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પત્રક ભ ગ-૧
ક ર્યવ હીની ટાં કી નોંધ
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ
સ તમુાં સત્ર
સોમવ ર, ત . ૨૧મી સપ્ટે મ્બર, ર૦૨૦
પહે લી બેઠક
માનનીય અધ્યક્ષશ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીના અધ્યક્ષસ્થાને સભાગૃહ બપોરના ૧૨.૦૦ વાગ્યે મળ્યું.
(સભાગૃહની બેઠકની શરૂઆત ‘‘વુંદેમાતરમ્’’ રાષ્ટ્રગીતની ધૂન બજાવી કરવામાું આવી)
શોકદશયક ઉલ્લેખો
માનનીય મયખ્યમુંિીશ્રી ત્રવજયભાઇ રૂપાણીએ ભારતના પૂવવ રાષ્ટ્રપત્રત સ્વ.શ્રી પ્રણવ મયખરજી, કોરોના૧૯થી અવસાન પામેલ કોરોના વોરરયસવ અને પ્રજાજનો, ગયજરાત રાજ્યના પૂવવ મુંિી સ્વ.શ્રી લીલાધરભાઇ
ખોડાજી વાધેલા, ગયજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના પૂવવ મુંિી સ્વ.શ્રી ગીગાભાઇ ભાવયભાઇ ગોહીલ, ગયજરાત
ત્રવધાનસભાના પૂવવ નાયબ મુંિી સ્વ.શ્રી જેસાભાઇ મારખીભાઇ ગોરીયા, ગયજરાત રાજયના પૂવવ સુંસદીય
સત્રિવ સ્વ.શ્રી કય રજીભાઇ ભેંસાણીયા, ગયજરાત રાજ્યના પૂવવ સભ્ય સ્વ.શ્રી નટય ભાઇ ભીખાભાઇ ડાભી, સ્વ.શ્રી
વસુંતભાઇ પરભયભાઇ પટે લ અને સ્વ.શ્રી મણીલાલ ગોરધનદાસ ગાુંધીના અવસાન અુંગે શોકદશવક ઉલ્લેખો
કયાવ અને સ્વગવસ્થોને અુંજત્રલ આપી.
ત્યારબાદ માનનીય ત્રવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરે શભાઇ ધાનાણી, નાયબ મયખ્યમુંિીશ્રી નીત્રતનભાઇ
પટે લ, સભ્યશ્રી અત્રમતભાઇ િાવડા અને શ્રી શશીકાુંત પુંડ્યાએ સ્વગવસ્થોને અુંજત્રલ આપી.
ત્યારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ આ શોકદશવક ઉલ્લેખમાું પોતાનો સૂર પૂરાવ્યો અને સ્વગવસ્થોને
અુંજત્રલ આપી.
ત્યારબાદ સભ્યશ્રીઓએ ઉભા થઇને બે ત્રમત્રનટ મૌન પાળ્યું.
ત્યારબાદ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સ્વગવસ્થોના કય ટયું બીજનોને ગૃહની આ લાગણી પહચિાડવામાું આવશે
તેવી જાહે રાત કરી.
સભ ગૃહની પ્રથમ બેઠક મુલતવી ર ખવ અાંગે
માનનીય સુંસદીય બાબતોના રાજ્યકક્ષાના મુંિીશ્રી પ્રરદપત્રસુંહ જાડે જાએ ભારતના પૂવવ રાષ્ટ્રપત્રત સ્વ.
શ્રી પ્રણવ મયખરજીના માનમાું સભાગૃહની પ્રથમ બેઠકનયું બાકીનયું કામકાજ મયલતવી રાખવા અુંગેનો પ્રસ્તાવ રજૂ
કરતા, ત્રવરોધપક્ષના સભ્યશ્રી શૈલેષભાઇ પરમારે તેને સમથવન કરતા તદ્અનયસાર માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ
સભાગૃહની પ્રથમ બેઠક મયલતવી રાખી.
સભ ગૃહ, બીજી બેઠક મ ટે બપોરન ૨.૨૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળવ મ ટે
બપોરન ૦૧.૨૦ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં.
બીજી બેઠક
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જન્દ્ે ર વત્રવેદીન અધ્ર્ક્ષસ્થ ને
સભ ગૃહ બપોરન ૨.૨૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળ્ુાં.
