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વિધાનસભા ની કાર્યિાહીઓ
• 14 મી વિધાનસભા ના ચોથા સત્ર ના 

અંવિમ દિિસ ની કાર્યિાહી સૌથી 
લાાંબો સમર્ ચાલિાનો વિક્રમ
નોંધાર્ો.

• કાર્યિાહી 12 કલાક 8 વમવનટ થી િધ ુ
ચાલી જે ગજુરાિ ના સાંસિીર્
ઇવિહાસ ની વિરલ ઘટના બની.



• જીસ્િાન (GSWAN-Gujarat State Wide
Area Network) પર એક જ દિિસ માાં 
એક લાખ થી િધ ુલોકો એ સચય કર્ુું 
હોિાનો પણ પ્રથમ પ્રસાંગ બન્ર્ો.

• વિપક્ષ સદહિ ના િમામ સભ્ર્ો ને 
અધ્ર્ક્ષ શ્રી રાજેન્ર વત્રિેિી એ 
અભભનાંિન આપ્ર્ા.



• િારીખ 6-1-1993 અને 27-7-2019
આ બાંને ઐવિહાવસક દિિસો ના સાક્ષી 
કેભબનેટ માંત્રી ભપુેન્રવસિંહ ચડુાસમા 
સદહિ અન્ર્ ધારાસભ્ર્ો રહ્યા હિા.





• વિધાનસભા ના સત્ર ના અંવિમ દિિસે CAG 
નો નાણાાંકીર્ પદરસ્સ્થિી પરનો દરપોટય  જાહરે 
કરાર્ો હિો અને એક સાથે 9 વિધેર્કો માંજૂર 
કરિામાાં આવ્ર્ા હિા

• મખુ્ર્માંત્રી વિજર્ રૂપાણી એ જણાવ્ર્ ુકે 
પ્રધાનમાંત્રી ફસલ િીમા ર્ોજના અંિગયિ 
ગજુરાિ માાં 2600 કરોડ રૂવપર્ા જેટલી રકમ 
ખેડિૂો ને િેમના પાક િીમા પેટે િેમના 
ખાિા માાં જમા કરિામાાં આવ્ર્ા



• પાક િીમા ની રકમ નો િીમા કાંપની ના
બિલે ખેડિૂો ને સીધો લાભ મળે િે માટે 
“કોપસય ફાંડ” ઊભુાં કરિાની સરકારે િરખાસ્િ 
કરી જેથી સમર્સર ખેડિૂો ને પાક િીમા પેટે 
િેમના નકુશાન ની રકમ આપી શકાર્.

• પાક િીમા ની ગણિરી ક્રોપ કદટિંગ ને
આધારે વનર્િ કરિામાાં આિી છે અને ક્રોપ 
કદટિંગ ને આધારે પાક િીમા ની ગણિરી કરી 
રકમ ચકૂિિા માાં આિે છે.



• નાણા માંત્રી વનવિન પટેલ એ જણાવ્ર્ ુકે 
રાજ્ર્ ના નાગદરકો ને નમયિા આધાદરિ
પીિાના પાણી ની કોઈ િકલીફ ઊભી થશે 
નહીં અને ખેડિૂો ને જરૂદરર્ાિ મજુબ પાણી 
આપિામાાં આિશે.  

• ખેડિૂો ના ખેિર સધુી પાણી પહોંચાડિા 
માઈનોર- સબમાઈનોર કેનાલ નુાં નેટિકય 
ગોઠિિા 2744 કરોડ ફાળિિા માાં આવ્ર્ા
છે.



• નમયિા વિભાગ ની માાંગણી સાંિભે િેમણે 
જણાવ્ર્ ુકે  ખેડિૂો ની જમીન સાંપાિન કર્ાય 
વિના 1.88 લાખ હકે્ટર વપર્િ વિસ્િાર 
વિકસીિ કરિા માટે ભગૂભય પાઇપ લાઇન 
માટે 1004 કરોડ ની જોગિાઈ કરિામાાં
આિી જેમાાં સરકારે 29231 દકમી ની પ્ર-
પ્રશાખા પાઇપલાઇન ની કામગીરી પરૂી કરી 
છે. 



