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• જે િેશની ભાવિ પેઢી રાષ્ટ્રનો ભવય ઇવતહાસ ન જાણતી હોય તે િેશ 
સુરવક્ષત ન રહી શકે. 

• ભારતે વિકાસની અને રિગવતની જે રફતાર જાળિી છે તેને આઝાિીના 
અમૃત મહોતસિથી જન-જન સુધી પહોંચાડિી છે. 

• સૌના સાથ, સૌના વિકાસ, સૌના વિશ્ાસના મંત્થી ખેડૂતો, ગરીબો, 
પીદડતો, શોવરતોને સાથે જોડીને વિકાસના અિસર આપીને ભારતને 
વિશ્ગુરુ બનાિિાનું છે. 

• ગુજરાતમાં અનય રાજયની સરખામણીએ કોરોનાથી મૃતયુિર ઓછો 
રહ્ો છે.

• કોરોના સામેની લડતમાં મા્ક અને િરૅનકસન જ હાલ શ્ેષ્ઠ હવથયાર 
અને ઇલાજ છે.

• તિદરત-ફટાફટ-પારિશથી વનણ્સયો અને સુધારાથી ગુજરાતને ઉતિમથી 
સિયોતિમ બનાિિાની રિવતબદ્ધતા છે. 

• આતમવનભ્સર ભારતની લક્યપૂવત્સ માટે ભારતે કમર કસી છે તયારે 
વિકાસના રોલ મોડેલ તરીકે ગુજરાતની વિશેર જિાબિારી છે.

• ગુજરાત પૉવલસી વડ્િન ્ ટેટના આધાર પર ખેડૂત, ગામડું, MSME, 
મધયમ અને મોટા ઉદ્ોગ તથા સેિા સેકટરના વિકાસ માટે ઝડપભેર 
આગળ િધી રહ્ં છે.

• માઇક્રો કનટેનમેનટ ઝોન િધારી સઘન સારિાર-વનયંત્ણ-સિષેલનસનાં 
પગલાં લેિાઇ રહ્ાં છે 

• ‘નલ સે જલ’ યોજના અંતગ્સત રાજયના પાંચ વજલ્ાઓમાં ૧૦૦ ટકા 
કામગીરી સંપન્ન થઇ છે.

• ગુજરાતના ગ્ામીણ વિ્તારોમાં િર મવહને એક લાખ નળ કનેકશન 
આપિાના લક્યાંક સાથે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી ચાલી રહી છે.



આકષ્ચણ

20 જળશલતિ
સૌની યોજના ઃ રાજકોટના આજી ડે્મ્માં  
ન્મ્ચદાનાં નીરનું અવતરણ

106 પ્રેરણા
 ફૂિોની ખેતીથી ્મઘ્મઘયો વડોદરા લજલ્ો  

- એસ. જે. લ્મશ્ા / સોનાિી લ્મસત્ી

6 સ્મરણાંજલિ
 બધંારણના ઘડવયૈા આષ્ચ�ષ્ટા ડૉ. બાબાસાહેબ આબંડેકર
8 સંવાદ
 ્મન કી બાત
 દાંડીયાત્ા
22 દાંડી પદયાત્ીઓને નડડયાદ્માં આવકારતાં ્મુખય્મંત્ીશ્ી
26  ઐલતહાલસક વારસો ધરાવતું પય્ચટન સથળ દાંડી  

- રાજકુ્માર જેઠવા

28 આજીવન ખાદીધારી ડાંગના "ગાંડા કાકા" - ્મનોજ ખેંગાર

31 ભારતની આઝાદીનાં ઈલતહાસનું સુવણ્ચ પૃષ્ઠ : દાંડીયાત્ા 
39 લનણ્ચય
40 આસપાસ
42 લવધાનસભાના દ્ારેથી

96 વાત લવધાનસભાની
98 સ્મારાર લવશેષ
100 સાફરયગાથા
 બન્ની ઘાલસયાં ્મેદાનોની કાયાપિટે ખોરયાં 

સમૃલધિના દ્ાર - આર. ડી. ્્મબોજ
102 વાત, પડધરી સખી્મંડળની ્મલહિાઓના આલથ્ચક 

સવાવિંબનની - પારૂિ આડેસરા
 - ્મનરેગા યોજના બની શ્લ્મકોની “સંજીવની”
 ગૌરવ
103 જિ જીવન લ્મશન્માં 'ગુજરાત બેસટ પરફો્મ્ચર સટેટ'
 - ટી.બી લન્મૂ્ચિન ક્ેત્ે ગુજરાત રાષ્ટીય સતરે પ્રસથાલપત
104 દ્ારકા ્મંડદર 'વરડ્ચ અ્મેલઝંગ પ્િેસ'
 - ગુજરાતી રિલરત્ોના એવોડ્સ્ચની જાહેરાત
105 VISWAS પ્રોજે્ટને Smart Cities India 

Awards-2021 એનાયત

12 કવર સટોરી િોકોની સાથે િોકો ્માટે અલવરત રાિી રહેિુ ં“કોરોના રસીકરણ અલભયાન”
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ન �ક�ગે, ન થક�ગે...
લહં્મતપૂવ્ચક કોરોનાનો ્મુકાબિો...

િવૈશ્ક મહામારી કોરોનાએ ફરી પાછુ ંમાથુ ંઊચંકયંુ છે. આજથી બરાબર એક િર્સ 
પહેલાં ઘણા બધા િેશોએ રિવતબધંો અન ેવનયતં્ણો લાગ ુકયાું હતા.ં ભારતના િીઘ્સદૃષ્ા 
િડારિધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ સમયસરના ં વનણા્સયક પગલા ં લઇન ે કોરોના 
મહામારીન ેફેલાતી અટકાિિામા ંમહત્િપૂણ્સ ભૂવમકા ભજિી. આપણા િજૈ્ાવનકોએ 
મહામારી સામ ેરક્ષણ આપતી રસી વિકસાિી, તટેલુ ંજ નહીં વિશ્ના જરૂરતમિં િેશોના 
નાગદરકો માટે રસી પહોંચાડી માનિતાનુ ંકામ કયુું. 

કોરોના સામેના રિથમ તબક્કામા ંવનણા્સયક મખુયમંત્ી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીની 
કોઠાસૂઝ અન ેસિંિેનશીલતાએ રાજયના કરોડો લોકોના હૃિયમા ંહાવમ ભરી છે. રાજય 
તમેજ કેનદ્ર સરકારે નાગદરકોન ુ્િા્રય જળિાય અન ેએમને ્િા્રય સબંંધી કોઇ 
તકલીફ ન પહોંચ ેતે માટે આરોગય સિેાઓ સઘન બનાિી િીધી. અન્ન, આરોગય અન ે
સલામતીની પૂરતી તકેિારી રાખિામા ંઆિી. દરકિરી રેટ ૯૪.૫૧ ટકા ઉપર પહોંચી 
ગયો હતો. પરંત ુછેલ્ા કેટલાક દિિસોથી કોરોના નામનો અદૃરય શત્ ુફરી પાછો 
બઠેો થયો છે. આનો સામનો કરિા સૌ કોઇએ સતક્ક બની તયૈાર રહેિુ ંપડશ.ે મખુયમતં્ી 
શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ કોરોના સામ ેલડિા ‘3T’ એટલ ેકે, ટેન્ટંગ, રિવેસગં અને 
રિીટમનેટનંુ સૂત્ આપયંુ છે. તમેણ ેરાજયના બધા કમ્સચારીઓન ેકોરોના િૉદરયસ્સની 
કેટેગરીમાં મૂકી તમેનુ ંિરૅનકસનશેન કરાિિાનો સિંિેનશીલ વનણ્સય કયયો છે. ન રુકના, 
ન ઝકૂના, ન થકના-ગુજરાત અન ેગુજરાતીઓની તાસીર છે. એકે એક ગજુરાતી 
બાધંિન ેવિશ્ાસ છે કે, કોરોના સામે વહંમતપિૂ્સક લડી રહં્ છે ગજુરાત અન ેહારિાનો 
છે કોરોના.

આઝાિીની લડતમા ંમહત્િની ભૂવમકા ભજિનારી િાડંીકકૂચન ેચીર્મરણીય બનાિિા 
માટે યોજાયેલી િાંડીકકૂચ ગાધંીજીના ંમૂ્ યોને સાચા અથ્સમા ંનિી પેઢી સુધી પહોંચાડી 
રહી છે. િર્સ ૧૯૩૦મા ંિાડંીકકૂચ જે-જ ે્ થળેથી પસાર થઈ હતી, ત ેજ ્ થળોએથી િર્સ 
૨૦૨૧ની િાડંીકકૂચ પસાર થઈ રહી છે તનેાથી જૂના ંસં્ મરણો ફરી પાછા ંતાજા ંથઇ 
રહ્ા ંછે.

ગજુરાત ેકોરોનાકાળમા ંપણ પોતાના વિકાસની ગવતન ેજાળિી રાખી છે. િર્સ 
૨૦૨૧-૨૨ના અંિાજપત્મા ંતનેુ ંરિવતવબંબ સપેુરે જોિા મળી રહ્ ંછે. રાજય સરકારે 
અિંાજપત્મા ંબધા ંકે્ષતે્ સિાુંગી વિકાસની નિતર કેડી કૂંડારી છે. વનણા્સયક નતેૃતિ 
અન ેજનજનના ંસાથથી ગુજરાત વિકાસની નિી ઊચંાઈ હાસંલ કરિા થનગને છે.

જય જય ગરિી ગુજરાત.
- yþkuf fk÷heÞk

ઊઘડતે પાને
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ભારત રત્ન, સવંિધાનના ઘડિયૈા ડૉ. 
ભીમરાિ રામજી આબંડેકરનો જનમ 14 
એવરિલ, 1891ના દિિસે વમવલટરી 
હડેકિારસ્સ ઓફ િોર (મહૂ. વજ. 
ઇનિોર, મધયરિિેશ)માં થયો. તેઓ 
સબૂિેાર રામજી સકપાલ અન ેમાતા 
ભીમાબાઇનુ ંચૌિમુ ંસતંાન હતા.

અ નય ા ય  સ ામે  અિ ાજ 
ઉઠાિિાનો િારસો વપતા પાસથેી જ 
મળયો. વપતા રામજી સુબેિારે 
ગિન્સમનેટ ઓફ ઇનનડયાએ મહારોને 

સેનામાં ભરતી કરિા પર મનાઇ 
ફરમાિી તેના વિરુદ્ધ તથા હકુમન ેરિ 

કરિા ગિન્સર સમક્ષ રજઆૂત કરી.
ઇ.સ. 1894મા ંવપતાની વનવૃવતિ બાિ 

મળતા માવસક રૂ. 50 પનેશનને લીધ ેઆવથ્સક 
સકંડામણનો સામનો કરિો પડ્ો તથેી મુબંઇ 
ન્થર થિા વિચારેલુ ંઅતં ેિાપોલી અન ેસતારા 

તરફ રિયાણ કયુું.
ડૉ. બાબાસાહેબ ેકુમળી િય ેજ માતાની શીતળ છાયા 

ગમુાિી. 1897મા ંછ િર્સની ઉંમરે મોટાભાઇ આનિંરાિ સાથે 
કેમપ ્કકૂલ સતારામાં ભીમરાિને િાખલ કયા્સ. રિવતભાશાળી 
ભીમરાિન ેતેમના વરિય વશક્ષક કૃષણરાિ કેશિરાિે પોતાની અટક 
આબંડેકર આપી. ઇ.સ. 1902મા ંસતારાની નોકરી છટૂી જતાં વપતા 
સાથે મુંબઇની લોઅર પરેલની ડબલ ચાલમાં રહિેા આવયા. 
ભીમરાિન ે પહેલા ં મરાઠા હાઇ્કકૂલમા ંઅન ે પછી એન્ફન્ટન 
હાઇ્કકૂલમા ંિાખલ કયા્સ.

9 નિમેબર 1906ના રોજ શ્ી ભીખુ ધોતે્ની પતુ્ી રમાબાઇ 
સાથ ેવિિાહ થયા. ઇ.સ. 1907મા ંએન્ફન્ટન હાઇ્કકૂલમા ંમવેરિકની 
પરીક્ષા પાસ કરી કોલજેમા ંરિિશે મળેવયો જ ેબિલ રા. બ. સીતારામ 
કેશિ બોલનેી અધયક્ષતામા ંસતકાર સમારંભ પણ યોજાયો હતો. 
જમેા ંકૃષણાજી કેબુ્કરે ભગિાન બુદ્ધનુ ંચદરત્ રિ્તક ભેટ આપયંુ. 
1908મા ંમુબંઇ યવુનિવસ્સટીમાથંી મવેરિકની પરીક્ષા પાસ કરી અને 
મુબંઇની એન્ફન્ટન કોલજેમા ંરિિશે મળેવયો. મુબંઇ યવુનિવસ્સટીમાથંી 
પવશ્સયન - અગં્જેી સાથ ેબી.એ. પાસ કયુું.

ડૉ. બાબાસાહેબ આબંડેકરનો ગજુરાત સાથે ઘવનષ્ઠ નાતો રહ્ો. 
ઇનટર પછીના અભયાસ માટે િડોિરાના રિજાિતસલ રાજિી મહારાજ 

પ્રખર વિદ્વાન, સમવાજશવાસ્ત્રી, 
અર્થતંત્રનવા જ્વાતવા, મહિલવા ઉત્કર્થનવા 

પ્રણેતવા, ન્રીડર સમવાજસિે્ક, 
સવાહિત્ય્કવાર, સંશવેાધન્કવાર 

્કવાયદવાશવાસ્ત્રી, લેખ્ક, પત્ર્કવાર 
સવારવાેસવાર િંહિતવાનેવા િમદદ્થ... આ સિવે 

વિશરેણવાે પણ જ ેવ્યક્તિને આેછવાં પડ ે
તિે્રી વિરલ વિભૂવત અેટલે મિવામવાનિ  

ડવાૉ. બવાબવાસવાિેબ આંબેડ્કર. ભવારત્રીય 
સંવિધવાનનવા શશલપ્રી ડવાૉ. બવાબવાસવાિેબ 

મૂલ્યવનષ્ઠ, સમવાજસુધવાર્ક અને  
સમગ્ર મવાનિજાવતનવા ઉદ્વાર્ક.

સ્મરણાંજલિ

બંધારણના ઘડવૈયા
આર્થદૃષ્વા ડવાૉ. બવાબવાસવાિેબ આંબેડ્કર
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બવાબવાસવાિેબન્રી જીિનગવારવાન્રી તિવારીખ
•	 9	 મે,	 1916:	 કોલંબિયામાં	 સમાજશાસ્ત્ર	 બિષયના	એન્ર્ોપોલોજી	

સેબમનારમાં	‘કાસ્્ટ	ઇને	ઇન્ડિયા’	સંશોધન	પેપર	પ્રસ્્તુ્	કયતુું.
•	 19	ઓક્ટોિર,	1916:	લડંિન	સ્કકૂલ	ઓફ	ઇકોનોબમકસ	એ્ડિ	પોબલટ્ટકલ	

સાય્સ,	લંડિનમાં	એમ.	એસ.સી.	અને	ડિી.	એસ.સી.ની	પદિી	મા્ટે	
પ્રિેશ	મેળવયો.

•	 જૂન,	1916:	પીએચ.	ડિી.ની	પદિી	પ્રાપ્ત	કરિા	નેશનલ	ટડિબિડિ્ડિ	ઓફ	
ઇન્ડિયા	શીષ્ષક	હેઠળ	મહાબનિંધ	(કોલંબિયા	યતુબનિબસ્ષ્ટી)	રજૂ	કયયો

•	 જૂન,	1917:	છાત્રવૃબતિની	મતુદ્દ્	પૂરી	ર્્ાં	ભાર્	પાછા	આવયા	અને	
ડિી.એસ.સી.	(અર્્ષશાસ્ત્ર)નો	મહાબનિંધ	અધૂરો	મૂકિો	પડ્ો.

•	 28	જતુલાઇ,	1920:	M.Sc.	અને	D.Sc.	ટડિગ્ી	મા્ટે	લંડિન	સ્કકૂલ	ઓફ	
ઇકોનોબમકસ	 એ્ડિ	 પોબલટ્ટકલ	 સાય્સમાં	 અને	 ‘ગ્ેજ	 ઇન’માં	
િેટરસ્્ટરના	અભયાસ	મા્ટે	દાખલ	ર્યા.

•	 29	જૂન,	 1921:	 લંડિન	 યતુબનિબસ્ષ્ટી	 દ્ારા	M.Sc.	 (અર્્ષસાસ્ત્ર)ની		
પદિી	પ્રાપ્ત	કરી.

•	 30	મે,	1921:	જમ્ષનીમાં	સંસ્કકૃ્નો	અભયાસ	કરિા	િોન	(BONN)	
યતુબનિબસ્ષ્ટીમાં	પ્રિેશ.

•	 નિેમિર,	1923:	પ્રોબલેમ	ઓફ	રૂપી,	‘The	Problem	of	Rupee’	
બર્બસસ	-	મહાબનિંધ	D.Sc.	અર્્ષશાસ્ત્રની	પદિી	મા્ટે	સ્િીકકૃ્	ર્યો.

•	 15	ટડિસમેિર,	1946:	અખડંિ	ભાર્ની	બહમાય્	કર ત્ુ	ંિંધારણ	સભામા	ં
પ્રર્મ	ઐબ્હાબસક	પ્રિચન.

•	 ઓગસ્્ટ,	 1947:	 સ્િ્ંત્ર	 ભાર્ના	 સંબિધાન	 મા્ટેની	 ડ્ાન્્ટિંગ		
કબમ્ટીમાં	બનયતુબતિ

•	 ઓગસ્્ટ,	 1947:	 નહેરૂ	 કેબિને્ટમાં	 સ્િ્ંત્ર	 ભાર્ના	 કાયદા		
પ્રધાન	િ્યા.

•	 નિેમિર,	1948:	ડ્ાન્્ટિંગ	કબમ્ટીના	અધયક્ષ	્રીકે	સંસદમાં	ભાર્ીય	
સંબિધાનનો	મતુસદ્દો	રજૂ	કયયો.

•	 24	ફેબ્તુઆરી,	1949:	સીલેક્ટ	કબમટ્ટના	અધયક્ષ	્રીકે	 ‘બહ્દતુ	કોડિ	
િીલ’ની	કાય્ષિાહી	પૂણ્ષ	કરી.

•	 ટડિસમેિર,	1955:	Thoughts	on	Linguisic	States	(ર્ો્ટસ	ઓન	
બલંન્િનસ્્ટક	 સ્્ટે્ટસ)	 ભાષાિાર	 રાજય	 પતુનઃરચના	 બિશે	 બિચાર		
પતુસ્્કનતું	પ્રકાશન

•	 ફેબ્તુઆરી,	1956:	‘જન્ા’	સાપ્તાબહકનતુ	ં‘પ્રિતુદ્ધ	ભાર્’	નિતુ	ંનામાબભધાન	
કરિામાં	આવયતું.

•	 14	ઓક્ટોિર,	1956:	નાગપતુર	ખા્ે	િૌદ્ધ	ધમ્ષનતું	દીક્ષાગ્હણ
•	 નિેમિર,	1956:	1)	The	Buddha	and	His	Dharma	(િતુદ્ધ	

અને	્ ેમના	ધમ્ષ)	2)	Revolution	and	Counter	Revolution	
(કાંબ્	-	પ્રબ્કાંબ્)	િંને	ગ્ંર્નતું	લેખન	કાય્ષ	પૂણ્ષ	કયતુું.

•	 6	ટડિસેમિર,	1956:	26,	અલીપતુર	રોડિ,	ટદલહીમાં	પટરબનિા્ષણ.
•	 7	ટડિસમેિર,	1956:	દાદર,	ચોપા્ટી,	મતુિંઇ	ખા્	ેઅનનિસસં્કાર	કરિામાં	

આવયો	જે	ચૈતયભૂબમનાં	નામે	સતુપ્રબસદ્ધ	છે.	•

સયાજીરાિ ગાયકિાડે (ત્ીજા) વશષયવૃવતિ આપી. 
પદરણામ ેકોલજે અભયાસ - ગ્રૅજયએુશન પણૂ્સ કયુું.

મુંબઇની એન્ફન્ટન કોલેજની કેનટીનમાં 
વિદ્ાથથીઓનો રિિશે અપાિિાની ઝુબંશે કરનાર ભટ્ટ 
મહોિય ેઆબંડેકરન ેકેનટીનમા ંરિિેશ કરાવયો.

ગ્રૅજયુએટ ભીમરાિ આંબડેકરને િડોિરામા ંજ 
રિથમ નોકરી મળી, િળી મહારાજા સયાજીરાિ 
ગાયકિાડ ેપેટલાિના વશિરામ જરેામના અિસાનથી 
ખાલી પડલેી જગયા ઉપર તેમની રાજયના કાયિા 
કાઉનનસલ legislatureમાં રિવતવનવધ તરીકે 
વનમણકૂ કરી. આ સમય ેતઓે કારેલીબાગના અતંયજ 
છાત્ાલયમા ંરહેતા હતા. જનેા ગૃહપવત આય્સસમાજી 
આતમારામ અમૃતસરી હતા.

ડૉ. બાબાસાહેબને અભયાસ માટે પણ મહારાજા 
સયાજીરાિ ગાયકિાડની વશષયવૃવતિ રિાપ્ત થઇ. 
પદરણામ ેતઓે અમદેરકામા ંઉચ્ચ વશક્ષણ રિાપ્ત કરી 
શકયા હતા. ડૉ. બાબાસાહેબ આંબડેકર નીડર પત્કાર 
પણ હતા. જાનયુઆરી, 1920મા ંતેઓએ ‘મૂકનાયક’ 
મરાઠી પાવક્ષકનો રિારંભ કયયો. એવરિલ, 1927મા ં
‘બવહષકૃત ભારત’ નામના મરાઠી પાવક્ષકનો પણ 
રિારંભ કયયો. તો િળી ‘સમતા’ પાવક્ષક સપટેમબર 
1927માં શરૂ કયુું. દડસેમબર 1930માં ‘જનતા’ 
સામવયક શરૂ કયુું.

ડૉ. આબંડેકરે યિુાનોન ેમાતૃભવૂમની સિેા કરિાનું 
આહ્ાન આપતો લખે મકૂનાયકમા ંલખયો હતો જમેાં 
પોતાના વિચારો વયક્ત કરતા લખયુ,ં

કોઇથી ડરો નહીં પોતાના હક્ક માટે લડો, જમે 
રોગ આપવતિમા ંઆપણે અડચણો સહન કરિી પડ ેછે. 
એિી જ રીત ેઆપણા સમાજની ઉન્નવતના માગ્સમાં 
િઃુખ તો છે. પરંત ુડરીન ેવહંમત ગુમાિી િેિી એ પરંૂુરાથ્સ 
નથી, જ ેસમાજમા ંઆપણો ઉછેર થયો છે એના વહત 
માટે અન ેજ ેિેશમા ંઆપણ ેજનમ લીધો અન ેમોટા 
થયા ત ેમાતૃભવૂમના ઉદ્ધાર માટે ઋણમકુ્ત થિા માટે 
કાયાનો ઉપયોગ કરો અન ેઆપણી કીવત્સન ેઅમર કરો.

આર્સદૃષ્ા અને આજીિન કમ્સયોદ્ધા ડૉ. 
બાબાસાહેબ ેરાજકીય, સામાવજક, ધાવમ્સક, આવથ્સક, 
સાં્કૃવતક તેમજ માનિ અવધકારો આપિા માટે 
આજીિન - અવિરત સઘંર્સ કરીન ેછેિાડાના સમાજને 
તમેના અવધકારો અપાિીન ેજ રહ્ા, ડૉ. બાબાસાહેબ 
આંબેડકર િેશ અને નિી પેઢીના યુિાનો માટે 
હરહંમેશ રિરેણામૂવત્સ બની રહેશ.ે •
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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. 

િોકિાડીિા વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ ્મોદીનો 
રેડડયોના ્માધય્મથી જનતા સાથે સંવાદ

મારા વહાલા િેશિાસીઓ, નમ્કાર, આ િખતે, જયારે 
હું મન કી બાત માટે જે પણ પત્ો આિે છે, ટીપપણીઓ આિે 
છે, જાત-જાતના ઇનપુરસ મળે છે, તેમના ઉપર નજર ફેરિી 
રહ્ો હતો, તો કેટલાય લોકોએ એક બહુ મહત્િની િાત યાિ 
કરી. માય ગોિ પર બેંગલુરૂથી અનૂપ રાિ, નોયડાથી િેિેશ, 
થાણેથી સુજીત, આ બધાએ કહં્ કે, મોિીજી આ િખતે 'મન 
કી બાત'ની પંચોતેરમી કડી છે. એ માટે આપને અવભનંિન. 
હું આપને ખૂબ ખૂબ ધનયિાિ આપું છું કે, આપે આટલી 
બારીકાઇથી મન કી બાિને ફોલો કરી છે અને આપ જોડાયેલા 
રહ્ા છો. આ મારા માટે પણ બહુ જ ગિ્સની બાબત છે. 
આનંિની બાબત છે, મારા તરફથી પણ આપને ધનયિાિ છે 
જ, સાથે મન કી બાતના બધા શ્ોતાઓનો પણ આભાર વયક્ત 
કરૂૂં છું, કેમ કે આપના સાથ વિના આ સફર શકય જ નહોતી. 
એિું લાગે છે, જાણે આ કાલની જ િાત હોય, જયારે આપણે 
સૌએ સાથે મળીને આ િૈચાદરક સફર શરૂ કરી હતી. તયારે 
3 ઓકટોબર 2014ના રોજ વિજયાિશમીનું પાિન પિ્સ હતું 
અને સંજોગ જુઓ કે આજે હોવલકાિહન છે.

‘એક િીપથી બીજો િીપ રિગટે અને રાષ્ટ્ર રોશન થાય 
આપણું’ – આ ભાિનાથી ચાલતાં – ચાલતાં આપણે આ મઝલ 

કાપી છે. આપણે િેશના ખૂણેખૂણેથી લોકો સાથે િાત કરી અને 
તેમનાં અસામાનય કાયયો વિરે જાણયું છે. આપણે પણ અનુભિ 
કયયો હશે કે આપણા િેશના અંતદરયાળ ખૂણામાં પણ કેટલી 
અભૂતપૂિ્સ ક્ષમતા પડેલી છે! ભારત માતાના ખોળામાં કેિાં 
કેિાં રત્નો ઉછરી રહ્ાં છે. મારા માટે તો તે પોતે પણ સમાજ 
રિતયે જોિાનો, સમાજને જાણિાનો, સમાજના સામરય્સને 
ઓળખિાનો એક અિભૂત અનુભિ રહ્ો છે. 

આ 75 હપ્તાઓ(કડીઓ) િરમયાન કેટ-કેટલા વિરયોમાં 
પસાર થિાનું રહં્!? કયારેક નિીની િાત, તો કયારેક 
વહમાલયના વશખરોની િાત, તો કયારેક રણની િાત, કયારેક 
કુિરતી આફતની િાત, તો કયારેક માનિ-સેિાની અગવણત 
ગાથાઓની અનુભૂવત, કયારેક ટેકનોલોજીની નિી શોધ, તો 
કયારેક કોઇ અજાણયા ખૂણામાં, કૂંઇક નિંુ કરી બતાિનારા 
કોઇના અનુભિની ગાથા. હિે તમે જ જુઓ, ્િચછતાની 
િાત હોય કે પછી આપણા િારસાના જતનની ચચા્સ હોય, 
એટલું જ નહીં, રમકડાં બનાિિાની િાત હોય, તેમાં શું શું 
નહોતું!? કિાચ, (ગણતરી કરીએ કે) કેટલા વિરયોને આપણે 
્પરયા્સ છીએ, તો તે પણ કિાય અગવણત બની જશે. (ગણયા 
ગણાય નહીં તેટલા હશે.) આ 75મી કડીના રિસંગે સૌથી 

સંવાદ
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પહેલા મન કી બાતને સફળ બનાિિા બિલ, સમૃદ્ધ કરિા 
બિલ અને તેની સાથે જોડાયેલા રહેિા બિલ, હું િરેક શ્ોતાનો 
ખૂબ ખૂબ આભાર વયક્ત કરું છું.

મારા વહાલા િેશિાસીઓ, જુઓ કેટલો મોટો સુખિ સંયોગ 
છે કે આજે મને 75મી મન કી બાત કરિાની તક અને આ 
જ મવહનો આઝાિીના 75 િર્સના ‘અમૃત મહોતસિ’ના 
આરંભનો મવહનો. અમૃત મહોતસિ િાંડીકકૂચના દિિસથી શરૂ 
થયો હતો અને 15 ઓગ્ટ 2023 સુધી ચાલશે. અમૃત 
મહોતસિને લગતા કાય્સક્રમો સતત પૂરા િેશમાં થઇ રહ્ા છે. 
અલગ અલગ ્થળોથી આ કાય્સક્રમોની તસિીરો, માવહતી 
લોકો share કરી રહ્ા છે, નમો એપ પર એિી જ કેટલીક 
તસિીરોની સાથે ઝારખંડના નિીનજીએ મને એક સંિેશો 
મોક્યો છે. તેમણે લખયું છે કે તેમણે અમૃત મહોતસિના 
કાય્સક્રમો જોયા અને નક્કી કયુું કે તેઓ પણ ્િતંત્તા સંગ્ામ 
સાથે જોડાયેલાં ઓછામાં ઓછાં 10 ્થાને જશે. તેમની 
યાિીમાં પહેલું નામ, ભગિાન વબરસા મુંડાના જનમ્થાનનું 
છે. નિીનજીએ લખયું છે કે ઝારખંડના આદિિાસી ્િતંત્તા 
સેનાનીઓની ગાથાઓ તેઓ િેશના બીજા ભાગોમાં પણ 
પહોંચાડશે. ભાઇ નિીન, તમારા આ વિચાર માટે હું તમને 
અવભનંિન આપું છું.

સાથીઓ, કોઇ ્ િતંત્તા સેનાનીની સંઘર્સ કથા હોય, કોઇ 
્થળનો ઇવતહાસ હોય, િેશની કોઇક સાં્કૃવતક ગાથા હોય, 
અમૃત મહોતસિ િરમયાન આપ તેને િેશ સમક્ષ લાિી શકો 
છો. િેશિાસીઓને તેની સાથે જોડિાનું માધયમ બની શકો 
છો. તમે જોજો, જોત-જોતામાં અમૃત મહોતસિ આિાં કેટલાંય 
રેિરણાિાયક અમૃતવબંિુઓથી ભરાઇ જશે, અને પછી એિી 
અમૃતધારા િહેશે જે આપણને આઝાિીનાં સો િર્સ સુધી રિેરણા 
આપતી રહેશે. િેશને નિી ઊંચાઇએ લઇ જશે, કૂંઇકને કૂંઇક 
કરિાનો જુ્સો જનમાિશે. ્િતંત્તા સંગ્ામમાં આપણા 
સેનાનીઓએ અનેક કષ્ એટલા માટે સહ્ાં, કેમ કે, તેઓ િેશ 
માટે તયાગ અને બવલિાનને પોતાનું કત્સવય સમજતા હતા. 
તેઓના તયાગ અને બવલિાનની અમરકથાઓ હિે આપણને 
કત્સવય માગ્સ માટે સતત રિેદરત કરે અને જેમ ગીતામાં ભગિાન 
શ્ીકૃષણે કહ્ં છે :

વનયતમ્ કુરૂ કમ્સ તિમ્, કમ્સ જયાયો હયકમ્સણ:
તેમ, તે જ ભાિથી, આપણે બધાં, પોતાનાં વનયત કત્સવયોનું 

પૂરી વનષ્ઠાથી પાલન કરીએ. આઝાિીના અમૃત મહોતસિનો 
અથ્સ જ એ છે કે આપણે નિા સંક્પો કરીએ. તે સંક્પોને 
વસદ્ધ કરિા માટે તન-મનથી મચી પડીએ અને સંક્પો એિા 
હોય કે જે સમાજની ભલાઇના હોય, િેશના ભલા માટેના 
હોય, િેશના ઉજ્જિળ ભવિષય માટેના હોય. અને સંક્પ 

એિો હોય કે જેમાં મારે, પોતાના ભાગે, ખુિે કૂંઇકને કૂંઇક 
કરિાનું હોય, મારું પોતાનું કત્સવય જોડાયેલંુ હોય. મને વિશ્ાસ 
છે, ગીતાને જીિિાનો આ સોનેરી અિસર, આપણા લોકો 
પાસે છે.

મારા વરિય િેશિાસીઓ, ગયા િરષે આ માચ્સનો જ મવહનો 
હતો, િેશે પહેલી િાર, જનતાકરફયુ શબિ સાંભળયો હતો. 
પરંતુ આ મહાન િેશની મહાન રિજાની મહાશવક્તનો અનુભિ 
જુઓ. જનતા કરફયુ પૂરા વિશ્ માટે એક આશ્ચય્સ બની ગયો 
હતો. વશ્તનું એ અભૂતપૂિ્સ ઉિાહરણ હતું. ભાિી પેઢીઓ 
આ એક િાતને લઇને ચોક્કસ ગિ્સ લેશે. એ જ રીતે આપણા 
કોરોના િૉદરયસ્સ(યોદ્ધાઓ) રિતયે સનમાન, આિર, થાળી 
િગાડિી, તાળી પાડિી, િીિા રિગટાિિાને ગણાય.. તમને 
ખયાલ નથી કે કોરોના િૉદરયસ્સનાં દિલોને તે કેટલું ્પશથી 
ગયું હતું ! અને આજ કારણ છે કે તેઓ આખું િરસ, થાકયા 
િગર, અટકયા વિના (સેિા કરતા રહ્ા) અડગ રહ્ા. િેશના 
એકેએક નાગદરકનું જીિન બચાિિા તન-મનથી ઝઝૂમતા 
રહ્ા. ગયા િરષે આ સમયે સિાલ હતો કે કોરોનાની રસી 
કયાં સુધીમાં આિશે ? 

સાથીઓ, આપણા બધાં માટે ગિ્સની બાબત છે કે આજે 
ભારત, િુવનયાનો સૌથી મોટો રસીકરણ કાય્સક્રમ ચલાિી રહ્ો 
છે. રસીકરણ કાય્સક્રમની તસિીરો વિરે મને ભૂિનેશ્રનાં 
પુષપા શુકલાજીએ લખયું છે. તેમનું કહિેું છે કે ઘરના િડીલો-
વૃદ્ધોમાં રસીને લઇને જે ઉતસાહ જોિા મળે છે, તેની ચચા્સ હું 
મન કી બાતમાં કરું. િાત સાચી પણ છે સાથીઓ, િેશના 
ખૂણેખૂણાથી આપણે એિા સમાચાર સાંભળીએ છીએ, એિી 
તસિીરો જોઇ રહ્ાં છીએ જે આપણા હૃિયને ્પશથી જાય છે. 
હું, આપ સૌ શ્ોતાઓના આ વિચારોની રિશંસા કરંુ છું. આ 
બધાં િચ્ચે કોરોના સામેની લડાઇનો મંત્ પણ ચોક્કસ યાિ 
રાખો કે – િિા પણ - સખતાઇ પણ. 

મારા વરિય િેશિાસીઓ, મારે આજે ઇનિોરનાં રહિેાસી 
સૌમયાજીને ધનયિાિ આપિા છે. તેમણે એક વિરય રિતયે મારંુ 
ધયાન ખેંચયું છે, અને તેનો ઉલ્ેખ મન કી બાતમાં કરિાનું 
કહ્ં છે. આ વિરય છે – ભારતનાં વક્રકેટર વમતાલી રાજજીનો 
નિો રેકોડ્સ. વમતાલીજી તાજેતરમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય વક્રકેટમાં 
િસ હજાર રન બનાિનારાં રિથમ ભારતીય મવહલા વક્રકેટર 
બનયાં છે. તેમની આ વસવદ્ધ બિલ તેમને ખૂબ ખૂબ અવભનંિન. 
(િન ડે ઇનટરનેશનલ) એકદિિસીય આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 
સાત હજાર રન કરનારાં પણ તેઓ એકમાત્ આંતરરાષ્ટ્રીય 
મવહલા ખેલાડી છે. મવહલા વક્રકેટ ક્ષેત્ે તેમનું યોગિાન બહુ 
શાનિાર છે. બે િાયકાથી િધુની કારદકિથીમાં વમતાલી 
રાજજીએ હજારો – લાખોને રિેદરક કયા્સ છે. તેમના કઠોર 
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પદરશ્મ અને સફળતાની ગાથા, માત્ મવહલા વક્રકેટરો માટે 
જ નહીં, બ્કે પુરુર વક્રકેટરો માટે પણ એક રિેરણા છે.

સાથીઓ, એ િાત પણ રસરિિ છે કે આ જ માચ્સના 
મવહનામાં આપણે જયારે મવહલા દિિસ ઉજિી રહ્ા છીએ, 
તયારે અનેક મવહલા ખેલાડીઓએ ચંદ્રકો અને વિક્રમો પોતાના 
નામે કયા્સ છે. દિ્હીમાં વનશાનેબાજીમાં આયોવજત ISSF 
વિશ્કપમાં ભારત ટોચ પર રહ્ં. સુિણ્સચંદ્રકની સંખયાની 
બાબતમાં ભારતે બાજી મારી. ભારતનાં મવહલા અને પુરુર 
વનશાનેબાજોના શાનિાર રિિશ્સનના કારણે જ આ શકય બની 
શકયું. તેની િચ્ચે પી.િી.વસંધુજીએ BWF ્િીસ ઓપન 
સુપર 300 ટૂના્સમેનટમાં રજતચંદ્રક જીતયો છે. આજે વશક્ષણથી 
લઇને ઉદ્ોગ સાહવસકતા સુધી, સશ્ત્ સેનાથી લઇને વિજ્ાન 
અન ેટેકનોલોજી સધુી, િરેક જગયાએ િેશની િીકરીઓ પોતાની 
અલગ ઓળખ ઊભી કરી રહી છે, મને િધારે આનંિ એ 
િાતનો છે કે િીકરીઓ, રમતોમાં પોતાનો એક નિો મુકામ 
્થાપી રહી છે. વયાિસાવયક પસંિના રૂપમાં રમતગમત એક 
નિી પસંિ બનીને ઉપસી રહી છે.

મારા વહાલા િેશિાસીઓ, થોડા સમય પહેલાં યોજાયેલી 
િહાણિટા ભારત વશખર પદરરિ તમને યાિ છે ને ? આ 
વશખર પદરરિમાં મેં શું કહં્ હતંુ, તે તમને યાિ છ ે ? 
્િાભાવિક છે આટલા બધા કાય્સક્રમો યોજાતા રહે છે, આટલી 
બધી બાબતો બનતી રહે છે, તેમાં િરેક બાબત કયાં યાિ 
રહે છે ? અને એટલંુ ધયાન પણ કયાં જાય છે ? આ 
્િાભાવિક છે. 

સાથીઓ, મન કી બાત િરમયાન, મેં રિિાસનના વિવિધ 
પાસાંઓ વિરે અનેક િખત િાત કરી છે. પરંતુ આ 
િીિાિાંડીઓ રિિાસનની દૃનષ્એ અજોડ હોય છે. પોતાની 
ભવય બાંધણીના કારણે િીિાિાંડીઓ હંમેશાં લોકો માટે 
આકર્સણનું કેનદ્ર રહી છે. પય્સટનને રિોતસાહન આપિા માટે 
ભારતમાં પણ 71 િીિાિાંડીઓ અલગ તારિિામાં આિી છે. 
આ તમામ િીિાિાંડીઓમાં તેમની ક્ષમતા મુજબ સંગ્હાલય, 
એમફી વથયેટર, ઓપનએર વથયેટર, અ્પાહારગૃહ, 
બાળઉદ્ાન, પયા્સિરણ સાનુકકૂળ વનિાસગૃહો અને કુિરતી 
સૌંિય્સ ્થળ તૈયાર કરિામાં આિશે. 

જયારે િીિાિાંડીની િાત થઇ રહી છે તો હું એક અજોડ 
િીિાિાંડી વિરે આપને પણ જણાિિા ઇચછીશ. આ િીિાિાંડી 
ગુજરાતના સુરનેદ્રનગર વજલ્ામાં વઝંઝુિાડા નામના એક 
ગામમાં છે. જાણો છો ? આ િીિાિાંડી કેમ ખાસ છે ? ખાસ 
એટલા માટે છે કે જયાં આ િીિાિાંડી આિેલી છ,ે તયાંથી હાલ 
િદરયાદકનારો સો દકલોવમટરથી પણ િધારે િૂર છે. તમને આ 
ગામમાં એિા પરથર પણ મળી જશે, જે એિંુ સૂચિે છે કે 

અહીં કયારેક એક વય્ત બંિર આિેલું હશે. એનો અથ્સ એ 
થયો કે પહેલાં િદરયાદકનારો છેક વઝંઝુિાડા સુધી હતો. સમુદ્રનું 
ઘટિું, િધિંુ, પાછા ખસિંુ, આટલે િૂર જતું રહિેું, એ પણ 
તેનું એક ્િરૂપ છે. 

વરિય િેશિાસીઓ, જીિનના િરેક ક્ષેત્માં નિીનતા, 
આધુવનકતા અવનિાય્સ હોય છે. નહીંતર એ જ બાબત કોઇકોઇ 
િાર આપણા માટે બોજ બની જાય છે. ભારતના કવૃરજગતમાં 
આધુવનકતા એ સમયની માંગ છે. ઘણું મોડું થઇ ચૂકયું છે. 
આપણે ઘણો સમય ગુમાિી ચૂકયા છીએ. ખેતીક્ષેત્માં 
રોજગારીની નિી તકો પેિા કરિા માટે, ખેડૂતોની આિક 
િધારિા માટે, પરંપરાગત ખેતીની સાથે જ, નિા વિક્પો, 
નિીનિી શોધોને અપનાિિાનું પણ એટલું જ જરૂરી છે. 
શ્ેતક્રાંવત િરમયાન િેશે આ અનુભિ કરેલો છે. મધમાખી 
પાલન િેશમાં મધક્રાંવત અથિા મધુર ક્રાંવતનો આધાર બની 
રહં્ છે. પવશ્ચમ બગંાળના જ સુિંરિન ક્ષતે્નંુ કુિરતી ઓગષેવનક 
મધ તો િેશ અને િુવનયામાં પસંિ કરિામાં આિે છે. 

આિો જ એક વયવક્તગત અનુભિ મને ગુજરાતનો પણ 
છે. ગુજરાતના બનાસકાંઠામાં િર્સ 2016માં એક આયોજન 
થયું હતું. તે કાય્સક્રમમાં મેં લોકોને કહં્ કે, અહીં એટલી બધી 
શકયતા છે, તો શા માટે બનાસકાંઠા અને આપણા અહીંના 
જ ખેડૂતો મધુરક્રાંવતનું નિંુ રિકરણ ન લખે ? અને તમને 
જાણીને આનંિ થશે કે, આટલા ઓછા સમયમાં બનાસકાંઠા 
મધ ઉતપાિનનું મુખય કેનદ્ર બની ગયું છે. આજે બનાસકાંઠાના 
દકસાનો મધમાંથી િર િરષે લાખો રૂવપયા કમાઇ રહ્ા છે. 
સાથીઓ,હું ઇચછું છું કે, િેશના િધુને િધુ ખેડૂતો પોતાની 
ખેતીની સાથે સાથે મધમાખીપાલનના વયિસાયમાં પણ 
જોડાય. તે ખેડૂતોની આિક પણ િધારશે, અને તેમના 
જીિનમાં મીઠાશ પણ ઘોળશે.

મારા વહાલા િેશિાસીઓ, હજી થોડા દિિસ પહેલાં જ 
World Sparrow Day મનાિિામાં આવયો. Sparrow 
એટલે ગોરૈયા, કયાંક તેને ચકલી કહે છે, કયાંક વચમની કહે 
છે, કયાંક ધાન ચીદરકા પણ કહિેામાં આિે છે. પહેલા આપણા 
ઘરોમાં િીિાલો પર આસપાસના વૃક્ષો પર ચકલી ચહેકતી 
રહેતી હતી. પરંતુ હિે લોકો ચકલીને એમ કહીને યાિ કરે 
છે કે, ગયે િખતે િરયો પહેલાં ચકલીને જોઇ હતી. આજે તેને 
બચાિિા માટે આપણે રિયાસ કરિા પડે છે. બનારસના મારા 
એક સાથી ઇનદ્રપાલવસંહ બત્ાજીએ એિું કામ કયુું છે કે, જેને 
હું મન કી બાતના શ્ોતાઓને અિરય જણાિિા ઇચછું છું. 
બત્ાજીએ પોતાના ઘરને ચકલીનું વનિાસ્થાન બનાિી િીધું 
છે. તેમણે પોતાના ઘરમાં લાકડાના એિા માળા બનાવયા 
જેમાં ચકલી આરામથી રહી શકે. આજે બનારસના કેટલાંય 
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ઘર આ ઝંુબેશ સાથે જોડાઇ રહ્ાં છે. તેનાથી ઘરોમાં એક 
અિભુત રિાકૃવતક િાતાિરણ પણ બની ગયું છે. હું ઇચછું છું 
કે, રિકૃવત, પયા્સિરણ, રિાણી, પક્ષી જેમના માટે પણ બની શકે, 
ઓછાિતિા રિયાસો આપણે પણ કરિા જોઇએ. 

મારા વહાલા િેશિાસીઓ, waste માંથી wealth 
એટલે કે, કચરામાંથી કૂંચન બનાિિા વિરે આપણે બધાએ 
જોયું પણ છે, સાંભળયું પણ છે, અને આપણે પણ બીજાને 
જણાિતાં રહીએ છીએ. કૂંઇક એ જ રીતે કચરાને મૂ્યમાં 
બિલિાનું પણ કામ કરાઇ રહં્ છે. 

મારા વહાલા િેશિાસીઓ, ભારતના લોકો િુવનયાના 
કોઇપણ ખૂણામાં જાય છે, તો ગિ્સથી કહે છે કે તે ભારતીય 
છે. આપણે આપણા યોગ, આયુિષેિ, િશ્સન, કોણ જાણે શું 
નથી આપણી પાસે, કે જેના માટે આપણે ગિ્સ કરીએ છીએ 
! ગિ્સની િાતો કરીએ છીએ. સાથે જ પોતાની ્ થાવનક ભારા, 
બોલી, ઓળખ, પહેરિેશ, ખાનપાન, િગેરેનો પણ ગિ્સ કરીએ 
છીએ. આપણે નિંુ તો મેળિિાનું છે અને તે જ તો જીિન 
હોય છે. પરંતુ સાથોસાથ પુરાતન ખોિાનું પણ નથી. આપણે 
બહ ુમહેનત કરીન ેપોતાની આસપાસ હયાત અપાર સાં્કૃવતક 
વિરાસતનું સંિધ્સન કરિાનું છે, નિી પેઢી સુધી પહોંચાડિાનું 
છે. આ જ કામ આજે આસામના રહેિાસી ‘વસકારી દટ્સૌજી’ 
બહુ લગનથી કરી રહ્ા છે. કાવબ્સ આંગલોંગ વજલ્ાના વસકારી 
દટ્સૌજી છેલ્ાં 20 િર્સથી કાબથી ભારાનું િ્તાિેજીકરણ કરી 
રહ્ા છે. કોઇ એક જમાનામાં કોઇ યુગમાં કાવબ્સ આદિિાસી 
ભાઇઓ-બહેનોની ભારા કાવબ્સ આજે મુખય રિિાહમાંથી ગુમ 
થઇ રહી છે. શ્ીમાન વસકારી દટ્સૌજીએ નક્કી કયુું હતું કે, 
પોતાની આ ઓળખને તેઓ બચાિશે. અને આજે તેમના 
રિયાસોથી કાવબ્સ ભારાની સારી એિી જાણકારી િ્તાિેવજત 
થઇ ગઇ છે. તેમને પોતાના રિયત્નો માટે કેટલીયે જગયાએ 
રિશંસા પણ મળી છે, અને પુર્કારો પણ મળયા છે. મન કી 
બાત દ્ારા શ્ીમાન વસકારી દટ્સૌજી ને હું તો અવભનંિન 
આપું છું.

મારા વહાલા િેશિાસીઓ, કોઇપણ નિી શરૂઆત એટેલે 
કે, New Beginning હંમેશા બહુ ખાસ હોય છે. નિી 
શરૂઆતનો અથ્સ થાય છે, નિી શકયતાઓ – નિા રિયાસ. 
અને નિા રિયાસોનો અથ્સ છે, નિી ઊજા્સ અને નિું જોશ. 
એ જ કારણ છે કે, અલગઅલગ રાજયો અને વિ્તારોમાં 
તેમજ વિવિધતાથી ભરેલી આપણી સં્કૃવતમાં કોઇપણ 
શરૂઆતને ઉતસિના રૂપમાં મનાિિાની પરંપરા રહી છે. 
અને આ સમયે નિી શરૂઆત અને નિા ઉતસિોના 
આગમનનો છે. હોળી પણ તો િસંતના ઉતસિના રૂપમાં જ 
ઉજિિાની એક પરંપરા છે. જે સમયે આપણે રંગોથી હોળી 

ઉજિી રહ્ા હોઇએ છીએ, તે જ સમયે િસંત પણ આપણી 
ચારેય તરફ નિા રંગ પાથરી રહી હોય છ.ે આ જ સમયે 
ફકૂલો ખીલિાનંુ શરૂ થાય છે અને રિકૃવત જીિંત બની ઊઠે 
છે. િેશના જુિાજુિા વિ્તારોમાં ટૂંક સમયમાં જ નિંુ િર્સ 
પણ ઉજિિામાં પણ આિશે. પછી એ ઉગાિી હોય યા પુથંડૂ, 
ગુડી પડિો હોય કે બીહુ, નિરેહ હોય કે, પોડલા કે પછી 
બોઇશાખ હોય અથિા બૈસાખી, પૂરો િેશ ઉમંગ ઉતસાહ 
અને નિી આશાઓના રંગમાં તરબોળ િેખાશે. આ જ સમયે 
કેરળ પણ સંુિર તહેિાર વિશુ ઉજિે છ.ે તેના પછી બહુ 
જલિી ચૈત્ી નિરાવત્નું પાિન પિ્સ પણ આિશે. ચૈત્ 
મવહનાના નિમા દિિસે આપણે તયાં રામનિમીનંુ પિ્સ હોય 
છે. તેને ભગિાન રામના જનમોતસિની સાથે જ નયાય અને 
પરાક્રમના એક નિા યુગની શરૂઆતના રૂપમાં પણ 
ઉજિિામાં આિે છે. આ િરમયાન, ચારેય તરફ ધૂમધામ 
સાથે જ ભવક્તભાિથી ભરપૂર િાતાિરણ હોય છે. જે લોકોને 
િધુ નજીક લાિે છે. તેમને પદરિાર અને સમાજ સાથે જોડે 
છે. પર્પર સંબંધોને મજબૂત બનાિે છે. આ તહિેારોના 
રિસંગે હું તમામ િેશિાસીઓને શુભેચછાઓ પાઠિું છું.

સાથીઓ, આ િરમયાન, 4 એવરિલ ેિેશ ઇ્ટર પણ ઉજિશે. 
Jesus Chirstના પુનર્જીિનના ઉતસિના રૂપમાં ઇ્ટરનો 
તહેિાર ઉજિિામાં આિે છે. રિતીકાતમકરૂપે કહીએ તો ઇ્ટર 
જીિનની નિી શરૂઆત સાથે જોડાયેલું છે. ઇ્ટર આશાઓના 
પુનર્જીવિત થિાનંુ રિતીક છે. On the holy and 
auspicious occation, I greet not only the 
Christian Community in India, but also 
Christians globally.

 મારા વહાલા િેશિાસીઓ, આજે મન કી બાતમાં 
આપણે અમૃત મહોતસિ અને િ ેશ રિતયેનાં  આપણાં 
કત્સવયોની િાત કરી. આપણે અનય પિયો અને તહિેારોની 
પણ ચચા્સ કરી. તેની િચે્ચ એક િધુ પિ્સ પણ આિિાનંુ 
છે. જે આપણા બંધારણીય અવધકારો અને ફરજોની યાિ 
અપાિે છ ે. તે છ ે 14 એવરિલ, ડૉકટર બાબાસાહ ેબ 
આંબેડકરજીની જનમજયંતી. આ િખતે અમૃત મહોતસિમાં 
તો આ પિ્સ પણ ખાસ બની ગયું છે. મને વિશ્ાસ છે કે, 
બાબાસાહેબની આ જનમજયંતીને આપણે જરૂર યાિગાર 
બનાિીશું .  પોતાના કત ્સ વયોનો સંક્પ લઇને તેમને 
શ્દ્ધાંજવલ આપીશું. આ જ વિશ્ાસ સાથે આપ સૌને પિ્સ 
તહેિારોની એકિાર ફરી શુભેચછાઓ. આપ સૌ ખુશ રહો, 
્િ્થ રહો અને ખૂબ ઉલ્ાસ મનાિો. એ જ કામનાની 
સાથે ફરીથી યાિ અપાિું છું, િિા પણ સખતાઇ પણ. ખૂબ 
ખૂબ ધનયિાિ. •
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િોકોની સાથે િોકો ્માટે અલવરત રાિી રહેિું
“કોરોના રસીકરણ અલભયાન”

કોરોના મહામારીને પગલે જાહેર થયેલા લોકડાઉનને 
તાજેતરમાં જ એક િર્સ પૂણ્સ થયું છ.ે રાજય સરકારના સુદ્રઢ 
રિયાસોથી ન્થવત અનેકગણી સુધરી છે તયારે કોરોનાની દદ્તીય 
લહેરનો ભોગ ન બનિા હજીપણ સાિચેતી રાખિાની મુખય મંત્ી 
શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણી અને નાયબ મુખય મંત્ી શ્ી નીવતનભાઇ 
પટેલ ેઅપીલ કરી છે. આ ઉપરાતં, કેનદ્ર તથા રાજય સરકારે તમામ 
નાગદરકોને સમયસર િરૅનકસન આપિાનું આયોજન કયુું છે. આ 
િરૅનકસનેશન અવભયાન તેના વનયત કાય્સક્રમ રિમાણે આગળ િધી 
રહ્ ંછે. તયારે આિા સમયે નાગદરકોએ િરૅનકસનશેન લઈન ેપોતાની 
તથા પોતાના પદરિારના આરોગયની સુખાકારી સુવનવશ્ચત કરિી 
જોઈએ. ગુજરાતમાં િરૅનકસનેશનના અવભયાનને સામાનય 
નાગદરકોએ પણ વબરિાિીને તેને બળ પૂરું પાડ્ું છે. મુખયમંત્ી 
શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ 3 ટી એટલે કે ટેન્ટંગ, રિેવસંગ અને 
રિીટમેનટના સૂત્ િધુ વયાપક રીતે લાગુ કરિા હાંકલ કરી છે. તયારે 

નાગદરકોને સાિચેતી રાખિા અપીલ કરિામાં આિી છે. 
કોરોનાની દદ્તીય લહેરે લોકોમાં વચંતાનું મોજું જરૂર રિસરાવયું 

છે પરંતુ રાજય સરકારના કોરોના રસીકરણના અવભયાને 
વિશ્ાસનું િાતાિરણ ઊભું કયુું છે. જેના પદરણામે રસી લઇને 
સામાનય લોકો િધુને િધુ લોકો રસી લે અને તેની કોઇ આડઅસર 
નથી તેિી અપીલ કરિા સાથે રાજય સરકાર રિતયે આભાર િશ્સન 
કરી રહ્ા છે. મુખયમંત્ીશ્ીએ રાજયના સૌ નાગદરકોને કોરોના 
સંક્રમણની રિિત્સમાન ન્થવતમાં સાિચેતી સલામતી અને સતક્કતા 
રાખી રાજય સરકાર દ્ારા કોરોના સામ ેલિેાઈ રહેલા ંપગલાઓંમાં 
સહયોગ આપિા અનુરોધ કયયો હતો. નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી પટેલે 
ઉમેયુ્સ હતું કે, રાજયભરમાં ૨૫૦૦થી િધુ િરૅનકસનેશન સેનટરો 
પર રસીકરણની કામગીરી હાલ કરિામાં આિી રહી છે. જેમાં 
િરરોજ ૧.૫ લાખથી ૨.૦૦ લાખ નાગદરકોને રસીથી રવક્ષત 
કરિામાં આિે છે. રાજકોટના િીંવછયામાં આયોવજત કોરોના 
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રસીકરણ કેમપમા ંપાણી પરુિઠા મતં્ી શ્ી કુૂંિરજીભાઇ 
બાિળીયાએ જણાવયું હતું કે, “મેં પણ રસી લીધી છે. 
જેની કોઈ જ આડઅસર જોિા મળતી નથી. રાજય 
સરકારનો અવભગમ િધુને િધુ લોકો રસી લઈ 
કોરોના સામે સુરવક્ષત બને”. 

િડિાપ્રધાનશ્ીની	અધયક્ષ્ામાં	કોરોના		
અંગે	સમીક્ષા	િેઠક	યોજાઈ

િેશમાં કોરોનાના િધતા કેસ અંગે િડારિધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોિીના િડપણ હેઠળ યોજાયેલી સમીક્ષા 
બઠેકમાં પણ વિ્તૃત ચચા્સ અન ેવચંતા વયક્ત કરિામાં 
આિી હતી. 

મખુયમંત્ી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ િડારિધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોિીએ િેશના રાજયોમા ંકોરોના સકં્રમણની િત્સમાન ન્થવત અગંે 
યોજેલી િીદડયો કોનફરનસમાં ્પષ્ વનધા્સર િશા્સવયો હતો કે 
કોરોનાના િધતા કેસોને ગુજરાત સઘન આરોગયલક્ષી પગલાંઓ 
અને વયાપક રસીકરણ સવહતના ઉપાયોથી વનયંત્ણમાં રાખિા 
સંપૂણ્સ સજ્જ છે. 

િડારિધાનશ્ીએ િેશનાં રાજયોના મુખયમંત્ીશ્ીઓ સાથે 

સંબંવધત રાજયોમાં કોરોના સંક્રમણની પદરન્થવત અને રાજય 
સરકારો દ્ારા તે સંિભ્સમાં હાથ ધરાઇ રહેલા ઉપાયોની સિ્સગ્ાહી 
સમીક્ષા િીદડયો કોનફરનસથી હાથ ધરી હતી. 

મુખયમંત્ી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણી-નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી 
નીવતનભાઇ પટેલ, મખુય સવચિ શ્ી અવનલ મકુીમ, મખુયમતં્ીશ્ીના 
મુખય અગ્ સવચિ શ્ી કૈલાસનાથન સવહતના િદરષ્ઠ સવચિો સાથે 
આ બેઠકમાં ગાંધીનગરથી જોડાયા હતા. 
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મખુયમતં્ીશ્ીએ ગજુરાતમા ંકોરોના- કોવિડ-
19ના હાલના િધતા કેસો સામે આરોગયલક્ષી 
પગલાંઓની વિ્તૃત જાણકારી રિધાનમંત્ીશ્ીને 
આપી હતી. 

મુખયમંત્ી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ 
રિધાનમંત્ી શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ કોરોના સકં્રમણ 
વનયતં્ણ સામ ેજ ેમતં્ ‘િિાઇ ભી ઔર કડાઇ ભી’ 
આપયો છે તેનો ગુજરાતમાં સચુારૂ અમલ કરીને 
ગજુરાત કોરોનાના િધતા કેસો સામે પણ અડગ 
રીત ેપશે આિી ઓછામા ંઓછા લોકો સકં્રવમત 
થાય તનેી તકેિારી રાખશ ેતેિો વિશ્ાસ આપયો 
હતો. તમેણે આ સિંભમાું કહ્ ંહતુ ંકે, રાજયમા ં
જ ેવજલ્ાઓ અન ેકોપયોરેશન વિ્તારોમા ંકોવિડ કેસોની સખંયા 
િધી છે તયા ંધનિતંદર રથ અને સિષેલનસ િધ ુતજે ગવતએ કાય્સરત 
કરાયા છે. સમગ્ રાજયમાં ૭૭પ ધનિતંદર રથ સિેારત છે.

મુખયમંત્ીશ્ીએ કહ્ં હતું કે, સમગ્ રાજયમાં સોવશયલ 
દડ્ટનનસંગ અને ફરવજયાત મા્કના વનયમોનું કડકાઇથી પાલન 
કરાિીએ છીએ. એટલું જ નવહ, આ વનયમોનું પાલન ન કરનારા 
વયવક્તઓ પાસેથી િંડ પણ િસૂલિામાં આિે છે. 

તેમણે ઉમેયુ્સ કે, રાજયમાં કોરોના કેસોની સંખયા િધતાં 
કનટેનમેનટ ઝોન પણ િધારીને તયાં સિષેલનસ સઘન કયુું છે. આિા, 
૩૧૪૬ કનટેનમેનટ ઝોન રાજયભરમાં છે અને ૪૦૦૦થી િધુ 

મેદડકલ ટીમની મિિથી સિષેલનસ હાથ ધરાઇ રહ્ં છે. 
મુખયમંત્ી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ િડારિધાનશ્ીને 

ગુજરાતમા ંકોવિડ-19 િરૅનકસનશેનની વયાપક કામગીરીથી અિગત 
કરાિતાં કહ્ં કે, ગુજરાત િરૅનકસનેશનમાં િેશમાં અવગ્મ હરોળમાં 
છે. અતયાર સુધીમાં રર લાખ ૧પ હજાર વયવક્તઓને કોવિડ-19 
િરૅનકસનનો પહેલો ડોઝ અન ેપ.૪ર લાખન ેબીજો ડોઝ પણ અપાઇ 
ગયો છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું કે, રાજયમાં હાલ રોજના સરેરાશ 
૧.પ૦ લાખ લોકોનું િરૅનકસનેશન કરાય છે તે િધારીને સરેરાશ 
િરરોજ ૩ લાખ કરિા રાજય સરકારે વનણ્સય કયયો છે. 

રાજય્માં કોરોનાને કાબૂ્માં િેવા શ્ેષ્ઠ આરોગયિક્ી સેવાઓ ઉપિબધ 
કોવિડ-૧૯ની પદરન્થવતમાં રાજયમાં કરાયેલી શ્ેષ્ઠ 

આરોગયલક્ષી કામગીરી અન ેવનણ્સયો થકી કોરોનાનુ ંસકં્રમણ ઘટાડી 
શકાયું છે અને નાગદરકોનો જીિ બચાિી શકયા છીએ. રાજય 
સરકારે જનવહતલક્ષી લીધેલાં વિવિધ પગલાંઓ અંગે સુવરિમ કોટ્સ 
દ્ારા પણ સકારાતમક નોંધ લઈ અનય રાજયોમાં ગુજરાત મોડલને 
અનુસરિા જણાિાયું હતું તે આપણા સૌ માટે ગૌરિની િાત છે 
તેમ રાજયના નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલે  
જણાવયું હતું. 

નાયબ મુખયમંત્ીશ્ીએ ઉમેયુું હતું કે, કોરોના 
માનિ ઇવતહાસમાં અતયાર સુધી નોંધાયેલ સૌથી 
મોટો રોગચાળો છે. કોરોના મહામારીને 
અટકાિિા માટે રાજય સરકાર દ્ારા શરૂઆતથી 
મક્કમતાપૂિ ્સક પગલાં ભરિામાં આિી  
રહ્ા છે.

શ્ી પટેલે ઉમેયુું હતું કે, કોરોના સંક્રમણ 
અટકાિિા તથા તેને વનયંવત્ત કરિા માટે કુલ- 
૧૩૫૧ ધનિંતદર રથ-અરૅમબયુલનસ દ્ારા રાજયના 

વિવિધ ્થળો ખાતે િૈવનક ધોરણે જરૂદરયાતમંિ વયવક્તઓને ઘર 
આંગણે સારિાર આપિામાં આિી છે. હાઈદર્ક ઝોનમાં કોરોના 
સંક્રમણના િિથીના િહેલા વનિાન માટે સિષેલનસની કામગીરી 
અંતગ્સત ૧૦૪ અને ૧૧૦૦ નંબરની હે્પલાઇન, ધનિંતદર રથ 
તથા આરોગય સેતુના ઉપયોગ થકી શ્ેષ્ઠ એડિાનસ સિષેલનસ 
કરિામાં આવયું છે. આ માટે િરેક ધનિંતદર રથ િીઠ અંિાવજત 
૧.૫૦ લાખનો ખચ્સ થયો છે. તે ઉપરાંત અમિાિાિ વસવિલ 

હોન્પટલને બેઝ હોન્પટલ બનાિિામાં આિી છે. જેમાં 
૧૨૦૦ બેડની અદ્તન સુવિધા સાથે અધતન 

સાધનો અને િિા સાથેનો આઈસોલેશન િોડ્સ 
શરૂ કરિામાં આવયો છે. 

કોરોના વનયંત્ણ માટે લીધેલાં અનય 
પગલાંઓ અંગે જણાિતાં શ્ી પટેલે ઉમેયુું 
હતંુ કે, રાજયની ૭૩૮ હોન્પટલ તેમજ 

કોવિડ કેર સેનટર ખાતે કુલ- ૫૦,૪૫૯ 
આઈસોલેશન બેડ કોવિડ-૧૯ના િિથીઓ માટે 

ઉપલબધ કરાિિામાં આવયા. કોવિડ-૧૯ ડેવઝગ્ેટેડ 
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મુખયમંત્ીશ્ીએ આ કોનફરનસમાં એમ પણ જણાવયું કે, 
રાજયનાં ચાર મહાનગરોમાં તા.૩૧ માચ્સ સુધી રાવત્ના ૧૦થી 
સિારના ૬ સુધી કરફયુનો અમલ કરાિાઇ રહ્ો છે. 

સાથોસાથ રેલિે ્ટેશન, એરપોરસ્સ અને રાજયની સરહિો 

સાથ ેજોડાયલેા માગયો દ્ારા ગુજરાત આિતા યાવત્કો-વયવક્તઓનું 
ન્ક્રવનંગ પણ કરિામાં આિે છે અને લક્ષણો ધરાિતા લોકોના 
ર�વપડ ટે્ટ કરીન ેતાતકાવલક જરૂરી ઇલાજ સુવિધા આપીએ છીએ. 
મખુયમતં્ીશ્ીએ કોરોના કોવિડ-19 વનયતં્ણ માટેના કેનદ્ર સરકારના 
જે દિશાવનિદેશો અપાશે તેનો રાજયમાં યોગય અમલ કરિાની પણ 
ખાતરી બેઠકમાં આપી હતી. 

અતયાર સુધીમાં કુલ-૩૨,૭૪,૪૯૩ વયવક્તઓને રિથમ 
ડોઝનું અને ૬,૦૩,૬૯૩ વયવક્તઓના બીજા ડોઝનું રસીકરણ 
પૂણ્સ થયું છે. આમ કુલ- ૩૮,૭૮,૧૮૬ રસીકરણના ડોઝ 
આપિામાં આવયાં છે. 60 િર્સથી િધુ િયના તેમજ 45થી 60 
િર્સના ગંભીર બીમારી ધરાિતા કુલ 2,22,186 વયવક્તઓનું 
રસીકરણ કરાયું. અતયાર સુધીમાં રાજયમાં એકપણ વયવક્તને 
આ રસીના કારણે ગંભીર આડઅસર જોિા મળી નથી. 

રાજયમાં કોવિડ-19ના 1640 િિથીઓ નોંધાયા છે અને 
રાજયભરમાંથી 1110 િિથીઓ સાજા થયા છે. સાથે રાજયનો 
દરકિરી રેટ 95.74 ટકા જેટલો છે. જયારે 22મી માચ્સને આ 
લખાય છે તયાં સુધી રાજયમાં અતયાર સુધીમાં આરોગય 
વિભાગના સઘન રિયાસોના લીધે 2,76,348 િિથીઓએ કોરોનાને 
માત આપી છે. િરેક વજલ્ામાં ચાલી રહેલા રસીકરણ 
અવભયાનમાં લોકોના મુખે રાજય સરકારની કુશળ કામગીરી 
અને વયિ્થાપનની રિશંસા થઇ રહી છે. રસીકરણ િરવમયાન 
લોકોની લાગણી શબિોમાં છલકી છે જેને આ લેખમાં ્થાન 
આપિામાં આવયું છે. 

હોન્પટલો ખાતે ૫,૦૭૦ આઈ.સી.યુ. બેડ અને ૩,૪૩૩ 
િેનનટલેટર ઉપલબધ છે. એટલું જ નવહ, રાજયમાં ૨૦ ફેરિુઆરી 
૨૦૨૦થી અમિાિાિ, રાજકોટ, સુરત, િડોિરા ખાતે ૨૦૦ 
આઇસોલેશન બેડની સુવિધા ઊભી કરિામાં આિી. તે ઉપરાંત 
સુરત ખાતે ્ટેમ સેલ અને દકડની હોન્પટલ ખાતે કોરોનાના 
િિથીની સારિાર માટે િધારાના ૧૮૦૦ બેડની સુવિધા 
રૂા.૧૦૦.૪૦ કરોડના ખચષે ઊભી કરિામાં આિી. તો બીજી તરફ 
સૌરાષરિ કેનસર કેર ઇનન્ટટ્ૂટ, રાજકોટ ખાતે કોરોનાના િિથીની 
સારિાર માટે િધારાના ૧૦૦ બેડની સુવિધા રૂા.૪.૫૦ કરોડના 
ખચષે ઊભી કરિામાં આિી અને જામનગર ખાતે પણ કોરોનાના 
િિથીઓની સારિાર માટે રૂ.૨.૨૫ કરોડના ખચષે િધારાના ૪૦૬ 
બેડની સુવિધા ઊભી કરિામાં આિી. 

શ્ી પટેલે િધુમાં જણાવયું કે, રાજય સરકાર દ્ારા કોવિડ-૧૯ 
ના િિથીઓને રિાઈિેટ હોન્પટલમાં પણ મફત સારિાર મળી રહે 
તે માટે રાજયની ખાનગી હોન્પટલોમાં ૫૦% બેડ આરવક્ષત 
રાખિા અંગે પણ જનવહતલક્ષી વનણ્સય લેિામાં આવયો હતો જેનો 
ખચ્સ રાજય સરકાર દ્ારા ઉપાડિામાં આવયો. આ સારિાર માટે 
રાજય સરકાર દ્ારા વિશેર પેકેજ તૈયાર કરિામાં આવયું હતું.

કોરોના રસીકરણને વેગ મિે અને વધુને વધુ 
લોકો રસીકરણ દ્વારા સુરતક્ષત થાય તેવી અપીલ 

સમાજના અગ્રણીઓએ પણ કરી છે. કટાર લેખક શ્રી 
જયભાઇ વસાવડાએ રાજકોટવાસીઓને રસ લઈને 

રસી મુકાવવાનો અનુરોધ કરતાં ક�ં હતું કકે, રાજ્ય 
સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા રસીકરણ 

અતભયાનનો સવ્ષ નાગટરકોએ લાભ લેવો 
જોઈએ અને કોરોનાને હટાવવામાં યોગદાન 
આપવું જોઈએ. કોરોના સામેની લડાઈમાં 

અઞ્જાનનો સાથ આપવાને બદલે તવઞ્જાનનો 
હાથ ઝાલીને મહત્તમ પ્રમાણમાં રસીકરણ 

કરાવવાથી કોરોનાને માત આપી શકાશે. 
કોરોના સામેની સંજીવની ઔરતધ તરીકકેનો એક માત્ર 

શ્રે� ઉપાય કોરોના તવરોધી રસી જ છે, તયારે 
નાગટરકોએ સરકારી દવાખાનામાં તવનામૂલ્યે મિતી 
અને ખાનગી હો�સ્પટલોમાં નજીવા દરે ઉપલબ્ધ રસી 

મુકાવી જ લેવી જોઈએ.

ભારતના વૈઞ્જાતનકોએ આડઅસર રતહત 
કોરાના રસી બનાવી છે તયારે આ રસી લઇને 

કોરાનાના સંક્રમણને કાબૂમાં લેવા અને 
રસીકરણ અતભયાનમાં જોડાવા અનુરોધ કરતાં 

ગ�ડલ ભુવનેશ્વરી પીઠના આચાય્ષ શ્રી 
ઘનશયામજી મહારાજે ક�ં હતું કકે, આ 
આવી પડેલી મહામારીમાંથી બહાર 

આવવા વૅ�ક્સન જ શ્રે� ઉપાય છે. જે 
લોકો રસી માટે પાત્રતા ધરાવે છે, તેઓએ 
સમયસર રસી મુકાવી કોરાનામુકત દેશની 
ટદશામાં સહભાગી બનવાનો આ સમય છે. રસી 

લઇને કોરાના સામે સુરક્ષાકવચ મેિવ્યું છે. 
તેઓએ પણ રસી લઇને કોરાના સામે 

સુરક્ષાકવચ મેિવ્યું છે.

સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા રસીકરણ સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા રસીકરણ રસીકરણ અતભયાનમાં જોડાવા અનુરોધ કરતાં 

લોકો રસી માટે પાત્રતા ધરાવે છે, તેઓએ 
સમયસર રસી મુકાવી કોરાનામુકત દેશની સમયસર રસી મુકાવી કોરાનામુકત દેશની 

કવર સટોરી
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અ્મદાવાદ
અમિાિાિના િાસણામાં રહેતા િદરષ્ઠ 

નાગદરક શ્ી સુલોચના બહેને કોવિવશ્ડ 
િરૅનકસનનો રિથમ ડોઝ મેળવયા બાિ 
રિવતભાિ આપતા કહ્ ંહતુ ંકે, સરકાર દ્ારા 
સરકારી હોન્પટલમાં કોરોના રસીકરણ 
માટેની સુંિર વયિ્થા કરિામાં આિી છે. 
અમારા જેિા િય્ક નાગદરકો માટે 
રવજ્રિેશનથી લઇને રસી મેળિિા સુધીનું 
વયિ્થાપન અસરકારક છે. ખૂબ જ ટૂંકા 
ગાળામાં સમગ્ રિવક્રયા પૂણ્સ કરીને 
િરૅનકસનનો રિથમ ડોઝ અપાયા બાિ 
કોઇપણ રિકારની આડઅસર િતા્સઇ નથી. 

કચ્છ
ભૂજની જી.કે.જનરલ હોન્પટલમાં 

મદેડકલ ્ ટડુનટ શ્ી મોવહનીબહેન પટ્ટણીએ 
િરૅનકસનનો રિથમ ડોઝ લઇ અનયન ે પણ 
િરૅનકસન લેિા રિોતસાવહત કરતા ંજણાવયંુ હતું 
કે, કોરોનાન ે માત આપિી હશ ે તો હિે 
આપણે દ્રઢ મનોબળ રાખી િરૅનકસન લિેી 
જ પડશ,ે કોરોનાની ગાઇડલાઇનનંુ પાલન 
પણ કરિું જ પડશે. આ િરૅનકસન ફકત 
આપણી નહીં આપણા પદરિાર અન ેસમગ્ 
સમાજની સરુક્ષા માટે છે. જથેી પદરિાર 
અન ેસમાજની સરુક્ષા માટે પણ િરૅનકસન 
લઇ આપણી જિાબિારી અિા કરીએ.

ગીરસો્મનાથ
િરેાિળના ભીડભજંન મહાિેિ મદંિરના 

પજુારી ભીક્ષગુીરી અમૃતગીરીએ કોરોનાની 
િરૅનકસનનો રિથમ ડોઝ સરકારી હોન્પટલ 
િરેાિળ ખાતથેી લઇ કોરોના સામ ેરવક્ષત 
થયા છે. તેઓએ લોકોન ે્ િાનભુિ ેજણાવયું 
હતું કે, કોરોનાથી બચિા માટે સરકારે 

કોરોનાની િરૅનકસનની શોધ કરી છે. જે 
િરૅનકસન સરકારી હોન્પટલમાં વન:શુ્ક 
આપિામાં આિે છે. સરકારશ્ી દ્ારા 
આપિામા ંઆિતી કોવિવશ્ડ િરૅનકસનથી 
કોઇ આડઅસર થતી નથી અન ે તમામ 
લોકોએ રસી લિેાનો ખાસ આગ્હ રાખી 
સરકારશ્ીના િરૅનકસન અવભયાનન ેસાથ્સક 
કરિા સહભાગી થિુ ંજોઇએ.

્મોરબી
હળિિના સુરિિરના ૧૦૮ િર્સનાં 

લક્મીબેન અને ૧૦૫ િર્સનાં મોતીબેનને 

કોરોના વિરોધી રસી મૂકિામાં આિી હતી 
અને રસી મુકાવયા બાિ જમાનો પચાિી 
ગયેલાં બન્ને વૃદ્ધાઓએ અનોખી અિામાં 
રસી લીધાનો આનંિ પણ વયક્ત કયયો હતો 
અને સરકારના આ મહાઅવભયાનમાં સૌ 
કોઇ જોડાઈને રસી લેિા અનુરોધ  
કયયો હતો. 

ખેડા 
ડાકોર ર ેફરલ હોન્પટલમાં શ્ી 

ઘનરયામભાઇ િેસાઇએ િરૅનકસનેશન બાિ 
અનય લોકોએ પણ િરૅનકસન લેિી જોઇએ 
તેમ જણાિી કહ્ં હતું કે, રસી લીધા બાિ 
કોઇપણ રિકારની આડઅસર થતી નથી 
તેમજ આરોગય કનેદ્રનો તમામ ્ ટાફ સારો 
છે. સારું માગ્સિશ્સન પણ આપે છે. 
દિિસમાં  િાર ંિાર હાથપગ ધોિા,  
મા્ક પહરેિું  તેમજ સેનેટાઇઝરનો 
ઉપયોગ કરિો.

નવસારી
નિસારી વસવિલ હોન્પટલ ખાતે 

િંપતી ૭૦ િરથીય શ્ી અવનલકુમાર 
રામચંદ્ર શાહ તથા ૬૭ િરથીય શ્ી 
અરૂણાબેન અવનલકુમાર શાહે રિથમ 
રસીકરણ કરાવયું હતું. તેઓએ જણાવયુ ં
હતું કે, કોરોના િરૅનકસન સંપૂણ્સ સુરવક્ષત 
છે અને તેની કોઇ આડઅસર નથી. 
કોરોનાથી સુરવક્ષત રહિેું હોઇ તો િરૅનકસન 
અિરય લેિી જોઇએ. અમે બંનેઍ 
રવજ્રિેશન કરાવયા બાિ નંબર આિતા 
વસવિલ હોન્પટલ ખાતે િરૅનકસન મુકાિી 
છે. નિસારી વજલ્ાના લોકો િધુમાં િધુ 
િરૅનકસન મુકાિી પોતાના પદરિારને 
ક ોર ાનામુકત ર ાખે  તેિ ો  અનુર ોધ  
કયયો હતો.

કવર સટોરી
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બનાસકાંઠા
પાલનપુરના િાિીલા કાલા હનુમાન 

મંદિરના મહંત શ્ી સીતારામગીરી 
મહારાજે જણાવયું હતું કે, “સરકારશ્ીની 
કોરોના રસીકરણ ઝુંબેશ અંતગ્સત મેં પણ 
કોરોનાની રસી લીધી છે તેની મન ેકોઇપણ 
રિકારની આડઅસર થઇ નથી. િડારિધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ કોરોનાની રસી 
મુકાિિા િેશિાસીઓને આહ્ાન કયુું છે 
તયારે આપણા પદરિાર, શહેર અને રાષરિને 
સુરવક્ષત અને સલામત રાખિા હું પણ 
તમામ લોકોને કોરોનાની રસી મુકાિિા 
આહ્ાન કરું છું. આપણી સરકાર લોકોની 
સુરક્ષા અને સલામતીની આટલી બધી 
વચંતા કરતી હોય તયારે કોઇપણની િાતો 
કે અફિાઓમાં આવયા વસિાય આ રસી 
િરેકે મુકાિિી જોઇએ.

સુરત
સુરતના ૫૦ િરથીય શ્ી મુકેશભાઈ 

પલસાણાિાળા અને ૪૫ િરથીય તેમનાં 

પત્ની શ્ી જાગૃવતબહેને નિી વસવિલમાં 
રિથમ ડોઝ લીધો હતો. િરૅનકસન લીધા બાિ 
તેમના અનભુિો જણાિતા ંકહ્ ંકે, સૌ રસી 
લઈશંુ તો જ સરુવક્ષત રહી શકીશુ.ં સરકારી 
હોન્પટલો ખાતે વિનામૂ્યે રસીકરણ 
આપિામાં આિી રહ્ં છે તેનો સૌ કોઈને 
લાભ લઈને ઝડપથી િરૅનકસન મુકાિે તે 
જરૂરી છે. એક જિાબિાર નાગદરક તરીકે 
આપણી ફરજ સમજીને િરૅનકસન લઈને 
પદરિાર સાથે અનયોને પણ સુરવક્ષત રાખી 
શકીશું. કેટલાક નાગદરકોમાં િરૅનકસનને 
લઈન ેભય છે પરંત ુિરૅનકસનની કોઈ આડ-
અસર નથી. ભારતના નાગદરકોએ પણ 
િરૅનકસન લઇ આપણી ભાિી પેઢીને એક 
સુરવક્ષત િાતાિરણ આપિું જોઈએ. 

દાહોદ 
િાહોિ રિાતં કચરેીના વશરે્તિેાર શ્ી 

શલૈરેભાઇ રિજાપવતએ િરૅનકસનના બંન ેડોઝ 
લીધા છે. તઓે કહે છે કે, િરૅનકસન લીધા બાિ 
હંુ સંપૂણ્સ ્ િ્થ છુ.ં મન ેકોઇ પણ આડઅસર 

થઇ નથી. િાહોિ વજલ્ાની જનતાન ે હંુ 
અપીલ કરું છું કે, કોરોના બાબતની 
સાિધાનીઓ જિેી કે મા્ક, સામાવજક અતંર 
િગરેેનુ ંપણ અિરય પાલન કરિુ ંજોઇએ. 

જૂનાગઢ
જૂનાગઢના ધણફુવલયા ખાતે વજલ્ા 

પંચાયત આરોગય વિભાગ દ્ારા સબ 
સેનટર કાય્સરત છે. ધણફુવલયાનાં સેનચુરી 
પૂરી કરનાર મણીમા કરડાણીએ પણ સબ 
સેનટર આિી રસીનો રિથમ ડોઝ લીધો 
હતો. રસી લીધા બાિ સૌને સંિેશ આપતા 
કહં્ કે, આ રસી લેિામાં ડર શાનો ? રસી 
તો લેિી જ જોઇએ. 

મહીસાગરના પ્રતસદ્ધ નાટયકાર શ્રી 
કમલભાઈ જોરીએ જણાવ્યું હતુ કકે, કોરોના 

કાિની સાંપ્રત પટર�સ્થતત છે. એ લગભગ યુદ્ધ 
જેવી છે. અને અહ�યા તમારી પાસે બુલેટપ્રૂફ 

જેકકેટ એ કોરોના રસી છે અને એટલા 
માટે સરકાર આટલો આગ્રહ કરે છે કકે 

૬૦ વર્ષથી વધુ વયના અને ૪૫ વર્ષથી વધુ 
વયના કોમોતબ્ષડ વ્યતક્તઓએ અચૂક રસી 

મુકાવી દેવી. સમગ્ર તવશ્વમાં ભારતમાં 
તનમા્ષણ થયેલ રસીની માંગ વધી રહી છે. તયારે 
આપણે તયાં તો ઘરઆંગણે આ રસી આપણને 

મિી રહી છે.

કોરોનામુક્ત ભારતના અતભયાન માટે 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને મુખ્ય મંત્રી 

શ્રી તવજયભાઈ દ્વારા લેવામાં આવી રહેલાં 
પગલાંઓની સરાહના કરી �ણીતા હાસ્ય 

કલાકર શ્રી ધી�ભાઈ સરવૈયાએ ક�ં હતું 
કકે, સરકાર દ્વારા �રી કરવામાં આવતી 

ગાઈડલાઈનનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. 
માસ્ક, સૅનેટાઇઝર અને સોતશયલ 

ટડસ્ટન્સનું પાલન કરવા ખાસ તેઓએ ભાર 
મૂક્યો હતો. આ સાથે તેમણે રસી લઈ સા� 
રહો, તા� રહો, સૌ કોઈ મસ્ત રહો તેવી 

શુભેચ્છા પાઠવી હતી.

જેવી છે. અને અહ�યા તમારી પાસે બુલેટપ્રૂફ 

વયના કોમોતબ્ષડ વ્યતક્તઓએ અચૂક રસી 

જેવી છે. અને અહ�યા તમારી પાસે બુલેટપ્રૂફ પગલાંઓની સરાહના કરી �ણીતા હાસ્ય 
કલાકર શ્રી ધી�ભાઈ સરવૈયાએ ક�ં હતું 
કકે, સરકાર દ્વારા �રી કરવામાં આવતી 

ગાઈડલાઈનનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. 

