
 
 

 
  

સાતમંુ સ  
સોમવાર, તા. ૨૧મી સ ટે બર, ર૦૨૦ 

પહેલી બેઠક 
 

બપોરના ૧૨-૦૦ વા  ય ે 
 

૧. શોકદશક ઉ  લેખો 
  ભારતના પૂવ રા પિત વ. ી ણવ મુખર , કોરોના-૧૯ થી અવસાન પામલે 

કોરોના વો રયસ અને જનો, ગુજરાત રા યના પૂવ મં ી વ. ી લીલાધરભાઇ ખોડા  

વાધેલા, ગુજરાત રા યના પૂવ રા યક ાના મં ી વ. ી ગીગાભાઇ ભાવુભાઇ ગોહીલ, 

ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ નાયબ મં ી વ. ી જસેાભાઇ મારખીભાઇ ગોરીયા, ગુજરાત 

રા યના પૂવ સંસદીય સિચવ વ. ી કુર ભાઇ ભસાણીયા, ગુજરાત રા યના પૂવ સ ય 

વ. ી નટુભાઇ ભીખાભાઇ ડાભી, વ. ી વસંતભાઇ પરભુભાઇ પટેલ અને           

વ. ી મણીલાલ ગોરધનદાસ ગાધંીના અવસાન અગંનેા શોકદશક ઉ  લખેો. 

૨. વટહુકમ નામંજૂર કરતા તાવો અન ેસરકારી િવધેયકો 
 (૧) (ક) ગુજરાત િવધાનસભાના િનયમોના િનયમ-૧૫૨(૨) અ વયેનો માનનીય 

   સ ય ી ઈમરાન ખેડાવાલાનો તાવ.   
   ’’ આ સભાગૃહ, સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૧-સન ૨૦૨૦નો  

   ગુજરાત, ગુજરાત િવધાનસભાના સ યો, અ ય  અને ઉપા ય ના, 
   મં ીઓ તથા િવરોધપ ના નેતાના પગાર અન ે ભ થાંન ે લગતા કાયદા 

   (સુધારા) વટહુકમ નામંજૂર કરે. ’’ 
  (ખ) સન ૨૦૨૦નુ ંિવધેયક માકં-૧૪-સન ૨૦૨૦નુ ંગુજરાત, ગુજરાત  

   િવધાનસભાના સ યો, અ ય  અન ેઉપા ય ના, મં ીઓ તથા 

   િવરોધપ ના નેતાના પગાર અને ભ થાંન ેલગતા કાયદા (સધુારા)િવધેયક

            ...........દાખલ કરવાનું તથા પહેલુ,ં બીજુ ંઅને ીજુ ંવાંચન 
......માનનીય સંસદીય બાબતોના મં ી ી ભૂપે િસંહ ચુડાસમા 

 (૨) સન ૨૦૨૦નું િવધેયક માકં-૯-સન ૨૦૨૦નું ગુજરાત મા યિમક અન ેઉ ચતર 
  મા યિમક િશ ણ (સુધારા) િવધેયક. 

     ...........દાખલ કરવાનું તથા પહેલુ,ં બીજુ ંઅને ીજુ ંવાંચન 
..... માનનીય િશ ણ મં ી ી ભૂપે િસંહ ચુડાસમા 

...૨... 
 

ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભા
દવસના કામકાજની યાદી 



...૨... 
 

 (૩) (ક) ગુજરાત િવધાનસભાના િનયમોના િનયમ-૧૫૨(૨) અ વયેનો માનનીય 

   સ ય ી ઈમરાન ખેડાવાલાનો તાવ.   

   ’’ આ સભાગૃહ, સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૨-સન ૨૦૨૦નો ગુજરાત 

   માલ અને સેવા વેરા (સુધારા) વટહુકમ નામંજૂર કરે. ’’ 
  (ખ) સન ૨૦૨૦નુ ં િવધેયક માકં-૧૩-સન ૨૦૨૦નુ ંગજુરાત માલ અને સેવા 

   વેરા (સધુારા) િવધેયક            
 ...........દાખલ કરવાનું તથા પહેલુ,ં બીજુ ંઅને ીજુ ંવાંચન 

..... માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ 
 

( થમ બેઠકનંુ કામકાજ પૂ  થયા બાદ ૧ કલાકના િવરામ બાદ બી  બેઠક મળશે) 
 
