ક્રમ ાંક-૩
પત્રક ભ ગ-૧
ક ર્યવ હીની ટાં કી નોંધ
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ
સ તમુાં સત્ર
બુધવ ર, ત . ૨૩મી સપ્ટે મ્બર, ર૦૨૦
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જન્દ્ે ર વત્રવેદીન અધ્ર્ક્ષસ્થ ને
સભ ગૃહ બપોરન ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે મળ્ુાં.
૧.

૨.

૩.

પ્રશ્નોત્તરી
ટાં કી મુદતન પ્રશ્નો
ટૂં કી મુદતના પ્રશ્ન ક્રમાૂંક- ૩૩ અને ૪૨ના મૌખિક જવાબ આપવામાૂં આવ્યા.
પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧.૦૦ વાગ્યે પરો થયો.
અત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પહે લી, બીજી અને ત્રીજી અતારાૂંખકત પ્રશ્નોના જવાબોની યાદી સભાગૃહના
મેજ ઉપર મકી.
સભ ગૃહન મેજ ઉપર મક ર્ેલ ક ગળો
નીચેના કાગળો તેની નીચે દર્ાાવેલ મૂંત્રીશ્રીઓએ સભાગૃહના મેજ ઉપર મકયા.
(૧)
ગુજરાત સ્ટે ટ ફાઇનાખસસયલ સખવાખસસ ખલખમટે ડનો સન ર૦૧૮-ર૦૧૯નો વાખષાક અહે વાલ,
હહસાબો, ઓહડટ અહે વાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ, કૂંપનીની કામગીરી
અૂંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલ ખવલૂંબ અૂંગેના
કારણો દર્ાાવતુૂં ખનવેદન
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટે લ
(૨)
સરદાર સરોવર નમાદા ખનગમ ખલખમટે ડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાખષાક અહે વાલ, હહસાબો, ઓહડટ
અહે વાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ, ખનગમની કામગીરી અૂંગેની સરકારની
સમીક્ષા તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલા ખવલૂંબ અૂંગેના કારણો દર્ાાવતુૂં
ખનવેદન
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટે લ
(૩)
ગુજરાત મહહલા આખથાક ખવકાસ ખનગમ ખલખમટે ડનો સન ર૦૧૬-૧૭નો વાખષાક અહે વાલ, હહસાબો,
ઓહડટ અહે વાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ, ખનગમની કામગીરી અૂંગેની
સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલા ખવલૂંબ અૂંગેના કારણો
દર્ાાવતુૂં ખનવેદન
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન મકહલ અને બ ળ કલ્ર્ ણ માંત્રી શ્રીમતી વવભ વરીબેન દવે
(૪)
ગાૂંધીનગર રે લવે એસડ અબાન ડે વલપમેસટ કોપોરે ર્ન ખલખમટે ડનો સન ર૦૧૯-ર૦નો વાખષાક
અહે વાલ, હહસાબો, ઓહડટ અહે વાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓહડટર જનરલની હટટપણ તેમજ
કોપોરે ર્નની કામગીરી અૂંગેની સરકારની સમીક્ષા
ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટે લ
(૫)
ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ ખનમાાણ બોડા ના સન ર૦ર૦-ર૧ના અૂંદાજપત્ર તથા સન ર૦૧૯-ર૦ના સુધારે લા
અૂંદાજપત્ર
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન ગ્ર મ ગૃહ વનમ યણ માંત્રીશ્રી બચુભ ઇ ખ બડ
(૬)
ગુજરાત રાજય માગા વાહન વ્યવહાર ખનગમનો સન ર૦૧૩-૧૪નો વાખષાક વહીવટી અહે વાલ
તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલા ખવલૂંબ અૂંગેના કારણો દર્ાાવતુૂં ખનવેદન
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન વ હન વ્ર્વહ ર માંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસાંહ પટે લ
(૭)
ગુજરાત રાજય માગા વાહન વ્યવહાર ખનગમના સન ર૦૧૮-૧૯ના સુધારે લા અૂંદાજો અને સન
ર૦૧૯-ર૦ના અૂંદાજો તથા સન ર૦૧૯-ર૦ના સુધારે લા અૂંદાજો અને સન ર૦ર૦-ર૧ના અૂંદાજો, તેમજ
સન ર૦૧૮-૧૯ના સુધારે લા અૂંદાજો અને સન ર૦૧૯-ર૦ના અૂંદાજોને સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં
થયેલા ખવલૂંબ અૂંગેના કારણો દર્ાાવતુૂં ખનવેદન
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન વ હન વ્ર્વહ ર માંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસાંહ પટે લ
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(૮)

