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માનનીય અધ્યક્ષશ્રી રાજને્દ્ર ત્રિવેદીના અધ્યક્ષસ્થાને સભાગૃહ બપોરના ૧૨.૦૦ વાગ્યે મળ્યું. 
(સભાગૃહની બેઠકની શરૂઆત  ‘‘વુંદેમાતરમ્’’ રાષ્ટ્રગીતની ધૂન બજાવી કરવામાું આવી) 

૧. શોકદશયક ઉલ્લેખો 
           માનનીય મયખ્યમુંિીશ્રી ત્રવજયભાઇ રૂપાણીએ ગયજરાત રાજ્યના પૂવવ મયખ્યમુંિી સ્વ. શ્રી દદલીપભાઇ 

રમણલાલ પરીખ તથા પૂવવ મુંિી સ્વ.શ્રી ત્રવઠ્ઠલભાઇ હુંસરાજભાઇ રાદદિયા, ગયજરાત ત્રવધાનસભાના પૂવવ 
સભ્ય સ્વ.શ્રી િાહ્યાભાઇ પીતાુંબરદાસ પટેલ, સ્વ.શ્રી વ્રજલાલ ગીરધરભાઇ ધાણક અને સ્વ.શ્રી ગોપાલભાઇ 
ગાભાભાઇ ધયઆના અવસાન અુંગે શોકદશવક ઉલ્લેખો કયાવ અને સ્વગવસ્થોને અુંજત્રલ આપી. 

           ત્યારબાદ માનનીય ત્રવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી, નાયબ મયખ્યમુંિીશ્રી નીત્રતનભાઇ 
પટેલ, શ્રી શૈલેષભાઇ પરમાર, શ્રી રાઘવજીભાઇ પટેલ, શ્રી ત્રવરજીભાઇ ઠય મ્મર, િો. આશાબેન પટેલ, શ્રી 
વાસણભાઇ આહીર, િો. સી.જ.ે ચાવિાએ 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 ટયુંબીજનોને ગૃહની આ લાગણી પહોંચાિવામાું આવશે 

તેવી જાહેરાત કરી. 
૨. સભ ગૃહની પ્રથમ બેઠક મુલતવી ર ખવ  અાંગે 
           માનનીય સુંસદીય બાબતોના મુંિીશ્રી ભૂપેન્દ્રત્રસુંહજી ચયિાસમાએ પૂવવ મયખ્યમુંિીશ્રી સ્વ. દદલીપભાઇ 

પરીખના 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  ૨.૦૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળવ  મ ટે  

બપોરન  ૧૨.૫૭ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 
 
 

બીજી બેઠક 
મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદીન  અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 

સભ ગૃહ બપોરન  ૨.૦૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળ્ુાં. 
૧. ત ર ાંડકત પ્રશ્નોત્તરી 
          સોમવાર, તા. ૯મી દિસેમ્બર, ર૦૧૯ના રોજની તારાુંત્રકત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાુંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૧, 

ર,૩,૪ અને ૬ના મૌત્રખક જવાબ આપવામાું આવ્ યા. 
          સભાગૃહમાું અનયપત્રસ્થત સભ્યશ્રીનો પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૫ને અતારાુંત્રકત ગણવામાું આવ્યો. 

        સમયના અભાવે પૂછી ન શકાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ  ૭થી ૩૦૫ને અતારાુંત્રકત ગણવામાું આવ્ યા. 
પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૩-૦૦ કલાકે પૂરો થયો. 

૨ પોઇન્દ્ટ ઓફ ઓિયર 
            ત્રવરોધપક્ષના નેતાશ્રી પરેશ ધાનાણી તથા સભ્યશ્રી શૈલેષ પરમારે આજની પ્રશ્નોત્તરીના અગ્રતા ક્રમ-

૭ના પ્રશ્નનો જવાબ છેલ્લી ઘિીએ સયધાયો હોવાનયું જણાવી પોઇન્દ્ટ ઓફ ઓિવરનો મયદ્દો ઉપત્રસ્થત કયો.  
          માનનીય સુંસદીય બાબતોના મુંિીશ્રી ભૂપેન્દ્રત્રસુંહ ચયિાસમાએ  સરકારને છેલ્લી ઘિી સયધી જવાબ 

