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ગુજરાતની ધરતી પર લખાયાે 
આમે�રકા-ભારતની 
દાેસ્તી, પ્રગ�ત આને સમૃ�દ્ધનાે 
નવાે આ�ાય

ગુજરાત બજેટ - ૨૦૨૦-૨૧

ઉ�મથી સવા��મ ભણી આાગેકદમ

બજેટ �વશેષ



ગુજરાતની આાજ આને આાવતીકાલને 
ઉજ્જવળ બનાવવા માટે 

મનન, મંથન આને ચિંતન

આંદાજપત્ર - ૨૦૨૦-૨૧



þçËþ:

({wÏÞ {tºke©eyu ykÃku÷kt rðrðÄ ðõíkÔÞkuLkk Mktfr÷ík ytþku)

• રાજયના ૨૦૨૦-૨૧ના િષ્વનંુ અંદાજપત્ર ગુજરાતને ઉત્તમથી સિષોત્તમ 
બનાિનાર ંઅન ેતમામ ક્ષતે્રનોનનો સમતનોલ વિકાસ સાધિાની કદશામા ંમહતિપણૂ્વ 
બની રહેશે.

• બજેટમાં ખેડૂત વહતની સાથે સૌના કલયાણનનો વિિાર કરિામાં આવયનો છે.

• આજનનો સમય ગુજરાતનનો છે. આજે ગુજરાત તમામ ક્ષેત્રનોમાં અગ્રેસર છે.

• અમેકરકાના રા્રિપ્રમુખ શ્ી ડનોનાલડ ટ્મપની મુલાકાતે વિશ્વમાં ગુજરાતની 
પ્રવતષ્ામાં િધારનો કયષો છે.

• દેશનું કદશાદશ્વન કરે એિા ગાંધી અને સરદાર જેિા વિરાટ વયવતિતિનોને 
ગુજરાતે જનમ આપયનો છે.

• આપણી સં્કૃવતમાં ગાય, ગંગા, ગીતાનું વિશેષ મહત્િ છે. સં્કૃવતને િરેલી 
આ સરકાર પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્નોગના વિકાસ માટે સંકલપબદ્ધ છે.

• િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મનોદીના પાંિ વટ્વલયન ડનોલર ઇકનોનનોમીના ્િપ્નને 
સાકાર કરિા પશપુાલન, કૃવષ અન ેઉદ્નોગ અગતયનનો ફાળનો આપશ.ે 

• ‘હર હાથ કનો કામ, હર ખેત કનો પાની...’ ગુજરાતનનો મંત્ર છે.

• ગજુરાતનંુ સહકારી માળખંુ સમગ્ર દેશ માટે આદશ્વ અને પ્રરેણાદાયી છે. 
ગજુરાતના સુદૃઢ સહકારી માળખાથી ખડેતૂનોની આિક ઝડપથી બમણી કરી શકાશ.ે 

• ગરીબ કલયાણલક્ષી યનોજનાઓથી દકરદ્રનારાયણના સિ્વગ્રાહી વિકાસ માટે 
રાજય સરકાર પ્રવતબદ્ધ છે. 

• સનોલર એનર્જીને પ્રનોતસાહન આપિાની ગુજરાતે કરેલી પહેલની ફલશ્ુવતરૂપે 
રાજયમાં વબનપરંપરાગત ઊજા્વ ક્ષેત્ર – સનોલર એનર્જી સેકટરમાં મનોટા પાયે 
રનોકાણનો આિી રહ્ાં છે.
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ઉત્તમથી	સવવોત્તમના	પથ	પર	ગુજરાત...
ગજુરાતના વિકાસનનો પાયનો તનેુ ંમજબતૂ આવથ્વક આયનોજન છે. ગજુરાતના વિકાસ મનોડલેમાં 

તેના આગિા અવભગમનો અને દીઘ્વદૃસટિપૂણ્વ આયનોજન રહેલું છે. ગુજરાત વિધાનસભામાં મુખય 
મંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીની ઉપસ્થવતમાં નાયબ મુખય મંત્રી શ્ી અને નાણામંત્રી 
શ્ી નીવતનભાઈ પટેલે ગુજરાતના ઇવતહાસનંુ સૌથી મનોટું, િષ્વ ૨૦૨૦-૨૧નું રૂવપયા 
૨,૧૭,૨૮૭ કરનોડનું અંદાજપત્ર રજૂ કયુ્વ. તેમાં ગુજરાતને ઉત્તમથી સિષોત્તમ બનાિિાનનો 
રનોડમેપ દેખાય છે. રાજય સરકારના અસરકારક નાણાકીય સંિાલન અને કુશળ નાણાકીય 
વયિ્થાપનને કારણે છેલાં સનોળ નાણાકીય િષ્વથી ઓિરડ્રાફટ લેિામાં આવયનો નથી.

મુખય મંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃતિમાં પારદવશ્વતા, સંિેદનશીલતા, વનણા્વયકતા 
અને પ્રગવતશીલતાના આધાર્તંભ ઉપર ગુજરાતની વિકાસ યાત્રા સાતતયપૂણ્વ અને ગવતશીલ 
રહી છે. ગુજરાતમાં આરનોગય, પાણી, વસંિાઈ, શાળા, કનોલેજ, યુવનિવસ્વટીઓની ્થાપના સાથે 
માળખાકીય સુવિધામાં તેજ ગવતથી િધારનો થયનો છે. 

િષ્વ ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમાં વશક્ષણ, આરનોગય, કૃવષ, પશુપાલન, જળ વયિ્થાપન, 
ગ્રામ અને શહેરી વિકાસ, સામાવજક વિકાસ જેિાં ક્ષેત્રનો ઉપર વિશેષ ભાર મૂકિામાં આવયનો છે. 
ગામડાંના વિકાસ માટે ‘માદરે િતન’ યનોજના, મવહલા ઉતકષ્વ માટે ‘મુખય મંત્રી મવહલા ઉતકષ્વ 
યનોજના’, ખેડૂતનોને વસંિાઈ માટે કદિસે િીજળી આપિા ‘કદનકર’ યનોજના જેિી વિવિધ નિતર 
યનોજનાઓ આ બજેટની વિશેષતા છે.

ગુજરાતનનો આવતથય ભાિ જગપ્રવસદ્ધ છે. પૂજય મહાતમા ગાંધીજી તથા સરદાર પટેલની 
જનમભવૂમ એિુ ંગજુરાત વિશ્વના મહાનભુાિનોન ેઆકષજે છે. તાજતેરમા ં‘નમ્ત ેટ્મપ’ કાય્વક્રમમાં 
ભાગ લેિા અમદાિાદ આિેલા અમેકરકાના રા્રિપવત શ્ીમાન ડનોનાલડ જે. ટ્મપની ભારતની 
આ મુલાકાત અવિ્મરણીય બની રહી. ગુજરાતના પનનોતા પુત્ર િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મનોદી અને શ્ી ડનોનાલડ જે. ટ્મપને એક સાથે, એક મંિ પર જોિા, સાંભળિા અને ઐવતહાવસક 
પળના સાક્ષી બનિા ગુજરાત સવહત દેશભરમાંથી લાખનો નાગકરકનો અમદાિાદના મહેમાન 
બનયા હતા. 

તાજતેરમા ંગાધીનગરમા ંસયંતુિ રા્રિના પયા્વિરણીય કાય્વક્રમ અતંગ્વત પયા્વિરણીય સવંધના 
સંરક્ષણ પર ્થળાંતકરત પ્રજાવતઓ(CMS)ની ૧૩મી કનોનફરનસ ઓફ પાટથીઝ(COP)નું 
આયનોજન કરિામાં આવયું હતું. જેમાં વિશ્વભરના ૧૩૦ દેશનોના પક્ષીવિદનો, પ્રવતવનવધઓ 
ઉપસ્થત રહ્ા હતા. સવમટમાં પ્રાણીઓના સંરક્ષણ માટે ભવિષયની રણનીવત તૈયાર કરિા   
અંગે વિિાર વિમશ્વ કરિામાં આવયનો હતનો. ગુજરાતના આ અંકમાં આપિામાં આિેલી રાજયના 
વિકાસના આયામનો અંગેની માવહતી સુજ્ િાિકનોને િાંિિી ગમશે. 

જય જય ગરિી ગુજરાત...
- yþkuf fk÷heÞk

ઊઘડતે	પાને
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મારા વપ્રય દેશિાસીઓ, આ માર ંસૌભાગય છે કે ‘મન કી બાત’ના 
માધયમથી મન ેકચછથી લઈન ેકનોવહમા, કાશમીરથી લઈન ેકનયાકુમારી 
સધુી, દેશભરના બધા નાગકરકનોન ેફરી એકિાર નમ્કાર કરિાનનો 
મનોકનો મળયનો છે. આપને બધાન ેનમ્કાર. આપણા દેશની વિશાળતા 
અન ેવિવિધતા, તને ેયાદ કરિી, તને ેનમન કરિુ,ં દરેક ભારતીયને 
ગિ્વથી ભરી દે છે. અન ેઆ વિવિધતાના અનભુિનનો અિસર તનો 
હંમશેા ંઅવભભતૂ કરી દેનારનો, આનદંથી ભરી દેનારનો, એક પ્રકારે 
પ્રરેણાના પષુપસમનો હનોય છે. થનોડા કદિસનો પહેલા મેં કદલહીના ‘હનુર 
હાટ’મા ંએક નાની જગયામા ંઆપણા દેશની વિશાળતા, સં્ કૃવત, 
પરંપરાઓ, ખાણીપીણી અન ેલાગણીઓની વિવિધતાઓના ંદશ્વન 
કયાિં. પારંપકરક િ્ત્રનો, હ્તવશલપ, કાપજેટ, િાસણનો, િાસં અન ેવપત્તળની 
િ્તઓુ, પજંાબની ફૂલકારી, આધં્રપ્રદેશનુ ંલધેરનુ ંશાનદાર કામ, 
તવમલનાડુનાં સુંદર વિત્રનો, ઉત્તરપ્રદેશનાં વપત્તળનાં ઉતપાદનનો, 
ભદનોહીની કાપજેટ, કચછની કનોપરની િ્તઓુ, અનકે સગંીત િાદ્ યતં્ર, 
અગવણત િાતનો, સમગ્ર ભારતની કળા અન ેસં્કૃવતની ઝાંખી, ખરેખર 
અનનોખી જ હતી અન ેતેની પાછળ વશલપકારનોની સાધના, લગન અને 
પનોતાની કુશળતા પ્રતય ેપ્રમેની િાતનો પણ ઘણી જ પ્રરેણાદાયક હનોય 
છે. ‘હનુર હાટ’મા ંકદવયાગં મવહલાના શબદનો સાભંળીન ેખબૂ સતંનોષ 

થયનો. તણે ેમન ેકહ્ ંકે અગાઉ ત ેફૂટપાથ પર પનોતાના વિત્રનો િિેતી 
હતી. પરંત ુહનુર હાટમા ંજોડાયા પછી તનેી વજદંગી બદલાઈ ગઈ. 
આજ ેત ેફતિ આતમવનભ્વર નથી પણ તણે ેપનોતાનુ ંઘર પણ ખરીદ્ું 
છે. હુનર હાટમા,ં મન ેઘણા િધ ુવશલપકારનોન ેમળિાની અન ેતમેની 
સાથ ેિાતિીત કરિાની તક પણ મળી. મન ેકહેિામા ંઆવયુ ંછે કે 
હનુર હાટમા ંભાગ લનેારા કારીગરનોમા ંપિાસ ટકાથી િધ ુમવહલાઓ 
છે. અન ેછેલા ંત્રણ િષ્વમા ંહનુર હાટ દ્ારા લગભગ ત્રણ લાખ 
કારીગરનો, વશલપકારનોન ેરનોજગારની ઘણી તકનો મળી છે. ‘હનુર હાટ’ 
કલા પ્રદવશ્વત કરિા માટેનુ ંએક મિં તનો છે જ, સાથ ેજ ત ેલનોકનોના 
સપનાઓન ેપાખંનો પણ આપી રહ્ ંછે. આ એક જગયા છે જયા ંઆ 
દેશની વિવિધતાન ેઅિગણિી અશકય છે. 

મારા વપ્રય દેશિાસીઓ, આપણા દેશની મહાન પરંપરાઓ છે. 
આપણા પિૂ્વજોએ આપણન ેજ ેિારસામા ંઆપયંુ છે, જે વશક્ષણ અને 
કદક્ષા આપણન ેમળી છે, જમેા ંજીિનો પ્રતય ેદયાનનો ભાિ, પ્રકૃવત પ્રતયે 
અપાર પ્રમે, આ બધી િાતનો આપણનો સાં્ કૃવતક િારસનો છે અને 
ભારતના આ િાતાિરણનુ ંઆવતથય માણિા માટે દવુનયાભરથી 
અલગ-અલગ પ્રજાવતઓના પક્ષીઓ પણ દર િષજે ભારત આિ ેછે. 
ગત કદિસનોમા ંગાધંીનગરમા ં‘COP – ૧૩ convention’ જમેાં 

™Þk ¼khŒ™k MðÃLkáük ykËhýeÞ ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kE {kuËeyu Ëuþðk‚eyku ‚kÚku ‚tðkË MÚkkÃkðk þY 
fhu÷ku ‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ rËLk«ríkrËLk ðÄw Lku ðÄw ÷kufr«Þ ƒLkíkku òÞ Au. ðzk«Äk™©e Ëuþ™k Auðkzk™k 
{k™ðe ‚wÄe ÓËÞLkk ŸzkýÚke hurzÞku™k {kæÞ{ Úkfe ‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ îkhk rðrðÄ rð»kÞku Ãkh íku{Lkk 
Ëe½oárüÃkqqýo rð[khku hsq fhu Au. ŒksuŒh{kt «‚krhŒ ÚkÞu÷k íku{Lkk ðõíkÔÞLkk ytþkuLke Í÷f «MŒwŒ Au. 

÷kuf÷kze÷k ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kR {kuËe™ku 
hurzÞkuLkk {kæÞ{Úke s™íkk ‚kÚku MktðkË
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આ વિષય પર ઘણુ ંવિતંન થયુ,ં મનન થયુ,ં મથંન પણ થયુ ંઅને 
ભારતના પ્રયત્નોની ઘણી પ્રશસંા પણ થઈ. સાથીઓ, આ આપણા 
માટે ગિ્વની િાત છે કે આિનારા ંત્રણ િષષો સધુી ભારત migratory 
species પર થનારા ‘COP convention’ની અધયક્ષતા કરશ.ે

COP Convention પર થઈ રહેલી આ િિા્વની િચ્ ેમારં 
ધયાન મઘેાલયથી જોડાયલેી એક મહત્િની જાણકારી પર ગયુ.ં હમણાં 
જ જીિ વિજ્ાનીઓએ માછલીની એક એિી નિી પ્રજાવતની શનોધ 
કરી છે જ ેમાત્ર મેઘાલયમા ંગફુાઓની અદંર જ મળી આિે છે. 
માનિામા ંઆિે છે કે આ માછલીઓ જમીનની અદંર રહેનારા 
જળ-જીિનોની પ્રજાવતઓમા ંસૌથી મનોટી છે. આ માછલી એિી ઊડંી 
અન ેઅધંારી underground caves મા ંરહે છે કે જયા ં
પ્રકાશ પણ કદાિ જ પહોંિી શકે છે. િજૈ્ાવનકનો પણ એ િાતથી 
આશ્ચય્વિકકત છે કે આટલી મનોટી માછલી આટલી ઊડંી ગફુાઓમાં 
કેિી રીત ેજીવિત રહે છે? આ એક સખુદ િાત છે કે આપણુ ંભારત 
અન ેખાસ કરીન ેમઘેાલય એક દલુ્વભ પ્રજાવતનુ ંઘર છે. આ ભારતની 
જૈિ-વિવિધતાને નિાં પકરમાણનો પૂરાં 
પાડિાના ં છે. આપણી આસપાસ એિી 
ઘણી અજાયબીઓ છે જે હજુ સુધી 
undiscovered છે. આ અજાયબીઓની 
જાણકારી મળેિિા માટે શનોધની ઉતકકંઠા 
જરૂરી હનોય છે.

મારા વપ્રય યુિા સાથીઓ, હમણાં 
આપણા દેશમાં બાળકનોમા,ં યુિાનનોમાં 
સાયનસ અન ેટેકનનોલનોજી પ્રતય ેરસ સતત 
િધી રહ્નો છે. અંતકરક્ષમાં Record 
Satelliteનુ ંપ્રક્ષપેણ, નિા-નિા રેકનોડ્વ, 
નિા-ંનિા ં વમશન દરેક ભારતીયન ેગિ્વથી ભરી દે છે. જયારે હું 
‘િદં્રયાન-૨’ના સમય ેબેંગલરુમાં હતનો, તનો મેં જોયુ ંકે તયા ંઉપસ્થત 
બાળકનોનનો ઉતસાહ સમાતનો નહનોતનો. ઊંઘનુ ંનામનોવનશાન નહનોતંુ. આખી 
રાત તઓે જાગતા રહ્ા. તમેનામા ંScience, Technology અને 
innovation ન ેલઈન ેજ ેઉતસકુતા હતી ત ેઆપણ ેકયારેય ભલૂી 
શકીએ નહીં. બાળકનોના, યિુાનનોના, આ જ ઉતસાહન ેિધારિા માટે, 
તમેનામા ંscientific temper ન ેિધારિા માટે િધ ુએક વયિ્થા 
શરૂ થઈ છે. હિ ેતમ ેશ્ીહકરકનોટાથી થનારા રનોકેટ લનોસનિગંને સામે 
બસેીન ેજોઈ શકનો છનો. હાલમા ંજ તને ેબધા માટે ખૂલંુ મકૂી દેિાયું 
છે. Visitor Gallery બનાિિામા ંઆિી છે જમેા ં ૧૦ હજાર 
લનોકનોન ેબસેિાની વયિ્થા છે. ઈસરનોની િબેસાઈટ પર આપલેી લીંકના 
માધયમથી ઓનલાઈન બકુકકંગ પણ કરાિી શકનો છનો. મન ેકહેિામાં 
આવયુ ંછે કે કેટલીય ેશાળાઓ પનોતાના વિદ્ાથથીઓન ેરનોકેટ લનોસનિગં 
દેખાડિા અન ેતમેન ેપ્રનોતસાવહત કરિા માટે પ્રિાસ પર પણ લઈ જઈ 
રહ્ા છે. હુ ંબધી શાળાઓના વપ્રસનસપાલ અન ેવશક્ષકનોન ેઆગ્રહ કરીશ 

કે આિનારા સમયમાં તઓે આનનો લાભ િનોક્કસ ઉઠાિ.ે
સાથીઓ, હુ ંઆપન ેિધ ુએક રનોમાિંક જાણકારી આપિા માગું 

છુ.ં મેં નમનો એપ પર ઝારખડંના ધનબાદમા ંરહેતા પારસની કમનેટ 
િાિંી. પારસ ઇચછે છે કે હુ ંઈસરનોના ‘યુવિકા’ પ્રનોગ્રામ વિશ ેયિુા-
સાથીઓન ેજણાિંુ. યિુાઓન ેવિજ્ાન સાથ ેજોડિા માટે ‘યવુિકા’, 
ઈસરનોનનો એક બહ ુમનોટનો પ્રશસંનીય પ્રયત્ છે. ૨૦૧૯મા ંઆ કાય્વક્રમ 
શાળાના Students માટે launch કરિામા ંઆવયનો હતનો. ‘યવુિકા’નનો 
મતલબ છે, યિુા વિજ્ાની કાય્વક્રમ (Yuva Vigyani Karyakram). 
આ કાય્વક્રમ આપણા vision, “જય જિાન, જય કકસાન, જય 
વિજ્ાન, જય અનસુધંાન”ન ેઅનરુૂપ છે. આ પ્રનોગ્રામમા ંપનોતાની 
પરીક્ષાઓ પછી, િકેેશનમા ં વિદ્ાથથીઓ ઈસરનોના અલગ-અલગ 
સનેટરમા ંજઈન ેSpace Technology, Space Science અને 
Space Applications વિશ ેશીખ ેછે. આપન ેએ જાણિુ ંછે કે 
ટ્વેનગં કેિી છે? કેિા પ્રકારની છે? કેટલી રનોમાિંક છે? તનો છેલ ેજમેણે 
તમેા ંભાગ લીધનો છે, તમેના અનભુિનો અિશય િાિંનો. તમારે પનોતાને 

ભાગ લેિનો હનોય તનો ઈસરનો સાથે 
જોડાયેલી ‘યવુિકા’ની િબેસાઈટ પર 
જઈન ેતમારં રવજ્ટ્શેન પણ કરાિી 
શકનો છનો. મારા યિુા સાથીઓ તમન ેહું 
જણાિુ ંછુ ંિબેસાઈટનુ ંનામ લખી લયનો 
અન ેિનોક્કસ આજે જ વિવઝટ કરનો – 
www.yuvika.isro.gov.in.  

મારા વપ્રય દેશિાસીઓ, ૩૧ 
જાનયઆુરી ૨૦૨૦ના રનોજ લદ્ાખની 
સુદંર જગયા એક ઐવતહાવસક ઘટનાની 
સાક્ષી બની. લેહના કુશનોક બાકુલા 

કરમપનોિી એરપનોટ્વથી ભારતીય િાયસુનેાનુ ંAN-૩૨ વિમાન ઊડું 
તનો એક નિનો ઇવતહાસ બની ગયનો. આ ઉડાનમા ં૧૦% ભારતીય 
બાયનો જટે-ફયઅૂલનુ ંવમશ્ણ કરિામા ંઆવયુ ંહતુ.ં આિંુ પહેલી િખત 
થયુ ંજયારે બનં ેએસનજનમા ંઆ વમશ્ણનનો ઉપયનોગ કરિામા ંઆવયનો 
હનોય! એટલંુ જ નહીં, લહેના જ ેવિમાનમથક પરથી આ વિમાન 
ઊડુ,ં ત ેન માત્ર ભારતમા ંપરંત ુદવુનયામા ંસૌથી ઊિંાઈ પર સ્થત 
એરપનોટ્વમાનંુ ંએક છે. ખાસ િાત તનો એ છે કે બાયનો જટે-ફયઅૂલને 
non-edible tree borne oilથી તયૈાર કરિામા ંઆવયુ ંછે. તનેે 
ભારતના અલગ-અલગ આકદિાસી વિ્તારનોમાથંી ખરીદિામા ંઆિે 
છે. આ પ્રયત્નોથી ન માત્ર કાબ્વનનુ ંઉતસજ્વન ઘટશ ેપરંત ુકાિા તલેની 
આયાત પર પણ ભારતની વનભ્વરતા ઓછી થઈ શકે છે. હુ ંઆ કાય્વમાં 
જોડાયલેા બધા લનોકનોન ેઅવભનદંન આપુ ંછુ.ં 

મારા વપ્રય દેશિાસીઓ, આપણુ ંનિંુ ભારત, હિે જનૂા અવભગમ 
સાથ ેિાલિા તયૈાર નથી. ખાસ કરીન,ે નય ૂઈસનડયાની આપણી બહેનનો 
અન ેમાતાઓ તનો આગળ િધીન ેએ પડકારનોન ેપનોતાના હાથમા ંલઈ 

“બાળકાોના, યુવાનાોના, ઉત્ાહનો વધારવા 
માટો, તોમનામાં scientific temper નો 
વધારવા માટો વધુ એોક વ્યવસ્ા શરૂ થઈ 
છો. હવો તમો શ્રીહરરકાોટાથરી થનારા રાોકોટ 
લાોન ્ચિંગનો ્ામો બો્ રીનો જોઈ શકાો છાો. 

Visitor Galleryમાં ૧૦ હજર લાોકાોનો 
બો્ વાનરી વ્યવસ્ા છો.

”
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રહી છે જનેાથી આખા સમાજમા ંએક સકારાતમક પકરિત્વન જોિા 
મળી રહ્ ંછે. આપણ ેજોયુ ંછે કે, આજની મવહલા નિી શવતિ, નિા 
વિિારની સાથ ેકેિી રીત ેનિા લક્યનોન ેપ્રાપ્ત કરી રહી છે.

મારા વપ્રય દેશિાસીઓ, આપણા દેશની મવહલાઓ, આપણી 
દીકરીઓની ઉદ્મશીલતા, તમેના સાહસ, દરેક માટે ગિ્વની િાત છે. 
આપણી આસપાસ આપણન ેઅનકે આિાં ઉદાહરણનો મળે છે. જનેાથી 
ખબર પડ ેછે કે દીકરીઓ કેિી રીત ેજનૂા પ્રવતબંધનોન ેતનોડી રહી છે, 
નિી ઊિંાઈ પ્રાપ્ત કરી રહી છે. 

સાથીઓ જો આપણ ેજીિનમા ંપ્રગવત કરિા માગંતા હનોઈએ, 
વિકાસ કરિા માગંતા હનોઈએ, કકંઈક કરી છટૂિા માગંતા હનોઈએ તનો 
પહેલી શરત એ જ હનોય છે કે આપણી અદંરનનો વિદ્ાથથી કયારેય 
મરિનો જોઈએ નહીં. આપણી ૧૦૫ િષ્વની ભાગીરથી અમમા, 
આપણન ેઆ જ પ્રરેણા આપ ેછે. હિ ેતમ ેવિિારી રહ્ા હશનો કે 
ભાગીરથી અમમા કનોણ છે? ભાગીરથી અમમા કેરળના કનોલમમા ંરહે 
છે. બાળપણમા ંજ તમેણ ેતમેની મા ન ેગમુાિી દીધા. નાની ઉંમરમાં 
લગ્ન બાદ પવતન ેપણ ગમુાિી દીધા. પરંતુ 
ભાગીરથી અમમા વહંમત હાયા્વ નહીં, 
પનોતાની ઇચછાશવતિ ગમુાિી નહીં. દસ 
િષ્વથી પણ ઓછી ઉંમરમા ંતમેણ ેપનોતાની 
શાળા છનોડિી પડી હતી. ૧૦૫ િષ્વની 
ઉંમરમા ંતમેણ ેફરી અભયાસ શરૂ કયષો. 
આટલી ઉંમર હનોિા છતાં ભાગીરથી 
અમમાએ લેિલ-૪ની પરીક્ષા આપી અને 
ઉતસકુતાપૂિ્વક પકરણામની રાહ જોિા 
લાગયા.ં તમેણ ેપરીક્ષામા ં૭૫ ટકા અકં 
પ્રાપ્ત કયા્વ. એટલુ ંજ નહીં, ગવણતમા ંતનો 
૧૦૦ ટકા અકં મળેવયા. અમમા હિે 
આગળ ભણિા માગં ેછે. આગળની પરીક્ષાઓ આપિા માગં ેછે. 
અલબત્ત, ભાગીરથી અમમા જેિા લનોકનો આ દેશની તાકાત છે. પ્રરેણાનનો 
એક બહ ુમનોટનો સ્નોત છે. હુ ંઆજે વિશષેરૂપથી ભાગીરથી અમમાને 
પ્રણામ કરં છુ.ં

સાથીઓ જીિનના વિપરીત સમયમા ંઆપણી વહંમત, આપણી 
ઇચછાશવતિ કનોઈપણ પકરસ્થવતન ેબદલી નાખ ેછે. હમણાં હાલમાં જ 
મેં મીકડયામા ંએક એિી ્ ટનોરી િાિંી જને ેહંુ આપની સાથ ેજરૂર share 
કરિા માગુ ંછુ.ં આ િાત છે મરુાદાબાદના હમીરપરુ ગામમા ંરહેનારા 
સલમાનની. સલમાન, જનમથી જ કદવયાંગ છે. તમેના પગ તમેન ેસાથ 
નથી આપતા. આટલી મશુકેલી હનોિા છતા ંપણ તમેણ ેહાર ન માની 
અન ેપનોત ેજ પનોતાનુ ંકામ શરૂ કરિાનનો વનણ્વય કયષો.  સાથ ેજ એ વનશ્ચય 
પણ કયષો કે હિ ેત ેપનોતાના જિેા કદવયાંગ સાથીઓની મદદ પણ કરશ.ે 
પછી શુ,ં સલમાન ેપનોતાના જ ગામમા ંિપપલ અન ેકડટજજેનટ બનાિિાનું 
કામ શરૂ કરી દીધુ.ં જોતજોતામા ંતેમની સાથ ે૩૦ કદવયાગં સાથી જોડાઈ 

ગયા. અહીં એ પણ તમારે નોંધિંુ જોઈએ કે સલમાનન ેપનોતાને 
િાલિામા ંતકલીફ હતી પરંતુ તમેણ ેબીજાન ેિાલિાનુ ંસરળ બનાિનારા 
િપપલ બનાિિાનનો વનણ્વય કયષો. ખાસ િાત તનો એ છે કે સલમાન,ે સાથી 
કદવયાંગજનનોન ેપણ પનોત ેજ ટ્ઈેવનગં આપી. હિે આ બધા મળીને 
manufacturing પણ કરે છે અન ેmarketing પણ. પનોતાની 
મહેનતથી આ લનોકનોએ, ન માત્ર પનોતાના માટે રનોજગાર સવુનવશ્ચત કયષો 
પરંત ુપનોતાની કકંપનીન ેપણ નફનો કરતી કરી દીધી. હિે આ લનોકનો સાથે 
મળીન ેઆખા કદિસમાં દનોઢસનો જોડી િપપલ તૈયાર કરી લ ેછે. એટલુ ં
જ નહીં, સલમાન ેઆ િષજે ૧૦૦ િધ ુકદવયાંગનોન ેરનોજગારી આપિાનનો 
સકંલપ પણ લીધનો છે. હુ ંઆ બધાની વહંમત, તમેની ઉદ્મશીલતાન,ે 
સલામ કર ંછુ.ં આિી જ સકંલપશવતિ, ગજુરાતના કચછ વિ્તારમા,ં 
અજરક ગામના લનોકનોએ પણ દેખાડી છે. િષ્વ ૨૦૦૧મા ંઆિલેા 
વિનાશકારી ભૂકકંપ બાદ બધા લનોકનો ગામ છનોડી રહ્ા હતા, તયારે ઈ્માઈલ 
ખત્રી નામના વયવતિએ ગામમા ંજ રહીને અજરખ વપ્રનટની પનોતાની 
પારંપાકરક કળાન ેબિાિિાનનો વનણ્વય કરી લીધનો. પછી તનો શુ,ં જોત 

જોતામા ંપ્રકૃવતના રંગનોની બનલેી અજરખ 
કળા, દરેકન ેગમિા લાગી અન ેઆ આખું 
ગામ, હ્તવશલપની પનોતાની પારંપાકરક 
વિદ્ા સાથ ેજોડાઈ ગયંુ. ગામના લનોકનોએ 
ન માત્ર સેંકડનો િષ્વ જનૂી પનોતાની આ 
કળાન ેબિાિી, પરંત ુતને ેઆધવુનક ફેશન 
સાથ ેપણ જોડી દીધી. હિે મનોટા મનોટા 
કડઝાઈનર, મનોટી મનોટી કડઝાઈન સં્ થાઓ, 
અજરખ વપ્રનટનનો ઉપયનોગ કરિા લાગયા 
છે. ગામના પકરશ્મી લનોકનોના કારણે આજે 
અજરખ વપ્રનટ એક મનોટી બ્ાનડ બની રહી 
છે. દવુનયાના મનોટા ખરીદકતા્વઓ આ 

વપ્રનટની તરફ આકવષ્વત થઈ રહ્ા છે.
સાથીઓ, મહાવશિરાત્રીની સાથ ેજ િસતં ઋતનુી આભા પણ 

કદિસ ેન ેકદિસ ેિધતી જશ.ે આિનારા કદિસનોમા ંહનોળીનનો તહેિાર 
છે અન ેતયારબાદ તરત ગડુી-પડિનો પણ આિશ.ે િતૈ્રી નિરાત્રીનું 
પિ્વ પણ તનેી સાથ ેજોડાયલેુ ંહનોય છે. રામનિમીનનો તહેિાર પણ 
આિશ.ે પિ્વ અન ેતહેિાર, આપણા દેશમા ં સામાવજક જીિનના 
અવભન્ન ભાગ રહ્ા છે. દરેક તહેિારની પાછળ કનોઈન ેકનોઈ એિનો 
સામાવજક સદેંશનો છપુાયલેનો હનોય છે જ ેસમાજન ેજ નહીં, આખા 
દેશન ેએકતામા ંબાધંીન ે રાખ ે છે. હનોળી પછી િતૈ્ર શકુ્લ પક્ષથી 
ભારતીય વિક્રમ સિંતના નિા િષ્વની શરૂઆત પણ થાય છે. તનેા 
માટે પણ ભારતીય નિા િષ્વની પણ હું આપને ખૂબ-ખૂબ 
શભુકામનાઓ પાઠિુ ંછુ.ં આગામી ‘મન કી બાત’ માટે અનકે-અનકે 
િાતનોન ેલઈન ેફરીથી મળીશુ.ં

ખબૂ-ખબૂ ધનયિાદ. નમ્કાર •

“ખા્ વાત તાો એો છો કો ્લમાનો, ્ાથરી 
રિવ્યાગંજનાોનો પણ પાોતો જ ટ્ોઈર ્નંગ આપરી. 
હવો આ બધા મળીનો manufacturing 

પણ કરો છો એનો marketing પણ. પાોતાનરી 
મહોનતથરી આ લાોકાોએો, ન માત્ર પાોતાના 

માટો રાોજગાર ્રુનશ્ચિત કયાયો પરંત ુપાોતાનરી 
કંપનરીનો પણ નફાો કરતરી કરી િીધરી.

”

økwshkík ૧ માર્ચ, ૨૦૨૦8



સયોવશ્લ	મીરડ્ાના	માધ્મથી	સવંાદ	
અંત્યોદ્થી	સવવોદ્ની	વવભાવના	વ્ક્ત	કરતા	CM
મુખય મંત્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ 

સનોવશયલ મીકડયાના માધયમથી નાગકરકનો 
સાથ ેસિંાદની શરૂ કરેલી નિીન પરંપરાની 
એક િધુ કડીમાં તેમણે ગરીબ કલયાણલક્ષી 
યનોજનાઓથી દકરદ્રનારાયણના સિ્વગ્રાહી 
વિકાસ માટેની પ્રવતબદ્ધતા વયકત કરી 
હતી. અંતયનોદયથી સિષોદયની વિભાિના 
સાથે તેમણે દકરદ્રનારાયણના ઉદ્ધાર અથજે 
સંિેદનાતમક સંિાદ કયષો હતનો. 

શ્ી નરેનદ્રભાઈ મનોદી િડાપ્રધાન બનયા 
તયારથી ગરીબનોને કનેદ્ર્થાને રાખીને 
સંસદમાં પહેલી િખત એમનાં પ્રથમ 
ભાષણમાં કહ્ં હતું કે, મારી સરકાર 
ગરીબનોને સમવપ્વત સરકાર રહેશે. ગરીબનો 
ગરીબીરેખાની બહાર નીકળે એ માટેની 
નક્કર યનોજનાઓનનો પ્રારંભ થયનો હનોિાનું 
શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ જણાવયું હતું. 

ગરીબનો માટે રનોટી, કપડાં, મકાન એ 
અવત મહત્િની બાબત છે. સાથે લનોકનોના 
આરનોગયની વિંતા કરીને ગુજરાતમાં ૪૦ 
લાખથી િધુ શૌિાલયનો બનાિીને સંપૂણ્વ 
ગુજરાતને ODF જાહેર કરાયું છે તેની 
મુખય મંત્રીશ્ીએ ભૂવમકા આપી હતી.

િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મનોદીએ 
જનધન યનોજના મારફત ગરીબનોનાં 
એકાઉનટ બેંકમાં ખનોલાવયાં, સરકારી 
સહાયતા સીધી બેંકમાં ખાતામાં ડીબીટીથી 
પહોંિે એિી વયિ્થા કરી.. ઉજ્જિલા 
યનોજના કે જેમાં ગરીબ બહેનનોની વિંતા 
કરિામાં આિી છે. આંખમાં-ફેફસામાં 
ધુમાડનો ન જાય તે માટ ે ગુજરાતમાં 
ઓછામાં  ઓછા ૪૦ લાખ ગરીબ 
પકરિારનોને ગેસ કનેકશન આપિામાં 
આવયાં છે. એિી જ રીતે ગરીબનોનાં 
આરનોગયની વિંતા પણ સરકાર કરી રહી 
છે. જેમાં મા અમૃતમ્ યનોજના, િાતસલય 
યનોજના અને આયુષમાન યનોજના (ભારત) 
મહત્િની છે. ૧૨૦૦ કરનોડ રૂવપયા દર 

િષજે ગજુરાત સરકાર ગરીબનોના ંઆરનોગયની 
સુરક્ષા માટે આપે છે. રાજયની િ્તીના 
લગભગ ૫૦ ટકા એટલે કે લગભગ સાડા 
ત્રણ કરનોડ લનોકનોને ગુજરાતમાં આરનોગયનું 
સુરક્ષા કિિ સરકારે પૂરં પાડું છે. તેની 
સપંણૂ્વ છણાિટ મખુય મતં્રીશ્ીએ કરી હતી. 

દરેકન ેહનોય કે મારં પનોતાનુ ંઘરનુ ંઘર 
હનોય. પ્રધાન મતં્રી આિાસ યનોજના, મખુય 
મતં્રી આિાસ યનોજના, સરદાર િલભભાઈ 
આિાસ યનોજના, દીનદયાળ ઉપાધયાય 
આિાસ યનોજના અતંગ્વત દર િષજે પાિં લાખ 
મકાનનો અન ે પાિં િષ્વમા ં પચ્ીસ લાખ 
મકાનનો બનાિીન ેપ્રતયકે વયવતિન ેપનોતાનું 
ઘરનુ ંઘર મળે એ માટે પણ સરકાર કામ 
કરી રહી છે. ગુજરાતમા ં્ લમ કરડેિલનોપમનેટ 
્કીમ અમલમા ંઆિી છે. સાર ંઘર હશ ેતનો 
સારં જીિનધનોરણ હશે.

ગરીબના છનોકરાઓ સારી રીતે ભણી 
શકે ત ેમાટે મખુય મતં્રી ્ િાિલંબન યનોજના 
અતંગ્વત સલેફ ફાઈનાનસ કનોલજેોમા ંભણતા 
ગરીબ બાળકનોની ફી સરકાર ભરે, એમને 
અભયાસમાં આવથ્વક રીતે તકલીફ ન પડે 
એની વિંતા રાજય  સરકાર કરી રહી છે. 
આકદિાસી હનોય, અનુસૂવિત જાવતનાં 
હનોય, ગામડાનનો ગરીબ માણસ હનોય, 
શહેરમાં ભણિા આિિું હનોય પણ રહેિું 
કયાં? તનો રહેિા માટે સમરસ હનો્ટેલ ઊભી 
કરી છે. જેમાં હજારનો વિદ્ાથથીઓને 
રહેિાની ટનોકન દરે વયિ્થા કરી છે, એમ 
તેમણે જણાવયું હતું.

ગરીબ છનોકરાન ે ઉચ્ અભયાસ માટે 
વિદેશ જિાના પસૈા સરકાર આપી રહી છે. 
યુવનિવસ્વટીમાં પ્રથમ િષ્વમાં આિનાર 
તમામ છનોકરાઓન ેપદંર હજાર રૂવપયાિાળા 
ટેબલેટ માત્ર એક હજાર રૂવપયામા ંઆપિામાં 
આિે છે. કામદારનો માટે અલગ-અલગ 
યનોજનાઓ બનાિી છે. બાધંકામ શ્વમકનો 
હનોય કે પછી અનઓગજેનાઈઝ સકેટરના 

શ્વમકનો હનોય, ય-ુિીન કાડ્વ આપયા.ં ધનિંતકર 
આરનોગય યનોજનામા ંએમની વિતંા કરી અને 
સાથેસાથે અન્નપણૂા્વ યનોજનામા ંદસ રૂવપયામાં 
ભનોજન. ગરમ ભનોજન. રનોટલી દાળ ભાત 
શાક મળે એિી વયિ્થા પણ રાજયની 
સરકાર ે કરી છ ે.  મુખય મંત્રીશ્ીએ 
દકરદ્રનારાયણની સેિાના ઉત્તમ માધયમ 
ગરીબ કલયાણ મેળા અંગે કહં્ હતું કે, 
ગરીબ લનોકનો ્િાિલંબી બન ેએટલા માટે 
ગરીબ કલયાણ મેળાઓ યનોજીન ેલગભગ 
છવિીસ હજાર કરનોડ રૂવપયાની સહાય છેલાં 
ત્રણ િષ્વમા ંિકૂિિામા ંઆિી છે.

તાજેતરમાં એક મંિ પરથી હળપવત 
સમાજનાં લનોકનોને કરનોડનો રૂવપયાની સહાય 
વિતરણ ્થાન પરથી કરિામાં આવયું, 
આિાસનો આપિામા ંઆવયા. ગરીબની ઘરે 
દીકરી જનમી હનોય તનો એ દીકરી ૧૮ િષ્વની 
થાય તયારે એક લાખ રૂવપયા મળે એિી 
“વહાલી દીકરી”ની યનોજના સરકારે અમલી 
બનાિી છે. આપણે બધાનનો વિિાર કરીને 
ઘણી બધી યનોજનાઓ બનાિી છ ે. 
િા્તિમા ંમારી સરકાર ગરીબનોની સરકાર 
છે. સરકારની યનોજનાઓ નક્કર યનોજનાઓ 
બને જેમાં પાયાની િ્તુઓ તેમને પ્રાપ્ત 
થાય અને માણસ પનોતે ખરા અથ્વમાં સુખી 
બને, સમૃદ્ધ સંપન્ન બને એિનો અમારનો 
પ્રયત્ છે, એમ દૃઢતાપિૂ્વક મખુય મતં્રીશ્ીએ 
જણાવયું હતું. •

સાક્ાતકાર
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ગુજરાત પારદવશ્વતા, સંિેદનશીલતા, વનણા્વયકતા અને 
પ્રગવતશીલતાના મંત્ર સાથે વિકાસ પથ ઉપર આગળ િધી રહ્ 
છે. ગજુરાતના વિકાસ મનોડલેમા ંઆગિા અવભગમનો, દીઘ્વદૃટિીપણૂ્વ 
આયનોજન પ્રવતવબંવબત થાય છે. આજે ગુજરાતમાં ઉદ્નોગ અને 
કૃવષ બંને ક્ષેત્રે સમતનોલ વિકાસ જોિા મળે છે. જેનનો મુખય શ્ેય 
રાજય સરકારે કરેલા દીઘ્વદૃટિીપણૂ્વ આયનોજનન ેજાય છે. ગજુરાતે 
સૌનનો સાથ, સૌનનો વિકાસના ધયેયસૂત્ર સાથે સમાજના છેિાડાના 
માનિીના ઉતથાન માટે યનોજનાઓ અમલી બનાિી તેનનો સંપૂણ્વ 
લાભ મળે તેિું માઈક્રનો આયનોજન કયુિં છે.  

