
 

 

  
સાતમ ું સત્ર 

શ ક્રવાર, તા. ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ર૦૨૦ 
 

સવારના ૧૦-૦૦  વાગ્ યે 
 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 
(ક) ટ ું કી મ દતના પ્રશ્નો 
(૧) માનનીય સભ્યશ્રી જગદીશ વિશ્વકમાાનો ટ ૂં કી મુદતનો પ્રશ્ન ક્રમાૂંક-૩૯ ‘‘ રાજ્યમાૂં સ યા 

ઊર્જાનો િપરાશ કરતા ગ્રાહકો દ્વારા િધારાની ઊર્જા િીજ કૂંપનીઓને િેચિા બાબત ’’ 
..... માનનીય ઊર્જા મુંત્રીશ્રી   

(૨) માનનીય  સભ્યશ્રી  ગ્યાસુદ્દીન શેખનો  ટ ૂં કી  મુદતનો  પ્રશ્ન ક્રમાૂંક-૪૫ ‘‘ આત્મવનર્ાર 

ગુજરાત સહાય યોજના અૂંતગાત બેંક લોન બાબત ’’ 
..... માનનીય સહકાર મુંત્રીશ્રી  

૨. વવધાનસભાના મજે ઉપર મ કવાના કાગળો 
(૧) (ક) ર્ારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓડિટર જનરલનો સન ૨૦૧૭-૧૮ના િર્ાનો ઓિીટ 

 અહેિાલ (સામાન્ય અને સામાજીક ક્ષેત્ર) (અૂંગ્રેજી તથા ગુજરાતી) 

 (ખ) ગુજરાત સરકારના સન ૨૦૧૮-૧૯ના િર્ાના નાણાકીય ડહસાબો (ર્ાગ-૧ અને 

 ર્ાગ-૨) (અૂંગ્રેજી તથા ગુજરાતી)  

 (ગ) ગુજરાત સરકારના સન ૨૦૧૮-૧૯ના િર્ાના વિવનયોગ ડહસાબો (અૂંગ્રેજી તથા 

 ગુજરાતી) 

 (ઘ) ર્ારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓડિટર જનરલનો સન ૨૦૧૮-૧૯ના િર્ાનો ઓિીટ 

 અહેિાલ (રાજ્યની નાણાકીય પડરવથથવત) (અૂંગ્રેજી તથા ગુજરાતી) 

 (ચ) ર્ારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓડિટર જનરલનો સન ૨૦૧૮-૧૯ના િર્ાનો ઓિીટ 

 અહેિાલ (સામાન્ય અને સામાજીક ક્ષેત્ર) (અૂંગ્રેજી તથા ગુજરાતી) 

 (છ) ર્ારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓડિટર જનરલનો સન ૨૦૧૮-૧૯ના િર્ાનો ઓિીટ 

 અહેિાલ (આવથાક અને મહેસ લ ક્ષેત્ર) (અૂંગ્રેજી તથા ગુજરાતી) 

 (જ) ર્ારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓડિટર જનરલનો સન ૨૦૧૮-૧૯ના િર્ાનો ઓિીટ 

 અહેિાલ (ર્જહેર કે્ષત્રના કપક્રમો) (અૂંગ્રેજી તથા ગુજરાતી) 

 .......માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઈ પટેલ 

 

...૨... 

 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



 

...૨... 

 

(૨) ગુજરાત થટેટ પેટર ોવલયમ કોપોરેશન વલવમટેિનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો િાવર્ાક અહેિાલ, 
ડહસાબો, ઓડિટ અહેિાલ, ર્ારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓડિટર જનરલની ડટટપણ, 
કોપોરેશનની કામગીરી  અૂંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેિાલને સર્ાગૃહના 

મેજ કપર મ કિામાૂં થયેલા વિલૂંબ અૂંગેના કારણો દશાાિતુૂં વનિેદન 
...... માનનીય ઊર્જા મુંત્રીશ્રી સૌરભભાઈ પટેલ 