(૯)

(૧૦)

(૧૧)

(૧ર)

ગુજરાત સ્લમ કલીયરસસ બોડા ના સન ર૦૧પ-૧૬ અને સન ર૦૧૬-૧૭ના વાખષાક હહસાબો અને
ઓહડટ અહે વાલ તેમજ આ અહે વાલોને સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલા ખવલૂંબ અૂંગેના કારણો
દર્ાાવતાૂં ખનવેદનો
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટે લ
નાણાૂં ખવભાગના સન ર૦૧૭ના ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા અખધખનયમ તથા ગુજરાત માલ અને
સેવા વેરા ખનયમો અસવયેના આ સાથેના પત્રકમાૂં જણાવ્યા મુજબના કુ લ-ર૩ જાહે રનામા તેમજ આ
જાહે રનામા પૈકી ક્રમાૂંક ૧ થી ૭ ઉપરના જાહે રનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મકવામાૂં થયેલા ખવલૂંબ અૂંગેના
કારણો સમજાવતુૂં ખનવેદન
No
Notification No
Date
1
(GHN-121)GST-2019/S.146(3)TH
17-12-2019
2
(GHN-122)GST-2019/S.146(4)TH
17-12-2019
3
(GHN-130)GST-2019/S.11(1)(51)-TH
31-12-2019
4
(GHN-5)GST-2020/S.128(18)TH
13-01-2020
5
(GHN-13)GST-2020/S.9(1)(31)-TH
24-02-2020
6
(GHN-15)GSTR-2020/S.164(53)-TH
05-03-2020
7
(GHN-18)GST-2020/S.148(25)TH
19-03-2020
8
(GHN-28)GST-2020/S.25(6C)(1)TH
27-03-2020
9
(GHN-29)GST-2020/S.9(1)(32)TH
27-03-2020
10 (GHN-30)GST-2020/S.9(1)(33)TH
27-03-2020
11 (GHN-35)GST-2020/S.128(20)TH
09-04-2020
12 (GHN-36)GST-2020/S.148(29)TH
09-04-2020
13 (GHN-38)GSTR-2020/S.164(55)TH
09-04-2020
14 (GHN-41)GST-2020/S.164(56)TH
01-05-2020
15 (GHN-43)GST-2020/S.148(30)TH
07-05-2020
16 (GHN-44)GST-2020/S.168A(2)TH
07-05-2020
17 (GHN-49)GSTR-2020/S.164(58)TH
10-06-2020
18 (GHN-50)GST-2020/S.168A(3)TH
12-06-2020
19 (GHN-51)GST-2020/S.168A(4)TH
12-06-2020
20 (GHN-53)GSTR-2020/S.164(59)TH
23-06-2020
21 (GHN-59)GST-2020/S.168A(5)TH
29-06-2020
22 (GHN-60)GST-2020/S.168A(6)TH
29-06-2020
23 (GHN-67)GST-2020/S.148(31)TH
15-07-2020
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટે લ
સન ૧૯૬૩ના ગુજરાત રાજ્ય બાૂંહેધરી અખધખનયમ અસવયે,
(ક)
નાણાકીય વષા ર૦૧૯-ર૦ના વષા દરમ્પ્યાન સરકારે આપેલી બાૂંહેધરીની ખવગતો દર્ાાવતુૂં પત્રક-૧
(િ)બાૂંહેધરી આપનારની રૂએ અગાઉના વષોમાૂં ચકવેલ રકમ પૈકી નાણાકીય વષા ર૦૧૯-ર૦ દરમ્પ્યાન જે
તે સૂંસ્થાઓ પાસેથી કરે લ વસલાતોની ખવગતો દર્ાાવતુૂં પત્રક-ર
(ગ) બાૂંહેધરી આપનારની રૂએ સરકારે નાણાકીય વષા ર૦૧૯-ર૦ દરમ્પ્યાન ચકવેલ રકમની ખવગતો
દર્ાાવતુૂં પત્રક-૩
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટે લ
સન ૧૯૬૩ના ગુજરાત િેત ઉત્પન્ન બજાર અખધખનયમ અસવયેના કૃ ખષ, િેડત કલ્યાણ અને સહકાર
ખવભાગના તા.૦૯/૦પ/ર૦ર૦ના હુ કમ ક્રમાૂંકઃ જીએચકે એચ/૪૯/ર૦ર૦/પરચ/૧૦/ર૦૧૭જીઓઆઇ-૧(છ)
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન વ હન વ્ર્વહ ર માંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસાંહ પટે લ
સન ર૦૧૮ના ગુજરાત અનુસખચત જાખત, આહદજાખત અને અસય પછાત વગાને (જાખત પ્રમાણપત્ર
કાઢી આપવાનુૂં અને તેની િરાઇ કરવાનુૂં ખનયમન કરવા) બાબત અખધખનયમ અસવયેના આહદજાખત ખવકાસ
ખવભાગના
તા.૧૯/૦૯/ર૦ર૦ના
જાહે રનામા
ક્રમાૂંકઃ
જીએસ/એસએચ/૦૧/એપીજે/૧૦ર૦૧૮/૪૧૯/ચ
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન આકદજાવત વવક સ માંત્રીશ્રી રમણભ ઇ પ ટકર
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૪.

