
ð»ko : 62  ytf : 6   íkk.16-3-2022

અંદાજપત્ર - ૨૦૨૨-૨૩

પંચાયત મહાસંમેલન ઃ રક્ા યુનનવરસસિટી રાષ્ટ્રને સમરપસિત ઃ ખેલ મહાકંુભ

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ માેદીનાે ગુજરાત પ્રવાસ

અંદાજપત્ર વવશેષ



ખેલ મહાકંુભ-2022નાે શાનદાર શુભારંભ



þçËþ:

•	 ગ્રામ	 પંચરાયતોને	 જાહેર	 વહહવટમરાં	 પ્રાધરાનય	આપવરાનો	
ગુજરરાતનો	ગૌરવપૂર્ણ	ઇહતહરાસ	છે.

•	 ગરામડરાઓમરાં	લોકો	વચ્ે	જઇને	એમનરા	પ્શ્ો	-	સમસયરાઓ	
જારી	તેનું	હનવરારર	લરાવવરાની	પ્રાથહમકતરા	છે.	

•	 મહહલરા	શહતિનરા	સવ્ણગ્રાહી	કલયરાર	મરાટે	રરાજય	સરકરારે	સવરાસ્થય-
હશક્રા-સુરક્રાનો	હરિસતરીય	અહિગમ	અપનરાવયો	છે.

•	 આદિજાહતઓની	 રરાષ્ટ્રિહતિ,	આઝરાિી	 જંગમરાં	 યોગિરાનની	
શૌય્ણગરાથરા	‘હલવ	ફોર	ધ	નેશન-ડરાય	ફોર	ધ	નેશન’ની	પ્ેરરરા	
આપે	છે.

•	 આતમહનિ્ણર	 િરારતનરા	 હનમરા્ણરમરાં	 ગુજરરાતની	 પ્તયેક	 ગ્રામ	
પંચરાયત	આતમહનિ્ણર	પંચરાયત	બનીને	સહયોગ	આપશે.	

•	 વડરાપ્ધરાન	શ્ી	નરેનદ્રિરાઈ	મોિીએ	ખેલ	મહરાકુંિનો	આપેલો		
હવચરાર	આજે	વટવૃક્	બનયો.

•	 ગજુરરાતમરંા	રમતગમત	વે	ઓફ	લરાઈફ	એટલ	ેકે	જીવન	જીવવરાની	
રીત	બની	ચૂકી	છે.

•	 ગજુરરાતમરા	ંબરાળકો	અન	ેયવુરાનો	હવે	રમતગમતને	શોખ	ઉપરરાતં	
વયવસરાય	તરીકે	પર	પસંિ	કરી	રહરાં	છે.
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સર્વાંગી વરક્વસનો ર્વજમ્વગ્ષ કંડ્વરત ુઅદં્વજપત્ર - 2022-23

- ડી.પી. દેસાઇ આઇ.એ.એસ.
માહિતી હિયામક

ઊઘડતે પ્વને

રંગોનરા	પવ્ણ	ધૂળેટી	ટરારે	ગુજરરાત	હવકરાસનરા	રંગે	રંગરાઈ	રહ્ં	છે	એમ	કહેવરામરાં	પ્તયેક	ગુજરરાતી	બરાંધવ	સવરાિરાહવક	
ગૌરવ	અુનિવે	છે.	લોકતંરિને	મજબૂત	કરવરામરાં	પંચરાયતી	રરાજ	વયવસથરા	મહત્વની	છે.	અમિરાવરાિમરાં	આપરું	ગરામ,	
આપરું	ગૌરવનરા	નરાિ	સરાથે	યોજાયેલરા	ગુજરરાત	પંચરાયત	મહરાસંમેલનને	વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	સંબોધી	આઝરાિીનરા	અમૃત	
મહોતસવની	ઉજવરીનરા	સંિિભે	પંચ	શદકત	અને	પંચરાયતી	રરાજને	સુદ્રઢ	કરવરા	પ્ેરક	હવચરારો	પ્સતુત	કયરાાં.
વડરાપ્ધરાન	શ્ી	નરેનદ્રિરાઈ	મોિીએ	ગૃહ	મંરિી	શ્ી	અહમતિરાઈ	શરાહની	ઉપસસથહતમરાં	િેશની	સૌપ્થમ	રરાષ્ટ્રીય	રક્રા	

યુહનવહસ્ણટીને	ગુજરરાતની	ધરતી	પરથી	િેશને	સમહપ્ણત	કરી	પ્થમ	પિવીિરાન	સમરારોહમરાં	સહિરાગી	થયરા	હતરા.	
ગુજરરાતનું	નરામ	રમત-ગમતનરાં	ક્ેરિમરાં	વધુ	ગૌરવવંતુ	બને	અને	ગુજરરાતનરાં	પ્તયેક	ખેલરાડીઓને	એમનરાં	સપનરાં	
સરાકરાર	કરવરાની	તક	મળે	એવરા	ઉમિરા	હેતુસર	વડરાપ્ધરાન	શ્ી	નરેનદ્રિરાઇ	મોિીએ	અમિરાવરાિનરા	સરિરાર	પટેલ	
સટેદડયમથી	રરાજયનરાં	11મરા	ખેલ	મહરાકુંિનો	શુિરારંિ	કરરાવયો	તયરારે	સૌ	કોઇનરા	મનમરાં	'રમશે	ગુજરરાત,	જીતશે	
ગુજરરાત'ની	પદરકલપનરા	આકરાર	લેતી	જોવરા	મળી	હતી.
મરાચ્ણ	મહહનો	એટલે	અંિરાજપરિ	રજૂ	કરવરાનો	સમય.	અંિરાજપરિથી	જ	રરાજયની	હવકરાસની	દિશરાનો	અંિરાજ	મળે	

છે.	આ	વર્ણનું	ગુજરરાત	રરાજયનું	અંિરાજપરિ	સમરાજનરા	તમરામ	વગ્ણને	તથરા	રરાજયનરાં	તમરામ	ક્ેરિોનરા	સવરાાંગી	હવકરાસ	
મરાટેનું	ઉદ્ીપક	બની	રહ્ં.	રરાજયનરાં	યુવરાઓ,	ખેડૂતો,	વંહચતો,	મહહલરાઓનરા	હવકરાસને	વેગ	આપવરાનરા	મુખયમંરિી		
શ્ી	િૂપેનદ્રિરાઇ	પટેલનરા	હવચરારને	નરારરાં	મંરિી	શ્ી	કનુિરાઈ	િેસરાઇએ	અંિરાજપરિ	2022-23મરાં	ચદરતરાથ્ણ	કયુાં	છે.
અંિરાજપરિ	2022-23મરાં	ખેડૂતો,	મહહલરાઓ,	યુવરાનો,	હવદ્રાથથીઓ,	વંહચતો,	ગરીબો	વગેરે	મરાટે	અનેક	નવતર	

યોજનરાઓ	જાહેર	કરવરામરાં	આવી	છે.	ખેડૂતોને	ખરીફ	ઉપરરાંત	રવી	અને	ઉનરાળુ	પરાક	મરાટે	પરાકહધરરાર	પર	પર	વયરાજ	
રરાહત	ઉપલબધ	કરરાવવરામરા	ંઆવશ.ે	તમેજ	આવનરારરા	સમયમરા	ંતમરામ	ખડેતૂોન	ેવીજળી	અન	ેપરારી	આપવરાનો	હનધરા્ણર	
કરવરામરાં	આવયો	છે.	મહહને	બરાર	હજાર	સુધી	આવક	મેળવતરા	નોકરીયરાતોને	વયવસરાય	વેરરામરાંથી	મુહતિ	આપવરામરાં	
આવી	છે.	કોરોનરાનરા	કરારરે	આહથ્ણક	સમસયરાઓનો	સરામનો	કરતરા	લઘુઉદ્ોગોને	પગિર	કરવરા	અંિરાજપરિમરાં	હવશેર	
જોગવરાઇ	કરવરામરાં	આવી	છે.
8મી	મરાચ્ણ	એટલે	હવશ્વ	મહહલરા	દિવસ.	િરારતીય	સંસકકૃહતમરાં	નરારીશહતિને	હંમેશરા	પૂજનીય	સથરાન	આપવરામરાં	

આવયું	છે.	ગુજરરાત	સરકરાર	મહહલરાઓનરા	ઉતકર્ણ	મરાટે	સતત	પ્યત્નશીલ	છે.	આ	વરભે	મહહલરા	અને	બરાળ	હવિરાગની	
અંિરાજપરિીય	જોગવરાઇમરાં	42	ટકરા	જેટલો	મરાતબર	વધરારો	કરવરામરાં	આવયો	છે.	મુખયમંરિી	શ્ી	િૂપેનદ્રિરાઇ	પટેલે	
સરાબરકરાંઠરા	પરાલ-િઢવરાવ	ખરાતે	થયેલરા	હતયરાકરાંડને	શતરાબિી	પૂર્ણ	થયરાનરા	પ્સંગે	શ્દરાંજહલ	અપ્ણર	કરી	હતી.	આ	સરાથે	
મુખયમંરિીશ્ીએ	સંગ્રામમરાં	આદિવરાસી	મહહલરાઓએ	િજવેલી	મહત્વની	િૂહમકરાને	યરાિ	કરી	હતી.	
આ	ઉપરરાંત	પ્સતુત	અંકમરાં	હવધરાનસિરામરાં	થયેલી	કરામગીરી	હવરયક	બરાબતો,	હવકરાસકરાયયો	અને	જનહહતલક્ી	

હનર્ણયોનો	સમરાવેશ	કરવરામરાં	આવયો	છે.	તે	પરાહક્કનરા	સુજ્ઞ	વરાચકોને	વરાંચવી	રસપ્િ	બની	રહેશે	એવી	મને	શ્દરા	છે.
જય	જય	ગરવી	ગુજરરાત...
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આપણું ગ્વમ, આપણું ગૌરર
રડ્વપ્રધ્વનશ્ીની ઉપસ્થિવતમ્વ ંગજુર્વતમ્ંવ યોજાયુ ંપચં્વયત મહ્વસમેંલન 
લોકશરાહીમરાં	પરાયરાનું	એકમ	ગરામ	છે.	

પૂજય	મહરાતમરા	ગરાંધીજી	 કહેતરા	 કે,	 સરાચુ	
િરારત	 ગરામડરાઓમરંા	 વસે 	 છ ે. 	 આ	
ગરામડરાઓનો	 હવકરાસએ	 પૂજય	 બરાપુનુ	ં
મહતવનું	 સવપન	હતું.	લોકતંરિને	મજબૂત	
કરવરામરાં	 પંચરાયતી	 રરાજ	 વયવસથરાનું	 ખૂબ	
મહત્વ	 છે	 તેમરંા	 પદરરરામલક્ી	 ગહત,	
પદરવત્ણન	 લરાવવરાનું	 કરામ	 સરપંચો	 –	
જનપ્હતહનહધઓ	 કરે	 છે.	 તરાજેતરમરાં	
અમિરાવરાિનરા	 જીએમડીસી	 ગ્રાઉનડમરાં	
વડરાપ્ધરાન	 શ્ી	 નર ેનદ્રિરાઈ	 મોિીની	
ઉપસસથહતમરંા	ગજુરરાત	પચંરાયત	મહરાસમંલેન	
યોજાયું	હતું.

ગુજરરાત	 પંચરાયત	 મહરાસંમેલનમરંા	
જનપ્હતહનહધઓને	 સંબોધતરા	 વડરાપ્ધરાન	
શ્ી	નરેનદ્રિરાઈ	મોિીએ	જરરાવયું	હતું	 કે,	
ગુજરરાત	ગરાંધી	અને	સરિરારની	િૂહમ	છે.	
પજૂય	બરાપુએ	હંમેશરા	ગ્રામીર	હવકરાસ	અને	
આતમહનિ્ણરતરાની	વરાત	કરી	છે.	આપરે	
જયરારે	આઝરાિીનો	અમૃત	મહોતસવ	ઉજવી	
રહરા	 છીએ	 તયરારે	 પૂજય	 બરાપુનરા	 ગ્રામ	
હવકરાસ	અને	આતમહનિ્ણરતરાનરા	 સવપનને	
સરાકરાર	કરવરા	આપરે	સૌ	કદટબદ	બનીએ.

રરાજયિરમરંાથી	 ઉપસસથત	 રહેલરા	
જનપ્હતહનહધઓનું	 અહિવરાિન	 કરતરા	
વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	કહ્ં	કે	કોરોનરાની	વૈહશ્વક	
મહરામરારીએ	સમગ્	િેશન	ેહચમચરાવી	િીધો	
હતો,	પરંતુ	િેશિરનરા	ગરામડરાઓની	સવયં	
જાગૃહતએ	 કોર ોનરાને 	 હરરા વય ો 	 છ ે.	
ગરામડરાઓએ	કોરોનરા	હનયંરિર	મરાટે	પોતે	
અનેક	 હનયમો	 બનરાવયરા.	 તેને	 પગલે	
કોરોનરાનરા	કરાળખડંમરંા	ગરામડરાઓ	કોરોનરાન	ે
સફળતરાપૂવ્ણક	િુર	રરાખી	શકયરા	તે	મરાટે	સૌ	
અહિનિંનનરા	અહધકરારી	છે.	તયરારે	ગજુરરાત	
રરાજયની	પંચરાયતી	 રરાજ	 વયવસથરા	સમગ્	
િેશ	 મરાટ	ે પ્ેરક	 બનશે	 તેવો	 હવશ્વરાસ	
વડરાપ્ધરાનશ્ી	નરેનદ્રિરાઈ	મોિીએ	 વયતિ	
કયયો	છે.

ર રાજયની	 પંચ રાયત	 વયવસથરામરાં	
મહહલરાઓનરા	 યોગિરાનનો	 ઉલ્ેખ	 કરી	
વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	 જરરાવયુ	 કે	 રરાજયની	
પચંરાયત	વયવસથરામરંા	મહહલરાઓનુ	ંયોગિરાન	
નોંધપરારિ	છે.	સરાથેસરાથે	રરાજયમરાં	સમરસ	
પંચરાયતનો	 અહિગમ	 સફળતરાપૂવ ્ણક	
અમલી	બનયો	છે.	એક	સમય	ેગરામડરાઓમરાં	
ચૂંટરીનરા	પગલે	કુસંપ	વધવરાની	સસથહતને	

ક રાર રે 	 વેરઝે ર 	 જોવરા 	 મળતું 	 હ તંુ .	
વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	 શ્ી	 હવનોબરા	 િરાવેનું	
સમરર	કરતરા	કહ્ં	કે,	તેઓ	હંમેશરાં	કહેતરા	
કે	 બધરા	 સહમતીથી	 ગરામનરા	 પ્હતહનહધ	
નક્ી	કરે	તો	ગરામમરાં	સંપ	જોવરા	મળે	તે	
વરાત	આજે	ગુજરરાતે	સરાચરા	અથ્ણમરાં	સરાકરાર	
કરી	છે.

ગુજરરાતનરા	 રરાજયપરાલશ્ી	 અને	
મુખયમંરિીશ્ીએ	ધરતીમરાતરાને	સરામ્થય્ણવરાન	
બનરાવવરા	પ્રાકકૃહતક	ખેતીને	પ્રાધરાનય	આપયું	
છે	 તયરારે	ગરામનરા	૭૫	ખેડૂતોને	 પ્રાકકૃહતક	
ખેતી	કરવરાનો	સંકલપ	લેવરા	અનુરોધ	કરતરા	
વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	જરરાવયું	કે,	ધરતીમરાતરાને	
આપરે	રસરાયહરક	તત્વોથી	પીડરા	આપીએ	
છીએ	 પર	 હવે	આપરે	 ધરતીમરાતરાન	ે
પ્રાકકૃહતક	 ખેતીનરા	 મરાધયમથી	 પીડરામુતિ	
કરીએ	અન	ેતનેરાથી	પયરા્ણવરર	સરુક્રા	સરાથે	
નરારરાં	પર	બચશે.

એક	સમય	હતો	કે	ગુજરરાત	બે	રિર	
વર્ણનરા	અંતરે	િુષકરાળનો	સરામનો	કરતુ	હતું	
તયરારે	આપરે	જળસંચય	મરાટે	ખેતતલરાવડી	
–	બોરીબંધ	-	ચેકડેમનરા	હનમરા્ણરનો	નવતર	
અહિગમ	 અપનરાવયો	 હતો.	 અને	 ૧	

પંચ્વયતી ર્વજ
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લરાખથી	વધુ	બોરીબંધનું	હનમરા્ણર	કયુાં	હતું.	
ગરામડરામરંા	 સટ્ીટ	 લરાઈટ	 કે	 ઘરવપરરાશમરંા	
એલ.ઈ.ડી.બલબ	લગરાવરાની	 હરાકલ	 કરતરા	
તમેર	ે જરરાવયુ	ં કે,	 વીજળી	 બચરાવવી	એ	
આપરી	ફરજ	છે.	ગરામનરા	હનવૃત	સરકરારી	
કમ્ણચરારીઓ	મહહનરામરા	ંએક	વખત	મળીને	
રરાજય	 અને	 કનેદ્ર	 સરકરારની	 હવહવધ	
યોજનરાઓનરા	વધ	ુન	ેવધ	ુલરાિો	પોતરાનરા	
ગરામન	ેકેવી	રીત	ેમળે	ત	ેમરાટે	સહરિય	બને	
ત	ેજરૂરી	છે.	સરાથસેરાથ	ેગરામનો	જનમદિવસ	
ઉજવી	ગરામની	બહરાર	અનય	સથળોએ	રહેતરા	
લોકોન	ેહનમરંિર	આપીએ	તો	ગરામ	હવકરાસનું	
નવુ	ંસીમરાહચહ્ન	પ્સથરાહપત	કરશ	ેતવેો	મને	
દ્રઢ	હવશ્વરાસ	છે.	

તેમરે	 જરરાવયંુ	 કે,	 ટેકનોલોજીનરા	
વયરાપનરા	પગલે	ઓપટીકલ	ફરાઈબર	આજે	
ગરામડરાઓ	સુધી	 પહોચયરા	 છે	 તયરારે	 ટેલી	
મેડીસીન,	ટેલી	એજયુકેશનનો	લરાિ	લેવરા	
જનપ્હતહનહધઓ	સક્મ	બને.	 ગરામડરામરાં	
કોમન	સહવ્ણસ	સનેટરનો	અહિગમ	કરાય્ણસનવત	
કયયો	 છે.	 તેનો	 ગરામની	 નરાનરામરાં	 નરાની	
વયહતિ	લરાિ	લઇ	સમય	–	નરારરાની	બચત	
કરી	શકશે	

રરાજયનુ	ંકોઇપર	બરાળક	શરાળરા	છોડીને	
ન	જાય,	 પ્તયેક	 બરાળક	આંગરવરાડી	 -	
શરાળરામરાં	િરાખલ	થરાય	તે	મરાટે	સંકલપબદ	
બની	સમયિરાન	કરે	તવેો	જનપ્હતહનહધઓન	ે

અનરુોધ	કરી	તેની	હનયહમત	મલુરાકરાત	લવેરા	
સૂચન	 કયુ ાં	 હતું.	 મહહલરાઓ	 સમરાજનુ	ં
સરામ્થય્ણવરાન	અને	અહિનન	અંગ	છે	તયરારે	
રરાજયનરા	૫૦%થી	વધ	ુગરામમરા	ંમહહલરાઓ	
ચૂંટરાઈને	 પ્હતહનહધતવ	 કરે	 છે	 સમરાજમરાં	
ગરામ	મરાટે	મમતરા	જાગે	તે	મરાટે	મહહલરાઓ	
આગળ	આવે.	પૂ.	લરાલબહરાિુર	શરાસરિીએ	
જે	ગરામ	ચોક્સ	શરત	પૂર્ણ	કરે	તયરાં	રરારિી	
હનવરાસ	 કરવરાનો	 સંકલપ	 કયયો	 હતો	 તે	
પરુવરાર	કરે	છે	કે	ગરામડરા	કેટલરા	સરામ્થય્ણવરાન	
બની	 શકે	 છે.	 ચૂંટરાયેલી	 મહહલરાઓ	 –	
પ્હતહનહધઓ	 લોકતંરિની	 શહતિઓને	
પદરરરામલક્ી	રીતે	ઉજાગર	કરે.

મુખયમંરિી	 શ્ી	 િૂપેનદ્રિરાઈ	 પટેલે	
રરાજયનરા	 સરપંચોને	 િ ેશનરા	 સવયોચ્	
નેતૃતવનું	 સીધંુ	 મરાગ્ણિશ્ણન-સંવરાિની	આ	
ઘટનરાને	ઐહતહરાહસક	ગરરાવી	હતી.	તેમરે	
કહ્ં	કે,	ગ્રામ	પંચરાયતોને	જાહેર	વહહવટમરાં	
પ્રાધરાનય	આપવરાનો	ગુજરરાતનો	ઇહતહરાસ	
છે.	મખુયમરંિીશ્ીએ	ગરામડરાઓનરા	હવકરાસન	ે
વેગવંતો	 બનરાવવરા	 પ્ધરાનમંરિીશ્ીએ	
નરારરાપંચ	 દ્રારરા	 ફરાળવવરામરાં	 આવતી	
ગ્રાનટમરાં	વધરારો	કયયો	તે	મરાટે	આિરારની	
લરાગરી	વયતિ	કરી	હતી.	

મુખયમંરિીશ્ીએ	આઝરાિીનરા	 અમૃત	
મહોતસવ	અંતગ્ણત	યોજાયેલ	આતમહનિ્ણર	
ગ્રામ	 યરારિરા	 અને	 ગરાંધીજયંતી	 અવસર	ે

આયોજીત	 ગ્રામસિરાઓની	 સફળતરાની	
િહૂમકરા	આપતરા	જરરાવય	ુકે,	વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	
ગજુરરાતમરા	ંમખુયમરંિીનરા	કરાય્ણકરાળ	િરમયરાન	
હનયહમત	ગ્રામસિરાઓનો	જે	ઉપરિમ	હરાથ	
ધરેલો	તનેરા	જ	પિહચહ્નો	પર	રરાજય	સરકરાર	
ચરાલી	રહી	છે.	ગરામડરાઓમરાં	લોકો	વચ્ે	
જઇન	ેએમનરા	પ્શ્ો	સમસયરાઓ	જારી	તનેુ	ં
હનવરારર	લરાવવરામરાં	આવે	છે.	

ગ્રામીર	નરાગદરકોન	ેઘર	આગંરે	હવહવધ	
સરકરારી	સવેરાઓ	સરળતરાથી	મળે	ત	ેમરાટે	
૧,	હજારથી	વધ	ુગરામોમરા	ંઇ-ગ્રામ	 કેનદ્રો	
બ્ોડબનેડ	કનકેટીવીટી	સરાથે	શરૂ	કયરા્ણ	છે	તનેી	
પર	હવગતો	આપી	હતી.	તમેર	ેગજુરરાતમરાં	
૮પ	લરાખ	ગ્રામીર	ઘરોમરા	ંનળ	જોડરાર,	૩	
લરાખ	૮	હજાર	ગ્રામીર	આવરાસોની	પરૂ્ણતરા	
સહહતનરા	ગ્રામીર	ક્રેિ	ેથયલેરા	જનહહતકરારી	
હવકરાસ	 કરામોની	 છરરાવટ	 કરી	 હતી.	
મુખયમંરિીશ્ીએ	 પ્ધરાનમંરિીશ્ીને	 એવો	
હવશ્વરાસ	 પર	આપયો	 કે	 આતમહનિ્ણર	
િરારતનરા	હનમરા્ણરમરા	ંગજુરરાતની	પ્તયકે	ગ્રામ	
પંચરાયત	આતમહનિ્ણર	 પંચરાયત	 બનીન	ે
સહયોગ	આપશ.ે	

પંચરાયત	મંરિી	શ્ી	હબ્જેશિરાઈ	મેરજા	
જરરાવયું	હતું	 કે,	મજબૂત	ગ્રામ	પંચરાયતો	
આતમહનિ્ણર	 ગરામનો	આધરાર	 છ	ે તયરાર	ે
સરપંચ	 સહહતનરા	 તમરામ	 પિરાહધકરારીઓ	
સરાથે	 વડરાપ્ધરાનશ્ીનરા	 પદરસંવરાિનંુ	આ	
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મહરાસંમેલન	 ઇહતહરાસમરંા	 સુવર્ણ	 અક્ર	ે
આલેખરાશે.	 હરિસતરીય	 પંચરાયતી	 મરાળખુ	ં
ગુજરરાતનરા	 હવકરાસ	 રથનું	 ચરિ	 છ	ે જે	
હવકરાસની	ગહતને	હવશેર	વેગ	આપે	છે.

િેશનરા	વડરાપ્ધરાન	શ્ી	નરેનદ્રિરાઈ	મોિી	
જયરારે	ગુજરરાતનરા	મુખયમંરિી	હતરા	તયરારથી	
તમેરે	ગ્રામ	પંચરાયતોન	ેિેશનરા	હવકરાસ	મરાટે	
પરાયરાનુ	ંએકમ	ગરી	તેનરા	પર	હવશેર	ફોકસ	
કયુાં	 હતંુ	અને	 ગ્રામ	 પંચરાયતોમરંા	 ચેતનરા	
લરાવવરા	 અનેક	 પ્યત્નો	 કયરા ્ણ 	 હતરા.	
ગુજરરાતમરંા	 ઈ-ગ્રામનરા	 બીજ	 પર		

શ્ી	 નરનેદ્રિરાઇ	 મોિીએ	 રોપયરા	 હતરા	 જે	
આજે	વરાઇફરાઇયુતિ	ગ્રામ	થવરાની	દિશરામરાં	
છે.	રરાજયનરા	યુવરાનોની	શહેર	તરફની	િોડ	
અટકરાવવરા	ગરામડરાઓને	જ	અદ્તન	અને	
સુહવધરાસિર	 બનરાવવરાનો	 સરકરારનો	
સંકલપ	છે.

વડરાપ્ધરાન	પિ	ઉપર	શ્ી	નરેનદ્રિરાઇ	
મોિી	હબરરાજયરા,	તયરાર	બરાિ	તેમરે	૧૪મરાં	
નરારરાં	પંચમરાં	રૂ.	૮,૧૩૨	કરોડ	ફરાળવયરાં	
અને	૧૫મરાં	નરારરાં	પંચમરાં	રૂ.	૧૫,૬૫૦	
કરોડ	 ફરાળવી	 પંચરાયતી	 મરાળખરાને	 વધુ	

મજબૂત	બનરાવયરા	છે.
આ	 પ્સંગે	 પંચરાયતીરરાજને	 લગતી	

કોફીટેબલ	 બુકનું	 વડરાપ્ધરાનશ્ીનરા	 હસતે	
હવમોચન	કરરાયુ	ંહતંુ.	તેમજ	રરાજયમરા	ંસતત	
પરાંચ	 વર્ણથી	 સમરસ	 થયેલરા	 મહહલરા	
સરપંચોનું 	 પ્તીકરૂપે 	 સનમરાન	 પર	
વડરાપ્ધરાનશ્ીનરા	હસતે	કરરાયું	હતું.	

આ	પ્સંગે	સરાંસિ	સવભેશ્ી		સી	આર	
પરાટીલ,	 શ્ી	 નરહદરિરાઈ	અહમન,	 શ્ી	
હસમુખિરાઈ	પટેલ,	મેયરશ્ી	દકરીટિરાઇ	
પરમરાર , 	 ગુજર રાત	 પંચ રાયત	 પ્િ ેશ	
સહમહતનરા	પ્મુખ	શ્ી	નયનરાબેન	પટેલ,	
પૂવ્ણ	મુખયમંરિી	શ્ી,	નરાયબ	મુખયમંરિી	શ્ી,	
રરાજય	મંરિી	મંડળનરા	સભયો	શ્ી,		મુખય	
સહચવ	 શ્ી	 પંકજકુમરાર,	 ગરામ	 હવકરાસ	
હવિરાગનરા	અહધક	મુખય	સહચવ	શ્ી	હવપુલ	
હમરિરા	 ઉચ્	 સનિી	 અહધકરારીશ્ીઓ,		
હજલ્રા 	 અને 	 ત રાલુ ક રા 	 પં ચ રાયતન રા	
પ્મુખશ્ ીઓ, 	 સભયશ્ ીઓ, 	 ગ્ રામ	
પં ચ રા યતન રા 	 સ રપં ચશ્ ીઓ	 તે મજ	
સભયશ્ીઓ	પર	ઉપસસથત	રહરા	હતરા.	•

ગજુરાતના પનાેતાપતુ્ર અને દેશના ્વડાપ્રધાન  
શ્રી નરને્દ્રભાઈ માેદી તાજતેરમાં બે રદ્વસ ગજુરાતના 
પ્ર્વાસે આ્વતા રાજ્યના નાગરરકાે દ્ારા તેમનંુ ભવ્ય 

સ્વાગત કર્વામાં આવ્યું િતું. ગાંધરીનગર રાજભ્વનરરી 
રાષ્ટ્ ીય રક્ા યુરન્વરસ્િ ટીના પદ્વરીદાન સમારાેિમાં જતા 

સમયે રાેડ શાનેા દ્રશય જે્વા મળ્ા િતા. નાગરરકાેઅે 
ફુલ, ગરીત-સંગરીત તરા ભારત માતા કી જયના નાદ 

સાર ેસ્વાગત કયુું િતું. સાજંના સમયે અમદા્વાદના 
ઈરન્દરા બ્રિજરરી સરદાર પટેલ સે્રડયમ સુધરીના માગ્વ 

ઉપર પણ ્વડાપ્રધાનશ્રીઅે નાગરરકાનંુે  
અબ્ભ્વાદન સ્વરીકાયુું િતું. 
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“ગુજર્વત ખેલ મહ્વકુંભ-૨૦૨૨”નો PMન્વ હ્તે શુભ્વરંભ

વયદકત,	રરાજય	કે	રરાષ્ટ્રનરા	ઘડતરમરાં	મન	અને	તનનું	સવરાસ્થય	
એમ	બે	બરાબતો	મહત્વપૂર્ણ	િરાગ	િજવે	છે.	મનનરા	સવરાસ્થયનો	
આધરાર	હવચરારો	પર	છે.	સરારરા	અને	શુદ	હવચરારોનરા	મૂળમરાં	વરાંચન	
રહ્ં	છે.	તેવી	રીતે,	તનનરા	સવરાસ્થયનો	આધરાર	કસરાયેલું	શરીર	છે	
અને	તેનરા	પરાયરામરાં	છે	ખેલકૂિ..	પ્તયેક	ગુજરરાતીને	સુસંસકકૃત	અને	
સવસથ	બનરાવવરાની	નેમ	સરાથે	તતકરાહલન	મુખયમંરિી	શ્ી	નરેનદ્રિરાઈ	
મોિીએ	વર્ણ	2010મરા	ંખલે	મહરાકંુિ	શરૂ	કરીન	ેલોકચતેનરા	જગરાવી	
હતી.	ખેલમહરાકુંિનરાં	મરાધયમથી	ગુજરરાતની	યુવરાપેઢીમરાં	રહેલી	
શદકતને	બહરાર	લરાવવરામરાં	ઉપયોગી	બની	છે.	આ	ખેલમહરાકુંિની	
અહગયરારમી	શંખલરાનો	પ્રારંિ	કરરાવતરાં	ઉપસસથત	''યુવરા	જોશ''	
નરા	ઉમંગથી	લહેરરાતરા	સરાગરને	સંબોહધત	કરતરા	િેશનરા	વડરાપ્ધરાન	
શ્ી	નરેનદ્રિરાઈ	મોિીએ	જરરાવયું	હતું	કે,	ગુજરરાતનો	યુવરાન	હવે	
આકરાશને	આંબવરા	મરાટે	તૈયરાર	છે.	આ	મરારિ	ખેલનો	જ	મહરાકુંિ	
જ	 નહહ,	 ગુજરરાતની	 યુવરા	 મહરાશહતિનો	 મહરાકુંિ	 છે.''	
કૉરોનરાકરાળમરાં	બે	વર્ણથી	મુલતવી	રહેલરા	ખેલમહરાકુંિનું	ચરાલુ	વરભે	
વધુ	જોશ	અન	ેઆયોજનપવૂ્ણકનુ	ંઆયોજન	કરવરા	બિલ	શ્ી	મોિીએ	
ગુજરરાતનરા	 મુખયમંરિી	 શ્ી	 િૂપેનદ્રિરાઈ	 પટેલની	 પ્સંશરા	 કરતરા	
જરરાવયું	હતું	 કે,	તેમનરા	આ	પ્યરાસોએ	યુવરા	ખેલરાડીઓને	નવરા	
જોશથી	િરી	િીધરા	છે.

શ્ી	મોિીએ	ગુજરરાતનરા	મુખયમંરિી	તરીકે	તેમનરા	કરાય્ણકરાળને	
યરાિ	કરતરા	જરરાવયુ	ંહતુ	ંકે,	મન	ેબરરાબર	યરાિ	છે	કે,	12	વર્ણ	પહેલરા	
વર્ણ-2010મરાં	રરાજયનરા	મેં	ખેલમહરાકુંિનો	પ્રારંિ	કરરાવયો	હતો.	
જે	સવપનોનું	મેં	બીજ	વરાવયું	હતું;	તે	આજ	વટવૃક્	બનીને	વૈહશ્વક	
ફલક	ઉપર	હવસતરી	ચકૂયુ	ંછે.	વર્ણ-2010મરંા	16	ખલે,	13	લરાખ	
ખેલરાડીઓ	 સરાથે	 થયેલી	 શરૂઆત	 વર્ણ-2019મરંા	 40	 લરાખ	
ખલેરાડીઓની	િરાગીિરારી	અન	ે36	સપોટસ્્ણ,	26	પરેરા-સપોટસ્્ણ	બરાિ	
હવ	ેઆ	સખંયરા	55	લરાખ	ખલેરાડીઓ	ઉપર	પહોંચી	ગઈ	છે.	આપરરા	

ખેલરાડીઓ	કબડ્ી,	ખો-ખો,	યોગરાસન,	સકેટીંગ,	ટેહનસ,	ફેનસીંગ	
સહહતની	રમતોમરા	ંકમરાલ	કરી	રહરા	છે.	શહતિ	િતૂ	જવેી	સરકરારની	
યોજનરાઓ	ખેલરાડીઓને	સહયોગ	આપી	રહી	છે.	મને	કહેતરા	એ	
આનંિ	થરાય	છે	કે,	તમરારરા	સૌનરા	સતત-અહવરત	પ્યરાસ,	સરાધનરા,	
તપસયરાનરા	લીધે	ગુજરરાતનરા	લોકોએ	મળીને	જે	સંકલપ	લીધો	હતો	
તે	આજ	િુહનયરામરાં	તેનો	પરચમ	લહેરરાવી	રહો	છે.	

ખેલમહરાકુંિ	 જેવરા	 આયોજનમરાંથી	 નીકળતરા	 યુવરાઓ	
એહશયન-ઓલસેમપક-કોમનવેલથ	જવેરા	રમતોતસવમરા	ંગજુરરાત	અને	
િેશનું	ગૌરવ	વધરારી	રહરા	છે.	હજુ	પર	અહીંથી	નવી	પ્હતિરા	
નીકળશે	તેવો	હવશ્વરાસ	વયતિ	કરતરા	વડરાપ્ધરાનશ્ી	ઉમેયુાં	હતું	કે,	
એક	સમય	હતો,	જયરારે	ખેલજગતમરાં	િરારતની	ઓળખ	મરારિ	
એક-બે	 ખેલ	 પૂરતી	 જ	 મરાયરા્ણદિત	 હતી.	 જેનરા	 લીધે	 કેટલીક	
ગૌરવરાસનવત	 પ્હતિરાઓ	 પર	 છુપરાયેલી	 રહી	 હતી.	 ટોકયો	
ઓલસમપકમરા	ં07	મડેલ	અન	ેટોકયો	પરેરા	ઓલસમપકમરા	ં19	મડેલસ	
જીતીને	િરારતે	વૈહશ્વક	સતરે	તેનરા	પરચમ	લહેરરાવી	િીધરા	છે.	મને	
િરોસો	છે	કે,	''નરા	હહનિુસતરાન	ઝુકેગરા,	નરા	હહનિુસતરાન	થકેગરા''!	
મને	મરારરા	િેશનરા	ખેલરાડીઓ	અને	તેમની	તપશ્ચયરા્ણ	ઉપર	હવશ્વરાસ	
છે,	તેમનરા	સપનરા-સંકલપ	ઉપર	િરોસો	છે.	આજે	હું	લરાખો	યુવરા	
સરામે	હહંમતથી	કહી	શકું	છું	કે,	િરારતની	યુવરા	શહતિ	િેશને	ખૂબ	
જ	આગળ	લઈને	જશે.	

િેશ	આગરામી	િહવષયમરા	ંઘરરા	મડેલો	જીતશ	ેતવેો	આશરાવરાિ	
વયકત	કરતરા	વડરાપ્ધરાન	શ્ી	મોિીએ	આગળ	જરરાવયુ	ંહતુ	ંકે,	યરેુિનથી	
િેશ	સલરામત	રીતે	પરત	ફરતી	વળેરા	િેશનરા	યવુરાઓએ	હતરંગરાની	
આન-બરાન-શરાનન	ેજોઈ	છે.	િેશ	મરાટેની	આ	િરાવનરા	મેં	મડેલ	પ્રાપત	
કરી	 પોદડયમ	 ઉપર	ઊિરા	 રહી	 ગૌરવથી	 હરરા્ણશુ્	 વહેવડરાવતરા	
ખલેરાડીની	આખંમરા	ંજોઈ	છે.	જ	ેયવુરાઓ	સકંલપ	અન	ેસમપ્ણરિરાવથી	
જોડરાય	છે,	ત	ેિેશન	ેદિશરા	આપવરામરા	ંમોટી	િહૂમકરા	હનિરાવ	ેછે.	
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શ્ી	મોિીએ	કહ્	ંકે,	આજ	ેરરાજયનરા	
ગરામ-શહેરથી	લરાખોની	સખંયરામરા	ંતમે	
આવયરા	છો,	 તમરારરા	 સવપનોન	ે પરુરા	
કરવરા	તમ	ેદિન-રરાત	મહેનત	કરી	રહરા	
છો,	તમરારરા	સવપનમરા	ંહુ	ંતમરાર	ં,	રરાજય	
અન	ે િેશનુ	ંિહવષય	જોઈ	રહો	 છંુ.	
દડહજટલ	ઇસનડયરા,	આતમહનિ્ણર	િરારત,	
સટરાટ્ણ-અપ,	 સટેનડ-અપ,	 વોક્લથી	
લોકલ	તથરા	મકે	ઈન	ઇસનડયરાથી	મડે	
ઈન	ઇસનડયરા	સહહતની	યોજનરાઓ	થકી	
''નયરા	િરારત''નરા	તમરામ	અહિયરાનનોની	જવરાબિરારી	િેશનરા	યવુરાએ	
ઉઠરાવી	 છે.	આજે	 સોફટવેરથી	 સપેસ,	 દડફેનસથી	આટથીફીસીયલ	
ઇનટેહલજનસ,	પ્તયકે	દફલડમરા	ંિરારતનો	િબિબો	છે.	િહુનયરા	િરારતને	
એક	મોટી	શહતિનરા	સવરૂપમરા	ંજોઈ	રહી	છે.

ખેલનરા	મુખય	ગુરધમયોને	યરાિ	કરતરા	વડરાપ્ધરાશ્ીએ	જરરાવયું	
હતું	કે,	ખેલ	એ	ખેલદિલી	વધરારે	છે.	જે	ખેલે	તે	જ	ખીલે	છે.	
યુવરાઓને	સલરાહ	આપતરા	શ્ી	મોિીએ	કહ્ં	હતું	કે,	સફળતરા	મરાટે	
કોઈ	શોટ્ણકટ	ન	શોધશો.	આ	અલપજીવી	રસતો	છે.	સફળતરાનો	
એક	 જ	 મંરિ	 છે	 ;	 લોનગ	 ટમ્ણ	 પલરાહનંગ	 એનડ	 કસનટનયુઅસ	
કહમટમેનટ.	રોકરાયરા	હવનરા,	થરાકયરા	વગર,	ઝૂકયરા	વગર	રમવું.	આ	
િરાવનરાનરા	લીધે	જ	િેશ	આગળ	વધી	રહો	છે.	આપ	પર	સતત	
પદરશ્મથી	જ	આગળ	વધો.	360	દડગ્ી	પરફોમ્ણ	કરી	ટીમવક્કથી	
આગળ	 વધો.	 િરારતમરાં	 ખેલને	 સફળતરાનરાં	 હશખર	 ઉપર	
પહોંચરાડવરા	મરાટે	360	દડગ્ી	ટીમવક્કની	જરૂર	છે.	આ	મરાટે	િેશ	
પર	હોહલસસટક	અપ્ોચથી	કરામ	કરી	રહો	છે.	પહેલરા	યુવરાઓને	
તક	મળતી	નહોતી,	અમે	િેશની	પ્હતિરા	ઓળખી	તેમને	સહયોગ	
આપવરાનું	શર	કયુાં	છે.	છેલ્રા	7-8	વર્ણમરાં	સપોટ્સ્ણ	બજેટ	70%	
વધરારવરામરંા	આવયું	છે.	ખેલરાડીનરા	િહવષયની	 હચંતરા	 િૂર	 કરવરા	
મરાટે	તેમને	મળનરારરા	પ્ોતસરાહન	ઇનરામ	અને	અનુિરાનની	રકમ	
વધરારી	 છે.	આ	 કરારરે	 પછરાત	અને	આદિવરાસી	 વગ્ણથી	 પર	
ખેલરાડીઓ	આવી	રહરા	છે.	ખેલને	હવે	સહજ	સવીકકૃતી	મળતરા	

સમરાજની	 મરાનહસકતરા	
બિલરાઈ	 રહી	 છ ે.	 હવે	
સપોટ્સ ્ણમરંા	 કરારદકિથીનો	
મતલબ	ખેલમરાં	નંબર	-1	
બનવું	જ	નહહ,	પરંતુ	કોચ,	
સપોટ્સ્ણ	સોફટવેર,	સપોટ્સ્ણ	
મેનેજમે નટ , 	 ર રાઇ દટ ંગ ,	
ટ્ે હ નં ગ , 	 ડ રા ય દ ટ હશન ,	
દ ફ હઝય ો થે ર રાપ ી 	 જે વ રા	
આનુરંહગક	 દફલડને	 પર	

કેદરયર	તરીકે	આપનરાવી	શકરાય	છે.	આ	મરાટે	િેશમરાં	પ્ોફેશનલ	
સંસથરાઓ	ઊિી	થઈ	રહી	છે.	આ	મરાટે	જ	વર્ણ-2018મરા	મહરપુર	
નેશનલ	સપોટ્સ્ણ	યુહનવહસ્ણટી	 સથપરાઈ	છે,	જયરારે	ઉત્તરપ્િેશમરાં	
મેજર	 ધયરાનચંિ	યુહનવહસ્ણટી	ઊિી	થઇ	રહી	છે.	 હદરયરારરાનરા	
આઈ.આઈ.એમ.-	રોહતકમરાં	સપોટ્સ્ણનરા	પી.જી.	પ્ોગ્રામ	ચરાલી	
રહરા	છે	તો	ગુજરરાતની	સવહર્ણમ	ગુજરરાત	સપોટ્સ્ણ	યુહનવહસ્ણટી	
પર	સપોટ્સ્ણમરાં	કરારદકિથી	બનરાવવરા	મરાટેનરા	ઉત્તમ	સથળો	છે.	

ગજુરરાતમરા	ંસપોટસ્્ણની	ઇકો-હસસટમન	ેવધ	ુવયરાપક	બનરાવવરા	મરાટે	
તરાલુકરા	અન	ે હજલ્રા	 સતરે	 સપોટસ્્ણ	સકુંલ	બનરાવરાઈ	રહરા	ં છે,	જે	
સરરાહનીય	બરાબત	છે	તમે	જરરાવતરા	વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	જરરાવયુ	ંહતું	
કે,	રરાજયનરા	હવશરાળ	િદરયરાઈ	સસંરાધનન	ેધયરાન	ેરરાખતરા	આ	ક્રેિ	
મરાટે	પર	બીચ	સપોટસ્્ણની	સિંરાવનરા	મરાટે	હવચરારવુ	ંજોઈશ.ે	આપ	
રમશો-દફટ	રહેશો	તો	રરાષ્ટ્રહનમરા્ણર	કરી	શકશો	અન	ે''નયરા	િરારત''નરા	
સવપનને	સરાકરાર	કરી	શકશો.	શ્ી	મોિીએ	ખલેન	ેપ્ોતસરાહન	આપવરા	
વરાલીઓન	ેતમેનરા	બરાળકોન	ેતરાકીિ	કરી	હતી	અન	ેિરારપવૂ્ણક	જરરાવયંુ	
હતુ	ંકે,	આખુ	ંગરામ	મળીન-ેહરાજર	રહીન,ે	કશુ	ંનહહ	તો	તરાળીઓ	
દ્રારરા	 પર	 રમત	 રમતરા	 યવુરાઓન	ેપ્ોતસરાહન	આપી	શકે	 છે.આ	
અવસરે	મખુયમંરિી	શ્ી	િૂપનેદ્રિરાઈ	પટેલે	જરરાવયુ	ંહતુ	ંકે,	આજથી	
૧૨	 વર્ણ	 પહેલરા	 શ્ી	 નરેનદ્રિરાઈએ	 રમતગમતને	 ગુજરરાતની	
સસંકકૃહતનો	અહિનન	હહસસો	બનરાવવરાનુ	ંજ	ેસપનુ	ંજોયુ	ંહતુ	ંત	ેતમેનરા	
મરાગ્ણિશ્ણન	અન	ેનતેૃતવમરા	ંસરાકરાર	થઈ	રહ્	ંછે.	
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રરાજયનરા	 રમતગમત,	
યવુરા	સરાસંકકૃહતક	 હવિરાગનરા	
મરંિી	શ્ી	હર્ણિરાઈ	સઘંવીએ	
કહ્	ંહતુ	ંકે,	વડરાપ્ધરાન	શ્ી	
નરેનદ્રિરાઈ	મોિીએ	આપરી	
સમક્	 સંકલપશહતિની	
તરાકરાત	 શંુ	 હોય	 છે,	 તેનું	
ઉિરાહરર	 પૂરં	 પરાડું	 છે.	
વડરાપ્ધરાનશ્ીનરા	 નતેૃતવમરાં	
હવકરાસ	 િેશનરા	 છવેરાડરાનરા	
મરાનવી	સધુી	પહોંચયો	છે	અન	ેિેશનરા	પ્તયકે	નરાગદરકન	ેહવકરાસ	મરાટેનરા	
અવસર	પ્રાપત	થયરા	છે.	આતમહનિ્ણર	િરારતથી	મરાડંીન	ેમકે	ઈન	ઈસનડયરા,	
દડહજટલ	ઈસનડયરા,	સટરાટ્ણઅપ	ઈસનડયરા,	ખલેો	ઈસનડયરા	અન	ેદફટ	ઈસનડયરા	
મવુમનેટ	જવેરા	શ્રેીબદ	પ્કલપો	થકી	િેશનરા	યવુરાનો	પલટેફોમ્ણ	પરૂં	
પરાડુ	ં છે.	સકંટગ્સત	યરેુિનમરાથંી	િરારતનરા	 હવદ્રાથથીઓન	ે હેમખમે	
િરારત	પરત	લરાવીન	ેિરારતનરા	વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	મજબતૂ	નતેૃતવનું	
ઉિરાહરર	પરંૂ	પરાડુ	ંછે.	

મંરિીશ્ીએ	 ગુજરરાતમરાં	 રમતગમત	 ક્ેરિે	આવેલરા	આમૂલ	
પદરવત્ણન	અંગે	વરાત	કરતરા	કહ્ં	કે,	ગુજરરાતમરાં	વર્ણ	2002	પહેલરા	
મરારિ	3	સપોટ્ણસ	કોમપલેકસ	હતરા,	જેની	સંખયરા	આજે	24એ	પહોંચી	

છે.	તેમર	ેરરાજયમરા	ં44	સપોટ્સ્ણ	સકુલ	
કરાય્ણરત	હોવરાનું	પર	જરરાવયું	હતું.	
વડરાપ્ધરાન	શ્ી	નરેનદ્રિરાઈ	મોિીનરા	
હસતે	 ખેલ	 મહરાકુંિનરા	 11-મરા	
સંસકરરનરા	સરિરાર	પટેલ	સટેદડયમ	
ખરાતેથી	િવયરાહતિવય	શુિરારંિનરા	
પ્સંગે	 રરાજયપરાલ	 શ્ી	 આચરાય્ણ	
િેવવ્રતજી,	મખુયમરંિી	શ્ી	િૂપનેદ્રિરાઈ	
પટેલ,	ગૃહરરાજય	મંરિી	શ્ી	હર્ણિરાઈ	
સઘંવી,	રરાજય	સરકરારનરા	મરંિીશ્ીઓ,	

પિરાહધકરારીઓ	 તથરા	 મોટરા	 પ્મરારમરંા	 ખેલપ્ેમીઓ,	 કોચ	અને	
કલરાકરારો	જોડરાયરા	હતરા.	