(૩) ઈવન્િયન ઓઇલ કોપોરેશન વલવમટેિનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો િાવર્ાક અહેિાલ, 
ડહસાબો, ઓડિટ અહેિાલ, ર્ારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓડિટર જનરલની ડટટપણ, 
કોપોરેશનની કામગીરી અૂંગેની  સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેિાલને સર્ાગૃહના 

મેજ કપર મ કિામાૂં થયેલા વિલૂંબ અૂંગેના કારણો દશાાિતુૂં વનિેદન 
...... માનનીય ઊર્જા મુંત્રીશ્રી સૌરભભાઈ પટેલ 

(૪) ગુજરાત િોટર ઈન્રાથટરકચર વલવમટેિનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો િાવર્ાક અહેિાલ, 
ડહસાબો, ઓડિટ અહેિાલ, ર્ારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓડિટર જનરલની ડટટપણ 

તેમજ કૂંપનીની કામગીરી અૂંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેિાલને સર્ાગૃહના 

મેજ કપર મ કિામાૂં થયેલા વિલૂંબ અૂંગેના કારણો દશાાિતુૂં વનિેદન 
......માનનીય પાણી પ રવઠા મુંત્રીશ્રી ક ું વરજીભાઈ બાવળીયા 

 (૫) ગુજરાત રૂરલ ઈન્િથટર ીઝ માકેટીંગ કોપોરેશન વલવમટેિનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો િાવર્ાક 

અહેિાલ, ડહસાબો, ઓડિટ અહેિાલ, ર્ારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓડિટર જનરલની 

ડટટપણ, કોપોરેશનની  કામગીરી અૂંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેિાલને 

સર્ાગૃહના મેજ કપર મ કિામાૂં થયેલા વિલૂંબ અૂંગેના કારણો દશાાિતુૂં વનિેદન 
...... માનનીય રાજ્યકક્ષાના ક ટટર ઉદ્યોગ મુંત્રીશ્રી ધમેન્દ્રવસુંહ ર્જડેર્જ 

(૬) િૉ.આૂંબેિકર અૂંત્યોદય વિકાસ વનગમ (અનુ.ર્જવત)ના સન ૨૦૧૫-૧૬ થી    
સન ૨૦૧૭-૧૮ના િાવર્ાક અહેિાલો, ડહસાબો, ઓડિટ અહેિાલ, ર્ારતના 

કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓડિટર જનરલની ડટટપણ, વનગમની કામગીરી અૂંગેની સરકારની 
સમીક્ષા તેમજ આ અહેિાલોન ેસર્ાગૃહના મેજ કપર મ કિામાૂં થયેલા વિલૂંબ અૂંગેના 

કારણો દશાાિતાૂં વનિેદનો 
......માનનીય સામાવજક ન્દ્યાય અન ેઅવધકારીતા મુંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઈ પરમાર 

(૭) ગુજરાત પછાત િગા વિકાસ વનગમનો સન ૨૦૧૮-૨૦૧૯નો િાવર્ાક િહીિટી 

અહેિાલ તમેજ આ અહેિાલને સર્ાગૃહના મેજ કપર મ કિામાૂં થયેલાૂં વિલૂંબ અૂંગેનાૂં 

કારણો દશાાિતુૂં વનિેદન 
......માનનીય સામાવજક ન્દ્યાય અન ેઅવધકારીતા મુંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઈ પરમાર 

 
...૩... 

 

 



 

...૩... 

