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• આજે ગુજરાતના પ્વ્ાસની ચચા્થ દેશના અનય રાજયો જ નહીં પરંતુ 
પ્વવિના પ્વ્પ્સત દેશો સાથે થઈ રહી છે. 

• ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એમનજન છે, મેનયુફે્ચદરંગ હબ છે અને સૌથી 
વધુ પ્વદેશી મૂડીરો્ાણ રિાપ્ત ્રવાવાળું રાજય બનયું છે.

• વડારિધાનશ્રીના પ્વઝનન ેસા્ાર ્ રતુ ંગાંધીનગરનુ ંનવપ્નપ્મ્થત અદ્તન 
રેલવ ેસટેશન અન ેસાયનસ પ્સટી ફેઝ-2ના રિ્લપોથી ગજુરાતની વપૈ્વિ્ 
ઓળખ વધુ મજબૂત બનશે.

• વડા રિધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ ગજુરાતમા ંપ્વ્ાસનંુ સટાનડડ્થ બેંચમા ક્િ 
સટે ્ યુું છે. આ ડવેલોપમનેટ સટાનડડ્થન ેજાળવી રાખીન ેપ્વ્ાસની ગપ્તને 
વધુ ઝડપી બનાવવા માટે ગુજરાત રિપ્તબદ્ છે.

• ખેડૂતોને તેની ઉપજના યોગય ભાવ મળી રહે તે માટે રિધાનમંત્રીશ્રીની 
ખડેતૂોની આવ્ બમણી ્ રવાની નમે છે. સર્ાર દ્ારા ખેડતૂોન ે્ ેનદ્રમાં 
રાખીને ખેડૂત ્લયાણની પ્વપ્વધ યોજનાઓ અમલમાં મૂ્ી છે.

• ભૂત્ાળમાં ખેત પ્ધરાણના ૧૮ ટ્ા વયાજ ખેડૂતો પાસે લેવામાં આવતું 
હતું, આજે શૂનય ટ્ાએ રાજયના ૧૭ લાખ ખેડૂતને પ્ધરાણ આપી 
વયાજની ચુગંાલમાથંી બહાર લાવવાનુ ંભગીરથ ્ ાય્થ ્ રવામા ંઆવયુ ંછે.

• જગતનો તાત ખરા અથ્થમાં તાત બની રહે તે માટે રાજય સર્ાર દ્ારા 
સાત પગલા ંખડેતૂ ્ લયાણના, દ્સાન સયૂવોદય યોજના સપ્હત અને્ પ્વધ 
યોજનાઓથી ખેડૂત સમૃદ્ થયો છે.

• ્ોરોનાની મહામારીમાં ગુજરાત સર્ારે શ્રમજીવીઓની પ્ચંતા ્રીને 
પ્હંમતપૂવ્થ્ વયાપાર ધંધા ચાલુ રાખયા હતા. લો્ડાઉન આપયા પ્વના 
પણ યોગય પગલાં લઇને આપણે બીજી વેવને ્ંટ્રોલ ્રી શકયા છીએ.
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પસંચ િષર્ સંક�થી �સ�દ્ધનસ...
રાજયના પ્વ્ાસ માટે અન ેજનપ્હત માટે રિશાસ્ીય વયવસથાન ેઅન ેસમગ્ર વહીવટી તતં્રન ેસપંણૂ્થ 

શપ્તિથી જનપ્હતનાં ્ાયવો માટે રેિદરત ્રવા સંવેદનશીલતા, રિગપ્તશીલતા, પારદપ્શ્થતા અને 
પ્નણા્થય્તાના મલૂયો આધાદરત ચાર સતભં ઉપર ગજુરાતની પ્વ્ાસયાત્રાન ેમખુયમતં્રી શ્રી પ્વજયભાઈ 
રૂપાણી અને નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી નીપ્તનભાઈ પટેલની સર્ારે વધુ સુદૃઢ બનાવી છે. પદરણામે 
ગુજરાતની મોડેલ સટેટ તરી્ેની આગવી ઓળખ ઊભી થઈ છે.

ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને ભારતના લો્લાડીલા વડારિધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતને 
ઉત્તમ બનાવવાની જે પદરભારા અંદ્ત ્રી છે, તેની ઉપર મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણી અને 
શ્રી નીપ્તનભાઈ પટેલના ્મ્થઠ નેતૃતવ હેઠળની સર્ાર તેજ રફતારથી રાજયને ઉત્તમથી સવવોત્તમ 
ભણી લઈ જવાના મક્મ રિયાસો ્રી રહી છે.

દૃઢ રાજ્ીય ઇચછાશપ્તિ, સાતતયપણૂ્થ નેતૃતવ અને જનશપ્તિના સાક્ાત્ારના ત્રણ પાયા ઉપર પ્વ્ાસની 
મજબતૂ ઇમારત રચાતી હોય છે. ગજુરાત ેઆ ત્રણેય આયામોન ેઆતમસાત્ ્યા્થ છે. છેલ્ા ંપાચં વર્થના 
સમયગાળામા ં૧૭૦૦થી વધ ુજનપ્હતલક્ી પ્નણ્થયો ્ રી પ્વ્ાસની નવી જ ઊચંાઈઓ ગજુરાત ેરિાપ્ત ્ રી 
છે. ૭મી ઓગસટ ૨૦૧૬ના રોજ મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ગજુરાત રાજયની શાસનધરુા 
સભંાળી તને ેપાચં વર્થ પૂણ્થ થયા ંછે, તયારે જન્લયાણનાં ્ાયવો અન ેજનપ્હતલક્ી યોજનાઓની પ્વગતો 
લો્ો સધુી પહોચ ેઅન ેસર્ારી યોજનાઓનો વધ ુવયાપ્ લાભ લો્ોન ેમળે એ દદશામા ંસંપ્નષ્ઠ રિયાસો 
આવશય્ છે. આજ ેસૌ ્ોઇ નાયબ મુખયમંત્રીશ્રીન ેપોતાના અગંત સે્હી અન ેમતં્રી મડંળના તમામ 
સભયશ્રીઓન ેપોતાના પ્હતેચછ ુપાદરવાદર્ સદસય માને છે ત ેએ્ મોટી ઉપલબધી છે.

પાંચ વર્થના સમયગાળામાં મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ હજારો દ્લોમીટરનો રિવાસ ્ રી 
ગુજરાતના ખૂણેખૂણામાં લો્ોનો રિતયક્ સંપ્કિ સાધી તેમના રિશ્ોને હલ ્રવાનો સંવેદનાસભર 
અપ્ભગમ રાખયો છે. રિતયે્ ગુજરાતી બાંધવ પ્નણા્થય્ અને સંવેદનશીલ મુખયમંત્રીશ્રી પોતાના 
પદરવારના મોભી અને સવજન હોવાની લાગણી ધરાવે છે.

ગુજરાતે આજે ્ કૃપ્ર, ઉદ્ોગ અને સેવા ત્રણેય ક્ેત્રે સમગ્ર દેશમાં ઊડીને આંખે વળગે એવો પ્વ્ાસ 
્યવો છે. પ્વ્ાસની રાજનીપ્તના મતં્ર સાથ ે‘સૌનો સાથ, સૌનો પ્વ્ાસ’ના સતૂ્રન ેસાચા અથ્થમા ંગજુરાતે 
સા્ાર ્યુું છે. સવ્થપોર્, સવ્થસમાવેશ્ અને સવ્થગ્રાહી આયોજન દ્ારા પ્વ્ાસનાં ફળ છેવાડાના 
માણસ સધુી પહોંચ ેત ેદદશામા ંગજુરાત ેછેલ્ા ંપાચં વર્થમા ંપદરણામલક્ી ્ ામ ્ યુું છે. સર્ારે લો્ોનાં 
્લયાણ્ારી ્ાયવો અને જનપ્હતને ્ેનદ્રમાં રાખીને લો્ોની વચ્ે જઈને લો્ોને સાથે રાખીને તેમની 
સમસયા, રિશ્ોના સુખદ ઉ્ેલ સેવાસેતુ જેવા ્ાય્થક્રમોના નક્ર અમલી્રણ દ્ારા મળ્યો છે.

ગજુરાત ેછેલ્ા ંપાંચ વર્થમા ંસૌ ્ ોઇના સપ્હયારા પદરશ્રમથી ્ લયાણ રાજય રિસથાપ્પત ્ રવાની દદશામાં 
નક્ર ડગ માડંાં છે. રિગપ્તશીલતાની રિતીપ્ત ગજુરાતના જનજનન ેથઈ રહી છે. પ્શક્ણ હોય ્ ે રોજગાર, 
ક્ૃપ્ર હોય ્ ે ઉદ્ોગ, મપ્હલા સશતિી્રણ હોય ્ ે યુવા પ્વ્ાસ, પ્સચંાઇ હોય ્ ે પીવાના પાણીની સવલતો, 

વપં્ચત, વનબધું પ્વ્ાસ હોય ્ ે ગરીબોને આવાસ સવલત હોય, પ્વ્ાસના તમામ ક્તે્ર ેરિગપ્તશીલ ગજુરાતના 
રિણતેા મખુયમતં્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખયમતં્રી શ્રી નીપ્તનભાઇ પટેલના ્ ુશળ નતેૃતવમાં 
ગુજરાત ે્ાઠુ ં્ાઢ્યુ ંછે. આપણા ગજુરાતને દદવય અન ેભવય બનાવવા માટે રિતયે્ ગજુરાતી પારદશ્્થ , 
સવંદેનશીલ, પ્નણા્થય્ અન ેરિગપ્તશીલ ગજુરાતની પ્વ્ાસયાત્રામા ંજોડાઈન ેઆજ ેગૌરવ અનભુવી રહ્ો 
છે. પાચં વર્થનો જનપ્હતલક્ી આલખે આપના હાથમા ંમૂ્તા આનદં અનભુવ ુછુ.ં મન ેઆશા છે ્ે, આ 
અં્  ગજુરાત પાપ્ક્્ના વાચ્ોને રસરિદ અને ઉપયોગી જાણ્ારી આપશ.ે

જય જય ગરવી ગુજરાત...
અવશ્વનીક�માર, આઇ.એ.એસ.

સપ્ચવ, માપ્હતી અને રિસારણ પ્વભાગ

વસવદ્ધનું સરવૈયું

5økwshkík૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસપસંચ િષર્



પસંચ િષર્ જન�હતલક્ષી �નણસર્યકતસનસ... 
વરસાદે મન મૂ્ીને ગુજરાત ઉપર મહેર ્રી રાજયને ભીંજવી દીધું છે. જુલાઇના છેલ્ા સપ્તાહમાં 

આસમાનમાંથી વરસેલી અમૃતધારાએ ્કૃપ્રને જીવંત બનાવતાની સાથે ્કૃપ્ર્ારોના ચહેરા ઉપર અનહદ 
ખુશી લાવી દીધી છે. આ વરથે ઓગસટ મપ્હનો એ્ સાથે બે રિસંગોને લઇને આવયો છે. એ્ સવાતંત્ય 
પવ્થ અને બીજુ ગુજરાતના લો્લાડીલા મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઇ રૂપાણી અને નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી 
નીપ્તનભાઇ પટેલની સર્ારને પાંચ વર્થ પૂરા થયા. અપ્તવૃમષ્ટ, અનાવૃમષ્ટ અને ્ ોરોના જેવી પડ્ારજન્ 
પદરમસથપ્તમાં પણ સુદ્રઢ આયોજન અને સક્મ અમલી્રણ દ્ારા રાજય સર્ારે તમામ પ્વ્ટ મસથપ્તઓને 
અપ્તક્રમીને પ્વ્ાસ્ાયવોને અટ્વા દીધાં નથી. ્ાયદો અને વયવસથા હોય ્ે નાણા, મહેસૂલ, આદદજાપ્ત, 
રોજગાર, ્ કૃપ્ર, ઊજા્થ, શહેરી પ્વ્ાસ, ગ્રા્ય પ્વ્ાસ તમામ ક્ેત્રોને આવરી લેતું સવાુંગી પ્વ્ાસ આયોજન 
અને અમલી્રણ ટીમ ગુજરાતે ્યુું છે. 

“નશેન ફસટ્થ, ઓલવઝે ફસટ્થ”ના વડારિધાનશ્રીના સતૂ્રન ેઆતમસાત ્રી મખુયમતં્રી શ્રી પ્વજયભાઈ 
રૂપાણી અન ેનાયબ મખુયમતં્રી શ્રી નીપ્તનભાઇ પટેલના નતેૃતવમા ંગજુરાત સર્ારે માળખા્ીય સપુ્વધામાં 
સાતતયપણૂ્થ વધારો ્યવો છે. વડારિધાનશ્રીએ પાટનગર ગાંધીનગરમાં અદ્તન ''ગાધંીનગર ્ેપ્પટલ રેલવે 
સટેશન', ફાઇવસટાર હોટેલ, અમદાવાદના સાયનસ પ્સટીમા ંદેશની રિથમ અન ેએપ્શયાની પાંચમા ક્રમાં્ની 
''એક્ાદટ્ ગલેરેી'', રોબોટી્ ગલેેરી અને નચેર પા ક્િ જવેા નપ્વન રિ્લપો લો્ાપ્પ્થત ્યાું. ગાધંીનગર-
વારાણસી નવી સાપ્તાપ્હ્ સપુરફાસટ ટ્રને, સરેુનદ્રનગર-પીપાવાવ રેલવે ઇલે્ ટ્રીદફ્ેશન, વડનગરન ેસાં્ ળી 
લતેા મહેસાણા-વરેઠાના ઇલે્ ટ્રીફાઇડ રિોડગેજ રેલ ખડંનુ ંવચયુ્થઅલી લો્ાપ્થણ ્રવામા ંઆવયુ.ં ગુજરાતમાં 
એ્ જ દદવસમા ંરેલ નટેવ ક્િમા ંઅ્લપનીય વધારો થતા ગજુરાતી બાધંવોના મખુ ઉપર આનદં છવાઇ ગયો.  

સૌરાષ્ટ્રનું રિવેશદ્ાર રાજ્ોટ અને રાજયની આપ્થ્થ્ રાજધાની અમદાવાદને જોડતા મુખયમંત્રી શ્રી 
પ્વજયભાઈ રૂપાણીનો સેમી હાઈસપીડ રેલનો ડ્ીમ રિોજેકટ પ્નણા્થય્ તબક્ામાં છે. આના પદરણામે ટ્રાદફ્ 
ભારણ હળવું થવા સાથે પદરવહનનો ઝડપી પ્વ્લપ ઉભો થશે. સાથેસાથે ‘ફાટ્મુતિ ગુજરાત’ના રાજય 
સર્ારના જનપ્હતલક્ી અપ્ભગમને બળ મળશે. રાજ્ોટના નયારી ડેમમાં નમ્થદાનું પાણી પહોંચાડવાના 
રાજય સર્ારના પ્નણ્થયથી રાજ્ોટ નગરવાસીઓની પીવાના પાણીની સુપ્વધામાં વધારો થશે. રાજય 
સર્ારે મહેસાણા-બારડોલી-ધરમપૂરના ડેવલપમેનટ પલાનને એ્ જ દદવસમાં મંજૂર ્રી નાના શહેરોના 
આયોજનબદ્ પ્વ્ાસની દદશામાં વધુ એ્ મક્મ પગલું ભયુું છે. 

પાંચ વર્થમાં મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઇ રૂપાણી અને નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી નીપ્તનભાઇ પટેલની 
પ્નણા્થય્ સર્ારે ્રેલા ્ાયવોની ઝલ્, રિેરણાતમ્ વાતો, પ્વ્ાસ્ાયવો સપ્હતની અઢળ્ માપ્હતી આ 
અં્માં વાચ્ો માટે રિસતૂત ્રવા જઇ રહ્ાં છીએ. મને શ્રદ્ા છે ્ે, રાજય સર્ારની નક્ર ્ામગીરીને 
રિસતુત ્રતો ગુજરાત પાપ્ક્્નો આ અં્ વાચ્ોને ગમશે. 

- માવહતી વનયામક 

ઊઘડતે પાને
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મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઇ 
રૂપાણીના નેતૃતવમાં ગુજરાતની 

બહુપ્વધ ક્ેત્રોની ગૌરવ પ્સપ્દ્માં વધુ એ્ 
મોરપીંછ ધોળાવીરાનો વલડ્થ હેદરટેજ 
સાઇટમાં સમાવેશ થતાં ઉમેરાયંુ છે. 
યુનેસ્ોએ વલડ્થ હેદરટેજ સાઇટસની જાહેર 
્રેલી યાદીમાં ્ ચછના હડપપન સંસ્કૃપ્તના 
રિાચીનત્તમ નગર ધોળાવીરાને સથાન 
આપયું છે. આમ,  યુનેસ્ોએ ગુજરાતને 
ચાર-ચાર વલડ્થ હેદરટેજ સાઇટસ ધરાવતા 
રાજયનું ગૌરવ રિદાન ્યુ્થ છે. 

મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ 
આ ઘટનાને  સમગ્ર ગુજરાત માટ ે 
ગૌરવવંતી ક્ણ ગણાવતાં ્હ્ં હતું ્ે, 
ભારતની રિાચીન પ્વરાસત અને સંસ્કૃપ્તને 
પ્વવિ ફલ્ પર ઊજાગર ્રવાની 
રિધાનમંત્રી શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીની 

રિપ્તબદ્તાની ફલશ્રુપ્ત રૂપે ધોળાવીરાને 
વલડ્થ હેદરટેજ સાઇટમાં સથાન મળ્યું છે.

શ્રી  નર ેનદ્રભાઇ મોદ ીએ ્ચછ 
રણોતસવની શરૂઆત ્ રાવીન ેપ્વવિભરના 
રિવાસન, સંસ્કૃપ્ત રિેમીઓને ્ચછમાં 
આવવા રિેદરત ્યા્થ અને સાથોસાથ આ 
રિાચીનત્તમ નગર ધોળાવીરા પણ પૂરાતન 
સથાનોમાં રસ-રૂપ્ચ ધરાવનારા રિવાસન 
રિેમીઓ માટે આ્ર્થણનું ્ેનદ્ર બનયું. 
મુખયમંત્રીશ્રીએ રિધાનમંત્રીશ્રીનો પણ આ 
માટે સૌ ગુજરાતીઓ વતી હ્વદયપૂવ્થ્નો 
આભાર વય્ત ્યવો છે. 

અત્રે એ પ્નદદેશ ્રવો જરૂરી છે ્ે 
્ચછના ખડીર રણ પ્વસતારમાં વસેલું 
ધોળાવીરા આશરે ૪૫૦૦ વર્થ પરૂાણી શ્રષે્ઠ 
નગર રચનાનુ ંએ્ આગવુ ંદ્રષ્ટાતં છે. 

આ રિાચીન નગરના મ્ાનો, ઇમારતો 

મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઇ 
રૂપાણીના નેતૃતવમાં ગુજરાતની 

બહુપ્વધ ક્ેત્રોની ગૌરવ પ્સપ્દ્માં વધુ એ્ 
મોરપીંછ ધોળાવીરાનો વલડ્થ હેદરટેજ 
સાઇટમાં સમાવેશ થતાં ઉમેરાયું છે. 
યુનેસ્ોએ વલડ્થ હેદરટેજ સાઇટસની જાહેર 
્રેલી યાદીમાં ્ ચછના હડપપન સંસ્કૃપ્તના 
રિાચીનત્તમ નગર ધોળાવીરાને સથાન 
આપયું છે. આમ,  યુનેસ્ોએ ગુજરાતને 
ચાર-ચાર વલડ્થ હેદરટેજ સાઇટસ ધરાવતા 

રિપ્તબદ્તાની ફલશ્રુપ્ત રૂપે ધોળાવીરાને 
વલડ્થ હેદરટેજ સાઇટમાં સથાન મળ્યું છે.

શ્રી  નર ેનદ્રભાઇ મોદ ીએ ્ચછ 
રણોતસવની શરૂઆત ્ રાવીન ેપ્વવિભરના 
રિવાસન, સંસ્કૃપ્ત રિેમીઓને ્ચછમાં 
આવવા રિેદરત ્યા્થ અને સાથોસાથ આ 
રિાચીનત્તમ નગર ધોળાવીરા પણ પૂરાતન 
સથાનોમાં રસ-રૂપ્ચ ધરાવનારા રિવાસન 
રિેમીઓ માટે આ્ર્થણનું ્ેનદ્ર બનયું. 
મુખયમંત્રીશ્રીએ રિધાનમંત્રીશ્રીનો પણ આ 

કચ્છના ધોળાવીરાનો 
વલડ્ય હેડરટેજ સાઇટમાં સમાવેશ

અને સટ્ર્ચરનું પ્નમા્થણ તે સમયે મોહેજો 
દરો અન ેહડપપાની જેમ જ �ટ નપ્હ પરંતુ 
પથથરોથી ્રવામાં આવેલું હતંુ. આ 
નગરમાં ભૂગભ્થ ગટર અને જળસંચય, 
જળસંરક્ણની પણ સુઆયોજીત અને 
સક્મ વયવસથાઓ તત્ાપ્લન સમયે 
પ્વ્સાવવામા ંઆવલેી હતી જ ેઆજ ેપણ 
ઉદાહરણ રૂપ છે.  

આ અગાઉ ર૦૦૪માં ચાંપાનેરને, 
ર૦૧૪માં રાણ્ી વાવને, ર૦૧૭માં 
અમદાવાદને પ્વવિના રિથમ વલડ્થ હેદરટેજ 
પ્સટીની ગૌરવ પ્સપ્દ્ મળેલી છે. 

હવે, ર૦ર૧માં યુનેસ્ોએ ્ચછના 
ધોળાવીરાનો વલડ્થ હેદરટેજ સાઇટની 
યાદીમાં સમાવેશ ્રીને પ્વવિ પ્વરાસત 
ન્શામાં  ગુજરાતને  વધુ  એ્વાર 
ચમ્વાની પ્સપ્દ્ આપી છે. •

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

લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો 
રેડડયોના માધયમથી જનતા સાથે સંવાદ

મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, નમસ્ાર.
બે દદવસ પહેલાં જ ્ેટલી્ અદભુત તસવીરો, ્ેટલી્ 

યાદગાર પળો, હજુ પણ મારી આંખોની સામે છે. આથી આ 
વખતે ‘મન ્ી બાત’ની શરૂઆત એ જ પળોથી ્રીએ છીએ. 
ટૉકયો ઑપ્લમ્પકસમાં ભારતીય ખેલાડીઓને પ્તરંગો લઈને 
ચાલતા જોઈને હું જ નહીં, સમગ્ર દેશ રોમાંપ્ચત થઈ ગયો. 
સમગ્ર દેશે જાણે ્ે એ્ થઈને પોતાના આ યૌદ્ાઓને ્હ્ં,

વિજયી ભિ । વિજયી ભિ ।
જયારે આ ખેલાડીઓ ભારતથી ગયા હતા તો મને તેમની 

સાથે વાતચીત ્રવાની, તેમના પ્વશે જાણવાની અને દેશને 
જણાવવાની ત્ મળી હતી. આ ખેલાડીઓ, જીવનના અને્ 
પડ્ારોને પાર ્રીને અહીં પહોંચયા છે. આજે તેમની પાસે, 
તમારા રિેમ અને સમથ્થનની તા્ાત છે. આથી, આવો મળીને 
આપણાં બધાં ખેલાડીઓઓન ેઆપણી શભુ્ામનાઓ આપીએ, 
તેમની પ્હંમત વધારીએ. સૉપ્શયલ પ્મદડયા પર ઑપ્લમ્પકસ 
ખેલાડીઓના સમથ્થન માટે આપણુ પ્વકટરી પંચ ્ે્પેઇન હવે 
શરૂ થઈ ચકૂયુ ંછે. તમ ેપણ પોતાની ટીમ સાથ ેપોતાનો પ્વકટરી 
પંચ શૅર ્રો ભારત માટે ચીયર ્રો.

સાથીઓ, જે દેશ માટે પ્તરંગો ઉઠાવે છે તેમના સ્માનમાં 

ભાવનાઓ ઉમટી આવવી સવાભાપ્વ્ છે. દેશભપ્તિની આ 
ભાવના, આપણને બધાંને જોડે છે. ્ ાલે એટલે ્ ે ૨૬ જુલાઈએ 
‘્ારપ્ગલ પ્વજય દદવસ’ પણ છે. ્ારપ્ગલનું યુદ્ ભારતની 
સેનાઓના શૌય્થ અને સંયમનું એવું રિતી્ છે, જેને સમગ્ર 
દુપ્નયાએ જોયું છે. આ વખતે આ ગૌરવશાળી દદવસ પણ 
‘અમૃત મહોતસવ’ની વચ્ે મનાવવામાં આવશે. આથી તે વધુ 
પણ ખાસ થઈ જાય છે. હુ ંઈચછીશ ્ ે તમ ે્ ારપ્ગલની રોમાપં્ચત 
્રી દેનારી ગાથા જરૂર વાંચજો, ્ારપ્ગલના વીરોને આપણે 
બધાં નમન ્રીએ.

સાથીઓ, આ વખતે ૧૫ ઑગસટના રોજ દેશ પોતાના 
સવતંત્રતાના ૭૫મા વર્થમાં રિવેશ ્રી રહ્ો છે. એ આપણા 
બધાનું મોટું સૌભાગય છે ્ે જે સવતંત્રતા માટે દેશે સદીઓની 
રાહ જોઈ, તેનાં ૭૫ વર્થ થવાના આપણે સાક્ી બની રહ્ા 
છીએ. તમને યાદ હશે, સવતંત્રતાનાં ૭૫ વર્થ મનાવવા માટે 
૧૨ માચ્થના રોજ બાપુના સાબરમતી આશ્રમથી ‘અમૃત 
મહોતસવ’ની શરૂઆત થઈ હતી. આ દદવસે બાપુની દાંડી 
યાત્રાને પણ પુનર્જીપ્વત ્રવામાં આવી હતી, તયારથી જ્મુ-
્ાશમીરથી લઈન ેપડુચુરેી સધુી, ગજુરાતથી લઈન ેપવૂવોત્તર સધુી, 
દેશભરમાં ‘અમૃત મહોતસવ’ સાથે જોડાયેલા ્ાય્થક્રમો ચાલી 

જુલાઇ 2021
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રહ્ા છે. અને્  એવી ઘટનાઓ, આવા સવતતં્રતા સપૈ્ન્ો, જમેનું 
યોગદાન તો ઘણું મોટું છે, પરંતુ તેટલી ચચા્થ નથી થઈ શ્ી, 
આજે લો્ો તેમના પ્વશે પણ જાણી શ્ે છે. હવે, જેમ ્ે, 
મોઇરાગં ડને ેજ લો. મપ્ણપરુનુ ંનાન્ડુ ંગામ મોઇરાગં, કયારે્ 
નેતાજી સુભારચંદ્ર બોઝની આઝાદ પ્હનદ ફૌજ એટલે ્ે 
આઈએનએનું એ્ રિમુખ ઠે્ાણું હતું.  અહીં, સવતંત્રતાના 
પહેલાં જ, આઈએનએના ્ન્થલ શૌ્ત મપ્લ્જીએ ઝંડો 
લહેરાવયો હતો.

‘અમૃત મહોતસવ’ દરપ્મયાન ૧૪ એપ્રિલે તે મોઇરાંગમાં 
એ્ વાર ફરી પ્તરંગો લહેરાવવામાં આવયો. એવા ્ેટલાય 
સવાધીનતા સેનાની અને મહાપુરુર છે જેમને ‘અમૃત 
મહોતસવ’માં દેશ યાદ ્રી રહ્ો છે. સર્ાર અને સામાપ્જ્ 
સંગઠનોની તરફથી પણ સતત તેની 
સાથે જોડાયેલા ્ાય્થક્રમ આયોપ્જત 
્રાઈ રહ્ા છ ે. આવું  જ એ્ 
આયોજન આ વખતે ૧૫ ઑગસટે 
થવા જઈ રહ્ં છે, તે એ્ રિયાસ 
છે- રાષ્ટ્રગાન સાથે જોડાયેલો. 
સાંસ્કૃપ્ત્ મંત્રાલયનો રિયત્ન છે ્ે  
આ દદવસ ેવધમુા ંવધ ુભારતવાસીઓ 
મળીને રાષ્ટ્રગાન ગાય, તેના માટે 
એ્ વેબસાઇટ પણ બનાવવામાં 
આવી છે- રાષ્ટ્રગાન ડૉટ ઇન. આ વેબસાઇટની મદદથી તમે 
રાષ્ટ્રગાન ગાઈને તેને રે્ૉડ્થ ્રી શ્શો, આ અપ્ભયાન સાથે 
જોડાઈ શ્શો. મને આશા છે, તમે આ અનોખી પહેલ સાથે 
જરૂર જોડાશો. આ રીત ેઘણા ંબધા ંઅપ્ભયાન, ઘણા બધા રિયાસ 
તમને આવનારા દદવસોમાં જોવા મળશે.

‘અમૃત મહોતસવ’ ્ોઈ સર્ારનો ્ાય્થક્રમ નથી, ્ોઈ 
રાજ્ીય પક્નો ્ાય્થક્રમ નથી, તે ્ોટી-્ોટી ભારતવાસીઓનો 
્ાય્થક્રમ છે. દરે્ સવતંત્ર અને ્ કૃતજ્ઞ ભારતીયનું પોતાના સવતંત્ર 
સેનાનીઓને નમન છે અને આ મહોતસવની મૂળ ભાવનાનો 
પ્વસતાર તો બહ ુજ પ્વશાળ છે, આ ભાવના છે, પોતાના સવાતતં્ય 
સૈપ્ન્ોના માગ્થ પર ચાલવું, તેમનાં સપનાંનો દેશ બનાવવો. 
જમે, દેશની સવતતં્રતાના ઈચછુ્ ો, સવતતં્રતા માટે એ્ થઈ ગયા 
હતા તેમ જ આપણે દેશના પ્વ્ાસ માટે એ્ થઈ જવાનું છે. 

આપણે દેશ માટે જીવવાનું છે, દેશ માટે ્ામ ્રવાનું છે 
અને તેમાં નાના-નાના રિયાસો પણ મોટું પદરણામ લાવી શ્ે 
છે. રોજનું ્ ામ્ાજ ્ રતા ્ રતાં પણ આપણે રાષ્ટ્ર પ્નમા્થણ ્ રી 
શ્ીએ છીએ જમે ્ ે વૉ્લ ફૉર લૉ્લ. આપણા દેશના સથાપ્ન્ 
વેપારીઓ, ્લા્ારો, પ્શલપ્ારો, વણ્રોનંુ સમથ્થન ્રવું, 
આપણા સહજ સવભાવમાં હોવું જોઈએ. ૭ ઑગસટે આવનાર 

નેશનલ હેનડલૂમ ડૅ, એ્ એવો અવસર છે જયારે આપણે 
રિયાસપૂવ્થ્ આ ્ામ ્રી શ્ીએ છીએ. નેશનલ હેનડલૂમ ડૅની 
સાથે ખૂબ જ ઐપ્તહાપ્સ્ પૃષ્ઠભૂપ્મ જોડાયેલી છે. આ દદવસે, 
૧૯૦૫માં સવદેશી આંદોલનની શરૂઆત થઈ હતી.

સાથીઓ, આપણા દેશના ગ્રામીણ અને આદદવાસી 
પ્વસતારોમાં, હેનડલૂમ, ્માણીનું બહુ મોટું સાધન છે. આ એવું 
ક્તે્ર છે જનેાથી લાખો મપ્હલાઓ, લાખો વણ્રો, લાખો પ્શલપી 
જોડાયેલાં છે. તમારા નાના-નાના રિયાસ  વણ્રોમાં એ્ નવી 
આશા જગાડશે. તમે, પોતે ્ંઈ ને ્ંઈ તો ખરીદો જ, અને 
પોતાની વાત બીજાને પણ ્ હો, અન ેજયારે આપણ ેસવતતં્રતાનાં 
૭૫ વર્થ મનાવી રહ્ા છે તયારે તો આટલું ્રવું આપણી 
જવાબદારી જ છે ભાઈઓ. તમે જોયું હશે, વર્થ ૨૦૧૪ પછી 

જ ‘મન ્ી બાત’માં આપણે ઘણી 
વાર ખાદીની વાત ્રીએ છીએ. 

આ તમારો જ રિયાસ છે ્ ે આજે 
દેશમાં ખાદીનું વેચાણ અને્ ગણું 
વધી ગયું છે. શું ્ોઈએ પ્વચાયુું હતું 
્ે ખાદીના ્ોઈ સટૉરમાંથી એ્ 
દદવસમાં એ્ ્રોડ રૂપ્પયાથી 
વધારાનું વેચાણ થઈ શ્ે છે? પરંતુ 
તમે તે પણ ્રી દેખાડું છે. તમે 
જયારે પણ કયાંય પણ ખાદીનું ્ંઈ્ 

ખરીદો છો તો તેનો લાભ આપણા ગરીબ વણ્ર ભાઈઓ-
બહેનોને જ મળે છે. આથી ખાદી ખરીદવી એ્ રીતે જનસેવા 
પણ છે, દેશ સેવા પણ છે. મારો તમને અનુરોધ છે ્ે તમે બધા 
મારા પ્રિય ભાઈઓ-બહેનો ગ્રામીણ પ્વસતારોમાં બની રહેલાં 
હ ેન ડ લૂ મ  ઉ ત પ ા દ ન ો  જ રૂ ર  ખ ર ી દ ો  અ ને  તે ને 
#MyHandloomMyPride સાથે શૅર ્રો.

સાથીઓ, વાત જયારે સવતંત્રતાના આંદોલન અને ખાદીની 
હોય તો પૂજય બાપુનું સમરણ થવું સવાભાપ્વ્ છે. જેમ બાપુના 
નેતૃતવમાં ‘ભારત છોડો આંદોલન’ ચાલયું હતું, તે જ રીતે આજે 
દરે્ દેશવાસીએ ‘ભારત જોડો આંદોલન’નું નેતૃતવ ્ રવાનું છે. 
એ આપણું ્ત્થવય છે ્ે આપણે આપણું ્ામ એ રીતે ્રીએ જે 
પ્વપ્વધતાઓ સાથે આપણા ભારતને જોડવામાં મદદગાર હોય. 
તો આવો, આપણ ે‘અમૃત મહોતસવ’ પ્નપ્મત્ત,ે આ અમૃત સં્ લપ 
લઈએ ્ે દેશ જ આપણી સૌથી મોટી આસથા સૌથી મોટી 
રિાથપ્મ્તા બની રહેશે. ‘Nation First, Always 
First’ ના મંત્રની સાથે જ આપણે આગળ વધવાનું છે.

મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, આજે, હું ‘મન ્ી બાત’ સાંભળી 
રહેલા મારા યવુા સાથીઓનો પ્વશરે આભાર વયતિ ્ રવા માગું 
છું. હમણાં ્ેટલા્ દદવસો પહેલાં જ MyGovની તરફથી 

“રાજકાોટમાં લાઇટ હાઉસ, ફ્ો ન્ચ ટૅક્ાૅલાૅજીથી 
બ્ાવાઈ રહ્ા છો જોમાં ટ્લ દ્ારા 

માો્ ાોલલલથક કાૅન્ક્રિટ કનસ્ટ્રક્શ્ ટૅક્ાૅલાૅજી્ાો 
ઉપયાોગ કરાઈ રહ્ાો છો. આ ટૅક્ાૅલાૅજીથી 
બ ો્લાં ઘર વવપન્તિઆો્ ાો સામ્ાો કરવામાં 

ઘણા વધુ સક્ષમ હશો.

”

સંવાદ

9økwshkík૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસપાંચ વર્ષ



‘મન ્ી બાત’ના શ્રોતાઓ પ્વશે 
એ્ અભયાસ ્ રવામા ંઆવયો હતો. 
આ અભયાસમાં એ જોવામાં આવયું 
્ે ‘મન ્ી બાત’ માટે સંદેશ અને 
સચૂન મો્લનારાઓમા ંરિમુખ રીતે 
્યા લો્ો છે. અભયાસ પછી એ 
જાણ્ારી સામ ેઆવી ્ ે સદેંશ અને 
સૂચન ્રનારા લો્ોમાં લગભગ 
૭૫ ટ્ા લો્ો ૩૫ વર્થથી ઓછી 
ઉંમરના હોય છે એટલે ્ે ભારતની 
યુવા શપ્તિનાં સૂચનો ‘મન ્ી બાત’ને દદશા આપી રહ્ાં છે. 
હું તેને બહુ સારા સં્ેતના રૂપમાં જોઉં છું. ‘મન ્ી બાત’ એ્ 
એવુ ંમાધયમ છે જયા ંસ્ારાતમ્તા છે- સવંદેનશીલતા છે. ‘મન 
્ી બાત’માં આપણે સ્ારાતમ્ વાતો ્રીએ છીએ, તેની 
લાક્પ્ણ્તા સામૂપ્હ્ છે. સ્ારાતમ્ પ્વચારો અને સૂચનો માટે 
ભારતના યુવાઓની આ સપ્ક્રયતા મને આનંદદત ્રે છે. મને 
એ વાતનો આનંદ છે ્ે ‘મન ્ી બાત’ના માધયમથી મને 
યુવાઓના મનને પણ જાણવાનો અવસર મળે છે.

સાથીઓ, તમારા લો્ો તરફથી મળતાં સૂચનો જ ‘મન ્ી 
બાત’ની સાચી તા્ાત છે. તમારાં સૂચનો જ ‘મન ્ી બાત’ના 
માધયમથી ભારતની પ્વપ્વધતાન ેરિગટ ્ રે છે, ભારતવાસીઓની 
સેવા અને તયાગની સુગંધને ચારેય દદશાઓમાં ફેલાવે છે, 
આપણા મહેનતુ યુવાઓની શોધોથી બધાને રિેરે છે. ‘મન ્ી 
બાત’માં તમે અને્ રિ્ારના પ્વચારો મો્લો છો. આપણે બધા 
પર તો ચચા્થ નથી ્રી શ્તા, પરંતુ તેમાંના ઘણા પ્વચારોને હું 
સંબંપ્ધત પ્વભાગોને જરૂર મો્લું છું, જેથી તેના પર આગળ 
્ામ ્રી શ્ાય.

સાથીઓ, જયારે આપણ ેટૅક્ૉલૉજીની ચચા્થ ્ રી રહ્ા છીએ 
તો હું એ્ બીજા રસરિદ પ્વરયની ચચા્થ ્ રવા માગું છું. ્ ેટલા્ 
સમય પહેલાં આપણે દુપ્નયાભરની એવી નવીન શોધો ્ રનારી 
્ંપનીઓને આમંપ્ત્રત ્રવા માટે એ્ વૈપ્વિ્ ગૃહ પ્નમા્થણ 
ટૅક્ૉલૉજી પડ્ાર શરૂ ્યવો હતો. દેશમાં આ રીતનો અલગ 
રિ્ારનો આ અનોખો રિયાસ છે. આથી આપણે તેને લાઇટ 
હાઉસ રિૉજેકટ નામ આપયું. અતયારે દેશમાં છ અલગ-અલગ 
જગયાઓ પર લાઇટ હાઉસ રિૉજેકટ પર ઝડપથી ્ામ ચાલી 
રહ્ં છે. આ લાઇટ હાઉસ રિૉજેકટમાં મૉડન્થ ટૅક્ૉલૉજી અને 
ઇનૉવેદટવ રીતોનો ઉપયોગ ્રવામાં આવે છે. તેનાથી 
બાંધ્ામનો સમય ઓછો થઈ જાય છે. સાથે જ જે ઘર બને છે 
તે વધુ ટ્ાઉ, સસતા અને આરામદાય્ હોય છે. મેં તાજેતરમાં 
જ ડ્ૉન દ્ારા આ રિૉજેકટની સમીક્ા ્રી હતી અને ્ાય્થની 
રિગપ્તને જીવંત જોઈ હતી. રાજ્ોટમાં લાઇટ હાઉસ, ફ્ેનચ 

ટૅક્ૉલૉજીથી બનાવાઈ રહ્ા છે 
જેમાં ટનલ દ્ારા મોનોપ્લપ્થ્ 
્ૉમનક્રટ ્નસટ્રકશન ટૅક્ૉલૉજીનો 
ઉપયોગ ્રાઈ રહ્ો છે. આ 
ટ ૅક્ ૉલ ૉજીથ ી  બને લ ાં  ઘ ર 
પ્વપપ્ત્તઓનો સામનો ્રવામાં 
ઘણા વધુ સક્મ હશે.

સાથીઓ, આજે દેશમાં એવો 
રિયાસ થઈ રહ્ો છે ્ ે આ રિૉજેકટ 
ઇનકયુબેશન સેનટર એટલે ્ ે 

ઉદવન ્ેનદ્રની જેમ ્ામ ્રે. તેનાથી આપણા યોજના 
ઘડવૈયાઓ, આદ્કિટૅકટો, એમનજપ્નયરો અને પ્વદ્ાથથીઓ નવી 
ટૅક્ૉલૉજીને જાણી શ્શે અને તેનો રિયોગ પણ ્રી શ્શે. હું 
આ વાતોને ખાસ રીતે આપણા યુવાઓ માટે વહેંચી રહ્ો છું 
જેથી આપણા યુવાઓ રાષ્ટ્રપ્હતમાં ટૅક્ૉલૉજીનાં નવાં-નવાં 
ક્ેત્રોની તરફ રિોતસાપ્હત થઈ શ્ે.

મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, તમ ેઅગં્રજેીની એ્ ્ હેવત સાભંળી 
હશે- To learn is to grow અથા્થત્ શીખવું જ આગળ 
વધવું છે. જયારે આપણે ્ંઈ્ નવું શીખીએ છીએ તો આપણા 
માટે રિગપ્તના નવા-નવા રસતા આપોઆપ ખુલી જાય છે. 
મપ્ણપુરના ઉખરુલ પ્જલ્ામાં ખેડૂતો પોતાના બગીચાઓમાં 
સફરજન ઉગાડી રહ્ા છે. ટી એસ દર ંગફામી યોંગ 
(T.S.Ringphami Young) અને અવુનગશી પ્શમરે 
ઑગસટીના (Avungshee Shimre Augasteena)
એ આવા જ મહેનતુ ખેડૂત છે.  

સાથીઓ, મને ઉત્તર રિદેશના લખીમપુર ખીરીમાં ્રવામાં 
આવેલા એ્ રિયાસ પ્વશે પણ ખબર પડી છે. ્ ૉપ્વડ દરપ્મયાન 
જ લખીમપુર ખીરીમાં એ્ અનોખી પહેલથી છે. તયાં 
મપ્હલાઓને ્ેળાનાં બે્ાર તનામાંથી રેશા (ફાઇબર) 
બનાવવાનુ ંરિપ્શક્ણ અપાયુ ંઅન ેતઓેન ેઆજ ેચારસોથી છસો 
રૂપ્પયા રિપ્તદદનની ્માણી થઈ જાય છે. એ્ તરફ બનાના 
ફાઇબરથી રિૉડક્ટસ બનાવાય છે તો બીજી તરફ ્ ેળાના લોટથી 
ડોસા અને ગુલાબજાંબુ જેવાં સવાદદષ્ટ વયંજન પણ બનાવાય છે. 
્ણા્થટ્ના ઉત્તર ્ ન્નડ અન ેદપ્ક્ણ ્ ન્નડ પ્જલ્ાઓમા ંમપ્હલાઓ 
ન માત્ર ્ ેળાના લોટથી ઢોંસા, ગુલાબજાંબુ જેવી ચીજો બનાવી, 
પરંતુ તેમની તસવીરોને સૉપ્શયલ પ્મદડયા પર પણ મૂ્ી છે. 
જયારે વધુ લો્ોને ્ેળાના લોટ પ્વશે ખબર પડી તો તેમની 
માગ પણ વધી અને આ મપ્હલાઓની આવ્ પણ. લખીમપુર 
ખીરીની જેમ અહીં પણ આ નવીન પ્વચારોનું મપ્હલાઓ જ 
નેતૃતવ ્રી રહી છે

આવાં ઉદાહરણ જીવનમાં ્ંઈ્ નવું ્રવાની રિેરણા બની 

“એોક બીજો વવષય છો જો મારા હૈયા્ી બહુ ્ જીક છો. 
આ વવષય છો જળ સરંક્ષણ્ાો. મારં બાળપણ જાં 

વવતંુ તાં પાણી્ી હંમોશા ંખેં્ચ રહોતી હતી. પાણી્ા 
એોક-એોક ટીપા ો્ બ્ચાવવુ,ં પાણી્ા કાોઈ પણ 

પ્રકાર્ા વોડફાટ ો્ રાોકવાો તો આપણી જીવ્શલૈી્ાો 
એોક સહજ લહસસાો બ્ી જવાો જોઈએો. 

”

સંવાદ
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જાય છે. તમારી આસપાસ પણ આવા અને્  લો્ો હશ.ે કયારે્ 
સમય ્ાઢીને બાળ્ો સાથે આવા રિયાસોને જોવા પણ જાવ 
અન ેઅવસર મળી જાય તો સવયં પણ આવુ ં્ ંઈ્ ્ રીન ેદેખાડો. 
અને હા, આ બધુ તમે મારી સાથે NamoApp ્ે 
MyGov પર વહેંચશો તો મને વધુ સારું લાગશે.

મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, આપણા સસં ક્ૃત ગ્રથંોમા ંએ્ શ્ો્ 
છે...
आत्मार््थ  ्जीव लोके अस््न,् को न जीववति ्मानव : ।

पर् ्परोपकमारमार््थ ,् यो जीवति स जीवति ।।
અથા્થત્ પોતાના માટે તો સંસારમાં દરે્ જીવે છે, પરંતુ 

વાસતવમાં તે જ વયપ્તિ જીવે છે જે પરોપ્ાર માટે જીવે છે. 
ચંડીગઢમાં હું પણ ્ેટલાં્ વરવો સુધી રહી ચૂકયો છું. આ જ 
ચંડીગઢના સૅકટર ૨૯માં સંજય રાણા જી ફૂડ સટૉલ ચલાવે છે 
અને સાઇ્લ પર છોલે-ભટુરે વેચે છે. તેમની દી્રી દરપ્દ્મા 
અને ભત્રીજી દરયાના ્ેહવાથી ્ૉપ્વડ રસી લગાવનારાઓને 
ફ્ીમાં છોલે-ભટુરે ખવડાવવાનું શરૂ ્યુું છે. ્હે છે ્ે સમાજનું 
ભલાઈનું ્ામ ્રવા માટે પૈસાથી વધુ, સેવા ભાવ, ્ત્થવય 
ભાવની વધુ આવશય્તા હોય છે. આપણા સંજયભાઈ આ 
વાતને સાચી સાપ્બત ્રી રહ્ા છે.

સાથીઓ, ્ ેટલા્ દદવસો પહેલાં એ્ ખૂબ જ મજેદાર અને 
ખબૂ જ લાગણીસભર ્ ાય્થક્રમ થયો જનેાથી ભારત-જયૉપ્જ્થયાની 
મૈત્રીને એ્ મજબૂતી મળી.  સમારોહમાં ભારતના સેનટ ક્ીન 
્ેટેવાનના હૉલી રેપ્લ્ અથા્થત્ તેમના પપ્વત્ર સમૃપ્ત પ્ચહ્ન 
જયૉપ્જ્થયાની સર્ાર અને તયાંની જનતાને સોંપયું. તેના માટે 
આપણા પ્વદેશ રિધાન સવયં તયાં ગયા હતા. આજથી ચારસો 
પાંચસો વર્થ પહેલાંની વાત છે. ક્ીન ્ેટેવાન જયૉપ્જ્થયાના 
રાજપદરવારની દી્રી હતી. દસ 
વર્થના ્ારાવાસ પછી ૧૬૨૪માં 
તે વીરગપ્તને રિાપ્ત થઈ હતી. એ્ 
રિાચીન પુત ્થગાલી દસતાવેજ 
અનુસાર, સેનટ ક્ીન ્ેટેવાનનાં 
અમસથઓને જૂના ગોવાના સેનટ 
ઑગસટાઇન ્ ૉનવનેટમા ંરાખવામાં 
આવયાં  હતાં .  પર ંતુ  અવશેર 
૧૯૩૦ના ભૂ્ંપમાં ગાયબ થઈ 
ગયા હતા.ભારત સર્ાર અને 
જયૉપ્જ ્થયાના ઇપ્તહાસ્ારો, 
સંશોધ્ો, પુરાતત્વપ્વદો અને 
જયૉપ્જ્થયન ચચ્થના દાય્ાઓના 
અથા્ રિયાસો પછી ૨૦૦૫માં તે 
પપ્વત્ર અવશેરોને શોધવામાં 

સફળતા મળી હતી. ભારત સર્ારે આ અવશેરોનો એ્ અંશ 
જયૉપ્જ્થયાના લો્ોને ભેટમાં આપવાનો પ્નણ્થય ્યવો. 

મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, આજે ‘મન ્ી બાત’માં આપણે 
અને્  પ્વરયોની ચચા્થ ્ રી. એ્ બીજો પ્વરય છે જ ેમારા હૈયાની 
બહુ નજી્ છે. આ પ્વરય છે જળ સંરક્ણનો. મારું બાળપણ 
જયાં પ્વતયું તયાં પાણીની હંમેશાં ખેંચ રહેતી હતી. પાણીના 
એ્-એ્ ટીપાન ેબચાવવુ,ં પાણીના ્ ોઈ પણ રિ્ારના વડેફાટને 
રો્વો તે આપણી જીવનશૈલીનો એ્ સહજ પ્હસસો બની  
જવો જોઈએ. 

સાથીઓ, રિ ક્ૃપ્ત અન ેપયા્થવરણની રક્ા ભારતના સાસં ક્ૃપ્ત્ 
જીવનમાં, આપણા દૈપ્ન્ જીવનમાં, વણાયેલી છે. તો વરસાદ 
અન ેચોમાસ ુહંમશેા ંઆપણા પ્વચારો, આપણા તત્વપ્ચતંન અને 
આપણી સભયતાને આ્ાર આપતા આવયા છે. ઋતુસંહાર અને 
મેઘદૂતમાં મહા્પ્વ ્ાપ્લદાસે વરા્થ અંગે બહુ જ સુંદર વણ્થન 
્યુું છે. સાપ્હતય રિેમીઓ વચ્ે આ ્પ્વતાઓ આજે પણ ખૂબ 
જ લો્પ્રિય છે. ઋગવેદના પજ્થનય સુતિમમાં પણ વરા્થના 
સૌંદય્થનું સુંદર વણ્થન છે. આ જ રીતે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પણ 
્ાવયાતમ્ રૂપથી પૃથવી, સૂય્થ અને વરા્થ વચ્ે સંબંધોનો પ્વસતાર 
આપવામાં આવયો છે.

अष्टौ ्मासमान ्तनपीिं यद्, भूमयमा: च, ओद-्य् ्वसु ।
्वगोभभ: ्ोकिु् ्आरेंभे, पज्थनय: कमाल आगि े।।

અથા્થત્ સૂય્થએ આઠ મપ્હના સુધી જળના રૂપમાં પૃથવીની 
સંપપ્ત્તનું દોહન ્યુું હતું, હવે ચોમાસાની ઋતુમાં, સૂય્થ આ 
સંપ્ચત સંપપ્ત્ત પૃથવીને પરત ્રી રહ્ો છે. ખરેખર, ચોમાસા 
અને વરસાદની ઋતુ સુંદર અને આનંદદાય્ જ નથી હોતી 
પરંતુ તે પોરણ દેનારી, જીવન દેનારી પણ હોય છે. વરા્થનું 

પાણી જે આપણને મળી રહ્ં છે તે 
આપણી ભાપ્વ પેઢીઓ માટે છે, તે 
આપણે કયારેય ભૂલવું ન જોઈએ.

આજે મારા મનમાં એ પ્વચાર 
આવયો ્ ે ્ ેમ ન આ રોચ્ સંદભવો 
સાથે જ મારી વાત સમાપ્ત ્રું. 
તમને બધાંને આવનારા પવવોની 
ખબૂ ખબૂ શભુ્ામનાઓ. પવ્થ અને 
ઉતસવોના સમયે એ જરૂર યાદ 
રાખજો ્ે ્ોરોના હજુ આપણી 
વચ્ેથી ગયો નથી. ્ોરોના સાથે 
જોડાયેલા પ્નયમો તમારે ભૂલવાના 
નથી. તમે સવસથ અને રિસન્ન રહો.

ખૂબ ખૂબ ધનયવાદ.  •

“
જોમ બાપુ્ ા ો્તૃતવમાં ‘ભારત છાોડાો આદંાોલ્’ 
્ચાલુ ંહતુ,ં તો જ રીતો આજો દરોક દોશવાસીએો 

‘ભારત જોડાો આદંાોલ્’્ંુ ો્તૃતવ કરવા્ંુ છો. એો 
આપણ ંકત્તવ્ય છો કો આપણો આપણં કામ એો રીતો 

કરીએો જો વવવવધતાઆો સાથો આપણા ભારત ો્ 
જોડવામાં મદદગાર હાોય. તાો આવાો, આપણો 
‘એમૃત મહાોતસવ’ વ્લમતિો, આ એમૃત સંકલપ 
લઈએો કો દોશ જ આપણી સાૈથી માોટી આસ્ા 

સાૈથી માોટી પ્રાથલમકતા બ્ી રહોશો. 

”

સંવાદ
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ગુજરાતને આંગરે ઉજવાયો વવકાસોત્સવ
ગુજરાત એટલે સુખ, શાંપ્ત અને 

સલામતીનો પયા્થય. ગુજરાત એટલે 
પ્વ્ાસના દરે્ કે્ત્રમાં મોખરે રહેવા 
્દટબદ્ રાજય. ગુજરાતની આ છબી 
પાછળ રાજયને છેલ્ા બે દાય્ામાં મળેલું 
્ુશળ અને દીધ્થ દૃમષ્ટપૂણ્થ નેતૃતવ રહ્ં છે. 
ગુજરાતના તત્ાલીન મુખયમંત્રીશ્રી અને 
હાલ દશેના વડારિધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ 
મોદીએ રાજયના સવાુંગી પ્વ્ાસ માટે 
અથાગ રિયાસો ્યા્થ, જેના પદરણામે 
ગુજરાત પ્વવિના ન્શામાં સૌથી ઝડપી 
પ્વ્સી રહેલા રિદેશ તરી્ે ઊભરી આવયું. 
રાજયમા ંસૌથી વધ ુમડૂી રો્ાણ, ઉદ્ોગોનો 
પ્વ્ાસ, રિવાસીઓની સંખયામાં વધારો. 
આ બધાનું શ્રેય ગુજરાત સર્ારને જાય 
છ.ે ગુજરાતમાં આવતા રિવાસી, મૂડી 
રો્ાણ્ારોને સારી સુપ્વધા સગવડ મળી 
રહે તે માટે મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ 
રૂપાણીના નેતૃતવમાં ગુજરાત સર્ારે 
માળખા્ીય સુપ્વધામાં વધારો ્યવો છે. 

રાજયની આ વણથંભી પ્વ્ાસયાત્રાને 
આગળ વધારતાં ગુજરાતના પનોતાપુત્ર 

અને દેશના વડારિધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ 
મોદીએ તાજેતરમાં રાજયના પાટનગર 
ગાંધીનગર ખાતે અદ્તન નવીની્રણ 
સાથે ્ાયા્લપ થયેલા ''ગાંધીનગર 
્ૅપ્પટલ રેલવે સટેશન, ૩૧૮ રૂમની સપુ્વધા 
ધરાવતી આધુપ્ન્ ફાઇવસટાર હોટેલ, 
અમદાવાદના સાયનસ પ્સટીમાં તૈયાર 
થયેલી અૅક્ેદટ્ ગેલેરી, રોબોદટ્ ગેલેરી 
અન ેનચેર પા ક્િ - એમ ત્રણ નવીન રિ્લપો 
તથા ગાંધીનગર-વારાણસી નવી સાપ્તાપ્હ્ 
સુપરફાસટ ટ્રેન, સુરેનદ્રનગર-પીપાવાવ 
ર૬૬ દ્.પ્મ. ર ેલવે ઇલેમકટ્રદફ્ેશન, 
વડનગરને સાં્ળી લેતા મહેસાણા-
વરેઠાના ઇલેમકટ્રફાઇડ રિોડગેજ રેલ ખંડનું 
વચયુ્થઅલ લો્ાપ્થણ ્યુ્થ હતું. 

દ ેશનું  લક્ય માત્ર ''્ૉનક્રીટ''ના 
માળખાઓ ઊભાં ્રવાનું જ નથી, પરંતુ 
આ માળખાઓની સાથે ્ ેરેકટર'' - નવતર 
ચાદરત્યને જોડવાનું હોવાનું જણાવી 
વડારિધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ જણાવયું 
હતું ્ ે, ૨૧મી સદીનું ભારત નવી 
આ્ાંક્ા-નવયવુા અપકે્ાનુ ંભારત છે. આ 

પ્વ્ાસ્ાયવોનાં લો્ાપ્થણો નવા ભારતની 
ઓળખ માટે નવતર ્ડીરૂપ બનશે.  

આ રિસંગે ''સાયનસ પ્સટી'' ખાતે 
તૈયાર થયેલા ત્રણ નવા રિ્લપો બાળ્ોને 
''દરપ્ક્રએશન'' ની સાથે ''પ્ક્રયેદટવ'' 
બનાવશે અને બાળ્ો તથા યુવાઓને 
પ્વજ્ઞાનમાં અપ્ભરુપ્ચ ્ેળવવાની દદશામાં 
અગ્રેસર પણ બનાવશે. અહીંના રોબોપા્કિ 
અન ેનચેર પા ક્િ બાળ્ોના આ્ર્થણનુ ં્ ેનદ્ર 
તો બનશ ેજ, સાથ-ેસાથ ેદેશની રિથમ અને 
એપ્શયાની પાંચમા ક્રમાં્ની ''અૅક્ેદટ્ 
ગેલેરી'' બાળ્ોનો સામુપ્દ્ર્ જૈવ�મષ્ટ 
સાથેનો અનુબંધ રિસથાપ્પત ્રશે . 
''રોબોદટ્ ગેલેરી''માં સંવાદ ્ રતા રોબો, 
''રોબો ્ાફ ે'' માં ભોજન પીરસતા 
રોબો્ટસનાં આ્ર્થણોની સાથે રોબો્ટસની 
મેદડપ્સન-્કૃપ્ર-સપેસ-દડફેનસના ક્ેત્રોમાં 
ઉપયોપ્ગતા અંગે બાળ્ો અને યુવાઓને 
નવા અનુભવો ્રાવશે. 

વડારિધાનશ્રીએ સોપ્શયલ મીદડયા 
ઉપર તમેણ ેપોસટ ્ રેલી રોબોદટ્ ગલેરેીને 
તસવીરોને મળેલા સુખદ રિપ્તસાદનો 

ગાંધીનગર રેલવે સટેશન, સાયન્સ વસટીના વત્વવધ પ્રકલપ અને નવી ટેનની ભેટ

વવકાસગાથા
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ઉલ્ખે ્ રી આ વયવસથા આપણા દેશ અને 
ગજુરાતમા ંજ પ્નમા્થણ પામી હોવાનુ ંગૌરવ 
સૌની સાથે વહેંચયું હતું. તેમણે આશા 
વયતિ ્રી હતી ્ે ''સાયનસ પ્સટી''નો 
શાળા-મહાશાળાન ાં  બાળ્ો તથા 
પ્વજ્ઞાનમાં રુપ્ચ ધરાવતાં બાળ્ો મહત્તમ 
ઉપયોગ ્રશે. 

રેલવે રિ્લપોનાં લો્ાપ્થણો બાદ 
વડારિધાનશ્રીએ જણાવયું હતું ્ે, રેલવે 
આધુપ્ન્ અને સશતિ ભારતનો પયા્થય 
છ ે.  ગ ાંધ ીનગર-વાર ાણસી  ટે્રનના 
મ ા ધ ય મ થ ી  સ ો મ ન ા થ ન ી  ધ ર ત ી 
-પ્વવિનાથની ભૂપ્મ સાથે જોડાઈ રહી છે. 
રેલવેમાં નવા દરફોમ્થની જદરરૂયાત હોવા 
અંગે જણાવયું હતું ્ે, અમે ભારતીય 
રેલવેને ''સપ્વ્થસ'' ના સવરૂપે જ નપ્હ, 
પરંતુ ''એસેટ''ની દૃમષ્ટએ પ્વ્સાવવાનું 
શરૂ ્યુું છે. આ ્ારણે રેલવેની ''શાખ'' 
બદલાઈ રહી છ ે.  હવે  ર ેલવે  વધુ 
સુપ્વધાયુતિ-સવચછ-સપીડ અને સુરક્ા 
ધરાવતી બની ગઈ છે. આગામી દદવસોમાં 
''ડેદડ્ેટેડ પ્ફ્ગેટ ્ોદરડોર'' ના લીધે 
રેલવેની ગપ્ત વધુ વધશે. દેશની ''વંદે 
ભારત'' અને ''તેજસ'' જેવી ટ્રેનો તો 
પુરપાટ ઝડપે દોડવા લાગી છે, તે તેનું 
ઉદાહરણ છે, જે યાપ્ત્ર્ોને નવો અનુભવ 
આપી રહી છે. ્ ેવદડયા ટ્રેનોના લો્ાપ્થણ 
વખતે ''પ્વસટા ડોમ'' દ્ારા ''પ્થ્રલ ઓફ 
જનથી'' નો અનુભવ પણ લો્ોએ ્ યવો છે. 

આ રિસંગે શ્રી મોદીએ પદરવહનનાં 
તમ ામ  સ ાધન ો ને  ' 'મ મ લ ટ -મ ો ડલ 
્નેમકટપ્વટી''થી જોડવાનો પણ આશાવાદ 
વય્ત ્રી તેનાથી ઓછા સમય, ઓછા 
ખચથે વધ ુબહેતર સુપ્વધા રિાપ્ત થવાની સાથે 
''આતમપ્નભ્થર ભારત'''ની દદશામા ંઆપણે 
વધુ મજબૂતાઈથી અગ્રેસર થઇશું તેમ 
જણાવયું હતું

્ેનદ્રીય ગૃહ અને સહ્ાદરતા મંત્રી 
અન ેગાંધીનગરના સાસંદ શ્રી અપ્મતભાઈ 
શાહે 35 વર્થ પછી રાજયના પાટનગર 
ગાંધીનગર રેલવે સટેશનના થયેલા આ 

સંપૂણ્થ ્ાયા્લપને સમગ્ર ગુજરાત અને 
ગાધંીનગર મતક્તે્રના નાગદર્ો માટે ખબૂ 
આનંદનો દદવસ ગણાવયો હતો. ઘણા 
સમય પહેલાં જયારે આ રેલવે સટેશનનો 
પ્વચાર, તેનું મૂત્થ સવરૂપ અને સપેપ્શયલ 
પપ્થઝ મવહ્લ બનયા બાદ જયારે ્ નસટ્રકશન 
શરૂ ્રવામાં આવયું, તયારે અને્ લો્ોને 
આ માત્ર એમનજપ્નયદરંગ સાહસ લાગતું 
હતું, પરંતુ આ સાહસ સફળ થયું છે. 
ગાંધીનગરનું આ નવું રેલવે સટેશન તેમજ 
બ ેનવી ટે્રનનો રિારંભ નાગદર્ો માટે અને્  
રીતે ઉપયોગી બનશે. જયારે નવપ્નપ્મ્થત 
પંચતાર્ હોટેલ ઇ્ોનોમી અને ટૂદરઝમને 
પ્વ્સાવવામાં મહત્વરૂપ થશે.

શ્રી અપ્મતભાઈ શાહે જણાવયું હતું ્ે 
મહેસાણા-વરેઠા વચ્ ેરેલવે ગેજ પદરવત્થન 
અને સુરેનદ્રનગર-પ્પપાવાવ ૨૬૬ દ્.મી. 
રેલવેલાઇનનંુ ઇલેમકટ્રદફ્ેશન એ રેલવે 
દ્ારા નક્ી ્ રવામા ંઆવલેા ઇલમેકટ્રદફ્ેશન 
અન ેગજે પદરવત્થનની દદશામા ંમહત્વપણૂ્થ 
સાપ્બત થશે. 

આ ત્ે અમદાવાદના સાયનસ પ્સટી 
ખાત ેપણ લો્ાપ્પ્થત થનારી બ ેગેલરેી અને 
એ્ નેચરપા્કિનો ઉલ્ેખ ્રતાં ઉમેયુું ્ે 
આ નવપ્નપ્મ્થત એક્ેદટ્ ગેલેરી અને 
રોબોદટ્ ગેલરેી પ્વજ્ઞાનમા ંરસ ધરાવનારા 
પ્વદ્ાથથીઓ માટે મહત્વની સાપ્બત થઈ 
રહેશે. આશરે ૧૧ હજાર ચોરસમીટરમાં 
ફેલાયલેી આ રોબોદટ્ ગલેરેીના માધયમથી 
માનવ રોબોટ સંવાદથી માંડીને ્કૃપ્ર, 
અંતદરક્, રક્ા સપ્હતના અને્ ક્ેત્રમાં 
રોબોટના પ્વપ્વધ ઉપયોગો દશા્થવાયા છે. 
જયારે એક્ેદટ્ ગેલેરીમાં અને્ રિ્ારની 
દદરયાઈ જવૈ પ્વપ્વધતાનો બાળ્ો અનુભવ 
્રી શ્શ ેઅન ેતેમની પ્જજ્ઞાસા સતંોરાશે. 
આ પ્સવાય આઠ હેકટરમાં નેચરપા્કિનું 
પ્નમા્થણ પણ ્ રવામા ંઆવયુ ંછે. ભપ્વષયમાં 
આ નેચરપા્કિને બાયોલોપ્જ્લ પા્કિ તરી્ે 
પ્વ્સાવવાની પણ યોજના છે.

વડારિધાનશ્રીના હસતે લો્ાપ્પ્થત થઈ 
રહેલા આ તમામ રિ્લપોને ગૃહમંત્રી શ્રી 

અપ્મતભાઈ શાહે સમગ્ર ગુજરાતના 
પ્વ્ાસ માટે સીમાસતંભરૂપ ગણાવી, 
સમગ્ર ગુજરાતની જનતાવતી આભાર 
વયતિ ્યવો હતો. 

ગાધંીનગર નવપ્નપ્મ્થત રેલવ ેસટેશનના 
લો્ાપ્થણ રિસગં ેરેલ મતં્રી શ્રી અપ્વિનભાઈ 
વૈષણવે ્હ્ં ્ે, રેલવેને પ્વસતૃત પદરવત્થન 
્રી નવી ઓળખ ઊભી ્ રવાનો વડારિધાન 
શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીનો દૃઢ સં્લપ છે. 
ગાંધીનગર રેલવે સટેશનનું દરડેવલપમેનટ 
અને રેલવે સટેશન ઉપર જ પંચતાર્ 
હોટલનુ પ્નમા્થણ તેમના સં્લપને મૂપ્ત્થમંત 
્રે છે. ્ોઈપણ રાષ્ટ્રના પ્વ્ાસમાં રેલ 
પ્વ્ાસનો મહત્વનો ફાળો રહેલો છે.
વડારિધાનશ્રીના સાત વર્થના ્ાય્થ્ાળ 
દરપ્મયાન ભારતીય રેલમાં અને્પ્વધ 
ફેરફારો આવયાં છે. 

મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 
જણાવયું  ્ ે,  ગુજરાતની રાજધાની 
ગાંધીનગરથી ભગવાન પ્શવની નગરી 
વારાણસી-્ાશી સધુી સાપ્તાપ્હ્ સપુરફાસટ 
ટે્રન, પ્પપાવાવ ઔદ્ોપ્ગ્ પ્વસતારમાં 
આવેલા ઉદ્ોગોને સામાન પદરવહન માટે 
સુ ર ેન દ્રનગર- પ્પપાવાવ વચ્ે  266 
દ્લો પ્મટર લાંબી ર ેલવે લાઈનનું 
ઇલે મકટ્રદફ્ ેશનનું  લો્ાપ ્થણ તેમજ 
વડારિધાનના વતન વડનગર સાથે 
જોડાયેલી મહેસાણા-વરઠેા ઇલેમકટ્રફાઈડ 
રિોડગેજ રેલવેનું લો્ાપ્થણ ્રી વડારિધાન 
શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતને મોટી 
ભેટ આપી છે.

ગાંધીનગર વરવોથી રેલવે સેવાઓથી 
વંપ્ચત રાજધાની હતી પરંતુ હવે વડારિધાન 
શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ આ નવા રિોજેકટ 
તમેજ રેલવ ેટ્રનેની ભટે ગજુરાતન ેઆપીને 
સવાુંગી પ્વ્ાસના નવાં સોપાન સર 
્રાવયા ંછે. આ રેલ રિોજકેટથી ્ નમેકટપ્વટી 
અને સુપ્વધાઓમાં વધારો થશે. 

બ ાળ્ ો -વ ડ ીલ ો  અને  દ ર ે્ને 
મનોરંજનની સાથે જ્ઞાન આપતાં સાયનસ 
પ્સટીમાં અગાઉથી આઇ મેકસ પ્થએટર, 
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એસટ્રોનોમી-સપેસ ગેલેરી ્ાય્થરત છે અને 
હવે નવા ત્રણ રિ્લપોનું લો્ાપ્થણ થયું છે. 
સાયનસ પ્સટીમાં બનેલા ભારતના સૌથી 
મોટા માછલીઘરમાં  દ ેશ-પ્વદ ેશની 
અપ્ગયાર હજાર જેટલી માછલીઓ જોવા 
મળશે અને અહીં લાગેલા દ્યોસ્ દ્ારા 
માછલીઓની જાણ્ારી પણ મળી રહેશે. 

ગુજરાતને અને્પ્વધ રિોજેકટની ભેટ 
આપવા બદલ વડારિધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ 
મોદી, ્ેનદ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અપ્મતભાઈ 
શાહ, ્ેનદ્રીય રેલવે મંત્રી શ્રી અપ્વિની 
વૈષણવનો મુખયમંત્રીશ્રીએ હ્રદયપૂવ્થ્ 
આભાર વયતિ ્યવો હતો. આ રિસંગે 
્ેનદ્રીય રેલ રાજય મતં્રી શ્રીમતી દશ્થનાબહેન 
જરદોશ, નાયબ મખુયમતં્રી શ્રી નીપ્તનભાઈ 
પટેલ, સાંસદ શ્રી સી.આર.પાટીલ, મુખય 
સપ્ચવ શ્રી ડૉ. અપ્નલ મદુ્મ, મતં્રીમડંળના 
સભયો, સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભયશ્રીઓ 
અનય પદાપ્ધ્ારીઓ સપ્હત રાજય 
સર્ારના ઉચ્ અપ્ધ્ારીઓ ઉપમસથત 
રહ્ા હતા.

અમદાવાદ
ગાંધીનગરથી રિસથાન થયેલી ટે્રન 

અમદાવાદ ્ ાલુપુર રેલવ ેસટેશન પર આવી 
પહ ોંચ ી  તય ા ર ે ગૃહ ર ાજય મંત્ર ી  
શ્રી રિદીપપ્સંહ જાડજેાએ તેન ુસવાગત ્ રતાં 
જણાવયંુ હતુ ં્ ે, " ગજુરાતનુ ંગ્રોથ એમનજન 
રેલવે છે અને રેલવેના પ્વ્ાસની સાથે 
રાષ્ટ્રનો પ્વ્ાસ જોડાયલેો છે.વડારિધાન શ્રી 

નરેનદ્રભાઈ મોદીના નેતૃતવમાં ગુજરાતની 
પ્વ્ાસયાત્રા અપ્વરતપણે ્ાય્થરત છે. 
ગુજરાતમાં રોજરોજ પ્વ્ાસના નવા 
આયામો રિજાપ્થણ ્ રવામા ંઆવી રહ્ા છે. 
એ જ પરુવાર ્ રે છે ્ ે, ગુજરાત પ્વ્ાસની 
દોડમાં પણ અગ્રેસર છે.  

આ રિસંગે અમદાવાદ પપ્ચિમના 
સ ા સંદ  ડ ૉ .  દ ્ર ીટભાઈ સોલં ્ ી , 
અમદાવાદના મેયર શ્રી દ્રીટભાઈ 
પરમાર, પવૂ્થ મતં્રીશ્રીઓ, ધારાસભયશ્રીઓ 
અને પદાપ્ધ્ારીઓ/ અપ્ધ્ારીઓ 
ઉપમસથત રહ્ા હતા.

વડોદરા
વારાણસી માટે રિસથાન થયેલી આ 

ટે્રનનું વડોદરાના છાયાપુરી રેલવે સટશેન 

ખાતે નમ્થદા પ્વ્ાસ રાજયમંત્રી શ્રી 
ય ો ગે શ ભ ા ઈ  પ ટ ેલ  સ પ્ હ ત ન ા 
મહાનુભાવોએ સવાગત-અપ્ભવાદન ્ યુું 
હતું .  આ ટ્રેનમાં  વડોદરા શહ ેરના 
રિપ્તપ્ષ્ઠત નાગદર્ોએ ગોધરા સુધી 
રિતી્ાતમ્ મુસાફરી ્રી હતી.

ગોધરા
ગાંધીનગર ્ૅપ્પટલથી વારાણસી 

પહોંચાડતી આ ફાસટ ટ્રેન આણંદ અને 
છાયાપુરી થઈ ગોધરા પહોંચી તયારબાદ 
તેને ઉજ્ૈન તરફ આગળ જવા ્કૃપ્ર, 
પંચાયત અને પયા ્થવરણ મંત્રી શ્રી 
જયદ્રથપ્સંહ પરમાર દ્ારા ગ્રીન પ્સગ્નલ 
આપીને રિસથાન ્રાવવામાં આવી હતી. 
આ અગાઉ, રિધાનમંત્રીશ્રી દ્ારા આ 
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પ્વ્ાસ રિ્લપોના રિજાપ્થણ ્ાય્થક્રમમાં 
મંત્રીશ્રી સપ્હતના મહાનુભાવો ગોધરા 
રેલવે સટશેને યોજાયેલ એ્ ્ાય્થક્રમમાં 
ઓનલાઇન પ્નહાળી સહભાગી થયા હતા.ં 

મહેસારા
મહેસાણા પ્જલ્ાના નાગદર્ોમાં મેમુ 

ટ્રેન શરૂ થતાં દરે્ સટેશન પર મોટી 
સંખયામાં આવ્ાર મળ્યો હતો. મહેસાણા 
ખાતે રિભારી મંત્રી શ્રી પ્વભાવરીબહેન 
દવે, વડનગર ખાતે શ્રમ અને રોજગાર 
મંત્રી શ્રી દદલીપ્ુમાર ઠા્ોર, વરેઠા ખાતે 
સામાપ્જ્ શૈક્પ્ણ્ પછાત વગવોના મંત્રી 
શ્રી વાસણભાઈ આહીર સપ્હત દરે્ 
સટેશન પર મહાનુભાવોની ઉપમસથપ્તમાં 
ટ્રેનનંુ સવાગત ્રવામાં આવયું હતું

આ ઉપરાંત મહેસાણા અને વડનગર 
ખાતે ્ેનદ્રીય રેલવે મંત્રી અપ્વિની વૈષણવ, 
રાજય મંત્રી શ્રી દશ્થનાબહેન જરદોશે 
પ્વશેર ટ્રેનમાં આ બન્ને રેલવે સટેશનોની 
મુલા્ાત લીધી હતી.  આ સમારંભમાં 
સંસદ સભય શ્રીમતી શારદાબેન પટેલ, 
સંસદ સભય શ્રી ભરતપ્સંહ ડાભી, 
ધારાસભય સવથેશ્રીઓ ્ રશનભાઈ સોલં્ ી, 
ઋપ્ર્ેશભાઈ પટેલ, અજમલજી ઠા્ોર, 
ડૉ. આશાબહેન પટેલ સપ્હત અપ્ધ્ારીઓ, 
પદાપ્ધ્ારીઓ અને મોટી સંખયામાં 
નાગદર્ો ઉપમસથત રહ્ાં હતાં. •

સાયન્સ વસટીનાં વલડ્ય ક્લાસ આકષ્યરો
ગુજરાત સરકારના સાયન્સ એન્ડ ્ટ�કનોલો� વિભાગના ને� હ�ઠળ ગુજરાત 

સાયન્સ વસ્ટી સમાજમાં િૈઞ્જાવનક અવભગમ ક�ળિિાની �દશામાં કાયર્રત છ�. સાયન્સ 
વસ્ટીમાં બી� તબક્કામાં અૅક્વે�્ટક ગેલેરી, રોબો�્ટક ગેલેરી અને નેચર પાક� તૈયાર 
કરિામાં આવ્યા છ�. 

અૅક્વેડટક ગેલેરી
“સાયનસ પ્સટી ખાતેની એક્ેદટ્ ગેલેરીએ અતયાધુપ્ન્ પ્સમસટમથી સજ્ છે અને 

તે ભારતનું સૌથી મોટું એક્ેદરયમ બની રહેશે. અહીં આવતા મુલા્ાતીઓને સમુદ્રી 
દુપ્નયાના યાદગાર અનુભવ માટે આ એક્ેદરયમ તૈયાર 
્રવામાં આવયું છે.” આ એક્ેદરયમમાં અલગ- અલગ ૬૮ 
ટેન્માં શા્કિ સપ્હતની ઘણી રિજાપ્તઓ જોઈ શ્ાશે અને આ 
માટે ૨૮ મીટરની અંડરવૉટર વો્ વે ટનલ તૈયાર ્રવામાં 
આવી છે” આ એક્ેદટ્ ગેલેરીનું મહત્વનું પાસું એ છે ્ે 
અહીં ૧૮૮ રિજાપ્તની ૧૧,૬૦૦થી વધુ માછલીઓ એ્ 
છત નીચે જોઈ શ્ાશે. અહીં ગેલેરીમાં ૧૦ અલગ-અલગ 
ઝોનમાંથી લાવેલ જળચર �મષ્ટ દશા્થવવામાં આવી છે. જેમ 
્ે ઈમનડયન ઝોન, એપ્શયન ઝોન, આપ્ફ્્ન ઝોન, અમદેર્ન 
ઝોન, ઓપ્સયનસ ઓફ ધ વલડ્થ અને અનય. દદરયાઈ 
દુપ્નયાના રોમાંચ્ અનુભવ માટે 5-ડી પ્થયેટર છે. 

રોબોડટક ગેલેરી
સાયનસ પ્સટીમાં ૧૧,૦૦૦ સ્ેવર મીટર પ્વસતારમાં 

અતયાધુપ્ન્ રોબોદટ્ ગેલરેીનુ ંપ્નમા્થણ ્રવામા ંઆવયુ ંછે. 
જમેાં ૭૯ રિ્ારના ૨૦૦થી વધુ રોબોટ છે. અહીં રિવશેદ્ાર 
પર અચંપ્બત ્ રી દેનાર ટ્રાનસફોમ્થર રોબોટની રિપ્ત ક્ૃપ્તનુ ંપણ 
પ્નદશ્થન ્રાયુ ંછે. આ ગલેરેીમા ંખાસ રીત ેતયૈાર ્રાયેલા 
હ્મનોઈડ રોબોટ આનંદ, આચિય્થ અન ેઉતસાહ જવેી અને્  
ભાવનાઓ વયતિ ્રે છે અને મલુા્ાતીઓ સાથ ેવાતચીત 
્રે છે. ગલેેરીના અલગ-અલગ માળ પર પ્વપ્વધ ક્તે્રના 
રોબો્ટસ અન ેતનેી ઉપયોપ્ગતાનુ ં રિદશ્થન ્રે છે. જેમ ્ે 
મેદડપ્સન, એપ્ગ્ર્લચર, સપેસ, દડફેનસ વગેરે. અહીંના 
રોબો્ાફેમા ંરોબો શફે દ્ારા બનાવાયલેુ ંભોજન રોબો વઈેટસ્થ 
દ્ારા પીરસવામા ંઆવશ.ે વળી, ૧૬ રોબોગાઇડ અહીં આવતા મલુા્ાતીઓન ેગાઇડ ્ રશ.ે 

નેચર પાક�
સાયનસ પ્સટીનું ત્રીજું આ્ર્થણ છે – નેચર પા્કિ. ૨૦ એ્રમાં પથરાયેલ આ નેચર 

પા્કિમાં ૩૮૦થી વધુ સપીપ્સસ જોવા મળશે. અહીં પ્મસટ બા્બૂ ટનલ, અૉમકસજનપા્કિ, 
ચેસ અને યોગ સપેસ, ઓપન પ્જમ, અને બાળ્ો માટે ખાસ પલે એદરયા તૈયાર ્રાયો 
છે. અહીં જોપ્ગંગ ટ્રે્, વોદ્ંગ ટ્રે્ અને બાળ્ો માટે રસરિદ ભુલભુલામણી છે. વૈજ્ઞાપ્ન્ 
માપ્હતી સાથે પ્વપ્વધ સ્લપચર પણ છે. જેમ ્ ે મેમથ, ટેરર બડ્થ, સેબર ટૂથ લાયન, ગ્રાઉંડેડ 
સલોથ બેર, ઉધઈના રાફડા અને મધપૂડાની રચના અંગેની વૈજ્ઞાપ્ન્ સમજ આપવામાં 
આવે છે. આ મુલા્ાતને યાદગાર બનાવવા માટે સેલફી ્ોન્થર પણ છે. •

વવકાસગાથા
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"હાઈ ઑન કસોલ"નું રાજયપાલશ્ીના હસતે વવમોચન

ગુજરાતના રાજયપાલ શ્રી આચાય્થ દેવવ્રતે વદરષ્ઠ પત્ર્ાર 
અને લેખ્ શ્રી આદદતય ્ાંતની રિથમ નવલ્થા "હાઇ ઑન 
્સોલ"નું પ્વમોચન ્રતાં જણાવયું હતંુ ્ે, નશાખોરીથી 
યુવાધનને બચાવવા સામૂપ્હ્ રિયાસો આવશય્ છે. "હાઇ ઑન 
્સોલ" નવલ્થા નશાખોરીથી દૂર રહેવાની યુવાનોને રિેરણા 
પૂરી પાડે છે. 

રાજયપાલશ્રીએ પ્હમાચલ રિદેશના રાજયપાલ તરી્ેના 
્ાય્થ્ાળ દરપ્મયાન યુવાનોમાં ડ્ગસ અને અનય નશીલા પદાથવોના 

સેવનના દૂરણ સામે 
જન-અપ્ભયાન શરૂ ્ રી 
યુવ ાનોને  નશામુતિ 
્રવા પહેલ ્રી હતી. 
આ  ન વ લ ્ થ ા મ ાં 
સથાપ્ન્ લો્ો અને 
બહારથી આવનારા 
લો્ો વચ્ેની સમસયા 
અને રોપ્જંદા જીવનના 
સઘંર્થન ેવાચા આપવાના 
લેખ્ શ્રી આદદતય 

્ાંતના રિયાસને રાજયપાલશ્રીએ પ્બરદાવયો હતો. 
આ રિસંગે લેખ્ શ્રી ્ ાંતે જણાવયું હતું ્ ે "હાઇ ઑન ્ સોલ" 

નવલ્થા ્ ુલ્ ૂખીણમા ંઆવેલા મીની ઇઝરાયેલ તરી્ે ઓળખાતા 
નાન્ડા ગામ ્સોલની પાવિ્થભૂપ્મમાં લખાયેલી નવલ્થા છે. જે 
ડ્ગસના દૂરણમાંથી સંઘર્થ ્ રીને બહાર આવવા મથતા લો્ો માટે 
આશાનું દ્રણ બની રહે છે. તો બીજી બાજુ પ્હમાચલ, પંજાબ 
અને હદરયાણા જેવાં રાજયોના યુવાનોમાં વયાપી રહેલાં નશીલા 
પદાથવોના સેવનના દૂરણના પડ્ારને પણ આલેખે છે. •

યોગ વનબંધ સપધા્યના 
સપધ્યકોને શુભકામના

ગુજરાતના રાજયપાલશ્રી આચાય્થ દેવવ્રતે આય્થ રિપ્તપ્નપ્ધ 
સભા અમેદર્ા અને સાવ્થદેપ્શ્ આય્થ રિપ્તપ્નપ્ધ સભા, દદલહી 
દ્ારા યોજાયેલી આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ પ્નબંધ સપધા્થના પુરસ્ાર 
પ્વતરણ સમારોહમાં સપધા્થમાં ભાગ લેનારા બાળ્ોથી માંડી 
વયસ્ સપધ્થ્ોને શુભેચછા પાઠવી હતી. રાજયપાલશ્રીએ આ 
રિસંગે જણાવયું હતું ્ ે, યોગ જીવનમાં પ્શસતનું મહત્વ સમજાવે 
છે. તેમણે જણાવયું હતું ્ે, શારીદર્ અને માનપ્સ્ સવાસથય 
માટે યોગ આવશય્ છે. 

આ રિસંગે આય્થ રિપ્તપ્નપ્ધ સભા અમેદર્ાના અધયક્ શ્રી 
ભુવનેશ ખોસલાએ જણાવયું હતું ્ે, આ સપધા્થમાં બાર દેશોના 
બાળ્ોથી માંડી વયસ્ વય જૂથના ્ુલ 711 સપધ્થ્ોએ ભાગ 
લીધો હતો. દડપ્જટલ પલટેફોમ્થના માધયમથી વચયુ્થઅલી યોજાયેલા 
આ ્ાય્થક્રમમાં આય્થ સમાજ નયૂ જસથીના અધયક્શ્રી સંજીવ 
ગોયલ, આચાય્થ રિહ્મદેવ, આચાય્થ હદરરિસાદ, આય્થ રિપ્તપ્નપ્ધ 
સભા અમેદર્ાના મહામંત્રી શ્રી પ્વશ્રુત આય્થ, પ્વનય આય્થ 
સપ્હતના મહાનુભાવો ઉપમસથત રહ્ા હતા. •

રેડક્રોસ સોસાયટી દ્વારા 
ઑનકસજન કન્સન્ટેટસ્યનું વવતરર

ગુજરાતના રાજયપાલશ્રી આચાય્થ દેવવ્રતે ઇમનડયન રેડક્રૉસ-
ગજુરાતની પ્જલ્ા અન ેતાલુ્ ા શાખાઓન ેઑમકસજન ્ નસનટ્રટેસ્થનું 
પ્વતરણ ્રતાં જણાવયું હતું ્ે, માનવ સેવાના ઉત્તમ ્ાયવો દ્ારા 
રેડક્રોસ-ગુજરાતે અનય લો્ો માટે રિેરણા પૂરી પાડી છે. 

રાજયપાલશ્રીએ જણાવયું હતંુ ્ે, વડારિધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ 
મોદીની રિેરણાથી એ્ લાખ ફ્નટલાઇન ્ોરોના વૉદરયસ્થને જીવન 
જરૂરી દ્ટનુ ંપ્વતરણ ્ રાયુ ંહતુ.ં રાજયપાલશ્રીએ ્ ોરોના સકં્રમણની 
સંભપ્વત ત્રીજી લહેરનો સઘન રસી્રણ, ્ોરોના સામેના યોગય 
વયવહાર અને જનશપ્તિના સામથય્થથી સામનો ્રવા અનુરોધ ્રી 
લો્ોને જરૂરી પ્શસતનું પાલન ્રવા ભારપૂવ્થ્ જણાવયું હતું. 

ઇનટરનેશનલ ફેડરેશન ઓફ રેડક્રોસ અને ઇમનડયન રેડક્રોસ 
સોસાયટી દ્ારા ગુજરાત શાખાને 350 ઑમકસજન ્નસનટ્રેટસ્થ 
ફાળવવામાં આવયા છે. 

આ રિસંગે આરોગય પ્વભાગના અપ્ધ્ મુખય સપ્ચવ શ્રી મનોજ 
અગ્રવાલ, નેશનલ હેલથ પ્મશનના ગુજરાતના પ્મશન દડરેકટર 
શ્રીમતી રે્યા મોહન સપ્હત મહાનુભાવો ઉપમસથત રહ્ાં હતાં. • 

સમાચાર સંપુટ
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જૂનાગઢને સૌરાષ્ટની ટુરીઝમ સડક�ટ સાથે �ડીને
પય્યટન વવકાસનું હબ બનાવવું છે - CM

મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ જૂનાગઢની ઐપ્તહાપ્સ્ 
પ્વરાસત એવા પૌરાપ્ણ્ ઉપર્ોટના દ્લ્ાની મુલા્ાત લઇ 
ગુજરાત રિવાસન પ્નગમ દ્ારા રૂ.૪૫.૯૧ 
્રોડના ખચથે ચાલી રહેલા ઉપર્ોટના 
્નઝવથેશન અને દરસટોરેશનના રિોજેકટનું 
તલસપશથી પ્નરીક્ણ ્યુું હતંુ. આ સાથે, 
તેમણે ઉપર્ોટમાં મુખય રિવેશદ્ાર, નીલમ 
તોપ, રાણ્મહેલ, અડી ્ડી વાવ, અનાજ 
્ોઠા, બારૂદ ખાના, સાય્લ ટ્રે્ તેમજ ર.પ 
્ી.મી દ્લ્ાની દરસટોરેશનની ્ામગીરીનું 
પ્નરીક્ણ ્ રી રિોજેકટની સવ્થગ્રાહી સમીક્ા 
પણ ્રી હતી. 

મખુયમંત્રીશ્રીની સાથ ેરિવાસન મતં્રી અને 
મતસયોદ્ોગ મંત્રી શ્રી જવાહરભાઈ ચાવડા 
પણ ઉપમસથત રહ્ા હતા અને રિોજેકટ પૂણ્થ 
થયે રાજય સર્ારના રિવાસનને રિોતસાહન 
આપવાની પ્વ્ાસલક્ી નીપ્તના પગલે 
રિવાસીઓને મુલા્ાતીઓને જે પ્વશેર 
સુપ્વધા મળવાની છે તે અંગે પરામશ્થ ્રી 
પ્વશેર પ્વગતો આપી હતી.

 ઉપર્ોટમા ંએવા ્ ેટલા્ અવશેરો અને 
સમાર્ો જ ેઅતયાર સુધી વરવોથી માટી ભરાઇ 
જવાના ્ારણે લો્ોને જોવા મળ્યા ન હતા 

એ હવે રાજય સર્ારની પહેલ રૂપ ્ ામગીરીને લીધે લો્ોને અને 
અભયાસુઓ ને જોવા મળશે. મુખયમંત્રીશ્રીએ તમામ સમાર્ોની 
માપ્હતી મેળવી લો્ોને તમામ બાબતોની માપ્હતી પણ મળી રહે 
તે અંગેની વયવસથા માટે માગ્થદશ્થન આપયું હતું.

મુખયમંત્રીશ્રીએ જણાવયું હતું ્ે જૂનાગઢ રિવાસન અને તીથ્થ 
સથળો નું ધામ છે. રાજય સર્ાર દ્ારા ગીરનાર ક્ેત્રમાં રિવાસન 
પ્વ્ાસ ની ્ામગીરી બાદ મ્બરા અને ઉપર્ોટ ની ્ામગીરી 
હાથ ધરવામાં આવી છ.ે ઉપર્ોટ જેવો હતો તેવો જ તેનું 
પરુાતતવીય સ્ટર્ ચર જળવાઈ રહે તે રીતે પનુઃસથાપ્પત ્ રીન ેલો્ો 
સમક્ રજૂ ્રવો છે.

જનૂાગઢ સપ્હત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના ટરુીઝમ પ્વ્ાસ અન ેસદ ક્િટને 
જોડીને પ્વ્ાસ લક્ી ્ામગીરી થાય અને પય્થટ્ો માટે સુપ્વધા 
વધે તે માટે રાજય સર્ાર ્ દટબદ્ છે અને તે રિમાણે રિોજેકટ પૂણ્થ 
થઈ રહ્ા છે એમ તમેણ ે્ હં્ હતુ.ં આવા રિવાસન સથળોએ લો્ોની 
જરૂદરયાત મુજબની જરૂરી સુપ્વધા મળશે તેવી નેમ તેમણે વયતિ 

્રી હતી.
આ વેળાએ રિવાસન પ્નગમના એમ.ડી. 

શ્રી જને ુદેવન, જનૂાગઢ મહાનગરપાપ્લ્ાના 
મેયર શ્રી ધીરૂભાઈ ગોહેલ, ્લે્ટર શ્રી 
રપ્ચત રાજ તેમજ ્ોપવોરેટરો અને પ્જલ્ા 
તંત્રના અપ્ધ્ારીઓ ઉપમસથત રહ્ા હતા. •

ગુજરાત પ્રવાસન 
વનગમ દ્વારા રૂ.૪૫.૯૧ 

કરોડના ખચચે થઈ 
રહેલી ઉપરકોટના 

કન્ઝવચેશન -ડરસટોરેશન 
કામગીરીનું વનરીક્ર 
કરતા મુખયમંત્ીશ્ી
ઉપરકોટની મૂળ 
ગડરમા-સટકચરને 
�ળવી રાખી હાથ 
ધરવામાં આવેલા 
પ્રોજેકટને પ્રવાસી- 
અભ્યાસુઓલક્ી 

બનાવવા માગ્યદશ્યન 
આપતા મુખયમંત્ીશ્ી

આસપાસ
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કોરોનામાં વનરાધાર થયેલાં બાળકો માટે પ્રેરક કાય્ય
ગુજરાતમાં  ્ ોર ોના મહામારી 

દરપ્મયાન માતા ્ે પ્પતા ગુમાવનાર ૧૮ 
વર્થ સુધીનાં બાળ્ોને અભયાસ માટે જે. 
એમ. ફાઇનામનશયલ ફાઉનડેશન દ્ારા 
આપ્થ ્થ ્  સહ ાય  ્રવ ાન ા  હ ેતુ થ ી 
ગાંધીનગરમાં મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ 
રૂપાણીની રિેર્ ઉપમસથપ્તમાં રાજયના 
સામાપ્જ્ નયાય અને અપ્ધ્ાદરતા 
પ્વભાગના ઉચ્ અપ્ધ્ારીઓ અને 
મુંબઈના જે . એમ. ફાઇનામનશયલ 

ફાઉનડેશનના વચ્ે “લેટર ઓફ ઈનટેનટ” 
ઉપર હસતાક્ર ્રવામાં આવયા હતા.

મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 
આ રિસંગે જણાવયું હતું ્ ે, ્ોરોના 
મહામારીમાં માતા-પ્પતા બંને ગુમાવનાર 
બાળ્ોના પાલન-પોરણની પ્ચંતા રાજય 
સર્ારે ્રીને “મુખયમંત્રી બાળ સેવા 
યોજના” લોનચ ્ રી છે. આ યોજના હેઠળ 
૭૭૬ બાળ્ોનાં ખાતામાં DBT દ્ારા  
રૂ. ૩૧ લાખથી વધુ ર્મ જમા ્ રાવી છે. 

મુ ખ ય મં ત્ર ી શ્ર ી ન ા  સ પ્ ચ વ  
શ્રી અપ્વિની્ુમારે ગુજરાતમાં ખાનગી 
અને સર્ારી શાળાઓમાં અભયાસ ્રતાં 
બાળ્ોને ્ેવી રીતે ઉપયોગી થઈ શ્ાય 
તે  અંગે  જે .  એમ. ફાઇનામનશયલ 
ફાઉનડેશનના હોદ્ેદારો સાથે ચચા્થ ્રીને 
તેની રૂપરેખા આપી હતી. આ રિસંગે 
સામાપ્જ્ નયાય અને અપ્ધ્ાદરતા 
પ્વભાગના અપ્ધ્ારીઓ અને CSR હેડ 
શ્રી પજૂાબહેન દવે ઉપમસથત રહ્ા હતા. •

કરા્યટકનું પ્રવતવનવધમંડળ 
ગુજરાતની મુલાકાતે

્ણા્થટ્ના પ્મદડયમ એનડ લાજ્થ ઇનડસટ્રીઝ પ્વભાગના મતં્રી  
શ્રી જગદીશ શટે્ારની અધયક્તામા ં૧૩ સભયોનુ ંરિપ્તપ્નપ્ધમડંળ 
ગજુરાતના પ્વ્ાસ મોડલે ખાસ ્ રીન ેMSME સે્ટરની સમગ્ર 
ઇ્ોપ્સમસટમના અભયાસ માટે ગજુરાત રિવાસ ેઆવયંુ હતંુ. આ 
દરપ્મયાન ્ણા્થટ્ના મંત્રી શ્રી જગદીશ શેટ્ારે ગાંધીનગરમાં 
મખુયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીની સૌજનય મલુા્ાત લીધી હતી.

મખુયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ બેઠ્મા ંગજુરાત ેવપૈ્વિ્ 
રો્ાણ્ારો માટે બસેટ ચોઇસ ઓફ ઇનવસેટમેનટ ગુજરાત બનયંુ છે 
તનેી પ્વશદ ભપૂ્મ્ા આપી હતી. આ રિપ્તપ્નપ્ધમડંળે મખુયમતં્રીશ્રી 
પ્નવાસસથાન ેસી.એમ ડેશબોડ્થ અન ેજનસવંાદ ્ેનદ્રની મલુા્ાત 
લઇ દરયલ ટાઇમ મોપ્નટદરંગ અન ેપ્વપ્વધ યોજનાના લાભાથથીઓના 
દફડબે્ ની પ્સમસટમ પણ પ્નહાળી રિભાપ્વત થયા હતા.

આ રિસંગે ઉદ્ોગ પ્વભાગના અપ્ધ્ મુખય સપ્ચવ શ્રી ડૉ. 
રાજીવ્ુમાર ગુપ્તા, મુખયમંત્રીશ્રીના મુખય અગ્ર સપ્ચવ શ્રી 
્ૈલાસનાથન, મુખયમંત્રીશ્રીના સપ્ચવ શ્રી અપ્વિની્ુમાર, ઉદ્ોગ 
્પ્મશનર શ્રી રાહુલ ગુપ્તા તેમજ ઇનડેક્ટ-બીના એમ.ડી. શ્રીમતી 
નીલમ રાની ઉપમસથત રહ્ાં હતાં. •

મુખયમંત્ીશ્ી સાથે વબહારના  
IT મંત્ીશ્ીની ચચા્ય 

ગુજરાતે છેલ્ાં ્ેટલાં્ વરવોમાં સાધેલા પ્વ્ાસને પગલે 
્ોઇપણ ક્ેત્ર હોય તેની પ્વવિ્ક્ાએ નોંધ લેવામાં આવે છે. 
ગુજરાત મોડેલ તરી્ે ઓળખાતી ઘણી પહેલ અને તેના 
સફળતાપૂવ્થ્ના પદરણામલક્ી અમલી્રણનો અભયાસ ્રવા 
અનય રાજયોના મહાનુભાવો પણ ગુજરાતની મુલા્ાત લેતા રહ્ા 
છે. તાજેતરમાં મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઇ રૂપાણીની મુલા્ાત 
પ્બહારના IT મંત્રી શ્રી જીવેશ પ્મશ્રાએ લીધી હતી.

પ્બહારના IT મંત્રી શ્રી જીવેશ પ્મશ્રાએ મુખયમંત્રી 
પ્નવાસસથાને ‘સીએમ ડેશબોડ્થ’ની ્ામગીરીને રિતયક્ પ્નહાળી 
હતી. સીએમ ડેશબોડ્થ ઉપરાંત રાજય સર્ારની સામથય્થપૂણ્થ 
પદરણામલક્ી, જનપ્હતલક્ી ્ાય્થ પદ્પ્ત અંગે તેમને જાણ્ારી 
આપવામાં આવી હતી. શ્રી જીવેશ પ્મશ્રા સાથે મુખયમંત્રીશ્રીએ 
પ્વ્ાસ મુદ્ે મહત્વપૂણ્થ વૈચાદર્ આદાનરિદાન ્યુું હતું. 

મુખયમંત્રીશ્રીએ સમૃપ્ત રૂપે “સટેચયૂ ઓફ યુપ્નટી”ની રિપ્ત્કૃપ્ત 
ભટે આપીન ેમતં્રી શ્રી જીવશે પ્મશ્રાનુ ંસવાગત ્ યુું હતુ.ં આ રિસગંે 
મુખયમંત્રીશ્રીના અપ્ધ્ મુખય સપ્ચવ શ્રી એમ. ્ે. દાસ સપ્હત 
અપ્ધ્ારીઓ ઉપમસથત રહ્ા હતા. •

આસપાસ
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ઊંઝામાં ખેડૂતોને પાક સહાય 

રાજય સર્ાર વાવણીથી લઈન ેવચેાણ સુધીના દરે્ તબકે્ 
ખડેતૂોની પડખ ેઊભી છે. ખડેતૂોને પડતી મુશ્ેલીન ેસમજીને રાજય 
સર્ાર તેના પ્નરા્રણ માટે ્દટબદ્તાથી ્ાય્થ ્રે છે. સર્ારની 
સાથ ેરાજયનુ ંસહ્ારી માળખુ ંપણ ખેડતૂોના ઉત્ર્થ માટે રિયાસ 
્રે છે. ઊંઝા તાલુ્ામા ંજીરુ-ંવરીયાળી અન ેઇસબગુલ જવેા પા્ોનું 
વાવતેર ્ રતા રિરેાય તે માટે એ.પી.એમ.સી ઊઝંા દ્ારા એ્ એ્રની 
મયા્થદામા ંરૂપ્પયા ૪૮૦૦ની સહાય યોજના અમલમા ંમૂ્ી છે. જે 
અંતગ્થત મખુયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીની વચયુ્થઅલ ઉપમસથપ્તમાં 
લાભાથથી ખેડતૂોન ેસહાય ચૂ્ વવામાં આવી હતી. આ ્ાય્થક્રમમાં 
૩૩ ગામના ૨,૨૮૯ લાભાથથીઓન ેરૂ.૮૬.૯૭ લાખની સહાય 
આપવામાં આવી હતી. મખુયમતં્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવયું 

હતુ ં્ે, દેશના રિધાનમતં્રીશ્રીએ સહ્ાદરતા રિદ્પ્તથી થ્ી રાષ્ટ્રનો 
પ્વ્ાસ થાય તે દદશામા ંરિરેણાદાયી પગલંુ ભરી સહ્ાર પ્વભાગની 
શરૂઆત ્રી છે. રાજયમા ંઅમૂલ, ઊઝંા બજાર સપ્મપ્ત સપ્હત 
સહ્ારી સસંથાઓ દેશન ેદદશાદશ્થન ્રી રહી છે.

મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ઉમેયુું હતું ્ે ખેડૂતોના 
પ્હત માટે ્મોસમી વરસાદમાં ૨૦૧૯માં ૩૭૯૫ ્રોડ, 
૨૦૨૦મા ં૩૭૦૦ ્ રોડ અન ેતાઉતે વાવાઝોડામા ંત્રણ અસરગ્રસત 
પ્જલ્ાઓના નાગદર્ો માટે ૫૦૦ ્રોડનું પે્ેજ જાહેર ્યુું છે. 
જગતનો તાત ખરા અથ્થમાં તાત બની રહે તે માટે રાજય સર્ાર 
દ્ારા સાત પગલા ંખડેતૂ ્ લયાણના,ં દ્સાન સયૂવોદય યોજના સપ્હત 
અને્પ્વધ યોજનાઓ થ્ી ખેડૂત સમૃદ્ થયો છે. •

નગરપાવલકાઓને વવકાસકામોનાં આધારે સટાર રેનન્કિંગ અપાશે
ગુજરાત ડેવલપડ અને રિોગ્રેપ્સવ સટેટ 

તરી્ે રિસથાપ્પત થયેલું છે. હવે દેશભરની 
નગરપાપ્લ્ાઓ માટે ઉદાહરણરૂપ અને 
દદશાદશ્થ્ આપણી નગરપાપ્લ્ાઓ બને 
તવેુ ંબસેટ એડપ્મપ્નસટે્રશન, ટ્રાનસપરેનસીથી 
પ્વ્ાસ ્ામો હાથ ધરીને લો્ોને પણ 
બદલાવ-ચેનજની અનૂભુપ્ત થાય અને 
નગરો રિોગ્રેપ્સવ બને તેવી વયવસથાઓ 
R C M  પ ો ત ા ન ા  પ્ વ સ ત ા ર ન ી 
નગરપા પ્લ્ાઓમાં પ્વ્સાવે  તેમ 
મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 
રાજયના ૬ દરપ્જયોનલ ્યુપ્નપ્સપલ 
્પ્મશનરો, શહેરી પ્વ્ાસ પ્વભાગના 
વદરષ્ઠ અપ્ધ્ારીઓની યોજાયેલી સમીક્ા 
બેઠ્માં જણાવયું હતંુ. આ સાથે,તેમણે 
નગરપ ા પ્લ્ ાઓને  જન પ્હતલક્ ી 

પ્વ્ાસ્ાયવોને અનુલક્ીને સટાર રેમન્ંગ 
આપવાની જાહેરાત ્રી હતી.

આ બે ઠ્મ ાં  તેમ ણે  ર ાજયન ી 
નગરપાપ્લ્ાઓન ેવધ ુસદુૃઢ અન ેપારદશથી 
વહીવટથી રિોગ્રે પ્સવ બનાવવાની 
્ાય્થરિણાલી અપનાવવા દરપ્જયોનલ 
્યુપ્નપ્સપાપ્લટીઝ ્પ્મશનરોને સૂચના 
આપી હતી. 

આ સાથે,પ્વપ્વધ પ્વ્ાસ ્ામોનાં 
પેરાપ્મટસ્થના આધારે નગરપાપ્લ્ાઓને 
સટાર રેમન્ંગ આપવામાં આવશે તેમ પણ 
મુખયમંત્રીશ્રીએ જણાવયું હતું.

ગુજરાત ્યુપ્નપ્સપલ ફાઇનાનસ 
બોડ્થના અધયક્ શ્રી ધનસુખભાઇ ભંડેરી, 
GUDCના દડરે્ટર શ્રી હાદદ્થ્ શાહ 
તેમજ શહેરી પ્વ્ાસના અપ્ધ્ મુખય 

સપ્ચવ શ્રી મુ્ેશ પૂરી, શહેરી હાઉપ્સંગ 
સપ્ચવ શ્રી લોચન શહેરા તેમજ ્પ્મશનર 
ઓફ ્યુપ્નપ્સપાલીટીઝ એડપ્મપ્નસટ્રેશન 
શ્ર ી  ર ા જ ્ ુમ ા ર  બે ન ી વ ા લ  અને 
મુખયમંત્રીશ્રીના ઓ.એસ.ડી શ્રી ્મલ 
શાહ, રાજેશ રાવલ વગેરે આ બેઠ્માં 
સહભાગી થયા હતા. 

મુ ખ ય મં ત્ર ી  શ્ર ી  પ્ વ જ ય ભ ા ઇ 
રૂપાણીએ આ બેઠ્માં  અનય એ્ 
મહતવપૂણ્થ સૂચન  ્યુ ું હતું ્ે, રાજયની 
નગરપાપ્લ્ાઓમાં એ્ સમાન ધોરણે 
્ોમન પ્સમસટમથી ટેકસ એસેસમેનટ, 
દર્વરી, ્લે્શન પ્સમસટમ અંગેની 
સંભાવનાઓ ચ્ાસી તેનો સવ્થગ્રાહી 
અભયાસ ્રવા ઉચ્સતરીય ્પ્મટીની 
રચના ્રવામાં આવે. •
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આગામી સમયમા ંઆકાર લશેે
અમદાવાદ-રાજકોટ સેમી 
હાઈસપીડ રેલ પ્રોજેકટ
મખુયમતં્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીના ડ્ીમ રિોજકેટ 

અમદાવાદ-રાજ્ોટ સેમી હાઈસપીડ રેલ રિોજેકટમાં 
ભારતીય રેલવે પૂણ્થ સહયોગ આપશે તેવી ખાતરી 
્ેનદ્રીય રેલમંત્રી શ્રી અપ્વિની વૈષણવે મુખયમંત્રીશ્રીને 
આપી હતી. મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણી સાથે 
ગાંધીનગરમાં ્ેનદ્રીય રેલવે મંત્રી શ્રી અપ્વિની 
વષૈણવની યોજાયલેી બઠે્મા ંતમેણ ેઆ રિોજેકટ તમેજ 
‘ફાટ્મુતિ ગુજરાત’ના મુખયમંત્રીશ્રીના નવતર 
અપ્ભગમની પ્વસતૃત જાણ્ારી મુખયમંત્રીશ્રી પાસેથી 
મેળવી હતી.

આ સેમી હાઈસપીડ રેલ રિોજેકટ શરૂ થતાં 
રાજ્ોટ અમદાવાદ વચ્નેુ ંઅદંાજ ે૨૨૫ દ્લોમીટરનું 
અંતર બે થી પણ ઓછા ્લા્માં ્ાપી શ્ાશે ્ેમ્ે 
આ સેમી હાઈસપીડ રેલની મહત્તમ ગપ્તમયા્થદા 
૧૬૦થી ૨૨૦ દ્પ્મ રિપ્ત ્લા્ની છે.

અમદાવાદ રાજ્ોટ સમેી હાઈસપીડ રેલ રિોજેકટના 
દડટેઇલ રિોજેકટ દરપોટ્થ- DPR પપ્ચિમ રેલવ ેદ્ારા 
તૈયાર ્રીને ્ેનદ્રીય રેલવે મંત્રાલયમાં મો્લી 
આપવામાં આવયા છે તે પણ આખરી પ્નણા્થય્ 
તબક્ામા ંછે. 

