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રાજ્ય શિધાનસભાએ સરકારમાાં શનહિત થયેલી જમીન પૈકી ભોગિટા
સાથેની જમીનને માન્ય રાખી તેને ફાળિિા અંગેના શિધેયકને આજે
બિાલી આપી છે ..



ૂ ોના પ્રશ્ને વિપક્ષ અને શાસક પક્ષો ના સભ્યો
વિધાનસભામાાં આજે ખેડત
િચ્ચે મારા મારી જેિા દ્રશ્યો સર્જાતા વિપક્ષના સભ્યોને આજના દિિસની
કાયાિાહીમાાંથી સસ્પેન્ડ કરિામાાં આવ્યા..



કેન્ય સરકારે 16 કરોડ 27 લાખ રૂશપયાના ખચે બેટ દ્વારકા દિશન સહકિટ
શિકસાિિાનો શનણશય લીધો છે .



અને ..
પણ

પાલે

બનાિિા

ને

ઉપાડિા અનુરોધ કયો છે .

---------------------------------------------------------------------------------------------રાજ્ય શિધાનસભાએ ગુજરાત િિેરી જમીન ટોચમયાશદા અને શનયમન
1976 અન્િયે, રાજ્ય સરકારમાાં શનહિત થયેલી જમીન પૈકી ભોગિટા સાથેની
જમીનને માન્ય રાખી તેને ફાળિિા અંગેના શિધેયકને આજે બિાલી આપી છે .
મિેસ ૂલ માંત્રીશ્રી ભ ૂપેન્યશસિંિ ચુડાસમાએ ગૃિમાાં આ શિધેયકને રજૂ કર્ુું િતુ.ાં
આ શિધેયકના પગલે અમદાિાદ, િડોદરા, સુરત જેિા શિકસીત િિેરોના 70
િજારથી િધુ પરીિારોને લાભ મળિાનો અંદાજ છે .

મિેસ ૂલ માંત્રીએ શિધેયકને ગૃિમાાં રજૂ કરતાાં જણાવર્ુાં કે, પાાંચ મિાનગરોમાાં
સરકાર િસ્તકની 33 લાખ 81 િજાર 374 ચોરસમીટર જમીન ઉપર િસતા
ગરીબ પરીિારો પ્રત્યે રાજ્ય સરકારે સાંિેદનિીલતા બતાિી રક્ષિત કયાશ છે તેથી
એક અથશમાાં આ ઐશતિાશસક શિધેયક બની રિેિે.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજ્ય સરકારે 15 હડસેમ્બર 2016ના રોજ આ અંગે
િટહક
ુ મ બિાર પાડી તેનો અમલ િરૂ કરતાાં અમદાિાદ, સુરત શસિત પાાંચ
મિાનગરોના 70 િજારથી િધુ ગરીબ પરીિારો પૈકી જે લોકો પ્રિતશમાન જત્રીની
ાં
ટકાિારી મુજબ કબજા િકની રકમ જમા કરિે તેમને જમીનનો ભોગિટો ચોક્કસ
શનયમના આધારે કાયદે સર કરી અપાિે.
-----------------------ૂ ોને પાણી નદહ મળિાના પ્રશ્ને તેમજ
રાજ્ય વિધાન સભા માાં આજે ખેડત
ૂ ો ની આત્મહત્યા ના બનાિો અંગે વિરોધ પક્ષ ના વિરોધ િચ્ચે વિપક્ષ અને
ખેડત
શાસક પક્ષો ના સભ્યો િચ્ચે મારા મારી જેિા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા- જેમાાં વિપક્ષ
ના તમામ સભ્યોને આજના દિિસ ની કાયાિાહી માાંથી સસ્પેન્ડ કરિામાાં આવ્યા
હતા. સમગ્ર બનાિ માાં ભાજપના શ્રીમતી વનમાલાબેન િધિાની, શ્રી િલ્લભભાઈ
કાકદડયા અને શામજીભાઈ ચૌહાણ ને ઈર્જઓ પહોંચી હતી. જયારે વિપક્ષ કોંગ્રેસ
ના સભ્ય શ્રી બળિે િજી ઠાકોરને ઈર્જ પહોંચી હોિાન ાં ર્જણિા મળે છે . નાયબ
મખ્ય માંત્રી શ્રી નીવતન ભાઈ પટેલે જણાવ્્ ાં હત ાં કે કોન્ગ્રેસ ના ધારાસભ્યો શ્રી
ૂ ો ની આત્મ હત્યા ના પ્રશ્ને માંત્રી શ્રી ચીમન ભાઈ શાપરીયા
બળિે િજી ઠાકોર ખેડત
તરફ ધસી ગયા હતા અને તેમના હાથ માાંથી કાગળો લઈને ફાડી નાખ્યા હતા.
જેને પગલે બાંને પક્ષો િચ્ચે ઘર્ાણ થ્ ાં હત.ાં આ બનાિને પગલે કોન્ગ્રેસ ના

