
    ક્રમ ાંક-૩ 
પત્રક ભ ગ-૧ 

ક ર્યવ હીની ટ ાં કી નોંધ 
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ  

પ ાંચમુાં સત્ર 
બુધવ ર, ત . ૧૧મી ડિસેમ્બર, ર૦૧૯ 

મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદીન  અધ્ર્ક્ષસ્થ ને  
સભ ગૃહ સવ રન  ૧૦.૦૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળ્ુાં. 

૧. ત ર ાંડકત પ્રશ્નોત્તરી 
          બુધવાર, તા. ૧૧મી ડિસેમ્બર, ર૦૧૯ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ર, 

૩ અને ૪ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્ યા. 
૨. સભ ત્ર્ ગ 
            માનનીય માંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુ પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૪ પરના પ્રશ્નનો જવાબ આપી રહ્યા હતા ત્યારે 

કવરોધપક્ષના સભ્યશ્રીઓ સ સતત સ્ત્રોચારાર િરતા િરતા વેામાાં ધસી આવતા અને બેસી જતા માનનીય 

અધ્યક્ષશ્રીએ તમામ સભ્યશ્રીઓ સને પોતાનુાં સ્થાન ાેવાની અને શાાંકત જાળવવાની વારાંવાર કવનાંતી િરી.  
       ત્યારબાદ કવરોધપક્ષના સભ્યશ્રીઓ સ સતત સ્ત્રોચારાર િરતા િરતા સભાત્યાગ િરી ગયા.  
      ત્યારબાદ માનનીય માંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુએ પ્રશ્નનો જવાબ પ્રો િયો. 

૩. પ્રશ્નોત્તરી(ક્રમશઃ) 
           સભાગૃહમાાં અનુપકસ્થત રહેા સભ્યશ્રીનો પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૧ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યો. 

          સમયના અભાવે પ્છી ન શિાયેાા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૫ થી ૩૩૩ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્ યા. 
 પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧૧.૦૦ િાાિે પ્રો થયો. 

૪. અત ર ાંડકત પ્રશ્નોત્તરી  
  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પહેાી, બીજી, ત્રીજી, રોથી અને પાાંરમી અતારાાંકિત યાદી સભાગૃહના મેજ ઉપર 

મ્િી.  

૫. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ ક ગળો 
  નીરેના િાગળો તેની નીરે દશાાવેા માંત્રીશ્રીઓ સએ સભાગૃહના મેજ ઉપર મ્ક્યા. 

 (૧) (િ) ભારતના ક્રોમ્ટ ર્ ોાર અને ઓ સડિ્ર જનરાના સન ર૦૧૭-૧૮ના વર્ાનો ઓ સડિ્   અહેવાા(આકથાિ 

ક્ષેત્ર) (અાંગ્રેજી તથા ગુજરાતી) 

  (િ) ભારતના ક્રોમ્ટ ર્ ોાર અને ઓ સડિ્ર જનરાના સન ર૦૧૭-૧૮ના વર્ાનો ઓ સડિ્ અહેવાા (મહેસ્ા  
ક્ષેત્ર) (અાંગ્રેજી તથા ગુજરાતી) 

   મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રીવતી વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભ પેન્દ્રવસાંહ ચુિ સમ  

 (ર) અમદાવાદ િાપિ બજાર અને દુિાન િામદાર બોિાનો સન ૨૦૧૮-૨૦૧૯નો વાકર્ાિ વહીવ્ી અહેવાા  

મ નનીર્ શ્રમ અને રોજગ ર માંત્રીશ્રી ડદલીપભ ઇ ઠ કોર 
 (૩) સાબરમતી એિસપ્રેસ ર્ેનના એસ-૬ િોરને આગ ાગાિવાના બનાવની તપાસ મા્ે રાજ્ય સરિારે નીમેા 

જકસ્્સ નાણાવ્ી અને જકસ્્સ મહેતા તપાસ પાંરનો અહેવાા ભાગ-ર તથા આ અહેવાા પર ાીધેાાાં 
પગાાાંની કવગતો   

મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન  ગૃહ માંત્રીશ્રી પ્રડદપવસાંહ જાિેજા 
 (૪) જ્નાગઢ િૃકર્ યુકનવકસા્ીનો સન ર૦૧પ-૧૬નો ઓ સડિ્ અહેવાા, તેના ઉપર ાેવાયેા પગાાનુાં કનવેદન 

તથા વાકર્ાિ ડહસાબ તેમજ આ અહેવાાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મ્િવામાાં થયેાા કવાાંબ અાંગેના િારણો 

દશાાવતુાં કનવેદન 

મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન  કૃવિ માંત્રીશ્રી જર્રથવસાંહજી પરમ ર 
 (પ) કનરીક્ષિશ્રી, સ્થાકનિ ભાંિોળ ડહસાબનો સન ર૦૧૬-ર૦૧૭ના વર્ાનો  ગ્રામ પાંરાયતોનો ઓ સડિ્ અહેવાા 

તેમજ આ અહેવાાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મ્િવા અાંગેનુાં કનવેદન   
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન  કૃવિ માંત્રીશ્રી જર્રથવસાંહજી પરમ ર 

 (૬) રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સુરક્ષા અકધકનયમ, ર૦૧૩ અન્વયેના અન્ન, નાગડરિ પુરવઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના 
કવભાગના તા.ર૯/૦૭/ર૦૧૯ના જાહેરનામા ક્રમાાંિઃ જી્ીએર/ 
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મ નનીર્ અન્ન, ન ગડરક પુરવઠ  માંત્રીશ્રી જર્ેશભ ઇ ર દિીર્  
૬. વવધ નસભ ની સવમવતન  અહેવ લની રજ આત 
 (૧) અનુસ વચત જાવતઓન  કલ્ર્ ણ મ ટેની સવમવતન  પ્રથમ અહેવ લની રજ આત 

            અનુસ્કરત જાકતઓ સના િલ્યાણ મા્ેની સકમતના માનનીય પ્રમુિશ્રી પ્રડદપભાઇ પરમારે સકમકતનો 
પ્રથમ અહેવાા રજ્ િયો.  

 (૨) અનુસ વચત જનજાવતઓન  કલ્ર્ ણ મ ટેની સવમવતન  ત્રીજા અને ચોથ  અહેવ લની રજ આત 
       અનુસ્કરત જનજાકતઓ સના િલ્યાણ મા્ેની સકમકતના માનનીય પ્રમુિશ્રી મોહનભાઇ ઢોડિયાએ 
સકમકતનો ત્રીજો અને રોથો અહેવાા રજ્ િયો. 

૬. પ જ્ર્ મહ ત્મ  ગ ાંધીજીની ૧૫૦મી જન્દ્મ જર્ાંવતની ઉજવણી પ્રસાંગે મ નનીર્ મુખ્ર્માંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ત વ 
           સત્ય અને અડહાંસાના પ્જારી, યુગપુરુર્, મહામાનવ એવા પ્જ્ય ગાાંધીજીએ ‘‘ડહાંદ છોિો’’ જવેા 

નારાથી કિડ્શ સલ્તનતની ગુાામીમાાંથી ભારત દેશને મુક્ત િરી દેશને આઝાદી અપાવી. તેવા રાષ્ટ્ર કપતા 
પ્જ્ય મહાત્મા ગાાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયાંકતની ઉજવણી સાંદભામાાં આ સભાગૃહ તેઓ સને નતમસ્તિ િો્ી 
િો્ી વાંદન િરે છે. તે મુજબનો પ્રસ્તાવ માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી કવજયભાઇ રૂપાણીએ રજ્ િયો,   

        ત્યારબાદ માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી કવજયભાઇ રૂપાણીએ પ્રસ્તાવ ઉપર પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત િયું. 
 ત્યારબાદ નીરેના સભ્યશ્રીઓ સએ રરાામાાં ભાગ ાીધો. 