કનોઈપણ રાજય કે રા્રિના વિકાસનનો માપદંડ તેના 
ભવિષયના આયનોજન દ્ારા જાણી શકાય છે. ગુજરાતે છેલા બે 

દાયકામાં રાજકીય સ્થરતા, રાજકીય ઇચછાશવતિ અને વિવશટિ 
આયનોજનની ક્ષમતાનનો દેશને ખયાલ આપયનો છે. ગુજરાતે બજેટમાં 
તમામ િગષોના વિકાસન ેધયાન ેલઈન ેતમેના ઉજિળ ભવિષયની 
વિંતા કરી છે.

તાજતેરમા ંઅમકેરકા સ્થત વથકં ટેનક િલડ્વ પનોપયલુશેન કરવયએુ 
જાહેર કરેલા ડેટા મુજબ ભારત વિશ્વમાં સૌથી મનોટંુ અથ્વતંત્ર 
ધરાિતનો પાંિમનો દેશ બનયનો છે. ગુજરાતના પનનોતા પુત્ર અને 
દેશના િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મનોદીએ ભારતને પાંિ વટ્વલયન 

ગુજરાત પારદવશ્વતા, સંિેદનશીલતા, વનણા્વયકતા અને 
પ્રગવતશીલતાના મંત્ર સાથે વિકાસ પથ ઉપર આગળ િધી રહ્ 
છે. ગજુરાતના વિકાસ મનોડલેમા ંઆગિા અવભગમનો, દીઘ્વદૃટિીપણૂ્વ 
આયનોજન પ્રવતવબંવબત થાય છે. આજે ગુજરાતમાં ઉદ્નોગ અને 
કૃવષ બંને ક્ષેત્રે સમતનોલ વિકાસ જોિા મળે છે. જેનનો મુખય શ્ેય 
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કૃવષ બંને ક્ષેત્રે સમતનોલ વિકાસ જોિા મળે છે. જેનનો મુખય શ્ેય 
રાજય સરકારે કરેલા દીઘ્વદૃટિીપણૂ્વ આયનોજનન ેજાય છે. ગજુરાતે 
સૌનનો સાથ, સૌનનો વિકાસના ધયેયસૂત્ર સાથે સમાજના છેિાડાના 
માનિીના ઉતથાન માટે યનોજનાઓ અમલી બનાિી તેનનો સંપૂણ્વ 
લાભ મળે તેિું માઈક્રનો આયનોજન કયુિં છે.  

ભવિષયના આયનોજન દ્ારા જાણી શકાય છે. ગુજરાતે છેલા બે 
દાયકામાં રાજકીય સ્થરતા, રાજકીય ઇચછાશવતિ અને વિવશટિ 
આયનોજનની ક્ષમતાનનો દેશને ખયાલ આપયનો છે. ગુજરાતે બજેટમાં 
તમામ િગષોના વિકાસન ેધયાન ેલઈન ેતમેના ઉજિળ ભવિષયની 
વિંતા કરી છે.

તાજતેરમા ંઅમકેરકા સ્થત વથકં ટેનક િલડ્વ પનોપયલુશેન કરવયએુ 
જાહેર કરેલા ડેટા મુજબ ભારત વિશ્વમાં સૌથી મનોટંુ અથ્વતંત્ર 
ધરાિતનો પાંિમનો દેશ બનયનો છે. ગુજરાતના પનનોતા પુત્ર અને 
દેશના િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મનોદીએ ભારતને પાંિ વટ્વલયન 

ગુજરાત પારદવશ્વતા, સંિેદનશીલતા, વનણા્વયકતા અને 
પ્રગવતશીલતાના મંત્ર સાથે વિકાસ પથ ઉપર આગળ િધી રહ્ 
છે. ગજુરાતના વિકાસ મનોડલેમા ંઆગિા અવભગમનો, દીઘ્વદૃટિીપણૂ્વ 
આયનોજન પ્રવતવબંવબત થાય છે. આજે ગુજરાતમાં ઉદ્નોગ અને 
કૃવષ બંને ક્ષેત્રે સમતનોલ વિકાસ જોિા મળે છે. જેનનો મુખય શ્ેય 
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ડનોલરની ઈકનોનનોમી 
બનાિિાનનો લક્યાંક વનધા્વકરત કયષો 
છે. િડાપ્રધાનશ્ીએ વનધા્વકરત કરેલા લક્યાંકની કદશામાં 
ગુજરાતે દેશમાં અગ્રેસર રહેિાની સંકલપના સાથે તમામ ક્ષેત્રના 
વિકાસ માટે કરેલનો વનધા્વર બજેટમાં કરેલી જોગિાઈઓ પરથી 
્પટિ જોઈ શકાય છે.  

નાયબ મુખય મંત્રી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલ દ્ારા રજૂ કરાયેલું 
િષ્વ ૨૦૨૦-૨૧નું અંદાજપત્ર રૂ. ૨,૧૭,૨૮૭ કરનોડનું કદ ધરાિે 
છે. નાણા મંત્રીશ્ી તરીકે તેમણે આ આઠમું અંદાજપત્ર રજૂ કયુિં 
છે. જે ૨૦૧૯-૨૦ના અંદાજ કરતાં લગભગ રૂ. ૧૨,૪૭૨ કરનોડ 
જેટલનો િધારનો સૂિિે છે. સૌના સાથ સૌના વિકાસને કેનદ્ર ્થાને 
રાખી રજ ૂકરાયલેુ ંગજુરાત સરકારનુ ંઅદંાજપત્ર અગ્રણી રાજયનોની 
સરખામણીમાં મનોખરે છે. રાજય સરકારના અસરકારક નાણાકીય 
સંિાલન અને કુશળ નાણાકીય વયિ્થાપનને કારણે છેલાં ૧૬ 
નાણાકીય િષ્વથી (૨૦૦૪-૦૫થી ૨૦૧૯-૨૦ આજકદન સુધી) 
ઓિરડ્રાફટ લીધનો નથી અને છેલાં ૧૫ નાણાકીય િષ્વથી 

(૨૦૦૫-૦૬ થી ૨૦૧૯-૨૦ 
આજકદન સુધી) સાધનનોપાય પેશગી પણ 

લીધી નથી.
રાજયનનો વિકાલસક્ષી ખિ્વ રૂ. ૧,૩૩,૨૮૩.૪૩ 

કરનોડ જેટલનો થિા પામે છે, જે રૂ. ૮૦,૪૦૧.૪૫ કરનોડના 
વબનવિકાસલક્ષી ખિ્વ કરતા રૂ. ૫૨,૮૮૧.૯૫ કરનોડ િધુ 
થાય છે.

ગત ૨૫ િષ્વ દરવમયાન સમગ્ર ગુજરાતમાં રાજય સરકારે 
પીિાના શુદ્ધ પાણીની વયિ્થા, ગામે ગામ આરનોગય સેિાઓ, 
િનોિીસ કલાક િીજળી, ખતેી-પશપુાલનમા ંઉતપાદકતા, વસિંાઇની 
સુવિધાઓમાં િધારનો તેમજ શાળાઓ, કનોલેજો, મેકડકલ કનોલેજો 
અને યુવનિવસ્વટીઓની ્થાપના કરી છે. સાથે સાથે ર્તાઓનું 
વયાપક નેટિક્ક, ગ્રામીણ અને શહેરી વિ્તારમાં રહેઠાણ 
સુવિધાઓમાં વયાપક િધારનો અને મનોટા પ્રમાણમાં માળખાકીય 
સવુિધાઓનુ ંવનમા્વણ કયુિં છે. અબજો રૂવપયાના મડૂી રનોકાણ મળેિી 
ગુજરાતે ઔદ્નોવગકીકરણમાં હરણફાળ ભરી છે. આમ તમામ 
ક્ષેત્રનોમાં થયેલા સાિ્વવત્રક વિકાસના લીધે ગુજરાત રનોલ મનોડેલ 
બનયું છે અને સમગ્ર દેશનું અગ્રણી રાજય બની વિશ્વમાં નામના 

ડનોલરની ઈકનોનનોમી 
બનાિિાનનો લક્યાંક વનધા્વકરત કયષો 

(૨૦૦૫-૦૬ થી ૨૦૧૯-૨૦ 
આજકદન સુધી) સાધનનોપાય પેશગી પણ 

લીધી નથી.
રાજયનનો વિકાલસક્ષી ખિ્વ રૂ. ૧,૩૩,૨૮૩.૪૩ 
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મેળિી છે. હિે રાજય સરકારનું લક્ષ રાજયને ઉત્તમથી સિષોત્તમ 
તરફ લઇ જિાનું છે.

માનનીય િડાપ્રધાનશ્ીએ ખડેતૂનોના કલયાણન ેકેનદ્ર્થાન ેરાખી 
ગત િષ્વથી પ્રધાનમંત્રી કકસાન સનમાન વનવધ યનોજના અંતગ્વત 
દેશના પ્રતયેક ખેડૂત કુટંુબને િાવષ્વક રૂવપયા ૬૦૦૦ સહાય 
આપિાની યનોજના અમલી બનાિી છે. આ યનોજના અંતગ્વત, એક 
જ િષ્વમા ંગજુરાતના આશરે ૪૮ લાખ ખડેતૂનોન ેસીધ ેસીધા તમેના 
બેનક ખાતામાં કુલ રૂવપયા ૩,૧૮૬ કરનોડ પ્રાપ્ત થયા છે.

રાજયમાં આ િષ્વ કમનોસમી અને િધુ પડતા િરસાદને કારણે 
ખેડૂતનોના પાકને થયેલા નુકસાનને ધયાને લઈ, ખેડૂતલક્ષી સરકારે 
લાખનો ખેડૂતનોના વહતમાં અતયાર સુધીનું સૌથી મનોટું કૃવષ સહાય 
પેકેજ જાહેર કયુિં છે. આમ, ખેડૂતનોના વહતની િાત આિે તયારે 
કેનદ્ર અને રાજયની સરકાર ખેડૂતનો સાથે અડીખમ ઊભી રહી છે.

સરકારે મજબૂત જળવયિ્થાપન માટે સુજલામ્ સુફલામ્ 
યનોજના, સૌની યનોજના અને ઉદ્હન વસંિાઇ યનોજનાઓ અમલમાં 

મૂકી છે. જળસંગ્રહ શવતિ િધારિા માટે સુજલામ્ સુફલામ્ જળ 
અવભયાન, દકરયાના ખારા પાણીને પીિાલાયક બનાિિા માટે 
કડસવેલનશેન પલાનટ તમેજ ગદંા પાણીના પનુ: ઉપયનોગ માટે કરયઝુ 
ઓફ ટ્ીટેડ િે્ટ િૉટર પૉવલસી અમલમાં મૂકી છે. આિા 
ભવિષયલક્ષી અન ેસકંવલત જળ વયિ્થાપનના કારણ ેસતત ત્રીજા 
િષ્વ કનોમપનોવઝટ િનોટર મેનેજમેનટ ઈનડેકસમાં ગુજરાતે પ્રથમ ક્રમ 
મેળવયનો છે.

લનોકનો સરળતાથી પનોતાના ઉદ્નોગ-ધધંા ્ થાપી શકે ત ેમાટે ઈઝ 
ઓફ ડુઈંગ વબઝેનસ દ્ારા અનુકૂળ િાતાિરણ પૂરં પાડું છે. જેને 
લીધે ઉદ્નોગનોના વિકાસને અભૂતપૂિ્વ િેગ મળયનો છે. સમગ્ર દેશના 
૪૩ ટકા કરતાં િધુ ્ટાટ્વ-અપસ એકલા ગુજરાતમાં છે.

સરકારે MSME ઉદ્નોગનોને િધુ પ્રનોતસાવહત કરિા અને 
મદદરૂપ થિા માટે ઉદ્નોગકાર ઉદ્નોગ ્થાપી ઉતપાદન શરૂ કરી  
શકે અને ઉદ્નોગ ્ થાપિાની જરૂરી મંજૂરીઓ ત્રણ િષ્વ દરવમયાન 
ગમે તયારે મેળિે તેિી એટલે કે પહેલા ઉતપાદન, પછી મંજૂરીની 
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નીવત અમલમાં મૂકી છે. આમ, કૃવષ, ઉદ્નોગ અને સેિા ક્ષેત્રના 
સંતુવલત વિકાસ દ્ારા મનોટા પ્રમાણમાં રનોજગારી ઊભી કરિી એ 
જનવહતલક્ષી સરકારની પ્રાથવમકતા છે.

સમાજના તમામ િગષોની સામાવજક, આવથ્વક, શૈક્ષવણક તેમજ 
આરનોગય જેિી મૂળભૂત જરૂકરયાતનોને અનુરૂપ અનેકવિધ 
યનોજનાઓ દ્ારા ગુજરાતમાં સિ્વસમાિેશક વિકાસ ધરાિતી ઉત્તમ 
પકરસ્થવતનું વનમા્વણ થયું છે. જેના કારણે લનોકનોના જીિનધનોરણમાં 
સુધારનો થયનો છે. અખંડ ભારતના વશલપી સરદાર િલભભાઇ 
પટેલની વિશ્વની ઊિંામા ંઊિંી ૧૮૨ મીટરની પ્રવતમા ્ ટેચય ૂઓફ 
યુવનટી આજે ગુજરાતની ઓળખ બની ગઇ છે. અતયાર સુધીમાં 
લગભગ ૪૦ લાખ પ્રિાસીઓએ આ અદભતુ પ્રવતમાની મલુાકાત 
લીધી છે. પ્રવતવષ્ત આંતરરા્રિીય સં્થાએ ્ટેચયૂ ઓફ યુવનટીને 
વિશ્વની આઠમી અજાયબી તરીકે જાહેર કરી છે.

પારદશથી અને પકરણામલક્ષી પ્રશાસન દ્ારા ગુજરાતની 
જનતાની અપેક્ષાઓ અને આકાંક્ષાઓ સાથ્વક કરિા માટે રાજય 

સરકારે શ્ેણીબદ્ધ િહીિટી સુધારા કયા્વ છે. ઓનલાઇન મહેસૂલી 
સેિાઓ જેિી કે, એન.એ.ની ઓનલાઇન પ્રવક્રયા, બાંધકામ 
મંજૂરીની સરળ અને ઝડપી પ્રવક્રયા, લાભાથથીઓને ડાયરેકટ 
બેવનકફટ ટ્ાનસફર પદ્ધવતથી િુકિણી અને આર.ટી.ઓ. િેકપનો્ટ 
નાબદૂી જિેા એવતહાવસક વનણ્વયનોથી પ્રજાનનો સરકાર પરનનો વિશ્વાસ 
િધયનો છે.

ભારત સરકારે આ િષ્વના અંદાજપત્રમાં ગુજરાત માટે વિશેષ 
યનોજનાઓ જાહેર કરી છે. જેના કારણે રાજયમાં મનોટા પ્રમાણમાં 
ઉચ્ વશક્ષણ અને રનોજગારી ઉપલબધ થશે.

બજેટમાં રાજયને ઉત્તમથી સિષોત્તમ તરફ લઇ જિાના ધયેય 
સાથે વશક્ષણ, આરનોગય, કૃવષ, પશુપાલન, જળ વયિ્થાપન, ગ્રામ 
અન ેશહેરી વિકાસ, સામાવજક વિકાસ જેિા ક્ષતે્રનો ઉપર ખાસ ભાર 
મૂકયનો છે. સાથે સાથે વબનપરંપરાગત ઊજા્વ સ્નોતના મહત્તમ 
ઉપયનોગ અને પયા્વિરણની જાળિણીને પણ પ્રાધાનય આપયું છે.

અદંાજપત્રના મહત્િના ક્ષતે્રનોની આછેરી ઝલક અત્ર ેપ્ર્તતુ છે.
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કૃવષ,	ખેડૂત	કલ્ાણ	અને	સહકાર

ગુજરાત સરકારે હરહંમેશ જગતના તાત ખેડૂત અને ખેતીની 
વિંતા કરી છે. ખેડૂતનોને વસંિાઈ, વબયારણ, પ્રવશક્ષણ, માગ્વદશ્વન 
મળી રહે તેિી સુવિધા પૂરી પાડી છે. ગુજરાતના પનનોતાપુત્ર 
અને દેશના િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મનોદીએ િષ્વ ૨૦૨૨ 
સુધીમાં ખેડૂતનોની આિક બમણી કરિાનનો લક્યાંક વનધા્વકરત કયષો 
છે. આ કદશામાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર રહી કૃવષ ક્ષેત્રે 
મનોડલ ્ટેટ બનયું છે. રાજય સરકાર િાિેતરથી માક�ટ સુધી દરેક 
તબકે્ક ખેડતૂનોન ેપડખ ેરહી છે. રાજયના પશપુાલકનો, સાગરખડેતૂનો, 
સહકારી પ્રવૃવત્ત સાથે સંકળાયેલા નાગકરકનોના વિકાસ માટે પણ 
રાજય સરકારે પકરણામલક્ષી કાયષો કયાિં છે. 

પ્રધાનમંત્રી કકસાન સનમાન વનવધ યનોજના અંતગ્વત દરેક 
ખેડૂત પકરિારને રૂ. ૬૦૦૦ની સહાય આપિામાં આિે છે. જેમાં 
કુલ ૩૧૮૬ કરનોડ રૂવપયા ૪૮ લાખ ખેડૂતનોના બેંક ખાતાઓમાં 
સીધા ટ્ાનસફર કરિામાં આવયા છે. રાજયમાં અવતશય િરસાદને 
કારણે િાલુ િષજે ખેડૂતનોને થયેલા પાક-નુકસાનને ધયાનમાં રાખીને 
ગુજરાત સરકારે રૂ. ૩૭૯૫ કરનોડના સૌથી મનોટા ઐવતહાવસક 
કૃવષ પેકેજની જાહેરાત કરી છે. લાખનો ખેડૂતનોના વહતમાં નાણાંકીય 
ખિ્વ ઉપરાંત, ઉત્તર ગુજરાતમાં તીડના અિાનક હુમલા સમયે 
પણ સરકારે તાતકાવલક અસરકારક પગલાં લઈ તીડ પ્રભાવિત 
ખેડૂતનો માટે પણ ખાસ પેકેજની જાહેરાત કરિામાં આિી હતી.  
વસંિાઇ સુવિધાઓ, વયાજ મુતિ પાક-લનોન, પાક-િીમા સબવસડી 
જેિી ઘણી ખેડૂતલક્ષી યનોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે. િષ્વ ૨૦૨૦-

૨૧ના અંદાજપત્રમાં કૃવષ, ખેડૂત કલયાણ અને સહકારી સંબંવધત 
પ્રવૃવત્તઓ તરફ રૂ. ૭૪૨૩ કરનોડની ફાળિણી કરિામાં 
આિી છે. 

કૃવષ ક્ષેત્ર માટે બજેટમાં કરિામાં આિેલી ફાળિણી અંગેની 
માવહતી...
• રા્રિીય કૃવષ વિકાસ યનોજના હેઠળ કૃવષ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રનોના 

વિવિધ પ્રનોજેકટ્સ માટે રૂ. ૩૦૦ કરનોડની જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે.

• ટ્ેકટર ખરીદિા માટે ૨૯,૦૦૦ ખેડૂતનોને અને ફામ્વ 
વમકેનાઇઝેશન અંતગ્વત ૩૨,૦૦૦ ખેડૂતનોને વિવિધ 
સાધનનોની ખરીદી માટે સબિેશન આપિા માટે રૂ. ૨૩૫ 
કરનોડની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

• ખેડૂત અક્માત િીમા યનોજના માટે રૂ.૭૨ કરનોડની જોગિાઈ 
કરિામા આિી છે.

• એગ્રનો અને ફૂડ પ્રનોસેવસંગ એકમનો માટે રૂ. ૩૪ કરનોડની 
જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

• રાજયના ખેડૂતનો સહકારી તેમજ રા્રિીયકૃત બેનક મારફત દર 
િષજે આશરે રૂ. ૩૯,૦૦૦ કરનોડનું ટૂંકી મુદતનું પાક વધરાણ 
મેળિે છે. જેનું સંપૂણ્વ વયાજ રાજય અને કનેદ્ર સરકાર દ્ારા 
બેનકને િૂકિિામાં આિે છે. આમ,ગુજરાતના ખેડૂતનોને ઝીરનો 
ટકા વયાજ દરે એટલે કે વયાજ રવહત પાક વધરાણ મળે છે. 
જે માટે રૂ. ૧૦૦૦ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.
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નવી	ર્હેરાત
• ખેડૂતનોને મદદ કરિા પાક િીમાનું પ્રીવમયમ ભરિા માટે રૂ. 

૧૧૯૦ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.
• કમનોસમી િરસાદ, િાિાઝનોડું, અવતવૃસટિ, જીિજંતુનનો ઉપદ્રિ 

અને અનય પકરબળનોથી પાક ઉતપાદન બાદનું નુકસાન 
અટકાિિા માટે ‘મુખય મંત્રી પાક સંગ્રહ યનોજના’ની જાહેરાત 
કરિામાં આિી છે. આ યનોજના અંતગ્વત ખેડૂતનોને ખેતરમાં 
નાના ગનોડાઉન બનાિિા માટે એકમદીઠ રૂ. ૩૦,૦૦૦ની 
સહાય આપિામાં આિશે. આ ગનોડાઉનના બાંધકામ માટે 
એન.એ.ની મંજૂરીથી મુકકત આપિામાં આિશે. જેના માટે 
રૂ. ૩૦૦ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.

• ગાય આધાકરત પ્રાકૃવતક ખેતી માટેને નિી યનોજના અંતગ્વત 
ગાય આધાકરત પ્રાકૃવતક ખેતી કરનાર ખેડૂતને એક ગાય 
દીઠ વનભાિ ખિ્વ માવસક રૂ. ૯૦૦ એટલે કે િાવષ્વક રૂ. 
૧૦,૮૦૦ સહાય માટે રૂ. ૫૦ કરનોડની જોગિાઇ છે.

• કકસાન પકરિહન યનોજના - ખેડૂતનોને હળિા ભારિાહક 
િાહનની ખરીદી માટે રૂ. ૫૦ હજાર થી રૂ. ૭૫ હજાર 
સહાય આપિા રૂ. ૩૦ કરનોડની જોગિાઇ છે.

• ખેત ઉતપાદનનો  રેલિે ્ ટેશન કે એરપનોટ્વ સુધી પહોંિાડિાની 
સુવિધાની સહાય માટે રૂ. ૧૦ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે.

• દેશની પ્રથમ ગુજરાત ઓગજેવનક એવગ્રકલિરલ યુવનિવસ્વટી 
પંિમહાલ વજલાના હાલનોલ ખાતે ્થાપિા માટે રૂ. ૧૨ 
કરનોડની જોગિાઈ કરી છે. 

કૃવષ	્ુવનવવસજાટી
• કૃવષ યુવનિવસ્વટીઓ માટે કૃવષ સંશનોધન અને વશક્ષણના 

કાય્વક્રમનોને સઘન બનાિિા કુલ રૂ. ૭૫૦ કરનોડની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે.

મતસ્યોદ્યોગ
• ૫રં૫રાગત રીતે માછીમારી કરતા નાના માછીમારનોને 

એસનજન ખરીદીમાં સહાય આપિાની નિી યનોજના અંતગ્વત 
દકરયાઇ કફવશંગ બનોટ, ૨ ્ટ્નોક,૪ ્ટ્નોક આઇબીએમ અને 
ઓબીએમ એસનજન ખરીદિા માટે યુવનટ કનો્ટ રૂવપયા એક 
લાખ િીસ હજારના ૫૦ ટકા સહાય આપિામાં આિશે. જે 
માટે રૂ. ૯ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.  

• માછીમારી િખતે આપવત્તના સમયમાં બિાિ થઇ શકે તે 
માટે બનોટ પર સેફટી સાધનનો િસાિિા માટે સાધન સહાય 
આપિા બે કરનોડ રૂવપયાની જોગિાઇ કરી છે.

• વમકેવનકલ કફવશંગ બનોટમાં ઉપયનોગમાં લેિાતા ડીઝલ પર 
િેટમાંથી મુવતિ માટેની યનોજના હેઠળ રૂ. ૨૦૦ કરનોડની 
જોગિાઈ કરિામા આિી છે.

• માંગરનોળ, નિાબંદર, િેરાિળ, માઢિાડ, પનોરબંદર અને 
સુત્રાપાડા માછીમારી બંદરનોના વિકાસ માટે અને હાલના 
બંદરનોની જાળિણી અને માળખાગત સુવિધા માટે રૂ. ૧૫૦ 
કરનોડની જોગિાઈ છે.

• માછીમારનોને અંતકરયાળ અને દકરયાઇ માછીમારીને આકષ્વક 
અને સલામત બનાિિા માટે આધુવનક સાધનનો પૂરા પાડિા 
માટે રૂ. ૮૭ કરનોડની જોગિાઈ કરી છે.

સહકાર
• ખેત પેદાશનોના રક્ષણ માટે બજાર સવમવતઓને ૫૦૦૦ મેવટ્ક 

ટન સુધીની ક્ષમતા ધરાિતા ગનોડાઉન બનાિિા માટે સહાય 
આપિામાં આિશે. જે માટે જોગિાઇ રૂ. ૫૦ કરનોડ કરિામાં 
આિી છે.

નવી	ર્હેરાત
• નબળી કે બંધ ખાંડ સહકારી વમલનો સાથે જોડાણ કરતી સધધર 

સુગર વમલને સહાય આપિા માટે રૂ. ૨૫ કરનોડની જોગિાઈ 
કરી છે. 

• ભારત સરકારની યનોજના અંતગ્વત િષ્વ ૨૦૧૮-૧૯ના શેરડી 
પેમેનટ માટે ખાંડ સહકારી મંડળીઓએ પાંિ િષ્વની અિવધ 
માટે મેળિેલી સનોફટ લનોનનું વયાજ ભારત સરકાર દ્ારા એક 
િષ્વ માટે િૂક્િામાં આિનાર છે. રાજય સરકાર દ્ારા આ 
સનોફટ લનોન સામે ભરિાપાત્ર થતા વયાજના ૭% અથિા 
ખરેખર િૂકિિામાં આિનાર વયાજ આ બે માંથી જે ઓછું 
હનોય, તેટલી વયાજ સહાય િધુમાં િધુ િાર િષ્વ સુધી આપિા 
માટે  રૂ. ૨૩ કરનોડની જોગિાઇ કરાઈ છે.

 પશુપાલન
કૃવષ આિકની સાથે, પશુપાલનથી થતી આિક ગ્રામીણ 

અથ્વતંત્રમાં નોંધપાત્ર ફાળનો આપે છે અને તેથી આ તંત્રના વિકાસ 
માટે સરકાર પ્રવતબદ્ધ છે.
• પાંજરાપનોળનોને અપગ્રેડ કરિા માટે એક સમયના સબિેશન 
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તરીકે રૂ. ૧૦૦ કરનોડની જોગિાઈ છે.
• ડેરી ફામ્વ, પશુ એકમ અને બકરી એકમ િગેરે વિવિધ 

યનોજનાઓ હેઠળ પશુધન માવલકનોને સબિેશન આપિા માટે 
રૂ. ૮૧ કરનોડની જોગિાઈ કરી છે.

• મત્યનોદ્નોગ, પશુરનોગ સં્થાઓમાં પનો્ટ ગ્રેજયુએટ અભયાસ 
માટેનું કેનદ્ર અને સઘન પશુધન સંરક્ષણ કિેરીઓનું વનમા્વણ 
કરાશે.

• રાજયના દર ૧૦ ગામનો દીઠ એક પશુરનોગ કેનદ્ર પ્રદાન કરિા 
માટે રૂ. ૩૫ કરનોડની જોગિાઈ છે.

• ગુજરાતની પ્રખયાત “ગીર અને કાંકરેજ’ની જાવતઓ માટે 
સંરક્ષણ પ્રવૃવત્તઓ કરિા રૂ. ૩૨ કરનોડની જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે.

• મુખય મંત્રી વનઃશુલક પશુ સારિાર યનોજના માટે રૂ. ૨૭ 
કરનોડની જોગિાઈ કરી છે.

નવી	ર્હેરાત
• રાજયના લાખનો પશુપાલકનોની સહાય માટે મુખય મંત્રી 

પશુદાણ સહાય યનોજના -  પશુપાલકને તેમના એક ગાય કે 
ભેંસ દીઠ, એક પશુના વિયાણ દરવમયાન એક માસ માટે 
કુલ ૧૫૦ કકલનોગ્રામ પશુદાણની ખરીદી પર ૫૦ ટકા 
રકમની સહાય માટે કુલ રૂ. ૨૦૦ કરનોડની જોગિાઇ બજેટમાં 
કરિામાં આિી છે.

• ગાયનોની સાર સંભાળ માટે રવજ્ટડ્વ પાંજરાપનોળનોને અપગ્રેડ 
કરિા એક િખતની સહાયરૂપે ગાયનો માટે શેડ, ઘાસિારાના 
સંગ્રહ માટ ેગનોડાઉન, પાણી માટ ેટ્ુબિેલની સુવિધા, સનોલાર 
રૂફ ટનોપની ્થાપના, ઘાસિારાના પલનોટમાં માઇક્રનો 
ઇકરગેશન, ્પ્રીંકલર જેિી માળખાકીય સુવિધાઓનનો લાભ 
આપિા માટે કુલ રૂ. ૧૦૦ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.

• વહંમતનગર નજીક રાજપુર નિા ખાતે નિીન િેટરનરી 
કનોલેજ, મત્યનોદ્નોગ અનુસ્ાતક અભયાસ કેનદ્ર, પશુ સારિાર 
સં્થાઓ અને ઘવનષ્ પશુ સુધારણાની કિેરીઓના બાંધકામ 
તેમજ મરામત માટે રૂ. ૪૩ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે.

• અમદાિાદ, િડનોદરા, સુરત, રાજકનોટ, ભાિનગર અને 
મહેસાણા શહેરમાં કરણા એમબયુલનસ - ૧૯૬૨ની સેિા 
સુદૃઢ કરિા કુલ રૂ. ૧૩ કરનોડની જોગિાઈ કરી છે.

બાગા્તી
• બાગાયત ઉતપાદનને ઇ-નામ સાથે જોડિા અને રા્રિીય - 

આંતરરા્રિીય બજારનોમાં લઈ જિા માટે રૂ. ૨૫ કરનોડની 
જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

નવી	ર્હેરાત 
• લારીિાળા- નાના વયિસાયકારનોને ગરમી, ઠંડી અને 

િરસાદથી રક્ષણ આપિા માટે તથા તેમની લારીઓમાં 
રાખિામાં આિતાં ફળફળાકદ, શાકભાજી બગડી ન જાય તે 
માટે મનોટી સાઇઝની છત્રીઓ આપિામાં માટે રૂ. ૮ કરનોડની 
જોગિાઇ કરી છે.

• ખેડૂતનોના બાગાયતી પાકનોનું કાપણી પછી થતું નુકસાન 
અટકાિિા અને મૂલયિધ્વન માટ ે પ્રાયનોવગક ધનોરણે 
બનાસકાંઠા, જામનગર, કચછ, નિસારી અને છનોટાઉદેપુરમાં 
એફ.પી.ઓ. આધાકરત માળખાકીય સવુિધાઓ વિકસાિિામાં 
માટે રૂ. ૨૫ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

• બાગાયતી પાકના મૂલયિધ્વન માટ ે કૌશલયિધ્વન અંગેની 
તાલીમ આપિા રૂ. ૬ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.

• જામનગર વજલામાં નિંુ સેનટર ઓફ એકસલેનસ ઊભું કરિા 
રૂ. ૨ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

ઊર્જા	અને	પેટ્યો	કેવમકલસ
• ખેડૂતનોની િષષો જૂની 

મ ાં ગ ણ ી  પૂ ર ી 
ક રિ ા  ક દિસ 
દરવમયાન િીજ 
પુ ર િ ઠ નો  પૂ ર નો 
પાડિા  સરકાર ે 
ક દ ન ક ર  ય નોજન ાન ી 
જાહેરાત કરી છ.ે આ યનોજનામાં 
આગામી ત્રણ િષ્વમાં ટ્ાનસવમશન 
નેટિક્કને સુદૃઢ કરિા તેમજ નિા 

સબ ્ટેશનનો ્થાપિા રૂ.૩૫૦૦ 
કરનોડનું  આયનોજન છ ે. જે  માટ ે 
કદનકર યનોજના હેઠળ રૂ. ૫૦૦ 
કરનોડની  જોગિાઇની બજેટમાં 
જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

• આશરે એક લાખ કૃવષ વિષયક િીજ 
જોડાણનો આપિા માટે રૂ. ૧૪૮૯ 
કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• ખેતીનનો ખિ્વ ઘટાડિા ખેડૂતનોને રાહત 
દરે િીજ પુરિઠનો પૂરનો પાડિા માટે 

સબવસડી આપિા રૂ. ૭૩૮૫ કરનોડની 
જોગિાઈ કરાઈ છે.

• લનોકવપ્રય સૂય ્વ ગુજરાત યનોજના 
અંતગ્વત સનોલર રૂફટનોપ માટે સબવસડી 
આપિા માટે રૂ. ૯૧૨ કરનોડની 
જોગિાઇ છે.

• તમામ ગ્રામ પંિાયતનોના િનોટર 
િક્કસને વિનામૂલયે િીજળી પૂરી 
પાડિા માટ ે રૂ. ૭૬૫ કરનોડની 
સબવસડીની જોગિાઇ કરી છે.
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મવહલા	અને	બાળ	કલ્ાણ
ગુજરાત સરકારે સમાજના 

તમામ િગષોના વિકાસ માટ ે 
અનેકવિધ યનોજનાઓ અમલી 
બનાિી છે. તેમાં પણ મવહલાઓ, 
બાળક નો ,  િં વિત નો ,  પ ી ક ડત નો , 
શનોવષતનોના ઉતકષ્વ માટે વિશેષ 
પ્રયાસનો હાથ ધયા્વ છે. મુખય મંત્રી 
શ્ ી  વિજયભાઈ રૂપ ાણ ીન ા 
નેતૃ તિની  ગુજર ાત સરક ાર ે 
મવહલાઓના સામાવજક, આવથ્વક 
ઉ તથ ાન માટ ે ક ુખથી  લઈને 
કકરયાિર સુધીની વિંતા કરી છે. 
નાયબ મખુય મતં્રી શ્ી નીવતનભાઈ 
પટેલે રજૂ કરેલા િષ્વ ૨૦૨૦-
૨૧ના અંદાજપત્રમાં મવહલા અને બાળવિકાસ સલંગ્નની 
મહત્િપૂણ્વની યનોજનાઓને અમલમાં મૂકિા માટે સમાિેશ કરી 
લનોકકલયાણની વિભાિનાને સાિા અથ્વમાં િકરતાથ્વ કરી છે,  
િત્વમાન િષ્વનાં બજેટમાં મવહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ 
માટે કુલ રૂ. ૩૧૫૦ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

પનોષણ અવભયાન અંતગ્વત રૂ. ૫૫ કરનોડના ખિજે ૫૩૦૨૯ 
આંગણિાડીમાં ્માટ્વ ફનોન અને ગ્રનોથ મનોવનટરીંગ કડિાઇસ 
આપિામાં આવયા છે. જેના કારણે ૧૧ જેટલા રવજ્ટરનોના ્ થાને 
સમગ્ર કામગીરી ્માટ્વ ફનોન િડે કડવજટલી કરિામાં આિે છે. 
આ કામગીરીના મનોનીટરીંગ અને માગ્વદશ્વન માટે અંદાજે રૂ. બે 
કરનોડના ખિજે ્ટેટ મેનેજમેનટ સેનટરની ્થાપના કરિામાં આિી 
છે. જેને િધુ સુદૃઢ કરિા પ્રનોજેકટ મેનેજમેનટ યુવનટની ્થાપના 
કરિામાં આિશે.
નવી	ર્હેરાત
• પનોષણ વત્રિેણી પ્રનોતસાહન પુર્કાર - અંતગ્વત આંગણિાડી 

િક્કર અને તેડાગરને અનુક્રમે રૂ. ૧૨,૦૦૦ અને રૂ. ૬,૦૦૦ 
તેમજ પનોતાના કાય્વક્ષેત્રની તમામ આંગણિાડી સુપનોવષત 
કરનાર પ્રતયેક આશા િક ્કર અને  એ.એન.એમ.ને 
રૂ. ૧૨,૦૦૦નનો પરુ્કાર જ ેમાટે રૂ. ૭.૫૦ કરનોડની જોગિાઈ 
કરાઈ છે.

• શહેરી વિ્તારનોમા ંપ્રવત આગંણિાડી રૂ. ૭ લાખ મુજબ ૫૦૦ 
આંગણિાડી કેનદ્રનોના બાધંકામ માટે રૂ. ૩૫ કરનોડની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે.

• સુરેનદ્રનગર વજલાના ૧૫૦૦ જેટલા અગકરયા કુટુંબનો માટે 
રણ આંગણિાડી િાલુ કરિામાં આિશે. 

• અમદાિાદ, સરુત, િડનોદરા અન ેરાજકનોટ વજલાઓની મધય્થ 
જેલનોમાં મીની આંગણિાડીઓ શરૂ કરિામાં આિશે.

• ગંગા ્ િરૂપા આવથ્વક સહાય યનોજના હેઠળ અંદાવજત ૫ લાખ 
લાભાથથી વિધિા બહેનનોને સહાય આપિા માટે રૂ. ૫૦૦ 
કરનોડની જોગિાઇ કરી છે. 

• ‘બેટી બિાિનો બેટી ભણાિનો’ને પ્રનોતસાહન આપતી લનોકવપ્રય 
વહાલી દીકરી યનોજના માટે રૂ. ૫૦ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે.

• ૧૮૧-અભયમ્ મવહલા હેલપ લાઇન અંતગ્વત મુશકેલ 
પકરસ્થવતમા ંમકુાયલે બહેનનોન ેમદદ કરિા અન ેજરૂકરયાતમંદ 
બહેનનો અને દીકરીઓનું કાઉનસેલીંગ કરિા રૂ. ૧૨ કરનોડની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

• મુખય મંત્રી મવહલા ઉતકષ્વ યનોજના ઃ આ યનોજના અંતગ્વત 
ગ્રામીણ અને શહેરી વિ્તારની મવહલાઓ, મવહલા ઉતકષ્વ 
જૂથ બનાિી રૂ. ૧ લાખ સુધીનું વધરાણ મેળિે તનો તેનું સંપૂણ્વ 
વયાજ રાજય સરકાર દ્ારા સીધે સીધંુ બેનકનોને આપિામાં 
આિશે. આમ મવહલા ઉતકષ્વ જૂથને ઝીરનો ટકા દરે લનોન પ્રાપ્ત 
થશે. જેનાથી મવહલાઓને ્િ-રનોજગાર માટે નિુ બળ પ્રાપ્ત 
થશે. આ યનોજના હેઠળ વયાજ સહાય આપિા કુલ રૂ. ૧૯૩ 
કરનોડની જોગિાઇ બજેટમાં કરિામાં આિી છે.

દૂિ	સંજીવની	્યોજના:	
• આંગણિાડી અને પ્રાથવમક શાળાના બાળકનો, ધાત્રી માતાઓ 

સવહત અંદાવજત ૩૦ લાખ લાભાથથીઓને દૂધ સંજીિની 
યનોજના મારફત ફલેિડ્વ દૂધ પૂરં પાડિા માટે કુલ રૂ. ૩૪૨ 
કરનોડની જોગિાઇ કરાઈ છે.

બજેટ	વવશેષ
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જળસંપવત્ત

વયવતિન ેસામાનય જીિન જીિિા માટે પાણી આિશયક બાબત 
છે. સાથે કૃવષ, ઉદ્નોગ કે્ષતે્ર પણ પાણીનું વિશેષ મહતિ છે. 
રાજયના ખેડૂતનોને વસંિાઇ માટે પાણી મળી રહે તે માટે રાજય 
સરકાર પ્રવતબદ્ધ રહી છે. એક સમયે સુકા ગણાતાં સૌરા્રિ 
પ્રદેશમાં આજે સૌની યનોજનાની શરૂઆત થઇ છે. જેના મીઠા 
પકરણામનો જોિા મળયા છે. રાજયના ડંુગરાળ, િનિાસી, 
અંતરીયાળ વિ્તારમાં પણ વસંિાઇ, પીિાની સગિડતા ઊભી 
કરીને સરકારે જન જનની સુખાકારી માટે કટીબદ્ધ હનોિાનું દૃટિાંત 
પુરં પાડું છે. િષ્વ ૨૦૨૦-૨૧ના બજેટમાં વસંિાઇ માટે કરેલી 
જોગિાઇઓ પર નજર કરીએ...
• સૌરા્રિ વિ્તાર માટે આશીિા્વદ સાવબત થયેલ સૌની 

યનોજનાના પ્રથમ અને બીજા તબક્કાની અતયાર સુધી પૂણ્વ 
થયેલ કામગીરીથી ૩૨ જળાશયનો,૪૮ તળાિનો અને ૧૮૧ 
કરતાં િધુ િેકડેમનોમાં નમ્વદાના પાણી ભરિામાં આવયાં છે. 
સૌની યનોજનાનાં ત્રીજા તબક્કાના રૂ. ૨૪૦૩ કરનોડનાં પાંિ 
પકેેજના કામનો પ્રગવત હેઠળ છે. સૌની યનોજના માટે રૂ. ૧૭૧૦ 
કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

• િેકડેમ, તળાિનો નિાં બનાિિાં અને ઊંડાં કરિાં જેિાં 
જળસંિય યનોજનાઓના ંકામનો માટે રૂ. ૩૬૬ કરનોડની જોગિાઇ 
કરી છે.

• ઉકાઇ જળાશય આધાકરત સનોનગઢ-ઉચછલ-વનઝર ઉદ્હન 
વસંિાઇ યનોજના માટે રૂ. ૨૫૦ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે.

• જમીનની ખારાશ અટકાિિા તથા ભૂગભ્વજળની ગુણિત્તા 
સુધારિા માટે ભાડભૂત બેરેજની કામગીરી શરૂ કરિા તથા 
કલપસર યનોજના અંતગ્વત અભયાસનો પૂણ્વ કરિા માટે કુલ 

રૂ. ૪૦૦ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.
નવી	ર્હેરાત
• અટલ ભૂજલ યનોજના - ઉત્તર ગુજરાત અને કચછ વજલાના 

૨૪ તાલકુાઓન ેપાિં િષ્વના સમયગાળા માટે રૂ. ૭૫૭ કરનોડ 
ફાળિણી કરિામાં આિી છે. 

સૂ�મ	વસંચાઇ	્યોજના:
• ખેડૂતનોની પ્રગવતશીલ વિિારસરણી અન ેસરકારના પ્રયત્નોથી 

અતયાર સુધીમાં કુલ ૧૮.૭૪ લાખ હેકટર વિ્તારમાં સૂક્મ 
વસંિાઇ યનોજના અમલી કરી શકાઇ છે. રાજયના અંદાવજત 
૧૧.૫૧ લાખ ખેડૂતનોએ સૂક્મ વસંિાઈ પદ્ધવત અપનાિીને 
પાણીના કરકસરયુકત ઉપયનોગ દ્ારા ગુણિત્તાયુકત િધુ 
ઉતપાદન મેળિેલ છે. આ યનોજના માટે રૂ. ૭૫૦ કરનોડની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

નવી	ર્હેરાત
• જે ખેડૂત જૂથનો હયાત કેનાલનાં માળખામાંથી પાણી મેળિી, 

માઇક્રનો ઇકરગેશન વસવ્ટમ મારફતે વસંિાઇ કરશે તે 
ખેડૂત જૂથનોને પ્રિત્વમાન પીયાિાના દરમાં ૫૦ ટકા રાહત 
આપિામાં આિશે.

