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GUJARAT BILL NO.  23 OF  2021. 

 

THE INDIAN PARTNERSHIP (GUJARAT AMENDMENT) BILL,  

2021. 

 

 A BILL 

 

   further to amend the Indian Partnership Act, 1932 in its application to the State of 

Gujarat. 

સન ર૦૨૧નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંકઃ ૨૩. 

ભારતનુું ભાગીદારી (ગજુરાત સધુારા) વિધેયક, ર૦૨૧.  

ગજુરાત રાજ્યને લાગ ુપડતો ભારતનો ભાગીદારી અવધવનયમ, ૧૯૩૨ િધ ુસધુારિા બાબત 

વિધેયક.  

આથી, ભારતના ગણરાજ્ યના બોત્તેરમા વર્ષમાાં નીચેનો અધિધનયમ કરવામાાં આવે છેેઃ- 

૧. (૧) આ અધિધનયમ ભારતનો ભાગીદારી (ગજુરાત સિુારા) અધિધનયમ, ર૦૨૧ 

કહવેાશે. 

(૨) તે, રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી નક્કી કરે તેવી તારીખે અમલમાાં 

આવશે: 

પરાંત ુ આ અધિધનયમની જુદી જુદી જોગવાઇઓ માટે જુદી જુદી તારીખો નક્કી કરી 

શકાશે. 

૨. ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨ (જેનો આમાાં હવે પછી, “મખુ્ય અધિધનયમ” 

તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે)માાં, કલમ ૫૮માાં,- 

(ક) પેટા-કલમ (૧)માાં,- 

 (૧) “પેઢીનુાં રજજસ્ટ્રેશન“ એ શબ્દોને બદલે, “પેટા-કલમો (૧ક) થી (૧ગ)ની 

જોગવાઇઓને અિીન રહીને પેઢીનુાં રજજસ્ટ્રેશન“ એ શબ્દો, કૌંસ, આંકડો અને અક્ષર મકૂવા; 

ટ ુંકી સુંજ્ઞા  
અને આરુંભ. 

સન ૧૯૩૨-ના 

૯-મા 

અવધવનયમની 

કલમ ૫૮ નો  

સધુારો. 

સન 
૧૯૩૨-
નો ૯મો. 
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(૨) “ટપાલ દ્વારા મોકલીને અથવા પહોંચાડીને“ એ શબ્દોને બદલે, “રજૂ કરીને“ એ  

શબ્દો મકૂવા; 

(૩) “ઠરાવેલા નમનૂામાાં તથા ઠરાવેલી ફી સાથે નીચેની ધવગતોવાળુ પત્રક“ એ 

શબ્દોને બદલે, “ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે, તેવા 

દસ્ટ્તાવેજો સાથે તથા તેટલી ફી સાથે નીચેની ધવગતોવાળુ પત્રક“ એ શબ્દો 

મકૂવા; 

(૪) ખાંડ (ક) પછી, નીચેનો ખાંડ દાખલ કરવો:- 

 “ (કક) પેઢીના િાંિાનો પ્રકાર,“; 

(ખ) પેટા-કલમ (૧) પછી, નીચેની પેટા-કલમો દાખલ કરવી:- 

“(૧ક) કલમ ૫૯ હઠેળ પેઢીનુાં રજજસ્ટ્રેશન મેળવવા(કરાવવા) માટે પાત્ર બનવા માટે, 

પત્રકમાાં સહી કરનાર દરેક ભાગીદાર અને પેઢી પાસે, આવક વેરા અધિધનયમ, ૧૯૬૧ 

હઠેળ કાઢી આપવામાાં આવેલો કાયમી ખાતા નાંબર (PAN) હોવો જોઇશે: 

 પરાંત ુકોઇપણ પેઢીમાાં ભાગીદાર હોય તેવી બબન-ધનવાસી વ્યક્તતને, ઠરાવવામાાં 

આવે તેવા અન્ય દસ્ટ્તાવેજોના આિાર પર માંજૂરી આપી શકાશે. 

(૧ખ) રાજ્ય સરકારે, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી ધનર્દિષ્ટ કરેલી તારીખે અને તે 

તારીખથી, કલમ ૫૯ હઠેળ પેઢીનુાં રજજસ્ટ્રેશન મેળવવા(કરાવવા) માટે પાત્ર બનવા 

માટે, દરેક વ્યક્તતગત ભાગીદારે, પ્રમાણીકરણ કરાવવુાં જોઇશે અથવા ઠરાવવામાાં આવે 

તેવી રીતે આિાર નાંબર િરાવતા હોવાનો પરુાવો રજૂ કરવો જોઇશે: 

 પરાંત ુ કોઇ વ્યક્તતને આિાર નાંબર આપવામાાં આવ્યો ન હોય, તો આવી 

વ્યક્તતને ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે ઓળખના વૈકલ્લ્પક અને વ્યવહાયષ પરુાવા રજૂ 

કરવા દેવા જોઇશે.  

(૧ગ) રાજ્ય સરકારે, રાજપત્રમાું જાહરેનામાથી ધનર્દિષ્ટ કરેલી તારીખે અને તે 

તારીખથી, કલમ ૫૯ હઠેળ પેઢીનુાં રજજસ્ટ્રેશન મેળવવા(કરાવવા) માટે પાત્ર બનવા 

માટે, વ્યક્તતગત ભાગીદાર ધસવાયની દરેક વ્યક્તતએ, પ્રમાણીકરણ કરાવવુાં જોઇશે 

સન 

૧૯૬૧નો 

૪૩મો.   
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અથવા ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે કતાષ, મેનેજજિંગ ર્ડરેતટર(વહીવટી સાંચાલક), 

પણૂષકાલીન ર્ડરેતટર, તેટલી સાંખ્યામાાં ભાગીદારો, એસોધસએશનની સાંચાલક સધમધતના 

સભ્યો, બોડષ ઓફ રસ્ટ્ટીઝ (રસ્ટ્ટી માંડળ), અધિકૃત પ્રધતધનધિ, અધિકૃત સહી કરનાર અને 

વ્યક્તતઓના તેવા બીજા વગષના આિાર નાંબર િરાવતા હોવાનો પરુાવો રજૂ કરવો 

જોઇશે: 

પરાંત ુ આવી વ્યક્તત અથવા વ્યક્તતઓના વગષને આિાર નાંબર આપવામાાં ન 
આવ્યો હોય, ત્યારે આવી વ્યક્તત અથવા વ્યક્તતઓના વગષને, ઠરાિિામાું આિે તેિી 

રીતે ઓળખના વૈકલ્લ્પક અને વ્યવહાયષ પરુાવા રજૂ કરવા દેવા જોઇશે.  

(૧ઘ) રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાું જાહરેનામાથી ધનર્દિષ્ટ કરે તેવી વ્યક્તત અથવા 

વ્યક્તતઓના વગષને, પેટા-કલમ (૧ખ) અથવા પેટા-કલમ (૧ગ)ની જોગવાઇઓ લાગ ુ

પડશે નહીં. 

સ્પષ્ટીકરણ.- આ કલમના હતેઓુ માટે, “આિાર નાંબર“ એ શબ્દપ્રયોગનો અથષ, આિાર 

(નાણાકીય અને બીજી સહાયકી (સબધસડી), લાભો અને સેવાઓનુાં લબક્ષત ધવતરણ) 

અધિધનયમ, ૨૦૧૬ની કલમ ૨-ના ખાંડ (ક)માાં તેનો જે અથષ કરવામાાં આવ્યો છે તે જ 

થશે.“; 

(ગ) પેટા-કલમ (૩)ને બદલે, નીચેની પેટા-કલમ મકૂવી:- 

 “(૩) ધનશાન અને નામ (અયોગ્ય ઉપયોગ ધનવારણ) અધિધનયમ, ૧૯૫૦-ની 

 અનસુબૂચમાાં ધનર્દિષ્ટ કરવામાાં આવેલ કોઇપણ નામથી અથવા ધનશાનથી અથવા 

 તે અધિધનયમ હઠેળ તેમ કરવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી હોય તે ધસવાય, 

 તેની સાંભધવત કોઇ નકલથી અથવા સમાનતાને કારણે લોકો દ્વારા કોઇ બીજી 

 પેઢીના નામ સાથે જોડવાની સાંભાવના હોય તેવા નામથી અથવા કારણોની 

 લેબખતમાાં નોંિ કરીને, રજજસ્ટ્રારના અબભપ્રાય પ્રમાણે, અધનચ્છનીય હોય તેવા 

 નામથી, કોઇપણ પેઢીનુાં રજજસ્ટ્રેશન કરવુાં જોઇશે નર્હ: 

સન  
૨૦૧૬નો 
૧૮મો. 

