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

પ્રશ્નોત્તરી
તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી
(૧) માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નાણાં, માર્ગ અને મકાન, આરોગ્ય અને પરરવાર
કલ્યાણ, તબીબી શિક્ષણ, નમગદા, કલ્પસર, પાટનર્ર યોજના

(૨) માનનીય ઊર્જગ મંત્રીશ્રી

ર.

વવધાનસભાની સવમવતના અહે વાલની રજૂ આત
સભાર્ૃહની બેઠકોમાંથી સભ્યોની ર્ેરહાજરી બાબતની સશમશતના ચોથા અને
પાંચમા અહે વાલની રજૂ આત

.....સવમવતના માનનીય પ્રમઠખશ્રી/સભ્યશ્રી
૩.

સભાગૃહની બેઠિોમાુંથી સભ્યોની ગેરહાજરી બાબતની સવમવતના માનનીય પ્રમઠખશ્રી
મહે શભાઇ રાવલ/સભ્યશ્રીનો પ્રસ્તાવ
‘‘ આ સભાર્ૃહ, સભાર્ૃહની બેઠકોમાંથી સભ્યોની ર્ેરહાજરી બાબતની સશમશતના
ચોથા અને પાંચમા અહે વાલ સાથે સંમત થાય. ’’

૪.

માુંગણીઓ પર ર્ર્ાચ અને મતદાન (પહે લો કદવસ)

પ્રભારી મુંત્રીશ્રી માગણી માગણીનો જન
ે ી સાથે સુંબુંધ
નુંબર
હોય તે સેવા

૧

૨

૩
ગૃહ વવભાગ

માગણીની રિમ રૂ.

અુંદાજપત્ર
પ્રિાશન નુંબર
અને પાના
નુંબર
૪
૫
અું. પ્ર. નું.
૧૨
૧૯,૯૫,૫૮,૦૦૦ ૧૩ થી ૧૯

મઠખ્યમુંત્રીશ્રી

૪૨

ગૃહ વવભાગ

મહે સૂલ

મઠખ્યમુંત્રીશ્રી

૪૩

પોલીસ

મહે સૂલ ૫૮,૩૩,૪૦,૧૦,૦૦૦

૨૦ થી ૬૦

જલ
ે મુંત્રીશ્રી
(રા.િ.)

૪૪

જલ
ે

મહે સૂલ

૬૧ થી ૬૯

૧,૯૪,૯૭,૭૪,૦૦૦

...૨...

...૨...

૫.

વબન-સરિારી િામિાજ
વબન-સરિારી વવધેયિો
પહે લા, બીજા અને ત્રીજા વાુંર્ન માટે ના વબન-સરિારી વવધેયિો

૪૦
વમવનટ

(૧) સન ૨૦૧૮નું શવધેયક ક્રમાંક-૨૦-સન ૨૦૧૮નું ર્ુજરાત વરરષ્ઠ નાર્રરક
સંરક્ષણ દળ શવધેયક

...... માનનીય સભ્યશ્રી િનઠભાઇ દેસાઇ
૪૦
વમવનટ

(૨)

સન ૨૦૧૮નું શવધેયક ક્રમાંક-૩૨-સન ૨૦૧૮નું ર્ુજરાત અનુસૂશચત
ર્જશત પેટા-યોજના અને આરદર્જશત પેટા-યોજના (નાણાકીય સાધનોના
આયોજન, ફાળવણી અને ઉપયોર્) બાબત શવધેયક

...... માનનીય સભ્યશ્રી નૌશાદજી સોલુંિી

૪૦
વમવનટ

(૩)

સન ૨૦૧૮નું શવધેયક ક્રમાંક-૩૪-સન ૨૦૧૮નું ર્ુજરાત અિાંત
શવસ્તારોમાંની સ્થાવર શમલકતની તબદીલી પર પ્રશતબંધ મૂકવા તથા તે
શવસ્તારોમાંની જર્ામાંથી ભાડૂ તોને ખાલી કરાવવામાંથી રક્ષણ આપવા
અંર્ેની જોર્વાઇ (રદ કરવા) બાબત શવધેયક

...... માનનીય સભ્યશ્રી ઇમરાન ખેડાવાલા
આગળના વવધેયિો પૈિી
િોઇ એિ વવધેયિ હાથ
ધરવામાું ન આવે તો તેને
ફાળવેલો સમય

(૪)

સન ૨૦૧૮નું શવધેયક ક્રમાંક-૨૧-સન ૨૦૧૮નું ર્ુજરાત સ્માટગ સીટીઝ
શવકાસ સત્તામંડળ શવધેયક

વવધાનસભાગૃહ,
ગાુંધીનગર.
તા. ૧૧મી માર્ચ, ર૦૨૦

...... માનનીય સભ્યશ્રી અરવવુંદભાઇ પટે લ

ડી. એમ. પટે લ
સવર્વ,
ગઠજરાત વવધાનસભા.

