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ક ર્યવ હીની ટ ાં કી નોંધ 
ચૌદમી ગુજર ત વવધ નસભ  

 છઠુ્ાં  સત્ર 
શુક્રવ ર, ત . ૧૦મી જાન્ર્ુઆરી, ર૦૨૦ 
સભ ગૃહ બપોરન  ૧૨.૦૦ વ ગ્ર્ે મળ્ુાં. 

નામદાર રાજ્યપાલ શ્રી આચાયય દેવવ્રતે બપોરના ૧૨.૦૦ વાગ્યે વવધાનસભા ગૃહને હહન્દીમાાં સાંબોધન કયયું. 
 (રાજયપાલશ્રીનયાં સાંબોધન પૂરાં  થયા બાદ ૧પ વમવનટના વવરામ બાદ ગૃહની બેઠક મળી) 

 
માનનીય અધ્યક્ષશ્રી રાજને્ર વિવેદીના અધ્યક્ષપદે બપોરના ૧૨.૨૨ વાગ્યે સભાગૃહની બેઠક મળી. 

 
(સભાગૃહની બેઠકની શરૂઆત  ‘‘વાંદેમાતરમ્’’ સાંગીતની ધૂન બજાવી કરવામાાં આવી) 

૧. સભ ગૃહન  મેજ ઉપર મ ક ર્ેલી ર જ્ર્પ લશ્રીન  સાંબોધનની પ્રમ વિત નકલ 
          સવચવશ્રીએ રાજયપાલશ્રીના સાંબોધનની પ્રમાવિત નકલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકી. 

ર. ર જ્ર્પ લશ્રીન  સાંબોધન મ ટેનો આભ ર પ્રસ્ત વ (રજ આત) 
      સભ્યશ્રી વપયયષભાઇ દેસાઇએ સભ્યશ્રી કયબેરભાઇ હડાં ડોરના અનયમોદનથી નીચે મયજબનો પ્રસ્તતાવ રજૂ કયયો. 
         રાજ્યપાલશ્રીને નીચે મયજબનો સાંદેશો પાઠવવો. 

 ‘‘અમો આ સિમાાં એકિ થયેલા ગયજરાત વવધાનસભાના સભ્યો, રાજયપાલશ્રીએ આ સભાગૃહ સમક્ષ કરેલ 
સાંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.’’ 

૩. અનુમવત મળેલ વવધેર્કો 
            સવચવશ્રીએ ચૌદમી ગયજરાત વવધાનસભાના પાાંચમા સિમાાં વવધાનસભાએ પસાર કરેલ અને જનેે 

રાજ્યપાલશ્રીની અનયમવત મળી છે તેવાાં સન ૨૦૧૯નાાં વવધેયક ક્રમાાંક-૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬ 
અને ૩૭ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકયા. 

૪. વવધ નસભ ની સવમવતન  અહેવ લની રજ આત 
  માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ કામકાજ સલાહકાર સવમવતનો  સાતમો અહેવાલ વાાંચીને રજૂ કયયો. 

૫. મ નનીર્ ર જર્કક્ષ ન  સાંસદીર્ બ બતોન  માંત્રીશ્રીનો પ્રસ્ત વ 
   માનનીય સાંસદીય બાબતોના રા.ક.ના માંિીશ્રી પ્રહદપવસાંહ જાડેજાએ નીચે મયજબનો પ્રસ્તતાવ રજૂ 

કયયો. 
 ‘‘આ સભાગૃહ કામકાજ સલાહકાર સવમવતના સાતમા અહેવાલ સાથે સાંમત થાય.’’ 
 પ્રસ્તતાવ મત માટે મૂકવામાાં આવ્યો અને તેનો સવાયનયમતે સ્તવીકાર કરવામાાં આવ્યો. 

૬. વૈદ્ય વનક પ્રસ્ત વ (વનર્મ-૧૦૦) 
                માનનીય મયખ્યમાંિીશ્રી વવજયભાઇ રૂપાિીએ ભારતના બાંધારિના અનયચ્છેદ ૩૬૮(ર) અન્વયેનો 

નીચે મયજબનો  પ્રસ્તતાવ રજૂ કયયો અને તેના સમથયનમાાં પોતાનયાં માંતવ્ય વ્યકત કયયું. 
            ''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.'' 

