
 

 

  
પ ાંચમ ાં સત્ર 

સોમવ ર, ત . ૯મી ડિસેમ્બર, ર૦૧૯ 

પહેલી બેઠક 
 

બપોરન  ૧૨-૦૦ વ ગ્ ય ે 
 

૧. શોકદશશક ઉલ્ લેખો 
  ગુજરાત રાજયના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સ્ ર્.શ્ી દિલીપભાઇ રમણલાલ પરીખ તથા પૂર્વ 

મંત્રી સ્ર્.શ્ી વર્ઠ્ઠલભાઇ હંસરાજભાઇ રાિદિયા, ગુજરાત વર્ધાનસભાના પૂર્વ સભ્ય         

સ્ર્.શ્ી િાહ્યાભાઇ પીતાંબરિાસ પટેલ, સ્ર્.શ્ી વ્રજલાલ ગીરધરભાઇ ધાણક અને              

સ્ર્.શ્ી ગોપાલભાઇ ગાભાભાઇ ધુઆના અર્સાન અંગેના શોકિશવક ઉલ્ લેખો.શ 
૨. સરક રી વવધેયકો 
 (૧) સન ૨૦૧૯નું વર્ધેયક ક્રમાંક-૩૪-સન ૨૦૧૯નુ ંગુજરાત સૂક્ષ્મ (Micro), લઘુ 

  તથા મધ્યમ ઉદ્યોગસાહસો (સ્થાપન અને કામગીરી સરળ બનાર્ર્ા બાબત)  

  વર્ધેયક            
 .શ.શ.શ.શ.શ.શ.શ.શ.શ.શ.શિાખલ કરર્ાનંુ તથા પહેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંર્ાંચન 

.......ઉદ્યોગ વવભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીય માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 
 

 (૨) સન ૨૦૧૯નુ ં વર્ધેયક ક્રમાંક-૩૫-સન ૨૦૧૯નુ ંગુજરાત વર્દ્યુત શુલ્ક (દિતીય 

  સુધારા) વર્ધેયક             
.શ.શ.શ.શ.શ.શ.શ.શ.શ.શ.શિાખલ કરર્ાનંુ તથા પહેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંર્ાંચન 

..... મ નનીય ઉર્જશ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 

  
 

( પ્રથમ બેઠકન ાં ક મક જ પૂરુ થય  બ દ એક કલ કન  વવર મ બ દ બીજી બેઠક મળશે ) 

 
.શ.શ.શ૨.શ.શ.શ 

 
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



 
.શ.શ.શ૨.શ.શ.શ 

 
બીજી બેઠક 

 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 
 ત ર ાંડકત પ્રશ્નોત્તરી 

(૧) માનનીય મુખ્યમંત્રી્ી સામાન્ય ર્હીર્ટ, ઉદ્યોગ, ગૃહ, શહેરી વર્કાસ, બંિરો, 
ખાણ-ખવનજ, માદહતી પ્રસારણ, પેટર ોકેવમકલ્સ, કલાયમેટ ચેન્જ, આયોજન, 
સાયન્સ એન્િ ટેકનોલોજી, જળસંપવિ, તમામ નીવતઓ અને કોઇ મંત્રી્ીઓને ન 

ફાળર્ેલ હોય તેર્ી તમામ બાબતો  
(૨) માનનીય મહેસૂલ મંત્રી્ી 
(૩) માનનીય પાણી પુરર્ઠા, પશુપાલન, ગ્રામ ગૃહ વનમાવણ મંત્રી્ી 
(૪) માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ, બોિવ ર વસક્યુદરટી, સીર્ીલ િીફેન્સ, ગ્રામ રક્ષક િળ, 

જલે, નશાબંધી આબકારી, સ્રૈ્વછિક સંસ્થાઓનુ ંસંકલન, વબન વનર્ાસી ગુજરાતી 

પ્રભાગ, પ્રોટોકોલ મંત્રી્ી (રાજ્યકક્ષા) (સ્ર્તંત્ર હર્ાલો)   
ર. ત કીદની ર્જહેર અગત્યની બ બત પર ધ્ય ન દોરવ  બ બત (વનયમ-૧૧૬) 
  નીચેની તાકીિની જાહેર અગત્યની બાબત પર માનનીય સભ્ય્ી પુંજાભાઇ 

 ર્ંશ(શૈલેષ પરમાર)માનનીય વશક્ષણ મંત્રી્ીનુ ંધ્યાન િોરશે:-   
  તાજતેરમા ં અમિાર્ાિમા ં બોપલ ખાતેની િીપીએસ ઇસ્ટ સ્કૂલ િારા ખોટી NOC 
 રજૂ કરી માન્યતા મેળરે્લ હોર્ાનુ ં બહાર આર્તા આ શાળા અવનવિત મુિત સુધી બધં 