નમજાદા	્યોજના
• નમ્વદા બંધ પરથી િનોમાસા દરવમયાન ઉપલબધ થનાર 

િધારાના પાણી પૈકી, કચછને ૧ વમલીયન એકર ફીટ 
પાણી પહોંિાડિાનું આયનોજન છે. જે માટ ે કચછ શાખા 
નહ ેરના  બાક ીના  ક ામનો  પૂણ ્વ  કરિા ,  દુધઇ પે ટ ા 
શાખાનાં કામનો અને તેની વિતરણ નહેરનોનાં કામનો 
હાથ ધરિા રૂ. ૧૦૮૪ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે. 

બજેટ	વવશેષ

økwshkík ૧ માર્ચ, ૨૦૨૦18



હર	ઘર	જલ
• રાજય સરકારે શુદ્ધ અને પયા્વપ્ત પીિાનું પાણી પૂરં પાડિા 

રાજય વયાપી પાણી પુરિઠા ગ્રીડ દ્ારા ૧૩,૩૦૦ થી િધુ 
ગામનો અને ૨૦૩ શહેરી વિ્તારનો જોડિાની કામગીરી પૂણ્વ 
કરી છે. ગ્રામીણ વિ્તારનોમાં ૭૮ ટકા ઘરનોમાં નળ જોડાણની 
વસવદ્ધ હાંસલ કરી છે. જલ જીિન વમશન અંતગ્વત હર ઘર 
જલના સૂત્ર સાથે િષ્વ ૨૦૨૨ સુધીમાં રાજયના બાકી રહેતાં 
૧૭ લાખ ઘરનોમાં નળ જોડાણ દ્ારા પીિાનું પાણી પૂરં 
પાડિાનંુ આયનોજન કયુિં છે. જે માટે રૂ. ૭૨૪ કરનોડની 
જોગિાઈ કરી છે.

• આકદજાવત વિ્તારના મહીસાગર, અરિલી, તાપી, 
પંિમહાલ, દાહનોદ તથા નમ્વદા વજલાની કુલ ૨૨ લાખ 
િ્તીને સમાિેશ કરતી રૂ. ૧૭૦૦ કરનોડની, ૮ જૂથ પાણી 
પુરિઠા યનોજનાઓ પૂણ્વતાના આરે છે. આકદજાવત વિ્તાર 
પેટા યનોજના હેઠળપાણી પુરિઠાના કામનો માટે રૂ. ૮૫૦ 
કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.

• કડાણા જળાશયનો આધાકરત કડાણા – દાહનોદ પાઇપલાઇન 

માટે રૂ. ૧૦૩ કરનોડની જોગિાઈ, જેમાંથી મનોટાભાગના કામનો 
પૂણ્વ થઈ ગયા છે.

• કચછના નમ્વદાના પૂરના પાણીની સહાયથી વસંિાઇ સુવિધા 
િધારિા માટે રૂ. ૧૦૦ કરનોડની જોગિાઈ. ૫૭,૮૫૦ હેકટર 
વિ્તારને આ યનોજનાનનો લાભ મળશે.

• સુરત વજલાના ઉમરપાડા તાલુકા અને નમ્વદા વજલામાં 
ડેકડયાપાડા તાલુકામાં તાપી-કરજણ વલંક વલફટ વસંિાઇ 
યનોજના માટે રૂ. ૯૨ કરનોડની જોગિાઈ કરી છે.

• કાકરાપાર - ગનોરધા - િડ ઉદ્હન વસંિાઇ યનોજના માટે રૂ. 
૭૦ કરનોડની જોગિાઇ.

• બનાસકાંઠા વજલામાં થરાદથી સીપુ ડેમ સુધી પાઇપલાઇન 
નંખાશે, જેના માટે રૂ. ૨૨૫ કરનોડની જોગિાઇ.

• સાબરમતી નદી પર રૂ. ૨૦૦ કરનોડના ખિજે વહરપુરા અને 
િલાસણા બેરેજ માટે રૂ. ૬૦ કરનોડની જોગિાઇ.

• પીયજથી ધરનોઇ, ધાધુંસણથી રેડલક્મીપુરા અને ખેરિા - 
વિસનગર યનોજનાના કામનો પુણ્વતાના આરે છે જેના માટે રૂ. 
૫૫ કરનોડની જોગિાઇ.

વન	અને	પ્ાજાવરણ
• િનનોના સરંક્ષણ અન ેસંિધ્વન માટે રૂ. ૨૮૧ કરનોડની જોગિાઇ 

કરિામાં આિી છે.
• િન વિ્તાર વસિાયના વિ્તારનોમાં સામાવજક િનીકરણ 

યનોજના હેઠળ વૃક્ષ િાિેતર અને અાનુષંવગક વિ્તરણની 
પ્રવૃવત માટે કુલ રૂ. ૨૨૮ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.

• િન અને પયા્વિરણ વિભાગ માટે કુલ રૂ. ૧૭૮૧ કરનોડની 
જોગિાઇ બજેટમાં કરિામાં આિી છે.

નવી	ર્હેરાત
• િનીકરણ, િન સંરક્ષણ, ભૂવમ અને ભેજ સંરક્ષણ, િનય પ્રાણી 

તેમજ જૈવિક વિવિધતાનું વયિ્થાપન જેિાં કામનો માટ ે
કમપેનસેટરી અફનોર્ટેશન ફનડ મેનેજમેનટ એનડ પલાવનંગ 
ઑથનોકરટી-કેમપ અંતગ્વત રૂ. ૨૫૦ કરનોડની જોગિાઈ કરી 
છે.

• ઘાસ સંગ્રહની ક્ષમતા િધારિા ૪૦ નિા ગનોડાઉન બાંધકામ 
માટે રૂ. ૨૪ કરનોડની જોગિાઈ કરી છે.

• કચછ વજલામાં ઘાસના મેદાનનો વિકવસત કરી પશુપાલકનોને 
સહાયભૂત થિા રૂ. ૧૫ કરનોડની જોગિાઈ છે.

• ધરમપુર ખાતે સપ્વ સંશનોધન કેનદ્ર, િેળાિદર નજીક ખડમનોર 
પક્ષી સંિધ્વન કેનદ્ર, દીપડાઓને રેકડયનો કનોલર લગાિિા, 
આકદિાસી વિ્તારમાં ડ્રેગન ફ્ૂટ ઉછેર અને પ્રનોસેસીંગ માટે 
કુલ રૂ. ૧૦ કરનોડની જોગિાઇ છે.

• પલાસ્ટક બેગના વિકલપ તરીકે પુનઃઉપયનોગમાં લઇ શકાય 

તિેી રનોપા ઉછેર માટે વિશષે રીત ેતયૈાર કરેલી ટ્નેા ઉપયનોગથી 
વસંગલ યુઝ પલાસ્ટક બેગ મુતિ નસ્વરી બનાિિા માટે રૂ. બે 
કરનોડની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

• િન અવધકાર કાયદા હેઠળના લાભાથથીઓને ફાળિેલી 
જમીનમાં આંબા, કાજુ અને માનિેલ બામબુના રનોપા વનઃશુલક 
આપિા રૂ. ૧ કરનોડની જોગિાઈ કરી છે.

• આકદિાસી વિ્તારના વજલાઓમા ંધાવમ્વક માનયતાઓ સાથે 
સંકળાયેલા વૃક્ષનોના પવિત્ર ઉપિન ઊભા કરિા રૂ. ૧ કરનોડની 
જોગિાઈ કરી છે.

ક્લાઇમેટ	ચેનજ	વવભાગ
• ખેડૂતનોને સનોલાર સંિાવલત વમવન ટે્કટર ખરીદિા તથા 

શહેરનોમાં ઇલેસકટ્ક િાહનનો માટે િાવજિંગ પનોઇનટ ઊભા કરિા 
સહાય િૂકિિામાં આિશે. 

બજેટ	વવશેષ
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વશક્ણ

વશક્ષણ દ્ારા વયવતિગત તથા સમગ્ર સમાજનનો વિકાસ કરી 
શકાય છે. વશક્ષણ સુસં્કૃત સમાજનનો પાયનો છે. આ પાયાને િધુ 
મજબૂત કરી સુદૃઢ સમાજની ઈમારત ઊભી કરિા માટે રાજય 
સરકાર દ્ારા વિશેષ દરકાર લેિામાં આિી રહી છે. ગુજરાત 
સરકારે સાિ્વવત્રક વશક્ષણની સાથ ેગણુિત્તાયતુિ વશક્ષણ માટે રાઈટ 
ટુ એજયુકેશન, ગુણનોતસિ, જ્ાનકુકંજ પ્રનોજેકટ, પ્રિેશનોતસિ, ટેબલેટ 
યનોજના, વિના મૂલયે પાઠ્પુ્તક, ગણિેશ પુરા પાડિા જેિી 
યનોજનાઓ અમલી બનાિી છે. રાજય અને દેશની આિનારી 
પેઢીના ભવિષયને ધયાને રાખીને તાજેતરમાં રજૂ થયેલા િષ્વ 
૨૦૨૦-૨૧ના બજેટમાં વશક્ષણ વિભાગ માટે કુલ રૂ. ૩૧૯૫૫ 
કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 
• રાજયની શાળાઓ પૈકી ૫૦૦ શાળાઓને ્કૂલ ઑફ 

એકસલનસ તરીકે વિકસાિિામાં આિશે. તાલુકાના સૌથી 
પ્રવતભાશાળી વિદ્ાથથીઓને પસંદ કરી તેમને આ ્કૂલમાં 
વિષય વનષણાત વશક્ષકનો દ્ધારા ઉત્તમ વશક્ષણ આપિામા ંઆિશ.ે 
આિી શાળાઓમાં તમામ અદ્તન માળાખાકીય સુવિધાઓ, 
્માટ્વ કલાસરૂમ, કનોમપયટૂર લેબ, ્ ટેમ લેબ અન ેરમતગમતની 
સુવિધાઓ પૂરી પાડિા માટે રૂ. ૨૫૦ કરનોડની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. 

• રાઈટ ટુ એજયુકેશન એકટ અંતગ્વત ખાનગી શાળાઓમાં 
પ્રિેશ મેળિતા અંદાજે ૪ લાખ ૨૨ હજાર વિદ્ાથથીઓની ફી, 
યુવનફનોમ્વ, ્ કૂલ બેગ િગેરે માટે સહાય આપિા કુલ રૂ. ૫૫૦ 
કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.

નવી	ર્હેરાત
• પ્રાથવમક શાળાઓના નિા ૭,૦૦૦ િગ્વખડંનોના ંબાધંકામ માટે 

રૂ. ૬૫૦ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.
• શાળાકીય વશક્ષણમાં ગુણિત્તા સુધારણા અને યનોજનાઓના 

ઑનલાઇન કરયલ ટાઇમ મનોવનટકરંગ માટે કમાનડ એનડ કકંટ્નોલ 
સેનટરને િધુ સુદૃઢ બનાિિા માટે રૂ. ૧૮૮ કરનોડની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે.

• શાળાની શૈક્ષવણક કામગીરી અને માળખાકીય સુવિધાઓના 
મૂલયાંકન માટે ગુજરાત ્ કૂલ કિૉવલકટ એક્રેડીટેશન કાઉનસીલ 
માટે રૂ. ૫ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• સાત વજલાઓની સરકારી પ્રાથવમક શાળાઓના ૪૦૪ 
મધયાહ્ન ભનોજન કેનદ્રનોમાં કકિનશેડ બનાિિા રૂ. ૧૦ કરનોડની 
જોગિાઇ છે.

• વયારા ખાતે નિું વજલા વશક્ષણ અને તાલીમ ભિન બાંધિા 
માટે રૂ. ૪ કરનોડની જોગિાઇ કરાઈ છે.

ઉચ્ચ	વશક્ણ	અને	ટેકવનકલ	વશક્ણ:
• કનોલેજમાં પ્રિેશ મેળિતા અંદાજે ત્રણ લાખ વિદ્ાથથીઓને 

ટેબલેટ યનોજના અંતગ્વત ટેબલેટ આપિા રૂ. ૨૦૦ કરનોડની 
જોગિાઇ કરી છે.

નવી	ર્હેરાત
• ટેકવનકલ વશક્ષણ હેઠળની સરકારી ઇજનેરી કનોલેજો અને 

પનોવલટેકવનકનોમા ંલબેનોરેટરીના ંસાધનનો, પુ્ તકનો, જરૂરી ભૌવતક 
સસંાધનનો િસાિિા તમેજ બાધંકામ અન ેમરામત માટે રૂ. ૫૯ 
કરનોડની જોગિાઇ કરાઈ છે.

• ્ટડી ઇન ગુજરાત કાય્વક્રમ અંતગ્વત, રાજયની શૈક્ષવણક 
સં્ થાઓનનો રા્રિીય અન ેઆતંરરા્રિીય કક્ષાએ વયાપ િધારિા 
રૂ. ૧૦ કરનોડની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

• કાછલ-મહુિા, ડકેડયાપાડા અન ેખરેગામ ખાત ેહયાત સરકારી 
કનોલજેમા ંવિજ્ાન પ્રિાહ શરૂ કરિા તમેજ નિી પાિં વિજ્ાન 
પ્રિાહ કનોલજે શરૂ કરિા માટે રૂ. ૨ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.

• વિદ્ાથથીઓને અતયાધુવનક વશક્ષણ આપિા માટે ગુજરાત 
યુવનિવસ્વટી ખાતે D.R.D.O. સાથે MoU કરી ્કૂલ ઓફ 
કડફેનસ ્ટડીઝ શરૂ કરિા માટે રૂ. ૭ કરનોડની જોગિાઈ છે.

• આઇ.આઇ.ટી.રામ ખાતે D.R.D.O.ના સહયનોગથી 
કડપાટ્વમનેટ ઑફ એડિાનસ કડફેનસ ટેકનનોલનોજીનનો અભયાસક્રમ 
શરૂ કરિા માટે રૂ. ૧૨ કરનોડની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. 

મુખ્	મંત્ી	્ુવા-સવાવલંબન	્યોજના:
• આ યનોજના હેઠળ જાવત-જ્ાવતના ભેદભાિ વિના,િાલીની 

આિક મયા્વદા ધયાને લીધા વસિાય પ્રાથવમક અને માધયવમક 
શાળાના વિદ્ાથથીઓને પુ્તકનો તથા ગણિેશ વિનામૂલયે પૂરા 
પાડિામાં આિે છે. ઉપરાંત, ટ્ૂશન ફી,ભનોજનાલય અને 
છાત્રાલય જેિી સુવિધાઓ માટે સહાય આપિામાં આિે છે.જે 
માટે કુલ રૂ. ૯૩૫ કરનોડની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.
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આરયોગ્	અને	પરરવાર	કલ્ાણ

ગુજરાત સરકારે લનોકનોની સુખાકારી માટે આરનોગય, પીિાનું 
શુદ્ધ પાણી, પાકા માગષો, િીજળી સવહતની સુવિધાઓ ઉપલબધ 
કરાિી છે. ગજુરાતમા ંછેલા બ ેદાયકામા ંઆરનોગય ક્ષતે્ર ેઅનકેગણી 
સુવિધાઓમાં િધારનો થયનો છે. રાજયના નાગકરકનોને ઝડપી, સ્તી 
અને ગુણિત્તાયુતિ સારિાર મળી રહે તે માટે સરકાર કકટબદ્ધ છે. 
રાજયમાં ૧૦૮ ઈમરજનસી સેિા, ગામડામાં પ્રાથવમક આરનોગય 
કેનદ્ર, મેકડકલ બેઠકનોની સંખયામાં િધારનો તથા તમામ વજલામાં 
મેકડકલ કનોલેજ શરૂ કરિાની કદશામાં લેિાયેલાં પગલાના કારણે 
છેિાડાના લનોકનોને નજીકના ્થળે સારિાર મળતી થઈ છે. િષ્વ 
૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમાં સંિેદનાસભર આરનોગય અને 
પનોષણલક્ષી કલયાણકારી યનોજનાઓના અમલ માટે આરનોગય અને 
પકરિાર કલયાણ વિભાગ માટે રૂ. ૧૧,૨૪૩ કરનોડની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે.  
• શહેરી વિ્તારના નાગકરકનોન ેઝડપી સારિાર મળી રહે,સગભા્વ 

મવહલાઓની વનયવમત આરનોગય તપાસ થાય, જરૂરી 
માગ્વદશ્વન અપાય, સમયસર જરૂરી પનોષક આહાર અપાય, 
બાળકનોનું સંપૂણ્વ રસીકરણ થાય અને ઇનદ્રધનુષ કાય્વક્રમનનો 
૧૦૦ ટકા અમલ થાય તે માટે શહેરી વિ્તારમાં અબ્વન હેલથ 
સેનટરનો િલાિિામાં આિી રહ્ાં છે. જેનનો વયાપ િધારિા 
૧૦,૦૦૦ ની િ્તીએ એક અબ્વન હેલથ સનેટર કાય્વરત  કરાશે. 
આ અબ્વન હેલથ સેનટરમાં એમ.બી.બી.એસ. કે આયુષ ડૉકટર 
દ્ારા વિવિધ આરનોગય લક્ષી સેિાઓ પૂરી પાડિામાં આિશે. 
આિા અબ્વન હેલથ સેનટરની રિના માટે રૂ. ૮૦ કરનોડની 
જોગિાઇ બજેટમાં કરિામાં આિી છે. 

• કેનદ્ર સરકારે આરનોગય સેિાઓને િધુ સઘન બનાિિા તેમજ 
એમ.બી.બી.એસ.ની હયાત સીટમાં િધારનો કરિા ગુજરાતમાં 
આ િષજે ત્રણ નિી મકેડકલ કનોલજેો નિસારી, રાજપીપળા અને 
પનોરબંદર ખાતે શરૂ કરિાની મંજૂરી આપી છે. જેથી હિે 
રાજયમાં કુલ ૩૨ મેકડકલ કનોલેજો થશે. આ ત્રણેય શહેરનોની 
હયાત સરકારી હનોસ્પટલનોન ેમકેડકલ  કનોલજે સમકક્ષ બનાિિા 
અને નિી કનોલેજ, હનો્ટેલ િગેરેના વનમા્વણ માટે જોગિાઇ 
રૂ. ૧૨૫ કરનોડ કરિામાં આિી છે.

• મુખય મંત્રી વનદાન યનોજના હેઠળ પી.એિ.સી.ખાતે લનોહીના 
નમૂનાની વન:શુલક તપાસ માટે આધુવનક ઉપકરણનો ઉપલબધ 
કરાિિા માટે રૂ. ૭ કરનોડની જોગિાઇ છે.

• રાજયની લનોકવપ્રય ૧૦૮-એમબયલુનસ સેિાન ેસદુૃઢ કરિા નિી 
૧૫૦ એમબયુલનસ ખરીદિા રૂ. ૨૭ કરનોડની જોગિાઈ 
કરી છે.

નવી	ર્હેરાત
• પી.ડી.યુ. કનોલેજ, રાજકનોટ તથા મેકડકલ કનોલેજ, ભાિનગર 

ખાતે એમ.બી.બી.એસ.ની ૧૦૦ અને અનુસ્ાતકની ૬૪ 
સીટનનો િધારનો કરિાના આનષુવંગક કામનો માટે રૂ. ૭૩ કરનોડની 
જોગિાઇ છે. 

• એસ.એસ.જી. હનોસ્પટલ, િડનોદરા ખાતે રૂ. ૧૮૦ કરનોડના 
ખિજે ૬૦૦ પથારીની નિી મેટરવનટી િાઈલડ હનોસ્પટલ 
બનાિિા માટે રૂ. ૫૦ કરનોડની જોગિાઇ છે.

• જસદણ, ધ્રનોળ, દહેગામ, માણાિદર, હાલનોલ, સનોનગઢ અને 
િીખલી સી.એિ.સી.ને વજલા કક્ષાની હનોસ્પટલમાં અપગ્રેડ 
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કરિા રૂ. ૨૧ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.
• જનરલ હનોસ્પટલ વસદ્ધપુર ખાતે કેનસર કેરનાં સાધનનો અને 

નકડયાદ ખાતે એમ.આર.આઇ.મશીન િસાિિા રૂ. ૧૬ 
કરનોડની જોગિાઇ છે.

• કનોટેજ હનોસ્પટલ ઉપલેટા અને જનરલ હનોસ્પટલ બીલીમનોરા 
ખાતે આધુવનક હનોસ્પટલ વબસલડંગ બનાિિા રૂ. ૧૦ કરનોડની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

• મેકડકલ કનોલેજ, સનોલા અમદાિાદ ખાતે બેિલર ઇન 
ઓકડયનોલનોજી ્પીિ એનડ લેગિેજ પેથનોલનોજી કનોસ્વ શરૂ કરિા 
અને કનોકવલયર ઈમપલાનટ સેનટરનો કાયા્વસનિત કરિા રૂ. ૨ 
કરનોડની જોગિાઇ કરાઈ છે.

• સગભા્વ માતા અન ેબાળકન ેપરૂતનો જરૂરી પનોષક આહાર આપિા 
પરૂક પનોષણ યનોજના, પ્રધાનમતં્રી માતૃિદંના યનોજના, બાળસખા 
યનોજના, ક્તરુબા પનોષણ સહાય યનોજના, પણૂા્વ યનોજના માટે 

રૂ. ૨૦૦૦ કરનોડની જોગિાઇ કરિામા ંઆિી છે. 
• મુખય મંત્રી અમૃતમ્ - મા અને મા િાતસલય યનોજના માટે 

રૂ. ૧૧૦૫ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે. 
• આયુષમાન ભારત પ્રધાનમંત્રી જન આરનોગય યનોજના માટે 

રૂ. ૪૫૦ કરનોડની જોગિાઇ કરાઈ છે. 
• વજલા અને પેટા વજલા હનોસ્પટલમાં તબીબી ઉપકરણનો અને 

૧૦ એમબયુલનસ િસાિિા રૂ. ૮ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે. 
• નિજાત વશશુની સઘન સારિાર માટે ૪ સરકારી હનોસ્પટલનો 

ખાતે સીક નીઓનટલ કેર યુવનટની ક્ષમતા િધારિા માટે 
રૂ. ૨૨ કરનોડની જોગિાઇ.

• લઘુમતી સમુદાયના વિકાસ માટે પ્રધાનમંત્રી જનવિકાસ 
કાય્વક્રમ અંતગ્વત વશક્ષણ, આરનોગય અને કૌશલય વિકાસ માટે 
લઘુમતી વિ્તારનોમાં માળખાગત સુવિધાઓ ઊભી કરિા રૂ. 
૫૦ કરનોડની જોગિાઇ.

ઉદ્યોગ	અને	ખાણ	

• ઔદ્નોવગક નીવત ૨૦૧૫ અંતગ્વત િાલુ િષજે MSME સહાય 
યનોજનાઓ હેઠળ આશરે ૨૬૦૦ એકમનોને મંજૂરી આપિામાં 
આિી છે. જેના માટે રૂ. ૧૪૫૦ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.

• રનોજગાર સજ્વન કરતા ઉદ્નોગનોન ેસહાય આપિાની યનોજનાઓ 
જિેી કે ્ કીમ ફનોર ઈનસનેટીિ ટ ુઈનડ્ટ્ીઝ, પલાસ્ટક ઇનડ્ટ્ીઝ, 
મેગા ઇનનોિેકટિ પ્રનોજેકટ, એરનો્પેસ અને કડફેનસ સેકટરને 
પ્રનોતસાહન આપિા રૂ. ૯૫૦ કરનોડની જોગિાઇ બજેટમાં 
કરિામાં આિી છે. 

• ઔદ્નોવગક આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ ઊભી કરિા માટે 
સહાય આપિાની યનોજના અંતગ્વત મજંરૂ કરેલા પ્રનોજકેટનો માટે 
રૂ. ૬૫ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.

• રાજયના િાયેબલ માંદા ઔદ્નોવગક એકમનોના પુનિ્વસન માટે 

રૂ. ૧૦૦ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.
• ગુજરાતને િૈવશ્વક કક્ષાએ રનોકાણ માટેના ઉત્તમ ્થળ તરીકે 

પ્ર્થાવપત કરનાર િાયબ્નટ ગુજરાત સવમટના આયનોજન માટે 
રૂ. ૯૫ કરનોડની જોગિાઇ છે.

• ડીપ-સી પાઇપલાઇન તથા આતંરમાળખાકીય સવુિધાના જદુા 
જુદા પ્રનોજેકટને સહાય આપિા રૂ. ૫૦૦ કરનોડની જોગિાઈ 
કરિામાં આિી છે.

નવી	ર્હેરાત	ઃ
• રાજયમા ંખાણ કામ માટે એનિાયરમનેટ ક્લીયરનસ પ્રમાણપત્ર 

ઝડપથી અન ેસરળતાથી મળેિિા સરકાર દ્ારા એનિાયરમનેટ 
્ટડી કરપનોટ્વ તૈયાર કરિા રૂ. ૨૦ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે.  
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સામાવજક	ન્ા્	અને	અવિકારરતા	

રાજયમાં િસતા તમામ િગષોનનો સિાિંગી વિકાસ સરકારની 
પ્રાથવમકતા છે. સમાજના તમામ નાગકરકનોને વિકાસની તકનો પ્રાપ્ત 
થાય તે માટે સરકારે અનેક પ્રજાલક્ષી યનોજનાના લાભનો તેમના 
સુધી પહોંિતા કયા્વ છે. રાજયના શનોવષત, પીકડત િગષોના વિકાસ 
માટે રાજય સરકાર સતત કાય્વશીલ રહી છે. આિા િગ્વના 
વિદ્ાથથીઓ, યુિાનનો, મવહલાઓ માટે સરકારે સંિેદનાસભર કાયષો 
કયા્વ છે, સાથે વૃદ્ધનો, કદવયાંગનોને પડતી મુશકેલીઓ દૂર કરીને તેમને 
િધુમાં િધુ સહાયરૂપ બનિા પ્રયાસનો કરાયા છે. ગુજરાત 
વિધાનસભામાં રજૂ થયેલા િષ્વ ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમાં 
સામાવજક નયાય અને અવધકાકરતા વિભાગ માટે કુલ રૂ. ૪૩૨૧ 
કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 
• પ્રાથવમક શાળામાં અભયાસ કરતા વિકસતી જાવતના અને 

અનસુવૂિત જાવતના અદંાજ ે૩૮ લાખ વિદ્ાથથીઓન ેવશષયવૃવત્ત 
અને ગણિેશ સહાય તથા ધનોરણ ૯ અને ૧૦માં અભયાસ 
કરતા અંદાજે સાત લાખ વિદ્ાથથીઓને વશષયવૃવત્ત આપિા 
રૂ. ૫૭૫ કરનોડની જોગિાઇ બજેટમાં કરિામાં આિી છે.

• અનુસૂવિત જાવત અને વિકસતી જાવતના વિકાસ માટે કાય્વરત 
કુલ ૮ વનગમનોને રાજય સરકારના ફકંડમાંથી સીધા વધરાણ 
માટે લનોન આપિા માટે રૂ. ૧૦૦ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે.

નવી	ર્હેરાત
• અનસૂૂવિત જાવતના ખાનગી પ્રાથવમક શાળામા ંઅભયાસ કરતાં 

ધનોરણ ૧થી ૮ના કુમારનો અને ધનોરણ ૧થી ૫ની કનયાઓને 
રૂ. ૫૦૦ તથા ધનોરણ ૬થી ૮ની કનયાઓને રૂ. ૭૫૦ 
વશષયવૃવત માટે તેમજ આ તમામને રૂ. ૬૦૦ ગણિેશ સહાય 
આપિા માટે રૂ. ૧૩ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

• આદશ્વ વનિાસી શાળાના અનસુવૂિત જાવત અન ે વિકસતી 

જાવતના વિદ્ાથથીઓન ેબટુ-મનોજા ંપટેે આપિામા ંઆિતી સહાય 
રૂ. ૨૦૦મા ંબમણનો િધારનો કરી રૂ. ૪૦૦ કરિામા ંઆિશે. 

• સમહૂ લગ્નનોન ેપ્રનોતસાહન મળે ત ેમાટે સાત ફેરા સમહૂ લગ્ન 
યનોજના હેઠળ અનસુવૂિત જાવત તથા વિકસતી જાવતની સં્ થાઓને 
૨૫ યગુલની મયા્વદામા ંયગુલદીઠ રૂ. ૨૦૦૦ તથા યગુલનોને 
રૂ. ૧૦,૦૦૦ આપિામા ંઆિે છે જનેા બદલ ે સં્ થાઓને 
યગુલદીઠ રૂ. ૩૦૦૦ તથા યગુલનોન ે રૂ. ૧૨,૦૦૦ સહાય 
આપિામા ંઆિશ ેજ ેમાટે કુલ રૂ. ૯ કરનોડની જોગિાઇ છે.

• બનોટાદ ખાતે ડૉ.આંબેડકર ભિન બાંધિા રૂ. ૨ કરનોડની 
જોગિાઈ કરાઈ છે. 

સમાજ	સુરક્ા:
• રા્રિીય વૃદ્ધ પેનશન યનોજના હેઠળ આઠ લાખ લાભાથથીઓ 

માટે કુલ રૂ. ૭૫૩ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.
• વૃદ્ધાશ્મનોની વનભાિ ગ્રાનટ માવસક રૂ. ૧૫૦૦થી િધારી 

રૂ. ૨૧૬૦ કરિામાં આિશે. 
નવી	ર્હેરાત
• વનરાધાર વૃદ્ધ પેનશન યનોજના અંતગ્વત અતયારે માવસક 

રૂ. ૭૫૦ની સહાય આપિામાં આિે છે. જેમાં હિે ૭૫ િષ્વ 
કે તેથી િધ ુિયના વનરાધાર વૃદ્ધનોન ેમાવસક રૂ. ૧૦૦૦ પનેશન 
આપિામાં આિશે જે માટે કુલ રૂ. ૧૧૭ કરનોડની જોગિાઇ 
કરાઈ છે.

• હાલમાં ૮૦ ટકા કે તેથી િધુ માનવસક કદવયાંગતા ધરાિતા 
વયવતિઓન ેમાવસક રૂ. ૬૦૦ સહાય આપિામા ંઆિ ેછે જમેાં 
િધારનો કરી રૂ. ૧૦૦૦ની સહાય આપિામાં આિશે. 

• ગુજરાત વબનઅનામત શૈક્ષવણક અને આવથ્વક વિકાસ વનગમ 
દ્ારા અમલમાં મૂકાયેલી શૈક્ષવણક અને રનોજગારલક્ષી 
યનોજનાઓ માટે રૂ. ૫૦૦ કરનોડની જોગિાઇ કરાઈ છે.
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• અનુસૂવિત જાવત અને વિકસતી જાવત છાત્રાલયમાં રહેલાં 
વિદ્ાથથીઓને વનગમ દ્ારા ભનોજન વબલ પેટે માવસક રૂ. 
૧૨૦૦ સહાય આપિામાં આિે છે તે િધારી હિે રૂ. 
૧૫૦૦ આપિામાં આિશે. 

• ડૉ. સવિતા આંબેડકર આંતરજ્ાતીય લગ્ન સહાય યનોજના 
અંતગ્વત ૧૦૦૦ યુગલનોને સહાય આપિા માટે રૂ. ૧૦ 
કરનોડની જોગિાઇ કરાઈ છે.

• પંકડત દીનદયાળ ઉપાધયાય આિાસ અંતગ્વત વિકસતી 
જાવતના ૧૬,૮૩૦ લાભાથથીઓને તથા આંબેડકર આિાસ 
યનોજના અંતગ્વત અનુસૂવિત જાવતના ર૯૦૦ લાભાથથીઓને 
મકાન બાંધિા પ્રવત લાભાથથી રૂ. ૧.૨૦ લાખ સુધીની 
સહાય આપિા રૂ. ૧૪૨ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે. 

સમાજ	સુરક્ા
• પાલક માતા-વપતા યનોજના અંતગ્વત ૧૮૨૦૦ લાભાથથીઓ 

માટે રૂ. ૫૦ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે. 
• રા્રિીય કુટંુબ સહાય યનોજના અંતગ્વત પકરિારના મુખય 

વયકકતનું કુદરતી કે આકસ્મક અિસાન થાય તેિા સંજોગનોમાં 
રૂ. ૨૦,૦૦૦ સહાય આપિામાં આિે છે. જેના માટે રૂ. ૨૦ 
કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.. 

• કદવયાંગ સાધન સહાય યનોજના હેઠળ કદવયાંગ વયવતિને 
્િરનોજગારી માટેના સાધનનો માટે રૂ. ૨૦,૦૦૦ની મયા્વદામાં 
સહાય આપિા રૂ. ૧૪ કરનોડની જોગિાઇ કરાઈ. 

• જૂનાગઢ ખાતે છનોકરાઓ માટે અને રાજકનોટ ખાતે છનોકરાઓ 
તથા છનોકરીઓ માટે વિલડ્રન હનોમસના નિા મકાન બાંધકામ 
માટે રૂ. ૬ કરનોડની જોગિાઈ કરિામાં આિી. 

અન્ન	અને	નાગરરક	પુરવઠયો	

• નેશનલ ફૂડ વસકયુકરટી એકટ અને જાહેર વિતરણ વયિ્થા 
અંતગ્વત પાત્રતા ધરાિતા નાગકરકનોને ઘઊં, િનોખા, કપાવસયા 
તેલ, આયનોકડનયુકત મીઠું, ખાંડ, કેરનોસીન જેિી ઉપયનોગી 
સામગ્રીનું રાહતદરે સ્તા અનાજની દુકાનનો મારફતે વિતરણ 
કરિામાં આિે છે. આ યનોજનાનનો લાભ દરેકને મળે તે માટે  
રાજય સરકારે પૂરતી કાળજી રાખે છે. જે માટે કુલ રૂ. ૭૩૧ 
કરનોડની જોગિાઈ બજેટમાં કરિામાં આિી છે.

નવી	ર્હેરાત
• ગરીબ અને મધયમ િગ્વના નાગકરકનોને પ્રનોટીન સભર આહાર 

મળી રહે તે માટે આ િષજે જાહેર વિતરણ વયિ્થા હેઠળ 
અપાતા અનાજમાં ઉમેરનો કરી પહેલી િાર તુિેરદાળનું પણ 
વિતરણ કરિાનું નક્કી કયુિં છે. જે અંતગ્વત આશરે ૬૬ લાખ 
લાભાથથીઓને, લાભાથથી દીઠ િાવષ્વક ૧૨ કકલનોગ્રામ 
તુિેરદાળનું રાહત દરે વિતરણ કરિામાં આિશે. જે માટે 
રૂ. ૨૮૭ કરનોડની જોગિાઇ કરિામા આિી છે.

કા્દયો	અને	વ્વસથા
• રાજયની જનતાની સરુક્ષા અન ેસલામતી માટે વિશ્વાસ પ્રનોજકેટ 

અંતગ્વત સીસીટીિી કેમેરા લગાિિા રૂ. ૧૧૧ કરનોડની 
જોગિાઈ બજેટમાં કરિામાં આિી છે.

નવી	ર્હેરાત
• રાજયની કાયદનો વયિ્થાની સ્થવતને િધુ મજબૂત કરિા 

વિવિધ સંિગ્વની ૧૧ હજાર નિી જગયાઓ ઉભી કરિામાં 
આિશ.ે જથેી યિુાનનોન ેરનોજગારીની સાથ ેસાથ ેરાજય પનોલીસ 
સેિામાં કામ કરિાની તક મળશે. આ સાથે હનોમગાડ્વઝ 
જિાનનોના હાલના ૪૫,૨૮૦ના સંખયાબળમાં ૪,૫૨૮નનો 
િધારનો કરી કુલ સંખયાબળ ૪૯,૮૦૮નું કરિાનું આયનોજન 
કરિામાં આવયું છે. 

• રાજયના નાગકરકનોની સલામતી અને સુરક્ષા માટે રાત-કદિસ 
ખડે પગે રહેતા પનોલીસ કમથીઓને રહેઠાણની ઉત્તમ સુવિધા 
પૂરી પાડિા આગામી ત્રણ િષ્વમાં કુલ ૧૩,૮૫૧ આિાસ 
બાંધિા માટે રૂ. ૨૮૮ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

• રાજયના પાટનગર ગાધંીનગરની સરુક્ષા વયિ્થા સુદૃઢ કરિા 
નિી પનોલીસ કવમશનર કિેરીની રિના કરાશે. 
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આરદર્વત	વવકાસ

અંબાજીથી લઈને ઉમરગામ સુધી િસતનો આકદિાસી સમુદાય 
આજે મુખય પ્રિાહમાં જોડાયનો છે. ગુજરાતના તતકાલીન મુખય 
મંત્રી શ્ી અને હાલ દેશના િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મનોદીએ 
દીઘ્વદૃટિીથી શરૂ કરેલી િનબંધુ યનોજના આજે આકદિાસી સમાજ 
માટે પારસમણી સાવબત થઈ છે. િનબંધુ યનોજનાના પકરણામે 
આજ ેઆકદિાસી વિ્તારમાં વસંિાઈ, પીિાનંુ શદુ્ધ પાણી, િીજળી, 
પાકા ર્તાઓ સવહતની માળખાકીય સુવિધાઓ ઉપલબધ બની 
છે. સાથે આકદજાવત વિ્તારમાં વશક્ષણની સુવિધાના કારણે આજે 
વિદ્ાથથીઓ મેકડકલ, એસનજવનયકરંગ જેિા ક્ષેત્રનોમાં ઉચ્ વશક્ષણ 
પ્રાપ્ત કરી રહ્ા છે. 

આકદજાવત વિકાસ વિભાગ માટે િષ્વ ૨૦૨૦-૨૧ના બજટેમાં 
રૂ. ૨૬૭૫ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. સરકાર 
આકદજાવતના સિાિંગી વિકાસ માટે પ્રવતબદ્ધ છે. સને ર૦૦૭થી 
શરૂ કરિામાં આિેલી િનબંધુ કલયાણ યનોજનાથી આકદજાવત 
વિ્તારના લનોકનોના જીિનમા ંનોંધપાત્ર સધુારનો થયનો છે. આ યનોજના 
હેઠળ રૂ. ૧૪,૧૦૬ કરનોડની જોગિાઇ છે. 
• ૭૬૫ જેટલી આશ્મશાળાઓ, આદશ્વ વનિાસી શાળાઓ અને 

એકલવય શાળાઓના અંદાવજત ૧,૩૫,૦૦૦ જેટલા 
વિદ્ાથથીઓને રહેિા, જમિા અને અભયાસની સુવિધાઓ 
આપિા રૂ. ૩૭૪ કરનોડની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

• બ ેલાખ વિદ્ાથથીઓન ેપનો્ટ મવેટ્ક વશષયવૃવત્તનનો લાભ આપિા 
માટે રૂ. ૩૭૯ કરનોડની જોગિાઈ કરી છે.

• અનુદાવનત છાત્રાલયનો તથા આશ્મ શાળાઓમાં છાત્ર દીઠ 
માવસક રૂ.૧૫૦૦ વનભાિ ગ્રાનટ આપિામાં આિે છે, જેમાં 
િધારનો કરી હિે રૂ. ૨૧૬૦ આપિામાં આિશે. જે માટે કુલ 
રૂ. ૩૩૭ કરનોડની જોગિાઇ કરાઈ છે. 

નવી	ર્હેરાત
• અનુસૂવિત જનજાવતના છાત્રાલયમાં રહીને અભયાસ કરતા 

જે વિદ્ાથથીઓને ભનોજન વબલ પેટે માવસક રૂ. ૧૨૦૦ સહાય 
આપિામાં આિે છે તે િધારી હિે રૂ. ૧૫૦૦ આપિામાં 
આિશે જે માટે રૂ. ૩૦ કરનોડની જોગિાઇ કરાઈ છે.

• સરકારી કુમાર છાત્રાલય અમદાિાદ, સુરત, િલસાડ, મહુિા, 
છનોટાઉદેપુર, ડભનોઇ અને ધરમપુર તથા સરકારી કનયા 

છાત્રાલય સુરત, માંડિી, ધરમપુર, િડનોદરા અને િાંકલનાં 
મકાનનોના બાંધકામ અને મરામત માટે રૂ. ૪૧ કરનોડની 
જોગિાઈ છે.

• આકદજાવત વિ્તારમાં ટ્્ટ સંિાવલત આશ્મશાળાઓનાં 
મકાન મરામત માટે સહાય આપિા રૂ. ૫૦ કરનોડની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી.

• ૮૯ આશ્મશાળાઓ અન ેઉત્તર બવુનયાદી શાળાઓમા ંધનોરણ 
૯, ૧૦,૧૧ અને ૧૨ના િગષોના ક્રવમક વિકાસ માટે રૂ. ૯ 
કરનોડની જોગિાઈ કરી છે.

• કડાણા, વનઝર, સનોનગઢ, બનોડેલી, ગરબાડા અને વિજયનગર 
ખાતે કુમારનો માટે તેમજ કડાણા, વભલાડ, મનોડાસા અને 
માણેકપનોર ખાતે કનયાઓ માટે નિા સરકારી છાત્રાલયનો શરૂ 
કરિા માટે રૂ. ૩ કરનોડની જોગિાઈ કરી છે.

• આકદજાવત લનોકનોને બેનક મારફતે ્િરનોજગારી યનોજના હેઠળ 
ધંધા રનોજગારના હેતુઓ માટે લીધેલી લનોન ઉપર છ ટકાના 
દરે વયાજ સહાય આપિા માટે બે કરનોડ રૂવપયાની જોગિાઈ 
કરી છે.

• આકદજાવત લાભાથથીઓને મધમાખી ઉછેર માટે પ્રનોતસાહન 
આપિા મધ કલેકશન અને પ્રનોસેવસંગ સેનટરની ્ થાપના માટે 
સહાય આપિા રૂ. ૧ કરનોડની જોગિાઈ કરી છે.

• વપ્ર.એસ.એસ.સી.ના કુલ ૧૫ લાખ વિદ્ાથથીઓન ેવશષયવૃવત્તનનો 
લાભ આપિા માટે રૂ. ૧૪૩ કરનોડની જોગિાઈ કરાઈ છે. 

• ૧૦૪૬ સરકારી કુમાર-કનયા છાત્રાલયનો અને ગ્રાનટ ઈન 
એઈડ છાત્રાલયનોના કુલ ૬૪,૦૩૭ વિદ્ાથથીઓને રહેિા અને 
જમિાની સવુિધા આપિા રૂ. ૧૦૩ કરનોડની જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે.

• ધનોરણ ૧થી ૮માં અભયાસ કરતાં ૧૨ લાખ વિદ્ાથથીઓને 
ગણિેશ સહાય આપિા રૂ. ૭૫ કરનોડની જોગિાઈ છે. 