ટડસ્ટન્સનું પાલન કરવા ખાસ તેઓએ ભાર 

કલાકર શ્રી ધી�ભાઈ સરવૈયાએ ક�ં હતું 

ગાઈડલાઈનનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. 

ટડસ્ટન્સનું પાલન કરવા ખાસ તેઓએ ભાર 

પગલાંઓની સરાહના કરી �ણીતા હાસ્ય 

ગાઈડલાઈનનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. 

કવર સટોરી
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્મહેસાણા
મહેસાણા વજલ્ાની જનરલ હોન્પટલ 

ખાતેથી િંપતીએ સાથે રસીકરણ કરી 
અનયોય માટે રિેરણારૂપ બનયાં છે. ૭૮ 
િરથીય સેિંતીલાલ મોિી સાથે તેમના ધમ્સ 
પત્ની ૭૬ િરથીય શાંતાબહેન મોિી સજોડ 
રસીકરણ કયુું છે. કોરોના જંગમાં સામેલ 
થયા. આજ ેકોરોના િરૅનકસનનો રિથમ ડોઝ 
લીધા બાિ તેઓએ જણાવયું હતુ કે, અમે 
આજે કોરોના રસી લીધી છે. રસી લીધા 
બાિ કોઇ આડઅસર થઇ નથી. તયારે 
બધાએ આ રસી લેિી જોઇએ. 

પાટણ
પાટણની હેમચંદ્રાચાય્સ ઉતિર ગુજરાત 

યુવનિવસ્સટીના િાઈસ ચાનસેલરશ્ી ડૉ.
જે.જે.િૉરાએ આ રસીકરણ ઝુંબેશમાં 
મહતિમ લોકો જોડાય તે માટે અપીલ કરી 
હતી. ડૉ. િૉરાએ જણાવયુ ંહતુ ંકે, “કોવિડ-

૧૯ સામે સુરક્ષા માટે હેમચંદ્રાચાય્સ ઉતિર 
ગુજરાત યુવનિવસ્સટીના િાઈસ ચાનસેલર 
તરીકે મેં પોતે આ િરૅનકસન લીધી છે. મને 
તેની કોઈ આડઅસર નથી આ રસી સંપૂણ્સ 
સુરવક્ષત છે. માટે સરકારશ્ીના વનધા્સદરત 
કાય્સક્રમને અનુસરીને તમામ વયવક્તઓએ 
આ રસી લેિી જોઈએ. તો જ આપણે 
િેશભરમાંથી કોરોના િાયરસની અસર 
નાબૂિ કરી શકીશું.”

પોરબંદર
પોરબંિરનાં ૬૪ િરથીય વનવૃતિ વશક્ષક 

નરેનદ્રભાઈ જોશી તથા તેમના પત્ની 
મીનાક્ષીબહેન જોશીએ પોરબંિરની 
ભાિવસહંજી જનરલ હોન્પટલમા ંપહોંચીને 
િરૅનકસનેશન ્ટાફ પાસે કોરોનાની રસી 
મુકાિીને અનયને રિેરણા પૂરી પાડી હતી. 
આ રિસંગે શ્ી નરેનદ્રભાઈએ શહેરીજનોને 
સિેંશો પાઠવયો કે, કોરોનાની રસી મકુાિિી 
ખૂબ જ જરૂરી છે, રસીની કોઈ જ 
આડઅસર થતી નથી. પવત-પત્ની બંન્નેએ 
એક સાથે કોરોનાની રસી મુકાિી છે અને 
બંને સંપૂણ્સ ્િ્થ છીએ.

સુરેન્દ્રનગર
િૂધઈ િડિાળા મંદિરના મહંત શ્ી 

રામબાલકિાસ બાપુએ રસીનો રિથમ ડોઝ 
લીધા બાિ રિવતભાિ આપતાં સૌને સંિેશ 
આપતાં જણાવયું હતું કે, “સમગ્ વિશ્ 

કોરોનાથી પીદડત થઈ રહ્ં છે, એિા કપરા 
સમયમાં આપણા િેશમાં સરકાર અને 
િૈજ્ાવનકોની મહેનતના પદરણામ ્િરૂપે 
આપણને સૌને િરૅનકસનનો લાભ મળયો 
છે, તયારે આપણે સૌએ જયારે પણ 
આપણો િરૅનકસનેશનનો િારો આિે તયારે 
િરૅનકસન અિરય મુકાિિી જોઈએ. માનિ 
જાતના ક્યાણ માટ ે જયાર ે િ ેશના 
િૈજ્ાવનકોએ સફળ રિયોગો કરીને િરૅનકસન 

બનાિી છે, તયારે આિો સૌ સવહયારા 
પૂરુંરાથ્સથી નિવનમા્સણ માટે અને રાષ્ટ્રની 
માનિજાતને બચાિિા માટેનું સમગ્ 
િેશમાં જે અવભયાન ચાલી રહં્ છે તે 
અવભયાનમાં સૌ સાથે મળીને જોડાઈએ. 
અને િરૅનકસન અિરય મુકાિીએ.

રાજકોટ

રાજકોટના વશક્ષણવિિ અન ે્ િવનભ્સર 
શાળા સંચાલક મંડળના રિમુખશ્ી ડી.િી. 
મહેતા એ રસીકરણ અંગે રિવતભાિ 
આપતા ંકહ્ ંહતુ ંકે, તઓેએ પોતે પણ રસી 
મૂક ાિી છ ે.  ક ોઇ આડઅસર નથી 
રસીકરણના અવભયાનમાં સહભાગી થિું 
જોઇએ. રાજય સરકારના રસીકરણ 
અવભયાનમાં હાલની કેટ ેગરી મુજબ 
પાત્તા ધરાિતા સૌ લોકો રસી મુકાિે તે 
જરૂરી છે.

જા્મનગર
જામનગર તંત્ દ્ ાર ા  ગ્ ામ ીણ 

વિ્તારમા ંલોકોજાગૃવત ઝુબંશેની ફલશુ્વત 
રૂપે અનેક િદરષ્ઠ નાગદરકો રસી લેિાં 
આગળ આવયાં છે. જેમાંના એક શ્ી 
ચં દ્ર ક ાં ત ભ ા ઇ  સ ો લં ક ી એ  અ ન ય 
જામનગરિાસીઓને રસી લેિા અપીલ 
કરતા જણાવયું હતું કે, ્ટાફ દ્ારા ખૂબ જ 
સહકાર મળયો છે. રસી આપનાર ્ટાફ 
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તાલીમબદ્ધ છે, રસીથી આપણે પોતાને 
અને બીજાને પણ સુરવક્ષત કરીએ છીએ 
તેથી િરેકે રસી લેિી જોઇએ.

અ્મરેિી 

સાિરકુૂંડલાના ગુજરાત રાજયના 
િેરહાઉસ કોપયોરેશનના અવધકારી શ્ી 
હરેશભાઇ ગોવહલે અને તેમનાં ધમ્સપત્ની 
શ્ીમતી હરા્સબહેન ગોવહલે કોવિડ-૧૯ 
િરૅનકસન લીધી. આ અગં ેિાત કરતા ંતમેણે 
જણાવયુ ંહતુ ંકે, તેમન ેહૃિયરોગની બીમારી 
અન ેતમેના પત્નીન ેશ્ાસની બીમારી હોિા 
છતા કોવિડ-૧૯ િરૅનકસન લીધી અન ેતેમને 
આરોગયલક્ષી તકલીફ જણાઈ નથી. એટલે 
આ રસી સંપૂણ્સ સલામત છે અને બધા જ 
લોકોએ રસી લેિી જોઈએ. સાથે જ તંત્ 
દ્ારા મહતિમ લોકોનું રસીકરણ થાય તે 
માટે રિયાસો કરાઈ રહ્ા છે તેની પણ તેમણે 
રિશંસા કરી હતી. 

વડોદરા
િડોિરા વજલ્ાના કેલનપુરમાં અને 

જીઈબીના મેનેજર શ્ી વનલેશ પંડ્ા અને 
તેમના 84 િર્સના માતા શ્ી નીલાબહેને 
એક સાથ ેરસી લઈન ેકોરોના મહામારીમાં 
રસી એ જ રક્ષક હોિાના સંિેશ આપયો 
હતો. 54 િરથીય શ્ી પંડ્ાએ કહ્ં હતું કે, 

જનઆરોગય અને પોતાના પદરિારના 
આરોગયના રક્ષણ માટે રસી લિેી આિરયક 
છે. આજે મારા માતુશ્ી સાથે રસી રિથમ 
ડોઝ લીધો છે અને બીજો ડોઝ પણ અચૂક 
પણે લેિાના છીએ. સાથે જ રસી લીધા 
બાિ લેિાની થતી તકેિારી અંગે પણ 
જાણકારી આપિામા ંઆિ ેછે. નીલાબહેન 
પંડ્ા કહે છે કે, રસી લેિા આવયા પહેલાં 
સિારથી મનમાં થોડો ડર હતો. પણ અહીં 
રસી લીધા બાિ કોઈ પણ તકલીફ પડી 
નથી. હિે હું અનય લોકોને પણ રસી લેિા 
માટ ે રિેદરત કરિાની સાથે પોતાના 
આરોગયના રક્ષણ માટે અિરય રસી લેિી 
જોઈએ તેિું કહીશ.

્મલહસાગર

લુણાિાડાના િાઉિી વહોરા સમાજ 
જમાત ખાના ખાતે  ૬૦ થી િધુ 
લાભાથથીઓને િાઉિી વહોરા સમાજ જમાત 
ખાના ખાતે કોવિવશ્ડ િરૅનકસનનો રિથમ 
ડોઝ આપિામા ંઆવયો હતો. મવહસાગરના 
અબિલેીભાઇ લીંમડીયાિાલાએ જણાવયુ ં
હતું કે, આરોગય વિભાગ દ્ારા આપિામાં 
આિતી કોરોના િરૅનકસન સંપૂણ્સ સલામત 
અને સુરવક્ષત છે. જેથી લોકોએ કોરોના 
િરૅનકસન લિેાનો આગ્હ રાખી સરકારશ્ીના 
િરૅનકસન ઝુબંશેમા ંસહભાગી થિા આહિાન 
કયુું હતું.

ભાવનગર
ભાિનગરના બેલા ગામના શ્ી 

ધનજીભાઇ લાદઠયાએ કોરોના રસીનો રિથમ 
ડોઝ લઈ કહ્ ં હતુ ં કે, ડર િગર તમામ 
િડીલો રસી લ ે ત ેઆિરયક છે. રાજય 

સરકાર દ્ારા કેમપ રાખી રસી આપિાની 
સારી વયિ્થા ઊભી કરી છે એ વયિ્થાનો 
િરેક લોકોએ લાભ લિેો જોઇએ.

આમ, સરકારની કોરોનાને નાબૂિ 
કરિાની જહેમત રંગ લાિી રહી છે. રસી 
લેનાર વયવક્તઓની સંખયા રોજેરોજ િધી 
રહી છે તયારે ગજુરાતના લોકોએ સરકારમાં 
મૂકેલો વિશ્ાસ ફળીભૂત થઇ રહ્ો છે. 
સરકારશ્ીની િરૅનકસન કોરોના ઉપર કાળ 
બનીને ત્ાટકી રહી છે. જેની રિતીવત રસી 
લેનાર લોકોએ પોતાના મુખે જ સૌ કોઇને 
કરાિી િીધી છે. 

ભરૂર
ભરૂચના જાગૃતિ મવહલા અવમતાબહેન 

અજયભાઈ પટેલે કોરોના વિરોધી રસીનો 
રિથમ ડોઝ મૂકાિી કહ્ હતું કે, ‘િેકસીન 
સપૂંમ્સ સરુવક્ષત અન ેસલામત છે. કોરોનાથી 
બચિા માટેનો એકમાત્ ઉપાય િેનકસન 
છે. િધુમાં િધુ લોકો િેનકસન મુકાિે તે 
જરૂરી છે. રાજય સરકાર લોકોને ્િ્થ 
અને સુરવક્ષત રાખિા પદરશ્મ કરતી હોય 
તો જાગૃતિ નાગદરક તરીક ે આપણે 
સરકારના િરેક અવભયાનમાં જોડાિું એ 
આપણી ફરજ છે. •
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એક સમયનું સૌરાષ્ટ્ર એટલે સતત પાણીની અછત ભોગિતો 
રિિેશ. ઉનાળાની શરૂઆતની સાથે પીિાના પાણીની સમ્યાની 
પણ શરૂઆત થતી. એમાં પણ ગામડાઓના ખેડૂતો પશુપાલકોની 
હાલત કફોડી બનતી. પાણી િીના પશુઓ માટેના ઘાસચારાની 
અછતનો સામનો કરિો પડતો. પીિાના પાણી માટે િૂર િૂર સુધી 
ભટકિું પડતું. સરકાર દ્ારા પણ ટેનકર દ્ારા પીિાના પાણીની 
વયિ્થા કરિામાં આિતી. પરંતુ આિી ન્થવતના કાયમી ઉકેલ 
માટે ગુજરાતના તતકાલીન મુખયમંત્ી અને િેશના િડારિધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોિીના િરંૂિેશીનતેૃતિમા ંસૌરાષ્ટ્રને પીિાનુ ંપાણી અને 
વસંચાઈ ઉપલબધ કરાિિા માટે સૌરાષ્ટ્ર નમ્સિા અિતરણ વસંચાઈ 
યોજના- ‘સૌની યોજના’ અમલી બનાિી. જેને રાજયના 
સંિેિનશીલ મુખયમંત્ી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃતિની 
ગુજરાત સરકાર આગળ િધારી રહી છે.

સૌની યોજના સૌરાષ્ટ્રની તારણહાર બનતી જોિા મળી રહી 
છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પીિાના પાણી તથા વસંચાઈ માટે ચાર વલંક દ્ારા 
ડેમ નમ્સિાનાં નીર ભરિાની યોજના છે. જેનો તબક્કાિાર અમલ 
થઈ રહ્ો છે. સૌની યોજનાના મીઠા પદરણામો આજે સૌરાષ્ટ્રના 
અનેક વિ્તારોને મળિાનાં શરૂ થઈ ગયાં છે. િાત કરીએ 
સૌરાષ્ટ્રના આવથ્સક પાટનગર સમા રાજકોટ. આજી ડેમ રાજકોટના 
મોટાભાગના વિ્તારને પીિાનું પાણી પૂરું પાડે છે. ઉનાળાના 
સમયમાં આજી અને નયારી ડેમ ઉનાળાની શરૂઆતની સાથે 
સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના ડેમો સૂકાભઠ્ઠ બની જતા હતા. એમા પણ 
આજી ડેમ બાળકો માટે રમતનું મેિાન બની જતું આિી ન્થવત 
રાજકોટના શહેરીજનોએ વનહાળી છે. 

આજ ેન્થવતમા ં360 દડગ્ીનો બિલાિ આવયો છે. ઉનાળાના 
ધોમધખતા તાપમાં િરસાિ વિના આજી ડેમની સપાટીમાં 10 ફકૂટનો 

િધારો થયો છે. આ સૌરાષ્ટ્રિાસીઓ માટે કોઈ ચમતકારથી ઓછંુ 
નથી. આ ચમતકાર થયો છે સૌની યોજનાના પદરણામે. સૌની યોજના 
આજ ેસૌરાષ્ટ્રના િોઢ કરોડ લોકોન ેપીિાનુ ંપાણી પરૂુ ંપાડિા માટેનો 
મખુય આધાર બની છે. માત્ રાજકોટ જ નહીં પરંત ુસૌરાષ્ટ્રના મોટા 
ભાગના ડમેન ેસૌની યોજના અતંગ્સત વલકં કરી તબક્કાિાર નમ્સિાના 
પાણીથી ભરિામા ંઆિશ,ે જનેા પદરણામ ે સૌરાષ્ટ્રની પીિાના 
પાણીની સમ્યા કાયમી માટે હલ થશ.ે

રાજય સરકારે ઉનાળામાં પીિાના પાણીની અછત ન સજા્સય 
તે માટે અતયારથી ડેમ આગોતરુ આયોજન કરી ડેમમાં નમ્સિાનાં 
નીર ઠાલિિાનું શરૂ કયુું છે. આજી ડેમમાં અતયાર સુધીમાં 550 
એમસીએફટી પાણી છોડિામાં આવયું છે. હજુ આગામી દિિસોમાં 
િધુ 100 એમસીએફટી પાણી છોડિામાં આિશે. જેમ ચોમાસામાં 
ડેમમાં પાણીના ્તરમાં િધારો જોિા મળે તેિો િધારો ઉનાળામાં 
જોિા મળી રહ્ો છે. ડેમમાં પાણીનો પૂરતો જરથો હોિાના કારણે 
પક્ષીઓ પણ તરસ છીપાિિા ડેમના મહેમાન બનયાં છે. રાજય 
સરકારના આ સંિેિનશીલ વનણ્સયથી રાજકોટિાસીઓ પણ 
પીિાના પાણીને લઈ વચંતામુક્ત બનયા છે.

આ તો િાત થઈ રાજકોટની પરંતુ સૌની યોજના અંતગ્સત 
િર્સ ૨૦૨૦ સુધીમાં ૪૮ જળાશયો, ૧૦૦ કરતાં િધુ તળાિો 
અને ૬૦૦ કરતાં િધુ ચેકડેમોમાં આશરે ૩૨,૭૦૦ વમવલયન 
ઘનફકૂટ નમ્સિાનાં નીર ભરિામાં આવયાં છે. સૌરાષ્ટ્ર નમ્સિા 
અિતરણ ઈદરગશેન યોજના (સૌની યોજના) શંુ છે એની આછેરી  
ઝલક માણીએ.. 

નમ્સિાનાં પૂરના િધારાના એક વમવલયન એકર ફીટ પાણી 
સૌરાષ્ટ્ર વિ્તારમાં વિવિધ વલનક નહેરો મારફત સૌરાષ્ટ્ર 
વિ્તારમાં આિેલ જળાશયોમાં સંગ્હીત કરિાના સુદ્રઢ 

જળશલતિ

સૌની યોજના
રાજકોટના આજી ડે્મ્માં ન્મ્ચદાનાં નીરનું અવતરણ

સૌની યોજના
રાજકોટના આજી ડે્મ્માં ન્મ્ચદાનાં નીરનું અવતરણ
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સવાૌન્રી યવેાજનવા ત્ર્રીજા તબક્વામવાં ૩૪ જળવાશયવેાને જેાડિવાન્રી 
્કવામગ્રીરી િવાર ધરિવામવાં આિ્રી છે. આ તબક્વા િેઠળ રૂ.૨૪૦૩ 
્કરવેાડનવાં પવાંિ પે્ેકજેાનવા ્કવામવેા પ્રગવત િેઠળ છે. આ તબક્વામવંા 
ભવાિનગર શિેરને પ્રીિવાનંુ પવાણ્રી પૂરં પવાડતવા બવાેરતળવાિનવેા પણ 
સમવાિેશ ્કરિવામવંા આવ્યવેા છે. આ ્કવામગ્રીરીર્રી સવાૌરવાષ્ટ્ર  વિસતવારનવંા 
૯ જજલલવાનવંા ૩૪ જળવાશયવેા મવારફતે ૨.૪૩ લવાખ અે્કર વિસતવારમવંા 
જ �સંિવાઈ સુવિધવા સુદૃઢ રશ.ે

 પ્રરમ તબક્વામવા ં૧૨ પ્ેેકજેાન્રી ્કવામગ્રીરી મિદઅશં ેપણૂ્થ 

રિવાર્રી ૧૬ જળવાશયવેા દ્વારવા ૧.૬૬ લવાખ અે્કર વિસતવારમવંા 

જ �સંિવાઈ સુવિધવા ઉપલબધ બન્રી છે. ૪ શિેરી વિસતવાર અને 

૪૯૦ ગવામવાેમવંા પ્રીિવાનવા પવાણ્રીન્રી સુવિધવા પવંાિ જળવાશયવાે 

દ્વારવા ઉપલબધ રઈ છે.

તબક્વાે -૩

તબક્વેા - ૧

તબક્વાે - ૨
સવાૌન્રી યવેાજનવાર્રી િધુ વિસતવારને જ �સંિવાઈનંુ, પ્રીિવાનંુ તરવા ઘરગથર ુ

િપરવાશનવા પવાણ્રીનવેા લવાભ આપિવા મવાટે િવારયે હ �લં્કનવા બ્રીજા તબક્વાનવા 
રૂ.૬૪૭૩ ્કરવેાડનવંા ૧૨ પ્ેેકજેા પૌ્કી ૯ પ્ેેકજેાન્રી ્કવામગ્રીરી પણૂ્થ રઈ છે. 
જ્વાર ેબવા્કીનવંા ૩ પ્ેેકજેાન્રી ્કવામગ્રીરી પ્રગવત િેઠળ છે જ ેટંૂ્ક સમયમવંા 
પણૂ્થ ્કરિવાનંુ આયવેાજન છે. બ્રીજા તબક્વાનવા ્કવામવેાર્રી રવાજ્કવેાટ જજલલવાનવા 
નયવારી-૧, આજી-૩, િેરી અને ભવાદર-૧, જામનગર જજલલવાનવા 
રણજીતસવાગર અને ભવાિનગર જજલલવાનવા મવાલપરવા, ્કવાળભુવાર અને 
શતુે્ર ંજી જળવાશયવેામવંા નમ્થદવાનવંા ન્રીર ભરિવામવંા આવ્યવંા છે.

બ્રીજા તબક્વામવાં સવાૌરવાષ્ટ્ર નવા ૧૦ જજલલવાનવાં ૫૭ જળવાશયવેામવાં 
નમ્થદવાનવંા પવાણ્રી ભરિવાનંુ આયવેાજન છે. જનેવાર્રી ૩,૭૭,૮૫૧ અે્કર 
વિસતવારમવંા જ �સંિવાઇ સુવિધવા સુદૃઢ રશ ેતરવા ઘરગથર ુિપરવાશ મવાટે 
૮૦લવાખન્રી િસત્રીને પવાણ્રી ઉપલબધ રશ.ે

આયોજન માટે સૌની યોજનાનું અમલી બની છે. 
નમ્સિાના પૂરના િધારાના પાણી પૈકી એક વમવલયન 
એકર ફીટ પાણી (૪૩૫૦૦ વમવલયન ઘન ફકૂટ) સૌરાષ્ટ્ર 
વિ્તારને સરકાર દ્ારા ફાળિણી કરિામાં આિી છે. 
જેનાથી સૌરાષ્ટ્રનાં ૧૧૫ હયાત જળાશયો ભરીને 
વસંચાઈ વયિ્થા િધુ મજબૂત કરીને આશરે ૯૭૦ 
કરતાં િધુ ગામોના ૮,૨૪,૮૭૨ એકર જેટલા 
વિ્તારમાં વપયતનો તથા પીિાના પાણીનો લાભ 
આપિાનું આયોજન કરિામાં આવયું છે. 

સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ વિ્તારોન ેઆિરી લેતી ચાર વલકં 
પાઈપલાઈન નહેરો તરીકે આયોજન કરિામા ંઆવયંુ છે.
૧.	બલ્ક-૧	: મચછુ -ર બંધથી સાની બંધ સુધી (૨૦૮ 

દક.વમ.)
ર.	 બલ્ક-ર	: લીંબડી-ભોગાિો-ર (િડોિ) બધંથી રાયડી 

બંધ સુધી (૨૯૯ દક.વમ.)
૩. બલ્ક-૩	:	િઢિાણ ભોગાિો-ર (ધોળીધ જા) બધંથી 

િેણુ-૧ બંધ સુધી (૨૯૯ દક.વમ.)
૪. બલ્ક-૪	 : લીંબડી-ભોગાિો-ર (િડોિ) બંધથી 

હીરણ-ર બંધ સુધી (૫૬૫ દક.વમ.)
૧૩૭૧ દક મી. લંબાઈમાં ૬ ફકૂટ થી ૧૦ ફકૂટના 

વયાસની માઈ્ડ ્ ટીલના પાઈપની ચાર જુિી જુિી વલંક 
િડ ેઆયોજન સાકાર થશ.ે સમગ્ યોજના ત્ણ તબક્કામાં 
અમલીકરણ કરિાનું સુવનવશ્ચત કરિામાં આવયું છે.	•

જળશલતિ
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દાંડી પદયાત્ીઓને 
નડડયાદ્માં આવકારતાં ્મુખય્મંત્ીશ્ી

િ ેશ ન ી  આઝ ા િ ી ન ી  લ ડ તન ા 
ઇવતહાસમાં મહાતમા ગાંધીજી દ્ારા 
કરિામાં આિેલી િાંડીકકૂચની યાત્ા એક 
સીમાવચહ્નરૂપ છે. સાબરમતી આશ્મથી 
િાંડી સુધીની યાત્ાએ િેશની આઝાિીની 
લડતમાં નિો જોમ જુ્સો પૂરો પાડ્ો 
હત ો .  િ ેશન ા  આઝાિ ીન ા  અમૃત 
મહ ો તસિન ી  ઉજિણ ીન ી  રિ ા ર ંભ 
િડારિધાનશ્ીએ િાંડીયાત્ાની ઉજિણીથી 
કરાવયો છે. 12 માચ્સથી શરૂ થયેલી 
િાંડીકકૂચ ચોથા દિિસે નદડયાિ પહોંચી 
હતી. આઝાિીના અમૃત મહોતસિની 
ઉજિણી  અંતગ ્સત  મુખયમંત્ ી  શ્ ી 

વિજયભાઈ રૂપાણી આ યાત્ાના ૮૧ 
પિયાવત્કોના ્ િાગત માટે સાંજે નદડયાિ 
પહોચયા હતા અને ગાંધી રિવતમાથી 
સંતરામ મંદિર સુધી યાત્ામાં સહભાગી 
થયા હતા.

ભારતની આઝાિીનો અમૃત મહોતસિ 
િેશ માટે મરી દફટનારા – કુરબાન થનારા 
શહીિિીરોના ંસપના,ં પજૂય બાપૂ, સરિાર 
સાહેબ, સુભારચંદ્ર બોઝ જેિા સપૂતોનાં 
સપના સાકાર કરી મા ભારતીને વિશ્ગુરુ 
બનાિિાનો રૂડો અિસર છે.

્િતંત્તાની લડતની આગેિાની 
લેનારું ગુજરાત આજે રિધાનમંત્ી શ્ી 
નરેનદ્રભાઇ મોિીના નતેૃતિમા ંઆતમવનભ્સર 
ભારત, ગરીબી, ભ્રષ્ાચાર, ભય-ભૂખ 
વિનાનું શ્ેષ્ઠ ભારત બનિા જઈ રહ્ં છે 
તેની જનચેતના પણ આઝાિીના અમૃત 
મહોતસિના ૭પ િર ્સના ઉજિણી 
કાય્સક્રમના રિારંભે િાંડીયાત્ાથી આ જ 
ભૂવમ પરથી જાગી છે. 

મુખયમંત્ી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ 
તા.૧ર મી માચષે ઐવતહાવસક િાંડીયાત્ાની 
્મૃવતમાં સાબરમતી આશ્મથી િાંડી 
સુધીની પિયાત્ાના ખેડા વજલ્ાના 
નદડયાિ ખાતેના રાવત્ મુકામ રિસંગના 

સાક્ષી બનયા હતા.
મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું હતું ક ે, 

આઝાિીના ૭પ િર્સની આ અમૃત મહોતસિ 
ઉજિણી ત્ણ ભાગમા ંઉજિીન ે૭પ સપ્તાહ 
સુધી વિવિધ કાય્સક્રમો દ્ારા એિા િીર 
શહીિો, હુતાતમાઓ અને ૧૮પ૭ના 
સગં્ામના ક્રાવંતિીરો જમેણે જીિન ખપાિી 
આઝાિી અપાિી તનેુ ં વચર્મરણ જન-
જનમા ંમન-મનમા ંઊજાગર કરિામાં આ 
િાડંીયાત્ા ઉિીપક બનશ.ે 

આઝાિીનો અમૃત મહોતસિ એટલે કે 
૭પ િર્સમાં ભારત ેવિકાસની, રિગવતની જે 
રફતાર જાળિી તેને પણ આ મહોતસિથી 
જન -જન  સમક્ષ  મુ ક િ ા ન ી  છ ે. 
મખુયમતં્ીશ્ીએ આ પિયાત્ામા ંસાબરમતી 
આશ્મથી નદડયાિ સુધીનું ૭પ દક.વમ.નું 

દાંડીયાત્ા
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અતંર પિયાત્ીઓ સાથ ેચાલીન ેકાપનારા 
અને યાત્ામાં સહભાગી બનેલા કેનદ્રીય 
રાજય મંત્ી શ્ી રિહલાિવસંહ પટેલનો 
વિશરે આભાર સમગ્ ગુજરાત િતી વયકત 
કયયો હતો. 

કેનદ્રીય મંત્ી શ્ી રિહલાિવસંહ પટેલે 
આ અમૃત મહોતસિના ૭પ સપ્તાહ સધુીના 
બહઆુયામી અન ેરાષ્ટ્રવયાપી આયોજનની 
િીઘ્સદૃનષ્નુ ંશે્ય રિધાનમતં્ી શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોિીના નેતૃતિને આપયું હતું. કેનદ્રીય 
રાજયમંત્ીશ્ીએ િેશની આઝાિીના ૧૦૦ 
િર્સ જયાર ે પૂણ્સ થાય તયાર ે રિતયેક 
ભારતિાસી રાષ્ટ્રવનમા્સણ માટે સમવપ્સત 
ભાિથી પોતાનું યોગિાન અિરય આપશે 
તેિો ઉતસાહરિેરક માહોલ આ અમૃત 
મહોતસિ ઊભો કરી રહ્ો છે તેનો આનંિ 

વયકત કયયો હતો. 
તેમણે પૂજય બાપૂની ઐવતહાવસક 

િાંડીયાત્ાની આ પુનર્જીવિત પિયાત્ામાં 
પોતાને જોડાિા મળયું તે ક્ષણને ગૌરિ ક્ષણ 
ગણાિીને ગુજરાતના પિયાત્ીઓ સવહત 
રિશાસન, નાગદરકો સૌનો આભાર વયકત 
કયયો હતો. 

આ અિસરે ખેડાના સાંસિ શ્ી 
િેિુવસંહ, મહેમિાિાિના ધારાસભય શ્ી 
અજુ ્સનવસંહ, વજલ્ા પંચાયત રિમુખ 
શ્ીમતી નયનાબહેન, નગરપાવલકા રિમખુ 
રંજનબહેન અન ેરિિેશ મતં્ી જહાનિીબહેન, 
સતંરામ મદંિરના મહંત શ્ી અન ેનગરજનો 
પિયાવત્કોનો ઉતસાહ િધારિા ઉપન્થત 
રહ્ાં હતાં. •
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સવાતંત્ય સંગ્ા્મ્માં યોગદાન આપનારા સવાતંત્ય સેનાનીઓની 
ગાથા યુવા પેઢી સુધી પહોંરાડવી જોઈએ 

આઝાિીના અમૃત મહોતસિની ઉજિણી અંતગ્સત તા.૧૨મી 
માચ્સના અમિાિાિ ખાતેથી રિારંભ થયેલી િાંડીયાત્ાએ યાત્ાના 
આઠમા દિિસ ેબોરસિ ખાતનેા સયૂ્સમદંિર ખાત ેકેનદ્ર શાવસત રિિેશ 
જમમુ કારમીરના લેફ. ગિન્સર શ્ી મનોજ વસંહા તથા વજલ્ાના 
પિાવધકારીઓ અને અવધકારીઓએ તેઓનું ઉષમાભયુું ્િાગત 
કયુ્સ હતું. 

લેફ. ગિન્સર શ્ી મનોજ વસંહાએ અહીં ઉપન્થત જનમેિનીનું 
અવભિાિન કયુું હતું. આ રિસંગે શ્ી મનોજ વસંહાએ પૂ. મહાતમા 
ગાંધીજી-સરિાર પટેલ સવહત ્િાતંત્ય સંગ્ામમાં યોગિાન 
આપનાર ્ િાતતં્ય સેનાનીઓના યોગિાનન ેઆજની યિુા પઢેીએ 
જાણિી જોઇએ તેમ જણાિી િેશના નાગદરકોને ગાંધીમૂ્યોને 
જાળિી િેશના વિકાસમાં યોગિાન આપિા અનુરોધ કયયો હતો. 
શ્ી વસંહાએ આ િાંડીયાત્ામાં સામેલ થિાનું પોતાને સૌભાગય 
મળયંુ હોિાનું જણાિી િડારિધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ 
આઝાિીના અમૃત મહોતસિની ઉજિણી થકી પુન: રાષરિમાં 
રાષરિભાિના જાગૃત કરી હોિાનું કહ્ં હતું. 

જમમુ-કારમીરના લેફ. ગિન્સર શ્ી મનોજ વસંહાએ બોરસિ 
ખાતેના સૂય્સ મંદિર ખાતેથી રાસ થઇને કૂંકાપુરા જિા રિ્થાન 
થયલે િાડંી યાવત્કો સાથ ેપિયાત્ી તરીકે જોડાઇન ેપગપાળા યાત્ા 
કરી િાંડી યાવત્કોને ઉતસાહ િધાયયો હતો. શ્ી મનોજ વસંહાની 
સાથે વજ્લા કલેકટર શ્ી આર. જી. ગોવહલ, વજ્લા વિકાસ 

અવધકારી શ્ી આવશરકુમાર, વજ્લા પોલીસ િડા શ્ી અવજત 
રાવજયાન સવહત અગ્ણીઓ પણ જોડાયા હતા. 

શ્ી મનોજ વસંહાએ બોરસિ ખાતેની જે.ડી.હાઇ્કકૂલ ખાતે 
જયા ંપ.ૂ મહાતમા ગાધંીજીએ રાવત્ રોકાણ કયુું હતુ ંતયા ંગાધંીજીની 
રિવતમાને સૂતરની આંટી પહેરાિી ભાિસભર શ્દ્ધાસુમન અપ્સણ 
કયાું હતાં.

બોરસિથી રિ્થાન થયેલ િાંડીયાત્ાના માગ્સમાં આિતા 
ગામોમાં અગ્ણીઓ અને ગ્ામજનો દ્ારા માગ્સની બંને બાજુએ 
ઊભા રહીને િાંડીયાવત્કો ઉપર પુષપિરા્સ કરીને તેઓનું ભાિભયુ્સ 
્િાગત કયુ્સ હતું. 

કર્મસદ ખાતેના સરદાર સાહેબના 
લનવાસસથાનની ્મુિાકાત િેતા શ્ી લસંહા
આઝાિીનો અમૃત મહોતસિની ઉજિણી અંતગ્સત આણંિ 

આિેલા જમમુ અને કારમીરના લેફ. ગિન્સર શ્ી મનોજ વસંહાએ 
સરિાર પટેલના વનિાસ્થાને આિી પહોંચીને સરિાર પટેલની 
રિવતમાને સૂતરની આંટી અપ્સણ કરી ભાિાંજવલ અપ્સણ કરી હતી. 
શ્ી વસંહાએ સરિાર પટેલની રિવતમાને ભાિાંજવલ અપ્સણ કયા્સ 
બાિ સરિાર પટેલ વનિાસ્થાની મલુાકાત લઇન ેરસપિૂ્સક સરિાર 
પટેલના વનિાસ્થાનનું અને રિિશ્સનનું વનરીક્ષણ કયુું હતું. 

શ્ી મનોજ વસહંાન ેસરિાર પટેલના વનિાસ્થાનની મલુાકાત 
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બાિ તેમણે સરિાર સાહેબના પૈતૃક વનિાસ્થાનની પૂણયભૂવમને 
નમન કરિાનું સૌભાગય રિાપત થયું છે. આજે િેશનું જે ્િરૂપ છે 
તે સરિાર સાહેબના કારણે છે. રજિાડાંઓને એકત્ કરિાનું શ્ેય 
આઝાિીના નાયક સરિાર સાહેબના કારણે છે. સરિાર સાહેબે જે 
િેશની એકતા-અખંદડતતા માટે કામ કયુું હતું તેમ આજની યુિા 
પેઢીએ સરિાર સાહેબના સપનાંને સાકાર કરિા અને િેશની 
એકતા-અખંદડતતાને ટકાિી રાખિા અને આતમવનભ્સર ભારતનું 
વનમા્સણ કરિા સંક્પબદ્ધ થિા કહ્ં હતું. 

શ્ી મનોજ વસંહાની સરિાર પટેલની આ મુલાકાત િરવમયાન 
તેમની સાથે વજ્લા અગ્ણી શ્ી વિપુલભાઇ પટેલ, પૂિ્સ સાંસિ 
શ્ી દિલીપભાઇ પટેલ અને કરમસિ નગરપાવલકાના રિમુખ શ્ી 
વનલેશભાઇ પટેલ સાથે રહ્ા હતા. 

 
નવી પેઢીને ભારતના ઐલતહાલસક વારસાની 
જાણકારી આપવી એ આપણી નૈલતક ફરજ
- ન્મ્ચદા લવકાસ રાજય ્મંત્ી શ્ી યોગેશભાઇ પટેિ 

આઝાિીના અમૃત મહોતસિની ઉજિણી અંતગ ્સત 
અમિાિાિ ખાતેથી રિારંભ થયેલી િાંડીયાત્ાનો તા.૧૮મીના 

રોજ યાત્ાના સાતમા દિિસે િહેલી સિારે ખુશનુમાભયા્સ 
િાતાિરણમાં બોરસિ શહેરમાં રિિેશ થયો હતો. િાંડીયાત્ાના 
રિિેશ સમયે ભાિસભર દૃરય સજા્સિા પામયું હતું. આ અિસરે 
રાજયના નમ્સિા વિકાસ રાજય મંત્ી શ્ી યોગેશભાઇ પટેલે 
ગ ાં ધ ીજીન ા  હ ્ તે  મળ ેલ ી  અમૂ ્ ય  આઝ ા િ ી  દ્ ા ર ા 
આતમવનભ ્સરત ા-્િર ોજગાર ી  અને  ્િિ ેશ ીનો  વય ાપ 
વિ્તારિા આહિાન કયુ ું હતંુ. મંત્ી શ્ીએ પૂ. મહાતમા 
ગાંધીના નેતૃતિમાં અંગે્જ શાસન સામે કરિામાં આિેલા 
અવહંસક સવિનય કાનૂન ભંગની આ ચળિળ હોિાનું જણાિી 
૨૪ દિિસ સુધી ચાલેલી આ લડતમાં અંગ્ેજ સરકાના મીઠા 
પરના એકાવધકાર તેમજ મીઠા પર લગાડિામાં આિેલ કર 
વિરુદ્ધ અવહંસક રિવતરોધ દ્ારા રિતયક્ષ કાય્સિાહીનું અવભયાન 
શરૂ કરિામાં આવગું હોિાનું જણાવયું હતું.

એક માતા પોતાની દિવયાંગ િીકરાને નવહલચેરમાં લઇને િાંડી 
યાવત્કોનુ ં્ િાગત કરિા આિી હતી. આ દિવયાગં િીકરાની ઇચછા 
મુજબ સમગ્ પદરિારે ફકૂલો સાથે આિીને િાંડી યાવત્કોનું ્ િાગત 
કયુું હતું. આ ઉપરાંત બોરસિ નગરપાવલકાના રિમુખશ્ી, 
કાઉનનસલરો, ચીફ ઓદફસરશ્ી સવહત, અગ્ણી નાગદરકો, 
વયાપારીઓ અને શહેરીજનોએ યાવત્કોનું ઉમળકાભેર ભાિભયુું 
્િાગત કયુું હતું. જયારે િાંડી યાવત્કો તેમના અંવતમ પડાિ એિા 
રાવત્ રોકાણના ્થળ એિા સૂય્સ મંદિર ખાતે પહોંચયા હતા.

નમ્સિા વિકાસ રાજય મંત્ી શ્ી યોગેશભાઇ પટેલ અને વજ્લા 
વિકાસ અવધકારી શ્ી આવશરકુમાર, વજ્લા પંચાયતના રિમુખ 
શ્ીમતી હંસાબહેન પરમાર, અગ્ણીઓ, નાગદરકો અને િાંડી 
યાવત્કોની ઉપન્થવતમાં ભજનસંધયા યોજાઇ હતી.

આ ભજનસંધયામાં ભજવનકોએ પૂ. મહાતમા ગાંધીજીના વરિય 
ભજન એિા િૈષણિજન સવહત કસુંબીનો રંગ અને આઝાિીની 
લડત સાથે જોડાયેલા ભજનો અને ગીતોની રમઝટ બોલાિી હતી. 
સમગ્ િાતાિરણ િેશભદકતના રંગે રંગાઇ જિા પામયું હતું. •
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ઐલતહાલસક વારસો ધરાવતું પય્ચટન સથળ દાંડી
" રાજકુ્માર જેઠવા 

ભારતની આઝાિીનાં ૭પ િર્સની ઉજિણીના અિસરે ‘આઝાિી 
કા અમૃત મહોતસિ’ની રાષ્ટ્રવયાપી ઉજિણીનો રિાંરભ તા.૧રમી 
માચ્સથી અમિાિાિના સાબરમતી આશ્મથી િડારિધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઇ મોિીએ રિારંભ કરાવયો છે. રાષ્ટ્રવપતા મહાતમા ગાધંીઍ 
સાબરમતી આશ્મથી તા.૧રમી માચષે ૧૯૩૦ના યોજેલી 
િાંડીયાત્ાની ્મૃવતને િત્સમાન સમયમાં ઉજાગર કરતાં ૮૧ 
પિયાત્ીઓની સાબરમતી આશ્મથી િાડંી સધુીની ૩૮૬ દક.વમ.ની 
િાંડીયાત્ાનું ફરી ગુજરાત સાક્ષી બનયું તયારે આપણે િાંડી અને 
તેની આજુબાજુના ્ થળોનાં મહત્િ વિશે આપણે આછેરો પદરચય 
મેળિીએ.

દવાંડ્રી નમ્ક સત્યવાગ્રિ સમવાર્ક :	
નિસારીથી ૨૨ દક.વમ.ના અંતરે આિેલા િાંડીમાં ૧૯૩૦માં 

િાંડીયાત્ા શરૂ કરતાં પહેલાં પૂ. બાપુએ કહેલું કે કાગડા કકૂતરાના 
મોતે મરીશ પણ ્િરાજય લીધા વિના સાબરમતી આશ્મ પાછો 
નહીં ફરું. ૬૧ િર્સની ઉંમરે ૨૪૧ દક.વમ.યાત્ા ગાંધી બાપુએ 
ચાલતા કરીને અંગ્ેજ સરકારે મીઠા પર નાંખેલા િેરાનો વિરોધ 
કયયો હતો. તા.૬ઠ્ઠી ઍવરિલ ૧૯૩૦ના રોજ પૂજય ગાંધી બાપુએ 
વરિદટશ સામ્ાજયની ઇમારતના પાયામાં હું આથી લૂણો લગાડું 

છું, એિી ધીરગંભીર િાણી ઉચ્ચારી ચપટી મીઠું ઉપાડીને મીઠાનો 
કાયિો તોડી અંગ્ેજ સ્તનતના પાયા હચમચાિી નાંખયા હતા. 
િાંડી ગામે આ નમક સતયાગ્હ ્મારક ્થળે ભારતીયો સવહત 
વિિેશીઓ પણ મોટી સંખયામાં મુલાકાત લઇ પૂજય બાપુની 
વિચારધારાને િંિન કરે છે. 

દવાંડ્રી પ્રવાર્થનવા મંવદર : 
નિસારીથી ૨૨ દક.વમ.ના અંતરે આિેલ ઐવતહાવસક િાંડી 

ખાતે મીઠાના સતયાગ્હ પૂિષે રિથમ જાહેરસભાને પૂજય ગાંધી 
બાપુએ જયાંથી સંબોધી હતી અને રિાથ્સનાસભા યોજી હતી, તે 
રિાથ્સનાસભા મંદિરનું સંકુલ આજે પણ રિિાસીઓ માટે આકર્સણનું 
કેનદ્ર બનયું છે. જે િડ નીચે પૂ. બાપુએ રિાથ્સના સભા યોજી હતી. 
તે િડ આજે પણ તેની સાક્ષી પૂરી રહ્ો છે. રિાથ્સના મંદિરના ભવય 
દ્ાર ઉપર તમામ ધમયોના રિવતકની કોતરણી સિ્સધમ્સ સમભાિની 
ભાિના ઉજાગર કરે છે.

દવાંડ્રી સૌફીવિલવા જબલ �ડંગ-ગવંાધ્રી પ્રદશ્થન :	
નિસારીથી ૨૨ દક.વમ.ના અંતરે આિેલા િાંડી ખાતે મીઠાના 

કાયિાનો ભંગ કરતા અગાઉ પૂજય ગાંધીબાપુએ િાંડી પહોંચીને 
િાઉિી વહોરા કોમનાં ધમ્સગુરુ સૈયિ તાહેર સૈફુિીનના સૈદફિીલા 
વબન્ડંગમાં રાતિાસો કયયો હતો. તા.૫ એવરિલ ૧૯૩૦ના રોજ 

દાંડીયાત્ા

økwshkík ૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૧26



રાતિાસો કરીને િહેલી સિારે મીઠાના કાયિાનો ભંગ કરિા 
અહીંથી પૂજય બાપુ નમક ્મારક ્થળે પહોચયા હતા. આ 
સૈદફવિલા વબન્ડંગમાં બાપુના જીિનકાળના વિવિધ રિ સંગો, તેની 
ઐવતહાવસક ભૂવમકા, ્િાતંત્યની યાિગાર દફ્મો, પુ્તકાલય, 
અખબારો તથા રાષ્ટ્રવપતાના સં્કારો સીંચી શકે તેિા ફોટોગ્ાફસ 
અને સાવહતય દફ્મો  રિિાસીઓને િશા્સિાય છે.

દવાંડ્રી બ્રીિ :	
ગાધંીજીના મીઠા સતયાગ્હથી વિશ્ રિવસદ્ધ નિસારી થી ૨૨ 

દક.વમ. િરૂ આિેલો િાંડીનો િદરયાદકનારો સહેલાણીઓ માટેનું 
આકર્સક રિ િાસન ્ થળ છે. અહીંના સાગરકાઠેં સોમિતી અમાસના 
દિિસે મળેો ભરાય છે. જમેાં સહેલાણીઓ અન ેગામિાસીઓ સાગર 
સ્ાનનો આનંિ લૂટ ે છે. સાગરકાંઠાના આસપાસનો વિ્તાર 
ફળફળાદિ અન ેનાવળયરેીના ંવૃક્ષો તને ેનયનરમય બનાિે છે. િાડંીનો 
આ બીચ રિિાસીઓ માટે વનભ્સય જણાતો હોય રિિાસીઓ બધેડક 
તનેો આનિં લૂટે છે. અહીં ્ િરાજ બાગમા ંભલૂકાઓંના મનોરંજનનાં 
સાધનો ઉપલબધ છે. િનવિભાગનુ ંિનચતેના કેનદ્ર શકૈ્ષવણક રિિાસે 
આિતા વિદ્ાથથીઓ માટે માવહતીરિિ બની રહયુ ંછે.

દવાંડ્રી ખવાતે અજાણ્રી મવાઇસવાિેબન્રી દરગવાિ :	
૨૨ દક.વમ. અંતરે આિેલ િાંડી ખાતે િાઉિીિોરા કોમના 

શ્દ્ધાના રિતીકસમી અજાણી માઇસાહેબની આ િરગાહ આિેલી 
છે. િાઉિીિોરા કોમના લોકો િેશ વિિેશથી અહીં વજયારત 
(તીથ્સયાત્ા) એ આિતા હોય છે. વહજરી સન ૯૦૦ માં મહોર્સમ 

માસની ૨૨-૨૩ તારીખોમાં હજયાત્ાથી પાછા ફરતા બે અજાણી 
મા-િીકરીના અહીં તણાઇને આિેલાં શબોનો મકબરો છે. 
માછીમારો ઘરેણાં ચોરિા જાય તો આ લાશ િૂર ખસી જતી હતી. 
ચીખલી ગામના મૌલિીને ્િપ્ન સંકેત મળયો કે અમારા મોતનો 
મલાજા જળિાતો નથી, જથેી ચીખલીના મૌલિી અનય લોકો સાથે 
િાંડી પહોચી આ લાશોને બળિગાડામાં નાંખી સુરત લઇ જિા 
માંગતા હતા, પરંતુ બળિગાડું કાિિમાં ખૂંપી જતા તયાં જ તેમને 
િફન કરિામા ંઆવયા.ં અહીં નરુબીબી અન ેફાતમાબીબીના મઝાર 
સવહત ઉજજૈનના ધમ્સગુરુ સૈયિ અબિુલ કાિીરનાં પત્નીનો ત્ીજા 
મઝાર પણ છે. અહીં મહોર્સમ માસમાં મોટો મેળો ભરાય છે.

ગવાંધ્રી ્ુકવટર-્કરવાડ્રી :
નિસારીથી ૧૩ દક.વમ. અંતરે આિેલ વજલ્ાના જલાલપોર 

તાલુકાના કરાડી ખાતે પૂ. ગાંધી બાપુ રિવસદ્ધ િાંડી કકૂચ િખતે સને 
૧૯૩૦માં આવયા બાિ ઍક આંબાના વૃક્ષ નીચે ખજૂરીના 
છતીયાની કુટીરમા ંરહ્ા હતા. કુટીરમા ંતા.૧૪ એવરિલથી તા.૪થી 
મ ે19૩૦ સધુી અહીં રોકાયા હતા અન ેનમક સતયાગ્હને અહીંથી 
બળ મળેલું. ધરાસણા મીઠાના અગર તરફ જિાનો પત્ પણ 
અહીંથી લખાયેલો. તા.૪થી મે 1930ના રોજ અહીંથી ગાંધીજીની 
ધરપકડ થઇ હતી.

શિ્રીદ સમવાર્ક મટિવાડ : 
નિસારીથી અિંાજે ૧૫ દક.વમ.ના અતંરે આિલે વજલ્ાના 

જલાલપોર તાલુકાના મટિાડ ગામ ેતા.૨૨ ઓગ્ટ ૧૯૪૨ના રોજ 
સાજં ેપ-૦૦ કલાકે પરિેશી શાસનનો વિરોધ કરતા 
ગોળી િાગિાથી કરાડી ગામના શહીિ થયલેા 
મોરારભાઇ િાંસીયાભાઇ પટેલ, રણછોડભાઇ 
લાલભાઇ પટેલ અને મટિાડના મગનભાઇ 
ધનજીભાઇ પટેલ ઍમ ત્ણ શહીિોની પણુય ્ મૃવતમાં 
આ શહીિ ્ મારક કાઠંા વિ્તારના િેશરિમેી વિરોની 
માભોમની મદુકત માટેની સઘંર્સગાથાની યાિ તાજી 
કરાિ ેછે. જ ેિડલા પાછળથી સતંાઇન ેઅગેં્જોએ 
ગોળીબાર કયયો હતો, ત ેિડલો પણ આજે ્મારક 
પાસ ેઅડીખમ ઊભો છે.

ગવાંધ્રી સ્મૃવત રલેિે સે્શન :
નિસારીથી આશરે ૫ દક.વમ.ના અંતરે 

ગાધંી્મૃવત રેલિ ે્ ટેશન આિલેુ ંછે. રાષ્ટ્રવપતા પ.ૂ 
મહાતમા ગાધંી બાપુની અગં્જે શાસકોએ મીઠાના 
કાયિાના ભગં બિલ ધરપકડ કરીન ેઍરુ નજીક 
ફ્રનનટયરમલે રિનેન ેરોકાિીન ેપ.ૂબાપુન ેજલેમા ંલઇ 
ગયા હતા.ં ત ે્ થળ ગાધંી ્ મૃવત રેલિ ે્ ટેશન તરીકે 
જાણીતંુ બનયુ઼ ં છે અન ેઆજ ેપણ અહીં કેટલીક 
લોકલ રિનેોન ે્ટોપજે મળેલા ંછે. •
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આજીવન ખાદીધારી ડાંગના "ગાંડા કાકા"

" ્મનોજ ખેંગાર
િશેને આઝાિી અપાિિા અનેક ક્રાંવતકારીઓ, યુિાનો, 

વિદ્ાથથીઓ શહીિ થયા. પૂ. મહાતમા ગાંધીજીની આગેિાનીમાં 
થયેલા સતયાગ્હ, આંિોલનમાં સમગ્ િેશ જોડાયો. મહાતમા 
ગાંધીએ અવહંસક રીતે ચળિળને ચલાિી િેશને ્િતંત્ બનાવયો. 
િેશ આઝાિ તો થયો પરંતુ આઝાિી બાિ િેશમાં સુસાશન ્ થાપિા 
અને ્િરાજને લોકો સુધી પહોંચાડિા અનેક મહાનુભાિોએ 
આજીિન લોકસેિાનો ભેખ ધારણ કયયો. આિું જ એક વયવક્તતિ 
એટલે ડાંગના ગાંડાકાકા. જેમણે ડાંગના આદિિાસીની સેિા કરી 
વશવક્ષત બનાિિાનું ડાહ્ં કામ કયુું છે.

બાળ ્ િાતતં્ય સેનાની એિા શ્ી ગાડંાભાઈ છનાભાઈ પટેલનો 
જનમ િર્સ ૧૯૩૧ના રોજ ઐવતહાવસક િાંડી ગામે થયો હતો. 
િાડંીના આગિેાન એિા ખડેતૂ શ્ી છનાભાઈ પટેલના આ કુળિીપકે 
તેમનું રિાથવમક વશક્ષણ િાંડીની રિાથવમક શાળામાં લીધું. નાની 
િયે જ માતાવપતાની છત્છાયા ગુમાિનારા ગાંડાભાઈએ સને 
૧૯૪૨માં ભારત છોડો આંિોલનમાં ભાગ લેતાં નાની િયે જ 
શાળા છોડી િીધી. બાળપણથી જ ્ િતંત્તા સંગ્ામ માટેની સભા, 
સરઘસ, અને રેલીઓ ગજિતા થયા.

સને ૧૯૪૭માં ભારત િેશ આઝાિ થયો, તયાર બાિ મળેલ 
્િરાજયને ગામડે ગામડે સુધી પહોંચાડિાનો રિયાસ શરૂ થયો 
હતો. તે અરસામાં ડાંગના સીલોટમાળ ગામના અગ્ણી શ્ી 
રામજીભાઈ તથા અનય િડીલોએ િેડછી (િાલોડ) મુકામે શ્ી 
જુગતરામ િિે તથા બારડોલી ખાતે સરિાર િલ્ભભાઇ પટેલને 
મળીને ડાંગ વિ્તારમાં વશક્ષણ સાથે અનય સેિાકીય રિવૃવતિઓની 
ખૂબ જ જરૂદરયાત છે તે અંગેની માગણી મૂકી સંવનષ્ઠ કાય્સકરોને 
ડાંગ મોકલિા વિનંતી કરી. જેના ફળ્િરૂપે શ્ી છોટુભાઈ નાયક 
અને શ્ી ઘેલુભાઈ નાયકનું ડાંગમાં આગમન થયું. ટૂંક સમયમા 
જ શ્ી ઘલુેભાઈ નાયક િધ ુઅભયાસ અથષે બહારગામ ભણિા ગયા 

અને શ્ી છોટુભાઈ એકલા પડ્ા. તે સમયે ડાંગમાં પદરન્થવત 
ખૂબ જ વિકટ હતી. ઘણી બધી મુરકેલીઓ હતી. વશક્ષણ તથા 
સેિાનું કાય્સ પણ આગળ િધારિાનું હતું. તેથી આ રિકારનાં કાયયો 
માટે રિમાવણક અને વનષ્ઠાિાન ઉતસાહી યુિાન કાય્સકરોની 
જરૂદરયાત ઊભી થઇ. શ્ી ગાંડાભાઈ પટેલ કાજલી, ફણસા, 
ઉમરગામ વિ્તારમા અગાઉ આ જ રિકારની સેિાની કામગીરી 
સાથે સકંળાયલેા હોિાથી શ્ી છોટુભાઈ નાયકે ગાડંાભાઈન ેપોતાની 
સાથ ેઆમતં્ણ આપયુ.ં છોટભુાઈ નાયકના આગ્હન ેમાન આપીને 
િાલોડ (િેડછી) ખાતે શ્ી જુગતરામ િિે પાસેથી માગ્સિશ્સન, 
રિેરણા, અને આશીિા્સિ લઇ સને ૧૯૫૦મા શ્ી ગાંડાભાઈ પટેલ 
નાયકબંધુઓ સાથે વશક્ષણ અને સેિાના કાય્સ અથષે ડાંગ આવયા. 

િર્સ ૧૯૫૦થી અતયાર સુધી શ્ી ગાંડાકાકા સતત ૭૧ િર્સથી 
ડાંગ વજલ્ામા આદિિાસીઓના સિાુંગી વિકાસના ભગીરથ 
કાય્સમાં સહભાગી થઈ રહ્ા છે. આજે ૯૧ િર્સની ઉંમરે પણ 
સં્થામાં ઉતસાહભેર કામ કરે છે. શ્ી સોમાભાઈ િાંડીકર, શ્ી 
દિલખુશભાઈ દિિાનજી, મવણબહેન નાણાિટી જેિા ્િતંત્તા 
સેનાનીઓ સાથે ્િતંત્તાના પાઠ શીખયા. દકશોર િયે ખાિી 
કાંતણ, િણાટ, નઈ તાલીમ, શ્મ, ્િાશ્ય જેિા ગુણો જીિનમાં 
ઉતાયા્સ. બાળિય,ે દકશોર અિ્થામા ંઆઝાિીની ચળિળના વિવિધ 
રિકારના કાય્સક્રમોમા,ં સભાઓ સરઘસોમા ઉતસાહભેર ભાગ લીધો. 

સને ૧૯૫૦માં શ્ી ગાંડાભાઈ પટેલ ડાંગ આવયા, તયારે ડાંગ 
વજલ્ાની પદરન્થવત ખૂબ જ વિવશષ્ રિકારની, અને વિકટ હતી. 
અહીં બહારથી આિીને લાંબો સમય રહેિા માટે કોઈ તૈયાર થતું 
ન હતું. અહીંનો સંપૂણ્સ વિ્તાર જંગલ આચછાદિત હતો. ખૂબ જ 
ગીચ જંગલ હતું. ઊંડાણનાં ગામડાઓમાં પગપાળા ચાલીને જ 
રિિાસ કરિો પડતો. ર્તા પણ ન હતા. િીજળી પણ ન હતી. 
ઉનાળામાં પાણીની ખૂબ જ તંગી રહેતી.

િરયોનાં િરયો સુધી વનષ્ઠાપૂિ્સક, અંગત ્િાથ્સ તયજીને 
પરોપકારનાં કાયયોમાં, આદિિાસીઓના ઉતથાન માટેના યજ્માં, 
પોતાના સમય અને શવક્તની આહુવત આપનારા બાળ ્િતંત્તા 
સનેાની શ્ી ગાડંાકાકા એ જયારે કુસમુબહેન ધીરુભાઈ નાયક સાથે 
આંતરજ્ાતીય લગ્ કયા્સ, તયારે શ્ી જુગતરામ િિેએ આશીિા્સિ 
આપતાં કહ્ં હતું કે "અહો, કેિું સુંિર જોડું કુિરતે વનમા્સણ કયુું" 
ખરેખર, પોતાના જીિનસાથી તરીકે કુસુમબહેન નાયકનો તેમને 
બહુમૂ્ય સહકાર રિાપ્ત થયો. કુસુમબહેને પણ શાળામા વશવક્ષકા 
તરીકેની કામગીરી વનભાિિાની સાથે પોતાના કુટુંબ ઉપરાંત, 
અનય સંબંધીઓ અને અિારનિાર આશ્મમાં મુલાકાતે આિતા 
અસંખય મુલાકાતીઓને હસતા મુખે વન્િાથ્સ ભાિે અનેક રિકારે 
મિિ કરી છે. •
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દાંડીયાત્ા્માં આયુષ 
લવભાગનું લવશેષ યોગદાન
િેશની આઝાિીને ૭૫મું િર્સ શરૂ થયું છે તયારે તેની 

ઉજિણી વનવમતિ ેરાજયમા ં‘‘આઝાિી કા અમૃત મહોતસિ’’ની 
ઉતસાહભેર ઉજિણી કરિામાં આિી રહી છે. સમગ્ રાષ્ટ્ર 
‘‘લીિ ફોર ધ નશેન’’ના મતં્ સાથે વિશ્ગરુુ બનિા અગ્સેર 
બનયુ છે, તયારે ગુજરાતમાં પુનરાિવત્સત િાંડીયાત્ા શરૂ કરી 
િેિામાં આિી છે જે પાંચમી એવરિલ-૨૦૨૧ સુધી ચાલશે. 
સમગ્ િાંડીયાત્ા િરવમયાન રાજયના આયુર વિભાગ દ્ારા 
મહત્િની સિેાકીય કામગીરી કરિામા ંઆિી રહી છે. આયરુ 
વિભાગ દ્ારા િાંડીયાત્ાના રૂટમાં પિયાવત્કોને થાકમુક્ત 
કરિા આયુિષેિ ઔરધવસદ્ધ તેલથી માવલશ કરી આપી 
સેિાકીય કામગીરી કરિામાં આિી રહી છે.

િાંડીયાત્ા અમિાિાિ, ખેડા, આણંિ, ભરૂચ, નિસારી 
વજલ્ામાંથી પસાર થનાર છે. તે રૂટમા ંઆિતા ંઆયરુ-ગ્ામ અને 
હે્થ એનડ િલેનસે સનેટરની જનજાગૃવત માટેના રિયત્નો કરિામાં 
આિી રહ્ા છે. પિયાત્ાની સાથે પિયાવત્કોન ેજરૂર જણાય તયારે 
આયરુ-સારિાર ઉપલબધ બની રહે તે માટે આયુર મોબાઈલ 
િાનની પણ વયિ્થા કરિામા ંઆિી છે તે ઉપરાતં જરૂરી વિવિધ 
આરોગયલક્ષી સિેાઓ પૂરી પાડિામા ંઆિી રહી છે.

આયરુ વિભાગ દ્ારા કરિામાં આિી રહેલી આ મહત્િની 
કામગીરીમા ંઅતયાર સધુી કુલ ૪૧૨૦ લાભાથથીઓન ેલાભ 
આપિામા ંઆવયો છે. જ ેઅતંગ્સત વનિાન સારિાર કેમપ હેઠળ 
૫૩૩, રોગ રિવતકારક શવક્તિધ્સક આયરુ ઔરધ વિતરણ 
કાય્સક્રમ હેઠળ ૧૦૭૯, રિકૃવત પદરક્ષણ કેમપ અંતગ્સત ૨૨, 
ઔરધીય િન્પવત વનિશ્સન કાય્સક્રમ હેઠળ ૧૪૩૦ તમેજ 
આયરુ રિચાર-રિસારન ેલગતા ંસાવહતય વિતરણ હેઠળ ૧૦૫૬ 
લાભાથથીઓએ લાભ લીધો છે. •

આઝાદીની રળવળનું કેન્દ્ર ઃ
રાસ ગા્મ

આઝાિીના અમૃત મહોતસિની ઉજિણી અને સાબરમતી 
આશ્મ અમિાિાિથી રિ્થાન થયેલી િાંડીયાત્ા આઠમા દિિસે 
બોરસિ ખાતેના સૂય્સમંદિર ખાતેથી રિ્થાન થઇ રાસ ગામે આિી 
પહોંચતા આણિં વજલ્ા પચંાયતના રિમખુ શ્ી હંસાબહેન પરમાર, 
તા.પં. બોરસિના રિમુખ શ્ી ધરમિેિ વસંહ ડાભી, ખંભાત પૂિ્સ 
ધારાસભય શ્ી સંજયભાઈ પટેલ, રાસ ગ્ામ પંચાયતના સરપંચશ્ી 
જયાબહેન પટેલ સવહત અગ્ણીઓ દ્ારા િાંડી યાવત્કોનું 
ભવયાવતભવય ્િાગત કયુું હતું. 

બોરસિ ખાતથેી નીકળેલ િાડંીયાત્ાન ેરાસ ગામ ેજતા ંર્તામાં 
આિતા કસારી, ઝારોલા ગામમાં રિિેશતા ગ્ામજનોએ માગ્સની 
બંને બાજુએ ઊભા રહીને િાંડીયાવત્કોને પુષપિરા્સ કરીને 
ભાિસભર આિકાર આપયો હતો. આ રાસની ઐવતહાવસક ભૂવમ 
પર િાંડી યાવત્કો આિી પહોંચતા સરિાર પટેલે જે મોટા િડ નીચે 
સભા યોજી હતી તે િડ આજે િ્લભ િડથી ઓળખાય છે. તયાં 
આિી પહોંચીને પૂ. મહાતમા ગાંધીજી અને સરિાર િ્લભભાઇ 
પટેલની તસિીરને નમન કરી આિરપૂિ્સક પુષપાંજવલ અપ્સણ કરી 
ભાિસભર ભાિાંજવલ આપી હતી. 

િાંડીયાવત્કો રાસ ગામ ેઆિી પહોંચતા ઢોલ-નગારા અને 
િેશભદકતના ગીતોથી િાડંીયાવત્કોનુ ંભવયાવતભવય ્ િાગત કરિામાં 
આિતાં સમગ્ ગામ િેશભદકતના રંગ ેરંગાઇ જિા પામયંુ હતંુ. અત્ે 
ઉ્લેખ કરિો જરૂરી છે કે, ્ િાતતં્યના ઇવતહાસમા ંબોરસિ તાલકુાનું 
રાસ ગામ આઝાિીની લડતમા ંઅગ્સેર રહં્ હતંુ. િાડંીકકૂચના 
સતયાગ્હની તૈયારીઓની પૂિ્સ ભૂવમકા રૂપે રાસમાં સરિાર 
િ્લભભાઇ પટેલની નાહેર સભાનુ ંઆયોજન કરિામાં આવયંુ હતુ.ં 
પણ સિાર થતાં બોરસિમા ંપોલીસ તંત્ની િોડધામ િધી પડી હતી. 
રાસ ગામની ભાગોળે મોટા િડની નીચ ેસરિાર પટેલે તથા ગામના 
આગિેાનોએ સભા શરૂ કરી. ગણતરીની વમવનટોમા ંબોરસિ ફ્ટ્સ 
કલાસ મવેજ્રિટે જાત ેસરિાર પટેલનુ ંધરપકડનુ ંિોરંટ લઇન ેઆવયા 
હતા અન ેતઓેને બોરસિમા ંલાિી અગેં્જ સરકારે કેસ ચલાિતાં 
ત્ણ માસની સજા થઇ હતી. આ ઘટનાથી રાસનુ ંનામ િાયિુગેે 
િેશમા ં રિખયાત થયંુ હતુ ંએટલુ ં જ નહીં, ્િાતતં્યના સગં્ામના 
ઇવતહાસમા ંસિુણ્સ અક્ષરે લખાયુ ંહતંુ. 

અંગ્ેજ સરકાર ે હદૈડયાિેરો રાસ ગામ ઉપર નાખયો 
હતો.૧૯૩૦ના અરસામાં કરના સતયાગ્હમાં બોરસિ તાલુકાનાં 
સંખયાબંધ ગામો સાથે રાસની રિજા જોડાઇ હતી અને ધરપકડો, 
જપતી, મારઝુડ થઇ, રિજા ન નમી, રાસની લડત ભારે આપી હતી. 
ગામમાં જમીનો ખાલસા કરાિી, ઘરિખરી-ઢોર-ઢાંખરની હરાજી 
થઇ પણ રિજાએ મચક આપી ન હતી. •

દાંડીયાત્ા
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આઝાદી કા અમૃત ્મહોતસવ: 
CGST ક્મમીઓની કર્મસદ સુધી સાઇકિ યાત્ા

ભારતની ્ િતતં્તાના 75 િર્સ વનવમતિ ેિેશભરમા ં“આઝાિી કા અમૃત 
મહોતસિ”ની ઉજિણી થઈ રહી છે. જમેા ંસી.જી.એસ.ટી.વિભાગ વિવિધ 
કાય્સક્રમો દ્ારા સહભાગી બનયું છે. તેની એક કડી રૂપે િડોિરાથી સરિાર 
ભવૂમ કરમસિ સધુીની સાઇકલ યાત્ાનુ ંવિભાગ દ્ારા આયોજન કરિામાં 
આવયું હતું. વિભાગના વરિનનસપાલ ચીફ કવમશનર અશોક મહેતા એ 
આજે સિારે આ સાઇકલ યાત્ીઓને જી.એસ.ટી.ભિન ખાતેથી વિિાય 
આપી હતી.વિભાગના 50 અવધકાવમ્સકોની આ સરિાર ભૂવમ સાઇકલ 
યાત્ાનું નેતૃતિ વરિનનસપાલ કવમશનર શ્ી એમ કે.શ્ીિા્તિે કયુું હતું.
વિભાગ દ્ારા આજે અમિાિાિથી પણ આ રિકારની સાઇકલ યાત્ા 
યોજિામા ંઆિી હતી. રિિાસીઓને કરમસિના સરિાર મમેોદરયલ ખાતે 
આિકાર આપિામા ંઆવયો હતો જયા ંતમેણ ેભાિપૂિ્સક સરિાર સાહેબની 
િંિના કરી હતી. •

દાંડીયાત્ા

કેરળના રાજયપાિ શ્ી આરીફ ્મોહં્મદ ખાને
પદયાત્ીઓનો ઉતસાહ વધાયયો

આઝાિીના અમૃત મહોતસિના ભાગરૂપે શરૂ થયેલી 
િાંડીયાત્ા સોળમાં દિિસે ભરૂચના અંકલેશ્ર તાલુકાના 
ઓમ તપોિન આશ્મ ખાતેથી સજોિ ગામ તરફ રિ્થાન 
થઈ હતી.  સજોિ ગામેથી કેરળના રાજયપાલ શ્ી આરીફ 
મોહંમિ ખાને પિયાત્ામાં સહભાગી થઈ યાવત્કોના 
ઉતસાહમાં િધારો કયયો હતો. 

સજોિ ગામની  સાિ ્સજ વનક હાઈ્ક કૂલ ખા તે 
પિયાત્ીઓઓને સંબોધન કરતાં રાજયપાલ શ્ી આરીફ 
મોહંમિ ખાને જણાવયું હતું કે, અંગ્ેજો ગાંધીજીની િાંડી 
યાત્ાને નાનકડી કકૂચ ગણીને ગંભીરતાથી લીધી ન હતી. 
પગપાળા યાત્ા એટલા માટે મહતિની સાવબત થઈ કારણ 
કે િાંડીકકૂચથી કયારેય અ્ત ન થતાં વરિદટશ સામ્ાજયને 
હચમચાિી નાંખયું હતું. પગપાળા ચાલિું એ આતમબળનું 
રિવતક છે. ભારતીય સં્કૃવત શીખિે છે કે સાચું બળ સંખયા, નાણાં 
કે ભૌવતક સંસાધનોથી નહીં, પરંતુ આતમશવક્તથી રિાપ્ત થાય છે. 
િાંડી યાત્ાના આખરી દિિસોમાં ૫૦ થી ૬૦ હજાર લોકોનું 
સમથ્સન મળયું જે અંગેજો સામેની લડાઈમાં વનણા્સયક સાવબત થયું 
હતુ. શ્ી આદરફ મોહંમિ ખાને િધુમાં જણાવયુ હતુ કે, પૂજય 
બાપનુુ ં િરેક કાય્સ, તમેના જીિનનુ ંરિતયકે પગલંુ આધયાનતમકતાના 
તેજમાંથી ઉદ્દભિતું હતું. બાપુ માનતા હતા કે સતય એ જ ઈશ્રનું 
બીજું રૂપ છે.  

બાપુના વિચારો સાથે આજે પણ ચાલી શકાય છે. બાપુના 
કિમો પર ચાલીને આતમવનભ્સર ભારતનું વનમા્સણ કરિું શકય છે. 

માનિતા માટે કુરબાની આપિી એ િેશ અને િેશિાસીઓનો 
્િભાિ છે. એટલે જ વિશ્ના ૭૦ જેટલા િેશોને કોરોના િેકસીન 
પરૂી પાડીન ેમાનિતાનુ ંઉતિમ ઉિાહરણ પરૂુ ંપાડંુ્ છે, માનિતાના 
કાય્સમાં ભારત હંમેશા ્ િ નહીં પણ સિ્સ્િ નો વિચાર કરે છે એમ 
જણાિી િાંડી યાત્ામાં સહભાગી થિાનો અિસર મળયો એ બિલ 
કેનદ્ર, રાજય અને ્થાવનક રિશાસનનો આભાર વયક્ત કયયો હતો.

આ રિસગં ેવજલ્ા કલકેટર ડૉ. એમ.ડી.મોદડયા, વજલ્ા પોલીસ 
િડા શ્ી રાજેનદ્રવસંહ ચુડાસમા, લાયઝન ઓદફસરશ્ી બીસનસીંગ 
બેિી, વનિાસી અવધક કલેકટરશ્ી જે.ડી.પટેલ, ગામના સરપંચશ્ી 
અને ગ્ામજનો ઉપન્થત રહ્ા હતા. •
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ભારતની આઝાદીની લડતોના ઇતતહાસમાં અનેક 
લડાઈઓ થઈ. જેમાં વર્ષ ૧૯૩૦ની મહાતમાજીની દાંડીકૂચ 
એક સીમાતચહ્ન સમી છે. દેશનું હીર પ્રગટ કરે અને 
તરિટટશ સરકારનાં મૂતિયાં હચમચાવી નાખે તેવી લડત 
તો “મીઠા સતયાગ્રહ”ની જ થઈ. એ માટે ગાંધીજીએ 
પોતાના ૮૧ સાથીઓ સાથે સાબરમતી આશ્રમથી જૂના 
સૂરત તજલ્ાના જલાલપુર તાલુકામાં દટરયાટકનારે 
આવેલા દાંડી ગામ સુધી, પગપાિા ૨૪૫ માઈલનો 
પ્રવાસ કયયો અને તયાં દટરયાકાંઠેથી કુદરતી ચપટી મીઠું 
ઉઠાવી, સરકારના કાયદાનો ભંગ કયયો. આ 
આંદોલનનો દેશના ઇતતહાસમાં જોટો જડવો મુશકકેલ છે.

ભારતની આઝાદીનાં 
ઈલતહાસનું સુવણ્ચ પૃષ્ઠ દાંડીયાત્ા

આ ભવય કકૂચની વિગતો જાણયા પહેલાં 
આપણ ેતનેી થોડી પિૂ્સભવૂમકા પણ જાિેી જાઈેએ. 
િર્સ ૧૯૨૭માં મદ્રાસ કોંગ્ેસમાં કોંગ્ેસનું ધયેય 
બિલિામાં આવયું અને ્િરાજયને બિલે સંપૂણ્સ 
્િાતંત્યનું ધયેય નક્કી કરાયું. તે પછી મોનટફડ્સ 
સુધારાને પદરણામે કેટલી રિગવત થઈ અને 
વહિંુ્તાનના રાજય બંધારણમાં “જિાબિાર 
રાજતંત્”નો વસદ્ધાંત કેટલેક િરજ્જે િાખલ કરી 
શકાય એમ છે, તેની તપાસ કરિા સાયમન 
કવમશન નીમિાની િર્સ ૧૯૨૭ના નિેમબરમાં 
જાહેરાત થઈ. આ કવમશનમાં એકપણ વહંિી ન 
હતા, એટલે બધા પક્ષો નારાજ થયા હતા અને 
કોંગ્ેસે તો એ કવમશનનો સંપૂણ્સ બવહષકાર કયયો, 
મોતીલાલ નહેરુના રિમુખપિ ે એક સિ્સપક્ષીય 

દાંડીયાત્ા
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પદરરિ નીમી અને બની શકે તેટલા બીજા પક્ષોનો ટેકો મેળિિાનું 
પણ ઠરાવયું. આ સાયમન કવમશન તા. ૩-૨-૧૯૨૮ના રોજ 
મુંબઈમાં ઊતયુું અને િેશભરમાં ”સાયમન પાછા જાઓ” એિા 
નારા સાથે તેનો બવહષકાર કરાયો.

કલકતિામાં મળેલી કોંગ્ેસમાં એમ ઠરાિાયું કે તા. ૩૧-૧૨-
૧૯૨૯ સુધીમાં વરિદટશ પાલા્સમેનટ એ બંધારણ નહીં ્િીકારે તો 
કોંગ્ેસ અવહંસક અસહકાર અને નાકરની લડતનો આશરો લેશે.

ગોળમેજી પદરરિમાં ગાંધીજીએ તેમાં ભાગ લેિા માટેની 
પૂિ્સશરત તરીકે ૧૧ મુદ્દાઓ િાઈસરૉય સમક્ષ રજૂ કયા્સ, તેમાં 
સંપૂણ્સ િારૂવનરેધ, હુંદડયામણનો ઘટાડો, મીઠાિેરાની નાબૂિી, 
લરકરી ખચ્સમાં અડધોઅડધ ઘટાડો, ઉપલા િગ્સની નોકરીના 
પગારોમાં ઘટાડો, પરિેશી કાપડ ઉપર રક્ષણાતમક જકાત, વહંિના 
િદરયાદકનારાનો િેપાર વહંિી જહાજો દ્ારા થાય તેનો ્િીકાર, 
રાજકીય કેિીઓની મુવક્ત અને િેશપાર કરેલાને વહંિ પાછા 

ફરિાની પરિાનગી, સી.આઈ.ડી. સં્થા વનમૂ્સળ કરિી અથિા તો 
તેના પર રિજાનો કાબૂ રાખિો અને આતમરક્ષણ માટે હવથયારોની 
છૂટ મૂકિાનો સમાિેશ થતો હતો.

આ િરમયાન ઘણી બધી ચચા્સઓ તથા રજૂઆતો પર વિચાર 
કયા્સ બાિ તા. ૨જી માચષે ગાંધીજીએ િાઈસરોયને ઐવતહાવસક 
પત્ લખયો અને તે રેવજનો્ડ રેનો્ડ સાથે હાથોહાથ પહોંચાડ્ો. 
આ પત્નો જિાબ સહાનુભૂવતભયયો ન હોય તો ૧૨મી માચ્સથી 
લડત શરૂ કરીશ એિી ્પષ્તા એ પત્માં ગાંધીજીએ કરી હતી. 
પોતાની અવહંસા વિશેની અતૂટ શ્દ્ધા, સરકારનું શોરણખોર તંત્, 
રિજાને હક્કો આપિાની તેની અવનચછા િગેરે મુદ્દાઓ તેમાં રજૂ 
કરાયા હતા.

ગાંધીજીના આ પત્નો જિાબ િાઈસરૉયે આપયો નહીં અને 
તમેના મતં્ીશ્ી કવન્સગહામ માત્ રાબતેા મજુબની કાગળ મળયાની 
પહોંચ લખી, એટલ ેએ પત્ ગાધંીજીએ રિગટ કયયો અન ેિેશભરમાં 

પ્રારંલભક સથળ અસિાિી

નવગા્મ

્માતર

નડડયાદ

આણંદ

બોરસદ

ક�કાપુરા
કારેિી અંખી

અ્મોદ

સાબર્મતી આશ્્મ

૩૯૦ ડક.લ્મ. િાંબો દાંડી રૂટ
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સતયાગ્હનાં નગારાં િાગતાં થયાં.
ગાંધીજીએ આંિોલનન ેસફળ બનાિિા માટે સમાજના વિવિધ 

િગ્સમાં જનજાગૃવત અને સમજણ આપિા માટે બેઠકોનો િોર 
ચલાવયો. જેના પદરણામરૂપે આંિોલનની રૂપરેખા તૈયાર થઈ. 
સાબરમતીનો સતયાગ્હ આશ્મ તીથ્સ્થાન થઈ પડ્ો. 

૧૨મી માચષે િાંડીકકૂચનું દિવય દૃરય જોિા માટે િેશ-વિિેશના 
હજારો લોકો અમિાિાિમાં ઊતરિા લાગયા. િેશપરિેશના 
ખબરપત્ીઓ, કેમેરાિાળા પણ મોટી સંખયામાં ઊતરી પડ્ા. 
અઠિાદડયાથી સાંજની રિાથ્સનાસભા નિીની રેતમાં થિા લાગી. 
આિી એ રિાથ્સનાસભામાં તમેના મખુમાંથી ઉદ્ગાર નીકળયા કે ”મારો 
જનમ વરિદટશ સામ્ાજયનો નાશ કરિા માટે જ થયો છે.” “હું 
કાગડાની, કકૂતરાને મોતે મરીશ, પણ ્િરાજય લીધા વિના આ 
આશ્મમાં પગ મૂકિાનો નથી.”

ગુજરાતના જાણીતા કવિ કૃષણલાલ શ્ીધરાણીએ મહાતમા 
ગાંધીજીની િાંડીયાત્ા અંગે પોતાની કવિતામાં િણ્સન કયુું હતું. આ 
કવિતાનું શીર્સક હતું.. આિિું ન આશ્મે મળે નહીં ્િતંત્તા.. 
આ 24 દિિસ ચાલેલી ઐવતહાવસક િાંડીયાત્ાના અમૃત મહોતસિ 
રિસંગે િાંડીયાત્ા િરવમયાન ગાંધીજીએ આપેલા રિિચનોને 
સંવક્ષપ્તમાં રિ્તુત કરિામાં આવયા છે.
તારીખ ઃ ૧૨ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (બુધવાર) લવસા્મો ઃ રડંોળા 
તળાવ (બપોરે) રાત્ી લનવાસ ઃ અસિાિી, ્માઇિ-૧

આશ્મની બહાર લોકમેિની િધતી જતી હતી. ખરેજીએ 
“રઘુપવત રાઘિ રાજારામ”ની ધૂન ઉપાડી અને રિસંગને સિ્સથા 
ઉવચત એિુ ંભક્ત રિીતમનુ ં“હદરનો મારગ છે શરૂાનો, નવહ કાયરનું 
કામજાે ને” એ ભજન બુલંિ ્િરે ગાયું એ પછી ગાંધીજી પોતાના 
સતયાગ્હી સૈવનકો સાથે િણાટશાળાના ચોગાનમાં ખડા થયા. 
ક્તુરબાએ કૂંકુનો ચાંલ્ો કરી તેમને હાર પહેરાવયો અને હાથમાં 
લાકડી આપી રિણામ કયા્સ. બે ખભે બે થેલા ભરાિી, ગાંધીજી 

સનેાન ેમોખર ઊભા અન ેબરાબર ૬-૨૦ કલાકે આશ્મની બહાર 
આિી મંગળ રિયાણ કયુું. તેમની પાછળ શ્ેત િાઢીિાળા ઋવર 
જિેા અબબાસ સાહેબ હતા અન ેપાછળ મળૂના ૭૮ સતયાગ્હીઓ 
ચાલતા હતા.

વિદ્ાપીઠ પાસે કકૂચ આિી પહોંચી. ્િરાજના સૈવનકો તૈયાર 
કરતી બાપુજીની આ વરિય સં્થા આગળ રોકાયા વિના કેમ ચાલે 
? િળી ગાંધીજી અને તેમની ટુકડી પકડાઈ જાય તો તેનું ્થાન 
લેિા વિદ્ાપીઠની ટુકડી વબ્તરા બાંધીને તૈયાર બેઠી હતી. 
નરહદરભાઈનાં પત્ની શ્ી મણીબહેને મહાતમાજીને ચાંલ્ો કયયો 
અને અક્ષતથી િધાવયા અને એક નાનકડી બાવલકાએ સૂતરનો 
હાર પહેરાવયો અને કકૂચ આગળ ચાલી.

અસલાલી જતાં ર્તામાં આિતાં નાનાં નાનાં બે ત્ણ 
ગામડાંનાં લોકો આનંિ અને ઉતસાહથી ઊભરાતાં હતાં. 