૭.

સરક રી વવધેર્કો
(૧)
માનનીય રાજ્યકક્ષાના ગૃહ મૂંત્રીશ્રી પ્રહદપખસૂંહ જાડે જાએ સન ર૦૨૦નુૂં ખવધેયક ક્રમાૂંક-૨૨-સન
ર૦૨૦નુૂં ગુજરાત ગુૂંડા અને અસામાખજક પ્રવૃખત્તઓ (અટકાવવા બાબત) ખવધેયક દાિલ કયાા બાદ પહે લા
વાચનનો પ્રસ્તાવ રજ કયો.
પોઇન્દ્ટ ઓફ ઓડય ર
માનનીય ખવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરે ર્ભાઇ ધાનાણીએ ખવધેયક ક્રમાૂંક-૨૨ની જોગવાઇઓ જોતાૂં
રાજ્ય સરકારને આ બાબતે કાયદો ઘડવાની સત્તા ન હોવા બાબતની રજઆત કરતાૂં , માનનીય નાયબ
મુખ્યમૂંત્રીશ્રી નીખતનભાઇ પટે લે રાજ્ય સરકારને કાયદો ઘડવાની સત્તા હોવા અૂંગે જણાવતાૂં, શ્રી પરે ર્ભાઇ
ધાનાણીએ આ બાબત કે સર સરકારનો ખવષય હોઇ રાજ્ય સરકારે આ ખવધેયક પરત િેંચવુૂં જોઇએ. માનનીય
રાજ્યકક્ષાના ગૃહ મૂંત્રીશ્રી પ્રહદપખસૂંહ જાડે જાએ આ ખવધેયક સભાગૃહમાૂં દાિલ કરતાૂં પહે લાૂં સૂંસદીય અને
વૈધાખનક બાબતોના ખવભાગ તથા કાયદા ખવભાગના પરામર્ામાૂં રહીને જ આ ખવધેયક લાવવામાૂં આવ્યુૂં છે
અને બૂંધારણીય વૈધાખનકતાની ચકાસણી કરવાનુૂં કામ નામદાર કોટા નુૂં છે , સભાગૃહ આ બાબતે કોઇ
ખનણાય કરી ર્કે નહીં તેવુૂં મૂંતવ્ય વ્યક્ત કરતાૂં, માનનીય સૂંસદીય બાબતોના મૂંત્રીશ્રી ભપેસરખસૂંહ
ચુડાસમાએ પણ તેમાૂં સર પરાવી માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને આ બાબતે રૂલીંગ આપવાનુૂં જણાવતાૂં , માનનીય
અધ્યક્ષશ્રીએ પણ ખવધેયકની બૂંધારણીય વૈધાખનકતાની ચકાસણી કરવાનુૂં કામ નામદાર કોટા નુૂં હોવાનુૂં
જણાવી પોઇસટ ઓફ ઓડા ર નામૂંજર કયો અને ખવગતવાર રૂલીંગ તેઓ પછીથી આપર્ે તેમ જણાવ્યુૂં.
સરક રી વવધેર્કો(ક્રમશઃ)
ત્યારબાદ ખવધેયકના પ્રભારી મૂંત્રીશ્રીએ ખવધેયકના પહે લા વાચનના પ્રસ્તાવના સમથાનમાૂં મૂંતવ્ય
વ્યક્ત કયુું.
ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાૂં ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી ર્ૈલેષ પરમાર (પ્રવચન અધરૂં)
વવર મ બપોરન ૨.૩૦થી ૩.૦૦
સભ પવતશ્રી દુષ્ર્ાંતભ ઇ પટે લ અધ્ર્ક્ષસ્થ ને
ત્યારબાદ સભ્યશ્રી ર્ૈલેષ પરમારે તેમનુૂં અધરૂં રહે લ પ્રવચન પણા કયાા બાદ નીચેના વધુ
સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાૂં ભાગ લીધો.
(ર) શ્રી કીરીટકુ માર પટે લ
(૪) શ્રી પ્રતાપભાઇ દધાત
(૩) ડો.સી.જે.ચાવડા
(પ)શ્રી પણેર્ મોદી
સમર્ નક્કી કરવ અાંગે

૮.