આ બેઠ્માં ચચા્થ-પરામશ્થ દરપ્મયાન વધુ 
પ્વગતોમાં એમ પણ જણાવવામાં આવયંુ ્ે, આ 
રિોજેકટ રાજ્ોટ-અમદાવાદ બે મહાનગરોને 
જોડવા સાથે  સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર રિાંતના ૧૧ 
પ્જલ્ાઓના પણ આપ્થ્થ્ વાપ્ણમજય્ અને 
રિવાસન પ્વ્ાસની નવી દદશા ખોલનારો રિોજેકટ 
થવાનો છે. વળી આ રિોજકેટ એપ્લવટેેડ ્ ોદરડોરથી 
સા્ાર થવાનો હોવાથી જમીન સંપાદનની 
જરૂદરયાત પણ ઓછી રહેશે. સેમી હાઇમસપડ રેલ 
રિોજેકટના ્ારણે સૌરાષ્ટ્ર- રાજ્ોટના લો્ો બે 
્લા્થી ઓછા સમયમાં અમદાવાદ પહોંચી શ્શે 
અને ભપ્વષયમાં અમદાવાદ-મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન શરૂ 
થતાં તેનો પણ લાભ લઈ પાંચ-સાત ્લા્માં 
મુંબઈ સુધી પહોંચી શ્શે. રેલ રાજયમંત્રી અને 
સુરતના સાંસદ શ્રીમતી દશ્થનાબહેન જરદોશ પણ 
આ વેળાએ જોડાયાં હતાં.•

પોરબંદર ભાવવસંહ� હોનસપટલમાં 
ઓનકસજન ટેન્ક કાયા્યનન્વત 

પોરબદંરની ભાવપ્સહંજી જનરલ 
પ્સપ્વલ હોમસપટલમાં રિપ્સદ્ ્ થા્ાર 
ભાઇશ્રી રમેશભાઇ ઓઝાની 
રિેરણાથી ્ાયા્થમનવત ્રાયેલી ૨૦ 
હજાર લીટર ક્મતાની ક્રાયોજેપ્ન્ 
ઓમકસજનની ટને્નુ મુખયમંત્રી 
શ્રી પ્વજયભાઇ રૂપાણીની વચયુ્થઅલ 
ઉપમસથપ્તમાં લો્ાપ્થણ ્રવામાં 
આવયુ હતુ.   

ભાઇશ્રી રમેશભાઇ ઓઝાની 
રિરેણા અન ેસહયોગથી પોરબદંરમા ંપ્સપ્વલ હોમસપટલમા ં૨૦ હજાર લીટર 
ક્મતાની રૂપીયા ૭૫ લાખના ખચથે ઓમકસજન ટેન્નુ પ્નમાણ્થ થયુ તે અંગે 
મુખયમંત્રીશ્રીએ ભાઇશ્રીનો આભાર વયતિ ્રી આ રિ્લપથી પોરબંદર 
પ્જલ્ામાં ઓ્સીજન સપલાય મેળવવામાં રાહત થશે તેમ જણાવયુ હતુ. 

આ રિસંગે રિપ્સદ્ ્થા્ાર શ્રી રમેશભાઇ ઓઝાએ જણાવયુ હતુ ્ે 
્ોરોનાની મહામારી સામે લો્ોની સારવાર માટે સર્ાર દ્ારા ્ાય્થવાહી 
અને વયવસથાઓ  ્રવામા આવી છે. બીજી લહેર દરપ્મયાન આપણને 
ઓમકસજનની જરૂરીયાત અનુભવાઇ. સંભપ્વત ત્રીજી લહેર દરપ્મયાન 
ઓમકસજનની મુશ્ેલી ન પડે તે માટે આપણે સૌ આયોજન ્ રીને આગળ 
વધી રહ્ા છીએ, ભાઇશ્રીએ પોરબંદર ખાતે દાતાઓના સહયોગથી ઉભી 
્રવામાં આવેલી ટેન્ની માપ્હતી આપી સાંદદપનીના સૌ સાધ્ો અને 
વચયુ્થઅલ ઉપમસથપ્ત બદલ મુખયમંત્રીશ્રીનો આભાર માનયો હતો.      

આ રિસંગે સાંસદ શ્રી રમેશભાઇ ધડુ્ તથા રામભાઇ મો્રીયા તથા 
ધારાસભય શ્રી બાબુભાઇ બોખીરીયા, પ્જલ્ા પ્વ્ાસ અપ્ધ્ારી શ્રી વી.્ે. 
અડવાણી, અપ્ધ્ ્લે્ટર શ્રી એમ.્ે. જોશી, નગરપાપ્લ્ાના રિમુખ 
શ્રી સપ્હત અગ્રણીઓ અને તપ્બબો તેમજ સાંદદપની સંસથાના દાતાઓ 
તેમજ સાધ્ો હોમસપટલ પર ઉપમસથત રહ્ા હતા. •
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જૂનાગઢની ભતિ્પ્વ નરપ્સંહ મહેતા 
યુ પ્નવ પ્સ ્થ ટ ીન ા  રિથમ પદવ ીદ ાન 
સમારોહમાં પદવી રિાપ્ત યવુા પ્વદ્ાથથીઓને 
સમાજ રિતયેની પોતાની ્ત્થવય ભાવના 
સાથે રાષ્ટ્રપ્હત માટ ે સમપ્પ્થત થવા 
મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 
આહવાન ્ યુ્થ હતુ.ં પોરબદંરના સાદંદપની 
ગુરૂ્ુળ આશ્રમના રિણેતા અને રિપ્સદ્ 
ભાગવત ્થા્ાર પૂજય રમેશભાઈ 
ઓઝાને  યુ પ્નવપ્સ ્થટ ી દ્ારા માનદ્ 
ડૉ્ટરેટની પદવી પણ મુખયમંત્રીશ્રીએ 
આ પદવીદાન સમારંભમાં એનાયત ્ રી 
હતી. આ ્ાય્થક્રમમાં ૪૩ દી્રીઓ 
સપ્હત ૫૪ પ્વદ્ાથથીઓને ગોલડ મેડલથી 
સનમાપ્નત ્રવામાં આવયા હતા.

૨૦૧૫ માં સથપાયેલી આ ભતિ ્ પ્વ 
નરપ્સંહ મહેતા યુપ્નવપ્સ્થટી સાથે ૧૬૨ 
્ોલેજીસના ૩૦ હજારથી વધુ છાત્રો 
જોડાયેલા છે. મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ 
રૂપાણીએ આ રિસંગે યુવા પ્વદ્ાથથીઓને 
રિેરણા આપતા ્હ્ ્ે, ્ોનવો્શેન-
પદવીદાન એ તો ભારતીય ગુરૂ્ુળ 
પરંપરામાં સદીઓથી ચાલતી આવતી 
પ્શક્ા-દદક્ાની આગવી પ્વશેરતા છે. 
ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી, શ્રી ્ કૃષણએ પણ 
ગુરૂવયવોના આશ્રમમાં રહીને જ પ્શક્ા-
દદક્ા મેળવી હતી. તેમણે પદવી રિાપ્ત 

પ્વદ્ાથથીઓને જણાવયંુ હતું ્ ે, હવે તમારે 
ઘેઘુર વડલાની વડવાઇઓની જેમ 
્ારદ્દથી ઘડતર અને ્ેરીયરમાં પ્વશાળ 
સમાજ પ્હત વટવૃક્ જેવા બનવાનું છે.

મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 
જણા‘‘સમાજ પ્હત અને રાષ્ટ્ર પ્હતને જ 
સવવોપદર માનીને વયપ્તિગત જીવન 
ઘડતર સાથે સમાજે આપણને અતયાર 
સુધી જે આપયુ છે તે હવે આપણે સમાજને 
પરત આપવાની શરૂઆત થાય છે ’’તેમ 
શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ દડગ્રી રિાપ્ત ્ રી 
રહેલા યુવા પ્વદ્ાથથીઓને રિેરણા આપતા 
જણાવયુ હતુ.

પ્ શક્ણમં ત્ર ી  શ્ર ી  ભૂ પે ન દ્ર પ્ સં હ 
ચુડાસમાએ જણાવયુ હતુ ્ે, મુખયમંત્રી 
શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીનું સૂત્ર છે ્ે, 
ગુજરાત જોબ સી્ર નપ્હ, જોબ ગીવર 
બને જેના ભાગરૂપે ગુજરાત એ્માત્ર 
રાજય છે. જેને યુવાનો માટે ગુજરાત 

સટાટ્થઅપ સટુડનટ પોલીસી શરૂ ્રી છે. 
આ ત્ ે પૂ .  રમેશભાઈ ઓઝાએ 
પદવીધાર્ોને આશીવ્થચન પાઠવતા 
જણાવયુ હતુ ્ે, શાળા, મહાપ્વદ્ાલયો, 
પ્વવિપ્વદ્ાલયો મળીને આપણને લાય્ 
બનાવે છે. અને પછી એ્ દડગ્રી એનાયત 
્રે છે. એ્ લાય્ાત અપ્હથી રિાપ્ત થાય 
છે. લાય્ાત એ માત્ર રિમાણપત્ર જ નથી, 
આપણા પદ સાથે જવાબદારી પણ 
જોડાયેલી છે. 

યુપ્નવપ્સ્થટી પદવીદાન સમારોહમાં 
રિવાસન અને મતસયોદ્ોગ મંત્રી શ્રી 
જવાહરભાઈ ચાવડા, પ્શક્ણ રાજયમંત્રી 
શ્રી પ્વભાવરીબને દવ,ે મયેર શ્રી ધીરૂભાઈ 
ગોહેલ, ધારાસભય શ્રી દેવાભાઈ માલમ,  
્ુલપપ્ત રિો.ડૉ.ચેતન પ્ત્રવેદી સપ્હત 
પ્શક્ણપ્વદો, અધયાપ્શ્રીઓ તથા 
પ્વદ્ાથથીઓ સહભાગી થયા હતા. •

ભક્ત કવવ નરવસંહ મહેતા યુવનવવસ્યટીનો પ્રથમ પદવીદાન સમારોહ સંપન્ન

ગુજરાત સર્ારના ગુજરાત ઉજા્થ 
પ્વ્ાસ પ્નગમ પ્લપ્મટેડ અંતગ્થતની ચારેય 
વીજ પ્વતરણ ્ંપનીઓ ઉત્તર ગુજરાત 
વીજ ્ંપની પ્લપ્મટેડ (UGVCL), મધય 
ગુ જ ર ા ત  વ ીજ  ્ ંપન ી  પ્ લ પ્મ ટ ેડ 
(MGVCL), દપ્ક્ણ ગુજરાત વીજ 
્ ંપની પ્લપ્મટડે (DGVCL), અને 
પપ્ચિમ ગુજરાત વીજ ્ંપની પ્લપ્મટેડ 

(PGVCL)એ વીજ સેવાઓ અને 
ગુણવત્તામાં સવ્થશ્રેષ્ઠ દેખાવ ્ રીને સમગ્ર 
ભારતમાં રિથમ ચાર ક્રમાં્ અં્ે ્યા્થ છે. 
એટલું જ નહીં ભારત સર્ારના વીજ 
મંત્રાલય દ્ારા અપાયેલા નવમા વાપ્ર્થ્ 
ઈમનટગ્રેટેડ રેદટંગમાં A+ (એ-પલસ) નું 
સવવોચ્ રેદટંગ મેળવયું છે.

મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીના 

સક્મ નતેૃતવ અન ેમાગ્થદશ્થનમા ંગજુરાતની 
આ ચારેય વીજ પ્વતરણ ્ંપનીઓએ 
પોતાનું સવવોચ્ સથાન જાળવી રાખયું છે. 
મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ આ 
જ્વલંત સફળતા અને ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ બદલ 
પ્વશેર સથાન મેળવનાર વીજ ્ ંપનીઓના 
અપ્ધ્ારીઓ અને તમામ ્મ્થચારીઓને 
અપ્ભનંદન પાઠવયા છે. •

ગુજરાત સરકારની ચારેય વીજ વવતરર કિંપનીઓ રાષ્ટીય કક્ાએ પ્રથમ સથાને
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આવનારા ડદવસોમાં સમગ્ર ઓખામંડળ 
આંતરરાષ્ટીય સતરે ડદપી ઉઠશે

રાજય સર્ારે સમુદ્ર, વન, પહાડો, 
રણ તથા પપ્વત્ર દેવસથાનોનો સવાુંગી 
પ્વ્ાસ ્ યવો છે. જેના થ્ી રિવાસન ક્ેત્રે 
ગુજરાત આજે હરણફાળ ભરી રહ્ં છે. 
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ેત્રે બલુ ફલેગનો દરજજો 
પામલેા પ્શવરાજપરુ બીચનો અતયાધપુ્ન્ 
સપુ્વધાઓ થ્ી પ્વ્ાસ ્ રવામાં આવશે. 
જે દેશ-પ્વદેશના અને્ રિવાસીઓ માટે 
આ્ર્થણનું ્ેનદ્ર બની રહેશે અને દ્ાર્ા 
મં દ દર ે દશ ્થન ાથ થે આવતા  લ ાખો 
શ્રધધાળુઓને પણ આ બીચનો પ્વશેર 
લાભ મળશે. તાજેતરમાં મુખયમંત્રી  
શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ પ્શવરાજપુર 
બીચની મુલા્ાત લઇ તયાં થઇ રહેલા 
પ્વ્ાસ ્ાયવોની સમીક્ા ્રતા જણાવયું 
હતંુ ્ે આ સંુદર દદરયાદ્નારાના 
પ્વ્ાસના દદ્તીય તબક્ાનો રૂ.80 ્રોડના ખચથે પ્વ્ાસ ્રાશે.

મખુયમંત્રીશ્રીએ વધમુાં જણાવયુ ંહતંુ ્ ે, રાજય સર્ારે ૧૬૦૦ 
દ્.મી.ના પ્વશાળ દરીયા્ાંઠા માંથી પ્વ્ાસ માટે પ્શવરાજપુર 
બીચની પસંદગી ્રી છે. જેના ૨૦ ્રોડના ખચથે ફેઇઝ-૧ના 
પ્વ્ાસ ્ામો હાલ રિગપ્ત હેઠળ છે. તેમજ ટું્ સમયમાં ફેઇઝ-૨ 
ના ્ામો રૂા.૮૦ ્રોડના ખચથે હાથ ધરવામાં આવશે. 

પ્શવરાજપુર બીચ પર બાળ્ોથી લઇ વદડલો સુધીના તમામ 
લો્ોને પુરતૂં મનોરંજન મળી રહે તેની રાજય સર્ારે ખાસ 
ત્ેદારી લીધી છે. પ્શવરાજપુર બીચ તમામ રિ્ારના માપદંડો 
પૂણ્થ ્રે તે માટે આંતરરાષટ્રીય સથળના બીચ તૈયાર ્રવાનો 

અનુભવ ધરાવતી એજનસીને બીચના પ્વ્ાસનું ્ામ સોંપવામાં 
આવયું છે. આવનારા દદવસોમાં સમગ્ર ઓખામંડળ એ દ્ાર્ા 
મંદદર, પ્સગનેચર પ્રિજ તથા પ્શવરાજપુર બીચ થ્ી શોભી ઉઠશે. 

પ્શવરાજપુર બીચ ખાતે મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 
દદરયા દ્નારાના ંપ્વ્ાસ્ાય્થ સાથે સં્ ળાયલેા લો્ો સાથે વાતચીત 
્રીને જાણ્ારી મેળવી હતી. 

આ રિસગં ેરિવાસન મતં્રી શ્રી જવાહરભાઈ ચાવડા, ્ યુપ્નપ્સપલ 
ફાઇનાનસ બોડ્થના ચેરમેન શ્રી ધનસુખભાઈ ભંડેરી, ગ્રામ ગૃહ 
પ્નમા્થણ બોડ્થના ચેરમેન શ્રી મુળુભાઈ બેરા, માજી ધારાસભય શ્રી 
પબભુા માણે્, પ્જલલા પચંાયત રિમખુ શ્રી રાજીબને મોરી સપ્હતના 

પદાપ્ધ્ારીશ્રીઓ-અપ્ધ્ારીશ્રીઓ ઉપમસથત 
રહયા હતા. •

વશવરાજપુર બીચનું 
રૂા.૨૦ કરોડના ખચચે 
ફેઇઝ-૧નું કામ હાલ 
પ્રગવત હેઠળ, રૂ.૮૦ 
કરોડના ખચચે ફેઇઝ-૨નું 
આગામી સમયમાં  
કામ શરૂ કરાશે
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ભાવનગરને એક જ ડદવસમાં રૂ. ૭૦ કરોડના વવકાસકામોની મળી ભેટ 
રાજય સર્ાર છેવાડાના માનવી અને છેવાડાના પ્વસતારો 

સધુી સપુ્વધા પરૂી પાડવા રિપ્તબદ્ છે. આ રિપ્તબદ્તાના રિમાણરૂપ 
પ્વ્ાસ્ાયવો રાજયનાં તમામ ક્ેત્રોમાં સતત ચાલતા જોવા મળે છે. 
રાજયનું ્ ોઈ શહેર-નગર ્ ે ગામ પ્વ્ાસના લાભથી રહી ન જાય 
તે માટે મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃતવમાં રાજય 
સર્ાર અને્પ્વધ ્ાય્થ યોજનાઓને અમલી બનાવી છે. 
તાજેતરમાં મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ભાવનગર 
મહાનગરને એ્ જ દદવસમાં શહેરી જનસુખા્ારી અને આરોગય 
સુપ્વધાના રૂ. ૭૦ ્રોડના પ્વ્ાસ્ામોની ભેટ આપી હતી. જેમાં 
્ેનસરની હોમસપટલ, વોટર ટ્રીટમેનટ પલાનટ તથા માળખા્ીય 
સુપ્વધાના ્ાયવોનો સમાવેશ થાય છે.

ભાવનગરમાં ગુજરાત ્ેનસર દરસચ્થ ઇમનસટટ્ૂટ દ્ારા રૂા. 
૩ર.૧૧ ્ રોડના ખચથે ભાવનગર ્ ેનસર ્ ેર એનડ દરસચ્થ ઇમનસટટૂ્ટ 
તૈયાર ્રવામાં આવી છે. આ હોમસપટલના લો્ાપ્થણ રિસંગે 
મુખયમંત્રીશ્રી ઉપરાંત, નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી નીપ્તનભાઈ પટેલ, 
પ્શક્ણ રાજય મંત્રી શ્રીમતી પ્વભાવરીબહેન દવે, મતસયોદ્ોગ 
રાજયમંત્રી શ્રી પરસોત્તમભાઈ સોલં્ી ઉપમસથત રહ્ાં હતા. 

મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈએ ્ેનસરની સારવાર માટે નાણાને 
અભાવે રાજયનો ્ોઇપણ નાગદર્ જાન ગુમાવે તે માટે સથાપ્ન્ 
સતરે જ અદ્તન અને ્રોડોના પ્વદેશી ઉપ્રણો સાથેની ્ેનસર 
હોમસપટલો સથાપ્ન્ સતરે જ ઉભી ્રી ‘્ેનસરને ્ેનસલ’્રવું છે 
અને તે દ્ારા નાગદર્ોની મહામૂલી પ્જંદગી બચાવવાની નેમ 
વયતિ ્રી હતી.અગાઉ ્ેનસરની સારવાર લેવાં માટે મુંબઈ જવું 
પડતું હતું અને ્ેનસરની સારવાર પણ મોંઘી હતી. પરંતુ હવે આ 
્ેનસર હોમસપટલ શરૂ થઇ જવાથી અહીં જ સથાપ્ન્ સતરે સારવાર 
મળી જશે. આ ્ેનસર હોમસપટલમાં રૂા. ૩૨ ્રોડનું રેદડયેશન 
સારવારનું મશીન મુ્વામાં આવયું છે જેનાથી આધુપ્ન્ સારવાર 
ઉપલબધ થશે. 

મુ ખ ય મં ત્ર ી શ્ર ી એ  ર ા જ ય મ ાં 
આરોગયની સુપ્વધામાં થઈ રહેલા 
ઉત્તરોત્તર વધારા અંગે જણાવયું હતું ્ ે, 
રાજયમાં આરોગય સેવાઓનું માળખું 
સુદ્રઢ ્રતાં આગામી ત્રણ વર્થમાં 
સૌરાષ્ટ્રમાં એઇ્સની શરૂઆત થઇ 
જવાથી સૌરાષ્ટ્રના નાગદર્ોને 
આધુપ્ન્ સુપ્વધાઓ મળતી થઇ જશે. 

‘ન રૂ્ના હૈ, ન ઝૂ્ના હૈ’ના 
મંત્ર સાથે ્ોરોનાની બે તબક્ાની 
લડાઇમાં આપણે સફળતાપૂવ્થ્ બહાર 

આવી ગયાં છીએ. ્ોરોના સામેની લડાઇમાં રસી્રણ એ જ 
હપ્થયાર છે. મેં પણ રસીના બન્ને ડોઝ લઇ લીધાં છે. આ રિસંગે 
તેમણે નાગદર્ોને વહેમ-અંધશ્રદ્ાથી દૂર રહી રસી લેવા અપીલ 
્રી હતી. 

મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણી આ પ્વ્ાસ ્ામોમાં 
રિધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતગ્થત રૂ. ૧૮.૮૮ ્રોડના ખચથે 
પ્નપ્મ્થત ર૯ર આવાસોનુ ંદડજીટલી લો્ાપ્થણ ્ યુું હતુ.ં તમેણે રિપ્ત્ 
રૂપે લાભાથથીઓને આવાસની ચાવી પણ અપ્થણ ્રશે. દુઃખીરામ 
બાપા સ્કિલ થી ટોપ- ૩ સ્કિલ સુધીના ૪ દ્.મી. ના રૂા. ૧૦.૯૯ 
્રોડના ખચથે તૈયાર થનાર આર.સી.સી. રોડનું ખાતમુહૂત્થ પણ 
્યુું હતું. આ સાથે, તેમણે નારી ખાતે ‘અમૃત’ યોજના અનવયે 
રૂ. પ.ર૭ ્ રોડના ખચથે તૈયાર થયેલા પાંચ એમ.એલ.ડી ક્મતાના 
વોટર પ્ટ્રટમેનટ પલાનટનું લો્ાપ્થણ ્યુું હતું. 

આ રિસગં ેનાયબ મખુયમંત્રી શ્રી નીપ્તનભાઈ પટેલ ેજણાવયંુ 
હતંુ ્ે, વર્થ ૨૦૧૩મા ંઆ હોમસપટલનુ ં ખાતમહુતૂ્થ મારા દ્ારા 
્રવામા ંઆવયંુ હતુ,ં અન ેઆજ ેદદથીઓની સારવાર માટે અદ્તન 
સાધનો સાથેની સસુજ્ એવી ્ ેનસર હોમસપટલ આજ ેતયૈાર થઇને 
લો્ોની સેવા માટે સમપ્પ્થત થઇ રહી છે, ત ેવાતનો મન ેઆનદં છે.

પ્શક્ણ રાજયમતં્રી શ્રીમતી પ્વભાવરીબને દવએે જણાવયંુ ્ે, 
ભાવનગરના ંઇપ્તહાસમા ંઅપ્વવિસમરણીય ્ાય્થ સા્ાર થઈ રહં્ 
છે. ભાવનગરમા ં્ેનસર હોમસપટલના પ્નમા્થણ અગં ેસતંોર વયતિ 
્રતા ંજણાવયુ ંહતુ ં્ે, અમારી સર્ારે રિજાના એ્-એ્ પૈસાનો 
જનોપયોગી ્ાયવોમા ં ઉપયોગ ્યવો છે. આ અવસરે ભાવનગર 
મહાનગરના મયેર શ્રીમતી ્ ીપ્ત્થબાળા દાણીધદરયા, પ્જલ્ા પચંાયત 
રિમખુ શ્રી ભરતપ્સંહ ગોપ્હલ તમેજ ધારાસભયો સવ્થશ્રી પ્જતભુાઈ 
વાઘાણી, આતમારામભાઈ પરમાર, ્ેશભુાઈ ના્રાણી, આર.સી. 
મ્વાણા, ભીખાભાઈ બારૈયા, ્નભુાઈ બારૈયા, અપ્ધ્ારીશ્રીઓ 
તથા ભાવનગરના નગરજનો ઉપમસથત રહ્ાં હતા.ં •

આસપાસ

23økwshkík૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસપાંચ વર્ષ



ગુજરાતમાં આયુવચેદ વચડકત્સા અને વશક્રના નવા પડરમારો આકાર લેશે
આયુવથેદ વધુને વધુ લો્ભોગય બને 

તનેો વપૈ્વિ્ સતરે વયાપ વધ ેએ માટે દેશના 
વડારિધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદી દ્ારા 
પ્વ્ાસવંતા ગુજરાતને રાષ્ટ્રીય સતરનું 
મહત્વ (INI) ધરાવતી સંસથાની ભેટ 
આપવામાં આવી છે. જેના ફળસવરૂપ 
રાજયના જામનગર ખાત ેઇમનસટટ્ટૂ ઓફ 
ટીપ્ચંગ એનડ દરસચ્થ ઇન આયુવ થેદ 
(ITRA)ન ેલો્ાપ્થણ ્ રવામા ંઆવયંુ છે. 
ઇમનસટટ્ૂટ ઓફ ટીપ્ચંગ એનડ દરસચ્થ ઇન 
આયુવથેદ (ITRA) એ દેશનું સવ્થરિથમ 
આયુવથેદ ક્ેત્રનું રાષ્ટ્રીય મહત્વ ધરાવતું 
સંસથાન છે. તાજેતરમાં આયુવથેદ પ્શક્ણ 
પ્ચદ્તસા અને શોધ પદ્પ્તનો વયાપ 
વધારવા માટે જામનગર મસથત ઇમનસટટૂ્ટ 
ઓફ ટીપ્ચંગ એનડ દરસચ્થ ઇન આયુવથેદ 
અને ગુજરાત સર્ાર વચ્ે નાયબ 
મુખયમંત્રી શ્રી નીપ્તનભાઈ પટેલની 
ઉપમસથપ્તમાં ગાધીનગર ખાતે એમ.ઓ.ય.ુ 
્રાયા હતા. 

નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી નીપ્તનભાઈ 
પટેલે જણાવયું હતું ્ે, આ એમ.ઓ.યુ 
થવાથી જામનગર મસથત આયુવ થેદ 
પદરસરમાં ્ ાય્થરત ગલુાબ્ંુવરબા આયવુથેદ 
મહાપ્વદ્ાલય, આઇ.આઇ.એ.પી.એસ. 

જવેી શકૈ્પ્ણ્ સસંથાઓ હવથેી ઇમનસટટ્ટૂ 
ઓફ ટીપ્ચંગ એનડ દરસચ્થ ઇન આયુવથેદ 
(ITRA)ના એ્ છત્ર હઠેળ આયુવથેદ 
ક્ેત્રે ્ાય્થરત થશે અને આ સંસથા દેશની 
એ્માત્ર આયુર ઇમનસટટ્ૂટ બનશે. 
ગુજરાતની ધરતી પર આયુવથેદ પ્ચદ્તસા, 
અનુસંધાન અને પ્શક્ણ જેવી બાબતોમાં 
પ્વવિસતરે નવા પદરમાણો આ્ાર પામશે. 
હવે આયુવથેદ પ્વ્ાસના નવા આયામો 
ખૂલશે અને લો્ોને તેનો લાભ મળશે. 
પ્શક્ણ, અનુસંધાનની સાથે પ્ચદ્તસા 
બાબતોમાં ઉપલમબધના નવાં દ્ારો પણ 
ખૂલશે તેવો મને દૃઢ પ્વવિાસ છે. 

જામનગર ખાતે ITRA સંસથાને 
સર્ાર દ્ારા રાષ્ટ્રીય મહત્વના સંસથાન 
તરી્ે જાહેર ્રવાનો પ્નણ્થય આયુવથેદ 
પ્શક્ણ ક્ેત્ર માટે એ્ ઐપ્તહાપ્સ્ પગલું 

બની રહ્ં છે. ITRA ગુજરાત રાજયમાં 
્ાય્થરત થવાથી તબીબી પ્શક્ણ ક્ેતે્ર 
આયુવથેદ નવીનતમ પ્શક્ણ પદ્પ્તઓને 
આ્ાર આપી શ્ાશે. એટલું જ નહીં, 
આયુવથેદની તમામ શાખાઓમાં પ્શક્ણ 
અને તાલીમ વયવસથા સુદૃઢ બનાવવામાં 
સરળતા થશે. આ સંસથા વત્થમાન સર્ાર 
દ્ારા તૈયાર ્રાયેલી નવી પ્શક્ણ નીપ્તને 
્ેનદ્રમાં રાખી ્ાય્થ ્રશે જેથી તે આદશ્થ 
બની રહેશે. 

આ રિસંગે ્ેનદ્ર સર્ારના આયુર 
મંત્રાલયના સપ્ચવશ્રી વૈદ્ શ્રી રાજેશભાઈ 
્ોટેચા, આરોગય પ્વભાગના અપ્ધ્ મુખય 
સપ્ચવશ્રી મનોજ અગ્રવાલ, ITRAના 
ડાયરેકટરશ્રી વૈદ્ અનુપ ઠા્ર, તેમજ 
અનય અપ્ધ્ારીશ્રીઓની ઉપમસથતમાં આ 
એમ.ઓ.યુ. થયા હતા. •

ખેરાલુ APMCનું લોકાપ્યર
ગજુરાતના પનોતા પતુ્ર અન ેદેશના વડારિધાનશ્રી નરેનદ્રભાઈ 

મોદીએ ખેડૂતોની આવ્ બમણી ્ રવાનો લક્યાં્ પ્નધા્થર ્ યવો છે. 
વડારિધાનશ્રીના આ લક્યાં્ને પૂણ્થ ્ રવા ગુજરાત સર્ાર દેશમાં 
અગ્રસેર રહીન ે્ ાય્થ ્ રી રહી છે. તાજતેરમા ંમહેસાણાના ખરેાલમુાં 
નવીન એપી.એમ.સીના લો્ાપ્થણ રિસંગે નાયબ મુખયમંત્રી 
શ્રી નીપ્તનભાઈ પટેલે જણાવયું હતું ્ે ખેડૂતોની આવ્ બમણી 
થાય ત ેદદશામા ંરાજય સર્ાર દ્ારા અને્  ખડૂેતપ્હતલક્ી પ્નણ્થયો 
લેવાઇ રહ્ા છે.

આ રિસંગે સહ્ાર મંત્રી શ્રી ઇવિરપ્સંહ પટેલે જણાવયું હતું ્ે 
રાજય સર્ાર દ્ારા પણ આવી બજાર સપ્મપ્તઓનો પ્વ્ાસ થાય 
ત ેમાટે પ્વશરે સબપ્સડી આપી રહી છે. રાજય સર્ાર દ્ારા નવીન 
બની રહેલ એ.પી.એમ.સીને રૂપ્પયા પાંચ ્રોડનું અનુદાન આપે 

છે. છેલ્ાં પાંચ વર્થમાં 112 બજાર સપ્મપ્તઓને રૂપ્પયા 12891 
લાખ જેટલી સહાય આપવામાં આપી છે. 

સહ્ાર મંત્રી ઇવિરપ્સંહ પટેલે જણાવયું હતું ્ે ખેરાલું ખાતે 
30 ્રોડના ખચથે બનેલ નવીન એ.પી.એમ.સીમાં સર્ાર દ્ારા 5 
્રોડથી વધુની સહાય અપાઇ છે તેમણે ખેડૂતોના પ્હતમાં ્ામ 
્રી સરદાર સાહેબના ગણુોન ેજીવનમા ંઉતારવા અપીલ ્ રી હતી 

આ રિસગં ેનાયબ મખુયમતં્રીશ્રી દ્ારા 30 ્ રોડના ખચથે સરદાર 
પટેલ એ.પી.એમ.સી સપ્હત સરદાર પટેલની રિપ્તમાનું ખેરાલુ 
ખાતે અનાવરણ ્યુું હતું 

આ રિસગં ેધારાસભય શ્રી અજમલજી ઠા્ોર, દધૂ સાગર ડરેીના 
ચેરમેન શ્રી અશો્ભાઈ ચૌધરી સપ્હત ખેતીવાડીના 
અપ્ધ્ારીઓ,પદાપ્ધ્ારીઓ અને ખેડૂતો ઉપમસથત રહ્ા હતા. •

વવશેષ

24 økwshkík ૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસપસંચ િષર્



રાજયમા ંમાતા-બાળ મૃતય ુદર ઘટાડવા તથા ગભંીર રોગો સામે 
તમેન ેસરુક્ા ્વચ પરુૂ પાડવા રાજય સર્ાર દ્ારા સઘન પ્મશન 
�દ્રધનુર રસી્રણ અપ્ભયાન ચલાવવામાં આવી રહ્ં છે. 
તાજતેરમા ંગાધંીનગર મહાનગર પાપ્લ્ાના બોરીજ ગામ ેસઘન 
પ્મશન �દ્રધનુર રસી્રણ અપ્ભયાનના સથળની નાયબ 
મુખયમંત્રીશ્રી નીપ્તનભાઈ પટેલે મુલા્ાત લીધી હતી. આ 
અપ્ભયાનનો રિથમ તબક્ો તારીખ ૧૨ જલુાઇ-૨૦૨૧થી શરૂ 
્રી દેવામાં આવયો છે. જયારે બીજો તબક્ો ૧૭ ઓગસટ-
૨૦૨૧થી, અન ેત્રીજો તબક્ો૧૩ સપટેબર ૨૦૨૧થી શરુ ્ રવામાં 
આવશ.ે જેમા ંજલુાઇ-૨૦૨૧થીસપટેબર-૨૦૨૧ના અઠવાદડયાના 
૭ દદવસ (મમતા દદવસ- બધુવાર, રપ્વવાર અન ેરજાના દદવસો 
પ્સવાયના દદવસોમા)ં સશેન પલાન ્રી રસી્રણનુ ંઆયોજન 
્રવામા ંઆવયુ ંછે. 

નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી નીપ્તનભાઈ પટેલ ે જણાવયુ ં હતુ ં ્ે, 
મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃતવ હેઠળ ગુજરાત 
સર્ારના આરોગય પ્વભાગ દ્ારા હાથ ધરાયલેા શ્રષે્ઠ ્ામગીરીના 
પદરણામ ે તાજેતરમાં નીપ્ત આયોગ દ્ારા આરોગય ક્તે્ર ેજાહેર 
્રાયેલા સચૂ્ાં્ોમા ંગુજરાત દેશભરમા ંરિથમ ક્રમ ેરહ્ ંછે. 

સઘન પ્મશન ઇનદ્રધનરુનો ઉદેશ, રાજયના 0 થી ૨ વર્થ સધુીના 
્ોઇપણ બાળ્ો ્ે સગભા્થ માતા રસી્રણથી વપં્ચત ન રહે અને 
૧૦૦% રસી્રણ હાસંલ ્રવાનો છે. આ અપ્ભયાન દરપ્મયાન 
૧૯,૧૪૦ બાળ્ો અન ે૨૭૫૯ સગભા્થ માતાન ે૩૬૭૦ વધારાના 
સશેનપલાન ્ રીન ેઆવરી લવેામા ંઆવશ.ે તેમજ ૮૧,૭૭૦ બાળ્ોને 
રૂદટન ઇ્યનુાઇઝશેન – ડ ેમમતા દદવસ ેઆવરી લવેામા ંઆવશ.ે •

માતા-બાળ �ત્યુ દર 
ઘટાડવાનો મક્કમ વનધા્યર

�દ્રધનુષ રસીકરર અવભયાન

વવશેષ
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�દ્રધનુષ રસીકરર અવભયાન

રાજયની હોનસપટલસમાં વસટી સકેન-
M.R.I.ની સુવવધામાં વધારો

્ોરોનાની સભંપ્વત થડ્થ વેવ સદંભથે રાજય સર્ારે અગમચતેીના 
ભાગરૂપ ેએકશન પલાન બનાવીન ેતમામ તયૈારીઓ શરૂ ્ રી દીધી 
છે. જનેા ભાગરૂપ ેરાજયની નવ મદેડ્લ ્ ોલજે સલંગ્ન હોમસપટલ 
અને જયાં પ્સપ્વલ હોમસપટલ નથી તેવી ૧૭ પ્જલ્ા ્ક્ાની 
હોમસપટલો માટે રૂ.૮૨.૫૦ ્રોડના ખચથે પ્સટી સ્ેન મશીનની 
સુપ્વધા ઉપલબધ ્ રાવવાનો રાજય સર્ારે પ્નણ્થય ્ યવો છે. તેમજ 
ખાનગી લેબોરેટરીના RT-PCR ટેસટીંગના દરોમાં ઘટાડો 
્રવાનો રાજય સર્ારે પ્નણ્થય ્યવો છે. 

આ અંગે નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી નીપ્તનભાઇ પટેલે જણાવયું 
હતું ્ે, જી.એમ.ઈ.આર.એસ સંલગ્ન પ્સપ્વલ હોમસપટલ-સોલા, 
ગોત્રી હોમસપટલ-વડોદરા અન ેપ્સપ્વલ હોમસપટલ-ગાધંીનગર ખાતે 
પણ રૂ.૩૦ ્રોડના ખચથે એમ.આર.આઇ. મશીનની સુપ્વધાઓ 
પૂરી પાડવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આમ ્ુલ 
રૂ.૧૧૨.૫૦ ્રોડના ખચથે ્ુલ-૨૯ મશીનો દ્ારા હોમસપટલોને 
અદ્તન સુપ્વધાયુતિ બનાવવાનો પ્નણ્થય ્યવો છે. આરોગય 
પ્વભાગ હસત્ની આણંદ, આહવા-ડાંગ, બોટાદ, ભરૂચ, 
છોટાઉદેપુર, ગોધરા, જામખંભાળીયા, લુણાવાડા, મહેસાણા, 
નવસારી, રાજપીપળા, સુરેનદ્રનગર, વેરાવળ અને વયારા જનરલ 
હોમસપટલ, તેમજ એસ.એસ.હોમસપટલ- પેટલાદ, પી.્ે.હોમસપટલ- 
રાજ્ોટ અને જમનાબાઇ હોમસપટલ, વડોદરા ખાતે ૧-૧ CT 
SCAN મળી ્ુલ-૧૭ 16 Slice સીટી સ્ેન મશીનો ્ુલ 
રૂ.૪૨.૫૦ ્રોડના ખચથે ફાળવવામાં આવશે. 

આ ઉપરાંત પ્સપ્વલ હોમસપટલ અમદાવાદ, એસ.એસ.જી. 
હોમસપટલ વડોદરા, નવી પ્સપ્વલ હોમસપટલ સુરત, સર ટી. 
હોમસપટલ ભાવનગર, પી.ડી.યુ. હોમસપટલ રાજ્ોટ, જી.જી. 
હોમસપટલ જામનગર, જી.એમ.ઈ.આર.એસ મેદડ્લ ્ ોલેજ સલંગ્ન 
હોમસપટલ ગાંધીનગર, જી.એમ.ઈ.આર.એસ મેદડ્લ ્ોલેજ 
સંલગ્ન હોમસપટલ ગોત્રી-વડોદરા તેમજ જી.એમ.ઈ.આર.એસ 
મેડી્લ ્ોલેજ સંલગ્ન હોમસપટલ, જુનાગઢ ખાતે ૧-૧ 128 
Slice CT SCAN મળી ્ ુલ-૯ મશીનો ્ ુલ રૂ.૪૫ ્ રોડના 
ખચથે ફાળવવામાં આવશે.

દદથીના ઘરે જઇને ્રાતાં ટેસટીંગના ચાજ્થમાં ઘટાડો ્રી 
રૂ.૫૫૦ અન ેલબેોરેટરીમા ંટેસટીંગ ્ રવાનો ચાજ્થ ઘટાડી રૂ. ૪૦૦, 
એરપોટ્થ પર થતાં એબોટ આઇડી રેપીડ આર.ટી.પી.સી.આર. 
ટેસટનો ચાજ્થ રૂ.૨૭૦૦ તથા એચ.આર.સી.ટી.નો ચાજ્થ રૂ. ૨૫૦૦ 
્રવાનો પ્નણ્થય લેવામાં આવયો છે. આ ભાવ ઘટાડાના પ્નણ્થય 
તા.૦૧ ઓગષ્ટથી રાજયની તમામ ખાનગી લબેોરેટરીઓએ અમલ 
્રવાનો રહેશે. •
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ગુજરાતના રમતવીરોને સરકારી 
સેવામાં વનમરૂક આપશે

આંતરરાષ્ટ્રીય ્ક્ાએ પેરા-સપો્ટસ્થમાં પદ્ રિાપ્ત ્રનાર 
ગુજરાતના દદવયાંગ રમતવીરોને સર્ારી સેવામાં પ્નમણૂં્ 
આપવાનો મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ સંવેદનશીલ 
પ્નણ્થય ્ યવો છે. મખુયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીના આ પ્નણ્થયના 
પદરણામે હવે પેરા ઓલમ્પ્, ્ોમનવેલથ, પેરા-એપ્શયન ગે્સ 
જવેા પરેા-સપો્ટસ્થમા ંપદ્-મડેલ રિાપ્ત ્ રનાર દદવયાગં રમતવીરોન ે
સીધી ભરતીથી રાજય સર્ારની વગ્થ-૧ અને વગ્થ-૨ સેવામાં 
પ્નમણૂ્ આપવામાં આવશે. 

આંતરરાષ્ટ્રીય ્ક્ાએ પેરા-સપો્ટસ્થમાં પદ્ રિાપ્ત ્રનાર 
દદવયાંગ રમતવીરોને રાજય સર્ારના પ્વપ્વધ પ્વભાગોમાં 
દદવયાગંજનો માટે સપુ્નપ્ચિત ્ રાયલેી જગયાઓ માટે પવૂ્થપ્નધા્થદરત 
શરતો અને પ્નમણૂં્ અંગેની ્ ાય્થપદ્પ્તઓને અનુસરીને પ્નમણૂં્ 
રિસતાવ અપાશે. અત્રે એ પ્નદદેશ ્રવો જરૂરી છે ્ે, રાજય 
સર્ારના રમતગમત યુવા અને સાંસ્કૃપ્ત્ રિવૃપ્ત્ત પ્વભાગ દ્ારા 
ગુજરાત ખેલ્ૂદ નીપ્ત-૨૦૧૬ અનવયે રાજયના રમતવીરોને 
રિોતસાહન આપવા ઓલમ્પ્, ્ ોમનવેલથ અન ેએપ્શયન રમતોમાં 
મેડલ રિાપ્ત ્રનાર રમતવીરોને રાજય સર્ારની વગ્થ-૧ અને 
વગ્થ-૨ની સેવામા ંસીધી ભરતીથી પ્નમણૂ્  આપવાની નીપ્ત હાલ 
અમલમા ંછે. હવે, મખુયમંત્રીશ્રીએ દદવયાગં ખલેાડીઓ-રમતવીરોને 
પણ આંતરરાષ્ટ્રીય ્ક્ાએ પેરા-સપો્ટસ્થમાં તેમની પદ્ રિાપ્પ્તની 
પ્સપ્દ્ઓના રિોતસાહનરૂપે રાજય સર્ારની સેવામાં વગ્થ-૧,૨ની 
દદવયાંગો માટે સુપ્નપ્ચિત જગયા ઉપર સીધી ભરતીથી પ્નમણૂં્ 
આપવાના પ્નણ્થયથી દદવયાંગ રમતવીરોને  રિોતસાહન મળશે. •

રાજ્ોટ શહેર ન ેપીવાનુ ંપાણી પરૂુ ંપાડતા નયારી ડમેમા ંસૌની 
યોજના અનવય ે300 કયસેુ્ પાણી પહોંચાડવા શ્રી પ્વજયભાઈ 
રૂપાણીએ સચૂના આપી છે. તદનસુાર ૧૮ જલુાઇ થી આ પાણી 
ધોળી ધજા ડમે જ ેપંમ્પંગ ્ રીન ેનયારી ડમેમા ંપહોંચાડવા ્ ામગીરી 
શરૂ ્રવામા ંઆવી છે. સૌની યોજના અતંગ્થત રાજ્ોટના નયારી 
ડમેમાં આપનારંુ આ પાણી નયારી ડેમમા ંપહોંચશ.ે આ નમ્થદાનંુ 
પાણી પહોચત ુથતા પપ્ચિમ રાજ્ોટના લો્ો નાગદર્ોની પીવાના 
પાણીની સપુ્વધામા ંવધારો થશ.ે •

ગુજરાત વમલક માકકેટીંગ ફેડરેશનને 
સકકીમ વમલક પાવડરની વનકાસ માટે 
રાજય સરકાર સહાય આપશે 

ગુજરાત પ્મલ્ મા્કેટીંગ ફેડરેશનને સ્ીમ પ્મલ્ પાવડરની 
પ્ન્ાસ માટે અપાતી રાજય સર્ારની પ્ન્ાસ સહાયમાં વધારો 
્રવાનો મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ પ્નણ્થય ્યવો છે. 
મુખયમંત્રીશ્રી સમક્ ગુજરાત ્ો-ઓપરેટીવ પ્મલ્ મા ક્ેટીંગ 
ફેડરેશન દ્ારા આ સંદભ્થમાં ્રવામાં આવેલી રજૂઆતનો 
સાનૂ્ુળ રિપ્તસાદ આપતાં મુખયમંત્રીશ્રીએ હવે, FOB રિપ્ત 
દ્.ગ્રામ રૂ. ૧૮૦ને બદલે રૂ. ર૦૦ આપવાનો પ્નણ્થય લીધો 
છે. રાજયના પશુપાલ્ોના વયાપ્ પ્હતમા ંરાજય સર્ાર સ્ીમ 
પ્મલ્ પાવડરમાં દૂધ સંઘોને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં થતા 
નાણાં્ ીય નુ્ શાનન ેસરભર ્ રવા આવી પ્ન્ાસ સહાય મંજરૂ 
્રે છે. 

આ જોગવાઇ અનસુાર સ્ીમ પ્મલ્ પાવડરની પ્ન્ાસ ્ રવા 
રિપ્ત દ્.ગ્રામ રૂ. પ૦ મહત્તમ પ્ન્ાસ સહાય ૬ મપ્હનાના 
સમયગાળા માટે રૂ. ૧પ૦ ્રોડની મયા્થદામાં મંજૂર ્રવામાં 
આવેલી હતી. રાજયના દૂધ સંઘોએ આ વરથે મુખયમંત્રી શ્રી 
પ્વજયભાઈ રૂપાણી સમક્ રજૂઆત ્રીને FOB(ફ્ેઇટ ઓન 
બોડ્થ) રિપ્તદ્લો રૂ. ૧૮૦ થી વધારીને રૂ. ર૦૦ ્રવા તેમજ 
યોજનાની અવપ્ધમાં પણ વધારો ્રવા પ્વનંતી ્રી હતી. 
મુખયમંત્રી શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ તદઅનુસાર, ૧ જુલાઇ-
ર૦ર૧થી તા.૩૧ દડસે્બર-ર૦ર૧ સુધીના ૬ માસ માટે રૂ. 
પ૦ રિપ્ત દ્.ગ્રામ સહાય મંજૂર ્ રી છે. એટલું જ નપ્હ, FOB 
ભાવ પદરવહન ખચ્થ સાથે રૂ. ર૦૦ રિમાણે આપવાનો પ્નણ્થય 
તેમણે ્યવો છે. 

મુખયમંત્રીશ્રીએ એવું પણ સૂચવયું છે ્ે, જો સ્ીમ પ્મલ્ 
પાવડરના FOB ભાવમાં વધારો થાય તો આ વધારા જેટલી 
ર્મની પ્ન્ાસ સહાયમાં ઘટાડો થશે. એટલે ્ે જો FOB 
ભાવ રૂ. ર૦૦થી વધીને રૂ. ર૧૦ થાય તો, પ્ન્ાસ સહાય રૂ. 
પ૦ થી ઘટીને રૂ. ૪૦ થશે. જો FOB ભાવમાં ઘટાડો થાય 
તો પણ પ્ન્ાસ સહાય યથાવત એટેલે ્ે રૂ. પ૦ રિપ્ત દ્.ગ્રામ 
જ રહેશે. આ સમગ્ર યોજના રૂ. ૧પ૦ ્રોડની નાણાં્ીય 
મયા્થદામા ંમજંરૂ ્ રવાનો પ્નણ્થય પણ શ્રી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 
્યવો છે. મુખયમંત્રીશ્રીના આ પ્નણ્થયને પદરણામે સ્ીમ પ્મલ્ 
પાવડરના ભાવમાં આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં થતી વધ-ઘટથી 
થતું નુ્શાન પશુપાલ્ો સરભર ્ રી શ્શે અને તેમને આપ્થ્થ્ 
રાહત રિાપ્ત થશે. •

રાજકોટને નમ્યદાનું 300 કયુસેક 
પારી આપવાનો વનર્યય

આંતરરાષ્ટીય કક્ાએ પેરા-સપોરસ્યમાં પદક મેળવનાર

વનર્યય
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યોગ અને નેચરોપથીના સ્નાતકો ર�સ્ટ્રેશન કરાવી સારવાર કરી શકશે
રાજયના નાગ�રકોને યોગ અને નેચરોપથી સારવાર મળી 

રહ� એ માટ� રાજય સરકાર� મહ�વનો િનણર્ય કય� છ� હવે યોગ 
અને નેચરોપથીની �ડગ્રી ધરાવનાર સ્નાતકો ર�સ્ટ્રેશન 
કરાવીને યોગ અને નેચરોપથી દ્વારા લોકોની 
સારવાર કરી શકશે. નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી 
નીિતનભાઈ પટ�લે જણાવ્યુ હતું ક�, વડાપ્રધાનશ્રી 
દ્વારા વેલનેસ પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છ� 
ત્યાર� ગજુરાતમા ંપણ આરોગ્ય સખુાકારી વધ ેઅને 
લોકોનું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહ� તે માટ� ગુજરાત 
સરકાર દ્વારા હ�લ્થ અને વેલનેસ �ક્લિનક (HWC) 
શ� કરવામાં આવ્યા છ� અને તાજેતરમાં રાજય સરકાર દ્વારા 
િનણર્ય લેવામાં આવ્યો છ� જેમાં આરોગ્ય િવભાગ દ્વારા યોગ અને 
નેચરોપથીની �ડગ્રી ધરાવનાર સ્નાતકો હવે ર�સ્ટ્રેશન કરાવીને 
યોગ અને નેચરોપથી દ્વારા લોકોની સારવાર કરી શકશે. 

વડોદરામાં આવેલી મોરાર� દ�સાઈ ઇ�ન્સ્ટટયૂટ ઓફ 
નેચરોપથી અને યોિગક સાયન્સ વડોદરામાંથી બેચરલ ઓફ 

નેચરોપથી અને યોગીક સાયન્સ એટલે ક� બી.એન.વાય.
એસ.ની ડીગ્રી ધરાવનાર વ્યિક્ત ગુજરાત બોડર્ ઓફ 

આયુવ�દ અને યુનાની િસસ્ટમ ઓફ મે�ડિસન, 
ગુજરાત રાજ્ય બોડર્ ખાતે પોતાનું ર�સ્ટ્રેશન 
કરાવી શકશ.ે મોરાર� દ�સાઈ ઇ�ન્સ્ટટયટૂ ખાતથેી 
�ડગ્રી મેળવનાર સ્નાતક વ્યિક્ત ગુજરાત બોડર્ 

આયવુ��દક અન ેયુનાની િસિસ્ટમ્સ મ�ેડિસન ગજુરાત 
રાજ્ય ખાતે પંદરસો �િપયા ફ� ભરીને પોતાનું 

પ્રોિવઝનલ ર�સ્ટ્રેશન કરાવી શકશે અને ર�સ્ટ્રેશન પાંચ વષર્ના 
અતં ેરીન્ય ુકરાવવાનુ ંરહ�શે. ર�સ્ટ્રશેન કરાવ્યા બાદ જ ેતે સ્નાતક 
વ્યિક્ત પોતાના અભ્યાસક્રમ મુજબ યોગ અને નેચરોપથીની 
પ્રે�ક્ટસ કરી શકશે.  •

મહ�સાણા-બારડોલી-ધરમપૂરના ડેવલપમેન્ટ પ્લાન એક જ �દવસમાં મંજૂર 
રાજ્યના મહાનગરો-નગરોના િવકાસને આયોજનબદ્ધ રીતે 

આગળ ધપાવી સવર્ગ્રાહી શહ�રી િવકાસની નેમ અન્વયે 
મુખ્યમંત્રી શ્રી િવજયભાઈ �પાણીએ એક જ �દવસમાં ત્રણ 
નગરોના િવકાસ નકશા- ડેવલપમેન્ટ પ્લાનના આખરી-ફાઇનલ 
નોટી�ફક�શનને મંજૂરી આપી છ�. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જે ત્રણ 
નગરોના આવા ડેવલપમેન્ટ પ્લાનના ફાયનલ નોટીફ�ક�શનને 
મંજૂરી આપી છ� તેમાં મહ�સાણા, બારડોલી અને ધરમપુરનો 
સમાવેશ થાય છ�.

મુખ્યમંત્રી શ્રી િવજયભાઈ �પાણીએ ઉત્તર ગુજરાતના 
મહ�વના શહ�ર મહ�સાણાના છ�લ્લા બે દશકમાં થયેલા ઉત્તરોત્તર 
િવકાસ તેમજ શહ�રની આગવી ઓળખ માટ�ના નાયબ 
મુખ્યમંત્રી શ્રી નીિતનભાઈ પટ�લના દીઘર્દ્ર�ષ્ટપૂણર્ સૂચનોને 
આવરી લઈને તૈયાર થયેલા મહ�સાણા ડી.પી.ને આખરી મંજૂરી 
આપી છ�. આ ઉપરાંત તેમણે દિક્ષણ ગુજરાતના ધરમપુર 
નગરના ડેવલપમેન્ટ પ્લાનના ફાઇનલ નોટી�ફક�શનને પણ 
મંજૂર કયુ� છ�. 

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ બારડોલી શહ�રી િવકાસ સત્તા મંડળ-બુડા 
અંતગર્ત બારડોલી શહ�ર અને આસપાસના ૧૬ ગામોના િવકાસ 
નકશાઓને આપેલી પ્રાથિમક મંજૂરી અને તેમાં આવેલા વાંધા-
સૂચનોને ગુણવત્તાના ધોરણે ધ્યાનમાં લઈને બારડોલીના િવકાસ 
નકશાને પણ આખરી મંજૂરી આપી છ�. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ 

ત્રણેય નગરોમાં ડેવલપમેન્ટ પ્લાનના ફાઇનલ નોટી�ફક�શનને 
મંજૂરી આપતા હવે આવનારા બે દશક-૨૦ વષર્ માટ�નો આ 
શહ�રોનો આયોજનબદ્ધ િવકાસ માગર્ મોકળો થયો છ�.

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ ત્રણ નગરોના ડેવલપમેન્ટ પ્લાનના 
આખરી �હ�રનામા મંજૂર કરવા સાથે જ ગાંધીનગર-ગુડા 
િવસ્તારની અને રાજકોટની ડ્રાફ્ટ ટી.પી.ને પણ મંજૂરી આપી 
છ�. તદ્દનુસાર, પાટનગર ગાંધીનગરના આયોજનની પથર�ખા 
પર જ સાબરમતી નદીના પૂવર્ િવસ્તારની અને િગફ્ટ િસટીની 
ઉતર� પાલજ, બાસણ, લવારપુર, શાહપુરની ડ્રાફ્ટ ટીપી સ્ક�મ 
નં. ૨૫ ને મંજૂરી આપવામાં આવી છ�. તે સાથે જ રાજકોટની 
ર�યા નં. ૧ (સેકન્ડ વેરીડ)ની ડ્રાફ્ટ ટીપી પણ મંજૂર થઈ છ�. 

પાટનગર ગાંધીનગરની ડ્રાફ્ટ ટીપી સ્ક�મ નં. ૨૫ ને મંજૂરી 
મળવાથી ગાંધીનગર મહાનગરમાં અંદાજે વધુ ૩૫૦ હ�ક્ટસર્નો 
િવસ્તાર આયોજનબદ્ધ રીતે િવકસીત થશે. આ �સ્કમના પ�રણામે 
ગાંધીનગર શહ�રી િવસ્તાર િવકાસ સત્તામંડળ –ગુડાને રસ્તા 
ઉપરાંત સામાિજક આિથર્ક રીતે નબળા વગ�ના લોકો માટ� ૩.૫૦ 
હ�ક્ટસર્, સોિશયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ માટ� ૧૭ હ�ક્ટર, 
બાગ-બગીચા તેમજ ખુલ્લી જગ્યા માટ� ૧૦ હ�ક્ટર જમીન સંપ્રાપ્ત 
થશે. એટલુ જ નહ�, રહ�ણાક-વાિણ�જ્યક વેચાણના હ�તુ માટ� 
૩૮.૬૬ હ�ક્ટર જમીન પ્રાપ્ત થશે. ગાંધીનગરના શહ�રીજનોને 
આના પ�રણામે વધુ સુિવધાઓ ઉપલબ્ધ બનશે. •

િનણર્ય

27økwshkík૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧

સાૈના સાથથી સાૈના �વકાસનાપાંચ વષર્



ગામડાઓમાં પણ ઘરે ઘરે વીજળી, આરોગય અને પ્શક્ણની 
પાયાની સુપ્વધાઓ પહોંચાડવાની રાજય સર્ારની નેમ રહી છે. 
પાણી પરુવઠા મતં્રી શ્રી ્ ુંવરજીભાઈ 
બાવપ્ળયાએ પ્વંછીયાના સોમલપુર 
અને બેલડા ખાતે રૂ. ૪૦ લાખથી 
વધુના બે પેટા આરોગય ્ેનદ્ર તેમજ 
ખડ્ાણા ગામ ખાતે રૂ. ૧.૨૩ 
લાખના ખચથે જયોપ્તગ્રામ પાવર 
નેટવ્કિનું લો્ાપ્થણ ્યુું હતું. 

મં ત્ર ી  શ્ર ી  ્ ુંવ ર જી ભ ા ઈ 
બાવપ્ળયાએ આ ત્ે જણાવયું હતું 
્ે, ગ્રામજનોને હવે ્ોરોના ટેસટ, 
રસી્રણ, રિાથપ્મ્ સારવાર તેમજ 
સગભા ્થ  મપ્હલાઓને તબીબી 
માગ્થદશ્થન સપ્હતની સુપ્વધાઓ ઘર 
આંગણે મળી રહેશે અને તાલુ્ા મથ્ે જવુ નપ્હ પડે.

ખડ્ાણા ગામ પાસ ેજયોપ્તગ્રામ યોજના હેઠળ પાવર નટેવ ક્િનું 
લો્ાપ્થણ વેળા શ્રી બાવપ્ળયાએ જણાવયું હતું ્ે, દરે્ ગામમાં 
વીજળી પૂરતા રિમાણમાં મળી રહે તે માટે રાજય સર્ાર સપ્વશેર 
્ામગીરી ્રી રહી છે. અનય એ્ ્ાય્થક્રમમાં તેમણે જસદણના 
રિતાપપુર ગામે ગ્રામ પંચાયતનું લો્ાપ્થણ ્યુું હતું. •

સંજેલીમાં સામૂવહક આરોગય કેન્દ્ર લોકાવપ્યત
આદદવાસી પ્વસતારમાં રિતયે્ ૨૦ 

હજારની વસતીએ એ્ સામુપ્હ્ આરોગય 
્ેનદ્ર ઉપલબધ ્રાવવાની સર્ારની નેમ 
છે. ગ્રામગૃહ પ્નમા્થણ રાજય મંત્રી શ્રી 
બચુભાઈ ખાબડ અને  સ ાંસદ શ્રી 
જસવંતપ્સંહ ભાભોરે સંજેલી તાલુ્ામાં રૂ. 
૩.૫૫ ્ રોડન ેખચથે તૈયાર થયલેા સામપૂ્હ્ 
આરોગય ્ેનદ્રનું લો્ાપ્થણ ્યુું હતું. 

સામૂપ્હ્ આરોગય ્ેનદ્રના લો્ાપ્થણ 
રિસંગે મંત્રી શ્રી ખાબડે જણાવયું હતું ્ે, 
નાગદર્ોની આરોગય સુપ્વધાઓમાં સતત 
વધારો ્રવા માટે રાજય સર્ાર ્દટબદ્ 

છે. સંજેલીમાં સામૂપ્હ્ આરોગય્નેદ્રમાં 
અદ્તન આરોગય સુપ્વધાઓ સાથે તમામ 
સુપ્વધાઓ નાગદર્ોને રિાપ્ત થશે.

સંજેલી ગામ ખાતે અતયાધુપ્ન્ 

સુપ્વધાઓ સાથે શરૂ ્રવામાં આવેલા 
આ સામૂપ્હ્ આરોગય ્ ેનદ્રમાં ઓપરેશન 
થ ી યે ટ ર ,  ઓપ ી ડ ી ,  ઇમરજ નસ ી , 
્ેજયુઅલટી રૂમ ઉપરાંત પોસટમોટ્થમ રૂમ 
સપ્હતની તમામ સુપ્વધાઓ છે. આરોગય 
્ેનદ્ર ખાતે ૩૪ પથારીઓમાં ૨૪ ્લા્ 
ઓમકસજન સ પ્હતની  સુ પ્ વધ ાઓ 
્રવામાં આવી છે. સાથેસાથે લીમખેડા 
ધારાસભયશ્રીની ગ્રાનટમાંથી સીંગવડ 
ખાતે ફાળવાયેલી બેઝી્ લાઇફ સપવોટ 
સીસટમવાળી એ્બયુલનસનું પણ લો્ાપ્થણ 
્રાયું હતું. •

બોટાદ વજલ્ામાં વવવવધ 
વવકાસ કામોનો પ્રારંભ
પ્શક્ણ એ પ્વ્ાસનો પાયો છે, પ્શક્ણ વગર પ્વ્ાસ શકય 

નથી. બોટાદ પ્જલ્ાના ્ાપ્નયાડ ખાતે રૂ.૨.૯૦ ્રોડના ખચથે 
સર્ારી હાઈસ્ૂલ તેમજ 
રૂ.૨૬ લાખના ખચથે રતનપર 
શ ાળ ાન ા  ચ ા ર  રૂમન ા 
બાંધ્ામનું ખાતમુહૂત્થ ઊજા્થ 
મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલે 
્યુું હતું. 

આ રિસંગે ઊજા્થ મંત્રી 
શ્ર ી  સ ૌરભભાઈ પટ ેલે 
જણાવયું  હતું  ્ ે,  રાજય 
સર્ારની પ્શક્ણ કે્તે્ર 

સરાહનીય ્ામગીરીને પગલે વાલીઓ પોતાના સંતાનોને 
ખાનગી શાળામાથંી ઉઠાડીન ેસર્ારી શાળાઓમા ંરિવેશ અપાવી 
રહ્ા છે. સર્ારી શાળાઓમાં અતયાધુપ્ન્ માળખા્ીય સુપ્વધા 
તમેજ તાલીમબદ્ પ્શક્્ોની ભરતીના ્ ારણ ેગજુરાતમા ંસર્ારી 
શાળાના સતરમાં ગુણવત્તાપૂણ્થ સુધારો થયો છે. 

છેવાડાના માનવી સુધી ગુણવત્તાયુતિ પ્શક્ણ મળી રહે તેવી 
નેમ સાથે આ સર્ારે છેવાડાના પ્વસતારો સુધી પ્શક્ણના લાભો 
પહોંચાડયા છે, જેના પદરણામે લો્ોમાં પ્શક્ણ રિતયે જાગૃપ્ત 
આવતાં ગુજરાતમાં સાક્રતાનો દર નોંધપાત્ર વધયો છે. •

વવંછીયાને આરોગય અને 
વીજળીના વવકાસ કામોની ભેટ
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ધોલાઇ બંદરનો વવકાસ કરવા 
રૂ.૧૦ કરોડ ફાળવાયા

ગુજરાતના સાગરખેડુઓના નાના-મોટા તમામ રિશ્ો હલ 
્રવા રાજય સર્ાર સં્ લપબદ્ છે. તાજતેરમા ંનવસારીના ધોલાઇ 
બંદરમાં આયોજીત માછીમાર ઉત્ર્થ સ્ેહપ્મલન ્ ાય્થક્રમ યોજાયો 
હતો. જેમાં મતસયદ્ોગ મંત્રી શ્રી જવાહરભાઈ ચાવડાએ ધોલાઇ 

બંદરના પ્વ્ાસ માટે રાજય 
સર્ારે ૧૦ ્રોડ જેટલી 
માતબર ર્મ ફાળવી 
હોવાનું જણાવયું હતું. 

આ અવસરે મંત્રી શ્રી 
જવાહરભાઈ ચાવડાએ 
ઉમેયુું હતું ્ ે, માછીમારોની 
લાગણી અને  માંગણી 
સંતોરાય તે રિ્ારનું ્ાય્થ 
રાજય સર્ાર ્ રી રહી છે. 

સાગરખેડુના ્લયાણ માટેની યોજનાઓ અમલી બનાવવી, 
દદરયા્ાંઠાના ગામોના પ્વ્ાસ ્ામો હાથ ધરવા, નવા બંદરો 
પ્વ્સાવવા અને નવી જેટી બાંધવી જેવા ્ાયવો થ્ી રાજય 
સર્ારે ગુજરાતના મતસય ઉદ્ોગ અને માછીમારોની હંમેશા 
દર્ાર ્રી છે.

ઉલે્ખનીય છે ્ે, તત્ાપ્લન મુખયમંત્રી અને હાલના 
વડારિધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ ઇ.સ.૨૦૦૭માં ધોલાઇ બદંરને 
ખુલ્ુ મૂકયું હતું. •

બનાસકાંઠાના ૧૩ તાલુકાના ૧૦૫૨ કામ મંજૂર
રાજયનો છવેાડાનો પ્વસતાર 

પણ પ્વ્ાસથી વપં્ચત ન રહે ત ેમાટે 
સર્ાર દ્ારા ્ રોડો રૂપ્પયાની ગ્રાનટ 
ફ ા ળ વ ી  ગુ ણ વ ત્ત ા યુ તિ 
પ્વ્ાસ્ામોની પ્જલ્ા ્ક્ાએ 
સમીક્ા પણ ્રાય છે. તાજેતરમાં 
સામાપ્જ્ નયાય અને અપ્ધ્ારીતા 
પ્વભાગના મંત્રી શ્રી ઇવિરભાઈ 
પરમારના અધયક્સથાન ેબનાસ્ાઠંા 
પ્જલ્ા આયોજન મંડળની બેઠ્માં વર્થ-૨૦૨૧-૨૨ના ૧૩ 
તાલુ્ાઓ માટે રૂ.૧૮.૯૫ ્રોડના ૧૦૫૨ પ્વ્ાસ્ામો મંજૂર 
્રાયાં હતાં.

આ બેઠ્માં પ્જલ્ાના રિભારી મંત્રીશ્રી ઇવિરભાઈ પરમારે 

જણાવયું ્ે, ગયા વરથે પ્જલ્ામાં 
૬૬૨ ્ામો સમયમયા્થદામાં પૂણ્થ 
થયા ંછે. પ્વ્ાસ્ામોના આયોજન 
સમયે સથાપ્ન્ પદાપ્ધ્ારીઓ, 
અગ્રણીઓ અને અપ્ધ્ારીઓએ 
એ્બીજા સાથે સં્લન ્ેળવી 
પ્વ્ાસ્ામો ઝડપથી  પૂણ્થ ્રવા 
જોઇએ.

આ બેઠ્માં  સાંસદ શ્રી 
પરબતભાઈ પટેલ, ધારાસભયો સવ્થશ્રી મહેશભાઈ પટેલ, 
જીજ્ઞશેભાઈ મવેાણી, ગનેીબહેન ઠા્ોર, નથાભાઈ પટેલ, ્ ીપ્ત્થપ્સંહ 
વાઘેલા, ગુલાબપ્સંહ રાજપૂત, પ્શવાભાઈ ભૂરીયા સપ્હત પ્વપ્વધ 
્ચેરીઓના અમલી્રણ અપ્ધ્ારીઓ જોડાયા હતાં. •

જૂનાગઢમાં સકકૂલ ઓફ 
એકસલન્સ પ્રોગ્રામ અંતગ્યત 

કાય્ય વશવબર
જનૂાગઢ પ્જલ્ાની ૪૦ 

રિાથપ્મ્ શાળાઓ અને 
૨૦ માધયપ્મ્ શાળાઓ 
સ્લૂ ઓફ એકસલનસ 
રિોગ્રામ હ ેઠળ આવરી 
લેવામાં આવી છે. જેના 
આ ચ ા ય વો શ્ર ી ઓ , બ ી .
આર.સી અને સી.આર.
સી.ની એ્ દદવસીય ્ાય્થપ્શપ્બર જૂનાગઢમાં યોજાઇ હતી.

આ ્ ાય્થપ્શપ્બરમાં પ્શક્ણ મંત્રી શ્રી ભૂપેનદ્રપ્સંહ ચુડાસમાએ 
્હ્ં હતું ્ે, હવે હદરફાઇનો જમાનો છે અને હરીફાઇ રાષ્ટ્રીય 
અને આંતરરાષ્ટ્રીય ્ક્ાએ છે. સ્લૂ ઓફ એકસલનસ થ્ી 
આપણે એવા પ્વદ્ાથથીઓ તૈયાર ્રવા છે, જે જીવનના ્ોઇ 
ક્ેત્રે પાછા ના પડે. 

્ાય્થપ્શપ્બરમા ંપસદં ્ રાયલેી શાળાના આચાયવોશ્રીઓ પાવર 
પોઇનટ રિેજનટેશનના માધયમથી તેમની શાળાની સુપ્વધાની 
પ્વગતો આપી હતી. સ્ૂલ ઓફ એકસલનસમા ંગણુોતસવમાં ઉંચ્ 
રે્ીંગ રિાપ્ત, પુરતા પ્શક્્ો તેમજ માળખાગત સુપ્વધા સપ્હતની 
બાબતો ધયાને લઇ શાળાઓની પસંદગી ્રવામાં આવી છે. •
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" મહેન્દ્ર પરમાર
્ોરોનાની ત્રીજી લહેરની શ્યતા 

વચ્ે બાળ્ો શાળાએ જઇ શ્તા 
નથી તયારે શાળા સામે ચાલીને 
બાળ્ોના ફપ્ળયે આવે તો !! અને 
એ પણ ઓનલાઇન નહીં હો... નવાઇ 
લાગેને... પણ વાત સાચી છે. આ 
વાતન ેદાહોદના એ્ રિાથપ્મ્ પ્શક્્ે 
મોબાઇલ સ્ૂલ દ્ારા ફપ્ળયે ફપ્ળયે 
જઇને બાળ્ો સુધી પ્શક્ણ પહોંચાડી 
શકય બનાવી છે અને તે મોબાઇલ 
સ્ૂલને નામ આપયું છે ‘હરતો ફરતો 
્ેળવણી રથ’ !! 

દેવગઢ બારીયાના અંતદરયાળ 
પ્વસતારમાં આવેલું રૂવાબારી મુવાડા ગામની રિાથપ્મ્ શાળાના 
પ્શક્્ સંજય્ુમાર ચૌહાણે ગાંઠને પૈસે લાવેલી ગાડીને મોબાઇલ 
સ્ુલ બનાવી છે અને તેને ્ેળવણી રથ એવું નામ આપયું છે. આ 
હરતી ફરતી શાળા ગામના ૩૪૦ રિાથપ્મ્ શાળામાં ભણતા 
બાળ્ો સુધી પ્શક્ણના ઓજસ પહોંચાડવાનું ્ામ ્રે છે. તેમના 
સાથી પ્શક્્ો પણ તેમના આ ્ામમાં ઘણા મદદરૂપ બનયાં છે. 

સંજય્ુમાર રોજ સવારે ્ેળવણી રથ લઇને ફપ્ળયે ફપ્ળયે 
પ્શક્ણ આપવા ની્ળી પડે છે. ્ેળવણી રથને જે રીતે તૈયાર 
્રવામાં આવયો છે તે જોઇને બાળ્ોને તેમના વગ્થખંડની 
ઉણપ લાગતી નથી અને હોંશે હોંશે બાળ્ો ભણવા આવી 
જાય છે. સંજય્ુમારે તેમની ગાડીની ઉપર તેમણે તૈયાર ્રેલા 
લપ્ન્થગ મદટદરયલ (અભયાસ સામગ્રી) સરસ રીતે લગાડયા 
છે ્ે બાળ્ો રસપૂવ્થ્ ગપ્ણત-પ્વજ્ઞાન- 
ભારા-વયા્રણની આંટીઘુટીઓને સમજે. 
તેમણે ધોરણ ૧ થી ૮ સુધીના પ્વપ્વધ 
પ્વરયોના રિોજેકટ –લપ્ન્થગ મદટદરયલ 
જાતભ ા તન ા  ર ંગ ો  અને  અવનવ ી 
દડઝાઇનથી બનાવયા  છ ે અને  તેના 
ઉપયોગથી ્ેળવણી રથ તૈયાર ્યવો છે. 

્ ેળવણી રથમાં ગપ્ણત-પ્વજ્ઞાનનાં 
અટપટા પ્નયમોને સમજવા માટે જાદુઇ 
ઢીંગલી-ટોય બોક્ સપ્હતના રમ્ડા તૈયાર 
્રીને રાખવામાં આવયા છે. જેથી બાળ્ો 
રમત રમતમાં આવા પ્નયમોને સમજી શ્ે. 

છે ને અદભુત પ્વચાર ! ગપ્તના રિ્ારો, મણ્ા દ્ારા અવયવ 
શોધવાની રિવૃપ્ત, પ્વદ્તુ પદરપથના ્ ેટલા્ ઘટ્ો માટેની સંજ્ઞાઓ, 
મૂળાં્ના પ્વપ્વધ રિ્ારો વગેરે. આવા ગંભીર અને સમજવામાં 
અઘરા પ્વરયોની તેમણે સરળ સમજૂતીઓ તૈયાર ્રી છે. 

સજંય્ુમારની ઉંંમર માડં ૩૧ વર્થ છે. તઓે છેલ્ા સાત વર્થથી 
અહીંની રૂવાબારી મવુાડા રિાથપ્મ્ શાળા ખાત ેભણાવ ેછે. ્ ેળવણી 
રથના પ્વચાર પ્વશે સંજય્ુમારે જણાવયું હતું ્ે, ‘‘બાળ્ો અઘરા 
પ્વરયો સરળતાથી અને રસપૂવ્થ્ સમજી શ્ે એ માટે લપ્ન્થગ 
મદટદરયલસ તૈયાર ્યા્થ હતા. પરંતુ ્ોરોનાના ્ારણે શાળાઓ 
બંઘ રહેતા પોતાની ગાડીથી જ બાળ્ો સુધી લપ્ન્થગ મદટદરયલ 
પહોંચાડું, બાળ્ોએ આ ્ેળવણી રથને વધાવી લીધો છે.’’ 

 રૂવાબારી રિાથપ્મ્ શાળાના તમામ પ્શક્્ોએ પણ 
બે લેપટોપ-રિોજેકટરની મદદથી તેઓ જે 
તે ફળીયામાં જ દડપ્જટલ ્ લાસરૂમ બનાવી 
દે છે. તેમણે પોતાની શાળામાં રિયોગશાળા 
પણ બનાવી છ ે.  તાજેતરમાં  દ ેશમાં 
યોજાયેલા ટોય ફેરમાં દાહોદની રૂવાબારી 
રિાથપ્મ્ શાળાનાં રમ્ડાં રાષ્ટ્રીય ્ક્ાએ 
પહોંચયા હતા. આ ઉપરાંત રાજય્ક્ાના 
ઇનોવેશન ફેર સપ્હતની ઘણી સપધા્થઓમાં 
તેમની શાળા અગ્રસથાને  આવી છ ે. 
્ોરોનાએ શાળાઓ બંઘ ્રાવી છે પણ 
અહીંની શાળાના પ્શક્્ોએ પ્શક્ણ્ાય્થને 
અટ્વા દીધું નથી. •

દાહોદમાં ઘરઆંગરે પહોંચી જ્ાનયજ્ની મશાલ પ્રજ્વવલત રાખતો 
‘હરતો ફરતો કેળવરી રથ’

રૂવાબારી મુવાડા 
પ્રાથલમક શાળા્ા શશક્ષક 

સજંયકુમાર ‘હરતા 
ફરતા કોળવણી રથ’ થકી 

બાળકાો સધુી શશક્ષણ 
પહાેં્ચાડી રહ્ાં છો

શાળા્ા એક્ય શશક્ષકાો 
પણ પ્રાોજોક્ટરથી 

બાળકાો્ ો આપી રહ્ાં 
છો વડન્જટલ શશક્ષણ

પ્રેરરા
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સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસપાંચ વર્ષ



પાંિ વષ્ગ 
સૌના સાથથી 
સૌના નવકાસના...
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જનજનને થયાે છે અહેસાસ... 5 વષર્માં ગજુરાતે કયા� િવકાસ અપરંપાર...
ગુજરાતના તતકાવલન મુખય મંત્રી અનયે હાલમાં ભારતના લોકલાડરીલા ્વડાપ્રધાન 

શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદરીએ દોઢ દાયકા ઉપરાતંના સમય ગાળામા ંગજુરાતમા ંવ્વકાસના મજબતૂ 
પાયા નાખયા. તયેમનરી દરીઘ્થદૃસષ્થરી ગુજરાત તમામ ક્ષયેત્યે અવ્વલ અનયે ઉત્મ બનયું. એમનરી 
પરરણામલક્ષરી પરરભારાનયે કારણયે ગુજરાતનરી સાડા છ કરોડ ઉપરાંતનરી જનતા આજયે ઉન્નત 
મસતકે દેશ અનયે દુવનયામાં 'મોડયેલ સટેટ'નું ગૌર્વ લઇ શકે છે.

્વર્થ ૨૦૧૬નરી ઑગસટ તારરીખ, ૭. ગુજરાત રાજયનરી જનતાનરી સયે્વા કર્વા માટે 
શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ મુખયમંત્રી તરરીકે શપથ લરીધા. તયેમનરી સાથયે નાયબ મુખયમંત્રી 
તરરીકે શ્રી નરીવતનભાઈ પટેલયે શપથ લરીધા. ગુજરાતના વ્વકાસ માટેનરી શાસનધૂરા આ બયે 
કમ્થઠ નયેતાઓએ સંભાળરી તયારે ૨૪-૨૪ ્વર્થથરી ગુજરાતમાં એક જ પક્ષનરી જનવહતલક્ષરી 
કાય્થરરીવત અનયે સંવનષ્ઠ નરીવતઓનયે ગુજરાતનરી જનતાએ હૃદયપૂ્વ્થક સ્વરીકારરી છે એનું સૌથરી 
મોટું પ્રમાણ મળયું છે એમાં બયેમત નથરી. પ્રતયયેક ગુજરાતરી અનયે ગુજરાતના ખૂણયેખૂણાના 
વ્વકાસ માટેનરી નક્કર પરરભારા અંરકત થઈ છે. વ્વકાસ ઉપરના વ્વશ્ાસનરી આ કડરીનયે શ્રી 
વ્વજયભાઈ રૂપાણરી અનયે શ્રી નરીવતનભાઈ પટેલનરી પ્રગવતશરીલ ગુજરાતના મંત્નયે ્વરેલરી 
ટરીમ ગુજરાત છેલાં પાંચ ્વરયોથરી આગળ ધપા્વરી રહરી છે.

પાચં ્વર્થના સમયગાળાના અંતયે જનવહત માટે શુ ંકયુયં એનુ ંસર્વયૈુ ંઅનયે આગામરી સમયમાં 
ભવય અનયે રદવય ગુજરાતના વનમા્થણ માટેના પ્રગવતપથના રોડમયેપનરી અનુભૂવતનો આ સમય 
છે. પારદશ્થકતા, સં્વયેદનશરીલતા, વનણા્થયકતા અનયે પ્રગવતશરીલતાના ચાર આધારસતંભોના 
આધારે ગુજરાતના વ્વકાસનરી પ્રવતબધિતા સાથયે છેલાં પાંચ ્વરયોથરી ગુજરાતનરી વ્વકાસકકૂચ 
અવ્વરત આગળ ્વધતરી રહરી છે. પ્રતયયેક ગુજરાતરી બાંધ્વનયે જનવહતલક્ષરી કાયયો, નરીવતઓ, 
યોજનાઓનરી સુપયેરે જાણકારરી આપ્વાનો આ સમય છે.

આપવતિઓને અિસરમાં પલ્ટાિી આગળ િધિાનો ગુજરાતનો અનોખો વમર્જ
મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીના જનસયે્વાના પાંચ ્વર્થનાં કાય્થકાળમાં અવતવૃસષ્, 

અનાવૃસષ્, ભૂકિંપ અનયે કોરોના મહામારરી જયે્વરી વ્વકટ સમસયાઓ આ્વરી. આ આપવત્ઓમાં 
એક નરીડર લરીડરના વનણા્થયક નયેતૃત્વ હેઠળ સં્વયેદનશરીલતાપૂ્વ્થક, પારદશ્થક, પ્રગવતશરીલતાના 
દશ્થન દરેક ગુજરાતરીઓએ કયા્થ છે. કોરોના મહામારરી સામયે આખું વ્વશ્ લડરી રહ્ં છે તયારે 
ગુજરાતમાં શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરી સામાવજક, આવથ્થક, શૈક્ષવણક અનયે આરોગય વ્વરયક 
અનયેક મહત્્વપૂણ્થ વનણ્થયો લઇ ગુજરાતનરી જનતાનરી પડખયે સતત ઊભા રહ્ા છે. તયેમણયે 
કોરોના અનયે લોકડાઉનના કપરા સમયમાં પ્રવતરદન ૧૮-૧૮ કલાક જનવહતલક્ષરી કામ કયુયં 
છે. રોજયેરોજ દદથીઓ, તબરીબો, પયેરા મયેરડકલ સટાફ, સુરક્ષાકમથીઓ, સફાઈકમથીઓ, સમાજના 
અગ્રણરીઓ, અવધકારરીઓ, પદાવધકારરીશ્રીઓ ્વગયેરે સાથયે ્વરીરડયો કોવલંગ અનયે સરીએમ ડયેશ 
બોડ્થના માધયમથરી જી્વંત સંપક્ક જાળ્વરી રાખરી હૂંફ અનયે માગ્થદશ્થન પૂરાં પાડાં છે. અગાઉ 
કયારેય ન જોયું હોય એ્વું અનયે ભયાનક તરીવ્રતા સાથયે ગુજરાત ઉપર તાઉ-તયે ્વા્વાઝોડુ 

પારદશર્કતા, 
સવંેદનશીલતા, 

િનણાર્યકતા અને 
પ્રગિતશીલતાના ચાર 

આધાર�તંભાનેા આધાર ે
ગજુરાતના િવકાસની 

પ્રિતબદ્ધતા સાથ ેછે�લા 
પાચં વષા�થી રાજ્યની 

િવકાસકૂચ અિવરત 
આગળ વધતી રહી છે.

પુલક નત્વેદી

પસંચ િષર્ જન�હતલક્ષી યસેજનસઅસેનસ
 પ�રણસમલક્ષી અમલનસ...

પ્રગવતશીલતસની જન જનને પ્રતીિતસસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ



ત્ાટકયંુ. મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ ત્ણ રદ્વસ રડઝાસટર મયેનયેજમેંટ 
ઑથોરરટરીના કિંરિોલ રૂમમાં રાઉંડ ધ ક્ોક મોવનટરરંગ કરરી ્વહરી્વટરી તંત્નયે માગ્થદશ્થન 
આપરી જાનમાલનુ ંઓછામા ંઓછંુ નુકસાન થાય એ પ્રકારનુ ંઆગોતર ંઆયોજન કયુયં. 
જયેના પરરણામયે ગુજરાતમાં તાઉ-તયેથરી જાનમાલનું ઘણું ઓછું નુકસાન થયું. ્વા્વાઝોડા 
બાદ બચા્વ રાહત કામગરીરરીમાં કોઈ કચાશ રાખ્વામાં આ્વરી નથરી. બનાસકાંઠાનું પૂર 
હોય કે અનાવૃસષ્નો સમય આવયો હોય, શ્રી વ્વજયભાઈ અનયે શ્રી 
નરીવતનભાઈના વનણા્થયક નયેતૃત્્વ હેઠળનરી ટરીમ ગુજરાતયે તમામ 
આપવત્ઓનો દૃઢતાપૂ્વ્થક મુકાબલો કયયો છે. 

વનરા્ષ્યક ને�તિની પ્રતીવત
વનણા્થયકતા વયવક્તનરી સૌથરી મોટરી મૂડરી છે. છેલાં પાંચ 

્વર્થના સમયગાળામાં શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીના 
વનણા ્થયક નયેતૃત્વ હેઠળનરી ટરીમ ગુજરાતયે 
૧૭૦૦થરી ્વધુ જનવહતલક્ષરી વનણ્થયો લઇનયે 
તયેનું પરરણામલક્ષરી અમલરીકરણ કયુયં છે. આ 
દરેક વનણ્થયના કેનદ્રમા ંગજુરાતના લોકોનું 
વહત રહ્ં છે. વનણ્થયોનું અમલરીકરણ 
કર્વા માટે ‘ફાસટ રિયેક ગ્વન્થનસ’ 
આ સરકારનરી આગ્વરી ઓળખ 
બનરી છે. પ્રતયયેક વનણ્થયમાં લોકોનયે સાથયે 
રાખરીનયે લોકોના વ્વકાસ માટે પરરણામલક્ષરી 
અમલરીકરણ થયું છે. 

શાસન વય્વસથાના પાયામાં તમામ 
્વગયોનો સમતોલ વ્વકાસ અનયે પ્રગવતનયે 
પ્રાધાનય હોય છે. આનાથરી જ જનજનનરી 
પ્રગવતનો પથ કિંડારાય છે. સૌમય અનયે 
સાલસ સ્વભા્વ આપણા મુખયમંત્રીશ્રીનું 
સૌથરી મોટું જમા પાસું છ.ે મુખયમંત્રી શ્રી 
વ્વજયભાઈ રૂપાણરી અનયે નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી 
નરીવતનભાઈ પટેલના નયેતૃત્વ હેઠળનરી પ્રગવતશરીલ 
ગુજરાતનરી પ્રણયેતા એ્વરી ‘ટરીમ ગુજરાતયે’ છેલાં 5 
્વર્થમાં સંકલપથરી વસવધિનરી જનજનનયે પ્રતરીવત કરા્વરી છે. 
૨૧મરી સદરીમાં ભવય અનયે રદવય ગુજરાતના વનમા્થણ માટે 
પ્રગવતશરીલતાનયે ્વરેલરી ટરીમ ગુજરાતનરી છેલાં પાંચ ્વર્થનરી 
વ્વકાસયાત્ાનું સર્વૈયું એક રસપ્રદ અભયાસનો વ્વરય બનરી 
રહે છે.

ઊડીને આંખે િળગે એિું અનોખું વ્યવતિતિ
શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરી એટલયે સરળતા, સં્વયેદનશરીલતા, 

સયે્વા અનયે સહજતા જયે્વા ગુણોથરી શોભતું સૌમય વયવક્તત્વ... 
તયેનરી સાથોસાથ જ વનણા્થયકતા, નરીડરતા, પરરશ્મનરી પરાકાષ્ઠા 
અનયે દૃઢ મનોબળ જયે્વરી નક્કર લાક્ષવણક્તાઓના વપંડથરી ઘડાયયેલું 
વયવક્તત્વ... સરળતા અનયે સં્વયેદનશરીલતાનરી સાથયે દૃઢતા અનયે વનવભ્થકતાનો 

હોય કે અનાવૃસષ્નો સમય આવયો હોય, શ્રી વ્વજયભાઈ અનયે શ્રી 
નરીવતનભાઈના વનણા્થયક નયેતૃત્્વ હેઠળનરી ટરીમ ગુજરાતયે તમામ 
આપવત્ઓનો દૃઢતાપૂ્વ્થક મુકાબલો કયયો છે. 

વનરા્ષ્યક ને�તિની પ્રતીવત
વનણા્થયકતા વયવક્તનરી સૌથરી મોટરી મૂડરી છે. છેલાં પાંચ 

્વર્થના સમયગાળામાં શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીના 
વનણા ્થયક નયેતૃત્વ હેઠળનરી ટરીમ ગુજરાતયે 
૧૭૦૦થરી ્વધુ જનવહતલક્ષરી વનણ્થયો લઇનયે 
તયેનું પરરણામલક્ષરી અમલરીકરણ કયુયં છે. આ 
દરેક વનણ્થયના કેનદ્રમા ંગજુરાતના લોકોનું 
વહત રહ્ં છે. વનણ્થયોનું અમલરીકરણ 

બનરી છે. પ્રતયયેક વનણ્થયમાં લોકોનયે સાથયે 
રાખરીનયે લોકોના વ્વકાસ માટે પરરણામલક્ષરી 

શાસન વય્વસથાના પાયામાં તમામ 
્વગયોનો સમતોલ વ્વકાસ અનયે પ્રગવતનયે 
પ્રાધાનય હોય છે. આનાથરી જ જનજનનરી 
પ્રગવતનો પથ કિંડારાય છે. સૌમય અનયે 
સાલસ સ્વભા્વ આપણા મુખયમંત્રીશ્રીનું 
સૌથરી મોટું જમા પાસું છ.ે મુખયમંત્રી શ્રી 
વ્વજયભાઈ રૂપાણરી અનયે નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી 
નરીવતનભાઈ પટેલના નયેતૃત્વ હેઠળનરી પ્રગવતશરીલ 
ગુજરાતનરી પ્રણયેતા એ્વરી ‘ટરીમ ગુજરાતયે’ છેલાં 5 
્વર્થમાં સંકલપથરી વસવધિનરી જનજનનયે પ્રતરીવત કરા્વરી છે. 
૨૧મરી સદરીમાં ભવય અનયે રદવય ગુજરાતના વનમા્થણ માટે 
પ્રગવતશરીલતાનયે ્વરેલરી ટરીમ ગુજરાતનરી છેલાં પાંચ ્વર્થનરી 
વ્વકાસયાત્ાનું સર્વૈયું એક રસપ્રદ અભયાસનો વ્વરય બનરી 

ઊડીને આંખે િળગે એિું અનોખું વ્યવતિતિ
શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરી એટલયે સરળતા, સં્વયેદનશરીલતા, 

સયે્વા અનયે સહજતા જયે્વા ગુણોથરી શોભતું સૌમય વયવક્તત્વ... 
તયેનરી સાથોસાથ જ વનણા્થયકતા, નરીડરતા, પરરશ્મનરી પરાકાષ્ઠા 
અનયે દૃઢ મનોબળ જયે્વરી નક્કર લાક્ષવણક્તાઓના વપંડથરી ઘડાયયેલું 
વયવક્તત્વ... સરળતા અનયે સં્વયેદનશરીલતાનરી સાથયે દૃઢતા અનયે વનવભ્થકતાનો 

જયેના પરરણામયે ગુજરાતમાં તાઉ-તયેથરી જાનમાલનું ઘણું ઓછું નુકસાન થયું. ્વા્વાઝોડા 
બાદ બચા્વ રાહત કામગરીરરીમાં કોઈ કચાશ રાખ્વામાં આ્વરી નથરી. બનાસકાંઠાનું પૂર 
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સમન્વય ભાગયયે જ જો્વા મળે છે. શ્રી વ્વજયભાઈ આ્વા વ્વરલ 
સમન્વય સાથયે તયેમના નામનયે પણ સાથ્થક કરરી રહ્ા છે. ‘વ્વજય, 
સ્વયમનો નહીં, સૌનો...’ ગુજરાત અનયે ગુજરાતનરી જનતાના 
વ્વકાસ અનયે વ્વજયનો ભયેખ ધરરીનયે સૌના સાથ સાથયે સૌના વ્વકાસ 
અનયે સૌના વ્વકાસ સાથયે સૌના વ્વશ્ાસનો માગ્થ શ્રી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણરી પ્રશસત કરરી રહ્ા છે.

શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીનું સાડા ચાર દાયકા ઉપરાંતનું જાહેર 
જી્વન સંગઠન, સમપ્થણ, સયે્વા અનયે કમ્થઠતાનરી સાધના સમાન 
રહ્ં છે. ગુજરાતના મુખયમંત્રી તરરીકે એમણયે શપથ લઈનયે સૌથરી 
પહેલાં જયે વ્વચાર વયક્ત કયયો હતો એમાં તયેમણયે જણાવયું હતું કે, 
‘હું આજયે જયે ખુરશરી પર બયેસરી રહ્ો છું, એ ખુરશરી કયારેય મારરી 
ઉપર નહીં બયેસયે.’ જાહેર જી્વનના પ્રારંભકાળથરી જ સમૂહભા્વના 
અનયે મૈત્રીભા્વ સાથયે કામ કરરીનયે સાથરીઓનો સૌથરી પહેલો વ્વચાર 
કર્વાનો તયેમનો અવભગમ આજયે પણ એટલો જ બરકરાર છે. તયેમનરી 
આ કાય્થશલૈરીનયે કારણયે આજયે ગુજરાત સરકાર ‘ટરીમ ગુજરાત’ તરરીકે 
ઊભરરી આ્વરીનયે ગજુરાતના ખણૂયેખણૂામાં ્વસતા જનજનના વ્વકાસ 
માટે સતત અનયે સઘન પરરશ્મ કરરી રહરી છે.

૭ અૉગસટ, ૨૦૧૬ના રોજ ગુજરાતનું નયેતૃત્વ મુખયમંત્રી 
તરરીકે સંભાળયું તયારથરી આજ પયયંત તયેમનો પાંચ ્વર્થનો કાય્થકાળ 
દશા્થ્વરી રહ્ો છે કે, તયેમણયે મુખયમંત્રીના પદનયે સત્ા નહીં બલકે 
જનતાનરી સયે્વા કર્વાનું માધયમ બનાવયુ ં છે. રાજયના વ્વકાસ 
માટે અનયે જનવહત માટે પ્રશાસકીય વય્વસથાનયે અનયે સમગ્ર તંત્નયે 
સપંણૂ્થ શવક્તથરી જનવહતના ંકાયયો માટે પ્રયેરરત કર્વા પ્રગવતશરીલતા, 
સં્વયેદનશરીલતા, પારદવશ્થતા અનયે વનણા્થયકતાના મૂલયો આધારરત 
ચાર સતંભ ઉપર ગુજરાતનરી વ્વકાસયાત્ા ્વધુ સુદૃઢ બના્વરી છે. 
સમગ્ર પ્રશાસનનયે જી્ંવત રાખરી પ્રગવતશરીલતાના આ આધારસતભંો 
દ્ારા ભવય અનયે રદવય ગુજરાતના વનમા્થણનો પાયો મુખયમંત્રી 

શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરી અનયે નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી નરીવતનભાઈ 
પટેલનરી જનવહતનયે સમવપ્થત સરકારે નાખયો છે. આજયે ગુજરાતના 
અરદ્તરીય વ્વકાસનરી આગ્વરી ઓળખ ઊભરી થઈ છે. 

વયવક્તગત જી્વન હોય કે સામૂવહક જી્વન, જી્વનનો ઉદ્ેશ 
ગવત નવહ ઊધ્વ્થગામરી પ્રગવત હોય છે. સં્વયેદનશરીલતા માન્વરીય 
જી્વનનયે માયાળુ સપશ્થ આપરીનયે તયેનાં પ્રભા્વક પરરણામો આપયે છે. 
નરીડર લરીડરનું મહત્્વનું લક્ષણ સૌમયતાસભર વનણા્થયકતાનું છે. 
જનવહત માટે મક્કમ વનણા્થયકતા રૂપાણરી સરકારનરી પહેચાન બનરી 
ગઈ છે. પારદવશ્થતા સાથયે વ્વશ્સનરીયતાપૂ્વ્થક દૃઢતાથરી ગુજરાતના 
વ્વકાસનયે રંધતા તત્્વોનયે દૂર રાખ્વાનરી તયેમનરી અટલ કાય્થશૈલરીનરી 
અનુભૂવત સૌ કોઈનયે થઈ રહરી છે.

એક સાધારણ પરર્વારમાં જનમયેલા શ્રી વ્વજયભાઈએ તયેમનું 
પ્રાથવમક વશક્ષણ મયુવનવસપલ શાળામાં લરીધું છે. બાળપણમાં વશશુ 
સ્વયંસયે્વક તરરીકે સયે્વા અનયે સમપ્થણના સંસકારોથરી તયે ઘડાયા છે. 
સ્વામરી વ્વ્વયેકાનંદજીનયે તયેમણયે ન માત્ ્વાંચયા જ છે બલકે એમના 
વ્વચારોનયે બરાબર પચાવયા પણ છે. સમાજનરી સમસયા અનયે 
પરીરડતોનરી ્વયેદનાનયે એમણયે સુપયેરે અનુભ્વરી છે. તયેમના જી્વનમાં 
બાળપણથરી સં્વયેદનશરીલતાના સદગુણોનાં મૂલયો ખરીલયાં છે. યુ્વા 
્વયયે અવખલ ભારતરીય વ્વદ્ાથથી પરરરદનરી તયેમણયે આગયે્વાનરી લરીધરી 
હતરી. ન્વવનમા્થણ અનયે ભ્રષ્ાચાર વ્વરોધરી આંદોલનોના નયેતૃત્વનરી 
બાગડોર તયેમણયે હાથમાં લરીધરી. નયેતૃત્વ, દૃઢતા, વનણા્થયકતાના 
ગુણો તયેમનરી આગ્વરી મૂડરી છે. બાળપણથરી લઈનયે આજ પય્થનત 
તયેમનું જી્વન જનસામાનય ્વચ્યે અનયે જનસામાનયના વ્વકાસ માટે 
સમવપ્થત રહ્ં છે. તયેઓ સંગઠનનરી પ્રવૃવત્ઓમાં સતત કાય્થરત 
રહ્ા છે. સામાનય જનના પ્રશ્ો અનયે પરીડામાં સમાજ જી્વનના 
પડકારોનયે તયેમણયે જોયા છે. આ પડકારોનયે ઉકેલ્વામાં વય્વસથાતંત્ 
્વાસત્વમાં ક્ેવરી ભૂવમકા ભજ્વરી શકે તયેનું મનન અનયે વચંતન 
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એમના મનમાં સતત ચાલતું રહે છે. પ્રગવતશરીલતાના પાયામાં 
પારદશ્થકતાના મહત્્વનયે એમણયે સુપયેરે વપછાણયું છે. એક પાયાના 
કાય્થકરથરી લઈનયે ગુજરાતના સૂત્ધાર સુધરીનરી સફર દરવમયાન 
એમણયે પ્રમાણયેલા પારદશ્થકતા, વનણા્થયકતા, સં્વયેદનશરીલતા અનયે 
પ્રગવતશરીલતાના ચાર પરરબળોનયે તયેમણયે વ્વકાસ અનયે જનવહતના 
ઉદ્શે માટે આધારસતંભ બના્વરી મૂલયવનષ્ઠ રાજનરીવતનો ન્વો 
અધયાય શરૂ કયયો છે.

્ટીમ ગુજરાતની વિકાસ પ્રવતબદ્ધતા
પાંચ ્વર્થના કાય્થકાળ દરવમયાન ગજુરાતના વ્વકાસનરી રફતાર 

અનયે વ્વકાસદરનરી વૃવધિ પ્રગવતશરીલતાનરી મજબતૂ ગ્વાહરી આપયે છે. 
જનવહત માટે ઝડપરી વનણ્થયો તથા તયેનો અસરકારક અમલ ‘ટરીમ 
ગજુરાત’નરી વનણા્થયકતાનયે પ્રવતવબંવબત કરે છે. કરણા અવભયાનથરી 
અબોલ પશુપંખરી માટેનરી કાળજીથરી માંડરીનયે જનજનનરી સુરક્ષા 
અનયે સુખાકારરીનરી શ્યેણરીબધિ યોજનાઓ સં્વયેદનશરીલતા અનયે 
દૃઢ વનણા્થયકતાનરી સાક્ષરી આપયે છે. ભ્રષ્ાચાર ઉપર જબરજસત 
આક્રમણ કરરીનયે રાજયનરી આવથ્થક પરરસસથવતનયે ્વધુ સુદૃઢ 
બના્વાઈ છે. એ.સરી.બરી.ના માળખાનયે ્વધુ મજબૂત બના્વરીનયે 
એના ફલકનયે વ્વસતાર્વામાં આવયું છે. મહેસૂલરી કાયદાઓમાં 
મોટાપાયયે જનવહતલક્ષરી પરર્વત્થનો કરરી રાજયના સામાનય જનનરી 
સુખાકારરીનયે પ્રાધાનય અપાયું છે. કૃવર, ઉદ્ોગ, વશક્ષણ, યુ્વાનોનું 
કૌશલય વનમા્થણ અનયે નારરી સશક્તરીકરણના ક્ષયેત્નયે છેલાં પાંચ 
્વરયોમાં ્વધુ ્વયેગ મળયો છે. ગુજરાત આજયે અનયેક ક્ષયેત્માં અગ્રયેસર 
છે અનયે એટલયે જ રાજયના જનજનનયે સરકારનરી વનણા્થયકતા અનયે 
પ્રગવતશરીલતાનરી પ્રતરીવત થઈ રહરી છે.

પાંચ િર્ષનાં લેખાં - જોખાં... એક ઝલક :
 છેલાં પાંચ ્વરયોથરી ગુજરાતનો ્વાવર્થક વ્વકાસ દર સરેરાશ 

૯.૫ રહ્ો છે. ભારતના જીડરીપરીમાં ગુજરાતનરી ૭.૯ ટકા 
વહસસયેદારરી રહરી છે.

 માથાદરીઠ આ્વક અનયે માથાદરીઠ ખચ્થમાં ગુજરાત દેશમાં 
મોખરે રહ્ં છે. 

 નરીવત આયોગ દ્ારા જાહેર કરાયયેલા એકસપોટ્થ કોસમપટેરટ્વનયેસ ઇનડયેકસ 
- 2020 મજુબ ગજુરાત વનકાસ ક્ષયેત્યે ગજુરાત નબંર ્વન છે. 

 ્વર્થ ૨૦૧૮ અનયે ્વર્થ ૨૦૧૯ એમ સતત ૨ ્વર્થથરી સટાટ્થ 
અપ રેસનકિંગમાં ગુજરાત નંબર ્વન રહ્ં છે.

 નાણાકીય ૨૦૨૦-૨૧ના એવપ્રલથરી સપટેમબર મવહના 
દરવમયાન ગજુરાતયે રૂ. ૧.૧૯ લાખ કરોડનુ ંફોરેન ડાયરેકટ 
ઈન્વયેસટમયેનટ (FDI) પ્રાપ્ત કયુયં છે જયે સમગ્ર ભારતના કુલ 
FDIના ૫૩.૨ ટકા થાય છે.

 દેશમા ંથતા ંકુલ રદ્વયેલાના ૯૫ ટકા, ્વરરયાળરી ૭૬ ટકા, 
જીર ૫૬ ટકા, મગફળરી ૪૪ ટકા, કોટન ૩૧ ટકા, પપૈયા 
૨૧ ટકા, દાડમ ૧૬ ટકા, કેળા ૧૫ ટકા, ભીંડા ૧૫ ટકા 

અનયે દૂધ ૮ ટકા ઉતપાદન સાથયે રાષ્ટ્રમા ંગજુરાત અગ્રયેસર છે.
 ૧૯.૬૭ લાખ હેકટર વ્વસતારમાં સૂક્મ વસંચાઈ સાથયે 

ગુજરાત દેશભરમાં પ્રથમ હરોળમાં છે.
 કમપોવઝટ ્વૉટર મયેનયેજમયેનટ ઇનડયેકસમાં ૨૦૧૮-૨૦૧૯ અનયે 

૨૦૨૦ સળંગ ત્ણ ્વર્થ દરવમયાન ગજુરાત પ્રથમ ક્રમયે રહ્ ંછે.
 નાણાકીય ્વર્થ ૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાન દેશના કુલ 

ઔદ્ોવગક ઉતપાદનમાં ૧૬.૮ વહસસા ટકા સાથયે ગુજરાત 
અગ્રસથાનયે રહ્ં છે.

 દેશના નોન મયેજર પોરસ્થ ઉપર થતાં કાગયો હેનડવલંગમાં 
ગુજરાતનરી વહસસયેદારરી ૭૦ ટકા રહરી છે.

 ૧૨ ટકા રરનયૂએબલ એનર્જીના ઉતપાદન સાથયે ગુજરાત 
ભારતનું બરીજા ક્રમયે આ્વતું રાજય છે.

 ૫ ્વર્થ પહેલાં ગુજરાતનરી માથાદરીઠ આ્વક ૧,૩૯,૨૫૪ 
હતરી જયે આજયે ૨,૧૬,૩૨૬ છે.

 ૫ ્વર્થ પહેલાં ગુજરાતમાં ૩,૭૬,૦૦૦નરી આસપાસ 
MSME એકમો હતાં, જયે આજયે ૮,૬૬,૦૦૦ જયેટલાં છે.

 ૫ ્વર્થ પહેલાં નોન મયેજર પોરસ્થ ઉપરથરી ૩૪૦૦ મયેવરિક 
ટન કાગયો હેનડલ કર્વામાં આ્વતો હતો, જયે આજયે ૪૧૦૦ 
મયેવરિક ટન કરતાં પણ ્વધુ છે.

 ૫ ્વર્થ પહેલાં ગુજરાતમાં ૫૭ વ્વશ્ વ્વદ્ાલયો હતાં જયે 
આજયે ૭૬ છે.

 ૫ ્વર્થ પહેલા ં૩૨૩૦ તબરીબરી બયેઠકોનરી સામયે આજયે ૫૫૦૦ 
તબરીબરી બયેઠકો છે.

 ૫ ્વર્થ પહેલાં ૧૪૩ પોવલટેકવનક કોલયેજો સામયે આજયે 
રાજયમાં ૧૬૪ પોવલટેકવનક કોલયેજો છે.

 ૫ ્વર્થ પહેલાં રાજયમાં ૫૫,૦૦૦ જયેટલરી પ્રાથવમક, 
માધયવમક ઉચ્તર, માધયવમક શાળાઓ સામયે આજયે 
૫૮,૦૦૦ જયેટલરી શાળાઓ છે.

 ૫ ્વર્થ પહેલા ંરાજયમાં ૫૬૦૦૦ તબરીબોનરી સામયે આજયે 
૭૨,૦૦૦ તબરીબો ગજુરાતનરી જનતાનયે સયે્વા આપરી રહ્ા છે.

 રાજયનરી જનતાના વ્વકાસ માટે કલયાણકારરી યોજનાઓ 
માટે ૫ ્વર્થ પહેલાં બજયેટનું કદ રૂ. ૧,૩૭,૬૬૭ કરોડ હતું 
જયે આજયે રૂ. ૨,૦૩,૧૪૭ કરોડ ઉપર પહોંચયું છે.

 ૫ ્વર્થ પહેલાં ગુજરાતમાં ૩ લાખ જયેટલા વ્વદેશરી 
પ્ર્વાસરીઓનરી સામયે આજયે ૬ લાખથરી ્વધ ુવ્વદેશરી પ્ર્વાસરીઓ 
ગુજરાતનરી મુલાકાતયે આ્વયે છે.
ગૌરિશાળી ગુજરાતના ગરરમાપૂર્ષ સીમાવચહ્ન

 આ ્વરષે જ જગતનંુ સૌથરી મોટું નરનેદ્ર મોદરી વક્રકેટ 
સટેરડયમ અમદા્વાદના આંગણયે તૈયાર થતાં ગુજરાતનો 
ડંકો વ્વશ્માં ્વાગયો.

 આ ્વરષે ગુજરાતનરી ૬ દરીકરરીઓ ઓવલસમપક ગયેમસમાં 
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ક્ૉવલફાઇ થઈ તયે પ્રતયયેક ગુજરાતરી માટે ગૌર્વપ્રદ 
ઐવતહાવસક ઘટના છે.

 નરીવત આયોગના જળ વય્વસથાપન ઈનડયેકસમાં ગુજરાત 
છેલાં ૪ ્વર્થથરી નંબર ્વન પોવઝશન ઉપર રહ્ં છે.

 ગુજરાતના ગર્વા વગરનારમાં વ્વશ્નો સૌથરી મોટો રોપ-્વયે 
ગુજરાતનરી શાન બનયો છે.

 સમગ્ર દેશમા ંસૌથરી પહેલા સરી-પલયેનનરી વય્વસથા ગજુરાતયે શરૂ કરરી.
 દવુનયાનો સૌથરી મોટો રરનયએૂબલ એનર્જી પાક્ક ગજુરાતમા ંછે.
 સૌથરી ઓછો બયેરોજગારરી દર ધરા્વનારં રાજય ગજુરાત છે.
 ગુજરાતના ગૌર્વ સમાન એવશયારટક લાયનનરી સંખયામાં 

ઐવતહાવસક ્વધારો છેલાં ૫ ્વર્થ દરવમયાન થયો છે.
 નમ્થદા બંધ તયેનરી મહત્મ ઊચંાઈ સધુરી પહોંચરી જતા ંરાજયનરી 

૩.૫ કરોડ ઉપરાંત જનતાનયે પ્રતયયેક ગુજરાતરીના હૃદયમાં 
્વસતરી મા નમ્થદાનું પાણરી ઉપલબધ થયું છે.

 ગુજરાતના પનોતાપુત્ સરદાર ્વલભભાઈ પટેલનરી 
વ્વશ્નરી સૌથરી ઊચંરી પ્રવતમા સટેચય ૂઓફ યુવનટરીનરી મલુાકાતયે 
છેલા ૩ ્વર્થથરી તાજમહાલ કરતાં પણ ્વધુ પ્ર્વાસરીઓ 
આ્વરી રહ્ા છે એ ગુજરાત માટે ગૌર્વ લયે્વા જયે્વરી ્વાત છે.

 રેકોડ્થ સમયમાં ્વલડ્થ ક્ાસ ફેવસવલટરી ધરા્વતું ગાંધરીનગર 
રેલ્વયે સટેશન પ્ર્વાસરીઓનયે મંત્મુગધ કરરી રહ્ં છે.

પૉવલસી ડ્ીિન સ્ટટે્ટ
જનજનના વ્વકાસ માટે ગુજરાતયે નક્કર પૉવલસરી અનયે એનું 

સુદ્રઢ અમલરીકરણ કયુયં છે. છેલાં પાંચ ્વર્થમાં એરોસપયેસ એનડ 
રડફેનસ નરીવત ૨૦૧૬, આરોગય નરીવત ૨૦૧૬, સટાટ્થ અપ પૉવલસરી, 
કૃવર ્વયેપાર નરીવત ૨૦૧૬, આઈટરી પૉવલસરી ૨૦૧૬, પ્ર્વાસન 
પૉવલસરી, ગારમયેનટ એનડ એપરલસ પૉવલસરી ૨૦૧૭, પ્વન ઊજા્થ 
નરીવત ૨૦૧૬, ઉતપાદન નરીવત, ઇલયેકરિોવનક પૉવલસરી ૨૦૧૬, 
ન્વરી ઔદ્ોવગક નરીવત, ટેકસટાઈલ પૉવલસરી, જનરલ ઈનસયેનટરી્વ 
યોજના ૨૦૧૬, બાયોટેકનોલોજી પૉવલસરી ૨૦૧૬, સૌર ઊજા્થ 
નરીવત, ઇસનટગ્રયેટેડ લોવજસસટક પાક્ક પૉવલસરી ૨૦૨૧, ગુજરાત 
ઇલયેસકરિક વહરીકલ પૉવલસરી ૨૦૨૧ ઘડરી છે.

