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ત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી
બુધવાર, તા. ૪થી માર્ચ, ર૦૨૦ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાાંના પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૧ અને
રના મૌકિિ જવાબો આપ્યા.
સભ ત્ર્ ગ
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની ર્ર્ાચ વિતે સભાગૃહમાાં સતત િલેલ પહોંર્તાાં , હવે જો
િોઇ સભ્યશ્રી િલેલ પહોંર્ાડશે તો તેઓ આગળનો પ્રશ્ન મવવ િરશે તેમ ાહહે રાત િયાચના થોડા સમય બાદ
માનનીય િૃ કિ માંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુ તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીના અગ્રતાક્રમ-ર પરનો જવાબ આપી રહ્યા હતા
ત્યારે માનનીય સભ્યશ્રી લલીતભાઇ િગથરાએ તાળીઓ પાડતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ નેિસ્ટ પ્રશ્ન મવવ
િરતાાં તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૩ પરના પ્રભારી સભ્યશ્રી િાળાભાઇ ડાભીએ પોતાનો પ્રશ્ન મવવ
િયો તેના કવરોધમાાં કવપક્ષના હાજર રહે લ તમામ સભ્યશ્રીઓએ પોતાની જગ્યા પર ઉભા થઇ સવત્રોચ્ર્ાર શરૂ
િયો, માનનીય સભ્યશ્રીના પેટા પ્રશ્નનો જવાબ માનનીય રા.િ.ના િૃ કિ માંત્રીશ્રી જયદ્રથકસાંહજી પરમાર આપી
રહ્યા હતા ત્યારે સભાગૃહમાાં સતત સવત્રોચ્ર્ાર વચ્ર્ે, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ નેિસ્ટ પ્રશ્ન મવવ િરતાાં તારાાંકિત
પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૪ના પ્રભારી સભ્યશ્રીએ પોતાનો પ્રશ્ન મવવ ન િરતાાં કવપક્ષના સભાગૃહમાાં હાજર
રહે લા તમામ સભ્યશ્રીઓ સભાત્યાગ િરી ગયા.
ત ર ાંકકત પ્રશ્નોત્તરી (ક્રમશઃ)
ત્યારબાદ તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૫, ૬, ૯, ૧૦ અને ૧૧ના મૌકિિ જવાબ આપવામાાં
આવ્યા.
તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન અગ્રતાક્રમ-૪ તથા ગેરહાજર રહે લ સભ્યશ્રીઓના પ્રશ્ન અગ્રતા ક્રમાાંિ- ૭ અને
૮ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા.
સમયના અભાવે પવછી ન શિાયેલા તારાાંકિત પ્રશ્નો અગ્રતાક્રમ ૧૨થી ૩૪૯ને અતારાાંકિત ગણવામાાં આવ્યા.
પ્રશ્નોત્તરીનો સમય બપોરના ૧.૦૦ વાગ્યે પવરો થયો.
પોઇન્દ્ટ ઓફ ઓર્ય ર
ટે બ્લેટની ખરીદી અાંગેન આક્ષેપ અાંગે ઠપક ની દરખ સ્ત
રાજ્યિક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માનનીય માંત્રીશ્રી પ્રદદપકસાંહ ાહડે ાહએ તા.૨૭મી ફે બ્રુઆરી ૨૦૨૦ના
રોજની બીજી બેઠિની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીના પ્રશ્ન ક્રમાાંિ ૨૩૭૩૩(અગ્રતા ક્રમ-૧૧)ની ર્ર્ાચ દરકમયાન
માનનીય કવપક્ષના નેતાશ્રી પરે શભાઇ ધાનાણીએ ટે બ્લેટની િરીદીમાાં રૂ.૧૬૪.૦૦ િરોડની ગેરરીકત થવા
અાંગેનો મુદ્દો ઉપકસ્થત િરતાાં, માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી કવજયભાઇ રૂપાણીએ આ બાબતે તેમને પુરાવા
આપવાનુાં જણાવેલ. ત્યારબાદ માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રી ભવપેન્દ્દ્રકસાંહ ર્ુડાસમાએ ટે બ્લેટની િરીદીની બાબતે
લાંબાણપવવચિ સ્પષ્ટતા િરી, માનનીય કવપક્ષના નેતાશ્રીને તેમના આક્ષેપ અાંગે જરૂરી પુરાવા આપવાનુાં
જણાવતાાં, માનનીય કવપક્ષના નેતાએ પુરાવા આપવા માટે થોડોિ સમય આપવાની માગણી િરતાાં, માનનીય
અધ્યક્ષશ્રીએ તેમને પુરાવા રજવ િરવા માટે સમય આપેલ હતો. પરાંતુ ત્યારબાદ તા.૨-૩-૨૦૨૦ના રોજ
માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રીએ પ્રશ્નોત્તરીનો સમય પવરો થયા બાદ આ મુદ્દો ઉપકસ્થત િરી, માનનીય કવપક્ષના
નેતાશ્રીને જરૂરી પુરાવા રજવ િરવાનુાં જણાવતાાં, તેમણે આજની બેઠિ પવરી થાય તે પહે લાાં જરૂરી પુરાવા રજવ
િરશે તેમ જણાવતાાં, માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રીએ સાંમકત આપતાાં, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તે પ્રમાણે ઠરાવ્યુાં.
