
 

  
આઠમ ું સત્ર 

સોમવાર, તા. ૧લી માર્ચ, ર૦૨૧ 
બપોરના ૧૨-૦૦ વાગ્ યે 

 

(રાજ્યપાલશ્રી બપોરે ૧૨-૦૦ વાગ્ય ેવવધાનસભાને સુંબોધન કરશે. 
રાજ્યપાલશ્રીન ું સુંબોધન પૂરું  થયા બાદ ૧૫ વમવનટના વવરામ બાદ સભાગૃહની બેઠક મળશે.) 

 

૧. રાજ્યપાલશ્રીના સુંબોધનની નકલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવી 
.....સવર્વશ્રી, ગ જરાત વવધાનસભા  

૨. રાજ્યપાલશ્રીના સુંબોધન માટેનો આભાર પ્રસ્તાવ (રજૂઆત) 
૩. શોકદશચક ઉલ્ લેખો 
  ગુજરાત રાજયના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સ્ર્. શ્રી માધર્સ ંહ ફૂલસ ંહ  ોલંકી અને           

સ્ર્. શ્રી કેશુભાઇ  ર્દા  પટેલ તથા  ગુજરાત રાજયના પૂર્વ રાજ્યકક્ષાના મંત્રી            
સ્ર્. શ્રી  ુંદરસ ંહ ભલાભાઇ ચૌહાણ, સ્ર્. શ્રી બાબરભાઇ અંબાલાલ તડર્ી,               
સ્ર્. શ્રી રજનીકાન્ત પરભુભાઇ રજર્ાડી અને  સ્ર્. શ્રી રોહહતભાઇ જશાભાઇ પટેલ તથા 

ગુજરાત રાજ્યના પૂર્વ  ભ્ય સ્ર્. શ્રી હદનકરભાઇ ભીખુભાઇ દે ાઇ, સ્ર્. શ્રીમતી ચંદ્રાબેન 
 ુરેશકુમાર શ્રીમાળી, સ્ર્. શ્રી ધારશીભાઇ લાખાભાઇ ખાનપુરા, સ્ર્. શ્રી જોધાજી ગુલાબજી 
ઠાકોર, સ્ર્. શ્રી નરેશકુમાર મીઠાલાલ કનોહડયા, સ્ર્. શ્રી મેઘજીભાઇ ડાયાભાઇ કણઝારીયા 
અને સ્ર્. શ્રી ભુપેન્દ્રસ ંહ ર્ેચાતભાઇ ખાંટના અર્ ાન અંગેના શોકદશવક ઉલ્લેખો 

૪. વવધાનસભાના મજે ઉપર મૂકવાના કાગળો 
(૧)  ન ૨૦૨૦નો ર્ટહુકમ ક્રમાંક-૧૨- ન ૨૦૨૦નો ગુજરાત આયરુ્ેદ યુસનર્સ વટી 

ર્ટહુકમ તથા આ ર્ટહુકમ બહાર પાડર્ા અંગેના  ંજોગો  મજાર્તું સનરે્દન  
 ..... માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ   

(૨)  ન ૨૦૨૧નો ર્ટહુકમ ક્રમાંક-૧- ન ૨૦૨૧નો ગુજરાત રાજસર્ત્તીય જર્ાબદારી 

( ુધારા) ર્ટહુકમ તથા આ ર્ટહુકમ બહાર પાડર્ા અંગેના  ંજોગો  મજાર્તું સનર્ેદન  
 ..... માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ   

(૩)  ન ૨૦૨૧નો ર્ટહુકમ ક્રમાંક-૨- ન ૨૦૨૧નો પંહડત દીનદયાળ પેટર ોસલયમ 

યુસનર્સ વટી ( ુધારા) ર્ટહુકમ તથા આ ર્ટહુકમ બહાર પાડર્ા અંગેના  ંજોગો 

 મજાર્તું સનરે્દન  
 ........ પેટર ોકેવમકલ્સ  પ્રભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મુંત્રીશ્રી સૌરભભાઈ પટેલ 

..૨... 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



 
...૨... 

 

(૪)  ન ૨૦૨૧નો ર્ટહુકમ ક્રમાંક-૩- ન ૨૦૨૧નો ગુજરાત અસિસનર્ારણ અને જીર્ન 

 ુરક્ષા ઉપાય સર્ષયક ( ુધારા) ર્ટહુકમ તથા આ ર્ટહુકમ બહાર પાડર્ા અંગેના 

 ંજોગો  મજાર્તું સનરે્દન  
 ..... માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ   

૫. સરકારી વવધેયક 
  ન ૨૦૨૧નું સર્ધેયક ક્રમાંક-૧- ન ૨૦૨૧નુ ંગુજરાત રાજસર્ત્તીય જર્ાબદારી ( ુધારા) 

 સર્ધેયક          
   ...........દાખલ કરર્ાનંુ તથા પહેલંુ, બીજુ ંઅને ત્રીજુ ંર્ાંચન 

..... માનનીય નાયબ મ ખ્યમુંત્રીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ 
 

 

 

વવધાનસભાગૃહ, 
ગાુંધીનગર. 
તા.૨૬મી ફેબ્ર આરી, ર૦૨૧ 

ડી. એમ. પટેલ 
સવર્વ, 

ગ જરાત વવધાનસભા. 