વિવિધ ક્ેત્ે વનકાસમાં ગુજરાતની અગ્ેસરતા
રાષ્ટ્રનરી પયેરિોવલયમ પ્રોડકટનરી વનકાસના કુલ ૩૯ ટકા સાથયે 

ગજુરાત દેશમાં અગ્રયેસર છે. ઓગષેવનક કેવમકલસનરી વનકાસના ૫૩ 
ટકા સાથયે ગજુરાત સૌથરી આગળ છે. પલાસસટક રો મરટરરયલનરી કુલ 
વનકાસના ૬૩ ટકા સાથયે ગુજરાત નંબર ્વન છે. કૃવર રસાયણોનરી 
કુલ વનકાસના ૬૪ ટકા સાથયે ગુજરાત નંબર ્વન છે. રાષ્ટ્રનરી કુલ 
ડાઈ વનકાસના ૭૩ ટકા માત્ ગુજરાતમાંથરી થાય છે.

કેવમકલ ઉતપાદનમાં ગુજરાતનો વિસસો
રાષ્ટ્રના કુલ સોડા એશના ઉતપાદન પૈકી ૯૧ ટકા ગુજરાતમાં 

થાય છે. રાષ્ટ્રનુ ં૫૮ ટકા પોવલમર ગજુરાતમા ંજ પયેદા થાય છે. ૫૧ 

ટકા એવસરટક એસરીડનું ગુજરાતમાં ઉતપાદન થાય છે. રાષ્ટ્રના કુલ 
ઉતપાદન પકૈી ૫૦ ટકા ઈવથવલન ગજુરાતમા ંપયેદા થાય છે. રાષ્ટ્રના 
કુલ કોસસટક સોડા પૈકી ૪૨ ટકા ગુજરાતમાં ઉતપાદન થાય છે.

કૃવર ઉતપાદનમાં ગુજરાતનો વિસસો
દેશમાં ઉતપન્ન થતા કુલ એરનડા પૈકી ૮૫ ટકા એરનડાનું 

ઉતપાદન ગુજરાતમાં થાય છે. દેશનું ૫૬ ટકા જીરં ગુજરાત પૂરં 
પાડયે છે. દેશનરી કુલ મગફળરી ઉતપાદનમાં ગુજરાતનો ૪૩ ટકા 
વહસસો છે. દેશના કુલ કપાસ ઉતપાદનમાં ગુજરાતનો ૩૧ ટકા 
વહસસો છે. દેશના કુલ પપૈયાના ઉતપાદનમાં ગુજરાતનો ૨૧ ટકા 
વહસસો છે. ગુજરાતનો કૃવર વ્વકાસ દર ૧૦ ટકા જયેટલો છે જયારે 
પંજાબનો ૨.૫, પવચિમ બંગાળ ૨.૭, રાજસથાન ૩.૮, મહારાષ્ટ્ર 
૪.૩, મધયપ્રદેશ ૭.૧ ટકા છે.

ઊર્્ષ ક્ેત્ે અગ્ેસરતા
ગુજરાતના ગ્રામરીણ વ્વસતારોમાં ૨૪ x ૭ થ્રી ફેઝ ્વરીજ 

પુર્વઠો ઉપલબધ છે. કૃવર માટે અલગ રફડર ૮ કલાક થ્રી ફેઝ ્વરીજ 
પુર્વઠો પ્રાપય. ્વરીજ ઉતપાદન ક્ષમતામાં ૩૧૨ ટકાનો ્વધારો થયો 
છે. ભારતનરી કુલ પુનઃપ્રાપય ઊજા્થમાં ગુજરાતનો ૧૨ ટકા વહસસો 
ગુજરાતનો છે. દેશના કુલ પરીએનજી જોડાણોમાં ૪૫ ટકા વહસસા 
સાથયે ગુજરાત અગ્ર સથાનયે છે.

ગુજરાતના મેગા પ્રોજેક્ટ
છેલા ંપાચં ્વર્થમા ં૧૨ લાખથરી ્વધ ુય્ુવક-ય્ુવતરીઓનયે ૫૬૫૦ 

જયેટલાં ભરતરી મયેળા દ્ારા રોજગારરી આપ્વામાં આ્વરી. મુખયમંત્રી 
એપ્રયેસનટસશરીપ યોજના અંતગ્થત ૭૨ હજારથરી ્વધુ યુ્વાનોનયે 
ઔદ્ોવગક ઉતપાદન સાથયે જોડ્વામા આવયા. એમપલોયમયેનટ 
એકસચયેનજ દ્ારા રોજગારરી વનમા્થણ કર્વામાં ૮૧ ટકા વહસસા 
સાથયે ગુજરાત દેશભરમાં અગ્રયેસર છે. ૧૫૦૦ રકલોવમટર 
ડરી.એફ.સરી.માંથરી ૩૮ ટકા ગુજરાતમાંથરી પસાર થાય છે. ફ્ેઈટ 
કોરરડોરનરી ૧૫૦ રકલોવમટરનરી બન્નયે બાજ ુહાઈ ઇમપયેકટ ઔદ્ોવગક 
વ્વસતારોનુ ંવનમા્થણ થયુ ંછે. સરુત ડાયમડં બશુ્થ વ્વશ્નરી સૌથરી મોટરી 
ઓરફસ ઇમારતો પૈકી એક અનયે તમામ હરીરા ્વયેપાર પ્રવૃવત્ઓનું 
ધમધમતું કેનદ્ર બનરી રહેશયે. રાજયનાં ૬ શહેરોનયે સમાટ્થ શહેરો 
તરરીકે વ્વકસા્વાશયે.

અમદા્વાદ, સુરત, રાજકોટમાં બરીઆરટરીએસનરી સ્વલત 
ઉપલબધ. સાબરમતરી રર્વરફ્નટ પ્રોજયેકટ દેશ અનયે દુવનયાનું 
નજરાણું બનરી રહ્ો છે. અમદા્વાદ-ગાંધરીનગર મયેરિો રેલ પ્રોજયેકટ 
પરર્વહનના ન્વતર સરીમાડા સર કરરી રહ્ો છે. શહેરરી આ્વાસ 
ક્ષયેત્યે સબવસડરી વ્વતરણમાં ગુજરાત પ્રથમ ક્રમયે છે. ગુજરાતમાં 
ગાંધરીનગર નજીક વગફટ વસટરી નયા ભારતના સ્વપ્નનયે સાકાર 
કરરી રહ્ં છે. માંડલ, બયેચરાજી અનયે ધોલયેરા સપયેવશયલ ઇન્વયેસટમયેનટ 
ઝોન છે. અમદા્વાદ - મુંબઈ હાઈસપરીડ રેલ બયે મયેગાવસટરી ્વચ્યે 
ઝડપરી પરર્વહનથરી વ્વકાસના ન્વતર સરીમાડા સર કરશયે.
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આરોગ્ય ક્ેત્ે અગ્ેસર ગુજરાત
૨૯ મયેરડકલ કોલયેજો અનયે ૫૫૦૦ તબરીબરી બયેઠકો સાથયે તબરીબરી 

વશક્ષણમાં ગુજરાતનરી અગ્રયેસરતા છે. પાંચ ્વર્થ પહેલાં ૫૬,૦૦૦ 
ડૉકટરોનરી સંખયા સામયે આજયે ૭૨,૦૦૦ જયેટલા ડૉકટરો ગુજરાતમાં 
તબરીબરી સયે્વા આપરી રહ્ા છે. ૩૪,૦૦૦ થરી ્વધરીનયે ૬૨,૦૦૦ નસયો 
દદથીઓનરી સયે્વા કરરી રહરી છે. શહેરરી વ્વસતારમા ં૨૦.૨૮ વમવનટમાં 
અનયે ગ્રામરીણ વ્વસતારમાં ૨૫.૦૬ વમવનટમાં ૧૦૮ ઇમરજનસરી 
સયે્વાનો લાભ ગુજરાતનરી જનતાનયે મળે છે. રાજયના ૧૫ લાખ 
લોકોના જી્વ ૧૦૮ ઇમરજનસરી સયે્વાનયે કારણયે બચરી શકયા છે. ૭ 
કરોડ જયેટલા ઇમરજનસરી કોલસ ૧૦૮નરી સયે્વાએ રરવસ્વ કયા્થ છે.

સમસત વ્વશ્ છેલા દોઢ-બયે ્વરયોથરી કોરોના મહામારરી સામયે 
સંઘર્થ કરરી રહ્ં છે. આ મહામારરીએ તમામ આવથ્થક પ્રવૃવત્ઓ 
અનયે જનજી્વનનયે ગંભરીર અસરો પહોંચાડરી છે. પરંતુ, આફતથરી 
ડરરીનયે બયેસરી રહે્વું એ ગુજરાતરીઓના સ્વભા્વમાં નથરી. કોઇપણ 
કુદરતરી આપવત્ હોય, તયેનો મુકાબલો સમગ્ર ગુજરાતયે હંમયેશાં પૂરરી 
મક્કમતાથરી કયયો છે. સમગ્ર દેશયે ્વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદરીના 
નયેતૃત્વમા ંકોરોના સામયે જગં આદયયો અનયે સફળતા મયેળ્વરી છે, તયારે 
ગુજરાતયે પણ કોવ્વડ મયેનયેજમયેનટનું શ્યેષ્ઠ ઉદાહરણ પૂરં પાડું છે. 
કોરોનાનરી પ્રથમ અનયે બરીજી લહેર સામયેનો જંગ ગુજરાત સરકારે 
જીતયો છે અનયે હ્વયે સંભવ્વત ત્રીજી લહેર માટે પણ રાજય સરકાર 
સંપૂણ્થ સજ્જ છે. 

કોવિડ-19ની પ્રથમ લિટેર સમ્યે લીધેલાં પગલાં
માચ્થ, 2020મા ંકોરોનાનો સૌ પ્રથમ પોવઝરટ્વ કેસ ગુજરાતમાં 

નોંધાયાના ગણતરરીના રદ્વસોમાં ચાર મહાનગરો, અમદા્વાદ, 
્વડોદરા, સુરત અનયે રાજકોટમાં 2200 બયેડસનરી ક્ષમતા સાથયેનરી 
ડયેરડકેરટડ કોવ્વડ-19 હોસસપટલો સથાવપત કરરી. તયારબાદ, રાજયના 

દરેક વજલામાં 100 બયેડસનરી ક્ષમતા્વાળરી કોવ્વડ-19 હોસસપટલો 
સથાવપત કરરી. આ ઉપરાંત, 50% બયેડસ રરઝ્વ્થનરી પૉવલસરી 
સાથયે ખાનગરી હોસસપટલોનયે મહામારરી વ્વરધિનરી લડાઈમાં જોડરીનયે 
તબક્કા્વાર બયેડસનરી સંખયા ્વધારરી દરીધરી. કોરોનાના સંક્રમણ 
અંગયે રાજયવયાપરી વનયંત્ણ જાળ્વ્વા તયેમ જ રાજયનરી પરરસસથવત 
પર સઘન વનરરીક્ષણ માટે મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીનરી 
અધયક્ષતામાં કોર કવમટરીનરી રચના કર્વામાં આ્વરી, જયેમાં સભયો 
તરરીકે રાજયના નાયબ મુખયમંત્રી, વશક્ષણમંત્રી, ઊજા્થમંત્રી, 
રાજયકક્ષાના ગૃહમંત્રી, ગુજરાત સરકારના મુખય સવચ્વ, સ્વાસ્થય 
વ્વભાગના ્વરરષ્ઠ અવધકારરીઓ તયેમજ અનય જરૂરરી સયે્વાઓના 
્વરરષ્ઠ અવધકારરીઓનો સમા્વયેશ કર્વામાં આવયો. કોવ્વડ-19નયે 
સંબંવધત તમામ પ્રકારના વનણ્થયો લયે્વા માટે આ કોર કવમટરી 
પ્રવતરદન મળે છે અનયે ઝડપરી વનણ્થયો લયે છે. 

પ્રથમ લહેર દરવમયાન રાજયના કનટેઇનમયેનટ ઝોનસમા ંવયાપક 
મયેરડકલ તપાસ તયેમજ ડોર-ટ-ુડોર આરોગય સવુ્વધાઓ પરૂરી પાડ્વા 
માટે ધન્વતંરર આરોગય રથ (મોબાઇલ મયેરડકલ ્વાન)નરી શરૂઆત 
કર્વામા ંઆ્વરી હતરી. સપટેમબર, 2020 સધુરીમાં 1.13 કરોડ કરતાં 
્વધ ુલોકોનયે તયેમના ઘરઆગંણયે આરોગય સવુ્વધાઓ પરૂરી પાડ્વામાં 
આ્વરી હતરી. રાજયના લોકોમા ંકોરોના ્વાઇરસ અગંયે જાગૃવત આ્વયે 
તયે માટે વ્વવ્વધ માધયમોના ઉપયોગ દ્ારા મોટા પાયયે આ મહામારરી 
અગંયેનરી માવહતરી અનયે તયેનાથરી બચ્વાના સરુક્ષા ઉપાયો જયે્વા કે, 
સોવશયલ રડસટસનસંગ, સયેવનટાઇઝરનો ઉપયોગ, માસક પહેર્વું 
્વગયેરેનો વયાપક પ્રચાર-પ્રસાર કર્વામા ંઆવયો હતો. પ્રથમ લહેર 
્વખતયે રાજયમા ં સંપણૂ્થ લૉકડાઉન લાગ ુકર્વામા ંઆવયંુ હતુ,ં જયે 
દરવમયાન મખુયમતં્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ સરીએમ ડયેશબોડ્થના 
કાય્થક્ષમ ઉપયોગ દ્ારા રાજયનરી સરુક્ષા સુવનવચિત કરરી હતરી. આ 
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ઉપરાંત, ટેક્ોલોજીના માધયમથરી રાજયનરી તમામ હોસસપટલો અનયે 
મયેરડકલ સટાફનરી કામગરીરરી પર દેખરેખ પણ રાખ્વામા ંઆ્વતરી હતરી. 

પ્રથમ લહેર ્વખતયે કોરોના મહામારરી સામયે લડ્વા માટે 
્વયેસનટલયેટસ્થ, પરી.પરી.ઇ. રકટ ્વગયેરેનું રાજયમાં જ ઉતપાદન કર્વા 
માટે પ્રોતસાહન આપ્વામાં આવયું હતું. અમદા્વાદ ખાતયે વસવ્વલ 
હોસસપટલમાં દેશનરી સૌ પ્રથમ પલાઝમા બેંક કાય્થરત કર્વામાં 
આ્વરી હતરી. રાજયમાં ૧૧૦૦ હેલપલાઇન નંબર દદથીઓ માટે 
ટેવલમયેરડસરીન સયે્વાઓ તયેમજ કોરોના દદથીઓનયે કાઉનસયેવલંગ 
આપ્વા માટે 24x7 સયે્વા આપરી રહરી છે તથા સામાનય વયવક્તનયે 
પોતાનામાં કોરોનાનાં લક્ષણો હો્વાનુ ંજણાય તો તાતકાવલક ટેસસટંગ 
અનયે તયેના પરરણામ માટે 104 હેલપલાઇન શરૂ કર્વામાં આ્વરી. 
રાજયમાં આયુર વનયામક દ્ારા આયુ્વષેદ વચરકતસા પધિવતથરી 
શરરીરનરી રોગ પ્રવતકારક શરકત ્વધાર્વા માટે આયુ્વષેરદક ઉકાળા 
પરી્વાનયે પ્રોતસાહન આપ્વામા ંઆવયંુ. રાજયમા ંવ્વવ્વધ જગયાઓએ 
આય્ુવષેરદક ઉકાળાઓનુ ંવનઃશુલક વ્વતરણ કર્વામાં આવયુ.ં ટેસસટંગ 
્વધુ સઘન બના્વ્વા માટે રાજયનરી પ્રાઇ્વયેટ લયેબોરેટરરીઓનયે પણ 
કોવ્વડ-19ના ટેસસટંગ માટે માનયતા આપ્વામાં આ્વરી. ગુજરાત 
સરકારે 3T(રિયેવસંગ, ટેસસટંગ અનયે રિરીટમયેનટ)નરી સરિયેટેજી અપના્વરી 
અનયે શ્યેષ્ઠ સાર્વાર આપરીનયે કોરોનાનરી પ્રથમ લહેર દરવમયાન 
કોરોનાના સંક્રમણ પર કાબૂ મયેળવયો હતો, અનયે સપટેમબર, 2020 
સુધરીમાં રાજયનો રરક્વરરી રેટ 82.71% સુધરી પહોંચયો હતો, અનયે 
મૃતયુદર ઘટરીનયે 2.83% થઇ ગયો હતો. 

કોરોના મિામારીની બીજી લિટેર
કોરોના મહામારરીનરી બરીજી લહેરનરી શરૂઆત માચ્થ, 2021મા ંથઈ. 

આ ્વખતયે પડકાર મોટો હતો કારણ કે, કોરોના પોવઝરટ્વ કેસોનરી 
સખંયામા ંઅચાનક ધરખમ ્વધારો થયો. પ્રથમ લહેર ્વખતયે એક 
રદ્વસમા ંમહત્મ પોવઝરટ્વ કેસરીસનો આકંડો 1600 પર અટકયો 

હતો, પરંત ુબરીજી લહેર દરવમયાન એક રદ્વસમા ંપોવઝરટ્વ કેસરીસનો 
આકંડો 14,500નરી આસપાસ પહોંચરી ગયો. જયે રરીતયે રાજયમા ંરદન-
પ્રવતરદન પોવઝરટ્વ કેસરીસનો આકંડો ્વધતો જતો હતો, તયે જોતા ંરાજય 
સરકાર પર લૉકડાઉન લાગ ુકર્વાનુ ંખબૂ પ્રયેશર હતુ.ં આસપાસના 
રાજસથાન, મહારાષ્ટ્ર અનયે મધયપ્રદેશ ઉપરાતં ઉત્રપ્રદેશ અનયે રદલહરી 
જયે્વા ંરાજયોમા ંસપંણૂ્થ લૉકડાઉન લાગ ુકર્વામા ંઆવયુ ંહતુ.ં પરંતુ 
પ્રથમ લહેર દરવમયાન અથ્થતતં્નયે જયે નકુસાન થયુ,ં તયે બાબત ધયાનયે 
રાખરીનયે મખુયમતં્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ ગજુરાતમા ંબરીજી લહેર 
્વખતયે સપંણૂ્થ લોકડાઉન લાગ ુનહીં કર્વાનો વહંમતભયયો વનણ્થય કયયો. 
સપંણૂ્થ લૉકડાઉનના બદલયે રાજય સરકારે રાવત્ કફયુ્થ અનયે આવંશક 
વનયતં્ણો લાગ ુકર્વાનો વ્વકલપ અપનાવયો.

ગુજરાતમાં પ્રથમ 8 મહાનગરોમાં રાવત્ કરફયુ અનયે આંવશક 
વનયંત્ણો લાદ્વામાં આવયા. સંક્રમણ ્વધતા રાજયનાં કુલ 29 
શહેરોમાં અનયે છેલયે કુલ 36 શહેરોમાં રાવત્ કરફયુ અનયે આંવશક 
વનયંત્ણો લાગુ કર્વામાં આવયા. પરંતુ સંપૂણ્થ લૉકડાઉન કયારેય 
પણ લાગુ કર્વામાં ન આવયું. આ વનણ્થયનયે પરરણામયે ્વાઇરસના 
સંક્રમણનરી ચયેઇનનયે તોડ્વામાં પણ મદદ મળરી અનયે રાજયમાં 
આવથ્થક પ્રવૃવત્ઓ પણ ચાલ ુરહરી. ઉદ્ોગો ચાલ ુરહ્ા. બાધંકામનરી 
પ્રવૃવત્ઓ ચાલુ રહરી, જયેના કારણયે મજૂરો-કામદારોનરી રોજી-રોટરી 
મળતરી રહરી. 3-્ટી સટ્ે્ટટેજી અને માઇક્રો કન્ટટેઇનમેન્ટ ઝોનસ 
પર વિશેર િાર મૂકિામાં આવ્યો. 3T(રિયેવસંગ, ટેસસટંગ અનયે 
રિરીટમયેનટ) સરિયેટેજી સાથયે માઇક્રો કનટેઇનમયેનટ ઝોનસ ઊભા કર્વા 
પર વ્વશયેર ભાર મૂક્વામાં આવયો. રાજયમાં લગભગ 30 હજાર 
માઇક્રો કનટેઇનટમયેનટ ઝોનસ ઊભા કર્વામા ંઆવયા, જયેમા ં20 હજાર 
જયેટલરી મયેરડકલ ટરીમ સ્વષે કાય્થ કરતરી હતરી. 

રાજયમાં ટેસસટંગનરી સંખયા ્વધાર્વા માટે RT-PCR અનયે 
રેવપડ એસનટજન ટેસટમાં ્વધારો કર્વામાં આવયો. રાજયમાં 15મરી 
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માચષે 46 હજાર કોવ્વડ ટેસટ થતા હતા, તયે ્વધારરીનયે મયે, 2021 
સુધરીમાં 1.75 લાખ ટેસરસ કર્વામાં આ્વતા હતા. ૧૫મરી માચષે 
બયેડનરી સંખયા 42 હજાર આસપાસ હતરી, જયારે 4 મયે, 2021નરી 
સસથવતએ બયેડસનરી સંખયા ્વધારરીનયે 1 લાખ 10 હજાર કર્વામાં 
આ્વરી હતરી. 3 મયે, 2021નરી સસથવતએ આઇસોલયેશન બયેડસનરી સખંયા 
52,000, આઇસરીયુ બયેડસનરી સંખયા 13,598 અનયે અૉસકસજન 
બયેડસનરી સંખયા 44 હજારથરી ્વધુ હતરી. આમ, રાજયમાં આશરે 
58,000 જયેટલા અૉસકસજન સપોટટેડ બયેડસ (આઇસરીયુ સવહત) 
ઉપલબધ કર્વામા ંઆવયા. ગજુરાત સરકારે ડરીઆરડરીઓનરી મદદથરી 
અમદા્વાદના જીએમડરીસરી કન્વયેનશન સયેનટર ખાતયે 900 બયેડસનરી 
ક્ષમતા્વાળરી ધન્વંતરર કોવ્વડ હોસસપટલ સથાવપત કરરી, જયેમાં 250 
આઇસરીયુ બયેડસ અનયે 650 અૉસકસજન બયેડસનરી સુવ્વધા ઊભરી 
કર્વામાં આ્વરી. ગાંધરીનગરમાં આ્વયેલા મહાતમા મંરદર ખાતયે પણ 
તાતકાવલક ધોરણયે 1000 બયેડસનરી વય્વસથા ઊભરી કર્વામાં આ્વરી, 
જયેનો ઉપયોગ સંભવ્વત ત્રીજી લહેરમાં પણ કરરી શકાશયે. 

અૉકકસજનનો અવિરત સપલા્ય
અૉસકસજનનરી માંગ અચાનક ્વધરી ગઈ. 150 મયેવરિક ટન 

અૉસકસજનનરી રેગયુલર માંગ સામયે 1100 મયેવરિક ટન અૉસકસજન 
્વપરા્વા લાગયો, તયારે સરકારે કોરોનાગ્રસત દદથીઓ માટે 
અૉસકસજનનો પૂરતો પુર્વઠો અવ્વરતપણયે જાળ્વરી રાખયો. 
મુખયમંત્રીશ્રીનરી સરીધરી દેખરેખ હેઠળ ઉચ્ અવધકારરીઓનરી એક 
ટરીમ 24x7 અૉસકસજનનરી વય્વસથા પર નજર રાખતરી હતરી. 
રાજયમાં કોઇપણ હોસસપટલમાં અૉસકસજનનરી અછતના કારણયે 
કોઇ દદથીનું મૃતયુ થયું હો્વાનો બના્વ બનયો નથરી. રાજયનરી 
ઇનડસરિરીઓમાં ્વપરાતા અૉસકસજનનયે પણ મયેરડકલ ક્ષયેત્યે ઉપયોગ 
માટે ડાય્વટ્થ કર્વામાં આવયો. પરરણામયે રાજયમાં અૉસકસજનનરી 
ઉણપ ન સજા્થઇ. ભવ્વષયમાં પણ મયેરડકલ અૉસકસજનનરી અછત 
ન થાય તયે માટે રાજયનરી 36 હોસસપટલોમાં PSA અૉસકસજન 
પલાનરસનરી સથાપના કર્વાનો વનણ્થય કર્વામાં આવયો. પ્રથમ 
લહેર દરવમયાન શરૂ કરેલરી ધન્વંતરરી રથનરી સયે્વાઓનરી સાથયે 
ટેવલમયેરડવસન અનયે સંજી્વનરી રથ દ્ારા હોમ આઇસોલયેશનમાં 
રહેલા દદથીઓનયે આરોગય સુવ્વધાઓ પૂરરી પાડ્વામાં આ્વરી. આજયે 
રાજયમાં 1200 સંજી્વનરી રથ અનયે 1393 ધન્વતંરર રથ કાય્થરત છે. 

રાજ્યમાં વ્યાપક રસીકરર અવિ્યાન
બરીજી લહેરનરી શરૂઆત થઈ તયે પહેલા જ ્વૅસકસન ગુજરાતમાં 

આ્વરી ચૂકી હતરી. રાજય સરકારે યુધિના ધોરણયે ્વૅસકસનયેશન 
અવભયાન ચલાવયું અનયે નાગરરકોનયે વનઃશુલક ્વૅસકસન આપ્વા 
પર વ્વશયેર ધયાન આપયું. રાજયના આરોગયકમથીઓ, ફ્નટલાઇન 
્વક્કસ્થ અનયે વપસતાળરીસથરી ્વધુ ઉંમરના લોકોનયે રસરી આપ્વામાં 
ગુજરાત દેશનું અગ્રયેસર રાજય છે. 16 જુલાઈ, 2021નરી સસથવતએ 
ગુજરાતમાં ્વૅસકસનના લગભગ 2 કરોડ 90 લાખ ડોઝ આપ્વામાં 

આવયા છે. 16 જુલાઈ, 2021નરી સસથવતએ 45થરી ્વધુ ઉંમરના 
1.14 કરોડથરી ્વધુ લોકોનયે અનયે 18-44 ્વયજૂથના 89.29 લાખ 
લોકોનયે ્વૅસકસનનો પ્રથમ ડોઝ આપ્વામાં આવયો છે. 16 જુલાઈ, 
2021નરી સસથવતએ 45થરી ્વધુ ઉંમરના 50.55 લાખ લોકોનયે અનયે 
18-44 ્વયજૂથના 2 લાખ 86 હજારથરી ્વધુ લોકોનયે ્વૅસકસનના 
બંનયે ડોઝ આપ્વામાં આવયા છે. 

આવથ્ષક પ્રવૃવતિઓને વિમમતપૂિ્ષક ધમધમતી રાખી
રાજય સરકારે લોકોનયે રોજગારરી આપતા ઉદ્ોગો, નાના નાના 

એકમો, રવજસટર કોનરિાકટસ્થનયે વનદટેશ કયયો કે, લૉકડાઉન દરવમયાન 
તયેઓ પોતાના કમ્થચારરીઓનયે નોકરરીમાંથરી છુટા ન કરે અનયે આ્વા 
કમ્થચારરીઓનો પગાર ન કાપયે. રાજય સરકાર દ્ારા સરકારરી અનયે 
ખાનગરી કનસરિકશન પ્રોજયેકટ શરૂ કર્વાનો વનણ્થય લયે્વાતા ૭૦૦થરી 
પણ ્વધુ ખાનગરી કનસરિકશન પ્રોજયેકટમાં આશરે ૩૦ હજાર જયેટલા 
કામદારો પોતાના કામ પર પરત ફયા્થ છે.

આતમવનિ્ષર પેકેજ
વ્વશ્ભરમાં કોરોના મહામારરીથરી નાગરરકોનયે બચા્વ્વા અનયેક 

દેશોએ લૉકડાઉનનો અમલ કયયો. ભારત સવહત વ્વશ્ભરમાં 
લોકડાઉનના કારણયે અથ્થવય્વસથા પર વ્વપરરીત અસર થઈ. ધંધા, 
રોજગાર, ઉદ્ોગ સમગ્રતયા બધં રહ્ા. બજારનરી વય્વસથા ખોર્વાઈ 
ગઈ. દેશ અનયે રાજયો હ્વયે અનલોકનરી રદશામાં જઈ રહ્ાં છે, 
તયારે રાજયનરી અથ્થવય્વસથાનયે ન્વરી ઊજા્થ આપ્વા અનયે તયેનયે પુનઃ 
ધબકતરી કર્વા તથા નાગરરકો આતમવનભ્થર બનયે તયેમજ જનજી્વન, 
્વયેપાર-ધંધા, રોજગાર - ઉદ્ોગ વ્વકાસનરી તયેજ ગવત પકડયે તયે 
માટે મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ રૂ.૧૪૦૦૦ કરોડના 
આતમવનભ્થર ગુજરાત પયેકેજનરી જાહેરાત કરરી રાજયના અથ્થતંત્નયે 
પુનઃ ્વયેગ્વંતુ કયુયં છે. રાજય સરકારે જાહેર કરેલા પયેકેજમાં નાના, 
મોટા, મધયમ ઉદ્ોગો તયેમજ રાજયના દરેક વયવક્તના ધંધા – 
રોજગારનયે ધયાનમાં રાખરીનયે વ્વવ્વધ પ્રકારનરી રાહતો – છૂટછાટો 
આપ્વામાં આ્વરી છે. આમ રાજયના કોઇ એકલદોકલ ્વગ્થ 
કે વયરકતઓનયે નવહ પરંતુ નાનામાં નાના, છે્વાડાના ગરરીબો, 
્વવંચતો, પરીરડતો, શ્વમકો, નાના ્વયેપારરીઓ, ઉદ્ોગ, ધધંા રોજગાર 
સૌના વહતનરી પ્રવતબધિતા સાથયે ગુજરાત સરકારે સં્વયેદનશરીલતાથરી 
દૂરંદેશરીભયુયં આતમવનભ્થર પયેકેજ જાહેર કયુયં છે.
 કૃવર, પશુપાલન અનયે મતસયોદ્ોગના આવથ્થક કલયાણ માટે રૂ. 

૧૧૯૦ કરોડનું આતમવનભ્થર પયેકેજ.
 પ્રોપટથી ટેકસ, ્વરીજ વબલ અનયે ્વાહન કરમા ંમાફી અનયે રાહતો 

આપતું રૂ. ૨૩૦૦ કરોડનું આતમવનભ્થર પયેકેજ
 ઉદ્ોગ વય્વસાયો માટે પ્રોતસાહક સબવસડરી આપતુ ંરૂ. ૩૦૩૮ 

કરોડનું આતમવનભ્થર પયેકેજ
 ગજુરાત ઔદ્ોવગક ્વસાહતના ઉદ્ોગોનયે આવથ્થક પ્રોતસાહન અનયે 

્વહરી્વટરી સરળતા માટે રૂ. ૪૫૮.૫૯ કરોડનુ ંઆતમવનભ્થર પયેકેજ
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સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસપાંચ વર્ષ



 શ્વમકોના કલયાણ માટે રૂ. ૪૬૬ કરોડનું આતમવનભ્થર પયેકેજ 
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કરોડનું આતમવનભ્થર પયેકેજ
કોવિડ-19ની સંિવિત ત્ીજી લિટેર સામે સતક્કતા

ગુજરાતનરી વનણા્થયક સરકારે ત્રીજી લહેર સામયે પણ સતક્ક 
રહરીનયે તૈયારરીઓ આરંભરી દરીધરી છે. રાજય સરકારે 14 જૂન, 
2021ના રોજ કોરોનાનરી ત્રીજી લહેરનો સામનો કર્વાનો એકશન 
પલાન પ્રજા સમક્ષ મૂકી દરીધો છે. ગુજરાત દેશનું પ્રથમ રાજય છે, 
જયેણયે આ્વો એકશન પલાન જનતા સમક્ષ રજૂ કયયો છે. કોરોનાનરી 
બરીજી લહેરમાં 1.48 લાખ એસકટ્વ કેસ હતા તયેનરી સામયે ત્રીજી 
લહેરમાં અઢરી લાખથરી પણ ્વધુ કેસ આ્વયે તો તંત્ તયેનયે પહોંચરી 
્વળશયે. આ માટે અૉસકસજન બયેડનરી સંખયા 61 હજારથરી ્વધારરીનયે 
1,10,000 કર્વાનરી રણનરીવત બના્વ્વામાં આ્વરી છે. રાજયમાં 
આઇસરીયુ બયેડસનરી સંખયા 15 હજારથરી ્વધારરીનયે 30 હજાર, 
્વયેસનટલયેટર બયેડસનરી સંખયા 7 હજારથરી ્વધારરીનયે 15 હજાર અનયે 
કોવ્વડ ફેવસવલટરી 1800થરી ્વધારરીનયે 2400 કર્વામાં આ્વશયે. 

અૉસકસજનનરી માંગનયે પહોંચરી ્વળ્વા માટે અૉસકસજન 
ઉતપાદન ક્ષમતા 1150 મયેવરિક ટનથરી ્વધારરીનયે 1800 મયેવરિક ટન 
કર્વામાં આ્વશયે. પરીએસએ પલાનરસનરી સંખયા પણ ્વધારરીનયે 
લગભગ 400 કર્વામાં આ્વશયે. અૉસકસજન કોનસનરિયેટરનરી સંખયા 
700થરી ્વધારરીનયે 10,000 કર્વામાં આ્વશયે. સંભવ્વત ત્રીજી 
લહેર માટે રેમડયેવસવ્વર, એમફોટેરેવસન-બરી, ટોવસવલઝુમયેબ અનયે 
ફેવ્વપયેરા્વરીર ટેબલયેરસનો પૂરતો જ્થથો સુવનવચિત કર્વામાં આ્વશયે. 

ત્રીજી લહેરનો સામનો કર્વા માટે પરૂતો મયેરડકલ અનયે પયેરામયેરડકલ 
સટાફ સવુનવચિત કર્વામા ંઆ્વશયે. થ્રી ટરી સરિયેટેજી માટે સ્વષેલનસ યવુનરસનરી 
સખંયા 14 હજારથરી ્વધારરીનયે 21 હજાર અનયે સ્વષેલનસ ટરીમનરી સખંયા 
21 હજારથરી ્વધારરીનયે 60 હજાર કર્વાનો સકંલપ. સાથયે જ ધન્વતંરર 
અનયે સજંી્વનરી રથનરી સખંયા પણ ્વધાર્વામાં આ્વશયે. કૉવ્વડ-19નરી 
પરરસસથવતના સરીધા વનયતં્ણ માટે મુખયમતં્રી સતરે દેખરેખ થઈ શકે 
તયે માટે વજલા સતર પર કમાનડ એનડ કિંરિોલ સયેનટસ્થ કાય્થરત કર્વામાં 
આ્વશયે, જયેમનયે સરીએમ ડયેશબોડ્થ સાથયે રરયલ ટાઇમ અપડયેટના માધયમથરી 
જોડ્વામાં આ્વશયે. હોસસપટલોમા ંઉપલબધ બયેડસનરી જાણકારરી માટે એક 
નોડલ અવધકારરીનરી વનમણકૂ કર્વામા ંઆ્વશયે. 

ત્રીજી લહેરનયે રોક્વા માટે ્વસૅકસન એક અમોઘ શસત્ છે. 
પરરણામયે, સપટેમબર, 2021 સધુરીમા ંરાજયમા ં્વધમુા ં્વધ ુલોકોનયે 
્વસૅકસનનો ડોઝ આપ્વાનો લક્યાકં વનધા્થરરત કર્વામા ંઆવયો છે. 
ત્રીજી લહેરમા ંબાળકો પર વ્વશયેર ધયાન આપ્વામા ંઆવયુ ંછે, અનયે 
સરકારરી હોસસપટલોમા ંબાળકો માટે ઉપલબધ બયેડસનરી સખંયા 2000થરી 
્વધારરીનયે 4000 કર્વામાં આ્વશયે, જયેમાં ચાઇલડ-ફ્ેનડલરી ્વૉડસ્થ 
સથાવપત કર્વામા ંઆ્વશયે. બાળકોના ંમાતા-વપતા માટે સવુ્વધાઓ, 
રંગરીન કાટુ્થન વચત્ોથરી સજા્વયેલરી દરી્વાલો, ટેવલવ્વઝન અનયે રમકડાઓં 

રાખ્વામાં આ્વશયે. બાળકો માટે ્વયેસનટલયેટરનરી સંખયા 500થરી 
્વધારરીનયે 1000 કર્વામાં આ્વશયે. કોવ્વડ કેસ કયા ક્ષયેત્માં ્વધયા 
છે, સકં્રમણનરી સસથવત, પોવઝરટ્વ દરદરીઓનો દર અનયે હોસસપટલમા ં
બયેડસનરી ઉપલબધતા અનસુાર સબંવંધત વજલાઓ અનયે શહેરોમાં 
શકૈ્ષવણક સસંથાઓ, પરર્વહન સયે્વાઓ, શોવપગં મોલ, દકુાનો અનયે 
સા્વ્થજવનક સથળોએ ગ્રરીન, બલય,ૂ યયેલો, બ્ાઉન અનયે રેડ કલરના 
કોડ આપરીનયે તયે અનસુાર પાબદંરીઓ અનયે છટૂ આપ્વામાં આ્વશયે.

તાઉ-તે િાિાઝોડાનો તાકાતિર મુકાબલો
કોવ્વડ-19નરી બરીજી લહેરનો સામનો ગુજરાત કરરી જ રહ્ં 

હતું, તયે દરવમયાન તાઉતયે ્વા્વાઝોડાનરી અનય એક કુદરતરી આફત 
સામયે રાજયનયે લડ્વું પડું. પરંતુ, ગુજરાતયે ખૂબ વહંમતથરી અનયે 
સફળતાપૂ્વ્થક તાઉતયે ્વા્વાઝોડાનો સામનો કયયો. 11 મયેના રોજ 
હ્વામાન વ્વભાગ દ્ારા ્વા્વાઝોડા અગંયે પહેલરી ચયેત્વણરી મળતા ંજ 
રાજય સરકારે ્વા્વાઝોડાથંરી બચા્વ અનયે રાહતકાયયો માટે કાય્થ્વાહરી 
શરૂ કરરી દરીધરી હતરી. ્વા્વાઝોડું રાજય પર ત્ાટકે તયારે જાનમાલનયે 
ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય, તયેના પર સરકારે ધયાન કેસનદ્રત કયુયં 
હતું અનયે તયે મુજબ અસરકારક એકશન પલાન અમલમાં મૂકયો. 

તમામ 33 વજલાઓમા ંએલટ્થ જાહેર કર્વામા ંઆવયંુ. 21 
વજલાઓમાથંરી મોટા પાયયે 2,38,057 લોકોનંુ સથળાંતર કર્વામાં 
આવયુ.ં આશ્યઘરોમા ં લોકો માટે રહે્વાનરી વય્વસથા સવુનવચિત 
કર્વામાં આ્વરી, તયેમજ મયેરડકલ ચયેક-અપ અનયે કોવ્વડ-19નરી 
ગાઇડલાઇનસનુ ંપાલન કર્વામાં આવયુ ંમાછરીમારોનયે સરંક્ષણ પરૂં 
પાડ્વામા ંઆવયુ.ં સમદુ્રમા ં ગયયેલરી તમામ 4566 હોડરીઓ અનયે 
19,811 માછરીમારો 16 મયે સુધરીમા ંહેમખયેમ સમદુ્રમાથંરી પરત આ્વરી 
ગયા. આ માટે તટરક્ષકો, સમદુ્રરી પોલરીસ અનયે મતસય વ્વભાગયે 
સહયોગ આપયો નાના-મોટા ંતમામ બદંરો પરનરી કામગરીરરી અટકા્વરી 
દે્વામા ંઆ્વરી. 11,195 અગરરયાઓનયે સરુવક્ષત સથળોએ ખસયેડ્વામાં 
આવયા. શહેરરી અનયે ગ્રામરીણ વ્વસતારોમાથંરી 11,826 હોરડયંગસ હટા્વરી 
લયે્વામાં આવયા, જયેથરી તયેના પડરી જ્વાથરી લોકોનયે નકુસાન ન થાય. 
668 કામચલાઉ ઇનફ્ાસરિકચરો હટા્વરી લયે્વામાં આવયા

ફોર પોઇન્ટ સટ્ે્ટટેજી
 રાજયના અનય વહસસાઓમાંથરી અસરગ્રસત વ્વસતારો માટે 

જનશવક્ત મયેળ્વ્વરી
 અસરગ્રસત વ્વસતારોમાં ઇનચાજ્થ મંત્રીઓ અનયે સવચ્વોએ 

કાય્થભાર સંભાળયો 
 IAS અનયે IPS અવધકારરીઓ તયેમજ વ્વભાગના અવધકારરીઓનયે 

જ્વાબદારરીઓ સોંપ્વામાં આ્વરી.
 508 રડ-્વોટરરંગ પંપનરી સુવ્વધા ઊભરી કર્વામાં આ્વરી. 

વવિક રરસપોનસ ્ટીમોનું ગઠન
રેવપડ રરસટોરેશન ટરીમનરી રચના કર્વા માટે R & B, સ્વાસ્થય 

અનયે મહેસલૂ વ્વભાગોમાથંરી 1461 સસંાધનોનયે ઝડપથરી ભયેગા ંકર્વામાં 
40 økwshkík ૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસપાંચ વર્ષ



આવયા. NDRFનરી 44 ટરીમો, SDRFનરી 10 ટરીમો સવહત પોલરીસ, 
SRP, હોમગાડ્થ અનયે અનય વ્વભાગોમાથંરી કુલ 6738 કમથીઓનયે 
રડઝાસટર રરસપોનસ ટરીમ તરરીકે તનૈાત કર્વામા ંઆવયા.

જનર્ગૃવત મા્ટટે નક્કર કામ
સથાવનક લોકો માટે ‘શું કર્વું, શું ન કર્વું’નરી માગ્થદવશ્થકા 

તયૈાર કર્વામા ંઆ્વરી અનયે તયેમનયે પહોંચાડ્વામાં આ્વરી. 2 કરોડથરી 
્વધુ લોકોનયે જાગૃવત અવભયાન માટેના સામૂવહક એસએમએસ 
મોકલ્વામાં આવયા. કોસટ ગાડસ્થ અનયે સશસત્ દળો સાથયે સતત 
સંપક્કનરી વય્વસથા સુવનવચિત કર્વામાં આ્વરી. ત્ણ સતરરીય 24X7 
કિંરિોલ રૂમનરી સથાપના કર્વામાં આ્વરી.

મુખ્યમંત્ીશ્ી દ્ારા સતત ઓનગ્ાઉનડ
મોવન્ટરરંગ અને માગ્ષદશ્ષન 

્વા્વાઝોડું ગુજરાતમાં ત્ાટકે તયે પહેલાં અનયે તયે દરવમયાન 
મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરી સટેટ ઇમરજનસરી ઓપરેશન 
સયેનટર (SEOC) પર સતત હાજર રહ્ા હતા. ્વા્વાઝોડાનરી 
સમગ્ર સસથવત દરવમયાન મખુયમતં્રીશ્રી અનયે મખુય સવચ્વશ્રી વજલા 
કલયેકટરો સાથયે સતત ્વરીરડયો કોનફરનસ દ્ારા સંપક્કમાં રહ્ા હતા, 
પરરસસથવતનરી સમરીક્ષા કરરી હતરી તયેમજ જરૂરરી સૂચનાઓ અનયે 
માગ્થદશ્થન આપયાં હતાં. આમ, રાજયમાં અચાનક આ્વરી પડયેલરી આ 
કુદરતરી આફત દરવમયાન મખુયમતં્રીશ્રીએ ઓનગ્રાઉનડ મોવનટરરંગ 
દ્ારા સમગ્ર પરરસસથવતનું સફળતાપૂ્વ્થક સંચાલન કયુયં હતું. 

પ્રધાનમંત્ી અને ગૃિમંત્ી શ્ી દ્ારા 
રાજ્ય સરકારને સતત માગ્ષદશ્ષન 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદરી અનયે ગૃહમંત્રી શ્રી 
અવમતભાઈ શાહે તાઉતયે ્વા્વાઝોડા માટે ગુજરાત સરકારનયે 
તમામ શકય મદદ કર્વાનરી ખાતરરી આપરી હતરી. ્વા્વાઝોડું જયારે 

ગુજરાતમાં ત્ાટકયું તયારે પણ પ્રધાનમંત્રી અનયે ગૃહમંત્રી રાજયના 
મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરી સાથયે સતત સંપક્કમાં રહ્ા હતા 
અનયે જરૂરરી માગ્થદશ્થન આપયું હતું. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેનદ્રભાઈ 
મોદરી દ્ારા ગુજરાત માટે રૂ.1000 કરોડનું રાહત પયેકેજ જાહેર 
કર્વામાં આવયું. 

કોરોનાના દદદીઓની સુરક્ા સુવનવચિત કરી
કોરોનાના દદથીઓનરી સુરક્ષા સુવનવચિત કર્વા માટે ડબલ 

જનરેટર સાથયે ડયેરડકેટેડ કોવ્વડ સયેનટરોમાં ડબલ પા્વર બયેકઅપનરી 
વય્વસથા કર્વામા ંઆ્વરી. ્વરીજળરીના અવ્વરત સપલાય માટે સરકારરી 
અનયે ખાનગરી મળરીનયે 1306 ડયેરડકેટેડ કોવ્વડ સયેનટરોનયે એલટ્થ 
કર્વામાં આવયાં હતાં અનયે તયાં બાયો-મયેરડકલ એસનજવનયર અનયે 
R&B વ્વભાગના ઇલયેસકરિવશયન અવધકારરીઓ તયેમજ PIUs નયે 
હોસસપટલોમાં તૈનાત કર્વામાં આવયા હતા. પરરસસથવતનયે પહોંચરી 
્વળ્વા માટે ઓછામાં ઓછા 178 આઇસરીયુ ઓન સવહલસ અનયે 
636 જયેટલરી ‘108 એમબયુલનસ’ સટેનડબાય રાખ્વામાં આ્વરી હતરી. 
દદથીઓ માટે અૉસકસજનનો જ્થથો સુવનવચિત કર્વા માટે તમામ 
હોસસપટલોમાં 1-3 રદ્વસનો બફર સટોક ઉપલબધ કર્વામાં આવયો 
હતો. ગુજરાતના સાત અૉસકસજન પ્રોડકશન પલાનરસ સાથયે પણ 
આ હોસસપટલોનયે જોડ્વામાં આ્વરી હતરી, જયેથરી અૉસકસજનનરી 
અછતનરી સંભા્વના સંપૂણ્થપણયે દૂર થઈ જાય. આ ઉપરાંત, 
અૉસકસજનના આપાતકાલરીન પરર્વહન માટે 56 બચા્વદળો સાથયે 
39 ગ્રરીન કોરરડોર બના્વ્વામાં આવયા હતા. 

્યુદ્ધના ધોરરે રાિત અને બચાિકા્ય્ષ
તાઉતયે ્વા્વાઝોડાએ ગુજરાતના દરરયાકાંઠાના વ્વસતારોમાં 

તબાહરી મચાવયા પછરી, રાજય સરકારે ક્ષવતગ્રસત વ્વસતારોમાં 
રરસટોરેશન માટેનરી પ્રવૃવત્ઓ તાતકાવલક ધોરણયે કાયા્થસન્વત કરરી. 
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ક્ષવતગ્રસત વ્વસતારોમાંથરી શહેરરી અનયે ગ્રામરીણ ઓથોરરટરીઝનયે 
સથાનાંતરરત કરરીનયે મોટા પાયયે સફાઈકાય્થ કર્વામાં આવયું. 
્વા્વાઝોડાથંરી થયયેલા ંનકુસાનનો તાગ મયેળ્વ્વા માટે તાતકાવલક સ્વષે 
હાથ ધર્વામાં આવયો, જયેથરી સમયસર નાણાકીય રાહતનું વ્વતરણ 
કરરી શકાય. ઓન-ગ્રાઉનડ દેખરેખ માટે અનયેક સ્વાસ્થયકમથીઓનરી 
ટરીમનયે તહેનાત કર્વામા ંઆ્વરી હતરી, તયેમ જ ટૂકં સમયમા ંમહત્્વનરી 
વબસલડંગોનાં રરસટોરેશન માટે પણ ટરીમોનરી રચના કર્વામાં આ્વરી. 

બચાિ, રાિત અને પુન:સથાપન 
19 મયે ના રોજ ્વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદરી સાથયે 

મુખયમંત્રીશ્રીએ ગુજરાતના ્વા્વાઝોડાથરી પ્રભાવ્વત વ્વસતારોનું 
હ્વાઈ સ્વષેક્ષણ કયુ યં , અનયે તયારબાદ રાજય સરકારના 
અવધકારરીઓ સાથયે અમદા્વાદમાં એક રરવયૂ વમરટંગ રાખ્વામાં 
આ્વરી. ્વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદરીએ ્વા્વાઝોડાથરી 
અસરગ્રસત થયયેલા લોકો પ્રતયયે સં્વયેદનશરીલતા દાખ્વરીનયે નાણાકીય 
મદદનરી જાહેરાત કરરી, જયેમાં મૃતક વયવક્તઓના પરર્વારજનો 
માટે રૂ. 2 લાખ અનયે ઘાયલ લોકો માટે રૂ. 50,000નરી નાણાકીય 
સહાયતા જાહેર કર્વામાં આ્વરી. 20 મયે ના રોજ મુખયમંત્રીશ્રીએ 
વગર સોમનાથ વજલાના ્વા્વાઝોડાંથરી અસરગ્રસત વ્વસતારોનરી 
મુલાકાત લરીધરી અનયે પરરસસથવતનરી સમરીક્ષા કરરી. તયેમણયે સથાવનક 
લોકો સાથયે ્વાતચરીત કરરી અનયે રાજય સરકાર દ્ારા શકય તમામ 
મદદ કર્વાનું આશ્ાસન આપયું. રાજયના ખયેડૂતોનયે ્વા્વાઝોડાથરી 
થયયેલા નુકસાનમાંથરી બયેઠાં કર્વા માટે કનેદ્ર સરકારે રૂ. ૧૦૦૦ 
કરોડ અનયે ગુજરાત સરકારે કેનદ્ર સરકારનરી સહાય ઉપરાંત રૂ. 
૫૦૦ કરોડનરી રકમનંુ રાહત પયેકેજ જાહેર કયુયં. આનરી સાથોસાથ 
રાજયના માછરીમારોનયે થયયેલા નુકસાન સામયે ગુજરાત સરકારે રૂ. 
105 કરોડનું રાહત પયેકેજ જાહેર કયુયં. 

િાિરીથી લઈને િાિેતર સુધી, 
ખેડૂતોની પડખે અડીખમ ગુજરાત સરકાર

રાજયના ખયેડૂતોનાં કલયાણ અનયે સમૃવધિ માટે મુખયમંત્રી શ્રી 
વ્વજયભાઈ રૂપાણરી અનયે નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી નરીવતનભાઈ 
પટેલના સ્ંવયેદનશરીલ નયેતૃત્વ હેઠળ રાજય સરકારે અનયેક અભતૂપૂ્વ્થ 
અનયે પરરણામલક્ષરી વનણ્થયો લરીધા છે. ખયેડૂતોનયે આવથ્થક સહાયતા, 
ઇઝ ઓફ ડુઇંગ વબઝનયેસ અનયે ઇનફ્ાસરિક્ચર તયેમ જ દરેક સંભ્વ 
સહાયતાઓ પ્રદાન કર્વા માટે ગુજરાત સરકાર અનયેકવ્વધ પહેલ 
કરરી રહરી છે. ખયેડતૂોના સારા નરસા તમામ સમયમા ંરાજય સરકાર 
અડરીખમ તયેમનરી પડખયે ઊભરી છે અનયે 2022 સુધરીમાં ખયેડૂતોનરી 
આ્વક બમણરી થાય અનયે રાજયનો ખયેડતૂ સમૃધિ બનયે તયે માટે રાજય 
સરકાર પ્રવતબધિ છે.

કુદરતી આફતોથી થ્ેયલા પાક નકુસાન સામ ેસિા્યતા પકેેજ
્વર્થ 2017માં બનાસકાઠંા અનયે અનય વજલાઓમા ંભારે ્વરસાદનયે 

કારણયે પાકનયે થયયેલા નકુસાન માટે રૂ. 1706 કરોડનરી સહાયતા 
આપ્વામા ંઆ્વરી. ્વર્થ 2018મા ં વ્વવ્વધ કુદરતરી આફતોના કારણયે 
ખયેડતૂોનયે થયયેલા નકુસાન સામયે રાહત આપ્વા માટે રૂ. 1673 કરોડનરી 
નાણાકીય સહાયતા અપાઈ. ન્વયેમબર 2019મા ંકમોસમરી ્વરસાદનયે 
કારણયે પાકનયે થયયેલા નકુસાન માટે રૂ. 3795 કરોડનુ ંઐવતહાવસક પયેકેજ 
જાહેર કર્વામા ંઆવયુ.ં ઓગસટ, 2020મા ંઆ્વયેલા ભારે ્વરસાદનયે 
કારણયે પાકનયે જયે નકુસાન થયુ,ં તયેમાથંરી રાજયના ખયેડતૂોનયે ઉગાર્વા 
માટે રૂ.3700 કરોડનુ ંરાહત પયેકેજ જાહેર કર્વામા ંઆવયંુ.

સાત પગલાં ખેડૂત કલ્યારનાં
કૃવર ક્ષયેત્ના વ્વકાસ અનયે ખયેડૂતોનયે ્વા્વણરીથરી લઈનયે ્વયેચાણ 

સુધરીનરી સહાયતા પ્રદાન કર્વા માટે મુખયમંત્રીશ્રીએ સં્વયેદનશરીલ 
યોજના ‘સાત પગલાં ખયેડૂત કલયાણનાં’ જાહેર કરરી. આ યોજના 
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અતંગ્થત પાક સગં્રહ યોજના અન્વયયે પાકના સંરક્ષણ માટે એક નાનું 
ગોડાઉન બના્વ્વા માટે સહાયતા આપ્વામાં આ્વયે છે. અતયાર 
સુધરીમાં 12,571 ખયેડૂત લાભાથથીઓનયે કુલ રૂ.2920.65 લાખનરી 
નાણાકીય સહાયતા આપ્વામા ંઆ્વરી છે. રકસાન પરર્વહન યોજના 
હેઠળ અતયાર સુધરીમાં, 2477 લાભાથથીઓનયે કુલ રૂ.1747 લાખનરી 
નાણાકીય સહાયતા આપ્વામાં આ્વરી છે. જયારે ગાય આધારરત 
ખયેતરી માટે સહાયતા પ્રદાન કર્વાનરી યોજનામાં ખયેડૂતોનયે ગાયોના 
ઉછેર માટે કુલ રૂ.5696 લાખનંુ વ્વતરણ કર્વામાં આવયું છે. 
જી્વનઅમૃત સહાય માટે જતુંનાશકો બના્વ્વા માટે અતયાર સધુરીમાં 
કુલ 42,364 રકટનુ ંવ્વતરણ કર્વામા ંઆવયુ ંછે. રસતાનયે રકનારે ફળ 
અનયે શાકભાજી ્વયેચતા લોકોનયે તાપ, ટાઢ અનયે ્વરસાદથરી રક્ષણ 
મળે તયે માટે અતયાર સુધરીમાં કુલ 56,697 છત્રીઓનું વન:શુલક 
વ્વતરણ કર્વામાં આવયું છે. 

મુખ્યમંત્ી રકસાન સિા્ય ્યોજના 
અવતવૃસષ્, અનાવૃસષ્ કે કમોસમરી ્વરસાદનયે કારણયે પાકનયે 

થનારા નુકસાનથરી ખયેડૂતોનયે રક્ષણ આપ્વા માટે ગુજરાત સરકારે 
મુખયમતં્રી રકસાન સહાય યોજના શરૂ કરરી. આ યોજનાનો મહત્મ 
લાભ ખરરીફ પાકોનરી ખયેતરી કરનારા ખયેડૂતોનયે મળે છે. મહત્મ 
4 હેકટર માટે, 33% થરી 60% પાક નુકસાન માટે રૂ.20,000 
પ્રવત હેકટરનરી નાણાકીય સહાયતા આપ્વામાં આ્વયે છે. મહત્મ 
4 હેકટર માટે, 60%થરી ્વધુ પાક નુકસાન માટે રૂ.25,000 પ્રવત 
હેકટરનરી નાણાકીય સહાયતા મળે છે. આ યોજના હેઠળ ખયેડૂતોનયે 
કોઇપણ જાતનું પ્રરીવમયમ ભયા્થ ્વગર સહાયતા આપ્વામાં આ્વયે 
છે. ્વન અવધકાર કાયદા હેઠળ રવજસટર થયયેલા ખયેડૂતોનયે પણ આ 
યોજનાનો લાભ મળે છે. 

ખેડૂતોના સિાાંગી વિકાસ મા્ટટે લેિામાં આિેલાં પગલાં
ખયેડૂતોનયે તયેમના ખયેતઉતપાદનોના ્વાજબરી ભા્વ મળે અનયે 

તયેઓ આવથ્થક રરીતયે સક્ષમ બનયે તયે માટે તયેમના ખયેત ઉતપાદનોનરી 
ટેકાના ભા્વયે રાજય સરકાર ખરરીદરી કરે છે. છેલાં 5 ્વરયોમાં રાજય 
સરકારે 20 લાખથરી ્વધુ ખયેડૂતો પાસયેથરી ટેકાના ભા્વયે રૂ.19 હજાર 
કરોડથરી ્વધુના 38 લાખ 37 હજાર મયેવરિક ટન ખયેત ઉતપાદનોનરી 
ખરરીદરી કરરી છે. ખયેડૂતોનયે આવથ્થક મુશકેલરી ન પડયે તયે માટે શૂનય 
ટકાના વયાજ દરે પાક વધરાણ આપ્વામાં આ્વયે છે, આ માટે 
રૂ.500 કરોડનું રર્વોસલ્વંગ ફિંડ ઊભું કર્વામાં આવયું છે. ખયેતરમાં 
સોલર પયેનલ મૂકીનયે ખયેડૂતો ્વરીજળરીનું ઉતપાદન સ્વયં કરરીનયે 
્વધારાનરી ્વરીજળરીથરી આ્વક મયેળ્વરી શકે એ્વરી ‘સૂય્થશવક્ત રકસાન 
યોજના’ અમલમાં મૂક્વામાં આ્વરી છે. અતયાર સુધરીમાં 4445 
લાભાથથીઓનયે આ યોજનાનો લાભ મળયો છે. ખયેડૂતોનયે રદ્વસના 
સમયયે પણ ્વરીજળરી પૂરરી પાડ્વાનો સં્વયેદનશરીલ વનણ્થય લઇનયે 
‘રકસાન સૂયયોદય યોજના’નો તબક્કા્વાર અમલ કર્વામાં આવયો, 
જયેથરી રાત્યે અંધારામાં પાણરી ્વાળ્વાનરી ઝંઝટ અનયે જી્વજંતુઓના 

ત્ાસમાથંરી ખયેડતૂોનયે મવુક્ત મળરી. અતયાર સધુરીમા ંરાજયના 3 લાખ 
38 હજારથરી ્વધુ ખયેડૂતોનયે આ યોજનાનો લાભ મળયો છે. 

કોરોના મિામારીમાં ખેડૂતોની પડખે 
કોરોના ્વાઇરસનરી પ્રથમ લહેર દરવમયાન રાજયમાં જયારે 

સંપૂણ્થ લૉકડાઉન લાગુ કર્વામાં આવયું, તયારે ખયેડૂતો માટે ખૂબ 
કપરો સમય હતો. આ સમય દરવમયાન ખયેડૂતોનયે કોઇપણ આવથ્થક 
મશુકેલરી ન પડયે, તયે માટે રાજય સરકારે અનયેક કલયાણકારરી પગલાઓ 
લરીધાં હતાં. રાજયના ખયેડૂતોનયે ઝરીરો ટકાથરી વધરાણ મળરી રહે તયે 
માટે લોન પરત ભર્વાનરી મુદત 31 ઓગસટ, 2020 સુધરી ્વધારરી 
આપ્વામાં આ્વરી. પ્રધાનમંત્રી ફસલ ્વરીમા યોજના હેઠળ ખયેડૂતોનયે 
એવપ્રલ, મયે અનયે જૂન મવહનાઓ માટે ચૂક્વ્વાના થતા હપતાઓ 
માફ કયા્થ. ગુજરાત સરકારે ખયેડૂતોનયે પ્રધાનમંત્રી રકસાન સનમાન 
વનવધ યોજના હેઠળ આપ્વામા ંઆ્વતા રૂ.2000 સરીધા તયેમના બેંક 
અકાઉનટમાં એડ્વાનસ હપતા તરરીકે જમા કયા્થ. આ માટે રાજય 
સરકારે કુલ રૂ. 1112 કરોડનો ખચ્થ કયયો અનયે તયેનાથરી રાજયના 56 
લાખથરી ્વધુ ખયેડૂતોનયે લાભ થયો. લૉકડાઉન દરવમયાન ખયેડૂતોનયે 
ર્વરી પાકનરી લણણરી અનયે રિાનસપોટ્થ કર્વાનરી છટૂ આપ્વામા ંઆ્વરી 
હતરી. આ સાથયે જ રાવત્ના સમયયે ખયેતરોમાં બોર્વયેલ સંબંવધત 
સાધનોનયે રિાનસફર કર્વાનરી તયેમજ વસંચાઈ કર્વાનરી મંજૂરરી પણ 
આપ્વામાં આ્વરી હતરી. 

મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીના નયેતૃત્વ હેઠળનરી 
‘ટરીમ ગુજરાત’ના છેલાં પાંચ ્વરયો, રાજયનરી વ્વકાસયાત્ાના 
મહત્્વપૂણ્થ માઈલસટોન જયે્વાં રહ્ાં. ગુજરાતના વ્વકાસસામ્થય્થ 
અનયે પારદશ્થક ્વહરી્વટ દ્ારા સં્વયેદનશરીલતાપૂ્વ્થક લયે્વામાં 
આ્વયેલા ફટાફટ અનયે સટાસટ વનણ્થયો દ્ારા પ્રગવતશરીલતાનરી 
પરાકાષ્ઠા સજા્થઈ છે. છેલા પાંચ ્વરયોમાં જનસામાનયના 
વ્વકાસનરી ન્વતર પરરભારા અનુભ્વરી શકાય છે. જળસંચય, 
જળસં્વધ્થન અનયે જળવ્વતરણ માટેનો સુજલામ્ સુફલામ્ 
જળઅવભયાન સ્વરૂપયે અનોખો પરરશ્મયજ્ઞ ગુજરાતયે દેશ 
અનયે દુવનયાનયે બતાવયો છે. લોકોના પ્રશ્ો અનયે મુશકલેરીઓ 
તયેમના દ્ારે જઈનયે સયે્વા સયેતુના મધયમથરી ઉકેલ્વામાં આ્વરી છે. 
ઊજા્થ ઉતપાદન અનયે સં્વધ્થન ક્ષયેત્યે ગુજરાતયે છલેાં પાંચ ્વર્થમાં 
જબરં કાઠું કાઢું છે. શહેરો અનયે ગામોના સમતોલ વ્વકાસનરી 
પરરભારા ગુજરાતમાં અંરકત થઈ છે. ખયેડૂતો, મવહલાઓ, 
યુ્વાનો, ્વંવચતો, ્વનબંધુઓ સમાજના તમામ લોકોનયે વ્વકાસનરી 
મુખયધારામાં લા્વ્વાના સમુવચત પ્રયાસો ‘ટરીમ ગુજરાત’ના દૃઢ 
વનણ્થયો અનયે પરરણામલક્ષરી કાય્થપ્રણાલરીનયે કારણયે શકય બનયું છે. 
ગત પાંચ ્વર્થમાં શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીનરી પાણરીદાર સરકારે 
દૃઢ રાજકીય ઇચછાશવક્તથરી સં્વયેદનશરીલતાપૂ્વ્થક પરરણામલક્ષરી 
વનણા્થયકતા દાખ્વરી જનજનનયે પારદશ્થક શાસનનરી પ્રતરીવત 
કરા્વરી પ્રગવતશરીલતાનરી પરાકાષ્ઠા સર્જી છે.• 
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ગુજરાતમાં વ્વક્રમજનક રરીતયે સતત ૧૨ ્વર્થ સુધરી વ્વકાસલક્ષરી ગુડ ગ્વન્થનસ દ્ારા દેશ 
અનયે દુવનયાનયે વ્વકાસનું ‘ગુજરાત મોડલ’ આપરી જનમત વ્વકાસના મુદ્ે જ મળે તયે્વરી 
દાખલારૂપ ઘટનાના સજ્થક, ગજુરાતના પનોતાપતુ્ શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદરી દેશના ્વડાપ્રધાનપદે 
આરૂઢ થતાં ગુજરાતનરી ઉન્નવત અનયે સમૃવધિના માગયો ખુલરી ગયા. ગુજરાત અસસતત્વમાં 
આવયા બાદ ્વર્થ ૧૯૬૦થરી ્વર્થ ૨૦૧૩ સુધરીમાં ગુજરાતનયે જયેટલું નહોતું મળયું એટલું 
નરેનદ્રભાઈએ ્વડાપ્રધાન બનયાના સાત ્વર્થમાં ગુજરાતનયે ભયેટ આપયું છે. ૧૨મરી જૂન, 
૨૦૧૪નો રદ્વસ ગજુરાત અનયે પ્રતયયેક ગજુરાતરી માટે યાદગાર અનયે ઐવતહાવસક બનરી ગયો. 
ભારતના લોકલાડરીલા પ્રધાનમતં્રી શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદરીએ ્વડાપ્રધાનનો પદભાર સભંાળયાના 
૧૬મા જ રદ્વસયે ગુજરાત સરકારનરી નમ્થદા સરો્વર ડયેમ ઉપર ૩૦ દર્વાજા મૂક્વાનરી ્વરયો 
જૂનરી ગુજરાતનરી રજૂઆતનયે ભારત સરકારે મંજૂરરીનરી મહોર મારરી યોગય પ્રવતસાદ આપયો. 
ગુજરાતના સપૂતનરી ગુજરાતનયે આપયેલરી આ પ્રથમ અવ્વસમરણરીય ભયેટ હતરી. 

છેલા ૭ ્વર્થથરી ્વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદરીના ્વડપણ હેઠળનરી કેનદ્ર સરકાર દ્ારા 
જનવહતલક્ષરી અનયેકવ્વધ યોજનાઓનો ગુજરાતમાં શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરી અનયે નાયબ 
મુખયમંત્રી શ્રી નરીવતનભાઇ પટેલના નયેતૃત્વ હેઠળનરી રાજય સરકાર દ્ારા સુદૃઢ રરીતયે અમલ 
થઈ રહ્ો છે. જયેના પ્રભા્વક પરરણામો પ્રાપ્ત થઈ રહ્ાં છે. તા. ૧૨ જૂન, ૨૦૧૪નો રદ્વસ 
યાદગાર બનરી રહ્ો. આ રદ્વસયે સરદાર સરો્વર ડયેમ ઉપરના દર્વાજા બંધ કર્વાનરી મંજુરરી 
મળતા ૨૦૧૭માં ડયેમ સંપૂણ્થ ભરાયો.
• શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદરી ્વડાપ્રધાન પદે વબરાજમાન થયાના માત્ ૧૬ રદ્વસયે તા. 

૧૨/૦૬/૨૦૧૪ના રોજ સરદાર સરો્વર યોજનાનાં ફેઝ-૧ના સપરીલ્વયે પરીયસ્થ પૂણ્થ 
ઊંચાઈ સુધરી, બ્રીજ, દર્વાજા બયેસાડ્વા મંજૂરરી.

• સરદાર સરો્વર યોજનાનયે ત્ણ ્વર્થમાં રૂ. ૪૭૯૭ કરોડનરી કેનદ્રરીય સહાય.
• પ્રધાનમંત્રી કૃવર વસંચાઈ યોજનામાં ૨૦૧૭-૧૮ સુધરીમાં સૂક્મ વસંચાઈ હેઠળ 

૧૬,૪૬,૬૧૦ હેકટર વ્વસતારનયે આ્વરરી લઇ ૧૦,૨૦,૫૩૭ ખયેડૂતોનયે લાભ આપયો.
• સામાનય અનયે સરીમાંત ખયેડૂતોનરી સબવસડરી ્વધારરી ૭૦ ટકા અનયે એસસરી/એસટરી ખયેડૂતો 

માટે ૮૫ ટકા કરરી આપરી.
• સમગ્ર રાજયમાં ૧૮,૭૯,૪૫૮ ગયેસ કનયેકશનના લક્યાંકનરી સામયે ૧૩,૬૭,૭૦૧ 

(૭૩%) કનયેકશન પૂરા પાડ્વામાં આવયા.
• પ્રધાનમંત્રી ઉજાલા યોજનામાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં અગ્રયેસર છે. આ યોજના અંતગ્થત 

૩.૯૪ કરોડથરી ્વધારે LED બલબ, ૧૧.૭૮ લાખથરી ્વધારે LED ટ્ૂબલાઈટ્ સ, 
૫.૮૭ લાખ એનર્જી એરફવસયનટ પંખાનું વ્વતરણ કર્વામાં આવયું છે.

• ગુજરાતના શહેરરી વ્વસતારોનરી ૧૧ લાખ LED સરિરીટલાઈટમા ંરૂપાંતરરત કર્વામા ંઆ્વરી.
• પ્રધાનમતં્રી આ્વાસ યોજના ગ્રામરીણ અતંગ્થત ્વર્થ ૨૦૨૨ સધુરીમા ં‘સૌના માટે આ્વાસ’ 

અન્વયયે ગુજરાત રાજયમા ંકુલ ૩,૧૧,૮૦૩ આ્વાસોના લક્યાકં સામયે છેલા ચાર ્વર્થમાં 

છે�લા ૭ વષર્થી 
વડાપ્રધાન શ્રી નર�ેદ્રભાઈ 
માેદ�ના વડપણ હેઠળની 

કે�દ્ર સરકાર દ્વારા 
જન�હતલક્ષી અનેકિવધ 

યાજેનાઆેનાે ગજુરાતમાં 
શ્રી િવજયભાઈ �પાણી 

અને નાયબ મ�ુમંત્રી 
શ્રી નીિતનભાઇ પટેલના 

ને���વ હેઠળની રાજ્ય 
સરકાર દ્વારા સુદૃઢ ર�તે 

અમલ થઈ રહ્યાે છે. જનેા 
પ્રભાવક પિરણામાે પ્રા� 

થઈ રહ્યાં છે.

શ્રી નરેન્દ્રભસઈ મસેદી ભસરતનસ િડસપ્રધસન બનતસંની સસથે 

ગુજરસતની ઉ�વત અને 
સમૃ�દ્ધનસ મસગસ� ખુલી ગયસ...

સમીિ િામી

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ



રૂ. ૨૯૨૬.૨૮ કરોડના ખચષે ૨,૩૦,૨૬૭ આ્વાસોનુ ંવનમા્થણ 
અનયે ૯૮,૩૬૭ આ્વાસો પ્રગવત હેઠળ છે.

• પ્રધાનમતં્રી આ્વાસ યોજના (શહેરરી) અતંગ્થત તા.૨૧-૫-૨૦૧૮ 
સધુરીમા ં૨,૫૮,૫૧૪ આ્વાસો મજંરૂ થયા.ં ૮૨૯૭૩ આ્વાસોનરી 
કામગરીરરી પૂણ્થ અનયે ૧,૭૦,૫૦૭ આ્વાસોના કામ પ્રગવત હેઠળ છે.

• રૂ. ૮૩૯૨ કરોડના ચૂક્વણાનરી જ્વાબદારરીનો ભારત સરકાર 
દ્ારા  સ્વરીકાર, જયે પૈકી પ્રથમ તબક્કે રૂ. ૭૨૫૮.૮૦ કરોડનરી 
માતબર રકમ રરીવલઝ કર્વામાં આ્વરી છે.

• ભારત અનયે જાપાનના ્વડાપ્રધાનશ્રીનરી ઉપસસથવતમાં અમદા્વાદમાં 
સાબરમતરી ટવમ્થનલ ખાતયે જાપાનના સહયોગથરી સાકાર થનાર 
બલૂયેટ રિયેનનુ ંખાતમહુતૂ્થ. ભારતરીય રેલ્વયેના ઇવતહાસમા ંબલૂયેટ 
રિયેનનો ક્રાવંતકારરી પ્રારંભ ગજુરાતનરી ભવૂમ ઉપર.

•  ઓખા અનયે બયેટ દ્ારકાનયે જોડતા સમુદ્ર પરના કેબલ સટડ 
વબ્જનયે રૂ.૯૬૩ કરોડના ખચષે મંજૂરરી આપ્વામાં આ્વરી. 

• સમાટ્થ વસટરીઝ વમશન અતંગ્થત ૬ શહેરો માટે સમાટ્થ વસટરી પલાનનયે 
કેનદ્ર સરકાર દ્ારા રૂ. ૧૨૧૫૮ કરોડનરી મજંરૂરી આપ્વામા ંઆ્વરી 
છે જયેમા ંરૂ. ૫૭૫ કરોડ કેનદ્ર સરકાર દ્ારા આપ્વામા ંઆવયા.

• ભારત સરકારના રેલ્વયે વ્વભાગ અનયે ગુજરાત સરકારના 
સંયુક્ત સાહસ 'જી રાઈડ' હેઠળ ૧૨ પ્રોજયેકટ પૈકી પ્રથમ 
તબક્કે ૬ પ્રોજકેટનયે અગ્રતા આપ્વામાં આ્વરી.

• જયેમાં છારા પોટ્થ, નાગરોળ પોટ્થ, બયેડરી પોટ્થ રૂ. ૫૩૪ કરોડના 
ખચષે આંતરરક કનયેસકટવ્વટરીનરી સુવ્વધા વ્વકસા્વાશયે.

• રાજકોટ ખાતયે રૂ. ૧૪૦૦ કરોડના ખચષે ગ્રરીનરફલડ એરપોટ્થનયે મજૂંરરી.
• ઉડાન - રરીવજયોનલ કનયેસકટવ્વટરી યોજના હેઠળ રાજયમાં ૬ 

સથળોએ દૈવનક સુવ્વધાનો પ્રારંભ. 
• રાજયમાં ૧૩ સથળોએ બુવધિસટ સકકીટ વ્વકસા્વ્વા માટે રૂ. 

૩૬ કરોડનરી સહાય આપ્વામાં આ્વરી.
• ્વડનગર-મોઢેરા તથા પાટણ ખાતયે હેરરટેજ સકકીટ વ્વકસા્વ્વા 

માટે રૂ ૧૦૦ કરોડનરી સહાય.
• સોમનાથ અનયે દ્ારકા ખાતયે પ્રસાદ યોજના હેઠળ અનુક્રમયે રૂ. 

૨૬ કરોડ અનયે રૂ. ૩૮ કરોડનરી સહાય.
• મુદ્રા યોજના અંતગ્થત ગુજરાતમાં છેલા ૩ ્વર્થમાં (્વર્થ 

૨૦૧૫-૧૬ થરી ૨૦૧૭-૧૮ સુધરીમાં) ૩૬,૯૧,૦૮૬ યુ્વા 
ઉદ્ોગ સાહવસકોનયે રૂ. ૨૫,૨૦૩ કરોડનરી લોન સહાય.

• નયેશનલ ફુડ વસકયોરરટરી વમશનનો રાજયનયે રૂ.૧૦૬.૦૩ 
કરોડનરી ફાળ્વણરી અનયે ૭.૬૩ કરોડનયે લાભ.

• ૧૨ પસંદગરી યુક્ત હેરરટેજ વસટરી પૈકી દ્ારકાનો પાયલોટ 
પ્રોજયેકટમાં સમા્વયેશ.

• રેલ્વયે મંત્ાલય દ્ારા ૩૬ ન્વરી રિયેઈન, ૬ ન્વા એકસટેંશન 
અનયે બયે ફ્ીક્વનસરી ઓફ રિયેઈનસનયે મંજૂરરી.

• ્વડોદરામાં ભારતનરી પહેલરી રેલ એનડ રિાનસપોટટેશન 

યુવન્વવસ્થટરી ૨૦૧૮થરી શરૂ કર્વામાં આ્વરી છે.
• જામનગરનરી ઈસનસટટૂ્ટ ઓફ ટરીચીંગ એનડ રરસચ્થ ઈન 

આયુ્વષેદનયે રાષ્ટ્રરીય મહત્વના સંસથાનનો દરજ્જો.
• ગજુરાત ભાસકરાચાય્થ ઈસનસટટ્ટૂ ઓફ સપયેશ એસપલકેશનસ એનડ 

જીયો ઈનફમષેરટકસ – બાયસયેગનયે નયેશનલ ઈસનસટટ્ટૂનો દરજ્જો. 
• ગુજરાત ફોરેસનસક સાયનસ યુવન્વવસ્થટરી અનયે ગુજરાતનરી રક્ષા 

શવક્ત યુવન્વવસ્થટરીનયે નયેશનલ ઈસનસટટ્ૂટનો દરજ્જો. 
• ભારત સરકારનરી ગુજરાતનયે એઈમસનરી ભયેટ.
• ઘોઘા – દહેજ અનયે હજીરા-ઘોઘા ્વચ્યે ફેરરી સયે્વા શરૂ.
• ગુજરાત સરકાર દ્ારા પ્રધાનમંત્રી ફસલ બરીમા યોજનામાં 

્વધુનયે ્વધુ ખયેડૂતો લાભ લયે્વા જોડાય તયે માટે સઘન અવભયાન 
હાથ ધર્વામાં આવયું છે.

• ગજુરાતમા ંપ્રધાનમતં્રી જન-ધન યોજના અતંગ્થત ૧.૧૯ કરોડ બચત 
ખાતામા ંતા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮નરી સસથવતએ ૩.૨૫ કરોડ રૂવપયા જમા 
થયા. ૯૫.૭૯ લાખ રૂપયે કાડ્થનુ ંવ્વતરણ કર્વામા ંઆવયુ.ં

• રકસાન સનમાન નરીવધ યોજનામાં ગુજરાત ૫૧.૩૪ લાખ 
ખયેડૂતોના ખાતામાં રૂ. ૧૦૨૬ કરોડ જમા થયા.

• કેનદ્ર સરકાર દ્ારા રૂ. ૨૦ કરોડના ખચષે અવત આધુવનક સ્વલતોથરી 
સજ્જ રેલ્વયે સટેશનનુ ંવનમા્થણ. આ પ્રોજયેકટ પણૂ્થ થયા બાદ માત્ 
૪૫ વમનરીટમા ં્વડોદરાથરી સટેચય ુઓફ યવુનટરી પહોંચરી શકાશયે.

• નમ્થદાના તરીરે સરદાર સરો્વર ડયેમ સનમખુ તયેમનરી ૧૮૨ મરીટર 
વ્વશ્નરી સૌથરી ઊંચરી પ્રવતમાથરી ગુજરાતનરી આગ્વરી ઓળખ 
ઉભરી થઇ.
આ ઉપરાંત, આયુરમાન ભારત, સુકનયા સમૃવધિ યોજના, 

પ્રધાનમંત્રી જી્વનજયોવત ્વરીમા યોજના, અટલ પયેનશન યોજના 
જયે્વરી યોજનાનો પણ લાભ ગુજરાતના લોકોનયે આપ્વામાં રાજય 
સરકારે અગ્રરીમ ભૂવમકા વનભા્વરી છે. આમ ગુજરાતનયે ્વડાપ્રધાન 
શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદરીએ ખોબલયે નયે ખોબલયે યોજનાકીય સહાય 
આપરી જનજનના વ્વકાસ-પ્રગવતનયે પ્રોતસાવહત કરરી છે. •

(લેખક ર્રીતા ક્ટાર લેખક અને પત્કાર છટે.)
45økwshkík૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસપાંચ વર્ષ
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ગુજરાત સરકાર છેલા દોઢ ્વર્થથરી કોરોના સંક્રમણ સામયે જંગ ખયેલરી રહરી છે અનયે 
સફળતા પણ પ્રાપ્ત કરરી રહરી છે. કોરોનાનરી બયે લહેરના અનુભ્વથરી હ્વયે એ્વો મુકામ આવયો 
છે કે કેસ ઘટરી રહ્ાં છે. કોરોના સંક્રમણનયે ખાળ્વા માટે ્વૅસકસનયેશન ઉત્મ ઉપાય છે તયેનયે 
ધયાનયે લઇનયે સરેરાશ રોજના ત્ણ લાખથરી ્વધુ લોકોનું ્વૅસકસનયેશન થઇ રહ્ં છે. રાજયમાં 
અતયાર સુધરીમાં ત્ણ કરોડ કરતાં ્વધુ લોકોએ ્વૅસકસન લરીધરી છે. સરકારે હ્વયે કોરોના સામયે 
્વયેપારરીઓ અનયે સયે્વાકીય સંસથાઓના કમ્થચારરીઓનયે સુરવક્ષત કર્વાનું આયોજન કયુયં છે જયે 
ત્રીજી લહેરનયે રોક્વામાં અતયંત સક્ષમ બનશયે.

કોરોના સામયેનરી લડાઇમાં ્વસૅકસન અમોઘ શસત્ સાવબત થયુ ંછે. ્વયેપારરી ્વગ્થ માટે ખાસ 
કેમપના આયોજનથરી સામવૂહક ્વસૅકસનયેશન પાર પાડ્વામા ંઆવયુ ંછે. સરકારનરી અસરકારક 
કામગરીરરીના કારણયે કોરોનાનુ ંસકં્રમણ રદ્વસયે રદ્વસયે ઘટરી રહ્ ંછે. કેસોનરી સખંયામા ંપણ ઘટાડો 
થયો છે. ગજુરાતમાં ્વયેપાર-ધધંા પનુ શરૂ થયા છે. નાના અનયે મધયમ્વગ્થનયે રોજગારરી મળરી 
રહે તયે માટે સરકારે કોરોના પ્રોટોકોલના ચસૂત અમલ સાથયે વનયંત્ણોમા ંક્રમશ રાહતો આપરી 
છે. હારશયે કોરોના, જીતશયે ગજુરાતના મતં્ સાથયે રાજયના આરોગય વ્વભાગયે તકેદારરીના અનયેક 
પગલા ંલરીધા છે અનયે સભંવ્વત ત્રીજી લહેર સામયે આયોજનબધિ પગલા ંલયે્વાનુ ંશરૂ કયુયં છે.
 19મરી માચ્થ 2020મા ંજયારે કોરોનાનો પ્રથમ કેસ નોંધાયો તયારથરી રાજય સરકારે એકશન 

પલાન તૈયાર કયયો હતો જયેમાં અનયેક ્વખત સુધારા કરરીનયે લોકોના આરોગયનરી કાળજી 
રાખરી છે.

 કોરોના સકં્રમણનયે વનયતં્ણમા ંરાખ્વા માટે મખુયમતં્રી શ્રી વ્વજય રૂપાણરીએ કોર કવમટરીનરી 
રચના કરરી હતરી જયે આજરદન સુધરી વનયવમત મળે છે.

 રાજયમા ંજયારે પહેલો કેસ નોંધાયો હતો તયેના ગણતરરીના રદ્વસોમા ંજ ચાર મહાનગરોમાં 
2200 બયેડનરી ક્ષમતા્વાળરી ડયેરડકેટેડ કોવ્વડ હોસસપટલ શરૂ કર્વામા ંઆ્વરી હતરી. એ ઉપરાતં પ્રતયયેક 
વજલામા ંપણ 100 બયેડનરી હોસસપટલ અનયે કોવ્વડ કેર સયેનટર શરૂ કર્વામા ંઆવયા હતા.

 રાજય સરકાર દ્ારા રાજયસતરે કાઉનસયેવલંગ માટે હેલપલાઇન 1100 શરૂ કરરી હતરી. 
સરકારે મહામારરીનયે અટકા્વ્વા માટે 15 આઇએએસ અવધકારરીનયે ્વધારાનરી જ્વાબદારરી 
પણ સોંપરી હતરી.

 રદ્વસ-રાત ફરજ બજા્વતા તબરીબો, પયેરા મયેરડકલ સટાફ, સુરક્ષા કમ્થચારરી અનયે સફાઇ 
કમ્થચારરી કે જયેમણયે જાન ગુમાવયા છે, તયેમના પરર્વારનયે 25 લાખનરી સહાય આપ્વામાં 
આ્વરી હતરી. 

 ગુજરાતયે પ્રથમ્વાર ડ્રોન ટેકનોલોજીના સહારે સ્વષેલનસનરી કામગરીરરી કરરીનયે કોરોના 
ગાઇડલાઇનનો ભંગ કરતા લોકો સામયે દંડ સવહતના પગલાં લરીધા છે.

 ગુજરાતના ઉદ્ોગકારો, ખયેડૂતો, ્વંવચતો અનયે ગરરીબો માટે મુખયમંત્રીશ્રીએ 14000 કરોડ 
રૂવપયાનું ગુજરાત આતમવનભ્થર પયેકેજ જાહેર કરરી લાભાથથીઓનયે સહાય કરરી છે.

 કોરોના સંક્રમણનયે વનયંત્ણમાં લયે્વા માટે ગુજરાત સરકારે વનષણાત ડોકટરોના બનયેલા 

રાજ્યની 50 ટકા 
વસતીનંુ વૅ�ક્સનેશન થયુ ં

છે, 3.10 કરાેડ લાેકાેઅે 
વૅ�ક્સન લઇ લીધી છે

રાજ્યમાં દાેઢ વષર્માં 
કાેરાનેાની બે લહેર આવી 

ચકૂ� છે, ત્રી� લહેરને 
રાેકવાના અથાગ પ્રયાસાે 

ચાલુ છે

ગૌતમ પુિરોનહત

કસેરસેનસ સસમે ગુજરસતનસે જંગ... 
કસેરસેનસ હસયસ�, લસેકસે જી�સ

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ



એકસપટ્થ ગ્રુપનરી રચના કરરી લોકોનયે સાચરી સમજ આપ્વાનો 
પ્રયાસ કયયો છે. આ તબરીબોએ લોકોમાં કોરોનાનો ભય ઓછો 
કર્વામાં મહત્્વનરી ભૂવમકા વનભા્વરી છે.

 કોરોનાનરી બરીજી લહેરમા ંસરકારે ત્વરરત પગલા ંલઇનયે મહામારરી 
સામયે કાબૂ મયેળવયો છે. આ અનુભ્વના આધારે કોવ્વડનરી 
સભંવ્વત ત્રીજી લહેરનો મકુાબલો કર્વા સરકારે રણનરીવત જાહેર 
કરરી છે જયે સકં્રમણનયે ફેલાતુ ંરોક્વાનરી યોજના છે.

 સભંવ્વત ત્રીજી લહેર સામયે સરકારે ગયા મયે મવહનાનરી શરૂઆતથરી 
જ કાય્થયોજના અમલમા ંમકૂી છે, જયે સમગ્ર દેશમા ંપ્રથમ છે.

 રાજય સરકારે ટાસક ફોસ્થ તજજ્ઞો, વજલા કલયેકટર, વ્વકાસ 
અવધકારરી અનયે મયુવનવસપલ કવમશનર સાથયે વ્વડરીયો 
કોનફરનસથરી સરકારરી હોસસપટલના તબરીબો સાથયે ગહન 
પરામશ્થ કયયો છે.

 GMDC અનયે મહાતમા મંરદરમાં ઊભરી કરાયયેલરી 
હોસસપટલોનરી જયેમ જરૂર જણાયયે ટેમપરરરી રફલડ હોસસપટલોનરી 
વય્વસથા ઊભરી કર્વામાં આ્વશયે.

 સંભવ્વત ત્રીજી લહેર સામયે કોરોના ટેસટીંગનરી કેપયેવસટરી દૈવનક 
1.25 લાખ જયેટલરી કરાશયે.

 સઘન સ્વષેલનસ અનયે વયાપક ટેસટીંગ સવહતના મોવનટરીંગ 
માટે વજલા સતરે કમાનડ એનડ કિંરિોલ સયેનટર કાય્થરત કરરીનયે 
સરીએમ ડયેશબોડ્થ સાથયે રરયલ ટાઇમ મોવનટરીંગથરી જોડાશયે.

 આરોગય સયે્વાઓમાં પૂરતું માન્વબળ મયેનપા્વર મળરી રહે તયે 
માટે આરોગય કમથીઓનરી ખાલરી જગયાઓ જરૂરરયાત મુજબ 

ભરરી દે્વાશયે
 કેસોનરી સંખયામાં ્વધારો થાય તો રાજયમાં અૉસકસજન બયેડનરી 

સંખયા 61000 થરી ્વધારરી 1,10,000 કર્વાનું આયોજન 
વ્વચાર્વામાં આવયું છે.

 કોરોનાનરી પ્રથમ લહેર અનયે બરીજી લહેરનયે રાજય સરકારે 
સઘન આરોગયલક્ષરી પગલાંઓ, થ્રી ટરી-ટેસસટંગ, રિયેવસંગ અનયે 
વરિટમયેનટનરી સટેરિયેજી, ફ્નટલાઇન ્વક્કસ્થ, આરોગય કમ્થચારરીઓ 
અનયે જનતાના સહયોગથરી મહદઅંશયે વનયંત્ણમાં રાખ્વામાં 
સફળતા મયેળ્વરી છે.

 લોકોના સહયોગથરી કોરોના ગાઇડલાઇનસના પાલન સાથયે 
માત્ 36 શહેરોમાં મયા્થરદત વનયંત્ણો લાગુ કરરીનયે કોરોના 
કેસોમાં ઘટાડો કર્વામાં આવયો છે. લોકડાઉન કર્વાનરી જરૂર 
ઊભરી થઇ નથરી.

 રાજયમાં કોરોનાનરી બરીજી લહેરમાં 30મરી એવપ્રલ 2021માં 
સૌથરી ્વધુ 14605 જયેટલા કેસ નોંધાયા હતા અનયે સમગ્ર 
રાજયમાં કોવ્વડના એકટરી્વ દદથીઓનરી સંખયા 1.48 લાખ 
જયેટલરી હતરી.

 રાજય સરકારે કોવ્વડ હોસસપટલો, અૉસકસજન બયેડ, અૉસકસજન 
સપલાય અનયે સકં્રમણ વનયતં્ણના જયે વયાપક ઉપાયો યધુિના ધોરણયે 
હાથ ધરતા ંપરરણામ સ્વરૂપ કેસનરી સખંયા ઓછરી થઇ ગઇ છે.

 મખુયમતં્રી શ્રી વ્વજયભાઇ રૂપાણરીએ કહ્ ંહતંુ કે, કેસોનરી સખંયા 
ઘટરી છે પરંત ુકોરોના ્વાયરસ હજી ગયો નથરી. કોરોના સામયેનરી 
સમજ અનયે વશસતમાં જરા પણ ઢરીલાશ પાલ્વયે તયેમ નથરી. 
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આપણયે દ્વાઇ ભરી, કડાઇ ભરી અનયે જાન ભરી હૈ, જહાન ભરી 
હૈ ના પ્રધાનમંત્રીશ્રીના સંકલપ સાથયે રોવજંદરી પ્રવૃવત્ઓ સંપૂણ્થ 
સતક્કતા-સા્વચયેતરીથરી ચાલુ રાખ્વાનરી છે.

 એકશન પલાનમાં રાજયનરી કોવ્વડ ટાસકફોસ્થના તજજ્ઞ તબરીબો 
સાથયે બયેઠકો યોજીનયે તયેમના મંતવયો અનયે અવભપ્રાય લયે્વામાં 
આવયા છે.

 ત્રીજી લહેરનયે આ્વતરી અટકા્વ્વા તયેમજ તરીવ્રતા ઘટાડ્વા સાથયે 
જો કેસનરી સખંયા ્વધરી જાય તો તયેનયે પહોંચરી ્વળ્વા આરોગય 
વ્વભાગનરી ક્ષમતા ્વધાર્વાનરી રણનરીવત બના્વ્વામા ંઆ્વયેલરી છે.

 રાજયમાં ઘડાયયેલરી રણનરીવતમાં અલથી ફોરકાસસટગં મયેથડ 
વ્વકસા્વ્વરી, સ્વષેલનસ અનયે ટેસસટંગમાં ્વધારો કર્વો, 
અૉસકસજન પુર્વઠો સુદ્રઢ કર્વો, જરૂરરી દ્વા-ઇનજયેકશનનો 
જ્થથો સુવનવચિત કર્વો, બાળકો અનયે ્વયસકો માટ ે ન્વા 
્વયેસનટલયેટસ્થ ખરરીદ્વા, તબરીબ-નસ્થ અનયે પયેરામયેડરીકલ સટાફનરી 
ભરતરી, રેડરી ટ ુગો હોસસપટલસ તયૈાર કર્વરી, વજલા સતરે કમાડં 
એનડ કિંરિોલ સયેનટર ઊભા કર્વા, બયેડ-પથારરીઓનરી સંખયા 
દશા્થ્વતરી કેસનદ્રકૃત પ્રણાલરી વ્વકસા્વ્વરી, સંજી્વનરી અનયે 
ધન્વંતરરી રથનો વયાપક ઉપયોગ અનયે હોમ આઇસોલયેશનમાં 
રહેલા દદથી માટે ટેલરી મયેરડવસન વય્વસથા જયે્વરી બાબતો 
સમા્વ્વામાં આ્વરી છે.

 રણનરીવત પ્રમાણયે રાજયમાં આઇસરીયુ બયેડનરી સંખયા 15000થરી 
્વધારરીનયે 30000 કર્વામાં આ્વશયે, ્વયેસનટલયેટરનરી સંખયા 7000 
થરી ્વધારરીનયે 15000 કર્વામાં આ્વશયે અનયે રાજયમાં કોવ્વડ 
ફેવસવલટરી 1800 થરી 2400 કર્વામાં આ્વશયે.

 સભંવ્વત ત્રીજી લહેરમા ંઅૉસકસજનનરી માગંનયે પહોંચરી ્વળ્વા 
અૉસકસજન ક્ષમતા 1150 મયેરિરીક ટનથરી 1800 મયેવરિક ટન, 
પરીએસએ પલાનટ 24 થરી 400 તયેમજ પરીએસએ પલાનટનરી ક્ષમતા 
20 મયેવરિક ટનથરી 300 મયેવરિક ટન સાથયે અૉસકસજન 
કોનસનરિયેટરનરી સખંયા 700 થરી ્વધારરી 10000 કર્વામા ંઆ્વશયે.

 રેમડયેવસવ્વર, એમફોટેરરવસન-બરી, ટોવસસસલઝમુયેબ, ફેવ્વપયેરાવ્વર 
ટેબલયેટ ્વગયેરે દ્વાઓના બરીજા ્વયે્વમા ંથયયેલા ્વપરાશનયે આધારે 
ત્રીજા સભંવ્વત ્વયે્વ માટે પરૂતો જ્થથો પ્રોકયોર કર્વામા ંઆ્વશયે.

 કોરોનાનરી સંભવ્વત ત્રીજી લહેર સામયે પૂરતું માન્વબળ ઊભું 
કર્વાના સંકલપ સાથયે સરકારે સપયેવશયાવલસટ તબરીબોનરી સંખયા 
2350 થરી ્વધારરી 4000 એમબરીબરીએસ, તબરીબનરી સંખયા 
5200 થરી ્વધારરી 10000, નસ્થનરી સંખયા 12000 થરી ્વધારરી 
22000, ્વગ્થ-4ના કમ્થચારરીઓનરી સંખયા 8000 થરી ્વધારરી 
15000 અનયે અટેનડનટનરી સંખયા 4000 થરી ્વધારરી 10000 
કર્વાનો વનણ્થય કયયો છે.

 મુખયમંત્રીશ્રીએ સંભવ્વત ત્રીજી લહેર માટે ટેસટીંગ, રિયેવસંગ, 
વરિટમયેનટનરી રિરીપલ ટરી સરિયેટેજી રૂપયે સ્વષેલનસ યુવનટનરી સંખયા 

14000 થરી ્વધારરી 21000 અનયે સ્વષેલનસનરી ટરીમનરી સંખયા 
21000 થરી ્વધારરી 60000 કર્વાનો વનધા્થર કયયો છે.

 ગજુરાતમા ંRTPCR લયેબનરી સખંયા 104 થરી ્વધારરી 155, 
RTPCR ટેસટ મશરીનનરી સંખયા 234 થરી ્વધારરી 285 અનયે 
વસટરી સકેન મશરીનનરી સખંયા 18 થરી ્વધારરી 44 કર્વામા ંઆ્વશયે.

 સરકારે ધન્વંતરરી રથનરી સંખયા 1500 થરી ્વધારરી 3000 અનયે 
સંજી્વનરી રથનરી સંખયા 1400 થરી ્વધારરી 3000 કર્વાનું પણ 
આ રણનરીવત કાય્થયોજનામાં સૂચવયું છે.

 સંભવ્વત ત્રીજી લહેરમાં બાળકોનયે ધયાનયે રાખરી સરકારરી 
હોસસપટલોમાં બાળકો માટેના 2000 બયેડ છે તયે ્વધારરીનયે 4000 
કર્વામાં આ્વશયે.

 ચાઈલડ ફ્ેનડલરી ્વોડ્થ ઊભા કર્વામાં આ્વશયે જયેમાં બાળકોના 
માતા-વપતા, ્વાલરીઓ માટે સુવ્વધાઓ, રંગરીન કાટૂ્થન વચત્ો 
સાથયેનરી દરી્વાલો, ટેવલવ્વઝન અનયે રમકડાં સાથયેના ્વોડ્થ ઊભા 
કર્વામાં આ્વશયે. બાળકો માટેના ્વયેસનટલયેટરનરી સંખયા 500 
થરી ્વધારરી 1000 કર્વામાં આ્વશયે.

 કોવ્વડના કેસો ્વધયે તો તયે કયા વ્વસતારમાં ્વધયા છે, સંક્રમણનરી 
સસથતરી, પોવઝટરી્વરીટરી રેટ, હોસસપટલોમાં બયેડનરી ઉપલબધતાનયે 
આધારે જયે-તયે વજલા અનયે શહેરોમાં શૈક્ષવણક સંસથા, એર, 
રોડ, રિાનસપયોટેશન સવ્વ્થસ, શોપીંગ મોલ, દુકાનો, જાહેર 
સથળોનયે ગ્રરીન- બલ ુ-યલો -બ્ાઉન અનયે રેડ કલરના કોડ આપરી 
તયે મજુબ વનયતં્ણ લાદ્વામા ંઅનયે છટૂછાટ આપ્વામા ંઆ્વશયે.

 ઇસનડયન કાઉસનસલ ઓફ મયેરડકલ રરસચ્થના સહયોગથરી 
રાજયમાં એવપડયેવમક ઇનટેવલજનસ યુવનટનરી સથાપના કર્વામાં 
આ્વશયે જયે રાજયના વ્વવ્વધ વજલાના વ્વસતારોમાં કોવ્વડ 
કેવસસમાં ્વધારા-ઘટાડાનું પૂ્વા્થનુમાન કર્વામાં મદદરૂપ થશયે.

 હોમ આઇસોલયેશનમા ંરહેલા દદથી માટે ટેલરી મયેરડવસન વય્વસથા 
ઉભરી કરરી વનવૃત તબરીબો દ્ારા ઇ-સંજી્વનરી એપ થકી 
માગ્થદશ્થન આપ્વામાં આ્વશયે.•

(લેખક ક્ટાર લેખક અને િરરષ્ઠ પત્કાર છટે.)
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તસ‘ઉતેનસે તસકસતથી મુકસબલસે

મયે’ માસ એટલયે સામાનય રરીતયે કાળઝાળ ગરમરીનો મવહનો... સયૂ્થ દે્વ જાણયે કે કોપાયમાન 
થતા હોય તયે્વરી ગરમરી જનજી્વનનયે હતપ્રભ બના્વરી દે... પણ આ ્વરષે મયે’ માસમા ંત્ાટકેલું 
્વા્વાઝોડ ુગુજરાત કયારેય નહીં ભલૂયે કકૂદરતનરી થપાટોનો અસખંય ્વખત સામનો કરરી ચકેુલા 
ગજુરાત પર એક ્વધ ુઆપવત્ ્વા્વાઝોડા સ્વરૂપયે આ્વરી.. એક બાજ ુકોરોના કાળમાં કોવ્વડનું 
ભારે સકં્રમણ, આંવશક લોકડાઉન, મયકુરમાયકોસરીસ મહામારરી અનયે તયે્વા સમયમાં જ ત્ાટકેલ ુ
્વા્વાઝોડુ ં- એમ દસયેય રદશામાથંરી દઃુખના ્વાયરા ્વાય તયારે સામાનય માણસ હરહરરીનયે, થાકીનયે 
તટૂરી જાય. આ આપદાઓ સામયે લડ્વાનરી હામ જ ન રહે, પરંત ુતયેના ંવ્વશ્ાસયે કામ કરતરી સરકાર 
આ બધા ંદઃુખો સામયે હુકંાર ભરે, લોકોનયે સવધયારો આપયે કે તમારરી પડખયે, તમારા વ્વશ્ાસયે સરકાર 
બયેઠરી છે. અનયે તમારા ક્ષયેમકુશળનરી રક્ષા રાજય ્વહરી્વટરી તતં્ કરશયે. તયારે આ્વા દુઃખો ્વચ્યેય 
લોકો સરુક્ષાનરી લાગણરી અનુભ્વયે છે, તયેનો દાખલો ગજુરાતયે તાઉતયે ્વા્વાઝોડા ્વખતયે આપયો.

આ કહેર કથા થરથરા્વનારરી હતરી...પણ આ તો ગજુરાત છે.... ગુજરાતનરી પ્રજાના ખમરીર 
અનયે ખુમારરીનયે જાણયે એક પડકાર હતો, તા’ઉતયે ્વા્વાઝોડા સ્વરૂપયે. પરંત ુ રાજય સરકારના 
આઞોતરા આયોજન અનયે સમયસૂચક સં્વયેદનશરીલ અવભગમયે બધ ુસમસૂતુર પાર પાડુ.ં.. 
અગમચયેતરીના પગલા,ં ્વા્વાઝોડા દરમયાન તાતકાવલક કામગરીરરી અનયે ઝડપથરી બચા્વ-રાહતના 
કાયયો પણ થયા. ગુજરાત ઉપર આ્વરી પડયેલરી તા’ઉતયે ્વા્વાઝોડારૂપરી આ્વરી કુદરતરી આફતનાં 
સમયમા ંમુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ લોકો ્વચ્યે જઈનયે તયેમનયે પ્રજા્વતસલ શાસકનરી 
જયેમ હૂફં પરૂરી પાડરી. સાચા અથ્થમા ંગજુરાત અનયે ગજુરાતરી બાધં્વો માટેનરી તયેમનરી સ્ંવયેદનાના 
દશ્થન કરાવયા છે.

તા’ઉતે સામેની લડાઇ માટે ‘‘ઝીિરો કેઝ્યુઆનલટી’’ના 
અનિગમ સાથેનું આગરોત�ં આયરોજન

મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ ગુજરાત પર આ્વનારા સંભવ્વત ્વા્વાઝોડાનરી 
પરરસસથવત અનયે તયેનો સામનો કર્વા માટે રાજય સરકારનરી સજ્જતાનરી સંપૂણ્થ તૈયારરીઓનરી 
સમરીક્ષા રાજયના ઉચ્ સતરરીય અવધકારરીઓનરી બયેઠકમાં કરરીનયે સૌનયે આ ્વા્વાઝોડા સામયે 
આગોતરા આયોજનનરી તૈયારરીઓ કર્વા આહ્વાન કયુયં હતું. મુખયમંત્રીશ્રીએ ‘‘ઝરીરો 
કેઝયુઆવલટરી’’ના અવભગમ સાથયે ્વહરી્વટરીતંત્નયે આગોતરરી તૈયારરીઓ કર્વા સૂચનાઓ 
આપરી. એ યાદ રહે કે આ માટે નાનામાં નાનરી બાબતોનું ઝરીણ્વટભયુ્થ ધયાન અપાયું હતું. 
ઉદાહરણ તરરીકે ્વા્વાઝોડું આ્વયે તયારે કો્વરીડ-૧૯ નરી પ્ર્વત્થમાન પરરસસથવતનયે ધયાનયે લઈનયે 
સૌરાષ્ટ્ર-કચછના દરરયાકાંઠાના વજલાઓમાં જયાં ્વા્વાઝોડાનરી અસર થઈ શકે છે, એ્વા 
વજલાઓમા ંકો્વરીડ હોસસપટલમાં સાર્વાર લઈ રહેલા ગંભરીર દદથીઓ માટે વ્વશયેર વય્વસથાઓ 
પણ મુખયમંત્રીશ્રીના અંગત માગ્થદશ્થનમાં કર્વામાં આ્વરી હતરી.

સુદ્રઢ આયરોજનબદ્ કામગીિી
મુખયમંત્રીશ્રીના રદશાવનદટેશમાં બયે લાખથરી ્વધુ લોકો તયેમજ પશુપાલકો-પશુઓ અનયે 

માછરીમારોનું સલામત સથળે સહરીસલામત રરીતયે સથળાંતર કર્વામાં આવયું હતું. 

ગજુરાત ઉપર 
આવી પડલેી તા’ઉતે 
વાવાઝાેડાની કુદરતી 
આફતનાં સમયમાં 
મ�ુમંત્રી શ્રી િવજયભાઈ 
�પાણીઅે લાેકાે વ�ચ ે
જઈને તેમને પ્ર�વ�સલ 
શાસકની જમે હંૂફ પૂર� 
પાડી સાચા અથર્માં 
ગજુરાત અને 
ગજુરાતી બાંધવાે માટેની 
તેમની સંવેદનાના દશર્ન 
કરા�ાં છે.

હેતલ દવે

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્



્વા્વાઝોડાના પરરણામયે ્વરીજ પુર્વઠાનયે પહેલરી અસર પડયે છે. 
આથરી ્વરીજ પુર્વઠાનયે અસર પડયે તો સત્વરે તયેનું દુરસતરી કામ થઈ 
શકે તયે માટે ૬૬૧ જયેટલરી ટરીમ તૈનાત કર્વામાં આ્વરી. 

૭૪૪ આરોગય ટરીમ, ૧૬૦ આઈ.સરી. યુ. ઓન વહરીલસ, ૬૦૭ 
જયેટલરી ૧૦૮ એમબયુલનસ જરૂર જણાયયે સયે્વામા ંલઈ શકાય તયે માટે 
ખડયે પગયે રાખ્વામાં આ્વરી હતરી. 

આ કુદરતરી આપવત્નયે ધયાનયે લઇ કોરોનાનરી સાર્વાર લઈ 
રહેલા દદથીઓનું ખાસ ધયાન રાખ્વામાં આવયું. આ માટે ૧૪૦૦ 
જયેટલરી કો્વરીડ હોસસપટલોમાં પા્વર બયેક અપ ડરી.જી. સયેટ તૈયાર 
રાખ્વામાં આવયા હતા. 

૧૦૦૦ ટન ઓકસરીજનનરી જરૂરરયાત સામયે ૧૭૦૦ ટન 
્વધારાનો જ્થથો પણ સરુવક્ષત કરાયો હતો. રેમડરીસરી્વરીર ઇનજયેકશનો 
પણ દરરયાકાઠંાના વજલાઓમાં આગોતરા આયોજનના ભાગરૂપયે 
મોકલરી અપાયા હતા.

દરિયાકાંઠે વેગવાન કામગીિી
મખુયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ વ્વશ્ાસ આપયા પ્રમાણયે 

આ ્વા્વાઝોડામાં કોઈ જાનહાનરી ન થાય તયે્વા "ઝરીરો કેઝયુઆલરીટરી"ના 
અવભગમ સાથયે દરરયાકાંઠાના વજલાઓ દ્ારકા, જામનગર, 
જનૂાગઢ, ભા્વનગર, અમરેલરી, પોરબંદર, ગરીર સોમનાથ, ભરૂચ, 
કચછ અનયે ્વલસાડ સવહતના વજલાઓના દરરયાઇ કાઠેં ્વસયેલા 
તયેમજ કાચા - પાકા મકાનોમા ં ્વસતા લોકોનુ ં સલામત સથળે 
સથળાતંર કરા્વ્વાનરી કામગરીરરી ્વયેગ્વાન બના્વરી હતરી. 

દરરયામાં માછરીમારરી માટે ગયયેલા બધા જ માછરીમાર - સાગર 
ખયેડૂઓનયે સલામત રરીતયે પરત બોલા્વરી લયે્વાયા હતા.

કંટ્રોલરૂમની સઘન કામગીિી
લોકસયે્વામાં સદૈ્વ રત રહેલા મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ 

રૂપાણરીએ પોતાનરી ઓળખ એક પ્રવતબધધ શાસક તરરીકે પણ 
પ્રસથાવપત કરરી છે. તયેથરી જ આ કુદરતરી આપદાના સમયયે તયેઓ 
કિંરિોલ રૂમ ખાતયેથરી વ્વવ્વધ વજલાના અવધકારરીઓ સાથયે સતત 
સંપક્કમાં રહરી પરરસસથવતનો તાગ મયેળ્વતા રહ્ા હતા. તયેમણયે 
કિંરિોલરૂમ ખાતયેથરી એર ફોસ્થના અવધકારરીઓ સાથયે વ્વડરીયો 
કોનફરનસના માધયમથરી સં્વાદ કરરી જરૂર પડયયે કોરોનાનાં 
ઈમરજનસરી દદથીઓ અનયે ફસાયયેલા લોકોનયે એરવલફટ કર્વા બાબતયે 
ચચા્થ - વ્વચારણા કરરી હતરી.

તયેઓએ રાજયના વજલાઓમા ં્વા્વાઝોડાના કારણયે ઊભરી થયયેલરી 
પરરસસથવત તયેમજ કોવ્વડ હોસસપટલનરી સસથવત બાબતયે ઝરીણ્વટભરરી 
પછૂપરછ કરરી આ્વરી પરરસસથવતમાં સંબવંધત અવધકારરીઓનયે કોઈ 
પણ ગફલતમા ંન રહે્વાનરી પણ સચૂના આપરી હતરી.

