ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા
દદિસના કામકાજની યાદી
છઠ્ઠું સત્ર
મુંગળવાર, તા. ૧૭મી માર્ચ, ર૦૨૦
પહે લી બેઠક
સવારના ૧૦-૦૦ થી બપોરના ૨-૩૦ વાગ્યા સઠ ી
૧.

માગણીઓ પર ર્ર્ાચ અને મતદાન (ર્ોથો દદવસ)

પ્રભારી મુંત્રીશ્રી માગણી માગણીનો જન
ે ી સાથે સુંબું
નુંબર
હોય તે સેવા

૧

૨

મઠખ્યમુંત્રીશ્રી
મઠખ્યમુંત્રીશ્રી

૩૦
૩૧

મઠખ્યમુંત્રીશ્રી

૩૩

મઠખ્યમુંત્રીશ્રી
મઠખ્યમુંત્રીશ્રી

૩
સામાન્ય વહીવટ વવભાગ
મુંત્રી પદરષદ
મહે સૂલ
ર્ૂુંટણી
મહે સૂલ
મૂડી
સામાન્ય વહીવટ
મહે સૂલ
વવભાગ

માગણીની રકમ રૂ.

૪
૫,૮૬,૭૦,૦૦૦
૧,૩૦,૩૮,૩૭,૦૦૦
૧,૦૦૦
૧,૧૯,૯૩,૪૫,૦૦૦

શહે રી વવકાસ અને શહે રી ગૃહવનમાચણ વવભાગ
૧૦૧ શહે રી આવાસન
મહે સૂલ ૬,૮૪,૦૬,૯૧,૦૦૦
૧૦૨ શહે રી વવકાસ
મહે સૂલ ૯૬,૬૬,૧૧,૪૦,૦૦૦
મૂડી
૬,૦૫,૨૦,૭૫,૦૦૦

નમચદા, જળસુંપવિ, પાણી પઠરવઠા અને કલ્પસર વવભાગ

મઠખ્યમુંત્રીશ્રી

૬૬

વસુંર્ાઇ અને ભૂવમ
સુંરક્ષણ

મહે સૂલ ૧૩,૪૩,૫૨,૪૧,૦૦૦
મૂડી

૪૩,૧૭,૧૯,૯૧,૦૦૦

અુંદાજપત્ર
પ્રકાશન નુંબર
અને
પાનાનુંબર
૫
અું. પ્ર. નું. ૯
૧૭ અને ૧૮
૨૨ થી ૩૦,
૭૪ અને ૭૫
૧૯ થી ૨૧,
૩૫ થી ૪૪,
૫૬ થી ૬૧
અું. પ્ર. નું. ૨૬
૧૫ થી ૨૯
૧૩ અને ૧૪,
૩૦ થી ૫૯,
૬૫ થી ૬૯,
૭૨ થી ૭૬
અું. પ્ર. નું. ૧૮
(ભાગ-૧
અને ૨)
૧૬ થી ૧૧૩,
૧૨૨ થી
૧૨૪, ૧૩૪
થી ૨૧૮
(ભાગ-૧)

...૨...

...૨...

બીજી બેઠક
બપોરના ૩-૩૦ થી સાુંજના ૮-૦૦ વાગ્યા સઠ ી
૧.

પ્રશ્નોિરી
તારાુંદકત પ્રશ્નોિરી
(૧) માનનીય મહે સૂલ મંત્રીશ્રી
(૨) માનનીય શ્રમ અને રોજગાર, ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, યાત્રાધામ વિકાસ મંત્રીશ્રી

(૩) માનનીય સામાવજક ન્યાય અને અવધકારરતા (અનુસૂવિત જાવત કલ્યાણ, સામાવજક
અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત િગોનું કલ્યાણ સરહત) મંત્રીશ્રી
(૪) માનનીય પાણી પુરિઠા, પશુપાલન, ગ્રામ ગૃહ વનમાાણ મંત્રીશ્રી

૨.

માગણીઓ પર ર્ર્ાચ અને મતદાન (પાુંર્મો દદવસ)

પ્રભારી મુંત્રીશ્રી

૧
કૃ વષ મુંત્રીશ્રી

માગણી
નુંબર

માગણીનો જન
ે ી સાથે સુંબું
હોય તે સેવા

૨
૩
૪
કૃ ૃ્વષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વવભાગ
૨
કૃ ૃ્વષ
મહે સૂલ ૩૮,૦૮,૮૯,૪૦,૦૦૦
મૂડી

કૃ વષ મુંત્રીશ્રી

માગણીની રકમ રૂ.

નાની વસુંર્ાઇ, ભૂવમ
મહે સૂલ
૩૧,૮૦,૬૪,૦૦૦
સુંરક્ષણ અને વવસ્તાર
મૂડી
૩,૦૦,૦૦૦
વવકાસ
પશઠપાલન
૪
પશઠપાલન અને ડે રી
મહે સૂલ ૮,૮૫,૪૪,૪૦,૦૦૦
મુંત્રીશ્રી
વવકાસ
પુંર્ાયત, ગ્રામ ગૃહ વનમાચણ અને ગ્રામ વવકાસ વવભાગ
ગ્રામ ગૃહ વનમાચણ
૭૧ ગ્રામ ગૃહ વનમાચણ અને મહે સૂલ ૨૪,૮૪,૬૫,૬૨,૦૦૦
મુંત્રીશ્રી
ગ્રામ વવકાસ
મૂડી
૨,૭૧,૧૧,૦૦૦
વાહન વ્યવહાર
મુંત્રીશ્રી

૩

૧,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦

બુંદરો અને વાહન વ્યવહાર વવભાગ
૭૪ વાહન વ્યવહાર
મહે સૂલ
મૂડી

વવ ાનસભાગૃહ,
ગાું ીનગર.
તા. ૧૬મી માર્ચ, ર૦૨૦

અુંદાજપત્ર
પ્રકાશન નુંબર
અને પાનાનુંબર
૫
અું. પ્ર. નું. ૩
૧૦ થી ૬૮,
૧૨૫ થી ૧૩૭,
૧૭૬ અને ૧૭૭
૬૯ થી ૭૩,
૧૬૩ થી ૧૬૮,
૧૭૮ અને ૧૭૯
૭૪ થી ૧૦૯

અું. પ્ર. નું. ૧૯
૧૫ થી ૨૧,
૩૦ થી ૪૧,
૭૧ અને ૭૨
અું. પ્ર. નું. ૨૦
૬,૩૩,૧૯,૨૭,૦૦૦ ૫ થી ૮, ૧૩
૫,૨૪,૨૫,૫૦,૦૦૦ થી ૧૮, ૨૪ થી
૨૭

ડી. એમ. પટે લ
સવર્વ,
ગઠજરાત વવ ાનસભા.

