
 

  
ચોથ ું  સત્ર 

ગ રૂવાર, તા. ૧૮મી જ લાઈ, ર૦૧૯ 
પહેલી બેઠક 

 

સવારના ૯-૩૦ થી બપોરના ૨-૦૦ વાગ્ યા સ  ી 
 

 માગણીઓ પર ચચાા અને મતદાન (છઠ્ઠો દદવસ) 
 

 
...૨... 

 

પ્રભારી મતં્રીશ્રી 
 

માગણી 
નબંર 

માગણીનો જેની સાથે સબંધં હોય તે 
સેવા 

માગણીની રકમ રા. અંદાજપત્ર પ્રકાશન 
નબંર અને પાના 

નબંર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

કૃષિ, ખેડતૂ કલ્યાણ અને સહકાર ષવભાગ  

અં. પ્ર. ન.ં ૩ 

કૃષિ મતં્રીશ્રી  ૨ કૃષિ મહસેલૂ ૨૧,૬૮,૫૬,૬૩,૦૦૦ ૯ થી ૬૧,  

૧૧૬ થી ૧૨૯, ૧૬૬ મડૂી ૬૬,૬૬,૬૭,૦૦૦ 

કૃષિ મતં્રીશ્રી 

 

૩ 

 

નાની ષસિંચાઇ4 ભષૂમ 

સરંક્ષણ અને ષવસ્તાર 

ષવકાસ  

મહસેલૂ ૧,૦૪,૮૮,૩૯,૦૦૦ ૬૨ થી ૬૬, 

૧૫૩ થી ૧૫૮,  

૧૬૭ અને ૧૬૮ 

મડૂી ૬૧,૪૩,૦૨,૦૦૦ 

પશપુાલન 

મતં્રીશ્રી 

૪ પશપુાલન અને ડરેી 

ષવકાસ 

મહસેલૂ ૫,૩૨,૪૨,૦૧,૦૦૦ ૬૭ થી ૧૦૦ 

મત્સસ્યોદ્યોગ 

મતં્રીશ્રી 

૬ મત્સસ્યોદ્યોગ મહસેલૂ ૨,૩૮,૯૭,૬૯,૦૦૦ ૧૦૧ થી ૧૧૫,  

૧૭૫ અને ૧૭૬ મડૂી ૧,૮૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

પચંાયત, ગ્રામ ગહૃષનમાાણ અને ગ્રામ ષવકાસ ષવભાગ 
 

અં. પ્ર. ન.ં ૧૯ 

ગ્રામ ગહૃષનમાાણ 

મતં્રીશ્રી 

૭૧ ગ્રામ ગહૃષનમાાણ અને 

ગ્રામ ષવકાસ 

મહસેલૂ ૧૭,૮૭,૯૩,૫૨,૦૦૦ ૧૬ થી ૨૩,  

૩૩ થી ૪૫,  

૭૭ અને ૭૮ 

મડૂી ૧,૬૨,૪૮,૦૦૦ 

બદંરો અને વાહન વ્યવહાર ષવભાગ 
 

અં. પ્ર. ન.ં ૨૦ 

વાહન વ્યવહાર 

મતં્રીશ્રી 

૭૪ વાહન વ્યવહાર મહસેલૂ ૩,૬૧,૭૮,૧૨,૦૦૦ ૫ થી ૮,  

૧૧ થી ૧૬,  

૨૨ થી ૨૫  

મડૂી ૬,૨૬,૪૦,૨૦,૦૦૦ 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દદિસના કામકાજની યાદી 



 
...૨... 