મખુયમતં્રીશ્રી ગાધંરીનગરના સટેટ ઇમરજનસરી ઓપરેશન સયેનટર 
ખાતયે ઉપસસથત રહરીનયે તા’ઉતયે ્વા્વાઝોડાના લયેનડ ફોલ અનયે રાજય 
પરથરી પસાર થ્વા સુધરીનરી સંપૂણ્થ પ્રવક્રયા પર નજર રાખરી હતરી. 

આ્વરી પરરસસથવતમાં તયેમણયે મોડરી રાત્યે ગાંધરીનગરના સટેટ 
ઇમરજનસરી ઓપરેશન સયેનટરમાં મુખય સવચ્વશ્રી સવહત રાજય 
સરકારના તમામ વ્વભાગોના ્વરરષ્ઠ સવચ્વો સાથયે સ્વ્થગ્રાહરી 
સમરીક્ષા બયેઠક યોજીનયે આ ્વા્વાઝોડાનરી ગવત - સસથવત અનયે તરીવ્રતા 
વ્વશયેનરી રજયેરજ માવહતરી મયેળ્વરી હતરી.

બે રદવસ અને િાત 
સતત મરોનનટરિંગ કિતાં મુખયમંત્ી

સં્વયેદનશરીલ મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીનરી ગુજરાતના 
છ કરોડ લોકો પ્રતયયેનરી સં્વયેદના કુદરતરી આપવત્ના આ સમયમાં 
ગુજરાતરીઓએ વનહાળરી. ગુજરાત ઉપર તા’ઉતયે ્વા્વાઝોડા રૂપરી 
આફત આ્વયે તયે પહેલા જ મખુયમંત્રીશ્રી કિંરિોલ રૂમમા ંપહોંચરી ગયા. 
અનયે સતત બયે રદ્વસ સુધરી તયેમણયે મધરાત સુધરી અનયે પરોરઢયા 
સુધરી કિંરિોલરૂમ સંભાળયો હતો. આ ઘટના જ દશા્થ્વયે છે કે 
મુખયમંત્રીશ્રીનયે ગુજરાતના સાડા છ કરોડ નાગરરકોનરી વચંતા છે.
કેન્દ્રની તાતકાનલક રૂ. ૧૦૦૦ કિરોડની સહાય

્વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદરીએ ગરીર સોમનાથ, ભા્વનગર 
તયેમજ અમરેલરી વજલાના વ્વસતારોનું હ્વાઇ વનરરીક્ષણ કરરીનયે 
ગુજરાતમાં ્વા્વાઝોડાનયે કારણયે સજા્થયયેલરી પરરસસથવતનું આંકલન 
કયુયં હતું.

તા’ઉતયે ્વા્વાઝોડાથરી પ્રભાવ્વત ગુજરાતના વ્વવ્વધ વ્વસતારોના 
હ્વાઇ વનરરીક્ષણ બાદ ્વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદરીએ તાતકાવલક 
રાહત કામગરીરરી કર્વા માટે રૂવપયા ૧ હજાર કરોડ તયેમજ મૃતકના 
પરરજનોનયે રૂ. બયે લાખ અનયે ઈજાગ્રસત લોકોનયે રૂ. ૫૦ હજારનરી 
નાણાકીય સહાયનરી જાહેરાત કરરી હતરી. ગુજરાતનયે આ્વરી 
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આપદાનરી સસથવતમાં તાતકાવલક સહાય કર્વા માટે મુખયમંત્રીશ્રીએ 
ગુજરાતરી ્વડાપ્રધાનશ્રીનો આભાર વયક્ત કયયો હતો. એટલું જ 
નહીં પરંતુ મુખયમંત્રીશ્રીએ સરકાર તરફથરી પણ તા’ઉતયે 
્વા્વાઝોડાનયે કારણયે જી્વ ગુમા્વનાર મૃતકોના ્વારસદારોનયે પણ 
રૂ. ૪ લાખ અનયે ઇજા પામયેલા લોકોનયે રૂ. ૫૦ હજારનરી સહાય 
આપ્વાનરી જાહેરાત કરરી હતરી.

વાવાઝરોડાથી અસિગ્રસતરોને  
સહાયની સિવાણી

તા’ઉતયે ્વા્વાઝોડાથરી નુકસાન પામયેલા મકાનો, ઝૂપડાઓ 
્વગયેરેનયે થયયેલા નુકસાનનરી સહાય માટે મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણરી તાતકાવલક મહત્વપૂણ્થ વનણ્થય લરીધો, સંપૂણ્થ નાશ પામયેલા 
મકાનો માટે રૂ. ૯૫,૧૦૦ નરી સહાય, અંશતઃ નુકસાન પામયેલા 
મકાનો માટે રૂ. ૨૫ હજારનરી સહાય, ઝૂપડાઓ માટે રૂ. ૧૦ 
હજારનરી સહાય, પશુ રાખ્વાનરી જગયા ગમાણ - ્વાડાનયે થયયેલા 
નુકશાન માટે રૂ. પાંચ હજારનરી સહાય જાહેર કર્વામાં આ્વરી. 
એટલું જ નહીં પરંતુ ્વા્વાઝોડાના કારણયે સથળાંતર થયયેલરી પુખત 
્વયનરી વયવક્તનયે રૂ ૧૦૦ પ્રવત રદ્વસ, બાળકોનયે રૂ. ૬૦ પ્રવતરદન 
કેશ ડોલ આપ્વામાં આવયું. તારરીખ ૧૬ અનયે ૧૭ મયે ના રોજ 
સથળાંતરરત થયયેલા લોકોનયે સાત રદ્વસનરી કેશડોલ ચૂક્વાઈ કયારે 
૧૮મરીએ સથળાંતર થયયેલા લોકોનયે ત્ણ રદ્વસનરી કેશડોલ 
ચુક્વ્વામાં આ્વરી છે.

્વા્વાઝોડાના કારણયે નુકસાન પામયેલા ખયેતરીના પાકનયે લઇનયે 
ખયેડૂતોનયે રાહત આપતો વનણ્થય પણ રાજય સરકારે જાહેર કયયો. 
જયે વૃક્ષો નાશ પામયા છે, તયેનયે એક હેકટર દરીઠ રૂ. ૧ લાખનરી સહાય 
બયે હેકટરનરી મયા્થદામાં અપાશયે. જયારે બાગાયતરી પાકો ખરરી ગયા 
છે, અનયે ૩૩ ટકાથરી ્વધુ નુકસાન થયું છે, તયેનયે એક હેકટરદરીઠ 
રૂવપયા ૨૦ હજારનરી બયે હેકટરનરી મયા્થદામાં સહાય આપ્વાનો 
વનણ્થય કરાયો અનયે તયે મુજબ ચુક્વણરી પણ કર્વામાં આ્વરી.

વાવાઝરોડામાં નુકશાન પામેલા બાગાયતી 
પાકરો માટે નવતિ અનિગમ

મખુયમંત્રીશ્રીએ તા’ઉતયે ્વા્વાઝોડામા ંબાગાયતરી પાકોનયે થયયેલા 
નકુસાન બદલ આવથ્થક ્વળતર ચકૂ્વ્વા ઉપરાંત બાગાયતરી પાકોનયે 
ફરરી પુનઃસથાવપત - રરસટોરેશન કર્વાનો પણ એક ન્વતર 
અવભગમ અપનાવયો. આ્વો અનોખો વ્વચાર પણ એ જ શાસકનયે 
આ્વયે જયે પ્રવતપળ પ્રજાનરી અનયે ખયેડૂતોનરી વચતંા કરતો હોય. તા’ઉતયે 
્વા્વાઝોડામાં નાશ પામયેલા બાગાયતરી પાકો નાવળયયેરરી - આંબાનયે 
ફરરી પુનઃસથાવપત - રરસટોરેશન માટેનરી સંભા્વનાઓ ચકાસરી તયે 
અંગયે રાજયનરી કૃવર યુવન્વવસ્થટરીઓના તજજ્ઞો, કૃવર ્વૈજ્ઞાવનકોનયે 
ખયેડૂતોનયે તાંવત્ક માગ્થદશ્થન પુરૂિં પાડ્વા મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણરીના પ્રયેરક રદશા સૂચન અનુસાર કૃવર, ખયેડૂત કલયાણ અનયે 
સહકાર વ્વભાગયે રાજયનરી ૪ કૃવર યુવન્વવસ્થટરીઓના ૧૯૩ જયેટલા 

કૃવર ્વૈજ્ઞાવનકોનયે તા’ઉતયે ્વા્વાઝોડાથરી ્વધુ અસરગ્રસત અનયે જયાં 
બાગાયતરી પાકોનયે સૌથરી ્વધુ નુકસાન થયું છે, એ વજલામાં 
તાતકાવલક મોકલ્વાનરી વય્વસથા ગોઠ્વરી હતરી. અમરેલરી વજલામાં 
દાંતરી્વાડા કૃવર યુવન્વવસ્થટરીના ૪૮, ભા્વનગર વજલામાં આણંદ 
કૃવર યુવન્વવસ્થટરીના ૪૩, ગરીર સોમનાથમાં જૂનાગઢ કવૃર 
યુવન્વવસ્થટરીના ૭૮ તયેમજ સુરત, ્વલસાડ અનયે ન્વસારરી 
વજલાઓમાં ન્વસારરી કૃવર યુવન્વવસ્થટરીના ૨૪ મળરી કુલ ૧૯૩ 
કૃવર ્વૈજ્ઞાવનકો અસરગ્રસત વજલાઓમાં તાતકાવલક પહોંચરી 
બાગાયતરી પાકોના પુનઃ સથાપન - રરસટોરેશનનું કાય્થ આરંભયું.

સિકાિના સાથ અને ગુજિાતીઓની  
હામે પુન: ધબકતુ થયું ગુજિાત

ગુજરાત એટલયે રફવનકસ પક્ષરીનરી માફક રાખમાંથરી ઊભો થતો 
પ્રદેશ. કચછનો ભૂકિંપ હોય, કિંડલાનું ્વા્વાઝોડું હોય કે મોરબરીનરી 
મચછુ નદરીનરી જળ હોનારત હોય, ગુજરાતયે તયેમાંથરી બયેઠા થઈનયે 
્વધુ ઝડપથરી સાતતયપૂણ્થ વ્વકાસ કયયો છે. દરકે ગુજરાતરી બાંધ્વયે 
ખભાથરી ખભો વમલા્વરી ગુજરાતનયે બયેઠું કયુયં છે. બસ આ્વરી જ 
રરીતયે ગુજરાત ઉપર આ્વયેલરી તાઉતયે ્વા્વાઝોડા રૂપરી કુદરતરી 
વ્વપદાનો સામનો પણ ગુજરાતરીઓએ એકજૂટ બનરી કયયો. ગરીર 
સોમનાથ, અમરેલરી, ભા્વનગર, જૂનાગઢ વજલામાં ્વા્વાઝોડાના 
કારણયે જનજી્વન ખોર્વાયું હતું. પરંતુ મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણરીનરી વનણા્થયકતા અનયે રાજય સરકારના આગોતરા 
આયોજનના પરરણામયે લાખો નાગરરકોનયે આ આફતમાંથરી 
હેમખયેમ ઉગારરી લયે્વાયા. ્વા્વાઝોડા બાદ તુરંત જ મુખયમંત્રીશ્રીએ 
અસરગ્રસત વ્વસતારોનરી મુલાકાત લઈ લોકોનયે મળરી આફતના 
આ સમયમાં સરકાર તયેમનરી સાથયે જ છ ે તયે્વરી હૈયા ધારણા 
આપરી એટલું જ નહરી પરતંુ વજલા પ્રશાસનના અવધકારરીઓ 
સાથયે બયેઠક યોજી નુકશાનરીનો તાગ મયેળ્વરી લોકોનયે સત્વરે સહાય 
મળરી રહે તયે બાબતનયે અગ્રરીમતા આપ્વા સૂચના આપરી હતરી. 

ગુજરાતમાં ્વા્વાઝોડાનરી આગાહરીના પગલયે રાજય સરકાર 
દ્ારા તમામ પ્રકારનરી પૂ્વ્થ તૈયારરી કરરી લયે્વામાં આ્વરી હતરી અનયે 
એટલયે જ ્વા્વાઝોડુ ંગજુરાતમાથંરી પણૂ્થ થ્વાના ગણતરરીના કલાકમાં 
્વરીજ સપલાય, પાણરી, માગ્થનાં કામોનો યુધિના ધોરણયે પ્રારંભ થયો. 
રાજય સરકારે પળનો પણ વ્વલંબ કયા્થ વ્વના તમામ અસરગ્રસત 
વ્વસતારમાં યુધિના ધોરણયે કામગરીરરીનો પ્રારંભ કયયો. બલોક થયયેલા 
રસતાઓ ગણતરરીના કલાકોમાં પૂ્વ્થ્વત થયા. નુકસાન થયયેલરી 
્વરીજલાઈનનયે પ્ૂવ્થ્વત કર્વાનરી કામગરીરરી પણ તાતકાવલક શરૂ કરરી. 
અનય ઝોનમાંથરી ્વરીજ કમથીઓનરી ટરીમ બોલા્વરી ્વરીજ પુર્વઠો 
પૂ્વ્થ્વત કર્વાનરી કામગરીરરી પણ તાતકાવલક શરૂ કરાઈ. ્વા્વાઝોડા 
પૂ્વષેનરી તૈયારરી અનયે ્વા્વાઝોડા બાદના ત્વરરીત એકશન પલાનથરી 
રાજય સરકારે હાથ ધરેલરી કામગરીરરીથરી ગુજરાત આજયે ફરરી ધબકતંુ, 
ચયેતન્વંતુ બનયું છે.•

51økwshkík૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧
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ગુજરસતનસે ખેડૂત અને 
ખેતી બ�ે બ�સ સમૃદ્ધ

કૃવરધ્ષન્યા કૃવર મેદ્યા, જનતુનાં જીિનં કૃવરઃ
કૃવરના ઋવર તરરીકે આપણયે જયેમનયે ઓળખરીએ છરીએ એ પરાશર મુનરી વલવખત આ 

શ્લોકનો ભા્વાથ્થ એ્વું કહે છે કે કૃવર સંપવત્ અનયે મયેઘા પ્રદાન કરે છે, કૃવર જ માન્વજી્વનનો 
આધાર છે.

કૃવર એ માત્ વય્વસાય કે અનાજ ઉતપાદન કર્વાનરી કોઇ પધિવત નથરી પરંતુ સમસત 
વ્વશ્ા માન્વ સમાજનયે ટકા્વરી રાખતરી જી્વનશૈલરી છે, સંપૂણ્થ માન્વ સમાજનરી અથ્થ 
વય્વસથાનો આધાર છે.

્વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદરી કૃવરક્ષયેત્નયે સમૃધિ બના્વ્વા અનયે રકસાનનરી આ્વક બમણરી 
કર્વા સતત પ્રયાસો કરરી રહ્ા છે, પરરણામયે કૃવર અથ્થતંત્ના વ્વકાસનરી રદશામાં અનયેક નૂતન 
વક્ષતરીજો ખુલરી રહરી છે. કૃવરનરી સાથયે જ જોડાયયેલા છે બાગાયત અનયે પશુપાલનના વય્વસાયો 
ગુણ્વત્ાયુક્ત અનયે ઉત્મ પરરણામો આ ત્ણયે ક્ષયેત્માં મળે તો એક એક ખયેડૂત સમૃધિ થાય 
અનયે સર્વાળે રાષ્ટ્રનો સ્વાયંગરી વ્વકાસ થાય. 

ગુજરાતમાં પણ ખયેતરી અનયે પશુપાલન મુખય વય્વસાય છે. અંદાજયે 27 લાખથરી ્વધુ 
પરર્વારો ખયેતરી કરે છે અનયે સમાજનરી અથ્થ વય્વસથામા પોતાનું પ્રદાન કર્વા ઉપરાંત લોકોનું 
ભરણપોરણ પણ કરે છે. રાજયના ખયેડૂતો ખયેતરીમાં આગળ ્વધયે, પરંપરા વનભા્વયે અનયે 
આધુવનક અવભગમ પણ અપના્વયે એ રદશામાં સતત પ્રયાસો થઇ રહ્ા છે.

મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઇ રૂપાણરી અનયે નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી નરીવતનભાઇ પટેલનરી 
ખયેડૂતોના સ્વાયંગરી કલયાણ માટે સતત કાય્થરત રાજય સરકારે ્વરીતયેલા પાંચ ્વર્થમાં ખયેતરી 
વનયામકનરી કચયેરરી હસતક અમલમાં મૂકેલરી યોજનાઓનરી પ્રગવત ઊડરીનયે આંખયે ્વળગયે એ્વરી 
છે અનયે એનો લાભ ગુજરાતના ખયેડૂતોનયે મળતા તયે સુવ્વધાથરી યુક્ત અનયે આવથ્થક રરીતયે મ�ધિ 
થયો છે. ગુજરાતયે છેલા પાંચ ્વર્થમાં હરરયાળરીક્રાંવતનું નયેતૃત્વ લરીધું છે.
 132208 ખયેડૂતોનયે રિયેકટર ખરરીદરી માટે રૂ. 625.27 કરોડનરી સહાય અપાઇ.
 150434 ખયેડૂતોનયે કૃવર યાંવત્કરણ માટે વ્વવ્વધ ખયેત ઓજારોનરી ખરરીદરી માટે રૂ. 429.17 

કરોડનરી સહાય અપાઇ.
 ્વા્વાઝોડું, કમોસમરી ્વરસાદ, અવતવૃસષ્ કે અનાવૃસષ્ જયે્વરી આકસસમક આફતોના સમયયે 

7742726 ખયેડૂતોનયે રૂ. 8862.85 કરોડનરી સહાય પૂરરી પાડ્વામાં આ્વરી.
 ખરરીફ સરીઝન 2016-17થરી રાજયમાં અમલરી પ્રધાનમંત્રી ફસલ બરીમા યોજના હેઠળ 

20.96 ખયેડૂતો માટે રૂ. 5499.50 કરોડનું વપ્રવમયમ રાજય સરકારે ચુકવયું.
 રાષ્ટ્રરીય કૃવર વ્વકાસ યોજના હેઠળ રૂ. 1120.94 કરોડનો ખચ્થ કરરીનયે મહત્્વનરી યોજનાઓ 

અનયે પ્રોજયેકટસનું અમલરીકરણ કરાયું.
 ખયેડતૂોનરી આ્વક ્વધાર્વાના ભાગરૂપયે અમલરી પ્રધાનમતં્રી રકસાન સનમાન વનવધ યોજના 

હેઠળ આઠ હપ્તાનરી કુલ રકમ મળરી રાજયના 58.87 લાખ લાભાથથી ખયેડતૂ કુટુબંોનયે કુલ રૂ. 
7950.73 કરોડનરી સહાય સરીધરી જ તયેમના બયેનક અકાઉનટમા ંજમા કર્વામા ંઆ્વરી છે.

વડાપ્રધાન શ્રી નર�ેદ્રભાઇ 
માેદ� કૃ�ષક્ષતે્રને સ��દ્ધ 

બનાવવા અને િકસાનની 
આવક બમણી કરવા 

સતત પ્રયાસાે કર� 
રહ્યા છે, પિરણામે કૃ�ષ 

અથર્તતં્રના િવકાસની 
િદશામાં અનેક નૂતન 

�ક્ષિત�ે ખુલી રહી છે.

તુષાિ �ષી 
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 ખયેતરી માટે જરૂરરી રાસાયવણક ખાતર 
ઉપલબધ થાય તયે માટે રાજયના ખયેડૂતોનયે 
રૂ. 25440 કરોડનરી સહાય ચૂક્વ્વામાં 
આ્વરી છે.

 ખયેડૂતો માટે અગતયનરી એ્વરી ટેકાનો 
ભા્વનરી યોજના હેઠળ રૂ. 19567 
કરોડના મૂલયનરી 41.27 લાખ મયેરિરીક ટન 
વ્વવ્વધ જણસરીઓનરી ટેકાના ભા્વયે કરરીદરી 
કર્વામાં આ્વરી.

 કૃવર ક્ષયેત્યે યાંત્રીકરણનો વયાપ ્વધાર્વા 
રૂ. 350.20 કરોડનરી બજયેટ જોગ્વાઇ 
કર્વામાં આ્વરી છે. જયેનો 1.22 લાખ 
લાભાથથીઓનયે લાભ મળયો છે. 2021-
22 માટે રૂ. 70.20 કરોડનરી જોગ્વાઇ 
કર્વામાં આ્વરી છે.

 કૃવર ઉતપાદનોના સંગ્રહ દ્ારા ખયેત પયેદાશોનો સારો ભા્વ મળે તયે 
માટેનરી 2020-21મા ંશરૂ થયયેલરી મુખયમતં્રી પાક સંગ્રહ સરિકચર 
યોજના હેઠળ રૂ. 350 કરોડના બજયેટનરી જોગ્વાઇ થઇ છે.

 ખયેડતૂોનયે વબયારણ, ખાતર અનયે અનય જરૂરરી ખચ્થ માટે શનુય 
ટકાના વયાજ દરે કૃવર વધરાણ. ૧૫ લાખથરી ્વધ ુખયેડતૂોનયે લાભ.

 સંપૂણ્થ દેશરીગાય આધારરત પ્રાકૃવતક ખયેતરી કરતા ખયેડૂત કુટુંબનયે 
એક ગાય માટે વનભા્વ ખચ્થમા ંસહાય આપ્વાનરી યોજના ્વર્થ 
2020-21માં મંજુર થઇ છે. 

 અવતવૃસષ્, અનાવૃસષ્ તથા કમોસમરી ્વરસાદ સામયે ખયેડૂતોના 
રક્ષણ માટે મુખયમંત્રી રકસાન સહાય યોજનાનો પ્રારંભ.

 રાજયના ખયેડૂતોનયે મલટરીપપ્થઝ ઉપયોગ માટે ડ્રમ તયેમજ બયે 
પલાસટરીકના ટબ ખરરીદ્વા માટેનરી સહાયના ભાગરૂપયે ્વર્થ 
2021-22માં શરૂ થયયેલરી યોજના માટે રૂ. 87.47 કરોડનરી 
જોગ્વાઇ થઇ છે. 

 બાગાયતરી પાકોના ્વા્વયેતર વ્વસતારમાં 3.63 લાખ અનયે 
ઉતપાદનમાં 24.61 લાખ મયેરિરીકટન ્વધારો થયો છે.

 રાજયનરી નસ્થરરી સયેનટર ઓફ એકસોલનસમા ં4.63 લાખ કલમો 
અનયે 111.38 લાખ ધર/રોપાનો ઉછેર થયો. 

 અનસુવૂચત જાવત - અનસૂવુચત જનજાવતના ખયેડતૂોનયે રૂ. 14.79 
કરોડના ખચષે 79190 વ્વના મૂલયયે કીટ વ્વતરણ કરાયું.

 મવહલા તાલરીમ પરરક્ષણ અનયે કેનીંગ હેઠળ 1292 ્વગયો દ્ારા 
47757 તાલરીમાથથીઓનયે સહાય આપ્વામાં આ્વરી.

 ખયેડૂતોનયે તાલરીમ, રાજયમાં નયે રાજય બહાર પ્ર્વાસ, સયેમરીનાર, 
્વક્કશોપ ્વગયેરેમાં 71332 ખયેડૂતોનયે મળયો લાભ.

 સટેટ ફ્ોઝન વસમયેન પ્રોટેકશન એનડ રિયેવનંગ ઇનસટરીટ્ુટ પાટાણ 
ખાતયે રૂ. 47.50 કરોડના ખચષે સયેકસડ સરીમયેન લયેબોરેટરરીનરી 

સુવ્વધા ઊભરી કર્વા વનણ્થય કરાયો છે.
 ્વર્થ 2021-22માં પાંજરાપોળોનયે ઘાસચારા ઉતપાદન  

માટે સ્વા્વલંબરી બના્વ્વાનરી યોજના માટે રૂ. 100 કરોડનરી 
જોગ્વાઇ થઇ છે.

 અબોલ પશુ પક્ષરીઓ પ્રતયયે દયા અનયે કરૂણાનો ભા્વ યથાથ્થ 
કરતા પાંચ કરણા અવભયાન થકી 38700 પક્ષરીઓનયે અનયે 
24200 પશુઓનયે સાર્વાર આપ્વામાં આ્વરી.

 પશુ ખરરીદરી પર વયાજ સહાય તયેમજ અનય આનુરાંવગક 
સુવ્વધાઓ માટે સહાયનરી યોજના શરૂ થઇ જયેમાં અતયાર 
સુધરીમાં 3100થરી ્વધુ એકમો માટે રૂ. 80 કરોડથરી ્વધુનરી 
સહાય ચૂક્વાઇ.

 પશુવચરકતસા સયે્વાઓનો વયાપ ્વધાર્વા 10 ન્વરીન ્વયેટરનરરી 
પોલરીક્રીનરીક અનયે 1 ન્વરીન પશુ રોગ અન્વયેરણ એકમનરી 
સથાપનાનરી મંજૂરરી આપ્વામાં આ્વરી.

 3 ન્વરીન ઘવનષ્ઠ પશુ સુધારણા યોજના ઘટકો અનયે 3 ન્વરીન 
ફ્ોઝન સરીમયેન સટેશનનરી સથાપનાનરી મજંરૂરી આપ્વામા ંઆ્વરી.

 પશુ વચરકતસા સયે્વાનયે સુદ્રઢ બના્વ્વા રૂ. 6601.99 લાખના 
ખચષે પશ ુસાર્વાર સંસથાઓ માટે 217 ન્વરીન મકાન બાધંકામ 
અનયે 115 રરીપયેરીંગ કામ કરાયા. 

 આતમવનભ્થર ગુજરાત સહાય યોજના -1 હેઠળ આજ સુધરીમાં 
167708 લાભાથથીનયે રૂ. 1564.71 કરોડનું વધરાણ અનયે  
રૂ. 64.27 કરોડનરી વયાજ સહાય અપાઇ

 આતમવનભ્થર ગુજરાત સહાય યોજના ૨ હેઠળ આજ સુધરીમાં 
38471 લાભાથથીનયે રૂ. 941.49 કરોડનુ ંવધરાણ અનયે રૂ. 30.07 
કરોડનરી વયાજ સહાય ચૂક્વાઇ.

 2019-20થરી સકેમડ મરીલક પા્વડર યોજના અમલરી જયેના 
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હેઠળ 25 લાખ પશુપાલકોનયે રૂ. 189.10 કરોડનરી સહાય 
આપ્વામાં આ્વરી.

 પાક વધરાણ પર વયાજ સહાય યોજના હેઠલ 4784014 
લાભાથથી માટે કુલ રૂ. 3179.85 કરોડનો ખચ્થ કરાયો છે.

 ્વર્થ 2020-21માં મોટા કદના ્વયેરહાઉસ ગોડાઉનનરી યોજના 
શરૂ થઇ છે તયે હેઠળ 40 બજાર સવમવતનયે રૂ. 3638.49 લાખનરી 
સહાય મંજૂર થઇ છે.

 માછરીમારોનયે ફાઇબર રોપનરી ખરરીદરી પર સહાય માટે 4258 
લાભાથથીઓનયે રૂ. 2138.75 લાખનરી સહાય ચૂક્વાઇ.

 ડરીપ સરી ફીશીંગ ્વયેસલસ બના્વ્વાનરી યોજના હેઠળ 223 
લાભાથથીનયે રૂ. 4705.46 લાખનરી સહાય અપાઇ.

 માછરીમારોનયે કેરોસરીન ખરરીદરી ઉપર સહાયનરી યોજનામા ં4000 
નાના માછરીમારોનયે ર. 823.58 લાખનરી સહાય ચૂક્વાઇ.

 માછરીમારો માટેનરી અકસમાત સહાય યોજના હેઠળ 25 
માછરીમાર પરર્વારોનયે રૂ. 56 લાખનરી સહાય આપ્વામા ંઆ્વરી.

 ભાભંરા પાણરીના મતસયોદ્ોગ માટે ઝીંગાનો ખોરાક તથા બરીજ 
પર સહાય યોજના હેઠળ રૂ. 56.53 લાખનરી સહાય. 

 ન્વા તમામ બાંધકામ માટે રાહત યોજના હેઠળ રૂ. 231.79 
લાખનો ખચ્થ કરાયો.

 સાગર ખયેડ ૂસ્વાયંગરી વ્વકાસ યોજના અતંગ્થત 18 વ્વભાગ અનયે 
29 એજનસરીઓ હસતક માછરીમારોનયે વ્વવ્વધ સહાય.

 રાષ્ટ્રરીય કૃવર વ્વકાસ યોજના હેઠળ દર ્વરષે સરેકાશ 1.54 
લાખ વક્નટલ પ્રમાવણક બરીજનું વ્વતરણ કરાયુ.

 રાષ્ટ્રરીય કૃવર વ્વકાસ યોજના સરીડ રરીપલયેસમયેનટ રેટ હેઠળ છેલા 
પાંચ ્વર્થમાં 737577 ખયેડૂત લાભાથથીનયે 771335.65 વક્નટલ 
સહાય પયેટે રૂ. 17594.58 લાખનરી સહાય અપાઇ.

 પશુપાલન પોવલટેકવનક રાજપુર (ન્વા) વહંમતનગર અનયે 
કોલયેજ ઓફ ડયેરરી સાયનસ અમરેલરીમાં બોયઝ અનયે ગલસ્થ 
હોસટેલનરી સથાપના માટે રૂ. 37900 લાખનરી યોજના છે.

 કામધયેનુ યુવન્વવસ્થટરીનરી સથાપના અંતગ્થત એસટાબલરીશમયેનટ 
ઓફ સયેનટર ઓફ એકસયેલનસઇન એક્ાકલચર અનયે સરિયેનધનીંગ 
ઓફ પરી.જી. એજયુકેશન ઇન ફીશરરીઝ માટે રૂ. 132.00 
લાખનરી રમક ફાળ્વાઇ છે.

 રાજપુર (ન્વા) વહંમતનગરમાં પશુ વચરકતસા-પશુપાલ 
મહાવ્વદ્ાલયના બાધંકામ માટે રૂ. 1374.09 લાખનરી યોજના છે.

 મતસયોદ્ોગ વ્વજ્ઞાન ક્ષયેત્યે વશક્ષણ, સંશોધન, વ્વસતરણ માટે 
વહંમતનગરના રાજપુર (ન્વા) ગામયે બાંધકામ માટે રૂ. 
1000.00 લાખનરી યોજના છે.

 વ્વદ્ાથથીઓનયે અભયાસ માટે જરૂરરી સાઇનો તથા માળખાકીય 
સવુ્વધાઓ પ્રયોગ શાળા માટે રૂ. 628 લાખનો ખચ્થ કરાયો છે.

 જૂનાગઢ કૃવર યુવન્વવસ્થટરીમા સંશોધન કેનદ્રના આધુવનકરણ 

માટે રૂ. 36 લાખ મંજૂર કરાયા છે. 
 અમરેલરી, પોરબંદર, હળ્વદનરી કૃવર કોલયેજમાં જરૂરરી શૈક્ષવણક 

જગયાઓનરી ભરતરી કર્વામાં આ્વરી છે. 
 ્વા્વણરીથરી ્વયેચાણ સધુરીનરી પ્રવક્રયામા ંગજુરાત સરકારનો સપોટ્થ 

રાજયના ખયેડૂતનયે છે.
 ખયેડતૂોનયે વબયારણ, ખાતર તયેમજ અનય જરૂરરી ખચ્થ માટે શનૂય 

ટકાના વયાજ દરે મળરી રહં્ છે કૃવર વધરાણ. પ્રધાનમતં્રી રકસાન 
યોજનાનો ખયેડતૂોનયે મળરી રહ્ો લાભ, ખયેતરીમા ંઆધવુનકરણ આ્વયે 
તયે માટે જરૂરરી સાધનો ખરરીદ્વા આપ્વામા ંઆ્વરી રહરી છે સહાય.

 ખયેડૂતોના પાકનયે જંગલરી પ્રાણરીઓથરી બચા્વ્વા માટે તારનરી 
્વાડ લગા્વ્વા પણ થઇ રહરી છે સહાય.

 રાસાયવણક ખાતરનરી અછત નથરી, એના વ્વતરણ માટે સુદ્રઢ 
માળખ ુછે અનયે રાસાયવણક ખાતર પર મળરી રહરી છે સબવસડરી. 

 વસંચાઇ માટે પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત છે ્વરીજળરી અનયે પાણરી
 સુજલામ સુફલામ યોજનાથરી સૌરાષ્ટ્રના કચછ અનયે 

સુરેનદ્રનગરના ખયેડૂતોનયે તથા ઉત્ર ગુજરાતના ખયેડૂતોનયે મળરી 
રહરી છે વસંચાઇનરી સુવ્વધા.

 સૌનરી યોજનાથરી સૌરાષ્ટ્રના લાખો ખયેડૂતોનયે મળરી રહ્ો છે. 
વસંચાઇનો લાભ.

 આરદ્વાસરી વ્વસતારોમા ંલરીફટ ઇરરીગયેશનથરી પહોંચરી રહં્ છે પાણરી.
 જયોવતગ્રામ યોજના હેઠળ કૃવર માટે અપાઇ રહ્ા છે ્વરીજ 

જોડાણો.
 ્વરીજ ગ્રાહકો પાસયેથરી ્વરીજબરીલનરી બાકી નરીકળતરી રકમ 

ભર્વામાથંરી મવુક્તનરી યોજનાનો ખયેડતૂોનયે પણ મળયો છે લાભ.
 કેનદ્ર અનયે રાજય સરકારના સંયુક્ત પ્રયાસોનયે કારણયે ખયેત 

પયેદાશોના ટેકાના ભા્વમાં થઇ રહ્ો છે નોંધપાત્ ્વધારો 
રાજયના મહામૂલા પશુધન અનયે પશુપાલકોનયે માટ ે 
કલયાણખારરી એ્વરી અનયેક યોજનાનું થઇ રહ્ં છે અમલરીકરણ

 પાક ્વરીમાનરી પૂરરી રકમનરી ચૂક્વણરી.
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 સરેરાશ કૃવર વ્વકાસ દરમાં ગુજરાત મોખરે. 
 કપાસ – મગફળરી- રદ્વયેલા – ્વરરયાળરી – જીરના ઉતપાદનમાં 

ગુજરાત રહ્ં છે નંબર ્વન.
 પપૈયા, દાડમ, લીંબ,ુ ચરીકુ અનયે શાકભાજીના ્વા્વયેતરમા ંદેશમાં 

ગુજરાત છે અગ્રયેસર.
 ઓગષેવનક એવગ્રકલચરલ યુવન્વવસ્થટરીનરી સથાપના કર્વામાં 

દેશમાં ગુજરાત પ્રથમ.
 ખયેડૂતોનયે ્વરીજબરીલનરી ઇલયેકરિરીકવસટરી ડુટરીમાંથરી માફી 

આપનાર દેશનું પ્રથમ રાજય છે ગુજરાત.
 દૂધ ઉતપાદનમાં દેશમાં અવગ્રમ સથાનયે છે ગુજરાત.
 ટપક વસંચાઇ, ફુ્વારા વસંચાઇ જયે્વરી પધિવતઓનો ખયેડૂતો લઇ 

રહ્ા છે લાભ.
 1994-95માં રાજયનું કૃવર બજયેટ રૂ. 398.34 કરોડ હતું. જયે 

2021-22માં પહોંચયું છે રૂ. 7232 કરોડ પર.
 આતમવનભ્થર ગુજરાત સહાય યોજના-1 હેઠળ આજ સુધરીમાં 

167708 લાભાથથીનયે રૂ. 64.27 કરોડનુ ંવધરાણ અનયે રૂ. 64.27 
કરોડનરી વયાજ સહાય ચૂક્વ્વામાં આ્વરી છે.

 આતમવનભ્થર ગજુરાત સહાય યોજના – 2 હેઠળ આજ સધુરીમાં 
38471 લાભાથથીનયે રૂ. 941.49 કરોડનુ ંવધરાણ અનયે રૂ. 30.07 
કરોડનરી વયાજ સહાય ચૂક્વાઇ છે.

 2019-20ના ્વર્થથરી અમલરી સકીમડ વમલક પા્વડરનરી વનકાસ 
ઉપર સહાયનરી યોજના હેઠળ 25 લાખ પશુપાલક સભાસદોનયે 
થયો છે આવથ્થક ફાયદો.

 પાક વધરાણ પર વયાજ સહાયનરી યોજના હેઠળ ખયેડૂતોનયે મળે 
છે શૂનય ટકા વયાજથરી પાક વધરાણ.

 2020-21માં શરૂ કરાયયેલરી મોટા કદના ્વયેરહાઉસ ગોડાઉન 
બના્વ્વાનરી યોજના હેઠળ 40 બજાર સવમવતનયે 118851  
મયેરિરીક ટન કેપયેવસટરી ગોડાઉન માટે થઇ છે. રૂ. 3638.49 
લાખનરી સહાય.

 ફુડ પ્રોસયેસીંગ માટે એકમ એકમદરીઠ રૂ. 10 લાખનરી સહાય 

માટે કેનદ્ર સરકારનરી યોજના હેઠળ રૂ. 82 કરોડનરી જોગ્વાઇ 
કરાઇ.

 બરીજ ઉતપાદક ખયેડૂતોનયે ઉત્યેજન માટે રૂ 55 કરોડનરી જોગ્વાઇ 
કરાઇ.

 ડાંગ વજલાનયે સંપૂણ્થ રસાયણ મુક્ત ખયેતરી કરતો વજલો 
બના્વ્વાના ઉદેશથરી રૂ. 32 કરોડનરી જોગ્વાઇ કરાઇ.

 1800 ઓટોમયેરટક ્વયેધર સટેશનનરી સથાપના માટે રૂ. 12 કરોડનરી 
જોગ્વાઇ કર્વામાં આ્વરી.

 2021-22ના ્વર્થમાં બાગાયત ખાતાનરી યોજનાઓ માટે  
રૂ. 442 કરોડનરી જોગ્વાઇ કરાઇ.

 ગ્રામય કક્ષાએ સ્વરોજગારરી માટે દુધાળા પશઓુના ડયેરરી ફામ્થનરી 
સથાપના અનયે બકરા એકમનરી સથાપના માટે રૂ. 81 કરોડનરી 
જોગ્વાઇ કર્વામાં આ્વરી.

 પશુ દ્વાખાનાનરી સયે્વાઓ માટ ેરૂ. 43 કરોડનરી જોગ્વાઇ 
કરાઇ.

 ગૌ સયે્વા અનયે ગૌચર વ્વકાસ બોડ્થ માટે રૂ. 25 કરોડનરી 
જોગ્વાઇ કર્વામાં આ્વરી.

 મુખયમંત્રી વનઃશુલક પશુ સાર્વાર યોજના માટે રૂ. 20 કરોડનરી 
જોગ્વાઇ કરાઇ.

 પશુઓ માટે દાણ ખરરીદરીનરી સહાય માટે રૂ. 20 કરોડનરી 
જોગ્વાઇ કર્વામાં આ્વરી.

 કરૂણા એવનમલ એમબયુલનસ 1962 માટે રૂ. 7 કરોડનરી 
જોગ્વાઇ કરાઇ.

 રાજય કૃવર યવુન્વવસ્થટરીઓ હસતક કૃવર સશંોધન અનયે વશક્ષણના 
કાય્થક્રમો માટે રૂ. 698 કરોડનરી જોગ્વાઇ કર્વામાં આ્વરી.

 10 હજાર માછરીમારોનયે હાઇસપરીડ ડરીઝલ ઓઇલ પરનરી ્વયેટ 
માફી યોજના માટે રૂ. 150 કરોડનરી જોગ્વાઇ કરાઇ.

 ન્વાબંદર, માઢ્વાડ, ્વયેરા્વળ, પોરબંદર, સુત્ાપાડા મતસય 
બંદરોના વ્વકાસ માટે રૂ. 97 કરોડનરી જોગ્વાઇ કરાઇ.

 માછરીમારોનયે ઓ.બરી.એમ. મશરીનનરી ખરરીદરી ઉપર સહાય 
આપ્વા રૂ. 15 કરોડનરી જોગ્વાઇ કર્વામાં આ્વરી.

 રાજયના ખયેડતૂોનયે પાક વધરાણ યોજનાનરી સહાય માટે રૂ 1000 
કરોડનરી જોગ્વાઇ કરાઇ.

 ખરરીદ ્વયેચાણ અનયે સંગ્રહ વય્વસથા યોજના હેઠળ રૂ. 78 
કરોડનરી જોગ્વાઇ
આમ મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઇ રૂપાણરીના કાય્થક્ષમ અનયે 

દરીઘ્થદ્રસષ્ સાથયેના નયેતૃત્વમાં ્વરીતયેલા પાંચ ્વર્થમાં રાજયમાં કૃવર-
પશુપાલન-બાગાયત ક્ષયેત્માં અપરંપાર સફળતા વસવધિના ્વા્વયેતર 
થયા છે. જયેના પરરણામયે ખયેડૂતોના ચહેરા આનંદ છલકતો જો્વા 
મળરી રહ્ો છે.•

(લેખક ર્રીતા આર. જે. અને ક્ટાર લેખક છટે.)
55økwshkík૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧
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રાજયનરી પારદશ્થક અનયે વનણા્થયક સરકાર દ્ારા ખબૂ જ સ્ંવયેદનશરીલતા સાથયે સ્વ્થસમા્વયેશક 
સમતોલ વ્વકાસ કાયયો કરરીનયે જ્ઞાવત-જાવતલક્ષરી વ્વકાસના સરીમાડાઓનયે રાજયમાંથરી ઉખાડરી 
બતાવયા છે. રાજયના અંતરરયાળ તથા સા્વ છે્વાડાના વ્વસતારોમાં પણ મહાનગરોનરી માફક 
જ અનયેક વ્વકાસ પ્રોજયેકરસ મૂકીનયે મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીનરી સરકારે ગુજરાત 
મોડયેલનયે સમાટ્થ સટેટ બના્વ્વાનરી રદશા તરફ ડગ માંડા છે. તયેમાં પણ ખાસ ્વનબંધુઓના 
ડયે્વયેલોપમયેનટમાં રૂપાણરી સરકારનું વ્વશયેર ઇન્વોલ્વમયેનટ રહ્ં છે. આરદજાવત વ્વસતારોમાં 
્વનબંધુઓના વ્વકાસ માટે રાજય સરકારનરી કરટબધિતા અનયે પ્રવતબધિતાનો આમ જનતાનયે 
પણ અહેસાસ થઈ રહ્ો છે. જયાં પહેલાં રસતા, પાણરી, શૌચાલય, બસ સયે્વા, વશક્ષણ કે 
આરોગય સવહતનરી પ્રાથવમક સુવ્વધાઓના પણ અનયેક પ્રશ્ો હતા તયાં હ્વયે ગુણ્વત્ાયુક્ત 
રસતા, ઘરે-ઘરે નળ અનયે તયે નળમાં શુધિ પાણરી, આધુવનક બસ સુવ્વધાઓ, શ્યેષ્ઠ ઉચ્ વશક્ષણ 
અનયે અતયાધુવનક સુવ્વધાઓ અનયે વનષણાત તબરીબોથરી સજ્જ સરકારરી હોસસપટલો પણ 
સામાનય બાબત થઈ ગઈ છે. એટલુ ંનવહ, દેશભરમા ં્વનબધંઓુનયે તયેમનરી જમરીનનરી માવલકીના 
હક્કો પરૂા પાડ્વામા ંગજુરાત અગ્રયેસર રહ્ ંછે અનયે તયેમનરી સનદો સૌથરી ્વધ ુગજુરાતયે આપરીનયે 
રાજયના ્વનબંધુઓના સ્વાયંગરી વ્વકાસનો ન્વો રાહ ચીંધયો છે. 

્વનબંધુ વ્વસતારોમાં છેલાં પાંચ ્વરયોમાં થયયેલરી મહત્્વપૂણ્થ કામગરીરરીનરી એક ઝલક 
ગુજરાતરી બાંધ્વોનયે ્વાંચ્વરી ગમશયે.
 રાજયનાં નમ્થદા વજલામાં રાજયના આરદજાવત સમુદાયના વ્વદ્ાથથીઓનયે ઉચ્ અનયે 

ગુણ્વત્ાયુકત વશક્ષણ પૂરં પાડ્વા “ગુજરાત રાજય રિાઇબલ યુવન્વવસ્થટરી” સથાપ્વાનો 
વનણ્થય કયયો છે. 

 આ યુવન્વવસ્થટરીમાં રોજગારક્ષમ ટેકવનકલ રડપલોમા, સરટ્થરફકેટ કોસ્થ જયેમાં આરદજાવત 
વ્વસતારના રોજગાર ક્ષયેત્ોનયે કાય્થક્ષમ બના્વ્વા ડયેરરી અનયે ડયેરરી આધારરત ઉધોગ, કૃવર-્વન 
આધારરત કુશળતાઓનો વ્વકાસ, વ્વજ્ઞાન, ટેકવનકલ, સ્ાતક અનયે અનુસ્ાતક કક્ષાના 
અભયાસક્રમોમાં વ્વભાગો શરૂ કર્વામાં આ્વશયે. 

 વબરસા મુંડા રિાઇબલ યુવન્વવસ્થટરીનરી સથાપના માટે સટેચયૂ ઓફ યુવનટરી વ્વસતારમાં નમ્થદા 
વજલાના નાંદોદ તાલુકાના જીતનગર ગામનયે ૧૬ હેકટર જયેટલરી જમરીન રાજય સરકારે 
ફાળ્વણરી કરરી છે.

 કૃવર ્વૈવ્વધયકરણ યોજના અંતગ્થત ૪,૭૨,૯૩૬ આરદજાવત ખયેડૂતોનયે સુધારેલા મકાઈ 
તથા શાકભાજીનાં વબયારણ, ખાતરનરી રકટનું વ્વતરણ કર્વામાં આવયું છે. 

 આરદજાવત વ્વસતારોમાં આરદજાવત મવહલાઓનયે રોજગારરી પૂરરી પાડ્વાના હેતુસર 
૩૫,૫૩૩ દુધાળાં પશુઓ આપ્વામાં આવયાં.

 આરદજાવત ્વરીર સ્વાતતં્ય સયેનાનરીઓનરી યાદમા ંરાજયના નમ્થદા વજલા ખાતયે રૂ.૧૦૩.૧૮ 
કરોડના ખચષે “રાષ્ટ્રરીય કક્ષાનું આરદ્વાસરી ્વરીર સ્વાતંત્ય સયેનાનરીનું” મયુવઝયમ ઊભું 
કર્વામાં આ્વશયે. 

�બરસા મુડંા ટ્ર ાઇબલ 
યુિનવ� �સ� ટ�ની �ાપના 

માટે �ે�યૂ આેફ 
યુિનટ� િવ�તારમાં 

નમર્દા �જ�લાના નાંદાેદ 
તાલુકાના �તનગર 

ગામને ૧૬ હેકટર જટેલી 
જમીન રાજ્ય સરકાર ે

ફાળવી છે.

નવપુલ િૌહાણ

અસ�દિસસી બસંધિસે 
વિકસસની િસટેસસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ



 સમરસ છાત્ાલયમાં ્વર્થ ૨૦૧૭-૧૮થરી ૨૦૨૦-૨૧ 
સુધરીમાં કુલ રૂ.૬૮.૫૫ કરોડનો ખચ્થ કરરી લાભ આપ્વામાં 
આવયો છે. 

 આરદ્વાસરી યુ્વક યુ્વતરીઓનયે ગુણ્વત્ાયુકત રોજગારલક્ષરી 
તાલરીમ માટે ત્ણ માસથરી બયે ્વર્થ સધુરીનરી જદુરી-જદુરી તાલરીમોમાં 
૨૬,૪૮૧ યુ્વક યુ્વતરીઓનયે તાલરીમ આપ્વામાં આ્વરી.

 આરદજાવત યુ્વક યુ્વતરીઓનયે જયેઈઈ અનયે નરીટ કોવચંગ માટે 
રાજયના ૧૪ આરદજાવત વજલામાં મયેરડકલમાં ૨૨,૧૯૪ 
અનયે ઇજનયેરરીમાં ૧૧,૭૫૦ વ્વદ્ાથથીનયે કોવચંગ પૂરં પાડું છે, 
તયે પૈકી ૨,૯૮૩ મયેરડકલમાં ૨,૨૨૦ ઇજનયેરનરી પ્ર્વયેશ માટે 
ક્ૉવલફાય થયા હતા. સરકારશ્રી દ્ારા તાલરીમ ખચ્થ પયેટે 
રૂ.૨૯.૦૦ કરોડનો ખચ્થ કયયો છે. 

 ટરીસયુ કલચર બનાના ૨,૫૩૨ એકર અનયે ટરીસયુ કલચર સુગર 
હેઠળ ૨,૯૮૯ એકરમા ંલાભ આપ્વામા ંઆવયો હતો. સરકાર 
દ્ારા ખચ્થ પયેટે રૂ.૧૪.૬૪ કરોડનો ખચ્થ કરાયો છે

 રાજય સરકારનરી ગુજરાત જાહેર સયે્વા આયોગનરી ્વગ્થ ૧ 
અનયે ૨ નરી પ્ર્વયેશ પરરીક્ષા માટે રાજયના વજલામાં ૧૫ સયેનટર 
ખાતયે ૧,૩૪૦ વ્વદ્ાથથીનયે કોવચંગ આપ્વામાં આ્વરી જયેમાંથરી 
૧૦૮ વ્વદ્ાથથી ્વગ્થ -૧ અનયે ૨ તથા અનય પરરીક્ષામાં ઉત્રીણ્થ 
થયા હતા.

 આરદજાવત વ્વસતારમાં દુધાળાં પશુનરી સાર્વાર માટે રાજયના 
૬ વજલામાં મોબાઇલ ્વાન કાય્થરત છે, જયેના માટે રૂ.૩.૯૬ 
કરોડનો ખચ્થ કર્વામાં આવયો છે

 ફળાઉ ઝાડ વ્વતરણ યોજના અંતગ્થત ચાલુ ્વરષે રૂ. ૨ કરોડના 
ખચષે દવક્ષણ ગુજરાતના ૧૩,૮૯૫ આરદજાવત ખયેડૂતોનયે 

૧૩,૮૯૫ ફળાઉ રોપાઓનું વ્વતરણ કર્વામાં આ્વશયે. 
 શાકભાજીના પાકો માટે યોગય બજાર વય્વસથા મળરી રહે તયે 

માટે ૧૦૦ ્વયેવજટેબલ કલયેકશન કમ ગ્રયેરડગં સયેનટર ઊભા ંકર્વા 
માટેનરી યોજના અમલમાં મૂક્વામાં આ્વરી જયેમાં અંદાવજત 
૧૩,૬૧૨ લાભાથથીનયે લાભ આપ્વામાં આ્વશયે.

 રાજયના છે્વાડા માન્વરીનયે બેંકનરી સુવ્વધા પૂરરી પાડ્વા માટે 
રાજયમા ંકુલ ૩૧ એ.ટરી.એમ મશરીનો લગા્વ્વામા ંઆવયા છે. 
આ યોજના દ્ારા ૪.૩૧ લાખ લાભાથથીનયે લાભ મળયો છે. 
રાજયના અનય વજલામાં કુલ.૩૦ એ.ટરી.એમ નરી સથાપના 
કર્વામા ંઆ્વશયે. જયેના માટે રૂ. એક કરોડનરી ફાળ્વણરી કર્વામાં 
આ્વરી છે .

 આરદજાવતના સામાવજક પ્રસંગોનરી ઉજ્વણરી માટે વજલા 
કક્ષાએ તયેમ જ તાલુકા કક્ષાએ કલચરલ કમ કોમયુવનટરી હૉલ 
બના્વરી મદદરૂપ થ્વા માટે કલચરલ કમ કોમયુવનટરી હૉલનરી 
યોજના ્વર્થ ૨૦૧૬-૧૭થરી અમલમાં આ્વરી છે. 

 ્વર્થ ૨૦૧૬થરી ૨૦૨૦ સુધરીમાં કુલ- ૧૧ કલચરલ કમ 
કોમયુવનટરી હોલ મંજૂર કયા્થ છે જયે પૈકી ૧ (દાહોદ ખાતયે 
કાય્થરત છે) બાકીના કલચરલ કોમયુવનટરી હૉલનરી કાય્થ્વાહરી 
પ્રગવતમાં છે.

 અનુસૂવચત જનજાવતના તયેજસ્વરી છાત્ો માટેનરી વ્વનામૂલયયે 
રહે્વા-જમ્વા અનયે ભણ્વાનરી સુવ્વધા સાથયેનરી આદશ્થ વન્વાસરી 
શાળા યોજના ચલા્વ્વામાં આ્વયે છે.

 અનુસૂવચત જનજાવતના બયે લાખ વ્વદ્ાથથીઓનયે પોસટ મૅવરિક 
વશષયવૃવત્ આપ્વા માટે રૂ.૩૬૫ કરોડનરી જોગ્વાઈ 
કર્વામાં આ્વરી. 
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 દૂધ સંજી્વનરી યોજના અંતગ્થત ૫૩ આરદજાવત તાલુકાના 
પ્રાથવમક શાળાનાં ૮ લાખ બાળકોનયે ફલયે્વડ્થ દૂધ આપ્વા માટે 
રૂ.૧૭૦ કરોડનરી જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી.

 અનુસૂવચત જનજાવતના વપ્ર-એસ.એસ.સરી.ના ૧૫ લાખ 
વ્વદ્ાથથીઓનયે વશષયવૃવત્ આપ્વા માટે રૂ.૧૩૮ કરોડનરી 
જોગ્વાઈ કરાઇ.

 અનુસૂવચત જનજાવતનરી ધો.૯ માં અભયાસ કરતરી ૪૮,૦૦૦ 
વ્વદ્ાવથ્થનરીઓનયે વ્વદ્ાસાધના યોજના હેઠળ સાઇકલ માટે 
રૂ.૧૯ કરોડનરી જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી છે.

 સ્વતંત્તાનરી રાષ્ટ્રરીય ચળ્વળમાં મહત્્વનો ભાગ ભજ્વનાર 
આરદજાવત સ્વાતંત્ય સયેનાનરીઓના યોગદાન અનયે આરદ્વાસરી 
સંસકૃવતનયે ઉજાગર કરતા નમ્થદા વજલાના રાજપરીપળા ખાતયે 
રાષ્ટ્રરીય કક્ષાના સંગ્રહાલયના વનમા્થણ માટે રૂ.૨૬કરોડનરી 
જોગ્વાઈ કરાઇ.

 હાલમાં જયારે રડવજટલ સયે્વાઓનો વયાપ ્વધયો છે તયારે તયેનો 
લાભ અતંરરયાળ આરદજાવત વ્વસતારનયે પણ સરળતાથરી મળરી 
શકે તયે હેતથુરી નયેટ્વક્ક ક્વરેજ ્વધાર્વા ન્વા મોબાઇલ ટા્વર 
ઊભા કર્વા માટે રૂ.૧૦ કરોડનરી જોગ્વાઇ કર્વામા ંઆ્વરી છે. 

 આરદજાવત વ્વદ્ાથથીઓનયે ગુણ્વત્ાયુક્ત વશક્ષણ પૂરં 
પાડ્વાના ઉદ્શેથરી સમાટ્થ ક્ાસ રૂમ શરૂ કર્વા રૂ.૯ કરોડનરી 
જોગ્વાઇ કરાઇ.

 સંકવલત ડયેરરી વ્વકાસ કાય્થક્રમ(IDDP) દ્ારા આરદજાવત 
મવહલાઓનયે સ્વવનભ્થર બના્વ્વા સઘન પ્રયાસ : ૧,૪૨,૨૫૦ 
દુધાળાં પશુ સાથયે અનય સાધન સહાયથરી આરદ્વાસરી 
મવહલાઓ પ્રવત માસ રૂ. ૪૫૦૦ થરી ૬૦૦૦નરી આ્વક 
મયેળ્વતરી થઈ છે.

 આરદજાવતનરી કનયાઓના સાક્ષરતા દરમાં વૃવધિ કર્વા રાજય 

સરકાર પ્રયત્નશરીલ : આરદજાવત કનયાના વશક્ષણ માટે વન્વાસરી 
શાળાઓ કાય્થરત. કનયા સાક્ષરતા દર ૩૧.૪૦% થરી ્વધરીનયે 
૪૭.૩૩ ટકાનો થયો.

 આરદજાવતના વશવક્ષત યુ્વક-યુ્વતરીઓ માટે વ્વદેશમાં ઉચ્ 
અભયાસ માટે રૂ.૧૫ લાખનરી મયા્થદામાં લોન સહાય અપાઇ. 
કુલ-૯૧ વ્વદ્ાથથીઓનયે રૂ.૧૧૯૬.૬૪ લાખનરી લોન  
સહાય અપાઇ.

 બયેરોજગાર આરદજાવતઓનયે આવથ્થક રરીતયે પગભર બના્વ્વા 
૮૦ ધધંાઓ માટે રૂ.૭૫,૦૦૦ થરી રૂ.૫,૦૦,૦૦૦ સધુરી ્વાવર્થક 
૬% ના વયાજના દરે લોન સહાય. કુલ-૧૦૬૬ બયેરોજગાર 
આરદ્વાસરીઓનયે રૂ. ૩૨૩૮.૯૯ લાખનરી લોન સહાય 
આપ્વામાં આ્વરી છે

 નમ્થદાના સાગબારા, સુરતના માંડ્વરી, ્વડોદરાના ્વાઘોરડયા, 
સાબરકાઠંાના પોશરીના, ભરૂચના ્વાગલખોડ તથા છોટાઉદેપરુ 
વજલાના નસ્વાડરી ખાતયે ૬ ન્વરી એકલવય મોડયેલ રેવસડયેનસરી 
સકકૂલના અદ્તન મકાનોના વનમા્થણથરી ્વનબધંઓુના ંબાળકોનયે 
મળરી ગુણ્વતાસભર વશક્ષણ સુવ્વધા પૂરરી પાડ્વામાં આ્વરી છે.

 આરદ્વાસરી યુ્વાનોના ઉચ્ વશક્ષણ માટે રાજપરીપળા ખાતયે 
વબરસામુંડા રિાઇબલ યુવન્વવસ્થટરીનું રૂ. ૩૦૦ કરોડના ખચષે 
૪૦ એકરના વ્વસતારમાં વનમા્થણ. વ્વવ્વધ અભયાસ માટે ૩ 
કોલયેજો કાય્થરત. 

 રાજયમાં વ્વવ્વધ ૧૦ સથળોએ હાટબજાર શરૂ કર્વાથરી 
રોજગારરી – સ્વરોજગારરી દ્ારા ્વનબંધુઓનું આવથ્થક ઉતકર્થ. 
ગૃહઉદ્ોગનયે મળયો અદ્્દભુત ્વયેગ.

 ્વન અવધકાર અવધવનયમ હેઠળ ૮૮,૮૫૯ જયેટલા વયવક્તગત 
દા્વાઓ મંજૂર ૧,૩૯,૭૧૭, એકર ્વન જમરીન ઉપર 
આરદ્વાસરી બાંધ્વોનયે મળયો અવધકાર. 

 ટ ેલયેનટપુલ યોજના અંતગ્થત રાજયના આરદજાવતના 
વ્વદ્ાથથીઓનયે શ્યેષ્ઠ ખાનગરી શાળાઓમાં ગુણ્વત્ાયુકત 
વશક્ષણનરી સુવ્વધાઓનો લાભ. 

 રાજયના અંતરરયાળ આરદ્વાસરી વ્વસતારોનયે પરી્વાનુ ંશધુિ પાણરી 
મળે તયે માટે મહત્્વપણૂ્થ છ યોજનાઓ રૂ.૧૭૦૦ કરોડના ખચષે 
હાથ ધર્વાનો વનણ્થય. જયેનો સરીધો લાભ ૮૨૮ આરદ્વાસરી 
ગામો અનયે ચાર શહેરોનયે મળશયે.

 રાજયમા ંવસકલસયેલ એવનવમયાના રોગ વનયંત્ણ અનયે ઉપચાર 
માટે ૮૮ લાખથરી ્વધ ુઆરદજાવત લોકોનરી ચકાસણરી ૨૯,૦૦૦ 
જયેટલા આ રોગના દદથીઓનયે દર માસયે રૂ.૫૦૦ લયેખયે નાણાકીય 
તબરીબરી સહાય. સુરત, ્વલસાડ, ન્વસારરી, ્વડોદરા અનયે 
અમદા્વાદ ખાતયે સાર્વારનરી વ્વશયેર સુવ્વધા્વાળા અલગ 
્વોડ્થનરી રચના. •
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ઉડીને અસંખે િળગે છે
િં�ચતસેનસે વિકસસ

વ્વશ્ના કોઈપણ સભય અનયે પ્રગવતશરીલ સમાજ માટે વ્વકાસનરી વ્વભા્વના તયારે જ 
સપંન્ન થઈ કહરી શકાય જયારે સમાજનો પ્રતયયેક નાગરરક પોતાના દેશ, રાજય અનયે વ્વસતારના 
સ્વ્થસમા્વયેશક વ્વકાસમાં પોતાનું યોગદાન આપરી મહત્્વપૂણ્થ ભૂવમકા ભજ્વરી શકે. 
ગુજરાતના રહે્વાસરી એ્વા અનુસૂવચત જાવતનો ્વગ્થ, સામાવજક અનયે શૈક્ષવણક રરીતયે પછાત 
્વગયો, આવથ્થક રરીતયે પછાત ્વગયો, વ્વચરતરી અનયે વ્વમુક્ત જાવતઓ, લઘુમતરી, વબન અનામત 
્વગયો, રદવયાંગ, વનરાધાર, વૃધિ તયેમજ થડ્થ જયેનડર જયે્વા વભન્ન-વભન્ન ્વગયોના લોકોનરી વ્વવશષ્ 
આ્વશયકતાઓનયે ધયાનમાં રાખરી સમગ્ર ગુજરાતમાં ્વખતો્વખત ખાસ કાય્થક્રમો, અવભયાનો 
તથા યોજનાઓ દ્ારા ્વંવચત સમુદાયના લોકોનું જી્વનધોરણ ઊંચું લા્વ્વાના વનષ્ઠા્વાન 
પ્રયત્નો કર્વામાં આ્વયે છે. મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીનરી આગયે્વાનરીમાં ગુજરાતયે 
એક રાજય તરરીકે અભૂતપૂ્વ્થ વ્વકાસ સાધયો છે. ્વંવચત ્વગ્થનયે નજીકથરી સપશ્થતા અનયેક 
વનણ્થયો કરરી આ સમુદાયથરી આ્વતા લોકો માટે જી્વન સરળ બના્વ્વાનાં કાયયો કર્વામાં 
આવયાં છે. ્વર્થ ૨૦૨૧-૨૨ દરવમયાન ગુજરાત સરકારે સામાવજક નયાય અનયે અવધકારરતા 
વ્વભાગના વ્વકાસકાયયો માટેનરી મદદથરી કુલ રૂ.૪૩૫૩ કરોડનાં વ્વકાસકાયયો હાથ ધર્વાનું 
આયોજન કયુયં છે. 

ગુજરાતના આજના ્વંવચત ્વગ્થના તયેજસ્વરી યુ્વક-યુ્વતરીઓ વ્વદેશમાં જઈ અભયાસ 
કરતા થયા છે, દરીકરા-દરીકરરીઓ કમવશ્થયલ પાયલોટ બનરી આકાશનરી ઊંચાઈનયે આંબ્વાનાં 
સ્વપ્નો સયે્વતા થયા છે. વશક્ષણ, આરોગય, આવથ્થક સધિરતા, આ્વાસ, સામાવજક – સાંસકૃવતક 
પારર્વારરક અ્વસર પર આવથ્થક સહાય એ ગુજરાતનરી સરકારના સં્વયેદનાસભર સુશાસનનયે 
સુદ્રઢ કરે છે. વશક્ષણ, આરોગય, આવથ્થક, સામાવજક ક્ષયેત્નરી ગુજરાત સરકાનરી શોવરત, 
પરીરડત ્વંવચત સમુદાયનયે સપશ્થતરી ૬૦ થરી ્વધુ યોજનાઓ અમલમાં છે. આ યોજનાઓનાં 
પરરણામો થકી લોકોના જી્વનનયે યોગય રદશા મળરી રહરી છે અનયે હજારો વયવક્તઓ સફળ 
અનયે સમૃધિ જી્વન જી્વતરી થઈ છે. આવથ્થક અસક્ષમતાના કારણયે એક પણ વ્વદ્ાથથી કે 
ઉદ્ોગ સાહવસક પોતાનાં સપનાઓ સાથયે બાંધછોડ ના કરે તયે માટે લાભકારરી યોજનાઓ 
થકી ગુજરાત સરકાર સતત તયેમનરી પડખયે ઊભરી છે. આ યોજનાઓનો લાભ લઈ ઘણા 
અંગત તયેમજ પારર્વારરક સમૃવધિ તરફ અનયેક લોકો ગુજરાતનરી ્વણથંભયેલરી વ્વકાસયાત્ામાં 
જોડાઈ યોગદાન આપરી રહ્ા છે. 

્વંવચતોના વ્વકાસ માટે ઊડરીનયે આંખયે ્વળગયે તયે્વા ગુજરાત સરકારનાં વ્વકાસશરીલ કાયયોનયે 
ઉડતરી નજર જોઈએ.
 ડૉ. બાબાસાહેબ આંબયેડકરનાં કાયયો અનયે રફલોસોફીના સંશોધન ક્ષયેત્યે ડૉ .આંબયેડકર ચયેર 

યોજના અંતગ્થત અનુસૂવચત જાવતના લોકોનયે કુલ રૂ.૬૬૫.૩૬ લાખના ખચ્થ સાથયે 
ગુજરાત દ્ારા સંશોધન કાય્થનયે પ્રોતસાહન

 વ્વવ્વધ સપધા્થતમક પરરીક્ષાઓના માગ્થદશ્થન માટે અનસુવૂચત જાવતના વ્વદ્ાથથીઓનયે આવથ્થક 
સહાય તરરીકે કુલ રૂ.૧૭૮.૫૮ લાખનો ખચ્થ કરરી ૧૧૫૬ લાભાથથીઓએ લાભ લરીધો.

સામા�જક, શકૈ્ષ�ણક, 
આ� �થ� ક ર�તે પછાત 
વગા�, િવચરતી-િવમુકત 
�િતઆે અને લઘુમતી 
વગર્ના િવદ્યાથ�આે માટે 
કાયર્રત િવિવધ સરકાર� 
છાત્રાલયાનેા ૫૩,૪૯૭ 
િવદ્યાથ�આેને Covid-
19ની અસામા�ય 
પિર��િત દર�મયાન 
કુલ �. ૮૦૨.૪૫ લાખની 
સહાય સીધી તેમના બ�ેક 
અેકાઉ�ટમાં જમા. 

બેલા મહેતા
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પસંચ િષર્



 ૨૦૧૭-૧૮ના ્વર્થ દરવમયાન કુિં્વરબાઈના મામયેર ંયોજનામાં 
પહેલાં એક કુટુબંનરી એક જ દરીકરરીનયે આપ્વામા ંઆ્વતરી હતરી, 
જયેમાં પરર્વત્થન કરરી મખુયમતં્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ એક 
જ કુટુંબનરી બયે દરીકરરીઓનયે મદદ કર્વાનો વનણ્થય કયયો.

 ્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧થરી કુિં્વરબાઈનું મામયેરં યોજનાનરી સહાયમાં 
રૂ.૧૦,૦૦૦ રકમમા ંરૂ. ૨૦૦૦નો ્વધારો કરરીનયે રૂ.૧૨,૦૦૦ 
કર્વાનો વ્વચારશરીલ વનણ્થય, કુલ રૂ.૨૮૧૩.૭૬ લાખના ખચ્થ 
સાથયે ૨૮,૦૦૮ અનુસૂવચત જાવતનરી દરીકરરીઓનયે લગ્ન સમયયે 
ખૂબ જ જરૂરરી મદદ પહોંચાડ્વામાં આ્વરી. 

 ૨૦૧૮-૧૯ના ્વર્થમાં ડૉ. સવ્વતા આંબયેડકર આંતરજ્ઞાતરીય 
લગ્ન સહાય યોજનામા ંઅતંગ્થત પહેલા રૂ.૫૦,૦૦૦ સહાયના 
બદલયે રૂ.૧,૦૦,૦૦૦નરી સહાય કર્વામાં આ્વરી, સામાવજક 
સમરસતા જાળ્વનારા અનુસૂવચત જાવતના ૨૨૭૬ યુગલનયે 
રૂ.૧૯૬૮.૪૨ લાખના ખચ્થ સાથયે સહાય કર્વામાં આ્વરી. 

 ્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧માં સાત ફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના હેઠળ 
યગુલદરીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦નરી સહાય મા ંરૂ.૨૦૦૦નો ્વધારો કરરી 
રૂ.૧૨,૦૦૦ કર્વાનો ઉપયોગરી વનણ્થય, માત્ એક ્વર્થના ટૂકંા 
સમયગાળામાં પણ કુલ રૂ.૧૪.૫૫ લાખના ખચ્થ સાથયે ૧૧૬ 
અનુસૂવચત જાવતના યુગલોનયે લાભ મળયો. 

 ્વર્થ ૨૦૨૧-૨૨મા ંઅનસુવૂચત જાવતનરી ૨૮ આદશ્થ વન્વાસરી 
શાળાઓમાં સમાટ્થ સકકૂલ ઇ-લવનયંગ પ્રોજયેકટનો ગુજરાત 
સરકારનો મક્કમ વનધા્થર 
નવકસતી જાનતનું સવાાંગીણ કલયાણ 

 મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીનરી સવક્રય સરકાર દ્ારા ૫ 
્વર્થમાં વ્વકસતરી જાવતના ૨૨૪.૬૦ લાખ રૂ.૨૬૪૯.૮૬ 
કરોડના ખચષે વશષયવૃવત - ગણ્વયેશ સહાય સરીધરી તયેમના બયેનક 
ખાતામાં જમા કર્વામાં આ્વરી. 

 વ્વદેશ અભયાસ લોન, કોમશથીયલ પાઇલોટનરી તાલરીમ માટે 

લોન, મામયેરા, સમૂહ લગ્ન માટેનરી સહાય યોજના, માન્વ 
ગરરમા યોજના, છાત્ાલય અનયે આદશ્થ વન્વાસરી શાળામાં 
પ્ર્વયેશ જયે્વરી વ્વવ્વધ યોજનાઓનયે અમલરીકરણ ઓનલાઇન 
કર્વાનો વનણ્થય કર્વામાં આવયો. 

 ગુજરાત વબન અનામત શૈક્વરક અને આવથ્ષક વિકાસ 
વનગમની રચના : સ્વવનભ્થર સનાતક કક્ષાના અભયાસક્રમો, 
વ્વદેશ અભયાસ, ભોજન વબલ સહાય, વ્વવ્વધ સપધા્થતમક 
પરરીક્ષાઓનરી તૈયારરી માટે આવથ્થક સહાય જયે્વરી યોજના 
પાછળ માત્ છલેા ૩ ્વર્થમાં જ વબન અનામત ્વગયોના 
૬૬,૩૫૭ લાભાથથીઓનયે રૂ.૬૩૮.૨૧ કરોડનરી સહાય પૂરરી 
પાડ્વામાં આ્વરી. 

 ડૉ. બાબાસાહેબ આંબયેડકરનરી ૧૨૫મરી જનમજયંતરીનરી 
ઉજ્વણરીના અ્વસરે સમાજ કલયાણ વ્વભાગ દ્ારા કાય્થરત 
વનગમોના નયેજા હેઠળ ગોપાલક, કોળરી, ઠાકોર જયે્વરી વ્વકસતરી 
જાવતના ૨૫,૪૯૧ લાભાથથીઓનયે ્વન ટાઇમ સયેટલમયેનટ 
યોજના અંતગ્થત રૂ.૧૬૯.૦૭ કરોડનું વયાજ માફ કરાયુ.

 આ્વાસનયે પ્રાધાનયતા : પંરડત દરીનદયાળ ઉપાધયાય આ્વાસ 
યોજનાના અસરકારક અમલ ્વડયે છેલાં ૫ ્વર્થમાં 
૧,૦૨,૮૮૬ લાભાથથીઓનયે પોતાનુ ંઘર બના્વ્વા રૂ.૫૫૧.૭૫ 
કરોડનરી સહાય, ઉલયેખનરીય છે કે, આ સહાયમાં પહેલા 
રૂ.૭૦,૦૦૦ સહાય મળ્વાપાત્ હતરી જયે હ્વયે રૂ.૧.૨૦ લાખ 
સુધરી ્વધાર્વામાં આ્વરી છે. 

 છેલા ૫ ્વર્થમાં ૧,૦૭,૮૫૨ દરીકરરીઓનાં મામયેરાં માટે 
રૂ.૧૦૭.૮૮ કરોડનરી સહાય ચૂક્વ્વામાં આ્વરી છે. 

 સામાવજક, શૈક્ષવણક, આવથ્થક રરીતયે પછાત ્વગયો, વ્વચરતરી-
વ્વમુકત જાવતઓ અનયે લઘુમતરી ્વગ્થના વ્વદ્ાથથીઓ માટે 
કાય્થરત વ્વવ્વધ સરકારરી છાત્ાલયોના ૫૩,૪૯૭ વ્વદ્ાથથીઓનયે 
Covid-19નરી અસામાનય પરરસસથવત દરવમયાન કલુ  
રૂ. ૮૦૨.૪૫ લાખનરી સહાય સરીધરી તયેમના બયેનક એકાઉનટમાં 
મોકલ્વામાં આ્વરી. 

 ્વર્થ ૨૦૨૧-૨૨ દરવમયાન વ્વકસતરી જાવતનરી ૩૩ આદશ્થ 
વન્વાસરી શાળાઓમાં સમાટ્થ સકકૂલ ઇ-લવનયંગ પ્રોજયેકટ

 ્વડોદરા ખાતયે ડા્થ.બાબાસાહેબ આંબયેડકર સંકલપ સમારકનાં 
કામો માટે રૂ.૧૨ કરોડના ખચ્થનો ્વર્થ ૨૦૨૧-૨૨ના 
આયોજન અનયે વ્વકાસલક્ષરી કાય્થમાં સમા્વયેશ. 

 ડા્થ બાબા સાહેબ આંબયેડકરનરી ૧૨૫મરી જનમજયતંરીના ભાગરૂપયે 
ગુજરાત પછાત ્વગ્થ વ્વકાસ વનગમ, ગુજરાત અલપસંખયક 
નાણાં અનયે વ્વકાસ વનગમ, ગુજરાત ગોપાલક વ્વકાસ વનગમ 
અનયે ઠાકોર અનયે કોળરી વ્વકાસ વનગમના ૨૫,૪૯૧ 
લાભાથથીઓનું રૂ.૧૬૯.૦૭ કરોડનું વયાજ માફ કર્વા ્વન 
ટાઇમ સયેટલમયેનટ યોજનાનો પરરણામલક્ષરી અમલ 
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સમાજ સુિક્ા : વૃદ્રો, નનિાધાિરો,  
રદવયાંગરો જરૂરિયાતમંદરોનું નવશેષ ધયાન... 
 વૃધિ પયેનશન, વનરાધાર વૃધિ યોજના અનયે ્વય્વંદના યોજના 

માટે ્વર્થ૨૦૨૧-૨૨ દરવમયાન ૧૦ લાખ ૯૫ હજાર 
વનરાધાર વૃધિોનયે પયેનશન આપ્વા માટે રૂ. ૧૦૩૨ કરોડનું 
આયોજન

 કોવ્વડ-૧૯ મહામારરીના કારણયે અનાથ થયયેલાં ૦ થરી ૧૮ 
્વર્થનાં બાળકોનયે માચ્થ ૨૦૨૦થરી મખુયમતં્રી બાળસયે્વા યોજના 
અંતગ્થત સહાય કર્વામાં આ્વયે છે. ૨૦૨૧-૨૨ના ્વર્થ 
દરવમયાન જૂન-૨૦૨૧ સુધરીમાં ૭૭૬ લાભાથથીઓનયે 
રૂ.૩૧.૦૪ લાખનરી મદદ. 

 ્વર ્થ ૨૦૨૦-૨૧ થરી બૌવધિક અસમથ્થતા ધરા્વતરી 
(મનોરદવયાંગ) વયવક્તઓનયે આવથ્થક સહાય કર્વા નક્કરી કરેલા 
માપદંડો અનુસાર રદવયાંગતા ધરા્વતા વયવક્તઓનયે આવથ્થક 
ટેકો પૂરો પાડ્વામાં આ્વયે છે, જૂન-૨૦૨૧ સુધરીમાં ૯,૪૬૮ 
લાભાથથીઓનયે રૂ. ૭૭.૯૦ લાખનરી સહાય. 

 નાનરી ઊંમરમાં માતા-વપતા ખોઈ દેનાર બાળકોના ઉછેરમાં 
આવથ્થક ટેકો આપ્વા રાજય સરકારનરી પાલક માતા વપતા 
યોજના દ્ારા ૧૭,૧૪૫ લાભાથથીઓનયે રૂ.૧૦૬૦.૭૭ લાખનરી 
સહાય દ્ારા આ બાળકોના વશક્ષણ અનયે ઉછેરમાં ગુજરાત 
સરકાર પ્રતયક્ષ યોગદાન. 

 સમાજના આદરણરીય ્વડરીલજનોનરી સમજ અનયે અનુભ્વનયે 
આદર આપ્વાના ભાગરૂપયે ઇસનદરા ગાંધરી રાષ્ટ્રરીય વૃધિ પયેનશન 
યોજના હેઠળ ૬૦ થરી ૭૯ ્વર્થના વૃધિોનયે રૂ.૭૫૦ જયારે ૮૦ 
્વર્થ થરી ્વધુ ્વયના વૃધિોનયે રૂ.૧૦૦૦ પયેનશન, જૂન ૨૦૨૧ 
સુધરીમાં રૂ.૧૯૨૭૬.૨૫ લાખના ખચષે રાજયના કુલ 
૮,૬૮,૮૭૧ ્વડરીલોનયે આ સહાય કર્વામાં આ્વરી.

 રાજયના વનરાધાર વૃધિોનયે ્વત્થમાનમાં માવસક સહાય તરરીકે 
રૂ.૭૫૦ આપ્વામાં આ્વયે છે જુલાઇ ૨૦૨૦ થરી ૭૫ ્વર્થથરી 

્વધુ ્વયના વૃધિો માટે રૂ.૧૦૦૦ ચૂક્વ્વામાં આ્વયે છે. જયેમાં 
જૂન ૨૦૨૧ સુધરીમાં કુલ ૧,૨૩,૨૮૪ વનરાધાર વૃધિોનયે 
રૂ.૨૮૪૮.૫૨ લાખનરી સહાય આપ્વામાં આ્વરી.

 કેદરી સહાય યોજના અંતગ્થત ્વત્થમાનમાં રૂ.૨૫,૦૦૦ નરી 
સહાય તરરીકે ્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧ દરવમયાન કુલ ૪૦૦ 
લાભાથથીઓ નયે રૂ.૧૦૦ લાખનરી સહાય ચૂક્વ્વામાં આ્વરી છે. 

 જુ્વયેનાઇલ જસસટસ ફિંડના માધયમથરી મુશકેલરીમાં મૂકાયયેલાં 
બાળકોનયે સહાય અનયે પનુ્વ્થસન માટે રૂ.૧ કરોડના ખચ્થનુ ં્વર્થ 
૨૦૨૧-૨૨ દરવમયાન સરકારનું નક્કર આયોજન. 

 રદવયાંગરોનું નવશેષ ધયાન
 ્વર્થ ૨૦૧૯થરી ગુજરાત રાજય રદવયાંગ નાણાં અનયે વ્વકાસ 

વનગમનરી શરૂઆત 
 રદવયાંગ સાધન સહાય યોજનામાં સરીધો બમણો ્વધારો - 

રૂ.૧૦,૦૦૦ માંથરી રૂ.૨૦,૦૦૦નો વનણ્થય અનયે અમલ, 
્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧માં ૬૦૭થરી ્વધુ રદવયાંગોનયે રૂ.૩૧.૦૩ 
લાખનરી સહાય 

 ્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧ દરવમયાન રદવયાગં વશષયવૃવત્ યોજના અતંગ્થત 
કુલ ૮૩૯૯ રદવયાગં જનોનયે રૂ.૯૮.૭૮ લાખનરી સહાય 

 ્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧માં એસ.ટરી. બસમાં મફત પ્ર્વાસ કર્વા માટે 
કુલ રૂ. ૧,૪૨૪ લાખના ખચ્થ ્વડયે કુલ ૨,૭૧,૭૫૫ રદવયાગંોનયે 
મુસાફરરી સહાય આપ્વામાં આ્વરી. 

 સંત સુરદાસ યોજનામાં તરીવ્ર રદવયાંગતા ધરા્વતરી વયવક્તનયે 
નાણાકીય સહાય તરરીકે ્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧માં રૂ.૧,૭૪૬ 
લાખના ખચ્થ સાથયે કુલ ૩૧,૬૯૫ રદવયાંગોનયે સહાય 

 રદવયાગં વયવક્તઓનયે મદુતરી વધરાણ, શકૈ્ષવણક હેતુ માટે વધરાણ, 
માઇક્રો ફાઇનાનસ જયે્વરી યોજનાઓ દ્ારા આવથ્થક, સામાવજક 
અનયે શૈક્ષવણક રરીતયે સક્ષમ કર્વા માટે ગુજરાત રાજય રદવયાંગ 
નાણાં અનયે વ્વકાસ વનગમ ્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧માં માટે રૂ. ૭ 
કરોડનરી જોગ્વાઇ કરાઇ.

 વનંિત વગ્ગ માટે કાય્ગિત નવનવધ નનગમરો ઃ ગજુરાત સફાઈ 
કામદાર વ્વકાસ વનગમ, ડૉ. આબંયેડકર અતંયોદય વ્વકાસ વનગમ, 
ગજુરાત અનસૂુવચત જાવત વ્વકાસ વનગમ, ગજુરાત પછાત ્વગ્થ 
વ્વકાસ વનગમ, ગુજરાત અલપસખંયક નાણા ંઅનયે વ્વકાસ વનગમ, 
ગજુરાત ગોપાલક વ્વકાસ વનગમ અનયે ગજુરાત ઠાકોર અનયે 
કોળરી વ્વકાસ વનગમના માધયમથરી ગુજરાત સરકારે ્વવંચત્વગ્થના 
આવથ્થક ઉતથાન માટે અનયેક યોજનાઓ કાય્થરત કરરી છે. પજૂય 
ઠકકરબાપા સફાઈ કામદાર પનુ: સથાપન, ડૉ. આબંયેડકર સફાઈ 
કામદાર, વયવક્તગત અકસમાત ્વરીમા ક્વચ, મવહલા સમૃવધિ, 
લઘુ ધરીરાણ-માઇક્રો ફાઇનાનસ, ઓટોરરક્ષા વધરાણ અનયે 
બયેનકેબલ યોજના જયે્વરી ઉપયોગરી એ્વરી ઘણરી યોજનાઓનો લાભ 
ગજુરાતના ્વવંચત ્વગ્થના લોકો લઈ રહ્ા છે.•
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‘અમારં શહેર હ્વયે તો ઘણું બદલાઇ ગયું છે, ‘પહેલા અહીં સુમસામ ્વગડો-ખયેતર હતા 
હ્વયે ન્વરી સોસાયટરીઓ-મોટરી ઇમારતો બનરી ગઈ છે.’‘થોડા ્વર્થ બહાર રહે્વા ગયા હ્વયે 
અમારા જ શહેરમા ંઅમયે અજાણયા થઈ ગયા એટલુ ંવ્વકસરી ગયુ ંછે. આ્વા ં્વાકયો ગજુરાતમાં 
રહેતા કે ગુજરાતનરી બહાર રહે્વા ગયયેલા કોઈનયે કોઈ ્વયોવૃધિ-્વડરીલ શહેરરીજન પાસયેથરી 
આપણયે જરૂર સાભંળયા હશયે. ગજુરાતનાં નગરો-મહાનગરોનરી આજથરી ૨૦-૨૫ ્વર્થ પહેલાનંરી 
સસથવત અનયે ્વત્થમાન સસથવત ્વચ્યેનો તફા્વત ઊડરીનયે આંખયે ્વળગયે તયે્વો છે. છેલાં પાંચ 
્વર્થમાં મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીનરી આયોજનબધિ શહેરરી વ્વકાસનરી નરીવત-રરીવતનયે 
પરરણામયે ગુજરાતના શહેરો વલ્વયેબલ અનયે લ્વયેબલ બનરી રહ્ાં છે. 

'માન્વરી તયાં સુવ્વધા’ના મંત્ સાથયે ગુજરાતનાં શહેરોનો કાયાકલપ થઇ રહ્ો છે. છેલાં 
પાંચ ્વર્થમાં ગુજરાતના શહેરોનયે ૯ હજાર રક.વમ. રસતા, ૮૧ વબ્જ, ૩૧ રેલ્વયે વબ્જ, ૧૩૯ 
પાક્ક, ૧૬ ન્વા બસ ડયેપો, ૧૨૦ અબ્થન હેલથ સયેનટર સવહતના વ્વકાસ પ્રકલપો મળયા છે. 

રોડ-રસતા, વબ્જ, બાગ-બગરીચા, પરી્વાનું શુધિ પાણરી, ભૂગભ્થ ગટર વય્વસથા, સ્વચછતા, 
્વગયેરે આંતરમાળખાકીય સુવ્વધાઓના વ્વકાસમાં ટેકનોલોજીના વ્વવનયોગથરી ગુજરાતનાં 
શહેરો સમાટ્થ બનરી રહ્ાં છે. 

ગુજરાત સરકાર રાજયનાં આધુવનક અનયે વ્વકવસત શહેરોમાં મૂળભૂત સુવ્વધા પ્રદાનથરી 
આગળ ્વધરીનયે આઇકોવનક પ્રોજયેકટસનું વનમા્થણ કરરી રહરી છે. રર્વરફ્નટ, રોપ-્વયે, રો-રો 
ફેરરી, સરી-પલયેન, નરેનદ્ર મોદરી સટેરડયમ, મયેરિો રેલ, મહાતમા મંરદર, આલફ્ેડ મયુવઝયમ, સાયનસ 
વસટરી, વગફટ વસટરી, ગાંધરીનગર કેવપટલ સટેશન ગુજરાતનરી આગ્વરી ઓળખ બનરી ગયા છે.

મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ ગુજરાતના શહેરરી વ્વકાસનયે ગવતમાન બના્વ્વા 
છેલાં ત્ણ ્વર્થમાં ૩૧૧ ટરી.પરી સસકમનયે મંજૂરરી આપરી અભુતપૂ્વ્થ કાય્થ કયુ યં છે. 
મુખયમંત્રીશ્રીએ ગુજરાતમાં ૫ મહાનગરોમાં ૭૦ માળનરી ગગનચુંબરી ઇમારત બાંધ્વાનરી 
મંજૂરરી આપ્વાના અનયે ન્વા બાંધકામનરી તમામ પરવમશન ઓનલાઇન આપ્વાના 
ઐવતહાવસક વનણ્થયો પણ કયા્થ.
 ગુજરાતનાં નગરોનયે સ્વચછ અનયે સુંદર બના્વ્વા ભગરીરથ અવભયાન. શહેરોના વ્વકાસ 

માટે આ ્વરષે કુલ રૂ. ૧૩,૪૯૩ કરોડ ફાળ્વ્વ્વામાં આવયા. 
 મહાતમા ગાંધરીનરી દોઢસોમરી જનમજયતંરી વનવમત્યે આદરેલા સ્વચછ ભારત વમશન અતંગ્થત 

રાજયનરી ૮ મહાનગરપાવલકા અનયે 162 નગરપાવલકા મળરી કુલ 170 સથાવનક સ્વરાજનરી 
સંસથાઓમાં ડોર ટુ ડોર કચરો એકત્ કરરી અનયે તયેનું સયેગ્રરીગયેશન કર્વાનરી કામગરીરરી 
પુરજોશમાં. 

 શહેરોના ઝડપરી વ્વકાસ માટે ટરીપરી સકીમો છ મવહનામા ંપણૂ્થ કર્વાના વનધા્થર સાથયે તમામ 
નકશાઓ ઓનલાઇન કરાયા. 

 રાજયમાં ઓનલાઇન ડયે્વલપમયેનટ પરવમશન વસસસટમનો પ્રારંભ. નાગરરકોનયે પારદશ્થક 
પ્રશાસનનરી પ્રતરીવત 

છે�લાં પાચં વષર્માં 
ગજુરાતનાં શહેરાનેે ૯ 

હ�ર િક.�મ. ર�તા, ૮૧ 
�બ્રજ, ૩૧ રલેવે �બ્રજ, 

૧૩૯ પાકર્, ૧૬ નવા બસ 
ડપેાે, ૧૨૦ અબર્ન હે� થ 

સ�ેટર સ�હતના િવકાસ 
પ્રક�પાે મ�ા 

મ�ુમંત્રીશ્રીઅે 
ગજુરાતમાં ૫ 

મહાનગરાેમાં ૭૦ માળની 
ગગનચુબંી ઇમારત 

બાધંવાની મંજૂર� અને 
નવા બાંધકામની તમામ 

પર�મશન આેનલાઇન 
આપવાના અૈિતહા�સક 

િનણર્યાે કયાર્.

ઉમંગ બાિરોટ

ગુજરસતનસં શહેરસે બ�સં 
�લિેબલ અને લિેબલ સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ



 ધોલયેરાનયે ્વલડ્થ ક્ાસ સમાટ્થ વસટરી અનયે ગુજરાતના સમાટ્થ 
વસટરીમાં સૌથરી શ્યેષ્ઠ સમાટ્થ વસટરી બના્વ્વાનરી રદશામાં રાજય 
સરકારનરી  આગ્વરી પહ ેલ .  રૂ .  ૩૦૦૦ કરોડના 
આંતરમાળખાકીય સુવ્વધાનાં કામો ધોલયેરા SIRમાં હાથ 
ધર્વાનો રાજય સરકારે મહત્્વપૂણ્થ વનણ્થય.

 રાજયના ટાઉન પલાવનંગનરી કામગરીરરીનયે ગવતશરીલ અનયે સચોટ 
બના્વ્વા રાજય સરકારનો વનણ્થય. રાજયમાં પ્રગવત હેઠળનરી 
425 જયેટલરી ટરીપરી સકીમ ઝડપથરી પૂણ્થ કર્વા ઝુંબયેશ.

 શહેરરી વ્વસતારોમાં ્વધતરી જતાં ્વાહનોનરી સંખયા ધયાનયે  
લઇ રિારફક વય્વસથાપન કર્વા રૂ. 200 કરોડનરી વ્વશયેર 
જોગ્વાઈ કરાઇ.

 શહેરોના ગરરીબોના કલયાણ માટે ગુજરાત સરકાર દ્ારા 
ગુજરાત શહેરરી આજીવ્વકા વમશનનરી રચના. શહેરરી ગરરીબ 
કુટુંબોનયે લાભપ્રદ સ્વરોજગાર અનયે કૌશલયપૂણ્થ ્વયેતન 
રોજગારરીનરી અનયેક તકો.

 દેશનાં 100 સમાટ્થ વસટરીમાં ગુજરાતનો દેશભરમાં બરીજો ક્રમ. 
ભારતનાં ૧૦૦ શહેરોમાં અમદા્વાદ પ્રથમ, સુરત ત્રીજા ક્રમયે 
જયારે ્વડોદરા આઠમા ક્રમયે.

 સયેફ એનડ વસકયોર ગુજરાત યોજના હેઠળ સરકારે રાજયનાં 
તમામ શહેરોમાં સરી.સરી.ટરી.્વરી કેમયેરા નયેટ્વક્ક વસસસટમ અમલમાં 
મૂકી છે.

 શહેરરીજનોનયે ઘરના ઘરનું સ્વપ્ન પૂણ્થ કર્વા શહેરરી આ્વાસ 
યોજના અન્વયયે ૪.૧૭ લાખ જયેટલા આ્વાસોનું બાંધકામ શરૂ 
કર્વામાં આવયું છે જયે પૈકી ૨ લાખ આ્વાસો લાભાથથીઓનયે 
સુપ્રત કર્વામાં આવયા છે.

 દેશમાં સૌપ્રથમ ગુજરાત -શહેરરી વ્વસતાર ૧૦૦% ખુલામાં 
શૌચવક્રયા મુક્ત (ODF) જાહેર થયો છે.

 વયવક્તગત શૌચાલય યોજના અન્વયયે ૫ 
લાખથરી ્વધ ુવયવક્તગત શૌચાલયોનુ ંવનમા્થણ 
કર્વામાં આવયું છે.

 શહેરોમાં અનવધકૃત નળજોડાણ ધરા્વતાં 
ઘરોનયે માત્ રૂ. ૫૦૦નરી નજી્વરી રકમ લઇ 
અવધકૃત જોડાણ આપ્વામાં આવયાં.

 સ્વવણ્થમ જયંતરી મુખયમંત્રી શહેરરી વ્વકાસ 
ય ો જ ન ા  હ ેઠ ળ  ર ા જ ય ન રી  ૧ ૧ ૬ 
નગરપાવલકાઓનમાં  સુએજ રિરીટમયેનટ 
પલાનટના કામો હાથ ધર્વામાં આવયા છે. 

 ગુજરાત કોગ્નયેટેસનસ્વ જનરલ ડયે્વલપમયેનટ 
કિંરિોલ રેગયુલયેશનના વનયમોના અસરકારક 
અમલથરી શહેરોનો આયોજનબધિ વ્વકાસ 
શકય બનયો છે.

 ચોમાસામા ંખરાબ મોસમ કે કુદરતરી આપવત્ના સમયયે મહત્મ 
સુરક્ષા માટે અનયે આગોતરા આયોજન માટે ્વયેધર ્વોચ 
કવમટરીનરી ન્વતર પહેલ રાજય સરકારે કરરી છે.

 રેલ્વયે ફાટકો ઉપર થતાં અકસમાતોનયે વન્વાર્વાનરી રદશામાં 
સં્વયેદનશરીલ રાજય સરકારે નક્કર કામગરીરરી કરરીનયે રેલ્વયે 
ફાટકો ઉપર ૩૭ ઓ્વર વબ્જ અથ્વા અનડરવબ્જ બના્વ્વાનરી 
કામગરીરરી હાથ ધરરી છે.

 અમદા્વાદ-રાજકોટ સયેમરી હાઇસસપડ રેલ પ્રોજયેકટ રેલ્વયે 
વ્વભાગનરી મંજૂરરીના અંવતમ તબક્કામાં છે. 

 પ્રધાનમંત્રી આ્વાસ યોજના અન્વયયે ૪.૯૦ લાખ આ્વાસો 
મંજૂર કર્વામાં આવયા છે. 

 અમદા્વાદ મયેરિો રેલનરી કામગરીરરી સમયસર ઝડપથરી પૂરરી થાય 
તયે માટે રૂ. ૫૧૦ કરોડનરી માતબર રકમનરી ફાળ્વણરી કર્વામાં 
આ્વરી છે. 

 રાજયનરી વ્વવ્વધ નગરપાવલકાઓમાં ્વરીજળરીનરી બચત માટે 
રૂ. ૨૪.૨૨ કરોડના કુલ ૩૩ સોલાર પ્રોજયેકટનયે મંજૂરરી 
આપ્વામાં આ્વરી. 

 રાજય સરકાર દ્ારા દર ્વરષે તમામ મ.ન.પા. અનયે 
નગરપાવલકાઓનયે અસગ્નશમન ્વાહનો અનયે અતયાધુવનક 
સાધનો પૂરાં પાડ્વામાં આ્વયે છે.

 રાજયના ૬ સમાટ્થ વસટરી, અમદા્વાદ, સરુત, ્વડોદરા, રાજકોટ, 
ગાધંરીનગર અનયે દાહોદમા ંસમાટ્થવસટરી વમશન અતંગ્થત એરરયા 
બયેઝ વ્વકાસનાં કામો હાથ ધર્વામાં આવયાં છે.

 ૨૦૨૦-૨૧માં ગુજરાત આતમવનભ્થર પયેક ેજ અન્વયયે 
મહાનગરપાવલકા વ્વસતારના ૫,૭૮,૪૨૦ ્વાવણસજયક એકમો 
અનયે ૧૧,૮૫,૪૪૨ રહેણાક એકમોનયે પ્રોપટથી ટેકસમા ં૨૦% 
રાહત આપ્વામાં આ્વરી.•

63økwshkík૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧
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મહાતમા ગાંધરીજી કહેતા હતા કે સાચું વહનદુસતાન દેશનાં સાત લાખ ગામડાઓમાં 
્વસયે છે. આજયે ગુજરાત સરકારે આ વ્વધાનનયે સાથ્થક બનાવયું છે. ગુજરાતનાં ગામડા ં
આદશ્થ બનરી રહ્ાં છ.ે ગુજરાત સરકાર દ્ારા સમસન્વત ગ્રામરીણ વ્વકાસના મહત્્વનયે 
સમજીનયે, ગ્રામરીણ જી્વનનયે ્વધુ સારં બના્વ્વા સતત પ્રયાસ કર્વામાં આ્વતાં ઉતકૃષ્ 
પરરણામો પ્રાપ્ત થયાં છે. ગુજરાત વ્વકાસ મોડલનો આધાર "જન ભાગરીદારરી" છે, કે જયે 
એના ્વાકય "સૌનો સાથ સૌનો વ્વકાસ" માં પ્રવતવબંવબત થાય છે. ગ્રામરીણ વ્વકાસનરી 
જયે ગાથાઓ ગુજરાતમાંથરી ઉદભ્વરી રહરી છે એ બતા્વયે છે કે રાજય સરકાર આ મોડયેલ 
દ્ારા લોકોના જી્વનધોરણનયે ઊંચું લા્વરી રહરી છે. ગુજરાત રાજયએ મહાતમા ગાંધરી 
રાષ્ટ્રરીય ગ્રામરીણ રોજગાર બાંયધરરી યોજનાના ભંડોળનો ટકાઉ અનયે ઉપયોગરી 
અસકયામતોના વનમા્થણ ,ગ્રામરીણ અથ્થવય્વસથાનો વ્વકાસ, પયા્થ્વરણ સંરક્ષણ, ગ્રામરીણ 
મવહલા સશક્તરીકરણ, ગ્રામરીણ શહેરરી સથળાંતર ઘટાડ્વા અનયે સામાવજક સમાનતાનયે 
્વયેગ આપ્વામાં અસરકારક ઉપયોગ કરેલ છે.

'વમશન મંગલમ્' ગરરીબરી નાબૂદરી અનયે મવહલા સશક્તરીકરણ નયે પ્રોતસાહન આપતો 
પુરસકાર વ્વજયેતા કાય્થક્રમ છે. આનો મુખય ઉદેશય ગરરીબ પરર્વાર સાથયે સંકળાયયેલરી 
મવહલાઓનરી કુશળતા અનયે સસથવતમા ંસધુારો કર્વા માટે સહયોગ આપરી એમનુ ંજી્વનધોરણ 
ઊંચું લા્વ્વાનો છે. આ કાય્થક્રમનું અમલરીકરણ ગુજરાત લાઇ્વલરીહુડ પ્રમોશન કિંપનરી દ્ારા 
થાય છે. ગુજરાત રાજયનો ઘણો વ્વસતાર ખારા પાણરી સાથયે શુષક રહે છે જયે કૃવર હેતુ માટે 
વબનઉપયોગરી છે. આ વ્વસતાર કૃવર માટે મોસમરી ્વરસાદરી પાણરી પર મુખયત્વયે આધાર રાખયે 
છે. આમ અસરકારક વય્વસથા અનયે ્વરસાદરી પાણરીના સંરક્ષણ માટે "જળસ્ા્વ વય્વસથાપન 
કાય્થક્રમ અમલમાં મૂકયો છે. જયે પાણરીના સ્ોતનરી અછત દૂર કરરી ખયેતરીનયે પ્રોતસાહન આપરી 
ગ્રામરીણ પરર્વારો માટે રોજગારરીનરી તકો ઉતપન્ન કર્વામાં મદદરૂપ થાય છે.

ગ્રામીણ આવાસમાં નવકમજનક પરિણામ...
 પ્રધાનમતં્ી આિાસ ્યોજના(ગ્ામીર) : “્વર્થ 2022 સધુરીમા ંસૌના માટે આ્વાસ” ગુજરાત 

રાજયમા ંકુલ 311803 આ્વાસોના લક્યાકં સામયે છેલાં ચાર ્વર્થમા ં2926.28 કરોડના ખચષે 
230267 આ્વાસોનુ ંવનમા્થણ થયુ ંછે અનયે 98367 આ્વાસો પ્રગવત હેઠળ છે.

 સથળાંતર કર્વામાં આ્વયેલા શ્વમકોનયે મનરેગા યોજનાના ઇવતહાસમાં એક રદ્વસમાં 
સૌથરી ્વધુ રોજગારરી એટલયે કે એક રદ્વસમાં 10 લાખ માન્વરદન જયેટલરી રોજગારરી પૂરરી 
પાડ્વામાં આ્વરી છે.

 મનરેગા યોજના અંતગ્થત રાજયમાં અતયાર સુધરીમાં 400 આંગણ્વાડરી કેનદ્રોનું વનમા્થણ 
થયું છે.

 મનરેગા યોજના અંતગ્થત ગ્રામરીણ કક્ષાએ પશુઓનરી સારસંભાળ માટે 50,000 કુટુંબોનયે 
કેટલ શયેડના બાંધકામનરી સહાય. મનરેગા યોજના હેઠળ ગ્રામરીણ શ્વમકોનયે તયેમનું ્વયેતન 
સરીધું તયેમના ખાતામાં જમા કર્વાનું પારદશ્થક પગલું આ સરકારે લરીધું છે.

ગજુરાતના ગામડા 
સ���દ્ધના માગ�, ખેડૂતાે, 

ગ્રામીણ મ�હલાઆે, 
યવુાનાે, બાળકાે અને 
ગર�બાે સ�હત સાનૈાે 
િવકાસ ફ�ળભૂત થઇ 

રહ્યાે છે

�વન ગુણવ�ા, 
રાજેગાર�, આવાસ, 

વીજળ�, પાણી, �વ�છતા 
અને ગર�બી નાબૂદ�નાે 

�ૂહ સફળ બની 
રહ્યાે છે

િદ્રા પુિરોનહત

સુવિધસ શહેરની 
અસ�સ ગસમડસનસે...સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ



મનહલા ઉતકષ્ગની અનેક યરોજનાઓ અમલી
 મવહલા એના ઉતકર્થ માટે મનરેગા યોજના અંતગ્થત બોર્વયેલ 

અનયે સોલાર પંપ આપ્વા માટે 25 કરોડનરી જોગ્વાઈ કર્વામાં 
આ્વરી છે.

 મવહલા સશક્તરીકરણમાં રાજયમાં 2.89 લાખ સખરી મંડળમાં 
30.64 લાખ જયેટલા સભયો દ્ારા આવથ્થક ઉપાજ્થન કર્વામાં 
આ્વયે છે.

 મુખયમંત્રી મવહલા ઉતકર્થ યોજના હેઠળ એક લાખ મવહલા 
જૂથોનયે બેંકોના માધયમથરી 1000 કરોડનરી લોન સહાય 
આપ્વાનું આયોજન છે.

 મવહલા સ્વસહાય જૂથોનયે શૂનય વયાજ દરે વધરાણ મળરી શકે 
તયે ઉદ્ેશથરી વયાજ સહાય આપ્વા માટે 18 કરોડનરી જોગ્વાઈ 
કર્વામાં આ્વરી છે.

 ગજુરાતમાં 46201 ન્વા મવહલા સ્વસહાય જથૂનરી રચના થકી 
153431 સ્વસહાય જૂથોનયે બેંક લોનનરી સુવ્વધા આપ્વામાં 
આ્વરી છે. 88487 યુ્વાનોનયે કૌશલય્વધ્થન તાલરીમ મળરી છે.

ગ્રામીણ સવચ્છતાને નમશન બનાવયું ્છે...
 ગ્રામરીણ વ્વસતારોનયે “ખુલામાં શૌચવક્રયા મકુ્ત” બના્વ્વા 

લાભાથથીઓનયે વયવક્તગત/સામવૂહક શૌચાલય સવુ્વધા હેઠળ 
આ્વરરી લયે્વામાં આવયા છે.સરકારે રૂ. 2769.80 કરોડના બજયેટથરી 
ગ્રામરીણ વ્વસતારના 33.50 લાખ શૌચાલયોનુ ંવનમા્થણ કયુયં છે.

 સ્વચછ ભારત વમશન(ગ્રામરીણ) અંતગ્થત રાષ્ટ્રપવતશ્રીનરી 
ઉપસસથવતમાં ગજુરાતનયે “ખલુામા ંશૌચમકુ્ત” ODF જાહેર 
કર્વામાં આવયું છે.

 સ્વચછ સ્વષેક્ષણ હેઠળ સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ 50 વજલાઓમાં 
ગુજરાતના 14 વજલાઓનો સમા્વયેશ કર્વામાં આવયો હતો.

ગ્રામીણ કૃનષ માટે નવતિ  
પ્રયરોગરો થયા ્છે...

 પ્રધાનમંત્રી કૃવર વસંચાઇ યોજના અંતગ્થત જળસંગ્રહ માટે 
ચયેકડયેમ, તળા્વ, તલા્વડરી, પરકોલયેશન ટેંક, ચયેક ્વૉલ ્વગયેરેનાં 
17497 કામો અનયે ભૂવમ ભયેજસંરક્ષણનાં 28943 કામો પૂણ્થ 
કર્વામાં આવયાં છે.

 ્વરસાદરી પાણરીના ંજળસગં્રહના ંકામોથરી 39.50 વમવલયન કયવુબક 
મરીટર પાણરીનો સગં્રહ થયો છે, જયેનાથરી 46950 હેકટર વ્વસતારમાં 
રૂ. 588.29 કરોડના ખચષે વસચંાઇનો લાભ મળયો છે.

 સાંસદ આદશ્થ ગ્રામ યોજનામાં 75 ગ્રામ પંચાયતોનરી પસંદગરી 
કરરી 13197.63 લાખના ખચષે 1650 પ્રોજયેકટ પૂણ્થ કર્વામાં 
આવયા છે.

	મુખયમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનામાં છેલાં ચાર ્વર્થમાં 6000 
રકલોમરીટર લંબાઈના ન્વા માગયો આકાર લઈ રહ્ા છે.

	રાજય સરકાર દ્ારા 36.55 લાખ ગ્રામરીણ કુટુંબોનયે જોબકાડ્થ 
એનાયત કયા્થયે છે.

આતમા ગામડાનરો અને સુનવધા શહેિની....
	“આતમા ગામડાનો, સવુ્વધા શહેરનરી” આ મતં્નયે સાકાર કર્વા 

શયામાપ્રસાદ મુખરજી રૂબ્થન યોજના અંતગ્થત ગામડાઓમાં 
આવથ્થક પ્રવૃવત માટે કૌશલય તાલરીમ, સ્વચછતા, ્વરીજળરી, જાહેર 
પરર્વહન, એલપરીજી જોડાણ, રડવજટલ સાક્ષરતા સવહતનરી 
સુવ્વધા ઉપલબધ કર્વામાં આ્વરી છે.

	ગ્રામરીણ વ્વસતારમા ંઆઈટરીનરી વ્વશ્ કક્ષાનરી સયે્વાઓ ઉપલબધ 
કરરી ઇ-ગ્રામ હેઠળ 14292 પચંાયતો આ્વરરી લયે્વામા ંઆ્વરી છે.

	14006 ગ્રામ પચંાયતોનયે ્વરી-સયેટ આધારરત ઇ-કનયેસકટવ્વટરીથરી 
જોડાણ આપ્વામાં આવયું છે.
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	વમવનમમ ગ્વનમષેનટ મયેસકસમમ ગ્વન્થનસના મંત્ સાથયે સમાટ્થ 
વસરટનરી જયેમ સમાટ્થ વ્વલયેજ યોજનાનો અસરકારક અમલ શરૂ 
કર્વામાં આવયો છે.

	રાજય સરકાર દ્ારા નાણાપચંનરી ગ્રાનટમાથંરી વ્વકાસના ંકામોનયે 
અગ્રતા આપરી રૂ. 5084 કરોડના ખચષે 314223 કામો પૂણ્થ 
કર્વામાં આવયા છે.

	ગામડાના પ્રશ્ોનું ઝડપથરી વનરાકરણ થાય તયે માટે 3112 
પંચાયતોનાં ન્વા મકાન બના્વ્વામાં આવયા છે, જયારે  
રૂ. 208.24 કરોડના ખચષે ત્ણ વજલા અનયે 34 તાલુકા 
પંચાયતના ન્વાં મકાનોનયે મંજૂરરી આપ્વામાં આ્વરી છે.

ગામડાઓમાં સપેનશયલ  
સુનવધાઓનું નનમા્ગણ...

	જયે ગામમાં પાંચ ્વર્થમાં એકપણ ગુનો નોંધાયો નથરી તયે્વા 
ગામનયે તરીથ્થધામ તરરીકે બયે લાખ અનયે પા્વન ગામનયે એક લાખ 
પ્રોતસાહન આપ્વામા ંઆ્વયે છે. કુલ 1235 ગામો આ કેટેગરરીમાં 
આ્વયે છે.

	ગ્રામરીણ વ્વસતારમાં ગ્રામ ્વન યોજના પંચ્વટરીનો અમલ 
કર્વામાં આવયો છે.

	જયે ગામમાં ચૂંટણરી થતરી નથરી અનયે સમરસતાથરી પંચાયતના 
સરપંચ પસંદ થાય છે તયે્વાં ગામોનરી સંખયા 13471 છે જયે પૈકી 
652 ગામોમાં મવહલાઓ સમરસ જાહેર થયયેલરી છે. આ 
સકીમમાં સરકારે ચાલુ ્વરષે 10 કરોડનરી જોગ્વાઈ કરરી છે.

	ગ્રામ પંચાયતો સધિર બનયે તયે હેતુથરી સરકાર વય્વસાય ્વયેરાના 
50 ટકા ગામડાઓનયે આપયે છે. ચાલુ ્વરષે રૂ. 1.65 કરોડનરી 
જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી છે.

	મહાતમા ગાંધરી સ્વચછતા વમશન યોજનામા ંસફાઇનરી જાળ્વણરી 
માટે માવસક વયવક્તદરીઠ બયે રૂવપયાના બદલયે ચાર રૂવપયા 
આપ્વામાં આ્વયે છે, ચાલુ ્વરષે સરકાર 87.40 કરોડનો  
ખચ્થ કરશયે.