 
 (૮) વિકલાૂંગ વ્યવતતઓ માટેના કવમશનરશ્રીનો સન ૨૦૧૮-૧૯નો િાવર્ાક િહીિટી 

અહેિાલ તેમજ આ અહેિાલને સર્ાગૃહના મેજ કપર મ કિામાૂં થયેલા વિલૂંબ અૂંગેના 

કારણો દશાાિતુૂં વનિેદન 
......માનનીય સામાવજક ન્દ્યાય અન ેઅવધકારીતા મુંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઈ પરમાર 

(૯) ગુજરાત રાજ્ય િેરહાકસીંગ કોપોરેશનના સન ૨૦૧૩-૧૪ અને સન ૨૦૧૪-૧૫ના 

િાવર્ાક અહેિાલો તેમજ આ અહેિાલોને સર્ાગૃહના મેજ કપર મ કિામાૂં થયેલા વિલૂંબ 

અૂંગેના કારણો દશાાિતાૂં વનિેદન 
......માનનીય રાજ્યકક્ષાના સહકાર મુંત્રીશ્રી ઇશ્વરવસુંહ પટેલ 

(૧૦) ગુજરાત જિૈવિવિધતા બોિાનો સન ૨૦૧૮-૨૦૧૯નો િાવર્ાક અહેિાલ તેમજ આ 

અહેિાલને સર્ાગૃહના મેજ કપર મ કિામાૂં થયેલા વિલૂંબ અૂંગેના કારણો દશાાિતુૂં 

વનિેદન 
......માનનીય રાજ્યકક્ષાના વન મુંત્રીશ્રી રમણભાઈ પાટકર 

(૧૧) ગુજરાત મ્પ્યુવનવસપલ ફાઈનાન્સ બોિાનો સન ૨૦૧૯-૨૦નો િાવર્ાક િહીિટી અહેિાલ 
......માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઈ પટેલ 

(૧૨) ગુજરાત હાકસીંગ બોિા  અને થલમ તલીયરન્સ સેલનુૂં સન ૨૦૨૦-૨૧નુૂં અૂંદાજપત્રક 

તથા ગુજરાત હાકસીંગ બોિાના સન ૨૦૧૮-૧૯ના િાવર્ાક ડહસાબો અને ઓિીટ 

અહેિાલ તેમજ આ અહેિાલને સર્ાગૃહના મેજ કપર મ કિામાૂં થયેલા વિલૂંબ અૂંગેના 

કારણો દશાાિતુૂં વનિેદન 
......માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઈ પટેલ 

(૧૩) થથાવનક ર્ૂંિોળ ડહસાબના વનરીક્ષકશ્રીનો સન ૨૦૧૬-૨૦૧૭ના િર્ાનો વજલ્લા અને 

તાલુકા પૂંચાયતોના ડહસાબો પરનો ઓડિટ અહેિાલ તેમજ આ અહેિાલને સર્ાગૃહના 

મેજ કપર મ કિામાૂં થયેલ વિલૂંબ અૂંગેના કારણો દશાાિતુૂં વનિેદન 

...... માનનીય રાજ્યકક્ષાના પુંચાયત મુંત્રીશ્રી જયરથવસુંહજી પરમાર 

(૧૪) સન ૧૯૭૨ના ગુજરાત આિશ્યક સેિા ર્જળિણી અવધવનયમ અન્િયેનાૂં, ઊર્જા અને 
પેટર ોકેવમકલ્સ વિર્ાગના, 

 (૧) તા.૨૪/૦૨/૨૦૨૦ના ર્જહેરનામા ક્રમાૂંક: જીએચયુ-૨૦૨૦-(૨૦)-જીયુિી-

  ૧૧૨૦૧૦ -૨૮૬૧-ક(પાટા-૨), તેમજ આ ર્જહેરનામાને સર્ાગૃહના મેજ કપર 

  મ કિામાૂં થયેલા વિલૂંબ અૂંગેનાૂં કારણો દશાાિતુૂં વનિેદન 
 (૨) તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૦ના ર્જહેરનામા ક્રમાૂંક: જીએચયુ-૨૦૨૦-(૫૯)-જીયુિી-

  ૧૧૨૦૧૦ -૨૮૬૧-ક(પાટા-૨), 
...... માનનીય ઊર્જા મુંત્રીશ્રી સૌરભભાઈ પટેલ 

 
...૪... 

 



 

...૪... 