અસલાલીમાં ભારણ કરતાં ગાંધીજીએ કહ્ં, “મારો અને 
સરિારનો એક જ હેતુ આ કકૂચ અંગે હતો અને તે એ કે ગામડે 
ગામડે મીઠાના અનયાયી કરનો સંિેશો પહોંચાડિો. જેમ ખાિીનો 
સંિેશ છે તેમ મીઠાનો પણ સંિેશ છે. માણસ િીઠ િરષે અડધો મણ 
અને ઢોર િીઠ એક મણ મીઠું િપરાય છે. ખેડૂતને તો ખાતરમાં 

સ્મની
દેરોિ

અંકિેશ્વર

્માંગરોળ

ઉ્મરા્છી

ભટગા્મ

્છાપરાભાઠા 
(સૂરત)

દેિાડ
વાંઝ

ધા્મણ

્માટવાડ
દાંડી
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પણ મીઠું જાેઈએ. પંજાબમાં ઇજારિારને ૯ પાઈએ મણ અપાય 
છે. જયારે આપણે સિા રૂવપયો આપિો પડે છે. સરિાર જેલમાંથી 
આિશે તયારે વહસાબ માગશે. બાપિાિાએ નહીં જાેયાં હોય એિાં 
પૂર આવયાં તયારે તેમણે હજારોને બચાવયા, મરકીમાં પણ મિિ 
આપી અને બારડોલીમાં વિજય અપાવયો, એટલે વહસાબ લેિાનો 
એમને અવધકાર છે.”
તારીખ ઃ ૧૩ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (ગુ�વાર) લવસા્મો ઃ બારેજા 

રાત્ી લનવાસ ઃ નવાગા્મ, ્માઈિ - ૯
અસલાલીમા ંએક રાત રહી ગાંધીજી અન ેસૈવનકો બીજ ેદિિસે 

બારેજા પહોંચયા. એ પછી અમિાિાિ વજલ્ામાંથી તેમનો ખેડા 
વજલ્ામાં રિિેશ થિાનો હતો. એટલે સરહિે તેમને િળાિિા 
અમિાિાિ, અસલાલી અન ેબીજંા ગામોમાથંી ૪-૫ હજાર માણસો 
આવયા હતા.

બપોર બારેજામાં ગાળી સાંજે મહાતમાજી નિાગામને માગષે 
ચા્યા. નિાગામ ખેડા વજલ્ાના માતર તાલુકાનું ગામ.

નિાગામની સભામાં રિિચન કરતાં ગાંધીજીએ કહ્ં, “આ 
ગામમાં હું આિી ગયો છું અને તેથી ગામને સારી રીતે જાણું છું. 
અહીંના પટેલો અને મતાિારોએ રાજીનામાં આપી િીધાં છે તે 
જાણીને મને આનંિ થાય છે, પણ અહીં એક િાર હું છેતરાયો છું. 
આ િખતે તમે એિું કરશો નહીં. પાછા કાલે જઈને કલેકટરને 
કહેશો નહીં કે મહાતમા આવયો એટલે રાજીનામાં આપિાં પડ્ાં 
અને હિે પાછાં ખેંચી લઈએ છીએ. િબાણને િશ થઈ આપયાં 
હોય તો હજીપણ પાછાં ખેંચી લેજાે.”

કકૂચમાં લોખંડી વશ્ત રાખી હતી. જે ગામે કકૂચ જિાની હોય 
તયાં ૧૬ ્િયંસેિકોની ટુકડી આગળથી પહોંચે અને મુકામ તથા 
સભા્થાન િગેરેની ગામલોકોને મળીને ગોઠિણ કરે.
તારીખ ઃ ૧૪ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (શુક્વાર) લવસા્મો ઃ વાસણા 

(બપોરનો), રાત્ી લનવાસ ઃ ્માતર, ્માઈિ-૧૦
તા. ૧૪મીએ ૮-૩૦ િાગે કકૂચ િાસણા પહોંચી. ગામને 

પાિરે રમણીય આમ્કુૂંજમાં ગાંધીજીનો મુકામ રખાયો હતો અને 

તયાં એક સુંિર ઘાસની ઝૂંપડી બાંધિામાં આિી હતી. અહીં 
ભારણ કરતાં ગાંધીજીએ કહ્ં - મારી “નિજીિન”માંની િરેક 
માગણી રિમાણે જ તમે મને સતકારો છો તેથી મને અતયંત આનંિ 
થયો છે. મારી સાથે એક અંતયજ કુટુંબ છે. તેને િૂર રાખિા જ 
મને ગામબહાર મુકામ આપિામાં આવયો હોય તો હુ ઇચછુ કે, 
મને ગામની શાળામાં જ ઉતારો આપિો જોઇતો હતો. અહીંના 
મુખીએ રાજીનામું લખી િીધું. મુખીને સતિા શાની છે ? રિજાને 
રંજાડિાની - એ જુલમનું કામ છે. મુખીપણાનો તયાગ એટલે 
ઘરમાંથી બલા કાઢિી.

તારીખ ઃ ૧૫ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (શલનવાર), લવસા્મો ઃ 
ડભાણ, રાત્ી લનવાસ ઃ નડડયાદ, ્માઈિ - ૧૫

માતરથી ડભાણ જિા કકૂચ ૬-૩૦ િાગ ેસિારે ઊપડી. ર્તામાં 
ગામેગામ લોકોનાં ટોળાં ઊભરાયાં અને બે યુરોવપયન કુટુંબો પણ 
િશ્સને આવયાં. ડભાણના લોકોએ ભારે ઉમળકાથી ્િાગત કયુું.

અહીં મહાતમાજીને મળિા મુંબઈથી શ્ી નરીમાન અને શ્ી 
મહેરઅલી આવયા હતા. સભામાં ભારણ કરતાં સરભરા માટે 
લોકોને ધનયિાિ આપયા ને કહ્ં “ખેડાની સરભરાનો મેં અગાઉ 
્િાિ ચાખયો છે. આ થેલી તમે મને આપી તે માટે આભાર માનું 
છું. અહીં સાંભળેલી હકીકત પરથી લાગે છે કે આપણે ગૌરક્ષાને 
બિલે ભેંસરક્ષા કરીએ છીએ. કોઈ માંિું હોય તેને ગાયનું િૂધ કે 
ઘી જાેઈએ તો પણ ગામમાં ન મળે, એ કેટલું શરમાિનારું ? જાે 
ગાયનો બચાિ કરિો હોય તો ગાયો િસાિો ને એની સેિા કરો.

ડભાણથી મળ્કે ૪-૩૦ િાગે કકૂચ શરૂ થઈ, તેનો નદડયાિમાં 
રિિેશ થયો.

તેમણે અહીં કહ્ં - મેં ઘણી સભાઓમાં ભારણો આપયાં છે, 
પણ કોઈ િખતે આિડી મોટી મેિની થઈ નથી. અતયારે આખું 
વહંિ શું માગે છે ? આપણને પૂણ્સ ્િરાજ જાેઈએ છે. તમે બધા 
આટલે િૂરથી આવયા છો તે મને માન આપિા આવયા છો તેમ 
માનું એિો હું મૂખ્સ નથી. તમે પૂણ્સ ્િરાજને ખાતર આવયા છો. 
અમે અહીં સુધી આવયા તયાં સુધી આશીિા્સિનાં પૂર આવયાં કયાું 
છે. પણ તમારી એ આવશર સુકાઈ ન જિી જાેઈએ. સરિાર 
િલ્ભભાઈએ ખેડા વજલ્ામાં ઘણું કામ કયુું છે. મેં પણ આ 
વજલ્ામાં કામ કયુું છે અને તેથી આ યુદ્ધમાં મિિ કરિાની તમારી 
તો ત્ણગણી ફરજ છે. મને પૈસાની મિિ જાેઈતી નથી, મને તો 
માણસો જાઈેએ છે. ખડેા વજલ્ામા ંિલ્ભભાઈન ેકેિ એટલ ેખડેાને 
કેિ. મેં કૂંઈ કામ કયુું છે એટલે તમારા ઉપર મારો અવધકાર છે.

તારીખ ઃ ૧૬ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (રલવવાર), લવસા્મો ઃ 
બોરીઆવી, રાત્ી લનવાસ ઃ આણદં, ્માઈિ -૧૧
કૂરનો ૮-૩૫ કિાકે બોરીઆવી્માં પ્રવશે થયો.

ભારણ કરતાં ગાંધીજીએ કહ્ં, ઢસાના િરબાર રાજય તજીને 
બેસી ગયા છે, એટલે શું એમણે સિાને માટે તયજયું ? ના, ના, એ બેસી ગયા છે, એટલે શું એમણે સિાને માટે તયજયું ? ના, ના, એ 
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તો િાજતે ગાજતે આપણા યુગમાં પાછું મેળિીશું. અહીં સુણાિની 
રાષ્ટ્રીય શાળાના વશક્ષકો ને વિદ્ાથથીઓ તથા સોનગઢ ગુરુકુળના 
મુખય અવધષ્ઠાતા ચતુરભાઈ આવયા હતા અને તેમણે ખડી ફોજ 
ઊભી કરિા આશીિા્સિ લીધા.”
તારીખ ઃ ૧૭ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (સો્મવાર), લવસા્મો ઃ સવાર 

(્મૌનવાર), રાત્ી લનવાસ ઃ આણદં
આણંિને પાિરે ૭-૩૦ િાગે કકૂચ પહોંચી. ગાંધીજીએ કહ્ં - 

આણંિે આજે અમારું ્િાગત કયુું તે માટે હાદિ્સક ધનયિાિ.
તમે હમણા ંજ ભજનમાં સાંભળયુ ંકે “રિમેપથં પાિકની જ્વાળા” 

-સતયાગ્હનો પંથ રિેમ-પંથ છે, એ િેરભાિનો પંથ નથી. િેરભાિ 
બીજાને બાળે છે, રિેમ પોતાને બાળે છે ને બીજાને શુદ્ધ કરે છે. 
મરતી િખતે મનની અંિર પણ ક્રોધ નહીં થાય,અને મનમાં એિી 
ભાિના થાય, “હે ભગિાન ! આ મારનારનુ ંતંુ ભલુ ંકરજે,” એિા 
મરણની ભેટ જયારે થાય તયારે એને સતયાગ્હી મરણ કહું.

તારીખ ઃ ૧૮ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (્ંમગળવાર), લવસા્મો ઃ 
નાપા, રાત્ી લનવાસ ઃ બોરસદ, ્માઈિ-૧૧

બોરસિમાં તો જાણે ઉતસાહની હેલી ચઢી હતી. ૭-૩૦ િાગે 
કકૂચ તયાં પહોંચી તયારે િોઢ માઈલ લાંબુ ્િાગત સરઘસ યોજાયું 
હતું. ગાંધીજીએ કહ્ં કે આ તો અંવતમયુદ્ધ છે. તે િખતે ભણિું એ 
િેશદ્રોહ છે. હું આ રાજયનો અંત છે. ્િતંત્તાની ઉરાિેિી સામે 
ઊભી છે અને આપણને િરમાળ પહેરાિિા તતપર થઈ રહી છે. 
તમે બધા સરિાર િલ્ભભાઈ અને િરબાર સાહેબની સેિાની 
કિર કરીને યુદ્ધમાં જાેડાજાે.
તારીખ ઃ ૧૯ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (બુધવાર), લવસા્મો ઃ રાસ,

રાત્ી લનવાસ ઃ ક�કાપરુા, ્માઈિ -૧૨
કકૂચ ૮-૩૦ િાગે રાસ ગામે પહોંચી. રાસ એટલે તો 

રણશૂરાઓનું ગામ. 
ગાંધીજીએ કહ્ં ઃ “આજે તો રાસ ઉપર જિાબિારી આિી છે. 

સરિાર િલ્ભભાઈ અમિાિાિથી નીકળયા તયારે પકડાશે એિો 

નહોતો ખયાલ એમને કે મને, પણ રિથમ પકડાિાનું માન એમને 
રાસમાં મળયું. એટલે રાસનો ધમ્સ વિશેર થયો. તમારો રિેમ તમને 
અહીં ઘસડી લાવયો. 

રાસથી ઊપડેલો કાફલો રાતે્ ૮-૦૦ િાગે કૂંકાપુરા ગામે 
પહોંચયો. ૨૦ હજારની જંગી સભાને ગાંધીજીએ સંબોધી. 

ગાંધીજીએ અહીં બોલતાં કહ્ં ઃ “તમે બહાિુરી માટે પંકાયેલા 
છો, પણ િોરો છે તને ેલઈન ેતમારી ચઢતી થતી નથી. તમ ેકેટલાક 
સુધારા કયા્સ છે તે માટે ધનયિાિ. પણ હજી ઘણું કરિાનું બાકી છે. 
તે કરો તો તો આખા વહંિુ્તાનમાં તમારું નામ પંકાય. આ મેં 
ધમ્સયુદ્ધ આરંભયું છે અને પગપાળા મુસાફરી કરી રહ્ો છું, તેનું 
કારણ ઊંડું છે. આ તો ધમ્સ-યાત્ા છે.

તારીખ ઃ ૨૦ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (ગુ�વાર), લવસા્મો ઃ 
્મહી-સાગરન ેસા્મ ેકાઠેં ઝંૂપડી્મા,ં રાત્ી લનવાસ ઃ 

કારેિી, ્માઈિ-૧૧
અતયાર સુધીની કકૂચ સીધી સડક ઉપર ચાલતી હતી. હિે 

મહી-સાગર પાર કરિાનો રિસંગ આવયો. અહીં મહીનો પટ ખરેખર 
સાગર જેિો વિશાળ હતો.

મહી ઉતરીને ૨-૩ માઈલ કપરામાં કપરો ર્તો હતો. કાિિ 
અન ેકાપં ખૂિંીન ેજિાનુ ંહતુ ંએટલ ેબાપનુ ેઊચંકી લિેાની માગણી 
થઈ, પણ તેમણે જિાબ આપયો કે મારી તો ધમ્સ-યાત્ા છે અને 
યાત્ા તો પગે ચાલીને જ કરાય.

કારેલીમા ંટૂકુંૂં મદુ્દાસર ભારણ કરતા ંગાધંીજીએ કહ્ ંઃ આપણા 
ને ભરૂચના સદ્ ભાગયે જિાહરલાલ પહેલાં જ અહીં આવયા ને તે 
સાથે આખી રાતનો ઉજાગરો િેઠ્યો. ઈશ્ર અનકુકૂળ હશ ેતો એમને 
અને મહાસવમવતના આગેિાનોને પરમદિિસે જંબુસરમાં મળશું.” 

અહીં જિાહરલાલ સાથેની ગાંધીજીની ચચા્સ વિચારણા 
ભવિષયમાં શુ ંકરિંુ ત ેવિરનેી હતી. મીઠા ંઉપરાતં બીજા કરિેરાનો 
ભગં કરિાની અન ેકરિો તો કયા િેરાનો ત ેઅંગ ેતમેણ ેગાધંીજીની 
સલાહ પૂછી હતી. ગાંધીજીએ હમણાં તો આ મીઠાના કાયિા ઉપર 
જ ધયાન કેનનદ્રત કરિું ઠીક છે એિો અવભરિાય આપેલો.

સરિાર િલ્ભભાઈ અમિાિાિથી નીકળયા તયારે પકડાશે એિો 
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તારીખ ઃ ૨૧ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (શુક્વાર), લવસા્મો ઃ ગજરેા, 
રાત્ી લનવાસ ઃ અણખી, ્માઈિ-૧૧

એ જ રાત્ે સંઘ ગજેરાથી અણખી તરફ ચા્યો. અહીં ગામ 
લોકોએ ઠરાિ કયયો કે, કોઈપણ સરકારી નોકરન ેકોઈપણ રિકારની 
મિિ કરિી નહીં. મીઠાનો કાયિો તોડિા ૩૫ સૈવનકો પણ નોંધાયા.

અહીં બોલતાં એમણે કહ્ં, “જયારે રિજા િફાિાર મટી જાય 
તયારે અમલિારોની ન્થવત િુઃખિાયક થાય. એમને લોકો કૂંઈ જ 
ન આપે. મેં સાંભળયું છે કે લોકો અમલિારને પાણી, અનાજ, 
િીિાસળી િગેરે કાંઈ જ આપતા નથી, એમ કરિાનો લોકોને હક 
છે. - ધમ્સ છે. પણ એમને ભૂખે મારિાનો આપણો ધમ્સ નથી.

તારીખ ઃ ૨૨ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (શલનવાર), લવસા્મો ઃ 
જબુંસર, રાત્ી લનવાસ ઃ આ્મોદ. ્માઈિ -૧૨

સિારના પહોરની ખુશનુમા હિા અને અરણીનાં ફકૂલોની 
સુિાસ લેતો સંઘ જંબુસરનો પંથ કાપી રહ્ો હતો.

અહીં ગાધંીજીએ કહ્ ંઃ “હંમશેા ંહોય ત ેકરતા ંપણ આજ ેમારી 
પાસે િધારે કામ આિી પડ્ુ ંછે. મહાસભાના ઘણાખરા સભયો અહીં 
હાજર છે, પણ તેમના ંભારણો તમે નહીં સાભંળી શકો ત ેમાટે 
લાચાર. િળી અમારે િખતસર અહીંથી જિંુ જાઈેએ એટલ ેમોટા ં
ભારણોનો િખત નથી. ્િાગત માટે ધનયિાિ આપુ ં છંુ અને 
મખુીઓએ રાજીનામા ંઆપયાં ત ેમાટે મબુારકબાિી આપુ ંછુ.ં”

આમોિમાં ગાંધીજીએ કહ્ં - “આ આખરી લડતમાં વહંિુ-
મુન્લમ બંન ેજાડેાઈ જજા.ે હિ ેતો લડતનુ ંએિુ ં્ િરૂપ છે કે ગરીબ, 
તિંગર, વૃદ્ધ, બાળક, બધા જ સરખો ભાગ લઈ શકે. મારે તો, 
તમન ેતોફાન મારપીટ ન કરતા ંએક નન્નો ભણાિિાનુ ંશીખિિાનું 
છે. એક નન્નો સો િુઃખને હણે એ સાચું છે. બધા જ સરકારી નોકરો 
એ ભણો અને હું િાંડી જઈને કહું કે હિે મીઠાને માટે તમે બધા 
નીકળી પડો તો બીજે દિિસે ્િરાજ મળે.”
તારીખ ઃ ૨૩ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (રલવવાર), લવસા્મો ઃ બવુા,

રાત્ી લનવાસ ઃ સ્મની, ્માઈિ-૧૨
બિુામા ંરાજાજી, મહાિેિભાઈ અન ેિેશપાડંજેી મળિા આવયા 

હતા. એક સુિંર વિશાળ વૃક્ષની નીચ ેબપોરે ૩-૩૦ િાગ ેસભા થઈ.

બુિાની સભા પૂરી કયા્સ પછી ગાંધીજી તયાં બે કલાક િધુ 
રોકાયા. સમનીમાં સોમિારનો મૌનિાર ગાળિાનું ઠયુું હતું.

રાત્ ેમિેાનમા ંરિચડં સભા મળી તમેા ંમીઠાનંા કાયિાભગં ઉપર 
અન ેખાિી પહેરિા તથા ઉતપન્ન કરિા ઉપર ગાધંીજીએ ભાર મકૂયો.

તારીખ ઃ ૨૪ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (સો્મવાર), 
લવસા્મો ઃ સ્મની્મા ં્મૌનવાર તરીકે ગાળ્યો, 

રાત્ી લનવાસ ઃ સ્મની
ત્ાલસા જતાં એક ખાડી ઓળંગિી પડી. ગાંધીજી અને તેમના 

સાથીઓ ઢીંચણ સુધીના પાણી અને કાિિમાં ચાલી સામે પાર 
પહોંચયા. અહીં લોકોએ ભાિથી ્િાગત કયુું. ક્તૂરબા ને 
કાકાસાહેબ કાલેલકર અહીં બાપુને મળિા આવયા હતા.

તારીખ ઃ ૨૫ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (્ંમગળવાર), લવસા્મો ઃ 
ત્ાિસા, રાત્ી લનવાસ ઃ ડરેોિ, ્માઈિ-૧૦

સભામાં ભારણ કરતાં તેમણે કહ્ં કે, ભરૂચ વજલ્ાની કકૂચ 
પૂરી થિા આિી છે અને હિે મારે નિું કહેિાપણું કૂંઈ જ રહેતું 
નથી. આ ધમ્સ યુદ્ધમાં િરેક પોતાનો કૂંઈને કૂંઈ વહ્સો આપશે 
એિી આશા રાખું છું.
તારીખ ઃ ૨૬ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (બુધવાર), લવસા્મો ઃ ભરૂર, 

રાત્ી લનવાસ ઃ અકંિશે્વર, ્માઈિ-૧૩
ભરૂચની સભામાં ગાંધીજીએ કહ્ં કે, સતયાગ્હી ઈશ્રનો નાિ 

સાંભળીને લડે છે. ઘણી િખત એિું બને છે કે, સતયાગ્હી ઉપર 
આખું જગત થૂંકતું હોય, તે િખતે પણ તે ઈશ્રનો નાિ સાંભળી 
શકે છે. હું જે કરી રહ્ો છું તે માટે તો આખું વહંિ ૧૦ િર્સ થયાં 
એકપગે હતું. ૧૯૨૧થી હું બે શબિો કહેતો આવયો છું. પાકીઝગી 
અને કુરબાની ઃ એટલે આતમશુદ્ધ અને બવલિાન. એ િગર 
સતયાગ્હનો જય નહીં થાય, કેમ કે તે વિના ઈશ્ર સાથે હોય જ 
નહીં. જગત કુરબાની ઉપર ઝકૂી જાય છે. આ લડતમા ંમન ેબધાની 
જ મિિની જરૂર છે.

અંકલેશ્રના મુકામ િરવમયાન ત્ણ નોંધનીય રિસંગો બનયા. 
સૈવનકો પૈકીના એક ભાઈએ ભરૂચમાં આઇ્ક્રીમ ખાધો હતો. 
સતયાગ્હી સૈવનકોની વશ્ત વિરુદ્ધનું એ કામ હતું. તેથી ગાંધીજીને 
ઘણું િુઃખ થયું. બીજાે મહત્િનો બનાિ એ બનયો કે, ગાંધીજી તા. 
૬ટ્ઠી એવરિલે િાંડીમાં વનમકનો કાયિો તોડે, તે પછી આખા િેશમાં 
અનેક માણસો લડતમાં ઝંપલાિિા તૈયારી કરી રહ્ાં હતાં. તેઓ 
જિાબિારી સમજીને લડતમાં જાેડાય તે માટ ે કોંગે્સ રિમુખ 
જિાહરલાલે સતયાગ્હીઓ માટે એક ટૂંકુૂં અને સાિું રિવતજ્ાપત્ 
તૈયાર કરીને ગાંધીજીને મોક્યું હતું. તે તેમણે “નિજીિન” અને 
“યગં ઈનનડયા”મા ંપોતાની નોંધ સાથે રિગટ કરિા અહીંથી મોકલી 
આપયું હતું. ત્ીજાે રિસંગ ટુકડીના કેટલાક સૈવનકો મુકરર ક્રમ 
છોડીને આગળ આિી િચમાં ઘૂસી જતા હતા, એટલે બાપુએ 
આજથી પહેલી ટુકડી છેલ્ી રહે અને છેલ્ી ટુકડીથી હારની આજથી પહેલી ટુકડી છેલ્ી રહે અને છેલ્ી ટુકડીથી હારની 
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શરૂઆત થાય એિો વનણ્સય આપયો.
તારીખ ઃ ૨૭ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (ગુ�વાર) લવસા્મો ઃ સજાદે,

રાત્ી લનવાસ ઃ ્માગંરોળ, ્માઈિ-૧૨.
માંગરોળનું ભારણ ઃ આપણે આપણી નબળાઈનો ્િીકાર 

કરીએ, પણ આપણી ટેક રાખનાર તો ઈશ્ર છે. જયાં સુધી આપણું 
યુદ્ધ સાચેસાચું છે, તયાં સુધી એમાં ઈશ્રનો હાથ જ છે. તયાં સુધી 
આપણે કેમ ન લડીએ ? મીઠાિેરો તો ગયો જ સમજાે. રહેશે તો 
કિાચ એક બે મવહના. અતયાર સુધી કરિેરા હોિા છતાં આપણે 
વનમકહલાલ રહ્ા, પણ હિે તો વનમકહરામ થિાના છીએ.”
તારીખ ઃ ૨૮ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (શુક્વાર), લવસા્મો ઃ રાય્મા
રાત્ી લનવાસ ઃ ઉ્મરા્છી-સરૂત લજલ્ા્મા ં્માઈિ-૧૦.
રાયમાનું ભારણ ઃ આપણને વરિય હોય તે હંમેશાં આપણે કરી 

નથી શકતા. શ્ેયકર હોય તે કરીએ છીએ, એટલે િાંડી પહોંચિું 
જ જાેઈએ. એથી આજે િસમું લાગે છતાં તમારી પાસે વિિાય 
લેિી પડે છે.” ઉમરાછીનું ભારણ ઃ ્િરાજ એક બે મવહનામાંયે 
મળે અને જનમારોય જાય. સરિારનાં ને મારાં હાડકાં રાખમાં મળે 
ને ્િરાજ ન યે મળે. પણ હિે તો બહારિટે નીકળયા છીએ. 
સરકારી સતિા અસતયનો પૂંજ છે. એ ગમે એિો મોટો પૂંજ કેમ ન 
હોય ? સતયની ફકૂૂંકથી તે ઢળી જશે; પણ એિું સતય આપણામાં 
રિગટ થાય તયારે ને ?

તારીખ ઃ ૨૯ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (શલનવાર), લવસા્મો ઃ 
એરથાણ, રાત્ી લનવાસ ઃ ભટગા્મ, ્માઈિ-૧૦

સિારની રિાથ્સનામાં ગાંધીજીએ કહ્ં, “આપણી યાત્ાનો આ 
છેલ્ો તબક્કો છે. એના આરંભ ેજ આપણે બધા મલે ધોઈ નાખંીએ 
- િાંડીને આપણે હરદ્ાર માનયું છે, તો હરદ્ાર જેિા પવિત્ ધામ 
માટેની લાયકાત આપણે મેળિિી જાેઈએ.

તારીખ ઃ ૩૦ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (રલવવાર), લવસા્મો ઃ 
સાધંીએર, રાત્ી લનવાસ ઃ દેિાડ, ્માઈિ-૧૦

સાધંીએરનુ ંભારણ ઃ “જ ેતલાટી ભાઈએ રાજીનામંુ આપયું 
તમેન ેધનયિાિ આપુ ંછુ.ં પટેલોના ંરાજીનામા ંઠીક સખંયામા ંઆવયાં 
છે. તલાટીનુ ંઆ બીજુ ંરાજીનામુ ંછે. જમે જમે આ લડતનુ ંરહ્ય 
આપણે સમજતા જઈશંુ, અન ેજમે જમે ઈશ્ર ઉપર વિશ્ાસ રાખતા 
જઈશુ ંતમે તમે આિા ંરાજીનામા ંિધારે ન ેિધારે મળતા ંજશ.ે”

િેલાડનું ભારણ ઃ “ગીતામાં કહ્ં છે તેમ જે િ્તુ આરંભમાં 
કડિી લાગે, પણ પદરણામે મીઠી હોય તે સાનત્િક છે. જે રિેમના 
અંગારા મેં વમત્ો, સાથીઓ અને સભા પાસે ભટગામમાં કાઢ્યા 
હતા, તે અંગારા તેમણે અંગારા તરીકે માનયા નથી.

તારીખ ઃ ૩૧ ્માર્ચ, ૧૯૩૦ (સો્મવાર), લવસા્મો ઃ 
દેિાડ્મા ં્મૌનવાર તરીકે ગાળ્યો, રાત્ી લનવાસ ઃ દેિાડ

િેલાડમાં શાંવતપૂિ્સક મૌનિાર ગાળી ગાંધીજીએ હાદિ્સક 
વિિાય લીધી. 

તારીખ ઃ ૧ એલપ્રિ, ૧૯૩૦ (્મગંળવાર), લવસા્મો ઃ 
્છાપરાભાઠા, રાત્ી લનવાસ ઃ સરૂત, ્માઈિ-૧૧

છાપરાભાઠાનું ભારણ ઃ ્િરાજનાં ઘણાં અંગ છે. આપણે 
ગાઈએ છીએ કે “સૂતરને તાંતણે ્િરાજ”, પણ એમ ગાિાથી 
્િરાજ થોડું મળિાનું હતું ? એ તો તાંતણા કાઢીએ તયારે મળે. 
આ રેંદટયાનું તો મેં ઉિાહરણ આપયું પણ એિું િારૂનું કામ પડેલું 
જ છે. ત્ીજી િાત અમિાિાિની બહેનોએ કચરો કાઢી ગામડાં 
સાફ કરિાની શીખિી તે છે. આપણામાં કચરો ખૂબ ભરાયો છે, 
તેથી આપણે ્િરાજનો મંત્ ભૂલી ગયા છીએ. એ કાઢતાં આપણે 
સમાજના અને હૃિયના મેલ કાઢીશું. 

સૂરતનું ભારણ ઃ આપણે િુઃખ, કષ્ બરિા્ત કયષે જ છૂટકો 
છે અને તેટલા સારું આ મીઠાંનો કર આપણને ઈશ્રે સૂઝાડ્ો છે. 
સરકાર િાિો કરે છે કે, રાજય ચલાિનારાઓએ રિજાના બધા 
માણસો પાસે કર લઈ શકાય એિી યુવક્ત શોધિી જાેઈએ. મેં 
ઈ્લામ, વહંિુ ધમ્સ, વખ્ર્તી ધમ્સ અને જરથો્તના ધમ્સગં્થો 
ઉથલાવયા છે, એ બધામાં બતાવયું છે કે ઔરતો અને વમ્કીનો-
ગરીબો ને ્ત્ીઓ ઉપર કોઈ દિિસ કર હોય નહીં. 

રાજકતા્સઓ ઇચછે તો મને પકડે, પણ તેમ કરતાં એને શરમ 
આિે છે, તે માટે હું તેને ધનયિાિ આપું છું. પણ એક દિિસ મને 
પકડે જ છૂટકો છે અને ન પકડે તો સારું વહનિ ધગી ઊઠિાનું છે. 
સરકારની તો સાપે છછુંિર ગળયા જેિી ન્થવત થઈ છે. હિે પછી 
કાયિા તડાતડ તૂટતા જશે ને કાયિાનો નાશ થયો તયાં સ્તનત 
કયાં રહી ? એનાં બધાં અંગ ઢીલાં થઈ જિાના. આમ િગર 
મહેનતે, એક પણ માણસને જેલમાં મોક્યા વિના રાજય લેિાની 
િાતો મારા વખ્સામાં પડેલી છે.

તારીખ ઃ ૨ એલપ્રિ, ૧૯૩૦ (બુધવાર) લવસા્મો ઃ 
ડ�ડોિી, રાત્ી લનવાસ ઃ વાઝં, ્માઈિ-૧૨

સભામાં ભારણ કરતાં કહ્ં, “હું જયારથી િવક્ષણ આવફ્રકાથી 
પાછો ફયયો તયારથી મળેલા સાથીઓ આ ગામમાં રહે છે તેથી મને 
હર્સ થાય છે. આિા ગામ પાસેથી હું અનેક રિકારની આશા રાખું 
અને આશા સફળ ન થાય તો િુઃખ પણ થાય.”

તારીખ ઃ ૩ એલપ્રિ, ૧૯૩૦ (ગ�ુવાર), લવસા્મો ઃ 
ધા્મણ, રાત્ી લનવાસ ઃ નવસારી, ્માઈિ-૧૩

ધામણનું ભારણ ઃ “આ ધામણની આસપાસ એિા ક્બાઓ 
છે, કે જેમાં મારા પુરાણા અસીલો અને સાથીઓ િસે છે. િવક્ષણ 
આવફ્રકાની લડતમાં મુસલમાન ભાઈઓએ મોટો ફાળો આપેલો 
અને તયાંની લડતના આગેિાન પણ મુસલમાન ભાઈ હતા.

નિસારીનું ભારણ ઃ નિસારી તો પારસી ભાઈઓનું મથક. 
પારસી કોમ એક લાખની અિંર છે. હુ ંતમેન ેઓળખયા વિના નથી 
રહ્ો અને એ મને ઓળખયા વિના નથી રહેતા. િાિાભાઈની 
પૌત્ીઓ તો લડત માટે જાણે ગાંડી અને અધીરી થઈ રહી છે અને વિિાય લીધી. પૌત્ીઓ તો લડત માટે જાણે ગાંડી અને અધીરી થઈ રહી છે અને 

દાંડીયાત્ા
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મીઠુબહેને તો િારૂ પીનારાઓને એ વયસનમાંથી છોડાિિા માતા 
છોડી, ઘરબાર છોડ્ા. અહીં ઘણી બહેનો છે, તેમને વિનિું છું કે 
તમે આ કામ ઉપાડી લો. મુવક્ત ફોજની બહેનોને આિું પુણય કાય્સ 
કરતાં નજરે જાેઈ છે. તેથી મીઠુબહેન જે ક્ષેત્ તૈયાર કરીને બેસી 
ગઈ છે તે ક્ષેત્માં બધી બહેનો ઝંપલાિે.

તારીખ ઃ ૪ એલપ્રિ, ૧૯૩૦ (શુક્વાર), લવસા્મો ઃ 
લવજિપોર, રાત્ી લનવાસ ઃ કરાડી, ્માઈિ-૯.

વિજલપોરનું ભારણ ઃ “િાંડી તો મારું હરદ્ાર છે. તમે તયાં 
કોઈ નકામા ન આિશો. એમ છતાં જે આિે તે ખોરાક પાણીનો 
બંિોબ્ત કરીને આિે અને િેશ સેિા માટે ઝંપલાિિાની ઇચછા 
હોય તે જ આિે. આ તો ધમ્સ યાત્ા છે, ધમ્સ-યુદ્ધ છે. એમાં ઉજાણી 
માટે કોઈ નહીં આિ.ે બીજી શરત એ કે તયા ંવિિેશી િ્ત્ો પહેરીને 
કોઈ નહીં આિે. િાંડીને યાત્ાનું ધામ-પૂણ્સ ્િરાજનો દકલ્ો 
બનાિિો હોય તો એમજ થાય.”

તારીખ ઃ ૫ એલપ્રિ, ૧૯૩૦ (શલનવાર), લવસા્મો : 
દાડંી, રાત્ી લનવાસ ઃ દાડંી, ્માઈિ-૪, કુિ ્માઈિ-૨૪૧

િાંડીનું ભારણ ઃ “અહીં આિિા હું સાબરમતીથી નીકળયો, 
તયારે અહીં પહોંચી શકીશું એિી મારા મનમાં ખાતરી ન હતી. 
અહીંયા હું પહોંચયો છું, તેમાં શાંવતનો અને અવહંસાનો રિભાિ 
ઓછો નથી. 

આ લડતનું રહ્ય સતયાગ્હ સિ્સવયાપક બને તે છે. અતયાર 
સુધીમાં લાખો માણસોએ મીઠાંના કરનો સંિેશો સાંભળયો છે. 
આપણે તો હિે સરકાર થાકે તયાં સુધી આપણા પૂિ્સજાે જે રીતે 
મીઠું બનાિતા હતા, તે રિમાણે ઠેરઠેર બનાિીને ઘેરઘેર િેચિાનું 
છે. આપણી યાત્ાનું ધામ હાલ તો િાંડી છે, પણ ખરું ધામ તો 
્િતંત્તા િેિી છે. તેનાં જયાં સુધી િશ્સન થયાં નથી તયાં સુધી 
આપણને શાંવત થિાની નથી અને સરકારને પણ શાંત રહેિા 

િેિાના નથી.
આ િાંડીની પસંિગી મનુષયની નથી પણ ઈશ્રની જ છે.
આિતી કાલથી શરૂ થતું અઠિાદડયું આતમશુવદ્ધનું છે. છેિટે 

હું રિાથ્સના કરું છું કે જે િ્તુ લેિા માટે બહાર પડ્ા છીએ, તે ધયેય 
ખૂબ જ્િી રિાપ્ત થાઓ. જે સરકારથી બીતા હોય તે ચાલી જાય. 
જેલથી માંડીને ગોળી ખાિા તૈયાર હોય તે જ કાલે સિારે મારી 
સાથે આિે. ઈશ્ર આપણી પાસે રહો, સતયનો જય થાઓ.

નમક કા કાયિા તોડ દિયા
જે દિિસની િાટ ગુજરાત-ભારતિર્સ અને આખું જગત જાેઈ 

રહ્ં હતું તે તા. ૬ઠ્ઠી એવરિલ ૧૯૩૦ના દિિસે રિાહ્મમુહૂત્સમાં 
૩-૩૦ િાગે ગાંધીજી, તેમના સૈવનકો ને હજારો લોકો જાગૃત 
થઈ ગયા.

સિારે ૬-૦૦ િાગે ગાંધીજી અને સૈવનકો ને હજારો યાત્ીઓ 
સમુદ્રસ્ાન માટે દકનારે પહોંચી ગયા. કોઈએ પૂછ્યું, “બાપુજી, 
તમે પણ સમુદ્ર-સ્ાન કરશો કે ?” તરત જ જિાબ મળયો, “જરૂર, 
જે ધમ્સ યુદ્ધનો આરંભ કરિો છે તે કાય્સ તો સ્ાન કરીને પવિત્ 
બનયા પછી જ કરાય.” એમ કહી તેમણે કોઈ અિધૂતની પેઠે 
લંગોટીભેર સમુદ્રમાં િોટ મૂકી. સ્ાન કરીને ગાંધીજી બહાર 
નીકળયા, તયારે આપ્તજનો સાથે થોડો િાતા્સવિનોિ પણ કયયો.

સમુદ્રસ્ાનથી પરિારીને ગાંધીજી લોકસમુિાય સાથે એક 
માઈલ,ખાંજણમા ંઅન ેખાડાઓમા ંિદરયાનુ ંપાણી ભરાઈન ેસકુાઈ 
જિાથી તૈયાર થયેલું મીઠું શોધિા નીકળયા.

સરકારી માણસોની ટુકડીએ કુિરતી મીઠાની બવક્ષસને, 
પાિડીથી રગિોળી માટીમાં ભેળિી િેિાના સતત રિયત્ન કરિામાં 
કશી કચાશ રાખી ન હતી. તે છતાં રત્નાકરે એ પવિત્ પૂરુંર જયાં 
ઊભા હતા, તયાં એમના ચરણ આગળ જ ચકચકતા મીઠાંની 
અંજવલ ધરી િીધી. જેમ યજ્માંથી રિસાિનો કળશ રિકટે તેમ એ 

યજ્રિસાિની ગાંધીજીએ બરાબર 
૬-૩૦ કલાકે ચપટી ભરી અને 
હજારો લોકોનો ગગનભેિી નાિ 
ગાજી ઊઠ્યો, “નમક કા કાયિા તોડ 
દિયા.”

એ ચપટી ભરતાં યજ્પૂરુંરે 
ધીરગંભીર િાણી ઉચારી ક ે, 
“વરિદટશ સામ્ાજયની ઇમારતના 
પાયામાં હું આથી લૂણો લગાડું છું.”

૧૯૩૦ના એવરિલની તા. 
૬ઠ્ઠીની આ રિભાતિાણી ૧૯૪૭માં 
ઓગ્ટની ૧૫મી તારીખે સાચી 
ભવિષયિાણી નીિડી એ જગતે 
જાેયું છે. •જાેયું છે. •

દાંડીયાત્ા

økwshkík ૧	એબપ્રલ,	૨૦૨૧38



આધાર કાડ્ચના પુરાવા લવના પણ 
વડીિોને રસીકરણ્માં આવરી િેવાશે
મુખયમંત્ી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ વિશ્વયાપી મહામારી 

કોવિડ-19 ના સંક્રમણ સામે આરોગયરક્ષા કિચ આપતી 
કોરોના િરૅનકસનનો લાભ સમાજના વનરાધાર-િંવચત 
વય વક્તઓ-િય્ક િડ ીલોને  પણ આપિાનો 
સંિેિનશીલ વનણ્સય કયયો છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીના આ વનણ્સય અનુસાર રાજયમાં 
આિલેા વભક્ષકુગૃહો, વૃદ્ધાશ્મો તમેજ દિવયાંગ ક્યાણ 
સં્થાઓ-ગૃહોમાં િસતા ૪પ થી ૬૦ િર્સની િય 
જૂથના અને કોમોવબ્સડ એટલે કે અનય ગંભીર બીમારી 
ધરાિતી વયવક્તઓને આધાર કાડ્સના પૂરાિા વસિાય પણ 
િરૅનકસનેશન અવભયાનમાં આિરી લેિાશે. 

એટલું જ નવહ, આિી સં્થાઓ એટલે કે વભક્ષુકગૃહો, વૃદ્ધાશ્મો 
તમેજ દિવયાંગ ક્યાણ સં્થાઓમા ંિસતા ૬૦ િર્સથી ઉપરની િયના 
િય્ક િડીલોને પણ તેમની પાસે આધાર કાડ્સ ન હોય તો પણ 
કોરોના િરૅનકસન આપિામાં આિશે તેમ તેમણે જાહેર કયુ્સ છે. 
મુખયમંત્ીશ્ીએ આ અગાઉ રાજયમાં વિવિધ ્થાનોએ વિચરણ 
કરતા હોય, ન્થર િસિાટ ન હોય તેિા સાધુ સંતો, ભગિંતો, 
મહારાજ સાહેબ-મુવનશ્ીઓને આધાર કાડ્સ વિના પણ આ રસીકરણ 
અવભયાનમાં આિરી લેિાનો વનણ્સય કરેલો છે. 

હિે, તેમણે સમાજના વનરાધાર, િંવચત, અનાથ વયવક્તઓને 
પણ કોરોના મહામારી સામે આરોગય સુરક્ષા કિચ આપિા તેમને 
પણ આધાર કાડ્સના પુરાિા વિના રસીકરણમાં આિરી લેિાની અને 
સૌના વયાપક રસીકરણથી ‘‘હારશે કોરોના-જીતશ ેગજુરાત’’નો મતં્ 
સાકાર કરિાની રિવતબદ્ધતા િશા્સિી છે. 

મુખયમંત્ી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ િડારિધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોિીએ િેશનાં રાજયોની કોરોના ન્થવત અને રસીકરણની સમીક્ષા 
અંગે તાજેતરમાં યોજેલી િીદડયો કોનફરનસમાં ગુજરાતમાં િૈવનક 
સરેરાશ રસીકરણની સંખયા ૧.પ૦ લાખથી િધારીને બે ગણી એટલે 
કે ૩ લાખ સુધી લઇ જિાની નેમ વયકત કરી હતી. 

આ નેમને સાકાર કરિા રાજયના આરોગય વિભાગે કોરોના 
રસીકરણને ઝૂંબેશ ્િરૂપે ઉપાડીને અતયાર સુધીમાં ૪પ થી ૬૦ની 
િયજૂથના કોમોવબ્સડ અને ૬૦ િર્સથી ઉપરના િદરષ્ઠો એમ કુલ ૩૯ 
લાખ ૩૬ હજાર ૧૦૪ વયવક્તઓનું રસીકરણ પૂણ્સ કયુ્સ છે. 

આ હેતસુર સમગ્ રાજયમા ંપ૩૮૧ સરકારી અન ે૪પર ખાનગી 
મળી કુલ પ૮૩૩ રસીકરણ કેનદ્રો કાય્સરત કરિામાં આિેલાં છે. 
ગુજરાત ે૩૯.૩૬ લાખ વયવક્તઓના રસીકરણ દ્ારા િેશભરમા ંપાચં 
અવગ્મ હરોળના રાજયોમાં ્થાન મેળવયું છે. •

અ્મદાવાદ શહેરને વધુ 
રાર તળાવ સોંપવાનો 
્મુખય્મંત્ીશ્ીનો લનણ્ચય
મુખયમંત્ી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ અમિાિાિ 

શહેરમા ંરાજય સરકાર હ્તકના ંિધ ુચાર તળાિનો 
વિકાસ કરિા માટે આ તળાિો અમિાિાિ 
મયવુનવસપલ કોપયોરેશનને વિનામૂ્ ય ેસોંપિાનો 
વનણ્સય કયયો છે. 

મખુયમતં્ીશ્ીએ અમિાિાિ મહાપાવલકાને 
જે ચાર તળાિ વસટી બયૂદટદફકેશન માટે 

વિનામૂ્યે સોંપિાનો જનવહત વનણ્સય કયયો છે, 
તેમાં અમિાિાિના ઘાટલોદડયા તાલુકાના ચેનપુરનું 

૧૪,૬૯૪ ચો.મી. ક્ષેત્ફળનું ગામ તળાિ, અસારિાના 
મુઠીયા ગામનું ૪૧,૨૭૮ ચો.વમ.નું તળાિ, અસારિાના 
નરોડામાં આિેલ ૧,૩૧,૦૮૭ ચો.વમ.નું ગામ તળાિ અને 
િટિાના વિંઝોલ ખાતે ૮૧,૨૪૧ ચો.વમ.નુ ંતળાિના વિકાસ 
માટે અમિાિાિ મહાપાવલકાને ફાળિિા સૂચના આપી છે. 

મહાનગરપાવલકા વસટી બયૂટીદફકેશન અંતગ્સત આ 
તળાિ ો ને  ક ાયમ ી  ધ ોર ણે  હરિ ા -ફરિ ા  તેમજ 
રિિાસન-વપનક્કના પયા્સિરણવરિય ્પોટ તરીકે સુંિરતાથી 
વિકસાિશ.ે મખુયમતં્ીશ્ીએ મહાનગરોમા ંદરયઝુ ઓફ રિીટેડ 
િોટરનો જે અવભગમ અપનાિિા આહ્ાન કરેલું છે તેનો 
આ તળાિોમાં આિું દરસાયક્ડ િોટર ભરીને મહાપાવલકા 
સાકાર કરી શકશે. 

એટલુ ંજ નવહ, અમિાિાિ મહાનગરનંુ ્યએુજ િોટર-
િપરાયેલું ગંિુ પાણી એસ.ટી.પી દ્ારા શુદ્ધ કરીને આ 
તળાિોમા ંનાખિામા ંઆિતા ંઆ તળાિો બારેય માસ ભરેલા 
રહેશ ેતમેજ આસપાસના વિ્તારોના ભગૂભ્સ જળ્તર પણ 
ઊંચા આિશે. આ તળાિોની આસપાસના વિ્તારના 
નાગદરકોન ે હરિા-ફરિા તેમજ રિિાસન-વપકનીક માટેના 
પયા્સિરણવરિય ્પોટનુ ંનિતર નજરાણંુ ઘર આગંણે મળશ.ે 

મુખયમંત્ીશ્ીએ આ અગાઉ માચ્સ-ર૦ર૦માં ૪ તળાિો, 
જૂન અને જુલાઇ મવહનામાં ૧-૧ તળાિ અને ઓગ્ટમાં 
પાંચ એમ કુલ ૧૧ તળાિો અતયાર સુધીમાં અમિાિાિ 
મહાનગરપાવલકાને વસટી બયુટીદફકેશન માટે વિનામૂ્યે 
સોંપેલાં છ.ે હિે આ િધુ ૦૪ તળાિો પણ અમિાિાિ 
મહાનગરપાવલકાને સોંપિાના વનણ્સય સાથે કુલ ૧૫ 
તળાિોના બયદૂટદફકેશન અન ેવિકાસથી અમિાિાિ શહેરની 
સુંિરતામાં ચાર ચાંિ લાગશે. •

લનણ્ચય
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નાબાડ્ચનો સટેટ ક્ેડડટ સેલ્મનાર સંપન્ન

િક્કશોપ અને સેવમનાર દ્ારા વનષણાતોનું માગ્સિશ્સન મળી રહે 
છે. જે તે વિરયના તજજ્ો દ્ારા મળતી માવહતી ઉપયોગી પુરિાર 
થાય છે.તાજતેરમાં મખુયમતં્ી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ નાબાડ્સની 
ગુજરાત રિાિવેશક કચેરી આયોવજત ્ટટે ક્રેદડટ સેવમનારનું 
ગાંધીનગરમાં આયોજન થયું હતું.

તેમણે આ અિસરે િર્સ ર૦ર૧-રરના ્ટેટ ફોકસ પેપરનું 
વિમોચન તમેજ સરિાર કૃવર યવુનિવસ્સટી િાતંીિાડામા ંશરૂ થનારા 
ગુજરાતના રિથમ નાબાડ્સ ્પોનસડ્સ રૂરલ વબઝનેસ ઇનકયુબેશન 
સેનટર માટેના મંજૂરીપત્ોનું પણ વિતરણ કયુ્સ હતું. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ આ અિસરે ્પષ્ મત વયકત કયયો કે 
આતમવનભ્સર ભારત અને આવથ્સક મહાસતિા ભારતની લક્ય પૂવત્સ 
માટે ભારતે કમર કસી છે તયારે વિકાસના રોલ મોડેલ તરીકે 
ગુજરાતની વિશેર વજમમેિારી છ.ે કૃવર ક્ષેત્ મહતિમ ગ્ામીણ 
રોજગારી આપતું ક્ષેત્ છે તયારે િધુ ને િધુ રોજગાર સજ્સન આ 
ક્ષેત્માં થાય તે દિશામાં વધરાણ-સહાય માટેની પણ તાકીિ  
કરી હતી. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે, રિધાનમંત્ી શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ 
ગુજરાતના વિકાસનો જે સુદૃઢ પાયો નાંખયો છે તેને હિે આ 
સરકાર તિદરત-ફટાફટ અને વયાપક જનવહત વનણ્સયોથી ઉતિમથી 
સિયોતિમ તરફ લઇ જિા રિવતબદ્ધ છે. 

શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ રાજયના કૃવર, ઉદ્ોગ, સેિા 
સવહતનાં કે્ષત્ોના સિ્સગ્ાહી અને સાતતયપૂણ્સ-સ્ટેઇનેબલ 
ડેિલપમેનટ માટે ઇનફ્રા્રિકચર સુવિધાઓ મજબૂત થાય તેની 

આિરયકતા પર ભાર મૂકયો હતો. 
મુખયમંત્ીશ્ીએ રાજયમાં કોરોના સંક્રમણની ન્થવત પછી 

સજા્સયેલા આવથ્સક માહોલમાં લોન-વધરાણ સહાય માટે સહકારી 
બેંકોએ જે ઉતસાહ િાખવયો છે તેિી જ રીતે રા્રિીયકૃત બેંકો પણ 
જોડાય અને સમયની માંગને અનુસરે તેિું િાવયતિ અિા કરિા 
અપીલ કરી હતી. 

કૃવર મંત્ી શ્ી આર. સી. ફળિુએ રાજયમાં પાક િીમા સહાય, 
શૂનય ટકા વયાજે વધરાણ, ગોડાઉન સહાય ઉપરાંત ટેકાના ભાિે 
ખરીિી િગરેેમા ંમખુયમતં્ી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીના સિેંિનશીલ 
અવભગમથી ખેડૂતોની આિક ર૦રર સુધીમાં બમણી કરિાનો 
વનધા્સર પાર પડશે તેિો વિશ્ાસ િશા્સવયો હતો. 

કૃવર મતં્ીશ્ીએ નાબાડ્સના ્ ટેટ ફોકસ પેપરમા ંરિાયોદરટી સકેટર 
માટે ર લાખ ર૪ હજાર કરોડના પોટેનનશયલ રિોજેકટશન માટે 
આભાર વયકત કયયો હતો. 

દરઝિ્સ બનેક ઓફ ઇનનડયાના રિાિેવશક વનયામક શ્ી પાવણગ્હી, 
નાબાડ્સના ચીફ જનરલ મેનેજર શ્ી વમશ્ાએ ગુજરાતમાં કૃવર, 
MSME, સૌની યોજનામાં વધરાણ-સહાય અને ૩૮,પ૦૦ 
કરોડનું કુલ ઇનફ્રા્રિકચર ઊભું થયું છે તે અનય રાજયો માટે 
રિેરણારૂપ છે તેનો આનંિ રિાસંવગક સંબોધનમાં વયકત કયયો હતો. 

આ સેવમનારમાં કૃવર રાજયમંત્ી શ્ી જયદ્રથવસંહ પરમાર, 
નાણાંના અવધક મુખય સવચિ શ્ી પંકજ જોરી, વિવિધ રાષ્ટ્રીયકૃત 
બેંકોના મહારિબંધકો તેમજ રાજય સરકારના વિવિધ વિભાગોના 
સવચિો પણ સહભાગી થયા હતા. •
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સુરત-વાપી-ધ્ોળનાં લવકાસકા્મો ્માટે રૂ.165 કરોડની ફાળવણી 
રાજયના સુરત અને િાપી તથા ધ્ોળ નગરોમાં માળખાકીય 

સુવિધા વિકાસ સવહતના ર્તા, ્ રિીટ લાઇટ, ડ્ેનેજ લાઇન, રેલિે 
ફલાય ઓિર તેમજ જનભાગીિારી હેઠળનાં વિવિધ કામો માટે 
્િવણ્સમ જયતંી મખુયમંત્ી શહેરી વિકાસ યોજના અનિય ેમખુયમંત્ી 
શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ રૂ. ૧૬૫.૨૦ કરોડ મંજૂર કયા્સ છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ આ હેતુસર સુરત મહાનગરપાવલકાને રૂ. 
૧૧૪.૬૬ કરોડ ફાળવયા છે. સુરત મહાનગરમાં આ રકમમાંથી 
ખાનગી સોસાયટી જનભાગીિારીનાં કામો અંતગ્સત સી.સી. રોડ, 
્રિીટ લાઇટ, પાણીની પાઇપલાઇન અને ડ્ેનેજ લાઇનનાં ૭૭પ 
કામો હાથ ધરાિાનાં છે.

મુખયમંત્ીશ્ીએ આયોજનબદ્ધ શહેરી વિકાસની દિશાને િેગ 
આપતાં વિકાસ કામો માટે ્ િવણ્સમ જયતંી મખુયમતં્ી શહેરી વિકાસ 
યોજના અતંગ્સત મહાપાવલકા-નગરપાવલકાઓન ેસીધી જ નાણા-ં
ગ્ાનટ ફાળિણીનો અવભગમ અપનાવયો છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ નાણાકીય િર્સ ર૦ર૦-ર૧માં અતયાર સુધી 
કુલ રૂ. ૩૧૨૦ કરોડની રકમ મહાનગરો-નગરોન ે્ િવણ્સમ જયતંી 
મુખયમંત્ી શહેરી વિકાસ યોજના અંતગ્સત ફાળિી છે. 

મુખયમંત્ી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ સુરત મહાનગર ઉપરાંત 
િાપી નગરપાવલકાને જી.આઇ.ડી.સી. જે ટાઇપ રોડ તથા નામધા 
રોડને જોડતો રેલિે ક્રોવસંગ ફલાય ઓિર બનાિિા માટે રૂ. પ૦ 
કરોડની ગ્ાનટ ફાળિી છે. 

એટલું જ નવહ, ધ્ોળ નગરપાવલકાને પેિર બલોક નાખિાના 
કામ માટે રૂ. પ૪ લાખ ્િવણ્સમ જયંતી મુખયમંત્ી શહેરી વિકાસ 
યોજના અંતગ્સત ફાળિિામાં આવયા છે. મુખયમંત્ીશ્ીના આ 
પારિશથી અને તિદરત વનણા્સયકતા પૂણ્સ અવભગમને પદરણામે 
રાજયનાં મહાનગરો-નગરોને વિશ્કક્ષાના ્માટ્સ વસટીઝ તરીકે 
વિકવસત થિાનો માગ્સ િધુ સરળ થયો છે. •

હવે, ગૌરર લવકાસની વાત ડડઝીટિી
મુખય મંત્ી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ 

જીિિયા, અનુકૂંપા અને કરૂણાના સં્કાર 
િારસાને િધુ રિબળ બનાિી અવહંસક-દિવય-
ભવય ગુજરાતને ઉતિમથી સિયોતિમ તરફ લઇ 
જિાની નમે વયક્ત કરી હતી. સમ્ત મહાજન 
દ્ારા આયોવજત મુખય મંત્ીશ્ીની રજત તુલા 
અિસરે ગુજરાત સરકારની કાય્સનીવત અંગે 
મુખય મતં્ીશ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ ઉક્ત નમે 
વયક્ત કરી હતી. તેમણે પાંજરાપોળોને ચેક 
વિતરણ તથા બનાસકાંઠા અને મહેસાણા 
વજલ્ાના કનોડા, ગાભં ુઅન ેવપલુચા ગામોમાં 
ગૌચર વિકાસ કામોનો દડઝીટલી રિારંભ 
કરાવયો હતો. 

મુખય મંત્ી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ એ 
અબોલ-મૂંગા પશુજીિો રિતયે પોતાની આગિી સિંેિના રિગટ 
કરતા જાહેર કયુું કે, તેમની આ રજત તુલામાં આિેલી  ૮૫ 
દક.ગ્ામ જેટલી ચાંિીની રાવશ રાજયની ગૌશાળા પાંજરાપોળના 
મૂંગા પશુધનના ક્યાણ કાયયો માટે ઉપયોગમાં લેિાશે

શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ ઉમેયુ્સ કે, રાજયમા ંગૌિશં હતયા 
કરનારન ે૧૪ િર્સ  જટેલી આકરી કેિની સજાની જોગિાઇ કરીને 
આ કાયિો િધ ુસદુ્રઢ બનાવયો છે. કરૂણા અવભયાન, ૩૫૦ જટેલા 
ફરતા પશ ુિિાખાના, પાંજરાપોળના પશઓુન ેસહાય જેિા અનકે 
સિંિેના્પશથી પગલા આ સરકારે જીિિયાની રિરેણાથી લીધા છે. 

રાજયની પાજંરાપોળો આતમવનભ્સર બન,ે પોતાના પશધુન માટે પોતે 
જ ઘાસચારો ઉગાડી શકે ત ેહેતસુર ગયા િર્સના બજટેમા ં૧૦૦ 
કરોડ ફાળવયા ંહતા.ં તેજ પદરપાટીએ આ િર્સના બજટેમા ંપણ ૧૦૦ 
કરોડની ફાળિણી કરિામાં આિી છે.  કચછના બન્નીમાં ઘાસચારો 
ઉગાડી િકુાળમા ંપશધુનને ઘાસ મળી રહે તેિી વયિ્થા રૂ.૧૬૦૦ 
કરોડના ખચષે સરકાર કરી રહી હોિાનંુ તમેણ ેજણાવયુ ંહતુ.ં  

આ રિસંગે પૂિ્સ ધારાસભય શ્ીમતી િરા્સબહેન િોશી, સમ્ત 
મહાજનના રિ્રિીઓ સિ્સશ્ી વગરીશભાઇ અશોકભાઇ, લલીતભાઇ 
ધામી અને અગ્ણીઓ ઉપન્થત રહ્ા હતા. •
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શ્રેષ્ઠ નાણાકીય વ્યવસ્ાપન અનરે 
નાણાકીય શિસ્ત ક્રેત્રે ગુજરા્ત દરેિનું રારેલ મારેડરેલ 

"સવાૌનવેા સવાર સવાૌનવાે વિ્કવાસ અને સવાૌનવા વિશ્વાસ" ર્કી ગજુરવાતને "ઉત્તમ ર્રી સિવાવેત્તમ" તરફ લઈ 
જિવાનુ લક્ષ્ય સવાર ેરવાજ્ સર્કવાર આગળ િધ્રી છે. જનેવા પવરણવામે રવાજ્નવા શે્ષ્ઠ નવાણવા્કીય વ્યિસ્વાપન 
અને શ્ેષ્ઠ નવાણવા્કીય શશસત ર્કી આજ ેગજુરવાત દેશનંુ રવેાલ મવેાડલે પુરિવાર રઈ રહ્ુ છે. છેલલવા દવાેઢ 
દવાય્કવાર્રી ગજુરવાત રવાજ્નંુ બજટે પુરવાંત િવાળ ુઆિ્રી રહ્ુ છે. ગજુરવાતે અે્ક પણ આેિર ડટ્ર વાફ્ટ લિેવાે 
પડવાે નર્રી જ ેગજુરવાતનંુ શ્ેષ્ઠ નવાણવા્કીય વ્યિસ્વાપનનંુ હિત્ર દશવા્થિે છે. ગજુરવાત વિધવાનસભવામવંા નવાણવંા 
વિભવાગન્રી અંદવાજપત્ર્રીય મવંાગણ્રીઆે પરન્રી િિવા્થનવેા જિવાબ આપતવા નવાયબ મખુ્યમંત્ર્રી શ્્રી અને નવાણવાં 
મતં્ર્રી શ્્રી ન્રીવતનભવાઈ પટેલે ન્રીિને્રી વિગતવાે જણવાિ્રી િત્રી.  

• નાણાકીય િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ માટેના સમગ્ અંિાજપત્ નું કિ 
રૂા. ૨,૨૭,૦૨૮ કરોડ છે. 

• અંિાજપત્ રૂા.૫૮૮ કરોડની એકૂંિર પૂરાંત અને રૂા.૧,૨૦૯ 
કરોડની મહેસૂલી પૂરાંત િશા્સિે છે. 

• ૨૦૨૧-૨૨ માટે એકવત્ત ભંડોળ હેઠળ કુલ આિક રૂા. 
૨,૨૩,૯૨૦ કરોડ અંિાજિામાં આિેલ છે, જે ૨૦૨૦-૨૧ 
(સુધારેલ અંિાજ) કરતાં ૧૨.૬% િધુ છે.

•  ૨૦૨૧-૨૨ માટે મહેસૂલી આિક  રૂા. ૧,૬૭,૯૬૯ કરોડ 
અિંાજિામા આિલે છે, જ ે૨૦૨૦-૨૧ના મહેસલૂી આિકના 
સુધારેલ અંિાજ કરતાં િધુ  છે. 

• રાજયની પોતાની કર આિક રૂા.૧,૧૧,૭૦૬કરોડ 
અંિાજિામાં આિેલ છે, જે િર્સ ૨૦૨૦-૨૧ના અંિાજ કરતા 
૬.૨%  િધુ છે. જયારે વબન-કર આિક રૂા.૧૬,૮૦૨ કરોડ 
અંિાજિામાં આિી છે. 

• િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ િરમયાન સરકારનો વિકાસલક્ષી ખચ્સ 
રૂા.૧,૩૨,૧૫૦ કરોડ જેટલો ઉંચો જશે જે વબન વિકાસલક્ષી 
ખચ્સ રૂા.૯૦,૭૦૬ કરોડની સાપેક્ષે રૂ. ૪૧,૪૪૪ કરોડ િધારે 
થિા જાય છે. 

• ચાલુ િર્સના અંિાજો રૂા. ૨,૨૭,૦૨૮ કરોડના અંિાજિામાં 
આિેલ છે, જે ૨૦૨૦-૨૧ ના અંિાજો રૂા. ૨,૧૭,૨૮૭ 

કરોડ ની સામ ે૪.૪૮%નો િધારો સચૂિે છે અન ેિર્સ ૨૦૨૦-
૨૧ ના સુધારેલા અંિાજો રૂા. ૨,૦૫,૦૨૬ કરોડ ની સામે  
૧૦.૭૩% જેટલો િધારો િશા્સિે છે. 

• િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ િરમયાન કુલ વિકાસલક્ષી ખચ્સના ૫૫.૯ 
% જેટલી ફાળિણી સામાવજક સેિાઓ માટે કરિામાં 
આિેલ છે. 

• રાજયના જાહેર િેિાનું રિમાણ રાજયના એકૂંિર ઘરગરથુ 
ઉતપાિનની ( GSDP ) સાપેક્ષમાં ઘટાડો: નાણાકીય િર્સ 
૨૦૨૧-૨૨ ના ંઅિંાજ મજુબ કુલ જાહેર િેિુ ંરાજયના એકૂંિર 
ઘરગરથું ઉતપાિનના ૧૭.૪૦% ના ્ તરે અંિાજિામાં આવયું 
છે જે નક્કી કરેલ ૨૭.૧% ની વનયત મયા્સિા કરતાં ઘણું જ 
ઓછું. 

• રાજય સરકારનો વિકાસલક્ષી ખચ્સ રૂા.૧,૩૨,૧૫૦ કરોડ 
જેટલો ઉંચો: જે વબન વિકાસલક્ષી ખચ્સ રૂા.૯૦,૭૦૬ કરોડની 
સાપેક્ષે રૂ. ૪૧,૪૪૪ કરોડ ૪૫.૮૪ ટકા જેટલો િધારો  

• રાજયમાં ગુજરાતના ્ટટે ડી.બી.ટી. પોટ્સલ પર ૧૪ 
વિભાગોની ૨૫૪ ્કીમો કાય્સરત છે. 

• િર્સ ૨૦૨૦-૨૧માં ૪.૦૯ કરોડથી િધુ લાભાથથીઓને 
રૂ.૧૩,૦૫૦.૫૧ કરોડ થી િધુ રકમ લાભાથથીઓને સંબંવધત 
ખાતામાં ડી.બી.ટી.થી સીધા જમા કરિામાં આિી છે. 

• અટલ પેનશન યોજના: તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૦ સુધીમાં 
૩૩૨૫૪૪૧ એનરોલમેનટ થયેલ છે. 

• રિધાનમંત્ી સુરક્ષા િીમા યોજના (PMSBY): આકન્મક 
મૃતયુ અને સંપુણ્સ વિકલાંગતાના દક્સામાં રૂ.૨લાખ અને 
આંવશક વિકલાંગતાના દક્સામાં રૂ.૧ લાખનું િીમા રક્ષણ 
તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૦ સુધીમાં ૮૧૨૫૧૫૧ એનરોલમેનટ 
થયેલ છે.

• જીિન િીમા પોલીસીમાં િીમાધારકના કોઇપણ કારણસર 
થયેલા મૃતયુ સામે તેના િારસિાર/પદરિારજનોને રૂવપયા બે 
લાખ ચૂકિિામાં આિશે. તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૦ સુધીમાં 

શ્ી	નીબ્નભાઇ	પ્ટેલ
નાયિ	મતુખયમંત્રીશ્ી

નાણા,	માગ્ષ	
અને	મકાન,	
આરો્ય	અને	

પટરિાર	
કલયાણ,	્િીિી	
બશક્ષણ,	નમ્ષદા
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૧૦૬૫૪૩૬ એનરોલમેનટ થયેલ છે 
• રિધાનમંત્ી જનધન યોજના (PMJDY) નાણાકીય 

સમા િેશનું  સ ાધન: ત ા .૨૮/૦૨/૨૦૨૧ સુધ ીમાં 
૧,૫૯,૪૯,૪૨૨ ખાતા ખોલેલ છે તથા તે ખાતામાં 
રૂ.૬૩૦૧૮૪ લાખની રકમ જમા થયેલ છે.

• ગુજરાત જૂથ(જનતા) અક્માત િીમા યોજના અંતગ્સત 
ખાતેિાર ખેડુત, ખાતેિાર ખેડુતના પવત/પનત્ન તેમજ તેના 
તમામ સંતાનો, અસંગદઠત શ્વમકો, રિાથવમક, માધયવમક, 
ઉચ્ચતર માધયવમક, કોલેજ અને આઇટીઆઇના વિદ્ાથથીઓ 
અને કામિાર િગેરે રિકારના કુલ ૩.૯૮ કરોડ લાભાથથીઓને 
આક્મીક મૃતયુ અને કાયમી અપંગતાના દક્સામાં િીમા 
રક્ષણ આપિાના હેતુસર આિરી લેિાયેલ છે ચાલુ નાણાકીય 
િર્સમાં આ તમામ સંિગ્સના મળીને ૩૦૦૦થી િધુ 
લાભાથથીઓ મળીને રૂ.૩૯ કરોડથી િધુ રકમનું ચૂકિણું 
કરિામાં આિેલ છે. 

• પેનશન અને રિોવિડનટ ફૂંડ વનયામકની કચેરી  દ્રારા પેનશન 
વિરયક વનવૃવત લાભો અવધકૃત કરિાની કામગીરી ઓનલાઇન 
કરિામાં આિે છે. 

• રાજય સરકાર દ્રારા સાતમા પગારપંચની ભલામણો ્ િીકારી 
તા-૦૧-૦૧-૨૦૧૬ પહેલા વનવૃવત/અિસાન પામેલ 
કમ્સચારીઓને સાતમા પગારપંચ મુજબ પેનશનના લાભો 
આપિામાં આવયા છે. 

• સાતમા પગારપંચ અનિયે તા-૦૧-૦૧-૨૦૧૬થી લઘુતમ 
પેનશન રૂ.૩,૫૦૦ થી િધારી રૂ.૯,૦૦૦ તેમજ મહતમ પેનશન  
િધારી રૂ.૧,૧૨,૫૦૦ કરિામાં આિેલ છે. 

• સાતમા પગારપંચની ભલામણો ્િીકારી તા-૦૧-૦૧-
૨૦૧૬થી મૃતયુ સહ વનવૃવત ગ્ેજયુઈટીની મહતિમ રકમની 
મયા્સિા રૂા.૧૦,૦૦,૦૦૦ થી િધારી રૂા.૨૦,૦૦,૦૦૦. 
િયોવૃધધ / શાદરરીક / માનવસક અશક્ત પેનશનરોને ઘેર બેઠા 
હયાતીની ખરાઇ કરિામાં આિે છે. 

• ચાલુ નોકરીમાં અિસાન પામતા કમ્સચારીના કુટુંબને િસ િર્સ 
સુધી ઊંચા િરે (કમ્સચારીના છેલ્ા પગારના ૫૦ % પેનશન) 
કુટુંબ પેનશન ચૂકિિામાં આિે છે. અિસાન પામેલ વનવૃત 
કમ્સચારીના શારીદરક-માનવસક અશકત સંતાનો કે જે આવથ્સક 
ઉપાજ્સન કરિા અશદકતમાન છે તેમને આજીિન કુટુંબ 
પેનશનનો લાભ આપિામાં આિે છે. 

• ૮૦ િર્સ કે તેથી િધુ ઉંમરના પેનશનરોને તેઓના મૂળ પેનશન 
ઉપરાંત િધારાનું પેનશન ચુકિામાં આિે છે.  

• િર્સ-૨૦૧૯-૨૦ માં કુલ ૪,૬૫,૬૧૦ પેનશનરો હતાં જે 
૨૦૨૦-૨૧માં ડીસેમબર -૨૦૨૦ સુધી િધીને ૪,૭૬,૧૯૮ 
થયેલ છે. જેમાં રાજય સરકારના પેનશનરોની સંખયા 

૩,૩૬,૬૧૩ છે. જયારે પંચાયતના કમ્સચારી તથા રિાથવમક 
વશક્ષક પેનશનરોની સંખયા ૧,૩૯,૫૮૫ છે. જેમને વનયવમત 
િર માસે ૧ લી તારીખે તેમના બેક એકાઉનટમાં પેનશન સીધુ 
જ જમા કરિામાં આિે છે. 

• નાણાકીય િર્સ ૨૦૨૦-૨૧ િરમયાન ફરેિુઆરી-૨૦૨૧ 
સુધીમાં ૨૬,૦૬૯ પેનશન કેસો તથા  ૬,૭૭૯ રીિીઝન 
પેનશન કેસોનો વનકાલ કરિામાં આિેલ છે. તેમજ ૨,૯૬૨ 
સેિા ખરાઇના રિમાણપત્ના કેસોનો વનકાલ કરેલ છે. િર્સ 
૨૦૧૯-૨૦મા ંપનેશન અગંનેો ખચ્સ રૂ.૧૭,૬૬૩ કરોડ થયલે 
છે. િર્સ-૨૦૨૦-૨૧માં ફરેિુઆરી-૨૦૨૧ સુધીમાં રૂ. 
૧૭,૦૦૮ કરોડનો ખચ્સ થયેલ છે 

• હાલ િેટને કારણે પેરિોલ-ડીઝલ અને પી.એન.જી., સી.એન.
જી. ગેસમાંથી થતી આિકના ૧૦૦ % ટેક્ષની આિક રાજય 
સરકારની વતજોરીમાં જમા થાય છે. જે રાજયના વિકાસ 
કામોમાં િાપરિામાં આિે છે.  •
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• જળવસંચન માટે જળવયિ્થાપન ખૂબ જ જરૂરી છે. િર્સ 
૨૦૦૧માં વસંચાઇ હેઠળનો વિ્તાર ૩૮.૭૭ લાખ હેકટર 
હતો,જે િર્સ ૨૦૨૦માં િધીને ૬૮.૮૯ લાખ હેકટર થયેલ 
છે. આમ, વસચંાઇ વિ્તારમા ં૩૦.૧૨ લાખ હેકટરનો િધારો 
થયો છે. 

• રાજયમાં વપયત સુવિધાઓ માટે થયેલ રિયત્નોને કારણે કૃવર 
ક્ષેત્ે િધુ ને િધુ વિ્તાર એકથી િધુ િખત િાિેતર હેઠળ 
આિતો થયો છે. સકૂ્મ વસચંાઇ માટે િર્સ ૨૦૨૦-૨૧મા ં૬૭૫ 
કરોડની સહાય ખેડૂતોને કરિામાં આિી છે.

•  ગુજરાત એક માત્ એિંુ રાજય છે કે જયાં ખેડૂતોને 
ઇલનેકરિવસટી ડ્ટૂી ભરિી પડતી નથી. અગાઉ માત્ ૧૫૦૦૦ 
રિવત િર્સ નિા કૃવર િીજજોડાણ આપિામાં આિતાં હતાં. 
જયારે છેલ્ાં ૧૭ િર્સની સરેરાશ કરીએ તો સરેરાશ એક 
લાખ નિા ખેતીિાડી િીજ જોડાણ આપિામાં આવયાં છે.

• દકસાન સૂયયોિય યોજના શરૂ કરીને ખેડૂતોને દિિસ િરમયાન 
િીજળી મળી રહે તેિા આયોજન માટે રૂા.૩૫૦૦ની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. 

• ખેડૂતોના િીજવબલમાં રાહત માટે રાજય સરકાર િર િરષે 
અંિાજે રૂા.૭૩૮૫ કરોડ િીજ સબવસડી તરીકે રાજયના ૧૮ 
લાખ ખેડૂતોને લાભ આપે છે.

• િર્સ ૨૦૨૧-૨૨માં બીજ ઉતપાિક ખેડૂતોને ઉતિેજન આપિા 
ગુજરાત રાજય બીજ વનગમ દ્ારા ફાઉનડેશન/સદટ્સફાઇડ બીજ 
ઉતપાિન માટે સહાય આપિા રૂ.૫૫ કરોડની જોગિાઈ.

• જેમાં આદિિાસી ખેડૂતો ભાઇઓ તથા પલગ નસ્સરી માટે રૂા. 
૧૦ કરોડની જોગિાઇ.

• રાજયમાં ફળ, શાકભાજી, મસાલા અને ફકૂલ પાકનો િાિેતર 
વિ્તાર િધારિાના સહાય કાય્સક્રમ હેઠળ િર્સ ૨૦૨૦-૨૧ 
માં રૂ.૩૮.૭૪ કરોડની સહાય આપી અંિાવજત ૨૦,૮૦૦ 
હેકટરમાં કુલ ૨૭,૧૦૦ ઉપરાંત ખેડૂતોને લાભ.

• રાજયમાં કુલ ૧૫ જેટલી સરકાર માનય મુખય ખાતર વિતરક 
સં્થાઓ, ૮૩૯ જેટલા હોલસેલર તેમજ ૮૫૦૦ થી િધુ 
સવક્રય ખાતર વિક્રેતાઓ દ્ારા રાસાયવણક ખાતરની વિતરણ 
વયિ્થા સાથે સંકલન કરી ૪૦ લાખ મેવરિક ટન જેટલું 
રાસાયવણક ખાતર ખેડૂતોને પૂરું પાડિામાં આવયું છે.

• િર્સ ૨૦૨૦-૨૧ માં જાનયુ-૨૧ અંવતત ૨૬,૭૭૦ ખેડૂતોને 
રિેકટર ખરીિી માટે રૂ.૧૨૬.૮૫ કરોડની સહાય. 

• કૃવર યાંવત્કીકરણ અનિયે જાનયુ-૨૧ અંવતત ૪૮,૯૨૪ 
ખેડૂતોને રૂ.૧૯૧.૯૦ કરોડની સહાય આપિામાં આિી છે. 

• ખેડૂતોના લાભાથષે િર્સ ૨૦૨૦-૨૧ માં “સાત પગલાં ખેડૂત 
ક્યાણના” અંતગ્સત િાિણીથી િેચાણ સુધીની વિવિધ 
યોજનાઓ અમલમાં મૂકી ખેડૂતોને િધુને િધુ આતમવનભ્સર 
બનાિિાનો રાજય સરકારે મક્કમ વનધા્સર. 

• રિધાનમંત્ી દકસાન સનમાન વનવધ યોજના હેઠળ ૫૭.૩૫ 
લાખ લાભાથથીઓન ેકુલ રૂ.૬૭૨૭.૧૪ કરોડનુ ંલાભાથથીઓના 
બરૅનક એકાઉનટમાં DBTથી ચુકિણું કરિામાં આવયું છે. 

• ભારત સરકારની મહત્િાકાંક્ષી રિધાનમંત્ી દકસાન સનમાન 
વનવધ યોજનામાં ગુજરાતના આદિજાવત ક્ષેત્ િાહોિ વજલ્ાને 
વગ્િનસીસ દરડ્ેસલ-ફદરયાિ વનિારણની શ્ેષ્ઠતા માટે કેનદ્ર 
સરકાર દ્ારા એિોડ્સ આપિામાં આવયો છે.

• ગજુરાત ેકૃવર ક્ષતે્ ેસમગ્ િેશન ેદિશા ચીંધી છે. િેશની િ્તીના 
૪.૯૯ ટકા વહ્સો ધરાિતંુ ગુજરાત રાષ્ટ્રના ઘરગરથંુ 
ઉતપાિનમાં લગભગ ૭.૯ ટકા વહ્સો ધરાિે છે.

• િેશના અગતયના પાકો જિેા કે કપાસ, મગફળી, દિિલેા, તલ, 
જીરૂ, ઈસબગુલ તમેજ િધૂ ઉતપાિનમા ંરિથમ હરોળમા ંહોિાનું 
ગૌરિ અનુભિે છે. ગુજરાતમાં િર્સ ૨૦૧૯-૨૦ િરમયાન 
અનાજનું કુલ ઉતપાિન ૯૩.૨૮ લાખ ટન,કપાસનું ઉતપાિન 
૮૮.૦૧ લાખ ગાંસડી, મગફળીનું ઉતપાિન ૪૬.૪૩ લાખ 
ટન અને તેલીવબયાંનું ઉતપાિન ૬૬.૬૪ લાખ ટન થયું છે. 

વાવણીથી વેરાણ સુધીની લવલવધ યોજનાઓ અ્મિી બનાવી
ખરેડૂ્તારેનરે અાત્મનનર્ભર બનાવવાનારે 

રાજ્ય સરકારનારે મક્કમ નનરા્ભર
ખેડૂતવાનેે આહર્િ ્ક રીતે િધુ સધધર ્કરિવા રવાજ્ સર્કવાર ્કવટબદ્ છે. ગજુરવાતે ્ૃકહર વિ્કવાસ ક્તે્રે 

િરણફવાળ ભરી છે. રવાજ્ સર્કવાર િંમેશવંા ગજુરવાતન્રી બ્રીજી િવરયવાળી કવંાવતનવા પરદશ્થ્ક બન્રી રિેલવા 
લવાખવાે ખેડૂતવાને્રી પડખે રિ્રી છે અને રિેશ.ે વિશ્મવંા ફ્કત ખેત્રી અેજ અે્ક અેિવાે ઉદવેાગ છે ્ેક, જ ે્ુકદરત્રી 
રીતે ઉપલબધ સંસવાધનવાેમવંાર્રી અને્કગણં ઉતપવાદન આપે છે. બધ્રી જ આૌદવાેહગ્ક પેદવાશ આપણ્રી 
જરૂવરયવાત અને અનુ્ૂકળતવા મજુબ ્કવારખવાનવાઆેમવંા ઉતપન્ન ્કરી શ્કવાય છે, પણ ્ૃકહર ઉતપવાદન તવાે 
જમ્રીન અને આબવાેિિવાનવા અવનયંવત્રત ્ુકદરત્રી પવરબળવાનેવેા સમનિય ્કરીને ્કરિું પડ ેછે. ્ૃકહર ક્તે્રે 
કવંાવત્કવારી પવરિત્થન લવાિિવા મવાટે રવાજ્ સર્કવાર ેઆ િર્થનવા અંદવાજપત્રમવંા ્કરિવામવંા આિેલ્રી જાેગિવાઈ 
વિશ ેમવાહિત્રી મેળિ્રીઅે....

શ્ી	આર.	સી.	ફળદતુ
કેબિને્ટ	મંત્રી

કકૃબષ,	
ગ્ામબિકાસ,	

િાહન	વયિહાર

લવધાનસભાના દ્ારેથી
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• ગુજરાત વિશ્કક્ષાએ કેળા, જીરૂ, ઇસબગુલ, િદરયાળી અને 
દિિેલાના ઉતપાિનમાં રિથમ ્થાન ધરાિે છે. રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ 
ગુજરાત કપાસમાં ૩૬ ટકા, મગફળીમાં ૪૨ ટકા, દિિેલામાં 
૮૦ ટકા, િદરયાળીમાં ૭૦ ટકા અને જીરૂમાં ૬૦ ટકા ફાળો 
ધરાિે છે. 

• ગુજરાતમાં બટાટાની ઉતપાિકતા ૩૧ ટન અને ચણાની 
૧૬૬૩ દકલો/હે. છે, જે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સૌથી િધુ છે. 

•  બજાર વયિ્થાપનમાં ગુજરાત અગે્સર છે. ગુજરાત રાજયમાં 
કુલ ૨૨૪ ખેતીિાડી ઉતપન્ન બજાર સવમવત, ૨૧૧ મુખયયાડ્સ, 
૧૯૩ સબયાડ્સ એમ કુલ ૪૦૪ માકકેટ્ાડ્સ છે. 

• રાજયની વનણા્સયક સરકાર ખેડતૂોન ેઝીરો ટકાના વયાજ ેટૂકંી 
મિુતનુ ંપાક વધરાણ પરૂુ ંપાડ ેછે. િર્સ ૨૦૨૦-૨૧મા ંરૂા.૧૯૫૫ 
કરોડની ભારત સરકાર અન ેરાજય સરકારની વયાજ સહાયથી 
૧૩.૩૧ લાખ ખેડતૂોન ેઆ વયાજ રાહતનો લાભ. 

• ૧૯ લાખથી િધુ ખેડૂતો પાસેથી ૨૦૧૬-૧૭ થી ૨૦૨૧ 
િરવમયાન રૂ.૧૮૩૪૮ કરોડના મૂ્યની તથા ૩૭,૦૭,૩૫૮ 
મેવરિક ટન ટેકાના ભાિે ખરીિી કરિામાં આિી છે. 

• છેલ્ા ંત્ણ િર્સમા ંરિાઇઝ સપોટ્સ ્ કીમ હેઠળ ભારત સરકારની 
એજનસી નાફેડ દ્ારા ગુજરાત રાજયમાં મગફળી, મગ, અડિ, 
તુિેર, ચણા અને રાયડાની કુલ રૂ. ૭૨૬૨.૬૩ કરોડના 
મૂ્યની કુલ ૧૪,૩૮,૨૨૯.૩૬ મે.ટન ટેકાના ભાિે ખરીિી.

• છેલ્ાં ત્ણ િર્સમા ંભારત સરકારની એજનસી કોટન કોપયોરેશન 
ઓફ ઇનનડયા (સીસીઆઇ) દ્ારા ગુજરાત રાજયમાં કપાસની 
કુલ રૂ.૪૧૯૮.૭૨ કરોડના મૂ્યની કુલ ૭,૬૨,૩૩૦.૭૦ 
મે.ટન ટેકાના ભાિે ખરીિી .

• છેલ્ાં ત્ણ િર્સમાં રાજય સરકારની એજનસી ગુજરાત રાજય 
નાગદરક પુરિઠા વનગમ વલવમટેડ દ્ારા રાજયમાં ઘઉં, મકાઇ, 
ડાંગર(કોમન), ડાંગર (ગે્ડ-A) તથા બાજરીની કુલ રૂ. 
૪૬૨.૮૪ કરોડના મૂ્યની કુલ ૨,૪૫,૧૧૬.૯૬ મે.ટન 
ટેકાના ભાિ ેખરીિી કરિામા ંઆિી છે. આમ કુલ ત્ણ િર્સમાં 
રૂ.૧૧,૯૨૪.૧૯ કરોડના મૂ્યની કુલ ૨૪,૪૫,૬૭૭.૦૨ 
મે.ટન ટેકાના ભાિે ખરીિી કરી છે.

• ભારે િરસાિથી થયેલ પાક નુકસાન માટે રાજયના ૨૦ 
વજલ્ાઓના ૧૨૩ તાલુકાના અંિાવજત ૩૭ લાખ હેકટર 
વિ્તાર માટે રૂ. ૩૭૦૦ કરોડનું સહાય પેકેજ જાહેર.

• છેલ્ાં ત્ણ િર્સમાં આકન્મક પદરન્થવતમાં ખેડૂતોને મિિરૂપ 
થઇને રાજય સરકારે રૂ. ૫૮૦૦ કરોડથી િધુ ખેડૂતોના બેનક 
એકાઉનટમાં સીધા જમા કરાવયા છે. 