આ	પ્સગં	ેવડરાપ્ધરાનશ્ીએ	રરાજયની	વર્ણ-2022-27ની	ખલેકૂિ	
નીહતનુ	ંદડહજટલ	અનરાવરર	કરરાવયરા	બરાિ	ખલે	મહરાકંુિનો	હવહધવત	
પ્રારિં	કરરાવયો	હતો.	આ	કરાય્ણરિમનુ	ંસચંરાલન	િેવકી	િવ	ેદ્રારરા	કરવરામરંા	
આવયંુ	હતુ.ં	રરાજયનરા	કેટલરાક	પ્હતહઠિત	અન	ેઉપરરાતં	ગરાયકો	સવ્ણશ્ી	
પરાહથ્ણવ	ગોહહલ,	સશુ્ી	િહૂમ	હરિવિેી,	સશુ્ી	જયશ્ી	શ્ીમરાનકર,	શ્ી	
િરાહવક	શરાસરિીએ	પરફોમ્ણનસ	આપીન	ેઉપસસથત	યવુરાઓન	ેહહલ્ોળે	
ચડરાવયરા	 હતરા.	આ	 તબક્ે	 કલરાકરારો-યોગરાભયરાસીઓએ	 તથરા	
નત્ણનકરારોએ	તમેનરા	કરતબ	પ્િહશ્ણત	કયરા્ણ	હતરા.	•

દ્વંડી મ્વચ્ષ : સ્વયકલ ય્વત્ર્વ
અમિરાવરાિનરા	કોચરબ	આશ્મ	ખરાતથેી	

િરાંડી	 કૂચ	 દિવસે	 કેનદ્રીય	 ગૃહમંરિી	 શ્ી	
અહમતિરાઈ	શરાહે		િરાંડી	સરાયકલ	યરારિરાનો	
પ્રારંિ	 કરરાવયો	 હતો.	 12	 મરાચ્ણથી	 7	
દિવસની	આ	િરંાડી	સરાયકલ	યરારિરાનો	પ્રારિં	
કરરાવતરા	 કેસનદ્રય	મંરિીશ્ીએ	જરરાવયું	 હતુ	
ક,ે	 કોચરબ	આશ્મે	 મોહનને	 મહરાતમરા	
બનરાવવરાની	િૂહમકરા	િજવી	હતી.	જો	િેશ	
ગરાંધી	મરાગભે	ચરાલયો	હોત	તો	આજે	અનેક	
સમસયરાઓ	ન	હોત

કેનદ્રીય	ગૃહમરંિી	શ્ી	અહમતિરાઈ	શરાહે	
જરરાવયુ	ંહતુ	ંકે,	િરંાડી	મરાચ્ણ,	િરંાડી	યરારિરા	એક	
એવું	આંિોલન	હતું	કે	િુહનયરાિરમરાં	નરામ	
કયુાં.	િરાડંીયરારિરા	વખત	ેકોમયહુનકેશનનરા	કોઈ	
સશતિ	સરાધનો	ન	હતરા	તો	પર	ગરાધંીજીનો	
સિેંશો	લોકો	સધુી	પહોંચતો	તવેી	ગરંાધીજીમરાં	
એક	પ્ચંડ	શહતિ	હતી.	આ	ઉપરરાંત	તેમરે	
કહ્ં	કે	વડરાપ્ધરાન	મોિી	જે	નવી	 હશક્ર	
નીહત	લરાવયરા	છે	તેમરાં	ગરાંધીજીનરા	હવચરારો	

સમરાવી	લેવરામરાં	આવયરા	છે.
પોતરાનરા	 સબંોધનમરંા	 તમેર	ે મહરાતમરા	

ગરાધંીન	ેયરાિ	કરતરા	ંકહ્	ંકે,	12	મરાચ્ણ	1930નરા	
રોજ	 તેમરે	 અંગ્ેજોનરા	 મીઠરા	 પર	 ટેકસ	
લગરાવવરાનરા 	 હનર ્ણયનરા	 હવરોધમરાં	
અમિરાવરાિનરા	 સરાબરમતી	 આશ્મથી	
મીઠરાનરા	સતયરાગ્હની	શરૂઆત	કરી	હતી.	
તનેરા	અતંગ્ણત	સમદુ્ર	 દકનરારે	 વસલેરા	 િરાડંી	
ગરામ	સધુીની	241	મરાઈલ	લરાબંી	 યરારિરા	

કરવરામરા	ંઆવી	હતી.	આ	પ્સગં	ેસરાસંિ	શ્ી	
નરહદરિરાઈ	 અમીન,	 ધરારરાસભય	 શ્ી	
રરાકેશિરાઈ	શરાહ,	સટેસનડગં	કહમટીનરા	ચરેમને	
શ્ી	 હહતશેિરાઈ	બરારોટ,	શહેર	પ્મુખ	શ્ી	
અહમતિરાઈ	શરાહ,	 ગજુરરાત	 હવદ્રાપીઠનરા	
કુલપહત	શ્ી	ડો.	રરાજનેદ્રિરાઇ	ખીમરારી	તમેજ	
કલેકટર	 શ્ી	 સંિીપ	 સરાગલે,	 પોલીસ	
કહમશનર	શ્ી	સજંય	શ્ીવરાસતવ	સહહતનરા	
મહરાનિુરાવો	ઉપસસથત	રહરા	ંહતરા.ં	•

રમતોતસર
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રક્્વ યુવનરવસ્ષટીનું અતય્વધુવનક ભરન ર્વષ્ટ્રને સમવપ્ષત

રરાષ્ટ્રીય	રક્રા	હવશ્વહવદ્રાલયનુ	ંઅતયરાધહુનક	
િવન	રરાષ્ટ્રન	ેસમહપ્ણત	કરી	તેનુ	ંપ્થમ	િીક્રાતં	
સબંોધન	પ્ધરાનમરંિી	શ્ી	નરેનદ્રિરાઇ	મોિીએ	
કયુાં	હતુ.ં	આ	પ્સગં	ેકેનદ્રીય	ગૃહ	મરંિી	અને	
સહકરાર	 મંરિી	 શ્ી	 અહમતિરાઇ	 શરાહ,	
ગજુરરાતનરા	રરાજયપરાલ	શ્ી	આચરાય્ણ	િેવવ્રત	
અન	ેગજુરરાતનરા	મખુયમરંિી	શ્ી	િૂપનેદ્રિરાઈ	
પટેલ	ઉપસસથત	રહરા	હતરા.

આ	 પ્સંગે	 મહતવનું	 સમરર	 કરીને	
પ્ધરાનમરંિીશ્ીએ	મહરાકૂચ	કરનરાર	મહરાતમરા	
ગરાંધી	અને	િરાંડી	કૂચમરાં	સહિરાગી	થનરાર	
વીર	આિંોલનકરારીઓન	ેશ્દરાજંહલ	આપીને	
ઉમેયુાં	હતું	 કે,	 "અંગ્ેજોનરા	અનયરાય	સરામે	
ગરાંધીજીનરા	નેતૃતવ	હેઠળની	આ	ચળવળએ	
હબ્દટશ	 સરકરારને	આપરરા	 િરારતીયોની	
સરામૂહહક	 શહતિનો	 અહેસરાસ	 કરરાવયો	
હતો."

પોલીસ	અને	 સુરક્રા	 કમ્ણચરારીઓની	
છબી	 બિલવરાની	 જરૂદરયરાત	 પર	 િરાર	
મૂકતરા	 વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	 ઉમેયુાં	 હતું	 કે,	
સવતંરિતરા	પછી,	િેશનરા	સુરક્રા	હવિરાગમરાં	
સધુરારરાની	જરૂર	હતી.	પોલીસ	કમ્ણચરારીઓને	
સંયુતિ	 પદરવરારનરા	 સપોટ્ણ	 નેટવક્કનરા	
અિરાવન	ેકરારરે	તરરાવગ્સત	પદરસસથહતનો	
સરામનો	કરવો	પડી	રહો	છે.	સુરક્રા	િળોમરાં	
તરરાવ	મુતિ	રહેવરા	મરાટે	યોગ	હનષરરાતોની	
જરૂદરયરાત	પર	િરાર	મૂકી	શ્ી	મોિીએ	કહ્ં	
કે,	 "િેશનરા	સુરક્રા	 િળને	મજબૂત	કરવરા	
મરાટે	તરરાવ	મુતિ	તરાલીમ	પ્વૃહત્તઓ	એ	
સમયની	જરૂદરયરાત	છે."

સુરક્રા	 અને	 પોલીહસંગનરા	 કરામમરંા	
ટેકનોલોજીનરા	મહતવ	પર	િરાર	મૂકી	શ્ી	
મોિીએ	કહ્	ંકે,	જો	ગનુગેરારો	ટેક્ોલોજીનો	
ઉપયોગ	કરતરા	હોય	તો	તમેન	ેપકડવરા	મરાટે	
પર	 ટ ેક્ોલોજીનો	 ઉપયોગ	 કરવો	
આવશયક	છે.	ટેક્ોલોજી	પરનો	આ	િરાર	
દિવયરાંગ	લોકોને	પર	આ	ક્ેરિમરાં	યોગિરાન	
આપવરા	સક્મ	બનરાવશે.

કેનદ્રીય	ગૃહ	મરંિી	શ્ી	અહમતિરાઈ	શરાહે	
કહ્ં	 કે,	 રરાષ્ટ્રીય	 રક્રા	 યુહનવહસ્ણટીનરા	
હવદ્રાથથીઓ	આતમ	 સુરહક્ત	 રરાષ્ટ્રનરા	
હનમરા્ણરમરાં	 પોતરાનું	 યોગિરાન	આપશે.	
વડરાપ્ધરાન	 શ્ી	 નરનેદ્રિરાઇ	 મોિીએ	
ગુજરરાતનરા	 મુખયમંરિી	 હતરા	 તે	 સમયે	
રરાજયની	જવરાબિરારી	એવરા	 કરાયિો	અને	
વયવસથરાનરા	 હવરયને	 એક	 હોહલસસટક	
એપ્ોચથી	જોવરાની	 શરૂઆત	 કરી	 હતી.	
રરાજયનરા	પોલીસ	તંરિન	ેઆધહુનક	કરવરાની	
નમે	સરાથ	ેરરાજયનરા	તમરામ	પોલીસ	સટેશનો	
કોમપયુટર	રરાઈઝ	કયરા્ણ	અને	તમરામ	પોલીસ	
સટેશનને	એક	કનેસકટહવટીથી	જોડરા	હતરા.	

આધુહનક	 સોફટવેર	 તૈયરાર	 કરી	 સેવરામરાં	
કરાય્ણરત	 પોલીસ	 કમથીઓને	 કોમપયુટરની	
ટ્ેનીંગ	આપી	હતી.	 તયરારબરાિ	જેલ	અને	
ફોરેસનસક	 લેબને	 પર	આ	 હસસટમ	 સરાથે	
જોડવરામરાં	આવયરા	હતરા.	

RRU	ખરાતનેી	10	શરાળરાઓ	તરાલીમ,	
સંશોધન,	હશક્ર	અને	હવસતરર	કરાય્ણરિમો	
હરાથ	ધરવરા	રરાષ્ટ્રીય	સુરક્રા	અને	શૈક્હરક	
ઇકોહસસટમની	રચનરા	કરવરા	મરાટેની	ઉમિરા	
પ દ ર ક લ પ ન રા 	 છ ે. 	 ર રા ષ્ટ્ર ી ય 	 ર ક્ રા	
હવશ્વહવદ્રાલયનરા	 પ્થમ	 પિવીિરાન	
સમરારોહમરંા	 વર્ણ	 ૨૦૧૭	 થી	 ૨૦૨૧	
સુધીની	 બેચનરા	 ૧૦૯૦	 હવદ્રાથથીઓન	ે
પિવી	એનરાયત	કરવરામરા	ંઆવી	હતી.	જમેરાં	
૧૪	પીએચડી,	૧૬	એમદફલ,	૨૪૩	પીજી	
દડપલોમરા,	 ૮૨૩	 અનુસ્રાતક,	 ૨૭૧	
સ્રાતક	 અને	 ૧૯૪	 દડપલોમરા	 કક્રાનરા	
હવદ્રાથથીઓનો	સમરાવેશ	થરાય	છે.	RRU	
ખરાતે	પોલીહસંગ	અને	આંતદરક	સુરક્રાનરા	
હવહવધ	અભયરાસરિમો	ચરાલી	રહરા	છે	તેમરાં	
હરાલમરા	ં૧૮	રરાજયોમરાથંી	૮૨૨	હવદ્રાથથીઓ	
અભયરાસ	કરે	છે.

આ	સમરારોહમરા	ંઆમથી,	નવેી,	એરફોસ્ણ,	
સ ીઆઇએસએફ, 	 એનડ ીઆરએફ,	
સીઆરપી,	બીએસએફ	તથરા	એનસીસીનરા	
ઉચ્	અહધકરારીઓ,	 લવરાડ	 પંચરાયતનરા	
સભયો,	 રરાષ્ટ્રીય	 રક્રા	 હવશ્વહવદ્રાલયનરા	
અધયરાપકો,	પિવી	મેળવનરાર	હવદ્રાથથીઓ	
વરાલીઓ	સહહત	ઉપસસથત	રહરા	હતરા.	•

સુરક્્વ
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સુર્વજયન્વ ્રપ્નને સ્વક્વર કરી જનસુખ્વક્વરીમ્વં વશરમોર ગુજર્વત
ગજુરરાત	હવધરાનસિરાનરા	અંિરાજપરિ	સરિનરા	પ્રારિં	ેરરાજયપરાલ	

શ્ી	આચરાય્ણ	િેવવ્રત	ેગૃહન	ેસબંોધતરા	ંરરાજય	સરકરારની	જનહહતલક્ી	
નીહત-હનર્ણયો	 તેમજ	 હસહદઓને	 હવગતવરાર	 વર્ણવી.	 તેમરે	
સરકરારની	 જનસુખરાકરારીની	 સંકલપબદતરા,	આયોજન	 અને	
અમલીકરર	 નીહત	 તથરા	 કરાય્ણહનઠિરાને	 	 હબરિરાવી	 હતી.	 તેમનરા	
વતિવયનરા	અંશો	અરિે	પ્સતુત	છેઃ	

ચૌિમી	ગુજરરાત	હવધરાનસિરાનરા	િસમરા	સરિનરા	મંગલ	પ્રારંિે	
આપ	સૌનુ	ંહૃિયપવૂ્ણક	સવરાગત	કરં	છંુ.	આ	વર્ણન	ેઆપર	ેઆઝરાિીનુ	ં
૭૫મુ	વર્ણ	‘આઝરાિીનરા	અમૃત	મહોતસવ’	તરીકે	ઊજવી	રહરા	છીએ	
તયરાર	ે િેશની	આઝરાિીમરાં	 અમૂલય	 ફરાળો	આપનરાર	 તમરામ	
સવરાતંત્રયસેનરાનીઓનું	સમરર	કરીને	તેઓને	શ્દરાપૂવ્ણક	વંિન	કરં	
છું.	 ગુજરરાત	 હવધરાનસિરાનરા	 ઇહતહરાસમરાં	 પ્થમ	વખત	મહહલરા	
અધયક્પિ	 સુશોહિત	 કરી	 રહરંા	 છે,	 જે	 ગુજરરાતની	 મહહલરા	
સશતિીકરરમરાં	પ્ગહત	અને	કદટબદતરા	િશરા્ણવે	છે.	

િરારતનરા	વડરાપ્ધરાન	શ્ી	નરેનદ્રિરાઈ	મોિીએ	કંડરારેલરા	
ગજુરરાતનરા	હવકરાસપથ	પર	મખુયમરંિીશ્ી	િૂપેનદ્રિરાઈ	
પટ ેલ	 અને	 તેમની	 ઊજા્ણવરાન	 ટીમે	 નવરા	
આતમહવશ્વરાસ	સરાથ	ેસરુરાજયનરા	સવપનન	ેસરાકરાર	
કરવરાનરા	નવરા	અધયરાયનો	આરિં	કયયો	છે,	જનેરા	
િરાગ	 સવરૂપે	 છેવરાડરાનરા	 મરાનવીને	 પ્જાલક્ી	
સેવરાઓનો	લરાિ	સરળતરાથી	ઉપલબધ	થરાય	તે	
મરાટે	શકય	તેટલરા	નીહતહનયમો	સરળ	બનરાવી	
સરામરાનય	પ્જાની	સુખરાકરારીમરા	ંવધરારો	કરવરા	મરારી	
સરકરાર	પ્હતબદ	છે.

કોરોનરા	મહરામરારીથી	િેશનરા	નરાગદરકોને	સુરહક્ત	કરવરા	
વડરાપ્ધરાનશ્ીનરા	મરાગ્ણિશ્ણન	હેઠળ	શરૂ	કરરાયેલરા	હવશ્વનરા	સૌથી	
મોટરા	 હનઃશુલક	સરામૂહહક	રસીકરરમરંા	ગુજરરાત	હંમેશરાંની	જેમ	
અગે્સર	 રહં્	 છે.	 ગુજરરાતમરાં	 અતયરાર	 સુધીમરાં	 કુલ	 ૧૦.૨૯	
કરોડથી	વધુ	રસીનરા	ડોઝ	સરાથે	ગુજરરાતે	કોરોનરા	રસીકરર	કે્રિે	
આગવી	હસહદ	મેળવી	છે,	જેમરાં	મરારી	સરકરાર	ેશરાસનનરા	૧૪૫	
દિવસોમરંા	૫	કરોડથી	વધુ	રસીનરા	ડોઝ	આપવરાની	હસહદ	હરાંસલ	
કરી	છે.	મરાથરાિીઠ	આવક	અને	મરાથરાિીઠ	ખચ્ણમરાં	ગુજરરાત	િેશમરંા	
મોખર	ેરહ્ં		છે.	નીહત	આયોગ	દ્રારરા	જાહેર	કરરાયેલરા	એકસપોટ્ણ	
કૉસમપટદેટવનેસ	 ઇનડેકસ-૨૦૨૦	 મુજબ	 હનકરાસ	 ક્ેરિે	 સમગ્	
િેશમરંા	ગુજરરાત	નંબર	 વન	છે.	 િેશમરાં	 હવકરાસનરા	 રોલ-મૉડેલ	
રહેલરા	ગુજરરાતની	ગૌરવગરાથરામરંા	વધુ	એક	હસહદનું	સીમરાહચહ	્ન	
ઉમેરરાયું	છે.	િરારત	સરકરારનરા	વરાહરજય	અને	ઉદ્ોગ	મંરિરાલયે	
પ્હસદ	કરેલરા	લૉહજસસટકસ	ઇઝ	અરિૉસ	દડફરનટ	સટેટસ	ઇનડેકસ	
(LEADS)-2021મરાં	ગુજરરાતે	મરાલસરામરાનની	સરળતરાથી	

હેરફેરની	કરાય્ણિક્તરામરાં	િેશિરમરાં	સતત	રિીજી	વરાર	પ્થમ	સથરાન	
મેળવયું	 છે.	 ગુજરરાતે	આ	 અગરાઉ	 ૨૦૧૮	 અને	 ૨૦૧૯મરંા	
LEADS	ઇનડેકસમરાં	પ્થમ	રિમ	મેળવવરાની	હસહદ	મેળવેલી	
છે.	ગજુરરાતની	બહહુવધ	ક્રેિોની	ગૌરવહસહદમરા	ંવધ	ુએક	મોરપીંછ	
વલડ્ણ	હેદરટેજ	સરાઇટ્સની	જાહેર	કરેલી	યરાિીમરાં	કચછનરા	હડપપન	
સંસકકૃહતનરા	પ્રાચીનતમ	નગર	ધોળરાવીરરાને	સથરાન	આપયું	તે	છે.	
હવશ્વ	 હવરરાસત	 નકશરામરાં	 ગુજરરાતનરા	 મહત્વમરાં	 વધુ	 એક	
યશકલગીનો	ઉમેરો	થયો	છે.

જળસંચય,	જળસંવધ્ણન	અને	જળહવતરર	મરાટેનો	સુજલરામ્,	
સુફલરામ્	જળઅહિયરાન	સવરૂપે	િગીરથ	પ્યરાસ	ગુજરરાતે	િેશ	અને	
િુહનયરાને	બતરાવયો	છે.	મરારી	સરકરાર	દ્રારરા	િેશની	આઝરાિીનરાં	૭૫	
વર્ણ	પૂર્ણ	થવરાનરા	અવસરે	ઊજવરાઈ	રહેલરા	‘આઝરાિી	કરા	અમૃત	
મહોતસવ’	 અંતગ્ણત	 હરિદિવસીય	આતમહનિ્ણર	 ગ્રામયરારિરાનો	
ઐહતહરાહસક	ખેડરા	હજલ્રાનરા	મહેમિરાવરાિથી	રરાજયવયરાપી	પ્રારંિ	

કયયો	 હતો.	 ‘સુશરાસન	 સપતરાહની	 ઉજવરીમરંા	 રૂ.	
૯૭૮.૫૮	 કરોડનરાં	 ૨૦,૧૯૦	 કરામોનરાં	
ખરાતમુહૂત્ણ	 તથરા	 રૂ.	 ૬૬૩.૧૦	 કરોડનરાં	
૨૨,૪૯૦	 કરામોનરંા	 લોકરાપ્ણર	 કરવરામરાં	
આવયરાં	છે.	રરાજયનરા	ગરીબ	પદરવરારોને	
આહથ્ણક	 રીતે	 સવહનિ્ણર	 બનરાવવરા	અને	
સવરોજગરારી	 મરાટે	 સહરાયરૂપ	થવરા	મરાટે	
મુખયમંરિી	 શ્ી	 િૂપેનદ્રિરાઈ	 પટ ેલનરા	

મરાગ્ણિશ્ણન	 હેઠળ	 ફેબુ્આરી,	 2022મરાં	
રરાજયવયરાપી	 ગરીબ	 કલયરાર	 મેળરાનરા	 ૧૨મરા	

તબક્રાનું	આયોજન	 કરી	 ૫૭,૨૩૧	 લરાિરાથથીઓન	ે
૧૫૪.૪૪	કરોડની	સહરાય	સથળ	ઉપર	ચૂકવવરામરાં	આવી	છે.	

રરાજયમરાં 	 સુશરાસનનરા	 ૧૨૧	 દિવસની	 જનસેવરાની	
પદરશ્મયરારિરાનરા	િરાગરૂપે	 મુખયમંરિીશ્ી	અને	 તેમની	ઊજા્ણવરાન	
ટીમ	ગુજરરાત	દ્રારરા	ઘરઆંગરે	ગુરવત્તરાસિર	આરોગય	સેવરાઓ,	
લોકરાહિમુખ	 વહીવટ,	 સરળ	 ઝડપી	 અને	 પરારિશ્ણક	 મહેસૂલી	
સેવરાઓ,	સૌને	પોરર	અને	સૌને	આહરાર,	નરારીગૌરવ	મહહલરા	
સશતિીકરર,	 સૌને	આશરો	 સૌને	આવરાસ,	 ખુશહરાલ	 ખેડૂત	
હદરયરાળું	ગુજરરાત,	સમરાટ્ણ	હસટી,	સુદૃઢ	પદરવહન	સેવરા	વગેરે	જેવી	
અનેક	 બરાબતો	 પર	 ચોક્સ	આયોજન	 સરાથેની	 હનહશ્ચત	
સમયમયરા્ણિરામરંા	 પ્જાને	અહપ્ણત	 કરેલી	 સેવરાઓને	 હું	 હૃિયપૂવ્ણક	
હબરિરાવંુ	 છંુ	અને	 હજુ	 પર	આવનરારરા	 દિવસોમરાં	 વધુ	 ને	 વધુ	
પ્જાલક્ી	હનર્ણયો	દ્રારરા	રરાજયની	સુખરાકરારીમરાં	ઉત્તરોઉત્તર	વધરારો	
કરવરા	 રરાજય	સરકરાર	 ચોક્સપરે	 કરામ	 કરશે	 તેનો	 હું	 હવશ્વરાસ	
અપરાવું	છું.	•

અંદ્વજપત્ર
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સવ્ણજન રહતાય,
સવ્ણજન સુખાયનાે 
મંત્ર ચરરતાથ્ણ કરતું

અંદાજપત્ર - 2022-23

નાગરરકાે ઉપર કાેઈ નવા કરવેરા વગરનું ગુજરાતનું સાૌથી માેટા કદનું અૌવતહારસક બજેટ

" પુલક વત્રરેદી
અંિરાજપરિ	પરથી	કોઈ	પર	શરાસકની	

કરાય્ણપદહત	 અને	 કયરા	 ક્ેરિને	 પ્રાધરાનય	
આપવરામરાં	આવે	છે	તેનો	અંિરાજો	આવી	
જાય	 છે.	 બીજા	 શબિોમરંા	 કહીએ	 તો	
અંિરાજપરિ	હવકરાસ	આલેખ	છે.	વયરાખયરાની	
રીતે	 કહીએ	 તો	 અંિરાજપરિ	 એ	 નવરા	
નરારરાકીય	વર્ણ	મરાટે	સરકરારની	અપેહક્ત	
આવક	અને	અપેહક્ત	ખચ્ણનરા	 વસતુવરાર	
અંિરાજનું	 વરાહર્ણક	 હહસરાબી	 હનવેિન	 છે,	
પરંતુ 	 વયવહરાર	 રીતે	 અંિરાજપરિમરાં	

શરાસનકતરા્ણની	કુનહે,	પ્હતબદતરા,	આવડત,	
િૂરંિહેશતરાનો	 પદરચય	 મળ	ે છે.	 ગુજરરાત	
સરકરારની	વહીવટી	કુશળતરાનો	વધુ	સરારો	
પદરચય	જનતરાને	અંિરાજપરિ	2022મરાં	
મળયો	છે.

ગુજરરાતનરા	 નરારરામંરિી	 શ્ી	 કનુિરાઈ	
િેસરાઈએ	રરાજયનરા	નરાગદરકો	ઉપર	કોઈપર	
હવશરે	કરબોજો	નરાખયરા	વગર	વર્ણ	૨૦૨૨-
૨૩નું	સવ્ણસમરાવેશક	સંતુહલત	અંિરાજપરિ	
ગુજરરાત	હવધરાનસિરાગૃહમરા	ંપ્સતતુ	કયુાં	છે.	
વર્ણ	૨૦૨૨-૨૩નરા	અંિરાજપરિનું	કિ	રૂ.	

૨,૪૩,૯૬૫	કરોડનુ	ંછે,	જ	ેગત	વર્ણનરા	રૂ.	
૨,૨૭,૧૯૦	કરોડનરા	બજેટનરા	કિ	કરતરાં	
રૂ.	૧૬,૯૪૬	કરોડ	વધરારે	છે.	છેલ્રાં	પરાંચ	
વર્ણનરા	બજટે	કિની	તલુનરામરા	ંવર્ણ	૨૦૨૨-
૨૩નરા	બજેટ	કિમરાં	૪૦	ટકરાનો	ક્ોનટમ	
જંપ	 જોવરા	 મળયો	 છે.	 રરાજય	 સરકરારન	ે
કયરાંથી	આવક	મળશે	તેનો	અંિરાજ	જોઈએ	
તો,	િરારત	સરકરાર	દ્રારરા	રરાજયો	પરાસેથી	
લેવરામરાં	આવતરા	વેરરાઓમરાંથી	રરાજયોને	જે	
હહસસો	આપવરામરા	ંઆવ	ેછે	ત	ેરૂ.	૨૮,૪૦૩	
કરોડની	રકમ	થવરા	જાય	છે.	કરવેરરામરાંથી	
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રરાજય	 સરકરારને	 રૂ.	 ૧,૧૯,૮૯૮	 કરોડ	
મળવરાનો	અંિરાજ	છે.	આમરાં	મહેસૂલ	પેટે	
રૂ.	૨,૪૭૦	કરોડ,	 સટટૅમપ	ડૂટીમરાંથી	 રૂ.	
૧૨,૮૯૫	કરોડ,	રરાજયનરા	જીએસટીમરાંથી	
રૂ.	૫૦,૬૯૨	કરોડ,	વેચરારવેરરામરાંથી	રૂ.	
૩૧,૪૧૨	 કરોડ,	 વરાહનવેરરામરાંથી	 રૂ.	
૪,૭૧૨	 કરોડ	 પ્રાપત	 થવરાનરા	 છે.	 કેનદ્ર	
સરકરારનો	હહસસો	અને	રરાજયનરા	વેરરા	બંને	
મળીને	કુલ	૧,૪૮,૩૦૧	કરોડની	આવક	
ઊિી	થવરાનો	અંિરાજ	છે.

રરાજયનરા	 મુખયમરંિી	 શ્ી	 િૂપનેદ્રિરાઈ	
પટેલે	 ગુજરરાતનરા	 વર્ણ	 ૨૦૨૨-૨૩નરા	
અિંરાજપરિ	અગં	ેજરરાવયુ	ંહતુ	ંકે,	રરાજયનરા	
તમરામ	 સમરાજ	અને	 વગયોનરા	ઊધવ્ણગરામી	
હવકરાસની	પ્હતબદતરા	સરાથનંુે	આ	પ્જાલક્ી	
અિંરાજપરિ	છે.	ખડેતૂો,	યવુરાનો,	સરાગરખેડ,ુ	
વનબધું,	ગરીબો,	વહંચતો	સહહત	સમરાજનરા	
તમરામ	વગયોનરા	સવરાાંગી	હવકરાસન	ેઅિંરાજપરિ	
૨૦૨૨-૨૩મરાં	 સવ્ણગ્રાહી	 રીતે	આવરી	
લવેરામરંા	આવયો	છે.	નરારરામંરિીશ્ીએ	બજટે	
રજ	ૂકરતરંા	પ્રારિંમરંા	જરરાવયુ	ંહતુ	ંકે,	િેશની	
આઝરાિીનરંા	૭૫	વર્ણ	પરૂ્ણ	થવરા	જઈ	રહરાં	
છે.	આઝરાિીનરા	આ	અમૃત	 મહોતસવમરંા	
આપરંુ	 રરાજય	 સૌનો	 સરાથ	અને	 સૌનો	
હવકરાસનરા	ધયયે	સરાથ	ેપ્ગહતનરા	પથં	ેઆગળ	

વધી	રહ્	ંછે.	હવ	ેસૌનરા	હવશ્વરાસ	અન	ેસૌનરા	
પ્યરાસની	કડી	ઉમરેી	ગજુરરાતન	ેહવકરાસનરા	
સવયોચ્	 હશખર	 પર	 લઈ	 જવરા	અમરારી	
સરકરાર	કદટબદ	છે.	આતમહનિ્ણર	ગજુરરાતથી	
આતમહનિ્ણર	 િરારત	 બનરાવવરાનરા	આ	
િગીરથ	 કરાય ્ણનરા	 િરાગરૂપે	 રરાજયનું	
અિંરાજપરિ	રજ	ૂકરવરામરા	ંઆવયુ	ંછે.

ગુજર રાતનરા 	 પનોતરા 	 પુરિ	 અને	
લોકલરાડીલરા	 મરાનનીય	 વડરાપ્ધરાન	 શ્ી	
નરેનદ્રિરાઇ	મોિીનરા	નતેૃતવમરા	ંિેશ	સશુરાસન	
અને	 આહથ્ણક	 હવકરાસનરા	 લક્ય	 તરફ	
મક્મતરાથી	આગળ	વધી	રહો	છે.	કોરોનરા	
મહરામરારીની	 સરામે	 હવશ્વનું	 સૌથી	 મોટું	
રસીકરર	અહિયરાન	 શરૂ	 કરી,	 અતયરાર	
સધુીમરા	ં૧૭૭	કરોડથી	વધ	ુસવિેશી	રસીનરા	
ડોઝ	 હન:શુલક	આપી,	 િેશની	 જનતરાન	ે
સરુહક્ત	કરવરાની	કરામગીરીન	ેઆજ	ેસમગ્	
હવશ્વ	હબરિરાવી	રહ્ં	છે.	આ	અહિયરાનમરાં	
સૌનરા	સહકરારથી	ઊજા્ણવરાન	મુખયમંરિી	શ્ી	
િૂપેનદ્રિરાઈ	પટેલની	આગેવરાની	હેઠળની	
ગુજરરાત	સરકરારે	પર	૧૫	વર્ણથી	ઉપરની	
વયનરા	 અંિરાહજત	 સવરા	 પરાંચ	 કરોડ	
નરાગદરકોને	આવરી	લઈને	૧૦	 કરોડથી	
વધુ	 રસીનરા	 ડોઝ	 હવનરામૂલયે	 આપી	
મહરામરારી	 સરામે	 રરાજયનરા	 નરાગદરકોન	ે

સુરક્રાકવચ	 પૂરં	 પરાડવરામરાં	 આવયું	 છે.	
આપરો	 િ ેશ	 આવતરાં	 વરયોમરાં	 પરાંચ	
હટ્હલયન	ડૉલર	ઇકોનૉમી	ક્લબમરાં	સરામેલ	
થવરા	 જઈ	 રહો	 છ ે. 	 િરારતની	 આ	
હવકરાસકૂચમરાં	ગુજરરાતનો	ફરાળો	નોંધપરારિ	
છે.	વડરાપ્ધરાન	શ્ી	નરેનદ્રિરાઈએ	જયરારે	વર્ણ	
૨૦૦૨મરાં	 રરાજયની	 ધુરરા	સંિરાળી	 તયરારે	
રરાજયનું	એકંિર	 ઘરગ્થથુ	 ઉતપરાિન	સવરા	
લરાખ	 કરોડ	 હતંુ.	 અમરારી	 સરકરારોનરા	
પ્રામરાહરક	અન	ેપદરરરામલક્ી	વહીવટ	તમે	
જ	 અહવરત	 પ્યત્નોથી	 બે	 િશક	 પછી	
રરાજયનું	એકંિર	 ઘરગ્થથુ	 ઉતપરાિન	વીસ	
લરાખ	કરોડને	વટરાવી	ચૂકયું	છે.	રરાજયનરા	
નરાગદરકોની	મરાથરાિીઠ	આવકમરાં	ધરખમ	
વધરારો	 થઈને	 વીસ	 વર્ણ	 પછી	 મરાથરાિીઠ	
આવક	 રૂ.	 ૧૯,૮૨૩થી	 વધીને	 રૂ.	
૨,૧૪,૮૦૯	સુધી	પહોંચી	છે.

સરળ,	સહજ	અને	સૌમય	સવિરાવનરા	
મુખયમંરિીશ્ી	 િૂપે નદ્રિરાઈ	 પટ ેલનરા	
હનરરા્ણયક	નેતૃતવ	હેઠળ	લોકસેવરાને	વરેલી	
ગુજરરાત	 સરકરારનરા	 સંહનઠિ	 પ્યરાસોનરા	
પદરરરામે	િરારત	સરકરારનરા	ગુડ	ગવન્ણનસ	
ઇનડકેસમરા	ંગજુરરાતન	ેરરાષ્ટ્રીય	કક્રાએ	પ્થમ	
રિમ	 મળયો	 છે.	 રૅશનકરાડ્ણ,	 જનમ-મૃતયુનરાં	
પ્મરારપરિ,	આવકનરા	 િરાખલરા,	 મહેસૂલી	
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રૂવપયો કય્વંથિી આરશે ?

સંકલપ	વયતિ	કયયો	છે.	આ	સંકલપને	સરાકરાર	
કરવરા	ગુજરરાત	સરકરારે	દડહજટલ	ગુજરરાત	
પૉટ્ણલ	મરારફતે	હવહવધ	યોજનરાઓ	મરાટેની	
ઑનલરાઇન	 અરજીઓ	 સવ ીક રા ર ી ,	
લરાિરાથથીનરા	 બેનક	 ખરાતરામરંા	 હવનરાહવલંબ	ે
સહરાયની	રકમ	જમરા	થરાય	તે	મરાટે,	ડરાયરેકટ	
બહેનદફટ	ટ્રાનસફરની	પદહત	અમલમરા	ંમકૂી	

છે.	િર	વરભે	અંિરાજે	રૂ.	૨૦	હજાર	કરોડ	
જટેલી	સહરાયની	રકમ	ડી.બી.ટી.	થકી	સીધી	
રીતે	લરાિરાથથીનરા	ખરાતરામરાં	જમરા	કરવરામરાં	
આવે	 છે.	 સરકરારી	આવકો	 સવીકરારવરા	
સરાયબર	ટ્ેઝરી	હેઠળ	ઇલેકટ્ૉહનક	પદહત	
અમલમ રંા 	 મૂ ક ી 	 સરક રાર 	ે દ ડ હજટલ	
ટ્રાનઝેકશનન	ેવેગ	આપયો		છે.	ખડેતૂો	ઓછરા	

ખચભે	 વધુ	આવક	 મેળવી	 શકે	 તે	 મરાટે	
પ્રાકકૃહતક	 ખેતીને	 પ્ોતસરાહન	આપવરામરાં	
આવયુ	ંછે.	ડરાગં	સપંરૂ્ણ	પ્રાકકૃહતક	ખતેી	કરતો	
પ્થમ	હજલ્ો	બનયો	છે.	ધરતીપુરિ	ખેડૂતો	
ઉપર	આવી	પડતી	કુિરતી	આપિરાઓનરા	
સમય	ેસરકરારે	હવનરાહવલબં	ેરરાહતનરંા	પગલરંા	
લીધરાં	છે.	કકૃહર	ક્ેરિે	હરાલ	ખરીફ	પરાક	મરાટે	

રાજય GST 
23.93%

કેન્દ્ર સરકાર 
તરફથી સિાયક 
અિુદાિ
6.63%

રાજય વેરા 
(રાજય GST હસવાય) 

25.80%

કેન્દ્રીય કરવેરામાં 
હિસસસો

11.78%
લસોિ અિે  

પેશગીિી વસુલાત  
(અન્ય આવક સહિત) 

0.10%

જાિેર હિસાબ (ચસોખ્સો) 
3.24%

જાિેર દેવું 
21.15%

કરવેરા હસવાયિી 
આવક 
7.37%

િસતરાવેજ	 જેવી	 ૨૮૦	 સેવરાઓને	 રરાજય	
સરકરારે	દડહજટલ	સેવરા	સેતુનરા	મરાધયમથી	
ઘરઆંગરે	 પહોંચરાડી	 છ ે. 	 સરકરારી	
યોજનરાઓનો	 લરાિ	 લેવરા	 રજૂ	 કરવરાનરા	
થતરા	આવકનરા	િરાખલરાની	મુિત	રિર	વર્ણ	
સુધી	વધરારવરામરાં	આવી	છે.	 સટટૅમપ	પેપર	
ઉપર	કરવરાનરા	થતરા	ઍદફડેહવટની	જગયરાએ	
સેલફ	ડેકલેરેશનને	મરાનયતરા	આપી	રરાજય	
સરકરાર	ે વહીવટી	 સરળતરાની	 દિશરામરાં	
મહત્વનું	પગલું	િયુાં	છે.

વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	 જન-ધન	 યોજનરા,	
આધરાર	કરાડ્ણ	અને	મોબરાઇલ	નંબરને	જોડી	
િરેક	 વયદકતને	 સંસથરાગત	 નરારરાકીય	
મરાળખરામરાં	લરાવી	સરાચરા	લરાિરાથથીઓ	સુધી	
સરકરારની	યોજનરાઓનો	લરાિ	પહોંચ	ેતેવો	

કરર ્ટોરી
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રૂવપયો કય્વં જશે ?

હબિ-હવકાસલક્ી ્ચ્ચ 
(જાિેર દેવું, લસોિ અિે પેશગીઓ હસવાય) 

30.47%જાિેર દેવાિી ચુકવણી 
9.13%

લસોિ અિે પેશગી
0.61%

સિાયક અિુદાિ 
અિે ફાળસો
0.23%

કુલ ચસોખ્ી  
લેવડ - દેવડ
0.28%

હવકાસલક્ી ્ચ્ચ 
59.28%

અંદ્વજપત્ર ૨૦૨૨-૨૩મ્વં  
મહત્રની યોજન્વઓની ઝલક...

•	ખેડૂતોને	રવી	તેમજ	ઉનરાળુ	પરાક	મરાટે	
વયરાજ	સહરાય	યોજનરા.

•	પશુપરાલકો	 તથરા	 મરાછીમરારોને	 કકૃહર	
સમકક્	ટૂકંી	મિુતનરા	હધરરાર	પર	વયરાજ	
રરાહત	યોજનરા.

•	ગૌશરાળરા	 અને	 પરાંજરરાપોળ	 હનિરાવ	
તથરા	જાળવરી	મરાટે	રૂ.	૫૦૦	કરોડની	
ગૌમરાતરા	પોરર	યોજનરા.

•	હવશ્વબનૅકનરા	સહયોગથી	રૂ.	૧૦,૦૦૦	
કરોડનરા	 રોકરાર	 સરાથે	 સકૂલ	ઑફ	
એકસેલનસ	પ્ોજેકટ	હરાથ	ધરરાશે.

•	સગિરા ્ણ 	 તથરા	 ધરારિી	 મરાતરાઓને	
આહરારમરાં	૧૦૦૦	દિવસનું	કદરયરારું.

•	પીએમ	ગહતશહતિ	કરાય્ણરિમ	હેઠળ	રૂ.	
૧૦૦	લરાખ	કરોડનરા	હવહવધ	પ્ોજેકટ	
આગળ	ધપરાવરાશે.

•	હગફટ	 હસટીમરાં	 બુહલયન	 મરાકકેટની	
સથરાપનરા	થશે.

•	કકૃહર	ક્ેરિમરાં	ડ્ૉનનરા	ઉપયોગને	 ધયરાન	
રરાખીને	ડ્ૉન	સંશોધન	તથરા	હવકરાસકેનદ્ર	
શરૂ	કરરાશે.

•	પ્રાકકૃહતક	 ખેતીને	 વેગ	આપવરા	 મરાટે	
ગુજરરાત	 પ્રાક કૃહતક	 ખેતી	 હવકરાસ		
બોડ્ણની	રચનરા.

•	મરાછીમરારોને	રરાહત	આપવરા	હરાઈસપીડ	
ડીઝલ	 વેટ	 રરાહત	 યોજનરા	 મરાટ	ે	
રૂ.	૨૩૦	કરોડ.

•	સૌરરાષ્ટ્રમરંા	 સૌની	 યોજનરા	 મરાટ ે		
રૂ.	૭૧૦	કરોડ.

•	િહક્ર	ગુજરરાતમરાં	નિીઓ	ઉપર	મોટરા	
ચે ક ડૅ મ , 	 બે ર ેજ , 	 હ વય ર 	 મ રા ટ 	ે	
રૂ.	૫૦૦	કરોડ.

•	િદરયરાઈ	 ખરારરાશ	 અટકરાવવરા	 મરાટ	ે	
રૂ.	૨૫૦	કરોડની	યોજનરા.

કરર ્ટોરી

ટૂકંી	મિુતનરંા	હધરરારો	ઉપર	વયરાજ	સહરાયની	
યોજનરા	અમલમરાં	છે.	ખેડૂતોને	રવી	તેમજ	
ઉનરાળુ	પરાક	મરાટે	વયરાજ	સહરાય	મળી	રહે	
તે	 મરાટે	 નરારરામંરિીશ્ીએ	 બજેટમરાં	 નવી	
યોજનરાઓની	જાહેરરાત	કરી	છે.	પશપુરાલકો	
અને	 મરાછીમરારો	 તરફથી	 ખેડૂતોની	 જેમ	
દકસરાન	રેિદડટ	કરાડ્ણ	આપી	હધરરાર	પર	વયરાજ	

સહરાય	આપવરાની	મરાગરી	ઘરરા	સમયથી	
થતી	 હતી.	આ	 બંને	 ક્ેરિોને	 બેસનકંગ	
વયવસથરાથી	જોડી,	ઉતપરાિકતરા	વધરારવરા	મરાટે	
પશપુરાલકો	અન	ેમરાછીમરારોન	ેકકૃહર	સમકક્	
ટંૂકી	 મુિતનરા	 હધરરાર	 પર	 વયરાજ	 રરાહત	
આપવરાની	 યોજનરાની	બજેટમરાં	જાહેરરાત	
કરવરામરાં	આવી	છે.	આ	યોજનરાથી	િર	વરભે	
અંિરાહજત	 રૂ.	 ૮થી	 ૧૦	 હજાર	 કરોડનુ	ં
હધરરાર	મેળવી	શકરાશે.		

િરારતીય	 સંસકકૃહતમરાં	 ગરાયની	 મહત્તરા	
અતુલય	 છે.	 ગૌવંશનરા	 હનિરાવ	 અને	
જીવિયરા	મરાટે	સરકરાર	સરાથે	હબનસરકરારી	
અને	સેવરાિરાવી	સંસથરાઓ	અમૂલય	ફરાળો	
આપી	રહી		છે.	રરાજયમરંા	આવી	સવેરાિરાવી	
સંસથરાઓ	દ્રારરા	હજારોની	સંખયરામરાં	ગરાયો	
અને	 મૂંગરાં	 પશુઓની	 પરાંજરરાપોળ	અને	
ગૌશરાળરાઓમરાં	સેવરા	થઈ	રહી	છે.	ગૌવંશ	
પ્તયે	સરકરારનરા	સંકલપને	પદરપૂર્ણ	કરવરા	
ગૌશરાળરા	અન	ેપરાજંરરાપોળમરા	ંહનિરાવ	અને	
જાળવરી	મરાટે	મુખયમંરિી	ગૌમરાતરા	પોરર	
યોજનરા	બજેટમરંા	જાહેર	કરવરામરંા	આવી	છે.	
આ	યોજનરા	મરાટે	આગરામી	વરભે	રૂ.	૫૦૦	
કરોડની	 જોગવરાઈ	 કરવરામરાં	આવી	 છે.	
રખડતરાં 	 અને 	 હનરરાધરાર	 પશુઓની	
સમસયરાઓમરાંથી	મુહતિ	મેળવવરા	શહેરી	
અને	 ગ્રામીર	 હવસતરારોમરાં	 ખરાસ	
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પ્યત્નો	મરાટે	રૂ.	૧૦૦	કરોડની	જોગવરાઈ	
કરવરામરાં	આવી	છે.

ઉત્તમ	અન	ેગરુવત્તરાયુતિ	હશક્ર	દ્રારરા	
બરાળકોનો	સવરાાંગી	હવકરાસ	થરાય	તે	હેતુથી	
હવશ્વબેનકનરા	 સહયોગથી	 રૂ.	 ૧૦	 હજાર	
કરોડ	જેવી	મરાતબર	રકમનરા	ખચભે	સકૂલસ	
ઑફ	એકસેલનસ	 પ્ોજેકટ	 હરાથ	 ધરવરાનું	
નક્ી	કરવરામરાં	આવયું	છે.	આ	પ્ોજેકટનરા	
મરાધયમથી	 ૭૦	 લરાખ	 કરતરાં	 વધરાર ે	
હવદ્રાથથીઓને	 વધુ	 સરારી	 મરાળખરાકીય	
સગવડો	 અને 	 હશક્રપદહત	 દ્ રાર રા	
ગુરવત્તરાયુકત	 હશક્ર	આપી	ગુજરરાતની	
િરાહવ	પેઢીનું	િહવષય	ઉજ્જવળ	કરવરાનો	
હનધરા્ણર	સપષ્ટ	થરાય	છે.	દકશોરીઓ,	સગિરા્ણ	
અને	ધરારિી	મરાતરાઓનરા	આરોગય	તેમ	જ	
પોરરને	 સુદૃઢ	 કરવરા	 સરકરારે	 હવહવધ	
યોજનરાઓ	અમલમરંા	મકૂવરાનો	હનર્ણય	કયયો	
છે.	તેમનરા	આહરારમરાં	અનન	સરાથે	પ્ોટીન,	
ફૅટ	તેમજ	મરાઇરિો-નયુહટ્યનટ	પર	ઉપલબધ	
થરાય	તે	મરાટે	આવતરાં	પરાંચ	વર્ણમરાં	રૂ.	૪	
હજાર	 કરોડનરા	 ખચભે	 અમલ	 થનરારી	
સુપોહરત	મરાતરા-સવસથ	બરાળ	યોજનરા	દ્રારરા	
સગિરા્ણ	 અને	 ધરારિી	 મરાતરાઓને	 ૧૦૦૦	
દિવસ	 સુધી	 હવનરામૂલયે 	 એક	 દકલો	
તુવેરિરાળ,	બે	દકલો	ચરરા	અને	એક	હલટર	
ખરાદ્	તેલ	પ્હત	મરાસ	આપવરાની	બજેટમરાં	
જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

વડરાપ્ધરાનશ્ીનરા	પી.એમ.	ગહતશહતિ	

કરાય્ણરિમ	હેઠળ	િેશમરાં	આંતરમરાળખરાકીય	
સગવડોને	 સુદૃઢ	 કરવરા	 મરાટે	 નૅશનલ	
ઇનફ્રાસટ્કચર	પરાઇપલરાઇન	યોજનરા	હેઠળ	
રૂ.	૧૦૦	લરાખ	કરોડનરા	હવહવધ	પ્ોજેકટોનું	
બજેટમરાં	આયોજન	 કરવરામરાં	આવયું	 છે.	
ગુજરરાતમરંા	આંતરમરાળખરાકીય	 સગવડો	
મરાટે	 બજેટમરાં	 અનેક	 પ્રાવધરાન	 કરવરામરાં	
આવયરા	ંછે.	આમરા	ંપદરવહન	ક્રેિ	ેગરામગેરામ	
પહોંચતું	૧	લરાખ	૨૪	હજાર	દકલોમીટર	
સડકોનું	 સુયોહજત	નેટવક્ક;	ઊજા્ણનરા	 ક્ેરિે	
બરારેમરાસ	૨૪	કલરાક	વીજળી	પૂરી	પરાડતું	
૧૭	લરાખ	દકલોમીટરથી	વધનુુ	ંદડસસટ્બયશુન	
તેમજ	 અંિરાજે	 ૭૦	 હજાર	 દકલોમીટરનુ	ં

ટ્રાનસહમશન	 નેટવક્ક;	 ગેસ	 હવતરર	 ક્ેરિે	
િેશનરા	અનય	કોઈ	રરાજયમરાં	ન	હોય	એવું	
૨૭૦૦	 દકલોમીટરનું	 બલક	 ટ્રાનસહમશન	
પરાઇપલરાઇન	 તેમ	 જ	 ૩૧	 હજાર	
દકલોમીટરનુ	ંહવતરર	પરાઇપલરાઇન	નટેવક્ક;	
હસંચરાઇ	ક્ેરિે	પરારીની	અછતમરાંથી	મહિંશે	
મુ હતિ	 આપત ી 	 સરિ રા ર 	 સર ોવર	
પદરયોજનરાનું	 ૬૩	 હજાર	 દકલોમીટરનુ	ં
હવશરાળ	કૅનરાલ	નટેવક્ક;	પીવરાનરા	પરારી	મરાટે	
૩	હજાર	દકલોમીટરની	બલક	પરાઇપલરાઇન	
અને	૧	લરાખ	૨૦	હજાર	દકલોમીટરથી	વધુ	
લબંરાઈની	હવતરર	પરાઇપલરાઇનનુ	ંહવશરાળ	
નેટવક્ક	તૈયરાર	કરવરાનો	સમરાવેશ	થરાય	છે.