પ્રશ્નોત્તરી
ટાં કી મુદતન પ્રશ્નો
ટૂું કી મયદતના પ્રશ્ન ક્રમાુંક- ૨૫ અને ૩૫ના મૌત્રખક જવાબ આપવામાું આવ્યા.
પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૩.૨૦ વાગ્યે પૂરો થયો.
ત કીદની જાહે ર અગત્ર્ની બ બત પર ધ્ર્ ન દોરવ બ બત (વનર્મ-૧૧૬)
સભ્યશ્રી પયુંજાભાઇ વુંશે ત્રનયમ-૧૧૬ અન્દ્વયે ‘‘તાજેતરમાું પાત્રકસ્તાનની મરીન એજન્દ્સીની
િાુંત્રિયાગીરીએ નાપાક હરકત કરીને પોરબુંદરની ૬ અને વેરાવળની ર બોટો તથા ૪૫ જેટલા માછીમારોને
મશીનગનના નાળિે બુંદીવાન બનાવીને અપહરણ કરતાું માછીમારોમાું અને તેઓના પરીવારજનોમાું
ફે લાયેલ ભય અને રોષ દૂર કરવા’’અુંગેની તાકીદની જાહે ર અગત્યની બાબત પર માનનીય
મયખ્યમુંિીશ્રી(ગૃહ)નયું ધ્યાન દોયયું.
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મુંિીશ્રી પ્રરદપત્રસુંહ જાડે જાએ તેમનયું લેત્રખત ત્રનવેદન રજૂ કયયું અને તેમાુંથી
ઉપત્રસ્થત થયેલા પ્રશ્નોના જવાબો આપ્યા.
મુખ્ર્માંત્રીશ્રી વવજર્ભ ઇ રૂપ ણીનુાં વનવેદન(વનર્મ-૪૪)
માનનીય મયખ્યમુંિીશ્રી ત્રવજયભાઇ રૂપાણીએ તાજેતરમાું પડે લ ભારે વરસાદના કારણે ખેડૂતોને થયેલ
નયકસાન અુંગે વળતર આપવા બાબતનયું તેમનયું ત્રનવેદન વાુંિીને રજૂ કયયું.
સભ ગૃહન મેજ ઉપર મક ર્ેલ ક ગળો
નીિેના કાગળો તેની નીિે દશાવવેલ મુંિીશ્રીઓએ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકયા.
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સન ર૦ર૦નો વટહય કમ ક્રમાુંક-૧-સન ર૦ર૦નો ગયજરાત, ગયજરાત ત્રવધાનસભાના સભ્યો, અધ્યક્ષ
અને ઉપાધ્યક્ષના, મુંિીઓ તથા ત્રવરોધપક્ષના નેતાના પગાર અને ભથથાુંને લગતા કાયદા(સયધારા)
વટહય કમ તથા આ વટહય કમ બહાર પાડવા અુંગેના સુંજોગો સમજાવતયું ત્રનવેદન
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન સાંસદીર્ બ બતોન માંત્રીશ્રી પ્રદદપવસાંહ જાડે જા
સન ૨૦૨૦નો વટહય કમ ક્રમાુંક-૨- સન ૨૦૨૦નો ગયજરાત માલ અને સેવા વેરા (સયધારા) વટહય કમ
તથા આ વટહય કમ બહાર પાડવા અુંગેના સુંજોગો સમજાવતયું ત્રનવેદન
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટે લ
સન ર૦ર૦નો વટહય કમ ક્રમાુંક-૩-સન ર૦ર૦નો ગયજરાત ખેત ઉત્પન્ન બજાર (સયધારા) વટહય કમ
તથા આ વટહય કમ બહાર પાડવા અુંગેના સુંજોગો સમજાવતયું ત્રનવેદન
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન સહક ર માંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસાંહ પટે લ
સન ર૦ર૦નો વટહય કમ ક્રમાુંક-૪-સન ર૦ર૦નો ગયજરાત મત્સ્યોદ્યોગ (સયધારા) વટહય કમ તથા આ
વટહય કમ બહાર પાડવા અુંગેના સુંજોગો સમજાવતયું ત્રનવેદન
મ નનીર્ મત્સ્ર્ોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જવ હરભ ઇ ચ વડ
સન ર૦ર૦નો વટહય કમ ક્રમાુંક-પ-સન ર૦ર૦નો ઔદ્યોત્રગક તકરાર (ગયજરાત સયધારા) વટહય કમ તથા આ
વટહય કમ બહાર પાડવા અુંગેના સુંજોગો સમજાવતયું ત્રનવેદન
મ નનીર્ શ્રમ અને રોજગ ર માંત્રીશ્રી દદલીપભ ઇ ઠ કોર
સન ર૦ર૦નો વટહય કમ ક્રમાુંક-૬-સન ર૦ર૦નો કારખાના (ગયજરાત સયધારા) વટહય કમ તથા આ
વટહય કમ બહાર પાડવા અુંગેના સુંજોગો સમજાવતયું ત્રનવેદન
મ નનીર્ શ્રમ અને રોજગ ર માંત્રીશ્રી દદલીપભ ઇ ઠ કોર
