ચૌદમી ગુજરાત વળધાનસભા
આઠમુું સત્ર
સભાઓની તારીખળાર યાદી
( કામચાઉ )
માચચ-ર૦૨૧
શોમળાર,

તા.૧ી

મંગલળાર,

તા.૨જી

બુધળાર,

તા.૩જી

ગુરુળાર,

તા.૪થી

ુક્રળાર,
વનળાર,

તા.૫મી
તા.૬ઠ્ઠી

રવળળાર,
શોમળાર,
મંગલળાર,

તા.૭મી
તા.૮મી
તા.૯મી

બુધળાર,

તા.૧૦મી

(૧) રાજ્યાશ્રીના શંબોધન માટે આભાર પ્રસ્તાળની
રજૂ આત
(ર) ોકદશક ઉલ્લેખો
(૩) શરકારી વળધેયકો અને શરકારી કામકાજ
(૧) શન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના ળવશ માટે ના ખર્શના ૂરક
ત્રકની રજૂ આત
(૨) શન ૨૦૧૨-૨૦૧૩ના ળવશ માટે ના ળધારા ખર્શના
ત્રકની રજૂ આત
(૩) શન ૨૦૨૧-૨૦૨૨ના ળવશ માટે ના અંદાજત્રની
રજૂ આત
શરકારી વળધેયકો અને શરકારી કામકાજ
(૧) રાજ્યાશ્રીના શંબોધન ર ર્ર્ાશ (ષે ો દદળશ)
(૨) વબન-શરકારી વળધેયકો
રાજ્યાશ્રીના શંબોધન ર ર્ર્ાશ (બીજો દદળશ)
રાજ્યાશ્રીના શંબોધન ર ર્ર્ાશ (ત્રીજો અને છે લ્લો
દદળશ)
રજા
ૂરક માગણીઓ ર ર્ર્ાશ અને મતદાન (ષે ો દદળશ)
(૧) ૂરક માગણીઓ ર ર્ર્ાશ અને મતદાન (બીજો
અને છે લ્લો દદળશ)
(૨) વબન શરકારી શંકલ્ો
હે ી બેઠક
અંદાજત્ર ર શામાન્ય ર્ર્ાશ (ષે ો દદળશ)
બીજી બેઠક
અંદાજત્ર ર શામાન્ય ર્ર્ાશ (બીજો દદળશ)

ગુરુળાર,
ુક્રળાર,
વનળાર,
રવળળાર,
શોમળાર,
મંગલળાર,

બુધળાર,
ગુરુળાર,
ુક્રળાર,
વનળાર,
રવળળાર,
શોમળાર,
મંગલળાર,

બુધળાર,
ગુરુળાર,
ુક્રળાર,
વનળાર,
રવળળાર,
શોમળાર,

તા.૧૧મી
તા.૧૨મી
તા.૧૩મી
તા.૧૪મી
તા.૧૫મી

જાહે ર રજા (મહાવળરાવત્ર)
બેઠક નથી
રજા
રજા
(૧) ૂરક વળવનયોગ વળધેયક
(૨) અંદાજત્ર ર શામાન્ય ર્ર્ાશ (ત્રીજો દદળશ)
તા.૧૬મી
હે ી બેઠક
અંદાજત્ર ર શામાન્ય ર્ર્ાશ (ર્ોથો અને છે લ્લો દદળશ)
બીજી બેઠક
(૧) ળધારાના ખર્શની માંગણીઓ ર ર્ર્ાશ અને મતદાન
(૨) માગણીઓ ર ર્ર્ાશ અને મતદાન (ષે ો દદળશ)
તા.૧૭મી માગણીઓ ર ર્ર્ાશ અને મતદાન (બીજો દદળશ)
તા.૧૮મી (૧) માગણીઓ ર ર્ર્ાશ અને મતદાન (ત્રીજો દદળશ)
(૨) વબન-શરકારી વળધેયકો
તા.૧૯મી માગણીઓ ર ર્ર્ાશ અને મતદાન (ર્ોથો દદળશ)
તા.૨૦મી માગણીઓ ર ર્ર્ાશ અને મતદાન (ાંર્મો દદળશ)
તા.૨૧મી રજા
તા.૨૨મી માગણીઓ ર ર્ર્ાશ અને મતદાન (છઠ્ઠો દદળશ)
તા.૨૩મી
હે ી બેઠક
માગણીઓ ર ર્ર્ાશ અને મતદાન (શાતમો દદળશ)
બીજી બેઠક
માગણીઓ ર ર્ર્ાશ અને મતદાન (આઠમો દદળશ)
તા.૨૪મી માગણીઓ ર ર્ર્ાશ અને મતદાન (નળમો દદળશ)
તા.૨૫મી (૧) માગણીઓ ર ર્ર્ાશ અને મતદાન (દશમો દદળશ)
(૨) વબન શરકારી શંકલ્ો
તા.૨૬મી માગણીઓ ર ર્ર્ાશ અને મતદાન (અવગયારમો દદળશ)
તા.૨૭મી રજા
તા.૨૮મી રજા
તા.૨૯મી જાહે ર રજા (હોલી બીજો દદળસ-ધૂલેટી)

મંગલળાર, તા.૩૦મી
બુધળાર,

તા.૩૧મી

માગણીઓ ર ર્ર્ાશ અને મતદાન (બારમો અને છે લ્લો
દદળશ)
(૧) વળવનયોગ વળધેયક, વળવનયોગ (ળધારાના ખર્શ)
વળધેયક અને અન્ય શરકારી વળધેયકો
(૨) વબન-શરકારી વળધેયકો

એવિ-૨૦૨૧
ગુરુળાર,

તા.૧ી

(૧) શરકારી વળધેયકો અને શરકારી કામકાજ
(૨) છે લ્લા દદળશનો પ્રસ્તાળ

ગુજરાત વળધાનસભા સવચળાય,
ગાુંધીનગર.
તા.૨૮મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧

ડી. એમ. ટે 
સવચળ,
ગુજરાત વળધાનસભા.