• ધનોરણ ૯મા ંઅભયાસ કરતી અદંાજે ૫૦,૦૦૦ વિદ્ાવથ્વનીઓન ે
વિદ્ાસાધના યનોજના હેઠળ સાઇકલ આપિા રૂ. ૧૯ કરનોડની 
જોગિાઈ છે. 

• અદ્તન સુવિધાિાળા સમરસ છાત્રાલયનોની યનોજના અંતગ્વત 
રૂ. ૨૨ કરનોડની જોગિાઇ જે થકી અંદાજે ૩૭૫૦ અનુસૂવિત 
જનજાવતના વિદ્ાથથીઓને લાભ મળશે. 

• રાજપીપળા મુકામે વબરસા મુંડા આકદજાવત યુવનિવસ્વટી માટે 
રૂ. ૨૦ કરનોડની જોગિાઈ છે.  

• ટેલેનટ પુલ યનોજના અંતગ્વત અંદાજે ૧૩૦૦ જેટલાં તેજ્િી 
વિદ્ાથથીઓને સહાય આપિા રૂ. ૧૧ કરનોડની જોગિાઈ 
કરિામાં આિી છે.  

બજેટ	વવશેષ
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પંચા્ત,	ગ્ામ	ગૃહવનમાજાણ	અને	ગ્ામ	વવકાસ
રા્રિવપતા મહાતમા ગાધંીજી કહેતા કે સાિુ ંભારત ગામડાઓમાં 

િસે છે. ગુજરાત સરકારે પૂજય મહાતમા ગાંધીજીના શબદનોને 
પથદશ્વક બનાિીને હરહંમેશ ગ્રામ, ખેડૂત અને ગ્રામ પંિાયતના 
સશતિીકરણ માટે વિવિધ પગલાઓ લીધાં છે. મુખય મંત્રી 
શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃતિમાં ગુજરાત સરકારે ગામડામાં 
શહેરની સુવિધાઓ ઉપલબધ બનાિિાની સાથે ગામડાના સિાિંગી 
વિકાસ માટે કાયષો કયા્વ છે. તાજેતરમાં ગુજરાત વિધાનસભામાં 
રજ ૂથયલેા િષ્વ ૨૦૨૦-૨૧ના અદંાજપત્રમા ંટકાઉ વિકાસ પ્રતયનેી 
પ્રવતબદ્ધતાને પુનરાિવત્વત કરતાં રાજય સરકારે પંિાયત, ગ્રામીણ 
આિાસ અને ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ માટે રૂ. ૯૦૯૧ કરનોડની 
જોગિાઈ કરી છે. ગામડાઓના ઉતકષ્વ માટે કરેલા આયનોજનનો 
દૃસટિમાન થાય છે. જેની આછેરી ઝલક માણીએ..
• ગામડામાં ્િચછતા જાળિિા માટે ઘન અને પ્રિાહી કિરાનું 

વયિ્થાપન કરિુ ંખૂબ જ જરૂરી છે. ઘન કિરાના વયિ્થાપન 
માટે રાજયની ૧૬૬૭ ગ્રામ પંિાયતનોને ટ્ાઇવસકલ અને હેનડ 
કાટ્વ જેિા સફાઇના સાધનનો પૂરાં પાડિામાં આિશે. તેિી રીતે 
પ્રિાહી કિરાના વયિ્થાપન માટે ૮૦ જેટલી ગ્રામ 
પંિાયતનોમાં ગ્રે િનોટર ટ્ીટમેનટ પલાનટ નાખિામાં આિશે જે 
માટે કુલ રૂ. ૬૧ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.

• ૨૦૨૨ સુધીમાં સૌને આિાસનનો ઉમદા આશય પૂણ્વ કરિા 
૩ લાખ ૧૧ હજાર આિાસનોના લક્યાંક સામે અતયાર સુધી 
બે લાખ આિાસનોનું બાંધકામ પૂણ્વ કરિામાં આવયું છે. આ 
કાય્વક્રમ અનિયે નિા ૮૫ હજાર આિાસનો બાંધિામાં આિશે. 
જેના માટે રૂ. ૧૧૦૦ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.

• ્િચછ ભારત વમશન-ગ્રામીણ અંતગ્વત રૂ.૮૦૩ કરનોડની 
જોગિાઇ કરી છે.

• મહાતમા ગાંધી રા્રિીય ગ્રામીણ રનોજગાર યનોજના અંતગ્વત રૂ. 
૪૯૦ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

• શયામાપ્રસાદ મુખર્જી રબ્વન વમશન માટે રૂ. ૨૩૫ કરનોડની 
જોગિાઇ કરી છે.

• પ્રધાનમંત્રી કૃવષ વસંિાઇ યનોજના માટે રૂ. ૧૯૫ કરનોડની 
જોગિાઇ કરી છે.

નવી	ર્હેરાત
• ગુજરાત સરકારની યનોજના અંતગ્વત ઘન કિરનો ડનોર ટુ ડનોર 

કલકેશન દ્ારા એકત્ર કરિા માટે હાલ તમામ ગ્રામ પિંાયતનોને 
વયકકતદીઠ માવસક રૂવપયા બે ગ્રાનટ આપિામાં આિે છે. તેને 
બદલે હિે વયવતિદીઠ માવસક રૂવપયા િાર ગ્રાનટ આપિામાં 
આિશે જે માટે રૂ. ૮૮ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.

• ગ્રામીણક્ષેત્રનોમાં નિા મંજૂર આિાસની સાથે સાથે બાથરૂમની 
સુવિધા ઊભી કરિા માટે લાભાથથી ફાળનો રૂ. ૩૦૦૦ની સામે 
રાજય સરકાર દ્ારા રૂ. ૫૦૦૦ની સહાય આપિામાં આિશે 
જે માટે રૂ. ૫૦ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.

• ઉતપાકદત િીજ િ્તુઓના ્થાવનક મેળાઓમાં સીધા િેિાણ 
માટે ્ટનોલ ઊભા કરિા રૂ. ૩ કરનોડની જોગિાઈ કરી છે.

• ગ્રામ પિંાયતનોન ેહાઇ્પીડ ઇનટરનટેથી જોડિા, જરૂરી હાડ્વિેર 
તેમજ માનિબળ પૂરં પાડી ઇ-એનેબલ કરિા રૂ. ૧૦૦ 
કરનોડની જોગિાઇ કરાઈ છે.

• ગ્રામ પિંાયતનોના નિીન મકાન બાધંકામ માટે રૂ. ૮૫ કરનોડની 
જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

• વજલા પંિાયતનો અને તાલુકા પંિાયતનોના રેકડ્વની જાળિણી 
માટે કનોમપેકટર િસાિિા રૂ. ૧૦ કરનોડની જોગિાઇ છે.

• પંિાયતી રાજ તાલીમ કેનદ્ર, શશીકુકંજ, જૂનાગઢ ખાતે નિા 
મકાન બાંધકામ માટે રૂ. ૬ કરનોડની જોગિાઇ છે.

• રાજય સરકારના યનોગદાન દ્ારા ગામડાઓમાં િધુ સારી 
સવુિધાઓ બનાિિા માટે દાતાઓન ેપ્રનોતસાવહત કરિાના ઉમદા 
હેત ુસાથે નિી રજ ૂકરિામા ંઆિેલી “માદરે િતન” યનોજના 
હેઠળ રૂ. ૨૦૦ કરનોડની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે..

• પ્રિાહી કિરાના સંિાલન માટે રૂ. ૬૧ કરનોડની જોગિાઈ, 
જેમાં ૮૦ ગ્રામ પંિાયતનોમાં ગ્રે િનોટર ટ્ીટમેનટ ઇન્ટનોલેશન 
પલાનટ ્થાપિામાં આિશે.

• ગ્રામ પિંાયતની સપંવત્તઓનુ ંવયિસ્થત જાળિણી અન ેરેકનોડ્વની 
કામગીરી અને ડુસપલકેશનના કામની રનોકથામ માટે વજઓ 
ટેવગંગ એસેટ રવજ્ટ્ાર તૈયાર કરિા રૂ. ૫ કરનોડની જોગિાઈ 
પણ કરિામાં આિી છે. •
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શહેરી	વવકાસ	અને	શહેરી	ગૃહ	વનમાજાણ

રાજયના શહેરનો વિકવસત રા્રિનોના શહેરનોની સમકક્ષ બને તે 
કદશામાં સુવિધાઓનનો ઉમેરનો થઈ રહ્નો છે. ્ માટ્વ વસટી અને  ગ્રીન 
એનડ ક્લીન શહેરનો બનાિિામાં આિી રહ્ા છે. શહેરનોને ફાટક 
મુતિ બનાિિાની સાથ,ે ભગૂભ્વ ગટર, પીિાનુ ંશદુ્ધ પાણી, આિાસ 
સુવિધા, બાગ બગીિા વનમા્વણ કરી લનોકનોની સુખાકારીમાં િધારનો 
કરિામાં આવયનો છે. કદિસે કદિસે શહેરની જનસંખયામાં િધારનો 
થતનો જાય છે. શહનોરમાં ભવિષયની જરૂકરયાતનોને ધયાને રાખીને 
આયનોજન થાય ત ેજરૂરી છે. ગજુરાત સરકાર આ કદશામા ંશહેરનોના 
વિકાસ માટે પ્રયત્શીલ છે. નાણાકીય િષ્વ ૨૦૨૦-૨૧ માટે 
શહેરી વિ્તારના સાિ્વવત્રક વિકાસ માટે રૂ. ૧૩૪૪૦ કરનોડની 
જોગિાઈ કરિામાં આિેલ છે. આ અંગેની મુખય જોગિાઈઓનનો 
સારાંશ નીિે મુજબ છે. 
• ભૂગભ્વ ગટર તેમજ પાણી પુરિઠાની સુવિધાઓ ઊભી કરિા 

માટે રૂ. ૧૧૬૯ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.
• જે નગરપાવલકાઓ પાસે પીિાના પાણીનનો પૂરતનો જથથનો છે. 

પરતંુ પાણી વિતરણ કરિાની વયિ્થા અપૂરતી છે, તે 
નગરપાવલકાઓને આિી સુવિધાઓ વિકસાિિા માટે સહાય 
આપિા રૂ. ૫૦૦ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

• અમૃત યનોજના અંતગ્વત ૮ મહાનગરપાવલકા અને ૨૩ 
નગરપાવલકાઓમાં પાણી પુરિઠા, ગટર, િરસાદી પાણીનનો 
વનકાલ, પકરિહન જેિી સુવિધાઓ માટે રૂ. ૮૦૦ કરનોડની 
જોગિાઇ કરી છે.

• ્માટ્વ વસટી વમશન અતંગ્વત ૬ શહેરનોમા ંએકરયા બઝે વિકાસનાં 
કામનો જેિા કે એકરયા કરડેિલપમનેટ,કમાનડ એનડ કકંટ્નોલ સનેટર, 
ઇનટરમનોડલ ટ્ાનસપનોટ્વ હબ, CCTV, ઇનટરનેટ કનેકટીિીટી 
િગેરે માટે રૂ. ૫૯૭ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

• ્િચછ ગજુરાત-પલાસ્ટક મતુિ ગજુરાત બનાિિાના ભાગરૂપે 

્િચછતાની કામગીરી સાથ ેજોડાયલેા શહેરનોમા ંફરીન ેપલાસ્ટક 
િીણિાનું કામ કરનાર રેગવપકસ્વ શ્મજીિીઓને સહાય અને 
અનય કામનો માટે રૂ. ૫૬ કરનોડની જોગિાઇ કરાઈ છે.

નવી	ર્હેરાત
• ્માટ ્વ ટાઉન વમશન હેઠળ ‘અ’ અને ‘બ’ િગ્વની 

નગરપાવલકાઓમાંથી ્પધા્વ દ્ારા પસંદ કરેલી પાંિ 
નગરપાવલકાઓમાં વિકાસનાં કામનો માટે પ્રવત િષ્વ રૂ. ૨૦ 
કરનોડ લેખે પાંિ િષ્વમાં રૂ. ૧૦૦ કરનોડ ફાળિણી કરિામાં 
આિી છે. 

• નદીઓ અન ેતળાિનોમાથંી જલકુકંભી કે િન્પવત કિરનો કાઢિા 
મહાનગરપાવલકાઓને સાધનનો ખરીદિા માટે સહાય આપિા 
રૂ. ૧૫ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે. 

• આવથ્વક રીતે પછાત િગ્વના નાગકરકનોને શહેરી વિ્તારનોમાં 
રૂવપયા પંદર લાખની મયા્વદામાં આિાસની ખરીદીમાં રાજય 
સરકાર તરફથી રૂવપયા એક લાખની સહાય આપિા માટે  
રૂ. ૫૦ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

• ડાયમંડ વસટી સુરતના મેટ્નો રેલ તેમજ અમદાિાદ-ગાંધીનગર 
મેટ્નોની કામગીરી આગળ ધપાિિા માટે રૂ. ૪૦૬ કરનોડની 
જોગિાઇ કરી છે.

વગફ્ટવસટી:
• વગફટ વસટી ખાતે ૧૩ બેનક,૧૯ િીમા કકંપનીઓ, ૫૦થી િધુ 

કેવપટલ માક�ટ સં્થાઓ અને આંતરરા્રિીય કક્ષાના બે 
એકસિેનજની નાણાકીય પ્રવૃવત્તઓને કારણે તે આંતરરા્રિીય 
કક્ષાનું ફાયનાસનશયલ હબ બનિા તરફ આગેકૂિ કરી 
રહ્ં છે.

• વગફટ વસટીમાં છેલાં િષ્વમાં અંદાજે ૬૦૦ વબલીયન યુ.એસ. 
ડનોલરનુ ં ટ્કેડગં થયુ ંછે. વગફટ વસટીમા ંઆતંરરા્રિીય બવુલયન 
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એકસિેનજની ્થાપના થતાં મનોટાપાયે રનોજગારીનું વનમા્વણ 
થશે. વગફટ વસટી માટે શેરમૂડી ફાળા પેટે રૂ. ૨૦૦ કરનોડની 
જોગિાઇ બજેટમાં કરિામાં આિી છે. 

• મુખય મંત્રી સડક યનોજના હેઠળ રૂ. ૫૦૦ કરનોડની જોગિાઇ.
• મહાનગરપાવલકા અને નગરપાવલકા વિ્તારનોમાં ફલાય 

ઓિર બનાિિા  રૂ. ૫૦૦ કરનોડની જોગિાઇ કરાઇ છે.
• શહેરની નજીકમાં આિલેા ગામડા તથા આઉટગ્રનોથ વિ્તારનોમાં 

માળખાકીય સુવિધાઓ વિકસાિિા રૂ. ૨૫૦ કરનોડની 
જોગિાઇ કરાઇ છે.

• ્િચછ ભારત વમશન અંતગ્વત રૂ. ૨૦૦ કરનોડની જોગિાઇ.
• રેલિે ફાટકનો પર ઓિરબ્ીજ અથિા અનડરબ્ીજ બનાિિા 

રૂ. ૨૦૦ કરનોડની જોગિાઇ કરાઇ છે.
• ૨૦૨૨ સુધીમાં પ્રધાનમંત્રી આિાસ યનોજના હેઠળ રૂ. ૮૩૦ 

કરનોડની જોગિાઇ.  
• ફાયર ્ટેશનનો ખાતે આધુવનક સાધનનો િસાિિા રૂ. ૧૦૬ 

કરનોડની જોગિાઇ.
• શહેરી તમેજ નગરપાવલકાના વિ્તારનોમાં નાના કે્ષત્રફળિાળા 

પલનોટ, ખેતીની જમીન કે વમલકતની માપણી આધુવનક 
પદ્ધવતથી કરિા માટે ૧૫૦ ઇલેકટ્નોવનક ટનોટલ ્ટેશન મશીન 
ખરીદિા  રૂ. ૧૩ કરનોડની જોગિાઇ. 

માગજા	અને	મકાન: 
• સાત િષ્વ કે તેથી િધુ સમય સુધી કરકાપજેટ ન થયા હનોય તેિા 

બાકી રહેતા ૧૫૦ તાલુકાના ૨૪૯૯ ર્તાઓની ૧૧,ર૦૦ 

કકલનોમીટર લંબાઇના ર્તાઓનું કરસરફેવસંગ રૂ.૩૬૦૦ 
કરનોડના ખિજે હાથ ધરિામાં આિશે. જે માટે રૂ. ૧૪૩૬ 
કરનોડની જોગિાઇ કરી છે. 

બંદરયો	અને	વાહન	વ્વહાર:
• જાહેર પકરિહનને િધુ સુગમ અને સુલભ બનાિિા ૮૯૫ 

નિી બસનો સેિામાં મૂકિામાં આિનાર છે. આ બસનો બી.એસ. 
૬ મનોડલ આધાકરત હનોઇ િાતાિરણન ેપ્રદષૂણમતુિ અન ે્ િચછ 
રાખિામાં મદદ મળશે. જે માટે કુલ રૂ. ૨૪૦ કરનોડની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

નવી	ર્હેરાત
• જૂના પુલનોનનો સિજે અને જરૂરી તપાસ માટે આ િષજે  રૂ. ૮૦ 

કરનોડની જોગિાઈ કરી છે.
• સેફટી ઑકડટ કરાિી જરૂકરયાત મુજબના તાંવત્રક સુધારા 

કરિાથી અક્માત થતા અટકાિા માટે પ્રાથવમક તબક્કે 
રૂ. ૨૬ કરનોડની જોગિાઈ છે.

• પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યનોજનાના ત્રીજા તબક્કાની કામગીરી 
હેઠળ રાજયના ૩૦૦૦ કકલનોમીટરના ગ્રામય માગષોને પહનોળા 
કરિાની કામગીરી માટે રાજયના ફાળા તરીકે પ્રારંવભક  
રૂ. ૧૦૦ કરનોડની જોગિાઇ છે. 

• સાત નિા બસ ્ટેશનનું બાંધકામ કરિા તેમજ હયાત જૂના 
અને જજ્વકરત ૯ બસ ્ટેશન તનોડીને આનુષંવગક માળખાકીય 
સુવિધા ધરાિતા નિા બસ ્ ટેશન બનાિિા માટે કુલ રૂ. ૩૦ 
કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

મહેસૂલ
• શહેરી તેમજ નગરપાવલકાના વિ્તારનોમાં નાના 

ક્ષતે્રફળિાળા પલનોટ, ખતેીની જમીન કે વમલકતની માપણી 
આધુવનક પદ્ધવતથી કરિા માટે ૧૫૦ ઇલેકટ્નોવનક ટનોટલ 
્ટેશન મશીન ખરીદિા રૂ. ૧૩ કરનોડની જોગિાઇ છે.   

• તાલુકા કક્ષાએ ૨૮૩ જેટલી સેિાઓ પૂરી પાડતા 
જનસેિા કેનદ્રનોના આધુવનકીકરણ માટે રૂ. ૧૮ કરનોડની 
જોગિાઇ છે.

• દ્તાિજેોની નોંધણી માટે આિતા નાગકરકનોન ેઆિશયક 
સુવિધાઓ પૂરી પાડિા ૨૬ સબ રજી્ટ્ાર કિેરીઓને 
મનોડેલ કિેરીઓ બનાિિા રૂ. ૧૫ કરનોડની જોગિાઈ 
કરી છે.

• મહેસાણા અન ેઆણંદ વજલાઓમા ંિધતી જતી મહેસલૂી 
કામગીરીના ભારણન ેધયાન ેલેતાં નિા મહેસૂલી ભિનના 
બાંધકામ માટે રૂ. ૧૦ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.
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શ્રમ	અને	રયોજગાર	

યુિાનનો આપણા રા્રિનું ભવિષય છે. રા્રિનંુ ભવિષય મજબૂત, 
સશતિ બને તે કદશામાં સરકાર સતત કાય્વરત રહી છે. યુિાનનોને 
રનોજગારી મળી રહે તે સરકાર દ્ારા આગિી પહેલ કરી છેલા 
પાંિ િષ્વમાં રાજયની રનોજગાર કિેરીઓ મારફત ક ુલ 
૧૭,૮૬,૭૯૭  યુિાનનોને રનોજગારી પૂરી પાડિામાં આિી છે. 
સાથે શ્વમકનોને સ્તા દરે શુદ્ધ પનોસટિક ભનોજન, આરનોગય સુવિધા, 
શ્વમકનોને આિાસ ઉપલબધ કરાિિામાં આિી છે. િૈવશ્વક કક્ષાના 
તેમજ ઉદ્નોગનોની માંગ આધાકરત કૌશલય વનમા્વણ માટે ના્મેદ, 
ગાંધીનગર ખાતે ૨૦ એકરમાં પીપીપી ધનોરણે ટાટા ગ્રૂપના 
સહકારથી ઈસનડયન ઈસન્ટટૂ્ટ ઓફ ્ કીલસનું વનમા્વણ કાય્વ શરૂ 
કરિામાં આિી છે. જેથી રાજયના યુિાનનો માટે રનોજગારીની તકનો 
િધશે. શ્મ અને રનોજગાર વિભાગ માટે રૂ. ૧૪૬૧ કરનોડની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.
• નેશનલ ્ કીલ ડિેલપમેનટ કનોપષોરેશનના ધનોરણે રાજયમા ં્ કીલ 

ઇકનો વસવ્ટમને મજબૂત કરિા ગુજરાત ્કીલ ડેિલપમેનટ 
કનોપષોરેશનની ્ થાપના માટે રૂ. ૩૦ કરનોડનુ ંમડૂી રનોકાણ કરાશ.ે

• અમદાિાદ, સુરત, િડનોદરા અને રાજકનોટના અંદાજે 
૧,૨૦,૦૦૦ બાંધકામ શ્વમકનોને કકડયાનાકા તેમજ કામના 
્થળે વસટી બસ મારફતે જિા-આિિા માટે મુસાફરી ખિ્વમાં 
સહાય આપિા માટે રૂ. ૫૦ કરનોડની જોગિાઇ કરાઈ છે.

• શ્વમક અન્નપૂણા્વ યનોજના હેઠળ યુ-િીન કાડ્વ ધારકનોને પણ આ 
યનોજનાનનો લાભ આપિામાં આિશે. જે માટે કુલ રૂ. ૩૫ 
કરનોડની જોગિાઇ કરી છે. 

• ધનિનતકર આરનોગય રથ યનોજના અંતગ્વત બાંધકામ શ્વમકનોને 
આરનોગય વિષયક  સુવિધાઓ માટે િધુ ૧૬ આરનોગય રથની 
સુવિધા પૂરી પાડિા રૂ. ૨૫ કરનોડની જોગિાઈ છે.    

• બાંધકામ શ્વમકના પત્ી તેમજ મવહલા બાંધકામ શ્વમકનોને 
હાલમાં પ્રસૂવત સહાય  માટે મવહલા બાંધકામ શ્વમકનોને બે 
બાળકનો સુધી પ્રસૂવત સહાય પેટે કુલ રૂ. ૨૭,૫૦૦ આપિામાં 
માટે કુલ રૂ. ૬ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• બાંધકામ શ્વમકનોને હાઉવસંગ સબવસડી યનોજના હેઠળ 
બનેકમાથંી લીધલેી લનોન ઉપર પાિં િષ્વ સધુી, પ્રવત િષ્વ રૂવપયા 
િીસ હજારની વયાજ સહાય િૂકિિામાં આિશે.

• મુખય મંત્રી એપે્રસનટસશીપ યનોજના અંતગ્વત એક લાખ 
એપ્રેસનટસનોની ભરતી માટે રૂ. ૯૨ કરનોડની જોગિાઈ કરી છે. 

• ગુજરાત ્ કીલ ડિેલનોપમનેટ વમશન મારફત ેપ્રધાનમંત્રી કૌશલય 
વિકાસ યનોજના અને અનય કૌશલય વિકાસ યનોજનાઓના 
માધયમથી ૭૦ હજાર યુિાનનોને કૌશલય તાલીમ આપિા માટે 
રૂ. ૫૦ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી. 

• યુિાનનોને રનોજગાર માટે તાલીમબદ્ધ  કરિા ભારત સરકાર 
દ્ારા ્ ટ્ાઇિ પ્રનોજેકટ શરૂ કરિામાં આવયનો છે. આ પ્રનોજેકટમાં 
રાજયની કુલ ૩૦ ઔદ્નોવગક તાલીમ સં્થાઓનનો સમાિેશ 
કરિામાં આવયનો છે. આ પ્રનોજેકટ માટે રૂ. ૩૩ કરનોડની 
જોગિાઇ છે.  

• આઇ.ટી.આઇ.ના નિા મકાનનો, િક્કશનોપ, થીયરીરૂમ અને 
્ટાફ ક્ાટ્વસ્વ  બનાિિા તેમજ તેને આધુવનક સાધનનોથી 
સુસજ કરિા જેિી માળખાકીય સુવિધાઓના વનમા્વણ માટે 
રૂ. ૨૬૪ કરનોડની જોગિાઈ છે.

• ધનિનતકર આરનોગય રથ યનોજના અંતગ્વત બાંધકામ શ્વમકનોને 
આરનોગય વિષયક સુવિધાઓ પૂરી પાડિામાં આિે છે. િધુ 
૧૬ આરનોગય રથની સુવિધા પૂરી પાડિા રૂ. ૨૫ કરનોડની 
જોગિાઈ છે.

બજેટ	વવશેષ

økwshkík ૧ માર્ચ, ૨૦૨૦29



પ્રવાસન

• ગીરમાં વસંહ દશ્વન માટે આિતા પ્રિાસીઓની સંખયાને ધયાને 
લઇ અમરેલી ખાતે આંબરડી લાયન સફારી પાક્કના અદ્તન 
વિકાસ માટે રૂ. ૫ કરનોડની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

• શકુ્લતીથ્વ, કબીરિડ, મગંલેશ્વર અન ેઅગંારેશ્વરન ેમગેા સકક્કટ 
તરીકે વિકાસ કરિા ભારત સરકાર તરફથી રૂ. ૨૩ કરનોડ 
ફાળિિામાં આવયા છે. જેમાં રાજય સરકાર દ્ારા રૂ. ૫ કરનોડ 
ઉમેરીને આ ્થળનોનનો વિકાસ કરિામાં આિશે. 

• સાબરકાંઠા વજલાના પનોળનો ફનોરે્ટ ખાતે પ્રિાસી સવુિધાઓનનો 
વિકાસ કરિા માટે રૂ. ૫ કરનોડની જોગિાઈ કરી છે.

• િેળાિદર ખાતે કાવળયાર અભયારણયનનો વિકાસ કરિા માટે 
રૂ. ૩ કરનોડની જોગિાઈ કરાઈ છે.

• નડા બેટના ંવિકાસ માટે રૂ. ૩૫ કરનોડ, બાલાવસનનોર ડાયનાસનોર 
ફનોસીલ પાક્ક માટ ે રૂ. ૧૦ કરનોડ તથા જૂનાગઢ ઉપરકનોટ, 
ધનોળાિીરા તથા માતાના મઢ ખાતે પ્રિાસીઓની સુવિધા 
વિકસાિિા માટે રૂ. ૨૦ કરનોડની ફાળિણી કરિામા ંઆિી છે.

• વશિરાજપુર બીિના ંવિકાસ માટે રૂ. ૧૫૦ કરનોડ તથા ગીરનાર 
રનોપ - િે  માટે રૂ. ૧૨૦ કરનોડ ફાળિિામાં આવયા છે.

• પ્રિાસન નીવત અંતગ્વત ૩૮૩ જેટલા પ્રનોજેકટ હેઠળ રૂવપયા 
૧૨,૦૦૦ કરનોડનું રનોકાણ થનાર છે. જે પૈકી ૧૯૭ પ્રનોજેકટ 
િાલુ થયેલ છે અને ૧૯,૦૦૦ લનોકનોને રનોજગારી મળી છે. જે 
માટે રૂ. ૬૦ કરનોડની જોગિાઇ.

નવી	ર્હેરાત
• પ્રવસદ્ધ હેરીટેજ શહેર િડનગરનનો ભારત સરકારના સંયુકત 

પ્રયાસથી અંદાવજત રૂ. ૨૦૦ કરનોડના ખિજે પ્રિાસન ્થળ 
તરીકે વિકાસ કરિામાં આિી રહ્નો છે. 

• કૃષણનગરી દ્ારકાનનો વિકાસ : બટે દ્ારકા અન ેઓખાન ેજોડતા 

અરબી સમુદ્ર ઉપર ૪.૫૬ કકલનોમીટર લંબાઈના િારમાગથીય 
સીગે્નિર બ્ીજની કામગીરી રૂ. ૯૬૨ કરનોડના ખિજે 
પ્રગવતમાં છે. 

• બટે દ્ારકામા ંકૃષણલીલા તાદૃશ કરતુ ંમયવુઝયમ બનાિિા અને 
ય ાત્રાળુઓ માટ ે પ્ર ાથવમક સુ વિધા  વિકસાિિાનું 
આયનોજન છે. 

સટેચ્ૂ	ઓિ	્ુવનટી
• િૈવશ્વક ઓળખ મેળિી િૂકેલ ્ટેચયૂ ઓફ યુવનટીની કેિકડયા 

ખાતે મુલાકાતે આિનાર પ્રિાસીઓની વિપુલ સંખયાને ધયાને 
લઇન ેવિવિધ સવુિધાઓ તમેજ આકષ્વણનો વિકસાિિામા ંઆિી 
રહેલ છે. આ વિ્તારના સંતુવલત અને આયનોજનબદ્ધ વિકાસ 
માટે ્ટેચયુ ઓફ યુવનટી વિ્તાર વિકાસ અને પ્રિાસન 
વનયમન સત્તામંડળની ્થાપના કરિામાં આિી છે. 

• અહીં જંગલ સફારી, વિશ્વ િન, આરનોગય િન, એકતા નસ્વરી, 
કેકટસ ગાડ્વન, િેલી ઓફ ફલાિસ્વ, નયુવટ્શન પાક્ક, 
ઓક�ડેકરયમ, ક્રનોકનોડાઇલ સેનટર િગેરેનું વનમા્વણ કાય્વ હાથ 
ધરાયેલ છે. ઉપરાંત, મવહલા ્િસહાય જૂથનો મારફતે હબ્વલ 
સાબુ બનાિિા, રનોપાઓની જાળિણી જેિા રનોજગારલક્ષી 
આયનોજન કરિામાં આિેલ છે. આમ, આ પ્રિાસન ્થળના 
સિાિંગી વિકાસ માટે કુલ રૂ. ૩૮૭ કરનોડની માતબર રકમની 
જોગિાઇ કરાઈ છે. 

પવવત્	્ાત્ાિામ	
• સુરત વજલાના મહિુા તાલકુાના આકદિાસીઓના આ્થાના 

ધામ અનાિલ, કાિેરનો-કાિેરી અને ગુપ્ત સર્િતી નદીના 
વત્રિેણી સંગમ ખાતે વિવિધ સુવિધાઓ રૂ. ૧૦ કરનોડના ખિજે 
વિકસાિિામાં આિશે. 
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રમત-ગમત,	્ુવા	અને	સાંસકૃવતક	પ્રવૃવત્તઓ
• ખેલ મહાકુકંભના આયનોજનથી રાજયના યુિાનનોમાં રમતગમત 

પ્રતયેની રવિમાં િધારનો થિા સાથે રમતગમત ક્ષેત્રે ્પધા્વતમક 
િાતાિરણ ઊભું થયું છે. જેને િધુ આગળ ધપાિિા રૂ. ૭૯ 
કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.

• ખેલકૂદ ક્ષેત્રે ઉભરતી પ્રવતભાઓને વશક્ષણ સાથે ખેલકૂદની 
સઘન તાલીમ આપિા બનાિિામાં આિી વજલા કક્ષાની 
્પનોટ્સ્વ ્કૂલ માટે રૂ. ૭૨ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.

નવી	ર્હેરાત
• ગ્રામય વિ્તારમાં રમત ગમતના વિકાસ માટે માળખાકીય 

સુવિધાઓ વિકસાિિા, રમત પ્રતયે અવભરવિ િધારિા તેમજ 
જામનગર ખાત ે્ પનોટ્સ્વ મયુવઝયમ બનાિિા માટે રૂ. ૫ કરનોડની 
જોગિાઇ કરી છે.

• �તય, સંગીત, નાટકના અભયાસ અને સંશનોધનને ઉત્તેજન પૂરં 
પાડિા િડનગર ખાતે તાનારીરી પફષોવમિંગ આટ્વસ કનોલેજની 
્થાપના કરિા રૂ. ૧ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.

સામાન્	વહીવટ: વિકેસનદ્રત વજલા આયનોજન કાય્વક્રમ, એ.ટી.િી.ટી. અને અનય યનોજનાઓ હેઠળ ્થાવનક જરૂકરયાતના 
વિકાસનાં કામનો માટે રૂ. ૧૩૦૮ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.
વવઞ્જાન	અન	ેપ્રૌદ્યોવગકી	: સાયનસ વસટીમા ંએકિટેીક, રનોબનોકટકસ, ્ પસે અન ેએ્ટ્નોનનોમી ગલેરેી જિેી થીમ બઇેઝ ગલેરેીઓના 
વિકાસ માટે રૂ. ૭૫ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.
બાયનોટેકનનોલનોજી યુવનિવસ્વટીના મકાન બાંધકામ તથા અનય સુવિધાઓના વિકાસ માટે રૂ. ૪૩ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.
માવહતી	અને	પ્રસારણ	: માનયતા ધરાિતા પત્રકારનોને કુદરતી અિસાનના કેસમાં રૂવપયા પિાસ હજારનું િીમા કિિ િધારીને  
રૂવપયા એક લાખનું િીમા કિિ આપિામાં આિશે
કા્દા	વવભાગ: બાર કાઉસનસલ ઓફ ગુજરાતને િકીલનોના િેલફેર માટે અનુદાન આપિા રૂ. ૫ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે. •

અન્	વવભાગયો
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જેનડર	બજેટ	૨૦૨૦-૨૧:	એક	વવહંગાવલયોકન	
મિહલાઓ તેમના સશક્તીકરણ માટ� જ�રી અિધકારો માટ� ��ત થાય તે અગત્યની જ�રીયાત છ�. આ બાબતને ધ્યાનમાં 

રાખીને ગુજરાત સરકાર દ્વારા સામાન્ય અંદાજપત્ર તૈયાર કરવાની સાથોસાથ છ�લ્લાં છ (૨૦૧૪-૧૫ થી) વષ્ચથી “જેન્ડર 
બજેટ” તૈયાર કરવામાં આવે છ�. જેન્ડર બજેટ એ મિહલાઓને િવકાસના તમામ કે્ષત્રે મુખ્યપ્રવાહમાં લાવવા માટ� રાજ્ય 
સરકારના િવિવધ િવભાગો દ્વારા કરવામાં આવતી મિહલાલક્ષી નાણાક�ય ફાળવણી છ�.

વષ્ચ ૨૦૨૦-૨૧ના જેન્ડર બજેટમાં મિહલા સશક્તીકરણની અંદાજે ૮૩૩ જેટલી યોજનાઓ આવરી લેવાઈ છ�. આ પૈક�, 
૨૦૨ જેટલી યોજનાઓ સંપૂણ્ચપણે (૧૦૦%) મિહલાલક્ષી છ�, જેમાં મિહલાઓ અને કન્યાઓની િશક્ષણ, આરોગ્ય, કલ્યાણ, 
સુરક્ષા, પોષણ, કૌશલ્યવધ્ચન અને આિથ્ચક સશક્તીકરણ જેવી િવશેષ જ��રયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને �. ૪૫૦૫.૮૯ કરોડ જેટલી 
�ગવાઈ કરવામાં આવી છ�, જ્યાર� મિહલાઓની સહભાિગતાના ટકાવારીમાં ૩૦ થી ૯૯% હોય તેવી ૬૩૧ યોજનાઓ આવરી 
લેવામાં આવેલ છ�, જે માટ� �. ૭૩,૯૧૨.૫૮ કરોડ જેટલી �ગવાઈ કરવામાં આવી છ�. જેમાં વ્યિક્તગત લાભાથ�લક્ષી 
યોજનાઓ, િવિવધ માળખાગત તેમજ સમુદાય િવકાસ યોજનાઓનો સમાવેશ થયો છ�. વષ્ચ ૨૦૨૦-૨૧ના જેન્ડર બજેટમાં ગત 
વષ્ચ (૨૦૧૯-૨૦) ની સરખામણીમાં બંને ક�ટ�ગરીમાં થઈ ક�લ �.૧૫,૦૭૭.૪૧ કરોડનો વધારો થયો છ�.

મવહલાઓ	માટે	૧૦૦	%	�ગવાઈ	િરાવતી	કેટલીક	અગત્ની	્યોજનાઓ

શૈક્વણક	વવકાસ
• કનયા કેળિણીન ેઉતે્તજન આપિાના હેતુસર વિદ્ાલક્મી બનોનડ 

યનોજના અમલી છે, જે અંતગ્વત કુલ રૂ.૨૦.૯૯ કરનોડની 
જોગિાઈ કરી છે.

• ધનોરણ-૮ સુધીની આકદજાવતની બાળાઓની શાળામાં 
હાજરીમાં િધારનો કરિા અને શાળા છનોડી જતી આકદજાવત 
બાળકીઓની સંખયામાં ઘટાડનો માટે આકદજાવત વિ્તારનોમાં 
બાળાઓના િાલીઓને અન્ન સંગમ યનોજના અંતગ્વત અનાજ 
પૂરં પાડિા માટે કુલ રૂ. ૬૮ કરનોડની જોગિાઈ કરેલી છે.

• રાજય સરકાર દ્ારા ધનો. ૧૦ અને ૧૨માં અભયાસ કરતી 
કનયાઓને બનોડ્વની પરીક્ષા ફીમાંથી મુવતિ આપિામાં આિે 
છે, જે માટે કુલ રૂ. ૪૧.૦૮ કરનોડની જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે.

• ધનો.૯માં ભણતી કનયાઓના વિકાસ અને ડ્રનોપ આઉટ રેટ 
ઘટાડિા માટે વિના મૂલયે સાયકલ સહાય આપિામાં આિે 
છે. જે માટે કુલ રૂ. ૯૯.૫૦ કરનોડની ફાળિણી કરી છે.

આરયોગ્	વવકાસ
• રાજયમા ંગરીબી રેખાની નીિનેી માતાઓ માટે, કુપનોષણ અને 

એવનવમયા સાથ ેજોડાયલેી બીમારીઓ અન ેમૃતયદુરના ઘટાડાને 
સુવનવશ્ચત સગભા્વ મવહલાને ક્તુરબા પનોષણ સહાય યનોજના 
અંતગ્વત સહાય આપિામાં આિે છે. જે માટે કુલ રૂ.૮૪.૪૮ 
કરનોડની જોગિાઈ કરાઇ છે.

• કકશનોરીઓના પનોષણ વિકાસ તમેજ કૌશલય વિકાસ માટે સબલા 
યનોજના અમલી બનાિિામા ંઆિેલ છે. જ ેમાટે કુલ રૂ.૩૭.૩૦ 
કરનોડની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

• કકશનોરીઓના વયકકતગત આરનોગય, વૃવદ્ધ અને વિકાસ તથા 
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પનોષણ માટે કકશનોરીશકકત યનોજના (પૂણા્વ) યનોજના અંતગ્વત 
કુલ રૂ.૧૪૦.૩૭ કરનોડની જોગિાઈ કરી છે.

• સગભા્વ, ધાત્રી માતા અને નિજાત વશશુનાં આરનોગય અને 
પનોષણ સ્થવતમાં સુધારનો લાિિા માટે પ્રધાનમંત્રી માતૃિંદના 
યનોજના (PMMVY)ની શરતનો પૂણ્વ કયજેથી લાભાથથીને 
રૂ. ૫૦૦૦ની સહાય િૂકિિામાં આિે છે. જે માટે કુલ 
રૂ.૨૦.૮૫ કરનોડની ફાળિણી કરિામાં આિી છે.

આવથજાક	વવકાસ
• ગ્રામીણ વિ્તારમાં ્ િ સહાય જથૂની બહેનનોન ેઆવથ્વક પગભર 

કરિા ૧૦૦૦ જટેલી મીની રાઇસમીલ કમ ફલનોર વમલ સહાય 
તરીકે આપી આશરે ૧૦,૦૦૦ બહેનનોને રનોજગારી આપિા 
કુલ રૂ. ૭ કરનોડની જોગિાઇ કરી છે.

• મુખય મંત્રી મવહલા ઉતકષ્વ યનોજના (નિી યનોજના) અંતગ્વત 
વધરાણ સં્થાઓ મારફત પ્રતયેક જૂથને રૂ. એક લાખની લનોન 
સહાય આપિામાં આિશે, આગામી એક િષ્વમાં એક લાખ 
જૂથનો બનાિી ૧૦ લાખ મવહલાઓને આિા ગ્રૂપનોમાં આિરી 
લેિામાં આિશે.

• મવહલા બાંધકામ શ્વમકનોના મુસાફરીના ખિ્વમાં રાહત માટે 
િાવષ્વક પાસની રકમના ૮૦% ફાળનો સરકાર આપશે, જ ેમાટે 
રૂ. ૫૦ કરનોડની જોગિાઈ કરેલી છે.

• ્િસહાય જથૂનોમાં બિત તેમજ ધંધનો રનોજગાર કરિાની આદત 
વિકસાિિા વિવિધ વધરાણ સં્થાઓના સહયનોગથી પ્રતયેક 
જૂથને રૂ. એક લાખની લનોન જૂથ રિના સાથે જ આપિા માટે 
કુલ રૂ. ૮૦ કરનોડની જોગિાઈ કરેલી છે.

કલ્ાણ	અને	સુરક્ા
• પ્રધાનમંત્રી આિાસ યનોજના અંતગ્વત ગ્રામીણ વિ્તારમાં 

િસતા મકાન વિહનોણા અથિા કાિું અને જજ્વકરત મકાન 

ધરાિતા પકરિારનોને સને ૨૦૨૨ સુધીમાં પાયાની સગિડનો 
સાથે પાકાં મકાનનો પુરાં પાડિા માટે કુલ રૂ.૧૦૯૯.૪૦ 
કરનોડની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

• િષ્વ ૨૦૨૦-૨૧ થી કુકંિરબાઈનું મામેરૂકં યનોજનાની સહાયમાં 
િધારનો કરિામાં આવયનો છે, જે પ્રમાણે કુકંિરબાઈનું મામેરૂકં 
યનોજનામાં રૂ.૧૦,૦૦૦ થી િધારી રૂ.૨૦,૦૦૦ કરિામાં 
આવયા છે.

• સાત ફેરા સમૂહ લગ્ન યનોજનામાં લાભાથથી મવહલાને 
રૂ. ૧૦,૦૦૦થી િધારી રૂ. ૨૦,૦૦૦ અને આયનોજનના 
સહાય ધનોરણમાં રૂ. ૨,૦૦૦ થી િધારી રૂ. ૩,૦૦૦ કરિામાં 
આિી છે, આ માટે કલુ રૂ. ૧૭.૧૩ કરનોડની જોગિાઈ 
કરેલી છે.

• દીકરીઓના જનમદરમાં િધારનો કરિા, વશક્ષણમાં ડ્રનોપઆઉટ 
રેશીયનો ઘટાડિા તેમજ બાળલગ્ન પ્રથા અટકાિિાના “વહાલી 
દીકરી” યનોજના અમલી બનાિિામાં આિેલ છે, જે માટે કુલ 
રૂ. ૫૦ કરનોડની ફાળિણી કરિામાં આિી છે.

