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મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રી ર જને્દ્ર વત્રવેદી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 
સભ ગૃહ સવ રન  ૧૧.૦૦ વ ગ્ર્ ેફરી મળ્ુાં. 

 
૧. પ્રશ્નોત્તરી 
             સોમવાર, તા.૮મી જુલાઇ, ર૦૧૯ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો 
અગ્રતાક્રમ ૧, ર, ૪, ૫, ૬ અને ૭ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં આવ્ યા. 

             ગેરહાજર રહેલ સભ્યશ્રીનો પ્રશ્ન ક્રમાાંિ: ૩ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યો. 
            સમયના અભાવે પૂછી ન શિાયેલા પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ-૮થી ૩૩૯ને પણ અતારાાંકિત 
ગણવામાાં આવ્ યા. 
પ્રશ્નોત્તરીનો સમય સવારના ૧૨.૦૦ વાગ્યે પૂરો થયો. 
૨. સરક રી સાંકલ્પ (વનર્મ-૧૨૦)  
               માનનીય વૈધાકનિ અને સાંસદીય બાબતોના (રાજ્યિક્ષા) માંત્રીશ્રી પ્રદીપકસાંહ 
જાડેજાએ ‘‘તાજતેરની લોિસભાની ચૂાંટણીના પરરણામોનો સ્પષ્ટ જનાદેશ ભારતના લોિશાહી શાસનના 
ઇકતહાસમાાં લોિતાંત્ર માટે નવા પરરમાણો સ્થાકપત િરનાર બન્યો છે. િેન્ર સરિારની િામગીરીને જનતા જનાદદને 
કબરદાવીને સત્તામાાં પુનઃસ્થાકપત િરેલ છે, ત્યારે આ સભાગૃહના સૌ સભ્યો જનમતનો આદર િરી સમૃદ્ધ અને 
પ્રભાવશાીી રાષ્ટટ્ર  કનમાદણના આ િાયદમાાં સહભાગી બનવા રાજ્ય સરિારને અનુરોધ િરવા અાંગે’’નો  સાંિલ્પ રજૂ 
િયો અને તેના સમથદનમાાં પોતાનુાં માંતવ્ય વ્યિત િયુું. 
 ત્યારબાદ સાંિલ્પ પરની ચચાદમાાં નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો. 
  (૧)  શ્રી શૈલેષભાઇ પરમાર (પ)  શ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્મર 
  (ર)  શ્રી રહતુ િનોરડયા (૬)  શ્રી પૂણેશ મોદી 
  (૩)  શ્રી પુાંજાભાઇ વાંશ (૭)  ડો.સી.જ.ેચાવડા 
  (૪)  શ્રી સુરેશભાઇ ધ.પટેલ (૮) શ્રી ભૂપેન્રકસાંહ ચુડાસમા(કશક્ષણ 
માંત્રીશ્રી) 
             ચચાદનો જવાબ માનનીય રાજ્યિક્ષાના વૈધાકનિ અને સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી 
પ્રદીપકસાંહ જાડેજાએ આપ્યો.  
 ત્યારબાદ સાંિલ્પ મત ઉપર મૂિવામાાં આવ્યો અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 

(વવર મ બપોરન  ૧.૩૦થી ૨.૩૦) 
૩. સરક રી વવધેર્કો 
 (૧)  મહેસૂલ કવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય માંત્રીશ્રી ભૂપેન્રકસાંહ ચુડાસમાએ, સન ર૦૧૯નુાં 
કવધેયિ ક્રમાાંિ-૧૨-સન ર૦૧૯નુાં ગુજરાત અશાાંત કવસ્તારોમાાંની સ્થાવર કમલિતની તબદીલી પર પ્રકતબાંધ મૂિવા 
તથા તે કવસ્તારોમાાંની જગામાાંથી ભાડૂતોને િાલી િરાવવામાાંથી રક્ષણ આપવા અાંગેની જોગવાઇ િરવા 
બાબત(સુધારા) કવધેયિ દાિલ િયાદ બાદ પહેલા વાચનનો પ્રસ્ તાવ રજૂ િયો અને કવધેયિના સમથદનમાાં પોતાનુાં 
માંતવ્ ય વ્ યિત િયુદ. 
          ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાદમાાં ભાગ લીધો. 
   (૧) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેિ (૬) શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ 
  (૨) શ્રી રાિેશભાઇ શાહ (૭) શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે 
  (૩) શ્રી શૈલેષભાઇ પરમાર (૮) શ્રી પૂણેશભાઇ મોદી 
  (૪) શ્રીમતી મકનષાબેન વિીલ (૯) શ્રી ઇમરાન િેડાવાલા 
  (પ) શ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્મર (૧૦) શ્રી જીતેન્રભાઇ સુિડીયા 



          ચચાદનો જવાબ મહેસૂલ કવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય માંત્રીશ્રી ભૂપેન્રકસાંહ 