સયધારવાનો અત્રધકાર છે તેમ જણાવ્યયું. 
          માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ સરકાર ગમે ત્યારે જવાબમાું સયધારો કરી શકે  છે તેમ જણાવી પોઇન્દ્ટ 
ઓફ ઓિવર નામુંજૂર કયો.  
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૩. ત કીદની જાહેર અગત્ર્ની બ બત પર ધ્ર્ ન દોરવ  બ બત (વનર્મ-૧૧૬) 
          સભ્યશ્રી પયુંજાભાઇ વુંશે ત્રનયમ-૧૧૬ અન્દ્વયે ‘‘તાજતેરમાું અમદાવાદમાું બોપલ ખાતેની િીપીએસ 

ઇસ્ટ સ્કૂલ દ્વારા ખોટી NOC રજૂ કરી માન્દ્યતા મેળવેલ હોવાનયું બહાર આવતા આ શાળા અત્રનત્રિત મયદત 
સયધી બુંધ કરવાથી આ શાળામાું ભણતાું ત્રવદ્યાથીઓના અભ્યાસ પર ગુંભીર અસર થઇ છે અને વાલીઓ નવી 
શાળાઓમાું પ્રવેશ મેળવવા માટે મયુંઝવણ અનયભવી રહ્યા છે ત્યારે આ શાળા સુંચાલકો સામે યોગ્ય કાયવવાહી 
કરી ત્રવદ્યાથીઓના ભણતરને અસર ન થાય અને લોકોમાું ફેલાયેલ ભય અને રોષની લાગણી દૂર કરવા’’ 
અુંગેની તાકીદની જાહેર અગત્યની બાબત પર માનનીય ત્રશક્ષણ મુંિીશ્રીનયું ધ્યાન દોયયું.  
           માનનીય ત્રશક્ષણ મુંિીશ્રી ભૂપેન્દ્રત્રસુંહ ચયિાસમાએ તેમનયું લેત્રખત ત્રનવેદન રજૂ કયયું અને તેમાુંથી 
ઉપત્રસ્થત થયેલા પ્રશ્નોના જવાબો આપ્યા. 

૪. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલ  ક ગળો 
  નીચેના કાગળો તેની નીચે દશાવવેલ મુંિીશ્રીઓએ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકયા. 
 (૧)          સન ૨૦૧૯નો વટહયકમ ક્રમાુંક-૧-સન ૨૦૧૯નો ગયજરાત સૂક્ષ્મ (Micro), લઘય તથા મધ્યમ 

ઉદ્યોગ સાહસોના (સ્થાપન અને કામગીરી સરળ બનાવવા) બાબત વટહયકમ તથા આ વટહયકમ બહાર 
પાિવા અુંગેના સુંજોગો સમજાવતયું ત્રનવેદન  

                            ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ  
 (૨)           ગયજરાત ગોપાલક ત્રવકાસ ત્રનગમ ત્રલત્રમટેિનો સન ૨૦૧૫-૧૬નો વાત્રષવક અહેવાલ, દહસાબો, 

ઓદિટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટર ોલર અને ઓદિટર જનરલની દટપ્પણ, ત્રનગમની કામગીરી અુંગેની 
સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાું થયેલ ત્રવલુંબ અુંગેના કારણો 
સમજાવતયું ત્રનવેદન 

 મ નનીર્ સ મ જીક ન્દ્ર્ ર્ અને અવધક રીત  માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભ ઇ પરમ ર 
 (૩)          ગયજરાત રાજય વન ત્રવકાસ ત્રનગમ ત્રલત્રમટેિનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો વાત્રષવક અહેવાલ, દહસાબો, 

ઓદિટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટર ોલર અને ઓદિટર જનરલની દટપ્પણ, ત્રનગમની કામગીરી અુંગેની 
સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાું થયેલા ત્રવલુંબ અુંગેના કારણો 

