
 
 

 
  

પહેલંુ સ  
મંગળવાર, તા. ૨૦મી ડસે બર, ર૦૨૨ 

સવારના ૧૦-૦૦ વા  યે 
પહેલી બેઠક  

 

૧. અ ય ીની ચંૂટણી  
 માનનીય મુ યમં ી ી ભૂપે ભાઇ પટેલનો તાવ  
  ‘‘ આ સભાગૃહના સ ય ી શંકરભાઇ ચૌધરીને આ સભાગૃહના અ ય  તરીકે 
  પસંદ કરવામા ંઆવે.’’ 

૨. ઉપા ય ીની ચંૂટણી  
 માનનીય મં ી ી કનુભાઇ દેસાઇનો તાવ 
  ‘‘આ સભાગૃહના સ ય ી જઠેાભાઇ આહીર(ભરવાડ)ને આ સભાગૃહના  ઉપા ય  

 તરીકે પસંદ કરવામા ંઆવ.ે’’ 

  
 

બી  બેઠક  
(રા યપાલ ી બપોરના ૧૨-૦૦ વા યે િવધાનસભાને સંબોધન કરશે 

રા યપાલ ીનું સંબોધન પૂ ં થયા પછી ૧૫ િમિનટના િવરામ બાદ સભાગૃહની બેઠક મળશ.ે) 
 

૧. રા યપાલ ીના સંબોધનની નકલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવી.  
..... સિચવ ી, ગુજરાત િવધાનસભા 

૨. રા યપાલ ીના સંબોધન માટેનો આભાર તાવ(રજૂઆત)  
૩. શોકદશક ઉ ેખ  

 ગુજરાત રાજયના પૂવ મં ી વ. ી મધભુાઇ હર ભાઇ ભુવાના અવસાન અંગે શોકદશક 

ઉ  લખે. 

૪. િવધાનસભાના મેજ ઉપર મૂકવાના કાગળો 
સન ૨૦૨૨નો વટહુકમ માકં-૩-સન ૨૦૨૨નો ગુજરાત અનિધકૃત િવકાસને િનયિમત 

કરવા બાબત વટહુકમ તથા આ વટહુકમ બહાર પાડવા અંગનેા સં ગો સમ વતુ ં

િનવેદન.  
 ...... શહેરી િવકાસ ભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય  મં ી ી ઋિષકેશ પટેલ 

...૨... 
 

પંદરમી ગુજરાત િવધાનસભા
દવસના કામકાજની યાદી 



 
...૨... 

 

૫. અનુમિત મળેલા ંિવધયેકો િવધાનસભાના મેજ ઉપર મૂકવા ં
  ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભાના આઠમા અન ેનવમા સ મા ં િવધાનસભાએ પસાર 

કરેલ અને જનેે રા પિત ીની અનમુિત મળી છે તેવા ંસન ૨૦૨૧ના ંિવધેયક માકં-૧૮ 

અન ે૨૩ તથા અિગયારમા સ મા ંપસાર કરેલાં અન ેજનેે રાજયપાલ ીની અનમુિત મળી 

છે તેવાં સન ર૦૨૨નાં િવધેયક માકં-૧૦, ૧૧, ૧૩, ૧૪ અને ૧૫ િવધાનસભાના મેજ 

ઉપર મકૂવા.ં  
 ......સિચવ ી, ગુજરાત િવધાનસભા 

૬. રા યપાલ ીના સંબોધન માટેના આભાર તાવ પર ચચા  

 માનનીય સ ય ી પૂણશ મોદીએ તા.૨૦મી ડસે બર, ૨૦૨૨ના રોજ રજૂ  કરેલો  નીચે 

 મુજબનો તાવ :- 
  રા યપાલ ીને નીચ ેમુજબનો સદંશેો પાઠવવો :- 
  ’’ અમો, આ સ મા ંએક  થયેલા ંગુજરાત િવધાનસભાના સ યો, રા યપાલ ીએ 

 આ સભાગૃહ સમ  કરેલા સંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’  
 

૭. સરકારી િવધેયક 
સન ૨૦૨૨નુ ંિવધેયક માકં-૧૬-સન ૨૦૨૨નુ ંગુજરાત અનિધકૃત િવકાસન ેિનયિમત 
કરવા બાબત િવધેયક. 

     ...........દાખલ કરવાનું તથા પહેલુ,ં બીજુ ંઅને ીજુ ંવાંચન 
...... શહેરી િવકાસ ભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય  મં ી ી ઋિષકેશ પટેલ 

 

  

 
 

  

િવધાનસભાગૃહ, 
ગાંધીનગર. 
તા. ૧૯મી ડસે બર, ર૦૨૨ 

 ડી. એમ. પટેલ 
સિચવ, 

ગુજરાત િવધાનસભા. 