  (૧) શ્રી શૈાેર્ભાઇ પરમાર 

  (ર) શ્રી ભ્પેન્રકસાંહ રુિાસમા ( માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી) 
  (૩) શ્રી પુાંજાભાઇ વાંશ 

  (વવર મ બપોરન  ૧૨.૦૦થી ૧૨.૩૦) 
  મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 
  (૪) શ્રી જીતેન્ર વાધાણી (૧૧) શ્રી િનુભાઇ બારૈયા 

  (પ) િો.સી.જ.ેરાવિા (૧ર) શ્રી િુબેરભાઇ િીંિોર 
  (૬)શ્રી ઇશ્વરકસાંહ પ્ેા (રાજ્યિક્ષાના માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી) (૧૩) શ્રી કવક્રમભાઇ માિમ 

  (૭) શ્રી ાાિાભાઇ ભરવાિ (૧૪)શ્રી સુરેશભાઇ પ્ેા 
  (૮) શ્રી બાબુભાઇ બોિીરીયા (૧પ) શ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી 

(માનનીય કવરોધપક્ષના નેતાશ્રી) 

  (૯) શ્રી ઋકત્વિભાઇ મિવાણા (૧૬) શ્રી કપયુર્ભાઇ દેસાઇ 
  (૧૦) શ્રીમતી મનીર્ા વિીા  

             માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પ્રસ્તાવના સમથાનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત િયંુ. ત્યારબાદ પ્રસ્તાવ મત મા્ે 
મ્િવામાાં આવ્યો અને તેનો સવાાનુમતે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. ત્યારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પ્જ્ય 
મહાત્મા ગાાંધીજીની ૧૫૦મી જયાંકતની ઉજવણી પ્રસાંગે િરવામાાં આવેાા પ્રવરનોમાાં અશોભનીય ઉચારારણોને 
અહેવાામાાંથી દ્ર િરવાની સભાગૃહને જાણિારી આપી.  

૮. સભ ગૃહનો સમર્ લાંબ વવ  બ બત. 
             સભાગૃહનો સમય પ્રો થવા આવતા મુખ્ય દાંિિશ્રી પાંિજભાઇ દેસાઇએ આજના ડદવસના િામિાજની 

યાદીમાાં દશાાવેા તમામ િામિાજ પ્ણા થાય ત્યાાં સુધી સભાગૃહનો સમય ાાંબાવવાનો પ્રસ્તાવ રજ્ િરતાાં 
કવપક્ષના દાંિિશ્રી અકશ્વનભાઇ િો્વાાે સાંમકત આપતા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તદ્અનુસાર સભાગૃહનો સમય 
ાાંબાવ્યો. 

૯. સરક રી વવધેર્કો 
 (૧)  માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભુપેન્રકસાંહ રુિાસમાએ, સન ર૦૧૯નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૩૬-સન 

ર૦૧૯નુાં ગુજરાત વ્યાવસાકયિ ્ેિકનિા શૈક્ષકણિ િોાેજો અથવા સાંસ્થાઓ સ (પ્રવેશ કનયમન અને ફી 
કનધાારણ) બાબત (સુધારા) કવધેયિ દાિા િયાા બાદ પહેાા વારનનો પ્રસ્ તાવ રજ્ િયો અને તેના 
સમથાનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ ય વ્ યિત િયુા. 

  ત્યારબાદ નીરેના સભ્યશ્રીઓ સએ રરાામાાં ભાગ ાીધો. 
  (૧) શ્રી િીરી્િુમાર પ્ેા (૪) શ્રીમતી સાંગીતાબેન પા્ીા 

  (૨) િો.નીમાબેન આરાયા (પ) િો. અકના જોકર્યારા 
  (૩) શ્રી કિજશે મેરજા (૬) શ્રી ગુાાબકસાંહ રાજપ્ત 
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  રરાાનો જવાબ માનનીય માંત્રીશ્રી ભ્પેન્રકસાંહ રુિાસમાએ આટયો. 

                 ત્ યારબાદ કવધેયિના પહેાા અને બીજા વારન મા્ેના પ્રસ્ તાવ મત મા્ે મ્િવામાાં આવ્ યા અને 
તેનો સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો.  