 

બી  બેઠક 
 

 

૧. ો રી 
 ટંૂકી મુદતના ો 

(૧) માનનીય સ ય ી કાંિતભાઇ ખરાડીનો ટંૂકી મદુતનો  માકં-૨૫ ’’ ઉ ર 

ગુજરાતમાં ગાયોન ેર તા ઉપર છોડી દવેા બાબત ’’ 

..... માનનીય ગૌ-સંવધન મં ી ી   

(૨) માનનીય સ ય ી નરેશભાઇ પટેલનો ટંૂકી મુદતનો  માકં-૩૫ ’’ નવસારી 

િજ ામા ંવરસાદથી ર તાઓને નુકશાન ’’ 

..... માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી (માગ અને મકાન)  
ર. તાકીદની હેર અગ યની બાબત પર યાન દોરવા બાબત (િનયમ-૧૧૬) 

  નીચેની તાકીદની હેર અગ યની બાબત પર માનનીય સ ય ી પું ભાઇ 

 વંશ(બાબુભાઇ વા )માનનીય મુ યમં ી ી(ગૃહ)નુ ં યાન દોરશે:-   

  તાજતેરમા ં પાિક તાનની મરીન એજ સીની ચાંિચયાગીરીએ નાપાક હરકત કરીને 

 પોરબંદરની ૬ અને વેરાવળની ૨ બોટો તથા ૪૫ જટેલા માછીમારોન ેમશીનગનના નાળચે 

 બંદીવાન બનાવીન ે અપહરણ કરતાં માછીમારોમાં અને તેઓના પરીવારજનોમા ં ફેલાયેલ 

 ભય અન ેરોષ દરૂ કરવા સરકારે લીધેલા ંકે લેવા ધારેલાં પગલા.ં 

...૩... 
 

 



...૩... 
 
૨-અ. હેર અગ યની બાબત પર માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીનું 

 િનવેદન (િનયમ-૪૪)  
૩. િવધાનસભાના મેજ ઉપર મૂકવાના કાગળો 

(૧) સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૧-સન ૨૦૨૦નો ગુજરાત, ગુજરાત 
િવધાનસભાના સ યો, અ ય  અને ઉપા ય ના, મં ીઓ તથા િવરોધપ ના 
નેતાના પગાર અન ેભ થાંન ેલગતા કાયદા (સુધારા) વટહુકમ તથા આ વટહુકમ 
બહાર પાડવા અગંનેા સં ગો સમ વતું િનવેદન.  
 ......માનનીય રા યક ાના સંસદીય બાબતોના મં ી ી દપિસંહ ડે  

(૨) સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૨-સન ૨૦૨૦નો ગુજરાત માલ અન ે સવેા વેરા 
(સધુારા) વટહુકમ તથા આ વટહુકમ બહાર પાડવા અંગેના સં ગો સમ વતું 
િનવેદન.  

 ..... માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ   
(૩) સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૩-સન ૨૦૨૦નો ગુજરાત ખેત-ઉ પ  બ ર 

(સધુારા) વટહુકમ તથા આ વટહુકમ બહાર પાડવા અંગેના સં ગો સમ વતું 
િનવેદન.  

 ........માનનીય રા યક ાના સહકાર મં ી ી ઈ રિસંહ પટેલ 
(૪) સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૪-સન ૨૦૨૦નો ગુજરાત મ યો ોગ (સુધારા) 

વટહુકમ તથા આ વટહુકમ બહાર પાડવા અગંેના સં ગો સમ વતું િનવેદન.  
 ......માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જવાહરભાઈ ચાવડા 

(૫) સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૫-સન ૨૦૨૦નો ઔ ોિગક તકરાર (ગજુરાત 
સુધારા) વટહુકમ તથા આ વટહુકમ બહાર પાડવા અંગેના સં ગો સમ વતું 
િનવેદન.  

 ......માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી દલીપભાઇ ઠાકોર 
(૬) સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૬-સન ૨૦૨૦નો કારખાના (ગુજરાત સુધારા) 

વટહુકમ તથા આ વટહુકમ બહાર પાડવા અગંનેા સં ગો સમ વતું િનવેદન.  
 ......માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી દલીપભાઇ ઠાકોર 

(૭) સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૭-સન ૨૦૨૦નો ક ટા ટ મજૂર (િનયમન અને 
નાબૂદી) (ગુજરાત સધુારા) વટહુકમ તથા આ વટહુકમ બહાર પાડવા અગંનેા 
સં ગો સમ વતું િનવેદન.  