	પંચાયતરી રાજનરી સંસથાઓના ન્વાં બના્વ્વામાં આ્વયેલાં 
મકાનોમાં ્વરીજળરીનરી બચત થાય તયે હેતુથરી સોલાર રૂફટોપ 
યોજના અમલમા ંમકૂ્વામાં આ્વરી છે, જયેનરી પાછળ 10 કરોડનરી 
જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી છે. 

	વજલા, તાલુકા અનયે ગ્રામ પંચાયતનરી કચયેરરીના રેકોડ્થનું 
રડવજટલાઇઝયેશન તયેમજ વજઓ ટેવગંગ શરૂ કર્વામાં આવયું 
છે. વજલા પંચાયતમાં અદ્તન રેકોડ્થ રૂમ બના્વ્વામાં આ્વરી 
રહ્ો છે.

	ગુજરાતનાં 250 ગામોનયે વૃંદા્વન ગ્રામ યોજનામાં આ્વરરી 
લયે્વામાં આવયાં છે. આ યોજના માટે સરકારે રૂ. 10 કરોડનું 
બજયેટ ફાળવયું છે.

	10 હજાર કે તયેથરી ્વધુ ્વસતરી ધરા્વતા અનયે આરદ્વાસરી 

વ્વસતારમાં સાત હજારનરી ્વસતરી ધરા્વતાં ગામો તયેમજ 82 
તાલુકાનયે આ્વરરી લઇ 255 ગામડાઓનયે સમાટ્થ વ્વલયેજ (માદરે 
્વતન) યોજનામાં સમા્વ્વામાં આવયા છે.

ગ્રામનવકાસની નવી બાબતરો...
	મનરેગા યોજના હેઠળ ગ્રામરીણસતરે આજીવ્વકારૂપરી વયવક્તગત 

કામો તયેમજ માળખાકીય કામો માટે રૂ. 100 કરોડ ખચા્થશયે.
	મનરેગા હેઠળ મવહલા ઉતકર્થનરી યોજના હેઠળ કામ કરરી 

સ્વસહાય જથૂનરી મવહલા સભયોનયે બોર્વયેલ સાથયે સોલાર પપંનરી 
સહાય દ્ારા વસંચાઇ આપ્વા રૂ. 25 કરોડનો ખચ્થ કરાશયે.

	રાષ્ટ્રરીય ગ્રાણરી આજીવ્વકા વમશન હેઠળ સ્વસહાય જથૂોનયે વયાજ 
સહાય આપ્વા માટે રૂ. 17.67 કરોડનરી ન્વરી બાબત શરૂ 
કર્વામાં આ્વરી છે.

	સ્વચછ ભારત વમશન હેઠળ ગોબરધન પ્રોજયેકટના અમલરીકરણ 
માટે આઉટસોવસયંગથરી કનસલટનટનરી સયે્વાઓ મયેળ્વ્વામા ંઆ્વરી 
રહરી છે.

	રાજયના 15 વજલામાં ગ્રામવ્વકાસ એજનસરીના ન્વરીનરીકરણ 
માટે પ્રતયયેક વજલા એજનસરી દરીઠ રૂ. 50 લાખનરી સહાય 
આપ્વામાં આ્વરી છે. 

	્વર્થ 2021-22ના બજયેટમા ંસરકારે પચંાયત, ગ્રામ ગૃહવનમા્થણ 
અનયે ગ્રામ વ્વકાસ વ્વભાગ માટે રૂ. 8796 કરોડ રૂવપયાનરી 
જોગ્વાઈ કરરી છે.•
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“યુિસ ગુજરસત”નસે 
થનગનસટ 

આજયે વ્વશ્માં ભારતનરી ઓળખ યુ્વા દેશનરી છે, દેશનરી કુલ ્વસતરીના ૬૫ ટકાથરી ્વધુ 
્વસતરી ૩૫ ્વર્થથરી ઓછરી ્વયનરી છે તયારે ભારત માટે કિંઈ અસંભ્વ નથરી. કારણ કે, યુ્વાન 
એટલયે સંભા્વના-શવક્ત. યુ્વાન ધારે તયે કરરી શકે. યુ્વા અ્વસથાનરી ગણતરરી આમ ભલયે 
વયવક્તના શારરીરરક વ્વકાસના આંકનયે આધારે થાય, પણ ખરેખર તો યુ્વા અ્વસથા એ 
માનવસક વૃવત્ છે. યુ્વાન એ છે જયે કોઈ પણ સાહસ માટે તૈયાર હોય, પડકાર ઝરીલ્વા 
થનગનતો હોય અનયે પરર્વત્થન આણ્વા તયે પ્રાણ અપ્થણ કર્વા સુધરી તૈયાર હોય. ભારતનું 
ભવ્વષય આ્વા શવક્તના ધોધ સમાન યુ્વાનો જ ઘડશયે. ગુજરાત સરકારે પણ આ રાષ્ટ્રના 
ભાવ્વ-વનમા્થતાઓના ઘડતર માટે ભારે જહેમત ઉઠા્વરી છે. 

ગુજરાત સરકારે મુખયમંત્રી યુ્વા સ્વા્વલંબન યોજના, મુખયમંત્રી એપ્રયેસનટસશરીપ યોજના 
અનયે શવક્તદૂત યોજના થકી યુ્વાનોના સ્વાયંગરી વ્વકાસ માટેનો પથ પ્રશસત કયયો છે. અનયે 
એટલયે જ આજયે ગુજરાત સમગ્ર ભારતના ગ્રોથ એસનજન તરરીકે ઉભરરી આવયું છે. સં્વયેદનશરીલ 
મખુયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ શાસનનરી ધરૂા સભંાળરી તયારથરી ય્ુવાનો માટે અનયેકવ્વધ 
યોજનાઓ અનયે કાય્થક્રમો ઘડા અનયે તયેનો અસરકારક અમલ કરાવયો. પરરણામયે, આજયે 
ગજુરાતનુ ંયુ્વાધન દેશ-વ્વદેશમા ંડંકો ્વગાડરી રહ્ ંછે. જાપાનમા ંઆયોવજત ટોકયો ઓવલસમપક 
-૨૦૨૦માં ગુજરાતનરી છ દરીકરરીઓ ક્ૉવલફાય થઈ તયે તયેનું જી્વતું જાગતું ઉદાહરણ છે. 
તો ચાલો, જોઈએ યુ્વાનોનયે ગુજરાત સરકારે આપયેલરી વગફટનું લરીસટ... 
 ખયેલ મહાકુિંભનરી સફળતા – ્વર્થ ૨૦૧૬માં ૩૦,૬૪,૩૨૯ રમત્વરીરોએ ભાગ લરીધો 

હતો, જયે આંક ૨૦૧૯માં ૩૯,૩૨,૯૦૩ એ પહોંચયો. 
 શવક્તદૂત યોજનામાં ૨૩૬ ખયેલાડરીઓનરી પસંદગરી. રૂ. ૧૩૨૩ લાખથરી ્વધુનરી સહાય. 
 ગ્રામરીણ કક્ષાએ ખયેલપ્રવૃવત્નયે પ્રોતસાહન માટે રૂ. ૩૦ કરોડનરી જોગ્વાઈ,ઉભરતરી 

પ્રવતભાઓનયે તાલરીમ માટે વજલા કક્ષાએ સપોરસ્થ-સકકૂલ માટે રૂ. ૨૭ કરોડનરી જોગ્વાઈ 
 યુ્વાનોનરી રમતગમતમાં રવચ કેળ્વ્વા સોવશયલ મરીરડયા પલયેટફોમ્થ પર “મોબાઇલ ટુ 

સપોરસ્થ” અવભયાનનો પ્રારંભ કયયો.
 ભારત સરકારના શ્મ –રોજગાર મંત્ાલયના અહે્વાલ મુજબ ગુજરાત સરકારનરી 

રોજગાર કચયેરરીએ છેલાં બયે ્વર્થમાં ૫,૧૮,૧૦૪ યુ્વાનોનયે રોજગાર પૂરરી પાડરી.
 લવનયંગ ્વરીથ અવનયંગનો વ્વચાર સાકાર : ૭૫ હજારથરી ્વધુ યુ્વાનોનયે મુખયમંત્રી 

એપ્રયેસનટસશરીપ યોજનાનો લાભ.
 મુખયમંત્રી યુ્વા સ્વા્વલંબન યોજના હેઠળ વબનઅનામત શ્યેણરીના ૧.૧૦થરી ્વધુ તયેજસ્વરી 

વ્વદ્ાથથીઓનયે રૂ. ૩૭૫ કરોડથરી ્વધુનરી સહાય.
 વબનઅનામત ્વગ્થના ગરરીબ-મધયમ ્વગ્થના યુ્વાનોનયે શૈક્ષવણક-આવથ્થક વ્વકાસ માટે 

૧૦ ટકા આરક્ષણનો સૌ પ્રથમ વનણ્થય કયયો. 
 શાળા કક્ષાએથરી ઈનટરેસકટ્વ વશક્ષણ માટે ન્વતર અવભગમ- જ્ઞાનકુિંજ પ્રોજયેકટ. આ 

પ્રોજયેકટ હેઠળ ૩ લાખ જયેટલા વ્વદ્ાથથીઓનયે ઇ-ક્ાસથરી પ્રવશવક્ષત કરાયા.

રાજેગાર ભરતી મેળામાં 
૧૧ લાખ યવુાનાનેે 
રાજેગાર.

૧.૧૮ લાખ યવુાનાનેી 
સરકાર� સવેામાં 
િનયુ�ક્ત. ૩૮ હ�રથી 
વધુ ભરતીનંુ આયાજેન

લાલજી િાવડા
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પસંચ િષર્



 મયેરડકલ, એસનજવનયરરંગ અનયે ઉચ્ વશક્ષણનરી બયેઠકોમાં ૩ 
ગણરી વૃવધિ. 

 મયેરડકલ, પયેરામયેરડકલ, ટેકવનકલ અનયે પ્રોફેશનલ અભયાસક્રમોમાં 
- M.B.B.S, રડપલોમા, પોસટ ગ્રયેજયુએટ રરસચ્થમાં વ્વદેશ 
અભયાસ માટે વ્વદ્ાથથીનયે રૂ. ૧૫ લાખનરી લોન સહાય

  ગુજરાતરી યુ્વાનોમાં કૌશલય વનમા્થણ માટે રાજયમાં ૭૫૦થરી 
્વધુ કૌશલય વનમા્થણ કેનદ્રનો આરંભ

 યુ.પરી.એસ.સરી, જી.પરી.એસ.સરી- ્વગ્થ -૧-૨ અનયે ૩ તયેમ જ 
ગૌણ સયે્વા પસંદગરી મંડળ, પંચાયત સયે્વા પસંદગરી મંડળ, 
ભારત સરકારના રેલ્વયે, બયેનક ્વગયેરેમાં ભરતરી પરરીક્ષાનરી 
તાલરીમ માટે રૂ. ૨૦ હજાર સધુરીનો સહાયનો ક્રાંવતકારરી વનણ્થય

 MSME ક્ષયેત્યે ૩૦ લાખથરી ્વધ ુકારખાનાઓના વ્વકાસ કરરી 
૭૩ લાખ યુ્વાનોનયે રોજગાર-સ્વરોજગારનરી તક 

 રોજગાર ભરતરી મયેળામાં ૧૧ લાખ યુ્વાનોનયે રોજગાર.
 ૧.૧૮ લાખ યુ્વાનોનરી સરકારરી સયે્વામાં વનયુવક્ત. ૩૮ 

હજારથરી ્વધુ ભરતરીનું આયોજન 
 સંખયાબંધ મવહલા રોજગારનું  આયોજન, મવહલા 

સશક્તરીકરણનરી રદશામાં નક્કર કામગરીરરી 
 રાજયમાં ૬૯૮ ITIમા ંવ્વવ્વધ રોજગારલક્ષરી અભયાસક્રમોમાં 

૧.૮૮ લાખ યુ્વાનોનયે તાલરીમ 
 દેશમાં સૌપ્રથમ ્વાર વ્વવ્વધ રિયેડ-સયેકટસ્થમાં ક્રાફરસમયેન 

ઈનસરિકટર રિયેઇવનંગ સકીમ(CITS)નરી તાલરીમ માટે ITOT 
કેનદ્રોનયે મંજૂરરી 

 યોજનાના સરળ અમલ અનયે પારદશથી અવભગમ માટે નયેશનલ 
લયે્વલનુ ં“એપ્રયેસનટસશરીપ પોટ્થલ” કાય્થરત, ૧૮,૧૬૮ એકમોનરી 
નોંધણરી સાથયે દેશમાં પ્રથમ 

 મુખયમંત્રી એપ્રયેસનટસશરીપ યોજના હેઠળ ૨૦૧૮-૧૯માં 
૭૭,૫૭૪ અનયે ૨૦૧૯-૨૦માં ૫૦,૦૮૫ એપ્રયેસનટસનરી 
ભરતરી

 ૨૦૮૫ રોજગાર ભરતરી મયેળા થકી ૪,૪૫,૧૫૩ યુ્વાનોનયે 
રોજગારરી 

 યુ્વાનોનયે રોજગારરી હેતુ યોજનાબધિ ભરતરીમયેળા.તાલુકા/
જીઆઈડરીસરી કક્ષાએ જોબફેર,વજલા સતરે વત્માવસક જોબફેર, 
ક્સટર્વાઈઝ મયેગા જોબફેરનું આયોજન. 

 છેલાં કેટલાક ્વરયોથરી મવહલા રોજગાર મયેળાનું આયોજન. 
 ITIના વ્વદ્ાથથીઓનયે ઓનલાઇન તાલરીમ માટ ે ૧૨ 

વય્વસાયનુ ંઇ-લવનયંગ મટરીરરયલ www.talimrojgar.
gov.in પર ઉપલબધ 

 ્વંદે ગુજરાત ચયેનલ નં- ૩ પર ITIના વ્વવ્વધ રિયેડ અંગયેનું 
માવસક આયોજન કરરી 24/7 પ્રસારણ 

 પ્રધાનમતં્રી કૌશલય વ્વકાસ યોજના -૨.૦ (PMKVY-2.0) 
હેઠળ ૪૬ હજારથરી ્વધુ ઉમયેદ્વારો તાલરીમબધિ. ૧૫ હજારથરી 
્વધુ તાલરીમાથથીઓનયે રોજગારરી. 

 ૧૨૯ ITIમાં ૧૮ ક્ષયેત્ના ૮૩ ટૂંકાગાળાના અભયાસક્રમ થકી 
૪ હજારથરી ્વધુ યુ્વાનોનયે તાલરીમ. 

 કારરીગર તાલરીમ યોજના(CTS) હેઠળ રાજયમાં ૨૮૭ 
સરકારરી,૧૧૨ ગ્રાનટ ઈન એઈડ,૨૦૦ સ્વવનભ્થર તાલરીમ 
સંસથામાં તાલરીમાથથીઓ માટે ૨,૨૧,૬૦૮ બયેઠકો ઉપલબધ. 

 રોજગાર અનયે તાલરીમ વનયામકનરી કચયેરરી હસતકનરી સસંથાઓમાં 
સુપર્વાઇઝર ઇનસરિકટર ્વગ્થ-૩નરી ૨,૩૬૭ જગયાઓ ભર્વા 
માટેનરી પ્રવક્રયા પૂણ્થતાના આરે

 Skill Strengthening for Industrial 
Value Enhancement(STRIVE)પ્રોજયેકટ હેઠળ 
તાલરીમ-સુધારણા,ક્ષમતા-વૃવધિ માટે રાજયનરી ૩૦ સરકારરી/
ખાનગરી ITIનરી પસંદગરી

 લવનયંગ લાઇસનસનરી કામગરીરરી ITI ખાતયે. જયે હેઠળ 
૧૩,૫૭,૩૬૧ ઉમયેદ્વારોએ અરજી કરરી. જયેમાંથરી ૭,૧૩,૮૩૦ 
લવનયંગ લાઇસનસ પ્રાપ્ત. 
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 છેલાં પાંચ ્વર્થમાં ૬૦ સરકારરી ITIના ન્વવનમા્થણ માટે  
રૂ. ૪૩૬ કરોડથરી ્વધુ ખચ્થ. 

 યુ્વાનોમાં કૌશલય વનમા્થણ નાસમયેદ ખાતયે Indian 
Institute of Skills(IIS) નયે મંજૂરરી.

 કોવ્વડ -૧૯ બાદ ઊભરી થયયેલરી સસકલડ મયેનપા્વરનરી માંગનયે 
પહોંચરી ્વળ્વા “સંકલપ” પ્રોજયેકટ. ટૂંકા ગાળાના અભયાસક્રમ 
થકી યુ્વાનોનયે કૌશલય-્વધ્થન દ્ારા રોજગારરી

 આમથી/એરફોસ્થ/નયે્વરી/અધ્થલશકરરીદળો/પોલરીસદળમાં જોડા્વા 
ઇચછતા યુ્વાનો માટે વન્વાસરી તાલરીમ ્વગ્થ. ૨૦૧૭-૧૮ થરી 
આજ સુધરીમાં ૫,૫૩૧ યુ્વાનોનયે તાલરીમ. 

 ગુજરાતમાં રોજગાર-વૃવધિ માટે ભરૂચ, ્વડોદરા, જામનગર 
અનયે મોરબરી ખાતયે PPP મોડથરી કરરયર સયેનટર શરૂ કર્વા 
માટે મંજૂરરી. 

 ગુજરાત ઊજા્થ વ્વકાસ વનગમ વલવમટેડ(GUVNL)નયે 
મહત્મ એપ્રયેસનટસનરી ભરતરી માટે ભારત સરકારનો “બયેસટ 
એસટાસબલશમયેનટ” એ્વોડ્થ(સરકારરી એકમનરી કેટેગરરીમાં) 

 સટેચયૂ ઓફ યુવનટરી, કે્વરડયામાં રૂ. ૨૫ કરોડનું સંગ્રહાલય 

– જયેમા ંસરદારનરી પ્રયેરણાથરી ભારતમા ંરજ્વાડા વ્વલરીન કરનારા 
રાજ્વરીઓના ઐવતહાવસક ્વારસાનું પ્રદશ્થન. 

 માંડ્વરી –કચછ ખાતયેના શયામજી કૃષણ્વમા્થ મયેમોરરયલના 
આધુવનકીકરણ માટે ર. ૧૫ કરોડનરી જોગ્વાઈ. 

 ્વડનગરમા ંએ્થલયેરટક રિયેક, સપોરસ્થ હોસટેલ માટે રૂ. ૧૩ કરોડનરી 
જોગ્વાઈ કરાઇ.

 ્વડોદરામાં મયુવઝયમ એનડ વપક્ચર ગયેલયેરરીમાં લાઈટ એનડ 
સાઉનડ શોનરી સુવ્વધા વ્વકસા્વ્વા રૂ. ૫ કરોડનરી જોગ્વાઈ 
કર્વામાં આ્વરી.

 વજલા કક્ષાના ગ્રંથાલયોનયે અપગ્રયેડ કરરી સમાટ્થ લાઇબ્યેરરી 
બના્વ્વા રૂ.૫ કરોડનરી ફાળ્વણરી.

 ધન્વંતરર આરોગય રથ યોજના હેઠળ કુલ ૩૧ વજલાઓમાં 
હાલ ૫૪ ધન્વતંરર આરોગય રથ આરોગયનરી પ્રાથવમક સયે્વાઓ 
પૂરરી પાડયે છે.

 ગજુરાત વ્વધાનસભા પરરસરમા ંગજુરાતનો ઇવતહાસ દશા્થ્વતું 
અતયાધુવનક સંગ્રહાલય. 

 અસંગરઠત ક્ષયેત્ના શ્મયોગરીઓનરી કોમન સવ્વ્થસ સયેનટરથરી 
નોંધણરી કરરી ૧,૦૩,૯૪૬( ૧૪-૦૭-૨૦૧) યુ-્વરીન કાડ્થ. 

 શ્વમક પરરહ્વન યોજનામાં નોંધાયયેલા ૧,૮૪૫ બાંધકામ 
શ્વમકોનયે  મુસાફરરી ખચ ્થમાં  રાહત માટ ે રાહતદર  
પાસનું વ્વતરણ.

 સથળાંતરરત થતા બાંધકામ શ્વમકના બાળકો માટેનરી હોસટેલ 
સહાય માટે છોટા ઉદેપરુ,દાહોદ અનયે નમ્થદા વજલાનયે રૂ.૮૪૯ 
લાખનરી ગ્રાનટ,૨૦૭૨ લાભાથથીનયે લાભ મળયો.

 કોરોના ક્વચ યોજના હેઠળ બાંધકામ શ્વમકોનયે સહાય માટે 
૭ મહાનગરપાવલકાનયે રૂ. ૫૨ કરોડનરી ગ્રાનટ અપાઇ.

 અં તયયે સષ્ સહાય યોજના હ ેઠળ નોંધાયયેલ ા  ૭૬૬  
શ્વમકોનયે છેલા પાંચ ્વર્થમાં સહાય રૂ. ૩૯.૪૮ લાખનરી 
સહાય અપાઇ.

 આકસસમક મૃતયુ સહાય યોજના હેઠળ ૨૧૦ લાભાથથીનયે  
રૂ. ૬૨૬.૬૦ લાખનરી સહાય અપાઇ.

 મખુયમતં્રી ભાગયલક્મરી બોનડ યોજના હેઠળ બાધંકામ શ્વમકનરી 
એક દરીકરરીના નામયે રૂ. ૧૦,૦૦૦ના બોનડ(FD). ૫ ્વર્થમાં 
૧,૬૭૯ લાભાથથીનયે ૧૪૫.૨૫ લાખનરી સહાય પૂરરી પડાઇ.

 પ્રસૂવત સહાય યોજના હેઠળ મવહલા બાધંકામ શ્વમક,બાંધકામ 
શ્વમકનરી પત્નરીનયે મહત્મ રૂ.૨૭,૫૦૦ સધુરીનરી સહાય.૫,૩૨૦ 
લાભાથથીનયે રૂ.૩૦૭ લાખથરી ્વધુનરી સહાય આપ્વામાં આ્વરી.

 વશક્ષણ સહાય યોજનામાં બાંધકામ શ્વમકના બયે બાળકોનયે 
ધો.૧ થરી અનુસ્ાતક અભયાસ માટે રૂ. ૪૦ હજારનરી સહાય. 
૫ ્વર્થમા ં૧,૮૫,૨૪૪ લાભાથથીનયે રૂ. ૮,૮૦૦ લાખથરી ્વધનુરી 
સહાય પૂરરી પાડ્વામાં આ્વરી.•
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સમાજના સ્વાયંગરી વ્વકાસમા ંમવહલાઓનુ ંયોગદાન અનયે સમપ્થણ નોંધપાત્ છે. જયાં 
મવહલા સશક્ત હોય તયા ંબાળક, કુટુબં અનયે સમાજ આપમયેળે જ સશક્ત બનયે છે. સશક્ત 
મવહલા સપુોવરત ગજુરાતના અવભગમ સાથયે રાજયમા ં૫૩ હજારથરી ્વધ ુઆગંણ્વાડરી કેનદ્રો 
મારફત બાળકો, રકશોરરીઓ, સગભા્થ બહેનો અનયે ધાત્રી માતાઓ મળરી ૫૦ લાખથરી ્વધુ 
લાભાથથીઓનયે પૂ્વ્થ પ્રાથવમક વશક્ષણ, પરૂક પોરણ અનયે આરોગય વશક્ષણનો લાભ આપ્વામાં 
આ્વયે છે. રાજયમા ં્વર્થ ૨૦૦૨મા ંમવહલા અનયે બાળ વ્વકાસ સ્વતતં્ વ્વભાગ તરરીકે અસસતત્વમાં 
આવયો. ્વર્થ ૨૦૧૧માં રૂ. ૪૫૯ કરોડના બજયેટમા ંઉત્રોતર ્વધારો કરરીનયે ચાલ ુ્વરષે રૂ. 
૩૫૧૧ કરોડનરી બજયેટ ફાળ્વણરી કરરી રાજય સરકાર મવહલા અનયે બાળકો માટે અનયેકવ્વધ 
યોજનાઓનુ ંઅમલરીકરણ કયુયં છે. રાજયનરી માતાઓ, બહેનો અનયે બયેટરીઓનયે સામ્થય્થ્વાન 
બના્વ્વા ૧૭૮ જયેટલરી સપંણૂ્થ મવહલાલક્ષરી યોજનાઓ અમલરી બના્વરી છે. રાજય સરકાર 
મવહલાઓના સશક્તરીકરણ માટે સકંલપબધિ છે.
 રાજયના શહેરરી વ્વસતારો સવહત તમામ વજલાઓમા ંઆઇસરીડરીએસ એસ.એ.જી. યોજના 

૧૧થરી ૧૪ ્વર્થનરી શાળાએ ન જતરી રકશોરરીઓ માટે અમલરી છે. જયેમા ંપોરણ અનયે વબન પોરણ 
સયે્વાનો લાભ આપ્વામા ંઆ્વયે છે. ્વર્થ ૨૦૨૧-૨૨મા ંરૂ. ૨૨૯૦.૨૫ લાખનરી જોગ્વાઈ 
દ્ારા એસએનપરીના ૫૧,૦૯૭ નયેશનલ હેલથ એજયકેુશનમા ં૪૩,૫૦૦, કૌશલય ્વધ્થન તાલરીમ 
૨૦,૩૧૯ અનયે ૨૭,૧૭૦ જાહેર સયે્વાના લાભાથથીઓનયે લાભ આપ્વામા ંઆવયો છે. 

 પોરણ સધુા યોજના રાજય સરકારે ૨૦૧૭થરી પાચં વજલાઓના છ તાલુકામા ંશરૂ કરરી સપોટ 
ફીરડગં પ્રોગ્રામ શરૂ કરરી છે. જયેમાં તમામ સગભા્થ અનયે ધાત્રી માતાઓનયે આગંણ્વાડરી કેનદ્રો 
ઉપર રોજ એક ્વખત સપંણૂ્થ ભોજનનરી સાથયે આઇ.એફ.એ. અનયે કેસલશયમનરી ગોળરી આપ્વામાં 
આ્વયે છે. છેલા ંત્ણ ્વર્થમા ંસરેરાશ ૨૭૨૦૧ સગભા્થ અનયે ધાત્રી માતાઓ માટે દર ્વરષે 
એ્વરેજ રૂ. ૯૭૯.૪૪ લાખનો ખચ્થ કર્વામા ંઆ્વયે છે.

 ્વર્થ ૨૦૧૮થરી ૧૦૦ ટકા સટેટ બડ્થન દ્ારા સમગ્ર રાજયમા ં૧૫થરી ૧૮ ્વર્થનરી શાળાએ જતરી 
તથા ન જતરી તમામ રકશોરરીઓ માટે પણૂા્થ યોજના અમલરી છે. જયેમા ં જૂન-૨૦૨૧ સધુરી 
રૂ. ૪૭૬૬ લાખનો ખચ્થ કરરી ૧૨,૦૪,૫૪૫ એસએનપરી, ૯૮૯૭૯૫ નયેશનલ હેલથ એજયકેુશન, 
૧૭૧૬૪૬ કૌશલય્વધ્થન તાલરીમ અનયે ૫,૦૪,૯૩૧ જાહેર સયે્વાનો લાભાથથીઓનયે લાભ 
આપ્વામા ંઆવયો છે. આ યોજનાનરી બજયેટ જોગ્વાઈ રૂ. ૨૨૯૪૮ લાખ છે.

 ્વહાલરી દરીકરરી યોજના અન્વયયે તા. ૨-૮-૨૦૧૯ બાદ જનમયેલરી દરીકરરીઓનયે ધો.૧મા ંપ્ર્વયેશ 
્વખતયે રૂ. ૪૦૦૦, ધોરણ-૯મા ંપ્ર્વયેશ ્વખતયે રૂ. ૬૦૦૦ અનયે ૧૮ ્વર્થનરી ઉંમરે ઉચ્ વશક્ષણ, 
/લગ્ન સહાય તરરીકે રૂ. એક લાખનરી સહાયનો લાભ આપ્વામા ંઆ્વયે છે. આ યોજના અન્વયયે 
મયે ૨૦૨૧ના અતંયે કુલ ૫૮,૦૬૨ લાભાથથીઓ મજૂંર કર્વામા ંઆવયા ંછે. એલઆઇસરીનયે 
યોજનાના ફિંડ સ્વરૂપયે રૂ. ૨૨ કરોડ ચકૂ્વણરી કર્વામા ંઆ્વરી છે. ્વર્થ ૨૦૨૧-૨૨મા ંરૂ. ૪૭૦૦ 
લાખનરી જોગ્વાઈ કરરી છે. 

 SAG (સકીમ ફોર એડોલયેશનસ ગલસ્થ) યોજના હેઠળ ૧૧થરી ૧૪ ્વર્થનરી શાળાએ ન જતરી ૨.૩ 

સમગ્ર ગજુરાતમાંથી 
કુપાષેણને સપંૂણર્પણે 
નાબૂદ કરવા ગજુરાત 

પાષેણ અ�ભયાન 
૨૦૨૦-૨૨નાે ��યુઆર�-
૨૦૨૦મા ંદાહાેદ ખાતેથી 

મ�ુમંત્રી 
શ્રી િવજયભાઈ �પાણીના 

હ�તે પ્રારંભ કરાયાે 
હતાે. રાજ્ય�ાપી ૧૨૯૮ 

પાષેણ અ�ભયાનના 
કાયર્ક્રમાે દ્વારા ૭૪૬૩૯ 

અ�પ પાે�ષત બાળકાનેા ં
પાલકવાલીઆે બની 

જનસહયાેગથી 
સામા�જક 

ઉ�રદાિય�વને મ�ાે 
જન પ્રિતસાદ

નિેશ િૌધિી

નસરીનું ગસૌરિ ગસન
નસરી શ��નું સ�સન...સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ



લાખ રકશોરરીઓનયે ૩૦૦ રદ્વસ માટે પરૂક આહાર તથા તાલરીમ આપ્વા 
રૂ. ૩૭૩૧ લાખનરી જોગ્વાઈ કરરી છે. ૬૭૦૬૫ રકશોરરીઓનયે લાભ 
પ્રાપ્ત થયો છે. 

 રાજય સરકારના સપંણૂ્થ ખચ્થથરી પૂણા્થ યોજના હેઠળ ૧૫થરી ૧૮ ્વર્થનરી 
રકશોરરીઓ માટે પરૂક પોરણ આહાર, પોરણ આરોગય વશક્ષણ, જી્વન 
કૌશલય અનયે વય્વસાવયક તાલરીમ, લોહ તત્્વનરી ગોળરીઓ સવહતનો 
લાભ ૧૨.૧૨ લાખથરી ્વધ ુરકશોરરીઓનયે આપ્વામાં આ્વરી છે. 

 ગગંા સ્વરૂપા આવથ્થક સહાય યોજના અન્વયયે લાભાથથી માવસક રૂ. 
૧૨૫૦નરી સહાય તયેઓના ખાતામાં સરીધા DBT મારફતયે ચકૂ્વ્વામાં 
આ્વયે છે. ચાલ ુ્વરષે રાજયમાં અદંાજયે આઠ લાખ લાભાથથીઓનયે સહાય 
ચકૂ્વ્વામા ંઆ્વરી છે. 

 ૧૮૧ અભયમ્ મવહલા હેલથલાઇન મવહલાઓનયે તાકીદનરી પરરસસથવતમાં 
ઘટના સથળ પર કાઉનસયેવલગં તથા રેસકયૂનરી સવુ્વધા, સલાહ અનયે 
માગદશ્થન સવુ્વધા આપ્વામાં આ્વયે છે. આ હેલપલાઇન દ્ારા છ ્વર્થના 
ગાળામા ં૭,૮૩,૫૮૦ કરતાં ્વધારે મવહલાઓનયે તાકીદનરી સયે્વાઓ 
પરૂરી પાડરી છે.

 પોરણ અવભયાનનરી સરળતાપ્ૂવ્થક કામગરીરરી કર્વા માટે રૂ. ૪૫ કરોડના 
ખચષે ૫૮૨૬૧ મોબાઇલ ફોન રાજયનરી તમામ આગંણ્વાડરી કાય્થકરોનયે 
આપ્વામા ંઆવયા ંછે.

 આગંણ્વાડરીમા ંઆ્વતાં બાળકો અનયે તયેમનરી માતાઓનરી આરોગય 
ચકાસણરી કર્વા રૂ. ૨૧૫૬ લાખના ખચષે સટેરડયોમરીટર અનયે 
ઇનફનટોમરીટર તથા ્વજનકાંટાનંુ વ્વતરણ કર્વામાં આવયંુ છે. 

 આગંણ્વાડરી કેનદ્રોના ૧૪ લાખ બાળકોનયે રૂ. ૩૬.૨૮ કરોડના ખચષે 
વ્વનામલૂયયે બયે જોડરી ગણ્વયેશ વ્વતરણ આગંણ્વાડરી કાય્થકર તયેડાગર 
બહેનોનરી ગામમા ંપ્રવતષ્ઠા ્વધયે અનયે આગ્વરી ઓળખ ઊભરી થાય તયે 
હેતથુરી રૂ. ૮ કરોડના ખચષે સાડરીઓ આપ્વામાં આ્વરી છે.

 રાજયના આગંણ્વાડરી કેનદ્રોમાં ૭૧૬૯ કાય્થકર તયેડાગર બહેનોનરી 
ઓનલાઇન પોટ્થલ દ્ારા પારદશ્થક ભરતરી.

 આગંણ્વાડરીના ંબાળકો અનયે સગભા્થ બહેનો તથા ધાત્રીમાતાઓનયે 
પોરણક્ષમ આહાર, દૈવનક હાજરરી અનયે વ્વવ્વધ યોજનાઓના વનયવમત 
ડયેટા મયેળ્વ્વાનરી કામગરીરરી અનયે સઘન મોવનટરરંગ માટે ગાંધરીનગરમાં 
્વર્થ ૨૦૧૯થરી કાય્થરત સટેટ મયેનયેજમયેનટ સયેનટર.

 ૨૭૦ નારરી અદાલતોઃ ટોલ ફ્ી હેલપલાઇન ૧૮૦૦૨૩૩૧૧૧૧ 
કાય્થરત.

 ૫૩ હજારથરી ્વધુ આંગણ્વાડરી કનેદ્રોમાં નયુરિરી ગાડ્થન 
બના્વ્વાનરી સફળ ઝુંબયેશ.

 કોરોનાના કપરાકાળમાં આગંણ્વાડરી કેનદ્રોના ૩ થરી ૬ ્વર્થના ૧૪ 
લાખથરી ્વધ ુબાળકોનયે સખુડરી બના્વરી દર અઠ્વારડયયે બાળકદરીઠ એક 
રકલોગ્રામ સખુડરી વ્વતરણ.

 કોરોના કાળમા ંઆગંણ્વાડરી કેનદ્રો બધં રહેતાં રડવજટલ પલયેટફોમ્થના 
માધયમથરી પોરણ, પ્ૂવ્થ પ્રાથવમક વશક્ષણ તથા મવહલા અનયે બાળ આરોગય 

અગંયેના માગદશ્થનના ઉંબરે આગંણ્વાડરીના ૧૨૦થરી ્વધ ુએવપસોડના 
્વદેં ગજુરાત ચયેનલ-૧, યટૂુ્બ તથા ફેસબકુના માધયમથરી જી્ંવત 
પ્રસારણનયે અભતૂ-પ્ૂવ્થ જન પ્રવતસાદ.

 રાજયના ૪૨ લાખ લાભાથથીઓનયે માવસક ૧૮ હજાર મયેવરિક ટન હોમ 
રાશનનુ ં(પોરક પરૂક આહાર) વ્વતરણ.

 સમગ્ર ગજુરાતમાથંરી કુપોરણનયે સપંણૂ્થપણયે નાબદૂ કર્વા ગજુરાત પોરણ 
અવભયાન ૨૦૨૦-૨૨નો જાનયઆુરરી-૨૦૨૦મા ં દાહોદ ખાતયેથરી 
મખુયમતં્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીના હસતયે પ્રારંભ કયયો હતો. રાજયવયાપરી 
૧૨૯૮ પોરણ અવભયાનના કાય્થક્રમો દ્ારા ૭૪૬૩૯ અલપ પોવરત 
બાળકોના ંપાલક્વાલરીઓ બનરી જનસહયોગથરી સામાવજક ઉત્રદાવયત્વનયે 
મળેલ જન પ્રવતસાદ. 

 સામાવજક ઉતથાનના પ્રયાસ રૂપયે પનુઃ લગ્ન કરનાર વ્વધ્વા મવહલા 
ગૌર્વ સાથયે સનમાવનત જી્વન ન્વયેસરથરી શરૂ કરરી શકે તયે માટે લાભાથથી 
દરીઠ રૂ. ૫૦ હજારનરી સહાય.

 ન્વરી વશક્ષણ નરીવત-૨૦૨૦ અનસુાર પ્ૂવ્થ પ્રાથવમક વશક્ષણ સદુૃઢ કર્વા 
આગંણ્વાડરીમા ંઆ્વતા ં૧૪ લાખ બાળકોના ગણુ્વત્ા પણૂ્થ સ્વાયંગરી 
વ્વકાસ માટે ‘પા પા પગલરી’ યોજના માટે રૂ. પાંચ કરોડનરી જોગ્વાઈ.

 પ્રધાનમતં્રી માતૃ ્વદંના યોજના અતંગ્થત સગભા્થ માતાઓનયે રૂ. 6 
હજારનરી સહાય, છેલા પાંચ ્વર્થમા ં3.86 લાખ સગભા્થનયે લાભ.

 છ માસથરી ત્ણ ્વર્થના ંબાળકો, સગભા્થ બહેનો અનયે ધાત્રી માતાઓના 
પોરણ સતરમા ંસધુારો લા્વ્વા પ્રાયોવગક ધોરણયે ડાગં, દાહોદ, નમ્થદા, 
દ્ારકા અનયે ભા્વનગર વજલામા ંઆય્ુવષેરદક ઔરવધઓના ઉપયોગ 
માટે રૂ. ૯ કરોડનરી જોગ્વાઈ કરાઇ.

 કોરોનાકાળમા ંગત ૧૫૧મરી ગાધંરી જયતંરીએ સ્વચછતા રદ્વસનરી અનોખરી 
ઊજ્વણરી. પાચં હજાર સથળોએ પાંચ લાખથરી ્વધ ુમવહલાઓએ હેનડ 
્વોવશંગ અવભયાનમા ંભાગ લઈ ્વલડ્થ બકુ ઓફ રેકોડ્થમાં મયેળવયુ ંસથાન.

 રાજયમાં કુલ ૫૩,૦૨૯ આંગણ્વાડરી કનેદ્રો પૈકી ૪૩,૨૩૦ 
(૮૧.૫૨%) પોતાના ંમકાનોમા ંકાય્થરત. ચાલ ુ્વર્થમા ં૭૪૭ ન્વા 
આગંણ્વાડરી કેનદ્રોના બાધંકામ પણૂ્થ. ૧૩૬૬ આગંણ્વાડરી કેનદ્રોનુ ંકામ 
પ્રગવતમા ંજયારે ૨૮૫૪ આગંણ્વાડરી કેનદ્રો અનય જગયાએ શાળાઓ 
અનયે કોમયવુનટરી હોલમા ંકાય્થરત. •
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આજના સમયયે વશક્ષણ મૂળભૂત જરૂરરયાત છે તયારે ગુજરાતમાં બાળકોનયે બાળમંરદરથરી 
લઈનયે ઉચ્ વશક્ષણ સુધરી વશક્ષાનરી દરીક્ષા આપ્વા માટે રાજયના મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઇ 
રૂપાણરી અનયે નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી નરીવતનભાઇ પટેલના માગ્થદશ્થનમાં રાજય સરકારે છેલાં 
પાંચ ્વર્થ દરમયાન વશક્ષણનું સુદૃઢ માળખુ ્વધુ સારરી રરીતયે વ્વકવસત કરરીનયે ન્વા આયામો 
સાથયે લાખો બાળકોનયે તયેમના સ્વાયંગરી વ્વકાસ માટે વશવક્ષત કરરી રહરી છે.

રાજયમા ંપાછલા પાચંયેક ્વર્થ દરમયાન સમયનરી સાથયે કદમ વમલા્વરીનયે આજનરી જરૂરરયાત 
પ્રમાણયેનરી વશક્ષણ વય્વસથા સરકારરી સકુલો – કોલયેજાયેમાં કર્વામાં આ્વરી છે અનયે સરકારરી 
સકુલો – કોલયેજાયે સમાટ્થ બનરી રહરી છે.ટેકનોલોજીના આ સમયનરી સાથયે કદમ વમલા્વરી રાજય 
સરકારે શહેરથરી લઇનયે ગ્રામરીણ વ્વસતારોમા ંસમાટ્થ એજયકેુશન પર ભાર મકૂયો છે. ક્ાવૅલફાઇડ 
વશક્ષકો સાથયે ગુણ્વત્ાસભર વશક્ષણ વય્વસથાના કારણયે ્વાલરીઓનયે સરકારરી શાળાઓ – કોલયેજાયે 
પર ભરોસોયે બયેઠો છે. રાજય સરકાર દ્ારા વશક્ષણ વય્વસથામા ંકે્વા સવુય્વસસથત પગલા લયે્વાયા 
અનયે બાળકોના ઉજ્જ્વળ ભવ્વષય માટે કે્વું આયોજન કરાયું છે તયેના પર એક નજર કરરીએ.

સુિા� નશક્ણ વયવસથા 
• ્વવૈશ્ક હરરીફાઇમા ંગજુરાતનો વ્વદ્ાથથી એક કદમ આગળ રહે તયેમજ ઉચ્ ગણુ્વત્ાયકુ્ત 

વશક્ષણ ઘરઆંગણયે મળરી રહે તયે માટે કે.જી.થરી પરી.જી.સુધરીનું સુદૃઢ માળખું ઊભું કર્વામાં 
આવયું છે.

• ગુજરાતનું પ્રતયયેક બાળક શાળામાં પહોંચયે અનયે કનયા કેળ્વણરીનયે પ્રોતસાહન મળે તયે માટે 
શરૂ કરાયયેલા શાળા પ્ર્વયેશોતસ્વનયે સફળતા મળરી છે. શાળામા ંબાળકોનુ ંનામાકંન ૯૯.૧૪ 
ટકા સુધરી પહોંચયું છે.

• શાળામાં પ્ર્વયેશ મયેળ્વનાર બાળકોનયે ડ્રયેસ, બૂટ, પુસતકો, પરર્વહન ખચ્થ તથા સકકૂલબયેગ 
અનયે અભયાસનયે લગતરી આનુરંવગક ્વસતુઓ ખરરીદ્વા માટે વ્વદ્ાથથી દરીઠ રૂ.૩,૦૦૦ 
લયેખયે કુલ ૮,૩૦૯.૫૯ લાખનરી સહાય.સમગ્ર દેશમાં આ રરીતયે ્વધારાનરી સહાય માત્ 
ગુજરાત રાજયમાં આપ્વામાં આ્વયે છે.

• અગરરયા વ્વસતારના શ્વમકોના બાળકોનયે પ્રારંવભક વશક્ષણ ઘર-આંગણયે પૂરં પાડ્વાના 
પાઇલોટ પ્રોજયેકટરૂપયે સકકૂલ ઓન સવહલ હરતરી ફરતરી શાળાનો પ્રારંભ કર્વાનો રાજય 
સરકારનો મહત્્વપૂણ્થ વનણ્થય.

• પ્રાથવમક શાળાઓના ૧.૩૧ લાખ વ્વદ્ાથથીઓનયે વ્વનામૂલયયે રિાનસપોટ્થ સુવ્વધાનો 
રૂ.૩૪.૫૪ કરોડના ખચષે લાભ.

• ધોરણ – ૬ થરી ૮ના વ્વદ્ાથથીઓમા ંલયેખન, ગણન, ઉપચારાતમક વૃવધિ માટે રાજય સરકારે 
ન્વતર અવભગમ દાખ્વરી વમશન વ્વદ્ા અવભયાનનરી શરૂઆત કરરી છે.

• ધોરણ – ૩ થરી ૮ના, ૪૨ લાખ ઉપરાતં બાળકોનયે ગવણત વ્વરયનરી અનયે ધોરણ ૬થરી૮ના 
વ્વદ્ાથથીઓનયે વ્વજ્ઞાન વ્વરયનરી પાયાનરી સંકલપનાઓ શરીખ્વાનો મહા્વરો મળે તયે માટે 
વ્વનામૂલયયે ્વક્કબુક આપ્વાનો વનણ્થય લઇનયે તયેનો અસરકારક અમલ કયયો છે.

પાછલાં પાચંકે વષર્માં 
સમયની સાથ ેકદમ 
�મલાવીને આજની 

જ�િરયાત પ્રમાણનેી 
�શક્ષણ �વ�ા 
સરકાર� �ૂલાે – 

કાેલ�ેેમાં કરવામાં આવી 
છે જનેા પગલે �ૂલાે – 

કાેલ�ેે �માટર્ બની રહી 
છે અને �વાૅલીફાઇડ 

�શક્ષકાે સાથ ે
ગુણવ�ાસભર �શક્ષણ 

�વ�ાના કારણે 
વાલીઆેને સરકાર� 

શાળાઆે – કાેલ�ેે પર 
ભરાેસાે બેઠાે છે 

શૈલેષ નાયક

સમય સસથે તસલ વમલસિતી 
�શક્ષણ �િ�સ સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ



કરોિરોનામાં પણ નશક્ણ અનવિત
• કોરોનાનરી મહામારરીનયે કારણયે બાળકોના વશક્ષણનયે અસર ન 

થાય તયે માટે ધોરણ – ૧થરી ૧૨ના તમામ વ્વદ્ાથથીઓ માટે હોમ 
લવનયંગ અતંગ્થત દરૂદશ્થન ડરીડરી વગરનાર ચયેનલ દ્ારા શકૈ્ષવણક 
કાય્થક્રમોનુ ંપ્રસારણ તા.૧૫-૦૬-૨૦૨૦થરી શરૂ કયુયં છે. 

• લાૅકડાઉનના સમયગાળા દરમયાન શરૂઆતમાં બાયસયેગના 
માધયમથરી ઓન એર સટડરી (ટવેલવ્વઝન કાય્થક્રમો) અંતગ્થત 
ધોરણ ૩થરી ૯ અનયે ૧૧ના વ્વવ્વધ વ્વરયો માટે ્વરીરડયો 
લયેકચસ્થ તૈયાર કરરી રાજયનરી ્વંદે ગુજરાત ચયેનલ ઉપરાંત 
વ્વવ્વધ ખાનગરી ટરી્વરી ચયેનલો મારફતયે પ્રસારરત કર્વામાં 
આવયાં હતાં. 

શાળાઓમાં સમાટ્ગ ઇ-લનનીંગ
• ગજુરાત સરકારે વશક્ષણ ક્ષયેત્યે પહેલ કરતાં રાજયનરી શાળાઓમાં 

સમાટ્થ ઇ-લનનીંગથરી આધુવનક ટેકનોલોજી દ્ારા વશક્ષણ.
• ગુજરાત સરકાર દ્ારા વ્વજ્ઞાન અનયે ટેકનોલોજીનો વશક્ષણમાં 

યથાથ્થ ઉપયોગ કર્વા જ્ઞાનકુિંજ પ્રોજયેકટ શરૂ કરાયો.
• આ પ્રોજયેકટ અંતગ્થત પહેલા તબક્કામાં રાજયનરી ૧૬૦૯ 

શાળાઓના કુલ ૩૧૭૩ ્વગ્થખંડોમાં ૨.૮૫ લાખ બાળકોનયે 
સમાટ્થ કલાસ અંતગ્થત ઇ-કનટેનટ અનયે ઇનટરનયેટના માધયમથરી 
ગુણ્વત્ાસભર વશક્ષણ.

• રાજયનરી ૩૦,૫૦૦થરી ્વધુ સરકારરી પ્રાથવમક અનયે ઉચ્તર 
પ્રાથવમક શાળાઓનયે સથાવનક પરરસસથવત મુજબ ઉપલબધ 
ઇનટરનયેટ કનયેસકટવ્વટરીથરી જાયેડરી દે્વામાં આ્વરી છે. ૧૦૦ 
શાળાઓના વ્વદ્ાથથીઓનયે રૂવપયા ૩૫ કરોડના ખચષે 
૧૦,૦૦૦ ટેબલયેટનરી સહાય. અગામરી સમયમાં રાજયનરી 
૪,૦૦૦ શાળાઓના કુલ ૮,૦૦૦ ્વગ્થખંડોનયે સમાટ્થ ક્ાસ 
બના્વ્વાનું આયોજન.

પ્રાથનમક નશક્ણ
• પ્રાથવમક વશક્ષણમાં નામાંકન અનયે સથાયરીકરણ માટે રાજય 

સરકારે ખાસ પ્રોતસાહનો અમલમાં મૂકયા છે.
• વ્વદ્ાલક્ષરી બોનડ યોજના હેઠળ ધોરણ-૧માં ૧૦૦ ટકા 

કનયાઓનું નામાંકન થાય, ન્વરીન પ્ર્વયેશ મયેળ્વનાર કનયાઓ 
ધોરણ ૭ સુધરી અભયાસ ચાલુ રાખયે તયે માટે રૂ.૨,૦૦૦ લયેખયેના 
વ્વદ્ાલક્મરી બોનડ આપ્વામાં આ્વયે છે.

ઉચ્ચ નશક્ણ
• ગુજરાતનરી યુવન્વવસ્થટરીઓના વશક્ષણસતરમાં નોંધપાત્ 

્વધારો.૧૩ જયેટલરી યુવન્વવસ્થટરીઓનો નયેકમાં એ ગ્રયેડમાં 
સમા્વયેશ.

• રાજયમાં યુ્વાનોનયે ઉચ્વશક્ષણનરી સુવ્વધા પૂરરી પાડતરી ૬૪ 
જયેટલરી યુવન્વવસ્થટરીઓ કાય્થરત છ.ે રાજયનરી સરકારરી 
યુવન્વવસ્થટરીઓ માટે એક કોમન એકેડયેમરી કેલયેનડરનો અમલ 
કર્વા માટે સરકારે ન્વતર પહેલ કરરી છે.

• બાયોટેકનોલોજી ક્ષયેત્યે ગુજરાત દેશભરનું અવગ્રમ રાજય બનયે 
તયે માટે રાજય સરકાર દ્ારા રરસચ્થ આધારરત ગુજરાત 
બાયોટેકનોલોજી યુવન્વવસ્થટરીનરી સથાપના.

નમરો ઇ-ટેબ ટેબલેટ યરોજના
રાજય સરકારના વશક્ષણ વ્વભાગ દ્ારા ્વર્થ ૨૦૧૭-૧૮થરી 

નમો ઇ-ટેબ ટેબલયેટ પૂરા પાડ્વા માટે યોજના અમલમાં કર્વામાં 
આવયું છે.
સટુડન્ટ સટાટ્ગઅપ અને ઇનરોવેશન પાॅનલસી 

વ્વદ્ાથથીઓના ઇનો્વયેશન અનયે સટાટ્થઅપનયે ટેકો આપ્વા ્વર્થ 
૨૦૧૭થરી ૫ ્વર્થ માટે રૂ.૨૦૦ કરોડના ફિંડનરી જાયેગ્વાઇ સાથયે 
સટુડનટ સટાટ્થઅપ અનયે ઇનો્વયેશન પાૅવલસરી અમલમાં મૂક્વામાં 
આ્વરી છે. સમગ્ર દેશમાં સટાટ્થઅપ રેસનકિંગમાં ગુજરાતનયે ્વર્થ 
૨૦૧૮-૧૯ અનયે ૨૦૧૯-૨૦માં સળંગ બયે ્વર્થ પ્રથમ રેનક પ્રાપ્ત 
થયો છે.
• ગુજરાત રાજય પ્રાથવમક વશક્ષણ પસંદગરી સવમવત દ્ારા 

સરકારરી પ્રાથવમક શાળાઓમાં વ્વદ્ાસહાયક અનયે મુખય 
વશક્ષકનરી ભરતરી હેઠળ છેલાં પાંચ ્વર્થમાં કુલ ૧૩,૯૬૨નરી 
ભરતરી કર્વામાં આ્વરી છે.

• આર.ટરી.ઇ. એકટનરી જાયેગ્વાઈ મુજબ વશક્ષક વ્વદ્ાથથીનો દર 
૧ઃ૩૦ નો હો્વો જાયેઇએ, જયારે રાજયમા ંપ્રાથવમક શાળાઓમાં 
વશક્ષક વ્વદ્ાથથીનો દર ૧ઃ૨૭નો છે, જયેથરી વશક્ષણનરી 
ગુણ્વત્ામાં સુધારો થયો છે.

• ્વર્થ ૨૦૧૭-૧૮થરી કનયા મફત વશક્ષણ યોજના શરૂ કર્વામાં 
આ્વરી છે.જયે અંતગ્થત ગ્રાનટેડ શાળાઓમાં ધોરણ ૯થરી ૧૨માં 
અભયાસ કરતરી કનયાઓનયે વ્વનામૂલયયે વશક્ષણ પૂરં પાડ્વામાં 
આ્વયે છે. આ યોજના હેઠળ ૨૦૨૦ – ૨૧ના ્વર્થમાં 
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૧,૫૦,૨૦૮ લાભાથથીઓ પાછળ ૩૩૫.૩૬ 
લાખનો ખચ્થ કયયો હતો.

• મુખયમંત્રી યુ્વા સ્વા્વલંબન યોજના અંતગ્થત ્વર્થ 
૨૦૨૧૫ – ૧૬થરી ્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧ સુધરી કુલ 
૨,૭૫,૫૯૯ વ્વદ્ાવથ્થઓનયે કુલ રૂ.૧૧૫૦૩૫.૭૫ 
લાખનરી સહાય ચૂક્વ્વામાં આ્વરી છે.

• મુખયમંત્રી યુ્વા સ્વા્વલંબન યોજના અંતગ્થત ્વર્થ 
૨૦૨૦-૨૧ દરમયાન રાજય સરકાર દ્ારા રડગ્રરી 
તથા રડપલોમાના કુલ ૧૯,૧૯૦ જયેટલા વ્વદ્ાથથીઓનયે 
કુલ રૂ.૭૨.૨૯ કરોડનરી શૈક્ષવણક સહાય મંજૂર 
કરેલરી છે.

• મુખયમંત્રી કનયા કેળ્વણરી વનવધ યોજના અંતગ્થત 
્વર્થ ૨૦૧૭-૧૮થરી ્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧ સુધરી કુલ 
૮૩૧૪ વ્વદ્ાવથ્થનરીઓનયે કુલ રૂ.૧૯૮૦૫.૯૨ લાખનરી સહાય 
ચૂક્વ્વામાં આ્વરી છે.

• મખુયમતં્રીશ્રી વશષયવૃવત્ યોજના અંતગ્થત ્વર્થ ૨૦૧૭-૧૮થરી 
્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧ સુધરી કુલ ૪૮૪ વ્વદ્ાથથીઓનયે કુલ 
રૂ.૪૧૭.૭૮ લાખનરી સહાય ચૂક્વ્વામાં આ્વરી છે.

• માનય યુવન્વવસ્થટરીઓમાં પરીએચ.ડરી.કોસ્થમાં વ્વદ્ાથથીઓનયે 
આવથ્થક સહાય પૂરરી પાડ્વા માટે શોધ યોજના શરૂ કર્વામાં 
આ્વરી છે.્વર્થ ૨૦૧૯ – ૨૦ માટે ૭૫૪ વ્વદ્ાથથીઓનરી 
અરજીઓ તથા ્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧માં ૧૨૬૬ અરજીઓ 
કેસરીજીનરી સક્રુટરીનરી સવમવત દ્ારા મંજૂર કર્વામાં આ્વયેલરી છે.

• ગજુરાતનરી તમામ સરકારરી અનયે અનદુાવનત કોલયેજાયેમા ંઅવંતમ 
્વર્થમાં અભયાસ કરતા વ્વદ્ાથથીઓનયે તયેઓના વશક્ષણ, કલા 
અનયે કૌશલયો અનુસાર રોજગારરીનરી તક ઉપલબધ થાય તયે 
હેતથુરી ઉદરીશા – પલયેસમયેનટ પ્રોજયેકટ યોજના અમલમા ંમકૂ્વામાં 
આ્વરી છે.

• કે.સરી.જી.ખાતયે કૌશલય્વધ્થક રફવનવશંગ સકકૂલ પ્રકલપનો પ્રારંભ 
્વર્થ ૨૦૧૬-૧૭થરી સોફટ સસકલ તથા સપોકન ઇંસગલશનરી 
તાલરીમ આપરી ગજુરાતના વ્વદ્ાથથીઓમા ંરોજગારરી મયેળ્વ્વાનરી 
ક્ષમતામાં ્વધારો કર્વાના હેતુથરી કર્વામાં આવયો છે. 

• કોરોનાનરી મહામારરીના કારણયે તા.૧૬-૦૩-૨૦૨૦થરી 
શાળાઓ બંધ હો્વા છતાં ગુજરાત સરકારે બાળકોનયે ઘરેબયેઠાં 
પોરણ મળરી રહે તથા રોગપ્રવતકારક શવક્ત જળ્વાઇ રહે તયે 
હેતુથરી, મધયાહ્ ન ભોજન યોજના હેઠળ નોંધાયયેલા તમામ 
૫૦.૩૯ લાખ વ્વદ્ાથથીઓનયે ફુડ વસકયુરરટરી એલાઉસનસસ 
તરરીકે બાળકોનયે અનાજ તથા કકૂરકિંગ કોસટ આપ્વાનો 
સં્વયેદનશરીલ વનણ્થય કરરી તયેનરી અમલ્વારરી કરરી છે.

• ગુજરાત માધયવમક અનયે ઉચ્તર માધયવમક વશક્ષણ બોડ્થ દ્ારા 
્વર્થ ૨૦૧૮-૧૯માં વ્વદ્ાથથીઓના પરરણામ પત્કનયે 

રડવજટલાઇજયેશન અનયે માઇક્રો રફલમાંકન કર્વાનરી યોજના 
અંતગ્થત અંદાવજત પાંચ કરોડનો ખચ્થ કર્વામાં આવયો.

• ્વર્થ ૨૦૧૯થરી યુથ એનડ ઇકો કલબ શાળા કક્ષાએ કાય્થરત 
કર્વામાં આ્વરી છે. સમગ્ર વશક્ષા અંતગ્થત રાજયનરી તમામ 
શાળાઓમાં શાળાનાં બાળકોમાં જી્વન કૌશલય વ્વકસા્વ્વા, 
આતમ વ્વશ્ાસ ્વધાર્વા તયેમજ તાણ, શરમ અનયે ડરનરી 
નકારાતમક લાગણરીઓનયે કાબૂમાં રાખ્વાના માધયમ તરરીકે 
યુથ કલબ કાય્થરત કર્વામાં આ્વરી છે.

• શાળાના વ્વદ્ાથથીઓ અથ્થપણૂ્થ પયા્થ્વરણરીય પ્રવૃવત્ઓમા ંભાગ 
લયે અનયે પ્રોજયેકટસ હાથ ધરે તયે માટે ઇકો કલબ કાય્થરત કર્વામાં 
આ્વરી છે.

• અગરરયા વ્વસતારના શ્વમકોના બાળકોનયે પ્રારંવભક વશક્ષણ 
ઘર - આંગણયે પૂરં પાડ્વાના પાયલોટ પ્રોજયેકટ રૂપયે સકકૂલ ઓન 
વહરીલ હરતરી ફરતરી શાળાનો પ્રારંભ કર્વાનો રાજય સરકારનો 
મહત્્વપૂણ્થ વનણ્થય.

• ્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧માં કુલ ૧૪૭ શાળાઓના બાંધકામ માટે 
રૂ.૩,૦૦૦ લાખનરી જાયેગ્વાઇ કરેલરી છે

• વશક્ષણ વ્વભાગ માટે કુલ રૂ.૩૨,૭૧૯ કરોડનરી જાયેગ્વાઇ કરરી છે.
• ઐવતહાવસક મહત્્વ અનયે વ્વશયેર પ્રકારના ્વારસાગત સથાપતય 

ધરા્વતરી ખૂબ જ જૂનરી શાળાઓનું મહત્્વ અનયેરં છે. આ 
શાળાઓનયે હેરરટેજ સકકૂલ તરરીકે ન્વરીનરીકરણ કર્વા રૂ.૨૫ 
કરોડનરી જાયેગ્વાઇ કરરી છે.

• અવભરૂવચ ધરા્વતાં બાળકોનયે સંસકૃત વશક્ષણમાં જાયેડ્વા 
પ્રોતસાહન આપ્વા અનયે શ્યેષ્ઠ આચાયયો તૈયાર કર્વાના હેતુથરી 
૩૭ સંસકૃત પાઠશાળાઓના સુદૃઢરીકરણ માટે વમશન ગુરકુળ 
યોજના અંતગ્થત રૂ.૧૦ કરોડનરી જાયેગ્વાઇ કરરી છે.•

(લેખક િરરષ્ઠ પત્કાર છટે.)
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સસૌ કસેઇનસ �સ�ની લે દરકસર... 

અસરસેગ્ય ક્ષેત્રે અગ્રેસર ગુજરસત

કોઈપણ ગામ-શહેર, તાલુકા-વજલા, રાજય અનયે દેશના વ્વકાસમાં તયાંના લોકોનરી 
આવથ્થક સમૃવધિનરી સાથયે-સાથયે તયેમનરી શારરીરરક સમૃવધિ/તંદુરસતરી પણ ખૂબ જ અગતયનો 
ભાગ ભજ્વયે છે. આવથ્થક પ્રગવત માટે શારરીરરક સ્વસથતા અતયંત અવન્વાય્થ છે. સ્વસથ અનયે 
તંદુરસત વયવક્ત જ સ્વસથ સમાજ-રાજય અનયે દેશ વનમા્થણમાં પોતાનું યોગદાન આપરી શકે 
છે. આ જ લક્યનયે ધયાનમાં રાખરીનયે ગુજરાત સરકારનું આરોગય અનયે પરર્વાર કલયાણ 
વ્વભાગ મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીના માગ્થદશ્થન અનયે નાયબ મુખયમંત્રી તથા 
આરોગય મંત્રી શ્રી નરીવતનભાઈ ૫ટેલના નયેતૃત્વ હેઠળ અથાગ-અવ્વરત જનસ્વાસ્થય સયે્વાના 
કાયયો કરરી રહ્ં છે. 

વ્વતયેલા પાચં ્વર્થના સમયગાળા દરવમયાન સ્વાસ્થય અનયે પરર્વાર કલયાણ વ્વભાગયે અનયેક 
વસવધિઓ મયેળ્વરી છે, જયેમા ં તાજયેતરમા ંSDG (સસટેનયેબલ ડયે્વલપમયેનટ ગ્રોથ) ઈનડયેકસમાં 
ગજુરાત રાજય 86 ક્રમાકં સાથયે પ્રથમ નબંરે રહ્ ંઅનયે વ્વકાસના સાચા પયા્થય તરરીકેનરી પોતાનરી 
ઓળખનયે ફરરી એક્વાર પ્રસથાવપત કરરી. ભારત સરકારના '2025 સુધરીમા ંટરી.બરી. મકુ્ત દેશ'ના 
અવભયાનમા ં ગુજરાત ૨૦૨૨ સુધરી 'ટરી.બરી. મકુ્ત ગજુરાત'ના લક્યાકં સાથયે પ્રવતબધિ છે.  
ઉપરાંત માતા-બાળ મૃતયુદર, કુપોરણનરી સસથવત, જયે્વા ઘણા બધા ઈસનડકેટસ્થમા ંગજુરાતના 
આકંડા અનય રાજયોનરી સરખામણરી ઘણા સારા છે અનયે તયેમા ંસતત સધુારો થઈ રહ્ો છે.

રાજયના મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઇ રૂપાણરીએ શાસનધુરા સંભાળરી તયારથરી જ ગરરીબો, 
પરીરડતો, શોવરતો, ગામડાના લોકો અનયે રાજયના જનજનનયે ગુણ્વત્ાસભર આરોગય સુવ્વધા 
મળે તયે માટે જયાં દ્વાખાના ન હતા તયાં દ્વાખાના શરૂ કયા્થ. જયાં દ્વા નહતરી તયાં દ્વા 
પહોંચાડરી. જયાં આરોગયલક્ષરી સાધનો ન હતા તયાં સાધનો પહોંચાડા. દ્વા, ડોકટર, 
સયે્વાશશુ્રૂા બધુ ંજ અનયે તયેના પગલયે સજા્થઇ છે એક આરોગય સવુ્વધાનરી સયે્વાસભર �ખંલા...

છેલા દોઢ ્વર્થથરી સમગ્ર વ્વશ્ કોરોનાનરી મહામારરીથરી ઝઝૂમરી રહ્ં છે. ગુજરાત આ 
મહામારરીના પ્રભા્વમાંથરી બાકાત રહ્ં નથરી. મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરી અનયે નાયબ 
મુખયમંત્રી શ્રી નરીવતનભાઈ પટેલના સતત માગ્થદશ્થન અનયે અથાગ પ્રયાસોથરી કોરોનાના 
કપરા સમયગાળાનરી દરવમયાન બયે લહેરોનો સફળતાપૂ્વ્થક સામનો કરરી છે્વાડાના માણસ 
સુધરી જરૂરરી આરોગય સયે્વાઓ પહોંચયે તયેનું પૂરેપૂરં ધયાન રાખ્વામાં આવયું.
• રાજયના નાગરરકોનયે ઘર આંગણયે ્વૈવશ્ક સતરનરી આરોગય સ્વલતો મળરી રહે તયે માટે 

રૂ. ૧૨ હજાર કરોડના ખચષે અતયાધુવનક સુવ્વધા ધરા્વતરી AIIMS હોસસપટલ 
રાજકોટમાં આકાર લયેશયે.

• ગુજરાતના સ્વાયંગરી વ્વકાસમાં રાજયના તમામ નાગરરકોના આરોગય સંભાળ માટે 
અનયેકવ્વધ યોજનાઓનો અસરકારક અમલ થકી સસટેનયેબલ ડયે્વલપમયેનટ ગોલ, નરીવત 
આયોગ – ઈનડયેક્ષ ્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧ અતંગ્થત એસ.ડરી.જી. 03 - આરોગય અનયે સખુાકારરીમાં 
ગુજરાત ૮૬ સકોર સાથયે તમામ મોટા રાજયોમાં સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમયે છે. 

•  એસ.ડરી.જી.૦૩ અંતગ્થત દસ સૂચકાંકોમાં માતા મૃતયુનું પ્રમાણ, પાંચ ્વર્થ સુધરીનાં 

વષર્ ૨૦૦૭થી ૧૦૮ 
અે��ુલ�સ સવેાનાે 
પ્રારંભ થયાે �ાર,ે 
ગજુરાત, દેશમાં આવી 
સવેા શ� કરનાર બીજંુ 
રાજ્ય હતુ.ં આજ ે૫૮૭ 
રાેડ અે��ુલ�સ અને 
બે બાેટ અે��ુલ�સની 
સવેાઆે ૯૬ લાખથી 
વધુ લાેકાનેે કટાેકટ�ના 
સમયમાં મળ� રહી છે.

ધીરૂ કરોટવાલ

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્



બાળકોમા ંમૃતયદુર, રસરીકરણ ક્વરેજ, ટુ્બરકયલુોકસરીસ (ક્ષય 
રોગ), એચ.આઈ.્વરી., આતમહતયાનંુ પ્રમાણ, રોડ રિાફીક 
અકસમાતમાં મૃતયુનું પ્રમાણ, સંસથારકય પ્રસૂવતનું પ્રમાણ, 
આરોગય પર માવસક માથાદરીઠ આઉટ ઓફ પોકેટ ખચ્થ તથા 
દર ૧૦,૦૦૦નરી ્વસતરીએ ઉપલબધ વચરકતસક, નસ્થ અનયે 
વમડ્વાઇફનો સમા્વયેશ થાય છે. 

• પ્રધાનમંત્રી સુરવક્ષત માતૃત્વ અવભયાન, જનનરી વશશુ સુરક્ષા 
યોજના, મમતા રદ્વસ, વચરંજી્વરી યોજના, વખલવખલાટ, ફસટ્થ 
રેફરલ યુવનટ સુદ્રઢરીકરણ, ઓબસટેરિરીક આઈ.સરી.યુ. ્વગયેરે 
યોજનાનાં ગુણ્વત્ાયુક્ત અનયે અસરકારક અમલનયે લરીધયે 
રાજયનો માતા મૃતયુદર પ્રવત એક લાખ જીવ્વત જનમયે ૧૧૨ 
થરી ઘટરીનયે ્વર્થ ૨૦૧૬-૧૮ દરવમયાન ૭૫ થયા છે. 

• જનનરી વશશુ સુરક્ષા કાય્થક્રમ: સરકારરી દ્વાખાનામાં પ્રસૂવત 
થયયેલ માતા અનયે બાળકનયે વ્વનામલૂયયે સલામત ઘરે પહોંચાડતરી 
‘વખલવખલાટ’નરી સંખયા ૧૭૪ થરી ્વઘરીનયે હાલ ૪૬૦ છે, જયે 
્વાહનો દ્ારા જુન-૨૦૨૧ સુધરીમાં ૨૫ લાખ માતાઓનયે તયેના 
બાળક સવહત સલામત રરીતયે ઘરે પહોંચાડાઇ છે.

• પ્રધાનમંત્રી સુરવક્ષત માતૃત્વ અવભયાન અંતગ્થત રાજયના 
૪0૨ ખાનગરી સત્રીરોગ વનષણાત તબરીબ સ્વૈસચછક સયે્વા આપરી 
રહ્ા છે. 

• ગુજરાત સરકાર દ્ારા કસતુરબા પોરણ સહાય યોજના હેઠળ 
છેલા પાંચ ્વર્થમાં ૧૧,૭૫,૯૧૪ ચયેકોના વ્વતરણ થકી 
રૂા.૨૩૫.૧૮ કરોડનરી સહાય આપ્વામાં આ્વરી છે. 

• રાજકોટમાં રૂ.૧૨,૦૦૦ કરોડના ખચષે ૮૦૦ થરી ૧૦૦૦ 
પથારરીનરી સુવ્વધા ધરા્વતરી આધવુનક એઇમસ હોસસપટલ ઓલ 
ઈસનડયા ઈનસટરીટુ્ટ ઓફ મયેરડકલ સાયનસ’ કાયા્થવ્વનત 
કર્વાનરી કામગરીરરી પૂરજોશમાં.

• રાજયમાં બલડ રિાંસફયુઝનનરી સયે્વાઓ સુવનવચિત કર્વા બલડ 
સટોરેજ યુવનટનરી સંખયા ઉત્રોત્ર ્વઘારરીનયે ્વર્થ ૨૦૨૦-

૨૧માં ૧૮૯ બલડ સટોરેજ યુવનટ કરાઇ છે. 
• રાજયમાં ન્વજાત વશશઓુનયે ઘવનષ્ઠ સાર્વાર ઉપલબધ કરા્વ્વા 

૪૯ સપયેશરીયલ નયુબોન્થ કેર યુવનટ કાયા્થવ્વનત કરરી છેલા પાંચ 
્વર્થમાં ૨,૪૬,૫૮૩ બાળકોનયે જાહેર આરોગય સસંથાઓ ખાતયે 
વ્વનામૂલયયે ઘવનષ્ઠ સાર્વાર. 

• રાજયમાં ૧.૫ રક.ગ્રા. કે તયેથરી ઓછા ્વજન સાથયે જનમયેલા 
પ્રતયયેક ન્વજાત વશશુનયે જનમના ર૮ રદ્વસ સુધરી ઘવનષ્ઠ 
સાર્વારનરી સયે્વાઓ આ૫્વા બાળસખા-૩ યોજના અંતગ્થત 
૨0૮ ખાનગરી બાળરોગ વનષણાતો દ્ારા ૧,૨૪,૭૬૪ લાભાથથી 
બાળકોનયે વનધા્થરરીત સયે્વાઓ વ્વનામૂલયયે પૂરરી ૫ડાઇ. 

• શાળા આરોગય તપાસણરી કાય્થક્રમ, પલસ પોવલયો અવભયાન, 
ઓરરી-રૂબયેલા રસરીકરણ અવભયાન જયે્વરી રાષ્ટ્રરીય ઝુંબયેશનો 
ગજુરાતયે ગણુ્વત્ાયકુત્ અસરકારક અમલ કયયો છે જયેમા ં‘ઓરરી-
રૂબયેલા રસરીકરણનુ ંરાજયવયાપરી અવભયાન હાથ ધરરી રાજયના 
૯ માસથરી ૧૫ ્વર્થ સધુરીના ૧.૪૫ કરોડથરી ્વધ ુબાળકોનયે સઘન 
આરોગય સુવ્વધા મળરી છે. આ અવભયાનમા ંજનભાગરીદારરી 
થકી ૯૬.૧ ટકા લક્યાકં વસધિ કર્વામા ંસફળતા મળરી છે. 

• રાષ્ટ્રરીય બાળ સ્વાસ્થય કાય્થક્રમ અનયે શાળા આરોગય કાય્થક્રમ 
અંતગ્થત ૨૪૪ લાભાથથીઓનયે રકડનરી રિાનસપલાનટ અનયે 
૧૫3૭૩ બાળકોનરી હાટ્થ સજ્થરરી, ૧૪૬ લાભાથથીઓનયે 
બોનમયેરો રિાનસપલાનટ, ૨૧0૩ કોક્રીયર ઈમપલાનટ, 
કલબફુટનાં ૫૨૧૬ ઓપરેશન તથા ક્યેફટ લરીપ પયેલયેટનાં 
૫૩૯૮ દદથીઓનયે સાર્વાર અપાયયેલ છે. 

• શાળા આરોગય તપાસ કાય્થક્રમમા ંદર ્વરષે ૧૦,૦૦૦ થરી ્વધારે 
બાળકોનયે માનવસક રોગ વનષણાત તજજ્ઞો દ્ારા સઘન સાર્વાર 
આપ્વામાં આ્વયે છે.

• યડુરીઆઇડરી ઓનલાઇન પોટ્થલ દ્ારા ઓનલાઇન ૩,૭૮,૫૨૨ 
રદવયાંગ વયવક્તઓનયે ઓનલાઇન રદવયાંગતા પ્રમાણપત્.

• વનક્ષય પોરણ યોજના અંતગ્થત ટરી.બરી.ના દદથીઓનયે રૂા. 
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૧૦,૯૨૧ લાખ દદથીના બેંક ખાતામાં જમા કર્વામાં આવયા. 
અનસૂુવચત જાવતના ટરી.બરી.ના દદથીઓનયે રૂા.૨૭૩ લાખ સરીધા 
બેંક ખાતામાં જમા કર્વામાં આવયા : ્વર્થ ૨૦૧૯માં ટરી.બરી. 
વનમૂ ્થલન કામગરીરરી માટે ગુજરાતનયે બયેસટ પ્રયેકરટસનો 
રાવષ્ટ્રયકક્ષાનો એ્વોડ્થ મળયો છે.

• હેલથ એનડ ્વયેલનયેસ સયેનટર ૬૨૫૩ કાયા્થસન્વત કર્વામા ંઆવયા 
અનયે ૪૫૫૯ કોમયવુનટરી હેલથ ઓફીસરનયે વનમણૂક આપ્વામાં 
આ્વરી છે. 

• ્વર્થ ૨૦૦૭થરી ૧૦૮ એમબયુલનસ સયે્વાનો પ્રારંભ થયો તયારે, 
ગુજરાત, દેશમાં આ્વરી સયે્વા શરૂ કરનાર બરીજું રાજય હતું. 
આજયે ૫૮૭ રોડ એમબયુલનસ અનયે બયે બોટ એમબયુલનસનરી 
સયે્વાઓ ૯૬ લાખથરી ્વધુ લોકોનયે કટોકટરીના સમયમાં મળરી 
રહરી છે. વ્વકટ પરરસસથતરીમાં મુકાયયેલ ૧0.૧૩ લાખથરી ્વધુ 
મહામુલરી માન્વ વજંદગરીઓનો ૧૦૮ એમબયુલનસ સયે્વા 
મારફતયે બચા્વ થયો છે. 

• રાજયના કોઇપણ વ્વસતારમાં થયયેલ અકસમાતમાં ઇજાગ્રસતનયે 
પ્રથમ ૪૮ કલાક સુધરી વ્વનામૂલયયે સાર્વાર પૂરરી પાડ્વાના 
વનણ્થયથરી રાજય, રાજય બહારના કે અનય રાષ્ટ્રના કોઇપણ 
નાગરરકનયે ગુજરાતમાં થયયેલ અકસમાત સમયયે નજીકના સથળે 
સરકારરી હોસસપટલો, ખાનગરી હોસસપટલોમા ંતાતકાવલક સાર્વાર 
માટે અકસમાતગ્રસત પ્રતયયેક દદથીનયે રૂ. ૫૦,૦૦૦ સુધરીનરી 
વન:શુલક સાર્વાર આપ્વામાં આ્વતા લાખો નાગરરકોનયે 
આરોગય સુવ્વધા મળરી છે. આ યોજના હેઠળ અતયાર સુધરીમાં 
રૂ. ૫.૭૭ કરોડના ૨૩૩૭ દા્વાઓનું ચૂક્વણું થયું છે.

• આયુષમાન ભારત-પ્રધાનમંત્રી જન આરોગય યોજનાનયે મા 
યોજના સાથયે સંકવલત કરરી અનયે મુખયમંત્રી અમૃતમ તયેમજ મા 
્વાતસલય યોજનાનો વયાપ ્વધારરી તા.૧/૩/૨૦૧૯થરી 
આયુષમાન ભારત - પ્રધાનમંત્રી જન આરોગય યોજનાના 
સમાન લાભો આપ્વામા ંઆ્વરી રહ્ા છે. ગજુરાતમાં મખુયમતં્રી 
અમૃતમ “મા” /“મા ્વાતસલય” અનયે પ્રધાનમતં્રી જન આરોગય 
યોજના હેઠળ કુલ ૭૯.૯૫ લાખ કુટુંબોના આશરે ૩.૩૦ 
કરોડ વયવક્તઓનયે રૂ. ૫ લાખ સુધરીનો વ્વનામૂલયયે સાર્વાર 
આપ્વામાં આ્વયે છે. આ યોજના હેઠળ હાલ સરકારરી ૧,૮૭૧ 
અનયે ખાનગરી ૫૯૯ મળરી કુલ ૨,૪૭૦ હોસસપટલો જોડાઇ છે.

• રાજયમાં ૬ સરકારરી મયેરડકલ કોલયેજો, ૬ શૈક્ષવણક હોસસપટલો, 
ર સરકારરી ડયેનટલ કોલયેજો અનયે સલંગ્ન હોસસપટલો, ૧ એમ. 
એનડ જયે. ઈસનસટટયુટ ઓફ ઓપથોલમોલોજી, ૧ ગ્વ્થ. સપાઇન 
ઈસનસટટયટુ, ૫ સરકારરી ફીઝરીયોથયેરાપરી કોલયેજો, જી.એમ.ઇ.આર.
એસ.નરી ૮ મયેરડકલ કોલયેજો અનયે ૮ હોસસપટલો, ૩ ગ્રાનટ ઇન 
એઇડ સપુર સપયેશયાલરીટરી હોસસપટલો (ઈસનસટટયુટ ઓફ કીડનરી 
ડરીસરીઝ એનડ રરસચ્થ સયેનટર, યુ.એન.મહેતા ઈસનસટટયુટ ઓફ 

કાડથીયોલોજી, ગુજરાત કેનસર અનયે રરસચ્થ ઈસનસટટયુટ) તયેમજ 
૮ સરકારરી નસનીંગ કોલયેજો કાય્થરત છે. 

• રાજયમાં મયેરડકલ (M.B.B.S.) અભયાસક્રમ માટે ૩૧ 
કોલયેજમાં ૫૭૦૦ બયેઠકો, ડયેનટલ (B.D.S.) માટે ૧૩ 
કોલયેજમાં ૧૩૪૦ બયેઠકો અનયે ફીઝરીયોથયેરાપરી કોર્થ માટે ૭૬ 
કોલયેજમાં ૪૭૨૫ બયેઠકો ઉપલબધ છે.

•  રાજયમા ંઆરોગય નરીવત-૨૦૧૬ અતંગ્થત ખાનગરી ક્ષયેત્યે લોક 
ભાગરીદારરીથરી સ્વવનભ્થર (ગ્રરીન ફીલડ) મયેડરીકલ કોલયેજ, 
સ્વવનભ્થર (બ્ાઉન ફીલડ) મયેરડકલ કોલયેજ શરૂ કર્વા, ન્વરી 
સપયેશયાલરીટરી હોસસપટલનરી સથાપના અનયે વનદાન સયે્વાઓ માટે 
પ્રોતસાહક યોજનાઓ અંતગ્થત રાજયમાં ર સ્વવનભ્થર (ગ્રરીન 
ફીલડ) મયેરડકલ કોલયેજ અનયે ૪ સ્વવનભ્થર (બ્ાઉન ફીલડ) 
મયેરડકલ કોલયેજ શરૂ કર્વામાં આ્વરી છે. 

• મુખયમંત્રી યુ્વા સ્વા્વલંબન યોજના: રાજયનરી સરકાર માનય 
તમામ મયેરડકલ, ડયેનટલ અનયે પયેરામયેરડકલના સ્ાતક 
અભયાસક્રમોમાં શૈક્ષવણક ્વર્થ ૨૦૧૫-૧૬થરી આજરદન સુધરી 
ફે્શ અનયે રરીનયુઅલ મળરી કુલ ૧૭૧૩૦ વ્વદ્ાથથીઓનયે ટયશુન 
ફી પયેટે રૂા.૨૨૯.૦૨ કરોડ મંજૂર કયા્થ છે. 

• ગજુરાત સરકાર દ્ારા ઈસનસટટયટુ ઓફ કીડનરી ડરીસરીઝ એનડ રરસચ્થ 
સયેનટર, અમદા્વાદ સાથયે થયયેલરી એમ.ઓ.યુ અન્વયયે રાજયનરી વ્વવ્વધ 
સસંથાઓ ખાતયે રકડનરી ફેલયોર દદથીઓનયે ડાયાવલસરીસ સયે્વાઓ 
વ્વનામલૂયયે પરૂરી પાડયે છે. હાલ રાજયમા ં ૪૬ હોસસપટલોમાં 
ડાયાલરીસરીસ સયેનટર કાય્થરત છે. રાજયમા ં૪૬ હોસસપટલમા ં૪૪૦ 
ડાયાવલસરીસ તથા રકડનરી ઈસનસટટયુટ, અમદા્વાદ ખાતયે ૫૪ 
ડાયાવલસરીસ મળરી કુલ ૪૯૪ મશરીનો ઉપલબધ છે. 

• ઈસનસટટયુટ ઓફ રકડનરી રડસરીઝ એનડ રરસચ્થ સયેનટર, અમદા્વાદ 
ખાતયે સનયે ૨૦૧૮થરી ૩૫૦ રકડનરી રિાનસપલાનટ અનયે ૫૮ વલ્વર 
રિાનસપલાનટના ઓ૫રેશન કર્વામા ંઆ્વરી છે. 

• સરકારરી વસવ્વલ હોસસપટલ, અમદા્વાદ, ગજુરાત કેનસર એનડ 
રરસચ્થ હોસસપટલ, રકડનરી ઈસનસટટયુટ ઓફ રડસરીઝ એનડ 
રરસચ્થ, યુ.એન. મહેતા ઈસનસટટયુટ ઓફ કાડથીયોલોજી એનડ 
રરસચ્થનરી સુ૫ર સપયેશયાવલટરી હોસસપટલો કાય્થરત છે. 

• રાજયમાં ૮ મહાનગરપાવલકા અનયે ૬૫ નગરપાવલકામાં 
પ્રાથવમક આરોગય સયે્વાઓ પુરરી પાડ્વા કાય્થરત ૩૧૭ શહેરરી 
પ્રાથવમક આરોગય કેનદ્ર (U-PHC) અનયે ૧૪ શહેરરી 
સામવુહક આરોગય કેનદ્ર (U-CHC) થકી શહેરરી વ્વસતારમાં 
કુટુંબ કલયાણનરી સયે્વાઓ, સગભા્થ સત્રીઓ / બાળકોનયે 
રસરીકરણ, વબનસંચારરી અનયે સંચારરી રોગો, ક્ષય રોગ વનદાન-
સાર્વાર, માઈનોર અનયે મયેજર ઓપરેશન, ્વાહકજનય અનયે 
પાણરીજનય રોગોના વનદાન-સાર્વાર, સ્વષેલનસ જયે્વરી પ્રાથવમક 
આરોગય સયે્વાઓ પૂરરી પાડ્વામાં આ્વયે છે. •
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ગુજરાતયે ્વરસાદરી પાણરીના સંચય, ખયેતરીમાં ટપક વસંચાઇ, નમ્થદાના પાણરીનું કુશળ 
વય્વસથાપન, તળા્વોનરી સુધારણા, ખયેતરોમાં ખયેત તલા્વડરીઓનું વનમા્થણ, નદરીઓમાં કાંપ 
વન્વારણ, સપાટરી પરના સ્ોતો આધારરત પાણરી પુર્વઠા યોજનાઓ, મવલન જળ શુધિરીકરણ 
અનયે દરરયાના પાણરીના વનસયંદન દ્ારા મરીઠા પાણરીનરી પ્રાવપ્ત જયે્વા વ્વવ્વધ ઉપાયોના 
વ્વવનયોગથરી ‘જળ એ જ જી્વન’ના સૂત્નયે સાકાર કયુયં છે

ગજુરાત એક સમયયે પાણરીનરી અછત ધરા્વતા રાજય તરરીકે ઓળખાતુ ંહતુ.ં પાણરી એ 
વ્વકાસનરી પ્રાથવમક શરત છે. ગજુરાતના તતકાલરીન મખુયમતં્રીશ્રી અનયે હાલના દેશના ્વડાપ્રધાન 
શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદરીએ પાણરી એ પરમયેશ્રનો પ્રસાદ છે, તયારે પાણરીના એક એક ટરીપાનો 
વ્વ્વયેકપૂણ્થ ઉપયોગ કર્વા આહ્વાન કયુ્થ હતુ.ં તયેમણયે ચીંધયેલા માગષે ગજુરાતયે આજયે જળસચંય 
જળવસંચન અનયે જળવય્વસથાપન ક્ષયેત્યે સમગ્ર દેશનયે ન્વરી રદશા ચીંધરી છે. 
  ્વર્થ-૨૦૧૭માં ચોમાસા દરમયાન સરદાર સરો્વર બંધ તયેના પૂણ્થ જળાશય સતર એટલયે 

ક ે ૧૩૮.૬૮મરીટર સુધરી ભરાતા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદરીએ તા. 
૧૭/૦૯/૨૦૧૭ના રોજ ડયેમ રાષ્ટ્રનયે લોકાપ્થણ કર્વામા ંઆવયો હતો જયે એક ઐવતહાવસક 
ક્ષણ હતરી. ડયેમનરી જી્વંત સંગ્રહ ક્ષમતા ૩.૭૫ ગણરી ્વધતાં કુલ જી્વંત ક્ષમતા ૪.૭૫ 
મરીલરીયન એકર ફીટ થતા જળ વ્વદ્ુત ઉતપાદનમાં ૪૦ ટકા ્વધારો નોંધાયો હતો. 

 સરદાર સરો્વર યોજનાના બનંયે પા્વરહાઉસ કાય્થરત કરતા ં૧૪૫૦ મયેગા્વૉટનરી સથા્દવપત 
ક્ષમતા હાંસલ કર્વામાં આ્વરી છે.

 નમ્થદા મુખય નહેરમાંથરી નરીકળતરી કુલ ૩૮ શાખા નહેરો પૈકી ૩૭ શાખા નહેરોનું 
બાંધકામ પણૂ્થ થયુ ંછે. જનૂ-૨૦૨૧સધુરીમા ંમુખય નહેર સવહત જદુા જદુા પ્રકારનરી તમામ 
નહેરો સાથયે અંદાજયે ૬૯૮૩૦ રક.વમ. લંબાઇ પૈકી ૬૨૩૮૫ રક.વમ. ૮૯.૮૪ ટકા 
લંબાઈનાં કામો પૂણ્થ થયાં છે. 

 ખયેડતૂોનરી જમરીનનુ ંસપંાદન ટાળ્વાના હેતુથરી પ્રશાખાનરી કામગરીરરી ભગૂભ્થ પાઇપલાઇનથરી 
હાથ ધર્વામાં આ્વરી છે. 

 કચછ શાખા નહેરનરી કુલ ૩૩૯ રક.વમ.માં કામો જૂન-૨૦૨૧ સુધરીમાં પૂણ્થ થતા અંજાર 
તાલુકા સુધરી પાણરી ્વહે્વડા્વ્વામાં આવયું છે. સરદાર સરો્વર બંધના સથળથરી આશરે 
૬૦૦ રક.વમ. દૂર ટપપર ડયેમમાં કચછ શાખા નહેર દ્ારા પાણરી અપાતા ૮૬૦ વમવલયન 
ઘનફકૂટ પાણરીનો સંગ્રહ થયો છે.

 ્વડોદરા શાખા નહેર ઉપર ૨૫ મયેગા્વૉટ ક્ષમતાના સોલર પા્વર પલાનટ થકી જનૂ-૨૦૨૧ 
સુધરીમાં ૧૫.૦૨ કરોડ યુવનટ ્વરીજ ઉતપાદન થયું છે. 

 શાખા નહેરો મારફત રાજયનાં ૯૧૦૪ ગામડાઓ, ૧૬૯ શહેરોના ૪ કરોડ નાગરરકોનયે 
પરી્વાનું પાણરી પૂરં પાડ્વામાં આ્વરી રહ્ં છે.

 સરદાર સરો્વર યોજના હેઠળ કુલ અંદાવજત ૧૮ લાખ વપયત વ્વસતાર પૈકી ૧૬.૮૭ 
લાખ હેકટર વ્વસતાર માઇનોર સુધરી જયારે સબ માઇનોર સુધરી ૧૫.૧૫ લાખ હેકટર 

નમર્દા યાજેનાના સમગ્ર 
ઇિતહાસમાં પ્રથમ વાર 

વષર્ ૨૦૨૧ દર�મયાન 
કમા�ડ અેિરયામાં 

ખર�ફ અને રવી � �સ� ચાઇ 
ઉપરાંત ઉનાળ ુ� �સ� ચાઇ 
માટે િપયત િવ�તારમાં 

ખેડૂતાનેે પાણી 
આપવામાં આ�ુ ંછે.

બી. પી. દેસાઈ

જળ સંચય, જળ �સ�ચન 
અને જળ �િ�સપન...
ગુજરસતની જળક્રસંવત...સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ



વપયત વ્વસતાર વ્વકવસત થયો છે. 
 નમ્થદા યોજનાના સમગ્ર ઇવતહાસમાં પ્રથમ ્વાર ્વર્થ ૨૦૨૧ 

દરવમયાન કમાનડ એરરયામા ંખરરીફ અનયે ર્વરી વસચંાઇ ઉપરાતં 
ઉનાળુ વસંચાઇ માટે વપયત વ્વસતારમાં ખયેડૂતોનયે પાણરી 
આપ્વામાં આવયું છે. 

 ભરૂચ વજલાના ભાડભૂત ગામ પાસયે નમ્થદા નદરી ઉપર રૂ. 
૫૩૨૨ કરોડના ખચષે બયેરેજ યોજનાનું કામ પ્રગવત હેઠળ.

 પાણરી પરુ્વઠા પ્રભાગ હેઠળ છેલા ૫ ્વર્થમાં કુલ રૂ. ૧૮૪૪૫ 
કરોડનરી ફાળ્વણરી કર્વામાં આ્વરી છે. 

 ન્વરીન જૂથ પાણરી પુર્વઠા યોજના, હયાત જૂથ યોજનાનરી 
સુધારણા, ફવળયાઓનયે જૂથ યોજના હેઠળ છેલાં પાંચ ્વર્થમાં 
કુલ રૂ.૨૧૭૬૧ કરોડના ંકામો મજંરૂ કરરી રૂ.૧૦૫૪૫ કરોડનાં 
કામો હાથ પર લરીધાં છે.

 છેલા ંપાંચ ્વર્થમા ંપાણરી પુર્વઠા પ્રભાગ હેઠળ રૂ. ૪૭૪૬ કરોડના 
ખચષે ન્વરીન તયેમજ સધુારણા જથૂ પાણરી પરુ્વઠા યોજનાનરી 
કામગરીરરી પણૂ્થ થઇ છે, જયેમા ં૮૭૬૮ ગામોનયે લાભ થયો છે.

 જૂથ પાણરી પુર્વઠા યોજનાનો વયાપ ્વધારરી રાજયના કુલ 
૧૩૮૦૯ ગામોનયે જૂથ યોજના સાથયે જોડરી દે્વામાં આવયાં છે.

 ફવળયાઓનયે પણ ગામ તરરીકે ગણરી ૧૬ વજલાઓના ં૭૭૩૬ 
ફવળયાઓનયે જોડ્વા માટે ૧૨૦૭ કરોડના ંકામો મજંરૂ કયાયં છે. 

 ‘નલ સયે જલ’ કાય્થક્રમ અંતગ્થત રાજય સરકાર દ્ારા ૯૩ લાખ 
ઘરનરી સામયે કુલ ૬૭ લાખ ઘરોનયે નળજોડાણ

 હર ઘર જલ યોજનાનયે સાકાર કર્વા માટે ્વાસમો દ્ારા છેલા ૫ 
્વર્થમા ં૧૫.૫૨ લાખ ન્વા નળજોડાણ આપ્વામા ંઆવયા ંછે. 

 છેલા ંપાચં ્વર્થમાં ગ્રામરીણ આંતરરક પાણરી પરુ્વઠાનરી ૧૦૧૮૮ 
યોજનાઓ મજૂંર કર્વામા ંઆ્વરી છે. જયે પૈકી ૫૪૭૮ યોજનાઓ 
પણૂ્થ થઈ છે જયારે ૪૭૧૦ યોજનાઓ પ્રગવત હેઠળ છે. 

 રાજયના બોટાદ, આણંદ, મહેસાણા, ગાધંરીનગર અનયે પોરબદંર 
વજલાઓના ગ્રામરીણ વ્વસતારોમાં ૧૦૦ ટકા ઘરોનયે નળનરી 
સુવ્વધાથરી આ્વરરી લયે્વામાં આવયાં છે .

 રાજય સરકાર દ્ારા છેલાં પાંચ ્વર્થમાં ગ્રામરીણ સતરે ૨૦ 
લાખ ઘરોનયે નળનું જોડાણ.

 રાજકોટ, પોરબંદર, જામનગર અનયે કચછ વજલાનરી રૂ. ૮૭૫ 
કરોડના વ્વવ્વધ બલક પાઇપલાઇનનાં કામો પૂણ્થ કર્વામાં 
આવયાં છે. 

 રાજય સરકાર દ્ારા અનુસૂવચત જનજાવત અનયે અનુસૂવચત 
જાવતનરી ૪૦ ટકા કે ૨૫૦ થરી ્વધ ુ્વસતરી માટે ગ્રામરીણ આંતરરક 
પાણરી પુર્વઠા યોજનાઓ માટે લોકફાળામાંથરી મુવક્ત 
આપ્વામાં આ્વરી છે. 

 ગટરના શુધિરીકરણ કરાયયેલા પાણરીના પુનઃઉપયોગનરી નરીવત 
અંતગ્થત ૬૮૧.૬૮ એમ.એલ.ડરી. પાણરીનો પુનઃ ઉપયોગ 

કર્વાનો શરૂ કરાયો છે. 
 સૌરાષ્ટ્ર અનયે કચછના દરરયાકાઠંાના છે્વાડાના ગામોમા ંવ્વવ્વધ 

સથળોએ ૨૭ કરોડ વલટર ક્ષમતાના રડસયેલરીનયેશન પલાનટ 
સથાપ્વાનરી કામગરીરરી પ્રગવત હેઠળ છે.

 છેલાં ૫ ્વર્થમાં ૧૩ એસ.ટરી.પરી.નાં કામો પૂણ્થ કયા્થ છે. જયારે 
૪ ભૂગભ્થ ગટર યોજનાઓ અનયે ૯૨ એસ.ટરી.પરી.નાં કામો 
પ્રગવત હેઠળ છે . 

 રાજય સરકાર દ્ારા છેલા પાંચ ્વર્થમાં ૧૪.૬૦લાખથરી ્વધુ 
પરી્વાના પાણરીના નમૂનાનરી ચકાસણરી કર્વામાં આ્વરી છે. 

 રાજય સરકાર દ્ારા છેલા ંપાચં ્વર્થમા ં૩૧૨૭ બોર, ૪૧૫૭૫ 
હેનડપંપ અનયે ૨૯૦૭ વમનરી પાઇપ યોજના કર્વામાં આ્વરી છે.

 રાજય સરકાર દ્ારા પરી્વાના પાણરીના અનઅવધકૃત રરીતયે અથ્વા 
્વધ ુપડતો ઉપાડ અટકા્વ્વા, પાણરી પરુ્વઠાનરી આતંરમાળખાકીય 
સુવ્વધાનયે નુકસાન થતું અટકા્વ્વા અનયે ઘર ્વપરાશનરી પાણરી 
પરુ્વઠા વય્વસથાનુ ંસરંક્ષણ તથા તયેનરી સાથયે સકંળાયયેલરી અથ્વા 
તયેનયે આનુરંવગક બાબતો માટે ્વર્થ ૨૦૧૯માં એક મહત્્વનો 
વનણ્થય લઇ રાજય સરકાર દ્ારા “ધ ગુજરાત ડોમયેસસટક ્વૉટર 
સપલાય (પ્રોટેકશન) એકટ ર૦૧૯ વ્વધાનસભામાં પસાર 
કર્વામાં આવયો છે.

 રાજયના ૧૩૪૦૦ ગામો અનયે ૨૦૯ શહેરોનુ ંરાજય વયાપરી પાણરી 
પરુ્વઠા ગ્રરીડ દ્ારા જોડાણ થતા ંપરી્વાનુ ંશુધિ પાણરી મળતુ ંથયું

 રાજયમાં ગ્રામરીણ વ્વસતારમાં પરી્વાના પાણરીનરી સમસયાઓનું 
વન્વારણ કર્વા રાજય સરકાર દ્ારા ટોલ ફ્ી હેલપલાઇન 
“૧૯૧૬” કાય્થરત કરરી. •
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ગુજરાતનયે કુદરત તરફથરી ૧૬૦૦ રક.મરી. લાંબા દરરયારકનારાનું ્વરદાન પ્રાપ્ત થયું છે. 
વસધં ુખરીણનરી સભયતાના સમયથરી જ ્વહાણ્વટા ક્ષયેત્યે અવગ્રમ રહેલા ગજુરાતના ં્વહાણ્વટાનો 
આજયે ફરરી એક ્વખત વ્વશ્મા ંડકંો ્વાગરી રહ્ો છે. ગજુરાત સરકારે ખાનગરી ક્ષયેત્ના સહયોગથરી 
રાજયનાં બંદરોનો સ્વાયંગરી વ્વકાસ કર્વા માટે જયે પહેલ શરૂ કરરી છે એનાં સારા પરરણામો 
આજયે રાજયના અથ્થતતં્નયે ્વયેગ્વાન બના્વ્વામા ંયોગદાન આપરી રહ્ા ંછે. કચછના લખપતથરી 
ઉમરગામ સુધરીના દરરયાઈ પટ્રીમાં આ્વયેલાં રાજયનાં વ્વવભન્ન બંદરોએ આગ્વરી ઓળખ 
ઊભરી કરરી છે. 

કિંડલા ગુજરાતનું મોટું બંદર છે તો ભા્વનગરનું અલંગ ‘વશપ બ્યેરકિંગ’ ક્ષયેત્યે ખયાવત મયેળ્વરી 
ચૂકયું છે. વસક્કા અનયે માંગરોળ બંદરો મતસય ઉદ્ોગ માટે જાણરીતાં છે. આ જ પ્રમાણયે ચોક્કસ 
્વસતુઓના આયાત-વનકાસ માટે વનવચિત બંદરો દ્ારા પરર્વહન કર્વામાં આ્વયે છે. એક 
સમયયે સુરત દેશનું અવત મહત્્વનું બંદર ગણાતું, દુવનયાભરના દેશો સાથયે સુરતના દરરયાઇ 
માગષે માલના આયાત-વનકાસ ્વડયે ્વયેપાર થતો. સુરત બંદરનરી અનય દેશોમાં પ્રવસવધિ એટલરી 
હદે થયયેલરી કે કહે્વાય છે કે, ૮૪ દેશોનાં ્વહાણો સુરત બંદર ખાતયે લાંગરેલાં રહેતાં. દેશ 
અનયે રાજયના મતસય ઉદ્ોગનયે ્વયેરા્વળ, પોરબદંર, માગંરોળ, ઓખા, જાફરાબાદ જયે્વા ંબદંરો 
ધમધમતો રાખતા આવયા છે. 

ગુજરાતનાં ૧ મયેજર અનયે ૪૮ નોરટફાઈડ નોન મયેજર બદંરો રાજય અનયે રાષ્ટ્રના અથ્થતતં્ 
માટે કરોડરજ્જુ બનરી રહ્ાં છે. ૪૮ નોન મયેજર બંદરો સાથયે આજયે ગુજરાત ભારતનું સૌથરી 
વ્વકવસત દરરયાઇ સુવ્વધાઓ ધરા્વતું રાજય બનરી ચૂકયું છે. રાજય સરકારનરી દૂરંદેશરી, 
આકર્થક અનયે પારદવશ્થતા્વાળરી નરીવતઓ અનયે હકારાતમક અવભગમનયે પરરણામયે ગુજરાત 
સમગ્ર દેશમાં બદંરરીય ક્ષયેત્યે ટોચ પર રહે્વામા ંસફળ રહ્ ંછે અનયે ઉત્રોત્ર અનયેક અકલપનરીય 
કીવત્થમાન સથાવપત કરરી રહ્ં છે. રાજય સરકારના સબળ નયેતૃત્વ અનયે સતત પ્રયત્નશરીલ 
રહે્વાના અવભગમનયે લઈનયે બંદરોના વ્વકાસનું સ્વપ્ન ચોક્કસ હકીકતમાં પરરણમયું છે.
 ભારતનાં ગૌણ બંદરો દ્ારા સંચાવલત કાગયોમાં ્વર્થ ૨૦૧૯માં ગુજરાતનો વહસસો ૭૦ 

ટકા હતો. ્વર્થ ૨૦૦૧માં ૮૩ MMTPA હતું, જયે ્વર્થ ૨૦૧૯માં ્વધરીનયે ૩૯૯ 
MMTPA થયું છે.

 જળપરરિિન ક્ેત્ે આગે કદમઃ રો –રો ફેરરી સવ્વ્થસ થકી ૩૬૦ રક.મરી.નું અંતર ઘટરીનયે 
ફક્ત ૩૧ રક.વમ.નું થઈ ગયું. ૧૫,૨૦૨ રક.મરી. જયેટલા �ધણનરી બચત થઈ શકી છે. 
અનયે કાબ્થન ડાયોકસાઈડના ઉતસજ્થનમાં ૪૮ મયેવરિકટનનો ઘટાડો થઈ શકયો છે. કાબ્થન 
ડાયોકસાઈડના ઉતસજ્થનમાં ઘટાડો થઈ શકયો છે. 

 ્વર્થ ૨૦૧૯-૨૦મા ંરાષ્ટ્રરીય સતરે બદંરો થકી માલનરી હેરફેર આશરે ૧૩૦૯ MMTનરી 
થઈ જયારે જી.એમ.બરી. બદંરો થકી માલનુ ંપરર્વહન ૪૧૨ MMT થઈ જયે કુલ રાષ્ટ્રરીય 
પરર્વહનના ૩૧ ટકા તથા નોન મયેજર બંદરો પરના પરર્વહનનો આશરે ૭૦ ટકા 
વસંહફાળો દશા્થ્વયે છે. ્વર્થ ૨૦૨૦માં રૂ. ૧૩૬૧ કરોડનરી આ્વક થઈ. 

રાજ્ય સરકારની 
દૂરંદેશી, આકષર્ક 

અને પારદ� �શ� તાવાળ� 
નીિતઆે અને હકારા�ક 

અ�ભગમને પિરણામે 
ગજુરાત સમગ્ર દેશમાં 
બંદર�ય ક્ષતે્રે ટાેચ પર 

રહેવામાં સફળ રહ્યુ ંછે 
અને ઉ�રાે�ર અનેક 
અક�પનીય ક�િ �ત� માન 
�ાિપત કર� રહ્યુ ંછે.

ઉનવ્ગ િાવલ

ગુજરસતનસં બંદરસેનસે 
સિસ�ગી વિકસસ...સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ



 ૪૮૦૦ કરોડના રોકાણ સાથયે નારગોલ અનયે ભા્વનગર 
બંદરોનો વ્વકાસ કર્વામાં આ્વશયે. દહેજ ખાતયે કેવમકલ પોટ્થ 
ટવમ્થનલના વ્વસતૃવતકરણ માટે ૧૨૦૦ કરોડના ખચષે બરીજી 
જયેટરી વ્વકસા્વ્વાનું આયોજન કર્વામાં આવયું છે.

	ગુજરાત મયેરરીટાઇમ બોડ્થ દ્ારા ્વર્થ ૨૦૧૯-૨૦માં બંદરરીય 
સંચાલન થકી રૂ.૮૨૯.૪ કરોડનરી આ્વક થઇ છે જયારે 
બંદરરીય કાગયો પરર્વહન સબંવંધત આ્વક કે જયે રાજય સરકારનરી 
વતજોરરીમાં જમા કર્વાનરી થતરી હોય તયે કુલ રૂ. ૩૫૮.૫૪ 
કરોડ થઇ છે.

 હાલમાં ગુજરાત રાજયમાં કુલ ૯ વશપયાડ્થ છે જયેનરી ્વાવર્થક 
ક્ષમતા ૧૧ લાખ DWT છે. ્વધમુા,ં રાજયમા ંદરરયારકનારા 
પર ્વધુ ન્વાં વશપયાડ્થ વ્વકસા્વ્વાનરી યોજના છે.

	આંતરરાષ્ટ્રરીય MARPOL કન્વયેનશન અંતગ્થત વશવપંગ 
મંત્ાલય દ્ારા પોટ્થ રરસયેપશન સુવ્વધા (વશપમાંથરી ઉતપન્ન થતા 
કચરાના બંદર પર યોગય વનકાલ સુવ્વધા) ઓનલાઇન 
કર્વામાં આ્વરી છે, જયેના માટે સ્વચછ સાગર પોટ્થલ બના્વ્વામાં 
આવયું છે.

	ભા્વનગર બંદર ખાતયે ઉતરોત્ર ્વધરી રહેલા કાગયોના જ્થથા 
હેનડવલંગનયે ધયાનયે લઈનયે ૬૩,૧૨૬ ચો.મરીટર સટેરકિંગનંુ 
પલયેટફોમ્થ તૈયાર કર્વામાં આવયું છે. અગાઉ ૨૩,૩૮૫ ચો. 

મરીટરના પાકા પલયેટફોમ્થ ઉપલબધ હતા. આ ઉપરાંત ન્વા 
૧૭,૫૩૨ ચો. મરીટર પલયેટફોમ્થનાં કામો પ્રગવતમાં છે અનયે 
૩૧,૭૯૪ ચો. મરીટરનાં કામો મંજૂર કર્વામાં આવયા છે.

	દેશમાં અગતયના ગણાતા રદલહરી-મુંબઈ ફ્ેઇટ કોરરડોર સાથયે 
રાજયનાં બંદરોનયે જોડરી દ્ેવાનરી દૂરંદેશરીભરરી યોજના પણ 
ગુજરાત સરકારે ઘડરી કાઢરી છે. આ યોજના હેઠળ રાજયનાં 
બંદરોનયે દેશના અથ્થતંત્માં ધોરરી નસ સમાન ગણાતા રદલહરી-
મુંબઈ કોરરડોર સાથયે જોડરી દરીધાં છે.

	રાજય સરકારે લખપતથરી લઈનયે ઉમરગામ સુધરીના દરરયાઈ 
પટ્રીમાં આ્વયેલાં રાજયનાં તમામ બંદરોનયે કોસટલ હાઇ્વયે 
દ્ારા જોડ્વાનરી એક મહત્્વકાંક્ષરી યોજના પણ બના્વરી છે, જયે 
અંતગ્થત રાજયનાં બંદરોનયે કોસટલ હાઇ્વયે દ્ારા સાંકળરી 
લયે્વામાં આવયાં છે.

	અલંગ ખાતયે વશપ રરસાઇસક્ંગનરી પ્રવૃવત્નયે ૫યા્થ્વરણલક્ષરી 
મૈત્રીપૂણ્થ બના્વ્વા ન્વા લયેનડફીલ સયેલ, વબલજ ્વોટર રિરીટમયેનટ 
પલાનટ, જયે્વરી ઇસનસનરેટર અનયે અસગ્નશામક પ્રણાલરી 
પયા્થ્વરણરીય આધુવનક સુવ્વધાઓનયે TSDF-અલંગ ખાતયે 
વ્વકાસ કરરી કાય્થરત કર્વામાં આ્વરી હતરી. જયેમાં વશપ 
રરસાઇસક્ંગ પ્રવૃવત્થરી ઉત્પન્ન થતા કચરાનો નાશ કર્વામાં 
આ્વયે છે.
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	્વર્થ ૨૦૧૯માં યોજાયયેલા ્વાઇબ્નટ ગુજરાત ગલોબલ ઇન્વયેસટસ્થ 
સવમટ અન્વયયે યોજાયયેલા "Port Led Development & 
Strategies to establish India as the 
Transshipment hub of Asia" અંગયેના સયેવમનારમાં 
ગુજરાત મયેરરીટાઇમ બોડ્થ દ્ારા 13 MOUs (with an 
intended investment of INR Rs. 19,542 Cr) 
કર્વામાં આવયા છે.

	કિંડલા બંદરનયે કાશમરીર, પજંાબ, રદલહરી, રાજસથાન, ઉત્ર પ્રદેશ 
જયે્વાં રાજયોનો ૧૦ લાખ ચોરસ રક.મરી.નો વ્વશાળ પરીઠપ્રદેશ 
હાંસલ થયો છે. દૂરના પરીઠપ્રદેશો સુધરી માલસામાનના ઝડપરી 
પરર્વહન માટે કિંડલાનયે બ્ોડગયેજ રેલમાગ્થ અનયે નયેશનલ હાઇ્વયે 
નંબર ૮-અ દ્ારા જોડ્વામાં આવયું છે.

