ક્રમ ાંક-૫
પત્રક ભ ગ-૧
ક ર્યવ હીની ટાં કી નોંધ
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ
સ તમુાં સત્ર
શુક્રવ ર, ત . ૨૫મી સપ્ટે મ્બર, ર૦૨૦
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જન્દ્ે ર વત્રવેદીન અધ્ર્ક્ષસ્થ ને
સભ ગૃહ સવ રન ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે મળ્ુાં.
૧.

૨.

પ્રશ્નોત્તરી
ટાં કી મુદતન પ્રશ્નો
ટૂં કી મુદતના પ્રશ્ન ક્રમાૂંક- ૩૯ અને ૪૫ના મૌખિક જવાબ આપવામાૂં આવ્યા.
પ્રશ્નોત્તરીનો સમય સવારના ૧૧.૦૦ વાગ્યે પરો થયો.
સભ ગૃહન મેજ ઉપર મક ર્ેલ ક ગળો
નીચેના કાગળો તેની નીચે દર્ાાવેલ મૂંત્રીશ્રીઓએ સભાગૃહના મેજ ઉપર મકયા.
(૧)
(ક)
ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓનરટર જનરલનો સન ર૦૧૭-૧૮ના વર્ાનો ઓનરટ અહે વાલ
(સામાન્ય અને સામાખજક ક્ષેત્ર) (અૂંગ્રેજી તથા ગુજરાતી)
(િ) ગુજરાત સરકારના સન ર૦૧૮-૧૯ના વર્ાના નાણાકીય નહસાબો (ભાગ-૧ અને ભાગ-ર)
(અૂંગ્રેજી તથા ગુજરાતી)
(ગ)
ગુજરાત સરકારના સન ર૦૧૮-૧૯ના વર્ાના ખવખનયોગ નહસાબો (અૂંગ્રેજી તથા ગુજરાતી)
(ઘ)
ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓનરટર જનરલનો સન ર૦૧૮-૧૯ના વર્ાનો ઓનરટ અહે વાલ
(રાજ્યની નાણાકીય પનરખથથખત) (અૂંગ્રેજી તથા ગુજરાતી)
(ચ) ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓનરટર જનરલનો સન ર૦૧૮-૧૯ના વર્ાનો ઓનરટ અહે વાલ
(સામાન્ય અને સામાખજક ક્ષેત્ર) (અૂંગ્રેજી તથા ગુજરાતી)
(છ)
ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓનરટર જનરલનો સન ર૦૧૮-૧૯ના વર્ાનો ઓનરટ અહે વાલ
(આખથાક અને મહે સલ ક્ષેત્ર) (અૂંગ્રેજી તથા ગુજરાતી)
(જ) ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓનરટર જનરલનો સન ર૦૧૮-૧૯ના વર્ાનો ઓનરટ
અહે વાલ
(જાહે ર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો) (અૂંગ્રેજી તથા ગુજરાતી)
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી વતી કૃ વિ માંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુ
(૨)
ગુજરાત થટે ટ પેટરોખલયમ કોપોરે ર્ન ખલખમટે રનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાખર્ાક અહે વાલ, નહસાબો,
ઓનરટ અહે વાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓનરટર જનરલની નટટપણ તેમજ કોપોરે ર્નની કામગીરી
અૂંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલા ખવલૂંબ અૂંગેના
કારણો દર્ાાવતુૂં ખનવેદન
મ નનીર્ ઊર્જય માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટે લ
(૩)
ઇખન્રયન ઓઇલ કોપોરે ર્ન ખલખમટે રનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાખર્ાક અહે વાલ, નહસાબો, ઓનરટ
અહે વાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓનરટર જનરલની નટટપણ તેમજ કોપોરે ર્નની કામગીરી અૂંગેની
સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલા ખવલૂંબ અૂંગેના કારણો
દર્ાાવતુૂં ખનવેદન
મ નનીર્ ઊર્જય માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટે લ
(૪)
ગુજરાત વોટર ઇન્રાથટર કચર ખલખમટે રનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાખર્ાક અહે વાલ, નહસાબો, ઓનરટ
અહે વાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓનરટર જનરલની નટટપણ તેમજ કૂંપનીની કામગીરી અૂંગેની સરકારની
સમીક્ષા તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલા ખવલૂંબ અૂંગેના કારણો દર્ાાવતુૂં
ખનવેદન
મ નનીર્ પ ણી પુરવઠ માંત્રીશ્રી કુાં વરજીભ ઇ બ વળીર્
(૫)
ગુજરાત રૂરલ ઇન્રથટર ીઝ માકે ટીંગ કોપોરે ર્ન ખલખમટે રનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાખર્ાક અહે વાલ,
નહસાબો, ઓનરટ અહે વાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓનરટર જનરલની નટટપણ તેમજ કોપોરે ર્નની
કામગીરી અૂંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલા ખવલૂંબ
અૂંગેના કારણો દર્ાાવતુૂં ખનવેદન
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન કુ ટટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી ધમેન્દ્રવસાંહ ર્જડે ર્જ
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(૬)