સન ર૦ર૦નો વટહય કમ ક્રમાુંક-૭-સન ર૦ર૦નો કોન્દ્ટર ાક્ટ મજૂ ર (ત્રનયમન અને નાબૂદી)(ગયજરાત
સયધારા) વટહય કમ તથા આ વટહય કમ બહાર પાડવા અુંગેના સુંજોગો સમજાવતયું ત્રનવેદન
મ નનીર્ શ્રમ અને રોજગ ર માંત્રીશ્રી દદલીપભ ઇ ઠ કોર
સન ર૦ર૦નો વટહય કમ ક્રમાુંક-૮-સન ર૦ર૦નો મજૂ ર કાયદા (ગયજરાત સયધારા) વટહય કમ તથા આ
વટહય કમ બહાર પાડવા અુંગેના સુંજોગો સમજાવતયું ત્રનવેદન
મ નનીર્ શ્રમ અને રોજગ ર માંત્રીશ્રી દદલીપભ ઇ ઠ કોર
સન ર૦ર૦નો વટહય કમ ક્રમાુંક-૯-સન ર૦ર૦નો ગયજરાત ગણોત વહીવટ અને ખેતીની જમીન
કાયદા (સયધારા) વટહય કમ તથા આ વટહય કમ બહાર પાડવા અુંગેના સુંજોગો સમજાવતયું ત્રનવેદન
મ નનીર્ મહે સલ માંત્રીશ્રી કૌવશકભ ઇ પટે લ
સન ર૦ર૦નો વટહય કમ ક્રમાુંક-૧૦-સન ર૦ર૦નો ગયજરાત જમીન પિાવી પાડવા પર (પ્રત્રતબુંધ)
વટહય કમ તથા આ વટહય કમ બહાર પાડવા અુંગેના સુંજોગો સમજાવતયું ત્રનવેદન
મ નનીર્ મહે સલ માંત્રીશ્રી કૌવશકભ ઇ પટે લ
સન ર૦ર૦નો વટહય કમ ક્રમાુંક-૧૧-સન ર૦ર૦નો ગયજરાત અસામાત્રજક પ્રવૃત્રત્તઓ અટકાવવા
બાબત (સયધારા) વટહય કમ તથા આ વટહય કમ બહાર પાડવા અુંગેના સુંજોગો સમજાવતયું ત્રનવેદન
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન ગૃહ માંત્રીશ્રી પ્રદદપવસાંહ જાડે જા
ગયજરાત શહે રી ત્રવકાસ કુંપની ત્રલત્રમટે ડનો સન ર૦૧૭-૧૮નો વાત્રષવક અહે વાલ, રહસાબો, ઓરડટ
અહે વાલ, ભારતના કોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓરડટર જનરલની રટપ્પણ, કુંપનીની કામગીરી અુંગેની સરકારની
સમીક્ષા તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાું થયેલ ત્રવલુંબ અુંગેના કારણો દશાવવતયું ત્રનવેદન
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટે લ
ગયજરાત જળ સુંપત્રત્ત ત્રવકાસ ત્રનગમ ત્રલત્રમટે ડનો સન ર૦૧પ-૧૬નો વાત્રષવક અહે વાલ, રહસાબો,
ઓરડટ અહે વાલ, ભારતના કોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓરડટર જનરલની રટપ્પણ, ત્રનગમની કામગીરી અુંગેની
સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાું થયેલ ત્રવલુંબ અુંગેના કારણો
દશાવવતયું ત્રનવેદન
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટે લ
ગયજ-ટય ર ડે વલપમેન્દ્ટ કુંપની ત્રલત્રમટે ડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાત્રષવક અહે વાલ, રહસાબો, ઓરડટ
અહે વાલ, ભારતના કોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓરડટર જનરલની રટપ્પણ તેમજ કુંપનીની કામગીરી અુંગેની સરકારની
સમીક્ષા
મ નનીર્ પ્રવ સન માંત્રીશ્રી જવ હરભ ઇ ચ વડ
દહે જ સેઝ ત્રલત્રમટે ડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાત્રષવક અહે વાલ, રહસાબો, ઓરડટ અહે વાલ, ભારતના
કોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓરડટર જનરલની રટપ્પણ તેમજ કુંપનીની કામગીરી અુંગેની સરકારની સમીક્ષા
ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટે લ
આલ્કોક એશડાઉન (ગયજરાત) ત્રલત્રમટે ડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાત્રષવક અહે વાલ, રહસાબો, ઓરડટ
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૬.

