
 
 
 
 
 
 
 

ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભા 
છ ુ ં સ  

સુધારેલી સભાઓની તારીખવાર યાદી 
( કામચલાઉ ) 
ફે ુઆરી- ૨૦૨૦ 

બુધવાર,  તા.૨૬મી  (૧) સન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ના વષ માટેના ખચના પૂરક 
પ કની રજૂઆત  

(૨) સન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના વષ માટેના અંદાજપ ની 
રજૂઆત  

ગુ વાર, તા.૨૭મી પહેલી બેઠક 
રા યપાલ ીના સંબોધન પર ચચા (પહેલો દવસ) 

બી  બેઠક 
 (૧) રા યપાલ ીના સંબોધન પર ચચા (બી  દવસ)    
(૨) િબન-સરકારી િવધેયકો  

શુ વાર,  તા.૨૮મી  રા યપાલ ીના સંબોધન પર ચચા ( ી  અને છે ો 
દવસ) 

શિનવાર,  તા.૨૯મી  બેઠક નથી 
  માચ-૨૦૨૦ 
રિવવાર,  તા.૧લી  ર  
સોમવાર,  તા.૨   પૂરક માંગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ)  
મંગળવાર, તા.૩   પૂરક માંગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  અને છે ો 

દવસ) 
બુધવાર,  તા.૪થી  અંદાજપ  પર સામા ય ચચા (પહેલો દવસ)  
ગુ વાર,  તા.૫મી  (૧)  અંદાજપ  પર સામા ય ચચા (બી  દવસ) 

(૨) િબન સરકારી સંક પો  
શુ વાર,  તા.૬ ી  (૧) પૂરક િવિનયોગ િવધયેક  

(૨)  અંદાજપ  પર સામા ય ચચા ( ી  દવસ) 
શિનવાર,  તા.૭મી  બેઠક નથી  
રિવવાર,  તા.૮મી  ર   
સોમવાર,  તા.૯મી  બેઠક નથી 
મંગળવાર,  તા.૧૦મી  હેર ર  (ધૂળેટી)  
બુધવાર,  તા.૧૧મી  અંદાજપ  પર સામા ય ચચા (ચોથો અને છે ો દવસ) 
ગુ વાર,  તા.૧૨મી  (૧) માંગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પહેલો દવસ)  

(૨) િબન-સરકારી િવધેયકો  

શુ વાર,  તા.૧૩મી માંગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બી  દવસ) 
શિનવાર,  તા.૧૪મી  ર   
રિવવાર,  તા.૧૫મી  ર   
સોમવાર,  તા.૧૬મી  માંગણીઓ પર ચચા અને મતદાન ( ી  દવસ) 
મંગળવાર, તા.૧૭મી પહેલી બેઠક 

માંગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (ચોથો દવસ)  
બી  બેઠક 

માંગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (પાંચમો દવસ) 
બુધવાર,  તા.૧૮મી  માંગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (છ ો દવસ) 
ગુ વાર,  તા.૧૯મી  (૧)માંગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (સાતમો દવસ) 

(૨) િબન સરકારી સંક પો  
શુ વાર, તા.૨૦મી માંગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (આઠમો દવસ) 
શિનવાર,  તા.૨૧મી  બેઠક નથી 
રિવવાર,  તા.૨૨મી  ર   
સોમવાર,  તા.૨૩મી  માંગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (નવમો દવસ) 
મંગળવાર, તા.૨૪મી  પહેલી બેઠક 

માંગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (દસમો દવસ) 
બી  બેઠક 

માંગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (અિગયારમો દવસ) 
બુધવાર,  તા.૨૫મી  હેર ર  (ચેટીચાંદ)  
ગુ વાર,  તા. 

