ક્રમ ાંક-૪

૧.

૨.

૩.

૪.

૫.

પત્રક ભ ગ-૧
ક ર્યવ હીની ટાં કી નોંધ
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ
સ તમુાં સત્ર
ગુરુવ ર, ત . ૨૪મી સપ્ટે મ્બર, ર૦૨૦
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જન્દ્ે ર વત્રવેદી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને
સભ ગૃહ બપોરન ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે મળ્ુાં.
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની જાહે ર ત
શ્રેષ્ઠ ધ ર સભ્ર્ તરીકે ન એવોર્ય ની જાહે ર ત અને અપયણ વવવધ
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તા.૨૮-૨-૨૦૨૦ના રોજ ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યોમાાંથી શ્રેષ્ઠ
ધારાસભ્યની પસાંદગી કરી તેમને એિોર્ડ આપિાની જાહે રાત કરી હતી. જેના અનુસાંધાને એિોર્ડ માટે
પસાંદગી કરિાના ધોરણોની ટાં કી સમજ આપી, સન ૨૦૧૮-૧૯ માટે સભ્યશ્રી મોહનવસાંહ રાઠિાની અને
સન ૨૦૧૯-૨૦ માટે સભ્યશ્રી ભપેન્દ્રવસાંહ ચુર્ાસમાની પસાંદગી કરિામાાં આિી હોિાની જાહે રાત કરી
તેમનો ટાં કો પરરચય આપ્યો. ત્યારબાદ બન્ને સભ્યશ્રીઓને એિોર્ડ આપિામાાં આવ્યા.
વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરે શભાઇ ધાનાણીએ, નાયબ મુખ્યમાં્ીશ્રી નીવતનભાઇ પટે ેે અને
મુખ્યમાં્ીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ એિોર્ડ વિજેતા બન્ને સભ્યશ્રીઓને શાવદદક અવભનાંદન આપ્યા.
ત્યારબાદ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા અને શ્રી ભપેન્દ્રવસાંહ ચુર્ાસમાએ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મુખ્યમાં્ીશ્રી,
નાયબ મુખ્યમાં્ી, વિપક્ષના નેતાશ્રી અને સભાગૃહના સિે સભ્યોનો આભાર માન્દ્યો. ત્યારબાદ માનનીય
અધ્યક્ષશ્રીએ પણ તેમાાં સર પરાવ્યો.
પ્રશ્નોત્તરી
ટાં કી મુદતન પ્રશ્નો
ટાં કી મુદતના પ્રશ્ન ક્રમાાંક- ૩૮નો મૌવિક જિાબ આપિામાાં આવ્યો. ત્યારબાદ ટાં કી મુદતના પ્રશ્ન
ક્રમાાંક-૫૨ વશક્ષણ માં્ીશ્રી ભપેન્દ્રવસાંહ ચુર્ાસમા મૌવિક જિાબ આપી રહ્યા હતા ત્યારે વિપક્ષના
સભ્યશ્રીઓ દ્વારા સ્ોચ્ચાર કરિામાાં આવ્યા.
સભ ત્ર્ ગ
માનનીય વશક્ષણ માં્ીશ્રી ભપેન્દ્રવસાંહ ચુર્ાસમા ટાં કી મુદતના પ્રશ્ન ક્રમાાંક-૫૨નો મૌવિક જિાબ આપી
રહ્યા હતા ત્યારે વિપક્ષના સભાગૃહમાાં હાજર રહે ે તમામ સભ્યશ્રીઓએ સ્ોચ્ચાર કરતા કરતા સભાત્યાગ
કયો.
પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૨.૦૦ િાગ્યે પરો થયો.
વવધ નસભ ની સવમવતન અહે વ લની રજઆત
જાહે ર સાહસો માટે ની સવમવતના પ્રમુિ ર્ો.નીમાબેન આચાયડએ સવમવતનો નિમો અને દસમો અહે િાે
રજ કયો.
સરક રી વવધેર્કો
(૧)
માનનીય મહે સે માં્ીશ્રી કૌવશકભાઇ પટે ેે સન ર૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૧૯-સન ર૦૨૦નુાં
ગુજરાત જમીન પચાિી પાર્િા પર(પ્રવતબાંધ) વિધેયક દાિે કયાડ બાદ પહે ેા િાચનનો પ્રસ્તાિ રજ
કયો.
ત્યારબાદ માનનીય મહે સે માં્ીશ્રી કૌવશકભાઇ પટે ેે વિધેયકના સમથડનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય
વ્યકત કયુું.
ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાડમાાં ભાગ ેીધો.
(૧) ર્ો.સી.જે.ચાિર્ા (પ્રિચન અધરાં)
વવર મ બપોરન ૨.૩૦થી ૩.૦૦
અધ્ર્ક્ષશ્રી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને
સભ્યશ્રી ર્ો.સી.જે.ચાિર્ાએ પોતાનુાં અધરાં રહે ે પ્રિચન પણડ કયાડ બાદ નીચેના િધુ
સભ્યશ્રીઓએ ચચાડમાાં ભાગ ેીધો.
(ર) શ્રી બળદેિજી ઠાકોર
(૭) શ્રી સી.કે . રાઉેજી
(૩) શ્રી ેેીતભાઇ કગથરા
(૮) શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ
(૪) શ્રી પ્રતાપ દધાત
(૯) શ્રી ઋવિકે શ પટે ે
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૬.

