
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
કામકાજ સલાહકાર સવમવત 

નિમો અહેિાલ 
 
 

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

હુું  કામકાજ સ ાહકાર સવમવતનો નિમો અહે િા  રજૂ કરું  છુું . 

 

સવમવતની બે ઠક શકુ્રિાર, તા.૧૮મી સપ્ટે મ્બર, ર૦૨૦ના રોજ સિારે   

૧૧-૦૦ િાગ્ યે  અયયક્ષશ્રીના સવમવતખુંડમાું મેી હતી. સવમવતએ આ બે ઠકમાું નીચે  

મુજબની ભ ામણો કરી છે . 

૧. સભાઓની તારીખિાર યાદી (કામચ ાઉ)માું ગુરિાર, 

તા.૨૪/૦૯/૨૦૨૦ના રોજ દશાાિે   વબન-સરકારી કામકાજ રદ કરિુું અને  

તે ના સ્થાન ઉપર સરકારી કામકાજ હાથ ધરિુું. 

૨. વનયમ-૧૨૦ અન્િયે નો માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રીનો સરકારી 

સુંકલ્પ તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૦ના રોજ બીજી બે ઠકમાું પ્રથમ હાથ ધરિો તથા 

તે ના પર ચચાા માટે  ૧૫૦ વમવનટનો સમય ફાેિિો. 

૩. સોમિાર, તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૦ના રોજ બીજી બે ઠકમાું નીચે  દશાાિે   
ક્રમમાું સરકારી વિધે યકો ચચાા માટે  હાથ ધરિા અને  તે ની વિચારણા પૂરી 

કરિી.     

(૧) સન ૨૦૨૦નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૧૪-સન ૨૦૨૦નુું ગુજરાત, 

ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યો, અયયક્ષ અને  ઉપાયયક્ષના, 

મુંત્રીઓ તથા વિરોધપક્ષના ને તાના પગાર અને  ભથથાુંને   ગતા 

કાયદા (સુધારા) વિધે યક. 

(૨) સન ૨૦૨૦નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૯-સન ૨૦૨૦નુું ગુજરાત 

માયયવમક અને  ઉચ્ચતર માયયવમક વશક્ષણ (સુધારા) વિધે યક. 

(૩) સન ૨૦૨૦નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૧૩-સન ૨૦૨૦નુું ગુજરાત મા  

અને  સે િા િે રા (સુધારા) વિધે યક. 

(૨)... 



૪. મુંગેિાર, તા.૨૨/૦૯/૨૦૨૦ના રોજ નીચે  દશાાિે   ક્રમમાું 

સરકારી વિધે યકો ચચાા માટે  હાથ ધરિા અને  તે ની વિચારણા પૂરી કરિી.     

(૧) સન ૨૦૨૦નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૨૦-સન ૨૦૨૦નુું ગુજરાત 

અસામાવજક પ્રિૃવ્ઓ અટકાિિા બાબત (સુધારા) વિધે યક. 

(૨) સન ૨૦૨૦નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૧૬-સન ૨૦૨૦નુું ઔદ્યોવગક 

તકરાર (ગુજરાત સુધારા) વિધે યક. 

(૩) સન ૨૦૨૦નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૧૮-સન ૨૦૨૦નુું કન્ટર ાક્ટ 

મજૂર (વનયમન અને  નાબૂદી) (ગુજરાત સુધારા) વિધે યક. 

(૪) સન ૨૦૨૦નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૧૭-સન ૨૦૨૦નુું કારખાના 

(ગુજરાત સુધારા) વિધે યક. 

(૫) સન ૨૦૨૦નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૧૫-સન ૨૦૨૦નુું મજૂર 

કાયદા (ગુજરાત સુધારા) વિધે યક. 

૫. બુધિાર, તા.૨૩/૦૯/૨૦૨૦ના રોજ નીચે  દશાાિે   ક્રમમાું સરકારી 
વિધે યકો ચચાા માટે  હાથ ધરિા અને  તે ની વિચારણા પૂરી કરિી.     

(૧) સન ૨૦૨૦નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૨૨-સન ૨૦૨૦નુું ગુજરાત ગુુંડા 

અને  અસામાવજક પ્રિૃવ્ઓ (અટકાિિા બાબત) વિધે યક. 

(૨) સન ૨૦૨૦નુું અુંબાજી વિસ્તાર વિકાસ અને  યાત્રાધામ પ્રિાસન 

વનયમન વિધે યક. 

(૩) સન ૨૦૨૦નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૨૫-સન ૨૦૨૦નુું બાે અને  

વકશોર શ્રમ (પ્રવતબુંધ અને  વનયમન) (ગુજરાત સુધારા) 

વિધે યક. 

૬. ગુરિાર, તા.૨૪/૦૯/૨૦૨૦ના રોજ નીચે  દશાાિે   ક્રમમાું સરકારી 
વિધે યકો ચચાા માટે  હાથ ધરિા અને  તે ની વિચારણા પૂરી કરિી.     

(૧) સન ૨૦૨૦નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૧૯-સન ૨૦૨૦નુું ગુજરાત 

જમીન પચાિી પાડિા પર (પ્રવતબુંધ) વિધે યક. 

(૨) સન ૨૦૨૦નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૬-સન ૨૦૨૦નુું સ્મો  કોઝ 

કોટા  કાયદા (ગુજરાત સુધારા) વિધે યક. 

(૩)... 



(૩) સન ૨૦૨૦નુું ગુજરાત યુવનિવસાટીઓ કાયદા (સુધારા) 

વિધે યક. 

(૪) સન ૨૦૨૦નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૭-સન ૨૦૨૦નુું રવજસ્ટરે શન 

(ગુજરાત સુધારા) વિધે યક. 

૭. શુક્રિાર, તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૦ના રોજ નીચે  દશાાિે   ક્રમમાું સરકારી 
વિધે યકો ચચાા માટે  હાથ ધરિા અને  તે ની વિચારણા પૂરી કરિી.     

(૧) સન ૨૦૨૦નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૨૧-સન ૨૦૨૦નુું ગુજરાત 

મત્સસ્યોદ્યોગ (સુધારા) વિધે યક. 

(૨) સન ૨૦૨૦નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૨૩-સન ૨૦૨૦નુું ગુજરાત 

ગણોત િહીિટ અને  ખે તીની જમીન કાયદા (સુધારા) વિધે યક. 

(૩) સન ૨૦૨૦નુું ગુજરાત ખે ત ઉત્સપન્ન બજાર (સુધારા) વિધે યક. 

(૪) સન ૨૦૨૦નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૪-સન ૨૦૨૦નુું ગુજરાત 

વિવનયોગ અવધવનયમો (રદ કરિા બાબત) વિધે યક. 

(૫) સન ૨૦૨૦નુું વિધે યક ક્રમાુંક-૨૪-સન ૨૦૨૦નુું ગુજરાત 

કાકિી (વનયુંત્રણ) (રદ કરિા બાબત) વિધે યક. 

 

 

 

  

 
 
 

ગુજરાત વિધાનસભા સવચિાલય,                       રાજને્દ્ર વિિેદી 
            ગાાંધીનગર.             પ્રમુખ, 
તારીખઃ ૧૮મી સપ્ટેમ્બર, ર૦૨૦                       કામકાજ સલાહકાર સવમવત 