• સેઈફ વસટી પ્રનોજેકટ અનિયે અમદાિાદ શહેર ખાતેના જાહેર 
્થળનોએ મવહલા, બાળકનો તેમજ વૃદ્ધનોની સુરક્ષા માટે વિવિધ 
સુવિધાઓ ઊભી કરિા કુલ રૂ. ૬૨.૭૪ કરનોડની જોગિાઈ 
કરી છે.

• રાજય સરકારે વિધિા મવહલાઓ પ્રતયે સંિેદના કેળિી 
યનોજનાનું નામ બદલી ગંગા ્િરૂપા સહાય યનોજના કયુિં છે, 
નામની સાથે સહાયના પ્રમાણમાં પણ િધારનો કરી રૂ. ૧૨૫૦ 
માવસક સહાય કરી છે, જે માટે કુલ રૂ. ૫૦૦.૬૦ કરનોડની 
જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

• વિવિધ પ્રકારની વહસાથી પીકડત મવહલાની સુરક્ષા અન ેસહાય 
માટે અમલી અભયમ્ મવહલા હેલપલાઈન માટે રૂ. ૧૨.૪૩ 
કરનોડની જોગિાઈ કરેલી છે. •
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બજેટ	વષજા	ર૦૨૦-૨૧ને	આવકારતા	CM 
ર ાજયનું  િષ ્વ  ૨૦૨૦-૨૧નું 

અંદાજપત્ર ગુજરાતને ઉત્તમથી સિષોત્તમ 
બનાિિાની કદશા દશા્વિનારં અને 
તમામ ક્ષેત્રનોના વિકાસ સાથે સિાિંગી 
વિકાસની નેમ સાથે ગુજરાત ટનોપ પર 
રહે તેિું મુખય મંત્રી શ્ી વિજયભાઇ 
રૂપાણીએ ગણાવયું છે. 

નાયબ મુખય મંત્રી અને નાણા મંત્રી 
શ્ી નીવતનભાઇ પટેલે વિધાનસભામાં 
રજૂ કરેલંુ આ અંદાજપત્ર છેિાડાના 
માનિીન ેપણ સિ્વગ્રાહી સવુિધા પ્રાપ્ત કરે 
સાથનોસાથ ફનડામેનટલી રનોજગાર વૃવદ્ધ, 
કૃવષ કલયાણ, સામાવજક ક્ષેત્રે, વશક્ષણ, 
આરનોગય, કદવયાંગનો, મવહલા, માછીમારનો 
અને નાના દુકાનદારનો સવહત સૌના 
કલયાણનનો વિિાર પણ આ બજેટમાં 
કરિામાં આવયનો છે.

આ બજેટ કીડીને કણ ને હાથીને મણ 
જેિું સૌનનો વિિાર કરીને બનાિિામાં 
આવયું છે એમ તેમણે ઉમેયુ્વ હતું. 

મુખય મંત્રીશ્ીએ આ બજેટ કકસાન 
વહતલક્ષી બજેટ ગણાિતા કહ્ં કે ખેડૂતનો 
માટે ફકટ્વલાઇઝરથી ખેડૂતનો દૂર થાય 
પ્રાકૃવતક ખેતી કરે, ગાય અને ગાય દ્ારા 
ખેતી જે ખડેતૂ કરે તને ેદર મવહન ેરૂ. ૯૦૦ 
ગાયના વનભાિ માટે આપિામાં આિશે. 
ખેડૂતનો પનોતાના માલની જાળિણી માટે 
ખેતરમાં પનોતે ગનોડાઉન બનાિે તેને રાજય 
સરકાર રૂ. ૩૦ હજાર સહાય આપશે. 

કદનકર યનોજના અંતગ્વત રાજયના 
તમામ ખેડૂતને કદિસે લાઇટ મળી રહે તે 
મુજબનું આયનોજન આિનારા ત્રણ િષ્વમાં 
સુવનવશ્ચત કરિામાં આિશે, તેમ મુખય 
મંત્રીશ્ીએ ઉમેયુ્વ હતું. 

શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ કુદરતી 
આપદામાં ધરતીપુત્રનોને નુકસાન ન સહન 
કરિું પડે એ માટે ખેડૂતનોને ખેતરમાં જ 
નાના ગનોડાઉન મુખય મંત્રી પાક સંગ્રહ 
યનોજના અનિયે બનાિી આપિા એક 

યુવનટના રૂ. ૩૦ હજારની સહાય અપાશે 
તેની પણ ભૂવમકા આપી હતી. 

તેમણે પશુપાલન સેકટરની આ 
બજેટની જોગિાઇ અંગે કહ્ં કે મુખય મંત્રી 
પશુદાણ યનોજના પણ સરકાર લાિી છે 
પશુના વિયાણ દરવમયાન એક માસ માટે 
પશુપાલકને કુલ ૧પ૦ કક.ગ્રામ પશુદાણ 
ખરીદી પર પ૦ ટકાની સહાય અપાશે.

APMCમાં ખેડૂતનોના માલ-ઉતપાદન 
બહાર પડયા ન રહે, બગડી ન જાય ત ેમાટે 
APMCને પ૦૦ મેવટ્ક ટન કેપેવસટીના 
ગનોડાઉન બનાિિા રાજય સરકાર સહાય 
આપશે તેમજ પાંજરાપનોળના માધયમથી 
અનેક સં્થાઓ રાજયમાં કાય્વરત છે. 
પાંજરાપનોળનોને અપગે્રડ કરિા એક િખતની 
સહાયરૂપ ેકુલ રૂ. ૧૦૦ કરનોડની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે તેની વિગતનો મુખય 
મંત્રીશ્ીએ આપી હતી.

કચછને ૧ વમલીયન એકર ફીટ પાણી 
પહોંિાડિાના આયનોજન માટે રૂ. ૧૦૮૪ 
કરનોડ ફાળિીને કચછ પાણી ક્ષેત્રે ્િવનભ્વર 
બને તેિી નેમ વયતિ કરી હતી.

મુખય મંત્રીશ્ીએ ગરીબ પકરિારનોને 
અતયાર સુધી રેશનકાડ્વ પર િનોખા, ઘઉ 
અને તહેિારનોમાં ખાંડ મળતી હતી તેમાં 
એક નિી વયિ્થા ઊભી કરીને ગરીબ 

અન ેમધયમ િગ્વના નાગકરકનોન ેપ્રનોટીન 
સભર આહાર મળી રહે ત ેમાટે સરકારે 
જાહેર વિતરણ વયિ્થા હેઠળ અપાતા 
અનાજમાં પહેલીિાર તુિેરદાળનું પણ 
વિતરણ કરિાનું નક્કી કયુ્વ છે તેમ 
જણાવયું હતું. 

આ અંતગ્વત આશરે ૬૬ લાખ 
લાભાથથીઓને, લાભાથથી દીઠ િાવષ્વક 
૧ર કકલનોગ્રામ તુિેરદાળનું રાહત દરે 
વિતરણ કરિામાં આિશે. આ માટે રૂ. 
ર૮૭ કરનોડની જોગિાઇ રાજય સરકારે 
કરી છે. 

શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ શહેરી 
ગરીબનોને આરનોગય સુવિધા મળી રહે તે 
માટે ૧૦ હજારની િ્તીએ એક અબ્વન 
હેલથ સનેટર કાય્વરત કરીન ેઆ અબ્વન હેલથ  
સેનટરમાં એમ.બી.બી.એસ. કે આયુષ 
ડૉકટર દ્ારા વિવિધ આરનોગયલક્ષી સિેાઓ 
પૂરી પાડિા આિા અબ્વન હેલથ સેનટરની 
રિના માટે રૂ. ૮૦ કરનોડની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે તેમ જણાવયું હતું.

નલ સે જલ અવભયાન અંતગ્વત ઘરે 
ઘરે પાણી પહોંિાડિા આગામી બે િષ્વમાં 
રૂ. ૧૦૦૦ કરનોડનાં કામનો હાથ ધરિામાં 
આિશે. જેના થકી આશર ે ૮૦૦૦ 
ફવળયાઓ મુખય ગામનોથી જોડાશે એમ 
તેમણે ઉમેયુ્વ હતું.

મુખય મંત્રીશ્ીએ ગુજરાતને ખુલામાં 
શૌિમુકત રાજય બનાવયા બાદ હિે 
ગરીબનોને ઘરમાં જ સ્ાન ઘરની સુવિધા 
પણ મળી રહે તે માટ ે નિા મંજૂર 
આિાસની સાથે સાથે બાથરૂમની સુવિધા 
ઊભી કરિા માટે લાભાથથી ફાળનો રૂ. 
૩૦૦૦ની સામે રાજય સરકાર દ્ારા રૂ. 
પ૦૦૦ની સહાય આપિામાં આિશે જે 
માટે રૂ. પ૦ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે તેમ જણાવયું હતું. 

અનસુવૂિત જાવત અન ેઆકદજાવત 
વિ્તારના અનુદાવનત છાત્રાલયનો 
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તથા આશ્મ શાળાઓમા ંછાત્ર દીઠ માવસક 
રૂ. ૧પ૦૦ વનભાિ ગ્રાનટ આપિામા ંઆિે 
છે, જેમાં િધારનો કરી હિે રૂ. ર૧૬૦ 
આપિામાં આિશે. 

મખુય મતં્રીશ્ીએ મવહલા ઉતકષ્વ માટેની 
મખુય મતં્રી મવહલા ઉતકષ્વ યનોજના અંતગ્વત 
સખીમંડળનોને શૂનય ટકા વયાજે લનોન આપી 
પહેલા લનોન પછી વયિસાયની વયિ્થા 
વિકસાિિા માટે આ બજટેમાં જ ેજોગિાઇ 
છે તેને િધાિી લીધી હતી. 

દેશ-વિદેશમાં િસતા સંપન્ન નાગકરકનો 
પનોતાના િતનના ગામમાં માદરે િતન 
યનોજના હેઠળ શાળા, શાળાના રૂમ, ્માટ્વ 
કલાસ, આંગણિાડી, ્મશાન, દિાખાનું, 
ર્તા, પીિાના પાણીની ટાંકી, ગામ 
તળાિ, ગટર વયિ્થા, સામવૂહક શૌિાલય, 
લાયબ્ેરી, કનોમયુવનટી હનોલ, પંિાયત ઘર 
િગેરે જેિી સુવિધાઓને વિકસાિિા દાતા 
તરીકે જે દાનની રકમ આપે તેટલી જ 
મેવિગં રકમ રાજય સરકાર દ્ારા ઉમરેિામાં 
આિશે, અને પસબલક પાટથીસીપેશનથી 
સુવિધાયુકત ગનોકુલ ગામ બનાિિાની 
યનોજનાની વિગતનો પણ શ્ી વિજયભાઇ 
રૂપાણી આપી હતી.

મુખય મંત્રીશ્ીએ ઇનફ્ા્ટ્કિર 
ડેિલપમેનટમાં કકંઇ કિાશ ન રહે તે માટે 
્માટ ્વ ટાઉન શહેરનો િચ્ે જનલક્ષી 
સુવિધાઓ વિકસાિિા માટે ્પધા્વતમક 
િાતાિરણનું વનમા્વણ થાય તે માટેની 
યનોજનાની પણ સરાહના કરી હતી. 

તેમણે ્ િચછ ગુજરાત-પલાસ્ટક મુકત 
ગુજરાત બનાિિા ્િચછતાની કામગીરી 
સાથે જોડાયેલા શહેરનોમાં ફરીને પલાસ્ટક 
િીણિાનું  કામ કરનાર ર ેગવપકસ ્વ 
શ્મજીિીઓને સહાય અને અનય કામનો 
માટે રૂ. પ૬ કરનોડની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે તે સાથે મહાનગરનોના અંદાજે 
૧ ,ર૦ ,૦૦૦ બાં ધક ામ શ્વમક નોને 
કકડયાનાકા તમેજ કામના ્ થળે વસટી બસ 
મારફતે જિા-આિિા માટે મુસાફરી 
ખિ્વમાં સહાય માટે રૂ. પ૦ કરનોડની 
જોગિાઇથી સમાજના અંવતમ િગ્વના 
માનિીના વહતનનો વિિાર કરિામા ંઆવયનો 
છે એમ જણાવયું હતું. 

શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ શ્વમક 
અન્નપૂણા્વ યનોજના અંતગ્વત નોંધાયેલા 
બાંધકામ શ્વમકનોને માત્ર રૂ. ૧૦ માં 
બપનોરના ભનોજનનનો લાભ આપિામા ંઆિે 
છે. હિે યુ-િીન કાડ્વ ધારકનોને પણ આ 
યનોજનાનનો લાભ આપિામાં આિશે તેમજ 
બાંધકામ શ્વમકના પત્ી તેમજ મવહલા 
બાંધકામ શ્વમકનોને હાલમાં પ્રસૂવત સહાય 
પેટે રૂ. ૭પ૦૦ની સહાય આપિામાં આિે 
છે. તેને ઉદાર બનાિતા હિે મવહલા 
બાંધકામ શ્વમકનોને સગભા્વ અિ્થા 
દરવમયાનના છેલા બે માસ અને પ્રસૂવત 
બાદના બે માસ, એમ કુલ િાર માસ સુધી 
માવસક રૂ. પ૦૦૦ની સહાય આપિામાં 
આિશ ેતિેી શ્વમક કલયાણલક્ષી યનોજનાને 
આિકારી હતી.

મુખય મંત્રીશ્ીએ સાત િષ્વ કે તેથી િધુ 

સમય સુધી કરકાપજેટ ન થયા હનોય તેિા 
બાકી રહેતા ર્તાઓના કરસરફેસીંગ માટે 
તેમજ નબળા ક ે જજ ્વ કરત પુલનોનું 
મજબૂતીકરણ કે પુનઃબાંધકામ કરિા માટે 
બજેટમાં કરિામાં જે ફાળિણી કરિામાં 
આિી છે તે મહત્િપૂણ્વ ગણાિી હતી.

શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ રાજપીપળા, 
અમરેલી, કેશનોદ અને મહેસાણા ખાતે 
એરપનોટ્વ ડિેલપમનેટ માટે કરિામા ંઆિલેી 
જોગિાઇથી આ ્થળનોનનો વિકાસ િધશે 
તેમ જણાવયું હતું. 

તેમણે દેશ-વિદેશમાં િસતી નિી પેઢી 
ગુજરાત વિશે સુપેરે પકરવિત થાય તે માટે 
“ગુજરાતને જાણનો” નામની નિી યનોજના 
અતંગ્વત વિદેશમા ંિસતા ગજુરાતી યિુાનનો 
રાજયની મુલાકાતે આિતા રહે તે માટે 
અલગ અલગ પ્રવૃવત્તઓ હાથ ધરિાની 
પહેલને આિકારી હતી. 

મુખય મંત્રીશ્ીએ કહ્ં કે ટુકરઝમ 
ડેિલપમેનટ ક્ષેત્રે પણ આ બજેટમાં ભાર 
આપિામાં  આવયનો  છ ે.  ઉપરકનોટ , 
બાલાવસનનોરનનો ડાયનાસૌર પાક ્ક , 
વશિરાજપુર બીિ અને અમરેલીમાં 
આંબરડી સફારી પણ ટુકર્ટ સેનટર બને 
તે માટેની વયિ્થાઓ કરિામાં આિી છે.

શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ ગુજરાતના 
આ બજેટને સિાિંગીણ વિકાસ નેમ સાથે 
તમામ ક્ષેત્રનોને  આિરી લે તંુ  બજેટ 
ગણાવયું હતું. •

બજેટ	વવશેષ
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બજેટ	વવશેષ

મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ સરકારના લનોકકલયાણકારી 
વિવિધ કાયષો, વસવદ્ધઓ અન ેજનવહતલક્ષી અનકે પગલાઓંની 
રાજયપાલ શ્ી આિાય્વ દેિવ્રત ેએમના વિધાનગૃહ સમક્ષ કરેલા 
પ્રિિનમા ંઉલખે કરી સરાહના કરી ત ેમાટે એમનનો અતંઃકરણપિૂ્વક 
આભાર વયકત કયષો હતનો. ગજુરાત વિધાનસભા ગૃહના નતેા તરીકે 
મખુય મતં્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ રાજયપાલશ્ીના પ્રિિનના 
આભાર પ્ર્તાિ પર પનોતાના વિિારનો વયકત કયા્વ હતા. 

તેમણે લનોકશાહીના આ સિષોચ્ મંકદર એિા વિધાનસભા 
ગૃહના સત્તાપક્ષ અને પ્રવતપક્ષ સૌ સભયનોને પ્રેરણાદાયી સંબનોધન 
કરતા કહ્ં કે, આપણા સૌની મથામણ, વિંતા-વિંતન-મનન 
ગુજરાતને ઉત્તમથી સિષોત્તમની નિી ઊંિાઇઓ પાર કરાિિાનું 
જ હનોય. 

વિધાનસભાના પ્રશ્નનોત્તરી સમય દરવમયાન ગૃહના સભય જે 
સમ્યા રજ ૂકરે ત ેએક જનપ્રવતવનવધ તરીકે જનતાનનો સમાજનનો 
અિાજ હનોય છે. એના સમાધાન માટેની િિા્વઓ થાય, સરકારના 
વિભાગનોની એ અગંનેી વિગતનો તપાસાય અન ેપછી સાથ ેમળીન ેએનું 
વનરાકરણ લિાય. આખરે તનો જનતા જનાદ્વનના પ્રશ્નનુ ંવનિારણ 
થાય એ માટેની જ આ એક વયિ્થા છે તમે તમેણ ેઉમયેુ્વ હતુ.ં 

મખુયમતં્રીશ્ીએ આ સદંભ્વમા ંએમ પણ કહ્ ં કે એ માટેનનો 
રાજકીય ્ િાથ્વ એટલી ઊિંાઇએ ન હનોિનો જોઇએ કે સમાજજીિનની 
વયિ્થા રનોળાઇ જાય, તાણા-િાણા પીંખાઇ જાય અન ેએનાથી 
તમારી રાજકીય અપકે્ષાઓ પૂરી થાય.

શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ જણાવયુ ં કે તમેણ ેસમાજજીિન-
સમાજ એકતા શબદ િાપયષો છે. આપણનો એક સમાજ છે. સાડા છ 
કરનોડ ગજુરાતીઓનનો એક જ સમાજ છે. એકતાની પકરભાષાની 

નિી કલપના છે. સૌના સાથથી ગજુરાત ેવિકાસની યશ્િી ગાથા 
આલખેી છે. 

તમેણે ્ પટિપણ ેકહ્ ંકે ગજુરાતના વિકાસની સફળતા કે વિકાસ 
માત્ર અમ ેકયષો છે એિનો ઘમડં અમ ેકયારેય નથી કયષો. ગજુરાતની 
વિકાસ યાત્રાના પાયામા ં એના સાડા છ કરનોડની જનશવતિનુ 
સામથય્વ સમાયલેુ ંછે. 

મખુયમતં્રીશ્ીએ ડનો.બાબાસાહેબ આબંડેકરે આપલેા બંધારણમાં 
સસંદીય લનોકશાહીની ્િચછ પ્રણાવલકાના પાયામા ંસત્તાધારી પક્ષ 
અન ેવિરનોધ પક્ષ બન્ન ેપાસથેી અપકે્ષા રાખિામા ંઆિી છે તનેી 
ભવૂમકા આપતા કહ્ ંકે ્િ્થ લનોકશાહીના જતન માટે સત્તા પક્ષ 
જનવહતલક્ષી કાયષો કરે છે અન ેએની ઉપર દેખરેખ રાખિાની 
વિરનોધ પક્ષની મહતિની ભવૂમકા અગં ેબધંારણની વિભાિના છે. 

ગજુરાતમા ંતમેની સરકાર ગાધંી, સરદાર અન ેનરેનદ્રભાઈ 
મનોદીના પદવિનહનો ઉપર િાલીન ે ્િરાજય પછી સરુાજય ‘ગડુ 
ગિન્વનસ’ની કદશામાં મક્કમતાથી આગળ િધી રહી છે તેમ 
જણાિતા શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ ઉમયેુ્વ કે માત્ર સરકાર િલાિિી 
કે સત્તામા ંટકી રહેિુ ંએિા વસમીત ખયાલથી નહીં પરંત ુલનોકનોના 
શમણા સાકાર કરિા, લનોકનો માટે લનોકનો િડ,ે લનોકનો થકી, લનોકનોની 
ઇચછાઓ, આશાઓ અને આકાંક્ષાઓને પકરપૂણ્વ કરિા માટે 
ગુજરાતમાં પારદવશ્વતા, સંિેદનશીલતા, વનણા્વયકતા અને 
પ્રગવતશીલતાના િાર ્તભંનો ઉપર મક્કમતાથી સરકાર આગળ 
િધી રહી છે એમ તમેણ ે્પટિપણે જણાવયુ ંહતુ.ં 

શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ કહ્ ંહતુ ં કે, લનોકનોન ેઆ સરકાર 
પાસથેી ઘણી અપકે્ષાઓ છે અન ેઅપકે્ષાઓ કામ કરતી, વનણા્વયક, 
પ્રગવતશીલ, સિંદેનશીલ, પારદશ્વક સરકાર પાસથેી જ હનોય તે 
્િભાવિક છે. ‘‘અમ ેલનોકનોની અપકે્ષાઓથી ડરનારા માણસનો નથી. 
અમ ેતનો લનોકનોની અપકે્ષાઓ પરૂી કરિા કદિસ-રાત કામ કરનારા 
માણસનો છીએ’’ એમ તમેણ ેઉમયેુ્વ હતુ.ં 

અહવન્વશ પરુષાથ્વ અમારનો મતં્ર છે, અમન ેકદિસ-રાત કામ 
કરિાથી કનોઈ ડર નથી લાગતનો. પ્રજાની સિેામા ંઅમ ેતન, મન, 
ધનથી સમવપ્વત રહેનારા માણસનો છીએ તેની ભવૂમકા આપતાં 
મખુયમતં્રીશ્ીએ અટલજીની પકંકતઓનુ ં્મરણ કયુ્વ હતુ.ં 

પથ કા અિંતમ લક્ષ નહ� હ�, િસહંાસન રડત ે�ના
સબ સમાજકો િલય ેસાથ મ�, આગ ેહ� બઢત ે�ના, 

મખુયમતં્રીશ્ીએ ગજુરાતની ગઇ કાલ, આજ અન ેઆિતીકાલ 
સદનના સભયનો સમક્ષ પ્ર્તતુ કરી હતી. 

આ અગેંની વિ્તૃત છણાિટ કરતા ંતમેણ ેકહ્ ંકે િષ્વ ૧૯૬૦માં 
અલગ ગજુરાત રાજયની ્થાપના થયા બાદ ત્રણ- સાડા ત્રણ 

રાજ્પાલશ્રીનાં	વવિાનસભાના	અવભભાષણ	ઉપર	મુખ્મંત્ીશ્રીનયો	આભાર	પ્રસતાવ
ગુજરાતની	ઉત્તમથી	સવવોત્તમ	ભણી	્ાત્ાને	સુપેરે	રજૂ	કરતા	CM
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બજેટ	વવશેષ

દાયકા દરવમયાન ગજુરાતમા ંવિકાસની ન તનો કનોઈ િનોક્કસ કદશા 
હતી કે ન કનોઈ નક્કર આયનોજન હતુ.ં

િહીિટી આટંીઘુટંીઓ, ખડેતૂનોન ેપનોષણક્ષમ ભાિનો ન મળતા,ં 
સરકારી સહાયના કનોઈ િનોક્કસ પેરામીટસ્વનનો અભાિ અને 
િીજળીના ધાધંીયાથી ગજુરાતનનો ખડેતૂ તનોબા પનોકારી ગયનો હતનો.

વસમીત શકૈ્ષવણક સિલતનો, કૌશલય વનમા્વણની પકરભાષાનનો 
અભાિ, રનોજગાર-્િરનોજગારના અલપ અિસરનોના કારણે 
ગજુરાતનનો યુિાન કદશાશનૂય હતનો. નાના-મનોટા િપેારીઓ લાયસનસ 
રાજન ેકારણ ેહેરાન પરેશાન હતા. શૈક્ષવણક સં્ થાઓની હાલત 
દયનીય હતી. શકૈ્ષવણક સં્ થાઓ ખાડ ેગઈ હતી.

જળ સંિય, જળ વયિ્થાપન અન ેજળ વિતરણની કનોઈ નક્કર 
પરીભાષા ન હતી એટલ ેલનોકનો અન ેખડેતૂ વમત્રનો પાણી િગર 
િલખાં મારતાં હતાં. ગજુરાતમા ંટેનકર રાજ િાલતુ ંહતુ.ં વસિંાઈના 
અભાિ ે ગજુરાતમા ં કાયમી અછત અન ે દષુકાળની સમ્યાઓ 
સજા્વતી રહેતી હતી.

ભ્રટિાિારે માજા મકુી હતી. ‘ભ્રટિાિાર એ જ વશટિાિાર’ સતૂ્ર બની 
ગયુ ંહતુ.ં લાગિગશાહી અન ેભાઈ-ભત્રીજાિાદનુ ંજબરજ્ત વિષિક્ર 
હતુ.ં લાબંાગાળાની કનોઈ યનોજનાઓ ઉપર વિિાર જ થયનો ન હતનો. 
હલુડનો, રમખાણનો, કરફય ુગજુરાતની તાસીર બની ગયા હતા.

ગજુરાતની આજનુ ંવિત્ર રજ ુકરતા ંતેમણે કહ્ ંકે, િષ્વ ૨૦૦૧થી 
ગજુરાતની રાજનીવતમા ં૩૬૦ કડગ્રીએ આમલૂ પકરિત્વન આવયુ.ં 
ગજુરાતમા ંવિકાસની રાજનીવતનનો નિતર કનસપેટ આવયનો. 

સૌના સાથથી સૌના વિકાસની પકરભાષા વિકસી.
પ્રજાની અપેક્ષાઓ અને આકાંક્ષાઓ પકરપૂણ્વ કરિા અમે 

તનતનોડ પકરશ્મ કરનારા લનોકનો છીએ. અમારે મન સરકાર એટલે 
સત્તા નહીં. અમારે મન સત્તા એટલ ેજન સેિાનુ ંમાધયમ છે એમ 
પણ તમેણ ેઉમયેુ્વ હતુ.ં 

સત્તાનનો મદ કયારેય અમારા માથા ઉપર િડનો જ નથી એની 
પ્રતીવત આજે પણ સૌ કનોઈને થઈ રહી છે તેમ જણાિતાં 
મખુયમતં્રીશ્ીએ કહ્ ંકે, જીિનની પ્રતયકે પળ, તમામ ઊજા્વ અને 
ઈશ્વરે આપલેી શવતિઓન ેતઓે સાડા છ કરનોડ ગજુરાતીઓના 
સપનાઓન ેસાકાર કરિામા ંલગાિી રહ્ા છે તમે કહ્ ંહતુ.ં  

અમે પકરશ્મી છીએ. અમે થાકનારા કે હારનારા માણસનો 
નથી તેનનો વિશેષ ઉલેખ કરતાં મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું કે અમે 
લનોકનોની માનવસકતામાં બદલાિ લાિીને વિકાસની પકરભાષા 
અંકકત કરી છે. 

‘‘દ્રઢતાપિૂ્વક વહંમતથી જનવહતલક્ષી વનણ્વયનો કયા્વ છે. જરૂર 
લાગ ેતયા ંલનોકનોના વહતમા ંકાયદા પણ બદલયા ંછે. ગજુરાત અને 
ગજુરાતીઓના વિકાસના લક્યથી રવતભર ડગયા નથી. જયા ંજરૂર 
પડી છે તયા ંઅમ ેલીધલેા વનણ્વયનો વહંમતપિૂ્વક બદલયા છે.

તમેના માટે પ્રજા હંમશેા કેનદ્ર ્થાન ેરહી છે. પ્રજાનુ ંકલયાણ 

હંમશેા અગ્ર્થાન ેરહ્ ંછે. પ્રજાનુ ંવહત તમેના માટે સિષોપરી છે. 
વનણા્વયકતા અમારી પહેિાન બની છે’’ એમ પણ શ્ી વિજયભાઇ 
રૂપાણીએ જણાવયુ ંહતુ.ં 

િેકપનો્ટ નાબૂદ કરિાનું કનોઈ ્િપ્નેય ન વિિારે પરંતુ અમે 
પકરિહન વયિ્થાને િધુ સરળ બનાિી ભ્રટિાિાર ઉપર સખત 
લગામ કસી છે. અમે રાજયની ૧૬ િેકપનો્ટ વહંમતપૂિ્વક વનણ્વય 
લઈને નાબૂદ કરી છે તેમજ વબનખેતીની જમીન કરિાની 
વયિ્થામાં આમૂલ પકરિત્વન લાિીને અમે ઓનલાઈન પારદશ્વક 
પદ્ધવત અમલમાં મૂકી. માત્ર એક સપ્તાહમાં NAની મંજૂરી 
આપિાનુ ંક્રાવંતકારી પગલુ ંલીધુ ંછે. LRDની પરીક્ષાનુ ંપપેર લીક 
થતાં જ એને રદ કરિાનનો વનણ્વય કયષો. LRDની ભરતીમાં SC, 
ST, OBC કનોઈપણ કેટેગરીને અનયાય ન થાય તે માટે દરેક 
સમાજને સાથે રાખીને સૌને સાનુકુળ હનોય એિનો સુપરનયુમરીનનો 
માગ્વ અપનાિી વહંમતભયષો વનણ્વય કયષો છે. તેની છણાિટ તેમણે 
કરી હતી. 

નાના અન ેમધયમ કદના ઉદ્નોગનો વિકસ ેએ માટે ૩૬૦ કડગ્રીએ 
પકરિત્વન કરી નક્કર પગલું ભયુિં છે. પહલેાં પ્રનોડકશન પછી 
પરવમશનની નિતર પકરભાષા અમ ેઅમલમા ંમકૂી છે. પકરણામે 
MSMEનનો ગજુરાતમાં ઊડીન ેઆખં ેિળગ ેતિેનો વિકાસ થયનો છે 
તમે શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણી જણાવયુ ંહતુ.ં 

રાજયનુ ંવશક્ષણ િધ ુપકરણામલક્ષી બનાિિાની કદશામા ંઅમે 
નક્કર વનણ્વય કયષો છે. વશક્ષકનો અન ેવિદ્ાથથીઓની ઓનલાઈન 
હાજરીની નિતર પ્રણાલી વિકસાિી છે.

બ ેિષ્વ પિૂજે એક દસકમા ં૫૩૭ ટીપી ્કીમ મજંરૂ થઈ હતી. 
જયારે અમ ે છેલા બ ે િષ્વમા ં ૨૦૧ ટીપી ્કીમ મજંરૂ કરીને 
વિકાસની નિી કેડી કકંડારી છે તમે પણ તમેણ ેઉમયેુ્વ હતુ.ં 

ખડેતૂનો માટે ‘ન ભતૂનો ન ભવિષયવત’ રૂ. ૩૭૯૫ કરનોડનુ ંરાહત 
પકેેજ અમ ેઆપયુ ં છે. ગજુરાતના ઇવતહાસમા ંખડેતૂનોન ેઆટલી 
મનોટી રકમનું રાહત પેકેજ અગાઉ કયારેય મળયું નથી. ખેડૂત 
ભાઈઓન ેતમેના ખતે ઉતપાદનના પનોષણક્ષમ ભાિ આપિા માટે 
અમ ે૧૧ લાખ ઉપરાતં ખડેતૂભાઈઓ પાસથેી રૂ. ૯૬૦૦ કરનોડથી 
િધ ુમલુયની ૨૦ લાખ ટન કરતા ંિધારે ખતે પદેાશનોની ટેકાના 
ભાિે ખરીદી કરી છે તેમ ખેડૂતનો પ્રતયેની સંિેદના દશા્વિતાં 
મખુયમતં્રીશ્ીએ કહ્ ંહતુ.ં 

મહેસલૂી ટાઈટલથી િંવિત વમલકતનોમા ંસવૂિત સનોસાયટી ્ િરૂપે 
ગજુરાત જમીન મહેસલૂ અવધવનયમ ૧૯૭૯મા ં વસમાવિહ્નરૂપ 
સુધારનો કરી ફાજલ જમીન ઉપર આિેલી સૂવિત સનોસાયટી 
રેગયલુરાઈઝ્ડ કરિાનનો વનણ્વય લઈન ેગરીબનોની પડખ ેસરકાર છે 
તનેી ભવૂમકા તમેણ ેઆપી હતી. 

સૌની યનોજના અતંગ્વત સૌરા્રિના ખેડૂતનોને વસિંાઈની સિલત 
પરૂી પાડિા માટે અમ ેતિકરત વનણ્વયનો કયા્વ છે. ફેઝ-૧ના ૨૩૧ 
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કકલનોમીટર, ફેઝ-૨ના ૫૦૦ કકલનોમીટર અને ફેઝ-૩ના ૫૮ 
કકલનોમીટરનુ ંકામ મળીન ેકુલ ૭૮૯ કકલનોમીટરનુ ંકામ પરુ ંથયું 
છે. કુલ ૭૩ જળાશયનોનુ ંકાય્વ પરૂ ંથયુ ંછે તમે પણ શ્ી વિજયભાઇ 
રૂપાણીએ જળક્રાવંતની વિગતનો આપતા કહ્ ંહતુ.ં 

ગૌણ િનપેદાશનો અને ગૌણ ખવનજ પેદાશનો સવહત વિકાસ 
માટેના વનણ્વયનો આકદિાસી બાધંિનો ્ થાવનક કક્ષાએથી જ લઈ શકે 
અને તેમના વિકાસનનો માગ્વ નક્કી કરે તે માટે પેસા એકટનનો 
પકરણામલક્ષી અમલ કયષો છે. તેમ િનબંધુ કલયાણની વિગતનોમાં 
કહ્ં હતું. 

અમ ેલનોકનો આપવત્તમા ંજનતાની પડખ ેઅડીખમ ઊભા રહેનારા 
છીએ. સંિેદનશીલતા અમારા સં્કાર છે. લનોકનોના દુઃખમાં અમે 
દનોડીન ેએમની પડખે ઊભા રહેિામાં માનીએ છીએ. આ સરકારમાં 
જાડી િામડીના નહીં પણ ઋજુ અને સંિેદનશીલ લનોકનો છે એમ 
તેમણે ઉમેયુ્વ હતું. 

બનાસકાંઠા – પાટણમા ંઆિલેી વિનાશક જળ હનોનારત િખતે 
આખું મંત્રીમંડળ લાગલગાટ બનાસકાંઠામાં ક ેમપ કરીને 
અસરગ્ર્તનોની સાથે ખભેખભા વમલાિી મદદમાં ઉભું રહ્ં હતું 
અને ૧૮,૬૮૮ લનોકનોના જીિ બિાવયા હતા. ૨૨૬૩.૩૭ કરનોડ 
રૂવપયા બિાિ રાહત માટે ખિ્વિામાં આવયા હતા. 

કુદરતી આફત િખતે ઝીરનો કજેયુલીટીનનો એપ્રનોિ રાખીએ 
છીએ. સમુદ્રમાં ડીપ કડપ્રેશનથી સજા્વયેલા િાયુ િાિાઝનોડાના 
સંભવિત આક્રમણ િેળાએ પણ સમગ્ર ગુજરાતના િહીિટી 
તંત્રને ગીયરઅપ કરીને ૨.૭૮ લાખ લનોકનોને સલામત ્થળે 
ખસેડા હતાં. એનડીઆરએફ, એસઆરપી, આમથી, બીએસએફ, 
મરીન કમાનડનો, રાજય પનોલીસ સવહત સમગ્ર િહીિટી તંત્રને 
ખડે પગે જનતાની સેિામાં મૂકી દીધા હતા તેની રૂપરેખા તેમણે 
આપી હતી. 

એ જ રીતે મહા િાિાઝનોડાની પકરસ્થવત ઊભી થતાં લનોકનોના 
રક્ષણ માટે સમગ્ર તંત્રને ગીયરઅપ કરી દિેાયંુ હતું તેમ શ્ી 
રૂપાણીએ કહ્ં હતું. 

ગરીબનોની દરકાર લિેાિાળા સિંદેનશીલ લનોકનોની આ સરકાર 
છે. ગરીબનોને સરકારી દ્તાિેજો માટે સરકારી કિેરીઓના ધક્કા 
ખાિા ન પડે અને સરળતાથી તેમના ઘરઆંગણે આિશયક 
દ્તાિેજો મળી રહે તે માટે અમે સેિા સેતુ  કાય્વક્રમના માધયમથી 
તેમની પડખે ઊભા છીએ. રાજયના બે કરનોડ જેટલા નાગકરકનોને 
સેિા સેતુ કાય્વક્રમ દ્ારા આિશયક દ્તાિેજો આપિામાં આવયા 
છે તેની પણ તેમણે વિગતનો આપી હતી. 

અમે દ્રઢતાપૂિ્વક કાયદાઓમાં પકરિત્વન કરી જનતાનું વહત 
સિષોપરી રાખયું છે. તેમ જણાિતાં મુખયમંત્રીશ્ીએ ઉમેયુ્વ કે 
બળાતકારના કેસ માટે અમે ફા્ટ ટે્ક કનોટ્વમાં ઝડપી વનણ્વય લઈ 
ગુનેગારનોને ફાંસી અને જનમટીપની સજાનનો કડક કાયદનો 

બનાવયનો છે.
• માતા - બહેનનોના ગળામાંથી સનોનાના દનોરા ખેંિતા િેઈન 

સ્ેિરને સખત સજા આપિા માટેનનો કડક કાયદનો અમે 
બનાવયનો છે. ગૌિંશ હતયાની નાબૂદી માટે જીિદયાલક્ષી કડક 
કાયદનો લાિીને જેને ગાય માટે દયા નથી તેના પ્રતયે સરકારને 
દયા નથી. એ િાત સમાજમાં પહોંિાડી છે એમ તેમણે 
કહ્ં હતું. 

• નશાબંધીના કાયદામાં સુધારનો કરી અમે રાજયના યુિાધનને 
નશાખનોરીના ખપપરમાં હનોમાતા અટકાિી રહ્ા છીએ.

• સંગકઠત ગુનાઓ અને આતંકિાદ વિરૂદ્ધ ઝીરનો ટનોલરનસની 
નીવત અપનાિી અમે GUJCTOCનનો કડક કાયદનો અમલમાં 
લાવયા છીએ.

• સમગ્ર રાજયને સલામત અને સુરવક્ષત રાખિા માટે રાજયના 
તમામ વજલા તથા મહતિના ૪૧ ્ થાનનોને સીસીટીિી કેમેરા 
નેટિક્કથી આિરી લીધા છે.
ભ્રટિાિાર સામે ઝીરનો ટનોલરનસની નીવતથી પેશ આવયા છીએ 

તેમ જણાિતા શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ કહ્ં કે ૮૦નાં દાયકામાં 
તતકાલીન િડાપ્રધાનશ્ીએ ્ િીકાર કયષો હતનો કે સરકારમાંથી જન 
કલયાણ માટે વનકળતનો રૂવપયનો જનતાના હાથ સુધી  પહોંિતા ૧૫ 
પૈસા થઇ જાય છે. આજે જનતાના વિકાસ માટે ફાળિાતા એક 
રૂવપયામાં િધારનો થઇને સિા રૂવપયનો બનીને જનતાના હાથમાં 
પહોંિી રહ્નો છે તેમ તેમણે ગૌરિ સહ જણાવયું હતું.  

એનટીકરપસન બયુરનોની ઓકફસનુ ંસશવતિકરણ કરીન ેતેન ેિધ ુ
મજબૂત બનાિી આધુવનક ઉપકરણનોથી સુસજ કરી ભ્રટિાિાર 
સામે લગામ કસી છે.

વજલા અને તાલુકા કક્ષાએ જનતાના પ્રશ્નનો ઉપર 
મુખયમંત્રીશ્ીની સીધી દેખરેખ રહે અને જનતાના કામ ઝડપથી 
થઈ શકે તે માટે ૩૦૦૦થી િધારે ઈસનડકેટર સાથે સીએમ ડેશબનોડ્વ 
કાય્વરત કરિામાં આવયું છે. 

ફેસલેસ સવિ્વસ આઇ ઓરા ઉપર મહેસુલ વિભાગની ૧૯ 
જેટલી મહેસુલી સુવિધા કનોઇપણ જાતના ભ્ર્રિાિાર િગર ઓન 
લાઇન ઝડપી બનાિી અમે ભ્રટિાિારના મૂળમાં કુઠરાઘાત 
કયષો છે.

દ્રઢ વનણા્વયકતા અને પારદશ્વકતાના સમનિયના કારણે આજે 
ગજુરાત વિકાસના અનકે ક્ષતે્ર ેઅગ્રહરનોળમા ંછે તમે મખુયમતં્રીશ્ીએ 
વિશ્વાસપૂિ્વક જણાવયું હતું. 

ગુજરાતની અગે્રસરતાની વિગતનો આપતા મુખયમંત્રીશ્ીએ 
કહ્ં કે, 
• રા્રિની સરેરાશ માથાદીઠ આિક રૂ. ૧,૧૪,૯૫૮ કરતા િધારે 

એટલે કે, રૂ. ૧,૭૪,૬૫૨ ગુજરાતની માથાદીઠ આિક છે.
• ગુજરાત રાજયનું બજેટ િષ્વ ૧૯૯૦-૯૧માં ૫,૫૦૦ કરનોડ 
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રૂવપયા હતું. જે િધીને િષ્વ ૨૦૨૦-૨૧નું ૨ લાખ ૧૭ હજાર 
કરનોડ રૂવપયાનું થયું છે.

• ગુજરાતની િસતી ભારતની િ્તીના પાંિ ટકા છે. રા્રિીય 
કૃવષ પેદાશનોમાં તેનનો વહ્સનો ૧૯.૫ ટકા છે. ઉતપાદન ક્ષેત્રમાં 
૨૭ ટકા વહ્સનો છે. સેિા ક્ષેત્રમાં ૫૩ ટકા કરતાં પણ િધુ 
ગુજરાતનુ યનોગદાન છે.

• ભારતના કુલ જીએસડીપીના ૭.૭ ટકા જેટલનો એટલે કે રૂ. 
૧૩ લાખ ૧૫ હજાર કરનોડનનો વહ્સનો ગુજરાત ધરાિે છે.

• ૩,૪૦૦ લાખ મટે્ીક ટન કાગષો હેનડલીંગમાં ગુજરાત દેશભરમાં 
પ્રથમ છે.

• રાજયમાં ૧૮૦૦ કકલનોમીટરની લંબાઈના ગેસગ્રીડનું વનમા્વણ 
કરનારૂ એક માત્ર ગુજરાત રાજય છે.

• વિશ્વના ફા્ટે્ટ ગ્રનોઈંગ વસટીઝમા ંસરૂત અન ેરાજકનોટ શહેરનોને 
સમાવિટિ કરીને શહેરી વિકાસમાં ગુજરાત નંબર િન છે.