કલમવ ર વ ચન  
 િામ-ર થી ૯, િામ-૧, દીર્ાસાંજ્ઞા અને ઇનેિ્ીંગ ફોમ્ યુાાા મત ઉપર મ્િવામાાં આવી અને તેનો 
સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો.  
 િામ-ર થી ૯, િામ-૧, દીર્ાસાંજ્ઞા અને ઇનેિ્ીંગ ફોમ્ યુાાા કવધેયિનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ કવધેયિના પ્રભારી માંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વારનનો પ્રસ્ તાવ રજ્ િયો, જ ેમત ઉપર 
મ્િવામાાં આવ્ યો, તેનો સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો અને કવધેયિ પસાર િરવામાાં આવ્ યુાં. 

 (૨)  માનનીય રાજ્ય િક્ષાના સહિાર માંત્રીશ્રી ઇશ્વરકસાંહ પ્ેાે, સન ર૦૧૯નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૩૩-સન 
ર૦૧૯નુાં ગુજરાત સહિારી માંિળી (ડિતીય સુધારા) કવધેયિ દાિા િયાા બાદ પહેાા વારનનો પ્રસ્ તાવ રજ્ 
િયો અને તેના સમથાનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ ય વ્ યિત િયુા. 

  ત્યારબાદ નીરેના સભ્યશ્રીઓ સએ રરાામાાં ભાગ ાીધો. 

   (૧) શ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્મર (૪) શ્રી રમણભાઇ પ્ેા 

  (૨) શ્રી બાબુભાઇ પ્ેા (પ) શ્રી જશુભાઇ પ્ેા (પ્રવરન અધ્રુાં ) 

  (૩) શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાિોર  

  (વવર મ સ ાંજન  ૪.૩૦થી ૫.૦૦) 
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને  

૧૦. ૬૪મી કોમનવેલ્થ કોન્દ્ફરન્દ્સમ ાં મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીન  પ્રવતવનવધત્વ સાંબાંધમ ાં પ્રશાંસ ત્મક ઉલ્લેખ 
         રાજ્ય િક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માનનીય માંત્રીશ્રી પ્રડદપકસાંહ જાિેજાએ ગુજરાત કવધાનસભાના 

માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ યુગાન્િા િાતે યોજાયેા ૬૪મી સીપીસીમાાં સભ્યશ્રી શૈાેર્ભાઇ પરમાર તથા શ્રી 
કવવેિભાઇ પ્ેા સાથે ભાગ ાીધેા હતો તે બાબતનો ઉલે્લિ િરી ગુજરાત રાજ્યની વર્ા ૧૯૬૦માાં સ્થાપના 
થયા બાદ પહેાી વિત આ િોન્ફરન્સમાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને િોન્ફરન્સના બે વિાશોપની રરાામાાં પેના પર 
સ્થાન મળ્યાના સન્માન બાબતે ગુજરાત રાજ્ય ધન્યતા અનુભવી તેમને અકભનાંદન પાઠવે છે તેમ જણાવ્યુાં.  
         ત્યારબાદ સભ્યશ્રી શૈાેર્ભાઇ પરમારે પણ તેમને થયેા અનુભવ બાબતે સભાગૃહને જાણિારી આપી 
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને અકભનાંદન પાઠવ્યા. તદુપરાાંત સભ્યશ્રી નૌશાદ સોાાંિીએ પણ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને 
અકભનાંદન પાઠવ્યા. 

          ત્યારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આ સન્માન મારુાં  નહીં પરાંતુ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યનુાં છે તેમ 
જણાવ્યુાં. 

૧૧. સરક રી વવધેર્કો (ક્રમશઃ) 
         સભ્યશ્રી જશુભાઇ પ્ેાે તેમનુાં અધ્રુાં  રહેા વક્તવ્ય પ્ણા િયાા બાદ નીરેના વધુ સભ્યશ્રીઓ સએ રરાામાાં 

ભાગ ાીધો.  

