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મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદીન  અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 
સભ ગૃહ સવ રન  ૧૧.૦૦ વ ગ્ર્ ેમળ્ુાં. 

 
(સભાગૃહની બેઠકની શરૂઆત  ‘‘વંદેમાતરમ્’’ સંગીતની ધૂન બજાવી કરવામાં આવી) 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 
         મંગળવાર, તા.૨જી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજની તારાંકકત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમઃ૧, 
૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯ અને ૧૦ ના મૌકિક જવાબ આપવામાં આવ્યા. 
       સમયના અભાવે ન પૂછાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમઃ ૧૧થી ૩૫૦ને અતારાંકકત ગણવામાં આવ્યા. 
       પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧૨.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો.  
૨. શોકદશયક ઉલ્લેખો 
             માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી કવજયભાઇ રૂપાણીએ ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના પૂવવ મંત્રી સ્વ. શ્રી 
રકતલાલ ગોરધનભાઇ સુરેજા, ગુજરાત કવધાનસભાના પૂવવ સભ્ય સ્વ. શ્રી ચંદ્રકાંત મૂળજીભાઇ પરીિ, સ્વ. શ્રી કાંકતલાલ 
નાથાલાલ પટેલ, સ્વ. શ્રી સવશીભાઇ કાનજીભાઇ મકવાણા, સ્વ. શ્રી પ્રહલાદભાઇ મોહનલાલ પટેલ અને સ્વ. તથા શ્રી 
કાંકતભાઇ કત્રકમભાઇ ભીલના અવસાન અંગે શોકદશવક ઉલ્લેિો કયાવ અને સ્વગવસ્થોને અંજકલ આપી. 
             ત્યારબાદ માનનીય કવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ 
પટેલ, સભ્યશ્રી જીતેન્દ્દ્ર સુિડીયા, સભ્યશ્રી પુંજાભાઇ વંશ, માનનીય પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રી કંુવરજીભાઇ બાવળીયા, 
માનનીય કૃકિ મંત્રીશ્રી રણછોડભાઇ સી.ફળદુ, સભ્યશ્રી અભેકસંહ તડવી, સભ્યશ્રી ઋકત્વકભાઇ મકવાણા, સભ્યશ્રી 
ઋકિકેશભાઇ પટેલ તથા સભ્યશ્રી કિજશેભાઇ મેરજાએ શ્રદ્ાંજકલ અને શોકદશવક ઉલ્લેિમાં પોતાનો સૂર પૂરાવી શોકાંજકલ 

આપી. 
         ત્યારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ શોકદશવક ઉલ્લેિમાં સૂર પૂરાવ્યો અને સ્વગવસ્થોને અંજકલ 
આપી. 
         ત્યારબાદ સભ્યશ્રીઓએ ઉભા થઇને બે કમકનટ મૌન પાળંુ્.  
         ત્યારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સ્વગવસ્થોના કુટંુબીજનોને ગૃહની આ લાગણી પહોંચાડવામાં 
આવશ,ે તેવી જાહેરાત કરી. 
૩. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ  ક ગળો 
  નીચેના કાગળો તેની નીચે દશાવવેલ મંત્રીશ્રીઓએ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા. 
 (૧)         ગુજરાત કવચરતી અને કવમુક્ત જાકત કવકાસ કનગમનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો વાકિવક અહેવાલ, 
હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ, કનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની 
સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા કવલંબ અંગેના કારણો દશાવવતું કનવેદન 

મ નનીર્ સ મ વજક ન્દ્ર્ ર્ અને અવધક રીત  માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભ ઇ પરમ ર 
 (ર)         ગુજરાત ઘેટા અને ઊન કવકાસ કનગમ કલકમટેડના સન ૨૦૧૫-૨૦૧૬ અને સન ૨૦૧૬-
૨૦૧૭ના વાકિવક અહેવાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ, કનગમની 
કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલોને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા કવલંબ અંગેના કારણો 
સમજાવતા ંકનવેદન 

                                         મ નનીર્ ર જ્ર્ કક્ષ ન  પશુપ લન માંત્રીશ્રી બચુભ ઇ ખ બડ 
 (૩)         ગુજરાત રાજ્ય આપકત્ત વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળના સન ૨૦૧૫-૨૦૧૬ થી સન ૨૦૧૭-
૨૦૧૮ના વાકિવક વહીવટી અહેવાલો તેમજ આ અહેવાલોને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા કવલંબ અંગેના કારણો 
સમજાવતા ંકનવેદન 