સન  
૧૯૫૦નો  
૧૨-મો. 
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  પરાંત ુ આ પેટા-કલમમાાંનો કોઇપણ મજકરૂ, ભારતનો ભાગીદારી 

 (ગજુરાત સિુારા) અધિધનયમ, ૨૦૨૧ના આરાંભની તારીખ પહલેાાં, આવા કોઇ 

 નામ હઠેળ રજજસ્ટ્ટર થયેલી કોઇ પેઢીને લાગ ુપડશે નર્હ. 

 સ્પષ્ટીકરણ.- આ પેટા-કલમના હતે ુમાટે,-  

 (૧) વ્યાપાર બચન્હના માબલક અથવા યથાપ્રસાંગ, વ્યાપાર બચન્હના રજજસ્ટ્રેશન 

 માટે અરજી કરનારની સાંમધત લેવામાાં આવી હોય અને પેઢી દ્વારા રજૂ 

 કરવામાાં આવી હોય તે ધસવાય, નામમાાં રજજસ્ટ્ટર થયેલ વ્યાપાર બચન્હના 

 નામનો અથવા રજજસ્ટ્રેશન માટેની અરજીનો ધવર્ય હોય તેવા વ્યાપાર 

 બચન્હના નામનો સમાવેશ થતો હોય, 

 (૨) તેમાાં લોકોના કોઈ વગષ માટે અપમાનજનક હોય તેવા કોઈ શબ્દ અથવા 

 શબ્દોનો સમાવેશ થતો હોય,  

-તો તે (નામ) અધનચ્છનીય ગણાશે. 

૩. મખુ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૫૯ને, તે કલમની પેટા-કલમ (૧) તરીકે ફરી નાંબર આપવો 

 અને,- 

(ક) આવી રીતે ફરી નાંબર આપેલી પેટા-કલમ (૧)માાં, ‘‘પેઢીનુાં રજજસ્ટ્રાર એ નામના 

રજજસ્ટ્ટરમાાં તે પત્રક નોંિીને, તે પત્રક ફાઈલ કરવુાં જોઈશે.’’ એ શબ્દોને બદલે, 

‘‘ઠરાવવામાાં આવે તેટલી મદુતની અંદર પેઢીનુાં રજજસ્ટ્ટર એ નામના રજજસ્ટ્ટરમાાં 

તે પત્રકની નોંિ કરવી જોઈશે અને આવી નોંિ રેકડષ કરવામાાં આવી હોય તે 

તારીખે પત્રક ફાઈલ કરવુાં જોઈશે અને આવી પેઢી, એવી તારીખે રજજસ્ટ્ટર 

થયેલી હોવાનુાં ગણાશે.’’ એ શબ્દો મકૂવા; 

(ખ)  આવી રીતે ફરી નાંબર આપેલી પેટા-કલમ (૧) પછી, નીચેની પેટા-કલમો 

ઉમેરવી:- 

‘‘(૨) રજજસ્ટ્રારને એવુાં જણાય કે આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ 

ફરમાવેલી ધવગતો પૈકી કોઇ ધવગતોના સાંબાંિમાાં કલમ ૫૮ હઠેળ રજૂ કરાયેલુાં 

સન 

૨૦૨૧નો 
ગજુરાતનો    મો. 

સન ૧૯૩૨ના 
૯મા 
અવધવનયમની 
કલમ ૫૯નો 
સધુારો. 
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પત્રક અથવા કોઈ દસ્ટ્તાવેજ ખામીયતુત અથવા અપણૂષ છે અથવા તેમાાં પરૂી 

પાડેલી ધવગતોમાાં કોઇ ધવસાંગતતા અથવા અધનયધમતતા જોવા મળે, ત્યારે તે, 

ઠરાવવામાાં આવે તેટલા સમયની અંદર અને તેવી રીતે, યોગ્ય સિુારા અથવા 

સ્ટ્પષ્ટીકરણ કરવા માટે, પેઢીને જાણ કરી શકશે. 

(૩) રજજસ્ટ્રેશનનુાં પ્રમાણપત્ર ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે કાઢી 

આપવુાં જોઈશે. 

(૪) પેટા-કલમ (૨) હઠેળ કરેલી જાણના સાંબાંિમાાં, ઠરાવવામાાં આવે તેટલા સમયની 
અંદર અને તેવી રીતે કોઇ સિુારો કરવામાાં અથવા સ્ટ્પષ્ટીકરણ આપવામાાં ન 
આવે, ત્યારે અથવા રજજસ્ટ્રારને રજૂ કરેલા સિુારા, સ્ટ્પષ્ટીકરણ, માર્હતી અથવા 
દસ્ટ્તાવેજોથી ખાતરી ન થાય, ત્યારે તેણે, કારણોની લેબખતમાાં નોંિ કરીને, પેઢીનુાં 
રજજસ્ટ્રેશન કરવાનો ઇનકાર કરવો જોઇશે અને ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં, 
તેટલા સમયની અંદર અને તેવી રીતે પેઢીને જાણ કરવી જોઇશે. 
 

 (૫) રજજસ્ટ્ટર થયેલી પેઢીએ, તેના નામ પછી તરત જ, ‘‘(રજજસ્ટ્ટડષ)’’ એ કૌંસ અને 

શબ્દ વાપરવા જોઈશે.’’. 

૪. મખુ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૬૦માાં,- 

(ક) પેટા-કલમ (૧)માાં,- 

(૧) ‘‘પત્રક ઠરાવેલી ફી સાથે રજજસ્ટ્રારને મોકલી શકાશે’’ એ શબ્દોને બદલે, ‘‘પત્રક 

ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે, તેવા દસ્ટ્તાવેજો સાથે તથા 

તેટલી ફી સાથે રજજસ્ટ્રારને રજૂ કરી શકાશે’’ એ શબ્દો મકૂવા;  

(૨) નીચેનો પરાંતકુ દાખલ કરવો:- 

‘‘પરાંત ુ આવી પેઢી, આવક વેરા અધિધનયમ, ૧૯૬૧ હઠેળ કાઢી આપવામાાં 

આવેલો કાયમી ખાતા નાંબર (PAN) રજૂ કરે નર્હ, ત્યાાં સિુી પેઢીના નામમાાં કોઈ 

ફેરફાર કરવો જોઈશે નર્હ.’’;  

(ખ) પેટા-કલમ (૨)માાં,- 

સન ૧૯૬૧નો 

૪૩મો.  

સન ૧૯૩૨ના 
૯મા 
અવધવનયમની 
કલમ ૬૦નો 
સધુારો. 
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(૧) ‘‘તે પત્રક અનસુાર’’ એ શબ્દો પહલેાાં, ‘‘ઠરાવવામાાં આવે તેટલી મદુતની 

અંદર’’ એ શબ્દો દાખલ કરવા; 

(૨) ‘‘કલમ ૫૯ હઠેળ ફાઈલ કરેલા, તે પેઢી સાંબાંિી પત્રકની સાથે, તે ફાઈલ કરવુાં 

જોઈશે’’ એ શબ્દો અને આંકડા પછી, ‘‘અને આવી પેઢીની ધવગતોમાાં, આવી 

તારીખે ફેરફાર કયો હોવાનુાં ગણવામાાં આવશે’’ એ શબ્દો દાખલ કરવા; 

(ગ) પેટા-કલમ (૨) પછી, નીચેની પેટા-કલમો ઉમેરવી:- 

‘‘(૩) રજજસ્ટ્રારને એવુાં જણાય કે આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ 

ફરમાવેલી ધવગતો પૈકી કોઇ ધવગતોના સાંબાંિમાાં પેટા-કલમ (૧) હઠેળ રજૂ 

કરાયેલુાં પત્રક અથવા કોઈ દસ્ટ્તાવેજ ખામીયતુત અથવા અપણૂષ છે અથવા તેમાાં 

પરૂી પાડેલી ધવગતોમાાં કોઇ ધવસાંગતતા અથવા અધનયધમતતા જોવા મળે, ત્યારે 

તેણે, ઠરાવવામાાં આવે તેટલા સમયની અંદર અને તેવી રીતે, યોગ્ય સિુારા 

અથવા સ્ટ્પષ્ટીકરણ કરવા માટે, પેઢીને જાણ કરવી જોઇશે.  

(૪) પેટા-કલમ (૩) હઠેળ કરેલી જાણના સાંબાંિમાાં, ઠરાવવામાાં આવે તેટલા સમયની 
અંદર અને તેવી રીતે કોઇ સિુારો કરવામાાં અથવા સ્ટ્પષ્ટીકરણ આપવામાાં ન 
આવે ત્યારે અથવા રજજસ્ટ્રારને, રજૂ કરેલા સ્ટ્પષ્ટીકરણ, માર્હતી અથવા 
દસ્ટ્તાવેજોથી ખાતરી ન થાય, ત્યારે તેણે, કારણોની લેબખતમાાં નોંિ કરીને, 
ફેરફારનો ઈનકાર કરવો જોઈશે અને ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં, તેટલા 
સમયની અંદર અને તેવી રીતે પેઢીને જાણ કરવી જોઇશે.’’. 

