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મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદીન  અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 
સભ ગૃહ સવ રન  ૯.૩૦ વ ગ્ર્ે મળ્ુાં. 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 
 માનનીય સભ્યશ્રી પ ુંજાભાઇ વુંશનો ટ ું કી મ દતનો પ્રશ્ન ક્રમાુંક-૧૩ અને શ ક્રવાર, તા.૧૨મી જ લાઇ, 
૨૦૧૯ના રોજની તારાુંકકત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાુંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ- ૧, ૨ અને ૩ના મૌકિક જવાબ આપવામાું 
આવ્યા. 
          સમયના અભાવે ન પ છાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમઃ ૪થી ૩૩૨ને અતારાુંકકત ગણવામાું આવ્યા. 

           પ્રશ્નોત્તરીનો સમર્ સવ રન  ૧૦.૩૦ વ ગ્ર્ે પ રો થર્ો. 
૨. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ  ક ગળો 
  નીચેના કાગળો તેની નીચે દશાાવેલ મુંત્રીશ્રીઓએ સભાગૃહના મેજ ઉપર મ ક્યા. 
 (૧) ગ જરાત ઠાકોર અને કોળી કવકાસ કનગમનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો વાકષાક અહેવાલ, 
હહસાબો, ઓહિટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહિટર જનરલની હટટપણ, કનગમની કામગીરી અુંગેની 
સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મ કવામાું થયેલા કવલુંબ અુંગેના કારણો સમજાવત ું 
કનવેદન 

મ નનીર્ સ મ વજક ન્દ્ર્ ર્ અને અવધક રીત  માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભ ઇ પરમ ર 
 (ર) ગ જરાત એગ્રો ઇન્િસ્ટ્ટર ી  કોપપોરરેશન કલકમટેિના સન ૨૦૧૪-૨૦૧૫ અને સન ૨૦૧૫-
૨૦૧૬ના વાકષાક અહેવાલો, હહસાબો, ઓહિટ અહેવાલો, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહિટર જનરલની હટટપણ, 
કનગમની કામગીરી અુંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલોને સભાગૃહના મેજ ઉપર મ કવામાું થયેલા કવલુંબ 

અુંગેના કારણો સમજાવતાું કનવેદન 
                                         મ નનીર્ ર જ્ર્ કક્ષ ન  કૃવિ માંત્રીશ્રી જર્રથવસાંહ પરમ ર 

 (૩)  ગ જરાત ગ્રામ ગૃહ કનમાાણ બોિાનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો વાકષાક વહીવટી અહેવાલ તેમજ આ 
અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મ કવામાું થયેલા કવલુંબ અુંગેના કારણો સમજાવત ું કનવેદન  

                                મ નનીર્ ર જ્ર્ કક્ષ ન  ગ્ર મ ગૃહ વનમ યણ માંત્રીશ્રી બચુભ ઇ ખ બડ 
 (૪)   ગ જરાત પ્રદ ષણ કનયુંત્રણ બોિાનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાકષાક અહેવાલ 

મ નનીર્ ર જર્કક્ષ ન  પર્ યવરણ માંત્રીશ્રી જર્રથવસાંહજી પરમ ર  
 (૫)     ગ જરાત બાયોિાયવકસાટી બોિાના સન ર૦૧૬-ર૦૧૭ અને સન ર૦૧૭-ર૦૧૮ના વાકષાક 
અહેવાલો તેમજ આ અહેવાલોને સભાગૃહના મેજ ઉપર મ કવામાું થયેલા કવલુંબ અુંગેના કારણો સમજાવતાું કનવેદન      

                    મ નનીર્ ર જર્કક્ષ ન  વન માંત્રીશ્રી રમણભ ઇ પ ટકર  
 (૬)   ગ જરાત હાઉકસુંગ બોિાનો સન  ર૦૧૭-ર૦૧૮નો વાકષાક વહીવટી અહેવાલ તેમજ આ 

અહેવાલને  સભાગૃહના મેજ ઉપર મ કવામાું થયેલા કવલુંબ અુંગેના કારણો સમજાવત ું કનવેદન 
    શહેરી વવક સ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 

 (૭)   સન ર૦૧૪ના ગ જરાત માગા કવકે્રતા (આજીકવકા સુંરક્ષણ અને માગા વેચાણન ું કવકનયમન) 
અકિકનયમ અન્વયેનાું શહેરી કવકાસ અને શહેરી ગૃહ કનમાાણ કવભાગનાું,  
  (૧) તા.ર૦/૧ર/ર૦૧૬ના જાહેરનામા ક્રમાુંક: જીએચ/એચ/ર૦૧૬નો 
રર૪/એનએલએમ/ ૧૦ર૦૧૬/ ૩૦ર/એચ. 
  (ર) તા.૦૪/૧ર/ર૦૧૮ના જાહેરનામા ક્રમાુંક: જીએચ/વી/ર૦૧૮નો ૧૬ર/ 
એનએલએમ/ ૧૦ર૦૧૬/ ૩૦ર/એચ, 
            તેમજ ઉક્ત બુંને જાહેરનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મ કવામાું થયેલા કવલુંબ અુંગેના 
કારણો સમજાવત ું કનવેદન    