સમજાવતયું ત્રનવેદન 
મ નનીર્ વન માંત્રીશ્રી ગણપતવસાંહ વસ વ  

 (૪)          ગયજરાત ઔદ્યોત્રગક મૂિી રોકાણ ત્રનગમ ત્રલત્રમટેિનો સન ૨૦૧૭-૧૮નો વાત્રષવક અહેવાલ, દહસાબો, 
ઓદિટ અહેવાલ, ભારતના કોમ્પ્ટર ોલર અને ઓદિટર જનરલની દટપ્પણ, ત્રનગમની કામગીરી અુંગેની 
સરકારની સમીક્ષા તેમજ આ અહેવાલ  સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાું થયેલા ત્રવલુંબ અુંગેના કારણો 
સમજાવતયું ત્રનવેદન 

 ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 
 (૫)          ગયજરાત રાજય નાણાકીય ત્રનગમનો સન ૨૦૧૭-૧૮ના વાત્રષવક દહસાબો પરનો ઓદિટ અહેવાલ  

 ઉદ્યોગ પ્રભ ગનો હવ લો ધર વત  મ નનીર્ માંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 
 (૬)           નાણા ત્રવભાગના સન ૨૦૧૭ના ગયજરાત માલ અને સેવા કર અત્રધત્રનયમ અન્દ્વયેના આ સાથેના 

પિકમાું જણાવ્યા મયજબના કયલ-૪૧ જાહેરનામા તેમજ આ જાહેરનામા પૈકી ક્રમાુંક ૧ થી ૧૫ ઉપરના 
જાહેરનામાને સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાું થયેલા ત્રવલુંબ અુંગેના કારણો સમજાવતયું ત્રનવેદન 
1)  (GHN-31)/GSTR-2018(19)TH, DATE 07-03-2018 
2)  (GHN-11)/GSTR-2019/S, 164 (37) TH DATE 29-01-2019 
3)  (GHN-16)/GSTR-2019/(38)TH, DATE 06-02-2019 
4)  (GHN-25)/GST-2019)/S, 10(1)(5)TH DATE 07-03-2019 
5)  (GHN-30)/GSTR-2019/S, 164 (39)TH, DATE 29-03-2019 
6)  (GHN-32)/GST-2019/S, 9(1)(22)TH, DATE 30-03-2019 
7)  (GHN-43)/GST-2019/S,148 (15)TH, DATE 24-04-2019 
8)  (GHN-45)/GST-2019/S, 172 (10)TH, DATE 24-04-2019 
9)  (GHN-46)/GST-2019-S,9 (1)(25)TH, DATE 29-04-2019 
10) (GHN-55)/GSTR-2019/S, 164 (42)TH, DATE 24-06-2019 
11) (GHN-56)/GST-2019/S, 148(16)TH, DATE 28-06-2019 
12) (GHN-57)/GST-2019/S, 148 (17)TH, DATE 28-06-2019 
13) (GHN-58)/GSTR-2019/S, 164(43)TH, DATE 28-06-2019 
14) (GHN-59)/GST-2019/S, 172 (11)TH, DATE 28-06-2019 
15) (GHN-60)/GST-2019/S, 55 (3)TH, DATE 01-07-2019 
16) (GHN-65)/GSTR-2019/S, 164 (44)TH, DATE 18-07-2019 
17) (GHN-66)/GST-2019/S, 148 (18)TH, DATE 18-07-2019 
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18) (GHN-68)/GST-2019/S, 148(19)TH, DATE 29-07-2019 
19) (GHN-69)/GST-2019/S, 11(1)(44)TH, DATE 31-07-2019 
20) (GHN-70)/GST-2019/S, 9 (1)(27)TH, DATE 31-07-2019 
21) (GHN-74)/GSTR-2019/S, 164 (45)TH, DATE 20-08-2019 
22) (GHN-76)/GST-2019/S 172(12)TH, DATE 27-08-2019 
23) (GHN-78)/GST-2019/S, 9 (1)(28)TH, DATE 30-08-2019 
24) (GHN-79)/GST-2019/S, 148 (20)TH, DATE 03-09-2019 
25) (GHN-80)/GST-2019/S, 128(15)TH, DATE 3-09-2019 
26) (GHN-83)/GST-2019/S, 11 (1)(45)TH, DATE 30-09-2019 
27) (GHN-84)/GST-2019/S, 11 (1)(46)TH, DATE 30-09-2019 
28) (GHN-85)/GST-2019/S, 11 (1)(47)TH, DATE 30-09-2019 
29) (GHN-86)/GST-2019/S, 11 (1)(48)TH, DATE 30-09-2019 
30) (GHN-87)/GST-2019/S, 11 (1)(49)TH, DATE 30-09-2019 
31) (GHN-89)/GST-2019/S, 9 (1)(29)TH, DATE 30-09-2019 
32) (GHN-91)/GST-2019/S, 9 (3)(14)TH, DATE 30-09-2019 
33) (GHN-92)/GST-2019/S, 9 (4)(2)TH, DATE 30-09-2019 
34) (GHN-93)/GSTR-2019/S, 164 (46)TH, DATE 30-09-2019 
35) (GHN-95)/GST-2019/S, 7(2) (3)TH, DATE 30-09-2019 
36) (GHN-96)/GST-2019/S, 10(1)(6)TH, DATE 30-09-2019 
37) (GHN-97)/GST-2019/S, 148(21)TH, DATE 30-09-2019 
38) (GHN-98)/GST-2019/S, 148(22)TH, DATE 10-10-2019 
39) (GHN-99)/GST-2019/S, 148(23)TH, DATE 10-10-2019 
40) (GHN-100)/GST-2019/S, 128(16)TH, DATE 10-10-2019 
41) (GHN-102)/GST-2019/S, 172(13)TH, DATE 10-10-2019 મ નનીર્ ન ર્બ મુખ્ર્માંત્રીશ્રી નીવતનભ ઇ પટેલ 