ધારાસભ્યો શ્રી બળિે િજી ઠાકોર અને પરે શ ધાનાણીને સમગ્ર સત્ર માટે સસ્પેન્ડ
કરિામાાં આવ્યા હતા.
ગૃહ ની બેઠક ફરી મળી ત્યારે પણ ગૃહ માાં વિપક્ષ ના સભ્યો દ્વારા ધાાંધલ
ધમાલ ચાલ રહેતા અધ્યક્ષ શ્રી દ્વારા વિપક્ષના તમામ સભ્યો ને આજના દિિસની
કાયાિાહી માાંથી સસ્પેન્ડ કરિામાાં આવ્યા હતા. સમગ્ર ઘટના બાિ વિપક્ષ અને
શાસક પક્ષ તરફ થી બાંને પક્ષો ઉપર સામસામાાં આક્ષેપો કરાયા હતા. નાયબ
મખ્યમાંત્રી શ્રી નીવતનભાઈ પટેલે સમગ્ર ઘટના માટે વિપક્ષ ઉપર િોર્ારોપણ ક્ું
હત,ાં જયારે વિપક્ષ ના નેતા શ્રી શાંકરવસિંહ િાઘેલા એ ધાાંધલ ધમાલ માટે શાસક
પક્ષને િોવર્ત ઠરાવ્યો છે .
-----------------------રાજ્ય સરકાર રાજ્યના ગરીબોને શિજળીની સુશિધા આપિાના ભાગરૂપે 14
જજલ્લાઓના 51 િજાર 197 લાભાથીઓને ઝાંપડપટ્ટી શિજળીકરણ યોજના િેઠળ
શિજળીની સુશિધા આપિામાાં આિી છે .
ઊજાશમત્ર
ાં ી શ્રી ક્ષચમનભાઈ સાપરીયાએ આજે શિધાનસભામાાં જણાવર્ુાં િતુાં કે ,
આ યોજના િેઠળ અમદાિાદ જજલ્લામાાં 5 િજાર 939 લાભાથીઓને 378 લાખ
રૂશપયાના ખચે, બનાસકાાંઠાના 3 િજાર 851 લાભાથીઓને 333 લાખ રૂશપયાના
ખચે, િડોદરાના 4 િજાર 295 લાભાથીઓને 283 લાખ રૂશપયાના ખચે, ભરૂચના
1500થી િધુ લાભાથીઓને 68 લાખ, રાજકોટના 7 િજાર 537 લાભાથીઓને
355 લાખના ખચે, સુરેન્યનગર જજલ્લાના 2 િજાર 891 લાભાથીઓને 131 લાખ
રૂશપયાના ખચે િીજ જોડાણ અપાયા છે .
------------------------