FOURTEENTH GUJARAT LEGISLATIVE ASSEMBLY
Eighth Session
Calendar of Sittings
(TENTATIVE)
Monday,

the 1st

Tuesday,

the 2nd

rd

Wednesday,
Thursday,

the 3
the 4th

Friday,
Saturday,

the 5th
the 6th

Sunday,
Monday,

the 7th
the 8th

Tuesday,

the 9th

Wednesday,

the 10th

Thursday,
Friday,
Saturday,
Sunday,
Monday,

the 11th
the 12th
the 13th
the 14th
the 15th

Tuesday,

the 16th

March- 2021
(1) Motion of Thanks for the Governor's Address
(2) Obituary References
(3) Government Bills and Government Business
(1) Presentation of Supplementary Statement of
Expenditure for the year 2020-2021
(2) Presentation of Statement of Excess Expenditure for
the year 2012-2013
(3) Presentation of Budget for the year 2021-2022
Government Bills and Government Business
(1) Discussion on Governor's Address (First day)
(2) Private Member's Bills
Discussion on Governor's Address (Second day)
Discussion on Governor's Address (Third and the Last
day)
Holiday
Discussion and Voting on Supplementary Demands
(First day)
(1) Discussion and Voting on Supplementary Demands
(Second and the Last day)
(2) Private Member's Resolutions
First Sitting
General Discussion on Budget (First day)
Second Sitting
General Discussion on Budget (Second day)
Public Holiday (Mahashivratri)
No Sitting
Holiday
Holiday
(1) Supplementary Appropriation Bill
(2) General Discussion on Budget (Third day)
First Sitting
General Discussion on Budget (Fourth and the Last day)
Second Sitting
(1) Discussion and Voting on Demands of Excess
Expenditure
(2) Discussion and Voting on Demands (First day)

Wednesday,

the 17th

Discussion and Voting on Demands (Second day)

Thursday,

the 18th

Friday,
Saturday,
Sunday,
Monday,

the 19th
the 20th
the 21st
the 22nd

(1) Discussion and Voting on Demands (Third day)
(2) Private Member's Bills
Discussion and Voting on Demands (Fourth day)
Discussion and Voting on Demands (Fifth day)
Holiday
Discussion and Voting on Demands (Sixth day)

Tuesday,

the 23rd

Wednesday,

the 24th

Thursday,

the 25th

Friday,
Saturday,
Sunday,
Monday,

the 26th
the 27th
the 28th
the 29th

Tuesday,

the 30th

Wednesday,

the 31st

Tuesday,

the 1st

First Sitting
Discussion and Voting on Demands (Seventh day)
Second Sitting
Discussion and Voting on Demands (Eighth day)
Discussion and Voting on Demands (Ninth day)
(1) Discussion and Voting on Demands (Tenth day)
(2) Private Member's Resolutions
Discussion and Voting on Demands (Eleventh day)
Holiday
Holiday
Public Holiday (Dhuleti)
Discussion and Voting on Demands (Twelfth and the
Last day)
(1) Appropriation Bill, Appropriation (Excess
Expenditure) Bill and other Government Bills
(2) Private Member's Bills
April-2021
(1) Government Bills and Government Business
(2) Last Day Motion

Gujarat Legislature Secretariat,
Gandhinagar.
Dated the 28th January, 2021

D. M. Patel
Secretary,
Gujarat Legislative Assembly.

પત્રક ભાગ-૨
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા
ગુરુવાર, તારીખ ૧૮મી ફે બ્રુઆરી, ર૦૨૧

૩૨૩.

સભાઓની તારીખવાર યાદીમાાં ફે રફાર બાબત:
ગુજરાત વિધાનસભાના માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ માનનીય રાજ્યકક્ષાના
સંસદીય બાબતોના મંત્રીશ્રી પ્રદદપવસંહ જાડે જાની વિનંતીને ગ્રાહ્ય રાખી, ચૌદમી
ગુજરાત વિધાનસભાના આઠમા સત્રની સભાઓની તારીખિાર યાદી
(કામચલાઉ)માં નીચે જણાવ્યા મુજબનો ફે રફાર કરે લ છે .

(૧) માંગળવાર, તા.૦૨/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ ગૃહની બેઠક ન રાખવી.
(૨) બુધવાર, તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ ગૃહની બે બેઠક રાખવી.
- પ્રથમ બેઠકમાાં તા.૦૨/૦૩/૨૦૨૧ના રોજની પ્રશ્નોત્તરી હાથ
ધરવી અને ત્યારબાદ ખર્ચનુાં પૂરક પત્રક, વધારાના ખર્ચનુાં
પત્રક અને અાંદાજપત્રની રજૂ આત.
- પ્રથમ બેઠક પૂરી થયા બાદ બે કલાકનો વવરામ.
- બીજી બેઠકમાાં તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૧ના રોજની પ્રશ્નોત્તરી હાથ
ધરવી અને ત્યારબાદ સરકારી વવધેયકો અને સરકારી
કામકાજ હાથ ધરવુાં.
આ વસિાયની સભાઓની તારીખિાર યાદી (કામચલાઉ) યથાિત રહે શે. આ
ફે રફારની નોંધ લેિા તમામ માનનીય સભ્યશ્રીઓ અને સંબંવધત સિેને વિનંતી છે .

ગુજરાત વવધાનસભા સવર્વાલય,
ગાાંધીનગર.

ડી. એમ. પટે લ
સવર્વ,
ગુજરાત વવધાનસભા.