આ બજટે સપંણૂ્ચપણ ે્ ડેતૂ હિતલક્ી બજટે છે. આ બજટેમાં 
્ેડૂતસો, પશુપાલિ અિે સિકારી ક્ેત્રિે મિત્વ અપાયું છે.  
્ેડૂતસો પ્ાકૃહતક અિે ટેક્સોલસોજી આધારરત ્ેતી કરે તેિું 
પૂરતું ધયાિ બજેટમાં રા્વામાં આવયુ છે.

બજટેમા ંપાજંરાપસોળસો માટે સિાયમા ંવધારસો કરવામા ંઆવયસો 
છે જ ેતિેા હિભાવમા ંસરળતા કરશ ેઅિ ેગૌવશંિી રક્ા થશ.ે 
બજેટમાં પ્ાકૃહતક અિે સાત્વક ્ ેતી માટે જોગવાઇ કરવામાં 
આવી છે જે આવકાય્ચ છે.

અંિરાજપરિ	૨૦૨૨-૨૩મરાં	આગરામી	
દિવસોમરાં	 મરાળખરાકીય	ક્ેરિે	 વધુ	 રોકરાર	
કરી	ગજુરરાતનરા	લોકોની	સખુરાકરારી	તમે	જ	
અથ્ણતંરિને	વેગ	આપવરા	સરકરાર	કકૃતસંકલપ	
છ ે.	 નૈસહગ ્ણક	 સોગરાતસમરા	 ૧૬૦૦	
દકલોમીટર	િદરયરાદકનરારે	સુયોહજત	બંિર	
નીહત	થકી	નરાનરાં-મોટરાં	૪૦	કરતરાં	વધરારે	
બંિરો	અને	સંખયરાબંધ	જેટીઓનો	હવકરાસ	
કરવરામરંા	આવયો	 છે.	 િેશની	આયરાત-
હનકરાસમરાં	ગુજરરાત	૨૨	ટકરા	ફરાળરા	સરાથે	
આજ	ેસવયોચ્	સથરાન	ેછે.	ગુજરરાત	િેશ	મરાટે	
વૈહશ્વક	 વયરાપરારનું	 ગેટ-વે	 છે.	 હરાલમરાં	
હવિેશોમરંા	થતરા	સોનરા-ચરંાિીનરા	સોિરાઓની	

કરર ્ટોરી

- જયેશભાઇ બસોઘરા, રાજકસોટ

- જયેન્દ્રભાઈ પટેલ, વડસોદરા
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સુહવધરા	 િેશમરાં	 જ	 મળી	 રહે	 તે	 હતુેથી	
ગોલડ-હસલવર	 ટ્ેદડંગ	 મરાટે	 િેશનું	 પહેલંુ	
બહુલયન	મરાકકેટ	ગજુરરાતની	હગફટ	હસટીમરાં	
શરૂ	 થવરાનું	 છે.	 વૈહશ્વક	 કક્રાની	 બૅસનકંગ,	
લીહઝંગ,	 ઇનશયૉરનસ,	 ફરાઇનરાનસ	અને	
આહબ્ણટ્ેશનની	સુહવધરાઓ	હગફટ	હસટીમરાં	
આકરાર	 લઈ	 રહી	 છે,	 તેથી	આવનરારરા	
દિવસોમરાં	 ગુજરરાત	 વૈહશ્વક	 નરારરાકીય	
વયરાપરારનું	 પર	 કેનદ્ર	 બનશે	એવરા	 સપષ્ટ	
હનિદેશો	બજેટમરાંથી	મળે	છે.	

સુયોહજત	પદરવહન	મરાળખરાનરા	કરારરે	
મરાલસરામરાનની	સરળતરાથી	હેરફેર	અંગેનરા	
ક ેનદ્ર	 સરકરારનરા	 લૉહજસસટક	 ઇનડેકસ	
(LEADS)મરા	ંગજુરરાત	સતત	રિીજા	વરભે	
પર	સમગ્	િેશમરાં	પ્થમ	રિમે	આવયું	છે.	
ર રાજયનરા	 સવ ્ણગ્રાહી 	 હવકરાસ	 અને	
લોકરાહિમુખ	 સુશરાસનની	 ફળશુ્હતનરા	
સવરૂપે	 વર્ણ	૨૦૨૦-૨૧મરાં	 િેશનું	 સૌથી	
વધુ	રૂ.	૧	લરાખ	૬૩	હજાર	કરોડનું	હવિેશી	
મૂડીરોકરાર	 (FDI)	 ગુજરરાતમરાં	આવયંુ	
હોવરાનો	 હનિદેશ	 નરારરામંરિીશ્ીએ	આપયો	
છે.	િેશનરા	કુલ	રોકરારનરા	૩૭	ટકરા	જેટલું	
FDI	ગુજરરાતમરાં	થરાય	છે,	જે	સરાહબત	કરે	
છે	 કે,	 ઉદ્ોગકરારો	 મરાટે	 ગુજરરાત	 હંમેશરાં	
બેસટ	 ચૉઇસ	 ઑફ	 ડે સસટનેશન	 ફૉર	
ઇનવેસટમેનટ	 બનયું	 	 છે,	 જયરારે	 મોટરા	

પ્મરારમરાં	 મૂડીરોકરાર	 થકી	 ગુજરરાતમરાં	
રોજગરારીની	નવી	તકોનું	સજ્ણન	થઈ	રહ્ં	
છે	 તયરાર	ે રરાજયનરા	 યુવરાનો	 વધુ	 કૌશલય	
મેળવી	સુસજ્જતરા	સરાથે	તેનો	લરાિ	મેળવી	
શક ે	 તે 	 હ ેતુથ ી 	 ક ૌશલયરા-ધ	 સ સકલ	
યહુનવહસ્ણટીની	સથરાપનરા	કરવરામરા	ંઆવી	છે.	

નવરા	િરારતનરા	હનમરા્ણરમરંા	સટરાટ્ણ-અપનુ	ં
મહત્વ	 ધયરાને	 લઈ	 વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	૧૬	
જાનયુઆરીને	નૅશનલ	સટરાટ્ણ-અપ	ડે	જાહેર	
કયયો	છે.	િરારતનરા	સટરાટ્ણ-અપનો	સવહર્ણમ	
યુગ	શરૂ	થઈ	રહો	છે	 તયરારે	ગુજરરાતનરા	
યુવરાનો	 તેની	સરાથે	 કિમ	મેળવી	શકે	 તે	
હેતુથી	 સરકરારે	 યુવરાનોને	આહથ્ણક	 મિિ	
કરતી	સટુડનટ	સટરાટ્ણ	અપ	ઍનડ	ઇનોવેશન	
પૉહલસી-૨.૦	જાહેર	 કરી	 છે.	 રરાજયમરંા	
આગરામી	 દિવસોમ રંા 	 ડ્ ૉન	 સહવ ્ણસ	
પ્ોવરાઇડરોની	 ક્મતરાવધ્ણન	 મરાટે	 ડ્ૉન	
સંશોધન	અને	 હવકરાસ	 કેનદ્ર	 તેમજ	 ડ્ૉન	
તરાલીમ	 સંસથરાઓ	 સથરાપી	 કકૃહર,	 જમીન	
મરાપરી,	આરોગય,	મરાળખરાકીય	કરામો	તથરા	
કરાયિો	અને	વયવસથરા	જેવરાં	ક્ેરિોમરાં	તેનો	
ઉપયોગ	 વધરારવરાનું	આયોજન	 બજેટમરંા	
કરવરામરાં	આવયું	છે,	જેનરાથી	અતયરાધુહનક	
ટેક્ોલોજી	અન	ેડ્ૉનનરા	ઉપયોગથી	સહવ્ણસ	
દડહલવરીની	 કરાય્ણક્મતરા	 વધરારવરા	 અને	
વહીવટી	 પ્હરિયરાઓમરાં	 સુધરારરાઓ	 કરવરા	
રરાજય	 સરકરાર	 સંકલપબદ	 હોવરાનું	
બજેટમરાંથી	ફહલત	થઈ	રહ્ં	છે.	

મુખયમંરિી	 શ્ી	 િૂપેનદ્રિરાઈ	 પટેલનરા	
નેતૃતવમરાં	 રોજગરારીની	 નવી	 તકો	ઊિી	
કરવરા,	 ઇનફમભેશન	 ટેક્ોલોજીનરા	 ક્ેરિમરંા	
રોકરારોને	 વેગ	આપવરા	 નવી	આઇ.ટી.	
નીહતની	જાહેરરાત	કરવરામરાં	આવી	છે.	આ	
નીહત	 અંતગ્ણત	 હવશ્વકક્રાનરા	આઇ.ટી.	
ઇનફ્રાસટ્કચરનું	હનમરા્ણર	કરી	ઉચ્	કૌશલય	
ધરરાવતરા	 મરાનવબળ	 થકી	 ગુજરરાતમરાં	
આઇ.ટી.	 ઇકોહસસટમમરંા	 પદરવત્ણન	
લરાવવરાનુ	ંલક્ય	છે.	બરાયોપલરાસસટકથી	લઈને		
હજન	સપલરાઇહસંગ	અને	સટેમ	સેલ	થેંરરાપી	
જેવરંા	 ક્ેરિોને	 પ્ોતસરાહન	આપવરા	 મરાટે	
સરકરાર	ે બરાયોટેક્ોલૉજી	 નીહતની	

•	હર	ઘર	જલ	યોજનરા	હેઠળ	રરાજયનરા	
રૂ.	 ૩૦૪૦	 કરોડ	 સરાથે	 રૂ.	 ૫૫૪૦	
કરોડની	યોજનરા.

•	દકશોરીઓ	 તથરા	 મહહલરાઓ	 મરાટે	
સૅહનટરી	 પેડ	 હવનરામૂલયે	 ઉપલબધ	
કરરાવરાશે.

•	વરાપીમરંા	 ૧૦૦	 બેડની	 નવી	 સબ-
દડસસટ્કટ	હૉસસપટલ	બનરાવરાશે.

•	બોટરાિ,	જામખિંરાહળયરા	તથરા	વરેરાવળમરંા	
નવી	મેદડકલ	કૉલેજ	શરૂ	કરરાશે.

•	૫૦	 જ્ઞરાનશહતિ	 રેહસડેસનસયલ	 સકૂલસ	
સ રામ રા હજક 	 િ રાગ ીિ રા ર ી 	 ધ ો ર રે		
શરૂ	કરરાશે.

•	મરાઇનડ	ટ	ુકનસપેટમરંા	૧,૦૦૦	સસંથરાઓ	
અન	ે૧૦,૦૦૦	સકૂલોમરા	ંહવદ્રાથથીઓને	
પ્ોતસરાહહત	કરરાશે.

•	આદિજાહત	 હવસતરારોમરાં	 ૫૦૦	 નવરાં	
મોબરાઇલ	ટરાવર	ઊિરાં	કરવરા	રૂ.	૧૦૦	
કરોડ	ખચરા્ણશે.

•	૨૫	 હબરસરા	 મુ ન ડ રા 	 જ્ઞરાનશહતિ	
રેહસડેસનસયલ	સકૂલસ	ઑફ	એકસેલનસ	
શરૂ	કરરાશે.

•	સવહર્ણમ	 જયંતી	 મુખયમંરિી	 શહેરી	
હવકરાસ	યોજનરા	હેઠળ	રૂ.	૫૨૦૩	કરોડ.

•	તરાપી	 નિીકરંાઠરા	 ડેવલપમેનટ	 મરાટ	ે
વલડ્ણબનૅક	સહરાહયત	રૂ.	૧૯૯૧	કરોડનરા	
પ્ોજેકટને	મંજૂરી.

•	પીએમ	 હમરિ	 યોજનરા	 હેઠળ	 વરાંસી-
બોરસી	(નવસરારી)	ખરાતે	ટેકસટરાઇલ	
પરાક્ક	સથપરાશે.

•	ટેકસટરાઇલ	વૅલયુ	ચેઇન	પૈકીનરા	ખરાસ	
ક્રેિને	મજબતૂ	કરવરા	રૂ.	૧૪૫૦	કરોડ.

•	મોરબી	ખરાત	ેરૂ.	૪૦૦	કરોડનરા	રોકરાર	
સરાથે	હસરરાહમક	પરાક્ક	સથપરાશે.

અંદ્વજપત્ર ૨૦૨૨-૨૩મ્વં  
મહત્રની યોજન્વઓની ઝલક...

કરર ્ટોરી
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જાહેરરાત	કરી	છે.	આ	નીહતઓથી	આઇ.
ટી.	 અને	 બી.ટી.	 એકસપોટ્ણમરાં	 ધરખમ	
વધરારો	થવરાથી	રરાજયમરાં	૨	લરાખ	કરતરાં	
વધુ	 નવી	 રોજગરારીની	 તકોનંુ	 હનમરા્ણર	
થવરાનરા	 હનિદેશ	 સરાંપડે	 છે.	 ઉત્તમ	 અને	
પદરરરામલક્ી	વહીવટ	મરાટે	સરારં	નરારરાકીય	
વયવસથરાપન	અહનવરાય્ણ	છે.	નીહત	આયોગ	
દ્રારરા	જાહેર	કરવરામરાં	આવેલરા	નરારરાકીય	
વયવસથરાપનનરા	મરાપિંડોમરા	ંગજુરરાત	સમગ્	
િેશમરાં		પ્થમ	રિમે	છે.	છેલ્રા	બે	િશકમરાં	
ગુજરરાતે	ઉત્તરોત્તર	વૃહદ	સરાથેનું	બજેટ	રજૂ	
કરી	 હવકરાસકરાયયો	 મરાટે	 કયરારેય	 પર	
ઓવરડ્રાફટ	લીધરા	વગર	નરારરાની	ફરાળવરી	
કરી	 છે.	 કોરોનરાની	 મહરામરારીનરા	 કરારરે	
અથ્ણવયવસથરા	પર	આવી	પડેલરા	સંકટમરાંથી	
બહરાર	નીકળી	રરાજય	આ	વરભે	જી.એસ.ડી.
પી.મરા	ં૧૩	ટકરા	જવેો	ડબલ	દડહજટ	વૃહદિર	
મેળવશે	તેવી	ધરારરરા	છે.	

અિંરાજપરિ	૨૦૨૨-૨૩મરંા	ગજુરરાતનરા	
સવરા ાંગી 	 હવકરાસને	 ઉજાગર	 કરતી	
ધય રાન રા કર ્ણ ક 	 બ રાબત ો 	 ઉપર 	 એક	
હવહંગરાવલોકન	કરવરામરાં	આવે	તો	સૌથી	
પહેલરાં	ખેડૂતોને	રવી	તેમ	જ	ઉનરાળુ	પરાક	
મરાટે	વયરાજ	સહરાય	યોજનરાનો	ઉલ્ખે	કરવો	
પડે.	 આ	 ઉપરરંાત	 પશુપરાલકો	 તથરા	
મરાછીમરારોને	 કકૃહર	 સમકક્	 ટૂંકી	 મુિતનરા	
હધરરાર	પર	વયરાજ	રરાહત	યોજનરા	જાહેર	
કરવરામરાં	 આવી	 છે.	 ગૌ-શરાળરા	 અને	

િાણાં મંત્રી શ્ી કિુભાઈ દેસાઈ 
ગુજરાત હવધાિસભામાં રેગયુલર બેગિી 

જગયાએ ્ાસ પ્કારિા લાલ રંગિા 
બસોકસમાં બજેટ ભાષણ લઈિે આવયા 

િતા. આ બસોકસ ઉપર આરદજાહત 
સંસકૃહતિી ઓળ્ સમી વારલી પેઈન્ટીગ 

અિે કચછિી ભાતીગળ બસોડ્ચર અંરકત 
કરેલી િતી. સાથે ભારતિા રાજહચહ્ન 

અશસોક સતંભિે દશા્ચવાયસો િતસો. આમ આ 
બસોકસમાં આઝાદીિા અમૃત મિસો્સવ 

સાથે આરદવાસી સમાજિી આગવી 
ઓળ્િે પણ સાંકળવામાં આવી િતી.

આ વષ્ચિું બજેટ સામાન્ય પ્જાિે િજર સમક્ રા્ીિે 
બિાવવામાં આવયું છે, કસોરસોિાકાળ દરહમયાિ ભાંગી પડેલા 
િાિા વેપારીઓ અિે લઘુ ઉદ્સોગસોિે બજેટિી જોગવાઈઓથી 
ફાયદસો અિે વેગ મળશે.

ગુજરાત સરકારે બજેટમાં મધયમ અિે ગરીબ વગ્ચિા લસોકસો, 
િાિા અિે મસોટા ઉદ્સોગસો સહિતિા ક્ેત્રિું ધયાિ રાખયું છે. 
સરળ શબદસોમાં કિીએ તસો સૌિસો સાથ, સૌિસો હવકાસ અિે 
સૌિા હવશ્ાસિા મંત્રિે આ બજેટ પ્હતહબંહબત કરે છે.

પરાંજરરાપોળ	હનિરાવ	તથરા	જાળવરી	મરાટે	
રૂ.	૫૦૦	કરોડની	ગૌમરાતરા	પોરર	યોજનરા	
છે.	હવશ્વ	બનેકનરા	સહયોગથી	રૂ.	૧૦,૦૦૦	
કરોડનરા	રોકરાર	સરાથે	સકૂલ	ઑફ	એકસલેનસ	
પ્ોજકેટ	હરાથ	ધરવરામરા	ંઆવવરાનો	હોવરાનો	
બજેટમરાં	 હનિદેશ	 છે.	 સગિરા્ણ	 તથરા	 ધરારિી	
મરાતરાઓને	આહરારમરંા	 ૧૦૦૦	 દિવસનુ	ં
કદરયરારું	આપવરાની	જોગવરાઈ	 કરવરામરાં	
આવી	છે.	પીએમ	ગહતશહતિ	કરાય્ણરિમ	હેઠળ	
રૂ.	૧૦૦	લરાખ	કરોડનરા	હવહવધ	પ્ોજેકટ	
આગળ	 ધપરાવવરામરા	 આવશે.	 હગફટ	
હસટીમરાં	 બુહલયન	 મરાકકેટની	 સથરાપનરા	
કરવરામરંા	આવવરાની	છે.	કકૃહર	ક્રેિમરંા	ડ્ૉનનરા	
ઉપયોગને	 ધયરાન	 રરાખીને	 ડ્ૉન	 સંશોધન	
તથરા	 હવકરાસકેનદ્ર	 શરૂ	 કરરાશે.	 પ્રાકકૃહતક	

ખતેીન	ેવેગ	આપવરા	મરાટે	ગુજરરાત	પ્રાકકૃહતક	
ખેતી	 હવકરાસ	 બોડ્ણની	 રચનરા	 કરવરાની	
બજેટમરાં	જાહેરરાત	ઉલ્ેખનીય	છે.	

આ	 ઉપરરાંત	 મરાછીમરારોને	 રરાહત	
આપવરા	 હરાઈસપીડ	 ડીઝલ	 વેટ	 રરાહત	
યોજનરા	મરાટે	રૂ.	૨૩૦	કરોડની	જોગવરાઈ	
કરવરામરંા	આવી	 છે.	 સૌરરાષ્ટ્રમરંા	 સૌની	
યોજનરા	 મરાટે	 રૂ.	 ૭૧૦	 કરોડ,	 િહક્ર	
ગુજરરાતમરાં	 નિીઓ	ઉપર	 મોટરા	 ચેકડૅમ,	
બેરેજ,	 હવયર	 મરાટ	ે રૂ.	 ૫૦૦	 કરોડ,	
િદરયરાઈ	ખરારરાશ	અટકરાવવરા	મરાટે	રૂ.	૨૫૦	
કરોડની	 યોજનરા,	 હર	 ઘર	 જલ	 યોજનરા	
હેઠળ	રરાજયનરા	રૂ.	૩૦૪૦	કરોડ	સરાથે	રૂ.	
૫૫૪૦	 કરોડની	 યોજનરાની	 જોગવરાઈ	
કરવરામરંા	 આવી	 છે.	 દકશોરીઓ	 તથરા	
મહહલરાઓ	મરાટે	સૅહનટરી	પૅડ	હવનરામૂલયે	
ઉપલબધ	 કરવરાની	 સરાથે	 સરાથે	 વરાપીમરાં	
૧૦૦	 બેડની	 નવી	 સબ-દડસસટ્કટ	
હૉસસપટલ,	બોટરાિ,	જામ	ખંિરાહળયરા	તથરા	
વેરરાવળમરંા	 નવી	 મેદડકલ	 કૉલેજ,	 ૫૦	
જ્ઞરાનશહતિ	રેહસડેસનસયલ	સકૂલસ	સરામરાહજક	
િરાગીિરારી	 ધોરરે	 શરૂ	 કરવરાનો	 ઉલ્ેખ	
મહત્વનો	 છે.	 મરાઈઇનડ	 ટુ	 કનસેપટમરાં	
૧,૦૦૦	 સંસથરાઓ	 અને	 ૧૦,૦૦૦	
સકલૂોમરાં	 રૂ.	 ૫૦	 લરાખ	 હવદ્રાથથીઓને	
પ્ોતસરાહહત	કરવરામરાં	આવનરાર	છે.	

આદિજાહત	 હવસતરારોમરાં	 ૫૦૦	 નવરાં	
મોબરાઇલ	 ટરાવર	ઊિરાં	 કરવરા	 રૂ.	 ૧૦૦	

કરર ્ટોરી

- રદિેશજી ભાટી, સુરત

- ધવલ દેસાઇ, વડસોદરા
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કરોડ,	 ૨૫	 હબરસરા	 મુનડરા	 જ્ઞરાનશહતિ	
રેહસડેસનસયલ	સકૂલસ	ઑફ	એકસેલનસ	શરૂ	
કરવરાનો,	સવહર્ણમ	જયતંી	મખુયમરંિી	શહેરી	
હવકરાસ	યોજનરા	હેઠળ	રૂ.	૫૨૦૩	કરોડ,	
તરાપી	નિીકરંાઠરા	ડવેલપમનેટ	મરાટે	વલડ્ણ	બનૅક	
સહરાહયત	રૂ.	૧૯૯૧	કરોડનરા	પ્ોજેકટને	
મંજૂરી	 આપવરાનો	 બજેટમરાં 	 ઉલે્ખ		
ધયરાનરાકર્ણક	છે.	પીએમ	હમરિ	યોજનરા	હેઠળ	
વરંાસી-બોરસી	(નવસરારી)	ખરાતે	ટેકસટરાઇલ	
પરાક્ક	સથરાપવરાની	બજટેમરા	ંજાહેરરાત	કરવરામરાં	
આવી	છે.	ટેકસટરાઇલ	વૅલયુ	ચેઇન	પૈકીનરા	
ખરાસ	ક્ેરિને	 મજબૂત	 કરવરા	 રૂ.	 ૧૪૫૦	
કરોડ	અન	ેમોરબી	ખરાત	ેરૂ.	૪૦૦	કરોડનરા	
રોકરાર	સરાથે	 હસરરાહમક	 પરાક્ક	 સથરાપવરાની	
મહત્વની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.	

સટરાટ્ણ	 અપ	 ઈકો	 હસસટમને	 મજબૂત	
કરવરા	મરાટે	રૂ.	૧૦૦૦	કરોડનું	ફંડ	ઊિું	
કરવરા	 ઉપરરાંત	 સુરતનરા	 િીમરરાડ	 ખરાતે	
પય્ણટન	 સથળ	 હવકસરાવવરા	 મરાટ	ે રૂ.	 ૧૦	
કરોડનુ	ંઆયોજન,	સરાપતુરારરા,	શબરીધરામ,	
ઝરવરારી	ધોધનરા	 રસતરાને	 પહોળો	 કરવરા	
મરાટે	રૂ.	૧૬૭૦	કરોડનુ	ંઆયોજન,	એસટી	
હનગમ	 દ્રારરા	 ૫૦	 ઇલેકટ્ીક	 બસો	 સરાથ	ે
૧૨૦૦	 નવી	 બસો	 ખરીિરાશે.	 ડ્ૉન	
ટેક્ોલૉજીનરા	 ઉપયોગથી	 પ્ૉપટથી	 કરાડ્ણ	
આપવરા	 સવરાહમતવ	 યોજનરા	 અને	 ૧૦	
હજલ્રાઓમરાં	સપોટ્સ્ણ	સંકુલ	સથરાપવરા	મરાટે	
રૂ.	૪૭	કરોડનુ	િીઘ્ણદૃસષ્ટ	આયોજન	બજેટ	
૨૦૨૨-૨૩મરાં	જોવરા	મળયું	છે.

સિીની	 સૌથી	િયરાનક	 મહરામરારીનરા	
કરારર	ેઊિરા	થયલેરા	આહથ્ણક	સકંટ	વચ્	ેપર	
નરારરાકીય	જોગવરાઈઓમરા	ં વધરારો	 કરીન	ે
હવકરાસન	ેવગે	આપતુ	ંતમેજ	સમરાજનરા	તમરામ	
વગયોની	 સુખરાકરારીમરંા	 વધરારો	 કરતંુ	 વર્ણ	
૨૦૨૨-૨૩નુ	ંરૂ.	૨	લરાખ	૪૩	હજાર	૯૬૫	
કરોડનુ	ંઅિંરાજપરિ	રજ	ૂકરવરામરા	ંઆવયુ	ંછે.	
વર્ણ	 ૨૦૨૨-૨૩નું	 બજેટ	 સમતુહલત,	
સવ્ણસમરાવેશક	અને	 ગુજરરાતની	આહથ્ણક	
વયવસથરાન	ેનવી	રોજગરારીની	તકો	સજ્ણન	કરીને	
હવકરાસન	ેવધ	ુવગે	આપનરાર	ં છે.	બજટેમરાં	
મરાળખરાકીય	સગવડો	 સરાથ	ે મરાનવહવકરાસ	

આ બજેટ તમામ ક્ેત્રિા લસોકસો માટે કલયાણકારી અિે 
હવકાસલક્ી છે. ટેક્ટાઈલ ઉદ્સોગ તેમજ એબ્સોઈડરી જેવા 
ઉદ્સોગસો અિે િાિા વયવસાયી એકમસોિે પ્્યક્ અિે પરસોક્ 
રીતે મસોટસો ફાયદસો થશે.

રાજય સરકાર દ્ારા માઈન્ડ ટુ માકકેટ કન્સેપટ અંતગ્ચત 
300 કરસોડ રૂહપયાિી ફાળવણી કરવામાં આવી છે. આ 
કન્સેપટ તમામ હવદ્ાથથીઓ અિે ટેકિસોક્ેટ્સિે ્ ૂબ જ પસંદ 
આવી રહ્સો છે. 

રર્ષ ર૦૨૨-૨૩નું રૂ. 668 કરોડની  
પુર્વંત ધર્વરતું અંદ્વજપત્ર

કસોહવડિી વહૈશ્ક મિામારીિા કારણ ેછેલા ંબ ેવષ્ચમા ંરાજયિા લસોકસોિી આહથ્ચક 
પ્વૃહતિઓ ઉપર હવપરીત અસર પડી છે. આ સંજોગસોમા,ં મદં પડલેી આહથ્ચક પ્વૃહતિઓિે 
વગેવતંી બિાવવા, સરકારે કરવરેાિી રાિતસો તમેજ અન્િ સલામતીિા ંપગલાંઓિી 
જાિેરાત કરી છે, જમેા ંપટે્સોલ અિે ડીઝલ ઉપરિા મલૂયવહધ્ચત વરેામાં અિુક્મ ે૬.૪% 
અિ ે૫.૩%િસો ઘટાડસો કરી વેચાણરકંમતમા ંપ્હત હલટર રૂ. ૭િી રાિત આપી  છે. આ 
ઉપરાતં, પ્ધાિમતં્રી ઉજ્જવલા યસોજિા િેઠળ એલપીજી કિકેશિ તથા સવ-સિાય 
જથૂ-સ્ી મડંળિી મહિલાઓિે લસોિ માટેિા દસતાવજેો ઉપર લાગતી સટટૅમપ ડ્ટૂીમાથંી 
મુહતિ આપી છે. કૉન્ટ્ાકટ કૅરેજ બસસોિે માહસક ધસોરણે ભરવાિાં થતાં મસોટર 
વાિિવરેામાથંી મહુતિ આપી છે.

િસોટેલ, રેસટસોરન્ટસ્, વૉટરપાક્ક, હસિમેાઘરસો-મતલટપલકેસ અિે હજમિેહશયમિ ેવષ્ચ 
૨૦૨૧-૨૨ માટે હમલકતવરેસો ભરવામાથંી મહુતિ આપી છે. િસોટેલ, રેસટસોરન્ટસ્, 
વૉટરપાક્ક, હસિેમાઘરસો-મતલટપલેકસ અિે હજમિેહશયમિે વષ્ચ ૨૦૨૧-૨૨ માટે 
વીજહબલમા ંરફકસ ચાજ્ચ ભરવામાથંી મુહતિ આપવાિી બાબત વગેરેિસો સમાવશે આ 
રાિતસોમા ંથાય છે. ગજુરાતિી હવકાસયાત્રામા ંસિભાગી ્ મીરવતંા ગજુરાતીઓ અિેક 
પડકારસોિસો સામિસો કરી પ્ગહતપથ ઉપર ઝડપભરે આગળ વધી રહ્ા છે. વડાપ્ધાિશ્ીિા 
આ્મહિભ્ચર ભારતિી સકંલપિાિ ેચરરતાથ્ચ કરી આ હવકાસયાત્રા અહવરત રિે ત ેમાટે 
આ અદંાજપત્રમાં િયાત વરેાિા દરસોમા ંકસોઈપણ જાતિસો ફેરફાર કયયો િથી.

સચૂકરંાકો	તેમ	જ	સરામરાહજક	સરુક્રા	ઉપર	હવશરે	
િરાર	મકૂવરામરા	ંઆવયો	છે.	બજટેમરા	ંમહહલરા	
અન	ેબરાળકોનરા	આરોગય	તમે	જ	પોરર	મરાટે	
હવશરે	ધયરાન	આપવરામરા	ંઆવયુ	ંછે.	ખતેી	અને	
ખેડૂતોને	 પ્ોતસરાહન	આપતરા	અંિરાજપરિ	
૨૦૨૨-૨૩મરંા	આદિજાહત	 હવસતરારોમરંા	

વનબંધુ	 કલયરાર	 તેમજ	 િદરયરાકરાંઠરાનરા	
સરાગરખેડુઓ	 મરાટે	 હવશેર	જોગવરાઈઓ	
કરવરામરા	ંઆવી	 છે.	ઓવર	ઑલ	બજટે	–	
૨૦૨૨-૨૩		ખડેતૂહહતલક્ી	અન	ેસમરાજનરા	
ગરીબ,	નબળરા	અન	ેઆદિજાહત	હવસતરાર	મરાટે	
આશીવરા્ણિરૂપ	જરરાય	છે.	•

કરર ્ટોરી

- જયરદપ ચાવડા, રાજકસોટ

- આિંદ શુક્ા, સુરત
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ર્વજયપ્વલશ્ીન્વ આભ્વર પ્ર્ત્વરમ્વં  
સહભ્વગી થિત્વ મંત્રી શ્ી ર્વજેન્દ્રભ્વઈ વત્રરેદી

ગુજરરાતની	 ચૌિમી	 હવધરાનસિરાનરા	
િસમરા	સરિની	શરૂઆતમરાં	રરાજયપરાલશ્ી	
દ્રારરા	 ગૃહને	 સંબોધવરામરંા	આવયું	
હ તું . 	 સ રિ 	 િ ર હ મ ય રા ન	
રરાજયપરાલશ્ીનરા	પ્વચન	પર	
ચચરા્ણમરાં	 સહિરાગી	 થતરાં	 પૂવભે	
મહેસૂલમંરિી	શ્ી	 રરાજેનદ્રિરાઈ	
હરિવેિીએ	આંતરરરાષ્ટ્રીય	 મહહલરા	
દિન	 હનહમત્તે	 હવધરાનસિરાનરા	 અધયક્	
સહહત	 સૌ	 સનમરાનીય	 મહહલરાઓને	
શુિેચછરા	 પરાઠવી	 હતી.	 વડરાપ્ધરાન	 શ્ી	
નરેનદ્રિરાઈ	મોિીની	પ્રેરરાથી	રરાજયનરા	ંપવૂ્ણ	
મુખયમંરિી	 શ્ીમતી	આનંિીબહેન	 પટેલે	
સથરાહનક	સવરરાજયની	ચૂંટરીમરાં	૫૦	ટકરા	
મહહલરા	 અનરામત	 આપીને	 મહહલરા	
સશતિીકરરનું	અિ	્િુત	કરાય્ણ	કયુાં	છે,	જેને	
કયરારેય	નહીં	િૂલી	શકરાય.

મરંિીશ્ીએ	જરરાવયુ	ંહતુ	ંકે,	ગજુરરાતમરાં	
ઔદ્ોહગક	 હવકરાસ,	 પ્જાની	 સલરામતી	
સહહત	ગજુરરાતનો	સવરાાંગી	હવકરાસ	કરવરાનો	
તતકરાલીન	 મુખયમંરિી	 અને	 હરાલનરા	
વડરાપ્ધરાન	શ્ી	નરેનદ્રિરાઈ	મોિીએ	િરપરૂ	
પ્યરાસ	કયયો	છે.	૧૨૦	કરોડ	િરારતીયોનું	
દિલ	જીતનરાર	 શ્ી	 નરનેદ્રિરાઈ	 મોિીએ	
વડરાપ્ધરાન	સધુીની	સફર	આ	ગૃહમરાથંી	શરૂ	
કરી	 છે.	 સખત	 પદરશ્મ,	 િેશપ્ેમ	અને	

સુશરાસન	 થકી	 િરારતનરા	 વડરાપ્ધરાન	 શ્ી	
નરેનદ્રિરાઈ	 મોિી	 યુવરાઓનરા	 પથિશ્ણક	

બનયરા	છે.
મંરિ ીશ્ ીએ	 હવપક્નરા	

ધરારરાસભય	 શ્ી	 મોહનહસંહ	
રરાઠવરાને	 શ્ેઠિ	 ધરારરાસભય	
બિલ	 અહિનંિન	 પરાઠવયરાં	

હતરાં.		મંરિીશ્ીએ	ઉમેયુાં	હતું	કે,	
મુખયમંરિી	 શ્ી	 િૂપેનદ્રિરાઈ	 પટેલનરા	
નેતૃતવમરાં	ગુજરરાતે	ઉદ્ોગ,	સેવરા	અને	કકૃહર	
એમ	રિરેય	ક્ેરિોમરાં	સમતોલ	હવકરાસ	કયયો	
છે.	 સતત	 ૨૫	 વર્ણથી	 એક	 જ	 પક્ની	
સરકરાર	 હોવરાથી	અહવરત	 હવકરાસ	 શકય	
બનયો	છે.	આજે	ગુજરરાતમરાં	ધોલેરરા	સર,	
સટટૅચયુ	ઑફ	યુહનટી,	સરાયનસ	હસટી,	હગફટ	
હસટી,	મટે્ો	અન	ેબલુટે	ટ્ને	સહહતનરા	અનકે	
મોટરા	પ્ોજેકટ	આ	સરકરારની	િીઘ્ણદૃસષ્ટને	
પદરરરામે	 શકય	 બનયરા	 છે.	 ૭૦	 લરાખ	
લોકોએ	 રરાષ્ટ્રીય	 સમરારક	 સટટૅચયુ	 ઑફ	
યુહનટીની	 મુલરાકરાત	 લીધી	 છે.	 રરાષ્ટ્રપ્ેમી	
અન	ેિેશ	મરાટે	બહલિરાન	આપનરારરા	સરિરાર	
પટલેનરા	 સમરારક	 એવરા	 સટ ટૅચયુ	 ઑફ	
યુહનટીની	 મુલરાકરાત	 લેવરા	 મંરિીશ્ીએ	
હવપક્ને	પર	આમંરિર	પરાઠવયું	હતું.

મરંિીશ્ીએ	વધમુરંા	જરરાવયુ	ંહતુ	ંકે,	ખલે	
મહરાકુંિમરાં	અગરાઉ	૩૫	લરાખ	હવદ્રાથથીઓ	

રમયરા	 હતરા	 અને	 જીતયરા	 અથવરા	 કંઈક	
શીખયરા	 હતરા.	 આ	 સરકરાર	 હ ંમેશરાં	
નરાગદરકોન	ેજીત	અથવરા	તો	શીખ	મરાટે	પ્રેે	
છે.	રરાજયનરા	સરામરાનય	નરાગદરકને	સરકરારી	
યોજનરાનો	લરાિ	સતવરે	અને	સરળતરાથી	
મળ ે	 એ	 મરાટ 	ે સરકરારી	 યોજનરામરાં	
સોગંિનરામરાની	 જરૂદરયરાત	 કરાઢી	 નરાખી	
‘સવપ્મરાહરતતરા’ને	 મરાનયતરા	આપી	 છે.	
સંસકરાર	અને	સમજર	િરારરાથી	જ	કેળવરાય	
છ,ે	 જે	 કેળવવરા	 રરાજય	 સરકરારે	 તમરામ	
પદરપરિો	 તથરા	 સરાઇન	 બોડ્ણ	 સહહતની	
બરાબતો	આપરી	 મરાતૃિરારરા	ગુજરરાતીમરાં	
કરી	િેવરા	જરૂરી	સૂચનરાઓ	આપી	િેવરામરાં	
આવી	છે.

ર રાજયનરા	 નરાગદરકોને 	 મહ ેસૂલી	
સેવરાઓ	મરાટે	હરાલરાકી	ન	પડે	તે	હેતુથી	
તમરામ	મહેસૂલી	સેવરાઓ	મરાટે	મહેસૂલી	
મેળરાઓનું	આયોજન	 કરી	 સચોટ	 અને	
સરળ	રીતે	આ	સેવરા	સરામરાનય	નરાગદરકોન	ે
પૂરી	પરાડવરામરાં	આવી	રહી	છે.	ચરાંપરાનેર,	
રરારકીવરાવ,	 કચછ	 ધોળરાવીરરા	 અને	
અમિરાવરાિ	હસટીનું	અસસતતવ	પહેલેથી	જ	
હતું,	પરંતુ	અમરારી	સરકરારનરા	પ્યત્નોન	ે
પદરરરામે	 જ	 યુનેસકોની	 વલડ્ણ	 હેદરટેજ	
સરાઇટમરાં	તે	તમરામને	સથરાન	મળયું	છે	જે	
આપરરા	સૌ	મરાટે	ગૌરવની	વરાત	છે.	•

ગુજર્વતને દેશનું ગ્ોથિ એસન્જન બન્વરતું ઉદ્ીપકરૂપ બજેટ - મંત્રી શ્ી પૂણણેશભ્વઈ મોદી
બંગરાળનરા	કહવ	બંદકમચંદ્ર	ચટ્ોપરાધયરાય	દ્રારરા	લખરાયેલી	

નવલકથરા	 ‘આનંિ	 મઠ’નરા	 ‘વંિ	ે મરાતરમ્’	 ગીતમરંા	
િરારતની	ધરતીમરાતરા	ઉપર	ધનય	–	ધરાનયથી	હરીિરી	
ખેતી	અને	આ	ખેતીમરાં	નૈર્ઋતય	ખૂરેથી	શરૂ	થતો	
વરસરાિ,	નિીમરંાથી	હસંચરાઈ	મરારફત	ધરતીમરાતરાન	ેમળતંુ	
પરારી,	જુિી-જુિી	જગયરાએ,	જુિી-જુિી	ફળદ્રુપતરાની	વરાત	
કરવરામરાં	આવી	છે.		જો	આ	રીતે	ગુજરરાતની	વરાત	કરવરામરાં	
આવે	તો	ગુજરરાતને	કુિરતે	પ્રાકકૃહતક	પરાકો	બક્ેલરા	છે.

રરાજયપરાલ	શ્ી	આચરાય્ણ	િેવવ્રતનરા	બજટેનરા	િરારર	પર	આિરાર	
પ્સતરાવ	પર	મરાગ્ણ-મકરાન	મંરિી	શ્ી	પૂરભેશિરાઈ	મોિીએ	જરરાવયું	

હતું	 કે,	છેલ્રા	કેટલરાક	િરાયકરાથી	કકૃહર	ક્ેરિે	 રરાસરાયહરક	
ખરાતરોનરા	 વધુ	 પડતરા	 ઉપયોગને	 કરારરે	 વયહતિની	
તિુંરસતી	પર	જોખમરાય	છે,	જને	ેકરારરે	આજ	ેપ્રાકકૃહતક	
ખેતી	ખૂબ	જ	અહનવરાય્ણ	બની	છે.	અને	જેને	કરારરે	
ખેડૂત	ઓછરા	ખચભે	વધુ	પરાક	લઈ	શકે	છે.	પ્રાકકૃહતક	

જીવનને	 કરારરે	 વયહતિની	 તંિુરસતી	 સરારી	 રહ	ે તેમ	
પ્રાકકૃહતક	ખેતીનરા	કરારરે	જમીનની	ફળદ્રુપતરા	ખૂબ	સરારી	રહે.	

તે	 મરાટ	ે પ્રાકકૃહતક	ખેતી	અહનવરાય્ણ	 છે.	 તેથી	 જ	 પ્રાકકૃહતક	ખેતી	
અપનરાવવરા	રરાજયપરાલ	શ્ી	આચરાય્ણ	િેવવ્રત	કરાય્ણ	કરી	રહરાં	છે.	

િરારતની	હવિેશનીહત	વડરાપ્ધરાન	શ્ી	નરેનદ્રિરાઈ	મોિીનરા	સમગ્	

આભ્વર પ્ર્ત્વર
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ર્વજયની વરક્વસય્વત્ર્વને અવરરતપણે રેગર્વન બન્વરતું અંદ્વજપત્ર
- વશક્ણ મંત્રી શ્ી વજતેન્દ્રભ્વઈ ર્વઘ્વણી 

રરાજયની	અહવરત	હવકરાસયરારિરાને	વધુ	
ને	 વધુ	 વેગવરાન	 બનરાવીને	 છેવરાડરાનરા	
મરાનવી	 સુધી	 જનસુખરાકરારીનરા	
લરાિો	 પહોંચે	 એવરા	 મક્મ	
હનધરા્ણર	 સરાથે	 મુખયમંરિી	 શ્ી	
િૂપેનદ્રિરાઈ	 પટેલનરા	 નેતૃતવ	
હેઠળની	સરકરાર	આગળ	વધી	
રહી	 છે.	 પ્જાનરા	 પરસેવરાનરાં	
નરારરાંનો	 હહસરાબ	 પ્જાને	આપવો	 એ	
સરકરારની	જવરાબિરારી	છે.

રરાજયપરાલશ્ીનરા	 િરારર	 પરનરા	
આિરાર	 પ્સતરાવમરાં	 સહિરાગી	 થતરાં	
હશક્રમંરિી	શ્ી	 હજતેનદ્રિરાઈ	વરાઘરારીએ	
કહ્ં	 હતું	 કે,	 યુરિેન-રહશયરા	 વચ્ે	 ચરાલી	
રહેલરા	 યુદમરંા	 િરારતનરા	 વડરાપ્ધરાન	 શ્ી	
નરેનદ્રિરાઇ	 મોિીનરા	 નેતૃતવવરાળી	 કેનદ્ર	
સરકરારે	 બંને	 િેશો	 સરાથે	 સંકલન	 કરીને	
યુરિેનમરાં	વસતરા	અંિરાજે	૧૫,૦૦૦થી	વધુ	
હવદ્રાથથી-િરારતીયોને	ઑપરેશન	 ગંગરા	
અંતગ્ણત	સલરામત	રીતે	ખરાસ	હવમરાનોમરાં	
િરારત	પરત	લરાવવરામરા	આવયરા	છે	તેમરાં	
૮૦૦થી	વધુ	ગુજરરાતીઓને	પર	ગુજરરાત	
સરકરારે	 ગરાંધીનગર-ગુજરરાત	 લરાવવરાની	
વયવસથરા	કરી	હતી,	જેને	આવકરારવરા	ખુિ	
મુખયમંરિીશ્ી	અને	 મંરિીમંડળનરા	 સભયો	
હરાજર	રહરા	હતરા.	

વર્ણ	 ૨૦૦૮મરા	ંઅમિરાવરાિમરા	ં થયલેરા	
હસદરયલ	બોમબ	 બલરાસટનરા	આરોપીઓન	ે

સજા	 મળી	 છ ે. 	 આતંકવરાિી	
પ્વૃહત્તઓને	 ગુજરરાતમરંાથી	
નરાબૂિ	 કરવરા	 તતકરાલીન	
મુખયમંરિી	 અને 	 હરાલનરા	
વડરાપ્ધરાન	 શ્ી	 નરેનદ્રિરાઈ	

મોિીનરા	નતેૃતવમરા	ંગજુરરાત	પોલીસે	
એકહરિત	કરેલરા	સબળ	પરુરાવરાન	ેપદરરરામે	
નરામિરાર	 હરાઈકોટદે	 િરારતનરા	 ઇહતહરાસમરાં	
પ્થમ	વરાર	૩૮	આતકંવરાિીઓન	ેફરાસંીની	
સજા	અન	ે૧૧	આતકંવરાિીઓન	ેઆજીવન	
કેિની	સજા	ફટકરારીન	ેગજુરરાત-િરારતમરાથંી	
આતંકવરાિી	 પ્વૃહત્તઓને	 હંમેશ	 મરાટે	
નસેતનરાબિૂ	કરવરાની	એક	આગવી	આહ્	લકે	
જગરાવી	 છે.	 મરારિ	 વરાતો	 નહીં	 હકીકતોન	ે
જમીન	પર	ઉતરારીન	ે યવુરાઓન	ે રોજગરારી	
આપવરામરા	ંપર	ગજુરરાત	િેશમરંા	મોખરે	છે.	
૨૦૨૧નરા	 અહેવરાલ	 મુજબ	 િરારતનો	
બરેોજગરારી	િર	૪.૮	ટકરા	હતો,	તનેી	સરામે	
ગજુરરાતમરંા	૨	ટકરા	છે.	જ	ેરરાજય	સરકરારની	
િરૂિેંશી	નીહત,	વરાઇબ્નટ	ગજુરરાતનરા	મરાધયમ	
દ્રારરા	સવરોજગરારી	આપવરાનરા	પદરરરામ	ેશકય	
બનયંુ	 છે.	 િેશનરા	 હવહવધ	સચૂકરાકંમરા	 પર	
ગજુરરાત	આજ	ેઅવવલ	નબંરે	છે.	તેમરે	ઉમયેુાં	
કે,	 વડરાપ્ધરાનશ્ીનરા	 સક્મ	 નેતૃતવ	 હેઠળ	

આતમહનિ્ણર	િરારતનરા	સકંલપન	ેસરાકરાર	કરવરા	
ગજુરરાત	ે પર	આતમહનિ્ણર	ગજુરરાત	 થકી		
આતમહનિ્ણર	 િરારતનરા	 સપનરાને	 સરાકરાર	
કરવરાનો	 હનધરા્ણર	 કયયો	 છે.	આ	ક્રેિ	ે પર	
ગજુરરાત	આજ	ેઅહગ્મ	સથરાન	ેછે.	

કોઈપર	િેશ	કે	રરાજયનરા	હવકરાસ	મરાટે	
ડમેોગ્રાદફક	દડહવડનડ	ેમહત્વનો	રોલ	અિરા	
કયયો	 છે	તમે	જરરાવી	મરંિીશ્ીએ	કહ્	ં કે,	
િરારતનું	 ડેમોગ્રાદફક	 દડહવડનડ	 આજ	ે
હવશ્વમરાં	 સૌથી	 ઉંચ્	 સતરે	 છે	 જે	 વડરા	
પ્ધરાનશ્ીનરા	 દૃસષ્ટવંત	 નેતૃતવ	 અને	
મરાગ્ણિશ્ણનને	આિરારી	 છે.	 ગુજરરાતે	 પર	
મખુયમરંિી	શ્ી	િપૂનેદ્રિરાઈ	પટેલનરા	નતેૃતવ	
હેઠળ	 રરાજયનરા	 હવકરાસ	 મરાટે	 હવહવધ	
નીહતઓ	 દ્રારરા	 પ્હતબદતરા	 િરાખવીને	
અસરકરારક	હનર્ણયો	કયરા્ણ	છે.	સરિરારસરાહેબન	ે
યોગય	મરાન-સનમરાન	આપવરાનુ	ંકરામ	રરાજય	
સરકરારે	કયુ્ણ	છે.	લોખડંી	પરુરન	ેહવશ્વ	કક્રાએ	
પ્સથરાહપત	 કરવરા	 મરાટે	 વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	
હવશ્વની	સૌથી	ઊચંી	પ્હતમરા	-	સટટૅચય	ુઑફ	
યુહનટીનું	 હનમરા્ણર	 કેવદડયરા	 ખરાતે	 કરીને	
આગવી	ઓળખ	આપી	 છે,	 જયરાં	 િેશ-
હવિેશનરા	 લરાખો	 પય્ણટકો	આવી	 રહરા	 છે.		
તેમરે	 પક્ીપક્ીથી	 પર	 રહીને	 રરાજયની	
અહવરત	હવકરાસયરારિરામરા	ંસહયોગ	આપવરા	
સૌન	ેઅપીલ	કરી	હતી.	•

હવશ્વમરંા	મજબતૂ	નતેૃતવનરા	કરારરે	હવદ્રાથથીઓન	ેયદુગ્સત	યરેુિનથી	
સહીસલરામત	બહરાર	કરાઢવરામરા	ંઆવયરા.	તેવી	જ	રીતે	કોરોનરા	સરામનેરા	
પ્લયમરા	ંફ્નટલરાઇન	વૉદરયસ્ણ	 ડૉકટર,	પરેરામદેડકલ	સટરાફ,	સફરાઈ	
કમ્ણચરારી,	પોલીસ	કમ્ણચરારી	વગરેે	ફ્નટલરાઇન	વૉદરયસ્ણનો	જસુસો	
ટકરાવવરા	તન-મન-ધનથી	મિિરૂપ	થતરા	હોય	છે,	જને	ેકરારરે	સમગ્	
હહનિસુતરાનની	જનતરા	કોરોનરા	ફ્નટલરાઇન	વૉદરયસ્ણનો	આતમહવશ્વરાસ	
વધરારે	છે.	સમ્રગ	િેશમરા	ંગજુરરાત	રોજગરારી	આપવરામરા	ંપ્થમ	રિમે	
છે.	સૌથી	વધ	ુરોજગરારી	અસગંદઠત	ક્રેિનરા	કરામિરારોન	ેઆપવરામરાં	
આવ	ેછે,	જનેરા	કરારર	ેગજુરરાતમરંા	લરાખો	લોકો	અનય	પ્રાતંોમરંાથી	પર	
આવીન	ેરોજગરારી	મળેવી	રહરા	છે.	