• એિરેજ ગ્રનોથ રેટમાં ગુજરાત નંબર િન છે.
• રનોજગાર કેનદ્રનો દ્ારા રનોજગારી આપિામાં ગુજરાત નંબર 

િન છે.
• ગુજરાતનનો બેરનોજગારી દર સૌથી ઓછનો છે.
• આજે ગુજરાતનનો કૃવષ વિકાસ દર ડબલ ડીઝીટમાં છે. 

પ્રધાનમતં્રી કકસાન સનમાન યનોજના, કૃવષ સહાય પકેેજ, ટેકાના 
ભાિે ખરીદી, વયાજ વધરાણ, િીજ સબવસડી, ફકટ્વલાઈઝર 
સબવસડી, પાકિીમા પેટે રૂવપયા ૨૫,૮૦૦ કરનોડ જેટલી 
માતબર રકમ રાજયના ખેડૂતનોને આપિામાં આિી છે.
એક જમાનનો હતનો કે, વિશ્વના કદગગજ નેતાઓ કદલહી અને 

મુંબઈને જ ઓળખતાં હતા. આજે ગુજરાતના સપુત અને 
લનોકલાડીલા િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મનોદીના પ્રતાપે ઈઝરાયેલ, 
િીન, જાપાનના રા્રિપ્રમખુનો ગુજરાતના આગંણે આવતથય માણિા 
આવયા. અમેકરકાના રા્રિપ્રમુખ શ્ી ડનોનાલડ જે. ટ્મપ તેમના 
પકરિાર સાથે અમેકરકાથી સીધા અમદાિાદ એરપનોટ્વ લેનડ થયા. 
ગુજરાતના લાખનો લનોકનોએ એમને આિકાયા્વ તેનું ગૌરિ તેમણે 
કયુ્વ હતું. 

આ મલુાકાતની સફળતા વિશ ેવિદેશના અખબારનોમા ંઆિલેા 
અહેિાલનોનનો ઉલેખ કરતા તેમણે કહ્ં કે િનોવશગટન પનો્ટે તેના 
અહેિાલમા ંલખયુ ંકે, ૧ લાખ ૧૦ હજારની ક્ષમતા ધરાિતંુ મનોટેરા 
્ટેકડયમ મનોદી અને ટ્મપને સાંભળિા અને સતકારિા ભરબપનોરે 
પણ ખીિનોખીિ માનિ મેદનીથી ભરાયેલું હતું.

અમદાિાદનનો ડનોનાલડ ટ્મપનનો કાય્વક્રમ વિશ્વના બંન ે
શવતિશાળી નેતા માટે તેમના મૈત્રીપૂણ્વ સંબંધનોને રજૂ કરિાનનો 
અિસર બની રહ્નો.

સાડા છ કરનોડ જનશવતિના પકરશ્મ અને પુરષાથ્વ દ્ારા 
ગુજરાતને હિે ઉત્તમથી સિષોત્તમ બનાિિા માટે મહેનત કરીએ. 

તેમ તેમણે જણાવયું હતું. 
સ્ટેઇનેબલ ડેિલપમેનટ, ફયુિરી્ટીક પલાનીંગ સાથે 

ગુજરાતને ઉત્તમથી સિષોત્તમ ભણી લઇ જિાની નેમ તેમણે 
દશા્વિી હતી. 

ગુજરાત ઉત્તમ તનો છે જ પરંતુ હિે પુરષાથ્વના બળે ગુજરાતને 
સિષોત્તમ બનાિિાની પ્રવતબધધતા મુખયમંત્રીશ્ીએ દશા્વિી હતી. 

ગુજરાતે વિકાસના દરેક ક્ષેત્રે નિનો બેંિમાક્ક ્થાવપત કયષો છે. 
ભ્રટિાિાર પર લગામ કસી જનતા પ્રતયે સંિેદનશીલ બની આ 
સરકારે લનોકનોન ેગુણતિત્તાસભર જીિન ધનોરણ આપિા માટે વયાપક 
પગલાં લીધા છે. સેિાસેતુ, સુજલામ સુફલામ જળ અવભયાન, 
સીએમ ડેશ બનોડ્વ, આઇ ઓરા, પનોષણ અવભયાન, જન સંિાદ, 
મનોકળા મને િગેરે જેિી અનેક નિતર પહેલને રાજયના તમામ 
લનોકનોએ િધાિી છે. 

િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મનોદીના નયુ ઈસનડયાના વમશનને 
સાકાર કરિા માટે ગુજરાત અગ્રેસરની ભૂવમકા ભજિી રહ્ં છે 
તેમ પણ તેમણે કહ્ં હતું. 

પ્રવતવષ્ત ગુજરાત, આગિું ગુજરાત, શાનદાર ગુજરાત 
બનાિિા સૌનનો સાથ લઇન ેસૌનનો વિકાસ કરિા માટે સૌનનો વિશ્વાસ 
ફળીભૂત કરીએ. પ્રતયેક ગુજરાતીના વહત માટે કદલમાં વિકાસની 
આગ લઈને વનષ્ાથી આગળ િધીએ. એિી પે્રરણા આપતાં 
મુખયમંત્રીશ્ીએ કહ્ં કે ‘વસફ્ક હંગામા ખડા કરના મેરા મકસદ 
નહીં, મેરી કનોવશષ હૈ કી યે સુરત બદલની િાવહયે, મેરે વસને મેં 
નહીં તનો તેરે વસને મેં સહી, હનો કહીં ભી આગ લેકકન આગ 
જલની િાવહયે.’
મુખયમંત્રીશ્ીએ ્પટિપણે ઉમેયુ્વ કે આ આગ ગુજરાતના ખૂણે 
ખુણાના વિકાસ માટે િાહતની હનોિી જોઇએ.
આ આગ સાડા છ કરનોડ ગુજરાતીઓના કલયાણની ઇચછા માટેની 
હનોિી જોઇએ.
આ આગ ગરીબ ગુજરાતી બાંધિનો માટે આિાસ બાંધિાના 
પકરશ્મની હનોિી જોઇએ.
આ આગ બહ ેતર ઇનફ્ા્ટ્ક્ચર તૈયાર કરિા માટ ેની 
હનોિી જોઇએ.
આ આગ ખેડૂત ભાઇઓના વિકાસના નક્કર પગલાં માટે હનોિી 
જોઇએ.
આ આગ મવહલાઓના સામથય્વની કદશામાં કામ માટેની જોઇએ.
આ આગ યુિાનનોના કૌષલય વનમાિંણના કાયષોની હનોિી જોઇએ.
આ આગ રનોજગાર ્ િરનોજગારના નિતર અિસરનો ઉભા કરિાની 
હનોિી જોઇએ.
આ આગ ઉધિ્વગામી બદલાિ લાિિાની હનોિી જોઇએ...
આ આગ ગુજરાતને ઉત્તમમાંથી સિષોત્તમ બનાિિાની હનોિી 
જોઇએ એમ પણ તેમણે જોશપૂિ્વક જણાવયું હતું. •
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અમેકરકન રા્રિપવત શ્ી ડનોનાલડ 
ટ્મપની ઉપસ્થવતમાં વિશ્વના સૌથી મનોટા 
વક્રકેટ ્ટેકડયમ મનોટેરા ખાતે 
સિા લાખ ગુજરાતીઓની 
ઉપસ્થવતમા ંસમગ્ર વિશ્વમાં 
ખતરારૂપ બનેલા િૈવશ્વક 
આંતકિ ાદને  પડક ા ર 
આપિાનનો દૃઢ વનધા્વર વયતિ 
કરીન ેિડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મનોદીએ સમગ્ર વિશ્વને આતંકિાદ 
સામે લડિાનું સામથય્વ દશા્વવયું. રાજયના 
મુખય મંત્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણી અને 
નાયબ મખુય મતં્રીશ્ી નીવતનભાઇ પટેલના 
નેતૃતિ હેઠળ અમદાિાદના આંગણે આ 
પ્રકારના િૈવશ્વક કાય્વક્રમ અડિણ વિના 
સંપન્ન કરાિિામાં ગુજરાતની પ્રજા, 
પ્રશાસન અને પનોલીસની કામગીરી 
અવભનદંનીય હનોિાનુ ંગૃહ રાજય મતં્રી શ્ી 
પ્રદીપવસંહ જાડેજાએ જણાવયું હતું. 

વિધાનસભા ગૃહમાં રાજયપાલશ્ીના 
આભાર પ્ર્તાિ ઉપરની િિા્વમાં ગૃહ 
રાજયમંત્રી શ્ી પ્રદીપવસંહ જાડેજાએ 
જણાવયું કે, અગાઉના સમયમાં વિશ્વના 
રા્રિિડાઓ સીધા કદલહી, મુંબઇ આિીને 
પાકક્તાન જતા હતા, પરંતુ િડાપ્રધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઇ મનોદી સત્તામાં આવયા બાદ 
આ સ્થવત બદલાઇ િૂકી છે. હિે જાપાન, 
િીન, ઈઝરાયેલ, કેનેડાના રા્રિ િડાઓ 
સીધા ગુજરાત અને  ખાસ કરીને 
અમદાિાદ આિે છ ે.  જેના કારણે 
અમદાિાદ હિે ગલનોબલ પનોવઝશનમાં સેટ 
થયું  છ ે.  રાજયના મુખય મંત્રી શ્ી 
વિજયભાઇ રૂપાણી અને નાયબ મુખય 
મંત્રી શ્ી નીવતનભાઇ પટલેના નેતૃતિ 
હેઠળ વિશ્વમાં ગુજરાતની નામના િધી 
છે. એના કારણે અમદાિાદ હિે િૈવશ્વક 
્થળ તરીકે પ્ર્થાવપત થયું છે.

ગૃહ રાજય મંત્રીશ્ીએ િધુમાં જણાવયું 

કે, કેનદ્રમાં શ્ી નરેનદ્રભાઇ મનોદી અને 
શ્ી અવમતભાઇ શાહના નેતૃતિમાં સત્તા 

સંભાળનાર સરકાર માત્ર 
િિનનો આપનારી નહીં પરંતુ 
તેને અમલમાં મૂકી પ્રબળ 
રાજકીય ઇચછાશવતિથી 
કામ કરી રહી છે. કલમ-

૩૭૦ની નાબૂદી, રામ 
મંકદરનું વનમા્વણ, વત્રપલ તલાક 

અને નાગકરકતા સંશનોધન કાયદનો 
(CAA) લાગ ુકરીન ેસમગ્ર દેશિાસીઓને 
મક્કમ અને  દૃઢ નેતૃતિનનો પરિનો 
આપયનો છે. 

ગૃહ રાજય મંત્રીશ્ીએ જણાવયું કે 
કેનદ્રમાં શ્ી નરેનદ્રભાઇ મનોદીના િડપણ 
હેઠળની કેનદ્ર સરકાર બનતા ગુજરાતની 
જીિાદનોરી સમાન નમ્વદા બંધની ઉંિાઇ 
િધારિાનનો પ્રશ્ન કે જે ઘણાં િષષોથી 
અગાઉની સરકારનો દ્ારા વિલંબમાં 
નાંખિામાં આવયનો હતનો. તેમાં તિકરત 
વનણ્વય લઇને બંધની ઊંિાઇ પૂણ્વ કક્ષાએ 
લઇ જિાની મજંરૂી આપિામા ંઆિી હતી. 
જેના કારણે િાલુ િષજે નમ્વદા ડેમ પૂણ્વ 
કક્ષાએ છલકાતા ગુજરાતની પાણીની 
સમ્યા હળિી બની છે. તેિી જ રીતે 
કેિકડયા ખાતે વિશ્વની આઠમી અજાયબી 
સમાન સરદાર િલભભાઇ પટેલની 
વિશ્વની સૌથી ઊંિી પ્રવતમા ્ટેચયૂ ઓફ 
યુવનટીનું વનમા્વણ કરીને પ્રિાસીઓમાં 
આકષ્વણ જમાવયું છે. અતયાર સુધીમાં 
્ટ ેચયૂ યુ વનટીની ૪૨ લાખથી િધુ 
પ્રિાસીઓ મુલાકાત લઇ િૂકયા છે. 

ગુજરાતની નામાંકકત ફનોર ેસનસક 
સાયનસ યુવનિવસ્વટી અને રક્ષાશવતિ 
યુવનિવસ્વટીને કેનદ્ર સરકારના નેજા હેઠળ 
લઇને તેને રા્રિીય કક્ષાની યુવનિવસ્વટી 
બનાિિાનનો વનણ્વય કરિામાં આવયનો છે, 
જ ેથકી હિ ેફનોરેસનસક સાયનસ યવુનિવસ્વટીને 

નેશનલ ફનોરેસનસક સાયનસ યુવનિવસ્વટી 
તથા રક્ષા શવતિ યુવનિવસ્વટીને નેશનલ 
પનોલીસ યુવનિવસ્વટી તરીકે ઓળખિામાં 
આિશે. ગુજરાત પનોલીસની ઉત્તમ 
કામગીરીની નોંધ લઇને રાજયના પનોલીસ 
વિભાગને રા્રિપવતશ્ીના પ્રેવસડેનટ કલસ્વ 
એિનોડ્વથી સનમાવનત કરિામાં આવયનો છે. 
ગૃહ રાજય મંત્રીશ્ીએ િધુમાં જણાવયું કે 
શ્ી નરેનદ્રભાઇ મનોદીના સબળ નતેૃતિ તથા 
રાજયમાં શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણી અને શ્ી 
નીવતનભાઇ પટેલની આગેિાની હેઠળ 
લેિામાં આિેલા મક્કમ વનણ્વયનોના કારણે 
ઇનડસ્ટ્યલ એનટરવપ્રનનોસ્વ મેમનોરેનડમ 
મુજબ સૂવિત મૂડી રનોકાણમાં તમામ 
રાજયમાં ગુજરાત પ્રથમ ્થાને છે. 

દ ેશભરમાં નાગકરકતા સંશનોધન 
કાયદાના વિરનોધન ેઅયનોગય જણાિતા ગૃહ 
રાજય મંત્રીશ્ીએ જણાવયું કે, અમેકરકન 
રા્રિ પ્રમખુ શ્ી ડનોનાલડ ટ્મપ ેપણ ભારતની 
મલુાકાત દરવમયાન જણાવયુ ંકે, દરેક દેશને 
પનોતાની ધરતી ઉપર કનોણ આિી શકે તે 
અંગે નક્કી કરિાનનો હક્ક છે, દરેક દેશને 
પનોતાની રીતે પનોતાના કાયદા ઘડિાનનો હક્ક 
છે. પડનોશી દેશનોમા ંપીકડત લઘમુતી સમદુાય 
જિેા કે વહનદ,ુ શીખ, વખ્ર્તી, બૌદ્ધ, પારસી 
અને જૈન સમુદાયને નાગકરકતા આપિી 
દેશનનો અવધકાર છે. તેમાં ભારતના 
લઘુમતી સમુદાયની નાગકરકતાને કાંઇ જ 
લેિા દેિા નથી. મહાતમા ગાંધીએ પણ 
પીકડત લઘુમવત સમુદાયને નાગકરકતા 
આપિાની વહમાયત કરી હનોિાનનો ઉલેખ 
કરતા શ્ી જાડેજાએ જણાવયંુ કે, કેનદ્ર 
સરકાર લઘુમતીઓન ેનયાય આપિાનુ ંકાય્વ 
કરી રહી છે. 

સી.એ.એ.ની આડમાં રાજયમાં થઇ 
રહેલ વિરનોધ પ્રદશ્વનનો દરવમયાન શાંવતના 
માહનોલને ખરાબ કરિાની કનોવશશ 
કરનારાઓ વિરૂદ્ધ સખતાઇથી કાય્વિાહી 

સરકાર લઘુમતીઓન ેનયાય આપિાનુ ંકાય્વ 
કરી રહી છે. 

જ ેથકી હિ ેફનોરેસનસક સાયનસ યવુનિવસ્વટીને 

સી.એ.એ.ની આડમાં રાજયમાં થઇ 
રહેલ વિરનોધ પ્રદશ્વનનો દરવમયાન શાંવતના 

સાયનસ યુવનિવસ્વટી અને રક્ષાશવતિ 
યુવનિવસ્વટીને કેનદ્ર સરકારના નેજા હેઠળ 

માહનોલને ખરાબ કરિાની કનોવશશ 

બજેટ	વવશેષ
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હાથ ધરિા રાજય સરકાર પ્રવતબદ્ધ 
હનોિાનનો ઉલેખ કરતા ગૃહ રાજય 
મંત્રીશ્ીએ જણાવયું કે, ખંભાતમાં પણ 
અશાં વતનનો માહનોલ પેદ ા  કરનારા 
જિાબદારનો સામે કડક હાથે કાય્વિાહી 
કરિામાં આિશે. 

લનોકરક્ષક દળમાં ભરતી બાબત ેગૃહ 
રાજયમંત્રીશ્ીએ જણાવયુ ં કે, રાજય સરકાર 
દ્ારા છેલાં સાત િષ્વમાં ૪૧,૨૫૭ 
લનોકરક્ષકનોની પારદવશ્વતાથી ભરતી કરિામાં 
આિી છે અન ેહજ ુપણ અવિરતપણ ેભરતી 
હાથ ધરિામા ંઆિશ.ે 

મખુય મતં્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણી અને 
નાયબ મખુય મતં્રી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલના 
નેતૃતિ હેઠળ િાલતી સરકાર રાજયમાં 
ભ્રટિાિારન ેડામિા કકટબદ્ધ હનોિાનનો ઉલખે 
કરતા ગૃહ રાજયમંત્રીશ્ીએ જણાવયંુ કે, 
એનટીકરપશન બયરુનો (ACB)ની કામગીરી 
િધ ુસશતિ બનાિિામાં આિી છે. ગત િષજે 
એ.સી.બી.ની ૧૯૦ અન ેિાલુ ંિષજે ૩૧ ટ્પે 

ગનોઠિિામા ંઆિી હતી. જમેા ં ગત િષજે 
૪૪૪ અને િાલું િષજે ૭૪ કસુરિાર 
અવધકારી/કમ્વિારી વિરદ્ધ કાનનુી કાય્વિાહી 
હાથ ધરિામા ંઆિી છે. રાજયમા ંકાયદનો 
અને વયિ્થાની સ્થવતને અસરકારક 
બનાિિા માટે રાજય સરકારે વિવિધ 
કાયદાઓમા ંસશંનોધન કરીન ેતને ેિધુ કડક 
બનાવયા છે. જેમાં છાશિારે મવહલાઓના 
ગળામાંથી થતા િેઇન સ્ેવિંગના 
ગુનાઓને ડામિા ફનોજદારી કાયદામાં 
સુધારનો કરી આિા ગુનામાં સંડનોિાયેલી 
વયવતિઓન ે૧૦ િષ્વની સખત કેદની સજા 
અને રૂા. ૫૦ હજાર સુધીના દંડની 
જોગિાઇ કરી છે. તેિી જ રીતે મવહલાઓ 
અને બાળકીઓ ઉપરના અપકૃતયના 
પનોકસનોના કેસનોમાં ્પેવશયલ ફા્ટ ટે્ક 
કનોટષોની રિના કરીને કેસની ઝડપી અને 
અસરકારક ટ્ાયલ માટે પરેિી ઓકફસરની 
વનમણૂક કરી આરનોપીઓને ઝડપથી સજા 
અપાિિામાં આિી છે. રાજયમાં વિશ્વાસ 

પ્રનોજેકટ અંતગ્વત રૂા. ૩૧૫ કરનોડની 
જોગિાઇ કરી રાજયના વજલા મુખય 
મથકનો, છ પવિત્ર યાત્રાધામનો, ્ટેચયૂ ઓફ 
યુવનટી સવહત ૪૧ ્થળનોએ ૧૨૩૮ 
જંકશનનો ઉપર ૭ હજારથી િધારે સી.સી.
ટીિી કેમેરા લગાિી સિજેલનસ નેટિક્ક 
મજબૂત કરિામાં આવયું છે. વિધાનસભા 
ગૃહમાં ગુજસીટનોક વિધયકને પુનઃ રજૂ 
કરીન ેનિેસરથી પસાર કરાિી કેનદ્ર સરકાર 
દ્ારા કાયદાની મંજૂરી મેળિી આંતકિાદ 
અને સંગકઠત ગુનાઓના વનયંત્રણની 
કદશામા ંઆગળ િધિામા ંરાજય સરકારની 
મક્કમતા પ્રવતવબંવબત થતી હનોિાનું ગૃહ 
રાજય મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું. •

બજેટ	વવશેષ

zuõ÷uhuþLk

૧. «fkþLk MÚk¤ : {krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, ç÷kuf Lkt. ૧૯/૧, 
zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh - ૩૮૨૦૧૦

૨. «fkþLkLke Mkk{rÞfíkk : Ãkkrûkf
૩. {wÿfLkwt Lkk{ ૧. MkkrníÞ {wÿýk÷Þ «k. ÷e., y{ËkðkË 

૨. økwshkík ykuVMkux «k. ÷e., y{ËkðkË
hkr»xÙÞíkk ¼khíkeÞ
MkhLkk{wt ૧. Mkexe r{÷ fBÃkkWLz, fktfrhÞk hkuz, y{ËkðkË

૨. siLk yk©{Lke Mkk{u, ðxðk hu÷ðu MxuþLk hkuz, 
ðxðk, y{ËkðkË

૪. «fkþfLkwt Lkk{ : {krníke rLkÞk{f, økwshkík Mkhfkh
hkr»xÙÞíkk : ¼khíkeÞ
MkhLkk{wt : {krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, ç÷kuf Lkt. ૧૯/૧, 

zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh - ૩૮૨૦૧૦
૫. íktºkeLkwt Lkk{ : yþkuf fk÷heÞk

hkr»xÙÞíkk : ¼khíkeÞ
MkhLkk{wt : {krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, ç÷kuf Lkt. ૧૯/૧, 

zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh - ૩૮૨૦૧૦
૬. {kr÷fLkwt Lkk{ : økwshkík Mkhfkh, {krníke ¾kíkwt

MkhLkk{wt : {krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, ç÷kuf Lkt. ૧૯/૧, 
zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh - ૩૮૨૦૧૦

nwt yþkuf fk÷heÞk, {krníke rLkÞk{f ykÚke ònuh fhwt Awt fu, WÃkh sýkðu÷ ík{k{ 
nfefíkku {khe òý yLku {kLÞíkk {wsçk Mkk[e Au. MkhLkk{wt : {krníke rLkÞk{f©eLke 

f[uhe, ç÷kuf Lkt. ૧૯/૧, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh - ૩૮૨૦૧૦
yþkuf fk÷heÞk, {krníke rLkÞk{f

રદવંગત	સભ્્યોને	
વવિાનગૃહની	શ્રધિાંજવલ	
ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહના નેતા અને મુખયમંત્રી 

શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ ૧૪મી વિધાનસભાના 
છઠ્ઠ ા  સત્રના  શ નોકદશ ્વ ક  ઉલેખનોમ ાં  ગુજર ાત 
વિધાનસભાના પૂિ્વ કદિંગત સભયશ્ીઓના અિસાન 
અંગે શ્દ્ધાંજલી પાઠિી હતી.

મુખયમંત્રીશ્ીએ શનોકદશ્વક ઉલેખમાં આ કદિંગત 
સભયનોને ભાિાંજવલ આપતાં રાજય કક્ષાના પૂિ્વમંત્રી 
્િ. દનોલતભાઇ દ ેસાઇ, પૂિ ્વ સભયશ્ીઓ ્િ. 
ગનોવિંદભાઇ અરજણભાઇ િૌહાણ અને કરમશીભાઇ 
િીરજીભાઇ પટેલના અિસાન અંગે શનોક વયકત કરી 
જનપ્રવતવનવધ તરીક ે તેમની સેિાઓનું  ્મરણ 
કયુ્વ હતું. 

વિધાનસભા અધયક્ષ શ્ી રાજેનદ્રભાઇ વત્રિેદી, 
પ્રવતપક્ષના નેતા શ્ી પરેશભાઇ ધાનાણી સવહત 
શાસકપક્ષ અને પ્રવતપક્ષના સભયનોએ આ કદિંગત 
પૂિ્વ સભયનોને શ્દ્ધાંજલી આપી હતી. •
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ગૌરવ

વડાપ્રિાનશ્રીની	ગુજરાતને	એક	વિુ	ભેટ
ગુજરાતની	બા્સેગ(BISAG)ને	નેશનલ	ઇનનસટટ્ૂટનયો

	દરજ્યો	આપતું	કેનદ્ી્	મંત્ીમંડળ 
ગુજરાતના ભા્કરાિાય ્વ 

ઇ સ ન ્ ટ ટ્ૂ ટ  ઓ ફ  ્ પે સ 
એસ પલક ેશ નસ એનડ  વજઓ 
ઇનફમજેકટકસ – બાયસગેન ેનશેનલ 
ઇસન્ટટ્ૂટનનો દરજનો આપિા 
માટે િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મનોદી અને મંત્રી શ્ી રવિશંકર 
પ્રસાદન નો  મુ ખય  મંત્ર ી  શ્ ી 
વિજયભાઇ રૂપાણીએ હ્વદયપૂિ્વક 
આભાર વયકત કયષો છે. 

િડાપ્રધાનશ્ીની અધયક્ષતામાં કનેદ્રીય મંત્રીમંડળની મળેલી 
બેઠકે ગુજરાતમાં કાય્વરત બાયસેગનનો દરજનો સુધારીને તેને 
ભા્કરાિાય્વ નેશનલ ઇસન્ટટ્ૂટ ફનોર ્પેસ એપલીકેશન એનડ 
વજઓ-ઇનફમજેટીકસ કરિાનનો વનણ્વય કયષો છે. શ્ી વિજયભાઇ 
રૂપાણીએ આ વનણ્વયને સૌ ગુજરાતીઓ માટે ગૌરિરૂપ ગણાવયનો 
છે. િડાપ્રધાનશ્ીએ ગુજરાતની જામનગર આયુિજેદ યુવનિવસ્વટીને 
જાનયુઆરી-૨૦૨૦માં ઇસન્ટટ્ૂટ ઓફ નેશનલ ઇમપનોટ્વનસનનો 
દરજનો આપયનો છે. 

તયાર બાદ આ િષ્વના જ કેનદ્રીય બજેટમાં ગુજરાત ફનોરેસનસક 
સાયનસ યુવનિવસ્વટી અને રક્ષાશકકત યુવનિવસ્વટીને નેશનલ 
ઇસન્ટટ્ૂટ બનાિિાની જાહેરાત કરિામાં આિી છે અને હિે આ 
સતત િનોથી ભેટ તેમણે ગુજરાતને આપી છે. 

રાજયમાં સેટેલાઇટના માધયમથી એવગ્રકલિર, સનોઇલ એનડ 
લેનડ યુઝ, અબ્વન લેનડ યુઝ, િનોટર કરસષોસીસ, િનોટરશેડ, િન 

પયા્વિરણ, વજઓલનોજી, મકરન 
એસપલકેશનસ િગેરેમાં વિકાસ 
આયનોજન અને વિકાસકાયષોથી 
સ નો વ શ ય નો - ઇ ક નો ન નો વ મ ક 
ડેિલપમેનટ ક્ષેત્રનોમાં ર૦૦૩થી 
આ ઇસન્ટટ્ૂટની મહત્િપૂણ્વ 
ભૂવમકા રહેલી છે. ભારત 
સરકાર ે આ ઇસન્ટટ્ૂટને 
નશેનલ ઇસન્ટટૂ્ટનનો દરજનો 
આપિાને પકરણામે હિે આ 

પ્રકારની કામગીરી માટે રાવ્રિય ફલક મળતું થશે. 
આના પકરણામ ેકામગીરીની સગુમતા માટે પ્રવૃવત્તઓનનો વયાપ 

અને અમલીકરણ વિ્તારાશે. વિ્તૃત કરાયેલી પ્રવૃવત્તઓના 
અમલીકરણમાં સુવિધા માટે જીઆઇએસ(GIS) પ્રનોજેકટસનનો 
કાય્વક્ષમ પ્રારંભ કરાશે તથા પ્રવૃવત્તઓના વયાપ અને અમલીકરણ 
માટે સંશનોધન અને વિકાસ તથા ટેકનનોલનોજી ડેિલપમેનટ માટે 
સહાય અપાશે અને અિકાશ (્પેસ)ને લગતા વનણ્વયનોની સપનોટ્વ 
વસવ્ટમ મારફતે વિકાસ, આયનોજન અને સુશાસન માટે સુગમતા 
પણ ઊભી થશે. 

અત્રે એ ઉલેખ કરિનો જરૂરી છે કે, ગુજરાત સરકારના 
બહુધા વિભાગનો અને કનેદ્ર સરકારના ર૦ થી િધુ મંત્રાલયનો તથા 
અનેક રાજયની સરકારનો ગુડ ગિન્વનસના હેતુસર ્પેસ એનડ 
વજઓ ઇનફમજેકટકસ ટેકનનોલનોજીના ઉપયનોગ માટે બાયસેગની 
મદદ લે છે. •

વવવવિ	્યોજનાઓના	ંઅમલથી	ગજુરાતમા	ંવશક્ણના	સતરમા	ંસુિારયો	
ભારત સરકારના માનિ સંસાધન 

વિકાસ મંત્રાલય દ્ારા વશક્ષણમાં થયેલા 
પ્રગવતના માપન માટે પફષોમ્વનસ ગ્રેકડંગ 
ઈનડેકસ (PGI) ૨૦૧૮-૧૯ પ્રવસદ્ધ 
કરિામાં આવયા છ.ે PGIમાં મુખયતિ ે
લવનિંગ આઉટકમ અને ક્નોવલટી, એકસેસ, 
ઈનફ્ા્ટ્ક્ચર, ઈવક્ટી અને ગિન્વનસ 
પ્રનોસેસ એમ પાંિ ડનોમેનનનો સમાિેશ થાય 
છે. જેમાં કુલ ૭૦ ઇસનડકેટર મળીને કુલ 
૧૦૦૦ ગણુમાથંી ગણુાંકન કરિામાં આિે 
છે. આ ગુણાંકન ઇનડેકસમાં દેશના તમામ 

રાજયનો અને કેનદ્ર શાવસત પ્રદેશનોનનો 
સમાિેશ થાય છે.

િષ્વ ૨૦૧૮-૧૯ના પ્રવસદ્ધ થયેલા 
અહેિાલ મુજબ સૌથી િધુ ગુણાંકન સાથે 
પ્રથમ નંબરે િંદીગઢ (કેનદ્રશાવસત પ્રદેશ), 
બીજા નંબરે ગુજરાત રાજય જયારે ત્રીજો 
નંબરે કેરળ રાજય છે. રાજયનોની તુલનામાં 
ગુજરાત પ્રથમ ક્રમાંકે છે. ગત િષજે ૮૦૮ 
ગુણાંકન સાથે ગુજરાત રાજય કેરળ પછી 
ત્રીજા નંબરે હતું જેમાં આ િષજે નોંધપાત્ર 
સુધારા સાથે ૮૭૦ ગુણાંકન મેળિી 

ગુજરાત બીજા ક્રમાંકે આવયું છે.
૨૦૧૮-૧૯ના િષ્વમાં શૈક્ષવણક 

સુધારણા માટે રાજયમાં લીધેલા શ્ેણીબદ્ધ 
પગલાં પકરણામે દરેક પેરામીટર પર 
રાજયનનો ્ કનોર ખૂબ સધુયષો છે. અમુક ખાસ 
પગલાં જેમકે વશક્ષકનો અને વિદ્ાથથીઓની 
ઓનલાઇન હાજરી, જ્ાનકુકંજ ્ માટ્વ ક્લાસ 
રૂમની સવુિધા, વિષય વશક્ષક પદ્ધવત, એકમ 
કસનોટી, કેનદ્રીય િષાિંત અને સત્રાંત પરીક્ષા 
િગેરેને કારણે રાજયના ્કનોરમાં સુધારનો 
થયનો છે. •
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વનણજા્

ગાંિીનગરના	શાહપુરમાં	વચલડ્રનસ	
્ુવનવવસજાટી	આકાર	લેશે

ગજુરાતમા ંબાળ વશક્ષણનનો વયાપ િધ ેતથા બાળકનોનનો સિાિંગી 
વિકાસ થાય ત ેહેતુસર રાજય સરકારે અનકેવિધ નિતર આયામનો 
હાથ ધયા્વ છે. જેના ભાગરૂપે ગાંધીનગર વજલાના શાહપુર ખાતે 
વિલડ્રનસ યુવનિવસ્વટી માટે ૩૦ એકર જમીન વિનામૂલયે 
ફાળિિાનનો રાજય સરકારે મહત્િનનો વનણ્વય કયષો છે.

ગાંધીનગરમાં મુખય મંત્રી શ્ી વિજયભાઇ 
રૂપાણીના અધયક્ષ્થાને મળેલી રાજયમંત્રીમંડળની 
બેઠકમાં આ મહત્િનનો વનણ્વય લેિાયનો હનોિાની 
માવહતી નાયબ મુખય મંત્રી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલે 
આપી હતી. તેમણ ેજણાવયુ ંહતુ ંકે, વિલડ્રનસ યવુનિવસ્વટીના 
નિીન ભિન માટે રાજય સરકાર સમક્ષ જમીનની માગંણી કરાઇ 
હતી. જેને ધયાને રાખીને શાહપુરમાં યુવન. માટે ૩૦ એકર જમીન 
વિનામૂલયે ફાળિિામાં આિશે. 

શાહપુરમા ંવનમા્વણ થનાર આ વિલડ્રનસ યવુનિવસ્વટીમા ંબાળ 
વશક્ષણ, િાલી પ્રવશક્ષણ, સગભા્વ માતાઓનુ ંપ્રવશક્ષણ કરાશે જનેાથી 
તજે્િી બાળકનો જનમ ેતથા બાળકનોના સિાિંગી વિકાસલક્ષી અનેક 
આનષંુવગક સુવિધાઓનુ ં વનમા્વણ કરાશ.ે હાલ આ યવુનિવસ્વટી 
રાજય સરકાર સિંાવલત યવુનિવસ્વટી છે, જમેા ંરાજય સરકાર દ્ારા 
હાલ પગાર ભથથા તથા અનય બાળઉછેરલક્ષી વશક્ષણ માટે ૧૦૦% 
ગ્રાનટ ફાળિિામા ંઆિ ેછે. ગત ૨૦૧૯-૨૦ ના િષ્વમાં રૂ.૫.૩૩ 
કરનોડની ગ્રાનટ ફાળિિામાં આિી હતી. આ યુવનિવસ્વટીના 
વનમા્વણના બાધંકામનનો તમામ ખિ્વ રાજય સરકાર કરશ.ે •

કામદાર	રાજ્	વીમા	્યોજનાના	
દવાખાનાઓમાં	સામાન્	લયોકયોને	

આરયોગ્	સુવવિા	મળશે	
રાજયના નાગકરકનોન ેતિકરત આરનોગયલક્ષી સારિાર ઘરઆંગણે 

જ મળી રહે ત ેમાટે રાજય સરકારે મક્કમ વનધા્વર કરીન ેસમયબદ્ધ 
આયનોજન કરિા સાથ ેતેનનો અમલ શરૂ કયષો છે. જનેા 

ભાગરૂપ ે રાજયના કામદાર રાજય િીમા યનોજના 
હેઠળના દિાખાનાઓમા ંપણ સામાનય નાગકરકનોને 
આરનોગયલક્ષી સુવિધાઓ પૂરી પાડિાનનો રાજય 
સરકારે મહત્િનનો વનણ્વય કયષો હનોિાનુ ંનાયબ મુખય 

મતં્રી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલ ેજણાવયુ ંહતુ.ં તેમણ ેઉમયેુ્વ 
હતુ ંકે, કામદાર રાજય િીમા યનોજના એ સગંકઠત ક્ષતે્રમાં 

કામ કરી રહેલા કામદારનોન ેસામાવજક સરુક્ષાનનો લાભ સવહત 
તબીબી સારિારની સુવિધાઓ પરૂી પાડિામા ંઆિી રહી છે. પરંતુ 
તનેનો સામાનય નાગકરકનોન ેલાભ મળતનો ન હનોિાથી આ વનણ્વય કરાયનો 
છે. હિ ે કામદાર િીમા યનોજનાના દિાખાનાઓ ખાત ે રાજયના 
કનોઇપણ નાગકરક તબીબી સારિાર મળેિી શકશ.ે આ દિાખાનાઓમાં 
દિાઓ નાગકરકનોન ેવિનામલૂય ેપૂરી પાડિામા ંઆિશ.ે  રાજય સરકાર 
દ્ારા લેિાયેલા આ મહત્િના વનણ્વયને કારણે કામદાર રાજય 
િીમા યનોજનાના દિાખાના અને વનદાન કેનદ્રનો ખાતે, યનોજનાના 
લાભાથથીઓ વસિાયના, રાજયના સામાનય નાગકરકનોને પણ 
આરનોગય વિષયક સેિાઓનનો લાભ આપિામાં આિશે. રાજયનનો 
કનોઇ પણ નાગકરક કામદાર રાજય િીમા યનોજનાનનો લાભાથથી ન 
હનોય તે પણ, આિનો લાભ મેળિી શકશે. •

નમજાદા,	નવસારી	અને	પયોરબંદરમાં	મેરડકલ	કયોલેજને	કેનદ્ની	મંજૂરી
ગુજરાતમાં આરનોગય સિલતનોનનો 

વયાપ િધે તેમજ ઘરઆંગણે તબીબી 
વશક્ષણની સુવિધા ઉપલબધ થાય તે માટે 
રાજય સરકારે અનેકવિધ પગલાં લીધાં 
છે. કેનદ્ર સરકારના આરનોગય મંત્રાલય 
દ્ારા મેકડકલ કનોલેજ માટે પસંદ કરાયેલા 
ગુજરાતના પાંિ વજલાઓ પૈકી રાજયના 
નમ્વદા, નિસારી અને પનોરબંદર માટે 
રાજય સરકારની દરખા્તને મંજૂરી  
મળી છે. 

નાયબ મુખય મંત્રી શ્ી નીવતનભાઇ 
પટેલે જણાવયું હતું ક ે, કેનદ્ર સરકારે 
રાજયનોમાં સરકારી મેકડકલ કનોલેજોની 
એમ.બી.બી.એસ.ની બેઠકનોમાં િધારનો 

કરિા અંગેની યનોજના અમલમાં મૂકી છે. 
જેનનો લાભ લઇ ગુજરાત સરકારે એમ.બી.
બી.એસ.ની બેઠકનો િધારિા માટે નિી 
કનોલેજોના વનમા્વણ માટે દરખા્ત કરિાનનો 
વનણ્વય કયષો છે. રાજયમાં વનમા્વણ થનાર 
આ કનોલેજોમાં કનોલેજ દીઠ રૂ.૩૨૫ કરનોડ 
ખિ્વ થશે. જેમાં ભારત સરકારના ૬૦ % 
લેખે રૂ.૧૯૫ કરનોડ તથા રાજય સરકારના 
૪૦% લેખે રૂ.૧૩૫ કરનોડ મળી કુલ-૩ 
કનોલેજો રૂ.૯૭૫ કરનોડના ખિજે ગુજરાતમાં 
્થપાશે. જેમાં હયાત હનોસ્પટલનોનું 
અપગ્રેડેશન કરીને ખૂટતાં સાધનનો તથા 
મેકડકલ કાઉસનસલ ઓફ ઇસનડયાના 
ધારાધનોરણ મુજબની સગિડનો ઉપલબધ 

કરાિીને પ્રથમ તબક્કે ૩૦૦ બેડની અને 
કનોલજે પણૂ્વ થતા ં૫૦૦ બડેની સવુિધાિાળી 
હનોસ્પટલનોનું પણ વનમા્વણ થશે. આ 
કનોલેજોમાં પ્રથમ િષજે ૧૦૦ બેઠકનો પર 
પ્રિેશ અપાશે. 

નાયબ મુખય મંત્રી શ્ી પટેલે ઉમેયુ્વ કે, 
રાજયના નમ્વદા વજલામાં રાજપીપળા 
(આકાંક્ષી વજલનો) ખાતે , નિસારી 
વજલામાં નિસારી ખાતે તથા પનોરબંદર 
વજલાના પનોરબંદર ખાતે કુલ-૩ નિી 
મેકડકલ કનોલેજો માટે હયાત હનોસ્પટલનોના 
માળખા-વયિ્થાનનો ઉપયનોગ કરીને કેનદ્ર 
સરકારના ધારાધનોરણ મુજબ સૈદ્ધાંવતક 
મંજૂરી મળી છે. •
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y{urhfk - ¼khíkLke
ËkuMíke, «økrík yLku Mk{]rØLkku 
Lkðku yæÞkÞ
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©e LkhuLÿ¼kR {kuËe yLku ©e zkuLkkÕz xÙBÃkLku 
yuf MkkÚku, yuf {t[ Ãkh òuðk, Mkkt¼¤ðk 

yLku  Mkífkhðk {kxu økwshkíkeyku{kt 
¼khu WíMkwfíkkLkk ËþoLk ÚkÞkt, 

Mk{økú økwshkík{ktÚke ÷k¾ku Lkkøkrhfku 
y{ËkðkË{kt W{xe Ãkzâkt.
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" શૈલેષ	ના્ક
‘Lk{Míku xÙBÃk’ fkÞo¢{{kt ¼køk ÷uðk {kxu y{ËkðkË 

ykðu÷k y{urhfkLkk hk»xÙÃkrík ©e zkuLkkÕz xÙBÃkLke yrðM{hýeÞ 
¼khík {w÷kfkík, y{urhfk - ¼khíkLke «økrík yLku Mk{]rØLkku 
Lkðku ËMíkkðus çkLke hne. ©e zkuLkkÕz xÙBÃkLke yk {w÷kfkíkÚke 
y{urhfk yLku ¼khíkLkk MktçktÄku ðÄw {sçkqík çkLkðk íkhV ykøk¤ 
ðæÞkt Au íÞkhu ËuþLkk ðzk«ÄkLk ©e LkhuLÿ¼kR {kuËeyu 
¼khÃkqðof sýkÔÞwt níkwt fu ¼khík yLku y{urhfkLkk MktçktÄ yLku 
MknÞkuøkLke, ૨૧{e MkËeLkk rðïLke rËþk rLkÄkorhík fhðk{kt 
{n¥ðÃkqýo ¼qr{fk hnuþu.