૩.

રૉ.આૂંબેરકર અૂંત્યોદય ખવકાસ ખનગમ (અનુ.જાખત)ના સન ર૦૧પ-૧૬ થી ર૦૧૭-૧૮ ના
વાખર્ાક અહે વાલો, નહસાબો, ઓનરટ અહે વાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓનરટર જનરલની નટટપણ,
ખનગમની કામગીરી અૂંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહે વાલોને સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલા
ખવલૂંબ અૂંગેના કારણો દર્ાાવતાૂં ખનવેદનો
મ નનીર્ સ મ વજક ન્દ્ર્ ર્ અને અવધક રીત માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભ ઇ પરમ ર
(૭)
ગુજરાત પછાત વગા ખવકાસ ખનગમનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાખર્ાક વહીવટી અહે વાલ તેમજ આ
અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલા ખવલૂંબ અૂંગેના કારણો દર્ાાવતુૂં ખનવેદન
મ નનીર્ સ મ વજક ન્દ્ર્ ર્ અને અવધક રીત માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભ ઇ પરમ ર
(૮)
ખવકલાૂંગ વ્યખતતઓ માટે ના કખમર્નરશ્રીનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાખર્ાક વહીવટી અહે વાલ તેમજ આ
અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલા ખવલૂંબ અૂંગેના કારણો દર્ાાવતુૂં ખનવેદન
મ નનીર્ સ મ વજક ન્દ્ર્ ર્ અને અવધક રીત માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભ ઇ પરમ ર
(૯)
ગુજરાત રાજ્ય વેરહાઉખસૂંગ કોપોરે ર્નના સન ર૦૧૩-૧૪ અને સન ર૦૧૪-૧પના વાખર્ાક
અહે વાલો તેમજ આ અહે વાલોને સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલા ખવલૂંબ અૂંગેના કારણો દર્ાાવતાૂં
ખનવેદન
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન સહક ર માંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસાંહ પટે લ
(૧૦)
ગુજરાત જૈવખવખવધતા બોરા નો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાખર્ાક અહે વાલ તેમજ આ અહે વાલને
સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલા ખવલૂંબ અૂંગેના કારણો દર્ાાવતુૂં ખનવેદન
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન વન માંત્રીશ્રી રમણભ ઇ પ ટકર
(૧૧)
ગુજરાત મ્પ્યુખનખસપલ ફાઇનાન્સ બોરા નો સન ર૦૧૯-ર૦નો વાખર્ાક વહીવટી અહે વાલ
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી વતી કૃ વિ માંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુ
(૧ર)
ગુજરાત હાઉખસૂંગ બોરા અને થલમ કલીયરન્સ સેલનુૂં સન ર૦ર૦-ર૧નુૂં અૂંદાજપત્રક તથા ગુજરાત
હાઉખસૂંગ બોરા ના સન ર૦૧૮-૧૯ના વાખર્ાક નહસાબો અને ઓનરટ અહે વાલ તેમજ આ અહે વાલને
સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલા ખવલૂંબ અૂંગેના કારણો દર્ાાવતુૂં ખનવેદન