૭.

૮.

૯.

અહે વાલ, ભારતના કોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓરડટર જનરલની રટપ્પણ તેમજ કુંપનીની કામગીરી અુંગેની સરકારની
સમીક્ષા
ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટે લ
(૧૭)
બહય િરાજી રે લ કોપોરે શન ત્રલત્રમટે ડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાત્રષવક અહે વાલ, રહસાબો, ઓરડટ
અહે વાલ, ભારતના કોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓરડટર જનરલની રટપ્પણ તેમજ કોપોરે શનની કામગીરી અુંગેની
સરકારની સમીક્ષા
ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટે લ
(૧૮)
ગાુંધીનગર રે લવે એન્દ્ડ અબવન ડે વલપમેન્દ્ટ કોપોરે શન ત્રલત્રમટે ડનો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાત્રષવક
અહે વાલ, રહસાબો, ઓરડટ અહે વાલ, ભારતના કોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓરડટર જનરલની રટપ્પણ તેમજ
કોપોરે શનની કામગીરી અુંગેની સરકારની સમીક્ષા
ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટે લ
(૧૯)
ડૉ.આુંબેડકર અુંત્યોદય ત્રવકાસ ત્રનગમનો સન ર૦૧૪-૧પનો વાત્રષવક અહે વાલ, રહસાબો, ઓરડટ
અહે વાલ, ભારતના કોમ્પ્પ્ટર ોલર અને ઓરડટર જનરલની રટપ્પણ, ત્રનગમની કામગીરી અુંગેની સરકારની
સમીક્ષા તેમજ આ અહે વાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાું થયેલા ત્રવલુંબ અુંગેના કારણો દશાવવતયું
ત્રનવેદન
મ નનીર્ સ મ વજક ન્દ્ર્ ર્ અને અવધક રીત માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભ ઇ પરમ ર
(ર૦)
ગયજરાત પાણી પયરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોડવ નો સન ર૦૧૮-૧૯નો વાત્રષવક વહીવટી અહે વાલ
મ નનીર્ પ ણી પુરવઠ માંત્રીશ્રી કુાં વરજીભ ઇ બ વળીર્
(ર૧)
ગયજરાત આરદજાત્રત ત્રવકાસ કોપોરે શનનો સન ર૦૧૬-૧૭નો વાત્રષવક અહે વાલ તેમજ આ અહે વાલને
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાું થયેલા ત્રવલુંબ અુંગેના કારણો દશાવવતયું ત્રનવેદન
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન આદદજાવત વવક સ માંત્રીશ્રી રમણભ ઇ પ ટકર
(રર)
સન ર૦૧પના ગયજરાત આતુંકવાદ અને સુંગરઠત ગયના ત્રનયુંિણ અત્રધત્રનયમ અન્દ્વયેના ગૃહ
ત્રવભાગના
તા.ર૩-૧-ર૦ર૦ના
જાહે રનામા
ક્રમાુંકઃ
જીજી૦૩/ર૦ર૦/એસબી.પ/પીઆરસી/૧૦ર૦૧પ/૦૭
મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન ગૃહ માંત્રીશ્રી પ્રદદપવસાંહ જાડે જા
(ર૩)
સન ર૦૧પના ગયજરાત મારહતીનો અત્રધકાર અત્રધત્રનયમ અન્દ્વયેના સામાન્દ્ય વહીવટ ત્રવભાગના
તા.૧૮-૩-ર૦૧૯ના જાહે રનામા ક્રમાુંકઃ
જીએસ-૬-ર૦૧૯-વીએિએસ-૧૦૦પ-ર૬૬૪આર.ટી.આઇ.સેલ તેમજ આ જાહે રનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાું થયેલા ત્રવલુંબ અુંગેના કારણો
સમજાવતયું ત્રનવેદન
મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટે લ
અનુમવત મળેલ વવધેર્કો
સત્રિવશ્રીએ, િૌદમી ગયજરાત ત્રવધાનસભાના પહે લા સિમાું ત્રવધાનસભાએ પસાર કરે લ અને જેને
રાષ્ટ્રપત્રતશ્રીની અનયમત્રત મળી છે તેવયું સન ૨૦૧૮નયું ત્રવધેયક ક્રમાુંક-૨૭ તથા છઠ્ઠા સિમાું પસાર કરે લાું
અને જેને રાજયપાલશ્રીની અનયમત્રત મળી છે તેવાું સન ૨૦૨૦ના ત્રવધેયક ક્રમાુંક-૨, ૫ અને ૧૨
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકયા.