íkk. ૨૪ VuçkúwykheLku Mkku{ðkhu ‘Lk{Míku xÙBÃk’ fkÞo¢{{kt 
¼køk ÷uðk y{ËkðkË ykðu÷k y{urhfkLkk hk»xÙÃkrík ©e zkuLkkÕz 
xÙBÃk r¢fux MxurzÞ{{kt yLku y{ËkðkËLkk ònuh {køkkuo Ãkh 
÷k¾kuLke {uËLke òuR yr¼¼qík çkLÞk níkk. økwshkíkeykuLkku 
ykríkÚÞ Mkífkh íku{ýu {kÛÞku níkku. rðþu»k ðkík yu çkLke hne 
níke fu ËuþLkk ðzk«ÄkLk ©e LkhuLÿ¼kR {kuËe yLku Ãknu÷eðkh 
¼khík{kt y{ËkðkËLkk yktøkýu ykðu÷k y{urhfkLkk hk»xÙÃkrík 
©e zkuLkkÕz xÙBÃkLku yuf MkkÚku, yuf {t[ Ãkh òuðk yLku Mkkt¼¤ðk 
{kxu økwshkíkeyku{kt ¼khu WíMkwfíkk - WíMkkn Ëu¾kÞkt níkkt. 
Mk{økú økwshkík yLku ¼khík¼h{ktÚke ÷k¾ku Lkkøkrhfku - 
{nkLkw¼kðku y{ËkðkË W{xe Ãkzâk yLku søkíkLke {nkMk¥kk 
yuðk y{urhfkLkk hk»xÙÃkrík ©e zkuLkkÕz xÙBÃk yLku ËuþLkk 
ðzk«ÄkLk ©e LkhuLÿ¼kR {kuËeLkwt yr¼ðkËLk fÞwO níkwt.

økwshkík r¢fux yuMkkurMkyuþLk îkhk LkðrLkŠ{ík rðïLkk 
MkkiÚke {kuxk MkhËkh Ãkxu÷ r¢fux MxurzÞ{ {kuxuhk{kt yuf ÷k¾Úke 

ðÄw LkkøkrhfkuLkku òýu fu {nkMkkøkh rn÷ku¤k ÷R hÌkku níkku.
MxurzÞ{{kt yuf ÷k¾Úke ðÄw LkkøkrhfkuLku MktçkkuÄLk fhíkkt ËuþLkk 
ðzk«ÄkLk ©e LkhuLÿ¼kR {kuËeyu ¼khÃkqðof sýkÔÞwt níkwt fu 
૨૧{e MkËe{kt Lkðk ykÞk{ku, Lkðe MÃkÄkoyku, Lkðk Ãkzfkhku 
yLku Lkðe íkfku ÃkrhðíkoLkLkku ÃkkÞku Lkkt¾e hÌkkt Au.yuðk{kt ¼khík 
yLku y{urhfkLkk MktçktÄ yLku MknÞkuøkLke, ૨૧{e MkËeLkk rðïLke 
rËþk rLkÄkorhík fhðk{kt {n¥ðÃkqýo ¼qr{fk hnuþu.૨૧{e 
MkËeLkk yk ËkÞfk{kt, Lkðwt ¼khík, ÃkwLkÁíÚkkLk fhíkk y{urhfk 
{kxu Ãký yLkuf Lkðk yðMkhku ÷RLku ykÔÞwt Au.rðfkMkLkk Ëhuf 
ûkuºk{kt, çkÒku ËuþkuLke ÃkkMku {u¤ððk {kxu ½ýwt çkÄwt Au.¼khík{kt 
WíÃkkËLk ðÄðwt, RL£kMxÙf[hLkku rðMíkkh Úkðku, y{urhfk {kxu 
yLkuf Mkt¼kðLkkyku ÷RLku ykðþu.RLzMxÙe ૪.૦Lkk yk Þwøk{kt 
¼khík{kt rzrsx÷ RfkuLkku{eLkku rðMíkkh, y{urhfkLkk {kxu Ãký 
hkufkýLkk yLkuf yðMkhku Q¼k fhþu.

ðzk«ÄkLk©eyu yu{ Ãký sýkÔÞw t ník w t fu ðeík u÷k 
ËkÞfkyku{kt rzrsx÷ xufLkku÷kuSyu ¼khík yLku y{urhfkLkk 
MktçktÄkuLku ½zðk{kt ½ýe {n¥ðÃkqýo ¼qr{fk rLk¼kðe Au.¼khíkeÞ 
«rík¼k yLku y{urhfe xìfLkkì÷kìSyu yk ûkuºkLku Lkðwt Lkuík]íð 
ykÃÞw tAu. nwt {kLkwt Awt fu ૨૧{e MkËe{kt ¼khík yLku y{urhfk 
MkkÚku {¤eLku yk rzrsx÷ Þwøk - RLzMxÙe ૪.૦Lkwt Lkuík]íð fhe  
þfu Au.

ÃkkuíkkLkku {ík ÔÞõík fhíkk ðzk«ÄkLk ©eyu sýkÔÞwt níkwt fu 
{khku MÃkü {ík Au fu ¼khík yLku y{urhfk fwËhíke ¼køkeËkhku 
Au.ykÃkýu {kºk RLzku ÃkurMkrVf rhrsÞLk{kt s Lknª Ãkhtíkw Mk{økú 
rðïLke þktrík, «økrík yLku Mkwhûkk{kt yuf yMkhfkhf ÞkuøkËkLk 

y{urhfe hk»xÙ«{w¾ zkuLkkÕz xÙBÃkLke 
yrðM{hýeÞ ¼khík {w÷kfkík
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ykÃke þfeyu Aeyu.
ykíktfðkËLku nhkððk{kt 
y{urhfkLke «ríkçkØíkk 
yLku hk»xÙÃkrík ©e xÙBÃkLkk 
Lkuík ]íðyu {kLkðíkkLke 
Mkuðk fhe Au yLku yux÷k 
{kx u  n w t  {kLk w t  A w t  f u 
hk»xÙÃkrík ©e xÙBÃk suðk 
rð÷ûký Lk u í k k  yLk u 
¼khíkLkk yLkLÞ r{ºkLkwt 
yk ËkÞfkLke þYykík{kt 
s ¼khík{kt ykððwt yuf 
¾qç k  {k u x k u  yðMkh 
Au.ðeíku÷k Mk{Þ{kt ¼khík y{urhfe MktçktÄkuLku Mkþõík fhðkLke 
su þYykík ykÃkýu fhe Au, nðu íku{Lke yk {w÷kfkík ðzu íkuLkku 
çkeòu íkçk¬ku þY ÚkR hÌkku Au.ykÃkýu yuf ÷ktçkk økk¤kLkk 
rðÍLkÚke «¼krðík Aeyu, {kºk xqtfk økk¤kLkk ÷k¼kuÚke Lknª.
ykÃkLkk rîÃkûkeÞ MktçktÄku rðfrMkík Úkþu, ykÃkýe ykŠÚkf 
¼køkeËkheLkku rðMíkkh Úkþu, ykÃkýku rzrsx÷ MknÞkuøk ðÄþu 
yLku {Lku rðïkMk Au fu Lkðe Ÿ[kRykuLku Ãkkh fheLku ¼khík su 
MkÃkLkkykuLku ÷RLku ykøk¤ [kÕÞwt Au, y{urhfk su MkÃkLkkykuLku 
÷RLku [kÕÞwt Au ykÃkýu MkkÚku {¤eLku íku MkÃkLkkykuLku Ãkqhkt fheþwt.

yk yøkkW ©e zkuLkkÕz xÙBÃku økktÄeçkkÃkw, MkhËkh ðÕ÷¼¼kR 
Ãkxu÷, Mðk{e rððufkLktËLku ÞkË fÞko níkk íkuLkku WÕ÷u¾ fhíkk 
ðzk«ÄkLk ©e LkhuLÿ¼kR {kuËeyu sýkÔÞwt níkwt fu hk»xÙÃkrík ík{u 
n{ýkt ¼khík rðþu fÌkwt, {nkí{k økktÄe, Mðk{e rððufkLktË 
yLku MkhËkh Ãkxu÷Lku ©ØkÃkqðof ÞkË fÞko, ¼khíkLkk ÷kufkuLkk 
Mkk{ÚÞo rðþu fÌkwt, rMkrØyku yLku MktMf]rík rð»kÞ{kt fÌkwt, {khk 
rðþu Ãký ½ýwt çkÄw fÌkwt.nwt íkuLkk {kxu «íÞuf ¼khíkðkMke íkhVÚke 
ík{khku ¾qçk - ¾qçk yk¼kh ÔÞõík fÁt Awt.hk»xÙÃkrík xÙBÃku {kºk 
¼khíkLkwt s økkihð LkÚke ðÄkÞwO Ãkhtíkw y{urhfk{kt hnuíkk 
¼khíkeÞkuLku Ãký MkL{kLk ykÃÞwt Au. AuÕ÷kt fux÷ktf ð»kkuo{kt 
¼khík yLku y{urhfk ðå[u rðïkMk su Lkðe Ÿ[kRyku Ãkh 
ÃknkUåÞku Au, sux÷ku {sçkqík ÚkÞku Au, íku yiríknkrMkf Au.

WÕ÷u¾LkeÞ Au fu yk yøkkW Lk{Míku xÙBÃk fkÞo¢{{kt 
ðzk«ÄkLk ©e LkhuLÿ¼kR {kuËeyu íku{Lkk Mðkøkík MktçkkuÄLkLke 
þYykík ¼khík {kíkkLke sÞÚke fhe níke yLku RÂLzÞk - 
Þw.yuMk.£uLzþeÃk, ÷kUøk ÷eð - ÷kUøk ÷eðLkk Lkkhk ÷økkðzkÔÞk 
níkk. ðzk«ÄkLk©eyu sýkÔÞwt níkwt fu {kuxuhk MxurzÞ{{kt yuf 
Lkðku RríknkMk çkLke hÌkku Au. yksu ykÃkýu RríknkMkLkwt 
ÃkwLkhkðíkoLk Úkíkwt Ãký òuR hÌkk Aeyu. Ãkkt[ {rnLkk Ãknu÷k {U 

{khe y{urhfk ÞkºkkLke 
þYykí k  Ì k w MxL k{k t 
ÚkÞu÷k ‘nkWze {kuËe’ 
fkÞo¢{ MkkÚku fhe níke 
yLku yksu {khk r{ºk 
hk»xÙÃkrík ©e zkuLkkÕz xÙBÃk 
Ãkk uíkkLke yiríknkrMkf 
¼khík ÞkºkkLkku «kht¼ 
y{ËkðkË{kt Lk{Mík u 
xÙBÃk MkkÚku fhe hÌkk Au. 
rðïLke yk MkkiÚke {kuxe 
÷k ufþkne{k t  í k{kÁ t 
MkÌËÞ ¾qçk ¾qçk Mðkøkík 

Au.yk Ähíke økwshkíkLke Au Ãkhtíkw ík{khk Mðkøkík {kxuLkku WíMkkn 
Mk{økú rnLËwMíkkLk{kt Au.yk çkÄkLke ðå[u hk»xÙÃkrík ©e xÙBÃk, 
VMxo ÷uze ©e{rík {u÷urLkÞk xÙBÃk, ©e RðkLfk yLku ©e shuËLke 
nkshe, hk»xÙÃkrík xÙBÃkLkwt ÃkkuíkkLkk Ãkrhðkh MkkÚku ynª ykððwt 
yu ¼khík - y{urhfkLkk MktçktÄkuLku yuf Ãkrhðkh suðe {eXkþ 
yLku ½rLkcíkkLke yku¤¾ ykÃke hÌkk Au. {Lku ¾wþe Au fu 
hk»xÙÃkrík ©e xÙBÃkLkk Lkuík]íð{kt ¼khík yLku y{urhfkLke r{ºkíkk 
ðÄw Ÿze çkLke Au yLku yux÷k {kxu hk»xÙÃkrík xÙBÃkLke yk Þkºkk 
¼khík yLku y{urhfkLkk MktçktÄkuLkku yuf Lkðku yæÞkÞ Au.yuf 
yuðku yæÞkÞ fu su y{urhfk yLku ¼khíkLkk ÷kufkuLke «økrík 
yLku Mk{]rØLkku Lkðku ËMíkkðus çkLkþu. yksu {kÁt Mkki¼køÞ Au 
fu hk»xÙÃkrík xÙBÃk yLku íku{Lkk MktÃkqýo ÃkrhðkhLkwt {Lku Mðkøkík 
MkL{kLk fhðkLkku yðMkh {éÞku Au.

y{urhfkLkk hk»xÙÃkrík ©e zkuLkkÕz xÙBÃku íku{Lkk MktçkkuÄLkLke 
þYykík Lk{Míku çkku÷eLku MxurzÞ{{kt WÃkÂMÚkík Mkki fkuRLku 
y[hs{kt {qfe ËeÄk níkk. ©e xÙBÃku ¼khíkLke MkktMf]ríkf 
rðrðÄíkkLkk, ðzk«ÄkLk ©e LkhuLÿ¼kR {kuËeLkk Lkuík]íðLkk, 
¼khíkeÞ yÚkoíktºk, ðes òuzký, hktÄýøkuMk, MðåAíkk, ykðkMk 
MkrníkLkk ûkuºku ykðu÷k yk{q÷ ÃkrhðíkoLkLke «þtMkk fhe níke. 
¼khíkLkk ÷kufkuLkk SðLk{kt ykðu÷k ÃkrhðíkoLk çkË÷ íku{ýu 
ðzk«ÄkLk ©e LkhuLÿ¼kR {kuËeLku yr¼LktËLk ykÃÞkt níkkt. ©e 
zkuLkkÕz xÙBÃku yuf þktríkÃkqýo, MkkinkËoÃkqýo, Mkrn»ýw hk»xÙ íkhefu 
¼khíkLke yku¤¾Lke ðkík fhe yLku íku{Lke «Mktþk fhe níke.
íkuykuyu {nkí{k økktÄeS, MkhËkh ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷ yLku Mðk{e 
rððufkLktËSLku ÞkË fÞko níkk. yk WÃkhktík fÕ[h yLku fku{MkoÚke 
÷RLku çkku÷eðwz yLku r¢fux, nku¤e yLku rËðk¤e suðk íknuðkhku, 
MkUfzku ¼k»kkyku yLku rðrðÄ çkku÷eyku Ähkðíkk ¼khíkLkk  
MkktMf]ríkf ðirðæÞ yLku Mk{LðÞLke Ãký ðkík fhe níke. •

અવતવથ	દેવયો	ભવઃ

økwshkík ૧ માર્ચ, ૨૦૨૦47



zkuLkkÕz - {u÷urLkÞk xÙBÃk yLku LkhuLÿ¼kR {kuËe 
ÓËÞfwtsLkk ykux÷u çkuMke ðkíkkuyu ð¤øÞkt

y{urhfkLkk hk»xÙÃkrík ©e zkuLkkÕz xÙBÃku y{ËkðkË{kt 
Mkkçkh{íke yk©{Lke {w÷kfkík ÷eÄe níke yk «Mktøku ©e xÙBÃk 
íkÚkk íku{Lke ÃkíLke {u÷urLkÞk xÙBÃk íku{s ðzk«ÄkLk ©e 
LkhuLÿ¼kR {kuËeyu ÓËÞfwts{kt {qfðk{kt ykðu÷e økktÄeçkkÃkwLke 
íkMkðehLku MkqíkhLke yktxe ÃknuhkðeLku ¼kðktsr÷ yÃkeo níke. 

økktÄe yk©{ ¾kíku ºkýuÞ {nkLkw¼kðkuLkwt ¾kËeLkku ¾uMk 
ÃknuhkðeLku Mðkøkík fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. ©e LkhuLÿ¼kR {kuËe, 
©e zk uLkkÕz xÙBÃk yLk u {u÷urLkÞk xÙBÃkLk u ÓËÞfw ts{kt 
økktÄeçkkÃkwLkk Y{ òuðk ÷R økÞk níkk yLku {nkí{k økktÄeS, 
Mkkçkh{íke yk©{ yLku ykÍkËeLke ÷zíkLke òýfkhe ykÃke  
níke. ºkýuÞ {nkLkw¼kðku ÓËÞfwtsLkk ykux÷u çkuMke ðkíkkuyu 
ð¤øÞkt níkkt.

Mkkçkh{íke yk©{Lke {w÷kfkíku ykðu÷k y{urhfkLkk 
hk»xÙÃkrík ©e zkuLkkÕz xÙBÃku ÓËÞfwts{kt {qfðk{kt ykðu÷k 
økktÄeçkkÃkwLku r«Þ yuðk hUrxÞku Ãkh nkÚk ys{kÔÞku níkku. ©e 

zkuLkkÕz xÙBÃk yLku {u÷krLkÞk xÙBÃku [h¾ku [÷kððkLkku yLkw¼ð 
fÞkuo níkku. [h¾ku fuðe heíku [k÷u, YLke Ãkqýe{ktÚke MkwíkhLkku 
Ëkuhku fuðe heíku çkLku íkuLkku òík yLkw¼ð fÞkuo níkku. yk ËhBÞkLk 
Mkkçkh{íke yk©{Lkk fBÞwrLkfuxh ©e ÷íkkçknuLk Ãkh{khu ©e 
zkuLkkÕz xÙBÃkLku Y fktíkðkLkku yLkw¼ð fhkÔÞku níkku.

©e zkuLkkÕz xÙBÃku Mkkçkh{íke yk©{Lke rðrÍxMko çkwf{kt 
Mkkçkh{íke yk©{Lke {w÷kfkík fhkððk çkË÷ ©e LkhuLÿ¼kR 
{kuËeLkku yk¼kh {kLÞku níkku. yk©{Lke {w÷kfkíku ykðu÷k 
{nu{kLkkuLku ©e LkhuLÿ¼kR {kuËeyu, økktÄe çkkÃkwLku ૧૯૩૩{kt 
òÃkkLkLkk çkkiØ MkkÄwyu ðÄko{kt ¼ux{kt ykÃku÷k ºký ðktËhkLke 
«ríkf]rík øke^x{kt ykÃke níke. yux÷tw s Lknª Ãkhtíkw Mkkçkh{íke 
yk©{ ðíke økktÄeçkkÃkwLke ykí{fÚkkLkwt ÃkwMíkf, [h¾kLke 
«ríkf]rík, økktÄeSyu ÷¾u÷k íkkhes íku{s økktÄe ૧૫૦Lkk 
yðMkhu økktÄeçkkÃkwLkk ૧૫૦ õðkuxMkLke MÃku.çkwf÷ux økeVx 
fhðk{kt ykðe níke. •

અવતવથ	દેવયો	ભવઃ
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અવતવથ	દેવયો	ભવઃ

yuhÃkkuxoÚke MxurzÞ{Lkk {køko Ãkh òuðk {éÞku ËuþLkku MkktMf]ríkf ðkhMkku

y{urhfkLkk hk»xÙÃkrík ©e zkuLkkÕz 
xÙBÃk ßÞkhu y{ËkðkËLkk yuhÃkkuxo Ãkh 
ykðe ÃknkUåÞk íÞkhu íku{Lku økwshkíkLkk 
ÃkhtÃkhkøkík hkMk - økhçkkLke h{Íx yLku 
þt¾LkkË ðå[u W»{k¼uh ykðfkh 
ykÃkðk{kt ykÔÞku níkku. yux÷tw s Lknª 
Ãkhtíkw yuhÃkkuxoÚke Mkkçkh{íke yk©{ yLku 
íÞktÚke {kuxuhk MkhËkh Ãkxu÷ r¢fux 
MxurzÞ{ MkwÄe ૨૨ rf.r{.Lkk hkuz þku{kt 
øk wshkík Mkrník rðrðÄ hkßÞLkk 
f÷kfkhkuyu MkktMf]ríkf fkÞo¢{kuLke h{Íx 
çkku÷kðe níke.

©e zkuLkkÕz xÙBÃk yLku {u÷urLkÞk xÙBÃk 
y{ËkðkË yuhÃkkuxo Ãkh ykðe ÃknkUåÞkt 
íÞkhu ðzk«ÄkLk ©e LkhuLÿ¼kR {kuËeyu 
©e zkuLkkÕz xÙBÃkLku ¼uxeLku W»{k¼Þwo 
Mðkøkík fÞwO níkwt. íku{s økwshkíkLkk 
hkßÞÃkk÷ ©e yk[kÞo Ëuððúík íkÚkk {wÏÞ 
{tºke ©e rðsÞ¼kR YÃkkýeyu íku{Lku 
ykðfkÞko níkk.yuhÃkkuxo Ãkh økwshkík yLku 
yLÞ hkßÞkuLkk f÷kfkhkuyu «kËurþf 
Lk]íÞku «Míkwík fheLku {nu{kLkkuLkwt Mðkøkík 
fÞwO níkwt.

yuhÃkkuxoÚke Mkkçkh{íke yk©{ yLku 
yk©{Úke {kuxuhk MkhËkh Ãkxu÷ MxurzÞ{ 

Mk wÄe ૨૨  rf.r{.Lkk hk uz þk u{k t 
rðrðÄíkk{kt yufíkk Úke{ Ãkh ¼khíkLkk 
swËkt swËkt ૨૮ hkßÞkuLkk f÷kfkhkuyu 
ÃkhtÃkhkøkík Ãkku»kkf{kt Mkßs ÚkRLku 
íku{Lkk MkktMf]ríkf fkÞo¢{ku hsq fÞko níkk.
økwshkík WÃkhktík Ãktòçk, {rýÃkwhe, 
ykMkk{e MkrníkLkk «kËurþf Lk]íÞkuyu 
WÃkÂMÚkík Mkki fkuRLkk {Lk {kune ÷eÄkt 
níkkt. ૨૨ rf.r{.Lkk hkuz þku{kt Xuh Xuh 
Mxus {qfðk{kt ykÔÞkt níkk. yk Mxus 
ÃkhÚke f÷kfkhkuyu íku{Lke f÷k hsq fhe 
ní k e .y{Ë kð kË  BÞ w r L k r M k Ã k÷ 
fkuÃkkuohuþLkLke þk¤kykuLkk rðãkÚkeoykuyu 
Ãký swËk swËk Mxus ÃkhÚke MkqÞo Lk{Mfkh 
Mkrník økhçkkLkk ÃkhVku{oLMk fheLku 
WÃkÂMÚkík LkkøkrhfkuLke ËkË 
{u¤ðe níke.

hkuz þku ËhBÞkLk 
yuhÃkk ux oÚke ÷RLku 
Mkkçkh{íke yk©{ yLku 
íÞktÚke {kuxuhk MkhËkh Ãkxu÷ 
MxurzÞ{ MkwÄe ðzk«ÄkLk ©e 
LkhuLÿ¼kR {kuËe íku{s y{urhfkLkk 
hk»xÙÃkrík ©e zkuLkkÕz xÙBÃkLku ykðfkhðk 
{kxu íku{s íku{Lke yuf Í÷f {u¤ððk 

{kxu ÷k¾ku Lkkøkrhfku hkuz Ãkh WíMkkn¼uh 
Q¼k hne økÞk níkk.

y{ËkðkË f÷ufxh f[uheLke Mkk{uLke 
çkkswÚke Mkkçkh{íke yk©{ Mk wÄe 
økktÄeçkkÃkwLkk SðLkLkk rðrðÄ íkçk¬kLkk 
Úkúeze r[ºkku {qõÞkt níkkt su 
ykf»koýLkw t fuLÿ çkLÞkt 
níkkt. •

økwshkík ૧ માર્ચ, ૨૦૨૦49



પ્રવાસી	પ્રર્વતઓના	સંરક્ણ	અને	સંવિજાનની	પ્રવતબધિતા
ખનોરાક, સૂય્વપ્રકાશ, તાપમાન, આબનોહિા િગેરે જેિાં વિવિધ 

પકરબળનોને લીધે જુદા જુદા સમય દરવમયાન પ્રિાસી પ્રજાવતઓ 
એક ્ થળેથી બીજા ્ થળે જાય છે, પક્ષીઓ અન ેસ્તન પ્રાણીઓમાં 
મળૂ વનિાસ્થાનથી અનય ્ થળ િચ્નેુ ં્ થળાતંર અથિા વહલિાલ 
કેટલીક િાર હજારનો કકલનોમીટર સુધીનાં હનોય છે. આિા સમયે 
યાયાિાર જૈિસૃસટિ પર પારિાર જોખમ રહેલું હનોય છે, તેમના 
વશકારથી માંડીને કનોઇપણ કારણસર મૃતયુ થાય છે. જેને લીધે 
કેટલીક પ્રજાવતઓ તનો લપુ્તપ્રાય અિ્થામા ંપહોંિી ગઇ છે. વિશ્વમાં 
પ્રિત્વતી આ સમગ્ર પકરસ્થવતને ધયાન રાખીને ગાંધીનગરમાં 
સયુંતિ રા્રિના પયા્વિરણીય કાય્વક્રમ અંતગ્વત પયા્વિરણીય સંવધના 
સંરક્ષણ પર ્થળાંતકરત પ્રજાવતઓ (સીએમએસ)ની ૧૩મી 
કનોનફરનસ ઓફ પાટથીઝ (સીઓપી)નું આયનોજન તાજેતરમાં 
કરિામાં આવયું હતું. જેને િડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઇ મનોદીએ 
િીકડયનો કનોનફરનસથી ખુલી મૂકી હતી. ગાંધીનગરમાં આયનોવજત 
આ વશખર સંમેલન “્થાનાંતકરત પ્રજાવતઓ પૃથિીને જોડે છે અને 
અમે તેમનું તેમના ઘરમાં ્િાગત કરીએ છીએ’’ તેિી થીમ પર 
આધાકરત હતું. આ સંમેલનમાં ભારતમાં િનયપ્રાણીઓના સંરક્ષણ 
માટે િિા્વ કરિા, ભવિષયની રણનીવતઓ તૈયાર કરિા વિિાર 
વિમશ્વ કરિામાં આવયનો હતનો.આ સંમલનમાં યનોજાયેલી બેઠક 
શંખલામાં િાઘ, વહેલ, શાક્કના સંરક્ષણ માટે ભારત સરકારે કરેલા 
પ્રયાસનોને વિશ્વ્તરે વબરદાિિામાં આવયા હતા. તનો એવશયન 
હાથી, ગ્રેડ ઇસનડયન બ્ટાડ્વ, બંગાળ ફલનોકરકન આંતરરાવ્રિય 
સંરક્ષણ અંગે સહમવત સધાઇ હતી. સાથેસાથે જૈિ િૈવિધયતા અને 
પયા્વિરણને સંરક્ષણ અને સંિધ્વન અંગે મહત્િની િિા્વ કરિામાં 
આિી હતી. 

્થળાતંર કરતા િનય પ્રાણીઓની પ્રજાવતઓના સરંક્ષણ માટેની 
૧૩મી કનોનફરનસ ઑફ પાટથીઝનનો ગાંધીનગરમાં િીકડયનો 
કનોનફરસનસંગ દ્ારા પ્રારંભ કરાિતા િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મનોદીએ જણાવયું હતું કે, પ્રાિીનકાળથી િનય જીિનોનું સંરક્ષણ અને 
આિાસ ભારતની સાં્કૃવતક નીવતનનો વહ્સનો રહ્ા છે, જે 
કરણાભાિ અને સહ-અસ્તતિને પ્રનોતસાહન આપે છે. ગાંધીજીના 
વિિારનોથી પ્રેરાઇને, અવહંસા અને પ્રાણીઓ તેમજ પ્રકૃવતના 
સંરક્ષણની નીવતનનો ભારતના બંધારણમાં યથાયનોગય અમલ 
કરિામાં આવયનો છે અને કેટલાક કાયદા તેમજ કાનૂનનોમાં તે ્પટિ 
પ્રવતવબંવબત થાય છે. ભારત દુવનયામાં સૌથી િધુ જૈિ િૈવિધય 
ધરાિતા દેશનોમાંથી એક છે. દુવનયામાં કુલ ભૂવમ વિ્તારમાંથી 
૨.૪% વહ્સા સાથે ભારત િવૈશ્વક જિૈ વિવિધતામા ંઅદંાજ ે૮% 
જેટલું યનોગદાન આપે છે. 

િડાપ્રધાનશ્ીએ ભારતમાં િનય આિરણમાં િધારનો કરિા પર 
ભાર મૂકતા જણાવયું હતું કે, હાલમાં દેશમાં કુલ ભૌગનોવલક 
વિ્તારમાંથી ૨૧.૬૭% વિ્તારમાં િનય આિરણ છે. ભારત 
િનય સંરક્ષણ, અનકૂુળ જીિનશલૈી અન ેહકરત વિકાસ મનોડલે દ્ારા 
"ક્લાઇમેટ એકશન”ને સમથ્વન આપે છે અને તેની માટે ઇલેસકટ્ક 
િાહનનો, ્ માટ્વ વસટી અને જળસંરક્ષણ માટે આગ્રહ કરિામાં આિે 
છે. ભારત એિા કેટલાક દેશનોમાં એક છે જેની કામગીરી 
તાપમાનમાં ૨ કડગ્રી સેસલસયસ ઓછી વૃવદ્ધના પેકરસ સમજૂતીના 
લક્યને અનુરૂપ છે.

િનોક્કસ પ્રજાવતઓના સરંક્ષણ પર કેસનદ્રત કાય્વક્રમનોથી કેિાં 
પકરણામનો પ્રાપ્ત થયા ંછે તનંુે િણ્વન િડાપ્રધાનશ્ીએ કયુિં હતુ.ં આ 
સાથ ેતમેણે કહં્ હતુ ંકે, “િષ્વ ૨૦૧૦મા ંભારતમા ંિાઘની સંખયા 

સંવિજાન
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૧૪૧૧ હતી જ ે૨૦૨૨ સધુીમા ંબમણી કરિાનુ ંલક્ય વનધા્વકરત 
સમય પહેલા ંહાસંલ થઇ ગયુ ંછે અન ેહાલમાં િાઘની સંખયા ૨૯૬૭ 
છે.” સમંલેનમા ંઉપસ્થત ટાઇગર રેનજ દેશનો અન ેઅનય દેશનોને 
તેમણે સીમાવિહ્નરૂપ પ્રવૃવત્તઓનું આદાનપ્રદાન કરીને િાઘના 
સરંક્ષણની કામગીરી િધ ુમજબૂત કરિાની અપીલ પણ તમેણે કરી 
હતી. એવશયાઇ હાથીઓના સરંક્ષણની પહેલ ઉપરાતં હીમપ્રદેશના 
દીપડા, એવશયાઇ વસહં, એક શ્્રગંી ગેંડા અન ેધ ગ્રટે ઇસનડયન 
બ્ટડ્વના સરંક્ષણ માટે કેિા પ્રયાસનો હાથ ધરિા તે અગં ેપનોતાના 
વિિારનો વયતિ કરતા ંિડાપ્રધાનશ્ીએ નોંધયુ ંહતુ ં કે આ સવમટનું 
મે્ કનોટ 'વગવબ – ધ ગ્રટે’ એ ધ ગ્રટે ઇસનડયન બ્ટડ્વન ેસમવપ્વત છે 
અને CMS COP ૧૩ લનોગનો દવક્ષણ ભારતના પરંપરાગત 
‘કનોલામ’થી પ્રકેરત છે જ ેપ્રકૃવત સાથે સૌહાદ્વપણૂ્વ જીિનના સદંભ્વમાં 
ખબૂ જ મહત્િ ધરાિે છે. તમેણે જણાવયુ ંહતંુ કે, ‘અવતવથ દેિનો 
ભિઃ’નનો મતં્ર CMS COP ૧૩: “્થળાતંર કરતી પ્રજાવતઓની 
પૃથિીને સાંકળે છે અન ેઅમ ેતમેન ેઅમારા ઘરમા ંઆિકારીએ 
છીએ”ની થીમમા ંપ્રવતત થાય છે. આગામી ત્રણ િષ્વ સુધી આ 
સમંલેનનુ ંઅધયક્ષપદ ભારત સભંાળશ ેતયારે તમેણ ેભારતના કેટલાકં 
પ્રાથવમકતાના ક્ષતે્રનો વિશ ેપણ વિ્તૃત િણ્વન કયુિં હતુ.ં

િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મનોદીએ ભારપૂિ્વક કહ્ં હતું કે, 
ભારત ૨૦૨૦ સુધીમાં તેની દકરયાઇ કાિબા નીવત અને દકરયાઇ 
્થાઇ વયિ્થાપન નીવતનનો અમલ કરશે. આનાથી માઇક્રનો 
પલાસ્ટકના કારણે ફેલાતા પ્રદૂષણને પણ નાથિામા આિશે. 
િડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયુ ંહતુ ંકે, વસગંલ યુઝ પલાસ્ટક પયા્વિરણના 
સંરક્ષણ માટે મનોટનો પડકાર છે અને ભારતે આિા પલાસ્ટકનનો 
િપરાશ ઘટાડિા માટે વમશન શરૂ કયુિં છે.

ભારતમા ં કેટલાક સરંવક્ષત વિ્તારનો પડનોશી દેશનોના સંરવક્ષત 
વિ્તારનો સાથે સવહયારી સરહદનો ધરાિ ે છે તનેનો ઉલખે કરતાં 
િડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયુ ં હતુ ં કે, ‘સરહદપાર સરંવક્ષત વિ્તાર’ 
્થાપીને િનયજીિનોના સંરક્ષણમાં સહકાર સાધિાથી ખૂબ જ 
સકારાતમક પકરણામનો મળશે.

આ કનોનફરનસમાં સહભાગી થઇ રહેલા રા્રિનોના પ્રવતવનવધઓને 
ગાધંીજી-સરદાર સાહેબની જનમભવૂમ ગુજરાતમા ંઆિકારતા મખુય 
મતં્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ કહં્ હતુ ં કે, ગજુરાત યાયાિર-
માઇગ્રટેરી બડઝ્વ માટે એક અગતયનનો પ્રદેશ છે. આિા પક્ષીઓ માટે 
સાનકૂુળ િાતાિરણ અને સરુવક્ષતતા માટેના વનષ્ાપૂિ્વકના પ્રયાસનો 
રાજય સરકાર કરી રહી છે. તદ્ઉપરાતં ગજુરાત ેિષષોથી વહેલ શાક્ક, 
એવશયાકટક લાયન, ઘડૂખર અન ેકાિબા જિેા જીિનો તમેજ ઘનોરાડ 
જિેા પક્ષીઓના સરંક્ષણ-જતનમા ંસફળતા મળેિલેી છે. 

મુખય મંત્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ ગુજરાતમાં દરિષજે 
વશયાળાની ઋતુમાં લાખનોની સંખયામાં યાયાિર-માઇગ્રેટરી બડઝ્વ 
આિતાં હનોય છે તેનનો વિશેષ ઉલેખ કરી આિા યાયાિર 

(માઇગે્રટરી) પક્ષીઓને ‘િસુધૈિ કુટંુમબકમ્’ની ભારતીય 
વિિારધારાને જોડનારા પક્ષીઓ ગણાિી આિા પક્ષીઓ ભારતીય 
પકરિારના સભયનો હનોિાનું જણાવયું હતું. એક દેશથી બીજા દેશ 
અને એક ખંડથી બીજા ખંડનનો પ્રિાસ કરનારા આિા યાયાિર 
પક્ષીઓ દેશ-દુવનયાને એકબીજાથી જોડતા હનોિાથી આિા જીિનો 
અને િનયજીિના સંરક્ષણ માટે એક થઇને સવહયારા પ્રયાસનો 
કરિાનું પણ તેમણે આહ્વાન કયુ્વ હતું.

મુખય મંત્રીશ્ીએ કાબ્વન ફૂટવપ્રનટ ઘટાડિાની કદશામાં રાજય 
સરકારની પ્રવતબદ્ધતા દશા્વિતા ંઆ કનોનફરનસ િષ્વ ૨૦૨૦ બાદના 
બાયનોડાયિવસ્વટી ફ્ેમિક્ક માટેના ગાંધીનગર ડેકલેરેશન માટે 
અગતયની બનિાની છે તેમ પણ ઉમેયુ્વ હતું. 

વિશ્વના સૌથી મનોટા જૈિ વિવિધતા ધરાિતા ભારતે 
જીિસૃસટિના સંરક્ષણ માટે હંમેશાં દૃસટિ, સમસટિ અને સૃસટિનનો 
મંત્ર અપનાવયનો છે તેમ કેનદ્રીય પયા્વિરણ,િન અને કલાઇમેટ 
િેનજ મંત્રી શ્ી પ્રકાશ જાિડેકરે જણાવયું હતું. વિશ્વના ૧૩૦ 
દેશનોના પક્ષીવિદનો-પ્રવતવનવધઓની ઉપસ્થવતમાં યનોજાઇ રહેલી 
આ સવમટમાં ૩૨૫૦થી િધુ લનોકનોએ વિશ્વભરમાંથી નોંધણી 
કરાિી છે. 

કેનદ્રીય પયા્વિરણ રાજય મંત્રી શ્ી બાબુલ સુવપ્રયનોએ જણાવયું 
હતું કે, ગીધની સંખયા ઘટી રહી છે તે માટે ભારત સરકાર તેમના 
સરંક્ષણ અન ેબિાિ માટે જરૂરી પગલા ંલઇ રહી છે. ‘‘્થળાતંકરત 
પ્રજાવતઓ પૃથિીને જોડે છે અને અમે તેમનું તેમના ઘરમાં ્ િાગત 
કરીએ છીએ’’ તિેી થીમ પર આધાકરત આ સવમટનનો લનોગનો દવક્ષણ 
ભારતના પરંપરાગત આટ્વ ફનોમ્વ ‘કનોલામ’ થી પ્રેકરત છે. 

કનિેનશન ઓન માઇગે્રટરી સ્પવસસના એસકઝકયકુટિ સકેે્રટરી 
શ્ીયુત એમી ફ્ેનકલે જણાવયું કે, િનયજીિ સંરક્ષણની આ લડાઇ 
કનોઈ રા્રિ -કનોઈ પ્રશાસન સામે નથી પરંત ુઆપણી સામ ેજ આપણી 
લડાઇ છે. તેઓએ આ બેઠકના આયનોજન બદલ િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઇ મનોદી, ભારત સરકાર અન ેગજુરાત રાજયન ેઅવભનંદન 
પાઠવયાં હતાં તથા તેની સફળતા માટે આશાિાદ વયતિ કયષો હતનો.

સંયુતિ રા્રિની પયા્વિરણ સુરક્ષા સવમવતના ડે. એસકઝકયુકટિ 
કડરેકટર શ્ીયુત જોયી મસુયાએ ગંગા નદીમાં ડનોસલફનના સંરક્ષણ 
માટે ભારત સરકારના પ્રયાસનોની સરાહના કરી હતી. 

ભારત એ વિશ્વનનો સૌથી િધ ુજિૈ વિવિધતા ધરાિતનો દેશ છે. 
આ CMS-COP-૧૩ સવમટ ભારત સવહત વિશ્વના યાયાિર 
પક્ષીઓના જતન અન ેસરંક્ષણ માટે ખબૂ જ ફળદાયી નીિડી. 
પયા્વિરણ માટે િષ્વ ૨૦૨૦ ‘સપુર યર’ તરીકે ઉજિાઇ રહં્ છે તયારે 
આ CMS-COP-૧૩ સવમટ ખબૂ જ મહત્િની સાવબત થઇ હતી. 
ગજુરાત અન ેભારતનુ ંજીિસૃસટિન ેબિાિિાનુ ંકાય્વ િવૈશ્વક પ્રશસંા 
પામયુ.ં આગામી સમયમા ંભારત જિૈ િવૈિધયના સરંક્ષણ અન ેજતનમાં 
વિશ્વની આગિેાની લિેા સક્ષમ હનોિાનનો પણ સરૂ ઊઠ્નો હતનો. •

સંવિજાન
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અમદાવાદને	મળશે	રાષ્ટી્કક્ાની	રિલમ	ઈનનસટટ્ૂટ
મુખય મંત્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ પુનાની પ્રવસદ્ધ ‘કફલમ ઇસન્ટટ્ૂટ’ 

જેિી ઇસન્ટટૂ્ટ ગુજરાતમાં ્થાપિાની નેમ વયતિ કરી છે. અમદાિાદના 
ગુજરાત યુવનિવસ્વટી ખાતે ‘વિત્ર ભારતી નેશનલ શનોટ્વ કફલમ ફેસ્ટિલ’ની ત્રીજી 
આવૃવત્તનનો પ્રારંભ કરાિતા મુખય મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું કે,  કફલમનોની સમાજ 
પર આગિી અસર હનોય છે, તે અસરની વયવતિગત ઉપરાંત સામાવજક અસર 
પણ પડે છે. સમાજનું પ્રવતવબંબ કફલમનોમાં વઝલાય છે. તેમણે િધુમાં જણાવયું હતું 
કે, આજ ેકફલમનોનનો વયાપ વથયેટર પરૂતનો સીવમત ન રહેતા મનોબાઈલ સુધી વિ્તયષો 
છે. મનોબાઈલ પર શનોટ્વ કફલમનો પણ લનોકવપ્રય થઈ રહી છે. વિત્ર ભારતીના િરેમને 
શ્ી અજીતભાઇ શાહે જણાવયું કે,  જનમથી મૃતયુ સુધીની સફર દશા્વિતું માધયમ 
વસનેમા છે અને તેની સમાજ પર િનોક્કસ અસર પડે છે,  કફલમ માત્ર મનનોરંજનનું 
માધયમ ન રહેતા સંિાદનું પણ માધયમ બની રહ્ં છે. નેશનલ શનોટ્વ કફલમ 
ફેસ્ટિલની ત્રીજી આવૃવત્તના ઉદ્ાટન સમારનોહમાં મેયર શ્ીમતી વબજલબેન 
પટેલ, વિત્ર ભારતીના સુવનલ વમત્તલ, જાણીતા કફલમ વનમા્વતા શ્ી સુભાષ ઘાઈ, 
સેનસર બનોડ્વના અધયક્ષ અને જાણીતા ગીતકાર શ્ી પ્રસુન જોષી, ગુજરાત 
યુવનિવસ્વટીના કુલપવત શ્ી વહમાંશુભાઈ પંડા, કફલમ જગતના મહાનુભાિનો 
ઉપસ્થત રહ્ાં હતાં. •

‘ટાઇમસ	આટજાિેસટ	૨૦૨૦’ 
અમદાિાદ શહેરના ં જનમકદિસની પૂિ્વસંધયા 

એટલ ેકે ગત તા. ૨૫ ફેબ્આુરીના ંરનોજ ટાઇમસ 
આટ્વફે્ ટ ૨૦૨૦નું ઉદ્ાટન કરતાં મુખય મંત્રી  
શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવયુ ંહતુ ંકે, હેકરટેજ 
વસટીની ઓળખ મળેિનાર અમદાિાદ શહેરને તા. 
૨૬ ફેબ્આુરીના ંરનોજ ૬૧૦ િષ્વ પરૂાં થયા ંછે તયારે 
‘ટાઇમસ આટ્વફે્ટ ૨૦૨૦’ થકી હેકરટેજ વસટીના 
જીિતં િારસાન ેઉજાગર કરિામા ંમદદ મળશ.ે અહીં 
પ્ર્તતુ કરિામા ંઆિેલી કૃવતઓમા ંઅમદાિાદની 
આધવુનક અન ેપૌરાવણક એમ બનં્ન ેબાજનેુ તાદૃશય 
કરિામા ંઆિી છે તમે તઓેએ ઉમયેુિં હતુ.ં મુખય 
મતં્રીશ્ીએ કહં્ હતુ ં કે, ટાઇમસ ગ્રપૂ ે ‘સિે ગલ્વ’, 
‘સેિ લાયન’, ‘હેકરટેજ સીટી’, ‘સિે-કરિર’, ‘ટ્ાકફક 
વનિારણ’, અન ે‘રમતગમત’ જેિા વિવિધ વિષયનો 
પર અવભયાન આરંભી સામાવજક ઉત્તરદાવયતિ 
સપુરેે વનભાિી જાણયુ ંછે. મખુય મતં્રીશ્ીએ કહં્ કે, 
ગજુરાતમા ંધનોળાિીરાથી લઇ લનોથલ સધુી પૌરાવણક 
િારસનો પથરાયલેનો છે. 