    શહેરી વવક સ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 



૩. મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (પહેલો દદવસ) 

               શરૂઆતમાું માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે સન ર૦૧૯-૨૦ના વષા 
માટેના ફેરફાર કરેલા અુંદાજપત્રની માગણીઓની કવચારણા કરવા માટે સુંકવિાનના અન ચ્છેદ ર૦૩(૩) અન્વયેની 
નામદાર રાજયપાલશ્રીની કસફારસ વાુંચી સુંભળાવી. 
 ત્યારબાદ, કશક્ષણને લગતી સેવા અુંગેની કશક્ષણ કવભાગની મહેસ લી અને મ િી િચા માટેની માગણી 
ક્રમાુંક-૯, કશક્ષણ કવભાગને લગત ું અન્ય િચાને લગતી સેવા અુંગેની કશક્ષણ કવભાગની મહેસ લી અને મ િી િચા 
માટેની માગણી ક્રમાુંક-૧૦ માનનીય કશક્ષણ મુંત્રીશ્રી ભ પેન્રકસુંહ ચ િાસમાએ, કવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોકગકી કવભાગને 
લગતી સેવા અુંગેની કવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોકગકી કવભાગની મહેસ લી િચા માટેની માગણી ક્રમાુંક-૮૯ તેમજ ક્લાઇમેટ 
ચેઇન્જ કવભાગને લગતી ક્લાઇમેટ ચેઇન્જ કવભાગની મહેસ લી િચા માટેની માગણી ક્રમાુંક-૧૦૭ ક્લાઇમેટ ચેઇન્જ 
કવભાગનો હવાલો િરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી ભ પેન્રકસુંહ ચ િાસમાએ અને ન્યાયતુંત્રનો વહીવટને લગતી કાયદા 
કવભાગની મહેસ લી િચા માટેની માગણી ક્રમાુંક-૬૦ કાયદા કવભાગના રાજ્યકક્ષાના માનનીય મુંત્રીશ્રી પ્રહદપકસુંહ 
જાિેજાએ રજ  કરી.  
 
 માગણીઓ જમે જમે રજ  થતી ગઇ તેમ તેમ માગણી ક્રમાુંક-૯ ઉપરની કાપ દરિાસ્ટ્ત ક્રમાુંક ૧, ર, ૩, પ, 
૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૩૧, ૩૩, ૩૪, 
૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૧, ૪૫, ૪૬, ૪૮, ૪૯, ૫૧ અને ૫૨, માગણી ક્રમાુંક-૧૦ ઉપરની કાપ દરિાસ્ટ્ત 
ક્રમાુંક-૫૪, માગણી ક્રમાુંક-૮૯ ઉપરની કાપ દરિાસ્ટ્ત ક્રમાુંક-૫૫ અને ૫૬, માગણી ક્રમાુંક-૧૦૭ ઉપરની કાપ 
દરિાસ્ટ્ત ક્રમાુંક-૫૮, તેમજ માગણી ક્રમાુંક-૬૦ ઉપરની કાપ િદરિાસ્ટ્ત ક્રમાુંક-૫૯, ૬૦, ૬૧, ૬૩ અને ૬૪ 
સુંબકિત સભ્યશ્રીઓએ રજ  કરી.  
 ત્યારબાદ રજ  થયેલી માગણીઓ અને તેના પર રજ  થયેલી કાપ દરિાસ્ટ્તો પર ભેગી ચચાા શરૂ થઇ.  
 નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાું ભાગ લીિો.  
  (૧)  શ્રી કકરીટક માર પટેલ (પ)  શ્રી રાજશેભાઇ ગોહીલ  
  (ર)  શ્રી દ ષ્યુંતભાઇ પટેલ (૬)  શ્રી કપય ષભાઇ દેસાઇ  
  (૩)  િો. સી.જ.ેચાવિા                      (૭)  શ્રી કવરજીભાઇ ઠ મ્પ્મર(પ્રવચન અિ રું )  

  (૪)  િો. આશાબેન પટેલ 
   

  વવર મ સવ રન  ૧૧.૩૦થી ૧૨.૦૦ 
               કવરામ બાદ સભ્યશ્રી કવરજીભાઇ ઠ મ્પ્મરે તેમન ું અિ રું  રહેલ પ્રવચન પ રું  કય ું. ત્યારબાદ નીચેના વિ  
સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાું ભાગ લીિો.  
  (૮)  શ્રીમતી મનીષાબેન વકીલ (૧૩)  શ્રી ભીિાભાઇ બારૈયા  
  (૯)  શ્રી શશીકાન્ત પુંડ્યા (૧૪)  શ્રી નૌશાદજી સોલુંકી  
  (૧૦)  શ્રી ઋકત્વકભાઇ મકવાણા (૧પ)  શ્રી રાઘવભાઇ મકવાણા  
  (૧૧)  શ્રીમતી સુંગીતાબેન પાટીલ (૧૬)  શ્રી અમરીષભાઇ િેર  
  (૧ર)  શ્રી વલ્લભભાઇ કાકિીયા (૧૭)  શ્રી અનુંતક માર પટેલ   
૪. અધ્ર્ક્ષશ્રીની ટકોર 