• ૨૦૧૫-૧૬ થી આજ દિન સુધી રૂ. ૯૦૫૦ કરોડથી િધુ 
સહાય ખેડૂતોને ચૂકિિામાં આિી છે.

• રાજયમાં અંિાવજત ૧૮૦૦ ઓટોમેદટક િેધર ્ટેશનની 

્થાપના કરી હિામાનના ડેટા મેળિિા રૂ.૧૧.૯૬ કરોડની 
જોગિાઈ.

• ખેતર પર નાનાં ગોડાઉન બનાિિા મુખયમંત્ી પાક સંગ્હ 
યોજના હેઠળ સહાય આપિા માટે િર્સ ૨૦૨૧-૨૨માં 
રૂ.૨૮૦ કરોડની જોગિાઇ. 

• દકસાન પદરિહન યોજના અતંગ્સત િર્સ ૨૦૨૧-૨૨મા ંરૂ.૩૦ 
કરોડની જોગિાઈ 

• “િેશી ગાય આધાદરત રિાકૃવતક ખતેી કરતા ખડેતૂ કુટુબંન ેએક 
ગાય માટે વનભાિ ખચ્સમા ંસહાય યોજના” અંતગ્સત િર્સ ૨૦૨૧-
૨૨મા ંરૂ. ૨૧૩ કરોડની જોગિાઇ કરિામા ંઆિી છે.

• ઓછી આવથ્સક ક્ષમતા ધરાિતા સીમાંત ખેડૂતો અને ખેત 
કામિારોન ેયાવંત્કીકરણનો લાભ આપિા તેમજ અદ્તન હેનડ 
ટુલ દકટ આપિાથી કાય્સક્ષમતામાં િધારો અને શ્મમાં ઘટાડો 
થાય તે હેતુથી સીમાંત ખેડૂતોને અને ખેત કામિારોને ્માટ્સ 
હેનડ ટૂલ દકટ આપિા િર્સ ૨૦૨૧-૨૨માં રૂ.૨૦ કરોડની 
જોગિાઇ. 

• િર્સ ૨૦૨૧-૨૨માં તારની િાડ યોજના માટે રૂ.૨૫ કરોડની 
જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

• સમયસર રોગ-જીિાતના સિષે થકી ઉપદ્રિની જાણકારી મળેિી 
તેના અસરકારક વનયંત્ણ માટે રિાયોવગક ધોરણે રાજયના 
૧૦ વજલ્ામા ંમોબાઈલ ક્રોપ નલિવનક (ફરતા ંકૃવર નલિવનક) 
માટે રૂ.૧.૪૦ કરોડની જોગિાઈ.

• રાજયના ખેડૂતોને મ્ટી પપ્સઝ હેતુ માટે એક ડ્મ તેમજ 
પલાન્ટકના બે ટોકર (ટબ) વિનામૂ્યે આપિા માટે રૂ. 
૮૭.૪૭ કરોડની જોગિાઈ .

• ડાંગ વજલ્ાને સંપૂણ્સ રસાયણમુક્ત ખેતી કરતો વજલ્ો 
બનાિિાના હેતુસર ડાંગ વજલ્ાના રિાકૃવતક ખેતી કરતા 
ખડૂેતોન ેરિોતસાવહત કરિા માટે રૂ. ૩૧.૫૧ કરોડની જોગિાઈ. 

• રિાકૃવતક ખેતીમાં ખેડૂતોને રિોતસાહન મળે તે માટે શરૂઆતના 
રિથમ બે િર્સ ઉતપાિન ઘટને સરભર કરિા રિથમ િરષે રૂ. 
૧૦,૦૦૦ તથા બીજા િરષે રૂ. ૬,૦૦૦ નાણાકીય સહાય 
આપિામાં આિશે. આ યોજના હેઠળ રિથમ િરષે અંિાવજત 
૩૦૦૦૦ હેકટર જમીન આિરી લેિામાં આિશે. 

• રાજય કૃવર  યુવનિવસ્સટીઓમાં કૃવર  સંશોધન અને વશક્ષણના 
કાય્સક્રમોને િધુ સઘન બનાિિાના હેતુથી િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ 
માટે રૂા. ૬૯૮ કરોડની અંિાજપત્ીય જોગિાઇ. •
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રાજયના લવદ્ાથમીઓને વરડ્ચક્ાસ એજયુકેશન થકી
 અરેજ્યુકરેિનલ હબ બનવાની દદિામાં ગુજરા્ત અગ્રેસર

વિ્કવાસનવા રવેાલ મવેાડલે બન્રી ગયેલવા ગુજરવાતમવંા વિદવારથીઆે-યુિવાઆે સમય સવાર ેનિ્રી ંપરંત ુસમયર્રી 
બે ્કદમ આગળ િવાલે, વિશ્ન્રી સપધવા્થમવાં ઊભવા રિ્રી શ્ેક તેિ્રી સિ્થગ્રવાિ્રી શશક્ણ વિ્કવાસન્રી 
સં્કલપબદ્તવા સવાર ેસર્કવાર ્કવાય્થરત છે. િૌશશ્્ક મિવામવારી ્કવાેરવેાનવાનવા ્કપરવા ્કવાળમવંા ઉદવેાગ, િપેવાર, 
ધંધવા-રવેાજગવાર અને સમગ્ર જનજીિન સ્હગત િતું. લવેા્કડવાઉન િતું ત્યવાર ેશશક્ણ વિભવાગ અનલવેા્ક 
િતવેા અને સતત ્કવાય્થરત રિ્રી શશક્્કવેા, બવાળ્કવેા-છવાત્રવેાનંુ શશક્ણ સવારનંુે સવાતત્ય જાળિિવા આેનલવાઇન 
અેજ્ુ્ેકશન, મ્રીવડયવા ટીિ્રી િનેલસ, બવાયસેગ જેિવા મવાધયમર્રી વિદવારથીઆેને ઘર ેબેઠવાં શશક્ણ પૂરંં 
પવાડિવાનવેા ભગ્રીરર પૂરંરવાર્થ પવાર પવાડયવાે છે. શશક્ણ વિભવાગન્રી વિવિધ જાેગિવાઈ અંગને્રી આછેરી 
ઝલ્ક અત્રે પ્રસતુત છે.

 • ટેકનોલોજીના મહતિમ ઉપયોગથી શાળાઓમાં િ્ડ્સલિાસ 
એજયુકેશન આપિા આગામી ૬ િર્સમાં ૧૫,૦૦૦ સરકારી 
રિાથવમક, માધયવમક શાળાઓ-ગ્ાનટેનડ માધયવમક-ઉચ્ચતિર 
માધયવમક શાળાઓમા ં‘વમશન ્ કકૂલ ઑફ એકસલનસ’ રિોજકેટ 
હાથ ધરાશે

• િ્ડ્સ બેનક, એવશયન ઈનફ્રા્રિકચર એનડ ઈનિે્ટમેનટ બેંક 
(AIIB) તમેજ એવશયન ડિેલપમનેટ બેંક (ADB) પાસેથી 
કુલ રૂ. ૬૩૭૫ કરોડનું ભંડોળ મેળિિામાં આિશે.

• ઐવતહાવસક મહત્િ અને વિશષ્ રિકારનાં હેદરટેજ ્થાપતય 
ધરાિતી રિાચીન શાળાઓના નિીનીકરણ માટે ‘હેદરટેજ ્ કકૂ્સ 
રીનોિેશન રિોગ્ામ’ માટે ૨૫ કરોડ રૂવપયાની જોગિાઈ 

• શાળાઓમાં ઈનફ્રા્રિકચર વૃવદ્ધ અને ્માટ્સ લિાવસસની 
વયિ્થાઓથી બ ેિાયકામા ંડ્ોપ આઉટ રેવશયો ૧૮.૭૯ ટકાથી 
ઘટાડી ૩.૩૯ ટકા જેટલો નીચો લાિી િીધો છે

• બોડ્સ પરીક્ષા હોય કે વશક્ષકોની વયાપક ભરતી સંપૂણ્સ 
પારિવશ્સતા-રિાનસપરનસીથી કાય્સિાહી કરીને ગેરરીવતઓને 
વતલાંજવલ આપી પેપરલીક હિે રાજયમાં ભૂતકાળ બની ગયું 
- મોબાઇલ એનપલકેશન પેપર બોકસ ઓથેનનટકેશન એનડ 
રિેદકૂંગ એનપલકેશન PATA વિકસાિી છે.

• માધયવમક વશક્ષણ બોડ્સમાં દડવજટલાઈઝેશનની પહેલ - ૧૯૫૨ 
થી ૧૯૭૮ સુધીની બોડ્સની પરીક્ષાઓના પદરણામના રેકોડ્સનું 
દડવજટાઈઝેશન કરિામાં આવયું.

• પીએચ.ડીના વિદ્ાથથીઓ માટે ‘શોધ’ (Scheme of 
Developing High quality research) અંતગ્સત 
૨૦૧૯-૨૦માં રૂ.૧૩.૦૮ કરોડના ખચષે ૭૫૪ વિદ્ાથથીઓને 
સહાય આપિામાં આિી 

• ૨૦૨૦-૨૧માં ‘શોધ’ (Scheme of Developing 
High quality research) માટે રૂ. ૨૦ કરોડની 
જોગિાઈ

• આ િરષે કુલ 3 લાખથી િધુ છાત્ોને ટેબલેટનું વિતરણ કરાશે. 

િેશ-વિિેશના વિદ્ાથથીઓને ગુજરાતની શૈક્ષવણક સં્થાઓમાં 
અભયાસ માટે ‘્ટડી ઈન ગુજરાત’ કેમપેઈન - િર્સ ૨૦૨૨ 
સુધીમાં ૧૦,૦૦૦ વિદ્ાથથીઓ રાજયમાં ‘્ટડી ઈન ગુજરાત’ 
અંતગ્સત અભયાસ કરિા માટે આિે તેિું લક્ય.

• િર્સ ૨૦૧૯-૨૦ ની સરખામણીએ ૨૦૨૦-૨૧મા ંબમણાથી 
િધારે વિદ્ાથથીઓ ગુજરાતમાં ઉચ્ચ વશક્ષણ અથષે આવયા છે. 

• રાજયના યુિાધનમાં ‘લીિ ફોર ધ નેશન’ ની ભાિના વિકસે 
તે માટે મૂ્યવનષ્ઠ વશક્ષણ 

• આઝાિીના અમૃત મહોતસિની ઉજિણીમાં આિા મૂ્યવનષ્ઠ 
વશક્ષણના ભાગરૂપે વિદ્ાથથીઓને જોડિાની નેમ

• આ ઉજિણી િરવમયાન ્િતંત્તા સંગ્ામ વિરયક સેવમનાર, 
ગાંધી વિચાર, ઐવતહાવસક િાંડીયાત્ા જેિા વિરયોની વનબંધ 
્પધા્સ અને િેશિાઝ રિગટાિનાર વિવિધ કાય્સક્રમોમાં રાજયના 
છાત્ોને મોટાપાયે રિેદરત કરાશે.

• ભારતમાતા જગતજનની બને અને ભારત પુનઃ વિશ્ગુરુનું 
્થાન હાંસલ કરે તેિું તક્ષવશલા અને િલભી જેિી રિાચીન 
વિદ્ાપીઠ સમાન વશક્ષણ આધુવનક ટેકનોલોજી સાથે આપીને 
ભારતને જ્ાન-વિજ્ાનનું અવધષ્ઠાતા બનાિિાનો આપણો 
સંક્પ છે.

• ગુજરાતના વિદ્ાથથીઓ-યુિાનો િ્ડ્સ કલાસ એજયુકેશન ઘરે 
બેઠા મેળિીને વિશ્ સમકક્ષ બની શકે તે માટે રાજયના કુલ 
બજેટના ૧૪.૪૧ ટકા જેટલી રૂ. ૩ર,૭૧૯ કરોડની રકમ 
વશક્ષણ વિભાગ માટે સરકારે ફાળિી છે.

• રાજયની સરકારી રિાથવમક શાળાઓમા ં૩૯૦૦ વિદ્ાસહાયકો, 
માધયવમક અને ઉચ્ચતિર માધયવમક વશક્ષણમાં પ૮૧૦ અને 
ઉચ્ચવશક્ષણ-કોલેજોમાં ૯ર૭ અધયાપક સહાયકોની ભરતી 
આિનારા સમયમાં થિાની છે.

• રાજય સરકારે છેલ્ાં પાંચ િર્સમાં સરકારી માધયવમક 
શાળાઓમાં કુલ ૧૩,૯૬૨ તેમજ માધયવમક અને ઉચ્ચતર 
માધયવમક શાળાઓમાં કુલ ૩૯૨૧ વશક્ષકોની ભરતી કરી છે. 

શ્ી	ભતુપે્દ્રબસંહ	ચતુડિાસમા
કેબિને્ટ	મંત્રી

બશક્ષણ,	કાયદો	
અને	્યાય્ંત્ર,		
િૈધાબનક	અને	

સંસદીય	િાિ્ો
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• સરકારી કોલજેોમાં કુલ ૪૫૨ તમેજ અનુિાવનત કોલજેોમા ંકુલ 
૧૫૮૫ આચાય્સ, રિાધયાપકોની પણ ભરતી કરિામા ંઆિી છે.

• રાજય સરકારે છેલ્ા પાંચ િર્સમાં કુલ ૫૦૦ સરકારી માધયવમક 
અને ઉચ્ચ માધયવમક સવહતની શાળાઓને મંજૂરી આપી છે. 

• રાજયમાં વશક્ષણ ક્ષતે્ ેલિેામા ંઆિલેા અનકે વનણ્સયોન ેકારણે 
છેલ્ા બે િાયકામાં સાક્ષરતા િર ૨૦૦૧માં ૬૯.૧૪ ટકા 
સાક્ષરતા િર હતો તે હિે ૭૮.૦૩ ટકા એ લઇ ગયા છીયે. 

• ધો-૧૦ અને ૧રની જાહેર પરીક્ષાઓમાં ગેરરીવતને કોઇ જ 
અિકાશ ન રહે તે માટે પરીક્ષા કેનદ્રો ઉપર વિવજલનસ ્ કિોડ, 
સી.સી.ટીિી કેમેરા અને ટેબલેટથી સતત િેખરેખ. 

• વશક્ષણનો અવધકાર રાઇટ ટ ુએજયુકેશન અતંગ્સત શાળાઓમાં 
રિિેશ અંગે જણાવયું કે RTE હેઠળ અતયાર સુધીમાં સમગ્ 
રાજયમાં કુલ ૩,૮૬,૨૭૨ વિદ્ાથથીઓને રિિેશ આપિામાં 
આવયો છે.

• રાજય સરકારે મધયાહ્ન ભોજન યોજના હેઠળ નોંધાયલેા તમામ 
૫૦.૩૫ લાખ વિદ્ાથથીઓન ે૧૬ માચ્સ ૨૦૨૦થી ૧ ફેરિઆુરી 
૨૦૨૧ સુધી એટલે ૨૪૭ શાળાના દિિસો િરમયાન તમામ 
વિદ્ાથથીઓને ફકૂડ વસકયુદરટી એલાઉનસીસ અંતગ્સત રૂ. 
૭૩૧.૭૫ કરોડના ખચષે અને ૧,૪૮,૧૧૭ મેવરિક ટન 
અનાજની ફાળિણી તબક્કાિાર કરિામાં આિી હતી. 

• િૈવશ્ક કોરોના મહામારીની રિિત્સમાન ન્થવતમાં સમગ્ િર્સ 
િરવમયાન વશક્ષણ કાય્સ બંધ રહ્ં છે તેિા સમયે વિદ્ાથથીઓની 
મનોઃન્થવત પર અસર ન પહોંચ ેતે હેતુથી ગુજરાત માધયવમક 
અને ઉચ્ચતિર માધયવમક વશક્ષણ બોડ્સની માનય તમામ 
શાળાઓમાં શૈક્ષવણક િર્સ ૨૦૨૦-૨૧ માટે ધોરણ ૯ થી ૧૨ 
ના અભયાસક્રમમાં ૩૦ ટકા ઘટાડો કયયો છે.

• વશક્ષણ વિભાગની માંગણીઓ વિધાનસભામાં બહુમતીથી 
પસાર કરિામાં આિી. •

નાગદરકારેનરે સસ્તારે, ઝડપી અનરે 
ઘરઅાંગણરે ન્ાય મળરે ્તરે માટરે 

સરકાર કદટબદ્ધ
રવાજ્નવા નવાગવર્કવાનેે સસતવાે, સરળ, ઘર આંગણે નયવાય 

મળી રિે તે મવાટે િવાલન્રી સર્કવાર ્કવટબદ્ છે. રવાજ્મવાં 
સુશવાસન જાળિિવાન્રી ન્રીવત અનુસરીને નયવાયપવાહલ્કવાને િધુ 
મજબૂત બનવાિિવા મવાટેન્રી પ્રવતબદ્તવાર્રી ્કવામગ્રીરી રઈ રિ્રી 
છે. િડવાપ્રધવાન શ્્રી નરનેદ્રભવાઇ મવેાદીનવા દહષ્િંત નેતમૃતિ અને 
સમયબદ્ આયવેાજનનવા પવરણવામે આજે ગુજરવાત સર્કવાર ે
્કવાયદવાનંુ સુરવાજ્ પૂરંં પવાડયું છે. નવાગવર્કવાનેે િિે ઇઝ આેફ 
જસ્સ્સ ર્રી ઇઝ આેફ ડુઇંગ જબઝનેસ તરફ લઇ જિવા પ્રયવાણ 
રઈ રહુ્ં છે. મુખ્યમંત્ર્રીશ્્રી વિજયભવાઇ રૂપવાણ્રીનવા નેતમૃતિ 
િેઠળન્રી રવાજ્ સર્કવાર ેછેલલવંા પવાંિ િર્થમવંા જ ેરીતે વિવિધ 
્કવાયદવાઆે િેઠળ ગજુરવાતનવા લગભગ તમવામ તવાલુ્કવાઆેમવંા 
અને પ્રત્યે્ક જજલલવામવંા ્કવેાટ્થન્રી સ્વાપનવા ્કરી છે તેનવાર્રી 
રવેા્કવાણ્કવારવેા અને આૌદવેાહગ્ક સવાિજસ્કવેાને આૌદવેાહગ્ક મવામલે 
રત્રી ત્કરવારવેાનવેા િિેલ્રી ત્ેક વન્કવાલ મળી રિે તે પ્ર્કવારનંુ 
િવાતવાિરણ રવાજ્મવા ંઊભુ ંરયુ ંછે. આગવામ્રી નવાણવા્કીય િર્થમવાં 
્કવાયદવા વિભવાગ મવાટે રૂવા. ૧,૬૯૮ ્કરવેાડન્રી ર્કમન્રી જાેગિવાઇ 
પર અે્ક નજર ્કરીઅે. 
• ૨૪મી માચ્સ ૨૦૨૦ થી ૩૧મી દડસેમબર ૨૦૨૦ િરમયાન 

કોરોના કાળમાં હાઇકોટ્સ દ્ારા ૨૮,૬૮૩ કેસોનો વનકાલ 
કરિામા ંઆવયો હતો. જયારે તાબાની અિાલતોમા ંપણ ૧૫મી 
એવરિલ ૨૦૨૦ થી ૩૧મી દડસેમબર ૨૦૨૦ સુધીમાં 
૧,૫૭,૯૩૭ જટેલા મળીન ેકુલ ૧,૮૬,૬૨૦ કેસોનો વનકાલ 
કરિામાં આવયો છે. 

• સમગ્ િેશમાં સૌ રિથમ અિાલતની કોટ્સ કાય્સિાહીનું જીિંત 
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રિસારણ કરિાનું શ્ેય રાજયની િડી અિાલતને જાય છે િડી 
અિાલત દ્ારા માચ્સ – ૨૦૨૧ થી પોતાની ટેવલગ્ામ ચેનલ 
પણ શરૂ કરિામાં આિી છે. જેના પર હાઇકોટ્સની િરરોજની 
નોદટસીસ, કોઝ વલ્ટ, સકયુ્સલસ્સ, રિસે નોરસ અન ેરિસે દરલીઝ 
જેિી મહતિની માવહતી ઉપલબધ કરાિાશે.

• સુરિીમ કોટ્સના દિશા-વનિદેશના આધારે ગુજરાતની તમામ 
વજલ્ા કોટ્સ અને તાબાની કોટયોને સી.સી.ટી.િી. થી કનેકટ 
કરિામાં આિી છે. જે અનિયે વસટી વસવિલ કોટ્સ, ઔદ્ોવગક 
અિાલતો, મજૂર અિાલતો, મેરિો કોટ્સ, ્મોલ કોઝ કોરસ્સ, 
ફેવમલી કોરસ્સ અન ેતાલુકા કોરસ્સ તથા સશેનસ કોરસ્સ સવહતની 
અિાલતોમાં ૩૪૩ કોટ્સ વબન્ડંગસ અને ૧૩૪૫ કોટ્સ રૂમસમાં 
સી.સી.ટી.િી. મૂકિાની કાય્સિાહી પૂણ્સ કરિામાં આિી છે. 
હાઇકોટ્સ દ્ારા દડવજટલાઇઝેશન તથા સી.સી.ટી.િી અંતગ્સત 
કામગીરી સંિભષે કુલ રૂ. ૪૦ કરોડનો ખચ્સ કરિામાં આવયો 
છે તથા આગામી િર્સ માટે રૂા. ૬ કરોડની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે. 

• બિલાતા ગુનાના રિકારો અને ગુનો આચરનારની બિલાતી 
માનવસકતાને ધયાનમાં રાખીને નિા કાયિાઓ ઘડિામાં 
આિેલ છે અને તે કાયિા હેઠળના કેસો ઝડપથી ચાલે તે માટે 
૫૭૭ ્પેનરયલ કોટયોની ્થાપના કરિામાં આિી છે. 

• છેલ્ાં ત્ણ િર્સમાં તાબાની અિાલતોમાં કુલ ૨૬,૩૯,૭૧૩ 
કેસોનો વનકાલ થયો છે. ્પેવરયલ કોટ્સ દ્ારા છેલ્ાં ત્ણ િર્સ 
િરવમયાન કુલ ૭,૫૫,૪૮૧ કેસોનો નયાવયક વનણ્સય કરિામાં 
આવયો છે.િર્સ ૨૦૨૦-૨૧માં ગુજરાત કૂંરિોલ ઓફ ટેરેદર્ટ 
ઓગષેનાઈઝડ ક્રાઈમ એકટ (ગુજસીટોક), લોકોના નાણાં 
પડાિી લેિાના દક્સા અટકાિિા ધ બવેનગં ઓફ અનરેગયલુટેેડ 
ડીપોઝીટ ્કીમ એકટ, લેનડગે્વબંગ (રિોવહવબશન) એકટ, 
ડીસવેબવલટી એકટ અન ેરિોટેકશન ઓફ વચ્ડ્ન ફ્રોમ સેકસઅુલ 

ઓફેનનસસ એકટ (પોકસો) જેિી વિવિધ ્પેવશયલ કોટયો શરૂ 
કરિામાં આિી છે.

• આજે ગુજરાત રાજયમાં ૨૫૦ નયાવયક તાલુકાઓ પૈકી એક 
માત્ જોટાણાને બાિ કરતાં રાજયના તમામ તાલુકાઓ ખાતે 
જે.એમ.એફ.સીની કોટયો કાય્સરત છે. 

• લોકઅિાલતમાં પક્ષકારો િચ્ચેની તકરારોનો કાયમી અંત 
લાિી મતભિે અન ેમનભેિ િરૂ કરે છે. િર્સ ૨૦૧૬-૨૦૨૦ના 
સમય િરવમયાન ૫૦,૯૬૧ લોક અિાલત દ્ારા ૯,૧૩,૨૭૫ 
કેસો ફેસલ કરીને રૂા. ૯,૮૧૪.૨૫ કરોડની રકમ એિોરસ્સ 
તથા િળતર તરીકે ચૂકિિામાં આિી છે.

• કોરોના મહામારીના કપરા કાળ િરવમયાન ગુજરાત ્ટેટ 
વલગલ સવિ્સસ અૉથૉદરટી દ્ારા રિથમ િખત આયોવજત 
E-LokAdalat દ્ારા કુલ-ર૩,૩ર૮ કેસોનો સમાધાનના 
માધયમથી વનકાલ કરાયો . જેમાં કુલ રૂવપયા ૮૧૨ કરોડ 
જેટલું િળતરનું એિોડ્સ કરિામાં આવયું છે. 

• અંતરીયાળ અને છેિાડાના તાલુકાઓમાં પણ નયાયતંત્ માટે 
જરૂરી ઇનફ્રા્રિક્ચર મળી રહે ત ેમાટે કોરોનાના કપરા કાળમાં 
પણ રાજયમા ંિાતંીિાડા, સઇુગામ, ફતપેરુા, ગીરગઢડા, ખરેાલ ુ
તથા સર્િતી જિેા તાલકુાઓમા ંહાઇકોટ્સના પરામશ્સમા ંરહી 
નિી કોટ્સ વબન્ડંગોનું વનમા્સણ કરીને કોટ્સ કાય્સરત કરિામાં 
આિી છે. િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ માટે નિા અને ચાલુ કામો માટે 
કુલ રૂા. ૩૫૫.૯૭ કરોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

• ચરૅદરટીતતં્ િહીિટ સરળતાથી ચાલી શકે ત ેમાટે સરકાર તમેાં 
સહભાગી થાય છે. જાનયઆુરી – ૨૦૨૦થી ઓગ્ટ – ૨૦૨૦ 
િરમયાન જયારે કોરોનાનો કેર તેની પરાકાષ્ઠાએ હતો તેિા 
સમયમાં પણ વસવદ્ધરૂપ અંિાજે ૯૯૯૭ જેટલી અરજીઓનો 
ગુજરાતના ચેદરટીતંત્ દ્ારા વનકાલ કરિામાં આવયો છે. •
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ટરેકનારેલારેજીના માધ્યમથી મહરે સૂલી સરેવાઅારે 
વરુ ઝડપી, સરળ અનરે પારદિશી બની છરે  

મિેસૂલ વિભવાગમવંા પણ કવંાવત્કવારી મિેસૂલ સુધવારવાઆેનવા અમલ્રી્કરણ ર્કી મિેસૂલ્રી સિેવાઆે 
િધુ ઝડપ્રી, સરળ અને પવારદશથી બને તે મવાટે નવાગવર્કવાનેવા હિતમવંા રવાજ્ સર્કવાર ેઅને્ક જનહિતલક્્રી 
સુધવારવાઆે ્કયવા્થ છે. ટંૂ્કવાગવાળવામવંા અને્ક મિેસૂલ્રી સુધવારવાઆેનવા પવરણવામે જ કવંાવત્કવારી પવરણવામવેા 
મળવંા છે. રવાજ્નવા ઝડપ્રી વિ્કવાસ મવાટે ઝડપ્રી વનણ્થય જમેન્રી ્કવાય્થપદ્વતનવેા મિવામંત્ર છે. િર્થ 2021-
22મવંા 46 નિ્રી બવાબતવાે સવાર ેરૂ. 4,547 ્કરવાેડનંુ બજટે મિેસૂલ વિભવાગનંુ આયવાજેન છે. િિ્રીિટન્રી 
સવાર ેરવાજ્ સર્કવારન્રી આિ્ક મવાટે પણ મિેસલૂ વિભવાગ ખબૂ અગત્યનવેા વિભવાગ છે. મિેસલૂ વિભવાગન્રી 
સેિવાઆે સરળતવાર્રી અને સવામવાનય લવેા્કવેાને ઝડપર્રી મળી શ્ેક તે મવાટે ટે્કનવેાલવેાજીનવા ઉપયવેાગર્રી 
પવરિત્થન લવાિિવામવંા આવ્યું છે. સે્્પ ડૂટી મિેસૂલ આિ્કનવેા મિત્િનવેા સવાેત છે. ભૂમવાવફયવાઆેને 
અં્ુકશમવંા રવાખિવા મિત્િપૂણ્થ વનણ્થયવાે લઈ મજબૂત ્કવાયદવાનવેા અસર્કવાર્ક અમલ ્કરિવામવંા આિ્રી રહ્વાે છે. 

મિેસૂલ વિભવાગનું આગવામ્રી િર્થનંુ સપષ્ અને વનણવા્થય્ક આયવાજેન... 

• િર્સ 2021-22માં 46 નિી બાબતો સાથે રૂ. 4,547  
કરોડનું બજેટ.

• 80 લાખથી િધુ સિષે નંબરના 8 કરોડ જેટલા 7/12ના 
ડોકયુમેનટ અપલોડ.

• ઈનનટગ્ેટેડ ઓનલાઈન રેિનયુ એનપલકેશન વસવ્ટમથી 25 
જેટલી સેિાઓ ઓનલાઈન.

• લેનડ ગે્વબંગ કાયિા હેઠળ 983 અરજીઓની રિાથવમક  
તપાસ પૂણ્સ.

• 4000 ઈ-્ટેનમપંગ કેનદ્રોમાં 1 કરોડ 36 લાખથી િધુ લોકોએ 
લાભ લીધો.

• 708 જેટલી સૂવચત સોસાયટીઓમાં 63,600થી િધુ  
વમલકતને મંજૂરી.

• અરજિારોને ઉતિમ સુવિધા મળી રહે તે માટે તમામ કલેકટર 
કચેરીના જનસેિા કેનદ્રોનું આધુવનકીકરણ કરિા રૂ. 18  
કરોડની જોગિાઈ.

• 10 સબ-રવજ્રિાર કચેરીઓને મોડેલ કચેરીઓ બનાિિા માટે 
અને હાલની 16 જેટલી કચેરીઓ અપગ્ેડ કરિા માટે રૂ. 15 
કરોડની જોગિાઈ.

• મહેસૂલ વિભાગ દ્ારા i-ORA 2.0 દ્ારા ફેસલસે વસવ્ટમને 
આગળ ધપાિિા િધુ 4 પૂિ્સ ચકાસણી અવધકારી સવહત  
કુલ 70 કમ્સચારી/અવધકારીના મહેકમ માટે રૂ. 338 લાખની 
જોગિાઈ.

• ખતેીની જમીનની માપણી આધવુનક પદ્ધવતથી અન ેસચોટપણે 
થાય તે માટે િધુ 131 નિાં ડી.જી.પી.એસ. મશીનો િસાિિા 
કુલ રૂ. 32.75 કરોડની જોગિાઇ.

• નગરપાવલકા વિ્તારમા ંજમીન માપણી આધવુનક રીત ેતમેજ 
વિિાિ રવહત કરાિિા માટે ઈ.ટી.એસ. (ઇલેકરિોવનક ટોટલ 

્ટેશન) મશીનની ખરીિી માટે રૂ. 12.80 કરોડની જોગિાઈ.
• કચેરીઓ તથા ્ટાફ ક્ારસ્સના બાંધકામ માટે કુલ રૂ.39 

કરોડની જોગિાઇ.
• પૂર/અછતની રાહત રેઇન ગેજ ્ટેશનોની સંખયા િધારિા 

માટે કુલ રૂ.5 કરોડની જોગિાઇ.
• જમીન િફતર ખાતાની કચેરીઓના આધુવનકીકરણ માટે રૂ. 

3 કરોડની જોગિાઇ.
• i-ORA પોટ્સલને સદુ્રઢ કરિા અમિાિાિ, ગાધંીનગર, સરુત, 

િડોિરા અને રાજકોટ વજલ્ામાં મહેકમ ઊભું કરિા માટે રૂ. 
2 કરોડની જોગિાઇ.

• િર્સ 2020-21ના નાણાકીય િર્સમાં રૂ. 8,582 કરોડથી િધુ 
મહેસૂલી આિકનો અંિાજ. 

મહેસૂલ	 બિભાગે	 કરેલી	 જનબહ્કારી	 િાિ્ો		
પર	ઊડિ્ી	નજર...	
• 7/12ના 1 કરોડ 20 લાખ કરતાં િધુ સિષે નંબરના મહેસૂલી 

રેકડ્સ ઓનલાઈન કરિામાં આવયાં. 

શ્ી	કૌબશકકુમાર	પ્ટેલ
કેબિને્ટ	મંત્રી મહેસૂલ

લવધાનસભાના દ્ારેથી
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• 80 લાખથી િધુ સિષે નંબરના 8 કરોડ જેટલાં 7/12ના પાનાનું 
્કેવનંગ, અપલોદડંગ અને િરૅદરદફકેશન પૂણ્સ કરી ઓનલાઈન 
કરિામાં આવયાં. 

• 6 કરોડથી િધુ ફેરફાર નોંધોના ડોકયુમેનરસ ઓનલાઈન 
અપલોડ કરિામાં આવયા. 

• સમગ્ રાજયમા ંનિેમબર 2019થી i-ORA 2.0 (ઈનનટગે્ટેડ 
ઓનલાઈન રેિનય ુએનપલકેશન) વસવ્ટમ લાગુ કરી 25 જેટલી 
સેિાઓ ઓનલાઈન કરિામાં આિી. 

• 19 જેટલી સેિાઓને ફેસલેસ કરિામાં આિી. 
• i-ORA પર તા.15.3.2021 સુધીમાં 1 લાખ 18 હજારથી 

િધુ અરજીઓમાંથી 1 લાખથી પણ િધુ અરજીઓનો વનકાલ
• છેલ્ાં બે િર્સમાં i-ORA પોટ્સલ પર િારસાઈની 1 લાખ 

97 હજારથી િધુ અરજીઓ ઓનલાઈન કરિામાં આિી
• ઈ-ધરા કનેદ્રમાં િારસાઈ અંગેની કુલ 1 લાખ 86 હજાર 

અરજીઓ રિાપ્ત થઈ. 
• િર્સ 2004 થી િર્સ 2021 સુધીમાં ગામ નમૂના નં. 6, 7/12 

તથા 8-અ ની ગ્ામ પંચાયત ખાતેથી 24 કરોડથી િધુ નકલો 
તથા ઈ-ધરા કેનદ્ર ખાતેથી 50 કરોડથી િધુ નકલોનું વિતરણ 

• AnyROR પરથી ઓનલાઈન 100થી િધુ િેશોમાં  
રહેતા ગુજરાતીઓ પોતાની જમીનોની માવહતી ઓનલાઈન 
મેળિતા થયા.

• િર માસે 50 લાખ િાર સચ્સ થતી આ િેબસાઈટ એ તમામ 
સરકારી વિભાગોમાં સૌથી િધુ વહરસ ધરાિતી િેબસાઈટ. 

• ભમૂાદફયાઓન ેઅકુંશમા ંલઈ ખડેતૂો અન ેકાયિેસરના જમીન 
માવલકોનાં વહતોનું રક્ષણ કરિા માટેના કાયિા અંતગ્સત 
2694થી િધુ અરજીઓમાંથી 983 અરજીઓની રિાથવમક 
તપાસ પૂણ્સ, 173 અરજીઓ મંજૂર, 112 એફ.આઈ.આર. 
(FIR), 451 ઇસમો સામે ગુનો િાખલ કરિામાં આવયો. 

• ગરેકાયિેસર જમીન પચાિી પાડનારન ે10 થી 14 િર્સની સજા 
અને વમલકતની જંત્ી દકૂંમત સુધીના િંડની જોગિાઈ. 

• તમામ રિકારના નોન જયુદડવશયલ દફવઝકલ ્ટેમપ પેપરનું 
િેચાણ તા.1/12/2019 થી બંધ

• રાજય ભરમાં 4000 ઈ-્ટેનમપંગ કેનદ્રો જેનો કુલ 1 કરોડ 36 
લાખ િધુ લોકોએ લાભ લીધો. જેનાથી રૂ. 3009 કરોડથી િધુ 
આિક થિા પામી. 

• 337 જેટલાં ફ્રેનનકૂંગ કેનદ્રો કાય્સરત જેનાથી રૂ. 2002 કરોડથી 
િધુ આિક. 

• રવજ્રિેશન ફી, કોટ્સ ફી તેમજ અનય ્ટેમપ ડ્ૂટીની આિક 
મળીને રાજયને કુલ રૂ. 6410 કરોડથી િધુ ્ટેમપ ડ્ૂટીની 
આિક થિા પામી. 

• લોકોના સમયની બચત થાય તે માટે િધુ િ્તાિેજ નોંધણી 

માટે ઓનલાઇન એપોઇનટમેનટની વયિ્થા 
• િર્સ 2020-21માં 10 લાખ 25 હજારથી િધુ ઓનલાઈન 

િ્તાિેજની નોંધણી થઈ જેના થકી રૂ. 802 કરોડની નોંધણી 
ફી અને રૂ. 198 કરોડથી િધુ ્ટેમપ ડયૂટીની ઓનલાઈન 
રકમ ્િરૂપે રાજય સરકારને આિક 

• રાજય સરકાર દ્ારા મવહલાઓ વમલકતની ખરીિી કરે તો 1 
ટકા રવજ્રિેશન ફી ની માફી અતયારસુધીમાં 27 લાખથી િધુ 
મવહલાઓને મળયો લાભ, સરકાર દ્ારા રૂ. 1,763 કરોડથી 
પણ િધુ રવજ્રિેશન ફીની માફી આપિામાં આિી.

• લનેડ રેકડ્સના મોરના્સઈઝશેન રિોગ્ામન ેમહેસલૂ વિભાગ ેસાકાર 
કરી 18,000થી િધુ ગામો અને 12 હજારથી િધુ રિમોલગેટ 
ગામોના 1 કરોડ 20 લાખથી પણ િધારે સિષે નંબરોની દર-
સિષેની કામગીરી કરી.

• દર-સિષે પછી હક્ક પત્ક (ગામ નમૂના નં. 7) સાથે જે તે 
સરિે નંબરનો નકશો આપનાર ગુજરાત રિથમ રાજય. 

• ભારત સરકારની ્િાવમતિ (SWAMITVA-સિષે ઓફ 
વિલેજીસ એનડ મેવપંગ ઈમરુિિાઈઝ ટેકનોલોજી ઈન  
વિલેજી એદરયાઝ) યોજના હેઠળ ગ્ામીણ વિ્તારોમાં ડ્ોન 
ટેકનોલોજી દ્ારા માપણી કરી િરેક વમલકત ધારકને રિોપટથી 
કાડ્સ આપિામાં આવયાં.

• 708 જેટલી સવૂચત સોસાયટીઓમા ં63,600થી િધ ુવમલકતને 
મંજૂરી આપી જેમાં 13 હજાર 200થી િધુ રિોપટથી કાડ્સ ઇ્યૂ 
અને રાજયને અતયાર સુધીમાં 186 કરોડ જેટલી મહેસૂલી 
આિક રિાપ્ત થઈ.

• અમિાિાિ-મુબંઇ હાઇ્પીડ રેલ રિોજકેટ અતંગ્સત 8 વજલ્ાનાં 
197 ગામોની 714 હેકટર જટેલી જમીન સપંાિનની કામગીરી 
રિગવત હેઠળ. 

• ખેડૂતોની સંમવતથી 395 હેકટર જેટલી જમીનનું રૂ.2350 
કરોડનું િળતર ચૂકિીને જમીનના કબજા મેળિિામાં આવયાં 

લવધાનસભાના દ્ારેથી

økwshkík ૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૧50



સરકાર અનરે પ્રજા વચ્રે સાચા અથ્ભમાં 
સરે્તુ બન્તારે માદહ્તી વવરાગ... 

રવાજ્ સર્કવારનવેા મવાહિત્રી વિભવાગ નવાનવેા ખરવેા પણ રવાઈનવેા 
મિત્િનવેા દવાણવેા છે. સર્કવાર દ્વારવા ્કરિવામવાં આિત્રી 
્કવામગ્રીરીને નવાગવર્કવાે સુધ્રી બનેમૂન રીતે પિવાંિવાડિવાનંુ ્કવામ 
અત્યંત ્ુકશળતવાર્રી ્કરિવામવંા તલલ્રીન છે. િૌશશ્્ક મિવામવારી 
્કવાેરવાનેવાનવા વિ્કટ અને ્કપરવા્કવાળમવંા સર્કવાર દ્વારવા લિેવાતવા 
વનણ્થયવેા તેમજ આરવેાગયલક્્રી તમેજ જનસમુદવાયનવંા હિતલક્્રી 
્કવાયવાવેને નવાગવર્કવેા સુધ્રી પિવંાિવાડિવા મવાહિત્રી વિભવાગે 
અડે્રીિવેાટી અ્ેક ્કરી અદભતુ ્કવામ ્કયુું. મવાહિત્રી વિભવાગ દ્વારવા 
સપંૂણ્થ વનષ્ઠવા સવાર ે્કરિવામવંા આિેલવંા ્કવાયવાવેન્રી યવાદી... 
• લોકડાઉનના રિથમ દિિસથી જ કોવિડ-૧૯ સિંભષે સરકારે હાથ 

ધરેલી કામગીરીની વિગતો મીદડયાના માધયમથી જનતાને 
પહોંચાડિા માટે દિિસની ચાર પત્કાર પદરરિોનંુ આયોજન

• કોવિડ-૧૯ સંિભષે લોકોને સાચી માવહતી સમયસર મળી રહે 
એ માટે વરિનટ મીદડયામાં જાહેરાત

• ઇલકેરિોવનકસ મીદડયા દ્ારા કોરોના સિંભષે જનજાગૃવત કેળિાય 
તે હેતુસર દફ્મનું વનમા્સણ 

• સરકારે કરેલી કામગીરી વનયવમત રૂપે રિેસનોટ દ્ારા રિચાર
• વજલ્ા કક્ષાએ લોકોના રિવતભાિો સવહત કોવિડ ડેવઝગ્ેટેડ 

હોન્પટલમા ંજઇન ેતબીબો- પરેા મદેડકલ ્ ટાફના રિવતભાિો 
સાથે જનજાગૃવતના અહેિાલો 

• િર મવહને ૧લી અને ૧૬મી તારીખે મવહનામાં બે િાર 
‘‘ગુજરાત’’ પાવક્ષકનું રિકાશન

• ્પધા્સતમક પરીક્ષાઓની તયૈારી કરતા યિુાનો માટે ‘‘ગજુરાત’’ 
પાવક્ષક એક માગ્સિશ્સકની ભૂવમકા અિા કરે છે. 

• માત્ વિદ્ાથથીઓ માટે જ નહીં પણ રાજયના છેિાડાના ખડેતૂો 
માટે પણ ગુજરાત પાવક્ષક આશીિા્સિરૂપ. 

• ગુજરાત સરકારની કામગીરી િેશ અને િુવનયામાં પહોંચાડિા 
િર ત્ણ મવહને ‘‘ધ ગુજરાત’’ અંગ્ેજી સામાવયકનું રિકાશન 

• યુિાનોને રોજગારલક્ષી માવહતી મળી રહે તે માટે મવહનામાં 
ચાર િખત ‘‘રોજગાર સમાચાર’’ સાપ્તાવહકનું વનયવમત 
રિકાશન. 

• સાવહતયકારો માટે રિવત િર્સ દિપોતસિી અંક જેમાં લેખો, 
કાવયસંપુટ, લઘુકથા, નિવલકાનો િળિાર સંગ્હ બનાિી 
રિકાશન કરિામાં આિે છે. 

• સોવશયલ મીદડયા રિાનચ દ્ારા ફેસબુક, યુ ટ્ૂબ, ટ્ીટર અને 
ઇન્ટાગ્ામ જિેા ંમાધયમો થકી ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમા ંસરકારની 
જનવહતલક્ષી વિગતોને રિજા સુધી પહોંચાડિાના સતૂતય 
રિયાસો કરિામાં આિે છે. •

• મરેિો રેલ રિોજકેટના કામ ે1.37 લાખ ચો.મી જમીન સપંાિનની 
કામગીરી પૂણ્સ 

• ડીએફસીસીના કામે 2108 હેકટર જમીન અંગે રૂ.1723 કરોડ 
જેટલી રકમ ચૂકિીને જમીનના કબજા મેળિિામાં આવયા.

• ્ટેચયૂ ઓફ યુવનટ માટે નિી રિોડ ગેજ લાઈન, એઈમસ 
હોન્પટલ-રાજકોટ આમ વિવિધ જાહેર હેતુઓ માટે કુલ 84 
લાખ ચો.મી. થી િધુ જમીન સંપાિન કરિામાં આવયું.

• લોકોન ેઉપયોગી થાય તે માટેનાં વિવિધ વિકાસ કામો અંતગ્સત 
સરકારી ધારાધોરણ મુજબ કુલ 400 લાખ ચો.મી.થી િધુ 
સરકારી જમીનની રાજયભરમાં ફાળિણી કરિામાં આિી

• અંિાવજત 400 લાખ ચો.મી. સરકારી જમીનમાં વચ્ડ્ન 
યુવનિવસ્સટી, ધોલેરા આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોટ્સ, આિાસ 
ય ોજન ાઓ,  જી .આઈ.ડ ી .સ ી . ,  શૈ ક્ષ વણક  હ ેતુઓ  
િગેરેનો સમાિેશ

• શુદ્ધબુવદ્ધપૂિ્સકના ઔદ્ોવગક ઉપયોગ માટે ખરીિ કરેલ હોય 
તેિી જમીન અંગે GDCR હેઠળ જાહેર કરેલા ઝોન મુજબ 
આિી જમીનનો ઉપયોગ કરિા માટે પરિાનગી આપિાની 
જોગિાઈ કરિામાં આિી.

• નિી કલમ 63-AAA િાખલ કરી કવૃર યુવનિવસ્સટી, 
પશુપાલન યુવનિવસ્સટી, વશક્ષણ, તબીબી વશક્ષણ અન ેઆરોગય 
જેિાં હેતુઓ માટે પૂિ ્સ મંજૂરીઓ વસિાય જમીનની  
ખરીિી કરી અને વિકાસની કામગીરી કરી શકે તે માટેની 
જોગિાઈનો ઉમેરો.

• ગણોતધારા હેઠળ નક્કી થયલેી ખરીિ દકૂંમત જ ેગણોવતયાઓ 
ભરી શકયા નથી તે માટે ખરીિ દકૂંમતની મુિત 30મી જૂન 
2021 સુધી લંબાિિામાં આિી, િર્સ 2016 થી 36 હજારથી 
િધુ ગણોવતયાઓએ લીધો લાભ. 

• સી.એમ. ડેશ બોડ્સ પરથી રિેરણા લઈ રેિનયુ વિભાગે R.M. 
ડે્ ક બનાવયો જેના થકી પનેડેનસીનુ ંમોવનટદરંગ અન ેવનકાલની 
વયિ્થા ગોઠિાઈ છે.

• કે્ષત્ીય કચેરીઓની કામગીરીની ઓનલાઈન તપાસ માટે 
મહેસૂલ તપાસણી કવમશ્નરશ્ીની કચેરીમાંથી “આઈદરસ” 
(IRIS-Integrated Revenue Inspection 
System) મોડ્ુલ કાય્સરત કરિામાં આિી

• મહેસુલી સેિાઓ સુદ્રઢ બનાિિા છેલ્ા ત્ણ િર્સમાં 2059 
અવધકારી/કમ્સચારીઓની વનમણૂંક કરિામાં આિી

• છેલ્ા 4 િર્સમાં ‘દડજીટલ ગુજરાત’ પોટ્સલ પરથી સાડા ત્ણ 
કરોડથી િધ ુઅરજીઓનો હકારાતમક વનકાલ કરિામાં આવયો.

• “આપણો તાલુકો િાયરિનટ તાલુકો (ATVT સેલ)” હેઠળ 
સમગ્ રાજયમાં કુલ 332 જેટલા જનસેિા કેનદ્રો પરથી 283 
જેટલી સેિાઓ પુરી પાડિામાં આિે છે. •

લવધાનસભાના દ્ારેથી

økwshkík૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૧ 51



રીન્ુઅરેબલ અરેનજશીના માધ્યમથી ગુજરા્ત દરેિનરે રાહ ચીંરિરે
રવાજ્નવા નવાગવર્કવાનેે ગુણિત્તવાલક્્રી અને સસત્રી િ્રીજળી પૂરી પવાડિવાનવા મક્મ વનધવા્થર સવાર ેગજુરવાત સર્કવાર આગળ િધ્રી 

રિ્રી છે. આજ ેસમગ્ર દેશમવંા ખવાનગ્રી ્ંકપન્રીઆે પવાસેર્રી સવાૌર્રી સસત્રી િ્રીજળી ખરીદીને ગ્રવાિ્કવાનેે પૂરી 
પવાડતું દેશનંુ અે્કમવાત્ર રવાજ્ ગજુરવાત છે. ગ્ર્રીન અેનજી્થ  કલ્રીન અેનજી્થ નવા વનમવા્થણ મવાટે રીનયુઅેબલ 
અેનજી્થ નવા મવાધયમ ર્કી ગજુરવાત દેશભરને રવાિ િ્રીધંશ.ે આ મવાટે રવાજ્નવા મખુ્યમંત્ર્રી શ્્રી વિજયભવાઇ 
રૂપવાણ્રી અને નવાયબ મુખ્યમંત્ર્રી શ્્રી ન્રીવતનભવાઇ પટેલનવા નેતમૃતિિવાળી ગુજરવાત સર્કવાર ે સમયબદ્ 
આયવેાજન ્કયુ્થ છે. વિ્કસતવા જતવા યુગમવંા રીનયુઅેબલ અેનજી્થ  જ ઉજા્થ મવાટે પ્રેર્કબળ બન્રી રિેશ.ે 
્કવાેલસવા આધવાવરત િ્રીજ િપરવાશને ધ્રીર ેધ્રીર ેઘટવાડ્રી કલ્રીન અેનડ ગ્ર્રીન અેનજી્થ નંુ મિત્તમ ઉતપવાદન 
્કરિવા સવાેલવાર પવાેલ્રીસ્રી બનવાિવાઈ છે. ઉજા્થ મંત્ર્રી શ્્રી સવાૌરભભવાઈ પટેલે વિધવાનસભવામવંા ઉજા્થ વિભવાગ 
અંગે આપેલ્રી મવાહિત્રીન્રી આછેરી  ઝલ્ક અત્રે પ્રસતુત છે.

• રાજયની ૫૯૬ ખાનગી કૂંપનીઓ પાસેથી િીજળીની ખરીિી 
જ ેઅંતગ્સત ૩૨૯૮૦ મીવલયન યુવનટ િીજળી ખરીિીન ેસ્તી 
િીજળી ગ્ાહકોને આપિામાં આિે છે.  

• ગુજરાત ઉજા્સ વિકાસ વનગમ વલવમટેડ (GUVNL) દ્ારા 
્પધા્સતમક ભાિો મંગાિીને  રાજયની ઉજા્સની જરૂદરયાતને 
સમજયા બાિ કેનદ્ર સરકારની માગ્સિવશ્સકા અનુસાર ''્ટાનડડ્સ 
વબદડંગ ડોકયુમેનટ'' અનુસાર જ િીજળીની ખરીિી થાય છે. 

• ગજુરાત ્ ટેટ ઇલનેકરિવસટી કોપયોરેશન વલવમટેડ (GSECL) 
દ્ારા િર્સ-2019માં જે યુવનટિીઠ િીજળી ખરીિિામાં આિી 
તેનો િર રિવતયુવનટ રૂ.5.04 નો હતો. આ ભાિે 18,332 
વમવલયન યુવનટ ખરીિ કરિામાં આવયા હતા. જયારે િર્સ 
-2020માં રૂ.5.43ના િરે 17,194 વમવલયન યુવનટ ખરીિાયા 
હતા. 

• ખાનગી િીજ ઉતપાિકો પાસેથી િર્સ-2019માં માત્ રૂ.3.35 
રિવત યવુનટ લખે ે29,243 વમવલયન યવુનટ તથા િર્સ-20220માં 
રૂ.3.08 લેખે 24,624 વમવલયન યુવનરસ ખરીિી કરિામાં 
આવયા હતા.

• ભારતની કુલ રીનયુએબલ એનર્જી ઉતપાિનમાં ગુજરાતનો ૧૩ 
ટકા વહ્સો      

• કચછ ખાતે વિશ્ના સૌથી મોટા ‘‘રીનયએુબલ એનર્જી પાક્ક”ના 
વનમા્સણ થકી િૈવનક ૩૦,૦૦૦ મેગાિોટ ઉજા્સ ઉતપાદિત થશે, 
એક લાખ લોકોને રોજગારી મળશે

• રાજયમા ંસોલાર રૂફટોપના વનમા્સણ ક્ષતે્ ેપણ ગુજરાત અગ્સેર
• કોલસા આધાદરત િીજ િપરાશને ધીરે-ધીરે ઘટાડી લિીન 

એનડ ગ્ીન એનર્જીનું મહતિમ ઉતપાિન કરિા સોલાર પોલીસી 
બનાિાઈ છે

• રાજયમાં રીનયુએબલ એનર્જીના વિવિધ ્ત્ોતમાંથી િર્સ-
૨૦૨૨ સુધીમાં િીજ ઉતપાિન ૨૦ હજાર મેગાિોટ સુધી 
પહોંચાડિાનો લક્યાંક

• ભારતની કુલ રીનયએુબલ એનર્જી ઉતપાિનમા ંગજુરાતનો ૧૩ 
ટકા વહ્સો      

• કચછ ખાતે વિશ્ના સૌથી મોટા ‘‘રીનયએુબલ એનર્જી પાક્ક”ના 
વનમા્સણ થકી િૈવનક ૩૦,૦૦૦ મેગાિોટ ઉજા્સ ઉતપાદિત થશે, 
એક લાખ લોકોને રોજગારી મળશે.

• રાજયમા ંસોલાર રૂફટોપના વનમા્સણ ક્ષતે્ ેપણ ગુજરાત અગ્સેર
• કોલસા આધાદરત િીજ િપરાશને ધીરે ધીરે ઘટાડી લિીન 

એનડ ગ્ીન એનર્જીનું મહતિમ ઉતપાિન કરિા સોલાર પોલીસી 
બનાિાઈ છે

• રાજયમાં રીનયુએબલ એનર્જીના વિવિધ ્ત્ોતમાંથી િર્સ-
૨૦૨૨ સુધીમાં િીજ ઉતપાિન ૨૦ હજાર મેગાિોટ સુધી 
પહોંચાડિાનો લક્યાંક

• સોલર રૂફ ટોપ સી્ટમ ્ થાવપત કરિામાં ગુજરાત િેશભરમાં 
રિથમ ક્રમે રહ્ છે.

•  િર્સ ૨૦૨૦-૨૧ માટે બે લાખ સોલર રૂફ ટોપ સી્ટમ અને 
૬૦૦ મેગાિોટની ્થાવપત ક્ષમતાનો લક્યાંક રાખિામાં 
આવયો હતો. જે લગભગ પદરપૂણ્સતાને આરે છે. 

• સૂય્સ ગુજરાત યોજનાને કારણે ્િચછ અને રિિુરણ મુક્તઉજા્સ 
ઉતપન્ન થશે. િીજ બીલમાં પણ લોકોને રાહત થશે. એટલુ જ 
નહીં પરંતુ ઘરિપરાશના િીજ ગ્ાહકો ્ િિપરાશ ઉપરાંતની 

શ્ી	સૌરભભાઇ	પ્ટેલ
કેબિને્ટ	મંત્રીઉજા્ષ
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િીજળી િેચીને આિક પણ કરી શકશે.
•  સોલાર રૂફટોપ થકી ગુજરાતમાં હાલ ૯૪૩ મેગાિોટ િીજ 

ઉતપાિન થઈ રહ્ં છે. સમગ્ િેશના સોલાર રૂફટોપ િીજ 
ઉતપાિનમાં ૨૨ ટકા જેટલો વહ્સો માત્ ગુજરાતનો છે. 

•  ગુજરાત સોલાર રૂફટોપ થકી િીજ ઉતપાિનમાં પણ નંબર 
-૧ છે. 

• મુખયમંત્ી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃતિ હેઠળ વિનડ 
એનર્જી, સોલાર એનર્જી, બાયોમાસ એનર્જી અન ેમીની હાઇડેલ 
રીનયુએબલ એનર્જીના ્ત્ોતમાંથી હાલના તબક્કે ૧૨,૨૬૭ 
મેગાિોટ ઉતપાિન ગુજરાતમાં થઈ રહ્ં છે. 

• જેને આગામી િર્સ ૨૦૨૨ સુધીમાં ૨૦,૦૦૦ મેગાિોટ સુધી 
પહોંચાડિાનો લક્યાંક છે. એટલું જ નવહ, આગામી િર્સ - 
૨૦૩૦ સુધીમાં આ ઉતપાિનનો લક્યાંક ૬૭ હજાર મેગાિોટ 
સુધી લઈ જિાનો વનધા્સર છે. જેમાંથી ૨૦ હજાર મેગાિોટ 
જટેલી િીજ અનય રાજયોન ેઆપી રાજયના આવથ્સક ભડંોળમાં 
િધારો કરાશે.

• રાજય સરકાર દ્ારા જીસેકન ેસોલાર રિોજકેટસના વિકાસ માટે 
જમીન ફાળિણી માટેની પણ નીવત બનાિિામાં આિી છે. 
જયાં િધારાની ક્ષમતા છે તેિા ગેટકો સબ ્ટેશને ૩૦ િર્સ 
માટે એક રૂા.રિવત હેકટરના ભાિે જમીન લીઝ પર આપિામાં 
આિે છે. જે અંતગ્સત છેલ્ા એક િર્સમાં પ૮૫ મેગાિોટ 
િીજળીનું ઉતપાિન થયું છે.

• વિશ્ના સૌથી મોટા “રીનયુએબલ એનર્જી પાક્ક”નો કચછ ખાતે 
ભૂવમપૂજન કરિામાં આવયુ હતું. આ રીનયુએબલ એનર્જી પાક્ક 
ખાતે ૩૦,૦૦૦ મેગાિોટ ઉજા્સ ઉતપાદિત થશે. 

• રૂ. ૧.૫૦ લાખ કરોડના રોકાણથી બનનાર આ પાક્ક વિકાસની 
નિી દિશાઓ કૂંડારશ ેએટલ ુજ નહી પરંત ુરાષ્ટ્રની સલામતીની 
સાથે પયા્સિરણની સુરક્ષા પણ કરશે. 

• રિવતિર્સ પાંચ કરોડ ટન કાબ્સન ડાયોકસાઇડને પેિા થતો 
અટકાિશે એટલું જ નહી એક લાખથી િધુ લોકોને રોજગારી 
પણ મળશે. પયા્સિરણની દ્રષ્ટ્રીએ આ પલાનટથી થતો ફાયિો 
નિ કરોડ વૃક્ષો િાિિાથી થતા ફાયિા જેટલો મળશે.

• ભારત રીનયએુબલ એનર્જી ક્ષતે્ ેવિશ્મા ંચોથા ્ થાન ેછે. છેલ્ા 
૬ િર્સથી ઉજા્સ ક્ષમતા ૧૬ ગણી િધી છે. 

• કલાઇમેટ ચનેજ સામનેી લડાઇમા ંભારત આખા વિશ્નંુ નતેૃતિ 
કરી રહ્ં છે.  “ગુજરાત” એ ૨૪ કલાક િીજળી આપનાર 
અગ્ીમ રાજય છે. 

• સૌર ઉજા્સ નીવત બનાિનાર ગુજરાત રિથમ રાજય છે. 
• િડારિધાન શ્ી નરનેદ્રભાઈ મોિીના દ્રનષ્િંત નેતૃતિ અને 

િીઘ્સદ્રનષ્ પૂણ્સ આયોજનના પદરણામે ઓછા સમયમાં િેશમાં 
૩૬ હજાર મેગાિોટથી િધુ સૌર ઊજા્સની ક્ષમતા હાંસલ કરી 

શકયા છીએ. 
• ખડેતૂોન ેદિિસ ેિીજળી આપતુ ંિેશનુ ંએકમાત્ રાજય ગજુરાત 
• રાજય સરકારના દ્રનષ્િંત આયોજનન ેમળી સફળતા : ગજુરાત 

આજે પણ િીજ સરપલસ રાજય 
• આગામી બે િર્સમાં રાજયના તમામ ગામડાઓને આિરી 

લઇને દકસાન સૂયયોિય યોજના અંતગ્સત ખેડૂતોને દિિસે 
િીજળી પુરી પડાશે. 

• રાજય સરકારે રૂ.૩૫૦૦ કરોડના ખચષે આ યોજના હેઠળ 
૪૦૦૦ ગામોને િીજળી પૂરી પાડી િીધી છે અને કોઈ જ 
રિકારના અિરોધ િગર ખેડૂતો િીજળી મેળિી રહ્ા છે. 

• આ યોજના હેઠળ રાજય સરકારની ચારેય િીજ કૂંપનીઓ 
અંતગ્સત 31 વજલ્ાના 186 તાલુકાઓ ૩૯૧૫ ગામો આિરી 
લઈને  અતયાર સુધીમાં 3,38,281 ગ્ાહકોને આિરી લેિાયા 
છે અને 13456 ગ્ાહકો માટે િીજળી પૂરી પાડિાની રિવક્રયા 
રિગવત હેઠળ છે. 

• આગામી બે િર્સમાં 188.67 દકલોમીટરની નિી રિાનસમીશન 
લાઇન નાખિામાં આિશે અતયાર સુધીમાં આ યોજના હેઠળ 
ચારેય કૂંપનીઓ દ્ારા 218 જેટલા ગ્ુપમાં આયોજન કરીને 
િીજ પૂરિઠો પૂરો પાડિામાં આિી રહ્ો છે. આ માટે દિિસ 
િરવમયાન પાંચ હજાર મેગાિોટ િીજળીની આિરયકતા છે 
તે રાત્ીનો િીજપુરિઠો છે એને શીફટ કરીને પૂરો પડાશે. •
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ગુજરા્તમાં અાદદવાસી વવસ્તારમાં થયારે છરે  સવાાંગી વવકાસ
રવાજ્ન્રી પિૂ્થપટ્ીમવંા િસતવા આવદિવાસ્રી સમવાજ આવદ અનવાવદ્કવાળર્રી સંસૃ્વત, પ્ર્ૃકવત અને પયવા્થિરણન્રી જાળિણ્રી ્કરી 

રહ્ું છે. આ સમવાજનવા સિવાુંગ્રી વિ્કવાસ મવાટે રવાજ્ સર્કવાર ્કવટબદ્ છે. ગજુરવાત રવાજયમવાં અંબવાજીર્રી 
ઉમરગવામ સધુ્રીન્રી પિૂ્થપટ્ીમવા ં૧૪ જજલલવાઆે, ૫૩ જટેલવા તવાલુ્કવાઆે, ૪ િજાર ્કરતવંા િધવાર ેગવામડવાઆે, 
અને ૯૦ લવાખ જટેલવેા આવદિવાસ્રી સમવાજ ગુજરવાતમવંા િસિવાટ ્કર ેછે. આઝવાદીન્રી લડવાઇમવંા આવદિવાસ્રી 
સમવાજનંુ ખૂબ મવેાટંુ બહલદવાન અને ખૂબ મવેાટંુ યવાેગદવાન રિેલું છે. આ સમવાજન્રી િરવાવે સુધ્રી ઉપેક્વા રત્રી 
રિ્રી, સમવાજ મખુ્યધવારવાર્રી વિખૂટવાે પડ્રી ગયવાે િતવાે. મિવારવાષ્ટ્ર મવંાર્રી અલગ પડું ત્યવાર ેગજુરવાતમવંા 
આવદજાવત વિભવાગ અને સમવાજ ્કલ્યવાણ ખવાતવાનંુ ભગંુે બજટે મવાત્ર ૫૮ ્કરવેાડ રૂવપયવા િતુ.ં િર્થ 2001મવાં 
તત્કવાલ્રીન મખુ્યમંત્ર્રી શ્્રી નરનેદ્રભવાઇ મવેાદીઅે ‘સબ્કવા સવાર, સબ ્કવા વિ્કવાસ’નવંા સતૂ્ર દ્વારવા છેિવાડવાનવા 
મવાનિ્રી સધુ્રી વિ્કવાસનવા ફળ પિવંાિવાડિવા િનબંધુ ્કલ્યવાણ યવેાજનવા અમલમવા ંમૂ્કી. જનેવા ર્કી આદીિવાસ્રી 

વિસતવારનવા સિવાુંગ્રી વિ્કવાસ મવાટે રવેાડ-રસતવા, જ �સંિવાઇ, શશક્ણ, આરવેાગય, પ્રીિવાનંુ પવાણ્રી િગેર ેસગિડવાે મવાટેનવંા ્કવામવેા રયવંા છે.

• છેલ્ાં ૧૩ િર્સમાં િનબંધુ ક્યાણ યોજના અંતગ્સત રૂ. ૯૭ 
હજાર કરોડની રકમ આદિજાવત વિ્તારના વિકાસ માટે 
િાપરિામાં આિી છે. આદિજાવત સમુિાયના સામાવજક, 
આવથ્સક અને શૈક્ષવણક એમ સિાુંગી વિકાસની દિશામાં 
આદિજાવત સમુિાયે નિા આયામો વસદ્ધ કયા્સ છે. આ િર્સના 
બજેટમાં આદિિાસી વિભાગ માટે રૂ.૨૬૫૬ કરોડની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે.

• િનબધં ુક્યાણ યોજના ફેઝ-૨ આદિિાસી સમાજના સિાુંગી 
વિકાસ માટે આગામી ૫ િર્સમાં રૂ. ૧ લાખ કરોડની બજેટમાં 
જાહેરાત કરી છે.

• ગાંધીિાિી સં્થાઓ દ્ારા ચાલતી આશ્મશાળાઓ/ઉતિર 
બુવનયાિી આશ્મશાળા/ ઉચ્ચતર ઉતિર બુવનયાિીનાં મકાનો 
રૂ. ૧૦૦ કરોડના ખચષે િર્સ ૧૯૭૦થી જનૂી હોય તેિી અિંાજે 
૧૭૦ આશ્મશાળાઓનું નિીનીકરણ કરિામાં આિશે. 

• િરેક આદિજાવત તાલુકામાં એકલવય/નિોિય જેિી વનિાસી 
શાળા ખોલિામાં આિશે. કોલેજના વિદ્ાથથીઓ માટે િધુ 
૧૦૦ છાત્ાલયોની ્થાપના કરિામાં આિશે. િરેક 
આદિજાવત વજલ્ામાં "્કકૂલ ઓફ એકસેલેનસ"ના વનમા્સણ 
થકી આદિજાવતના ૫૦ હજાર વિદ્ાથથીઓને વિનામૂ્ય ે
રહિેા, જમિાની સુવિધા સાથે ઉચ્ચ ગુણિતિા સભર વશક્ષણ 
આપિામાં આિશે.

• ગુજરાતના ડાંગ વજલ્ામાં ૧૨ મોબાઇલ ટાિરો ઊભા કરી 
આદિિાસી વિ્તારોને કનેનકટવિટીથી જોડિામાં આવયા છે. 
હિ ેજયારે સમગ્ આદિિાસી વજલ્ાઓમા ંમાગં ઊઠી છે તયારે 
અંતદરયાળ આદિજાવત વિ્તારમાં મોબાઈલ કનેનકટવિટીનો 
વયાપ િધારિા મોબાઈલ ટાિર ્થાપિામાં આિશે. 

• આદિિાસી મવહલાઓની રોજગારી માટે ૬૦ મુખયમંત્ી 
નાહરી કેનદ્રોની ્ થાપના કરિામા ંઆિશ,ે ૨૦ હાટ બજારોની 
્થાપના, આદિજાવત વિ્તારોમાં ૧૦૦ િેવજટેબલ કલેકશન 

કમ ગ્ેદડંગ સેનટરની ્થાપના કરિામાં આિશે. આદિજાવત 
વિ્તારમાં આિેલ એપીએમસીને આધુવનક સુવિધાઓથી 
સજજ કરિામાં આિશે. 

• રાજયના આદિિાસી વિ્તારમાં ૨૪૦ જેટલા રિાથવમક 
આરોગય કેનદ્રોને ૨૪×૭ કાય્સરત કરિામાં આિશે. ૪૦ નિાં 
PHC તથા ૧૦ નિા CHC ની ્ થાપના કરિામા ંઆિશ.ે 

• આદિજાવત વિ્તારના ૧૩૭૭ સબ સનેટરન ેિલેનસે સનેટરમાં 
રૂપાંતદરત કરિામાં આિશે તથા ૨૮૦ જેટલા નિા િેલનેસ 
સેનટર શરૂ કરિામાં આિશે. આદિજાવત વિ્તારોમાં સેિાઓ 
આપિા માટે ડૉકટર અને અનય મેદડકલ ્ટાફને નાણાકીય/
અનય રીતે રિોતસાહન આપિામાં આિશે.

લવધાનસભાના દ્ારેથી

શ્ી	ગણપ્બસંહ	િસાિા
કેબિને્ટ	મંત્રી

આટદજાબ્	
બિકાસ,	િન,	
મબહલા	અને	
િાળકલયાણ
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• આગામી પાંચ િર્સ માં ૨.૫૦ લાખ આદિજાવતના કુટુંબોને 
ઘરનુ ંઘર બન ેતેિુ ંઆયોજન કરિામા ંઆિશ.ે જમેા ંહળપવત, 
આદિમજૂથને રિાધાનય આપી તેમના ૧૦૦% ઘરનું વનમા્સણ 
કરિામાં આિશે.

• પિૂ્સપટ્ટીમાં વસચંાઈ માટે વલફટ ઈદરગશેન યોજનામા ંઅિંાવજત 
રૂ. ૨ હજાર કરોડના ખચષે ૧૨ મોટી એલ.આઇ. યોજનાના 
નિાં કામો તથા રૂ. ૨૧૫૬ કરોડના ખચષે અન ેચાલ ુ૧૦ કામો 
આગામી બે િર્સમાં પૂણ્સ કરિાનું આયોજન છે. 

• અંિાવજત રૂ. ૧૪૦૬ કરોડના ખચ્સ દ્ારા િવક્ષણ ગુજરાતની 
પાંચ નિીઓ પર ૨૬ િીયર/બેરેજ બનાિિાનાં નિાં કામો 
અને તે આધાદરત વલફટ ઇદરગેશન ્કીમોનું આયોજન છે. 
૬૦૦૦ ચેકડેમોનંુ અને ૩૨૦૦ પાઝર તળાિોનું વનમા્સણ 
કરિામાં આિશે.

• બારમાસી ર્તા અંતગ્સત ૧૦૦થી ઓછી િ્તી ધરાિતાં 
તમામ ફવળયાઓનું ર્તાથી જોડાણ કરિામાં આિશે તથા 
આંતરરાજય જોડાણ ધરાિતા ર્તાઓ બનાિિા તથા 
અવતવૃનષ્ અને ભારે િરસાિને કારણે વિખૂટા પડી જતા ર્તા 
પર કોઝિેના ્થાને નાના પુલોનું વનમા્સણ કરિામાં આિશે.

• િન અવધકારના કાયિાના અમલ પછી આ સરકાર દ્ારા 
વયવક્તગત િાિાઓના ૯૦,૮૨૧ લાભાથથીઓને ૧૪,૭૬૪૫ 
એકર જંગલની જમીનના આિેશપત્ો આપિામાં આવયા છે. 
૭૧૮૭ સામિુાવયક િાિાઓ મજંરૂ કરિામા ંઆિલેા છે. જનેા 
સામે ૧૧,૬૦,૮૫૭ એકર જંગલ જમીનના અવધકારો 
આપિામાં આવયા છે

• સામુિાવયક િાિા માનય કરિા સંિભ્સ સમગ્ િેશમાં ગુજરાત 
રાજય મધયરિિેશ પછી બીજા ક્રમે છે. ગુજરાત રાજય 
માળખાકીય સુવિધાઓ માટે જંગલની ૧૨૧૯ િરખા્તો 
મંજૂર કરિામાં આિેલ છે અને ૧૫૩૮ એકર જમીન 
ફાળિિામાં આિેલ છે. આમ વયવક્તગત, સામુિાવયક અને 
માળખાકીય સુવિધા માટનેા તમામ િાિાઓ થઇ ને કુલ 
૯૯૫૪૬ િાિાઓ મંજૂર કયા્સ તથા ૧૩,૧૦,૦૪૦ એકર 
જેટલી કુલ જમીન ફાળિિામાં આિી.

• આદિિાસી બાળકોના વશક્ષણની સાથે શારીદરક, માનવસક 
વિકાસ થાય તેના આરોગયમાં સુધારો થાય, તે માટે  
િૂધ સંજીિની યોજના હેઠળ આંગણિાડી, રિાથવમક શાળામાં 
ભણતાં બાળકોને, ધાત્ી માતાઓના સવહત ૨૨ લાખ 
લાભાથથીઓ માટે રૂ. ૩૦૬ કરોડની બજટેમા ંજોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે. 

• રાજય સરકાર દ્ારા ૧૭ લાખ જેટલા આદિિાસી 
વિદ્ાથથીઓને વરિ.એસ.એસ.સી., પો્ટ મેવરિક િગેરે જેિી 
કુલ-૫૭૪ કરોડની વશષયવૃવતિ ચુકિિા માટે આ બજેટમાં 

જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.
• રાજયમાં આિેલી સમરસ હો્ટલેનો 13000 આદિિાસી 

વિદ્ાથથીઓ લઈ રહ્ા ંછે. આ સાથ,ે રાજપીપળા ખાત ેરૂ. 350 
કરોડના ખચષે આકાર લઈ રહલેી વબરસા મંુડા રિાયબલ 
યુવનિવસ્સટીમાં ત્ણ હજાર વિદ્ાથથીઓ અભયાસ કરશે.

• આઝાિીની રાષ્ટ્રીય ચળિળમાં ભાગ લેનાર આદિિાસી િીર 
્િાતંત્ય સેનાની માટે નમ્સિા વજલ્ાના ગરૂડેશ્ર ખાતે ૨૫ 
એકર જમીનમાં રૂ. ૧૦૩.૧૮ કરોડ ખચષે રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું 
સંગ્હાલય બનાિિા આિી રહ્ં છે. જેમાં 97 જેટલી 
્િતંત્તાની લડતોની વિગતોનો સમાિેશ કરિામાં આવયો 
છે. આ મયુવઝયમ માટે રૂ. 26 કરોડની જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે.

• રાષ્ટ્રવપતા મહાતમા ગાંધીજી, સરિાર િલ્ભભાઇ પટેલ અને 
ઠકકરબાપાની રેિરણાથી ્િૈનચછક સં્થાઓ સંચાવલત 
આશ્મશાળાઓ/ઉતિરબુવનયાિી આશ્મશાળા, ઉચ્ચતર 
ઉતિરબુવનયાિી આશ્મ શાળાઓના જજ્સદરત મકાનો ગત 
નાણાકીય િર્સમા ં૫૦ કરોડ અન ેઆ િર્સ માટે રૂ. ૩૦ કરોડની 
જોગિાઇ કરી છે.

• રાજય સરકારે આદિિાસી િીકરીઓના વશક્ષણની વચંતા કરી 
છે. આદિજાવત વિ્તારમાં ધો-૯ માં અભયાસ કરતી કુલ- 
૪૮૦૦૦ વિદ્ાવથ્સનીઓ માટે સાયકલ સહાય માટે રૂ .૧૯ 
કરોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. •
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રા�માં કાેઇ ભૂ�ુ ન સુવે તે માટે રા� સરકારના 
પ�રણામલક્ષી પગલાં ઃ અ� નાગ�રક પુરવઠાની સુદ્રઢ �વ�ા

િનણાર્યકતા, પારદ� �શ� તા, સવંેદશીલતા અને પ્રગિતશીલતા જનેા ચાર મ�ુ �તંભાે પર કાયર્ કર� 
રહેલી ગુજરાત સરકાર ેતમામ નાગિરકાેને પરૂતુ ંઅને સમયસર અ� મળ� રહે ત ેમાટે સતત પ્રય�શીલ 
છે. અ�, નાગિરક પુરવઠાે અને ગ્રાહકાનેી બાબતાનેા િવભાગનંુ મ�ુ �યેય‘‘સવર્જન �હતાય, સવર્જન 
સખુાય’’ સતુ્રને ચિરતાથર્ કર� નાગિરકાનેે અ� સલામતી અને પાષેણ સલામતી પૂર� પાડવાનું છે. વષર્ 
૨૦૨૧-૨૨ માટેના બજટેમા ંઅ�, નાગિરક પરુવઠા અને ગ્રાહકાેની બાબતના િવભાગ માટે �ા.૧૨૨૪.૧૨ 
કરાેડની �ેગવાઇ કરવામાં આવી છે. જ ેઅંગનેી મા�હતી અત્રે પ્ર�તુત છે.

ર ા � ી ય  અ ન્ન  સ લ ા મ ત ી 
કાયદો-૨૦૧૩
• રા�ીય અન્ન સલામતી કાયદો-
૨૦૧૩ હ�ઠળ ન�ધાયેલા લાભાથ�ઓને 
તેમની પાત્રતા મુજબ અન્ન સલામતી 
માટ� રાહતદર� ઘઉ�ં અને ચોખાનું દર 
માસે િવતરણ.
• માચ ર્ –૨૦૨૧ની � સ્થ િતએ 

અંત્યોદય તથા અગ્રતા ધરાવતા ક�ટુંબો મળી ક�લ- ૭૧.૪૪ 
લાખ ક�ટુંબોની ૩૪૬.૯૦ લાખ જનસંખ્યાને NFSA હ�ઠળ 
આવરી લેવાયા.

• રા�ીય અન્ન સલામતી કાયદો-૨૦૧૩’’ હ�ઠળ ‘અગ્રતા 
ધરાવતા ક�ટુંબો’ (Priority Households-PHH)ની 
ઓળખ કરવા માટ�ના ધોરણોમાં છૂટછાટ સાથેના ફ�રફાર કરી 
બાક� રહ�લ લાભાથ�ઓના સમાવેશ કરવાનો િનણર્ય લેવામાં 
આવ્યો છ�, જેમાં હવથેી NFSA ક�ટ�ગરીમાથંી િવભા�ત થતાં 
ક�ટુંબની િવગતો ચકાસી NFSA પાત્રતા ધરાવતા હોય તેવા 
કાડર્ધારકોને નવું ર�શનકાડર્ NFSA ક�ટ�ગરીનું જ આપવામાં 
આવશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા તમામ �દવ્યાંગ લાભાથ�ઓને 
NFSA હ�ઠળ સમાવવાનો િનણર્ય.

• રાજ્યના મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ હ�ઠળ ન�ધાયેલ 
જે ગંગાસ્વ�પ બહ�નો (િવધવા બહ�નો) NFSAમાં 
સમાવવાનો િનણર્ય.

• NFSA હ�ઠળ �દ્ધ વ્યિક્તની પાત્રતાની ઉ�મર ૬૫ વષર્થી 
ઘટાડીને ૬૦ વષર્ કરવામાં આવી.

• રાજ્ય સરકાર દ્વારા િવસગંતતા દૂર કરીન ેગ્રામીણ અન ેશહ�રી 
િવસ્તારમા ંત્રણ પ�ડાવાળા યાંિત્રક વાહન ધરાવતા (ઓટો�રક્ષા/
છકડો/મીની ટ�મ્પો) વાહનચાલકો પાત્રતા ધરાવતા હશ ે તો 
NFSA હ�ઠળ તઓેનો સમાવશે કરીન ેરાશનનો લાભ અપાશ.ે 

• રાજ્યના શ્રમ અન ેરોજગાર િવભાગ હ�ઠળના બાંધકામ શ્રિમક 
કલ્યાણ બોડર્ હ�ઠળ ન�ધાયેલ બાંધકામ શ્રિમકોને NFSA 
હ�ઠળ લાભ .

• તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી અત્યાર સધુીમા ંઅગાઉ કાડર્ િવભાજન 
વખતે NFSA માંથી Non-NFSA કર�લ હશે તેઓને 
પાત્રતાના આધાર� NFSA હ�ઠળ સમાવશે કરવામા ંઆવશ.ે 
આ ફ�રફારથી વધુ નવા ૧૦ લાખ જેટલા જ��રયાતમંદ 
ક�ટુબંોના આશર� ૫૦ લાખ લાભાથ�ઓ અન્ન સલામતી કાયદા 
હ�ઠળ આવરી લેવાશે.

COVID-19 મહામારીના લોકડાઉન દરમ્યાન થયેલ 
કામગીરીઃ-
• લોકડાઉન દરમ્યાન રાજ્યમા ં‘‘રા�ીય અન્ન સલામતી કાયદા’’ 

(N.F.S.A.) હ�ઠળ સમાિવષ્ટ ૬૫.૪૦ લાખ ક�ટુંબોની 
૩.૨૧ કરોડ જનસંખ્યા તથા N.F.S.A. હ�ઠળ સમાવેશ 
થઇ શક�લ ન હતા તવેા ૩.૪૦ લાખ BPL ક�ટુબંોની ૧૪.૯૨ 
લાખ જનસંખ્યાને N.F.S.A. હ�ઠળ સમાવી ક�લ ૬૮.૮૦ 
લાખ ક�ટુબંોની ૩.૩૬ કરોડ જનસખં્યાન ેએિપ્રલ થી જનૂ માસ 
દરમ્યાન ઘઉ�, ચોખા, ચણા દાળ, ખાંડ તથા મીઠાના “ફ�ડ 
બાસ્ક�ટ”નું િવનામૂલ્યે િવતરણ કરવામાં આવેલ છ�.

• લોકડાઉનના એિપ્રલ તથા મે-૨૦૨૦ મિહનાના કપરા 
સમયમાં N.F.S.A. હ�ઠળ સમાવેશ થઇ શક�લ નથી તેવા 
રાજ્યના ૬૧.૦૪ લાખ APL-1 ક�ટ�ગરીના મધ્યમવગ�ય 
પ�રવારોની ૨.૫૦ કરોડ જનસંખ્યાને સહુ પ્રથમવાર પ્રિત 
ક�ટુંબ માિસક ૧૦ �ક.ગ્રા. ઘઉ�, ૩ �ક.ગ્રા. ચોખા, ૧ �ક.ગ્રા. 
ચણાદાળ તથા ૧ �ક.ગ્રા. ખાંડના જથ્થાનું િવનામૂલ્યે િવતરણ 
કરવામાં આવ્યું.

• રાજ્ય સરકાર દ્વારા માહ� એિપ્રલ તથા મે-૨૦૨૦ માસમાં 
રાજ્યના ર�શનકાડર્ વગરના, િનરાધાર, જ��રયાતમંદ લોકો, 
સંકટગ્રસ્ત, પરપ્રાંતીય મજૂરોને રાજ્યની “અન્નબ્રહ્મ” યોજના 
હ�ઠળ સમાવેશ કરીને તથા યોજનાનો વ્યાપ વધારીને ઘઉ�ં, 
ચોખા, ચણાદાળ, ખાંડ તથા મીઠાનું િવનામૂલ્યે િવતરણ 
કરવામાં આવેલ.

• ભારત સરકાર દ્વારા મે મિહનામાં “આત્મ િનભર્ર ભારત 
યોજના” પેક�જ �હ�ર કરાતાં, રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યની 
યોજનાને ભારત સરકારની યોજનામાં િવલય કરીને “અન્ન 

િવધાનસભાના દ્વાર�થી

શ્રી જયેશ રાદડીયા
ક�િબનેટ મંત્રી

શ્રી ધમ�ન્દ્રિસંહ �ડે�
અન્ન નાગ�રક પુરવઠા રાજ્ય મંત્રી

અન્ન, નાગ�રક 
પરુવઠો અને 

ગ્રાહકોની બાબત
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રિહ્મ-આતમ વનભ્સર ભારત યોજના” અમલમાં મૂકી માહે મે 
મવહના અંતથી ઓગષ્-૨૦૨૦ માસ િરમયાન રિવત વયવક્ત 
૩.૫ દક.ગ્ા. ઘઉં અને ૧.૫ દક.ગ્ા.ચોખા મળી કુલ ૫ દક.ગ્ા 
અનાજ તથા રિવત કુટુંબ ૧ દક.ગ્ા ચણાના જરથાનું વિનામૂ્યે 
વિતરણ કરિામાં આવયું.

• કોરોના કાળ િરમયાન રાજય સરકારે કુલ ૨૦૦૦ કરોડ 
મુ્ય(બજાર દકૂંમત)ના જરથાનું વિનામૂ્યે વિતરણ કરેલ છે. 

મતુખયમંત્રી	ગરીિ	કલયાણ	પેકેજ	:-	
• COVID-19ની મહામારીની પદરન્થવતમાં રાજયના 

૬૮.૮૦ લાખ NFSA કાડ્સ ધારકો તથા ૬.૩૮ લાખ 
બાંધકામ ક્ષેત્ના શ્વમકોને રૂ.૧૦૦૦ની નાણાકીય સહાય 
DBT દ્ારા લાભાથથીઓના બેંક ખાતામા ંસીધી જમા કરિામાં 
આિી. આ માટે રાજય સરકારને રૂ.૬૫૦ કરોડનો ખચ્સ થયો.