 
બીજી બેઠક 

 

બપોરના ૩-૦૦ થી સાુંજના ૭-૩૦ વાગ્ યા સ  ી 

૧. પ્રશ્નોત્તરી 
  તારાુંદકત પ્રશ્નોત્તરી  
 (૧) માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી સામાન્ય વહીવટ, ઉદ્યોગ, ગૃહ, શહેરી વવકાસ, બંદરો, 

 ખાણ-ખવનજ, માહહતી પ્રસારણ, પેટર ોકેવમકલ્સ, કલાયમેટ ચેન્જ, આયોજન, 
 સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, તમામ નીવતઓ અને કોઇ મંત્રીશ્રીઓને ન ફાળવેલ હોય 

 તેવી તમામ બાબતો  
 (ર) માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ, બોડડ ર વસક્યુહરટી, સીવીલ ડીફેન્સ, ગ્રામ રક્ષક દળ, 
  જલે, નશાબંધી આબકારી, સ્વૈવછિક સંસ્થાઓનુ ંસંકલન, વબન વનવાસી ગુજરાતી 

  પ્રભાગ, પ્રોટોકોલ મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) (સ્વતંત્ર હવાલો) 
૨. માગણીઓ પર ચચાા અને મતદાન (સાતમો દદવસ) 
 

 
૩. બબન-સરકારી કામકાજ  
 બબન-સરકારી સુંકલ્પો  
 (૧)  માનનીય સભ્યશ્રી દહુંમતબસુંહ પટેલનો સુંકલ્પ 
   રાજ્યના શહેરોમાં ડર ાફ્ટ ટી.પી.મંજૂર થયા બાદ લાંબા સમય સુધી ફાઇનલ 

 થતી નથી. અમદાવાદ શહેરની ૩૧૦ ડર ાફ્ટ ટી.પી.મંજૂર થયેલ િે તે પૈકી માત્ર ૧૦૩ 

 ટી.પી.ફાઇનલ થયેલ િે. જ્યારે ૨૦૬ ટી.પી.સ્કીમ ફાઇનલ થવાની બાકી િે. 
   ગુજરાત નગરરચના અને શહેરી વવકાસ અવધવનયમ-૧૯૭૬ની કલમ-૫૧ 

 ની જોગવાઇ મુજબ ડર ાફ્ટ ટી.પી.મંજૂર થયા બાદ બાર માસમાં ટી.પી.ને ફાઇનલ 

...૩... 
 

પ્રભારી મતં્રીશ્રી 
 

માગણી 
નબંર 

માગણીનો જેની સાથે સબંધં હોય તે 
સેવા 

માગણીની રકમ રા. અંદાજપત્ર પ્રકાશન 
નબંર અને પાના 

નબંર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

ગહૃ ષવભાગ 
 

 

અં. પ્ર. ન.ં ૧૨ 

મખુ્યમતં્રીશ્રી ૪૨ ગહૃ વિભાગ મહસેલૂ ૧૨,૫૫,૮૮,૦૦૦ ૧૫ થી ૨૩ 

મખુ્યમતં્રીશ્રી ૪૩ પોલીસ મહસેલૂ ૩૪,૨૪,૮૨,૭૦,૦૦૦ ૨૪ થી ૬૯ 

જેલ મતં્રીશ્રી 
(રા.ક.) 

૪૪ જેલ મહસેલૂ ૧,૩૯,૪૮,૭૨,૦૦૦ ૭૦ થી ૭૯ 

૬૦ 
બમબનટ 
 



 
...૩... 

 
  કરવાની હોય િે. જ ે સમયસર ફાઇનલ ન થતાં તેની મુદતમાં વારંવાર વધારો કરવો 

 પડે િે. ટી.પી. ફાઇનલ ન થતાં પ્લાન નકશાઓ મંજૂર કરાવ્યા વગર ગેરકાયદેસર 

 બાંધકામો થાય િે તેના કારણે આવા બાંધકામો તોડવા પડે િે તેમજ અકસ્માતના 

 બનાવો પણ બને િે. ઉપરાંત આવા વવસ્તારોમાં રહેતા નાગરીકોને કોમન 

 સુવવધાઓ જવેી કે, બગીચાઓ, લાયબ્રેરી, પાકીંગની સુવવધા પણ ઉપલબ્ધ થતી 

 નથી. આથી, અમદાવાદ શહેર સહહત રાજ્યના અન્ય શહેરોમાં મંજૂર થયેલ ડર ાફ્ટ 

 ટી.પી.સ્કીમોને સમય મયાડદામાં ફાઇનલ કરવા માટે આ સભાગૃહ રાજ્ય સરકારને 

 અનુરોધ કરે િે. 
 (૨) માનનીય સભ્યશ્રી રમશેભાઇ કટારાનો સુંકલ્પ 
   તાજતેરમાં અરબી સમુદ્રમાં વેરાવળથી દવક્ષણ પૂવડ હદશામાં ૪૦૦ વક.મી. દૂર 