 
(૧૫) સન ૨૦૧૬ના અશતત વ્યવતતનો અવધકાર અવધવનયમ અન્િયેના સામાવજક ન્યાય 

અને અવધકારીતા વિર્ાગના, તા.૦૩/૧૨/૨૦૧૯ના ર્જહેરનામા ક્રમાૂંક: જીએચ/ 
એસએચ/૦૮/એપીજી/૧૦૨૦૧૭/૮૮૦૧૩/છ-૧, તેમજ આ ર્જહેરનામાને 

સર્ાગૃહના મેજ કપર મ કિામાૂં થયેલા વિલૂંબ અૂંગેનાૂં કારણો સમર્જિતુૂં વનિેદન 
......માનનીય સામાવજક ન્દ્યાય અન ેઅવધકારીતા મુંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઈ પરમાર 

(૧૬) સન ૨૦૧૩ના રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સુરક્ષા અવધવનયમ અન્િયેના અન્ન, નાગડરક પુરિઠા અને 
ગ્રાહક બાબતોના વિર્ાગના, તા.૨૪/૦૪/૨૦૨૦ના ર્જહેરનામાૂં ક્રમાૂંક :જીટીએચ/ 
૨૦૨૦/૩/પીિીએસ/ ૧૦૨૦૨૦/૧૯૮/ક-૧, 

......માનનીય રાજ્યકક્ષાના નાગટરક પ રવઠા મુંત્રીશ્રી ધમેન્દ્રવસુંહ ર્જડેર્જ  
૩. સરકારી વવધેયકો 

(૧) સન ૨૦૨૦નુૂં વિધેયક ક્રમાૂંક-૨૧-સન ૨૦૨૦નુૂં ગુજરાત મત્થયોદ્યોગ 

 (સુધારા) વિધેયક            
 ...........દાખલ કરિાનુૂં તથા પહેલુૂં, બીજુૂં અને ત્રીજુ ૂં િાૂંચન 

.....માનનીય રાજ્યકક્ષાના મુંત્રીશ્રી પ્રટદપવસુંહ ર્જડેર્જ 

 (૨) સન ૨૦૨૦નુૂં વિધેયક ક્રમાૂંક-૨૩-સન ૨૦૨૦નુૂં ગુજરાત ગણોત િહીિટ અને 

  ખેતીની જમીન કાયદા (સુધારા) વિધેયક            
 ...........દાખલ કરિાનુૂં તથા પહેલુૂં, બીજુૂં અને ત્રીજુ ૂં િાૂંચન 

..... માનનીય મહેસ લ મુંત્રીશ્રી કૌવશકભાઇ  પટેલ 
(૩) સન ૨૦૨૦નુૂં વિધેયક ક્રમાૂંક-૨૮-સન ૨૦૨૦નુૂં ગુજરાત ખેત-કત્પન્ન બર્જર 

  (સુધારા) વિધેયક            
 ...........દાખલ કરિાનુૂં તથા પહેલુૂં, બીજુૂં અને ત્રીજુ ૂં િાૂંચન 
..... માનનીય રાજ્યકક્ષાના સહકાર મુંત્રીશ્રી ઈશ્વરવસુંહ પટેલ 

(૪) સન ૨૦૨૦નુૂં વિધેયક ક્રમાૂંક-૪-સન ૨૦૨૦નુૂં ગુજરાત વિવનયોગ અવધવનયમો 

(રદ કરિા બાબત) વિધેયક.  

              ...........દાખલ કરિાનુૂં તથા પહેલુૂં, બીજુૂં અને ત્રીજુ ૂં િાૂંચન 
..... માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ 

 

 

 

...૫... 

 

 

 



...૫... 
 

 (૫) સન ૨૦૨૦નુૂં વિધેયક ક્રમાૂંક-૨૪-સન ૨૦૨૦નુૂં ગુજરાત કાકિી (વનયૂંત્રણ)  
(રદ કરિા બાબત) વિધેયક. 