       માનનીય સભ્યશ્રી અનુંતક માર પટેલ પોતાન ું વક્તવ્ય આપી રહ્યા હતા ત્યારે સભ્યશ્રી 
નરેશક માર પટેલે સોકશયલ કમહિયા ઉપર કવહિયો ફરતો હોવા અુંગે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીન ું ધ્યાન દોય ું. 
     માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ જો કોઇ કવહિયો રેકોહિુંગ કરત ું હોય તો તે અુંગે કાયાવાહી કરવાની ફરજ પિશે તેમ 
જણાવ્ય ું.  
        આ અુંગે માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે કવહિયો રેકોહિુંગ તથા ઓહિયો રેકોહિુંગ કરવાની 
બાબત િ બ જ ગુંભીર છે તેમજ કોઇને બ્લેક મેઇલ કરવા માટે આવ ું કોઇ કરી પણ શકે તેમ હોઇ આ બાબતને 
ગુંભીરતાથી લઇ યોગ્ય પગલાું લેવા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને કવનુંતી કરી.  
      માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ આ અુંગે જરૂરી કાયાવાહી કરવામાું આવશે તેવી હૈયાિારણ આપી. 
૫. મ ગણીઓ પર ચચ ય અને મતદ ન (પહેલો દદવસ)(ક્રમશઃ)  
 કાયદા કવભાગને લગતી માગણીઓ પરની ચચાાનો જવાબ માનનીય રાજ્યકક્ષાના કાયદા મુંત્રીશ્રી 
પ્રદીપકસુંહ જાિેજાએ આટયો. 



           ત્યારબાદ કશક્ષણ કવભાગ, કવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોકગકી કવભાગ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ કવભાગને લગતી 

માગણીઓ પરની ચચાાનો જવાબ માનનીય મુંત્રીશ્રી ભ પેન્રકસુંહ ચ િાસમાએ આટયો.            
   ત્યારબાદ માગણી ક્રમાુંક-૯ ઉપરની કાપ દરિાસ્ટ્ત ક્રમાુંક ૧, ર, ૩, પ, ૬, ૭, ૮, 
૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૩૧, ૩૩, ૩૪, ૩૬, ૩૭, 
૩૮, ૩૯, ૪૧, ૪૫, ૪૬, ૪૮, ૪૯, ૫૧ અને ૫૨, માગણી ક્રમાુંક-૧૦ ઉપરની કાપ દરિાસ્ટ્ત ક્રમાુંક-૫૪, 
માગણી ક્રમાુંક-૮૯ ઉપરની કાપ દરિાસ્ટ્ત ક્રમાુંક-૫૫ અને ૫૬, માગણી ક્રમાુંક-૧૦૭ ઉપરની કાપ દરિાસ્ટ્ત 
ક્રમાુંક-૫૮, તેમજ માગણી ક્રમાુંક-૬૦ ઉપરની કાપ િદરિાસ્ટ્ત ક્રમાુંક-૫૯, ૬૦, ૬૧, ૬૩ અને ૬૪ મત ઉપર 
મ કવામાું આવી અને તેનો અસ્ટ્વીકાર કરવામાું આવ્યો.  
 ત્યારબાદ માગણી ક્રમાુંક ૯, ૧૦, ૮૯, ૧૦૭ અને ૬૦ મત ઉપર મ કવામાું આવી અને તેનો સ્ટ્વીકાર 
કરવામાું આવ્યો. 
૬. અધ્ર્ક્ષશ્રીની સ ચન   
  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગૃહની કાયાવાહીન ું કવહિયો રેકોહિુંગ કે ઓહિયો રેકોહિુંગ કરીને તેનો બહાર 
ઉપયોગ કરવો તે સભાગૃહના કવશેષાકિકારનો ભુંગ ગણાશે અને તે માટે આગળની કાયાવાહી કરવામાું આવશે. જથેી 
આ અુંગે તમામ સભ્યશ્રીઓએ ધ્યાન રાિવા સ ચના આપી.  
 

સભ ગૃહ, સોમવ ર, ત .૧૫મી જુલ ઇ ૨૦૧૯ન  રોજ સવ રન  ૧૧.૦૦ વ ગ્ર્ે  
ફરી મળવ  મ ટે બપોરન  ૧.૫૮ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 

  
   
ગ જરાત કવિાનસભા સકચવાલય, 
         ગાુંિીનગર. 
તા. ૧૨મી જ લાઇ, ૨૦૧૯ 

િી.એમ.પટેલ 
સકચવ, 

ગ જરાત કવિાનસભા. 

 