૭.

(પ) શ્રી પ્રરદપવસાંહ જાર્ે જા (રા.ક.ના ગૃહમાં્ીશ્રી)
(૧૦)શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાકોર (પ્રિચન અધરાં)
(૬) શ્રી ગુેાબવસાંહ રાજપુત
સભ ગૃહનો સમર્ લાંબ વવ બ બત
માનનીય મુખ્ય દાંર્કશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇએ કામકાજ સેાહકાર સવમવતમાાં નક્કી થયા પ્રમાણે
આજના રદિસની કામકાજની યાદીમાાં સમાવિષ્ટ કામ પણડ કરિા માટે સભાગૃહનો સમય સાાંજના સાત
િાગ્યા સુધી ેાંબાિિાની દરિાસ્ત કરતાાં, વિપક્ષના નેતાશ્રી પરે શભાઇ ધાનાણીએ સમય મયાડદામાાં
બાંધાયા િગર સમય ેાંબાિિા સાંમવત આપતાાં સભાપવતશ્રીએ કામકાજ પણડ થાય ત્યાાં સુધી સભાગૃહનો
સમય ેાંબાિિાનુાં ઠરાવ્યુાં.
સરક રી વવધેર્કો(ક્રમશઃ)
ત્યારબાદ સભ્ય શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાકોરે પોતાનુાં અધરાં રહે ે પ્રિચન પણડ કયાડ બાદ નીચેના
િધુ સભ્યશ્રીઓએ ચચાડમાાં ભાગ ેીધો.
(૧૧) ર્ો.અવને જોિીયારા
(૧૩) શ્રી પુાંજાભાઇ િાંશ
(૧૨) શ્રી કે તનભાઇ ઇનામદાર

૮.

૯.