 કરર્ાથી આ શાળામા ં ભણતાં વર્દ્યાથીઓના અભ્યાસ પર ગંભીર અસર થઈ િે અને 

 ર્ાલીઓ નર્ી શાળાઓમા ંપ્રર્ેશ મેળર્ર્ા માટે મંુઝર્ણ અનુભર્ી રહ્યા િે ત્યારે આ શાળા 

 સંચાલકો સામે યોગ્ય કાયવર્ાહી કરી વર્દ્યાથીઓના ભણતરને અસર ન થાય તે માટે સરકારે 

 લીધેલાં કે લેર્ા ધારેલાં પગલાં.શ 
૩. વવધ નસભ ન  મજે ઉપર મૂકવ ન  ક ગળો 

(૧) સન ૨૦૧૯નો ર્ટહુકમ ક્રમાંક-૧-સન ૨૦૧૯નો ગુજરાત સૂક્ષ્મ (Micro), લઘુ 

 તથા મધ્યમ ઉદ્યોગસાહસોના (સ્થાપન અને કામગીરી સરળ બનાર્ર્ા) બાબત 

 ર્ટહુકમ તથા આ ર્ટહુકમ બહાર પાિર્ા અંગેના સંજોગો સમજાર્તું વનરે્િન.શ  
 .......ઉદ્યોગ વવભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીય માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 

 
.શ.શ.શ૩.શ.શ.શ 

 



 
.શ.શ.શ૩.શ.શ.શ 

(૨) ગુજરાત ગોપાલક વર્કાસ વનગમ વલવમટેિનો સન ૨૦૧૫-૧૬નો ર્ાવષવક અહેર્ાલ, 

 દહસાબો, ઓદિટ અહેર્ાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓદિટર જનરલની દટટપણ, 

 વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેર્ાલને સભાગૃહના મેજ 

 ઉપર મૂકર્ામા ંથયેલા વર્લંબ અંગેના કારણો સમજાર્તું વનર્ેિન 

..... મ નનીય સ મ વજક ન્ય ય અને અવધક રીત  માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભ ઈ પરમ ર 

(૩)    ગુજરાત રાજ્ય ર્ન વર્કાસ વનગમ વલવમટેિનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો ર્ાવષવક 

 અહેર્ાલ, દહસાબો, ઓદિટ અહેર્ાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓદિટર જનરલની 

 દટટપણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેર્ાલને 

 સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકર્ામાં થયેલા વર્લંબ અંગેના કારણો સમજાર્તું વનર્ેિન 

.....  મ નનીય ર જ્યકક્ષ ન  વન માંત્રીશ્રી રમણભ ઇ પ ટકર 

(૪)   ગુજરાત ઔદ્યોવગક મૂિીરોકાણ વનગમ વલવમટેિનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો ર્ાવષવક 

 અહેર્ાલ, દહસાબો, ઓદિટ અહેર્ાલ, ભારતના કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓદિટર જનરલની 

 દટટપણ, વનગમની કામગીરી અંગેની સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેર્ાલને 

 સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકર્ામાં થયેલા વર્લંબ અંગેના કારણો સમજાર્તું વનર્ેિન 

..... ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીય માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 

(૫)   ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય વનગમનો સન ૨૦૧૮-૨૦૧૯ના ર્ાવષવક દહસાબો પરનો 

 ઑિીટ અહેર્ાલ 

..... ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીય માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 

 (૬)  નાણા વર્ભાગના સન ૨૦૧૭ના ગુજરાત માલ અને સેર્ા કર અવધવનયમ અન્ર્યેના  

 આ સાથેના પત્રકમાં જણાવ્યા મુજબના કુલ-૪૧ જાહેરનામા તેમજ આ 

 જાહેરનામા પૈકી ક્રમાંક ૧ થી ૧૫ ઉપરના જાહેરનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર 

 મૂકર્ામાં થયેલા વર્લંબ અંગેનાં કારણો સમજાર્તું વનર્ેિન 

..... મ નનીય ન યબ મ ખ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 

(૭)   ગુજરાત આર્શ્યક સરે્ા જાળર્ણી અવધવનયમ,૧૯૭૨ હેઠળના ઉજાવ અને 

 પેટર ોકેવમકલ્સ  વર્ભાગના તા.શ૨૩/૮/૨૦૧૯ના જાહેરનામા ક્રમાંક: જીએચય-ુ

 ૨૦૧૯-(૫૭)-જીયુર્ી-૧૧૨૦૧૦-૨૮૬૧-ક(પાટવ-૨) 

