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ચોથુાં સત્ર 
બુધવ ર, ત . ૩જી જુલ ઇ, ર૦૧૯ 

મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 
સભ ગૃહ સવ રન  ૯.૩૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળ્ુાં. 

૧. ત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી 
             બુધવાર, તા.૩જી જુલાઇ, ર૦૧૯ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૧, ર, 

૩, ૪ અને પના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્ યા. 
          સમયના અભાવે પૂછી ન શિાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૬થી ૩૪૩ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્ યા. 

 પ્રશ્નોત્તરીનો સમય સવારના ૧૦.૩૦ વાગ્યે પૂરો થયો. 
 

૨. સરક રી વવધેર્કો 
 (૧)  માનનીય રાજ્યિક્ષાના ગૃહ માંત્રીશ્રી પ્રદીપકસાંહ જાડેજાએ, સન ર૦૧૯નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૯-સન 

ર૦૧૯નુાં કસગારેટ અને તમાિુની અન્ય બનાવટ (જાહેરિબર ઉપર પ્રકતબાંધ અને તેના વેપાર અને વાકણજ્ય, 
ઉત્પાદન, પુરવઠા અને કવતરણ કનયમન)(ગુજરાત સુધારા) કવધેયિ દાિલ િયાા બાદ પહેલા વાચનનો 
પ્રસ્ તાવ રજૂ િયઅ અને કવધેયિના સમથાનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ ય વ્ યિત િયુા. 

          ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાાં ભાગ લીધો. 
   (૧) ડો. અકનલભાઇ જોષીયારા  
  (૨) શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે  
  (૩) શ્રી કિજશેભાઇ મેરજા  
  (૪) શ્રી સુરેશભાઇ ધ. પટેલ  

  (પ) શ્રી હહાંમતકસાંહ પટેલ  
  (૬) શ્રી અરકવાંદભાઇ રાણા  
  (૭) શ્રી બળદેવજી ઠાિોર(પ્રવચન અધૂરાં )  
   

વવર મ સવ રન  ૧૧.૩૦ થી ૧૨.૦૦ 
            કવરામ બાદ સભ્યશ્રી બળદેવજી ઠાિોરે કવરામ પહેલાાંનુાં તેમનુાં અધૂરાં  રહેલ પ્રવચન પૂરાં  િયુું અને 

નીચેના વધુ સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાાં ભાગ લીધો.  
  (૮) શ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્મર  
  (૯) શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટેલ  
            માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ પણ કવશ્વમાાં વ્યસનોથી થતા િોટા િચા અને માનવ મૃત્યુની આાંિડાિીય 

કવગતો સભાગૃહ સમક્ષ રજૂ િરી. ત્યારબાદ ચચાાનો જવાબ માનનીય રાજ્યિક્ષાના ગૃહ માંત્રીશ્રી પ્રદીપકસાંહ 
જાડેજાએ આપ્યો. 

            ત્ યારબાદ કવધેયિના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રસ્ તાવ મત માટે મૂિવામાાં આવ્ યા અને તેનો 
સવાાનુમતે સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો.  
 

કલમવ ર વ ચન  
 િલમ-ર થી ૬, િલમ-૧, દીર્ાસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્ યુાલા મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો  
સવાાનુમતે સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો.  
 િલમ-ર થી ૬, િલમ-૧, દીર્ાસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્ યુાલા કવધેયિનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ કવધેયિના પ્રભારી માંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વાચન માટેનો પ્રસ્ તાવ રજૂ િયઅ, જ ેમત 
ઉપર મૂિવામાાં આવ્ યો, તેનો સવાાનુમતે સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો અને કવધેયિ પસાર િરવામાાં આવ્ યુાં. 
 



 (ર)  માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારીતા માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે સન ર૦૧૮નુાં કવધેયિ 

ક્રમાાંિ-૩૬-સન ર૦૧૮નુાં ગુજરાત કભક્ષા પ્રકતબાંધિ (સુધારા) કવધેયિ દાિલ િયાા બાદ પહેલા વાચનનો 
પ્રસ્ તાવ રજૂ િયઅ અને તેના સમથાનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ ય વ્ યિત િયુા. 

          ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાાં ભાગ લીધો. 
   (૧) ડો. સી.જ.ેચાવડા 
  (૨)  શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ 
  (૩)  શ્રી અમરીષભાઇ ડેર 
  (૪)  શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ 
  (પ)  શ્રી વલ્લભભાઇ િાિડીયા 
           ચચાાનો જવાબ માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારીતા માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે આપ્યો. 
              ત્ યારબાદ કવધેયિના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રસ્ તાવ મત માટે મૂિવામાાં આવ્ યા અને તેનો 

સવાાનુમતે સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો.  
 

કલમવ ર વ ચન  
 િલમ-ર અને ૩, િલમ-૧, દીર્ાસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્ યુાલા મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો  
સવાાનુમતે સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો.  
 િલમ-ર અને ૩, િલમ-૧, દીર્ાસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્ યુાલા કવધેયિનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ કવધેયિના પ્રભારી માંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વાચનનો પ્રસ્ તાવ રજૂ િયઅ, જ ેમત ઉપર 
મૂિવામાાં આવ્ યો, તેનો સવાાનુમતે સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો અને કવધેયિ પસાર િરવામાાં આવ્ યુાં. 
 

 (૩)  માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે, સન ર૦૧૯નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૧૦-સન 
ર૦૧૯નુાં ભારતનો ભાગીદારી (ગુજરાત સુધારા) કવધેયિ દાિલ િયાા બાદ પહેલા વાચનનો પ્રસ્ તાવ રજૂ િયઅ 
અને તેના સમથાનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ ય વ્ યિત િયુા. 

          ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાાં ભાગ લીધો. 
   (૧) શ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્મર 
  (૨)  શ્રી સી.િે.રાઉલજી 
         ચચાાનો જવાબ માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે આપ્યો. 
           ત્ યારબાદ કવધેયિના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રસ્ તાવ મત માટે મૂિવામાાં આવ્ યા અને તેનો 

સવાાનુમતે સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો.  
 

કલમવ ર વ ચન  
 િલમ-ર, િલમ-૧, દીર્ાસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્ યુાલા મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો 
સવાાનુમતે સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો.  
 િલમ-ર, િલમ-૧, દીર્ાસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્ યુાલા કવધેયિનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ કવધેયિના પ્રભારી માંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વાચન માટેનો પ્રસ્ તાવ રજૂ િયઅ, જ ેમત 

ઉપર મૂિવામાાં આવ્ યો, તેનો સવાાનુમતે સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો અને કવધેયિ પસાર િરવામાાં આવ્ યુાં. 
 

  સભ ગૃહ , સોમવ ર, ત .૮મી જુલ ઇ, ૨૦૧૯ન  રોજ સવ રન  ૧૧.૦૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળવ  
મ ટે બપોરન  ૧.૨૭ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 

  
   

ગુજરાત કવધાનસભા સકચવાલય, 
        ગાાંધીનગર. 
તા. ૩જી જુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ડી.એમ.પટેલ 
સકચવ, 

    ગુજરાત કવધાનસભા. 

 