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી વતી કૃ વિ માંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુ
(૧૩)
થથાખનક ભૂંરોળ નહસાબના ખનરીક્ષકશ્રીનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭ના વર્ાનો ખજલ્લા અને તાલુકા
પૂંચાયતોના નહસાબો પરનો ઓનરટ અહે વાલ તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલા
ખવલૂંબ અૂંગેના કારણો દર્ાાવતુૂં ખનવેદન
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન પાંચ ર્ત માંત્રીશ્રી જર્રથવસાંહજી પરમ ર
(૧૪)
સન ૧૯૭રના ગુજરાત આવશ્યક સેવા જાળવણી અખધખનયમ અન્વયેનાૂં, ઊજાા અને પેટરોકે ખમકલ્સ
ખવભાગના
(૧) તા.ર૪/૦ર/ર૦ર૦ના જાહે રનામા ક્રમાૂંકઃ જીએચયુ-ર૦ર૦(ર૦)-જીયુવી-૧૧ર૦૧૦-ર૮૬૧ક(પાટા -ર), તેમજ આ જાહે રનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલા ખવલૂંબ અૂંગેના કારણો દર્ાાવતુૂં
ખનવેદન
(ર)તા.૧૭/૦૮/ર૦ર૦ના જાહે રનામા ક્રમાૂંકઃ જીએચયુ-ર૦ર૦-(પ૯)-જીયુવી-૧૧ર૦૧૦-ર૮૬૧ક(પાટા -ર)
મ નનીર્ ઊર્જય માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટે લ
(૧પ)
સન ર૦૧૬ના અર્તત વ્યખતતનો અખધકાર અખધખનયમ અન્વયેના સામાખજક ન્યાય અને
અખધકારીતા
ખવભાગના
તા.૦૩/૧ર/ર૦૧૯ના
જાહે રનામા
ક્રમાૂંકઃ
જીએચ/એસએચ/૦૮/એપીજી/૧૦ર૦૧૭/૮૮૦૧૩/ છ-૧, તેમજ આ જાહે રનામાને સભાગૃહના મેજ
ઉપર મકવામાૂં થયેલા ખવલૂંબ અૂંગેના કારણો સમજાવતુૂં ખનવેદન
મ નનીર્ સ મ વજક ન્દ્ર્ ર્ અને અવધક રીત માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભ ઇ પરમ ર
(૧૬)
સન ર૦૧૩ના રાખરર ય અન્ન સુરક્ષા અખધખનયમ અન્વયેના અન્ન, નાગનરક પુરવઠા અને ગ્રાહક
બાબતોના
ખવભાગના
તા.ર૪/૦૪/ર૦ર૦ના
જાહે રનામા
ક્રમાૂંકઃ
જીટીએચ/ર૦ર૦/૩/પીરીએસ/૧૦ર૦ર૦/૧૯૮/ક-૧
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન ન ગટરક પુરવઠ માંત્રીશ્રી ધમેન્દ્રવસાંહ ર્જડે ર્જ
સરક રી વવધેર્કો
(૧)
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મત્થયોદ્યોગ મૂંત્રીશ્રી વતી પ્રનદપખસૂંહ જારે જાએ સન ર૦૨૦નુૂં ખવધેયક ક્રમાૂંક-૨૧સન ર૦૨૦નુૂં ગુજરાત મત્થયોદ્યોગ (સુધારા) ખવધેયક દાિલ કયાા બાદ પહે લા વાચનનો પ્રથતાવ રજ કયો.
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ત્યારબાદ માનનીય રાજ્યકક્ષાના મત્થયોદ્યોગ મૂંત્રીશ્રી વતી પ્રનદપખસૂંહ જારે જાએ ખવધેયકના
સમથાનમાૂં પોતાનુૂં મૂંતવ્ય વ્યકત કયુું.
ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાૂં ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી પુૂંજાભાઇ વૂંર્
(ર) શ્રી બાબુભાઇ બોિીરીયા
(૩) શ્રી અમનરર્ભાઇ રે ર (પ્રવચન અધરૂં)
વવર મ બપોરન ૧૨.૦૦ થી ૧૨.૩૦

૪.

૫.

મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જન્દ્ે ર વત્રવેદી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને
ખવરામ સભ્યશ્રી અમનરર્ભાઇ રે રે તેમનુૂં અધરૂં રહે લ પ્રવચન પણા કયાા બાદ નીચેના વધુ
સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાૂં ભાગ લીધો.
(૪) શ્રીમતી ઝૂંિનાબેન પટે લ
(પ) શ્રી બાબુભાઇ વાજા
(૬) શ્રી કુ બેરભાઇ રીંરોર
ચચાાનો જવાબ માનનીય રાજ્યકક્ષાના મત્થયોદ્યોગ મૂંત્રીશ્રી વતી પ્રનદપખસૂંહ જારે જાએ આટયો.
ત્યારબાદ પહે લા અને બીજા વાચનના પ્રથતાવ મત માટે મકવામાૂં આવ્યા અને તેનો સવા સૂંમખતથી
થવીકાર કરવામાૂં આવ્યો.
કલમવ ર વ ચન
કલમ ર થી ૮, કલમ ૧, દીઘાસૂંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યુાલા મત ઉપર મકવામાૂં આવી અને તેનો સવા
સૂંમખતથી થવીકાર કરવામાૂં આવ્યો.
કલમ ર થી ૮, કલમ ૧, દીઘાસૂંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યુાલા ખવધેયકનો ભાગ બની.
ત્યારબાદ ખવધેયકના પ્રભારી મૂંત્રીશ્રીએ ખવધેયકના ત્રીજા વાચન માટે નો પ્રથતાવ રજ કયો, જે મત ઉપર
મકવામાૂં આવ્યો, તેનો સવા સૂંમખતથી થવીકાર કરવામાૂં આવ્યો અને ખવધેયક પસાર કરવામાૂં આવ્યુૂં.
(૨)
માનનીય મહે સલ મૂંત્રીશ્રી કૌખર્કભાઇ પટે લે સન ૨૦૨૦નુૂં ખવધેયક ક્રમાૂંક-૨૩-સન ૨૦૨૦નુૂં
ગુજરાત ગણોત વહીવટ અને િેતીની જમીન કાયદા(સુધારા) ખવધેયક દાિલ કયાા બાદ પહે લા વાચનનો
પ્રથતાવ રજ કયો.
ત્યારબાદ માનનીય મહે સલ મૂંત્રીશ્રી કૌખર્કભાઇ પટે લે ખવધેયકના સમથાનમાૂં પોતાનુૂં મૂંતવ્ય
વ્યકત કયુું.
ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાૂં ભાગ લીધો.
(૧) રો. સી.જે.ચાવરા
(ર) શ્રી રમણભાઇ પટે લ
(૩) શ્રી સુિરામભાઇ રાઠવા(પ્રવચન અધરૂં)
સભ ગૃહનો સમર્ લાંબ વવ બ બત
માનનીય મુખ્ય દૂંરકશ્રી પૂંકજભાઇ દેસાઇએ કામકાજ સલાહકાર સખમખતમાૂં નક્કી થયા મુજબ આજના
નદવસના કામકાજની યાદીમાૂં દર્ાાવેલ કામગીરી પણા થાય ત્યાૂં સુધી સભાગૃહનો સમય લૂંબાવવાનો
પ્રથતાવ રજ કયો જેને ખવપક્ષના ઉપનેતાશ્રી ર્ૈલેર્ પરમારે સમથાન કરતાૂં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ
તદ્અનુસાર સભાગૃહનો સમય લૂંબાવ્યો.
સરક રી વવધેર્કો(ક્રમશઃ)
સભ્યશ્રી સુિરામભાઇ રાઠવાએ પોતાનુૂં અધરૂં રહે લ પ્રવચન પણા કયાા બાદ નીચેના વધુ
સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાૂં ભાગ લીધો.
(૪) શ્રી અરખવૂંદકુ માર પટે લ
(૮) શ્રી પ્રતાપ દધાત
(પ) શ્રી બળદેવજી ઠાકોર
(૯) શ્રી વલ્લભભાઇ કાકરીયા
(૬) શ્રી બાબુભાઇ વાજા
(૧૦) શ્રી પુૂંજાભાઇ વૂંર્
(૭) શ્રી નૌર્ાદ સોલૂંકી
(૧૧)શ્રી પરે ર્ ધાનાણી(ખવપક્ષના નેતાશ્રી)
ચચાાનો જવાબ માનનીય મહે સલ મૂંત્રીશ્રી કૌખર્કભાઇ પટે લે આટયો.
ત્યારબાદ પહે લા અને બીજા વાચનના પ્રથતાવ મત માટે મકવામાૂં આવ્યા અને તેનો થવીકાર
કરવામાૂં આવ્યો.
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૬.