 ......માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી દલીપભાઇ ઠાકોર 
(૮) સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૮-સન ૨૦૨૦નો મજૂર કાયદા (ગુજરાત સુધારા) 

વટહુકમ તથા આ વટહુકમ બહાર પાડવા અંગેના સં ગો સમ વતું િનવેદન.  
 ......માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી દલીપભાઇ ઠાકોર 

(૯) સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૯-સન ૨૦૨૦નો ગુજરાત ગણોત વહીવટ અન ે
ખેતીની જમીન કાયદા (સધુારા) વટહુકમ તથા આ વટહુકમ બહાર પાડવા અંગેના 
સં ગો સમ વતું િનવેદન.  

 ....... માનનીય મહેસલૂ મં ી ી કૌિશકભાઇ પટેલ 
...૪... 

 



 
...૪... 

 

 (૧૦) સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૧૦-સન ૨૦૨૦નો ગજુરાત જમીન પચાવી પાડવા 
પર ( િતબંધ) વટહુકમ તથા આ વટહુકમ બહાર પાડવા અંગેના સં ગો સમ વતું 
િનવેદન.  

 ....... માનનીય મહેસલૂ મં ી ી કૌિશકભાઇ પટેલ 
(૧૧) સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૧૧-સન ૨૦૨૦નો ગુજરાત અસામાિજક 

વૃિ ઓ અટકાવવા બાબત (સધુારા) વટહુકમ તથા આ વટહુકમ બહાર પાડવા 
અંગેના સં ગો સમ વતું િનવેદન.  

 ......માનનીય રા યક ાના ગૃહ મં ી ી દપિસંહ ડે  
(૧૨) ગુજરાત શહેરી િવકાસ કંપની િલિમટેડનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો વાિષક અહેવાલ, 

હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનરલની ટ પણ, 
કંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા તેમજ આ અહેવાલ સભાગૃહના મેજ 

ઉપર મકૂવામા ંથયેલા િવલંબ અગંનેા કારણો દશાવતું િનવેદન 
......માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઈ પટેલ 

(૧૩) ગુજરાત જળ સંપિ  િવકાસ િનગમ િલિમટેડનો સન ૨૦૧૫-૧૬નો વાિષક 

અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ેઓ ડટર જનરલની 

ટ પણ, િનગમની કામગીરી અગંેની સરકારની સમી ા તેમજ આ અહેવાલ 

સભાગહૃના મેજ ઉપર મૂકવામા ંથયેલા િવલંબ અંગેના કારણો દશાવતું િનવેદન 
......માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઈ પટેલ 

(૧૪) ગુજ-ટુર ડેવલપમે ટ કંપની િલિમટેડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ, 
હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ેઓ ડટર જનરલની ટ પણ 

તેમજ કંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા 
......માનનીય વાસન મં ી ી જવાહરભાઈ ચાવડા 

(૧૫) દહેજ સેઝ િલિમટેડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ 

અહેવાલ, ભારતના  કો ટોલર અને ઓ ડટર જનરલની ટ પણ તેમજ કંપનીની 

કામગીરી અગંનેી સરકારની સમી ા 
......ઉ ોગ ભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મં ી ી સૌરભભાઈ પટેલ 

(૧૬) આ કોક એશડાઉન (ગુજરાત) િલિમટેડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ, 
હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ેઓ ડટર જનરલની ટ પણ 

તેમજ કંપનીની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા 
......ઉ ોગ ભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મં ી ી સૌરભભાઈ પટેલ 
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(૧૭) બહુચરા  રેલ કોપ રેશન િલિમટેડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાિષક અહેવાલ, 
હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અન ેઓ ડટર જનરલની ટ પણ 

તેમજ કોપ રેશનની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા 
......ઉ ોગ ભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મં ી ી સૌરભભાઈ પટેલ 

