
 

  
 

છઠ્ઠ ું  સત્ર 
શઠક્રવાર, તા. ૧૦મી જાન્યઠઆરી, ર૦૨૦ 

બપોરના ૧૨-૦૦ વાગ્ યે 
 

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

 

૧. રાજ્યપાલશ્રીના સુંબોધનની નકલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવી 
.....સવિવશ્રી, ગઠજરાત વવધાનસભા  

૨. રાજ્યપાલશ્રીના સુંબોધન માટેનો આભાર પ્રસ્તાવ (રજૂઆત) 
 

૩. અનઠમવત મળેલાું વવધયેકો વવધાનસભાના મજે ઉપર મૂકવાું 

  ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભાના પાાંચમા સત્રમાાં વિધાનસભાએ પસાર કરેલ અને જનેે 

રાજયપાલશ્રીની અનુમવત મળી છે તેિાાં સન ર૦૧૯નાાં વિધેયક ક્રમાાંક-૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, 
૩૪, ૩૫, ૩૬,  અને ૩૭ વિધાનસભાના મેજ ઉપર મૂકિાાં  

..........સવિવશ્રી, ગઠજરાત વવધાનસભા 
૪. કામકાજ સલાહકાર સવમવતના સાતમા અહેવાલની રજૂઆત 

   ........માનનીય અઘ્ યક્ષશશ્રી 
૫. માનનીય સુંસદીય બાબતોના મુંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ તાવ 

 ’’આ સભાગહૃ, કામકાજ સલાહકાર સવમવતના સાતમા અહેિાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 
૬. વૈધાવનક પ્રસ્તાવ (વનયમ-૧૦૦) 
  માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીનો ભારતના બાંધારણના અનુચ્છેદ ૩૬૮(૨) 

 અન્િયેનો પ્રસ્તાિ :- 
"That this House ratifies the amendments to the Constitution of 

India falling within the purview of clause (d) of the proviso to clause (2) 

of article 368, proposed to be made by the Constitution (One Hundred 

and Twenty - Sixth Amendment) Bill, 2019, as passed by both the 

Houses of Parliament." 

...૨... 

 

 

૬૦ 

વમવનટ 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



...૨... 

 
ગઠજરાતી અનઠવાદ 

 

 ‘‘આ ગૃહ, સાંસદના બાંને ગૃહોએ પસાર કરેલ સાંવિધાન (એકસો છવ્િીસમા 

સુધારા) વિધેયક, ૨૦૧૯થી, ભારતના સાંવિધાનમાાં કરિા ધારેલા સુધારાને સાંવિધાનના 

અનુચ્છેદ ૩૬૮ના ખાંડ (૨)ના પરાં તુકના ખાંડ (ઘ)ના કાયયકે્ષત્ર પ્રમાણે બહાલ રાખે છે.’’ 
 

૭. વૈધાવનક પ્રસ્તાવ વસવાયનો સરકારી પ્રસ્તાવ   
 માનનીય રાજયકક્ષશાના ગૃહ મુંત્રીશ્રી પ્રદદપવસુંહ જાડેજાનો પ્રસ્તાવ 

  ધમયના આધારે જ જ ે રાષ્ટ્ર નુાં વનમાયણ થયેલ છે તેિા પાવકસ્તાનમાાં િસતો 

લઘુમવત હહાં દુ સમાજ સતત થતા અત્યાચાર તેમજ ત્યાાંના વિધમી, આપખુદ સરમુખત્યાર 

શાસકો અને ધમાાંધ રૂહિચુસ્ત મુલ્લા મૌલિીઓના અમાનુષ અત્યાચારનો સતત ભોગ બનતો 

રહેલ છે.  

  બળજબરીપૂિયકનુાં ઇસ્લામીકરણ, હહાં દુ, શીખ, જનૈ, બૌધ્ધ તથા ઇસાઇ સમુદાયની 

યુિતીઓનુાં અપહરણ કરિુાં અને બાદમાાં મુવસ્લમ ધમય અાંગીકાર કરિાની ફરજ પાડી વનકાહ 

પિાિિા, થોડા સમયમાાં તલ્લાક આપી દેિા કે બળજબરીપૂિયક દેહવ્યિસાયમાાં ધકેલી દેિાની 

કમકમાટીભરી િણથાંભી ઘટનાઓની હારમાળા, િાંશીય હુમલાઓ, હહાં દુઓના ધાવમયક 

સ્થાનોને ધ્િાંસ કરિાની કટ્ટરિાદીઓની પ્રિૃવિ, હહાં દુઓની વમલકતો પચાિી પાડિાની 

ઘટનાઓ, સાાંસ્કૃવતક ભેદભાિ અને ધાવમયક દમનની બબયરતાપૂણય ઘટનાઓને કારણે 

પાવકસ્તાન, બાાંગ્લાદેશ કે અફઘાવનસ્તાનમાાં િસિાટ કરતો હહાં દુ લઘુમવત સમાજ ભયભીત 

બની ગયેલ છે.  