 

૫. મખુ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૬૧માાં, ‘‘રજજસ્ટ્રારને તે બાબતની ખબર મોકલી 

શકશે’’ એ શબ્દોને બદલે, ‘‘ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે, 

તેવા દસ્ટ્તાવેજો સાથે તથા તેટલી ફી સાથે તે અંગેની જાણ, રજજસ્ટ્રારને કરી 

શકશે.’’ એ શબ્દો મકૂવા. 

૬. મખુ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૬૨માાં, ‘‘તે ફેરફાર અંગેની ખબર રજજસ્ટ્રારને મોકલી 

શકશે’’ એ શબ્દોને બદલે, ‘‘ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે, 

સન ૧૯૩૨ના 
૯મા 
અવધવનયમની 
કલમ ૬૧નો 
સધુારો. 

સન ૧૯૩૨ના 
૯મા 
અવધવનયમની 
કલમ ૬૨-નો 
સધુારો. 
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તેવા દસ્ટ્તાવેજો સાથે તથા તેટલી ફી સાથે તે ફેરફાર અંગેની જાણ, રજજસ્ટ્રારને 

કરી શકશે.’’ એ શબ્દો મકૂવા. 

૭. મખુ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૬૩માાં,- 

  (ક) પેટા-કલમ (૧)માાં,-  

(૧) ‘‘તે વ્યક્તત રજજસ્ટ્રારને એવા ફેરફારની અથવા ધવસર્જનની તારીખ 

ધનર્દિષ્ટ કરતી તે બાબતની નોર્ટસ આપી શકાશે’’ એ શબ્દોને બદલે, ‘‘તે 

વ્યક્તતએ એવા ફેરફારની અથવા ધવસર્જનની તારીખથી નેવુાં ર્દવસની 

મદુતની અંદર, ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે, તેવા 

દસ્ટ્તાવેજો સાથે તથા તેટલી ફી સાથે એવા ફેરફાર અથવા ધવસર્જનની 

તારીખ ધનર્દિષ્ટ કરતી તે બાબતની નોર્ટસ રજજસ્ટ્રારને આપવી જોઈશે“ 

એ શબ્દો મકૂવા; 

(૨) નીચેનો પરાંતકુ દાખલ કરવો:- 

 ‘‘પરાંત ુ ભારતનો ભાગીદારી (ગજુરાત સિુારા) અધિધનયમ, ૨૦૨૧ના 

આરાંભની તારીખ પહલેાાં, આ અધિધનયમ હઠેળ રજજસ્ટ્ટર થયેલી કોઈ 

પેઢીના ર્કસ્ટ્સામાાં અને એવા ફેરફાર અથવા ધવસર્જનને લગતી માર્હતી 

પરૂી પાડવામાાં આવી ન હોય, ત્યારે રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાાં 

જાહરેનામાથી ધનર્દિષ્ટ કરે તેવી મદુતની અંદર, એવા ફેરફાર અથવા 

ધવસર્જનને લગતી નોર્ટસ રજૂ કરવી જોઈશે.’’; 

 (ખ) પેટા-કલમ (૨)માાં,- 

(૧) ‘‘તેનો એજન્ટ રજજસ્ટ્રારને નોર્ટસ આપી શકશે’’ એ શબ્દોને બદલે, 

‘‘તેના એજન્ટે, તેની પસાંદગીની તારીખથી નેવુાં ર્દવસની અંદર, 

ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને તેવી રીતે, તેવા દસ્ટ્તાવેજો સાથે 

તથા તેટલી ફી સાથે રજજસ્ટ્રારને નોર્ટસ રજૂ કરવી જોઈશે’’ એ શબ્દો 

મકૂવા; 

સન ૧૯૩૨ના 
૯મા 
અવધવનયમની 
કલમ ૬૩નો 
સધુારો. 

સન ૨૦૨૧નો 
ગજુરાતનો     મો. 
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(૨) નીચેનો પરાંતકુ દાખલ કરવો:- 

 ‘‘પરાંત ુ ભારતનો ભાગીદારી (ગજુરાત સિુારા) અધિધનયમ, ૨૦૨૧ના 

આરાંભની તારીખ પહલેાાં, આ અધિધનયમ હઠેળ રજજસ્ટ્ટર થયેલી કોઈ 

પેઢીના ર્કસ્ટ્સામાાં અને એવી પસાંદગીને લગતી માર્હતી પરૂી પાડવામાાં 

આવી ન હોય, ત્યારે રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી ધનર્દિષ્ટ 

કરે તેવી મદુતની અંદર, એવી પસાંદગીને લગતી નોર્ટસ રજૂ કરવી 

જોઈશે.’’; 

(ગ) પેટા-કલમ (૨) પછી, નીચેની પેટા-કલમો ઉમેરવી: 

“(૩) રજજસ્ટ્રારને એવુાં જણાય કે આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ 
ફરમાવેલી ધવગતો પૈકી કોઇ ધવગતોના સાંબાંિમાાં પેટા-કલમ (૧) અથવા પેટા-કલમ (૨) 
હઠેળ રજૂ કરેલી નોર્ટસ અથવા કોઇ દસ્ટ્તાવેજ ખામીયતુત અથવા અપણૂષ છે અથવા 
તેમાાં રજૂ કરેલી ધવગતોમાાં કોઇ ધવસાંગતતા અથવા અધનયધમતતા જોવા મળે, ત્યારે 
તેણે, ઠરાવવામાાં આવે તેટલા સમયની અંદર અને તેવી રીતે, યોગ્ય સિુારા અથવા 
સ્ટ્પષ્ટીકરણ કરવા માટે, ભાગીદાર અથવા તેના એજન્ટને જાણ કરવી જોઇશે.  

 

(૪) પેટા-કલમ (૩) હઠેળ કરેલી જાણના સાંબાંિમાાં, ઠરાવવામાાં આવે તેટલા સમયની 
અંદર અને તેવી રીતે કોઇ સિુારો કરવામાાં અથવા સ્ટ્પષ્ટીકરણ આપવામાાં ન આવે 
ત્યારે અથવા રજજસ્ટ્રારને, રજૂ કરેલા સ્ટ્પષ્ટીકરણ, માર્હતી અથવા દસ્ટ્તાવેજોથી ખાતરી 
ન થાય, ત્યારે તેણે, કારણોની લેબખતમાાં નોંિ કરીને, ફેરફાર અથવા ધવસર્જનનો ઇનકાર 
કરવો જોઇશે અને ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં, તેટલા સમયની અંદર અને તેવી 
રીતે ભાગીદાર અથવા તેના એજન્ટને જાણ કરવી જોઇશે. 

 

(૫) પેટા-કલમ (૧) અથવા પેટા-કલમ (૨) હઠેળની નોર્ટસ, તેમાાં ધનર્દિષ્ટ કરેલી 
મદુતની અંદર, રજજસ્ટ્રારને રજૂ કરવામાાં આવી ન હોય, ત્યારે રજજસ્ટ્રાર, ધનર્દિષ્ટ મદુત 
પરૂી થયાની તારીખ અને આવી ચકુવણી કયાષની તારીખ વચ્ચેની મદુતના સાંબાંિમાાં, તે 
(નોર્ટસ) આપવામાાં થયેલા ધવલાંબ માટે, ઠરાવવામાાં આવે તેવા ચાજર્જસની ચકુવણી 
થયેથી, આવી નોર્ટસની નોંિ કરી શકશે.”. 

 
 

સન ૨૦૨૧નો 
ગજુરાતનો     મો. 
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૮. મખુ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૭૦ પછી, નીચેની કલમો ઉમેરવી;- 
 

“૭૦ક. દરેક ભાગીદાર અને રજજસ્ટ્ટર થયેલી પેઢીએ, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે અને 
તેટલા સમયની અંદર, આવકવેરા અધિધનયમ, ૧૯૬૧ હઠેળ આપેલો કાયમી ખાતા નાંબર 
(PAN) પરૂો પાડવો જોઇશે: 

 

પરાંત ુકાયમી ખાતા નાંબર પરૂો પાડવામાાં ચકૂ થવાના ર્કસ્ટ્સામાાં, આવી પેઢીને 
કરી આપેલુાં રજજસ્ટ્રેશન અમાન્ય હોવાનુાં ગણાશે. 