માનનીય મુખ્ય દૂંડકશ્રી પૂંકજભાઇ દેસાઇએ આજના હદવસની કામકાજની યાદીમાૂંના ત્રણ ખવધેયક
ચચાા કરીને પસાર કરવા માટે સાૂંજના સાત વાગ્યાનો સમય ખનધાારીત કરવા માટે માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને
ખવનૂંતી કરતાૂં, ખવપક્ષના નેતાશ્રી પરે ર્ભાઇ ધાનાણીએ સભ્યશ્રીઓને ખવધેયક ઉપર ચચાા માટે કોઇ સમય
મયાાદા નક્કી કરી ર્કાય નહીં તેમ જણાવી ૭ વાગ્યાની સમય મયાાદાનો ખવરોધ કરતાૂં, માનનીય
અધ્યક્ષશ્રીએ સૌ સભ્યશ્રીઓ ખવધેયકના સ્કોપમાૂં અને ટૂં કમાૂં પોતાનુૂં મૂંતવ્ય રજ કરે તેમ જણાવ્યુૂં.
સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ)

૫.

૬.

(૬) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન ર્ેિ
(૯) શ્રી સુરેર્ભાઇ પટે લ
(૭) શ્રી બાબુભાઇ વાજા
(૧૦) શ્રી લલીતભાઇ કગથરા
(૮) શ્રી કે તનભાઇ ઇનામદાર
(૧૧) શ્રી પરે ર્ ધાનાણી (ખવરોધપક્ષના નેતા)
ચચાાનો જવાબ માનનીય રાજ્યકક્ષાના ગૃહ મૂંત્રીશ્રી પ્રહદપખસૂંહ જાડે જાએ આટયો.
ત્યારબાદ પહે લા અને બીજા વાચનના પ્રસ્તાવ મત માટે મકવામાૂં આવ્યા અને તેનો સ્વીકાર કરવામાૂં
આવ્યો.
કલમવ ર વ ચન
કલમ ર થી ૨૫, કલમ ૧, દીઘાસૂંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યુાલા મત ઉપર મકવામાૂં આવી અને તેનો સ્વીકાર
કરવામાૂં આવ્યો.
કલમ ર થી ૨૫, કલમ ૧, દીઘાસૂંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યુાલા ખવધેયકનો ભાગ બની.
ત્યારબાદ ખવધેયકના પ્રભારી મૂંત્રીશ્રીએ ખવધેયકના ત્રીજા વાચન માટે નો પ્રસ્તાવ રજ કયો, જે મત ઉપર
મકવામાૂં આવ્યો, તેનો સ્વીકાર કરવામાૂં આવ્યો અને ખવધેયક પસાર કરવામાૂં આવ્યુૂં.
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માનનીય નાયબ મુખ્યમૂંત્રીશ્રી નીખતનભાઇ પટે લે સન ૨૦૨૦નુૂં ખવધેયક ક્રમાૂંક-૨૭-સન
૨૦૨૦નુૂં ગુજરાત અૂંબાજી ખવસ્તાર ખવકાસ અને યાત્રાધામ પ્રવાસન ખનયમન ખવધેયક દાિલ કયાા બાદ
પહે લા વાચનનો પ્રસ્તાવ રજ કયો.
ત્યારબાદ માનનીય નાયબ મુખ્યમૂંત્રીશ્રી નીખતનભાઇ પટે લે ખવધેયકના પહે લા વાચનના
પ્રસ્તાવના સમથાનમાૂં પોતાનુૂં મૂંતવ્ય વ્યકત કયુું.
ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાૂં ભાગ લીધો.
(૧) ડો. અખનલ જોષીયારા
(પ) શ્રી ચૂંદનજી ઠાકોર
(ર) શ્રી કાસતીભાઇ િરાડી
(૬) શ્રી ઋખષકે ર્ પટે લ
(૩) શ્રી અનૂંતકુ માર પટે લ
(૭) શ્રી ર્ર્ીકાૂંત પૂંડ્યા
(૪) શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાકોર
(૮) શ્રી જીતેસર સુિડીયા
ચચાાનો જવાબ માનનીય નાયબ મુખ્યમૂંત્રીશ્રી નીખતનભાઇ પટે લે આટયો.