	ભા્વનગરનું ન્વા બંદર એક બારમાસરી બંદર છે. નાના 
્વહાણોનયે સરીધા જ જયેટરી પર લાંગર્વાનરી સગ્વડ છે. બંદરમાં 
ભરતરીના પાણરીનયે લોક-ગયેટ નામનરી વય્વસથાનયે ઉપયોગમાં 
લઇનયે ધક્કા પાસયે દરરયાના પાણરીનરી ઊંડાઇ સતત ચાર મરીટર 
જાળ્વરી રાખ્વાનરી સગ્વડ છે. ભા્વનગર, ઘોઘા અનયે તળાજા 
એ ભા્વનગર બંદરરીય જૂથનાં પયેટા બંદરો છે.

	દેશના પ્રથમ કેવમકલ પોટ્થનું બહુમાન દહેજનયે ફાળે જાય છે. 
ગજુરાત કેવમકલ પોટ્થ ટવમ્થનલ કિંપનરી વલ. (જીસરીપરીટરીસરીએલ) 
દ્ારા દહેજ બંદર ખાતયે કેવમકલ ટવમ્થનલ વ્વકસા્વ્વામાં આવયું 
છે. આ બંદર પરથરી ગુજરાત ઉપરાંત મધયપ્રદેશ, રાજસથાન, 
રદલહરી, ઉત્રપ્રદેશ, હરરયાણા, પંજાબ, વહમાચલ પ્રદેશ તથા 
જમમુ કાશમરીર જયે્વા પ્રદેશોના કાગયોનું ્વહન કર્વામાં  
આ્વયે છે.

	્વત્થમાન સમયમાં વશપ રરસાઈસકં્ગ કામગરીરરીમાં આશરે 

ર૦,૦૦૦ કામદારો પ્રતયક્ષ રોજગારરી મયેળ્વયે છે અનયે સંલગ્ન 
કામગરીરરીથરી આશરે ૧ થરી ૧.પ લાખ લોકોનયે રોજગારરી 
મળે છે.

	અલંગ યાડ્થનરી ્વાવર્થક ૪પ૦ જહાજો રરસાઇકલ કર્વાનરી 
ક્ષમતા છે અનયે તયેનાથરી ્વાવર્થક ૪.પ વમવલયન ટન કરતાં ્વધુ 
રર-રોલયેબલ સટરીલનું ઉતપાદન થઇ શકે. અલંગ-સોસરીયાના 
દરરયા રકનારે ૧૦ રક.મરી.ના પટ્ામાં વશપ રરસાઈસક્ંગ માટે 
કુલ ૧૬૭ પલોટસ ઉપલબધ છે.

	માચ્થ ૨૦૨૦નરી સસથવતએ રાજયમાં ૩૪ કસેપટ્વ જયેટરીઓ 
કાય્થરત છે. જી.એમ.બરી. બંદરોનો લગભગ ૪૫% કાગયો 
કેસપટ્વ જયેટરી પરથરી ્વહન કર્વામાં આ્વયે છે. કેસપટ્વ જયેટરીનયે 
કારણયે જી.એમ.બરી. બંદરોનરી ક્ષમતા ૯૦ વમવલયન ટનનરી 
થઇ છે.

	હાલમાં રાજયમાં પરીપા્વા્વ, દહેજ, મુનદ્રા અનયે હજીરા ખાતયે 
ગ્રરીનફીલડ બંદરો કાય્થરત છે. જી.એમ.બરી.એ ન્વરી બંદર 
સુવ્વધાઓ ઊભરી કરરીનયે મુંબઇ અનયે કિંડલા જયે્વા પવચિમના 
મુખય બંદરો પરનું ભારણ ઘટાડયું છે. આ પ્રવક્રયામાં, તમામ 
આધુવનક સુવ્વધા સાથયેના બંદરોએ ગુજરાતનરી શાન  
્વધારરી છે. 

	્વર્થ ૨૦૧૮થરી ગુજરાત મયેરરીટાઇમ બોડ્થ દ્ારા ગુજરાતના 
દરરયા રકનારાના બરીચ ઉપર ્વોટર સપોરસ્થ પ્રવૃવતઓનયે 
પ્રોતસાહન મળરી રહે તયેના ભાગરૂપયે પ્ર્વાસન વનગમના 
સકંલનમા ંરહરીનયે ગજુરાત મયેરરીટાઇમ બોડ્થ દ્ારા ્વોટર સપોરસ્થ 
પ્રવૃવત્ઓ માટે એન.ઓ.સરી., ્વોટર સપોરસ્થ ક્રાફરના સ્વષે અનયે 
રવજસરિયેશનનરી કામગરીરરી કર્વામાં આ્વયે છે. જયેથરી રાજયમાં 
રોજગારરીનરી તકો ્વધરી છે. •
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ગુજરાત દેશનું એક અગ્રણરી પ્રગવતશરીલ રાજય છે. ગુજરાતનું વ્વકાસ મોડલ આજયે પણ 
દેશનાં અનયેક રાજયો માટે રોલ મોડયેલ બનરી રહ્ં છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદરીએ 
ગુજરાતના મુખયમંત્રીકાળ દરવમયાન જનસુવ્વધાઓ સામાનય અનયે છે્વાડાના લોકો સુધરી 
પહોંચયે તયેમજ રોજબરોજનરી જરૂરરયાતોમાં સરળતા આ્વયે તયે્વા અવભગમનું સ્વપ્ન સયેવયું હતું. 
આ સ્વપ્નનયે ગુજરાતના મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ આગળ ધપા્વરી આજયે સાચા 
અથ્થમાં ચરરતાથ્થ કરરી રહ્ા છે.

 મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરરી ગુજરાતના સામાનય 
અનયે છે્વાડાના માન્વરીનયે પણ સરકારરી કચયેરરીઓમાં આ્વ્વું ન પડયે અનયે તયેમનું કામ ઘરે બયેઠાં 
ઓનલાઇન થઈ જાય તયે્વરી અસરકારક વય્વસથા ઊભરી કરરી છે.

૨૧મરી સદરીના ્વવૈશ્ક રડવજટલ યગુ સાથયે કદમ વમલા્વરી ખૂબ જ ટૂકંાગાળામાં ગજુરાતનરી 
જનસવુ્વધાઓ સાથયે જોડાયયેલરી બાબતો અનયે રાજયનરી વ્વકાસયાત્ાના ં્વયેગ માટે જરૂરરી સરકારરી 
સયે્વાઓમાં પણ વયાપક ઉપયોગ કર્વામાં આવયો છે.
 દેશમાં ગુજરાતનું GSWAN ભારતનું સૌથરી મોટું આઈ. ટરી. આધારરત નયેટ્વક્ક છે, 

જયે ૩૩ વજલાઓ, ૨૪૯ તાલકુાઓનરી ૫,૮૦૦ થરી પણ ્વધ ુસરકારરી કચયેરરીઓનયે સાકંળે 
છે. આ નયેટ્વક્કથરી છે્વાડાના માન્વરી અનયે છે્વાડાના વ્વસતારો સુધરી જનકલયાણકારરી 
યોજનાઓ અનયે જનસુવ્વધાઓનયે સરળતા અનયે સફળતાપૂ્વ્થક પહોંચાડરી શકાઈ છે.

 GSWANના બધા જ યુઝરનયે ઓપન ઇનટરનયેટનરી સુવ્વધા પૂરરી પાડ્વામાં આ્વરી. 
જયેમા ંઇનટરનયેટ બયેનડ્વરીથ ૧ Gbpsથરી ્વધારરીનયે ૨૧ Gbps કરાઈ છે. અત્યે ઉલખનરીય 
છે કે અબ્થન ્વાઇફાઇ અંતગ્થત ગુજરાત રાજયનાં ૫૫ શહેરોનાં જાહેર સથળો જયે્વાં કે 
બસ સટેશન, હોસસપટલ, નગરપાવલકા વબસલડંગ, મામલતદાર/ટરી.ડરી.ઓ. ઓરફસ, 
લાઇબ્યેરરી, ગ્વન્થમયેનટ હોસસપટલ, તાલુકા કોટ્થ ્વગયેરેમાં નાગરરકોનયે ્વાઇફાઇ દ્ારા ફ્ી 
ઇનટરનયેટ સુવ્વધા પૂરરી પાડ્વામાં આ્વરી છે.

 સામાનય રરીતયે પ્રમાણપત્ો, દાખલાઓ, નોંધોના ફેરફારો, જયે્વરી રોજબરોજ અનયે ્વારં્વાર 
જરૂર પડતરી મહેસૂલ વ્વભાગ સાથયે સંકળાયયેલરી સયે્વાઓમાં સમયનો વયય થતો હતો. આ 
સમગ્ર પ્રવક્રયાઓમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરરી મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીનરી 
સરકારે ખૂબ સરળ, ઝડપરી અનયે અસરકાર વય્વસથા ઊભરી કરરી. ગણતરરીના સમયમાં જ 
જરૂરરી આ બાબતો જનસયે્વા કેનદ્રો પરથરી સરળતાથરી સમયના બચા્વ સાથયે મળ્વા લાગરી 
છે. અગાઉ આ્વરી સયે્વાઓ એ.ટરી.્વરી.ટરી. પોટ્થલ મારફત આપ્વામાં આ્વતરી હતરી. 

  ્વર્થ 2016થરી રડવજટલ ગુજરાત પોટ્થલ મારફત જનસયે્વા કેનદ્રનું અપગ્રયેડયેશન કર્વામાં 
આવયું છે. હાલના તબક્કે તમામ 251 તાલુકામાં 339 જનસયે્વા કેનદ્રો મારફતયે 41 ્વનડયે 
સવ્વ્થસ અનયે 264 નોન ્વન ડયે સવ્વ્થસ મળરી કુલ 305 સયે્વાઓ આપ્વામાં આ્વયે છે. 

 તયે પૈકી 22 સયે્વાઓ વ્વનામૂલયયે આપ્વામાં આ્વયે છે. તા.1લરી એવપ્રલ 2016 થરી 3.6 
કરોડથરી ્વધુ મળેલરી અરજીઓ પૈકી 98.6 % અરજીઓનો સમયમયા્થદામાં વનકાલ 

 મ�ુમંત્રી શ્રી િવજયભાઈ 
�પાણીઅે ટેકનાેલા�ેનાે 
ઉપયાેગ કર� ગજુરાતના 
સામા�ય અને છેવાડાના 
માનવીને પણ સરકાર� 
કચરે�આેમાં આવવુ ં
ન પડ ેઅને તેમનું કામ 
ઘર ેબેઠા ંઆેનલાઇન 
થઈ �ય તવેી �વ�ા 
અસરકારક ર�તે ઊભી 
કર� છે.
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કર્વામાં આવયો છે. 
  ગુજરાતના આ માધયમથરી ૧૧૩ જયેટલરી સરકારરી સયે્વાઓ 

ઓનલાઇન અનયે ૪૦ જયેટલરી સરકારરી સયે્વાઓનરી મોબાઇલ 
એસપલકેશન ઉપલબધ કરા્વ્વામાં આ્વરી છે. 

 ગજુરાતનરી રદશામા ંમખુયમતં્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીના માગ્થદશ્થન 
હેઠળ મહેસલૂ વ્વભાગયે અનયેક નક્કર કદમ ઉઠાવયા છે. i-ORA 
(ઈસનટગ્રયેટેડ ઓનલાઇન રે્વનય ૂએસપલકેશન) પલયેટફોમ્થ પર 
ઓનલાઇન સયે્વાઓ ઉપલબધ કરા્વ્વામાં આ્વરી છે.

 સમગ્ર રાજયમાં ન્વયેમબર 2019થરી i-ORA 2.0 વસસસટમ 
લાગુ કરરી 25 જયેટલરી સયે્વાઓ ઓનલાઇન કર્વામાં આ્વરી, તયે 
પૈકી 19 જયેટલરી સયે્વાઓનયે ફેસલયેસ કર્વામાં આ્વરી છે. 
i-ORA પર તા.15.3.2021 સુધરીમાં 1 લાખ 18 હજારથરી 
્વધુ અરજીઓ મળરી છે. જયે પૈકી 1 લાખથરી પણ ્વધુ 
અરજીઓનો વનકાલ થયયેલ છે. અરજીઓના વનકાલનરી 
ટકા્વારરી 92 ટકા જયેટલરી થ્વા જાય છે.

 છેલા બયે ્વર્થમાં i-ORA પોટ્થલ પર ્વારસાઈનરી 1 લાખ 
97 હજારથરી ્વધ ુઅરજીઓ ઓનલાઇન કર્વામાં આ્વરી, જયારે 
ઇ-ધરા કનેદ્રમાં ્વારસાઈ અંગયેનરી કુલ 1 લાખ 86 હજાર 
અરજીઓ મળરી છે. જયે થકી 3 લાખ 83 હજારથરી ્વધ ુ્વારસાઈ 
નોંધો કર્વામાં આ્વરી છે.

 અગાઉ વબનખયેતરીનરી જમરીનના N. A. માટેનરી વય્વસથામાં 
ધરમળુથરી ફેરફાર કરરીનયે એકદમ પારદશથી બના્વરી ઓનલાઇન 
કર્વામા ંઆ્વરી છે. ટેક્ોલોજી અનયે રડજીટલાઈઝયેશનથરી છેલા 
દોઢ જ ્વર્થમાં ૩૦ હજારથરી ્વધુ રકસસામાં પારદશ્થક રરીતયે 
ઓનલાઇન NAનરી મંજૂરરી આપ્વામાં આ્વરી છે. આ 
ઓનલાઇન વય્વસથાનરી પારદશ્થકતાથરી મહેસૂલ વ્વભાગનરી 

NA(વબનખયેતરી) સવહતનરી મોટાભાગનરી કામગરીરરીમાં થતાં 
ભ્રષ્ાચાર પર અંકુશ આવયો છે. 

 આઈ-ઓરા ઓનલાઇન પોટ્થલથરી અઠ્વારડયામા ંN.A. મળરી 
જાય છે. રાજયકક્ષાએથરી મોવનટરરંગ થતરી અરજીઓનું ઝડપરી 
વનરાકરણ શકય બનયું છે. ્વપરાશકતા્થમાંથરી ૮૬ ટકા લોકોએ 
આઈ-ઓરાનો પોવઝરટ્વ રફડબયેક આપયો છે.

 દેશમાં ગુજરાત માટે ગૌર્વનરી ્વાત છે કે, મહેસૂલરી સયે્વાઓ 
માટે આઈ-ઓરા ઓનલાઇન પોટ્થલ શરૂ કરનારં ગુજરાત 
ભારતનું પ્રથમ રાજય છે.

 લયેનડ રેકડ્થના મોડના્થઈઝયેશન પ્રોગ્રામનયે મહેસલૂ વ્વભાગયે સાકાર 
કરરી 18,000થરી ્વધુ ગામો અનયે 12 હજારથરી ્વધુ પ્રમોલગયેટ 
ગામોના 1 કરોડ 20 લાખથરી પણ ્વધારે સ્વષે નંબરોનરી રર-
સ્વષેનરી કામગરીરરી કર્વામાં આ્વરી છે. ભારત સરકારનરી 
સ્વાવમત્વ (SWAMITVA-સ્વષે ઓફ વ્વલયેજીસ એનડ 
મયેવપગં ઈમપુ્ર્વાઈઝ ટેકનોલોજી ઈન વ્વલયેજી એરરયાઝ) યોજના 
હેઠળ ગ્રામરીણ વ્વસતારોમાં ડ્રોન ટેકનોલોજી દ્ારા માપણરી કરરી 
દરેક વમલકતધારકનયે પ્રોપટથી કાડ્થ પણ આપ્વામાં આવયાં છે.

 રાજય સરકાર દ્ારા આ્વનાર સમયમાં શહેરરી વ્વકાસ ક્ષયેત્યે 
પણ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરરી ટરીપરી સકીમો છ મવહનામાં 
પૂણ્થ કર્વાના વનધા્થર સાથયે તમામ નકશાઓ ઓનલાઇન 
કરાયા. રાજયમાં ઓનલાઇન ડયે્વલપમયેનટ પરવમશન 
વસસસટમનો શરૂઆતયે નાગરરકોનયે પારદશ્થક પ્રશાસનનરી પ્રતરીવત 
કરા્વરી છે.

 રાજયના અંતરરયાળ વ્વસતારમાં લોકોના પ્રશ્ોના ઝડપથરી 
સથળ પર જ ઉકેલ લા્વ્વા માટે રાજય સરકારે ્વધ ુઅસરકારક 
અનયે પરરણામલક્ષરી કામગરીરરી કરરી છે. 
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 ગ્રામજનો તયેમનરી સમસયાઓ લઈનયે સરકાર પાસયે ન આ્વયે, 
પરંતુ સરકાર સ્વયં તયેમના પ્રશ્ો - સમસયાઓના ઉકેલ માટે 
તયેમના દ્ારે જાય તયે્વરી વય્વસથા મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણરીના નયેતૃત્વ હેઠળનરી સરકારે સુવનવચિત કરરી છે. આ 
વય્વસથા એટલયે રડવજટલ સયે્વા સયેતુ કાય્થક્રમ, જયેમાં એક નૂતન 
કેડરી કિંડાર્વામાં આ્વરી છે. રાજય સરકારના સાયનસ ટેક્ોલોજી 
વ્વભાગયે ભારત નયેટ ફેઇઝ-ર સાથયે જોડાણ દ્ારા પ્રથમ તબક્કે 
રાજયનરી ૩ હજારથરી ્વધ ુગ્રામપચંાયતોમાં લોકોનયે ૨૨ જયેટલરી 
વ્વવ્વધ સરકારરી સયે્વાઓ-યોજનાઓ ઘરઆંગણયે બયેઠાં 
પહોંચાડ્વાનું ઐવતહાવસક કદમ સયે્વાસયેતુથરી શકય બનયું છે.

 રાજયનરી તમામ ૧૪ હજાર ગ્રામપચંાયતોમાં સયે્વાસયેતુનો વયાપ 
ર૦ર૧ સુધરીમાં પહોંચાડરી ગ્રામરીણ નાગરરકોનયે ઘરઆંગણયે 
સરળ અનયે ઝડપરી સયે્વાઓ પહોંચાડ્વાનરી નયેમ મુખયમંત્રીશ્રીએ 
વયક્ત કરરી છે.

 ગ્રામજનોનયે (૧) રાશનકાડ્થમાં નામ દાખલ કરા્વ્વા (૨) 
રાશનકાડ્થમાંથરી નામ કમરી કરા્વ્વાં (૩) રાશનકાડ્થમાં સુધારા 
કરા્વ્વા (૪) આ્વકનો દાખલો મયેળ્વ્વા (૫) વ્વધ્વા 
પ્રમાણપત્ માટે (૬) ્વરરષ્ઠ નાગરરક પ્રમાણપત્ માટે (૭) 
કામચલાઉ વન્વાસ પ્રમાણપત્ જયે્વરી નાગરરકલક્ષરી સયે્વાઓ 
ગ્રામરીણ કક્ષાએ ઉપલબધ કરા્વ્વા સયે્વા સયેતુ કાય્થકમ નરીચયે ૨૦ 
ગામોમાં પાઇલોટ પ્રોજયેકટનો સફળતાપૂ્વ્થક અમલ કયયો છે.

 રાજયના ગ્રામરીણ વ્વસતારોનયે પણ ટેકનોલોજી લાભ મળે અનયે 
ગ્રામરીણ વ્વસતારમાં ્વસતા નાગરરકોનયે તયેમનાં કામો સથાવનક 
કક્ષાએ જ ઉકેલ આ્વયે તયે માટે ઇ-ગ્રામ યોજના હેઠળ રાજયનરી 
૧૪૨૯૨ ગ્રામ પચંાયતોનયે આ્વરરી લયે્વામાં આ્વરી છે.૧૪૦૦૬ 
ગ્રામ પંચાયતોનયે ્વરી-સયેટ આધારરત ઈ-કનયેસકટવ્વટરીથરી જોડાણ 
કર્વામાં આવયું છે.આ સયેનટરોમાં દ્ારા અંદાજયે ૬૮.૧૨ કરોડ 
૮-અ, ૭-૧૨ના ઉતારા, ૪૫.૮૪ કરોડ ઈ-પરીડરીએસ કકૂપન 
આપ્વા નરી વય્વસથા ટેક્ોલોજીના સુચાર ઉપયોગથરી શકય 
બનયું છે.

 રાજય સરકાર દ્ારા ગુજરાત ફાઈબર ગ્રરીડ નયેટ્વક્કનરી સથાપના 
કર્વામાં આ્વરી છે, જયે અંતગ્થત ૭૫૨૨ ગ્રામ પંચાયતોનયે 
આ્વરરી લયે્વાનું આયોજન કર્વામાં આવયું છે.

 ગજુરાત સરકાર, ભારત સરકાર અનયે NASSCOM દ્ારા 
ન્વરી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરરીનયે આવથ્થક વ્વકાસમાં 
સહાયરૂપ થ્વા Centre of Excellence for 
IoTનરી સથાપના કર્વામાં આ્વરી છે.

 ભારતનયેટ પ્રોજયેકટનો રાજયમા ંઅસરકારક અમલ કર્વામા ંઆ્વતા 
૭૫૨૨ ગામોના લક્યાકં સામયે અતયાર સધુરીમા ંકુલ-૫૮૯૭ ગ્રામ 
પચંાયતોનયે ઓસપટકલ ફાઇબરના નયેટ્વક્કથરી જોડ્વામા ંઆ્વરી છે. 
ગ્રામરીણ વ્વસતારોમા ંક્રાવંતનરી ઐવતહાવસક પહેલ છે.

 CM ડયેશબોડ્થ એક એ્વા રડવજટલ ટેકનોલોજી પ્રકલપનયે એ્વરી 
રરીતયે વ્વકવસત કરાયું છે જયેનાથરી મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણરી રાજયના તમામ વજલાઓના ્વવહ્વટરી તંત્ સાથયે 
૨૪×૭ ્વચયુ્થઅલ જોડાયયેલા રહે છે.

 CM ડયેશબોડ્થ દ્ારા રાજયના દરેક વ્વભાગનરી કામગરીરરી પર 
મખુયમંત્રીશ્રીનરી સરીધરી નજર, ્વહરી્વટ અનયે વ્વકાસના ંકામો પર 
૩૪૦૦ ઇસનડકેટસ્થ દ્ારા પળે પળ રહે છે. સરી.એમ. ડયેશ બોડ્થમાં 
૩,૪૦૦ ઉપરાતં જયેટલા પયેરામરીટસ્થ-ઇસનડકેટસ્થ મારફતયે મહેસલૂ, 
કૃવર, આરોગય, વશક્ષણ, અનય જનવહતલક્ષરી યોજના, ઊજા્થ, 
માગ્થ-મકાન જયે્વા ૧૬ સયેકટસ્થ આ્વરરી લયે્વાયા છે. સરી.એમ. 
ડયેશબોડ્થ તયૈાર કર્વા મખુયમતં્રીશ્રી કાયા્થલયયે એન.આઇ.સરી, 
આયોજન પ્રભાગ અનયે સાયનસ ટેકનોલોજી વ્વભાગ સાથયે 
સકંલન કરરીનયે ૯૪ જયેટલા જદુા જદુા એમ.આઇ.એસ. ડયેટા બયેઝનયે 
એક જ પલયેટફોમ્થ પર ઇસનટગ્રયેટ કયા્થ છે. 

 સરી. એમ. ડયેશબોડ્થ કાય્થરત થ્વાથરી કેનદ્ર અનયે રાજય સરકારનરી 
વ્વવ્વધ યોજનાઓનરી વજલા અનયે તાલુકા કક્ષાનરી દૈવનક, 
અઠ્વારડક અનયે માવસક કામગરીરરીનું સરીધું મૂલયાંકન અનયે 
સમરીક્ષા મુખયમંત્રીશ્રી કક્ષાએથરી થઈ રહરી છે. જયેના પરરણામયે 
રાજય સરકારનરી પ્રજાલક્ષરી યોજનાઓના અમલરીકરણમા ંઝડપ 
આ્વરી છે અનયે લોકોનયે સયે્વાઓ સમયસર મળે છે કે કેમ તયેનરી 
ઉચ્કક્ષાએથરી સતત સમરીક્ષા અનયે દેખરેખ થઇ શકશયે.

 મુખયમંત્રીશ્રી આ તમામ વ્વગતોનરી સમરીક્ષા કરરીનયે વજલા 
કલયેકટરો તંત્્વાહકોનયે યોગય માગ્થદશ્થન-રદશાદશ્થન પણ સરીધું 
જ આપયે છે. સરી. એમ. ડયેશ બોડ્થ પ્રગવતશરીલ, સ્ંવયેદનશરીલ અનયે 
પ્રજાવભમખુ ્વહરી્વટનુ ંએક ન્વતર કદમ બનયુ ંછે. આ વય્વસથા 
અગાઉ વજલાના અવઘકારરીઓનયે માગ્થદશ્થન કે અડચણરપ 
રકસસાઓમા ંગાધંરીનગર સધુરી આ્વ્વુ ંપડતંુ હતુ.ં હ્વયે સમયના 
બચા્વ સાથયે કામગરીરરી ઝડપરી બનરી છે તયે આ ટેક્ોલોજીના 
પ્રકલપનયે આભારરી છે.

 ્વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદરીના રડવજટલ ઇસનડયાના સ્વપ્નનયે 
સાકાર કર્વા માટે રાજયનરી ્વાહનવય્વહાર-આર.ટરી.ઓ.માં 
પણ ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ કરરી સંબંવધત તમામ ૮૦ 
સયે્વાઓનયે સારથરી ૪.૦ અનયે ્વાહન ૪.૦ એસપલકેશન દ્ારા 
નાગરરકોનયે ઓનલાઇન ઉપલબધ કરા્વ્વામાં આ્વરી છે.

 અરજદારનરી ઉપસસથવત ્વગર પૂરરી પાડ્વામા ંઆ્વયેલા ્વધારાનરી 
્વાહન અનયે સારથરી સંબંવધત કુલ-૧૭ સયે્વાઓ શરૂ કરાઇ છે. 
જયેનયે પગલયે અંદાજયે ૪૫ લાખ લોકોનયે દર ્વરષે આર.ટરી.ઓ. 
કચયેરરીનરી મુલાકાત લયે્વરી પડતરી હતરી તયેમાંથરી મુવક્ત મળરી છે. 

 રાજયમાં ચયેકપોસટ નાબુદ થતાં મયેનયુઅલ મયેમો બના્વ્વાનરી 
પધધવત નયે બદલયે ઇ-ચલણ એપલરીકેશન ઉપર ઓનલાઇન મયેમો 
બના્વ્વાનરી કામગરીરરી શરૂ કર્વામાં આ્વરી છે. જયે મુજબ કુલ 
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બનયેલ ઇ-મયેમાનરી સંખયા ૧૦.૫૦ લાખ રડવજટલાઇઝ સ્વરૂપયે 
ઉપલબધ છે. જયેનાથરી કામગરીરરીનરી કાય્થક્ષમતા, પારદશ્થકતા 
અનયે ભ્રષ્ાચાર મુકત ચલણોનરી પ્રવક્રયા અમલમાં આ્વરી છે. 
જયેમાં સમય અનયે શરકતનો વયય ઘટાડરી શકાયો છે.

 હ્વયે તમામ બસો જીપરીએસ.થરી સજ્જ છે તથા તયેનું લાઇ્વ 
મોનરીટરીંગ મુસાફર તયેના મોબાઇલમાં ઘરે બયેઠા કરરી શકે છે. 

 મખુયમતં્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ રાજયમા ંશાવંત, સલામતરી 
અનયે સરુક્ષામા ંટેક્ોલોજીનો વયાપક ઉપયોગ કયયો છે. પોલરીસ 
દળનયે આધુવનક બના્વ્વાનરી સાથયે પોલરીસ જ્વાનોનયે બોડરી 
્વોન્થ કેમયેરા ફાળ્વ્વામાં આ્વનાર છે. ભારતમાં બોડરી ્વોન્થ 
કેમયેરાનો વયાપક પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરનાર ગુજરાત પ્રથમ 
રાજય બનશયે. બોડરી ્વોન્થ કેમયેરાથરી પોલરીસ પબલરીક ્વચ્યેના 
સંપક્ક દરમરીયાન થયયેલા ઘટનાક્રમનરી નોંધ થ્વાથરી પોલરીસનરી 
કામગરીરરીમાં પારદવશ્થતા આ્વશયે. 

 સરી.સરી. ટરી્વરી આધારરત સ્વષેલનસ નયેટ્વક્ક અનયે રિારફક 
મયેનયેજમયેનટ માટે રડવજટલ ટેક્ોલોજી નો ઉપયોગ રાજય ના 
પોલરીસ તંત્ માં વયાપક કર્વામા આવયો છે. VISWAS-1 
પ્રોજયેકટ હેઠળ કાયદો અનયે વય્વસથાનરી જાળ્વણરી માટે રાજયના 
૩૪ વજલા મુખય મથકો, ૬ મહત્્વના ધાવમ્થક સથળો અનયે ૧ 
કે્વડરીયા ખાતયે આમ કુલ ૪૧ સથળોનયે આ્વરરી લઇ અસરકારક 
સ્વષેલનસ નયેટ્વક્ક માટે ૬ હજારથરી ્વધુ સરી.સરી. ટરી્વરી કેમયેરા 
લગા્વ્વામાં આવયા છે. VISWAS-2 પ્રોજયેકટ હેઠળ ૫૦ 
જયેટલા Tier-2 શહેરો, રાષ્ટ્રરીય/ રાજય હાઇ્વયે ઉપર, આતંર 
રાજય સરહદ ઉપર આ્વયેલા ટોલ નાકાઓ ઉપર તયેમજ રાજકોટ 
અનયે ્વડોદરા શહેરમાં રૂ.૧૫૦ કરોડના ખચષે ્વધુ ૮ હજાર 
કેમયેરા લગા્વ્વામાં આ્વનાર છે. છે. 

 VISWAS-1 નયેટ્વક્કનરી મદદથરી જાનયુઆરરી-૨૦૨૧ 

સુધરીમાં ૨૬૮૩ જયેટલા વ્વવ્વધ ગુનાઓનો ભયેદ ઉકેલ્વામાં 
આવયા છે 

 પોલરીસ સટેશન સરી.સરી. ટરી્વરી પ્રોજયેકટ હેઠળ પોલરીસ સટેશનમાં 
થતરી કાય્થ્વાહરીનું મોનરીટરીંગ કર્વા માટે રાજયના ૬૨૨ 
પોલરીસ સટેશનમા ં૭,૩૫૪ જયેટલા સરી.સરી. ટરી્વરી કેમયેરા ઇનસટોલ 
કરરી કાય્થરત કર્વામાં આવયા છે. 

 પાસપોટ્થ માટે જરૂરરી પોલરીસ ્વયેરરીરફકેશન ઇ-ગુજકોપનરી 
મદદથરી નાગરરકો ઘયેર બયેઠા સરળતાથરી કરરી શકે છે. 
અતયાર સુધરીમાં ૧૬ લાખ નાગરરકોનું ્વયેરરીરફકેશન 
કર્વામાં આવયુ છે.

 E-Sign સોફટ્વયેરનરી મદદથરી વ્વવ્વધ પ્રકારનરી NOC 
માટે નાગરરકોએ રૂબરૂ પોલરીસ સટેશન જ્વાનરી જરૂર 
પડતરી નથરી.

  ટેકનોલોજીનો વશક્ષણ ક્ષયેત્યે પણ વયાપક ઉપયોગ કરાયો છે. 
આધુવનક વશક્ષણનરી પરરકલપના કરરી ગામડાઓમાં પણ 
આધુવનક વશક્ષણ મળરી રહે તયે માટે ૧૫,૦૦૦ ક્ાસરૂમનું 
વનમા્થણ કર્વામાં આવયું છે . 

 જ્ઞાન આધારરત અથ્થવય્વસથાના વ્વકાસ માટે પણ ગુજરાત 
સરકારે સાયનસ, ટેકનોલોજી એનડ ઈનો્વયેશન(STI)નરી 
પૉવલસરી જાહેર કરરી રૂ.૫૦ કરોડનું STI ફિંડ કાય્થરત કયુયં છે

 બાયસયેગના માધયમ દ્ારા ‘ઘર સુધરી વશક્ષણ’નરી ભારત 
સરકારનરી ‘સ્વયંપ્રભા’ કાય્થક્રમ અંતગ્થત ૩૩ શૈક્ષવણક વબન 
્વાવણજય ચયેનલો મળરીનયે કુલ ૫૦ ચયેનલો પરથરી ૨૪ X ૭ 
શૈક્ષવણક કાય્થક્રમોનું પ્રસારણ કરરી ઘયેર બયેઠા વશક્ષણ સુવ્વધા 
ઉપલબધ કરા્વરી છે.

 વશક્ષણ ક્ષયેત્યે રડવજટલ વશક્ષણનયે પ્રોતસાહન આપરી વ્વકાસ કર્વા 
એજયુકેશન ડયે્વલપમયેનટ ફિંડ ઊભું કરાયું છે. આ અંતગ્થત ઉચ્ 
વશક્ષણ આપતરી સંસથાઓમા ક્ાસરૂમ ઊભા કર્વા તથા 
ઇ-લાયબ્યેર રીના વનમા ્થણ માટ ે સરકારરી સં સથાઓ, 
યુવન્વવસ્થટરીઓમાં નમો ્વાઇફાઇનરી સુવ્વધાનો વયાપ 
્વધાર્વામાં આવયો છે.

 લોકશાહરી શાસન પ્રણાલરીમાં લોકો કેનદ્રસથાનયે હોય છે. પ્રજાનરી 
તકલરીફો અનયે સમસયાઓનું વન્વારણ એ જ લોકશાહરી શાસન 
વય્વસથાનું હાદ્થ છે. ગુજરાત on fast-track સૂત્ સાથયે 
આજયે ગુજરાતમાં ્વહરી્વટરીતંત્નો દરેક વ્વભાગ રડવજટલ 
ટેક્ોલોજીથરી જોડાયયેલો છે. એ પછરી કૃવર,વશક્ષણ હોય કે સમગ્ર 
મહેસુલરી સયે્વાઓ ઘરબયેઠાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ગુજરાતના 
પ્રજાજનો લાભ મયેળ્વરી રહ્ા છે. જયે પ્રધાનમતં્રી શ્રી નરેનદ્રભાઈ 
મોદરી રડવજટલ ઇસનડયાના સ્વપ્નનયે અસરકારક રરીતયે ગજુરાતના 
મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ સાકાર કયુયં છે તયે દૃઢ 
ઇચછાશવક્તનયે આભારરી છે. •
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શસંત, સલસમત અને 
સુર�ક્ષત ગુજરસત

કાયદો અનયે વય્વસથાનરી ્વાત આ્વયે એટલયે ‘ગુજરાત’નું નામ જીભ પર આવયા વ્વના ન 
રહે. શાંવત અનયે સલામતરીનો પયા્થય એટલયે ગુજરાત. એકદમ નરીચો ક્રાઇમ રેટ ધરા્વતું રાજય 
એટલયે ગુજરાત. તતકાલરીન મુખયમંત્રીશ્રી અનયે ્વત્થમાન ્વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદરીએ 
પોતાના કાય્થકાળથરી જ રાજયમાં ગુનાખોરરીનયે ડામ્વા ગુજકોકથરી માંડરીનયે અનયેક કાયદામાં 
કરરીનયે સધુારો કરરી કાયદાનયે ્વધ ુકડક બનાવયા. મખુયમતં્રી શ્રી વ્વજયભાઇ રૂપાણરી પણ તયેમના 
પગલયે પગલયે ચાલરી રહ્ા છે. ગુનડા એકટથરી માંડરીનયે પોલરીસ વ્વભાગનયે આધુવનક બના્વ્વા 
ઉપરાતં ફોરેસનસક સાયસનસસ યુવન્વવસ્થટરી સથાપરી ઉચ્તમ ટેકનોલોજીનરી મદદથરી ગનુાખોરરીનયે 
ડામ્વામાં આ્વરી રહરી છે. 

રાજયમાં ગરરીબ પરર્વારો, મવહલાઓનયે રંજાડતા તત્્વોનયે નાથ્વા માટે ગુજ સરીટોક, લયેનડ 
ગ્રયેવબંગ, ગુંડા નાબૂદરી ધારા જયે્વા ન્વરીન કાયદાઓ અમલરી બનયા છે. એટલું જ નહરી 
મવહલાઓનરી સુરક્ષાનયે પ્રાધાનય આપરી IPC, પાસા, રફશરરીઝના હયાત કાયદાઓમાં 
સુધારાઓ કરરીનયે કાયદાકીય જોગ્વાઈઓ ્વધુ નયે ્વધુ કડક બના્વરીનયે આ્વા તત્્વોનયે નશયત 
કરરીનયે જયેલનયે હ્વાલયે કર્વાન ુખબૂ મોટુ ંકામ રાજય સરકારે ઉપાડુ ંછે. સરી.સરી.ટરી.્વરી. કેમયેરાથરી 
માડંરીનયે બોડરી્વોન્થ કેમયેરા આધવુનક ટેક્ોલોજીથરી પોલરીસ વ્વભાગનયે સજ્જ બના્વરી ગનુયેગારોનયે 
ખો ભુલા્વ્વા રાજય સરકાર એક પછરી એક જડબયેસલાક પગલાં ભરરી રહરી છે. આ્વાં જ 
કેટલાંક પગલાંનરી માવહતરી અહીં આપ્વામાં આ્વરી છે. 

જનસુિક્ા માટે કાયદામાં સુધાિા
 રાજયમાં ઓગષેનાઈઝડ ક્રાઈમ અનયે આતંક્વાદ સામયે ઝરીરો ટોલરનસનરી નરીવત અંતગ્થત 

GUJCTOC-2015(ગુજસરીટોક) ન્વા કાયદાનો અમલ.
 રાજયમાં ગૌ્વંશના પ્રાણરીનરી ગયેરકાયદેસર હેરાફેરરી અનયે કતલ પર પ્રવતબંધ ફરમા્વતો 

સુધારેલ કાયદો અમલમાં લા્વ્વામાં આવયો.
 ગત ્વરષે ગુડંા અનયે અસામાવજક પ્રવૃવત્ઓ વ્વધયેયક 2020 વ્વધાનસભામા ંપસાર કર્વામાં 

આવયું. ગંુડા ધારાના કડક અમલ માટે અસામાવજક પ્રવૃવત્ કરતાં ગુંડાનયે સાત ્વર્થથરી 
ઓછરી નહીં અનયે દસ ્વર્થ સુધરીનરી કેદ અનયે પચાસ હજાર રૂવપયાથરી ઓછો નહીં એટલા 
દંડનરી વશક્ષાનરી જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી છે. 

 ઓકટોબર 2020માં ગુજરાત વ્વધાનસભામાં ગુજરાત જમરીન પચા્વરી પાડ્વા પર પ્રવતબધં 
વ્વધયેયક 2020 પસાર કર્વામા ંઆવયુ.ં લયેનડ ગ્રયેવબગંનરી પ્રવૃવત્ ડામરી દે્વા જ રાજય સરકારે 
ભૂમારફયા સામયેના કાયદાનયે ્વધુ મજબૂત કયયો. 

 રાજયના નાગરરકોના નાણાનયે સુરક્ષા પ્રદાન કર્વાના હેતુસર ગુજરાત પ્રોટેકશન ઓફ 
ઇનટરેસટ ઓફ રડપોવઝટસ્થ એકટ, ૨૦૦૩ (GPID) કાયદાનયે ્વધુ કાય્થક્ષમ બના્વ્વા 
રાજયના તમામ સબ રડવ્વઝનલ મયેવજસરિયેટ અનયે પ્રાંત અવધકારરીઓનરી સક્ષમ સત્ાવધકારરી 
તરરીકે વનયુવક્ત કર્વામાં આ્વરી તથા આવથ્થક ગુનાઓ પર અંકુશ મયેળ્વ્વા માટે આ 
કાયદા અંતગ્થત ચાર ખાસ અદાલતોનરી રચના કર્વામાં આ્વરી. 

સીસી ટ�વી કેમેરાથી 
માંડીને બાેડીવાનેર્ કેમેરા 
આધુિનક ટે�નાેલા�ેથી 
પાેલીસ િવભાગને સ�જ 
બનાવી ગનેુગારાનેે 
ખાે ભુલાવવા રાજ્ય 
સરકાર અેક પછ� અેક 
જડબેસલાક પગલા ંભર� 
રહી છે. આવાં જ કેટલાંક 
પગલાનંી મા�હતી અહી ં
આપવામાં આવી છે.

નનિવ િાવલ

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્



 ગુજરાત સરકાર દ્ારા ્વર્થ ૨૦૧૯માં રાજયનરી મવહલાઓ 
અનયે વસવનયર વસટરીઝનનરી સુરક્ષા ્વધુ સુદૃઢ બના્વ્વા ચયેઈન 
સ્યેવચંગના ગુનાઓ નાબૂદ કર્વા ભારતરીય ફોજદારરી 
અવધવનયમ, ૧૮૬૦માં અસરકારક ફેરફાર કરરી ન્વો સુધારો 
અમલમાં મૂકયો. આ કાયદાનો ભંગ કરનારનયે દસ  
્વર્થનરી સજા અનયે વબનજામરીન લાયક ગુનાનરી જોગ્વાઈ 
કર્વામાં આ્વરી. 

 કેનદ્ર સરકારના વસગારેટ અનયે અનય તમાકુનરી બના્વટ (જાહેર 
ખબર ઉપર પ્રવતબંધ અનયે તયેના ્વયેપાર અનયે ્વાવણજય, 
ઉતપાદન, પુર્વઠા અનયે વ્વતરણ વનયમન) ધારો, ૨૦૦૩ 
(COTPA -૨૦૦૩) માં સુધારો કયયો. રાજય સરકારે 
રાજયના ય્ુવાનોનયે હકુ્કારૂપરી સામાવજક દરૂણથરી દરૂ રાખ્વાના 
હેતુથરી કાયદામાં સુધારો કરરી ગુનયેગારનયે ૩ ્વર્થ સુધરીનરી કેદનરી 
વશક્ષા અનયે ૫૦ હજાર રૂવપયા સધુરીના દંડનરી જોગ્વાઈ કર્વામાં 
આ્વરી. રાજયના સકકૂલ કોલયેજના વ્વદ્ાથથીઓ અનયે યુ્વાધનનયે 
વસગારેટ અનયે તમાકુના વયસનથરી મકુ્ત કર્વા અનયે દરૂ રાખ્વા 
માટે તથા શૈક્ષવણક સંસથાનરી આજુબાજુ ૧૦૦ ્વારના 
વ્વસતારમાં તમાકુ ઉતપાદન અનયે ્વયેચાણ પર પ્રવતબંધ 
ફરમા્વ્વામાં આવયો. 

 રાજયના નાગરરકો સાથયે થતરી ઓનલાઇન નાણાકીય 
છેતરપીંડરી અટકા્વ્વા “સાયબર આશ્સત” પ્રૉજયેકટ કાય્થરત 
કર્વામાં આવયો.

 સાયબર સુરક્ષાના આશ્સત પ્રોજયેકટ માટે ૧૧૨ ન્વરી 
જગયાઓનો સમા્વયેશ થાય છે. 

 અંદાવજત રૂ.૩૩૦ કરોડનો ગુજરાત સરકારના ગૃહ વ્વભાગ 

હસતક એક મહત્્વનો VISWAS PROJECT(Video 
Integration and State Wide Advance Security)
માં રાજયના ૩૪- વજલા મુખય મથકો અનયે ૬-ધાવમ્થક સથળો 
અનયે Statue of Unity, કે્વરડયા કોલોનરી એમ કુલ-૪૧ 
શહેરોનયે આ્વરરી લઈ કુલ ૬૦૬૫ CCTV કેમયેરા સથાવપત 
કર્વામાં આવયા છે. 

નક્કિ અમલીકિણ
 પોલરીસ તંત્નરી પયેરિોવલંગનરી વય્વસથાનયે સઘન બના્વ્વા ્વધુ 

ન્વાં ૮૭૬ ્વાહનો ખરરીદ્વામાં આ્વશયે. જયે માટે ૫૦ કરોડનો 
ખચ્થ કરાશયે. 

 રાજયમાં 'કસન્વકશન રેટ' ્વધાર્વા માટે 'કસન્વકશન રેટ 
ઈમપ્રુ્વમયેનટ પ્રોજયેકટ' હેઠળ ૨૮ કરોડનરી જોગ્વાઈ કર્વામાં 
આ્વરી છે. 

 રાજયના સરહદરી વ્વસતાર વ્વકાસ માટે ૩૦ કરોડનરી જોગ્વાઈ 
કર્વામા ંઆ્વરી છે. પોલરીસ આધવુનકીકરણ યોજના હેઠળ ૨૬ 
કરોડનરી જોગ્વાઈ કરાઇ છે. 

 ગુજરાત નશાબંધરી (સુધારા) અવધવનયમ, ૨૦૧૭માં સુધારો 
કરરી બુટલયેગરો અનયે ગયેરકાયદેસર દારૂનરી હેરાફેરરીનયે નાથ્વા 
માટે રાજય સરકાર દ્ારા ્વાહન જપ્ત કર્વા અંગયે જ્થથો વનયત 
કરરીનયે કડક અમલરીકરણ કરા્વ્વામાં આવયું. 

 વપ્ર્વયેનશન ઓફ મનરી લોનડરરંગ એકટ, ૨૦૦૨ હેઠળ રાજયમાં 
દારૂનરી ગયેરકાયદેસર હેરફેર કરતા બટુલયેગરોનરી રૂ. ૧૦ કરોડનરી 
વમલકતો જપ્ત કર્વામાં આ્વરી.

 ગજુરાત રાજયના પોલરીસ ખાતાનરી વ્વવશષ્ કામગરીરરીનયે ધયાનયે 
લઇ, ગુજરાત પોલરીસનયે આગ્વરી ઓળખ મળે તયે માટે 
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Presidential Colours (Flag, Emblem)નયે મંજૂરરી 
આપ્વામાં આ્વરી. ગુજરાત પોલરીસ રાષ્ટ્રપવતના વનશાનથરી 
સનમાવનત થયયેલ સાતમું રાજય છે.

 ગુજરાત સરકારના ઇમરજનસરી સયે્વાઓ સાથયે સંકળાયયેલા 
વ્વભાગોના ઇમરજનસરી નબંરોનયે એક ઇમરજનસરી નબંર ડાયલ 
૧૧૨ માં ઇસનટગ્રયેટ કરરી પ્રારંવભક ધોરણયે ન્વરવચત સાત 
વજલાઓમાં સયે્વાઓ કાય્થરત કર્વામાં આ્વરી છે. 

 રાજયનરી નયાય સહાયક પ્રયોગશાળાનયે આઈ.ટરી.એકટનરી 
કલમ-૭૯(એ) હેઠળ ભારત સરકાર દ્ારા એકઝાવમનર ઓફ 
ઇલયેકરિોવનકસ એવ્વડનસ તરરીકે ભારતમાં સૌ પ્રથમ માનયતા 
આપ્વામાં આ્વરી.

 ્વડોદરાના જરોદ ખાતયે હોમગાડસ્થનરી તાલરીમ સયેનરિલ રિયેવનંગ 
ઈસનસટટ્ૂટનરી સથાપના તયેમજ રરવજયોનલ રિયેવનંગ સયેનટરનરી 
મહેસાણાનાં સંુઢરીયા અનયે માધ્વનગર ખાતયે સથાપના કર્વામાં 
આ્વરી છે. 

 લૉકડાઉનમાં અમદા્વાદ ખાતયે ડ્રોનથરી સ્વષેલનસ કર્વામાં 
આવયું. સયેનરિલાઇઝડ ડ્રન અનયે કમાનડ સયેનટર દ્ારા કાય્થરત 
ડ્રોનનરી મદદથરી સ્વષેલનસ કર્વામા ંઆવયુ.ં આઠ ડ્રોનનરી મદદથરી 
જાહેરનામાનો ભંગ કરનારનયે પકડ્વા ઉપરાંત લૉકડાઉનનો 
ચુસત અમલ કર્વામાં આવયો.

 જયેલ તંત્નયે અસરકારક બના્વ્વા ્વર્થ ૨૦૨૧-૨૨માં રૂા. 
૩૨૫ કરોડનરી જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી છે. 

ટેક્રોલરોજીથી જનસુિક્ા
 દેશના અનય રાજયોનરી સરખામણરીમાં નયેશનલ ક્રાઇમ રેટનરી 

સામયે ગજુરાતમાં ખબૂ જ ઓછો ક્રાઇમ રેટ છે. સાયબર ક્રાઇમ 
અટકા્વ્વા ૪ શહેરો ઉપરાંત તમામ રેનજમાં સાયબર ક્રાઇમ 
પોલરીસ સટેશનનો પ્રારંભ કરરી દે્વામાં આવયો છે 

 સાયબર ક્રાઇમ માટે રાજકોટ, ્વડોદરા, સુરત માટે ડરી.્વાય.
એસ.પરી. સવહત ૩૩ જગયાઓ મંજૂર કર્વામાં આ્વરી છે. 

 ભ્રષ્ાચારનયે નાથ્વા સાર એ.સરી.બરી.ના તંત્નયે ્વધુ સદૃઢ કર્વા 
માટે ન્વું મહેકમ તથા ટેકનોલોજીથરી સુસજ્જ કર્વા ્વગયેરે 
માટે રૂા. ૬૦ કરોડનરી ફાળ્વણરી કર્વામાં આ્વરી છે. 

 ભારતમાં બોડરી ્વૉન્થ કેમયેરાનો વયાપક પ્રમાણમાં ઉપયોગ 
કરનાર ગુજરાત પ્રથમ રાજય બનશયે.

 પોલરીસ સટેશન સરી.સરી. ટરી્વરી પ્રોજયેકટ હેઠળ પોલરીસ સટેશનમાં 
થતરી કાય્થ્વાહરીનું મોવનટરરંગ કર્વા માટે રાજયનાં ૬૨૨ 
પોલરીસ સટેશનમા ં૭,૩૫૪ જયેટલા સરી.સરી. ટરી્વરી કેમયેરા ઇનસટોલ 
કરરી કાય્થરત કર્વામાં આવયા છે. 

 સટેટ ક્રાઇમ રેકડ્થ બયરૂો હેઠળ શરૂ કર્વામાં આ્વયેલા ઇ-ગજુકોપ 
પ્રોજયેકટ મારફતયે રાજયના ંતમામ ૬૨૫ પોલરીસ સટેશન અનયે અનય 
૧,૩૪૮ જયેટલરી પોલરીસ કચયેરરીઓનયે સાકંળરી લયે્વામા ંઆ્વરી છે. 

 રાજયના શહેરોમાં ્વધુ સથળો પર ન્વા સરીસરીટરી્વરી કેમયેરા 
લગા્વ્વા માટે ૯૦ કરોડ અનયે ઇ-ગુજકોપ પ્રોજયેકટ માટે ૩૬ 
કરોડનરી જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી છે. 

 પાસપોટ્થ માટે જરૂરરી પોલરીસ ્વયેરરરફકેશન ઇ-ગુજકોપનરી 
મદદથરી નાગરરકો ઘયેરબયેઠાં સરળતાથરી કરરી શકે છે. 
અતયાર સુધરીમાં ૧૬ લાખ નાગરરકોનું ્વયેરરરફકેશન 
કર્વામાં આવયું છે.

 ગુજરાત ફોરેસનસક સાયનસ યુવન્વવસ્થટરી ખાતયે સાયબર રડફેનસ 
સયેનટર, બયેલયેસસટક રરસચ્થ સયેનટર અનયે રડવજટલ ફોરેસનસક લયેબ 
શરૂ કર્વામાં આ્વરી.

 રાજય સરકારનરી પોકેટ કોપ પ્રોજયેકટ અંતગ્થત ટેક્ોલોજીના 
ઉપયોગથરી પાસપોટ્થ ્વયેરરરફકેશન, ગુમ થયયેલા વયવક્તઓનરી 
શોધ, ગુમ થયયેલ ્વાહનનરી શોધ, ગુનહેગારનરી ઝડપરી અનયે 
વબનચૂક શોધ જયે્વરી પરરણામલક્ષરી કામગરીરરી કર્વામાં આ્વરી.

 ઇ-ગુજકોટ પ્રોજયેકટ હેઠળ પોકેટ કોપ સયે્વા શરૂ કર્વામા ંઆ્વરી. 
જયે માટે 4900 જયેટલા ટેબલયેટ પોલરીસ કમ્થચારરીઓનયે ફાળ્વ્વામાં 
આ્વશયે. તયે માટે ન્વરી સયે્વા હેઠળ રૂ.3 કરોડનરી જોગ્વાઈ 
કર્વામાં આ્વરી છે. 

 રડવજટલાઇઝયેશન થ્વાના કારણયે ફક્ત કૉટ્થનું રેકડ્થ જ નવહ 
પરંત ુકૉટ્થનરી કાય્થ્વાહરીમા ંઇ-કૉટ્થ વમશન મોડ પ્રોજયેકટ અતંગ્થત 
રડવજટલરી સાઇન કૉટ્થ ઓડસ્થ, ઇ-કૉઝ વલસટ, ઓનલાઇન કેસ 
સટેટસ તથા ઓનલાઇન ઘયેરબયેઠાં જ ચુકાદાઓનરી નકલો 
પક્ષકારોનયે તથા ્વકીલોનયે સરળતાથરી પ્રાપ્ત થઇ રહરી છે. 

કાનુની સવલત
 રાજયનો એક પણ તાલુકો કોટ્થનરી સુવ્વધાથરી ્વંવચત ન રહે 

તયે હેતુસર રાજય સરકારે ર૪૯ તાલુકાઓ પૈકી ૨૪૮ 
તાલુકાઓમાં ફુલટાઇમ વસવ્વલ કોટયોનરી સથાપના કર્વામાં 
આ્વરી છે. 
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 રાજયમાં કુલ ૧૪ જયેટલા વજલાઓમાં ફવેમલરી કોટયોનરી 
સથાપના કરાઈ છે. રાજયના કુલ ૨૯ વજલાઓમાં કુલ ૪૬ 
જયેટલરી ફેવમલરી કોટયો મંજૂર કરાઈ છે અનયે કુલ ૩૮ જયેટલરી 
ફેવમલરી કોટયો અતયાર સુધરીમાં કાય્થરત છે.

 ્વર્થ ૨૦૧૫ સુધરીમાં જુદા જુદા સં્વગ્થનરી જુદા જુદા સપયેવશયલ 
એકટ હેઠળનરી કુલ-૧૪૪ સપયેવશયલ કૉરસ્થ રાજયમાં કાય્થરત 
હતરી, જયેમાં રાજય સરકારનરી ઘરઆંગણયે અનયે ઝડપરી નયાય 
મળરી રહે તયે સૂત્નયે સાથ્થક કર્વાના પ્રયાસ રૂપયે છેલાં ૩ ્વર્થમાં 
૨૫૯ ન્વરી કૉટ્થ કાય્થરત થઈ છે.

 રાજયમાં એરિોવસટરી એકટ હેઠળના કેસો ચલા્વ્વા માટે 
રાજયના ૩૩ વજલાઓ પૈકી ૧૬ વજલાનરી કોટયોનયે 
‘એકસક્ુવઝ્વ સપયેવશયલ કોરસ્થ’ તરરીકે જાહેર કર્વામાં આ્વરી 
છે જયારે બાકીના ૧૭ વજલાનરી સયેશનસ કોટયોનયે ‘સપયેવશયલ 
કોરસ્થ’ તરરીકે સપયેવસફાઇ કર્વામાં આવયા છે.
સુિક્ાકમમીઓની િિતી અને તાલીમ

 ગૃહ વ્વભાગ હેઠળ વ્વવ્વધ સં્વગ્થનરી કુલ ૩૦૨૦ ન્વરી 
જગયાઓ ઊભરી કર્વામાં આ્વશયે. 

 પોલરીસ વ્વભાગનયે માત્ માન્વબળથરી નહીં પરંતુ આધુવનક 
ટેકનોલોજીથરી સુસજ્જ કર્વામાં આ્વશયે. છેલાં દસ ્વર્થમાં 
પોલરીસ તંત્માં ૮૪ હજાર જયેટલો માન્વબળમાં ્વધારો 
કરાયો છે. 

 વનદયોરનયે નયાય મળે અનયે ગુનયેગારોનયે સજા થાય તયે માટે 
કસન્વકશન રેટ ઇમપ્ર્ુવમયેનટ સાર ડાયરેકટર ઓફ પ્રોવસકયશુનનરી 
કચયેરરીમાં ૨૯ કાયદા અવધકારરીનરી વનમણૂક કરાશયે.

 નાગરરક સંરક્ષણ દળ દ્ારા વ્વવ્વધ તાલરીમ ્વગયો યોજી કુલ 
૧૪૦૫૭ નાગરરકોનયે નાગરરક સંરક્ષણનરી બયેવઝક તાલરીમ 
આપ્વામાં આ્વરી છે. 

 હોમગાડ્થ અનયે ગ્રામરક્ષક દળનરી કામગરીરરી ્વધુ અસરકારક 
બના્વ્વા ્વગ્થ-3નરી સં્વગ્થનરી 80 જગયાઓ ભર્વાનરી પ્રવક્રયા 
પ્રગવતમાં છે. 

સુિક્ાકમમીઓને આવાસ સવલત
 પોલરીસ કમ્થચારરીઓનયે અદ્તન સવુ્વધાયકુ્ત રહેણાકના ંમકાનો 

માટે તથા પોલરીસ ખાતાના વબન રહેણાકનાં મકાનો માટે 
રૂ.739 કરોડનરી બજયેટમાં જોગ્વાઈ કરાઇ છે. 

સંવેદનાસિિ અનિગમ
 COVID-19ના સંક્રમણનયે વનયંત્ણમાં રાખ્વા માટે રાજય 

સરકાર દ્ારા તા. ૩૧/૦૫/૨૦૨૦ સુધરી કુલ- ૧,૫૮,૯૩૫ 
જયેટલા પોલરીસ અવધકારરી, કમ્થચારરી સતત ખડયે પગયે સયે્વારત. 

 નાગરરક સંરક્ષણના સ્વયંસયે્વકોના દૈવનક ફરજભ્થથાં રૂ. ૩૧ 
થરી ્વધારરીનયે રૂ. ૧૫૦ તથા મયેવસંગ ભ્થથું રૂ. ૧૬ થરી ્વધારરીનયે 
રૂ. ૫૦ કર્વામાં આવયું છે.

 COVID-19ના બંદોબસત દરવમયાન ૮ જયેટલા પોલરીસ 
કમ્થચારરીઓ / અવધકારરીઓના કોરોનાનયે કારણયે અ્વસાન થતાં 
તયેઓનયે રૂ.૨૫ લાખનરી સહાય પણ ચૂક્વ્વામાં આ્વરી છે. 

 મવહલાઓનરી સુરક્ષા માટે ૧૮૧ અભયમ્ યોજના અંતગ્થત 
લાખો કોલમાં પરરણામલક્ષરી મદદ કર્વામાં આ્વરી.

 ખો્વાયયેલ બાળકોનયે શોધ્વા રાજય સરકાર દ્ારા અમલમાં 
મૂક્વામાં આ્વયેલરી ઓપરેશન મુસકાન અંતગ્થત પંદરસોથરી ્વધુ 
બાળકોનયે શોધરી કાઢ્વામાં આવયાં.

 સુરક્ષા સયેતુ સોસાયટરી દ્ારા ૫.૩૧ લાખ મવહલાઓનયે 
સ્વરક્ષણનરી તાલરીમ, દારૂનો વય્વસાય છોડા્વરીનયે ૫,૬૩૭ 
જયેટલરી બહેનોનું સમાજમાં પુનઃસથાપન કરરી સમાજના મુખય 
પ્ર્વાહમાં જોડ્વામાં આ્વરી. •
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કસેરસેનસનસ કપરસ કસળમસં ઉદ્યસેગ 
ક્ષેત્રે અગ્રેસર રહેિું ખૂબ જ વિકટ 

હતુંઃ ગુજરસતે તે કરી બતસ�ું
કોઈ પણ આફતનયે અ્વસરમાં પલટ્વાનરી ગુજરાત પાસયે જૂનરી ફા્વટ છે. ગુજરાત 

સદરીઓથરી આપવત્ઓનો સામનો કરરીનયે તયેમાંથરી હેમખયેમ બહાર આ્વ્વા જાણરીતું છે. એ્વા 
સમયયે તયે પોતાનરી અદંરનરી શવક્તનયે ઉજાગર કરે છે. ગુજરાત રાજયના સ્ંવયેદનશરીલ મખુયમતં્રી 
શ્રી વ્વજયભાઇ રૂપાણરીનરી આગયે્વાનરીમાં ગુજરાત સરકાર પાંચ ્વર્થ પૂણ્થ કરરી રહરી છે તયારે 
આ ્વાત તરત અનયે પહેલરી યાદ આ્વયે છે.

 ગુજરાત રાજયના સં્વયેદનશરીલ મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઇ રૂપાણરીનરી આગયે્વાનરીમાં 
ગુજરાત સરકારે પાંચ ્વર્થમાં ઉદ્ોગો ક્ષયેત્યે ઝોલો નથરી પડ્વા દરીધો. કોરોના જયે્વરી આખા 
વ્વશ્નયે તહશ-નહશ કરરી દે્વાનરી આપવત્માં આ્વરી સસથવત જાળ્વરી રાખ્વરી એ વ્વક્રમ ગણાય 
કે નહીં, પરાક્રમ તો ચોક્કસ જ ગણાય.

 મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઇ રૂપાણરીના ્વડપણ હેઠળનરી વનણા્થયક સરકારનરી કાય્થક્ષમ 
નરીવતના પરરણામયે ગજુરાત ઔદ્ોવગક ક્ષયેત્યે અડરીખમ રહ્ ંછે. ગજુરાતના ઔદ્ોવગક વ્વકાસના 
પાયામાં મજબૂત મનોબળ, પારદશ્થક નરીવત અનયે ન્વતર અવભગમ છે. એ ઉલયેખ કર્વો જ 
પડયે કે ગુજરાતના સ્વાયંગરી વ્વકાસમાં ઔદ્ોવગક વ્વકાસનો વસંહફાળો છે.
• દેશભરમાં ઈનડસરિરીયલ એનટરપ્રયેનયોર મયેમોરનડમમાં રૂ. ૩૪૩૮૩૪ કરોડનાં રોકાણ, 

દેશમાં ૫૧ ટકા એકલા ગુજરાતમા.ં બરીજા ક્રમના રાજય મહારાષ્ટ્ર કરતા ંત્ણ ગણુ ં્વધારે 
રોકાણ. ગુજરાતનરી આ એક મોટરી વસવધિ છે. જયારે ઉદ્ોગ ક્ષયેત્નરી ્વાત આ્વયે છે તયારે 
આજયે પણ રોકાણકારો અનયે ઉદ્ોગપવતઓનરી પહેલરી પસંદ ગુજરાત જ હોય છે.  

• ગુજરાત કેવમકલ, પયેરિો-કેવમકલ, ડયેરરી, ડ્રગસ અનયે ફામા્થસયુરટકલસ, સરીમયેનટ અનયે 
વસરામરીક, જયેમસ અનયે જ્વયેલરરી, ટેકસટાઈલ તયેમજ એસનજવનયરરંગ જયે્વા ઉદ્ોગમાં 
દેશમાં અગ્રયેસર છે.

• સરળ ઓનલાઈન એપ્રુ્વલથરી દર મવહનયે ૧૬૦૦૦ જયેટલાં એમએમએમઈ ગુજરાતમાં 
નોંધાયાં છે. આ એક મોટરી ઉપલસબધ છે.

• કેનદ્ર સરકારના સહયોગથરી કરાયયેલાં ૧૫૦ સટાટ્થ-અપમાં ૪૩ ટકાથરી ્વધુ સટાટ્થ-અપ 
એકલા ગુજરાતમાં છે. આ પણ એક મોટરી વસવધિ છે. યુ્વાનો સટાટ્થ-અપ કરે અનયે આતમ 
વનભ્થર બનયે તયે રદશામાં ગુજરાત કાયમ ગંભરીર રહ્ં છે.

• ગુજરાત બયેસટ એનડ સટેબલ ઈકોનોમરી સટેટનો દરજ્જો ધરા્વતું રાજય બનયું છે.
• વ્વવ્વધ નરીવત આધારરત અવભગમના કારણયે ગુજરાતયે ઔદ્ોવગક ક્ષયેત્યે બયે આંકડામાં 

વ્વકાસ દર હાંસલ કયયો છે.
• ગુજરાત રિાનસપોટ્થના ક્ષયેત્માં દેશભરમાં મોખરે છે. ગુજરાત ઔદ્ોવગક ઉતપાદનમાં 

દેશભરમાં પ્રથમ છે.
• ગુજરાત ભારતના રોકાણ માટેનો સૌથરી પસંદગરીનો પ્રદેશ સથળ છે. છેલા બયે દાયકામાં 

રૂ. ૧.૪૧ લાખ કરોડનું મૂડરીરોકાણ મયેળવયું છે જયે ભારતમાં સ્વા્થવધક છે.
• ગુજરાત સરકારે એમએસએમઈના વ્વકાસ માટે લરીધયેલાં ક્રાંવતકારરી પગલાંના પરરણામયે 

દેશભરમાં ઈ���્ર ીયલ 
અે�ટરપ્ર�ેયાેર 
મેમાેર�ડમમાં �. ૩૪૩૮૩૪ 
કરાેડનાં રાેકાણ, 
દેશમાં ૫૧ ટકા અેકલા 
ગજુરાતમાં. બી� ક્રમના 
રાજ્ય મહારા�્ર  કરતાં 
ત્રણ ગ�ં વધાર ેરાેકાણ. 
ગજુરાતની આ અેક માેટ� 
�સ�દ્ધ છે. જ્યાર ેઉદ્યાેગ 
ક્ષતે્રની વાત આવે છે �ાર ે
આજ ેપણ રાેકાણકારાે 
અને ઉદ્યાેગપિતઆેની 
પહેલી પસદં ગજુરાત જ 
હાેય છે.

િમેશ તન્ના

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્



છેલાં ચાર ્વર્થમાં રાજયમાં ૮૫ હજાર કરોડના રોકાણ સાથયે 
૪,૮૩,૩૩૬ એમએસએમઈનરી સથાપના થઈ છે. 

• સનયે ૨૦૧૭-૧૮મા ંકુલ ઔદ્ોવગક પયેદાશોમા ંગજુરાતનો વહસસો 
સૌથરી ્વધ ુ૧૬.૮૧ હતો. આ એક સનમાનજનક આકંડો છે. 

• વનકાસમાં ગુજરાત કાયમ આગળ પડતું રાજય રહ્ં છે. ્વર્થ 
૨૦૧૮-૧૯માં ભારતનરી કુલ વનકાસમાં ગુજરાતનો વહસસો 
૨૧ ટકા હતો.

• ગુજરાતમાં છેલાં ચાર ્વર્થમાં ૬૧૮૦૦ કરોડના મૂડરીરોકાણ 
સાથયે ૫૭૦ પ્રોજયેકરસ કાય્થરત કુલ ૬૯૧૩૭ રોજગારરીનું 
વનમા્થણ. ૪૩૩ પ્રોજયેકરસમાં કુલ રૂ. ૩૪૩૮૩૪ કરોડના 
સૂવચત રોકાણ સાથયે સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત રાજય પ્રથમ નંબરે 
જયારે કાયા્થસન્વત થયયેલા પ્રોજયેકરસ માટે IEM પાટ્થ-બરીમાં 
૪૩૪ પ્રોજયેકરસમાં કુલ રૂ. ૧૫,૧૮,૮૬૧ કરોડના રોકાણ 
સાથયે ગુજરાત નંબર ્વન..

• “આતમ વનભ્થર ગુજરાત પયેકેજ” અંતગ્થત સૂક્મ, લઘુ અનયે 
મધયમ ઉદ્ોગોનયે પનુ: કાયા્થસન્વત કર્વા માટે રૂ.૭૬૮ કરોડનરી 
સહાય આપ્વામાં આ્વરી છે.

• ઔદ્ોવગક નરીવત-૨૦૧૫ અંતગ્થત સૂક્મ, લઘુ અનયે મધયમ 
ઉદ્ોગોના ઉદ્ોગકારોનયે મશરીનરરીનરી ખરરીદરી પરનરી વયાજ 
અનયે કેપરીટલ સહાય - વ્વદેશમાથંરી મયેળ્વયેલરી ન્વરીન ટેકનોલોજી 
પર સહાય, રરીસચ્થ અનયે ડયે્વલોપમયેનટ પછરીનરી પયેટનટ સહાય 
્વગયેરે જયે્વરી વ્વવ્વધ પ્રકારનરી સહાય આપ્વામાં આ્વયે છે. 

• ઔદ્ોવગક નરીવત- ૨૦૧૫માં બહાર પાડયેલરી યોજનાઓનયે 
અનૂસુવચત જાવત અનયે અનુસૂવચત જનજાવતના ઉદ્ોગકારો 
માટે વ્વશયેર લાભ સાથયે “ડૉ.બાબાસાહેબ આંબયેડકર ઉદ્ોગ 
ઉદય યોજના” : અનૂસૂવચત જાવત અનયે અનુસૂવચત 
જનજાવતના ઉદ્ોગકારોનયે રૂ. ૬૯૯૫ લાખ ઉપરાતંનરી સહાય 
આપ્વામાં આ્વરી છે.

• MSME એકમોનરી સથાપના અનયે કામગરીરરીનરી સરળતા 
માટે એમ.એસ.એમ.ઈ. ્વટહુકમ, ૨૦૧૯નરી જાહેરઃ જયે 
અંત્થગત MSME ઉદ્ોગકારોનયે મંજૂરરી/પર્વાનગરીઓ/
એન.ઓ.સરી. ્વગયેરેમાંથરી ત્ણ ્વર્થ સુધરી મુવક્ત આપ્વામાં 
આ્વરી છે. ઉદ્ોગ સાહવસકોનયે પ્રોતસાહન મળરી રહ્ં છે અનયે 
રાજયમાં રોકાણ ્વધરી રહ્ં છે. 

• ગજુરાતમાં ્વરયોથરી કુરટર ઉદ્ોગોનયે પ્રોતસાહન અપાય છે.  શ્રી 
બાજપાઇ બેંકેબલ યોજનાનો અસરકારક અમલ - ૧૪૮૦૦૦ 
લાભાથથીઓનયે રૂ.૩૩૯૬ કરોડનરી બેંક લોન સામયે રૂ. ૮૮૧ 
કરોડનરી સહાય કર્વામાં આ્વરી છે. 

• રાજયભરમાં હસતકલાના કારરીગરોના 456 મયેળાઓ યોજાયા. 
આ મયેળાઓમાં રૂ.98 કરોડનરી રકમનરી વ્વવ્વધ કલા-કૃવતઓનું 
્વયેચાણ, તયેનો 42000 કારરીગરોનયે સરીધો લાભ પણ મળયો.

• ભારત સરકારનરી યોજના હેઠળ ગજુરાતમા ંબયે મયેગા ટેક્ષટાઇલ 
પાક્ક સથાપ્વાનુ ંઆયોજન છે. 

• રાજય સરકારના તમામ સાધારણ અનયે અસાધારણ ગયેઝયેટ હ્વયે 
Digital સ્વરૂપયે egzatte.gujarat.gov.in ્વયેબસાઈટ 
પર વ્વનામલૂયયે  ઉપલબધ કરા્વ્વાથરી ્વહરી્વટરી અસરકારતા ્વધરી 
છે. તયેના કારણયે અદંાવજત ્વાવર્થક ૩૫ મયે.ટન કાગળનરી બચત 
થાય છે. તયેના કારણયે પયા્થ્વરણનયે પણ ફાયદો થાય છે.

• નોંધપાત્ બાબત એ છે કે નાના ધંધા રોજગાર સાથયે જોડાયયેલા 
કારરીગરોનયે ઉપયોગરી થાય તયે માટે ખાસ જરૂરરયાત મજુબનાં 
ન્વા ંસાધનો નક્કરી કરરી  ટલુકીટનરી મયા્થદામા ંરૂ.૬,૦૦૦/- થરી  
્વધારરી રૂ..૧૫,૦૦૦/- કે તયેથરી ્વધ ુરકમનરી ઉપયોગલક્ષરી ટલુકીટ 
લાભાથથીઓનયે આપ્વાનો મહત્્વલક્ષરી વનણ્થય કરાયો છે. 

• સરસ્વતરી સાધન યોજના અન્વયયે રૂ. ૩૬૦/- કરોડના ખચષે 
૧૧.૪૧ લાખ લયેરડજ સાયકલનરી ખરરીદરી. ઉજજ્વલા 
યોજનાના રૂ, ૧૩.૪૬/-કરોડના મૂલયનાં ૧.૫૨ લાખ પ્રયેશર 
કકૂકરનરી ખરરીદરી કરાઈ છે.

• પ્રવસધધ યાત્ાધામો જયે્વાં કે સોમનાથ, દ્રારકા, અંબાજી, 
પા્વાગઢ, સાપુતારામાં સયેલસ આઉટલયેટના આયોજન  તથા 
શોવપગં મોલ/કોમ્થવશયલ કોમપલયેક્ષમા ંદુકાનો/જગયા ભાડયે રાખરી 
હાથ-શાળ-હસતકલાના કારરીગરોનયે ્વયેચાણ માટે સુવ્વધા 
આપરીનયે રોજગારરી અપાઈ છે.

• પ્ર્વત્થમાન બજારનયે અનુરૂપ હાથશાળ અનયે હસતકલાનરી 
ચરીજ્વસતુઓ તૈયાર કર્વા માટે “રડઝાઇન સયેલ”  તથા 
“Visual Merchandise”નયે ધયાનમાં  રાખરીનયે  
અનુરૂપ અધતન શોરૂમ તરરીકે તૈયાર કર્વામાં આ્વરી છે.

• અમદા્વાદ-બોપલ ખાતયે “ક્રાફટ બજાર” નું બાંધકામ અંવતમ 
તબકકામાં છે.

• “સરિયેનથવનંગ કોટેજ ઇનડસરિરીઝ એનડ રૂરલ આંત્વપ્રનયોરશરીપ 
ઇકો વસસટમ ઇન ગુજરાત” ઃ  ૩૨ હજારથરી ્વધુ કારરીગરો 
માટે આધુવનક ટેકનોલોજીનાં સમન્વયથરી ઉચ્ કક્ષાનું કૌશલય 
સજ્થન કરરી  રોજગારરીમાં ્વધારો કર્વા તથા જી્વન ધોરણમાં 
સધુારો કર્વાના ંઉદે્શ સાથયે  EDII,અમદા્વાદના સહયોગથરી 
અમલ કરાયો છે. •

(લેખક િરરષ્ઠ પત્કાર છટે.)
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મસગર્ વિકસસ થકી 
ગુજરસતનસે વિકસસ

કોઇપણ રાજયના સુગ્રવથત વ્વકાસ માટે માગ્થ વ્વકાસના કામો મહત્્વના પુર્વાર થાય 
છે. ઔદ્ોવગક વ્વકાસથરી આંતર માળખાકીય સુવ્વધાઓ માટે પણ રસતાઓ જ મહત્્વનું 
પરરબળ બનરી રહે છે. આ માટે સરકારે માગ્થ વ્વકાસના કામોનયે પ્રાધાનય આપરીનયે કામગરીરરી 
કરરી છે. તયે દેશભરમાં મોખરે રહરી છે અનયે આ ક્ષયેત્યે પણ ગુજરાત રોલ મોડલ પુર્વાર થઇ 
રહ્ં છે.

રાજયના મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરી અનયે નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી માગ્થ મકાન 
મંત્રી શ્રી નરીવતનભાઈ પટેલના નયેતૃત્વ હેઠળ ગુજરાત સરકારે રાજયભરમાં અતયાધુવનક 
સુવ્વધાઓ ધરા્વતા માગયોનું વનમા્થણ કયુયં છે. રાજયમાં ૧ લાખ ૨૪ હજાર રકલોમરીટરના 
પલાન અનયે નોન પલાન રસતાઓનું સુઆયોવજત નયેટ્વક્ક વબછાવયું છે. એટલું જ નહીં તમામ 
ગામડાઓનયે પણ પાકા ડામરના રસતાથરી જોડ્વાનું કામ પણ પૂરં કરરી દરીધુ છે. એ જ રરીતયે 
યાત્ા ધામો, શૈક્ષવણક સંસથાઓ હોસસપટલો બસ અનયે રેલ્વયે સટેશનો સુધરી વસંગલ લયેનથરી 
લઇ ફોર લયેનના પાકા ડામરના રસતાઓનું નયેટ્વક્ક પૂણ્થ કરાયુ છે. ખયેડૂતોનયે પાક ્વયેચ્વા માટે 
APMC સુધરી જ્વા માટે પણ પાકા ડામરના રસતાઓનરી સુવ્વધાઓ પૂરં પાડ્વામાં આ્વરી 
રહરી છે.

ગ્રામરીણ સતરે પાકા રસતાના કામો માટે મુખયમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના રાજય સરકારે 
પોતાના બજયેટમાંથરી અમલરી કરરી છે. જયે હેઠળ પણ મોટાભાગના ગામડાઓનયે આ્વરરી લયે્વામાં 
આ્વરી રહ્ા છે.
 મુખયમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના હેઠળ રૂ. 972 કરોડના ખચ્થ્વાળા 2598 રક.વમ. લંબાઇના 

1159 કામો મંજૂર કયા્થ છે. ગ્રામરીણ માગયોના માળખાકીય વ્વકાસ માટે 5543 રક.મરી. 
લંબાઇના 2216 કામો પૂણ્થ અનયે 7276 રક.મરી. લંબાઇના 2677 કામો પ્રગવત હેઠળ છે.

 નમ્થદા નદરી પર ગરડયેશ્ર ખાતયે રૂવપયા 51.73 કરોડના ખચષે ન્વા વબ્જનું વનમા્થણ.
 અમદા્વાદ-બગોદરા-રાજકોટ રાષ્ટ્રરીય ધોરરીમાગ્થ નંબર-૮ એ અનયે ૮-બરીના ૨૦૧ 

રકલોમરીટર લંબાઇના રસતાઓનયે છ માગથીય બના્વ્વાના વનણ્થય અંતગ્થત રૂ. 2754 
કરોડનરી ફાળ્વણરી કરતા અમદા્વાદ-રાજકોટનો પ્ર્વાસ ઝડપરી અનયે સરળ બનશયે.

 ન્વરવચત તાલકુા મથકોએથરી પસાર થતા રાજય માગયોનયે વ્વકાસ પથ તરરીકે વ્વકસા્વ્વાના 
વનણ્થય અંતગ્થત રૂ. ૪૦ કરોડનરી જોગ્વાઈથરી ન્વા તાલુકાનો વજલા મથક સાથયે સંપક્ક 
ઝડપરી અનયે સુગમ બનયો છે.

 વચલોડા- ગાંધરીનગર- સરખયેજ હાઇ્વયેનયે રૂ. ૮૪૬ કરોડના ખચષે છ માગથીય બના્વ્વાના 
સંપૂણ્થ ટોલ ફ્ી રોડ સાથયે ૭ ફલાયઓ્વસ્થ વબ્જનું વનમા્થણ કર્વાના વનણ્થયથરી પરર્વહન 
સયે્વા સરળ બનશયે.

 રૂ. ૩,૩૫૧.૫૪ કરોડના ખચષે કચછમાં ભારત સરકારના ભુજ-ખા્વડા, ઇસનડયા બ્રીજ 
થરી ધમ્થશાળાના માગ્થનયે ્વધુ પહોળો અનયે મજબૂત કર્વાના વનણ્થયથરી આ વ્વસતારનો 
થયો ઝડપરી વ્વકાસ.

રાજ્યમાં ૧ લાખ ૨૪ 
હ�ર િકલાેમીટરના 
�લાન અને નાને �લાન 
ર�તાઆેનંુ સુઆયાે�જત 
નેટવકર્ �બછા�ુ ંછે. 
અેટલુ ંજ નહી ંતમામ 
ગામડાઆેને પણ 
પાકા ડામરના ર�તાથી 
�ેડવાનંુ કામ પણ પૂ� 
કર� દ�ધુ છે.
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પસંચ િષર્



 થરાદ- ધાનયેરા - પાથંા્વાડા રસતાનયે રૂ.૪૬૪.૦૭ કરોડના ખચષે 
૧૪ મરીટર પહોળો કર્વાના મહત્્વપૂણ્થ વનણ્થયથરી નાગરરકોનયે 
મજબૂત અનયે પહોળા રસતાનરી સુવ્વધા મળતાં ઔદ્ોવગક 
વ્વકાસનયે મળયું ન્વું બળ.

 અમદા્વાદના બોપલ ખાતયે રૂ.85 કરોડના ખચષે વનવમ્થત બોપલ 
ફલાયઓ્વરનું લોકાપ્થણ

 વસંધુભ્વન ચાર રસતા પરના 35 કરોડના ખચષે વનમા્થણ 
ફલાયઓ્વર તથા સાણંદ જંકશન પર રૂ. 36 કરોડના ખચષે 
વનમથીત ફલાયઓ્વર પ્રજાજનો માટે ખુલો મુકાયો.

 ગાંધરીનગરના પ્ર્વયેશ દ્ાર સમા ઉપારસદ જંકશન પાસયે રૂ. 17 
કરોડના ખચષે ન્વવનવમ્થત ફલાય ઓ્વર લોકાપ્થણ 21.67 
કરોડના ખચષે વત્મંરદર અડાલજથરી હનુમાન મંરદરના 10 
માગથીય રસતાનું લોકાપ્થણ

 દેશમાં કલકતા પછરી કેબલ પર રૂ. 143 કરોડના ખચષે વનમા્થણ 
થયયેલ ટુ ્વયે બ્રીજ સુરતના અડાજણ અક્ાલાઇનનયે જોડતો 
બ્રીજ ખુલો મુકાયો.

િરોડ સેફટી
રાજયમાં માગ્થ સુવ્વધાઓના પરરણામયે માગ્થ પર થતા 

અકસમાતોમાં ઉત્રોત્ર ઘટાડો જો્વા મળરી રહ્ો છે. આ માટે 
રાજય સરકારે ગુજરાત રોડ સયેફટરી અૉથોરાટરીનરી રચના કરરી 
છે જયેના દ્ારા વ્વવ્વધ સૂચનો માગ્થદશ્થન મળે છે તયે મુજબ 
સરકાર અસરકારક કામગરીરરી કરે છે. જયેના પરરણામયે આ 
સફળતા મળરી છે.
 રાજયમાં કેલયેનડર ્વર્થ ૨૦૧૮માં ૧૮,૭૬૯ માગ્થ અકસમાત 

થયા, જયારે કેલયેનડર ્વર્થ ૨૦૨૦મા ં૧૩,૨૪૩ માગ્થ અકસમાત 
તથા ્વર્થ ૨૦૧૮થરી સરખામણરીમાં ૨૦૨૦માં ૨૯% માગ્થ 
અકસમાતનો ઘટાડો થયો.

 રાજયમા ંમાગ્થ અકસમાત અનયે મૃતયનુા ઘટાડા માટે બલયેક સપોટનું 
આઇડયેસનટફીકેશન અનયે રેકટરીફીકેશનનરી ઝુંબયેશ શરૂ કરરી છે. 

 રાજયમા ંમાગ્થના વનમા્થણ તથા સધુારણા દરમયાન નાગરરકોનયે 
પડતરી મશુકેલરીઓ દરૂ કર્વા તથા માગ્થ અકસમાત અનયે મૃતયમુાં 
ઘટાડો કર્વા માટે ્વક્કઝોન રિારફક મયેનયેજમયેનટ પલાન જાહેર 
કયયો છે તયેના મોનરીટરીંગ-અમલરીકરણ માટે રાજય, વજલા 
અનયે શહેર કક્ષાનરી રોડ સયેફટરી કવમટરીનરી વનયવમત બયેઠકો 
યોજાય છે.

 રાજયમાં રોડ સયેફટરી અંગયેનરી જન-જાગૃવત માટે ગુજરાત રોડ 
સયેફટરી ઓથોરરીટરી તરફથરી જન-જાગૃવતના વ્વવ્વધ કાય્થક્રમો, 
સયેમરીનાર, પ્રચાર પ્રસાર કર્વામાં આ્વયે છે. તયેમજ ઓથોરરીટરી 
દ્ારા રોડ સયેફટરીના બ્ાનડ એમબયેસયેડર તરરીકે શ્રી ચયેતયેશ્ર પજુારા, 
શ્રી ધ્વવનત ઠાકર, શ્રી વ્વસપરી કાસદ, કુ. મરીરા એરડા, કુ.સરરતા 
ગાયક્વાડ, શ્રી સૌમય જોરરીનો વ્વવ્વધ કાય્થક્રમો હાથ  
ધરાયા હતાં.

 સાત ્વર્થ કે તયેથરી ્વધ ુસમય સધુરી રરી-કાપષેટ ન થયા હોય તયે્વા 
૪૯૪૯ કામોના ૧૬,૮૫૭ રકલોમરીટર લબંાઇના રસતાઓના 
રરીસરફેસીંગ માટેના કામો રૂ. 4506 કરોડના ખચષે હાથ ધરાયા છે.

 છેલા પાંચ ્વર્થમાં ૨૯ રેલ્વયે ઓ્વર વબ્જ રૂ. ૮૭૩ કરોડના 
ખચષે પૂણ્થ થયા છે. ડરી.એફ.સરી.સરી. રૂટ સવહત રેલ્વયે ક્રોવસંગ 
ઉપર ૭૫ ઓ્વર વબ્જના કામો પ્રગવત હેઠળ છે. રૂ. ૩૪૦૦ 
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કરોડના ખચષે ન્વા ૬૮ રેલ્વયે ઓ્વરવબ્જ મંજૂર કર્વામાં 
આવયા છે જયે વ્વવ્વધ તબક્કે પ્રગવત હેઠળ છે. 

 અમદા્વાદ-બગોદરા-રાજકોટના ૨૦૧ રકલોમરીટર રસતાનયે 
રૂ. ૨૮૯૩ કરોડના ખચષે છ-માગથીય કર્વાનરી કામગરીરરી પ્રગવત 
હેઠળ છે.

 સૌરાષ્ટ્રના તમામ વજલાઓનયે અમદા્વાદ અનયે ગાંધરીનગર 
સાથયે જોડતા રાજકોટથરી અમદા્વાદ રસતાનુ ંરૂ. ૨૬૨૦ કરોડના 
ખચષે છ-માગથીયકરણનું કામ પ્રગવત હેઠળ છે.

 મહાનગરો, બંદરો, ઔદ્ોવગક વ્વસતાર, પ્ર્વાસન તથા 
યાત્ાધામોનયે જોડતા ૭૬૨ રકલોમરીટરના ૪૨ રસતાઓના 
અનુભાગોનયે ફોર-લયેન બના્વ્વાનરી કામગરીરરી રૂ. ૨૪૬૬ 
કરોડના ખચષે પ્રગવત હેઠળ છે.

 ૧૧૬ રસતાના અનુભાગોનરી ૧૯૫૧ રકલોમરીટર લંબાઈનયે 
૧૦ મરીટર કે ૭ મરીટર પહોળા કર્વાનરી કામગરીરરી રૂ. ૨૩૩૧ 
કરોડના ખચષે પ્રગવતમાં છે.

 વ્વશ્ બયેનક સહાવયત યોજના અંતગ્થત રાજય ધોરરીમાગયોનયે 
પહોળા, મજબૂત તથા ન્વરીનરીકરણનરી કામગરીરરી રૂ. ૧૯૩૫ 
કરોડના ખચષે પ્રગવતમાં છે.

 ભારત સરકાર દ્ારા પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાના ત્રીજા 
તબક્કાનરી કામગરીરરી પણ શરૂ થઇ છે, જયેમાં રાજયના ૩૦૧૫ 
રકલોમરીટરના ગ્રામરીણ માગયોનયે સાડાપાંચ મરીટર સુધરી પહોળા 
કર્વા રૂ. ૧૭૪૯ કરોડનરી અંદાવજત રકિંમતના કામોનું 

આયોજન છે.
 અમદા્વાદ-મુંબઇ બૂલયેટ રિયેનનરી કામગરીરરી પ્રગવતમાં છે. 

હાઇસપરીડ કોરરીડોરના આ પ્રોજયેકટ માટે રાજય સરકારના 
શયેરફાળા પયેટે રૂ. ૧૫૦૦ કરોડનરી જોગ્વાઇ કરરી છે જયેનરી 
જમરીન સંપાદન કામગરીરરી પ્રગવત હેઠળ છે.

 ્વાવર્થક રૂવપયા એક લાખ કરોડનું ટન્થઓ્વર ધરા્વતા અનયે 
સમગ્ર વ્વશ્મા ંવસરામરીક ઉદ્ોગમા ંનામના મયેળ્વનાર મોરબરી 
ઔદ્ોવગક વ્વસતારમાં આ્વયેલ મોરબરી-હળ્વદ અનયે જયેતપર-
મોરબરી-અણરીયાળરી-ધાટરીલા - રાજય ધોરરી માગયોનરી કુલ ૭૦ 
રકલોમરીટર લંબાઇનયે ચાર માગથીકરણ કર્વા માટે રૂ. ૩૦૯ 
કરોડના ખચષે હાથ ધર્વામાં આવયો છે.

 અમદા્વાદ-મહેસાણા ચાર માગથીય રસતાનયે છ માગથીય કર્વાનરી 
કામગરીરરી માટે રૂ. ૧૦૦ કરોડનરી જોગ્વાઇ કરરીનયે કામો શરૂ 
કરાયા છે.

 વ્વધાનસભાનરી સદસય વન્વાસ સવમવતનરી ભલામણ અનુસાર 
ગાંધરીનગર ખાતયે ન્વું સદસય વન્વાસ સંકુલ વનમા્થણ માટે 
જમરીન પસંદગરી પ્રવક્રયા કરરી દે્વાઇ.

 ગાંધરીનગર-કોબા-હાંસોલ રોડ (એરપોટ્થ રોડ) પર રાજસથાન 
સક્કલ પર રૂ. ૧૩૬ કરોડના ખચષે એકસરિા ડોઝ કેબલ સટેડ 
વબ્જ તયેમજ રક્ષા શવક્ત સક્કલ પર રૂ. ૫૦ કરોડના ખચષે ફલાય 
ઓ્વરવબ્જ બના્વ્વાનું કામો પ્રગવત હેઠળ છે.•

95økwshkík૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસપાંચ વર્ષ
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શાસન વય્વસથાનું અગતયનું પાસું હોય તો તયે છે મહેસૂલ. રાજયમાં ્વસતરી પ્રતયયેક વયવક્ત 
તયેના પ્રશ્ો – સમસયાઓ અથ્વા તો તયેના કોઈનયે કોઈ કામ માટે મહેસૂલ વ્વભાગનરી સાથયે 
જોડાયયેલરી રહે જ છે. તયેનયે ધયાનયે લઈ મહેસૂલ વ્વભાગમાં આમૂલ પરર્વત્થન આ્વયે અનયે 
નાગરરીકોનરી સયે્વાનરી સાથયે ્વહરી્વટમાં પારદશ્થકતા આ્વયે તયેમજ લોકોના પ્રશ્ો સમસયાઓનું 
ઝડપરી વનરાકરણ આ્વયે તયે માટે ્વત્થમાન મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીનરી અધયક્ષતામાં 
રાજય સરકારે અનયેક જનવહતકારરી મહત્્વપૂણ્થ વનણ્થયો કયા્થ છે.

મહેસૂલ વ્વભાગનયે સમજ્વા માટે આપણયે થોડા ભૂતકાળમાં જઈએ તો તયેનરી કામગરીરરી 
અનયે ઉપયોવગતાનરી સમજ મળરી શકશયે. જયારથરી માન્વરી સમાજવય્વસથામાં રહેતો થયો 
તયારથરી ખયેતરીના વય્વસાય સાથયે સંકળાયો. આ સાથયે ખયેતરીનરી જમરીનનયે લગતા પ્રશ્ો ઉપસસથત 
થયા. પહેલાં તો આ પ્રશ્ોના વનકાલ પંચ કે લ્વાદથરી ઉકેલ્વામાં આ્વતા હતા. તયારબાદ 
રાજાશાહરી અનયે અંગ્રયેજોના સમયમાં જયે-તયે શાસનકતા્થ પોતપોતાનરી રરીતયે ખયેતરીમાં થતરી 
ઉપજમાંથરી ભાગ(ટેકસ) લયે્વા અનયે જમરીનનરી મહેસૂલ ઉઘરા્વ્વાનું શરૂ કયુયં. આ વય્વસથા 
પણ પારદશથી ન હો્વાથરી વ્વખ્વાદ થતો રહેતો. 

શયેરશાહ સુરરીનાં સમયમાં જમરીન-મહેસૂલનયે લગતા ક્રાંવતકારરી ફેરફારો આવયા, જયે 
જમરીનનયે લગતાં વ્વ્વાદો ઉકેલ્વામાં મહદઅંશયે મદદરૂપ થયા. તયારબાદ 1913માં અંગ્રયેજ 
અવધકારરી એનડરસનયે વનયમો-વહસાબોનું મયેનયુઅલ બનાવયું, જયે આજરદન સુધરી અમલમાં છે. 
સ્વતંત્તા બાદ દેશમાં લોકાવભમુખ સરકાર અસસતત્વમાં આ્વરી. તયેના કારણયે સમયાંતરે 
સામાનય નાગરરકો-ખયેડૂતોનયે મદદરૂપ થાય તયે્વા વનયમો અનયે વનણ્થયો લયે્વામાં આવયા. 

ખયેતરી પ્રધાન દેશના મહેનતકશ રકસાનનયે પ્રાધાનય આપરીનયે વ્વકાસનાં પગલાં ભર્વા 
જોઈએ તયે્વા મક્કમ વનધા્થર સાથયે શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ એક પછરી એક મહેસૂલરી ક્ષયેત્યે 
સુધારા માટે પગલાં લરીધાં. મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઇ રૂપાણરીનરી સરકારનયે પાંચ ્વર્થ પૂરાં 
થ્વા જઈ રહ્ાં છે, આ પાંચ ્વર્થમાં ગુજરાતયે હરણફાળ ભરરી, તયાર બાદ ભૌવતક – આવથ્થક 
વ્વકાસ સ્વાભાવ્વક રરીતયે ઘણો થયો છે. વનધા્થરરત લક્યનયે પૂરેપૂરં હાંસલ કર્વામાં એક ન્વા 
ઉનમયેર અનયે અદમય ઉતસાહથરી સમગ્ર તંત્ અનયે સમસત પ્રજાએ સહભાગરીદારરીમાં જયે પ્રયાસો 
કયા્થ તયે સરાહનરીય છે.

મહેસલૂ વ્વભાગના લોકાવભમખુ અવભગમના પાયામા ંછ વસધિાતંોનો ફાળો મહત્્વનો રહ્ો 
છે. (૧) પારદશ્થકતા અનયે મતૈ્રીપણૂ્થ ્વહરી્વટ, (૨) બદલાતરી જરૂરરયાતો મજુબ નરીવત ઘડતર, 
(૩) ્વહરી્વટમા ંવ્વકેનદ્રરીકરણ, (૪) કાય્થપધિવતઓનુ ંસરળરીકરણ, (૫) યોગય ભવૂમ વય્વસથાપન 
દ્ારા સસંાધનોનંુ જતન અનયે સ્ંવધ્થન અનયે (૬) કામના વનમા્થણ અનયે જ્વાબદાર તતં્નુ ંગઠન. 
આ પાયાના મહેસલૂરી વસધિાતંો દ્ારા સરકારના ંજાહેર કામો માટેનરી પ્રવતબધિતાના દશ્થન થાય છે.

્વત્થમાન સરકારમાં સત્ાના સૂત્ો સંભાળયા બાદ મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ 
નાગરરકોનયે, છે્વાડાના માન્વરીઓનરી સમસયાઓનું ઝડપરી વનરાકરણ થાય અનયે જનસામાનય 
માટે મહેસૂલરી સયે્વાઓ ્વધુ સરળતાથરી ઉપલબધ બનયે તયે માટે અનયેક લોકાવભમુખ ત્વરરત 

મહેસૂલ િવભાગમાં 
આમૂલ પિરવતર્ન 

આવે અને નાગર�કાનેી 
સવેાની સાથ ેવહીવટમાં 

પારદશર્કતા આવે 
તેમજ લાેકાનેા પ્ર�ાે 

સમ�ાઆેનંુ ઝડપી 
િનરાકરણ આવે તે 

માટે વતર્માન મ�ુમંત્રી 
શ્રી િવજયભાઈ 

�પાણીની અ�યક્ષતામાં 
રાજ્ય સરકાર ેઅનેક 

જન�હતકાર� મહ�વપૂણર્ 
િનણર્યાે કયાર્ છે.

દેવાંગ મેવાડા

સરળ અને પસરદશર્ક
મહેસૂલી સેિસસસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ



વનણ્થયો કયા્થ છે. તો આ્વો છલેા પાંચ ્વર્થમાં મહેસૂલ ક્ષયેત્યે 
રાજય સરકારે લરીધયેલા વનણ્થયો અંગયે માવહતરી મયેળ્વરીએ....
મહેસૂલી કાયદા-નનયમરોમાં કાંનતકાિ ફેિફાિ
 ગુજરાત જમરીન પચા્વરી પાડ્વા પર (પ્રવતબંધ)નો અવધવનયમ 

અમલરી (૨૦૨૦)
 જમરીન પચા્વરી પાડ્વાનયે સંબંવધત ગુના બદલ અદાલતરી 

કાય્થ્વાહરી કર્વાના હેતુથરી કાયદા વ્વભાગ દ્ારા વ્વશયેર કોટ્થનરી 
રચના કર્વામાં આ્વરી. 

 ગુજરાત જમરીન પચા્વરી પાડ્વા પર (પ્રવતબંધ)ના અવધવનયમ 
હેઠળનરી અરજી પ્રવક્રયાનયે iORA પોટ્થલ પર ઓનલાઇન 
કર્વામાં આ્વરી રહરી છે. 

 લયેનડ ગ્રયેવબગં હેઠળ કુલ ૫૨૨૦ અરજીઓ મળરી છે, જયે પકૈી 
૩૧૫૧ અરજીઓ પર પ્રાથવમક તપાસ પૂણ્થ કરરી, ૨૬૫ 
એફ.આઈ.આર નોંધરી ૯૪૪ ઇસમો સામયે કાય્થ્વાહરી હાથ ધરાઈ.

ગણરોતધાિાની કલમ-૬૩AAA
 આ કલમથરી કચછ ગણોતધારા અનયે સૌરાષ્ટ્ર ઘરખયેડ ગણોત 

્વહરી્વટ પતા્વટ અનયે ખયેતરીનરી જમરીન ્વટહુકમમાં પણ 
જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી છે.

 આ સુધારાઓથરી કૃવર કે પશુપાલન યુવન્વવસ્થટરીઓ, વશક્ષણ, 
તબરીબરી વશક્ષણ અનયે આરોગય જયે્વા હેતુઓ માટે ખયેતરીનરી 
જમરીન સરીધયે સરીધરી (કલયેકટરશ્રીનરી પૂ્વ્થમંજૂરરી ્વગર) ખરરીદરી 
શકે તયે્વરી જોગ્વાઈ છે.

 ૧૦ હેકટર કરતા ્વધારે જમરીન ખરરીદ્વાના રકસસામાં મહેસલૂ 
સવચ્વશ્રી અથ્વા નક્કરી કર્વામાં આ્વનાર સત્ાવધકારરીનરી 

પૂ્વ્થ મંજૂરરી મયેળ્વ્વાનરી રહેશયે.
 જમરીનનો ઉપયોગ ત્ણ ્વર્થમા ંશરૂ કર્વાનો રહેશયે. તયારબાદ, 

બરીજા બયે ્વર્થ સુધરી કલયેકટર કક્ષાએથરી મુદત ્વધારરી શકાશયે. 
૫ ્વર્થ બાદ, દરેક ત્ણ ્વર્થના સમયમયા્થદા માટે પ્ર્વત્થમાન 
જંત્રીનરી રકિંમતના ૨૦% રકમનરી ચુક્વણરી કયષેથરી બરીજા ત્ણ 
્વર્થ સુધરી રાજય સરકાર મુદત લંબા્વરી શકશયે.

 ૩ ્વર્થ પછરી ્વયેચાણ કર્વું હોય તો ્વયેચાણ જયે તયે હેતુ શકય ન 
હોય તો GDCR નરી જોગ્વાઈ મુજબના હેતુસર ્વયેચાણ 
થઇ શકશયે.

 વ્વલરીનરીકરણ, એકત્રીકરણ, સંયુક્ત સાહસ, પયેટા કિંપનરી જયે્વા 
કેસોમાં પ્ર્વત્થમાન જંત્રી મૂલયના ૧૦% રકમ ચાજ્થ કયા્થ પછરી 
તબદરીલરીનરી મંજૂરરી આપ્વાનરી રહેશયે.

સૂનિત સરોસાયટી અંગે કાયદાકીય સુધાિા
 આ સધુારા અન્વયયે ખાનગરી જમરીનો પર મહેસલૂરી કાયદાઓનરી 

જોગ્વાઇઓ કે શરતોના ઉલંઘન સાથયે વ્વકાસ થયો હોય 
તયે્વરી જમરીનોનયે પરર્વત્થનરીય વ્વસતાર તરરીકે ઘોવરત કરરી તયેમાં 
પરૂક મહેસલૂ સયેટલમયેનટ દાખલ કરરી આ્વરી જમરીનોના વ્વકાસનયે 
મહેસૂલરી રેકડ્થ પર લા્વ્વાનરી જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી છે. 
પરર્વત્થનરીય વ્વસતારોના દા્વયેદારોના દા્વા પ્રમાણપત્નરી 
મુદ્તમાં ્વધારો કરરી ૩૬૫ રદ્વસ કર્વામાં આ્વરી છે. 

ઉદ્રોગ તિફી સુધાિા
 ઔદ્ોવગક વ્વકાસનયે ્વયેગ્વંતો બના્વ્વા તથા માઇક્રો, સમોલ 

એનડ મરીરડયમ એનટરપ્રાઇઝનયે પ્રોતસાહન મળે તયે હેતુથરી 
જી.આઇ.ડરી.સરી.નયે રાહત દરે જમરીન ફાળ્વ્વા વનણ્થય.
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 રાજય સરકાર દ્ારા જી.આઇ.ડરી.સરી.નયે  જયે  જમરીન 
ફાળ્વ્વામાં આ્વયે તયે જમરીનના ૭૦% જમરીન બજાર 
રકિંમતના ૫૦% ભા્વથરી તથા ૩૦% જમરીન બજાર 
રકિંમતથરી આપ્વામાં આ્વશયે.

 મરીઠુ ંપક્વતા ંઅગરરયાઓના વહતનયે ધયાનમાં રાખરીનયે મરીઠાના 
ભાડાપટ્ાનો સમયગાળો ૧૦ ્વર્થથરી ્વધારરીનયે ૩૦ ્વર્થ સુધરી 
્વધારરી આપ્વા વનણ્થય કર્વામાં આવયો છે.

 રાજય સરકારે ક્ાઇમયેટ ચયેનજનરી અસર હળ્વરી થાય અનયે 
વબનપરંપરાગત ઊજા્થનું ઉતપાદન ્વધયે તયે માટે સરકારરી 
વબનઉપજાઉ પડતર જમરીન વ્વનડ/સોલાર/વ્વનડ-સોલાર 
હાઇવબ્ડ પાક્ક માટે ્વાવર્થક ૧૫૦૦૦ પ્રવત હેકટરના ભાડાપટ્ે 
ફાળ્વ્વાનરી નરીવત જાહેર કરરી છે.

 ઔદ્ોવગક ક્ષયેત્યે રાજયનરી અગ્રયેસરતા જળ્વાઈ રહે તયે હેતુ 
ધયાનયે લઇ આઇ.ટરી./આઇ.ટરી.ઇ.એસ./લોવજસસટક સયેકટર અનયે 
માઇવનંગ સયેકટરનયે ઔદ્ોવગક હેતુ ગણરી રડમડ એન.એ. 
પર્વાનગરી આપ્વાનો વનણ્થય લયે્વામાં આવયો છે. 

 વબનખયેડૂતનયે ખયેતરીનરી જમરીન ખરરીદ્વા તયેમજ બોનાફાઈડ 
ઇનડસસરિયલ પપ્થઝ હેઠળ ખરરીદેલ ખયેતરીનરી જમરીન અંગયેનું 
પ્રમાણપત્ મયેળ્વ્વાનરી કાય્થપધિવત ઓનલાઇન કર્વામાં 
આ્વરી છે. 

 ન્વરી અનયે અવ્વભાજય શરતનરી જમરીનો તથા ગણોતધારા 
હેઠળનરી જમરીનોમા ંહાલના કબજયેદારોનયે બોનાફાઇડ પરચયેઝર 
પ્રસથાવપત કર્વાના કેસોનરી કાય્થપધિવત ઓનલાઇન શરૂ 
કર્વામાં આ્વરી છે. 

 મસલટપપ્થઝ વબનખયેતરી માટે જયે તયે વ્વસતાર મુજબ જંત્રીના દરો 
ગણ્વા માટેનરી સૂચનાઓ આપ્વામાં આ્વરી છે.

 સખાવતી સંસથાલક્ી સુધાિા
 છેલા ં૨૫ ્વર્થથરી આરોગય (પશ ુઆરોગય સવહત) અનયે વશક્ષણના 

ક્ષયેત્યે કાય્થરત રિસટ ખયેતરીનરી જમરીન તબદરીલરીથરી મયેળ્વરી શકે તયે 
અગંયેના વનયમો બહાર પાડ્વામાં આવયા છે.

 રાજયમાં આ્વયેલરી ધાવમ્થક સંસથાઓએ જયે- તયે સમયયે સંબંવધત 
સત્ાવધકારરીનરી મંજૂરરી ્વગર ખરરીદેલરી ખયેતરીનરી જમરીન 
વ્વવનયવમત કર્વા પ્ર્વત્થમાન ખયેતરીનરી જંત્રીના ૨૫% રકમ 
લઈનયે વ્વવનયવમત કર્વાનરી જોગ્વાઇઓ હતરી. ્વત્થમાન 
સરકારે આ જમરીન વ્વવનયવમત કર્વા ટોકન સ્વરૂપયે ૧૦% 
રકમ લઈનયે વ્વવનયવમત કર્વા અંગયેનો વનણ્થય કયયો છે. 

લરોકરોપયરોગી સુધાિા
 ગુજરાત જમરીન મહેસૂલ વનયમોમાં સુધારો કરરીનયે હ્વયેથરી 

તકરારરી કેસ ચલા્વ્વાનરી સત્ા પ્રાંત અવધકારરીનયે આપ્વામાં 
આ્વરી છે.

 ગુજરાત રાજયમાં ઔદ્ોવગક ઉપયોગ માટે ગુજરાત ગણોત 
્વહરી્વટ અનયે ખયેતરીનરી જમરીન કાયદામા ંસધુારો કર્વામા આવયો 
છે. જયેનાથરી ઉદ્ોગકારો દ્ારા સમયસર શરૂ ન કરરી શકાયયેલા 
એકમોના અનય ઉદ્ોગ જૂથોનયે જમરીન હસતાંતરણમાં સરળતા 
પ્રાપ્ત થશયે.

 ઔદ્ોવગક હેતુ માટે જ તથા સ્વ્થગ્રાહરી સામાનય વ્વકાસ 
વનયંત્ણ વ્વવનયમો હેઠળ ઔદ્ોવગક હેતુનો ઉપયોગ, 
પર્વાનગરીપાત્ ન હોય તયે્વા રકસસામાં, માત્ સ્વ્થગ્રાહરી 
સામાનય વ્વકાસ વનયંત્ણ વ્વવનયમોમાં જાહેર કરેલા ઝોન 
મુજબ આ્વરી જમરીનનો ઉપયોગ કર્વાના હેતુ માટે જ 
પર્વાનગરી આપ્વાનરી જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી છે.

ઇઝ ઓફ ડુઇંગ નબઝનેસ માટે  
ઇઝ ઓફ િેવન્યૂ સનવ્ગસીસ iORA

 મહેસૂલ વ્વભાગ દ્ારા અદ્તન ટેક્ોલોજી અનયે ન્વરીન 
કાય્થપ્રણાલરી થકી મહેસૂલ વય્વસથાપન સં્વયેદનશરીલ પારદશ્થક 
અનયે ઝડપરી બનાવયા છે. જયેમાં ટૂંકાગાળામાં જ iORA 2.0 
મારફત ફેસલયેસ વસસસટમ અમલમાં મૂક્વામાં આ્વરી છે. જયેમાં 
વ્વવ્વધ પ્રકારનરી ર૮ જયેટલરી બાબતોનરી અરજીઓ, જયે્વરી કે, 
એક જ અરજીથરી પ્રરીવમયમ અનયે વબનખયેતરી, ખયેડૂત ખાતયેદાર 
ખરાઈ ઓનલાઇન, ગામ નમૂના નં. ૭/૧૨ માં સુધારા, 
સૂધબુવધિ-પૂ્વ્થકના ્વયેચાણના રકસસામાં ખયેતરીથરી ખયેતરી અથ્વા 
વબન ખયેતરીના હેત ુમાટે જમરીન જૂનરી શરતમા ંફેર્વ્વા પ્રરીવમયમ 
્વસૂલ લઈ શરતફેરનરી મંજૂરરી, જયેમાં આજરદન સુઘરી કુલ 
૪,૨૯,૮૯૨ અરજીઓ ઉ૫ર કાય્થ્વાહરી કર્વામાં આ્વરી છે.

 રાજયના ૧૬ વજલાઓમાં મહેસૂલ વ્વભાગ હેઠળનરી વ્વવ્વધ 
કચયેરરીઓ તથા સટાફ ક્વાટસ્થના મકાનો માટે રૂ. ૩૯ કરોડના 
ખચષે બાંધકામ કર્વામાં આ્વશયે. 
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 ખયેતરીનરી જમરીનનરી માપણરી આધવુનક પધિવતથરી સચોટપણયે થાય 
તયે માટે ્વધુ ૧૩૧ ન્વા ડરી.જી.પરી.એસ. મશરીનો ્વસા્વ્વા રૂ. 
૩૩ કરોડનરી જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી છે. 