 

૭૦ખ. રજજસ્ટ્ટર થયેલી પેઢીના દરેક ભાગીદારે, ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં અને 
તેવી રીતે અને તેટલા સમયની અંદર, આિાર નાંબરનુાં પ્રમાણીકરણ કરાવવુાં જોઇશે 
અથવા તે (આિાર નાંબર) િરાવતા હોવાનો પરુાવો રજૂ કરવો જોઇશે: 
 

 પરાંત ુરજજસ્ટ્ટર થયેલી પેઢીના ભાગીદારને આિાર નાંબર આપવામાાં આવ્યો ન 
હોય, તો આવા ભાગીદારને, રાજ્ય સરકાર ઠરાવે તેવી રીતે ઓળખના વૈકલ્લ્પક અને 
વ્યવહાયષ પરુાવા રજૂ કરવા દેવા જોઇશે: 
 

 વધમુાાં, આિાર નાંબરનુાં પ્રમાણીકરણ કરાવવામાાં અથવા તે (આિાર નાંબર) 
િરાવતા હોવાનો પરુાવો રજૂ કરવામાાં અથવા ઓળખના વૈકલ્લ્પક અને વ્યવહાયષ 
પરુાવા રજૂ કરવામાાં ચકૂ થવાના ર્કસ્ટ્સામાાં, આવી પેઢીને કરી આપવામાાં આવેલુાં 
રજજસ્ટ્રેશન અમાન્ય હોવાનુાં ગણાશે.  
 

૭૦ગ. કલમ ૫૮ની પેટા-કલમ (૩), કલમ ૫૯ની પેટા-કલમ (૪), કલમ ૬૦ની પેટા-
કલમ (૪) અથવા કલમ ૬૩ની પેટા-કલમ (૪) હઠેળના રજજસ્ટ્રારના હુકમથી નારાજ 
થયેલી કોઇપણ વ્યક્તત, ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં, તેટલા સમયની અંદર, તેવી 
રીતે અને તેટલી ફીની ચકુવણી કયેથી, તેવા સત્તાધિકારી સમક્ષ અપીલ કરી શકશે અને 
આવી અપીલની સનુાવણી ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે કરીને તેનો ધનણષય કરવો 
જોઇશે.”. 
 

૯. મખુ્ય અધિધનયમમાાં, કલમ ૭૧માાં,- 
 

 (૧) પેટા-કલમ (૧)માાં,- 

(ક) “ફી ઠરાવતા” એ શબ્દોને બદલે, “ફી, ફીની ચકુવણીની રીત અને ફીની 
રકમ ઠરાવતા” એ શબ્દો મકૂવા; 

  (ખ) ધવદ્યમાન પરાંતકુ કમી કરવો; 

સન 
૧૯૬૧નો  
૪૩મો. 

 

સન ૧૯૩૨-ના 
૯મા 
અવધવનયમની   
કલમ ૭૧નો 
સધુારો.

 

સન ૧૯૩૨-ના 
૯મા 
અવધવનયમમાું  
નિી કલમો 
૭૦ક થી ૭૦ગ 
દાખલ કરિા 
બાબત.

 

ભાગીદારો 

અને રજજસ્ટર 

થયેલી પેઢીના 

કાયમી ખાતા 

નુંબર. 

અપીલ. 

રજજસ્ટર 

થયેલી પેઢીના 

ભાગીદારોનુું 

આધાર 

પ્રમાણીકરણ. 
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 (૨) પેટા-કલમ (૨)માાં, ખાંડ (ખ) પછી, નીચેનો ખાંડ દાખલ કરવો:- 

“(ખખ) આ અધિધનયમ હઠેળ પેઢીઓનુાં રજજસ્ટ્રેશન અને ફીની ચકુવણી સરળ 
બનાવવા માટેનુાં પોટષલ ઠરાવવા માટે;”.  

 
૧૦. મખુ્ય અધિધનયમમાાં, ધવદ્યમાન અનસુબૂચ ૧ કમી કરવી.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સન ૧૯૩૨-ના 
૯મા 
અવધવનયમની   
અનસુ  ચિ ૧ 
કમી કરિા 
બાબત.
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ઉદે્દશો અને કારણો 
 
 ભાગીદારીને લગતા કાયદાને વ્યાખ્યાધયત કરવા અને સિુારવાના ઉદે્દશથી ભારતનો 
ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨ (કેન્રીય અધિધનયમ) ઘડવામાાં આવ્યો હતો. અધિધનયમની કલમ 
૫૭ હઠેળ પેઢીઓના રજજસ્ટ્રારની ધનમણકૂ કરવાની સત્તા રાજ્ય સરકારમાાં ધનર્હત કરવામાાં 
આવી છે. પર્રણામે, ભાગીદારી પેઢીના રજજસ્ટ્રેશન અને તેમાાંના સિુારાના સાંબાંિમાાંની તમામ 
કાયષવાહી રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવે છે.  
 
 કેન્રીય અધિધનયમ લગભગ નેવુાં વર્ષ પહલેા ઘડવામાાં આવ્યો હોવાથી, પેઢીનુાં 
રજજસ્ટ્રેશન અને તેમાાંના સિુારા, ફીની વસલૂાત, પેઢીનુાં ધવસર્જન, ભાગીદારોમાાં ફેરફાર, વગેરે 
સાંબાંધિત જોગવાઇઓમાાં, વતષમાન સાંજોગોમાાં તેમના અમલીકરણના સાંબાંિમાાં કેટલીક 
અસાંગધતઓ(ધવસાંગતતા) જણાઇ છે. વધમુાાં, ભાગીદારોની ઓળખ, પેઢીનો કાયમી ખાતા નાંબર 
(PAN), રજજસ્ટ્રેશનનો ઇનકાર અને રજજસ્ટ્રારના હુકમ સામે અપીલ, જેવી મહત્વની જોગવાઇઓ 
પણ સદરહુ કેન્રીય અધિધનયમમાાં કરવી જરૂરી છે.  
  
 આવી અસાંગધતઓ અને ઉણપોને દૂર કરવા માટે, ગજુરાત રાજ્યમાાં તેના 
અમલીકરણના સાંબાંિમાાં, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨ સિુારવો જરૂરી છે.  
 
 આ ધવિેયકથી, ઉપયુષતત ઉદે્દશો ધસદ્ધ કરવા માટે, સદરહુ કેન્રીય અધિધનયમ સિુારવા 
િાયુું છે. 
 
              કનભુાઇ દેસાઇ,  
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ધારાકીય સત્તા સોંપિાની યાદી 
 

 આ ધવિેયકમાાં, નીચેની બાબતોના સાંબાંિમાાં િારાકીય સત્તાની સોંપણીનો સમાવેશ થાય 
છે:- 
 
કલમ ૧.- આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, 

અધિધનયમની જોગવાઇઓ જે તારીખે અમલમાાં આવશે તે તારીખ નક્કી કરવાની સત્તા 
મળે છે. તેનાથી, રાજ્ય સરકારને, અધિધનયમની જુદીજુદી જોગવાઇઓ માટે જુદીજુદી 
તારીખો નક્કી કરવાની પણ સત્તા મળે છે.  

 
કલમ ૨.- (૧) આ કલમના ખાંડ (ક)ના પર્રચ્છેદ (૩)થી સિુારવા િારેલી ભારતનો 

ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨-ની કલમ ૫૮-ની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજ્ય સરકારને, 
પેઢીના િાંિાનુાં કોઇ સ્ટ્થળ જે ધવસ્ટ્તારમાાં આવેલુાં હોય અથવા રાખવા િાયુું હોય તે 
ધવસ્ટ્તારના રજજસ્ટ્રારને, જે દસ્ટ્તાવેજો અને ફી-સાથે જે નમનૂામાાં અને જે રીતે પત્રક 
મોકલી શકાશે તે દસ્ટ્તાવેજો, ફી, નમનૂો અને રીત, ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે; 

 
(૨) આ કલમના ખાંડ (ખ)થી ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨-ની કલમ 

૫૮-માાં દાખલ કરવા િારેલ નવી પેટા-કલમ (૧ક)ના પરાંતકુથી, રાજ્ય સરકારને, જે 
અન્ય દસ્ટ્તાવેજોને આિારે બબન-ધનવાસી  વ્યક્તત કોઇ પેઢીમાાં ભાગીદાર હોય તેને 
પેઢીના રજજસ્ટ્રેશન માટેની માંજૂરી આપી શકાશે તેવા અન્ય દસ્ટ્તાવેજો, ધનયમોથી 
ઠરાવવાની સત્તા મળે છે; 

 
(૩) આ કલમના ખાંડ (ખ)થી ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨-ની કલમ 