 (૭)          ગયજરાત આવશ્યક સેવા જાળવણી અત્રધત્રનયમ, ૧૯૭૨ હેઠળના ઉજાવ અને પેટર ોકેત્રમકલ્સ ત્રવભાગના 
તા. ૨૩/૮/૨૦૧૯ના જાહેરનામા ક્રમાુંકઃ જીએચયય-૨૦૧૯-(૫૭)-જીયયવી-૧૧૨૦૧૦-૨૮૬૧-
ક(પાટવ-૨) 

      મ નનીર્ ઊજાયમાંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 
 (૮)           સન ૨૦૦૩ના ભારતીય વીજ અત્રધત્રનયમ અન્દ્વયેના ઉજાવ અને પેટર ોકેત્રમકલ્સ ત્રવભાગના ગયજરાત 

ત્રવદ્યયત ત્રનયુંિક આયોગ દ્વારા તા. ૩૦/૯/૨૦૧૯ના રોજ બહાર પાિવામાું આવેલા ‘‘ ગ્રાહક ફદરયાદ 
ત્રનવારણ ફોરમ અને ઓમ્બયિસમેન ત્રવત્રનયમો, ૨૦૧૯-જાહેરનામા નું ૨/૨૦૧૯  

      મ નનીર્ ઊજાયમાંત્રીશ્રી સૌરભભ ઇ પટેલ 
૫. અનુમવત મળેલ વવધેર્કો 
            સત્રચવશ્રીએ, તેરમી ગયજરાત ત્રવધાનસભાના છઠ્ઠા સિમાું અને ચૌદમી ગયજરાત ત્રવધાનસભાના િીજા 

અને ચોથા સિમાું ત્રવધાનસભાએ પસાર કરેલ અને જનેે રાષ્ટ્રપત્રતશ્રીની અનયમત્રત મળી છે તેવયું સન ૨૦૧પનયું 
ત્રવધેયક ક્રમાુંક-૧૮ અને સન ૨૦૧૯ના ત્રવધેયક ક્રમાુંક-ર, ૪ અને ૧૦ તથા ચોથા સિમાું પસાર કરેલાું 
અને જનેે રાજયપાલશ્રીની અનયમત્રત મળી છે તેવા સન ૨૦૧૯ના ત્રવધેયક ક્રમાુંક-૧૧, ૧૩, ૧૫, ૧૬, ૧૭, 
૧૮, ૧૯, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭ અને ૩૬ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકયા. 