પ્રધાનમંત્રી	ગરીિ	કલયાણ	અન્ન	યોજના	(PMGKAY):-	
• ભારત સરકારની આ યોજના હેઠળ રાજયના N.F.S.A. 

હેઠળ સમાવિષ્ ૬૮.૮૦ લાખ કુટુંબોની ૩.૩૬ કરોડ 
જનસંખયાને માહે એવરિલથી નિેમબર -૨૦૨૦ સુધી સતત ૮ 
માસ િરમયાન તેઓને મળિા પાત્ ઘઉં તથા ચોખા ઉપરાંત 
રિવત વયવક્ત ૩.૫ દક.ગ્ા. ઘઉં અને ૧.૫ દક.ગ્ા. ચોખા મળી 
કુલ ૫ દક.ગ્ા અનાજ તથા રિવત કુટુંબ ૧ દક.ગ્ા ચણાના 
જરથાનું વિનામૂ્યે વિતરણ કરિામાં આવયું.

િન	નેશન	િન	રેશનકાડિ્ષઃ-
• ભારત સરકાર દ્ારા અમલમાં મુકાયેલ “િન નેશન િન 

રેશનકાડ્સ” યોજના હેઠળ ગુજરાત રાજયને િેશના રાજ્થાન, 
મધયરિિેશ, ઓદર્સા, ઉતિર રિિેશ, વબહાર સવહતનાં ૩૦થી 
િધ ુરાજયો તથા કેનદ્રશાવસત રિિેશોની જાહેર વિતરણ વયિ્થા 
સાથે સંકલન કરિામાં આિેલ છે. 

નિી	િાિ્ઃ-
• રાજયમાં “અન્ન સલામતી કાયિા” હેઠળ સમાિેશ કરાયેલ 

તમામ ૭૧ લાખ રેશન કાડ્સધારકોને િર્સમાં બે િાર કુટુંબ િીઠ 
૧ વલટર કપાવસયા તેલ રાહત િરે વિતરણ માટે રૂ. ૩૭.૩૨ 
કરોડની જોગિાઇ.

• PNG/LPG ગેસ કનેકશન આપિા માટે “એકસટ ેનડેડ 
રાજય PNG / LPG સહાય યોજના” હેઠળ રૂ.૫૦ કરોડની 
જોગિાઇઃ-

આધાર	આધાટર્	બિ્રણ	વયિસ્ર્ા:-
• આધાર આધાદરત વિતરણ વયિ્થા માટે જાનયઆુરી - ૨૦૨૧ 

અવંતત ન્થવતએ રાજયમા ં૭૦,૭૫,૧૫૭ એન.એફ.એસ.એ. 
યોજના હેઠળના રેશનકાડ્સ પૈકી ૭૦,૨૨,૩૬૫ રેશનકાડ્સમાં 
એટલે કે ૯૯ % આધાર નંબરનું સીદડંગ પૂણ્સ .

કાનૂની	માપ	બિજ્ાન	્ંત્રઃ-

• િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ માટે બજેટ જોગિાઇ - રૂ. ૨૨.૯૧ કરોડ
• જે અંતગ્સત રાજય સરકાર તા.૧-૪-૨૦૧૧ થી બહાર પાડેલ 

ગુજરાત કાનૂની માપ વિજ્ાન (અમલી) વનયમો-૨૦૧૧ માં 
કરેલ જોગિાઇ મુજબ અમલીકરણની કામગીરી બજાિે છે. 
ગ્ાહકોના વહતનું રક્ષણ કરિા માટે િેપારીઓ, ઉદ્ોગકારો, 
રેલિે, પો્ટ ઓદફસ િગેરે દ્ારા િપરાતાં િજનમાપનાં 
સાધનોની ચકાસણી કરિામાં આિે છે.

• આનાથી, તતં્ની કામગીરી ઝડપી, પારિશ્સક અન ેસરળ બનશે 
તથા િેપારીઓને સરળતાથી પોતાના ધંધાના ્થળે 
રિમાણપત્ો/પરિાના ઉપલબધ થશે.

રાજય	ગ્ાહક	્કરાર	બનિારણ	અંગેની	કામગીરી:-
• ગજુરાત રાજય સરકારે અમિાિાિ મકુામ ેરાજય ગ્ાહક તકરાર 

વનિારણ કવમશન ૧૯૮૯ થી શરૂ કરેલ છે અને તે અનુસાર 
વજલ્ા કક્ષાએ વજલ્ા ગ્ાહક તકરાર વનિારણ કવમશનોની 
રચના કરાિામા ંઆિી છે. હાલ ગજુરાત રાજયમા ં૩૮ વજલ્ા 
કવમશનો કાય્સરત છે. 

• લિવબંગનાં ૧૨ વજલ્ાઓ પૈકી નમ્સિા, િાહોિ, પોરબંિર 
અને ડાંગ ખાતે ફોરમનાં વબન્ડંગ બનાિિામાં આિેલ છે. 
જયાં અઠિાદડયામાં ૧ દિિસે તમામે હાજર રહી કેસની 
કામગીરી કરિામાં આિે છે.
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સુવવરા અનરે સવલ્ત સાથરે 
ગુજરા્તના િહરે રારેનારે િાનદાર વવકાસ

શિેરવેાનવા સિવાુંગ્રી વિ્કવાસ મવાટે અને આંતરમવાળખવા્કીય 
સવુિધવાઆે પરૂી પવાડિવાનવા મક્મ વનધવા્થર સવાર ેરવાજ્ સર્કવાર 
આયવેાજનબદ્ પગલવંા લઈ રિ્રી છે. જનેવા પવરણવામે દેશનવાં 
સવાૌર્રી શ્ેષ્ઠ રિેિવાલવાય્ક શિેરવેામવાં ગુજરવાતનવા અમદવાિવાદ, 
રવાજ્કવેાટ અને ગવંાધ્રીનગર શિેરન્રી પસદંગ્રી રઇ છે. ત ેજ દશવા્થિે 
છે ્ેક, ગજુરવાત આજ ેશિેરી વિ્કવાસ ક્તે્રે દેશનંુ રવાેલ મવેાડલ 
પુરિવાર રઇ રહંુ્ છે. ભવિષયન્રી જરૂવરયવાતવાનેે ધયવાને રવાખ્રી 
સમવાટ્થ  સ્રીટીન્રી સવારવેાસવાર ગ્ર્રીન અેનડ કલ્રીન શિેરવેા 
બનવાિિવામવાં આિ્રી રહ્વંા છે. નવાણવા્કીય િર્થ ૨૦૨૧-૨૨નવા 
અંદવાજપત્રમવંા શિેરી વિસતવારનવા સવાિ્થવત્ર્ક વિ્કવાસ મવાટે ્ુકલ 
૧૩૪૯૨.૭૫ ્કરવેાડન્રી જેાગિવાઈ ્કરિવામવંા આિ્રી છે. આ અંગેન્રી 
મખુ્ય જેાગિવાઈઆેનવેા સવારવંાશ ન્રીિ ેમજુબ છે. 

• ્િવણ્સમ જયંતી મુખયમંત્ી શહેરી વિકાસ યોજના આગામી 
િર્સ ૨૦૨૩-૨૦૨૪ સુધી લંબાિિામાં આિી છે. 

• આ યોજના હેઠળ શહેરોમાં આંતરમાળખાકીય સુવિધા સાથે 
રોડ, ર્તા, પાણી, િીજળી, ભૂગભ્સ ગટર, સુએઝ રિીટમેનટ 
પલાન, જનભાગીિારી યોજના હેઠળ ખાનગી સોસાયટીઓમાં 
માળખાકીય સુવિધાઓ પૂરી પાડિા માટે િર્સ ૨૦૨૦-૨૧ 
સુધીમાં આ યોજના હેઠળ આશરે રૂ.૩૯,૦૦૦ કરોડ જેટલી 
માતબર રકમ શહેરી વિ્તારો માટે ફાળિિામાં આિી છે.

• આતંરમાળખાકીય સવુિધા માટે રૂ. ૪૫૬૩ કરોડ જટેલી રકમ 
ફાળિણી. 

• અમિાિાિ તથા સુરત મેરિો રેલની કામગીરી માટે રૂ.૫૬૮ 
કરોડની ફાળિણી. 

• રિધાનમંત્ી આિાસ યોજનાની વનવતને સુસંગત રાજય 
સરકારશ્ીની મુખયમંત્ી ગૃહ યોજનાને સાંકળી રૂ. ૧.૦૦ 
લાખની કૌટુંવબક િાવર્સક આિકની મયા્સિામાં સુધારો કરી રૂ. 
૩.૦૦ લાખ કરિા માં આિી છે. 

• નિીન કેટેગરી તરીકે ઇડબ્યુએસ-૧ કેટેગરી ૩૦ ચો.વમ. 
સુધીના આિાસો માટે તથા ઇ.ડબ્યુ.એસ.-ર કેટેગરી ૩૧ 
થી ૪૦ ચો.વમ. સુધીના આિાસોનો લાભ આપિા માટે ઠરાિ 
કરી અતયાર સુધીમાં અંિાજે ૭ લાખ જેટલા આિાસો મંજૂર 
કરાિિામાં આવયા છે. શહેરી આિાસન માટેની આ યોજના 
માટે રૂ. ૯૩૦ કરોડ જટેલી માતબર રકમની ફાળિણી કરિામાં 
આિી છે. 

• ્િચછ ભારત વમશન હેઠળ શહેરોને ્િચછ બનાિિા માટે 
કુલ રૂ.૨૦૦ કરોડની જોગિાઇ કરિામા ંઆિી છે. આ યોજના 

લવધાનસભાના દ્ારેથી

• કવમશનની રચના થઈ તયારથી અતયાર સધુીમા ંકુલ ૬૧,૬૨૪ 
કેસ િાખલ થયેલ છે, જે પૈકી ૫૬,૨૬૧ કેસોનો વનકાલ  
થયો છે.

• વજલ્ા ફોરમોની રચના થઈ તયારથી અતયાર સુધી કુલ 
૨,૫૮,૬૪૯ કેસ િાખલ થયેલ છે, જે પૈકી ૨,૨૯,૪૨૮ 
કેસોનો વનકાલ થયો છે.

િષ્ષ	૨૦૨૦-૨૧માં	ખેડિૂ્ો	પાસેર્ી	લઘતુ્મ	્ટેકાના	
ભાિે	ખરીદીની	માબહ્ીઃ-
• રાજય સરકારે ખેડૂતોના વિશાળ વહતમાં ગુજરાત રાજય 

નાગદરક પુરિઠા વનગમ મારફતે િર્સ ૨૦૨૦-૨૧માં ઘઉં, 
ડાંગર, મગફળી, બાજરી, મકાઇ, તુિેર જેિી વિવિધ 
જણસીઓની લઘુતમ ટેકાના ભાિે ખરીિીની કામગીરી. 

• ૧,૦૯,૬૭૭ ખેડૂતો પાસેથી રૂા.૧૦૬૯ કરોડના મૂ્યની 
મગફળીની ૨.૦૩ લાખ મે.ટન જરથાની ખરીિી. 

• કુલ ૨૩૮૦૪ ખડૂેતો પાસેથી ડાંગરની કુલ ૧.૧૦ લાખ મ.ેટન 
ની ખરીિી. 

• ૪૭૫૦૨ ખેડૂતો પૈકી ૧૮૮૮૪ ખેડૂતો પાસેથી રૂા.૧૪૮ 
કરોડના મૂ્યના ૭૭૧૧૫ મે.ટન ઘઉંના જરથાની ખરીિી.

• ૬૫૩૨ ખેડૂતો પાસેથી રૂા.૬૭ કરોડના મૂ્યના ૧૧૫૫૦ 
મે.ટન તુિેરના જરથાની ખરીિી.

• હાલમાં ચણા, ઘઉં, રાયડો તથા તુિેરની ખરીિી ચાલુ છે. 
• અન્ન અને નાગદરક પૂરિઠા વિભાગની માંગણીઓને 

વિધાનસભા ગૃહે બહુમતીથી પસાર કયુું હતું. •
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હેઠળ શહેરોમાં શૌચાલયો, કૉમયૂવનટી ટોઇલેટનું બાંધકામ 
કરિામા ંઆિે છે. ઝીરો િે્ ટ ડ્ટ ફ્રી વસટીઝનો કોનસેપટ વસદ્ધ 
કરિા વિવિધ રિવૃવતિઓ હાથ ધરિામાં આિી છે.

• શહેરી વિ્તારોમાં સ્તી, ઝડપી અને અિરજિરની સુવિધા 
શહેરીજનો માટે પૂરી પાડિા અમિાિાિ તથા સુરત મેરિો 
રેલની કામગીરી માટે રૂ.૫૬૮ કરોડની ફાળિણી કરી છે

• રાજયમાં અક્માતે થતી આગની ઘટનાઓને વનિારિા અને 
ઘટના ્થળે તુરંત અનગ્શામક સાધનો અને માનિબળ 
પહોંચી શકે તે માટે નિું લોંચ કરિાનું થતું ફાયર સેફટી કોપ 
પોટ્સલ અનિયે તાલીમ કેનદ્ર ખાતે આઉટ સોવસુંગથી મહેકમ, 
માનિિતેન અન ેઆઇ.ટીના ંસાધનો ખરીિિા માટે કુલ રૂ.૬૦ 
કરોડની નિી બાબત તરીકે ફાળિણી કરિામાં આિી છે. 

• અમૃત વમશન અંતગ્સત રાજયનાં ૩૧ શહેરોમાં મુખયતિે ૮ 
મહાનગરપાવલકા + ૨૨ િગ્સ ‘અ’ ની નગરપાવલકા + દ્ારકા 
નગરપાવલકાનો સમાિેશ કરિામાં આિેલ છે. તે અંતગ્સત 
માળખાકીય સુવિધાઓ પૂરી પાડિા ચાલુ િરષે રૂ.૬૫૦ 
કરોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

• ્માટ્સ વસટી વમશન અંતગ્સત રાજયના ૬ ્માટ્સ વસટી 
અમિાિાિ, સુરત, િડોિરા, રાજકોટ, ગાંધીનગર અને 
િાહોિના વિકાસના કામો, એદરયા દરડેિલપમેનટ, કમાનડ 
અને કૂંરિોલ સેનટર, CCTV ઇનટરનેટ કનેનકટવિટી િગેરે 
કામો માટે ચાલુ િરષે રૂ.૭૦૦ કરોડની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે.

• કેનદ્ર સરકાર દ્ારા યોજિામાં આિેલ ્માટ્સ વસટી એિોડ્સ 
રિવતયોવગતા અંતગ્સત ગુજરાત રાજયની ્માટ્સ વસટીસને 
વિવિધ શ્ેણીઓમાં ૧૩ એિોડ્સ મળયા છે. જેમાં સુરત શહેરને 
“Best City” તથા િડોિરા શહેરના ઇનનટગે્ટેડ કમાનડ 
કનરિોલ સેનટરના રિોજેકટને “Project Award for 
Governance” તરીકે ચયન કરી એિોડ્સ એનાયત કરિામાં 
આવયાં છે. • 
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økwshkík૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૧ 59



રારેજગાર કચરેરીઅારે દ્ારા નારેકરી પૂરી પાડવામાં 
ગુજરા્ત સમગ્ દરેિમાં પ્રથમ

સવાૌનવા જીિનમવંા શ્મ અને ્કવાૌશલ્ય બંનેનંુ મિતિ છે. વ્યક્તિ ર્કી સમવાજ અને સમવાજ ર્કી રવાષ્ટ્ર  બને 
છે.  શ્મ અને રવેાજગવાર વિભવાગનવા શશર ેઆ વ્યક્તિ ઘડતરન્રી જિવાબદવારી છે. રવાષ્ટ્ર નવા ્કવાૌશલ્ય યુિવાનવેાને 
ગવાૌરિપણૂ્થ રવેાજગવારીન્રી ત્કવેા ઊભ્રી ્કરિ્રી સર્કવારન્રી પ્રવારહમ્ક જિવાબદવારી છે. શ્મ-રવેાજગવાર ક્તે્ર િધુ 
સદુઢ અને સરળ બને તિે્રી નિ્રી ઘણ્રી જ ભવિષયલક્્રી યવેાજનવાઆે રવાજ્ન્રી પ્રગવતશ્રીલ સર્કવાર દ્વારવા 
ઘડિવામવંા આિ્રી છે. તમેજ ભવિષયનવા સમયમવંા પણ સ્ીડ ્ેક સમે્રી-સ્ીડ ઉમેદિવારવેાને યરવા-યવેાગય ્કવામ 
મળી રિે તે પ્રમવાણનેવા બનતવા તમવામ પ્રયતવેા ્કરિવાન્રી ્કવેાશશશ િર્થ 2021-22નવા બજટેમવા ં્કરિવામવા ંઆિ્રી  
છે. શ્મ અને રવેાજગવારન્રી મવંાગણ્રીઆે પરન્રી િિવા્થમવંા સિભવાગ્રી રતવા ંમંત્ર્રી શ્્રી વદલ્રીપ્ુકમવાર ઠવા્કવેાર ેશ્મ 
અને રવેાજગવાર વિભવાગનંુ મિતિનંુ પ્રદવાન િવેાિવાનુ જણવાિ્રી વન્ન્ હલશખત બવાબતવેા જાણ્કવારી આપ્રી િત્રી.

• છેલ્ા પાંચ િર્સમાં  રાજયની રોજગાર કચેરીઓ દ્ારા કુલ 
૧૭,૦૫,૦૦૩ ઉમેિિારોને રોજગારી પૂરી પાડિામાં આિી 
જે પૈકી ૫૩૯૪ રોજગાર ભરતીમેળાના આયોજન થકી 
૧૦,૪૫,૯૨૪ ઉમેિિારોની પસંિગી કરિામાં આિી છે.

• િેશના રક્ષણ કાજે ગુજરાતના નિયુિાનો િધુ રિમાણમાં 
લરકરમાં ભરતી થાય અને ફરજની સાથે સાથે રોજગારી પણ 
મળેિી શકે ત ેમાટે આ વિભાગ મારફત ૩૦ દિિસની વનિાસી 
તાલીમ આપિામાં આિે છે તેમજ ૧૦૦ રૂવપયાનું ્ટાઇપેનડ 
પણ આપિામાં આિે છે. 

• છેલ્ા બ ેિર્સમાં  ૧૪૦ વનિાસી તાલીમિગયો કરી ૪૦૧૯ 
યિુાનોન ેતાલીમ આપિામા ંઆિી છે. જનેા ફળ ્ િરૂપ ેછેલ્ા 
બ ેિર્સ િરમયાન ૩૧૪૧ યિુાનો લરકરમા ંપસિંગી પામયા છે. 

• ભારત સરકારના શ્મ અને રોજગાર મંત્ાલય હેઠળના 
રોજગાર મહાવનયામક દ્ારા ફેરિુઆરી-૨૦૨૦ માં રિવસદ્ધ 
થયલેા ‘એમપલોયમનેટ એક્ચનેજીસ ્ ટેટી્ટીકસ-૨૦૧૮’ મજુબ 
રોજગાર કચેરીઓ મારફતે ૨૦૧૭ના િર્સ માટે સમગ્ િેશમાં 
રોજગાર કચેરીઓ દ્ારા રોજગારી પૂરી પાડિામાં ગુજરાત 
રાજય રિથમ ક્રમાંકે છે. 

• મીની્રિી ઓફ ્ ટેટી્ટીક એનડ રિોગ્ામ ઇમપલીમેનટેશન, ભારત 
સરકાર દ્ારા જુન-૨૦૨૦ માં બહાર પાડિામાં આિેલા 
પીરીયોદડક લેબર ફોસ્સ સિષેના િાવર્સક દરપોટ્સ અનુસાર ૧૫ 
થી ૨૯ િર્સ ની િયમયા્સિામાં થયેલ સિષે અનુસાર િેશના 
તમામ રાજયો કરતા ગુજરાતનો બેરોજગારીનો િર સૌથી 
નીચો ૮.૪ ટકા છે. 

• ભારત સરકારના લબેર બયરુો, ચિંીગઢના િર્સ ૨૦૧૫-૧૬ના 
દરપોટ્સ અનુસાર સમગ્ ભારતનો બેરોજગારીનો િર ૫૦ (િર 
હજાર વયદકતએ) અંિાજિામાં આવયો છે જયારે  ગુજરાતનો 
બેરોજગારીનો િર ૯ (િર હજાર વયદકતએ) અંિાજાયેલ છે. 
જે સમગ્ િેશના રાજયોમાં સૌથી નીચો િર છે.

•  “રોજગાર સતે”ુ રિોજકેટ અતંગ્સત રાજયના યિુાનોન ે કોલ 
સેનટરના માધયમથી કોઈપણ વજલ્ાની અભયાસલક્ષી, 
રોજગારલક્ષી, તથા સરકારી યોજનાની માવહતી ટેવલફોનીક 
માધયમથી મળેિી શકે ત ેમાટે િેશમા ંસૌરિથમ િખત “રોજગાર 
સતે”ુ રિોજકેટ જાનયઆુરી-૨૧ થી અમલમા ંમકુિામા ંઆિી છે.

• િેશમા ંરિથમિાર કોલ સનેટરના માધયમથી કોઈ પણ ઉમિેિાર 
જીલ્ા રોજગાર કચરેી સાથ ેસીધો સિંાિ કરી શકશ.ે ઉમિેિાર 
કોઈ પણ જીલ્ાની માવહતી મેળિી શકે છે. આ સુવિધા ફક્ત 
એક વસગંલ નબંર - ૬૩૫૭ ૩૯૦ ૩૯૦ ડાયલ કરીન ેમળે છે. 

• રોજગાર સેતુ રિોજેકટને યુિાનો દ્ારા અભૂતપૂિ્સ રિવતસાિ 
મળેલ છે. જાનયઆુરી-૨૧ થી ચાલ ુમાસ િરમયાન  ૪૮,૦૦૦ 
થી િધુ યુિાનોએ આ સેિાનો લાભ લીધો છે. ઓનલાઈન 
ભરતી મેળા રાજયની રોજગાર કચેરીઓ દ્ારા રોજગારી 
મેળિનાર ઉમેિિારોને વિવિધ રોજગારીની તકો પુરી પાડિા 
માટે સમયાંતરે રોજગાર ભરતીમેળાઓનુ આયોજન કરિામાં 
આિે છે. 

• િત્સમાન સમયમા ંનોિલે કોરોના િાઇરસના સકં્રમણના કારણે 
રોજગારી મેળિનાર યુિાનો માટે રોજગારી કયા માધયમથી 
મેળિિી તે વિકટ સમ્યા બની હતી. જેના કારણે રાજય 
સરકારે ઓનલાઇન ૧૯૪૭ ભરતી મળેાઓ યોજી ૭૬,૩૨૬ 
ઉમેિિારોને રોજગારી આપિામાં સફળતા મેળિી છે. 

• રોજગાર કચેરીઓ મારફત ૨૦૨૦-૨૧માં ૧૦૩૪ િેબીનાર 
યોજી ૧,૩૯,૯૧૧ ઉમિેિારોન ેદડઝીટલ માધયમથી માગ્સિશ્સન 
પરુ પાડિામાં આવયું છે.

• ગુજરાત સરકાર દ્ારા એરિેનટીસશીપ યોજનાનો લાભ િધુ 
યુિાનો લઇ શકે તે હેતુ થી ‘‘મુખયમંત્ી એરિેનટીસશીપ 
યોજના’’તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી અમલી કરિામાં આિી છે. 

•  આ યોજનાન ેકારણ ેભારત સરકાર દ્ારા રૂા.૧૫૦૦ ્ટાઇપનેડ 
રિવત માસ ચકુિિામા ંઆિત ુહત.ુ ત ેઉપરાતં ગજુરાત સરકાર 

શ્ી	ટદલીપકુમાર	ઠાકોર
કેબિને્ટ	મંત્રી

શ્મ	અને	
રોજગાર,	
ડિીઝાસ્્ટર	
મેનેજમે્્ટ,	

યાત્રાધામ	બિકાસ
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દ્ારા સ્ાતક ઉમિેિારને રૂા.૩૦૦૦ રિવત માસ, દડપલોમા 
ઉમિેારન ેરૂા.૨૦૦૦  રિવત માસ અન ેતથેી નીચનેી કક્ષાના 
ઉમિેિારન ે રૂા.૧૫૦૦ રિવત માસ ્ટાઇપનેડ રિોતસાહન રૂપે 
આપિામા ંઆિે છે. ૧૮,૧૭૪ ઔદ્ોવગક એકમોન ેએરિનેટીસ 
એકટ હેઠળ આિરી લઇ ગજુરાત સમગ્ િેશમા ંરિથમ નબંરે છે. 

• છેલ્ા બે િર્સ (૨૦૧૯-૨૦ થી ૨૦૨૦-૨૧) િરમયાન કુલ 
૯૩,૬૯૯ એરિેનટીસની ભરતી કરિામાં આિી છે. એટલે જ 
આ યોજના અંતગ્સત કુલ રૂા.૫૨૫૧.૮૨ લાખની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે.

• ગુજરાત રાજયમાં ભારત સરકારના કૌશલ વિકાસ અને 
ઉદ્મશીલતા મતં્ાલય દ્રારા ટાટા એજયુકેશન ડિેલપમનેટ ર્ર ટ 
ના સહયોગથી અમિાિાિ ખાત ેના્મિેમા ંરાજય સરકારશ્ી 
દ્ારા ફાળિિામાં આિલે ૨૦ એકર જમીન પર ઇનનડયન 
ઇન્ટીટ્ટુ ઓફ ન્કલ (IIS) ની ્થાપના થિા જઇ રહી છે. 

• જે રીતે મેનેજમેનટ ક્ષેત્ માટે ઇનનડયન ઇન્ટીટુ્ટ ઓફ 
મેનેજમેનટ (IIM) અને ટેક્ોલોજી કે્ષત્ માટે ઇનનડયન 
ઇન્ટીટ્ુટ ઓફ ટેકનોલોજી (IIT) વિશ્ રિવસધધ છે તે જ 
રીતે ઇનનડયન ઇન્ટીટ્ુટ ઓફ ્કીલ (IIS) કૌશ્ય ક્ષેત્ે 
રિવસનધધ મેળિશે. આ સં્થામાં િર િરષે ઓછામાં ઓછા 
૫૦૦૦ વિદ્ાથથીઓ ઉચ્ચ ગુણિતિાયુક્ત તાલીમ મેળિશે.

• િર્સ ૨૦૨૧માં ૨૪૯ આઇ.ટી.આઇ.માં ૬૧૩૯ બેચોમાં કુલ 
૧,૨૨,૭૮૦ બેઠકો એફીલેટેડ છે. 

• ઉદ્મવૃવતિ અને ગ્ામીણ સમુિાયને મજબૂત બનાિિા માટે 
્િ સક્ષમ યોજના(કૌશ્ય િધ્સન કેનદ્ર ૨.૦) અમલી છે, આ 
યોજના થકી ગ્ામય કક્ષાએ જ લોકોને રોજગારી/્િરોજગારી 
રિિાન થકી લોકોનું ્થળાંતર ઓછું  થશે. 

• રાજય સરકાર દ્ારા વગફટ સીટી, ગાંધીનગરને ગલોબલ 
ફાયના નસીયલ અને આઈ.ટી. હબ તરીકે વિકસાિિા માટેના 
રિયત્નો કરિામાં આિી રહ્ો છે. આથી વગફટ સીટી હાલમાં 
ભારતનુ ંરિથમ ઈ નટરનશેનલ ફાયના નશીયલ સવિ્સવસસ સ ેનટર 
(આઈ.એસ.એફ.સી.) બનિા જઈ રહ્ં છે. 

• વગફટ સીટી ગાંધીનગર ખાતે એરો્પેસ એિીએશન, બે નકીંગ 
ફાયના નસ, સવિ્સસ-ઈ નરયોરનસ, ઈલેકરિોવનકસ, ઓદફસ 
એડમીની્રિશેન, ફેસીલીટી મનેજેમ ે નટ, હે્થકેર તથા આઈ.ટી. 
િગરે સેકટરના સી.ટી.એસ. અંતગ્સત લાંબાગાળાના નોન 
એ નજીનીયરીંગ વયિસાયો તથા ટુકંા ગાળાના સવિ્સસ સકેટરના 
વયિસાયો શરૂ કરિાના આયોજન સાથે નિી આઈ.ટી.આઈ. 
શરૂ કરિા માટે જમીન માટે થનાર ખચ્સ માટે રૂા.૧૦૦ લાખની 
બજેટ જોગિાઈ નાણાકીય િર્સ-ર૦૨૧-૨૨ માં નિી બાબત 
તરીકે થયેલ છે.

• રાજયના અસંગદઠત શ્મયોગીઓને નોકરી પરથી છુટા ન 

કરિા તથા લોકડાઉનના સમયગાળાનો પરેુપરુો પગાર ચકુિિા 
સંબંધે તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૦ ના પદરપત્થી ઉદ્ોગો તથા 
સં્થાઓના માવલકોને સૂચના પણ આપિામાં આિી હતી.

• રાજયના ઉદ્ોગોમા ંકામ ેરોકાયલેા શ્વમકો માટે માહે એવરિલ-
૨૦૨૦ થી સપટેમબર-૨૦૨૦ ના સમયગાળાના મોંઘિારી 
ભરથામાં રૂ.૧૪.૧૦ નો િધારો જાહેર કરિામાં આવયો. 

• લોકડાઉન િરવમયાન શ્વમકોની િેતન સંબંધી ફદરયાિોના 
વનકાલ અથષે રાજય કક્ષાએ હે્પલાઇન નબંર ૧૫૫૩૭૨ શરૂ 
કરીને તેના ઉપર મળતી ફદરયાિોનો ૨૪ કલાકમાં વનકાલ 
કરિાની સંબંવધતોને સૂચના આપિામાં આિી હતી.  

• લોકડાઉન જાહેર થતા પગપાળા ્થળાતંર કરી રહેલ શ્વમકોને 
તેઓની રિાથવમક જરૂદરયાતો સતંોરિા ૨૩૬ શે્ ટર હોમસ 
શ્મતતં્ અન ેગજુરાત ્ ટેટ દડઝા્ટર મનેજેમનેટ ઓથોદરટી (જી.
એસ.ડી.એમ.એ.) દ્ારા રાજયભરમા ંશરૂ કરિામા ંઆવયા હતા. 

• જનુ–૨૦૧૭ થી શ્વમક અન્નપણુા્સ યોજના અતંગ્સત નોંધાયલેા 
બાંધકામ શ્વમકને રાહત િરે રૂ.૧૦ માં પોનષ્ક આહાર 
આપિામાં આિે છે.  આ યોજના અંતગ્સત રાજયમાં કુલ ૧૨ 
જીલ્ામાં ૩૬  શહેરોમાં ૧૧૯ ભોજન વિતરણ કેનદ્રો ઉપર 
થી કુલ ૧૧૪.૬૦ લાખ ભોજન વિતરણ કરિામા આવયું છે 

• રાજયમાં બાંધકામ ક્ષેત્ે કાય્સરત શ્વમકો તથા તેઓના 
કુટુંબીજનોને તેઓ જયાં કાય્સ કરતા હોય તે બાંધકામ સાઇટ/
કદડયાનાકા િગરેે જગયાઓ ઉપર આરોગયન ેલગતી રિાથવમક 
સવુિધાઓ પરુી પાડિાના હેતુથી ધનિનતરી આરોગય રથ નામે 
મોબાઇલ મડેીકલ િાન બાધંકામ શ્મયોવગ ક્યાણ બોડ્સ દ્ારા 
(ડીસેમબર-૨૦૧૫ થી) કાય્સરત કરિામાં આિી છે.  

• કુલ ૫૦ મોબાઈલ મેડીકલ િાન (૩૪ ધનિનતરી આરોગય 
રથ અને ૧૬ મોબાઈલ મેડીકલ િાન) રાજયના જુિા જુિા 
વિ્તારોમાં કાય્સરત છે. િર્સ ૨૦૨૦-૨૧ િરમયાન 
ડીસેમબર-૨૦૨૦ અંવતત કુલ રૂવપયા ૮૮૩.૬૮ લાખનો 
ધનિનતરી આરોગય રથ પાછળ ખચ્સ થયો છે. 

• શ્વમકોના બાળકોન ેધોરણ–૧ થી ૧૨  તથા મડેીકલ / ટેકવનકલ 
કોર્સના અભયાસ માટે રૂ.૫૦૦ થી રૂ.૪૦,૦૦૦ સધુીની સહાય 
આપિામા ંઆિ ેછે. જ ેતઓેના બેંક ખાતામા ંસહાય સીધી 
જમા કરાિિામાં આિે છે. ડીસેમબર-૨૦૨૦ અંવતત કુલ 
૧,૫૬,૪૫૨ બાધંકામ શ્વમકોના સતંાનોન ે કુલ રૂ.૯૦.૧૦ 
કરોડથી િધનુી સહાય ચકુિણી કરિામાં આવયો છે.

• અંતયેષ્ઠી સહાય યોજના અંતગ્સત નોંધાયેલ બાંધકામ 
શ્મયોગીનું ચાલુ મેમબરશીપ િરમયાન મૃતયુ થાય તેિા 
દક્સામા ંમૃતય ુપામનાર શ્મયોગીના િારસિારન ે રૂ.૭૦૦૦ 
ની સહાય કરિામાં આિે છે. આ યોજના અંતગ્સત (ડીસેમબર 
-૨૦૨૦ અંવતત)  કુલ ૬૮૯  લાભાથથીઓન ેકુલ રૂ.૩૪ લાખ 
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ની સહાય ચુકિિામાં આિી છે. 
• અક્માત મૃતયુ સહાય યોજનામાં રૂા.૩ લાખની સહાય 

ચુકિિામાં આિે છે. આ ઉપરાંત, સરકારે ચાલુ કામ ે
અક્માતના કારણે કાયમી અશક્ત બનેલા બાંધકામ 
શ્મયોગીના દકસમાં પણ રૂ.૩ લાખ ની સહાય આપિામાં 
આિે છે. 

• રિસુવત સહાય અને મુખયમંત્ી ભાગયલક્મી બોનડ યોજના 
અંતગ્સત ગુજરાત મકાન અને અનય બાંધકામ શ્મયોગી 
ક્યાણ બોડ્સ દ્ારા રિસુવત સહાય યોજના હેઠળ નોંધાયેલ 
મવહલા બાંધકામ શ્વમકને પોરણયુકત આહાર મળી રહે તે 
હેતુથી કુલ રૂ.૭૫૦૦ની નાણાંકીય સહાય આપિામાં  
આિે છે. 

• સંિેિનશીલ સરકાર ે મવહલા બાંધકામ શ્વમકોના 
સશવક્તકરણના ધયેયને સાકાર કરિા કુલ રૂા.૨૭,૫૦૦ ની 
સહાય કરિામાં આિે છે. 

• મુખયમંત્ી ભાગયલક્મી બોનડ યોજનામાં િીકરીનો જનમ થાય 
તયારે બાંધકામ શ્વમકની દિકરીના નામે રૂ.૧૦,૦૦૦ના ૧૮ 
િર્સની ઉંમરે પાકતા બોનડ આપિામાં આિે છે. આ યોજના 
હેઠળ કુલ ૩૯૬ લાભાથથીઓ માટે રૂવપયા ૩૨.૩૦ લાખની 
ચુકિણી કરિામાં આિી છે.

• જોખમી કારખાનાઓમાં જી.િી.કે.-ઈ.એમ.આર.આઈ. દ્ારા 
ઇનર્રિીયલ હાઇજીન મોનીટરીંગની કામગીરી કરિા રૂ ૨૫૦ 
લાખની નિી બાબત માટે જોગિાઇ કરિામાં આિેલ છે. 

• ્ટેટ ક્રાઇસીસ પલાન અપડેટ કરિા િર્સ ૨૦૨૧-૨૨માં નિી 
બાબત રૂ ૫ લાખની જોગિાઇ કરિામાં આિેલ છે. ્ટેટ 
ક્રાઇસીસ પલાન છે્લે જુલાઇ ૨૦૧૬માં અપડેટ કરિામાં 
આિેલ છે. આમ જોખમી કારખાનાઓની સંખયામાં થયેલ 
િધારો તેમજ કેમીકલ િુઘ્સટનાઓની શકયતાઓને ધયાનમાં 
રાખીને ્ટેટ ક્રાઇસીસ પલાન િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ માં અપડેટ 
કરિાનો થાય છે. જે અપડેટ કરિા િર્સ ૨૦૨૧-૨૨માં નિી 
બાબત રૂ ૫ લાખ ની  જોગિાઇ કરિામાં આિેલ છે. 

• “ઔદ્ોવગક શ્મયોગી અને ઇનડ્રિીયલ હો્ટલે આિાસ 
(MASIHA) યોજના” અંતગ્સત  રિથમ તબક્કે સાણંિ, 
મહેસાણા, સાપર-િેરાિળ, અંકલેશ્ર, બેચરાજી તથા મોરબી 
એમ કુલ છ જીઆઈડીસી ખાતે રૂ.૧૦૦૦ લાખની બજેટ 
જોગિાઈ સાથે શરુ કરિામાં આિશે.

•  ઔદ્ોવગક શ્મયોગીઓન ેબેટરી ઓપરેટેડ દ્ી-ચક્રી િાહનની 
ખરીિી માટે નાણાકીય સહાય આપિા અગંનેી “ગો ગ્ીન શ્વમક 
યોજના”ન ે સરકારશ્ી દ્ારા નાણાકીય િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ના 
બજટેમા ંમજૂંરી આપિામા ંઆિલે છે અન ેજ ેપટેે ૨૦૦૦ 
લાભાથથીઓ માટે રુ.૫૦૦ લાખ મજંરૂ કરિામા ંઆવયા છે. •

પદરવહન ક્રેત્રે ગુજરા્ત અગ્રેસર
ગજુરવાત રવાજ્ન્રી પવરિિન સિેવાઆેને નવાગવર્કવાે સુધ્રી 

પૂરી પવાડનવારવા ત્રણ મુખ્ય આધવારસતંભ છે. અે્ક િવાિન 
વ્યિિવાર ખવાતું , બ્રીજેા ગુજરવાત સે્ટ રવેાડ ટટ્ર વાનસપવેાટ્થ 

્કવેાપવાવેરેશન અને ત્ર્રીજેા ગુજરવાત 
રવાજય રવેાડ સેફ્ટી અવાૉરવેાવરટી. મવાગ્થ 
સલવામત્રી અે અમવારી સર્કવારનવેા 
મખુ્ય ઉદે્શ છે. સલવામત ડટ્રવાઈવ �િંગ 
ઉદે્શને ફળીભૂત ્કરિવા મવાટે રવાજ્ 
સર્કવારે  ગુજ રવાત ર વેાડ  સેફ્ટી 
અવાૉરવેાવરટી અેક્ટ ૨૦૧૮ ઘડ્રી તેને 
અમલમવાં મૂકવેા છે. દેશભરમવાં 

ગુજરવાત મવાત્ર હદ્ત્રીય રવાજ્ છે જેમવંા આિ્રી અવાૉરવેાવરટી 
અક્સતતિ ધરવાિે છે. ગજુરવાતઅે ૯૯.૩૪ ટ્કવા ગવામડવાઆેમવંા 
પવરિિન શક બનિવાન્રી અનેરી જસજદ્ િવંાસલ ્કરી છે. 
રવાજ્નવા દર્ેક જજલલવાને અદતન અને સવુિધવાયુ્કત આરટીઆે 
્કિેરી નવાગવર્કવેા મવાટે ઉપલબધ ્કરવાિિ્રી અે ગુજરવાત 
સર્કવારન્રી નેમ છે. આેનલવાઇન ઇ-િલણન્રી અમલિવારી, 
વિદવારથીઆે, પત્ર્કવારવેાને ્કનશસેન જેિ્રી ઘણ્રી યવેાજનવાઆે ર્કી 
િવાિન વ્યિિવાર વિભવાગ લવેા્કવાનેે ઉપયવાેગ્રી રઈ રહ્વેા છે. 

િવાિન વ્યિિવાર વિભવાગનંુ આગવામ્રી દીઘ્થદૃહષ્મય 
આયવેાજન... 
• િાહોિ, ભાિનગર, ડાંગ અને ગોધરા ખાતે નિી આરટીઓ 

કચેરી બાંધકામ કરિામાં આિનાર છે. 
• ડ્ાઇવિંગ ટે્ટ રિેક માટે અરજિારોને રિતીક્ષા ન કરિી પડે 

અને પારિશ્સક રિવક્રયા રહે તે માટે સરકારે નિા ડ્ાઇવિંગ ટે્ટ 
રિેક બનાિિાનો વનણ્સય કયયો.

• અમિાિાિ, િડોિરા, સુરત, મહેસાણા, રાજકોટ, ભાિનગર, 

શ્ી	આર.	સી.	ફળદતુ
કેબિને્ટ	મંત્રી

કકૃબષ,	ગ્ામબિકાસ,	
િાહન	વયિહાર
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વહંમતનગર, જૂનાગઢ અને પંચમહાલ ખાતે નિા ડ્ાઇવિંગ 
ટે્ટ રિેક બનાિિામાં આિશે. 

િાહન	વયિહાર	બિભાગની	બિકાસની	યશગાર્ા	
• રાજયની આરટીઓ સંબંવધત તમામ ૮૦ સેિાઓને સારથી 

૪.૦ અને િાહન ૪.૦ એનપલકેશન દ્ારા નાગદરકોને 
ઓનલાઇન ઉપલબધ કરી િેિામાં આિી છે. 

• વશખાઉ લાયસનસની કામગીરી ૩૬ આરટીઓના બિલે ૨૨૧ 
આઇ.ટી.આઇ. અન ે૨૯ પોવલટેકવનકથી શરૂ કરિામા ંઆિતાં 
૮.૫૫ લાખ અરજિારો દ્ારા આ સેિાનો લાભ. 

• અરજિારની ઉપન્થવત િગર પરૂી પાડિામા ંઆિેલ િધારાની 
િાહન અન ેસારથી સબંવંધત કુલ-૧૭ સિેાઓ શરૂ, ૪૫ લાખ 
લોકોન ેિર િરષે આરટીઓ કચરેીની મલુાકાત લિેી પડતી હતી 
તેમાંથી મુવક્ત મળી છે. 

• ૧૪ નિેમબર-૨૦૧૯નો દિિસ ઐવતહાવસક, રાજયના 
નાગદરકોની માંગણીઓને ધયાનમાં રાખીને ત્ણ ઐવતહાવસક 
વનણ્સયો : રાજયમાં ચેકપો્ટ નાબૂિી, વશખાઉ લાયસનસ 
આપિાની કામગીરી માત્ ૩૬ આરટીઓના બિલે ૨૨૧ 
આઇ.ટી.આઇ. અને ૨૯ પોવલટેકવનકથી પણ શકય 
બનાિિામા ંઆિી તમેજ ફેસલેસ કામગીરી માટે અરજિારની 
ઉપન્થવત િગર િાહન અને સારથી સંબંવધત સેિાઓની 
અમલિારી શરૂ કરિાનો વનણ્સય

• રાજયમાં ચેકપો્ટ નાબૂિ થતાં મેનયુઅલ મેમો બનાિિાની 
પદ્ધવત ને બિલે ઇ-ચલણ એનપલકેશન ઉપર ઓનલાઇન મેમો 
બનાિિાની કામગીરી શરૂ કરિામાં આિી, કુલ બનેલ 
ઇ-મેમોની સંખયા ૧૦.૫૦ લાખ દડવઝટલાઇઝ ્ િરૂપ ેઉપલબધ. 

• એસ.ટી વનગમ ૧૬ વિભાગો, ૧૨૫ ડેપો અને ૨૦૯ કૂંરિોલ 
પોઇ નટથી ૮,૩૦૦ થી િધુ બસો દ્ારા ૭,૪૯૬ વશડ્ૂલ થકી 
૪૪,૨૬૮ રિીપોથી કુલ ૩૩.૮૬ લાખ દકલોવમટરનું સંચાલન 
કરી િૈવનક ૨૫ લાખ મુસાફરોને અસરકારક જાહેર 

પદરિહનની સુવિધા પૂરી પાડે છે. 
• એસ.ટી વનગમ દ્ારા ગજુરાતના ં૯૯.૩૪ ટકા ગામડાન ેજાહેર 

પદરિહનની સેિામાં આિરી લેિામાં આવયા છે.
• કોવિડ-૧૯ના લોકડાઉનના સમયગાળા િરમયાન મજૂરો /શ્વમકો, 

કામિારોન ેપોતાના િતનમા ંલઈ જિા માટે વનગમની બસો દ્ારા 
ગજુરાતની સરહિ સધુી વિશેર રિીપો ગોઠિિામા ંઆિી. 

• ગુજરાત એસ.ટી. વનગમનું િર્સ ૨૦૦૧ પહેલાં ૧૦૯.૯૦ 
કરોડ દકલોવમટરનુ ંિાવર્સક સચંાલન થતુ ંહતુ ંજ ેિધીન ેઅતયારે 
િર્સ ૨૦૨૧મા ં૧૧૬.૯૨ કરોડ દકલોવમટરનુ ંિાવર્સક સચંાલન 
થયું છે. 

• ગ્ામીણ વિદ્ાવથ્સનીઓને ૧૦૦ ટકા (ફ્રી) ના રાહત િરે પાસ 
ઇ્યૂ કરિામાં આિે છે.

•  સપુર એક્રિસે, ગજુ્સરનગરી, મીની બસ, નોન-એ.સી.્લીપર, 
એસ.સી. ્લીપર તેમજ િો્િો જેિી િૈવિધયસભર અને 
રિીમીયમ સવિ્સસોથી સંચાલન કરિામાં આિે છે. 

•  કેનસરના િિથીઓન ેભાડામા ં૧૦૦% અન ેથલેસેવેમયા તમેજ 
વસકલસેલ એવનવનયાના િિથીઓને ભાડામાં ૫૦% રાહત 
િરની યોજના અમલમાં છે. 

• માનય પત્કારો તથા રદેડયો અને ટીિીના રિવતવનવધઓેને 
ભાડામાં ૧૦૦% રાહત િરની યોજના ઉપલબધ 

• મુસાફરોને લગ્રિસંગે રાહત િરે ગૂ્પબુદકૂંગ યોજના  
અમલમાં છે. 

• તમામ બસો GPSથી સજ્જ છે, લાઇિ મોવનટદરંગ મુસાફર 
દ્ારા શકય. 

• અતયાધુવનક "બસ ્ટેશન"ની સાથોસાથ અપગ્ેડેટ િક્કશોપ 
ઉપલબધ 

• PPP ધોરણે એરપોટ્સ જેિી સુવિધાયુક્ત નિીન "બસ પોટ્સ" 
બનાિિાનું કાય્સ રિગવતમાં. •

લવધાનસભાના દ્ારેથી

økwshkík૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૧ 63



સાૌનારે સાથ - સાૌનારે વવકાસના મંત્ સાથરે 
વંચચ્તારેનારે સા્તત્યપૂણ્ભ વવકાસ... 

સવામવાજજ્ક નયવાય અને અવધ્કવાવરતવા વિભવાગ, અનુસૂહિત જાવત, સવામવાજજ્ક અને શૌક્ણણ્ક રીતે 
પછવાત િગવાવે, આહર્િ ્ક રીતે પછવાત િગવાવે, વિિરત્રી અને વિમુતિ જાવતઆે, લઘુમત્રીઆે, જબન અનવામત 
િગવાવે, વદવ્યવંાગ, વનરવાધવાર, વમૃદ્ અને રડ્થ જનેડર આ સિવે જનસમૂિન્રી રવાજ્ન્રી લગભગ ૮૦%ર્રી િધુ 
િસત્રી ધરવાિતવા સમવાજનવા અગત્યનવા ભવાગન્રી સિેવા ્કર ેછે. સમવાજનવા નબળવા િગવાવે તમેજ ખવાસ પ્ર્કવારનવા 
જરૂવરયવાત ધરવાિતવા અનવાર, વનરવાધવાર બવાળ્કવાે, વદવ્યવાંગવાે, વ્કન્નરવેા અને વમૃદ્વાે જેિવા િગવાવે સુધ્રી વનરંતર 
પ્રયવાસવેા િડ ેરક્ણ, શશક્ણ અને તવાલ્રીમ દ્વારવા પનુઃસ્વાપનવા પ્રયતવેા ગુજરવાતભરમવા ંવિવિધ યવેાજનવાઆે 
ર્કી રઈ રહ્વા છે. રવાષ્ટ્ર ીય વમૃદ્ પનેશન, વનરવાધવાર વમૃદ્ પનેશન યવાજેનવા, રવાષ્ટ્ર ીય વદવ્યવાંગ પનેશન યવાજેનવા, 
સંત સુરદવાસ યવેાજનવા, પવાલ્ક મવાતવા-વપતવા યવાજેનવા સવાૌનવેા સવાર- સવાૌનવેા વિ્કવાસ મંત્રને સવાર્થ્ક ્કરિવામવંા 

અગત્યન્રી પૂરિવાર રઈ રિ્રી છે. સવામવાજજ્ક નયવાય અને અવધ્કવાવરતવા વિભવાગનવા વિ્કવાસનવેા િર્થ ૨૦૨૧-૨૨નવેા રવાેડ મપે 

• સામાવજક નયાય અને અવધકાદરતા વિભાગની કુલ જોગિાઈ 
રૂ.૪ હજાર ૩૫૨ કરોડ ૫૩ લાખ. 

• અનુસૂવચત જાવત ક્યાણ માટે રૂ.૧ હજાર ૩૧ કરોડ સવહત 
અનુસૂવચત જાવત પેટા યોજના (SCSP) માટે રૂ.૫ હજાર 
૨૯૬ કરોડ ૨૯ લાખ 

• આવથ્સક પછાત િગયો, લઘુમતીઓ, વિચરતી વિમુકત જાવતઓ 
સવહત બક્ષી પંચ જાવતઓ તથા આવથ્સક નબળા િગયોના ંક્યાણ 
માટે રૂ.૧ હજાર ૮૨૯ કરોડ ૧૨ લાખ 

• સમાજ સુરક્ષા માટે રૂ.૧ હજાર ૪૭૫ કરોડ ૪૪ લાખ 
• શૈક્ષવણક યોજનાઓ માટે અનસુવૂચત જાવત માટે રૂ.૬૪૬ કરોડ 

૫૬ લાખ અને વિકસતી જાવત માટે રૂ.૯૯૧ કરોડ ૯૩ લાખ, 
કુલ રૂ.૧ હજાર ૬૩૮ કરોડ ૫૦ લાખની જોગિાઇ 

• આવથ્સક ઉતકર્સની યોજનાઓ અંતગ્સત અનુ.જાવત માટે રૂ.૯૩ 
કરોડ ૪૭ લાખ અને વિકસતી જાવત માટે રૂ.૧૧૯ કરોડ ૪૬ 
લાખ, કુલ રૂ.૨૧૨ કરોડ ૯૩ લાખની જોગિાઇ

• આરોગય, િસિાટ અન ેઅનય સામાવજક યોજનાઓ માટે અન.ુ
જાવતની રૂ.૧૨૮ કરોડ ૯૩ લાખ અને વિકસતી જાવતની 
રૂ.૧૮૨ કરોડ ૫૭ લાખ મળી કુલ રૂ.૩૧૧ કરોડ ૫૦ લાખની 
જોગિાઇ વિચરતી-વિમુકત જાવતઓ માટે રૂ.૧૦૫ કરોડ ૯૯ 
લાખની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

• લઘુમતી િગ્સની વિકાસની યોજનાઓ માટે રૂ.૭૪ કરોડ  
૬૨ લાખ

• વબન અનામત િગયો માટે રૂ.૫૦૬ કરોડ ૭૫ લાખની જોગિાઇ
• ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકરએ િડોિરાના કમાટી બાગમાં 

ઘટાિાર વૃક્ષની નીચે સંક્પ લીધો હતો એ જગયાએ "સંક્પ 
ભવૂમ" ્ મારક બનાિિાના કામમા ંખટૂતી રૂ.૧૨ કરોડ જટેલી 
માતબર રકમને મંજૂરી

• સર્િતી સાધના સાઇકલ યોજના હેઠળ ધોરણ-૯માં અભયાસ 

કરતી અનસુવૂચત જાવતની ૨૨ હજાર વિકસતી જાવતની અિંાજે 
૧ લાખ ૬૦ હજાર કનયાઓને વિનામૂ્યે સાઇકલ માટે 
બજેટમાં રૂ.૭૧ કરોડની જોગિાઇ.

• ડૉ.આબંડેકરજીના જીિન સાથ ેજોડાયલે યાિગાર ઘટના રિસગં 
"સંક્પ ભૂવમ" ્મારકને મૂવત્સમંત કરિાનો રાજય સરકારનો 
વનણ્સય. 

• ધોરણ-૧ થી ૧૦માં અભયાસ કરતા અંિાજે અનુસૂવચત 
જાવતના ૪ લાખ ૨૦ હજાર અન ેવિકસતી જાવતના ૩૮ લાખ 
૫૦ હજાર વિદ્ાથથીઓને વશષયવૃવત.

• રિાથવમક શાળામા ંઅભયાસ કરતા અિંાજે અનસુવૂચત જાવતના 
૩ લાખ ૩૫ હજાર અને વિકસતી જાવતના ૩૨ લાખ ૫૦ 
હજાર વિદ્ાથથીઓને ગણિેશ સહાય

• વિદ્ાથથીઓની વશષયવૃવત અને ગણિેશ સહાય માટે કુલ 
રૂ.૫૪૯ કરોડ જોગિાઇ

• વિિેશમા ંઉચચ અભયાસ માટેની લોન યોજનામા ંિર્સ ૨૦૨૧-
૨૨મા ંઅનસૂુવચત જાવત અન ેવિકસતી જાવતના વિદ્ાથથીઓને 
રૂ .૧૫ લ ાખની  લ ોન  આપિા  બજે ટમ ાં  રૂ .૬૬  
કરોડની જોગિાઇ

શ્ી	ઇશ્વરભાઇ	પરમાર
કેબિને્ટ	મંત્રી

સામાબજક	્યાય	
અને	અબધકારી્ા
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• ડૉ.આંબેડકર આિાસ યોજનામાં અનુસૂવચત જાવતના 
લાભાથથીઓ માટે રૂ.૪૫ કરોડ અન ેપદંડત િીનિયાળ ઉપાધયાય 
આિાસ યોજનામાં વિકસતી જાવતના ૧૨ હજાર લાભાથથીઓને 
મકાન બાધંિા માટે સહાય આપિા રૂ.૧૦૪ કરોડની જોગિાઇ

• કુૂંિરબાઇનું મામેરૂૂં યોજનામાં અતયાર સુધી સરકારશ્ી દ્ારા 
રૂ.૧૦ હજાર ચુકિિામાં આિતા હતાં. જેમાં િધારો કરી 
હિેથી રૂ.૧૨ હજાર ચૂકિિાનો વનણ્સય.

• અનુસૂવચત જાવતની ૮ હજાર અને વિકસતી જાવતની ૨૫ 
હજાર િીકરીઓ મળી કુલ-૩૩ હજાર િીકરીઓના મામેરાની 
સહાય માટે રૂ.૩૯ કરોડ ૬૦ લાખની જોગિાઇ

• સાતફેરા સમૂહ લગ્ યોજનામા ંઅનસુવૂચત જાવતના ૧ હજાર 
૯૦૦ અને વિકસતી જાવતના ૪ હજાર ૬૬૬ મળી કુલ ૬ 
હજાર ૫૬૫ યુગલોને રૂ.૧૨ હજારની સહાય આપિા રૂ.૯ 
કરોડ ૬૫ લાખની જોગિાઇ

• સમાજમાં સામાવજક સમરસતા જળિાય તે માટે શરૂ કરિામાં 
આિેલ ડૉ.સવિતા આંબેડકર આંતરજ્ાતીય લગન સહાય 
યોજનામાં ૮૦૦ યુગલોને સહાય આપિા માટે રૂ.૮ કરોડની 
જોગિાઇ

• સતયિાિી રાજા હદરશશ્ચંિ મરણોતિર સહાય યોજના ગરીબ 
િગ્સના અનુસૂવચત જાવતની વયદકતને મરણ રિસંગે કફન-કાઠી 
માટે સહાય આપિા બજેટમા ંરૂ.૬ કરોડ ૫૦ લાખની જોગિાઇ

• સામાવજક નયાય અને અવધકાદરતા વિભાગના વનગમોની 
વયદકતલક્ષી વધરાણ યોજનાઓ માટે રૂ.૮૨ કરોડની જોગિાઇ

• ્માટ્સ લવન્સગ રિોજકેટ હેઠળ અનસુવૂચત જાવતની ૨૮ વિકસતી 
જાવતની ૨૮ અને અગદરયા જાતેની ૫ આિશ્સ વનિાસી 
શાળાઓમા ંદડવઝટલ કલાસરૂમ બનાિિા માટે રૂ.૩ કરોડ ૪૦ 
લાખના ખચષે રૂ.૫ લાખની મયા્સિામાં દકરસ વિતરણનું 
આયોજન. 

• િિેભૂવમ દ્ારકા ખાતે વજ્લા કક્ષાનું ડૉ.આંબેડકર ભિન 
બાંધિામાં આિશ,ે જનેા માટે બજટેમા ંરૂ.૧ કરોડની જોગિાઇ

• રાજયના ંત્ણ ્ થળોએ ૧૦૦ની ટોચ મયા્સિા ધરાિતા સરકારી 
વચ્ડ્ન હોમ ફોર ગ્સ્સ શરૂ કરિા માટે રૂ.૧૦૦ લાખની 
જોગિાઇ

• ૮૦ ટકા કે તેથી િધુ બૌદદ્ક અસમથ્સતા/મંિબુદદ્ ધરાિતી 
દિવયાંગ વયવક્તને માવસક રૂ.૧ હજાર પેનશન આપિાની 
યોજનામાં દિવયાંગતાની ટકાિારી ૮૦ ટકાથી ઘટાડીને ૭૫ 
ટકા કરિા તથા સેરરેિલ પા્સી અને ઓટીઝમ ્પેકરિમ 
દડસઓડ્સર દિવયાંગતાિાળાન ેલાભ આપિા માટે રૂ.૯ કરોડની 
આ બજેટમાં જોગિાઇ

• દિવયાંગ ક્યાણ માટે દિવયાંગ ફૂંડમાં રૂ.૨૦૦ લાખની આ 
બજેટમાં જોગિાઇ

• વભક્ષકુ ્ િીકાર કેનદ્ર અન ેગૃહ, ઓઢિ-અમિાિાિના બાધંકામ 
માટે રૂ.૧૦૦ લાખની જોગિાઇ

• મંિબુદદ્ની બહેનોનું ગૃહ, નરોડા-અમિાિાિની સં્થા ફરતે 
કોટ બનાિિા માટે રૂ.૧૦૮ લાખની આ બજેટમાં જોગિાઇ

• સમાજ સુરક્ષા રિભાગ દ્ારા વિવિધ ક્યાણકારી યોજનાઓ 
સં્ થાકીય તમેજ વબન સં્ થાકીય માળખાઓ દ્ારા ચલાિિામાં 
આિ ેછે. જેમા ંરીતે કાય્સરત છે. નાણાકીય િર્સ ૨૦૨૧-૨૨માં 
કુલ જોગિાઈ રૂ.૧ હજાર ૪૭૫ કરોડ ૪૪ લાખની જોગિાઇ 

• સમાજ સરુક્ષાની કચરેી દ્ારા ૨૦૨૧-૨૨મા ંરૂ.૧ હજાર ૪૭૫ 
કરોડ ૪૪ લાખની જોગિાઇ કરિામાં આિેલ છે. 

• દિવયાંગોના ક્યાણ ક્ષેત્ે અંિાજે રૂ.૨૧૮ કરોડ ૮૦ લાખ
• બાળ ક્યાણ ક્ષતે્નેી યોજનાઓ માટે રૂ.૧૪૮ કરોડ ૮૫ લાખ
• વૃદ્ધ પેનશન, વનરાધાર વૃદ્ધ યોજના અને િય િંિના યોજના 

અંતગ્સત વૃદ્ધોને પેનશન આપિા માટે રૂ.૧ હજાર ૩૧ કરોડ.
• દિવયાંગ નાણાં અને વિકાસ વનગમ માટે રૂ.૬ કરોડ ૩૪ 

લાખની જોગિાઇ 
• દિવયાંગ સાધન સહાય યોજના હેઠળ કુલ ૭ હજાર લાભાથથીઓ 

માટે રૂ.૧૦ કરોડ
• દિવયાંગ ઓળખકાડ્સ યોજના હેઠળ એસ.ટી. બસમાં મફત 

મુસાફરી યોજના અનિયે કુલ ૪૨ કરોડ
• દિવયાંગ લગ્ સહાય યોજના હેઠળ ૧ હજાર ૫૦૦ 

લાભાથથીઓ માટે રૂ.૭ કરોડ ૫૦ લાખ અને 
• વનરાધાર વૃદ્ધોને આવથ્સક સહાય યોજના હેઠળ ૧ લાખ ૪૫ 

હજાર લાભાથથીઓ માટે રૂ.૧૫૦ કરોડ ૪૬ લાખની જોગિાઇ 
• રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ પેનશન અને િય િંિના યોજના હેઠળ ૯ લાખ 

૫૦ હજાર લાભાથથીઓ માટે રૂ.૮૮૨ કરોડ
• રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના હેઠળ ૮ હજાર લાભાથથીઓ માટે 

રૂ.૧૬ કરોડ 
• પાલક માતા-વપતા યોજના હેઠળ ૧૯ હજાર ૭૫૦ લાભાથથીઓ 

માટે રૂ.૬૬ કરોડ.
• શેરો પોવઝદટિ ઇલનેસ યોજના હઠેળ ૩ હજાર ૫૦૦ 

લાભાથથીઓ માટે રૂ.૧ કરોડની િાવર્સક જોગિાઇ. •
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• જળસંપવતિ વિભાગ હેઠળનાં ૧૯ મોટાં અને ૯૦ મધયમ 
જળાશયોના કેનાલ માળખામાં નહેર સુધારણા, સહભાગી 
વસંચાઇ વયિ્થાપનનો લક્યાંક રાખયો છે. 

• િર્સ ૧૯૯૫ પછી રાજય સરકારે રાજયમાં ૯૨ નિી મધયમ 
અને નાની વસંચાઇ યોજનાઓ હાથ ધરી છે.

• જેમાંથી ૭૫ બંધોની સંપૂણ્સ કામગીરી અને ૧૨ બંધોની 
હેડિકસ્સની કામગીરી પૂણ્સ કરી છે. 

• જયારે ૪ બંધોના કામ રિગવત હેઠળ છે અને ૧ યોજના 
આયોજન હેઠળ છે. 

• રાજયમાં છેલ્ાં ૧૯ િર્સમાં વસંચાઇની પદરન્થવતમાં સને 
૨૦૦૧માં વપયત વિ્તાર ૩૮.૭૭ લાખ હેકટરથી િધીને 
સને ૨૦૨૦માં ૬૮.૮૯ લાખ હેકટર જેટલો થયો છે. 

• િર્સ ૧૯૮૫થી ૧૯૯૫ સુધીના િસ િર્સમાં રૂ.૧૮૩ કરોડની 
ફાળિણી કરાઇ છે. જનેી સામ ેછેલ્ા ંિસ િર્સમા ંજળસપંવતિનાં 
કામો માટે સરેરાશ રૂ.૪૫૬૬ કરોડની ફાળિણી કરાઇ છે. 

• જળસંપવતિ રિભાગની કામગીરી માટે િાવર્સક ફાળિણીમાં 
લગભગ પચીસ ગણો િધારો. 

• સૌરાષ્ટ્રની સૂકી ધરતીને નિપલ્વિત કરિા સૌરાષ્ટ્ર નમ્સિા 
અિતરણ વસચંાઇ યોજના 'સૌની યોજના' કાયા્સનનિત કરી છે. 

• સૌની યોજના હેઠળ સૌરાષ્ટ્રના ૫ વજલ્ાનાં ૧૬ જળાશયોના 
૧,૬૬,૦૦૪ એકર વિ્તારની સુદૃઢીકરણની તબક્કા-૧ની 
કામગીરી પૂણ્સ કરાઇ છે. 

• 'સૌની યોજના'ના બીજા તબક્કામાં ૧૦ વજલ્ાનાં ૫૭ 
જળાશયોના ૩,૭૭,૮૫૧ એકર વિ્તારને વસંચાઇનો લાભ. 

• 'સૌની યોજના'ના ત્ીજા તબક્કામાં ૩૪ જળાશયો જોડિા 

માટે રૂ. ૨૪૦૩ કરોડનાં કામો ઝડપભેર પૂણ્સ થઇ રહ્ાં છે. 
• રાજકોટની જીિાિોરી સમાન આજી-૧ અને નયારી-૧ ડેમમાં 

નમ્સિાનું પાણી ભરિામાં આિી રહ્ં છે.
• ભાિનગરને પીિાનું પાણી પૂરું પાડતા બોર તળાિની 

પાઇપલાઇનની કામગીરી પૂણ્સ કરી યોજના કાયા્સનનિત  
કરી છે.

• ત્ીજા તબક્કાની કામગીરી પૂણ્સ થયેથી ૯ વજલ્ાનાં ૩૪ 
જળાશયો મારફતે ૨.૪૩ લાખ એકર વિ્તારમાં વસંચાઇ 
સુવિધા સુદ્દઢ થશે. 

• 'સૌની યોજના' માટે આ િરષે રૂ.૧૦૭૧ કરોડની બજેટ 
જોગિાઇ કરાઇ છે.

• 'સૌની યોજના'ની પૂણ્સ થયેલી કામગીરીથી છેલ્ાં ચાર િર્સમાં 
કુલ ૪૯ જળાશયો, ૧૦૩ તળાિો અને ૬૦૬ કરતાં િધુ 
ચેકડેમોમાં ૩૨,૭૦૦ વમવલયન ઘનફકૂટ નમ્સિાનાં પાણી 
ભરિામાં આવયાં છે. સૌરાષ્ટ્રના અગતયના ભાિર-૧ ડેમની 
સંગ્હક્ષમતા કરતા પાંચ ગણા જેટલું થાય છે. 

• રિાયોવગક ધોરણે મોટી પાનેલી અને રામધરી નાની વસંચાઇ 
યોજનાઓ દ્ારા અનુક્રમે ૧૪૦૦ અને ૪૨૬ હેકટર કમાનડને 
સૂક્મ વપયત પદ્ધવત હેઠળ આિરી લેિાનાં કામોને રૂ. ૩૬ 
કરોડની મંજૂરી આપિામાં આિી છે. આ યોજનાઓ માટે 
રૂ.૯ કરોડની જોગિાઇ.

• ઉતિર ગુજરાતના સુકાભઠ્ઠ વિ્તારોમાં સુજલામ્ સુફલામ્ 
યોજના અંતગ્સત કડાણા ડેમથી બનાસકાંઠાના રાહ ગામ સુધી 
૩૩૨ દકલોવમટર લાંબી નહેર બનાિી છે. જેના કારણે આશરે 
૧,૭૦,૦૦૦ એકર જમીનમાં વસંચાઇનો લાભ મળી રહ્ો છે. 

સુદ્રઢ જળ વ્યવસ્ાપનથી ખુલાં સમૃશદ્ધનાં દ્ાર
ગજુરવાતનવા ખેડૂતવાનેે જ �સંિવાઈન્રી પૂરત્રી સિેવાઆે પૂરી પવાડ્રીને ખેડૂતવાને્રી આિ્ક બમણ્રી ્કરિવાનવા 

મક્મ વનધવા્થર સવાર ેરવાજ્ સર્કવાર આગળ િધ્રી રહ્વંા છે. સર્કવારનવા આ પ્રયવાસવાનેવા સુભગ પવરણવામવાે 
ખેડૂતવાનેે પણ મળી રહ્વા છે. રવાજયનવા મખુ્યમંત્ર્રી શ્્રી વિજયભવાઈ રૂપવાણ્રી પણ ખેડૂતવાે મવાટે સતત 
હ �િંવતત છે અને રવાજ્ સર્કવાર તમવામ સજંાેગવાેમવંા વ્કસવાનવેાન્રી પડખે ઊભવા રિ્રી સુવિધવાઆે પણ પૂરી 
પવાડ્રી રહ્વેા છે. વિધવાનસભવા ખવાત ેિર્થ ૨૦૨૧-૨૨ન્રી જળસપંજત્ત પ્રભવાગન્રી જ �સંિવાઇ અને ભહૂમ સરંક્ણ 
મવાટે મિેસૂલન્રી રૂ.૧૧૪૪ ્કરવેાડ અને મૂડ્રી િેઠળ રૂ.૩૮૨૭ ્કરવાેડન્રી વિગતવાે રજૂ ્કરતવંા નવાયબ મખુ્ય મંત્ર્રી 
શ્્રી ન્રીવતનભવાઇ પટેલે ્કહ્ું િતું ્ેક, ભવારતન્રી ્ુકલ જમ્રીનનવા ૬ ટ્કવા હિસસવાે ગજુરવાત ધરવાિે છે અને 
િસત્રીનવેા હિસસવાે ૫ ટ્કવા રવાય છે. જયવાર ેરવાજયમવંા પવાણ્રીન્રી ઉપલક્બધ રવાષ્ટ્ર ન્રી ્ુકલ ઉપલક્બધનવા ૫ ટ્કવા 

રવાય છે. ગજુરવાત રવાજય મવાટે અગત્યનવેા પ્રશ્ન ભવાૌગવાેહલ્ક પવરક્સ્વતનવા ્કવારણે પવાણ્રીન્રી અસમવાન િિંિણ્રીનવા લ્રીધે રવાય છે. 
મધય અને દજક્ણ ગજુરવાતમવંા ૬૯% પવાણ્રીન્રી ઉપલક્બધ છે જયવાર ેઉત્તર ગજુરવાતમવંા ફ્કત ૧૧%, સવાૌરવાષ્ટ્ર મવંા ૧૭% અને ્કચછમવંા 
૩% પવાણ્રીન્રી ઉપલક્બધ છે. ગત િરવે ૨૦૨૦મવંા રવાજયમવંા ઘણવા સવારવા પ્રમવાણમવંા િરસવાદ રતવા રવાજયનવંા ૨૦૪ જળવાશયવાેમવંા 
૧૫,૧૨૮ હમહલયન ધનમ્રીટર પવાણ્રીનવેા જથરવાે િવાેમવાસવા દરહમયવાન સંગ્રિ રયવાે તેમજ નમ્થદવા ડમે પણ આેિરફલવાે રયવાે િતવાે. આ 
જથરવેા છેલલવંા ૧૧ િર્થમવા ંઆ જળવાશયવેામવંા સગં્રિ રયેલ જથરવાન્રી સરખવામણ્રીમવંા સવાૌર્રી િધુ છે. આ ઉપરવંાત નવાયબ મુખ્યમંત્ર્રીશ્્રીઅ ે
ગમૃિમવંા વિભવાગને લગત્રી ્કવામગ્રીરી અંગને્રી વિગતવાે આપ્રી િત્રી. જને્રી અે્ક ઝલ્ક અિ્રી ંઆપિવામવંા આિ્રી છે.

શ્ી	કુંિરજીભાઇ	િાિબળયા
કેબિને્ટ	મંત્રી

પાણી	પતુરિઠો,	
પશતુપાલન,	ગ્ામ	

ગૃહબનમા્ષણ

લવધાનસભાના દ્ારેથી

økwshkík ૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૧66



• નમ્સિા મુખય નહેર આધાદરત ચૌિ પાઇપલાઇનોમાંથી બાર 
ઉદ્દિહન વસચંાઇ યોજનાઓ પણૂ્સ કરી તથા સજુલામ્ સફુલામ્ 
્રિેદડંગ કેનાલ પૂણ્સ કરીને ૧૧૧૧ જેટલાં તળાિો/ચેકડેમોનું 
જોડાણ કયુું છે.

• આ ઉપરાંત આ યોજનાથી ૬૬૧ ગામો અને ૮ શહેરોને 
પીિાનું પાણી પણ પૂરું પાડિામાં આિી રહ્ં છે.

• બનાસકાંઠા વજલ્ા માટે અગતયની થરાિથી સીપુ સુધીની 
પાઇપલાઇનનાં કામો રિગવતમાં છે. આ યોજના માટે રૂ.૨૨૬ 
કરોડની જોગિાઇ કરિામા ંઆિી છે. જનેાથી થરાિ, લાખણી, 
ડીસા અને િાંતીિાડા તાલુકાના ૬૦૦૦ હેકટર વિ્તારને 
વસંચાઇના લાભો ઉપલબધ થશે. 

• વપયજથી ઉણાિ અને ધ ાંધુસણથી ર ેડલક્મીપુરાની 
પાઇપલાઇનની કામગીરી ભૌવતક રીતે પૂણ્સ કરેલ છે. 

• રિગવત હેઠળની ખેરિા-વિસનગર પાઇપલાઇન માટે રૂ.૧૦ 
કરોડની જોગિાઇ કરાઇ છે. જનેાથી ૩૦૦૦ હેકટર વિ્તારને 
વસંચાઇના લાભો ઉપલબધ થશે. 

• સિષેક્ષણ હેઠળની અનય પાઇપલાઇનો તમેજ આનરંુવગક કામો 
માટે રૂ. ૪૩.૫૦ કરોડની જોગિાઇ કરાઇ છે. 

• સુજલામ્ સુફલામ્ યોજના હેઠળ ૧૨ પાઇપલાઇનથી હાલમાં 
બે દક.વમ.ની મયા્સિામાં આિતાં ૭૩૭ તળાિો જોડિામાં 
આવયાં છે. 

• રાજય સરકારે પાઇપલાઇનથી ત્ણ દક.વમ.ની મયા્સિામાં 
આિતાં િધારાનાં ૨૯૫ તળાિોનું જોડાણ કરી ભરિા માટે 
મહત્િનો વનણ્સય કરાયો છે. આ કામો માટે રૂ.૧૦ કરોડની 
જોગિાઇ કરાઇ છે.

• અટલ ભૂજલ યોજના અંતગ્સત ભૂગભ્સ જળની ગુણિતિા 
સુધારિાની અટલ ભૂજલ યોજના હેઠળ ભારત સરકારે 
ગુજરાત રાજયના છ વજલ્ા માટે ૫ િર્સના સમયગાળા માટે 
રૂ.૭૫૭ કરોડની ફાળિણી કરાઇ છે. 

• અટલ ભૂજલ યોજના હેઠળ ઉતિર ગુજરાતના Over 
exploited કક્ષાના આિતા અમિાિાિ અને બનાસકાંઠા 
ગાંધીનગર, મહેસાણા તેમજ પાટણ વજલ્ાના તાલુકાનો 

સમાિેશ કરિામાં આવયો છે.
• આ યોજનાની રિાથવમક કામગીરી માટે રૂ.૧૦ કરોડની 

જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 
• રાજયના પચંાયત વસચંાઈ વિભાગ અતંગ્સત કુલ ૩૩ વજલ્ામાં 

રૂ. ૧૮૩.૭૦ કરોડનાં ખચષે કામો હાથ ધરાયાં છે. જેનાથી 
આશરે ૫૩૪૩૯ હેકટર વિ્તારમાં ફાયિો થશે.

• પંચાયત હ્તકના નાની વસંચાઈ યોજના સુધારણા, કેનાલ 
દરપેદરંગ તેમજ પૂર સંરક્ષણ િીિાલો અને ચેકડેમ દરપેદરંગના 
કામો માટે રૂ. ૭૭ કરોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• કચછ વિ્તારમા ંનમ્સિાના પરૂના િધારાના પાણી દ્ારા વસચંાઇ 
સુવિધાઓ િધારિાના આયોજનના ભાગરૂપે રૂ.૫૬૦૭ 
કરોડની યોજના તૈયાર કરાઇ છે, જેની સૈધધાંવતક મંજૂરીની 
િરખા્ત સરકારશ્ીમાં વિચારણા હેઠળ છે. આ યોજના માટે 
રૂ. ૩૫ કરોડની જોગિાઇ કરાઇ છે . તેનાથી ૧,૪૨,૦૦૦ 
એકર વિ્તારને વસંચાઇનો લાભ થશે. 

• આદિજાવત વિ્તારમાં િસતા અનુસૂવચત જનજાવતના લોકો 
માટે કુલ રૂ.૧૩૪૯ કરોડની બજેટ જોગિાઇ કરાઇ છે. 

• આદિજાવત વિ્તારોમાં ૧૩ મોટી ઉદ્હન વસંચાઇ યોજનાઓ 
રૂ. ૫૦૪૨ કરોડના ખચષે હાથ ધરાઇ છે

• આ યોજનાઓથી ૧૧ વજલ્ાના ૩૧ તાલકુાના ં૭૯૩ ગામોના 
૩,૪૮,૮૧૦ એકર વિ્તારને વસંચાઈનો લાભ મળશે. 

• આ ૧૩ યોજનાઓમાંથી ૩ યોજનાઓ પૂણ્સ થઇ છે જયારે 
૧૦ (િસ) યોજનાઓ રિગવત હેઠળ છે.

• કડાણા જળાશય આધાદરત કડાણા-િાહોિ પાઇપ લાઇન 
યોજનાથી ૨૪,૭૦૦ એકર વસંચાઇ વિ્તારને લાભ મળે છે. 

• કડાણા જળાશય આધાદરત કડાણા-િાહોિ પાઇપ લાઇનનું 
વિ્તૃતીકરણ કરી િાહોિ વજલ્ાના િધુ ૧૧૦૦ એકર 
વિ્તારને આિરી લેિા રૂ.૨૨૬ કરોડની ઉદ્દિહન વસંચાઇ 
યોજનાનું આયોજન કરાયું છે. જેના માટે રૂ. ૧૧૦ કરોડની 
જોગિાઇથી ૭૪ તળાિો અને ૧૨ નિીઓ/કાંસમાં પાણી 
ભરિાનું આયોજન કરાયું છે. 

• િવક્ષણ ગજુરાતમા ંનમ્સિા, સરુત અન ેભરૂચ વજલ્ાના તાલકુા 
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માટે કરજણ જળાશય આધાદરત રૂ.૪૧૮ કરોડની પાઇપ 
લાઇન યોજનાની કામગીરી રિગવત હેઠળ છે. આ યોજના પણૂ્સ 
કરિા માટે રૂ. ૩૬ કરોડની જોગિાઇ કરાઇ છે. જેનાથી 
૧૮૫૦૦ એકર વિ્તારને વસંચાઇનો લાભ મળશે. 

• સરુત વજલ્ામા ંરૂ.૫૯૦ કરોડના ખચષે કાકરાપાર-ગોરધા-િડ 
ઉદ્ િહન પાઇપલાઇન યોજનાથી માગંરોળ અન ેમાડંિી તાલકુાના 
આશરે ૪૮,૯૦૦ એકર વિ્તારન ેવસચંાઇના લાભો ઉપલબધ 
થયા છે. જનેા માટે રૂ.૧૦ કરોડની જોગિાઇ કરાઇ છે. 

• ઉકાઇ જળાશય આધાદરત સોનગઢ, ઉચછલ, નીઝર અન ેકુકરમુડંા 
તાલકુાના અિંાજ ે૬૭,૨૦૦ એકર વિ્તારન ેલાભ આપિા 
માટેની રૂ.૯૬૨ કરોડના ખચષે સોનગઢ–ઉચછલ–નીઝર ઉદ્દિહન 
પાઇપલાઇન માટે રૂ. ૩૩૦ કરોડની જોગિાઇ કરાઇ છે.

• સુરત તથા નમ્સિાનાં કુલ ૭૩ ગામોના ૫૩,૭૦૦ એકર 
વિ્તારમા ં વસંચાઇ સવુિધાનો લાભ આપિા માટે રૂ. ૭૧૧ 
કરોડની તાપી-કરજણ વલંક પાઇપલાઇન યોજનાનાં કામો રિગવત 
હેઠળ છે, જનેા માટે રૂ. ૧૫૦ કરોડની જોગિાઇ કરાઇ છે. 

• પંચમહાલ, મવહસાગર વજલ્ાના તાલુકા માટે રૂ.૧૩૭ કરોડની 
અિંાવજત દકૂંમતની પાનમ ઉચ્ચ્તરીય કેનાલ આધાદરત યોજના 
માટે તથા રૂ.૩૧૫ કરોડની અંિાવજત દકૂંમતની પાનમ જળાશય 
આધાદરત પંચમહાલ વજલ્ાના પૂિ્સપટ્ટી વિ્તાર માટેની 
યોજનાઓ માટે રૂ. ૧૮૫ કરોડની જોગિાઇ કરાઇ છે.

• સજુલામ્ સફુલામ્ કેનાલથી પાિેડી ગામ પાસેથી પાઇપલાઇન 
દ્ારા ખાનપુર તાલુકાનાં વિવિધ તળાિો ભરિાની રૂ. ૫૮ 
કરોડના અંિાવજત દકૂંમતની યોજનાનાં કામો રિગવતમાં છે. 
જેનો લાવભત વિ્તાર ૪૫૦૦ એકર છે.

• કડાણા ડાબા કાંઠા ઉચ્ચ્તરીય નહેર આધાદરત મહીસાગર 
વજલ્ાના કડાણા તાલકુાના વશયાળ અન ેલણુાિાડા તાલકુાના 
શામણા તળાિમાંથી પાઇપલાઇન દ્ારા કડાણા, સંતરામપુર 
અને લુણાિાડા તાલુકાનાં વિવિધ તળાિો ભરિાની રૂ.૫૪ 
કરોડના અંિાવજત દકૂંમતની યોજનાનાં કામો રિગવતમાં છે. 
જેનો લાવભત વિ્તાર ૨૭૦૦ એકર છે.

• સંતરામપુર તાલુકાનાં ગ્ામીણ તળાિો તથા મોરલનાકા અને 
બાબરી એમ.આઈ. તળાિન ેિડા તળાિ પાસે આિલેા પવંપગં 
્ટશેનમાંથી પાઇપલાઇન દ્ારા વલંક કરી પાણી ભરિાની 
રૂ.૧૯ કરોડના અિંાવજત દકૂંમતની યોજનાના કામો રિગવતમાં 
છે. જેનો લાવભત વિ્તાર ૪૭૦૦ એકર છે. ઉપરોકત ત્ણ 
કામો માટે રૂ.૬૦ કરોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• િાત્ક નિીના જમણા તેમજ ડાબા કાંઠા પાસે િેલ પોઇનટ 
બનાિી અરિલ્ી વજલ્ાના માલપુર, મેઘરજ અને મોડાસા 
તાલુકાઓનાં ૬૦ તળાિો ભરી ૪૭૦૦ એકર વિ્તારને 
વસંચાઇનો લાભ આપિા માટે અંિાવજત રકમ રૂ. ૧૧૨ 

કરોડની યોજના તથા (૨) શામળાજી પાસે આિેલ મેશ્ો 
જળાશયમાંથી પાણી ઉિિહન કરી વભલોડા તથા મેઘરજ 
તાલુકાનાં ૨૬ તળાિો ભરી ૬૦૦૦ એકર વિ્તારને 
વસંચાઇનો લાભ આપિા માટે અિંાવજત રકમ રૂ. ૫૩ કરોડની 
યોજનાને મંજૂરી અપાઇ છે. આ બંને યોજના માટે રૂ. ૧૧ 
કરોડની જોગિાઇ કરિામાં આિેલ છે. 

• આ ઉપરાતં નિી/કેનાલ અન ેજળાશયો આધાદરત નાની ઉદ્દિહન 
વસચંાઇ યોજનાઓ રૂ. ૩૪ કરોડની જોગિાઇ કરી છે. 

• આદિજાવત વિ્તારમાંનાં જળાશયોનાં હયાત કેનાલ 
માળખાની સુધારણા અને સુદ્રઢીકરણ માટે રૂ.૬૮ કરોડની 
જોગિાઇ કરી છે.

• જળાશયોના કમાનડ વિ્તારમા ંસહભાગી વસંચાઇ વયિ્થાપનની 
કામગીરી માટે રૂ.૧૬ કરોડની જોગિાઇ કરી છે.

• નાના, મોટા ચેકડેમો તથા તળાિો ઊંડાં કરી જળસંચયનો 
વયાપ િધારિા માટે રૂ. ૪૯ કરોડની જોગિાઇ કરી છે. 

• રિધાનમંત્ી કવૃર વસંચાઇ યોજના (Pradhan Mantri 
Krishi Sinchai)ના હર ખતે કો પાની (HKKP) ઘટક 
હેઠળ ડાગં વજલ્ામા ં૨૫૧૨ ખલુ્ા કકૂિા બનાિી વસચંાઇની 
સવુિધા આપિાનુ ંઆયોજન માટે રૂ.૭૦ કરોડની જોગિાઇ છે. 