૫૮-માાં દાખલ કરવા િારેલી નવી પેટા-કલમ (૧ખ)થી, રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાાં 
જાહરેનામાથી, જે તારીખે દરેક વ્યક્તતગત ભાગીદારે કલમ ૫૯ હઠેળ પેઢીનુાં રજજસ્ટ્રેશન 
મેળવવા માટે પાત્ર થવા માટે, પ્રમાણીકરણની કરાવવાનુાં રહશેે અથવા આિાર નાંબર 
િરાવવાનો પરુાવો રજૂ કરવાનો રહશેે તે તારીખ ધનર્દિષ્ટ કરવાની સત્તા મળે છે; 
તેનાથી રાજ્ય સરકારને, પ્રમાણીકરણની અથવા આિારનાંબરના પરુાવાને રજૂ કરવાની 
રીત, ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા પણ મળે છે; પેટા-કલમ (૧ખ)ના પરાંતકુથી, રાજ્ય 
સરકારને, આિાર નાંબર આપેલ ન હોય તેવી વ્યક્તતને જે રીતે વૈકલ્લ્પક અને વ્યવહાયષ 
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હોય તેવા ઓળખના પરુાવા રજૂ કરવામાાં દેવામાાં આવશે તે રીત, ધનયમોથી ઠરાવવાની 
સત્તા મળે છે; 

 
(૪) આ કલમના ખાંડ (ખ)થી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨-ની કલમ 

૫૮-માાં દાખલ કરવા િારેલી નવી પેટા-કલમ (૧ગ)થી, રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાાં 
જાહરેનામાથી, જે તારીખે વ્યક્તતગત ભાગીદાર ધસવાયની દરેક વ્યક્તતએ, કલમ ૫૯ 
હઠેળ પેઢીનુાં રજજસ્ટ્રેશન મેળવવા માટે પાત્ર થવા, પ્રમાણીકરણ કરાવવાનુાં રહશેે અથવા 
કતાષ, મેનેજજિંગ ર્ડરેતટર(વહીવટી ધનયામક), પણૂષકાલીન ર્ડરેતટર, તેટલી સાંખ્યામાાં 
ભાગીદારો, એસોધસએશનની સાંચાલક સધમધતના સભ્યો, બોડષ ઓફ રસ્ટ્ટીઝ(રસ્ટ્ટી માંડળ), 
અધિકૃત પ્રધતધનધિ, અધિકૃત સહી કરનાર અને વ્યક્તતઓના આવા અન્ય વગષના આિાર 
નાંબર િરાવવાનો પરુાવો રજૂ કરવાનો રહશેે તે તારીખ ધનર્દિષ્ટ કરવાની સત્તા મળે છે; 
તેનાથી રાજ્ય સરકારને, પ્રમાણીકરણની અથવા આિારનાંબરના પરુાવા રજૂ કરવાની 
રીત, ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા પણ મળે છે; પેટા-કલમ (૧ગ)ના પરાંતકુથી, રાજ્ય 
સરકારને, આિાર નાંબર આપેલ ન હોય તેવી વ્યક્તત અથવા વ્યક્તતઓના વગષને જે 
રીતે વૈકલ્લ્પક અને વ્યવહાયષ હોય તેવા ઓળખના પરુાવા રજૂ કરવા દેવામાાં આવશે તે 
રીત, ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે; 

 
(૫) આ કલમના ખાંડ (ખ)થી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨-ની કલમ 

૫૮-માાં દાખલ કરવા િારેલી નવી પેટા-કલમ (૧ઘ)થી, રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાાં 
જાહરેનામાથી, પેટા-કલમ (૧ખ) અથવા પેટા-કલમ (૧ગ)ની જોગવાઇઓ જેને લાગ ુ
પડશે નર્હ તેવી વ્યક્તતઓ અથવા વ્યક્તતઓનો વગષ, ધનર્દિષ્ટ કરવાની સત્તા મળે છે.  

 
કલમ ૩.- (૧) આ કલમના ખાંડ (ક)થી, સિુારવા િારેલી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, 

૧૯૩૨-ની કલમ ૫૯-ની પેટા-કલમ (૧) (એ રીતે ફરીથી નાંબર આપેલ)થી, રાજ્ય 
સરકારને, જે મદુતની અંદર રજજસ્ટ્રાર, પેઢીઓના રજજસ્ટ્ટરમાાં પત્રકની નોંિ રેકડષ કરશે 
તે મદુત, ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે; 

 
(૨) આ કલમના ખાંડ (ખ)થી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨-ની કલમ 

૫૯-માાં ઉમેરવા િારેલી નવી પેટા-કલમ (૨)થી, રાજ્ય સરકારને, સદરહુ અધિધનયમ 
અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ રજૂ કરવા ફરમાવેલી કોઇપણ ધવગતોના સાંબાંિમાાં 
અધિધનયમની કલમ ૫૯-ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ રજૂ કરેલ પત્રક અથવા કોઇ 
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દસ્ટ્તાવેજ ખામીયતુત અથવા અધરૂા(અપણૂષ) જણાય અથવા તેમા રજૂ કરેલ ધવગતોમાાં 
કોઇ અસાંગધત(ધવસાંગતતા) અથવા અધનયધમતતા જણાય તો, રજજસ્ટ્રાર જે સમયની 
અંદર અને જે રીતે તે બાબતમાાં સિુારો કરવા અથવા સ્ટ્પષ્ટતા કરવા માટે પેઢીને જાણ 
કરી શકશે તે સમય અને તે રીત, ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે; 

 
(૩) આ કલમના ખાંડ (ખ)થી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨-ની કલમ 

૫૯-માાં ઉમેરવા િારેલી નવી પેટા-કલમ (૩)થી, રાજ્ય સરકારને, જે નમનૂામાાં અને જે 
રીતે પેઢીના રજજસ્ટ્રેશનનુાં પ્રમાણપત્ર કાઢી આપવામાાં આવશે તે નમનૂો અને રીત, 
ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે; 

 
(૪) આ કલમના ખાંડ (ખ)થી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨-ની કલમ 

૫૯-માાં ઉમેરવા િારેલી નવી પેટા-કલમ (૪)થી, રાજ્ય સરકારને, તેમાાં નોંિવાના 
કારણો જણાવીને જે નમનૂામાાં, જેટલા સમયમાાં અને જે રીતે રજજસ્ટ્રાર રજજસ્ટ્રેશનના 
ઇન્કાર માટે પેઢીને જાણ કરશે તે નમનૂો, તે સમય અને તે રીત, ધનયમોથી ઠરાવવાની 
સત્તા મળે છે; 

 
કલમ ૪.- (૧) આ કલમના ખાંડ (ક)થી સિુારવા િારેલી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, 

૧૯૩૨-ની કલમ ૬૦-ની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજ્ય સરકારને, પેઢીના નામમાાં અથવા 
રજજસ્ટ્ટર થયેલી પેઢીના િાંિાના મખુ્ય સ્ટ્થળના સ્ટ્થાનમાાં ફેરફાર ધનર્દિષ્ટ કરત ુાં પત્રક 
અને કલમ ૫૮ હઠેળ ફરમાવેલી રીતે સહી કરેલ અને ખરાઇ કરેલ (પત્રક) તેની 
સાથેના  જે દસ્ટ્તાવેજો અને જે ફી-સાથે  જે નમનૂામાાં અને જે રીતે, રજજસ્ટ્રારને રજૂ કરી 
શકાશે તે નમનૂો, રીત, દસ્ટ્તાવેજો અને ફી, ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે;   

 
(૨) આ કલમના ખાંડ (ખ)થી સિુારવા િારેલી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, 

૧૯૩૨-ની કલમ ૬૦-ની પેટા-કલમ (૨)થી, રાજ્ય સરકારને, રજજસ્ટ્રાર, જે મદુતની 
અંદર પેઢીઓના રજજસ્ટ્ટરમાાં પેઢીને લગતી નોંિ સિુારવી જોઇશે તે મદુત, ધનયમોથી 
ઠરાવવાની સત્તા મળે છે; 

 
(૩) આ કલમના ખાંડ (ગ)થી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨-ની કલમ 

૬૦-માાં ઉમેરવા િારેલી નવી પેટા-કલમ (૩)થી, રાજ્ય સરકારને, સદરહુ અધિધનયમ 
અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ રજૂ કરવા ફરમાવેલી કોઇપણ ધવગતોના સાંબાંિમાાં 
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અધિધનયમની કલમ ૬૦-ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ રજૂ કરેલ પત્રક અથવા કોઇ 
દસ્ટ્તાવેજ ખામીયતુત અથવા અપણૂષ જણાય અથવા તેમા રજૂ કરેલ ધવગતોમાાં કોઇ 
અસાંગધત(ધવસાંગતતા) અથવા અધનયધમતતા જણાય તો, રજજસ્ટ્રાર જે સમયની અંદર 
અને જે રીતે તે બાબતમાાં સિુારો કરવા અથવા સ્ટ્પષ્ટતા કરવા માટે પેઢીને જાણ કરી 
શકશે તે સમય અને તે રીત, ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે; 

 
(૪) આ કલમના ખાંડ (ગ)થી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨-ની કલમ 

૬૦-માાં ઉમેરવા િારેલી નવી પેટા-કલમ (૪)થી, રાજ્ય સરકારને, તેમાાં નોંિવાના 
કારણો જણાવીને જે નમનૂામાાં, જેટલા સમયમાાં અને જે રીતે રજજસ્ટ્રાર, રજજસ્ટ્રેશનના 
ઇન્કાર માટે પેઢીને જાણ કરશે તે નમનૂો, તે સમય અને તે રીત, ધનયમોથી ઠરાવવાની 
સત્તા મળે છે. 