૬. વવધ નસભ ની સવમવતન  અહેવ લની રજ આત 
 (૧) ક મક જ સલ હક ર સવમવતન  છઠ્ઠ  અહેવ લની રજ આત      

              માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કામકાજ સલાહકાર સત્રમત્રતનો છઠ્ઠો અહેવાલ વાુંચીને રજૂ કયો. 
 (૨) જાહેર ડહસ બ સવમવતન  બીજા અહેવ લની રજ આત 

             જાહેર દહસાબ સત્રમત્રતના માનનીય પ્રમયખશ્રી પયુંજાભાઇ વુંશે સત્રમત્રતનો બીજો અહેવાલ રજૂ કયો. 
૭. મ નનીર્ ર જ્ર્ કક્ષ ન  સાંસદીર્ બ બતોન  માંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ત વ 
            માનનીય સુંસદીય બાબતોના રા.ક.ના મુંિીશ્રી પ્રદદપત્રસુંહ જાિેજાએ નીચે મયજબનો પ્રસ્તાવ રજૂ 

કયો. 
‘‘આ સભાગૃહ કામકાજ સલાહકાર સત્રમત્રતના છઠ્ઠા અહેવાલ સાથે સુંમત થાય.’’ 
પ્રસ્તાવ મત માટે મૂકવામાું આવ્યો અને તેનો સવાવનયમતે સ્વીકાર કરવામાું આવ્યો. 

૮. મ નનીર્ વશક્ષણ માંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ત વ 
  માનની              ત્રશક્ષણ મુંિીશ્રી ભૂપેન્દ્રત્રસુંહ ચયિાસમાએ પ્રસ્તાવ રજૂ કયો કે ‘‘ આ સભાગૃહ ગયજરાત માધ્યત્રમક અને 

ઉચ્ચતર માધ્યત્રમક ત્રશક્ષણ અત્રધત્રનયમ-૧૯૭૨ની કલમ ૩(ર) વગવ-ખ ચૂુંટાયેલા સભ્યો, પેટા કલમ-
૧૦ની જોગવાઇ મયજબ ગયજરાત માધ્યત્રમક અને ઉચ્ચતર માધ્યત્રમક ત્રશક્ષણ બોિવ  ઉપર ગયજરાત 
ત્રવધાનસભાના એક સભ્યશ્રીની ચૂુંટણી કરવાનયું કામ હાથ ધરે. ’’ 
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પ્રસ્તાવ મત માટે મૂકવામાું આવ્યો અને તેનો સવાવનયમતે સ્વીકાર કરવામાું આવ્યો. 

૯. મ નનીર્ સહક ર માંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ત વ 
  માનની           સહકાર મુંિીશ્રી ઇશ્વરત્રસુંહ પટેલે પ્રસ્તાવ રજૂ કયો કે ‘‘ આ સભાગૃહ ગયજરાત સહકારી મુંિળી 

અત્રધત્રનયમ, ૧૯૬૧ની કલમ-૧૫૬(૧)(પ) મયજબ ગયજરાત રાજ્ય સહકારી પદરષદ ઉપર ગયજરાત 
ત્રવધાનસભાના એક સભ્યશ્રીની ચૂુંટણી કરવાનયું કામ હાથ ધરે. ’’ 

પ્રસ્તાવ મત માટે મૂકવામાું આવ્યો અને તેનો સવાવનયમતે સ્વીકાર કરવામાું આવ્યો. 
૧૦. મ નનીર્ પાંચ ર્ત માંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ત વ 

  માનની          પુંચાયત મુંિીશ્રી જયરથત્રસુંહજી પરમારે પ્રસ્તાવ રજૂ કયો કે ‘‘ આ સભાગૃહ સને ૧૯૯૩ના ગયજરાત 
પુંચાયત અત્રધત્રનયમની કલમ-૨૬૬ની પેટા કલમ-૧(ગ)ના ખુંિ-(૬) મયજબ રાજય પુંચાયત પદરષદ 
ઉપર ગયજરાત ત્રવધાનસભાના એક સભ્યશ્રીની ચૂુંટણી કરવાનયું કામ હાથ ધરે. ’’ 