ગુજરરાતનો	મહેસૂલ	 હવિરાગ	અનેક	આમૂલ	પદરવત્ણન	કરી	

રહો	 છે.	 નૉન-જયુદડહશયલ	 સટટૅમપ	 પેપરનું	 વેચરાર	 બંધ	 કરી	
ઈ-સટટૅસમપગં	સદટ્ણદફકેટ	સરળતરાથી	ઉપલબધ	કરરાવયુ	ંછે.	૧૩૫	ડીની	
નોદટસની	 સમયમયરા્ણિરા	 ૩૦	 દિવસથી	 ઘટરાડીને	 ૧૦	 દિવસનો	
હનર્ણય	કરરાયો	છે.	૭-	૧૨,	૮	અ	વગેરે	ઑનલરાઈન	કયરા્ણ	છે.	
આમ	મહેસૂલ	હવિરાગમરાં	જરૂદરયરાત	મુજબ	નવરા	બિલરાવો	લરાવી	
રહરા	છીએ.

કોઈપર	જાતનરા	િેિિરાવ	 હવનરા	 તમરામ	 ક્ેરિ	અને	 વગ્ણનો	
હવકરાસ	કરવરામરાં	આવી	રહો	છે.	આગરામી	 દિવસોમરાં	ખેડૂતોની	
આવક	બમરી	કરવરા,	બધરા	નરાગદરકોને	ઘરનું	ઘર	આપવરા,	િરેક	
ઘરને	વીજળીનું	જોડરાર	આપવરા	તથરા	આયુષયમરાન	િરારત	કરાડ્ણની	
હેઠળ	આવરી	લેવરાનો	હનધરા્ણર	કરવરામરા	આવયો	છે.	•

આભ્વર પ્ર્ત્વર
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કૃવરક્વરોની પડખે સદ્વ સર્ષદ્વ ગુજર્વત સરક્વર
મુખયમંરિી	 શ્ી	 િૂપેનદ્રિરાઈ	 પટેલનરા	 િૂરંિેશીપૂર્ણ	

નતેૃતવ	હેઠળની	પદરરરામલક્ી	સરકરારે	વડરાપ્ધરાનશ્ીનરા	
વર્ણ	 ૨૦૨૨મરંા	 ખેડૂતોની	આવક	 બમરી	 કરવરાનરા	
હનધરા્ણરન	ેમહૂત્ણમતં	કરવરાની	દિશરામરંા	નક્ર	કિમ	લીધરાં	

છે.	 કકૃહર,	 ખેડૂતકલયરાર	અને	 સહકરાર	 હવિરાગ	 મરાટ	ે
બજેટમરાં	કુલ	રૂ.	૭૭૩૭	કરોડની	જોગવરાઈ	કરી	રરાજય	
સરકરાર	ે ખેડૂતોની	આવક	 વધરારવરા	 અને	 ખેતીને	
લરાિિરાયી	બનરાવવરા	મરાટે	અનેક	પગલરાં	 લીધરાં	છે.	
ખેડૂતો	 ખચ્ણ	 ઘટરાડી	 વધુ	 કમરારી	 કરી	 શકે	 તે	 મરાટ	ે

ઑગભેહનક	ખેતીને	પ્ોતસરાહન	આપવરામરાં	આવી	રહ્ં	છે.	
ડરાગં	હજલ્ો	સપંરૂ્ણપરે	સજીવ	ખતેી	અપનરાવનરાર	પ્થમ	
હજલ્ો	બનયો	છે.

ગરાયો	 પ્તયે	 રરાજય	 સરકરારનરા	
સંકલપને	 પદરપૂર્ણ	 કરવરા	 મરાટે,	

રરાજય	 સરકરાર	 દ્રારરા	 ગૌશરાળરાઓ	
અન	ે પરાજંરરાપોળનરા	 સંચરાલન	
અને 	 જાળવર ી 	 મ રા ટ ે	
‘મખુયમરંિી	 ગૌમરાતરા	 પોરર	
યોજનરા’	જાહેર	કરવરામરા	ંઆવી	

છે.	આ	 યોજનરા	 મરાટ	ેઆગરામી	
વર્ણમરા	ંરૂ.	૫૦૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	
આવી	 છે.	 રખડતરાં	 પ્રારીઓની	 સમસયરાનરા	
હનરરાકરર	મરાટે	શહેરી	અન	ેગ્રામીર	હવસતરારોમરંા	હવશરે	
પ્વૃહત્તઓ	મરાટે	રૂ.	૧૦૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરંા	આવી	છે.

કૃવર, ખેડૂતકલય્વણ અને સહક્વર વરભ્વગ મ્વટે 
કુલ રૂ. ૭૭૩૭ કરોડની જોગર્વઈ

•	 ખેડૂતકલયરારને	કેનદ્રસથરાને	રરાખી	વડરાપ્ધરાન	દકસરાન	સનમરાન	
હનહધ	યોજનરા	અંતગ્ણત,	આજ	સુધી	ગુજરરાતનરા	આશરે	૬૧	
લરાખ	જટેલરા	ખડેતૂ	ખરાતિેરારોન	ેસીધસેીધરા	તમેનરા	બનૅક	ખરાતરામરાં	
રૂ.	૧૦	હજાર	કરોડ	પ્રાપત	થયરા	છે.

•	 ખેડતૂોન	ેવીજજોડરાર	તેમજ	રરાહતિરે	વીજળી	ઉપલબધ	કરરાવવરા	
રૂ.	૮	હજાર	૩૦૦	કરોડ	જેવી	મરાતબર	રકમની	સબહસડી	
આપવરામરાં	આવે	છે.	વીજજોડરાર	મરાટે	હરાલમરાં	પડતર	બધી	
અરજીઓનો	આઝરાિીનરા	અમૃત	મહોતસવ	પવ્ણ	પહેલરાં	હનકરાલ	
કરી	ખેડૂતોને	વીજજોડરાર	આપવરામરાં	આવશે.	

•	 પરાક	 કકૃહર	 વયવસથરાની	 હવહવધ	યોજનરાઓ	મરાટે	 રૂ.	૨૩૧૦	
કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 કકૃહર	 યરાંહરિકીકરર	 અંતગ્ણત	 ટ્ૅકટર	 તેમજ	 હવહવધ	 ફરામ્ણ	
મશીનરીની	 ખરીિીમરાં	 સહરાય	આપવરા	 રૂ.	 ૨૬૦	 કરોડ	

અંિરાજપરિમરાં	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.
•	 રરાષ્ટ્રીય	કકૃહર	હવકરાસ	યોજનરા	અંતગ્ણત	કકૃહર	અન	ેસલંગ્ન	ક્રેિોનરા	

હવહવધ	પ્ોજેકટ	મરાટે	રૂ.	૨૩૧	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	
આવી	છે.

•	 સંપૂર્ણ	િેશી	ગરાય	આધરાદરત	પ્રાકકૃહતક	ખેતી	કરતરા	ખેડૂતોને	
ગરાયનરા	 હનિરાવખચ્ણ	 મરાટે	 રૂ.	 ૨૧૩	 કરોડ	 અંિરાજપરિમરાં	
ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.

•	 મખુયમરંિી	પરાક	સગં્હયોજનરા	અતંગ્ણત	ખતેરમરા	ંનરાનરા	ંગોડરાઉન	
બનરાવવરા	મરાટે	રૂ.	૧૪૨	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરા	ંઆવી	છે.

•	 પ્રાકકૃહતક	ખેતીને	વેગ	આપવરા	મરાટે	ગુજરરાત	પ્રાકકૃહતક	કકૃહર	
હવકરાસ	બોડ્ણની	રચનરા	કરવરામરાં	આવી	છે.	આ	બોડ્ણ	ખેડૂતોને	

આ	અહિયરાન	સરાથે	જોડી	કકૃહર	ઉતપરાિન	વધરારવરા	મરાટે	
કરાય્ણ	કરશે	તે	મરાટે	રૂ.	૧૦૦	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	

આવયરા	છે.
•	 સવ્ણગ્રાહી	 કકૃહર	 વયવસરાય	 નીહત	
અંતગ્ણત	 ઍગ્ો	 અને	 ફૂડ	 પ્ોસેહસંગ	
એકમોને	 સહરાય	આપવરા	 રૂ.	 ૧૦૦	
કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.	
ખડેતૂ	ખરાતિેરાર	અકસમરાત	વીમરા	યોજનરા	
અંતગ્ણત	 રૂ.	 ૮૧	 કરોડ	 અંિરાજપરિમરાં	

ફરાળવવરામરા	ંઆવયરા	છે.ખેડતૂોન	ેમસલટ-પપ્ણઝ	
ઉપયોગ	મરાટે	એક	ડ્મ	તથરા	પલરાસસટકનરા	બટેોકર	

હવનરામૂલયે	આપવરા	મરાટે	રૂ.	૫૪	કરોડની	જોગવરાઈ	
કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 ડ્ૉનનરા	ઉપયોગથી	ખરાતર	અને	જંતુનરાશક	િવરાઓનો	છંટકરાવ	
કરી	ઉતપરાિન	વધરારવરા	અને	કકૃહર	ઇનપુટનો	ખચ્ણ	ઘટરાડવરા	રૂ.	
૩૫	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.

•	 ડરાંગ	 હજલ્રાનરા	 પ્રાકકૃહતક	 ખેતી	 કરતરા	 ખેડૂતોને	 સંપૂર્ણ	
રસરાયરમુતિ	ખેતી	મરાટે	પ્ોતસરાહહત	કરવરા	જોગવરાઈ	રૂ.	૩૨	
કરોડની	જોગવરાઇ	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 વનયપ્રારીઓ	દ્રારરા	પરાકને	થતું	નુકસરાન	અટકરાવવરા	ખેતરની	
ફરતે	સોલરાર	પરાવર	ફૅસનસંગમરાં	સહરાય	મરાટે	 રૂ.	૨૦	કરોડ	
ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.

•	 ખેડૂતોને	સમયસર	અને	સંગ્હ	કરવરા	મરાટે	પૂરતરા	જ્થથરામરાં	
રરાસરાયહરક	ખરાતર	 પૂરં	 પરાડવરા	 રૂ.	 ૧૭	 કરોડની	જોગવરાઈ	
કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 કકૃહર	ઉતપરાિનોનરા	પદરવહન	મરાટે	મરાલવરાહક	વરાહનની	ખરીિી	
ઉપર	સહરાય	આપવરા	રૂ.	૧૫	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.

•	 રરાજયનરા	સથરાહનક	ઉતપરાિકો	દ્રારરા	હવકસરાવવરામરાં	આવેલરા	કકૃહર	
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સરાધન	સનેડોનરા	ઉપયોગને	સહરાય	આપી	પ્ોતસરાહહત	કરવરા	
રૂ.	૧૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

બ્વગ્વયત
•	 બરાગરાયત	ખરાતરાની	યોજનરાઓ	મરાટે	રૂ.	૩૬૯	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	

આવયરા	છે.	કમલમ્		(ડ્ેગનફ્રૂટ)નરા	વરાવેતર	હવસતરારમરાં	વધરારો	
થરાય	તે	મરાટે	રૂ.	૧૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 મધ	રિરાંહતને	વેગ	આપવરા	રરાજયનરા	૧૦	હજાર	ખેડૂતોને	મધ	
ઉતપરાિનમરાં	જોડવરા	રૂ.	૧૦	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.		

•	 કૉસમપ્હેસનસવ	હોદટ્ણકલચર	 ડેવલપમેનટ	પ્ોગ્રામ	હેઠળ	રૂ.	૭	
કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 અમિરાવરાિ,	જામનગર	અન	ેખડેરા	હજલ્રામરા	ંબરાગરાયતી	પરાકોનરાં	
૩	સનેટર	ઑફ	એકસલેનેસ	ઊિરા	ંકરવરા	રૂ.	૭	કરોડ	ફરાળવવરાની	
જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.		

કૃવર યુવનરવસ્ષટીઓ
•	 કકૃહર	 યુહનવહસ્ણટીઓ	 હસતક	 કકૃહર	 સંશોધન	અને	 હશક્રનરા	

કરાય્ણરિમોને	 સઘન	 બનરાવવરા	 રૂ.	 ૭૫૭	 કરોડની	 જોગવરાઈ	
કરવરામરાં	આવી	છે.

પશુપ્વલન
•	 ગૌશરાળરા,	પરાજંરરાપોળો	અન	ેટ્સટ	સચંરાહલત	સસંથરાઓન	ેગૌવંશ	

હનિરાવ	તમેજ	મરાળખરાકીય	સગવડોનરા	હવકરાસ	મરાટે	મખુયમરંિી	
ગૌમરાતરા	પોરર	યોજનરા	અંતગ્ણત	રૂ.	૫૦૦	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	
આવયરા	છે.		

•	 પશુપરાલકોને	ટૂંકી	મુિતનરા	હધરરાર	પર	વયરાજ	રરાહત	મરાટે	રૂ.	
૩૦૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 ગ્રામય	કક્રાએ	સવરોજગરારી	મરાટે	ડેરી	ફરામ્ણ	તેમજ	પશુ	એકમ	
સથરાપવરા	સહરાય	પૂરી	પરાડવરા	રૂ.	૮૦	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	
છે.	ફરતરા	ંપશ	ુિવરાખરાનરાનંી	સેવરાઓ	ચરાલુ	રરાખવરા	તેમજ	સઘન	
બનરાવવરા	મરાટે	રૂ.	૫૮	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 ગ્રામય	 હવસતરારમરાં	 રખડતરાં	તેમજ	 હનરરાધરાર	ઢોરનરા	 હનિરાવ	
તેમજ	વયવસથરા	મરાટે	રૂ.	૫૦	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.			

•	 ગરાિર	તેમજ	હવયરાર	બરાિનરાં	પશુઓ	મરાટે	ખરારિરાર	સહરાય	
યોજનરા	થકી	પશુપરાલકોને	લરાિ	આપવરા	મરાટે	રૂ.	૪૪	કરોડની	
જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.મુખયમંરિી	હન:શુલક	પશુ	સરારવરાર	
યોજનરા	મરાટે	રૂ.	૨૪	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.		

•	 ગ્રામય	િૂધ	ઉતપરાિક	સહકરારી	મંડળીઓને	 િૂધ	ઘર/ગોડરાઉન	
બરાંધકરામ	મરાટે	રૂ.	૧૨	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.	

•	 કરરરા	ઍહનમલ	ઍમબયુલનસ-૧૯૬૨	 મરાટે	 રૂ.	 ૮	 કરોડની	
જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે

મત્યોધોગ
•	 મતસયોદ્ોગ	પ્િરાગ	મરાટે	રૂ.	૮૮૦	કરોડ	ફરાળવવરામરા	ંઆવયરા	છે.
•	 હરાલનરા	ં બંિરોનરા	 રખરખરાવ	અન	ેમળૂિતૂ	સહુવધરાઓને	સદુૃઢ	

બનરાવવરા	તથરા	ચોરવરાડ	અન	ેઉમરસરાડી	ખરાત	ેફલોદટંગ	જટેીની	સહુવધરા	
પરૂી	પરાડવરા	મરાટે	રૂ.	૨૬૪	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરા	ંઆવી	છે.

•	 સરાગરખેડુઓને	હરાઇસપીડ	ડીઝલ	વેટ	રરાહત	યોજનરા	મરાટે	રૂ.	
૨૩૦	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.

•	 પરાચં	બરારમરાસી	મતસય	બિંરો	નવરાબંિર,	વેરરાવળ-૨,	મરાઢવરાડ,	
પોરબંિર-૨	અને	 સુરિરાપરાડરાનરા	 હવકરાસ	 તેમજ	 મતસયોદ્ોગ	
કેનદ્રોનરા	હનમરા્ણરની	યોજનરા	હેઠળ	રૂ.	૨૦૧	કરોડની	જોગવરાઈ	
કરવરામરાં	આવી	છે.	

•	 સરાગરખેડઓુને	ટૂકંી	મિુતનરા	હધરરાર	પર	વયરાજ	સહરાય	આપવરા	
રૂ.	૭૫	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.

•	 સરાગરખેડુઓને	આધુહનક	સરાધનો,	સલરામતી	અને	નફરાકરારક	
ઉતપરાિન	વધરારવરા	મરાટેની	યોજનરાઓ	મરાટે	રૂ.	૪૦	કરોડની	
જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.	

•	 પ્ધરાનમંરિી	 મતસય	 સંપિરા	 યોજનરા	 મરાટ	ે રૂ.	 ૩૦	 કરોડ	
ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.		

•	 આંતરિેશીય	 મતસયોધોગ	 સરાથે	 સંકળરાયેલરા	 લરાિરાથથીઓન	ે
સરાધનસહરાય	મરાટે	રૂ.	૨૫	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરા	ંઆવી	છે.	

•	 િરાંિરરા	પરારી	મતસયોદ્ોગનરા	હવકરાસ	મરાટે	હજંગરા	ઉછેર	ફરામ્ણને	
મરાળખરાકીય	સવલતો	પૂરી	પરાડવરા	જુિી	જુિી	યોજનરાઓ	મરાટે	
રૂ.	૫	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.		

સહક્વર
•	 ખેડતૂોન	ેખરીફ,	રવી	તમેજ	ઉનરાળ	ુપરાક	મરાટે	વયરાજ	રરાહતની	

યોજનરા	મરાટે	રૂ.	૧૨૫૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરા	ંઆવી	છે.	
•	 કકૃહર	 બજારવયવસથરાનરા	 સંચરાલન	 તેમજ	 સુદૃઢીકરર	 મરાટ	ે	

રૂ.	૫૦	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.	
•	 ખરાંડ	સહકરારીમંડળીઓને	ટૂંકરા	તેમજ	લરાંબરા	ગરાળરાની	વયરાજ	

રરાહત	મરાટે	રૂ.	૧૩	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.	
•	 સહકરારી	 ખરાંડ	 હમલોને	 પુન:	 કરાયરા્ણસનવત	 કરવરા	 લોન	 પેટે		

રૂ.	૧૦	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.	
•	 ખતેીવરાડી	ઉતપનન	બજાર	સહમહતઓમરા	ંહમરાલોન	ેમરાલસરામરાનની	

હેરફેર	 મરાટે	 ટ્ોલી	 ઉપલબધ	 કરરાવવરા	 મરાટે	 રૂ.	 ૨	 કરોડની	
જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 એક	જમરાનો	હતો	કે	જયરારે	ગુજરરાતનરા	ખેડૂતો	ખરાતર	મરાટે	
કલરાકો	સુધી	લરાઇનમરાં	ઊિરા	રહેતરા	હતરા	છતરાં	ખરાતર	એક	
વખત	મેળવવરામરાં	ફરાંફરાં	પડતરાં	હતરાં.	આજે	છેલ્રા	િરાયકરાથી	
ગુજરરાતમરાં	રરાસરાયહરક	ખરાતરની	અછત	સજા્ણઈ	નથી.	ખેડૂતો	
મરાટે	પરૂતરા	પ્મરારમરા	ંરરાસરાયહરક	ખરાતર	ઉપલબધ	છે.	સજુલરામ્	
-	સફુલરામ્	યોજનરાથી	ઉત્તર	ગજુરરાત,	કચછ	અન	ેસરેુનદ્રનગરનરા	
ખેડૂતોને	હસંચરાઈનો	લરાિ	મળી	રહો	છે	.

•	 આદિવરાસી	હવસતરારોમરાં	હલફટ	ઇદરગેશન	યોજનરાથી	હસંચરાઈ	
મરાટે	પરારી	પહોંચી	રહ્ં	છે.	•
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જન-જન સુધી જળ પહોંચ્વડર્વનો વનધ્વ્ષર,
આ છે પ્વણીદ્વર ર્વજય સરક્વર

પૃ્થવી	પર	જીવની	ઉતપહત્ત	જળમરાં	થઈ	હતી.	એટલે,	જળ	
વગરનું	જીવન	અશકય	છે.	ગુજરરાત	સરકરારે	રરાજયનરા	
ખૂરે-ખૂરે	વસતરા	નરાગદરકોની	પરારીની	જરૂદરયરાતને	
ધયરાનમરાં	 રરાખીને	 સરિરાર	 સરોવર,	 સૌની	 યોજનરા,	
સુજલરામ્	 સુફલરામ્	 યોજનરા	 અને	 બીજી	 ઘરી	
યોજનરાઓ	અમલી	બનરાવીને	જળસંચય,	જળહવતરર	
અને	જળવયવસથરાપન	ક્ેરિે	રિરાંહત	સર્જી	છે.આ	વર્ણનરા	
બજેટમરાં	રરાજયમરાં	પરારીની	સમસયરાને	િૂર	કરવરાનો	
સહંનઠિ	પ્યરાસ	જોવરા	મળી	રહો	છે.	સૌરરાષ્ટ્ર	હવસતરારમરાં	
‘સૌની	યોજનરા’નરા	૧૩૭૧	દકલોમીટર	લબંરાઈનરા	૨૪	

પૅકેજની	 કરામગીરી	 પૂર્ણ	 થઈ	 છે.	 જયરારે	 ૧૧૫૦	
દકલોમીટર	 પરાઇપલરાઇનનરાં	 સરાત	 પૅકેજોનરંા	 કરામો	
પ્ગહત	હેઠળ	છે.	આ	કરામગીરીથી	૫૩	જળરાશયો,	
૧૩૦	જટેલરા	ંતળરાવો	અને	૮૦૦	કરતરા	ંવધુ	ચકેડમૅોમરાં	
નમ્ણિરાનરાં	 પરાવન	 નીર	 વહેવડરાવવરામરાં	આવયરાં	 છે.	

રરાજકોટ,	 સુરેનદ્રનગર,	 બોટરાિ,	 મોરબી,	 જામનગર,	
િરાવનગર	જેવરાં	શહેરોને	પીવરાનું	પરારી	પૂરં	પરાડતરાંંંંંંંં	જળરાશયોને	
નમ્ણિરા	યોજનરાનરા	ંપરારીથી	િરવરા	મરાટે	રૂ.	૭૧૦	કરોડની	ફરાળવરી	
કરવરામરાં	આવી	છે.		આ	યોજનરાથી	શહેરોની	પરારીની	સમસયરાનો	
મહદ્	અંશે	ઉકેલ	આવયો	છે.	

કચછ	 હવસતરારમરાં	નમ્ણિરાનરાં	પૂરનરાં	વધરારરાનરાં	એક	 હમહલયન	
એકર	 ફીટ	 પરારીથી	 હસંચરાઈ	 સુહવધરાઓનરા	આયોજન	 મરાટે		
રૂ.	૪૩૬૯	કરોડની	યોજનરાને	મંજૂરી	આપવરામરાં	આવી	છે.	આ	
યોજનરાનરા	પ્થમ	તબક્રામરંા	કચછ	હજલ્રામરંા	યોજનરા	મરાટે	જોગવરાઈ	
પેટે	રૂ.	૨૭૨	કરોડનો	ખચ્ણ	કરવરામરાં	આવશે,	આ	યોજનરાથી	છ	
તરાલુકરાનરા	અંિરાજે	૧.૧૪	લરાખ	હેકટર	હવસતરારને	હસંચરાઈનો	લરાિ	
મળશે.	કચછમરાં	આગરામી	પરાંચ	વર્ણમરાં	૩૫૦	કરોડનરા	ખચભે	મોટરા	
ચકેડમૅો	અન	ેપરારીસંગ્હ	મરાટેનરા	હરાઈડ્ોહલક	સટ્કચરો	તબક્રાવરાર	
બનરાવવરાનું	આયોજન	છે.	આ	કરામગીરી	મરાટે	રૂ.	૬૫	કરોડની	
જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

સુજલરામ્	 સુફલરામ્	 યોજનરા	 અંતગ્ણત	 નમ્ણિરા	આધરાદરત		
રૂ.	૧૬૦૦	કરોડની	કસરરા-િરાંતીવરાડરા	પરાઇપલરાઇનની	કરામગીરી	
થકી	પરાટર	અન	ેબનરાસકરંાઠરા	હજલ્રાનરા	હવસતરારોન	ેપરૂક	હસંચરાઈનો	
લરાિ	મળશે.	આ	યોજનરા	મરાટે	બજેટમરાં	રૂ.	૯૩	કરોડની	જોગવરાઈ	
કરવરામરાં	આવી	છે.	બનરાસકરાંઠરા	હજલ્રાનરા	થરરાિ,	લરાખરી,	ડીસરા	
અન	ેિરંાતીવરાડરા	તરાલુકરાનરા	હવસતરારોન	ેપરૂક	હસંચરાઈનો	લરાિ	આપવરા	
પ્ગહત	 હેઠળની	 થરરાિથી	 સીપુ	 ડેમ	 સુધીની	 પરાઇપલરાઇન	મરાટે		
રૂ.		૭૦	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.

વરારિક	નિીમરાંથી	અરવલ્ી	હજલ્રાનરા	મરાલપુર,	મેઘરજ	અને	
મોડરાસરા	તરાલુકરાઓનરાં	૭૨	તળરાવો	થકી	હસંચરાઇનો	લરાિ	આપવરા	
મરાટે	રૂ.	૧૮૬	કરોડની	યોજનરા	અને	શરામળરાજી	પરાસે	આવેલરા	
મેશ્વો	જળરાશયમરાંથી	પરારી	ઉિ	્વહન	કરી	િીલોડરા	તથરા	મેઘરજ	
તરાલુકરાનરાં	૩૦	તળરાવોથી	હસંચરાઈનો	લરાિ	આપવરા	મરાટે	રૂ.	૭૫	
કરોડ	ફરાળવવરામરા	આવયરા	છે.	આ	બંને	યોજનરા	મરાટે	કુલ	રૂ.	૪૫	
કરોડની	ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.		

સરાબરમતી	નિી	પર	રૂ.	૨૦૦	કરોડનરા	ખચભે	હરાથ	ધરવરામરા	ંઆવી	
રહેલરા	હીરપરુરા	અન	ેવલરાસરરા	બરેેજ	મરાટે	રૂ.	૩૫	કરોડ	ખચ્ણ	કરવરામરંા	
આવશ.ે	 	ધરોઇ	બધં	પદરક્રેિન	ે હવશ્વકક્રાનરા	પ્વરાસન	સથળ	અને	
યરારિરાધરામ	તરીકે	હવકસરાવવરા	રૂ.	૨૦૦	કરોડનરા	આયોજન	હેઠળ	બરેેજ	
બનરાવવરા	મરાટે	રૂ.	૩૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરા	ંઆવી	છે.	

અમિરાવરાિ	 હજલ્રાનરા	નળકરાંઠરા	 હવસતરારનરા	સરારંિ,	બરાવળરા	
અન	ેહવરમગરામ	તરાલકુરાનરા	ંહસચંરાઈ	સહુવધરાથી	વહંચત	રહેલરા	ંગરામોન	ે
હસંચરાઈનો	લરાિ	આપવરા	મરાટે	રૂ.	૨૫	કરોડની	બજેટમરાં	ફરાળવરી	
કરવરામરા	ંઆવી	છે	તો	ખોરસમ	–	મરાતપરુ	–	ડીંડરોલ	પરાઇપલરાઇનને	
લંબરાવી	મુકતેશ્વર	જળરાશયમરાં	નમ્ણિરાનરાં	પૂરનરાં	વધરારરાનરાં	પરારી	
પહોંચરાડવરાની	કરામગીરી	મરાટે	રૂ.	૧૯	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં		
આવી	છે.

વડોિરરા	 હજલ્રાનરા	સરાવલી	તરાલુકરામરાં	 હસંચરાઈ	સુહવધરા	અને	
દરચરાહજાંગ	મરાટે	રૂ.	૩૦૮	કરોડની	પોઈચરા	હવયરની	કરામગીરી	મરાટે	
રૂ.	૧૫	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.	 કડરારરા	નહેર	આધરાદરત	
પરાઇપલરાઇન	દ્રારરા	કડરારરા,	સંતરરામપુર	અને	લુરરાવરાડરા	તરાલુકરાનરાં	
હવહવધ	તળરાવો	િરવરાની	યોજનરાનરાં	કરામો	મરાટે	રૂ.	૧૦	કરોડની	
જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

સુરત	હજલ્રાનરા	ઉમરરાપરાડરા	તથરા	નમ્ણિરા	હજલ્રાનરા	ડેદડયરાપરાડરા	
તરાલકુરાનરંા	કુલ	૭૩	ગરામોમરંા	હસંચરાઇ	સહુવધરાનો	લરાિ	આપવરા	મરાટે	
પ્ગહત	હેઠળની	રૂ.	૭૧૧	કરોડની	તરાપી-કરજર	હલકં	પરાઇપલરાઇન	
યોજનરાનરાં	 કરામો	મરાટે	 રૂ.	૧૬૧	કરોડ	 ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.	
િહક્ર	ગુજરરાતમરાં	પરાર,	નરાર,	તરાન,	અંહબકરા,	િમરગંગરા	વગેરે	
નિીઓ	ઉપર	મોટરા	ચેકડૅમો/બેરેજો/હવયર	રૂ.	૫૦૦	કરોડનરા	ખચભે	
આગરામી	પરાંચ	વર્ણમરાં	તબક્રાવરાર	બનરાવવરાનું	આયોજન	છે.	આ	
કરામગીરી	મરાટે	જોગવરાઈ	પેટે	રૂ.	૯૪	કરોડની	ફરાળવરી	કરવરામરાં	
આવી	છે.	હરાથ	ધરરાયેલરા	ઉિ	્વહન	હસંચરાઈયોજનરાઓ	સોનગઢ-
ઉચછલ-હનજર,	કરાકરરાપરાર-ગોરધરા-વડ,	કરજર	જળરાશય	આધરાદરત	
પરાઇપલરાઇનો	પૂર્ણ	કરી	હસંચરાઈ	હવતરર	વયવસથરા	મરાટે	બજેટમરાં	
રૂ.	૧૯૫	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.

પંચમહરાલ	 હજલ્રામરાં	 પરાનમ	 ઉચ્	 સતરીય	 કેનરાલ/જળરાશય	
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આધરાદરત	 હસંચરાઈ	 સુહવધરા	આપવરા	 મરાટ	ે રૂ.	 ૪૫૨	 કરોડની	
કરામગીરી	મરાટે	રૂ.	૧૬૦	કરોડની	ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.	
કડરારરા-િરાહોિ	પરાઇપલરાઇનનુ	ંહવસતૃતીકરર	કરી	હસંચરાઈ	સહુવધરામરંા	
વધરારો	 કરવરા	 મરાટ	ે રૂ.	 ૨૨૬	 કરોડની	 યોજનરા	 મરાટ	ે બજેટમરંા		
રૂ.	૭૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.	

મહીસરાગર	 હજલ્રાનરા	 કડરારરા	 તરાલુકરાનરંા	 જુિરાં	 જુિરાં	 ૧૧	
ગરામોનરા	આશરે	૧૬૦૦	હેકટર	હવસતરારન	ેહસચંરાઈ	સુહવધરા	આપવરા	
મરાટે	 રૂ.	૮૪	કરોડની	યોજનરા	મરાટે	 રૂ.	૨૫	કરોડની	ફરાળવરી	
કરવરામરંા	આવી	છે.	નવસરારી	હજલ્રાનરા	ગરિેવી	તરાલકુરાનરંા	ગરામોન	ે
હસંચરાઈનો	 લરાિ	આપવરા,	 બીલીમોરરા	 નગરપરાહલકરા	 અને	
આજુબરાજુનરાં	ગરામોને	પીવરાનું	પરારી	ઉપલબધ	કરરાવવરા,	િદરયરાઈ	
ખરારરાશ	આગળ	વધતી	અટકરાવવરા	 તેમજ	િૂગિ્ણ	જળ	 દરચરાજ્ણ	
કરવરા	રૂ.	૨૫૦	કરોડની	વરાઘરેજ	 દરચરાજ્ણ	યોજનરાનું	આયોજન	
કરવરામરાં	આવયું	છે.	

ભ્વડભૂત બેરેજ
નમ્ણિરા	નિી	ઉપર	રૂ.	૫૩૨૨	કરોડનરા	ખચભે	

મીઠરા	 પરારીનું	 સરોવર	 બનરાવવરાની	
મહત્વરાકરાંક્ી	િરાડિૂત	બેરેજ	યોજનરાનું	
કરામ	પ્ગહત	હેઠળ	છે.	આ	યોજનરા	
મરાટે	બજેટમરાં	રૂ.	૧૨૪૦	કરોડની	
મરાતબર	રકમ	ફરાળવરાઈ	છે.

નમ્ષદ્વ યોજન્વ
રરાજયની	 જીવરાિોરી	 સમરાન	

નમ્ણિરા	નિી	પર	બનરાવવરામરાં	આવેલરા	
સરિરાર	 સરોવર	 બંધનું	 કરાય્ણ	 વર્ણ	
2017મરાં	 પૂર્ણ	 થયુ	 છે.	આ	યોજનરાનરા	
પરારીનો	 હસંચરાઈ,	 જળહવદુ્ત	 ઉતપરાિન,	
પીવરાનરા	પરારી	અન	ેઔદ્ોહગક	વપરરાશ	મરાટે	ઉપયોગ	
કરવરામરાં	આવે	છે.	આગરામી	વરભે	કચછ	બ્રાનચ	કૅનરાલ	અને	તેનરા	
આનુરંહગક	નેટવક્કનું	કરામ	પૂર્ણ	કરી	મરાંડવી	તરાલુકરા	સુધી	નમ્ણિરાનરાં	
નીર	પહોંચરાડવરાનું	આયોજન	કરવરામરાં	આવયું	છે.	તિુપરરાંત	ઉત્તર	
ગુજરરાતમરાં	નમ્ણિરા	યોજનરાની	હયરાત	કૅનરાલોનરા	સુદૃઢીકરર	અને	
સૌરરાષ્ટ્રમરા	ંહમહસંગ	હલંક	પરૂ્ણ	કરવરા	મરાટે	હવશરે	આયોજન	કરવરામરાં	
આવયુ	ંછે.		આ	યોજનરા	મરાટે	રૂ.	૬૦૯૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	
આવી	છે.		

સૂક્મ વસંચ્વઈ
ગુજરરાતે	સૂક્મ	હસંચરાઈનરા	ક્ેરિે	પહેલ	કરી	નોંધપરારિ	પ્ગહત	

કરી	છે.	આ	પદહતથી	પરારીનરા	કરકસરિયરા્ણ	વપરરાશ	સરાથે	વધુ	
ઉતપરાિન	મેળવી	શકરાય	છે.	છેલ્રા	બે	િશકમરાં	અંિરાજે	૨૧	લરાખ	
હેકટર	હવસતરારમરાં	સૂક્મ	હપયત	પદહત	પ્સથરાહપત	કરી	૧૩	લરાખ	
ખડેતૂોન	ેલરાિ	આપવરામરા	ંઆવયો	છે.	આગરામી	વર્ણમરા	ંવધ	ુ૧	લરાખ	

હેકટરમરાં	આ	યોજનરાનો	વયરાપ	વધરારવરા	મરાટે	રૂ.	૫૦૦	કરોડની	
જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.	
પ્વણીપુરરઠ્વ પ્રભ્વગ મ્વટે રૂ. ૫૪૫૧ કરોડ
ગ્રામીર	અન	ેશહેરી	હવસતરારોમરા	ંસલરામત	અન	ેપયરા્ણપત	પીવરાનું	

પરારી	આપવરા	રરાજયવયરાપી	પરારીપરુવઠરા	ગ્ીડનુ	ંહનમરા્ણર	કરવરામરાં	
આવયંુ	છે,	જનેરાથી	૨૩૮	શહેરો	અન	ે૧૪	હજારથી	વધ	ુગરામોને	
જોડવરામરા	ંઆવયરા	ંછે.	વડરાપ્ધરાન	શ્ી	નરેનદ્રિરાઈ	મોિીએ	અમલમરાં	
મૂકેલી	 નલ	 સે	 જલ	 યોજનરા	 દ્રારરા	 ૯૩	 ટકરાથી	 વધુ	 ઘરોમરાં	
નળજોડરારની	હસહદ	મળેવી	છે.	આવનરારરા	સમયમરા	ંબરાકી	રહેલરાં	
ઘરોન	ેપીવરાનુ	ંપરારી	પહોંચરાડી	૧૦૦	ટકરાની	હસહદ	મળેવવરા	સરકરાર	
કકૃતસકંલપ	છે.જલજીવન	હમશન	અતંગ્ણત	હર	ઘર	જલ	યોજનરા	દ્રારરા	
િરેક	ઘરન	ેપીવરાનુ	ંશદુ	પરારી	પરૂ	ંપરાડવરા	કેનદ્ર	સરકરારનરા	રૂ.	૨૫૦૦	
કરોડ	અન	ેરરાજય	સરકરારનરા	રૂ.	૩૦૪૦	કરોડ	સહહત	કુલ	રૂ.	૫૫૪૦	
કરોડનુ	ંઆયોજન	કરવરામરા	ંઆવયુ	ંછે.	આદિજાહત	હવસતરારનરા	૬૬૨૭	

ગરામ-ફહળયરાન	ેપીવરાનરા	પરારીની	સહુવધરા	આપવરા	
પ્ગહત	 હેઠળની	 રૂ.	 ૬૬૫૩	 કરોડની	 જથૂ	
પરારીપુરવઠરા	 યોજનરા	 હેઠળનરાં	 ૧૨૩	
કરામો	મરાટે	રૂ.	૭૦૯	કરોડની	જોગવરાઈ	
કરવરામરાં 	 આવી	 છ ે. 	 સૌરરાષ્ટ્ર	
હવસતરારમરાં	 પીવરાનરા	 પરારીની	
વયવસથરા	 સુદૃઢ	 કરવરા	 નરાવડરા-
બોટરાિ-ગઢડરા-ચરાવંડ	અન	ેબધેુલથી	
બોરડરા	 સધુીની	 ૧૪૩	 દકલોમીટર	
બલક	પરાઇપલરાઇનનરા	અિંરાહજત	રૂ.	
૧૦૨૦	કરોડનરા	ંકરામો	પ્ગહત	હેઠળ	

છે,	જ	ેમરાટે	રૂ.	૩૧૦	કરોડની	જોગવરાઈ	
કરવરામરા	ંઆવી	છે.	

િરાવનગર,	ગીર-સોમનરાથ,	અમરેલી,	 બોટરાિ,	
જનૂરાગઢ,	 રરાજકોટ	અન	ેપોરબિંર	 હજલ્રાઓન	ેપરારી	પરૂ	ં પરાડવરા	
ઢરાકંીથી	નરાવડરા	સધુીની	૯૭	દકલોમીટર	૫૦૦	એમ.એલ.ડી.	ક્મતરાની	
નવી	બલક	પરાઇપલરાઇનનુ	ંઆયોજન	કયુાં	છે,	જનેી	અિંરાહજત	દકંમત	
રૂ.	૧૦૪૪	કરોડ	છે,	જનેરાથી	આ	યોજનરામરા	ંસમરાહવષ્ટ	હજલ્રાઓ	
મરાટે	૫૦	કરોડ	હલટર	પરારીનો	વધરારરાનો	જ્થથો	ઉપલબધ	થશ.ે	આ	
કરામ	મરાટે	જોગવરાઈ	રૂ.	૫૦૦	કરોડ	કરવરામરા	ંઆવી	છે.

સૌરરાષ્ટ્ર	અને	કચછનરા	િદરયરાકરાંઠરાનરાં	છેવરાડરાનરાં	ગરામોમરાં	જળ	
સલરામતી	પ્િરાન	કરવરા	મરાટે	ચરાર	જુિી	જુિી	જગયરાએ	૨૭	કરોડ	
હલટર	 (૨૭૦	એમ.એલ.ડી.)	 ક્મતરાનરા	 દડસેહલનેશન	 પલરાનટ	
સથરાપવરાનરંા	કરામો	મરાટે	રૂ.	૪૦૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરંા	આવી	
છે.	દરયઝુ	ઑફ	ટ્ીટેડ	વેસટ	વૉટરનીહત	અતંગ્ણત	શહેરી	હવસતરારોનરા	
સુએઝ	વૉટરને	ટ્ીટ	કરી	તેનરા	પુન:	ઉપયોગ	મરાટે	રૂ.	૧૦૦	કરોડ	
ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.	•

અંદ્વજપત્ર વરશેર
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सर्वे सन्तु निरामयाः ઉવતિને સ્વથિ્ષક કરતું આરોગયલક્ી અંદ્વજપત્ર
અિંરાજપરિ	પરથી	કોઈ	પર	
શરાસકની	 કરાય્ણપદહત	 અને	
ક ય રા 	 ક્ે રિને 	 પ્ રા ધ રા ન ય	
આપવરામરાં	આવે	 છે	 તેનો	
અંિરાજો	આવી	જાય	છે.	આ	
વરભે	 અંિરાજપરિમરંા	આરોગય	
અને 	 પ દરવ રાર 	 કલય રાર	
હ વ િ રા ગ 	 મ રા ટ 	ે ક ુલ		
રૂ . 	 ૧૨,૨૪૦	 કરોડની	

જોગવરાઈ	 કરવરામરાં	આવી	 છે,	
જ	ેિશરા્ણવ	ેછે	કે	સૌની	િરકરાર	રરાખી	રહી	

છ	ેઆ	સરકરાર.	 ગુજરરાતનરા	અંતદરયરાળ	
હવસતરારમરાં	પર	આજે	સરકરારી	િવરાખરાનરાં	
છે.	 આંગરવરાડીઓ	 છે.	 મરાતરા	 અન	ે
બરાળકોનરા	પોરર	મરાટે	અનેક	યોજનરાઓ	
કરાય્ણરત	છે,	તો	વળી	તેમનરા	સવરાસ્થય	સિંિભે	
પર	અનકે	યોજનરાઓ	અમલી	બનરાવવરામરાં	
આવી	છે.	િરેક	પ્કરારની	સરારવરાર	િરેકને	
ઉપલબધ	થરાય	તેવી	રીતે	યોજનરાઓ	ઘડીને	
તેનું	સુચરાર	અમલીકરર	પર	થઈ	રહ્ં	છે,	
ગજુરરાતમરંા	આરોગય	સવેરાઓની	નોંધ	રરાષ્ટ્ર	
સતરે	લેવરાઈ	રહી	છે.

સરામરાહજક	અન	ેઆહથ્ણક	હવકરાસ,	તમેજ	
સવસથ	અને	સુખી	વયહતિ	મરાટે,	આરોગય	
એક	 પ્રાથહમક	 જરૂદરયરાત	 છે.	 પ્રાથહમક	
સવેરાઓથી	મરંાડી	ગિંીર	રોગોનરા	દકસસરામરંા	

લોકોન	ેસહેલરાઈથી	ગરુવત્તરાયકુત	આરોગય	
સવેરાઓ	મળી	રહે	તે	સરકરારની	પ્રાથહમકતરા	
સપષ્ટ	 થરાય	 છે.	 અંિરાજપરિમરંા	 કરવરામરંા	
આવેલી	આરોગયલક્ી	જોગવરાઈથી	આ	
હકીકતને	પુસષ્ટ	મળે	છે.

જાહેર આરોગય, પરરર્વર 
કલય્વણ અને તબીબી સેર્વઓ 
દકશોરીઓ	 તેમજ	 મહહલરાઓન	ે

મરાહસકધમ્ણ	અગં	ેજાગૃહત	લરાવવરા	અન	ેસહૅનટરી	
પડૅ	 હવનરામલૂય	ેઉપલબધ	 	કરરાવવરા	રૂ.	૪૫	
કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરા	ંઆવી	છે.	
•	 સગિરા્ણ	 મરાતરાઓ	 અને	 બરાળકોન	ે

પોરર	 સહરાય	આપવરા	 પ્ધરાનમંરિી	
મરાતૃવંિનરા	 યોજનરા	 મરાટે	 રૂ.	 ૧૫૦	
કરોડની	ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.	
બરાળકોન	ેસઘન	પોરર	આપવરા	બરાલ-
અમૃત	પોરર	યોજનરા	હેઠળ	રૂ.	૨૦	
કરોડની	 અંિરાજપરિમરાં	 જોગવરાઈ	
કરવરામરાં	આવી	છે.	

•	 શહેરી	 ક્ેરિોમરાં	 આરોગય	 સેવરાઓ	
વધરારે	સુદૃઢ	કરવરા	સી.એચ.સી.	અને	
પી.એચ.સી.	શરૂ	કરવરામરંા	આવયરા	છે.	
આ	 હવસતરારોમરંા	આયોજન	 મુજબ	
બરાકી	રહેતી	તમરામ	સી.એચ.સી	અને	
પી.એચ.સી	 શરૂ	 કરવરામરાં	આવશે.	
વધુમરાં 	 આ	 ક ેનદ્રો	 પર	 આરોગય	
કમથીઓની	 ૧૨૩૮	 નવી	 જગયરાઓ	
ઊિી	કરવરામરાં	આવશે,	જે	મરાટે		રૂ.	
૧૬	 કરોડની	 ફરાળવરી	 કરવરામરાં	
આવી	છે.
•	પ્ધરાનમંરિી	 જન	 આરોગય	
યોજનરા	 -	 મુખયમંરિી	અમૃતમ	
(મરા)યોજનરામરાં	રરાજયનરા	૮૦	
લરાખ	કરતરાં	વધુ	કુટુંબોને	રૂ.	
૫	 લરાખ	 સુધીની	 મફત	
તબીબી	સરારવરાર	મરાટે	આવરી	
લેવરાયરાં	છે.	આ	યોજનરા	મરાટે	
અંિરાજપરિમરંા	 રૂ.	 ૧૫૫૬	
કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.	

૧૫મરા	 નરારરાપંચ	અંતગ્ણત	આરોગય	
કનેદ્રોની	 મરાળખરાકીય	 સગવડોનરા	 હવકરાસ	
મરાટ	ેઆગરામી	 પરાંચ	 વર્ણમરંા	 રૂ.	 ૩૩૪૧	
કરોડનું	આયોજન	 કરવરામરાં	આવયું	 છે.	
આગરામી	 વર્ણ	 મરાટ	ે રૂ.	 ૬૨૯	 કરોડની	
જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.	
•	 ઍમબયુલનસ	સવેરાઓનો	વયરાપ	વધરારવરા	

નવી	૧૦૦	ઍમબયલુનસ	વરાન	અન	ે૧૦	
મોબરાઇલ	સંજીવની	વરાન	પૂરી	પરાડવરા	
મરાટે	 રૂ.	 ૨૨	 કરોડની	 ફરાળવરી	
કરવરામરાં	આવી	છે.

તબીબી વશક્ણ અને સંશોધન 
તબીબી	હશક્રનો	વયરાપ	વધરારી	વધુ	

ડૉકટસ્ણ	ઉપલબધ	થરાય	ત	ેમરાટે	રરાજયમરા	ં૩૧	
મેદડકલ	કૉલેજ	કરાય્ણરત	છે,	જેમરાં	૫૭૦૦	
એમ.બી.બી.એસ.ની	અને	૨૦૦૦	પી.જી.
ની	 સીટો	 ઉપલબધ	 છે.	 હરાલ	 બીજી	 ૫	
મેદડકલ	કૉલેજો	શરૂ	કરવરાનું	કરાય્ણ	પ્ગહત	
હ ેઠળ 	 છ ે. 	 આ	 ઉપર રંાત 	 બ ો ટ રા િ ,	
જામખંિરાહળયરા	અને	વેરરાવળ	ખરાતે	નવી	
મેદડકલ	કૉલેજો	શરૂ	કરવરામરાં	આવશે.
•	 નરાગદરકોન	ેઉચ્	કક્રાની	આરોગયલક્ી	

સેવરાઓ	આપવરાનરા	 મરાસટરપલરાન	
પ્ોજેકટ	અંતગ્ણત	અમિરાવરાિ,	સુરત,	
રરાજકોટ,	 વડોિરરા,	 જામનગર	 તથરા	
િરાવનગરની	 સરકરારી	 મે દડકલ	
ક ૉલેજોમરાં 	 અદ્તન	 સુ હવધરાઓ	
હવકસરાવવરા	તમેજ	આધહુનકીકરર	મરાટે	
રૂ.	૧૦૬	કરોડની	ફરાળવરી	કરવરામરાં	
આવી	છે.		