 
કલમ.૫- આ કલમથી સિુારવા િારેલ, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨ ની કલમ 
૬૧થી, રાજ્ય સરકારને, તેવી કોઇ પેઢી કોઇપણ સ્ટ્થળે પોતાનો િાંિો બાંિ કરે અથવા કોઇપણ 
સ્ટ્થળે અથવા પોતાના િાંિાનુાં મખુ્ય સ્ટ્થળ ન હોય તેવા સ્ટ્થળે િાંિો શરૂ કરે, ત્યારે રજજસ્ટ્ટર 
થયેલી પેઢીનો કોઇપણ ભાગીદાર અથવા એજન્ટ, જે દસ્ટ્તાવેજો સાથે અને જેટલી ફી સાથે જે 
નમનૂામાાં અને જે રીતે રજજસ્ટ્રારને માર્હતી પરૂી પાડી શકશે, તે દસ્ટ્તાવેજો, ફી, નમનૂો અને તે 
રીત ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે. 
 
કલમ ૬.- આ કલમથી સિુારવા િારેલ, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨ ની કલમ ૬૨ 
થી, રાજ્ય સરકારને, રજજસ્ટ્ટર થયેલી પેઢીના કોઇપણ ભાગીદાર પોતાના નામમાાં અથવા 
કાયમી સરનામામાાં ફેરફાર કરે, ત્યારે રજજસ્ટ્ટર થયેલી પેઢીનો કોઇપણ ભાગીદાર અથવા 
એજન્ટ, જે દસ્ટ્તાવેજો સાથે અને જેટલી ફી સાથે જે નમનૂામાાં અને રીતે રજજસ્ટ્રારને માર્હતી પરૂી 
પાડી શકશે, તે દસ્ટ્તાવેજો, ફી, નમનૂો અને તે રીત ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે. 
 
કલમ ૭.- (૧) આ કલમના ખાંડ (ક)થી સિુારવા િારેલ, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, 

૧૯૩૨ ની કલમ ૬૩ની પેટા-કલમ (૧) થી, રાજ્ય સરકારને, રજજસ્ટ્ટર થયેલી પેઢીની 
રચનામાાં કોઇપણ ફેરફાર થાય ત્યારે દાખલ થનાર, ચાલ ુ રહનેાર અથવા ધનવતૃ 
થનાર ભાગીદાર અને તેવી રજજસ્ટ્ટર થયેલી પેઢીના ધવસર્જન સાંબાંિી, ધવસર્જનનાાં તરત 
પહલેાાં ભાગીદાર હોય તેવી કોઇ વ્યક્તત, અથવા એવા કોઇપણ ભાગીદારના એજન્ટ 
અથવા ખાસ કરીને આ અથે અધિકૃત કરેલી વ્યક્તતએ તેવા ફેરફાર અથવા ધવસર્જનની 
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તારીખથી નેવુાં ર્દવસની અંદર, જે દસ્ટ્તાવેજો સાથે અને જેટલી ફી સાથે જે નમનૂામાાં 
અને જે રીતે રજજસ્ટ્રારને નોર્ટસ આપી શકશે, તે દસ્ટ્તાવેજો, ફી, નમનૂો અને રીત 
ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે; 

 
(૨) આ કલમના ખાંડ (ક)થી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨ ની કલમ ૬૩ની 
પેટા-કલમ (૧)માાં દાખલ કરવા િારેલ પરાંતકુથી, રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાાં, 
જાહરેનામાથી, ભારતનો ભાગીદારી (ગજુરાત સિુારા) અધિધનયમ, ૨૦૨૧ના આરાંભની 
તારીખ પહલેાાં રજજસ્ટ્ટર થયેલી કોઇપણ પેઢીના સાંબાંિમાાં થયેલા ફેરફાર અથવા 
ધવસર્જન સાંબાંધિત નોર્ટસ જે મદુતમાાં આપવી જોઇશે તે મદુત, ધનર્દિષ્ટ કરવા માટેની 
સત્તા મળે છે;  

 
(૩) આ કલમના ખાંડ (ખ)થી સિુારવા િારેલ, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨ 
ની કલમ ૬૩ની પેટા-કલમ (૨)થી, રાજ્ય સરકારને, કોઇ પેઢીમાાં ભાગીદારીનો લાભ 
મળે તે માટે દાખલ કરવામાાં આવેલી કોઇ સગીર વ્યક્તત પખુ્ત વયની થાય અને 
ભાગીદાર થવાનુાં કે ન થવાનુાં પસાંદ કરે અને તે વખતે તે પેઢી રજજસ્ટ્ટર થયેલી પેઢી 
હોય, ત્યારે તે વ્યક્તત, અથવા આ અથે ખાસ અધિકૃત કરેલો હોય તેવો તેનો એજન્ટ, 
તેની પસાંદગીની તારીખથી નેવુાં ર્દવસની મદુતની અંદર, જે દસ્ટ્તાવેજો સાથે અને 
જેટલી ફી સાથે જે નમનૂામાાં અને જે રીતે રજજસ્ટ્રારને નોર્ટસ આપી શકશે, તે દસ્ટ્તાવેજો, 
ફી, નમનૂો અને રીત ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે; 

 
(૪) આ કલમના ખાંડ (ખ)થી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨ ની કલમ ૬૩ની 
પેટા-કલમ (૨)માાં દાખલ કરવા િારેલ પરાંતકુથી, રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાાં, 
જાહરેનામાથી, ભારતનો ભાગીદારી (ગજુરાત સિુારા) અધિધનયમ, ૨૦૨૧ના આરાંભની 
તારીખ પહલેાાં રજજસ્ટ્ટર થયેલી કોઇપણ પેઢીના ભાગીદાર થવા અથવા ન થવા માટેની 
પસાંદગીને લગતી નોર્ટસ, જે મદુતમાાં રજૂ કરવી જોઇશે તે મદુત, ધનર્દિષ્ટ કરવા 
માટેની સત્તા મળે છે;  

 
(૫) આ કલમના ખાંડ (ગ)થી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨ ની કલમ ૬૩માાં 
ઉમેરવા િારેલ નવી પેટા-કલમ (૩)થી, રાજ્ય સરકારને, સદરહુ અધિધનયમ અથવા તે 
હઠેળ કરેલા ધનયમો હઠેળ જરૂરી ધવગતો પૈકી કોઇપણ ધવગતના સાંબાંિમાાં અધિધનયમની 
કલમ ૬૩ની પેટા-કલમ (૧) અથવા પેટા-કલમ (૨) હઠેળ પરૂા પાડેલ પત્રક અથવા 
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કોઇપણ દસ્ટ્તાવેજ ખામીયતુત અથવા અપણૂષ હોય અથવા તેમાાં પરૂી પાડલે ધવગતોમાાં 
કોઇ અધનયધમતતા અથવા અસાંગધત હોય, તો રજજસ્ટ્રાર, જેટલા સમયમાાં અને જે રીતે 
સિુારો અથવા સ્ટ્પષ્ટતા કરવા માટે પેઢીને જાણ કરી શકશે તે સમય અને રીત, 
ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે;   

 
(૬) આ કલમના ખાંડ (ગ)થી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨ની કલમ ૬૩માાં 
ઉમેરવા િારેલ નવી પેટા-કલમ (૪)થી, રાજ્ય સરકારને, રજજસ્ટ્રાર એ ભાગીદાર 
અથવા તેના એજન્ટને તેમાાં નોંિેલ કારણો જણાવીને રજજસ્ટ્રેશનના ઇનકારની જાણ જે 
નમનૂામાાં, જેટલા સમયમાાં અને જે રીતે કરશે, તે નમનૂો, સમય અને રીત, ધનયમોથી 
ઠરાવવાની સત્તા મળે છે;   

 
(૭) આ કલમના ખાંડ (ગ)થી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨ની કલમ ૬૩માાં 
ઉમેરવા િારેલ નવી પેટા-કલમ (૫)થી, રાજ્ય સરકારને, ધનર્દિષ્ટ મદુત પરૂી થયાની 
તારીખ અને તેવી ચકુવણી કયાષની તારીખ વચ્ચેની મદુતના સાંબાંિમાાં, સદરહ ુ
અધિધનયમની કલમ ૬૩-ની પેટા-કલમ (૧) અથવા પેટા-કલમ (૨) હઠેળ રજૂ કરેલી 
નોર્ટસની નોંિ કરવા માટે નોર્ટસ આપવામાાં થયેલ ધવલાંબ માટે, ચકૂવવાનો થતો 
ચાર્જ, ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે.   