 ઉદ્દભવેલ વાયુ વાવાઝોડાથી રાજયના મુખ્યત્વે સૌરાષ્ટ્રના દહરયાકાંઠાના અમરેલી, 
 ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, પોરબંદર, રાજકોટ, જામનગર, દેવભૂવમ 

 દ્વારકા અને કછિ તેમજ દીવ સહહત ૧૦ જટેલા વજલ્લાઓમાં અવતભારે વરસાદથી 

 થનાર જાનહાવન અને પશુધનને બચાવવાની આગોતરી પૂવડ તૈયારીના ભાગરૂપે 

 કપરી કામગીરી રાજયના વહીવટી તંતે્ર કરેલ હતી. રાજયના મંત્રીશ્રીઓને સૌરાષ્ટ્રના 

 વવવવધ વજલ્લાઓમાં વાવાઝોડાની તાકીદની પહરવસ્થવતમાં તાત્કાવલક વનણડયો લઈ 

 શકે તે માટે વવવવધ વજલ્લાઓમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીની 

 અધ્યક્ષતામાં એકશન પ્લાન અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો સંભવવત વાવાઝોડાથી 

 કોઇ જાનહાવન ન થાય અને ઝીરો કેજયુલીટીના બૃહદ ઉદે્દશથી રાજય સરકારે 

 શાળા-કોલેજોમાં પણ ત્રણ હદવસની રજા જાહેર કરી દીધી હતી. તે સમય પૂરતી  

 હવાઇ સેવા, રેલવે સેવા અને એસ.ટી. સેવા પણ બંધ કરવામાં આવી હતી. આમ, 
 માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા વાયુ વાવાઝોડાની પહરવસ્થવત અંગે સતત મોનીટરીંગ 

 કરવામાં આવ્યુ ં હતું અને સમગ્ર પહરવસ્થવતને પહોંચી વળવા માટે રાજ્ય, વજલ્લા 

 તેમજ તાલુકા કક્ષાએ કન્ટર ોલરૂમ પણ કાયડરત કરવામાં આવ્યા હતા.  
      સંભવવત વાયુ વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા અને બચાવ કામગીરી માટે 

 NDRF ની ૪૭ ટીમો, SDRF ની ૧૧ ટીમો તથા  SRP ની ૧૩, આમીની ૩૪ 

 અને BSF ની ૨ ટીમ તેમજ ૩૦૦ મરીન કમાન્ડો સુસજ્જ  રાખવામાં આવ્યા હતા. 

 આ ઉપરાંત બચાવ કામગીરી માટે જામનગર ખાતે ૬, અમદાવાદ ખાતે ૧, વડોદરા 

 ખાતે ૨ એમ મળી કુલ ૯ જટેલા હેલીકોપ્ટર તૈયાર રાખવામાં આવ્યા હતાં.  

 ગુજરાતના તમામ બંદરો પર એલટડ  વસગ્નલ લગાવવામાં આવ્યા હતાં.  
   વવશેષ કરીને કેશોદ, દીવ, જામનગર અને કંડલા આ ચારેય એરપોટડ  પર 

 ડોમેસ્ટીક ફલાઇટ બે હદવસ માટે સ્થવગત કરી દેવામાં આવી હતી. ઘોઘા-દહેજ રો-

 રો ફેરી સવવડસ પણ બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. ૧૩ જટેલા વસંહોને પણ સલામત 

 સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. વાય ુવાવાઝોડાને કારણે સ્થળાંતર કરાયેલા ૨.૭૮ 

  
...૪... 

 

૬૦ 
બમબનટ 
 



 
...૪... 

