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૧. અન્ન, નાગરિક પિુવઠા અને ગ્ાહકોની બાબતોનો વવભાગ
	 	 નવેમ્બર-૧૯૬૫થી	એક	અલગ	વહીવટી	 વવભાગ	તરીકે	 રચાયેલ	અન્ન	અને	નાગરરક	પુરવઠા	 વવભાગ	હવે	અન્ન	,	
નાગરરક	પુરવઠા	અને	ગ્ાહકોની	્બા્બતોના	વવભાગ	તરીકે	ઓળખાય	છે.	આ	વવભાગના	વનયંત્રણ	હેઠળ	(૧)	વનયામકશ્ી,	
અન્ન	અને	નાગરરક	પુરવઠાની	કચેરી,	ગાંધીનગર	(ર)	 વનયંત્રકશ્ી,	કાનુની	માપ	 વવજ્ાન	અન	ે વનયામકશ્ી,	ગ્ાહક	સુરક્ા,	
ગાંધીનગર	(૩)	ગ્ાહક	તકરાર	વનવારણ	કવમશન,	અમદાવાદ	(૪)	ગુજરાત	રાજય	અન્ન	આયોગ,	ગાંધીનગર	એમ	૦૪	(ચાર)	
ખાતાના	 વડાની	 કચેરીઓ	 ગુજરાત	 રાજય	 નાગરરક	 પુરવઠા	 વનગમ,	 ગાંધીનગર	 અન	ે વજલ્ા	 કક્ાએ	 વજલ્ા	 પુરવઠા	
અવધકારીઓની	કચેરીઓ	તેમજ	વજલ્ા	ગ્ાહક	તકરાર	વનવારણ	કવમશનો	કામગીરી	્બજાવે	છે.
વનયામકશ્ી, અન્ન અને નાગરિક પિુવઠાની કચિેી, ગાંધીનગિ
■ િાષ્ટીય અન્ન સલામવત કાયદો-૨૦૧૩ (વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩)
	 	 “રાષ્ટીય	અન્ન	સલામવત	કાયદો-૨૦૧૩”નો	૧	લી	એવરિલ-૨૦૧૬	થી	સમગ્	રાજયમાં	અમલ	શરૂ	કરવામાં	આવેલ	છે.
	 	 •	 “રાષ્ટીય	અન્ન	સલામવત	કાયદો-૨૦૧૩”	હેઠળ	્બે	રિકારના	કુટું્બો	અસ્તતવમાં	આવેલ	છે.	
	 	 ૧.	અંતયોદય	કુટું્બો	
	 	 ૨.	અગ્તા	ધરાવતા	કુટું્બો	
“િાષ્ટીય અન્ન સલામવત કાયદો-૨૦૧૩” હેઠળ આવિી લેવામાં આવનાિ િાજયની વસતી :
	 	 “રાષ્ટીય	અન્ન	સલામવત	કાયદો-૨૦૧૩”	અનવયે	“અગ્તા	ધરાવતા	કુટું્બો”	ની	પસંદગીના	ધોરણો	નક્ી	કરવામાં	
આવેલ	છે,	જેમાં	નીચે	મુજ્બ	લાભાથથીઓનો	લકયાકં	નક્ી	કરાયેલ	છે.	
	 	 •	 ગ્ામય	વવ્તારના	૨૫૮.૭૮	લાખ	
	 	 •	 શહેરી	વવ્તારના	૧૨૪.૦૬	લાખ	
	 	 •	 કુલ	૩૮૨.૮૪	લાખની	વ્તીને	આ	કાયદા	હેઠળ	આવરી	લેવાન	ુઆયોજન	કરેલ	છે.
લાભાર્થીઓની ઓળખ નક્ી કિવી :
	 	 લાભાથથીઓની	ઓળખ	માટે	સામાજીક	આવથથિક	વ્તી	ગણતરી-૨૦૧૧ના	ડેટા	્બઇેઝ	તરીકે	ઉપયોગ	કરવામાં	આવેલ	છે.
અિજીઓના વનકાલ માટે રવિસતિીય સવમવતની િચના :
	 	 પાત્રતા	ધરાવતા	હોય,	પરંતુ	આ	કાયદાના	લાભથી	વંવચત	રહી	ગયેલ	લાભાથથીઓન	ેસમાવવા	માટ	ેસરકારશ્ીએ	
તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૬	અને	તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૦ના	ઠરાવોથી	તાલુકા/શહેર	તથા	વજલ્ા	કક્ાની	એમ	રવિ્તરીય	સવમવતની	રચના	
કરવામાં	આવેલ	છે.
	 	 ડીસેમ્બર-૨૦૨૧ની	સ્થવતએ	નીચેની	વવગતે	લાભાથથીઓ	નક્ી	થયેલ	છે.

“િાષ્ટીય અન્ન સલામવત કાયદો-૨૦૧૩” હેઠળ સમાવેશ ર્યેલ લાભાર્થીઓની વવગતો
ક્રમ કાડથિનો	રિકાર કુટું્બો જનસંખયા
૧ અંતયોદય	અન્ન	યોજના	(AAY) ૭,૯૮,૮૭૫ ૩૬,૨૦,૮૭૨
૨ અગ્તા	ધરાવતા	કુટું્બો	

(Priority	 House	 Hold	
-	PHH)

BPL ૨૪,૨૮,૮૭૭ ૧,૩૧,૨૮,૬૫૨
APL-1 ૩૮,૦૬,૬૩૪ ૧,૭૭,૦૬,૮૭૧
APL-2 ૨,૬૧૮ ૧૧,૭૪૨

કુલ	PHH ૬૨,૩૮,૧૨૯ ૩,૦૮,૪૭,૨૬૫
કુલ ૭૦,૩૭,૦૦૪ ૩,૪૪,૬૮,૧૩૭

	 	 આમ,	આ	કાયદાતળે	નક્ી	કરેલ	લકયાંક	સામે	૯૦.૦૩%	થી	વધુ	લોકોનો	સમાવેશ	થયો	છે.
“િાષ્ટીય અન્ન સલામવત કાયદો-૨૦૧૩” હેઠળ અંતયોદય કુટુંબો અને અગ્તા ધિાવતા કુટુંબોને કેન્દ્ર સિકાિ તર્ા િાજય 
સિકાિ વિાિા મળનાિ લાભો :
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	 	 આ	યોજનામાં	AAY	તથા	 PHH	લાભાથથીઓન	ેમાહે	 ડીસેમ્બર–૨૦૨૧થી	માવસક	ધોરણ	ેનીચ	ેમુજ્બ	અનાજના	
જથથાનું	વવતરણ	કરવામાં	આવે	છે.

િાજયનાં ભરૂચ, નમ્ષદા, સુિત, તાપી, નવસાિી, વલસાડ, અને ડાંગ કુલ સાત (૭) વિલ્ાઓ 
માટે વવતિણ પ્રમાણ તર્ા ભાવ નીચે મુિબ ઠિાવેલ છે.

યોજના અનાજનો	રિકાર જથથો	(રક.ગ્ા.) ભાવ	(₨-પૈસા)
એએવાય	(AAY) ઘઉ	ં કાડથિદીઠ	૧૫-૦૦૦ ૨-૦૦

ચોખા	 કાડથિદીઠ	૨૦-૦૦૦	 ૩-૦૦
તુવેર	દાળ કાડથિદીઠ	૦૧-૦૦૦ ૬૪-૦૦
કુલ કાડથિદીઠ	૩૫-૦૦૦

અગ્તા	ધરાવતા	કુટું્બો	(PHH) ઘઉ	ં વયવતિદીઠ	૦૨-૦૦૦ ૨-૦૦
ચોખા	 વયવતિદીઠ	૦૩-૦૦૦ ૩-૦૦
તુવેર	દાળ વયવતિદીઠ	૫-૦૦૦
કુલ કાડથિ	દીઠ	૦૧-૦૦૦ ૬૪-૦૦

રાજયનાં	ભરૂચ,	નમથિદા,	સુરત,	તાપી,	નવસારી,	વલસાડ,	અન	ેડાંગ	કુલ	સાત	(૭)	વજલ્ા	વસવાયના	
(૨૬)	વજલ્ાઓ	માટ	ેવવતરણ	રિમાણ	તથા	ભાવ	નીચ	ેમુજ્બ	ઠરાવેલ	છે.

એએવાય	(AAY) ઘઉ	ં કાડથિદીઠ	૨૫-૦૦૦ ૨-૦૦
ચોખા	 કાડથિદીઠ	૧૦-૦૦૦	 ૩-૦૦
તુવેર	દાળ કાડથિદીઠ	૩૫-૦૦૦
કુલ કાડથિદીઠ	૦૧-૦૦૦ ૬૪-૦૦

 અગ્તા	ધરાવતા	કુટું્બો	(PHH) ઘઉ	ં વયવતિદીઠ	૦૩-૫૦૦ ૨-૦૦
ચોખા	 વયવતિદીઠ	૦૧-૫૦૦ ૩-૦૦
તુવેર	દાળ કાડથિ	દીઠ	૦૧-૦૦૦ ૬૪-૦૦

સબસીડી
	 	 “રાષ્ટીય	અન્ન	સલામવત	કાયદો	:	૨૦૧૩”	હેઠળ	વવતરણ	કરવામાં	આવતા	અનાજના	જથથાના	નીચેની	વવગતેના	ખચથિ	
કનેદ્ર	અને	રાજય	સરકાર	વિારા	૫૦:૫૦	ના	ધોરણે	ભોગવવાનુ	ંનક્ી	થયેલ	છે.
	 	 ૧.	અનાજનો	ટ્ાનસપોટટેશન	ચાજથિ	₨	૬૫-૦૦	રિવત	કવવનટલ	
	 	 ૨.	વાજ્બી	ભાવના	દુકાન	સંચાલકના	કવમશનના	ખચથિ	₨	૭૦-૦૦	રિવત	કવવનટલ	
	 	 ૩.	કોમ્પયુટરાઇઝડ	વેચાણ	અનવયે	ખાસ	કવમશન	ખચથિ	₨	૧૭-૦૦	રિવત	કવવનટલ
	 	 કનેદ્ર	સરકાર	વિારા	વનયત	થયેલ	ઉપરાંતની	સ્બસીડી	સંદભભે	ખચથિ	રાજય	સરકાર	વિારા	ભોગવવામાં	આવે	છે.
ઘઉં :
	 	 ઘઉંના	જથથાની	કેનદ્રીય	વેચાણ	રકંમત	રિવત	રકલોના	₨	૨.૦૦	વનયત	થયેલ	છે.	રાજય	સરકારની	પડતર	રકંમત	રિવત	
રકલો	₨	૪.૪૦	છે.	જેમાં	ઘઉંના	જથથા	પર	રિવત	રકલો	₨	૦.૭૬	પૈસા	સ્બસીડી	કનેદ્ર	સરકાર	ભોગવ	ેછે	અન	ેરિવત	રકલો	₨	૧.૬૪	
લેખે	સ્બસીડી	રાજય	સરકાર	ભોગવે	છે.
ચોખા :
	 	 ચોખાના	જથથાની	કેનદ્રીય	વેચાણ	રકંમત	રિવત	રકલોના	₨	૩.૦૦	વનયત	થયેલ	છે.	રાજય	સરકારની	પડતર	રકંમત	રિવત	
રકલો	₨	૫.૪૮	છે.	જેમાં	ચોખાના	જથથા	પર	રિવત	રકલો	₨	૦.૭૬	પૈસા	સ્બસીડી	કેનદ્ર	સરકાર	ભોગવે	છે	અન	ેરિવત	રકલો							
₨	૧.૭૨	લેખે	સ્બસીડી	રાજય	સરકાર	ભોગવે	છે.	
	 	 વરથિ	૨૦૨૦-૨૧	દરમયાન	અંતયોદય	યોજના	હેઠળ	૨.૩૩	લાખ	મે.ટન	જેટલા	ઘઉં	તથા	૯૩,૫૦૦	મે.ટન	જેટલા	ચોખા	
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અને	PHH	યોજના	હેઠળ	૧૨.૦૦	લાખ	મે.ટન	જેટલા	ઘઉં	તથા	૫.૧૭	લાખ	મે.ટન	જેટલા	ચોખાનુ	ંજાહેર	વવતરણ	વયવ્થા	
હેઠળ	વવતરણ	કરવામાં	આવેલ	છે.
	 	 જયારે	વરથિ	૨૦૨૧-૨૨માં	(ડીસેમ્બર-૨૦૨૧ની	સ્થવતએ)	અંતયોદય	યોજના	હેઠળ	ઘઉં	૧.૬૬	લાખ	મે.ટન	તથા	ચોખા	
૬૯૧૨૮.૧૫૯	મે.	ટન	અન	ેPHH	યોજના	હેઠળ	૮.૮	લાખ	મે.ટન	ઘઉં	તથા	૩૯૩૨૨૯.૨૫૨	મે.ટન	ચોખાનું	 વવતરણ	
કરવામાં	આવેલ	છે.			
	 સદર	યોજના	હેઠળ	ગુજરાત	રાજય	નાગરરક	પુરવઠા	વનગમ	લી.,	ગાંધીનગરન	ેસ્બસીડી	ખચથિની	ચુકવણી	કરવા	માટે	વરથિ	
૨૦૨૦-૨૧ના	અંદાજપત્રમાં	₨	૯૯૭.૫૮	કરોડની	જોગવાઇ	કરાવવામાં	આવેલ	છે.	જે	સામે	કુલ	ખચથિ	₨	૯૦૪.૧૨	કરોડ	
થયેલ	છે.	જયારે	વરથિ	૨૦૨૧-૨૨	માં	અંદાજપત્રમાં	₨	૫૫૩.૩૫	કરોડની	જોગવાઇ	કરાવવામાં	આવેલ	છે.	જે	મુજ્બનો	ખચથિ	
માચથિ-૨૦૨૨	સુધીમાં	થશે.
	 	 રેશનકાડથિ	ધારકોને	જાહેર	વવતરણ	વયવ્થા	હેઠળ	દર	માસે	મળવાપાત્ર	આવશયક	ચીજવ્તુ	(અનાજ-કેરોસીન–ખાંડ-
મીઠું-ખાદ્યતેલ)ના	જથથાનું	વવતરણ-રિમાણ	અન	ેરકંમત	અંગેની	માવહતી	મળે	તેમજ	તેઓમાં	જાગૃવત	આવે	તે	સારૂં	રેશનકાડથિની	
કેટેગરીવાર	મળવાપાત્ર	આવશયક	ચીજ	વ્તુના	જથથાના	 વવતરણ-રિમાણ	અને	ભાવ	અંગેની	જાહેરાત	દર	માસની	પહેલી	
તારીખે	રિવસસ્ધ	અથભે	અગ્ગણય	્થાવનક	વતથિમાન	પત્રોમાં	માવસક	ધોરણે	આપવામાં	આવે	છે.
ખાંડ :
	 	 રાજય	સરકારના	ગુજરાત	રાજય	નાગરરક	પુરવઠા	 વનગમ	વિારા	મુતિ	્બજારમાંથી	ઓનલાઇન	રીવસથિ	ઈ-ઓકશન	
રિવક્રયાના	આધાર	ેખાંડની	ખરીદી	કરીને	 વયાજ્બી	ભાવની	દુકાનો	સુધી	જથથો	ઉપલબધ	કરાવીન	ેરાજયના	ં્બીપીએલ	અન	ે
અંતયોદય	કાડથિ	ધારકોને	દર	માસે	વવતરણ	કરવામાં	આવે	છે.	રાજય	સરકાર	્બીપીએલ	કાડથિધારકોન	ેદર	મવહન	ેવયવતિદીઠ	૩૫૦	
ગ્ામ	રિમાણે	રિવત	રકલો	₨	૨૨.૦૦ના	રાહત	ભાવે	અન	ેઅંતયોદય	કાડથિ	ધારકોને	દર	મવહને	૩	વયવતિ	સુધીની	સભય	સંખયાવાળા	
કુટું્બને	કાડથિદીઠ	૧	રકલો	રિમાણે	તથા	૩	થી	વધુ	સભય	સંખયા	ધરાવતા	AAY	કુટું્બન	ેવયવતિદીઠ	૩૫૦	ગ્ામ	રિમાણે	રિવત	રકલો	
₨	૧૫.૦૦ના	રાહત	ભાવે	ખાંડનું	 વવતરણ	કરે	છે.	તદ્દઉપરાંત,	રાજય	સરકાર	વિારા	્બીપીએલ	અન	ેઅંતયોદય	કાડથિધારકોન	ે
કાડથિદીઠ	૧	 રક.ગ્ા.	રિમાણે	જનમાષ્ટમી	અન	ે રદવાળીના	તહેવારોના	માસમાં	વધારાનો	જથથો	અંતયોદય	કાડથિધારક/લાભાથથીને							
₨	૧૫.૦૦	રિવત	રકલો	અન	ે્બીપીએલ	કાડથિધારક/લાભાથથીન	ે₨	૨૨.૦૦	રિવત	રકલોના	ભાવ	ેવવતરણ	કરવામાં	આવેલ	છે.	
	 	 વરથિ	:	૨૦૨૧-૨૨માં	નવેમ્બર-૨૦૨૧	અંવતત	અંદાવજત	કુલ	૪૭૪૨૯.૯૧	મે.ટન	ખાંડના	જથથાનુ	ંવવતરણ	કરવામાં	
આવેલ	છે.		
	 	 ચાલ	ુ નાણાકીય	 વરથિ	 ૨૦૨૧-૨૨ના	અંદાજપત્રમાં	 કુલ	 ₨	 ૧૩૪.૦૯	 કરોડની	 મૂળ	જોગવાઈ	 થયેલ	 છે.	 જ	ે સામે											
₨	૮૭.૪૩	કરોડની	રકમનો	ખચથિ	થયેલ	છે.
ખાદ્યતેલ :
	 	 રાજય	સરકારના	ગુજરાત	રાજય	નાગરરક	પુરવઠા	 વનગમ	વિારા	મુતિ	્બજારમાંથી	ઑનલાઇન	રીવસથિ	ઈ-ઓકશન	
રિવક્રયાના	આધારે	ખાદ્યતેલનો	જથથો	ખરીદ	કરવામા	ંઆવે	છે.	વરથિમા	ંઆવતા	્બે	તહેવારો	(જનમાષ્ટમી	અને	રદવાળી)ના	માસ	
દરમયાન	્બીપીએલ	અને	અંતયોદય	કાડથિ	ધારકોન	ેરાહત	દરે(મુકત	્બજારના	રિવતથિમાન	ભાવથી	નીચા	દરે)	વવતરણ	કરવામા	ં
આવે	છે.
	 	 વરથિ	૨૦૨૧-૨૨	દરમયાન	તહેવારો	ઓગ્ટ-૨૦૨૧	(જનમાષ્ટમી)	અન	ેનવેમ્બર-૨૦૨૧	(રદવાળી)	દરમયાન	રાજયના	
અંતયોદય	તથા	્બી.પી.એલ.	રેશનકાડથિ	ધારકોને	કાડથિદીઠ	૧	લીટર	રિમાણે	રિવત	લીટરના	₨	૯૩.૦૦	ના	રાહતદરે	રીફાઈનડ	
કપાસીયા	તેલનું	વવતરણ	કરાયેલ	છે.	ઑગ્ટ,	સ્પટેમ્બર	અને	નવેમ્બર-૨૧	ના	માસમાં	અંદાવજત	૧૨૫.૨૨	લાખ	પાઉચનું	
વવતરણ	કરવામાં	આવેલ	છે.
	 	 ચાલ	ુનાણાંકીય	વરથિ	૨૦૨૧-૨૨માં	₨	૭૦૩૨.૭૪	લાખની	જોગવાઈ	કરવામાં	આવેલ	છે.	જે	અંતગથિત	મળેલ	ગ્ાનટ				
₨	૭૦૩૨.૭૪	લાખ	છે.	જેમાંથી	અંદાવજત	₨	૭૦૩૨.૭૪	લાખની	રકમનો	ખચથિ	થયેલ	છે.
આયોરડનયુક્ત મીઠું :
	 	 ગુજરાત	રાજયના	અંતયોદય	તથા	્બી.પી.એલ.	કુટું્બના	ંલોકોન	ેઆયોવડનની	ઉણપ	ન	થાય	તે	માટે	રાહત	ભાવે	વવતરણ	
કરવામાં	આવતી	ચીજવ્તુના	જૂથમાં	રીફાઈનડ	આયોરડનયુતિ	મીઠાનો	પણ	સમાવેશ	કરવામાં	આવેલ	છે.	અંતયોદય	(AAY)	
અને	્બીપીએલ(BPL)	કાડથિધારકોના	૬	વયવતિ	સુધી	સભય	સંખયાના	કુટૂં્બન	ેકાડથિદીઠ	૧	રકલો	તથા	૬	થી	વધુ	સભય	સંખયાના	
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કુટૂં્બને	કાડથિદીઠ	૨	રકલો	આયોરડનયુતિ	મીઠું	રિવત	રકલો	₨	૧.૦૦ના	રાહત	ભાવે	રિવત	માસ	વવતરણ	કરવામા	ંઆવે	છે.	મીઠાની	
ખરીદી	રાજય	સરકારના	ગુજરાત	રાજય	નાગરરક	પુરવઠા	વનગમ	વિારા	કરવામાં	આવે	છે.
	 	 વરથિ	:	૨૦૨૧-૨૨માં	નવેમ્બર-૨૦૨૧	અંવતત	અંદાવજત	કુલ	૨૮૪૩૧.૭૯	મે.ટન	મીઠાના	જથથાનું	વવતરણ	કરવામાં	
આવેલ	છે.
	 	 ચાલ	ુનાણાંકીય	વરથિ	 ૨૦૨૧-૨૨ના	અંદાજપત્રમાં	 કુલ	 ₨	૨૪૦૧.૧૧	લાખની	મૂળ	જોગવાઈ	થયેલ	છે,	 જે	 પૈકી										
₨	૧૬૨૭.૫૬	લાખની	રકમનો	ખચથિ	થયેલ	છે.
અન્નપૂણા્ષ યોિના :
	 	 આ	યોજના	હેઠળ	૬૫	વરથિ	કે	તેથી	વધુ	ઉંમરના	વનરાધાર	વૃ્ધો	કે	જેઓ	રાષ્ટીય/રાજય	વનરાધાર	માટેની	પેનશન	યોજના	
હેઠળ	પેનશન	મેળવવા	માટે	અરજી	કરેલ	હોય	અને	જેઓની	અરજી	મંજૂર	કે	નામંજૂર	થયેલ	હોય	કે	વવચારણા	હેઠળ	હોય,	તયારે	
૬	માસ	માટે	માવસક	૧૦	રક.ગ્ા.અનાજ	વવના	મૂલયે	આપવામાં	આવે	છે.	આ	માટે	વરથિ	૨૦૨૧-૨૨	મા	ં₨	૫	લાખની	જોગવાઈ	
થયેલ	છે.
અન્નબ્રહ્મ યોિના (ફુડ હેલપલાઇન યોિના) :
	 	 ભુખમરા	અને	કુપોરણથી	થતાં	મૃતયુન	ેરોકવા	ઘરવવહોણા	વયવતિ/કુટું્બ	તથા	અનય	્બાળકો	(્ટ્ીટ	વચલડ્રન)	ન	ેઅન્ન	
સલામવત	આપવા	માટે	રાજય	સરકારે	અન્ન	બ્રહ્મ	યોજના	અમલમાં	મુકી	છે,	જેમા	ંરેશનકાડથિ	ન	ધરાવતી	વયવતિ/કુટું્બ	તેમજ	
અતયંત	ગરી્બ/અશતિ/વનરાધાર	વયવતિ,	હો્પીટલના	્બીછાન	ેપડેલ	દદથી	ક	ેજેમને	અનાજની	જરૂરરયાત	છે,	સામાનય	દેખાવ	
પરથી	યોગય	લાગે	તેવી	જરૂરરયાતમંદ	વયવતિ/કામદાર,	ઘરવવહોણી	એકલી	વયવતિ	અથવા	કુટુ્ંબ	(્બાળકો	સવહત)	તેમજ	ઘર	
વવહોણા	અને	અનાથ	્બાળક	એટલ	ેકે	્ટ્ીટ	વચલડ્રનનો	સમાવેશ	કરવામાં	આવયો	છે.	આ	યોજના	હેઠળ	૬	માસ	માટે	રિવત	માસ	
૧૦	 રકલોગ્ામ	ઘઉ	ંઅને	૫	 રકલોગ્ામ	ચોખા	મળી	૧૫	 રકલોગ્ામ	અનાજ	 વવનામૂલયે	આપવામા	ંઆવે	છે.	આ	માટ	ેવરથિ	
૨૦૨૧-૨૨	માં	₨	૨૫	લાખની	જોગવાઈ	થયેલ	છે.
	 	 વરથિ	૨૦૨૧-૨૨	માં	૬૯.૪૫	મે.	ટન	(ડીસેમ્બર-૨૦૨૧ની	સ્થવતએ)	અનાજનુ	ંવવતરણ	થયેલ	છે.
વાિબી ભાવની દુકાનો :
	 	 રાજય	સરકારે	વરથિ	૨૦૧૫	માં	વનયત	કરેલ	ધોરણો	અનુસાર	દરેક	તાલુકા/ગ્ામય	વવ્તારોન	ેવાજ્બી	ભાવની	દુકાનોથી	
આવરી	લેવામાં	આવેલ	છે.	જેમાં,
	 	 •	 (અ)	ગ્ામય	વવ્તાર	માટે	૩૦૦૦ની	વ્તી	(ખાસ	રક્સામાં	૨૭૦૦ની	વ્તી)	અન	ે૩	રક.મી	અંતર.
	 	 	 (્બ)	શહેરી	વવ્તાર	માટે	૭૫૦૦ની	વ્તી	મુજ્બ	દુકાનની	ફાળવણી	કરવામાં	આવે	છે.
	 	 •	 વરથિ	૨૦૧૫	માં	નવી	નીવત	અમલમા	ંઆવયા	્બાદ	ચાલ	ુજૂની	દુકાનોન	ે્બંધ	કરવામાં	આવેલ	નથી.
	 	 •	 ૩	રક.મી.	થી	ઓછા	અંતરે	ગામ	હોય	તે	ગામને	નજીકની	દુકાન	જોડી	દેવાની	રહેશે.
	 	 •	 ૩	રક.મી.	થી	વધુ	પરંતુ	૩૦૦૦	થી	ઓછી	વ્તી	હોય	તે	ગામે	બ્રાનચ	એફપીએસ	તરીક	ેનજીકના	દુકાન	સંચાલક	

ગામે	જઇ	વવતરણ	કરશે.	
	 	 ડીસેમ્બર-૨૦૨૧ની	સ્થવતએ	રાજયમાં	કુલ-૧૬૯૭૫	વાજ્બી	ભાવની	દુકાનો	કાયથિરત	છે.	વાજ્બી	ભાવની	દુકાનોનુ	ં
નામાવભકરણ	“પંરડત	દીનદયાળ	ગ્ાહક	ભંડાર”	કરવામાં	આવેલ	છે.	
આધાિ આધારિત વવતિણ વયવસર્ા :
	 	 ■	 ભારત	સરકારે	તા.	૦૮/૦૨/૨૦૧૭ના	જાહેરનામા	વિારા	આધાર	આધારરત	વવતરણ	વયવ્થા	ગોઠવવા	આદેશ	

કરેલ	છે.
	 	 ■	 રાજય	સરકાર	વિારા	નેશનલ	ફુડ	વસકયોરીટી	એકટ	અંતગથિત	લવક્ત	જાહેર	વવતરણ	વયવ્થા	“આધાર	ઓળખ”	

આધારરત	કરવા	્બા્બતે	તા.૨૮/૦૩/૧૭	તથા	તા.૨૩/૦૩/૧૭	થી	પરરપત્ર	્બહાર	પાડેલ	છે.	
	 	 ■	 આધાર	આધારરત	 વવતરણ	 વયવ્થા	માટે	 ડીસેમ્બર-૨૦૨૧ની	 સ્થતીએ	રાજયમાં	 ૭૨,૭૫,૩૨૮	રાષ્ટીય	અન્ન	

સલામવત	યોજના	હેઠળના	રેશનકાડથિ	પૈકી	૭૨,૬૨,૯૭૦	[૯૯.૮૦	%]	રેશનકાડથિમાં	આધાર	ન્ંબરનું	સીંડીંગ	પૂણથિ	
થયેલ	છે.	
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	 	 ■	 ગુજરાત	સરકારે	નોટીફીકેશનથી	સમય	મયાથિદા	વધારીને	તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧	કરેલ	છે.
	 	 ■	 ભારત	સરકારના	“Unique	Identification	Authority	Of	India”	વવભાગ	વિારા	તા.	૧૨/૦૯/૨૦૧૬થી	આધાર	

એકટ	 ્બહાર	 પાડવામાં	આવેલ	 છે.	 જેના	 CHAPTER	 –	 II	 SACTION	 –	 IV[2]	 ના	 [a],[b]	 અન	ે [c]માં	
Authentication	માટે	ત્રણ	option	આપેલ	છે.	1.	રફંગર	વરિનટ	2.	IRIS	3.	OTP.	

	 	 ■	 રાજયમાં	તમામ	વાજ્બી	ભાવની	દુકાનોમા	ંઆધાર	આધારરત	વવતરણ	વયવ્થા	માચથિ	૨૦૧૭થી	અમલી	કરેલ	છે.	
જેમાં	હાલમાં	રફંગરવરિનટ	તથા	OTP	આધારીત	પ્ધવત	અમલીમાં	છે.	

ઓનલાઇન પિમીટ [Online Permit] અને મેન્યઅુલ વવતિણ :
	 	 ■	 ઓનલાઇન	પરમીટ	પ્ધવત	ડીસેમ્બર-૨૦૧૮	થી	NIC	વિારા	તૈયાર	કરાયેલ	સોફટવેર	વિારા	અમલી	્બનેલ	છે.
	 	 ■	 રાજયમાં	ઓનલાઈન	PDS	System	માં	જે	તે	માસની	Advance	Online	Permit	તથા	Online	Challan	સં્બંવધત	

વાજ્બી	ભાવના	દુકાનદારનાં	Login	ID	માં	જે	તે	માસની	પરમીટ/ચલણ	હોય	તેના	આગળના	મહીનાની	૧૫	
તારીખથી	ઓનલાઈન	જનરેટ	થાય	છે.	નાય્બ	મામલતદાર	પાસ	ેતથા	ચલણના	નાણા	ંજમા	કરાવવા	માટે	ગોડાઉન	
મેનેજર	પાસે	જવાની	જરૂર	રહેતી	નથી.

	 	 ■	 આ	પ્ધવત	અંતગથિત	જે	તે	માસની	પરમીટ	માટે	એક	માસના	અગાઉના	ફતિ	કોમ્પયુટરમાં	રકેકોડેડ	વેચાણ/	વવતરણના	
આધારે	 ઉઘડતો	 જથથો	 ્બાદ	 કરતા	 જે	 મળવાપાત્ર	 જથથો	 [પરમીટેડ	 જથથો]	 હશ	ે તે	 System	Automatically	
Calculate	કરે	છે	અન	ેતે	મુજ્બ	ઓનલાઇન	પરમીટ	જનરેટ	થાય	છે.	

	 	 ■	 આ	પ્ધવતમાં	વાજ્બી	ભાવના	દુકાનદાર	નીચ	ેમુજ્બની	પ્ધવતથી	નાણા	ંભરી	શકે	છે.
	 	 	 i.	 Credit	/	Debit	Card
	 	 	 ii.	 Net	Banking
	 	 	 iii.	 Cash
	 	 	 iv.	 UPI
	 	 	 v.	 RTGS/NEFT
	 	 ■	 ઉપરોતિ	નાણાં	ભરવાની	પ્ધવત	પૈકી	કોઇ	પણ	પ્ધવતથી	નાણા	ંભરી	શકાય	છે	અન	ેગુજરાત	રાજય	નાગરરક	

પુરવઠા	વનગમના	ખાતામાં	જમા	થયાની	ઇફેકટ	મળયેથી	જે	ત	ેવાજ્બી	ભાવની	દુકાન	જ	ેગોડાઉન	સાથ	ેસંકળાયેલ	
હોય	તે	ગોડાઉન	મેનેજરના	લોગીનમાં	નાણા	ંજમા	થયાની	Effect	આવે	છે.

	 	 ■	 તયાર્બાદ	ગોડાઉન	મેનેજર	 વિારા	તેમના	Login	 Id	માંથી	વાજ્બી	ભાવના	 દુકાનદારે	ભરેલ	નાણાની	 વવગતો	
અનુસાર	ગુ.રા.ના.પુ	વનગમ	લી.	ના	ગોડાઉનેથી	જથથો	વાજ્બી	ભાવના	દુકાન	સંચાલકના	ધંધાના	્થળે	માસના	
અંત	સુધીમાં	પરમીટ	જથથાના	૫૦%	જથથો	ડોર્ટેપ	ડીલીવરીથી	પહોંચાડવામા	ંઆવે	છે,	જયારે	્બાકીના	૫૦%	
જથથો	 ્બીજા	 માસની	 ૭	 મી	 તારીખ	 સુધીમાં	 જ	 Online	 ડીલીવરી	 ચલણ	 જનરેટ	 કરી	 ડોર્ટેપ	 ડીલીવરીથી	
પહોંચાડવામાં	આવે	છે.

	 	 ■	 જ	ેતે	વાજ્બી	ભાવની	દુકાને	ડોર	્ટપે	ડીલીવરી	થયા	અંગેની	જાણ	રજી્ટડથિ	રેશનકાડથિ	ધારકો,	વાજ્બી	ભાવના	
દુકાન	સંચાલકો	તથા	વવજીલનસ	કવમશનના	સભયોને	રજી્ટડથિ	મો્બાઇલ	ન્ંબર	પર	SMS	થી	વસ્ટમ	વિારા	કરવામાં	
આવે	છે.	

	 	 ■	 મેનયુઅલ	વવતરણ	વયવ્થા	માટે	વાજ્બી	ભાવના	દુકાનદારોએ	લેવાની	થતી	મંજુરી	તથા	રાખવાપાત્ર	રજી્ટરો:જે	
લાભાથથી	 પાસે	 આધારકાડથિ	 ન	 હોય	 અથવા	 આધારકાડથિ	 ્બનાવવાની	 રિવક્રયા	 ચાલુમા	ં હોય	 તો	 લાભાથથી	 તેને	
મળવાપાત્રથી	વંચીત	ન	રહે	તે	હેતુસર	વૈકસલપક	વવતરણ	પ્ધવત	વનયત	કરેલ	છે.	

	 	 ■	 જ	ે લાભાથથી	 પાસે	આધારકાડથિ	 ન	 હોય	અથવા	આધારકાડથિ	 ્બનાવવાની	 રિવક્રયા	 ચાલુમા	ં હોય	 તો	ઓનલાઈન/
ઓફલાઈન	૧૩	પુરાવા	પૈકી	કોઈ	એક	પુરાવાના	આધારે	રજી્ટર	“અ”	અન	ેજો	રફંગરવરિનટ	મેચ	ન	થાય	અથવા	
અનય	ટેકનીકલ	કારણોસર	મેનયુઅલ	 વવતરણ	થાય	ત	ેમાટે	 વનયત	કરાયેલ	રજી્ટર	“્બ”	માં	વાજ્બી	ભાવના	
દુકાનદારે	લાભાથથીની	સહી/અંગૂઠો	મેળવીને	કરવાનું	છ	ેઅન	ેઆ	્બન્ને	રજી્ટરોની	જે	તે	સ્બંવધત	મામલતદાર/
ઝોનલ	અવધકારીશ્ીઓએ	ચકાસણી	કરી	માસના	અંતે	રિમાવણત	કરવાનું	રહે	છે.
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	 	 ■	 મેનયુઅલ	વવતરણ	માટે	દુકાન	સંચાલકે	જે	લાભાથથીન	ેમેનયઅુલ	વવતરણ	કરેલ	હોય	તેના	રેશનકાડથિનો	નં્બર	૧૩	
પુરાવા	પૈકી	આપેલ	પુરાવાની	વવગત	વવતરણ	કરેલ	જથથાની	વવગત	તથા	લાભાથથીનો	મો્બાઇલ	નં્બર	સાથેની	
વવગતો	સાથે	ની	યાદી	દર	માસે	મામલતદાર/ઝોનલ	અવધકારીશ્ીને	આપવાની	રહે	છે.

ડોિ સટેપ ડીલીવિી :
	 	 રાજય	સરકાર	વિારા	ગુજરાત	રાજય	પુરવઠા	વનગમ	લી.	થી	વાજ્બી	ભાવની	દુકાન	સુધી	જથથાના	વહન	માટે	“ડોર	્ટેપ	
ડીલીવરી”	કરવામાં	આવે	છે.	
  હેતુ : 
	 	 ■	 રાહતદરના	અનાજનું	ડાયવઝથિન	અટકે
	 	 ■	 જાહેર	વવતરણ	વયવ્થામાં	પારદવશથિતા	વધે
	 	 ■	 દુકાનના	્થળે	સમયસર	પરમીટ	મુજ્બનો	જથથો	પહોંચ	ે
  પધધવત : 
	 	 ■	 ગુજરાત	રાજય	નાગરરક	પુરવઠા	 વનગમ	વલવમટેડ	વિારા	જાહેર	વવતરણ	વયવ્થા	હેઠળ	આવશયક	ચીજ	વ્તુના	

જથથાની	રિાવતિ	તથા	વયાજ્બી	ભાવના	દુકાનદારોન	ેવવતરણની	કામગીરી	માટે	ટ્ાનસપોટથિ	[ફ્ટથિ	માઈલ]	અન	ેડોર-
્ટેપ	ડીલીવરી	[લા્ટ	માઈલ]	માટે	વજલ્ાવાર	ઇજારા	સરુિત	કરેલ	છે.

	 	 ■	 ટ્ાનસપોટથિ	 [ફ્ટથિ	 માઈલ]	 અને	 ડોર-્ટેપ	 ડીલીવરી	 [લા્ટ	 માઈલ]નું	 આઈ.સી.ટી	 લોવજસ્ટકસ	 વસ્ટમ	 વિારા	
રડવજટેલાઇજેશન

	 	 ■	 આઇસીટી	લોવજસ્ટકસ	વસ્ટમ	વે્બ	અન	ેમો્બાઈલ	[Android	and	iOS]	માં	ડેવેલપ	થયેલ	છે.
	 	 ■	 આઇસીટી	વસ્ટમમાં	મુખયતવે	્બે	ભાગ	છે.
	 	 	 [૧]	ફ્ટથિ	માઈલ	[FCI	થી	વનગમ	ના	ગોડાઉન	ખાતે]	કરવામાં	આવતી	પરરવહનની	કામગીરી
	 	 	 [૨]	લા્ટ	માઈલ	[વનગમ	ના	ગોડાઉન	થી	FPS	ખાતે]	કરવામાં	આવતી	કામગીરી
	 	 ■	 જ	ેઅનવયે	એફસીઆઇ	ખાતેથી	જથથાની	રિાવતિ	અન	ેવયાજ્બી	ભાવના	દુકાનદારો	સુધીની	ડીલીવરીના	ટે્રકંગ	અન	ે

ટ્ેવસંગ	માટ	ેવનગમ	વિારા	આઇસીટી	લોવજસ્ટકસ	વસ્ટમ	ઈમ્પલીમેનટ	કરવામાં	આવી	રહી	છે.
	 	 ■	 ટ્ાનસપોટથિ	કોનટ્ાકટર	વિારા	દુકાનના	્થળે	જથથો	પહોંચાડ	ેતયારે	જથથો	મળયો	–	્થળ	ેપહોંચયા	્બદલ	ગોડાઉનથી	

જથથો	પહોંચાડવા	માટે	ડોર્ટેપ	ડીલીવરી	થાય	છે.	તયારે	જે	તે	સ્ંબંવધત	વાજ્બી	ભાવના	દુકાન	સંચાલકના	રજી્ટડથિ	
મો્બાઈલ	પર	ઓ.ટી.પી.	જનરેટ	થાય	છે	અન	ેજયારે	ડોર્ટેપથી	જથથો	જે	તે	સ્ંબંવધત	વાજ્બી	ભાવની	દુકાને	પહોંચ	ે
તયારે	રજી્ટડથિ	મો્બાઈલ	પર	જનરેટ	થયેલ	ઓટીપી	વિારા	જથથા	મળયાની	ખાતરી	મેળવે	છે.	આ	ઉપરાંત	ગ્ામય	
તકેદારી	કવમટીના	સભયો	પૈકી	૨	સભયોની	સહી	લેવામાં	આવે	છે.	

પાિદશથીતા પોટ્ષલ :
	 	 રાજય	સરકારની	વે્બસાઇટ	http://dcs-dof.gujarat.gov.in	તથા	https://ipds.gujarat.gov.in	પરથી	કોઇપણ	વયવતિ	
જાહેર	વવતરણ	સ્ંબવધત	તમામ	વવગતો	ઓનલાઇન	મેળવી	શકે	છે.	જેમાં	–	
	 	 •	 રેશનકાડથિને	લગતી	વવગતો	
	 	 •	 વાજ્બી	ભાવની	દુકાનોને	કરવામાં	આવેલ	ફાળવણી	
	 	 •	 વાજ્બી	ભાવની	દુકાનો	પરથી	કાડથિધારકને	કરવામાં	આવેલ	વવતરણ	(્બે	માસના	real	time	Data)	ની	જાણકારી	

મળે	છે.	
	 	 •	 ગુજરાત	 રાજય	 નાગરરક	 પુરવઠા	 વનગમ	 વલવમટેડના	 ગોડાઉનથી	 અનાજનો	 જથથો	 વાજ્બી	 ભાવના	 દુકાના	

સંચાલકોને	વેહલામાં	વેહલી	તકે	પહોંચાડવામાં	આવે	છ	ેઅન	ેરવજ્ટડથિ	લાભાથથીઓને	SMS	એલટથિથી	તેની	જાણકારી	
પણ	આપવામાં	આવે	છે.

	 	 ગોડાઉનની	 વવગત	રાજયના	છેવાડાના	નાગરરકો	સુધી	ઓનલાઇન	રિવતભાવ	આપવાની/ફરરયાદ	કરવાની	સગવડ	
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કરવામાં	આવેલ	છ	ેતથા	વન:શૂલક	ટોલ	ફ્ી	નં્બર	:	૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦	તથા	૧૪૪૪૫	પર	રાજયના	કોઇ	પણ	નાગરરક	
પોતાની	ફરીયાદ	નોંધાવી	શકે	છે.	ફરરયાદ	વનવારણ	તંત્ર	કાયથિરત	છે.	દરેક	વજલ્ાના	અવધક	કલેકટરશ્ીન	ેજીલ્ા	ફરીયાદ	
વનવારણ	અવધકારી	(District	Grievance	Redressal	Officer-DGRO)તરીક	ેવનયુતિ	કરવામાં	આવેલ	છે.
	 	 રાજય	સરકાર	વિારા	Good	Governance	ના	ભાગરૂપે	તા.૨૫	ડીસેમ્બરથી	સમગ્	રાજયમાં	“My	Ration”	Mobile	
Application	નું	લૉનચીંગ	કરવામાં	આવેલ	છે.	જેમાં	ઉપર	જણાવયા	મુજ્બની	વવગતો	લાભાથથી	જોઈ	શકે	છે.
કેિોસીન ફાળવણી અને વવતિણ :
	 	 કનેદ્ર	સરકાર	તરફથી	રાજયને	એવરિલ-૨૧	થી	૪૯૦૦	રક.લી.	કેરોસીનનો	જથથો	માવસક	ધોરણે	ફાળવવામા	ંઆવેલ	છે.	
આ	જથથામાંથી	રાજયમાં	જીલ્ાવાર	કેરોસીનની	ફાળવણી	રાજયના	જીલ્ાઓમા	ંઓનલાઇન	સી્ટમ	મુજ્બ	ગેસ	જોડાણ	નવહ	
ધરાવતા	રેશનકાડથિની	સંખયા	(કેરોસીન	કાડથિ)્યાન	ેલઇ	રાજયની	કુલ	જરૂરીયાત	સામ	ેકેનદ્ર	સરકાર	તરફથી	મળેલ	જથથાની	જે	
ટકાવારી	 ્ેબસે	 તે	 ધોરણે	 દરેક	જીલ્ાઓન	ેજરૂરીયાત	સામે	 સમાન	 ટકાવારીના	 ધોરણે	 ફાળવણી	 કરવામાં	આવે	છે.	 માહે	
ડીસેમ્બર-૨૧	માટે	૮,૬૬,૬૮૮	નોનગેસ	કાડથિધારકો	માટ	ેવજલ્ાઓને	કેરોસીન	ફાળવવામાં	આવેલ	છે.
વવતિણ પ્રમાણ :
	 	 રાજય	સરકારે	માહે	ઑકટો્બર-૨૦૧૬	થી	્બીપીએલ/અંતયોદય	કાડથિધારકોને	વયવતિદીઠ	૨	વલટર	તથા	૪	કે	તેથી	વધ	ુ
સંખયાવાળા	નોનગેસ	કાડથિધારકોને	વધુમાં	વધુ	૮	લીટર	અન	ેએપીએલ-૧/એપીએલ-૨	કાડથિધારકોન	ેવયવતિદીઠ	૨	લીટર	તથા	
૨	ક	ેતેથી	વધુ	સંખયાવાળા	નોનગેસ	કાડથિધારકોને	વધુમાં	વધુ	૪	લીટર	મુજ્બ	વનયત	કરેલ	વવતરણ	રિમાણ	મુજ્બ	માવસક	ધોરણે	
કેરોસીનનું	વવતરણ	કરવામાં	આવે	છે.	(અ.ના.પુ.અન	ેગ્ા.્બા.વવભાગના	તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૯ના	પરરપત્ર	અનુસાર	એપીએલ	
કેરોસીન	કાડથિધારકોને	તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯	થી	પીડીએસ	કેરોસીનની	ફાળવણી	્બંધ	કરેલ	હોય	માત્ર	્બીપીએલ	તથા	અંતયોદય	
કેરોસીન	કાડથિધારકોને	તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૬	ના	પરરપત્ર	મુજ્બ	નક્ી	થયેલ	વવતરણ	રિમાણ	અનુસાર	ફાળવણી	કરવામાં	આવ	ે
છે.)
કેિોસીન ઉપાડની સમયસુવચ :
	 	 કેરોસીનનો	જથથો	માસના	રિથમ	રદવસથી	ઉપાડી	વવતરણમાં	મુકવામાં	આવે	છે.	કાડથિધારકોન	ેસમયસર	જથથો	મળી	રહે	
તે	માટે	ઉપાડ	માટેની	સમયસુવચ	વનધાથિરરત	કરવામાં	આવેલ	છે.	જે	મુજ્બ	કેરોસીનના	એજનટો	વિારા	તેમને	ફાળવવામાં	આવેલ	
જથથા	પૈકી	૧૦મી	તારીખ	સુધીમાં	૪૫%	અને	તારીખ	૨૦	સુધીમા	ંપૂરેપૂરો	જથથો	ઉપાડ	કરી,	સમયસર	વવતરણમાં	મૂકાય	તેવુ	ં
આયોજન	 રાખવા	 જીલ્ા	 કલેકટરશ્ીઓન	ે સૂચના	આપવામા	ંઆવી	 છ	ે તેમજ	આ	 ્બા્બતે	 વજલ્ા	 તથા	 રાજયકક્ાએથી	
મોનીટરીંગ	પણ	કરવામાં	આવે	છે.
ડોિસટેપ ડીલીવિી :
	 	 રાજય	સરકારશ્ીની	રિવતથિમાન	સૂચનાઓ	મુજ્બ	કેરોસીનના	ડીલરો	માસના	રિથમ	રદવસથી	જ	કેરોસીનના	જથથાનો	
ઓઇલ	કંપનીઓ	ખાતેથી	ઉપાડ	કરી	કેરોસીનના	છૂટક	વવક્રતેાઓ	તથા	વયાજ્બી	ભાવના	દુકાનદારોન	ેઅગાઉથી	મંજુર	કરાવેલ	
એડવાનસ	રિોગ્ામ	મુજ્બ	વનધાથિરીત	રૂટ	રિમાણે	તેઓને	ડોર્ટેપ	ડીલીવરી	મુજ્બ	તેઓના	ધંધાના	્થળ	ેજથથો	પહોંચતો	કર	ેછે.	
એલ.પી.જી. િાંધણગેસ :
	 	 હાલમા	ંરાજયમાં	૯૧૦	ગેસ	એજનસીઓમાં	૧૧૪.૩૩	લાખ	એલ.પી.જી.	ગેસ	ધારકો	છે.	રાજયના	ગ્ાહકોને	નોંધણી	
સામે	સમયસર	ગેસની	્બોટલ	મળી	રહે	તે	માટે	મોનીટરીંગ	કરવામાં	આવે	છે	અને	ગેસની	ઉપલબધી	્બા્બતે	કોઇ	મુશકેલી	સજાથિય	
તો	તાતકાવલક	ઓઇલ	કંપનીઓ	સાથે	મીટીંગ	વિારા	પરામશથિ	 કરી	એલપીજીનો	પુરતો	જથથો	ઉપલબધ	થાય	તેની	 વયવ્થા	
કરવામાં	આવે	છે.	ડોમે્ટીક	સીલીનડરનો	વાણીજયીક	હેતુ	માટે	દુરૂપયોગ	ન	થાય	તે	માટે	એનફોસથિમેનટ	તંત્ર	વિારા	તપાસણી	
કરવામાં	આવે	છે	તેમજ	જોગવાઇના	ભંગ	્બદલ	વશક્ાતમક	કાયથિવાહી	કરવામાં	આવે	છે.	
■ તપાસ અને લીધેલ પગલા :
	 	 નાણાંકીય	વરથિ	માહે	એવરિલ-૨૦૨૧	થી	નવેમ્બર-૨૦૨૧	ની	વવરયવાર	તપાસ	અને	લીધેલ	પગલાની	વવગત	દશાથિવતું	
પત્રક-૧	તેમજ	માહે	એવરિલ-૨૦૨૧	થી	નવેમ્બર-૨૦૨૧	ની	તપાસ,	સીઝર,	રાજય	સાત	અન	ેખાતા	રાહે	લીધેલ	પગલાંની	
પગલાની	વવગત	દશાથિવતુ	પત્રક-૨	આ	સાથેના	વ્બડાણમાં	સામેલ	છે.
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સંખ
યા

િપ્ત
 કિ

ેલ
િાજ

યસ
ાત 

કિ
ેલ

પિ
વા

ના
 વવ

રય
ક પ

ગલ
ા

કોટ
્ષ કેસ

પી
બી

એ
મ 

કેસ

િથ
ર્ો

રકંમ
ત 

₨
િથ

ર્ો
રકંમ

ત 
₨

ડીપ
ોઝ

ીટ 
રકંમ

ત 
 ₨

દંડ
 ₨

મો
કુફ

િદ
કોટ

્ષ 
કેસ

ની
 

સંખ
યા

વય
વક્ત

પી
બી

એ
મ 

કેસ
ની

 
સંખ

યા
વય

વક્ત

૧
૨

૩
૪

૫
૬

૭
૮

૯
૧૦

૧૧
૧૨

૧૩
૧૪

૧૫
૧૬

૧૭
૧

પેટ્
ોલ
-ડી
ઝલ

	પ
ંપન

ી	
તપ

ાસ
૩૦

૪૧
૭૧

૨૨
૪૮

૨૧
૭૧

૯૪
૪૫

૬૪
૩૫

૪૯
૮૪

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૨
્બા
યોડ

ીઝલ
ની
	ત
પાસ

૧૮
૧

૧૫
૧૯

૬
૧૩

૨૯
૫૧

૬
૮૭

૫૪
૫૦

૭૨
૩૧

૮૦
૮૮

૧૮
૧૫

૧૯
૧૭

૦
૨૭

૧૧
૬૭

૦
૦

૧૨
૭

૦
૦

૩
એલ

.ડી
.ઓ

,	
લુબ્ર

ીટેક
ીંગ
	ઓ

ઇલ
	

તેમ
જ	
અન

ય	
તમ

ામ
	

ઓ
ઇલ

ની
	ત
પાસ

૨૦
૨

૨૨
૩૮

૦૫
૮૯

૨૬
૨૨

૪૪
૦૯

૭૨
૩૨

૩
૩૨

૯૬
૩૬

૦
૦

૯૮
૧૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦

૪
સો
લવ

નટન
ી	ત

પાસ
૦

૩
૩

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૫
કેર
ોસ
ીન
	જા

.વવ
.-	

એજ
નટ/
છૂટ

ક/ફ
ેરીય

ા/	
મય

ાથિદી
ત	
વવક્ર

ેતાન
ી	

તપ
ાસ

૬
૩૦

૩૬
૫૨

૦૬
૨૪

૬૯
૫૯

૨૦
૩૮

૮૫
૨૩

૯
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦

૬
કેર
ોસ
ીન
	ઉપ

ર	મ
ુજ્બ

	
વસ
વાય

	ત
ેમજ

	
વયા

,ભ
ા.દ
ુકાન

દાર
	

વસ
વાય

	કર
ેલ	
તપ

ાસ

૧
૦

૧
૩૦

૦
૨૧

૦૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૭
રાંધ

ણગ
ેસ	
એજ

નસ
ી	

(જા
.વવ

.)ન
ી	ત

પાસ
૨૩

૩૨
૫૫

૧૨
૧

૧૧
૯૨

૮૬
૧૯

૫૧
૮૩

૫
૬૪

૦૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦

૮
હોટ

લ	
-રે્

ટો.
/ફ્ી
	

સેલ
.	મ

ાં	ર
ાં.ગ

ેસન
ો	

અન
ે	અ

નઅ
વધક

ૃત	
ઉપ

યોગ
	અ

ટક
ાવવ

ા	
કર
ેલ	
તપ

ાસ

૨૬
૬

૩૨
૧૭

૬
૨૭

૫૮
૭૫

૧૩
૨૧

૧૧
૦

૦
૫૮

૦૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
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૧
૨

૩
૪

૫
૬

૭
૮

૯
૧૦

૧૧
૧૨

૧૩
૧૪

૧૫
૧૬

૧૭
૯

વયા
જ્બ

ી	ભ
ાવન

ી	
દુક
ાન
	અ

ના
જ	
તમ

ામ
૨૬

૫૭
૯૦

૮૧
૧૧

૭૩
૮

૫૩
૭૯

૫૪
૪૨

૩૨
૪૩

૧
૧૭

૫૮
૦૪

૨૧
૨૯

૬૮
૯

૩૨
૭૫

૮૫
૦

૨૪
૯૮

૭૫
૭૦

૧૯
૨

૪૬
૧

૦
૦

૦

૧૦
વયા

જ્બ
ી	ભ

ાવન
ી	

દુક
ાન
	ખ

ાંડ	
લેવ

ી
૦

૦
૦

૧૪
૬૨

૮
૩૬

૦૧
૮૭

૪૯
૩૭

૧૪
૧૪

૫૧
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦

૧૧
વયા
જ્બ

ી	ભ
ાવન

ી	દ
કુાન

	
ખા
દ્યત

લે	
(રક
.ગ્ા
)

૦
૦

૦
૧૮

૯૩
૧૮

૩૫
૨૫

૮૩
૧૦

૦૮
૫

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૧૨
વયા

જ્બ
ી	ભ

ાવન
ી	

દુક
ાન
	કઠ

ોળ
	-	
દાળ

૦
૦

૦
૧૩

૩૭
૮

૧૦
૦૫

૬૬
૨

૩૧
૩૯

૧૭
૬૪

૩૯
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦

૧૩
વયા

જ્બ
ી	ભ

ાવન
ી	

દુક
ાન
	મ
ીઠુ

૦
૦

૦
૧૭

૪૩
૪

૨૮
૨૮

૬
૯૬

૦૯
૧૭

૮૨
૪

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૧૪
અન

ાજ
	મ
ુતિ
	્બ
જાર

	
વવક્ર

ેતા-
	ત
મામ

૫૧
૧૦

૬૧
૪૫

૪૬
૮૫

૧૧
૦૨

૫૮
૨૬

૭૨
૫૭

૭
૧૧

૬૫
૧૧

૭
૦

૧૦
૭૩

૧૦
૦

૦
૪

૪
૨

૦

૧૫
ખા
ંડ	વ
વક્ર

તેા	
-	મ

ુ.તિ
	

્બજા
ર

૦
૦

૦
૧૦

૦
૩૪

૦૦
૬૦

૦
૨૧

૦૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૧૬
ખા
દ્યત

ેલ	
-તમ

ામ
૧

૧૬
૧૭

૪૧
૩૩

૫૯
૦૨

૨૩
૧

૫૦
૦

૧૪
૪૨

૩૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૧૭

ખા
દ્ય	
તેલ

ી્બ
ીયા

	
-તમ

ામ
૦

૦
૦

૧૧
૧૪

૨
૫૯

૧૩
૪૫

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૧૮
કઠ
ોળ
-દા

ળ	
સહ

ીત	
વવક્ર

ેતા	
-તમ

ામ
૦

૮૯
૮૯

૫૮
૦૦

૪૬
૬૦

૦૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦

૧૯
અન

ય	
તપ

ાસ
૦

૬
૬

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૨૦
અન

ાજ
	ગ
ોડા
ઉન

	
-તમ

ામ
૧૭

૯૩
૧૧

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦

૨૧
અન

ય	
પર
વાન

ેદાર
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૨૨
અન

ય	
વ્બ
નપ

રવ
ાન
ેદાર

૧
૩

૪
૫૦

૦૦
૨૬

૦૦
૦૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૨૩
વાહ

નો
૦

૦
૦

૧૦
૦

૫૬
૮૫

૯૫
૫૦

૧૦
૨૮

૯૧
૩૫

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૨૪

સા
ધન

ો
૦

૦
૦

૮૬
૩

૨૦
૬૦

૩૬
૫૧

૯૮
૧૨

૦૬
૦૧

૩
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૨૫

દવ
ાઓ

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૬

૬
કુલ

૩૦
૧૪

૯૪
૨૭

૧૨
૪૪

૧
 

૨૧
૦૮

૫૯
૮૮

૧
 

૨૯
૭૨

૦૪
૬૩

૩૩
૩૯

૮૫
૦

૨૫
૬૧

૪૧
૭૭

૧૯
૨

૪૬
૧૭

૧૧
૮

૬
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પત્ર
ક-૨

વન
યામ

ક,	
અન્ન

	અ
ને	
ના
ગર
રક
	પ
ુરવ
ઠા	
કચ

ેરી,
	ગ
ુજર

ાત	
રાજ

ય,	
ગા
ંધીન

ગર
માહ

ે	એ
વરિલ

:-	
૨૦

૨૧
	થ
ી	ન

વેમ
્બર

:-	
૨૦

૨૧
	ન
ી	ત

પાસ
,	જ

તિી	
અન

	ેરા
જય

સા
તન

ી	વવ
ગત

	દશ
ાથિવત

	ુપ
ત્રક

અ
.ન

ં
વિ

લ્
ાન

ુ ન
ામ

કુલ
 ત

પા
સન

ી 
સંખ

યા
પેટ્

ોલ
ીય

મ 
પ્રો

ડક
ટન

ી ત
પા

સો
વય

ાિ
બી

 ભ
ાવ

ની
 

દુક
ાન

ોન
ી ત

પા
સો

ગો
ડાઉ

નન
ી 

તપ
ાસ

ો
વય

ા.ભ
ા. દ

ુકાન
ો 

વસ
વા

યન
ી ત

પા
સો

અ
ન્ય

 
તપ

ાસ
અ

ન્ય
 પ

િવ
ા.