પ્રસ્તાવ મત માટે મૂકવામાું આવ્યો અને તેનો સવાવનયમતે સ્વીકાર કરવામાું આવ્યો. 
૧૧. મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની જાહેર ત  

  માનની         માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ ગયજરાત માધ્યત્રમક અને ઉચ્ચતર માધ્યત્રમક ત્રશક્ષણ બોિવ , ગયજરાત રાજ્ય સહકારી 
પદરષદ, રાજ્ય પુંચાયત પદરષદ તથા હેમચુંરાચાયવ ઉત્તર ગયજરાત યયત્રનવત્રસવટીની કોટવ  ઉપર ખાલી પિેલ 
એક-એક જગ્યા ઉપર ગયજરાત ત્રવધાનસભાના પ્રત્રતત્રનત્રધઓની ચૂુંટણી માટેના કાયવક્રમની જાહેરાત કરી. 

૧૨. સાંવવધ ન ડદવસની ઉજવણી પ્રસાંગે મ નનીર્ મુખ્ર્માંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ત વ 
            ભારતના બુંધારણને તા. ર૬ નવેમ્બર, ૧૯૪૯ના દદવસે બુંધારણ સભા દ્વારા અપનાવવામાું આવેલ 

હોઇ ભારતના વિાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ દર વષે ર૬મી નવેમ્બરને સુંત્રવધાન દદવસ તરીકે ઉજવવાનયું 
જાહેર કરેલ. આ સુંદભવમાું ભારતના સુંત્રવધાનને વફાદાર રહી ભારતની એકતા અને અખુંદિતતાનયું સમથવન 
કરવા તથા તેનયું રક્ષણ કરવા કદટબદ્ધતા વ્યકત કરતો પ્રસ્તાવ માનનીય મયખ્યમુંિીશ્રી ત્રવજયભાઇ રૂપાણીએ 
રજૂ કયો અને તેના સમથવનમાું પોતાનયું મુંતવ્ય વ્યક્ત કયયું.   
              ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાવમાું ભાગ લીધો. 

  (૧)શ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી (ત્રવરોધપક્ષના નેતાશ્રી) (પ્રવચન અધૂરું ) 
   

વવર મ સ ાંજન  ૪-૦૦ થી ૪-૩૦ 
અધ્ર્ક્ષશ્રી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 

            શ્રી પરેશભાઇ ધાનાણીએ તેમનયું અધૂરું  રહેલયું પ્રવચન પૂણવ કયાવ બાદ નીચેના વધય સભ્યશ્રીઓએ 
ચચાવમાું ભાગ લીધો. 

  (૨)શ્રી નીત્રતનભાઇ પટેલ (માનનીય નાયબ મયખ્યમુંિીશ્રી) (પ્રવચન અધૂરું ) 
 

૧૩. સભ્ર્શ્રીન  સસ્પેન્દ્શન બ બત 
              માનનીય નાયબ મયખ્યમુંિીશ્રી નીત્રતનભાઇ પટેલના વક્તવ્ય દરમ્યાન સભ્યશ્રી જીગ્નેશભાઇ 

મેવાણીએ અશોભનીય રીતે કેટલાક ઉચ્ચારણો કરતા અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા તેમને વારુંવાર ચેતવણી આપી અને 
ઠપકો આપી તાકીદ કરવા છતાું સભ્યશ્રીની વતવણૂુંકમાું ફેરફાર ન થતાું માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભ્યશ્રી 

જીગ્નેશભાઇ મેવાણીને સભાગૃહમાુંથી બહાર લઇ જવાનો સાજવન્દ્ટને આદેશ કયો.  

           ત્યારબાદ માનનીય મયખ્યમુંિીશ્રી ત્રવજયભાઇ રૂપાણીએ સભ્યશ્રી દ્વારા અધ્યક્ષશ્રી સામે 
અપમાનજનક રીતે વતવન કરવામાું આવેલ હોવાનયું જણાવી સભાગૃહમાુંથી તેમને િણ દદવસ માટે સસ્પેન્દ્િ 
કરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કયો, જનેે સુંસદીય બાબતોના મુંિીશ્રી ભૂપેન્દ્રત્રસુંહ ચયિાસમાએ સમથવન કરતા પ્રસ્તાવ 
મત માટે મૂકવામાું આવ્યો અને મુંજૂર કરવામાું આવ્યો.  
           તદ્અનયસાર  સભ્યશ્રી જીગ્નેશભાઇ મેવાણીને સભાગૃહની કાયવવાહીમાુંથી િણ દદવસ માટે સસ્પેન્દ્િ 
કરવામાું આવ્યા.  

