ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા
દદિસના કામકાજની યાદી
છઠ્ઠું સત્ર
સોમવાર, તા. ૧૬મી 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 સભ્ય
ડૉ. સી.જે.ચાવડા(બળદેવજી ઠાકોિ) માનનીય અન્ન અને નાગરિક પુિવઠા મંત્રીશ્રીનું
ધ્યાન દોિિે:તાજેતિમાં ગાંધીનગિ શજલ્લાના લીંબડીયા પાસે પ્રાઇવેટ ગોડાઉનમાંથી સિકાિી
અનાજનો ૫૪ ટન જેટલો અનાજનો જથ્થો પકડવામાં આવ્યો છે . આ અનાજની અંદાજીત
િકમ રૂશપયા ૧૪ લાખ જેટલી છે . મળી આવેલ આ અનાજના કટ્ટા પિ એફ.સી.આઇ.નો
માકો િોવાનું જણાયેલ છે . આ અનાજ કયાંથી આવ્યું તેની તપાસ કિી, આવા સિકાિી
અનાજની વ્યાપક િીતે થતી ચોિીઓ શનવાિવા િાજ્ય સિકાિે લીધેલાં કે લેવા ધાિે લાં
પગલાં.

૩.

નવધાનસભાના મેજ ઉપર મૂિવાના િાગળો
ચૌદમી ગુજિાત શવધાનસભાના પ્રથમ સત્રમાં તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૮ના િોજ સભાગૃિમાં
િજૂ થયેલ સભ્યશ્રી શનિંજન પટે લના તાિાંશકત પ્રશ્ન ક્રમાંક:૭૧૮ (અગ્રતા ક્રમ-૧૧),
તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના િોજ સભાગૃિમાં િજૂ થયેલ સભ્યશ્રી િાજેન્રશસંિ પિમાિના
તાિાંશકત પ્રશ્ન ક્રમાંક:૯૫૧૧ (અગ્રતા ક્રમ-૯૮) અને ચૌદમી ગુજિાત શવધાનસભાના
છઠ્ઠા સત્રમાં તા.૨૭/૦૨/૨૦૨૦ (બીજી બેઠક) ના િોજ સભાગૃિમાં િજૂ થયેલ સભ્યશ્રી
કાન્તીભાઇ સોઢાપિમાિના તાિાંશકત પ્રશ્ન ક્રમાંક:૨૩૬૮૯ (અગ્રતા ક્રમ-૭૪)ના અપાયેલ
લેશખત જવાબોમાં સુધાિા કિતું શનવેદન

......માનનીય નિક્ષણ મુંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રનસુંહ ર્ઠડાસમા
...૨...

...૨...
૪.

માગણીઓ પર ર્ર્ાચ અને મતદાન (ત્રીજો કદવસ)

પ્રભારી મંત્રીશ્રી

માગણી

માગણીનો જેની સાથે સંબધ
ં હોય તે

નંબર

સેવા

માગણીની રકમ રૂ.

અંદાજપત્ર પ્રકાશન
નંબર અને
પાનાનંબર

૧

૨

૩

૪

૫

ઊર્જા અને પેટ્રોકેમમકલ્સ મવભાગ
ઊર્જા મંત્રીશ્રી

૧૨

કર વસ ૂલાત ખર્ા (ઊર્જા અને

અં. પ્ર. નં. ૫
મહેસ ૂલ

૨૩,૮૪,૦૦,૦૦૦

૫ થી ૭

મહેસ ૂલ

૯૧,૬૨,૮૬,૮૨,૦૦૦

૮ થી ૨૩,

મ ૂડી

૩૧,૧૭,૮૫,૦૯,૦૦૦

૨૯ થી ૩૭,

પેટ્રોકે મમકલ્સ મવભાગ)
ઊર્જા મંત્રીશ્રી

૧૩

મવજળી શક્તત પરરયોજનાઓ

૪૦ થી ૪૩

ઉદ્યોગ અને ખાણ મવભાગ
મુખ્યમંત્રીશ્રી

૪૯

ઉદ્યોગો

અં. પ્ર. નં. ૧૩
મહેસ ૂલ
મ ૂડી

૪૭,૫૯,૦૪,૦૬,૦૦૦
૮,૮૩,૧૫,૬૮,૦૦૦

૨૬ થી ૫૯,
૮૮ થી ૯૨, ૯૭ થી
૧૦૧, ૧૦૯ થી ૧૧૪

મુખ્યમંત્રીશ્રી

૫૦

ખાણ અને ખનીજ

મહેસ ૂલ
મ ૂડી

૨,૪૯,૬૯,૭૨,૦૦૦

૬૦ થી ૬૮,

૭,૮૧,૦૦,૦૦૦

૯૫ અને ૯૬

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર મવભાગ
મુખ્યમંત્રીશ્રી

૭૫

અં. પ્ર. નં. ૨૦

બંદરો અને વાહનવ્યવહાર

મહેસ ૂલ

૭૦,૯૦,૮૫,૦૦૦

૯ થી ૧૨,

મવભાગને લગતું અન્ય ખર્ા

મ ૂડી

૨૦,૦૧,૦૨,૦૦૦

૧૯ થી ૨૩,
૨૮ થી ૩૦

નવધાનસભાગૃહ,
ગાુંધીનગર.
તા. ૧૩મી માર્ચ, ર૦૨૦

ડી. એમ. પટે લ
સનર્વ,
ગઠજરાત નવધાનસભા.