 રાજયનરી સબરવજસરિાર કચયેરરીઓમા ંદસતા્વયેજોનરી નોંધણરી માટે 
આ્વતા પક્ષકારોનયે મૂળભૂત અનયે આ્વશયક સુવ્વધાઓ 
ઉપલબધ કરા્વ્વા ૨૬ સબ રજીસરિાર કચયેરરીઓનયે રૂ. ૮ કરોડના 
ખચષે મોડયેલ કચયેરરી બના્વ્વામાં આ્વશયે.

 પૂર-અછતનરી રાહત સંદભષે જયે તયે વ્વસતારનયે સહાય માટેનરી 
પ્રાથવમકતા આપરી શકાય તયે હેતુથરી રેઇન ગયેજ સટેશનોનરી 
સંખયા ્વધાર્વા માટે કુલ રૂ. ૫ કરોડ ફાળ્વ્વામાં આવયા છે.

 મહેસલૂરી સયે્વાઓ ઇ-ગ્વ્થનનસ તથા અદ્તન ટેકનોલોજી થકી 
્વધ ુસરળ, ઝડપરી અનયે પારદશ્થક બનયે તયે માટે મહત્્વનરી ભવૂમકા 
ભજ્વતા આઇ-ઓરા (i-ORA) પોટ્થલનયે સુદ્રઢ કર્વા 
અમદા્વાદ, ગાંધરીનગર, સરુત, ્વડોદરા અનયે રાજકોટ વજલામાં 
મહેકમ ઊભુ ંકર્વા માટે રૂ. ૨ કરોડનરી જોગ્વાઇ. 

ઈ-ધિા વયવસથાપન
દરેક ખયેડૂત / ખાતયેદાર જમરીનનું લાઈ્વ રેકડ્થ ઇનટરનયેટના 

માધયમથરી (AnyRoR) જોઈ શકે તયે્વરી વય્વસથા કર્વામાં 
આ્વરી છે. જયેમાં ૬,૯૦,૮૭,૨૦૯ ફેરફાર નોંધોના ડોકયુમયેનટ 
અપલોડ થયા છે.

મહેસૂલ નવિાગ : આધુનનકતા સાથે 
ટેકનરોલરોજીનરો સમન્વય

 રાજ્ય સરકારની તમામ કચેરીઓમાં સરકારી 
નાણાકી્ય વ્યવહારો  ઈ- પેમે ન્ટ- ડિ જિ્ટલ 
પલે્ટફોમ્મથી કરવાનો જનણ્મ્ય, મોબાઇલ બેનનકિંગ 
ડિજિ્ટલ પલે્ટફોમ્મ મારફતે નાણાકી્ય વ્યવહારો 
કરવાના ચલણને વ્યાપક બનાવવાનો સરકારનો 
મહત્વપૂણ્મ જનણ્મ્ય. 

 મહેસલૂી પ્રજરિ્યા વધ ુસગુમ અન ેસરુજષિત બનાવવા 
િમીન વેચાણના ડકસસાઓમા ંગરેડરતી અ્ટકાવવા 
દસતાવેજોનું સકકેજનંગ કરવાનો મહત્વનો જનણ્મ્ય.

 ગુિરાત િમીન મહેસૂલ (સુધારા) જવધે્યક હેઠળ 
તમામ ધારણ કરેલી િમીનને રેકિ્મ ઉપર લાવવા 
મા્ટે, માંિવાળ ભ્યયેથી અમુક મહેસૂલ કા્યદાના 
ઉલ્ંઘનના કારણે ઊભી થતી તમામ કા્ય્મવાહી 
અંગેની જોગવાઇ કરવા તેમિ રેકિ્મને અદ્યતન 
બનાવવાનો જનણ્મ્ય. 

 ડિજિ્ટલ પ્રોપ્ટટી કાિ્મ અને ગ્ામીણ પ્રોપ્ટટી કાિ્મ 
ઉપલબધ કરાવવાની પદ્ધજત અમલમાં મૂકવાનો 
જનણ્મ્ય.

 િમીન દફતરોની જાળવણી અન ેસવેાઓ વધ ુસારી 
રીતે પૂરી પાિવા ઇનન્ટગે્્ટેિ લેનિ મેનેિમેન્ટ 
જસનસ્ટમનો અસરકાર અમલ કરવાનો જનણ્મ્ય.

 ૧૨,૩૪,૪૨૬ મહેસૂલરી કેસોનરી વ્વગતો ઓનલાઇન મકૂ્વામાં 
આ્વરી છે.

 ગામ નમૂના નં.૭ માં ક્ષવત સુધારણા અંગયેનરી ઓનલાઇન કુલ 
– ૧૮૪૩૦ અરજીઓ આ્વરી છે. 

 ખયેડૂત ખાતયેદાર ખરાઈ અંગયેના પ્રમાણપત્ માટેનરી કુલ – 
૩૦૮૪૮ અરજીઓ ઓનલાઇન આ્વરી છે. 

 ગામ નમૂના નં.૭/૧૨, ૮-અ તથા ૬ નરી કુલ – ૫૧, ૯૮, 
૯૫, ૪૨૩ નકલો ઇ-ધરા કેનદ્ર ખાતયેથરી નકલોનું વ્વતરણ 
કર્વામાં આવયું છે. 

 RFMS-Revenue File 
Monitoring System

 RFMSથરી પડતર ફાઇલોનું મોવનટરરંગ, ઝડપથરી વનકાલ 
તથા કઈ કક્ષાએ કેટલો સમય ફાઇલ પડતર રહરી તયેનરી પણ 
જાણકારરી મળરી શકે છે તથા રાજયકક્ષાએ પડતર ફાઇલોનું 
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મોવનટરરંગ થઇ શકે છે. આ ઉપરાતં CM dashboard 
પર RFMSનરી લીંક આપ્વામાં આ્વરી છે.

 IRIS-Integrated Revenue Inspection 
System - ઓનલાઇન ઇન્સપેકશન

 રાજયનરી મહેસૂલરી કચયેરરીઓમાં વ્વવ્વધ મહેસૂલરી બાબતોનરી 
તપાસનરી પ્રવક્રયા ભૌવતક રરીતયે, જયે તયે કચયેરરીનરી મુલાકાત 
લઈનયે કર્વામાં આ્વતરી હતરી. તમામ મહેસૂલરી રેકડ્થ તથા 
પ્રવક્રયા ઓનલાઇન કર્વામાં આ્વરી છે. તયેથરી તપાસણરી પણ 
ઓનલાઇન કર્વા માટે “આઈરરસ” મોડૂલ કાય્થરત 
કર્વામાં આવયું છે.

 મહેસૂલરી પર્વાનગરીઓ જયે્વરી કે વબનખયેતરી, પ્રરીવમયમનરી 
મંજૂ ર રી  બોનાફાઈડ પરચયેઝનરી પર્વાનગરી તથા 
હકપત્કનરી નોંધો જયે્વરી કે ્વયેચાણ, ્વારસાઈ, હકદાખલ 
અનયે હુકમરી નોંધો તથા મહેસૂલરી અવધકારરીઓ દ્ારા 
વનણ્થય કરાતા મહેસૂલરી કેસનયે આમોડૂલ હેઠળ આ્વરરી 
લયે્વામાં આવયા છે.

 રેનડમ કમપયુટરાઈઝડ અલોકેશન દ્ારા આ્વા કેસમાં જો 
કોઈ કાયદાભંગ નાણાકીય નુકસાન જણાય તો જયે તયે 
અવધકારરી/કમ્થચારરી વ્વરૂધધ વનયમાનુસારનરી કાય્થ્વાહરી હાથ 
ધર્વામાં આ્વશયે. 

રિ-સિવે
 સમગ્ર દેશમાં રડવજટલ ઇસનડયા લયેનડ રેકડ્થ મોડ્થનાઇઝયેશન 

પ્રોગ્રામ(DILRMP) હેઠળ રર-સર્વયે કામગરીરરી કર્વાનરી 
શરૂઆત ગુજરાત રાજયયે કરરી છે.

 જયેના ભાગરૂપયે રાજયના કકૂલ ૧૮,૦૪૬ પૈકી ૧૮,૦૩૫ 
ગામોમાં માપણરી પૂણ્થ થઇ છે. ગામના રેકડ્થનરી તમામ કક્ષાએ 
ચકાસણરી કરરી જી.આઇ.એસ. બયેઇઝડ રડવજટલ રેકડ્થ પ્રોમોલગયેટ 
કર્વામાં આ્વરી. પ્રોમોલગયેટ થયયેલાં ગામોમાં ક્ષવત, ભૂલો-
અસંતોર વન્વાર્વા સરળ અનયે સચોટ પગલાંઓ લયે્વામાં 
આવયાં છે.

ઇ-સટેમપીંગ
 લોકોનયે ઇ-સટેસમપંગનરી સુવ્વધા સરળતાથરી પ્રાપ્ત થાય તયે 

માટે રાજયમાં કુલ ૩૮૬૧ ઇ-સટસેમપંગ કેનદ્રો શરૂ કર્વામાં 
આવયાં છે.

 સબરવજસરિાર કચયેરરીઓમાં નોંધાયયેલા દસતા્વયેજોનરી ઇનડયેકસ-૨ 
તથા બોજા પ્રમાણપત્ લોકો પોતાનરી અનુકકૂળતાએ ઘયેરબયેઠા 
થઈ શકે અનયે તયેનરી વપ્રનટ ૫ણ પોતાનરી જાતયે કાઢરી શકે તયે્વરી 
સુવ્વધા iORA પોટ્થલ ઉ૫ર ઓનલાઇન ઉ૫લબઘ 
કરા્વ્વામાં આ્વરી છે. જયેમાં ઇનડયેકસ-૨ નો લાભ કુલ 
૨,૧૨,૮૬૫ લોકોએ તથા બોજા પ્રમાણપત્નો લાભ કુલ 
૫૫,૯૭૬ લોકોએ લરીધો છે.

જમીન સંપાદન અનધનનયમરોમાં સિળીકિણ
 જમરીન સંપાદનમાં ખયેડૂતોનયે યોગય ્વળતર મળે તયે માટ ેશહેરરી 

વ્વસતારનરી વયાખયામાંથરી શહેરરી વ્વકાસ/વ્વસતાર વ્વકાસ 
મંડળના વ્વસતારોનયે રદ્ કર્વામાં આવયા છે. જયેના પરરણામયે 
ખયેડૂતોનયે સંપારદત થયયેલરી જમરીનના ચાર ગણા ્વળતરનો 
લાભ મળશયે.

 ખયેડૂતોનયે સમયસર અનયે ્વાજબરી ્વળતર મળે તયે્વરી સુચાર 
વય્વસથા ગોઠ્વ્વામાં આ્વરી છે.

 કબજો લયે્વાના પ્રસંગયે  અંદાવજત ્વળતરના ૮૦% 
એડ્વાનસ પયેમયેનટ.

 સંમવત અૅ્વૉડ્થના રકસસામાં ્વધારાનરી ૨૫% પ્રોતસાહક રકમ-
બજાર રકિંમત ઉપર આકર્થક ્વાજબરી ્વળતર.

 ગ્રામરીણ વ્વસતાર – જંત્રી અથ્વા બજાર રકિંમત, બયેમાંથરી જયે 
્વધુ હોય તયેના ચાર ગણા.

 શહેરરી વ્વસતાર – જંત્રી અથ્વા બજાર રકિંમત, બયેમાંથરી જયે ્વધુ 
હોય તયેના બયે ગણા આપ્વામાં આ્વશયે.

 જમીન સંપાદન ક્ેત્ે મહત્વની કામગીિી
 મુંબઇ-અમદા્વાદ હાઇસપરીડ રેલ પ્રોજયેકટના કામયે કુલ ૭૧૪ 

હેકટર જયેટલરી જમરીન અંગયે સંપાદનનરી બરીજા તબક્કાનરી 
કાય્થ્વાહરી પૂણ્થ કર્વામાં આ્વરી છે. અનયે તયે પૈકી ખયેડૂતોનરી 
સંમવતથરી ૩૯૫ હેકટર જયેટલરી જમરીનનું રૂ.૨૩૫૦ કરોડનું 
્વળતર ચુક્વરીનયે જમરીનના હસતાંતરરીત કર્વામાં આ્વરી છે.

 મયેરિો રેલ પ્રોજયેકટના કામયે ૨.૬૪ હેકટર જમરીન સંપાદનનરી 
કામગરીરરી પૂણ્થ કર્વામાં આ્વરી છે.

 ડરીએફસરીસરીના કામ માટે ૪૫૫૫.૦૩ હેકટર જમરીન અંગયે 
રૂ.૧૭૨૩ કરોડ જયેટલરી રકમ ચુક્વરીનયે જમરીન મયેળ્વ્વામાં 
આ્વરી છે. •

100 økwshkík ૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસપાંચ વર્ષ



101økwshkík૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧

સમસજ અને સં�ૃવતને જાેડતી 
રસ�ની પ�રિહન સેિસ

જયાં ગામ-શહેર કે માન્વ ્વસતરી હોય તયાં માગ્થ અનયે એસટરી એ્વરી પ્રવતબધિતા સાથયે 
ગુજરાત સરકારે પરર્વહનનુ ંવયાપક માળખુ ંઊભુ ંકયુયં છે અનયે તયેનયે સફળતાપ્ૂવ્થક ચલા્વ્વામાં 
પણ આ્વરી રહ્ં છે. 

બયે- અઢરી દાયકા પૂ્વષે જયે ગ્રામ્વાસરીઓએ કયારેય રોડ કે બસ નહોતરી જોઈ તયાં પાકી 
સડક અનયે તયેનરી ઉપર ધમધમાટ દોડતરી બસોએ એકચક્રી શાસન જમાવયું છે. આજયે દૂર-
સુદૂરનાં દુગ્થમ સથાનો ઉપર પણ એસટરી બસનરી સયે્વા પ્રાપ્ત થઇ છે. આ સયે્વાનો સરીધો પ્રભા્વ 
લોકો પર પડો છે. વજલા તાલુકા મથકો ઉપરાંત મયેરિો વસટરી સુધરીનો સંપક્ક સયેતુ સધાતા 
સુવ્વધાનરી સાથયે સાથયે લોકજાગૃવત લા્વ્વામાં એસટરી વનવમત્ બનરી છે. લાલ અનયે પરીળરી 
બસોએ માત્ લોકોનયે એકથરી બરીજા સથળે લઇ જ્વાનું જ નહીં પરંતુ બયે સંસકૃવત, સંસકાર, 
વ્વચારોનયે એક કર્વાનું, ભયેળ્વ્વાનું કામ કયુયં છે. 

મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીનરી સરકારે "્વધુ બસો, સારરી બસો" આપ્વાના લક્ય 
સાથયે સેંકડો ન્વરી બસનયે સામયેલ કરરી છે. GSRTCએ સલરીપર કોચ, એસરી કોચ અનયે લાંબા 
અંતરનરી મુસાફરરી માટે ઉચ્તમ લકઝરરી કોચ સવહતનરી ન્વરી પ્રકારનરી સયે્વાઓ શરૂ કર્વા 
સાથયે વ્વવ્વધ યાત્ાધામોનયે જોડરીનયે યાત્ાળુઓ માટે પણ વ્વશયેર સયે્વા ઉપલબધ બના્વરી 
મુસાફરરીનયે ્વધ ુસરળ બના્વરી છે. તયેથરી જ ગુજરાતનો નાગરરક મુસાફરરી માટે એસટરીનયે પ્રથમ 
પ્રાધાનય આપયે છે. એસટરી વનગમ દ્ારા અપાતા લાભો તયેમજ તયેનયે મળેલા પુરસકાર સવહતનરી 
સવ્વશયેર માવહતરી જોઈએ તો... 

માગ્ગ પરિવહન નનગમ એટલે કે 
ગુજિાત સટેટ િરોડ ટ્ાન્સપરોટ્ગ નનગમ(એસટી)

 એસ.ટરી બસ દ્ારા મુસાફરોનયે મળતા સતત લાભો મળરી રહ્ાં છે. ૨૬,૩૮,૮૨૩ 
વ્વદ્ાથથીઓનયે પાસમાં ૮૨.૫૦% નરી રાહત.

 ૨૦,૭૦,૮૮૬ ગ્રામરીણ વ્વદ્ાવથ્થનરીઓનયે ૧૦૦% મફત ૦મુસાફરરી.માવસક/ વત્માવસક 
મુસાફર પાસમાં ૫૦%નરી રાહત. 

 ૧,૧૦,૮૮,૧૩૯ રદવયાંગ વયવક્તઓ, ૧,૬૬,૮૧૩ રાજય પારરતોવરક વ્વજયેતા વશક્ષકો 
તયેમજ ૬૫૪ સ્વાતંત્ય સયેનાનરીઓ અથ્વા તયેમનરી વ્વધ્વાઓનયે મળયો વ્વના મૂલયયે 
મુસાફરરીનો લાભ. 

 ૧,૮૦,૧૯૯ કેનસર અનયે થયેલયેસયેવમયાના દદથીઓનયે ભાડામાં ૫૦ ટકા રાહત.૩,૫૦૦ 
મરીરડયા સાથયે જોડાયયેલા વયવક્તઓનયે ૧૦૦ % ભાડામાં રાહત રાજય સરકાર દ્ારા 
યોજાતા રમતોતસ્વમાં ભાગ લયેનાર ૩૮,૨૨૩ વ્વદ્ાથથીઓનયે ભાડામાં ૫૦% રાહત

એસ.ટી બસ સનવ્ગસની કાયાપલટ 
 પ્રજાનરી સયે્વામાં છેલાં ૫ ્વર્થમાં ૫,૭૮૫ ન્વરી બસોનો એસ.ટરી. બયેડામાં સમા્વયેશ.
 સમગ્ર લૉકડાઉન દરવમયાન ૬,૯૯,૩૫૭ શ્વમકો, વ્વદ્ાથથીઓ, યાત્ાળુઓ, કોરોના 

્વોરરયસ્થ જયે્વા કે મયેરડકલ સટાફ, પોલરીસ કમથીઓ ્વગયેરેનયે પરર્વહન સયે્વા પૂરરી પાડરી 

રક્ષાબંધન કે િદવાળ� 
જેવા તહેવારાેમાં ગીફ્ટ, 
પાસર્લ સુિવધાથી 
લાગણીને પહા�ચાડવાનંુ 
મહ�વનંુ કાયર્ પણ 
અેસટ� િનગમની બસના 
મા�યમથી થઇ રહ્યુ ંછે. 
આજ ેઅેસટ� ગજુરાત 
રાજ્યની ધાેર�નસ બની 
ગઇ છે. 

ઝીલ ઠક્કિ

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્



લોકોનયે પોતાનાં ગંતવય સથાન સુધરી પહોંચાડા.
 ગુજરાત સરકારનરી શ્્વણ તરીથ્થ યોજના અંતગ્થત ૧૦,૮૫૦ 

્વડરીલોનયે મળયો લાભ.
 ૯૬ બસ સટેશનોનયે તયેમજ સયેનરિલ ઓરફસ સરી.સરી.ટરી.્વરી. 

બયેઇઝડ સ્વષેલનસ વસસસટમથરી સજ્જ કર્વામાં આવયા.
 વનગમના ૪૨ બસ સટેશનો ખાતયે મુસાફરોનયે ઇનટરનયેટનરી 

સુવ્વધા મળરી રહે તયે હેતુથરી ફ્ી ્વાઇ-ફાઇ સુવ્વધા ઉપલબધ 
કરા્વ્વામાં આ્વરી. 

 ૯,૬૬૫ મધયમ અનયે ગરરીબ ્વગ્થના કુટુંબોનયે કેજયુઅલ 
કોનરિાકટ દ્ારા લગ્ન પ્રસંગોએ લાભ મળયો, જયે અંતગ્થત કુલ 
૧૧,૯૮૦ ્વાહનો લોકોનયે ફાળ્વ્વામાં આવયા.

 રડવજટલ સયે્વાસયેતુ અંતગ્થત મુસાફર ઘયેરબયેઠાં ઓનલાઇન 
બસ રટરફટ બુક કરરી શકે તયે માટે ન્વરીન રફચસ્થ સાથયે 
Android અનયે iOS મોબાઇલ એસપલકેશન તૈયાર 
કરરી અમલમાં મૂક્વામાં આ્વરી, જયેનો લાભ ગ્રામરીણકક્ષાએ 
પણ મળરી રહ્ો છ.ે

  પ્રજાનરી સયે્વામાં છેલાં ૫ ્વર્થમાં કુલ ૧૧૧ બસ સટેશન / 
પાંચ ડયેપો ્વક્કશોપ લોકાપ્થણ કર્વામાં આવયાં અનયે કુલ ૩૮ 
બસ સટેશન / બયે ડયેપો ્વક્કશોપ વનમા્થણાધરીન છે.

નવકાસના પાટે ગુજિાત મેટ્રો 
 નાગરરકો જાહેર પરર્વહનનો ્વધુ ઉપયોગ કરે તયે માટે 

પરર્વહનમાં ઝડપ, સરળતા અનયે સલામતરીના હેતથુરી ગજુરાત 
મયેરિો રેલ શર કર્વામાં આ્વરી છે.

 અમદા્વાદ મયેરિો રેલ પ્રોજયેકટનરી કુલ લંબાઈ 40.03 રકલોમરીટર 
છે જયેમાંથરી 6.5 કી.મરીનરી સયે્વા શર કરરી દે્વામાં આ્વરી છે 
બાકીના 33.5 કી.મરીનરી કામગરીરરી ઓગસટ 2022મા ંપણૂ્થ થાય 
તયે્વું આયોજન છે

 ્વર્થ 2014 પહેલા માત્ 250 રકલોમરીટરનું જ મયેરિોનું નયેટ્વક્ક 

હતું આજયે 708 રકલોમરીટર મયેરિો રેલનું માળખું કાય્થરત છે 27 
શહેરોમાં 1000 રક.મરીના કામો પ્રગવતમાં છે

 મયેરિો રડઝાઈનનરી મહત્મ સપરીડ 90 કી.મરી /કલાક છે પણ તયે 
80 કી.મરી /કલાકનરી ઝડપયે દોડશયે. તયેનરી એ્વરેજ સસપડ 33 
કી.મરી /કલાકનરી છે.

 મુખયત્વયે એવલ્વયેટેડ સરિક્ચર, બાલસટ-લયેસ રિયેકસ, એર કસનડશનડ 
કોચ, GPS આધારરીત રેલ રિયેરકિંગ વસસટમ, રિયેન ડયેસસટનયેશન 
સૂચકાંકો, ઓટોમયેટેડ ભાડું, પારકિંગ સુવ્વધા સહરીત સયે્વા પૂરરી 
પાડ્વામાં આ્વયે છે.

 કોવ્વડ ગાઇડલાઇન પ્રમાણયે તમામ સટેશન, કોચનુ ંસયેનયેટાઇઝયેશન 
તયેમજ મુસાફરો ્વચ્યે સોસશયલ રડસટનસ રાખરીનયે જ હાલ 
અમદા્વાદના પૂ્વ્થ વ્વસતારમાં મયેરિોનરી સયે્વા શર કરાઈ છે.

BRTS
 અમદા્વાદ મયવુનવસપલ કોપયોરેશન દ્ારા અમદા્વાદ જનમાગ્થ 

વલવમટેડ અંતગ્થત 2009માં બરી.આર.ટરી.એસનરી સયે્વા શર 
કર્વામાં આ્વરી. 

 IV 210 એચપરી એસનજનસ, બયે પહોળા કેનદ્રરીય દર્વાજા, 
મુસાફરો માટે સરળ બોરડયંગ, બંનયે બાજુ, 9 અનયે 12 મરીટર 
લાબંરી બસ, સ્વચાવલત રિાનસવમશન ્વગયેરે જયે્વરી અનકુકૂળ સવુ્વધા 
પૂરરી પાડ્વામાં આ્વયે છે. 

 તમામ બસોમાં જીપરીએસ, જી.પરી.આર.એસ.ઉપલભધ તથા 
બધા સટેશનો ્વાયરલયેસ કનયેસકટવ્વટરી, રરીઅલ ટાઇમ વહરીકલ 
રિયેરકિંગથરી સજ્જ. 

 મુસાફરો માટે સમાટ્થકાડ્થ, રરીયલ ટાઈમ રિયેરકિંગનરી સયે્વાઓ 
ઉપલબધ છે જયે અંતગ્થત સમાટ્થકાડ્થ દ્ારા કોઈપણ સટેશનથરી 50 
રૂવપયાના મલટરીપલ રરચાજ્થ કરા્વરી શકે છે 

 જનમાગ્થ સયે્વા સમાજનાં તમામ ્વગ્થ માટે સુલભ છે. બસનરી 
અંદર વહરીલચયેસ્થ માટેનરી વ્વશયેર જોગ્વાઈ ઉપલબધ તયેમજ 
રદવયાંગ નાગરરકોનરી સરળતા માટે સટેશન પર રેમપ તથા 
ટાઇલસ અનયે રેખરીય રિયેક આપ્વામાં આવયા છે. •

102 økwshkík ૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસપાંચ વર્ષ



103økwshkík૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧

ગુજરસતે સહકસરી ક્ષેત્રે
વિકસસની નિતર કેડી કંડસરી...

‘વ્વના સહકાર નહીં ઉધિાર’ આ્વા ધયયેય મતં્ સાથયે રાજયમા ંઅનયેક સહકારરી સસંથાઓ કાય્થ 
કરરી રહરી છે. દૂધ મડંળરીઓ, ખયેત ઉતપાદન બજાર સઘં, વધરાણ મડંળરીઓ ્વગયેરે એ ગજુરાતના 
સહકાર ક્ષયેત્નયે આગ્વરી ઓળખ આપરી છે. આજયે ગજુરાતનરી અમલુ, સૂમૂલ ડયેરરી, એ.પરી.
એમ.સરી.ઓ, સહકારરી બેંકો સહકાર ક્ષયેત્યે સમગ્ર દેશનંુ નયેતૃત્વ કરરી રહરી છે. સહકારરી પ્રવૃવતના 
અવત મહત્્વનયે ધયાનયે લઈનયે તયેના ્વધુ વ્વકાસ માટે ગજુરાતના પનોતા પતુ્ શ્રી નરેનદ્રભાઈ 
મોદરીના નયેતૃત્વનરી કેનદ્ર સરકાર દ્ારા તાજયેતરમા ંસહકાર મતં્ાલયનરી રચના કર્વામા ંઆ્વરી 
છે. સહકારરી સસંથાઓ સહકારના સાત વસધિાતંો અનસુાર લોકશાહરી ઢબયે, નવહ નફો નવહ 
નકુસાનના ધોરણયે, પોતાના સભાસદોના વ્વકાસ સાથયે સમાજ પરત્વયે પોતાનુ ંઉત્રદાવયત્વ અદા 
કરે છે. સહકારરી સંસથાઓએ રાજયમા ંઆવથ્થક ઉપાજ્થનમા ંતો મહત્્વનુ ંયોગદાન આપયેલુ ંજ 
છે, સાથયે - સાથયે રાજયમા ંસામાવજક સમરસતાનરી ભા્વના ફેલા્વ્વાનુ ંપણ અગતયનુ ંકાય્થ કયુયં 
છે. સહકારરી પ્રવૃવત્ના વ્વકાસ માટેના સાનકુકૂળ ્વાતા્વરણના કારણયે જ રાજયમાં 38 હજાર 
કરતા ં્વધુ ખયેતરી વ્વરયક, 42 હજાર કરતા ્વધ ુવબન ખયેતરી વ્વરયક સહકારરી મડંળરીઓ તથા 
19 રાજય અનયે મધયસથ સહકારરી બયેનકો કાય્થરત છે. રાજયમા ંસહકારરી પ્રવૃવત્ ્વધુ મજબતૂ 
બનયે અનયે સહકારરી પ્રવૃવત સાથયે જોડાયયેલા સભાસદો આવથ્થક રરીતયે ્વધ ુસક્ષમ બનયે તયે માટે રાજય 
સરકાર વ્વવ્વધ યોજનાઓ થકી સહાય આપ્વા કરટબધિ છે. 
 રાજયના કુલ ૪૬.૬૦ લાખ ખયેડૂત ખાતયેદાર પૈકી ૨૭.૬૭ લાખ ખયેડૂત સભાસદોનયે 

વત્સતરરીય સહકારરી માળખા દ્ારા આ્વરરી લયે્વામાં આવયા છે.
 ખયેડૂતોનયે વયાજનું ભારણ ઓછું થાય અનયે તયેનાથરી ઉતપાદન ખચ્થ ઓછું થાય એ માટે 

રાજય સરકારે સમયસર પાક વધરાણ ભરતા ખયેડૂતો માટે ઝરીરો ટકા વયાજનરી પાક વધરાણ 
યોજના અમલરી બના્વરી છે, જયેના માટે રૂ.૧૦૦૦ કરોડનરી જોગ્વાઈ મંજૂર થઈ છે. 

 ્વર્થ-૨૦૨૧-૨૨ માટે તાલકુા/વજલા સહકારરી ખરરીદ ્વયેચાણ સઘંોના વ્વવ્વધ પ્રોજયેકટ માટે 
૫૦% કેવપટલ સહાયનરી યોજના હેઠળ રૂ.૬ કરોડનરી જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી છે.

 રકસાન કલપવૃક્ષ યોજના હેઠળ રાજયનરી બજાર સવમવતઓમાં માળખાગત સુવ્વધાઓ 
ઊભરી થાય તયે માટે રૂ.૨૦ કરોડનરી જોગ્વાઈ. 

 બજાર સવમવતઓમા ંમોટા કદના ં્વયેરહાઉસ ગોડાઉન બના્વ્વા સહાય આપ્વાનરી યોજના 
અંતગ્થત રૂ.૧૦૦ કરોડનરી ફાળ્વણરી કર્વામાં આ્વરી છે. 

 ખયેડૂતો ગ્રાહકોનયે સરીધો જ માલ ્વયેચરી શકે જયેથરી તયેઓનયે સારા ભા્વ મળરી રહે અનયે 
ગ્રાહકોનયે પણ ્વાજબરી ભા્વયે ખયેતપયેદાશ મળરી રહે તયે માટે ‘અપનરી મંડરી’ યોજના અંતગ્થત 
જરૂરરી બજાર ઊભું કર્વા રૂ. 50 લાખ અપાશયે. 

 રાજયનરી પ્રગતરીશરીલ સરકાર દ્ારા રાજયમાં ખયેત પયેદાશોના સંગ્રહ માટે ગોડાઉનો ઊભાં 
કર્વા સહાય આપ્વાનરી વ્વવ્વધ યોજનાઓ અમલમાં છે. 

 આ યોજના અતંગ્થત પ્રાથવમક ખયેતરી વ્વરયક સહકારરી મડંળરીઓનયે ૭૩% સધુરીનરી સહાય 
આપ્વામાં આ્વયે છે. 

સહકાર� પ્ર����ના 
િવકાસ માટેના સાનુકૂળ 
વાતાવરણના કારણે જ 
રાજ્યમાં 38 હ�ર કરતાં 
વધુ ખેતી િવષયક, 42 
હ�ર કરતા વધુ �બન 
ખેતી િવષયક સહકાર� 
મંડળ�આે તથા 19 રાજ્ય 
અને મ�ય� સહકાર� 
બ�ેકાે કાયર્રત છે. 

હષ્ગદ રૂપાપિા

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્



 આ યોજના હેઠળ અતયાર સુધરીમાં કુલ ૧૨૧૭ ગોડાઉન દ્ારા 
કુલ ૨.૭૩ લાખ મયેવરિક ટનનરી સંગ્રહશવક્ત ઊભરી થઈ છે. 

 વયવક્તગત ખયેડૂતો, ખયેતરી વ્વરયક સહકારરી મંડળરીઓનયે ૧૦૦ 
થરી ૫૦૦ મયેવરિક ટનનાં ગોડાઉન બના્વ્વા પ્રોજયેકટ કોસટના 
૨૫% સહાય આપ્વામાં આ્વયે છે. 

 આ યોજના અંતગ્થત અતયાર સુધરીમાં ૨૩૭૮ ગોડાઉન થકી 
૨,૨૭,૮૮૯ મયેવરિક ટન સંગ્રહશવક્ત ઊભરી થઈ છે. 

 લાભાથથીઓનયે અતયાર સુધરીમાં રૂ. ૨૯ કરોડનરી સહાય આ 
યોજના અંતગ્થત ચૂક્વ્વામાં આ્વરી છે. 

 ખરરીદ્વયેચાણ અનયે સગં્રહવય્વસથા યોજના હેઠળ રૂ.૭૮ કરોડનરી 
જોગ્વાઈ. 

 રાજયનરી ૧૨૨ બજાર સવમવતઓનયે ઇ-નામ સાથયે જોડ્વામાં 
આ્વરી છે.

 ગુજરાત રાજયમાં દૈવનક દૂધ એકત્રીકરણ ૨૧૫ લાખ વલટર 
પ્રવતરદન સુધરી પહોચયું છે.

 રાજયમાં આ સભાસદોનયે દૈવનક રૂ. ૯૦ થરી ૧૦૦ કરોડ 
પ્રવતરદન દૂધનરી રકિંમત ચૂક્વ્વામાં આ્વરી રહરી છે.

 રાજયનરી દૂધ સહકારરી મંડળરીઓ દ્ારા લૉકડાઉનના સમય 
દરમયાન પણ મંડળરી સભાસદોનું ૧૭૭ લાખ વલટર તયેમજ 

વબનસભાસદ પશપુાલકોનુ ંદૈવનક ૧૫ લાખ વલટર દધૂ સપંાદન 
કર્વામાં આવયું હતું. 

 રાજય સરકાર દ્ારા લૉકડાઉન દરમયાન નાના ્વયેપારરીઓ, 
મધયમ ્વગ્થનરી વયવક્તઓ, વયવક્તગત કારરીગરો તથા શ્વમકો 
માટે આતમવનભ્થર ગજુરાત સહાય યોજના અમલમા ંમકૂ્વામાં 
આ્વરી છે.

 આ યોજના અંતગ્થત ગુજરાત રાજય સહકારરી બયેનક, વજલા 
સહકારરી બયેનકો, મસલટસટેટ કો. ઓ. બયેનકો, નાગરરક સહકારરી 
બયેનકો, ક્રેરડટ કો.ઓ. સોસાયટરીઓ, ગ્રાહક અનયે વધરાણ 
સહકારરી મંડળરીઓ મારફત ૨% ના દરે લાભાથથીઓનયે ૩ 
્વર્થનરી મદુ્ત માટે રૂ.૧ લાખ સધુરીનરી રકમનુ ંવબનતારણ વધરાણ 
પૂરં પાડ્વામાં આવયું છે.

 લૉકડાઉન દરમયાન નાના ્વયેપારરીઓ, મધયમ ્વગ્થનરી 
વયવક્તઓ, વયવક્તગત કારરીગરો તથા શ્વમકો માટે આતમવનભ્થર 
ગુજરાત સહાય યોજના-૨ અમલરી.

 રાજયનો સહકારરી ખાંડ ઉદ્ોગ ભારત સરકાર દ્ારા શયેરડરીના 
પ્રવત મયેવરિક ટનના જાહેર કર્વામાં આ્વતા એફ.આર.પરી. 
(ફેર એનડ રેમયુનરરેટ્વ પ્રાઇઝ) ભા્વ કરતાં પણ સારા ભા્વો 
આપયે છે.

 રાજયના સહકારરી ખાંડ ઉદ્ોગનયે રક્ષણ મળરી રહે તયે હેતુથરી 
્વર્થ ૨૦૨૧-૨૨માં જુદરી જુદરી યોજનાઓ હેઠળ રૂ. ૨૫.૪૧ 
કરોડનરી જોગ્વાઈ. 

 શયેરડરી વપલાણ સરીઝન ૨૦૧૮-૧૯ ના શયેરડરી પયેમયેનટ માટે ખાડં 
વમલોએ લરીધયેલરી સોફટલોન સામયે, ભારત સરકારે એક ્વર્થ 
માટે ૭% નરી વયાજ રાહત માટેનરી યોજના અમલમાં મૂકી છે.

 ્વર્થ ૨૦૨૧-૨૨ માટે આ યોજના હેઠળ ખાંડ સહકારરી 
મંડળરીઓનયે વયાજ સહાયનરી ચુક્વણરી કર્વા માટે રૂ. ૨૩ 
કરોડનરી જોગ્વાઈ.

 ખયેતરી વ્વરયક સહકારરી મંડળરીનરી સંખયામાં છેલાં પાંચ ્વર્થમાં 
3500થરી ્વધુનો ્વધારો.

 વબનખયેતરી વ્વરયક સહકારરી મંડળરીનરી સંખયામાં છેલા પાંચ 
્વર્થમાં 3100થરી ્વધુનો ્વધારો.

 છેલા પાંચ ્વર્થમાં ખયેતરી વ્વરયક મંડળરીઓના લોન ધરીરાણમાં 
રૂ.79000 લાખનો ્વધારો.

 છેલા પાંચ ્વર્થમાં વબન ખયેતરી વ્વરયક મંડળરીઓના લોન 
વધરાણમાં રૂ.39500 લાખનો ્વધારો.

 છેલા પાંચ ્વર્થમાં રાજય અનયે મધયસથ સહકારરી બેંકો દ્ારા 
લોન વધરાણમાં રૂ.905000 લાખનો ્વધારો.

પંિાયત
 પચંાયતરીરાજ વય્વસથાના સદુ્રઢરીકરણ માટે અનયે ગ્રામરીણ સતરે 

ખટૂતરી સવુ્વધાઓ પરૂરી પાડ્વા માટે લોકભાગરીદારરી થકી વ્વકાસ 
104 økwshkík ૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસપાંચ વર્ષ



કર્વાનરી નયેમ સાથયે “માદરે ્વતન યોજના” અમલરી બના્વાઈ છે. 
 ૧૪માં નાણાપંચ અંતગ્થત છેલાં પાંચ ્વર્થમાં રૂ.૮૧૩૨.૨૦ 

કરોડનરી ગ્રાનટનરી ફાળ્વણરી સરીધરી ગ્રામ પંચાયતોનયે કરરી 
વ્વકાસનરી વચંતા કેનદ્ર અનયે રાજય સરકારે કરરી છે.

 ્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧થરી શરૂ થયયેલું ૧૫મું નાણાપંચ ્વર્થ ૨૦૨૫-
૨૬ સુધરી અમલમાં રહેશયે.

 ્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧માં રાજયમાં મળ્વાપાત્ ગ્રાનટનો ઉપયોગ 
૫૦ ટકા ટાઇડ ગ્રાનટ અનયે ૫૦ ટકા અનટાઇડ (બયેવઝક) મજુબ 
ઉપયોગ કર્વાનો રહેશયે. 

 જયારે ્વર્થ ૨૦૨૧-૨૨થરી ૨૦૨૫-૨૬ સુધરી મળનાર ગ્રાનટનો 
ઉપયોગ ૬૦ ટકા ટાઇડ અનયે ૪૦ ટકા અનટાઇડ (બયેવઝક) 
કર્વાનો રહેશયે. 

 ૧૫માં નાણાપંચ હેઠળ મળનાર ગ્રાનટમાંથરી ૭૦ ટકા ગ્રાનટ 
ગ્રામ પચંાયતોનયે, ૨૦ ટકા ગ્રાનટ તાલુકા પચંાયતોનયે અનયે ૧૦ 
ટકા ગ્રાનટ વજલા પંચાયતોનયે ફાળ્વ્વામાં આ્વશયે.

 ગ્રામરીણ સથાવનક સ્વરાજય સંસથા દ્ારા રસતા, પરી્વાનું પાણરી 
અનયે ગટર વય્વસથા, આરોગય અનયે વશક્ષણનરી પ્રાથવમક 
વય્વસથા તયેમજ સરિરીટ લાઇટનરી સુવ્વધા ઊભરી કર્વા ૧૫મા 
નાણાપંચ અંતગ્થત રૂ.૨૩૮૫ કરોડનરી જોગ્વાઇ. 

 માદરે ્વતન યોજના હેઠળ જયારે કોઈ દાતા પોતાના ગામમાં 
શાળા, શાળાના રૂમ, સમાટ્થ ક્ાસ, આંગણ્વાડરી, હોસસપટલ, 
રસતા, પરી્વાના પાણરીનરી સવુ્વધા, ગામ તળા્વ, ગટર વય્વસથા, 
સામવૂહક શૌચાલય, લાઇબ્યેરરી, કોમયવુનટરી હોલ, સમશાન ્વગયેરે 
જયે્વરી સુવ્વધાઓ વ્વકસા્વ્વા માંગતા હોય તો તયેમના દ્ારા 
આપ્વામા ંઆ્વતરી દાનનરી રકમ જયેટલરી જ મયેવચગં રકમ રાજય 
સરકાર દ્ારા આપ્વામાં આ્વશયે જયે માટે રૂ.૧૦૦ કરોડનરી 
જોગ્વાઈ કરરી છે.

 ગ્રામ પંચાયતો સફાઈ અંગયે જાગૃત બનયે તયે માટે ગ્રામ 
પંચાયતના સફાઈ કરનરી ્વસૂલાતના આધાર ે પ્રોતસાહક 
ગ્રાનટનરી ફાળ્વણરી કર્વામાં આ્વયે છે.

 મહાતમા ગાંધરી સ્વચછતા વમશન હેઠળ ગામડાઓમાં ડોર ટુ 
ડોર ઘન કચરાનું એકત્રીકરણ કર્વા માટે રાજયનાં તમામ 
ગામોનયે આ્વરરી લઇ વયવક્ત દરીઠ માવસક રૂ.૨ ગ્રાનટ ફાળ્વણરી 
કર્વામાં આ્વયે છે. ્વર્થ ૨૦૨૧-૨૨માં ગ્રામ પંચાયતોનયે 
વયવક્તદરીઠ માવસક રૂ.૨ નયે બદલયે રૂ.૪ આપ્વાનો વનણ્થય કરરીનયે 
રૂ.૧૭૫.૨૦ કરોડનરી જોગ્વાઇ કર્વામાં આ્વરી. 

 ન્વરીન પંચાયત ઘર કમ તલાટરી આ્વાસ યોજના એ ગામડા 
માટે ખૂબ જ આશરી્વા્થદરૂપ યોજના છે. અતયાર સુધરીમાં કુલ 
૩૨૩૪ ન્વરીન ગ્રામ પંચાયત ઘર મંજૂર કર્વામાં આ્વયેલ જયે 
પૈકી ૧૨૨ ન્વરીન ગ્રામ પંચાયત ઘરનયે ્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧માં 
મંજૂરરી આપ્વામાં આ્વરી છે.

 બનયેલરી ગ્રામ પંચાયત કચયેરરીના મકાન પર તબક્કા્વાર સોલાર 
રૂફટોપ વસસસટમ લગા્વ્વા માટે રૂ.૬ કરોડનરી ન્વરી બાબત 
મંજૂર કરરી છે.

 વજલા પચંાયતોમા ંરેકડ્થનરી વય્વસસથત જાણ્વણરી માટે કોમપયટુર 
સાથયેનો રેકડ્થ રૂમ બના્વ્વા માટે રૂ.૧૦ કરોડનરી જોગ્વાઇ. 
તથા ન્વરીન બનયેલ વજલા/તાલુકા પંચાયત કચયેરરીના મકાન 
પર તબક્કા્વાર સોલાર રૂફટોપ વસસસટમ લગા્વ્વા માટે રૂ.૪ 
કરોડનરી ન્વરી બાબત મંજૂર કરરી છે. 

 ઇ-ગ્રામ વ્વશ્ગ્રામ યોજના અતંગ્થત રાજયના ૧૪૧૭૯ ઇ-ગ્રામ 
સયેનટર ખાતયેથરી ઇ-સયે્વાઓનુ ંવ્વસતરણ કર્વામા ંઆવયુ ંછે.

 તમામ વજલા અનયે તાલકુા પચંાયતો ખાતયે ્વરીરડયો કોનફરનસનરી 
સુવ્વધા ઉપલબધ કરા્વ્વામાં આ્વરી છે. 

 સાયનસ અનયે ટેક્ોલોજી રડપાટ્થમયેનટ દ્ારા શરૂ થયયેલ રડવજટલ 
સયે્વા સયેતુ હેઠળ વ્વવ્વધ વ્વભાગનરી ૫૫ સયે્વાઓનો લાભ 
ઈ-ગ્રામ સયેનટર દ્ારા ગામ લોકો સુધરી પહોંચાડ્વામાં આ્વયે છે 

 ્વાદ નહીં, વ્વ્વાદ નહીં, પરંતુ સં્વાદ દ્ારા સ્વ્થ સંમવતથરી 
(વબનહરરીફ) ચૂંટાયયેલ ગ્રામ પંચાયતનયે પ્રોતસાહક રકમ 
આપ્વાનરી યોજના એટલયે સમરસ યોજના જયેના થકી, અતયાર 
સુધરીમાં કુલ-૧૩,૪૭૧ ગ્રામ પંચાયતો સમરસ જાહેર થઇ છે 
તયે પૈકી ૬૫૨ ગ્રામ પંચાયતો મવહલા સમરસ જાહેર કરરીનયે 
રૂ..૨૪૬ કરોડનરી પ્રોતસાહક રકમ આપ્વામાં આ્વરી છે. 

 ગ્રામ પંચાયતોનયે જરૂરરી કમપયૂટર વય્વસથા અનયે હાઇ-સપરીડ 
ઇનટરનયેટ કનયેસકટવ્વટરી પૂરરી પાડ્વા રૂ.૯૦ કરોડનરી જોગ્વાઇ. 

 ન્વરીન બનયેલ ગ્રામ પંચાયત/તાલુકા પંચાયત/વજલા 
પંચાયતના મકાનો પર સોલાર રૂફ ટોપ માટે રૂ.૧૦ કરોડનરી 
જોગ્વાઇ.•
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માન્વ શરરીરમાં જયે રરીતયે લોહરી, માથાથરી લઈનયે પગ સધુરી ફરે છે અનયે સમગ્ર શરરીરનયે 
કાય્થરત રાખયે છે તયે્વરી જ રરીતયે આધુવનક અથ્થતતં્મા ંનાણુ ંપણ સમગ્ર અથ્થતતં્નયે ધબકતંુ રાખયે 
છે.આજયે સ્વાયંગરી વ્વકાસનુ ંસાધન નાણુ ંછે તયારે દરેક સરકારનો ઉદેશય ગમયે તયેટલો સારો હોય 
પરંત ુઆ ઉદેશય પવૂત્થ માટે નાણાકીય સાધનોનરી ઉપલસબધનરી જરૂર હોય છે. તયેનરી સાથયે નાણાનરી 
ફાળ્વણરી જયે હેત ુમાટે થઇ છે તયે જ હેત ુમાટે ્વપરાય તયે્વુ ં વશસત સાથયેનુ ંથયયેલુ ંનાણાકીય 
વય્વસથાપન જ સ્વ્થ સમા્વયેશક વ્વકાસના ંલક્યાકંો પણૂ્થ કર્વામા ંસફળતા અપા્વયે છે. 

 છેલા દોઢ ્વર્થથરી કોરોના મહામારરીના કારણયે સમગ્ર વ્વશ્નું અથ્થતંત્ મંદરીના કપરા 
સમયમાંથરી પસાર થઈ રહ્ં છે. આ્વા સમયયે મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીના નયેતૃત્વમાં 
ગુજરાત સરકાર ઇનફોમષેશન ટેકનોલોજીનો મહત્મ ઉપયોગ કરરીનયે શ્યેષ્ઠ નાણાકીય 
વય્વસથાપનમાં સમગ્ર દેશમાં રોલમોડલ પુર્વાર થઈ છે. ગુજરાત રાજયયે કોરોના સામયેનરી 
લડાઈ મક્કમતાથરી લડરીનયે વ્વકાસકકૂચનયે પણ અવ્વરત આગળ ્વધારરી છે. છેલા દોઢ દાયકાથરી 
ગુજરાત રાજયનું બજયેટ પુરાંત્વાળું રહ્ં છે. ગુજરાતયે ્વધારાનો એક પણ ઓ્વરડ્રાફટ લયે્વો 
પડો નથરી, જયે ગુજરાત રાજયનરી નાણાકીય સધધરતા અનયે શ્યેષ્ઠ નાણાકીય વય્વસથાપનનું 
ઉદાહરણ પૂરં પાડયે છે.

અતયાર સુધરીનું સૌથરી મોટુ અંદાજપત્ ્વર્થ ૨૦૨૧-૨૨માં આપરીનયે ગુજરાત સરકારે 
નાણાકીય વયસથાપનનો વચતાર આપયો. જયેમાં આરોગય સુવ્વધાઓ, શૈક્ષવણક વય્વસથા અનયે 
પરી્વાના પાણરી જયે્વરી પાયાનરી જરૂરરયાતોનયે ્વધુ સુદ્રઢ કર્વાનરી નયેમ સાથયે ન્વરી ઔદ્ોવગક 

છે�લા દાેઢ દાયકાથી 
ગજુરાત રાજ્યનંુ બજટે 

પુરાંતવાળું  રહ્યુ ંછે. 
ગજુરાતે વધારાનાે અેક 
પણ આેવરડ્રાફ્ટ લવેાે 

પડ્યાે નથી, જ ેગજુરાત 
રાજ્યની નાણાક�ય 
સ�ધરતા અને શ્રે� 

નાણાક�ય �વ�ાપનનંુ 
ઉદાહરણ પૂ�ં પાડ ેછે.

સંજયનસંહ િાવડા

ગુજરસતનસ શ્રે� નસણસકીય 
�િ�સપનમસં ઇ�મ�શન 

ટે�સેલસેજીનસે મહ�મ ઉપયસેગસસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ
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નરીવત, ન્વરી પ્ર્વાસન નરીવત,ન્વરી સોલાર નરીવત દ્ારા રોજગાર 
સજ્થન જયે્વાં અગતયનાં તમામ ક્ષયેત્ો પર ખાસ ભાર મૂક્વામાં 
આવયો છે.
	રાજય સરકારના સમગ્ર અંદાજપત્નું કદ રૂ. ૨,૨૭,૦૨૯ 

કરોડનું છે. જયેમાં વ્વકાસલક્ષરી ખચ્થ રૂ. ૧,૩૨,૧૫૦ કરોડ 
જયેટલો ઊચંો છે, જયે વબનવ્વકાસલક્ષરી ખચ્થ રૂ.૯૦,૭૦૬ કરોડનરી 
સાપયેક્ષયે રૂ.૪૧,૪૪૪ કરોડના ખચ્થનો ્વધારો દશા્થ્વયે છે. 

	રાજયના અંદાજપત્માં રૂ.૫૮૮ કરોડનરી પુરાંત સાથયે 
રૂ.૧૨૦૯ કરોડનરી મહેસૂલરી પુરાંત. જયારે એકવત્ત ભંડોળ 
હેઠળ કુલ આ્વક રૂ.૨,૨૩,૯૨૦ કરોડ જયે ગત ્વર્થ કરતાં 
૧૬.૬%નો ્વધારો દશા્થ્વયે છે. 

	રાજયનરી પોતાનરી કર આ્વકનરી જો ્વાત કરરીએ તો રૂ. 
૧,૧૧,૭૦૬ કરોડ થ્વાનો અંદાજ છે. જયે ગત ્વર્થ કરતા ૬.૨ 
% ્વધુ  છ ે.જય ાર ે વબન-કર  આ્વક ૧૬ ,૮૦૨  
કરોડ છે.

	મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઇ રૂપાણરીના દરીઘ ્થદૃસષ્પૂણ ્થ 
નયેતૃત્વમાં ગુજરાત ઔદ્ોવગક રોકાણોમાં ્વર્થ ૨૦૨૦-
૨૧માં દેશના કુલ ફોરેન ડાયરેકટ ઇન્વયેસટમયેનટ FDI માંથરી 
૩૭% FDI મયેળ્વરી સતત ચોથા ્વરષે દેશભરનાં રાજયોમાં 
ટોચ પર રહં્ છે. 

	નાણાકીય ્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧ દરમયાન ગુજરાતમાં મોટાભાગનું 
વ્વદેશરી રોકાણ કમપયટૂર સોફટ્વયેર અનયે હાડ્થ્વયેર ક્ષયેત્માં ૯૪% 
ટકા જયેટલંુ આવયું છે. આ ક્ષયેત્માં દેશમાં 
આ્વયેલા કુલ રોકાણમાં એકલા ગુજરાતનો 
વહસસો જ ૭૮% છે. 

	રાજય સરકારે ઇનફોમષેશન ટેકનોલોજીનો મહત્મ 
ઉપયોગ કરરીનયે શ્યેષ્ઠતમ ઇ-ગ્વન્થનસ માળખું 
ઊભુ ં કર્વાના ઉદેશ સાથયે સકંવલત નાણાકીય 
વય્વસથાપન પધિવત અમલમાં મકૂી છે. 

	રાજય સરકારનાં તમામ ભરણાં ઓનલાઇન 
કર્વાના લક્ય સાથયે રાજય સરકાર દ્ારા 
ઉઘરા્વ્વામાં આ્વતા કર, કરદાતાઓ ઘરબયેઠાં 
ઓનલાઇન ભરરી શકે તયે માટેનરી વય્વસથા 
અંતગ્થત સાઇબર રિયેઝરરી પોટ્થલનું ૨૨ જયેટલા 
વ્વભાગ સાથયે ઇસનટગ્રયેશન કર્વામા ંઆવય ુછે. 

	કરદાતા ડયેવબટ /ક્રેરડટ કાડ્થથરી ચુક્વણા કરરી 
શકે તયે માટે SBI E-payના પયેમયેનટ ગયેટ 
્વયેનરી સુવ્વધા ઉપલબધ કર્વામાં આ્વરી છ.ે 

	IFMSનંુ e-kuber સાથયે ઇસનટગ્રયેશન 
કર્વામાં આવયું છે. જયે અંતગ્થત રાજયનરી 
તમામ વજલા વતજોરરી કચયેરરીઓ/પરીએઓ/

પરીપરીઓ/ ખાતયેથરી e-kuber મારફતયે e-payment શર 
કર્વામાં આવયું જયેના કારણયે જયે તયે વયવક્તનું ચુક્વણું ઝડપથરી 
કરરી શકાય છે. 

	રાજયમા ંગજુરાતના સટેટ ડરી.બરી.ટરી.પોટ્થલ પર ૧૪ વ્વભાગોનરી 
૨૫૪ સકીમો કાય્થરત છે જયેના માધયમથરી લાભાથથીઓનરી રકમ 
સરીધા તયેમના ખાતામાં જમા કરા્વ્વામાં આ્વયે છે.

	Digital Gujarat portal સાથયે ઇસનટગ્રયેશન કરરી રાજયના 
૬૦ લાખથરી ્વધુ વ્વદ્ાથથીઓનરી વશષયવૃવત્ તથા ગણ્વયેશ 
સહાયના ચુક્વણા સરીધા તયેમના ખાતામાં જમા કર્વામાં 
આ્વયે છે. 

	પયેનશનનરી તમામ કામગરીરરી ઓનલાઇન કર્વામાં આ્વયેલ 
હો્વાથરી પયેનશન મયેળ્વતા ્વરરષ્ઠ નાગરરકોનરી સુગમતામાં 
્વધારો થયો છ ે સાથયે તયેમનરી હયાતરીનું  પ્રમાણપત્ 
Jeevanpramaan portal મારફત કરરી શકે તયે્વરી વય્વસથા 
કર્વામાં આ્વરી છે.
સમગ્ર ભારતના સંદભ્થમાં જોઈએ તો દેશના કુલ જીડરીપરીમાં 

ગુજરાતનો ફાળો ૮%, વનકાસમાં ૨૨% અનયે દેશના કલુ 
ઔદ્ોવગક ઉતપાદનમાં ૧૭% જયેટલો વહસસો ધરા્વયે છે. સુચાર 
નાણાકીય વય્વસથાપન દ્ારા ગુડ ગ્વન્થનસ રૂપાણરી સરકારનરી 
પ્રાથવમકતા રહરી છે. સાથયે નાગરરકોનયે ઓનલાઇન સવુ્વધાઓ પરુરી 
પાડ્વા માટે ઘણરી બધરી પ્રવક્રયાઓનું સરળરીકરણ પણ કર્વામાં 
આવયું છે. જયેનો લાભ રાજયના અથ્થતંત્નયે પણ મળયો છે. •
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મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરી પોતાના સંબોધનમાં હંમયેશાં એક ્વાત સતત કરતા 
આવયા છે. તયેઓ કહે છે કે કોરોનાનરી મહામારરીમાં વ્વશ્ના અનયેક મોટા દેશોનરી અથ્થવય્વસથા 
અનયે કારોબાર ઠપપ થઈ ગયયેલા, તયારે પણ ્વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદરીના નયેતૃત્વમાં 
ગુજરાતનરી વ્વકાસ યાત્ા સતત ચાલુ રહરી છે. ગુજરાતનરી વ્વકાસ યાત્ા ઉપર નજર કરરીશું 
તો મુખયમંત્રીશ્રી દ્ારા કોરોના મહામારરીના સંદભ્થમાં કહે્વાયયેલરી ્વાત ખૂબ જ સાચરી જણાય 
છે. સટેચયૂ ઓફ યુવનટરી પ્રોજયેકટના વ્વવ્વધ તબક્કાઓથરી લઈનયે હમણાં જ ્વડાપ્રધાન શ્રી 
નરેનદ્રભાઈ મોદરી દ્ારા રાષ્ટ્રનયે સમવપ્થત કરાયયેલા ગાંધરીનગરના આધુવનક રેલ્વયે સટેશન કે 
પછરી ગુજરાત સાયનસ વસટરીના એક્યેરટક ગયેલયેરરી, રૉબૉરટક ગયેલયેરરી અનયે નયેચર પાક્ક જયે્વા 
પ્રોજયેકટના શુભારંભ ઉપર નજર કરરીએ તો- એક બાબત સપષ્ જણાઈ આ્વશયે કે આ તમામ 
પ્રોજયેકટ પાછળનો મુખય હેતુ આંતર માળખાકીય સુવ્વધાઓનયે મજબૂત બના્વ્વાનો અનયે 
તયેના દ્ારા રાજયના પ્ર્વાસન ક્ષયેત્નયે ્વયેગ આપ્વાનો છે. 

કોરોના મહામારરીનયે કારણયે સૌથરી મોટો ફટકો પ્ર્વાસન ક્ષયેત્નયે પડો છે, પરંતુ તયેનરી સામયે 
એ ્વાત એટલરી જ સાચરી છે કે જયારે પણ કોરોના મહામારરી નામશયેર થશયે કે નબળરી પડશયે 
તયારે સૌથરી ્વધુ વ્વકાસ પ્ર્વાસન ક્ષયેત્માં જ જો્વા મળશયે.મુખયમંત્રીના વનણા્થયક નયેતૃત્વ હેઠળ 
ગુજરાતમાં પ્ર્વાસન ક્ષયેત્ માટે જયે મહત્્વપૂણ્થ વનણ્થયો લયે્વામાં આવયા છે- તયેનરી ઝલક નરીચયેનરી 
બાબતો ઉપરથરી મળરી રહે છે. 

નનણા્ગયક ને�તવ હેઠળ લેવાયેલા મહત્વના નનણ્ગય
 યુનયેસકોના ૨૦૧૭ના ્વલડ્થ હેરરટેજ વસટરી વલસટમાં અમદા્વાદનો હેરરીટેજ વસટરી તરરીકે 

સમા્વયેશ કર્વામાં આવયો છે – જયે પ્ર્વાસન ક્ષયેત્નયે ટોચનરી અગ્રતા આપતા ગુજરાત માટે 
ખૂબ મોટરી વસવધિ છે. 

 ્વત્થમાન સરકારના વનણા્થયક નયેતૃત્વ હેઠળ વ્વકસા્વયેલા જુદા-જુદા પ્રોજયેકટોનયે કારણયે 
ગુજરાતમાં છેલાં પાંચ ્વર્થમાં ગુજરાતનરી મુલાકાતયે આ્વતા પ્ર્વાસરીઓનરી સંખયામાં 
ઉત્રોત્ર ્વધારો થયો છે. 

 ્વૈવશ્ક વ્વકાસના રોલમોડયેલ બનયેલા ગુજરાતનરી વ્વશ્ખયાવતમાં હ્વયે ન્વો કીવત્થમાન 
‘ગલોબલ ચોઇસ ફોર ટુરરઝમ’ પ્રસથાવપત કર્વાનરી નયેમ સાથયે ગુજરાતયે ન્વરી પ્ર્વાસન 
નરીવત ર૦ર૧-રપનરી જાહેરાત કરરી છે અનયે આ ન્વરી પ્ર્વાસન નરીવત ૨૦૨૧-રપમાં 
રાજયમાં પ્ર્વાસન વૃવધિ સાથયે પયા્થ્વરણ સમૃવધિનો ન્વતર અવભગમ અપનાવયો છે. 

 ન્વરી પ્ર્વાસન નરીવત ૨૦૨૧-૨૫ અંતગ્થત અંદાવજત રૂ.૧૬,૦૦૦ કરોડથરી પણ ્વધારે 
મૂડરીરોકાણ આ્વશયે અનયે અંદાજીત ૨૫,૦૦૦ જયેટલરી રોજગારરીનરી તકો પ્રાપ્ત થશયે.

સીમાદશ્ગન-નડાબેટ 
નડાબયેટ સથળના વ્વકાસ માટે પ્રથમ તબક્કામાં રૂવપયા ૨૫ કરોડ, બરીજા તબક્કામાં 

રૂવપયા ૩૨ કરોડ તથા ત્રીજા તબક્કામાં રૂવપયા ૪ કરોડનાં વ્વકાસકાયયો હાથ ધર્વામાં આ્વરી 
રહેલાં છે.

ગાંધીનગરના આધુિનક 
રલેવે �ેશન કે પછ� 

ગજુરાત સાય�સ 
�સટ�ના અે�વેિટક 

ગેલેર�, રાૅબાૅિટક ગેલેર� 
અને નેચર પાકર્ જેવા 
પ્રાજેકે્ટના શભુારંભ 

ઉપર નજર કર�અે તાે- 
અેક બાબત �પ� જણાઈ 

આવશ ેકે આ તમામ 
પ્રાજેકે્ટ પાછળનાે મ�ુ 
હેતુ આંતર માળખાક�ય 

સુિવધાઆેને મજબૂત 
બનાવવાનાે અને તનેા 

દ્વારા રાજ્યના પ્રવાસન 
ક્ષતે્રને વેગ આપવાનાે છે. 

યરોગેશ પંડ્યા

દેશ - વિદેશનસ પ્રિસસીઅસેની 
પહેલી પસંદ ગુજરસત...સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્
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જૂનાગઢ ઉપિકરોટ
જૂનાગઢ ખાતયે ઐવતહાવસક ઉપરકોટ રકલો આ્વયેલો છે, 

જયેનું ઐવતહાવસક મહત્્વ છે, હેરરટેજ પ્રકારના પ્રોજયેકટ માટે 
રૂ.૪૫ કરોડનો ખચ્થ કર્વામાં આ્વશયે. 

ડાઇનાસરોિ મયુઝીયમ
મહરીસાગર વજલાના બાલાવસનોર શહેરથરી ૧૧ 

રકલોવમટરના અંતરે રૈયોલરી ગામ ખાતયે ડાઇનાસોર મયુવઝયમ 
રૂવપયા ૭ કરોડના ખચષે તૈયાર કર્વામા ંઆવયુ ંછે. આ પ્રોજયેકટના 
બરીજા તબક્કાનરી કામગરીરરી રૂવપયા ૨૨ કરોડના ખચષે હાથ 
ધર્વામાં આ્વરી રહરી છે. 

આંબિડી સફાિી પાક્ક: 
અમરેલરી વજલાના ધારરી તાલુકામાં આ્વયેલ આંબરડરી સફારરી 

પાક્ક એ એવશયારટક લાયનનયે તયેમના પ્રાકવૃતક આ્વાસમાં 
વનહાળ્વા માટેનું રમણરીય સથળ છે. પ્ર્વાસરીઓનયે ખૂટતરી પાયાનરી 
સુવ્વધા મળરી રહે તયે હેતુથરી ્વન વ્વભાગના પરામશ્થમાં ગુજરાત 
પ્ર્વાસન વનગમ દ્ારા “ધારરીના આંબરડરી સફારરી પાક્ક આસપાસ 
સુવ્વધાઓ”નામનો રૂ.૨૫.૬૭ કરોડનો પ્રોજયેકટ હાથ ધરેલ છે. 
 દે્વભૂવમ દ્ારકા વજલામાં દ્ારકા અનયે ઓખા ્વચ્યે આ્વયેલા 

વશ્વરાજપુરનયે પય્થટન, પયા્થ્વરણ અનયે સલામતરીનયે ધયાનયે 
રાખરીનયે બલયૂ ફલયેગ બરીચ તરરીકે માનયતા મળરી છે. 

સાસણ પ્રરોજેકટ
સાસણ ગરીર ખાતયે આ્વતા પ્ર્વાસરીઓનયે મળતરી હયાત 

સુવ્વધામાં ્વધારો કર્વા માટે વનગમ દ્ારા ડયે્વલપમયેનટ ઓફ 
સાસણગરીરનરી કામગરીરરી રૂવપયા ૩૨ કરોડના ખચષે હાથ ધરેલ છે 

સાપુતાિા પ્રરોજેકટ
ગજુરાતના એક માત્ વગરરમથક એ્વા સાપતુારા ખાતયે આ્વતા 

પ્ર્વાસરીઓનરી સંખયાનયે ધયાનયે રાખરીનયે ગુજરાત પ્ર્વાસન દ્ારા હયાત 
લયેકના વ્વકાસનરી કામગરીરરી અથષે ટેનડરરંગ પ્રવક્રયા હાથ ધયા્થ બાદ 
રૂ.૨૫ કરોડનો ્વક્ક ઓડ્થર આપ્વામાં આવયો છે. 

હરોમસટે પૉનલસી
 ગુજરાત રાજયમાં પ્ર્વાસનનયે ્વયેગ મળે તયેમજ સથાવનક 

રોજગારરી ્વધયે તયે ઉદ્ેશયથરી હોમસટેનરી યોજના લાગુ કર્વામાં 
આ્વયેલ હતરી. જયેનયે સરળ કર્વા બના્વ્વા માટે હોમસટેનરી ન્વરી 
રરી્વાઈઝડ પૉવલસરી તા.૨૩/૧૨/૨૦૨૦થરી બહાર પાડ્વામાં 
આ્વયેલ છે જયેથરી તયેનો મહત્મ લાભ લોકો સુધરી પહોંચાડરી 
શકાય. જયે પરત્વયે હોમસટે ધારકનયે ્વરીજળરી તયેમજ મયુવનવસપલ 
ટેકસ તથા ્વોટર ટેકસ રેવસડયેસનશયલ એટલયે કે રહેણાક દરો 
ચાજ્થ કરાશયે,પ્ર્વાસન વનગમ દ્ારા હોમસટે ધારકોનયે એક ્વખત 
ટુંકા ગાળાનરી તાલરીમ આપ્વામાં આ્વશયે તયેમજ તયેઓનું 
પ્ર્વાસન વનગમ દ્ારા માકકેરટયંગ તયેમજ માગ્થદશ્થન તથા 
પ્રોતસાહન આપ્વામાં આ્વશયે. 

મેળા અને ઉતસવરો
 રણ ઉતસ્વ ૨૦૧૫-૧૬ દરમયાન ઓલ ઈસનડયા DGP/

IGP કોનફરનસનું આયોજન કર્વામાં આ્વયેલું. જયેમાં માન.
્વડાપ્રધાનશ્રી પણ ઉપસસથત રહેલ. રણ ઉતસ્વ ૨૦૧૬-૧૭ 
દરમયાન ધોરડો ખાતયે ભારત સરકારના પ્ર્વાસન, કલચર અનયે 
સપોરસ્થ વ્વભાગના વમવનસટસ્થ/સયેક્રેટરરીશ્રીઓનરી કોનફરનસ 
યોજ્વામાં આ્વરી હતરી. આ ઓલ ઈસનડયા પ્ર્વાસન સવમટમાં 
એક ભારત શ્યેષ્ઠ ભારત અંતગ્થત ગુજરાત સરકાર તથા 
છત્રીસગઢ સરકાર સાથયે એમ.ઓ.યુ.કર્વામાં આ્વયેલ.

યાત્ાધામ
	એવપ્રલ, ૨૦૧૭થરી આઠ મખુય યાત્ાધામો-અબંાજી, સોમનાથ, 

દ્ારકા, ડાકોર, શામળાજી, પા્વાગઢ,પાવલતાણા અનયે ગરીરનાર 
ખાતયે કુલ ૧૧ લાખ ચો.મરી કરતા્વધુ વ્વસતારમાં ઉચ્ કક્ષાનરી 
સ્વચછતાનરી કામગરીરરી ચાલુ છે.

 ગરીરનાર પ્વ્થત પર પ્ર્વાસરીઓ સહેલાઇ થરી અંબાજી માતાના 
દશ્થન કરરી શકે તયે હેતુ થરી રૂ.130 કરોડના ખચષે પરી.પરી.પરી. 
ઘોરણયે રોપ ્વયે યોજનાનરી કામગરીરરી પૂણ્થ થઇ છે. અનયે તયેનું 
્વડાપ્રધાન દ્ારા લોકાપ્થણ કર્વામાં આ્વયેલ છે. જાનયુઆરરી 
૨૦૨૧ સુધરીમાં ૨.૫૪ લાખ યાત્ાળુઓએ આ રોપ્વયે 
યોજનાનો લાભ લરીધો છે. 

 ્વડોદરા વજલાના કરનાળરી ખાતયે નમ્થદા નદરી કાંઠે કુબયેરભંડારરી 
મરંદરથરી વત્્વયેણરી સગંમ સધુરી ૧૫૦૦ મરીટરનો ઘાટ અનયે અનય 
સુવ્વધા ઊભરી કર્વા રૂ.૫૩ કરોડના ખચષે કામગરીરરી શરૂ 
કર્વામાં આ્વયેલરી છે.

નાગરિક ઉડ્ડયન 
 ઉડાન યોજના હેઠળ રાજયના ૯ એરપોટ્થનો સમા્વયેશ કરરી 

૩૩ રૂટ ઉડાન યોજના હેઠળ ભારત સરકારશ્રીનરી રરવજયોનલ 
કનયેસકટવ્વટરી સકીમ હેઠળ સમા્વયેશ કરા્વ્વામાં આ્વયેલો છે. 
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જયેમાં મુસાફરોએ વયાજબરી દરનરી હ્વાઇ મુસાફરરીનો 
રરવજયોનલ કનયેસકટવ્વટરી સકીમ (આર.સરી.એસ.) સયે્વાનો લાભ 
લરીધયેલ છે. 

	ગુજરાત એક એ્વું રાજય છે કે, જયાં ્વન અનયે ્વનયજી્વન જ 
નહીં, પણ સમગ્ર જૈવ્વક વ્વવ્વધતાના સંરક્ષણ અથષે દરીઘ્થદૃસષ્ 
પૂણ્થ આયોજન કરાયું છે. જયેનયે પરરણામયે દેશ જ નહીં, પરંતુ 
વ્વશ્ના પ્ર્વાસરીઓ ગુજરાત તરફ આકરા્થયા છે. મુખયમંત્રી 
શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીના નયેતૃત્વ્વાળરી રાજય સરકારે લરીધયેલાં 
અનયેક ક્રાંવતકારરી પગલાંઓના પરરણામયે ગુજરાતનો પ્ર્વાસન 
ક્ષયેત્યે અદ્�ભુત વ્વકાસ થયો છે.

	સ્વદેશ દશ્થન સકીમ હેઠળ હેરરટેજ સરક્કટના વ્વકાસ અંતગ્થત 
અમદા્વાદ, રાજકોટ, પોરબંદર, બારડોલરી અનયે દાંડરીમાં 
ગાંધરીજીનરી સમૃવત સાથયે સંકળાયયેલ સથળોના વ્વકાસ. રાજકોટ 
શહેર ખાતયે આલફ્ેડ હાઈસકકૂલમાં ગાંધરીજીના જી્વન ક્વનનયે 
પ્રદવશ્થત કરતા મયુવઝયમનું રૂ. ૧૯.૮૭ કરોડના ખચષે વનમા્થણ.

 ટરૂરઝમ અનયે હોસસપટાવલટરી ક્ષયેત્યે ય્ુવાનોનયે રોજગારરીના અનયેક 
અ્વસરો. છેલાં ૪ ્વર્થમા ં૨૫,૦૦૦ થરી ્વધ ુય્ુવાનોનયે તાલરીમ 
આપ્વામાં આ્વરી છે.

 રદવયાંગ અનયે વસવન.વસટરીઝનો યાત્ાધામો ખાતયે સરળતાથરી 
દશ્થન કરરી શકે તયે માટે છેલાં ચાર ્વર્થમાં ૧૯૩ ઇ-રરક્ષા, 
૩૭૬ સવહલચયેર અનયે ૧૯૮૮ બાંકડાનરી કુલ રૂ.૨૦૭.૪૫ 
લાખના ખચષે સુવ્વધા ઊભરી કરાઈ,

 ઈકો ટૂરરઝમનયે ્વયેગ આપ્વા રાજય સરકાર દ્ારા પોળોના 
જંગલો, રતનમહાલ, પદમડંુગરરી, ગરીરાધોધ, ઝર્વાણરી, 
જનૂારાજ, કોડા્વાડરીલા ડયેમ, નળસરો્વર ્વગયેરે સથળોએ પ્ર્વાસરી 
સુવ્વધામાં અનયેકગણો ્વધારો કરાયો છે.

 રાજય સરકારે પ્ર્વાસન ક્ષયેત્યે લરીધયેલાં સ્વ્થગ્રાહરી પગલાંનયે 
પરરણામયે ગુજરાતનરી મુલાકાતયે આ્વતા સહેલાણરીઓમાં ૧૪ 
ગણો ્વધારો થયો છે. પાંચ કરોડ જયેટલા સહલેાણરીઓએ 

ગુજરાતનરી મુલાકાત લયેતા પ્ર્વાસન ક્ષયેત્નયે ન્વો ્વયેગ મળતાં 
વ્વપુલ પ્રમાણમાં રોજગારરીનું વનમા્થણ થયું છે.

 દેશનરી એકતા અનયે અખરંડતતાના વશલપરી સરદાર ્વલભભાઈ 
પટેલનરી ૧૮૨ મરીટર ઊંચરી પ્રવતમાનું પ્રધાનમંત્રી શ્રી 
નરનેદ્રભાઈ મોદરીના હસતયે લોકાપ્થણ. કાયમરી ટેનટ વસટરીનરી 
સુવ્વધા ઉપરાંત ૧૦૦ યુ્વાનોનયે ગાઇડનરી તાલરીમ. ગુજરાત 
રાજયના પ્ર્વાસનનયે ્વયેગ મળ્વા સાથયે આરદ્વાસરી વ્વસતારનો 
સ્વ્થગ્રાહરી વ્વકાસ થયો છે. 

 ન્વસારરી વજલાના દાંડરી ખાતયે ભારત સરકારના સાંસકૃવતક 
મંત્ાલય દ્ારા અંદાવજત રૂવપયા ૭૦ કરોડના ખચષે તૈયાર 
કર્વામાં આ્વયેલા નયેશનલ સોલટ સતયાગ્રહ મયેમોરરયલ 
્વડાપ્રધાનશ્રી દ્ારા રાષ્ટ્રનયે સમવપ્થત. 

 ગુજરાતમાં બૌધિ સરક્કટમાં ૧૩ સથળોના વ્વકાસથરી ગુજરાત 
પ્ર્વાસન ક્ષયેત્નયે મળશયે અનયેરો ્વયેગ. સ્વદેશ દશ્થન યોજના હેઠળ 
જનુાગઢ- ઉપરકોટ, બાબા પયારે ગફુા, ખાપરા ખોરડયા, અશોક 
રોક એરડટ અનયે ્વયે સાઈડ એમયેવમરટઝ, ગરીર સોમનાથ - સાના 
ગફુા, પ્રભાસ-પાટણ પાટણ ગફુા, ભરૂચ - કાવળયા ડંુગર, કચછ 
- વસહોત ગુફા, ભા્વનગર - તળાજા ગુફા, રાજકોટ - 
ખભંાવળયા ગફુા, તારંગા ગફુા, મહેસાણા - ્વડનગર મોનયેસરિરીનયે 
આ્વરરી લયે્વામાં આ્વરી છે. 

 શાંઘાઈ કો-ઓપરેશન ઓગષેનાઈઝયેશન (SCO) દ્ારા સટેચયૂ 
ઓફ યુવનટરીનયે વ્વશ્નરી આઠમરી અજાયબરી તરરીકે જાહેર 
કર્વામાં આ્વરી છે.

 વ્વશ્ પ્રવસધિ ટાઇમ મયેગયેવઝન દ્ારા ૨૦૧૯માં વ્વશ્ના શ્યેષ્ઠ 
૧૦૦ પ્ર્વાસન સથળોમાં સટેચયૂ ઓફ યુવનટરીનો સમા્વયેશ 
કર્વામાં આવયો છે. જયે સમગ્ર દેશ માટે ગૌર્વનો વ્વરય છે.

	આઉટલુક દ્ારા સટેચયૂ ઓફ યુવનટરીનયે શ્યેષ્ઠ આકર્થક પય્થટક 
સથળના ્વગ્થમાં“પ્રયેસસટજીયસ રિા્વયેલર અૅ્વૉડ્થ ૨૦૨૦”થરી 
સનમાવનત કર્વામાં આ્વયેલું છે.

	ઓછરી મૂડરી-્વધુ રોજગાર એ પ્ર્વાસન ક્ષયેત્નરી વ્વશયેરતા છે. 
આ બાબત ધયાનયે રાખરી રાજયનરી પ્ર્વાસન વ્વવ્વધતાઓના 
સાતતયપૂણ્થ વ્વકાસ દ્ારા સથાવનક રોજગારનયે તક આપ્વા 
રાજય સરકાર અ્વાર ન્વાર પ્રોતસાહક પગલાઓ જાહેર કરતરી 
રહરી છે. ગુજરાતના પ્ર્વાસન સથળોનયે માત્ દેશમા ંજનહરીપરંતુ, 
દુવનયામાં પણ ખયાવત મળે તયે રરીતયે આંતરરાષ્ટ્રરીય કક્ષાના 
માપદંડો સાથયે વ્વકસા્વરી ગુજરાત ગલોબલ ચોઇસ ફોર ટુરરીઝમ 
બનયે તયે રદશામા ંકામગરીરરી શરૂ કરાઇ છે. પ્ર્વાસનના વ્વકાસનરી 
હરણફાળનયે ્વયેગ્વંતરી બના્વ્વા રાજયના અંદાજપત્માં ૪૮૮ 
કરોડનરી જોગ્વાઈ. જયારે ગુજરાતમાં આ્વનાર પ્ર્વાસરીઓનયે 
ગુણ્વત્ાસભર આધુવનક સુવ્વધાઓ ઉપલબધ કરા્વ્વા માટે 
૩૧૫ કરોડનરી જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી છે. • 
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િન અને પયસર્િરણનું જતન, 
ગુજરસત સરકસરનું િચન

જળ્વાય ુપરર્વત્થનના ્વવૈશ્ક પડકાર ્વચ્યે કુદરતયે માન્વનયે આપયેલરી અણમોલ ્વનસપંદા અનયે 
પયા્થ્વરણનુ ં જતન તથા લોકાવભમખુ સ્ંવધ્થન થાય એ્વરી કાય્થશૈલરી મખુયમતં્રી શ્રી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણરીનરી નયેતૃત્વમા ંગજુરાત સરકારનરી રહરી છે. રાજયના ્વનવ્વસતારોનુ ંજતન અનયે સ્ંવધ્થન તથા 
પયા્થ્વરણરીય બાબતો અગંયે ચોક્કસ પૉવલસરીના કારણયે છેલાં પાંચ ્વર્થમા ંરાજયમા ંવ્વકાસનયે ઇકોફે્નડલરી 
નામનરી ન્વરી રદશા મળરી છે અનયે ન્વાં પરરમાણો સથાવપત થયાં છે. 

રાજયમા ં્વન વ્વભાગ દ્ારા પ્રવત ્વર્થ ્વનમહોતસ્વ, મયેનગ્ર્ુવ ્વા્વયેતર, દરરયાઈ જી્વ�સષ્ના 
સરંક્ષણ, ઝરીરો કાબ્થન એવમનયેશનનયે પ્રોતસાહન જયે્વરી બાબતો સાથયે એવશયાના સૌથરી મોટા બન્નરી 
ગ્રાસલયેનડ રડમાકકેશન, સટેચયૂ ઓફ યુવનટરીના વ્વવ્વધ પ્રોજયેકટ, સરી્વયેઝ ્વોટર માટે રરરિરીટ એનડ રરયઝુ 
પૉવલસરી જયે્વરી બાબતો ઊડરીનયે આંખયે ્વળગયે એ્વરી છે. મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઇ રૂપાણરીનરી દૃઢ 
રાજકીય ઇચછાશવક્તના પરરણામયે પયેસા કાયદાના અમલથરી આરદ્વાસરીઓનયે જગંલનરી જમરીનના 
અવધકારો મળયા છે. તો બરીજી બાજ ુગજુરાતનરી ઓળખ બનરી ચૂકેલા એવશયાઇ વસંહોના સરંક્ષણ 
માટે રાજય સરકારે લરીધયેલાં કદમ વ્વશયેર વસવધિ છે. ્વન અનયે પયા્થ્વરણ વ્વભાગ દ્ારા છેલા ંપાચં 
્વર્થમા ંથયયેલરી કામગરીરરી જાણ્વરી રસપ્રદ બનરી રહેશયે. 

વન અન ેપયા્ગવિણ નવિાગ
	રાજયમા ંઆ્વયેલ ્વનોના વ્વકાસ અનયે સ્ંવધ્થન હેતસુર રૂ.૨૮૬ કરોડનરી જોગ્વાઈ કરાઈ છે. 

્વન વ્વસતાર વસ્વાયના વ્વસતારોમાં સામાવજક ્વનરીકરણનયે ્વયેગ્ંવતંુ બના્વ્વા માટે રૂ.૨૧૯ 
કરોડનરી જોગ્વાઈ છે. 

	યઝુર એજનસરી પાસયેથરી મળેલ રકમમાંથરી ્વળતર ્વનરીકરણ અનયે ્વન વ્વકાસનરી કામગરીરરીઓ 
માટે કેમપા ફિંડ અતંગ્થત રૂ.૧૮૨ કરોડ અનયે ્વનયપ્રાણરીનરી વય્વસથા અનયે વ્વકાસ માટે રૂ.૧૭૬ 
કરોડનરી જોગ્વાઈ.

	ઘાસ અનયે ્વાસંના વ્વકાસના સતૂ્ સાથયે કચછ ઘાસચારા સ્વા્વલંબન યોજના અતંગ્થત ર,૪૪૦ 
હેકટર ઘાવસયા મયેદાનોનયે પુનઃજીવ્વત કરરી ઘાસ ઉતપાદન ક્ષમતા ્વધાર્વા અનયે ઘાસ ગોડાઉન 
બાધંકામ માટે રૂ.૧૭ કરોડનરી જોગ્વાઈ સાથયે કચછમાં બન્નરી ગ્રાસ લયેનડનુ ંરડમાકકેશન કરરી જગંલ 
અનયે મહેસલૂ વ્વભાગનરી જમરીન અલગ કર્વામાં આ્વરી છે. 

	કમલમ્ (ડ્રયેગન ફુ્ટ)ના બયે લાખ રોપા નસ્થરરીમાં ઉછેર કરરી કે્વરડયાનરી આજુબાજ ુ ૫૦ 
રકલોવમટરનરી વત્જયામાં કમલમ્-નુ ં્વા્વયેતર તથા જાળ્વણરી માટે રૂ.૧૫ કરોડનરી જોગ્વાઈ. 

	રાજયના દરરયાકાંઠે આ્વયેલ ચયેરનાં જગંલોનો વ્વકાસ, ઘાસના ંમયેદાનો, જળપલાવ્વત વ્વસતારો 
અનયે જગંલોનરી પનુઃસથાપના કર્વા ૨૧ વજલાઓમાં કુલ ૯ ્વર્થના સમયગાળા માટે રૂ.૧૦૭૨ 
કરોડનરી જાપાન ઇનટરનયેશનલ કો-ઓપરેશન એજનસરી (જાયકા) સહાવયત યોજનાના પ્રથમ 
્વર્થ માટે રૂ.૧૫ કરોડનરી જોગ્વાઈ. 

	રોજગારરીનરી તકો ઊભરી કર્વા અનયે ્વાંસનરી ઉપલબધતા ્વધાર્વાના હેતુથરી પૂ્વ્થપટ્રીના ૧૪ 
વજલાઓના ્વનોમા ં ્વાસંઝુડંનરી ્વજૈ્ઞાવનક ઢબયે મા્વજત કરરી ઉતપાદકતા ્વધાર્વા તયેમજ 
આજીવ્વકાપવૂત્થ માટે કૌશલય્વધ્થન કેનદ્રોનરી સથાપના માટે રૂ.૧૨ કરોડનરી જોગ્વાઈ.

છે�લા પાંચ વષર્માં 
રાજ્યમા િવકાસને 
ઇકાેફે્ર�ડલી નામની 
નવી િદશા મળ� 
છે. વનમહાે�સવ, 
મ�ેગ્રવુ વાવેતર, 
દિરયાઈ �વ����ના 
સરંક્ષણ, ઝ�રાે કાબર્ન 
અે�મનેશનને પ્રાે�સાહન 
જેવી બાબતાે સાથ ે
અે�શયાના સાૈથી 
માેટા બ�ી ગ્રાસલ�ેડ 
િડમાક�શન, �ે�યૂ 
આેફ યુિનટ�ના િવિવધ 
પ્રાજેકે્ટ, સીવેઝ વાેટર 
માટે િરટ્ર �ટ અે�ડ િરયુઝ 
પાૅ�લસી જેવી બાબતાે 
ઊડીને આખંે વળગે 
અેવી છે.

દશ્ગન નત્વેદી

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્



	એવશયાઈ વસહંોના એકમાત્ વન્વાસસથાન ગરીર રાષ્ટ્રરીય ઉદ્ાન અનયે 
અભયારણય તથા બૃહદ્ ગરીર વ્વસતારના વજલાઓ જયે્વા કે, 
જૂનાગઢ, ગરીર સોમનાથ, અમરેલરી, ભા્વનગર અનયે બોટાદ 
વજલાના મહેસલૂરી,્વરીડરી વ્વસતારમાં વસહંોના સરંક્ષણ અનયે સં્વધ્થન 
માટે ભારત સરકાર દ્ારા અમલમાં આ્વનાર લાયન પ્રોજયેકટના 
પ્રથમ ્વર્થ માટે રૂ.૧૧ કરોડનો ખચ્થ કર્વામાં આ્વશયે.

	ગરીર રાષ્ટ્રરીય ઉદ્ાન અનયે અભયારણય તથા બૃહદ ગરીર વ્વસતારમા ંઆ્વતા 
વસહંોનયે ખોરાક ્વધાર્વા હેત ુપ્રયે-બયેઝ તૈયાર કર્વા સાંભર બ્રીરડગં સયેનટર 
બના્વ્વાનરી કામગરીરરી માટે રૂ.૧૦ કરોડ ફાળ્વ્વામાં આવયા છે. 

	એવશયાઇ વસહંોનરી ્વત્થમાન ્વસવતનરી સસથવતનયે અનયે વ્વસતરણનરી 
સમજ વ્વકસા્વ્વા માટે પૂનમ અ્વલોકનથરી વસહંનરી ્વસતરીનો અદંાજ 
મયેળ્વ્વામા ંઆવયો. એવશયાઇ વસહંોનરી ્વસવત ્વર્થ ૨૦૧૫માં 
૫૨૩ સામયે ૨૦૨૦મા ં૨૯ ટકાના ્વધારા સાથયે ૬૭૪ વસહંો નોંધાયા 
છે. વસહંોના વ્વચરણ વ્વસતાર આ પાંચ ્વર્થમાં ૨૨ હજાર ચો. 
રક.માથંરી ્વધરીનયે ૩૦ હજાર ચો. રક. થયો છે. 

	રાજયમા ં સથાવપત ૨૦ સાસંકૃવતક ્વનોના ન્વરીનરીકરણ અનયે 
આધવુનકીકરણ માટે રૂ.૧૦ કરોડનરી જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી છે.

	રાજયમા ં૧૯૯૧મા ંવૃક્ષાચછારદત ૧૧૯૦૭ ચોરસ રકવમ વ્વસતારમાં 
૨૫ ટકાના ્વધારા સાથયે ૨૦૧૯મા ં૧૪૮૫૭ ચોરસ રકવમ થયો છે 
અનયે આ બાબત ફોરેસટ સ્વષે ઓફ ઇસનડયાએ ઉપગ્રહનરી તસ્વરીરોના 
આધારે સાવબત કરરી છે. છેલા ંબયે ્વર્થમા ં્વન વ્વસતારમા ંવૃક્ષાચછારદત 

વ્વસતારમાં ૧૦ હજાર હેકટરનો ્વધારો થયો છે. ચયેરના વૃક્ષોનો વયાપ 
૨૦૦૧મા ં૯૧૧ ચોરસ રકવમનરી સામયે ૨૦૧૯મા ં૨૬૬.૨૭ના 
્વધારા સાથયે ૧૧૭૭.૨૭ ચોરસ રકવમ થયો છે. કચછમા ં૭૯૪.૭૭ 
ચો. રક. અનયે જામનગરમા ં૨૨૯.૫૦ ચો. રક. ચયેર વ્વસતાર આ્વયેલો 
છે. માત્ છેલા ંબયે જ ્વર્થમા ં૩૭ ચો. રક. ચયેરનો વયાપ ્વધયો છે. 

	રાજયમા ં ઘાસચારાનરી અછતનરી સસથવતમા ં પહોંચરી ્વળ્વા માટે 
હાલમા ંઅદંાવજત ૫૦૦ લાખ રકલો ઘાસ ્વન વ્વભાગના ગોદામમાં 
સગં્રવહત કર્વામા ંઆવયુ ંછે. 

	કે્વરડયા ખાતયે સટેચય ૂઓફ યુવનટરી પરરસરમા ંઝઓુલોવજકલ પાક્કનરી 
રચના કરાઇ. ૧૪૦ હેકટરમા ંભારતરીય, વ્વદેશરી એ્વા માસંાહારરી 
અનયે તૃણભક્ષરી પ્રાણરીનો સમા્વયેશ. એક હજાર પક્ષરીઓનો સમા્વયેશ 
થઈ શકે એ્વરી પક્ષરીશાળાનંુ વનમા્થણ ઉપરાતં આરોગય ્વન, થોર 
બગરીચાનંુ વનમા્થણ કરાયુ.ં 

ગીિ ફાઉન્ડશેન
	ગજુરાત ઇકોલોવજકલ એજયકેુશન એનડ રરચસ્થ ફાઉનડયેશનના 

માધયમથરી છેલા ંપાંચ ્વર્થમા ંરૂ. રૂ. ૨૨૧૪ લાખના ખચ્થથરી ઈનદ્રોડા 
પ્રકૃવત ઉદ્ાન ખાતયે એવશયાઇ વસહં, ્વાઘ અનયે દરીપડાઓ તથા અનય 
્વનયપ્રાણરીઓનયે દશ્થન માટે ખલુા મકૂ્વામા ંઆ્વયેલ છે. આ 
ઉદ્ાનમા ંએનક્ોઝર બના્વ્વા, ડાયનાસોર પાક્ક, ફોવસલ પાક્ક, 
સપ્થગૃહનંુ ન્વરીનરીકરણ, "ઊજા્થ અનયે જળ્વાયુ પરર્વત્થન અવભગમ 
કેનદ્ર" નરી કામગરીરરી કરાઇ, ્વનયજી્વોના રોગ વનદાન માટે અદ્તન 
પોસટ મોટ્થમ રૂમ અનયે વક્રમયેટોરરયમ બના્વાયુ.ં

	સટેચય ૂઓફ યવુનટરી ખાતયે રૂ. ૧૧૦૨ લાખના ખચ્થથરી કેકટસ ગાડ્થનમાં 
૬૦૦ જયેટલરી પ્રજાવતઓના આશરે ૬ લાખ રોપાઓનુ ં્વા્વયેતર.

	રૂ. ૪૮૩ લાખના ખચ્થથરી વનવમ્થત અરણય ઉદ્ાન ખાતયે 
મલુાકાતરીઓનયે ્વનસપવત અનયે ્વનયજી્વોનરી માવહતરી મળરી રહે તયે 
હેતુથરી બટરફલાય ગાડ્થન, ઇનટરવપ્રટેશન સયેનટર બના્વાયુ.ં 

	નયેશનલ ગ્રરીન ક્રોપસ કાય્થક્રમ અતંગ્થત રાજયમા ંહાલ ૧૬૦૦૯ 
શાળાઓ અનયે ૧૬૨ કોલયેજમા ંઇકોક્બનરી રચના. 

	નયેશનલ એડપશન ફનડ ફોર ક્ામયેટ ચયેનજ અતંગ્થત ૬૦૦ હેકટર 
ગ્રાસપલોટનુ ંવનમા્થણ. ૭૦૦ હેકટર વ્વસતારમા ંમયેનગ્રયે્વ પલાનટેશન.

પયા્ગવિણ
	કચરામાથંરી કિંચનના અવભગમથરી જોખમરી કચરાનયે બળતણમા ંતયેમજ 

ઉતપાદનના ભાગરૂપયે ન્વયેમબર-૨૦૨૦ સધુરીમા ંવસમયેનટ ઉદ્ોગમાં 
અદંાજયે ૨,૮૨,૮૩,૩૫૯ મયેવરિક ટન જોખમરી અનયે વબનજોખમરી 
કચરાનરી સહપ્રવક્રયા કર્વામા ંઆ્વરી છે. 

	જોખમરી કચરાના ્વહનના સચુાર વય્વસથાપન માટે ઓનલાઇન 
મયેવનફેસટ વસસસટમ બના્વ્વામા ંઆ્વરી છે. પલાસસટક ્વયેસટ મયેનયેજમયેનટ 
રૂલસ-૨૦૧૬ના અમલ થકી પલાસસટક ઉતપાદન સાથયે સકંળાયયેલાં 
એકમોનરી નોંધણરી ફરવજયાત કરાઇ છે. આ માટે પલાસસટક મોડલૂ 
લોનચ કર્વામા ંઆવયંુ છે. •
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�સઇમેટ ચેન્જનસ પડકસરને 
�ઝલિસ ગુજરસતનસે અે�ન �સન

આજકાલ આપણયે એક ્વાત દરેકનરી ્વાતચરીતમાં સાંભળરીએ છરીએ, આ ્વરષે ગરમરી ખૂબ 
લાગયે છે. આજરદન સુધરી આ્વરી ગરમરી સહન કરરી નથરી. તો ટરી્વરીમાં સમાચાર જાણયા હશયે 
કે યુરોપ જયે્વા ઠંડા પ્રદેશોમાં રેકોડ્થબ્યેક ્વરસાદનયે કારણયે પૂર આ્વરી રહ્ાં છે. 

આ બંનયે ્વાતનો અથ્થ એ છે કે, �્થ્વરીનું ્વાતા્વરણ બદલાઈ રહ્ં છે. �્થ્વરીના સરેરાશ 
તાપમાનમાં ્વધારો થયો છે. આ ્વધારાનયે કારણયે �્થ્વરી પર ઘણાં ભૌગોવલક પરર્વત્થનો થઈ 
રહ્ાં છે અનયે તયેના કારણયે પ્રાકૃવતક આપદાઓનો સામનો કર્વો પડરી રહ્ો છે. આ પ્રાકૃવતક 
આપદાએ સમગ્ર વ્વશ્ના રાષ્ટ્રાધયક્ષો અનયે નાગરરકોનયે ભવ્વષય માટે વ્વચાર કર્વા મજબૂર 
કરરી દરીધા છે. ્વર્થ-૨૦૧૫માં સંયુક્ત રાષ્ટ્રનરી જનરલ એસયેમબલરીમાં ‘વનરંતર વ્વકાસના 
ધયયેયો‘–sustainable development goals- 2030 એજનડાનયે સ્વરીકાર્વામાં 
આવયા અનયે તયે અંતગ્થત ૧૭ ધયયેય અનયે ૧૬૯ લક્યાંક નક્કરી કર્વામાં આવયા. તયે પૈકી ૭ , 
૧૩, ૧૪, ૧૫ ક્રમાંકના ધયયેય અનુક્રમયે અફોડષેબલ એનડ ક્રીન એનર્જી, ક્ાઇમયેટ એકશન, 
લાઇફ બરીલો ્વોટર અનયે લાઇફ ઓન લયેનડ વનધા્થરરત કર્વામાં આવયા છે. ભારતમાં 
sustainable development goals- 2030 ્વર્થ ૨૦૧૬થરી અમલમા ંમકૂ્વામાં 
આવયા છે. ્વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદરીએ પયા્થ્વરણ અનયે ક્ાઇમયેટ ચયેનજ અગંયે દાખ્વયેલરી 
પ્રવતબધિતાનયે આપણયે આગળ ધપા્વરી સસટેઇનયેબલ ડયે્વલપમયેનટ કયુયં છે. તયેમણયે ગુજરાતના 
મુખયમંત્રી તરરીકેના કાય્થકાળમાં ક્ાઇમયેટ ચયેનજનો અલાયદો વ્વભાગ શરૂ કયયો હતો. 

ગુજરાત રાજયનો ૧૬૬૩ રક.મરી. જયેટલો વ્વશાળ દરરયારકનારો પ્રાકૃવતક સંપદા, ભૂસતર 
શાસત્ અનયે માન્વ પ્રવૃવત્નરી દૃસષ્એ ્વૈવ્વધયપૂણ્થ અનયે અનોખો છે. જયેથરી ગુજરાત ક્ાઇમયેટ 
ચયેનજનરી દૃસષ્એ સં્વયેદનશરીલ રાજય ગણરી શકાય. ઉતરમા ંલખપતથરી દવક્ષણમા ં્વલસાડ ્વચ્યે 
આ્વતા આશરે ૧૫ વજલાઓ તાપમાન , ્વરા્થઋતુના ્વવૈ્વધય , દરરયાઇ સપાટરી, અરેવબયન 
સમદુ્રમાં ઉદ્ભ્વતાં તોફાનોનયે ધયાનયે લઇનયે ક્ાઇમયેટ ચયેનજનરી દૃસષ્એ સ્ંવયેદનશરીલ છે. કલાઇમયેનટ 
ચયેનજના પડકારોનયે હલ કર્વાના લાંબા ગાળાના એકસન પલાનનયે અમલમાં મૂકનારં ગુજરાત 
દેશનું પ્રથમ રાજય બનશયે.

ગુજરાત રાજય માન્વ વ્વકાસનાં તમામ ક્ષયેત્ોમાં એક આદશ્થ રાજય બન્વાનું ધયયેય રાખયે 
છે. ગજુરાતયે કોઇપણ પરર્વત્થન અનયે ના્વરીનય માટે હંમયેશા ંપહેલ કરરી છે. જળ્વાય ુપરર્વત્થનના 
્વૈવશ્ક એજનડામાં ભાગ લયે્વા ભારત સરકારે ક્ાઇમયેટ ચયેનજના વનયત કરેલા લકક્યાંકો 
અનુસાર ગુજરાતનો ન્વો સટેટ એકશન પલાન આ્વનારા ૧૦ ્વર્થ એટલયે કે ૨૦૩૦ સુધરીના 
સમયગાળાનયે અનુલક્ષરીનયે તૈયાર કર્વામાં આવયો છે.આ એકશન પલાનમાં રરનયૂએબલ 
એનર્જી, એનર્જી સયેવ્વંગ, ્વૉટર કનઝ્વષેશન, ્વનરીકરણ, સાગરકાંઠાના વ્વસતારો, આરદજાવત 
ક્ષયેત્ો, પશુપાલન, ખયેતરી, આરોગય, જયે્વાં વ્વવ્વધ પાસાઓનયે આ્વરરી લયે્વાયાં છે. આમ, 
ક્ાઇમયેટ ચયેનજના પડકારોનયે હલ કર્વાના લાંબાગાળાના એકશન પલાનનયે અમલમા ંમકૂનારં 
ગુજરાત દેશનું પ્રથમ રાજય બનશયે. આ એકશન પલાનનો મુખય હેતુ એક એ્વા ભવ્વષયનું 
વનમા્થણ કર્વું કે "જયેમાં એક સંતુવલત જળ્વાયુ પારરસસથવતક તંત્નું જતન થાય."

વડાપ્રધાન શ્રી નર�ેદ્રભાઇ 
માેદ�અે પયાર્વરણ અને 
�લાઇમેટ ચ�ેજ અંગે 
દાખવેલી પ્રિતબદ્ધતાને 
આપણે આગળ ધપાવી 
સ�ેઇનેબલ ડવેલપમ�ેટ 
કયુ� છે. તેમણે ગજુરાતના 
મ�ુમંત્રી તર�કેના 
કાયર્કાળમાં �લાઇમેટ 
ચ�ેજનાે અલાયદાે 
િવભાગ શ� કયા� હતાે.

હિેશ્વિી િાબા

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્



આવથ્થક અનયે સામાવજક રરીતયે પ્રગવત કર્વા ઇચછુક દરેક રાષ્ટ્ર 
પાસયે પયા્થપ્ત માત્ામાં અનયે પર્વડયે તયે્વરી રકમતયે ઊજા્થ હોય તયે પાયાનરી 
જરૂરરયાત છે. આથરી રાજય સરકારે રાજયમાં ઊજા્થ સુરક્ષા 
સુવનવચિત કર્વા રદ્પાંવખયો વયૂહ અપનાવયો છે. જયેમાં પુન: પ્રાપય 
ઊજા્થ થકી ્વરીજઉતપાદનના કાય્થક્રમનયે ્વયેગ આપ્વો અનયે અથ્થતતં્ના ં
તમામ ક્ષયેત્ોનરી ઊજા્થ કાય્થદક્ષતામાં ્વધારો કર્વો. 

ઊજા્ગ સુિક્ા માટે વયૂહનીનત 
ગજુરાત દેશના કુલ સથાવપત વબન પરંપરાગત ઊજા્થ ક્ષમતામાં 

તયેના ૧૨.૩૫% વહસસા સાથયે કુદરતરી પુન: પ્રાપય ઊજા્થ ક્ષયેત્યે 
અગ્રયેસર રહ્ ંછે. જયે પૈકી ભારતનરી પ્વન ઊજા્થ ક્ષમતામા ંગુજરાતનો 
વહસસો ૨૦.૧૫% રહ્ો છે. 
	વબનપરંપરાગત ઊજા્થના સ્ોત તરરીકે પ્વન ઊજા્થ સ્વચછ અનયે 

સલામત ઊજા્થ તરરીકે ઊભરરી રહરી છે. નયેશનલ ઇસનસટટ્ૂટ 
ઓફ વ્વનડ એનર્જી મુજબ ૧૦૦મરી ઊંચાઇ પર ગુજરાતનરી 
સંભવ્વત પ્વન વ્વદ્ુત ઉતપાદન ક્ષમતા ૮૫૦૦૦ મયે.્વૉ છે. 
રાજયમાં સ્વચછ અનયે હરરયાળા ઉતપાદનનયે પ્રોતસાહન પૂરં 
પાડ્વા રાજય સરકારે જાહેર કરેલરી પ્વન ઊજા્થ નરીવત -૨૦૧૬ 
હેઠળ ચાલુ ્વર્થ દરમયાન રાજયમાં ્વધુ ૫૮૮.૩૩ મયેગા્વૉટ 
ક્ષમતાના વ્વનડ ફામ્થ જાનયુઆરરી -૨૦૨૧ સુધરીમાં કાય્થરત 
કરાયાં છે. આમ, રાજયનરી કુલ પ્વન વ્વદ્ુત ઉતપાદન ક્ષમતા 
્વધરીનયે ૮૧૨૯.૮૫ મયેગા્વૉટ થઇ છે. 

	રાજયમાં સ્વચછ અનયે હરરયાળા ્વરીજ ઉતપાદનનયે પ્રોતસાહન 
પૂરં પાડ્વા રાજય સરકારે જાહેર કરેલ સૌર વ્વદ્ુત નરીવત 
-૨૦૧૫ હેઠળ ચાલુ ્વર્થ દરમયાન રાજયમાં કુલ ૧૦૯૩.૭૨ 
મયેગા્વૉટ ક્ષમતાના સોલાર પા્વર પલાનટ જાનયુઆરરી-૨૦૨૧ 
સુધરી કાય્થરત કર્વામાં આવયા છે. આમ, રાજયનરી કુલ સોલાર 
પા્વર ઉતપાદન ક્ષમતા ્વધરીનયે ૪૦૪૨.૦૯ મયેગા્વૉટ થઇ છે. 

	સોલાર રૂફ ટોપ સથાવપત કર્વામાં ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ ક્રમયે 
છે. લોકવપ્રય સયૂ્થ ગજુરાત યોજના અતંગ્થત 1.77 લાખ ઘરોમાં 
૬૬૨ મયેગા્વૉટનરી સોલાર ઊજા્થ ઉતપાદન ક્ષમતા ઊભરી 
કર્વામા ંઆ્વરી છે. સરકારરી કચયેરરીઓનરી છત પર અંદાજયે સાત 
મયેગા્વૉટ ક્ષમતાનરી સોલાર રૂફટોપ વસવસટમ સથાપ્વા માટે રૂ. 
૨૫ કરોડનરી જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી છે. 

	આપણો દેશ તયેનરી ૭૦% પયેરિોવલયમ જરૂરરયાત આયાત કરરીનયે 
પૂરરી પાડતો હો્વાથરી આપણા દેશ સામયે પયેરિોવલયમ પયેદાશોનરી 

માંગ પુર્વઠાનયે સંતુવલત કર્વાનો સતત પડકાર રહે છે. રાજય 
સરકારે પરંપરાગત ઊજા્થના ્વપરાશનો ઘટાડો કરરી સ્વચછ 
ઊજા્થનયે પ્રોતસાહન આપ્વા ઇલયેસકરિક બયેટરરીથરી ચાલતરી ઇ- 
રરક્ષાઓનો ્વપરાશ ્વધયે તયે ઉદ્ેશથરી ઇ-રરક્ષા દરીઠ રૂ. 
૪૮,૦૦૦નરી સબવસડરી માટે રૂ. ૨૬ કરોડનરી જોગ્વાઈ કરરી 
છે. ઇલયેસકરિક બયેટરરીથરી ચાલતા ટુ સવહલર માટે ્વાહનદરીઠ રૂ. 
૧૨૦૦૦નરી સબવસડરી આપ્વા માટે રૂ. ૧૩ કરોડનરી જોગ્વાઈ 
કરરી છે. 

	રાજયમા ંઆ્વયેલ ગૌશાળા, પાજંરાપોળ ખાતયે બાયોગયેસ પલાનટ 
સથાપ્વા માટે ૭૫% લયેખયે સહાય આપ્વા માટે રૂ. ૬ કરોડનરી 
જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી છે. 

	લાકડાનરી બચત અનયે કાબ્થન ઉતસજ્થન ઘટાડ્વાના હેતુથરી 
રાજયનરી ૧૨૦૦ ગ્રામ પંચાયતોનયે સુધારેલરી સમશાન ભઠ્રી 
સથાપ્વા માટે રૂ. ૬ કરોડનરી જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી છે. 

	રાજયનરી સરકારરી શાળાઓમા ં૧૭,૫૦૦ એલઇડરી ટ્બૂલાઇટ 
અનયે ૧૮,૫૦૦ સટાર રેટેડ પંખા નાખ્વામાં આ્વશયે તયેના માટે 
રૂ. ૪ કરોડનરી જોગ્વાઈ કર્વામાં આ્વરી છે. 

ઉપલબ્ધ
	ગજુરાત ઇકોલોજીકલ કવમશન દ્ારા ભારત સરકાર તથા વ્વશ્ 

બેંકનરી સહાયથરી વશ્વરાજપરુ, દ્ારકા ખાતયે ભારતનો સૌ પ્રથમ 
પયા્થ્વરણનરી દૃસષ્ એ સ્વચછ અનયે સુઘડ રરીતયે બલયૂ ફલયેગ બરીચ 
તરરીકે વ્વકસા્વ્વામાં આવયો છે. આ બરીચનયે આંતરરાષ્ટ્રરીય 
બલયૂ ફલયેગ પ્રમાણપત્ પ્રાપ્ત થયું છે. જયે સહેલાણરીઓ માટે એક 
અનોખું આકર્થણનું કેનદ્ર બનયું છે. 

	ગુજરાત ઇકોલોજીકલ કવમશન દ્ારા વચલડ્રન નયુવરિશન પાક્ક 
અનોખો થરીમ પાક્ક કે્વરડયા કોલોનરી ખાતયે બના્વ્વામા ંઆ્વયેલ 
છે જયે કે્વરડયા સંકવલત વ્વકાસનો ભાગ છે. ‘સહરી પોરણ દેશ 
રોશન’વશર્થક હેઠળ તૈયાર થયયેલા આ પાક્કમાં તંદુરસત આહાર 
આદતો અનયે પોરણ મૂલય વ્વશયે બાળકોનયે વયાપક જાણકારરી 
આપ્વામાં આ્વયે છે. 

 જીઇસરી દ્ારા રાજયમાં મયેનગ્રુ્વ વ્વસતાર ્વધયે તયે હેતુથરી કચછ 
અનયે ખંભાતના અખાત વ્વસતારમાં 15000 હેકટર કરતા પણ 
્વધારે વ્વસતારમાં મયેનગૃ્વનું ્વા્વયેતર કર્વામાં આવયું છે. 

 ગુજરાત ઇકોલોજીકલ કવમશન દ્ારા રાજયના તમામ તાલુકા 
માટે ઇકોલોજીકલ પ્રોફાઇલ બના્વ્વાનરી કામગરીરરી કર્વામાં 
આ્વરી છે જયે પારરસસથતરીક વ્વજ્ઞાન અનયે પયા્થ્વરણરીય સરંક્ષણમાં 
રસ ધરા્વતા લક્યજૂથોનયે ઘણો જ ઉપયોગરી થશયે. 