  આિી ઘટનાઓને કારણે ત્યાાં િસતા હહાં દુ, શીખ, જનૈ, પારસી, બૌધ્ધ તથા ઇસાઇ 

સમુદાયના લોકોને ન છૂટકે પોતાના ઘરબાર તેમજ ધાંધા રોજગાર છોડી ભારત તરફ સ્થળાાંતર 

કરી શરણ લીધા વસિાય કોઇ વિકલ્પ રહ્યો નથી.  

  ભારતીય સાંસ્કૃવત અને સમરસતાની વિચારઘારાને િરેલી ભારત દેશની પ્રજાએ આિા 

લોકોને આશરો જ આપ્યો એટલુાં જ નહહ પરાંતુ ધાંધા રોજગારમાાં સહાયરૂપ બની તઓેને 

પગભર કરિામાાં પણ પોતાનો હાથ લાંબાવ્યો. આજ ે પાવકસ્તાન, બાાંગ્લાદેશ કે 

અફઘાવનસ્તાનમાાંથી સ્થળાાંતર કરીને ભારતમાાં આિેલા આિા લોકો દેશના મુખ્ય પ્રિાહમાાં 

ભળી ગયા છે અને તેઓ ભારતના જ સાંતાનો છે.   

  ભૂતકાળની સરકારો દ્વારા તૃષ્ટ્ીકરણની નીવતને કારણે આિા લોકોને તેમના 

નાગરીકત્િ સહહતના બાંધારણીય અવધકારોથી આજહદન સુધી િાંવચત રખાયા હતા. કેન્રમાાં 

ભારતીય જનતા પક્ષના નેતૃત્િમાાં રાષ્ટ્રિાદી વિચારધારાને િરેલી સાંિેદનશીલ લોકાવભમુખ 

સરકાર રચાતા આ પ્રશ્નને સાચી હદશા મળી અને આિા શરણાથીઓને મદદ કરિાની આપણા  

 

...૩... 

 

૧૨૦ 

વમવનટ 



...૩... 

 

 સૌની નૈવતક ફરજ વનભાિી હડસેમ્બર-૨૦૧૪ સુધી પાવકસ્તાન, બાાંગ્લાદેશ તથા 

અફઘાવનસ્તાનમાાંથી સ્થળાાંતર કરીને આિેલા આપણા જ બાંધુઓ તેિા હહાં દુ, શીખ, જનૈ, 

પારસી, બૌધ્ધ તથા ઇસાઇ સમુદાયના લોકોને નાગહરકતા બક્ષિા ભારતના લોક લાડીલા 

િડાપ્રધાન આદરણીયશ્રી નરેન્રભાઇ મોદી અને કેવન્રય ગૃહમાંત્રી આદરણીયશ્રી અવમતભાઇ 

શાહની દૂરાં દેશીથી ધી સીટીઝનશીપ એક્ટ, ૧૯૫૫માાં સુધારો કરિાનો એક હહાંમતભયો અને 

ઐવતહાવસક વનણયય રાષ્ટ્ર હહતમાાં કેન્ર સરકારે લીધો. આમ થિાથી હડસેમ્બર - ૨૦૧૪ 

સુધીમાાં ઉપરોક્ત  દશાયિેલ દેશોમાાંથી ભારતમાાં આિેલ જ ેતે સમુદાયના લોકો ગેરકાયદેસર 

સ્થળાાંતર કરનાર નહહ ગણાય અને તેઓને ભારતની નાગહરકતા પ્રાપ્ત થતા તેઓના જીિનમાાં 

વસ્થરતા અને ખુશાલીનો માહોલ આિશે.   કેટલાક રાષ્ટ્ર વિરોધી તત્િો અને રાજકીય પક્ષો 

પાવકસ્તાનમાાં ત્યાાંની લઘુમવતઓ પર થતા અત્યાચાર બાબતે મોં પર તાળા લગાિી બેઠા છે 

અને બીજી બાજુ ધી સીટીઝનશીપ (એમેન્ડમેન્ટ) એક્ટથી લઘુમવત સમુદાયના લોકોના 

નાગહરકત્િના હક્કો છીનિાઇ જશે તેિો ભ્રમ સમાજમાાં ફેલાિી રહ્યા છે.  

  સીટીઝનશીપ (એમેન્ડમેન્ટ) એક્ટ માત્રને માત્ર નાગહરકત્િ બક્ષતો કાયદો છે અને 

તેના કારણે ભારતના લઘુમવત સમુદાયના લોકો સહહત કોઇપણ વ્યવક્તના નાગહરકત્િને 

અસર થિાની નથી ત્યારે લાખો લોકોને ફરી યાતનાઓ ભોગિિી ન પડે તેિા માનિીય 

અવભગમ ધરાિતા કેન્ર સરકારના આ ઐવતહાવસક વનણયયને આ સભાગૃહ આિકારે છે તથા 

તેને સમથયન આપે છે. 

 

 

વવધાનસભાગૃહ, 
ગાુંધીનગર. 
તા.૯મી જાન્યઠઆરી, ર૦૨૦ 

ડી. એમ. પટેલ 
સવિવ, 

ગઠજરાત વવધાનસભા. 