૭.

૮.

૯.

કલમવ ર વ ચન
કલમ ર થી ૮, કલમ-૧, દીઘાસૂંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યુાલા મત ઉપર મકવામાૂં આવી અને તેનો થવીકાર
કરવામાૂં આવ્યો.
કલમ ર થી ૮, કલમ ૧, દીઘાસૂંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યુાલા ખવધેયકનો ભાગ બની.
ત્યારબાદ ખવધેયકના પ્રભારી મૂંત્રીશ્રીએ ખવધેયકના ત્રીજા વાચન માટે નો પ્રથતાવ રજ કયો, જે મત ઉપર
મકવામાૂં આવ્યો, તેનો થવીકાર કરવામાૂં આવ્યો અને ખવધેયક પસાર કરવામાૂં આવ્યુૂં.
(૩)
માનનીય રાજ્યકક્ષાના સહકાર મૂંત્રીશ્રી ઇશ્વરખસૂંહ પટે લે સન ર૦૨૦નુૂં ખવધેયક ક્રમાૂંક-૨૮-સન
ર૦૨૦નુૂં ગુજરાત િેત-ઉત્પન્ન બજાર (સુધારા) ખવધેયક દાિલ કયાા બાદ પહે લા વાચનનો પ્રથતાવ રજ
કયો.
ત્યારબાદ માનનીય રાજ્યકક્ષાના સહકાર મૂંત્રીશ્રી ઇશ્વરખસૂંહ પટે લે ખવધેયકના સમથાનમાૂં પોતાનુૂં
મૂંતવ્ય વ્યકત કયુું.
ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાૂં ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી હર્ાદકુ માર રીબરીયા
(૭) શ્રી સૌરભ પટે લ (ઊજાા મૂંત્રીશ્રી)
(ર) શ્રી કીરીટકુ માર પટે લ
(૮) શ્રી ર્ીવાભાઇ ભુરીયા
(૩) શ્રી રમણભાઇ પટે લ
(૯) શ્રી ઋખર્કે ર્ પટે લ
(૪) શ્રી બાબુભાઇ પટે લ
(૧૦) રો. અખનલ જોર્ીયારા
(પ) શ્રી પરસોત્તમભાઇ સાબરીયા
(૧૧) શ્રી પરે ર્ ધાનાણી (ખવપક્ષના નેતાશ્રી)
(૬) શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાકોર
સત્રોચ્ચ ર અને સભ ત્ર્ ગ
માનનીય રાજ્યકક્ષાના સહકાર મૂંત્રીશ્રી ઇશ્વરખસૂંહ પટે લ ચચાાનો જવાબ આપી રહ્યા હતા ત્યારે
ખવપક્ષના નેતાશ્રીએ આ ખવધેયક પરત િેંચવા કે પ્રવર સખમખતને સોંપવાની માગણી કરી જેનો માનનીય
નાયબ મુખ્યમૂંત્રીશ્રી નીખતનભાઇ પટે લે અથવીકાર કરી કાયાવાહી આગળ ચલાવવાની રજઆત કરી જેને
માનનીય સૂંસદીય બાબતોના મૂંત્રીશ્રી ભપેન્રખસૂંહ ચુરાસમાએ સમથાન આટયુૂં. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ
કાયાવાહી આગળ ચલાવતાૂં ખવપક્ષના સભાગૃહમાૂં હાજર રહે લ તમામ સભ્યશ્રીઓ સત્રોચ્ચાર કરતા કરતા
સભાત્યાગ કરી ગયા.
સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ)
ત્યારબાદ માનનીય રાજ્યકક્ષાના સહકાર મૂંત્રીશ્રી ઇશ્વરખસૂંહ પટે લે ચચાા પરનો તેમનો જવાબ પરો
કયો.
ત્યારબાદ પહે લા અને બીજા વાચનના પ્રથતાવ મત માટે મકવામાૂં આવ્યા અને તેનો ખવના ખવરોધે
થવીકાર કરવામાૂં આવ્યો.
કલમવ ર વ ચન