•	 િિથીઓને	તમરામ	સુહવધરાઓ	મળી	રહે	
તે	 મરાટ	ે વડોિરરાની	 એસ.એસ.જી.	
હૉસસપટલનું	આધુહનકીકરર	કરી	તેમરાં	
સપરાઇન,	 દકડની	 અને	 આંખોનરા	
રોગોની	 ઘહનઠિ	 સરારવરાર	 મરાટે	 રૂ.	
૨૦૦	કરોડનરા	આયોજન	પકૈી		રૂ.	૩૦	
કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.			

•	 િિ થીઓને 	 હૃિયર ોગ 	 સંબં હ ધત	
બીમરારીઓની	સરારવરાર	અથભે	અનસયૂરા	

અંદ્વજપત્ર વરશેર
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ગ્રાઉનડ,	 વડોિરરા	 ખરાતે	 અતયરાધુહનક	
કરાદડ્ણયેક	 કૅથ	લેબ	અને	હોસસપટલની	
સથરાપનરા	કરવરા	મરાટે	રૂ.	૧૫૦	કરોડનરા	
આયોજન	 પૈકી	 	 રૂ.	 ૨૩	 કરોડની	
અંિરાજપરિમરંા	 જોગવરાઈ	 કરવરામરંા	
આવી	છે.					

•	 હસહવલ	 હૉસસપટલ,	 અમિરાવરાિમરંા	
૯૦૦	બડેની	સુહવધરા	સરાથ	ેનવીનીકરર	
મરાટે	રૂ.	૪૫૦	કરોડનરા	આયોજન	પકૈી		
રૂ.	 ૬૮	 કરોડની	 ફરાળવરી	 કરવરામરાં	
આવી	છે.	

•	 સુરત	 હસહવલ	 હૉસસપટલમરાં	 નવરા	
ઓપીડી	 હબસલડંગ	 તેમજ	 હયરાત	
સુહવધરાઓનરા	 હવસતૃતીકરર	 મરાટે	 રૂ.	
૧૫૦	કરોડનરા	આયોજન	પકૈી		રૂ.	૨૩	
કરોડની	ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 પરાંચ	 સરામૂહહક	 આરોગય	 કેનદ્રોને	
પેટરા હજલ્રાકક્રાની	 હૉસસપટલમરાં	
અપગ્ેડ	 કરવરા	 રૂ.	 ૧૦૦	 કરોડનરા	
આયોજન	 પૈકી	 	 રૂ.	 ૧૦	 કરોડની	

અંિરાજપરિમરંા	 જોગવરાઈ	 કરવરામરંા	
આવી	છે.

•	 મેદડકલ	 કોલેજોનરા	 હવદ્રાથથીઓને	
મુખયમંરિી	 યુવરા	 સવરાવલંબન	 યોજનરા	
હેઠળ	સહરાય	મરાટે	 	રૂ.	૫૦	કરોડની	
ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.	

•	 પીડીય	ુહૉસસપટલ,	રરાજકોટ	ખરાત	ેપ૦૦	
પથરારીની	ક્મતરા	ધરરાવતી	મેટરહનટી	
અને	 ચરાઇલડ	 હૉસસપટલનરા	 બરાંધકરામ	
મરાટે	 રૂ.	 ૧૪	 કરોડની	અંિરાજપરિમરાં	
જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.	

•	 તબીબી	 હશક્ર	અને	 સંશોધન	 મરાટ	ે
મેદડકલ	 યુહનવહસ્ણટીની	 સથરાપનરા	
કરવરામરાં	આવશે.

આયુરણેદ અને અન્ય સેર્વઓ  
•	 સરેુનદ્રનગર	ખરાત	ેઆયવુભેિ	કૉલજે	શરૂ	

કરવરાનુ	ંઆયોજન	છે,	જનેરા	મરાટે	રૂ.	૧૨	
કરોડની	ફરાળવરી	કરવરામરા	ંઆવી	છે.	

•	 કરામિરાર	 રરાજય	 વીમરા	 યોજનરાનરાં	
િવરાખરાનરાઓંમરા	ંનોંધરાયલે	ન	હોય	તવેરા	

લોકો	પર	હવે	આરોગય	સુહવધરા	સરાથે	
સરકરારી	હૉસસપટલનરા	ધોરરે	હન:શુલક	
િવરાઓ	 મેળવી	 શકે	 તે	 મરાટે	 રૂ.	 ૫	
કરોડની	ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.	
ગુજરરાત	 સરકરાર	ે ગરીબો,	 પીદડતો,	

શોહરતો,	ગરામડરાંનરા	લોકો	અને	રરાજયનરા	
જન	 જનને	 ગુરવત્તરાસિર	 આરોગય	
સુહવધરા	 મળે	 તે	 મરાટે	 જયરાં	 િવરાખરાનરાં	
નહોતરંા	તયરા	ંિવરાખરાનરંા	શરૂ	કયરાાં.	જયરા	ંિવરા	
નહોતી	 તયરાં 	 િવરા	 પહોંચરાડી.	 જયરાં	
આરોગયલક્ી	સરાધનો	નહોતરાં	તયરાં	સરાધનો	
પહોંચરાડરા.ં	િવરા,	ડૉકટર,	સવેરાશશુ્રૂરા	બધું	
જ.	सर्वे भर्न्तु सतुखिनः। सर्वे सन्तु 
ननरामयाः।		શ્ોકમરા	ંઉલે્ખ	થયરા	મજુબ	
આપરરા	 િરારતની	 વૈદિક	 યુગની	 ઉત્તમ	
હવચરારધરારરાને	 વરેલી	 ગુજરરાત	 સરકરાર	
સૌનરા	 સવરાસ્થય	અને	 કલયરાર	મરાટે	 સિૈવ	
કરાય્ણરત	છે	તેની	પ્તીહત	જન	-	જનને	થઈ	
રહી	છે.	•

અન્ન, ન્વગરરક પુરરઠ્વ અને ગ્્વહકોની બ્વબતોન્વં વરભ્વગની 
જોગર્વઇમ્વં ૨૪ ટક્વ જેટલો રધ્વરો  

ગત	વર્ણની	સરખરામરીએ	બજટેમરા	ંઆ	વરભે	અનન,	
નરાગદરક	 પુરવઠરા	 અને	 ગ્રાહકોની	 બરાબતોનરા	
હવિરાગની	જોગવરાઇમરંા	 ૨૪	 ટકરા	 જેટલો	 મરાતબર	
વધરારો	કરવરામરાં	આવયો	છે.	જાહેર	હવતરર	વયવસથરા	
અંતગ્ણત	એન.એફ.એસ.એ.	પરીવરારોને	અનન	હવતરર	
કરવરા	 રૂ.	 ૬૨૧	 કરોડ,	 જાહેર	 હવતરર	 વયવસથરા	
અંતગ્ણત	 એન.એફ.એસ.એ.	 હેઠળ	 નોંધરાયેલરા	
પદરવરારોનરા	 િોજનમરાં	 પ્ોટીનનું	 પ્મરાર	 વધરારવરા	

તુવેરિરાળ	હવતરર	કરવરાની	યોજનરા	સરકરારે	શરૂ	કરી	
છે.	તુવેરિરાળ	પર	પ્હત	દકલો	રૂ.	૨૦	ની	સહરાય	આપવરામરાં	

આવતી	હતી	જેનરા	 કરારરે	બજારિરાવમરાં	 થતરા	વધરારરાને	 કરારરે	
લરાિરાથથીને	મળનરાર	િરાવમરંા	ફેરફરાર	જોવરા	મળતો	હતો.	સબહસડીની	
રકમ	રૂ.	૪૦થી	વધરારીને	આ	યોજનરા	હેઠળ	રૂ.	૫૦	પ્હત	દકલોનરા	
દફકસ	િરાવે	તુવેરિરાળ	પૂરી	પરાડવરાનું	નક્ી	કરવરામરાં	આવયું	છે.	
વધરારરાની	સબસીડી	સરાથે	આ	યોજનરા	મરાટે	રૂ.	૨૨૫	કરોડ,	જાહેર	
હવતરર	વયવસથરા	અતંગ્ણત	એન.એફ.એસ.એ.	પદરવરારોન	ેખરાદ્તલે		
હવતરર	કરવરા	મરાટે		રૂ.	૯૮	કરોડ,	તંિુરસતી	મરાટે	સૂક્મ	પોરક	

તત્વોનો	સમરાવેશ	રોહજંિરા	િોજનમરાં	થરાય	તે	જરૂરી	છે.
રરાજયમરંા	 હરાલમરાં	 જાહેર	 હવતરર	 વયવસથરા	 હેઠળ	 સીંગલ	

ફોટથીફરાઇડ	આયોડીનયુકત	મીઠુ	ંઆપવરામરા	ંઆવ	ેછે.	હવ	ેઆયોડીન	
ઉપરરાંત	આયન્ણ	ફોટથીદફકેશન	કરવરામરાં	આવેલ	ડબલ	ફોટથીફરાઈડ	
મીઠું	તમરામ	૭૦	લરાખ	એન.એફ.એસ.એ.	પદરવરારોને	િર	મરાસે	
ફકત	રૂ.	૧	પ્હત	દકલોનરા	િરાવે	આપવરામરાં	આવશે	જે	મરાટે	રૂ.	૭૬	
કરોડ,	 ૫૦	 હવકરાસશીલ	 તરાલુકરામરાં	આવેલ	
એન.એફ.એસ.એ	 લરાિરાથથીઓનરા	
િોજનમરંા	 કઠોળનો	 વપરરાશ	
વધરારવરા	મરાટે	િરમરાસ	ેકુટંુબિીઠ	
તુવેરિરાળ	ઉપરરાંત	એક	દકલો	
ચરરાનુ	ંહવતરર	રૂ.	૩૦	પ્હત	
દકલોનરા	દફકસ	િરાવે	કરવરા	
મરાટે	રૂ.	૫૦	કરોડ,	ગ્રાહક	
સુરક્રાની	પ્વૃહત્તઓ	મરાટે	રૂ.	
૨૧	 કર ો ડન ી 	 જોગવરાઇ	
કરવરામરાં	આવી	છે.	•
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મવહલ્વ સશતિીકરણની રદશ્વમ્વં મક્કમ ડગ
નરારી	મરાટે	વહનતરા,	મહહલરા,	સરિી	વગરેે	પયરા્ણયવરાચી	

શબિો	 ઉપયોગમરાં	 લેવરાય	 છે,	 પરંતુ	 વરાત	 જયરારે	
ગજુરરાતની	આવ	ેતો	સશતિીકરર	જારે	કે	મહહલરાનો	
પયરા્ણયવરાચી	શબિ	બની	ગયો	છે.	મહહલરાઓ	તેમનરા	

સશતિીકરર	 મરાટે,	 અહધકરારો	 મરાટે	 જાગૃત	 થરાય	 તે	
સમયની	મરાગ	છે.	આ	બરાબતને	ધયરાનમરાં	રરાખીને	ગુજરરાત	સરકરાર	
દ્રારરા	મહહલરાઓ	અને	આવતીકરાલનરાં	િહવષય	એવરાં	બરાળકો	મરાટે	
હવહવધ	યોજનરાઓનરા	મરાધયમથી	કરાય્ણ	કરી	રહી	છે.	આની	સરાથોસરાથ	
વર્ણ	૨૦૧૪-૧૫થી	‘જેનડર	બજેટ’	તૈયરાર	કરવરામરા	ંઆવે	છે.	જનેડર	
બજેટ	એ	 મહહલરાઓને	 હવકરાસનરાં	 તમરામ	 ક્ેરિે	 મુખય	 પ્વરાહમરાં	
લરાવવરા	મરાટે	 રરાજય	સરકરારનરા	 હવહવધ	 હવિરાગો	દ્રારરા	કરવરામરાં	
આવતી	મહહલરાલક્ી	નરારરાકીય	ફરાળવરી	છે.	આપરે	જારીએ	
છીએ	કે,	િરેક	સભય	સમરાજમરાં	મહહલરાઓનું	સથરાન	મહત્વનું	છે.	
આય્ણસમરાજનરા	 સંસથરાપક	 સવરામી	 િયરાનંિ	 સરસવતીજીએ	
મહહલરાઓને	 હશહક્ત	 કરવરા	 પર	િરાર	 મૂકતરાં	 જરરાવયંુ	 હતું	 કે,	
સરિીઓન	ેહશહક્ત	અન	ેસુસંસકકૃત	કરવરાથી	િેશની	સરાચી	અને	સપંરૂ્ણ	
ઉનનહત	શકય	બનશે	તયરારે	સમરાજમરાં	સંખયરાબળની	દૃસષ્ટએ	પર	
સમરાન	િર	ધરરાવતરા	મહહલરાઓનરા	 હવકરાસ	મરાટે	 રરાજય	સરકરારે	
હવહવધ	યોજનરાઓ	અમલમરાં	મૂકી	છે.

આ	વર્ણનરા	બજેટમરાં	મહહલરા	અને		બરાળહવકરાસ	હવિરાગ	મરાટે	
કુલ	રૂ.	૪૯૭૬	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

મહહલરાઓ	 અને	 બરાળકોનરા	 આરોગય	 અને	 પોરરની	
જરૂદરયરાતને	 ધયરાને	 રરાખીને	 સરકરાર	ેઆંગરવરાડી	 તેમજ	અનય	
પરાયરાને	 સપશ્ણતી	યોજનરાઓ	અમલમરાં	મૂકી	છે.	આ	યોજનરાઓ	
દ્રારરા	તેમનરા	જીવનચરિનરા	બધરા	જ	તબક્રાઓ	ઉપર	િરાર	મૂકી	

સંતુહલત,	શરારીદરક	અન	ેમરાનહસક	હવકરાસ	
સુ હન હશ્ચત	 કરવ રાન ી	

સરકરારની	 નેમ	
છ ે. 	 આ	

વગ્ણની	 મહત્તરા	 જોતરાં,	 ગત	 વર્ણની	 સરખરામરીએ	 હવિરાગની	
જોગવરાઈમરાં	૪૨	ટકરા	જેટલો	ધરખમ	વધરારો	કરવરામરાં	આવયો	છે.	

મહહલરાઓ	તમેજ	બરાળકો	સમરાજનરા	આધરારસતંિ	છે.	આજની	
દકશોરીઓ	આવતી	કરાલની	મરાતરાઓ	છે.	જીવનચરિનરા	િરેક	તબકે્	
મહહલરાઓનરા	આરોગય	તેમજ	પોરરની	કરાળજી	તંિુરસત	િરાહવ	
પેઢી	મરાટે	જરૂરી	છે.	મહહલરાની	સગિરા્ણવસથરાથી	બરાળક	બે	વર્ણનું	
થરાય	 તયરાં	 સુધીનો	 સમય	 સગિરા્ણ	 તેમજ	 ધરારિી	 મરાતરાઓ	અને	
બરાળકોનરા	સવરાસ્થય	મરાટે	સવહર્ણમ	સમય	ગરરાય	છે,	જથેી	દકશોરીઓ,	
સગિરા્ણ	અને	ધરારિી	મરાતરાઓનરા	આરોગય	તેમજ	પોરરને	સુદૃઢ	
કરવરા	સરકરારે	હવહવધ	યોજનરાઓ	અમલમરાં	મૂકવરાનો	હનર્ણય	કયયો	
છે.	તેમનરા	આહરારમરાં	અનન	સરાથે	પ્ોટીન,	ફૅટ	તેમજ	મરાઇરિો-
નયુહટ્યેનટ	પર	ઉપલબધ	થરાય	તે	મરાટે	આવતરાં	પરાંચ	વર્ણમરાં	રૂ.	૪	
હજાર	કરોડનરા	ખચભે	અમલી	થનરાર	સુપોહરત	મરાતરા-સવસથ	બરાળ	
યોજનરા	દ્રારરા	સગિરા્ણ	અને	ધરારિી	મરાતરાઓને	૧૦૦૦	દિવસ	સુધી	
હવનરામૂલયે	એક	દકલો	તુવેરિરાળ,	બે	દકલો	ચરરા	અને	એક	હલટર	
ખરાદ્	તેલ	િર	મહહને	આપવરામરાં	આવશે.	હવે	 કરીએ	ગુલરાબી	
બજેટ	ઉપર	એક	નજર...	
•	 સગિરા્ણ	અને	ધરારિી	મરાતરા	તથરા	બરાળકને	પોરરક્મ	આહરાર	

મળી	રહે	તે	મરાટે	સુપોહરત	મરાતરા-સવસથ	બરાળ	યોજનરા	હેઠળ	
કુટુંબને	૧	હજાર	દિવસ	સુધી	િર	મહહને	૧	દકલો	તુવેરિરાળ,	
૨	દકલો	ચરરા	અને	૧	હલટર	ખરાદ્	તેલ	હવનરામૂલયે	આપવરા	
મરાટે	આગરામી	વર્ણ	મરાટે	રૂ.	૮૧૧	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	
આવી	છે.

•	 આંગરવરાડી	કરાય્ણરિમમરાં	બરાળકોનરા	પોરર,	પૂવ્ણ	હશક્ર	અને	
અનય	 સવલતો	 મરાટ	ે રૂ.	 ૧૧૫૩	 કરોડની	 અંિરાજપરિમરાં	
ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 ૩થી	૬	વર્ણનરંા	બરાળકોન	ેઘરે	ઘરે	સખુડીનુ	ંહવતરર	કરવરા	તથરા	
બરાળકો,	દકશોરીઓ	અને	સગિરા્ણ-ધરારિી	મરાતરાઓને	ટેક	હોમ	
રૅશન	પૂર	પરાડવરા		રૂ.	૧૦૫૯	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	
આવી	છે.

•	 ગંગરાસવરૂપરા	બહેનોને	મિિરૂપ	થવરા	સરકરારે	આહથ્ણક	સહરાય	
આપવરા	મરાટેનરાં	ધોરરો	ઉિરાર	કયરાાં	છે,	જેથી	રિર	વર્ણમરાં	આ	
યોજનરા	હેઠળ	બહેનોની	સંખયરા	૧.૫	લરાખથી	વધી	આજે	૧૧	
લરાખ	સુધી	પહોંચી	છે.	આ	યોજનરા	અંતગ્ણત	સહરાય	આપવરા		
રૂ.	૯૧૭	કરોડની	અંિરાજપરિમરાં	ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 ૧૧થી	 ૧૮	 વર્ણની	 દકશોરીઓ	 મરાટે	 પૂરક	 પોરર	 અને	
આરોગયલક્ી	હશક્ર	આપતી	પૂરરા્ણ	યોજનરા	મરાટે	રૂ.	૩૬૫	
કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.

•	 આદિજાહત	હવસતરારનરા	૧૦	તરાલુકરાઓમરાં	સગિરા્ણ	મરાતરાઓને	
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પૂરક	પોરર	આપતી	પોરર	સુધરા	યોજનરા	અમલમરાં	છે.	આ	
યોજનરાનો	વયરાપ	વધરારી	આદિજાહત	વસતીનું	બરાહુલય	ધરરાવતરા	
૭૨	તરાલુકરામરાં	આ	યોજનરા	હવસતરારવરાની	અને	પ્હત	વયહતિ	
થતરા	ખચ્ણમરાં	૫૦	ટકરા	જેટલરા	વધરારરા	સરાથે	રૂ.	૧૧૮	કરોડની	
અંિરાજપરિમરાં	ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 વહરાલી	િીકરી	યોજનરા	અંતગ્ણત	૧	લરાખ	જેટલી	િીકરીઓને	
જીવનનરા	હવહવધ	તબકે્	રૂ.	૧	લરાખ	સુધીની	નરારરાકીય	સહરાય	
આપવરા	મરાટે	એલ.આઇ.સી.ને	પ્ીહમયમ	આપવરા	મરાટે	 	રૂ.	
૮૦	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.

•	 ગ્રામય	અને	શહેરી	હવસતરારોમરાં	નંિઘર	બરાંધકરામ	અને	અનય	
મરાળખરાકીય	સુહવધરાઓ	મરાટે	રૂ.	૩૧	કરોડની	અંિરાજપરિમરાં	
ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.		
સમરાજમરાં	 અડધોઅડધ	 સંખયરા	 ધરરાવતી	 નરારીશહતિ	આજ	ે

આહથ્ણક	પ્વૃહતમરાં	હનરરા્ણયક	સરામ્થય્ણ	પુરવરાર	કરી	હવકરાસમરાં	સહરિય	
િરાગીિરાર	બની	છે	અને	પોતરાનરા	મરાટે	જાગૃત	બની	છે.	અંિરાજપરિ	
પરથી	કહી	શકરાય	કે	ગુજરરાત	સરકરારે	મહહલરાઓનરા	હવકરાસની	
હવશેર	હચંતરા	અને	હચંતન	કરી	નરારીશહતિ	અને	તેમનરા	સરામ્થય્ણને	
હવકરાસમરાં	જોડી	એક	નૂતન	કેડી	કંડરારી	છે.	•

રલડ્ષ બે્ટ ઇન્ફ્્વ્ટ્રકચરથિી 
વરક્વસન્વ મ્વગણે અગ્ેસર ગુજર્વત
ર૦૧	 દકલોમીટરનરા	અમિરાવરાિ-બગોિરરા-રરાજકોટ	

હરાઈવને	ેરૂ.	૩૩પ૦	કરોડનરા	ખચભે	છ-મરાગથીય		કરવરાની	
કરામગીરી	 કરવરામરંા	આવશે.	 મહરાનગરો,	 બંિરો,	
ઔદ્ોહગક	 હવસતરારો,	 પ્વરાસન	 તથરા	 યરારિરાધરામોન	ે
જોડતરા	 ૮૩૦	 દકલોમીટરનરા	 ૪૯	 રસતરાઓનરા	
અનુિરાગોને	ફોર-લેન	બનરાવવરાની	રૂ.	૨૮૦૧	કરોડની	
કરામગીરી	કરવરાનું	બજેટમરાં	જરરાવરાયું	છે.	પ્ધરાનમંરિી	ગ્રામ	સડક	
યોજનરા	અંતગ્ણત	૧૭૫૦	દકલોમીટર	અને		મુખયમંરિી	ગ્રામ	સડક	
યોજનરા	અંતગ્ણત	૪૫૦૦	દકલોમીટર	લંબરાઈનરા	ગ્રામય	રસતરાઓ	
અને	૨૦૦	જેટલરા	પુલો	મરાટે	રૂ.	૨૨૦૮	કરોડ	અને	૭૯	રસતરાનરા	
અનિુરાગોની	૧૨૫૩	દકલોમીટર	લબંરાઈન	ે૭	કે	૧૦	મીટર	પહોળરા	
કરવરા	મરાટે	રૂ.	૧૫૩૭	કરોડ,	સરખેજ-ગરાંધીનગર	હરાઈવેને	રૂ.	
૯૧૩	કરોડનરા	ખચભે	છ-મરાગથીય	કરવરાની	કરામગીરી	પરૂ્ણતરાનરા	આરે	
છે.	 હવશ્વબૅનક	 સહરાહયત	 યોજનરા	 અંતગ્ણત	 મહેસરારરા-પરાલનપુર	
રરાજય	ધોરી	મરાગ્ણની	ફલરાયઓવર	સહહત	છ-મરાગથીયકરરની	રૂ.	
૫૭૦	કરોડની	કરામગીરી,	ગરાધંીનગર-કોબરા-હરાસંોલ	રોડ	(ઍરપોટ્ણ	
રોડ)	પર	રરાજસથરાન	સક્કલ	પર	રૂ.	૧૩૬	કરોડનરા	ખચભે	એકસટ્રા	
ડોઝ	કેબલ	સટેડ	હબ્જ	તેમજ	રક્રા	શહતિ	સક્કલ	પર	રૂ.	પ૦	કરોડનરા	
ખચભે	ફલરાયઓવરહબ્જનરાં	કરામો	કરવરામરાં	આવશે.

ડેદડકેટેડ	 ફ્ેઇટ	 કોરીડોર	 ઉપર	આવતરા	 તેમજ	અનય	 રેલવે	
રિોહસંગો	ઉપર	રૂ.	૪૧૦૦	કરોડનરા	ખચભે	૭૮	રેલવે	ઓવરહબ્જની	
કરામગીરી,	રરાજયમરા	ં૧	લરાખ	કરતરા	ંવધરારે	ટી.વી.યુ.	ધરરાવતરંા	રેલવે	
રિોહસંગ	ઉપર	રૂ.	૫	હજાર	કરોડનરા	ખચભે	૧૦૦	ઓવરહબ્જની	
કરામગીરી.	 પી.એમ.	 ગહતશહતિ	અંતગ્ણત	 મહત્વનરા	 પ્ોજેકટ	
અમિરાવરાિ-મુંબઇ	બુલેટ	ટ્ેનનરા	ઇસક્ટી	ફરાળરા	મરાટે	રૂ.	૧૮૭૦	
કરોડની	જોગવરાઇ	કરવરામરાં	આવી	છે.	બગોિરરા-તરારરાપુર-વરાસિ	
રસતરાની	૧૦૧	દકલોમીટરની	લંબરાઇને	રૂ.૧૬૫૪	કરોડનરા	ખચભે	
છ-મરાગથીકરરની	કરામગીરી	પૂર્ણતરાનરા	આરે	છે.		વઘઈ-સરાપુતરારરા	
રસતરાની	૪૦	દકલોમીટર	લંબરાઈને	અંિરાહજત	રૂ.	૧૨૦૦	કરોડનરા	
ખચભે	ચરાર-મરાગથીય	કરવરાનું	આયોજન	કરરાયું	છે.	•

ર્વજયન્વ યુર્વઓને 
કૌશલયર્વન બન્વરર્વનો વનધ્વ્ષર

આગરામી	 વર્ણમરંા	 ૫	 લરાખ	 યુવરાનોને	 કૌશલયબદ	
કરવરાનો	 હનર્ણય,	 કૌશલયયુતિ	 હશક્રનરા	 હવકરાસ	
મરાટે	કૌશલયરા-ધ	સસકલ	યુહનવહસ્ણટીની	સથરાપનરા	
કરવરામરાં	આવી	છે.	કૌશલય	હવકરાસ	મરાટે	નવરા	
કહમશનરેટની	 સથરાપનરા	 કરવરાનો	 પર	 હનર્ણય	
લેવરામરાં	આવયો	છે.	યુવરાનોનું	ઉદ્ોગો	તેમજ	બીજંા	

ક્ેરિોની	જરૂદરયરાત	મુજબનું	કૌશલયવધ્ણન	થરાય	તે	મરાટે	
૫૧	નવરા	િહવષયલક્ી	કોસ્ણ	દ્રારરા	૫૦	હજાર	તરાલીમરાથથીઓને	
તરાલીમ	આપવરાનો	હનર્ણય	કરવરામરંા	આવયો	છે.	હરાલનરા	૫૦	અને	
નવરા	૫૧	કોસ્ણ	મળી	૧૦૧	કોસ્ણ	મરારફત	તરાલીમ	આપવરા	મરાટે	
રૂ.	૫૨૧	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.	ગુજરરાત	સસકલ	
ડેવલપમેનટ	હમશન	અંતગ્ણત	૫૦	હજાર	યુવરાનોને	રોજગરારલક્ી	
તરાલીમ	આપવરા	 મરાટે	 રૂ.	 ૧૫૦	 કરોડ,	 મુખયમંરિી	 એપ્ેસનટસ	
યોજનરા	અંતગ્ણત	૧	લરાખ	જેટલરા	યુવરાનોને	તરાલીમબદ	કરવરા	
મરાટે	રૂ.	૫૨	કરોડ,	કૌશલયરા-ધ	સસકલ	યુહનવહસ્ણટીનરા	બરાંધકરામ	
તથરા	આનુરંહગક	સવલતો	મરાટે	રૂ.	૪૩	કરોડ,	ગુજરરાત	એપેકસ	
ટ્ેહનંગ	ઇસનસટટ્ૂટની	સથરાપનરા	કરી	સુપરવરાઇઝર	ઇનસટ્કટરને	
ટ્ેહનંગ	ઑફ	 ટ્ેઇનરનરા	મરાધયમથી	 તરાલીમબદ	 કરવરા	 રૂ.	 ૩૬	
કરોડની	જોગવરાઇ	કરવરામરાં	આવી	છે.	•

અંદ્વજપત્ર વરશેર
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ર્વજયની શ્વળ્વઓમ્વં દસ હજાર ઓરડ્વઓનું વનમ્વ્ષણ કર્વશે
સમગ્	િરારતવર્ણની	સંસકકૃહત	અન	ેસંસકરારમરા	ંજ્ઞરાનઉપરાસનરાનું	
અનનય	મહત્વ	છે.	અનકેરાનકે	વરયોથી	આપર	ેહશક્ર-
સસંકરાર	અન	ેકેળવરીન	ેપ્રાધરાનય	આપતરા	ંઆવયરા	છીએ.	
ગજુરરાત	સરકરાર	પર	મરાળખરાગત	તમેજ	ગરુવત્તરાલક્ી	
પ્યોગો	દ્રારરા	શકૈ્હરક	સતરન	ેઉચ્	કક્રાએ	લઈ	જવરા	

સપૂંર્ણ	 કદટબદ	 છે.	 મખુયમરંિી	શ્ી	 િૂપનેદ્રિરાઈ	 પટેલની	
અધયક્તરામરા	ંગજુરરાત	સરકરાર	પર	કેનદ્ર	સરકરારની	રરાષ્ટ્રીય	
હશક્રનીહતને	 અનુસરી	 બરાળકો	 અને	 યુવરાનોનરા	
સશતિીકરર,	સશંોધન,	સજ્ણનરાતમકતરા,	કૌશલયહનમરા્ણર	
તમેજ	રોજગરારીન	ેપ્રાથહમકતરા	આપી	રહી	છે.	વત્ણમરાન	

બજટેમરંા	ગજુરરાત	સરકરારે	મરારિ	બરાળકો,	યવુરાઓનરા	હશક્રની	
સરાથ	ેકેળવરીકરાર,	હશક્કો	તૈયરાર	કરવરા	પર	િરાર	મકૂયો	છે.	
•	 ઉત્તમ	અને	ગુરવત્તરાયુતિ	 હશક્ર	દ્રારરા	બરાળકોનો	સવરાાંગી	

હવકરાસ	થરાય	તે	હેતુથી	હવશ્વબૅનકનરા	સહયોગથી	રૂ.	૧૦	હજાર	
કરોડ	જેવી	મરાતબર	રકમનરા	ખચભે	 સકૂલસ	ઑફ	એકસેલનસ	
પ્ોજેકટ	હરાથ	ધરવરાનુ	ંનક્ી	કરવરામરંા	આવયુ	ંછે.	આ	પ્ોજકેટનરા	
મરાધયમથી	૭૦	લરાખ	કરતરાં	વધરારે	 હવદ્રાથથીઓને	વધુ	સરારી	
મરાળખરાકીય	સગવડો	અને	હશક્રપદહત	દ્રારરા	ગુરવત્તરાયુતિ	
હશક્ર	આપી	ગુજરરાતની	િરાહવ	પેઢીનું	િહવષય	 ઉજ્જવળ	
કરવરાનો	હનધરા્ણર	છે.

•	 હમશન	સકૂલસ	ઑફ	એકસેલનસ	યોજનરા	હેઠળ	રરાજયની	જિુી	જિુી	
શરાળરાઓની	મરાળખરાકીય	સગવડો	 તેમજ	 હશક્રની	પદહતમરંા	
સધુરારરાઓ	મરાટે	રૂ.	૧૧૮૮	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.	

•	 િધૂ	સજંીવની	યોજનરાનો	વયરાપ	વધરારી	જંાબઘુોડરા	અન	ેમોરવરા-
હડફ	તરાલુકરાનો	સમરાવેશ	કરવરામરાં	આવશે.

•	 પ્રાથહમક	અને	મરાધયહમક	શરાળરાઓમરાં	જજ્ણદરત	ઓરડરાઓમરાં	
તેમજ	નવરા	ઓરડરાઓનરા	 હનમરા્ણર	મરાટેનું	સઘન	અહિયરાન	
સરકરારે	હરાથ	ધયુાં	છે.	હરાલમરાં	૨૫૦૦	ઓરડરાનું	કરામ	પ્ગહત	
હેઠળ	છે	અને	આગરામી	વરભે	૧૦	હજાર	નવરા	ઓરડરાઓનરા	
હનમરા્ણરનો	લક્યરાંક	રરાખયો	છે.	આ	મરાટે	 રૂ.	૯૩૭	કરોડની	
જોગવરાઈ	વત્ણમરાન	બજેટમરાં	કરરાઈ	છે.રરાઇટ	ટુ	એજયુકેશન	
ઍકટ	 અંતગ્ણત	 રરાજયમરાં	 ખરાનગી	 શરાળરાઓમરાં	 પ્વેશ	
મેળવનરાર	હવદ્રાથથીઓ	મરાટે	રૂ.	૬૨૯	કરોડની	જોગવરાઈ	
હરાલનરા	બજેટમરાં	કરવરામરાં	આવી	છે.અંિરાજે	૧૧	લરાખ	
હવદ્રાથથીઓને	એસ.ટી.	બસ	ફ્ી	પરાસ	કનસેશન	મરાટે	
રૂ.	૨૦૫	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 સરકરારી	અને	 ગ્રાનટેડ	 પ્રાથહમક,	 મરાધયહમક	અને	
ઉચ્તર	 મરાધયહમક	 શરાળરાઓમરંા	 અભયરાસ	 કરતરા	
તમરામ		હવદ્રાથથીઓને	હવનરામૂલયે	પરાઠ્યપુસતકો	પૂરરાં	

પરાડવરા	રૂ.	૧૪૫	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.
•	 મરાધયહમક	અને	 ઉચ્તર	 મરાધયહમક	 શરાળરાઓમરાં	 વોકેશનલ	

એજયુકેશન	અંતગ્ણત	રૂ.	૧૨૯	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.	
છેવરાડરાનરા	તથરા	અંતદરયરાળ	હવસતરારોમરાં	૨૪૫	કસતુરબરા	ગરાંધી	
હવદ્રાલયમરાં	અભયરાસ	કરતી	૨૭	હજાર	જેટલી	બરાળરાઓ	મરાટે	
હનઃશલુક	રહેવરા	તથરા	િોજનની	વયવસથરા	મરાટે	રૂ.	૧૨૨	કરોડની	
જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 ઘરથી	શરાળરાનું	અંતર	એક	દકલોમીટરથી	વધુ	હોય	તેવરા	૨	
લરાખ	 ૩૦	 હજાર	 કરતરાં	 વધુ	 પ્રાથહમક	 શરાળરાનરાં	 બરાળકોને	
શરાળરાએ	લરાવવરા-લઈ	જવરા	મરાટે	રૂ.	૧૦૮	કરોડની	જોગવરાઈ	
કરરાઈ	 છે.૫૦	 જ્ઞરાનશહતિ	 રેહસડેસનશયલ	 સકલૂસ	 સરામરાહજક	
િરાગીિરારીનરા	ધોરરે	શરૂ	કરી	૧	લરાખ	હવદ્રાથથીઓનરા	હશક્ર	
મરાટે	રૂ.	૯૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 શરાળરા	બહરારનરા	ંબરાળકોન	ેશરાળરા	સધુી	લરાવવરાનરા	પ્યત્નો	તમેજ	
આવરાં	બરાળકોને	અભયરાસ	તેમજ	અનય	ખરાસ	પ્કરારની	તરાલીમ	
આપવરા	મરાટે	જોગવરાઈ	રૂ.	૮૭	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 વીજળીકરર	અને	પીવરાનરા	પરારીની	સુહવધરાઓની	ખૂટતી	કડી	
પૂરી	કરવરા	અને	શરાળરાઓને	સવચછતરા	સહરાય	મરાટે	રૂ.	૮૧	
કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.ગુજરરાત	મરાધયહમક	અને	ઉચ્તર	
મરાધયહમક	હશક્ર	બોડ્ણની	અંિરાજે	૧૦	લરાખ	હવદ્રાહથ્ણનીઓ	
તથરા	તમરામ	 દિવયરાંગ	 હવદ્રાથથીઓની	પરીક્રા	ફી	મરાફી	મરાટે	
વત્ણમરાન	બજેટમરાં	રૂ.	૩૭	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 શરાળરાઓમરાં	અભયરાસ	કરતરાં	દિવયરાંગ	બરાળકો	મરાટે	થેરપીની	
સગવડ	હવકસરાવવરા	તેમજ	હવહશષ્ટ	જરૂદરયરાતવરાળરાં	બરાળકોને	
સરાધન	સહરાય	આપવરા	મરાટે	રૂ.	૨૧	કરોડની	જોગવરાઈ	વત્ણમરાન	
બજેટમરાં	કરરાઈ	છે.

•	 પ્રાથહમક	શરાળરાઓ	ખરાતે	CCTV	કૅમેરરાની	સુહવધરા	મરાટે		
રૂ.	૨૦	કરોડની	જોગવરાઈ	હરાલનરા	બજેટમરાં	કરરાઈ	છે.મૉડેલ	
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શરાળરાઓમરાં	ગલસ્ણ	હૉસટેલનરા	બરાંધકરામ	મરાટે	રૂ.	૧૨	કરોડની	
જોગવરાઈ	વત્ણમરાન	બજેટમરાં	કરરાઈ	છે.

•	 સસંકકૃત	સરાધનરા	યોજનરા	અતંગ્ણત	હયરાત	સસંકકૃત	ગરુકુળોમરંા	શકૈ્હરક	
પ્વૃહતઓ	મરાટે	રૂ.	૮	કરોડની	જોગવરાઈ	વત્ણમરાન	બજટેમરા	ંકરરાઈ	
છે.િરારત	સરકરાર	દ્રારરા	સચંરાહલત	સહૈનક	શરાળરાઓ	જવેી	જ	રક્રા	
શહતિ	શરાળરાઓ	રરાજય	સરકરાર	દ્રારરા	સરામરાહજક	િરાગીિરારીથી	શરૂ	
કરવરા	વત્ણમરાન	બજેટમરંા	 રૂ.	૫	 કરોડની	જોગવરાઈ	 કરરાઈ	 છે.
સસંકકૃતનરા	અભયરાસ	મરાટે	સરામરાહજક	િરાગીિરારીથી	નવરા	ંસસંકકૃત	
ગરુકુળો	શરૂ	કરવરા	સસંકકૃત	શહતિ	ગરુકુળ	યોજનરા	મરાટે	રૂ.	૩	
કરોડની	જોગવરાઈ	બજટેમરા	ંકરરાઈ	છે.

•	 વડનગર	ખરાતે	 પ્ેરરરાકેનદ્ર	 શરૂ	 કરવરા	 મરાટે	 રૂ.	 ૨	 કરોડની	
જોગવરાઈ	વત્ણમરાન	બજટેમરા	ંકરરાઈ	છે.મખુયમરંિી	યવુરા	સવરાવલબંન	
યોજનરા	અતંગ્ણત	ઉચ્	હશક્રનરા	અભયરાસરિમોમરા	ંહવદ્રાથથીઓને	
ટ્શુન	ફી	તથરા	હૉસટેલ	અન	ેિોજનખચ્ણમરંા	હશષયવૃહત્ત	સહરાય	
પરૂી	પરાડવરા	મરાટે	રૂ.	૩૫૦	કરોડની	જોગવરાઈ	બજટેમરંા	છે.

•	 નમો	ટટૅબલેટ	યોજનરા	અંતગ્ણત	૩	લરાખ	જેટલરા	હવદ્રાથથીઓને	
ટટૅબલેટ	આપવરા	 રૂ.	 ૨૦૦	 કરોડની	જોગવરાઈ	અંિરાજપરિમરાં	
કરરાઈ	છે.	ટેકનીકલ	હશક્ર	આપતી	સંસથરાઓમરાં	મરાળખરાકીય	
સગવડો	મરાટે	રૂ.	૧૧૭	કરોડની	જોગવરાઈ	વત્ણમરાન	બજેટમરાં	
કરરાઈ	છે.	સટુડનટ	સટરાટ્ણ-અપ	અને	ઇનોવેશન	પૉહલસી	2.0	
અંતગ્ણત	હવદ્રાથથીઓને	પ્ોતસરાહહત	કરવરા	મરાટે	પરાંચ	વર્ણ	મરાટે	
કુલ	રૂ.	૩૦૦	કરોડનરા	આયોજન	પૈકી	આગરામી	વર્ણ	મરાટે	રૂ.	
૬૦	કરોડની	જોગવરાઈ	વત્ણમરાન	બજેટમરાં	કરરાઈ	છે.

•	 સરકરારી	ઇજનેરી	કૉલેજો	અને	પૉહલટેકનીક	મરાટે	બરાંધકરામ,	
સરાધન-સરામગ્ી,	પુસતકો	અને	ખૂટતરા	ફહન્ણચર	મરાટે	રૂ.	૩૭	
કરોડની	જોગવરાઈ	આ	બજેટમરાં	કરરાઈ	છે.	દડહજટલ	હશક્રને	
પ્ોતસરાહન	આપવરા	મરાટે	દડહજટલ	એજયુકેશન	ડેવલપમેનટ	ફંડ	
તરીકે	રૂ.	૩૦	કરોડની	જોગવરાઈ	વત્ણમરાન	બજેટમરાં	કરરાઈ	છે.

•	 સરકરારી	કૉલેજોનરાં	મકરાન	બરાંધકરામ,	પુસતકો,	આઇ.ટી.	અને	
લૅબોરેટરીનરાં	સરાધનો	મરાટે	રૂ.	૨૬	કરોડની	જોગવરાઈ	વત્ણમરાન	
બજેટમરાં	કરરાઈ	છે.

•	 પી.એચડી.નરા	૧	હજાર	 હવદ્રાથથીઓને	સંશોધન	તથરા	અનય	
ખચ્ણને	પહોંચી	વળવરા	હવદ્રાથથીિીઠ	રૂ.	૨	લરાખની	સહરાય	પૂરી	
પરાડતી	 શોધ	 યોજનરા	અંતગ્ણત	 રૂ.	 ૨૦	 કરોડની	જોગવરાઈ	
વત્ણમરાન	બજેટમરાં	કરરાઇ	છે.	એન.સી.સી.,	 એન.એસ.એસ.,	
સકરાઉટ	અને	ગરાઇડ	મરાટેની	 હવહવધ	યોજનરાઓ	મરાટે	 રૂ.	૯	
કરોડની	જોગવરાઈ	વત્ણમરાન	બજેટમરાં	કરરાઈ	છે.

•	 આઇ.આઇ.ટી.આર.એ.એમ.	 ખરાતે	 ડ્ૉન	 ટ ેક્ોલૉજી,	
આદટ્ણદફહશયલ	ઇનટેહલજનસ	અને	મશીન	લહનાંગ	અને	હવહવધ	
સુહવધરાઓ	પૂરી	પરાડવરા	મરાટે	રૂ.૬	કરોડની	જોગવરાઈ	છે.	

•	 હચલડ્નસ	યહુનવહસ્ણટી	મરાટે	ટૉય	હરાઉસ,	પસુતક	પ્કરાશન	અન	ેઆઇ.ટી.	
ઉપકરર	મરાટે	રૂ.	૨	કરોડની	જોગવરાઇ	કરવરામરા	ંઆવી	છે.	

•	 સરકરારી	શરાળરા,	કૉલેજો,	હૉસસપટલોનરાં	મકરાનો	ઉપર	સોલર	
રૂફટૉપ	સથરાહપત	કરી	૧૦	મેગરાવોટની	ક્મતરા	ઊિી	કરવરા	
મરાટે	રૂ.	૩૭	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 ૯	હજાર	 હવદ્રાથથીઓને	બૅટરી	સંચરાહલત	ટુ-વહીલર	વરાહનો	
ખરીિવરા	 સહરાય	આપવરા	 મરાટે	 રૂ.	 ૧૧	 કરોડની	જોગવરાઈ	
વત્ણમરાન	બજેટમરાં	કરરાઈ	છે.

•	 નરાગદરકોન	ે ઉચ્	 કક્રાની	આરોગયલક્ી	 સવેરાઓ	આપવરાનરા	
મરાસટરપલરાન	 પ્ોજકેટ	અતંગ્ણત	અમિરાવરાિ,	 સરુત,	 રરાજકોટ,	
વડોિરરા,	જામનગર	તથરા	િરાવનગરની	સરકરારી	મદેડકલ	કૉલજેોમરાં	
અદ્તન	સહુવધરાઓ	હવકસરાવવરા	તમેજ	આધહુનકીકરર	મરાટે	રૂ.	
૧૦૬	કરોડની	જોગવરાઈ	આ	વખતનરા	બજટેમરા	ંકરરાઇ	છે.

•	 મેદડકલ	કૉલેજોનરા	હવદ્રાથથીઓને	મુખયમંરિી	યુવરા	સવરાવલંબન	
યોજનરા	હેઠળ	સહરાય	મરાટે	રૂ.	૫૦	કરોડની	જોગવરાઈ	વત્ણમરાન	
બજેટમરાં	કરરાઈ	છે.	•

ક્્વઇમેટ ચેન્જ વરભ્વગ મ્વટે  
કુલ રૂ. ૯૩૧ કરોડની જોગર્વઇ

૩	લરાખ	ઉપરરાંત	ઘરોમરાં	સોલર	રૂફટૉપ	સથરાપી	૧૬૮૦	
મેગરાવૉટની	ક્મતરા	મેળવી	રરાજયે	સમગ્	િેશમરાં	પ્થમ	
સથરાન	મેળવયું	છે.	વધુ	સવરા	લરાખ	ઘરોને	આ	યોજનરા	
હેઠળ	લરાિ	આપવરા	મરાટે	 રૂ.	૮૨૫	કરોડ,	સરકરારી	
શરાળરા,	 કૉલેજો,	 હૉસસપટલોનરાં	 મકરાનો	 ઉપર	 સોલર	

રૂફટૉપ	સથરાહપત	કરી	૧૦	મેગરાવૉટની	ક્મતરા	ઊિી	કરવરા	
મરાટે	રૂ.	૩૭	કરોડ,	૯	હજાર	હવદ્રાથથીઓન	ેબટૅરી	સચંરાહલત	ટ-ુવહીલર	
વરાહનો	ખરીિવરા	સહરાય	આપવરા	મરાટે	રૂ.	૧૧	કરોડની	જોગવરાઈ	
કરવરામરાં	આવી	છે.

મહેસૂલ વરભ્વગ મ્વટે કુલ  
રૂ. ૪૩૯૪ કરોડની ફ્વળરણી 
ડ્ૉન	 ટેક્ોલૉજીનરા	ઉપયોગથી	ગ્રામય	 હવસતરારની	

હમલકતની	મરાપરી	કરી	પ્ોપટથી	કરાડ્ણ	આપવરા	મરાટે	
સવરામીતવ	 યોજનરા	 અમલમરંા	 છે.	 મહેસૂલ	
હવિરાગની	કચેરીઓ	તથરા	સટરાફ	ક્રાટ્સ્ણ	મરાટે	
રૂ.	૧૮૬	કરોડ,	૪	સબ-રહજસટ્રાર	કચરેીઓને	
મૉડેલરૂપ	 બનરાવવરા	જોગવરાઈ	 રૂ.	 ૫	 કરોડ,	
ગુજરરાત	 મહેસૂલ	 પંચની	 કચેરી	 ખરાતે	 ચુકરાિરાનરા	
હકુમો,	પ્ોહસદડંગ	વગેરે	દડહજટરાઇઝ	કરવરા	મરાટે	રૂ.	૧	કરોડની	
જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.
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ર્વજયન્વ વરક્વસન્વ અજર્વળ્વમ્વં રંવચતો ભ્વગીદ્વર બનશે
ગજુરરાતનરા	હવકરાસનરા	સમરાન	િરાગીિરાર	એવરા	વહંચતોનુ	ં
જીવન	ધોરર	ઊચંુ	ંલરાવવરા	રરાજય	સરકરાર	કદટબદ	છે.	
કલયરારકરારી	યોજનરાઓનો	સરકરાર	અમલ	કરી	રહી	છે,	
જનેી	ઝલક	આ	વર્ણનરા	બજટેમરા	ંદૃસષ્ટગોચર	થરાય	છે	અને	
તનેી	ઝલક	અરિ	ેપ્સતતુ	છે.
•	 હનરરાધરાર	વૃદ	પનેશન	યોજનરાનરા	૬૦	થી	૮૦	
વર્ણનરા	લરાિરાથથીઓન	ેહરાલ	રૂ.	૭૫૦	મરાહસક	પનેશન	
આપવરામરંા	આવ	ેછે,	જમેરા	ંરૂ.	૨૫૦નો	વધરારો	કરી	રૂ.	
૧૦૦૦	મરાહસક	પનેશન	આપવરામરા	ંઆવશ.ે	૮૦	વર્ણ	

ઉપરનરા	લરાિરાથથીઓન	ેહરાલ	રૂ.	૧૦૦૦	મરાહસક	પનેશન	
આપવરામરંા	આવ	ેછે,	જમેરા	ંરૂ.	૨૫૦નો	વધરારો	કરી	રૂ.	૧૨૫૦	
મરાહસક	પનેશન	આપવરામરા	ંઆવશ,ે	જનેો	લરાિ	આશરે	૧૧	
લરાખ	લરાિરાથથીઓન	ેમળશ.ે	આ	યોજનરા	મરાટે	રૂ.	૯૭૭	કરોડની	
જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 રરાષ્ટ્રીય	 દિવયરાગં	પનેશન	યોજનરા	અન	ેસતં	સરૂિરાસ	 દિવયરાગં	
પનેશન	યોજનરામરંા	લરાિરાથથીઓન	ેહરાલ	રૂ.	૬૦૦	મરાહસક	પનેશન	
આપવરામરંા	આવ	ેછે,	જમેરા	ંરૂ.	૪૦૦નો	વધરારો	કરી	રૂ.	૧૦૦૦	
મરાહસક	પનેશન	આપવરામરા	ંઆવશે.	