તપ
ાસ

ો
વબ

નપ
િવ

ા.
તપ

ાસ
ો

વા
હન

ો/ 
સા

ધન
ો

કુલ
 િ

પ્ત 
કિે

લ 
િથ

ર્ા
ની

 રક
ંમત

કુલ
 િા

જય
સા

ત 
કિે

લ 
િથ

ર્ા
ની

 રક
ંમત

૧
૨

૩
૪

૫
૬

૭
૮

૯
૧૦

૧૧
૧૨

૧૩
૧

અમ
દાવ

ાદ
૧૪

૧
૧

૧૩
૪

૦
૬

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૨
અમ

દાવ
ાદ	

શહ
ેર

૧૦
૫

૮
૯૬

૦
૧

૦
૦

૦
૦

૧૧
૯૨

૫૬
૩

૧૦
૭૮

૩
અમ

રેલ
ી

૧૪
૨

૯
૧૨

૯
૦

૪
૦

૦
૦

૦
૪૬

૬૯
૧૪

૦
૩૩

૩૨
૭૨

૯
૪

અર
વલ્

ી
૧૮

૫
૧૩

૧૭
૧

૧
૦

૦
૦

૦
૦

૧૮
૭૪

૬૮
૪૩

૦૩
૬

૫
આ

ણંદ
૪૫

૫
૩૧

૪૧
૨

૪
૮

૦
૦

૦
૦

૬૬
૧૮

૨૫
૧૧

૮૧
૩૫

૬
કચછ

૨૪
૮

૧૮
૨૨

૪
૨

૪
૦

૦
૦

૦
૮૫

૫૬
૪૪

૦
૪૫

૭૫
૨૪

૭
૭

ખેડ
ા

૭૪
૧

૩
૭૨

૬
૧

૧૦
૦

૦
૧

૦
૨૯

૪૩
૪૯

૨૧
૧૩

૨૭
૮

ગા
ંધીન

ગર
૨૮

૮
૫

૨૭
૩

૯
૧

૦
૦

૦
૦

૩૫
૩૩

૮૦
૪

૦
૯

ગી
રસ

ોમન
ાથ

૨૧
૦

૭
૧૯

૫
૨

૬
૦

૦
૦

૦
૩૯

૬૩
૭૯

૫
૮૨

૫૫
૧૧

૧૦
છો
ટાઉ

દેપ
ુર

૭૬
૪

૫
૭૫

૬
૦

૩
૦

૦
૦

૦
૧૫

૨૦
૩૭

૨
૧૦

૨૪
૦૦

૧૧
જુન

ાગ
ઢ

૧૧
૫

૧૧
૯૯

૦
૪

૧
૦

૦
૦

૩૪
૦૨

૧
૫૭

૧૮
૪૪

૭
૧૨

જામ
નગ

ર
૧૩

૧
૯

૧૧
૬

૧
૩

૨
૦

૦
૦

૩૪
૦૮

૫૭
૨

૧૧
૩૨

૩૪
૧૩

ડાંગ
૮૦

૦
૮૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૧૪
તાપ

ી
૨૩

૧
૧૩

૨૧
૪

૧
૩

૦
૦

૦
૦

૩૬
૭૨

૮૩
૭

૦
૧૫

દેવ
ભુવ
મ	
વિાર

કા
૧૮

૮
૭

૧૫
૨

૦
૨૯

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૧૬
દાહ

ોદ
૫૦

૨
૨

૫૦
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૫૯
૦૦

૬૧
૧૮

૭૨
૨૭

૧૭
નમ

થિદા
૩૦

૯
૩

૨૭
૧

૧૩
૨૨

૦
૦

૦
૦

૪૪
૯૯

૧૦
૦

૦
૧૮

નવ
સા
રી

૨૩
૩

૯
૨૦

૮
૦

૧૬
૦

૦
૦

૦
૬૨

૭૪
૩૭

૭
૯૪

૧૬
૫

૧૯
પંચ

મહ
ાલ

૨૨
૧

૯
૨૧

૧
૧

૦
૦

૦
૦

૦
૩૩

૦૦
૧૫

૯૩
૦૦
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૧
૨

૩
૪

૫
૬

૭
૮

૯
૧૦

૧૧
૧૨

૧૩
૨૦

પાટ
ણ

૨૨
૩

૧૪
૨૦

૭
૦

૨
૦

૦
૦

૦
૨૦

૩૧
૪૫

૦
૬૫

૦૦
૦

૨૧
પોર

્બંદ
ર

૨૦
૯

૧૪
૧૮

૫
૧

૯
૦

૦
૦

૦
૦

૦
૨૨

્બન
ાસ
કાંઠ

ા
૯૯

૨
૧૩

૯૬
૯

૭
૩

૦
૦

૦
૦

૩૩
૧૭

૨૧
૧

૬૨
૫૭

૨૧
૫

૨૩
્બો
ટાદ

૪૪
૭

૭
૪૩

૯
૦

૧
૦

૦
૦

૦
૨૭

૧૧
૨૪

૩
૨૭

૯૭
૨૭

૨૪
ભરૂ

ચ
૯૪

૩
૧૮

૯૨
૨

૧
૨

૦
૦

૦
૦

૦
૦

૨૫
ભા
વન

ગર
૪૩

૯
૩૦

૪૦
૩

૦
૬

૦
૦

૦
૦

૧૬
૪૦

૭૯
૭૪

૪૪
૯૨

૧૮
૪

૨૬
મહ

ેસા
ણા

૧૬
૭

૧૨
૧૫

૧
૦

૪
૦

૦
૦

૦
૭૧

૬૪
૧૯

૮
૧૯

૨૯
૧૧

૯
૨૭
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તોલમાપ તંત્ર વિાિા મોબાઇલ યુનીટની કામગીિી :
	 	 કાયદાના	અસરકારક	અમલીકરણ	માટે	ખાસ	અલાયદી	મો્બાઇલ	કેસ	માંડવાળ	યુનીટ	ચાલુ	કરેલ	છે.	આ	યુનીટ	જીલ્ા	
મથક,	તાલુકા	મથક	વવ્તારોમાં	કામગીરી	કરે	છે.	સદર	કામગીરી	અંતગથિત	કસૂરદાર	વેપારી	સામ	ેકાયથિવાહી	કરી	્થળ	ઉપર	
જ	માંડવાળ	ફીની	રકમ	વસુલ	કરી	કેસનો	વનકાલ	કરવામા	ંઆવે	છે.	૨૦૨૧-૨૨	ના	ં(ઑકટો્બર-	૨૦૨૧	અંતીત)	સદર	
રિવૃવત	હેઠળ	કુલ	૩૨૬૯	કેસો	કરવામાં	આવેલ	જે	પૈકી	૩૨૬૯	કેસો	્થળ	ઉપર	માંડવાળ	કરી	₨	૩૧,૭૦,૭૦૦/-	માંડવાળ	
ફી	વસુલ	કરવામા	ંઆવેલ	છે.
આરદજાવત વવસતાિમાં તોલમાપ તંત્રની કામગીિી :
	 	 આરદવાસી	 વવ્તારનાં	 લોકો	 વેપારીઓ	 વિારા	 છેતરાય	 નહીં	 તે	 માટ	ેઆરદવાસી	 વવ્તારોમા	ં ભરાતા	 હાટવાડાની	
સમયાંતરે	તપાસ	કરવામાં	આવે	છે.
	 	 ૨૦૨૧-૨૨	ના	(ઑકટો્બર	-	૨૦૨૧	અંતીત)	તંત્ર	વિારા	૨૧૯	આરદવાસી	ગામોની	મુલાકાત	લઇ	૪૭૪૮	વેપારી	
એકમોની	તપાસણી	હાથ	ધરી	ગેરરીવત	સ્બ્બ	૫૫૮	રિોસીકયશુન	કેસો	કરવામાં	આવેલ	છે.
ગ્ાહક સુિક્ષા મંડળો :
	 	 ગ્ાહકોના	 વહતની	સુરક્ા	માટે	 કામ	કરતા	મંડળોને	ગ્ાહક	રિવૃવતિ	હાથ	ધરવા	માટે	સરકાર	વિારા	માનયતા	તથા	
નાણાંકીય	સહાય	આપવામાં	આવે	છે	રાજયમાં	હાલમાં	૫૨	ગ્ાહક	સુરક્ા	મંડળોને	માનયતા	આપવામાં	આવેલ	છે	આ	મંડળો	
તેમની	રિવૃવતિ	સારી	રીતે	કરી	શકે	તે	માટે	સરકારશ્ી	વિારા	તાલુકા	કક્ાના	મંડળોને	₨	૭૫,૦૦૦/-	વજલ્ા	કક્ાના	મંડળોને	
₨	૧,૦૦,૦૦૦/-	તથા	મહાનગર	પાવલકાના	મંડળોને	₨	૧,૨૫,૦૦૦/-	સુધીની	નાણાંકીય	સહાય	ચુકવવામાં	આવે	છે.	વજલ્ા	
કક્ાએ	ઓછા	માં	ઓછુ	એક	મંડળ	્થપાય	તે	અંગેનો	વનણથિય	કરવામાં	આવે	છે.	આમ,	સમગ્	વવ્તારન	ેઆવરી	લઈને	ગ્ાહક	
રિવૃવતિને	લોકભાગય	્બનાવવાનો	રાજય	સરકારનો	વનધાથિર	છે.	છેલ્ા	ત્રણ	વરથિમાં	૨૦૧૬-૧૭	માં	૧૯.૫૧	લાખ,	વરથિ	૨૦૧૭-
૧૮	માં	૨૧.૫૧	લાખ	તથા	વરથિ	૨૦૧૮-૧૯	માં	૨૨.૧૯	લાખની	નાણાંકીય	સહાય	માનય	ગ્ાહક	સુરક્ા	મંડળોન	ેઆપવામા	ં
આવેલ	છે.	વરથિ	૨૦૧૯-૨૦	મા	₨	૨૪.૯૩	લાખની	નાણાંકીય	સહાય	માનય	ગ્ાહક	સુરક્ા	મંડળોને	આપવામા	આવેલ	છે.	વરથિ	
૨૦૨૦-૨૧	મા	₨	૨૫.૪૩	લાખની	નાણાંકીય	સહાય	માનય	ગ્ાહક	સુરક્ા	મંડળોન	ેઆપવામા	આવેલ	છે.
કન્્ઝયુમસ્ષ એફેસ્ષ એન્ડ પ્રોટેકશન એિન્સી ઓફ ગિુિાત (કા.પા.ગ.) :
	 	 ગ્ાહક	સુરક્ા	રિવૃવતિને	વેગ	મળે	તેમજ	ગ્ાહકોના	વહતોન	ુરક્ણ	થાય	તે	માટે	રાજય	સરકારે	૧૯૮૫થી	કનઝયુમસથિ	
એફેસથિ	એનડ	રિોટેકશન	એજનસી	ઓફ	ગુજરાત	(કા.પા.ગ.)ની	રચના	ધ	પસબલક	ચેરીટ્ેબલ	ટ્્ટ	એકટ	–	૧૯૫૦”	હેઠળ	કરેલ	
છે.	આ	એજનસીના	ચેરમેન	તરીકે	અન્ન,	નાગરીક	પુરવઠા	અને	ગ્ાહક	્બા્બતોના	વવભાગના	સવચવશ્ી	ફરજ	્બજાવે	છે.	કા.પા.
ગની	કારો્બારી	સવમવતમાં	સરકારી	સભયો	તથા	માનય	ગ્ાહક	મંડળોના	૫	–	વ્બન	સરકારી	સભયોનો	સમાવેશ	કરવામાં	આવેલ	
છે.	આ	વ્બનસરકારી	સભયો	પૈકી	૧	–	મહીલા	સભય	અન	ે૧	–	આરદવાસી	વવ્તારના	સભયની	વનમણુંક	કરવી	ફરજીયાત	છે.	
કા.પા.ગ.ની	સવમવત	માનય	મંડળોને	વનયમ	અનુસાર	નાણા	સહાય	મંજુર	કરવાની	તથા	અનય	મંડળોને	માનયતા	આપવાની	
ભલામણ	કર	ેછે.	
કોપસ્ષ ફંડ :
	 	 રાજયમાં	 ગ્ાહક	જાગૃવત	અને	 ગ્ાહક	 સુરક્ાની	 રિવૃવતઓ	વેગવાન	્બને	અન	ે સરળતાથી	 થઈ	શકે	 તેમજ	 કાયમી	
નાણાકીય	્ત્રોત	ઉભુ	થાય	તે	હેતુને	લક્માં	લઈન	ેરાજય	કલયાણ	વનવધની	્થાપના	કરવા	અન	ેતેને	વધુ	સુદ્રઢ	્બનાવવા	માટે	
ભારત	સરકારની	સહાયથી	₨	૧૦/-	કરોડના	(ભારત	સરકારના	૭૫%	વહ્સો	એટલ	ેકે	₨	૭.૫૦	કરોડ	અન	ેરાજય	સરકારનો	
૨૫%	વહ્સો	એટલે	કે	₨	૨.૫૦/-	કરોડ)	કોપસથિ	ફંડ	ઉભુ	કરવાની	દરખા્ત	અનવયે	₨	૧૦/-	કરોડ	(અંકે	₨	દસ	કરોડ	પુરા)	
ના	કોપસથિ	ફંડ	સાથ	ેરાજય	ગ્ાહક	કલયાણ	વનવધની	્થાપના	કરવામાં	આવેલ	છે.	અન	ેરાજય	સરકારનો	૨૫%	વહ્સો	એટલે	
કે,	૨.૫૦	કરોડ	ગુજરાત	સરકારના	વનયમોનુસાર	જીએસએફએસમા	ંફીકસ	ડીપોઝીટ	તરીકે	મુકેલ	છે.	અને	વરથિ	૨૦૧૩-૧૪ના	
વરથિમાં	₨	૭.૪૧	કરોડ	કોપસથિ	ફંડમાં	જમા	કરાવેલ	છે.	તેમજ	૨૦૧૪-૧૫ના	વરથિમાં	્બાકીના	₨	૯	લાખ	જમા	કરાવેલ	છે.	આમ,	
₨	૧૦	કરોડ	કોપસથિ	ફંડમાં	જમા	કરેલ	છે.	જે	જીએસએફએસમા	ંએફડી	કરાવેલ	છે.	અને	આ	રકમ	ઉપરની	વયાજની	આવકનો	
ઉપયોગ	ગુજરાત	રાજય	ગ્ાહક	કલયાણ	વનવધ	વિારા	ગ્ાહક	સુરક્ા	તથા	જાગૃવતના	હેતુસર	કરવાનો	છે.	જે	અનુસાર	વરથિ	૨૦૧૨-
૧૩માં	ગ્ાહક	સલાહકાર	કેનદ્રો	માટે	₨	૩,૪૩,૦૦૦/-ની	તથા	૨૦૧૩-૧૪ના	વરથિ	માટે	₨	૯,૦૦,૦૦૦/-ની	નાણા	સહાય	
ફાળવેલ	છે	અને	૨૦૧૪-૧૫ના	વરથિ	માટે	₨	૧૧,૩૦,૦૦૦/-ની,	વરથિ	૨૦૧૫-૧૬માં	₨	૯,૬૨,૦૦૦/-,	વરથિ	૨૦૧૬-૧૭માં		
₨	૧૦,૧૫,૦૦૦/-	વરથિ	૨૦૧૭-૧૮	માં	૧૦,૧૫,૦૦૦	તથા	વરથિ	૨૦૧૮-૧૯	મા	ં૧૦,૧૫,૦૦૦	નાણા	સહાય	ફાળવેલ	છે.	
વરથિ	૨૦૧૯-૨૦	મા	₨	૧૦,૧૫,૦૦૦/-	નાણાં	સહાય	ફાળવેલ	છે.	હાલમા	ઉપલબધ	₨	૧૦	કરોડના	કોપસથિ	ફંડમા	ંવધ	ુ₨	૧૦	
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કરોડ	ઉમેરી	₨	૨૦	કરોડ	કરવુ	આવશયક	હોવાથી	₨	૧૦	કરોડન	ુકોપસથિ	ફંડમા	ઉમેરવાની	દરખા્ત	અનવયે	અ.ના.પુ.ગ્ા.્બા	
વવભાગના	તા.	૩૧-૦૮-૨૦૨૦	ના	ઠરાવ	ક્રમાંક	સીપીએ/૧૦૨૦૧૦/૪૮૨૦૦૪/ડ/પાટથિ	૧	થી	રાજય	સરકારનો	૨૫%	વહ્સો	
એટલે	 ક	ે ₨	૨.૫૦	કરોડ	 કાપાગને	હવાલે	મુકેલ	છે.	તથા	અ.ના.પુ.ગ્ા.્બા	 વવભાગના	તા	૨૮-૦૧-૨૦૨૧ના	પત્ર	ક્રમાંક	
સીપીએ-૧૦૨૦૧૦-૪૮૨૦૦૪-ડ	પાટથિ-૨	થી	કેંદ્ર	સરકારશ્ીનો	૭૫%	વહ્સો	₨	૭.૫૦	કરોડ	કાપાગ	હવાલ	ેમુકેલ	છે.	જે	
ગુજરાત	સરકારશ્ીના	વનયમોનુસાર	GSFS	મા	રફક્	ડીપોઝીટ	તરીકે	મુકેલ	છે.	
કન્્ઝયુમિ ક્લબ :
	 	 ભારત	સરકારની	મુળ	યોજના	મુજ્બ,	રાજયમાં	સન	૨૦૦૫-૦૬ના	વરથિથી	ભારત	સરકારશ્ી	સહાયથી	૨૫૦	કનઝયમુર	
કલ્બોની	્થાપના	રિથમ	ત્બક્ે	કરવામાં	આવેલ	હતી	ભારત	સરકારશ્ીની	યોજના	(્બે)	વરથિ	માટેની	હતી.	રાજયમાં	કનઝયમુર	
કલ્બોની	 ્થાપનાનો	 ઉદ્દેશ	 શાળા-કોલેજ	 વિારા	 ગ્ાહક	 જાગૃવતની	 રિચાર	 રિસાર	 થાય	 તે	 માટેનો	 હતો	 કા.પા.ગની	 તા.	
૨૭/૧૧/૨૦૧૦ના	રોજ	મળેલ	વાવરથિક	સામાનય	સભાની	્બેઠકમાં	જુદા	જુદા	માનય	ગ્ાહક	સુરક્ા	મંડળો	તરફથી	વધુ	કનઝયમુર	
કલ્બોની	્થાપના	કરવાની	તથા	નાણાકીય	સહાય	પુરી	પાડવા	અંગે	રજુઆતો	કરવામાં	આવેલ	હતી.	આ	્બા્બતન	ે્યાનમાં	
લઈને	માનય	ગ્ાહક	સુરક્ા	મંડળોના	સહયોગ	મેળવી	૨૫૦	કનઝયમુર	કલ્બો	ઉપરાંત	વધારાની	૭૫૦	કનઝયુમસથિ	કલ્બોની	
રચના	મળીને	નાણાંકીય	વરથિ	૨૦૧૧-૧૨	માટે	કુલ	૧૦૦૦	કનઝયુમર	ક્લ્બોન	ેકાયથિરત	કરવામાં	આવેલ	છે.	અન	ેવરથિ	૨૦૧૨-
૧૩મા	ં્બીજી	કનઝયુમર	કલ્બ	વધારી	કુલ	૧૨૦૦	કનઝયમુર	કલ્બની	્થાપના	કરવામાં	આવેલ	હતી	આજ	રીતે	વરથિ	૨૦૧૩-
૧૪મા	ંકુલ	૧૪૦૦	કનઝયુમસથિ	કલ્બની	તથા	૨૦૧૪-૧૫ના	વરથિમાં	૧૬૦૦	કનઝયુમસથિ	કલ્બની	્થાપના	કરવામાં	આવેલ	જે	
માટે	રાજય	સરકારશ્ી	વિારા	૨૦૧૩-૧૪ના	વરથિ	માટે	₨	૭૦	લાખ	અન	ે૨૦૧૪-૧૫ના	વરથિ	માટે	₨	૮૦,૦૦,૦૦૦/-ની	ગ્ાંટ	
ફાળવવામાં	આવેલ	હતી.	૨૦૧૫-૧૬ના	વરથિ	માટે	૧૮૦૦	કનઝયમુસથિ	કલ્બ	માટે	₨	૯૦,૦૦,૦૦૦/-	ની	ગ્ાનટ	સરકારશ્ી	વિારા	
ફાળવેલ	છે.	વરથિ	૨૦૧૭-૧૮માં	૨૦૦૦	ક્લ્બો	માટે	₨	૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/-	(એક	કરોડ)	ફાળવેલ	છે.	વરથિ	૨૦૧૮-૧૯	માં	
૨૦૦૦	ક્લ્બો	માટે	 ₨	૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/-	 (એક	કરોડ)	ફાળવેલ	છે.	અન	ેવરથિ	૨૦૧૯-૨૦	માં	પણ	૨૦૦૦	ક્લ્બો	માટે										
₨	૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/-	(એક	કરોડ)	ફાળવેલ	છે.	વરથિ	૨૦૧૮-૧૯થી	રાજયમાં	આવેલ	૫૦૦	કોલેજોમા	ંકનઝયમુસથિ	ક્લ્બની	
્થાપના	કરવા	તથા	ત	ેઅંગેની	₨	૨૫,૦૦,૦૦૦/-ની	જોગવાઇ	કરેલ	છે.	તે	જ	રિમાણે	૨૦૧૯-૨૦માં	પણ	૫૦૦	કોલેજોમાં	
કનઝયુમસથિ	ક્લ્બની	્થાપના	કરવા	₨	૨૫,૦૦,૦૦૦/-ની	જોગવાઇ	કરેલ.	જેમાંથી	્કુલ	ખાત	ેકુલ	૧૯૪૯	કલ્બોની	્થાપના	
કરી	કુલ	₨	૯૭.૪૫	લાખ	તથા	કોલેજ	કક્ાએ	કુલ	૩૩૩	ક્લ્બોની	્થાપના	કરી	કુલ	₨	૧૬.૬૫	લાખનો	ખચથિ	થયેલ	છે.વરથિ	
૨૦૨૦-૨૧	મા	ંપણ	૫૦૦	કોલેજોમા	ંકનઝયુમસથિ	કલ્બની	્થાપના	કરવા	₨	૨૫,૦૦,૦૦૦/-ની	જોગવાઇ	કરેલ.પરંતુ	કોરોના	
મહામારીને	કારણે	શાળા	કોલેજો	્બંધ	હોવાથી	કલ્બની	્થાપના	થયેલ	નથી.	જે	વરથિ	૨૦૨૧-૨૨	મા	શાળા	કોલેજો	ખુલવાથી	
્થાપના	કરવામા	આવશે.
	 	 આ	ઉપરાંત	રાજય	સરકારમાંથી	ગ્ાહક	સુરક્ાના	રિચાર-રિસાર	કરવામાં	માટે	દર	વરભે	મળતા	₨	૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/-	
(એક	કરોડ)માંથી	રેલવે,	એસ.ટી.	્બસ,	હોરડિંગસ,	રેરડયો	ચેનલ,	દુરદશથિન	વવગેરે	જેવા	રિચાર	મા્યમોમાં	જાહેરાત	આપી	ગ્ાહક	
જાગૃવત	અંગેની	કાયથિવાહી	કરવામાં	આવે	છે

ગ્ાહક તકિાિ વનવાિણ કવમશન અને ગ્ાહક તકિાિ વનવાિણ ફોિમોની પ્રશંસનીય કામગીિી અને અગતયના 
નીતીવવરયક મુદ્ાઓની માહીતી

	 	 ગ્ાહક	સુરક્ા	અવધવનયમ,	૨૦૧૯	અનવયે	ગ્ાહકોની	ફરરયાદોના	વનકાલ	માટે	વત્ર્તરીય	ગ્ાહક	અદાલતોની	જોગવાઇ	
કરવામાં	આવેલ	છે.	જેમાં	જીલ્ા	કક્ાએ	જીલ્ા	ગ્ાહક	તકરાર	વનવારણ	કવમશન,	રાજય	કક્ાએ	રાજય	ગ્ાહક	તકરાર	વનવારણ	
કવમશન	અન	ેરાષ્ટીય	કક્ાએ	રાષ્ટીય	ગ્ાહક	તકરાર	 વનવારણ	પંચની	રચના	કરવામાં	આવેલ	છે.	ગુજરાત	રાજય	સરકારે	
અમદાવાદ	મુકામે	ગ્ાહક	તકરાર	વનવારણ	કવમશન	૧૯૮૯	થી	શરૂ	કરેલ	છ	ેઅને	તે	અનુસાર	રાજય	કક્ાએ	જીલ્ા	ગ્ાહક	
તકરાર	વનવારણ	ફોરમોની	રચના	કરેલ	છે.	હાલ	ગુજરાત	રાજયમાં	૩૮	વજલ્ા	ફોરમો	કાયથિરત	છે.	આ	૩૮	જીલ્ા	કવમશનોમાંથી	
૧૨	તદ્દન	નજીકના	જીલ્ા	કવમશન	સાથે	જોડાઇને	કામ	કરે	છે.	રાજય	કક્ાએ	કવમશનના	રિમુખ	તરીકે	નામ.હાઇકોટથિના	કાયથિરત	
અથવા	વનવૃતિ	નયાયમૂવતથિ	અને	કાયદાથી	નક્ી	થયા	મુજ્બના	્બે	સભયશ્ીઓ	વનણથિયો	આપે	છે.	વરથિ	૨૦૦૬-૦૭	થી	રાજય	
કવમશન	ખાત	ેત્રણ	નવી	સકકીટ	્બેનચની	રચના	કરવામાં	આવેલ	છે.	જીલ્ા	કક્ાએ	જીલ્ા	ફોરમોના	ંરિમુખ	તરીક	ે વજલ્ા	
નયાયાધીશ	કક્ાના	કાયથિરત	અથવા	વનવૃતિ	અવધકારીશ્ી	તથા	કાયદાથી	નક્ી	થયા	મુજ્બના	્બે	સભયશ્ીઓ	વનણથિય	આપે	છે.	
હાલ	૨૬	જીલ્ા	કવમશન	કાયથિરત	છે.	૫	વજલ્ા	કવમશન	્બોટાદ-ભાવનગર,	પોર્બંદર-જૂનાગઢ,	ડાંગ-વલસાડ,	નમથિદા-ભરૂચ,	
તાપી-સુરત	કલ્બીંગમાં	કાયથિરત	છે.	નવ	રવચત	૭	વજલ્ા	કવમશન	દાહોદ-ગોધરા,	છોટાઉદેપુર-વડોદરા,	મવહસાગર-ગોધરા,	
મોર્બી-રાજકોટ,	દેવભૂવમ	વિારકા-જામનગર,	ગીરસોમનાથ-જૂનાગઢ	અન	ેઅરવલ્ી	–	વહંમતનગર	સાથ	ેક્લ્બીંગમાં	કાયથિરત	
છે.
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	 	 આ	કાયદાની	સરળતા	માટે	અને	ગ્ાહકોના	કેસોનો	કોટથિ	કરતા	ઝડપી	રીત	ેવનકાલ	આવે	ત	ેરીતે	રાજય	કવમશન	તથા	
વજલ્ા	કવમશન	કામગીરી	કરે	છે.	રૂવપયા	એક	કરોડ	સુધીના	વળતર	/ફરરયાદના	કેસો	જીલ્ા	કવમશનમાં	કરવામાં	આવ	ેછે	
જયાર	ેએક	કરોડથી	ઉપરના	અને	૫	કરોડના	સુધીના	દાવાઓનો	વનકાલ	રાજય	ગ્ા.ત.વન.કવમશન	કરે	છે.
	 ■	 છેલ્ા	પાંચ	વરથિમાં	રાજય	કવમશનમાં	નીચે	મુજ્બ	દાખલ	અને	વનકાલ	કેસો	

વર્ષ દાખલ વનકાલ ટકાવાિી
૨૦૧૭ ૧૮૮૭ ૧૮૨૩ ૯૬.૬૦%
૨૦૧૮ ૨૧૪૫ ૧૭૪૪ ૮૧.૩૦%
૨૦૧૯ ૧૮૭૫ ૨૦૦૭ ૧૦૭.૦૪%
૨૦૨૦ ૧૨૮૮ ૧૧૯૧ ૯૨.૪૬%

ઓકટો્બર-૨૦૨૧	સુધી ૯૯૮ ૧૩૨૮ ૧૩૩.૦૬%
કુલ ૮૧૯૩ ૮૦૯૩ ૯૮.૭૭%

	 ■	 છેલ્ા	પાંચ	વરથિમાં	વજલ્ા	કવમશનમાં	નીચે	મુજ્બ	દાખલ	અન	ેવનકાલ	કેસો	.
વર્ષ દાખલ વનકાલ ટકાવાિી

૨૦૧૭ ૯૩૭૪ ૮૦૧૭ ૮૫.૫૨%
૨૦૧૮ ૧૦૦૬૧ ૭૮૧૮ ૭૭.૭૦%
૨૦૧૯ ૧૩૧૮૦ ૮૬૦૭ ૬૫.૩૦%
૨૦૨૦ ૯૬૭૮ ૫૧૪૩ ૫૩.૦૭%

ઓકટો્બર-૨૦૨૧	સુધી ૧૩૦૧૧ ૭૯૯૪ ૬૧.૪૪%
કુલ ૫૫૩૦૪ ૩૭૫૭૯ ૬૭.૯૫%

ગુિિાત િાજય અન્ન આયોગ
	 	 રાષ્ટીય	અન્ન	સલામતી	કાયદો-૨૦૧૩	અંતગથિત	સમાવવષ્ટ	લાભાથથીઓન	ેવયાજ્બી	ભાવની	દુકાનો	પરથી	વનયત	ભાવે,	
વનયત	જથથાનું	સારી	ગુણવતિાનું	અનાજ	વનયવમત	રીતે	મળી	રહે,	કોઇ	ગરી્બ	વયવતિ	અનાજથી	વંવચત	ન	રહી	જાય	તે	માટેના	
મોનીટરીંગની	કામગીરી	કરવામાં	આવે	છે.	મ્યાહન	ભોજન	યોજના	હેઠળ	સમગ્	રાજયની	રિાથવમક	શાળાના	્બાળકોન	ેદવૈનક	
ધોરણ	ેવનયત	કરેલ	મેનુ	મુજ્બનો	ગુણવતિાયતુિ	આહાર	મળી	રહે	તેમજ	આંગણવાડી	કેનદ્રો	પર	આંગણવાડીના	્બાળકો,	ધાત્રી	
અને	સગભાથિ	મવહલાઓને	ગુણવતિાયતુિ	અને	પોરણક્મ	આહાર	પૂરતા	રિમાણમાં	મળી	રહે	તે	માટે	અન	ેસમગ્	રીત	ેરાજયમા	ં
રાષ્ટીય	અન્ન	સલામવત	કાયદો-૨૦૧૩	નો	સુચારૂ	રીતે	અમલ	થાય	તે	માટે	સમીક્ા	અન	ેમોનીટરીંગની	કામગીરી	આયોગ	વિારા	
કરવામાં	આવે	છે.
	 	 રાષ્ટીય	અન્ન	સલામવત	કાયદો-૨૦૧૩	હેઠળ	સમાવવષ્ટ	લાભાથથીઓન	ેમળવાપાત્ર	અનાજ	/	આહારને	લગતી	આનુરાંવગક	
ફરરયાદોના	 વનવારણ	માટે	કાયદાની	કલમ-૧૫	હેઠળ	 વજલ્ા	કક્ાએ	“વજલ્ા	ફરરયાદ	 વનવારણ	અવધકારી”	ની	 વનમણૂંક	
કરવામાં	આવેલ	છે.	જો	લાભાથથી	જીલ્ા	ફરરયાદ	વનવારણ	અવધકારીના	વનણથિયથી	અસંતુષ્ઠ	હોય	તો	અપીલ	કરવા	માટ	ેએપલેટ	
ઓથોરીટી	તરીક	ેગુજરાત	રાજય	અન્ન	આયોગની	રચના	કરવામાં	આવેલ	છે.	આ	ઉપરાંત	લાભાથથી	તેની	ફરરયાદ	્બા્બતે	સીધી	
અન્ન	આયોગને	પણ	અરજી	કરી	શકે	છે.	જરૂર	જણાયે	અન્ન	આયોગ	suo-moto	કાયથિવાહી	પણ	કરી	શક	ેછે.
પ્રવૃવતિઓ
	 	 અન્ન	અને	 નાગરરક	પુરવઠા	 વવભાગનાં	 તા.૨૧/૦૩/૨૦૧૭	ના	જાહેરનામાંથી	ગુજરાત	 રાજય	અન્ન	આયોગની	
રચના	 કરવામાં	આવેલ	 છે.	 રાષ્ટીય	અન્ન	સલામતી	 કાયદો-૨૦૧૩	અનવયે	 અંતયોદય	અન્ન	 યોજના	 હઠેળના	 રશેનકાડથિ	
ધારકોને	વાજ્બી	ભાવની	દુકાનેથી	સરકાર	વિારા	દર	મવહને	૨૫	રકલો	ઘઉં	₨	૨/-	રિવત	રક.ગ્ા.ના	ભાવે	તથા	૧૦	રકલો	ચોખા	
₨	૩/-	રિવત	રક.ગ્ા.ના	ભાવે	આપવામાં	આવે	છે.	અગ્તા	ધરાવતા	કુંટું્બ	હેઠળના	રેશનકાડથિ	ધારકોને	વયરકત	રદઠ	રિવત	માસ	
૩.૫	રકલો	ધઉં	₨	૨/-	રિવત	રક.ગ્ા.ના	ભાવે	તથા	૧.૫	રકલો	ચોખા	રૂા.૩/-રિવત	રક.ગ્ા.ના	ભાવે	મળી	રહે	અને	કોઇ	ગરી્બ	
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વયવતિ	મળવાપાત્ર	અનાજથી	વંવચત	ન	રહી	જાય	અન	ેકાયદાનો	સારી	રીતે	અમલ	થાય	એ	માટે	મોવનટરીંગ	અને	સવમક્ા	
કરવાની	કામગીરી	આયોગ	વિારા	હાથ	ધરવામાં	આવે	છે.	
	 	 કાડથિ	હોલડર	વનયત	ભાવે	મળવાપાત્ર	અનાજ	ન	મળવા	્બા્બતે,	ઓછુ	ંઅનાજ	મળવા	્બા્બતે	તથા	રાષ્ટીય	અન્ન	સલામતી	
કાયદો-૨૦૧૩	અનવયે	 લાભાથથી	 તરીકે	 સમાવેશ	 ન	 કરવા	 ્બા્બતની	 ફરીયાદ	 વજલ્ા	 કક્ાએ	 વજલ્ા	 ફરીયાદ	 વનવારણ	
અવધકારી	(DGRO)	તરીકે	વનયુતિ	કરેલ	વનવાસી	અવધક	કલેકટરશ્ીને	કરી	શકાય	છે.	જેના	વનણથિય	સામ	ેઆયોગમાં	અપીલ	
કરી	શકાય	છે,	જે	પરતવે	આયોગ	સુનવણી	હાથ	ધરે	છે.	
	 	 મ્યાહન	ભોજન	યોજના	અનવયે	સરકાર	વિારા	વનયત	કરેલ	મેનુ	ંમુજ્બનું	સારૂં	ગુણવતાવાળું	અન	ેપુરત	ુભોજન	મળી	
રહે	તે	માટે	તેમજ	તેને	લગતી	ફરીયાદોનાં	વનવારણ	માટે	વજલ્ા	કક્ાએ	DGRO	તરીકે	વશક્ણ	વવભાગ	વિારા	વજલ્ા	કક્ાએ	
વનવાસી	અવધક	કલેકટરશ્ીની	વનમણૂંક	કરવામા	ંઆવેલ	છે.	જેના	વનણથિય	સામે	આયોગમા	ંઅપીલ	કરી	શકાય	છે,	જ	ેપરતવે	
આયોગ	સુનવણી	હાથ	ધરે	છે.
	 	 આંગણવાડી	કેનદ્રની	યોજનાઓ	અનવયે	સગભાથિ	અન	ેધાત્રી	મવહલાઓન	ેતથા	આંગણવાડીના	ં્બાળકોન	ેસરકારશ્ીએ	
વનયત	કરેલ	પોરણક્મ	આહાર	મળવા	અંગેની	ફરીયાદોના	ંવનવારણ	માટે	મવહલા	અન	ે્બાળ	વવકાસ	વવભાગ	વિારા	વજલ્ા	
કક્ાએ	DGRO	તરીકે	 વજલ્ા	પંચાયતના	વગથિ-૧	કક્ાનાં	અવધકારીશ્ીની	વનમણૂંક	કરવામાં	આવેલ	છે.	જેના	વનણથિય	સામે	
આયોગમાં	અપીલ	કરી	શકાય	છે,	જે	પરતવે	આયોગ	સુનવણી	હાથ	ધરે	છે.
	 	 લાભાથથીઓ	DGROના	વનણથિયથી	અસંતુષ્ઠ	હોય	તો	તે	સંદભભે	રાજયકક્ાએ	ગુજરાત	રાજય	અન્ન	આયોગ,	ગાંધીનગરન	ે
અપીલ	 કરવાની	જોગવાઇ	 કાયદામાં	 થયેલ	 છે.	 તદ્દઉપરાંત	 ગુજરાત	 રાજય	અન્ન	આયોગન	ે ્બારો્બાર	 મળેલ	 ફરીયાદો	 /	
રજૂઆતો	અનવયે	જરૂર	જણાયેથી	સુઓ-મોટો	કાયથિવાહી	સવહત	ફરીયાદોના	 વનવારણ	અથભે	જરૂરી	કાયથિવાહી	આયોગ	વિારા	
કરવામાં	આવે	છે.
	 	 વધુમા	ંજીલ્ા	કક્ાએ	ફરીયાદ	વનવારણ	અવધકારીશ્ીને	ફરીયાદ	કરવા	્બા્બત	ેતથા	રાજયકક્ાએ	આયોગમાં	અપીલ	
કરવા	્બા્બત	ેતેમજ	સીધી	ફરરયાદ	કરી	શકાય	તેની	લાભાથથીઓન	ેજાણકારી	મળી	રહે	તે	માટે	આયોગ	વિારા	વવવવધ	મા્યમો	
વિારા	જાહેરાત	કરવામાં	આવે	છે.
	 	 આયોગ	ઉતિ	કામગીરીનો	વાવરથિક	અહેવાલ	તૈયાર	કરી	અન્ન,	નાગરરક	પુરવઠા	અને	ગ્ાહકોની	્બા્બતોના	વવભાગ	
મારફત	વવધાનસભામાં	રજૂ	કરે	છે.
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૨. આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ
જાહેર આરોગ્ય

વવભાગ ઃ ૧
પ્રસ્ાવના :
	 પ્રાથમિક	આરોગ્ય	સંભરાળ	િરારફતે	સૌનરા	આરોગ્યનો	હેતુ	 મસદ્ધ	કરવરા	અને	રરાજ્ય	સરકરાર	દ્રારરા	મનરરાધારરત	સવર્ણીિ	
ગુજરરાતનરા	સોપરાનો	સર	કરવરા	તેિજ	મન્યત	કરેલ	લક્યરાંકો	હરંાસલ	કરવરા	રરાજ્યનરા	ગ્રામ્ય	અને	શહેરી	ઝુપડપટ્ી	મવસતરારો	તથરા	
દૂગધાિ,	પહરાડી,	આરદજામત,	સરહદી	અન	ેઅગરર્યરા	 મવસતરારોિરાં	પરા્યરાની	આરોગ્ય	સેવરાઓ	પ્જાજનોન	ેસુલભ	રીતે	નજીકનરા	
સથળેથી	િેળવી	શકે	તેવરા	સઘન	પ્્યરાસો	હરાથ	રરવરાિરાં	આવી	રહ્રા	છે.
	 પેટરા	 કેન્દ્ો,	 પ્રાથમિક	આરોગ્ય	 કેન્દ્ો,	 સરાિુમહક	આરોગ્ય	 કેન્દ્ો	 અન	ે ફરતરા	 સવધાગ્રાહી	આરોગ્ય	 સંભરાળ	એકિોની	
સેવરાઓનું	 મવસતૃમતકરર્	થવરાથી	ચેપી	રોગોની	અટકરા્યત,	િરાતૃ-બરાળ	કલ્યરાર્	સેવરાઓ,	કુટુંબ	કલ્યરા	ર્	પ્વૃમતિઓિરાં	વેગ	અન	ે
પ્જાિરાં	આરોગ્ય	પ્ત્યે	જાગૃમત	લરાવવરાનરા	કરા્યધાક્રિોિરાં	ઉિેરો	થતો	જા્ય	છે.	
	 રરાજ્યનરા	જન્િદર,	મૃત્યુદર,	બરાળ-િરર્	પ્િરાર્	અન	ેિરાતરાઓનુ	ંિરર્	પ્િરાર્	વગેરે	આરોગ્ય	િરાપદંડનરા	અગત્યનરા	
આંકડરા	નીચે	પ્િરાર્ે	જોતરા	સૌનરા	આરોગ્યનો	ધ્યેિ્ય	મસદ્ધ	કરવરા	ગુજરરાત	રરાજ્ય	સતત	પ્્યતશીલ	રહ્ં	છે	તેવું	જોવરા	િળશે.

મવગત ૨૦૧૦ ૨૦૧૧ ૨૦૧૨ ૨૦૧૩ ૨૦૧૪ ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯
જન્િદર ૨૧.૮ ૨૧.૩ ૨૧.૧ ૨૦.૮ ૨૦.૬ ૨૦.૪ ૨૦.૧ ૧૯.૯ ૧૯.૭ ૧૮.૦
મૃત્યુદર ૬.૭ ૬.૭ ૬.૬ ૬.૫ ૬.૨ ૬.૧ ૬.૧ ૬.૨ ૫.૯ ૭.૧
બરાળમૃત્યુ	
પ્િરાર્દર	
(૦-૧)	
દર	હજારે	
જીવીત	
જન્િ

૪૪ ૪૧ ૩૮ ૩૬ ૩૫ ૩૩ ૩૦ ૩૦ ૨૮ ૧૩.૨૯

આ્યુષ્ય
૨૦૦૬-૨૦૧૦ ૨૦૧૧-૨૦૧૫ ૨૦૧૬-૨૦૨૦

પુરૂષ ૬૭.૨ પુરૂષ ૬૯.૨ પુરૂષ ૭૦.૭
સત્ી ૭૧.૦ સત્ી ૭૨.૫ સત્ી ૭૩.૭

વાવ્ષિક વવકાસ ્યોજના ૨૦૨૨-૨૦૨૩ના મુખ્ય હે્ુઓ નીચે મુજબ છે. 
•	 આરોગ્ય	સંભરાળ	સેવરાઓ,	આંતર	િરાળખરાકી્ય	સેવરાઓનું	મવસતરર્	તેિજ	સુદ્દઢીકરર્	કરી	જુદી	જુદી	આરોગ્ય	સેવરાઓિરાં	

૧૦૦	ટકરા	કવરેજ	મસમદ્ધ	હરાંસલ	કરી	શકરા્ય	અને	સિુદરા્યને	ગુર્વતિરા્ુયકત	આરોગ્ય	સંભરાળ	પુરી	પરાડી	શકરા્ય.	
•	 રરાષ્ટી્ય	આરોગ્ય	કરા્યધાક્રિોનો	ગુર્વતિ્યુક્ત	અિલીકરર્
•	 કુદરતી	આફતો	સરાિે	લડવરાની	તૈ્યરારી	સુમનમચિત	કરવી	અને	ચેપી	શક્યતરાનરા	રોગોનુ	ંમન્ંયત્ર્	કરવું.
•	 શહેરી	આરોગ્ય	સેવરાઓ	મવસતરારવી	અન	ેસંગીન	બનરાવવી.	
•	 રરાજ્યનરા	કેટલરાક	સિુદરા્યોિરાં	અન	ેભૌગોમલક	મવસતરારોિરાં	પ્વતધાિરાન	રોગો	સરાિે	અટકરા્યતી	પગલરા	લેવરા	નવરા	કરા્યધાક્રિો	શરૂ	

કરવરા.	
•	 િરામહતી-મશક્ષર્	અને	પ્સરાર	તેિજ	તરાલીિ	પ્વૃમતિઓની	કક્ષરા	ઉંચી	લરાવવી	અને	આરુમનકરર્	કરવું	જેથી	આરોગ્ય	કિણીઓનુ	ં

કૌશલ્ય	વરે	તથરા	સિુદરા્યને	આરોગ્ય	સેવરાઓની	જાર્કરારી	િળી	રહે.
•	 હ્િન	ઇમ્ુય્યનો	ડફેીસી્યન્સી	વરા્યરસ	(એચ.આઇ.વી.)	એકવરા્યડધા	ઇમ્ુયનો	ડફેીસી્યન્સીન	મસન્ડ્ોિ	(એઇડસ)	અન	ેઅન્્ય	સકેસ્ુયઅલી	

ટ્રાન્સનિીટે	ડીસીઝીસ	(એસ.ટી.ડી.)	જેવરા	નવરા	વરાહક	જન્્ય	રોગ	અન	ેઅગરાઉ	કેટલરાંક	મનિુધાલન	થ્ેયલ	વરાહક	જન્્યરા	રોગોનો	
સિરાવેશ	કરી	નવરા	પડકરારોને	પહોંચી	વળવું.	

•	 રરાષ્ટી્ય	રોગ	મન્યંત્ર્	કરા્યધાક્રિ	અન્વ્યે	તિરાિ	વ્યમક્તઓને	સંપૂર્ધાપર્ે	આવશ્યક	પ્રાથમિક	આરોગ્ય	સંભરાળ,	ગરુ્વતિરા્ુયકત	
સેવરાઓ,	આકસસિક	જીવન	રક્ષક	સેવરાઓ	અને	કુટુંબ	કલ્યરાર્	સેવરાઓ	હેઠળ	આવરી	લેવરા

•	 ગરીબી	રેખરા	હેઠળનરા	લોકોને	તેિની	જરૂરર્યરાતનરા	આરરાર	ેપરંત	ુતેિની	સેવરાઓ	િરાટ	ેચુકવર્ીનરા	આરરાર	ેનહી	તે	રીતે	
આવશ્યક	આરોગ્ય	સંભરાળ	સેવરાઓ	તજજ્ઞ	સેવરાઓ	સરાથે	પુરી	પરાડવી.
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•	 ગ્રામ્ય	શહેરી	તેિજ	આરોગ્યની	સેવરાઓ	સરળતરાથી	પુરી	પરાડી	શકરા્ય	તેવરા	મવસતરારોિરાં	ફરતરા	સવધાગ્રાહી	આરોગ્ય	સંભરાળ	

એકિો,	 પેટરા	 કેન્દ્ો	 પ્રાથમિક	આરોગ્ય	 કેન્દ્ો,	 સરાિુમહક	આરોગ્ય	 કેન્દ્ો,	 ફસટધા	 રેફરલ	 ્ુયમનટ,	 તરાલુકરા	 હોસસપટલો,	 જીલ્રા	
હોસસપટલો	અને	જનરલ	હોસસપટલો	િરારફતે	સુગિ,	સવધાગ્રાહી	આરોગ્ય	સંભરાળ	એકિો,	વરાજબી	અને	અસરકરારક	આરોગ્ય	
સેવરાઓ	પુરી	પરાડવી.

•	 િરાતરા	અને	બરાળકનરા	આરોગ્યનું	પોષર્	સતર	સરુરારી	તેિનરાિરંા	પ્વતધાતો	કુપોષર્	દર	ઘટરાડવો.
•	 પ્સૂમત	મૃત્યુ	દર	એક	લરાખ	જીવીત	મશશુએ	૧૧૨	(૧૧-૧૩	એસ.આર.એસ.)	થી	ઘટરાડીન	ે૯૦થી	નીચ	ેલઇ	જવો.	
•	 કુલ	ફળદ્ુપતરા	દરને	હરાલનરા	૨.૩	(એસ.આર.એસ.	૨૦૧૪)	થી	ઘટરાડીન	ે૨.૧	સુરી	લઇ	જવો.	
•	 બરાળમૃત્યુ	દર	૧૦૦૦	જીમવત	નવજાત	મશશુએ	૩૦	(એસ.આર.એસ.	૨૦૧૭)	થી	ઘટરાડીન	ે૨૬	સુરી	લઇ	જવો.			

  
વવભાગ-ર

એકંદર કામગીરીનું અવલોકન
(અ) વવહવટ અને વનદરષિનઃ
	 કમિશ્નરશ્ીની	કચેરી	સંગીન	બનરાવવરાની	્યોજનરા	હેઠળ	રરાજ્યિરાં	આરોગ્ય	કરા્યધાક્રિો	અને	્યોજનરાઓ	ઉિેરરાતી	જા્ય	
છે	તેથી	આરોગ્ય	પ્વૃમતિઓનો	કરા્યધાબોજ	વરતરાં	વહીવટી	તંત્ને	વરુ	સંગીન	બનરાવવરા	વષધા	૨૦૨૨-૨૦૨૩િરાં	ચરાલુ	બરાબત	
તરીક	ે₨	૫૧૫૫.૦૦	લરાખની	સુમચત	જોગવરાઇ	રરાખવરાિરંા	આવેલ	છે.	
(બ) ગ્ામ્ય અને રહેરી આરોગ્ય સેવાઓઃ
કામગીરીનું અવલોકન 
• આરોગ્ય માળખાકી્ય સુવવધાઓ
	 રરાજ્યિરાં	ગ્રામ્ય	મવસતરારિરાં	પેટરા	કેન્દ્ો,	પ્રાથમિક	આરોગ્ય	કેન્દ્ો	અને	સરાિુમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્ો	િરારફતે	એિ	મત્સતરી્ય	
આરોગ્ય	સેવરાઓ	પુરી	પરાડવરાિરાં	આવે	છે.	તે	િુજબ	રરાજ્યિરાં	આરોગ્ય	સેવરાઓનુ	ંિરાળખું	 વ્યરાપક	પ્િરાર્િરાં	િંજુર	કરવરાિરાં	
આવેલ	છે.	સને	૨૦૧૧ની	(૩.૪૭	કરોડ)	ગ્રામ્ય	વસતી	િુજબ	મન્યત	કરેલ	રોરર્ોએ	િરાચધા-૨૦૨૧ની	સસથમતએ	ઉપલબર	આરોગ્ય	
સેવરાઓનું	િરાળખું	નીચે	િુજબ	છે.

આરોગ્ય	કેન્દ્ િળવરાપરાત્ િંજુર ઘટ
આરદજામત જનરલ કુલ

પેટરાકેન્દ્ ૯૦૬૩ ૯૨૩૧ ૦ ૦ ૦
પ્રાથમિક	આરોગ્ય	કેન્દ્ ૧૪૨૫ ૧૪૯૯* ૦ ૦ ૦
સરાિુમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્ ૩૬૬ ૩૫૩** ૦ ૦ ૦

	 *૧૪૯૯	પૈકી	૨૨	પ્રાથમિક	આરોગ્ય	કેન્દ્ોનરા	નરાિ	મન્યત	થવરાની	પ્મક્ર્યરા	રરાહિરાં	હોઈ	હરાલ	૧૪૭૭	પ્રાથમિક	આરોગ્ય	
કેન્દ્ો	કરા્યધારત	છે.
	 **વષધા	૨૦૧૯-૨૦િરાં	૧૫	સરાિૂમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્ોન	ેસબ-રડસટ્ીકટ	હોસસપટલ	તરીકે	અપગ્ેડ	કરવરાિરાં	આવેલ	છ	ેજેથી	
ઘટ	‘શૂન્્ય’	ગર્વરાિરાં	આવેલ	છે.	૩૫૩	પૈકી	૫	સરાિૂમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્ોનરા	નરાિ	મન્યત	થવરાની	પ્મક્ર્યરા	રરાહિરાં	હોઈ	હરાલ	૩૪૮	
સરાિૂમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્ો	કરા્યધારત	છે.
	 ગુજરરાતિરાં	આરોગ્ય	સેવરાઓનરંા	િરાળખરાિરાં	૯૨૩૧	પેટરાકેન્દ્ો,	૧૪૯૯	પ્રાથમિક	આરોગ્ય	કેન્દ્ો	અન	ે૩૫૩	સરાિુમહક	
આરોગ્ય	કેન્દ્ો	સુરીની	મવશરાળ	શંખલરાઓિરાં	અન્્ય	રરાજ્યોની	સરખરાિર્ીિરંા	ગુજરરાત	અગ્ીિ	હરોળિરાં	છે.	વરુિરાં	ગરીબલક્ષી,	
અગરી્યરા,	આરદજામત,	સરહદી	મવસતરારિરાં	ગ્રામ્યજનોન	ેરરઆંગર્ે	આરોગ્યની	સેવરાઓ	સરળતરાથી	િળી	રહે	તે	િરાટે	રરાજ્યિરાં	
૯૮	િોબરાઈલ	હેલથ	્યુમનટ	અન	ે૩૦	િોબરાઈલ	િેરડકલ	્યુમનટ	િંજુર	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.
વ્ષિ ૨૦૨૧-૨૨ માં કરવામાં આવેલ કામગીરી (વસધ્ધ)
•	 રરાજ્યનરા	સરાિરાન્્ય	મવસતરારનરા	૩	સરાિુમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્ોનરા	િુખ્ય	િકરાનનરા	બરંારકરાિ	િરાટે	₨	૪૦૫.૩૦	લરાખની	જોગવરાઇ	

કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	
•	 રરાજ્યનરા	સરાિરાન્્ય	મવસતરારનરા	૧૨,	અનુસૂમચત	જામતનરા	૧	અન	ેઆરદજામત	મવસતરારનરા	૪	પ્રાથમિક	આરોગ્ય	કેન્દ્ોનરા	િુખ્ય	

િકરાનનરા	બરાંરકરાિ	િરાટ	ે₨	૬૫૪.૫૦	લરાખની	જોગવરાઇ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	
•	 રરાજ્યનરા	સરાિરાન્્ય	મવસતરારનરા	૧૭૨	અન	ેઆરદજામત	મવસતરારનરા	૩૭	પેટરા	કેન્દ્ોનરા	િખુ્ય	િકરાનનરા	બરંારકરાિ	િરાટે	₨	૧૯૬૭.૭૪	

લરાખની	જોગવરાઇ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	
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• રરાજ્યિરાં	સરાિરાન્્ય	મવસતરારનરા	૩	અને	આરદજામત	મવસતરારનરા	૧	સરાિૂમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્ો	ખરાતે	બલડ	સટોરેજ	્યુમનટ	ઊભરા	

કરવરા	િરાટ	ે₨	૬૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઈ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.
•	 રરાજ્યિરાં	સરાિરાન્્ય	મવસતરારનરા	૧	સરાિૂમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્	અન	ેઆરદજામત	મવસતરારનરા	૨	સરાિૂમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્ો	અને	૯	

પ્રાથમિક	આરોગ્ય	કેન્દ્ો	ખરાતે	સટરાફ	ક્રાટધાસધાનરા	બરાંરકરાિ	િરાટ	ે₨	૬૫૧.૦૬	લરાખની	જોગવરાઈ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.
•	 રરાજ્યનરા	સરાિરાન્્ય	મવસતરારિરાં	૨૪	અન	ેઆરદજામત	મવસતરારિરાં	૧૯	સરાિૂમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્ો	ખરાતે	એમબ્યુલન્સ	પૂરી	પરાડવરા	

િરાટે	₨	૪૩૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઈ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.
•	 રરાજ્યનરા	સરાિરાન્્ય	 મવસતરારનરા	૧	સરાિૂમહક	આરોગ્ય	 કેન્દ્	ખરાતે	 જરૂરી	િરાનવબળ	પૂરં	 પરાડવરા	િરાટે	 ₨	૧૪.૭૧	લરાખની	

જોગવરાઈ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.
	 આિ,	રૂરલ	હેલથ	પ્ોગ્રાિ	હેઠળ	કુલ	₨	૪૧૪૦.૩૯	લરાખનરા	નવરા	કરાિો	િરાટ	ેબજેટ	જોગવરાઇ	િંજુર	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	
પ્રોગ્ામની વવવવધ આરોગ્યલક્ી પ્રવૃવતિ
•	 ૧૭૬૭૬ની	સરાિે	૧૭૬૫૫	વીલેજ	હેલથ	સેનીટેશન	કિીટીઓની	રચનરા	 (૯૯.૮૮	ટકરા)	કરીને	બેંકિરંા	૧૭૬૨૮	ખરાતરા	

ખોલવરાિરાં	આવેલ	છે.	
•	 ૩૪૭	સરા.આ.કેન્દ્	ખરાતે	અન	ે૧૪૭૬	પ્રા.આ.કેન્દ્	ખરાતે	રોગી	કલ્યરાર્	સમિમતની	રચનરા	કરવરાિરંા	આવેલ	છે.	
•	 હરાલિરાં	૪૦૨૯૩ની	સરાિે	૩૮૬૪૮	(૯૫.૯૨	ટકરા)	આશરા	અને	૩૭૫૧	ની	સરાિે	૩૫૬૨	(૯૪.૯૬	ટકરા)	આશરા	ફેમસમલટેટર	

કરા્યધારત	છે.
(ક) સંચારી રોગોનું વનવારણ અને વન્યંત્રણ 
(૧) સુધારેલ રાષ્ટી્ય ક્્ય વન્યંત્રણ કા્યષિક્રમ
•	 રરાષ્ટી્ય	ક્ષ્ય	મનિૂધાલન	કરા્યધાક્રિ	૧૯૯૮	થી	અિલિરાં	આવ્યો	છે	તથરા	એમપ્લ	૨૦૦૫	સરુીિરંા	સિગ્	રરાજ્યન	ેઆવરી	લેવરાિરાં	

આવ્યું	છે.
ટીબી	કેસ	નોંરર્ી

વષધા કુલ	ટીબી	કેસ	નોંરર્ી લક્ષરાંક મસસધરની	ટકરાવરારી
2017 138645 139292 100%

2018 154128 160956 96%

2019 159188 170000 94%

2020 120606 195000 62%

2021 106220 195000 73%

•	 રરાષ્ટી્ય	ક્ષ્ય	મનિૂધાલન	કરા્યધાક્રિ	અંતગધાત	રરાજ્યિરાં	૪૧	જીલ્રા	ક્ષ્ય	કેન્દ્/	શહેરી	ક્ષ્ય	કેન્દ્	બનરાવવરાિરાં	આવ્યરા	છ	ેતેિજ	રરાજ્યનરા	
તિરાિ	તરાલુકરાને	આવરી	લઈ	૩૦૬	 ટીબી	 ્યુમનટ	બનરાવવરાિરાં	આવ્યરા	છે.	 તેિજ	 ટીબીનરા	 દદણીનરા	 મનદરાન	િરાટે	 ૨૦૭૬	
ડેઝીગ્ેટેડ	િરાઈક્રોસકોપી	સેન્ટર,	ડ્ગ	રેઝીસટન્ટ	(પીએિડીટી)	ટીબીનરા	દદણીનરા	મનદરાન	િરાટ	ે૩	કલચર	અને	ડીએસટી	લેબોરેટરી,	
૭૦	સીબીનરાટ	લેબોરેટરીઓ	અને	૭૭	ટ્રુનરાટ	લેબોરેટરી	બનરાવવરાિરાં	આવી	છે.

•	 ટીબીનરા	દદણીન	ેમનઃશલુક	સરારવરાર	રરાજ્યિરા	ંતિરાિ	સરકરારી	દવરાખરાનરાિરા	ંઉપલબર	કરવરાિરંા	આવી	છે	તિેજ	ગ્રામ્ય/	વોડધા	લેવલે	
૩૭૧૧૮ડોટ	પ્ોવરાઈડર	દદણીન	ેનજર	સિક્ષ	દવરા	આપવરા	િરાટે	બનરાવવરાિરંા	આવ્યરા	છે	તિેજ	ગભંીર	પ્કરારનરા	ટીબીનરા	દદણીની	
સરારવરાર	િરાટે	જીલ્રા	કક્ષરાએ	ડીસટ્ીકટ	ટીઆર	ટીબી	સને્ટર	બનરાવવરાિરંા	આવ્યરા	છે	અન૫ે	નોડલ	ડીઆર	ટીબી	સને્ટર	કરા્યધારત	છે.