..... મ નનીય ઉર્જશ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 

(૮)   સન ૨૦૦૩ના ભારતીય ર્ીજ અવધવનયમ અન્ર્યેના ઉજાવ અને પેટર ોકેવમકલ્સ 

 વર્ભાગના ગુજરાત વર્દ્યુત વનયંત્રક આયોગ િારા તા.શ૩૦/૯/૨૦૧૯ના રોજ 

 બહાર પાિર્ામા ં આર્ેલા "ગ્રાહક ફદરયાિ વનર્ારણ ફોરમ અન ે ઓમ્પ્બુિસમેન 

 વર્વનયમો, ૨૦૧૯- જાહેરનામા નં ૨/૨૦૧૯ 

..... મ નનીય ઉર્જશ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 

 
.શ.શ.શ૪.શ.શ.શ 

 



 
.શ.શ.શ૪.શ.શ.શ 

 
૪. અન મવત મળેલ ાં વવધયેકો વવધ નસભ ન  મજે ઉપર મૂકવ ાં 
  તેરમી ગુજરાત વર્ધાનસભાના િઠ્ઠા સત્રમાં અને ચૌિમી ગુજરાત વર્ધાનસભાના 

ત્રીજા અને ચોથા સત્રમાં વર્ધાનસભાએ પસાર કરેલ અને જનેે રાષ્ટ્રપવત્ીની અનુમવત 

મળી િે તેર્ું સન ૨૦૧૫નું વર્ધેયક ક્રમાંક-૧૮ અને સન ર૦૧૯ના વર્ધેયક ક્રમાંક-૨, 
૪ અને ૧૦ તથા ચોથા સત્રમા ંપસાર કરેલાં અને જનેે રાજયપાલ્ીની અનુમવત મળી િે 

તેર્ાં સન ર૦૧૯નાં વર્ધેયક ક્રમાંક-૧૧, ૧૩, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૧, ૨૨, ૨૩, 
૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭ અને ૩૬ વર્ધાનસભાના મેજ ઉપર મૂકર્ાં  

..........સવચવશ્રી, ગ જર ત વવધ નસભ  
૫. વવધ નસભ ની સવમવતન  અહેવ લોની રજૂઆત  
 (૧) કામકાજ સલાહકાર સવમવતના િઠ્ઠા અહેર્ાલની રજૂઆત 

   ........મ નનીય અઘ્ યક્ષશ્રી 
 (ર) જાહેર દહસાબ સવમવતના બીજા અહેર્ાલની રજૂઆત 

   ........સવમવતન  મ નનીય પ્રમ ખશ્રી પ ાંર્જભ ઇ વાંશ/સભ્યશ્રી 
૬. મ નનીય સાંસદીય બ બતોન  માંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ ત વ 
 ’’આ સભાગૃહ, કામકાજ સલાહકાર સવમવતના િઠ્ઠા અહેર્ાલ સાથે સંમત થાય.શ’’ 
૭. મ નનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભૂપેન્રવસાંહ ચ િ સમ નો પ્રસ્ત વ 

  ’’આ સભાગૃહ ગુજરાત માધ્યવમક અને ઉછચતર માધ્યવમક વશક્ષણ અવધવનયમ—
 ૧૯૭૨ ની કલમ ૩(૨) ર્ગવ-ખ ચંૂટાયેલા સભ્યો, પેટા કલમ-૧૦ની જોગર્ાઇ મુજબ 
 ગુજરાત માધ્યવમક અને ઉછચતર માધ્યવમક વશક્ષણ બોિવ  ઉપર ગુજરાત 
 વર્ધાનસભાના એક  સભ્ય્ીની ચંૂટણી કરર્ાનંુ કામ હાથ ધરે.શ ’’   
૮.  મ નનીય સહક ર માંત્રીશ્રી ઈશ્વરવસાંહ પટેલનો પ્રસ્ત વ 

  ’’આ સભાગૃહ ગુજરાત સહકારી મંિળી અવધવનયમ,૧૯૬૧ની કલમ-૧૫૬(૧) 
 (૫) મુજબ ગુજરાત રાજ્ય સહકારી પદરષિ ઉપર ગુજરાત વર્ધાનસભાના એક 
 સભ્ય્ીની ચંૂટણી કરર્ાનંુ કામ હાથ ધરે.શ’’ 
૯. મ નનીય પાંચ યત માંત્રીશ્રી જ્યરથવસાંહજી પરમ રનો પ્રસ્ત વ 
  ’’આ સભાગૃહ સને ૧૯૯૩ના ગુજરાત પંચાયત અવધવનયમની કલમ-
 ૨૬૬ની પેટા કલમ-૧(ગ) ના ખંિ-(૬) મુજબ રાજ્ય પંચાયત પદરષિ ઉપર ગુજરાત 
 વર્ધાનસભાના એક સભ્ય્ીની ચંૂટણી કરર્ાનુ ંકામ હાથ ધરે.શ’’ 
૧૦. મ નનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કરવ ની ર્જહેર ત  