(૧૪) શ્રી જીગ્નેશકુ માર મેિાણી

ચચાડનો જિાબ માનનીય મહે સે માં્ીશ્રી કૌવશકભાઇ પટે ેે આપ્યો.
ત્યારબાદ પહે ેા અને બીજા િાચનના પ્રસ્તાિ મત માટે મકિામાાં આવ્યા અને તેનો સ્િીકાર
કરિામાાં આવ્યો.
કલમવ ર વ ચન
કેમ ર થી ૧૯, કેમ ૧, દીઘડસાંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોર્મયુડેા મત ઉપર મકિામાાં આિી અને તેનો
સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.
કેમ ર થી ૧૯, કેમ ૧, દીઘડસાંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોર્મયુડેા વિધેયકનો ભાગ બની.
ત્યારબાદ વિધેયકના પ્રભારી માં્ીશ્રીએ વિધેયકના ્ીજા િાચન માટે નો પ્રસ્તાિ રજ કયો, જે મત
ઉપર મકિામાાં આવ્યો, તેનો વિના વિરોધે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો અને વિધેયક પસાર કરિામાાં આવ્યુાં.
(૨)
માનનીય મહે સે માં્ીશ્રી કૌવશકભાઇ પટે ેે સન ૨૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૭-સન ૨૦૨૦નુાં
રવજસ્ટરે શન (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક દાિે કયાડ બાદ પહે ેા િાચનનો પ્રસ્તાિ રજ કયો.
ત્યારબાદ માનનીય મહે સે માં્ીશ્રી કૌવશકભાઇ પટે ેે વિધેયકના સમથડનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય
વ્યકત કયુું.
ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાડમાાં ભાગ ેીધો.
(૧) ર્ો. સી.જે.ચાિર્ા
(પ) શ્રી બળદેિજી ઠાકોર
(ર) શ્રી પણેશ મોદી
(૬) શ્રી પરે શ ધાનાણી (વિપક્ષના નેતાશ્રી)
(૩) શ્રી સી.કે .રાઉેજી
(૭) શ્રી કીરીટકુ માર પટે ે
(૪) શ્રી અરવિાંદકુ માર પટે ે
ચચાડનો જિાબ માનનીય મહે સે માં્ીશ્રી કૌવશકભાઇ પટે ેે આપ્યો.
ત્યારબાદ પહે ેા અને બીજા િાચનના પ્રસ્તાિ મત માટે મકિામાાં આવ્યા અને તેનો સિાડનુમતે
સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.
કલમવ ર વ ચન
કેમ ર થી ૫, કેમ ૧, દીઘડસાંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોર્મયુડેા મત ઉપર મકિામાાં આિી અને તેનો
સિાડનુમતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.
કેમ ર થી ૫, કેમ ૧, દીઘડસાંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોર્મયુડેા વિધેયકનો ભાગ બની.
ત્યારબાદ વિધેયકના પ્રભારી માં્ીશ્રીએ વિધેયકના ્ીજા િાચન માટે નો પ્રસ્તાિ રજ કયો, જે મત ઉપર
મકિામાાં આવ્યો, તેનો સિાડનુમતે સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો અને વિધેયક પસાર કરિામાાં આવ્યુાં.
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીનો વનણયર્
પોઇન્દ્ટ ઓફ ઓર્ય ર પર વવગતવ ર વનણયર્
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ બુધિાર તા.૨૩-૯-૨૦૨૦ના રોજ સન ૨૦૨૦ના વિધેયક ક્રમાાંક૨૨ને દાિે થતુાં રોકિાની સત્તા સભાગૃહને નથી તેમ જણાિી વિપક્ષના નેતાશ્રી પરે શભાઇ ધાનાણીએ
ઉપવસ્થત કરે ે પોઇન્દ્ટ ઓફ ઓર્ડ રને નામાંજર કરતો વિગતિાર વનણડય જાહે ર કયો.
સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ)
(૩)
માનનીય રાજ્યકક્ષાના કાયદા માં્ીશ્રી પ્રરદપવસાંહ જાર્ે જાએ સન ૨૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૬-
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(૪)