કલમ ર થી ૨૬, કલમ ૧, દીઘાસૂંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યુાલા મત ઉપર મકવામાૂં આવી અને તેનો
થવીકાર કરવામાૂં આવ્યો.
કલમ ર થી ૨૬, કલમ ૧, દીઘાસૂંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યુાલા ખવધેયકનો ભાગ બની.
ત્યારબાદ ખવધેયકના પ્રભારી મૂંત્રીશ્રીએ ખવધેયકના ત્રીજા વાચન માટે નો પ્રથતાવ રજ કયો, જે મત
ઉપર મકવામાૂં આવ્યો, તેનો ખવના ખવરોધે થવીકાર કરવામાૂં આવ્યો અને ખવધેયક પસાર કરવામાૂં આવ્યુૂં.
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટે લનુાં અાંબ જી વવસ્ત ર વવક સ અને ર્ ત્ર ધ મ પ્રવ સન વનર્મન
વવધેર્ક ક્રમ ાંક-૨૭ની ચચ યન જવ બમ ાં આાંવશક સુધ રો કરતુાં ખુલ સ ત્મક વનવેદન
માનનીય નાયબ મુખ્યમૂંત્રીશ્રી નીખતનભાઇ પટે લે તા.૨૩-૯-૨૦૨૦ના રોજ અૂંબાજી ખવથતાર
ખવકાસ અને યાત્રાધામ પ્રવાસન ખનયમન ખવધેયક ક્રમાૂંક-૨૭ની ચચાાના જવાબ દરખમયાન કરે લા
પ્રવચનમાૂં અૂંબાજી ખવથતાર ખવકાસ અને યાત્રાધામ પ્રવાસન ખનયમન ખવધેયક મુજબની દરિાથત હે ઠળના
ખવથતારો PESA માૂં સમાખવર થયેલ ન હોવાથી તે ચાલુ રાિવાનો પ્રશ્ન ઉપખથથત થતો નથી અને તેથી
ગ્રામ પૂંચાયતો અૂંગેના ખનણાય, ખવધેયકની કલમ-૩ અને ૩૧ હે ઠળ નોનટફીકે ર્ન કરવાના સમયે કરવામાૂં
આવર્ે તેવો આૂંખર્ક સુધારો કરતુૂં િુલાસાત્મક ટૂં કુૂં ખનવેદન વાૂંચીને કયુું.
સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ)
(૪)
માનનીય નાયબ મુખ્યમૂંત્રીશ્રી નીખતનભાઇ પટે લે સન ૨૦૨૦નુૂં ખવધેયક ક્રમાૂંક-૪-સન ૨૦૨૦નુૂં
ગુજરાત ખવખનયોગ અખધખનયમો (રદ કરવા બાબત) ખવધેયક દાિલ કયાા બાદ પહે લા વાચનનો પ્રથતાવ રજ
કયો.
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માનનીય નાયબ મુખ્યમૂંત્રીશ્રી નીખતનભાઇ પટે લે ખવધેયકના સમથાનમાૂં પોતાનુૂં મૂંતવ્ય વ્યકત કયુું.
ત્યારબાદ પહે લા અને બીજા વાચનના પ્રથતાવ મત માટે મકવામાૂં આવ્યા અને તેનો ખવના ખવરોધે
થવીકાર કરવામાૂં આવ્યો.
કલમવ ર વ ચન
કલમ ર અને ૩, અનુસખચ, કલમ ૧, દીઘાસૂંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યુાલા મત ઉપર મકવામાૂં આવી
અને તેનો થવીકાર કરવામાૂં આવ્યો.
કલમ ર અને ૩, અનુસખચ, કલમ ૧, દીઘાસૂંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યુાલા ખવધેયકનો ભાગ બની.
ત્યારબાદ ખવધેયકના પ્રભારી મૂંત્રીશ્રીએ ખવધેયકના ત્રીજા વાચન માટે નો પ્રથતાવ રજ કયો, જે મત
ઉપર મકવામાૂં આવ્યો, તેનો ખવના ખવરોધે થવીકાર કરવામાૂં આવ્યો અને ખવધેયક પસાર કરવામાૂં આવ્યુૂં.