ગયજરાતી અનયવાદ 
 ‘‘આ ગૃહ, સાંસદના બને્ન ગૃહોએ પસાર કરેલ સાંવવધાન (એકસો છવ્વીસમા સયધારા) વવધેયક, 
ર૦૧૯થી, ભારતના સાંવવધાનમાાં કરવા ધારેલા સયધારાને સાંવવધાનના અનયચ્છેદ ૩૬૮ ના ખાંડ (ર)ના 
પરાંતયકના ખાંડ (ઘ)ના કાયયકે્ષિ પ્રમાિે બહાલ રાખે છે.’’  
 ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો.            

  (૧) શ્રી અવમત ચાવડા (પ)ડો. અવનલ જોષીયારા 
(ર)શ્રી ગિપતવસાંહ વસાવા(આહદજાવત વવકાસ 
માંિીશ્રી) 

(૬) શ્રી પી.ડી.વસાવા 

(૩) શ્રી શૈલેષ પરમાર (૭) શ્રી હહતય કનોડીયા 

(૪) શ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમાર (સામાવજક ન્યાય અને 
અવધકારીતા માંિીશ્રી) 

(૮) શ્રી મહેશ વસાવા 

         ત્યારબાદ વૈદ્યાવનક પ્રસ્તતાવ મત પર મૂકવામાાં આવ્યો અને તેનો સવાયનયમતે સ્તવીકાર કરવામાાં આવ્યો. 



૭. વૈધ વનક પ્રસ્ત વ વસવ ર્નો સરક રી પ્રસ્ત વ 
  મ નનીર્ ર જ્ર્કક્ષ ન  ગૃહ માંત્રીશ્રી પ્રદદપવસાંહ જાડેજાનો પ્રસ્ત વ 
             માનનીય રાજ્યકક્ષાના ગૃહ માંિીશ્રી પ્રહદપવસાંહ જાડેજાએ કેન્ર સરકાર દ્વારા ધી સીટીઝનશીપ એક્ટ, 

૧૯૫૫માાં સયધારો કરી હડસેમ્બર-૨૦૧૪ સયધીમાાં પાવકસ્તતાન, બાાંગ્લાદેશ તથા અફઘાવનસ્તતાનમાાંથી સ્તથળાાંતર 
કરીને આવેલા હહાંદય, શીખ, જનૈ, પારસી, બૌદ્ધ તથા ઇસાઇ સમયદાયના લોકોને નાગહરકતા આપવા બાબતના 
કાયદાના સમથયન માટેનો પ્રસ્તતાવ રજૂ કરી પોતાનયાં માંતવ્ય વ્યક્ત કયયું.  
           ત્યારબાદ નીચેના સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં ભાગ લીધો. 

  (૧) શ્રી પરેશ ધાનાિી (વવરોધપક્ષના નેતાશ્રી) 
(ર) શ્રી પૂિેશ મોદી 

૮. મ નનીર્ અધ્ર્ક્ષશ્રીની સ ચન  
           માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગૃહની કાયયવાહીમાાંથી દૂર કરેલ શબ્દો, વાક્યોને વપ્રન્ટ વમહડયામાાં પ્રવસદ્ધ 

ન કરવા સૂચના આપી અને પ્રવસદ્ધ કરનાર વમહડયા સામે વવશેષાવધકારભાંગની કાયયવાહી કરવામાાં આવશે તેમ 
જિાવ્યયાં. 

  (વવર મ બપોરન  ૨.૩૦થી ૩.૦૦) 
૯. વૈધ વનક પ્રસ્ત વ વસવ ર્નો સરક રી પ્રસ્ત વ (ક્રમશઃ) 
  (૩) શ્રી પયાંજાભાઇ વાંશ (૮) ડો.સી.જ.ેચાવડા 