  (૬) શ્રી ાાીતભાઇ િગથરા 
  (૭) શ્રી શીવાભાઇ ભુરીયા 

  રરાાનો જવાબ રાજયિક્ષાના માનનીય માંત્રીશ્રી ઇશ્વરકસાંહ પ્ેાે આટયો. 

          ત્ યારબાદ કવધેયિના પહેાા અને બીજા વારન મા્ેના પ્રસ્ તાવ મત મા્ે મ્િવામાાં આવ્ યા અને તેનો 
સવાાનુમતે સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો.  

કલમવ ર વ ચન  
 િામ-ર અને ૩, િામ-૧, દીર્ાસાંજ્ઞા અને ઇનેિડ ા્ંગ ફોમ્ યુાાા મત ઉપર મ્િવામાાં આવી અને તેનો 
સવાાનુમતે સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો.  
 િામ-ર અને ૩, િામ-૧, દીર્ાસાંજ્ઞા અને ઇનેિડ ા્ંગ ફોમ્ યુાાા કવધેયિનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ કવધેયિના પ્રભારી માંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વારનનો પ્રસ્ તાવ રજ્ િયો, જ ેમત ઉપર 
મ્િવામાાં આવ્ યો, તેનો સવાાનુમતે સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો અને કવધેયિ પસાર િરવામાાં આવ્ યુાં. 

 (૩)  માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પ્ેાે, સન ર૦૧૯નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૩૭-સન 
ર૦૧૯નુાં સ્્ેચાય્ ઓ સફ યુકન્ી કવસ્તાર, કવિાસ અને પ્રવાસન કનયમન કવધેયિ દાિા િયાા બાદ પહેાા 
વારનનો પ્રસ્ તાવ રજ્ િયો અને તેના સમથાનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ ય વ્ યિત િયુા. 

  ત્યારબાદ નીરેના સભ્યશ્રીઓ સએ રરાામાાં ભાગ ાીધો. 
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  (૧) શ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્મર (૮) િો. અકના જોકર્યારા 

  (ર) શ્રી અભેકસાંહ તિવી (૯) શ્રી જીતેન્ર સુિિીયા 

  (૩) શ્રી પ્રેમકસાંહ વસાવા (૧૦) શ્રી સુિરામભાઇ રાઠવા 

  (૪) શ્રી શૈાેર્ભાઇ મહેતા (૧૧) શ્રી આનાંદભાઇ રૌધરી 

  (પ) િો.સી.જ.ેરાવિા (૧ર) શ્રી િુબેરભાઇ િીંિોર 
  (૬) શ્રી અનાંતિુમાર પ્ેા (૧૩) શ્રી નૌશાદ સોાાંિી 

  (૭) શ્રી નરેશભાઇ પ્ેા  
          ત્યારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ આડદવાસીઓ સને અન્યાય ન થાય તે રીતે આ કવસ્તારનો કવિાસ થાય 

તેવુાં સરિારશ્રીને સ્રન િરી પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત િયું.  

           રરાાનો જવાબ માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પ્ેાે આટયો. 
૧૨. સભ ત્ર્ ગ 

            કવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ આડદવાસીઓ સની નવી જમીન સાંપાદન નહીં થાય તેવી 
સરિાર િાતરી આપે અને જ ેસ્્ેચાય્ ઓ સફ યુકન્ીમાાં આવિ થાય તેમાાં આડદવાસીઓ સને ભાગીદાર બનાવવામાાં 
આવે અથવા તો રોયલ્્ી નક્કી િરવા અને તેના સત્તા માંિળમાાં સ્થાકનિ સાંસદસભ્ય અને ધારાસભ્યનો 
સમાવેશ િરવા બાબતે રજ્આત િરતાાં િરતાાં િોંગ્રેસ પક્ષના સભ્યશ્રી પ્રકવણભાઇ મુસિીયા કસવાયના હાજર 
રહેા તમામ સભ્યશ્રીઓ સ સભાત્યાગ િરી ગયા.  