હે્ુઓઃ
•	 દેશ	તથરા	રરાજ્યિરાંથી	૨૦૨૫	સુરીિરાં	નવરા	કેસનો	પ્િરાર્	દર	ઓછો	કરવો	અન	ેટીબીથી	થતરાં	મૃત્યનુું	પ્િરાર્	ઘટરાડવરાનું	છે.
•	 ટીબીનરા	દદણી	તથરા	રરાજ્યિરાંથી	કુટુંબીજનોને	ટીબીનરાં	કરારર્ે	થતો	આપમતિજનક	ખચધા	૨૦૨૫	સરુીિરાં	ઝીરો	કરવરાનો	છે.
હાલની પરીધસથિવ્ઃ
	 રરાજ્ય	અને	જીલ્રા	કક્ષરાએ	એનટીઈપી	કરરાર	હેઠળની	િહતવપરૂ્ધા	૯૮%	પોસટ	ભરેલી	હોવરાથી	રરાજ્ય	નીચેની	મસસધરઓ	
ટકરાવી	રરાખવરાિરાં	સક્ષિ	છે.	ગુજરરાત	રરાજ્યએ	િુખ્ય	સુચકરાંકોિરાં	નીચ	ેિુજબ	કરાિગીરી	કરેલ	છે.
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સરારવરાર	સફળતરા	પૂવધાક	પરૂ્ધા	કરવરાનો	દર
વષધા લક્ષરાંક મસસધર

2016 85% 89%

2017 90% 88%

2018 90% 90%

2019 90% 82%

2020 90% 87%

સકીિ મનક્ષ્ય	પોષર્	્યોજનરા
વષધા લરાભરાથણીની	સંખ્યરા ચુક્વરાિરા	આવેલ	સહરા્ય	(રૂમપ્યરા)

૨૦૧૮ ૬૮૧૯૮ ૧૨	કરોડ,	૫૦	લરાખ
૨૦૧૯ ૧૧૫૯૩૯ ૩૪	કરોડ,	૫૮	લરાખ
૨૦૨૦ ૯૫૩૫૩ ૪૧	કરોડ,	૧૩	લરાખ

૨૦૨૧	(ઓકટોબર	સુરી) ૧૪૧૫૧૬ ૩૧	કરોડ,	૯૦	લરાખ
કુલ ૪૨૧૦૦૬ ૧૨૦	કરોડ,	૧૧	લરાખ

•	 ડ્ગરેજીસટન્ટ	ટીબી	 (MDRTB)	નરા	દદણીઓનરા	 મનદરાન	તેિજ	સરારવરાર	િરાટે	ભરારત	દેશિરાં	સૌપ્થિ	ગુજરરાત	રરાજ્યે	
પી.એિ.ડી.ટી.નું	અિલીકરર્	કરેલ	જેિરાં	સપટેમબર	૨૦૨૧	સુરીિરંા	૨૧૪૩	એિ.ડી.આર.	દદણીનું	 મનદરાન	કરવરાિરાં	આવ્યું	
અને	મનદરાન	થ્યેલરા	દદણીિરાંથી	૧૯૫૦	એિ.ડી.આર.નરા	દદણીઓન	ેસરારવરાર	પર	િુકવરાિરંા	આવ્યરા.

•	 રરાજ્ય	કક્ષરાએ	સટેટ	ટીબી	ફોરિ,	જીલ્રા	કક્ષરાએ	જીલ્રા	ટીબી	ફોરિની	રચનરા	કરવરાિરાં	આવેલ	છે	જેની	મન્યમિત	પર્ે	િીરટંગ	
કરી	િીરટંગ	કરવરાિરાં	આવે	છે.	

•	 ભરારત	દેશનરાં	કુલ	૧૯	રરાજ્યનરાં	૬૮	જીલ્રાઓ	એવોડધા	િેળવવરા	દરાવો	કરેલ	જેિરાંથી	ગુજરરાત	રરાજ્યનરા	પરંાચ	જીલ્રા	િહેસરાર્રા,	
બોટરાદ,	રરાજકોટ,	પોરબંદર	અને	દેવભુિી	દ્રારકરાએ	બ્ોન્ઝ	િેડલ	હરંાસલ	કરેલ	છે.

•	 વષધા	૨૦૨૦	િરંા	ઈન્ડી્યન	ટીબી	એસોસીએશન	દ્રારરા	ગુજરરાત	રરાજ્યન	ેસરારી	કરાિગીરી	સબબ	પ્શસતીપત્	એનરા્યત	કરવરાિરાં	
આવ્યું	છે.

•	 મનક્ષ્ય	પોષર્	્યોજનરા	અંતગધાત	ટીબીનરા	દદણીઓન	ેપોષર્્યુક્ત	આહરાર	િરાટે	ટીબીની	દવરા	ચરાલુ	રહે	ત્યરાં	સુરી	દર	િરાસે	રૂમપ્યરા	
૫૦૦	દદણીનરા	બેન્ક	ખરાતરાિરાં	જિરા	કરવરાિરાં	આવે	છે.	ઓકટોબર	૨૦૨૧	સુરીિરાં	૧૪૧૫૧૬	દદણીઓનરા	બેંક	ખરાતરાિરાં	૩૧.૯	
કરોડ	રૂમપ્યરા	જિરા	કરવરાિરાં	આવ્યરા	છે.

આગામી આ્યોજનઃ
•	 આ	પ્ોગ્રાિ	અંતગધાત	ગુર્વતિરા્યુક્ત	મનદરાન	તથરા	સરારવરાર	બરરા	જ	ટીબીનરા	દદણીઓન	ે(પસબલક	એન્ડ	પ્રાઈવેટ)	િળી	રહે	તે	

સુમનમચિત	કરવરાિરાં	આવશે.	
•	 ટીબીનરા	દદણીઓને	શોરવરા	બરરા	જ	આરોગ્ય	કેન્દ્	પર	પેસીવ	કેસ	ફરાઈન્ડીંગ	તથરા	હરાઈ	રીસક	એરી્યરાિરાં	એકટીવ	કેસ	ફરાઈન્ડીંગ	

કરવરાિરાં	આવશે.
•	 બરરા	જ	ટીબીનરા	દદણીઓિરાં	ડ્ગ	રેજીસટન્ટની	તપરાસ	તથરા	કોિોરબીડીટી	(HIV	અન	ેDiabetes)	ની	તપરાસ	કરવરાિરાં	આવશે.
•	 દરેક	ટીબીનરા	દદણીને	મનક્ષ્ય	પોષર્	્યોજનરા	અંતગધાત	સરારવરાર	દરમ્યરાન	દર	િમહન	ે૫૦૦	₨	નો	લરાભ	આપવરાિરાં	આવ	ેછે.	

જેથી	તે	પોષર્્યુકત	આહરાર	લઈ	શકે	અને	તેનું	મન્યમિત	િોમનટરરંગ	કરવરાિરાં	આવશે	અને	તિરાિ	દદણીને	લરાભ	િળી	રહે	તે	
સુમનમચિત	કરવરાિરાં	આવશે.

•	 ટીબીનરા	દદણીઓને	સરારવરાર	પરાલન	િરાટે	ઈન્ફોરિેશન	અને	કોમ્યુમનકેશન	ટેકનોલોજીનો	િહતિિ	ઉપ્યોગ	કરી	િદદ	કરવરાિરાં	
આવે	છે	તેને	વરરારે	સુદઢ	કરવરાિરાં	આવશે..

•	 દરેક	જીલ્રાિરાં	ટીબીનરા	દદણીનરા	સંપક્કિરાં	રહેલી	વ્યમક્તની	ટીબીનરા	ચેપની	તપરાસ	કરી	અને	જરૂરી્યરાતિંદને	સરારવરાર	આપવરાિરાં	
આવશે.
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(૨) રાષ્ટી્ય રક્તવપતિ વનમ્ષિલન કા્યષિક્રમઃ  
પ્રસ્ાવનાઃ
•	 ગુજરરાત	રરાજ્યિરાં	સને	૧૯૫૫	થી	રરાષ્ટી્ય	રક્તમપતિ	મનિૂધાલન	કરા્યધાક્રિ	શરૂ	કરવરાિરાં	આવ્યો.
•	 અસરકરારક	િલટી	ડ્ગ	સરારવરાર	પધરમત	અિલિરાં	આવતરાં	આ	કરા્યધાક્રિન	ેસન	ે૧૯૮૩થી	રક્તમપતિ	મનિૂધાલન	કરા્યધાક્રિ	તરીકે	

અિલિરાં	િુકવરાિરાં	આવ્યો.
•	 સને	ર૦૦૩	થી	રક્તમપતિ	કરા્યધાક્રિને	જનરલ	હેલથ	કેર	સમવધાસ	સરાથે	સરંાકળી	લેવરાિરંા	આવેલ	છે.
•	 રરાજ્યિરાં	કુલ-૩૩	જીલ્રા	પૈકી	૨૧	જીલ્રાિરાં	રોગનું	પ્િરાર્દર	૧	કરતરાં	ઓછુ	ંછે	જેને	લો-એન્ડેિીક	જીલ્રા	તરીકે	અન	ે

૧૨	જીલ્રાઓિરાં	પ્િરાર્દર	૧	કરતરાં	વરુ	છ	ેજેને	હરાઇએન્ડેિીક	જીલ્રા	તરીકે	ઓળખવરાિરાં	આવે	છે.	૧૨	હરાઇએન્ડેિીક	
જીલ્રાઓ	પૈકી	૯-જીલ્રાઓ	(વડોદરરા,	નિધાદરા,	દરાહોદ,	પંચિહરાલ,	છોટરાઉદેપુર,	િહીસરાગર,	સુરત,	નવસરારી,	વલસરાડ)િરાં	
ઓકટોબર-૨૦૨૧	અંમતત	રોગનું	પ્િરાર્દર	૧	કરતરાં	નીચ	ેલરાવી	મનિૂધાલનનો	ધ્યે્ય	હરાંસલ	કરેલ	છે.	

રાષ્ટી્ય રક્તવપતિ વનમ્ષિલન કા્યષિક્રમનો લક્યાકં અને વસધ્ધઓઃ 
•	 વૈમવિક	લક્યરાંક	(ગલોબલ	ગોલ	૨૦૧૬-૨૦૨૦)	સને	૨૦૨૦	પહેલરાં	ગ્ેડ-૨	મવકૃમત	રરરાવતરાં	દદણીઓનો	દર	૧૦	લરાખની	

વસતીએ	૧	કરતરાં	નીચે	લઇ	જવરાનો	છે.	
•	 મસસધરઃ	રરાજ્ય	સરકરારે	ગ્ેડ-ર	મવકૃમત	રરરાવતરાં	દદણીઓિરાં	દર	૧૦	લરાખની	વસતીએ	એક	કરતરંા	નીચ	ેલઇ	જવરાની	મસસધર	

(૦.૦૮)	એમપ્લ-૨૦૧૮	અંમતત	રરાજ્ય	કક્ષરાએ	હરાંસલ	કરેલ	છે.	ઓકટોબર-૨૦૨૧	અમંતત	ગે્ડ-૨	મવકૃમત	રરરાવતરંા	દદણીઓનો	
દર	૧૦	લરાખની	વસતીએ	૦.૧૯	છે.	

•	 હેલથ	પોલીસી	૨૦૧૭	લક્યરાંકઃ	િરાચધા-૨૦૧૮	અંમતત	દર	૧૦	લરાખની	વસતીએ	બરાળ	દદણી	પૈકી	 ગે્ડ-ર	 મવકૃમત	રરરાવતરાં	
દદણીઓની	સંખ્યરા	શૂન્્ય	(૦)	હોવી	જોઇએ.	

•	 મસસધરઃ	ગુજરરાત	સરકરાર	 દ્રારરા	 િરાચધા-૨૦૧૮	અંમતત	 દર	૧૦	લરાખની	 વસતીએ	બરાળ	 દદણી	 પૈકી	 ગ્ેડ-ર	 મવકૃમત	 રરરાવતરંા	
દદણીઓની	સંખ્યરા	શૂન્્ય	કરી	મસસધર	હરાંસલ	કરેલ	છે.	ઓકટોબર-૨૦૨૧	અંમતત	ગે્ડ-ર	મવકૃમત	રરરાવતરંા	દદણીઓની	સંખ્યરા	શૂન્્ય	
છે.	

્યોજનાની પ્રગવ્ અને વસધ્ધઓઃ 
•	 ઓકટોબર-ર૦૦૪િરાં	રક્તમપતિ	રોગનો	રરાજ્યનો	પ્િરાર્દર	દર	૧૦૦૦૦ની	વસતીએ	૧	કરતરાં	નીચ	ેલરાવી	એલીિીનેશનનુ	ં

ધ્યે્ય	ઓકટોબર-૨૦૦૪	િરાં	 (૦.૯૫)	હરાંસલ	કરેલ	છે.	આ	બહુ	ઔષમર્ય	સરારવરાર	સરકરારશ્ી	તરફથી	તિરાિ	સરકરારી	
દવરાખરાનરાઓિરાં	િફત	પૂરી	પરાડવરાિરાં	આવે	છે.	

•	 ૧૨	 હરાઇએન્ડેિીક	 જીલ્રાઓ	 પૈકી	 ૯-જીલ્રાઓ	 (વડોદરરા,	 નિધાદરા,	 દરાહોદ,	 પંચિહરાલ,	 છોટરાઉદેપુર,	 િહીસરાગર,	 સુરત,	
નવસરારી,	વલસરાડ)િરાં	ઓકટોબર-૨૦૨૧	અંમતત	રોગનું	પ્િરાર્દર	૧	કરતરાં	નીચ	ેલરાવી	મનિૂધાલનનો	ધ્યે્ય	હરંાસલ	કરેલ	છે.	

વસધ્ધઓઃ 

અ.ન ઇન્ીકેટસષિ ૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૨૧-૨૨ 
(ઓકટો.૨૧)

૧ પ્િરાર્દર	(દર	૧૦૦૦૦ની	વસતીએ)	 ૦.૨૪ ૦.૨૭
૨ નવરા	દદણી	શોધ્યરા ૨૫૮૦ ૧૫૨૩
૩ વરામષધાક	નવરા	દદણી	શોર	દર	(દર	૧૦૦૦૦૦ની	વસતીએ	) ૩.૫૬ ૩.૪૨

૪ એિ.બી.	દદણી	અને	રેશી્યો	(નવરા	દદણી	પૈકી	એિ.બી.	પ્કરારનરા	શોરરા્યેલ	
દદણીઓની	ટકરાવરારી)

૧૪૧૩
(૫૪.૮)

૯૪૨
(૬૧.૯)

૫ ચરાઇલડ	દદણી	અને	રેશી્યો	(નવરા	દદણી	પૈકી	શોરરા્ેયલ	૧	થી	૧૪	વષધા	સુરીનરા	
બરાળ	દદણીની	ટકરાવરારી)

૧૪૧
(૫.૪૭)

૭૦
(૪.૬૦)

૬ ગ્ેડ-ર	મવકૃમત	રરરાવતરાં	દદણી	અને	દર	(૧૦	લરાખની	વસતીએ)	 ૨
(૦.૦૮)

૧૪
(૦.૧૯)

૭ સત્ી	દદણી	અને	રેશી્યો(નવરા	શોરરા્યેલ	દદણીઓ	પૈકી	સત્ી	દદણી	ની	ટકરાવરારી) ૧૦૫૪
(૪૦.૯)

૫૮૬
(૫૮૬૩૮.૫)
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૮
િરાઇક્રો	સેલ્યુલર	રબર	પગરખરાં	પુરરા	પરાડ્રા	ઃ	રક્તમપતિનરા	કરારર્ે	પગિરાં	
બરીરતરા	 રરરાવતરાં	 તિરાિ	 રક્તમપતિગ્સતોન	ે િરાઇક્રો	 સેલ્યુલર	 રબર	
પગરખરાં	 (એિ.સી.આર.)	 પ્ત્યેક	 લરાભરાથણીને	 વષધાિરાં	 બે	 વરાર	 મવનરાિૂલ્યે	
પુરરા	પરાડવરાિરાં	આવેલ	છે

૧૦૦૯૮ ૩૦૪૭

૯
રીકન્સટ્કટીવ	 સજધારી	 મવકૃમત	 રરરાવતરાં	 જરૂરી્યરાતિંદ	 રક્તમપતિગ્સતોની	
મવકૃમત	દૂર	કરવરા	રીકન્સટ્કટીવ	સજધારી	ઓપરેશન	કરી	રક્તમપતિગ્સતોની	
શરારરરીક	મવકૃમતઓ	દૂર	કરવરાિરાં	આવેલ	છે

૧૮ ૦૨

સને ૨૦૨૨-૨૩ની જોગવાઇ
•	 એકટીવ	કેસ	ડીટેકશન	એન્ડ	રેગ્યુલર	સવવે	
•	 રૂટીન,	કેમપેઇન	બેઇઝ,	૩જો	શુક્રવરાર	અંતગધાત	નવરા	દદણી	શોરવરાની	કરાિગીરી
•	 હરાડધા	ટુ	રીચ	એરી્યરા	સવવે	
•	 સપશધા	લેપ્સી	અવેરનેશ	કેમપેઇન		
•	 ડીસએબીલીટી	મપ્વેન્સન	એન્ડ	િેડીકલ	રીહેબીલીટેશન	(ડી.પી.એિ.આર.)સેવરાઓ	મન્યિીતપર્ે	સિ્યસર	પુરી	પરાડવી.
•	 િરાઇક્રો	સેલ્યુલર	રબર	પગરખરાં	પુરરા	પરાડવરા	
•	 રીકન્સટ્કટીવ	સજધારી	કરરાવવી	
•	 અલસર	કીટ	પુરી	પરાડવી	
•	 સપલીન્ટસ	પુરી	પરાડવી	

(૩) બીજરૂપ અંદાજપત્ર (ન્યુકલીઅસ બજેટ)
	 આરદજામત	મવસતરારિરાં	આકસિીક	આરોગ્ય	સેવરાઓન	ેપહોંચી	વળવરા	િરાટે	નરંાર્રાની	તરાતકરાલીક	જરૂરર્યરાત	ઉભી	થરા્ય	
ત્યરાર	ેજરરી્યરાતને	પહોંચી	વળવરા	િરાટે	વષધા	૨૦૨૨-૨૦૨૩	િરાટે	₨	૧૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	અંરકત	કરેલ	છે.	આ	ભંડોળ	
સંપૂર્ધાપર્ે	આરદજામત	મવકરાસ	મવભરાગનરા	હવરાલે	િુકવરાિરંા	આવે	છે.	
રાષ્ટી્ય વાહકજન્ય રોગ વન્યંત્રણ કા્યષિક્રમ (NVBDCP):
	 વષધા	૨૦૨૧	દરમ્યરાન	રરાજ્યની	અંદરામજત	૬.૨૪	લરાખ	વસતીને	જંતુનરાશક	દવરા	છંટકરાવ	હેઠળ	આવરી	લેવરાિરાં	આવેલ	
છે.	તદ્દઉપરરાંત	ભરારત	સરકરારશ્ી	તરફથી	પ્રાપ્ત	૬.૯૭	લરાખ	LLINs	િેલેરર્યરા	િરાટે	સંવેદન	શીલ	હો્ય	તેવરા	મવસતરારોિરાં	વષધા	
૨૦૨૧	દરમ્યરાન	મવતરીત	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	અન્્ય	વરાહક	મન્ંયત્ર્	પગલરાઓ	જેવરા	કે	જૈમવક	મન્ંયત્ર્	(કરા્યિી	પરાર્ી	ભરેલરા	
સથળોિરાં	પોરરાભક્ષક	િરાછલીઓનો	ઉપ્યોગ),	સોસધા	રીડકશન,	ડ્રા્ય	ડે	અિલીકરર્	અન	ેપોરરાનરાશક	પગલરાઓ	અિલિરાં	િુકવરાિરાં	
આવેલ	છે.	િેલેરર્યરા	રોગનું	પ્િરાર્	એટલે	કે	વરામષધાક	પેરેસરાઈટીક	ઈન્સીડન્સ	૧.૦	થી	નીચ	ેજાળવી	રરાખવરાિરંા	રરાજ્યન	ેસફળતરા	
િળેલ	છે.	વષધા	૨૦૨૧	સુરીિરાં	રરાજ્યિરાં	૪૧	ડેન્ગ્યુ	અન	ેમચકુનગુની્યરા	કેન્દ્	કરા્યરાધાસન્વત	કરવરાિરંા	આવ્યરા	છે.	રરાજ્ય	સરકરાર	દ્રારરા	
લીમફેટીક	ફરાઈલેરી્યરાસીસ	મનિુધાલન	િરાટેનરા	લક્યરાકં	અંતગધાત	િોમબધારડટી	િેનેજિેંટ,	હરાઈડ્ોસીલેકટોિી	અન	ેટ્રાન્સમિશન	એસેસિેંટ	
સવવે	(TAS)	જેવી	મવમવર	પ્વૃમતિઓ	કરવરાિરાં	આવી	રહી	છે.	
ફાઈલેરર્યા – 
	 ભરારત	 સરકરારશ્ીની	 િરાગધાદશધાક	 સુચનરા	 અનુસરાર	 રરાજ્યનરા	 ફરાઈલેરર્યરા	 િરાટેનરા	 સંવેદનશીલ	 ૧૭	 મજલ્રા	 અને	
િહરાનગરપમલકરાનરા	 મવસતરારોિરાં	 વષધા	 ૨૦૦૪થી	 લીમફેટીક	 ફરાઈલેરર્યરાસીસ	 નરાબુદી	 િરાટે	 સરાિુમહક	 દવરા	 મવતરર્	 (િરાસ	 ડ્ગ	
એડિીનીસટ્ેશન)	અંગેની	કરાિગીરી	હરાથ	રરતરંા	તરાપી	મસવરા્યનરા	૧૪	મજલ્રા	/	િહરાનગરપરામલકરાિરાં	TAS	II	અને	૨	જીલ્રાઓિરાં	
TAS	I	સમહત	૧૬	મજલ્રા	/	િહરાનગરપરામલકરાિરંા	નરા	મવસતરારોિરાં	ટ્રાન્સિીશન	એસેસિેન્ટ	(TAS	I	&	II)	ની	કરાિગીરી	સફળતરા	
પૂવધાક	પૂર્ધા	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	છેલ્રા	૩	વષધાની	ફરાઈલેરર્યરા	રોગની	પરરસસથતી	નીચ	ેિુજબ	છે.	

વષધા એિ.એફ.	કેસ એિ.	એફ.	રેટ એિ.ડી.એ.	કવરેજ	
(સરાિુમહક	દવરા	મવતરર્)

૨૦૧૮ ૪૨ ૦.૯૫ ૮૯.૦
૨૦૧૯ ૨૩ ૦.૫૨ ૯૫.૦૨૦૨૦ ૭ ૦.૦૩
૨૦૨૧	 ૫ ૦.૦૨ તિરાિ	૧૭	એંડેિીક	મજલ્રા	/	િહરાનગરપરામલકરાઓ	TAS	િરાટ	ેપરાત્તરા	

દરવતરા	હોઈ	MDA	/	IDAની	પ્વૃમતિ	હરાથ	રરવરાની	રહેશે	નહીં.
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(૪) રોગચાળા વન્યંત્રણ કા્યષિક્રમ:
	 એપીડિેીક	શરાખરા	દ્રારરા	સિગ્	રરાજ્યિરાં	નીચે	જર્રાવેલ	કરા્યધાક્રિોનુ	ંઅિલીકરર્	કરવરાિરાં	આવે	છે.
	 (૧)	વરાવર	રોગ	અટકરા્યત	અને	મન્યંત્ર્	કરા્યધાક્રિ
	 (૨)	હડકવરા	મવરોરી	રસી	પૂરી	પરાડવી
	 (૩)	સીકલસેલ	એનીિી્યરા	મન્યંત્ર્	કરા્યધાક્રિ	

(૧) વાવર રોગ અટકા્ય્ અને વન્યંત્રણ કા્યષિક્રમ:
	 આ	કરા્યધાક્રિ	હેઠળ	પરાર્ીજન્્ય,	પ્રાર્ીજન્્ય	તથરા	હવરાથી	ફેલરાતો	રોગચરાળો	ફરાટી	ન	નીકળે	તે	િરાટ	ેજરૂરી	અટકરા્યત	અન	ે
અગિચેતીનરા	પગલરાં	ભરવરાિરાં	આવે	છે.	તેિજ	રોગચરાળરા	દરમ્યરાન	રોગ	મન્ંયત્ર્	કરાિગીરી	કરવરાિરંા	આવે	છે.
પાણીજન્ય રોગચાળા અટકા્ય્ અને વન્યંત્રણ કા્યષિક્રમ:
	 પરાર્ીજન્્ય	રોગ	જેવરા	કે	ટરાઈફોઈડ,	કોલેરરા,	કિળો,	ઝરાડરા-ઉલટી	વગેરે	રોગોનરા	અટકરાવ	અને	 મન્ંયત્ર્ની	કરાિગીરી	
કરવરાિરાં	આવે	છે.	એપીડિેીક	શરાખરા	દ્રારરા	તવરીત	પગલરાં	હરાથ	રરી	રોગચરાળરા	અટકરા્યત	કરાિગીરી	હરાથ	રરવરાિરંા	આવે	છે.	જેની	
િરામહતી	નીચે	િુજબ	છે.

ક્રિ રોગનું	નરાિ ૨૦૨૧	(નવેમબર	અંમતત)
કેસ િરર્

૧ ઝરાડરા-ઉલટી ૪૦૩૬૧૧ ૦
૨ કિળો ૬૩૧૭૬ ૦
૩ ટરાઇફોઇડ ૧૦૬૨૯ ૦
૪ કોલેરરા ૧૩૬ ૦

પ્રાણીજન્ય રોગચાળા અટકા્ય્ અને વન્યંત્રણ કા્યષિક્રમ:
	 આ	કરા્યધાક્રિ	હેઠળનો	લેપટોસપરાઈરોસીસ	 રોગ	િોટે	ભરાગે	 દમક્ષર્	ગુજરરાતનરા	સુરત,	 નવસરારી,	 વલસરાડ	અન	ે તરાપી	
મજલ્રાઓિરાં	ફેલરા્ય	છે.	જેની	િરામહતી	નીચે	િુજબ	છે.

વષધા કેસો િરર્
૨૦૨૧ ૧૯ ૦૩

	 લેપટોસપરાઇરોસીસ	 અંગ	ે િે-જુન	 િરાસિરાં	 અસરગ્સત	 જીલ્રાઓનરા	 આરોગ્ય	 અમરકરારીઓ/	 કિધાચરારીઓન	ે તરાલીિ	
આપવરાિરાં	આવેલ.	દમક્ષર્	ગુજરરાતનરા	મજલ્રાઓિરાં	આવેલ	મસમવલ	હોસસપટલ	ખરાતે	કુલ-	૩૫	વને્ટીલેટર	તેિજ	૧૮	ડરા્યરાલીસીસ	
િરાટે	િશીનની	વ્યવસથરા	ઉપલબર	રરાખવરાિરાં	આવી	છે.	સરાિુહીક	આરોગ્ય	કેન્દ્	બરારડોલી	અન	ેચીખલી	ખરાતે	ફીજીશ્યન	અન	ે
એનેસથટેીક	 ને	 સદર	 રોગચરાળરાનરા	 સિ્ય	 દરમ્યરાન	 પ્મતમન્ુયમક્તથી	 િુકવરાિરાં	 આવેલ.	 તેિજ	આ	 રોગ	 િરાટ	ે વપરરાતી	 કેપ.
ડોક્ષીસરા્યકલીન	દવરા	અસરગ્સત	વ્યમક્તઓને	આપવરાિરાં	આવેલ.
વક્રમી્યન કોનગો હેમરેજીક ફીવર:
	 ગુજરરાત	રરાજ્યિરાં	મક્રિી્યન	કોન્ગો	હેિરેજીક	ફીવરનરા	નીચ	ેિુજબનરા	કેસ	અન	ેિરર્	નોંરરા્ેયલ	છે.

૨૦૨૧	(નવેમબર	અંમતત)
પોઝીટીવ	કેસો ૧

િરર્ ૧
	 પશુપરાલન	ખરાતરા	દ્રારરા	ઇતરડી	નરાશક	કરાિગીરી	હરાથ	રરવરાિરાં	આવેલ.	અસરગ્સત	 મવસતરારોિરાં	 ફોગીંગ	કરાિગીરી	
કરવરાિરાં	આવેલ.	દદણીની	સરાથે	રહેલ	તેિનરા	સગરાને	પર્	કોન્ટકે	સરારવરાર	આપવરાિરંા	આવેલ.
હવાથિી ફેલા્ો રોગચાળો અટકા્ય્ અને વન્યંત્રણ કા્યષિક્રમ:
વસઝનલ ઇનફલ્યુએનઝા:
	 મસઝનલ	ઇન્ફલ્યુએન્ઝરા	એચ૧એન૧	નરાિનરા	વરા્યરસથી	ફેલરાતો	રોગ	છે.	જેનરા	સરાિરાન્્ય	લક્ષર્ો	તરાવ,	શરદી,	ઉરરસ	
અને	ગળરાિરાં	 સોજો	આવવો	જેવરા	છે.	 ગુજરરાત	 રરાજ્યિરાં	 પર્	 મસઝનલ	ઇન્ફલ્યુએન્ઝરા	 રોગચરાળરાને	 પહોંચી	 વળવરા	 રરાજ્યનુ	ં
આરોગ્ય	તંત્	સતત	કરા્યધારત	છે.	રરાજ્યિરાં	આકસસિક	પરરસસથમતને	પહોંચી	વળવરા	રરાજ્ય	તિેજ	મજલ્રા	કક્ષરાએ	રેપીડ	રીસપોન્સ	
ટીિ	ની	રચનરા	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	રરાજ્ય	કક્ષરાએ	આંતર	મવભરાગી્ય	સંકલન	િરાટે	ટરાસકફોસધા	રચનરા	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.
	 રરાજ્ય	િરાં	આવેલ	તિરાિ	આરોગ્ય	સંસથરાનરા	સરાથ	અન	ેસહકરારથી	આ	રોગનરા	મન્ંયત્ર્	િરાટે	પ્્યરાસો	કરવરાિરાં	આવેલ	
છે.	 િેડીકલ	 કોલેજોિરાં	 જરૂરી	 પી.પી.ઈ.	 કીટ	 ઉપલબર	 કરરાવવરાિરાં	આવેલ	 છે.	 રરાજ્યની	 ડીસટ્ીકટ	 હોસસપટલ,	 તેિજ	 િેડીકલ	
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કોલેજ	સંલગ્	હોસસપટલોિરાં	વેન્ટીલેટર	અન	ેજરૂરી	તિરાિ	અરતન	સરારનો	ઉપલબર	છે.	રરાજ્યિરાં	મસઝનલ	ફલુ	ટેસટીંગ	િરાટે	
અિદરાવરાદ-૩,	વડોદરરા,	રરાજકોટ,	ભુજ,	ભરાવનગર,	સુરત,	અન	ેજાિનગર	િરાં	લેબોરેટરી	સમુવરરા	મવનરાિૂલ્યે	ઉપલબર	કરરા્યેલ	છે.

વસઝનલ ઇનફલ્યુએનઝાના કેસ
૨૦૨૧	(નવેમબર	અંમતત)

કુલ	પોઝીટીવ	કેસો ૩૩
કુલ	િરર્ ૦૨

	 ઉક્ત	તિરાિ	રોગચરાળરા	અટકરા્યત	અન	ેમન્યતં્ર્	િરાટે	વષધા	૨૦૨૧-૨૨નરા	અદંરાજ	પત્િરંા	આ્યોજન	હેઠળ	કુલ	₨	૩૭૮૩/-	
લરાખની	જોગવરાઈ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	જેની	સરાિે	નવેમબર-૨૧	અંમતત	₨	૧૫૭૭.૧૩/-	લરાખનો	ખચધા	થ્યેલ	છે.
	 વષધા	૨૦૨૨-૨૩	િરાટે	ઉક્ત	તિરાિ	રોગચરાળરા	અટકરા્યત	અને	મન્ંયત્ર્	હેતુસર	સુમચત	₨	૩૮૦૦/-	લરાખ	ની	જોગવરાઈ	
સૂચવવરાિરાં	આવેલ	છે.
(૨) હ્કવા વવરોધી રસી પ્રી પા્વી:
	 રરાજ્યની	હોસસપટલો	તેિજ	િેડીકલ	કોલેજો,	સરા.આ.કેન્દ્ો	તેિજ	પ્રા.આ.કેન્દ્ો	ખરાત	ેકુતરરા	કરડવરાનરા	કેસોની	સરારવરાર	
િરાટે	ટીસ્યુકલચર	વેકસીનનો	જથથો	પુરતરા	પ્િરાર્િરાં	ઉ૫લબર	રરાખવરા	આવે	છે.	રરાજ્યિરાં	દરેક	એ.પી.એલ.	/	બી.પી.એલ.	િરાટે	
સરકરારી	તેિજ	નગરપરામલકરા	સંચરાલીત	તિરાિ	હોસસપટલોિરાં	હડકવરા	મવરોરી	રસી	ખરીદ	કરીને	મવનરા	િુલ્યે	આપવરાિરાં	આવ	ેછે.
	 ઉક્ત	રોગચરાળરા	અટકરા્યત	અને	મન્યંત્ર્	િરાટ	ેવષધા	૨૦૨૧-૨૨	નરાં	અંદરાજપત્િરાં	આ્યોજન	હેઠળ	કુલ	₨	૧૫૦૦/-	
લરાખની	જોગવરાઈ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	જેની	સરાિે	નવેમબર-૨૧	અમંતત	₨	૬૭૪/-	લરાખનો	ખચધા	થ્યેલ	છે.	વષધા	૨૦૨૨-૨૩	િરાટે	
ઉક્ત	હેતુસર	સુમચત	₨	૧૫૦૦/-	લરાખ	ની	જોગવરાઈ	સૂચવવરાિરાં	આવેલ	છે.
(૩) સીકલસેલ એનીમી્યા કા્યષિક્રમઃ
	 સીકલસેલ	એનીિી્યરા	 કરા્યધાક્રિ	અંતગધાત	 દમક્ષર્	ગુજરરાતનરા	૧૪	જીલ્રાઓિરાં	આરદજામત	 મવસતરારિરંા	૧	 કરોડ	૧૧	
લરાખથી	વરુ	વ્યરકતઓનું	સક્રીનીંગ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	તેિરંાથી	૩૦,	૨૪૮	થી	વરરારે	દદણીઓ	શોરી	સરારવરાર	આપવરાિરાં	આવેલ	
છે.	સીકલસેલ	દદણીઓને	ક્રરાઈસીસિરાં	ઘટરાડો	થરા્ય	તે	િરાટે	ફોમલક	એમસડની	ગોળી,	હરાઇડ્ોકસી	્યુરી્યરા	અન	ેન્્યુિોકોકલ	વેકસીન	
મવનરા	િુલ્યે	આપવરાિરંા	આવ	ેછે.	તિરાિ	સીકલસેલ	દદણીઓન	ેજરૂરી	તિરાિ	સરારવરાર	મવનરા	િુલ્યે	પૂરી	પરાડવરાિરંા	આવે	છે.	સદર	
કરા્યધાક્રિ	અતંગધાત	 મનદરાન,	સરારવરાર	અન	ેઆરોગ્ય	 મશક્ષર્	 હેત	ુ ₨	૩૦૦/-	લરાખની	જોગવરાઈ	ચરાલ	ુવષધાિરા	ં કરવરાિરંા	આવલે	 છે.	
સીકલસલે	એનીિી્યરા	કરાિગીરી	૨૦૦૯	િરાટે	વષધા	૨૦૧૧	િરંા	વડરાપ્રરાન	પુરસકરાર	એકસલેન્સ	ઇન	પબલીક	એડિીનીસટ્શેન	એનરા્યત	
થ્ેયલ	છે.	ઉક્ત	કરા્યધાક્રિ	િરાટે	વષધા	૨૦૨૦-૨૧િરા	ંકુલ	૩૦૦/-	લરાખની	જોગવરાઈ	સરાિ	ે૨૩૬.૦૭/-	લરાખ	ખચધા	થ્યલે	છે.	વષધા	૨૦૨૧-
૨૨	િરાટે	ઉક્ત	હેતસુર	₨	૩૧૨/-	લરાખની	જોગવરાઈ	થ્યેલ	છે.
(૪) ટીસ્યુ કલચર વેકસીનનો જથથિો ઉ૫લબધ કરવો
	 રરાજ્યની	હોસસપટલો	તેિજ	િેડીકલ	કોલેજો	સરા.આ.કેન્દ્ો	તેિજ	પ્રા.આ.કેન્દ્ો	ખરાતે	કુતરરા	કરડવરાનરા	કેસોની	સરારવરાર	િરાટે	
ટીસ્યુ	કલચર	વેકસીનનો	જથથો	પુરતરા	પ્િરાર્િરાં	ઉ૫લબર	રરાખવરા	સરારૂ	વષધા	૨૦૧૧-૧૨િરાં	જાન્્યુઆરી	િરાસથી	રરાજ્યિરાં	દરેક	
એ.પી.એલ/બી.પી.એલ.	િરાટે	ટી.સી.વી.-	એ.આર.વી.	મવનરા	િુલ્યે	આપવરાિરંા	આવે	છે.	
	 આ	કરા્યધાક્રિ	િરાટ	ેવષધા	૨૦૨૨-૨૩	િરંા	₨	૧૦૦૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	ચરાલુ	બરાબત	તરીકે	સુચવેલ	છે.	
(૫) રહેરી આરોગ્ય સેવાઓ સંગીન બનાવવી 
પ્રસ્ાવનાઃ
	 નેશનલ	હેલથ	મિશનનરા	નેજા	હેઠળ	શહેરી	લોકલ	બોડી	(સથરામનક	સંસથરાઓ)	નરા	સમક્ર્ય	સહ્યોગથી	શહેરી	વસતીને	
(શહેરી	ગરીબો,	નબળરા	અન	ેપછરાત	શહેરી	ગરીબોને)	ગુર્વતિરા	સભર	આરોગ્યની	સેવરાઓ	પુરી	પરાડવરા	સરારૂ	નેશનલ	અબધાન	
હેલથ	મિશન	(NUHM)	ની	રચનરા	િે-૨૦૧૩	િરાં	ભરારત	સરકરારશ્ી	દ્રારરા	કરવરાિરંા	આવેલ	છે.	
્્યે્ય:
	 શહેરી	ગરીબો	તથરા	પછરાત	વગધાનરા	લોકોનરા	આરોગ્યની	સુરરારર્રા	કરવી.	
	 જાહેર	આરોગ્યનરા	િરાળખરાને	પુનઃઆકરાર	આપી	ભરાગીદરારીથી	એક	સિરાન	ગુર્વતિરાસભર	આરોગ્ય	સેવરાઓ	આપવી.
જન	સિુદરા્યનું	સશમક્તકરર્	કરવું	અને	અબધાન	લોકલ	બોડીનો	સમક્ર્ય	સહકરાર	િેળવવો.	
હે્ુ:
	 અબધાન	હેલથનો	િુખ્ય	હેતુ	શહેરી	વસતી,	ખરાસ	કરીન	ેશહેરી	ગરીબો	અન	ેસિરાજનરંા	અન્્ય	પછરાત	વગગો	(જેવરા	કે	ઘર	
મવહોર્રા,	કચરરા	ઉઠરાવનરાર,	ભીખરારીઓ,	કુલી,	સેકસ	વક્કરો,	હરાથ	લરારીવરાળરા,	બરંારકરાિ	કરતરા	િજુરો,	ઈંટ	ભઠ્રાનરા	કરારીગરો,	થોડરા	
સિ્ય	િરાટે	સથળરાંતર	કરનરાર	વ્યમક્તઓ)	ન	ેગરુ્વતિરા	સભર	એક	સિરાન	આરોગ્યની	સેવરાઓ,	શહેરી	લોકલ	બોડીનરા	સહ્યોગથી	
આપવરાનો	છે.	
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•	 ભરારત	સરકરારશ્ીની	ગરાઇડલરાઇન	િુજબ	િંજુર	કરવરાિરાં	આવતરા	આરોગ્ય	કેન્દ્ોનરા	રરારરારોરર્ો	નીચ	ેિુજબ	છે.	

ક્રિ આરોગ્ય	કેન્દ્નો	પ્કરાર શહેરી	વસતીનરા	રરારરારોરર્
૧ શહેરી	પ્રાથમિક	આરોગ્ય	કેન્દ્	(U-PHC) દર	પ૦	હજારની	વસતીએ	એક	U-PHC
૨ શહેરી	સરાિુમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્	(U-CHC) નોન	િેટ્ો	શહેરિરાં	દર	૨.૫	લરાખની	વસતીએ	એક	U-CHC	

અને	િેટ્ો	શહેરિરાં	દર	૫	લરાખની	વસતીએ	એક	U-CHC
•	 રરાજ્યિરાં	કુલ	૩૮૦	U-PHC	િંજુર	થ્યેલ	છે,	જે	પૈકી	હરાલ	૩૨૮	U-PHC	કરા્યધારત	છે.	
•	 રરાજ્યિરાં	કુલ	૪૦	U-CHC	િહરાનગરપરામલકરાઓ	િરાટ	ેિંજુર	થ્યેલ	છે,	જે	પૈકી	૧૫	U-CHC	કરા્યધારત	છે.	
•	 રરાજ્ય	સરકરારશ્ીનરા	બજેટિરાંથી	િહરાનગરપરામલકરા	અન	ેનગરપરામલકરાઓિરાં	રેગ્યલુર,	કરરાર	આરરારીત	તથરા	આઉટસોસધા	િળી	

મવમવર	સંવગધાનરા	િેડીકલ	અને	પેરરા	િેડીકલ	સટરાફની	કુલ	૯૩૬૮	જગ્યરાઓ	િંજુર	થ્યેલ	છે.	
•	 રરાજ્ય	સરકરારશ્ીનરા	બજેટિરાંથી	 િહરાનગરપરામલકરાનરા	નોન	 સલિ	 મવસતરારિરંા	 ૨૦૫૭	તથરા	નેશનલ	અબધાન	હેલથ	 મિશન	

(NUHM)	હેઠળ	૫૦૮૫	િળી	કુલ-૭૧૪૨	આશરાઓ	િંજુર	કરવરાિરંા	આવેલ	છે.	
•	 િહરાનગરપરામલકરા	અને	નગરપરામલકરાઓ	િળી	હરાલ	કુલ-૪૭૦	દીનદ્યરાળ	ઔષરરાલ્ય	કરા્યધારત	થ્યેલ	છે.	
પ્રવૃવતિઓ:- 
•	 રરાજ્યિરાં	શહેરી	મવસતરારોિરાં	શહેરી	પ્રાથમિક	આરોગ્ય	કેન્દ્ો	(U-PHC)	અન	ેશહેરી	સરાિુમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્ો	(U-CHC)	ની	

સથરાપનરા	કરવી.	
•	 U-PHC	અને	U-CHC	િરાટે	નવરા	બરાંરકરાિ	તેિજ	રીનોવેશનરા	કરાિો	િંજુર	કરવરા.	
•	 િહરાનગરપરામલકરા	અન	ેનગરપરામલકરાઓ	િરાટે	મવમવર	સંવગધાનરા	િેડીકલ	અન	ેપેરરા	િેડીકલ	સટરાફની	જગ્યરાઓ	િંજુર	કરરાવવી,	

તેનું	િહેકિ	મનભરાવવું,	ભરતી,	બદલી,	તેિજ	ઉચ્ચતર	િંજુર	કરવરાની	કરા્યધાવરાહી	કરવી.	
•	 U-PHC	અને	U-CHC	િરાટે	જરૂરી	દવરાઓ,	સરારનસરાિગ્ી,	ફમનધાચર	વગેરે	પુરરા	પરાડવરા.	
•	 િહરાનગરપરામલકરા	અને	 નગરપરામલકરાઓ	ખરાતે	 કરા્યધારત	U-PHC	િરાં	આશરાની	 પસંદગી	 તેિજ	િમહલરા	આરોગ્ય	સિીતી	

(MAS)	ની	રચનરા	કરવી.	
•	 િહરાનગરપરામલકરા	અને	નગરપરામલકરાઓ	દીનદ્યરાળ	ઔષરરાલ્ય	કરા્યધારત	કરવરા.
•	 ઓપીડીની	મવગત	(એમપ્લ-૨૦૨૧	થી	ઓકટોબર-૨૦૨૧):-

અ.નં. કેન્દ્નુ	ંનરાિ ઓપીડી
૧ શહેરી	પ્રાથમિક	આરોગ્ય	કેન્દ્	(U-PHC) ૩૩૬૩૯૭૩
૨ શહેરી	સરાિુમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્	(U-CHC) ૩૫૬૭૯૨

(૬) આરોગ્ય વરક્ણ બ્યુરો
	 આ	કરા્યધાક્રિ	હેઠળ	જુદરા-જુદરા	રોગો	મવષે	પ્જાને	જાર્કરારી	િળી	રહે	તે	િરાટ	ેજુદરા-જુદરા	પ્કરારનરા	િરાધ્યિો	દ્રારરા	પ્ચરાર-
પ્સરારની	કરાિગીરી	હરાથ	રરવરાિરાં	આવે	છે.	ઉંપરરાંત,	આ	કરા્યધાક્રિ	હેઠળ	જુદરા-જુદરા	રોગ	મવષે	લોકોિરાં	જનજાગૃમત	આવે	તે	હેતુથી	
નક્ી	કરવરાિરાં	આવેલ	રદન/સપ્તરાહ	અને	િરાસની	ઉજવર્ીની	કરાિગીરી	પર્	કરવરાિરાં	આવે	છે.
	 આરોગ્ય	અને	પરરવરાર	કલ્યરાર્	મવભરાગ	દ્રારરા	નીચ	ેજર્રાવ્યરા	િુજબનરા	રદન	/	સપ્તરાહ	અન	ેિરાસની	ઉજવર્ી	કરવરાિરાં	
આવે	છે.
	 રદવસ	 	 	 	 ઉજવરાતો	રદવસ
	 ૭,	એમપ્લ	 	 :	 મવવિ	આરોગ્ય	રદન
	 ૩૧,	િે	 	 	 :	 તિરાકું	મવરોરી	રદન
	 જુન	િરાસ		 	 :	 િેલેરી્યરા	મવરોરી	િરાસ
	 ૧૧,	જુલરાઇ	 	 :	 મવવિ	વસતી	રદન
	 ઓગષ્ટનુ	ંપહેલું	સપ્તરાહ	 :	 રરાષ્ટી્ય	સતનપરાન	સપ્તરાહ
	 સપટમેબરનું	પહેલું	સપ્તરાહ	 :	 પોષર્	સપ્તરાહ
	 ૧,	ઓકટોબર	 	 :	 નેશનલ	વોલન્ટરી	બલડ	ડોનેશન	ડે
	 ૧૨,	ઓકટોબર	 	 :	 મવવિ	દ્ષ્ટી	રદન
	 ૧,	રડસેમબર	 	 :	 મવવિ	એઇડઝ	રદન
	 ૩૦,	જાન્્યુઆરી	 	 :	 લપે્સી	મવરોરી	રદન
	 ૨૪,	િરાચધા	 	 :	 મવવિ	ક્ષ્ય	રદન
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	 ઉક્ત	જુદરા-જુદરા	રદન	આરોગ્ય	મશક્ષર્	કરા્યધાક્રિ	અંતગધાત	ઉજવવરાિરાં	આવે	છે.	સદર	ઉજવર્ી	અંતગધાત	જે-ત	ેરોગ	મવષે	
લોકોિરાં	જાગૃમત	વરે	અને	રોગનરા	પ્િરાર્િરંા	ઘટરાડો	થરા્ય	ત	ેિુખ્ય	હેતુ	છે.	જુદરા-જુદરા	રોગ	થવરાનરા	કરારર્ો,	તેન	ેથતો	અટકરાવવરાનરા	
ઉપરા્ય,	થરા્ય	ત્યરારે	લેવરાની	થતી	કરાળજી	મવશેની	િરામહતી,	અન્્યને	ફેલરા્ય	નહીં	કે	વરુ	ફેલરાઈ	નહીં	ત	ેિરાટે	રરાખવરાની	સરાવચેતી	
એિ	અગિચેતીનરા	પગલરાં	તથરા	ઉપરા્ય	મવષે	લોકોને	વરુને	વરુ	જાર્કરારી	િળી	રહે	તે	િરાટે	જુદરા-જુદરા	પ્કરારનરા	િરાધ્યિ	દ્રારરા	
પ્ચરાર	પ્સરારની	કરાિગીરી	હરાથ	રરવરાિરાં	આવે	છે.	આ	કરાિગીરી	અંતગધાત	દૈમનક	સિરાચરાર	પત્ોિરંા	જાહેર	ખબર	આપવી,	જુદી-
જુદી	ટી.વી.	ચેનલો	પર	જાહેરરાત	આપવી,	રેડી્યો	પર	જાહેરરાત	આપવી,	સટીકર,	પેમફલેટ,	પમત્કરા,	ફોલડર,	પ્દશધાન	પેનલ,	કરાપડનરા	
બેનર,	પીવીસી	બેનર,	રોલ	અપ	ચરાટધા,	હોડડીંગ	પર	જાહેરરાત,	વોલપેઇન્ટીંગ	એસ.ટી	પેનલ,	રેલવે	પેનલ	બસ	શેલટર	જેવી	કરાિગીરી	
કરવરાિરાં	આવે	છે.	તેિજ	અતે્થી	તૈ્યરાર	કરવરાિરાં	આવેલ	સરામહત્ય	અન	ેિરાધ્યિોની	જરૂરી્યરાત	િુજબ	સિગ્	રરાજ્યિરાં	વંહેચર્ી	
કરવરાિરાં	આવે	છે.
રાળા આરોગ્ય કા્યષિક્રમ
	 કોઇ	પર્	રરાજ્યનુ	ંઉજળુ	ંભમવષ્ય	તેનરા	બરાળકોની	સવસથતરા	પર	મનભધાર	છે.	જો	બરાળકો	તેનરા	બરાળપર્િરાં	સંપૂર્ધા	સવસથ	
હશે	તો	તેનો	શરારીરરક	અને	િરાનમસક	મવકરાસ	પૂરે	પૂરો	થશે	અને	પુખત	થતરાં	તે	સવમનભધાર	બની	શકશે.	સવસથ,	મશમક્ષત	અને	
સવમનભધાર	્ુયવરાન	રરાજ્યનરા	આમથધાક	અન	ેસરાિરામજક	મવકરાસ	િરાટે	અત્યતં	જરૂરી	પરરબળ	છે.	ગુજરરાતનો	પર્	વરુ	સરારો	આમથધાક	
અને	સરાિરામજક	મવકરાસ	થરા્ય	તે	િરાટે	બરાળકોનરા	સવરાસથ્ય	તરફ	વરુ	લક્ષ	આપી	શકરા્ય	તે	િરાટે	શરાળરા	આરોગ્ય	કરા્યધાક્રિ	અિલિરાં	
િૂકવરાિરાં	આવે	છે.	
	 શરાળરા	આરોગ્ય	કરા્યધાક્રિ	અંતગધાત	દર	વષવે	નવજાત	શીશ	ુથી	૬	વષધા	સુરીનરા	આંગર્વરાડીનરા	બરાળકો,	રોરર્	૧	થી	૧૨	
િરાં	અભ્યરાસ	કરતરાં	તિરાિ	મવદ્રાથણીઓ,	િદ્ેસરા,	મચલડ્ન	હોિ,	આશ્િશરાળરા	નરા	બરાળકો	અન	ે૧૮	વષધા	સુરી	નરા	શરાળરાએ	ન	જતરાં	
બરાળકોની	આરોગ્ય	તપરાસર્ી	કરવરાિરાં	આવે	છે.	આ	િરાટે	જરૂરી	િરાઈક્રોપલરાનીગ	કરવરાિરાં	આવે	છે.	પલરાનીગ	િુજબ	આરોગ્ય	
ટીિ	શરાળરા/આંગર્વરાડી	િરાં	જા્ય	છે	અન	ેતેિનરા	દ્રારરા	બરાળકોની	આરોગ્ય	ની	તપરાસર્ી	કરવરાિરંા	આવે	છે,	તપરાસર્ી	દરમ્યરાન	જો	
કોઈ	બરાળક	/	મવદ્રાથણીન	ેકોઈ	મબિરારી	કે	ખરાિી	જોવરા	િળે	તો	બરાળકને	સથળ	પર	જ	સરારવરાર	આપવરાિરાં	આવે	છે..	જો	બરાળકન	ે
વરુ	સરારવરારની	જરૂર	જર્રા્ય	તો	તેન	ેનજીકની	હોસસપટલ	/	સરા.	આ.	કે.	ખરાતે	રીફર	કરવરાિરાં	આવે	છ	ેઅને	ત્યરાં	રેફરલ	સેવરા/
સરારવરાર	આપવરાિરાં	આવે	છે.	આ	કરા્યધાક્રિ	દરમ્યરાન	બરાળ	રોગ	મનષર્રાંત,	કરાન-નરાક-ગળરાનરા	રોગનરા	મનષર્રાંત,	આંખનરા	મનષર્રાંત,	
ચરાિડીનરા	મનષર્રાંત,	દંત	સજધાન	વગેરે	જુદરા-જુદરા	રોગનરા	મનષર્રાંત	દ્રારરા	પર્	જરૂરર્યરાત	બરાળકોને	સરારવરાર	પૂરી	પરાડવરાિરાં	આવ	ે
છે.	દ્ષ્ટી	ખરાિી	રરરાવતરાં	બરાળકો/મવદ્રાથણીઓની	આંખની	તપરાસર્ી	કરવરાિરાં	આવે	છે	અન	ેચશિરાની	જરૂરર્યરાત	જર્રા્ય	તો	ત	ે
તિરાિને	િફતિરાં	ચશિરાં	પર્	આપવરાિરાં	આવે	છે.	આ	કરા્યધાક્રિ	હેઠળ	હ્રદ્ય	રોગગ્સત	બરાળકોને	્યુ.	એન.	િહેતરા	ઇસન્સટટૂ્ટ	
ઑફ	કરાડણી્યોલોજી	અન	ે રરસચધા	સેન્ટર,	 મસમવલ	હોસસપટલ	કૅમપસ,	અિદરાવરાદ,	 રકડની	રોગ	ગ્સત	બરાળકોન	ેઇસન્સટટૂ્ટ	ઑફ	
રકડની	ડીસીઝ	અન	ેરરસચધા	સેન્ટર,	મસમવલ	હોસસપટલ	કૅમપસ,	અિદરાવરાદ	તેિજ	કેન્સર	રોગગ્સત	બરાળકોન	ેગુજરરાત	કેન્સર	અને	
રરસચધા	ઇસન્સટટ્ૂટ,	મસમવલ	હોસસપટલ	કૅમપસ,	અિદરાવરાદ	ખરાતે	સરારવરાર	પૂરી	પરાડવરાિરાં	આવે	છે.	વષધા	૨૦૦૯-૧૦	થી	હ્રદ્ય	
રોગનરા	બરાળકોને	અિદરાવરાદ	મ્યુમનમસપલ	કોપગોરેશન	હસતકની	શેઠ	વી.	એસ.	જનરલ	હોસસપટલ,	અિદરાવરાદ	ખરાતે	પર્	સરારવરાર	
આપવરાની	જોગવરાઇ	કરવરાિરંા	આવેલ	છે.	ઉંપરરંાત	આંખનરા	રોગની	સરારવરાર	િરાટે	એિ.	જે.	ઇસન્સટટ્ૂટ	ઓફ	ઓપથરાલિોલોજી,	
મસમવલ	હોસસપટલ	કેમપસ,	અિદરાવરાદ	ખરાતે	અને	અન્્ય	રોગની	સરારવરાર	િરાટ	ેમસમવલ	હોસસપટલ,	અિદરાવરાદ	ખરાતે	રીફર	કરવરાિરાં	
આવે	છે.	
	 વષધા	 ૨૦૧૦-૨૦૧૧	થી	 શરાળરા	આરોગ્ય	 કરા્યધાક્રિ	એ	 "શરાળરા	આરોગ્ય	સપ્તરાહ"	 નરા	 નવીન	અમભગિથી	અિલિરાં	
િૂકવરાિરાં	આવેલ	છે.	સદર	સપ્તરાહ	દરમ્યરાન	પ્થિ	રદવસે	સફરાઇ	અન	ેવૃક્ષરા	રોપર્ની	કરાિગીરી,	બીજા	રદવસે	બરાળકોની	નોંરર્ી	
અને	રેલી	ભવરાઇ	જેવરા	કરા્યધાક્રિો,	ત્ીજા	રદવસે	પોષર્	મવષે	િરામહતી	આપવી	તથરા	વરાનગી	હરરફરાઇ,	ચોથરા	રદવસે	બરાળકોની	
આરોગ્ય	તપરાસ	તથરા	વરાલી	મિટીંગ	અને	પરાંચિરા	રદવસે	આરોગ્ય	મવષ્યક	આઇઇસીન	ેલગતી	જુદી-જુદી	પ્વૃમતિ	કરવરાિરાં	આવશે.	
આિ,	આ	કરા્યધાક્રિ	અંતગધાત	બરાળક	અન	ેતેનરા	વરાલી	ઉંપરરંાત	ગ્રાિ	પંચરા્યતનરા	સભ્યો,	પંચરા્યત	મવભરાગ,	વન	મવભરાગ,	પરાર્ી	
પૂરવઠરા	મવભરાગ,	મશક્ષકો,	આરોગ્ય	કરા્યધાકરો,	આંગર્વરાડી	વક્કર	તેિજ	આશરા	વક્કર	પર્	સમક્ર્ય	ફરાળો	આપ	ેછે.
	 શરાળરા	આરોગ્ય	રરાષ્ટી્ય	બરાળ	સવરાસથ્ય	કરા્યધાકિ	િરાં	ક્ેફ્ટલીપ/પેલેટ	–ક્બફુટ-જન્િજાત	બમરરતરાં	–જન્િ	જાત	િોતીઓ-
રકડની/લીવર	/બોનિેરો	ટ્રાન્સપલરાંટ	જેવરા	અમતગંભીર	રોગોની	સરારવરારનો	પર્	સિરાવેશ	કરવરાિરંા	આવેલ	છે,	
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સેવા ઉપર એક નજર

વષધા કુલ	બરાળકો તપરાસેલ	
બરાળકોની	સંખ્યરા

સથળ	પર	સરારવરાર	આપેલ	
બરાળકોની	સંખ્યરા

સંદભધા	સેવરા	આપેલ	
બરાળકોની	સંખ્યરા

૨૦૧૫-૨૦૧૬ ૧૫૬૩૯૪૭૭ ૧૫૫૧૪૨૩૬ ૧૩૯૫૧૩૮ ૧૧૧૦૯૯
૨૦૧૬-૨૦૧૭ ૧૫૭૦૫૭૩૮ ૧૫૪૦૯૨૪૩ ૧૭૩૧૬૨૫ ૧૭૧૨૦૦
૨૦૧૭-૨૦૧૮ ૧૫૭૨૬૫૩૩ ૧૫૫૧૪૮૯૯ ૧૯૬૧૮૯૦ ૧૮૪૧૧૮
૨૦૧૮-૨૦૧૯ ૧૫૯૫૮૬૯૬ ૧૫૮૩૨૭૦૬ ૨૨૦૪૯૧૪ ૨૭૯૦૨૮
૨૦૧૯-૨૦૨૦ ૧૬૦૧૬૬૭૧ ૧૫૯૬૧૯૦૬ ૨૮૫૫૪૪૭ ૨૬૫૦૦૪

સંદભષિ સેવાઓ
વષધા બરાળરોગ	મનષર્રાંત આંખનરા	મનષર્રાતં દરાંતનરા	મનષર્રાંત ચરાિડીનરા	મનષર્રાંત ઇએનટી	મનષર્રાંત

૨૦૧૫-૨૦૧૬ ૩૦૧૪૯ ૩૧૩૬૮ ૧૬૮૦૯ ૧૨૫૪૬ ૯૩૦૧
૨૦૧૬-૨૦૧૭ ૩૧૨૬૦ ૫૮૨૮૮ ૪૦૮૮૨ ૧૬૭૯૦ ૧૨૮૬૫
૨૦૧૭-૨૦૧૮ ૩૮૯૬૭ ૬૨૨૬૧ ૪૩૪૭૬ ૧૬૩૫૬ ૧૨૬૨૪
૨૦૧૮-૨૦૧૯ ૫૯૯૦૭ ૭૯૫૦૬ ૬૯૪૯૦ ૨૯૮૨૩ ૨૨૦૩૮
૨૦૧૯-૨૦૨૦ ૫૩૭૬૭ ૬૮૭૧૬ ૭૦૭૮૨ ૨૬૪૩૭ ૧૮૧૮૯

વવના મ્લ્યે ચશમા વવ્રણ
વષધા ચશિરા	મવતરર્	કરેલ	બરાળકોની	સંખ્યરા

૨૦૧૫-૧૬ ૫૦૨૩૧
૨૦૧૬-૧૭ ૧૩૯૦૬૮
૨૦૧૭-૧૮ ૯૯૨૧૦
૨૦૧૮-૧૯ ૯૮૨૦૬
૨૦૧૯-૨૦ ૮૨૩૦૫

	 ઉપરરાંત	હૃદ્ય,	રકડની	અને	કેન્સરની	બીિરારીથી	પીડરાતરા	બરાળકોન	ેવરુ	સરારવરાર	િરાટે	સુપર	સપેશ્યરાલીસટ	હોસસપટલિરાં	
િોકલવરાિરાં	આવે	છે.	જ્યરાં	બરાળકોને	ઓપરેશની	જરૂર	લરાગે	ત્યરાં	મવનરા	િૂલ્યે	ઓપરેશની	સુમવરરા	પુરી	પરાડવરાિરાં	આવે	છે.