(૪) શ્રી દયષ્યાંતભાઇ પટેલ  (૯) શ્રીમતી માલતી મહેશ્વરી 
(પ) શ્રી અવમત ચાવડા (૧૦) શ્રી વવરજીભાઇ ઠય મ્મર 
(૬) શ્રી ગ્યાસયદ્દીનભાઇ શેખ (૧૧) શ્રી કીરીટભાઇ પટેલ 
(૭) શ્રી બલરામ થાવાિી (૧ર) શ્રી સયરેશભાઇ પટેલ (વક્તવ્ય અધૂરાં ) 

૧૦. સભ ગૃહનો સમર્ લાંબ વવ  અાંગે 
             માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ સભાગૃહનો સમય પૂિય થવા આવતાાં વૈધાવનક પ્રસ્તતાવ વસવાયના સરકારી 

પ્રસ્તતાવ પરની ચચાય અને મતદાન પૂરાં  થાય ત્યાાં સયધી સભાગૃહનો સમય લાંબાવ્યો. 
૧૧. વૈધ વનક પ્રસ્ત વ વસવ ર્નો સરક રી પ્રસ્ત વ (ક્રમશઃ) 

           શ્રી સયરેશભાઇ પટેલે પોતાનયાં અધૂરાં  રહેલ વક્તવ્ય પૂિય કયાય બાદ નીચેના વધય સભ્યશ્રીઓએ ચચાયમાાં 
ભાગ લીધો. 

  (૧૩) શ્રી શૈલેષ પરમાર (૧પ) શ્રી ઋવત્વકભાઇ મકવાિા 
(૧૪) શ્રી નૌશાદ સોલાંકી (૧૬) શ્રી નરેશભાઇ પટેલ (વક્તવ્ય અધૂરાં ) 

૧૨. સભ ગૃહની બેઠક મુલતવી ર ખવ  અાંગે 
  સભ્યશ્રી ઇમરાનભાઇ ખેડાવાલાએ પ્લેકાડય  બતાવીને પ્રદશયન કરતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ તેમને અટકાવીને 

આ પાવકસ્તતાન નથી તેમ જિાવતાાં શ્રી અવમત ચાવડા દ્વારા આ બાબતનો મયદ્દો ઉપવસ્તથત કયયો. જનેો જવાબ 
માનનીય નાયબ મયખ્યમાંિીશ્રી નીવતનભાઇ પટેલ આપી રહ્યા હતા તે સમયે વવરોધપક્ષના સભ્યો દ્વારા 
સૂિોચ્ચાર કરવામાાં આવતાાં સભાગૃહની બેઠક આગળ ચલાવવાનયાં અશક્ય બનતાાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રીએ 
સભાગૃહની બેઠક સાાંજના ૪.૩૬ વાગ્યે ૧૫ વમવનટ માટે મયલતવી રાખવાની જાહેરાત કરી. 

  મયલતવી રહેલ સભાગૃહની બેઠક સાાંજના ૪.૫૧ વાગ્યે ફરી મળી. 

અધ્ર્ક્ષશ્રી અધ્ર્ક્ષસ્થ ને 
૧૩. વૈધ વનક પ્રસ્ત વ વસવ ર્નો સરક રી પ્રસ્ત વ (ક્રમશઃ) 

              શ્રી નરેશભાઇ પટેલે પોતાનયાં અધૂરાં  રહેલ વક્તવ્ય પિૂય કયાય બાદ ચચાયનો જવાબ માનનીય 
રાજ્યકક્ષાના સાંસદીય બાબતોના માંિીશ્રી પ્રહદપવસાંહ જાડેજાએ આપ્યો.  

        ત્યારબાદ પ્રસ્તતાવ મત પર મૂકવામાાં આવ્યો અને તેનો સ્તવીકાર કરવામાાં આવ્યો. 
  સભાગૃહ , સોમવાર, તા. ૨૪મી ફેબ્રયઆરી ૨૦૨૦ના રોજ બપોરના ૧૨.૦૦ વાગ્યે ફરી મળવા માટે સાાંજના 

૫.૦૮ વાગ્યે મયલતવી રહ્યયાં. 
  
   
ગયજરાત વવધાનસભા સવચવાલય, 
ગાાંધીનગર. 

તા.૧૦મી જાન્યયઆરી, ૨૦૨૦ 

ડી.એમ.પટેલ 
સવચવ, 

ગયજરાત વવધાનસભા. 
  

 