ગુજરાતનનો વિકાસ સં્કૃવતસભર છે. રાજય 
સરકારનનો વિકાસલક્ષી અવભગમ માત્ર ઉતપાદન 
અને વયાપાર પૂરતનો મયા્વકદત ન રહેતા હેપીનેસ 
ઇનડકેસ િધારિા સધુી વિ્તૃત છે. મખુય મતં્રીશ્ીએ 
વિવિધ કલાકૃવતઓ વનહાળી કલાસાધકનોની પ્રસશંા 
કરી હતી. મેયર શ્ીમતી વબજલબેન પટેલે 
નગરજનનો િતી ટાઈમસ ગ્રૂપને આટ્વફે્ટના 
આયનોજન બદલ અવભનંદન આપયાં હતાં. આ 
પ્રસંગે ટાઇમસ ઓફ ઈંકડયાના તંત્રી શ્ી હાકરત 
મહેતાએ કહં્ હતું કે, ટાઈમસ ગ્રૂપ અમદાિાદે 
કલાિારસનો જાળિિાના આ અવભયાનની શરૂઆત 
૨૦૦૯માં કરી હતી, તતકાલીન મુખયમંત્રી શ્ી 
નરેનદ્રભાઇ મનોદીએ તયારે કલાકવૃત પ્રદશ્વનનું 
દ્તાિેજીકરણ કરિાનું કહ્ં હતું, જેના ફળ્િરૂપ 
‘અમદાિાદ નેક્ટ’ અને ‘ગાંધી ઇન અમદાિાદ’ 
જેિા વિવિધ પુ્તકનો ટાઈમસ ગ્રૂપે પ્રકાવશત કયા્વ 
છે. ટાઇમસ આટ્વફે્ટ ૨૦૨૦ના ઉદ્ાટન પ્રસંગે 
અદાણી ફાઉનડશેનના સશુ્ી પ્રીવત અદાણી, ્ ટેસનડગં 
કવમટીના િેરમેન શ્ી અમુલ ભટ્ટ, ટાઇમસ ગ્રૂપના 
કમ્વિારીઓ અને કલારવસકનો મનોટી સંખયામાં 
ઉપસ્થત રહ્ાં હતાં. •

વસંતયોતસવ	:	હયોવલનસટક	કલચરલ	િેનસટવલ

કલા- સાવહતય-સં્કૃવત જેિા ક્ષેત્રનો રાજય આવશ્ત નવહ રાજય પુર્કૃત હનોય 
એિી આગિી કાય્વ સં્કૃવત હનોય તયાં કલા-સાવહતય-સં્કૃવતનનો વિકાસ થાય છે. 
િત્વમાન રાજય સરકારે ગજુરાતમા ંકલા- સાવહતય -સગંીતન ેપ્રનોતસાહન આપીને 
વિકસાિી છે. તાજેતરમાં મુખય મંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ યુિક- સેિા 
સાં્કૃવતક પ્રવૃવત્તઓ વિભાગ દ્ારા આયનોવજત સં્કૃવત કુકંજમાં િસંતનોતસિનનો 
શુભારંભ કરાવયનો હતનો. મુખય મંત્રી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ ગુજરાતમાં 
ઉજિાતનો આ કલા ઉતસિ હ્તકલા કારીગરી ક્રાફટ બજાર અન ેવિવિધ રાજયનોના 
ખાન- પાન- વયજંન એક જ ્ થળે ઉપલબધ કરાિતનો હનોલીસ્ટક કલિરલ ફેસ્ટિલ 
બનયનો છે એમ જણાવયંુ હતું. આ પ્રસંગે રાજયમંત્રી શ્ી ઈશ્વરવસંહ પટેલ, 
ગાંધીનગરના મેયર શ્ીમતી રીટાબહેન પટેલ તથા જાણીતા ગઝલ ગાયક  
શ્ી મનહર ઉધાસ, અગ્ર સવિિ શ્ી સી.િી. સનોમ અને કવમશનર શ્ી કાપકડયા 
તથા આમંવત્રતનો અને કલા પ્રેમીઓ આ અિસરે જોડાયા હતા. •

આસપાસ
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વડયોદરામાં	નવવનવમજાત	સુરસાગર	તળાવ	જનસમવપજાત	
િડનોદરાની ઓળખ સમાન સુરસાગર 

તળાિને િડનોદરા મયુવનવસપલ કનોપષોરેશન 
દ્ારા રૂ.૩૫ કરનોડના ખિજે નિવનવમ્વત 
કરિામાં આવયું છે. આ નિવનવમ્વત 
તળાિનું તાજેતરમાં વશિરાત્રીના પાિન 
પિ્વના કદિસે મુખય મંત્રી શ્ી વિજયભાઈ 
રૂપાણીએ લનોકાપ્વણ કયુિં હતું. આ પ્રસંગે 
તમેણ ેભારતન ેશવતિશાળી બનાિિા સાથે 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મનોદીના નયા 
ભારતના સંકલપને સાકર કરી ભારત 
વિશ્વગુર બને તેિી મનનોકામના વયતિ  
કરી હતી.

આ પ્રસંગે મુખય મંત્રી શ્ી વિજયભાઈ 
રૂપાણીએ જણાવયું  હતંુ ક ે, િડનોદરા 
મહાનગરપાવલકા દ્ારા સુરસાગર તળાિનું 
બયુટીકફકેશન થતા શહેરમાં એક નિું 
નજરાણું ઉમેરાયું છે. અત્રે ઉલેખનીય છે 
કે, સુરસાગર તળાિનું નામ સુરેશ્વર 
દેસાઇના નામ પરથી પડું હતું. જે િંદન 
તલાિડી તરીકે ઓળખાતું હતું.

આ લનોક ાપ ્વણ પ્રસંગે  ગુજર ાત 
વિધાનસભાના અધયક્ષ શ્ી રાજેનદ્રભાઈ 
વત્રિેદી, નમ્વદા વિકાસ રાજયમંત્રી શ્ી 
યનોગેશભાઈ પટ ેલ, સાંસદ શ્ીમતી 

રંજનબેન ભટ્ટ, ધારાસભયનો સિ્વ શ્ી 
વજતેનદ્રભાઈ સુખકડયા, કેતન ઈનામદાર, 
મનીષાબેન િકીલ, સીમાબેન મનોવહલે, 
મયુ વનવસપલ કવમશનર શ્ી નલીન 
ઉપાધયાય, મેયર ડૉ. વજગીશાબેન શેઠ, 
કલેકટર શ્ીમતી શાવલની અગ્રિાલ, 
વજલા વિકાસ અવધકારી શ્ી કકરણ 
ઝિેરી, મહાનગરપાવલકાના હનોદ્ેદારનો, 
નગરસેિકનો, પદાવધકારીઓ સવહત 
વિશાળ સંખયામાં નગરજનનો હાજર  
રહ્ાં હતાં. •

સૌરાષ્ટ-કચ્છમાં	ચાર	ડી-સેલીનેશન	પલાનટ	સથપાશે
 “જળ એ જીિન છે”. જે 

સનાતન સતય છે. જયાં જળ છે 
તયાં જ સમૃદ્ધી છે. તેથી જ 
ગુજર ાત સરક ાર  ે વિ વિધ 
અવભયાનનો થકી ગામેગામ, 
ખેતરે ખતેરે પાણી પહોંિાડિાના 
પ્રયાસનો આદયા્વ છે. જેમાં જળ 
સંિય અવભયાન, સુજલામ સુફલામ યનોજના, સૌની યનોજના તનો 
છે જ પરંતુ સમુદ્રના ખારા પાણીને મીઠું બનાિિા ડી-સેલીનેશન 
પલાનટની ્થાપના માટે પણ ગુજરાત સરકાર પ્રયત્શીલ છે. 
તાજતેરમાં સૌરા્રિ-કચછ વિ્તારના દકરયાકકનારે દેિભવૂમ દ્ારકા, 
ભાિનગર, કચછ અને ગીર સનોમનાથ વજલામાં કુલ ૪ સી-િનોટર 
ડી-સેલીનેશન પલાનટ ્થાપિા માટે રાજય સરકારે એક ્પેશયલ 
પરપઝ વહીકલ(SPV) સાથે સમજૂવત કરાર કયા્વ હતા.  

રાજયવયાપી િનોટર ગ્રીડ તથા નમ્વદાના એકમાત્ર પીિાના 
પાણીના સનોસ્વ પર અિલંવબત રહેિાને બદલે ૧૬૦૦ કક.મી. 
વિશાળ દકરયાકાંઠે ડી-સેલીનેશન પલાનટ ્ થાપીને દકરયાના ખારા 
પાણીને પીિાલાયક મીઠા પાણી બનાિી જળ સલામવત પ્રદાન 
કરિાનનો જ ેઅભતૂપિૂ્વ વનણ્વય મખુયમતં્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ 
કયષો છે. જેના ભાગરૂપે જ મુખયમંત્રી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીની 
ઉપસ્થવતમાં ગુજરાત સરકારના પાણી પૂરિઠા વિભાગ હ્તકની 
ગુજરાત િનોટર ઇનફ્ા્ટ્કિર વલવમટેડ અને મુંબઇની શાપુરજી 
પાલનજી એનડ કકંપની તથા એકિાટેક વસ્ટમ એવશયા પ્રાયિેટ 
વલવમટેડની જોઇટ િેનિર SPV િચ્ે આ કરાર સંપન્ન થયા હતા. 
ગુજરાત સરકારે આ SPV સાથે જે કરાર કયા્વ છે તે મુજબ  

૪ ્ થળનોએ ડી-સેલીનેશન પલાનટ 
કાય્વરત કરિામાં આિશે.

આ કરાર અંતગ્વત દેિભૂવમ 
દ્ારકાના ગાંધિી નજીક રનોજના 
૭ કરનોડ લીટર, ભાિનગરના 
ઘનોઘા નજીક દૈવનક ૭ કરનોડ લીટર 
તેમજ કચછના માંડિી તાલુકાના 

ગુંદીયાલી ગામ પાસે ૧૦ કરનોડ વલટર અને ગીર સનોમનાથના 
સૂત્રાપાડા તાલુકાના િડનોદરા ઝાલા ગામ પાસે ૩ કરનોડ લીટર 
પ્રવતકદન સમદુ્રના ખારા પાણીન ેપીિાલાયક બનાિતા ડીસલેીનશેન 
પલાનટ ્થપાિાના છે. 

આ િારેય પલાનટની ્ થાપનાના પ્રનોજકેટન ેઆનષુાંવગક જરૂરી 
પયા્વિરણીય તથા અનય પરિાનગીઓ એસ.પી.િી. એ મળેિિાની 
રહેશે અને રાજય સરકાર તે હેતુસર સહયનોગ કરશે. 

અત્રે એ વનદદેશ કરિનો જરૂરી છે કે, આિી પરિાનગી મળયા 
બાદ પલાનટની બધી જ કામગીરી બ ેિષ્વમા ંપણૂ્વ કરી તમામ પલાનટ 
કાય્વરત કરાશે અને રનોજનું ર૭ કરનોડ લીટર દકરયાનું ખારૂકં પાણી 
પીિાલાયક મીઠું પાણી બનશે. આ િારેય ડીસેલીનેશન પલાનટને 
રાજયવયાપી િનોટર ગ્રીડ સાથે સાંકળીને સૌરા્રિ-કચછની િધુ જળ 
સલામવત આપિાનું પણ રાજય સરકારનું આયનોજન છે. 

આ કરાર આદાન-પ્રદાન અિસરે પાણી પુરિઠા મંત્રી  
શ્ી કુકંિરજીભાઇ બાિવળયા, ગજુરાત પાણી પરુિઠા બનોડ્વના િરેમને 
અને સવિિ શ્ી ધનંજય કદ્િેદી, શાપૂરજી પાલનજીના હેડ ઓફ 
િનોટર ઇનફ્ા્ટ્કિર ગૃપ શ્ી રેવબ થનોમસ તેમજ GWILના  
શ્ી આર. એસ. વનનામા િગેરે ઉપસ્થત રહ્ા હતા. •

આસપાસ
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આસપાસ

MSME	સથાપવા	સરળતાથી	મળશે	નાણાકી્	સહા્
ગજુરાતમા ંMSME સકેટર પાછલાં 

૪ િષષોથી મહત્તમ રનોજગારી આપતુ ંક્ષતે્ર 
બનયું છે. એટલું જ નવહ, MSMEની 
સખંયાની દૃસટિએ ગજુરાત દેશમા ંટનોપ-૧૦ 
રાજયનોમાં આિે છે. ૧૦૦થી િધ ુ MSME 
એકટીિીટી કલ્ટર ગજુરાતમાં છે.

સૂક્મ, નાના અને મધયમ ઉદ્નોગનો 
દેશના નિા ઉદ્નોગ સાહવસકનોને પનોતાનાં 
્િપ્ન સાકાર કરિાની તક પૂરી પાડે છે. 
રાજયમાં MSME ્થાપિા માટે ઉદ્નોગ 
સાહવસકનોને સરળતાએ નાણાં મળી રહે 
તેિી પહેલ મુખય મંત્રી શ્ી વિજયભાઇ 
રૂપાણીના દૃસટિિંત નેતૃતિમાં સાકાર થઇ 
રહી છે. MSME ઉદ્નોગ સાહવસકનોને 
સરળતાથી નાણાં મળી રહે તે માટે 
તાજેતરમાં મુખય મંત્રીશ્ીની ઉપસ્થવતમાં 
ઉદ્નોગ વિભાગે ્ટેટ બેનક ઓફ ઇસનડયા 
સાથે મહત્િપૂણ્વ MoU કયા્વ છે. જે 
અતંગ્વત નિા ઉદ્નોગ સાહવસકનો ગુજરાતમાં 
MSME એકમનો ્થાપિા માંગે છે તેમને 
સમયમયા્વદામાં િકકિંગ કેવપટલ અને 
પ્રનોજેકટ કનો્ટ માટે નાણાં મળી રહેશે.  

આ MoU અંતગ્વત MSME ઉદ્નોગ 
સાહવસકનોના નિીન પ્રનોજેકટ માટે નાણાં 
સહાય ઉપલબધ કરાિિા માત્ર ૧૫ 
કદિસમાં સૈદ્ધાંવતક મંજૂરી આપિામાં 
આિશે. બેનકને MSME પનોટ્વલ પરથી કે 

વજલા-રાજયકક્ષાની નનોડલ એજનસી 
તરફથી આિી નિા MSME માટેની 
અરજી મળતાં બેનક ૧પ કદિસમાં નાણાં 
સહાયની સૈદ્ધાંવતક પરિાનગી આપી દેશે. 
્ટેટ બનેક ઓફ ઇસનડયાએ આ હેતુસર પ૪ 
જટેલી ્ પશેયલાઇઝડ MSME બ્ાનિ દ્ારા 
્ટાટ્વઅપ પ્રનોજેકટમાં ફકંકડંગ આપિા 
MoUમાં સહમવત દશા્વિી છે. 

ગુજરાતમાં  સતત િધતા જતા 
ઔદ્નોવગક સવહત સિ્વગ્રાહી વિકાસ તમેજ 
દેશભરમાં સૌથી િધુ કરકિરી રેઇટથી 
પ્રભાવિત થઇને એસ.બી.આઇ એ 
MSME સેકટરમાં િધુ સહાય-લનોન પૂરી 
પાડિા આ MoU કયા્વ છે. આ MoU 
પર ગુજરાત સરકાર િતી ઉદ્નોગ અગ્ર 
સવિિ અને મુખય મંત્રીશ્ીના અગ્ર સવિિ 
શ્ી એમ. ક ે. દાસ અને SBI િતી 
અમદાિાદ સક્કલના જનરલ મેનેજર શ્ી 
રમેશકુમાર અગ્રિાલે હ્તાક્ષર કયા્વ હતા.

ઉલેખનીય છે કે, મુખય મંત્રી શ્ી 
વિજયભાઇ રૂપાણીના નતેૃતિમા ં રાજયના 
ઔદ્નોવગક વિકાસમાં કરનોડરજુ સમાન 
MSME એકમનોન ેઉદ્નોગ શરૂ કરિા માટેની 
જરૂરી પરિાનગીઓ-મજંરૂીઓ લિેામાથંી 
ત્રણ િષ્વ માટે મકુકત આપિાનનો ક્રાવંતકારી 
અવભગમ અપનાિેલનો છે. તદ્ઉપરાંત 
રાજયના ૩પ લાખથી િધ ુMSME ઉદ્નોગને 
સનોલાર એનર્જી સૌરઊજા્વના ઉતપાદન માટે 
પણ વિશષે સિલતનો આપતી પ્રનોતસાહક નીવત 
જાહેર કરી છે. 

આિા એકમનોને ઉદ્નોગ ્થાપના માટે 
સરળતાએ નાણાં ઉપલબધ કરાિિા 
રાવ્રિયકૃત બેનક સાથે MoU કયા્વ છે.

આ પ્રસગં ેમખુય મતં્રીશ્ીના મખુય અગ્ર 
સવિિ શ્ી કૈલાસનાથન, ઉદ્નોગ કવમશનર 
શ્ી રાહુલ ગુપ્તા, MSME કવમશનર શ્ી 
રવજંથકુમાર તથા અનય અવધકારીઓ પણ 
જોડાયા હતા. •

મુખ્	મંત્ીશ્રીની	સૌજન્	મુલાકાતે	ઈટાલીનું	પ્રવતવનવિ	મંડળ
ઈ ટ ા લ ી ન ા  વ મ વ ન ્ ટ ર  ઓ ફ 

એનિાયરમેનટ લેનડ એનડ સી, શ્ીયુત 
સેકરગનો કનો્ટા – Mr. Serigo Costaએ 
ગાંધીનગરમાં મુખય મંત્રી શ્ી વિજયભાઇ 
રૂપાણીની સૌજનય મુલાકાત લીધી હતી. 
ગાંધીનગરના મહાતમા મંકદરમાં યનોજાઇ 
રહ ેલી કનિે નશન ઓન માઇગ્રેટરી 
્પીસીસની ૧૩મી કનોનફરનસ ઓફ ધ 
પાટથીઝમાં સહભાગી થિા ઈટાલીના આ 
મંત્રીશ્ી ગુજરાત આવયા હતા. મુખય મંત્રી 

શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ તેમને ગુજરાતે 
પયા્વિરણ સુરક્ષા અન ેગ્રીન કલીન એનર્જી 
ઉતપાદન માટે સૌર – સનોલાર એનર્જી 
સવહત સ્ટઇેનેબલ ડેિલપમેનટના 
અપનાિેલા નિતર આયામનોની વિ્તૃત 
વિગતનો આ મુલાકાત દરવમયાન આપી 
હતી. ઈટાલીના મંત્રીશ્ીએ ગુજરાતમાં 
પયા્વિરણ જાળિણી, કરનયુએબલ એનર્જી 
અને સ્ટેઇનેબલ ડેિલપમેનટના ક્ષેત્રનોમાં 
સહભાવગતાની તતપરતા પણ દશા્વિી હતી. 

મખુય મતં્રીશ્ીએ આગામી ર૦ર૧માં 
યનોજાનારી િાયબ્નટ સવમટમા ં ઈટાલીના 
ડેલીગેશન સાથે જોડાિા વનમંત્રણ પણ 
પાઠવયંુ હતુ.ં  શ્ીયતુ સેકરગનો કનો્ટાએ આ 
વનમંત્રણનનો ્િીકાર કરતાં િાયબ્નટ 
સવમટમા ંસહભાગી થિા ઉતસુકતા વયકત 
કરી હતી. આ બઠેક િળેાએ િન પયા્વિરણના 
અવધક મુખય સવિિ શ્ી ડૉ. રાજીિકુમાર 
ગુપ્તા, મુખય મંત્રીશ્ીના અગ્ર સવિિ  
શ્ી એમ. કે. દાસ ઉપસ્થત રહ્ા હતા. •
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સયોમનાથ	સંસકૃત	્ુવનવવસજાટીના	૮૭૦	વવદ્ાથથીઓને	પદવી	એના્ત
દેિભાષા સં્કતૃના માધયમથી ભારતે વિશ્વને સહિય્વની 

ભાિના અને આતમીયતાનનો પ્રિાર-પ્રસાર સમગ્ર વિશ્વમાં કયષો 
હનોિાથી તેના અભયાસાથજે દેશ-વિદેશમાંથી દેશમાં આિે છે. જેને 
રાજય સરકાર સનોમનાથ સં્કૃત યવુન.ના માધયમથી ઉતે્તજન આપી 
રહી છે. તાજેતરમાં િેરાિળની સનોમનાથ સં્કૃત યુવનિવસ્વટીના 
૮૭૦ વિદ્ાથથીઓને જુદી-જુદી પદિી એનાયત કરિામાં આિી 
હતી. આ અિસરે રાજયપાલ શ્ી આિાય્વ દેિવ્રતના હ્તે યુવન. 
પકરસરમાં બૃહ્પવત લાઈબ્ેરી અને શ્ી અવતવથ ભિન મળી કુલ 
રૂા.૧૩.૭૮ કરનોડના ખિજે વિકાસનાં કામનોનનો વશલાનયાસ કરિામાં 

આવયનો હતનો.  
રાજયપાલ શ્ી આિાય્વ દેિવ્રતે વિદ્ાથથીઓને શીખ આપતા 

જણાવયુ ંહતંુ કે, વિદ્ાથથીઓએ તેની પદિીનનો ઉપયનોગ માત્ર આવથ્વક 
ઉપાજ્વન માટે નહીં પરંતુ ભારતીય સં્કૃવત અને સં્કૃતના પ્રિાર-
પ્રસાર માટે કલયાણ અને સિ્વજન વહત માટે કરિનો જોઇએ.

વશક્ષણ મંત્રી શ્ી ભૂપેનદ્રવસંહ િુડાસમાએ કહં્ હતંુ કે, 
યુવનિવસ્વટીના વિકાસ માટે સરકાર હંમેશાં તતપર અને તૈયાર છે. 
યુવનિવસ્વટી પકરસરમાં બનનાર ગ્રંથાલયનનો વિદ્ાથથીઓએ અને 
્ટાફગણે પૂરેપૂરનો ઉપયનોગ કરિનો જોઇએ. 

આ પ્રસંગે સનોમનાથ સં્કૃત 
યુવનિવસ્વટી કુલપવત શ્ી ગનોપબનધુ 
વમશ્ા, ડૉ.હકરવસહં ગૌર વિશ્વવિદ્ાલય, 
સાગર (મધયપ્રદેશ)ના કુલાવધપવત શ્ી 
પ્રનો.બલિંત જાની, નગરપાવલકાના 
પ્રમખુ શ્ીમતી મંજલુાબહેન સુયાણી 
અને પદાવધકારીશ્ીઓ અને મનોટી 
સંખયામાં વિદ્ાથથીઓ ઉપસ્થત  
રહ્ા હતા. •

ખેત	ઉતપાદનમાં	ઉપ્યોગી	‘વવકલપ	સાઇથ’નું	લૉંવચંગ	અને	વવતરણ
કૃવષ થકી ખેડૂતનોના જીિનને ઉન્નત 

બનાિિા તેમજ તેમની આિકને િષ્વ 
૨૦૨૨ સુધીમાં બે ગણી કરિાના લક્ય 
સાથે રાજય સરકારે ખેતી વિષયક વિવિધ 
કાય્વક્રમનો અમલમાં મૂકયા છે. તાજેતરમાં 
ગાંધીનગર નજીક પથેાપરુ ્ િાવમનારાયણ 
ગૌશાળામાં રાજયપાલ શ્ી આિાય્વ 
દેિવ્રતની ઉપસ્થવતમાં ખેત ઉતપાદનમાં 
ઉપયનોગી સાધન ‘વિકલપ સાઇથ’નું 
લૉંવિંગ કરિા સાથે ખેડૂતનોને તેનું વિતરણ 
કરાયું હતું. આ પ્રસંગે ખેડૂતનોને સંબનોધતા 
રાજયપાલશ્ીએ જણાવયુ ંહતંુ કે, ખતેી કરનો 
તનો પ્રાકૃવતક ખેતી અને પશુપાલન કરનો તનો 
દેશી ગીરની ગાયનું કરનો, તેનાથી ખેતીની 
જમીનમા ંપૌસટિક તતિનોમાં િધારનો થાય છે. 

ખતેીમાં ઉપયનોગી સાધન વિકલપ સાઇથ 
નાના અન ે સીમાતં ખડેતૂનો માટે પ્રદષૂણ 
રવહત ઉપકરણ-મશીન છે, જનેી મદદથી 
એક ખડૂેત એક કદિસમા ં લગભગ એક 

એકર પાકની કાપણી કરી શકે છે. જનેાથી 
સમય અન ેશવતિનનો બિાિ થાય છે. આ 
કાય્વક્રમમા ંવિકલપ સાઇથની વિ્તૃત સમજ 
આપી તનંુે વનદશ્વન કરિામા ંઆવયંુ હતુ.ં 

આ પ્રસગં ે વજલા વિકાસ અવધકારી શ્ી 
આર.આર.રાિલ સવહત વજલાના િકરષ્ 
અવધકારીઓ તેમજ કવૃષ વિભાગના 
વનષણાતનો ઉપસ્થત રહ્ા હતા. •

સમાચાર	વવશેષ
" રકશયોર	જીકાદરા
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‘સટડી	ઇન	ગુજરાત’:	કેન્ામાં	રયોડ-શૉ
વશક્ષણ ક્ષેતે્ર નિતર આયામનો દ્ારા રાજયની વશક્ષણ 

સં્ થાઓન ેિવૈશ્વક ્ તરે પ્ર્થાવપત કરિા ગજુરાત સરકાર કકટબદ્ધ 
છે. રાજયના વશક્ષણ વિભાગ દ્ારા ગુજરાતમાં ઉપલબધ વશક્ષણની 
ઉમદા તકનો દેશ-વિદેશના વિદ્ાથથીઓને પૂરી પાડિા માટે ‘્ટડી 
ઇન ગજરાત’ અવભયાન હાથ ધરાયું છે. ‘્ટડી ઇન ગજરાત’ 
અવભયાનના ભાગરૂપે કેનયાના નૈરનોબીમાં યનોજાયેલા રનોડ-શૉને 
સંબનોધતાં વશક્ષણ રાજય મંત્રી શ્ી વિભાિરીબહેન દિેએ જણાવયું 
હતુ ંકે, ભારત પાસ ેપ્રાિીન કાળથી વશક્ષણનનો સમૃદ્ધ િારસનો રહેલનો 
છે. તેને આગળ િધારિા રાજય સરકારે મક્કમ વનધા્વર કરીને આ 
અવભયાન હાથ ધયુિં છે.

આ પ્રસંગે કેનયાના વશક્ષણ મંત્રી શ્ી પ્રનો. જયનોજ્વ મગનોહાને 
ગુજરાત અને કેનયા િચ્ે વશક્ષણ ક્ષેત્રે સહયનોગ આગળ િધારિા 
માટે સમંવત દશા્વિી હતી.  કેનયામા ંવશક્ષણ ક્ષતે્ર ેકુલ ૧૮ એમઓયુ 
પર હ્તાક્ષર કરિામાં આવયાં હતાં. ્ટાટ્વ અપ અને સહયનોગ 
માટે શ્ીમતી અંજુ શમા્વએ મસાઇ મારા યુવનિવસ્વટી અને આઇ 
હબ િચ્ે એમ.ઓ.યુ. પર હ્તાક્ષર કયા્વ હતા. •

આરદર્વત	મહયોતસવ	્યોર્્યો

સાં્ કૃવતક કલા િારસનો તમેજ સગંીત અન ેસાવહતય એ આપણી 
સં્કૃવતની આગિી ઓળખ છે. તાજેતરમાં તાપી વજલાના 
વયારામાં રાજયકક્ષાનનો આકદજાવત મહનોતસિ યનોજાયનો હતનો. આ 
પ્રસંગે યુિા અને સાં્કૃવતક પ્રવૃવત્ત રાજય મંત્રી શ્ી ઈશ્વરવસંહ 
પટેલે જણાવયું હતું કે, આકદિાસી સમાજના તેજ્િી તારલાઓથી 
લઈને પ્રવતભાશાળી ખેલાડીઓને આગળ િધિાની પૂરતી તકનો 
ઉપલબધ કરાિી છે. આકદજાવત વિકાસ રાજય મતં્રી શ્ી રમણભાઈ 
પાટકરે જણાવયંુ ક,ે રાજય સરકારે આકદજાવત અને પછાત 
વિ્તારનોનનો આવથ્વક સામાવજક અને શૈક્ષવણક વિકાસ ઝડપી 
બનાવયનો છે. નમ્વદા, શહેરી ગૃહ વનમા ્વણ રાજય મંત્રી  
શ્ી યનોગેશભાઈ પટેલે આકદિાસી સમાજના સમતનોલ  વિકાસ 
માટે સરકાર સંકલપબદ્ હનોિાનું જણાવયંુ હતું. આ મહનોતસિ 
દરવમયાન ૭૦૦થી િધુ કલાકારનોએ ભાગ લીધનો હતનો. આ પ્રસંગે 
સાંસદ શ્ી પરભુભાઈ િસાિા, ધારાસભય શ્ી મનોહનભાઇ ઢનોકડયા 
ઉપસ્થત રહ્ા હતા. •

જૂનાગઢમાં	મહાવશવરાત્ીનયો	મેળયો	સંપન્ન	

વગરનારની ગનોદમાં િસેલા જૂનાગઢમાં મહાવશિરાત્રી પિજે 
લાખનો શ્દ્ધાળુઓ હર હર મહાદેિના નાદ સાથે ભવતિના રંગે 
રંગાયા હતા. રિાડીમા ંનાગા સાધઓુએ તલિારબાજી, લાઠી દાિ 
તેમજ અંગ કસરતના વિવિધ દાિ સાથે આકષ્વણ જમાવયું હતું. 
તનો મૃગી કુકંડમાં શાહી સ્ાન અને ભિનાથ મંકદરે મહાઆરતી 
સાથે મહા વશિરાત્રીના પાંિ કદિસીય મેળાનું સમાપન થયું હતું, 

જનેનો ભાવિકજનનો સાથ ેકૃવષ મતં્રી શ્ી આર.સી.ફળદ,ુ પાણી પરુિઠા 
મંત્રી શ્ી કુકંિરજીભાઇ બાિવળયા, નાગકરક પુરિઠા મંત્રી શ્ી 
જયેશભાઇ રાદકડયા, પ્રિાસન મંત્રી શ્ી જિાહરભાઇ િાિડાએ 
લાભ લીધનો હતનો. મહાવશિરાત્રી પિજે ભજન-ભનોજન અન ેભવતિના 
ઘુઘિતા મહાસાગરમાં અનકે સિેાભાિી સં્ થાઓના ્ િયસંિેકનોએ 
અન્નક્ષેત્રે જૂનાગઢનનો સનોરઠી આવતથયભાિ ઉજાગર કયષો હતનો.

સમાચાર	વવશેષ
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વવિાનસભામાં	લયોકપ્રશ્નયોને	મળી	વાચા

પાવર પ્લાન્ટ અગંનેા ઉનાના ધારાસભ્ય શ્રી પુ�ંભાઇ વશંના પ્રશ્નના જવાબમા ંઉ�્ચ મતં્રી શ્રી સૌરભભાઇ 
પટ�લે જણાવ્યું હતું ક�, તા.૩૧ �ડસેમ્બર ૨૦૧૯ની �સ્થિતએ ગીર સોમનાથ િજલ્લાના ઉના તાલુકાના રીખલી 
કોબ ગામે ૪૦૦૦ મેગાવોટના અલ્ટ્રા મેગા પાવર પ્લાન્ટ સ્થાપવા સ્થળ પસંદગીની કાય્ચવાહી રાલી રહી 
છ�. સ્થળ પસંદગી અને િવિવધ અભ્યાસો, િવિવધ મંજૂરીઓ મેળવ્યા બાદ આ પ્રોજેક્ટ ક�ટલા સમયમાં પૂણ્ચ 
થશે અને ક�ટલો ખર્ચ થશે તે �ણી શકાશે. 

અમદાવાદ દ�રયાપુર િવસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખના પ્રશ્નનો જવાબ આપતા નાયબ મુખ્ય 
મંત્રી શ્રી નીિતનભાઇ પટ�લે જણાવ્યું હતું ક�, અમદાવાદમાં આવેલી સરકારી િસિવલ હો�સ્પટલ, �કડની 
હો�સ્પટલ, ક�ન્સર હો�સ્પટલ અને યુ.એન. મહ�તા હાટ્ચ હો�સ્પટલમાં ક�લ ૩૦૧ વે�ન્ટલેટર મશીન ઉપલબ્ધ 
અને રાલુ હાલતમાં છ�. 

નાયબ મખુ્ય મંત્રી શ્રી નીિતનભાઇ પટ�લ ેછોટાઉદ�પરુના ધારાસભ્ય શ્રી મોહનિસહં રાઠવાના સવાલનો 
જવાબ આપતા છોટાઉદ�પુર િજલ્લામાં આયષુ્માન ભારત યોજનાનો વષ્ચ ૨૦૧૯મા ં૩૨૭, મા અ�તમ્ 
યોજનાનો લાભ ૩૬૯ અન ેમા વાત્સલ્ય યોજનાનો લાભ ૮૩૯ દદ�ઓએ લીધો હોવાનુ ંતમેજ વષ્ચ ૨૦૧૯માં 
વડોદરા િજલ્લામા ંઆયષુ્માન ભારત યોજનાનો લાભ વષ્ચ ૨૦૧૯માં ૧૧,૬૬૪, મા અ�તમ્ યોજનાનો 
લાભ ૯,૩૨૪ અન ેમા વાત્સલ્ય યોજનાનો લાભ ૯૫,૩૪૮ દદ�ઓએ લીધો હોવાનંુ જણાવ્યંુ હતુ.ં 

ભ�રના ધારાસભ્ય શ્રી દુષ્યંતભાઇ પટ�લના ભાડભૂત બેર�જ યોજના અંગેના પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર 
પાઠવતા નાયબ મુખ્ય મંત્રી શ્રી નીિતનભાઇ પટ�લે માિહતી આપી હતી ક�, ભાડભૂત બેર�જ યોજના 
માટ� તા.૧૯મ ે૨૦૧૮થી મંજૂરી આપી દ�વાઇ છ� અન ેતા.૩૧ �ડસમે્બર ૨૦૧૯ની �સ્થિતએ ભાડભતૂ 
બેર�જ યોજના ટ�ન્ડર તબક્ક� છ�. આ યોજનાથી ૫૯૯ િમિલયન ઘન મીટર(એમ.સી.એમ) પાણીના 
જથ્થાનો સંગ્રહ થશે.

ખડેા િજલ્લામા ંખાસ અંગભતૂ યોજના હ�ઠળ વીજ �ડાણ અગંનેા લણુાવાડાના ધારાસભ્ય શ્રી �ગ્નશેભાઇ 
સવેકના પ્રશ્નનો જવાબ આપતા ઉ�્ચ મતં્રી શ્રી સૌરભભાઇ પટ�લ ેજણાવ્યુ ંહતુ ંક�, તા.૩૧ �ડસમે્બર ૨૦૧૯ની 
�સ્થિતએ છ�લ્લા બ ેવષ્ચમાં ખડેા િજલ્લામા ંખાસ અંગભૂત યોજના હ�ઠળ ક�લ ૫૦૫ વીજ �ડાણ આપવામા ંઆવ્યાં 
છ� અન ેતનેી પાછળ �.૩૧.૨૭ લાખનો ખર્ચ થયો છ�. 

અકસ્માતના �કસ્સામાં ન�કની હો�સ્પટલમાં �િપયા પરાસ હ�ર સુધીની સહાય અંગે અમદાવાદ 
બાપનુગરના ધારાસભ્ય શ્રી િહ�મતિસહં પટ�લ ેપછૂ�લા પ્રશ્નનો ઉત્તર પાઠવતા નાયબ મખુ્ય મતં્રી શ્રી નીિતનભાઇ 
પટ�લે માિહતી આપી હતી ક�, સરકારની યોજના અન્વયે તા.૩૧ �ડસેમ્બર ૨૦૧૯ની �સ્થિતએ અમદાવાદની 
હો�સ્પટલ્સમાં વષ્ચ ૨૦૧૮માં ક�લ ૨૧૯ અને ૨૦૧૯માં ક�લ ૫૨૨ ઘાયલોએ સારવાર લીધી છ� અને વષ્ચ 
૨૦૧૮માં �.૩૨,૮૨,૩૩૭ અને વષ્ચ ૨૦૧૯માં �.૩૮,૨૪,૩૭૪ હો�સ્પટલ્સને રૂકવવામાં આવ્યા છ�. 

લોકિહતનાં કાય� કરી રૂંટાયેલા ધારાસભ્યોએ લોકપ્રહરી તરીક� ખરા ઊતરવાનું હોય છ�. િવધાનસભામાં િવકાસકાય�ને વારા 
આપવાનું બહૂમૂલ્ય કાય્ચ આ લોકપ્રહરીઓના િશર� હોય છ�. ૧૪મી િવદ્યાનસભાના ૬ઠ્ઠા સત્ર દરિમયાન લોકો દ્વારા પૂછવામાં 
આવેલા પ્રશ્નોનું પ્રિતિનિધત્વ ધારાસભ્યોએ કયુ� હતું. સમગ્ર પ્રશ્નોત્તરીને સમાવવાં શક્ય ન હોવા છતાં િવધાનસભા સત્રની 
કામગીરીની ઝલક અત્રે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છ�. 
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કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજના અંગેના પાટણના ધારાસભ્ય શ્રી ક�રીટક�માર પટ�લના પ્રશ્ન સંદભ� 
જવાબ�પી માિહતી આપતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીિતનભાઇ પટ�લે જણાવ્યું હતું ક�, તા. ૩૧ �ડસેમ્બર 
૨૦૧૯ની �સ્થિતએ ત્રણ તબક્કામાં પાટણ િજલ્લામાં ક�લ ૧૨,૪૯૪ લાભાથ�ઓને �. ૬ હ�રની સહાય 
રૂકવવામાં આવી છ�.

પારડીના ધારાસભ્ય શ્રી કનુભાઇ દ�સાઇએ પૂછ�લા પ્રશ્નના જવાબ આપતા િશક્ષણ મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રિસંહ 
રુડાસમાએ માિહતી આપી હતી ક�, ૩૧મી �ડસેમ્બર ૨૦૧૯ની �સ્થિતએ સ્વચ્છતા રાખવા પ્રાથિમક શાળા 
દીઠ માિસક �. ૧,૮૦૦ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છ�. વલસાડ િજલ્લામાં ૨૦૧૯-૨૦ દરિમયાન ૩૧મી 
�ડસેમ્બર ૨૦૧૯ની �સ્થિતએ �. ૧,૯૨,૯૭,૮૦૦ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છ�.     

ક્ષતે્રીય વનીકરણ અંગનેા ગાધંીધામના ધારાસભ્ય શ્રીમતી માલતીબહ�ન મહ�શ્વરીના સવાલના જવાબમાં 
વન મંત્રી શ્રી ગણપતભાઇ વસાવા વષ્ચ ૨૦૧૮-૧૯મા ંિબનસરકારી અનુદાિનત ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાના 
વગ્ચ વધારા માટ� ૨૧ દરખાસ્તો તથા િબનસરકારી િબનઅનદુાિનત ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાના વગ્ચ વધારા 
માટ� ૫ દરખાસ્તો મળી હતી. જ ેપૈક� િબનસરકારી અનુદાિનત ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાના ૧૦ વગ� અને 
િબનઅનુદાિનત ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાના ૪ વગ� મજૂંર કરવામા ંઆવ્યાં છ�.

માડંવીના ધારાસભ્ય શ્રી િવર�ન્દ્રિસહં �ડ�ેના માગ્ચન ેલગતા સવાલના જવાબમા ંનાયબ મખુ્યમતં્રી 
શ્રી નીિતનભાઇ પટ�લે ક� હતું ક�, બગોદરાથી ધોળકા રોડને રાર માગ�ય કરવાનું આયોજન છ� અને 
�. ૫૧૭૫ લાખની મંજૂરી આપવામાં આવી છ�. 

કાલોલના ધારાસભ્ય શ્રીમતી સુમનબહ�ન રૌહાણના ક��ટર જ્યોિત યોજના સંદભ�ના પ્રશ્નનો 
પ્રત્યુત્તર પાઠવતા ઉ�્ચ મંત્રી શ્રી સૌરભભાઇ પટ�લે જણાવ્યું હતું ક�, તા. ૩૧ �ડસેમ્બર ૨૦૧૯ની 
�સ્થિતએ છ�લ્લા બે વષ્ચમાં ક��ટર જ્યોિત યોજના હ�ઠળ છોટાઉદ�પુર િજલ્લામાં ૨૬૦૦ વીજ �ડાણો 
�. ૧૦૨.૪૬ લાખના ખર� આપવામાં આવ્યા છ�.

રાજ્યમા ંજેન�ેરક દવાઓની માગ્ચદિશ્ચકા બાબત ેરાજલુાના ધારાસભ્ય શ્રી અબંરીષભાઇ ડરેના પ્રશ્નનો જવાબ 
આપતા નાયબ મખુ્ય મતં્રી શ્રી નીિતનભાઇ પટ�લ જણાવ્યુ ંહતુ ંક�, રાજ્યની સરકારી હો�સ્પટલ્સમા ંજનેરેીક દવાઓ 
ઉપલબ્ધ થાય ત ેમાટ� ૧૯ મે�ડકલ કોલજે સલંગ્ન હો�સ્પટલ્સ, ૨૩ િજલ્લા કક્ષાની હો�સ્પટલ્સ, ૧૭ સબ �ડ�સ્ટ્રક્ટ 
હો�સ્પટલ્સ તમેજ ૦૩ સામિૂહક આરોગ્ય ક�ન્દ્રોમાં દીનદયાળ પ્રધાનમતં્રી જન ઔષિધ સ્ટોસ્ચ યોજનાના જનેેરીક 
દવાના સ્ટોર કાય્ચરત છ�. સરકારી હો�સ્પટલ્સમા ંદવાઓ દદ�ઓન ેિવનામલૂ્ય ેઆપવામા ંઆવ ેછ�. 

િશક્ષણ મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રિસંહ રુડાસમાએ ગાંધીનગર દિક્ષણના ધારાસભ્ય શ્રી શંભુ� ઠાકોરના પ્રશ્નનો 
પ્રત્યુત્તર વાળતા ક�ં હતું ક�, ૩૧ �ડસેમ્બર ૨૦૧૯ની �સ્થિતએ િવદ્યાલ�મી બોન્ડ યોજના હ�ઠળ કન્યાદીઠ 
�.૨,૦૦૦ આપવામાં આવે છ�. જે અન્વયે વષ્ચ૨૦૧૯-૨૦માં ૩૧ �ડસેમ્બર ૨૦૧૯ની �સ્થિતએ ૧૩૩ 
કન્યાઓને આવરી લઇ �. ૨,૬૬,૦૦૦ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છ�.
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