વવધ નસભ ની સવમવતન અહે વ લની રજઆત
ક મક જ સલ હક ર સવમવતન નવમ અહે વ લની રજઆત
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કામકાજ સલાહકાર સત્રમત્રતનો નવમો અહે વાલ વાુંિીને રજૂ કયો.
મ નનીર્ ર જ્ર્ કક્ષ ન સાંસદીર્ બ બતોન માંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ત વ
માનનીય સુંસદીય બાબતોના રા.ક.ના મુંિીશ્રી પ્રરદપત્રસુંહ જાડે જાએ નીિે મયજબનો પ્રસ્તાવ રજૂ
કયો.
‘‘આ સભાગૃહ કામકાજ સલાહકાર સત્રમત્રતના નવમા અહે વાલ સાથે સુંમત થાય.’’
પ્રસ્તાવ મત માટે મૂકવામાું આવ્યો અને તેનો સવાવનયમતે સ્વીકાર કરવામાું આવ્યો.
સભ્ર્શ્રીનન ર જીન મ અાંગે મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની જાહે ર ત (વનર્મ-૨૬૯)
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ત્રનયમ-૨૬૯ અન્દ્વયે ૧૮૧ કપરાડા મત ત્રવસ્તારના સભ્યશ્રી જીતયભાઇ
હ.િૌધરી અને ૧૪૭ કરજણ મત ત્રવસ્તારના સભ્યશ્રી અક્ષયકય માર ઇ.પટે લે તા. ૦૩-૦૬-૨૦૨૦ના રોજ
બપોર પછી અને ૬૫ મોરબી મત ત્રવસ્તારના સભ્યશ્રી ત્રિજેશ મેરજાએ તા.૪-૦૬-૨૦૨૦ના રોજ બપોર
પછી આપેલ રાજીનામાનો સ્વીકાર કરવા અુંગેની જાહે રાત કરી.
મ નનીર્ આદદજાવત વવક સ માંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ત વ
માનની
આરદજાત્રત મુંિીશ્રી ગણપતત્રસુંહ વસાવાએ પ્રસ્તાવ રજૂ કયો કે ‘‘ આ સભાગૃહ ભારતના બુંધારણના
પરરત્રશષ્ટ્-૫ના ફકરા-૪ હે ઠળ સરકારના ત્રશક્ષણ અને મજૂ ર ત્રવભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાું આવેલ
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તા.૧૯-૦૮-૬૦ના જાહે રનામા ક્રમાુંક- ટીએસી/૧૨૬૦/ગ અન્દ્વયે ગયજરાત રાજ્ય આરદજાત્રત સલાહકાર
પરરષદ પર ગયજરાત ત્રવધાનસભાએ િૂુંટેલા પુંદર સભ્યો પૈકી ખાલી પડે લ એક સભ્યશ્રીની જગ્યા માટે
ગયજરાત ત્રવધાનસભાના અનયસૂત્રિત આરદજાત્રતના િૂુંટાયેલા પ્રત્રતત્રનત્રધઓ પૈકી એક સભ્યશ્રીને િૂુંટવાનયું કામ
હાથ ધરે . ’’
પ્રસ્ત વ મત મ ટે મકવ મ ાં આવ્ર્ો અને તેનો સવ યનુમતે સ્વીક ર કરવ મ ાં આવ્ર્ો.