• જળસચંયની કામગીરી માટે રૂ.૩૧૨ કરોડની જોગિાઇ કરી છે. 
• વસંચાઇ યોજનાઓની પાણીની મળૂ સગં્હશવક્ત જળિાઇ રહે 

તે માટે રાજય સરકાર દ્ારા સુજલામ સુફલામ જળઅવભયાન 
િર્સ ૨૦૧૮થી હાથ ધરાયું છે. 

• આ યોજના અંતગ્સત છેલ્ાં ત્ણ િર્સમાં ૪૧,૪૮૮ કામો હાથ 
ધરાયાં છે. જેના કારણે ૧૩૦.૪૭ માનિદિનને રોજગારી 
મળી અને જળસંગ્હ શવક્તમાં ૪૨૦૬૪ લાખ ઘનફકૂટ િધારો 
થયો છે.

• ચકેડમેોની મરામત માટે રૂ. ૫૩ કરોડની જોગિાઇ સચૂિેલી છે. 
• સાબરમતી નિીને પુનર્જીવિત કરિા માટે રૂ.૨૦૦ કરોડના 

ખચષે હાથ ધરેલી હીરપુરા અને િાસણા બેરેજ માટેના રૂ.૫૦ 
કરોડની જોગિાઇ તથા જળસંચય માટે રૂ. ૧૬૦ કરોડની 
જોગિાઇ સૂચિેલી છે. 
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• આદિજાવત વસિાયના વિ્તારની યોજનાઓના હયાત કેનાલ 
માળખાના સુધારણા અને સુદ્રઢીકરણ (Extension 
Renovation and Modernization) માટે પણ રૂ.૨૭૯ 
કરોડની જોગિાઇ સૂચિી છે.

• િણાંકબોરી િીયર આધાદરત મહી કમાનડની ૨૧૦ દક.વમ. 
લંબાઇની નહેરોને સી.સી. લાઇવનંગ કરિાનું તેમજ ૩૬ 
્રિકચરનું નિીનીકરણ કરિાનું આયોજન કરાયું છે. 

• કરજણ વસંચાઈ યોજનાની જમણાકાંઠા મુખય નહેરમાંથી 
નીકળતી ધાનપોર, રૂૂંઢ, પોઈચા અને ગોરા દડન્રિબયુટરીની 
સુધારણા માટે કુલ રૂ. ૩૩ કરોડના ખચષે આયોજન કરાયું છે. 

• હેરણ િીયર વસંચાઈ યોજનાની નહેરોની સુધારણા માટે રૂ. 
૧૪ કરોડના ખચષે આયોજન કરાયું છે.

• િવક્ષણ ગજુરાત વિ્તારમા ંઉકાઇ, કાકરાપાર અન ેિમણગગંા 
જળાશયોના હયાત કેનાલ માળખાની સુધારણા અને 
સુદ્રઢીકરણનાં કામો રિગવતમાં છે. જેના થકી ૩૯,૫૨૦ 
એકરથી િધુ વિ્તારમાં વસંચાઇ સુવિધા સુદ્દઢ બનશે. 

• સૌરાષ્ટ્ર વિ્તારમાં હાલમાં નહેર સુધારણા (Extension 
Renovation and Modernization) હેઠળ શેત્ુંજી, 
ભાિર-૧, આજી-૨,રાિલ, મચછુનદ્રી, મચછુ-૧, મચછુ-૨, 
વહરણ-૧, રંઘોળા અન ેધાતરિડી-૧ વસચંાઇ યોજનામાં નહેર 
લાઇવનંગનાં કામો રિગવત હેઠળ છે. 

• જયારે નયારી-૨માં પાઇપ કેનાલનાં કામો માટે રૂ. ૬૭ કરોડની 
જોગિાઇ રાખિામાં આિી છે. જેના થકી ૨૩,૯૦૦ એકર 
વિ્તારમાં વસંચાઇ સુવિધા સુદ્દઢ બનશે. 

• હયાત યોજનાઓની બંધ સુરક્ષાની કામગીરી થકી હેઠિાસના 
ગામોની સુરક્ષા વનવશ્ચત કરિાના આયોજનની કામગીરી માટે 
રૂ. ૧૦૦ કરોડની જોગિાઇ છે. 

• કેનદ્ર સરકાર દ્ારા સમગ્ િેશમાં આિેલા વિવિધ ડેમોના 
આધવુનકીકરણ કરિા િ્ડ્સ બનેક સહાયથી ડેમ રીહેવબવલટેશન 
અને ઇમરુિિમેનટ (DRIP) રિોજેકટ અમલમાં મૂકિામાં 
આિેલો છે. 

• ગુજરાત રાજયમાં ફેઝ-II અંતગ્સત કુલ ૭ (સાત) ડેમનો 
સમાિેશ કરિા િરખા્ત કેનદ્રીય જળ આયોગ, નિી દિ્હી 
ખાતે રજૂ કરાઇ છે. 

• આ િરખા્તમાં ઉતિર ગુજરાત વિ્તારની ધરોઇ, મધય 
ગુજરાત વિ્તારની કડાણા અને પાનમ, િવક્ષણ ગુજરાત 
વિ્તારની ઉકાઇ અને સૌરાષ્ટ્ર વિ્તારની વહરણ-૧, શેત્ુંજી 
તેમજ મછુંદ્રી યોજનાઓ છે. DRIP હેઠળ ગુજરાતના 
બંધોની મરામતની કામગીરી કેનદ્ર તથા રાજય સરકારના 
વહ્સા (૭૦:૩૦) મુજબ હાથ ધરિાની થાય છે. જેના માટે 
રૂ. ૪૬ કરોડની જોગિાઇ છે. 

• અનુસૂવચત જાવતના ખેડૂતો માટે નિા ટયૂબિેલ માટે રૂ.૨ 
કરોડની જોગિાઇ સૂચિાઇ છે. 

• ભાડભતૂ બરેેજ યોજના અતંગ્સત ભરૂચ પાસ ેનમ્સિા નિી ઉપર 
રૂ.૫૩૨૨ કરોડની અંિાવજત ખચ્સની ભાડભૂત યોજનાની 
કામગીરી શરૂ કરાઇ છે. 

• ભાડભૂત યોજના અંતગ્સત ભાડભૂત બેરેજના બાંધકામની 
કામગીરી તા.૧૫-૧૦-૨૦૨૦ ના રોજ શરૂ કરાઇ છે અને 
ઓકટોબર-૨૦૨૪માં પૂણ્સ કરિા આયોજન છે. જેનાથી 
૨૧૦૦૦ વમવલયન ઘનફકૂટ (૫૯૯ વમવલયન ઘનમીટર) મીઠા 
પાણીનો સગં્હ થિાથી ભગૂભ્સજળની ગણુિતિામા ંસધુારો થશે 
અન ેનમ્સિા નિીમા ં૭૦ દકલોવમટર લબંાઈમા ંખારાશ અટકશ.ે

• આ યોજનાથી ભરૂચ વજલ્ાના ં૧૭ ગામોન ેપરૂની સામ ેરક્ષણ 
મળશે. િહેજ-સુરત (હજીરા) િચ્ચેના માગ્સ અંતરમાં ૩૭ 
દકલોવમટર જેટલો ઘટાડો થશે. 

• ભાડભૂત બેરેજના બાંધકામની કામગીરી રૂ.૪૧૬૭ કરોડના 
ખચષે હાથ ધરિામાં આિી છે. ભાડભૂત બેરેજ યોજનાના 
અંતગ્સત ૧૬૪૮ મીટર લાંબો બેરેજ, ૯૦ િરિાજા, નિીના 
બંન્ને કાંઠે ૨૦ દકલોવમટર લાંબા પૂરસંરક્ષણ પાળા, બેરેજની 
ઉપર ૬-લેન વરિજનું બાંધકામ હાથ ધરિામાં આિશે. 

• આ યોજનાના બાંધકામ બાિ મરામત અને જાળિણીની 
કામગીરી િસ િર્સ માટે ઇજારિારશ્ીએ કરિાની રહેશે. 

• િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ માટે બજેટમાં આ કામગીરી માટે રૂ.૧૪૫૩ 
કરોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.
વિધાનસભા ખાતે જળસંપવતિ રિભાગની અંિાજપત્ીય 

માંગણીઓ મંજૂર કરાિિામાં આિી હતી. આમ ગુજરાત સરકારે 
ઘરઆગંણ ેજળઅિતરણની ઝુબંશેન ેિગેિંતી બનાિી, ખડેતૂો હોય 
કે લોકો, તમામને સંતુષ્ કરિા રિયાસોમાં સફળતા મેળિી છે. •
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• ગુજરાત રાજયની મત્ય પરિેશ વનકાસ િેશની કુલ મત્ય 
વનકાસના ૨૧.૭૧ ટકા છે.

• મત્યોદ્ોગ વિભાગ હ્તક નોદટફાઈડ થયલે કુલ૧૦૭ મત્ય 
ઉતરાણ કેનદ્રો પૈકી હાલ કુલ-૮ મત્ય ઉતરાણ કેનદ્રો રૂપેણ 
(વજ.િેિભૂવમ દ્ારકા), વહરાકોટ (વજ.ગીર-સોમનાથ), 
ધામલેજ (વજ. ગીર-સોમનાથ), ઉમરસાડી (વજ.િલસાડ), 
નિીબંિર (વજ. પોરબંિર), ચોરિાડ (વજ. જૂનાગઢ), સૈયિ-
રાજપરા(વજ. જૂનાગઢ), સરતાનપર (વજ. ભાિનગર)ને 
વિકસાિિા માટેના ઇજનેરી અભયાસોની કામગીરી હાલ 
રિગવત હેઠળ છે. 

• મત્યોદ્ોગ વિભાગ હ્તક નોદટફાઈડ થયલે કુલ ૧૦૭ મત્ય 
ઉતરાણ કેનદ્રો પૈકી હાલ ઉમરસાડીવજ. િલસાડ, ચોરિાડવજ. 
જૂનાગઢ ખાતે મત્યઉતરાણ કેનદ્રો પર પાઈલોટ રિોજકેટ તરીકે 
ફલોદટંગ જટેી બનાિિાનુ ંઆયોજન કરિામાં આવયુ ંછે. જનેો 
નિી બાબત તરીકે સમાિેશ કરિામાં આવયો છે.

• ગીર સોમનાથ વજલ્ાના નિાબંિર ખાતે અદ્તન સુવિધાઓ 
સાથેનું યુરોવપયન યુવનયન ્ટાનડડ્સ રિમાણેનું મત્યબંિર 
વિકસાિા માટે સરકાર દ્ારા રૂ. ૨૯૫.૮૫ કરોડના ખચ્સને 
િહીિટી મંજૂરી આપિામાં આિી છે. સિર રિોજેકટના ઓફ 
સોર ્રિકચર અને ડ્ેવજંગ કામોના ટેનડર ઓનલાઈન રિવસદ્ધ 
કરાયાં છે. 

• મત્યોદ્ોગ વિભાગ હ્તક આિેલા નિાબંિર, માઢિાડ, 
સુત્ાપાડા, િેરાિળફેઝ-૨, પોરબંિર ફેઝ-૨ જેિી કુલ પાંચ 
અલગ અલગ જગયા ઉપર મત્યબિંરો વિકસાિિા આયોજન 
હાથ ધરાયું છે.

• ભારતસરકાર દ્ારા FIDF (Fisheries and aquaculture 
infrastructure development fund) યોજના 
અંતગ્સત ઉપરોક્ત પાંચ મત્યબંિરોને FIDF હેઠળ નાબાડ્સ 
માંથી રિતયેક મત્યબંિર િીઠ રૂ.૧૫૦.૦૦કરોડ, આમ કુલ 
રૂ.૭૫૦.૦૦કરોડની નાણાકીય સહાય(લોન) માટેની મંજૂરી 
આપિામાં આિી છે. 

• મત્યોદ્ોગ વિભાગ હ્તક નોદટફાઈડ થયેલાં કુલ ૧૦૭ 

મત્ય ઉતરાણ કેનદ્રો ઉપર EOI(Expression of 
Interest) દ્ારા ડ્ેવજંગના કામો પીપીપી ધોરણે કરાિિા 
માટેની કામગીરી હાલ રિગવત હેઠળ છે.

• મત્ય કેનદ્રો ખાતે માળખાકીય સુવિધાઓનાં આધુવનકીરણ 
માટે અને મૂળભૂત સુવિધાઓને સબળ બનાિિા માટે 
રૂ.૨૫૦૦લાખની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• પાદક્તાન સતિાિાળા દ્ારા અતયાર સધુીમા ંપકડિામા ંઆિેલ 
૭૬૪૯(૧૯-માચ્સ-૨૦૨૧ સુધી)માછીમારો પૈકી ૭૧૨૯ 
માછીમારોન ેપાદક્તાન ક્ટડીમાથંી મુકત કરાિિામા ંઆવયા 
છે. જેના માટે બજેટમાં રૂ. ૨૫૦ લાખની જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે. 

• િદરયાઈ જીિસૃનષ્ને બચાિિા અન ેફક્ત પદરપકિ માછીમારી 
જ થાય તે હેતુથી લાઇનદફશીંગમાંબાન મૂકિાનો મુદ્દો 
વિચારણા હેઠળ છે.

• હાલમા ંરાજય સરકાર દ્ારા ૧૦૬૭૭ માછીમાર બોટધારકોને 
ડીઝલની ખરીિી પર ૧૦૦ ટકા િટે રાહત ચકૂિિાની યોજના 
અમલમાં છે. આ સબવસડીની રકમ વજલ્ા વતજોરી મારફત 
માછીમાર લાભાથથીના બેંકખાતામાં D.B.T.(ડાયરેકટ 
બેવનદફટ રિાનસફર) દ્ારા સીધી જ જમા કરાિિામાં આિે છે. 

• ડીઝલ સબવસડી ઝડપથી અને સરળ રીતે માછીમારોને 
ઓછામાં ઓછી મુરકેલી પડે તે માટે LPG વસવલનડરની 
સબવસડી રીતે ચૂકિિા માટે રાજય સરકાર દ્ારા હાલમાં 
Online ડીઝલ સબવસડી માટેનું સોફટિેર તૈયાર કરિાની 
કામગીરી રિગવતમાં છે. •

સાગરખરેડૂ અનરે મત્ારેદારેગના સવાાંગી વવકાસ માટરે પદરણામલક્ી પગલાં 
ગુજરવાતનવા ૧૬૦૦ વ્ક.હમ.નવા વિશવાળ દવરયવાવ્કનવારવાનવા ૧૪ જજલલવાઆેનવા ૧૦૫૮ ગવામવેા મતસ્યપવાલન 

પર આધવાવરત છે. ત્યવાનંવા લવેા્કવેાનવેા મુખ્ય વ્યિસવાય મવાછીમવારી છે. ગુજરવાતમવંા ૧૦૭ નવેાવટફવાઈડ ઉતરવાણ 
્ેકનદ્રવેા છે. આમ ગુજરવાત રવાજયનવેા દવરયવાવ્કનવારવેા દેશનવા દવરયવાવ્કનવારવાનવેા આશર ેપવંાિમવેા ભવાગ રવાય છે. 
િડવાપ્રધવાન શ્્રી નરનેદ્રભવાઈ મવેાદીન્રી સર્કવાર ેવફશરીઝ ક્તે્ર સવાર ેસ્ંકળવાયેલવા અસખં્ય મવાછીમવાર ભવાઈ-
બિેનવેાનવંા જીિનધવેારણને ઊંિુ ંલઈ આિિવાનવંા લક્ષ્યવંા્ક સવાર ેભવારત સર્કવારમવંા નિવા વફશરીઝ વિભવાગનંુ 
ગઠન ્કરિવાનવેા આિ્કવારદવાય્ક વનણ્થય ્કયવાવે છે. આર્રી નવાણવા્કીય િર્થ ૨૦૨૧ -૨૦૨૨ નવા અંદવાજપત્રમવંા 
્ુકલ રૂવપયવા ૪૪૦ ્કરવેાડન્રી જેાગિવાઈ ્કરિવામવંા આિ્રી છે. જનંુે વિિંગવાિલવેા્કન ્કરીઅ.ે 

શ્ી	જિાહરભાઇ	ચાિડિા
કેબિને્ટ	મંત્રી

પ્રિાસન,	
મતસ્યોદ્ોગ
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અાૌદારેચગક વવકાસમાં અગ્રેસર્તા ઃ 
ઇન્ડસ્ટ્રિઅલ અાઉટપુટમાં ગુજરા્ત દરેિમાં પ્રથમ 

દેશમવાં સવાૌર્રી િધુ રૂવા. ૧.૧૯ લવાખ ્કરવેાડ વિદેશ્રી મૂડ્રી રવેા્કવાણ ગુજરવાતમવંા ્કરિવામવંા આવયું છે. તેનંુ મુખ્ય ્કવારણ ગુજરવાતમવંા 
સલવામત્રી, રવાેડ રસતવા, આૌદવાેહગ્ક ન્રીવત, સ્કીલડ લેબર, િ્રીજળી જેિ્રી ઉપલબધતવા ખૂબ સરળતવાર્રી મળી રિે છે. વિધવાનસભવામવાં 
ઉદવેાગ વિભવાગ પર અંદવાજપત્રન્રી મવંાગણ્રી પર જિવાબ રજૂ ્કરતવંા ઉજા્થ મંત્ર્રી શ્્રી સવાૌરભભવાઈ પટેલે જણવાવ્યું િતું ્ેક, ગુજરવાત 
રવાજય દેશનવા સ્કલ ઘરેલુ ઉતપવાદ (GDP)મવંા 8%ન્રી હિસસેદવારી ધરવાિે છે. રવાજ્મવંા ્કવેારવેાનવા ્કવાળનવા છ મવાસનવા ટંૂ્કવા 
સમયગવાળવામવંા અેટલે ્ેક, અેહપ્રલ, 2020ર્રી સપટે્બર, 2020 દરહમયવાન રૂ.1.19લવાખ ્કરવેાડનંુ વિદેશ્રી મૂળીરવેા્કવાણ આવ્યું 
છે, જ ેદેશનવા ્ુકલ FDI નવાે 53% હિસસવાે ધરવાિે છે. આ બવાબત રવાજ્નવા અપ્રવતમ વિ્કવાસ અને અિ્રીનં્રી વિ્કવાસલક્્રી ન્રીવતઆેન્રી 
ગિવાિ્રી આપે છે. 

શ્્રી સવાૌરભભવાઈઅે જણવાવ્યું િતું ્ેક, ભવારત સર્કવારનવા ''ન્રીવત આયવાેગ''નવા અિેિવાલ અનુસવાર, વન્કવાસનવા ક્તે્રમવંા ગજુરવાત 
દેશમવંા પ્રરમ સ્વાને છે, જ ેદેશન્રી ્ુકલ વન્કવાસનવેા 23% હિસસવાે ધરવાિે છે. િળી, સ્વાટ્થ અપ અને લવાેજજસ્સ્ક્સમવાં પણ ગજુરવાત 
દેશમવંા પ્રરમ સ્વાને છે. અેટલું જ નહિ, ઇનડસ્સ્ટ્ર અલ આઉટપુટમવા પણ 17%ન્રી હિસસેદવારી સવાર ેગજુરવાત દેશમવંા પ્રરમ સ્વાને 
આવ્યું છે. 

ઉદવેાગ વિભવાગે િવંાસલ ્કરલે્રી જસજદ્આે અને અંદવાજપત્રમવંા ્કરિવામવંા આિેલ્રી જાેગિવાઈઆે અંગને્રી વિગતવાે જાણ્રીઅે....  

• નિી ઔદ્ોવગક નીવત રાજયમાં મોટા પાયે રોકાણો અને 
રોજગારી આકરથી રહી છે. જો ભારત સરકારના અહેિાલોને 
અનસુરીએ તો રાજયમા ંબરેોજગારીનો િર સૌથી ઓછો એટલે 
કે માત્ 3.4% જેટલો જ છે.

• ટેકસટાઇલ પૉવલસીમાં રૂ.1500 કરોડ, MSME ક્ષેત્ને 
રૂ.1500 કરોડ, અનય મોટા ક્ષેત્ો : ઓટો, એરો-્પેસ અને 
દડફેનસ પૉવલસી માટે રૂ.950 કરોડથી િધુની જોગિાઈ, 
્િરોજગાર માટેની યોજનાઓ તથા કુદટર ઉદ્ોગો માટે રૂ.570 
કરોડથી િધુની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. 

•  રાજયમાં ''બ્ક ડ્ગ પાક્ક'' તથા ''મેદડકલ દડિાઇસ પાક્ક''ને 
નિી બાબત તરીકે લાગુ કરીને રૂ. 25 કરોડની જોગિાઈ 

કરિામાં આિી છે.
• ગુજરાતે રૂ.1.58 લાખ કરોડનું વિિેશી મૂડીરોકાણ (ફોરેન 

દડરેકટ ઇનિે્ ટમનેટ) રિાપ્ત કયુું, જ ેિેશમા ંસિયોચ્ચ છે. ગતિર્સની 
સરખામણીએ િર્સ 2020-21માં FDI નો રિિાહ 540% 
જેટલો િધયો છે. તેનું કારણ છે : ઘરેલુ રોકાણ અને ખાસ 
કરીને ''ઇનડન્રિયલ એનત્ોરિીવનયર મેમોરનડમસ'' (IEMs) 
ન ી  સં ખ ય ા મ ાં  થ યે લ ો  િ ધ ા ર ો .  I E M s ન ાં  
રોકાણો અને અમલીકરણ બંનેમાં ગુજરાત રિથમ બે ક્રમાંદકત 
રાજયોમાં છે.

•  MSME Felicitation Act લાગુ કરીને નિા 
આિનારા તમામ ''મધયમ અને નાનાં કિનાં સાહસો''ને 
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(MSME) ના રાજય સરકારની મંજૂરી લેિામાંથી 3 થી 5 
િર્સની છૂટછાટો આપિામાં આિી છે.

• વનકાસ એ રાજયની પરંપરાગત વયિસાવયક દૃઢતા રહી છે. 
48 મોટાં બંિરો દ્ારા રાજયએ માલ અને ચીજિ્તુઓની 
િુવનયાના 185થી િધુ િેશોમાં વનકાસ કરી છે. ગૂરસ અને 
કોમોદડટી (માલ અન ેચીજિ્તઓુ)ની વનકાસન ેિગે આપિા 
માટે રાજયના 33 વજલ્ાઓમાંથી આશરે 120થી િધુ 
ઉતપાિનોની પસંિગી પણ કરિામાં આિી છે. 

• અમિાિાિની નજીક 1450 એકરમા ં'' મ્ટી-મોડલ લોવજન્ટક 
પાક્ક''નું વનમા્સણ થશે. જે િેશનો સૌથી મોટો મ્ટી-મોડલ 
લોવજન્ટક પાક્ક હશે. આ પાક્કના વનમા્સણ માટે આશરે 
રૂ.50,000 કરોડનુ ંરોકાણ કરિામા ંઆિશ,ે જ ે25000થી િધુ 
લોકોને રોજગારી પૂરી પાડશે.

• ગુજરાતનો બેરોજગારીનો િર શહેરી વિ્તારની શ્ેણીમાં 
િેશમા ંસૌથી ઓછો એટલ ેકે માત્ 3.4%નો છે. રાજય સરકાર 
દ્ારા ટાટા ગ્ૂપની ભાગીિારીમાં અમિાિાિ નજીક ''ઇનનડયન 
ઇનન્ટટ્ૂટ ઓફ ન્ક્સ (IIS) નું વનમા્સણ કરિામાં આિી 
રહ્ં છે. આ ઇનન્ટટ્ૂટમાં આદટ્સદફવસયલ ઇનટેવલજનસ, 
સાઇબર વસકયુદરટી, એડિાન્ડ મેનયુફેકચદરંગ, ફેકટરી 
ઑટોમેશન, વબગ ડેટા એનાવલદટકસ સવહતનાં કૌશ્યો 
આધાદરત અભયાસક્રમો ભણાિિામાં આિશે. અહીંથી આશરે 
5000 વિદ્ાથથીઓ રિવતિર્સ જરૂરી કૌશ્યો કેળિીન ેપાસ થશ.ે

• ગુજરાત સરકારે નિી ઔદ્ોવગક નીવત-2020 તૈયાર કરી 
િીધી છે, જે રાજયના હાલના વિકાસ િરને િધુ િેગિંતો 
બનાિશે. આ નીવતમાં િૈવશ્ક રોકાણનાં િલણોને જોઈને 15 
મહત્િપૂણ્સ ક્ષેત્ો ઉપર િધુ ભાર મૂકિામાં આવયો છે. ્ટાટ્સ 
અપસ શરૂ કરનારા લોકોને સોફટ ન્ક્સની મિિ કરિામાં 
આિશે, જેથી તેઓ િૈવશ્ક ્ તરે પણ આગળ િધિાની આશા 
સેિી શકે.

• ''ધોલેરા ગ્ીનદફ્ડ એરપોટ્સ રિોજેકટ'' રૂ.987 કરોડના ખચષે 
તયૈાર થશ,ે જ ેઓકટોબર, 2023 સુધીમાં કાય્સરત થઇ જિાની 
સંભાિના છે. રિથમ ચરણમાં આ એરપોટ્સની ક્ષમતા 3200 
મીટરના રન-િે તથા 3.5 વમવલયન પેસેંજસ્સની હશે. 

• ''ગાંધીનગર રેલિે ્ટેશન દર-ડેિલપમેનટ રિોજેકટ''માં રેલિે 
્ટેશન, 318 રૂમની ફાઈિ-્ટાર હોટેલ, મહાતમા મંદિર 
કનિનેશન એનકઝવબશન તથા હેવલપેડ એનકઝવબશન ગ્ાઉનડના 
આકર્સણો ધરાિે છે, જે સંયુક્ત રીતે ગુજરાત સરકાર અને 
''ગાંધીનગર રેલ-િે એનડ અબ્સન ડેિલપમેનટ કોપયોરેશન 
વલવમટેડ'' (GARUD- ગરુડ) દ્ારા લાગ ુકરિામા ંઆિશ,ે 
જેમાં ગુજરાત સરકાર અને રેલિે મંત્ાલયની અનુક્રમે 
74:26ની ભાગીિારી રહેશે. •

સવાાંગી વવકાસના પાયામાં સુદ્રઢ 
વદહવટી વ્યવસ્ાપન

ગજુરવાતમવંા રવેાજગવારીન્રી ઉજજિળ ત્કવાનંુે વનમવા્થણ ્કરી 
રવેાજગવારીનવા ક્તે્રમવાં ગજુરવાત અગ્રેસર રહ્ું છે. રવાજેગવારીનવા 
ક્તે્રમવા ંઅગ્રસેર ગુજરવાત સર્કવાર દ્વારવા સર્કવારમવા ંરવેાજગવારીન્રી 
ઉજજિળ ત્કવાનંુે વનમવા્થણ રવાય તે િેતુર્રી સવામવાનય િિ્રીિટ 
વિભવાગ દ્વારવા જુદવા-જુદવા િિ્રીિટી વિભવાગવાેમવંા સ્રીધ્રી ભરત્રી 
અરવે દસિરથીય ભરત્રી ્ેકલેનડર બનવાિ્રીને સમયવાનુસવાર 
ભરત્રીનંુ આયવેાજન ્કરિવામવાં આવ્યું છે. રવાજ્નવા યુિવાનવેાને 
સર્કવારી સિેવામવાં જેાડવાિવા અે અમવારી પ્રવારહમ્કતવા છે અને 
રિેશ ે જ. િર્થ-૨૦૧૪ ર્રી િર્થ-૨૦૨૦ સુધ્રીમવંા ૧૩૫૩૦૭ 
અવધ્કવારી/્કમ્થિવારીઆેન્રી ભરત્રી ્કરિવામવાં આિ્રી છે. 
વિધવાનસભવામવંા સવામવાનય િિ્રીિટ વિભવાગન્રી અંદવાજપત્ર્રીય 
મવાગણ્રીઆે અંગે િિવા્થ ્કરતવંા નવાયબ મુખ્ય મંત્ર્રી શ્્રી 
ન્રીવતનભવાઈ પટેલે આ મવાહિત્રી આપ્રી િત્રી. તેમણે ગમૃિને 
જણવાિેલ્રી તલસપશથી વિગતવેા પરર્રી ફહલત રવાય છે ્ેક ગુજરવાત 
સર્કવાર ે પૂિ્થ આયવેાજનનંુ સફળતવાપૂિ્થ્ક અમલ્રી્કરણ ્કરી 
ગજુરવાતનવા સિ્થગ્રવાિ્રી વિ્કવાસન્રી ્કવટબદ્તવા દશવા્થિ્રી છે. જને્રી 
અે્ક ઝવાખં્રી અત્રે પ્રસતુત ્કરિવામવંા આિ્રી છે. 
• રાજય સરકારના જુિા-જુિા િહીિટી વિભાગો તથા તેઓના 

તાબા હેઠળના ખાતાના િડાની તથા ક્ષેત્ીય કચેરીઓની 
જુિા-જુિા સંિગ્સની જગયાઓનું િસ િર્સનું ભરતી કેલેનડર 
વનયત કરાયું છે. 

• િર્સ-૨૦૧૪, િર્સ-૨૦૧૫, િર્સ-૨૦૧૬, િર્સ-૨૦૧૭, િર્સ-
૨૦૧૮, િર્સ-૨૦૧૯ તથા િર્સ-૨૦૨૦મા ંઅનકુ્રમ ેઅંિાવજત 
૧૯૫૦૦, ૧૬૦૦૦, ૧૫૮૦૦, ૪૫૦૦૦, ૧૦૦૦૦, 
૧૧૦૨૩ અને ૧૭૯૮૪ મળીને કુલ ૧૩૫૩૦૭ અવધકારી/
કમ્સચારીઓની ભરતી કરાઇ હતી. 

• િર્સ-૨૦૨૦ મા ંવિવિધ ભરતી બોડ્સ દ્ારા ભરતી કરિામા ંઆિી 
છે. જેમા ંગજુરાત જાહેર સિેા આયોગ દ્ારા ૧૯૬૨, ગજુરાત 
ગૌણ સેિા પસિંગી બોડ્સ દ્ારા ૧૦૪ની ભરતી કરાઇ હતી. 
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• ડીજી અને આઇજી પોલીસ કચેરી, ગૃહ વિભાગ દ્ારા 
૧૧,૫૪૦ અને ગુજરાત રાજય માધયવમક અને ઉચ્ચતર 
માધયવમક શૈક્ષવણક ્ટાફની ભરતી માટેની પસંિગી સવમવત 
દ્ારા ૪,૩૭૮ વશક્ષકોની ભરતી કરાઇ હતી. 

• કોવિડ-૧૯ લોકડાઉનના કારણે વિવિધ િેશોમાં ફસાયેલા 
ગુજરાતના લોકો તરફથી આિેલી ૧૮૦૦ જેટલી વિનંતી 
ભારત સરકારના વિિેશ મંત્ાલય તેમજ વિિેશોમાં ભારતીય 
વમશન કચેરીઓને મોકલાઇ હતી. 

• કોવિડ-૧૯ લોકડાઉનના કારણે ફસાયેલા અને િંિે ભારત 
વમશન હેઠળ વિિેશોમાથંી ભારત આિનારા ગુજરાતી લોકોને 
જરૂરી સહાયતા પૂરી પાડિામાં આિી હતી. 

• ગુજરાત રાજયમાં ફસાયેલા અનય રાજયોના રિિાસી મજૂરો/ 
શ્મજીિીઓના ્થળાંતર તથા ભોજન વયિ્થા અથષે સંકલન 
કરી લોકડાઉનના સમય િરવમયાન આશરે ૧.૭૬ લાખથી 
િધુ લોકોને સહાય અપાઇ હતી. 

• ભારત સરકારના મતં્ીશ્ીઓ તથા અનય રાજયોના ધારાસભયો 
તરફથી રિિાસી મજરૂો સબંવંધત મળેલ રજઆૂતો પરતિ ેવજલ્ા 
રિશાસન તથા વિવિધ NGO નો સંપક્ક કરી જરૂરી સહાય 
પહોંચાડિામાં આિી હતી

• આ તમામ કાય્સિાહીનુ ં્ ટેટ દડઝાઝ્ટર મનેજેમનેટ ઓથોદરટીને 
િૈવનક ધોરણે દરપોદટંગ કરિામાં આવયું હતું.

• જરૂરી મેદડકલ િ્તુઓ જેિી કે ૧૬૦૦ પીપીઈ દકટ, ૯.૬૦ 
લાખ િિાઓ, ૧.૦૪ લાખ ફેસમા્ક, ૧.૧૭ લાખ હાથ 
મોજા,ં ૧૦ હજાર ફેસ વશ્ડ અન ે૧ લાખ ગોગ્સ GMCL, 
HLL, BECIL પાસેથી મેળિાયાં હતાં. 

• ગુજરાત ખાતે િેનનટલેટર સપલાય કરિા માટે સુદ્રઢ સંકલન 
કરાયું હતું. 

• કોવિડ-૧૯ મહામારીને કારણે વિિેશમાં ફસાયેલા ગુજરાતી 
વિદ્ાથથીઓ, રિિાસીઓ, યાત્ાળુઓ, વબઝનેસમેન અને 
શ્વમકોન ે‘િિેં ભારત વમશન’ની કામગીરી હેઠળ પરત લાિિા 
કામગીરી કરાઇ હતી. 

• રાજય સરકારના વબન-વનિાસી ભારતીય રિભાગ, ગુજરાત 
રિિાસન વનગમ તેમજ આરોગય વિભાગ દ્ારા તે માટે સંયુક્ત 
રિયાસો હાથ ધરાયા હતા. 

• ૯૩૨ ફલાઈટ અને ૧ નેિલ શીપ દ્ારા ગુજરાત લિાયેલા 
૧,૧૬,૭૩૬થી િધુ ગુજરાતીઓને ઇનન્ટટ્ૂશનલ /હોમ 
ક્ૉરનટાઇન અંગેની કામગીરી સરકારે હાથ ધરી હતી. 

• અનય રાજયોમા ંલોકડાઉન િરવમયાન ફસાયલેા ગજુરાતીઓને 
રાજયમાં પરત લાિિાની સુસંકવલત સફળ કામગીરી રાજય 
સરકારે કરી છે.

• રાજય સરકારની ઉતિમ સકંલનની કામગીરીના પદરણામરૂપે 
૪,૯૭,૫૬૨ વયવક્તઓ અનય રાજયમાથંી ગજુરાતમા ંપરત ફયાું હતા.

• કોવિડ-૧૯ િરમયાન રાજયમા ંકાય્સરત NGO દ્ારા બ ેકરોડથી 
િધુ ફકૂડ પેકેરસનું વિતરણ, ૧૦ લાખ ડેટોલ સાબુ, ૧.૨૫ 
લાખ N-95 મા્કનું વિતરણ કરાયું હતું.

• State Development Vision – 2030 માટે અસરકારક 
નીવત ઘડિા અને વિકાસની સમીક્ષા કરિા, ગ્ામ પંચાયતથી 
તાલુકા પંચાયતથી વજલ્ા પંચાયત દ્ારા છેિાડાના માનિી 
સુધી પહોંચિાનો સરકારનો રિયાસ છે. 

• Gujarat Socio-Economic Analytics Centre 
(G-SEAC) ખાત ેવનષણાતોની સિેાઓ મળેિિા માટે રૂ.૩૩ 
લાખની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• SDGsના ્થાવનકીકરણની માટે વિવિધ જાગૃવત માટેના 
કાય્સકમો અને ક્ષમતાિધ્સન તાલીમ કાય્સક્રમો તેમજ તે માટે 
audio-visual aids તૈયાર કરિા માટે રૂ.૧૨ લાખની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 
નાયબ મુખય મંત્ીશ્ીએ સામાનય િહીિટ વિભાગની રજૂ 

કરેલી માંગણીઓને વિધાનસભા ગૃહે મંજૂરી આપી હતી. આમ 
સામાનય િહીિટમાં ગુજરાત સરકારની કાય્સકુશળતાની ઝલક 
આપિા સાથે ભાવિ યોજનાઓનું વચત્ તેમણે રજૂ કયુું હતું, જેમાં 
ગજુરાત સરકારની તમામ ક્ષતે્ોમા ંસિ્સગ્ાહી વિકાસની કદટબદ્ધતા 
વયક્ત થઇ હતી. •
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રાજ્યના ્તમામ નાગદરકારેની સુરક્ાનરે પ્રાથવમક્તા
ગજુરવાત સર્કવાર ેરવાજ્મવંા ગરીબ પવરિવારવાે, મહિલવાઆેન્રી સુરક્વાને પ્રવાધવાનય આપ્રી IPC, પવાસવા, 

વફશરીઝનવા િયવાત ્કવાયદવાઆેમવંા સુધવારવાઆે ્કરીને ્કવાયદવા્કીય જાેગિવાઈઆે િધુને િધુ ્કડ્ક બનવાવ્યવા 
છે. ગુજરવાતમવાં છેલલવંા ૨૫ િર્થર્રી ક્સ્ર શવાસનને ્કવારણે તેમજ રવાજયનવા પવેાલ્રીસતંત્રન્રી ઉત્તમ 
્કવામગ્રીરીર્રી શવંાવત, સલવામત્રી અને સુરક્વાનંુ જતન રઇ રહ્ું િવાિેવાર્રી આજ ેસમગ્ર દેશમવંા ગજુરવાત 
સુરક્વાન્રી દૃહષ્ટ્ર અે અગ્રેસર રવાજય બનયું છે. રવાજયનવા નવાગવર્કવાનેે શવાંવત સલવામત્રીનવેા અિેસવાસ રવાય 
અે મવાટે રવાજયનવા સંિેદનશ્રીલ મખુ્યમંત્ર્રી શ્્રી વિજયભવાઈ રૂપવાણ્રીનવા મવાગ્થદશ્થન અને નવાયબ મખુ્યમંત્ર્રી 
અને નવાણવામંત્ર્રી શ્્રી ન્રીવતનભવાઈ પટેલ દ્વારવા ગમૃિ વિભવાગને િધુ સુસજજ બનવાિિવા પૂરત્રી ત્ેકદવારી 
સવાર ેઅંદવાજપત્રમવા ંરૂવા. ૭,૯૬૦ ્કરવેાડન્રી જેાગિવાઈ ્કરી છે. વિધવાનસભવામવા ંગમૃિ વિભવાગન્રી અંદવાજપત્ર્રીય 

મવંાગણ્રીઆેન્રી િિવા્થનવેા પ્રત્યુત્તર આપતવા મતં્ર્રી શ્્રી પ્રદીપજ �સંિ જાડજેાઅે ન્રીિને્રી બવાબતવાે જણવાિ્રી િત્રી. 

• પોલીસ વિભાગને માત્ માનિબળથી નહીં પરંતુ આધુવનક 
ટેકનોલોજીથી સુસજ્જ કરિામાં આિશે

• છેલ્ાં િસ િર્સમાં પોલીસ તંત્માં ૮૪ હજાર જેટલો 
માનિબળમાં િધારો કરાયો છે.

• ૧૨,૨૯૮ જગયાઓ ભરિાની કાય્સિાહી રિગવત હેઠળ છે.
• અનય રાજયોની સરખામણીમાં નેશનલ ક્રાઇમ રેટની સામે 

ગુજરાતમાં ખૂબ જ ઓછો ક્રાઇમ રેટ 
• સાયબર ક્રાઇમ અટકાિિા ૪ શહેરો ઉપરાંત તમામ રેનજમાં 

સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ ્ટેશનનો રિારંભ કરી િેિામાં  
આવયો છે 

• સાયબર ક્રાઇમ માટે રાજકોટ, િડોિરા, સુરત માટે ડી.િાય.
એસ.પી. સવહત ૩૩ જગયાઓ મંજૂર કરિામાં આિી છે. 

• સુરત શહેરના ચોતરફી વિકાસને ધયાને રાખી આગામી 
દિિસોમાં સુરક્ષા વયિ્થા િધુ સુદ્રઢ કરિા સારુ ૮૬૨ નિી 
જગયાઓ ઊભી કરિામાં આિશે. 

• ૭૫ નિા ંિાહનો આપિામા ંઆિશે િધારાના બ ેનિા ંપોલીસ 
્ટેશનો શરૂ કરી િેિામા ંઆવયા ંછે. તમેજ આગામી દિિસોમાં 
ચાર નિાં પોલીસ ્ટેશન શરૂ કરાશે. આવથ્સક ગુના વનિારણ 
માટે ઇકો સેલની શરૂઆત 

• સુરત શહેરમાં સાયબર ક્રાઇમ સામે લડિા માટે મહેકમમાં 

૪૬ નિી જગયાનો િધારો કરિામાં આવયો છે. 
• ભ્રષ્ાચારને નાથિા સારુ એ.સી.બી.ના તંત્ને િધુ સદ્રઢ કરિા 

સારૂ નિુ મહેકમ તથા ટેકનોલોજીથી સુસજ્જ કરિા િગેરે 
માટે રૂા. ૬૦ કરોડની ફાળિણી કરિામાં આિી.

• પોલીસ જિાનોને સહાયરૂપ થિા રૂા.૫૦ કરોડના ખચષે ૧૦ 
હજાર જેટલા બોડી િોન્સ કેમેરા ફાળિિામાં આિશે. 

• ભારતમાં બોડી િોન્સ કેમેરાનો વયાપક રિમાણમાં ઉપયોગ 
કરનાર ગુજરાત રિથમ રાજય બનશે.

• VISWAS રિોજેકટ અંતગ્સત ફેઝ-૧માં રૂા. ૩૨૯ કરોડ 
ફાળિેલ હતા અન ેતનેા વિ્તૃતીકરણ માટે ફેઝ-૨મા ંરૂા. ૯૦ 
કરોડની ફાળિણી 

• ફેઝ-૨માં ૫૦ જેટલા Tier – 2 શહેરો, નેશનલ હાઇિે, 
્ટેટ હાઇિે, ચેકપો્ટ િગેરે આિરી લેિાશે

• વનિયોરને નયાય મળે અને ગુનેગારોને સજા થાય તે માટે 
કનનિકશન રેટ ઇમરિિુમનેટ સારુ ડાયરેકટર ઓફ રિોવસકયશુનની 
કચેરીમાં ૨૯ કાયિા અવધકારીની વનમણૂક કરાશે.

• આતંરરાજય સરહિ ઉપર આિેલાં ટોલનાકાઓ ઉપર તેમજ 
રાજકોટ અને િડોિરા શહેરમાં રૂા.૧૫૦ કરોડના ખચષે િધુ 
૮ હજાર કેમેરા લગાિિામાં આિશે. 

• આ કામગીરીના સુચારુ સંચાલન માટે ૨૧ જેટલી નિી 
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જગયાઓ પણ ભરિામાં આિશે. 
• પોલીસ ્ ટેશન સી.સી. ટીિી રિોજેકટ હેઠળ પોલીસ ્ ટેશનમાં 

થતી કાય્સિાહીનું મોવનટદરંગ કરિા માટે રાજયનાં ૬૨૨ 
પોલીસ ્ ટેશનમાં ૭,૩૫૪ જટેલા સી.સી. ટીિી કેમેરા ઇન્ટોલ 
કરી કાય્સરત કરિામાં આવયા છે. 

• ્ટેટ ક્રાઇમ રેકડ્સ બયરૂો હેઠળ શરૂ કરિામાં આિેલા ઇ-ગુજકોપ 
રિોજેકટ મારફતે રાજયનાં તમામ ૬૨૫ પોલીસ ્ટેશન અને 
અનય ૧,૩૪૮ જેટલી પોલીસ કચેરીઓને સાંકળી લેિામાં 
આિી છે. 

• પાસપોટ્સ માટે જરૂરી પોલીસ િેરીદફકેશન ઇ-ગુજકોપની 
મિિથી નાગદરકો ઘેર બેઠા સરળતાથી કરી શકે છે. અતયાર 
સુધીમાં ૧૬ લાખ નાગદરકોનું િેરીદફકેશન કરિામાં  
આવયું છે.

• ઇ-ગજુકોટ રિોજેકટ હેઠળ પોકેટ કોપ સિેા શરૂ કરિામા ંઆિી 
છે. જે માટે ૪,૯૦૦ જેટલા ટેબલેટ પોલીસ કમ્સચારીઓને 
ફાળિિામાં આિશે. તે માટે નિી સેિા હેઠળ રૂા. ૩ કરોડની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• જેલ તંત્ને અસરકારક બનાિિા િર્સ ૨૦૨૧-૨૨માં રૂા. 
૩૨૫ કરોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• િેિભૂવમ દ્ારકા ખાતે નિી વજલ્ા જેલનું વનમા્સણ હાથ 
ધરિામાં આિશે.

• મવહલાઓ અન ેબાળકોની સરુક્ષા, સલામતીન ેિધ ુઅસરકારક 
બનાિિા ૧૮૧ અભયમ્ હે્પલાઇન અંતગ્સત ૧૦૦ ઇનોિા 
કાર ખરીિ કરિામાં આિશે

• રાજયની ૧,૬૦૦ દક.વમ. લાંબી િદરયાઇ સરહિની સુરક્ષા 
માટે ૨૨ કો્ટલ પોલીસ ્ટેશનો, ૨૫ કો્ટલ ચેક પો્ટ, 
૪૬ કો્ટલ આઉટ પો્ટ કાય્સરત 

• િદરયાઇ સરુક્ષા સિષેલનસ માટે ૩૦ ઇનટરસેપટર બોરસ, મારફતે 
િદરયાઇ સરહિનું અસરકારક રીતે પેરિોવલંગ કરિામાં આિી 
રહ્ં છે. 

• રાજયના એનટી કરપશન બયૂરોની કામગીરીને અસરકારક 
બનાિિામાં આિી રહી છે. િર્સ ૨૦૨૦ માં એ.સી.બી. દ્ારા 
કનનિકશન રેટમાં ૧૭ ટકાનો િધારો થયો છે.

• છેલ્ા ં૫ િર્સમા ં૧૨૩ કરોડથી િધનુી અરિમાણસરની વમ્કતો 
શોધી કાઢિામાં આિી છે.

• હોમગાડ્સ અને ગ્ામ રક્ષક િળની કામગીરીને િધુ અસરકારક 
બનાિિા િગ્સ-૩ ના સિંગ્સની ૮૦ જગયાઓ ભરિાની રિવક્રયા 
રિગવતમાં છે. 

• પોલીસ કમ્સચારીઓન ેઅદ્તન સવુિધાયુક્ત રહેણાકનાં મકાનો 
માટે તથા પોલીસ ખાતાના વબન રહેણાકનાં મકાનો માટે રૂા. 
૭૩૯ કરોડની ફાળિણી કરિામાં આિી છે. •

સહકારી ક્રેત્રે સવાાંગી વવકાસ
સિ્કવારી સંસ્વાઆે અે સિ્કવારનવા સવાત જસદ્વાંતવેા 

અનુસવાર લવેા્કશવાિ્રી ઢબે, નહિ નફવાે 
નહિ નુ્કસવાનનવા ધવેારણે, પવેાતવાનવા 
સભવાસદવેાનવા વિ્કવાસ સવારે સમવાજ 
પરતિે પવેાતવાનંુ ઉત્તરદવાવયતિ અદવા 
્કરતવાં  સ િૌ સ્ ચ છ્ક સંગઠનવેા  છે . 
સિ્કવારી સંસ્વાઆેઅે રવાજ્મવાં 
આહર્િ ્ક ઉપવાજ્થનમવાં તવેા મિત્િનંુ 
યવેાગદવાન આપેલંુ જ છે, સવારેસવારે રવાજ્મવાં સવામવાજજ્ક 
સમરસતવાન્રી ભવાિનવા ફેલવાિિવાનંુ પણ અગત્યનંુ ્કવાય્થ ્કયુું છે. 
રવાજ્મવાં સિ્કવારી પ્રવમૃવતનવા વિ્કવાસ મવાટેનવા સવાનુ્ૂકળ 
િવાતવાિરણનવા ્કવારણ ેજ રવાજ્મવા ંિવાલમવંા ૮૧,૦૦૦ ્કરતવંા િધુ 
સિ્કવારી મંડળીઆે ્કવાય્થરત છે. રવાજ્મવાં સિ્કવારી પ્રવમૃજત્ત 
િધુ મજબૂત બને અને સિ્કવારી પ્રવમૃવત સવારે જેાડવાયેલ 
સભવાસદવેા આહર્િ ્ક રીત ેિધુ સક્મ બને ત ેમવાટે રવાજ્ સર્કવાર 
વિવિધ યવેાજનવાઆે ર્કી સિવાય આપિવા ્કવટબદ્ છે. તે મવાટે 
સિ્કવાર વિભવાગ મવાટે આ િરવે રૂવા.૧૩૪૬.૯૧ ્કરવેાડન્રી 
અંદવાજપત્ર્રીય જેાગિવાઇ ્કરિવામવંા આિ્રી છે. 

• ૧ રાજય સહકારી બેંક, ૧૮ વજલ્ા મધય્થ સહકારી બેંકો તથા 
૯,૭૦૦ થી િધારે રિાથવમક ખેતી વિરયક વધરાણ મંડળીઓના 
વત્્તરીય સહકારી વધરાણ માળખા થકી ગ્ામીણ ્તરે 
જરૂદરયાતમિં તમામ ખડેતૂ ખાતિેારોન ેવધરાણ મળી રહે તિેી 
વયિ્થા રાજયમા ંઅમલમા ંછે. રાજયના કુલ ૪૬.૬૦ લાખ 
ખડેતૂ ખાતિેાર પૈકી ૨૭.૬૭ લાખ ખડેતૂ સભાસિોન ેવત્્તરીય 
સહકારી માળખા દ્ારા આિરી લિેામાં આવયા. 

• ખેડૂતોને વયાજનું ભારણ ઓછું થાય અને તેનાથી ઉતપાિન 
ખચ્સ ઓછું થાય એ માટે રાજય સરકારે સમયસર પાક વધરાણ 
ભરતા ખેડૂતો માટે િર્સ ૨૦૧૭-૧૮ થી ૪ ટકા વયાજ રાહત 
આપિાની યોજના અમલી.

• આ યોજના અંતગ્સત ચાલ ુનાણાકીય િર્સ માટે રૂ.૧૦૦૦ કરોડની 
જોગિાઇ મંજૂર થઈ છે. જનેી સામ ેઅતયાર સધુીમા ંરૂ. ૯૮૪.૧૬ 
કરોડની ચકુિણી કરિામા ંઆિી છે. આ યોજના અતંગ્સત આ 
િરષે રૂ.૧૦૦૦ કરોડની જોગિાઇ કરિામા ંઆિી છે.

• ખેડૂતોનો માલ બગડી ન જાય તે માટે રાજયની સંિેિનશીલ 
સરકાર દ્ારા રાજયમાં ખેત પેિાશોના સંગ્હ માટે ગોડાઉનો 
ઊભાં કરિા સહાય આપિાની વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં 
છે. આ યોજના અંતગ્સત રિાથવમક ખેતી વિરયક સહકારી 
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મંડળીઓને ૭૩% સુધીની સહાય આપિામાં આિે છે. 
• આ યોજના હેઠળ અતયાર સુધીમાં કુલ ૧૨૧૭ ગોડાઉન 

દ્ારા કુલ ૨.૭૩ લાખ મેવરિક ટનની સંગ્હ શવક્ત ઊભી 
થઇ છે. તે ઉપરાંત વયવક્તગત ખેડૂતો, ખેતી વિરયક 
સહકારી મંડળીઓને ૧૦૦ થી ૫૦૦ મેવરિક ટનના 
ગોડાઉન બનાિિા રિોજેકટ કો્ટના ૨૫% સહાય 
આપિામાં આિે છે. આ યોજના અંતગ્સત અતયાર સુધીમા ં
૨૩૭૮ ગોડાઉન થકી ૨,૨૭,૮૮૯ મેવરિક ટન સંગ્હ 
શવક્ત ઊભી થઈ છે. 

• આ યોજના અંતગ્સત લાભાથથીઓને અતયાર સુધીમાં રૂ. ૨૯ 
કરોડ સહાય ચૂકિિામાં આિી છે. િર્સ-૨૦૨૧-૨૨ માટે 
તાલુકા અને વજલ્ા સહકારી ખરીિ િેચાણ સંઘોના વિવિધ 
રિોજેકટ માટે ૫૦% કેવપટલ સહાયની યોજના હેઠળ રૂ.૬ 
કરોડની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

• દકસાન ક્પવૃક્ષ યોજના હેઠળ રાજયની બજાર સવમવતઓમાં 
માળખાગત સુવિધાઓ ઊભી થાય તે માટ ે રૂ.૨૦  
કરોડની જોગિાઇ. 

• બજાર સવમવતઓમા ંમોટા કિના િરેહાઉસ ગોડાઉન બનાિિા 
સહાય આપિાની યોજના અંતગ્સત રૂ.૧૦૦ કરોડની જોગિાઇ.

• ખેડૂતો ગ્ાહકોને સીધો જ માલ િેચી શકે જેથી તેઓને સારા 
ભાિ મળી રહે અને ગ્ાહકોને પણ િાજબી ભાિે ખેતપેિાશ 
મળી રહે તે માટે અપની મંડી યોજના અંતગ્સત જરૂરી બજાર 
ઊભું કરિા રૂ.૦.૫૦ કરોડની જોગિાઇ. 

• ખરીિિચેાણ અન ેસગં્હવયિ્થા યોજના હેઠળ રૂ.૭૮ કરોડની 
જોગિાઈ. 

• રાજયની ૧૨૨ બજાર સવમવતઓને ઇ-નામ સાથે જોડિામાં 
આિી છે.

• ગજુરાત રાજયમા ંશ્તેક્રાવંતના ભાગ ્ િરૂપ ેવત્્તરીય સહકારી 
િૂધ ઉતપાિનની વયિ્થા ગોઠિિામાં આિેલી છે.ગુજરાતમાં 
િૂધ સહકારી રિવૃવતિના નેજા હેઠળ અંિાજે ૩૫ લાખ જેટલા 
સભાસિો છે. જેમના થકી રાજયમાં િૈવનક િૂધ એકત્ીકરણ 
૨૧૫ લાખ વલટર રિવતદિન સુધી પહોચયું છે.

• રાજયમાં આ સભાસિોને િૈવનક રૂ. ૯૦ થી ૧૦૦ કરોડ 
રિવતદિન િૂધની દકૂંમત ચૂકિિામાં આિી રહી છે.

• રાજયની િૂધ સહકારી મંડળીઓ દ્ારા લોકડાઉનના સમય 
િરમયાન પણ મંડળી સભાસિોનું ૧૭૭ લાખ વલટર તેમજ 
વબન સભાસિ પશુપાલકોનું િૈવનક ૧૫ લાખ વલટર િૂધ 
સંપાિન કરિામાં આવયું હતું. 

• રાજય સરકાર દ્ારા લોકડાઉન િરમયાન નાના િપેારીઓ, મધયમ 
િગ્સની વયવક્તઓ, વયવક્તગત કારીગરો તથા શ્વમકો માટે 
આતમવનભ્સર ગજુરાત સહાય યોજના અમલમા ંમકૂિામા ંઆિી છે.

• આ યોજના અંતગ્સત ગુજરાત રાજય સહકારી બેનક/વજલ્ા 
સહકારી બેનકો/ મ્ટી્ટેટ કો.ઓ. બેનકો/નાગદરક સહકારી 
બનેકો/કે્રદડટ કો.ઓ. સોસાયટીઓ/ ગ્ાહક અન ેવધરાણ સહકારી 
મંડળીઓ મારફત ૨% ના િરે લાભાથથીઓને ૩ િર્સની મુદ્દત 
માટે રૂ.૧,૦૦,૦૦૦ સુધીની રકમનું વબન તારણ વધરાણ પૂરું 
પાડિામાં આવયું છે.

• આ યોજના અનિયે તા ૩૦મી ઓકટોબર ૨૦૨૦ સુધીમાં 
કુલ રૂ.૧૫૬૩.૧૯ કરોડ રકમનું વધરાણ મંજૂર. રાજય 
સરકારશ્ી દ્ારા વધરાણ કરનાર સં્થાને ૨% થી ૪% 
ઇનસેનનટિ તથા લાભાથથીઓને ૬% વયાજ સહાયની રકમ 
ચૂકિિાની થાય છે. જે પરતિે સહકારી સં્થાઓનેરૂ.૨૭.૧૨ 
કરોડની ચુકિણી. િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ના િર્સના બજેટમાં 
રૂ.૮૦.૦૦ કરોડની જોગિાઇ.

• લોકડાઉન િરમયાન નાના િેપારીઓ, મધયમ િગ્સની 
વયવક્તઓ, વયવક્તગત કારીગરો તથા શ્વમકો માટે આતમવનભ્સર 
ગુજરાત સહાય યોજના-૨ અમલી.

• આ યોજના હેઠળ તારીખ:-૧૯ જાનયુઆરી ૨૦૨૧ સુધીમાં 
કુલ રૂ.૯૩૯.૨૩ કરોડ રકમનું વધરાણ મંજૂર થયું છે.

• રાજય સરકારશ્ી દ્ારા વધરાણ કરનાર સં્થાને ૨% થી 
૪% ઇનસેનનટિ તથા લાભાથથીઓને ૪% વયાજ સહાયની 
રકમ ચૂકિિાની થાય છે. િર્સ ૨૦૨૦-૨૧ િર્સ માટે 
કનનટજનસી ફૂંડ તથા એદડશનલ ઓથોરાઇઝેશન દ્ારા 
રૂ. ૧૯૮૮.૦૭ લાખની ગ્ાનટની ફાળિણી થઇ છે. જે 
પૈકી સહકારી સં્થાઓને રૂ.૩.૩૩ કરોડની ચુકિણી. 
િર ્સ  ૨૦૨૧-૨૨ના બજેટમાં  રૂ.૩૮.૦૦ કરોડની 
જોગિાઇ.

• રાજયનો સહકારી ખાડં ઉદ્ોગ ભારત સરકાર દ્ારા શરેડીના રિવત 
મવેરિકટનના જાહેર કરિામા ંઆિતા એફ.આર.પી. (ફેર એનડ 
રેમયનુરેટીિ રિાઇઝ) ભાિ કરતાં પણ સારા ભાિો આપ ેછે.

• રાજયના સહકારી ખાંડ ઉદ્ોગને રક્ષણ મળી રહે તે હેતુથી 
િર્સ ૨૦૨૧-૨૨માં જુિી જુિી યોજનાઓ હેઠળ રૂા.૨૫.૪૧ 
કરોડની જોગિાઇ . 

• શરેડી વપલાણ સીઝન ૨૦૧૮-૧૯ ના શરેડી પમેનેટ માટે ખાડં 
વમલોએ લીધેલી સોફટલોન સામે, ભારત સરકારે એક િર્સ 
માટે ૭% ની વયાજ રાહત માટેની યોજના અમલમાં મૂકી છે. 
િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ માટે આ યોજના હેઠળ ખાંડ સહકારી 
મંડળીઓને વયાજ સહાયની ચુકિણી કરિા માટે રૂા. ૨૩ 
કરોડની જોગિાઈ.

• વિધાનસભામાં સહકાર વિભાગની માંગણીઓ બહુમવતથી 
પસાર કરિામાં આિી હતી. •

લવધાનસભાના દ્ારેથી
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રાજ્યનાં મદહલા અનરે બાળકારેની સંરાળ લરે્તી રાજ્ય સરકાર 
મહિલવાઆે તમેનવા સશતિ્રી્કરણ મવાટે જરૂરી અવધ્કવારવેા મવાટે જાગમૃત રવાય ત ેસમયન્રી જરૂવરયવાત છે. 

આ બવાબતને ધયવાનમવંા રવાખ્રીને ગુજરવાત સર્કવાર દ્વારવા મહિલવાઆે અને આિત્રી્કવાલનંુ ભવિષય અિેવંા 
બવાળ્કવેા મવાટે વિવિધ યવેાજનવાઆેનવા મવાધયમર્રી ્કવાય્થ ્કરી રિ્રી છે. આ સવારવેા-સવાર િર્થ ૨૦૧૪-૧૫ ર્રી 
“જનેડર બજટે” તૌયવાર ્કરિવામવંા આિે છે. જનેડર બજટે અ ેમહિલવાઆેને વિ્કવાસનવા તમવામ કે્તે્ર મુખ્યપ્રિવાિમવંા 
લવાિિવા મવાટે રવાજ્ સર્કવારનવા વિવિધ વિભવાગવેા દ્વારવા ્કરિવામવંા આિત્રી મહિલવાલક્્રી નવાણવા્કીય ફવાળિણ્રી 
છે. આપણ ેજાણ્રીઅ ેછીઅ ે્ેક, દર્ેક સભયસમવાજમવંા મહિલવાઆેનંુ સ્વાન મિત્િનંુ છે. આય્થ સમવાજનવા 
સસં્વાપ્ક સિવામ્રી દયવાનંદ સરસિત્રીજીઅ ેમહિલવાઆેને શશજક્ત ્કરિવા પર ભવાર મૂ્કતવંા જણવાવુ્ય ંિત ુ્ેક, 
સ્ત્રીઆેને શશજક્ત અને સસુસૃં્ત ્કરિવાર્રી દેશન્રી સવાિ્રી અને સપંણૂ્થ ઉન્નવત શક બનશ.ે ત્યવાર ેસમવાજમવાં 
સખં્યવાબળન્રી દૃહષ્અે પણ સમવાન દર ધરવાિતવા મહિલવાઆેનવા વિ્કવાસ મવાટે રવાજ્ સર્કવાર ે વિવિધ 
યવેાજનવાઆે અમલમવંા મૂ્કી છે. આ િર્થનવંા બજટેમવંા મહિલવા અને બવાળ વિ્કવાસ વિભવાગ મવાટે રૂ.૩૫૧૧ 
્કરવેાડન્રી જેાગિવાઇ ્કરિવામવંા આિ્રી છે. િિે ્કરીઅ ેગુલવાબ્રી બજટે ઉપર અ્ેક નજર...  

• રાજય સરકારના બજેટને મવહલાલક્ષી અવભગમથી તૈયાર 
કરિા માટે િર િરષે જેનડર બજેટ ્ટેટમેનટ તૈયાર કરિામાં 
આિે છે. િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ ના “જેનડર બજેટ ્ટેટમેનટ” માં 
કુલ રૂ. ૮૭,૧૧૧.૧૦ કરોડની મવહલાલક્ષી જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે. 

• જનેડર બજટે ૨૦૨૧-૨૨ મા ં૮૬૭ જટેલી યોજનાઓ આિરી 
લેિાઈ છે. આ પૈકી ૧૮૯ જેટલી યોજનાઓ સંપૂણ્સપણે 
મવહલાલક્ષી છે, જેમાં મવહલાઓ અને કનયાઓની વશક્ષણ, 
આરોગય, પોરણ, કૌશ્યિધ્સન અને આવથ્સક સશક્તીકરણ 
જેિી વિશેર જરૂદરયાતોને ધયાનમાં રાખીને રૂ.૫૧૧૨.૮૮ 
કરોડની જોગિાઈ કરિામાં આિેલ છે. 

• મુખયમંત્ી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ િીકરીઓના જનમિરમાં 
િધારો કરિા, વશક્ષણમાં ડ્ોપ આઉટ રેટ ઘટાડિા અને 
બાળલગ્ રિથા નાબિૂ કરિા િહાલી િીકરી યોજના અમલમાં 
મૂકી છે. "િહાલી િીકરી" યોજનામાં િીકરીઓને કુલ 
રૂા.૧,૧૦,૦૦૦ ની સહાય આપિામાં આિે છે. આ યોજના 

માટે બજેટમાં રૂા.૫૦ કરોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 
• વિધિા સહાય યોજનાનું નામ બિલી ગંગા ્િરૂપા આવથ્સક 

સહાય યોજના કરિામાં આવયું છે. આ યોજના હેઠળ 
મળિાપાત્ સહાયમાં િધારો કરી હિે રૂા.૧૦૦૦ ને બિલે 
રૂ.૧૨૫૦ જેટલી રકમ આપિામાં આિે છે. 

• હાલમાં રાજયમાં ૮ લાખથી િધુ ગંગા ્િરૂપા બહેનોને આ 
લાભ મળી રહ્ો છે. આ માટે િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ ના બજેટમાં 
રૂ.૭૦૦ કરોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. આ સહાય 
સીધા તેમના બેનક એકાઉનટમાં જમા કરિામાં આિે છે. 

• વિધિા બહેન હોય તેનું િુઃખ આપણે સમજી શકીએ છીએ. 
સંિેિનશીલ મુખયમંત્ીશ્ી વિજયભાઇ રૂપાણી સાહેબે વનણ્સય 
કયયો છે કે, વિધિા બહેન પુન: લગ્ કરે તો તેને રૂ. ૫૦ 
હજારની સહાય આપિી. જે માટે િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ના 
અંિાજપત્માં નિી બાબત તરીકે રૂવપયા ત્ણ કરોડની 
જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

• ગુજરાત એક માત્ રાજય છે જેમાં ૬ માસ થી ૩ િર્સનાં 

શ્ી	ગણપ્બસંહ	િસાિા
કેબિને્ટ	મંત્રી

શ્ીમ્ી	બિભાિરીિેન	દિે
મબહલા	અને	િાળકલયાણ	રાજય	મંત્રી

આટદજાબ્	
બિકાસ,	િન,	
મબહલા	અને	
િાળકલયાણ
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બાળકો, સગભા્સ માતાઓ, ધાત્ી માતાઓ અને દકશોરીઓને 
ઘરે લઇ જિા ટેક હોમ રેશન (THR) આહાર આપિામાં 
આિે છે. ટેક હોમ રેશન (THR) માટે આગામી િર્સના 
બજેટમાં રૂ. ૫૦૦ કરોડ જેટલી જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

• ૧૫ થી ૧૮ િર્સની દકશોરીઓ શાળાએ જતી તેમજ ન જતી 
તમામ દકશોરીઓ માટે પૂણા્સ યોજના અનિયે િર મવહને 
સરેરાશ ૧૧ લાખ જેટલી દકશોરીઓને આ યોજનાનો લાભ 
આપિામા ંઆિ ેછે. િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ માં જેના માટે રૂ. ૨૨૯ 
કરોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• ૧૮૧ અભયમ્ મવહલા હે્ પલાઈનની નિી મોબાઈલ 
એનપલકેશનમાં વહંસાથી પીદડત મવહલાઓન ેજરૂરી માગ્સિશ્સન 
એક જ જગયાએથી મળી રહે. અતયાર સુધીમાં ૮ લાખ ૨૫ 
હજારથી િધુ મવહલાઓને આ સેિા પૂરી પાડિામાં આિી છે. 
૧ લાખ ૬૬ હજાર મવહલાઓને રે્કયુ િાનની સેિા પૂરી 
પાડિામા ંઆિી છે. ચાલુ િર્સના બજટેમાં આ અંગે રૂ. ૧૧.૫૦ 
કરોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

• રાજયની મવહલાઓ આવથ્સક રીતે આતમવનભ્સર બને, કુટુંબના 
આવથ્સક વિકાસમાં ફાળો આપી શકે તે માટે ગૃહઉદ્ોગ, 
વયિસાય શરૂ કરિા માટે ગુજરાત રાજય આવથ્સક વિકાસ 
વનગમ દ્ારા મવહલા ્ િાિલબંન યોજના અમલમા ંલાિિામાં 
આિેલ છે. છલે્ાં ત્ણ િર્સમાં ૨૫૭૯, બહેનોને રૂ. 
૯,૬૭,૪૮,૬૯૦ લોન તથા રૂ. ૩,૦૪,૩૧,૦૮૭ સબવસડી 
આપિામાં આિી છે. •

લવધાનસભાના દ્ારેથી

વા્ત વન અનરે પયા્ભવરણ 
ક્રેત્રે વવકાસની

વમૃક્ અને િનવેાનવા લવાભવેાર્રી સવાૌ 
્કવાેઈ મવાહિતગવાર છે. વમૃક્વાે અને િન 
મવાનિ્રીને ઘણં બધું આપે છે, છતવંા 
બદલવામવંા ્કવાેઇ અપેક્વા રવાખતું નર્રી. 
વમૃક્વેા આપણવા અે્ક િફવાદવાર હમત્ર 
ત ર ી ્ેક  િં મે શ વાં  ્ક વા ય્થ  ્ક રે  છે . 
પયવા્થિરણન્રી સુરક્વા અે આજન્રી 
સવાૌર્રી મિત્િન્રી જરૂવરયવાત છે. 
ગલવેાબલ િવેાહમ્િ ગન્રી પડ્કવારજન્ક 
સમસ્યવાને પિવંાિ્રી િળિવા મવાટે 
વિશ્મવંા અને્ક પ્રયવાસવેા રઈ રહ્વા છે 
ત્યવાર ેઆ પ્રયવાસવાેમવંા ગજુરવાત પણ 
સતત પ્રયતશ્રીલ છે. રવાજયમવંા િન 
અને િન બિવારનવા વિસ તવારમવંા 
વમૃક્વેાનવેા િધવારવેા રવાય, લવેા્કભવાગ્રીદવારી 

ર્કી િન અને િનય સમૃહષ્નંુ રક્ણ રવાય, િન ઉપર આધવાવરત 
લવેા્કવેાન્રી આજીવિ્કવામવંા િધવારવેા રવાય, તે મવાટે િન વિભવાગ દ્વારવા 
અગવાઉનવા િરવાવેમવા ંઅને્કવિધ યવેાજનવાઆે અમલમવા ંમૂ્ેકલ્રી છે. 
િન વિભવાગન્રી આ તમવામ પ્રવમૃજત્તઆેને પણૂ્થ ્કરિવા મવાટે રવાજ્ 
આયવેાજન િેઠળ િર્થ ર૦૨૧-૨૨નવા િર્થ મવાટે રૂ.૧૭૮૪ ્કરવેાડન્રી 
્ુકલ જેાગિવાઇ ્કરિવામવાં આિ્રી છે. તવેા િવાલવેા ્કરીઅે આ 
લ્રીલવાછમ વિ્કવાસ પર અે્ક નજર... 

• રાજયમાં અતયાર સુધીમાં ્થાવપત ૨૦ સાં્કૃવતક િનોનાં 
નિીનીકરણ અને આધુવનકીકરણ માટે િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ ના 

શ્ી	ગણપ્બસંહ	િસાિા
કેબિને્ટ	મંત્રી

શ્ી	રમણલાલ	પા્ટકર
િન	રાજય	મંત્રી

આટદજાબ્	બિકાસ,	િન,	
મબહલા	અને	િાળકલયાણ
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બજેટમાં રૂ.૧૦ કરોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 
• રાજય કક્ષાના િન મહોતસિની ઉજિણીની સાથે "સાં્કૃવતક 

િન" વનમા્સણ કરિાનો નિો અવભગમ શરૂ કરિામાં આવયો 
હતો. જેમાં અતયાર સધુીમા ંકુલ-૨૦ સાં્ કૃવતક િનોના ંવનમા્સણ 
કરિામાં આવયાં છે. િર્સ ૨૦૨૦-૨૧માં રાજકોટ આજી ડેમ 
વિ્તાર ખાતે રામ િન નામે સાં્કૃવતક િન ઊભું કરિામાં 
આવયું છે.

• રાજયમાં આિેલાં િનોના વિકાસ અને સંિધ્સન હેતુસર 
રૂ.૨૮૬ કરોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• િન વિ્તાર વસિાયના વિ્તારોમાં સામાવજક િનીકરણને 
િેગિંતુ બનાિિા માટે રૂ.૨૧૯ કરોડની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે.

• યુઝર એજનસી પાસેથી મળેલ રકમમાંથી િળતર િનીકરણ 
અન ેિન વિકાસની કામગીરી માટે કેમપા ફૂંડ અતંગ્સત રૂ.૧૮૨ 
કરોડની જોગિાઇ 

• િનયરિાણીની વયિ્થા અને વિકાસ માટે રૂ.૧૭૬ કરોડની 
જોગિાઇ કરાઇ છે. 

• ઘાસચારા ્િાિલંબન યોજના અંતગ્સત ૨,૪૪૦ હેકટર 
ઘાવસયા મેિાનોને પુન:જીવિત કરી ઘાસ ઉતપાિન ક્ષમતા 
િધારિા અને ઘાસ ગોડાઉન બાંધકામ માટે િર્સ ૨૦૨૧-
૨૨ના બજેટમાં રૂ.૧૭ કરોડની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• અછત અથિા કુિરતી આફત િખતે માલઢોર માટે ઘાસ 
ઉપલબધ કરાિિા સારુ િન વિભાગ દ્ારા ઘાસ ઉતપાિન કરતા 
િીડી વિ્તારનું વયિ્થાપન કરિામાં આિે છે. અછતની 
પદરન્થવત િખત ેમહેસૂલ વિભાગના હુકમો રિમાણે આ ઘાસનું 
અછતગ્્ત વિ્તારમાં વિતરણ કરિામાં આિે છે. આગામી 
સમયમા ંઘાસની સગં્હશવક્ત િધારિા માટે ૧૦૦ જટેલા ંનિાં 
ગોડાઉન બનાિીને બે કરોડ દક.ગ્ા.ની ઘાસની સંગ્હશવક્ત 

િધારિાનો વનધા્સર કરિામાં આવયો છે
• કેિદડયા ખાતે વિશ્ વિખયાત ્ટેચયૂ ઓફ યુવનટી પદરસરમાં 

૧૪૦ હેકટર વિ્તારમાં સરિાર પટેલ ઝૂઓલોવજકલ પાક્ક 
બનાિિામાં આિશે. જે િ ેશ-વિિેશના રિિાસીઓના 
આકર્સણનું કેનદ્ર બનયો છે. 

• િન વિ્તાર બહારના વૃક્ષની સપંિા દૃનષ્એ દિ્હી અન ેગોિા 
જેિાં નાનાં રાજયો પછી ગુજરાત િેશમાં ત્ીજું ્થાન ધરાિે 
છે. રાજયમાં ૨૦૦૩ માં વૃક્ષોની સંખયા ૨૫.૧૦ કરોડ હતી, 
જે ૨૦૧૭ ની ગણતરી રિમાણે ૩૪.૩૫ કરોડ થયો છે. એટલે 
કે ૩૬.૮૫ % જેટલો િધારો થયો છે.

• ગુજરાત રાજય ૧૬૦૦ દક.વમ. જેટલો લાંબો િદરયાદકનારો 
ધરાિે છે. ફોરે્ ટ સિષે ઓફ ઇનનડયાના ૨૦૧૭ ના સિષે 
મુજબ ગુજરાતમાં ૧૧૭૭ ચો.દક.વમ. જેટલા વિ્તારમાં ચેર 
આિેલા છે. વિ્તારની દૃનષ્એ ચેરની બાબતમાં ગુજરાત 
પવશ્ચમ બંગાળના સુંિરિન પછી સમગ્ ભારતમાં બીજા ક્રમે 
આિે છે. 

• ઉતરાયણ િરવમયાન પતગંની િોરીથી ઘાયલ થયલે પક્ષીઓન ે
સારિાર આપી બચાિિા માટે શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીની 
રિેરણાથી િર્સ ૨૦૧૭ થી રાજય વયાપી ‘‘કરુણા અવભયાન’’ 
ઉજિિામાં આિે છે. જેમાં અતયાર સુધી ૫૫૧૪૫ ઘિાયેલાં 
પક્ષીઓની સારિાર કરી ૫૦૯૦૦ જેટલા પક્ષીઓને 
બચાિિામાં આવયા છે. 

• ગુજરાતની ઓળખ સમાન વસંહોનાં સંરક્ષણ અને સંિધ્સન 
માટે રાજય સરકાર કદટબધધ છે. િર્સ ૨૦૨૦ માં કરાયેલ 
પૂનમ અિલોકનની િ્તી ગણતરીમાં વસંહોની સંખયા ૬૭૪ 
જેટલી થઈ છે. વસંહોની સંખયામાં ૨૯ ટકા જેટલો િધારો 
થયેલ છે, જે ગુજરાત રાજય માટે ગૌરિની િાત છે. •

લવધાનસભાના દ્ારેથી
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લવધાનસભાના દ્ારેથીલવધાનસભાના દ્ારેથી

ઉડીનરે અાંખરે વળગરે અરેવારે ગુજરા્તમાં ગ્ામ વવકાસ
રવાજયનવા ્કવાેઇપણ છેિવાડ ેિસતવાે, ્કવાેઇપણ સમુદવાય ખભખેભવા હમલવાિ્રીને રવાજયનવા વિ્કવાસમવંા 

સ્રીધવા ભવાગ્રીદવાર બને તિે્રી વિ્કવાસલક્્રી ન્રીવત સવાર ેગજુરવાતમવંા પંિવાયત્રીરવાજ વ્યિસ્વાનંુ અમલ્રી્કરણ 
રઇ રહ્ું છે. નવાણવાપંિન્રી ગ્રવાનટમવંાર્રી વિ્કવાસનવંા ્કવામવેા સહિત તને્રી પસંદગ્રી અને ્કવામવેાનવાે અગ્રતવાકમ 
ગ્રવામસભવા અને ગ્રવામ પંિવાયત ડિેલપમનેટ પલવાન (GPDP)નવા મવાધયમર્રી ન્ક્કી ્કર ેતિેવાે વનણ્થય ્કરીને 
પંિવાયત્રીરવાજને િધુ સુદ્રઢ બનવાવ્યું છે. ગજુરવાત સર્કવાર ેલવેા્કભવાગ્રીદવારીર્રી ગવામનવેા સિવાુંગ્રી વિ્કવાસ 
રવાય અને પ્રજાને તેમન્રી મૂળભૂત જરૂવરયવાતવાે સરળતવાર્રી ઉપલબધ રવાય તે મવાટે ્કવટબદ્તવા દશવા્થિ્રી 
છે. નિ્રીન પંિવાયત ઘર ્કમ તલવાટી આિવાસ યવાજેનવા, સિચછ ગવામ સિસ્ ગવામ યવાજેનવા, મિવાત્વા ગવંાધ્રી 
સિચછતવા હમશન િેઠળ ગવામડવાઆમેવંા ડવેાર ટુ ડવેાર ઘન ્કિરવાનંુ અ્ેકત્ર્રી્કરણ, ઇ-ગ્રવામ વિશ્ગ્રવામ યવેાજનવા, 

સમરસ યવાજેનવા, મવાનિબળન્રી ભરત્રી િગેર ેજેિ્રી યવાજેનવાઆે અને વનણ્થયવાે િડ ેગજુરવાતનવંા ગવામડવાઆે આદશ્થ ગવામ બન્રી રહ્વંા 
છે અને વિ્કવાસ મવાટે ્ેકસ સ્ડ્રી રૂપ સવાજબત રઈ રહ્વંા છે. 

ગવામડવાનવા વિ્કવાસ મવાટે ્ેકનદ્ર તેમજ રવાજ્ સર્કવાર ે્કરલેવા આયવાજેન પર અે્ક નજર... 
• રાજયનાં ગામોમાં રિતયેક ગ્ામ પંચાયતને તબક્કાિાર તેનું 

ગ્ામ પંચાયત ઘર સોલાર રૂફટોપની સુવિધા સાથે ઉપલબધ 
કરાિિા નિી નીવત બનાિિાની કાય્સિાહી પણૂ્સ થિાના આરે.

• ૧૫મા નાણાપંચ હેઠળ મળનાર ગ્ાનટમાંથી ૭૦ ટકા ગ્ાનટ 
ગ્ામ પચંાયતોન,ે ૨૦ ટકા ગ્ાનટ તાલુકા પચંાયતોન ેઅન ે૧૦ 
ટકા ગ્ાનટ વજલ્ા પંચાયતોને ફાળે.

• માિરે િતન યોજના માટે મેવચંગ રકમ માટે બજેટમાં રૂ.૧૦૦ 
કરોડની જોગિાઇ.

• ્િચછ ગામ ્િ્થ ગામ યોજના હેઠળ ગ્ામ પંચાયતના 
સફાઇકરની િસૂલાતના આધારે રિોતસાહક ગ્ાનટની ફાળિણી. 

• ્િચછ ગામ ્િ્થ ગામ યોજના હેઠળ ૨૦૨૧-૨૨ માટે 
રૂ.૬૦ કરોડની જોગિાઇ. 

• મહાતમા ગાંધી ્િચછતા વમશન હેઠળ ગામડાઓમાં ડોર ટુ 
ડોર ઘન કચરાનું એકત્ીકરણ કરિા માટે િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ 

માં ગ્ામ પંચાયતોને વયવક્તિીઠ માવસક રૂ.૨ ને બિલે રૂ.૪ 
આપિાનો વનણ્સય, જે અંતગ્સત િર્સ ૨૦૨૧-૨૨માં 
રૂ.૧૭૫.૨૦ કરોડની જોગિાઇ. 

• િર્સ ૨૦૨૧-૨૨માં ગ્ામ પંચાયતોમાં િેરા િસૂલાતને 
રિોતસાહન આપિા માટે ચાલુ િર્સની િસૂલાતની ટકાિારી 
૮૦% થી િધુ હોય તો તેિી ગ્ામ પંચાયતોને ચાલુ િર્સના 
િસૂલાતના ૫૦% અથિા મહતિમ રૂ.૫ લાખ જે પૈકી ઓછું 
હોય તેટલી રકમ રિોતસાહક ગ્ાનટ તરીકે આપિા માટે રૂા.૧૦ 
કરોડની નિી બાબત ઉમેરી મંજૂર કરિામાં આિી.

• િર્સ ૨૦૨૧-૨૨માં સુરત,િલસાડ, િડોિરા અને ભરૂચ 
વજલ્ાઓની અમલાખાડી, ઢાઢર, અમરાિતી, કોલક, બાલશે્ર 
અને કીમ નિી પરના પંચાયત વિ્તારમાં આિતા ૧૯ 
ગામોમા ં્ િચછતા અન ેશદુ્ધીકરણ માટે કુલ રૂ.૫ કરોડની નિી 
બાબત ઉમેરી મંજૂર કરિામાં આિી.

• નિીન પંચાયત ઘર કમ તલાટી આિાસ યોજના અંતગ્સત 
રૂ.૨૩૫ કરોડના ખચષે કુલ ૨૦૭૭ નિીન ગ્ામ પંચાયત 
મકાનોનાં કામ પૂણ્સ.

• દરપેદરંગ ન થઇ શકે તેિી તમામ ગ્ામ પંચાયતોને આગામી 
૨ િર્સમાં તબકકાિાર નિીન બનાિિાનો વનણ્સય, જે માટે 
િર્સ ર૦૨૧-૨૨માં રૂા.૬૦ કરોડની જોગિાઇ. 

• પચંાયતઘરોન ેદરપદેરંગ કરિા માટે પચંાયત ઘરિીઠ રૂ.૫ લાખ 
સધુીની ફાળિણી િર્સ ર૦૨૧-૨૨મા ંરૂા.૮ કરોડની જોગિાઇ. 

• ગ્ામ પંચાયત એસેટ અને રેકડ્સની વયિન્થત જાળિણી તેમજ 
કામોનું ડુનપલકેશન ન થાય તે માટે જીઓ-ટેવગંગ એસેટ 
રવજ્ટર તૈયાર કરિા માટે રૂ.૫ કરોડની નિી બાબતનું 
ઉમેરણ. 

• નિીન બનેલ ગ્ામ પંચાયત કચેરીના મકાન પર તબક્કાિાર 
સોલાર રૂફટોપ વસન્ટમ લગાિિા માટે રૂ.૬ કરોડની નિી 

શ્ી	જયદ્રર્બસંહ	પરમાર
પંચાય્	રાજય	મંત્રી
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બાબત મંજુર.
• િર્સ ૨૦૨૧-૨૨થી જૂના તાલુકાઓમાં નિીન ્ટાફ ક્ાટ્સર 

બનાિિા માટે રૂ.૩૦ કરોડની જોગિાઇ. 
• વજલ્ા પંચાયતોમાં રેકડ્સની વયિન્થત જાણિણી માટે કોમપેકટર 

સાથેનો રેકડ્સ રૂમ બનાિિા માટે રૂ.૧૦ કરોડની જોગિાઇ.
• નિીન બનેલ વજલ્ા/તાલુકા પંચાયત કચેરીના મકાન પર 

તબક્કાિાર સોલાર રૂફટોપ વસવ્ટમ લગાિિા માટ ે રૂ.૪ 
કરોડને મંજુરી. 

• ઇ-ગ્ામ વિશ્ગ્ામ યોજના અંતગ્સત ર૦૨૧-૨૨મા ંરૂ.૮૯.૫૫ 
કરોડની જોગિાઇ.