ત્યારબાદ તા.૩-૩-૨૦૨૦ના રોજ તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીનો સમય પવરો થયા બાદ માનનીય કશક્ષણ માંત્રીશ્રીએ
માનનીય કવપક્ષના નેતાશ્રી પરે શભાઇ ધાનાણીને જરૂરી પુરાવા રજવ િરવાનુાં જણાવતાાં, માનનીય કવપક્ષના
નેતાશ્રીએ ટે બ્લેટની િરીદીને સાંબાંધ ન હોય તેવી કવગતો સભાગૃહમાાં રજવ િરતાાં, માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી
કવજયભાઇ રૂપાણીએ માનનીય કવપક્ષના નેતાને ટે બ્લેટની િરીદી બરાબર ન હોય તો તેમણે તે જ બાબતના
પુરાવા રજવ િરવા જોઇએ અન્દ્યથા તેમણે સભાગૃહની માફી માગવી જોઇએ િાાં તો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી તરફથી
તેમને આ બાબતે ઠપિો આપવો જોઇએ તેવી રજવ આત િરતાાં, માનનીય ભવપેન્દ્દ્રકસાંહ ર્ુડાસમાએ માનનીય
કવપક્ષના નેતાશ્રીને ઠપિો આપવાની દરિાસ્ત મવિતાાં , માનનીય પ્રદદપકસાંહ ાહડે ાહએ તેને ટે િો આપતાાં,
માનનીય કવપક્ષના નેતાશ્રીએ ટે બ્લેટની િરીદી અાંગેના થોડાિ પેપસચ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને અને માનનીય
મુખ્યમાંત્રીશ્રી તથા માનનીય માંત્રીશ્રીને આપ્યા હતા. પરાંતુ તે પુરાવા માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી, માનનીય માંત્રીશ્રી
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અને માનનીય અધ્યક્ષશ્રીને અપવરતા જણાતાાં તેમને વધુ પુરાવા રજવ િરવાનુાં જણાવતાાં માનનીય કવપક્ષના
નેતાશ્રીએ તેમને પુરાવા રજવ િરવા માટે થોડોિ વધુ સમય આપવાની માગણી િરતાાં, માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રીએ
તેમને સમય આપવાની વાત સ્વીિારતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેમને પુરાવા રજવ િરવા માટે વધુ એિ તિ
આપી હતી. ત્યારબાદ તા.૪-૩-૨૦૨૦ના રોજની તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરીનો સમય પવણચ થયા બાદ રાજ્યિક્ષાના
સાંસદીય બાબતોના માનનીય માંત્રીશ્રી પ્રદદપકસાંહ ાહડે ાહએ માનનીય કવપક્ષના નેતાશ્રી પરે શભાઇ ધાનાણીને
ઠપિો આપવાની દરિાસ્તનો કનણચય િરવા બાબતનો મુદ્દો ઉપકસ્થત િરતાાં, માનનીય સભ્યશ્રી શૈલેિભાઇ
પરમાર તથા સભ્યશ્રી પુાંાહભાઇ વાંશે આજે માનનીય કવપક્ષના નેતાશ્રી હાજર ન હોઇ, તેમને િુલાસો િરવાની
તિ આપવાની રજવ આત િરતાાં, માનનીય સાંસદીય બાબતોના માંત્રીશ્રી ભવપેન્દ્દ્રકસાંહ ર્ુડાસમાએ અને માનનીય
મુખ્યમાંત્રીશ્રીએ તેનો કવરોધ િરી માનનીય કવપક્ષના નેતાશ્રીને ઠપિો આપવાની દરિાસ્ત રજવ િરતાાં ,
માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ માનનીય કવપક્ષના નેતાશ્રી પરે શભાઇ ધાનાણીને ઠપિો આપવાની દરિાસ્તનો
સ્વીિાર િરી માનનીય કવપક્ષના નેતાશ્રીને આધાર પવરાવા વગરનો આક્ષેપ િરવા બદલ ઠપિો આપ્યો.