ત્યારબાદ પહે લા અને બીજા વાચનના પ્રસ્તાવ મત માટે મકવામાૂં આવ્યા અને તેનો સવા સૂંમખતથી
સ્વીકાર કરવામાૂં આવ્યો.
કલમવ ર વ ચન
કલમ ર થી ૫૬, કલમ-૧, દીઘાસૂંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યુાલા મત ઉપર મકવામાૂં આવી અને તેનો સવા
સૂંમખતથી સ્વીકાર કરવામાૂં આવ્યો.
કલમ ર થી પ૬, કલમ ૧, દીઘાસૂંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યુાલા ખવધેયકનો ભાગ બની.
ત્યારબાદ ખવધેયકના પ્રભારી મૂંત્રીશ્રીએ ખવધેયકના ત્રીજા વાચન માટે નો પ્રસ્તાવ રજ કયો, જે મત
ઉપર મકવામાૂં આવ્યો, તેનો સવા સૂંમખતથી સ્વીકાર કરવામાૂં આવ્યો અને ખવધેયક પસાર કરવામાૂં આવ્યુૂં.
માનનીય શ્રમ અને રોજગાર મૂંત્રીશ્રી હદલીપકુ માર ઠાકોરે સન ર૦૨૦નુૂં ખવધેયક ક્રમાૂંક-૨૫-સન
ર૦૨૦નુૂં બાળ અને ખકર્ોર શ્રમ (પ્રખતબૂંધ અને ખનયમન)(ગુજરાત સુધારા) ખવધેયક દાિલ કયાા બાદ
પહે લા વાચનનો પ્રસ્તાવ રજ કયો.
ત્યારબાદ માનનીય શ્રમ અને રોજગાર મૂંત્રીશ્રી હદલીપકુ માર ઠાકોરે ખવધેયકના પહે લા વાચનના
પ્રસ્તાવના સમથાનમાૂં પોતાનુૂં મૂંતવ્ય વ્યકત કયુું.
ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાૂં ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી હહૂંમતખસૂંહ પટે લ
(૪) શ્રી કનુભાઇ દેસાઇ
(ર) શ્રી કીરીટકુ માર પટે લ
(પ) શ્રી મોહનખસૂંહ રાઠવા
(૩) શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે
(૬) શ્રી જીગ્નેર્કુ માર મેવાણી
ચચાાનો જવાબ માનનીય શ્રમ અને રોજગાર મૂંત્રીશ્રી હદલીપકુ માર ઠાકોરે આટયો.
ત્યારબાદ પહે લા અને બીજા વાચનના પ્રસ્તાવ મત માટે મકવામાૂં આવ્યા અને તેનો સવા સૂંમખતથી
સ્વીકાર કરવામાૂં આવ્યો.
કલમવ ર વ ચન
કલમ ર થી ૪, કલમ ૧, દીઘાસૂંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યુાલા મત ઉપર મકવામાૂં આવી અને તેનો સવા
સૂંમખતથી સ્વીકાર કરવામાૂં આવ્યો.
કલમ ર થી ૪, કલમ ૧, દીઘાસૂંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યુાલા ખવધેયકનો ભાગ બની.
ત્યારબાદ ખવધેયકના પ્રભારી મૂંત્રીશ્રીએ ખવધેયકના ત્રીજા વાચન માટે નો પ્રસ્તાવ રજ કયો, જે મત ઉપર
મકવામાૂં આવ્યો, તેનો સવાાનુમતે સ્વીકાર કરવામાૂં આવ્યો અને ખવધેયક પસાર કરવામાૂં આવ્યુૂં.

સભ ગૃહ, ગુરુવ ર ત .૨૪મી સપ્ટે મ્બર, ૨૦૨૦ન રોજ બપોરન ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે
ફરી મળવ મ ટે ર ત્રીન ૮.૪૩ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં.
ગુજર ત વવધ નસભ સવચવ લર્,
ડી.એમ.પટે લ
ગ ાંધીનગર.
સવચવ,
ત . ૨૩મી સપ્ટે મ્બર, ૨૦૨૦
ગુજર ત વવધ નસભ .

