
 
 

  
 

સાતમંુ સ  
મંગળવાર, તા. ૨૨મી સ ટે બર, ર૦૨૦ 

 

બપોરના ૧૨-૦૦  વા  યે 
 

૧. ો રી 
 ટંૂકી મુદતનો  
માનનીય સ ય ી રમણભાઇ પટેલનો ટંૂકી મુદતનો  માકં-૩૭ ’’ મુ યમં ી િકસાન 

સહાય યોજના’’ 
..... માનનીય કૃિષ મં ી ી   

૨. તાકીદની હેર અગ યની બાબત પર યાન દોરવા બાબત (િનયમ-૧૧૬) 

  નીચેની તાકીદની હેર અગ યની બાબત પર માનનીય સ ય ી પું ભાઇ 

 વંશ(લિલતભાઇ કગથરા અને લિલત વસોયા) માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી 

 (આરો ય)નું યાન દોરશ:ે-   

  તાજતેરમા ંરાજકોટ િસિવલ હોિ પટલના ટાફે કોરોના દદ ન ેમાર માયા બાદ દદ નું 

 મૃ યુ થતાં કોરોનાના દદ ઓ સરકારી હોિ પટલમા ં સારવાર લેતા ડરી ર ા છે યારે 

 કોરોનાના દદ ઓ સરકારી હોિ પટલમા ંસારવાર લઇ શકે ત ેમાટે કોરોનાના દદ ઓમાં અને 

 મૃતકના પ રવારજનોમાં ફેલાયેલ ભય અને રોષની લાગણી દૂર કરવા સરકારે લીધેલા ં કે 

 લેવા ધારેલાં પગલા.ં 
૩. િવધાનસભાની સિમિતના અહેવાલની રજૂઆત 
 સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગ ના ક યાણ માટેની સિમિતના બી  અહેવાલની 

 રજૂઆત 
   ........સિમિતના માનનીય મુખ ી આર. સી. મકવાણા/સ ય ી 

૪. વટહુકમ નામંજૂર કરતા તાવો અન ેસરકારી િવધેયકો 

 (૧) (ક) ગુજરાત િવધાનસભાના િનયમોના િનયમ-૧૫૨(૨) અ વયેનો માનનીય 

   સ ય ી ઈમરાન ખેડાવાલાનો તાવ.   

   ’’ આ સભાગૃહ, સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૧૧-સન ૨૦૨૦નો  

   ગુજરાત અસામાિજક વૃિ ઓ અટકાવવા બાબત (સધુારા) વટહુકમ  

   નામંજૂર કરે. ’’ 
...૨... 

 

ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભા
દવસના કામકાજની યાદી 



...૨... 
 

  (ખ) સન ૨૦૨૦નું િવધેયક માકં-૨૦-સન ૨૦૨૦નુ ં ગુજરાત અસામાિજક 

   વૃિ ઓ અટકાવવા બાબત (સધુારા)િવધેયક            
 ...........દાખલ કરવાનું તથા પહેલુ,ં બીજુ ંઅને ીજુ ંવાંચન 

..... માનનીય રા યક ાના ગૃહ મં ી ી દીપિસંહ ડે  

 (૨) (ક) ગુજરાત િવધાનસભાના િનયમોના િનયમ-૧૫૨(૨) અ વયેનો માનનીય 

   સ ય ી ઈમરાન ખેડાવાલાનો તાવ.   

   ’’ આ સભાગૃહ, સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૫-સન ૨૦૨૦નો  

   ઔ ોિગક તકરાર (ગુજરાત સુધારા) વટહુકમ નામંજૂર કરે. ’’ 
  (ખ) સન ૨૦૨૦નુ ંિવધેયક માકં-૧૬-સન ૨૦૨૦નુ ંઔ ોિગક તકરાર  

   (ગુજરાત સુધારા) િવધેયક            
 ...........દાખલ કરવાનું તથા પહેલુ,ં બીજુ ંઅને ીજુ ંવાંચન 
..... માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી દલીપકુમાર ઠાકોર  

 (૩) (ક) ગુજરાત િવધાનસભાના િનયમોના િનયમ-૧૫૨(૨) અ વયેનો માનનીય 

   સ ય ી ઈમરાન ખેડાવાલાનો તાવ.   

   ’’ આ સભાગૃહ, સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૭-સન ૨૦૨૦નો  

   ક ટા ટ મજૂર (િનયમન અન ેનાબૂદી) (ગુજરાત સુધારા) વટહુકમ નામજૂંર 

   કરે. ’’ 
  (ખ) સન ૨૦૨૦નું િવધેયક માકં-૧૮-સન ૨૦૨૦નુ ંક ટા ટ મજૂર (િનયમન 

   અન ેનાબૂદી) (ગજુરાત સધુારા) િવધેયક            
 ...........દાખલ કરવાનું તથા પહેલુ,ં બીજુ ંઅને ીજુ ંવાંચન 

..... માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી દલીપકુમાર ઠાકોર  

 (૪) (ક) ગુજરાત િવધાનસભાના િનયમોના િનયમ-૧૫૨(૨) અ વયેનો માનનીય 

   સ ય ી ઈમરાન ખેડાવાલાનો તાવ.   

   ’’ આ સભાગૃહ, સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૬-સન ૨૦૨૦નો  

   કારખાના (ગુજરાત સુધારા) વટહુકમ નામંજૂર કરે. ’’ 
  (ખ) સન ૨૦૨૦નુ ં િવધેયક માકં-૧૭-સન ૨૦૨૦નુ ં કારખાના (ગુજરાત 

   સુધારા)  િવધેયક            
 ...........દાખલ કરવાનું તથા પહેલુ,ં બીજુ ંઅને ીજુ ંવાંચન 
..... માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી દલીપકુમાર ઠાકોર  

...૩... 
 

 



...૩... 
 

 (૫) (ક) ગુજરાત િવધાનસભાના િનયમોના િનયમ-૧૫૨(૨) અ વયેનો માનનીય 

   સ ય ી ઈમરાન ખેડાવાલાનો તાવ.   

   ’’ આ સભાગહૃ, સન ૨૦૨૦નો વટહુકમ માકં-૮-સન ૨૦૨૦નો મજૂર 

   કાયદા (ગુજરાત સુધારા) વટહુકમ નામંજૂર કરે. ’’ 
  (ખ) સન ૨૦૨૦નુ ં િવધેયક માકં-૧૫-સન ૨૦૨૦નુ ં મજૂર કાયદા (ગુજરાત 

   સુધારા) િવધેયક            
 ...........દાખલ કરવાનું તથા પહેલુ,ં બીજુ ંઅને ીજુ ંવાંચન 
..... માનનીય મ અને રોજગાર મં ી ી દલીપકુમાર ઠાકોર  

 

  
 
 

 

િવધાનસભાગૃહ, 
ગાંધીનગર. 
તા. ૨૧મી સ ટે બર, ર૦૨૦ 

 ડી. એમ. પટેલ 
સિચવ, 

ગુજરાત િવધાનસભા. 


