેની માગ અને મકાન િવભાગની 
મહેસૂલી અન ેમૂડી ખચ માટની માગણી માંકે -૮૬ તથા ગુજરાતના પાટનગર બાંધકામની યોજનાને લગતી 
સેવા અંગેની મહેસૂલી અને મૂડી ખચ માટની માગણી માંકે -૮૭ રા ય ક ાના સહકાર મં ી ી અને માગ 
અને મકાન િવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મં ી ી જગદીશ િવ કમાએ રજૂ કરી.    

            માગણીઓ જમ જમ રજૂ થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી માકંે ે -પ ઉપરની કાપ દરખા ત માંક- ર, ૪ 
અને ૮, માગણી માંક-૮૬ ઉપરની કાપ દરખા ત માંક-૧૦, ૧૧, ૧ર, ૧૩, ૧૭, ર૦, ર૩, રપ અને ર૭  
સંબંિધત સ ય ીઓએ રજૂ કરી. 

            યારબાદ ઉપરો ત માગણીઓ અને તેના પર રજૂ થયેલી કાપ દરખા તો પર ભેગી ચચા શ  થઇ. 
નીચેના સ ય ીઓએ ચચામાં ભાગ લીધો. 

  (૧) ડો.સી.જ.ે ચાવડા (ક ેસ પ ના દંડક ી) (૩) ી અ ણિસંહ રણા 
  (ર) ી મહેશ કસવાલા (૪) ીમતી રીટાબેન પટલે  
           યારબાદ ચચાનો જવાબ રા ય ક ાના માનનીય સહકાર મં ી ી તથા માગ અને મકાન િવભાગનો 

હવાલો ધરાવતા ભારી મં ી ી જગદીશ િવ કમાએ આપવાનો શ  કય .( વચન અધૂ  ં ) 
૪. સભાગૃહનો િવરામનો સમય ટૂકાવવા અંગેં  
          મુ ય દંડક ી બાળક ણ શુકલેૃ  િવરામ બાદ િબન-સરકારી સંક પ હાથ ઉપર લેવાના હોવાથી માનનીય 

મં ી ીના માગણી પરની ચચાનો જવાબ અન ેતેના પર મતદાન પૂ  થાય યાં સુધી સભાગૃહનો િવરામનો ં
સમય ટકાવવાનો તાવ ૂં મૂકતાં, તેન ેક ેસ પ ના દંડક ડો. સી.જ.ેચાવડાએ સમથન આપતાં, માનનીય 
અ ય ીએ તદનસુાર સભાગૃહનો િવરામનો સમય ટકા યોૂં .   

પ. માગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (દસમો દવસ)( મશઃ) 
           યારબાદ ચચાનો જવાબ રા ય ક ાના માનનીય સહકાર મં ી ી તથા માગ અને મકાન િવભાગનો 

હવાલો ધરાવતા ભારી મં ી ી જગદીશ િવ કમાએ પૂણ કય . 
          યારબાદ રજૂ થયેલી કાપ દરખા ત માંકઃ ર, ૪, ૮, ૧૦, ૧૧, ૧ર, ૧૩, ૧૭, ર૦, ર૩, રપ અને ર૭ 

મત ઉપર મૂકવામાં આવી અને તેનો અ વીકાર કરવામાં આ યો. 
          યારબાદ માગણી માંક-પ, ૮પ, ૮૬ અન ે૮૭ મત ઉપર મૂકવામાં આવી અને તેનો વીકાર કરવામાં 

આ યો. 



 
  િવરામ બપોરના ર-૪૦થી ૩-૦૦ 

 ૬. િબન-સરકારી કામકાજ 
િબન-સરકારી સંક પો 

 (૧) માનનીય સ ય ી જયસુખભાઇ કાક ડયાનો સંક પ 
           સ ય ી જયસુખભાઇ કાક ડયાએ "ભારતે સૌ થમવાર ૧ ડસે બર, ર૦રરથી ૩૦ નવે બર, ર૦ર૩ 

સુધી G-20 સંગઠનનું મુખપદ સંભાળેલ હોઇ, આપ ં ગુજરાત રા ય િવિવધ તરો અને થળોએ કલુ -
૧૬ બેઠકોની યજમાની કરી ર ું છે અને િવિવધ ે ોમાં રોકાણની સંભાવનાન ેમુલાકાતી િતિનિધઓ સમ  
રજૂ કરવામાં આવી રહી છે. જથી આ આયોજન થકી ે G20 સંગઠનના સ ય દેશો ારા આપણા રા યમાં 
ઔ ોિગક ે ે ખૂબ મોટા માણમાં મૂડી રોકાણ થાય તેમજ રા યના વાસન ે ને વેગ મળે તેવી આશા 
ઊભી થઇ છે, જ વા તિવકતામાં પ રવિતત થાય તે માટનાં પગલાં લેવાંે ે " અંગેનો પોતાનો સંક પ રજૂ કય  
અને તેના સમથનમાં પોતાનું મંત ય ય ત કયુ.       

         યારબાદ નીચેના સ ય ીઓએ ચચામાં ભાગ લીધો. 
  (૧) ી જગદીશ મકવાણા(નાયબ મુ ય દંડક ી) (૪) ી રમેશભાઇ ટીલાળા 
  (ર) ી અિન  દવે (પ) ડો.સી.જ.ે ચાવડા(ક ેસ પ ના દંડક ી) 
  (૩) ી યોગેશ આર.પટેલ  
          યારબાદ ચચાનો જવાબ માનનીય ઉ ોગ મં ી ી બલવંતિસંહ રાજપૂતે આ યો. 
    યારબાદ સંક પ મત ઉપર મૂકવામાં આ યો અને તેનો સવાનુમતે વીકાર કરવામાં આ યો. 