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની જાહે ર ત
માનની
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ગયજરાત આરદજાત્રત સલાહકાર પરરષદ ઉપર ખાલી પડે લ એક જગ્યા ઉપર
ગયજરાત ત્રવધાનસભાના પ્રત્રતત્રનત્રધની િૂુંટણી માટે ના કાયવક્રમની જાહે રાત કરી.
સરક રી સાંકલ્પ (વનર્મ-૧૨૦)
ગયજરાત સરહત સમગ્ર દેશમાું કોરોના મહામારીના જગ
ું નો મક્કમતાપૂવવક સફળ મયકાબલો કરતા
કોરોના વોરરયસવ, કોરોના વાઇરસના સુંપૂણવ ખાતમા માટે સરકારે લીધેલાું અને લેવાનાર પગલાુંની જાણકારી
આપી સભાગૃહના સૌ સભ્યો સાથે મળી કોરોના વાઇરસની સુંપૂણવ નાબૂદીની કરટબદ્ધતા વ્યકત કરતો
સરકારી સુંકલ્પ માનનીય નાયબ મયખ્યમુંિીશ્રી નીત્રતનભાઇ પટે લે રજૂ કયો અને તેના સમથવનમાું પોતાનયું
મુંતવ્ય વ્યક્ત કયયું.
ત્યારબાદ નીિેના સભ્યશ્રીઓએ િિાવમાું ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી પ્રરદપત્રસુંહ જાડે જા ( રાજ્યક્ષાના ગૃહ મુંિીશ્રી)
(૨)શ્રી પરે શભાઇ ધાનાણી (ત્રવરોધપક્ષના નેતાશ્રી) (પ્રવિન અધૂરું)
વવર મ સ ાંજન ૫-૨૬ થી ૫-૫૫
અધ્ર્ક્ષશ્રી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને
ત્રવરામ બાદ ત્રવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરે શભાઇ ધાનાણીએ પોતાનયું અધૂરું રહે લ પ્રવિન પૂણવ કયાવ બાદ
નીિેના વધય સભ્યશ્રીઓએ િિાવમાું ભાગ લીધો.
(૩) શ્રી જગદીશભાઇ ત્રવશ્વકમાવ
(૮) શ્રી ત્રવક્રમભાઇ માડમ
(૪)શ્રી અત્રમત િાવડા
(૯) શ્રી ગ્યાસયદ્દીન શેખ
(પ) શ્રી શૈલેષ પરમાર
(૧૦) શ્રી પૂણેશ મોદી
(૬) ડો.અત્રનલ જોષીયારા
(૧૧)શ્રી ત્રવજયભાઇ રૂપાણી
(૭) શ્રી પયુંજાભાઇ વુંશ
(માનનીય મયખ્યમુંિીશ્રી)
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ િિાવમાું ભાગ લઇ લોકસભાના આદરણીય અધ્યક્ષશ્રી ઓમ ત્રબરલાજીએ
લોકડાઉનના સમયે ભારતના તમામ અધ્યક્ષશ્રીઓની સાથે ત્રવરડયો કોન્દ્ફરન્દ્સથી વાત કરે લી અને દરે ક
રાજ્યમાું ત્રવધાનસભા ખાતે એક કુંટરોલરૂમ શરૂ કરવા જણાવેલ. જે ગયજરાત ત્રવધાનસભાએ પણ શરૂ કરે લ
અને તેના લાભ ત્રવશે જણાવી, માનનીય સભ્યશ્રી જગદીશભાઇએ કન્દ્ટીજીયસ નામના મયવીને જોવાની
વાત કરે લી તે મયવી તેમણે જોયેલયું હોઇ સવવ સભ્યશ્રીઓને જોવાની ભલામણ કરી.
ત્ર્ રબ દ સાંકલ્પ મત મ ટે મકવ મ ાં આવ્ર્ો અને સવ યનુમતે માંજર કરવ મ ાં આવ્ર્ો.