ચુડાસમાએ આપ્યો. 
        ત્ યારબાદ કવધેયિના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રસ્ તાવ મત માટે મૂિવામાાં આવ્ યા અને તેનો સ્ વીિાર 
િરવામાાં આવ્ યો. 
૪. સભ ગૃહનો સમર્ લાંબ વવ  અાંગે 
             આ તબકે્ક સભાગૃહની ચચાદ દરકમયાન સભાગૃહનો સમય પૂરો થવા આવતા માનનીય 
મુખ્ય દાંડિશ્રી પાંિજભાઇ દેસાઇએ આજના રદવસની િામિાજની યાદીમાાં દશાદવેલ િામિાજ પૂરાં  થાય ત્યાાં સુધી 
સભાગૃહનો સમય લાંબાવવા માટેની દરિાસ્ત રજૂ િરી જનેો સ્વીિાર િરવામાાં આવતા તદ્અનુસાર માનનીય 
અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગૃહનો સમય લાંબાવ્યો. 
૫. સરક રી વવધેર્ક (ક્રમશઃ) 
 િલમ-૨ મત પર મૂિવામાાં આવી અને તેનો સ્વીિાર થતાાં િલમ-ર કવધેયિનો ભાગ બની. 

 કલમ-૩ ઉપરનો સુધ રો 
           માનનીય મુખ્ય દાંડિશ્રી પાંિજિુમાર દેસાઇએ િલમ-૩ ઉપરનો પોતાનો સુધારા ક્રમાાંિ-
૧ રજૂ િયો. 
        ત્યારબાદ સુધારા ક્રમાાંિ-૧ મત ઉપર મૂિવામાાં આવ્યો અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.  
         સુધારેલી િલમ-૩ મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
        સુધારેલી િલમ-૩ કવધેયિનો ભાગ બની. 

 કલમ-૪ ઉપરનો સુધ રો 
           માનનીય મુખ્ય દાંડિશ્રી પાંિજિુમાર દેસાઇએ િલમ-૪ ઉપરનો પોતાનો સુધારા ક્રમાાંિ-
૨ રજૂ િયો. 
        ત્યારબાદ સુધારા ક્રમાાંિ-૨ મત ઉપર મૂિવામાાં આવ્યો અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.  
         સુધારેલી િલમ-૪ મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
         સુધારેલી િલમ-૪ કવધેયિનો ભાગ બની. 
 કલમ-૫ ઉપરનો સુધ રો 
           માનનીય મુખ્ય દાંડિશ્રી પાંિજિુમાર દેસાઇએ િલમ-૫ ઉપરનો પોતાનો સુધારા ક્રમાાંિ-
૩ રજૂ િયો. 
         ત્યારબાદ સુધારા ક્રમાાંિ-૩ મત ઉપર મૂિવામાાં આવ્યો અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.  
         સુધારેલી િલમ-૫ મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
         સુધારેલી િલમ-૫ કવધેયિનો ભાગ બની. 

 કલમ-૬ ઉપરનો સુધ રો 
           માનનીય મુખ્ય દાંડિશ્રી પાંિજિુમાર દેસાઇએ િલમ-૬ ઉપરનો પોતાનો સુધારા ક્રમાાંિ-
૪ રજૂ િયો. 
         ત્યારબાદ સુધારા ક્રમાાંિ-૪ મત ઉપર મૂિવામાાં આવ્યો અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.  
         સુધારેલી િલમ-૬ મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
         સુધારેલી િલમ-૬ કવધેયિનો ભાગ બની. 

 કલમ-૭ ઉપરનો સુધ રો 
            માનનીય મુખ્ય દાંડિશ્રી પાંિજિુમાર દેસાઇએ િલમ-૭ ઉપરનો પોતાનો સુધારા ક્રમાાંિ-
૫ રજૂ િયો. 
          ત્યારબાદ સુધારા ક્રમાાંિ-૫ મત ઉપર મૂિવામાાં આવ્યો અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.  
          સુધારેલી િલમ-૭ મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
          સુધારેલી િલમ-૭ કવધેયિનો ભાગ બની. 

 કલમ-૮ ઉપરનો સુધ રો 
             માનનીય મુખ્ય દાંડિશ્રી પાંિજિુમાર દેસાઇએ િલમ-૮ ઉપરનો પોતાનો સુધારા 
ક્રમાાંિ-૬ રજૂ િયો. 
           ત્યારબાદ સુધારા ક્રમાાંિ-૬ મત ઉપર મૂિવામાાં આવ્યો અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.  
           સુધારેલી િલમ-૮ મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 



          સુધારેલી િલમ-૮ કવધેયિનો ભાગ બની. 