વવધ નસભ ની સવમવતન અહે વ લની રજઆત
કબન-સરિારી સભ્યોનાાં િામિાજ માટે ની સકમકતના પ્રમુિશ્રી રાઘવજીભાઇ પટે લે સકમકતનો છઠ્ઠો
અહે વાલ સભાગૃહ સમક્ષ રજવ િયો.
વબન-સરક રી સભ્ર્ોન ાં ક મક જ મ ટે ની સવમવતન મ નનીર્ પ્રમુખશ્રીનો પ્રસ્ત વ
કબન-સરિારી સભ્યોનાાં િામિાજ માટે ની સકમકતના માનનીય પ્રમુિશ્રી રાઘવજીભાઇ પટે લે નીર્ે
મુજબનો પ્રસ્તાવ રજવ િયો.
‘‘આ સભાગૃહ, કબન-સરિારી સભ્યોનાાં િામિાજ માટે ની સકમકતના છઠ્ઠા અહે વાલ સાથે સાંમત થાય.’’
પ્રસ્ત વ મત મ ટે મકવ મ ાં આવ્ર્ો અને તેનો સવ યનુમતે સ્વીક ર કરવ મ ાં આવ્ર્ો.
અાંદ જપત્ર પર સ મ ન્દ્ર્ ચચ ય (પહે લો કદવસ)
તા.૨૬મી ફે બ્રુઆરી, ૨૦૨૦ના રોજ સભાગૃહમાાં રજવ થયેલા સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના અાંદાજપત્ર
પરની સામાન્દ્ય ર્ર્ાચ શરૂ થાય તે પહે લા માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ અાંદાજપત્ર પરની સામાન્દ્ય ર્ર્ાચના અવિાશ
અાંગે ગૃહને માગચદશચન આપ્યુાં.
ત્યારબાદ નીર્ેના સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.
(૧) શ્રી શૈલેિ પરમાર
(૬) શ્રી સુિરામભાઇ રાઠવા
(ર) શ્રી પવણેશ મોદી
(૭) શ્રી િનુભાઇ દેસાઇ
(૩) ડો.નીમાબેન આર્ાયચ
(૮) શ્રીમતી ર્ાંદ્રીિાબેન બારીયા
(૪) શ્રી કવક્રમભાઇ માડમ
(૯) શ્રી જીગ્નેશિુ માર મેવાણી
(પ) શ્રી રમણભાઇ પટે લ
વવર મ બપોરન ૨.૩૦ થી ૩.૦૦
કવરામ બાદ નીર્ેના વધુ સભ્યશ્રીઓએ ર્ર્ાચમાાં ભાગ લીધો.
(૧૦) શ્રી રાઘવભાઇ મિવાણા
(ર૦) શ્રી શીવાભાઇ ભુરીયા
(૧૧) શ્રી અનાંતિુ માર પટે લ
(ર૧) શ્રી શાંભુજી ઠાિોર
(૧ર) શ્રી રાઘવજીભાઇ પટે લ
(રર) શ્રી િે તનભાઇ ઇનામદાર
(૧૩) શ્રી પ્રેમકસાંહભાઇ વસાવા
(ર૩) શ્રી લલીતભાઇ િગથરા
(૧૪) શ્રી બાબુભાઇ બોિીરીયા
(ર૪) શ્રી નરે શભાઇ પટે લ
(૧પ) શ્રી માંગળભાઇ ગાકવત
(રપ) શ્રી મોહનલાલ વાળા
(૧૬) શ્રી બલરાજકસાંહ ર્ૌહાણ
(ર૬) શ્રી પ્રદદપભાઇ પરમાર
(૧૭) શ્રી ભરતજી ઠાિોર
(ર૭) શ્રી બાબુભાઇ વાાહ
(૧૮) શ્રી રાજેન્દ્દ્રકસાંહ ર્ાવડા
(ર૮) શ્રી ગણપતકસાંહ વસાવા (આદદાહકત કવિાસ
(૧૯) શ્રી પ્રકવણભાઇ મુસડીયા
અને વન માંત્રીશ્રી
સભ ગૃહ, ગુરુવ ર, ત .૫મી મ ચય ૨૦૨૦ન રોજ બપોરન ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે
ફરી મળવ મ ટે સ ાંજન ૪.૫૭ વ ગ્ર્ે મુલતવી રહ્ુાં.

ગુજર ત વવધ નસભ સવચવ લર્,
ગ ાંધીનગર.
ત . ૪થી મ ચય, ૨૦૨૦

ર્ી.એમ.પટે લ
સવચવ,
ગુજર ત વવધ નસભ .