•	 ગજુરરાત	હબનઅનરામત	શકૈ્હરક	અન	ેઆહથ્ણક	હવકરાસ	હનગમ	દ્રારરા	

આહથ્ણક	અન	ેસરામરાહજક	હવકરાસ	મરાટે	અમલમરા	ંમકૂરાયલેી	હવહવધ	
યોજનરાઓ	મરાટે	રૂ.	૫૦૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 ધોરર	૧થી	 ૧૦મરંા	અભયરાસ	 કરતરા	અનસુહૂચત	જાહત	અને	
હવકસતી	જાહતનરા	અંિરાજે	૪૩	લરાખ	હવદ્રાથથીઓન	ેકુલ	રૂ.	૪૪૬	
કરોડની	જોગવરાઈ	દ્રારરા	હશષયવૃહત્તમરંા	િરેક	સતરે	રૂ.	૨૫૦નો	
વધરારો	કરવરામરા	ંઆવશે.

•	 પ્રાથહમક	શરાળરાઓમરંા	અભયરાસ	કરતરા	અનુસહૂચત	જાહત,	હવકસતી	
જાહત,	લઘમુતી	અન	ેઆહથ્ણક	રીત	ેપછરાત	વગ્ણનરા	અિંરાજે	૩૬	
લરાખ	 હવદ્રાથ થીઓને 	 ગરવેશ	 સહરાય	 મ રાટ ે	 હ રાલ		
રૂ.	૬૦૦	આપવરામરા	ંઆવ	ેછે,	જમેરા	ંરૂ.	૩૦૦નો	વધરારો	કરી	
ગરવશે	સહરાય	મરાટે	રૂ.	૯૦૦	આપવરામરા	ંઆવશ.ે	આ	યોજનરા	
મરાટે	રૂ.	૩૭૪	કરોડની	જોગવરાઇ	કરરાઈ	છે.

•	 અનસૂુહચત	જાહત	અન	ે હવકસતી	જાહતનરા	ગ્રાનટ-ઇન-એઇડ	
છરારિરાલય	 અને	આશ્મશરાળરામરંા	 રહેતરા	 અંિરાજે	 ૧	 લરાખ	
હવદ્રાથથીઓન	ે હનિરાવ	િ્થથરા	ં પટેે	 મરાહસક	 રકમ	 રૂ.	 ૧૫૦૦	
આપવરામરા	ંઆવે	છે,	જમેરા	ંરૂ.	૬૬૦નો	વધરારો	કરી	મરાહસક	રકમ	
રૂ.	૨૧૬૦	આપવરા	મરાટે	રૂ.	૨૮૮	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	
છે.આંબડેકર	આવરાસ	યોજનરા	અન	ેપદંડત	િીનિયરાળ	આવરાસ	
યોજનરા	મરાટે	રૂ.	૨૦૫	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.	

આરદજાવત બ્વંધરો વરક્વસની મુખયધ્વર્વમ્વં સ્વમેલ
ગુજરરાતનરા	આદિજાહત	બંધુઓ	પોતરાની	આગવી	
સરાંસકકૃહતક	ઓળખ	જાળવીને	 હવકરાસની	 યરારિરામરાં	
જોડરાઈ	 રરાજયની	 પ્ગહતમરાં	 પોતરાનો	 ફરાળો	આપી	
રહરા	 છે.	 રરાજયનરા	 તતકરાલીન	 મુખયમંરિી	 શ્ી	
નરેનદ્રિરાઈ	મોિીએ	આદિજાહત	હવસતરારોનરા	સવરાાંગી	
હવકરાસ	મરાટે	વનબંધુ	કલયરાર	યોજનરા	શરૂ	કરી	હતી.	
આ	 કલયરાર	 કરાય્ણરિમને	આગળ	 ધપરાવતરંા	 રરાજય	
સરકરારે	પરાંચ	વર્ણ	મરાટે	રૂ.	૧	લરાખ	કરોડની	વનબંધુ	
કલયરાર	યોજનરા-૨	શરૂ	કરી	છે.	

•	 આજનરા	 ઇલેકટ્ૉ હનક	 યુગમરંા	 ૧૦૮	
ઍમબયુલનસ	સેવરા,	સરકરારી	યોજનરાકીય	લરાિો,	ઑનલરાઇન	
બૅસનકગં	 સેવરા,	 નોકરી-કૉનટ્રાકટ	 મરાટે	ઑનલરાઇન	અરજી,	
ઑનલરાઇન	 હશક્ર,	 ઈ-કૉમસ્ણ	 જેવી	 તમરામ	 સેવરાઓ	મરાટે	
મોબરાઇલ	નેટવક્ક	મુખય	મરાળખરાકીય	સુહવધરા	તરીકે	ઊપસી	
આવી	છે.	આદિજાહત	હવસતરારમરાં	મોબરાઇલ	નેટવક્કની	સુહવધરા	
સહેલરાઈથી	મળી	શકે	તે	મરાટે	રૂ.	૧૦૦	કરોડનરા	ખચભે	૫૦૦	
નવરંા	 મોબરાઇલ	 ટરાવર	આવતરંા	 બે	 વર્ણમરંા	 ઊિરંા	 કરવરામરંા	
આવશે.	

•	 હનવરાસી	 શરાળરાઓનરા	 મરાધયમથી	 ગુરવત્તરાસિર	 હશક્ર	
આપવરાનરા	 હેતુથી	 આદિજાહત	 હવસતરારોમરાં	 સરામરાહજક	
િરાગીિરારીથી	૨૫	હબરસરા	મુડંરા	જ્ઞરાનશહતિ	રેહસડસેનસયલ	સકૂલસ	
ઑફ	એકસેલેનસ	 શરૂ	 કરવરામરાં	આવશે,	 જેમરાં	 અનુસૂહચત	
જનજાહતનરા	૫૦	હજાર	 હવદ્રાથથીઓને	 પ્રાથહમક,	મરાધયહમક	
અને	ઉચ્તર	મરાધયહમક	હશક્ર	આપવરામરાં	આવશે.

•	 અનુસૂહચત	 જનજાહતનરા	 ગ્રાનટ-ઇન-એઇડ	 છરારિરાલય	અને	
આશ્મશરાળરામરાં	 રહેતરા	 અંિરાજે	 ૧	 લરાખ	 ૪૩	 હજાર	
હવદ્રાથથીઓન	ેહનિરાવ	િ્થથરા	ંપટેે	હરાલ	મરાહસક	રકમ	રૂ.	૧૫૦૦	
આપવરામરાં	આવે	છે,	જેમરાં	રૂ.	૬૬૦નો	વધરારો	કરી	મરાહસક	
રકમ	રૂ.	૨૧૬૦	આપવરામરાં	આવશે.

•	 અનુસૂહચત	જનજાહતનરા	આશરે	બે	લરાખ	હવદ્રાથથીઓને	પોસટ	
મૅહટ્ક	 હશષયવૃહત્તનો	લરાિ	આપવરા	મરાટે	 રૂ.	૪૦૦	કરોડની	
જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 િૂધ	સંજીવની	યોજનરા	અંતગ્ણત	૫૩	આદિજાહત	તરાલુકરાનરા	૮	
લરાખ	જેટલરા	હવદ્રાથથીઓને	પોરરક્મ	આહરાર	આપવરા	મરાટે	
રૂ.	૧૪૭	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 આદિજાહત	ખેડૂતોને	વયહતિગત/સરામૂહહક	હસંચરાઈ	કૂવરા	સરાથે	
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•	 અનુસૂહચત	જાહત	અને	 હવકસતી	જાહતનરંા	 કૉલેજ	 સંલગ્ન	
છરારિરાલયોમરા	ં હવદ્રાથથીઓન	ેિોજન	 હબલ	પટેે	સહરાય	મરાટેની	
જોગવરાઈ	રૂ.	૧૯	કરોડ	છે.અનસૂુહચત	જાહત,	હવકસતી	જાહત	અને	
દિવયરંાગોનરા	શૈક્હરક,	આહથ્ણક	અન	ેસરામરાહજક	હવકરાસ	મરાટે	સરકરારે	
૯	જટેલરા	ંખરાસ	હનગમોની	રચનરા	કરી	છે,	જનેરા	થકી	લરાિરાથથીઓન	ે
લોન	આપવરા	મરાટે	રૂ.	૧૦૫	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.ધોરર	
૯મરંા	અભયરાસ	કરતી	અનસુહૂચત	જાહત	અન	ેહવકસતી	જાહતની	
અિંરાજ	ે૧	લરાખ	૭૦	હજાર	કનયરાઓન	ેહવનરામૂલયે	સરાઇકલ	આપવરા	
સરસવતી	સરાધનરા	યોજનરા	મરાટે	જોગવરાઈ	રૂ.	૭૦	કરોડ	કરરાઈ	છે.

•	 દિવયરંાગ	હવદ્રાથથીઓ	મરાટે	પ્રાથહમક,	મરાધયહમક	તમેજ	ઉચ્	હશક્ર	
એવરા	 િરેક	 સતરે	 હશષયવૃહત્તમરંા	 રૂ.	 ૫૦૦નો	 વધરારો	 કરવરામરંા	
આવશે.	 મરાનવ	 ગદરમરા	 યોજનરા	 હેઠળ	 સવરોજગરારી	 મરાટ	ે
અનસુહૂચત	જાહત	અન	ેહવકસતી	જાહતનરા	લરાિરાથથીઓન	ેસરાધનો	
પરૂરા	ં પરાડવરા	 રૂ.	 ૫૨	 કરોડની	જોગવરાઈ	 કરવરામરા	ંઆવી	 છે.
કંુવરબરાઈનુ	ંમરામરંે	યોજનરા	હેઠળ	અનસુહૂચત	જાહત	અન	ેહવકસતી	
જાહતની	કનયરાઓન	ેસહરાય	મરાટેની	રૂ.	૪૨	કરોડની	જોગવરાઇ	
કરવરામરંા	આવી	છે.

•	 સંકટ	મોચન	યોજનરા	અતંગ્ણત	ગરીબી	રેખરા	હેઠળનરા	ંકુટુબંની	
મખુય	 કમરાનરાર	 વયહતિનરા	 િ:ુખિ	અવસરાનથી	આવી	 પડેલી	
મશુકેલિરી	પદરસસથહતમરંા	કુટંુબન	ેસહરાય	મરાટે	રૂ.	૨૧	કરોડની	
જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 ડૉ.	સહવતરા	આબેંડકર	આતંરજ્ઞરાતીય	લગન	સહરાય	યોજનરામરાં	
હરાલમરા	ંરૂ.	૧	લરાખ	સહરાય	આપવરામરા	ંઆવ	ેછે,	જમેરા	ંરૂ.	૧.૫	
લરાખનો	મરાતબર	વધરારો	કરી	રૂ.	૨	લરાખ	૫૦	હજાર	સહરાય	
આપવરામરા	ંઆવશે,	જનેરા	મરાટેની	જોગવરાઈ	રૂ.૧૫	કરોડ	છે.

•	 સરાત	 ફેરરા	 સમહૂલગ્ન	સહરાય	 યોજનરા	 હેઠળ	 રૂ.	 ૯	 કરોડની	
જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 ગ્રાનટ-ઇન-એઇડ	છરારિરાલયોનુ	ંમકરાનિરાડુ	ં હવદ્રાથથીિીઠ	ગ્રામય	
હવસતરારમરા	ંમરાહસક	રૂ.	૫૦મરાથંી	વધરારી	રૂ.	૧૦૦,	નગરપરાહલકરા	
હવસતરારમરંા	 મરાહસક	 રૂ.	 ૭૦મરંાથી	 વધરારી	 રૂ.	 ૧૪૦	અને		
મહરાનગરપરાહલકરા	હવસતરારમરા	ંમરાહસક	રૂ.	૯૦મરાથંી	વધરારી	રૂ.	
૧૮૦	કરવરામરા	ંઆવશ.ે	હવકસતી	જાહત	મરાટેની	ડ-ેસકૉલર	અને	
હૉસટેલર	મરાટે	અપરાતી	પોસટ	મહૅટ્ક	હશષયવૃહત્તમરા	ંરૂ.	૬૦૦થી	
રૂ.	૨૨૦૦	સધુીનો	વધરારો	કરવરામરા	ંઆવશે.	

•	 અનસુહૂચત	જાહત	અન	ે હવકસતી	જાહતનરા	એસનજહનયદરગંનરા	
હવદ્રાથથીઓ	મરાટે	 સરાધન	ખરીિવરા	 હરાલ	 રૂ.	 ૫૦૦૦	સહરાય	
આપવરામરા	ંઆવ	ેછે,	જમેરા	ંરૂ.	૩૦૦૦નો	વધરારો	કરી	રૂ.	૮૦૦૦	
સહરાય	આપવરામરા	ંઆવશે.

•	 પીએચ.ડી.	જવેરા	ઉચ્	અભયરાસ	કરનરારરા	અનસુહૂચત	જાહત	અને	
હવકસતી	જાહતનરા	હવદ્રાથથીઓને	પ્ોતસરાહહત	કરવરા	મરાટે	સહરાય	
રૂ.	૩૦	હજાર	અપરાય	છે,	જમેરા	ંરૂ.	૭૦	હજારનો	મરાતબર	વધરારો	
કરી	રૂ.	૧	લરાખની	સહરાય	આપવરામરા	ંઆવશે.	•

૩	એચ.પી.	સોલર	પંપની	સહરાય	અપરાશે.
•	 હળપહતઓ	અને	આદિમજૂથોને	પરાયરાની	૬	સુહવધરાઓ	મરાટે	

અને	સી.સી.ડી.	પ્ોજેકટ	હેઠળ	રૂ.	૬૭	કરોડની	જોગવરાઈ	છે.
•	 પ્રાથહમક	શરાળરાઓમરાં	િરતરાં	અનુસૂહચત	જનજાહતનરા	અંિરાજે	

૧૩	 લરાખ	 હવદ્રાથથીઓને	 હરાલ	 રૂ.	 ૬૦૦	 ગરવેશ	 સહરાય	
આપવરામરાં	આવે	છે,	જેમરાં	રૂ.	૩૦૦નો	વધરારો	કરી	રૂ.	૯૦૦	
ગરવેશ	સહરાય	આપવરામરાં	આવશે.

•	 આદિજાહત	 હવસતરારમરાં	ખેતીમરાં	 પરાવર	 ટીલસ્ણનરા	 ઉપયોગને	
પ્ોતસરાહન	આપવરા	ખેડૂતો	મરાટે	સહરાયની	નવી	યોજનરા.

•	 ધોરર	૧થી	૧૦મરાં	અભયરાસ	કરતરા	અનુસૂહચત	જનજાહતનરા	
અંિરાજે	 ૧૩	 લરાખ	 હવદ્રાથથીઓને	 હશષયવૃહત્તમરાં	 િરેક	 સતરે		
રૂ.	૨૫૦નો	વધરારો	કરવરામરાં	આવશે.

•	 આદિજાહત	ક્ેરિોમરાં	રોજગરારીની	તકોનું	સજ્ણન	કરવરા	તેમજ	
ઉદ્ોગસરાહહસકતરાને	 વેગ	આપવરા	૮	નવરા	MSME	જી.
આઇ.ડી.સી	એસટેટની	રચનરા	કરવરામરાં	આવશે.

•	 હબરસરા	 મુંડરા	આદિજાહત	 યુહનવહસ્ણટીનરા	 સંચરાલન,	શૈક્હરક	
પ્વૃહત્તઓ	અને	સંશોધનકરાયયો	મરાટે	રૂ.	૧૭	કરોડની	જોગવરાઈ	
કરરાઇ	છે.	મરાનવ	ગદરમરા	યોજનરા	હેઠળ	સવરોજગરારીની	દકટ	
આપવરા	રૂ.	૧૫	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 ટી.બી.,	કૅનસર,	રતિહપત્ત	અને	 હસકલસેલ	ઍહનહમયરા	જેવરા	
રોગોની	સરારવરાર	મરાટે	મફત	તબીબી	સહરાય	યોજનરા.

•	 અનુસૂહચત	 જનજાહતનરા	 લરાિરાથથીઓ	 મરાટ	ે ઉતપરાિન-
સહવેચરારનરા	હેતુસર	હરાટ	બજાર	વયવસથરાનો	સહયોગ.

•	 પીએચ.ડી.	 જેવરા	 ઉચ્	અભયરાસ	 કરનરારરા	 હવદ્રાથથીઓને	
પ્ોતસરાહહત	કરવરા	મરાટે	હરાલ	સહરાય	રૂ.	૨૫	હજાર	આપવરામરાં	
આવે	છે,	જેમરાં	રૂ.	૭૫	હજારનો	ધરખમ	વધરારો	કરીને	સહરાય	
રૂ.	૧	લરાખ	આપવરામરાં	આવશે.

•	 મહહલરાઓનરા	સશતિીકરર	અન	ેઆહથ્ણક	હવકરાસ	મરાટે	નશૅનલ	
રૂરલ	લરાઇવલીહૂડ	હમશન	(આજીહવકરા)	અંતગ્ણત	રૂ.	૨૩૧	
કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 ગ્રામય	સતરે	પરાયરાની	સવેરાઓ	અને	આહથ્ણક	ઉનનહતન	ેપ્ોતસરાહન	
આપવરા	શયરામરાપ્સરાિ	મુખરજી	રબ્ણન	હમશન	હેઠળ	રૂ.	૯૧	
કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 નવરા	મંજૂર	 થયેલરા	આવરાસની	સરાથે	 બરાથરૂમ	સુહવધરા	મરાટે	
પ્ધરાનમંરિી	આવરાસ	 યોજનરા	 (ગ્રામીર)	અંતગ્ણત	 રૂ.	 ૩૮	
કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 મહહલરા	સવસહરાય	જૂથોને	હધરરાર	પર	વયરાજ	સહરાય	રૂ.	૧૮	
કરોડની	આપવરા	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.	•
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આતમવનભ્ષર ગ્વમડ્વઓથિી બનશે આતમવનભ્ષર ભ્વરત
ગુજરરાતની	સરામરાહજક	અને	આહથ્ણક	પ્વૃહત્તઓમરાં	
ગરામોનું	હંમેશરાં	મહત્વ	રહ્ં	છે.	િેશની	મોટરા	િરાગની	
વસતી	 ગ્રામહવસતરારોમરાં	 રહીને	 િેશની	 પ્ગહતમરાં	
પોતરાનો	ફરાળો	નોંધરાવી	રહી	છે.	મહરાતમરા	ગરાંધીએ	
ગ્રામસવરરાજનુ	ંમહહમરાગરાન	કયુાં	છે.	ગ્રામસવરરાજ	એટલે	
સંપરૂ્ણપર	ેપોતરાની	ઇચછરાઓ	મરાટે	પડોશીઓથી	સવતરંિ,	
પરંતુ	 પરસપર	એકબીજા	 પર	આધરાદરત	 ગરતંરિ.	
ગુજરરાત	 રરાજયમરંા	 પંચરાયતી	 રરાજ	 પ્થમથી	 જ	
હવકેનદ્રીકરરની	દિશરામરંા	એક	મહત્વનરા	પગલરા	તરીકે	

અમલમરંા	આવયું	 છે,	 જેથી	 ગ્રામહવકરાસની	 પ્તયેક	
યોજનરાઓની	આયોજનબદ	 રીતે	 અમલવરારી	 થઈ	 શકે.	

હરાલનરા	પચંરાયતી	રરાજન	ેસદુૃઢ	કરવરા	મરાટે	તમેજ	હવકરાસની	યરારિરામરંા	
ગ્રામ	જનસમુિરાય	પર	સરકરારની	સરાથોસરાથ	ખિેખિરા	હમલરાવી	
હવકરાસમરાં	સીધરા	િરાગીિરાર	બને	તેવી	સપષ્ટ	નીહત	અને	નેમ	સરાથે	
ગુજરરાત	સરકરાર	આગળ	વધી	રહી	છે.	

મુખયમંરિી	શ્ી	િૂપેનદ્રિરાઈ	પટેલની	આગેવરાનીમરાં	ગુજરરાત	
સરકરારે	પંચરાયત	અન	ેગ્રામય	હવકરાસની	વયતિ	કરેલી	નમે	નરારરાકીય	
વર્ણ	૨૦૨૨-૨૩નરા	અંિરાજપરિમરાં	કરવરામરાં	આવેલી	જોગવરાઈમરાં	
પ્હતહબંહબત	થઇ	છે.	અંિરાજપરિમરાં	 હવહવધ	યોજનરા,	આયોજન	
મરાટે	ફરાળવરાયેલી	નરારરાંરરાહશ	તેમજ	તેનરા	ઉદ્ેશનું	સંહક્પત	હલહખત	
વર્ણન	અહીં	રજૂ	કરવરામરાં	આવયું	છે.	
•	 ૧૫મરા	નરારરાપંચ	હેઠળ	પંચરાયતોને	મરાળખરાકીય	સગવડો	મરાટે	

રૂ.	૧૫	હજાર	૬૫૦	કરોડ	મળવરાનરા	છે.	તે	પૈકી	આગરામી	
વર્ણ	મરાટે	રૂ.	૨૪૪૬	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 ગ્રામય	કક્રાએ	વધુ	સરારી	કનેસકટહવટી	ઉપલબધ	કરરાવી	૧૦૮	
ઍમબયુલનસ	 સેવરા,	 દડહજટલ	 પૉટ્ણલનરા	 મરાધયમથી	 ઉપલબધ	
કરરાવેલરા	સરકરારી	 યોજનરાકીય	લરાિો,	ઑનલરાઇન	બૅસનકંગ	
સેવરા,	ઓનલરાઇન	હશક્ર	જેવી	તમરામ	સેવરાઓ	ગરામલોકોને	
હરાથવગી	 ઉપલબધ	 કરરાવવરા	 ફ્ી	 વરાઇ-ફરાઇની	 સુહવધરા	 પૂરી	
પરાડવરામરાં	આવશે.	

•	 ગ્રામપંચરાયતોમરાં	 મરાળખરાગત	 સુહવધરાઓનો	 હવકરાસ	 કરી,	
ગ્રામજનોનું	 જીવનધોરર	 ઊંચંુ	 લરાવવરા,	 જાહેર	 ગ્ંથરાલયો	
બનરાવવરા,	 ગરામલોકોનરા	 સવરાસ્થયનરા	 સુધરારરા	 મરાટે	 કસરતનરાં	
સરાધનો	પૂરરાં	પરાડવરા,	સમૃહત	સમરારકોનું	દરપેદરંગ	કરવરા,	ગરામનું	
ગૅઝેદટયર	બનરાવવરા,	ગ્રામપંચરાયત	કચેરી	પર	સોલર	રૂફટૉપ	
લગરાડવરા	જેવી	બરાબતોનો	સમરાવેશ	 કરતી	મુખયમંરિી	ગ્રામ	
અસસમતરા	યોજનરા	શરૂ	કરવરામરાં	આવશે.

•	 ઈ-ગ્રામ	સનેટરની	સગવડોન	ેવધરારે	સઘન	તેમજ	સુદૃઢ	બનરાવી	
૨૦૦	 જેટલી	 સેવરાઓ	 પૂરી	 પરાડવરા	 મરાટે	 રૂ.૩૫	 કરોડની	

જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.		
•	 રરાજયનરા	ંબધરા	ંગરામોમરા	ંતબક્રાવરાર	હવનરામલૂય	ેવરાઇ-ફરાઇ	સવેરા	

કરવરાની	યોજનરાનરા	પ્થમ	તબક્રામરા	ંઅિંરાજે	૪	હજાર	ગરામોમરાં	
હવનરામૂલયે	 વરાઇ-ફરાઇની	સગવડ	પૂરી	 પરાડવરા	મરાટે	 રૂ.	૭૧	
કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.			

•	 આઠ	 શહેરી	 હવકરાસ	 સત્તરામંડળોનરા	 હવસતરારમરાં	આવેલી	
ગ્રામપચંરાયતોમરા	ંઘન	કચરરાનરા	હનકરાલની	વયવસથરા	ઊિી	કરવરા	
મરાટે	રૂ.	૭૫	કરોડની	ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.				

•	 રસીકરર,	જનમ	મરર	નોંધરી,	નળ	કનેકશન,	મહહલરા	અને	
બરાળકોમરા	ંપોરર	જવેરા	મરાપિંડોન	ેઆધરારે	સમરાટ્ણ	હવલજે	જાહેર	
કરી	તેમને	પ્ોતસરાહન	આપવરા	મરાટે	રૂ.	૨	કરોડની	જોગવરાઈ	
કરવરામરાં	આવી	છે.		

•	 પંચરાયત	 હવિરાગનરા	 વહીવટી	 મરાળખરાને	 સુદૃઢ	 કરવરાનરા	
િરાગરૂપે	૧૩	હજાર	જેટલી	જગયરાઓ	િરવરા	મરાટે	િરતીની	
પ્હરિયરા	કરવરાનું	આયોજન	પ્ગહત	હેઠળ	છે.	

•	 વર્ણ	૨૦૨૪	સુધીમરાં	સૌને	આવરાસનરા	ઉદ્ેશને	પદરપૂર્ણ	કરવરા	
પ્ધરાનમંરિી	આવરાસ	 યોજનરા	 (ગ્રામીર)	 હેઠળ,	આવતરાં	 બે	
વર્ણમરાં	૪	લરાખ	જેટલરા	નવરા	આવરાસો	બનરાવવરા	મરાટે	રૂ.	૯૩૩	
કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.		

•	 મહરાતમરા	ગરાંધી	 રરાષ્ટ્રીય	ગ્રામીર	રોજગરાર	યોજનરા	અંતગ્ણત		
રૂ.	૯૦૦	કરોડની	ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.		

•	 આંગરવરાડી,	શરાળરાનરા	ઓરડરા,	મધયરાહ	્ન	િોજન	શેડ,	વન-
નસ્ણરી,	 સરામુિરાહયક	 કૂવરા	 વગેરે	 લોકોપયોગી	અસકયરામતો	
મહરાતમરા	ગરાધંી	રરાષ્ટ્રીય	ગ્રામીર	રોજગરાર	યોજનરાનરા	જોડરારથી	
ઊિી	 કરવરા	મટીદરયલ	 કમપોનનટ	મરાટે	 રૂ.	 ૫૦૦	 કરોડની	
જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.					

•	 સવચછ	 િરારત	 હમશન	 (ગ્રામીર)	 અંતગ્ણત	 ગ્રામય	 કક્રાએ	
સફરાઇનરાં	ધોરર	સુધરારવરા	મરાટે	રૂ.	૪૬૭	કરોડની	જોગવરાઈ	
કરવરામરાં	આવી	છે.		

•	 મહહલરાઓનરા	સશતિીકરર	અન	ેઆહથ્ણક	હવકરાસ	મરાટે	નશૅનલ	
રૂરલ	લરાઇવલીહૂડ	હમશન	(આજીહવકરા)	અંતગ્ણત	રૂ.	૨૩૧	
કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.		

•	 ગ્રામયસતરે	પરાયરાની	સવેરાઓ	અન	ેઆહથ્ણક	ઉનનહતન	ેપ્ોતસરાહન	
આપવરા	શયરામરાપ્સરાિ	મખુરજી	રબ્ણન	હમશન	હેઠળ	અિંરાજપરિમરાં	
રૂ.	૯૧	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.		

•	 નવરા	મંજૂર	 થયેલરા	આવરાસની	સરાથે	 બરાથરૂમ	સુહવધરા	મરાટે	
પ્ધરાનમંરિી	આવરાસ	 યોજનરા	 (ગ્રામીર)	અંતગ્ણત	 બજેટમરંા		
રૂ.	૩૮	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 મહહલરા	સવસહરાય	જૂથોને	હધરરાર	પર	વયરાજ	સહરાય	આપવરા	
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મરાટે	રૂ.૧૮	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.
•	 તિુપરરાંત	 હવજ્ઞરાન	અને	 પ્ૌદ્ોહગકી	 હવિરાગનરા	 િરારતનેટ	

પ્ોજેકટ	 દ્રારરા	 રરાજયની	 ૧૪	હજારથી	 વધુ	 ગ્રામપંચરાયતોને	
ઑસપટકલ	 ફરાઇબર	 નેટવક્ક	 દ્રારરા	 ઇનટરનેટથી	જોડરાર	 કરી	
ગુજરરાત	િેશમરાં	સવ્ણપ્થમ	હસહદ	હરાંસલ	કરનરાર	રરાજય	બનયું	
છે.	આ	હરાઇસપીડ	ઇનટરનેટ	કનેસકટહવટીથી	ગરામમરાં	આવેલી	
શરાળરાઓ,	આંગરવરાડી,	સવરાસ્થય	કેનદ્ર,	પોલીસ	સટેશન,	બીજી	
સરકરારી	 અને	 સહકરારી	 સંસથરાઓને	જોડરાર	આપવરા	 મરાટ	ે	
રૂ.	૭૩	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.	

•	 આદિજાહત	 હવસતરારમરાં	 ગરામમરાંથી	 શરાળરા	 તથરા	 પ્રાથહમક	
આરોગય	 કેનદ્ર	 સુધીનરા	 પરાકરા	 રસતરા	 અને	 પુલો	 બનરાવવરા		
રૂ.	 ૧૦૫	 કરોડની	જોગવરાઇ	 થકી	 ગ્રામહવકરાસને	 વધુ	 વેગ	
આપવરામરાં	આવશે.

•	 આદિજાહત	 હવસતરારનરા	 હગદરમથક	સરાપુતરારરાથી	શબરીધરામ,	

ઝરવરારી	ધોધ	થઈન	ેસટટૅચય	ુઑફ	યહુનટી-એકતરાનગરન	ેજોડતરા	
૧૦	મીટર	પહોળરા	અને	૨૧૮	દકલોમીટર	લંબરાઈનરા	રસતરાને	
હવકસરાવવરા	મરાટે	રૂ.	૧૬૭૦	કરોડનું	આયોજન,	જે	પૈકી	આ	
વરભે	પ્થમ	તબક્રાની	કરામગીરી	મરાટે	રૂ.	૯૦	કરોડની	મરાગ્ણ	
જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.	

•	 હવકેસનદ્રત	હજલ્રા	આયોજન	કરાય્ણરિમ,	એ.ટી.વી.ટી.	અન	ેઅનય	
યોજનરાઓ	હેઠળ	સથરાહનક	જરૂદરયરાતોનરા	હવકરાસનરા	ંકરામો	મરાટે	
જોગવરાઈ	રૂ.	૧૩૦૬	કરોડની	પર	જોગવરાઈ	નરારરામંરિીશ્ીએ	
રજૂ	કરેલરા	વત્ણમરાન	નરારરાકીય	બજેટમરાં	કરવરામરાં	આવી	છે.	

	 આમ,	 નરારરામંરિી	 શ્ી	 કનુિરાઈ	 િેસરાઈએ	 રજૂ	 કરેલરા	
અંિરાજપરિમરાં	પંચરાયત,	ગ્રામ	ગૃહહનમરા્ણર	અને	ગ્રામહવકરાસ	
હવિરાગ	મરાટે	રૂ.	૯૦૪૮	કરોડની	નરારરાકીય	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	
આવી	છે.	•

રદન-પ્રવતરદન વરક્વસની નરી ઊંચ્વઈ સર કરતો ર્વજયનો શહેરી વર્ત્વર
શહેર	એટલે	કે	નગર,	કે	જયરાં	નળ,	ગટર	અને	
રહેઠરારની	સહુવધરા	ઉપલબધ	હોય.	ઝડપી	શહેરીકરર	
સરાથે,	રરાજયની	લગિગ	૪૮	ટકરા	વસતી	શહેરોમરાં	
રહે	છે.	સરકરાર	શહેરી	 હવસતરારોમરાં	જીવનધોરર	
સુધરારવરા	મરાટે	હરાલની	મરાળખરાકીય	સુહવધરાઓ	સરાથે	
નવી	સેવરાઓનો	વયરાપ	વધરારવરા	મરાટે	સતત	પ્યરાસો	
કરી	રહી	છે.		

સવહર્ણમ	 જયંતી	 મુખયમંરિી	 શહેરી	 હવકરાસ	
યોજનરા	 હેઠળ	 રરાજયની	 મહરાનગરપરાહલકરાઓ,	
નગરપરાહલકરાઓ	અન	ેશહેરી	હવકરાસ	સત્તરામડંળો	મરાટે	

રૂ.	૫૨૦૩	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરા	ંઆવી	છે.	ઑકટ્ૉય	
નરાબૂિી	 વળતરમરાં	આગરામી	 વરભે	 ૧૦	 ટકરાનો	 વધરારો	 કરવરામરાં	
આવશે.	આ	 યોજનરા	અંતગ્ણત	 રૂ.	 ૩૦૪૧	 કરોડની	 ફરાળવરી	
કરવરામરાં	આવી	છે.

સુરત	 શહેરમરંા	 તરાપી	 નિીકરંાઠરાનો	 હવકરાસ	 કરી	 સુરતનરા	
શહેરીજનોને	અનેરી	િેટ	આપવરામરાં	આવશે.	આ	હવકરાસ	મરાટે	
હવશ્વબૅનક	તરફથી	રૂ.	૧૯૯૧	કરોડનરા	પ્ોજકેટન	ેમજંરૂી	આપવરામરંા	
આવી	છે.	તેવી	રીતે,	અમિરાવરાિ	ઔડરા	હવસતરારમરાં	મરાળખરાગત	
સુહવધરાઓ	મરાટે	એહશયન	ડેવલપમેનટ	બૅનક	સહરાહયત	રૂ.	૧૯૦૦	
કરોડનરા	પ્ોજેકટને	મંજૂરી	આપવરામરાં	આવી	છે.	

૧૫મરા	 નરારરાંપંચ	 હેઠળ	આગરામી	 પરંાચ	 વર્ણમરાં	 સથરાહનક	
હવકરાસનરંા	કરામો	મરાટે	અિંરાજ	ેરૂ.	૬૫૦૦	કરોડનુ	ંઆયોજન	કરવરામરાં	
આવયું	છે.	તે	અંતગ્ણત	આગરામી	વર્ણ	મરાટે	રૂ.	૧૦૬૨	કરોડની	
ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.	શહેરી	હવસતરારમરાં	નવરા	૫૫	હજાર	
આવરાસોનરા	 હનમરા્ણર	અથભે	 સહરાય	આપવરા	 રૂ.	 ૯૪૨	 કરોડની	

જોગવરાઈ	 કરવરામરાં	આવી	 છે.	 મહરાનગરપરાહલકરાઓમરાં	 મેટ્ોરેલ	
અને	 મેટ્ોલરાઇટની	 સેવરાઓ	પૂરી	 પરાડવરા	 મરાટે	 રૂ.	 ૭૨૨	 કરોડ	
ફરાળવવરામરાં	આવયરા	છે.

સમરાટ્ણ	હસટી	યોજનરા	હેઠળ	અમિરાવરાિ,	સરુત,	રરાજકોટ,	વડોિરરા	
અન	ેગરાધંીનગર	મહરાનગરપરાહલકરાઓ	તથરા	િરાહોિ	નગરપરાહલકરાને	
મરાળખરાકીય	સગવડો	ઊિી	કરવરા	મરાટે	રૂ.	૭૦૦	કરોડ	ફરાળવવરામરાં	
આવયરા	છે.	અમૃત	યોજનરા-૨	અતંગ્ણત	પરારીપરુવઠરા,	ગટરવયવસથરા,	
વરસરાિી	પરારીનો	હનકરાલ,	તળરાવનો	હવકરાસ	અન	ેપદરવહન	વયવસથરા	
મરાટે	રૂ.	૩૫૦	કરોડની	બજટેમરા	ંફરાળવરી	કરવરામરા	ંઆવી	છે.

મહરાનગરપરાહલકરા	 અને	 નગરપરાહલકરાઓને	 અસગ્નશમન	
વરાહનો	અને	બીજા	અતયરાધુહનક	સરાધનો	પૂરરાં	પરાડવરા	તેમજ	૧૬	
નગરપરાહલકરાઓમરાં	મૉડેલ	ફરાયર	સટેશન	બનરાવવરા	મરાટે	રૂ.	૧૫૭	
કરોડની	 બજેટમરાં	 ફરાળવરી	 કરવરામરાં	આવી	 છે.	 તેવી	 રીતે,	
નગરપરાહલકરાઓ	દ્રારરા	સટ્ીટ	લરાઇટ,	વૉટર	વકસ્ણ	અને	સુએઝ	વક્ક	
મરાટે	૧૫૦	મેગરાવૉટ	વીજળી	 હબનપરંપરરાગત	સ્ોતોથી	મેળવી	
ઊજા્ણ	ક્રેિ	ેનગરપરાહલકરાઓન	ેઆતમહનિ્ણર	બનરાવવરા	મરાટે	રૂ.	૬૦૦	
કરોડનરા	ખચભે	ગ્પુ	કૅસપટવ	સોલર	અન	ેહવનડ	એનર્જી	પરાક્ક	સથરાપવરામરંા	
આવશે,	 જે	 યોજનરા	 મરાટે	જોગવરાઈ	 રૂ.	 ૬૦	 કરોડ	 ફરાળવવરામરાં	
આવયરા	છે.

શહેરી	 હવસતરારોને	 રખડતરાં	 ઢોરથી	 મુહતિ	આપવરા	 તેમજ	
હનરરાધરાર	ઢોરનરા	હનિરાવ	તેમજ	વયવસથરા	મરાટે	રૂ.	૫૦	કરોડની	
ફરાળવરી	 કરવરામરાં	આવી	 છે.	 હવશ્વબૅનક	 સહરાહયત	 ગુજરરાત	
રેહઝહલયનટ	 હસટી	 ડેવલપમેનટ	 પ્ોગ્રામ	 હેઠળ	 અમિરાવરાિ	
મહરાનગરપરાહલકરાનરા	રૂ.	૩	હજાર	કરોડનરા	મરાળખરાકીય	સુહવધરાઓ	
અંગેનરા	પ્ોજેકટને	મંજૂરી	આપવરામરાં	આવે	છે.•
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અથિ્ષતંત્રનો આધ્વર ઔદ્ોવગક વરક્વસ
ઔદ્ોહગક	હવકરાસ	એ	અથ્ણતંરિની	ધોરી	નસ	છે.	ઔદ્ોહગક	
હવકરાસ	થકી	રોજગરારીની	હવપુલ	તકોનું	હનમરા્ણર	થરાય	છે.	
મુખયમંરિી	શ્ી	િૂપેનદ્રિરાઈ	પટેલનરા	 વડપર	હેઠળની	
હનરરા્ણયક	સરકરારની	કરાય્ણક્મ	નીહતનરા	પદરરરામ	ેગજુરરાત	
ઔદ્ોહગક	ક્રેિ	ેઅડીખમ	રહ્	ંછે.	ગજુરરાતનરા	ઔદ્ોહગક	
હવકરાસનરા	પરાયરામરાં	મજબૂત	મનોબળ,	પરારિશ્ણક	નીહત	

અને	નવતર	અહિગમ	છે.	ગુજરરાતનરા	સવરાાંગી	 હવકરાસમરાં	
ઔદ્ોહગક	 હવકરાસનો	 હસંહફરાળો	 છે.	 ગુજરરાત	 િેશનરા	 કુલ	
ઉતપરાિનમરાં	અંિરાહજત	૧૪	ટકરા	જેટલો	મોટો	હહસસો	ધરરાવે	છે	તે	
બરાબત	ગુજરરાતની	ઔદ્ોહગક	ક્ેરિે	શ્ેઠિતરાની	સરાહબતી	છે.	ઉદ્ોગ	
ક્ેરિનરા	 હવકરાસને	પદરરરામે	રરાજયમરાં	રોજગરારીની	અનેક	તકોનું	
સજ્ણન	થયું	છે.	આ	તકોને	વધરારવરાનરાં	ઉમિરા	હેતુસર	ઉદ્ોગ	અને	
ખરાર	હવિરાગ	મરાટે	કુલ	રૂ.	૭૦૩૦	કરોડની	જોગવરાઈ	વર્ણ	૨૦૨૨-
૨૩નરા	અંિરાજપરિમરાં	કરવરામરાં	આવી	છે.	રરાજયે	િેશમરાં	ઔદ્ોહગક	
ઉતપરાિન,	ફૅકટરીઓની	સખંયરા	અન	ેહનકરાસનરા	ક્રેિ	ેમોખરરાનુ	ંસથરાન	
મેળવયું		છે.	અંિરાજપરિમરાં	કરવરામરાં	આવેલી	જોગવરાઈ	પર	એક	
નજર	 નરાખતરાં	 રરાજય	 સરકરારની	 પરારિશ્ણક	 નીહત	અને	 નવતર	
અહિગમનો	પદરચય	મળે	છે.
•	 વરાંસી-બોરસી,	હજલ્ો	નવસરારી	ખરાતે	કેનદ્ર	સરકરારની	PM	

MITRA	યોજનરા	હેઠળ	રોજગરારીનરા	હવપલુ	અવસરો	ઊિરા	
કરવરા	અદ્તન	સુહવધરા	ધરરાવતરા	ટેકસટરાઇલ	પરાક્કની	સથરાપનરા	
કરવરાનું	આયોજન	કરવરામરાં	આવયું	છે.	

•	 ટેકસટરાઇલ	ઉદ્ોગોન	ેપ્ોતસરાહન	આપી	ટેકસટરાઇલ	વલૅય	ુચઇેન	
પૈકીનરાં	ખરાસ	ક્ેરિોને	મજબૂત	કરવરા	મરાટે		રૂ.	૧૪૫૦	કરોડની	
જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 એમ.એસ.એમ.ઇ.	 ઉદ્ોગોનરા	 સવરા ાંગી	 હવકરાસ	 અને	
સપધરા્ણતમકતરા	 વધરારવરા	 મરાટે	 સકીમ	 ફૉર	 ફરાઇનરાસનસયલ	
આહસસટનસ	 ટુ	 ઇનડસટ્ીઝ	 યોજનરા	 હેઠળ	 સહરાય	આપવરા			
રૂ.	૧૩૬૦	કરોડની	ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 હનકરાસની	 નવી	 તકો	 સરાથે	 રોજગરારીનરા	 હવપુલ	અવસરોનું	
હનમરા્ણર	કરવરા	મોરબી	ખરાતે	રૂ.	૪૦૦	કરોડનરા	ખચભે	વૈહશ્વક	
કક્રાની	 સુહવધરા	 ધરરાવતો	 ઇનટરનૅશનલ	 હસરરાહમક	 પરાક્ક	
સથરાપવરાનું	આયોજન	હરાથ	ધરવરામરાં	આવયું	છે.		

•	 બરાજપરાઈ	 બૅનકેબલ	 યોજનરા	 અનવયે	 અંિરાજે	 ૩૭	 હજાર	
લરાિરાથથીઓને	હધરરાર	મરાટે	વયરાજ	સહરાય	આપવરા	રૂ.	૨૩૮	
કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 નવરા	ઉદ્ોગસરાહહસકોને	પ્ોતસરાહહત	કરવરા	મરાટે	તથરા	રરાજયમરાં	
સટરાટ્ણ-અપ	ઈકો	 હસસટમને	વધુ	સુદૃઢ	બનરાવવરા	અથભે	સટરાટ્ણ-
અપ-વેનચર	ફરાઇનરાનસ	યોજનરા	મરાટે	રૂ.	૧૦૦૦	કરોડનું	ફંડ	

ઊિું	કરવરાનું	આયોજન	કરરાયું	છે,	જે	મરાટે	આગરામી	વર્ણ	મરાટે	
રૂ.	૨૦૦	કરોડની	ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 િરારત	સરકરાર	દ્રારરા	જાહેર	કરેલી	નૅશનલ	હરાઇડ્ોજન	હમશન	
અને	 હવહવધ	 પ્ોડકશન	 હલનક	 ઇનસેસનટવ	 સકીમોને	 સુસંગત	
રહીન,ે	પસિં	કરેલરંા	સકેટરોમરંા	મોટરા	પ્મરારમરંા	રોજગરારી	ઊિી	
કરવરા	 તેમજ	 મૂડીરોકરારને	 આકર્ણવરા	 નવી	ઔદ્ોહગક	
પ્ોતસરાહન	યોજનરા	તથરા	ત	ેઅગંનેરા	સશંોધન	અન	ેહવકરાસ	અથભે	
ગ્ીન	ઇનોવેશન	ફંડ	મરાટે	રૂ.	૫૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	
આવી	છે.

•	 મરાનવકલયરાર	યોજનરા	અનવયે	નરાનરા	પ્કરારનરા	ધંધરા	રોજગરાર	
કરતરા	૩૪	હજાર	લરાિરાથથીઓને	૨૭	ટ્ેડ	મરાટે	સરાધન-ઓજાર	
સવરૂપ	ેસહરાય	આપવરા	મરાટે	રૂ.	૪૮	કરોડની	ફરાળવરી	કરવરામરાં	
આવી	છે.

•	 રરાજયનરા	વરાયેબલ	મરાંિરા	ઔદ્ોહગક	એકમોનરા	પુનવ્ણસન	મરાટે	
રૂ.	૪૫	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 િરારતનરા	 પ્થમ	 ગ્ીન	 ફીલડ	 સમરાટ્ણ	 હસટી	 ધોલેરરામરાં	 વધુ	
મૂડીરોકરાર	 આકરથી	 રોજગરારીની	 તકો	 સજ્ણવરા	 તેમજ	
રોકરારકરારોને	 પ્ોતસરાહન	આપવરા	 ધોલેરરા	 ઇનડસસટ્યલ	
ઇનવેસટમેનટ	પ્મોશન	સકીમ	હેઠળ	રૂ.૪૦	કરોડની	ફરાળવરી	
કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 સંશોધન	અને	 હવકરાસ	યોજનરા-૨૦૨૦	અનવયે	સંસથરાઓને	
સંશોધન/પ્ોડકટ	ડેવલપમેનટ	સેનટર	સથરાપવરા	સહરાય	આપવરા	
મરાટે	રૂ.	૨૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 રરાજયમરાં	પરાંચ	સથળોએ	ઍગ્ો-ફૂડ	પરાક્કની	સથરાપનરા	કરવરાનું	
આયોજન	હરાથ	ધરવરામરાં	આવયું	છે.		

•	 મતસયોદ્ોગને	પ્ોતસરાહન	આપી	હનકરાસને	વેગ	આપવરા	પરાંચ	
સી-ફૂડ	 પરાક્કની	 સથરાપનરા	 કરવરાનું	 આયોજન	 કરવરામરંા		
આવયું	છે.

•	 IT	&	BT	ઉદ્ોગકરારોન	ેપ્ોતસરાહન	આપવરા	મરાટે	નવી	IT	&	
BT	નીહતમરા	ંરૂ.	૧૧૧	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરા	ંઆવી	છે.

•	 પ્વરાસન	ઉદ્ોગ	થકી	રોજગરારીની	 હવપુલ	તકો	ઊિી	થતી	
હોઈ	 પ્વરાસન	 હવકરાસ	મરાટે	 	 રૂ.	 ૪૬૫	 કરોડની	 ફરાળવરી	
કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 શ્મ,	 કૌશલય	 હવકરાસ	 અને	
રોજગરાર	 હવિરાગ	મરાટે	 કુલ		
રૂ . 	 ૧૮૩૭	 કરોડની	
જોગવરાઈ	 કરવ રામ રંા	
આવી	છે.

•	 યુવ રાનોનું 	 ઉદ્ોગો	

અંદ્વજપત્ર વરશેર
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તમેજ	બીજા	ંક્રેિોની	જરૂદરયરાત	મજુબનંુ	કૌશલયવધ્ણન	થરાય	
તે	 મરાટે	 ૫૧	 નવરા	 િહવષયલક્ી	 કોસ્ણ	 દ્રારરા	 ૫૦	 હજાર	
તરાલીમરાથથીઓન	ેતરાલીમ	આપવરાનો	હનર્ણય	કયયો	છે.	હરાલનરા	
૫૦	અન	ેનવરા	૫૧	કોસ્ણ	મળી	૧૦૧	કોસ્ણ	મરારફત	તરાલીમ	
આપવરા	 મરાટ	ે રૂ.	 ૫૨૧	 કરોડની	 ફરાળવરી	 કરવરામરાં		
આવી	છે.

•	 સરકરારી	ઔદ્ોહગક	તરાલીમ	સંસથરાઓ	ખરાતે	મરાળખરાકીય	
સુહવધરા	તેમજ	બરાંધકરામ	મરાટે	રૂ.	૧૯૦	કરોડની	જોગવરાઈ	
કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 ગુજરરાત	 સસકલ	ડેવલપમેનટ	 હમશન	અંતગ્ણત	૫૦	હજાર	
યુવરાનોને	રોજગરારલક્ી	તરાલીમ	આપવરા	મરાટે	રૂ.	૧૫૦	
કરોડની	ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.	

•	 મુખયમંરિી	એપ્ેસનટસ	 યોજનરા	 અંતગ્ણત	 ૧	 લરાખ	જેટલરા	
યવુરાનોન	ેતરાલીમબદ	કરવરા	મરાટે	રૂ.	૫૨	કરોડની	જોગવરાઈ	
કરવરામરાં	આવી	છે.	

•	 કૌશલયરા-ધ	સસકલ	યહુનવહસ્ણટીનરા	બરાધંકરામ	તથરા	આનરુહંગક	
સવલતો	મરાટે	રૂ.	૪૩	કરોડની	ફરાળવરી	કરવરામરા	ંઆવી	છે.	

•	 ગુજરરાત	 એપેકસ	 ટ્ેહનંગ	 ઇસનસટટ્ૂટની	 સથરાપનરા	 કરી	
સુપરવરાઇઝર	ઇનસટ્કટરન	ેટ્હેનંગ	ઑફ	ટ્ઇેનરનરા	મરાધયમથી	
તરાલીમબદ	 કરવરા	 રૂ.	 ૩૬	 કરોડની	જોગવરાઈ	 કરવરામરાં	
આવી	છે.	