...........દાખલ કરિાનુૂં તથા પહેલુૂં, બીજુૂં અને ત્રીજુ ૂં િાૂંચન 
..... ઉદ્યોગ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલ  

૪. છેલ્લા ટદવસનો પ્રસ્તાવ (વનયમ-૧૦૨): 

માનનીય સભ્યશ્રી શૈલષેભાઇ ભાભોરનો પ્રસ્ તાવ  

  ગુજરાત દેશનુૂં સૌથી િધુ ઔદ્યોવગકીકરણ ધરાિતુૂં રાજ્ય છે. દેશના કુલ ઔદ્યોવગક 

કત્પાદનમાૂં ગુજરાતનો ડહથસો ૧૮.૪ ટકા છે. આ સાથે ગુજરાત દેશની કુલ વનકાસમાૂં પણ 

૨૦ ટકા ર્ાગીદારી ધરાિે છે. રાજ્યમાૂં વિદેશી મ િી રોકાણકારોને રોકાણ કરિા માટે 

આકવર્ાત કરિા િાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્િેથટસા સવમટનુૂં આયોજન કરિામાૂં આિે 

છે. જનેા પડરણામે રાજ્યમાૂં ખ બ મોટા પ્રમાણમાૂં ઔદ્યોવગક કે્ષતે્ર મ િી રોકાણો થયા છે અને 

રોજગારીની વિપુલ તકોનુૂં સજાન થયુૂં છે. રાજ્યમાૂં સરળતાથી નિા કદ્યોગોની થથાપના 

થાય તે માટે નિી ઔદ્યોવગક નીવત-૨૦૨૦ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ર્જહેર કરિામાૂં આિી છે. 

માનનીય મુખ્યમૂંત્રીશ્રીએ દેશ દુવનયાના કદ્યોગકારો-રોકાણકારોને ગુજરાતમાૂં વ્યાપક 

રોકાણ કરિા માટે આહ્િાન કરેલ છે. 

  એમ.એસ.એમ.ઇ એકમો માટે ર્ારત સરકારે ર્જહેર કરેલ નિી વ્યાખ્યા /ધોરણો 

રાજ્ય સરકારે થિીકાયાા છે. આિા એકમો માટે કેપીટલ સબસીિી, વ્યાજ સહાય, તિોલીટી 

સટીફીકેશન માટે સહાય, નિી ટેતનોલોજી મેળિિા માટે સહાય, પેટન્ટ રજીથટરેશન માટે 

સહાય, એસ.એમ.ઇ. એતસચેન્જમાૂં રજીથટરેશન માટે સહાય, એસ.એમ.ઇ. એકમોને 

સવિાસલાઇન અને પાિર કનેતશન ખચામાૂં સહાય, માકેટ િેિલોપમેન્ટ માટે સહાય, 

એમ.એસ.એમ.ઇ. એિોિા  તથા આ એકમોને ર્ાિામાૂં, િીજળી અને પાણીના િપરાશની 

બચત માટે પ્રોત્સાહન, CGTMSE યોજનામાૂં સહાય આપી પ્રોત્સાહનો પ રા પાિિામાૂં 

આિે છે.  

  નિી નીવતમાૂં ૧૫ થ્રથટ સેતટરની પડરકલ્પના કરિામાૂં આિી છે. જમેાૂં કોર સેતટરમાૂં 

ઇલેતટર ીકલ મશીનરી અને ઇતિીપમેન્ટ, ઇન્િથટર ીયલ મશીનરી અને ઇતિીપમેન્ટ, ઓટો 

અને ઓટોકમ્પ્પોનન્ટ, વસરામીક, ટેકનીકલ ટેતસટાઇલ્સ, એગ્રો એન્િ ફુિ પ્રોસેસીંગ, 

ફામાાશ્યુટીકલ અને મેિીકલ િીિાઇસીસ, જમે્પ્સ એન્િ જ્િેલરી, કેમીકલ (સીમીત વિથતાર 

પ રતુૂં) જિેા કદ્યોગોનો સમાિેશ થાય છે. તે જ રીતે સનરાઇઝ સેતટરમાૂં ઇન્િથટર ી ૪.૦ 

મેન્યુફેતચરીંગ, ઇલેતટર ીક વ્હીકલ અને તેના કમ્પ્પોનન્ટ, િેથટ મેનેજમેન્ટ પ્રોજતેટ, ગ્રીન 

એનજી(સોલાર અને િીન્િ ઇકિીપમેન્ટ), ઇકો રેન્િલી કમ્પ્પોથટેબલ મટીરીયલ(ટરેિીશનલ 

ટલાથટીકની અિેજીમાૂં) ૧૦૦% એતસપોટા  ઓરીએન્ટેિ યુવનટ (કોઇપણ સેતટરમાૂં) જિેા 

કદ્યોગોનો સમાિેશ કરિામાૂં આિેલ છે.  