(૧૮) ગાંધીનગર રેલવે એ ડ અબન ડેવલપમે ટ  કોપ રેશન િલિમટેડનો સન ૨૦૧૮-૧૯ 

નો વાિષક અહેવાલ, હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અને 

ઓ ડટર જનરલની ટ પણ તેમજ કોપ રેશનની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા 
......ઉ ોગ ભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મં ી ી સૌરભભાઈ પટેલ 

(૧૯) ડૉ.આંબેડકર અં યોદય િવકાસ િનગમનો સન ૨૦૧૪-૧૫નો વાિષક અહેવાલ, 
હસાબો, ઓ ડટ અહેવાલ, ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર જનરલની ટ પણ, 
િનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમી ા તેમજ આ અહેવાલ સભાગહૃના મજે 

ઉપર મકૂવામા ંથયેલા િવલંબ અગંનેા કારણો દશાવતું િનવેદન 
......માનનીય સામાિજક યાય અને અિધકારીતા મં ી ી ઇ રભાઈ પરમાર 

(૨૦) ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર યવ થા બોડનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો વાિષક 
વહીવટી અહેવાલ 

......માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી કંુવર ભાઈ બાવળીયા 
(૨૧) ગુજરાત આ દ િત િવકાસ કોપ રેશનનો સન ૨૦૧૬-૧૭નો વાિષક અહેવાલ 

તેમજ આ અહેવાલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં થયેલા િવલંબ અગંનેા કારણો 
દશાવતું િનવેદન 

......માનનીય રા યક ાના આ દ િત િવકાસ મં ી ી રમણભાઈ પાટકર 
(૨૨) સન ૨૦૧૫ના ગજુરાત આતંકવાદ અને સંગ ઠત ગુના િનયં ણ અિધિનયમ 

અ વયેના ગૃહ િવભાગના, તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ના હેરનામા માકં: -

૦૩/૨૦૨૦/એસબી.૫/ પીઆરસી/૧૦૨૦૧૫/૦૭,  
 ......માનનીય રા યક ાના ગૃહ મં ી ી દપિસંહ ડે  

(૨૩)  સન ૨૦૦૫ના ગુજરાત મા હતીનો અિધકાર અિધિનયમ અ વયેના સામા ય 

વહીવટ િવભાગના, તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯ના હેરનામા માકં: એસ-૬-

૨૦૧૯-વીએચએસ-૧૦૦૫-૨૬૬૪-આર.ટી.આઈ.સેલ, તેમજ આ હેરનામાને 

સભાગહૃના મેજ ઉપર મૂકવામા ંથયેલા િવલંબ અંગેના ંકારણો સમ વતું િનવેદન 
......માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઈ પટેલ 

૪. અનુમિત મળેલા ંિવધયેકો િવધાનસભાના મજે ઉપર મૂકવા ં

  ચૌદમી ગજુરાત િવધાનસભાના પહેલા સ મા ંિવધાનસભાએ પસાર કરેલ અને જનેે 

રા પિત ીની અનમુિત મળી છે તેવુ ં સન ૨૦૧૮નું િવધેયક માકં-૨૭ તથા છ ા 

સ મા ં પસાર કરેલાં અન ે જનેે રાજયપાલ ીની અનુમિત મળી છે તેવાં સન ર૦૨૦ના ં

િવધેયક માકં-૨, ૫  અન ે૧૨ િવધાનસભાના મેજ ઉપર મકૂવાં  
..........સિચવ ી, ગુજરાત િવધાનસભા 
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૫. કામકાજ સલાહકાર સિમિતના નવમા અહેવાલની રજૂઆત 

   ........માનનીય અ  ય ી 
૬. માનનીય સંસદીય બાબતોના મં ી ીનો  તાવ 
 ’’આ સભાગૃહ, કામકાજ સલાહકાર સિમિતના નવમા અહેવાલ સાથે સંમત થાય.’’ 