૫.
માનનીય ઉદ્યોગ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા મૂંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટે લે સન ૨૦૨૦નુૂં ખવધેયક
ક્રમાૂંક-૨૪-સન ૨૦૨૦નુૂં ગુજરાત કાકવી (ખનયૂંત્રણ)(રદ કરવા બાબત) ખવધેયક દાિલ કયાા બાદ
પહે લા વાચનનો પ્રથતાવ રજ કયો અને તેના સમથાનમાૂં પોતાનુૂં મૂંતવ્ય વ્યકત કયુું.
ત્યારબાદ પહે લા અને બીજા વાચનના પ્રથતાવ મત માટે મકવામાૂં આવ્યા અને તેનો ખવના ખવરોધે
થવીકાર કરવામાૂં આવ્યો.
કલમવ ર વ ચન
કલમ ર, કલમ ૧, દીઘાસૂંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યુાલા મત ઉપર મકવામાૂં આવી અને તેનો ખવના
ખવરોધે થવીકાર કરવામાૂં આવ્યો.
કલમ ર, કલમ ૧, દીઘાસૂંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યુાલા ખવધેયકનો ભાગ બની.
ત્યારબાદ ખવધેયકના પ્રભારી મૂંત્રીશ્રીએ ખવધેયકના ત્રીજા વાચન માટે નો પ્રથતાવ રજ કયો, જે મત
ઉપર મકવામાૂં આવ્યો, તેનો ખવના ખવરોધે થવીકાર કરવામાૂં આવ્યો અને ખવધેયક પસાર કરવામાૂં આવ્યુૂં.
છે લ્લ ટદવસનો પ્રસ્ત વ(વનર્મ-૧૦૨)
ગુજર ત ઔદ્યોવગક નીવત-૨૦૨૦ન વધુ ઝડપી અને અસરક રક અમલીકરણ અાંગે
સભ્યશ્રી ર્ૈલેર્ભાઇ ભાભોરે નવી ઔદ્યોખગક નીખત-૨૦૨૦ રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહે ર કરવામાૂં આવી
છે . જેના અનુસૂંધાને રાજયનો ઔદ્યોખગક ખવકાસ થર્ે અને રોજગારીનુૂં સજાન થર્ે તે બાબતે ચચાા ખવચારણા
કરવા બાબતનો પ્રથતાવ વાૂંચીને રજ કયો અને તેના સમથાનમાૂં પોતાનુૂં મૂંતવ્ય વ્યતત કયુું.
ત્યારબાદ ઉદ્યોગ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય ઊજાા મૂંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટે લે ચચાાનો
જવાબ આટયો.
સભ ગૃહન મેજ ઉપર મક ર્ેલ અત ર ાંટકત પ્રશ્નો અને તેન જવ બો(વનર્મ-૮૭-ક)
સખચવશ્રીએ, ગુજરાત ખવધાનસભાના ખનયમોના ખનયમ-૮૭(ક) અન્વયે ૫૨ અતારાૂંખકત પ્રશ્નો
અને તેના જવાબો સભાગૃહના મેજ ઉપર મતયા.
સભ ગૃહની બેઠક અવનવિત મુદત મ ટે મુલતવી ર ખવ અાંગે
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સાૂંજના ૬.૫૬ વાગ્યે ખવધાનસભાના ખનયમોના ખનયમ ૯(૧) અન્વયે
સભાગૃહની બેઠક અખનખિત મુદત માટે મુલતવી રાિી.
ત્યારબાદ ‘‘વૂંદેમાતરમ્’’ રારર ીય ગીતની ધન બજાવવામાૂં આવી.

ગુજર ત વવધ નસભ સવચવ લર્,
ગ ાંધીનગર.
ત . ૨૫મી સપ્ટે મ્બર, ૨૦૨૦

ડી.એમ.પટે લ
સવચવ,
ગુજર ત વવધ નસભ .