સુપર સપેરી્યાલીસટ સારવાર
વષધા હ્રદ્ય રકડની કેન્સર

૨૦૧૫-૨૦૧૬ ૨૬૯૫ ૫૨૩ ૨૮૩
૨૦૧૬-૨૦૧૭ ૫૨૫૦ ૧૪૯૪ ૧૦૧૪
૨૦૧૭-૨૦૧૮ ૨૨૯૩૨ ૩૫૦૮ ૧૮૪૩
૨૦૧૮-૨૦૧૯ ૨૦૯૮૨ ૨૭૨૫ ૧૯૨૨
૨૦૧૯-૨૦૨૦ ૨૦૬૭૪ ૨૮૬૯ ૧૮૫૫

(૭) જીવનને લગ્ા આંક્ા નોંધ્ું ્ંત્ર
•	 જન્િ	િરર્	નોંરર્ી	અમરમન્યિ,	૧૯૬૯	અન	ેગુજરરાત	લગ્	નોંરર્ી	અમરમન્યિ,	૨૦૦૬નરા	અિલીકરર્	અન	ેિોનીટરીંગ	

િરાટે	રજીસટ્રારશ્ીઓને	તરાલીિ	આપવરાની	કરાિગીરી	કરવરાિરાં	આવે	છે.	કમિશ્નરશ્ી	(આરોગ્ય)	રરાજ્ય	કક્ષરાએ	જન્િ-	િરર્	
નોંરર્ી	અમરમન્યિ,	 ૧૯૬૯નરા	 કરા્યદરા	 િુજબ	 િુખ્ય	 રમજસટ્રાર	 (જન્િ-િરર્)	 તથરા	 ગુજરરાત	 લગ્	નોંરર્ી	અમરમન્યિ,	
૨૦૦૬નરા	રજીસટ્રાર	જનરલ	(લગ્	નોંરર્ી)	તરીકે	ફરજ	બજાવે	છે.	મજલ્રા	કક્ષરાએ	િુખ્ય	મજલ્રા	આરોગ્ય	અમરકરારી	મજલ્રા	
પંચરા્યત	મજલ્રા	રમજસટ્રાર	તરીકે	કરાિગીરી	કરે	છે.

•	 રરાજ્યિરાં	ગ્રામ્ય	 મવસતરારોિરાં	૧૪૩૦૭,	શહેરી	 મવસતરારોિરાં	૧૬૨	નગરપરામલકરાઓ	અન	ે૮	મ્યુમનમસપલ	કોપગોરેશન	ખરાતે	
જન્િ–િરર્	અને	લગ્	નોંરર્ી	એકિો	કરા્યધારત	છે.	

•	 રજીસટ્રાર	દ્રારરા	ગ્રામ્ય	મવસતરારોિરાં	જન્િ-િરર્	અંગેની	િરામહતી	ફોિધા	નંબર	૧,	૨,	અન	ે૩	ઉપરથી	ડેટરા	એન્ટર	ઇ-ઓળખિરંા	
કરવરાિરાં	આવ	ેછે.	 જ્યરારે	 તે	અંગેનો	 િરામસક	સરારરાંશ	 ફોિધા	 નંબર	 ૧૧-૧૨	અન	ે ૧૩િરાં	 તૈ્યરાર	 કરી	 તરાલુકરા	 રજીસટ્રારન	ે
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િોકલવરાનો	રહે	છે,	તરાલુકરા	રજીસટ્રાર	દ્રારરા	તેઓનરા	તરાલુકરા	હેઠળનરા	નોંરર્ી	એકિોની	િળેલ	િરામહતી	સંકલીત	કરી	જીલ્રા	
રજીસટ્રાર	(જન્િ-િરર્)	અન	ેિુખ્ય	મજલ્રા	આરોગ્ય	અમરકરારીશ્ીન	ેિોકલવરાિરંા	આવે	છે.

•	 જીલ્રા	રજીસટ્રાર	(જન્િ-િરર્)	દ્રારરા	તિરાિ	તરાલુકરાની	આવેલ	િરામહતી	સંકલીત	કરી	કમિશ્નરશ્ી	આરોગ્ય	તબીબી	સેવરાઓ	
અને	તબીબી	મશક્ષર્	(આરોગ્ય)	ગરાંરીનગરની	કચેરીન	ેિોકલવરાનરા	રહે	છે.	જન્િ	િરર્ની	ડેટરા	એન્ટ્ી	િરાટે	તંત્	દ્રારરા	NIC	
નરા	સહ્યોગથી	"e-Olakh"	સોફટવેરિરાં	જે	તે	નોંરર્ી	એકિો	દ્રારરા	ડેટરા	એન્ટ્ીની	કરાિગીરી	થરા્ય	છે.

•	 રરાજ્ય	કક્ષરાએથી	જીલ્રા/તરાલુકરા	રજીસટ્રારને	જન્િ	િરર્	અન	ેલગ્	નોંરર્ી	અમરમન્યિ	અંગે	ઉપસસથત	થતરા	કોટધાકેસ	બરાબતે	
જરૂરી	કરા્યધાવરાહી	કરવરા	િરાગધાદશધાન	તથરા	તરાલીિ	આપવરાની	કરાિગીરી	પર્	આ	તંત્	દ્રારરા	કરવરાિરંા	આવે	છે.

•	 િુખ્ય	રજીસટ્રાર	(જન્િ-િરર્)	અન	ેકમિશ્નરશ્ી	દ્રારરા	દર	વષવે	અમરમન્યિની	જોગવરાઇ	અનુસરાર	વરામષધાક	આંકડરાકી્ય	અહેવરાલ	
પ્કરામશત	કરવરાિરાં	આવે	છે.

•	 જન્િ	િરર્	નોંરર્ી	અમરમન્યિની	કલિ-૧૦	(૨)	અન	ે૧૦	(૩)	હેઠળ	િેડીકલ	સટણીફીકેશન	કોઝ	ઓફ	ડેથની	 મવગતો	
ફોિધા	નં.૪	અને	ફોિધા	નં.૪/એ	િરાં	હોસસપટલ,	સરા.આ.કેન્દ્	અન	ેપ્રા.આ.કેન્દ્	પરાસેથી	એકત્ીત	કરી	સંકલીત	મવગતોને	વરામષધાક	
અહેવરાલિરાં	પ્કરાશીત	કરવરાિરાં	આવે	છે.

•	 વરામષધાક	મવકરાસ	કરા્યધાક્રિ	૨૦૨૨-૨૩નરા	અંદરાજપત્	િરાટે	બીનઆરદજાતી	હેઠળ	ચરાલુ	બરાબત	તરીકે	જન્િ	િરર્	અને	લગ્	
નોંરર્ીનરા	ફોમસધા,	પત્કો,	રજીસટરોનરા	િુદ્ર્ની	કરાિગીરી,	કિધાચરારીઓન	ેતરાલીિ	તેિજ	િરામહતી,	મશક્ષર્	અને	પ્રાસરાર	પ્વૃમતિ	
િરાટે	₨	૫૦.૦૦	લરાખ,	નવરમચત	૧૪	જીલ્રાઓિરંા	(પરાટર્,	પોરબંદર,	નવસરારી,	દરાહોદ,	તરાપી,	નિધાદરા,	આર્ંદ,	અરવલ્ી,	
ગીરસોિનરાથ,	બોટરાદ,	છોટરાઉદેપુર,	િોરબી,	દેવભૂમિ	દ્રારકરા	અન	ેિહીસરાગર)	આંકડરા	િદદનીશની	જગ્યરાનરા	નીભરાવ	િરાટે	
₨	૫૫.૦૦	લરાખ	સૂમચત	કરવરાિરાં	આવે	છે.	જ્યરારે	ગુજરરાત	સીવીલ	રજીસટ્ેશન	સીસટિ	અંગેનું	સોફટવર	"e-Olakh"નરા	
ઓનલરાઇન	સપગોટ	િરાટે	 િેન	પરાવર(આઉટસોસીંગ)	િરાટે	₨	૬૫.૭૬	લરાખ	તથરા	જન્િ-િરર્ની	ડેટરા	એન્ટ્ી	કરરાવવરા	સરારૂં	
િહરાનગરપરાલીકરા	 તથરા	 નગરપરાલીકરાને	 ડેટરા	 એન્ટ્ી	 દીઠ	 ₨	 ૩/-	 લેખ	ે ચૂકવર્રા	 તેિ	 જ	 પ્િરાર્પત્ો	 (અંદરાજીત	 ૨૦	 ટકરા	
બનરાવોનરા)	પોસટ	કરવરાનરા	િળી	₨	૬૪.૭૨	લરાખ	અન	ેસંશોરન	અમરકરારી	(વગધા-૨)	ની	એક	જગ્યરાનરા	મનભરાવ	િરાટે	₨	૫.૦૦	
લરાખની	જોગવરાઇ	કરવરાિરાં	આવે	છે.

•	 આિ,	વરામષધાક	મવકરાસ	કરા્યધાક્રિ	૨૦૨૨-૨૩	િરાટે	કુલ	₨	૨૪૦.૪૮	લરાખની	જોગવરાઇ	કરવરાિરંા	આવે	છે.
•	 વષધાઃ	૨૦૧૯	થી	૨૦૨૦	સુરીનરા	રરાજ્યિરાં	અપમેક્ષત	જન્િ	સરાિે	નોંરરા્યેલ	જન્િ	તથરા	અપમેક્ષત	િરર્	સરાિે	નોંરરા્ેયલ	િરર્ની	

િરામહતી	નીચે	િુજબ	છે.
સીવીલ	રજીસટ્ેશન	સીસટિ	અંતગધાત	જન્િ	િરર્	નોંરર્ીની	િરામહતી	દશરાધાવતુ	પત્ક	(ગુજરરાત)

વષધા જન્િ	નોંરર્ી િરર્	નોંરર્ી	
અપમેક્ષત	લક્યરાંક નોંરર્ી	 ટકરાવરારી અપમેક્ષત	લક્યરાંક નોંરર્ી	 ટકરાવરારી

૨૦૧૯ ૧૨૮૨૭૮૫ ૧૧૭૩૭૫૯ ૯૧.૫૦ ૩૮૪૧૮૪ ૪૬૨૨૮૪ ૧૨૦.૩૩
૨૦૨૦ ૧૨૯૫૨૧૬ ૧૦૭૧૧૫૦ ૮૨.૦૭ ૩૮૭૯૦૭ ૫૦૭૬૪૧ ૧૩૦.૦૯
૨૦૨૧ --- --- --- --- --- ---

•	 ગુજરરાત	લગ્	નોંરર્ી	અમરમન્યિ,	૨૦૦૬	અંતગધાત	રરાજ્યિરાં	નોંરરા્યેલ	લગ્	નોંરર્ી	વષધાઃ૨૦૧૯	થી	૨૦૨૦	િરામહતી	નીચે	
િુજબ	છે.	

વષધા
૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૨૧

૧૯૭૯૪૦ ૧૮૫૩૪૦ ---
(૮) રાજ્ય રક્ત-બદલી પરર્દ
	 રરાજ્ય	રક્ત-બદલી	પરરષદ	કરા્યધાક્રિ	હેઠળ	વહીવટી	ખચધા	(પગરાર	િુસરાફરી	સિીક્ષરા	બેઠકો	લેખન	સરાિગ્ી	મવજળી	ટપરાલ)	
રક્ત	બેંક	અન	ેસંગ્હ	કેન્દ્ોનરા	કિધાચરારીઓને	તરાલીિ	મશક્ષર્	પ્ોતસરાહન(િરામહતી-મશક્ષર્	અન	ેપ્ચરાર	સરાિગ્ી	સંશોરન	અને	રક્ત	
સંક્રિર્	અને	સવૈસ્છક	રક્તદરાનની	પ્વૃમતિઓનું	પુનરરાવતધાન/પ્ોતસરાહન)	થેલેસેિી્યરા	હેિોરફલી્યરા	દદણીઓ	િરાટે	સમુવરરાઓ	પુરી	
પરાડવરા	અને	રક્તદરાન	મશમબર	દ્રારરા	રક્તદરાન	પ્વૃમતિને	વેગવંતી	બનરાવવરા	િરાટે	વષધા	૨૦૨૨-૨૩	િરાટે	કુલ	₨	૫૦૫.૦૦	લરાખની	
ચરાલુ	બરાબત	તરીકે	જોગવરાઇ	સુચવેલ	છે.
(૯) બહુહે્ુલક્ી કા્યષિકર ્યોજના
	 મવભરાગી્ય	તરાલીિ	કેન્દ્ો	(પુરૂષ)	હેઠળ	બહુહેતુલક્ષી	આરોગ્ય	કરા્યધાકરો	(પૂરૂષ)નરા	તરાલીિ	કિધાચરારી	વગધા	િરાટે	પગરાર	અને	
અન્્ય	ભથથરાઓ	િરાટે	ચરાલુ	બરાબત	તરીકે	વષધા	૨૦૨૨-૨૦૨૩	િરાટે	₨	૯.૦૦	લરાખની	સુમચત	જોગવરાઇ	અંરકત	કરવરાિરાં	આવેલ	
છે.	
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(૧૦) રાજ્ય એઇડસ વન્યંત્રણ કા્યષિક્રમ
	 જતન	પ્ોજેકટ-એઇડસનરા	દદણીઓન	ેસરારવરાર	દરમ્યરાન	તેિજ	તેિનરંા	નવજાત	મશશુંનરાં	DBS	પરરક્ષર્	િરાટ	ેિુસરાફરી	
સહરા્ય	તેિજ	એચ.આઈ.વી.	ટેસટીંગ	કીટ,	એ.આર.વી.	અન	ેતકવરાદી	ચેપોની	દવરાઓ	તેિજ	સીડી	૪	ટેસટીંગ	કીટ,	વેક્યુટેનર	અને	
મનડલ	ખરીદીવરા	બરાબત	
	 નેશનલ	એઈડસ	કંટ્ોલ	ઓગવેનરાઈઝેશન	(નરાકો)	–	નવી	રદલહી	તે	આરોગ્ય	અન	ેપરરવરાર	કલ્યરાર્	િંત્રાલ્ય,	ભરારત	
સરકરાર	દ્રારરા	કરા્યરાધાન્વીત	છે.	જેનરાં	અનુસંરરાને	દરેક	રરાજ્યોિરાં	આવેલરા	આરોગ્ય	અન	ેપરરવરાર	કલ્યરાર્	મવભરાગ	હેઠળ	સોસરા્યટીની	
રચનરા	કરી	ને	એચ.આઈ.વી./એઈડસ	અંગ	ેPrevention	&	Control	તિેજ	Care,	Support	&	Treatment	અંગેનરા	મવમવર	
કરા્યધાક્રિો	કરવરાિરાં	આવી	રહેલ	છે.	ગુજરરાતિરાં	પર્	ગુજરરાત	સટટે	એઈડસ	કંટ્ોલ	સોસરા્યટી,	આરોગ્ય	અન	ેપરરવરાર	કલ્યરાર્	
મવભરાગ,	ગુજરરાત	રરાજ્ય	દ્રારરા	અિલીકૃત	થઈને	સદર	કરા્યધા	કરી	રહેલ	છે.	
	 એચ.આઇ.વી./એઇડસની	પ્થિ	અન	ેબીજી	હરોળનીં	સરારવરારથી	દદણીઓનરા	જીવન	ગરાળરાિરંા	કુલ	િળીને	૧૫	થી	૨૦	
વષધા	વઘરારો	કરી	શકરા્ય	છે.	મન્યિીત	એન્ટી	રેટ્ોવરા્યરલ	થેરરાપી	(એ.આર.ટી.)	દવરાઓ	લેવરાથી	એઇડસનરા	દદણીઓ	લક્ષર્રમહત	
લરાંબ	ુજીવન	જીવી	શકે	છે.	એ.આર.ટી.	ફેસીલીટી	સેન્ટર	૫ર	સરારવરાર	લઇ	રહેલરા	દદણીઓ	િરાટ	ે મન્યિીત	પોષર્ક્ષિ	આહરાર	
એ.આર.ટી.	દવરા	સરાથે	લેવરાિરંા	આવે	તો	તેનરાં	જીવનઘોરર્	–	આ્યુષ્યિરાં	વઘરારો	કરી	શકરા્ય	છે.	દદણીએ	દર	િમહન	ેએ.આર.ટી.	
સેન્ટર	૫ર	દવરા	લેવરા	આવવરાનુ	ંહો્ય	છે.	એ.આર.ટી.	સેન્ટર	૫ર	દવરા	લઇ	રહેલ	દદણીઓન	ેિુસરાફરીનો	ખચધા	તિેન	ે૫રવડી	શકે	
તેિ	હોતો	નથી.	જેનરા	કરારર્ે	જોવરાિરાં	આવ્યુ	છે	કે	તેઓ	વરારંવરાર	દવરાઓ	છોડી	દે	છે	અન	ેતકવરાદી	રોગોનો	(Opportunistic	
Infections)	ભોગ	બને	છે.	
	 ગુજરરાત	રરાજ્યિરાં	અંદરાજીત	૧,૯૪,૮૧૨	 (ઓગષ્ટ-૨૦૨૧	સરુી)	એચ.આઇ.વી.	પોઝીટીવ	 વ્યમક્તઓની	સંખ્યરા	છે	
જે	 દરેક	દદણીને	નરાકોની	 "Test	&	Treat	Policy"	અંતગધાત	એ.આર.ટી.દવરાની	જરરી્યરાત	હો્ય	છે.	એચ.આઇ.વી.	પોઝીટીવ	
વ્યમક્તઓની	સરારવરાર	િરાટે	 રરાજ્યિરાં	 કુલ	૪૫	એ.આર.ટી.	સને્ટરો	નરાકો-નવી	 રદલહીની	િરાગધાદમશકરા	અને	નરાર્રંાકી્ય	સહરા્ય	
અનુસરાર	સરકરારી	દવરાખરાનરાિરાં	અિલીકરર્િરાં	છે.	અિદરાવરાદ(૫),	સુરત(૩),	રરાજકોટ,	ભરાવનગર,	િહેસરાર્રા(૩),	વડોદરરા(૪),	
જાિનગર,	 સુરેન્દ્નગર,	અિરેલી,	 નવસરારી,	 ભુજ(૨),	 મહંિતનગર(જી.	 સરાબરકરાંઠરા),	 જુનરાગઢ,	 પરાલનપુર,	 પરાટર્,	 પોરબંદર,	
ગોઘરરા,	 ભરૂચ,	 વલસરાડ,	 દરાહોદ,	 નડી્યરાદ(જી.	 ખેડરા),	 ગરાંરીનગર,	 વ્યરારરા(તરાપી),	 િોરબી,	આર્ંદ,	 નિધાદરા,	 છોટરાઉદેપુર	 અને	
દેવભુમિ-દ્રારકરા	ખરાતે	એ.આર.ટી.	સેન્ટર	કરા્યધારત	છે.	તેિજ	ગોંડલ,	િહુવરા(ભરાવનગર),	િોડરાસરા(અરરાવલી),	ડીસરા(બનરાસકરંાઠરા),	
અને	વેરરાવળ	(ગીર	સોિનરાથ)	ખરાતે	ફેસીલીટી	ઈન્ટીગ્ેટેડ	સેન્ટરો	કરા્યધારત	છે.	વરુિરંા	તરાલુકરા	કક્ષરાએ	૫૯	લીંક	એ.આર.ટી.	સને્ટરો	
પર્	કરા્યધારત	છે.	જેિરંા	એચ.આઈ.વી.નરા	દદણીઓને	જરરી	તપરાસ	મનદરાન,	તકવરાદી	ચેપોની	દવરાઓ	અન	ેસરારવરાર	તેિજ	પ્થિ	અન	ે
બીજા	હરોળ	એ.આર.ટી.	દવરાઓ	મવનરાિુલ્યે	દદણીઓને	આપવરાિરાં	આવી	રહેલ	છે.	સદર	એ.આર.ટી.	ફેસીલીટી	પર	એચ.આઈ.વી.	
નરા	દદણીઓને	દર	િરાસ	ેમન્યમિત	તપરાસ	િરાટે	િુલરાકરાત	લેવરાની	હો્ય	છે.	સદર	સને્ટરો	નરાકોની	સહરા્યથી	કરા્યધારત	છે.	એચ.આઇ.વી.	
પોઝીટીવ	વ્યમક્તઓ	િરાટે	એન્ટીં	રેટ્ોવરા્યરલ	દવરાઓ	ખુબ	જ	જરરી	હો્ય	છે	અન	ેજીવન૫્યધાત	લેવરાની	હો્ય	છે.	આિ	દદણીએ	દર	
િમહને	એ.આર.ટી.	સને્ટર	૫ર	દવરા	લેવરા	આવવરાનું	હો્ય	છે.	જ્યરાં	તેિની	શરારીરરક	તદુરસતી	અને	સીડી	-	૪	કરાઉન્ટ	િરાટે	તિેજ	
વરા્યરલ	લોડની	તપરાસ	િરાટે	એ.આર.ટી	ફેસીલીટી	પર	તબીબી	અમરકરારી	દ્રારરા	એપોઈિેન્ટ	આપીન	ેબોલરાવવરાિરંા	આવે	છે.
	 હરાલિરાં	ગુજરરાત	રરાજ્યિરાં	કુલ	૧,	૯૪,	૮૧૨	(ઓગષ્ટ-૨૦૨૧	સરુી)	એચ.આઈ.વી	પોઝીટીવ	દદણીઓં	આઈ.સી.ટી.સી	
સેન્ટર	પર	નોંરરા્યેલ	છે.	જેિરાં	૯,	૯૩૨	(ઓગષ્ટ-૨૦૨૧	સુરી)	એચ.આઈ.વી.ગ્સત	સગભરાધા	સત્ીઓનો	પર્	સિરાવેશ	થરા્ય	છે.	
જેિરાંથી	કુલ	૧,	૪૧,	૨૪૬	લોકો	એઆરટી	સેન્ટર	(ઓગષ્ટ-૨૦૨૧	સુરી)	પર	રજીસટર	થ્યેલ	છે.	જેિરંા	બરાળકોની	સખ્યરા	૬૭૮૩	
છે.	જિેરાંથી	૭૧૬૬૫	(ઓગષ્ટ-૨૦૨૧	સુરી)	િફત	એ.આર.ટી	દવરાઓ	િેળવી	રહેલ	છે,	જેિરંા	૩૮૩૮	બરાળકોનો	સિરાવેશ	થરા્ય	
છે.

Year Alive on ART Year Alive on ART
૨૦૦૯-૧૦ ૧૪૯૦૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૫૪૯૯૧
૨૦૧૦-૧૧ ૨૦૩૫૦ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૨૭૫૨
૨૦૧૧-૧૨ ૨૬૫૫૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૬૭૫૧૭
૨૦૧૨-૧૩ ૨૮૬૪૪ ૨૦૧૯-૨૦ ૭૧૪૯૯
૨૦૧૩-૧૪ ૩૯૦૭૦ ૨૦૧૯-૨૦ ૭૧૩૨૦
૨૦૧૪-૧૫ ૪૪૨૬૯ ૨૦૨૦-૨૧ ૭૧૪૯૯
૨૦૧૫-૧૬ ૪૮૫૩૭ ૨૦૨૧-૨૨

(સપટેમબર.-૨૦૨૧	સરુી) ૭૧૬૬૫
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 વરુિરા	ંજર્રાવવરાનુ	ંકે,	આરોગ્ય	અન	ેપરરવરાર	કલ્યરાર્	મવભરાગ,	ગજુરરાત	સરકરાર	દ્રારરા	એચ.આઈ.વી	પોઝીટીવ	િરાતરાથી	
જન્િલે	નવજાત	મશશનુરા	ંDBS	પરરક્ષર્	િરાટે	િુસરાફરી	સહરા્ય	નો	સિરાવશે	સપટેમબર-૨૦૧૪થી	"જતન-પ્ોજકેટ"	િરંા	કરવિરા	ંઆવેલ	
છે.	જિેરા	ંઇ.આઇ.ડી.	(Early	infant	Diagnosis)	:	એચ.આઇ.વી.	પોમઝટીવ	િરાતરાથી	જન્િલે	નવજાત	મશશનુ	ેએચ.આઇ.વી.નો	ચેપ	
લરાગવરાની	શક્યતરાને	લઘતુિિ	કરવરા	િરાટ	ેબરાળકનરા	જન્િનરા	૬	સપ્તરાહથી	લઇ	૧૮	િરાસની	ઉંિર	સરુી	તેનરા	પર	કરવરાિરાં	આવતરા	
મવમવર	એચ.આઇ.વી.	પરીક્ષર્ોને	અલણી	ઇન્ફન્ટ	ડરા્યગ્ોમસસ	(મશશુનું	વહેલરા	તકે	મનદરાન)	કહેવરાિરંા	આવે	છે.
	 હરાલિરાં	 હરાલિરાં	 એ.આર.ટી	 સેન્ટર	 ખરાતે	 કુલ	 નોંરરા્ેયલ	 ૧,૪૧,૨૪૬	 દદણીઓ	 (સપટેમબર-૨૦૨૧	 સરુી)	 પૈકી	 કુલ	
૪૯૮૦૧	 દદણીઓ	 (સપટમેબર-૨૦૨૧સુરી)	 સદર	 "જતન	પ્ોજેકટ"	 ્યોજનરાનો	લરાભ	િેળવી	 રહેલ	છે.	આઈ.સી.ટી	 સી	ખરાતે	
શોરરા્યેલરા	એચ.આઈ.વી	પોઝીટીવ	દદણીઓ	કુલ	૧,૯૪,૮૧૨	ઓગષ્ટ-૨૦૨૧	સુરી	છે.	
	 ગુજરરાત	સરકરારનરંા	આરોગ્ય	અને	પરરવરાર	કલ્યરાર્	મવભરાગ	દ્રારરા	સન	ે૨૦૦૯-૧૦િરાં	રરાજ્યિરંા	આવેલ	એ.આર.ટી.	
સેન્ટર	૫ર	દવરા	લઇ	રહેલ	દદણીઓન	ેરીએમબસિેંન્ટ	પેટ	ેિુસરાફરીનરા	ખચધા	િરાટે	સહરા્ય	અંગેની	્યોજનરા	"જતન	પ્ોજેકટ"	ગુજરરાત	
સટટે	એઈડસ	કંટ્ોલ	સોસરા્યટી	દ્રારરા	ગુજરરાત	સટેટ	નેટવક્ક	ઓફ	પીપલ	લીંવીગ	વીથ	એચ.આઈ.વી./એઈડસ	(GSNP+)	િરારફત	ે
હરાલિરાં	એઆરટી	તથરા	લીંક	એઆરટી	ફેસીલીટી	પર	રહેલરંા	ફેસીલીટી	લેવલ	કો-ઓડણીનેટર	(એ.આર.ટી.	સેન્ટર,	લીંક	એ.આર.ટી.	
સેન્ટર	ક	ેકેર	સપોટધા	સેન્ટરિરાંથી	કોઈ	પર્	એક)	દ્રારરા	અિલીકરર્િરંા	છે.	વષધા	૨૦૨૦-૨૧િરાં	સદર	્યોજનરા	હેઠળ	₨	૨૧૭.૨૩	
લરાખ	િંજુર	બજેટ	સરાિે	₨	૨૦૪.૦૬	લરાખનો	ખચધા	થ્ેયલ	છે.	જ્યરારે	ચરાલુ	વષધા	૨૦૨૧-૨૨	િરાં	₨	ર૬૫.૦૭	લરાખનરા	િંજુર	બજેટ	
સરાિે	₨	૪૮.૮૧	લરાખનો	ખચધા	થ્યેલ	છે.	
	 આિ	અગરાિી	વષધા	૨૦૨૨-૨૦૨૩	િરાં	અંદરાજીત	૬૦૦૦	જેટલરા	વરુ	લોકો	સદર	્યોજ્રાનો	લરાભ	લ	ેતેવી	સંભરાવનરા	
છે.	કરારર્	કે	નરાકો-નવી	રદલહીની	"Test	&	Treat"	પોમલસી	િુજબ	વરુને	વરુ	લોકો	એ.આર.ટી.	સરારવરાર	િરાટે	દર	િરાસે	વરવરાનરા	
હોવરાથી	વષધા	૨૦૨૨-૨૩	₨	૨,૮૬,૮૯,૩૫૬/-	(અંકે	રૂમપ્યરા	બે	કરોડ	છ્ંયરાસી	લરાખ	નેવ્યરાસી	હજાર	ત્ર્સો	છપન્ન	રૂમપ્યરા	પુરરા.)	
જેટલો	ખચધા	"જતન	પ્ોજેકટ"િરાં	લરાભરાથણીઓને	િુસરાફરી	ભથથરંા	સહરા્ય	િરાટે	થવરા	સંભરાવનરા	છે.	જ્યરારે	એચ.આઈ.વી.	ટેસટીંગ	
કીટ,	એ.આર.વી.	દવરાઓ,	તકવરાદી	ચેપોની	દવરાઓ	તેિજ	સીડી૪	ટસેટીંગ	કીટ	તેિજ	તેનરા	િરાટે	વેક્ુયટ	અને	મનડલ	ખરીદવરા	
િરાટે	₨	૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/-	(અંકે	રૂમપ્યરા	એક	કરોડ	લરાખ	પુરરા)	જેટલો	વષધા	૨૦૨૨-૨૩િરાં	જોગવરાઈ	સુચવેલ	છે.	
	 જતન	પ્ોજકેટ	હેઠળ	ચરાલુ	બરાબત	તરીકે	વષધા	૨૦૨૨-૨૩િરંા	આરોગ્ય	મવભરાગિરંા	અંદરાજીત	કુલ	₨	૩,૮૬,૮૯,૩૫૬/-	(અકેં	
રૂમપ્યરા	ત્ર્	કરોડ	છં્યરાસી	લરાખ	નવે્યરાસંી	હજાર	ત્ર્સો	છપન્ન	રૂમપ્યરા	પરુરા)ની	સમુચત	જોગવરાઈ	આ્યોજન	સદરે	સચુવલે	છે.	
	 વષધા	૨૦૨૦-૨૧	િરાં	નવી	બરાબત	તરીકે	ગુજરરાત	સટેટ	એઈડસ	કંટ્ોલ	સોસરા્યટી	દ્રારરા	ગુજરરાત	સટેટ	નેટવક્ક	ઓફ	પીપલ	
લીંવીગ	વીથ	એચ.આઈ.વી./એઈડસ	(GSNP+)	િરારફતે	સિરામવષ્ઠ	૯	જીલ્રાઓ	આર્ંદ,	ભરૂચ,	પરાટર્,	ગોરરરા	(જી.	પંચિહરાલ),	
વ્યરારરા	(તરાપી),	પોરબંદર,	મહંિતનગર	(જી.સરાબરકરંાઠરા),	વલસરાડ	અને	ગરાંરીનગર	ખરાત	ેમવહરાન	િોડેલ	કેર	એન્ડ	સપોટધા	સેન્ટર	ની	
₨	૮૭,૧૭,૧૮૦/-	ની	જોગવરાઈ	કરવરાિરાં	આવેલ	હતી.	જે	વષધા	૨૦૨૧-૨૨િરાં	ઉપરોક્ત	૯	જીલ્રા	િરાટે	મવહરાન	િોડેલ	કેર	એન્ડ	
સપોટધા	સને્ટર	િરાટે	₨	૮૭,૧૭,૧૮૦/-	ની	જોગવરાઈ	કરવરાિરાં	આવેલ	હતી.
	 સદર	કરા્યધાક્રિિરંા	જી.એસ.એન.પી.+	દ્રારરા	કરા્યધારત	મવહરાન	િોડેલ	કેર	સપોટધા	સને્ટર	દ્રારરા	ગુજરરાતનરા	૯	જીલ્રાઓિરાં	
ART	Center	દ્રારરા	મવહરાન	સી.એસ.સી.	પર	રીફર	થ્યેલ	એચ.આઈ.વી.	પોઝીટીવ	લોકોન	ેજુદી-જુદી	સેવરાઓ	જેિકે	કરાઉન્સલેીંગ,	
પી્યર	 કરાઉન્સેલીંગ,	 Social	 Entitlement,	 Linkage	 to	 Social	 Protection	 Scheme,	 Support	 Group	 meeting	 with	
different	group	&	various	activity,	વગેરે	િેળવી	રહેલ	છે.	એચ.આઈ.વી.	પોઝીટીવ	દદણીઓ	કે,	જેઓ	એ	એ.આર.ટી.	દવરાઓ	
દીરેલ	હો્ય	તો	તેિનરા	એઢરન્સ	જળવરાઈ	રહે	તે	િરાટે	તેિન	ેતેિનરા	ઘેર	જઈને	સિજાવીન	ેએ.આર.ટી.	સેન્ટર	પર	પહોંચરાડવરા	જેવી	
અગત્યની	Loss	to	Follow-up	activity	પર્	થઈ	રહેલ	છે.	તેિજ	આમથધાક	રીત	ેકચડરા્ેયલરા	દદણીઓની	જુદી-જુદી	જરરી્યરાતને	
ધ્યરાને	લઈને	LOCAL	DONOR	સરાથે	Co-ordination	કરી	તેિનરા	િરાટ	ેFund	Mobilization	કરવરાિરંા	પર્	આવી	રહેલ	છે.	
ગુજરરાતિરાં	નરાકો	–	ગલોબલ	ફંડ	સંચરાલીત	૧૬	મવહરાન	કેર	સપોટધા	સેન્ટર	કરા્યધાક્રિ	અન	ેગુજરરાત	રરાજ્યની	નરાર્ંકી્ય	સહરા્ય	દ્રારરા	
૯	મવહરાન	િોડલ	કેર	સપોટધા	સેન્ટરો	દ્રારરા	કુલ	૯૧૯૪૫	(ઓગષ્ટ-૨૦૨૧	સરુી)	એચ.આઈ.વી.પોઝીટીવ	લોકોન	ેજુદી	–જુદી	
સેવરાઓ	પહોંચરાડવરાિરાં	આવી	રહેલ	છે.	જેિરાંથી	ગુજરરાત	સરકરારનરા	નરાર્રંાકી્ય	સહરા્ય	દ્રારરા	મવહરાન	િોડેલ	કેર	એન્ડ	સપોટધા	સેન્ટર	
કરા્યધાક્રિ	દ્રારરા	૨૨૦૭૪	(ઓગષ્ટ-૨૦૨૧	સુરી)	એચ.આઈ.વી.પોઝીટીવ	લોકોન	ેજુદી	–જુદી	સેવરાઓ	પહોંચરાડવરાિરાં	આવી	રહેલ	
છે.	વષધા	૨૦૨૨-૨૩િરાં	ચરાલુ	બરાબત	તરીકે	મવહરાન	િોડેલ	કેર	એન્ડ	સપોટધા	સને્ટર	કરા્યધાક્રિ	િરાટ	ે₨	૮૭,	૧૭,	૧૮૦/-	(અંકે	રૂમપ્યરા	
સતિરાસી	લરાખ	સતિર	હજાર	એકસો	એંસી	રૂમપ્યરા	પુરરા)	ની	જોગવરાઈ	આ્યોજન	સદર	સુચવેલ	છે
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	 વષધાવરાર	જતન	પ્ોજેકટ	હેડ	હેઠળ	િળેલ	ગ્રાંટ	સરાિે	તેનરા	ખચધાની	મવગત	તેિજ	લરાભરાથણીઓએ	િેળવેલ	લરાભની	સંખ્યરા	
નીચે	િુજબ	છે.	
જતન	પ્ોજેકટ	હેડ	હેઠળ	િંજુર	

એકટીવીટી	 વષધા	વરાર	-	જતન	પ્ોજેકટ	હેડ	હેઠળ	િળેલ	ગ્રાંટ	અને	તેનરા	ખચધા	તેિજ	લરાભરાથણીની	મવગત		
વષધા	૨૦૨૦-૨૧

એચ.આઈ.વી./એઈડસનરા	દદણીને	
સરારવરાર	અથવે	િુસરાફરી	ખચધા	
સહરા્ય	-	જતન	પ્ોજેકટ

િંજુર	બજેટ	₨ િળેલ	બજેટ	₨ થ્યેલ	ખચધા	₨ લરાભ	િેળવનરાર	
લરાભરાથણીની	સંખ્યરા

₨	૨૧૭.૨૩	
લરાખ

₨	૨૧૭.૨૩	લરાખ ₨	૨૦૪.૦૬	લરાખ ૪૬૩૬૫

એચ.આઈ.વી./એઈડસનરા	દદણી	
િરાટે	તકવરાદી	ચેપોની	દવરાઓ,	
CD4		Kit,	વેક્યુટેનર	અને	મનડલ	
ખરીદવરા	તેિજ	એચ.આઈ.વી.	
અને	ટીબીનરા	દદણીઓ	િરાટે	HIV	
ટેસટીંગ	કીટ	ખરીદવરા	બરાબત

₨	૧૦૦	લરાખ ₨	૧૦૦	લરાખ ₨	૪૯.૨૩	લરાખ જરૂરી્યરાત	િુજબ	જ	
ખરીદી	કરવરાની	થરા્ય	
છે.	

મવહરાન	િોડેલ	કેર	એન્ડ	સપોટધા	
સેન્ટર	બરાબત

₨	૮૭.૧૭	લરાખ ₨	૮૭.૧૭	લરાખ ₨	૮૩.૦૩	લરાખ ૨૧૧૮૨

વષધા	૨૦૨૧-૨૨
એચ.આઈ.વી./એઈડસનરા	દદણીને	
સરારવરાર	અથવે	િુસરાફરી	ખચધા	
સહરા્ય	-	જતન	પ્ોજેકટ

₨	ર૬૫.૦૭	
લરાખ

₨	૩૫૦.૬૫	લરાખ	 ₨	૪૮.૮૧	લરાખ	(જુલરાઈ	
૨૦૨૧	સરુી)

૪૯૮૦૧
(સપટેમબર	૨૦૨૧	
સુરી)

એચ.આઈ.વી./એઈડસનરા	દદણી	
િરાટે	તકવરાદી	ચેપોની	દવરાઓ,	
CD4		Kit,	વેક્યુટેનર	અને	મનડલ	
ખરીદવરા	તેિજ	એચ.આઈ.વી.	
અને	ટીબીનરા	દદણીઓ	િરાટે	HIV	
ટેસટીંગ	કીટ	ખરીદવરા	બરાબત

₨	૧૦૦	લરાખ NIL
(નવેમબર-૨૦૨૧	સુરી)

જરૂરી્યરાત	િુજબ	
જ	ખરીદી	કરવરાની	
થરા્ય	છે.	હરાલિરાં	
નવેમબર-૨૦૨૧	સુરી	
જરૂરી્યરાત	નથી

મવહરાન	િોડેલ	કેર	એન્ડ	સપોટધા	
સેન્ટર	બરાબત

₨	૮૭.૧૭	લરાખ		 ₨	૩૫.૭૬	લરાખ	
(સપટેમબર-૨૦૨૧	સરુી)

૨૨૦૭૪
(ઓગષ્ટ-૨૦૨૧	સરુી)

	 આિ	જતન	પ્ોજેકટ	હેડ	હેઠળ	ચરાલુ	બરાબત	તરીક	ેવષધા	૨૦૨૨-૨૩િરાં	અંદરાજીત	કુલ	₨	૪,	૭૪,	૦૬,	૫૩૮/-	(	અંકે	
રૂમપ્યરા	ચરાર	કરોડ	ચુંિોતેર	લરાખ	છ	હજાર	પરાચસો	આડત્ીસ	રૂમપ્યરા	પુરરા)	સુચવવરાિરાં	આવેલ	છે.	
(૧૧) ઇનફમમેરન ટેકનોલોજી
	 એચ.આઇ.એિ.એસ.	પ્ોજકેટન	ેપટેરા	મજલ્રા/તરાલુકરા	હોસસપટલો	(તબીબી	કોલજેો	સરાથ	ેસલંગ્	૨૫	હોસસપટલો	/	૬	મસમવલ	
હોસસપટલો)	સરુી	મવસતરારવરા	િરાટે	આરોગ્ય,	તબીબી	સવેરાઓ	અન	ેતબીબી	મશક્ષર્	હેઠળ	ઇન્ફિવેશન	ટેકનોલોજી	અન	ેટેલી	િેડીસીન	
પ્વૃમતિઓ	િરાટે	વષધા	૨૦૨૨-૨૦૨૩	િરાટે	કુલ	₨	૧૫૦૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	ચરાલ	ુબરાબત	તરીકે	સચુવવરાિરા	ંઆવલે	છે.	
(૧૨) રાષ્ટી્ય ગ્ામીણ આરોગ્ય વમરન (એન.આર.એચ.એમ) હેઠળ ૪૦ ટકા રાજ્યનો વહસસો 
	 વષધા	૨૦૨૨-૨૦૨૩	િરાટે	ચરાલુ	બરાબતિરા	ંએન.આર.એચ.એિ.	હેઠળ	૪૦	ટકરા	રરાજ્ય	મહસસરાનરા	ફરાળરા	તરીકે	₨	૫૪૪૨૬.૫૮	
લરાખની	જોગવરાઇ	કરવરાિરાં	આવી	છે.
(૧૩) રાષ્ટી્ય અંધતવ અને દ્રધટિખામી વન્યંત્રણ કા્યષિક્રમ
	 પ્ોગ્રાિ	૧૦૦%	કેન્દ્ી્ય	 પ્રા્યોજીત	 સકીિ	 તરીકે	 વષધા	 ૧૯૭૩	િરાં	આરંભ	 કરવરાિરાં	આવ્યો	અન	ે તેનુ	ંઅિલીકરર્	
ગુજરરાત	રરાજ્યિરાં	વષધા	૧૯૭૮	િરાં	કરવરાિરાં	આવ્યો.	ગુજરરાત	રરાજ્ય	દ્રારરા	રરાષ્ટી્ય	અરંતવ	અન	ેદ્સષ્ટખરાિી	મન્યંત્ર્	કરા્યધાક્રિ	હેઠળ	
છેલ્રા	દરા્યકરાિરાં	ઉતકૃષ્ઠ	કરાિગીરી	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	મનવરારી	તેિજ	અટકરાવી	શકરા્ય	તેવરા	અરંતવનરા	મન્યંત્ર્	િરાટેની	રરાજ્ય	
સરકરારશ્ીની	પ્મતબધરતરા	છેલ્રા	દરા્યકરાિરાં	અંરતવનરા	દરિરાં	થ્યેલ	૯	પ્મત	૧૦૦૦	વ્યમક્તથી	૭	પ્મત	૧૦૦૦	વ્યમક્તનરા	ઘટરાડરાથી	
ફમલત	થરા્ય	છે.	
	 દર	એક	લરાખ	વ્યમક્તએ	કરવરાિરાં	આવતરા	િોમત્યરાનરા	ઓપરેશનનો	દર	કોઇ	પર્	મવસતરારિરાં	િોમત્યરાનરા	ઓપરેશનની	
સેવરાઓનું	િુલ્યરાંકન	કરવરા	િરાટેનો	આંતરરરામષ્ટ્ય	સૂચરાંક	છે.	ગુજરરાત	રરાજ્ય	દ્રારરા	વષધા	૨૦૨૦	–	૨૧	નરા	અંતે	૬૦૫	પ્મત	એક	
લરાખ	વ્યમક્તનો	નોંરપરાત્	દર	હરાંસલ	કરેલ	છે.	િોમત્યરા	નરા	ઓપરેશનોની	સંખ્યરા	૪૧૩૦૦૦	થવરા	પરાિી	છે	જેનરા	કરારર્ે	િોમત્યરાનરા	
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કરારર્ેનો	અંરતવનો	દર	૬૨%	ઘટીને	૩૬%	જેટલો	છેલ્રા	દરા્યકરાિરાં	થવરા	પરાિેલ	છે.	ગુજરરાત	રરાજ્ય	દ્રારરા	વષધા	૨૦૨૧-૨૨	િરાં	
(ઓકટોબર-૨૧	સુરી)	૨૬૧૧૨૨	(૫૯%)	િફત	િોમત્યરાનરા	ઓપરેશન	કરવરાિરાં	આવ્યરા	છે.	
	 રરાજ્ય	સરકરારશ્ી	દ્રારરા	આરુમનક	સરારનો,	આંખનરા	ઓપરેશન	િરાટે	સિમપધાત	ઓપરેશન	મથ્યેટરો,	ફોલડેબલ	નતે્િર્ી	
અને	મનપુર્	તબીબી	તેિજ	સહરા્યક	સટરાફ	દ્રારરા	િોમત્યરાનરા	ઓપરેશનિરાં	ઉચ્ચ	ગુર્વતિરા	હરાંસલ	કરેલ	છે.	ગુજરરાત	રરાજ્ય	દ્રારરા	
વષધા	૨૦૨૧-૨૨	િરાં	(ઓકટોબર-૨૧	સુરી)	
	 ૨૬૧૧૨૨	િફત	િોમત્યરાનરા	ઓપરેશન	કરવરાિરંા	આવ્યરા	છે	જે	પૈકી	૨૬૦૫૯૭	(૯૯.૮૦%)	નતે્િર્ી	પ્ત્યરારોપર્	
સરાથે	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	રરાજ્ય	સરકરારશ્ી	દ્રારરા	આંખોની	સરારવરારિરાં	ગુર્વતિરા	જાળવવરા	િરાટે	સિગ્	રરાજ્યિરાં	એકસરખી	
િરાગધાદમશધાકરાનુ	ંઅિલીકરર્	કરરાવીને	સિગ્	દેશિરાં	ઉદરાહરર્	પૂરૂં	પરાડેલ	છે.	
	 ચક્ષુદરાનની	પ્વૃમતિિરાં	પર્	રીિો	પર્	ચોકકસ	વરરારો	થવરા	પરાિેલ	છે.	છેલ્રા	દરા્યકરાિરાં	આરોગ્ય	કિધાચરારીઓનરા	અથરાગ	
પ્્યત્ો	થકી	જનજાગૃમત	લરાવીને	ચક્ષદુરાન	પ્વૃમતિિરાં	બે	ગર્ો	વરરારો	થ્યેલ	છે.	 વષધા	૨૦૨૧-૨૨	િરાં	 (ઓકટોબર-૨૧સરુી)	
ગુજરરાત	રરાજ્ય	દ્રારરા	૨૨૭૦	ચક્ષુઓ	એકમત્ત	કરવરાિરંા	આવ્યરા.	
	 પડદરાનરા	રોગો	ઝરાિર,	બરાળ	અરંતવ	તેિજ	કીકીનરા	રોગોને	કરારર્ે	રરામષ્ટ્ય	સતરે	અંરતવનરા	દરિરા	થ્યેલ	વરરારરાનુ	વલર્	
રરાજ્ય	કક્ષરાએ	પર્	જોવરા	િળેલ	છે.	રરાજ્ય	સરકરાર	આ	રોગોની	સરારવરાર	િરાટેની	સુમવરરાઓ	રરાજ્યનરા	તિરાિ	વ્યમક્તઓ	િરાટે	
ઉપલબર	કરરાવવરા	િરાટે	તતપર	છે.	સરકરારી,	મબન	સરકરારી	તેિજ	ખરાનગી	સંસથરાઓ	વચ્ચે	સ્ુયોજીત	સંકલન	દ્રારરા	આ	રોગોને	કરારર્ે	
આવતુ	અરંતવ	અટકરાવવરાિરા	આવશે.	વષધા	૨૦૨૧-૨૨	િરાં	(ઓકટોબર-૨૧	સરુી)	૬૦૦૯	અન્્ય	આંખનરા	રોગોનરા	ઓપરેશન	
કરવરાિરાં	આવ્યરા	છે.
	 રરાજ્ય	સરકરાર	 દ્રારરા	પ્જાને	આંખનરા	 રોગોની	સરારવરાર	અદ્તન	ટેકનોલોજીવરાળરા	સરારનોથી	િળે	 તે	િરાટે	અદ્તન	
સરારનો	તિરાિ	તબીબી	કોલેજ,	 ડીસટ્ીકટ	હોસસપટલ,	સબ	ડીસટ્ીકટ	હોસસપટલ	ખરાતે	ઉપલબર	કરરાવવરાિરંા	આવેલ	છે.	જેનરાથી	
િોમત્યરાનરા	ઓપરેશન,	ડરા્યરાબેટીક	રેટીનોપેથી,	ઝરાિર,	રતરાંરળરાપર્ું,	પીડી્યરાટ્ીક	કેટરેકટ	મવગેરેની	સરારવરાર	છેવરાડરાની	પ્જાને	પર્	
િળી	રહી	છે.

પરરવાર કલ્યાણ પ્રભાગ
(૧) પ્રજનન અને બાળ આરોગ્ય કા્યષિક્રમ
•	 વષધા	૨૦૧૯-૨૦	દરમિ્યરાન	૧૨,૯૬,૧૪૮	અને	૨૦૨૦-૨૧	દરમિ્યરાન	૧૨,૭૬,૬૭૬	સગભરાધાઓની	પુવધા	પ્સૂમત	સરારવરાર	

સેવરાઓ	િરાટે	નોંરર્ી,	જે	પૈકી	૮૬.૮૯%	સગભરાધાઓની	વહેલી	નોંરર્ી
•	 વષધા	 ૨૦૧૯-૨૦	 દરમ્યરાન	૧૧,૫૧,૪૩૭	પ્સૂમત	નોંરર્ી,	જે	 પૈકી	 ૧૧,૪૫,૮૬૮	 (૯૯.૪%)	સંસથરાકી્ય	પ્સૂમત,	 વષધા	

૨૦૨૦-૨૧	દરમિ્યરાન	૧૧,૧૮,૦૩૮	પ્સૂમત	નોંરર્ી	જે	પૈકી	૧૧,૧૩,૮૦૧	(૯૯.૬	%)	સંસથરાકી્ય	પ્સૂમત	
(૨) વચરંજીવી ્યોજના 
•	 ગુજરરાત	સરકરાર	દ્રારરા	વષધા	૨૦૦૬	થી	શરૂ	કરરા્ેયલ	મચરંજીવી	્યોજનરાએ	રરાજ્યિરાં	સંસથરાકી્ય	પ્સૂમતન	ુપ્િરાર્	વરરારવરાિરાં	

નોંરપરાત્	ફરાળો	આપ્યો	છે.	
•	 આ	્યોજનરા	હેઠળ	િરાચધા	૨૦૨૦	સુરીિરાં	૧૩.૦૦	લરાખ	ગરીબી	રેખરા	હેઠળની	સગભરાધા	સત્ીઓને	રરાજ્ય	સરકરાર	સરાથ	ેકરરારથી	

જોડરા્યેલ	ખરાનગી	સત્ી	રોગ	મનષર્રાંત	દ્રારરા	મવનરાિૂલ્યે	સંસથરારક્ય	પ્સૂમત	સેવરાઓ	પૂરી	પડરાઇ	છે.	
•	 હરાલ	આ	્યોજનરા	હેઠળ	૩૮૬	ખરાનગી	સત્ી	રોગ	મનષર્રાંતો	રરાજ્ય	સરકરાર	સરાથે	મવનરાિૂલ્યે	સંસથરારક્ય	પ્સૂમત	સેવરાઓ	પૂરી	

પરાડવરા	કરરારથી	જોડરા્યેલ	છે.
•	 ઓકટોબર	૨૦૨૧	સુરીિરાં	૧૩.૫	લરાખ	સગભરાધા	બહેનોન	ેમવનરા	િુલ્યે	પ્સમૂત	સેવરાઓ	પૂરી	પરાડવરાિરંા	આવેલ	છે.
(૩) જનની સુરક્ા ્યોજના (JSY)
•	 જનની	સુરક્ષરા	્યોજનરા	એ	રરાષ્ટી્ય	સવરાસથ્ય	મિશન	અંતગધાત	ગરીબી	રેખરા	હેઠળનરા	કુટુંબોની	સગભરાધાઓન	ેસંસથરાકી્ય	પ્સૂમતનરા	

પ્ોતસરાહન	દ્રારરા	િરાતરાિરર્	અને	નવજાત	મશશુિરર્ન	ેઘટરાડવરાનરા	હેતુસર	સલરાિત	િરાતૃતવ	પૂરી	પરાડવરાની	રદશરાનું	એક	પગલું	
છે.	આ	્યોજનરા	૧૦૦	ટકરા	કેન્દ્	પુરસકૃત	છે	આ	્યોજનરા	હેઠળ	પ્સૂમતનરા	૮	થી	૧૨	અઠવરાડી્યરા	પહેલરાં	ગ્રામ્ય	મવસતરારની	
સગભરાધાને	 ₨	 ૭૦૦/-	 અને	 શહેરી	 મવસતરારની	 લરાભરાથણી	 સગભરાધાન	ે (અનુસમૂચત	જામત,	 અનુસૂમચત	 જનજામત	અને	 બી.પી.
એલ.કુટુંબની)	₨	૬૦૦/-	ની	સહરા્ય	ચૂકવવરાિરંા	આવે	છે.	વષધા	૨૦૧૯-૨૦	દરમિ્યરાન	કુલ	૨.૨૭	લરાખ	સગભરાધાઓને	આ	
્યોજનરા	હેઠળ	આવરી	લેવરાિરાં	આવેલ	છે	જ્યરારે	વષધા	૨૦૨૦-૨૧	દરમિ્યરાન	૨.૨૧	લરાખ	સગભરાધાઓન	ેઆ	્યોજનરા	હેઠળ	
આવરી	લેવરાિરાં	આવેલ	છે.	

(૪) પ્રથિમ સંદભષિ સેવા કનેદ્રોનુ સુદ્રઢીકરણ
•	 રરાજ્યનરા	દરેક	રડલીવરી	પોઇન્ટ	(પ્સૂમત	કરરાવતરા	કેન્દ્ો)	થી	વરુિરંા	વરુ	એક	કલરાકનરા	અંતરિરાં	એક	પ્થિ	સંદભધા	સેવરા	કેન્દ્	

કરા્યરાધાસન્વત	કરવરા	િરાટે	ગેપ	એનરાલીસીસ	કરી	અન	ેકુલ	૧૩૦	સંસથરાઓન	ેસદુ્ઢીકરર્	િરાટે	મનરરાધારરત	કરવરાિરંા	આવેલ	છે.
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(૫) ઓબસટેટ્ીક આઈ.સી.્યુ. (ઘવનટિ પ્રસ્વ્ સારવાર કેનદ્ર)
•	 રરાજ્યની	સુઘરેલ	વરાહન	વ્યવહરાર	વ્યવસથરા	તેિજ	રસતરાઓન	ેકરારર્ે	અન	ેનરાનરા	દવરાખરાને	થી	પ્સૂમત	દરમિ્યરાન	તકલીફ	વળી	

સગભરાધા	િરાતરાઓને	સિ્યસર	રીફર	કરવરાને	લીરે	ખુબજ	િોટરા	પ્િરાર્િરંા	િેડીકલ	કોલેજ	હોસસપટલો	ખરાતે	આવી	િરાતરાઓ	
પહોંચે	છે.	આ	તકલીફ	વરાળી	સગભરાધા	િરાતરાઓને	સત્ી	રોગ	મનષર્રાંતની	સેવરાઓ	તેિજ	ઘમનષ્ઠ	સરારવરાર	બંને	એક	જ	સથળે	
િળી	રહે	તે	િરાટે	તિરાિ	િેડીકલ	કોલેજ	હોસસપટલોનરા	સત્ી	રોગ	મવભરાગિરાં	ઓબસટ્ેરટક	આઇ.સી.્ૂય.(ઘમનષ્ઠ	પ્સૂમત	સરારવરાર	
કેન્દ્)	ની	સથરાપનરા	કરવરાનું	મનરરાધારરત	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	જે	અંતગધાત	કુલ	૨૦	િેડીકલ	કોલેજ	હોસસપટલો	ખરાતે	ઓબસટેટ્ીક	
આઈ.સી.્ુય.	(ઘમનષ્ટ	પ્સૂમત	સરારવરાર	કેન્દ્)	કરા્યધારત	કરરા્યરા	છે	.	જેિરાં	વષધા	૨૦૨૦-૨૧	દરમિ્યરાન	૮૫૦૦	િરાતરાઓન	ેદરાખલ	
કરી	પ્સમૂત	દરમિ્યરાનની	અને	પ્સૂમત	બરાદની	ઘમનષ્ઠ	સરારવરાર	પૂરી	પરાડવરાિરાં	આવી	હતી.	

(૬) વખલવખલાટ
•	 બરાળ	જન્િ	એ	દરેક	કુટુંબિરાં	ખુશીનો	અવસર	છે.	તંદુરસત	િરાતરા	અન	ેતંદુરસત	બરાળક	ઘર	ેસલરાિત	રીત	ેપહોંચ	ેતે	િરાટ	ે

સરકરારી	સંસથરાિરાંથી	િરાતરા	અને	નવજાત	મશશુને	પ્સૂમત	બરાદ	સરકરારી	સંસથરાિરાંથી	ઘરે	િુકવરા	મખલમખલરાટ	વરાહનની	વ્યવસથરા	
શરૂ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	વરાહનની	અંદર	સલરાિત	બરાળ	ઉછેર	અને	રસીકરર્નરા	સંદેશરા	મવડી્યોનરા	િરાધ્યિ	દ્રારરા	િરાતરા	અને	
તેની	સરાથે	જતરાં	તેનરા	કુટુંબીજનોને	આપવરાિરાં	આવે	છે.	રરાજ્યિરાં	હરાલ	૪૬૪	મખલમખલરાટ	વરાહનો	કરા્યધારત	છે	અન	ેતેનરા	
થકી	અત્યરાર	સુરીિરાં	(શરૂઆત	૪	સપટેમબર	૨૦૧૨	થી	ઓકટોબર	૨૦૨૧)	૫૬.૦૦	લરાખ	િરાતરા	અન	ેબરાળક	સલરાિત	રીત	ે
મવનરાિૂલ્યે	ઘરે	પંહોચરાડવરાિરાં	આવ્યરા	છે.	

(૭) જનની વરરુ સુરક્ા કા્યષિક્રમ 
•	 જનની	મશશુ	સુરક્ષરા	કરા્યધાક્રિ	હેઠળ	તિરાિ	સગભરાધાઓન	ેજાહેર	આરોગ્યની	સંસથરાઓિરાં	મવનરાિૂલ્યે	સરાિરાન્્ય	તિેજ	સીજેરી્યન	

પ્સૂમત	સમહતની	સંપરૂ્ધા	િરાતૃતવ	સેવરાઓ,	નવજાત	મશશુન	ેજન્િ	બરાદ	૧	વષધા	સુરી	આરોગ્યલક્ષી	તિરાિ	સરારવરાર,	આવવરા–
જવરા	મવનરાિૂલ્યે	પરરવહનની	સગવડ	સમહત	સેવરાઓ	પુરી	પરાડવરાિરંા	આવે	છે.	

•	 વષધા	 ૨૦૨૦-૨૧	 દરમિ્યરાન	 કુલ	 ૭,૫૮,૮૦૬	 લરાભરાથણીઓન	ે િફત	 દવરાઓ	 અન	ે ઉપ્યોગી	 વપરરાશી	 સરારન	 સરામ્રગી	
૪,૨૧,૦૯૨	 લરાભરાથણીઓને	 મવનરાિૂલ્યે	 આહરાર,	 ૩૨૨૬૭	 લરાભરાથણીઓને	 મવનરા	 િૂલ્યે	 લોહી	 ની	 સુમવરરા,	 ૫,૫૭,૮૫૧	
લરાભરાથણીઓને	દવરાખરાનેથી	ઘરે	જવરાની	િફત	સુમવરરા,	૧૬,૧૮,૫૨૭	લરાભરાથણીઓન	ેમવનરાિૂલ્યે	મનદરાન	સેવરાઓ	પૂરી	પરાડવરાિરાં	
આવી	હતી.	

(૮) પ્રધાનમંત્રી સુરવક્્ માતૃતવ અવભ્યાન
•	 િરાન.વડરાપ્રરાનશ્ી	દ્રારરા	સિગ્	દેશિરાં	બીજા	અને	ત્ીજા	મત્િરાસની	સગભરાધાની	ખરાનગી	સત્ી	રોગ	મનષર્રાંત	દ્રારરા	સવૈસ્છક/	

સરકરારી	સત્ી	રોગ	મનષર્રાંત	કે	તબીબી	અમરકરારી	દ્રારરા	તપરાસ	થરા્ય,	જોખિી	સગભરાધાની	સિ્યસર	ઓળખ	થરા્ય	અન	ેતેને	
જરૂરી	સરારવરાર	આપી	શકરા્ય	તે	હેતુથી	જૂન	૨૦૧૬થી	આ	અમભ્યરાન	શરૂ	કરરા્યેલ	છે.