  
 

૧૪. સાંવવધ ન ડદવસની ઉજવણી પ્રસાંગે મ નનીર્ મુખ્ર્માંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ત વ (ક્રમશઃ)      
 

            ત્યારબાદ નાયબ મયખ્યમુંિીશ્રી નીત્રતનભાઇ પટેલે તેમનયું અધૂરું  રહેલયું પ્રવચન પૂરું  કયયું ત્યારબાદ 
નીચેના વધય સભ્યશ્રીઓએ ચચાવમાું ભાગ લીધો. 
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  (૩) શ્રી અત્રમતભાઇ ચાવિા (૬)  શ્રી પયુંજાભાઇ વુંશ 

  (૪) શ્રી પ્રદદપત્રસુંહ જાિેજા(રાજ્યકક્ષાના ગૃહમુંિીશ્રી) (૭)  શ્રી ગણપતત્રસુંહ વસાવા 
  (પ) શ્રી શૈલેષભાઇ પરમાર (૮)  િો. અત્રનલ જોત્રષયારા 

 
૧૫. સભ ગૃહનો સમર્ લાંબ વવ  અાંગે  
           મયખ્ય દુંિકશ્રી પુંકજભાઇ દેસાઇએ, સુંત્રવધાન દદવસની ઉજવણીનો પ્રસ્તાવ તથા ત્રવધેયકો પરની 

ચચાવ તથા મતદાન પૂરું  થાય ત્યાું સયધી સભાગૃહનો સમય લુંબાવવાની દરખાસ્ત રજૂ કરતાું, ત્રવપક્ષના 
દુંિકશ્રી અત્રશ્વનભાઇ કોટવાલે ટેકો આપતા અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગૃહની બેઠકનો સમય લુંબાવ્યો.  

૧૬. સાંવવધ ન ડદવસની ઉજવણી પ્રસાંગે મ નનીર્ મુખ્ર્માંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ત વ (ક્રમશઃ) 
             ત્યારબાદ સભ્યશ્રી િો. અત્રનલભાઇ જોત્રષયારાએ તેમનયું અધૂરું  રહેલ પ્રવચન પૂણવ કયયું ત્યારબાદ 

નીચેના સભ્યશ્રીએ ચચાવમાું ભાગ લીધો.  
  (૯)  શ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમાર (સામાત્રજક ન્દ્યાય અને અત્રધકારીતા મુંિીશ્રી) 

             માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ ઉક્ત પ્રસ્તાવ ઉપર પોતાનયું મુંતવ્ય વ્યક્ત કયાવ બાદ પ્રસ્તાવ મત પર 
મૂકવામાું આવતાું તેનો સવાવનયમતે સ્વીકાર કરવામાું  આવ્યો. 
 

૧૭. સરક રી વવધેર્કો 
 (૧)            ઉદ્યોગ પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંિીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે, સન ર૦૧૯નયું ત્રવધેયક 

ક્રમાુંક-૩૪-સન ર૦૧૯નયું ગયજરાત સૂક્ષ્મ (Micro), લઘય તથા મધ્યમ ઉદ્યોગ સાહસો (સ્થાપન અને 
કામગીરી સરળ બનાવવા બાબત) ત્રવધેયક દાખલ કયાવ બાદ પહેલા વાચનનો પ્રસ્ તાવ રજૂ કયો અને તેના 
સમથવનમાું પોતાનયું મુંતવ્ ય વ્ યકત કયયવ. 
 

          ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાવમાું ભાગ લીધો. 
  (૧) શ્રી શૈલેષભાઇ પરમાર (૫) શ્રી સયખરામભાઇ રાઠવા 
  (૨) શ્રી કનયભાઇ દેસાઇ (૬) શ્રી જગદીશ ત્રવશ્વકમાવ 
  (૩) િો. અત્રનલ જોત્રષયારા (૭) શ્રી દહુંમતત્રસુંહ પટેલ 
  (૪) શ્રી ત્રિજશે મેરજા  
  ચચાવનો જવાબ માનનીય મુંિીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે આપ્યો. 

 
            ત્ યારબાદ ત્રવધેયકના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રસ્ તાવ મત માટે મૂકવામાું આવ્ યા અને તેનો 

સ્ વીકાર કરવામાું આવ્ યો.  

 
કલમવ ર વ ચન  
કલમ-ર થી ૧૩, કલમ-૧, દીઘવસુંજ્ઞા અને ઇનેકદટુંગ ફોમ્ યયવલા મત ઉપર મૂકવામાું આવી અને તેનો  સ્ વીકાર 
કરવામાું આવ્ યો.  

 કલમ-ર થી ૧૩, કલમ-૧, દીઘવસુંજ્ઞા અને ઇનેકદટુંગ ફોમ્ યયવલા ત્રવધેયકનો ભાગ બની.  
         ત્ યારબાદ ત્રવધેયકના પ્રભારી મુંિીશ્રીએ ત્રવધેયકના િીજા વાચનનો પ્રસ્ તાવ રજૂ કયો, જ ેમત ઉપર 
મૂકવામાું આવ્ યો, તેનો સ્ વીકાર કરવામાું આવ્ યો અને ત્રવધેયક પસાર કરવામાું આવ્ યયું. 
 

 (૨)             માનનીય ઊજાવ મુંિીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે, સન ર૦૧૯નયું ત્રવધેયક ક્રમાુંક-૩૫-સન ર૦૧૯નયું 
ગયજરાત ત્રવદ્યયત શયલ્ક (દદ્વતીય સયધારા) ત્રવધેયક દાખલ કયાવ બાદ પહેલા વાચનનો પ્રસ્ તાવ રજૂ કયો અને 
તેના સમથવનમાું પોતાનયું મુંતવ્ ય વ્ યકત કયયવ. 
 

  ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાવમાું ભાગ લીધો. 
   (૧) શ્રી ત્રશવાભાઇ ભૂદરયા (૪) શ્રી ઋત્રષકેશ પટેલ 
   (૨) િો. સી.જ.ે ચાવિા (૫) િો. કીરીટકય માર પટેલ 
  (૩) શ્રી ગોત્રવુંદભાઇ પટેલ  
  ચચાવનો જવાબ માનનીય મુંિીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે આપ્યો. 
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                 ત્ યારબાદ ત્રવધેયકના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રસ્ તાવ મત માટે મૂકવામાું આવ્ યા અને 

તેનો સ્ વીકાર કરવામાું આવ્ યો.  
 
 

કલમવ ર વ ચન  
 
કલમ-ર, કલમ-૧, દીઘવસુંજ્ઞા અને ઇનેકદટુંગ ફોમ્ યયવલા મત ઉપર મૂકવામાું આવી અને તેનો સ્ વીકાર 
કરવામાું આવ્ યો.  
 કલમ-ર, કલમ-૧, દીઘવસુંજ્ઞા અને ઇનેકદટુંગ ફોમ્ યયવલા ત્રવધેયકનો ભાગ બની.  
ત્ યારબાદ ત્રવધેયકના પ્રભારી મુંિીશ્રીએ ત્રવધેયકના િીજા વાચનનો પ્રસ્ તાવ રજૂ કયો, જ ેમત ઉપર મૂકવામાું 
આવ્ યો, તેનો સ્વીકાર કરવામાું આવ્ યો અને ત્રવધેયક પસાર કરવામાું આવ્ યયું. 

 

સભ ગૃહ, માંગળવ ર ત .૧૦મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ન  બપોરન  ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે  
ફરી મળવ  મ ટે ર ત્રીન  ૮.૪૬ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 

 

ગુજર ત વવધ નસભ  સવચવ લર્, 
ગ ાંધીનગર. 
ત . ૯મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ 

િી.એમ.પટેલ 
સવચવ, 

  ગુજર ત વવધ નસભ . 

 