૭. સ ય ીઓના રા નામા અંગે માનનીય અ ય ીની હેરાત (િનયમ-૨૬૯) 

૮.  માનનીય આ દ િત િવકાસ મં ી ી ગણપતિસંહ વસાવાનો તાવ 

  ’’આ સભાગૃહ ભારતના બંધારણના પ રિશ -૫ ના ફકરા-૪ હેઠળ સરકારના 

 િશ ણ અન ેમજૂર િવભાગ ારા બહાર પાડવામા ંઆવેલ તા.૧૯-૦૮-૬૦ના હેરનામા 

 માકં- ટીએસી/૧૨૬૦/ગ અ વયે ગુજરાત રા ય આ દ િત સલાહકાર પ રષદ પર 

 ગુજરાત િવધાનસભાએ ચૂંટેલા પંદર સ યો પૈકી ખાલી પડેલ એક સ ય ીની જ યા માટે 

 ગુજરાત િવધાનસભાના અનુસૂિચત આ દ િતના ચૂંટાયેલા િતિનિધઓ પૈકી એક 

 સ ય ીને ચૂંટવાન ુકામ હાથ ધરે.’’ 
૯. માનનીય અ ય ીએ કરવાની હેરાત  

  ગુજરાત રા ય આ દ િત સલાહકાર પ રષદ ઉપર ખાલી પડેલ એક જ યા ઉપર 

ગુજરાત િવધાનસભાના િતિનિધની ચૂંટણી માટેના કાય મની હેરાત.  

૧૦. વૈધાિનક તાવ િસવાયનો સરકારી સંક પ (િનયમ-૧૨૦) 
 માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ (માનનીય રા યક ાના ગૃહ મં ી ી 

દપિસંહ ડે )નો સંક પ 

  ગુજરાત સ હત સમ  દેશ કોરોના મહામારીના જગંનો મ મતાપૂવક સફળ 

મુકાબલો કરી રહેલ છે. આ જગંમા ંકોરાના વો રયસની ભૂિમકા ખૂબ જ શંસનીય રહી છે 

જનેે કારણ ેરા યમા ંકોરોના સં મણન ેમહદઅંશ ેિનયં ણમા ંરાખી શકાયુ ંછે.  

  તબીબો, નસ , પેરામડેીકલ ટાફ, સુર ા દળો અન ે રા યનુ ંપોલીસ દળ, સફાઈ 

કમયોગીઓ, હેર પુરવઠા િવતરણ સાથે સંકળાયેલ કમયોગીઓ, સેવાભાવી સં થાઓ 

સ હત સૌ કોઈ કોરોના વો રયસની કામગીરીન ેઆ સભાગૃહ દયપૂવક િબરદાવે છે અન ેઆ 

કપરા સમયમા ંતેઓએ આપેલી સેવાઓની ન ધ લ ેછે. જ ેકોરોના વો રયસ દવંગત થયા 

તેઓન ેઅંજલી આપી તમેના કંુટંુબીજનો યે સંવેદના ય ત કરે છે.  

  ના આરો ય અન ેસલામતી અથ સમ  પોલીસતં ે ટે  ડ ટુ રહી લોક ગૃિત 

કેળવવામા,ં સોિશયલ ડી ટ  સીગ ળવવામા ં અને લોકડાઉનનુ ં ચૂ તપણ ે પાલન 

કરાવવામા ંરાત- દવસ ખડેપગ ે ફરજ બ વી છે.  કોરોનાનો  ભોગ  બનેલા  દદ ઓ  માટે  
...૭... 
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રા યની સરકારી હોિ પટલો તેમજ ખાનગી હોિ પટલોમા ં સારવારની ઉ કૃ  યવ થા 

કરવામા ંઆવી છે જમેા ંસરકારી હોિ પટલના તબીબો, ખાનગી હોિ પટલો સાથે સંકળાયેલા 

તબીબો તેમજ રા યના નામાિંકત ડૉ ટરો તથા પેરામડેીકલ ટાફે વૈિ છક સેવાઓ આપી 

સેવા ય મા ં ડાયેલ છે.  

  કોરોના સંકટમા ં લોકડાઉનના સંપૂણ અમલ અન ે સોિશયલ ડિ ટ  સગંની 

ળવણી માટે અ તન ટે નોલો નો પોલીસતં એ ઉપયોગ કરી ડિજટલ પેટોિલંગ - 

સવલ  સન ેપ રણામલ ી બના યું હતું. અમદાવાદ શહેરમા ંસે  ટલાઈઝ ડોન કમા  ડ સે  ટર 

ારા કાયરત ડોનની મદદથી સોિશયલ ડિ ટ  સગંના અમલીકરણ પર નજર રખાઈ. હેર 

માગ  ઉપર પણ પોલીસ ારા ટે નોલો ના મા યમથી લોકડાઉનનો અમલ કરાયો. 