 કલમ-૯ ઉપરન  સુધ ર  
      માનનીય મુખ્ય દાંડિશ્રી પાંિજિુમાર દેસાઇએ િલમ-૯ ઉપરના પોતાના સુધારા ક્રમાાંિ-૭ 
અને ૮ રજૂ િયાદ. 
          ત્યારબાદ સુધારા ક્રમાાંિ-૭ અને ૮ મત ઉપર મૂિવામાાં આવ્યા અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો.  
          સુધારેલી િલમ-૯ મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો સ્વીિાર િરવામાાં આવ્યો. 
         સુધારેલી િલમ-૯ કવધેયિનો ભાગ બની. 
           િલમ-૧, દીર્દસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્ યુદલા મત ઉપર મૂિવામાાં આવી જનેો સભાગૃહે 
સ્વીિાર િરતા િલમ-૧, દીર્દસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્યુદલા કવધેયિનો ભાગ બની.  
        ત્ યારબાદ કવધેયિના પ્રભારી માંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વાચન માટેનો પ્રસ્ તાવ રજૂ િયો, જ ેમત ઉપર 
મૂિવામાાં આવ્ યો, તેનો સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો અને કવધેયિ પસાર િરવામાાં આવ્ યુાં. 
 (ર)  મહેસૂલ કવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય માંત્રીશ્રી ભૂપેન્રકસાંહ ચુડાસમાએ સન ર૦૧૯નુાં 

કવધેયિ ક્રમાાંિ-૧૩-સન ર૦૧૯નુાં ગુજરાત જમીન મહેસૂલ (સુધારા) કવધેયિ દાિલ િયાદ બાદ પહેલા વાચનનો 
પ્રસ્ તાવ રજૂ િયો.  
૬. સભ્ર્શ્રીન  ર જીન મ  અાંગે મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની જાહેર ત (વનર્મ-ર૬૯) 
           માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કનયમ-ર૬૯ અન્વયે રાધનપુર, મત કવસ્તાર ક્રમાાંિ-૧૬ના 
સભ્યશ્રી અલ્પેશભાઇ િોડાજી ઠાિોર અને બાયડ, મત કવસ્તાર ક્રમાાંિ-૩૨ના સભ્યશ્રી ધવલકસાંહ નરેન્રકસાંહ 
ઝાલાએ આપેલ રાજીનામાનો સ્વીિાર િરવા અાંગેની જાહેરાત િરી. 
૭. સરક રી વવધેર્કો(ક્રમશઃ) 
          માનનીય પ્રભારી માંત્રીશ્રીએ કવધેયિના પ્રથમ વાચનના સમથદનમાાં માંતવ્ય વ્યક્ત િયુું. 
          ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાદમાાં ભાગ લીધો. 
   (૧) શ્રી કવરજીભાઇ ઠુમ્મર (પ)  શ્રી બાબુભાઇ પટેલ 
  (ર)   શ્રી રમણભાઇ પટેલ (૬)  શ્રી રાજને્રકસાંહ ચાવડા 
  (૩)   શ્રી પ્રધ્યુમનકસાંહ જાડેજા (૭)  ડો.અકનલભાઇ જોષીયારા 
  (૪)   શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ   
           ચચાદનો જવાબ મહેસૂલ કવભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય માંત્રીશ્રી ભૂપેન્રકસાંહ 
ચુડાસમાએ આપ્યો. 
              ત્ યારબાદ કવધેયિના પહેલા અને બીજા વાચન માટેના પ્રસ્ તાવ મત માટે મૂિવામાાં 
આવ્ યા અને તેનો સવાદનુમતે સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો.  
કલમવ ર વ ચન  
 િલમ-ર, િલમ-૧, દીર્દસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્ યુદલા મત ઉપર મૂિવામાાં આવી અને તેનો સ્ વીિાર 
િરવામાાં આવ્ યો.  
 િલમ-ર, િલમ-૧, દીર્દસાંજ્ઞા અને ઇનેિટીંગ ફોમ્ યુદલા કવધેયિનો ભાગ બની.  
 ત્ યારબાદ કવધેયિના પ્રભારી માંત્રીશ્રીએ કવધેયિના ત્રીજા વાચનનો પ્રસ્ તાવ રજૂ િયો, જ ે મત ઉપર 
મૂિવામાાં આવ્ યો, તેનો સ્ વીિાર િરવામાાં આવ્ યો અને કવધેયિ પસાર િરવામાાં આવ્ યુાં. 

 
  સભ ગૃહ , માંગળવ ર, ત .૯મી જુલ ઇ, ૨૦૧૯ન  રોજ સવ રન  ૯.૩૦ વ ગ્ર્ે ફરી મળવ  

મ ટે સ ાંજન  ૫.૦૬  વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં. 
  
   

ગુજરાત કવધાનસભા સકચવાલય, 
        ગાાંધીનગર. 
તા. ૮મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ડી.એમ.પટેલ 
સકચવ, 

    ગુજરાત કવધાનસભા. 

 