  ગુજરાત માધ્યવમક અને ઉછચતર માધ્યવમક વશક્ષણ બોિવ , ગુજરાત રાજ્ય સહકારી 

પદરષિ, રાજ્ય પંચાયત પદરષિ તથા હેમચંદ્રાચાયવ ઉિર ગુજરાત યુવનર્વસવટીની કોટવ  ઉપર 

ખાલી પિેલ એક-એક જગ્યા ઉપર ગુજરાત વર્ધાનસભાના પ્રવતવનવધઓની ચંૂટણી 

માટેના કાયવક્રમની જાહેરાત  

.શ.શ.શ૫.શ.શ.શ 



 
.શ.શ.શ૫.શ.શ.શ 

 
૧૧. સાંવવધ ન ડદવસની ઉજવણી પ્રસાંગે મ નનીય મ ખ્યમાંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ત વ 
  વર્શ્વના તમામ લોકતાંવત્રક િેશો પૈકી સૌથી વર્સ્તૃત તથા લેવખત એર્ા ભારતના 
 બંધારણને ૨૬ નરે્મ્પ્બર,૧૯૪૯ના દિર્સે બંધારણ સભા િારા અપનાર્ર્ામાં આર્ેલ 
 અને તેની અમલર્ારી તા.શ૨૬મી જાન્યુઆરી,૧૯૫૦ થી કરાઈ િે.શ ભારતના આિરણીય 
 ર્િાપ્રધાન્ી નરેન્દ્ર મોિી િારા ૧૧મી ઓકટોબર, ૨૦૧૫ના રોજ મંુબઈમાં બંધારણના 
 ઘિર્ૈયા એર્ા િૉ.શભીમરાર્ આંબેિકરના 'સ્ટેછયુ ઓફ ઈકર્ાલીટી' મેમોરીયલના 
 વશલાન્યાસ પ્રસંગે િર ર્ષે ૨૬મી નરે્મ્પ્બરને 'સંવર્ધાન દિર્સ' તરીકે ઉજર્ર્ા જાહેર કયુવ 
 હતુ.ં 
    બંધારણ સભાની પહેલી બેઠક આજથી ૭૩ ર્ષવ પહેલા ૯મી દિસેમ્પ્બર,૧૯૪૬ ના 
 રોજ મળી હતી.શ વર્શ્વના અન્ય કોઈ િેશનંુ બંધારણ ભારતના બંધારણ જટેલંુ વ્યાપક નથી 
 અને બંધારણના ઘિરૈ્યાઓએ ત ેખંતપુર્વક તયૈાર કરેલો િસ્તારે્જ િે.શ સામાવજક ન્યાય, 
 લોકાવભમુખ ર્હીર્ટ, સ્ર્તંત્ર ન્યાયતંત્ર, સૌને કાયિાનું સમાન રક્ષણ, જાહેર સેર્ાઓમાં 
 સૌને માટે સમાન તક અને સમાન-આવથવક જરૂદરયાત સાથે લોકશાહીના મૂળભૂત 
 મુલ્યોની જાળર્ણીને ર્ાચા આપતો આ િસ્તારે્જ િે.શ ભારતની પ્રજાએ પોતાને જ તે 
 અપવણ કયુવ િે, જ ેતેની આગર્ી વર્વશષ્ટ્તા િે.શ િેશની આઝાિી માટે બવલિાન આપનાર 
 અને આગામી પેઢીની આશા અને આકાંક્ષાઓને ફળીભૂત કરર્ાના વનધાવર સાથે તે 
 સમર્ાયી માળખંુ પુરં પાિે િે.શ ભારતના બંધારણના ઘિરૈ્યાઓએ આપેલ તેમના અમુલ્ય 
 યોગિાન બિલ આ સભાગૃહ ગૌરર્ લે િે.શ 
       "સંવર્ધાન દિર્સ" ના સંિભવમાં બંધારણ સ્ર્ીકૃવતના ૭૦માં ર્ષે બંધારણમાં 
 સમાવર્ષ્ટ્ કરર્ામાં આરે્લ મૂળભૂત ફરજો જરે્ી કે, સંવર્ધાનને ર્ફાિાર રહેર્ાની, ભારતના 
 સાર્વભૌમત્ર્, એકતા અને અખંદિતતાનંુ સમથવન કરર્ાની અને તેનું રક્ષણ કરર્ા સંિભે 
 નાગરીકો આ ફરજો પદરપૂણવ કરર્ા માટે હકારાત્મક અને અસરકારક ભૂવમકા વનભાર્ી શકે 
 તે હેતુથી જાગૃવત લાર્ર્ા આ સભાગૃહ કદટબદ્ધતા વ્યકત કરે િે.શ    
 

૧૨. સભ ગૃહની પ્રથમ બેઠકમ ાં વવચ રણ  મ ટે બ કી રહેલ તમ મ સરક રી વવધેયકો 
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