•	 ઔદ્ોહગક	તરાલીમ	સંસથરાઓનરા	અપગ્ેડેશન	મરાટે	રૂ.	૨૫	
કરોડની	ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 ડ્ૉન	સસકલ	ઇસનસટટ્ૂટની	સથરાપનરા	મરાટે		રૂ.	૨૦	કરોડની	
જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 તરાલીમરાથથીઓને	અનુિવ	આધરાદરત	 હશક્ર	 મરાટ	ે ૫૦	
આઇ.ટી.આઇ.	ખરાત	ેઓગમેનટેડ	દરયરાહલટી	અન	ેવચયુ્ણઅલ	
દરયરાહલટી	 લૅબોરેટરી	 મરાટે	 રૂ.	 ૧૫	 કરોડની	 ફરાળવરી	
કરવરામરાં	આવી	છે.

•	 તરાલુકરાકક્રાએ	કૌશલયવધ્ણનની	તરાલીમ	મરાટે	સક્મ	યોજનરા	
મરાટે	રૂ.	૧૦	કરોડની	ફરાળવરી	કરવરામરાં	આવી	છે.					
આમ,	વર્ણ	૨૦૨૨-૨૩નરા	અંિરાજપરિમરાં	ઉદ્ોગો		મરાટે	

કૌશલયયુતિ	 કરામિરારો	 અને	 યુવરાનોને	 પૂરતરા	 પ્મરારમરાં	
રોજગરારીનરા	અવસરો	પ્રાપત	થરાય	તે	મુજબનું	આયોજન	રરાજય	
સરકરાર	દ્રારરા	કરવરામરાં	આવયું	છે.

ગજુરરાત	ટ્રાનસપોટ્ણનરા	ક્રેિમરંા	િેશિરમરંા	મોખરે	છે.	ગજુરરાત	
ઔદ્ોહગક	ઉતપરાિનમરા	ંિેશિરમરંા	પ્થમ	છે.	ગુજરરાત	િરારતનરા	
રોકરાર	મરાટેનું	સૌથી	પસંિગીનું	સથળ	છે.	છેલ્રા	બે	િરાયકરામરાં	
રૂ.	૧.૪૧	લરાખ	કરોડનું	મૂડીરોકરાર	મેળવયું	છે,	જે	િરારતમરાં	
સવરા્ણહધક	છે.	િેશ	દ્રારરા	સહયોગ	કરરાયેલરા	૧૫૦	સટરાટ્ણ-અપમરાં	
૪૩	ટકરા	હહસસરા	સરાથે	ગુજરરાત	િેશિરમરાં	નંબર	વન	છે.	•

બંદરો અને ર્વહનવયરહ્વર મ્વટે કુલ 
રૂ. ૧૫૦૪ કરોડની જોગર્વઈ

ગજુરરાત	મરેીટરાઇમ	બોડ્ણ	દ્રારરા	પી.પી.પી.	ધોરર	ેહજીરરા	
પોટ્ણથી	ડદેડકેટેડ	ફે્ઇટ	કોરીડોર	સધુી	રેલવ	ેકનસેકટહવટીનો	
પ્ોજેકટ	આશરે	રૂ.	૧૬૦૦	કરોડનરા	ખચભે	હરાથ	ધરવરામરાં	
આવયો	છે.	િરાવનગર	જૂનરા	બંિર	અને	નવરા	બંિરની	
કનસેકટહવટી	મરાટે	િરાવનગર	શહેરનો	૨૧.૬૦	દકલોમીટર	
લરાબંો	દરગં	રોડ	રૂ.	૨૯૭	કરોડનરા	ખચભે	હવકસરાવવરાનુ	ંઆયોજન	
છે.	 જામનગર	 ખરાતે	 પોટ્ણનરા	 ટ્રાદફકને	 સહેલરાઈથી	 હરાઈવે	 સુધી	
પહોંચરાડી	શકરાય	ત	ેમરાટેનરા	દરગં	રોડ	રૂ.	૭૦	કરોડનરા	ખચભે	હવકસરાવવરા	
મરાટેની	કરામગીરી	હરાથ	ધરવરામરા	ંઆવી	છે.	વડરાપ્ધરાનશ્ીની	પી.એમ.	
ગહતશહતિ	યોજનરાને	સરાકરાર	કરવરા	ગુજરરાત	મેરીટરાઇમ	બોડ્ણ	દ્રારરા	
ગુજરરાત	પોટ્ણ	ઍનડ	લૉહજસસટક	કંપની	હલહમટેડની	રચનરા	કરવરામરાં	
આવી	છે.

િરારત	સરકરારની	સરાગરમરાલરા	યોજનરા	અંતગ્ણત	નવલખી	બંિર	
ખરાતે	જેટી	કનસટ્કશન	અને	મરાળખરાકીય	સુહવધરાઓનરા	હવસતૃતીકરર	
તેમજ	નવલખી	બંિરનરા	એપ્ૉચ	રોડને	ચરાર-મરાગથીય	નૅશનલ	હરાઈવે	
તરીકે	હવકસરાવવરાનું	કરામ	શરૂ	કરવરામરાં	આવયું	છે.	િરાવનગર	ખરાતે	
પી.પી.પી.	 ધોરરે	 રૂ.	 ૨૦૦૦	 કરોડનરા	 સી.એન.જી.	 ટહમ્ણનલની	
કરામગીરી	શરૂ	ક૨વરામરાં	આવશે,	જેનરા	થકી	મોટરા	પ્મરારમરાં	પ્તયક્	
અને	અપ્તયક્	રોજગરારીની	તકો	ઉપલબધ	થશે.

ગજુરરાત	રરાજય	મરાગ્ણ	વરાહનવયવહરાર	હનગમ	દ્રારરા	ગ્ીન	એનર્જીને	
પ્ોતસરાહન	આપવરા	ઝીરો	પ્િૂરર	ધરરાવતી	૫૦	ઇલેસકટ્ક	બસો	સરાથે	
બી.એસ.-૬	ધોરરની	૧૨૦૦	નવી	બસો	પ્જાની	સેવરામરાં	મૂકવરા	
મરાટે	 રૂ.	 ૩૭૯	 કરોડની	જોગવરાઈ	 કરવરામરાં	આવી	 છે.	 ગુજરરાત	
ઇલેસકટ્ક	વેહહકલ	પૉહલસી	અંતગ્ણત	આવતરાં	ચરાર	વર્ણમરાં	૧	લરાખ	
૧૦	હજાર	ટ	ુવહીલર	વરાહનો	મરાટે	વરાહનિીઠ	મહત્તમ	રૂ.	૨૦	હજાર,	
૭૦	હજાર	થ્ી	વહીલર	મરાટે	વરાહનિીઠ	મહત્તમ	રૂ.	૫૦	હજાર	અને	
૨૦	હજાર	ફોર	વહીલર	મરાટે	વરાહનિીઠ	મહત્તમ	રૂ.	૧	લરાખ	૫૦	
હજારની	સબહસડી	આપવરાનો	સરકરારે	હનર્ણય	કયયો	છે.	આ	મરાટે	રૂ.	
૧૦૬	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.	•
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ઊજા્ષ અને પેટ્રોકેવમકલસ વરભ્વગ મ્વટે રૂ. ૧૫,૫૬૮ કરોડની જોગર્વઈ
ગુજર્વતનું ક્ીન-ગ્ીન એનર્જીની રદશ્વમ્વં પ્રય્વણ
સરામરાહજક	અને	આહથ્ણક	હવકરાસ	મરાટે	વીજળી	એક	
પરાયરાની	આવશયકતરા	છે.	ગુજરરાત	રરાજયમરાં	સવચછ,	
પયરા્ણવરરલક્ી	અને	સરાતતયપૂર્ણ	ઊજા્ણને	સુહનહશ્ચત	
કરવરા	મરાટે	ગુજરરાત	સરકરાર	અનેકહવધ	પગલરાં	લઈ	
રહી	 છે.	 મુખયમંરિી	 શ્ી	 િૂપેનદ્રિરાઇ	 પટલેની	

આગેવરાનીમરાં	નરારરામંરિી	શ્ી	કનુિરાઈ	િેસરાઈએ	ગુજરરાત	
સરકરારનું	નરારરાકીય	વર્ણ	૨૦૨૨-૨૩નું	બજેટ	રજૂ	કયુાં	હતું,	જેમરાં	
ગજુરરાત	સરકરારે	પરાયરાની	જરૂદરયરાત	એવરા	ઊજા્ણ	અન	ેપટે્ોકેહમકલસ	
હવિરાગ	મરાટે	કુલ	૧૫,૫૬૮	કરોડની	જોગવરાઇ	કરી	છે.	
•	 ખેડૂતોને	 રરાહરિનરા	 બિલે	 દિવસે	 ખેતી	 મરાટ	ે વીજળી	 પૂરી	

પરાડવરાનરા	 ઉદ્ેશથી	 દકસરાન	 સૂયયોિય	 યોજનરા	 અંતગ્ણત	
આતંરમરાળખરાકીય	સગવડોનરા	હવકરાસ	મરાટે	રૂ.	૧૪૦૦	કરોડની	
જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.	

•	 બરાકી	 રહેતરંા	 તમરામ	 કકૃહરહવરયક	 વીજજોડરારો	આપવરાની	
કરામગીરી	 પૂર્ણ	 કરવરા	 મરાટ	ે રૂ.	 ૧૦૪૬	 કરોડની	જોગવરાઈ		
કરરાઈ	છે.

•	 તમરામ	ગ્રામપંચરાયતોનરા	વૉટર	વકસ્ણ	મરાટે	હવનરામૂલયે	વીજળી	
પૂરી	 પરાડવરા	 અંિરાજપરિમરાં	 રૂ.	 ૭૩૪	 કરોડની	 જોગવરાઈ		
કરરાઈ	છે.

•	 ગ્રાહકોને	સરાતતયપૂર્ણ	અને	ગુરવત્તરાસિર	વીજપુરવઠો	પૂરો	
પરાડવરાનરા	ઉદે્શથી	દરવમેપડ	દડસસટ્બયશુન	સેકટર	સકીમ	અંતગ્ણત	
વીજહવતરર	મરાટે	મરાળખરાકીય	સુહવધરાઓનું	અપગ્ેડેશન	અને	
સમરાટ્ણ	 મીટરની	 યોજનરા	 મરાટે	 રૂ.	 ૧૦૦	 કરોડની	જોગવરાઈ		
કરરાઈ	છે.

•	 વધુ	 ગુરવત્તરાયુતિ	 વીજપુરવઠો	 પૂરો	 પરાડવરાનરા	આશયથી	
રરાજયમરાં	૫૬	નવરાં	સબ-સટેશનો	આદિજાહત	હવસતરારોમરાં	અને	
૩૩	સરાગરકરાંઠરા	હવસતરારોમરાં	સથરાપવરામરાં	આવશે.

•	 ખેતીવરાડી	ફીડરોની	જાળવરી	અને	 હવિરાજનની	કરામગીરી	

મરાટે	રૂ.૧૧૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.
•	 દકસરાન	હહત	ઊજા્ણ	શહતિ	યોજનરા	હેઠળ	ઓછી	ક્મતરાનરાં	૫	

હજાર	 દડસસટ્બયુશન	 ટ્રાનસફૉમ્ણર	 લગરાડવરાની	 યોજનરા	 મરાટે	
બજેટમરાં	રૂ.	૬૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 આદિજાહત	હવસતરારોમરાં	સરારરા	વૉલટેજ	સરાથે	વધુ	સરાતતયપૂર્ણ	
અને	ગુરવત્તરાયુતિ	વીજળી	પૂરી	પરાડવરા	મરાટે	રૂ.૫૦	કરોડની	
જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 ઍહગ્કલચર	 પંપનરા	 સોલરરાઇઝેશન	 મરાટેની	 પી.એમ.-કુસુમ	
યોજનરા	અંતગ્ણત	રૂ.	૪૧	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 અનુસૂહચત	જાહત,	અનુસૂહચત	જનજાહત	અને	ઓછી	આવક	
ધરરાવતરા	પદરવરારોન	ેઘરવપરરાશનરા	હસંગલ	પોઇનટ	વીજજોડરાર	
મરાટે	રૂ.	૨૨	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 હોટેલ,	રેસટોરનટ્સ,	વૉટરપરાક્ક,	હસનેમરાઘરો-મસલટપલેકસ	અને	
હજમનહશયમન	ેવર્ણ	2021-22	મરાટે	વીજહબલમરા	ંદફકસ	ચરાજ્ણ	
િરવરામરાંથી	મુહતિ	આપવરામરાં	આવી	છે.	

•	 ૩	 લરાખ	 ઉપરરાંત	 ઘરોમરાં	 સોલર	 રૂફટૉપ	 સથરાપી	 ૧૬૮૦	
મેગરાવૉટની	ક્મતરા	મેળવી	રરાજયે	સમગ્	િેશમરાં	પ્થમ	સથરાન	
મેળવયું	છે.	વધુ	સવરા	લરાખ	ઘરોને	આ	યોજનરા	હેઠળ	લરાિ	
આપવરા	મરાટે	રૂ.૮૨૫	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 સરકરારી	શરાળરા,	કૉલેજો,	હૉસસપટલોનરાં	મકરાનો	ઉપર	સોલર	
રૂફટૉપ	સથરાહપત	કરી	૧૦	મેગરાવોટની	ક્મતરા	ઊિી	કરવરા	
મરાટે	રૂ.	૩૭	કરોડની	જોગવરાઈ	કરરાઈ	છે.

•	 ૯	હજાર	 હવદ્રાથથીઓને	બૅટરી	સંચરાહલત	ટુ-વહીલર	વરાહનો	
ખરીિવરા	 સહરાય	આપવરા	 મરાટે	 રૂ.	 ૧૧	 કરોડની	જોગવરાઈ		
કરરાઈ	છે.

•	 તિપુરરાતં	વનય	પ્રારીઓ	દ્રારરા	પરાકન	ેથતુ	ંનકુસરાન	અટકરાવવરા	
ખતેરની	ફરત	ેસોલર	પરાવર	ફૅસનસગંમરા	ંસહરાય	મરાટે	અિંરાજપરિમરાં	
રૂ.	૨૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરા	ંઆવી	છે.	•

વરજ્્વન અને પ્રૌદ્ોવગકી વરભ્વગ મ્વટે રૂ. ૬૭૦ કરોડની ફ્વળરણી
આઇ.ટી.	અને	બી.ટી.	પૉહલસી	અંતગ્ણત	લરાયકરાત	
ધરરાવતરંા	એકમો/વયહતિઓને	સહરાય	આપવરા	મરાટે	
રૂ.	૧૧૧	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.	
િરારતનેટ	પ્ોજેકટ	 દ્રારરા	 રરાજયની	૧૪	હજારથી	
વધુ	ગ્રામપંચરાયતોને	ઑસપટકલ	ફરાઇબર	નેટવક્ક	દ્રારરા	

ઇનટરનેટથી	જોડરાર	કરી	ગુજરરાત	િેશમરંા	સવ્ણપ્થમ	હસહદ	
હરાંસલ	 કરનરાર	 રરાજય	 બનયું	 છે.	 આ	 હરાઇસપીડ	 ઇનટરનેટ	

કનેસકટહવટીથી	ગરામમરંા	આવેલી	શરાળરાઓ,	આંગરવરાડી,	સવરાસ્થય	
કેનદ્ર,	પોલીસ	સટેશન,	બીજી	સરકરારી	અને	સહકરારી	સંસથરાઓને	
જોડરાર	આપવરા	મરાટે	જોગવરાઈ	રૂ.	૭૩	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરંા	
આવી	 છે.	 સરાયનસ	 હસટીમરાં	 મરાનવ	અને	 જીવહવજ્ઞરાન	 ગૅલેરી	
સથરાપવરા	મરાટે	રૂ.	૨૫૦	કરોડનરા	ખચભે	આયોજન	કરવરામરાં	આવયું	
છે,	જે	પૈકી	આગરામી	વરભે	રૂ.	૪૫	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરાં	
આવી	છે.	•

અંદ્વજપત્ર વરશેર

økwshkík ૧૬ માર્ચ, ૨૦૨૨40



રમતગમત, યુર્વ અને 
સ્વં્કૃવતક પ્રવૃવતિઓ મ્વટે  

કુલ રૂ. ૫૧૭ કરોડની ફ્વળરણી
વર્ણ-૨૦૧૯મરા	ંયોજાયલેરા	ખલે	મહરાકંુિમરા	ં૪૦	લરાખ	જવેી	
હવશરાળ	સખંયરામરંા	બરાળકો	અન	ેયવુરાનોએ	૩૬	જટેલી	હવહવધ	
રમતોમરાં	 િરાગ	 લીધો	 હતો.	 ખેલ	 મહરાકુંિ	અંતગ્ણત	
આગરામી	વર્ણ	મરાટે	રૂ.	૭૩	કરોડની	જોગવરાઇ,	વલસરાડ,	
ગીર-સોમનરાથ,	 બોટરાિ,	 િેવિૂહમ	 દ્રારકરા,	 મોરબી,	

મહીસરાગર,	અરવલ્ી,	સરુત	અન	ેનવસરારી		ખરાત	ેહજલ્રા	
કક્રાનરા	ંસપોટસ્્ણ	સકુંલ	મરાટે	રૂ.	૪૭	કરોડ,	હજલ્રા	કક્રાએ	સપોટસ્્ણ	
સકૂલ	 (ડી.એલ.એસ.એસ)મરંા	 ૩૯	શરાળરાઓનરા	 અંિરાજ	ે ૪૩૫૦	
હવદ્રાથથીઓન	ેસવલતો	પરૂી	પરાડવરા	રૂ.	૪૩	કરોડની	જોગવરાઇ	કરરાઇ	
છે.	વડોિરરા	હજલ્રાનરા	ડસેર	ખરાતે	સથપરાયલે	સવહર્ણમ	ગજુરરાત	સપોટ્સ્ણ	
યહુનવહસ્ણટી	 મરાટે	 વધ	ુ સહુવધરાઓ	 હવકસરાવવરા	 રૂ.	 ૧૦	 કરોડની	
જોગવરાઇ	કરરાઇ	છે.	કલરા,	સરાહહતય	અન	ેસસંકકૃહત	ક્રેિની	પ્હતિરાશરાળી	
વયહતિઓન	ેઅવસર	પરૂો	પરાડવરા	કલરા	મહરાકંુિ	અતંગ્ણત	રૂ.	૮	
કરોડની	ફરાળવરી,	રરાજપીપળરા	અન	ેઆહવરા	ખરાત	ેહજલ્રા	કક્રાની	
તથરા	વઘઈ,	તરસરાડી	કોસબંરા,	ડદેડયરાપરાડરા,	િીલોડરા	અન	ેઉમરપરાડરા	
ખરાત	ેતરાલકુરા	કક્રાની	અદ્તન	ઇકો	ફે્ડલી	સમરાટ્ણ	ગ્ીન	લરાઇબ્રેીનરા	
હનમરા્ણર	 મરાટે	 રૂ.	 ૮	 કરોડ	 અને	 સુરત	 ખરાતે	 રમતગમતની	
આતંરરરાષ્ટ્રીય	કક્રાની	અતયરાધહુનક	સહુવધરાઓથી	સજ્જ	સનેટર	ઓફ	
એકસલેનસનરા	હનમરા્ણર	મરાટે	રૂ.	૫	કરોડની	ફરાળવરી	કરરાઇ,	વયરારરા	
ખરાત	ે૨૦૦	ખલેરાડીઓ	મરાટે	હૉસટેલનરા	બરાધંકરામ	અન	ેફોર	લને	
હસ	નથદેટક	ઍ્થલદેટક	ટ્કે	સરાથનંુે	ફૂટબૉલ	ગ્રાઉ	નડ	મરાટે	રૂ.	૨	કરોડની	
જોગવરાઈ	કરવરામરા	ંઆવી	છે.	•

ગૃહ મ્વટે કુલ રૂ. ૮૩૨૫ 
કરોડની જોગર્વઈ

પોલીસ	પટે્ોહલગં	અન	ેસેવરાઓની	જાળવરી	મરાટે,	૨૨૫૬	વરાહનો	
ખરીિવરા	રૂ.	૧૮૩	કરોડની	જોગવરાઇ,	ગૃહ	હવિરાગ	હેઠળ	હવહવધ	
સવંગ્ણની	૧૦૯૪	નવી	જગયરાઓ	ઊિી	કરવરા	મરાટે	રૂ.	૪૧	
કરોડની	જોગવરાઇ,	પોલીસ	ખરાતરા	મરાટે	૪૮	હજારથી	વધુ	
મકરાનોનુ	ં હનમરા્ણર	 કયુાં	 છે,	 રહેરરાક	અન	ે હબનરહેરરાક	
મકરાનોનરા	હનમરા્ણર	મરાટે	રૂ.	૮૬૧	કરોડની	ફરાળવરી	કરરાઇ	
છે.	હજલ્રા	જલે,	સબ-જલે	અન	ેસટરાફ	ક્રાટ્સ્ણનરા	હનમરા્ણર	મરાટે	
રૂ.	૧૫૮ની	કરોડ,	હવશ્વરાસ	પ્ોજકેટ	તથરા	અનય	આઈ.ટી.	પ્ોજકેટ	મરાટે	
રૂ.	૭૦	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરા	ંઆવી	છે.	ડ્ીમ	હસટી	સરુત	અને	
હગફટ	હસટી	ખરાત	ેનવરા	ંપોલીસ	સટેશન	સથરાપવરામરા	ંઆવશ.ે	બોડ્ણર	
એદરયરાની	હસકયોદરટી	વયવસથરાને	સદુૃઢ	કરવરા	મરાટે	કચછ	હજલ્રામરંા	
ધોરડો,	હરાજીપીર	અન	ેગરાગોિરરા	આઉટપોસટન	ેપોલીસ	સટેશનમરાં	
અપગ્ડે	કરવરામરંા	આવશ.ે	ઈ-ગજુકોપ	પ્ોજકેટ	અતંગ્ણત	હરાડ્ણવરે	અને	
સોફટવરેની	ખરીિી	કરવરા	મરાટે	રૂ.	૨૮	કરોડ,	હરાલની	ટ	ુદફંગરનરા	
સથરાન	ેફરાઇવ	દફંગર	આધરાદરત	ઑટોમટેેડ	દફંગર	આઉડસેનટદફકેશન	
હસસટમ	ખરીિ	કરવરા	મરાટે	રૂ.	૩૪	કરોડ,	પોલીસ	આધહુનકીકરર	
યોજનરા	હેઠળ	રૂ.	૧૫	કરોડ,	બૉમબ	દડસપોઝલ	એનડ	દડટેકશન	સક્ૉડની	
કરામગીરી	મરાટે	સરાધન-સરામગ્ીની	ખરીિી	કરવરા	મરાટે	રૂ.	૫	કરોડની	
જોગવરાઇ	કરરાઇ	છે.	જલેો	તમે	જ	આનરંુહગક	કચરેીઓ	ખરાત	ેCCTV	
લગરાડવરા	રૂ.	૩	કરોડ,	 રેહપડ	ડ્ગ	ટેસટ	મરાટે	મોબરાઇલ	ડ્ગ	ટેસસટંગ	
ઍનલરાઇઝરની	ખરીિી	તમેજ	હસરોલૉહજકલ	પદહતનરા	બિલ	ેલપુ	
મદેડયટેેડ	આઇસોથમ્ણલ	એસમપલદફકેશન	હસસટમનરંા	સરાધનોની	ખરીિી	
મરાટે	રૂ.	૨	કરોડની	જોગવરાઈ	કરવરામરંા	આવી	છે.	•

ર્વજયમ્વં ૭૫ નમો રનનું વનમ્વ્ષણ કર્વશે
વન ો 	 તે મજ 	 ઘ રા હસય રા	
હવસતરારોનરા	 હવકરાસ,	 સંવધ્ણન	
અને	 સંરક્રની	 કરામગીરી	
મરાટ ે	 રૂ.	 ૪૮૦	 કરોડની	
જોગવ રા ઇ , 	 વ ન હ વ સ ત રા ર	

હસવરાયનરા	 હવસતરારોમરંા	 સરામરાહજક	
વનીકરર	મરાટે	રૂ.	૩૨૫	કરોડ	અને	વનય	
પ્રારીઓનરા	હનિરાવ	અને	સંરક્ર	મરાટે	રૂ.	
૩૨૪	કરોડની	ફરાળવરી,	વળતર	વનીકરર	
તથરા	અનય	વન	 હવકરાસની	 કરામગીરીઓ	
મરાટે	 રૂ.	૧૫૨	કરોડ	તેમજ	વન	ચેતનરા	
કેનદ્ર,	નવરા	ઘરાસ	ગોડરાઉન	અને	ઔરધીય	

વનનરા	 કરામો	 મરાટે	 રૂ.	 ૧૯	 કરોડની	
જોગવરાઈ	કરવરામરાં	આવી	છે.	આઝરાિીનરા	
અમૃત	મહોતસવની	ઉજવરીનરા	િરાગરૂપે	
િરારતનરા	રરાષ્ટ્રીય	વૃક્	અન	ેસેંકડો	વરયો	સધુી	
જીવંત	રહેનરાર	વડનરાં	વૃક્ોનું	૭૫	સથળોએ	
વરાવેતર	કરી	૭૫	નમો	વડ	વનનું	હનમરા્ણર	
કરવરામરા	ંઆવશ.ે	હશવરરાજપુર	બીચન	ેબલયુ	
ફલેગ	આંતરરરાષ્ટ્રીય	બીચ	તરીકે	મરાનયતરા	
મળી	 છે	 તે	 જ	 ધોરરે	 તીથલ-વલસરાડ,	
મરાંડવી-કચછ,	 મરાધવપુર-પોરબંિર	અન	ે
અહેમિપુર	 મરાંડવી-ગીરસોમનરાથ	 ખરાતે	
બલયુ	ફલેગ	બીચનરા	હવકરાસ	રૂ.	૮	કરોડ,	

બરામબુ	 હમશન	 યોજનરા	 હેઠળ	આહથ્ણક	
મહત્વ	ધરરાવતરા	વરાંસનું	૫૮૯૧	હેકટરમરાં	
વરાવેતર	કરવરા	મરાટે	ખેડૂતોને	પ્ોતસરાહહત	
કરવરા	રૂ.	૨૦	કરોડની	જોગવરાઇ	કરરાઇ,	
લુપત	થતરાં	તેમ	જ	િુલ્ણિ	પ્રારીઓ,	જેવરાં	કે	
કોરલ	રીફ,	ડોસલફન,	ડુગોંગ	તેમજ	વરનરા	
સંરક્ર	 અને	 સંવધ્ણન	
મરાટે	રૂ.	૧	કરોડની	
જો ગ વ રા ઈ	
ક ર વ રા મ રંા	
આવી	છે.•

અંદ્વજપત્ર વરશેર
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વરધ્વનસભ્વમ્વં લોકપ્રશ્ોને મળી ર્વચ્વ

અમદાવાદ હજલામા ંઘાસચારા હવકાસ કાય્ચક્મ યસોજિા અગં ેઅમરાઈવાડીિા ધારાસભય શ્ી જગદીશભાઈ 
પટેલે પૂછેલા પ્શ્નિા જવાબિસો ઉતિર આપતા કૃહષમંત્રીશ્ીએ જણાવયું િતું કે, છેલાં બે વષ્ચમાં અમદાવાદ 
હજલામાં ૨૮૦૦ રકટિું હવતરણ કરવામાં આવયું છે. 

સુરક્ા સેતુ યસોજિા અંગે હિંમતિગરિા ધારાસભયશ્ી રાજેન્દ્રહસંિ ચાવડાએ પૂછેલા પ્શ્નિા પ્્યુતિરમાં 
મુખયમંત્રીશ્ી (ગૃિ)એ જણાવયુ ંિતંુ કે, સરુક્ા સતુે યસોજિા અતંગ્ચત સાબરકાઠંા હજલામા ં૭૩૮૧ મહિલાઓિે 
સવરક્ણ માટે તાલીમ આપવામાં આવી છે.

છેલાં બ ેવષ્ચમા ંકેટલા ંસપસોટ્સ્ચ સંકુલ બિાવાયા ંએ અગં ેહસદ્ધપુરિા ધારાસભય શ્ી ચંદિજી ઠાકસોરે 
પછેૂલા પ્શ્નિસો ઉતિર આપતાં રમત-ગમત મંત્રીશ્ીએ જણાવય ુકે, રૂ. ૮૨૬૯ કરસોડિા ્ ચચે ૯ સપસોટ્ચસ સંકુલ 
બિાવવામા ંઆવયા ંછે.

વઢવાણિા ધારાસભય શ્ી ધિજીભાઈ પટેલે સુરેન્દ્રિગર હજલામાં પ્ધાિમંત્રી આવાસ યસોજિા 
અગં ેપછેૂલા પ્શ્નિસો જવાબ આપતાં ગ્ામ હવકાસ મંત્રીશ્ીએ જણાવયુ ંિતુ ંકે, હજલામા ં૫૦૧ આવાસ 
મંજૂર થયા છે, જે અંતગ્ચતિા ૪૨૦ આવાસ પૂણ્ચ થયા છે.

અમરેલી હજલામાં હવવેકાધીિ ગ્ાન્ટ િેઠળ મંજૂર થયેલાં કામસો અંગે સાવરકુંડલાિા ધારાસભય શ્ી 
પ્તાપભાઈ દુધાતે પૂછેલા પ્શ્નિસો જવાબ આપતાં મુખયમંત્રીશ્ી (વિીવટી સુધારણા અિે આયસોજિ)એ 
જણાવયું િતું કે, છેલાં બે વષ્ચમાં અમરેલી હજલાિા સાવરકુંડલા અિે લીહલયા તાલુકામાં ૧૫% હવવેકાધીિ 
ગ્ાન્ટ િેઠળ રૂ. ૫૧૨.૫૭ લા્િાં કુલ ૧૯૪ કામસો મંજૂર કરવામાં આવયાં છે.

િરસોડાિા ધારાસભય શ્ી બલરામ થવાણીએ અમદાવાદ હજલામાં બકરા એકમ અંગે પૂછેલા પ્શ્નિા 
જવાબમાં પશુપાલિ મંત્રીશ્ીએ જણાવયું િતું કે, છેલાં બે વષ્ચમાં ૨૩ લાભાથથીઓિે લાભ મળયસો છે, જે 
અન્વયે રૂ. ૧૦,૩૫,૦૦૦િી સિાય આપવામાં આવી છે.

લસોકહિતિાં કાયયો કરી ચૂંટાયેલા ધારાસભયશ્ીઓએ લસોકપ્િરી તરીકે ્રા ઊતરવાિું િસોય છે. હવધાિસભામાં હવકાસકાયયોિે 
વાચા આપવાિું બિૂમૂલય કાય્ચ આ લસોકપ્િરીઓિા હશરે િસોય છે. ૧૪મી હવધાિસભાિા દસમાં સત્ર દરહમયાિ લસોકસો દ્ારા 
પૂછવામાં આવેલા પ્શ્નસોિું પ્હતહિહધ્વ ધારાસભયશ્ીઓએ કયુું િતું. સમગ્ પ્શ્નસોતિરીિે સમાવવાં શકય િ િસોવા છતાં હવધાિસભા 
સત્રિી કામગીરીિી ઝલક અત્રે રજૂ કરવાિસો પ્યાસ કરવામાં આવયસો છે. 

વરધ્વનસભ્વન્વ દ્્વરેથિી
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વડસોદરા હજલામાં યસોજાયેલા પશુ મેળા અંગે વાઘસોરડયાિા ધારાસભય શ્ી મધુભાઈ શ્ીવાસતવે પૂછેલા 
સવાલિસો જવાબ આપતા પશુપાલિ મંત્રીશ્ીએ જણાવયું િતું કે, છેલા બે વષ્ચમાં 382 પશુ મેળા યસોજાયા છે. 
જેમાં 76,207 પશુઓિે સારવાર આપવામાં આવી.

મિેસાણા હજલામા ંપ્ધાિમતં્રી આવાસ યસોજિા અંગ ેકડીિા ધારાસભય શ્ી કરશિભાઈ સસોલંકીએ પૂછેલા 
પ્શ્નિસો જવાબ આપતા ગ્ામ હવકાસ મતં્રીશ્ીએ જણાવયુ ંિતુ ંકે, વષ્ચ 2019-20મા ં1901 આવાસ બિાવવાિું 
આયસોજિ િતુ.

અબડાસાિા ધારાસભય શ્ી પ્દ્ુમિહસંિ જાડેજાએ પુછેલા પ્શ્નિસો જવાબ આપતા ગ્ામ હવકાસ 
મંત્રીશ્ીએ જણાવયું િતું કે, છેલા બે વષ્ચમાં પ્ધાિમંત્રી કૃહષ હસંચાઈ યસોજિા અંતગ્ચત કચછ હજલામાં 
345 જળસંગ્િિા કામસો પૂણ્ચ કરવામાં આવયા છે. 

દાિસોદ હજલામાં માિવરદિ રસોજગારી અંગે લીમ્ેડાિા ધારાસભય શ્ી શૈલેશભાઈ ભાભસોરે 
પૂછેલા પ્શ્નિા જવાબમાં ગ્ામહવકાસ મંત્રીશ્ીએ જણાવયું િતુ કે, છેલાં બે વષ્ચમાં મિરેગા યસોજિા 
અંતગ્ચત કલુ ૧,૫૪,૧૫,૭૯૩ માિવરદિ રસોજગારી ઉપલબધ કરાવવાિી િતી. તેિી સામે 
૨,૦૧,૪૭,૬૪૬ માિવરદિ રસોજગારી ઉપલબધ કરાવેલી છે.

જિૂાગઢ અિ ે ડાગં હજલામા ંજમીિ ભાડે અથવા વચેાણથી આપવા અગં ે હવસાવદરિા ધારાસભય  
શ્ી િષ્ચદભાઈ રીબરડયાએ પૂછેલા પ્શ્નિસો પ્્યતુિર આપતા મિેસલૂ મતં્રીશ્ીએ જણાવય ુકે, છેલા બ ેવષ્ચમાં 
ભાડ ેઅથવા વચેાણ આપેલ જમીિથી જિૂાગઢ હજલામા ંરૂ.5,18,27,372િી તથા ડાગં હજલામા ંરૂ.38,90,603િી 
આવક થઈ છે. 

વરધ્વનસભ્વન્વ દ્્વરેથિી

વભલોડ્વન્વ ધ્વર્વસભય ડૉ. અવનલભ્વઇ જોરીય્વર્વને 
શ્ધધ્વસુમન અપ્ષણ કરત્વ ર્વજયપ્વલ - CM

રરાજયપરાલ	શ્ી	આચરાય્ણ	િેવવ્રતે	હિલોડરા	મત	ક્ેરિનરા	ધરારરાસભય	શ્ી	ડૉ.	અહનલ	જોરીયરારરાનરા	ચૈનનરાઇ	
ખરાતે	સરારવરાર	િરહમયરાન	થયેલરા	િુઃખિ	અવસરાન	અંગે	ઘેરરા	શોકની	લરાગરી	વયકત	કરી	હતી.	વધુમરાં	
તેમરે	જરરાવયું	હતું	કે,	સવ.	ડો.	અહનલ	જોરીયરારરા	એક	જાગૃત	જનપ્હતહનહધ	તરીકે	હંમેશરા	યરાિ	રહેશે.	
તેમરે	સિગતનરા	પદરવરારજનોને	દિલસોજી	પર	પરાઠવી	હતી.

મુખયમંરિી	શ્ી	િૂપેનદ્રિરાઇ	પટેલે	સદ્ગત	ડૉ.	જોરીયરારરાને	શ્દરાંજલી	પરાઠવતરા	જરરાવયું	હતું	કે,	ડૉ.	
જોરીયરારરાએ	આદિજાહત	સમરાજ	અને	પોતરાનરા	મત	ક્ેરિ	સહહત	સૌનરા	લોક	પ્શ્ોની	રજૂઆતો	તથરા	
હનવરારર	મરાટે	એક	જાગૃત	જન	પ્હતહનહધ	તરીકે	આપેલું	યોગિરાન	અહવસમરરીય	રહેશે.	મુખયમંરિીશ્ીએ	
દિવંગત	ધરારરાસભય	ડૉ.	અહનલ	જોરીયરારરાનરા	આતમરાની	શરાશ્વત	શરાંહત	મરાટે	પ્રાથ્ણનરા	કરી	હતી.	•
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આંતરર્વવષ્ટ્રય મવહલ્વ રદરસની ગૌરરભેર ઉજરણી
મહહલરા	શહતિનરા	સવ્ણગ્રાહી	

કલયરાર	 મરાટે	 રરાજય	 સરકરાર	ે
સવરાસ્થય-હશક્રા	 અને	 સુરક્રાનો	
હરિસતરીય	અહિગમ	અપનરાવયો	
છે.રરાજય	 સરકરારે	આઝરાિીનરા	
અમૃત	 મહોતસવનરા	આ	 વરભે	
મહહલરા	બરાળ	કલયરાર	હવિરાગનરા	
બજેટમરંા	 ૪ર	 ટકરાનો	 ધરખમ	
વધરારો	 કરીને	 ૪૯૭૬	 કરોડ	
રૂહપયરા	 નરારીશહતિનરા	 સવરાાંગી	 ઉતકર્ણ	 મરાટે	 ફરાળવયરા	 છે.	 રરાજય	
સરકરારની	કરાય્ણપ્રરાલીમરાં	નરારીવંિનરા	છલકરાય	છે.	

મુખયમંરિી	શ્ી	િૂપેનદ્રિરાઇ	પટેલ	ગરાંધીનગરમરાં	આંતરરરાહષ્ટ્રય	
મહહલરા	 દિવસનરા	ઉપલક્યમરાં	આયોહજત	સમરારોહમરાં	 ઉપસસથત	
રહરા	હતરા.	મુખય	મંરિીશ્ીએ	વર્ણ	૨૦૨૦-૨૦૨૧	અને	ર૦ર૧-
રરનરા	ગજુરરાત	મહહલરા	હવકરાસ	પરુસકરાર,	આગંરવરાડી	કરાય્ણકર	અને	
તેડરાગર	બહેનોને	મરાતરા	યશોિરા	પુરસકરાર	અંતગ્ણત	રોકડ	પુરસકરાર,	
શોલ	અને	પ્મરારપરિ	અપ્ણર	કયરા્ણ	હતરા.	

તેમરે	 મહહલરા	 અને	 બરાળ	 કલયરાર	 રરાજયમંરિી	 શ્ીમતી	
મહનરરાબહેન	વકીલ,	આરોગય	રરાજયમરંિી	હનહમરરાબહેન	સથુરારની	
ઉપસસથતીમરાં	આ	સમરારોહમરાં	ગંગરા	સવરૂપરા	મરાતરાઓનું	સનમરાન,	
વહરાલી	દિકરી	યોજનરાનરા	કુલ	૧.૧૦	લરાખનરા	મંજૂરી	સહરાય	હુકમ	
હવતરર	તેમજ	મહહલરા	સવરાવલંબન	યોજનરાની	લરાિરાથથી	બહેનોને	
સહરાયનરા	ચેક	પર	અપ્ણર	કયરા્ણ	હતરા.	

મખુયમરંિીશ્ીએ	બરાળકોને	પરૂક	પોરક	આહરાર	રૂપ	ેઆય્ણનયતુિ	
ફોદટ્ણફરાઇડ	આટરાનું	લોનચીંગ	કરતરાં	સવસથ	અને	તંિુરસત	પેઢીનરા	
હનમરા્ણર	મરાટે	પ્ધરાનમંરિી	શ્ી	નરેનદ્રિરાઇએ	રરાસરાયહરક	ખરાતરમકુત	
પ્રાકકૃહતક	ખેતીનો	જે	રરાહ	ચીંધયો	છે	તે	તરફ	વળવરાનું	મરાતૃશહતિને	

પ્ેરક	આહવરાન	પર	કયુ્ણ	હતું.	
મુ ખ ય મં રિ ી શ્ ી એ	

આંતરરરાહષ્ટ્રય	મહહલરા	દિવસની	
ગ ૌરવ 	 ઉજવરી 	 અવસર ે	
તરાજેતરનરા	 િૂતકરાળમરંા	 પેરરા	
ઓહલ સ મપકસમ રંા 	 ર રાજયનુ	ં
પ્ હત હન હધતવ	 કરનરાર ી 	 ૬	
દિકરીઓની	 હસહદ	ગરાથરા	તથરા	
યુરિેન-રહશયરા	યુદની	પ્વત્ણમરાન	

સસથતીમરંા	 િરારતીયોને	 ‘ઓપરેશન	 ગંગરા’	 અનવયે	 ફલરાઇટમરંા	
સહહસલરામત	સવિેશ	પરત	લરાવનરારી	કચછની	પરાયલટ	દિકરી	દિશરા	
ગડરાની	સફળતરાને	પર	હબરિરાવી	હતી.

	 મુખયમંરિીશ્ીએ	 રરાજયમરંા	 મરાતરા-બહેનો-દિકરીઓની	
આપરાતકરાહલન	સહરાયતરા	મરાટે	૧૮૧	અિયમ	હેલપલરાઇન	સહહતની	
નરારી	સુરક્રા	યોજનરાઓનું	 હવવરર	કયુ્ણ	હતું.	તેમરે	આ	પ્સંગે	
િેવિૂહમ	દ્રારકરા	ખરાતે	રૂ.	૪૮.૬૯	લરાખનરા	ખચભે	નવહનહમ્ણત	સખી	
વનસટોપ	સેનટરનું,	ર.	૪.૯૭	કરોડનરા	ખચભે	હનમરા્ણર	થયેલી	૭ર	
આગંરવરાડીઓનુ	ંઇ-લોકરાપ્ણર	તથરા	રૂ.	૨.૬૧	કરોડનરા	ખચભે	તયૈરાર	
થનરારી	ર૩	આંગરવરાડીનરા	ઇ-િૂહમપૂજન	સંપનન	કયરા્ણ	હતરા.	

મહહલરા	અને	બરાળ	કલયરાર	રરાજય	મંરિી	શ્ીમતી	મહનરરાબહેન	
વકીલે	આંતરરરાહષ્ટ્રય	મહહલરા	દિવસની	સૌ	બહેનોને	શુિેચછરાઓ	
પરાઠવી	હતી.		

આ	અવસરે	મહહલરા	ધરારરાસભયશ્ીઓ	સવ્ણશ્ી	સંગીતરાબહેન	
પરાદટલ,	કલપનરાબહેન	મોહહલ,ે	ઝખંનરાબહેન	પટેલ,	મહહલરા	અગ્રી	
લીલરાબહેન	અંકોહલયરા	 તેમજ	 ગરાંધીનગરનરા	 મેયર	 શ્ી	 હહતેશ	
મકવરારરા	સહહત	અહધકરારી	અને	હવશરાળ	સંખયરામરાં	મરાતૃ-િહગની	
શહતિ	ઉપસસથત	રહરા	હતરા.	•

મવહલ્વ રદન વરશેર

ર્વજયન્વ મવહલ્વ ધ્વર્વસભયોને વરશેર ભેટ 
ગુજરરાતની	 ચૌિમી	 હવધરાનસિરાનરા	

િસમરાં	સરિમરાં	 હવધરાનસિરા	ગૃહનરા	નેતરા	
અને	 મુખયમંરિી	 શ્ી	 િૂપેનદ્રિરાઈ	 પટેલ	ે
આતંરરરાહષ્ટ્રય	મહહલરા	દિવસનરા	ઉપલક્યમરાં	
રરાજયનરા	મહહલરા	જનપ્હતહનહધઓને	એક	
હવશેર	 િેટ	આપી	 છે.	 મુખયમંરિીશ્ીએ	
હવધરાનસિરા	ગૃહમરાં	પ્શ્ોત્તરી	સમય	પૂવભે	
આ	અંગેની	જાહેરરાત	 કરતરાં	 જરરાવયું	 કે,	
રરાજયનરા	મહહલરા	ધરારરાસભયોને	ધરારરાસભય	
તરીકે	 લોકહહતનરા	 કરાયયો	 મરાટે	 મળતી	

હનયહમત	ગ્રાનટમરાં	સવરા	કરોડ	રૂહપયરાનો	
વધરારો	કરવરામરા	ંઆવશ.ે	તદ્અનસુરાર	હવે,	
જનપ્હતહનહધઓને	 મળતી	 વરાહર્ણક	 િોઢ	
કરોડની	 ગ્રાનટમરંા	 રરાજયનરા	 મહહલરા	
હવધરાયકોન	ેવધરારરાનરા	સવરા	કરોડ	રૂહપયરાની	
ગ્રાનટ	મળશે.	મખુયમરંિીશ્ીએ	હવધરાનસિરાનુ	ં
ગદરમરામય	અધયક્	 પિ	 સંિરાળી	 રહેલરા	
પ્થમ	 મહહલરા	અધયક્રા	 ડૉ.	 નીમરાબહેન	
આચરાય ્ણ	 તેમજ	 ગૃહનરા	 સૌ	 મહહલરા	
ધરારરાસભયોને	 હવશ્વ	 મહહલરા	 દિવસની	

શુિેચછરાઓ	પરાઠવી	હતી.	તેમરે	રરાજયનરા	
પ્થમ	 પૂવ્ણ	 મહહલરા	 મુખયમંરિીશ્ી	 અને	
ઉત્તરપ્િેશનરા	વત્ણમરાન	રરાજયપરાલ	શ્ીમતી	
આનંિીબહેન	 પટેલનરા	 યોગિરાનનું	 પર	
સમરર	 કયુ્ણ	 હતું.	 શ્ી	િપૂનેદ્રિરાઈ	 પટેલે	
સમગ્	નરારીશહતિની	 ઉત્તરોત્તર	 પ્ગહતની	
શિુકરામનરાઓ	પર	આ	વળેરાએ	વયતિ	કરી	
હતી.	મખુયમંરિીશ્ી	અન	ેગૃહનરા	નતેરા	શ્ી	
િપૂનેદ્ર	પટેલની	આ	જાહેરરાતન	ેસૌ	સભયોએ	
પરાટલી	થપથપરાવી	વધરાવી	લીધી	હતી	•
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ધોરડોમ્વં યોજાયું મવહલ્વ સંત સંમેલન
મવહલ્વઓ નૈવતકત્વ, રફ્વદ્વરી, વનણ્વ્ષયકત્વ 

અને નેતૃતરનું પ્રવતવબંબ - રડ્વપ્રધ્વન શ્ી નરેન્દ્રભ્વઇ મોદી
આતંરરરાષ્ટ્રીય	મહહલરા	 દિન	અવસરે	 કચછનરા	 ધોરડોમરંા	

રરાજયનુ	ંપ્થમ	મહહલરા	સતં	સમંલેન	વડરાપ્ધરાન	શ્ી	નરેનદ્રિરાઈ	
મોિીની	 વચયુ્ણઅલી	 ઉપસસથહતમરા	ં યોજાયુ	ં હતુ.ં	 વડરાપ્ધરાન		
શ્ી	નરેનદ્રિરાઇ	મોિીએ	મહહલરા	સતં	હશહબરન	ેસબંોધન	કરતરંા	
જરરાવયુ	ંહતુ	ંકે,	મહહલરાઓ	નહૈતકતરા,	વફરાિરારી,	હનરરા્ણયકતરા	
અન	ેનતેૃતવનુ	ં પ્હતહબંબ	 છે.	આપરરા	વિે	અન	ેપરપંરરાએ	
આહવરાન	આપયુ	ંછે	કે	મહહલરાઓ	રરાષ્ટ્રન	ેદિશરા	આપવરા	મરાટે	
સક્મ	 જોઈએ.	 મહહલરાઓની	 પ્ગહત	 હંમેશરા	 રરાષ્ટ્રનરા	
સશતિીકરરન	ેબળ	આપ	ેછે.

િેશની	પ્રાથહમકતરા	િરારતની	હવકરાસ	યરારિરામરા	ંમહહલરાઓની	
સપંરૂ્ણ	િરાગીિરારીમરંા	રહેલી	છે.	વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	આતંરરરાષ્ટ્રીય	
મહહલરા	દિવસની	શિેુચછરા	પરાઠવતરા	જરરાવય	ુહત	ુકે,	કચછની	
મહહલરાઓએ	સમગ્	સમરાજન	ેપડકરારો	સરામ	ેલડવરાનુ	ંઅને	
જીતવરાનુ	ં શીખવયંુ	 છે.	 વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	પરારીની	જાળવરી	
મરાટેની	 કચછની	મહહલરાઓની	 િૂહમકરાની	 પર	પ્શસંરા	 કરી	 હતી.	
વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	 1971નરા	 યુદમરંા	આ	 હવસતરારની	 વીરરંાગનરા	
મહહલરાઓનરા	યોગિરાનન	ેયરાિ	કયુાં	હતુ.ં

િરારતની	હવકરાસ	યરારિરામરા	ંમહહલરાઓની	સપંરૂ્ણ	િરાગીિરારી	રહેલી	
છે.	વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	જરરાવયુ	કે,	સરકરાર	મહહલરાઓન	ેઆહથ્ણક	મિિ	પર	
કરી	રહી	છે	જનેરા	દ્રારરા	મહહલરાઓ	આગળ	વધી	શકે,	પોતરાનરા	સપનરા	
પરૂરા	કરી	શકે	અન	ેપોતરાનુ	ંકરામ	શરૂ	કરી	શકે.	"સટેનડઅપ	ઈસનડયરા'	
હેઠળ	80	ટકરાથી	વધ	ુલોન	મહહલરાઓનરા	નરામ	ેછે.	

