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ચોથુાં સત્ર 
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મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદીન  અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 
સભ ગૃહ સવ રન  ૧૧.૦૦ વ ગ્ર્ ેમળ્ુાં.   

 
૧. પ્રશ્નોત્તરી 
   ગુરૂવાર, તા.૧૧મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો 
અગ્રતાક્રમઃ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮ અને ૯ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્યા. 

   સમયના અભાવે ન પૂછાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમઃ ૧૦થી ૩૦૯ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા. 
         પ્રશ્નોત્તરીનો સમર્ બપોરન  ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે પ રો થર્ો.  
૨. વવધ નસભ ની સવમવતન  અહેવ લની રજ આત 
 પાંચ ર્તી ર જ સવમવતન  અહેવ લો 
 પાંચાયતી રાજ સકમકતના માનનીય પ્રમુિશ્રી રમણભાઇ પટેલે સકમકતનો પહેલો, બીજો,  ત્રીજો અને 
ચોથો અહેવાલ રજૂ િયો. 
૩ અાંદ જપત્ર પર સ મ ન્દ્ર્ ચચ ય(ચોથો અને છેલ્લો દદવસ) 
  નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાાં ભાગ લીધો. 
  (૧)  શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાિોર (૭) શ્રી પ્રકવણભાઇ મુસડીયા 
  (ર)  શ્રી જીતેન્દ્રભાઇ વાઘાણી (૮)  શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ 
  (૩)  શ્રી િનુભાઇ બારૈયા (૯)  શ્રી નથાભાઇ પટેલ 
  (૪)  શ્રી આનાંદભાઇ ચૌધરી              (૧૦)  શ્રી નીકતનભાઇ પટેલ (નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી) 
       (૫)  શ્રી સી.િે.રાઉલજી 
 
  

વવર મ બપોરન  ૧.૩૧ થી ૨.૩૦ 
૪. વબન-સરક રી ક મક જ 

            વબન-સરક રી વવધેર્કો 
 (૧) દ ખલ કરવ નુાં વબન-સરક રી વવધેર્ક 
  સભ્યશ્રી પૂણેશભાઇ મોદીએ સન ૨૦૧૯નુાં ગુજરાત દેવસ્થાન કવસ્તાર કવિાસ સત્તામાંડળ 
કવધેયિ સભાગૃહની અનુમકતથી દાિલ િયુું. 

 (ર) પહેલ , બીજા અને ત્રીજા વ ચન મ ટેન  વબન-સરક રી વવધેર્કો 
 (૧)    સભ્યશ્રી વલ્લભભાઇ િાિડડયાએ ‘‘સન ર૦૧૮નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૧૭-સન ર૦૧૮નુાં ગુજરાત 

અશક્ત વ્યકક્ત (પુનઃવસવાટ અને િલ્યાણ) કવધેયિ’’ના પ્રથમ વાચનનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો અને તેના સમથાનમાાં 
પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યિત િયુું. 
 ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાાં ભાગ લીધો. 
 (૧)  શ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્મર 
             (ર)  શ્રી ગોકવાંદભાઇ પટેલ  
  ચચાાનો જવાબ માનનીય સામાકજિ ન્દ્યાય અને અકધિારીતા માંત્રીશ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમારે આપ્યો 
             ત્યારબાદ સભાગૃહની અનુમકતથી કવધેયિ પાછુાં  િચીચી લેવામાાં આવ્યુાં. 
 (૨)  સભ્યશ્રી િેતનભાઇ ઇનામદારે ‘‘સન ર૦૧૮નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૧૮-સન ર૦૧૮નુાં ગુજરાત 
રમતગમત પ્રવૃકત્ત પ્રોત્સાહન કવધેયિ’’ના પ્રથમ વાચનનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો અને તેના સમથાનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય 
વ્યિત િયુું. 
 



 ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાાં ભાગ લીધો. 

(૧)  શ્રી પ્રેમકસાંહભાઇ વસાવા  
(ર)  શ્રી હર્ા સાંઘવી 
(૩)  શ્રી અમડરર્ભાઇ ડેર 
         ચચાાનો જવાબ માનનીય રમતગમત અને યુવા સાાંસ્િૃકતિ પ્રવૃકત્તઓ માંત્રીશ્રી ઇશ્વરકસાંહ પટેલે આપ્યો. 
         ત્યારબાદ સભાગૃહની અનુમકતથી કવધેયિ પાછુાં  િચીચી લેવામાાં આવ્યુાં. 
 
 (૩) સભ્યશ્રી હર્ાદભાઇ રીબડીયાએ ‘‘સન ર૦૧૯નુાં કવધેયિ ક્રમાાંિ-૭-સન ર૦૧૮નુાં ગુજરાત િેડૂત 
દેવા માફી કવધેયિ’’ના પ્રથમ વાચનનો પ્રસ્તાવ રજૂ િયો અને તેના સમથાનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યિત િયુું. 
 ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાામાાં ભાગ લીધો. 
 (૧)  શ્રી નરેશભાઇ પટેલ 
            (ર)  શ્રી કવક્રમભાઇ માડમ 
 ચચાાનો જવાબ માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીકતનભાઇ પટેલે પૂણા િયાા બાદ સભ્યશ્રી હર્ાદભાઇ 
રીબડીયાને કવધેયિ પાછુાં  િચીચી લેવાની કવનાંતી િરતા, પ્રભારી સભ્યશ્રીએ ઇન્દ્િાર િયાા બાદ સભાપકતશ્રી દ્વારા 
કવધેયિ મત ઉપર મૂિવામાાં આવ્યુાં, જનેે સભાગૃહ દ્વારા નામાંજૂર િરવામાાં આવ્યુાં.  
 

  સભ ગૃહ, શુક્રવ ર, ત .૧૨મી જુલ ઇ ૨૦૧૯ન  રોજ સવ રન  ૯.૩૦ વ ગ્ર્ે ફરી  
મળવ  મ ટે સ ાંજન  ૪.૩૩ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 

 
    
ગુજરાત કવધાનસભા સકચવાલય, 
         ગાાંધીનગર. 
તા. ૧૧મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ડી.એમ.પટેલ 
સકચવ, 

ગુજરાત કવધાનસભા. 

 