 
કલમ ૮.- (૧) આ કલમથી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨માાં દાખલ કરવા િારેલ 

નવી કલમ ૭૦ક થી, રાજ્ય સરકારને, દરેક ભાગીદારે અને રજજસ્ટ્ટર થયેલી પેઢીએ જે 
રીતે અને જેટલા સમયમાાં કાયમી ખાતા નાંબર (PAN) રજૂ કરવાનો રહશેે તે રીત અને 
તે સમય, ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે;  

 
(૨) આ કલમથી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨માાં દાખલ કરવા િારેલ નવી 
કલમ ૭૦ખ થી, રાજ્ય સરકારને, દરેક ભાગીદારે અથવા રજજસ્ટ્ટર થયેલી પેઢીએ જે 
રીતે અને જેટલા સમયમાાં, પ્રમાણીકરણની પ્રર્િયામાાં પસાર થવાનુાં રહશેે અથવા 
આિાર નાંબરનો પરુાવો રજૂ કરવાનો રહશેે તે રીત અને તે સમય, ધનયમોથી 
ઠરાવવાની સત્તા મળે છે; 
 
(૩) આ કલમથી દાખલ કરવા િારેલ નવી કલમ ૭૦ખ ના પરાંતકુથી, રાજ્ય સરકારને, 
એવા ભાગીદારને આિાર નાંબર આપેલો ન હોય, તો જે રીતે, રજજસ્ટ્ટર થયેલી પેઢીના 
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ભાગીદારને વૈકલ્લ્પક અને વ્યવહાયષ હોય તેવા ઓળખના પરુાવા કરવા દેવા જોઇશે તે 
રીત, ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે; 
 
(૪) આ કલમથી, ભારતનો ભાગીદારી અધિધનયમ, ૧૯૩૨માાં દાખલ કરવા િારેલ નવી 
કલમ ૭૦ગ થી, રાજ્ય સરકારને, કલમ ૫૮ની પેટા-કલમ (૩), કલમ ૫૯ની પેટા-
કલમ (૪), કલમ ૬૦ની પેટા-કલમ (૪) અથવા કલમ ૬૩ની પેટા-કલમ (૪) હઠેળ 
રજજસ્ટ્રારનાાં હુકમથી નારાજ થયેલી કોઇપણ વ્યક્તત, જે સત્તાધિકારી સમક્ષ, જે 
નમનૂામાાં, જે રીતે, જેટલા સમયમાાં અને ચકૂવવાની થતી જેટલી ફી સાથે અપીલ કરી 
શકશે તે સત્તાધિકારી, નમનૂો, રીત, સમય અને ફી, ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે.  

 
ઉપયુષતત િારાકીય સત્તાની સોંપણી આવશ્યક અને સામાન્ય પ્રકારની છે.  

 
તારીખ: ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧.         કનભુાઇ દેસાઇ.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પરુિણી 

ભારતનો ભાગીદારી અવધવનયમ, ૧૯૩૨ (સન ૧૯૩૨ના ૯-મા)માુંથી ઉતારા. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

૫૮. (૧) પેઢીના િાંિાનુાં કોઇપણ સ્ટ્થળ જે ધવસ્ટ્તારમાાં આવેલુાં હોય અથવા રાખવા 

િાયુું હોય તે ધવસ્ટ્તારના રજજસ્ટ્રારને ઠરાવેલા નમનૂામાાં તથા ઠરાવેલી ફી સાથે નીચેની 

ધવગતોવાળુાં પત્રક કોઇપણ સમયે ટપાલ દ્વારા મોકલીને અથવા પહોંચાડીને પેઢીનુાં 

રજજસ્ટ્રેશન કરાવી શકાશે- 

(ક) પેઢીનુાં નામ, 

(ખ) પેઢીના િાંિાનુાં સ્ટ્થળ અથવા મખુ્ય સ્ટ્થળ, 

(ગ) બીજા જે સ્ટ્થળોએ પેઢી િાંિો કરતી હોય તે સ્ટ્થળોનાાં નામો, 

(ઘ) દરેક ભાગીદાર કઇ તારીખે પેઢીમાાં જોડાયો તે તારીખ, 

(ચ) ભાગીદારોનાાં પરેૂપરૂા ાં નામો અને તેમનાાં કાયમી સરનામાાં, અને  

(છ) પેઢીની મદુત. 

તે પત્રક ઉપર તમામ ભાગીદારોએ અથવા આ માટે ખાસ અધિકાર આપેલા તેમના એજન્ટોએ 

સહી કરવી જોઇશે. 

(૨)          XXX          XXX   XXX 

(૩) કોઇ પેઢીના નામમાાં નીચેના શબ્દો ન હોવા જોઇશે:- 

“િાઉન“, “એમ્પરર“, “એમ્પે્રસ“, “એમ્પાયર“, “ઇક્મ્પર્રયલ“, “ર્કિંગ“ “કવીન“, “રોયલ“, 

અથવા સરકારની માંજૂરી અનમુધત અથવા પેરોનેજ વ્યતત કરતા અથવા સચૂવતા શબ્દો, 

ધસવાય કે, રાજ્ય સરકારે બલબખત હુકમથી પેઢીના નામના ભાગરૂપે એવા શબ્દો વાપરવાની 

પોતાની સાંમધત દશાષવી હોય.  

૫૯. કલમ ૫૮ની જોગવાઇઓનુાં યોગ્ય રીતે પાલન કરવામાાં આવ્યુાં છે એવી રજજસ્ટ્રારને  

ખાતરી થાય ત્યારે તેણે પેઢીનુાં રજજસ્ટ્રાર એ નામના રજજસ્ટ્ટરમાાં તે પત્રક નોંિીને, તે પત્રક 

ફાઇલ કરવુાં જોઇશે. 

પેઢીના 

નામમાું 

અને 

ધુંધાના 

મખુ્ય 

સ્થળમાું 

થયેલા 

ફેરફારો 

નોંધિા 

બાબત.  

રજજસ્રેશન 

માટેની 

અરજી.  

રજજસ્રેશન.  
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૬૦. (૧) રજજસ્ટ્ટર થયેલી કોઇ પેઢીના નામમાાં અથવા તેના િાંિાનુાં સ્ટ્થળ જ્યાાં આવેલુાં હોય તે 

સ્ટ્થળમાાં ફેરફાર કરવામાાં આવે, ત્યારે, તે ફેરફાર ધનર્દિષ્ટ કરત ુાં અને કલમ ૫૮ હઠેળ ફરમાવેલી 

રીતે સહી કરીને ખરાઇ કરેલુાં પત્રક ઠરાવેલી ફી સાથે રજજસ્ટ્રારને મોકલી શકાશે. 

(૨) પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓનુાં યોગ્ય રીતે પાલન કરવામાાં આવ્યુાં છે એવી રજજસ્ટ્રારને 

ખાતરી થાય તો તેણે તે પત્રક અનસુાર પેઢીના રજજસ્ટ્રારમાાં તે પેઢી સાંબાંિી નોંિ સિુારવી 

જોઇશે, અને કલમ ૫૯ હઠેળ ફાઇલ કરેલા, તે પેઢી સાંબાંિી પત્રકની સાથે, તે ફાઇલ કરવુાં 

જોઇશે. 

૬૧. રજજસ્ટ્ટર થયેલી કોઇ પેઢી કોઇ સ્ટ્થળે િાંિો કરવાનુાં બાંિ કરે અથવા પોતાના િાંિાનુાં મખુ્ય 

સ્ટ્થળ ન હોય એવા કોઇ સ્ટ્થળે િાંિો શરૂ કરે ત્યારે કોઇપણ ભાગીદાર અથવા પેઢીનો એજન્ટ 

રજજસ્ટ્રારને તે બાબતની ખબર મોકલી શકશે અને રજજસ્ટ્રારે પેઢીઓના રજજસ્ટ્ટારમાાં તે પેઢી 

સાંબાંિી નોંિમાાં તે બાબત નોંિવી જોઇશે અને કલમ ૫૯ હઠેળ ફાઇલ કરેલા પેઢી સાંબાંિી 

પત્રકની સાથે તે બાબત ફાઇલ કરવી જોઇશે. 