 વ્વશ્ બેંક પરુસકૃત સમાટ્થ વ્વલયેજ પ્રોજયેકટ અતંગ્થત દરરયાકાઠંાના 
કુલ 112 ગામોનો સમા્વયેશ કર્વામાં આવયો છે જયેમાં ૨૮ 
ગામોમા ં૩૦ લઘુ ઉદ્ોગ સથાપ્વામા ંઆવયા છે. જયેથરી સથાવનક 
લોકોનરી આજીવ્વકામાં ્વધારો થયો છે.•

114 økwshkík ૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસપાંચ વર્ષ
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ઊજાર્ ક્ષેત્રે અગ્રેસરતસ

‘હું જયે કાંઈ બોલું છું અનયે આપ જયે સાંભળો છો એમાં સામાનય શું છે? કોના દ્ારા એ 
શકય છે ? સ્વાલ બયે છે પરંતુ જ્વાબ એક જ છે, ઊજા્થ.....

 આપણા જી્વનમાં આપણયે સ્વારે જાગરીએ અનયે ઘરમાં અજ્વાળાં કરરીએ તયારથરી લઈનયે 
સૂઈ જઈએ તયારે પણ કામ કરતાં પંખા અનયે એરકનડરીશનર સાથયે ઊજા્થ જોડાયયેલરી છે. આમ 
ઊજા્થ આપણા જી્વનનું અવભન્ન અંગ છે. ગુજરાત સરકાર દ્ારા મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણરી અનયે નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી નરીવતનભાઇ પટેલના માગ્થદશ્થન હેઠળ ઊજા્થ વ્વકાસક્ષયેત્યે 
્વૈવ્વધયપૂણ્થ અનયેક યોજનાઓનું અમલરીકરણ થઈ રહ્ં છે અનયે ઊજા્થ વ્વકાસ ક્ષયેત્યે નૂતન 
વસવધિઓ હાંસલ થઈ રહરી છે.

 રાજયના સ્વાયંગરી વ્વકાસમાં ઊજા્થ વ્વભાગનરી મહત્્વપૂણ્થ કામગરીરરી છે. ઊજા્થ અનયે એના 
વ્વવ્વધ પ્રકારો વ્વના આપણું જી્વન હ્વયે અધૂરં છે. ્વરીજળરીનરી આ મહત્ાનયે ધયાનયે લઈનયે, 
ગુજરાતમાં ઊજા્થ વ્વકાસ ક્ષયેત્યે પ્રશંસનરીય કામગરીરરી થઈ છે...

િાજ્યની પ્રગનતના મૂળમાં ્છે ઊજા્ગ નવકાસ
ઊજા્થ દ્ારા અજ્વાળાં મળે છે, ઊજા્થ દ્ારા નાના સ્વરોજગાર અનયે મોટા ઉદ્ોગગૃહો 

કાયા્થસન્વત થાય છે, ઊજા્થ દ્ારા રોજગારરી પ્રાપ્ત થાય છે, ઊજા્થ થકી જ વસંચાઈ પણ થાય છે, 
ઊજા્થ દ્ારા જ માન્વ જી્વનમા ંગવત આ્વયે છે. વશક્ષણ, આરોગય, કૃવર-પશપુાલન જયે્વા તમામ 
વ્વભાગોના કાયયોમાં, યોજનાઓના અમલરીકરણમાં ઊજા્થ ક્ષયેત્નું મહત્્વનું પ્રદાન છે. આથરી 
જ પરંપરાગત ઊજા્થ ઉપરાતં સૌર ઊજા્થ, પ્વન ઊજા્થ અનયે રૂફટોપ સોલાર વસવસટમના વત્વ્વધ 
વબન પરંપરાગત ઊજા્થ સ્ોતનો ગુજરાતમાં મોટા પાયયે ઉપયોગ થઈ રહ્ો છે. આ ક્ષયેત્યે 
વ્વકાસમાં ગજુરાત દેશ આખામા ંઊચંાઈઓ સર કરરી રહ્ ંછે. ્વરીજળરી ક્ષયેત્યે ગત ્વરષે લયે્વાયયેલા 
મહત્્વના વનણ્થય અનસુાર રાજયના ઘર્વપરાશ, ધધંાકીય તયેમજ ખયેતરી્વાડરી હેતનુા ંજોડાણોનરી 
ભરપાઈ કર્વાનરી બાકી નરીકળતરી રકમ ભર્વામાંથરી રાહત આપતરી માફી યોજના અમલમાં 
મૂકતા સાડા છ લાખ ઉપરાંત ્વરીજ ગ્રાહકોનયે લાભ મળયો છે. દેશમાં ગુજરાત એકમાત્ એ્વું 
રાજય છે જયાં ખયેડૂતોનયે ્વરીજ વબલનરી ઇલયેસકરિવસટરી ડૂટરીમાંથરી માફી આપ્વામાં આ્વરી છે. 
ગ્રામોધિારનું ગાંધરીજીનું સ્વપ્ન સાકાર કર્વાનરી રદશામાં ગુજરાત સરકારનરી અજોડ ઉપલસબધ 
એટલયે જયોવતગ્રામ યોજના. તારરીખ 3 સપટેમબર 2003 ના રોજ એનો અમલ શરૂ થયો અનયે 
આજયે ગ્રામ વ્વકાસનું ચાલકબળ બનરી ચૂકી છે આ યોજના. આ યોજનાનો હેતુ ગ્રામરીણ 
વ્વસતારના ખયેતરી્વાડરી વસ્વાયના સ્વ્થ ગ્રાહકોનયે 24 કલાક થ્રી ફેઈઝ ્વરીજ પુર્વઠો પૂરો 
પાડ્વાનો છે . ્વરીજળરીનરી ઉપલબધતા અનયે ગુણ્વત્ા, બંનયેમાં ્વધારો થયો છે. ૧૮,૦૦૦ 
ગામડાનંયે ચો્વરીસ કલાક ્વરીજળરી મળરી રહરી છે. એક સમયયે ઊજા્થનરી અછત અનભુ્વતંુ ગુજરાત 
સરકારના દૂરંદેવશતાભયા્થ પગલાંનયે પરરણામયે આજયે પા્વર સરપલસ રાજય બનયું છે.

ઊજા્ગ નવકાસની ઝલક...
	છેલાં પાંચ ્વર્થમાં જીએસઈસરીએલ દ્ારા વસક્કા-૩ અનયે ૪, ધુ્વારણ યુવનટ-૩, 

્વણાકબોરરી યુવનટ-૮, ધુ્વારણ સૌર ઊજા્થ, વસક્કા સૌર ઊજા્થ અનયે પાનંધ્રો એગ્રરી સૌર 

દેશમાં ગુજરાત અકેમાત્ર 
અવુે ંરાજ્ય છે જ્યા ં
ખડૂેતાેને વીજ �બલની 
ઇલે�ક્ટ્ર�સટ� ડૂ્યટ�માથંી 
માફ� આપવામાં આવી છે.  

ગ્રામાેદ્ધારનંુ ગાંધી�નંુ 
�વ��� સાકાર કરવાની 
િદશામાં ગજુરાત 
સરકારની અ�ેડ 
ઉપલ��ધ અેટલે 
જ્યાેિતગ્રામ યાજેના. 
તાર�ખ 3 સ�ટે�બર 
2003 ના રાજે અેનાે 
અમલ શ� થયાે અને 
આજ ેગ્રામ િવકાસનંુ 
ચાલકબળ બની ચકૂ� છે

નહમાંશુ ઉપાધયાય

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્



ઊજા્થ પ્રોજયેકટ હેઠળ રૂા. ૯૮૨૧.૫૫ કરોડના ખચષે કુલ ૧૮૨૮ 
મયેગા્વૉટ ્વરીજઉતપાદન ક્ષમતા ધરા્વતાં વ્વવ્વધ યુવનટોનરી 
સથાપના કર્વામાં આ્વરી છે.

	ઉકાઈ યુવનટ-૪ અનયે ્વણાકબોરરી યુવનટ-૩નરી કાય્થદક્ષતા 
સુધાર્વાના પગલયે ્વરીજઉતપાદનમાં ખચ્થમાં આશરે ૦.૪૬ 
પ્રવત યુવનટનો ઘટાડો...

	્વાતા્વરણમાં કોલસાના ્વપરાશથરી થતા પ્રદૂરણનરી માત્ામાં 
ઘટાડો કર્વાના ભાગરૂપયે રૂા. ૧૫૭ કરોડના ખચષે ઉકાઇ અનયે 
્વણાકબોરરી ્વરીજમથકના કુલ ૬ યુવનટોના ઇલયેકરિોસટેરટક 
પ્રયેસરીવપટેટરના આધવુનકીકરણ અનયે ન્વરીનરીકરણનુ ંકાય્થ પણૂ્થ...

	ઊજા્થ અનયે પયેરિોકેવમકલસ વ્વભાગ દ્ારા છેલાં પાંચ ્વર્થમાં 
નમનૂયેદાર કામગરીરરી કરાઈ છે અનયે તયેના પગલયે સમગ્ર રાજયમાં 
ઊજા્થ ક્ષયેત્યે નયેત્દરીપક વસવધિ હાંસલ કરાઈ છે. 

	વ્વશ્ના સૌથરી મોટા પુનઃપ્રાપય ઊજા્થ પાક્ક ખા્વડા (કચછ) 
ખાતયે ૩૩૨૫ મયેગા્વૉટ રરનયૂએબલ ઊજા્થ પ્રોજયેકટના 
અમલરીકરણ માટે રાજય સરકાર દ્ારા ૬૬૫૦ હેકટર જમરીન 
ફાળ્વ્વામાં આ્વરી...

	રાધાનયેસડા ખાતયે ૨ x ૧૦૦ મયેગા્વૉટ ્વરીજ ક્ષમતા ધરા્વતા 
સૌર ઊજા્થ ્વરીજમથકનયે રૂા. ૮૧૦ કરોડના ખચષે સથાવપત 
કર્વાનરી કામગરીરરી પ્રગવતમાં...

	ગાંધરીનગર ્વરીજ મથક ખાતયે રૂા. ૫.૧૮ કરોડના ખચષે ્વહરી્વટરી 
ઓરફસમાં 150TR એરકસનડશવનંગ પલાનટનરી સથાપના કરરી 
સોલાર થમ્થલ પલાનટનરી ઊજા્થથરી કાયા્થસન્વત ...જયે દેશમાં આ 
કૅપયેવસટરીનો પ્રથમ પ્રોજયેકટ...

	જીએસઈસરીએલ કિંપનરીનરી છેલાં પાંચ ્વર્થમાં નમૂનયેદાર 
કામગરીરરીનરી ઝલક...

	રાજયમાં સામાવજક અનયે આવથ્થક વ્વકાસ માટે જરૂરરી માપદંડ 
એ્વરી માથાદરીઠ ્વરીજ ્વપરાશ ્વર્થ ૨૦૧૫-૧૬ માં સરેરાશ 
૯૧૦ યુવનટ હતો, જયે ્વર્થ ૨૦૨૦-૨૧ માં ્વધરીનયે ૨૨૨૫ 
યુવનટ થયો...

	જીએસઇસરીએલનયે ૫૦૦ મયે.્વૉ.થરી નરીચયે ્વરીજ ઉતપાદન ક્ષમતા 
ધરા્વતરી શ્યેણરીમાં મહત્મ ફલાય એશ યુરટલાઇઝયેશન માટે 
વમશન એનર્જી ફાઉનડયેશન, ન્વરી રદલહરી દ્ારા રાષ્ટ્રરીય સતરે 
રનસ્થ-અપ એ્વોડ્થ, ્વર્થ૨૦૧૬-૧૭ માટે ગાંધરીનગર થમ્થલ 
પા્વર સટેશનનયે રાષ્ટ્રરીય કક્ષાએ ‘‘ક્રીન જનરેટર’’ કેટેગરરી 
માટે પ્રથમ ઇનામ, ્વર્થ ૨૦૧૮મા ંપ્રદરૂણ વનયતં્ક પ્રણાવલઓ 
માટે ઉકાઇ ્વરીજમથકનયે બ્ોનઝ અૅ્વૉડ્થ ઉપરાંત ઉકાઇ, 
ગાંધરીનગર, ્વણાકબોરરી, વસક્કા અનયે ઉતરાણ ્વરીજમથકોનયે 
કુલ છ મયેરરટ અૅ્વૉડ્થ. 

	ઉકાઇ ્વરીજમથક અનયે વસક્કા ્વરીજમથક નયે “ભારતના પ્રથમ 
૨૦ એનર્જી પ્રોજયેકટ”મા ંક્ૉવલફાય થ્વા બદલ “ઓડ્થર ઓફ 
મયેરરટ” અૅ્વૉડ્થ, ઉકાઇ અનયે ગાંધરીનગર ્વરીજમથકોનયે વમશન 
એનર્જી ફ ાઉનડયેશન આયો વજત Power Plant 
Performance Conference – Expo Awards 2018 
દરમયાન “Power Plant Performance –2018 Coal” 
કેટેગરરી માટે રિોફી આપ્વામાં આ્વરી છે...

	્વર્થ ૨૦૧૯-૨૦ દરમયાન જીએસઇસરીએલના ્વરીજમથકો 
દ્ારા અતયાર સુધરીનું સ્વા્થવધક ૧૪૫% ફલાય એશ 
યૂટરીલાઇઝયેશન, તા. ૩/૪/૨૧ ના રોજ ૧૧૫.૯૧ વમવલયન 
યુવનરસ ્વરીજ ઉતપાદન મયેળ્વ્વામાં આવયું છે, જયે અતયાર 
સુધરીનું દવૈનક ધોરણયે સ્વા્થવધક છે.્વર્થ ૨૦૧૭-૧૮ ના 
સમયગાળા દરમયાન જીએસઇસરીએલનાં ્વરીજમથકો દ્ારા 
૮૬.૨૫% પલાનટ અ્વયેવલવબલરીટરી ફેકટર હાંસલ કર્વામાં 
આવયો છે જયે અતયાર સુધરીનું સ્વા્થવધક છે.

આ જ િીતે વીજપ્રવહન ક્ેત્ે પણ ગુજિાતે 
પ્રશસય કામગીિી કિી ્છે...

	આરદજાવત વ્વસતારનયે વ્વશયેર ધયાન આપરી જયેટકો(GETCO)
દ્ારા છેલાં પાંચ ્વર્થ દરમયાન ૧૧૧ ન્વરીન સબસટેશનો 
રૂ.૯૮૨ કરોડના ખચષે સથાવપત કરાયાં... દરરયાકાઠંા વ્વસતારનયે 
વ્વશયેર ધયાન આપરી સાગરખયેડુ યોજના હેઠળ જયેટકો દ્ારા 
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છેલાં પાંચ ્વર્થ દરમયાન ૮૫ ન્વરીન સબસટેશનો રૂ.૧૦૫૦ 
કરોડના ખચષે સથાવપત કરાયાં...

્છેલાં પાંિ વષ્ગ દિમયાન મહત્વની  
નવી યરોજનાની નવગત

	ખયેડતૂો દ્ારા છેલા કેટલાક સમયથરી રદ્વસયે ્વરીજળરી આપ્વાનરી 
માંગ સંતોર્વા ગુજરાત સરકાર દ્ારા એક ન્વરીન અવભગમ 
અપના્વરી “રકસાન સૂયયોદય યોજના” અમલમાં મૂક્વામાં 
આ્વરી છે. આ યોજના હેઠળ ખયેડૂતોનયે ખયેતરી્વાડરી ફીડર પર 
રદ્વસ દરમયાન સ્વારે ૫.00 થરી રાત્રીના ૯.00 ્વાગયા સુધરી 
્વરીજ પુર્વઠો પૂરો પાડ્વામાં આ્વયે છે...આ યોજના હેઠળ 
અતયાર સુધરી રૂ.૪૪૧ કરોડના ખચષે ૨૮૪.૫૦ સકકીટ રક.વમ. 
ન્વરીન ્વરીજરેસાનું વનમા્થણ કર્વામાં આવયું છે.

	નાગરરકોનયે ્વરીજબરીલમા ંરાહત મળે તયે માટે રૂફટોપ વસવસટમનો 
અમલ કર્વામાં આવયો છે. આ સોલાર રૂફટોપ લગા્વ્વામાં 
દેશમાં ગુજરાત પ્રથમ નંબરે છે.

	નાના તયેમજ મધયમ ્વગ્થના ્વરીજ ગ્રાહકોનયે ્વરીજ બરીલમા ંરાહત 
આપ્વાના હેતુથરી અનયે રહેણાક ક્ષયેત્યે સોલાર રૂફ ટોપનો વયાપ 
્વધાર્વા સૂય્થ ઊજા્થ રૂફ ટોપ યોજના ('સૂય્થ-ગુજરાત') શરૂ 
કર્વામાં આ્વરી છે. યોજના અંતગ્થત રહેણાક હેતુના 
૧,૯૮,૧૬૩ ્વરીજ ગ્રાહકોનયે તયાં સોલાર રૂફ ટોપ વસસસટમ 
લગાડ્વા આ્વરી છે, જયેનરી કુલ એકવત્ત ક્ષમતા ૭૫૭.૯૦ 
મયેગા્વૉટ છે.

	છેલાં ૪ ્વર્થમાં રાજય સરકાર દ્ારા કુલ રૂ. ૪૬૦૦ કરોડના 
ખચષે ૨૯૮૩ રફડરોમાં ૭૦૪૫૩ રક.વમ. ્વરીજ ્વાયરો અનયે 
આનરુાંવગક ઉપકરણો બદલ્વામા ંઆવયા.ં.. ૬૫૯ ખયેતરીવ્વરયક 
રફડરોનાં વ્વભાજનનરી કામગરીરરી 

	ગ્રરીન એનર્જીનયે ઉત્યેજન આપ્વા સૂય્થશવક્ત રકસાન યોજના 
(સકાય)/(SKY) ્વર્થ ૨૦૧૮માં જાહેર કરાઈ છે. આ યોજના 
હેઠળ હાલનરી સસથવતએ કુલ ૯૩ રફડરના ૪૪૪૫ ખયેડૂતોનયે 
તયા સોલાર વસસસટમ કાયા્થસન્વત કર્વામાં આ્વરી છે. જયેનરી કુલ 
એકવત્ત ક્ષમતા ૧૦૧ મયે.્વૉ. છે. 

રિન્યૂએબલ ઊજા્ગ ક્ેત્ને લગતી માનહતી :-
	રરનયૂએબલ ઊજા્થ ક્ષમતામાં ્વધારો કર્વા તયેમજ એનર્જી-

બાસકેટમાં રરનયૂએબલ ઊજા્થનો મહત્મ ફાળો ્વધાર્વા માટે 
ગુજરાત હંમયેશાં અગ્રયેસર રહ્ં છે.

	ગુજરાત ૩૨ વગગા્વૉટનરી સથાવપત ્વરીજક્ષમતા ધરા્વતું 
‘Power Sufficient’ રાજય છે, જયેમાં આશરે ૧૩ 
વગગા્વોટ ક્ષમતા રરનયૂએબલ ઊજા્થ છે.

	છેલાં 5 ્વર્થ દરવમયાન રાજયનરી કુલ સથાવપત ્વરીજક્ષમતા 
૨૫૧૯૨ મયેગા્વૉટ (૨૦૧૬માં) થરી ્વધરીનયે ૩૨૮૬૦ 
મયેગા્વૉટ (૨૦૨૧માં) થઈ છે.

	રાજયમાં છેલાં ૫ ્વર્થ દરવમયાન ૭૬૪૬ મયે.્વૉ. રરનયૂએબલ 
ઊજા્થ ક્ષમતાનો ્વધારો થયો છે...

	ગજુરાત ૨૮,000 મયે.્વૉ.નરી ક્ષમતા ધરા્વતુ ં‘વ્વશ્નુ ંસૌથરી મોટું 
રરનયૂએબલ ઊજા્થ પાક્ક’ વ્વકસા્વરી રહં્ છે, જયા ંરરનયએૂબલ 
ઊજા્થ જયેમ કે સૌર ઊજા્થ(સોલર) / પ્વન ઊજા્થ (વ્વનડ) / વ્વનડ-
સોલર હાઇવબ્ડ પ્રોજયેકરસ વ્વકવસત કર્વામા ંઆ્વશયે.

	પાટણ વજલાના સાંતલપુર તાલુકાના ચારણકા ગામયે ્વર્થ-
૨૦૧૧ માં તતકાવલન મુખયમંત્રીશ્રી અનયે હાલના પ્રધાનમંત્રી 
શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદરી દ્ારા દેશનો સૌપ્રથમ એ્વો ગુજરાત 
સોલાર પાક્ક-ચારણકા ૨૧૫ મયેગા્વૉટનરી ક્ષમતા સાથયે 
સથાપ્વામાં આવયો હતો. આ સોલાર પાક્કનરી ક્ષમતામાં ્વધારો 
કરરી તયેનયે ૭૩૦ મયેગા્વૉટ સુધરી લઇ જ્વામાં આવયો છે. 

	ઉત્ર ગુજરાતના બનાસકાંઠા વજલાના ્વા્વમાં રૂ. ૨૫૦ 
કરોડના ખચષે ૪૦૦ મયેગા્વૉટના સોલાર પ્રોજયેકટ ટૂંક જ 
સમયમાં કાયા્થસન્વત થશયે. 

	અમદા્વાદ વજલાના ધોલયેરા ખાતયે દરરયાઈ ખારરી જમરીનમાં 
૧૦૦૦ મયેગા્વૉટનું યુવનટ સથપાશયે. 

	ગુજરાત દ્ારા દેશનો સૌપ્રથમ એટલયે કે, અંદાજયે રૂ. 
૧,૫૦,૦૦૦ કરોડના રોકાણનરી ક્ષમતા ધરા્વતો વ્વશાળ 
અલરિામયેગા સોલાર પા્વર પાક્કનું કચછ વજલાના ખા્વડા ગામ 
નજીક રણ વ્વસતારનરી ખરાબાનરી ૫ડતર/વબનઉ૫જાઉ 
૭૨,૪૦૦ હેકટર જમરીનમાં આંતરરાષ્ટ્રરીય સરહદ, બોડ્થર 
વસકયુરરટરી ફોસ્થ-વ્વઘાકોટનરી પોસટ નજીક આયોજન કયુયં છે. 

	આ પાક્કનરી ૫૦% રરનયૂએબલ એનર્જી પ્રોજયેકટ ક્ષમતા 
રડસયેમબર-૨૦૨૪ સુધરીમાં અનયે ૧૦૦% રરનયૂએબલ એનર્જી 
પ્રોજયેકટ ક્ષમતા રડસયેમબર-૨૦૨૬ સુધરીમાં પૂણ્થ કર્વાનું 
આયોજન છે.

	મોઢેરા સૂય્થમંરદર અનયે મોઢેરા નગરનયે સતત ૨૪ કલાક અનયે 
અઠ્વારડયાના સાત રદ્વસ (૨૪X૭) સૂય્થ ઊજા્થ મળરી રહે, 
તયે માટે રૂ. ૬૯ કરોડના ખચષે આ પ્રોજયેકટનું કામ લગભગ 
પૂણ્થ કર્વામાં આવયું છે.
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િાજયની વીજ કંપનીઓની શ્ેષ્ઠ 
કામગીિીને પ્રાપ્ત થયેલા અॅવૉડ્ગની નવગત
	ગુજરાત ઊજા્થ વ્વકાસ વનગમ વલવમટેડ તયેમજ તયેનયે અંતગ્થત 

કાય્થરત ્વરીજ ઉતપાદન કરતરી ગજુરાત સટેટ ઇલયેસકરિવસટરી કોપયો. 
વલ.નાં વ્વવ્વધ પા્વર સટેશનો, ્વરીજ પ્ર્વહન સંભાળતરી કિંપનરી 
જયેટકો, ચારેય ્વરીજ વ્વતરણ કિંપનરીઓ - ડરી.જી.્વરી.સરી.એલ, 
એમ.જી.્વરી.સરી.એલ, પરી.જી.્વરી.સરી.એલ.અનયે યુ.જી.્વરી.
સરી.એલ.તયેમજ અનય સંસથાઓ જયેમ કે એસ.એલ.ડરી.સરી. અનયે 
જીપરીઆરડરીસયેલનયે કુલ ૧૨૭ જયેટલા રાષ્ટ્રરીય કક્ષાના વ્વવ્વધ 
અૅ્વૉડ્થ અનયે પુરસકાર પ્રાપ્ત થયા છે. 

	આ ઉપરાંત, ભારત સરકારના ઊજા્થ મંત્ાલય ન્વરી રદલહરી 
દ્ારા હાથ ધરાતા એનયુએલ ઇસનટગ્રયેટેડ રેરટંગ ઓફ સટેટ 
રડસસરિબયુંશન યુરટવલટરીઝના દરેક ્વર્થમાં રાજયનરી ચારેય ્વરીજ 
વ્વતરણ કિંપનરીઓ - ડરી.જી.્વરી.સરી.એલ, એમ.જી.્વરી.સરી.એલ, 
પરી.જી.્વરી.સરી.એલ.અનયે યુ.જી.્વરી.સરી.એલ. નયે સંચાલન અનયે 
આવથ્થક કામગરીરરીનરી શ્યેષ્ઠ ક્ષમતા બદલ “એ પલસ” રેરટંગ 
પ્રાપ્ત થયું છે. 

પેટ્રોનલયમ ક્ેત્ (GSPC)ને  
લગતી માનહતી 

	GSPC ગ્રૂપનરી સરીટરી ગયેસ વ્વતરણ (CGD) કિંપનરીઓ 
(ગુજરાત ગયેસ વલવમટેડ અનયે સાબરમતરી ગયેસ) દ્ારા 
ગજુરાતના નાગરરકોનરી સવુ્વધાનયે ધયાનયે લઈ છેલા ં૫ ્વર્થમા,ં 
ન્વા 338થરી ્વધુ સરીએનજી સટેશનો ઊભાં કર્વામાં આવયાં 
છે. જયેથરી 5 લાખ કરતાં ્વધુ ્વાહનચાલકો નયે CNG ઉપલબધ 
કરા્વ્વામાં આવયું છે. ન્વા 5.81 લાખથરી ્વધુ ઘરેલુ ગ્રાહકોનયે 
પાઇપલાઇન દ્ારા ઘરેલુ જોડાણ, ન્વા 1,199થરી ્વધ ુલઘ ુઅનયે 
મધયમ કદના ઔદ્ોવગક ગ્રાહકોનયે પાઇપલાઇન દ્ારા જોડાણ, 

ન્વા 1,570 થરી ્વધ ુકોમવશ્થયલ અનયે નોન કોમવશ્થયલ ગ્રાહકોનયે 
પાઇપલાઇન દ્ારા જોડાણ તથા 16,195 રક.વમ. ્વધુ ગયેસ 
પાઇપલાઇન નયેટ્વક્કનું વ્વસતરણ કર્વામાં આવયું.

	બરીપરીએલ તથા અવત અતંયોદય લાભાથથીનયે ફક્ત રૂવપયા ૧૧૮ 
માં ન્વું પરીએનજી ઘરેલુ કનયેકશન આપ્વામાં આ્વયે છે. આ 
યોજનામાં લગભગ ૧,૮૦૬ લાભાથથીઓનયે પરીએનજી ઘરેલુ 
કનયેકશન આપ્વામાં આવયા છે. પરીએનજી-એલપરીજી સહાય 
યોજના અંતગ્થત ગ્રાહકનયે વ્વનામૂલયયે ગયેસનો ચૂલો આપ્વામાં 
આ્વયે છે.

	બયે દાયકા પહેલાં ઊજા્થનરી અછત હતરી, પરંતુ રાજય સરકારના 
અનયેકવ્વધ દૂરંદેશરીભયાયં પગલાંનયે પરરણામયે આજયે ગુજરાત 
પા્વર સરપલસ રાજય બનયું છે. વબનપરંપરાગત ક્ષયેત્યે ઊજા્થ 
વ્વકાસમાં સોલાર અનયે વ્વનડસ એનર્જીનરી પૉવલસરી પછરી 
બાયોમાસ એનર્જીનરી પૉવલસરી તૈયાર કરરીનયે અમલમાં મૂકનારં 
ગજુરાત પ્રથમ રાજય છે. ઊજા્થ ક્ષયેત્યે રાજયમા ંઅદ્ભુત કામગરીરરી 
થઈ છે અનયે શ્યેષ્ઠ પરરણામો હાંસલ થયાં છે.

ઊજા્ગ ક્ેત્ે લેવામાં આવેલા 
જનનહતલક્ી નનણ્ગયરો  

	કૃવર વ્વરયક ્વરીજ ગ્રાહકોનયે ્વરીજદરમાં રૂ. ૧૪૨.૫૦ પ્રવત 
એ.પરી.નો ઘટાડો. રાજયના ૨ લાખ ખયેડૂતોનયે રૂ. ૭૭.૬૦૬ 
કરોડ પ્રવત્વર્થ ્વધારાનરી સબવસડરીનો લાભ.

	્વણાકબોરરી થમ્થલ પા્વરસટેશન ખાતયે ૮૦૦ મયેગા્વૉટ ્વરીજ 
ઉતપાદન ક્ષમતા ધરા્વતા કોલસા આધારરત ‘સુપર વક્રરટકલ’ 
્વરીજમથક તયેનરી પૂણ્થક્ષમતાએ કાયા્થસન્વત કરાયો.

	રાજય સરકાર દ્ારા ૪૪૦ કે્વરીના ૧૬,૨૨૦ કે્વરીના ૧૦૫, 
૧૩૨ કે્વરીના ૫૭, ૬૬ કે્વરીના ૧૮૪૫ અનયે ૩૩ કે્વરીના ૧ 
એમ કુલ ૨૦૨૪ સબસટેશનો કાયા્થસન્વત કર્વામાં આવયાં છે.

	રાજય સરકાર દ્ારા ચાર ્વર્થમાં ૩૫૬ ન્વાં સબસટેશનોનું 
વનમા્થણ. ૧૦, ૧૪૨ સકકીટ રકલોવમટર ્વરીજ રેરાઓ સથાવપત 
કર્વામાં આ્વરી છે.

	સૌરઊજા્થ તથા પ્વન ઊજા્થનયે ગુજરાતના પ્ર્વહન નયેટ્વક્કમાં 
જોડાણ ઉત્ર ગુજરાતમાં ૪૦૦ કે્વરી ્વયેલોડા સબસટેશન, કચછ 
વજલામાં ૨૨૦ કે્વરી ભાચુડા સટેશન કાયા્થસન્વત.

 ગુજરાત ર ાજયમાં  પ્રથમ GIS (ગયેસ ઇનસયુલયે ટ ેડ 
સબસટેશન) અમદા્વાદ વજલાના સાણંદમાં ૪૦૦ કે્વરીનું 
સબસટશેન કાયા્થસન્વત. ભારતના ઓટોહબ ગણાતા સાણંદ 
વ્વસતારના ઓટોમોબાઇલ ઉદ્ોગોનયે ઉચ્ ગુણ્વત્ા સભર 
્વરીજપુર્વઠો ઉપલબધ.

 રાજયના કાયમરી ધોરણયે બધં થયયેલા ્વરીજ જોડાણો્વાળા ગ્રાહકો 
/વબનગ્રાહકોના બાકી લહેણાનરી ્વસલૂાત માટે માફી યોજના. કુલ 
૩૫ લાખ ્વરીજગ્રાહકો - વબનગ્રાહકોનયે રાહત પયેટે રૂ. ૩૪૪.૬૪ 
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કરોડ જયેટલરી માતબર રકમનરી માફી આપ્વામા ંઆ્વરી છે.
	રાજયના તમામ LT/HT ્વરીજજોડાણ ધરા્વતા ્વરીજગ્રાહકોનયે 

્વરીજબરીલમાં રફકસડ/રડમાનડ ચાજ્થ ભરપાઈ કર્વામાંથરી મુવક્ત. 
– LT Industries રૂ. ૧૦૯.૭૯ કરોડ તથા HT 
Industries રૂ. ૩૪૯.૮૮ કરોડનરી રાહત.

	રૂ. ૭૭૩૯.૮૩ કરોડના ખચષે ૪,૭૯,૦૮૦ કૃવર જોડાણો.
	ઝૂંપડા િીજળી કરર્યોજના : ૯૬.૧૯ કરોડના ખચષે 

૧,૮૪,૭૨૫ ઝૂંપડાઓનું ્વરીજળરીકરણ
	કુટરીર જયોવત યોજના અંતગ્થત રૂ. ૨૪.૩૩ કરોડના ખચષે 

૫૬,૧૧૮ ઘરોનયે ્વપરાશનાં ્વરીજજોડાણો.
	રકસાન વિત ઊર્્ષશવતિ ્યોજના –(ખુશી) : ખયેડૂતો માટે 

્વરીજળરીનરી ઉપલબધતા બનરી સરળ. નાનરી ક્ષમતાના ૨૯૨૫૭ 
રિાનસફોમ્થર રૂ. ૩૪૫.૧૭ કરોડના ખચષે કાયા્થસન્વત.

	દરરયાકાંઠાના વ્વસતારોમાં સાગરખયેડુ સ્વાયંગરી વ્વકાસ યોજના 
હેઠળ ્વરીજપ્ર્વહન તયેમજ ્વરીજવ્વતરણ રડસસરિબયુશન નયેટ્વક્ક 
બનયું સુદૃઢ. ૪૭,૫૫૬ કકૂ્વાનું ્વરીજળરીકરણ, રૂ. ૧૪૪૧.૩૨ 
કરોડના ખચષે ૫૮ ન્વાં સબસટેશનોનું વનમા્થણ.

	સોલારપા્વર પૉવલસરી હેઠળ ૧૯૨૫.૨ મયેગા્વૉટ ક્ષમતાનો 
્વધારો. જયે પૈકી સોલર રૂફટોપ પ્રોજયેકટનરી સથાવપત ક્ષમતા 
૬૧૧.૪૨ મયેગા્વૉટ છે. જયે સમગ્ર દેશમાં સૌથરી ્વધુ છે.

	વ્વનડપા્વર પૉવલસરી અંતગ્થ રાજયમાં ૩૫૯૪.૫ મયેગા્વૉટ 
ક્ષમતાનો ્વધારો. કુલ સથાવપત ક્ષમતા ૭૫૨૩ મયેગા્વૉટ છે.

	સૂ્ય્ષશવતિ રકસાન ્યોજના : ખયેડૂતો પોતાના ખયેતરમાં સૌર 
ઊજા્થ ઉતપારદત કરરી શકે, ્વાપરરી શકે તયેમજ બચત થયયેલરી 
્વરીજળરી ગ્રરીડમાં ્વયેચરી શકે છે અનયે ્વધારાનરી આ્વક મયેળ્વરી 
શકે છે. કુલ ૮૧ રફડરો યોજના હેઠળ કાયા્થસન્વત થયયેલાં 
૩૪૩૩ ખયેતરી વ્વરયક જોડાણોમાં સોલાર વસસસટમનું વનમા્થણ.

	સોલાર રૂફ્ટોપ : ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં સોલાર રૂફટોપ 
પલાનટ સથાપ્વામાં પ્રથમ ક્રમયે. ૧.૨૭ લાખ સોલાર રૂફટોપ 
વસસસટમથરી ૬૯૧ મયેગા્વૉટનું ઉતપાદન.

	રાજયમાં આ્વયેલ ખરાબાનરી વ્વશાળ જમરીનમાં વ્વશાળ સોલર 
પાક્ક સથાપ્વા માટે રાજય સરકાર દ્ારા સોલારવ્વનડ હાઈવબ્ડ 
પૉવલસરી.

	હયાત કૃવર વ્વરયક ્વરીજજોડાણમાં બયે મોટર ્વાપર્વાનરી છૂટ.
	એક જ સ્વષે નંબરના આઠ એકર જમરીન ધરા્વતા ખયેડૂતોનયે 

બરીજું ખયેતરી વ્વરયક ્વરીજજોડાણ
	ઈઝ ઓફ ડુઈંગ વબઝનેસ : ન્વા એલ.ટરી. – એચ.ટરી. 

ઔદ્ોવગક ્વરીજકનયેકશન આપ્વા માટે ફક્ત બયે જ દસતા્વયેજોનરી 
આ્વશયકતા.

	એચટરી ્વરીજજોડાણ માટે KVA મુજબના રફકસ ચાવજ્થસ : 
એચટરી ્વરીજગ્રાહકોનયે ન્વાં ્વરીજકનયેકશન લયે્વામાં અથ્વા 

હયાત ્વરીજ કનયેકશનમાં લોડ ્વધારો કર્વા માટેના ચાર્જીસ 
રફકસ. આનાથરી એચટરી ્વરીજગ્રાહકોનયે ્વરીજકનયેકશન 
મયેળ્વ્વામાં લાગતા સમયમાં ઘટાડો થશયે.

	હોટલ અનયે રેસટોરનટનયે લાગુ ૨૫ ટકા ્વરીજકરમાં ઘટાડો 
એલ.ટરી. ગ્રાહકોનયે ૧૦ ટકા અનયે એચ.ટરી. ગ્રાહકોનયે ૧૫ ટકા 
્વરીજકરથરી ગુજરાતનરી જનતાનયે રૂ. ૪૦.૦૦ કરોડનરી રાહત.

	્વરીજ કર માફીનરી અરજી પ્રવક્રયા ઓનલાઇન. પાત્તા ધરા્વતાં 
એકમોનયે ૨૪ કલાકમાં ્વરીજ કર માફી આપતું દેશનું પ્રથમ 
રાજય ગુજરાત.

	૯૫૦૦ રક.મરી.થરી ્વધુ ગયેસ પાઇપલાઇન નયેટ્વક્કનું વ્વસતરણ.
	રાજય સરકાર દ્ારા રરનયૂએબલ એનર્જી પાક્ક સથાવપત કર્વા 

માટે સરકારરી પડતર જમરીન ભાડાપટ્ેથરી ફાળ્વ્વાનો વનણ્થય. 
જયેના થકી આગામરી દસ ્વર્થમાં આશરે ત્રીસ હજાર મયેગા્વૉટ 
સથાવપત ક્ષમતાનો ્વધારો થશયે. આ પ્રોજયેકટથરી રાજયનયે રૂ. 
૧૨,૫૦૦ કરોડ જયેટલું ન્વું મૂડરીરોકાણ પ્રાપ્ત થશયે.

	આગામરી સમયમાં ્વધતરી જતરી ઊજા્થનરી માંગનયે પહોચરી 
્વળ્વા તયેમજ પયા્થ્વરણનરી જાળ્વણરી માટે વબનપરંપરાગત 
ઊજા્થસ્ોત મારફતયે ગ્રરીન એનડ ક્રીન એનર્જી ઉતપન્ન કર્વાના 
લાંબાગાળાનું સરકારનું આયોજન. ગુજરાતનરી રરનયૂએબલ 
એનર્જીનરી સથાવપત ક્ષમતા ૮૮૮૫ મયેગા્વૉટ છે. ્વર્થ 
૨૦૨૨ સુધરીમાં ૩૦,૦૦૦ મયેગા્વૉટ સુધરી લઇ જ્વા માટે 
હાઇવબ્ડ પૉવલસરીનું નક્કર આયોજન કર્વામાં આવયું છે. 
જયેમાંથરી ૨૦ હજાર મયેગા્વૉટનો ગુજરાતમાં ઉપયોગ 
કર્વામાં આ્વશયે અનયે ૧૦ હજાર મયેગા્વૉટ ્વરીજળરી અનય 
રાજયોમાં પહોચાડ્વામાં આ્વશયે. 

	ગુજરાત રાજયયે પહેલરી ્વાર માનય બળતણ અંગયેનું જાહેરનામું 
બહાર પાડ્વાનો વનણ્થય. જયેમા ં૧૬ પ્રકારના ંવ્વવ્વધ બળતણોનયે 
માનયતા આપ્વામાં આ્વરી છે. 

	ખયેડૂતોનયે ્વરીજવબલમાં સબવસડરી આપ્વા રૂ. ૮૪૧૧ કરોડનરી 
જોગ્વાઈ.

	તમામ ગ્રામ પંચાયતોનાં ્વૉટર ્વક્કસ માટે વ્વનામૂલયયે ્વરીજળરી 
પૂરરી પાડ્વા રૂ.૭૩૪ કરોડનરી જોગ્વાઈ.

	ન્વા ંકૃવર વ્વરયક ્વરીજજોડાણો આપ્વા માટે રૂ.૪૦૦ કરોડનરી 
જોગ્વાઈ.

	જયેટકોનાં સબસટશેનોનરી નજીકમાં આ્વતરી સરકારરી પડતર 
જમરીનમાં તબક્કા્વાર ૨,૫૦૦ મયેગા્વૉટ સૌર ક્ષમતાના 
પ્રોજયેકટ માટે રૂ.૬૦૦ કરોડનરી જોગ્વાઈ.

	આરદજાવત, અનુસૂવચત જાવતના અનયે ઓછરી આ્વક ધરા્વતા 
પરર્વારોનયે ઘર ્વપરાશનુ ં્વરીજજોડાણ આપ્વા રૂ.૨૫ કરોડનરી 
જોગ્વાઈ. •
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પારદવશ્થતા લોકશાહરી માટે અવન્વાય્થ અગં છે. સરકાર અનયે જનતા  ્વચ્યે સરીધો  સ્ંવાદ થાય 
તયે લોકશાહરી માટે આ્વશયક છે.સદનસરીબયે ગજુરાતનયે પારદશથી અનયે સાતતયપણૂ્થ નયેતૃત્વ મળયુ ંછે. 
મખુયમતં્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીના સબળ નયેતૃત્વમા ંલોકપ્રશ્ોનુ ંપયેનડનસરી લયે્વલ નરીચુ ંઆવયું 
છે. સરી.એમ. ડયેશબોડ્થના ન્વતર પ્રયોગ પારદવશ્થતાનો પરુા્વો છે. ટેકનોલોજી વ્વવનયોગથરી દરેક 
વજલા-તાલકુામા ં રાજય સરકારનરી યોજનાઓનરી કામગરીરરીનરી પ્રગવત-અમલરીકરણનરી સપંણૂ્થ 
સમરીક્ષા મખુયમતં્રીશ્રી સ્વય ંગાધંરીનગર કાયા્થલયથરી સરી.એમ. ડયેશબોડ્થ દ્ારા કરે છે. 

મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીનરી પ્રયેરણા અનયે માગ્થદશ્થનથરી તા. ૪ મયે ર૦૧૮ના 
રોજ સરી.એમ. ડયેશબોડ્થનરી શરૂઆત થઈ હતરી. સરી.એમ. ડયેશબોડ્થનયે પરરણામયે ઇ-ધરા, વસટરી 
સ્વષે જયે્વાં ક્ષયેત્ોમાં દાખલાઓ આપ્વાનરી પયેનડનસરીમાં ઘણો માતબર ઘટાડો થયો છે. 
આયુષયમાન ભારત હેઠળના લાભાથથી ર૬ લાખથરી ્વધરીનયે ૪૩ લાખ થયા છે અનયે સોઇલ 
હેલથકાડ્થનરી સંખયા ૩૭ લાખયે પહોંચરી છે. ટેકનોલોજી આધારરત સંપૂણ્થ વય્વસથા ઝરીરો 
કોસસટંગથરી એટલયે કે સરકારના જ વ્વભાગોએ વ્વકસા્વયેલરી છે અનયે ગાંધરીનગર બયેઠાં વજલા 
કક્ષાનરી વ્વગતો, વ્વભાગોનરી કામગરીરરીનરી માવહતરી મયેળ્વરી શકાય છે. 

સરી. એમ. ડયેશબોડ્થ કાય્થરત થ્વાથરી કેનદ્ર અનયે રાજય સરકારનરી વ્વવ્વધ યોજનાઓનરી 
વજલા અનયે તાલુકા કક્ષાનરી દૈવનક, અઠ્વારડક અનયે માવસક કામગરીરરીનું સરીધું મૂલયાંકન અનયે 
સમરીક્ષા મુખયમંત્રીશ્રી કક્ષાએથરી થઇ રહરી છે. જયેના પરરણામયે રાજય સરકારનરી પ્રજાલક્ષરી 
યોજનાઓના અમલરીકરણમાં ઝડપ આ્વરી છે અનયે લોકોનયે સયે્વાઓ સમયસર મળે છે કે કેમ 
તયેનરી ઉચ્કક્ષાએથરી સતત સમરીક્ષા અનયે દેખરેખ થઇ શકશયે. ગુજરાતનરી જનતાનયે થઇ રહેલ 
પારદશ્થકતાનરી પ્રતરીવતનરી આછેરરી ઝલક અત્યે પ્રસતુત છે.
• જનસામાનયનરી ્વાજબરી પ્રશ્ોના ત્વરરત ઉકેલ લા્વ્વાનો ઉપક્રમ લોકદરબાર, સ્વાગત 

કાય્થક્રમ, સ્વાગત ઓનલાઈન કાય્થક્રમ, આપણો તાલકુો, ્વાયબ્નટ તાલકુો, લોકસ્ંવાદ સયેતુ 
જયે્વા અનયેકવ્વધ કાય્થક્રમો દ્ારા લોક ફરરયાદના વનરાકરણનયે પ્રાથવમકતા આપરી સવચ્વાલયથરી 
વજલા કક્ષા અનયે વજલા કક્ષાથરી તાલકુા કક્ષા સધુરી પ્રજાના પ્રશ્ોના ઉકેલનરી સચુાર અનયે 
ઝડપરી વય્વસથા ગોઠ્વ્વામા ંઆ્વરી હતરી. હ્વયે આ સમગ્ર પ્રવક્રયાનો વયાપ ્વધારરીનયે ડાયનયેવમક 
અનયે ્વજૈ્ઞાવનક અવભગમ દ્ારા ગામડામા ંજી્વતા છે્વાડાના ગ્રામજન સધુરી સરકાર તયેમના 
ઘરના દર્વાજયે પહોંચરી તયેમના પ્રશ્ો હલ કર્વાનો વનષ્ઠાપ્ૂવ્થકનો પરરણામલક્ષરી પ્રયાસ - સયે્વા 
સયેત ુકાય્થક્રમ દ્ારા અમલમા ંમકૂયો છે.

• પ્રો-વપપલ, પ્રો-એસકટ્વ ગ્વન્થનસ થકી લોકકલયાણ અથષે લોકાવભમખુ ્વહરી્વટ આપ્વા સામયે 
પ્રજાનરી વયવક્તલક્ષરી રજૂઆતોનો વનકાલ સથાવનક કક્ષાએ જ કઈ રરીતયે કરરી શકાય અનયે સરકાર 
નાગરરક પાસયે પહોંચરી હકારાતમક ્વલણ સાથયે તયેમનરી રજઆૂતો ના ઉકેલ અનયે યોજનાકીય 
લાભ ઉપલબધ બનયા છે. 

• ્વહરી્વટનયે હજી પણ ્વધ ુ્વયેગ્વાન બના્વ્વા ‘સયે્વા સયેતુ’ વય્વસથા ઊભરી કરરી પ્રજાનરી પાસયે 
સરકાર પહોંચરી છે. પ્રજાનરી વયવક્તગત રજઆૂતોનો સથળ ઉપર વનકાલ કર્વાના આ કાય્થક્રમથરી 

 સી.અેમ. ડશેબાેડર્નાે 
નવતર પ્રયાેગ 

પારદ� �શ� તાનાે પુરાવાે 
છે. ટેકનાેલા�ે 

િવિનયાેગથી દરકે 
�જ�લા-તાલુકામાં રાજ્ય 
સરકારની યાજેનાઆેની 

કામગીર�ની પ્રગિત-
અમલીકરણની સંપૂણર્ 

સમીક્ષા મ�ુમંત્રીશ્રી 
�વયં ગાંધીનગર 

કાયાર્લયથી સી.અેમ. 
ડશેબાેડર્ દ્વારા કર ેછે.

રકશરોિ નજકાદિા

પ્રજાને પસરદશર્ક 
પ્રશસસનની પ્રતીવત...સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ

પસંચ િષર્

સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ



કરોડો ગ્રામજનોના પ્રશ્ો, સમસયાઓનો વનકાલ તથા સરકારરી 
યોજનાઓનો લાભ સથળ ઉપર જ પ્રાપ્ત થાય છે.

• રાજયનરી પ્રજાનયે યોજનાકીય લાભ મયેળ્વ્વા માટે તાલકુા કે વજલા 
કચયેરરીએ ગયા ્વગર ગ્રામરીણ કક્ષાએ મળતા થાય, તયે હેતથુરી 
વયવક્તલક્ષરી યોજનાકીય લાભ માટે ‘સયે્વા સયેત’ુ નામયે પ્રજાવભમખુ 
્વહરી્વટ માટે ન્વરી વય્વસથાનુ ંપરરણામલક્ષરી આયોજન કરાયુ ંછે. 

• સયે્વા સયેત ુકાય્થક્રમના માધયમ થકી રાજયભરના ૧.૭૦ કરોડ ઉપરાતં 
નાગરરકોનરી સમસયાઓનો સથળ પર ઉકેલ લા્વ્વામા ંઆવયો છે.

• લવનયંગ ્વરીથ અવનયંગના કોનસયેપટ સાથયે મખુયમતં્રી એપ્રયેસનટસશરીપ 
યોજના શરૂ કરરીનયે ગજુરાતના ૭૫૦૦૦થરી ્વધ ુયુ્વાનોનયે લાભ 
આપ્વામા ંઆવયો છે.

• પારદશથી ્વહરી્વટ અનયે યોજનાના લાભાથથીઓના સરળ ઉપયોગ માટે 
રાષ્રીય કક્ષાનંુ “એપ્રયેસનટસવશપ પોટ્થલ” કાય્થરત : ગજુરાત રાજય ૧૮,૧૬૮ 
એકમોનરી પોટ્થલ પર નોધણરી સાથયે સમગ્ર દેશમા ંસૌ પ્રથમ છે.

• મખુયમતં્રી એપ્રયેસનટસવશપ યોજના અન્વયયે ્વર્થ : ૨૦૧૮-૧૯ માં 
ગજુરાત રાજયમા ંકુલ ૭૭૫૭૪ અનયે ૨૦૧૯-૨૦ માં ૫૦,૦૮૫ 
એપ્રયેનટરીસોનરી ભરતરી કર્વામા આ્વરી છે.

• મહેસલૂરી સયે્વાઓ ્વધ ુઝડપરી, સરળ અનયે પારદશ્થક બનયે તયે માટે 
ઇ-ગ્વન્થનસના માધયમ અનયે અદ્તન ટેક્ોલોજીના ઉપયોગથરી 
iORA પર વબનખયેતરી, વપ્રવમયમ, ્વારસાઇ, ભલૂસુધારણા, 
ખયેડતૂનરી ખરાઇ, ૭/૧૨મા ંસધુારા હકુમ, ઇ-પયેમયેનટ વસસસટમથરી 
સટેમપ ડટૂરી તયેમજ નોંધણરી ફી, ઇ-સટેસમપંગ, પ્રોપટથી કાડ્થ ્વગયેરે ૧૯ 
જયેટલરી પર્વાનગરીઓનરી અરજી ઓનલાઇન કર્વામા ંઆ્વરી છે. 

• યોગ આયોગ, વબન અનામત આયોગનરી રચના.
• MSME એકમોનરી સથાપના અનયે કામગરીરરીનરી સરળતા માટે 

એમ.એસ.એમ.ઈ. ્વટહકુમ, ૨૦૧૯નરી જાહેરઃ જયે અંત્થગત MSME 
ઉદ્ોગકરોનયે મંજરૂરી/પર્વાનગરીઓ/એન.ઓ.સરી. ્વગયેરેમાથંરી ત્ણ ્વર્થ 
સુધરી મુવક્ત આપ્વામા ંઆ્વરી છે. ઉદ્ોગ સાહવસકોનયે પ્રોતસાહન મળરી 
રહ્ છે અનયે રાજયમા ંરોકાણ ્વધરી રહ્ ંછે.

• MSMEનયે પ્રોતસાહન મળે એ માટે GIDC દ્ારા ૩૦૦૦ 
ચો.મરી. સુધરીના પલોટ ફાળ્વણરી માટે મળતરી ઓનલાઈન 
અરજીઓનો દસતા્વયેજી પરૂા્વા આધારરત ફાળ્વણરીનરી મંજરૂરી 
આપ્વાના વનણ્થયથરી ૧૪૨૮ લાભાથથીઓનયે લાભ મળશયે.

• સરળ ઓનલાઈન એપ્ર્ુવલથરી દર મવહનયે ૧૬૦૦૦ જયેટલાં 
એમએમએમઈ ગજુરાતમા ંનોંધાયા ંછે.

• શહેરોના ઝડપરી વ્વકાસ માટે ટરીપરી સકીમો છ મવહનામા ંપણૂ્થ 
કર્વાના વનધા્થર સાથયે તમામ નકશાઓ ઓનલાઈન કરાયા ંછે.

• રાજયમા ંઓનલાઈન ડયે્વલપમયેનટ પરમરીશન વસવસટમનો પ્રારંભ 
થ્વાથરી નાગરરકોનયે પારદશ્થક પ્રશાસનનરી પ્રતરીવત થઈ છે.

• ગજુરાત પાત્તા ધરા્વતા ંએકમોનયે ૨૪ કલાકમા ં્વરીજકર માફી 
આપનાર દેશનુ ંપ્રથમ રાજય છે.

• રડવજટલ ગજુરાતના માધયમથરી ૧૧૩ જયેટલરી સરકારરી સયે્વાઓ 
ઓનલાઇન અનયે ૪૦ જયેટલરી સરકારરી સયે્વાઓનરી મોબાઇલ 
એસપલકેશન ઉપલબધ કરા્વ્વામા ંઆ્વરી છે. આ પોટ્થલ હેઠળ 
ડાયરેકટ બયેવનરફશરીયરરી રિાનસફર દ્ારા ૧.૮૧ કરોડ વ્વદ્ાથથીઓના 
ખાતામા ંરૂ.૨૩૪૯ કરોડથરી ્વધુ વશષય્વૃવત્ તયેમના ખાતામા ંજમા.

• રાજયના નાગરરકો કોઈપણ આર.ટરી.ઓ. કચયેરરીમાથંરી પોતાનું 
ડ્રાઇવ્વગં લાઇસનસ અનયે ્વાહન સબંધંરી  ચકુ્વણા ઓનલાઈન થશયે

• ગજુરાત સરકાર દ્ારા વબનખયેતરીનરી અસરકારક અનયે પારદશ્થક 
રરીતયે NAનરી કામગરીરરી ઓનલાઈન કરાઈ. પ્રાપ્ત થયયેલરી કુલ 
૮૪૩૬ ઓનલાઇન અરજીઓ પકૈી ૩૦૮૨ જયેટલરી અરજીઓનો 
ત્વરરત વનકાલ કરાયો છે.

• અતયાર સુધરીમા ં૨.૪૦ લાખ દસતા્વયેજોમા ંરૂ.૮૬.૩૭ કરોડનરી 
સટેમપ ડયટૂરી ફી ઓનલાઈન ્વસલૂ્વામા ંઆ્વરી છે. 

• નાગરરકો ઘયેર બયેઠા ંઅનકુકૂળ સમયયે નોંધણરી ફી ચકુ્વરી શકે એ માટે 
ઓનલાઈન ઈ-પયેમયેનટનરી સવુ્વધા. ૨.૪૦ લાખ દસતા્વયેજોમાં 
રૂ.૧૮૩.૦૬ કરોડનરી નોંધણરી ફી ્વસલૂ કર્વામા ંઆ્વરી છે. •

(લેખક ર્રીતા સાવિત્યકાર, વચંતક અને કોલવમસ્ટ છટે.)
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મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીના નયેતૃત્વ હેઠળનરી ગુજરાત સરકારે રાજયના વ્વકાસ 
અનયે જનવહત માટે પ્રશાસકીય વય્વસથાનયે અનયે સમગ્ર તંત્નયે રાજકીય ઇચછા શવક્તથરી 
જનવહતનાં કાયયો માટે પ્રયેરરત કર્વા સં્વયેદનશરીલતા, પ્રગવતશરીલતા, પારદવશ્થતા અનયે 
વનણા્થયકતાનાં મૂલયો આધારરત ચાર સતંભ ઉપર ગુજરાતનરી વ્વકાસયાત્ા ્વધુ સુદૃઢ બના્વરી 
છે. બરીજાનરી તકલરીફ જોઈનયે પરીડા થાય એ જ સં્વયેદનશરીલતા.

ગુજરાતના પનોતા પુત્ અનયે ભારતના લોકલાડરીલા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદરીએ 
ગુજરાતનયે આગળ ધપા્વ્વાનરી જયે પરરભારા અંરકત કરરી તયેનરી ઉપર મુખયમંત્રી 
શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીના અનયે નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી નરીવતનભાઇ પટેલના નયેતૃત્વ હેઠળનરી 
સ્ંવયેદનશરીલ સરકાર તયેજ રફતારથરી રાજયનો વ્વકાસ આગળ ધપા્વરી રહરી છે. આજયે ગજુરાતરી 
બાધં્વો વ્વકાસથરી સતંોરનરી લાગણરી અનભુ્વરી રહ્ા છે. ગજુરાત અનયે ગજુરાતરીઓના કલયાણ 
માટેનો મજબતૂ રાજમાગ્થ કિંડારરી આપયો છે. ગજુરાતના જનવહતના રાહ ઉપર શ્રી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણરીનરી વનણા્થયક સરકારે ગુજરાતના જનજનના વ્વકાસ માટે સં્વયેદનશરીલ અવભગમ સાથયે 
જનકલયાણલક્ષરી અનયેકવ્વધ યોજનાઓ અમલમાં મૂકી ક્રાંવત સર્જી છે.

પાંચ ્વર્થના સમયગાળામાં શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ ગુજરાતના ખૂણયેખૂણાનો પ્ર્વાસ 
કરરી લોકોનો પ્રતયક્ષ સંપક્ક સાધરી તયેમના પ્રશ્ોનયે હલ કર્વાનો સં્વયેદનાસભર અવભગમ 
અખતયાર કયયો છે. જનતાના પ્રશ્ો અનયે મુશકેલરીઓ દૂર કર્વા રાજયભરનો સતત અનયે 
સઘન પ્ર્વાસ કરતા મુખયમંત્રી પ્રવત સમગ્ર ગુજરાતના નાગરરકો પોતાના પરર્વારના મોભરી 
અનયે સ્વજન જયે્વરી લાગણરી ધરા્વયે છે.

ગુજરાત પર આ્વતરી આપવત્ કે લોકોના મુશકેલ સમયમાં ગુજરાત સરકારે તયેમના પડખયે 
ઊભા રહરી સં્વયેદનશરીલતાનરી પ્રતરીવત પ્રતયયેક નાગરરકનયે કરા્વરી છે. મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણરીએ કમોસમરી ્વરસાદ-્વા્વાઝોડા સમયયે ખયેડૂતો, અગરરયાઓ, માછરીમારો પ્રતયયે સ્ંવયેદના 
દાખ્વરી ખાસ પયેકેજ જાહેર કયાયં છે. તો લગ્ન પ્રસંગયે બસના અભા્વયે જોખમરી સ્વારરી કર્વરી 
ન પડયે તયે માટે રાહતદરે બસનરી વય્વસથા કરા્વરી છે. વ્વધ્વા બહેનોનયે માન્વાચક નામ જ 
નહીં પરંતુ તયેમનયે આવથ્થક સહાયમાં પણ ્વધારો કયયો. કરણા અવભયાનથરી અબોલ પશુપંખરી 
માટેનરી કાળજીથરી માંડરીનયે જનજનનરી સુરક્ષા અનયે સુખાકારરીનરી શ્યેણરીબધિ યોજનાઓ 
સં્વયેદનશરીલતા અનયે દૃઢ વનણા્થયકતાનરી સાક્ષરી આપયે છે. આ સરકારે છેલા પાંચ ્વરયોમાં 
આ્વા તો અનયેક સં્વયેદનશરીલ વનણ્થયો કરરીનયે રાજયના નાગરરકોનરી પડખયે ઊભરી રહરી છે. 
આમ છેલા પાંચ ્વર્થમાં સરકારે લરીધયેલાં સં્વયેદનાસભર વનણ્થયોનું સર્વૈયુ જોઇએ તો...
	ખયેડૂતોનરી આ્વક બમણરી કર્વા 'સાત પગલાં ખયેડૂત કલયાણનાં' યોજનાનો અમલ, જયેમાં 

ભગૂભ્થ પાણરીના ટાકંી માટે, પ્રાકૃવતક ખયેતરી માટે, કૃવરરકટ માટે, છાયંડો યોજના, મુખયમતં્રી 
પાક સંગ્રહ યોજના, સમાટ્થ હેનડસ ટૂલસ રકટ તયેમજ ગૂડઝ કેરેજ ્વાહન માટે સહાય 
આપ્વામાં આ્વયે છે.

 ખયેડૂતો લોકડાઉનનરી પરરસસથવતમાં ર્વરી પાકનરી લણણરી કરરી શકે તયે માટે વ્વશયેર છૂટછાટ 

પાચં વષર્ના 
સમયગાળામાં શ્રી 

િવજયભાઈ �પાણીઅે 
ગજુરાતના ખૂણખેૂણાનાે 

પ્રવાસ કર� લાેકાનેાે 
પ્ર�ક્ષ સપંકર્ સાધી 

તેમના પ્ર�ાનેે હલ 
કરવાનાે સંવેદનાસભર 

અ�ભગમ અખ�ાર કયા� 
છે. રાજ્યભરનાે સતત 

અને સઘન પ્રવાસ કરતા 
મ�ુમંત્રી પ્રિત સમગ્ર 
ગજુરાતના નાગિરકાે 

પાેતાના પિરવારના 
માેભી અને �વજન જેવી 

લાગણી ધરાવે છે.

નમનેષ નત્વેદી

પ્ર�ેક �નણર્યનસ કેન્દ્રમસં લસેકસે
અને પ્ર�ેક �નણર્યમસં 
સંિેદનશીલ અ�ભગમસસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસ
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આપ્વામાં આ્વરી.
 રાજયના ઘર્વપરાશ, ધંધાકીય તયેમજ ખયેતરી્વાડરી હેતુના 

્વરીજજોડાણોનરી ભરપાઈ કર્વાનરી બાકી નરીકળતરી રકમ 
ભર્વામાંથરી રાહત આપતરી માફી યોજના અમલમાં આ્વરી.

 અતયાર સધુરીમા ંરૂ.825 કરોડનરી ્વરીજબરીલમાં રાહત આપ્વામાં 
આ્વરી છે. 

 ખયેડતૂોનયે કોઈ પણ પ્રકારના પ્રરીવમયમ વ્વના કમોસમરી ્વરસાદ-
અનાવૃસષ્-અવતવૃસષ્મા ંમદદ કર્વા રકસાન સહાય યોજનાનો લાભ.

 ખયેડૂતોનયે રદ્વસયે ્વરીજળરી આપતરી રકસાન સૂયયોદય યોજનાનો 
અમલ જયે્વરી ખયેડૂતોનયે રાતના ઉજાગરા સાથયે અનય સમસયાનો 
આવયો અંત.

 રાજય સરકાર દ્ારા રૂ.૧૦૦૦નરી વ્વધ્વા પયેનશન સહાયમાં રૂ. 
૨૫૦નો ્વધારો કર્વાનો સં્વયેદનશરીલ વનણ્થય. છેલા પાંચ 
્વર્થમાં સાડા સાત લાખ કરતા ્વધુ ગંગા સ્વરૂપા બહેનોનયે 
પયેનશન સહાય.

 રાજયનરી ૫૩ હજારથરી ્વધુ આંગણ્વાડરી કાય્થકર બહેનોનયે 
મળતા પગારમાં પ્રવતમાસ રૂ.૯૦૦નો ્વધારો કરરી રૂ. ૭૨૦૦ 
આપ્વાનો સં્વયેદનશરીલ વનણ્થય.

 અંતયોદય યોજના અન્વયયે રૂ. ૨ પ્રવત રકલો ઘઉંં અનયે પ્રવત 
રકલો ચોખા રૂ. ૩ થરી ગરરીબોનયે આપ્વા માટેનો સં્વયેદનશરીલ 
વનણ્થય કયયો છે.

 રાજયના કોઈપણ વ્વસતારમાં થયયેલા અકસમાતમાં ઈજા 
પામયેલાનયે પ્રથમ 48 કલાક સુધરી વ્વનામૂલયયે સાર્વાર પૂરરી 
પાડ્વાનો રાજય સરકારનો સં્વયેદનશરીલ વનણ્થય.

 રાજય બહારના કે અનય રાષ્ટ્રોના કોઇપણ નાગરરકનયે 
ગુજરાતમાં થયયેલા અકસમાત સમયયે નજીકના સથળે સરકારરી 
હોસસપટલો, ખાનગરી હોસસપટલોમાં તાતકાવલક સાર્વાર માટે 
અકસમાતગ્રસત પ્રતયયેક દદથીનયે રૂ.૫૦ હજાર સુધરીનરી વન:શુલક 
સાર્વાર આપ્વાના વનણ્થયથરી લાખો નાગરરકોનયે આરોગય 
સુવ્વધા મળરી છે.

 બાંધકામ શ્વમકોનયે પૌસષ્ક ભોજન મળે તયે માટે શ્વમક 
અન્નપૂણા્થ યોજના.

 રોજગાર્વાંચછુઓનયે રોજગારરી માટે રોજગાર ભરતરી મયેળાનો 
ન્વતર અવભગમ

 રાજયના અનસુવૂચત જાવતના ંલાભાથથીઓનયે સાડા સાત હજાર 
એકર જયેટલરી જમરીન સાથણરી સ્વરૂપયે છેલા એક ્વર્થમાં 
આપ્વાનું સં્વયેદનશરીલ પગલું રાજય સરકારે પગલું ભયુયં છે.

 તાઉ-તયે ્વા્વાઝોડામા ંઅસરગ્રસત ખયેડૂતો માટે તાતકાવલક રૂ.500 
કરોડનું કૃવર રાહત પયેકેજ.

 ્વા્વાઝોડામાં સથળાંતરરત થયયેલા નાગરરકોનયે કેશડોલસનરી 
ચુક્વણરી કરાઈ.

 મા- ્વાતસલય અનયે મા-અમૃતમ્ યોજનાના લાભાથથીઓનયે 
વયવક્તગત ઓળખકાડ્થ અપ્વાનો વનણ્થય.

 રાજયનરી રવજસટડ્થ ગૌશાળા, પાજંરાપોળના આશયેર 4.50 લાખ 
જયેટલા પશુઓ માટે જૂન-જુલાઈ બયે મવહના સુધરી પશુ દરીઠ 
રોજના રૂ.25નરી સહાય આપ્વાનો સં્વયેદનશરીલ વનણ્થય.

 નવસયંગ કમ્થચારરીઓનયે રૂ.3 હજાર નવસયંગ એલાઉનસ ચકૂ્વ્વાનો વનણ્થય. 
 આરદજાવત વ્વસતાર અર્વલરી વજલામા ં્વાત્ક જળાશયમાથંરી 

ત્ણ તાલુકાનાં 48 ગામોનાં 60 તળા્વો ભર્વાનો વનણ્થય.
 તાઉ-તયે ્વા્વાઝોડામા ંથયયેલા નકુસાન માટે રૂ.3 હજારનરી સહાય 

ચૂક્વ્વાનો વનણ્થય.
 મવહલાઓનરી સરુક્ષા માટે 181 અભયમ્ હેલપલાઈનનરી શરૂઆત. 
 કનયા કેળ્વણરીનયે પ્રોતસાહન આપ્વા ્વહાલરી દરીકરરી 

યોજનાનો પ્રારંભ.
 અબોલ પશુઓ માટે 430થરી ્વધુ ફરતાં દ્વાખાનાં શરૂ 

કર્વા વનણ્થય.
 મૂગંા પશુ – પખંરીઓનરી દરકાર માટે કરણા અવભયાન શરૂ કરાયુ.ં
 ગાય માતાનું ઋણ અદા કર્વા ગૌહતયા નાબૂદરીનો કાયદો 

ઘડ્વાનું ઐવતહાવસક પગલું.
 અવતવૃસષ્ સમયમાં બનાસકાંઠા અનયે પાટણમાં મુખયમંત્રી 
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સવહત આખ ુમતં્રી મડંળ અનયે ્વવહ્વટરી તંત્ સળંગ પાંચ રદ્વસ 
લોકોનરી પડખયે રહરી બનાસકાંઠાનયે બયેઠું કયુયં.

 કુદરતરી આપવત્ જયે્વરી કે ્વા્વાઝોડા, અવતવૃસષ્ ્વગયેરે માટે 
ગુજરાતનો ઝરીરો કેઝયુઆવલટરી એપ્રોચ.

 રાજયનરી ગરરીબ, મધયમ્વગ્થનરી તયેમજ સામાનય મવહલાઓનયે 
પગભર કર્વા મુખયમંત્રી મવહલા ઉતકર્થ યોજના.

 શ્વમકોના વહત માટે લયેબર લોમાં સુધારો કયયો છે.
 રાજયના ્વયસકો માટે અનોખરી શ્્વણતરીથ્થ યોજના અમલમાં.
 જન જન સાથયે સરીધા સં્વાદના અવભગમ સાથયે મખુયમતં્રી સાથયે 

'મોકળા મનયે' કાય્થક્રમ.
 રૂ. 14,000 કરોડનુ ંઆતમવનભ્થર ગજુરાત પયેકેજ ભારત સરકાર 

દ્ારા  જાહ ેર કર્વામ ાં  આ્વયેલરી સહાયતા ઉપરાંત  
આપ્વામાં આવયું.

 મોબાઇલ મયેરડકલ ્વાનનરી સુવ્વધાના પરરણામયે નાગરરકોનયે 
કોરોના મહામારરીના સમયમાં સંક્રમણ વનયંવત્ત કર્વામાં 
ધન્વંતરર રથયે આશરી્વા્થદરૂપ સયે્વા આપરી છે.

 ગજુરાતમાં કોરોનાનો પ્રથમ કેસ નોંધાયો તયારથરી જ આ્વનારરી 
પરરસસથવતનયે ઝડપથરી પારખરી મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણરીના માગ્થદશ્થન હેઠળ રાજયના નાગરરકોનરી સુરક્ષા 
માટેનો ત્વરરત એકશન પલાન તૈયાર કર્વામાં આવયો.

 રેલ્વયે ફાટકો ઉપર થતાં અકસમાતોનયે વન્વાર્વાનરી રદશામાં 
સં્વયેદનશરીલ રાજય સરકારે નક્કર કામગરીરરી કરરીનયે રેલ્વયે 
ફાટકો ઉપર ૩૭ ઓ્વર વબ્જ અથ્વા અનડરવબ્જ બના્વ્વાનરી 
કામગરીરરી હાથ ધરરી છે.

 રાજયના ગરરીબ પરર્વારોનયે લગ્નના સુખદ પ્રસંગમાં જાન 
લઈ જ્વા માટે રાહત દરે એસટરીનરી સુવ્વધા આપ્વાનો 
સં્વયેદનશરીલ વનણ્થય કર્વામાં આવયો છે.

 મયુકરમાઇકોવસસ રિરીટમયેનટ અંગયે સત્વરે ટાસક ફોસ્થનરી રચના 
કર્વામાં આ્વરી.

 કોરોના મહામારરીમાં માતા-વપતા બંનયે ગુમા્વનાર બાળકોના 
પાલન-પોરણનરી વચતંા રાજય સરકારે કરરીનયે “મખુયમતં્રી બાળ 
સયે્વા યોજના” લોનચ કરરી છે.

 કોરોનામા ંમાતા-વપતા ગુમા્વનાર તમામ બાળકોનયે આ યોજના 
હેઠળ માવસક રૂા. ૪,૦૦૦નરી સહાય આપ્વામા ંઆ્વયે છે. 

 આ યોજના જાહેર કયા્થના માત્ ૩૮ રદ્વસમા ંજ રાજય સરકારે 
સર્વયે કરરીનયે તા. ૭ જુલાઈના રોજ ૭૭૬ બાળકોનાં ખાતામાં 
DBT દ્ારા રૂા. ૩૧ લાખથરી ્વધુ રકમ જમા કરા્વરી છે.

 ઇ-સયે્વા સયેતુ કાય્થક્રમના પ્રથમ ચરણમાં બયે હજાર ગ્રામપચંાયતોમાં 
૨૨ સયે્વાઓનયે ઓનલાઇન કર્વામાં આ્વરી છે.

 અતયાર સધુરીમા ં૫ તબક્કામા ં૧૨,૮૦૦ કાય્થક્રમો દ્ારા બયે કરોડથરી 
્વધ ુલોકોએ સયે્વા સયેત ુકાય્થક્રમ હેઠળ લાભ પ્રાપ્ત કયયો છે.

 ગયેરકાયદેસર રરીતયે હકુ્કાબાર ચલા્વનારા વયવક્તઓનયે રૂ. ૨૦ હજારથરી 
૫૦ હજાર સધુરીનો દંડ અનયે ૧ થરી ૩ ્વર્થનરી કેદનો કડક કાયદો.

 આંતરરાષ્ટ્રરીય કક્ષાએ પયેરા-સપોરસ્થમાં પદક પ્રાપ્ત કરનાર 
ગુજરાતના રદવયાંગ રમત્વરીરોનયે રાજય સરકાર દ્ારા સરકારરી 
સયે્વામાં વનમણૂક આપ્વાનો વનણ્થય.

 છે્વાડાના લોકોનયે ઘરઆંગણયે સરકારરી સયે્વાનો લાભ મળે તયે 
હેતુથરી રડવજટલ સયે્વાસયેતુનો પ્રારંભ.•
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પ્રગવતશીલતસ બની 
ગુજરસતની પહેચસન

નદરી એના ઉદગમ સથાનયેથરી નરીકળરી દરરયાનયે મળે તયાં સુધરી સતત ગવત કરતરી રહે છે. 
રસતામાં જો કોઇ અડચણ – અ્વરોધ આ્વયે તો રસતો બદલરીનયે પણ એ સતત આગળ ્વધતરી 
જ રહે છે. અંતયે તયેનાં ગંતવયસથાન સાગર સુધરી પહોચયે છે. નદરીનરી ગવતશરીલતા જ 
પ્રગવતશરીલતામાં પરરણમયે છે. મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીના માગ્થદશ્થન હેઠળ 
ગુજરાતનરી વ્વકાસનરી ગવત સતત આગળનયે આગળ ્વહેતરી જ રહરી છે. કોરોના – તાઉતયે 
જયે્વા અ્વરોધો અનયે અડચણોનયે અવતક્રમરીનયે પણ ગુજરાતયે તયેજ ગવતથરી પ્રગવતશરીલતાનરી 
પાંખયે બયેસરીનયે ઊડરીનયે આંખયે ્વળગયે તયે્વો વ્વકાસ કયયો છે.

ભારતના કુલ ઔદ્ોવગક ઉતપાદનના ૧૭% વહસસા સાથયે ઔદ્ોવગક ઉતપાદનનરી 
બાબતમાં ગુજરાત દેશભરમાં પ્રથમ સથાનયે છે. DPIIT દ્ારા આપ્વામાં આ્વયેલા ‘સટેટ 
સટાટ્થ-અપ રેસનકિંગ ૨૦૧૮’માં ગુજરાતનયે બયેસટ પફયોમ્થર સટટે તરરીકેનરી માનયતા પ્રાપ્ત 
થઈ છે. ્વર્થ ૨૦૧૯માં ભારત સરકારના ્વાવણજય મંત્ાલય દ્ારા જાહેર થયયેલા 
લોવજસસટકસ પફયોમ્થનસ ઇનડયેકસ અનયે LEADS લોવજસટરીક ઇઝ અક્રોસ રડફરનટ સટેરસ 
ઇનડયેકસમાં ગુજરાતયે પ્રથમ સથાન મયેળવયું છે, જયે પ્રગવતશરીલ ગુજરાતનરી ગ્વાહરી 
આપયે છે.

રાજયનાં શહેરો સલામત અનયે સુરવક્ષત બનયે એ રદશામાં ગુજરાતયે રાજયનાં તમામ 
શહેરોનયે સરીસરી ટરી્વરી કેમયેરા નયેટ્વક્કથરી આ્વરરી લરીધા ંછે. એ્વરેજ ગ્રોથ રેટમા ંઅનયે ઇનડસસરિયલ 
આઉટપુટમાં આજયેય ગુજરાત નંબર ્વન છે.ચાલો, આપણયે પણ ગુજરાતયે કિંડારેલા 
પ્રગવતશરીલતાના પંથ પર થોડરી લટાર મારરી વ્વકાસનરી સફરનો આનંદ લઈએ...

ગગનિુંબી ઇમાિતરોનું નનમા્ગણ
 અમદા્વાદ, ્વડોદરા, સુરત, રાજકોટ અનયે ગાંધરીનગર એમ પાંચ મહાનગરોમાં હ્વયે 

વસંગાપોર-દુબઇનરી જયેમ સકાય સક્રેપસ્થ-ગગનચુંબરી ઇમારતોના બાંધકામનયે પર્વાનગરી 
આપ્વાનું એક આગ્વું કદમ ઉઠાવયું છે.

 ્વધુમાં ્વધુ રર-ર૩ માળનાં ઊંચા મકાનોના સથાનયે હ્વયે ૭૦થરી ્વધુ માળનરી ઇમારતો, 
આઇકોવનક સરિકચસ્થના વનમા્થણનો માગ્થ મોકળો...

 રાજયનાં આ પાંચ મહાનગરોનરી આગ્વરી ઓળખ ઊભરી કર્વાના હેતુસર રાજયમાં હાલ 
અમલરી સરીજીડરીસરીઆર-ર૦૧૭માં ટોલ વબસલડંગસ-ઊંચરી ઇમારતો માટેના રેગયુલયેશનસ 
આમયેજ કર્વાનો ક્રાંવતકારરી વનણ્થય

	ટોલ વબસલડંગનરી આ જોગ્વાઇ ૧૦૦ મરીટરથરી ્વધુ ઊંચાઇના વબસલડંગસનયે લાગુ થશયે. 
તયેમજ વબસલડંગનો આસપયેકટ રેવશયો (લઘુતમ પહોળાઇ : ઊંચાઇ) ૧:૯ કે ્વધુ હોય તયેનયે 
લાગુ થશયે.

કલા મહાકુંિ
	કલા-મહાકુિંભ રાજય સરકારનો કલાક્ષયેત્ અનયે કલાકારોનયે પ્રોતસાવહત કરનારો કાય્થક્રમ 

છે જયેમાં ૩૫ વ્વવ્વધ કલાઓનયે નક્કરી કર્વામાં આ્વરી છે. 

અમદાવાદ, વડાેદરા, 
સુરત, રાજકાેટ અને 
ગાંધીનગર અેમ પાંચ 
મહાનગરાેમાં હવે 
� �સ� ગાપાેર-દુબઇની જમે 
�ાય સે્ક્રપસર્-ગગનચુબંી 
ઇમારતાનેા બાંધકામને 
પરવાનગી આપવાનંુ અેક 
આગવુ ંકદમ ઉઠા�ુ ંછે.

મનીષા વાઘેલા
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પસંચ િષર્



	ગુજરાતના વ્વવ્વધ તાલુકાઓ- વજલાઓ બાદ રાજયનો 
કલા-મહાકુિંભ યોજાય છે. ૨૦૧૮ દરવમયાન રાજકોટ ખાતયે 
ભવયાવતભવય કલા-મહાકુિંભનરી ઉજ્વણરી કર્વામા ંઆ્વરી હતરી. 

શરોધ
	શોધ - સકીમ ઓફ ડયે્વયેલોવપગં હાઈ ક્ૉવલટરી રરસચ્થ યોજનાનો 

રાજયવયાપરી આરંભ 
	રાજયનરી માનય યવુન્વવસ્થટરીઓમા ંગણુ્વત્ાયકુ્ત સશંોધન કરતા 

વ્વદ્ાથથીનયે બયે ્વર્થ સુધરી દર મવહનયે ૧૫,૦૦૦ રૂવપયાનું 
સટાઇપયેનડ આપ્વામાં આ્વશયે. 

	Ph.dના વ્વદ્ાથથીનયે આનુરંવગક ખચ્થ માટ ે ્વાવર્થક 
રૂ.૨૦,૦૦૦ મળ્વા પ્રાપ્ત. 

	્વરષે કુલ બયે લાખ રૂવપયા પ્રમાણયે સંશોધકનયે બયે ્વર્થના અંતયે 
ચાર લાખ રૂવપયાનરી સહાય. 

	સશંોધન માટે સરકાર તરફથરી મળરી રહેતા નાણાકીય ટેકાનયે કારણયે 
સશંોધનકતા્થનયે આવથ્થક ઉપાજ્થન કર્વાનો પ્રશ્ રહેશયે નહીં. 

	શોધ યોજના ્વડયે વ્વદ્ાથથીઓમાં સંશોધનનરી સજ્જતામાં 
મૂલય્વાન ્વધારો થશયે. 

	ઉદ્ોગો અનયે સમાજોપયોગરી સંશોધનો દ્ારા ્વૈવશ્ક સતરે 
ગુજરાતનરી ઓળખ તૈયાર થશયે.

જ્ાનકુંજ પ્રરોજેકટ
	ગુજરાતનાં બાળકોનયે વ્વજ્ઞાન અનયે ટેકનોલોજીના સમન્વય 

દ્ારા આધુવનક વશક્ષણ આપતા જ્ઞાનકુિંજનો અસરકારક અમલ. 
્વર્થ ૨૦૧૯માં ૧૬૦૯ શાળાઓના કુલ ૩૧૭૩ ્વગ્થખંડોમાં 
૨.૮૫ લાખ બાળકોનયે સમાટ્થ કલાસ અંતગ્થત ઇ-કનટેનટ અનયે 

ઇનટરનયેટના માધયમથરી ગુણ્વત્ાસભર વશક્ષણ પૂરં પાડ્વામાં 
આ્વયે છે.

	જ્ઞાનકુિંજ પ્રોજયેકટ દ્ારા શાળા કક્ષાએ ટેકનોલોજીનરી મદદથરી 
સમાટ્થ બોડ્થ સાથયે ઈનટરેસકટ્વ વશક્ષણ આપ્વામાં આ્વરી રહ્ં 
છે. રાજયના ત્ણ લાખ ઉપરાંત વ્વદ્ાથથીઓનયે ઇ-ક્ાસ દ્ારા 
વશક્ષણનો લાભ આપ્વામાં આ્વયે છે.

નમરો ટે્લેટ
	ધોરણ-૧૨ પાસ કરરીનયે ઉચ્ અભયાસમાં પ્ર્વયેશ મયેળ્વનાર 

રાજયના ૬ લાખ ઉપરાંત યુ્વાનોનયે છેલા બયે ્વર્થમાં માત્ રૂ. 
૧૦૦૦નરી ટોકન રકિંમતયે લયેટેસટ ટેબલયેટ આપ્વામાં આવયા છે.

	"યોગ બોડ્થ" રાજયમાં યોગનરી આ પ્રાચરીન પ્રથાનયે લોકવપ્રય 
બના્વ્વા તરફ કામ કરશયે. 

	ગુજરાત સટેટ યોગ બોડ્થ દ્ારા મોટરી સંખયામાં યોગ વશક્ષકો/
સાધકોનયે તાલરીમ અનયે વશક્ષણ આપરી તૈયાર કર્વામાં આ્વરી 
રહ્ા છે જયેથરી યોગનયે ઘર-ઘર તયેમજ વ્વદેશમાં પણ લોકવપ્રય 
કરરી શકાય. 

સૌની યરોજના
	સૌનરી યોજનાથરી સૌરાષ્ટ્રના લાખો હેકટર જમરીનનયે મળશયે 

વસંચાઈનો લાભ.
	સૌનરી યોજના તબક્કા-૧નરી કામગરીરરી પણૂ્થ : ૧૬ જળાશયોના 

૧,૬૬,૦૦૦ એકર વ્વસતારમાં વસંચાઇ સુવ્વધા બનરી સુદૃઢ.
	સૌનરી યોજનાના બરીજા તબક્કામાં રૂ. ૬૪૭૩ કરોડના ખચષે 

૧૦ વજલાનાં ૫૭ જળાશયોના ૩,૭૭,૫૮૧ એકર હયાત 
કમાનડ વ્વસતારમા ંવસચંાઇ સવુ્વધા, ૮૦ લાખ લોકોનયે પરી્વાનો 
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તથા ઘરગ્થથુ ્વપરાશના પાણરીનો મળશયે લાભ.
	સૌનરી યોજના અંતગ્થત આજી-૧, નયારરી-૧, ્વયેરરી, ભાદર 

તથા શયેત્ુંજી જળાશય સુધરીનરી પાઇપલાઇનનરી કામગરીરરીપૂણ્થ 
:રાજકોટ, ગોંડલ, ્વાંકાનયેર, જયેતપુર, બોટાદ, ભા્વનગર 
તથા જામનગર શહેરનયે પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબધ થયું 
પરી્વાનું પાણરી.

	સૌનરી યોજનાના ત્રીજા તબક્કામાં ૩૪ જળાશયોનું જોડાણ 
:રૂ. ૨૪૦૩ કરોડના ંપાચં પયેકેજોના કામ પ્રગવત હેઠળ. સૌરાષ્ટ્ર 
વ્વસતારના ૯ વજલાનાં ૩૪ જળાશયો દ્ારા ૨,૪૩,૦૦૦ 
એકર વ્વસતારમાં મળશયે વસંચાઈ સુવ્વધા. 
નબિસા મુંડા આરદવાસી યુનનવનસ્ગટી

	ગુજરાત રાજયના નમ્થદા વજલાના મુખય મથક રાજપરીપળા 
નજીક ્વરીર શહરીદ વબરસા મુંડા આરદ્વાસરી યુવન્વવસ્થટરી ૨૫૦ 
એકરમા ંઆકાર પામશયે, જયે પકૈી ૩૯ એકર જમરીનનરી ફાળ્વણરી 
કર્વામાં આ્વરી છે.તયેના વ્વકાસ માટે રૂ.૩૪૧ કરોડનો ખચ્થ 
કર્વામાં આ્વશયે.

	આ કેમપસમાં સોલાર લાઇટ, બાયોગયેસ, કમપોસટ પરીટ, ્વોટર 
રિરીટમેંટ, રૂફ રેઇન ્વોટર સટૉરેજ તયેમજ ્વોટર ટેબલ રરચાજ્થ 
કર્વા જયે્વા ઘણા ઇકો ફ્રેંડલરી પ્રકલપોનો ઉપયોગ કર્વામાં 
આવયો છે.

વનબંધુ કલયાણ યરોજના ફેઝ : ૨
૨૦૨૧ (૧ લાખ કિરોડ)

	‘્વનબંધુ કલયાણ યોજના–ર’ અંતગ્થત ન્વ લાખ આરદજાવત 
પરર્વારો માટે રોજગારરીનરી તકોનું વનમા્થણ કર્વામાં આ્વશયે. 
ફોરેસટ રાઇટસ એકટ (FRA) લાભાથથીઓનયે લોન માટે 
વ્વશયેર જોગ્વાઇ તયેમજ સામુદાવયક જમરીન વ્વકવસત કર્વા 
પર ભાર મૂક્વામાં આ્વશયે.

આરદવાસી િાષ્ટીય મયુનઝયમ
	આરદ્વાસરી સમાજનરી સંસકૃવતનું સંરક્ષણ થાય અનયે ભાવ્વ પયેઢરી 

આ સંસકૃવતથરી માવહતગાર તયેમજ આઝાદરીનરી રાષ્ટ્રરીય 
ચળ્વળમા ંભાગ લયેનાર આરદ્વાસરી ્વરીર સ્વાતતં્ય સયેનાનરીઓના 
બવલદાનનયે સમરણાંજવલ આપ્વા માટે નમ્થદા વજલાના 
ગરડયેશ્્વર ખાતયે ૨૫ એકર જમરીનમાં.

	રૂ. ૧૦૩.૧૮ કરોડના ખચષે રાષ્ટ્રરીય કક્ષાન ુસંગ્રાહલય બના્વ્વા 
આ્વરી રહ્ં છે.

	્વત્થમાનમાં આ સંગ્રહાલયનરી ૬૫ ટકા બાંધકામનરી કામગરીરરી 
પૂણ્થ કર્વામાં આ્વરી છે. 

નવી ઔદ્રોનગક નીનત-૨૦૨૦
	મુખયમંત્રી શ્રી વ્વજયભાઈ રૂપાણરીએ શાસનના પાંચમા ્વર્થ 

પ્ર્વયેશયે નાયબ મખુયમતં્રી શ્રી નરીવતનભાઈ પટેલનરી ઉપસસથવતમાં 
રાજય સરકારનરી ન્વરી ઔદ્ોવગક નરીવત જાહેર કરરી. 

	આ ન્વરી ઉદ્ોગનરીવત આતમવનભ્થર ભારત અનયે આતમવનભ્થર 
ગુજરાતના વનમા્થણમાં ન્વું પ્રયેરક બળ પૂરં પાડશયે.

નવી સરોલાિ નીનત
	આ પૉવલસરી હ ેઠળ, કોઈપણ વયવક્ત / વ્વકાસકતા ્થ 

(developer) / ગ્રાહક / ઇનડસરિરી જરૂરરયાત મુજબ, 
ક્ષમતાનરી મયા્થદા વ્વના, સોલર પ્રોજયેકરસ સથાવપત કરરી શકે 
છે જયારે હાલના મંજૂર થયયેલ લોડ / કરાર માંગનરી 50% નરી 
મયા્થદા દૂર કર્વામાં આ્વરી છે. 

	ગ્રાહકો તયેમનરી છત / જગયા પર સોલર પ્રોજયેકરસ સથાપરી શકે 
છે અથ્વા તયેમનરી છત / જગયાના ંપરરસરનયે ્વરીજ ઉતપાદન અનયે 
્વરીજ ્વપરાશ માટે તૃતરીય પક્ષનયે લરીઝ પર પણ આપરી શકશયે. 

	આ ઉપરાંત ગ્રાહકોનું કોઈ એક જૂથ સામૂવહક માવલકીના 
પ્રોજયેકટ તરરીકે સ્વ્વપરાશ માટે સૉલર પ્રોજયેકરસ સથાપરી શકે 
છે અનયે તયેઓનરી માવલકીના વહસસા પ્રમાણયે ઉતપન્ન થતરી સૌર 
ઊજા્થનો ્વપરાશ કરરી શકે છે. 

	પ્રોજયેકટ ડયે્વયેલોપર દ્ારા ્વરીજ વ્વતરણ કિંપનરીનયે ચૂક્વ્વાનરી થતરી 
વસકયોરરટરી રડપોવઝટનરી રકમનયે પ્રવત મયેગા્વૉટ રૂ. 25 લાખથરી 
ઘટાડરીનયે હ્વયે પ્રવત મયેગા્વૉટ રૂ. રૂ. 5 લાખ કર્વામાં  
આ્વરી છે. 

	રાજયના લઘુ-MSME, મધયમ ઉદ્ોગોનરી પ્રોડકશન કોસટ 
સોલાર એનર્જીના ્વપરાશનયે કારણયે ઘટશયે. એટલું જ નવહ, 
આ્વા ઉદ્ોગો સવહત રાજયના મોટા ઉદ્ોગો પાણ ્વલડ્થ 
માકકેટમાં કોસમપરટશનમાં ઊભા રહરી શકશયે. 

	આ ન્વરી સોલર પા્વર પૉવલસરી આગામરી પાંચ ્વર્થ એટલયે કે 
૩૧-૧૨-૨૦૨૫ સુધરી કાય્થરત રહેશયે. જયેમાં સથાવપત સોલર 
પ્રોજયેકરસ માટેના લાભો 25 ્વર્થના પ્રોજયેકટ સમયગાળા માટે 
મયેળ્વરી શકાશયે. •
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વનણા્થયકતાએ વ્વકાસનું અમોઘ શસત્ છે. આજયે જયારે ગુજરાત વ્વકાસનરી હરણફાળ 
ભરરી રહ્ં છે અનયે સમગ્ર વ્વશ્માં નામાંરકત થયું છે, તયારે છેલાં પાંચ ્વર્થમાં મુખયમંત્રી શ્રી 
વ્વજયભાઈ રૂપાણરીના વનણા્થયક નયેતૃત્વમાં ટરીમ ગુજરાતયે 1700થરી ્વધુ જનવહતલક્ષરી વનણ્થયો 
લઇનયે તયેનું પરરણામલક્ષરી અમલરીકરણ કયુયં છે. પ્રોએસકટ્વ અનયે પ્રોપરીપલ એપ્રોચ સાથયેના 
આ દરેક વનણ્થયના કેનદ્રમાં ગુજરાતના લોકોનું વહત રહ્ં છે. ફટાફટ અનયે સટાસટ વનણ્થયો 
લયે્વા અનયે એટલરી જ ઝડપયે તયેનો અમલ પણ કર્વો, એ પ્રકારનું ‘ફાસટરિયેક ગ્વન્થનસ’ આ 
સરકારનરી આગ્વરી ઓળખ બનરી છે. 

‘સબ સમાજ કો વલએ સાથ મેં, આગયે હૈ બઢતયે જાના’
સમાજના દરેક તબક્કાના, પ્રતયયેક ્વગ્થના નાગરરકોના સા્વ્થવત્ક ઉતકર્થ અનયે સમતોલ 

વ્વકાસ માટે આ તમામ વનણ્થયોનું પરરણામલક્ષરી અમલરીકરણ કરાયું છે. ‘વબવલ્વ ઈન ધ 
બયેસટ, ્વક્ક ફોર ધ બયેસટ, ્વરી વ્વલ મયેક ગજુરાત ધ બયેસટ’નરી નયેમ સાથયે મુખયમતં્રી શ્રી વ્વજયભાઈ 
રૂપાણરી અનયે નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી નરીવતનભાઈ પટેલના નયેતૃત્વમાં ‘ટરીમગુજરાતયે’ છેલાં 5 
્વર્થમાં સંકલપથરી વસવધિનરી જનજનનયે પ્રતરીવત કરા્વરી છે. પ્રસતુત છે, 21મરી સદરીના ભવય અનયે 
રદવય ગજુરાતનયે વ્વશ્ના નકશા પર અરંકત કર્વા માટે પ્રગવતશરીલતાનયે ્વરેલરી ટરીમગજુરાતનું 
છેલાં 5 ્વર્થનું વ્વકાસ સર્વૈયું...
 રકસાન સૂયયોદય યોજના થકી ખયેડૂતોનયે રદ્વસયે પણ ્વરીજળરી પૂરરી પાડરી, વપયત માટેના 

રાત ઉજાગરામાંથરી છૂટકારો અપા્વ્વાનો ખયેડૂત વહતલક્ષરી વનણ્થય.
 ખયેતરી્વાડરી ્વરીજ કનયેકશનનરી પડતર અરજીઓ સામયે ચાર ્વર્થમાં 4.50 લાખ જયેટલા ન્વાં 

્વરીજ કનયેકશનો ઉપરાંત ખયેડૂતોનરી બરીજા ્વરીજજોડાણ આપ્વાનરી ્વરયો જૂનરી માગણરીનો 
ઉકેલ લા્વરી કુલ 16 લાખથરી ્વધુ કૃવર ્વરીજજોડાણ આપ્વાનો કૃરક વહતકારરી વનણ્થય.

 ૧૫ લાખથરી ્વધુ ખયેડૂતોનયે ઝરીરો ટકા વયાજયે ખયેત વધરાણ અનયે આ માટે રૂ. પાંચસો 
કરોડથરી ્વધુનું રર્વોસલ્વંગ ફિંડ.

 ખયેડૂતોના પરરશ્મના પ્રસ્વયેદથરી ઊભા થયયેલા મહામૂલા પાકનયે ભૂંડ અનયે રોઝડાઓ નષ્ 
કરરી દેતા હતા ંતયેનયે રોક્વા માટે કાટંાળરી તારનરી ્વાડનો વનણ્થય. એટલંુ જ નહીં, ્વા્વણરીથરી 
લઈનયે ્વયેચાણ સુધરી ખયેડૂતોનયે પરર્વહન વય્વસથા, ગોડાઉન સ્વલત, પ્રાકૃવતક ખયેતરી, 
જી્વામૃત રકટ સહાય, ઓજાર વ્વતરણ જયે્વા મહત્્વનાં કાયયોમાં તયેમનરી પડખયે ઊભા રહરી 
‘સાત પગલાં ખયેડૂત કલયાણનાં’ સૂત્ સાથ્થક કયુયં.

 ગ્રરીન ઍનડ ક્રીન એનર્જીનરી રદશામાં અગ્રયેસર બન્વા કચછ ખાતયે વ્વશ્ના સૌથરી મોટા 
રરનયૂએબલ એનર્જી પાક્કનું વનમા્થણ કર્વાનો વ્વકાસલક્ષરી વનણ્થય. જયેના થકી 30 હજાર 
મયેગા્વૉટ ઊજા્થનું ઉતપાદન થશયે અનયે એક લાખ લોકોનયે રોજગારરી પણ મળશયે. 

 ઊજા્થના અનય વબનપરંપરાગત સ્ોતોનો ઉપયોગ ્વધાર્વા ટાઇડલ ઊજા્થ, વ્વનડપા્વર સવહતના 
પ્રકલપોનયે પ્રોતસાહન અનયે આયોજનબધિ કામગરીરરી. જયેના કારણયે જ સોલારરૂફ ટોપ યોજના 
થકી દેશમાં 22 ટકા વહસસા સાથયે ગુજરાત સૌરઊજા્થના ઉતપાદનમાં દેશમાં અગ્રયેસર બનયું.

કાેિવડ-19ની 
મહામાર�માં ‘વંદે ભારત 

�મશન’ અંતગર્ત સાડા 
ચારસાે જટેલી �લાઇ�સ 

અને નેવલ�શપ દ્વારા 
િવદેશમાં વસતા 
50 હ�રથી વધુ 

ગજુરાતીઆેને તેમના 
વતન પરત લાવવાની 
તથા 15 લાખ જટેલા 

શ્ર�મકાનેે સ�ાનજનક 
ર�તે તેમના વતન 

માેકલવાની િનણાર્યક 
કામગીર�.

અનમત િારડયા

�નણસર્યકતસનસ પ�રણસમે 
ન�ર વિકસસ
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સસૌનસ સસથથી સસૌનસ વિકસસનસપાંચ વર્ષ

 ઊજા્થના પરંપરાગત સ્ોતોના સથાનયે લોકોનયે ઈલયેસકરિક 
્વાહનોનો ઉપયોગ કર્વા પ્રયેર્વા માટે ઈલયેસકરિક ્વાહન 
પૉવલસરી-2021 અંતગ્થત સબવસડરીનરી યોજના અમલમાં 
મૂક્વામાં આ્વરી.

 સૌરાષ્ટ્ર માટે સૌનરી યોજના અનયે ્વરસાદરી પાણરીના સંગ્રહ માટે 
સજુલામ્-સફુલામ્ જળસંચય અવભયાન અંતગ્થત જનભાગરીદારરી 
દ્ારા છેલાં ચાર ્વર્થમાં જળસંગ્રહ માટેનાં 56,698 કામ પૂણ્થ 
કરાયાં. જયેના થકી રાજયનાં કુલ 21,402 તળા્વો ઊંડા કરરી, 
જળસંગ્રહ ક્ષમતામાં કુલ 61,781 લાખ ઘનફકૂટનો ્વધારો 
કરાયો. એટલું જ નહીં, દૈવનક સરેરાશ એક લાખથરી પણ ્વધુ 
લોકોનયે રોજગારરી અપાઈ.

 નડાબયેટમા ંસરીમાદશ્થન, દેશનરી શાન સમરી વ્વશ્નરી સૌથરી ઊંચરી 
સરદારસાહેબનરી પ્રવતમા ‘સટેચયૂ ઓફ યુવનટરી’, રાજકોટમાં 
ગાંધરી મયુવઝયમ, દાંડરીમાં ્વલડ્થક્ાસ ગાંધરી એસકઝવબશન, 
વસંહદશ્થન.

 દ્ારકાના વશ્વરાજપુર બરીચનયે બલૂફલયેગ બરીચનરી માનયતા 
મળતાં રૂ. 100 કરોડના ખચષે સમગ્ર બરીચનયે ઇકોફ્નેડલરી 
ટૂરરઝમના દૃસષ્કોણથરી વ્વકસા્વ્વાનો મહત્્વનો વનણ્થય.

 કોવ્વડ-19નરી મહામારરીમાં ‘્વંદે ભારત વમશન’ અંતગ્થત સાડા 
ચારસો જયેટલરી ફલાઇરસ અનયે નયે્વલવશપ દ્ારા વ્વદેશમા ં્વસતા 
50 હજારથરી ્વધુ ગુજરાતરીઓનયે તયેમના પરત લા્વ્વાનરી તથા 

15 લાખ જયેટલા શ્વમકોનયે સનમાનજનક રરીતયે તયેમના ્વતન 
મોકલ્વાનરી વનણા્થયક કામગરીરરી.

 કોવ્વડ-19નરી મહામારરીમાં ગરરીબ અનયે જરૂરરયાત મંદોનયે છ 
્વખત વ્વનામૂલયયે અનાજ આપરીનયે તયેમનું પયેટ ઠાર્વાનો 
પ્રજાવહતલક્ષરી વનણ્થય.

 આરદ્વાસરી બાંધ્વોનું જી્વન ધોરણ ઊંચું લા્વ્વા આરદ્વાસરી 
વ્વસતારોમાં મયેરડકલ અનયે ઇજનયેરરી કૉલયેજોનું વનમા્થણ કરા્વરી, 
પયેસા એકટ હેઠળ તયેમનયે જમરીનોના હક આપયા. એટલું જ 
નહીં, રાજયના આરદ્વાસરી વ્વસતારોમા ંમાગ્થ, આ્વાસ, પાણરી, 
બાળકોના વશક્ષણ માટે એકલવય મોડયેલ સકકૂલ સવહતનરી 
સુવ્વધાઓ પૂરરી પાડરી.

 ્વવંચતોનયે સાથણરી, સામાવજક સરુક્ષા, શકૈ્ષવણક સ્વલતો આપરી.
 રદવયાંગ વનગમ, યોગ આયોગ, વબનઅનામત આયોગનરી 

રચના કર્વામાં આ્વરી.
 ગરરીબ અનયે મધયમ્વગ્થના પરર્વારોના વહતનયે પ્રાધાનય આપરીનયે 

સૂવચત સોસાયટરી અનયે યુએલસરીનરી ફાજલ જમરીન માટે 
માવલકીના હક્કો આપ્વાનો મહત્્વનો વનણ્થય.જયારે શહેરરી 
વ્વસતારોમાં ઝૂપંડપટ્રીમા ંરહેતા ગરરીબ પરર્વારોનયે સવુ્વધાયુક્ત 
પાકાં મકાનો.

 રાજયનાં નગરોનયે ્વધુ સુવય્વસસથત અનયે શાનદાર બના્વ્વા 
માટે 344 જયેટલરી ટરીપરી સકીમ અનયે 40 જયેટલરી ન્વરી ડરીપરી સકીમ 



અમલમાં લા્વ્વાનો વનણ્થય. સાત મહાનગરપાવલકા અનયે 15 
નગરપાવલકામાં કોમન જીડરીસરીઆર લાગુ કર્વાનો તયેમજ 
સકાયરાઇઝ વબસલડંગ બના્વ્વા માટેનો વ્વકાસલક્ષરી વનણ્થય.

 આઈ-ઓરાપોટ્થલ દ્ારા 19 કેશલયેસ સવહત કુલ 25 જયેટલરી 
મહેસૂલરી સયે્વાઓ ઓનલાઇન પૂરરી પાડ્વાનો વનણ્થય.

 કોઈપણ્વચયેરટયાવ્વના 553 જયેટલરી જનવહતલક્ષરી યોજનાઓનાં 
નાણાં સરીધા જ ગરરીબો અનયે જરૂરરયાતમંદોના ખાતામાં 
ડરીબરીટરીના માધયમથરી જમા કરા્વ્વાનો હકારાતમક વનણ્થય કરરી, 
ચાર્વર્થમાં 36 હજાર કરોડ જયેટલરી માતબર રકમનરી સહાય 
પૂરરી પાડરી.

 કેનદ્ર સાથયે સમન્વય સાધરીનયે ્વરયોથરી અવનવણ્થત નમ્થદા ડયેમ પર 
દર્વાજા મૂક્વાના વનણ્થય અનયે ક્રુડઑઇલ રોયલટરીના પ્રશ્નો 
વનણ્થયાતમક ઉકેલ લા્વરી રાજયનયે રૂ. 1036 કરોડનરી માતબર 
રકમનો ફાયદો કરાવયો.

 12,800 જયેટલા સયે્વાસયેતુના કાય્થક્રમોના માધયમથરી બયે કરોડ 
કરતાં ્વધારે લોકોનયે આ્વશયક સરકારરી દસતા્વયેજો અપા્વરી, 
તયેમના પ્રશ્ોનું  વનરાકરણ લ્વાયું . એટલું  જ નહીં, 
ઇ-સયે્વાસયેતુના માધયમથરી સમગ્ર સરકારરી કામગરીરરીમાં 360 
રડગ્રરીનો બદલા્વ લા્વ્વાનો મક્કમ વનધા્થર.

 વ્વધ્વાબહેનોનયે ‘ગંગાસ્વરૂપા’ એ્વુ ંસનમાનજનક નામ આપરી, 
તયેમનો પુત્ સગરીર ્વયનો થયા પછરી સહાયબંધ કર્વાનરી 
શરતનો સં્વયેદનશરીલ વનણ્થય.

 મા અમૃતમ્ અનયે મા ્વાતસલય યોજનાનરી આ્વકમયા્થદા ્વધારરી, 
રાજયના 70 લાખ પરર્વારોના 3.5 કરોડ નાગરરકોનયે આ 
યોજના હેઠળ આ્વરરી લયે્વાનું વનણા્થયક પગલું ભયુયં.

 ઉત્રાયણના તહે્વારોમાં ઘાયલ થતાં પખંરીઓનરી સાર્વાર માટે 

તયેમજ અબોલ પશઓુનરી સાર્વાર માટે 26 વજલામા ં 450 
જયેટલરી કરણા એમબયલુનસ શરૂ કર્વાનો સ્ંવયેદનશરીલ વનણ્થય.

 ્વાયુ અનયે તાઉતયે ્વા્વાઝોડાના સમયયે ઝરીરો કેઝયુવલટરીના 
વનધા્થર સાથયે અગમચયેતરીરૂપયે પરૂતા ંપગલા ંલઈનયે દરરયાકાઠંાના 
વ્વસતારોમાં રહેતાં લાખો લોકોનું સથળાંતર કરા્વરીનયે અનયેક 
મહામૂલરી વજંદગરીઓ બચા્વરી શકાઈ.

 ઉદ્ોગોનયે ્વયેગ આપ્વા અનયે ઇઝ ઑફ ડુઇંગ વબઝનયેસ એટલયે 
કે ઉદ્ોગોના સરળરીકરણ માટે ન્વરી ગુજરાત ઇનડસસરિયલ 
પૉવલસરી અંતગ્થત ઉદ્ોગોનયે લયેનડ રરલોકેશન, સોલાર 
ઇનસટોલયેશન માટે સોલાર પૉવલસરી, પહેલાં પ્રોડકશન પછરી 
પરવમશન, ઇનડસસરિયલ પાક્ક, લોવજસસટક પાક્ક ઊભા કરાશયે.

 દરરયાના ખારા પાણરીનો પરી્વા માટે ઉપયોગ કરરી શકાય એ 
માટે રાજયના અનયેક વજલાઓમાં રડસયેવલનયેશન પલાનટ ઊભા 
કરરી, પરી્વાના પાણરીનરી સમસયા વન્વાર્વાનો પ્રજાલક્ષરી વનણ્થય.

 વશક્ષકો અનયે વ્વદ્ાથથીઓનરી હાજરરીનરી ચકાસણરી માટે 
ઓનલાઇન રિયેરકિંગ વસવસટમ શરૂ કરાઈ.

 કોરોનાના કપરાકાળમાં એક પણ વ્વદ્ાથથી વશક્ષણથરી ્વંવચત 
ન રહે એ માટે ઓનલાઇન વશક્ષણ અનયે અનયેક વ્વસતારોમાં 
વશક્ષકો દ્ારા ઘરે જઈનયે વશક્ષણ આપ્વાનો વ્વદ્ાથથી 
વહતલક્ષરી વનણ્થય.

  રાજયમા ંઅનયેક ન્વરી યવુન્વવસ્થટરીઓનયે મજંરૂરી આપ્વાનરી સાથયે 
મયેરડકલ માટેનરી 2170 જયેટલરી બયેઠકોનો ્વધારો કરરીનયે 
કુલ 5700 મયેરડકલ બયેઠકો ઉપલબધ કરા્વ્વાનો વશક્ષણ 
વહતલક્ષરી વનણ્થય.

 છેલાં ચાર ્વર્થમાં કુલ 11 લાખ યુ્વાનોનયે રોજગારરીનરી તકો 
આપ્વાનરી સાથયે ચાલુ ્વર્થમાં ્વધુ બયે લાખ સરકારરી નોકરરીનરી 
તકો ઊભરી કર્વાનો યુ્વા વહતકારરી વનણ્થય.

 મા અમૃતમ્ અનયે મા ્વાતસલય યોજના હેઠળ રાજયમાં 6 લાખ 
કે તયેથરી ઓછરી આ્વક ધરા્વતા કુટુંબનયે રૂ. 5 લાખ સુધરીનરી 
સાર્વાર આપ્વાનો મહત્્વનો વનણ્થય.

 રાજયનરી શાંવત અનયે સલામતરી માટે પાસા એકટમાં સુધારો, 
ગુજરાત ગુંડા ઍનડ એસનટસોવશયલ એસકટવ્વટરી વપ્ર્વયેનશન 
એકટ, ગુજરાત કિંરિોલ ઑફ ટેરરરઝમ ઍનડ ઑગષેનાઇઝડ 
ક્રાઇમ એકટ, હુક્કાબાર નાબૂદરી એકટ, ગુજરાત લૅનડ ગ્રયેવબંગ 
પ્રોવહવબશન એકટ, ગોહતયા નાબૂદરીનો કાયદો સવહતના 
વહંમતભયા્થ વનણ્થયો કયા્થ.

 ગુનયેગારો પર ચાંપતરી નજર રાખ્વા માટે રાજયભરનાં તમામ 
શહેરોમાં સરીસરીટરી્વરી કેમયેરા નયેટ્વક્ક અનયે પોલરીસજ્વાનોનયે 10 
હજાર જયેટલા બોડરી્વોન્થ કેમયેરાથરી સજ્જ કરાયા.

 સાયબર ક્રાઇમનયે લગતા ગનુા અટકા્વ્વા માટે પ્રોજયેકટ વ્વશ્ાસ 
અનયે સાયબર આશ્સત લૉનચ કરાયા.•
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