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પરૂ પીડીતોને રાહત 
• મખુ્યમતં્રી વિજયભાઇ રૂપાણી અને 

નાયબ મખુ્યમતં્રી શ્રી નીવતનભાઇ 
પટેલે િડોદરામા ંસમા પ્રાથવમક શાળા 
ખાતે પરૂ પીડડતોની રૂબરૂ મલુાકાત 
લીધી. 

• મતૃકોના પડરિારજનોને મતૃકદીઠ 
ચાર-ચાર લાખ રૂવપયાની સહાય
ચકૂિાની જાહરેાત કરી. 



ગજુરાત ગહૃવનમાાણ બોડા સધુારા 
વિધેયક ૨૦૧૯ 
• ગજુરાત ગહૃવનમાાણ બોડા સધુારા 

વિધેયક ૨૦૧૯ ને રાષ્ટ્રપવત રામનાથ 
કોવિિંદ દ્વારા મજૂંરી આપિામા ંઆિી. 

• ગજુરાત ગહૃવનમાાણ બોડા અવધવનયમ, 
૧૯૬૧ ને િધ ુસધુારિા માટે આ
સધુારા વિધેયક ૨૨ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૯ 
ના રોજ ગજુરાત વિધાનસભામાં
પસાર કરિામા ંઆવ્ય ુહત.ુ 



• રાજ્યપાલશ્રી દ્વારા તારીખ ૦૮ માચા ૨૦૧૯ 
ના રોજ રાષ્ટ્રપવતશ્રીને અનમુવત માટે 
મોકલિામા ંઆવ્ય ુહત ુ.ં 

• વિધેયક ની જોગિાઇઓ : 
– મકાનોને ૨૫ િર્ાથી િધ ુસમય થયો

હોય અને તેમા ંિસિાટ કરનારા 
વ્યક્તતઓ પૈકી ૭૫% થી ઓછી ન હોય 
તેિી સખં્યામા ંસમંવિ આપિામા ંઆિે 
તો આ પ્રકારના મકાનોનુ ંપનુ: વનમાાણ 
અને પનુ: વિકાસ કરી શકાશે. 



• આિા મકાનોના માલલકો 
• અથિા 

• તેનો ભોગિટૉ કરનારામાથંી ૭૫% થી 
ઓછા નહી તેટલા માલલકો 

• અથિા 
• તેનો ભોગિટૉ કરનારાની સમંવત

મેળવ્યા પછી જ આિા જુના મકાનોના 
પનુ: વિકાસ માટેની જોગિાઇ કરિાના 
હતેથુી આ અવધવનયમ સધુારા કરિામા ં
આવ્યા છે.  



• ઉપરાતં ગજુરાત હાઉવસિંગ બોડા સભ્યોની 
સમંવત મેળિીને ૨૫ િર્ા કરતા ંિધુ સમય 
થયો હોય તેિા મકાનોનો પનુ: વિકાસ કે 
પનુ: વનમાાણ કરિાનો વનણાય કરે ત્યારે બોડા 
અથિા બોડા વનયતુત કરેલ કોઇ એજન્સીએ તે 
મકાનમા ંિસિાટ કરનાર માલલકોને અને 
ભોગિટાકાર વ્યક્તતઓને િૈકલ્પપક આિાસ 
અથિા િૈકલ્પપક આિાસ ને બદલે ભાફં 
ચકૂિિાનુ ંરહશેે.



૭૦ મો િન મહોત્સિ 
• ગ્રીન ગજુરાત કલીન ગજુરાત 

અંતગાત રાજ્યના િન વિભાગ દ્વારા 
૭૦ મા િન મહોત્સિની રાજયકક્ષાની 
ઉજિણી આજથી પ્રારંભ કરિામાં
આવ્યો. 

• અમદાિાદ આડદનાથનગર પાસે 
ઓઢિ ખાતે મખુ્યમતં્રી વિજયભાઇ 
રૂપાણીના હસ્તે જડેશ્વર િન નું
લોકાપણા કરિામા ંઆવ્ય.ુ 

•



• રાજ્યના બધા જ જજપલાઓ અને
મહાનગરપાલલકાઓમા ંઆિતીકાલે 
ચોથી ઓગસ્ટે એક સાથે િન 
મહોત્સિની ઉજિણી કરિામા ંઆિશ.ે 

• રાજયમા ંકુલ ૧૦.૫ કરોડ રોપાઓન ુ
જનભાગીદારી દ્વારા િાિેતર કરિામા ં
આિશે. 



•

•

•





• ૬૯ મા ંિન મહોત્સિ ૨૦૧૮નુ ં
આયોજન ક્યા કરિામા ંઆિશે?- કચ્છ 
ના માધાપર

• કચ્છના માધાપર ખાતે ગજુરાતના 
સૌથી મોટા િનનુ ંવનમાાણ કરિામા ં
આિશે જેન ુનામ જણાિો?- રક્ષક િન 



• િન મહોત્સિ ૨૦૧૮ અંતગાત 
બનાિિામા ંઆિેલ રક્ષક િન કોને 
સમવપિત કરિામા ંઆવ્ય?ુ- ૧૯૭૧ મા ં
પાડકસ્તાન સામેના યધુ્ધમાં
માધાપરની મડહલાઓને અસાધારણ 
સાહસ દાખિીને માધાપર એરપોટાના 
તટેૂલા રન-િે ને બહ ૂઓછા સમયમા ં
તૈયાર કરી આપ્યો હતો આથી 
માધાપરની બહાદુર મડહલાઓને
સમવપિત કરિામા ંઆિશે. 
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