• ઇ-ગ્ામ વિશ્ગ્ામ યોજના અંતગ્સત રાજયના ૧૪૧૭૯ 
ઇ-ગ્ામ સેનટર ખાતેથી ઈ-સેિાઓનું વિ્તરણ 

• ગિનમષેનટ ટ ુવસટીઝન (G2C) સિેાઓ જિેી કે આર.ઓ.આર., 
વસવનયર વસટીઝન રિમાણપત્, જનમ-મરણ રિમાણપત્, ટેક્ષ 
કલેકશન, આિકનો િાખલો, વિધિા રિમાણપત્, કામચલાઉ 
રહેઠાણનો િાખલો જેિી સવુિધાઓ ઇ-ગ્ામ વિશ્ગ્ામ યોજના 
અંતગ્સત પૂરી પાડિામાં આિે છે. 

• વબઝનેસ ટુ વસટીઝન (B2C)સેિાઓ જેિી કે િીજળી બીલ, 
ગેસ વબલ, ટેવલફોન/મોબાઇલ વબલ કલેકશન, ખાનગી િીમા 
કૂંપનીના રિીવમયમ કલેકશન, ડી.ટી.એચ. દરચાજ્સ , રે્િે, બસ 
અને હિાઇ મુસાફરી માટેની ઇ-દટદકટ બુકીંગ િગેરે પૂરી 
પાડિામાં આિે છે. 

• સમરસ યોજના હેઠળ િર્સ ર૦૨૧-૨૨માં કુલ રૂા.૬ કરોડની 
જોગિાઇ. 

• સરકાર દ્ારા ખાલી પડનાર અને ખાલી પડેલ જગયાઓ ધયાને 
લઇને િર્સ ૨૦૨૧માં આ જ કેડરોમાં ૮૫૦૯ જગયાઓ 
ભરિાનું અમારી સરકારનું આયોજન. 

• રૂબ્સન યોજના હેઠળ "આતમા ગામડાનો સવુિધા શહેરની" આ 
મંત્ સાથે જે તાલુકાનું મુખય મથક ગ્ામ પંચાયત હોય તો, 
આદિજાવત વિ્તારનાં ૭,૦૦૦ થી િધુ અને અનય ગામોમાં 
૧૦,૦૦૦થી િધ ુિ્તી ધરાિતા ંગામોનો યોજનામા ંસમાિેશ 
કરિામાં આવયો છે.

• ભૂગભ્સ ગટરનાં કામો પૂણ્સ કરિા િર્સ ર૦૨૧-૨૨માં રૂા.૪૦ 
કરોડની જોગિાઇ. •

લવધાનસભાના દ્ારેથી
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સરદાર સરારેવર યારેજના સાચા અથ્ભમાં જીવાદારેરી 
ગજુરવાતનવા સિવા્થગ્રી વિ્કવાસ મવાટે સરદવાર સરવાિેર યવાજેનવા સવાિવા અર્થમવંા જીિવાદવાેરી પુરિવાર રઈ 

રિ્રી છે. સરદવાર સરવેાિર યવેાજનવા પૂણ્થ રતવા ગજુરવાતન્રી પ્રજાનંુ િરવાવે જૂનંુ સિપ્ન સવા્કવાર રયું છે, જનેવા 
પવરણવામે તબ્ક્કવાિવાર જ �સંિવાઇનવેા લવાભ મળતવા ્ૃકહર ક્તે્રે અદભુત કવંાવત રતવાં ખેડૂતવાે આજ ેખુશ છે. 
જનેવા સુફળરૂપે આગવામ્રી સમયમવાં ખેડૂતવેાન્રી આિ્ક બમણ્રી રશ ે તિેવેા વિશ્વાસ રવાજ્ સર્કવારન્રી 
્કવામગ્રીરીમવંાર્રી વ્યતિ રઇ રહ્વેા છે. 

વિધવાનસભવા ખવાત ેનમ્થદવા વિ્કવાસ યવેાજનવા વિભવાગન્રી અંદવાજપત્ર્રીય મવાગણ્રીઆેન્રી િિવા્થનવેા જિવાબ 
આપતવંા નવાયબ મુખ્ય મંત્ર્રી શ્્રી ન્રીવતનભવાઈ પટેલે જણવાવ્યુ ંિતુ ં ્ેક, સરદવાર સરવેાિર યવેાજનવા અ ેઅ્ેક 
આતંરરવાજ્ અને બિુિેત્ુક મવેાટી યવેાજનવા છે. જનેવા ર્કી ગુજરવાત, રવાજસ્વાન, મિવારવાષ્ટ્ર  અને મધયપ્રદેશને 
પવાણ્રીનવેા લવાભ મળે છે. િર્થ ૧૯૪૬ અટેલે ્ેક આઝવાદી પિેલવંા ગુજરવાતનવા પનવેાતવા પતુ્ર અને લવેાખડં્રી પરૂર 
સરદવાર િલલભભવાઇ પટેલે િિગવાળવાન્રી સર્કવારમવંા જેાડવાતવાનં્રી સવાર ેયવેાજનવાનવા સિનનને સવા્કવાર ્કરિવાનવેા 
વિિવાર મૂકવેા. િર્થ ૧૯૫૯મવંા આ યવેાજનવા મવાટે વિવધિત દરખવાસત રઇ અને ૫ અહેપ્રલ ૧૯૬૧ નવા રવેાજ 
નમ્થદવા બંધનવેા શશલવાનયવાસ રયવેા.આખર ેગુજરવાતન્રી પ્રજાનંુ િરવાવે જૂનંુ સિપ્ન સવા્કવાર રયુ ંતરવા તબ્ક્કવાિવાર 

જ �સંિવાઇનવેા લવાભ મળતવા ્ૃકહર ક્તેે્ર અદભતુ કવંાવત રઇ- ખડૂેતવેા રવાજી રવાજી. ૧૨૧૦ મ્રીટર લંબવાઇ તરવા ૧૬૩ મ્રીટર ઊંિવાઇ ધરવાિતવા 
્કવંાવકટ ગ્રવેિટી ડમેનંુ બવંાધ્કવામ તનેવા સપ્રીલિ ેઉપરનવા ૩૦ રવેડયલ ગેટ સહિત પણૂ્થ રતવા િડવાપ્રધવાન શ્્રી નરનેદ્રભવાઈ મવેાદીનવા િરદિસતે 
ડમેને રવાષ્ટ્ર વાપ્થણ ્કરવાયવેા છે. સરદવાર સરવેાિર બંધન્રી વિગતવેા તઆેેઅ ેગમૃિમવંા રજૂ ્કરી િત્રી. 

• સરિાર સરોિર મખુય બધંની છલતીની સપાટી ૧૨૧.૯૨ મીટર 
સધુીનંુ બાધંકામ તા.૩૧ દડસમેબર ૨૦૦૬ના પૂણ્સ કરાયંુ હતુ.ં 

• નમ્સિા કૂંરિોલ અૉથોદરટીની ૮૬મી આકન્મક બઠેકમા ંતા.૧૨-
જૂન ૨૦૧૪ના રોજ સરિાર સરોિર બંધની ઊંચાઈ 
િધારિાની મંજૂરી આપિામાં આિી

• ૩૦ રેદડયલ ગેટ બેસાડિાની (ખુલ્ા રાખિાની ન્થવતમાં) 
સાથે આ વિશાળ કાય્સ વનધા્સદરત સમય કરતા ૯ માસ િહેલા 
પૂણ્સ કરિામાં આવયું.

• સરિાર સરોિર મખુય બધંની કામગીરી તનેા વનધા્સદરત સમય 
કરતા ં૯ માસ િહેલી પણૂ્સ કરિાની વસવદ્ધ બિલ સનેરિલ બોડ્સ 
ઓફ ઇદરગશેન અન ેપાિર CBIP દ્ારા “બે્ ટ કન્રિકશન 
એજનસી”નો CBIP એિોડ્સ -૨૦૧૮ એનાયત કરિામાં આવયો. 

• નમ્સિા કૂંનરિોલ અૉથોદરટીની ૮૯મી આકન્મક બઠેકમાં તા.૧૬ 
જૂન ૨૦૧૭ના રોજ ડેમના િરિાજા બંધ કરિાની મંજૂરી 
મળતા બીજા જ દિિસે ડેમના િરિાજા બંધ કરિામાં આવયા.

• સરિાર સરોિર ડેમના િરિાજા બંધ થતા ડેમની ઊંચાઇ તેની 
પણૂ્સ જળાશય ્ તર સુધી એટલે કે (એફ.આર.એલ) ૧૩૮.૬૮ 
મી. સુધીની થઇ

• જથેી સરિાર સરોિરમા ંકુલ ૭.૬૭ વમવલયન એકર ફીટ (૩ 
મીલીયન એકર ફીટ ડડે ્ ટોરેજ તથા ૪.૬૭ મીલીયન એકર ફીટ 
જીિતં સગં્હ) પાણીનો જરથો સગં્હ કરી શકિાની ક્ષમતા થઈ

• સરિાર સરોિરમાં જીિંત સંગ્હ શવક્ત ૧.૨૭ વમ.વલ. એકર 
ફીટથી િધીને ૪.૭૩ વમ.વલ. એકર ફીટ થતાં આશરે ૩.૭૫ 
ગણી િધેલ. જેના લીધે ૬.૮ લાખ હેકટર વિ્તારમાં વસંચાઇ 

માટે પાણી ઉપલબધ કરી શકાય તેમ છે. 
• સરિાર સરોિર ડેમની ઊંચાઇ િધતાં જળવિદ્ુત ઉતપાિન 

શવક્તમાં ૪૦%નો િધારો થયો.
• ચોમાસુ ં૨૦૧૯ િરવમયાન ડમેન ે૧૩૮.૬૮ મીટર સધુી રિથમ 

િખત ભરિામાં આવયો તથા સતત બીજા િરષે પણ ૧૩૮.૬૮ 
મીટર સુધી ભરિામાં આવયો. 

• નમ્સિા યોજનાની મુખય નહેરમાંથી નીકળતી શાખા નહેરો 
તથી તેની વિતરણ પદ્ધવતની નહેરો દ્ારા ઉતિર ગુજરાત 
વિ્તારના મહેસાણા, બનાસકાંઠા અને પાટણ વજલ્ાના ૧૬ 
તાલુકાનાં ૬૪૬ ગામોના કુલ ૪,૩૪,૩૩૫ હેકટર વિ્તારને 
વસંચાઇ હેઠળ આિરી લેિાયો છે. 

• મહેસાણા, પાટણ અન ેબનાસકાઠંા વજલ્ામા ંનમ્સિા યોજનાની 
વિવિધ નહેરોની કુલ ૧૬,૪૧૭ દક.વમ. લંબાઇ પૈકી કુલ 
૧૬,૦૫૦ દક.વમ. નાં કામો પૂણ્સ થયા છે. 

• ૪,૩૪,૩૩૫ હેકટર વપયત વિ્તાર પૈકી કુલ ૪,૨૯,૨૦૮ 
હેકટર માઇનોર સુધી વિ્તાર વિકવસત થયેલ છે.

• ભા્કારાચાય્સ ઇનન્ટટ્ૂટ ફોર ્પેસ એનપલકેશન એનડ જીયો- 
ઈનફોમષેટીક (BISAG) દ્ારા જાનયઆુરી ૨૦૨૧ની સટેેલાઇટ 
ઇમેજરીના ઉપયોગથી અભયાસ કરાયો

• ચાલુ સાલે નમ્સિાના પાણીથી ઉતિર ગુજરાતમાં કુલ 
૨,૯૫,૯૫૬ હેકટર વપયત વિ્તારમાં રિી વસંચાઇ થઇ છે. 

• ઉતિર ગુજરાતમાં નમ્સિા યોજનાના કારણે આ વિ્તારમાં 
પીિાના પાણીનો રિશ્ન હલ થઇ ગયો છે

• આ વિ્તારના ખેડૂતો સમયસર અન ેવનયવમત પાણી ઉપલબધ 

લવધાનસભાના દ્ારેથી

શ્ી	નીબ્નભાઇ	પ્ટેલ
નાયિ	મતુખયમંત્રીશ્ી

શ્ી	યોગેશભાઇ	પ્ટેલ
નમ્ષદા	રાજય	મંત્રી

નાણા,	માગ્ષ	
અને	મકાન,	
આરો્ય	અને	

પટરિાર	
કલયાણ,	્િીિી	
બશક્ષણ,	નમ્ષદા
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થતાં વિવિધ રિકારના પાકો લેતા થયા છે. 
• નમ્સિા યોજના અંતગ્સત ઉતિર ગુજરાતના મહેસાણા, પાટણ 

અને બનાસકાંઠા વજલ્ામાં અનુક્રમે ૪૬૯, ૪૨૧ અને ૭૯૭ 
ગામોમાં અને અનુક્રમે ૯, ૫ અને ૭ શહેરોને પીિાનું પાણી 
પૂરું પાડિામાં આિે છે. 

• વપયત વિ્તાર બહારના સાબરકાઠંા અન ેઅરિલ્ી વજલ્ાના 
૨૭૧ અને ૬૮૮ ગામો અને બંન્ને વજલ્ાના પાંચ શહેરોને 
પણ પીિાનું પાણી પૂરું પાડિામાં આિે છે.

• કચછ શાખા નહેરની કુલ લંબાઇ ૩૫૭.૧૮ દક.વમ. લંબાઇ 
પૈકી ૩૩૬.૫૦ દક.વમ. લંબાઇનાં કામો ફેરિુઆરી-૨૦૨૧ 
સુધીમાં પૂણ્સ એટલે કે ૯૪% પૂણ્સ થયાં છે. જયારે બાકીની 
૨૦.૬૮ દક.વમ. લંબાઇમાં કામો રિગવતમાં છે. 

• કચછ વજલ્ામાં હાલ રૂ.૧૨૨૨ કરોડનાં કુલ ૧૯ કામો 
રિગવતમાં છે.

• ૩૫૭ દક.વમ. લંબાઇની કચછ શાખા નહેર અને તેની ઉપર 
ત્ણ પંપીંગ ્ટેશનનું આયોજન કરિામાં આવયું હતું. 

• ત્ણ પવંપગં ્ ટેશન થકી કચછ વજલ્ાના સાત તાલુકાનાં ૧૮૨ 
ગામોના કુલ ૧,૧૨,૭૭૮ હેકટર વપયત વિ્તારન ેવસંંચાઇનો 
તેમજ ૮૭૭ ગામો અને ૧૪ શહેરોને પીિાનું નમ્સિાનું પાણી 
આપિાનું આયોજન છે. 

• કચછ શાખા નહેરની ૨૧૫ દક.વમ. લંબાઇ સુધી પાણી િહન 
કરી મે-૨૦૧૭માં િડારિધાનશ્ીના હ્તે ટપર ડેમમાં પાણી 
ભરાયું હતું. જેનો લાભ કચછના વજલ્ાને મળયો છે.

• કચછ વજલ્ાના સિુઇ મોટી વસચંાઇ ડમે, ફતેગઢ મોટી વસચંાઇ 
ડેમ, ફતેગઢ નાની વસંચાઇ ડેમ, લાકડાિાંધ ડેમ નમ્સિાનાં 
પાણીથી ભરી આ યોજનાના વિ્તારોમાં પણ વસંચાઇ માટે 
પાણી પૂરુંં પાડિામાં આિેલ છે. 

• નમ્સિા યોજનાની વિવિધ નહેરો થકી કચછ વજલ્ાના 
૩૩,૭૯૧ હેકટર વપયત વિ્તારને ચાલુ રિી સીઝનમાં 
વસંચાઇનો લાભ મળી રહ્ો છે.

• કચછ શાખા નહેરના ત્ણેય પંવપંગ ્ ટેશનની ઉિિહન ક્ષમતા 
િઘારિા માટે વિ્તરણના ૬૮૨ કરોડનાં કામ પૈકી ૯૪% 
કામો પૂણ્સ થયાં છે. 

• કચછ વજલ્ામાં નમ્સિા યોજનાની નહેરો પાછળ અતયાર સુધી 
કુલ રૂ. ૩,૨૭૨ કરોડનો ખચ્સ થયો છે. હાલમાં રૂ.૧૨૨૨ 

કરોડનાં કુલ ૧૯ કામો રિગવતમાં છે.
• કચછ વજલ્ામાં નમ્સિા યોજના આધાદરત કચછ વજલ્ાનાં 

૮૭૭ ગામો અને ૧૪ શહેરોને પીિાનું નમ્સિાનું શુદ્ધ પાણી 
આપિામાં આિી રહ્ં છે. 

• નમ્સિા યોજના અંતગ્સત સૌરાષ્ટ્ર શાખા નહેરની કુલ લંબાઇ 
૧૦૪.૪૬ દક.વમ.નું કામ પૂણ્સ કરી ૭૧ મીટર સુધી એટલે કે 
૨૪ માળ સુધી પાણીનું ઉદ્િહન કરી સૌરાષ્ટ્રના તર્યા 
વિ્તારોને પહોંચાડાયું છે.

• નમ્સિાના પૂરના િધારાના પાણી પૈકી એક વમવલયન એકર 
ફીટ પાણી (૪૩,૫૦૦ વમવલયન ઘન ફકૂટ) સૌરાષરિ વિ્તારને 
ફાળિાયું છે.

• સૌરાષરિનાં ૧૧૫ હયાત જળાશયો ભરીને વસંચાઈ વયિ્થા 
િધુ મજબૂત કરીને આશરે ૯૭૦ કરતાં િધુ ગામોના 
૮,૨૪,૮૭૨ એકર જેટલા વિ્તારમાં વપયતનો તથા પીિાનું 
પાણીનો લાભ આપિાનુ ંઆયોજન “સૌરાષ્ટ્ર નમ્સિા અિતરણ 
વસંચાઈ યોજના”મારફતે કરાયું છે. 

• સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ વિ્તારોને આિરી લેતી ચાર વલંક પાઈપ 
લાઈન નહેરો તરીકે આયોજન કરિામાં છે. 

• વલંક-૧- મચછુ-૨ બંધથી સાની બંધ સુધી (૨0૮ દક.વમ.) 
વલંક-૨- લીંબડી-ભોગાિો-૨ બંધથી રાયડી બંધ સુધી (૨૯૯ 
દક.વમ.) વલંક-3- ધોળીધજા બંધથી િેણુ-૧ બંધ સુધી (૨૯૯ 
દક.વમ.) વલંક-૪-લીંબડી-ભોગાિો-૨બંધથી હીરણ-૨બંધ 
સુધી(૫૬૫ દક.વમ.) સમગ્ યોજના ત્ણ તબક્કામાં 
અમલીકરણ કરિાનું સુવનવશ્ચત થયું છે.

• રિથમ તબક્કાના ં૧૨ પકેેજોનુ ંકામ પણૂ્સ થિાથી ૧૬ જળાશયો 
દ્ારા ૧,૬૬,૦૦૫ એકરમાં વસંચાઈ સુવિધા ઉપલબધ થઇ છે. 
ચાર શહેરી વિ્તાર અને ૪૯૦ ગામોમાં પીિાના પાણીની 
સુવિધા ૫ (પાંચ) જળાશયો દ્ારા ઉપલબધ થઇ છે. 

• સૌની યોજનાના ચારેય વલંકના બીજા તબક્કાના રૂ.૬૪૭૩ 
કરોડનાં ૧૨ પેકેજો પૈકી ૯ પેકેજો પૂણ્સ થયાં છે જયારે ૩ 
પેકેજની કામગીરી ૨૦૨૧સુધીમાં પૂણ્સ કરિા આયોજન છે. 

• બીજા તબક્કામા ંઆજી-૧, નયારી-૧ અન ેિરેી તથા ભાિર 
જળાશયમા ંપાઇપલાઇનથી પાણી ભરાતા ંરાજકોટ, ગોંડલ તથા 
જતેપરુ શહેરની પીિાના પાણીન ેસમ્યાનુ ંવનરાકરણ થયંુ. 

• બીજા તબક્કામાં સૌરાષ્ટ્રના ૧૦ વજલ્ાના ૫૭ જળાશયોમાં 

લવધાનસભાના દ્ારેથી
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નમ્સિાના પાણી ભરિાનું આયોજનથી ૩,૭૭,૮૫૧ એકર 
વિ્તારમાં વસંચાઇ સુવિધા સુદૃઢ થશે તથા ઘરગરથુ િપરાશ 
માટે ૮૦ લાખની િ્તીને પાણી ઉપલબધ થશે.

• સૌની યોજના ત્ીજા તબક્કામાં ૩૩ જળાશયોને જોડિાની 
કામગીરી હાથ ધરાઇ છે. આ તબક્કા હેઠળ રૂ.૨૪૦૩ કરોડના ં
પાંચ પેકેજોના કામ રિગવત હેઠળ છે. 

• સૌરાષ્ટ્ર વિ્તારના ૯ વજલ્ાના ં૩૩ જળાશયો મારફત ે૨.૪૩ 
લાખ એકર વિ્તારમાં વસંચાઈ સુવિધા સુદૃઢ થશે. 

• સૌની યોજનાના ંપણૂ્સ થયલે કામો દ્ારા ગત િર્સ સધુીમા ં૩૨,૭૦૦ 
વમવલયન ઘનફકૂટ પાણી સૌરાષ્ટ્ર વિ્તારમા ંઅપાયુ ંછે. 

• 'સૌની યોજના'થી ૪૯ જળાશયો, ૧૦૩ તળાિો અને ૬૦૬ 
ચેકડેમ ભરાયેલાં છે. 

• 'સૌની યોજના' પાછળ દડસમેબર ૨૦૨૦ સધુીમા ંરૂ.૧૫,૪૮૨ 
કરોડ ખચ્સ થયો છે અને સમગ્ યોજના પાછળ રૂ.૧૮,૫૬૩ 
કરોડ ખચ્સ થિાનો અંિાજ છે.

• આ યોજનાના કુલ ૧૭.૯૨ લાખ હેકટર વપયત વિ્તાર પૈકી 
૧૬.૮૦ લાખ હેકટર માઇનોર સુધી વિકવસત કરાયો છે.

• ચાલુ સાલે નમ્સિાના પાણીથી રાજયના ૧૭ વજલ્ાના ૭૩ 
તાલુકાના કુલ ૧૨.૦૭ લાખ હેકટર વિ્તારમાં વસંચાઇ થઇ 
છે જે વિક્રમજનક છે. 

• ગક િરષે જાનયુઆરી–૨૦૨૦માં ૧૦.૫૫ લાખ હેકટર રિી 
વસંચાઇ થઇ હતી. એક િર્સમાં રિી વસંચાઇના લાવભત 
વિ્તારમાં ૧.૫૨ લાખ હેકટરનો િધારો થયો છે. 

• ચાલુ વસંચાઈ િર્સમાં તા.૧૫ માચ્સ ૨૦૨૧ પછી પણ ઉપલબધ 
થનાર પાણીના જરથાનો ઉપયોગ નમ્સિા યોજનાના વપયત 
વિ્તારના ખેડૂતોને ઉનાળુ વસંચાઇ માટે પાણી આપિાનો 
વનણ્સય કરાયો છે.

• અનડરગ્ાઉનડ પાઇપલાઇન (UGPL) અિંાવજત ૪૬,૩૪૭ 
દક.વમ. લંબાઈ ધરાિતી રિરિશાખા નહેરો (સબમાઈનોર) પકૈી 
૪૦,૪૯૭ દક.વમ. લંબાઈનાં કામો ફેરિુઆરી-૨૦૨૧ સુધીમાં 
પૂણ્સ કયાું છે 

• રાજયના સરિાર સરોિર નમ્સિા યોજનાના કમાનડ વિ્તારમાં 
ભગૂભ્સ પાઇપ લાઇન (UGPL) પદ્ધવતથી ૩૦૨૪૨ કી.વમ. 
લંબાઇના સબ માઇનોરની કામગીરી પૂણ્સ કરી ૧૧.૩૧ લાખ 
હેકટરમાં વપયત વિ્તાર વિકાસનાં કામો પૂણ્સ.

• વપયત સહકારી મંડળી અંતગ્સત યોજનાના વપયત વિ્તારોમાં 
ફેરુિઆરી-૨૦૨૧ સુધીમાં કલુ ૪૪૬૬ વપયત સહકારી 
મંડળીમાંથી ૩૪૬૭ નોંધણી થઇ છે.

• ગરૂડેશ્ર િીયરના મુખય બંધના હેઠિાસમાં, ૧૧ દક.વમ. 
સુધીમાં રૂ.૨૯૯.૪૬ કરોડના ખચષે ૩૦,૮૦૦ લાખ ઘનફકૂટ 
પાણીનો સંગ્હ થાય તે માટે ગરૂડેશ્ર િીયરનું બાંધકામ પૂણ્સ 

કરાયું છે. અને ૩૧.૭૫ મીટરના લેિલ સુધી પાણીનો સંગ્હ 
થાય છે. સરિાર સરોિર યોજનામાં ૧૨૦૦ મેગાિોટની 
ક્ષમતા ધરાિતું નિી તળ ભૂગભ્સ જળ િીજમથક અને ૨૫૦ 
મગેાિોટની ક્ષમતા ધરાિતુ ંનહેર આખુમ જળ િીજમથક એમ 
બે િીજ મથકો બાંધિામાં આવયા છે. 

• બનં્ન ેિીજમથકોની કુલ ્થાવપત ક્ષમતા ૧૪૫૦ મગેાિોટની છે. 
ફેરિઆુરી- ૨૦૨૦થી ફેરિઆુરી-૨૦૨૧ સધુીમા ંકુલ ૪૯૪૮.૪૮ 
કરોડ યવુનટ િીજ ઉતપાિન થયુ ંછે જેની દકૂંમત રૂવપયા ૩૫૬.૧૭ 
કરોડ થાય છે બજાર ભાિ રૂ. ચાર રિવત યવુનટ લખે ેરાષ્ટ્રન ેરૂ. 
૧૯,૭૯૪ કરોડ રૂવપયાની આિક થઈ છે. 

• લઘુ જળ િીજમથકોમાં નમ્સિા યોજનાની સૌરાષ્ટ્ર, કચછ, 
વમયાંગામ અને િડોિરા શાખા નહેરો ઉપર કુલ ૮૫.૪૬ 
મેગાિોટના ્થાવપત ક્ષમતાના કુલ ૧૮ જગયાએ લઘુ જળ 
વિદ્ુત મથકોનું બાંધકામ રિગવતમાં છે. પૂણ્સ થયેલા અને હાલ 
િીજ ઉતપાિન ચાલ ુહોય તિેી – ૯ જગયા (૫૧.૧૦ મગેાિોટ) 
ફેરિુઆરી-૨૦૨૧ ના અંત સુધીમાં કુલ ૧૮.૦૦ કરોડ યુવનટ 
િીજ ઉતપાિન કરિામાં આિેલ છે. 

• ટોપ સોલાર પાિર પલાનટ અંતગ્સથ સાણંિ શાખા નહેર ઉપર 
૧ મગેાિોટનુ ંકેનાલ ટૉપ સોલાર પલાનટ જ ેએવરિલ ૨૦૧૨થી 
કાય્સરત છે.

• િડોિરા શાખા નહેર ઉપર ૧૦ અન ે૫ મગેાિોટ ક્ષમતાના 
નહેરના બન્ન ેકાઠેં કેનાલ બનેક સોલર પાિર પલાનટ તથા ૧૦ 
મગેાિોટ ક્ષમતાના કેનાલ ટોપ સોલર પાિર પલાનટ, કુલ મળીને 
૨૫ મેગાિોટ ક્ષમતાના સોલર પાિર પલાનટ ્થાપિાની 
કામગીરી સપટેમબર-૨૦૧૭મા ંપણૂ્સ કરી કાય્સરત કરાયા ંછે.

• સોલાર ઊજા્સની કુલ ્થાવપત ક્ષમતા ૩૫ મેગાિોટ થયેલ છે 
તથા આ ક્ષમતાથી ફેરિુઆરી-૨૦૨૧ સુધી માં એકૂંિરે કુલ 
૨૨.૫૮ કરોડ યુવનટ િીજ ઉતપાિન કરિામાં આવયું છે.

• ૯૪૯૦ ગામો તથા ૧૭૩ શહેરોને પીિાના પાણીના લાભ 
હેઠળ આિરી લેિાનું આયોજન છે જે પૈકી ફેરિુઆરી-૨૦૨૧ 
સુધીમાં ૯૦૯૫ ગામો તથા ૧૬૮ શહેરોને પીિાના પાણીના 
લાભ હેઠળ આિરી લેિામાં આવયાં છે. ૩૪ ઔદ્ોવગક 
એકમોને પાણી પૂરું પાડિામાં આિે છે. 

• સરિાર સાહેબની વિશ્માં સૈથી ઉંચી એિી "્ટચેયૂ ઓફ 
યુવનટી"ની રિવતમાનું લોકાપ્સણ િડારિધાનશ્ીએ કયુું. 

• ્ટેચયૂ ઓફ યુવનટી અને આસપાસનાં ્થળોએ રિિાસીઓ 
માટે અનેકવિધ સુવિધાઓ ઉપલબધ કરાિિામાં આિેલ છે. 
વિધાનસભા ગૃહમાં આ વિભાગની માંગણીને બહુમતીથી 
પસાર કરિામાં આિી હતી. આમ, રિતયેક ગુજરાતીનું સરિાર 
સરોિર ડેમ અંગેનું સાત સાત િાયકાઓ જૂનું ્િપ્ન સાકાર 
થયેલ છે. •

લવધાનસભાના દ્ારેથી
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લવધાનસભાના દ્ારેથી

• રાજયના ૨૦ વજલ્ામા ંરિિાહી કચરાના વનકાલ માટે રૂ. ૮૦૦ 
કરોડની જોગિાઈ.

• મનરેગા યોજના હેઠળ ગ્ામીણ વિ્તારમા ંઉપયોગી અ્કયામતો 
ઊભી થાય ત ેમાટે રૂ.૧૦૦ કરોડની જોગિાઇ કરી છે. 

• ગ્ામીણ વિ્તારની બહેનો આવથ્સક રીત ેપગભર થાય ત ેમાટે 
૧.૦૬ લાખ ્િસહાય જૂથોન ેબેંક મારફત કુલ રૂ.૧,૭૯૦ 
કરોડની કેશ કે્રદડટ મવહલાઓની આવથ્સક ઉન્નવત માટે “મખુય મતં્ી 
મવહલા ઉતકર્સ યોજના” હેઠળ મવહલાઓન ેરૂવપયા ૧૦૦૦ કરોડ 
સધુીનુ ંવધરાણ આપિાની વયિ્થા કરિામા ંઆિી છે. 

• મહાતમા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્ામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના 
(MGNREGA) રાષ્ટ્રીય ગ્ામીણ આજીવિકા વમશન (DAY 
- NRLM) િીનિયાલ ઉપાધયાય ગ્ામીણ કૌશ્ય યોજના 
(DDU-GKY) રિધાનમંત્ી આિાસ યોજના-ગ્ામીણ 
(PMAY-G) ્િચછ ભારત વમશન-ગ્ામીણ (SBM-G) 
રિધાનમંત્ી કૃવર વસચંાઈ યોજના (PMKSY-WC) રયામારિસાિ 
મુખર્જી રૂબ્સન વમશન (SPMRM) ઉપરાંત માળખાકીય 
સવુિધાના કાય્સક્રમોનુ ંઅમલીકરણ કરિા માટે કુલ રૂ.૩૨૯૪.૬૫ 
કરોડની જોગિાઇ કરિામા ંઆિેલ છે.

• વિવિધ સવુિધાઓ માટે નિી બાબત તરીકે બજટેમાં કુલ રૂ 
૧૭૨.૫૯ કરોડની વિશરે જોગિાઇ પણ કરિામા ંઆિી છે. 

• િર્સ ૨૦૧૬થી કાય્સરત રિધાનમતં્ી આિાસ યોજના (ગ્ામીણ) 
હેઠળ રાજયના ંતમામ ઘરવિહોણા અન ેકાચા આિાસ ધરાિતા 
કુટુબંોન ે૨૦૨૨ સધુીમા ંઆિરી લિેાનો રાજય સરકારનો દ્રઢ 
વનધા્સર છે. આ યોજના અંતગ્સત લાભાથથીઓન ેકુલ રૂ.૧,૫૨,૧૬૦ 
ની સહાય મળિાપાત્ છે. 

• ‘મખુયમતં્ી રિોતસાહક સહાય યોજના’ હેઠળ, રિથમ હપ્તો આપયા 
બાિ ૬ માસની અંિર આિાસ પૂણ્સ કરનાર લાભાથથીન ે
રૂ.૨૦,૦૦૦ની અવતદરક્ત સહાય આપિાની જોગિાઈ. 

• િર્સ ૨૦૨૦-૨૧ અતંગ્સત રાજય સરકારશ્ી દ્ારા ગ્ામીણ મવહલા 
લાભાથથીઓન ેધયાનમા ંરાખીન ેઆિાસની સાથ ેબાથરૂમ બાધંકામ 
માટે લાભાથથી િીઠ રૂ.૫૦૦૦ની િધારાની સહાય માટે કુલ 
૧૨૫૦.૬૦ કરોડની જોગિાઈ કરિામા ંઆિી છે.

• રાજયના ૨૦ વજલ્ાઓમા ંરિિાહી કચરાના વનકાલ માટે દફલિ 

્લજ મનેજેમેંનટ માટે જદેટંગ કમ 
સકશન કમ ડીસીન્ટંગ મશીન 
આપિામા ંઆવયા છે.આ યોજના 
માટે કુલ રૂ. ૮૦૦ કરોડની જોગિાઇ 
કરાઈ છે. 

• સોવલડ િે્ ટ મનેજેમનેટ હેઠળ કચરાના 
સલામત વનકાલ માટે ્િચછ ભારત 
વમશન (ગ્ામીણ) ફેઝ-૨ અતંગત્સ ઘન 
કચરાના વનકાલ માટે ડોર ટ ુડોર કલેકશન, પદરિહન, સેવગ્ગશેન 
અન ેકૂંપોન્ટંગ જિેી િે્ યચૂનેનુ ંવનમા્સણ કરીન ેઅિંાવજત ૩૦૦૦ 
જટેલા ંગામોન ે્િચછ ગામ બનાિિાનો વનધા્સર.. 

• િર્સમા ંઓછામા ંઓછા ૧૦૦ દિિસની સિેતન રોજગારીમાં 
સમયસર િતેન ચૂકિણીમા ં૯૮.૧૮ % વસદદ્ હાસંલ કરી છે. 
મનરેગા યોજના હેઠળ નાણાકીય િર્સ ૨૦૨૦-૨૧ િરમયાન 
તા.૧૬-૦૩-૨૦૨૧ અતં સધુીમા ં રૂ. ૧,૨૨,૬.૧૧ કરોડનો 
ખચ્સ કરાયો છે.

• િીન-િયાલ ઉપાધયાય ગ્ામીણ કૌશ્ય યોજના હેઠળ ગ્ામીણ 
વિ્તારની બહેનોન ેઆવથ્સક રીત ેપગભર કરિા ૧.૦૬ લાખ 
્િસહાય જથૂોન ેકુલ રૂ.૧,૭૯૦ કરોડની કેશ કે્રદડટ અપાઇ. 

• DAY-NRLM યોજનામા ંકુલ રૂ. ૩૦૦ કરોડની જોગિાઇ
• રયામા રિસાિ મખુર્જી રૂબ્સન યોજના અતંગ્સત ફેઝ-૧, ૨ અન ે૩ 

મા ંકુલ ૧૬ લિ્ટરની પસિંગી કરિામા ંઆિેલ છે. ત ેપકૈી ૮૭ 
રિોજકેટ પણૂ્સ કરિામા ંઆિેલા છે, બાકી રહેતા ૧૫૩ રિોજકેટની 
કામગીરી રિગવત હેઠળ છે. આ યોજનામા ંિર્સ ૨૦૨૧-૨૨ માટે 
કુલ રૂ.૧૦૦.૦૦ કરોડની જોગિાઇ કરાઈ છે

• િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ માટે ૧૦૪ રિોજેકરસનો ભૌવતક લક્યાંક 
રાખિામાં આિેલ છે. 

• મુખય મંત્ી મવહલા ઉતકર્સ યોજના અંતગ્સત જુના ્િ-સહાય 
જૂથ સાથે નિા જૂથોને પણ લાભ આપિામાં આિશે. આ 
યોજના હેઠળ મવહલાઓને રૂવપયા ૧૦૦૦ કરોડ સુધીનું 
વધરાણ આપિાની વયિ્થા કરિામાં આિશે. મવહલાઓને 
આ લોનની રકમ સંપુણ્સ વયાજરવહત આપિામા આિશે અને 
આ વયાજની રકમ રાજય સરકાર ભોગિશે. •

ગામડાઅારેનાં સુગ્ચથ્ત વવકાસ માટરે પ્રવ્તબદ્ધ રાજ્ય સરકાર
રવાષ્ટ્ર વપતવા મિવાત્વા ગવંાધ્રીજી ્કિેતવા ્ેક સવાિુ ંભવારત ગવામડવંાઆેમવંા િસે છે. વિ્કવાસનવા રવાજમવાગ્થમવંા 

ગવામડવંાઆેને જાેડ્રી રવાજ્ સર્કવાર ેતમવામ ઘરવિિવાેણવા અને ્કવાિવા આિવાસ ધરવાિતવંા ્ુકટંુબવાનેે ૨૦૨૨ 
સુધ્રીમવંા ઘરનવા ઘરનંુ સપનંુ સવા્કવાર ્કરિવાનવેા દ્રઢ વનધવા્થર ્કયવાવે છે. તવાજતેરમવંા ગજુરવાત વિધવાનસભવામવંા 
રજૂ રયેલવા િર્થ ૨૦૨૧-૨૨ નવા અંદવાજપત્રમવંા ગ્રવામ્રીણ વિસતવારમવંા લવેા્કવેાન્રી સ્મૃજદ્ અને જીિન ધવેારણન્રી 
ગુણિત્તવા સધુવારણવા મવાટે રૂ.૩૨૯૪.૬૫ ્કરવેાડન્રી મવાતબર જેાગિવાઇ ્કરિવામવા ંઆિ્રી છે. જમેવા ંગવામડવંાઆેનવા 
ઉત્કર્થ મવાટે ્કરલેવા વિશરે આયવેાજનવાે દૃહષ્મવાન રવાય છે. જને્રી આછેરી ઝલ્ક મવાણ્રીઅે... 

શ્ી	િચતુભાઇ	ખાિડિ
ગ્ામ	બિકાસ	રાજય	મંત્રી

શ્ી	આર.	સી.	ફળદતુ
કેબિને્ટ	મંત્રી

કકૃબષ,	
ગ્ામબિકાસ,	
િાહન	વયિહાર
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યુવાઅારે રાષ્ટીય અનરે અાં્તરરાષ્ટીય સ્તરરે ગુજરા્તનું નામ  
રારેિન કરરે ્તરે દદિામાં બહુઅાયામી અાયારેજન

રવાજયનવા યુિવાઆેને ખલે્ૂકદ ક્તેે્ર પ્રવેાતસવાહિત ્કરી રવાષ્ટ્ર ીય અને આંતરરવાષ્ટ્ર ીય સતર ેપ્રસ્વાવપત ્કરિવા 
રવાજય સર્કવાર ્કવટબદ્ છે. તત્કવાલ્રીન મખુ્યમંત્ર્રી શ્્રી અને દેશનવા િડવાપ્રધવાન શ્્રી નરનેદ્રભવાઈ મવેાદીનવા 
રમશ ેગજુરવાત જીતશ ેગજુરવાતનવા મંત્રને સવા્કવાર ્કરિવા રવાજ્ સર્કવાર ેખેલ્ૂકદ મવાટે અને્કવિધ નિતર 
આયવામવેા િવાર ધયવા્થ છે. જનેવા પવરણવામે રવાજયનવા અને્ક યિુવા પ્રવતભવાશવાળી ખેલવાડ્રીઆેઅે ગજુરવાતનંુ 
ગવાૌરિ િધવાયુું છે. યુિ્ક, સેિવા અને સવાંસૃ્વત્ક વિભવાગ મવાટે અંદવાજ પત્રમવંા ્કરિવામવંા આિેલ્રી 
જાેગિવાઈઆેન્રી મવાહિત્રી મેળિ્રીઅે...

• રમતગમત, યુિા અને સાં્કૃવતક રિવૃવતિઓ વિભાગ માટે િર્સ 
૨૦૨૧-૨૨ માટે રૂવપયા ૫૦૭. ૪૫ કરોડની અંિાજપત્ીય 
જોગિાઇઓ. 

• િડનગર તાલુકામાં એરલેદટકની રમતના ખેલાડીઓને 
રિોતસાહન આપિા માટે ૪૦૦ મીટર વસનથેદટક એરલેદટક રિેક 
બનાિિા માટે રૂવપયા ૬૫૫ લાખની બજેટ જોગિાઇ. 

• િડનગર ્પોરસ્સ કોમપલેકસ ખાતે ૨૦૦ જેટલા ખેલાડીઓ 
માટે હો્ટેલની માળખાકીય સુવિધાઓ ઊભી કરિા રૂવપયા 
૬૫૦ લાખની બજેટ જોગિાઇ.

• કોચીઝ દ્ારા ખેલાડી માટે ઘરે રહી ્ પોરસ્સ ્ પેવસદફક િીદડયો 
તૈયાર કરી ખેલાડીઓ સુધી તાલીમ ઉપલબધ કરાિે સોવશયલ 
મીદડયામાં સંપક્કમાં રહે અને મેનટરીંગ કરે તે હેતુથી મેજર 
ધયાનચંિ ઓનલાઈન તાલીમ રિોગ્ામ હેઠળ ્પોરસ્સ 
ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાતના ૧૨૦ કોચીઝને લેપટોપ આપિા 
માટે રૂવપયા ૯૫ લાખની બજેટ જોગિાઇ. 

• રાજયના યુિાનોનું શારીરીક અને માનવસક આરોગય 
તંિુર્ત રહે તે માટે “મોબાઇલ ટુ ્ પોરસ્સ” સાથે અવભયાન 
યોજનાનો રિારંભ.

•  જે અંતગ્સત રાજયની યુિા પેઢીને મોબાઇલથી શારીદરક 
્પોટ્સસ તરફ રિેદરત કરિા માટે તથા રિોતસાહન પૂરું 
પાડિાના હેતુથી સોવશયલ મીડીયાના માધયમથી “મોબાઇલ 
ટુ ્પોટ ્સસ” અવભયાનનો Facebook પેજ અને 
YouTube ચેનલ રિારંભ.

• ્પોટ્સસ પસ્સન એમપલોયમેનટ ગાઇડનસ એનડ એડિાઇઝરી 
સેનટર યોજના અંતગ્સત રાજયના આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ભાગ 
લીધેલ અને રાષ્ટ્રકક્ષાએ પિક વિજેતા ખેલાડીઓને સરકારી 
અથિા અધ્સ સરકારી અથિા રિાઇિેટ સં્થાઓમાં રોજગારી 
મળે તે હેતુથી માગ્સિશ્સન આપિાની વયિ્થા .

• રાજયમા ંકોરોના સંક્રમણ સંકટ િચ્ચ ેસૌરિથમ િાર ઇનફમષેશન 
એનડ કોમયુવનકેશન ટેકનોલોજી (ICT) ના માધયમથી ્ િવણ્સમ 
ગુજરાત ્પોરસ્સ યુવનિવસ્સટી દ્ારા પિિીિાન સમારોહનું 

આયોજન કરી કુલ ૫૦૭ વિદ્ાથથીઓને પી.એચ.ડી. સવહત 
વિવિધ પિિીઓ રિિાન. 

• બે ફેક્ટી ડેિલોપમેનટ રિોગ્ામની સાથે રમતગમત ક્ષેત્ના 
વિવિધ વિરયો પર કુલ ૪૭ િેવબનાર સત્ોનું ICTના 
માધયમથી આયોજન કરિામાં આવયું છે.

• દફટ ઇનનડયા મુિમેનટમાં વિવિધ કાય્સક્રમોના આયોજનની 
સાથે-સાથે ્િવણ્સમ ગુજરાત ્પોરસ્સ યુવનિવસ્સટી દ્ારા ચાલુ 
િરષે રાજયની વિવિધ ૭ યુવનિવસ્સટી સાથે એમ.ઓ.યુ. 

• હાલમાં ૩૦ વજલ્ાઓમાં ૪૦ દડન્રિકટ લેિલ ્ પોરસ્સ ્ કકૂલ 
(DLSS)માં ૨૨૦૦ નિા વિદ્ાથથીઓની પસંિગી કરી કુલ 
૫૫૦૦થી િધારે વિદ્ાથથીઓ વશક્ષણની સાથે સાથે વિવિધ 
રમતોમાં વનષણાત કોચ અને રિેનર દ્ારા રિવશક્ષણ મેળિી 
રહ્ા છે.

• આગામી િરષે િધુ ૩ ્પોરસ્સ ્કકૂલ શરૂ કરિાનું આયોજન. 
• ્િામી વિિેકાનંિ ખેલ રિવતભા સંિધ્સન કેનદ્ર - સેનટર ઓફ 

એકસલનસ” યોજના અંતગ્સત વિવિધ ૧૨ ઓલનમપક રમતોની 
૧૮ વનિાસી એકેડમીઓ શરૂ કરિામાં આિી. જેમાં હાલ 
૬૦૫ રિવતભાશાળી ખેલાડીઓ લાભ મેળિી રહ્ા છે. 

• ભારત સરકાર દ્ારા પણ “ખેલો ઈનનડયા” યોજના હેઠળ 
ગુજરાતની એકેડમીને માનયતા.

• “ખલેો ઈનનડયા” યોજના અતંગ્સત પસિં થયલેા અનય રાજયના 
શ્ેષ્ઠ ખેલાડીઓ પણ ગુજરાતની નદડયાિ ખાતેની આ 
એકેડમીમાં રિવશક્ષણ મેળિી રહ્ા છે. 

• આ યોજના હેઠળ ખલેાડીઓન ેપૌનષ્ક આહાર, આધવુનક સાધનો, 
્પોરસ્સદકટ, ્ પધા્સખચ્સ, વનષણાત રિવશક્ષકો, મડેીલિમે, મનોિૈજ્ાવનક 
કાય્સવશવબર અન ે્ પોરસ્સ મદેડવસન જિેી બાબતો માટે જરૂદરયાત 
મજુબ રૂ. ૨૫ લાખ સધુીની સહાય આપિામા ંઆિ ેછે. ત ેપકૈી 
૨૩ ખેલાડીઓન ેઓવલનમપક-૨૦૨૦ અન ે૨૦૨૪ના ટાગષેટેડ 
ખલેાડી તરીકે તૈયાર કરિામા ંઆિી રહેલ છે. 

• રાજકોટ તથા મહેસાણા ખાતે ઈનડોર મ્ટીપપ્સઝ હોલની 
કામગીરી રૂ.૧૦ કરોડના ખચષે પૂણ્સ .

લવધાનસભાના દ્ારેથી

શ્ી	ઇશ્વરબસંહ	પ્ટેલ
રમ્	-	ગમ્	રાજય	મંત્રી
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• અમિાિાિ વજલ્ાના િસક્રોઈ તાલુકાના બીબીપુર ખાતે 
તાલુકા રમત-ગમત સંકુલની કામગીરી રૂ.૪ કરોડ ૫૬ 
લાખના ખચષે પૂણ્સ.

• િડનગર, સમી અને મફલીપુર વજ.- અમિાિાિમાં તાલુકા 
રમત સંકુલની રૂ.૬ કરોડની દકૂંમતની કામગીરી શરૂ કરિામાં 
આિી છે.

• ફીફા િ્ડ્સકપ અંડર-૧૭ વિમેનસ,૨૦૨૨ માટે ૪ રિેનકટસ 
ગ્ાઉનડ અમિાિાિમાં રૂ.૨૦ કરોડ ૯૦ લાખની દકૂંમતની 
કામગીરી રિગવતમાં છે.

• સાપુતારા ખાતે ૪૦૦ મીટર વસનથેદટક એરલેદટક રિેક અને 
ફકૂટબોલ ગ્ાઉનડની રૂ.૭ કરોડની દકૂંમતની કામગીરી રિગવતમા.ં

• રાજપીપળા રમત-ગમત સંકુલ ખાતે ૧૦૦ ખેલાડીઓની 
ડોરમેટરી વબન્ડંગ રૂ.૨ કરોડ ૫૦ લાખની દકૂંમતની તથા 
૪૦૦ મીટર વસનથેદટક એરલેદટક રિેક અને ફકૂટબોલ ગ્ાઉનડ 
રૂ.૭ કરોડની દકૂંમતની કામગીરી શરૂ કરિામાં આિી. 

• ચાલુ િરષે કલામહાકુૂંભની ્પધા્સઓ પૈકી કોવિડ-૧૯ની 
મહામારીના કારણે કેનદ્ર સરકાર અને રાજય સરકારે બહાર 
પાડેલ ગાઇડ લાઇનને ધયાને લઇને ગાયન- િાિન ્પધા્સનું 
ઓન-લાઇન આયોજન કરિામાં આવયું.

• આ િરષે કોવિડ-૧૯ની મહામારી ધયાને રાખી ૧ માસની 
યોગાસન તાલીમ વશવબરનું આયોજન િેવબનારના માધયમથી 
કરિામાં આવયું. 

• તાનારીરી પફયોવમુંગ આરસ્સ કોલેજ, િડનગર ખાતે નૃતય  
તથા સંગીતના દડગ્ી તેમજ દડપલોમાના અભયાસક્રમ શરૂ 
કરિામાં આિશે

• રાષ્ટ્રીય શાયર ઝિેરચંિ મેઘાણીની ૧૨૫ મી જનમજયંતી 
વનવમતિે ઉજિણીના ભાગરૂપે ગુજરાત રાજય સંગીત નાટક 
અકાિમી મારફતે વિવિધ સાં્કૃવતક કાય્સક્રમોના આયોજન 
માટે સને ૨૦૨૧-૨૨ના અંિાજપત્માં રૂ.૫૦ લાખની  
બજેટ જોગિાઇ. 

• રાજયમાં ૨ મધય્થ ગ્ંથાલયો (ગાંધીનગર અને િડોિરા) 
તથા ૨૬ વજલ્ામાં સરકારી વજલ્ા ગ્ંથાલય અને  
૮૪ તાલુકામાં સરકારી તાલુકા ગ્ંથાલય સવહત હાલ કુલ 
૨૯૮ સરકારી ગ્ંથાલયો કાય્સરત છે.આ પુ્તકાલયોને 
આધુવનક બનાિિા સને ૨૦૨૧-૨૨ના અંિાજપત્માં 
રૂ.૫૦૦ લાખની જોગિાઇ. 

• શ્ી અરવિંિભાઇ મણીયાર પુ્તકાલય, રાજકોટના અલભય 
અને િુલ્સભ પુ્તકોના દડવજટલાઇઝેશન માટે સને ૨૦૨૧-
૨૨ના અંિાજપત્માં રૂ.૫૦૦ લાખની જોગિાઇ. 

• ભારત િેશનાં ૫૬૨ રજિાડાઓ જે ભારત િેશ સાથે 
્િતંત્તાના સમયમાં જોડાઈને અંખડ ભારત િેશ બનાવયો તે 

રજિાડાઓનો િારસો (Heritage) િશા્સિતું અતયાધુવનક 
સંગ્હાલય વિનકસત કરિા માટે રૂ.૨૫ કરોડની નિી બાબત 
તરીકે જોગિાઇ.

• શ્ી રયામજી કૃષણિમા્સની જીિનયાત્ાને અદ્તન ટેકનોલોજી 
સાથે સાંકળીને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના સંગ્હાલય બનાિિા 
માટે રૂ.૧૫ કરોડની નિી બાબત તથા મયુવઝયમ અને વપક્ચર 
ગેલેરી, િડોિરા ખાતે અદ્તન સાઉનડ અને લાઇટ શો માટે 
રૂ.૫ કરોડની નિી બાબત તરીકે જોગિાઇ.

• રાષ્ટ્રીય શાયર ્િ. શ્ી ઝિેરચંિ મેઘાણીની ્મૃવતમાં 
અતયાધુવનક મયુવઝયમ માટે રૂ.૫ કરોડની નિી બાબત તરીકે 
જોગિાઇ. 

• ગજુરાત વિધાનસભા પદરસરમા ંગજુરાતનો ઇવતહાસ િશા્સિતું 
અતયાધુવનક સંગ્હાલય વિનકસત કરિા રૂ.૫૦ લાખની નિી 
બાબત તરીકે જોગિાઇ.

• િડનગર ખાતે પરથર કી હિેલીમાં નાગર જીિન શૈલી 
મયુવઝયમ વિકવસત કરિા રૂ.૫૦ લાખની નિી બાબત તરીકે 
જોગિાઇ કરિામાં આિેલ છે.

• રાજયનાં કુલ ૩૬૨ રાજય રવક્ષત ્મારકોની સારસંભાળ, 
જાળિણી તથા િેખરેખ માટે સન ે૨૦૨૧-૨૨ના અિંાજપત્માં 
રૂ.૫ કરોડની બજેટ જોગિાઇ. 

• રાજયરવક્ષત ્મારક િાિ તથા હિા મહેલ ખાતે પુરારક્ષણ 
તથા દર્ટોરેશન માટે સને ૨૦૨૧-૨૨ના અંિાજપત્માં રૂ. 
૫૦ લાખની બજેટ જોગિાઇ .

• આ માગણીઓ વિધાનસભા ખાત ેબહમુતીથી મજંરૂ કરાઈ હતી. •

લવધાનસભાના દ્ારેથી
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જનઅારારેગયની લરે છરે  દરકાર, ગુજરા્ત સરકાર
ગજુરવાતનવા તમવામ નવાગવર્કવાનેે ગુણિત્તવાસભર આરવેાગય સિેવાઆે મળી રિે અને તેમનું 
આરવેાગય જળિવાય ત ેમવાટે સદુ્રઢ આરવેાગય મવાળખુ ંઊભુ ં્કરિવાને રવાજ્ સર્કવાર ેઅહગ્રમતવા 
આપ્રી છે. જમેવંા પવાયવાન્રી આરવેાગય સિેવાઆેર્રી લઈને સપુર સપશેયવાહલટી સિેવાઆે ઉપલબધ 
્કરવાિિવામવંા આિ્રી રિ્રી છે. આરવાેગય અને પવરિવાર ્કલ્યવાણ વિભવાગ મવાટે િર્થ ૨૦૨૧-૨૨ 
મવાટે રૂ.૧૧,૩૨૨.૮૧ ્કરવેાડન્રી જાેગિવાઇ ્કરિવામવંા આિ્રી છે. અેટલું જ નહિ, દર િરવે રૂ. ૪૭ 
્કરવેાડર્રી િધુ ર્કમન્રી ગ્રવાનટ રવાજ્ન્રી વિવિધ ટટ્રસ્ સંિવાહલત િવાેક્સપટલને આપિવામવંા 
આિ ેછે. જનેવા ર્કી રવાજ્નવા ્કવેાઈ નવાગવર્કને આરવેાગયલક્્રી સિેવામવંા અગિડતવાનવેા સવામનવેા 
ન ્કરિવેા પડ ેતે મવાટે રવાજ્ સર્કવાર સં્કલપબદ્ છે. 
 આ અંગે નવાયબ મખુ્યમંત્ર્રી શ્્રી ન્રીવતનભવાઇ પટેલે જણવાવ્યું િતું ્ેક, આરવાેગય વિભવાગ 
મવાનિ વિ્કવાસનવા સિૂ્કવંા્કને ્ેકનદ્ર સ્વાને રવાખ્રી ્કવાય્થરત રિવા સતત પ્રયતશ્રીલ છે. આરવેાગય 
વિભવાગન્રી દર્ેક પિેલ મેવડ્કલ, પરેવામેવડ્કલ અને તબ્રીબ્રી શશક્ણન્રી નિ્રી ક્મતવા ઊભ્રી 
્કરિવાન્રી િવાેય, ૧૦૮ જેિ્રી અત્યંત લવાે્કહપ્રય અને જીિનરક્્ક સિેવાઆે િવાેય ્ેક "મવા" 

યવેાજનવા જેિ્રી સિ્થગ્રવાિ્રી લવાભ્કવારી યવાજેનવા િવાેય ્ેક વિવિધ િવાેક્સપટલવેા અને જાિેર આરવાેગયન્રી જુદી જુદી 
સંસ્વાઆેનંુ અપગ્રેડશેન િવેાય, તે તમવામ ક્તે્રે નવંાધપવાત્ર જસજદ્ િવંાસલ ્કરલે છે, આિ્રી િવાેક્સપટલવેા ખવાતે જાિેર 
આરવેાગય, તબ્રીબ્રી સિેવાઆે અને સપુર સપશેયવાહલટીને લગત્રી વ્કડન્રી, ્ેકનસર અને િૃદય રવેાગન્રી તમવામ પ્ર્કવારન્રી 
સિલતવેા આજ ેગજુરવાત રવાજ્મવંા ઉપલબધ છે. 
• આરોગય વિભાગ માનિ વિકાસના સૂચકાંકને કનેદ્ર ્થાને 

રાખી કાય્સરત ગુજરાત સરકાર કાય્સ કરી રહી છે.
• ગુજરાત રાજયની જનતા માટે આરોગયલક્ષી સેિાઓ 

સરળતાથી ઉપલબધ થઈ શકે તે માટે રાજયમાં ૯૨૩૧ પેટા 
કેનદ્રો, ૧૪૭૭ રિાથવમક આરોગય કેનદ્રો અને ૩૪૮ સામૂવહક 
આરોગય કેનદ્રો એમ વત્્તરીય આરોગય સિેાઓ પરૂી પાડિામાં 
આિી રહી છે.

• લોકોન ેઘરઆંગણ ેઆરોગયની સિેા આપિા ૯૮ મોબાઈલ હે્થ 
યવુનટ અન ે૩૦ મોબાઈલ મદેડકલ યવુનટ મજંરૂ કરાયા છે.

• જાહેર આરોગય રિણાલીન ેમજબતૂ બનાિિા કાય્સરત રાષ્ટ્રીય 
આરોગય વમશન અતંગ્સત રૂ.૧૯૪૮ કરોડની જોગિાઇ કરાઇ છે. 

• રાજયમા ંજાહેર આરોગયનો વયાપ િધારિા રિાથવમક આરોગય 
કેનદ્રો તથા સામૂવહક આરોગય કેનદ્રોના મહેકમ અને બાંધકામ 
માટે રૂ.૧૩૦૩ કરોડની જોગિાઇ કરાઇ છે. 

• શાળા આરોગય કાય્સક્રમ હેઠળ ગંભીર બીમારીઓ માટે 
રૂ.૩૯.૮૦ કરોડની જોગિાઇ કરાઇ છે.

• પદરિારના કોઇ સભયની જીિલેણ બીમારી માટે આરોગય 
સહાય આપિા “મા” ના આવશર રૂપી મુખયમંત્ી અમૃતમ 
યોજના અને “મા િાતસ્ય” યોજના અમલી કરી છે.

• મા યોજનામાં બી.પી.એલ. કુટુંબો, િાવર્સક રૂ.૪ લાખ સુધીની 
આિક ધરાિતા પદરિારોને લાભ મળિાપાત્ છે. 

• મા યોજનામાં આશા બહેનો, પત્કાર વમત્ો, દફકસ પગાર 
ધારકોના પદરિારજનો, િાવર્સક રૂ. ૬ લાખ કે તેથી ઓછી 

આિક ધરાિતા કુટુંબોના વસવનયર વસટીઝનો અને યુ-િીન 
કાડ્સ ધારકોને લાભ મળિાપાત્ છે.

• મા યોજના હેઠળ રિાથવમક, સકેનડરી અન ેટશ્સરી બીમારીઓ માટે 
સારિાર મળિાપાત્ છે. જ ેમાટે કુટુબંિીઠ િાવર્સક મહતતમ રૂ.૫ 
લાખ સધુીની સારિાર વિનામૂ્ ય ેઉપલબધ કરાિિામા ંઆિે છે. 

• આ યોજના અતંગ્સત વનયત સારિારનો ખચ્સ માનય હોન્પટલને 
સીધો સરકાર આપે છે. 

• “મા” અને ‘‘મા િાતસ્ય’’ યોજના હેઠળ ૧૨મી માચ્સ, 
૨૦૨૧ સુધીમાં કુલ ૭૯.૪૯ લાખ કુટુંબોની નોંધણી થઇ છે. 

• “મા” યોજના તથા આયુષમાન ભારત યોજના અંતગ્સત કુલ 
૨૫૦૨ સરકારી તેમજ ખાનગી હોન્પટલોમાં સારિાર 
ઉપલબધ છે.

લવધાનસભાના દ્ારેથી

શ્ી	ટકશોરભાઇ	કાનાણી
આરો્ય	રાજય	મંત્રી

શ્ી	નીબ્નભાઇ	પ્ટેલ
નાયિ	મતુખયમંત્રીશ્ી

નાણા,	માગ્ષ	
અને	મકાન,	
આરો્ય	અને	

પટરિાર	
કલયાણ,	્િીિી	
બશક્ષણ,	નમ્ષદા
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• રાજય સરકારે ઇમરજનસી મેદડકલ એકટ પસાર કયયો છે.
• આ એકટ અતંગ્સત રાજયના લોકોને વરિ-હોન્પટલ ઇમરજનસી 

રિાનસપોટેશન મેદડકલ સેિાઓ રિાપ્ત થાય તે માટે પનબલક 
રિાઇિેટ પાટ્સનરશીપના ધોરણે ગુજરાત જી.િી.કે. ૧૦૮ 
એમબયુલનસ સેિાઓ “ઇમરજનસી મેનેજમેનટ એનડ દરસચ્સ 
ઇનન્ટટ્ૂટ” અમલમાં મુકી છે. 

• આ રિોજેકટ અંતગ્સત ગુજરાત રાજયના લોકોને ઇમરજનસી 
વરિ-હોન્પટલ રિાનસપોટેશનની સવુિધા મળી રહે ત ેમાટે ૧૫૦ 
એમબયુલનસ િાન દરપલેસમેનટ કરિા રૂ.૩૦૦૦ લાખની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• છેલ્ા એક િર્સમાં ૧૦૮ દ્ારા ૧૧.૧૬ લાખથી િધુ કોલ 
એટેનડ કરિામાં આવયા હતા.

• 108 િાન દ્ારા કોરોનાનાં વચહ્નો ધરાિતા ૧.૩૩ લાખ જેટલા 
િિથીઓને ૧૦૮ સેિાનો લાભ પૂરો પડાયો છે. 

• રાજયમાં સરકારી હોન્પટલોમાં હાલ ૫૩૧૬ જેટલા તબીબો 
કાય્સરત છે તથા મદેડકલ કોલેજમા ંશકૈ્ષવણક ્ ટાફમા ંડૉકટરોની 
કુલ સંખયા-૧૫૪૪ જેટલી છે. 

• જી.પી.એસ.સી.માં વિવિધ સંિગ્સમાં ૩૮૧૯ના માંગણા પત્ક 
મોકલિામાં આવયાં છે.

• રાજયમાં નવસુંગ સેિાઓને સઘન બનાિિા માટે ્ટાફનસ્સની 
કુલ ૨૦૦ જગયાઓ મંજૂર કરિા માટે રૂ.૨૫૦ લાખની 
જોગિાઇ કરાઇ છે. 

• રાજયમા ંનવસુંગ ્ ટાફની કુલ મજંરૂ ૧૦,૭૫૨ જગયાઓ પકૈી 
૮૧૭૩ જગયાઓ ભરેલી છે. તે ઉપરાંત ૨૦૨૭થી િધ ુનવસુંગ 
્ટાફની આઉટસોવસુંગથી સેિા લેિામાં આિી રહી છે.

• ૧૦૨૦૦ જગયાઓ ઉપર નવસુંગ ્ટાફની સેિાઓ લેિામાં 
આિી રહી છે. 

• નિી ૧૦૦૮ નવસુંગની જગયાઓ ભરિા જાહેરાતની રિવક્રયા 
પણ પૂણ્સ કરી િેિાઇ છે. 

• રાજયમાં તબીબી વશક્ષણ હ્તક ૬ સરકારી મેદડકલ કોલેજો, 

૬ શકૈ્ષવણક હોન્પટલો, ર સરકારી ડનેટલ કોલજેો અન ેસલગં્ 
હોન્પટલો, ૧ એમ એનડ જ ેઇનન્ટટ્ટૂ ઓફ ઓપથો્મોલોજી, 
૧ ગિ્સ.્પાઇન ઇનન્ટટૂ્ટ, ૫ સરકારી દફવઝયોથેરાપી કોલજેો, 
૮ જીએમઇઆરએસ મેદડકલ કોલેજો, ૮ જીએમઇઆરએસ 
હોન્પટલો, ૩ ગ્ાનટ ઇન એઇડ -સપુર્પરેયાવલટી હોન્પટલો 
(ઇનન્ટટ્ૂટ ઓફ દકડની દડવસઝ એનડ દરસચ્સ સેનટર, યુ.
એન.મહેતા ઇનન્ટટયૂટ ઓફ કાદડ્સયોલોજી અને ગુજરાત 
કેનસર અને દરસચ્સ ઇનન્ટટ્ૂટ) તેમજ ૮ સરકારી નસસીંગ 
કોલેજો કાય્સરત છે. 

• કુલ ૪૮ સરકારી સં્ થાઓ તબીબી વશક્ષણ ક્ષતે્મા ંસવક્રય રીતે 
વિદ્ાથથીઓન ેસ્ાતક અન ેઅનસુ્ાતક અભયાસક્રમની તાલીમ 
પૂરી પાડિા સાથે િિથીલક્ષી વિવશષ્ સેિાઓ પુરી પાડે છે.

• રાજયમાં ઇનન્ટટયૂટ ઓફ દકડની દડવસઝ એનડ દરસચ્સ સેનટર, 
અમિાિાિ ખાતે રિાનસપલાનટેશન એનડ એલાઇડ સાયનસીસ 
યુવનિ્સવસટીની ્થાપના કરી કાય્સરત કરિામાં આિી છે. 

• અમિાિાિ વસવિલ હોન્પટલ ખાતે ઇમરજનસીમાં િિથીઓને 
તાતકાવલક, ગુણિતિાયુકત અને ઉચ્ચ કક્ષાની તબીબી સારિાર 
ઉપલબધ કરાિિા માટે રિોમા સેનટર કાય્સરત કરાયું છે. 

• વનયામક આયુર દ્ારા આયોવજત ૧૬૦૦ જેટલા વનિાન-
સારિાર કેમપનો કુલ ૧.૫૬ લાખ જટેલા લાભાથથીઓએ લાભ 
લીધો છે. 

• િર્સ ૨૦૨૦માં સરકારી આયુિષેિ િિાખાના/હોન્પટલોમાં 
૨૭,૦૪,૯૭૬ િિથીઓને સારિાર આપિામાં આિી હતી. 

• હોવમયોપથેી િિાખાનાઓમા ં૯,૩૫,૪૮૨ િિથીઓન ેસારિાર 
આપિામાં આિી છે. 
આમ, ગજુરાત સરકારે આરોગય સિેાઓન ેિધ ુસદુ્રઢ બનાિિા 

સાથે તેમાં ઉતિરોતિર સુવિધા િધારિાની દિશામાં વનરંતર રિયાસો 
ચાલુ રાખયા છે. જેના પદરણામે આરોગયમય ગુજરાતનું વનમા્સણ 
થિામાં સુગમતા પડી રહી છે અને લોકોને આરોગયમય જીિન 
તરફ ગુજરાત સરકાર િોરી તેમની યોગય િરકાર લઇ રહી છે. •
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ગુજરા્તનરે ઉત્તમથી સવાવોત્તમ ્તરફ લઈ જવા માટરે 
રાજયના માગાવો બન્ાં વવકાસના રાજમાગાવો 

ગુજરવાતને ઉત્તમર્રી સિવાવેત્તમ તરફ લઈ જિવા મવાટે રવાજયનવા રવેાડ- રસતવા ગુજરવાતનવા વિ્કવાસનવેા િવાઇિે 
પરુિવાર રઈ રહ્વા છે. ત્યવાર ેસમગ્ર રવાજયમવંા રસતવાઆેનંુ અદભતુ નેટિ્ક્થ અમે ઊભુ ં્કયુું છે. અટેલુ ંજ નિ્રી 
રવાજ્નવા છેિવાડવાનવા વિસતવારવેાને પણ પવા્કવા રવેાડ -રસતવાર્રી આ સર્કવાર ેજેાડ્રી દીધવા છે. મવાગ્થ અને મ્કવાન 
વિભવાગનંુ િર્થ ૨૦૨૦-૨૧નંુ રૂવા.૧૧૧૮૫ ્કરવેાડનંુ બજટે નવાયબ મુખ્યમંત્ર્રી શ્્રી ન્રીવતનભવાઈ પટેલે ગમૃિમવંા રજૂ 
્કરતવંા જણવાવ્યુ ંિતુ ંિર્થ ૨૦૦૦-૨૦૦૧ નવા રૂવા.૫૩૭ ્કરવેાડનવા બજટેનવા સવાપકે્મવંા ૨૦.૮૩ ગણં િધવાર ેછે અને 
િૌશશ્્ક મિવામવારી ્કવેારવેાનવા િવેાિવા છતવંા વિભવાગને ફવાળિલે્રી િર્થ ૨૦૨૦-૨૧ન્રી જેાગિવાઇનવેા સંપણૂ્થ ઉપયવેાગ 
રશ.ે મવાગ્થ અને મ્કવાન વિભવાગ પર અંદવાજપત્રમવંા ્કરવાયેલ્રી જેાગિવાઈઆે અંગેન્રી મવાહિત્રી ન્રીિે મુજબ છે. 

• પૂિ્સથી પવશ્ચમ અન ેઉતિરથી િવક્ષણન ેજોડતા રિગવતપથન ેચાર 
માગથીયકરણ કરિાની કામગીરી તબકકાિાર રિગવતમાં છે, 
૨૪૯ દક.વમ. ના રૂા. ૭૭૫.૪૮ કરોડના અંિાવજત રકમનાં 
કામો રિગવતમા ંરૂા.૧૫૨.૫૦ કરોડની રકમનાં પલુોનાં(્રિકચર)
કામો રિગવતમાં છે, ૩૨૯ દક.વમ. લંબાઇનાં રૂા. ૧૨૫૦ 
કરોડનાં કામો મંજૂરીના વિવિધ તબકકામાં છે. 

• ગુજરાતનાં પવિત્ યાત્ાધામો અંબાજી, ડાકોર, પાિાગઢ અને 
પાલીતાણાને જોડતા ર્તાઓને પગિંડી સવહત ૩૭૫ દક.
વમ.ના ચાર માગથીય કરિાના રૂા.૧૪૫૮ કરોડનાં કામ પૈકી, 
૩૩૬ દક.વમ. લંબાઇની કામગીરી પૂણ્સ કરાઇ છે.

• ગત િર્સના બજેટમાં ૭ િર્સથી િધુ સમય થયા હોય તેિા 
ર્તાઓનું દરસરફેવસંગ આગામી િર્સમાં હાથ ધરાશે. 

• રાજય અને પંચાયત વિભાગ હ્તકના ૨૦૦ તાલુકાઓમાં 
આિેલ કુલ ૧૬૮૫૭ દક.વમ.ના લંબાઇના વિવિધ કક્ષાના 
ર્તાઓન ેરૂા. ૪૫૦૬ કરોડની દરસરફેવસગંની મજંરૂી અપાઇ 
છે. જે પૈકી રૂા. ૩૩૮૦ કરોડનાં કામો મંજૂર/મંજૂરીની 

રિવક્રયામાં છે. 
• ધારાસભયશ્ીના મતવિ્તાર િીઠ રૂા.૫૦ કરોડની મંજૂરીઓ 

આપી છે.
• અમિાિાિ-મહેસાણા ર્તાની પર દક.વમ. લબંાઇના ર્તાને 

રૂા.૮૦૦ કરોડના ખચષે છ માગથીયકરણ કરિા િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ના 
બજટેમા ંરૂા.૧૦૦ કરોડની જોગિાઇ કરિામા ંઆિી છે. 

• મુખયમંત્ીશ્ીના ફાટકમુકત ગુજરાતના અવભયાન અનિયે 
રૂા.૯૧૩૦ કરોડના ખચષે ૨૦૪ નિીન રેલિે ઓિરવરિજ મજંરૂ 
કરીને ઐવતહાવસક કામગીરી કરાઇ છે.

• ર૯ રેલિે ક્રોવસંગ ઉપર રૂા.૮૭૩ કરોડના ખચષે પૂણ્સ કરિામાં 
આવયા છે.

• ૭પ રેલિે ઓિરવરિજ રૂા. ૩રપ૭ કરોડના ખચષે રિગવતમાં છે.
• ૧૦૦ નિીન રેલિે ક્રોવસંગ પર રૂા.૫૦૦૦ કરોડના ખચષે 

મંજૂરી આપિામાં આિી છે. 
• ભાિનગરને જોડતા બગોિરા-ધંધુકા-િલ્ભીપુરના ર્તાને 

રૂા. ૪૭૨ કરોડના ખચષે ચાર માગથીયકરણની કામગીરી હાથ 

લવધાનસભાના દ્ારેથી

શ્ી	નીબ્નભાઇ	પ્ટેલ
નાયિ	મતુખયમંત્રીશ્ી

નાણા,	માગ્ષ	
અને	મકાન,	
આરો્ય	અને	

પટરિાર	
કલયાણ,	્િીિી	
બશક્ષણ,	નમ્ષદા
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ધરિામાં આિી છે.
• મોરબી-હળિિ અન ેજેતપર-મોરબી-અણીયાળી-ઘાટીલા ૭૦ 

દક.વમ.ના રાજય ધોરી માગ્સને ચાર માગથીયકરણ કરિાનું કામ 
રૂા.૩૦૯ કરોડના ખચષે હાથ ધરિામાં આિશે. 

• મોદડફાઇડ એનયુઇટી હઠેળ બગોિરા-તારાપુર-િાસિ 
૧૦૧.૯૦ દક.વમ. ર્તાને છ માગથીયકરણની કામગીરી બે 
અનુભાગોમાં રૂા.૧૬૫૪ કરોડના રોકાણથી ચાલુ િર્સના 
મધયભાગ સુધીમાં પૂણ્સ કરિાનું આયોજન છે. 

• બગોિરા-તારાપરુ-િાસિ ર્તાની કામગીરી પણૂ્સ થયથેી િવક્ષણ 
ગુજરાતથી સૈારાષ્ટ્ર તરફ જિા માટે મુસાફરીનો સમય ઘટશે, 
ઇંધણનો બચાિ થશે અને સલામતી િધશે.

• ગ્ામીણ વિ્તારો િધુને િધુ સમૃદ્ધ િર્સ ૨૦૧૬-૧૭થી 
મુખયમંત્ી ગ્ામ સડક યોજનાનો રિારંભ કરાયો છે. 

• આ યોજના હેઠળ અતયાર સુધી કુલ રૂા.૧૬,૫૨૪ કરોડના, 
૫૧,૭૧૧ દક.વમ. લંબાઇના ર્તા તથા નાના/મોટા પુલો 
સવહત કુલ ૧૯,૭૮૪ કામો મંજૂર કરિામાં આવયાં છે.

• આ યોજના રિથમ તબકકામા ંકુલ ૧૦,૧૭૧ કરોડના ૨૯૬૬૪ 
દક.વમ. લંબાઇના ૧૧૧૨૫ કામો મંજૂર કરિામાં આવયાં છે, 
જે પૂણ્સતાને આરે છે.

• આ યોજનાના બીજા તબકકામાં િર્સ ૨૦૧૯-૨૦ તથા 
૨૦૨૦-૨૧ કુલ ૬૩૫૩ કરોડના ૨૨૦૪૭ દક.વમ. લબંાઇના 
૮૬૫૯ કામો મંજૂર કરિામાં આવયાં છે.

• મુખયમંત્ી ગ્ામ સડક યોજના હેઠળ નોનપલાન ગ્ામીણ 
ર્તાના કાચા/મેટલ સપાટીિાળા ર્તાને મોટા રિમાણમાં 
ડામર કરિાની ઝુંબેશ ્િરૂપે અંિાવજત ૧૬ હજાર દક.વમ. 
લંબાઇની કામગીરીને પાકા ડામર સપાટીના બનાિી િેિામાં 
આિી છે અને ૪૦૦૦ દક.વમ.ની કામગીરી રિગવત હેઠળ છે.

• ગુજરાત સરકારે રિધાનમંત્ી ગ્ામ સડક યોજનાના રિથમ બે 
તબકકા હેઠળ ૩૩,૭૪૩ પરાન ેજોડી સફળતાપિૂ્સક કામગીરી 
પૂણ્સ કરી છે.

• રિધાનમંત્ી ગ્ામ સડક યોજનાના ત્ીજા તબકકા અંતગ્સત 
ગ્ામીણ માગયોને પહોળા કરિા ૩૦૧૫ દક.વમ. લંબાઇના 
ર્તાના રૂા.૧૭૪૯.૬૨ કરોડનાં કામો મંજૂર કરી બજેટમાં 
િર્સ ૨૦૨૧-૨૨માં રૂા.૨૦૦ કરોડની જોગિાઇ કરાઇ છે.

• પાટનગર યોજના અંતગ્સત ગાંધીનગરમાં નિું સિ્ય વનિાસ 
સંકુલ બનાિાશે.

• અમિાિાિ શહેર તથા ગાંધીનગર ખાતે રૂા.૪૫૦ કરોડની 
અંિાજી રકમથી વિવિધ કક્ષાના ૧૮૭૬ કિાટ્સસ્સના બાંધકામ 
માટે િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ના બજેટમાં રૂા.૯૩.૯૫ કરોડની 
જોગિાઇ કરાઇ છે. 

• ગાધંીનગરમા ં૧૪૫૬ કિાટ્સર તમેજ અમિાિાિ શહેર ખાતે 

૧૫૬ કિાટસ્સ મળી વિવિધ કક્ષાના રૂા.૪૩૯.૧૫ કરોડની અિંાજી 
રકમના ં૧૬૧૨ કિાટ્સસ્સ બનાિિાનુ ંકામ રિગવતમાં છે.

• વિશ્બેંક યોજના હેઠળ અમિાિાિ એરપોટ્સથી ગાંધીનગર 
કેવપટલને જોડતા ર્તામાં ચ-૦-કોબા-ઇનનિરા વરિજ સુધીના 
ભાગને ''સેફ કોદરડોર ડેમો રિોજેકટ'' [SCDP] તરીકે 
વિકસાિિાની રૂા.૩૮.૨૫ કરોડની કામગીરી મજંરૂ કરાઇ છે. 

• િર્સ ર૦૧૪ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગ્સની લબંાઇ ૪૦૪પ દક.વમ. હતી જે 
િધીન ે૭૧ર૯ દક.વમ. થઇ છે. જ ે૭૬ ટકાનો િધારો િશા્સિ ેછે. 

• િર્સ ર૦ર૦-ર૧માં રૂા.૮પ૭.૩ર કરોડના કુલ ૧૬૧.૪૧પ 
દક.વમ. લંબાઇનાં ૮ કામો મંજૂર કરિામાં આવયાં છે. 

• નશેનલ હાઇિે અૉથોરીટી ઓફ ઇનનડયા હ્તક અતંગ્સત દિ્હી-
િડોિરા એકસરિસે-િે પકૈી ૬૩.૪૬ દક.વમ.મા ંરૂા. ૩૮પ૪ કરોડના 
ખચષે,સાચંોર-સાતંલપરુ એકસરેિસ-િનેા ૯૩.૧૮ દક.વમ.મા ંરર૦૭ 
કરોડના ખચષે, અમિાિાિ-ધોલરેા એકસરિસે-િે ૧૦૯ દક.વમ.માં 
રૂા.૩૩૯૬ કરોડના ખચષે શરૂ થિામા ંછે.

• અમિાિાિ-મુબંઇ હાઇ્પીડ રેલિે કોદરડોર- બુલટે રિને રિોજકેટ 
માટે રૂા.૧૬૩૦ કરોડ ઇવક્ટી પેટે આપિામાં આવયા છે. િર્સ 
૨૦૨૧-૨૨માં પણ આ રિોજેકટ માટે રૂા.૧૫૦૦ કરોડની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 
આ સાથે, માગ્સ અને મકાન વિભાગની માંગણીઓ બજેટ 

ગૃહમાં પસાર કરી મંજૂર કરિામાં આિી હતી. ગુજરાતનાં 
ગામડાઓન ેજ નહીં પરંત ુિેશના ંઆતંરરાષ્ટ્રીય શહેરોન ેજોડિાનાં 
કાયયોમાં મહત્િપૂણ્સ રિગવત સધાઇ હોિાનું નાયબ મુખયમંત્શ્ીએ 
આપેલી માવહતીમાંથી રિવતપાદિત થાય છે. •

લવધાનસભાના દ્ારેથી
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લવધાનસભાના દ્ારેથીલવધાનસભાના દ્ારેથીલવધાનસભાના દ્ારેથી

પ્રવાસીઅારે માટરે પહરે લી પસંદ બન્ું ગુજરા્ત
પ્રિવાસન ક્તે્રે ગજુરવાતે ્કવાઠંુ ્કવાઢ્ું છે અને આજ ેસે્ચયૂ આેફ યુવનટી વિશ્નવા મવેાખરવાનવા પ્રિવાસન 

સ્ળવાેમવાં સ્વાન પવા્યું છે. રવાજ્ સર્કવાર ેપ્રિવાસન ઉદવેાગને શખલિિવા પ્રવતબદ્તવા સવાર ેબજટેમવંા તનેે 
વિશરે સ્વાન આપ્રી નવાણવા્કીય જાેગિવાઇ ્કરી છે. ગજુરવાતમવંા આિતવા પ્રિવાસ્રીઆેન્રી બવાબતમવંા છેલલવંા 
પવાંિ િર્થમવંા સરરેવાશ િવાહર્િ ્ક ૧૩ ટ્કવા વમૃજદ્દર નવંાધવાયવાે છે. પ્રિવાસન ક્તે્ર રવાજેગવારીન્રી વિપુલ ત્કવાે પૂરી 
પવાડ ેછે. િર્થ 2001-02મવંા પ્રિવાસ્રીઆેન્રી સખં્યવા 52 લવાખ િત્રી. જ ે2019-20મવંા િધ્રીને 609 લવાખ 
રઇ ગઇ છે. આમ િ્રીસ િર્થમવંા પ્રિવાસ્રીઆેન્રી સખં્યવામવંા 12 ગણવાે િધવારવાે રયવાે છે. રવાજ્ સર્કવાર દ્વારવા 
પ્રિવાસન ક્તે્રનવા વિ્કવાસ મવાટે પણ બજટે જેાગિવાઈમવા ંનવાધંપવાત્ર િધવારવેા ્કરિવામવા ંઆવ્યવેા છે. િર્થ 2001-
02મવંા પ્રિવાસન મવાટે રૂ.12 ્કરવેાડન્રી જાેગિવાઇ ્કરવાઇ િત્રી. જમેવંા િર્થ 2021-22મવંા 487.50 ્કરવાેડન્રી 
્કરવાઇ છે. આમ 20 િર્થમવંા બજટેન્રી જાેગિવાઇમવંા 40 ગણવાે િધવારવેા ્કરિવામવંા આવ્યવાે છે. પ્રિવાસનનવા 
વિ્કવાસન્રી ગવતને િેગિંત્રી બનવાિિવા મવાટે િર્થ 2021-22 મવંા િવાલુ બવાબતવાે િેઠળ રૂ.૩૯૩.૫૦ ્કરવાેડ 
અને નિ્રી બવાબતવેા િેઠળ રૂ.૯૪ ્કરવેાડ મળી ્ુકલ રૂ.૪૮૭.૫૦ ્કરવેાડન્રી જેાગિવાઇ સૂિિવાઇ િવેાિવાનંુ 
વિધવાનસભવા ગમૃિમવંા પ્રિવાસન મંત્ર્રી શ્્રી જિવાિરભવાઇ િવાિડવાઅે જણવાવ્યું િતું. 

્કવાેરવેાનવાન્રી સવાૌર્રી મવેાટી અસર પ્રિવાસન ક્તે્રે પર પડ્રી છે. પરંતુ, આપણે ્કવાેરવાનેવા સંકમણન્રી સવામે ત્ેકદવારી રવાખ્રીને ‘જાન 
ભ્રી તવેા જિવાન ભ્રી’ધયેય સવાર ેટુવરઝમ સકે્ટરને િતેનિતું બનવાવુ્ય ંછે. ્કવેારવાનવા ્કવાળમવા ંપણ ગુજરવાતમવા ંમવેાટી સખં્યવામવા ંપ્રિવાસ્રીઆે 
સ્વાવન્ક અને રવાષ્ટ્ર ીય પ્રિવાસ્રીઆેઅે મુલવા્કવાત લ્રીધ્રી છે. ત્યવાર ેગજુરવાત સર્કવાર ેપ્રિવાસનને િેગ આપિવા લ્રીધેલવંા પગલવંાન્રી 
મવાહિત્રી અત્રે પ્રસતુત ્કરિવામવંા આિ્રી છે. 