વટહુકમ ન માંજર કરતો પ્રસ્ત વ અને સરક રી વવધેર્ક
૧.(ક)
સભ્યશ્રી ઇમરાન ખેડાવાલા સભાગૃહમાું ઉપત્રસ્થત નહીં હોવાથી ત્રનયમ-૧૫૨(ર) અન્દ્વયેનો
વટહય કમ નામુંજૂર કરતો પ્રસ્તાવ રજૂ થઇ શક્યો નહીં.
(ખ)
માનનીય સુંસદીય બાબતોના મુંિીશ્રી ભૂપેન્દ્રત્રસુંહ િયડાસમાએ સન ર૦૨૦નયું ત્રવધેયક ક્રમાુંક-૧૪સન ર૦૨૦નયું ગયજરાત, ગયજરાત ત્રવધાનસભાના સભ્યો, અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષના, મુંિીઓ તથા
ત્રવરોધપક્ષના નેતાના પગાર અને ભથથાુંને લગતા કાયદા (સયધારા) ત્રવધેયક દાખલ કયાવ બાદ પહે લા
વાિનનો પ્રસ્તાવ રજૂ કયો.
ત્યારબાદ માનનીય સુંસદીય બાબતોના મુંિીશ્રી ભૂપેન્દ્રત્રસુંહ િયડાસમાએ ત્રવધેયકના સમથવનમાું પોતાનયું
મુંતવ્ય વ્યકત કયયું.
ત્યારબાદ નીિેના સભ્યશ્રીઓએ િિાવમાું ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી પરે શભાઇ ધાનાણી (ત્રવરોધપક્ષના નેતાશ્રી)
(પ) શ્રી કીરીટકય માર પટે લ
(ર) શ્રી પયુંજાભાઇ વુંશ
(૬) શ્રી નૌશાદ સોલુંકી
(૩) ડો.અત્રનલ જોષીયારા
(૭) શ્રી ત્રપયયષ દેસાઇ
(૪) શ્રી લલીત વસોયા
િિાવનો જવાબ માનનીય સુંસદીય બાબતોના મુંિીશ્રી ભૂપેન્દ્રત્રસુંહ િયડાસમાએ આપ્યો.
ત્યારબાદ પહે લા અને બીજા વાિનના પ્રસ્તાવ મત માટે મૂકવામાું આવ્યા અને તેનો સવાવનયમતે
સ્વીકાર કરવામાું આવ્યો.
કલમવ ર વ ચન
કલમ ર થી ૬, કલમ ૧, દીર્વસુંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યયવલા મત ઉપર મૂકવામાું આવી અને તેનો
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૨

૩.(ક)

સવાવનયમતે સ્વીકાર કરવામાું આવ્યો.
કલમ ર થી ૬, કલમ ૧, દીર્વસુંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યયવલા ત્રવધેયકનો ભાગ બની.
ત્યારબાદ ત્રવધેયકના પ્રભારી મુંિીશ્રીએ ત્રવધેયકના િીજા વાિન માટે નો પ્રસ્તાવ રજૂ કયો, જે મત ઉપર
મૂકવામાું આવ્યો, તેનો સવાવનયમતે સ્વીકાર કરવામાું આવ્યો અને ત્રવધેયક પસાર કરવામાું આવ્યયું.
માનનીય ત્રશક્ષણ મુંિીશ્રી ભૂપેન્દ્રત્રસુંહ િયડાસમાએ સન ૨૦૨૦નયું ત્રવધેયક ક્રમાુંક-૯-સન ૨૦૨૦નયું
ગયજરાત માધ્યત્રમક અને ઉચ્િતર માધ્યત્રમક ત્રશક્ષણ (સયધારા) ત્રવધેયક દાખલ કયાવ બાદ પહે લા વાિનનો
પ્રસ્તાવ રજૂ કયો.
ત્યારબાદ માનનીય ત્રશક્ષણ મુંિીશ્રી ભૂપેન્દ્રત્રસુંહ િયડાસમાએ ત્રવધેયકના સમથવનમાું પોતાનયું મુંતવ્ય
વ્યકત કયયું.
ત્યારબાદ નીિેના સભ્યશ્રીઓએ િિાવમાું ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી કીરીટકય માર પટે લ
(૪) શ્રી ઋત્રત્વકભાઇ મકવાણા
(ર) શ્રી લલીત વસોયા
(પ) શ્રી ગયલાબત્રસુંહ રાજપયત
(૩) શ્રીમતી મનીષાબેન વકીલ
(૬) ડો.આશાબેન પટે લ
િિાવનો જવાબ માનનીય સુંસદીય બાબતોના મુંિીશ્રી ભૂપેન્દ્રત્રસુંહ િયડાસમાએ આપ્યો.