સરકરાર	દ્રારરા	મહહલરાઓ	મરાટે	પ્સહૂતની	રજા	12	અઠવરાદડયરાથી	
વધરારીન	ે26	અઠવરાદડયરા	કરી	છે.	કરાય્ણસથળ	પર	મહહલરાઓની	સરુક્રા	
મરાટેનરા	કરાયિરા	વધ	ુકડક	બનરાવવરામરા	ંઆવયરા	ંછે.	િુષકમ્ણ	જવેરા	જઘનય	
ગનુરા	મરાટે	મૃતયુિંડની	જોગવરાઈ	પર	કરવરામરા	ંઆવી	છે.	પરુિ	અને	
પરુિી	સમરાન	છે	ત	ેધયરાનમરા	ંરરાખીને	વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	જરરાવયુ	ંહતું	
કે,	સરકરાર	પરુિીઓનરા	લગ્નની	ઉંમર	વધરારીન	ે21	વર્ણ	કરવરાનો	
પ્યરાસ	કરી	રહી	છે.	આજ,ે	િેશ	સશસરિ	િળોમરંા	િીકરીઓની	વધુ	
િૂહમકરાઓને	 પ્ોતસરાહન	આપી	 રહો	 છે,	 સૈહનક	 શરાળરાઓમરંા	
િીકરીઓનો	પ્વશે	શરૂ	થઈ	ગયો	છે.

િેશમરા	ંચરાલી	રહેલરા	 કુપોરર	સરામનેરા	અહિયરાનમરા	ંમિિ	કરવરા	
વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	લોકોન	ે હવનતંી	કરી	હતી.	તમેર	ેબટેી	બચરાવો	બટેી	
પઢરાવોમરા	ંમહહલરાઓની	િહૂમકરા	ઉપર	પર	િરાર	મકૂયો	હતો.	તેમર	ે'કનયરા	
હશક્રા	પ્વશે	ઉતસવ	અહિયરાન'મરા	ંલોકોન	ેિરાગીિરારી	મરાટે	જરરાવયુ	ંહતુ.ં

'વૉકલ	ફોર	લોકલ'	એ	અથ્ણતરંિ	સરાથ	ેસબંહંધત	એક	મોટો	હવરય	
બની	ગયો	છે,	પરતં	ુતનેો	મહહલરા	સશતિીકરર	સરાથ	ેઘરો	સબંધં	છે,	

મોટરાિરાગનરા	સથરાહનક	ઉતપરાિનોની	સત્તરા	મહહલરાઓનરા	હરાથમરા	ંછે,	
એમ	તઓેએ	જરરાવયુ	ંહતુ.ં

કેનદ્રીય	મહહલરા	અન	ેબરાળ	હવકરાસ	મરંિી	શ્ીમતી	સમૃહત	ઇરરાનીએ	
જરરાવયુ	ંહતુ	ંકે	વરસનરા	૩૬૫	દિવસ	જ	ેસરિી	પોતરાન	ેદિકરી,	મરા,ં	
પત્ની,	બને	તરીકે	જ	ેતયરાગ	સવેરા	કરે	છે	ત	ેઆ	એક	દિવસની	િરકરાર	
કરી	સનમરાન	પરામ	ે છે.	મહહલરા	 હશક્રિરાતરા	સરસવતીરૂપ	છે	એવી	
સશકત	મહહલરા	સમૃધધ	િરારતનુ	ં હનમરા્ણર	કરે	 છે.	વડરાપ્ધરાનશ્ીની	
પદરકલપનરાથી	મહહલરાનરા	કલયરાર	મરાટે	સશકત	મહહલરા	સમૃધધ	િરારતની	
પદરકલપનરા	છે.

શ્ી	નરેનદ્રિરાઇ	મોિીએ	આયષુયમરાન	કરાડ્ણ	હેઠળ	૨૪૦૦થી	વધરારે	
હોસસપટલમરા	ંિેશનરા	૧૦	કરોડ	ગરીબ	પદરવરારોન	ેહવનરામલૂય	ેસરારવરાર	
આપી	છે.	સરકરારનરા	૧૮	મરંિરાલયો	મહહલરા	અન	ેબરાળ	હવકરાસનરા	
મરાધયમથી	પોરર	અહિયરાનમરા	ંિરેક	પોતરાની	સવેરા	આપ	ેછે.	સરકરારનરા	
પ્યત્નથી	૧૨	લરાખ	આગંરવરાડીઓન	ેપગલ	ે૪૦	કરોડ	મહહલરાને	
લરાિ	મળયો	છે.	િેશમરા	ં૮.૩૦	લરાખ	આગંરવરાડી	કરાય્ણકતરા્ણઓન	ેિરારત	
સરકરારનરા	સૌજનયથી	મોબરાઇલ	ફોન	આપી	 ટેકનોલોજીથી	પોરર	
અહિયરાનનુ	ંસરવયૈુ	ંરરાખી	શકે	છે.	૧૦	લરાખથી	વધ	ુઆગંરવરાડી	
બહેનોની	તરાલીમ	પોરર	અહિયરાન	હેઠળ	અપરાઇ	છે.	આ	સમંલેનમરાં	
સરાધવી	શ્ી	ઋતિંરરાજી,	હશક્ર	રરાજયમરંિી	શ્ી	દકતથીહસંહ	વરાઘલેરા,	
કેનદ્રીય	રરાજય	સવરાસ્થય	મરંિી	ડો.	િરારતીબહેન	પવરાર,	કેનદ્રીય	ગ્રામીર	
હવકરાસ	રરાજય	મરંિી	શ્ી	સરાધવી	હનરજંનરા	િેવી,	સરાસંિ	શ્ી	હવનોિિરાઇ	
ચરાવડરા,	કલકેટર	શ્ી	પ્હવરરા	ડી.કે	તમેજ	હવહવધ	પ્રાતંનરંા	સરાધવીજીઓ	
મહહલરાઓ	મોટી	સંખયરામરા	ંઉપસસથત	રહરા	ંહતરા.ં	•

મવહલ્વ રદન વરશેર
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પ્વલ-દઢર્વર હતય્વક્વંડમ્વં શવહદ 
થિયેલ્વ રનબ્વંધરોને શ્દ્વંજલી
લગરાન	 વધરારરાનરા	 જુલમ	 સરામે	 હવરોધ	 નોંધરાવવરા	 ૭	 મરાચ્ણ	

૧૯રરનરા	દિવસ	ેપરાલ-િઢવરાવમરંા	એકઠરા	થયેલરા	૧ર૦૦	આદિવરાસી	
બરાંધવો	પર	હબ્ટીશરોએ	ગોળીઓ	વરસરાવી	અને	હવંધી	નરાખયરા	
હતરા.	૧૯૧૯નરા	જહલયરાવરાલરા	બરાગ	હતયરાકરાંડથી	પર	વધુ	રિૂર	આ	
હતયરાકરાંડ	ગુજરરાતનરા	પરાલ-િઢવરાવમરાં	થયો	હતો.	

આ	હિરર	રતિપરાતન	ેઇહતહરાસમરા	ંશહહિ	સમૃહત	તરીકે	અમર	
રરાખવરા	 ૭	 મરાચ્ણ-ર૦રર	 ને	 શહહિ	 શતરાબિી	 દિન	 તરીકે	 પરાલ-
િઢવરાવમરાં	મનરાવવરામરાં	આવયો	હતો.	

મુખયમંરિી	 શ્ી	 િૂપેનદ્રિરાઇ	 પટેલે	 આ	 સમૃહત	 દિવસમરંા	
ગરાંધીનગરથી	 હવડીયો	 કોનફરનસથી	 સહિરાગી	 થતરાં	 વનવરાસી	
શહહિોને	 િરાવરાંજહલ	આપી	 હતી.	 આ	 ૧ર૦૦	 વનવરાસી	
શહહિવીરોની	સમૃહતન	ેહચરંજીવ	રરાખવરા	પ્ધરાનમરંિી	શ્ી	નરેનદ્રિરાઇ	
મોિીએ	ગજુરરાતમરા	ંતેમનરા	મખુયમરંિી	પિ	કરાળ	િરમયરાન	ર૦૦૩મરાં	
૧ર૦૦	વૃક્ો	વરાવી	શહહિ	સમૃહત	વન	ઊિું	કયુ્ણ	છે.	આ	શહહિ	
સમૃહત	વન	વનવરાસી	શહહિોને	યથોહચત	શ્દરાંજહલ	છે	

મુખયમંરિીશ્ીએ	કહ્ં	કે,	આઝરાિી-સવતંરિતરા	સંગ્રામની	આવી	
હવસરરાયેલી	ઘટનરા	અને	આઝરાિી	સંગ્રામનરા	 હવરલરાઓને	જન-
મરાનસમરંા	 ઉજાગર	 કરવરા	આ	 વરભે	 પ્ધરાનમંરિીશ્ીની	 પ્ેરરરાથી	
આઝરાિીનો	અમૃત	મહોતસવ	ઉજવરાઇ	રહો	છે.	

આ	અવસરે	આદિજાહત	કલયરાર	મંરિી	શ્ી	નરેશિરાઇ	પટેલ,	
રરાજયમંરિી	શ્ી	હવનોિિરાઇ	મોરડીયરા	તેમજ	આદિજાહત	હવકરાસ	
સહચવ	શ્ી	ડૉ.	મુરલીહરિષરરા	ગરાંધીનગરથી	સહિરાગી	થયરા	હતરા.
પરાલ-િઢવરાવનરા	કરાય્ણરિમ	સથળે	હશક્ર	રરાજય	મંરિી	શ્ી	કુબેરિરાઇ	
ડીંડોર,	સરાંસિ	શ્ી	દિપહસંહજી	અને	શ્ીમતી	રહમલરાબહેન	બરારરા	
સહહત	 હજલ્રાનરા	 પિરાહધકરારીઓ,	અહધકરારીઓ	અને	 વનવરાસી	
બરાંધવો	ઉપસસથત	રહરા	હતરા.		•

રુમન ્ટ્વટ્ષઅપસ ્ટોરીઝ રણ્ષરતી 
કોફી ટેબલ બુકનું વરમોચન 

I-Hub	અને	SSIP	અંતગ્ણત	તૈયરાર	કરરાયેલી	કોફી	ટેબલ	
બકુ	"75	સટોદરઝ	ઓફ	સટરાટ્ણઅપ	એનડ	ઇનોવેશન"નુ	ંઆતંરરરાષ્ટ્રીય	
મહહલરા	દિવસમેખુયમરંિી	શ્ી	િપૂનેદ્રિરાઇ	પટેલનરા	ંહસત	ેઅન	ેહશક્ર	
મંરિી	શ્ી	હજતેનદ્રિરાઇ	વરાઘરારીની	ઉપસસથહતમરાં	હવમોચન	કરવરામરાં	
આવયું	 હતું.	 મુખયમંરિીશ્ી	 ગુજરરાતની	 મહહલરા	 શહતિનરા	 બળે	
રરાજયનરા	સટરાટ્ણ	અપ	અન	ેઇનોવેશન	ક્રેિન	ેવધ	ુઉનનત	બનરાવવરાનરા	
પ્ખર	 હહમરાયતી	 છે.	 તરાજેતરમરાં	 જ	 મુખયમંરિીશ્ીએ	 તેમનરા	
હનવરાસસથરાને	રરાજયનરા	યુવરા	સટરાટ્ણ	અપ	સંચરાલકોને	આમંહરિત	કરી	
તેમની	સરાથે	વન-ટુ-વન	સંવરાિ	કયયો	હતો.ઇનોવેશનનરા	૧૨	ક્ેરિો	
તેમજ	 રરાજયની	 યુહનવહસ્ણટીઓ	અને	 ઈનકયુબેટસ્ણમરંા	 યોગિરાન	
આપનરારી	૭૫	મહહલરા	સરાહહસકોનરા	સટરાટ્ણ-અપસને	વર્ણવતી	કોફી	
ટેબલ	બકુનુ	ંસકંલન	હશક્ર	હવિરાગે	કયુાં	છે.	ગુજરરાતની	મહહલરાઓ	
સટરાટ્ણ-અપસ	 કરવરા	 પ્ેરરાય	 તે	 મરાટે	 રરાજય	 સરકરારે	 SSIP	અને	
i-Hub	અંતગ્ણત	WE-Start,	Women	Start-up	Demo	
day,	WE-engage	જેવરા	ફલેગહશપ	પ્ોગ્રામ	અમલી	બનરાવયરા	
છે.	આ	પ્સંગે	ઉચ્	અને	તરાંહરિક	હશક્ર	હવિરાગનરા	રરાજય	મંરિી	
શ્ી	કુબેરિરાઇ	ડીંડોર	અને	 હશક્ર	હવિરાગનરા	અગ્	સહચવ	શ્ી	
એસ.	જે.	હૈિર		ઉપસસથત	રહરા	હતરા.	•

હચત્રકાર ઉદય ઉલિસ કાેરડ ેકાૉફી અને પાણરીરરી કલાત્મક હચત્ર બના્વે છે. 
તેમણે અત્ાર સુધરીમાં 350 જટેલા કાેફી પેઈબ્ ્ટટંગ બનાવ્યા છે. જમેાં મિાત્મા 
ગાંધરીજી, ્વડાપ્રધાન શ્રી નરને્દ્રભાઈ માેદી, શ્રી અહમતભાઈ શાિ જે્વા અનેક 
મિાનુભા્વાેના હચત્રાેનાે સમા્વેશ રાય છે. તાજતેરમાં ઉદય ઉલિસ કાેરડઅેે 
મખુ્યમંત્રરી શ્રી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલનરી મુલાકાત કરીને કાૉફીરરી બના્વેલા તેમના 
હચત્રનરી ભેટ આપરી િતરી. 

આસપ્વસ

økwshkík ૧૬ માર્ચ, ૨૦૨૨46



અમદ્વર્વદન્વ દસક્ોઇમ્વં મેજર વરિજનું લોક્વપ્ષણ
રરાજયમરંા	અહવરત	હવકરાસ	કરાયયોની	સદરતરા	વહી	રહી	છે.	રરાજયનરા	

તમરામ	ગરામડરાઓ,	નગરો,	મહરાનગરોમરંા	હવકરાસનરા	અલગ	અલગ	પ્કલપ	
ચરાલુ	જ	છે.	તરાજેતરમરા	ંઅમિરાવરાિનરા	િસરિોઈ	તરાલકુરાનરા	ચરાિંીયલ	રરોિરરા	
ચવલજ	રોડથી	િરાવડરા	ઉનદ્રલે	િીતીયરાન	ેજોડતરા	મશે્વો	નિી	ઉપર	અિંરાજે	
રૂહપયરા	11	કરોડનરા	ખચભે	બનરાવેલરા	મજેર	હબ્જનુ	ંરરાજયનરા	મરાગ્ણ	અને	
મકરાન	મરંિી	શ્ી	પરૂભેશિરાઈ	મોિીએ	લોકરાપ્ણર	કયુ્ણ	હતુ.	તેમજ	બ	ેઈલસેકટ્ક	
બસન	ેલીલી	ઝડંી	આપી	પ્સથરાન	કરરાવયુ	ં હતુ.ં	આ	 હબ્જનરા	કરારરે	
અમિરાવરાિ,	મહીસરાગર,	ખડેરા	તથરા	અનય	હજલ્રાનરા	ઔદ્ોહગક	હવકરાસન	ે
વગે	મળશે.	આ	હબ્જ	બનવરાથી	હીરરાપરુ,	હરરીયરાવ,	િુવરાલ,	મરામરાકરાનરા,	
ઉનદ્રલે	તમેજ	ચરાદંિયલ,	રરોિરરા,	ચવલજ	તથરા	અનય	આસપરાસનરા	ગરામોનરા	
અિંરાજે	૩૨	હજારથી	વધ	ુનરાગદરકોને	લરાિ	મળશ.ે

આ	હબ્જનરા	હનમરા્ણર	પહેલરા	ચવલજથી	િીતીયરા	જવરા	મરાટે	ચરાદંિયલ-
રરોિરરા-ચવલજ	રોડ	થઈ	અમિરાવરાિ-ઈનિોર	રરાષ્ટ્રીય	ધોરીમરાગ્ણથી	
િરાવડરા-ઉનદ્રલે-મરામરાકરાનરા	રોડથી	મરામરાકરાનરા-િીતીયરા	રોડ	૨૫	દકમી.
નુ	ંઅતંર	કરાપવ	ુપડત	ુહત,ુ	જ	ેહવ	ેમરારિ	૧	દકમી.ન	ુજ	રહ્	છે.	આ	
હરાઈ	લવેલ	સબમહસ્ણબલ	હબ્જ	એપ્ોચ	રસતરા	સરાથ	ેબનવરાથી	નરાગદરકોને	
આવરાગમન	વધ	ુ સગુમતરા	 રહેશે.	 સરાથ	ે જ	નજીકનરા	િહવષયમરાં	
ગ્રામજનોન	ેકકૃહર,	ઔદ્ોહગક,	શકૈ્હરક	તથરા	રોજગરારી	અથભે	િહવષયમરાં	
સોનરેી	તકો	ઉપલબધ	થશે.	આ	પ્સંગે	ગ્રામ	હવકરાસ	મરંિી	શ્ી	અજુ્ણનહસંહ	

ચૌહરાર	ેજરરાવયુ	ંકે,	હબ્જનરા	હનમરા્ણરથી	25	દકલોમીટરનુ	ંઅતંર	હવે	
મરારિ	એક	દકલોમીટરમરંા	સમટેરાઈ	ગયુ	ંછે.	ચવલજ	ગરામનરા	આજબુરાજનુરા	
ગરામડરાનરા	લોકોનરા	સમયની	સરાથ	ેસરાથ	ેડીઝલ	અન	ેપટે્ોલની	બચત	પર	
થવરાની	છે.	'સૌનો	સરાથ	સૌનો	હવકરાસ'	કરતી	આ		સરકરાર	રરાજયનરા	
ગરામડરા	ંહોય	કે	હજલ્રાઓમરા	ંમરાગ્ણનો	હવકરાસ	કરીન	ેજનતરાન	ેકનસેકટહવટી	
સહુવધરાઓ	ઉપલબધ	કરરાવી	રહી	છે.	આ	પ્સગં	ેિસકોઈનરા	ધરારરાસભય	
શ્ી	બરાબિુરાઇ	પટેલ,	હજલ્રા	કલકેટર	શ્ી	સિંીપ	સરાગલ,ે	હજલ્રા	હવકરાસ	
અહધકરારી	શ્ી	અહનલ	ધરામહેલયરા,	વરાહન	વયવહરાર	અન	ેમરાગ્ણ	હવિરાગનરાં	
અહધકરારીઓશ્ી,	ચીફ	હમકેહનકલ	એસનજહનયર	શ્ી	એ.કે	પરમરાર,	વગરેે	
ઉપસસથત	રહરા	હતરા.	•

વરશેર

સુરતમ્વં ‘આંતરર્વવષ્ટ્રય મવહલ્વ અવધરેશન’ યોજાયું
'આતંરરરાષ્ટ્રીય	મહહલરા	દિવસ'	હનહમત્તે	

ગરાિીવરાળરા	 મરાતૃશ્ીનરા	 પ્રાગટ્ોતસવ	
અતંગ્ણત	અહખલ	િરારતીય	િહક્ર	હવિરાગ	
શ્ી	લક્મીનરારરાયરિેવ	મહહલરા	મડંળ	દ્રારરા	
ઉત્તરપ્િ ેશનરા	 ર રાજયપરાલ	 શ્ીમતી	
આનિંીબને	પટેલનરા	અધયક્સથરાન	ેસરુતમરંા	
'િહતિ	 અને 	 શ હતિનો	 સમનવય-
આતંરરરાષ્ટ્રીય	મહહલરા	અહધવશેન'	યોજાયું	
હતુ.ં	આ	પ્સગં	ે રરાજયપરાલશ્ીએ	 'પોરર	
પ્સરાિ,	 સુપોહરત	ગજુરરાત'	અહિયરાનનો	
પ્રારિં	કરરાવયો	હતો.

આ	 પ્સંગે 	 ર રાજયપરાલ	 શ્ીમતી	
આનિંીબને	ેજરરાવયુ	ંહતંુ	કે,	ઘરનરા	સંસકરારો,	
મરાતરાહપતરાનરા	 આશીવરા્ણિ	 િગવરાનનરા	
સરામીપય	 તરફ	 િોરી	 જાય	 છે.	 શ્ી	
લક્મીનરારરાયરિેવ	 મહહલરા	 મંડળ	 અને	
સવરાહમનરારરાયર	 સંપ્િરાય	 સમરાજને	
સંસકરારમય	 ઉછેર	 દિશરાિશ્ણન	 કરવરાની	

જવરાબિરારી	 સપુરેે	 હનિરાવી	 રહરા	 છે,	 જ	ે
સરરાહનીય	છે.	

ગજુરરાતમરા	ં ૪૦	 વર્ણ	 સધુી	 બરાળકોને	
દકશોરીઓને	 કુપોરરમુતિ	 કરવરા	 અને	
સપુોરર	જાગૃહત	અગં	ેપ્યરાસો	કયરા્ણ	હતરા,	
અન	ેવર્ણ	૨૦૦૩	મરા	ંમહહલરા	અન	ેબરાળ	
હવકરાસમરંિી	તરીકે	સખી	મડંળોની	શરૂઆત	
કરરાવી	 હતી	એમ	 પર	 રરાજયપરાલશ્ીએ	
જરરાવયુ	ંહતુ.ં

વડરાપ્ધરાનશ્ીએ	શરૂ	કરેલી	મદુ્રરા	લોનનરા	
કરારરે	 લરાખો	 મહહલરાઓ	 લોન	 લઈને	
આતમહનિ્ણર	 બની	 હોવરાનો	 ઉલ્ખે	 કરી	
તમેરે	 િીકરી,	 દકશોરીઓ	 દિનચયરા્ણ	અને	
િોજન	 પ્રરાલીમરંા	 પદરવત્ણન	 લરાવી	
પોરરયકુત	આહરાર	લવેરાની	હહમરાયત	કરી	
હતી.	સરાથોસરાથ	તમેર	ેસવરા્ણઈકલ	કેનસર	ન	
થરાય	ત	ેમરાટે	દકશોરીઓન	ેકેનસર	પ્હતરોધક	
વકેસીન	લવેરાની	અપીલ	કરી	હતી.•
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અમદ્વર્વદમ્વં પીર્વન્વ પ્વણી મ્વટે રૂ.૧૬૮ કરોડ મંજૂર
ચરાલુ	વરભે	સમગ્	રરાજયમરાં	િરેક	પદરવરારને	ઘરઆંગરે	

નળ	દ્રારરા	પરારી	મળી	રહે	તેવો	રરાજય	સરકરારે	લક્યરાંક	
હનધરા ્ણદરત	 કયયો	 છે.	 જે	 અનુલક્ીને	 અમિરાવરાિ	
મહરાનગરપરાહલકરામરંા	પીવરાનરા	પરારીનરા	હવતરરનરા	કરામો	
મરાટે	 મુખયમંરિી	 શ્ી	 િૂપેનદ્રિરાઈ	 પટેલે	 રૂ.૧૬૮.૭૩	
કરોડનરા	 કરામોને	 સવહર્ણમ	 જયંહત	 મુખયમંરિી	 શહેરી	 હવકરાસ	
યોજનરા	અંતગ્ણત	સૈદરાંહતક	મંજૂરી	આપી	છે.	

અમિરાવરાિ	 મહરાનગરપરાહલકરાએ	 નલ	 સે	 જલ	 કરાય્ણરિમન	ે
અનુલક્ીને	પીવરાનરા	પરારીનરા	હવતરર	કરામો	મરાટે	જાસપુર	વોટર	
ટ્ીટમેનટ	પલરાનટનરા	કમપરાઉનડમરાં	ઓગમેનટેશન	કરીને	નવરા	કરામો	
હરાથ	ધરવરાનું	આયોજન	કયુ્ણ	છે.	મુખયમંરિીશ્ી	સમક્	આ	હેતુસર,	
અમિરાવરાિ	મહરાનગરપરાહલકરાએ	ગુજરરાત	શહેરી	હવકરાસ	હમશન	
મરારફતે	િરખરાસત	રજૂ	કરી	હતી.	

તદ્અનુસરાર,	ર૦૦	હમલીયન	લીટર	પ્હતદિન	ક્મતરાનો	નવો	
વોટર	 ટ્ીટમેનટ	 પલરાનટ,	 વોટર	 પમપ	 હરાઉસ	 સરાથે	 બનરાવવરાની	
કરામગીરી	 મરાટે	 અંિરાજે	 ૮પ.૬૪	 કરોડ	 રૂહપયરાનરા	 કરામો	 હરાથ	
ધરરાવરાનરા	છે.	આ	ઉપરરાંત,	જાસપૂર	ટ્ીટમેનટ	 પલરાનટથી	સરિરાર	
પટેલ	 રીંગરોડ-વૈષરોિેવી	સક્કલ	સુધી	 રપ૦૦	મી.મી.	 વયરાસની	

એમ.એસ.	 કલીયર	 વોટર	 પરાઇપ	 લરાઇન	 નરાંખવરાની	
કરામગીરી	પર	રૂ.	૮૩.૦૯	કરોડનરા	અિંરાજીત	ખચભે	થવરાની	
છે.	 મુખયમંરિીશ્ીએ	અમિરાવરાિનરા	 નરાગદરકોને	 પૂરતંુ	
પરારી	 મળી	 રહે	 તેવરા	 ઉિરાત્ત	 જનહહત	
અહિગમથ ી 	 આ	 ક રામ ો 	 મ રા ટ ે	

રૂ.૧૬૮.૭૩	કરોડ	સૈદરાંહતક	રીતે	મંજૂર	
કયરા્ણ	છે.	

અમિરાવરાિ	 મહરાપરાહલકરાની	આ	
સૂહચત	 યોજનરા	 અંતગ્ણત	 જે	 કરામો	
સવહર્ણમ	 જયંહત	 મુખયમંરિી	 શહેરી	
હવકરાસ	યોજનરા	અનવયે	હરાથ	ધરરાશે,	
તેનરા	મુખય	ઘટકોમરાં	એમ.એસ.	પરાઇપ	
લરાઇન,	 ર૦૦	 એમ.એલ.ડી	 વોટર	
હટ્ટમેનટ	પલરાનટ,	પમપીંગ	સટેશન,	કનેકટીંગ	
લરાઇન,	જાસપરૂ	વોટર	વક્કસથી	કે.ડી.	હોસસપટલ,	
એસ.પી.દરંગ	રોડ	સુધી	રપ૦૦	મી.મી	ડરાયરા	એમ.એસ	
પરાઇપ	લરાઇન,	૩૦૦૦	મી.મી.	ડરાયરા	એમ.એસ	પરાઇપ	પુહશંગનરા	
કરામો	વગેરેનો	સમરાવેશ	થરાય	છે.	•

મંગલ્વષ્ટકરૂપી આશીર્વ્ષદથિી દ્વંપતયનો મંગળ પ્ર્વરંભ કરતી દીકરીઓ
...લગ્નનો	અવસર	 હતો.	 પરંતુ	આ	

લગ્નનું 	 આંગરુ	 સહવશેર	 હ તંુ . 	 બે	
િીકરીઓનરા	લગ્નનુ	ંઆગંરુ	ંહતંુ	વડોિરરાનુ	ં
નરારી	સંરક્ર	ગૃહ.	બરાળપરથી	જેને	ઘર	
બનરાવયુ	ંએવરા	વડોિરરાનરા	હનઝરામપુરરા	સસથત	
નરારી	સરંક્ર	ગૃહમરંા	હશતલ	અન	ેવિંનરાનરા	
લગ્ન	લેવરાયરા.	મહહલરા	અને	બરાળ	કલયરાર	
રરાજય	 મંરિી	 શ્ી	 મહનરરાબહેન	 વકીલે	
લગ્નમરાં	ઉપસસથત	રહી	યુવતીઓને	તેમનરા	
જ	પદરવરારનો	હહસસો	હોવરાની	અનુિૂહત	

કરરાવી	હતી.	તમેર	ેનવયગુલોન	ેઉજ્જવળ	
િરાહવની	શુિકરામનરાઓ	સરાથે	આશીવરા્ણિ	
આપયરા	હતરા.		તેમરે	લગ્ન	કરનરાર	શુિમ	
પવરાર	 અને	 હવવેક	 વયરાસ	 તથરા	 તેમનરા	
પદરવરારજનોએ	 લગ્ન	 મરાટે	 સંસથરાની	
િીકરીઓનો	સવીકરાર	કરી	સમરાજમરાં	નવો	
રરાહ	ચીંધયો	હોવરાનું	જરરાવયું	હતું.	

 પ્િતુરામરા	ંપગલરા	ંપરાડનરાર	િીકરીઓની	
વરાત	 કરીએ	 તો,	 હશતલ	 અતુલિરાઇ	
પવરારનરા	 મરાતરાનું	 મૃતયુ	 થયરા	 બરાિ	 હપતરા	

કયરાંક	 ચરાલયરા	 ગયરા	 હતરા	 અને	 તે	 બરાિ	
તેમનરા	સંબંધી	તેમને	નરારી	સંરક્ર	ગૃહમરાં	
મૂકી	 ગયરા	 હતરા.	 તયરારથી	 તેરે	 સંરક્ર	
ગૃહને	 જ	 પોતરાનંુ	 ઘર	 બનરાવયંુ.	 મરાતરા-
હપતરાનો	આશરો	ગુમરાવયરા	બરાિ	આ	કપરી	
સસથહતમરા	ંરરાજય	સરકરારે	તમેનુ	ંલરાલનપરાલન	
કયુાં.	એવી	જ	કહરાની	વંિનરાની	પર	છે.	તે	
આઠ	 વર્ણની	 હતી	 તયરારે	 તેમને	 અહીં	
લરાવવરામરાં	આવી	હતી.	વંિનરાનરા	ઉમરેઠ	
ગરામનરા	હવવેક	સરાથે	અને	હશતલનરા	લગ્ન	
વડોિરરા	શહેરનરા	શુિમ	સરાથે	શરાસરિોતિ	
હવધીથી	કરવરામરંા	આવયરા	ંહતરા.	આ	ઉપરરાતં	
આ	લગ્ન	પ્સંગમરાં	બરાળ	કલયરાર	મંરિી	શ્ી	
મનીરરાબહેન	વકીલ,	સરાસિં	શ્ી	રજંનબહેન	
િટ્,	પોલીસ	કહમશનર	ડો.	શમશેરહસંગ	
સહહત	 અગ્રીઓ	 સહહત	આમંહરિત	
મહેમરાનો	મોટી	સંખયરામરાં	 ઉપસસથત	 રહી	
નવિંપહતને	 સુખી	 સરાંસરારીક	 જીવનનરા	
આશીવરા્ણિ	આપયરાં	હતરા.	•

વનણ્ષય
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ફ્વગણ-ચૈત્રમ્વં ફરી જામશે આરદર્વસી મેળ્વઓની રમઝટ
" ઉરવી ર્વરલ

ગુ જ ર રા ત ી 	 લ ો કજી વ નન રા	
અનેકહવધ	 રંગબેરંગી	 પરાસરાં	 અને	
લોકજીવનની	હવહશષ્ટ	છરાપ	લોકસમહૂ	
દ્રારરા	ઠેર	ઠેર	ઉજવતરા	લોકોતસવો	અન	ે
લોકમેળરામરાં	 દ્રસષ્ટગોચર	 થરાય	 છે.	
મરાનવજીવનમરા	ંઆનિં,	ઉલ્રાસ	અને	
ચેતનરાનરા	 રંગ	 છરાં ટરરા	 નરાખી	
લોકહૈયરાને	હહલોળે	ચડરાવનરાર	મેળરાઓ	સિરાય	મોખરે	રહરાં	છે.

સમગ્	િેશની	સરાથોસરાથ	ગુજરરાતની	જનતરાએ	પર	બે-બે	વર્ણ	
સુધી	કોરોનરા	કરાળનરા	કપરરા	દિવસોનો	સરામનો	કયયો	છે.	લોકડરાઉન,	
ક્ોરનટરાઈન,	હોસસપટલની	િરાગિોડ	સરાથે	હચંતરા	અને	તરરાવમરાં	
દિવસો	 હવતરાવયરાં	છે.	મેળરાઓ	અને	ઉતસવો	એકધરારરા	જીવનમરાં	
ચેતનરાનો	નવો	સંચરાર	કરે	છે	સરાથોસરાથ		જાણયે	અજાણયે	સંસકકૃહતનું	
જતન	પર	કરે	છે.	િરાવી	પેઢી	પ્રાચીન	વરારસો	જારવરા	ઈનટરનેટ	
પર	ગુગલમરાં	જઈને	સચ્ણ	કરવરાને	બિલે	જે	તે	સથળે	જઈને	જાત	
અનુિવથી	એ	મરારે	અને	તેની	આવનરારી	પેઢી	પર	તેને	વરારસરા	
સવરપે	સરાચવે	તે	આવશયક	છે.	

કોરોનરા	હવરરામ	બરાિ	આ	વરભે	ફરી	િરાહતગળ	લોકમળેો	‘ડરાગં	

િરબરાર’નરા	 પડઘમ	 વરાગયરા	 	 છે.	 ડરાંગ	
હજલ્રાનરા	 પોહતકરા	 ઉતસવ	 એવરા	
ઐહતહરાહસક	'ડરાગં	િરબરાર'નરા	િરાહતગળ	
લોકમેળરાનું	 પ્હતવર્ણ	 હોળી-ધૂળેટીનરા	
અગરાઉનરા	 દિવસો	 િરહમયરાન	આહવરા	
ખરાત	ેઆયોજન	કરરાતુ	ંહોય	છે.	ગતવરભે	
કોરોનરાને	 કરારરે	 મોકૂફ	 રહેલો	 'ડરાંગ	
િરબરાર'નો	સરાસંકકૃહતક	લોકમળેો,		આ	વરભે	

પરૂ્ણ	ગદરમરા	સરાથ	ેયોજાયો.		ત	ેમરાટે	હજલ્રા	વહીવટી	તરંિએ	પર	
િવય	તયૈરારીઓ	કરી	હતી.	ડરાગં	િરબરારમરા	ંડરાગંી	રરાજાઓ,	નરાયકો	
તેમજ	 તેનરા	 િરાઈબંધો	 રંગબેરંગી	 પોશરાકમરાં	 સુસજ્જ	 થઈન	ે	
આવયરા	હતરા.

વડોિરરાથી	આશરે	 ૧૦૦	 દક.મી.નરા	 અંતરે	આવેલરા	 રરાઠવરા	
આદિવરાસીઓનરા	મળૂ	વતન	છોટરા	ઉિેપુરમરા	ંએટલ	ેકે,	પચંમહરાલનરા	
છેડે	મધયપ્િેશની	સરહિે	આવલેરા	ક્રાટં	ગરામમરા	ંહોળી	પછીનરા	પરાચંમરા	
દિવસ	ેકવરાટંનો	મળેો	િરરાય	છે.	પચ્ીસ	ગરામોમરાથંી	અન	ેમધયપ્િેશ	
તેમજ	રરાજસથરાનમરાથંી	આદિવરાસીઓ	રગંબરંેગી	કપડરા	ંપહેરી	મળેો	
મરારવરા	આવે	છે.	મળેરા	િરહમયરાન	રરાઠવરા	આદિવરાસીઓ	મરાટીમરાથંી	
બનરાવેલરા	ઘોડરા	અન	ેઅનય	િૈવી	આકકૃહતઓન	ેગરામની	બહરાર	આવેલરા	

િેવનરા	સથરાનકે	મકૂી	આવે	છે	અન	ેમરાન	ેછે	કે	િેવને	તેઓએ	ખશુ	
કયરા્ણ	છે.	આદિવરાસીઓનરા	િરેક	મળેરાઓની	જમે	આ	મળેરામરંા	પર	
સગંીત	અન	ેનૃતયનંુ	ખરાસ	મહતવ	છે.	આ	મળેરામરંા	લગ્ન	સબંધંો	
પર	બન	ેછે	જ	ેસરામરાહજક	જીવનન	ેધબકતંુ	રરાખ	ેછે.

હોળી	પહેલરા	અહગયરારસનરા	દિવસ	ેિરાહોિ	હજલ્રાનરા	ઘરરાં	
સથળે	આમલી	 અહગયરારસનરા	 મેળરા	 િરરાય	 છે,	 તો	 વળી	
ધૂળેટીનરા	 દિવસે	ગરબરાડરા	તરાલુકરાનરા	ગરાંગરડી	અને	ઝરાલોિ	
તરાલુકરાનરા	 રરીયરાર	 ગરામે	 ચુલનો	 મોટો	 મેળો	 િરરાય	 છે.	
પંચમહરાલ,	 િરચ	અને	 વડોિરરા	 હજલ્રાનરા	આદિવરાસીઓ	
હોળીનરા	બીજે	દિવસ	ેચલૂનો	મળેો	મરાર	ેછે.	આ	મળેરામરા	ંએકરાિ	
ફૂટ	પહોળો	અન	ેછ	ફૂટ	લરાબંરા	એક	ખરાડરામરંા	બરાવળનરા	લરાકડરાનરા	
મોટરા	કોલસરા	સળગરાવીને	અંગરારરા	પરાડવરામરાં	આવે	છે.	તેમરાં	
સંપૂર્ણ	શ્ધધરા	સરાથે	આદિવરાસી	સરિી–પુરરો	હરાથમરાં	નરાળીયેર	
અને	પરારીનરા	લોટરા	સરાથે	સરાત	વરાર	અંગરારરા	ઉપર	ચરાલે	છે,	
પછી	 પગે	 લરાગી	 નરાળીયેર	 વધેરે	 છે.	આમ	લોકો	 પોતરાનરા	
બરાળકો	અને	પશુઓનરા	રક્ર	મરાટે	રરાખેલી	બરાધરા	છોડે	છે.	

આદિવરાસીઓનરા	ચલૂનરા	મળેરા	જવેો	જ	અહત	પ્હસધધ	બીજો	
મળેો	‘ગોળ-ગધડેરા’નો	મળેો	છે.	હોળી	પછીનરા	પચંમરા,	સરાતમરા	
કે	બરારમરા	દિવસ	ેગરબરાડરા	તરાલકુરાનરા	જસેરાવરાડરા	ગરામ	ેમિેરાનમરાં	
‘ગોળ-ગધેડરા’નો	મળેો	િરરાય	છે.	પૌરરાહરક	યગુનરા	સવયવંરની	

પ્વરરજાત

zuõ÷uhuþLk

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

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

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

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

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

zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh - ૩૮૨૦૧૦
૫. íktºkeLkwt Lkk{ : ze. Ãke. ËuMkkR

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

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

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

nwt ze. Ãke. ËuMkkR, {krníke rLkÞk{f ykÚke ònuh fhwt Awt fu, WÃkh sýkðu÷ ík{k{ nfefíkku 
{khe òý yLku {kLÞíkk {wsçk Mkk[e Au. MkhLkk{wt : {krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, ç÷kuf 

Lkt. ૧૯/૧, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh - ૩૮૨૦૧૦
ze. Ãke. ËuMkkR, {krníke rLkÞk{f
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fkuE yuLkkt suðwt...
" hksuLÿ þwõ÷

Íkt¾wt Íkt¾wt Mkkð sýkíkwt suðwt íkuðwt,
yu íkku õÞktÚke nkuÞ, nþu fktE yuLkkt suðwt !

ïkMkíkýe ykðLk-òðLk yk y{Úke Mkuð,
yuLkwt fktE Lkk{ s õÞkt Au, fkuE rðËk ÷uðwt !

nkuXu ykðe niÞwt yk yxfu Au yuðwt,
fnuðkLkwt íkku nkuÞ ½ýwt Ãký õÞ{Lkwt fnuðwt !

Lkr¤Þkt Qíkhe òÞ , hnu LkE yufu Lkuð,
Lk¼ MktøkkÚku Vu÷kðwt, Lk¼ Mktøku hnuðwt !

øk¤wt Vq÷kðe økku¾u çkuXwt yuf Ãkkhuðwt,
fkuf sLk{Lku ÞkË fhe ½q½ðu Au fuðwt !

યરાિ	તરાજી	કરરાવતો	આ	
આદિવરાસી	 મેળો	 અનય	
સમરાજે	પર	એકવરાર	તો	
જોવરા	 જેવો	 છે.	 મેળરાનરા	
મિેરાનની	મધયમરા	ં૨૦	થી	
૨૫	 ફૂટ	 ઊંચો	 સતંિ	
ઊિો	કરી	તેનરા	પર	વીંધ	
પરાડી	મરારસ	ઊિો	રહી	
શકે	તેવી	રીતે	ચરાર-પરાંચ	
ફૂટનરા	બે	આડરા	લરાકડરાનરા	
કટકરા	બેસરાડવરામરાં	આવે	
છે.	 સતંિની	આસપરાસ	
કુંવરારી	કનયરાઓ	વરાંસની	
સોટી	લઈને	રરાસ	કરે	છે	
અને 	 રિર 	 – 	 ચ રા ર	
જુવરાનીયરાઓ	 ટોંચ	 પર	
બરાંધેલી	ગોળની	પોટલી	
લેવ રા 	 ચડે 	 છ ે	 તય રાર ે	
કનયરાઓ	 તેને	 સોટીથી	
ફ ટ ક રા ર ે	 છ ે. 	 પે લ રા	
યુવરાનોએ	 ગોળ	 ખરાઈ,	

મરારથી	બચી	સૌની	નજર	ચૂકવી	
નીચે	ઉતરવરાનું	હોય	છે.	મૂળ	આ	પોટલીનો	ગોળ	લેવરા	ગધેડરા	
જેવો	મરાર	ખરાવો	પડે	છે.

સરાબરકરાઠંરા	હજલ્રાનરા	ખડેબ્હ્રા	તરાલુકરાનરા	િેલવરાડરા	ગરામથી	મરારિ	
િોઢેક	દક.મી.નરા	અતંરે	આવલેરા	ગરુિરંાખરી	ગરામમરા	ંફરાગર	વિ	
ચૌિશ	ેહચરિ-હવહચરિનો	મળેો	િરરાય	છે.	અરવલ્ીની	કંિરરાઓમરાં	
સોળે	શરગરાર	સજીન	ેિીલ	અન	ેગરરાહસયરા	આદિવરાસીઓ	આ	
મેળરામરાં	 ઉમટી	 પડે	 છે.	 નિીઓનરા	 સંગમ	 સથરાને	આવી	 તેઓ	
હપતૃઓનરા	અસસથઓનુ	ંહવસજ્ણન	કરે	છે	અન	ેધરાહમ્ણક	હવધી	પર	કરે	
છે.	સગરા	સ્હેીઓન	ેમળી	વર્ણ	િરહમયરાન	મૃતય	ુપરામલેરા	સ્હેીજનોન	ે
યરાિ	કરી	હવલરાપ	કરે	છે.																					

સૌરરાષ્ટ્રનરા	પોરબિંર	પથંકમરંા	આવલેરા	મરાધવપરુ-ઘડે	હવસતરારમરંા	
ચરૈિ	નોમ	થી	સિુ	તરેસ	સધુી	મરાધવરરાય	એટલ	ેકે	િગવરાન	શ્ીકકૃષર	
અને	રકમરીનો	હવવરાહ	પ્સંગ	ઉજવરાય	છે.	આ	લગ્ન	સમરારંિને	
મરારવરા	િેશિરમરાંથી	શ્ીકકૃષરનરા	િકતજનો	એકઠરા	થરાય	છે	અને	
મહેરરામર	સજા્ણય	છે	જે	મેળરાનું	સવરપ	ધરારર	કરે	છે.	આ	મેળરા	
મરાટે	એક	િુહો	જારીતો	છે...

‘‘ માધવપુરિસો માંડવસો, આવે જાદવકુળિી જાિ,
પરણે રાણી રુકમણી જયાં વર દુલિા ભગવાિ’’

ગુજરરાતની	અંિર	વસતું	એક	અલગ	ગુજરરાત	એટલે	કચછ.	

કચછની	સંસકકૃહત,	કલરા	અને	દરવરાજો	બધરાથી	અનોખરા	છે.	કચછમરાં	
મખુય	૧૨	મળેરાઓ	વર્ણ	િરહમયરાન	યોજાય	છે.	જમેરા	ંચરૈિ	વશૈરાખનરા	
મેળરાઓ	જોઈએ	તો	ચૈરિ	મરાસનરા	પ્થમ	સોમવરારનો	હરાજીપીર	
બનનીનો	 મેળો,	 અમરરા	 ખરાતે	 ચૈરિ	 મરાસનરા	 પ્થમ	 સોમવરારનો	
કરોલપીરનો	 મેળો,	 તલવરરામરાં	 ચૈરિ	 મરાસનરા	 બીજા	 સોમવરારે	
યોજાતો	રૂકનસરાપીરનો	મળેો,	મરાડંવીમરા	ંચરૈિ-	વિ	તરેસનો	શીતળરા	
મરાતરાનો	મળેો	અન	ેઅજંારમરા	ંચરૈિ	સિુ	૧૪-૧૫	નો	જસેલ	તોરલનો	
મેળો	કચછની	ગ્રામય	સંસકકૃહતનો	અરીસો	છે.	

ચૈરિી	પૂનમે	ચુંવરાળ	પંથક	બહુચરરાજીમરાં	મરાતરાજીનરા	પ્રાગટ્	
દિવસે	મરાતરાજીનો	મેળો	િરરાય	છે.	ગુજરરાતની	રિર	હવદ્રાપીઠ	પૈકી	
બહુચરરાજીમરાં	શ્ધધરા,	િહતિ	અને	શહતિનો	હરિવેરી	સંગમ	રચરાય	
છે.	બરાલરાહરિપુરરા	સંુિરી	બહુચરરાજીનરા	આ	સથરાનકમરાં	િક્	કનયરા	મરાં	
િગવતી	સતીનરા	 હરાથનરા	અવયવો	 પડેલરાં	 છે.	 મરાતરાજીને	 ચૈરિી	
પૂનમની	રરારિે	ગરાડ્ણ	ઓફ		ઓનર	આપવરામરાં	આવે	છે.	આ	સથળ	
એક	હસધધ	શહતિપીઠ	છે	જયરાં	મરા	બહુચરનરા	ચરાર	પ્રાગટય	સવરૂપે	
મેળરાની	ઉજવરી	થરાય	છે.

આમ,	મળેો	મરાનવીન	ેઆનંિ,	ખરીિી	અન	ેિેવિશ્ણનની	અમલૂય	
તક	 પૂરી	 પરાડે	 છે.	 મેળરામરાં	 લોક	 જીવનનો	 ઉમંગ,	 ઉતસરાહ	
લોકસંસકકૃહતની	 રંગીન	કલરાતમકતરાનો	 	 સવરાિરાહવક	આનંિ	છતો	
થરાય	છે.	આ	મેળરાઓ	આખો	 દિવસ	મહેનત	કરતરાં	મરાનવીનરા	
જીવનમરાં	વૈહવધય	લરાવી,	એનરા	હૈયરાને	હળવું	બનરાવી	આનંિથી	
િયુાં	િરાિયુાં	બનરાવે	છે.	•

પ્વરરજાત

õÞkt Au økeíkkLkku økkLkkh ?
" ¼kLkw«MkkË rºkðuËe

zøk÷u Ãkøk÷u fwhwûkuºk Au,
 yswoLk fkuý ÚkLkkh ?
fkuE ÚkkÞ yswoLk Ãký õÞkt Au
 økeíkkLkku økkLkkh ?
fkuý MLkunLkkt çktÄLk íÞkøku ?
 òøku fkuý yøkLk-yLkwhkøku ?
ðeh nkuÞ íku ykðu ykøku,
 {wõík Úkðk yk Ähíke {køku,
{wõík Úkðk yk Ähíke {køku {kLkðLkku yrÄfkh... fkuE.
ynku Mðýo-fe[z : hÚk f¤ýu,
 hkuÃkkíkkt stíkh nÞ-[hýu,
ÔÞÚko Mkkík fkuXkLkwt {hýu,
 Ä{ohks ËwÞkuoÄLk þhýu,
Ä{ohks ËwÞkuoÄLk þhýu-hxíkk sÞ sÞ fkh... - fkuE.
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વવવવધ વવભાગાેમાં 
અંદાજપત્રીય  

ફાળવરીની વવગતાે
કૃવષ સહકાર

` 7737 કર�ોડ 

અારાેગય અને પરરવાર

` 12240 કર�ોડ 

અન્ન, નાગરરક પુરવઠા

` 1526 કર�ોડ 

રશક્ર

` 34884 કર�ોડ 

પંચાયત અને ગ્ામવવકાસ

` 9048 કર�ોડ 

ઉદાેગ અને ખાર

` 7030 કર�ોડ 

ક્ાઈમેટ ચેન્જ

` 931 કર�ોડ 

કાયદાે અને વ્યવસ્ા

` 8325 કર�ોડ 

જળસંપત્તિ

` 5339 કર�ોડ 

મરહલા અને બાળવવકાસ

` 4976 કર�ોડ 

સામાનજક ન્ાય

` 4782 કર�ોડ 

અારદજાવત વવકાસ

` 2909 કર�ોડ 

શહેરી વવકાસ

` 14297 કર�ોડ 

પ્રવાસન યાત્રાધામ

` 465 કર�ોડ 

વન અને પયા્ણવરર

` 1822 કર�ોડ 

રમતગમત, સાંસૃ્વતક પ્રવૃત્તિઅાે

` 517 કર�ોડ 

સામાન્ વહીવટ

` 2146 કર�ોડ 

પારીપુરવઠા

` 5451 કર�ોડ 

વવજ્ાન અને પ્રાૌદાેત્ગકી

` 670 કર�ોડ 

શ્મ, કાૌશલ્ય અને રાેજગાર

` 7737 કર�ોડ 

માગ્ણ અને મકાન

` 12024 કર�ોડ 

બંદરાે અને વાહન વ્યવહાર

` 1504 કર�ોડ 

ઊજા્ણ અને પેટાેકેવમકલ્સ

` 15568 કર�ોડ 

મહેસૂલ

` 4394 કર�ોડ 

મારહતી અને પ્રસારર

` 199 કર�ોડ 
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