કેન્ય સરકારે િેહરટેઝ સીટી ડેિલપમેન્ટ યોજના – હૃદય અંતગશત 16 કરોડ
27 લાખ રૂશપયાના ખચે તીથશધામ દ્વારકા ખાતે બેટ દ્વારકા દિશન સહકિટ
શિકસાિિાનો શનણશય લીધો છે .
કેન્યીય િિેરી શિકાસ માંત્રાલયે છ હકલોમીટર લાંબાઈ ધરાિતી બેટ દ્વારકા
દિશન સહકિટના શિકાસને આજે માંજૂરી આપી છે .
િિેરી શિભાગના સક્ષચિ શ્રી રાજીિ ગૌબાની અધ્યિતામાાં મળે લી હૃદય
રાષ્ટ્રીય સિમ સશમશતએ લીધેલા આ શનણશય અંતગશત દ્વારકાધીિ િિેલી તથા
િનુમાન અને તેમના પુત્ર મકરધ્િજના માંહદર દાાંડીને જોડતી સહકિટ શિકસાિિામાાં
આિિે. તેમજ િેરીઓ અને પગદાં ડી માગોનો શિકાસ, દરીયા હકનારાની
બાજુઓએ સાયકલ રેક, પીિાનુાં પાણી અને િૌચાલયની સુશિધા, િસ્તકળા અને
ફૂડબજાર જેિી સુશિધાઓ શિકસાિિામાાં આિિે.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે , 21 જાન્ર્ુઆરી, 2015ના રોજ િરૂ કરાયેલી હૃદય
યોજના િેઠળ 12 િિેરોમાાં 500 કરોડ રૂશપયાના ખચે માળખાકીય સુશિધાઓનો
શિકાસ કરિામાાં આિી રહ્યો છે .
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-----------------------સુરેન્યનગર જજલ્લાના યાત્રાધામ ચોટીલા ખાતે રાજ્ય અને ખાસ કરીને
સૌરાષ્ટ્રની ભાતીગળ સાંસ્કૃશતનો પહરચય આપતો ચોટીલા સાાંસ્કૃશતક ઉત્સિ
યોજાઈ ગયો.
અમારા સુરેન્યનગરના પ્રશતશનશધ જણાિે છે કે, આ ઉત્સિમાાં ભાિનગર,
થાનગઢ, અમદાિાદ સહિત રાજ્યભરના કલાકારોએ સાાંસ્કૃશતક કાયશક્રમો રજૂ કયાશ
િતા. પશિત્ર યાત્રાધામ બોડશ ના ઉપાધ્યિ શ્રી રાજુભાઈ ધ્રુિે પ્રાસાંક્ષગક પ્રિચન કર્ુું
િતુ.ાં
------------------------

ભાિનગર જજલ્લાના શ્રી માનસ કન્યા શિદ્યાલય – િલ્લભીપુરના પ્રજ્ઞાચક્ષુ
શિિક શ્રી મુકેિકુમાર ધારૈ યા ક્ષલક્ષખત પુસ્તક શનષ્ટ્ક્રીય નેત્રોના ઓજસનુાં
આિતીકાલે શિમોચન કરાિે.
ભાિનગરના યિિાંતરાય નાટયગૃિ ખાતે આિતીકાલે સિારે 10 િાગે
યોજાનાર પુસ્તક શિમોચન સમારોિમાાં જાણીતા લેખક અને િક્તા શ્રી ભયાર્ુ
િછરાજાની, શ્રી મુકેિભાઈના પુસ્તકનુાં શિમોચન કરિે તેમ સત્તાિાર યાદીમાાં
જણાવર્ુાં છે .
------------------------

«ÄkLk{tºke LkhuLÿ {kuËeyu fuLÿ MkhfkhLkk ík{k{ rð¼køkkuLkk yLku hkßÞ MkhfkhkuLkk
Mkr[ðkuLku Ëuþ{kt RÍ ykuV zwtRøk rçkÍLkuMkLke ÂMÚkrík ytøku Mk{eûkk fhðk yLkwhkuÄ fÞkuo Au.
«ÄkLk{tºkeyu rðï çkutfu íkksuíkh{kt Mkqr[ík fhkÞu÷k yk ytøkuLkk {kÃkËtzkuLkk ykÄkhu
Mkhfkh îkhk ÔÞkÃkkh «r¢Þk{kt Mkh¤íkk ÷kððk {kxu fhðk{kt ykðu÷ fk{økeheLkwt {qÕÞktfLk
fhðk Ãký Mkr[ðkuLku Mkq[Lkk ykÃke Au.
-----------------------------------------------ઓસ્રેક્ષલયાએ પ ૂણેમાાં આજથી િરૂ થયેલી ભારત સાથેની પિેલી હક્રકેટ
ટેસ્ટમેચમાાં આજે પિેલા હદિસે નિ શિકેટે 256 રન નોંધાવયા છે .
ઓસ્રેક્ષલયાએ ટોસ જીતીને પિેલા બેટીંગ કરિાનો શનણશય કયો અને
એમ.ટી. રે ન્સોના 68, સ્ટાકશ ના 57 અને િોનશરના 38 રનની મદદથી નિ શિકેટે
256 રન નોંધાવયા છે .

આજે પિેલા હદિસની રમત બાંધ રિી ત્યારે સ્ટાકશ 57 રન સાથે અને
િેઝલવુડ એક રન સાથે રમતમાાં છે .
ભારત તરફથી ઉમેિ યાદિે ચાર, રશિન્ય જાડેજા અને અશિને બે-બે અને
જે યાદિે એક શિકેટ ખેરિી છે .
------------------------