ત્યારબાદ પહે લા અને બીજા વાિનના પ્રસ્તાવ મત માટે મૂકવામાું આવ્યા અને તેનો સ્વીકાર
કરવામાું આવ્યો.
કલમવ ર વ ચન
કલમ ર, કલમ ૧, દીર્વસુંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યયવલા મત ઉપર મૂકવામાું આવી અને તેનો સ્વીકાર
કરવામાું આવ્યો.
કલમ ર, કલમ ૧, દીર્વસુંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યયવલા ત્રવધેયકનો ભાગ બની.
ત્યારબાદ ત્રવધેયકના પ્રભારી મુંિીશ્રીએ ત્રવધેયકના િીજા વાિન માટે નો પ્રસ્તાવ રજૂ કયો, જે મત
ઉપર મૂકવામાું આવ્યો, તેનો સ્વીકાર કરવામાું આવ્યો અને ત્રવધેયક પસાર કરવામાું આવ્યયું.

સભ્યશ્રી ઇમરાન ખેડાવાલા સભાગૃહમાું ઉપત્રસ્થત નહીં હોવાથી ત્રનયમ-૧૫૨(ર) અન્દ્વયેનો
વટહય કમ નામુંજૂર કરતો પ્રસ્તાવ રજૂ થઇ શક્યો નહીં.
(ખ)
માનનીય નાયબ મયખ્યમુંિીશ્રી નીત્રતનભાઇ પટે લે સન ર૦૨૦નયું ત્રવધેયક ક્રમાુંક-૧૩-સન
ર૦૨૦નયું ગયજરાત માલ અને સેવા વેરા (સયધારા) ત્રવધેયક દાખલ કયાવ બાદ પહે લા વાિનનો પ્રસ્તાવ રજૂ
કયો.
ત્યારબાદ માનનીય નાયબ મયખ્યમુંિીશ્રી નીત્રતનભાઇ પટે લે ત્રવધેયકના સમથવનમાું પોતાનયું મુંતવ્ય
વ્યકત કયયું.
ત્યારબાદ નીિેના સભ્યશ્રીઓએ િિાવમાું ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી કીરીટકય માર પટે લ
(ર) ડો.સી.જે.િાવડા
(૩) શ્રી દયષ્યુંતભાઇ પટે લ
િિાવનો જવાબ માનનીય નાયબ મયખ્યમુંિીશ્રી નીત્રતનભાઇ પટે લે આપ્યો.
ત્યારબાદ પહે લા અને બીજા વાિનના પ્રસ્તાવ મત માટે મૂકવામાું આવ્યા અને તેનો સવાવનયમતે
સ્વીકાર કરવામાું આવ્યો.
કલમવ ર વ ચન
કલમ ર થી ૧૬, કલમ ૧, દીર્વસુંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યયવલા મત ઉપર મૂકવામાું આવી અને તેનો
સવાવનયમતે સ્વીકાર કરવામાું આવ્યો.
કલમ ર થી ૧૬, કલમ ૧, દીર્વસુંજ્ઞા અને ઇનેકટીંગ ફોમ્પ્યયવલા ત્રવધેયકનો ભાગ બની.
ત્યારબાદ ત્રવધેયકના પ્રભારી મુંિીશ્રીએ ત્રવધેયકના િીજા વાિન માટે નો પ્રસ્તાવ રજૂ કયો, જે મત
ઉપર મૂકવામાું આવ્યો, તેનો સવાવનયમતે સ્વીકાર કરવામાું આવ્યો અને ત્રવધેયક પસાર કરવામાું આવ્યયું.
સભ ગૃહ, માંગળવ ર ત .૨૨મી સપ્ટે મ્બર, ૨૦૨૦ન રોજ બપોરન ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે
ફરી મળવ મ ટે ર ત્રીન ૧૦.૧૭ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં.
ગુજર ત વવધ નસભ સવચવ લર્,
ડી.એમ.પટે લ
ગ ાંધીનગર.
સવચવ,
ત . ૨૧મી સપ્ટે મ્બર, ૨૦૨૦
ગુજર ત વવધ નસભ .

