ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા
દદિસના કામકાજની યાદી
છઠ્ઠું સત્ર
સોમવાર, તા. ૨૩મી માર્ચ, ર૦૨૦
બપોરના ૧૨-૦૦ વાગ્યે
૧.

પ્રશ્નોત્તરી
તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી
(૧) માનનીય શિક્ષણ(પ્રાથશમક, માધ્યશમક, પ્રૌઢ), ઉચ્ચ અને ટે કશનકલ શિક્ષણ,
કાયદો અને ન્યાયતંત્ર, વૈધાશનક અને સંસદીય બાબતો, મીઠા ઉદ્યોગ,
ગૌ-સંવધધન, નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રીશ્રી
(૨) માનનીય આરદજાશત શવકાસ, વન, મરિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી
(૩) માનનીય પંચાયત, પયાધવિણ મંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) (સ્વતંત્ર િવાલો)

૨.

તાિીદની જાહે ર અગત્યની બાબત પર ધ્યાન દોરવા બાબત (નનયમ-૧૧૬)
નીચેની તાકીદની જાિે િ અગત્યની બાબત પિ માનનીય સભ્યશ્રી શિગ્નેિકુ માિ
મેવાણી (િાઘવજીભાઇ પટે લ) માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રીનું ધ્યાન દોિિે:તાિેતિમાં લેવાયેલ ધોિણ-૧૦ની પિીક્ષાના શવજ્ઞાન અને ટે ક્નોલોજી શવષયના
પેપિની ઉત્તિવિીઓ િાિકોટ નજીક શવિપુિ પાસે િસ્તે િઝળતી મળી આવેલ છે અને
કે ટલીક ગુમ થઇ છે . િેના કાિણે િે શવદ્યાથીઓએ પિીક્ષા આપી છે તેમના પરિણામ ઉપિ
ગંભીિ અસિ થવાની િક્યતા છે . ત્યાિે બોર્ધ ના અશધકાિીઓની બેદિકાિીના કાિણે
શવદ્યાથીઓના રિત અને પરિણામ ઉપિ અસિ ન થાય તે માટે િવાબદાિો સામે િાજ્ય
સિકાિે લીધેલાં કે લેવા ધાિે લાં પગલાં.

૩.

જાહે ર અગત્યની બાબત પર માનનીય મહે સૂલ મુંત્રીશ્રી િૌનિિભાઇ પટે લનઠું નનવેદન
(નનયમ-૪૪)

૪.

માગણીઓ પર ર્ર્ાચ અને મતદાન (નવમો કદવસ)
પ્રભારી મુંત્રીશ્રી

૧

માગણી
નુંબર

માગણીનો જન
ે ી સાથે
સુંબુંધ હોય તે સેવા

માગણીની રિમ રૂ.

૨
૩
૪
અન્ન, નાગકરિ પઠરવઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોનો નવભાગ
અન્ન, નાગકરિ પઠરવઠા
૨૨
નાગકરિ પઠરવઠા મહે સૂલ ૮,૪૮,૬૦,૦૭,૦૦૦
અને ગ્રાહિોની
બાબતોના મુંત્રીશ્રી
અન્ન, નાગકરિ પઠરવઠા
૨૩
અન્ન
મહે સૂલ
૬૫,૫૭,૪૩,૦૦૦
અને ગ્રાહિોની
મૂડી
૭૪,૮૨,૦૦,૦૦૦
બાબતોના મુંત્રીશ્રી

અુંદાજપત્ર
પ્રિાિન નુંબર
અને પાનાનુંબર
૫
અું. પ્ર. નું. ૭
૧૪ થી ૨૬

૪ થી ૯,
૩૦ થી ૩૨

...૨...

...૨...

નમચદા, જળસુંપનત્ત, પાણી પઠરવઠા અને િલ્પસર નવભાગ

પાણી પઠરવઠા
મુંત્રીશ્રી

૬૭

પાણી પઠરવઠો

નવધાનસભાગૃહ,
ગાુંધીનગર.
તા. ૨૦મી માર્ચ, ર૦૨૦

મહે સૂલ
મૂડી

અું. પ્ર. નું.
૧૮ (ભાગ૧ અને ૨)

૨,૧૩,૯૨,૦૦,૦૦૦ ૧૦ થી ૧૫,
૩૧,૯૦,૦૦,૦૦,૦૦૦

૧૧૮ થી
૧૨૧
(ભાગ-૧)

ડી. એમ. પટે લ
સનર્વ,
ગઠજરાત નવધાનસભા.