•	 આ	અંતગધાત	રરાજ્યનરા	પ્રા.આ.કેંદ્	અને	તેનરાથી	ઉપરનરા	સતરની	જાહેર	આરોગ્યની	સંસથરાઓિરાં	દર	િમહનરાની	૯િી	તરારીખ	ે
પ્રરાનિંત્ી	સુરમક્ષત	િરાતૃતવ	ક્ીનીક	્યોજવરાિરાં	આવે	છે.

•	 રરાજ્યિરાં	આ	અમભ્યરાન	અંતગધાત	ઓકટોબર	૨૦૨૧	સુરીિરાં	૧૯.૨	લરાખ	સગભરાધા	સત્ીઓની	તપરાસ	કરવરાિરાં	આવી	છે.	જે	
પૈકી	૧.૩૦	લરાખ	જોખિી	સગભરાધાઓ	શોરી	તેઓની	સરારવરાર	શરૂ	કરરા્ેયલ	છે.	

•	 સદર	અમભ્યરાનિરાં	૪૦૧	ખરાનગી	સત્ીરોગ	મનષર્રાંત	તબીબ	સવૈસ્છક	સેવરા	આપવરા	િરાટે	જોડરા્ેયલ	છે.
(૯) બાળ-સખા ્યોજના 
•	 મચરંજીવી	્યોજનરાની	સફળતરાથી	પ્ેરરાઇને	રરાજ્ય	સરકરારે	એમપ્લ,	૨૦૦૯	થી	બરાળ-	સખરા	્યોજનરા	અિલિરાં	િૂકી	છે.	
•	 વષધા	 ૨૦૧૯–૨૦	 દરમિ્યરાન	 ગરીબી	 રેખરા	 હેઠળનરા	એકંદરે	 ૬૨૯૭૯	અન	ેઅને	 વષધા	 ૨૦૨૦-૨૧	 દરમિ્યરાન	 ૨૦૬૧	

બરાળકોને	આ	્યોજનરા	અંતગધાત	ખરાનગી	બરાળ	રોગ	મનષર્રાંત	દ્રારરા	પૂરી	પડરા્ેયલ	છે.
•	 હરાલ	આ	્યોજનરા	હેઠળ	૬૬	બરાળ	રોગ	મનષર્રાતંો	રરાજ્ય	સરકરાર	સરાથે	્યોજનરાનરા	લરાભરાથણી	બરાળકોને	મવનરાિુલ્યે	સરારવરાર	

આપવરા	રરાજ્ય	સરકરાર	સરાથે	કરરારથી	જોડરા્યેલ	છે.
•	 આ	્યોજનરા	અંતગધાત	્યોજનરાની	શરૂઆતથી	ઓકટોબર	૨૦૨૧	સુરીિરાં	કુલ	૬,૪૪,૩૮૦	નવજાત	મશશુઓન	ેમવનરાિુલ્યે	

સરારવરાર	આપવરાિરાં	આવી	છે.
(૧૦) બાળ- સખા ્યોજના - ૩
•	 રરાજ્યનરા	૭૯	હરાઈ	પ્રા્યોરીટી	તરાલુકરાઓ	કે	જ્યરાં	નવજાત	મશશુની	રમનષ્ઠ	સરારવરારની	લેવલ-ર	અન	ેલેવલ-૩	ની	િ્યરાધાદીત	

સેવરાઓ	ઉપલબર	છે.	આ	મવસતરારનરાં	૧.૫	રક.ગ્રા.	કે	તેથી	ઓછરા	વજન	સરાથે	જન્િેલ	નવજાત	મશશુઓન	ેજન્િનરા	ર૮	રદવસ	
સુરી	રમનષ્ઠ	સરારવરારની	સેવરાઓ	િળી	રહે	તે	હેતુથી	સપટેમબર	૨૦૧૭થી	સરકરાર	દ્રારરા	બરાળસખરા-૩	્યોજનરા	શરૂ	કરરાઈ	હતી,	
જે	હવે	વષધા	૨૦૧૮-૧૯	થી	મવસતરારી	સિગ્	રરાજ્યિરાં	અિલિરાં	િુકરાઇ	છે.	
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•	 જ	ેઅતંગધાત	ખરાનગી	બરાળરોગ	મનષર્રાતં,	તબીબી	ક્ષતે્	ેકરા્યધારત	સવસૈ્છક	અન	ેગ્રાન્ટ	ઈન	એઈડ	સસંથરાઓ	સરકરાર	સરાથ	ેકરરારથી	જોડરાઈ	

મનરરાધારીત	સવેરાઓ	લરાભરાથણી	બરાળકોન	ેમવનરા	િલૂ્ેય	પરુી	પરાડ	ેછે.	જ	ેપેટે	રરાજ્ય	સરકરાર,	સરકરાર	સરાથ	ેજોડરા્યલે	ખરાનગી	બરાળરોગ	
મનષર્રાતંન	ેપ્મત	રદવસનરા	સરારવરાર	ખચધા	પટેે	₨	૭૦૦૦/-	લેખે	િહતિિ	૭	રદવસની	સરારવરાર	પેટે	₨	૪૯,૦૦૦/-	ચુકવ	ેછે.	

•	 ઓકટોબર	૨૦૨૧	સુરીિરાં	્યોજનરા	અંતગધાત	૧૯૫		ખરાનગી	બરાળરોગ	મનષર્રાંત	સેવરાઓ	પુરી	પરાડવરા	સરકરાર	સરાથે	કરરારથી	
જોડરા્યરા	છે.	અને	૪૨૪૧૯	બરાળકોને	સરારવરાર	પૂરી	પડરાઈ	છે.	

(૧૧) ખાસ નવજા્ વરરુ સંભાળ એકમ (SNCU)
•	 કુલ	જીવીત	જન્િો	પૈકી	૧૦%	બરાળકો	જન્િ	સિ્યે	એસફેમસ્યરા,	સેપસીસ,	અને	કિળો	વગેરે	જટીલતરાનો	સરાિનો	કર	ેછે.	

આ	તિરાિ	નવજાત	મશશુઓને	ખરાસ	નવજાત	મશશુ	સંભરાળ	્યુનીટિરંા	દરાખલ	કરી	સરારવરાર	આપવી	જરૂરી	હો્ય	છે.	જે	િરાટે	
ગુજરરાત	સરકરારે	રરાજ્યની	િેડીકલ	કોલેજ	હોસસપટલ	અન	ેજીલ્રા	હોસસપટલોિરંા	કુલ	૪૧	ખરાસ	નવજાત	મશશુ	સંભરાળ	એકિ	
શરૂ	કરેલ	છે.	જેિરાં	વષધા	૨૦૧૯-૨૦	દરમ્યરાન	૫૫,૭૮૫	નવજાત	મશશુઓને	સરારવરાર	આપવરાિરાં	આવી	હતી	અને	વષધા	
૨૦૨૦-૨૧	દરમ્યરાન	૪૭,૩૩૭	નવજાત	મશશુઓન	ેદરાખલ	કરી	સરારવરાર	આપવરાિરાં	આવી	છે.	

(૧૨) સાવષિવત્રક રસીકરણ કા્યષિક્રમ
•	 રસીકરર્	કરા્યધાક્રિ	એ	બરાળકનરા	જીવનને	જોખિિરાં	િુકે	તેવી	પરરસસથમતઓ	સરાિે	રક્ષર્	આપતો	અને	સસટઇેનેબલ	ડેવલપિેંટ	

ગોલ-	૩.૨	નવજાત	મશશુ	મૃત્યુ	દર	અને	બરાળ	િરર્	દર	(૦–૫	વષધા	)	ઘટરાડવરાન	ુધ્યે્ય	હરાંસલ	કરવરા	િરાટેનો	ચરાવીરૂપ	કરા્યધાક્રિ	
છે.	આ	કરા્યધાક્રિ	હેઠળ	રરાષ્ટી્ય	રસીકરર્	મશડ્ુલ	િુજબની	મનરરાધારરત	રસીઓ	મનરરાધારરત	સિ્યે	બરાળકોન	ેઆપી,	ઝેરી	કિળો,	
બરાળ	ક્ષ્ય,	બરાળ	લકવો,	રડપથેરી્યરા,	ઉટરાંટી્યું,	રનુર,	હીબ,	ઓરી	અન	ેરૂબેલરા,	જેવરા	રસીકરર્થી	અટકરાવી	શકરા્ય	તેવરા	૯	રરાતક	
રોગો	સરાિે	રક્ષર્	અપરા્ય	છે.	

•	 વષધા	૨૦૨૦-૨૧	દરમિ્યરાન	એક	વષધાથી	ઓછી	વ્યનરા	૧૨,૦૨,૪૦૦	બરાળકોન	ેિુકવરાપરાત્	તિરાિ	રસી	િુકી	તેઓનુ	સંપુર્ધા	
રસીકરર્	કરરા્યુ,	જે	વષધા	૨૦૨૦-૨૧	અપેમક્ષત	૦-૧	વષધાનરા	બરાળકોનરા	૯૦%	છે	વષધા	૨૦૨૧-૨૨	દરમિ્યરાન	ઓકટોબર	
૨૦૨૧	સુરી	૧૩,૨૯,૧૦૦	બરાળકોનુ	સંપુર્ધા	રસીકરર્.	જે	વષધા	દરમિ્યરાનનરા	અપમેક્ષત	૦-૧	વષધાનરા	બરાળકોનરા	૮૫.૦%	

•	 રસીકરર્	કરા્યધાક્રિ	અંતગધાત	તિરાિ	અથવરા	અંશત:	રસીથી	વંમચત	બરાળકો	અન	ેસગભરાધા	ઓને	આવરી	લેવરા	જુલરાઈ-	૨૧	થી	
સપટેમબર	૨૦૨૧	દરમિ્યરાન	મિશન	ઈન્દ્રનુષ	અને	સઘન	મિશન	ઈન્દ્રનુષનરા	પરાંચ	સરાત	રદવસી્ય	રરાઉંડ	્યોજા્યરા	હતરા	જેિરાં	
૧,૧૫,૦૭૮	બરાળકો	અને	૬૮૦૦	સગભરાધાઓને	આવરી	લેવરાઇ	હતી.

(૧૩) પલસ પોવલ્યો રસીકરણ કા્યષિક્રમ (PPI) 
•	 વષધા	 ૨૦૨૦	િરાં	 પલસ	પોમલ્યો	 રસીકરર્	 કરા્યધાક્રિ	૧૯	જાન્્યઆુરી	નરા	 રોજ	્યોજા્યેલ.	જે	 હેઠળ	 રરાજ્યનરા	૦-૫	વષધાની	

વ્યનરા	૮૩.૭૨	લરાખ	બરાળકોને	આવરી	લીરેલ	હતરા.	વષધા	૨૦૨૧	િરાં	પલસ	પોમલ્યો	રસીકરર્	કરા્યધાક્રિનરા	એક	રરાઉન્ડ	૩૧	
િી	જાન્્યુઆરી	નરા	રોજ	્યોજા્યેલ.	જે	હેઠળ	રરાજ્યનરા	૦-૫	વષધાની	વ્યનરા	૮૨.૨૯	લરાખ	બરાળકોન	ેઆવરી	લીરેલ	હતરા.	
કરા્યધાક્રિનરા	અસરકરારક	અિલીકરર્નરા	કરારરે્	વષધા	ર૦૦૭-૦૮	થી	રરાજ્યિરાં	પોલી્યોનો	એકપર્	કેસ	નોંરરા્યેલ	નથી.

(૧૪) કુપો્ણ મુક્ત ગુજરા્ મહા અવભ્યાન
•	 કુપોષર્	િુક્ત	ગુજરરાત	િહરાઅમભ્યરાન	અંતગધાત	રરાજ્યનરા	પરંાચ	વષધાથી	ઓછી	ઉંિરનરા	બરાળકોનું	પોષર્નરા	મવમવર	િરાપદંડો	

અનુસરાર	સક્રીનીંગ	થરા્ય	છે.	જે	દરમિ્યરાન	િળી	આવેલ	અમતગંભીર	કુપોમષત	બરાળકો	પૈકી	તબીબી	સિસ્યરાવરાળરા	અને	/	અથવરા	
ભૂખ	પરરક્ષર્િરાં	નરાપરાસ	થ્યરા	હો્ય	તેવરા	બરાળકોને	વરુ	તબીબી	તપરાસ,	સરારવરાર	અન	ેપુનધાવસન	િરાટે	નજીકની	આરોગ્ય	
સુમવરરા	ખરાતે	કરા્યધારત	બરાલ	સેવરા	કેન્દ્	અથવરા	બરાલ	સંજીવની	કેન્દ્િરાં	દરાખલ	કરવરાિરાં	આવે	છે

•	 હરાલ	રરાજ્યિરાં	જુદરા	જુદરા	સતરની	જાહેર	આરોગ્ય	સંસથરાઓિરાં	૨૯	બરાળ	સંજીવની	કેન્દ્	અન	ે૨૦૭	કુપોમષત	બરાળ	સરારવરાર	
કેન્દ્	(CMTC)	કરા્યધારત	છે.	અમતગંભીર	કુપોમષત	બરાળકો	કે	જેિરાં	કોઈ	તબીબી	સિસ્યરા	ન	હો્ય	અને	ભૂખ	પરરક્ષર્િરાં	પરાસ	
થ્ેયલ	હો્ય	તેઓન	ેસરાિુદરામ્યક	સતરે	સરારવરાર,	સંભરાળ	આપવરાિરંા	આવે	છે.

•	 કુપોષર્	 િુક્ત	 ગુજરરાત	 િહરાઅમભ્યરાનનો	 પરાંચિો	 તબક્ો	 ૮	 જુલરાઈ,	 ૨૦૧૯	 થી	 હરાથ	 રરરા્યો	 છે.	 જેિરાં	 િોબરાઈલ	
એપલીકેશનિરાં	નોંરરા્યેલ	૫૫.૬૪	લરાખ	બરાળકો	(૦	થી	૫	વષધાનરા)	નું	પોષર્નરા	મવમવર	િરાપદંડો	અનુસરાર	સક્રીનીંગ	થઈ	રહં્	
છે.	આ	અમભ્યરાન	અંતગધાત	વષધા	૨૦૨૦-૨૧	સુરીિરાં	કુલ	૬૯.૫૭	લરાખ	બરાળકોન	ેરફલડ	વક્કર	િરારફતે	સક્રીનીંગ	૧.૮૨	લરાખ	
(૪.૯૪	ટકરા)	બરાળકોને	અમતગંભીર	કુપોમષત	(SAM)	બરાળકો	તરીકે	અલગ	તરારવવરાિરંા	આવ્યરા	હતરા.	અમતગંભીર	કુપોમષત	
બરાળકોિરાંથી	૧૨,૨૪૧	બરાળકોને	એનઆરસી/સીએિટીસી	ખરાતે	દરાખલ	કરી	સંસથરાકી્ય	સરારવરાર	કરવરાિરાં	આવી	અને	બરાકી	
રહેલરા	કુપોમષત	બરાળકોને	સરાિુદરામ્યક	સતરે	સરારવરાર	કરવરાિરાં	આવી.

•	 વષધા	૨૦૨૧-૨૨	(ઓકટોબર-૨૦૨૧	અમંતત)	કુલ	૭૧	લરાખ	બરાળકોિરાંથી	૨૧.૧૧	લરાખ	બરાળકોન	ે રફલડ	વક્કર	િરારફતે	
સક્રીનીંગ	કરી,	૧.૬૪	લરાખ	(૭.૭૯%)	બરાળકોન	ેઅમતગંભીર	કુપોમષત	બરાળકો	તરીકે	અલગ	તરારવવરાિરાં	આવ્યરા.	અમત	ગંભીર	
કુપોમષત	બરાળકોિરાંથી	૮૯૫૨	બરાળકોને	એનઆરસી	/	સીએિટીસી	ખરાતે	દરાખલ	કરી	સંસથરાકી્ય	સરારવરાર	કરવરાિરાં	આવી	
અને	બરાકી	રહેલરા	કુપોમષત	બરાળકોને	સરાિુદરામ્યક	સતરે	સરારવરાર	કરવરાિરાં	આવી.
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(૧૫) કસ્ુરબા પો્ણ સહા્ય ્યોજના (KPSY)
•	 આ	્યોજનરા	હેઠળ	ગરીબી	રેખરા	હેઠળની	િરાતરાન	ેસગભરાધાવસથરાનરા	સિ્યગરાળરાિરંા	પ્યરાધાપ્ત	પોષર્	અન	ેઆરરાિ	િરાટે	₨	૬૦૦૦/-

ની	રોકડ	સહરા્ય	આપવરાિરાં	આવે	છે.
•	 સગભરાધા	 સત્ીને	 પહેલરા	હપ્તરા	પેટે	 ₨	૨૦૦૦/-	ની	સહરા્ય	િિતરા	 રદવસ	ેસગભરાધાવસથરાનરા	પ્થિ	૬	િરાસ	દરમ્યરાન	નોંરર્ી	

કરરાવવરાથી,	સગભરાધા	 સત્ીન	ેબીજા	હપ્તરાની	₨	૨૦૦૦/-	સહરા્ય	સરકરારી	સંસથરા	કે	 મચરંજીવી	 ડરાધાકટર	પરાસે	પ્સૂમત	કરરાવેથી,	
પ્સૂમતનરા	એક	અઠવરારડ્યરાિરાં	 િળવરાપરાત્	થરા્ય	છે.	જન્િેલ	બરાળકને	 રસીકરર્	 મનરરાધારરત	સિ્યપત્ક	િુજબ	તિરાિ	 રસી	
િુકરા્યેથી	અને	વીટરાિીન-એ	નો	પ્થિ	ડોઝ	અપરા્યરા	બરાદ	બરાળકનરા	જન્િનરા	૯	િરાસ	પછી	પરંતુ	૧૨	િમહનરા	પહેલરા	પૂર્ધા	કરે	
તે	પહેલરા	₨	૨૦૦૦/-	ની	સહરા્યનો	ત્ીજા	હપ્તો	ચૂકવવરાિરાં	આવે	છે.	

•	 આ	્યોજનરા	હેઠળ	વષધા	૨૦૨૦-૨૧િરાં	૨,૧૯,૪૯૨	ચેકોનરા	કરેલ	મવતરર્	સરાિે	વષધા	૨૦૨૧-૨૨	િરાં	(ઓકટોબર	અંમતત)	
૮૧,૨૩૯	ચેકોનું	મવતરર્	લરાભરાથણીઓને	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.

(૧૬) કુટુંબ વન્યોજન કા્યષિક્રમ 
•	 કુટુંબ	કલ્યરાર્	કરા્યધાક્રિની	શરૂઆતથી	રરાજ્યિરાં	િરાચધા-૨૦૧૯	સરુીિરાં	અંદરાજે	૧૩૦.૦૪	લરાખ	નસબરંીનરા	ઓપરેશન	કરવરાિરાં	

આવ્યરા	છે	જ્યરારે	૧૬૭.૮૫	લરાખ	સત્ીઓને	બે	બરાળક	વચ્ચે	અંતર	વરરારતી	અને	કુટુંબ	િ્યરાધાદીત	કરતી	આઇ.	્યુ.	સી.ડી.	
િુકવરાિરાં	આવી	છે.	

•	 વષધા	૨૦૧૯-૨૦	િરાં	૩.૦૬	લરાખ	નસબંરીનરા	ઓપરેશનની	અન	ે૬.૦૪	લરાખ	સત્ીઓને	આઇ.	્યુ.	સી.ડી.	િુકવરાની	કરાિગીરી	
કરરાઇ	હતી.	

•	 વષધા	૨૦૨૦-૨૧	િરાં	૨.૩૧	લરાખ	નસબરંીનરા	ઓપરેશન	અને	૫.૭૮	લરાખ	સત્ીઓન	ેઆંકડી	િુકવરાની	કરાિગીરી	કરવરાિરાં	
આવી	છે.	

(૧૭) પીસી & પીએન્ીટી એકટના અસરકારક અમલીકરણ માટે થિ્યેલ કામગીરી
•	 પ્ી-કન્સેપશન	અને	પ્ી-નેટલ	ડરા્યગ્ોસસટક	ટેકનીકસ	(સેકસ	મસલેકશનનો	પ્મતબંર)	એકટ,	1994	એ	સેકસ	રેમશ્યોિરાં	અસંતુલન	

ઘટરાડવરાનરા	પ્્યરાસ	રૂપે	અિલિરાં	િૂકવરાિરાં	આવ્યો	હતો.	ગુજરરાત	રરાજ્યિરાં	આ	કરા્યદો	૨૦૦૬	થી	અિલીકરર્	કરેલ	છે.
•	 ઓકટોબર	૨૦૨૧	સુરીિરાં	કુલ	૭૫૮૨	સેન્ટર	ની	કરા્યદરા	હેઠળ	નોંરર્ી	કરવરાિરાં	આવેલ	છે,	જે	િરાં	જીનેરટક	કરાઉનસીમલંગ	

સેન્ટર,	જીનેરટક	લેબોરેટરી,	જીનેરટક	સક્મનક,	Ultrasound	Clinic	/	Imaging	Centre	અન	ેTest	Tube	baby	Clinic	
આવરી	લેવરા્યેલ	છે.	

•	 ઓકટોબર	૨૦૨૧	સુરીિરાં	કુલ	૧૦૪૪	સોનોગ્રાફી	િશીન	સીલ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે,	અને	૫૭૧	કોટધા	કેસ	કરવરાિરાં	આવેલ	
છે.	જેિરાથી	૩૧	કેસોિરાં	કન્વીક્ષન	થ્યેલ	છે.	વરુિરાં,	હરાલ	સુરીિરાં	કુલ	૩૧	સફળ	સસટંગ	ઓપરેશન	કરવરાિરંા	આવેલ	છે.	

(૧૮)	 નીમત	આ્યોગનરા	મવમવર	સૂચકરાંકો	અને	સસટેનેબલ	ડેવલપિેન્ટ	લક્યરાંકન	ેમસધર	કરવરા	આરોગ્યતંત્	દ્રારરા	૭	+	૪/૧૧	
અંતગધાત	મવમવર	કરાિગીરી	હરાથ	રરરા્યેલ	છે.	તિરાિ	સગધાભરા	બહેનોની	પવૂધા	પ્સૂમત	સેવરાઓ	સંપરૂ્ધા	રીત	ેસમુનમચિત	કરવરા	
સગભરાધા	બહેનન	ેતપરાસ	િરાટે	ઘરેથી	લરાવવરા	–	લઇ	જવરા	ખરાસ	પહેલ	તરીકે	જીવીક	ેઇએિઆરઆઇ	સરાથે	સંકલનથી	
"એકસટેન્ડેડ	જે.એસ.એસ.કે."	અિલિરાં	છે.	્યોજનરાની	શરૂઆતથી	એટલ	ેકે	જાન્્યઆુરી	૨૦૧૯	થી	ઓકટોબર	૨૦૨૧	
સુરીિરાં	એકસટેન્ડેડ	જે.એસ.એસ.કે.	અંતગધાત	૧૧	લરાખ	લરાભરાથણીને	લરાભ	અપરા્ેયલ	છે.	

(૧૯)	 જાહેર	આરોગ્ય	સંસથરાઓિરાં	સરારવરાર	અન	ેપ્સૂમતનું	પ્િરાર્	વરરારવરા	િરાટ	ેતિરાિ	જાહેર	આરોગ્ય	સંસથરા	ખરાતેનરા	લેબર	
રૂિ,	"નવજીવન	કક્ષ"	તરીકે		"લક્ય"	િરાગધાદમશધાકરા	િુજબ	અપગે્ડ	કરવરાિરંા	આવી	રહ્યરા	છે.	સિગ્	ભરારતિરંા	ગુજરરાત	
"લક્ય"	 બરાબતની	 કરાિગીરીિરાં	 અગે્સર	 છે.	 હરાલિરાં	 ૫૩	જાહેર	આરોગ્ય	 સંસથરાઓને	 ભરારત	 સરકરાર	 દ્રારરા	 "લક્ય"	
સટણીફીકેશન	િળેલ	છે.

(૨૦)	 "આશરા"	બહેનોની	નરાની	નરાની	િુઝવર્	િરાટેનરા	સરાિરાન્્ય	ઉકેલ	ઝડપી	લરાવવરા	"આશરા	એક	ચેતનરા"	કરા્યધાક્રિનરંા	સરાપ્તરામહક	
સેટ	કોિ	્યોજવરાિરાં	આવે	છે.	તેવી	જ	રીતે	િરાતરા	અન	ેનવજાત	મશશુ	આરોગ્ય	સેવરાઓ	િરાટેનરાં	ઉપ્યોગી	પ્થિ	સંદભધા	
કેન્દ્	(ફસટધા	રેફરલ	્યુમનટ)	ખરાતે	કરાિગીરી	બજાવતરા	મનષર્રાંત	તબીબોની	ટેકનીકલ	િુઝવર્	દૂર	કરવરા	"એફ.આર.્ુય.	"સેટ	
કોિનરા	સરાપ્તરામહક	કરા્યધાક્રિ	કરવરાિરાં	આવે	છે.	

(૨૧)	 ગભધારરારર્થી	બે	વષધા	વ્ય	સુરીની	િરાતરા	અને	બરાળ	આરોગ્ય	સંબંમરત	જરૂરી	તિરાિ	સેવરાઓનરંા	સંકલીત	અિલવરારી	િરાટે	
"હજાર	રદવસ	પ્ોટોકોલ	"(૧૦૦૦	રદવસ	પ્ોટોકોલ)	અિલિરંા	િૂકવરાિરાં	આવી	રહ્યો	છે.	જેથી	િરાતરા	અન	ેનવજાત	મશશુ	
િુત્યુ	પ્િરાર્	સરાથે	સરાથે	કુપોષર્નું	પ્િરાર્	ઘટરાડી	શકરા્ય	છે.	

(૨૨)	 િનોરંજન	 સરાથે	 જ્ઞરાન	 અને	 આરોગ્ય	 સંબંમરત	 સેવરાઓનરા	 પ્ચરાર	 િરાટે	 સપ્તરરારરાનો	 સિવન્્ય	 કરીને	 આરોગ્યતંત્	
લરાભરાથણીઓનરા	ઘર	આંગર્ે	આરોગ્ય	મશક્ષર્	પુરૂ	પરાડવરા	િરાટેની	કરાિગીરી	પર્	કરી	રહેલ	છે.

	 	 આિ,	સંભમવત	તિરાિ	આ્યરાિો	આવરી	લઇને	પરરવરાર	કલ્યરાર્	તતં્	ગુજરરાત	રરાજ્યનરા	આરોગ્ય	સૂચકરાંનો	મવમવર	
લક્યરાંકો	હરાંસલ	કરવરા	સતત	પ્્યત્શીલ	છે.
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(૨૩) TeCHO+ (Technology enabled Community Health Operation)
•	 TeCHO+	એ	િોબરાઈલ	અને	વેબ	આરરારરત	એસપલકેશન	છે	જેનો	પ્રારંભ	િરાનની્ય	વડરા	પ્રરાન	દ્રારરા	૮	ઑકટોબર,	૨૦૧૭	

વડનગરિરાં	 કરવરાિરાં	આવ્યો	 હતો.	 TeCHO+	િરાતૃતવ,	 નવજાત	અને	 બરાળ	આરોગ્ય	સેવરાઓની	 કવરેજ	અને	 ગરુ્વતિરા	
સુરરારવરા	િરાટે	આરોગ્ય	કરા્યધાકરો	અને	વહીવટકતરાધાઓ	િરાટે	સહરા્યક	તરીક	ેકરાિ	કરે	છે.	ટેકોપલસ	એસપલકેશન	િોબરાઇલ	ફોનનો	
ઉપ્યોગ	કરીને	ગભધાવતી	િમહલરાઓનુ	ંઅને	બરાળકોનું	નરાિ	આરરારરત	ટ્ેરકંગ	પૂરી	પરાડે	છે.

TeCHO+ના લાભો અને સુવવધાઓ:
	 TeCHO+એ	ગુજરરાતનરા	:	(1)	િરાતરા	મૃત્ુય	દર	(2)	બરાળ	મૃત્ુય	દર	(3)	જન્િ	સિ્યે	ઓછરા	વજનનરંા	બરાળકો	(4)	
સંપૂર્ધા	 રસીકરર્	 (5)	કુપોષર્	 (6)	ગભરાધાવસથરાિરાં	એમનમિ્યરા	 (7)	 રોગચરાળો	 (8)	જન્િ	સિ્યે	સેકસ	રેમશ્યો	 (9)	િરાનમસક	
આરોગ્ય	(10)	ટીએફઆર	/	અંતરની	પદ્ધમતઓ	અન	ે(11)	મબન-સંચરારક્ષિ	રોગોનરા	પ્દશધાનિરંા	વરુ	સુરરારર્રા	તરફ	દોરી	જશે.
	 •	 રરાજ્યનરા	દરેક	સત્ી	સવરાસથ્ય	કરા્યધાકરને	એન.એચ.એિ.	ની	નરાર્રાકી્ય	સહરા્ય	દ્રારરા	એક	સિરાટધા	ફોન	આપવરાિરાં	આવેલ	છે.	

આ	સિરાટધા	ફોનિરાં	TeCHO+	િોબરાઇલ	એસપલકેશન	છે.	જે	ઘરની	િુલરાકરાતો	અન	ેરસીકરર્નરા	રદવસો	દરમિ્યરાન	સેવરા	પૂરી	
પરાડતી	વખતે	ઉપ્યોગ	કરી	રહી	છે.

	 •	 સગભરાધા	સત્ીઓ	અન	ેમશશુઓ:
	 	 -	 ઘર	આંગર્ે	ગરુ્વતિરાસભર	સેવરા.
	 	 -	 િોબરાઇલિરાં	રહેલ	મવરડઓ	દ્રારરા	આરોગ્ય	મશક્ષર્.
	 	 -	 મબિરારીઓ	િરાટે	સરારવરાર	િરાગધાદમશધાકરા.
	 •	 િમહલરા	આરોગ્ય	કરા્યધાકર	(એફએચડબલ્યુ):
	 	 -	 િોબરાઇલિરાં	રહેલ	મવરડઓની	િદદથી,	તેિનરા	િરાટે	લરાભરાથણીઓન	ેસલરાહ	આપવી	સરળ	છે.
	 	 -	 લરાભરાથણીઓની	સિ્યસર	ઓળખ	અન	ેતરાતકરામલક	સરારવરાર	િરાટે	ઉપ્યોગી.
	 	 -	 સિ્યસર	સેવરા	િરાટે	લરાભરાથણીઓ	અન	ેસંબંમરત	આરોગ્ય	કરા્યધાકરને	ચેતવર્ીઓ.
	 	 -	 ગભધાવતી	િમહલરાઓ	અન	ેબરાળકોનરા	સવરાસથ્ય	રેકોડધાનુ	ંરડમજટલરાઇઝેશન
	 	 -	 પ્દરાન	કરેલી	સેવરાઓનુ	ંજે	તે	સિ્યે	જ	રેકોરડિંગ	અને	રીપોટડીંગ.
	 	 -	 જોખિી	લરાભરાથણીનરા	રકસસરાઓિરંા	સૂચનરા.
	 •	 પી.એચ.સી.	િેરડકલ	ઑરફસર:
	 -	 જોખિી	િરાતરાઓ	અન	ેબરાળકોની	પ્ત્યક્ષ	સિ્યની	િરામહતી	સિ્યસર	ફોલોઅપ	સુમનમચિત	કરશે.	TeCHO+	વેબ	

એસપલકેશન	દ્રારરા	સહરા્યક	મનરીક્ષર્	અન	ેદેખરેખ	સરળ	બનશે.
	 સિગ્	રરાજ્યિરાં	TeCHO+	પ્ોજેકટ	શરૂ	કરવરાિરંા	આવ્યો	છે.	દસ	હજારથી	વરુ	એફ.એચ.ડબલ્ય.ુન	ેતેઓએ	પૂરી	પરાડેલ	
સેવરાઓની	રી્યલ	ટરાઈિ	એન્ટ્ી	િરાટે	TeCHO+	િોબરાઈલ	એસપલકેશન	સરાથે	સિરાટધા	ફોન	પૂરરા	પરાડવરાિરંા	આવેલ	છે.
	 રરાજ્યની	 ૬.૮૦	 કરોડ	 વસતીનો	 ફેમિલી	 ડેટરા	 બેઝ	 TeCHO+	 િરાં	 અધ્યતન	 કરવરાિરંા	આવેલ	 છે.	 રરાજ્યની	 તિરાિ	
એફએચડબલ્યુ	TeCHO+િરાં	પૂરી	પરાડેલ	આર.સી.એચ.	સેવરાઓ,	મબન	ચેપી	રોગોની	તપરાસ	અન	ેસેવરાઓ,	પોષર્ન	ેલગતી	પૂરી	
પરાડેલ	સેવરાઓની	એન્ટ્ી	ટેકો+	િરંા	કરી	રહી	છે.	રરાજ્યની	તિરાિ	જાહેર	આરોગ્યની	સંસથરાઓ	દ્રારરા	પર્	તેઓએ	િરાતરા	અને	
બરાળકને	પૂરી	પરાડેલ	સેવરાઓની	રી્યલ	ટરાઈિ	એન્ટ્ી	કરી	રહી	છે.	ટેકો+	િરાં	ખૂબ	નજીકનરા	ભમવષ્યિરંા	RBSK,	Comprehensive	
Child	birth	Defect	screening,	િરાનમસક	આરોગ્ય	અન	ેરરાષ્ટી્ય	અંરતવ	અન	ેદ્સષ્ટ	ખરાિી	મન્યંત્ર્	કરા્યધાક્રિ	ન	ેલગતરાં	િોડ્ુલ	
શરૂ	કરરાશે.	
	 આ	પ્ોજેકટ	હેઠળ,	જીવીકે	ઇએિઆરઆઈ	જાગરૂકતરા	વરરારવરા	અન	ેપૂરી	પડરા્યેલ	સેવરાની	ખરાતરી	કરવરા,	જોખિી	
સગભરાધા	અન	ેબરાળપર્ની	 મબિરારીઓ,	સંસથરાકી્ય	પ્સમૂત	અન	ેજ્યરાં	પહોંચવુ	ંિુશકેલ	છ	ેતેવરા	અન	ેસેવરાથી	વંમચત	 મવસતરારની	
િરાતરાને	અને	બરાળકોને	સેવરા	આપવરા	િરાટે	૧૦૪	હેલપલરાઈન	દ્રારરા	રરિરાઇન્ડર	/	કૉલ	સેવરાઓ	પર્	પૂરી	પરાડી	રહી	છે	
	 જોખિી	િરાતરા	અને	બરાળકોને	જીવીકે	ઇએિઆરઆઇ	હેલપલરાઇન	અન	ેપી.એચ.સી.	તબીબી	અમરકરારીઓ	દ્રારરા	ટ્ેક	
કરવરાિરાં	આવશે,	એએનએિ	આ	લરાભરાથણીઓની	સસથમત	મવશે	દેખરેખ	રરાખશે.	જોખિી	િરાતરાઓ	અન	ેબરાળકોને	્યોગ્ય	સેવરાઓ	
પ્દરાન	કરવરાિરાં	ન	આવે	તો	સુપરવરાઇઝર	અન	ેઆરોગ્ય	અમરકરારીઓન	ેચેતવર્ી	સંદેશ	પ્રાપ્ત	થશે.	ટેકો+	ડેશબોડધા	સિગ્	સવરાસથ્ય	
તંત્નરા	દરેક	સતરે	્યોગ્ય	િોનીટરીંગ	સૂચકરાંકો	પ્દરાન	કરશે.
	 રરાજ્ય	સરકરાર	દ્રારરા	મવમવર	કરા્યધાક્રિોનરા	અસરકરારક	અિલીકરર્ન	ેલીરે	રરાજ્ય	નો	બરાળિરર્	દર	એસ.	આર.	એસ.	
અંદરાજો	િુજબ	વષધા	૨૦૧૯	પ્મત	હજાર	જીમવત	જન્િે	૨૫	અન	ેિરાતરા	મૃત્યુ	દર	વષધા	૨૦૧૮-૨૦	નરા	સિ્યગરાળરા	દરમિ્યરાન	પ્મત	
એક	લરાખ	જીમવત	જન્િે	૭૫	થ્યો	હોવરાનો	અંદરાજ	છે,	
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("પી.એમ.જે.એ.વા્ય. –મા" ્યોજના)
•	 ગુજરરાત	 રરાજ્યનરા	 તિરાિ	 જીલ્રાઓિરાં	 ગરીબી	 રેખરા	 હેઠળ	 જીવતરા	 કુટુંબો	 િરાટે	 િુખ્યિંત્ી	 અમૃતિ	 (િરા)	 ્યોજનરા	

તરા.૪/૯/૨૦૧૨થી	અિલિરાં	િુકેલ.
•	 રરાજ્ય	સરકરાર	ેિુખ્યિંત્ી	અમૃતિ	 (િરા)	્યોજનરાનો	 વ્યરાપ	વરરારી	િધ્યિ	વગધાનરા	પરરવરારો	િરાટે	િુખ્યિંત્ી	અમૃતિ	 "િરા	

વરાતસલ્ય"	્યોજનરા	તરા.	૧૫/૦૮/૨૦૧૪	અિલી	કરેલ.
•	 આ્યુષિરાન	ભરારત	-	પ્રરાનિંત્ી	જન	આરોગ્ય	્યોજનરા	હેઠળ	ગ્રામ્ય	મવસતરારો	તેિજ	શહેરી	મવસતરારો	િરાટે	મન્યત	િરાપદંડો	

રરરાવતરા	સરાિરામજક,	આમથધાક	અને	જામત	આરરારરત	સવવેક્ષર્	૨૦૧૧ની	્યરાદીિરાં	સિરામવષ્ટ	પરરવરારોન	ેકુટુંબ	દીઠ	વરામષધાક	₨	૫	
(પરાંચ)	લરાખ	સુરીનું	આરોગ્ય	કવચ	પૂરં	પરાડવરા	િરાટ	ેતરા.	૨૩/૦૯/૨૦૧૮	થી	અિલી	કરેલ	છે.

•	 કુટુંબરદઠ	વરામષધાક	િહતિિ	₨	૫,૦૦,૦૦૦/-	(અંકે	રૂમપ્યરા	પરાંચ	લરાખ)	સરુીની	કેશલેસ	સરારવરાર.
•	 પ્રાથમિક,	સેકન્ડરી	તેિજ	ટશધારી	મબિરારોની	કુલ-	૨૬૮૧	મન્યત	કરેલ	પ્ોસીજર	િરાટે	ઉતિિ	પ્કરારની	કેશલેસ	સરારવરાર.	
•	 ્યોજનરા	હેઠળ	કુટંુબનરાં	સભ્યોની	િ્યરાધાદરા	વગર,	બરરા	જ	 વ્યમક્તને	લરાભ	િળવરાપરાત્	છે.	૧લી	િરાચધા,	૨૦૧૯થી	રરાજ્ય	

સરકરારની	''િરા''	તથરા	"િરા	વરાતસલ્ય"	્યોજનરાનરા	લરાભરાથણી	આ્યુષિરાન	ભરારત	-	પ્રરાનિંત્ી	જન	આરોગ્ય	્યોજનરા	હઠેળ	
િળવરાપરાત્	₨	૫	(પરાંચ)	નો	લરાભ	િળવરાપરાત્	છે.	પરંત	ુતેઓને	કોઈપર્	એક	જ	્યોજનરાનો	લરાભ	િળવરાપરાત્	રહેશે.	તેિજ	
ઉક્ત	્યોજનરાિરાં	િળવરાપરાત્	લરાભ	સિરાન	રહેશે.

•	 તરા.૦૫/૦૮/૨૦૨૧નરા	રોજ	થ્યેલ	ઠરરાવથી	 ''િરા''	તથરા	 ''િરા	વરાતસલ્ય''	્યોજનરા	અને	આ્યુષિરાન	ભરારત	-	પ્રરાનિંત્ી	જન	
આરોગ્ય	્યોજનરાને	"પી.એિ.જે.એ.વરા્ય.	–િરા"	્યોજનરાનું	સં્યુક્ત	નરાિ	આપવરાિરાં	આવેલ	છે.	

્યોજનાનો હે્ ુ :
•	 ્યોજનરા	હેઠળ	લરા્યકરાત	રરરાવતરા	લરાભરાથણી	પરરવરારો	પોતરાની	પસંદગી	વરાળી	ખરાનગી	તેિજ	સરકરારી	સંલગ્	હોસસપટલિરાંથી	

સરારી	ગુર્વતિરા્યુક્ત	સરારવરાર	તદ્દન	િફત	િેળવી	શકે.
લાભાથિથીઓ :
•	 "િરા"	્યોજનરા	:	ગરીબી	રેખરા	હેઠળ	જીવતરા	કુટુંબો.
•	 "િરા	વરાતસલ્ય"	્યોજનરા	:
	વરામષધાક	₨	૪.૦૦	લરાખ	કે	તેથી	ઓછી	આવક	રરરાવતરા	િધ્યિ	વગધાનરા	પરરવરારો	
	ગ્રામ્ય	તિેજ	શહેરી	મવસતરારનરા	તિરાિ	આશરા	બહેનો.
	િરાન્્ય	પત્કરારો.	
	રરાજ્ય	સરકરારનરા	વગધા-	૩	અને	વગધા-	૪	નરા	તિરાિ	સંવગગો	પરની	જગ્યરાઓ	ઉપર	સીરી	ભરતીથી	મનિરૂ્ક	આપેલ	રફકસ	

પગરારનરા	કિધાચરારીઓ.
	્યુ-વીન	કરાડધા	રરારકો.	
	વરામષધાક	₨	૬	લરાખ	કે	તેથી	ઓછી	આવક	રરરાવતરા	કુટુંબોનરા	મસમન્યર	સીટીઝનો.	
	જુદરા	જુદરા	જાહેર	સરાહસોનરા	મબનસરકરારી	અધ્યક્ષશ્ી	તથરા	મબનસરકરારી	ઉપરાધ્યક્ષશ્ીઓ
	સરાિરામજક	રીત	ેવંમચત	જૂથ	(વૃદ્ધરાશ્િનરા	વૃધરો,	અનરાથ	આશ્િનરા	બરાળકો,	મવરવરાશ્િની	મવરવરાબહેનો	અને	ત્યક્તરાઓ,	

સરાસતવક	જીવન	જીવતરા	સરારુ-સંતો,	િરાનમસક	રોગીઓ	તેિજ	મન:સહરા્ય	લોકો	)	
	પીરડતોનું	 ગ્ુપ	 (ગુજરરાત	 મવકટીિ	 કોમપસેશન	 સકીિ-૨૦૧૯નરા	અસરગ્સતો-	 રેપ	 મવકટીિ,	એમસડ	 મવકરટિ,	જામત્ય	

મહંસરાનરા	ગુનરાઓ	જેવરા	બનરાવોનરા	અસરગ્સતો)
	કોરોનરા	વોરર્યસધાનરા	કુટુંબો	(પોલીસ,	સફરાઈ	કરાિદરાર	અન	ેઆરોગ્ય	કિધાચરારી)
	કોરોનરા	સિ્યગરાળરાિરાં	અનરાથ	બનેલ	બરાળકોનો	સિરાવેશ

•		આ્યુષિરાન	ભરારત	-	પ્રરાનિંત્ી	જન	આરોગ્ય	્યોજનરા	:	-	
	સરાિરામજક,	આમથધાક	અન	ેજામત	આરરારરત	સવવેક્ષર્	૨૦૧૧	અંતગધાત	નોંરરા્યેલ	ગ્રામ્ય	અને	શહેરી	મવભરાગનરા	કુલ	૪૩.૮૪	

લરાખ	પરરવરારો	(૨.૨	કરોડ	વ્યમક્ત)	નો	સિરાવેશ.	
્યોજનાની માવહ્ી :
•	 ્યોજનરા	હેઠળ	પ્રાથમિક,	સેકન્ડરી	અને	ટશધારી	સરારવરાર	િરાટે	પેકેજ	 મન્યત	કરી,	 મન્યત	કરેલ	પેકેજ	અન	ેતેનરા	દર	િુજબ	

સરારવરાર	ઉપલબર.	જેિરંા	આંખનરા	રોગો,	કરાન,	નરાક	અને	ગળરાનરા	રોગો,	સત્ી	રોગ,	િરાનમસક	રોગો,	હૃદ્યનરા	રોગો,	રકડનીનરા	
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રોગો,	િગજનરા	રોગો,	ગંભીર	ઇજાઓ,	નવજાત	મશશુઓન	ેલગતરા	ગંભીર	રોગો,	કેન્સર,	ઘૂંટર્	અને	થરાપરાનરા	રરપલેસિેન્ટ,	
રકડની	અને	મલવરનરા	ટ્રાન્સપલરાન્ટશેન	મવગેરે	િરાટ	ેસરારવરાર	િળવરાપરાત્	છે.

•	 ્યોજનરા	હેઠળ	તિરાિ	સોફટવેરનું	એકમત્કરર્	કરલે	છે.	જેિરંા	ભરારત	સરકરારનરા	"પી.એિ.જે.એ.વરા્ય."નરા	સોફટવેર	થકી	
લરાભરાથણીઓને	્યોજનરાનરા	તિરાિ	લરાભ	આપવરાનું	નક્ી	કરલે	છે.	 ''િરા''	તથરા	''િરા	વરાતસલ્ય''	્યોજનરાનરા	લરાભરાથણીઓને	
અગરાઉ	આખરા	પરરવરાર	દીઠ	એક	કરાડધા	આપવરાિરાં	આવતંુ	હતું.	તેનરા	બદલે	હવે	દરકે	લરાભરાથણીને	વ્યમક્તગત	ઓળખકરાડધા	
આપવરાિરંા	આવે	છ.ે	જેથી	 ''િરા''	તથરા	 ''િરા	વરાતસલ્ય''	્યોજનરાનરા	તિરાિ	કરાડધાને	 "પી.એિ.જે.એ.વરા્ય."	કરાડધાિરાં	નોંરર્ી	
કરરાવવરાની	થરા્ય	છે.	"પી.એિ.જે.એ.વરા્ય.-િરા"	્યોજનરા	હેઠળ	નોંરર્ી	િરાટ	ે્યોજનરા	સરાથે	જોડરા્ેયલ	હોસસપટલો,	CSC,	
E	Gram,	UTI-ITSL	સેન્ટરિરાંથી	તેિજ	તરાલુકરા	અને	શહેરી	કક્ષરાએ	(n)Code	Agency	centers	પરથી	લરા્યકરાત	
રરરાવતરા	લરાભરાથણીઓ	"પી.એિ.જે.એ.વરા્ય."	ની	પધરમત	અનુસરાર	મવનરા	િૂલ્યે	કરાડધા	િેળવી	શકે.	

•	 ્યોજનરા	હેઠળ	લરાભરાથણીઓને	હોસસપટલ	ખરાતે	સરારવરાર	હેતુ	આવવરા-	જવરાનરા	ભરાડરા	પેટ	ે₨	૩૦૦/-	ચુકવવરાિરાં	આવ	ેછે.
•	 તરા.	૦૧.૦૭.૨૦૨૧થી	ઇન્સ્યોરન્સ	કંપની	થકી	₨	૫.૦૦	લરાખ	સુરીનો	પ્મત	લરાભરાથણી	કુટુંબદીઠ	પ્મત	વષધા	વીિો	આપવરા	

સરકરાશ્ીએ	નક્ી	કરેલ	છે.	જેિરા	૧૮	જીલ્રાઓ	િરાટે	બજાજ	એમલઆન્ઝ	જનરલ	ઇન્શ્યોરન્સ	કંપની	મલમિટેડ	અને	૧૫	
જીલ્રાઓ	િરાટે	ઓરરએન્ટલ	ઇન્શ્યોરન્સ	કંપની	મલમિટેડને	₨	૨૧૭૭.૧૦નરા	મપ્િી્યિ	દરે	પ્મત	કુટુંબ	દીઠ	પ્મત	વષધા	િરાટ	ે
મન્યુક્ત	કરેલ.

્યોજનાની વસધ્ધઓ :
•	 ્યોજનરા	અંતગધાત	કુલ	–	૨,	૫૨૩	હોસસપટલો,	જેિરાં	ખરાનગી	૬૫૧	અને	સરકરારી	૧૮૭૨	હોસસપટલો	સંલગ્	થ્યેલ	છે.	
•	 "િરા/	િરા-વરાતસલ્ય"	્યોજનરા	હેઠળ	તરા.૧૬.૧૧.૨૧	સરુીિરાં	કુલ	૨૭.૦૬	લરાખ	લરાભરાથણીઓની	નોંરર્ી	"પી.એિ.જે.એ.વરા્ય."	

સોફટવેર	થકી	આ્યુષિરાન	કરાડધાિરાં	થ્યેલ	છે.	
•	 "પી.એિ.જે.એ.વરા્ય."	હેઠળ	તરા.૧૬.૧૧.૨૧	સુરીિરાં	કુલ	૭૩.૯૦	લરાખ	લરાભરાથણીઓની	નોંરર્ી	આ્યુષિરાન	કરાડધાિરાં	થ્યેલ	છે.	
•	 વષધા	૨૦૨૧-૨૨	(૧૬,	નવેમબર,	૨૦૨૧	સરુીિરાં)	દરમ્યરાન	"પી.એિ.જે.એ.વરા્ય.	–િરા"	્યોજનરા	હેઠળ	કુલ	₨	૮૪૩.૫૫	

કરોડનરા	૩.૧૨	લરાખ	લરાભરાથણી	દરાવરાઓ	નોંરરા્યેલ	છે.	
•	 ્યોજનરા	હેઠળ	વષધા	૨૦૨૧-૨૨િરાં	તરા.	૩૦.૭.૨૦૨૧નરા	રોજ	કોમવડ-૧૯	િહરાિરારીનરા	સિ્યગરાળરા	દરમિ્યરાન	અનરાથ	બનેલરાં	

બરાળકોનો	સિરાવેશ	કરેલ	છે.	
•	 રરાજ્ય	સરકરારે	લરાભરાથણીન	ેઆવકનો	દરાખલો	સરળતરાથી	િળી	રહે	તે	હેતુથી	રરાજ્યિરાં	ઇ	કેન્દ્	થકી	ઇશ્યુ	કરેલ	તલરાટી	કિ	

િંત્ીનરા	આવકનરા	 દરાખલરા	 "પી.એિ.જે.એ.વરા્ય.	 –	 િરા"	 િરાટે	 તરા.	 ૦૫.૧૦.૨૧નરા	 રોજ	અમરકૃત	 કરેલ	 છે.	 જે	આવકનરા	
પ્િરાર્પત્	ત્ર્	વષધા	િરાટ	ેિરાન્્ય	કરેલ	છે.	

	 ્યોજનરાની	વર	ુજાર્કરારી	િળી	રહે	ત	ેિરાટે	ટૉલ	ફ્ી	ન.ં	૧૮૦૦	૨૩૩	૧૦૨૨/	૧૪૫૫૫	તેિજ	www.magujarat.com/
pmjay.gov.in	વેબસરાઇટ	ઉપલબર	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.

્બીબી સેવાઓ
	 તબીબી	સેવરાઓએ	આરોગ્ય	સેવરાઓનું	એક	િહતવનું	ક્ષેત્	છે.	આ	મવભરાગનું	િુખ્ય	કરા્યધા	રરાજ્યનરા	શહેરી	મવસતરારિરાં	
(સેકન્ડરી	હેલથ	કેરની)	તબીબી	સેવરાઓ	પૂરી	પરાડવરાનું	છે.	આ	પ્ભરાગ	હેઠળની	જીલ્રા	કક્ષરાની	હોસસપટલનરા	વડરા	તરીક	ેિુખ્ય	
જીલ્રા	તબીબી	અમરકરારી	સહ	સીવીલ	સજધાન	અને	સબ	જીલ્રા	કક્ષરા/િરાનમસક	આરોગ્યની/આંખની/ચેપી	રોગની	હોસસપટલોનરા	
વડરા	તરીક	ેઅરીક્ષક	કરાિગીરી	સંભરાળે	છે.	આ	 મવભરાગનરા	 મન્યંત્ર્	હેઠળ	નીચ	ેદશરાધાવેલ	હોસસપટલો	અને	પથરારીની	સુમવરરા	
ઉપલબર	છે.	

અનુ.	નં. હોસસપટલની	મવગત હોસસપટલની	સંખ્યરા પથરારીની	સંખ્યરા
૧ જીલ્રા	હોસસપટલ ૧૯ ૨૯૮૭
૨ સબ	જીલ્રા	હોસસપટલ ૫૪ ૪૧૦૨
૩ િરાનમસક	આરોગ્યની	હોસસપટલ ૪ ૬૮૩
૪ આંખની	હોસસપટલ ૨ ૧૭૦
૫ ચેપી	રોગની	હોસસપટલ ૧ ૫૦

કુલ ૮૦ ૭૯૯૨
૬ ગ્રાન્ટ	ઇન	એઇડ	હોસસપટલ ૮૦ ૪૬૩૪

	 તબીબી	મવભરાગનરા	મન્ંયત્ર્	હેઠળની	હોસસપટલો	ખરાતે	એમપ્લ-૨૧	થી	ઓકટોબર-૨૧	દરમિ્યરાન	કુલ	૪૨,૨૦,૨૫૯	
બહરારનરા	દદણીઓને	તથરા	કુલ	૮,૬૯,૧૦૦	અંદરનરા	દદણીઓન	ેતબીબી	સરારવરાર	પુરી	પરાડવરાિરંા	આવેલ	છે.	કુલ	૨૪,૭૪૨	િેજર	
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ઓપરેશન	૮૭,૫૪૪	િરાઇનોર	ઓપરેશન	અને	કુલ	૬૭,૪૪,૯૬૩	લેબોરેટરી	ટેસટ	તેિજ	કુલ	૪૯,૫૨૫	પ્સમૂતની	સરારવરાર	
કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	તદ્દઉપરરાંત	રરાજ્યની	સવૈસ્છક	સંસથરા	સંચરામલત	હોસસપટલ	અન	ેદવરાખરાનરાઓની	સમુવરરા	૫ર્	ઉપલબર	છે.	
આ	સંસથરાઓને	તબીબી	મવષ્યક	પ્વૃમતિ	કરવરા	બદલ	સરકરારશ્ીએ	નકકી	કરેલ	રરારરારોરર્	અનુસરાર	આ	મવભરાગ	દ્રારરા	સહરા્યક	
અનુદરાન	પુરૂ	પરાડવરાિરાં	છે.	
	 આ	પ્ભરાગ	હેઠળની	હોસસપટલો	અન	ેદવરાખરાનરાઓિરંા	દદણીઓન	ેતરાતકરામલક	અને	અસરકરારક	તબીબી	સરારવરાર	િળી	
રહે	તે	િરાટ	ેતરાતકરામલક	સરારવરાર	મવભરાગ,	સજણીકલ	મવભરાગ,	િેડીકલ	મવભરાગ,	સત્ી	રોગ	મવભરાગ,	બરાળરોગ	મવભરાગ,	રેડી્યોલોજી	
મવભરાગ,	ઓથગોપેડીક	મવભરાગ,	સઘન	હ્રદ્ય	રોગ	સરારવરાર	એકિ,	ઓપથલિીક	મવભરાગ,	પેથોલોજી	મવભરાગ,	પોસટપરાટધાિ	મવભરાગ,	
ડેન્ટલ	 મવભરાગ,	 ઈ.એન.ટી.	 મવભરાગ,	 ડરા્યરાલીસીસ	 ્યુમનટ,	એકસ-ર	ે સેવરાઓ,	 સોનોગ્રાફી,	એમબ્યલુન્સ	 ઉ૫રરંાત	 ર૪	 કલરાકની	
કેઝ્યુલીટી	સમવધાસીસ	અને	િેડીકોલીગલ	કેસની	સુમવરરાઓ	ઉ૫લબર	છે.
	 રરાજ્યિરાં	આરોગ્ય	ક્ષતે્ે	તરાલીિબધર	નસડીંગ	પરરચરારીકરાની	િરંાગન	ેપહોંચી	વળવરા	િરાટે	જરૂરી	મશક્ષર્	પૂરૂ	પરાડવરાની	
કરાિગીરી	આ	પ્ભરાગનરા	મન્યંત્ર્	હેઠળ	છે.	રરાજ્યિરાં	સરકરાર	સંચરામલત	અન	ેખરાનગી	સંસથરા	સંચરામલત	નસડીંગ	કોલેજ/	સકલુ	અને	
બેઠકોની	સુમવરરા	નીચે	િુજબ	છે.

અભ્યરાસની	મવગત સરકરારી કરાિદરાર	રરાજ્ય	
વીિરા	્યોજનરા

મ્યનુી.	
કોપગોરેશન ખરાનગી કુલ

સંસથરા બેઠકો સંસથરા બેઠકો સંસથરા બેઠકો સંસથરા બેઠકો સંસથરા બેઠકો
જી.એન.એિ. ૨૩ ૯૫૭ ૧ ૨૦ ૧ ૪૫ ૧૬૭ ૭૩૨૦ ૧૯૨ ૮૩૪૨
બેઝીક	બી.એસ.સી ૮ ૪૪૦ - - - - ૧૩૭ ૬૩૬૦ ૧૪૫ ૬૮૦૦
પોસટ	બેઝીક	બી.એસ.સી. ૧ ૩૩ - - - - ૨૩ ૬૪૦ ૨૪ ૬૭૩
એિ.એસ.સી.	નમસિંગ ૨ ૩૮ - - - - ૨૪ ૧૯૭ ૨૬ ૨૩૫
પોસટ	બેઝીક	ડીપલોિરાં	
ઇન	નસધા	પ્ેકટીશનર	ઇન	
િીડવરાઇફરી

૬ ૧૩૨ - - - - - - ૬ ૧૩૨

એ.એન.એિ. ૩૦ ૭૧૫ - - - - ૧૦૯ ૩૪૧૫ ૧૩૯ ૪૧૩૦
અમલમાં મુકેલ નવી ્યોજના

 મુખ્યમંત્રી અમૃ્મ "મા" / "મા વાતસલ્ય" ્યોજના અને આ્યુષમાન ભાર્–પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય ્યોજના :
•	 ગુજરરાત	 રરાજ્યનરા	 તિરાિ	 જીલ્રાઓિરાં	 ગરીબી	 રેખરા	 હેઠળ	 જીવતરા	 કુટુંબો	 િરાટે	 િુખ્યિંત્ી	 અમૃતિ	 (િરા)	 ્યોજનરા	

તરા.૪/૯/૨૦૧૨થી	અિલિરાં	િુકેલ.
•	 રરાજ્ય	સરકરારે	િુખ્યિંત્ી	અમૃતિ	(િરા)	્યોજનરાનો	વ્યરાપ	વરરારી	િધ્યિ	વગધાનરા	પરરવરારો	િરાટે	િુખ્યિંત્ી	અમૃતિ	

"િરા	વરાતસલ્ય"	્યોજનરા	તરા.૧૫/૦૮/૨૦૧૪	અિલી	કરેલ.
•	 આ્યુષિરાન	ભરારત	-	પ્રરાનિંત્ી	જન	આરોગ્ય	્યોજનરા	હેઠળ	ગ્રામ્ય	મવસતરારો	તેિજ	શહેરી	મવસતરારો	િરાટે	મન્યત	િરાપદંડો	

રરરાવતરા	સરાિરામજક,	આમથધાક	અને	જામત	આરરારરત	સવવેક્ષર્	૨૦૧૧ની	્યરાદીિરાં	સિરામવષ્ટ	પરરવરારોન	ેકુટુંબ	દીઠ	વરામષધાક	₨	૫	
(પરાંચ)	લરાખ	સુરીનું	આરોગ્ય	કવચ	પૂરં	પરાડવરા	િરાટ	ેતરા.૨૩/૦૯/૨૦૧૮	થી	અિલી	કરેલ	છે.