• આરોગ્ર્ વિભાગ ની માાંગણી ઓ અંગે  
વનવિન પટેલ એ જણાવ્ર્ ુહત ુાં કે
ગરીબ પદરિારે ને ગાંભીર બીમારી માાં 
સારિાર આપિી માાં િાત્સલ્ર્ ર્ોજના
માટે 1000 કરોડ ખચયિા માાં આિશે.



ઇલેક્ટ્ક્િક િાહન GST િર માાં ઘટાડો
• GST પદરષિ એ ઇલેક્ટ્ક્િક િાહનો માાં 

GST િર 12 ટકા થી ઘટાડી ને 5 ટકા
કર્ો

• નિી દિલ્હી માાં ર્ોજાર્ેલી GST 
પદરષિ ની 36મી બેઠક માાં આ વનણયર્ 
લેિાર્ો.

• નિા િર નો અમલ 1 ઓગસ્ટ-2019 
થી થશે



• સ્થાવનક સ્િરાજ્ર્ ની સાંસ્થા ઓ દ્વારા 
કરાિા ઇલેક્ટ્ક્િક બસો ના ભાડા ને પણ 
GST િર માઠી મસુ્ક્િ આપિામાાં આિી 
છે.

• નાણા માંત્રી વનમયલા સીિારમણ એ 
વિદડર્ો કોન્ફરન્સ ના મધ્ર્મ થી આ 
બેઠક ને સાંબોધી.



કૃવષ ર્વુનિવસિટી સધુારા વિધેર્ક 
2019 
• કૃવષ માંત્રી આર સી ફળદુ દ્વારા રજૂ 

કરિામાાં આવ્ર્ુાં જે બહુમિી થી પસાર 
થર્ુાં.

• આ વિધેર્ક મજુબ કુલપવિ િરીકે
કૃવષ સાંલગ્ન માાં જ્ઞાન ધરાિિી વ્ર્સ્ક્િ 
ની વનમણકૂ માાં હિે કૃવષ અથયશાસ્ત્ર નો 
ઉમેરો કરિામાાં આવ્ર્ો.



• કૃવષ ર્વુનિવસિટી માાં કુલપવિ િરીકે 65
િષય ની િર્ ની જોગિાઈ કરિામાાં
આિી છે.

• કૃવષ ર્વુનિવસિટી માાં કૃવષ ના કોઈ પણ 
અભ્ર્ાસક્રમ ની માંજૂરી હિે રાજ્ર્
સરકાર ના કૃવષ વિભાગ પાસે લેિાની 
રહશેે.



ઓપરેશન 5 વમવનટ
• રેલ્િે વિભાગ દ્વારા િેન માાં મસુાફરી 

કરિાાં મસુાફરો ને ઝડપ થી દટદકટ 
મળી રહ ેિે માટે ઓપરેશન 5 વમવનટ 
અભભર્ાન શરૂ કરિામાાં આવ્ર્ુાં.

• ઉદે્દશ્ર્ : બદૂકિંગ સમર્ ઘટાડિાનો
• આ અંિગયિ એપ િેમજ એટીિીએમ

થી લોકો લાઇન માાં ઊભા રહ્યા િગર 
દટદકટ મેળિી શકશે. 



BSF જિાનો દ્વારા કાચબા નુાં રક્ષણ
• કચ્છ જજલ્લા ના રણ અને જળ સીમા માાં

િૈનાિ BSF ના જિાનો દ્વારા ઓભલિ રીડલી 
જાિ ના કાચબા ને બચાિા માાં આવ્ર્ો છે.

• BSF ની 172 મી બટાભલર્ને સાાંધી જેટી થી 
થોડેક દૂર મોટપીર નજીક માછીમાર ની જાળ 
માાં ફસાર્ ગર્ેલા ઓભલિ રીડલી જાિ ના 
કાચબા ને બચાિી ફરી થી િદરર્ા માાં મકુ્િ 
કરિામાાં આવ્ર્ો.
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