
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
કામકાજ સલાહકાર સવમવત 

છઠ્ઠો અહેિાલ 
 
 

ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ-૧૯ર અન્ િયે  મેે   સ્ાની રૂએ, 

હુું  કામકાજ સ ાહકાર સવમવતનો છઠ્ઠો અહે િા  રજૂ કરું  છુું . 

 

સવમવતની બે ઠક શવનિાર, તા.૭મી ડિસે મ્બર, ર૦૧૯ના રોજ સિારના  

૧૧-૦૦ િાગ્ યે  માનનીય અ યક્ષશ્ીના સવમવતખુંિમાું મેી હતી. સવમવતએ નીચે  

મુજબની ભ ામણો કરી છે . 

૧. સોમિાર, તા.૯/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ પ્રથમ બે ઠકમાું બે  સરકારી 
વિધે યકો ક્રમાનુસાર ચચાા માટે  હાથ ધરિા. 

(૧) સન ૨૦૧૯નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૩૪-ગુજરાત સૂક્ષ્મ (Micro),  ઘુ 

તથા મધ્યમ ઉદ્યોગસાહસોના (સ્થાપન અને  કામગીરી સરે બનાિિા 

બાબત) વિધે યક, ૨૦૧૯. 

(ર) સન ૨૦૧૯નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૩૫-સન ૨૦૧૯નુું ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક 

(ડિવતય સુધારા) વિધે યક. 

 ૨. સોમિાર, તા.૯/૧૨/૨૦૧૯ના રોજની બીજી બેઠકમાું ‘‘સુંવિધાન 

ડિિસની ઉજિણી અુંગે નો પ્રસ્તાિ’’ વિચારણા માટે  હાથ ધરિો અને  તે ની ચચાા 

માટે  ૭૫ વમવનટનો સમય ફાેિિો. આ પ્રસ્તાિની વિચારણા બાિ પ્રથમ બે ઠકમાું 

બાકી રહે   સરકારી વિધે યકો વિચારણા માટે  હાથ ધરીને  વિચારણા પૂરી કરિી.    

 ૩. મુંગેિાર, તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ નીચે  િશાાિે   ક્રમમાું સરકારી 
વિધે યકો ચચાા માટે  હાથ ધરિા અને  તે ની વિચારણા પૂરી કરિી. 

(૧) સન ૨૦૧૯નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૩૧-સન ૨૦૧૯નુું ગુજરાત મા  અને  

સે િા િે રા (સુધારા) વિધે યક. 

(ર) સન ૨૦૧૯નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૩૦-સન ૨૦૧૯નુું ગુજરાત રાજ્ય ઉચ્ચ 

વશક્ષશણ  પડરષિ (સુધારા) વિધે યક. 

(૩) સન ૨૦૧૯નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૩૬-સન ૨૦૧૯નુું ગુજરાત 

વ્યાિસાવયક ટે કવનક  શૈક્ષશવણક કો ે જો અથિા સુંસ્થાઓ (પ્રિે શ 

વનયમન અને  ફી વનધાારણ) બાબત (સુધારા) વિધે યક 

(૨)... 



(૪) સન ૨૦૧૯નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૩૩-સન ૨૦૧૯નુું ગુજરાત સહકારી 

મુંિેી (ડિવતય સુધારા) વિધે યક. 

(૫) સન ૨૦૧૯નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૩૨-સન ૨૦૧૯નુું ગુજરાત જમીન 

મહે સૂ  (તૃતીય સુધારા) વિધે યક. 

 ૪. બુધિાર, તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ ‘‘પૂજ્ય મહાત્મા ગાુંધીજીની 

૧૫૦મી જન્મ જયુંવતની ઉજિણી અુંગે નો પ્રસ્તાિ’’ વિચારણા માટે  હાથ ધરિો અને  

તે ની ચચાા માટે  ૧૨૦ વમવનટનો સમય ફાેિિો, ત્યારબાિ સન ૨૦૧૯નુું વિધેયક 

ક્રમાુંક-૩૭-સન ૨૦૧૯નુું સ્ટેચ્ય ુ ઓફ યુવનટી વિસ્તાર, વિકાસ અને પ્રિાસન 

વનયમન વિધયેક ચચાા માટે  હાથ ધરિુું અને  તે ની વિચારણા પૂરી કરિી. ત્યારબાિ 

છે લ્લા ડિિસનો પ્રસ્તાિ હાથ ધરિો.    

 
  

 
 

ગુજરાત વિધાનસભા સવચિાલય,                       રાજને્દ ર વિિેદી 
            ગાુંધીનગર.             પ્રમુખ, 
તારીખઃ ૭મી  ડિસેમ્બર, ર૦૧૯                       કામકાજ સલાહકાર સવમવત 

(૨) 