૨૬મી  

(૧) માંગણીઓ પર ચચા અને મતદાન (બારમો અને 
છે ો દવસ) 

(૨)  િબન-સરકારી િવધેયકો   
શુ વાર,  તા.૨૭મી  િવિનયોગ િવધયેક અને અ ય સરકારી િવધેયકો  
શિનવાર,  તા.૨૮મી  ર   
રિવવાર,  તા.૨૯મી  ર   
સોમવાર,  તા.૩૦મી  (૧) સરકારી િવધેયકો અને સરકારી કામકાજ  

(૨) િબન-સરકારી સંક પો  
મંગળવાર,  તા.૩૧મી  (૧) સરકારી િવધેયકો અને સરકારી કામકાજ  

(૨) છે ા દવસનો તાવ 
 
 

ગુજરાત િવધાનસભા સિચવાલય,                                                  ડી. એમ. પટેલ 
             ગાંધીનગર.                                                                     સિચવ, 
     તા.૧૪મી ફે ુઆરી, ૨૦૨૦                                              ગુજરાત િવધાનસભા. 



 

 

  

FOURTEENTH GUJARAT LEGISLATIVE ASSEMBLY 
Sixth Session 

Revised Calendar of Sittings 
(TENTATIVE) 
February- 2020 

Wednesday, the 26th (1) Presentation of Supplementary Statement of 
Expenditure for the year 2019-2020  

(2)   Presentation of Budget for the year 2020-21 
Thursday, the 27th First Sitting 

Discussion on Governor's Address (First day) 
Second Sitting 

 (1) Discussion on Governor's Address (Second day) 
(2) Private Member's Bills 

Friday, the 28th Discussion on Governor's Address (Third and the 
Last day) 

Saturday, the 29th No Sitting 
March-2020 

Sunday, the 1st Holiday  
Monday, the 2nd Discussion and Voting on Supplementary Demands            

(First day) 
Tuesday, the 3rd Discussion and Voting on Supplementary Demands            

(Second and the Last day) 
Wednesday, the 4th General Discussion on Budget (First day) 
Thursday,  the 5th (1) General Discussion on Budget (Second day) 

(2) Private Member's Resolutions 
Friday,  the 6th (1) Supplementary Appropriation Bill 

(2) General Discussion on Budget (Third day) 
Saturday, the 7th No Sitting 
Sunday, the 8th Holiday 
Monday,  the 9th No sitting 
Tuesday, the 10th Public Holiday (Dhuleti) 
Wednesday,  the 11th General Discussion on Budget (Fourth and the Last 

day) 
Thursday, the 12th (1) Discussion and Voting on Demands (First day) 

(2) Private Member's Bills 
Friday, the 13th Discussion and Voting on Demands (Second day) 
Saturday, the 14th Holiday 
Sunday, the 15th Holiday 

Monday, the 16th Discussion and Voting on Demands (Third day) 
Tuesday,  the 17th First Sitting 

Discussion and Voting on Demands (Fourth day) 
Second Sitting 

Discussion and Voting on Demands (Fifth day) 
Wednesday,  the 18th Discussion and Voting on Demands (Sixth day) 
Thursday, the 19th (1) Discussion and Voting on Demands (Seventh 

day) 
(2) Private Member's Resolutions 

Friday, the 20th Discussion and Voting on Demands (Eighth day) 
Saturday, the 21st No Sitting 
Sunday, the 22nd Holiday 
Monday, the 23rd Discussion and Voting on Demands (Ninth day) 
Tuesday,  the 24th First Sitting 

Discussion and Voting on Demands (Tenth day) 
Second Sitting 

Discussion and Voting on Demands (Eleventh day) 
Wednesday,  the 25th Public Holiday (Cheti Chand) 
Thursday, the 26th (1) Discussion and Voting on Demands (Twelfth 

and the Last day)  
(2) Private Member's Bills 

Friday, the 27th Appropriation Bill and other Government Bills 
Saturday, the 28th Holiday 
Sunday, the 29th Holiday 
Monday,  the 30th (1) Government Bills and Government Business 

(2) Private Member's Resolutions 
Tuesday,  the 31st (1) Government Bills and Government Business 

(2) Last Day Motion 
 

Gujarat Legislature Secretariat,                                   D. M. Patel  
            Gandhinagar.                                                        Secretary, 
Dated the 14th February, 2020                    Gujarat Legislative Assembly. 
 

FOURTEENTH GUJARAT LEGISLATIVE ASSEMBLY 
Sixth Session 

Revised Calendar of Sittings 
(TENTATIVE) 