•	 કુટુંબરદઠ	વરામષધાક	િહતિિ	₨	૫,૦૦,૦૦૦/-	(અંકે	રૂમપ્યરા	પરાંચ	લરાખ)	સરુીની	કેશલેસ	સરારવરાર.
•	 પ્રાથમિક,	સેકન્ડરી	તિેજ	ટશધારી	 મબિરારોની	કુલ-	૨,	૬૮૧	થી	વરુ	 મન્યત	કરેલ	પ્ોસીજર	િરાટે	ઉતિિ	પ્કરારની	કેશલેસ	

સરારવરાર.	
•	 ્યોજનરા	હેઠળ	કુટુંબનરાં	સભ્યોની	િ્યરાધાદરા	વગર,	બરરા	જ	વ્યમક્તને	લરાભ	િળવરાપરાત્	છે.
•	 ૧લી	િરાચધા,	૨૦૧૯થી	રરાજ્ય	સરકરારની	''િરા''	તથરા	''િરા	વરાતસલ્ય''	્યોજનરાનરા	તિરાિ	લરાભરાથણી	પરરવરારોન	ેઆ્ુયષ્યિરાન	ભરારત	

-	પ્રરાનિંત્ી	જન	આરોગ્ય	્યોજનરાનો	લરાભ	આપવરાની	શરૂઆત	કરેલ.
્યોજનાનો હે્ ુ :
•	 ્યોજનરા	હેઠળ	લરા્યકરાત	રરરાવતરા	લરાભરાથણી	પરરવરારો	પોતરાની	પસંદગી	વરાળી	ખરાનગી	તેિજ	સરકરારી	સંલગ્	હોસસપટલિરાંથી	

સરારી	ગુર્વતિરા્યુક્ત	સરારવરાર	તદ્દન	િફત	િેળવી	શકે.	
લાભાથિથીઓ :
•	 "િરા"	્યોજનરા	:	ગરીબી	રેખરા	હેઠળ	જીવતરા	કુટુંબો.	
•	 "િરા	વરાતસલ્ય"	્યોજનરા	:



39
	વરામષધાક	₨	૪.૦૦	લરાખ	ક	ેતેથી	ઓછી	આવક	રરરાવતરા	િધ્યિ	વગધાનરા	પરરવરારો	
	ગ્રામ્ય	તેિજ	શહેરી	મવસતરારનરા	તિરાિ	આશરા	બહેનો.
	િરાન્્ય	પત્કરારો.	
	રરાજ્ય	સરકરારનરા	વગધા-	૩	અને	વગધા-	૪	નરા	તિરાિ	સંવગગો	પરની	જગ્યરાઓ	ઉપર	સીરી	ભરતીથી	મનિરૂ્ક	આપેલ	રફકસ	

પગરારનરા	કિધાચરારીઓ.
	્યુ-વીન	કરાડધા	રરારકો.	
	વરામષધાક	₨	૬	લરાખ	ક	ેતેથી	ઓછી	આવક	રરરાવતરા	કુટુંબોનરા	મસમન્યર	સીટીઝનો.	
	 મબનસરકરારી	અધ્યક્ષ	અને	ઉપરાધ્યક્ષ
	કોરોનરા	વોરર્યસધાનરા	કુટુંબીજનો.
	વૃધરરાશ્િનરા	વૃધરો,	અનરાથશ્િનરા	બરાળકો.
	 મવરવરાશ્િની	મવરવરાઓ,	સંતજનો	અન	ેિરાનમસક	મબિરારીથી	પીરડત	દદણીઓ.
	કોમવડ-૧૯	િહરાિરારીનરા	સિ્યગરાળરા	દરમિ્યરાન	અનરાથ	બનેલરા	બરાળકો.

•	 આ્યુષિરાન	ભરારત	-	પ્રરાનિંત્ી	જન	આરોગ્ય	્યોજનરા	:
	સરાિરામજક,	આમથધાક	અને	જામત	આરરારરત	સવવેક્ષર્	૨૦૧૧	અંતગધાત	નોંરરા્યેલ	ગ્રામ્ય	અને	શહેરી	મવભરાગનરા	કુલ	૪૪.૮૫	

લરાખ	પરરવરારો	(૨.૨૫	કરોડ	વ્યમક્ત)	નો	સિરાવેશ.	
્યોજનાની માવહ્ી :
•	 ્યોજનરા	હેઠળ	પ્રાથમિક,	સેકન્ડરી	અન	ેટશધારી	સરારવરાર	િરાટે	પેકેજ	 મન્યત	કરી,	 મન્યત	કરેલ	પેકેજ	અન	ેતેનરા	દર	િુજબ	

સરારવરાર	ઉપલબર.	જેિરાં	આંખનરા	રોગો,	કરાન,	નરાક	અન	ેગળરાનરા	રોગો,	સત્ી	રોગ,	િરાનમસક	રોગો,	હૃદ્યનરા	રોગો,	રકડનીનરા	
રોગો,	િગજનરા	રોગો,	ગંભીર	ઇજાઓ,	નવજાત	મશશુઓન	ેલગતરા	ગંભીર	રોગો,	કેન્સર,	ઘૂંટર્	અને	થરાપરાનરા	રરપલેસિેન્ટ,	
રકડની	અને	મલવરનરા	ટ્રાન્સપલરાન્ટશેન	મવગેરે	િરાટ	ેસરારવરાર	િળવરાપરાત્	છે.

•	 ્યોજનરા	હેઠળ	લરાભરાથણીઓ	િરાટે	હોસસપટલિરાં	મન્યિરાનુસર	રજીસટ્ેશન,	કન્સલટેશન,	મનદરાન	િરાટેનરા	લેબોરેટરી	રીપોટધા,	સજધારી,	
સજધારી	બરાદની	અનુવૃમતિ	સેવરાઓ,	દવરાઓ,	દરાખલ	ચરાજધા,	દદણીને	ખોરરાક,	ફોલો-અપ,	િુસરાફરી	ખચધા	વગેરેનો	સિરાવેશ	થરા્ય	છે,	
હોસસપટલ	આ	બરરા	િરાટે	કોઇ	જ	ચરાજધા	વસુલ	કરી	શકે	નહી.	આિ,	્યોજનરા	હેઠળ	લરાભરાથણી	્યોજનરાનરા	મન્યિરાનુસર	તદ્દન	
િફત	સરારવરાર	િેળવી	શકે	છે.	

•	 ્યોજનરા	હેઠળ	લરાભરાથણીઓને	હોસસપટલ	ખરાતે	સરારવરાર	હેતુ	આવવરા-	જવરાનરા	ભરાડરા	પેટ	ે₨	૩૦૦/	ચુકવવરાિરાં	આવે	છે.
•	 ્યોજનરાનરા	પ્ચરાર	પ્સરાર	િરાટે	પર્	રરાજ્ય	સરકરાર	દ્રારરા	તિરાિ	પ્્યત્ો	કરેલ	છે,	જેિરાં	્યોજનરા	હેઠળ	િેગરા	હેલથ	કેમપ,	હેલથ	

કેમપ	થ્યેલ	છે	તેિજ	તિરાિ	સરકરારી	હોસસપટલો	તેિજ	બસ	સટેશન	ઉપર	હોરડિંગસ	લગરાડવરાિરાં	આવેલ	છે.	અને	રેડી્યો,	ટી.વી.,	
ન્્યુઝ	પેપર,	બસ	પેનલ	દ્રારરા	પ્ચરાર	પ્સરાર	કરવરાિરંા	આવે	છે.

•	 ્યોજનરા	અંતગધાત	કુલ	–	૨૫૨૬	હોસસપટલો,	જિેરાં	ખરાનગી	૬૫૨	અને	સરકરારી	૧૮૭૪	હોસસપટલો	સંલગ્	થ્ેયલ	છે.	
•	 ્યોજનરાની	વરુ	જાર્કરારી	િળી	રહે	તે	િરાટે	ટૉલ	ફ્ી	નં.	૧૮૦૦	૨૩૩	૧૦૨૨/	૧૪૫૫૫	તેિજ	www.magujarat.com/	

pmjay.gov.in	વેબસરાઇટ	ઉપલબર	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.
 ચીફ વમવનસટર સવવષિસીસ ઓફ એકપટષિ એટ ટ્ીટમેનટ ્યુવનટ ્યોજના (સી.એમ. સે્ુ) :
	 રરાજ્યની	સરકરાર	સંચરામલત	હોસસપટલ	તેિજ	સરાિુમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્	ખરાતે	મન્યમિત	રોરર્ે	ગુજરરાત	જાહેર	સેવરા	આ્યોગ	

િરારફતે	મનષર્રાંત	તબીબોની	મનિર્ૂક	કરવરાિરંા	આવે	છે	અન	ેમનષર્રાતં	તબીબોની	એડહોક	રોરર્ે	અન	ેબોન્ડેડ	ઉિેદવરારોની	
મનિર્ૂક	િરાટે	વોક	ઇન	ઇન્ટરવ્યનૂી	પર્	વ્યવસથરા	ઉભી	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	તદ્દઉપરરાંત	એન.આર.એચ.એિ.	પ્ોગ્રાિ	અંતગધાત	
પ્મત	િરાસ	₨	૫૦,૦૦૦/-નરા	રફકસ	પગરાર	ઉપર	મનષર્રાંત	તબીબોની	પરાટધાટરાઇિ	મનિર્ૂક	કરવરા	િરાટ	ેખરાસ	અમભ્યરાનની	પર્	
વ્યવસથરા	છે.	આિ	છતરાં,	રરાજ્યનરા	લોકો	આરોગ્ય	સેવરાઓથી	વંમચત	ન	રહે	તે	િરાટ	ેરરાજ્ય	સરકરારનરા	આરોગ્ય	અને	પરરવરાર	
કલ્યરાર્	મવભરાગે	તરા.૧૪/૦૬/૨૦૧૩નરા	ઠરરાવ	ક્રિરાંકઃજી.એિ.એસ./૧૦૨૦૧૧/૩૨૫૦/થ	થી	ચીફ	મિમનસટર	સમવધાસીસ	ઓફ	
એકપટધા	એટ	ટ્ીટિેન્ટ	્ુયમનટ	(સી.એિ.	સેતુ)	્યોજનરા	અિલિરાં	િુકેલ	છે.	આ	્યોજનરાનરા	િુખ્ય	ઉદ્દશે	સરકરારી	હોસસપટલ	તિેજ	
સરાિુમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્	ખરાતે	સપશે્યલરાઇઝડ	સરારવરાર	અથવે	આવતરા	લોકો	આરોગ્ય	મવષ્યક	સેવરાઓથી	વંમચત	ન	રહે	તે	િરાટે	
સી.એિ.	સેતુ	્યોજનરા	હેઠળ	મનષર્રાંત	તબીબોની	મનિર્ૂક	આપી	સેવરાઓન	ેવરુ	સંગીન	બનરાવવી	તેિજ	રરાજ્યનરા	લોકોને	
ગુર્વતિરા	સભર	તબીબી	મવષ્યક	સરારવરાર	પુરી	પરાડવરાનરા	ઉદ્દેશને	હરંાસલ	કરવરા	િુખ્યિંત્ીશ્ીની	સી.એિ.	સેત	ુ્યોજનરા	હેઠળ	
ખરાનગી	 મનષર્રાંત	ડરાધાકટરોને	પર્	સરાંકળવરાનો	છે.	આ	્યોજનરા	હેઠળ	તજજ્ઞોની	 મનિર્ૂક	િરાટ	ેએિ.ડી.	અથવરા	એિ.એસ.	
િરાં	પોસટ	ગ્ેજ્યુએટ	અથવરા	રડપલોિરા	પછી	બે	વષધાનો	અનુભવ	હોવો	જોઇએ.	તજજ્ઞોની	અઠવરારડ્યરાિરંા	િહતિિ	૧૮	કલરાક	
િરાટે	સેવરાઓ	લઇ	શકરા્ય	છે	અને	વીઝીટીંગ	તજજ્ઞોને	તેઓનરા	રહેર્રાંકનરા	સથળ	અન	ેફરજનરા	સથળનરા	અંતર	િુજબ	પ્મત	
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કલરાક	₨	૭૦૦,૮૦૦	અને	૯૦૦	લેખે	િરાનદ્	વેતન	ચૂકવવરાિરાં	આવે	છે.	તદ્દઉપરરાંત	સરકરારશ્ીનરા	આ.પ.ક.	 મવભરાગનરા	
તરા.૨૦/૧૧/૧૮નરા	ઠરરાવથી	રરાજ્યનરા	દરાહોદ	અને	નિધાદરા	(આંકરાક્ષી	મજલ્રા)	મજલ્રાિરાં	પ્મતકલરાક	₨	૯૦૦,	૧૦૦૦	અને	
₨	૧૧૦૦	લેખે	વેતન	ચુકવી	સેવરાઓ	લેવરાનો	મનર્ધા્ય	લેવરાિરાં	આવેલ	છે.	આ	્યોજનરા	હેઠળ	કુલ	૨૯૮	તજજ્ઞો	ફરજ	બજાવી	
રહ્રા	છે.	

 પ્રધાનમંત્રી હેમો્ા્યાલીસીસ કા્યષિક્રમ :
	 લોકોની	બદલરાતી	જતી	જીવનશૈલી	તેિજ	ગુર્વતિરાસભર	પરાર્ીનરા	અભરાવે	રકડનીન	ેલગતરા	રોગોનુ	ંપ્િરાર્	રદવસ	ેરદવસે	

વરતુ	જા્ય	છે.	રોગ	અને	મૃત્યુદરનરા	પ્િરાર્ને	જોતરા,	૨૦	ટકરા	મૃત્યુદરનરા	િુખ્ય	કરારર્	તરીકે	રકડનીન	ેલગતરા	રોગો	િરાલિૂ	
પડેલ	છે.	એક	વખત	દદણીની	રકડની	કરાિ	કરતી	બંર	થઇ	જા્ય	ત્યરારે	દદણીન	ેહેિોડરા્યરાલીસીસ	અન	ેપેરીટોની્યલ	ડરા્યરાલીસીસની	
સરારવરાર	િેળવવી	જરૂરી	બની	રહે	છે.	કેટલીક	વખત	દદણીઓન	ેરકડની	ટ્રાન્સપલરાન્ટ	કરરાવવરાની	જરૂરી્યરાત	રહે	છે.	અગરાઉનરા	
વષગોિરાં	રકડનીને	લગતરા	રોગોની	સરારવરાર	િરાટે	સરકરાર	સહરામ્યત	ફક્ત	આઇ.કે.ડી.આર.સી.	અિદરાવરાદ	ખરાતે	કરા્યધારત	હતી.	
જેને	કરારર્ે	રકડનીને	લગતરા	રોગોની	સરારવરાર	િેળવવરાિરંા	દદણીઓને	ખુબ	જ	હરાડિરારી	રહેતી	હતી.	આ	સંજોગોન	ેધ્યરાનિરાં	
લઇને	રરાજ્ય	સરકરારે	રકડની	ડીસીઝ	અને	રરસચધા	સેન્ટર,	અિદરાવરાદ	ખરાતે	હેિોડરા્યરાલીસીસની	સરારવરાર	દદણીઓન	ેસથરામનક	
કક્ષરાએ	િળી	રહે	ત	ેિરાટે	હેિોડરા્યરાલીસીસ	્યુમનટની	જુદી	જુદી	હોસસપટલો	તથરા	સરાિુમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્ો	ખરાતે	 સથરાપનરા	
કરવરા	સિજુતી	કરરાર	કરેલ	છે.	રરાજ્ય	સરકરારે	િેરડકલ	કોલેજો,	જી.એિ.ઇ.આર.એસ.	સંલગ્	હોસસપટલો,	જીલ્રા/પેટરા	જીલ્રા	
હોસસપટલો	તથરા	સરાિુમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્ો	િળી	કુલ	૬૦	આરોગ્ય	સંસથરાઓ	ખરાતે	હેિોડરા્યરાલીસીસ	્યુમનટ	હરાલિરંા	કરા્યધારત	
છે.	આ	હોસસપટલો	ખરાતે	કુલ	૫૩૨	હેિોડરા્યરાલીસીસ	િશીન	પ્સથરામપત	કરવરાિરાં	આવેલ	છ	ેઅન	ેઆ	કરા્યધાક્રિ	શરૂ	થ્યરાથી	
ઓકટોબર-૨૧નરા	અંત	સુરીિરાં	કુલ	૧૪,૪૩,૮૮૫	ડરા્યરાલીસીસની	સરારવરાર	મનઃશુલક	પૂરી	પરાડવરાિરાં	આવેલ	છે.	

 ગુજરા્ જીવીકે ૧૦૮ એમબ્યુલનસ સેવાઓ : (E.M.R.I.)
	 રરાજ્યિરાં	 કુદરતી	આફત,	 રરાષ્ટી્ય	અન	ે રરાજ્ય	 રોરી	 િરાગધા	અકસિરાત,	 રોગચરાળો	 તેિજ	 હૃદ્ય	 રોગ,	 પ્સૂમત,	 પોઇઝનીંગ,	

બન્સસૅ,	કોિરા,	સટ્ોક	જેવી	ગંભીર	સસથમતિરાં	રરાજ્યનરા	લોકોન	ેસંપરૂ્ધા	અન	ેસલરાિત	સંકમલત	મપ્-હોસસપટલ	ઇિરજન્સી	િેરડકલ	
સેવરાઓ	પૂરી	પરાડવરાનરા	દ્સષ્ટકોર્થી	રરાજ્ય	સરકરારે	૨૯	ઓગષ્ટ,	૨૦૦૭થી	આવક,	રિધા	અન	ેજામતનો	ભેદભરાવ	રરાખ્યરા	વગર	
૨૪x૭	મવનરા	િૂલ્યે	મપ્-હોસસપટલ	૧૦૮	(ઇ.એિ.આર.આઇ.)	ઇિરજન્સી	ટ્રાન્સપોટટેશનની	સુમવરરા	અિલિરાં	િુકેલ	છે.	આ	
એમબ્યુલન્સ	સેવરાઓ	રરાજ્યનરા	લોકોને	શક્ય	તેટલરા	ઓછરંા	સિ્યિરાં	રરાજ્યનરાં	અંતરર્યરાળ	ભરાગોિરાં	રહેતરા	લોકોન	ે૧૦૮	
ઇિરજન્સી	એમબ્યુલન્સ	સેવરાઓનો	લરાભ	િળી	રહે	તે	િરાટે	આજે	૧૪	વષધા	જેટલરા	ઓછરા	સિ્યિરાં	કુલ	૮૦૦	એમબ્યુલન્સ	
સેવરાઓ	તથરા	સરાગરખેડુ	લોકો	િરાટે	૦૨	બોટ	એમબ્યુલન્સ	જનતરાનરા	લરાભરાથવે	અિલિરાં	િુકેલ	છે.	તદ્દઉપરરંાત	અિદરાવરાદ	
ખરાતે	૧૫	એકરનરા	મવસતરારિરાં	અમત	આરુમનક	સટેટ	ઓફ	આટધા	ઇિરજન્સી	રરસપોન્સ	એન્ડ	રરસચધા	સેન્ટરની	સથરાપનરા	કરેલ	
છે.	આ	પ્કરારની	સુમવરરા	ઉભી	કરવરાનરા	સંદભધાિરાં	ગુજરરાત	રરાજ્ય	ભરારતનરા	અન્્ય	રરાજ્યોની	સરખરાિર્ીિરંા	અગ્ેસર	છે.	આ	
સેન્ટર	ખરાતે	રોજનરા	સરેરરાશ	૭,૦૦૦	કોલને	પ્મતસરાદ	આપવરાિરંા	આવે	છે.	જે	પૈકી	૯૯	ટકરા	કોલિરાં	પ્થિ	રરંગિરાં	૦૨	
સેકન્ડ	જેટલરા	સિ્યિરાં	પ્મતસરાદ	આપવરાિરાં	આવે	છે.	રરાજ્યનરા	શહેરી	 મવસતરારોિરાં	એવરેજ	૧૩.૨૬	િીનીટ	અને	ગ્રામ્ય	
મવસતરારિરાં	૨૨.૨૬	િીનીટ	જેટલરા	સિ્યિરાં	કોલ	એટેન્ડ	કરવરાિરંા	આવે	છે.	આ	ઇિરજન્સી	સેવરાઓ	હેઠળ	ગુજરરાત	રરાજ્ય	
ખરાતે	તરા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧	સુરી	કુલ	૧,	૨૬,	૩૦,	૯૫૫	કોલ	એટને્ડ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	જે	પૈકી	૪૩,	૫૬,૬૫૩	જેટલરા	
પ્સૂમત	સંબંમરત	કોલને	પ્મતસરાદ	આપવરાિરાં	આવેલ	છે	તેિજ	કુલ	૧૧,૭૧,૧૯૯	લોકોની	િહરાિુલી	જીંદગી	બચરાવેલ	છે.

 વસદ્ધપુર ખા્ે કેનસરના સેટેલાઇટ સેનટરની સથિાપના :
	 રરાજ્યિરાં	જુદરા	જુદરા	મવસતરારોિરાં	મવમવર	પ્કરારનરા	કેન્સરનરા	રોગો	જેવરા	કે,	ઓરલ,	બ્ેસટ	અન	ેગભરાધાશ્યનરા	કેન્સરનું	પ્િરાર્	

વરતુ	જા્ય	છે.	 હરાલિરાં	 મવમવર	પ્કરારનરા	 કેન્સરનરા	 મનદરાન	અન	ેસરારવરાર	િરાટે	અિદરાવરાદ	ખરાતે	 ગુજરરાત	 કેન્સર	 રીસચધા	
સોસરા્યટી	કરા્યધારત	છે.	રરાજ્યનરા	િોટરાભરાગનરા	લોકો	કેન્સરની	સરારવરાર	િરાટે	અિદરાવરાદ	ખરાતે	આવતરા	હો્ય	છે.	જેનરા	પરરર્રાિે	
અિદરાવરાદની	કેન્સર	હોસસપટલનું	ભરારર્	રદન	પ્મતરદન	વરતુ	જા્ય	છે	તેિજ	કેન્સરથી	પીડરાતરા	દદણીઓને	ખૂબ	જ	હરાડિરારી	
વરી	જા્ય	છે.	આથી,	રરાજ્ય	સરકરારે	ઉતિર	ગુજરરાતનરા	લોકોન	ેઆ	રોગોથી	પ્રાથમિક	તબક્ે	િરામહતગરાર	થરા્ય	તેિજ	મનદરાન	
અને	સરારવરારની	સુમવરરા	 સથરામનક	કક્ષરાએ	િળી	રહે	તે	િરાટ	ેગુજરરાત	કેન્સર	રીસચધા	સોસરા્યટી,	અિદરાવરાદનરા	સહ્યોગથી	
મસદ્ધપુર	ખરાતે	સેટેલરાઇટ	સેન્ટરની	સથરાપનરા	કરેલ	છે.

 ટ્ોમા કેર સેનટરની સુવવધા :
	 રરાષ્ટી્ય/રરાજ્ય	રોરી	િરાગધા	અકસિરાતિરાં	ગંભીર	રીતે	ઘરા્યલ	થ્ેયલરા	િોટરા	ભરાગનરા	લોકોન	ેનજીકનરા	સથળ	ેસિ્યસરની	તરાતકરામલક	

સરારવરાર	ન	િળવરાને	કરારર્ે	મૃત્યુ	થતરા	હો્ય	છે.	જો	અકસિરાતિરાં	ગંભીર	રીતે	ઘરા્યલ	થતરા	લોકોન	ેનજીકનરા	સથળે	તરાતકરામલક	
સરારવરાર	િળી	રહે	અને	તરાતકરામલક	સરારવરાર	િરાટેનરા	ક્રીટીકલ	અવસધા	(ગોલડન	અવસધા)	નો	પુરેપુરો	ઉપ્યોગ	કરીને	સરારવરાર	
આપવરાિરાં	આવે	તો	િોટરાભરાગનરા	લોકોની	િહરાિુલી	જીંદગી	બચરાવી	શકરા્ય.	આ	ઉદ્દેશને	ધ્યરાનિરાં	રરાખીન	ેરરાજ્ય	સરકરારે	
નેશનલ	હરાઈવ	ેગોલડન	કવોડ્ીલેટરલ	અન	ેરરાષ્ટી્ય	રોરી	િરાગધાનરા	નોથધા-સરાઉથ	અન	ેઇસટ-વેસટ	કોરીડોર	પ્ોજેકટ	અંતગધાત	
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રરાજ્યનરા	રરાષ્ટી્ય	અન	ેરરાજ્ય	રોરીિરાગધા	ઉપર	આવેલી	૧૯	હોસસપટલો	અનુક્રિે	સીવીલ	હોસસપટલ	અિદરાવરાદ),	જાિનગર,	
સુરત,	રરાજકોટ,	સોલરા	 (અિદરાવરાદ),	પરાલનપુર,	અિરેલી,	િહેસરાર્રા,	 મહંિતનગર,	વડોદરરા,	ભરાવનગર,	વલસરાડ,	જેતપુર,	
ભરૂચ,	નરડ્યરાદ,	પોરબંદર,	િોરબી,	ભચરાઉ	અને	રરારનપુર	ખરાતેની	હોસસપટલોિરાં	આરુમનક	તબીબી	ઉપકરર્ો	અને	મનષર્રાંત	
તબીબોની	સુમવરરા	રરરાવતરા	ટ્ોિરા	સેન્ટરોની	સથરાપનરા	કરવરાિરાં	આવેલ	છ	ેતેિજ	લીંબડી	ખરાતે	ટ્ોિરા	સેન્ટર	કરા્યધારત	બને	તે	
િરાટેની	કરા્યધાવરાહી	ચરાલ	ુછે.	જ્યરારે	ભરારત	સરકરાર	દ્રારરા	જનરલ	હોસસપટલ,	વેરરાવળ	ખરાતે	ટ્ોિરા	સેન્ટર	િંજુર	થ્યેલ	છે.	જેની	
સથરામપત	કરવરાની	કરા્યધાવરાહી	ચરાલુિરાં	છે.	કરા્યધારત	થ્ેયલ	ટ્ોિરા	સને્ટર	ખરાતે	ઇિરજન્સી	દરમ્યરાન	એક	જ	સથળે	તબીબી	મવષ્યક	
સરારવરાર(ફેમસલીટી	અન્ડર	વન	રૂફ)	િળી	શકશે	જેનરા	પરરર્રાિે	અકસિરાતિરંા	ભોગ	બનેલ	દદણીઓન	ેઅન્્ય	જીલ્રાિરાં	ક	ેખરાનગી	
હોસસપટલોિરાં	ખસેડવરાની	જરૂરર્યરાત	રહેશે	નહી.

 હીમોફીલી્યાના દદથીઓને વનઃરુલક દવાઓ :
	 મહિોફીલી્યરાએ	આજીવન	જામતલીંગ	સરાથે	જોડરા્યેલો,	લોકોનરા	આનુવંમશક	ખોટનરા	કરારર્ે	થતો	રોગ	છે.	દદણીન	ેવરુ	પ્િરાર્િરંા	

લોહી	દદધા	સરાથે	નીકળે	છે	અને	એકવરાર	લોહી	નીકળવરાનું	શરૂ	થરા્ય	પછી	બંર	ન	થરા્ય	તેને	હીિોફીલી્યરા	કહેવરાિરંા	આવે	છે.	
હીિોફીલીક	વ્યરકતને	ઈજા	થરા્ય	કે	ન	થરા્ય	ગિે	ત્યરારે	લરાંબરા	સિ્ય	સરુી	શરીરની	અંદર	અથવરા	બહરાર	દદધા	સરાથે	લોહીનો	
સત્રાવ	થરા્ય	છે.	શરીરની	અંદર	હરાડકરાનરા	જોડરાર્િરાં	સ્રા્ુયઓિરાં	અને	રિનીિરંા	સત્રાવ	થવો.	G.I	સત્રાવ	અન	ેિગજિરાં	લોહી	
નીકળવું	વગેરે	જીવન	િરાટે	ઘર્ું	હરામનકરારક	છે.	આ	સરારવરાર	ઘર્ી	ખચરાધાળ	હોવરાથી	દદણી	િરાનમસક,	આમથધાક	અને	સરાિરામજક	
રીતે	પડી	ભરાંગે	છે.	તેની	સરારવરાર	ન	કરતરાં	કરા્યિી	અપંગતરા	આવી	શકે	છે.	અથવરા	H.I.V	જેવરા	ભ્યંકર	રોગ	કરા્યિી	રોરર્ે	
લરાગુ	પડી	શકે	છે.	આવરા	હીિોફીલીક	દદણીઓન	ેફેકટર-૭,	૮,	૯	અને	FEIBA/Novo	seven	જેવી	આવશ્યક	દવરાઓ	મનઃશુલક	
પૂરી	પરાડવરા	સને.૨૦૨૧-૨૦૨૨નરા	અંદરાજપત્િરાં	₨	૨૦૦૦.૦૦	લરાખની	ખરાસ	જોગવરાઇ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.		

 વવચર્ા મનોરોગીઓ માટે આધાર હેલપ લાઇન :
	 િરાનમસક	મબિરારી	મવશ	ેઆપર્રા	સિરાજિરાં	ઘર્ી	ગેરસિજ	જોવરા	િળે	છે	િરાનમસક	મબિરાર	હોવુ	એ	કલંક	રૂપ	કે	શ્રાપરૂપ	

ગર્વરાિરાં	આવે	છે.	જેનરા	કરારર્ે	િરાનમસક	મબિરાર	વ્યરકત	અન	ેકુટુંબન	ેધુ્ર્રા	અન	ેમતરસકરારનો	સરાિેનો	કરવો	પડે	છે.	જેનરા	
પરરર્રાિે	ઘર્ી	વખત	આવરા	િરાનમસક	મબિરાર	વ્યરકતઓ	્યોગ્ય	સરારવરારનરા	અભરાવ	ેકુટુંબ/સિરાજનરા	મતરસકરારનરા	કરારરે્	રસતરા	
પર	રખડતરા	જોવરા	િળે	છે.	આવરા	મવચરતરા	િનોરોગીઓની	દુદધાશરાનો	લરાભ	લઇન	ેતેિન	ુશરારીરરક	અન	ેસરાિરાજીક	શોષર્	
થરા્ય	છે.	આવરા	અશક્ત	મવચરતરા	િનોરોગીઓન	ેિરાનમસક	આરોગ્ય	અમરમન્યિન	૧૯૮૭	ની	કલિ	૨૩	િુજબ	સરારવરાર,	
રક્ષર્	તેિજ	સિરાજિરાં	પૂનઃસથરામપત	કરવરાનરા	ઉદ્દેશથી	અિદરાવરાદ	અને	વડોદરરા	શહેર	ખરાતે	અલટ્રુ	ઇસટ	સંસથરાનરા	સહ્યોગથી	
િોબરાઇલ	નંબર	૯૭૨૨૧૦૦૧૦૧	અન	ે૯૭૨૨૧૦૦૨૦૦	ની	સુમવરરા	સરાથે	આરરાર	હેલપ	લરાઇન	શરૂ	કરેલ	છે.

	NPHCE	પ્ોગ્રાિ	હેઠળ	ગરાંરીનગર	જીલ્રાિરંા	હોિ	બેઝ	કેર	સેવરાઓ	શરૂ	કરેલ	છે.	જેિરાં	વ્યોવૃધર	લરાભરાથણીઓને	ઘરે	જઇન	ે
એિ.પી.એચ.ડબલ્યુ.	દ્રારરા	િુલરાકરાત	કરવરાિરાં	આવે	છે.

	ફિેીલી	પલરાનીંગ,	રરાષ્ટી્ય	અંરતવ	મનવરારર્	કરા્યધાક્રિ,	નેશનલ	પ્ોગ્રાિ	ફોર	કેન્સર,	ડરા્યરાબીટીશ,	કરારડધા્યો	વેસક્યુલર	ડીસીસ	એન્ડ	
સટ્ોક,	નેશનલ	પ્ોગ્રાિ	ફોર	હેલથ	કેર	ઓફ	રી	એલડલણી	જેવરા	રરાષ્ટી્ય	કરા્યધાક્રિિરાં	સહભરાગી	બનવું,	ગોલડન	અવસધા,	PM	JAY,	
જેવરા	સરકરારશ્ીનરા	િહતવરાકરાંક્ષી	કરા્યધાક્રિો	અંતગધાત	જરૂરી	સેવરાઓ	પુરી	પરાડવી.

	ગરુ્વતિરાસભર	ડરા્યરાલીસીસ	સેવરાઓ	દદણીનરા	જીલ્રાિરંા	જ	િળી	રહે	તે	પ્િરાર્ેનું	આ્યોજન.
	હેલથ	પોલીસી-૨૦૧૬	અંતગધાત	ખરાનગી	હોસસપટલ-િેરડકલ	કોલેજન	ેપ્ોતસરાહન	તથરા	આમથધાક	િદદ	રરાજ્યિરાં	MBBSની	સીટો	

વરરારવરાનરા	હેતુસર	જીલ્રા	હોસસપટલો	દરાહોદ,	પરાલનપુર,	ભરૂચ	અન	ેવ્યરારરા	ખરાતે	બ્રાઉન	રફલડ	િેડીકલ	કોલેજ	શરૂ	કરવરાનું	
ઠરરાવેલ	છે.	તે	અનુસરાર	જીલ્રા	હોસસપટલ	દરાહોદ,	અિરેલી,	પરાલનપુર	તથરા	ભરૂચ	ખરાતે	બ્રાઉન	રફલડ	િેડીકલ	કોલેજ	શરૂ	
કરવરા	િરાટે	સરકરારશ્ી	દ્રારરા	પસંદગી	પરાિેલ	સંસથરાઓ	સરાથે	કન્સકેશન	એગ્ીિેન્ટ	કરવરાિરંા	આવેલ	છે.	

	બોટ	એમબ્યુલન્સ	દ્રારરા	દરર્યરાકરાંઠરાનરા	િરાછીિરારોન	ેપરાર્ીિરાં	પર્	ઇિરજન્સી	સેવરાઓ	ઉપલબર.
વ્ષિ ૨૦૨૧-૨૦૨૨માં હાથિ ધરવામાં આવેલ નવા વવકાસના કામો

	 વરામષધાક	મવકરાસ	કરા્યધાક્રિ	અંતગધાત	સન.ેર૦૨૧-ર૦૨૨નરા	વષધાિરંા	તબીબી	મવષ્યક	પ્વૃમતિનરા	સવરાિંગી	મવકરાસ	િરાટે	₨	૪૨૭૦.૦૦	
લરાખની	નરાર્રાંકી્ય	જોગવરાઈ	કરેલ	છે.	રરાજ્યની	જીલ્રા	તથરા	પેટરા	જીલ્રા	હોસસપટલો	ખરાતે	નીચ	ેદશરાધાવ્યરા	િુજબની	તબીબી	મવષ્યક	
સેવરાઓ	ઉભી	કરવરા	ચરાલુ	વષવે	વહીવટી	તેિજ	નરાર્રાંકી્ય	િંજુરી	આપવરાિરાં	આવેલ	છે.
માનવબળ / અન્ય :
	જુની	મસમવલ	હોસસપટલ,	સુરત	ખરાતે	૦૧	તજજ્ઞની	નવી	જગ્યરા	ઉભી	કરવરા	₨	૧૦.૦૦	લરાખની	િંજુરી	આપેલ	છે.	
	રરાજ્યિરાં	 નમસિંગ	સેવરાઓન	ેસઘન	બનરાવવરા	 િરાટે	 નસધા	 પ્ેકટીશનર	ઇન	 મિડવરાઇફરી	 (એન.પી.એિ.)	 સટરાફનસધાની	 ૧૦૦	

જગ્યરા	તથરા	નસધા	પ્ેકટીશનર	ઇન	જીનરીક	(એન.પી.જી.)	સટરાફનસધાની	૧૦૦	નવી	જગ્યરાઓ	એિ	િળી	કુલ	૨૦૦	જગ્યરાઓ	
આઉટસોસધાથી	ભરવરા	₨	૨૫૦.૦૦	લરાખની	િંજુરી	આપેલ	છે.	
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્બીબી ઉપકરણો / વાહનો :
	રરાજ્યનરા	 મબનઆરદજામત,	આરદજામત	 તેિજ	અનુસુમચત	જામત	 મવસતરારોિરાં	જી.વી.કે.ઇ.એિ.આર.આઇ	૧૦૮	સેવરાઓનરા	

સરળ	સંચરાલન	િરાટે	રીપલેસિેન્ટથી	નવી	૧૫૦	એમબ્યુલન્સની	જોગવરાઇ	િરાટે	₨	૩૦૦૦.૦૦	લરાખની	િંજુરી	આપેલ	છે.	
	રરાજ્યની	જીલ્રા	તથરા	પેટરા	જીલ્રા	કક્ષરાની	હોસસપટલો	િરાટે	જરૂરી	તબીબી	ઉપકરર્ો	િરાટેની	જોગવરાઇ	િરાટ	ે₨	૫૦૦.૦૦	

લરાખની	િંજુરી	આપેલ	છે.	
	રરાજ્યની	જુદી	જુદી	હોસસપટલો	ખરાતે	એમબ્યુલન્સ	વરાન	વસરાવવરા	િરાટે	₨	૨૬૦.૦૦	લરાખની	િંજૂરી	આપેલ	છે.
બાંધકામ :
	સરકરારી	હોસસપટલ,	જેતપુર	ખરાતે	નવરા	ઓ.પી.ડી.	મબલડીંગનુ	ંબરાંરકરાિ	કરવરા	₨	૧૦૦.૦૦	લરાખની	િંજુરી	આપેલ	છે.
	સરકરારી	હોસસપટલ,	સરાવરકુંડલરાને	૨૦૦	પથરારીની	સુમવરરા	રરરાવતી	જીલ્રા	કક્ષરાની	હોસસપટલ	બનરાવવરા	₨	૫૦.૦૦	લરાખની	

િંજુરી	આપેલ	છે.
	જીલ્રા	તેિજ	તરાલુકરા	હોસસપટલો	ખરાતે	બલડ	કમપોનન્ટની	સુમવરરા	ઉભી	કરવરા	િરાટે	જરૂરી	િરાળખરાકી્ય	સુમવરરા	ઉભી	કરવરા	

₨	૧૦૦.૦૦	લરાખની	િંજુરી	આપેલ	છે.	
્બીબી વરક્ણ અને સંરોધન

	 તબીબી	મશક્ષર્	અન	ેસશંોરનનો	િખુ્ય	ઉદેશ	રરાજ્યિરંા	વર	ુસરારી	આરોગ્ય	સવેરાઓ	પરુી	પરાડી	શકરા્ય	ત	ેિરાટે	તબીબી	
કોલેજો	દ્રારરા	તબીબી	મવદ્રાથણીઓન	ેસ્રાતક	અન	ેઅનસુ્રાતક	મશક્ષર્	આપવંુ,	ડને્ટલ	મવદ્રાથણીઓન	ેસ્રાતક	અન	ેઅનસુ્રાતક	મશક્ષર્	
આપવુ.ં	નમસધાગ	મવદ્રાથણીઓન	ેનમસધાગ	કોષધાની	તરાલીિ	આપી	ત્ૈયરાર	કરવરા,	ફીઝી્યોથરેરાપીનરા	મવદ્રાથણીઓન	ેસ્રાતક	મશક્ષર્	આપવું	
તથરા	જદુરા	જદુરા	તબીબી	સહરા્યક	કોષધાની	તરાલીિ	આપી	તબીબી	સહરા્યક	સટરાફ	તૈ્યરાર	કરવો	તેિજ	એકસ-રે	આસીસટન્ટ,	લેબોરેટરી	
આસીસટન્ટ	તથરા	લબેોરેટરી	 ટેકનીશી્યન,	ઓપથલિીક	આસીસટન્ટ,	ડને્ટલ	ટેકનીશ્યન,	ડને્ટલ	હરાઈજીનીસટ	અને	ફીઝી્યોથરેરાપીસટ	
વગરેેન	ેમનદરાનિરંા	ચોકસરાઇ	કેળવવરાની	તરાલીિ	આપી	દદણીઓન	ેઆરનુીક	સરારવરાર	આપીન	ેરોગ	િકુ્ત	કરવરાનો	છે.
	 ઉપરોક્ત	ઉદેશની	પરરપૂમતધા	કરવરા	સરારં	રરાજ્યિરાં	અિદરાવરાદ,	વડોદરરા,	સુરત,	રરાજકોટ,	ભરાવનગર	તથરા	જાિનગર	ખરાતે	
૬	સરકરારી	િેડીકલ	કોલેજો	ચલરાવવરાિરાં	આવી	રહેલ	છ	ેતથરા	તેને	સંલગ્	૬	શૈક્ષમર્ક	હોસસપટલો	પર્	ચલરાવવરાિરંા	આવે	છે.	જ્યરંા	
મશક્ષર્	સહ	સપેશ્યરાલીસટ	તથરા	સુપર	સપશે્યરાલીસટ	સરારવરાર	આપવરાિરાં	આવે	છે.	તથરા	રરાજ્યિરંા	અિદરાવરાદ	અને	જાિનગર	ખરાતે	
એિ	બે	સરકરારી	ડેન્ટલ	કોલેજો	અને	હોસસપટલો	આવેલી	છે.	
	 આ	ઉપરરાંત	અિદરાવરાદ	ખરાતે	આંખનરા	રોગો	િરાટેની	એક	હોસસપટલ	તથરા	કરોડરજજુ	અન	ેલકવરાનરા	રોગોની	સરારવરાર	
િરાટે	દેશભરિરાં	િરાત્	એક	જ	એવી	સરકરારી	સપરાઇન	ઇન્સટીટ્યુટ	પર્	ચલરાવવરાિરાં	આવી	રહેલ	છે.
	 આ	મસવરા્ય	અિદરાવરાદ	ખરાત	ેસવરા્યત	સંસથરાઓ	તરીકે	કરા્યધારત	એવી	કેન્સર	હોસસપટલ,	રકડની	રોગોની	હોસસપટલ	તથરા	
હૃદ્યનરા	રોગોની	હોસસપટલ	પર્	આવેલ	છે	કે	જે	ગ્રાન્ટ	ઈન	એઈડ	તરીકે	ચલરાવવરાિરાં	આવી	રહેલ	છે.
આ	મસવરા્ય	રરાજ્યિરાં	અિદરાવરાદ,	વડોદરરા,	સુરત,	જાિનગર,	રરાજકોટ,	ભરાવનગર,	મસદ્ધપુર	અન	ેપરાટર્	ખરાતે	કુલ	આઠ	નમસધાગ	
કોલેજો	આવેલી	છે.	જ્યરાં	નમસધાગ	મશક્ષર્	આપવરાિરાં	આવી	રહેલ	છે.	અને	અિદરાવરાદ,	વડોદરરા,	સુરત,	જાિનગર	અને	દરાહોદ	
ખરાત	ેશૈક્ષમર્ક	હોસસપટલ	સંલગ્	પરાંચ	સરકરારી	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજો	પર્	ચલરાવવરાિરાં	આવી	રહેલ	છે.
	 તદઉપરરાંત	 રરાજ્યિરાં	 સોલરા-અિદરાવરાદ,	 ગોત્ી-વડોદરરા,	 ગરંારીનગર,	 વલસરાડ,	 પરાટર્,	 મહંિતનગર,	 જુનરાગઢ	 અન	ે
વડનગર	ખરાતેની	જી.એિ.ઇ.આર.એસ.	સંચરામલત	કુલ-૮	િેડીકલ	કોલેજો	તિેજ	ખરાનગી	રોરરે્	ચલરાવતી	સેલફ	ફરા્યનરાન્સ	િેડીકલ	
કોલેજો	જેવી	ક	ેસુરેન્દ્નગર	ખરાતે-૧,	કરિસદ	ખરાતે-૧,	ભુજ	(ક્છ)	ખરાતે-૧,	અિદરાવરાદ	ખરાતે-૪,	સુરત	ખરાતે-૧,	વરાઘોડી્યરા	
(પી૫રી્યરા)	ખરાતે-૨,	પરાલનપુર	ખરાતે-૧,	દરાહોદ	ખરાતે-૧,	અિરેલી	ખરાતે-૧,	મવસનગર	ખરાતે	-૧	અને	નડી્યરાદ	ખરાતે-૧,	ભરૂચ	
ખોત-૧,	રરાજકોટ	ખરાતે-૧	એિ	િળી	કુલ	૨૫	િેડીકલ	કોલેજ	આવેલી	છે.	
			 આ	 ઉપરરાંત	 સેલફ	 ફરા્યનરાન્સ	 ડેન્ટલ	 કોલેજો	 જેવી	 કે	 અિદરાવરાદ	 ખરાતે-૧,	 બોપલ	 (અિદરાવરાદ)	 ખરાતે-૧,	 સરાંતેજ	
(અિદરાવરાદ)	ખરાતે-૧,	ગરાંરીનગ૨	(પીપલજ)	ખરાતે-૧	ઉવરા૨સદ	(ગરાંરીનગ૨)	ખરાતે-૧,	વડોદરરા	ખરાતે-૧,	પીપરી્યરા	(વરાઘોડી્યરા)	
ખરાતે-૧,	નડી્યરાદ	ખરાતે-૧,	મવસનગર	ખરાતે-૧,	અિરગઢ	(ભરાવનગર)	ખરાતે-૧,	અન	ેમસદ્ધપુર	ખરાતે-૧	ડેન્ટલ	કોલેજ	એિ	િળી	
કુલ	૧૧	ડેન્ટલ	કોલેજ	આવેલી	છે.	
	 આ	ઉપરરાંત	સેલફ	ફરા્યનરાન્સ	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજો	જેવી	કે	અિદરાવરાદ	ખરાતે-૧૫,	લપકરાિર્-	અિદરાવરાદ	ખરાતે-૧,	
બોપલ	(અિદરાવરાદ)	ખરાતે-૧,	વડોદરરા	ખરાતે-૪,	બરાકરોલ-વરાઘોડી્યરા	ખરાતે-૧,	લીમડરા-વઘોડી્યરા	ખરાતે-૧,	પીપરી્યરા	(વરાઘોડી્યરા)	
ખરાતે-૧,	સુરત	ખરાતે-૬,	કડોદરરા-સુરત	ખરાતે-૧,	રરાજકોટ	ખરાતે-૫,	આર્ંદ	ખરાતે-૪,	ચરંાગરા-આરં્દ	ખરાતે-૧,	કરિસદ	ખરાતે-૧,	
ગોરરરા	ખરાતે-૧,	સુરેન્દ્નગ૨	ખરાતે-૧,	અિરેલી	ખરાતે-૧,	જાિનગ૨	ખરાતે-૨,	નવસરારી	ખરાતે-૨,	બરારડોલી	ખરાતે-૧,	ભરાવનગર	
ખરાતે-૧,	કલોલ	ખરાતે-૨,	કડી	ખરાતે-૧,	િહેસરાર્રા	ખરાતે-૧,	મવદ્રાનગર	ખરાતે-૧,	પેથરાપુર-ગરંારીનગર	ખરાતે-૧,	મવસનગર	ખરાતે-૨,	
પેટલરાદ	ખરાતે-૧,	મસદ્ધપુર	ખરાતે-૧,	ગરાંરીનગર	ખરાતે-૨,	ખેડરા	ખરાતે-૨,	ભો્યર્-રરાઠોડ	ખરાતે-૧,	દસક્રોઇ	ખરાતે-૧,	ક્છ	ખરાતે-૧,	
કોડીનરાર	ખરાતે-૧	અને	પ્રાંમતજ	ખરાતે-૧	એિ	િળી	કુલ	૭૦	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ	આવેલી	છે.
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સરકરારી	તબીબી,	ડેન્ટલ,	ફીઝી્યોથેરરાપી	અને	નમસધાગ	કોલેજોની	ઉ૫લબર	પ્વેશ	સંખ્યરાની	િરામહતી	નીચ	ેિુજબ	છે.

ક્રમ સરકારી મે્ીકલ કોલેજો પ્રવરે સંખ્યા
૧ બી.જે.િેડીકલ	કોલેજ,	અિદરાવરાદ ૨૫૦
૨ િેડીકલ	કોલેજ,	વડોદરરા ૨૫૦
૩ એિ.પી.શરાહ.	િેડીકલ	કોલેજ,	જાિનગ૨ ૨૫૦	
૪ સરકરારી	િેડીકલ	કોલેજ,	સુ૨ત ૨૫૦	
૫ પી.ડી.્યુ.િેડીકલ	કોલેજ,	રરાજકોટ ૨૦૦	
૬ સરકરારી	િેડીકલ	કોલેજ,	ભરાવનગ૨ ૨૦૦

કુલ ૧૪૦૦ 
સરકારી ્ેનટલ કોલેજો

૧ સરકરારી	ડેન્ટલ	કોલેજ,	અિદરાવરાદ ૧૨૫
૨ સરકરારી	ડેન્ટલ	કોલેજ,	જાિનગ૨ ૧૨૫

કુલ ૨૫૦
સરકારી ફીઝી્યોથિેરાપી કોલેજો

૧ સરકરારી	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	અિદરાવરાદ ૧૦૦
૨ સરકરારી	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	વડોદરરા ૧૦૦
૩ સરકરારી	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	જાિનગર ૧૦૦
૪ સરકરારી	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	દરાહોદ	 ૩૦
૫ સરકરારી	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	સુરત ૫૦

કુલ ૩૮૦
સરકારી નવસષિગ કોલેજો

૧ સરકરારી	નમસધાગ	કોલેજ,	અિદરાવરાદ ૬૦
૨ સરકરારી	નમસધાગ	કોલેજ,	રરાજકોટ ૫૦
૩ સરકરારી	નમસધાગ	કોલેજ,	ભરાવનગર ૬૦
૪ સરકરારી	નમસધાગ	કોલેજ,	વડોદરરા	 ૫૦
૫ સરકરારી	નમસધાગ	કોલેજ,	સુરત ૫૦
૬ સરકરારી	નમસધાગ	કોલેજ,	જાિનગ૨ ૪૦
૭ સરકરારી	નમસધાગ	કોલેજ,	પરાટર્ ૪૦
૮ કોલેજ	ઓફ	નમસધાગ,	મસદ્ધપુર ૪૦

કુલ ૩૯૦
	 મબનસરકરારી	 (સેલફ	 ફરા્યનરાન્સ)	 િેડીકલ,	 ડેન્ટલ,	 નમસધાગ	 અને	 ફીઝી્યોથેરરાપી	 કોલેજોની	 ઉ૫લબર	 પ્વેશ	 સંખ્યરાની	
િરામહતી	નીચે	િુજબ	છે.

ક્રમ સંસથિાનું નામ મંજુર થિ્યેલ પ્રવેર 
ક્મ્ા

સવવનભષિર મે્ીકલ કોલેજો
૧ જીએિઇઆરએસ	િેડીકલ	કોલેજ,	સોલરા,	અિદરાવરાદ ૨૦૦
૨ જીએિઇઆરએસ	િેડીકલ	કોલેજ,	ગોત્ી,	વડોદરરા	 ૨૦૦
૩ જીએિઇઆરએસ	િેડીકલ	કોલેજ,	ગરંારીનગર	 ૨૦૦
૪ જીએિઇઆરએસ	િેડીકલ	કોલેજ,	રરારપુર,	પરાટર્ ૨૦૦
૫ જીએિઇઆરએસ	િેડીકલ	કોલેજ,	વલસરાડ	 ૨૦૦
૬ જીએિઇઆરએસ	િેડીકલ	કોલેજ,	જુનરાગઢ	 ૨૦૦
૭ જીએિઇઆરએસ	િેડીકલ	કોલેજ,	મહંિતનગર	 ૨૦૦
૮ જીએિઇઆરએસ	િેડીકલ	કોલેજ,	વડનગર	 ૨૦૦
૯ સુરત	મ્યુમન.	ઇન્સટી.	ઓફ	િેડીકલ	એજ્યુકેશન	એન્ડ	રીસચધા,	સુરત	 ૨૦૦
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૧૦ શ્ીિતી	એન.એચ.એલ.મ્યુમન.	િેડીકલ	કોલેજ,	અિદરાવરાદ	 ૨૫૦
૧૧ એ.એિ.સી.	િેડીકલ	એજ્યુકેશન	ટ્સટ	િેડીકલ	કોલેજ,	અિદરાવરાદ	 ૨૦૦
૧૨ સી.્યુ.શરાહ	િેડીકલ	કોલેજ,	સુરેન્દ્નગર	 ૧૦૦
૧૩ પ્િુખ	સવરાિી	િેડીકલ	કોલેજ,	કરિસદ	 ૧૫૦	
૧૪ ગુજરરાત	અદરાર્ી	ઇન્સટીટ્યુટ	ઓફ	િેડીકલ	સરા્યન્સીસ,	ભૂજ(ક્છ)	 ૧૫૦
૧૫	 ગુજરરાત	કેન્સર	સોસરા્યટી	િેડીકલ	કોલેજ,	અિદરાવરાદ	 ૧૫૦
૧૬ પરારૂલ	ઇન્સટીટ્યુટ	ઓફ	િેડીકલ	સરા્યન્સ	એન્ડ	રીસચધા,	વરાઘોડી્યરા,	વડોદરરા	 ૧૫૦	
૧૭ શ્ીિતી	બી.કે.શરાહ	િેડીકલ	કોલેજ	અન	ેરીસચધા	ઇન્સટીટ્યુટ,	પીપરી્યરા,	

વરાઘોડી્યરા	(ડીમડ	્યુમનવમસધાટી)	 ૧૫૦
૧૮	 બનરાસ	િેડીકલ	કોલેજ,	પરાલનપુર	 ૨૦૦	
૧૯	 ઝરા્યડસ	િેડીકલ	કોલેજ,	દરાહોદ	 ૨૦૦
૨૦ ડો.એિ.કે.શરાહ	િેડીકલ	કોલેજ	એન્ડ	રીસચધા	સને્ટર,	અિદરાવરાદ	 ૧૫૦	
૨૧	 નૂતન	િેડીકલ	કોલેજ	અને	રીસચધા	સેન્ટર,	મવસનગર	 ૧૫૦	
૨૨	 શરાંતરાબરા	િેડીકલ	કોલેજ	અન	ેજનરલ	હોસસપટલ,	અિરેલી	 ૧૫૦	
ર૩	 ડો.એન.ડી.દેસરાઇ	ફેકલટી	ઓફ	િેડીકલ	સરા્યન્સ	અન	ેરીસચધા,	નડી્યરાદ	 ૧૫૦	
૨૪ ડો.કે.સી.પટેલ	િેડીકલ	કોલેજ	એન્ડ	રીસચધા	ઇન્સટીટ્યુટ,	ભરૂચ	 ૧પ૦	
૨૫ એઇમસ	િેડીકલ	કોલેજ,	રરાજકોટ	 ૫૦	

કુલ ૪૩૦૦
સવવનભષિર ્ેનટલ કોલેજો

૧ એ.એિ.સી.ડેન્ટલ	કોલેજ,	અિદરાવરાદ ૧૨૫
૨ અિદરાવરાદ	ડેન્ટલ	કોલેજ,	સરાંતેજ	(ગરાંરીનગર) ૧૦૦
૩ ડેન્ટલ	કોલેજ	અને	રરસચધા	ઇન્સટીટ્યુટ,	રુિરા	-બો૫લ,	(અિદરાવરાદ) ૧૦૦
૪ કર્રાધાવતી	સકુલ	ઓફ	ડેન્ટીસટ્ી,	ઉવરા૨સદ,	ગરંારીનગ૨ ૧૦૦			
૫ ગોઇન્કરા	રરસચધા	ઇન્સટીટ્યુટ	ઓફ	ડેન્ટલ	સરા્યન્સ,	ગરંારીનગ૨ ૧૦૦
૬ કે.એિ.શરાહ	ડેન્ટલ	કોલેજ,	પી૫રી્યરા(વરાઘોડી્યરા)	(ડીમડ	્યુમન.),	વડોદરરા ૧૦૦
૭ એિ.પી.પટેલ	ડેન્ટલ	કોલેજ,	વડોદરરા ૪૦
૮ રરિમસંહ	દેસરાઇ	્યુમનવમસધાટી,	ફેકલટી	ઓફ	ડેન્ટલ	સરા્યન્સ	કોલેજ,	નરડ્યરાદ ૧૦૦	
૯ નૂતન	ડેન્ટલ	કોલેજ	અને	હોસસપટલ,	મવસનગ૨ ૧૦૦
૧૦ 	કોલેજ	ઓફ	ડેન્ટલ	સરા્યન્સીઝ,	અિરગઢ(ભરાવનગર) ૧૦૦
૧૧ ગુજરરાત	ડેન્ટલ	હેલથ	એજ્યુકેશન	એન્ડ	રીસચધા	કોલેજ,	મસદ્ધપુર ૧૨૫

કુલ ૧૦૯૦
સવવનભષિર ફીઝી્યોથિેરાપી કોલેજો

૧ એસ.બી.	ભટ્	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	અિદરાવરાદ ૫૦
૨ બી.જી.	પટેલ	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	આર્ંદ ૫૦
૩ કે.એિ.	પટેલ	ઇન્સટી.	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	કરિસદ ૩૦
૪ સવરાિીનરારરા્યર્	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	કડોદરરા,	સુરત ૨૦
૫ સરાવધાજમનક	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	સુરત ૪૦
૬ કે.કે.	શેઠ	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	રરાજકોટ ૬૦
૭ સી.્યુ.શરાહ	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	સુરેન્દ્નગર ૬૫
૮ સવરાિી	નરારરા્યર્	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	જાિનગર ૫૦
૯ એસ.પી.બી.	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	સુરત ૧૦૦
૧૦ આર.કે.	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	રરાજકોટ ૧૦૦
૧૧ સીગિરા	ઇન્સટી.	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	બરાકરોલ,	વરાઘોડી્યરા ૪૦
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૧૨ ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	લપકરાિર્,	અિદરાવરાદ ૭૫
૧૩ ઘંટરાકર્ધા	િહરાવીર	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	ગોરરરા ૩૦
૧૪ પરા્યોની્યર	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	વડોદરરા ૧૦૦
૧૫ જે.જી.	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	અિદરાવરાદ ૭૫
૧૬ અિદરાવરાદ	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	બોપલ,	રુિરા ૮૫
૧૭ પરારૂલ	ઇન્સટી.	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	લીમડરા,	વરાઘોડી્યરા ૧૦૦
૧૮ અશોક	એન્ડ	રીટરા	પટેલ	ઇન્સટી.	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	ચરાંગરા ૧૦૦
૧૯ ડી.એિ.પટેલ	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	અિરેલી ૩૦
૨૦ એસ.એસ.	અગ્વરાલ	ઇન્સટી.	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	નવસરારી ૭૫
૨૧ રરાજચંદ્	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	બરારડોલી ૧૦૦
૨૨ શ્ી	સહજાનંદ	ઇન્સટી.	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	ભરાવનગર ૬૦
૨૩ સવગોદ્ય	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	કલોલ ૬૦
૨૪ બીટસ	ઇન્સટી.	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	વડોદરરા ૭૫
૨૫ ખ્યરામત	ઇન્સટી.	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	શરાહી	બરાગ,	અિદરાવરાદ ૫૦
૨૬ ભરારતીિૈ્યરા	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	સુરત ૫૦
૨૭ શ્ીિતી	એસ.આર.	શરાહ	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યો.,	કડી ૫૦
૨૮ મવનરા્યક	ઇન્સટી.	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	મવદ્રાનગર ૧૦૦	
૨૯ કરાિદરાર	ઇન્સટી.	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	રરાજકોટ ૭૫	
૩૦ શરારદરા	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	પેથરાપુર ૫૦
૩૧ સુલેવિરી	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	મવસનગર ૪૦
૩૨ એસ.જી.પટેલ	ઇન્સટી.	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	પેટલરાદ ૫૦
૩૩ િચધાન્ટ	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	િહેસરાર્રા ૫૦
૩૪ ગોકુલ	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	મસદ્ધપુર ૫૦
૩૫ સવરાિીનરારરા્યર્	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	રરાર્ીપ ૭૦	
૩૬ એન.આર.	ઇન્સટી.	ઓફ	ફીઝી્યો.,	નરોડરા,	અિદરાવરાદ ૧૦૦
૩૭ સવધા	મવદ્રાલ્ય	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	ગરાંરીનગર ૭૦
૩૮ દરાલી્યરા	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	કરાનેરરા,	ખેડરા ૫૦
૩૯ આરૂષ	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	અિદરાવરાદ ૧૦૦	
૪૦ મવનસ	ઇન્ટરનેશનલ	કોલેજ	ઓફ	ટેકનોલોજી,	ભોં્યર્,	રરાઠોડ ૫૦
૪૧ એપોલો	ઇન્સટી.	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	અનરાસર્,	દસક્રોઇ ૬૫	
૪૨ આકરાર	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	અિદરાવરાદ ૫૦
૪૩ અન્ન્યરા	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	કલોલ ૫૦
૪૪ સતીષ	ગોસવરાિી	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	મનકોલ,	અિદરાવરાદ ૫૦
૪૫ કે.જે.પંડ્યરા	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	પીપળી્યરા,	વરાઘોડી્યરા ૩૦
૪૬ િહરાતિરા	ગરાંરી	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	નરોડરા,	અિદરાવરાદ	 ૧૦૦
૪૭ પી.પી.સવરાર્ી	સકુલ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	સુરત	 ૮૦
૪૮	 ની્યોટેક	ઇન્સટીટ્યુટ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	વડોદરરા	 ૭૫
૪૯ નોલેજ	ઇન્સટીટ્યુટ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	આર્ંદ ૫૦
૫૦ મવકટોરી્યરા	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	અિદરાવરાદ	 ૩૦
૫૧ દ્યરાિર્	ઇન્સટીટ્યુટ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	જાિનગર	 ૬૦
૫૨	 નૂતન	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	મવસનગર	 ૫૦
૫૩	 અિદરાવરાદ	ઇન્સટીટ્યુટ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	અિદરાવરાદ	 ૧૦૦	
૫૪ બી.એન.પટેલ	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	આર્ંદ	 ૧૦૦
૫૫ મવદ્રાદીપ	ઇન્સટીટ્યુટ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	આર્ંદ	 ૧૦૦
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૫૬ ચરાર્ક્ય	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	ક્છ	 ૬૦
૫૭ કે.ડી.બરારડ	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	કોડીનરાર	 ૩૦
૫૮ હરીવંદનરા	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	રરાજકોટ	 ૬૦
૫૯ ઐધવરરાિ	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	સુરત	 ૬૦
૬૦ કિલરા	અમૃત	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	કુડરાસર્	 ૩૦
૬૧ એિ.બી.ગોમહલ	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	નવસરારી	 ૪૦	
૬૨ મચત્ીર્ી	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	પ્રામતજ	 ૮૦
૬૩ એલ.જે.ઇન્સટીટ્યુટ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	અિદરાવરાદ	 ૧૦૦
૬૪ સિરા	ઇન્સટીટ્યુટ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	અિદરાવરાદ	 ૩૦
૬૫ ખ્યરામત	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	શીલજ,	પલોડી્યરા,	અિદરાવરાદ	 ૫૦
૬૬ કે.જે.ઇન્સટીટ્યુટ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	વડોદરરા	 ૫૦
૬૭ એિ.એિ.શરાહ	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	ખેડરા	 ૪૦
૬૮ વરા્યબ્ન્ટ	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	સુરત	 ૪૦	
૬૯ સકુિ	કોલેજ	ઓફ	ફીઝી્યોથેરરાપી,	અિદરાવરાદ	 ૭૫	
૭૦ િરારવરાડી	એજ્યુકેશન	ટ્સટ	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજ,	રરાજકોટ	 ૬૦	

કુલ ૪૩૭૦ 
	 રરાજ્યિરાં	આવેલ	સરકરારી	શૈક્ષમર્ક	હોસસપટલો	ખરાતે	િંજુર	થ્યેલ	૫થરારીઓની	સંખ્યરા	નીચ	ેિુજબ	છે.