૬૨. રજજસ્ટ્ટર થયેલી કોઇ પેઢીનો કોઇ ભાગીદાર પોતાના નામમાાં અથવા કાયમી સરનામામાાં 

ફેરફાર કરે ત્યારે કોઇપણ ભાગીદાર અથવા પેઢીનો એજન્ટ તે ફેરફાર અંગેની ખબર 

રજજસ્ટ્રારને મોકલી શકશે, અને તેણે તે સાંબાંિમાાં કલમ ૬૧માાં જણાવેલી રીતે તજવીજ કરવી 

જોઇશે.  

 

 

 

૬૩. (૧) રજજસ્ટ્ટર થયેલી કોઇપણ પેઢીની રચનામાાં ફેરફાર થાય ત્યારે દાખલ થનાર, ચાલ ુ

રહનેાર અથવા ધનવતૃ થનાર ભાગીદાર અને જ્યારે રજજસ્ટ્ટર થયેલી કોઇ પેઢીનુાં ધવસર્જન થાય 

ત્યારે તે પેઢીનુાં ધવસર્જન કરવામાાં આવે તેની તરત પહલેાાં ભાગીદાર હોય તે વ્યક્તત અથવા 

એવા ભાગીદારનો એજન્ટ અથવા આ માટે ખાસ અધિકાર આપવામાાં આવ્યો હોય તે વ્યક્તત 

રજજસ્ટ્રારને એવા ફેરફારની અથવા ધવસર્જનની તારીખ ધનર્દિષ્ટ કરતી તે બાબતની નોર્ટસ 

ભાગીદારોનાું 

નામોમાું 

તથા તેમનાું 

રહિેાનાું 

સરનામામાું 

ફેરફાર થાય 

તેની નોંધ 

લેિા 

બાબત.  

શાખાઓ 

બુંધ 

કરિાની 

અને 

ખોલિાની 

નોંધ લેિા 

બાબત.  

પેઢીમાું 

થતા 

ફેરફારો 

અને તેનુું 

વિસર્જન 

નોંધિા 

બાબત. 
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આપી શકાશે, અને રજજસ્ટ્રારે પેઢીના રજજસ્ટ્ટરમાાં તે પેઢી સાંબાંિી નોંિમાાં તે નોર્ટસ નોંિવી 

જોઇશે તથા કલમ ૫૯ હઠેળ ફાઇલ કરેલા પેઢી સાંબાંિી પત્રકની સાથે તે નોર્ટસ ફાઇલ કરવી 

જોઇશે. 

(૨) કોઇ પેઢીમાાં ભાગીદારીનો લાભ મળે તે માટે દાખલ કરવામાાં આવેલી કોઇ સગીર વ્યક્તત 

પખુ્ત વયની થાય અને ભાગીદાર થવાનુાં કે ન થવાનુાં પસાંદ કરે અને તે વખતે તે પેઢી 

રજજસ્ટ્ટર થયેલી પેઢી હોય, ત્યારે તે વ્યક્તત પોતે અથવા આ માટે ખાસ અધિકાર આપેલો હોય 

તેવા તેનો એજન્ટ રજજસ્ટ્રારને નોર્ટસ આપી શકશે કે તે વ્યક્તત ભાગીદાર થઇ છે કે થઇ નથી 

અને રજજસ્ટ્રારે પેટા-કલમ (૧) માાં જણાવેલી રીતે તે નોર્ટસ અંગે તજવીજ કરવી જોઇશે. 

૭૧. (૧)    રાજ્ય સરકાર રાજ્યપત્રમાાં જાહરેનામા દ્વારા, પેઢીઓના રજજસ્ટ્રારને મોકલવામાાં 

આવે તે દસ્ટ્તાવેજો સાથે મોકલવાની ફી અથવા પેઢીના રજજસ્ટ્રારના હવાલામાાંના દસ્ટ્તાવેજોની 

તપાસણી માટે અથવા પેઢીના રજજસ્ટ્ટરમાાંથી નકલો મેળવવા માટે આપવાની ફી ઠરાવતા 

ધનયમો કરી શકશે.  

 પરાંત ુએવી ફી અનસુબૂચ-૧માાં ધનર્દિષ્ટ કરેલી વધમુાાં વધ ુફીની રકમથી વધ ુહોવી જોઇશે 

નર્હ. 

(૨) રાજ્ય સરકાર, નીચેની બાબતો માટે પણ ધનયમો કરી શકશે:- 

 (ક) કલમ ૫૮ હઠેળ રજૂ કરવાના પત્રકનો અને તેની ખરાઇનો નમનૂો ઠરાવવા માટે; 

 (ખ) કલમો ૬૦, ૬૧, ૬૨ અને ૬૩ હઠેળનાાં પત્રકો, ખબરો અને નોર્ટસો ઠરાવેલા 

નમનૂામાાં હોવાાં જોઇએ તે ફરમાવવા માટે અને તેના નમનૂા ઠરાવવા માટે; 

 (ગ) પેઢીના રજજસ્ટ્ટરનો નમનૂો અને તેમાાં પેઢીઓ સાંબાંિી નોંિ કરવાની પદ્ધધત અને 

એવી નોંિો સિુારવાની અથવા તેમાાં નોંિ લેવાની પદ્ધધત ઠરાવવા માટે; 

 (ઘ) તકરાર ઉપક્સ્ટ્થત થાય ત્યારે, રજજસ્ટ્રારની કાયષરીધતનુાં ધનયમન કરવા માટે; 

 (ચ) રજજસ્ટ્રારને મળેલા દસ્ટ્તાવેજો ફાઇલ કરવાનુાં ધનયમન કરવા માટે; 

 (છ) મળૂ દસ્ટ્તાવેજોની તપાસણી માટેની શરતો ઠરાવવા માટે;  

વનયમો 

કરિાની 

સત્તા. 
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 (જ) નકલો આપવાનુાં ધનયમન કરવા માટે; 

 (ઝ) રજજસ્ટ્ટરો અને દસ્ટ્તાવેજોનુાં ધવસર્જન કરવાનુાં ધનયમન કરવા માટે; 

 (ટ) પેઢીઓના રજજસ્ટ્ટરની અનિુમબણકા રાખવાની અને તેના નમનૂાની જોગવાઇ કરવા 

માટે; અને  

 (ઠ) સામાન્યત: આ પ્રકરણના હતેઓુ ધસદ્ધ કરવા માટે. 

(૩) અને (૪) XXX          XXX   XXX 

અનસુ  ચિ-૧ 

િધમુાું િધ ુફી. 
[જુઓ કલમ ૭૧ની પેટા-કલમ (૧)] 

  

અનિુમાાંક  ફીને પાત્ર દસ્ટ્તાવેજ અથવા કૃત્ય  વધમુાાં વધ ુફી 

૧ કલમ ૫૮ હઠેળનુાં પત્રક  ત્રણ રૂધપયા  

૨ કલમ ૬૦ હઠેળનુાં પત્રક  એક રૂધપયો 
૩ કલમ ૬૧ હઠેળની ખબર એક રૂધપયો 
૪ કલમ ૬૨ હઠેળની ખબર એક રૂધપયો 
૫ કલમ ૬૩ હઠેળની નોર્ટસ  એક રૂધપયો 
૬ કલમ ૬૪ હઠેળની અરજી એક રૂધપયો 
૭ કલમ ૬૬ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ પેઢીના રજીસ્ટ્ટરની 

તપાસણી 
રજજસ્ટ્ટરનુાં એક પસુ્ટ્તક 
તપાસવા માટે આઠ 
આના. 

૮ કલમ ૬૬ની પેટા-કલમ (૨) હઠેળ કોઇ પેઢીને લગતા 
દસ્ટ્તાવેજોની તપાસણી 

એક પેઢીને લગતા તમામ 
દસ્ટ્તાવેજો તપાસવા માટે 
આઠ આના. 

૯ પેઢીના રજજસ્ટ્ટરમાાંથી નકલો દરેક સો શબ્દો અથવા 
તેના કોઇ ભાગ માટે ચાર 
આના. 
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 ગજુરાત વિધાનસભા સચિિાલય 
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 [સન ૨૦૨૧નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૨૩.] 

 
 
 

    

       ગજુરાત રાજ્યને લાગ ુપડતો ભારતનો 

 ભાગીદારી અવધવનયમ, ૧૯૩૨ િધ ુસધુારિા 

 બાબત વિધેયક. 

 
 
 
 
 [ શ્રી કનભુાઇ દેસાઇ,                        
           નાણા મુંત્રીશ્રી.] 
 
 
 
 (સન ૨૦૨૧ના સપ્ટેમ્બર મહહનાની ૨૨ મી 
 તારીખે ગજુરાત સરકારી રાજપત્રમાું પ્રવસદ્ધ કયાા 
 મજુબ) 
 
 
 

ડી. એમ. પટેલ, 
સચિિ, 

     ગજુરાત વિધાનસભા. 