૧૩. સરક રી વવધેર્કો(ક્રમશઃ) 
            ત્ યારબાદ કવધેયિના પહેાા અને બીજા વારન મા્ેના પ્રસ્ તાવ મત મા્ે મ્િવામાાં આવ્ યા અને તેનો 

કવના કવરોધે સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો. 

 કલમવ ર વ ચન 
  િામ-ર અને ૩ મત ઉપર મ્િવામાાં આવી અને તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 

િામ-ર અને ૩ કવધેયિનો ભાગ બની. 
 કલમ-૪ ઉપરનો સુધ રો 
  મુખ્ય દાંિિશ્રી પાંિજભાઇ દેસાઇએ િામ-૪ ઉપરનો તેમનો સુધારા ક્રમાાંિ-૧ રજ્ િયો. 

ત્યારબાદ સુધારા ક્રમાાંિ-૧ મત ઉપર મ્િવામાાં આવ્યો અને તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
ત્યારબાદ સુધારેાી િામ-૪ મત ઉપર મ્િવામાાં આવી અને તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
સુધારેાી િામ-૪ કવધેયિનો ભાગ બની.  

 કલમ-૫ ઉપરનો સુધ રો 
  મુખ્ય દાંિિશ્રી પાંિજભાઇ દેસાઇએ િામ-૫ ઉપરનો તેમનો સુધારા ક્રમાાંિ-૨ રજ્ િયો. 

ત્યારબાદ સુધારા ક્રમાાંિ-૨ મત ઉપર મ્િવામાાં આવ્યો અને તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
ત્યારબાદ સુધારેાી િામ-૫ મત ઉપર મ્િવામાાં આવી અને તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
સુધારેાી િામ-૫ કવધેયિનો ભાગ બની. 

  િામ-૬ થી ૮ મત ઉપર મ્િવામાાં આવી અને તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
િામ-૬ થી ૮ કવધેયિનો ભાગ બની. 

 કલમ-૯ ઉપરનો સુધ રો 
  મુખ્ય દાંિિશ્રી પાંિજભાઇ દેસાઇએ િામ-૯ ઉપરનો તેમનો સુધારા ક્રમાાંિ-૩ રજ્ િયો. 

ત્યારબાદ સુધારા ક્રમાાંિ-૩ મત ઉપર મ્િવામાાં આવ્યો અને તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
ત્યારબાદ સુધારેાી િામ-૯ મત ઉપર મ્િવામાાં આવી અને તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
સુધારેાી િામ-૯ કવધેયિનો ભાગ બની. 

  િામ-૧૦ થી ૧૩ મત ઉપર મ્િવામાાં આવી અને તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
િામ-૧૦ થી ૧૩ કવધેયિનો ભાગ બની. 

 કલમ-૧૪ ઉપરનો સુધ રો 
  મુખ્ય દાંિિશ્રી પાંિજભાઇ દેસાઇએ િામ-૧૪ ઉપરનો તેમનો સુધારા ક્રમાાંિ-૪ રજ્ િયો. 

ત્યારબાદ સુધારા ક્રમાાંિ-૪ મત ઉપર મ્િવામાાં આવ્યો અને તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
ત્યારબાદ સુધારેાી િામ-૧૪ મત ઉપર મ્િવામાાં આવી અને તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
સુધારેાી િામ-૧૪ કવધેયિનો ભાગ બની. 

 કલમ-૧૫ ઉપરનો સુધ રો 
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  મુખ્ય દાંિિશ્રી પાંિજભાઇ દેસાઇએ િામ-૧૫ ઉપરનો તેમનો સુધારા ક્રમાાંિ-૫ રજ્ િયો. 
ત્યારબાદ સુધારા ક્રમાાંિ-૫ મત ઉપર મ્િવામાાં આવ્યો અને તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
ત્યારબાદ સુધારેાી િામ-૧૫ મત ઉપર મ્િવામાાં આવી અને તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
સુધારેાી િામ-૧૫ કવધેયિનો ભાગ બની. 