ક્રમ સંસથિાનું નામ મંજુ૨ થિ્યેલ 
૫થિારીઓની સંખ્યા.

૧ સીવીલ	હોસસપટલ,	અિદરાવરાદ ૩૨૦૦
૨ પેરરાપલેજી્યરા	હોસસપટલ,	અિદરાવરાદ ૮૦
૩ એિ.એન્ડ	જે.	ઈન્સટીટ્યુટ	ઓફ	ઓપથલિોલોજી,	અિદરાવરાદ ૨૫૦
૪ ગુરૂ	ગોમવંદમસંહ	હોસસપટલ,	જાિનગ૨ ૧૩૩૯
૫ એસ.એસ.જી	હોસસપટલ,	વડોદરરા ૧૫૧૩
૬ નવી	સીવીલ	હોસસપટલ,	સુ૨ત ૧૨૬૦
૭ પી.ડી.્યુ.	સીવીલ	હોસસપટલ,	રરાજકોટ ૧૦૮૮
૮ સ૨	ટી.	હોસસપટલ,	ભરાવનગ૨ ૧૦૨૧
૯ સરકરારી	ડેન્ટલ	કોલેજ	અને	હોસસપટલ,	અિદરાવરાદ ૨૨
૧૦ સરકરારી	ડેન્ટલ	કોલેજ	અને	હોસસપટલ,	જાિનગ૨ ૫

કુલ ૯૭૭૮
સંસથિાનું નામ (ગ્ાનટ ઈન એઈ્ સંસથિાઓ)

૧ ્ુય.એન.	િહેતરા	ઈન્સટીટ્યુટ	ઓફ	કરાડણી્યોલોજી	એન્ડ	રરસચધા	સેન્ટ૨,	અિદરાવરાદ. ૪૫૦
૨ ઈન્સટીટ્યુટ	ઓફ	રકડની	ડીસીઝ	એન્ડ	રરસચધા	સને્ટ૨,	અિદરાવરાદ ૪૫૦
૩ ગુજરરાત	કેન્સ૨	એન્ડ	રરસચધા	ઈન્સટીટ્યુટ,	અિદરાવરાદ ૬૫૦
૪ ગુજરરાત	િેડીકલ	એજ્યુકેશન	એન્ડ	રરસચધા	સોસરા્યટી,	ગરંારીનગર	 ૫૫૬૦

કુલ ૧૬૮૮૮
	 િેડીકલ	ક્ષેત્િરાં	રોજે	રોજ	નવરા	નવરા	સંશોરનો	થરા્ય	છે.	સરારવરારિરાં	તબીબી	મશક્ષકો/	મવદ્રાથણીઓને	અદ્તન	સરારવરારનું	
જ્ઞરાન	િળી	 રહે	 તે	 હેતુસર	 દરેક	 મવષ્યિરાં	 સી.એિ.ઇ.,	 કોન્ફરન્સ,	 વક્કશો૫	્યોજવરાિરાં	આવ	ેછે	 રરાજ્ય	સરકરાર	આ	પ્કરારનરા	
કરા્યધાક્રિોનરા	આ્યોજન	િરાટ	ેસહરા્ય	ચુકવે	છે.	

સહા્યક અનુદાન સંસથિાઓ
	 તબીબી	 મશક્ષર્	અન	ેસંશોરન	પ્ભરાગ	સરાથે	 સંલગ્	સંસથરાઓ	પૈકી	 (૧)	ગુજરરાત	 કેન્સર	અન	ે રીસચધા	 ઈન્સટીટ્યુટ,	
અિદરાવરાદ	(ર)	્યુ.એન.િહેતરા	ઈન્સટીટ્યુટ	ઓફ	કરાડણી્યોલોજી	એન્ડ	રરસચધા	સેન્ટ૨,	અિદરાવરાદ	અને	(૩)	ઈન્સટીટ્યુટ	ઓફ	રકડની	
ડીસીઝ	એન્ડ	રરસચધા	સને્ટ૨,	અિદરાવરાદ	ગ્રાન્ટ	ઈન	એઈડ	સંસથરાઓ	છે.	આ	સંસથરાઓ	સરકરારશ્ીિરાંથી	મન્યરાિક	તંત્	િરારફતે	
સહરા્યક	અનુદરાન	િેળવે	છે.
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	 રરાજ્યની	સરકરારશ્ી	સંચરાલીત	િેડીકલ	કોલેજો	સરાથ	ેસંલગ્	હોસસપટલો	ઉપરરંાત	શૈક્ષમર્ક	કરા્યધા	િરાટે	ઉપરોક્ત	સહરા્યક	
અનુદરાન	સંસથરાઓ	પર્	જોડરા્યેલી	છે.	જે	મવદ્રાથણીઓન	ેઅનુસ્રાતક	મશક્ષર્	ઉપરરાંત	મવશેષ	પ્કરારની	સરારવરારની	સેવરાઓ	આપ	ેછે	
(૧) ગુજરા્ કેનસર અને રીસચષિ ઈનસટીટ્યુટ, અમદાવાદ (કેનસર હોધસપટલ, અમદાવાદ) 
	 આ	સંસથરા	મવમવર	પ્કરારનરા	કેન્સરનરા	રોગોિરાં	સરારવરાર	આપે	છે.	જેિરાં	રેડી્યોથેરરાપી	જેવી	સરારવરાર	પર્	ઉપલબર	છે.	
તદઉપરરાંત	ખૂબજ	િોંઘરા	પરંતુ	મવવિસની્ય	પરરક્ષર્ો	િરાટે	કેટ	સકેન,	એિ.આર.	આઈ.	જેવી	પરરક્ષર્	પઘરમતઓ	પર્	ઉપલબર	છે.	
આ	સંસથરા	ગુજરરાતિરાં	એક	િરાત્	ક્ષતે્ી્ય	સંસથરા	છે	કે	જે	કેન્સરનરા	દદણીઓન	ેઅલગ	અલગ	પ્કરારની	સરારવરાર	આપે	છે.	જેનો	લરાભ	
ગુજરરાત	ઉપરરાંત	રરાજસથરાન	જેવરાં	પડોશી	રરાજ્યનરા	મવસતરારોિરાંથી	સરારવરાર	લેવરા	દદણીઓ	આવે	છે.
	 આ	સંસથરાિરાં	બી.પી.એલ.કરાડધા	રરરાવતરા	તિરાિ	અન	ેઅનુસમુચત	જનજામતનરા	કેન્સરનરા	તિરાિ	દદણીઓન	ેમવનરા	િુલ્યે	
તબીબી	સરા૨વરા૨	આ૫વરાિરાં	આવે	છે.
	 આ	સંસથરાિરાં	વરામષધાક	રૂમપ્યરા	બે	લરાખ	સુરીની	આવક	રરરાવતરા	લો	ઇન્કિ	ગ્ુપનરા	કેન્સરનરા	દદણીઓન	ે૫૦	ટકરા	રરાહતથી	
તબીબી	સરા૨વરા૨	આ૫વરાિરાં	આવે	છે.		
	 ઉપરરાંત	આ	સંસથરાિરાં	વરામષધાક	₨	૫૦,૦૦૦/-થી	ઓછી	આવક	રરરાવતરા	અનુસમૂચત	જામતનરા	કેન્સરનરા	દદણીઓને	મવનરા	
િુલ્યે	તબીબી	સરા૨વરા૨	અને	₨	૫૦,૦૦૦/-થી	વરુ	આવક	રરરાવતરા	અનુસમૂચત	જામતનરા	દદણીઓને	૫૦	ટકરા	રરાહતથી	તબીબી	
સરા૨વરા૨	આ૫વરાિરાં	આવે	છે.		
(૨) ્યુ.એન. મહે્ા ઈનસટીટ્યુટ ઓફ કા્થી્યોલોજી એન્ રરસચષિ સેનટર, અમદાવાદ
	 આ	 સંસથરા	 ખરાતે	 હૃદ્ય	 રોગની	આરુમનક	અને	 ઘમનષ્ઠ	 સરારવરાર	આપવરાિરંા	આવે	 છે.	આ	 સંસથરાિરંા	 દદણીઓ	 િરાટે	
એન્જી્યોગ્રાફી,	બરા્યપરાસ	સજધારી	(એન્જી્યોપલરાસટી)	અન	ેબલૂન	પલરાસટી	જેવી	સરારવરાર	ઉપલબર	છે.	
	 આ	સંસથરાિરાં	બી.પી.એલ.કરાડધા	રરરાવતરા	તિરાિ	અન	ેઅનુસમુચત	જનજામતનરા	હૃદ્યરોગનરા	તિરાિ	દદણીઓન	ેમવનરા	િુલ્યે	
તબીબી	સરા૨વરા૨	આ૫વરાિરાં	આવે	છે.
	 આ	સંસથરાિરાં	વરામષધાક	રૂમપ્યરા	બે	લરાખ	સુરીની	આવક	રરરાવતરા	લો	ઇન્કિ	ગ્ુપનરા	હૃદ્યરોગનરા	દદણીઓને	૫૦	ટકરા	
રરાહતથી	તબીબી	સરા૨વરા૨	આ૫વરાિરાં	આવે	છે.	
	 ઉપરરાંત	આ	સંસથરાિરંા	વરામષધાક	₨	૫૦,૦૦૦/-થી	ઓછી	આવક	રરરાવતરા	અનુસમૂચત	જામતનરા	હૃદ્યરોગનરા	દદણીઓને	મવનરા	
િુલ્યે	તબીબી	સરા૨વરા૨	અને	₨	૫૦,૦૦૦/-થી	વરુ	આવક	રરરાવતરા	અનુસમૂચત	જામતનરા	દદણીઓને	૫૦	ટકરા	રરાહતથી	તબીબી	
સરા૨વરા૨	આ૫વરાિરાં	આવે	છે.
(૩) ઈનસટીટ્યુટ ઓફ રક્ની ્ીસીઝ એન્ રરસચષિ સેનટર, અમદાવાદ
	 ઈન્સટીટ્યુટ	ઓફ	રકડની	ડીસીઝ	એન્ડ	રીસચધા	સેન્ટર	રકડનીન	ેલગતરા	રોગોની	સરારવરાર	િરાટેની	અિદરાવરાદ	ખરાતેની	
અદ્તન	હોસસપટલ	છે.	જેિરાં	ડરા્યરાલીસીસ,	રકડની	ટ્રાન્સપલરાન્ટ	અન	ેલીવ૨	ટ્રાન્સપલરાન્ટ	જેવી	સુમવરરાઓ	ઉપલબર	છે.
આ	સંસથરાિરાં	બી.પી.એલ.કરાડધા	રરરાવતરા	તિરાિ	અન	ેઅનુસમુચત	જનજામતનરા	 રકડનીનરા	તિરાિ	દદણીઓન	ે મવનરા	િુલ્યે	તબીબી	
સરા૨વરા૨	આ૫વરાિરાં	આવે	છે.
	 આ	સંસથરાિરાં	વરામષધાક	કીડની	બે	લરાખ	સરુીની	આવક	રરરાવતરા	લો	ઇન્કિ	ગુ્પનરા	રકડનીનરા	દદણીઓને	૫૦	ટકરા	રરાહતથી	
તબીબી	સરા૨વરા૨	આ૫વરાિરાં	આવે	છે.	
	 ઉપરરાંત	આ	સંસથરાિરાં	વરામષધાક	₨	૫૦,૦૦૦/-થી	ઓછી	આવક	રરરાવતરા	અનુસમૂચત	જામતનરા	રકડનીનરા	દદણીઓને	મવનરા	
િુલ્યે	તબીબી	સરા૨વરા૨	અને	₨	૫૦,૦૦૦/-થી	વરુ	આવક	રરરાવતરા	અનુસમૂચત	જામતનરા	દદણીઓને	૫૦	ટકરા	રરાહતથી	તબીબી	
સરા૨વરા૨	આ૫વરાિરાં	આવે	છે.	
(૪) માનવ અંગ પ્રત્યારોપણ કાન્ન
	 ગુજરરાત	રરાજ્યિરાં	િરાનવ	અંગ	પ્ત્યરારોપર્	કરાનૂન	અિલી	બનતરાં	તબીબી	 મશક્ષર્	અને	 સંશોરન	 મવભરાગને	આ	
પ્કરારનરા	અંગ	પ્ત્યરારોપર્ની	કરાિગીરી	જે	સંસથરાઓ	હરાથ	રરવરા	િરાંગતી	હો્ય	તેને	રજીસટ્ેશન	આપવરાની	કરાિગીરી	ફરાળવવરાિરાં	
આવેલ	 છ.ે	 ગુજરરાતિરાં	 (૧)	 ઈન્સટીટ્યુટ	ઓફ	 રકડની	 ડીસીઝ	 એન્ડ	 રીસચધા	 સેન્ટર,	 અિદરાવરાદ	 (૨)	 સટલડીંગ	 હોસસપટલ,	
અિદરાવરાદ	(૩)	ડો.જીવરરાજ	િહેતરા	હોસસપટલ	સિરારક	હેલથ	ફરાઉન્ડેશન,	અિદરાવરાદ	(૪)	ઝરા્યડસ	હોસસપટલ	એન્ડ	હેલથ	કેર	રીસચધા,		
આર્ંદ(૫)	સરાલ	હોસસપટલ	એન્ડ	િેડીકલ	ઈન્સટીટ્યુટ,	અિદરાવરાદ	(૬)	સેલબી	હોસસપટલ,	અિદરાવરાદ	(૭)	િુળજીભરાઈ	પટેલ	
્યુરોલોજી	હોસસપટલ,	નરડ્યરાદ	(૮)	એપોલો	હોસસપટલ	ઇન્ટરનેશનલ	લીિીટેડ,	ગરંારીનગ૨-ભરાટ	(૯)	ભરાઈલરાલ	અિીન	જન૨લ	
હોસસપટલ,	વડોદરરા	અને	(૧૦)	સટલડીંગ	હોસસપટલ,	વડોદરરા(૧૧)	કેર	ઇન્સટીટ્યુટ	ઓફ	િેડીકલ	સરા્યન્સ,	સોલરા,	અિદરાવરાદ	(૧૨)	
ઝરા્યડસ	હેલથ	કેર	પ્રા	લી.,	અિદરાવરાદ	(૧૩)	ટ્રા્યસટરાર	હોસસપટલ,	સુરત(૧૪)	િેટરાસ	એડવરાન્ટીસટ	હોસસપટલ,	સુરત	(૧૫)	બી.ટી.
સવરાર્ી	રકડની	હોસસપટલ,	રરાજકોટ	(૧૬)	રકરર્	િલટી	સુપર	સપેશ્યરાલીટી	હોસસપટલ,	સુરત	(૧૭)	નરારરા્યર્	િસલટસપેમશ્યરાલીટી	
હોસસપટલ,	અિદરાવરાદ	(૧૮)	કે.ડી.હોસસપટલ,	અિદરાવરાદ	જેવી	સંસથરાઓ	આ	પ્કરારની	રકડની	પ્ત્યરારોપર્	િરાટેની	કરાિગીરી	કરવરા	
િરાન્્ય	સંસથરા	તરીકે	િરાન્્યતરા	રરરાવે	છે.	
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	 આ	ઉપરરાંત	ઈન્સટીટ્યુટ	ઓફ	રકડની	ડીસીઝ	એન્ડ	રીસચધા	સને્ટર,	અિદરાવરાદ,	સટલડીંગ	હોસસપટલ,	અિદરાવરાદ,	એપોલો	
હોસસપટલ	ઇન્ટરનેશનલ	લીિીટેડ,	ગરાંરીનગ૨-ભરાટ,	ઝરા્યડસ	હોસસપટલ	એન્ડ	હેલથ	કેર	 રીસચધા	પ્રા	લીિીટેડ,	અિદરાવરાદ	કેર	
ઇન્સટીટ્ુયટ	ઓફ	 િેડીકલ	સરા્યન્સ	 (મસમસ),	અિદરાવરાદ,	શેલબી	હોસસપટલ,	અિદરાવરાદ	અને	 રકરર્	િલટી	સુપર	સુપેશ્યરાલીટી	
હોસસપટલ,	સુરત	એિ	સરાત	સંસથરાઓ	મલવર	પ્ત્યરારોપર્	િરાટે	િરાન્્ય	સંસથરા	તરીકે	િરાન્્યતરા	આપેલ	છે.
	 આ	 ઉપરરાંત	 કેર	 ઇન્સટીટ્યુટ	 ઓફ	 િેડીકલ	 સરા્યન્સ	 (મસમસ),	 અિદરાવરાદ	 અન	ે ્યુ.એન.િહેતરા	 ઇન્સટીટ્યુટ	 ઓફ	
કરાડણી્યોલોજી,	અિદરાવરાદને	હરાટધા	અને	લંગસ	ટ્રાન્સપલરાન્ટ	િરાટ	ેિરાન્્યતરા	આપેલ	છે.	
	 આ	ઉપરરાંત	ઈન્સટીટ્યુટ	ઓફ	રકડની	ડીસીઝ	એન્ડ	રીસચધા	સેન્ટર,	અિદરાવરાદન	ેપેનમક્ર્યરાસનરા	ટ્રાન્સપલરાન્ટ	િરાટ	ેિરાન્્યતરા	
આપેલ	છે.	
	 અિદરાવરાદ	ખરાતેની	છવીસ,	રરાજકોટ	ખરાતેની	અગી્યરાર,	ભરાવનગર	ખરાતેની	ચરાર,	સુરત	ખરાતેની	અગી્યરાર,	વડોદરરા	
ખરાતેની	તેર,	િહેસરાર્રા	ખરાતેની	એક,	મવસનગર	ખરાતેની	એક,	નવસરારી	ખરાતેની	ત્ર્,	વેરરાવળ	ખરાતેની	એક,	સુરેન્દ્નગર	ખરાતેની	
બે,	આરં્દ	ખરાતેની	એક,	કરિસદ	ખરાતેની	એક,	દરાહોદ	ખરાતેની	એક,	જાિનગર	ખરાતેની	એક,	લીિડી	ખરાતેની	એક,	વલસરાડ	
ખરાતેની	એક,	ગરાંરીનગર	ખરાતેની	ત્ર્,	જુનરાગઢ	ખરાતેની	એક,	અંકલવેિર	ખરાતેની	એક,	મહંિતનગર	ખરાતેની	એક,	ભુજ	ખરાતેની	
એક,	પોરબંદર	ખરાતેની	એક	અને	ઝગડી્યરા	ખરાતે	એક	એિ	કુલ	ઇઠૃી્યરાસી	જેટલી	સંસથરાઓ	''આઇ	બેન્ક	રજીસટે્શન''	અને	કોનણી્યલ	
ટ્રાન્સપલરાન્ટેશન	સને્ટર	તરીકે	િરાન્્યતરા	રરરાવે	છે.	આ	ઉપરરાંત	અિદરાવરાદની	સંસથરાન	ે"આઇ	બેન્ક	કલેકશન	સેન્ટર"	તરીકે	િરાન્્ય	
સંસથરા	તરીકે	િરાન્્યતરા	આપેલ	છે.

અનુસ્વચ્ જાવ્ પેટા ્યોજના (એસ.સી.એસ.પી.)
	 વરામષધાક	₨	૫૦,૦૦૦/-થી	ઓછી	આવક	રરરાવતરા	અનુસમૂચત	જામતનરા	હૃદ્યરોગ,	રકડની,	કેન્સ૨	અને	અન્્ય	રોગોનરા	
દદણીઓને	મવનરા	િુલ્યે	તબીબી	સરા૨વરા૨	અન	ે₨	૫૦,૦૦૦/-	થી	વરુ	આવક	રરરાવતરા	અનુસમૂચત	જામતનરા	દદણીઓન	ે૫૦	ટકરા	
રરાહતથી	 તબીબી	 સરા૨વરા૨	 િળી	 ૨હે	 તે	 િરાટે	અતે્ની	 કચેરીનરા	 મન્ંયત્ર્	 હેઠળની	 છ	 હોસસપટલોન	ે તેિજ	ત્ર્	ગ્રાન્ટ	 ઈન	
સંસથરાઓને	સહરા્ય	આ૫વરાિરાં	આવે	છે.
	 તદઉપરરાંત	અતે્ની	કચેરીનરા	મન્યંત્ર્	હેઠળની	છ	હોસસપટલો	દ્રારરા	શહેરી	મવસતરા૨િરંા	અનુસમૂચત	જામતનરા	દદણીઓન	ે
સરા૨વરા૨	િળી	૨હે	તે	િરાટે	મશબીરો	્યોજવરાિરાં	આવે	છે.	

આરદજાવ્ વવસ્ા૨ પેટા ્યોજના (ટી.એસ.પી.)
	 આરદજામત	 મવસતરા૨	 પેટરા	 ્યોજનરા	 અંતગધાત	 અત્ેની	 કચેરીનરા	 મન્ંયત્ર્	 હેઠળની	 િેડીકલ	 કોલેજો,	 ડેન્ટલ	 કોલેજો,	
ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજો	અને	નમસધાગ	કોલેજોિરાં	અભ્યરાસ	ક૨તરા	આરદજામતનરા	મવદ્રાથણીઓન	ેઅભ્યરાસક્રિનરા	પુસતકો	મવનરા	િુલ્યે	
પૂરરા	પરાડવરાિરાં	આવે	છે.	
	 ઉપરરાતં	અનસૂુમચત	જનજામતનરા	હૃદ્યરોગ,	રકડની,	કેન્સ૨	અને	અન્્ય	રોગોનરા	દદણીઓન	ેમવનરા	િુલ્ય	ેતબીબી	સરા૨વરા૨	
િળી	૨હે	ત	ેિરાટે	અત્નેી	કચરેીનરા	મન્યતં્ર્	હેઠળની	છ	હોસસપટલોન	ેતિેજ	ત્ર્	ગ્રાન્ટ	ઈન	સસંથરાઓન	ેસહરા્ય	આ૫વરાિરા	ંઆવ	ેછે.
(૧) સેલફ ફા્યનાનસ સંસથિાઓ
	 રરાજ્યિરાં	૨૫	િેડીકલ	કોલેજો,	૧૧	ડેન્ટલ	કોલેજો	અને	૭૦	ફીઝી્યોથેરરાપી	કોલેજો	ખરાનગી	રોરર્ે	ચલરાવતી	સેલફ	
ફરા્યનરાન્સ	સંસથરાઓ	તરીકે	છે.	
(૨) રોગી કલ્યાણ સવમવ્ઓ
	 રરાજ્યની	છ	િોટી	હોસસપટલો	અિદરાવરાદ,	સુરત,	વડોદરરા,	રરાજકોટ,	ભરાવનગર	અન	ેજાિનગર	ખરાતે	અન	ેઅિદરાવરાદ	
અને	જાિનગર	ખરાતેની	ડેન્ટલ	કોલેજ	રોગી	કલ્યરાર્	સમિમતઓ	કરા્યધારત	છે.	પેરરાપલજેી્યરા	હોસસપટલ,	અિદરાવરાદ	અને	એિ.એન્ડ.
જે.	ઇન્સટીટ્યુટ	ઓફ	ઓપથલિોલોજી,	અિદરાવરાદ	ખરાતે	રોગી	કલ્યરાર્	સમિમતઓ	કરા્યધારત	કરેલ	છે.	
(૩) મે્ીકલ એજ્યુકેરન ્ેવલપમેનટ સોસા્યટી
	 રરાજ્યની	છ	િડેીકલ	 કોલજેો	અિદરાવરાદ,	 સરુત,	 વડોદરરા,	 રરાજકોટ,	ભરાવનગર	અને	જાિનગર	ખરાત	ે િડેીકલ	એજ્ુયકેશન	
ડવેલપિેન્ટ	સોસરા્યટીઓ	કરા્યધારત	છે.	આ	સસંથરાઓ	મવદ્રાથણીઓની	કલ્યરાર્કરારી	અને	િડેીકલ	કોલજેોનરા	શકૈ્ષમર્ક	મવકરાસની	પ્વૃમતિ	કરે	છે.
(૪) સોસા્યટી ફો૨ ્ેનટલ હેલથિ એજ્યુકેરન એન્ રીસચષિ
	 રરાજ્યિરાં	 સવમનભધાર	 ડેન્ટલ	 કોલેજ	 શરૂ	 કરવરા	અિદરાવરાદ	 ખરાતે	આ	સોસરા્યટીની	 રચનરા	 કરવરાિરાં	આવેલ	 છે.	આ	
સોસરા્યટી	હસતક	મસદ્ધપુર	ખરાતેની	ડેન્ટલ	કોલેજ	શરૂ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	
(૫) એમ.આર.આઇ/સી.ટી.સકેનની સેવાઓ
	 રરાજ્ય	સરકરારે	િેસસધા	મવપ્ો	જી.ઇ.	હેલથ	કેર	સરાથે	જનભરાગીદરારી	અંતગધાત	એિ.ઓ.્યુ.કરી	અિદરાવરાદ,	વડોદરરા,	રરાજકોટ	
અને	ભરાવનગરની	હોસસપટલો	ખરાતે	એિ.આર.આઇ	તથરા	સી.ટી.સકેનની	સેવરાઓ	કરા્યધારત	કરેલ	છે.જ્યરારે	જાિનગર	ખરાતે	સી.ટી.
સકનેની	સેવરાઓ	કરા્યધારત	કરેલ	છે.	એિ.ઓ.્યુ.	અંતગધાત	બી.પી.એલ	દદણીઓન	ેમવનરા	િુલ્યે	૫રરક્ષર્	કરી	આ૫વરાની	જોગવરાઇ	છે.
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(૬) છાં્ય્ો
	 નવી	સીવીલ	હોસસપટલ,	સુરત	ખરાતે	એિ.આર.આઇ.ની	સેવરાઓ	આઉટસોસધાથી	પુરી	પરાડવરા	 ''છરાં્યડો''	સંસથરા	સરાથ	ે
એિ.ઓ.્ુય.	કરેલ	છે.	તેિરાં	૫ર્	બી.પી.એલ.	દદણીઓન	ેમવનરા	િુલ્યે	૫રરક્ષર્	કરી	આ૫વરાની	જોગવરાઇ	છે.	તેિજ	ડરા્યરાલીસીસની	
સરારવરાર	િરાટ	ેઆઉટસોસધાથી	સેવરાઓ	શરૂ	કરેલ	છે.
નાણાંકી્ય વવગ્ો
	 તબીબી	મશક્ષર્	અને	સરારવરાર	ઉપરરાંત	વહીવટ	િરાટે	નરાર્રંાકી્ય	આવશ્યકતરાઓ	રહે	છે.	જે	િરાટે	રરાજ્ય	સરકરારશ્ી	તરફથી	
રેવન્્યુ	અને	કેપીટલ	એિ	બે	સદરે	અનુદરાન	ફરાળવવરાિરાં	આવે	છે.
	 સન	ેર૦૨૧-રરનરા	વષધાિરાં	રેવન્્યુ	સદરે	₨	૨૯૦૩૭૫.૫૩	લરાખ	અન	ેકેપીટલ	સદરે	₨	૬૩૨૨૧.૮૪	લરાખની	એિ	
િળી	કુલ	₨	૩૫૩૫૯૭.૩૭	લરાખની	જોગવરાઈ	કરવરાિરંા	આવેલ	છે.	જેિરાં	િેડીકલ	કોલેજોિરાં	"િેડીકલ	કરાઉસન્સલ	ઓફ	ઇન્ડી્યરા,	
નવી	રદલહીનરાં"	રોરર્ો	િુજબનરાં	અને	ડેન્ટલ	કોલેજોિરાં	"ડેન્ટલ	કરાઉસન્સલ	ઓફ	ઇન્ડી્યરા,	નવી	રદલહીનરંા"	અન	ેનમસિંગ	કોલેજોિરાં	
"નમસિંગ	કરાઉસન્સલ	ઓફ	ઇન્ડી્યરા,	નવી	 રદલહીનરંા"	રોરર્ો	િુજબનરાં	શૈક્ષમર્ક,	િહેકિ,	પેરરાિેડીકલ	સટરાફની	જગ્યરાઓ	િંજૂર	
કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	અને	ખુટતી	િરાળખરાકી્ય	સવલતો	પુરી	પરાડેલ	છે.
સને ૨૦૨૧-રરની કામગીરીઓ અને મહતવની વસવદ્ધઓ
•	 સુરત	ખરાતેની	રકડની	હોસસપટલને	અરતન	બનરાવવરા	અંગે	િરાનવબળ	ઉપલબર	કરરાવવરા	અંગે	₨	૫૦૦.૦૦	લરાખની	તથરા	

સરારન	સરાિગ્ી	િરાટે	₨	૨૦૦૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	સૂચવેલ	છે.	
•	 રરાજ્યિરાં	નવસરારી,	પોરબંદર,	 રરાજપીપળ,	ગોરરરા	અને	િોરબી	ખરાતેની	જીલ્રા	હોસસપટલોન	ેઅપગે્ડ	કરી	નવી	િેડીકલ	

કોલેજો	સથરાપવરા	અંતગધાત	િરાનવબળ	ઉપસસથત	કરવરા	₨	૧૦૦૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	સૂચવેલ	છે.	
•	 તબીબી	મશક્ષર્	અને	સંશોરન	પ્ભરાગ	હેઠળની	િેડીકલ	કોલેજો	સંલગ્	હોસસપટલો	ખરાતેની	સેવરાઓ	સદુ્ઢ	કરવરા	િરાનવબળ	

ઉપસસથત	કરવરા	₨	૩૦૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	સૂચવેલ	છે.	
•	 છ	સરકરારી	િેડીકલ	કોલેજોની	સંલગ્	હોસસપટલો	ખરાતે	ક્રીટીકલ	કેર	સપેશ્યરાલીટી	ની	૬	(છ)	જગ્યરાઓ	િંજૂર	કરવરા	અંગ	ે

₨	૬૫.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	સૂચવેલ	છે.	
•	 ગુજરરાત	 િેડીકલ	એજ્યુકેશન	અન	ે રીસચધા	 સોસરા્યટી	 સંચરામલત	 ૬	 (છ)	 િેડીકલ	 કોલેજો	અને	 સંલગ્	 હોસસપટલો	 ખરાતે	

એન.આઇ.સી	નરાં	નોમસધા	િુજબ	બેઠકો	વરતરા	િરાનવબળ	ઉપસસથત	કરવરા	અંગે	₨	૨૦૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	સૂચવેલ	છે.
•	 ગવનધાિેન્ટ	સપરાઇન	ઇન્સટીટ્ુટ	અિદરાવરાદ	ખરાતે	સપીચ	લેંગવેજ	પેથોલોજી	એન્ડ	ઓડી્યોલોજી	મવભરાગ	િરાટ	ેઅને	સપોટધા	

ઇન્જરી	સેન્ટર	કરા્યધારત	કરવરા	િરાનવબળ	ઉપસસથત	કરવરા	₨	૨૫.૦૦	લરાખ	તથરા	બરાંરકરાિ	પેટે	₨	૨૫.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	
સૂચવેલ	છે.	

•	 ગુજરરાત	 િેડીકલ	 એજ્યુકેશન	 અન	ે રીસચધા	 સોસરા્યટી	 સંચરામલત	 િેડીકલ	 કોલેજ	 સંલગ્	 હોસસપટલ	 રરારપુર-પરાટર્	 ખરાતે		
એન.આઇ.સી	નરાં	નોમસધા	િુજબ	બેઠકો	વરતરા	િરાનવબળ	ઉપસસથત	કરવરા	₨	૧૦૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	સૂચવેલ	છે.	

•	 ગુજરરાત	િેડીકલ	એજ્યુકેશન	અન	ેરીસચધા	સોસરા્યટી	સંચરામલત	િેડીકલ	કોલેજ	સંલગ્	હોસસપટલ	વલસરાડ	ખરાતે	એન.આઇ.સી	
નરાં	નોમસધા	િુજબ	બેઠકો	વરતરા	િરાનવબળ	ઉપસસથત	કરવરા	₨	૧૦૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	સૂચવેલ	છે.

•	 તબીબી	મશક્ષર્	અને	સંશોરનની	કચેરી	ડો.	જીવરરાજ	િહેતરા	ભવનનરાં	બલોક	નં-૪	નરાં	ભો્યતળી્યે	તેિજ	ત્ીજો	િરાળ	એિ	બે	
ભરાગિરાં	રીનોવેશન	કરવરા	₨	૫૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	સૂચવેલ	છે..

•	 સીવીલ	હોસસપટલ,	અિદરાવરાદ	ખરાતેનરા	પી.એિ.રૂિને	નવો	બનરાવવરા	બરાબતે	₨	૨૦૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	સૂચવેલ	છે.	
•	 િેડીકલ	કોલેજ,	સુરત	ખરાતેનરા	્યુ.જી.	અન	ેપી.જી.	બો્યઝ	હોસટેલ	બનરાવવરા	િરાટે	₨	૨૦૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	સૂચવેલ	છે.	
•	 છ	સરકરારી	િેડીકલ	કોલેજો	ખરાતેનરા	હરાલની	હ્યરાત	લેબોરેટરીઓને	અપગ્ેડ	કરી	BSL	III	લેવલ	લઇ	જવરા	₨	૫૦૦.૦૦	

લરાખની	જોગવરાઇ	સૂચવેલ	છે.	
•	 ્યુ.એન.િહેતરા	ઇન્સટીટ્યુટ	ઓફ	કરાડણી્યોલોજી	એન્ડ	રીસચધા	સને્ટર,	અિદરાવરાદ	ખરાતે	અત્યંત	આરુમનક	તેિજ	નવી	ટેકનોલોજી	

રરરાવતરા	સરારન-સરાિગ્ી	ઉપલબર	કરરાવવરા	₨	૨૦૦૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	સૂચવેલ	છે.	
•	 કેન્સર	ઇન્સટીટ્યુટ	,	અિદરાવરાદ,	રરાજકોટ,	મસદ્ધપુર	ખરાતે	સરારન-સરાિગ્ી	િરાટે	₨	૨૦૦૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	સૂચવેલ	છે.	
•	 િંજુશ્ી	િીલ,	અિદરાવરાદ	ખરાતે	રકડની	ઇન્સટીટ્યુટ	કરા્યધારત	કરવરા	િરાટ	ેસરારન-સરાિગ્ી	િરાટે	₨	૨૦૦૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	

સૂચવેલ	છે.	
•	 તબીબી	મશક્ષર્	અને	સંશોરન	પ્ભરાગ	હેઠળની	િેડીકલ	કોલેજો	સંલગ્	હોસસપટલો	ખરાતે	સરારન-સરાિગ્ી	ઉપલબર	કરરાવવરા	

₨	૨૫૦૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	સૂચવેલ	છે.	
•	 તબીબી	મશક્ષર્	અને	સંશોરન	પ્ભરાગ	હેઠળની	િેડીકલ	કોલેજો	સંલગ્	હોસસપટલો	ખરાતે	સરારન-સરાિગ્ી	ઉપલબર	કરરાવવરા	

₨	૧૦૦.૦૦	લરાખની	જોગવરાઇ	સૂચવેલ	છે.	
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•	 રરાજ્યિરાં	ગોરરરા	અને	િોરબી	ખરાતેની	જીલ્રા	હોસસપટલોન	ેઅપગે્ડ	કરી	નવી	િેડીકલ	કોલેજો	સથરાપવરા	અંગે	₨	૫૦૦૦.૦૦	

લરાખની	જોગવરાઇ	સૂચવેલ	છે.	
વન્યામકશ્ી, આ્યુ્

	 ભરારતી્ય	તબીબી	અને	હોિી્યોપેથી	પધરમતની	કચેરી,	ગરંારીનગર	દ્રારરા	રરાજ્યિરાં	આ્યુવવેદ,	હોિી્યોપેથી	તથરા	્યોગ	અન	ે
મનસગગોપચરારનરા	ક્ષેત્િરંા	તબીબી	મશક્ષર્,	તબીબી	સરારવરાર,	ટેકનીકલ	તરાલીિ	અન	ેપ્ચરાર–	પ્સરાર	તથરા	કુદરતી	ઉપચરારની	સેવરાઓ	
લોકોન	ેપુરી	પરાડવરાિરાં	આવે	છે	તથરા	આ	ક્ષેત્િરંા	ઉતિરોતિર	મવકરાસ	કરવરા	અંગેની	કરાિગીરીઓ	કરવરાિરંા	આવે	છે.	
્બીબી વરક્ણ ઃ 
• આ્યુવમેદ વરક્ણ  
	 રરાજ્યિરાં	આ્યુવવેદનુ	ં મશક્ષર્	આપતી	 ૫	 સરકરારી	આ્યુવવેદ	 કોલેજો	 તથરા	 ૨	 સહરા્યક	અનુદરાન	 િેળવતી	અન	ે ૨૪	
મબનસરકરારી	(ખરાનગી)	િળીને	કુલ-૩૧	આ્યુવવેદ	િહરામવદ્રાલ્યો	આવેલ	છે.	આ	આ્ુયવવેદ	િહરામવદ્રાલ્યો	ખરાતે	સ્રાતકકક્ષરાની	
કુલ-૨૨૦૨	પ્વેશ	બેઠકો	તથરા	અનુસ્રાતક	કક્ષરાની	–	૧૮૩	પ્વેશ	બેઠકો	તેિજ	પી.એચ.ડી.ની	૨૦	બેઠકો	ગુજરરાત	આ્યુવવેદ	
્યુમનવમસધાટી	જાિનગર	ખરાતે	િંજુર	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	આ	તિરાિ	આ્યુવવેદ	કોલેજો	ગુજરરાત	આ્યુવવેદ	્યુમનવમસધાટી	જાિનગરનુ	ં
જોડરાર્	 રરરાવે	 છે.	આ	 કોલેજોિરાં	 કુલ-૫-૧/૨	 (સરાડરા	 પરંાચ)	 વષધાનો	સ્રાતકનો	અભ્યરાસક્રિ	 ચલરાવવરાિરાં	આવે	 છે	 અને	આ	
અભ્યરાસક્રિિરાં	ઉમતર્ધા	થનરારને	બી.એ.એિ.એસ.ની	ડીગ્ી	આપવરાિરાં	આવે	છે	તથરા	અનુસ્રાતક	(એિ.ડી.)	૩	વષધાનો	અભ્યરાસક્રિ	
પર્	ચલરાવવરાિરાં	આવે	છે.	
• હોમી્યોપેથિી વરક્ણ
	 રરાજ્યિરાં	હોિી્યોપેથીનું	 મશક્ષર્	આપતી	૧	સરકરારી	હોમિ્યોપેથી	કોલેજ	તથરા	સહરા્યક	અનુદરાન	િેળવતી	૩	તથરા	
ખરાનગી	આમથધાક	રીતે	 સવમનભધાર	કોલેજો	૩૨	િળી	કુલ-૩૬	હોિી્યોપેથી	િેડીકલ	કોલેજો	આવેલી	છે.	જેિરંા	સ્રાતક	કક્ષરાની	
પ્વેશ	બેઠકોની	કુલ	સંખ્યરા	–	૩૬૧૦	અને	અનુસ્રાતક	કક્ષરાની	પ્વેશ	બેઠકોની	કુલ	સંખ્યરા	–	૮૭	છે.	આ	કોલેજો	અલગ-અલગ	
્યુમનવમસધાટીનરા	જોડરાર્ો	રરરાવે	છે.	
• ્યોગ અને નેચરોપેથિી વરક્ણ
	 રરાજ્યિરાં	 ્યોગ	અને	 નેચરોપેથીનરા	સ્રાતક	 સતરનરાં	 મશક્ષર્	 િરાટે	 રરાજ્ય	 સરકરાર	 દ્રારરા	 ્યોગ	અન	ે નેચરોપેથી	 સેલફ	
ફરાઈનરાન્સ	કોલેજ,	વડોદરરા	ખરાતે	આવેલી	છે.	જેિરાં	સ્રાતક	કક્ષરાની	૩૦	બેઠકોની	પ્વેશ	ક્ષિતરા	છે.
્બીબી સારવાર ઃ 
• આ્યુવમેરદક ્બીબી સારવાર
	 આ	ખરાતરા	 હસતક	 રરાજ્યિરાં	 ૩૮	 સરકરારી	આ્યુવવેદ	 હોસસપટલો	 અને	 ૫૭૩	આ્યુવવેદ	 દવરાખરાનરા	આવેલ	 છે.	 જિેરાં	
હોસસપટલોિરાં	પંચકિધાની	સુમવરરાઓ	ઉપલબર	છે	તેિજ	આ	પૈકી	અિુક	હોસસપટલોિરંા	ક્ષરારસુત્	પધરમત	દ્રારરા	અશધા	ભગંદરની	
શલ્યમક્ર્યરા	અને	કેટલરાંક	રોગોિરાં	અસગ્કિધા,	દંતિોતપરાટન	અન	ેશરાલરાક્ય	મવભરાગ,	સત્ી	પ્સૃમત	કૌિરારભૃત્ય	અને	ફીઝી્યોથેરરાપીનરંા	
સપેશ્યરાલીટી	મવભરાગિરાં	મવશેષ	સરારવરાર	ઉપલબર	છે.	સરકરારી	અખંડરાનંદ	આ્યુવવેદ	હોસસપટલ	ઉપરરાંત	રરાજ્યનરા	અન્્ય	ચરાર	કેન્દ્ોિરાં	
અિદરાવરાદ,	જુનરાગઢ,	વડોદરરા	અન	ેભરાવનગર	ખરાત	ેથેલેસેિી્યરા	રોગની	સરારવરાર	િરાટે	સપેશ્યરાલીટી	કલીનીક	શરૂ	કરવરાિરાં	આવેલ	
છે.	તિરાિ	હોસસપટલોિરંા	૧૫૬૫	પથરારીઓની	વ્યવસથરા	ઉપલબર	છે.	
	 આ	હોસસપટલો	અન	ેદવરાખરાનરાઓિરાં	આશરે	વરામષધાક	૪૦.૨૪	લરાખ	દદણીઓએ	આઉટડોર	દદણીઓ	તરીક	ેઅન	ેઆશર	ે
વરામષધાક	૨.૧૮	લરાખ	દદણીઓ	ઇન્ડોર	દદણીઓ	તરીકે	સરારવરાર	લે	છે.	
	 ઉપરરાંત	રરાજ્યિરાં	૭	સરકરારશ્ીનું	અનુદરાન	િેળવતી	આ્યુવવેદ	હોસસપટલો	પર્	આવેલી	છે.	જેિરંા	કુલ	૫૨૦	પથરારીઓની	
વ્યવસથરા	ઉપલબર	છે.	
• ફર્ા આ્યુવમેદ દવાખાના
	 લોકોન	ેતેિનરા	ઘર	આંગર્ે	આ્યુવવેદની	સરારવરાર	ઉપલબર	થરા્ય	તે	હેતુથી	રરાજ્યિરાં	૭	ફરતરા	આ્યુવવેદ	દવરાખરાનરા	કરા્યધારત	
છે.	જેિરાં	િોબરાઇલવરાન	િરારફતે	આ્યુવવેદ	મચરકતસરા	પધરમતથી	સરારવરાર	આપવરાિરંા	આવે	છે.	
• હોમી્યોપેવથિક ્બીબી સારવાર
	 રરાજ્યિરાં	 હોિી્યોપેથી	 તબીબી	 સરારવરાર	 આપતરા	 કુલ-૨૭૨	 હોિી્યોપેથી	 દવરાખરાનરાઓ	 િંજુર	 થ્યેલ	 છે.	 આ	
દવરાખરાનરાઓિરાં	આંતરર્યરાળ	 મવસતરારોિરાં	પ્જાનરા	ઘરઆંગર્ે	હોિી્યોપેથી	સરારવરાર	ઉપલબર	થરા્ય	તે	િરાટે	આ	દવરાખરાનરાઓ	
કરા્યધારત	છે.		
• આ્યુવમેરદક ફામષિસી
	 રરાજ્યિરાં	સરકરારી	આ્યુવવેદ	દવરાખરાનરા/હોસસપટલોિરંા	ઉચ્ચ	ગુર્વતિરાવરાળી	દવરાઓ	ઉપલબર	કરરાવવરા	િરાટે	૨	સરકરારી	
આ્ુયવવેદ	ફરાિધાસીઓ	રરાજપીપળરા,	જી.	નિધાદરા	અને	વડોદરરા	ખરાતે	કરા્યધારત	છે.	ઉપરરંાત	૨	સહકરારી	ફરાિધાસીઓ	(ડરંાગ	અને	જુનરાગઢ)	
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આવેલ	છે.	જેિરાથી	શરાસત્ોક્ત	દવરાઓ	બનરાવવરાિરાં	આવે	છે.	આ	દવરાઓ	સરકરારી	આ્યુવવેદ	દવરાખરાનરા/હોસસપટલોિરાં	સરકરાર	દ્રારરા	
િંજુર	કરેલ	ભરાવથી	પુરી	પરાડવરાિરાં	આવે	છે.	તિેજ	જુનરાગઢ/કોલવડરા	કોલેજ	ફરાિધાસી	એટેચ	ટુંક	સિ્યિરાં	શરૂ	થનરાર	છે.	
• સરકારી આ્યુવમેરદક વનૌ્વધ ઉદ્ાન 
	 રરાજ્યિરાં	આ્યુવવેદ	વનૌષમરનરા	મશક્ષર્,	પ્ચરાર-પ્સરાર	અને	સંશોરન	િરાટે	તથરા	ગુજરરાતિરાં	ઉતપન્ન	થતી	વનસપમતઓને	
કરાચરા	દ્વ્યો	તરીકે	એકત્ીત	કરવરા	િરાટે	જુદરાજુદરા	એગ્ોક્	લરાઈિેટીક	ઝોનિરંા	૧૦	જેટલરા	આ્ુયવવેરદક	ઉદ્રાનોની	સથરાપનરા	કરવરાિરાં	
આવેલ	છે.	તેિજ	ગુજરરાત	િેડીસીનલ	પલરાન્ટ	બોડધા	હસતક	૭	ઉદ્રાનોની	સોંપર્ી	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.		
• બો્ષિ, પરર્દ
	 રરાજ્યિરાં	મન્યરાિકશ્ીની	કચેરી	હેઠળ	ગુજરરાત	બોડધા	ઓફ	આ્યુવવેદ	એન્ડ	્યુનરાની	મસસટિ	ઓફ	િેડીસીન,	અિદરાવરાદ,	
કરાઉન્સીલ	ઓફ	 હોિી્યોપેથી	 સીસટિ	ઓફ	 િેડીસીન,	 અિદરાવરાદ,	 કરા્યધારત	 છે.	 જેિરાં	આ્યુવવેદ	 ્યુનરાની	 તેિજ	 હોિી્યોપેથી	
સ્રાતકોનરા	રજીસટ્ેશન	કરવરાિરાં	આવે	છે.	તરા.૩૧-૩-૨૦૨૧	સરુીિરાં	આ્યુવવેદનરા	૨૧૪૬૨	તબીબો	તેિજ	્યુનરાનીનરા	૧૮૪	
તબીબો	રજીસટડધા	થ્યેલ	છે	તેિજ	તરા.૩૧-૩-૨૦૨૧	સરુીિરાં	હોિી્યોપેથીનરા	૨૮૪૭૦	તબીબો	રજીસટડધા	થ્યેલ	છે.
સને ૨૦૨૧-૨૨ ના વ્ષિનું આ્યોજન
	 સને.	૨૦૨૧-૨૨	નરા	વષધા	િરાટ	ે મન્યરાિકશ્ી,	આ્યુષનરા	મવકરાસ	િરાટે	 (આ્યોજન)	કરા્યધાક્રિ	હેઠળ	કુલ	૨૦૯૨૯.૬૦	
લરાખની	જોગવરાઇ	કરવરાિરંા	આવેલ	છે.	જે	પૈકી	₨	૨૦૨૮૩.૩૫	લરાખ	ચરાલુ	બરાબતો	િરાટે	તેિજ	₨	૩૪૬.૨૫	લરાખ	નવી	બરાબતો	
િરાટેની	જોગવરાઇ	કરવરાિરંા	આવેલ	છે.	નવી	બરાબતોિરાં	િુખ્યતવે	રરાજ્યની	અંદર	જરૂરી્યરાતિંદ	લોકોન	ેઆ્યુવવેદ/	હોિી્યોપેથી	
પધરમતએ	સરારવરાર	પુરી	પરાડવરાનું	આ્યોજન	છે.
	 સન	ે૨૦૨૧-૨૨	નરા	કરા્યધાક્રિિરાં	પી.આઇ.્યુ.	દ્રારરા	બરાંરકરાિ	સંબંમરત	કરાિગીરી	હરાથ	રરવરાનરા	આ્યોજન	ટોચ	અગ્તરા	
આપી	આ્યોજન	હરાથ	ઘરેલ	છે.	સરકરારી	આ્યુવવેરદક	હોસસપટલિરાં	દદણીઓને	પંચકિધા	તેિજ	તેન	ેલગતી	અધ્યતન	સરારવરાર	િળી	
રહે	તે	િરાટ	ેહોસસપટલનુ	ંબરાંરકરાિ	મવસતરર્	અંગેની	કરાિગીરીનો	સિરાવેશ	કરેલ	છે.	તેિજ	નીચ	ેદશરાધાવ્યરા	િુજબની	નવી	બરાબતોનો	
સિરાવેશ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.

ક્રિ નવી	બરાબતની	અંદરાજીત	મવગત	
િંજુર	થ્યેલ	
જોગવરાઇ	

( ₨	લરાખિરાં)	

૧ મન્યરાિકશ્ી,	આ્યુષની	 કચેરી	 ગરાંરીનગર	ખરાતે	 નવરા	 ૧૦-કોમપ્યટુર,	 ૫-મપ્ન્ટર,	 ૧-ઝેરોક્ષ	 િશીન	
ખરીદવરા	બરાબત.	 ૪.૮૪

૨ મન્યરાિકશ્ી,	 આ્યુષ	 હસતકનરા	 સરકરારી	 દવરાખરાનરાઓ	 અન	ે હોસસપટલોિરાં	 જરૂરી્યરાત	 િુજબ	
૨૫-કોમપ્યુટર	તેિજ	૧૦-મપ્ન્ટર	ખરીદવરા	બરાબત. ૧૦.૦૦

૩ સરકરારી	આ્યુવવેદ	હોસસપટલ,	પરાટર્,	િર્ીબેન,	રૂકિર્ીબેન	ખરાતે	ખુટત	ુિહેકિ	િંજુર	કરવરા	બરાબત ૧૦.૮૦

૪
રડસટ્ીક	હોસસપટલ	અન	ેસી.એચ.સી	ખરાતે	િંજૂર	થ્ેયલ	કુલ	-૨૦	દવરાખરાનરાઓિરાં	પરાંચ	બેડ	નરા	ડે-કેર	
પંચકિધા	દવરાખરાનરા	િરાટે	૧-પંચકિધા	ટેકનીશ્યન,	૨-પંચકિધા	િસરાજર	(એક	િમહલરા,	એક	પૂરષ)	અન	ે૧	
સેવકનુ	નવુ	િહેકિ	િંજુર	કરવરા	બરાબત

૫૦.૦૦

૫ રરાજ્યિરાં	 ત્ર્	 નવરા	 સરકરારી	આ્ુયવવેદ	 દવરાખરાનરા	 શરૂ	 કરવરા	 ૩-	 િેરડક્	ઓફીસર	 વગધા-૨	અન	ે
૩-પટ્રાવરાળરા	વગધા-૪	(આઉટસોસધા)નું	િહેકિ	િંજુર	કરવરા	બરાબત ૨૦.૭૯

૬ િેલેરી્યરા	મનિૂધાલન	િરાટે	જરૂરી	ઔષરનો	જથથો	િલેરી્યરા	મનિૂધાલન	િરાટ	ેમજલ્રાનરા	પ્ભરામવત	મવસતરારોિરાં	
ઔષરકીટ	મવતરર્	કરાિગીરી	તથરા	પ્ચરાર-પ્સરાર	લગત	કરાિગીરી	બરાબત	 ૧૦૦.૦૦

૭ કેન્દ્	સરકરારનરા	 શ્યરાિરાપ્સરાદ	 િુખધાજી	રૂબધાન	િીશન	અંતગધાત	 રરાજકોટ	તરા.જસદર્	ખરાતે	નવી	૦૫	
બેડની	સરકરારી	આ્યુ.	હોસસપટલ	િરાટે	િહેકિ	િંજુર	કરવરા	બરાબત. ૨૨.૩૪

૮ ગુજરરાત	 િેડીશનલ	 પલરાન્ટ	 બોડધા	 દ્રારરા	 રોગપ્મતકરારક	 શમક્ત	 વરરારવરા	 િરાટે	 ઉપ્યોગી	 ઔષરી્ય	
વનસસપમતઓ-	તુલસી,	અવિગંરરા	અને	ગળોની	ખેતીન	ેપ્ોતસરાહન	આપવરા	િરાટેની	્યોજનરા	બરાબત. ૫૦.૦૦

૯ ગુજરરાત	આ્યુવવેદ	્ુયમનવમસધાટી	જાિનગર	ખરાતે	કન્ટ્ોલર	ઓફ	એકઝરામિનેશન	વગધા-૧	ની	નવી	જગ્યરા	
ઉભી	કરવરા	બરાબત ૭.૪૮

૧૦ સરકરારી	આ્યુવવેદ	હોસસપટલ,	વડગરાિ,	જી.બનરાસકરંાઠરા	ખરાતે	સરારન	સરાિગ્ી/ફનણીચર	ખરીદવરા	બરાબત.	 	૨૦.૦૦
૧૧ સરકરારી	આ્યુવવેદ	ફરાિધાસી	રરાજપીપળરા	ખરાતે	નવી	િશીનરી/ફનણીચર/સરારન	સરાિગ્ી	ખરીદવરા	બરાબત.	 					૫૦.૦૦

સરવાળો  ૩૪૬.૨૫
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નીચે	દશરાધાવ્યરા	િુજબની	ચરાલુ	બરાબતોનો	સિરાવેશ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે	
•	રરાજ્યનરા	સરકરારી	આ્યુવવેદ	હોસસપટલો	અને	દવરાખરાનરાઓનરા	રીનોવેશન	િરાટે	₨	૧૪૦.૯૪	લરાખ
•	નવીની	સરકરારી	આ્યુવવેદ	હોસસપટલ	િોડરાસરા,	જી.અરવલ્ીનરા	બરાંરકરાિ	િરાટે	₨	૩૦૦.૦૦	લરાખ
•	નવીન	સરકરારી	આ્યુવવેદ	હોસસપટલ,	આર્ંદનરા	નવરા	િકરાનનરા	બરંારકરાિ	િરાટે	₨	૨૦૦.૦૦	લરાખ	
•	નવીન	સરકરારી	આ્યુવવેદ	હોસસપટલ,	બોટરાદનરા	નવરા	િકરાનનરા	બરંારકરાિ	િરાટે	₨	૨૦૦.૦૦	લરાખ	
સને ૨૦૨૨-૨૩ ના વ્ષિનું આ્યોજન
	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩	નરા	વષધા	િરાટે	 મન્યરાિકશ્ી,	આ્યુષનરા	 મવકરાસ	િરાટે	 (આ્યોજન)	કરા્યધાક્રિ	હેઠળ	કુલ	૨૨૫૫૦.૩૬	
લરાખની	જોગવરાઇ	કરવરાિરંા	આવેલ	છે.	જે	પૈકી	₨	૨૦૬૩૮.૭૧	લરાખ	ચરાલ	ુબરાબતો	િરાટ	ેતેિજ	₨	૧૯૧૧.૬૫	લરાખ	નવી	બરાબતો	
િરાટેની	જોગવરાઇ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	નવી	બરાબતોિરાં	િુખ્યતવે	રરાજ્યની	અંદર	જરૂરી્યરાતિંદ	લોકોન	ેઆ્યુવવેદ/	હોિી્યોપેથી	
પધરમતએ	સરારવરાર	પુરી	પરાડવરાનું	આ્યોજન	છે.
	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩	નરા	કરા્યધાક્રિિરાં	પી.આઇ.્ુય.	દ્રારરા	બરંારકરાિ	સંબંમરત	કરાિગીરી	હરાથ	રરવરાનરા	આ્યોજન	ટોચ	અગ્તરા	
આપી	આ્યોજન	હરાથ	ઘરેલ	છે.	સરકરારી	આ્યુવવેરદક	હોસસપટલિરાં	દદણીઓને	પંચકિધા	તેિજ	તેન	ેલગતી	અધ્યતન	સરારવરાર	િળી	
રહે	તે	િરાટ	ેહોસસપટલનું	બરંારકરાિ	મવસતરર્	અંગેની	કરાિગીરીનો	સિરાવેશ	કરેલ	છે.	તેિજ	નીચે	દશરાધાવ્યરા	િુજબની	નવી	બરાબતોનો	
સિરાવેશ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.

ક્રિ નવી	બરાબતની	અંદરાજીત	મવગત	 સૂમચત	જોગવરાઇ	
( ₨	લરાખિરાં)	

૧ જીલ્રા	આ્યુવવેદ	અમરકરારીની	કચેરી	પોરબંદર,	અન	ેબોટરાદ	ખરાતે	નવુ	િહેકિ	િંજુર	કરવરા	બરાબત ૮.૦૦

૨
આરદજામત	મવસતરારિરાં	િંજુર	થ્યેલ	નવરા	૧૦	દવરાખરાનરાઓિરાં	િેડીકલ	ઓફીસર	વગધા-૨	નુ	નવુ	
િહેકિ	 િંજુર	 કરવરા	 તથરા	 ૧૦	 પટરાવરાળરા	 (આઉટસોસધા)	 થી	આ્યુવવેદ	 દવરાખરાનરાઓિરંા	ભરવરા	
બરાબત.	

૪૬.૦૦

૩ મન્યરાિકશ્ી,	આ્યુષની	કચેરી	ખરાતે	નવી	જગ્યરાઓ	િંજુર	કરવરા	બરાબત.	 ૧૩.૧૩

૪
સરકરારી	આ્યુવવેદ	હોસસપટલ	અસરારવરા	અિદરાવરાદ,	મહંિતનગર	મવંઝુવરાડરા,	ખોખરરા,	ભરાવનગર,	
પરાટર્	કોલવડરા,	વડોદરરા,	જુનરાગઢ	રરાજકોટ,	સુરેન્દ્નગર,	કરાલી્યરાવરાડી-	નવસરારી,	ગરાંરીનગર,	
વડગરાિ	િરાટે	ખુટતુ	િહેકિ	િંજુર	કરવરા	બરાબત.	