સન ૨૦૨૦નુાં સ્મોે કોઝ કોટડ કાયદા (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક દાિે કયાડ બાદ પહે ેા િાચનનો
પ્રસ્તાિ રજ કયો.
ત્યારબાદ માનનીય રાજ્યકક્ષાના માં્ીશ્રી પ્રરદપવસાંહ જાર્ે જાએ વિધેયકના સમથડનમાાં પોતાનુાં
માંતવ્ય વ્યકત કયુું.
ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીએ ચચાડમાાં ભાગ ેીધો.
(૧) શ્રી કીરીટકુ માર પટે ે
ચચાડનો જિાબ માનનીય રાજ્યકક્ષાના કાયદા માં્ીશ્રી પ્રરદપવસાંહ જાર્ે જાએ આપ્યો.
ત્યારબાદ પહે ેા અને બીજા િાચનના પ્રસ્તાિ મત માટે મકિામાાં આવ્યા અને તેનો સિડ સાંમવતથી
સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.
કલમવ ર વ ચન
કેમ ર થી ૭, કેમ ૧, દીઘડસાંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોર્મયુડેા મત ઉપર મકિામાાં આિી અને તેનો
સિડ સાંમવતથી સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.
કેમ ર થી ૭, કેમ ૧, દીઘડસાંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોર્મયુડેા વિધેયકનો ભાગ બની.
ત્યારબાદ વિધેયકના પ્રભારી માં્ીશ્રીએ વિધેયકના ્ીજા િાચન માટે નો પ્રસ્તાિ રજ કયો, જે મત
ઉપર મકિામાાં આવ્યો, તેનો સિડ સાંમવતથી સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો અને વિધેયક પસાર કરિામાાં આવ્યુાં.
માનનીય કૃ વિ માં્ીશ્રી આર.સી. ફળદુએ સન ૨૦૨૦નુાં વિધેયક ક્રમાાંક-૨૬-સન ૨૦૨૦નુાં
ગુજરાત યુવનિવસડટીઓ કાયદા (સુધારા) વિધેયક દાિે કયાડ બાદ પહે ેા િાચનનો પ્રસ્તાિ રજ કયો.
ત્યારબાદ માનનીય કૃ વિ માં્ીશ્રી આર.સી. ફળદુએ અને પશુપાેન માં્ીશ્રી કુાં િરજીભાઇ
બાિળીયાએ વિધેયકના સમથડનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યકત કયુું.
ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાડમાાં ભાગ ેીધો.
(૧) શ્રી કીરીટકુ માર પટે ે
(૪) શ્રી નરે શભાઇ પટે ે
(ર) શ્રી ઋવત્િકભાઇ મકિાણા
(૫) શ્રી પુાંજાભાઇ િાંશ
(૩) શ્રી સી.કે .રાઉેજી
(૬) શ્રી ગુેાબવસાંહ રાજપુત
ચચાડનો જિાબ માનનીય કૃ વિ માં્ીશ્રી આર.સી. ફળદુએ આપ્યો.
ત્યારબાદ પહે ેા અને બીજા િાચનના પ્રસ્તાિ મત માટે મકિામાાં આવ્યા અને તેનો સ્િીકાર
કરિામાાં આવ્યો.
કલમવ ર વ ચન
કેમ ર થી ૧૫, કેમ ૧, દીઘડસાંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોર્મયુડેા મત ઉપર મકિામાાં આિી અને તેનો
સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો.
કેમ ર થી ૧૫, કેમ ૧, દીઘડસાંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોર્મયુડેા વિધેયકનો ભાગ બની.
ત્યારબાદ વિધેયકના પ્રભારી માં્ીશ્રીએ વિધેયકના ્ીજા િાચન માટે નો પ્રસ્તાિ રજ કયો, જે મત
ઉપર મકિામાાં આવ્યો, તેનો સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો અને વિધેયક પસાર કરિામાાં આવ્યુાં.
સભ ગૃહ, શુક્રવ ર ત .૨પમી સપ્ટે મ્બર, ૨૦૨૦ન રોજ સવ રન ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે
ફરી મળવ મ ટે ર ત્રીન ૯.૧૨ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં.

ગુજર ત વવધ નસભ સવચવ લર્,
ગ ાંધીનગર.
ત . ૨૪મી સપ્ટે મ્બર, ૨૦૨૦

ર્ી.એમ.પટે લ
સવચવ,
ગુજર ત વવધ નસભ .