• રાજય સરકાર સતત સાસણગીરના વિકાસ માટે સવક્રય ભવૂમકા 
વનભાિી રહી છે. 

• સાસણગીરમાં િર્સ ૨૦૦૦-૨૦૦૧મા ંઆશરે ૭૫ હોટલ રૂમ 
ઉપલબધ હતા. 

• “ખુરબૂ ગુજરાત કી કેમપેઈન” બાિ આ હોટલ રૂમની સંખયા 
અંિાવજત ૨૫૦૦ થઇ છે. 

• જે માનનીય િડારિધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીજીની રિિાસન 
રિતયેની િીઘ્સદૃનષ્ િશા્સિે છે. “ખુરબૂ ગુજરાત કી કેમપેઈન” એ 
ગુજરાત રાજયના રિિાસન માટે ‘Game Changer’ 
સાવબત થયું છે.

• સાસણગીર ખાતે રિિાસીઓની સુવિધાઓનો વિકાસ કરિા 
ઉપરાંત રિિાસીઓ માટે સુવિધાજનક ૧૦ એ.સી. બસો 
રૂ.૩.૪૦ કરોડના ખચષે પૂરી પાડી છે.

• સાસણગીરની વિકાસ સુવિધા અંિાવજત રૂ.૩૫.૪૦ કરોડના 
ખચષે જૂન-૨૦૨૨ પહેલાં પૂણ્સ કરિાનું આયોજન છે. 

• િર્સ 2005 માં માત્ 2 દિિસથી શરૂ કરાયેલો રણ ઉતસિ 
િધીને 100થી પણ િધુ દિિસનો થયો છે જે સફળતા અને 
લોકવરિયતા િશા્સિે છે.

• િર્સ ૨૦૧૯-૨૦માં ૩.૫૦ લાખ મુલાકાતીઓ સફેિ રણની 
મુલાકાત લીધી છે.

• રણ ઉતસિના આયોજનથી લોકોને િર્સ 2018-19માં 15.12 
લાખ દિિસની રોજગારી મળી છે. 

• છેિાડાનું ગામ ધોરડો જે માત્ રિિાસન અને પશુપાલન ઉપર 

આધાદરત છે, ત ેગામન ેજો રૂરલ ટદૂરઝમનો ભારત સરકારનો 
સિયોચ્ચ એિોડ્સ મળે 

• આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોતસિમાં િેશ-િુવનયાના પતંગબાજો 
ભાગ લેતા હોિાથી વિશ્ભરમાં રિચવલત થયો છે. પતંગ 
મહોતસિના લીધે પતંગ ઉદ્ોગનું ટન્સઓિર િાવર્સક રૂ.૬૧૫ 
કરોડથી િધુ પહોચયું છે. પતંગ બનાિતા ્થાવનક લોકોને 
રોજગારી મળતાં તેમના જીિનધોરણમાં પણ સુધારો થયો છે.

• આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોતસિ માટે માન. િડારિધાનશ્ી કહે 
છે કે“પતંગ ઉતસિ િશા્સિે છે રિકૃવત રિેમ, પયા્સિરણ રિેમ અને 
પય્સટન રિેમ”

સ્્ટેચયતુ	ઓફ	યતુબન્ટી
• અખંડભારતના વનમા્સતા સરિાર િલ્ભભાઈ પટેલની 182 

મીટર ઊંચાઈ ધરાિતી વિશ્ની સૌથી ઊંચી રિવતમાનું વનમા્સણ 
કરિામાં આવયું છે. જેને અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય સં્થાઓ દ્ારા 
રિિાસનના શ્ેષ્ઠ ્થળ તરીકે િરજ્જો આપિામાં આવયો છે. 
ગુજરાત સરકાર દ્ારા કેિદડયાને ‘ફેવમલી ટૂદર્ટ ડેન્ટનેશન’ 
તરીકે ડેિલપ કયુું છે. જેમાં વસવનયર વસટીજન માટે આરોગય 
િન એકતા િન, યુિાનો માટે એકતા ક્રકૂઝ અને રીિર રાનફટંગ 
અને મવહલાઓ તેમજ બાળકો માટે વચ્ડ્ન નયુવરિશન પાક્ક, 
જંગલ સફારી તેમજ એકતા મોલનો આનંિ છે. તાજેતરમાં 
જ િેશનાં વિવિધ શહેરોને રિેન દ્ારા કેિદડયા રેલિે ્ટેશનને 
જોડી િેિામાં આવયું છે. 

• ્ટેચય ૂઑફ યવુનટી ખાત ેઅનકે વિવિધ રિોજકેટ જગંલ સફારી 

શ્ી	િાસણભાઇ	આબહર
પ્રિાસન	રાજય	મંત્રી

શ્ી	જિાહરભાઇ	ચાિડિા
કેબિને્ટ	મંત્રી

પ્રિાસન,	
મતસ્યોદ્ોગ
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પાક્ક, એકતા મોલ વચ્ડ્ન નયુવરિશન પાક્ક, યુવનટી ગલો ગાડ્સન, 
કેકરસ ગાડ્સન, એકતા નસ્સરી, ખલિાણી ઈકો-ટદૂરઝમ (ધોધ), 
નિોગોરા વરિજ, એકતાક્રકૂઝ તેમજ આરોગયિન અન ેસી-પલેન 
જેિા રિક્પોથી રિિાસીઓને આકર્સિામાં સફળતા મળી છે. 

• માત્ 553 દિિસમાં 50 લાખથી િધુ રિિાસીઓએ (િૈવનક 
સરેરાશ ૧૦ હજાર) ્ટેચયૂ ઑફ યુવનટી તેમજ અનય 
આકર્સણોની મુલાકાત લીધી છે. આ સાથે ્થાવનક યુિાનોને 
પણ ખૂબ મોટા રિમાણમાં રોજગારી રિાપ્ત થઇ છે. 

ગાંધી	સટકકિ્ટ	(સ્િદેશ	દશ્ષન	સ્કકીમ)
• અમિાિાિ-રાજકોટ-પોરબંિર-બારડોલી-િાંડી ગાંધી હેદરટેજ 

સદક્કટ ગુજરાતને ભારતના વપતા મહાતમા ગાંધીનું જનમ્થળ 
હોિાનંુ ગૌરિ છ.ે આજે રાજય મહાતમા ગાંધીજીના 
સંગ્હાલયો, મૂવત્સઓ, આશ્મો િગેરેને સાચિી રહં્ છે. 
મહાતમા ગાંધીજીના જીિન વિશે િધુ જાણિા ઇચછતા લોકો 
ગુજરાતની મુલાકાત લઈ રહ્ા છે. જે ્થાન પર ગાંધીજીનો 
જનમ થયો હતો,તેઓ જે ્થળ પર રહ્ા હતા,જે ્થળેથી 
અભયાસ કયયો હતો, તેમણે જે ્ થળ પરથી આંિોલન શરૂ કયાું 
હતાં તેિાં અનેક ્થળો ગુજરાતમાં રિેરણાનાં ્થળો છે, 
રિિાસીઓને મહાતમાના જીિનને અનુસરી શકે તે માટે સિર 
્થળોન ેગાંધી ટદૂરઝમ સદક્કટ તરીકે વિકસાિિામા ંઆિલે છે.

નેશનલ	સોલ્ટ	સતયાગ્હ	મેમોરીયલ
• નિસારી વજલ્ાના િાંડી ખાતે ભારત સરકારના સાં્કૃવતક 

મંત્ાલય દ્ારા અંિાવજત રૂ. ૭૦ કરોડના ખચષે નેશનલ સો્ટ 
સતયાગ્હ મેમોદરયલ (એન.એસ.એસ.એમ.) બનાિિામાં 
આવયું છે. જે રિિાસીઓના આકર્સણનું કેનદ્ર બનયું છે. 

આઝાદીનો	અમૃ્	મહોતસિ
• િર્સ ૨૦૨૨માં ભારતની આઝાિીને ૭૫ િર્સ પૂણ્સ થશે તેની 

ઉજિણીનો રિારંભ ૭૫ અઠિાદડયાં પહેલાં જ રિધાનમંત્ી શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોિી દ્ારા ૧૨ માચ્સ ૨૦૨૧ના રોજ ગાધંી આશ્મ 
ખાતે િાંડીયાત્ા પથ ઉપર તેના વસદ્ધાંતોને અનુસરીને આતમ 
વનભ્સર ભારત અંગેની કકૂચનું આયોજન કરાયું છે. 

રૈયાલી	ફોબસલ	પાકકિ	

• અંિાવજત સાડા છ કરોડ િર્સ પહેલાં મહીસાગર વજલ્ાના 
બાલાવસનોર તાલુકાના રૈયોલી ગામના 52 હેકટર વિ્તારમાં 
મહાકાય ડાયનાસોરની વિવિધ રિજાવતઓની સજીિ સૃનષ્ 
અન્તતિમાં હતી. તેના જીિારમી (ફોવસલ) અિશેરો થીજીને 
પરથર બની ગયેલાં ઈંડાં અને વિવિધ સંશોધનોને િણીને 
ડાયનાસોર પાક્કનું વનમા્સણ કરિામાં આવયું છે. ગુજરાત 
સરકારનો રિિાસન વિભાગ રૈયાલી ન્થત ડાયનોસર ફોવસલ 
પાક્ક અને મયુવઝયમને વિશ્ રિિાસન કેનદ્ર તરીકે વિકસાિી 
રહ્ો છે. આ ભારતનું સૌ રિથમ ડેદડકેટેડ ડાયનાસોર મયુવઝયમ 
છે. આ પાક્ક વિશ્નો ત્ીજા નંબરનો સૌથી મોટો ફોવસલ પાક્ક 
છે. આ પાક્કમાં રૂ.42 કરોડથી િધુના ખચષે ડાયનાસોર 
મયુવઝયમનું વનમા્સણ કરાશે. 

સરહદ	દશ્ષનઃ	નડિાિે્ટ
• િેશના યુિાનોમાં રાષ્ટ્રભાિના વિકસે તેમજ િેશભવક્તના 

સં્કાર કેળિાય તે હેતુથી મુખયમંત્ી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણી 
દ્ારા ભારત પાદક્તાનની બોડ્સર ઉપર આિેલા નડાબેટ ખાતે 
સીમાિશ્સન કાય્સક્રમનો રિારંભ કરિામાં આવયો છે. અહીં 
રિિાસીઓની સુવિધા માટે વિવિધ રિક્પોનું વનમા્સણ કરાશે. 

બશિરાજપતુર	દટરયાને	બલતુ	િીચ	્રીકે	મા્ય્ા	
• ડેનમાક્કમાં કાય્સરત નોન-રિોદફટ ઓગષેનાઈઝેશન‘ધ ફાઉનડેશન 

ફોર એનિાય્સમેનટ એજયુકેશન’ દ્ારા ૧૧ ઓકટોબર-
૨૦૨૦ના રોજ વશિરાજપુર બીચને ‘બલુ ફલેગ બીચ’ નું 
સદટ્સદફકેટ આપિામાં આવયું છે. જે ગુજરાત માટે ગૌરિની 
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િાત છે. બલુ ફલેગ બીચને િુવનયાના સૌથી ્િચછ અને સુંિર 
બીચ તરીકે માનિામાં આિે છે. આ બીચના માળખાકીય 
સુવિધા અને રિિાસીઓને આકર્સિા માટે 138 કરોડના ખચષે 
વિકાસકામો હાથ ધરાયાં છે. 

જંગલના	રાજાનતું	ભવયાબ્ભવય	ઘર	એ્ટલે		
આંિરડિી	સફારી	પાકકિ.
• આંબરડી સફારી પાક્કમાં મુક્તપણે વસંહ હરતા-ફરતા જોિા 

મળે છે. અમરેલી વજલ્ાની ઉતિર-પિૂ્સ સરહિે આિલે આબંરડી 
સફારી પાક્કના વિશાળ ભૌગોવલક વિ્તારને આરવક્ષત િન 
તરીકે જાહેર કરાયેલ છે. આંબરડીએ એિું ્થળ છે કે જયાં 
અંિાવજત ૪૦૦ હેકટર વિ્તારમાં જંગલના રાજા વસંહ 
મકુ્તરીત ેહરતા-ફરતા જોિા મળે છે. આબંરડી સફારી પાક્કના 
વિકાસની કામગીરી રૂ.૨૬.૭૭ કરોડના ખચષે જૂન-૨૦૨૨ 
પહેલા પૂણ્સ કરિાનું આયોજન છે.

િે્ટ	દ્ારકા	અને	શીયાળ	સિાઈ	િે્ટ
• ગુજરાત રાજયના િદરયાદકનારે ૧૫૦થી િધુ ટાપુઓ છે, આ 

ટાપુઓ(આઇલેનડ)ના વિકાસ માટે ઓગ્ટ ૨૦૧૯માં 
મુખયમંત્ીશ્ીના અધયક્ષ્થાને આઇલેનડ ડેિલપમેનટ 
અૉથોદરટીની રચના કરિામાં આિી છે. આ ટાપુના વિકાસ 
માટે 6 કરોડની જોગિાઇ કરાઇ છે. 

ગતુજરા્નતું	પતુરા્ન	શહેરમાંનતું	એક	શહેર	એ્ટલે	િડિનગર.	
• રિાચીન સમયમાં િડનગર આનત્સપરુ, આનિંપરુ સવહત વિવિધ 

નામોથી રિખયાત હતું. વિદ્ા, કલા, સાવહતય-સંગીત, નૃતય, 
વશ્પ, ્ થાપતય, િાવણજય અને ઉદ્ોગો માટે સુવિખયાત હતું. 
ભારત સરકારના રિિાસન મંત્ાલય અને ગુજરાત રિિાસન 
વનગમ વલવમટેડના સંયુક્ત રિયાસો દ્ારા સાં્કૃવતક અને 
ઐવતહાવસક મહત્િ ધરાિતા જનૈ, બૌદ્ધ અન ેવહનિ ુસં્કૃવતના 

સંગમ ્થળ સમા આ િડનગર શહેરમાં આિેલા રિિાસનનાં 
્થળોને વિકસાિિામાં આિી રહ્ાં છે. હાલમાં રાજય સરકારે 
િડનગરના વિકાસ માટેનો અિંાવજત રૂ.૧૦૦ કરોડનો મા્ટર 
પલાન બનાિિા આવયો છે. 

• સાપુતારા, પોળો ફોરે્ટ, લોથલ, ધોળાિીરા, જૂનાગઢનો 
ઉપરકોટ દકલ્ો ઉપરાંત સાસણગીર, કાવળયાર અભયારણય, 
ઘુડખર અભયારણય, નળ સરોિર,થોળ (મહેસાણા), ખીજડીયા 
(જામનગર) િગેરે ્થળોને વિકસાિિા નાણાકીય જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. 

• આ સાથે અંબાજી, દ્ારકા, સોમનાથનો રિસાિ ્કીમ અંતગ્સત 
વિકાસ કરિામાં આિશે. 
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નિી	્ટૂટરઝમ	પૉબલસી-૨૦૨૧-૨૫
• ગુજરાત એક પૉવલસી વડ્િન ્ટેટ છે. રાજય સરકાર દ્ારા 

િરેક ક્ષેત્માં પૉવલસી જાહેર કરિામાં આિી છે. કોરોનાના 
સંક્રમણ કાળમાં ગુજરાત રિિાસન વિભાગ દ્ારા બે નિી 
પૉવલસી અને એક રિ્તાવિત સુધારા સાથેની પોવલસીની 
જાહેરાત કરિામાં આિી છે.

• ગુજરાત રાજયમાં રિિાસન ક્ષેત્ના સિાુંગી વિકાસ અને 
રોકાણકારોને આકર્સિા માટે િત્સમાન સરકાર દ્ારા રિિાસન 
નીવત 2015-2020 ની પાંચ િર્સની મુિત પૂણ્સ થતાં 12 
જાનયુઆરી 2021 ના રોજ નિી રિિાસન નીવત 2021-2025 
જાહેર કરિામાં આિી છે.

• ગજુરાત ટદૂરઝમ પૉવલસી 2021-25 દ્ારા ‘િોકલ ફોર લોકલ’ 
ના ધયેયને પણ રિોતસાહન આપીને ગુજરાતની કલા અને 
સં્કૃવતને રિિવશ્સત કરતી અનોખી અને ઓછી એકસપલોર 
થયેલી રિોડકટનું રિમોશન કરિામાં આિશે.

• ગુજરાતને રિિાસન ક્ષેત્ે ‘ગલોબલ ચોઈસ ફોર ટુદરઝમ’ 
બનાિિા માટે રાજય સરકારે આ પૉવલસી બનાિી છે. આ 
નીવતમા ંરિિાસન વિભાગ દ્ારા ‘રિિાસન વૃવદ્ધ સાથ ેપયા્સિરણ 
સમૃવદ્ધ’નો નિતર અવભગમ અપનાવયો છે. અમિાિાિને 
જયારે િ્ડ્સ હેદરટેજ વસટીનો િરજ્જો મળેલ છે, સમગ્ રાજયમાં 
અનેક ્િરૂપમાં વિશાળ હદેરટેજની વિરાસતનો િરસો 
ઉપલબધ છે, તેિા સંજોગોમાં હેદરટેજ ઇમારતોનું સુયોગય રીતે 
જતન કરી શકાય તેમજ આ િારસાને િધુ સમૃદ્ધ રીતે િૈવશ્ક 
રિિાસનના નકશામાં ્થાન આપી શકાય તે ઉદ્દેશથી માન. 
મખુયમતં્ીશ્ીના નતેૃતિમા ંતમેજ માન. નાયબ મખુયમતં્ીશ્ીના 
માગ્સિશ્સન હેઠળ રિિાસન વિભાગ દ્ારા રાજયની રિથમ 
હેદરટેજ ટુદરઝમ પૉવલસીની જાહેરાત પણ કરિામાં આિી છે.

• 1 જાનયુઆરી 1950 પહેલાંની ઐવતહાવસક ઇમારતો, મહેલો, 
દકલ્ા િગેરેમાં હેદરટેજ હોટલ, હેદરટેજ મયુવઝયમ, હેદરટેજ 
બેનકિેટ હોલ અને હેદરટેજ રે્ટોરનટ બનાિિા માટે સબવસડી 
આપિાની આ પૉવલસીમાં જોગિાઈ કરિામાં આિી છે.

• આ પૉવલસીની હાલમાં જાહેરાત થઇ છે અને તેના 
અમલીકરણની રિવક્રયા શરૂ થાય તે પહેલા જ અંિાવજત રૂ. 
૩૦૦ કરોડનું િધુ રોકાણ કરિાની તતપરતા વિવિધ ્ટેક 
હો્ડરોએ િશા્સિેલ છે. જે ગુજરાત માટે આિનારા સમયમાં 
એક ખૂબ જ મોટા પાયે રોજગારીનું સજ્સન કરશે.

ગૌરિ
1. ઇનનડયા ટુડે દ્ારા આયોવજત ટૂદરઝમ સિષે એિોડ્સ 2020 માં 

ગુજરાતને ‘્ટેચયૂ ઓફ યુવનટી’ માટે ‘આઇકોવનક લેનડ ્ કેપ’ 
કેટેગરીમાં તારીખ 25 નિેમબર,2020 એિોડ્સ રિાપ્ત થયો છે.

2. આ ઉપરાતં ‘રિાિેલ એનડ લઝેર ઇનનડયા બે્ટ એિોરસ્સ 2020’ 
દ્ારા 25 નિમેબર,2020 ના રોજ ગજુરાતન ે‘ડોમને્ટક ટદુરઝમ 
કેટેગરીમાં શ્ેષ્ઠ સાં્કૃવતક ્થળ’ માટે એિોડ્સ રિાપ્ત થયો છે.

3. અમેદરકા ન્થત િ્ડ્સ ટેલેનટ ઓગષેનાઈઝેશન દ્ારા 11 માચ્સ 
2021 ના રોજ સોમનાથ ખાતેથી રહેલ વિકાસને ધયાને લઈને 
સોમનાથ રિ્ટને Amazing Talent – વિ્મયકારક 
રિકૃવતિતિ સૂઝ માટે રિમાણપત્ એનાયત કરાયેલ છે. િ્ડ્સ 
ટેલેનટ ઓગષેનાઈઝેશને કામની કિરરૂપ રિમાણપત્ એનાયત 
કરીને સોમનાથ ખાતેનાં વિકાસકાયયોને આંતરરાષ્ટ્રીય રિવસવદ્ધ 
આપી છે.

• િર્સ ૨૦૨૧-૨૨ના અિંાજપત્મા ંઆગામી િર્સ માટે રિિાસન 
રિવસવદ્ધ અન ેરિિાસન ્ થળોની માળખાકીય સવુિધામા ંિધારો 
કરિા નિી બાબતોનુ ંરૂ. ૯૪ કરોડના ખચષે આયોજન કરિામાં 
આવયું છે. •
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લવધાનસભા્માં િોકપ્રશ્નોને ્મળી વારા

કરજણના	ધારાસભય	શ્ી	અક્ષયકુમાર	પ્ટેલના	બચત્રાલ	માઇનોરર્ી	બસંચાઇનતું	પાણી	આપિા	િાિ્ેના	
પ્રશ્નનો	ઉતિર	આપ્ાં	નાયિ	મતુખયમંત્રી	શ્ી	નીબ્નભાઇ	પ્ટેલે	જણાવયતું	હ્તું	કે,	31	 ટડિસેમિર	2020ની	
નસ્ર્બ્એ	િડિોદરાના	પાદરા	્ાલતુકાના	મજાર્ણ	બિશાખામાંર્ી	નીકળી	બચત્રાલ	માઇનોર	દ્ારા	િષ્ષ	2019માં	
637	એકર	અને	િષ્ષ	2020માં	553	એકર	બિસ્્ારમાં	બસંચાઇનતું	પાણી	અપાયતું	હ્તું.

અસારિાના	ધારાસભય	શ્ી	પ્રદીપભાઇ	પરમારના	અમદાિાદ	 બજલ્લામાં	 િીજિીલમાં	 રાહ્	અંગેના	
પ્રશ્નનો	પ્રતયતુતિર	પાઠિ્ાં	ઊજા્ષ	મંત્રી	શ્ી	સૌરભભાઇ	પ્ટેલે	કુલ	1485019	ઘરિપરાશના	િીજગ્ાહકોને	
રૂ.5776.93	લાખની	િીજિીલમાં	રાહ્	આપિામાં	આિી	હોિાનતું	જણાવયતું	હ્તું.	

ગાધંીનગર	દબક્ષણના	ધારાસભય	શ્ી	શભંતુજીભાઇ	ઠાકોરે	ગાંધીનગર	બજલ્લામા	ંબિદ્ાર્�ઓન	ેબપ્ર-મેબટ્રક	
બશષ્યવૃબતિ	અગેં	મતં્રીશ્ીએ	31	ટડિસમેિર	2020ની	નસ્ર્બ્એ	એક	િષ્ષમા	ંસામાબજક	શકૈ્ષબણક	રી્ે	પછા્	
િગ્ષના	બિદ્ાર્�ઓની	બપ્ર.મબેટ્રક	બશષ્યવૃબતિ	યોજના	હેઠળ	1,10,793	બિદ્ાર્�ઓની	બશષ્યવૃબતિ	મજંરૂ	કરી	
રૂ.11,27,60,050	ચૂકિિામા	ંઆવયા	છે.

સતુરે્દ્રનગરમાં	 રાજા	 હટરશ્ચંદ્ર	 મરણોતિર	 સહાય	 યોજના	અંગેના	 િઢિાણના	 ધારાસભય	શ્ી	
ધનજીભાઇ	પ્ટેલના	સિાલના	જિાિમાં	સામાબજક	્યાય	અને	અબધકાટર્ા	મંત્રી	શ્ી	ઈશ્વરભાઇ	
પરમારે	માબહ્ી	આપી	હ્ી	કે,	31	ટડિસેમિર	2020ની	નસ્ર્બ્એ	છેલ્લા	એક	િષ્ષમાં	આ	યોજના	
હેઠળ	355	અરજી	મંજૂર	કરી	રૂ.17,75,000ની	ચૂકિણી	કરાઇ	છે.	

રાજયમાં	ડિાયાબલસીસ	સે્્ટર	ચાલતુ	કરિાના	રાજતુલાના	ધારાસભય	શ્ી	અંિરીષભાઇ	ડિેરના	સિાલના	
જિાિમાં	આરો્ય	અને	પટરિાર	કલયાણ	રાજય	મંત્રી	શ્ી	ટકશોરભાઇ	કાનાણીએ	માબહ્ી	આપી	હ્ી	કે,	
રાજયમાં	આિેલા	્મામ	બજલ્લા	્ર્ા	પે્ટા	બજલ્લા	કક્ષાની	હોનસ્પ્ટલસમાં	30	સપ્્ટેમિર	2014ર્ી	પીપીપી	
ધોરણે	ડિાયાબલસીસ	સે્્ટર	ચાલતુ	કરિા	બનણ્ષય	કરાયો	હ્ો.	હાલ	46	ડિાયાબલસીસ	સે્્ટર	કાય્ષર્	છે.	

ગઢડિાના	ધારાસભય	શ્ી	આતમારામ	પરમારે	િો્ટાદ	બજલ્લામાં	સં્	સતુરદાસ	યોજનાની	માબહ્ી	માગ્ાં	
પ્રતયતુતિરરૂપે	મંત્રીશ્ીએ	િષ્ષ	2020માં	આ	યોજના	અં્ગ્ષ્	આિેલી	્ મામ	10	અરજી	મંજૂર	રાખી	રૂ.30,600	
સહાય	પે્ટે	ચૂકિિામાં	આવયા	હોિાનતું	જણાવયતું	હ્તું.	

લોકબહ્નાં	કાયયો	કરી	ચૂં્ટાયેલા	ધારાસભયશ્ીઓએ	લોકપ્રહરી	્રીકે	ખરા	ઊ્રિાનતું	હોય	છે.	બિધાનસભામાં	બિકાસકાયયોને	
િાચા	આપિાનતું	િહૂમૂલય	કાય્ષ	આ	લોકપ્રહરીઓના	બશરે	હોય	છે.	૧૪મી	બિધાનસભાના	આઠમા	સત્ર	દરબમયાન	લોકો	દ્ારા	
પૂછિામાં	આિેલા	પ્રશ્નોનતું	પ્રબ્બનબધતિ	ધારાસભયશ્ીઓએ	કયતુું	હ્તું.	સમગ્	પ્રશ્નોતિરીને	સમાિિી	શકય	ન	હોિા	છ્ાં	બિધાનસભા	
સત્રની	કામગીરીની	ઝલક	અત્રે	રજૂ	કરિાનો	પ્રયાસ	કરિામાં	આવયો	છે.	

વાત લવધાનસભાની
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રો્ટોિે્ટરની	ખરીદી	સંિંબધ્	ખંભા્ના	ધારાસભય	શ્ી	મહેશકુમાર	રાિલના	સિાલના	જિાિમાં	31	
ટડિસેમિર	2020ની	નસ્ર્બ્એ	િે	િષ્ષમાં	આણંદ	બજલ્લામાં	રો્ટોિે્ટરની	442	ખેડિૂ્ોને	ખરીદી	મા્ટે	રૂ.1.73	
કરોડિ	સહાય	ચૂકિિામાં	આિી	છે.	

્ાપી	અને	િલસાડિમાં	નદીઓ	ઉપર	પતુલ	િનાિિા	િાિ્ે	વયારાના	ધારાસભય	શ્ી	પતુનાભાઇ	ગામી્ના	
પ્રશ્નનો	ઉતિર	પાઠિ્ાં	નાયિ	મતુખયમંત્રીશ્ીએ	જણાવયતું	હ્તું	કે,	31	ટડિસેમિર	2020ની	નસ્ર્બ્એ	િે	િષ્ષમાં	
એક	હજાર	િસો	પંદર	કરોડિ	પંચાિન	લાખના	942	રસ્્ા	અને	15	નદીઓ	ઉપર	પતુલનાં	કામ	મંજૂર	કયાું	છે.	
રૂ.104.99	લાખનો	ખચ્ષ	કરાયો	છે.	

િનાસકાંઠા	બજલ્લાની	િજાર	સબમબ્ન	ેકલપવૃક્ષ	યોજના	હેઠળ	મજંરૂ	કરેલી	રકમ	અગંનેા	કાકંરેજના	
ધારાસભય	શ્ી	ટક્�બસંહ	િાઘેલાના	પ્રશ્ન	અગં	ેબિસ્્ારપિૂ્ષક	જિાિ	આપ્ા	ંસહકાર	રાજય	મતં્રી	શ્ી	
ઈશ્વરબસહં	પ્ેટલ	ેજણાવયતુ	ંહ્તુ	ંકે,	31	ટડિસમેિર	2020ની	નસ્ર્બ્એ	છેલ્લા	ંિે	િષ્ષમાં	િનાસકાઠંાની	
લાખણી	િજાર	સબમ્ના	ટકસાન	કલપવૃક્ષ	યોજના	હેઠળ	રૂ.130.55	લાખ	મજંરૂ	કરી	સંપણૂ્ષ	રકમ	
ચકૂિી	દેિાઇ	છે.	

રાજય	સરકારના	ફાળિાયેલા	િેન્્ટલે્ટર	અંગે	દાં્ાના	ધારાસભય	શ્ી	કા્્ીભાઇ	ખરાડિીએ	
પ્રશ્ન	પૂછ્ાં	્ ેના	જિાિમાં	મંત્રીશ્ીએ	31	ટડિસેમિર	2020ની	નસ્ર્બ્એ	એક	િષ્ષમાં	કે્દ્ર	સરકાર	
દ્ારા	ગતુજરા્ને	બિનામૂલયે	કુલ	3196	િેન્્ટલે્ટર	ફાળિિામાં	આવયાં	છે.	જે	પૈકકી	15	મોિાઇલ	
િેન્્ટલે્ટર	છે.	

રાજયમાં	 મેટડિકલ	 યતુબનિબસ્ષ્ટી	 સ્ર્ાપિા	 િાિ્ેના	 ખેડિબ્હ્માના	 ધારાસભય	 શ્ી	અબશ્વનભાઇ	
કો્ટિાલના	સિાલનો	જિાિ	આપ્ાં	 નાયિ	મતુખયમંત્રીશ્ીએ	6	નિેમિર	 2019ના	 રોજ	રૂ.100	
લાખના	ખચ્ષને	િહીિ્ટી	મંજૂરી	અપાઇ	છે	અને	યતુબનિબસ્ષ્ટી	િનાિિાની	િૈધાબનક	પ્રબકયા	પૂણ્ષ	ર્યે	
િહીિ્ટી	પ્રબકયા	હાર્	ધરાશે	્ેમ	જણાવયતું	હ્તું.	

કપરાડિાના	ધારાસભય	શ્ી	જી્તુભાઇ	ચૌધરીના	એસ.્ટી.બનગમને	નિી	િસો	ખરીદિા	સહાયના	પ્રશ્નના	
પ્રતયતુતિરરૂપ	ેિાહન	વયિહાર	મતં્રી	શ્ી	રણછોડિભાઇ	ફળદતુએ	31	ટડિસમેિર	2020ની	નસ્ર્બ્એ	િ	ેિષ્ષમાં	
રૂ.314.6	કરોડિની	સહાય	રૂ.1690	િસની	ખરીદી	મા્ેટ	ચૂકિિામા	ંઆિી	હોિાની	માબહ્ી	આપી	હ્ી.	

માંડિિીના	ધારાસભય	શ્ી	બિરે્દ્રબસંહ	જાડિેજાના	કચછ	બજલ્લામાં	કેબપ્ટલ	ગોડિાઉન	સહાય	હેઠળ	
ચૂકિાયેલી	રકમ	સંદભ�	પૂછાયેલા	પ્રશ્નનો	જિાિ	આપ્ાં	સહકાર	મંત્રીશ્ીએ	જણાવયતું	હ્તું	કે,	31	
ટડિસેમિર	2020ની	નસ્ર્બ્એ	એક	િષ્ષમાં	કચછ	બજલ્લામાં	25	્ટકા	કેબપ્ટલ	ગોડિાઉન	સહાય	હેઠળ	
રૂ.17.15	લાખર્ી	િધતુની	સહાય	ચૂકિાઇ	છે.	્ ેનાર્ી	રાજયની	સંગ્હ	ક્ષમ્ામાં	2695.30	મેબટ્રક	્ટન	
િધારો	ર્યો	છે.	

વાત લવધાનસભાની
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આંબેડકર યુલન.્માં ‘સંસકકૃત 
સંભાષણ અભયાસક્્મ’નો પ્રારંભ 

સં્કૃત િેિભારા છે. િત્સમાન સમયમાં ભારતીય સં્કૃવતને 
જાણિા સં્કૃતનું જ્ાન આિરયક છે. ડૉ.આંબેડકર યુવન.માં સં્કૃત 
સંભારણ સદટ્સદફકેટ તેમજ દડપલોમાના અભયાસક્રમ શરૂ કરિામાં 
આવયા. આ રિસંગ ેરાજયપાલ શ્ી આચાય્સ િેિવ્રતે ભારતીય િશ્સન 
અને સં્કૃવતને જાણિા માટે સં્કૃત ભારાને જાણિાની વહમાયત 
કરી હતી. 

તેમણે જણાવયું હતું કે, િૈદિક સં્કૃવતની ઉતપવતિ સાથે સં્કૃત 
ભારાની ઉતપવતિ થઈ છે. ભારતના િેિોથી લઈને તમામ 
ધમ્સગ્ંથોની રચના સં્કૃત ભારામાં થઈ છે. વિશ્ના કોઈ પણ િેશ 
પાસે નથી એિો જ્ાનનો ભંડાર સં્કતૃ ભારામાં છે. સં્કતૃ 
ભારામાંનું એક એક સૂત્, સુભાવરત કે મંત્ સમગ્ જીિનને 
પદરિવત્સત કરિાની શવક્ત ધરાિે છે. 

રાજયપાલશ્ીએ ઉમયુેું હતુ ંકે, ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકરે સમગ્ 
િેશને એકતાના સૂત્થી બાંધિા, નૈવતકતા અને સમરસતાની 
્થાપના માટે સં્કૃત ભારાને મહત્િ આપયું હતંુ. તેમણે 
ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુવનિવસ્સટી દ્ારા સં્કતૃ 
સંભારણના અભયાસક્રમ શરૂ કરિા બિલ રિસંશા કરી હતી.

કાય્સક્રમમાં મુખય અવતવથ તરીકે ઉપન્થત સં્કૃત ભારતીના 
અવખલ ભારતીય સંગઠન મંત્ી શ્ી દિનેશ કામત, અવતવથવિશેર 
તરીકે સં્કૃત ભારતીના શ્ી વહમાંજય પાલીિાલ, ગુજરાત રાજય 
સં્કૃત બોડ્સના અધયક્ષ શ્ી જયશંકર રાિલ, આંબેડકર ઓપન 
યુવનિવસ્સટીના કુલપવત શ્ી અમીબહેન ઉપાધયાય અને બોડ્સ ઓફ 
મેનેજમેનટના સભયો અને મહાનુભાિો પણ ઉપન્થત રહ્ાં હતાં.

ત્ણ ્માસના ધૈય્ચરાજલસંહ ્માટે 
જા્મનગરના ઉદ્ોગપલતઓની સંવેદના

ગંભીર રિકારની વજનેદટક બીમારીથી પીડાતા મહીસાગર 
વજલ્ાના ત્ણ િરથીય બાળક ધૈય્સરાજવસંહના પદરિારને આવથ્સક 
રીતે મિિરૂપ થિા સમગ્ િેશ આજે પોતાનો યથાયોગય સહયોગ 
આપિા આગળ આવયો છે. સોવશયલ મીદડયા, જાહેર માગયો તેમજ 
ડોર ટૂ ડોર કેમપઈન હાથ ધરી ગુજરાતના યુિાઓ ધૈય્સરાજવસંહને 
મિિરૂપ થિા પોતાનું અમૂ્ય યોગિાન આપી રહ્ા છે. તયારે 
જામનગરના ઉદ્ોગપવતઓએ પણ આ બાળક માટે મિિનો હાથ 
લંબાિી માનિતાનું ઉતિમ ઉિાહરણ પૂરું પાડ્ું છે.

શહેરના જી.આઈ.ડી.સી.િરેડ ખાતે અન્ન અન ેનાગદરક પરુિઠા 
રાજયમંત્ી શ્ી ધમષેનદ્રવસંહ જાડેજા તથા રિણામી સંરિિાયના ્ િામી 
શ્ી કૃષણમણીજી મહારાજની રિેરક ઉપન્થવતમાં જય દ્ારકાધીશ 
મટેલના માવલક શ્ી રાજભુાઈ ગાગીયા દ્ારા ધયે્સરાજવસહંની મિિ 
માટે રૂ.૨.૫૧ લાખ તથા હાઈટકે એક્્રુઝનના માવલક શ્ી 
િસંતભાઈ કટારીયા દ્ારા રૂ.૧.૧૧ લાખની આવથ્સક મિિ જાહેર 
કરી જામનગર રાજપતૂ યિુા સંઘન ેપોતાનો સહયોગ આપયો હતો.

રાજયમંત્ી શ્ી ધમષેનદ્રવસંહ જાડેજાએ જણાવયું હતું કે, કોઈપણ 
વયવક્તને તકલીફ કે આફતના સમયે ગુજરાત હંમેશાં મોખરે રહ્ં 
છે તયારે ગુજરાતના આ બાળકને સારિાર મળી રહે તે માટે 
જામનગર તથા સમગ્ રાજયના નાગદરકોને પોતાનો યથાયોગય 
સહયોગ આપિા અનુરોધ કયયો હતો. •

સ્મારાર લવશેષ
" ડકશોર જીકાદરા
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અ્મદાવાદ્માં સાત પગિાં 
ખેડૂત કરયાણનાં અંતગ્ચત 

૨૬૩૨ ્છત્ીનું લવતરણ

ખેડૂતોનાં આવથ્સક, સામાવજક જતન અને સંિધ્સન માટે 
ગુજરાત સરકારે વિવિધ યોજનાઓ અમલી બનાિી છે. જેમાં 
વિિધ યોજનાઓના સંપૂટ સમી યોજના એટલે સાત પગલાં 
ખેડૂત ક્યાણનાં. 

ખતેીરિધાન િેશમા ંખેડતૂોની આિક િર્સ - ૨૦૨૨ મા ંબમણી 
કરિાનો લક્યાંક રાખિામાં આવયો છે. જેને સુપેરે પાર પાડિાના 
ઉમિા હેતથુી રાજય સરકાર દ્ારા ‘’સાત પગલા ંખડૂેત ક્યાણના’ં’ 
અંતગ્સત વિવિધ યોજનાઓનો શુભારંભ કરિામા આવયો હતો. 
િાિણીથી કાપણી અને િેચાણ સુધીની ખેડૂત ક્યાણની અનેક 
યોજનાઓ અમલી બનાિીને રાજય સરકાર ખેડૂત અને ખેતીનું 
જતન અને સંિધ્સન કરી રહી છે. 

‘સાત પગલા ખડેતૂ ક્યાણ’ના ંઅતંગ્સત ફળ, શાકભાજી,ફકૂલપાકો 
તથા નાશિંત ખેતીપેિાશોનું લારી લઈને રોડ પર િેચાણ કરતા 
િેપારીઓ અને લારીધારકો, ફદેરયાઓને વિનામૂ્યે છત્ીનું 
વિતરણ કરિાનો વનણ્સય કરિામાં આવયો હતો. અમિાિાિ 
વજલ્ામાં ૯ તાલુકા અને અમિાિાિ મહાનગરપાવલકામાથી 
આિેલી અરજી મુજબ કુલ - ૨૬૩૨ જેટલી છત્ીનું વિનામૂ્યે 
વિતરણ કરિામાં આવયું છે. ફેદરયાઓની શાકભાજી, ફળ અને 
અનય િ્તુઓનો આકરા તાપમાં બગાડ થતો અટકે અને તેમનું 
આવથ્સક ્તર ઊંચું લાિિાનો તેનો હેતુ છે.

આમ, આ યોજનાની ફળશ્ુવત ્િરૂપે ઠેરઠેર શાકમાકકેટમાં 
ગુજરાત સરકારે આપેલી છાયડારૂપી છત્ી શાકભાજી વિક્રેતાઓ 
પાસે જોઇ શકાય છે. •

રસીકરણ કરાવી ત્ણ પેઢીનો 
વૅક્સન સિા્મતનો સંદેશ

રાષ્ટ્રીય રસીકરણ દિિસ ૧૬મી માચ્સના એક સાથ ેત્ણ પઢેીએ 
રસીકરણ કરાિી િરૅનકસન સલામત હોિાનો સિેંશ આપી ્િા્રય 
જાગૃવતનુ ંઉતિમ ઉિાહરણ આપિા સાથ ેઅનય લોકોન ેરિરેણા પરૂી 
પાડી હતી. અમિાિાિ વસવિલ હોન્પટલના બાળરોગ સજ્સરી 
વિભાગના તબીબ ડૉ. જયશ્ી રામજીએ કોરોનાની રસી લીધી. તમેણે 
૭૦ િરથીય વપતા એસ.રામજીની સાથે ૯૧ િર્સના િાિા સહસ્રરાનામન 
અન ે૯૦ િર્સના ંિાિી બાલમબાલ સહસ્રરાનામનન ેપણ રસી અપાિી 
હતી. એક સાથ ેત્ણ પઢેીએ િરૅનકસન લીધાનો આનિં વયક્ત કરતાં 
ડૉ.જયશ્ી રામજીએ કહ્ ંહતુ ંકે, મારા ંિાિા-િાિી 90 િર્સના ંહોિાથી 
િરૅનકસન આપતા ંપહેલા ંવસવિલના તબીબોનુ ંમાગ્સિશ્સન મળેવયુ ંહત.ુ 
િરૅનકસન બાિ બધાનં ેઓબઝિષેશનમા ંરખાયા હતા ંઅન ેકોઇન ેરસીની 
આડઅસર િતા્સઇ નથી. 

વસવિલ હોન્પટલના સુપદરનટનેડેનટ ડૉ. જે.િી. મોિી 
અમિાિાિ વસવિલ હોન્પટલમાં કોરોના રસીકરણની કરિામાં 
આિેલી કામગીરીનો વચતાર આપતાં કહે છે કે, અમિાિાિ 
વસવિલમાં આ લખાય છે તયાં સુધી રસીકરણ કેનદ્રમાં ૧૦,૪૦૫ 
વયવક્તઓને રસીકરણનો રિથમ ડોઝ જયારે ૫,૩૫૮ વયવક્તઓને 
કોરોના રસીકરણનો બીજો ડોઝ આપિામા ંઆવયો છે. જમેા ં૯૮૪ 
જેટલા િદરષ્ઠ નાગદરકો, ૫૩૮ કોમોવબ્સડ િિથીઓને કોરોના 
રસીકરણનો ડોઝ આપિામાં આવયો છે. જયારે ૯૭૪૮ જેટલા 
હે્થકેર િક્કરો અને ૪૪૯૩ જેટલા કોરોના ફ્રૂંટલાઇન િક્કરોને 
પણ અભેદ્દ સુરક્ષા કિચ પૂરું પાડિામાં આવયું છે. 

વસવિલ હોન્પટલના એદડશનલ મેદડકલ સુપદરટેનડેનટ ડૉ. 
રાકેશ જોરીએ કોરોના રસીકરણ કરાિીને જ કોરોનાને હરાિી 
શકીશું તેિી ભાિના વયક્ત કરી હતી. •
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બન્ની ઘાલસયાં ્મેદાનોની કાયાપિટે ખોરયાં સમૃલધિના દ્ાર
" આર. ડી. ્્મબોજ

ભારતના સુસંગત ઘાસનાં મેિાનોનાં સૌથી મોટો પટ્ટો, એટલે 
કે બન્ની ઘાસનાં મેિાનો, કચછના ભૂજ તાલુકામાં છે. એક સમયે 
તે એવશયાના શ્ેષ્ઠ ઘાસના મેિાન તરીકે ઓળખાતું હતું. ભૂજના 
આ વિ્તારમાં મોટે ભાગે પશુપાલકો િસિાટ કરે છે. જેમની 
આજીવિકાનો મખુય સ્રોત પશધુન ઉછેર છે. સમય જતા ંહિામાનમાં 
થતા મોટા ફેરફારોને કારણે અહીં ખારાશના ્ તરમાં િધારો થયો. 
જેના પદરણામે અહી જીિવિવિધતા અને ઘાસના વિ્તારમાં પણ 
ઘટાડો નોંધાયો છે. િધુમાં ગાંડો બાિળ (રિોસોવપસ જુલીફલોરા)
ના અવતક્રમણને કારણે જમીનમાં રહેલ તમામ પોરકદ્રવયો ઝમી 
ગયા. જને ેકારણ ે્ થાવનક ઘાસની વિવિધતાના વિકાસન ેનડતરરૂપ 
બની ગયા અને છેિટે ઘણીખરી ઘાસની રિજાવતનો નાશ થિા 
લાગયો. િધી રહેલ વિપરીત આબોહિાકીય સંજોગો બિલાતા 
હિામાનને લીધે ઓછા અને અવનયવમત િરસાિને કારણે આ 
વિ્તારમાં પાણી તમેજ ઘાસચારાની ઉપલબધતા પર પણ વિપરીત 
અસર કરી છે. િુષકાળનાં િરયોમાં, ઉનાળાની ઋતુ િરવમયાન 
અહીંના માલધારીઓની ન્થવત ખૂબ જ કફોડી હોય છે. આ સમયે 
તઓેને તમેના પશઓુને પાણી-ઘાસચારો ન મળતા, ખબૂ જ કપરી 

પદરન્થવતમા જીિન ટકાિી રાખિા સંઘર્સ કરિો પડે છે. 
ગીર ફાઉનડેશન દ્ારા એન.એ.એફ.સી.સી. રિોજેકટ અંતગ્સત 

આબોહિા અનુકકૂલનને લગતી કામગીરીની પહેલ દ્ારા વિપરીત 
પડકારોને પહોચી િળિા ત્ણ રિકારે રિયત્નો કરિામાં આિી રહ્ા 
છે: (૧) લોકોનો આિાસ હોય તેિા વિ્તારના વનિાસનતંત્ને 
પુન: ્થાવપત કરિા (૨) જળસ્રોતોને સુરવક્ષત કરિા (૩) 
આજીવિકા સલામતી માટે િૈકન્પક આિક ઊભી કરિી. બન્ની 
ઘાવસયા વિ્તારમા ં૫૦૦ હેકટરમા ંઘાવસયા મિેાનોનુ ંપનુ:્થાપન 
‘ગીર’ ફાઉનડશેન દ્ારા િર્સ ૨૦૧૮ થી ૨૦૨૦ િરમયાન કરિામાં 
આવયું. જેમાં પદરયોજના અંતગ્સત પસંિગી પામેલા ૯ લાભાથથી 
ગામ/િાંઢમાં ૫૦ હેકટરના ૧૦ પલોરસમાં ઘાવસયાં મેિાનોનું 
પુન:્થાપન તેમજ ૫૦-૫૦ હેકટરના બીજા બે પલોરસ એમ કુલ 
૧૦૦ હેકટરમા ંસીડબેંક પલોટ બનાિિાની કામગીરી હાથ ધરિામાં 
આિી. આમ કુલ ૬૦૦ હેકટરમાં ઘાવસયાં મેિાનોના પુનઃ 
્થાપનની કામગીરી કચછ િન િતુ્સળના બન્ની ગ્ાસલનેડ દડવિઝનના 
સહકારથી પૂરી કરિામાં આિી છે. પસંિગી કરાયેલ ૧૨ ઘાસના 
પલોટસમા ંબ ેપલોટન ેબીજ સાચિણી અથષે રાખિામા ંઆિલે હતા. 
આ જગયાએ તયાંના ઘાસની ્થાવનક જાવતઓ સંગ્હ થઇ શકે 
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અને િધુમાં િધુ તેનું સંરક્ષણ થાય એિો હેતુ હતો. લણણી કયા્સ 
પછી પણ બીજને ભવિષયમાં િાપરી શકાય તેિી રીતે વયિન્થત 
સંગ્હ કરિામાં આવયો છે. એનએએફસીસી રિોજેકટ અંતગ્સત 
પસંિગી કરાયેલા ઘાસના ૧૨ પલોરસ ૬૦૦ હેકટરમાં વિ્તદરત 
છે; તેમાં ૫૦ હેકટરના ૧૦ પલોરસમાં ઘાસચારાની માંગણીને 
પણૂ્સ કરિા માટે િાિતેર કરિામા ંઆવયુ ંતેમજ િધલેા ૨ પલોરસમાં 
બીજસંગ્હ ઉછેર કરિામા આિેલ હતા.

બન્ની ઘાવસયાં મેિાનોની ્થાવનક ઘાસની રિજાવતનંુ 
પુન:્થાપન આ કામગીરી અંતગ્સત કરિામાં આવિ છે. પુનઃ 
્થાપન માટે પસંિ કરાિિામાં જગયામાં ફેલાયેલા ગાંડા બાિળને 
યાંવત્ક રીતે િૂર કરિામાં આવયા. તયારબાિ ખુલ્ા વિ્તારને 
ખેડીને તેમાં બીજ િાિેતર કરિામાં આવયું હતું. આ રિકારે આ 
વિ્તારમાં ૧૦ થી પણ િધારે રિકારના ્ થાવનક ઘાસની િાિણી 
કરિામાં આિી હતી. જમીનને ખેડીને તૈયાર કરીને બીજારોપણ 
પણ કરિામાં આવયું હતુ. િાિેતર કરેલ વિ્તાર લીલાછમ 
ઘાવસયા મેિાનમાં ફેરિાઇ ગયો હતો. દડસેમબર મવહનાથી ઘાસ 
સુકાિાનું ચાલુ થયા પછી જાનયુઆરીમાં ઘાસને કાપીને મશીનની 
મિિથી તેના પૂળા બનાિી તેનો સંગ્હ કરિામાં આવયો હતો. 
િરેક પૂળાનું િજન આશરે ૭૦-૭૫ દકગ્ા હતંુ. આ રિકારનું કામ 
કરિા માટે તયાંના ્થાવનક શ્વમકોને રૂ.૩૦૦ એક દિિસ િીઠ 

આપિામાં આવયા છે. 
ઘાવસયાં મેિાનોના પુનઃ્થાપનની જિાબિારી કચછ િન 

િતુ્સળના બન્ની ગ્ાસલનેડ દડવિઝનન ેસોંપિામા ંઆિી હતી. બન્નીના 
પસંિ કરેલાં ૯ ગામોમાં શકયતા સિષેક્ષણ અને સમુિાય 
વક્રયારિવતવક્રયા હાથ ધરિામાં આિી હતી. સિષે અને ગ્ામજનો 
સાથેની િાતચીતના આધારે, ૯ રિોજેકટ ગામોમાં િર્સ ૨૦૧૮-
૨૦૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ િરવમયાન ૬૦૦ હેકટરમાં ઘાસ 
પલોટ વિકસાિિા વનણ્સય લેિામાં આવયો. જેમાં ૧૦૦ હે, ૫૦ હે 
ગોરેિલી ગામમાં અને ૫૦ હે આધયાંગ ગામમાં સીડબેંક પલોટનું 
વનમા્સણ કરિામાં આવયું. કચછ વજલ્ામાં આિેલ બન્નીનાં ઘાવસયા 
મેિાનોને પુનઃસાધય/પુનઃજીવિત કરિામાં આિેલ છે અને આ 
ઘાવસયા ભૂવમને હજી િધારે સુંિર રીતે ભવિષયમાં વિકાસ કરી 
શકાય તેિી શકયતાઓ પેિા થયેલ છે.

(લેખક ગીર ફાઉનડેશનના વનયામકશ્ી છે)
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્મનરેગા યોજના બની શ્લ્મકોની “સંજીવની” 
સમગ્ િેશમાં COVID-૧૯ ને 

કારણે લોકડાઉનમાં  મનર ેગા દ્ારા 
મનર ેગાન ાં  વિ વિધ વ સંચાઈ અન ે
જળસંચયનાં કામો થકી બોટાિ વજલ્ાના 
શ્વમકોન ેઘરઆંગણ ેરોજગારીનો અિસર 
પૂરો પાડિામાં આવયો હતો. જનેા પદરણામે 
બોટાિ વજલ્ામા ં૬ લાખ ૧૫ હજાર ૩૭૭ 
શ્વમકોને રોજગારી આપિામાં આિી 
હતી. જે પેટે કુલ રૂવપયા ૧૨૧૧ લાખ 
રોજગારી િેતન પેટ ે શ્મજીિીઓના 
ખાતામાં સીધા જમા કરિામાં આવયા છે. 

આમ મનરેગા યોજના શ્વમકો માટે 
સંજીિની પૂરિાર થઇ છે. 

િેશવયાપી લોકડાઉનના કપરા સમયમાં 
બોટાિ તાલુકાના કાનીયાડ ગ્ામ પંચાયત 
દ્ારા રૂ.૧ કરોડ ૨૩ લાખ અને હડિડ 
ગ્ામ પચંાયત દ્ારા રૂ.૬૩.૫૨ લાખ જયારે 
રાણપુર તાલુકાના ઉમરાળા રૂ.૮૯ લાખ 
ઉપરાંત ગઢડા તાલુકાના ગઢાળી/કેરાળા 
અને લીંબાલી ગામે રૂ.૪૦ થી ૪૫ લાખ 
રોજગારી િેતન શ્વમકોને પોતાનાં 
ખાતામાં મળયાં છે. 

મનરેગા યોજનામાં ગ્ામ પંચાયત 
મહત્િની ભૂવમકા હોિાનું બોટાિ વજલ્ા 
વિકાસ અવધકારીશ્ી લવલત નારાયણ વસગં 
સાધે જણાવયું હતું. મનરેગા યોજના 
અતંગ્સત અગામી સમયમા ંખડેતૂલક્ષી કામ 
માટે લાભાથથીની પસંિગી અગ્તા યાિી 
કરી ગ્ામ પંચાયતના ઠરાિ દ્ારા િરેક 
ગામમાં અમલિારી કરિા વજલ્ા ગ્ામ 
વિકાસ એજનસી બોટાિના વનયામક શ્ી 
એ.કે.જોશી દ્ારા જે તે ગ્ામ પંચાયતને 
જણાિિામાં આવયું છે. •

વાત, પડધરી સખી્મંડળની ્મલહિાઓના આલથ્ચક સવાવિંબનની

" પારૂિ આડેસરા 
રાજકોટના પડધરીની મવહલાએ 

હ્તકલાના જોરે િેશવિિેશમાં નામના 
મેળિી છે. આ મવહલા છે, રીટાબહેન 
ગો્િામી જેમણે સખીમંડળની અનય 
મવહલાઓને પણ આવથ્સક ્િાિલંબનનો 
માગ્સ ચીંધયો છે. 

ર ીટ ાબહ ેને  િ ીકરીના આણાની 
િ્તઓુ, દિિાળીની આઇટમો બનાિિાની 
શરૂઆત સાિ નાના પાયે કરી હતી. તેઓ 
એક નાનકડા થલેામાં પોતાની િ્તુઓ ઘરે 
ઘર ે જઇને  િેચતા હત ાં .  એિામ ાં 
સખીમંડળનો સહકાર મળયો, ને સરકારી 
સહાય પણ મળી. એટલે તેમણે પોતાના 

કામનો વયાપ િધાયયો. સરકારી હ્તકલા 
મેળામાં તેમને ્ટોલ રિાપ્ત થિા લાગયા. 
તેમની િ્તુઓ લોકવરિય થિા લાગી. હિે 
તેઓને તેમના માલસામાન માટે સામેથી 
દડમાનડ રહે છે. હિે તમેન ેઘરે બઠેા ંફોનથી 
જ ઓડ્સર રિાપ્ત થતા રહે છે. આ બહેન 
િેશનાં તમામ રાજયના હ્તકલાના 
મળેામાં પોતાનો હનુ્નર લોકો સધુી પહોંચાડી 
શકયાં છે. પોતાની ગામની બહેનોને પણ 
તેમણે પોતાની સાથે જોડી છે.

રીટાબહેન કહે છે કે અભયાસ ઓછો 
હતો. એટલે નોકરી તો મળે નહીં. હા, 
ભરતગંૂથણ સવહતની કલા આિડતી. એમાં 
‘નારી ગૌરિ’ સખીમંડળની ૨૦૦૬માં 

સભય બની. અમારી રિવૃવતિ માટે એક િાર 
બાર હજારની અને પછી બે લાખ પાંસઠ 
હજારની િગર વયાજની લોન સરકાર દ્ારા 
મંજૂર કરાઇ હતી. જે પણ અમે ભરપાઇ 
કરી િીધી છે. આજ મારી સાથે મારા 
મડંળની િસ ેિસ બહેનો પગભર બની શકી 
છે. આ માટે અમે સરકારની સખીમંડળની 
ક્યાણકારી યોજનાના આભારી છીએ.

આ સમગ્ સખીમંડળના રિોજેકટ 
વજલ્ા વિકાસ અવધકારી શ્ી અનીલ 
રાણાિસીયા, ગ્ામ વિકાસ એજનસીના 
વનયામક શ્ી જે.ક ે. પટેલ સવહતના 
અવધકારીઓના માગ્સિશ્સન હેઠળ સુપેરે 
કાય્સરત છે. •

સાફરયગાથા
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ટી.બી લન્મૂ્ચિન ક્ેત્ે ગુજરાત રાષ્ટીય સતરે પ્રસથાલપત
િડારિધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ િર્સ 2025 સુધીમાં 

િેશમાંથી ટીબી જેિા રોગની નાબૂિી માટે વનધા્સર કયયો છે. 
કેનદ્ર સરકાર પોતાના આ સંક્પને પૂણ્સ કરિા માટે 
રિવતબદ્ધ છે અન ેત ેઅતંગ્સત 'ટીબી હારેગા, િેશ જીતેગા' 
અવભયાન ચલાિિામાં આવયું  છ ે. ગુજરાતે આ 
અવભયાનમાં અગ્ણી રાજય બનીને રાષ્ટ્રીય ્તરે રિ્થાવપત 
થયુ છે. ટીબી મુક્ત ભારતના અવભયાનને સાથ્સક બનાિિાની 
દિશામા ંગજુરાત ેઉતકૃષ્ઠ કામગીરી કરી છે. જેના પદરણામ ેરાજયના 
આ પાંચ વજલ્ાની રાષ્ટ્રીય ્ તરે પસિંગી કરીન ેસનમાવનત કરિામાં 
આવયા છે. મહેસાણા, રાજકોટ, પોરબંિર, િેિભૂવમ દ્ારકા અને 
બોટાિ વજલ્ાઓના ક્ષય અવધકારીશ્ીઓને સબ નેશનલ 
સદટ્સદફકેરસ અને રિોનઝ એિોડ્સ નાયબ મુખયમંત્ી અને આરોગય 
મંત્ી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલના હ્તે એનાયત કરી રિોતસાવહત 
કરિામાં આવયા છે. 

નાયબ મુખયમંત્ી શ્ી નીવતનભાઈ પટેલે રાજયના તમામ 
વિ્તારોમાં ટીબી વનમૂ્સલન માટે ઉતકૃષ્ઠ કામગીરી થાય અને િર્સ 

2022માં ગુજરાત 'ટીબી મુક્ત' બની િેશના 'ટીબી હારેગા, 
િેશ જીતેગા' અવભયાનમાં અગ્ણી રાજય બને તેિો 
વિશ્ાસ વયક્ત કયયો હતો. ટીબીની સાથે-સાથે કોરોના 
અંગે પણ લોકોમાં જાગૃવત ફેલાય તે માટે રાજય 
સરકારના મતં્ીઓ અન ેઆરોગય ખાતાના અવધકારીઓ 

અને કમ્સચારીઓએ સમગ્ રાજયમાં 'મા્ક સે્ફી 
કેમપેઈન'માં ઉતસાહપૂિ્સક ભાગ લઈ લોકોમાં હકારાતમક સંિેશનો 
રિચાર કયયો હતો. 

ગજુરાત સરકારે કેનદ્ર સરકારના આ અવભયાનન ેન માત્ ઝી્યુ ં
છે પરંત ુ2022મા ંરાજયન ે'ટીબી મકુ્ત' બનાિિાના સંક્પ સાથ ે
એક કિમ આગળ િધી 'ટીબી વનમૂ્સલન'ની દિશામાં અગ્ણી રાજય 
બનિાની પહેલ આિરી છે. આ માટે રાજયના અગ્ સવચિ શ્ી ડો. 
જયવંત રવિના માગ્સિશ્સન અન ેઆરોગય કવમશ્નર શ્ી જયરિકાશ 
વશિહરેના િડપણ હેઠળ આરોગય વિભાગ દ્ારા ટીબી નાબિૂી માટે 
સઘન રિયત્નો કરિામા ંઆિી રહ્ા છે.  આમ, જન આિંોલન થકી 
ટીબી નાબિૂી માટે ગજુરાત સરકાર કૃતવનશ્ચયી છે. •

જિ જીવન લ્મશનઃગુજરાતનો બેસટ પરફો્મ્ચર રાજયો્માં સ્માવેશ
ગુજરાત સરકારે રાજયના નાગદરકોની સુખ સુવિધાઓ માટે 

અનેકવિધ કાયયો કયા્સ છે. આરોગય, વશક્ષણ, વિજળી, 
પોરણક્ષણ આહાર, પીિાનું શુદ્ધ પાણી સવહતની 
વયિ્થા કરી છે. ગુજરાતના પનોતા પુત્ અને િેશના 
િડારિધાનશ્ી નરનેદ્રભાઈ મોિીએ િેશના િરેક 
પદરિારને નલ સે  જલ ઉપલબધ કરાિિાનો લક્યાંક 
વનધા્સદરત કયયો છે. જેમા ગુજરાત સમગ્ િેશમાં અગ્સેર 
રહી કાય્સ કરી રહ્ છે. મખુયમતં્ી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીના 
દૃનષ્િંત નેતૃતિમાં ગુજરાત જલ જીિન વમશન અનિયે િેશના ૭ 
બે્ટ પરફોરમર  રાજયોમાં અગ્ીમ રહ્ં છે.

તાજતેરમા ંકેનદ્રીય જલ શદકત મતં્ાલય ેિેશના જ ે૭ રાજયોએ 
જલ જીિન વમશનમાં ઉતકૃષ્ કામગીરી કરી છે તેને વિશેર 
રિોતસાહન રૂપે રૂ.૪૬૫ કરોડનું વિશેર અનુિાન આપિાની 
જાહેરાત કરી છે. કનેદ્રીય મંત્ી શ્ી ગજેનદ્રવસંહ શેખાિતે 
નિીદિ્હીમાં આ જાહેરાત કરતા ગજુરાતની જલ જીિન વમશનની  
ગૌરિ વસવદ્ધ માટે કુલ રૂ.૪૬૫ કરોડ વિશેર અનુિાનમાંથી ૧૦૦ 
કરોડ રૂવપયા એકલા ગુજરાતને ફાળવયા છે.

મખુયમંત્ી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃતિમા ંપાણી પરુિઠા 
વિભાગે રાજયના હેરક ઘરન ે૨૦૨૨ સધુીમા ંનલ સ ેજલ અતંગ્સત 
આિરી લિેાની કામગીરી વમશન મોડમા ંઉપાડીન ેઆ ગૌરિ રિાપ્ત 
કયુું છે. રાજયમા ંકોઈન ેફલોરાઇડયકુ્ત કે ક્ષારિાળ ુપાણી પીિાને 

કારણે હાથીપગો કે હાડકાના રોગો ન થાય, િાતં પીળાના પડી જાય 
તમેજ ગ્ામીણ બહેનોન ેમાથ ેબડેા લઇ િરૂ સધુી પાણી 

ભરિા જિંુના પડ ેતિેી રિવતબદ્ધતાથી શ્ી વિજયભાઈ 
રૂપાણીએ હર ઘર જલ પર ફોકસ કરીને સમગ્ 
રાજયમા ં૨૦૨૨ સુધીમા ં૧૦૦ ટકા નલ સે જલ નો 
લક્યાંક રાખયો છે. રાજયના પાણી પરુિઠા વિભાગે 

આ લક્ય પૂવત્સ માટે અસરકારક આયોજન કરીને 
કામગીરી િગેિંતી બનાિી છે.

ગુજરાતે આ િરષે ૨૫ માચ્સ સુધીમાં ૧૧.૧૫ લાખ ફનકશનલ 
હાઉસહો્ડ ટેપ કનેકશન(FHTC)ના લક્યાંક સામે ૧૧.૫૦ 
લાખ ફનકશનલ હાઉસહો્ડ ટેપ કનેકશન (નળ જોડાણ) પૂરા 
કયા્સ છે. એટલુ ંજ નવહ રાજયના પાચં વજલ્ા મહેસાણા, પોરબિંર, 
બોટાિ આણંિ અને ગાંધીનગર સો ટકા ગ્ાવમણ ઘરોમાં નળ 
જોડાણ(FHTC) ધરાિતા વજલ્ા બનયા છે. 

ગજુરાત સરકારે રાજયના તમામ ઘરોમા ંગણુિતિાયકુ્ત ૧૦૦ 
વલટર પર કેવપટા પર ડે પાણી પહોંચે તે માટે નીવતઓ ઘડી છે. 
રાજય સરકારે FHTC માટે બાકી રહેતા વિ્તારો માટે વિવિધ 
યોજનાઓ હેઠળ પાણી પુરિઠા વિભાગ થકી કુલ રૂ. ૧૩ હજાર 
કરોડના વિકાસ કાયયો હાથ ધયા્સ છે. નમ્સિા, કેનાલ, મહી, તાપી 
અને ધરોઇને સાંકળી િોટર ગ્ીડની મિિથી િરેક તાલુકા માટે 
સોસ્સ અિેલેવબલીટી પણ  સુવનવશ્ચત કરી છે. •
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શ્ષે્ઠ ગજુરાતી રિલરત્ અન ેકિાકાર કસબીઓના એવોડ્સ્ચ જાહેર કરાયા
ગુજરાત સરકાર દ્ારા િર્સ-ર૦૧૯ના 

ગજુરાતી ચલવચત્ોના એિોરસ્સની જાહેરાત 
કરિામાં આિી છે. શ્ેષ્ઠ ચલવચત્ તરીકે 
‘‘હેલ્ારો’’ વિજતેા છે અન ે‘‘હેલ્ારો’’ના 
દિગિશ્સક શ્ી અવભરેક શાહને શ્ેષ્ઠ 
દિગિશ્સક જાહેર કરાયા છે. શ્ષે્ઠ અવભનતેા 

શ્ી વસદ્ધાથ્સ રાંિેદરયા (ચાલ જીિી લઇએ) 
અને શ્ેષ્ઠ અવભનેત્ી કુ. આરોહી પટેલ 
(ચાલ જીિી લઇએ) જાહેર કરાયાં છે. 
મુખય મંત્ી શ્ી વિજયભાઈ રૂપાણીએ 
ગજુરાતી ચલવચત્ોના વિજતેા થયલેા શ્ષે્ઠ 
કલાકાર –કસબીઓને અવભનંિન પાઠવયા 

હતા. ગુજરાતી દફ્મોન ેરિોતસાહન આપિા 
માટે રાજય સરકારે ગુણિતિા સમનનિત 
રિોતસાહન નીવત-ર૦૧૯ અમલી કરી છે. 
આ નીવત અતંગ્સત ગજુરાતી ચલવચત્ોના 
કલાકાર-કસબીઓને વિવિધ કેટેગરીમાં 
પાદરતોવરક અને રોકડ પુર્કાર રિિાન 
કરિામાં આિ ેછે. િર્સ-ર૦૧૯ િરવમયાન 
વસનમેાગૃહમા ંરિિવશ્સત થયલેા ંચલવચત્ોમાથંી 
પાદરતોવરકની પસંિગી કરિા માવહતી 
વનયામકની કચરેી દ્ારા એનરિી મગંાિિામાં 
આિી હતી. પાદરતોવરક પસંિગી માટે 
રચાયલેી ચલવચત્ પરીક્ષણ સવમવત દ્ારા 
કરાયેલા પરીક્ષણ પછી રાજય સરકાર દ્ારા 
એિોરસ્સ અન ેરોકડ પુર્કારની જાહેરાત 
કરિામાં આિી છે. • 

દ્ારકા ્મંડદર 'વરડ્ચ અ્મેલઝંગ પ્િેસ'
ગુજરાત અનેક સામાવજક, સાં્કૃવતક, 

કુિરતી વિવિધતા ધરાિતું રાજય છે. અહીં 
સાપુતારા જેિું વહલ્ટેશન છે. વગરનાર, 
પાિગઢ, અંબાજી, પાલીતાણા જેિા ધાવમ્સક 
મહત્િ ધરાિતા પિ્સત છે. વિશ્નુ ંએકમાત્ સફેિ 
રણ છે. િેશનો સૌથી લાંબો િદરયાદકનારો છે. 
તો વિશ્ના અજોડ એિા એવશયાદટક વસંહોની 
િસાહત પણ માત્ ગુજરાતમાં છે. આ ઉપરાંત 
હજારો િરયોના ઇવતહાસને ઉજાગર કરતી વસંધુ 
સં્કૃવતના અિશેરો ઉપરાંત દ્ારકા, સોમનાથ 
જેિાં યાત્ાધામો માત્ િેશના જ નહીં પરંતુ 
વિશ્ના રિિાસીઓને આકરથી રહ્ાં છે. ગુજરાત 
સરકારે રાજયના નાગદરકોને રોજગારી મળે 
અને યાત્ાધામોનું હોવલન્ટક ડેિલપમેનટ થાય એ દિશામાં કાય્સ 
કયુું છે. જેને સમગ્ િેશ િુવનયામાં નોંધ લેિાઈ રહી છે. 

રાજયના ઐવતહાવસક ધાવમ્સક ્થળ એિા દ્ારકાનો રાજય 
સરકાર દ્ારા રિિાસના દૃનષ્કોણથી વિકાસ કરિામાં આવયો છે. 
આ ઉપરાંત કેનદ્ર સરકાર દ્ારા પણ Heritage City 
Development and Augmentation Yojana 
(HRIDAY) યોજના અંતગ્સત પણ રિિાસીઓ માટે ખાસ 
સુવિધાઓ કરી વિકાસ કરાયો છે. દ્ારકા યાત્ાધામ ગુજરાત 
ઉપરાંત સમગ્ વિશ્ના રિિાસનના નકશામાં ઉભરી આવયું છે. 

તાજેતરમાં અમેદરકાના નયુજસથીના િ્ડ્સ ટેલેનટ ઓગષેનાઈઝેશન 
દ્ારા દ્ારકા જગત મદંિરન ેિ્ડ્સ અમવેઝગં પલસેન ુસદટ્સદફકેટ આપી 
સનમાન કરિામાં આવયું છે. 

યાત્ાધામ દ્ારકાના રિવસદ્ધ જગત મંદિર ખાતે િર િરષે લાખો 
િશ્સનાથથીઓ આિે છે દ્ારકાધીશ જગત મંદિરને િ્ડ્સ અમેવઝંગ 
પલસે તરીકેનુ ંરિમાણપત્ એનાયત કરાતા દ્ારકા યાત્ાધામ વિશ્નાં 
રિિાસન ્ થળોની હરોળમા ંમકુાયુ ંછે. િ્ડ્સ ટેલનેટ ઓગષેનાઈઝેશન 
દ્ારા દ્ારકાનો રિચાર રિસાર કરાશે. જેના કારણે વિશ્ના અનેક 
િેશના લોકોને દ્ારકા અંગેની માવહતી મળી રહેશે. •

ગૌરવ
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VISWAS પ્રોજે્ ટન ે'Smart Cities India Awards-2021' એનાયત
ગુજરાત એટલે વિકાસ, સુરક્ષા અને 

સલામતીનો પયા્સય. ગજુરાતની આ ઉજ્જિળ 
છબી પાછળ રાજય સરકારની કાય્સિક્ષતા રહેલી 
છે. ગુજરાતના સંિેિનશીલ મુખયમંત્ી શ્ી 
વિજયભાઈ રૂપાણીના નતેૃતિમા ંગુજરાત સરકારે 
રાજયમા ંકાયિો અન ેવયિ્થાની ઉતિમ ન્થવતનું 
વનમા્સણ કરી રિતયકે નાગદરકન ેતનેી રિતીવત કરાિી 
છે. રાજયના ગૃહ વિભાગ ેઅનકેવિધ રિોજકેટો 
અમલી બનાિી નાગદરકોન ેસલામતી, સરુક્ષાનો 
અહેસાસ કરાવયો છે. જનેી માત્ રાજયમા ંજ નહીં 
પરંત ુરાષ્ટ્રીય ્ તરે નોંધ લિેામા ંઆિતી રહી છે. 
તાજેતરમાં જ િેશના િાવણજય મંત્ાલયના 
India Trade Promotion Organization 
અને Exhibition India Group દ્ારા 
આયોવજત એક સમારોહમા ંગજુરાત પોલીસના 
VISWAS Project ન ે‘Safe City’ કેટેગરીમાં 
Smart Cities India Awards-2021 એિોડ્સ 
એનાયત કરિામા ંઆવયો છે.

રાજયના ગૃહ વિભાગ કાય્સરત Video Integration & 
State wide Surveillance System-VISWAS Project 
અંતગ્સત રાજયના તમામ વજલ્ાને આિરી લેિામાં આવયા છે. 
જેમાં ૩૪-વજલ્ાનાં મુખય મથકો, ૬-પવિત્ યાત્ાધામો જેિાં કે 
અંબાજી, પાિાગઢ, પાલીતાણા, સોમનાથ, દ્ારકા અને ડાકોર 
તેમજ Statue of Unity, કિેદડયા કોલોની એમ કુલ-૪૧ 
શહેરોન ેઆિરી લિેામા ંઆિેલા ંછે. આ શહેરોમાં રિાદફક જકંશન, 
રિિેશ, એનકઝટ પોઇનટ અને અનય ્રિેટેવજક ્થળોએ ૭૦૦૦થી 
િધુ સીસીટીિી કેમેરા લગાિી, સબંવધત વજલ્ાના “નેત્મ” 
(District Level Command & Control Centre) સાથે 
Broad Band કનેનકટવિટીથી જોડિામાં આવયા છે. તમામ 
વજલ્ાઓના “નેત્મ”ને ગાંધીનગર ખાતેના “વત્નેત્” (State 
Level Command & Control Centre) સાથે જોડિામાં 
આવયા છે. આ રિોજેકટ હેઠળ વિવિધ રિકારના Video 
Analytics ્થાવપત કરિામાં આવયું છે.

વિશ્ાસ રિોજેકટ અંતગ્સત Integrated Traffic 
Management Systemના ઉપયોગથી e-Challan 
System કાય્સરત કરિામાં આિી છે. જેના થકી રિાદફક વનયમના 
ભંગ બિલ િાહન માવલકને e-Challan ઇ્યૂ કરિામાં આિે 
છે. જેની માંડિાળ રકમની ચુકિણી માટે નાગદરકોને સરળતા રહે 
ત ેમાટે Online Payment Systemની સવુિધા ચાલ ુકરિામાં 

આિી છે. રાજયના લોકોની સુરક્ષા િધુ 
મજબૂત બનાિિા અને કાયિો અને વયિ્થા 
િધુ સુદ્રઢ બનાિિામાં આ રિોજેકટ ખૂબ જ 
મહત્િનો સાવબત થઇ રહ્ો છે. 

આ રિોજકેટ અતંગ્સત CCTV કેમરેાનું 
મજબતૂ નટેિક્ક ગોઠિિામાં આવયુ ં છે. જેના 
ઉપયોગથી રાજયભરના વિવિધ વજલ્ામાં 
અક્માત, વહટ એનડ રન, ચોરી, લૂટં, ચને 
સ્ેવચંગ, દકડનેવપંગ, ગુમ થયેલ વયવક્ત, 
VVIP/VIP ના બિંોબ્ત તમેજ મળેા-ઉતસિો 
રિસંગે રિાદફક વનયમન તેમજ તપાસમાં 
ઉપયોગી બને છે. અતયાર સધુીમા ંકુલ ત્ણ 
હજારથી િધુ બનાિોના ગુના ઉકેલિામાં, 
તપાસના કામ ેતમેજ બિંોબ્ત સમય ેગજુરાત 
પોલીસન ેઆ રિોજકેટ ઉપયોગી થયો છે.

રાજય સરકારના ગૃહ વિભાગના અવત 
મહત્િના VISWAS રિોજેકટને રિવતવષ્ઠત 

“Skoch Gold Award-2019” અને િર્સ ૨૦૨૦માં 
“Governance Now India Police Awards-2020” પણ 
રિાપ્ત થયો છે. . 

	
VISWAS(Video Integration & 

State wide Surveillance System) 
રાજયના ગૃહ વિભાગના મહત્િના રિોજકેટનો મખુયમતં્ી શ્ી 

વિજયભાઈ રૂપાણીના હ્ત ે૦૭ માચ્સ, ૨૦૧૯ના બનાસકાઠંાના 
પાલનપુર ખાતથેી રાજયના સાત વજલ્ાઓમા ંઆરંભ કરિામાં 
આવયો હતો. તયારબાિ આ રિોજકેટન ેરાજયના અનય વજલ્ાઓમાં 
પણ શરૂ કરિામા ંઆવયો. આ રિોજકેટ માટે રાજયના તમામ 
વજલ્ાઓમા ંએક કમાનડ કૂંરિોલ સનેટર-નતે્મ બનાિિામા ંઆવયુ ંછે. 

પ્રોજે્ટના ફાયદાઓઃ
૧. ગુનાઓની તપાસમાં મિિરૂપ.
ર. ગુનાઓ અટકાિિામાં  અને કાયિો અને વયિ્થા  

જાળિિામાં મિિરૂપ.
૩. રિાદફકના વનયમનમાં ઉપયોગી.
૪. ધાવમ્સક ્ થળો ખાત ેપનૂમ અથિા ચોક્કસ દિિસ ેઅથિા મોટા 

મળેાિડામા ંથતી ભીડન ેકાબમૂાં લિેા માટે અન ેયોગય વયિ્થા 
જાળિિા માટે ઉપયોગી

૫. રિવતબવંધત વિ્તારમા ંકોઈપણ વયવક્ત, િાહન અથિા અજાણયા 
સાધનો/િ્ત ુદ્ારા થતી ઘૂસણખોરીન ેદડટેકટ કરી શકાશ.ે •

ગૌરવ
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પ્રેરણા

ફૂિોની ખેતીથી ્મઘ્મઘયો વડોદરા લજલ્ો
" એસ. જે. લ્મશ્ા / સોનાિી લ્મસત્ી

િડોિરાની ખેતીમાં પુષપકૃવર ફકૂલીફાલી છે. િૈવિધયતાની િાત 
કરીએ તો જયા ંકરજણ તાલકુાના સાયરનાં ખતેરો ગલુાબથી મહેંકે 
છે તો ડભોઇ તાલુકાના નાના ફોફવળયા ગામના ત્ણ કૃવર 
સાહવસકોનાં ખેતરો રજનીગંધાની મનને તરબતર કરી િે તેિી 
સોડમથી મઘમઘે છે. 

નાના ફોફવળયા ગામમા ંટ્બૂરોઝ અથિા રજનીગધંા, કાવમની 
તથા ગલગોટાની ખેતી કરિામાં આિે છે. નાના ફોફવળયામાં 
ટ્ૂબરોઝની એટલે કે રજનીગંધાની ખેતી કરતા જીતુભાઇએ 
જણાવયું કે તેઓ તેમની ૫થી ૮ િીઘા જમીનમાં ૧૮ િર્સથી ફક્ત 
ટ્ૂબરોઝની ખેતી કરે છે. તેઓ દિ્હીથી િોઢથી બે રૂવપયામાં 
ટ્બૂરોઝના વબયારણ માટેની ગાંઠ મગંાિ ેછે. આ કૂંિમાંથી ઊગતું 
ફકૂલ હોિાથી તને ેકૂંિફકૂલ પણ કહેિામા ંઆિ ેછે જ ેબકેૂ બનાિિામા,ં 
લગ્મંડપની સજાિટમાં ખૂબ ઉપયોગી છે. આ ફકૂલની છૂટી 
ડાળીઓનો પણ જનમ દિિસે ભેટ આપિામાં ઉપયોગ થાય છે. 
તેના ઉતપાિનને િડોિરા તથા અમિાિાિના ફકૂલબજારમાં િેચાણ 
કરે છે. 10 ફકૂલોની એક ઝડૂી બનાિિામા ંઆિે છે અન ેિપેારીઓને 
પૂરી પાડિામાં આિે છે.

િધમુાં જીતભુાઇએ જણાવયંુ હતુ ંકે, વસગંલ ટ્બૂરોઝની સગુધં 
િધુ સારી આિે છે તેથી તેનું િેચાણ િધુ થાય છે. ચોમાસામાં 
ટ્ૂબરોઝનું ઉતપાિન િધુ થાય છે જેનાથી તેના ભાિમાં ઘટાડો 
થાય છે. જયારે બાકીની મોસમમાં માંગ સામે ઉતપાિન ઓછું 
હોિાથી ઊંચા ભાિ મળે છે.

ટ્ૂબરોઝ વસિાય જીતુભાઈએ ગુલિ્તો બનાિિામાં બેઝ 
તરીકે જેની ડાળીઓ અને પાંિડીઓનો ઉપયોગ થાય છે તેિી 
કાવમનીનુ ંરિથમિાર િાિેતર કયુું છે. તેમણ ેઅગાઉ એકાિ િીઘામાં 
તેનું રિાયોવગક િાિેતર કયુું હતું જેમાં સફળતા મળતાં હિે િધુ 
િાિેતર કરિાના છે. 

માત્ રજનીગંધા જ નહીં પરંતુ િડોિરાના કરજણ તાલુકમાં 
કારમીરી ગુલાબ સવહતનાં ફકૂલોની ખેતી વયાપક રિમાણમાં થાય 
છે. કરજણ તાલુકામાં મુખયતિે સાયર, મોટી કોરલ અને નાની 
કોરલ, પૂરા, િેરોલી, રણાપૂર, કોઠીયા અને દિિેર િગેરે ગામોમાં 
કારમીરી તથા િેશી ગુલાબની ખેતી થાય છે. કરજણ તાલુકાના 
સાયર ગામના મુકેશભાઇ માછી પેઢી િર પેઢી ગુલાબની ખેતી કરે 
છે. તેમણે જણાવયંુ હતંુ કે, કોરોના કાળના લોકડાઉન સમય 
િરવમયાન ગુલાબના ભાિ ઓછા થઈ જતાં તેમણે પહેલીિાર 
ગુલાબની પાંખડીઓ સૂકિીને સાિલી તાલુકાના કુૂંજરાિમાં િેચી 
આિક મેળિી હતી.

કારમીરી ગુલાબની પાંખડીઓ િેશી ગુલાબની તુલનાએ મોટી 
અને િધુ સારી હોય છે તેથી ગુલકૂંિ બનાિિા માટેની ગુણિતિા 
સારી રહે છે. કારમીરી ગુલાબ િેશી ગુલાબની સરખામણીમાં િધુ 
ટકાઉ છે. કારમીરી ગુલાબનું િેચાણ િડોિરા, સુરત, અમિાિાિ, 
ભાિનગર જેિાં શહેરોમાં ઉપરાંત પાસ્સલથી મુંબઈ અને દિ્હી 
જેિા મેરિો શહેરોમાં સુધી થાય છે.

રાજયના બાગાયત ખાતાની યોજના હેઠળ રજનીગધંાની ખતેી 
માટે પલાનનટંગ મટીદરયલ સબવસડી એટલે કે િાિેતર સહાય મળી 
શકે છે. આ અંગે જાણકારી આપતાં નાયબ બાગાયત વનયામકની 
કચેરીના બાગાયત અવધકારી યોગેશ ખાંટે જણાવયું કે આ િરષે 
પહેલીિાર નાના ફોફવળયાના ત્ણ ખેડૂતોએ રજનીગંધાની ખેતી 
માટે િાિતેર સહાય એટલ ેકે પલાદંટંગ મટીદરયલ સબવસડી મળેિિા 
અરજી કરી છે. આ કૂંિ ફકૂલની ખેતી માટે નાના અને સીમાંત 
ખેડૂતોને હેકટરે રૂ.60 હજાર અને અનય મોટા ખેડૂતોને હેકટરે 
રૂ.37500 ની સહાય યોજના હેઠળ શરતો રિમાણે મળી શકે છે. 
જયારે સન 2020 - 21 માં િડોિરા કચેરી દ્ારા અંિાજે 200 
જટેલા ખેડૂતો ન ે30 હેકટર જમીનમા ંગુલાબની ખતેી માટે િાિતેર 
સહાય આપિામાં આિી હતી. •
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