
 

  
છઠ્ઠ ું  સત્ર 

ગઠરૂવાર, તા. ૨૭મી ફેબ્રઠઆરી, ર૦૨૦ 
પહેલી બેઠક 

 

સવારના ૧૦-૦૦ થી બપોરના ૨-૩૦ વાગ્ યા સઠ ી 
 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 
 તારાુંકકત પ્રશ્નોત્તરી 

 (૧) માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નાણાં, માર્ગ અન ેમકાન, આરોગ્ય અન ેપરરવાર 

  કલ્યાણ, તબીબી શિક્ષણ, નમગદા, કલ્પસર, પાટનર્ર યોજના 
 (૨) માનનીય ઊર્જગ મંત્રીશ્રી 
ર. વવ ાનસભાની સવમવતના અહેવાલની રજૂઆત 
  શબન-સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સશમશતના પાંચમા અહેવાલની રજૂઆત 

.....સવમવતના માનનીય પ્રમઠખશ્રી/સભ્યશ્રી 
૩. વબન-સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સવમવતના માનનીય પ્રમઠખશ્રી 

/સભ્યશ્રીનો પ્રસ્તાવ  
  ‘‘ આ સભાર્ૃહ, શબન-સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સશમશતના પાંચમા 

 અહેવાલ સાથે સંમત થાય. ’’ 
૪. રાજ્યપાલશ્રીના સુંબો ન પર ચચાા (પહેલો કિવસ) 
  માનનીય સભ્ય શ્રી શપયુષભાઇ દેસાઇએ તા.૧૦મી ર્જન્યુઆરી, ૨૦૨૦ના રોજ રજૂ 

 કરેલો નીચે મુજબનો પ્રસ્તાવ :- 
  રાજ્યપાલશ્રીને નીચે મુજબનો સંદેિો પાઠવવો :- 
  ’’ અમો, આ સત્રમાં એકત્ર થયેલા ર્ુજરાત શવધાનસભાના સભ્યો, રાજ્યપાલશ્રીએ 

 આ સભારૃ્હ સમક્ષ કરેલા સંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’  
 

...૨... 

 

 

 

 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



...૨... 

 

બીજી બેઠક 
 

બપોરના ૩-૩૦ થી સાુંજના ૯-૦૦ વાગ્ યા સઠ ી 
૧. પ્રશ્નોત્તરી 

 તારાુંકકત પ્રશ્નોત્તરી 
(૧) માનનીય શિક્ષણ(પ્રાથશમક, માધ્યશમક, પ્રૌઢ), ઉચ્ચ અને ટેકશનકલ શિક્ષણ, 

કાયદો અને ન્યાયતંત્ર, વૈધાશનક અને સંસદીય બાબતો, મીઠા ઉદ્યોર્,             
ર્ૌ-સંવધગન, નાર્રરક ઉડ્ડયન મંત્રીશ્રી 

(૨) માનનીય આરદર્જશત શવકાસ, વન, મરહલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી 
(૩) માનનીય પંચાયત, પયાગવરણ મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) (સ્વતંત્ર હવાલો) 

૨. માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કરવાની જાહેરાત   
  અંદાજ સશમશત, ર્જહેર રહસાબ સશમશત, ર્જહેર સાહસો માટેની સશમશત અને પંચાયતી 

રાજ સશમશત ઉપર ૧૫-૧૫ સભ્યોની ચંૂટણી માટેના કાયગક્રમની ર્જહેરાત  

૩. રાજ્યપાલશ્રીના સુંબો ન પર ચચાા (બીજો કિવસ) 
  માનનીય સભ્ય શ્રી શપયુષભાઇ દેસાઇએ તા.૧૦મી ર્જન્યુઆરી, ૨૦૨૦ના રોજ રજૂ 

 કરેલો નીચે મુજબનો પ્રસ્તાવ :- 
  રાજ્યપાલશ્રીને નીચે મુજબનો સંદેિો પાઠવવો :- 
  ’’ અમો, આ સત્રમાં એકત્ર થયેલા ર્ુજરાત શવધાનસભાના સભ્યો, રાજ્યપાલશ્રીએ 

 આ સભારૃ્હ સમક્ષ કરેલા સંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’  
૪. વબન-સરકારી કામકાજ  
 વબન-સરકારી વવ ેયકો  
(૧) િાખલ કરવાનઠું વબન-સરકારી વવ ેયક 

  સન ૨૦૨૦નું ર્ુજરાત રોજર્ાર બાંયધરી શવધેયક 
......માનનીય સભ્યશ્રી ઈમરાન ખેડાવાલા 

(૨) પહેલા, બીજા અને ત્રીજા વાુંચન માટેના વબન-સરકારી વવ ેયકો 
 (૧) સન ર૦૧૯નુ ં શવધેયક ક્રમાંક-૮-સન ર૦૧૮નુ ં ર્ુજરાત સહકારી મંડળી 

  (સુધારા) શવધેયક 
...... માનનીય સભ્યશ્રી વવરજીભાઇ ઠઠ મ્મર 

 
...૩... 

 

 

 

૩૯ 
વમવનટ 
 



...૩... 

 
 

 (૨) સન ૨૦૧૮નુ ંશવધેયક ક્રમાંક-૨૨-સન ૨૦૧૮નુ ંપોળ અને અન્ય હેરીટેજ 

  શબશલ્ડંર્નંુ  સંચાલન (વાશણજ્યક ઉપયોર્ પર શનયંત્રણ) અને હેરીટેજ 

  સ્ટરક્ચરની ર્જળવણી શવધેયક 
...... માનનીય સભ્યશ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ 

 (૩) સન ૨૦૧૮નુ ં  શવધેયક ક્રમાંક-૯-સન  ૨૦૧૮નુ ં  ર્જહેર  સંસ્થાઓએ 

  ર્ુજરાતી જોડણીનો સાચો ઉપયોર્ કરવા બાબત શવધેયક 
...... માનનીય સભ્ય શ્રીમતી મવનષાબેન વકીલ 

 (૪) સન ૨૦૧૮નુ ંશવધેયક ક્રમાંક-૨૦-સન ૨૦૧૮નુ ંર્ુજરાત વરરષ્ઠ નાર્રરક 

  સંરક્ષણ દળ શવધેયક 
...... માનનીય સભ્યશ્રી કનઠભાઇ િેસાઇ 

 
  

 

 

વવ ાનસભાગૃહ, 
ગાું ીનગર. 
તા. ૨૬મી ફેબ્રઠઆરી, ર૦૨૦ 

ડી. એમ. પટેલ 
સવચવ, 

ગઠજરાત વવ ાનસભા. 

૩૯ 
વમવનટ 
 

૩૯ 
વમવનટ 
 

આગળના વવ ેયકો પૈકી 
કોઇ એક વવ ેયક હાથ 
 રવામાું ન આવે તો તેન ે
ફાળવેલો સમય  
 