                                             મ નનીર્ આપવત્ત વ્ર્વસ્થ પન માંત્રીશ્રી દદલીપભ ઇ ઠ કોર 



 (૪)         ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ કનમાવણ બોડવ નંુ સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦નંુ અંદાજપત્ર તથા સન ૨૦૧૮-૨૦૧૯નંુ 

સુધારેલ અંદાજપત્ર  
                                 મ નનીર્ ર જ્ર્ કક્ષ ન  ગ્ર મ ગૃહ વનમ યણ માંત્રીશ્રી બચુભ ઇ ખ બડ 
 (૫)        ગુજરાત ઔદ્યોકગક કવકાસ કનગમનંુ સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦નંુ વાકિવક નાણાકીય પત્રક (અંદાજપત્ર) 

                             ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 
 (૬)        ગુજરાત મેરીટાઇમ બોડવના સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭ના વાકિવક હહસાબો તેમજ આ હહસાબોને 
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા કવલંબ અંગેના કારણો સમજાવતું કનવેદન 
                               બાંદરો પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 
 (૭)         ગુજરાત ઇન્દ્રાસ્ટરક્ચર કવકાસ બોડવનો સન ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો વાકિવક અહેવાલ અને વાકિવક 
હહસાબો 

                              ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 
૪. અનુમવત મળેલ  વવધેર્કો વવધ નસભ ન  મેજ ઉપર મ કવ  

             સકચવશ્રીએ ચૌદમી ગુજરાત કવધાનસભાના ત્રીજા સત્રમાં કવધાનસભાએ પસાર કરેલ અને જનેે 
રાષ્ટ્રપકતશ્રીની અનુમકત મળી છે તેવા સન ૨૦૧૯ના કવધેયક ક્રમાંક-૩૭ અને ૪૦ તથા ત્રીજા સત્રમાં પસાર કરેલા અને જનેે 
રાજયપાલશ્રીની અનુમકત મળી છે તેવાં સન ૨૦૧૯ના કવધેયક ક્રમાંક-૧, ૩, ૫ અને ૬ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકયા. 
૫. વવધ નસભ ની સવમવતન  અહેવ લની રજ આત 
  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કામકાજ સલાહકાર સકમકતનો ચોથો અહેવાલ વાંચીને રજૂ કયો. 
૬. મ નનીર્ ર જર્કક્ષ ન  સાંસદીર્ બ બતોન  માંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ત વ 
  માનનીય સંસદીય બાબતોના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી પ્રહદપકસંહ જાડેજાએ નીચે મુજબનો પ્રસ્તાવ રજૂ 
કયો. 
 ‘‘આ સભાગૃહ કામકાજ સલાહકાર સકમકતના ચોથા અહેવાલ સાથે સંમત થાય.’’ 
 પ્રસ્તાવ મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને તેનો સવાવનુમતે સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. 
૭. અાંદ જપત્રની રજ આત 
           માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે સન ર૦૧૯-ર૦૨૦ના વિવ માટેનંુ ફેરફાર કરેલ 

અંદાજપત્ર પ્રવચન વાંચવાનંુ  શરૂ કયુું. 
૮. વવર મનો સમર્ રદ કરવ  અાંગ ે
            માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી અંદાજપત્ર પ્રવચન વાંચી રહ્યા હતા ત્યારે કવરામનો સમય થવા 
આવતા માનનીય મુખ્ય દંડકશ્રી પંકજભાઇ દેસાઇએ, કવરામનો સમય રદ કરી અંદાજપત્રનુ ંપ્રવચન પૂણવ થાય ત્યાં સુધી 
સભાગૃહનો સમય લંબાવવા માટેની દરિાસ્ત કરતાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગૃહની અનુમકતથી કવરામનો સમય રદ કરી 
અંદાજપત્ર પ્રવચન પૂણવ થાય ત્યાં સુધી સભાગૃહનો સમય લંબાવ્યો. 
૯. અાંદ જપત્રની રજ આત (ક્રમશ:) 
            ત્યારબાદ માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સન ર૦૧૯-૨૦ના વિવ માટેનંુ તેમનંુ અધૂરં રહેલ 
અંદાજપત્ર પ્રવચન પૂરં કયુું અને સન ર૦૧૯-૨૦ના નાણાકીય વિવ માટેનંુ ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્ર ગૃહના  મેજ પર મૂકયંુ. 

  સભ ગૃહ, બુધવ ર, ત .૩જી જુલ ઇ ૨૦૧૯ન  રોજ સવ રન  ૯.૩૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળવ  મ ટે  
બપોરન  ૩.૨પ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 
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