...૬... 

 

 

 

૬૦ 
વમવનટ 
 



...૬... 
 

  રાજ્ય સરકાર ૫૦ િર્ાના લાૂંબાગાળાની લીઝ કપર સરકારી જમીન મેળિિામાૂં 

કદ્યોગોને સુવિધા પ રી પાિશે. ઔદ્યોવગક એકમોને જમીનની બર્જર વકૂંમતના ૬% લીઝ 

રેન્ટ કપર આપિામાૂં આિશે. આિા કદ્યોગો બેન્કમાૂંથી લોન સહાય મેળિી શકે તે માટે 

જમીન મોગેજ કરિા મૂંજુરી આપિામાૂં આિશે.  

  નોકરીઓ, વિવિધ ક્ષેત્રોમાૂં િેલ્યુ એિીશન, અત્યાધુવનક ટેતનોલોજીને અપનાિી 

૪.૦ ઇન્િથટર ી કત્પાદકતામાૂં િધારો, રીસચા અને િેિલોપમેન્ટ પર ર્ાર મ કીને નિીનતા 

આધાડરત ઇકો વસથટમ જિેી બાબતોને સપોટા  કરિા માટે કેન્રીત પ્રયત્નોથી આત્મવનર્ાર 

ગુજરાત માટે આ નિી નીવત દ્વારા પ્રયાસો કરિામાૂં આવ્યા છે. ગુજરાતની આ ઔદ્યોવગક 

નીવત-૨૦૨૦ને કદ્યોગ જગતે સારો પ્રવતસાદ આપી આિકારી છે. િિાપ્રધાનશ્રીના 

આત્મવનર્ાર ર્ારતને સાકાર કરિામાૂં ગુજરાત ઔદ્યોવગક નીવત-૨૦૨૦ આગેિાની લેશે. 

આત્મવનર્ારતા માટે સક્ષમ ઇકો વસથટમ વનમાાણ કરનારૂં  ગુજરાત દેશનુૂં પ્રથમ રાજ્ય બન્યુૂં 

છે, ત્યારે ગુજરાત રાજ્યનો ઔદ્યોવગક વિકાસ તેજ ગવતથી આગળ િધે, આત્મવનર્ાર 

ર્ારતના થિટનને સાકાર કરિા માટે ગુજરાત નેતૃત્િ લે ત ેમાટે ગુજરાત ઔદ્યોવગક નીવત-

૨૦૨૦નો િધુ ઝિપી અને અસરકારક અમલીકરણ થાય અને રાજ્યની પ્રગવત 

જનસુખાકારી માટે લાર્કારક બની રહે તે માટે આ સર્ાગૃહ ચચાા-વિચારણા કરે. 

૫. વવધાનસભાના મજે ઉપર મ કવાના અતારાુંટકત પ્રશ્નો અને તનેા જવાબો 

  ગુજરાત વિધાનસર્ાના વનયમોના વનયમ-૮૭(ક) અન્િયે અતારાૂંવકત પ્રશ્નો અને 

 તેના જિાબો સર્ાગૃહના મેજ કપર મ કિા. 
.......સવચવશ્રી, ગ જરાત વવધાનસભા 

 

 

    

 

વવધાનસભાગૃહ, 
ગાુંધીનગર. 
તા. ૨૪મી સપ્ટેમ્બર, ર૦૨૦ 

 ડી. એમ. પટેલ 
સવચવ, 

ગ જરાત વવધાનસભા. 