લોકડાઉન દર યાન યાજબી કારણ વગર લોકોનું ભેગા થવુ, િતબંિધત ચીજવ તુઓનુ ં

વેચાણ કરવંુ, ટાફીકના િનયમોનું ઉ ંઘન કરવંુ, ધાિમક થાનો ઉપર લોકોની ભીડ એકઠી 

થવાની ઘટનાઓ, મા ક ન પહેરવાની ઘટનાઓ સામે પોલીસતં એ િવ ડયો ાફી કે િવ ાસ 

ોજે ટ હેઠળ સી.સી.ટી.વી. નેટવકના ફૂટેજના આધારે અનકે ગનુા ન ધી સં મણના 

સમયમા ંન ધપા  કામગીરી બ વી.  

  આદરણીય વડા ધાનના સીધા જ નેતૃ વ અને માગદશન હેઠળ આ મહામારીનો 

દેશ સામનો કરી ર ો છે. રા ય સરકારની કોરોના સામેની કામગીરીની  ઉ ચ મ 

યાયાલય, નીિત આયોગ તેમજ વ ડ હે થ ઓગનાઈઝેશન ે સકારા મક ન ધ લીધી છે. 

રા યના આરો ય તં ની સરાહના કરતા જણાવેલ છે કે, રા યમા ં આ માટે ઉભ ુ કરવામા ં

આવેલુ ંઈ  ા ટ ચર ખૂબ જ અ તન છે જ ેસમ  દેશ માટે ગૌરવની બાબત છે.  

  રા ય સરકારે આ વૈિ ક મહામારી સમય ેમુ યમં ી ીના નેતૃ વમા ંઆરો ય ર ા, 

અ  સરુ ા, આિથક ગિતિવધી સ હતની બાબતોમા ં ેણીબ ધ પગલા ભરેલ છે. રા યના 

ચાર મહાનગરોમા ં૨૨૦૦ બેડની મતાવાળી કોિવડ-૧૯ ડે ડકેટેડ હોિ પટલ ઉભી કરાઈ 

તેમજ ૧૧૦૦ થી વધ ુ ધ વ તરી રથો-મોબાઈલ ડ પે  સરીથી ન ે તબીબી સેવાઓ 

પુરી પડાઈ. રા યના અથતં મા ંઆિથક અને રાજકોષીય સધુારણા માટે રા ય સરકાર ારા 

ટંૂકા ગાળાના અન ેલાંબા ગાળાના સવ ાહી પગલા લેવાઈ ર ા છે. 

  રા યના ઉ ોગ-ધંધા પુન: વેગવંતા બન ે તે માટે ૧૪૦૦૦ કરોડનુ ં આ મિનભર 

ગુજરાત સહાય પેકેજ હેર કરાયંુ. જનોમાંથી કોરોનાનો ડર દુર કરવા "હંુ પણ કોરોના 

વો રયસ છંુ" અિભયાન  હાથ  ધરાયંુ. ખાસ  કરીન ે વડીલ-વય કો,  સગભા માતા,  નાના  
...૮... 

 



 

...૮... 

બાળકો જવેા વ નરેબલ ૂપમા ં કોરોનાનુ ં સં મણ ન થાય તે માટે િવશેષ યુહરચના 

ઘડવામા ં આવી છે. રા યમા ં કોરોના વાયરસ માટેની રસીના ઉ પાદન સંદભમા ં પણ 

કામગીરી મહ વપૂણ તબ ામા ં છે. સંકટની આ ઘડીમા ં રા યના જનોએ આપેલા 

સહકારની પણ આ સભાગૃહ ન ધ લ ેછે.  

  ના ચૂંટાયેલા િતિનિધઓ, રા યનુ ં વહીવટી તં , તબીબી આલમ સ હત 

કોરોના વો રયસ સાથે ખભેખભા િમલાવી દરેક ો, શહેર અને ગામ આ સંકટ સામે લડે ત ે

માટે અન ેકોરોના ને તનાબૂદ કરે ત ેમાટે આ સભાગહૃ સંક પ કરે. 
 

૧૧. સભાગૃહની થમ બેઠકમાં િવચારણા માટે બાકી રહેલ તમામ સરકારી િવધેયકો 
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ગાંધીનગર. 
તા. ૧૯મી સ ટે બર, ર૦૨૦ 

 ડી. એમ. પટેલ 
સિચવ, 

ગુજરાત િવધાનસભા. 