 કલમ-૧૬ ઉપરનો સુધ રો 
  મુખ્ય દાંિિશ્રી પાંિજભાઇ દેસાઇએ િામ-૧૬ ઉપરનો તેમનો સુધારા ક્રમાાંિ-૬ રજ્ િયો. 

ત્યારબાદ સુધારા ક્રમાાંિ-૬ મત ઉપર મ્િવામાાં આવ્યો અને તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
ત્યારબાદ સુધારેાી િામ-૧૬ મત ઉપર મ્િવામાાં આવી અને તેનો કવના કવરોધે સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
સુધારેાી િામ-૧૬ કવધેયિનો ભાગ બની. 

  િામ-૧૭ થી ૫૫, િામ-૧, દીર્ાસાંજ્ઞા અને ઇનેિ્ીંગ ફોમ્ યુાાા મત ઉપર મ્િવામાાં આવી અને તેનો કવના 
કવરોધે સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો.  
િામ-૧૭ થી ૫૫, િામ-૧, દીર્ાસાંજ્ઞા અને ઇનેિ્ીંગ ફોમ્ યુાાા કવધેયિનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ કવધેયિના પ્રભારી માંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વારનનો પ્રસ્ તાવ રજ્ િયો, જ ેમત ઉપર 
મ્િવામાાં આવ્ યો, તેનો કવના કવરોધે સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો અને કવધેયિ પસાર િરવામાાં આવ્ યુાં. 
 

૧૪. છેલ્લ  ડદવસનો પ્રસ્ત વ(વનર્મ-૧૦૨) 
           સભ્યશ્રી પ્રકવણભાઇ મુસિીયાએ રાજ્યમાાં કવકવધ ભરતી પરીક્ષાઓ સમાાં ગેરરીકતઓ સ, મોંર્ા કશક્ષણ અને 

ટ્યુશન ક્ાાસમાાં ઉંરી ફી સાંદભે રરાા કવરારણા િરવા બાબતનો પ્રસ્તાવ રજ્ િયો અને તેના સમથાનમાાં 
પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યક્ત િયું. 
ત્યારબાદ નીરેના સભ્યશ્રીઓ સએ રરાામાાં ભાગ ાીધો.  

  (૧) શ્રી પરેશ ધાનાણી (કવરોધપક્ષના નેતાશ્રી) (પ) શ્રી હર્ા સાંર્વી 
  (ર) શ્રી પ્ણેશ મોદી (૬) શ્રી રર્ુભાઇ દેસાઇ 

  (૩) શ્રી રાિેશભાઇ શાહ (૭) શ્રી પ્રડદપકસાંહ જાિેજા(રા.િ.ગૃહમાંત્રીશ્રી) 
  (૪) શ્રી ડહાંમતકસાંહ પ્ેા  

  પ્રસ્તાવને ફાળવેા સમય પ્રો થતાાં રરાા પ્રી થઇ. 

૧૫. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ  અત ર ાંડકત પ્રશ્નો અને તેન  જવ બો(વનર્મ-૮૭-ક) 
  સકરવશ્રીએ, ગુજરાત કવધાનસભાના કનયમોના કનયમ-૮૭(િ) અન્વયે ૧૭૮ અતારાાંકિત પ્રશ્નો અને તેના 

જવાબો સભાગૃહના મેજ ઉપર મ્ક્યા.  

૧૬. સભ ગૃહની બેઠક અવનવિત મુદત મ ટે મુલતવી ર ખવ  અાંગે 
               માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ રાત્રીના ૯.૩૨ િાાિે કવધાનસભાના કનયમોના કનયમ ૯(૧) અન્વય ે

સભાગૃહની બેઠિ અકનકિત મુદત મા્ે મુાતવી રાિી. 
ત્યારબાદ ‘‘વાંદેમાતરમ્’’ રાષ્ટ્ર ીય ગીતની ધ્ન બજાવવામાાં આવી. 

   

ગુજર ત વવધ નસભ  સવચવ લર્, 
ગ ાંધીનગર. 
ત . ૧૧મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ 

િી.એમ.પટેલ 
સવચવ, 

              ગજુર ત વવધ નસભ . 
 