 
 (ર) માનનીય સ ય ી િવને િસંહ ઝાલાનો સંક પ 
              માનનીય સ ય ી િવને િસંહ ઝાલાએ "માનનીય વડા ધાન ી નર ભાઇ મોદીએ રે ૯મી જુલાઇ, 

ર૦ર૦ના રોજ રા  સમ  એક આગવી િશ ણ નીિત અમલમાં મૂકી, જ રા ીય િશ ણ નીિતે , ર૦ર૦ના પે 
અમલમાં આવેલ આ નીિત એકવીસમી સદીની પહેલી િશ ણ નીિત છે, જને ગુજરાત રા ય ારા તુત ે
રા ીય િશ ણ નીિત ર૦ર૦ને સંપૂણપણે વીકારવામાં આવી છે અને તેમાં જણાવવામાં આવેલ િવિવધ 
ભલામણોના સંપૂણ અને અસરકારક અમલીકરણ માટ જ રી હોય તે તમામ પગલાં ે લેવાં"  પોતાનો સંક પ 
રજૂ કય  અને તેના સમથનમાં પોતાનું મંત ય ય ત કયુ.       

            યારબાદ નીચેના સ ય ીઓએ ચચામાં ભાગ લીધો. 
  (૧) ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (પ) ી કમલેશભાઇ પટલે  
  (ર) ી અમુલ ભ  (૬) ડો.સી.જ.ે ચાવડા( ક ેસ પ ના દંડક ી) 
  (૩) ી ભરતભાઇ પટલે  (૭) ી ઉમેશભાઇ મકવાણા 
  (૪) ડો.મહે ભાઇ પાડિલયા  
           યારબાદ ચચાનો જવાબ માનનીય િશ ણ મં ી ડો. કબેરુ ભાઇ ડ ડોર આપવાનો શ  કયે .( વચન 

અધૂ ં ) 
૭. સંક પ પરની ચચાનો સમય લંબાવવા અંગે 
         િશ ણ મં ી ડો. કબેરુ ભાઇ ડ ડોર  તાવનો જવાબ આપી ર ા હતા તે દર યાન મુ ય દંડક ી 

બાળક ણ શુકલેૃ  મં ી ીનો સંક પ પરનો જવાબ અને તેના ઉપર મતદાન પૂ  થાય યા ં સુધી સમય ં
લબંાવવાનો તાવ રજૂ કરતા, ક ેસ પ ના દંડક ડો.સી.જ.ે ચાવડાએ સમથન કરતા, માનનીય 
અ ય ીએ તદનસુાર સંક પ પરની ચચાનો સમય લંબા યો.       

૮. માનનીય સ ય ી િવને િસંહ ઝાલાનો સંક પ ( મશઃ) 
           યારબાદ ચચાનો જવાબ માનનીય િશ ણ મં ી ડો. કબેરુ ભાઇ ડ ડોર પૂણ કયે .             
        યારબાદ સંક પ મત ઉપર મૂકવામાં આ યો અને તેનો વીકાર કરવામાં આ યો. 

૯. માનનીય અ ય ીની હરાતે  
  િશ ણ બોડ, પ રષદ, યુિનવિસટીની સેનેટ, કોટ  ઉપર તેમજ સિમિતઓની ખાલી પડલ બેઠકોની ચૂંટણી ે

માટના ે સુધારલ ે કાય મ અંગે 
          માનનીય અ ય ીએ ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક િશ ણ બોડ ઉપર બે, ગુજરાત 

રા ય આ દ િત સલાહકાર પ રષદ ઉપર પંદર, ગુજરાત રા ય સહકારી પ રષદ ઉપર ણ, ગુજરાત રા ય 
પંચાયત પ રષદ ઉપર ણ તેમજ સૌરા  યુિનવિસટીની સેનેટ ઉપર ણ, વીર નમદ દિ ણ ગુજરાત 
યુિનવિસટીની સેનેટ ઉપર બે, સરદાર પટલ યુિનવિસટીની સેનેટ ઉપર બેે , મહારા  સયા રાવ 
યુિનવિસટીની સેનેટ ઉપર બે, ગુજરાત યુિનવિસટીની કોટ ઉપર બે, હેમચં ાચાય ઉ ર ગુજરાત 



 
યુિનવિસટીની કોટ ઉપર બે, મહારા  ક ણકમારિસંહ  ભાવનગર યુિનવિસટીની કોટ ઉપર એક અને ૃ ુ
ાંિતગુ  યામ ક ણૃ  વમા ક છ યુિનવિસટીની કોટ ઉપર એક ગુજરાત િવધાનસભાના િતિનિધઓની 

ચૂટંણી માટ અનેે  અંદાજ સિમિત, હેર હસાબ સિમિત, હેર સાહસો માટની સિમિત તેમજ પંચાયતી રાજ ે
સિમિત પર ૧પ-૧પ સ યોની ચૂંટણી માટના ે સુધારલા ે કાય મની હેરાત કરી. 
 

                             સભાગૃહ, શુ વાર તા.ર૪મી, માચ ર૦ર૩ના રોજ સવારના ૯-૦૦ વા યે  
                  ફરી મળવા માટ ે સાંજના પ-૧૦ વા યે મુલતવી ર ું. 

ગુજરાત િવધાનસભા સિચવાલય, 
           ગાંધીનગર. 
તા. ર૩મી માચ, ૨૦ર૩ 

ડી.એમ.પટલે  
    સિચવ, 

           ગુજરાત િવધાનસભા 

 

 