 
  લાખ લોકો પૈકી પુખ્ત વ્યવકતને રોજના રૂા.૬૦/- લેખે અને સગીરને રોજના 

 રૂા.૪૫/- લેખે ત્રણ હદવસ માટે કેશડોલ્શ (રોકડ સહાય) આપેલ હતી. માિીમારી 

 માટે દહરયામાં ગયેલા તમામ માિીમારો તેમજ બોટોને દહરયામાંથી પરત બોલાવી 

 તેમને સલામત સ્થળે સ્થાળાંતહરત કરી દેવામાં આવ્યા હતા તેમજ આવા 

 અસરગ્રસ્તોને ૨૩૦૦ કરતાં વધુ આશ્રયસ્થાનો પર આશ્રય આપવામાં આવ્યો હતો.  
   વાયુ વાવાઝોડાથી સંભવવત નુકશાન ધરાવતા વવસ્તારોમાં ૩૮૩ 

 એમ્બબ્યુલન્સ, વાવાઝોડા તથા ભારે વરસાદી વસ્થવતમાં પુરતો વીજ પુરવઠો મળતો 

 રહે તે માટે હડઝલ પમ્બપ તથા હડઝલના પુરવઠાની પયાડપ્ત વ્યવસ્થા જ ેતે વજલ્લામાં 

 આગોતરી રાખવામાં આવી હતી. સંદેશા વ્યવહારના સાધનો, લેન્ડલાઇન ફોન, 
 હોટલાઇન, વી-સેટ, સેટેલાઇટ ફોન તથા હેમ રેહડયો સાથેનો સ્ટાફ ફરજ પર હાજર 

 રાખેલ હતો. વાવાઝોડાથી પ્રભાવવત નાગહરકો માટે ૧૦ લાખથી વધુ ફુડ પેકેટ 

 તૈયાર રાખવામાં આવ્યા હતાં. આમ રાજયના વહીવટી તંત્રે વાયુ વાવાઝોડાને 

 પહોંચી વળવા માટે ખૂબ જ સતકડતા, સાવધાની અને ગંભીરતા દાખવીને સમયસર 

 શકય હોય તે તમામ આગોતરા અને અસરકારક પગલાંઓ લીધાં હતા જ ેસરાહનીય 

 િે. ભવવષ્યમાં પણ આવી કોઈ ગંભીર પહરવસ્થવત ઊભી થાય ત્યારે આપવિ 

 વ્યવસ્થાપન તંત્ર આ પ્રકારની સહિયતા દાખવી અસરકારક કામગીરી માટેનંુ 

 આયોજન કરવા સજ્જ રહે તે માટે આ સભાગૃહ રાજ્ય સરકારને અનુરોધ કરે િે. 
 (૩) માનનીય સભ્યશ્રી પ્રબવણભાઇ મારૂનો સુંકલ્પ 
    રાજ્યમાં અનુસૂવચત જાવતઓ માટેની યોજનાઓ માટે મળતી ગ્રાન્ટ 

 વણવપરાયેલી રહે િે. કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજનામાં થોડા વષડથી ગ્રાન્ટની ફાળવણી 

 રાજ્યને ફાળે ઓિી આવે િે. કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજનાઓમાં અનુસૂવચત જાવતના 

 લોકોને જાણકારી તેમજ માગડદશડન સાથેની વશવબરના અભાવે વણવપરાયેલ રહેતી 

 રકમ અન્ય હેડ હેઠળ ફાળવી અનુસૂવચત જાવતના લોકોને લાભથી વંવચત રાખવામાં 

 આવે િે.  
   અનુસૂવચત જાવતના ખેડૂતોને ખેતીની જમીન ખરીદવા માટેની સરકાર દ્વારા 

 સહાય આપવાની યોજનાનો લાભ આપવામાં આવતો નથી. બેંકેબલ યોજનાઓમાં 

 પણ દવલતોની લોન મંજૂર થતી નથી. રાજ્યમાં અનુસૂવચત જાવતઓ માટેની 

 યોજનાઓની પૂરી ગ્રાન્ટ અનુસૂવચત સમાજ માટે વપરાય અને કેન્દ્રની પૂરતી સહાય 

 મળે તે માટે આ સભાગૃહ રાજ્ય સરકારને અનુરોધ કરે િે. 
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