૫૦.૦૦

૫ સરકરારી	આ્યુવવેદ	ફરાિધાસી,	રરાજપીપળરા	ખરાતે	ખુટતુ	િહેકિ	િંજુર	કરવરા	બરાબત.	 ૭૭.૧૩
૬ સરકરારી	આ્યુવવેદ	ફરાિધાસી,	રરાજપીપળરા	ખરાતે	િેનેજર	વગધા-૧	ની	જગ્યરા	િંજુર	કરવરા	બરાબત.	 ૧૫.૦૦
૭ સરકરારી	આ્યુવવેદ	કોલેજ,	કોલવડરા	અન	ેજુનરાગઢ	ખરાતે	ખુટતુ	િહેકિે	િંજુર	કરવરા	બરાબત ૧૩૯.૦૦

૮ સરકરારી	આ્યુવવેદ	કોલેજ,	કોલવડરા	જી.ગરાંરીનગર	ખરાતે	અમરક્ષક	વગધા-૧	ની	જગ્યરા	િંજુર	કરવરા	
બરાબત. ૧૨.૦૦

૯
(૧)	પરાંચ	સરકરારી	આ્યુ.	કોલેજ	તથરા	સંલગ્	હોસસપટલને	(HMIS)	ની	સુમવરરા	ઉપલબર	કરરાવવરા	
િરાટ	ેજરૂરી	સરારન	સરાિગ્ી	જેવી	કે,	કોમપ્યુટર,	સવધાર	અને	લેઇન	સીસટિ	મવગેરે	(૨)	મન્યરાિકશ્ી,	
આ્યુષની	 કચેરીની	 તરાબરા	 હેઠળની	 સંસથરાઓની	 રી્યલ	 ટરાઇિની	 િરામહતી	 ડેટરા,	 ફરાિધાસીઓની	
ઔષરની	મવગતોનરા	આ્યુષ	પોટધાલનરા	અપગે્ડેશન	િરાટે	

૧૦૦.૦૦

૧૦
સરકરારી	 આ્યવુવેદ	 હોસસપટલ	 અસરારવરા	 અિદરાવરાદ,	 મહંિતનગર	 મવંઝવુરાડરા,	 કોલવડરા,	 વડોદરરા,	
મવભરાગી્ય	મન્યરાિક	રરાજકોટ,	કરાલી્યરાવરાડી-	નવસરારી	િરાટે	સરારન	સરાિગ્ી	અન	ેફનણીચર	ખરીદવરા	
બરાબત.		

૧૦૦.૦૦

૧૧ સરકરારી	અખંડરાનંદ	આ્યુવવેદ	કોલેજ	અિદરાવરાદ,	ભરાવનગર	અન	ેવડોદરરા	િરાટ	ેકોમપ્યુટર,	મપ્ન્ટર	
અને	ફનણીચર	ખરીદવરા	બરાબત.	 ૫૦.૦૦

૧૨
સરકરારી	આ્યુવવેદ	 કોલેજ	જુનરાગઢ	અને	 કોલવડરા-ગરંારીનગર	ખરાતે	અભ્યરાસ	 કતરાધા	 મવદ્રાથણીઓ	
િરાટ	ેઇ-લરા્યબ્ેરીની	સુમવરરા	ઉભી	કરવરા	સંસથરારદઠ	૫૦	એિ	કુલ-૧૦૦	નવરા	કોમપ્યટુર	ખરીદવરા	
બરાબત.	

૪૦.૦૦

૧૩ સરકરારી	આ્યુવવેદ	કોલેજ	ભરાવનગરનુ	જુની	મબલડીંગ	તોડી	નવુ	બનરાવવરા	બરાબત.	 ૧૦૦.૦૦
૧૪ સરકરારી	આ્યુવવેદ	કોલેજ	વડોદરરા	ખરાતે	પી.જી.	મવભરાગ	િરાટે	નવુ	મબલડીંગ	બનરાવવરા	બરાબત.	 ૭૯૪.૦૦

૧૫ સરકરારી	આ્યુવવેદ	 હોસસપટલ,	 મબલીિોરરા,	જી.નવસરારીનરા	નવરા	 મબલડીંગનરા	િકરાનનરા	બરાંરકરાિ	
બરાબત. ૫૦.૦૦
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૧૬ સરકરારી	આ્યુવવેદ	ફરાિધાસી	રરાજપીપળરા	ખરાતે	કોલડ	સટોરેજ	અન	ેડ્રા્યરીંગ	ચેમબર	બનરાવવરા ૬૭.૦૦

૧૭
મન્યરાિકશ્ી	આ્યુષની	કચેરી	હસતકની	સરકરારી	આ્યુષ	હોસસપટલ	તથરા	દવરાખરાનરાઓ	દ્રારરા	મવનરા	
િૂલ્યે	મનદરાન	સરારવરાર	કેમપનરા	આ્યોજન	તથરા	આ્ુયષનરા	પ્ચરાર	પ્સરાર	અંતગધાત	૩૩	મજલ્રા	િથકે	
આ્યુષ	િેળરા	દીઠ	૧	લરાખ	તથરા	૮૪૦	આ્યુષ	રડસપેન્સરી	દીઠ	૦.૧૫	હજાર	

૧૦૦.૦૦

૧૮ સરકરારી	આ્યુવવેદ	હોસસપટલ,	જુનરાગઢ	અને	િર્ીબેન	હોસસપટલ	િરાટે	નવુ	વરાહન	ખરીદવરા	બરાબત. ૩૦.૦૦
૧૯ સરકરારી	હોમિ્યોપેથી	કોલેજ	સંલગ્	હોસસપટલ	િરાટે	નવી	િોબરાઇલ	વરાન	ખરીદવરા	બરાબત. ૧૫.૦૦

૨૦ રરાજ્યનરા	આરદજામત	મવસતરારનરા	ભરૂચ,	સુરત,	અરવલ્ી	અને	તરાપી	મજલ્રાિરાં	નવી	ચરાર	િોબરાઈલ	
વરાન	(ફરતુ	દવરાખરાનું)	િંજુર	કરવરા	બરાબત. ૬૦.૦૦

૨૧ રરાજ્યનરા	અનુસૂમચત	જામત	મવસતરારનરા	સરાબરકરંાઠરા,	જુનરાગઢ,	અને	આરં્દ	મજલ્રાિરાં	નવી	ત્ર્	
િોબરાઈલ	વરાન	(ફરતુ	દવરાખરાનું)	િંજુર	કરવરા	બરાબત. ૪૫.૩૯

 કુલ સરવાળો ૧૯૧૧.૬૫
નીચે	દશરાધાવ્યરા	િુજબની	ચરાલુ	બરાબતોનો	સિરાવેશ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે	
•	 રરાજ્યનરા	સરકરારી	આ્યુવવેદ	હોસસપટલો	અને	દવરાખરાનરાઓનરા	રીનોવેશન	િરાટે	₨	૨૦૦.૦૦	લરાખ
•	 નવીની	સરકરારી	આ્યુવવેદ	હોસસપટલ	િોડરાસરા,	જી.અરવલ્ીનરા	બરાંરકરાિ	િરાટે	₨	૩૦૦.૦૦	લરાખ
•	 નવીન	સરકરારી	આ્યુવવેદ	હોસસપટલ,	આર્ંદનરા	નવરા	િકરાનનરા	બરાંરકરાિ	િરાટે	₨	૨૦૦.૦૦	લરાખ	
•	 નવીન	સરકરારી	આ્યુવવેદ	હોસસપટલ,	બોટરાદનરા	નવરા	િકરાનનરા	બરાંરકરાિ	િરાટે	₨	૨૦૦.૦૦	લરાખ	
•	 નવીન	સરકરારી	આ્યુવવેદ	હોસસપટલ,	તરાપી-વ્યરારરા	નવરા	િકરાનનરા	બરાંરકરાિ	િરાટે	₨	૨૦૦.૦૦	લરાખ
•	 નવીન	સરકરારી	આ્યુવવેદ	હોસસપટલ,	ગીર	સોિનરાથ	નવરા	િકરાનનરા	બરાંરકરાિ	િરાટે	₨	૨૦૦.૦૦	લરાખ
•	 સરકરારી	આ્યુવવેદ	હોસસપટલો/દવરાખરાનરાઓિરાં	ફરા્યર	સેફટી	સુમવરરા	િરાટે	₨	૧૧૦૦.૦૦	લરાખ
ખોરાક અને ઔ્ધ વન્યમન ્ંત્ર
	 રરાજ્યિરાં	બનતરા	તથરા	વેચરાતરા	ઔષરોની	ગુર્વતિરા	ઉપર	મન્ંયત્ર્	રરાખવરાનું	તેિજ	શુધર	ખોરરાક	જાહેર	જનતરાને	િળ	ેતે	
િરાટે	ખોરરાકનરા	નિૂનરાઓ	લઈ	તેની	તપરાસ	કરવરાનું	કરા્યધા	ખોરરાક	અન	ેઔષર	મન્યિન	તંત્	દ્રારરા	સંભરાળવરાિરાં	આવે	છે.	આરોગ્ય	
જાળવર્ીનું	કરા્યધા	રરાજ્ય	સરકરારનરા	આરોગ્ય	અને	પરરવરાર	કલ્યરાર્	મવભરાગનરા	એક	ભરાગરૂપ	ેઆ	તંત્	સંભરાળે	છે.
	 સન	ે૧૯૪૦નરા	ઔષર	અને	સૌંદ્યધા	પ્સરારન	અમરમન્યિ	અન	ેત	ેઅન્વ્યેનરા	મન્યિો	તેિજ	૧૯૫૪નરા	ઔષર	અને	
જાદુઈ	ઈલરાજો	(વરાંરરાજનક	જાહેરરાતો)નરા	રરારરા,	૨૦૧૩નરા	ભરાવ	મન્યિન	આદેશ,	ફુડ	સેફટી	એન્ડ	સટરાન્ડડધા	એકટ-૨૦૦૬	અને	
સીગરારેટ	એન્ડ	ટોબેકો	એકટ	૨૦૦૩નરા	અિલીકરર્ની	જવરાબદરારી	આ	તંત્	દ્રારરા	સંભરાળવરાિરાં	આવે	છે.	ઉપરોક્ત	અમરમન્યિ	
તેિજ	નીચે	િુજબની	જવરાબદરારી	આ	તંત્	દ્રારરા	સંભરાળવરાિરંા	આવે	છે.
•	 મન્યરાિક,	આરોગ્ય	સેવરાઓ	 (તબીબી)	 તેિ	જ	 મન્યરાિક,	 તબીબી	સેવરાઓ,	 રરાજ્ય	 કરાિદરાર	વીિરા	્યોજનરા	અને	સરકરારી	

દવરાખરાનરા	તથરા	મચરકતસરાલ્યો	િરાટ	ેઔષરોની	ખરીદી	અંગે	જરૂરી	સલરાહ	આપવરાની	કરાિગીરી.
•	 મન્યરાિક,	 તબીબી	સેવરાઓ	રરાજ્ય	 કરાિદરાર	 વીિરા	 ્યોજનરા	હોસસપટલો	 તથરા	 દવરાખરાનરા	અન	ે ડરા્યરેકટર,	ગુજરરાત	િેડીકલ	

કોપગોરેશન,	ગરાંરીનગરનરા	ઔષરોનરા	નિૂનરાઓનું	પૃથથકરર્	કરવરાની	કરાિગીરી.
•	 આ્યુવવેરદક	મસધર	્ુયનરાની	ઔષર	૧૯૪૦નરા	ઔષર	અન	ેસૌંદ્યધા	પ્સરારન	અમરમન્યિ	હેઠળ	સન	ે૧૯૬૪થી	આવરી	લેવરાિરાં	

આવ્યરા	છે.	રરાજ્યિરાં	તેનું	અિલીકરર્	૧૯૭૨થી	શરૂ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.
•	 ઔષર	ઉતપરાદન	અને	વેચરાર્	એકિોને	પરવરાનરા	દ્રારરા	અમરકૃત	કરીન	ેમનરીક્ષક	દ્રારરા	સતત	તપરાસ	રરાખવી.
•	 ઉતપરાદન	અને	વેચરાર્	એકિોિરાંથી	િેળવવરાિરંા	આવેલ	ઔષરોનરા	નિૂનરાઓનુ	ંપૃથથકરર્	કરી	ઔષર	ફરાિરાધાકોપી્યરા	તેિજ	

લેબલ	ઉપર	દશરાધાવેલ	રરારરા	િુજબનરા	છે	કે	કેિ?	તેની	તપરાસ	કરી	મન્ંયત્ર્	રરાખવરાિરાં	આવે	છે.
•	 વડોદરરા	સસથત	ખોરરાક	અન	ેઔષર	પ્્યોગશરાળરા	ખરાતે	ખોરરાક	અન	ેઔષરનરા	નિુનરાઓનુ	પૃથથકરર્	કરવરાિરાં	આવ	ેછે.	જ્યરારે	

પ્રાદેમશક	પ્્યોગશરાળરા,	રરાજકોટ	અન	ેભુજ	ખરાતે	ખોરરાકનરા	નિુનરાઓન	ુપૃથથકરર્	કરવરાિરાં	આવે	છે.
એકંદરે	કરાિગીરીનું	અવલોકન:
•	 ખોરરાક	અને	ઔષર	મન્યિન	તંત્ની	છેલ્રા	ત્ર્	વષધાની	એકંદરે	કરાિગીરીનું	અવલોકન	નીચ	ેિુજબ	છે.	

ક્રિ મવગત ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
૧ ઉતપરાદન	એકિો	 ૪૫૬૫ ૪૮૧૫ ૪૯૧૭
૨ વેચરાર્	એકિો ૩૮૯૮૭ ૪૦૧૮૧ ૪૪૨૯૫
૩ તપરાસર્ી
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(અ)	ઉતપરાદન	એકિો ૩૪૫૬ ૨૧૮૦ ૧૫૮૪
(બ)	વેચરાર્	એકિો ૨૬૫૯૭ ૨૮૭૨૮ ૨૪૬૯૬

૪ ઔષરોનરા	કેસની	મવગત
(અ)	કોટધાિરાં	દરાખલ	કરેલ	કેસ ૧૧ ૧૪ ૧૨
(બ)	ચુકરાદો	આવેલ	કેસ ૧૮ ૨૭ ૬

૫ ઔષરનરા	ચકરાસેલ	નિૂનરાની	મવગત ૧૩૮૫૪ ૧૩૨૪૧ ૧૬૦૭૬
(અ)	અપ્િરાર્સર	નિૂનરાની	મવગત	 ૪૯૧ ૨૨૦ ૩૧૭

૬ ખોરરાકનરા	નિૂનરાની	મવગત
(અ)	ખોરરાકનરા	લીરેલ	નિૂનરા ૧૪૭૩૫ ૧૨૯૫૩ ૧૩૨૮૪
(બ)	ખોરરાકનરા	ભેળસેળવરાળરા/િીસબ્રાન્ડેડ	 ૭૧૫ ૯૩૧ ૧૦૫૬
(ક)	ખોરરાકનરા	અનસેફ	િરાલિ	પડેલ	નિૂનરા ૧૦૨ ૫૯ ૭૧
(ડ)	ભેળસેળવરાળરા/િીસબ્રાન્ડેડ/અનસેફ	નિુનરા	ની	ટકરાવરારી	 ૫.૫૪% ૭.૬૪% ૮.૪૮%

્ંત્ર દ્ારા વ્ષિ દરમ્યાન કરવામાં આવેલ મહતવની કામગીરી :
	ફુડ	સેફટીની	કરાિગીરીને	વરુ	અસરકરારક	બનરાવવરા	 "ફુડ	િોનીટરીંગ	સીસટિ"	અિલી	બનરાવવરાિરાં	આવેલ	છે.	ગુજરરાત	

રરાજ્ય	દેશિરાં	આ	પ્કરારનું	સોફટવેર	ડેવલોપ	કરવરાિરાં	અને	તેનો	અિલ	કરવરાિરાં	સૌ	પ્થિ	છે.	આ	સોફટવેરનરા	અિલથી	ફુડ	
સેફટીનરા	નવરા	કરા્યદરાનુ	અિલીકરર્	વરુ	સઘન	બનશે.

	ખોરરાક	તથરા	ઔષરનરા	નિુનરાઓનુ	ંઓન	સરાઇટ	ટેસટીંગ	િરાટે	િોબરાઇલ	વરાન	શરૂ	કરવરાિરંા	ગજુરરાત	દેશનુ	ંસૌ	પ્થિ	રરાજ્ય	છે.	
	કેન્દ્	સરકરાર	દ્રારરા	ફુડ	સેફટી	ઓન	વીલસનરા	ટરા્યટલ	હેઠળ	"ઓન	સરાઇટ	ખોરરાકનરા	નિુનરાઓનરા	ટેસટીંગ"	િરાટે	ચકરાસર્ીનરા	

સરારનો	સરાથેની	૨	આરુમનક	િોબરાઇલ	વરાન	ગુજરરાત	રરાજ્યને	પુરી	પરાડવરાિરાં	આવેલ	છે.	
	FSSAI	દ્રારરા	સન	ે૨૦૧૮–૧૯	નરા	વષધાિરાં	અિદરાવરાદ	ખરાતેની	કરંાકરી્યરા	ફુડ	સટ્ીટને	દેશની	સૌ	પ્થિ	"ક્ીન	સટ્ીટ	ફુડ	હબ"	

નો	એવોડધા	િળેલ	છે.
	સિગ્	દેશિરાં	૨૪	ફુડ	સટ્ીટને	"ક્ીન	સટ્ીટ	ફુડ	હબ"	એવોડધા	એનરા્યત	કરવરાિરંા	આવેલ	જેિરાં	ગુજરરાત	રરાજ્યની	૧૮	સટ્ીટન	ે

"ક્ીન	સટ્ીટ	ફુડ	હબ"	એવોડધા	સને	૨૦૧૯	–	૨૦	નરા	વષધાિરાં	એનરા્યત	થ્યેલ	છે.	
	FSSAI	દ્રારરા	વષધા	૨૦૧૯િરંા	જાહેર	કરેલ	"ઇટ	રરાઇટ	કેમપસ"	પ્ોજેકટ	અન્વ્યે	રરાજ્યનરા	૪૧	કેમપસન	ે"ઇટ	રરાઇટ	કેમપસ"	

સટણીફીકેટ	એનરા્યત	કરવરાિરાં	આવેલ	છે	જેિરાં	રરાજ્યની	૧૧	જેલોનો	સિરાવેશ	થરા્ય	છે.
	ખોરરાકિરાં	થતી	ભેળસેળ	અંગેની	જાગૃતતરા	સરળતરાથી	જાહેર	જનતરાિરાં	ફેલરા્ય	તે	િરાટેની	"સવજાગૃતીથી	આરોગ્યની	રક્ષરા"	અથવે	

તંત્	દ્રારરા	પ્રાથમિક	પરીક્ષર્	કીટ	સને	૨૦૧૦	–	૧૧	નરા	વષધાિરાં	મવકસરાવેલ	અન	ેતેનો	શૈક્ષર્ીક	સંસથરા,	જાહેર	ક્ષેત્ની	કરા્યધારત	
સંસથરાઓને	પર્	મવતરર્	કરવરાિરાં	આવેલ.	આવી	કીટ	બનરાવવરાિરંા	સિગ્	દેશિરાં	ગુજરરાત	રરાજ્ય	પ્થિ	છે.	આ	કરાિગીરીન	ે
ધ્યરાને	લઇ	FSSAI	દ્રારરા	"િેજીક	બોક્ષ"	મવકસરાવવરાિરાં	આવેલ	જેનરા	દ્રારરા	૧૧૦	પ્કરારનરા	ટેસટ	ઓન	ર	સપોટ	કરી	શકરા્ય	છે.	

	ફુડ	સેફટી	એન્ડ	સટરાન્ડડધા	ઓથોરીટી	દ્રારરા	કરવરાિરાં	આવેલ	ફુડ	સેફટી	ઇન્ડેક્ષ	સવવેક્ષર્િરાં	વષધા	૨૦૨૦-૨૧	નરા	ફુડ	સેફટી	ઇન્ડેક્ષ	
સવવેક્ષર્િરાં	તરા.	૨૦/૦૯/૨૦૨૧	િરંા	સિગ્	દેશિરાં	ગુજરરાત	રરાજ્યને	પ્થિ	સથરાન	િળેલ	છે,	અન	ેરરાજ્યન	ેિોડેલ	સટેટ	તરીકેનો	
દરજ્ો	આપવરાિરાં	આવેલ	છે.	

	ખરાદ્	પદરાથધાિરાં	થતી	ભેળસેળ	અંગેની	જાગૃતતરા	સરળતરાથી	જાહેર	જનતરાિરંા	ફેલરા્ય	તે	િરાટેની	"સવજાગૃતીથી	આરોગ્યની	રક્ષરા	
પ્રાથમિક	પરીક્ષર્	કીટ"	નો	ઉપ્યોગ	વરુ	કરા્યધાક્ષિ	બનરાવવરા	ઓન	ર	સપોટ	ટેસટીંગ	કરી	શકરા્ય	તે	િરાટે	િોબરાઇલ	વરાન	અન	ે
એસકઝમબશન	વરાન	રરાજ્યિરાં	હરાલિરાં	કરા્યધારત	છે.

	"XLN-Xtended	Lic.	&	Lab.	Node"	દવરાનરા	વેચરાર્નરા	પરવરાનરા	િરાટેનરા	વેબબેઝ	સોફટવેરન	ે"નેશનલ	ઇ-ગવનધાન્સ	ગોલડ"	
એવોડધા	િળેલ	છે.	તથરા	આ	પ્ોજેકટને	દેશનરા	૧૯	રરાજ્યોએ	અપનરાવેલ	છે.

	ડ્ગ	કન્સલટેટીવ	કિીટીની	નવી	રદલહી	ખરાત	ે્યોજા્યેલ	બેઠકિરાં	કેન્દ્	સરકરારનરા	સમચવશ્ી,	આરોગ્ય	અન	ેપરરવરાર	કલ્યરાર્	
મવભરાગ	દ્રારરા	દેશનરા	જે	કોઇ	રરાજ્યોએ	ઔષર	ઉતપરાદન	અંગેની	ઓનલરાઇન	સીસટિ	ડેવલોપ	ન	કરેલ	હો્ય	તેવરા	તિરાિ	
રરાજ્યોને	ગુજરરાત	રરાજ્યની	એન.આઇ.સી.	નરા	સહ્યોગથી	ત્ૈયરાર	કરવરાિરંા	આવેલ	દવરાનરા	ઉતપરાદન	એકિોનરા	પરવરાનરાની	
ઓનલરાઇન	થતી	કરાિગીરી	"Dmla.gujarat.gov.in"	વેબબેઝ	સોફટવેર	િુજબ	અપનરાવવરા	સુચન	કરેલ	છે.	

	ઔષરિરાં	થતી	ભેળસેળ	તથરા	બનરાવટી	દવરાઓનું	ઓન	ર	સપોટ	ટેસટીંગ	કરી	શકરા્ય	ત	ેિરાટ	ેઔષર	િોબરાઇલ	વરાન	સન	ે
૨૦૧૪–૧૫નરા	વષધાિરાં	શરૂ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	અન	ે"રેપીડ	સક્રીમનંગ	ઓફ	ફરાિરાધા	પ્ોડકટ"	અંગે	સોફેસટીકેટેડ	પોટટેબલ	િશીનો	
દ્રારરા	૩૦	સેકન્ડ	થી	૨	મિમનટિરાં	દવરા	અસલી	છે	કે	નકલી	તેની	જાર્કરારી	િેળવી	શકરા્ય	છે.
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	રેપીડ	િરાઇક્રોબરા્યોલોજીકલ	ટેસટીંગ	િરાટે	આરુનીક	સરારનો	દ્રારરા	૧૪	રદવસનરા	બદલે	ફક્ત	૩	કલરાકિરંા	જ	પૃથથકરર્	અહેવરાલ	

િેળવી	શકરા્ય	છે	આ	પ્કરારની	કરાિગીરીિરાં	ગુજરરાત	રરાજ્ય	સિગ્	દેશિરાં	પ્થિ	ક્રિે	છે.	
	છેલ્રા	૧૦	વષધાિરંા	બજારિરા	ંઉપલબર	દવરાઓની	ગરુ્વતિરાઓિરા	ંઉતિરોતિર	સરુરારો	થવરા	પરાિલે	છે	સન	ે૨૦૧૦	–	૧૧	નરા	વષધાિરાં	

રરાજ્યિરંા	અપ્િરાર્સર	દવરાઓની	ટકરાવરારી	૬.૨૯%	હતી	જ	ેસન	ે૨૦૨૦	–	૨૧	નરા	વષધાિરા	ંઘટીન	ે૧.૯૭	%	થ્યલે	છે.
	આ્યુવવેદીક	ઔષર	ઉતપરાદકો	િરાટેન	ુએન.આઇ.સી.	નરા	સહ્યોગથી	તૈ્યરાર	કરવરાિરાં	આવેલ	સોફટવેર	આ્યુ.ડી.એિ.એલ.એ.	

દ્રારરા	૪૧૫	પેઢીઓની	કુલ	૨૪,	૬૯૦	બનરાવટોની	બેકલોગ	ડેટરા	એન્ટ્ીની	કરાિગીરી	શરૂ	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.	જે	ડેટરા	એન્ટ્ી	
વેરીફરાઇ	કરી	આ	સોફટવેર	તરા.	૩૧/૧૨/૨૦૨૧	સુરીિરાં	સંપરૂ્ધા	ઓનલરાઇન	શરૂ	કરવરાિરંા	આવનરાર	છે.	

	સૌંદ્યધા	પ્સરારનનોનરા	ઉતપરાદકો	િરાટેનુ	એન.આઇ.સી.	નરા	સહ્યોગથી	તૈ્યરાર	કરવરાિરાં	આવેલ	સોફટવેર	કોસ.એિ.એલ.એ.	
તૈ્યરાર	કરવરાિરાં	આવી	રહેલ	છે	જે	તરા.	૩૧/૦૩/૨૦૨૨	સુરીિરાં	સંપરૂ્	ઓનલરાઇન	શરૂ	કરવરાનુ	આ્યોજન	છે.

	કોમવડ	–	૧૯	ની	મબિરારી	િરાં	વપરરાતી	અત્યંત	જરૂરી	દવરા	રેિડેસીવીર	ઇન્જેકશનનો	બરાંગલરાદેશથી	ગેરકરા્યદેસર	રીતે	આ્યરાત	
થ્ેયલ	અંદરામજત	₨	૧૦.૮૦	લરાખનો	જથથો	ઔષર	મવક્રેતરાઓ	પરાસેથી	પકડી	પરાડવરાિરંા	આવેલ	છે.	તથરા	બનરાવટી	તેિજ	
વગર	પરવરાને	વેચરાતરા	હેન્ડ	સેનીટરાઇઝરનો	૩	અલગ	અલગ	જગ્યરાએ	દરોડરા	પરાડી	અંદરાજે	₨	૫૬.૦૦	લરાખનો	જથથો	પકડી	
પરાડવરાિરાં	આવેલ	છે.	

કામદાર રાજ્ય વીમા ્યોજના, ગુજરા્ રાજ્ય.
	 કરાિદરાર	રરાજ્ય	વીિરા	્યોજનરા,	સંસદી્ય	ઇ.એસ.આઇ	એકટ-૧૯૪૮	અન્વ્યે	કરાિદરાર	રરાજ્ય	વીિરા	મનગિ,	દ્રારરા	આવરી	
લેવરા્યેલ	ભૌગોમલક	 મવસતરારિરાં	નોંરરા્યેલ	વીિરા	કરાિદરારો	અન	ેતેિનરા	કુટુંબીજનોને,	આ	એકટ	અન્વ્ેય	તે	િુજબની	તબીબી	
સરારવરાર	પૂરી	પરાડી	રહી	છે.	જેિરાં	પ્રાથમિક	કક્ષરાની,	રદ્તી્ય	કક્ષરાની	અન	ેસુપર	સપેશ્યરાલીટીની	સરારવરારનો	સિરાવેશ	થરા્ય	છે.	
્યોજનરા	ખરાતે	એલોપેમથક	ઉપરરાંત	આ્યુવવેરદક	મચરકતસરા	પધરમત	અંતગધાત	પર્	સરારવરાર	ઉપલબર	છે.	્યોજનરા	હેઠળ	કુલ-૪૩	કેન્દ્ો	
ખરાતે	હરાલિરાં	કુલ	૧૭૪૮૪,૮૪૦	વીિરા	કરાિદરારોન	ે્યોજનરાની	૭	હોસસપટલો	અને	૧૦૩	દવરાખરાનરાઓ	તેિજ	કરા.રરા.મવ.મનગિ	
સંચરામલત	ચરાર	(૪)	હોસસપટલો	થકી	સરારવરાર	આપવરાિરાં	આવે	છે.	્યોજનરા	અંતગધાત	પ્ત્યકે	હોસસપટલ	ખરાતે	આ્ુયવવેરદક	મચરકતસરા	
પધરમત	અંતગધાત	‘આ્યુષ"	્ુયમનટ	કરા્યધારત	છે.	જ્યરંા	દદણીઓને	્યોગની	સરારવરાર	પૂરી	પરાડવરાિરાં	આવે	છે.	કેટલીક	હોસસપટલ	ખરાતે	
પ્રાથમિક	કક્ષરાની	પંચકિધાની	સરારવરાર	પર્	ઉપલબર	છે.	કરાિદરાર	રરાજ્ય	વીિરા	્યોજનરા,	ગુજરરાત	અંતગધાત	નોંરરાતરા	વીિરા	કરાિદરારોની	
સંખ્યરા	ઉતિરોતિર	વરી	રહેલ	છે	અને	વીિરા	કરાિદરારની	સૌથી	વરુ	સંખ્યરા	ચરાલુ	વષવે	નોંરરા્યેલ	છે.	લરાભરાથણીઓને	્યોજનરા	હેઠળ	
િળવરાપરાત્	રોકડ	લરાભો	જેવરા	કે	િરાંદગીનરા	લરાભો,	અપંગતરાનરા	લરાભો,	પ્સમૂતનરા	લરાભો	પર્	કરા.રરા.વી.મનગિ	તરફથી	આપવરાિરાં	
આવે	છે.	આિ	કરા.રરા.વી.્યોજનરા	એક	સરાિરાજીક	સુરક્ષરા	્યોજનરા	છે.	
સને ૨૦૨૧-૨૨ માં થિ્યેલ પ્રગવ્ :
	 કરાિદરાર	રરાજ્ય	વીિરા	મનગિ,	નવી	રદલહી	દ્રારરા	તબીબી	સરારવરાર	અરતન	બનરાવવરા	્યોજનરાની	હોસસપટલો/દવરાખરાનરાઓ	
િરાટે	તબીબી	સરારનો	ખરીદવરા/અન્્ય	સુમવરરાઓ	ઉભી	કરવરા	િરાટે	પ્ોજેકટ	ઇમપલીિેન્ટેશન	પલરાનની	પધરમત	અિલિરાં	િુકરા્યેલ	છે,	
હોસસપટલોને	અદ્તન	તબીબી	સરારનો	િળી	રહે	ત	ેિરાટે	કરાિદરાર	રરાજ્ય	વીિરા	મનગિ	નવી	રદલહીન	ેઅંદરાજ	ે૩૨	કરોડ	રૂમપ્યરાનરા	
નરાર્રાં	્યોજનરા	િરાટે	ફરાળવી,	કરાિદરાર	રરાજ્ય	વીિરા	મનગિની	ગુજરરાત	ખરાતેની	પ્રાદેમશક	મન્યરાિકશ્ીની	કચેરીન	ેહવરાલે	િૂકવરા	
મવનંમત	કરરા્યેલ	છે.	
	 નરાર્રાકંી્ય	વષધા	૨૦૨૧-૨૨	નવી	બરાબતો	અગંનેી	દરખરાસતો	બરાબત,ે	કરાિદરાર	રરાજ્ય	વીિરા	્યોજનરાનરા	એકિો	િરાટે	₨	૧.૫૦	
કરોડનરા	ફમનધાચર	ખરીદવરાની	સરકરારશ્ીની	િળેલ	િંજૂરી	અન્વ્ેય	ફમનધાચર	ખરીદવરાની	કરાિગીરી	ગમતિરંા	છે.	તે	ઉપરરાંત	ચરાલુ	વષવે	
કરાિદરાર	રરાજ્ય	વીિરા	્યોજનરા	ગુજરરાત	હેઠળ	વીિરા	તબીબી	અમરકરારી	વગધા—૨	ની	િંજૂર	થ્યેલ	તિરાિ	(૪)	નવી	જગ્યરાઓ	અન	ે
વગધા—૩	ની	૧૩	નવી	જગ્યરાઓ	પૈકી	૧૨	જગ્યરાઓ	ભરરા્યેલ	છે.	
	 રરાજ્ય	ખરાતે	અિલીકૃત	કેન્દ્ો	ખરાતે	્યોજનરાનું	મવસતરર્	થરા્ય	તેિજ	મબનઅિલીકૃત	કેન્દ્ો	ખરાતે	પર્	્યોજનરા	અિલીકૃત	
કરી	રરાજ્યનરા	વરુ	અન	ેવરુ	પ્જાજનોને	્યોજનરા	અંતગધાત	આવરી	લઇ	તબીબી	સરારવરારનરા	લરાભો	પૂરરા	પરાડવરા	્યોજનરા	કરા્યધારત	
છે.	તે	મવગતોએ	્યોજનરા	અંતગધાત	નવરા	આઠ	દવરાખરાનરા	શરૂ	કરવરાની	બરાબત	મવચરારરા્ેયલ	અન	ેતે	અંગે	સરકરારની	િંજૂરી	પર્	
િળવરાિરાં	છે.	આગળની	મન્યિોનુસરારની	કરા્યધાવરામહ	ગમતિરંા	છે.	
પ્રવૃવતિઓ :
(૧)	 વીિરા	્યોજનરાની	હોસસપટલો	અને	મન્યત	દવરાખરાનરાઓ	દ્રારરા	વીિરા	લરાભરાથણીઓન	ેજરૂરર્યરાતની	સુપર	સપશે્યરાલીટી	સરારવરાર	

િરાટે	‘'કેશ-લેસ'	પધરમતથી	ટરાઇ-અપ	આરોગ્ય	સંસથરાઓ	ખરાત	ેરીફર	કરવરાિરાં	આવે	છે.	અન	ેતે	િુજબની	સુપર	સપશે્યરાલીટી	
સરારવરાર	લરાભરાથણીઓને	પૂરી	પરાડવરાિરાં	આવે	છે.	આ	હોસસપટલો	ખરાત	ે્યોજનરાનરા	લરાભરાથણી	પરાછળ	થતો	સુપર	સપશે્યરાલીટી	
સરારવરાર	સબબનો	તિરાિ	ખચધા	કરા.રરા.વી.મનગિ	દ્રારરા	ભોગવવરાિરાં	આવે	છે.

(૨)		વીિરા	્યોજનરાનરા	લરાભરાથણીઓન	ેખચરાધાળ	સરારવરાર	મવનરા	મવલંબે	સરળતરાથી	િળી	રહે	તે	િરાટ	ેજે	ત	ેખચરાધાળ	સરારવરારનરા	ખચધા	
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અન્વ્ેય	નરાર્રાની	આગોતરી	ચૂકવર્ી/વળતરની	જોગવરાઇ	રરાજ્ય	કક્ષરાનરા	રીવોલવીંગ	ફંડિરાંથી	કરવરાિરંા	આવેલ	છે.	

(૩)	 ્યોજનરાનરા	ખચધા	બરાબત-	્યોજનરાનરા	સંચરાલન	પરાછળ	થતરાં	ખચધાની	(₨	૩૦૦૦/-	પ્મત	વીિરા	કરાિદરાર	પ્મત	વષધા)	સીલીંગ	
િ્યરાધાદરા	િુજબ	્યોજનરા	હેઠળ	નોંરરા્ેયલ	િહતિિ	વીિરા	કરાિદરારોની	સંખ્યરાન	ેઅનુરૂપ	રરાજ્ય	સરકરારને	ચરાલુ	વષધા	પેટ	ેિહતિિ	
ફરાળો/નરાર્રાં	કરાિદરાર	રરાજ્ય	વીિરા	મનગિ	તરફથી	િળવરા	પરાત્	થશે.	

(૪)	્યોજનરાની	હોસસપટલોિરાં	આરોગ્ય	અન	ેતંદુરસતી	મવષે	જનજાગૃમત	લરાવવરાનરા	હેતુથી	મવમવર	રરાષ્ટી્ય	કરા્યધાક્રિોનું/	મનદરાન	કેમપો	
મવગેરેનુ	સિ્યરંાતરે	આ્યોજન	કરવરાિરાં	આવ	ેછે.	્યોજનરાની	હોસસપટલો/દવરાખરાનરાઓિરાં	મવમવર	આ્યુવવેદ	મનદરાન		
કેમપ,	્યોગ	મશમબર,	રોગ	મનદરાન	કેમપ,	ડરા્યરામબટીસ	તપરાસ	કેમપ,	રક્તદરાન	કેમપ	વગેરેિરાં	વીિરા	લરાભરાથણીઓ	સરાથે	સરાથ	ે
રરાજ્યનરા	સરાિરાન્્ય	નરાગરરકો	પર્	લરાભ	િેળવેલ	છે.	ચરાલ	ુવષવે	્યોજનરા	દ્રારરા	વીિરા	લરાભરાથણીઓ	તેઓનરા	કરાિકરાજનરા	સથળે	
આશર	ે૨૨૦.	અને	્યોજનરાનરા	દવરાખરાનરા/હોસસપટલ	ખરાતે	આશરે	૧૦૦	મવમવર	આરોગ્યલક્ષી	અન	ેમનદરાન	કેમપનુ	ંઆ્યોજન	
કરરા્યેલ.	વષધા	દરમ્યરાન	સી.એિ.ઇ/રીફ્ેશર	તરાલીિ	કરા્યધાક્રિ	હેઠળ	લરાભરાથણી/તબીબો	ઉપરરંાત	પેરરાિેડીકલ	સટરાફ	સમહતનરાન	ે
મવમવર	 મવષ્યો	ઉપર	તરાલીિ	આપવરાિરાં	આવી.	્યોજનરાની	હોસસપટલોિરાં	પર્	 મવમવર	તબીબી	 મવષ્યો	ઉપર	સેિીનરાર,	
લેકચર	અને	સી.એિ.ઇ.નરા	કરા્યધાક્રિોનું	આ્યોજન	કરવરાિરંા	આવ્યુ.ં	

(૫)	 કરાિદરાર	રરાજ્ય	વીિરા	્યોજનરા	હેઠળનરા	દવરાખરાનરા/હોસસપટલો	ખરાતે	આ્ુયવવેરદક	બગીચરા	બનરાવવરા	વૃક્ષરારોપર્ની	કરાિગીરી	
કરવરાિરાં	આવેલ.	

૨૦૨૨-૨૩ નું આ્યોજન
નાણાંકી્ય વ્ષિ ૨૦૨૨-૨૩ નવી બાબ્ો અંગેની દરખાસ્ો બાબ્ે, 
	 કરાિદરાર	રરાજ્ય	વીિરા	્યોજનરાનરા	અિલીકરર્	બરાબતે	્યોજનરાનરા	મવસતરર્નરા	ભરાગ	રૂપ	ેનવરા	૧૯+૬	એિ	કુલ	૨૫	નવરા	
દવરાખરાનરા	શરૂ	કરવરા	મવચરારરા્યેલ	છે.	્યોજનરાની	સેવરાઓ	સુદૃઢ	કરવરા	અન	ેમવક્ષેપરમહત	સરારવરારની	પ્મક્ર્યરા	િજબુત	બનરાવવરા	િરાટે	
લેબો-ટેકનીશી્યનની	અને	એક્ષ-રે	ટેકનીશી્યની	૫+૧૨	કુલ	૧૭	નવી	જગ્યરાઓ	ઉભી	કરવરા	િરાટે	મવચરારર્રા	કરરા્યેલ	છે.	
	 ્યોજનરાનરા	લરાભરાથણીઓને	રદ્તી્ય	અન	ેતૃતી્ય	કક્ષરાનરા	તબીબી	સરારવરારનરા	લરાભ	િરાટેનરા	નરાર્રાંની	ચૂકવર્ી	થઇ	શકે	તે	
િરાટે	રરાજ્યકક્ષરાએ	રીવોલવીંગ	ફંડ	રકિની	ચરાલુ	બરાબતો	તરીકેની	₨	૭૫/-	લરાખની	જોગવરાઇ	કરરા્ેયલ	છે.
	 સદર	વષધા	 દરમ્યરાન	પર્	કરાિદરાર	રરાજ્ય	વીિરા	 મનગિ,	નવી	 રદલહી	દ્રારરા	તેઓની	નીમત	અન્વ્યે	તબીબી	સરારવરાર	
અરતન	બનરાવવરા	્યોજનરાની	હોસસપટલો/દવરાખરાનરાઓ/કચેરીઓ	િરાટ	ેતબીબી	સરારનો	ખરીદવરા/અન્્ય	સુમવરરાઓ	ઉભી	કરવરા	
પી.આઇ.પી/હોસસપટલ	ડેવલપિેન્ટ	કિીટીની	કરા્યધાપધરમત	િુજબ	ત	ેકરા્યધાવરાહી	કરવરાિરાં	આવશે.	જે	થકી	લરાભરાથણીઓન	ેઅરતન	
તબીબી	સરારવરાર	ઉપલબર	થઇ	શકશે.	
	 લરાભરાથણીઓ	તથરા	તેિનરા	 કુટુંબીજનો	િરાટે	 મવમવર	 રરાષ્ટી્ય	 કરા્યધાક્રિો	તેિજ	 સવ્છતરા	અમભ્યરાન	અન્વ્ેય	જનજાગૃમત	
અમભ્યરાન/મવમવર	રોગ	મનદરાન	કેમપ	જેવરા	કરા્યધાક્રિોનું	આ્યોજન	્યોજનરાની	હોસસપટલો	અન	ેદવરાખરાનરાઓિરંા	આ્યોજન	કરવરાિરંા	
આવશે.	િેડીકલ	અને	પેરરા	િેડીકલ	સટરાફ	િરાટ	ેમવમવર	મવષ્યોનરા	સી.એિ.ઇ	અને	તરાલીિ	કરા્યધાક્રિોનું	આ્યોજન	કરવરાિરા	આવશે.	
આિ,	આ	ખરાતરા	દ્રારરા	લરાભરાથણીઓન	ેઅસરકરારક	તબીબી	સરારવરાર	આપવરા	તંત્	પ્્યત્શીલ	છે.

ગુજરા્ મે્ીકલ સવવષિસીસ કોપપોરેરન લી.
(ગુજરા્ સરકારનું સાહસ), ગાંધીનગર

વવભાગ-૧ પ્રસ્ાવના
	 મવમવર	તજજ્ઞ	ડોકટરોની	બનેલી	ફોમ્યુધાલરી	કિીટી	દ્રારરા	નક્ી	કરરા્ેયલ	આવશ્યક	દવરાઓની	્યરાદી	(EDL)	િુજબની	
દવરાઓ	ગુજરરાત	સરકરાર	દ્રારરા	તિરાિ	આરોગ્ય	સંસથરાઓ/	હોસસપટલોિરાં	વીનરા	િુલ્યે	પુરી	પરાડવરાિરાં	આવે	છે.	
	 રરાજ્યિરાં	સરકરારી	હોસસપટલો,	િેડીકલ	કોલેજો,	સરાિુમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્ો,	મજલ્રા	પંચરા્યત	હસતકનરા	દવરાખરાનરાઓ	તથરા	
જી.એિ.ઇ.આર.એસ.હસતકની	િેડીકલ	કોલેજો/	હોસસપટલો	ખરાતે	્યોગ્ય	ગુર્વતરાવરાળી	જીવન	રક્ષક	દવરાઓ	અન	ેઅદ્તન	તબીબી	
સરારન	સરાિગ્ીઓ	જરૂરી્યરાત	િુજબ	સિ્યસર	િળી	રહે	તે	િરાટ	ેઆ	કોપગોરેશન	દ્રારરા	કરા્યધાવરાહી	કરવરાિરંા	આવે	છે.
	 દવરાઓ	તથરા	તબીબી	સરારન-સરાિગ્ીઓ	િરાટ	ેકોપગોરેશન	દ્રારરા	હોસસપટલો/દવરાખરાનરાઓની	દવરાઓ/	સરારનોની	જરૂરી્યરાત	
અંગે	િરાંગર્ી	પત્કો	િંગરાવવરાિરાં	આવે	છે,	અને	તેનરા	આરરારે	િરામહતી	એકત્	કરવરાિરાં	આવે	છે.	િરામહતી	એકત્ીત	થ્યરા	બરાદ	
દૈમનકપત્ોિરાં	જાહેરરાત	પ્મસદ્ધ	કરી	ઇ-ટેન્ડરીંગ/	જેિ	પોટધાલ	દ્રારરા	ભરાવ	પત્કો	 િંગરાવી	 સથરામપત	કરેલ	નીમત	અનુસરાર	્યોગ્ય	
ગુર્વતરાવરાળી	દવરાઓ	અને	અદ્તન	તબીબી	સરારન	સરાિગ્ીની	ખરીદી	િરાટે	ભરાવકરરાર	તિેજ	જથથરાબંર	ખરીદીનરા	હુકિો	કરી,	
ખરીદી	કરવરાિરાં	આવે	છે,	અને	જે	તે	સંબમંરત	દવરાખરાનરા,	હોસસપટલો	ખરાતે	સિ્યસર	તેઓની	જરૂરી્યરાતને	ધ્યરાનિરંા	લઇ	મવતરર્	
કરવરાિરાં	આવે	છે.	 દવરાઓ,	 તબીબી	સરારનોની	ખરીદી	 ઉપરરાંત	 વષધા-	 ૨૦૧૬-૧૭	થી	લીનન	આઇટિો	 તેિજ	આઇ.ઇ.સી.	
િટીરી્યલસની	ખરીદીની	કરા્યધાવરાહી	પર્	હરાથ	રરવરાિરાં	આવેલ	છે.	સદર	ખરીદી	અંગેની	નરાર્રંાકી્ય	જોગવરાઇ	સંબંમરત	અમરક	
મન્યરાિકશ્ીઓ	તથરા	જી.એિ.ઇ.આર.એસ	દ્રારરા	જ	કરવરાિરાં	આવે	છે.	
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વવભાગ-૨ મહતવના કા્યષિક્રમો પરતવનેી કામગીરીની રૂપરેખા
	 કોપગોરેશનની	કરાિગીરીિરાં	વરરારો	થવરાની	સરાથે	સરાથે	આ	કોપગોરેશન	કરા્યધાદક્ષ	રીતે	તેની	કરાિગીરી	પુર્ધા	કરી	રહેલ	છે.	
તેિજ	અછત/	અમતવૃસષ્ટ	જેવી	કુદરતી	આફતો	વખતે	ફરાટી	નીકળેલ	રોગચરાળરાને	તરાકીદે	પહોંચી	વળવરા	કોપગોરેશન	હસતકનરા	
ડેપોિરાંથી	જરૂરર્યરાત	િુજબની	દવરાઓનું	બફર	સટોકિરાંથી	તરાકીદે	મવતરર્	કરવરાિરાં	આવે	છે.	
	 આ	કોપગોરેશન	વરાવરાઝોડું,	ભુકંપ	કે	આકસસિક	દુઘધાટનરા	સિ્યે	દવરાઓ	્યુદ્ધનરા	રોરર્ે	ફરાળવવરાની	કરાિગીરી	કર	ેછે.	
આિ,	ઉપલબર	ફંડની	િ્યરાધાદરાિરંા	કોપગોરેશન	કરા્યધાદક્ષ	અને	કરકસર્યુક્ત	વહીવટથી	રરાજ્યભરની	હોસસપટલો,	દવરાખરાનઓને	તેિની	
દવરાઓ/સરારનોની	જરૂરર્યરાતને	પહોંચી	વળે	છે.	
	 કોપગોરેશન	દ્રારરા	શરાળરા	આરોગ્ય	કરા્યધાક્રિ,	એઇડસ	કંટ્ોલ	સોસરા્યટી,	એન.આર.એચ.એિ.	પ્ોગ્રાિ	અન	ેિેલેરી્યરા	નરાબુદી	
અમભ્યરાન	જેવરા	ખરાસ	કરા્યધાક્રિો	અંતગધાત	ખરીદવરાની	થતી	દવરાઓ	ઇન્ડેન્ટ	િુજબ	ખરીદી	કરી	મવતરર્	કરવરાિરાં	આવે	છે.		
વવભાગ-૩ દવાઓની ગુણવ્ા વન્યમન અંગે કા્યષિવાહી 
	 કોપગોરેશન	દ્રારરા	દવરાઓની	ખરીદી	કરીને	કોપગોરેશન	હસતકનરા	ડેપો	ખરાતેથી	મવતરર્	કરવરાિરંા	આવે	છે,	આ	આવેલ	
દવરાઓની	૧૦૦%	બેચોનું	ડ્ગસ	એન્ડ	કોસિેટીક	એકટ	િુજબ	ટેસટીંગ	કરવરાિરંા	આવે	છે.	ભૌમતક	ચકરાસર્ી	બરાદ	સવીકરારરા્યેલ	
દવરાઓ	પૈકી	 કોપગોરેશનનરા	િેનેજર	 (ક્ોલીટી	 કંટ્ોલ,	 ડ્ગસ)	 દ્રારરા,	 ડ્ગસ	એન્ડ	 કોસિેટીક	 (D&C	ACT)ની	જોગવરાઇ	 િુજબ	
પર્	સેમપલો	લેવરાિરાં	આવ	ેછે	અન	ેતે	રરાજ્ય	સરકરારની	વડોદરરા	ખરાતેની	બરોડરા	ડ્ગસ	લેબોરેટરી	ખરાતે	ચકરાસર્ી	િરાટે	િોકલી	
આપવરાિરાં	આવે	છે.	તે	જ	રીતે	ખોરરાક	અન	ેઔષર	મન્યિન	તંત્નરા	અમરકૃત	ઇન્સપેકટરો	દ્રારરા	જીએિએસસીએલનરા	રીઝી્યોનલ	
ડેપો	ખરાતે	સેમપલો	એકત્	કરવરાિરાં	આવે	છે	અને	તેની	ચકરાસર્ી	કરવરાિરાં	આવે	છે.	ઉક્ત	લીરેલ	સેમપલોનુ	ંચકરાસર્ી	દરમ્યરાન	
જે	બેચનરા	સેમપલો	મન્યત	થ્યેલરા	રોરર્	િુજબ	ન	જર્રાતરા	હો્ય,	તે	બેચની	દવરાનો	જથથો	પેઢી	પરાસે	બદલરાવવરાિરાં	આવ	ેછ	ેઅન	ે
જો	પેઢીિરાં	મનષફળ	જા્ય	તો	તેઓની	પરાસેથી	વસુલરાત	કરવરાિરાં	આવે	છે.	કોઇ	પર્	પેઢીનુ	ંવષધા	દરમ્યરાન	કન્ટેન્ટ,	સટરીલીટી	તથરા	
બેકટેરી્યલ	એન્ડોટોક્ષીનિરાં	એક	ક	ેવરુ	સેમપલ	અથવરા	અન્્ય	કરારર્ોસર	એક	જ	દવરાનરા	ચરાર	કે	વરુ	સેમપલો	નરાપરાસ	થરા્ય	તેવી	
પેઢીઓને	જ	ેતે	આઇટિ	પુરતું	ડીબરાર	કરવરાિરાં	આવે	છે.	તેિજ	જે	પેઢીની	દવરા	શુન્્ય	કન્ટેન્ટનરા	કરારર્ોસર	નરાપરાસ	થરા્ય	તો	તે	
પેઢીને	જે	તે	મવભરાગ	િરાટ	ેડીબરાર	કરવરાિરાં	આવે	છે.	
	 આ	કોપગોરેશન	દ્રારરા	જે	રકસસરાિરાં	દવરાઓ	મન્યત	રોરર્ો	િુજબ	ન	જર્રાતરંા	વષધા-	૨૦૧૮-૧૯	િરાં	૩૩	વષધા	૨૦૧૯-૨૦	
િરાં	૯	અને	વષધા	૨૦૨૦-૨૧	િરાં	૪	તથરા	વષધા	૨૦૨૧-૨૨	૪	કંપનીઓ/પેઢીઓન	ેડીબરાર	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.

D & C Act ટેસટીંગ માટે લેવા્યેલ સેમપલ

ક્રિ વષધા	(સિ્યગરાળો)	 લેવરા્ેયલ	સેમપલ	 નરાપરાસ	 રીકવરી
(₨	લરાખિરાં)	

રીપલસેિેન્ટ
(₨	લરાખિરાં)	

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૪૧૬ ૨૧૯ ૩૦૫.૨૧ ૪૩.૬૯
૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૧૨૩૬૯ ૧૩૪ ૨૭૫.૬૩ ૯.૮૯
૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૧૦૨૫૪ ૧૮૧ ૪૦૨.૮ ૩૮.૪૭
૪ ૨૦૨૧-૨૨

(તરા.૦૧-૧૨-૨૦૨૧	સુરી) ૬૩૨૧ ૩૦ ૧૦.૭૩ ૨૪.૮૬

વવભાગ-૪ ્બીબી સાધનોની ખરીદી અંગેની માવહ્ી 

ક્રિ વષધા	(સિ્યગરાળો) િળેલ	
ઇન્ડેન્ટ

ખરીદી	
ઓડધાર

તબીબી	સરારનોની	
રકંિત	(₨	કરોડિરાં)

સજણીકલ	આઇટિની	
ખરીદી	(₨	કરોડિરાં) ભરાવ	કરરાર

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૩૩૯ ૮૯ ૧૬૭.૦૭ ૧૨.૦૯ ૧૫
૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૧૬૫ ૧૧૬ ૧૧૪.૮૦ ૧૯.૪૬ ૧૮
૩ ૨૦૨૦-૨૧ - ૧૦-એ.ટી. ૫.૮૪ ૪.૦૩ ૦

૪
૨૦૨૧-૨૨									

(તરા.૦૧-૧૨-૨૦૨૧	
સુરી)

- ૦૪-એ.ટી. ૭.૬૧ ૮.૩૩ ૨
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વવભાગ-૫ દવાઓની ખરીદી અંગેની માવહ્ી. 

ક્રિ મવગત ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૨૧-૨૨	
તરા.૦૧/૧૨/૨૧

૧ કરવરાિરાં	આવેલ	ભરાવ	કરરારની	સંખ્યરા ૪૯૦ ૫૬૩ ૫૮ ૯૦૦
૨ કરવરાિરાં	આવેલ	ભરાવ	કરરારિરાં	સિરામવષ્ટ	

આઇટિોની	સંખ્યરા ૬૫૭ ૪૫૫ ૧૯ ૪૦૮
૩ કરવરાિરાં	આવેલ	એ.ટી.ની	સંખ્યરા	(જથથરા	ખરીદી) - - - -
૪ દવરાઓ	અને	સજણીકલ	આઇટિ	ખરીદી	આદેશ ₨	૩૭૯.૪૦	

કરોડ
₨	૪૩૮.૪૭	

કરોડ
₨	૩૭૭.૪૫	

કરોડ
₨	૨૬૦.૩૩	

કરોડ
વવભાગ-૬ ્ા્યગ્ોસટીક કીટની ખરીદી અંગેની માવહ્ી

ક્રિ મવગત ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૨૧-૨૨
(તરા.૦૧/૧૨/૨૧)

૧ કરવરાિરાં	આવેલ	ભરાવકરરારની	સંખ્યરા	
(ઓપન	સીસટિ) ૨૨ ૦૧ - ૧૭

૨ કરવરાિરાં	આવેલ	ભરાવકરરારની	સંખ્યરા	
(ક્ોઝ	સીસટિ) - - - ૦૭

૩ કરવરાિરાં	આવેલ	એ.ટી.ની	રકંિત
(જથથરા	ખરીદી)	(ઓપન	સીસટિ)

૦.૧૨
(કરોડ)

૦.૮૬
(કરોડ)

૨૭૮.૫૭
(કરોડ)

૫૩.૫૩
(કરોડ)

૪ કરવરાિરાં	આવેલ	એ.ટી.ની	રકંિત
(જથથરા	ખરીદી)	(ક્ોઝ	સીસટિ)

૧.૯૮									
(કરોડ)

૦.૭૫					
(કરોડ) --- ---

વવભાગ-૭ કોવવ્-૧૯ અં્ગષિ્ મહતવની કામગીરી
૧ ₨	૪૨૯.૦૯	કરોડની	દવરાઓની	ખરીદી	કરી	તેનું	મવતરર્	કરવરાિરા	આવેલ	છે.

૨ કોમવડ-૧૯	નરા	ટેન્ડરીંગ	િરાટે	જરૂરી	આર.ટી.પી.સી.આર.	કીટ,	RNA	Kit,	Rapid	Antigen	Kit	અન	ેVTM	નો	અમવરત	
જથથો	જળવરાઇ	રહે	ત	ેિરાટે	(વષધા-૨૦૨૦,	૨૦૨૧,	૨૦૨૨)	₨	૩૩૦.૦૯	કરોડની	ખરીદીની	કરા્યધાવરાહી	કરેલ	છે.

૩ ભરારત	સરકરારશ્ીનરાં	Gem	પોટધાલ	Buyer	and	seller	incentivisation	scheme	અંતગધાત	જાહેર	કરરા્ેયલ	અરધા	વરામષધાક	
રેકીંગિરાં	ભરારતિરાં	Order	Volume	તથરા	મવમવર	આઇટિોની	સંખ્યરાિરંા	રદ્તી્ય	ક્રિરાંક	પ્રાપ્ત	કરેલ	છે.

૪ કોવીડ	૧૯	અંતગધાત	૫૪	પ્કરારની	દવરાઓ,	૯૦	પ્કરારનરંા	તબીબી	સરારનો	િળી	કુલ	₨	૧,૦૪૫.૯૩	કરોડનરાં	ખચવે	
ખરીદી	કરી	મવતરર્	ક્યુધા.

૫ કોવીડ	૧૯	અંતગધાત	૧૩૧	નંગ	રકંિત	₨	૧૨.૫૪	કરોડનરાં	આર.ટી.પી.સી.આર.	િશીનોની	ખરીદી	કરી	રરાજ્યિરંા	
૧૧૧	થી	વરરારે	આર.ટી.પી.સી.આર.	લેબ	કરા્યધારત	કરવરાિરાં	આવી	રહી	છે.

૬ ₨	૨૬.૩૮	કરોડની	રકંિતની	૧૫૦	એમબ્યુલન્સ	વરાનની	ખરીદી	કરવરાિરંા	આવેલ	છે.

૭ ત્ીજી	વેવની	તૈ્યરારીનરાં	ભરાગરૂપે	ભરારત	સરકરારશ્ીનરાં	રક્ષરા	િંત્રાલ્યનરા	સરાહસ	ભરારત	ઇલેકટ્ીક્	લીિીટેડ	(BEL)	
પરાસેથી	₨	૧૦૪.૦૦	કરોડની	રકંિતનરાં	૨૦૦૦	નંગ	વેન્ટીલેટરની	ખરીદી	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.

વવભાગ-૮ અન્ય મહતવની કામગીરી

૧	 તિરાિ	દવરા	અને	સરારનોની	ટને્ડર	પ્મક્ર્યરા	િરાટે	(n)	Code	Software/Gem	Portal	નો	ઉપ્યોગ	કરી	ઇ-ટને્ડરીંગથી	
કરવરાિરાં	આવે	છે.

ર	

ઇ–ઔષરી	:	ઇ-	ઔષરી	(	DVDMS)	એ	ખરીદવરાિરાં	આવતી	દવરાઓ,	સરારનો,	સુચસધા	અન	ેસજણીકલ	આઇટિો	
વગેરેની	ખરીદી,	સંગ્હ,	ગુર્વતરા	ચકરાસર્ી	અને	મવતરર્	બરાબતો	અંગેનું	Supply	Chain	Management	System	
Application	છે.	જે	દવરાઓની	ખરીદીથી	લઇ	વપરરાશ	કતરાધા	દદણી	સુરીની	મવતરર્ને	લગતી	તિરાિ	મવસતૃત	િરામહતી	
આ	Application	દ્રારરા	સરળતરાથી	ઉપલબર	થઇ	શકશે.

૩ ૧૦૦	રદવસની	કરાિગીરી	આ્યોજન	:
 ઇ.એિ.એિ.એસ.	સોફટવેરિરાં	તબીબી	સરારનોની	ઇન્વેન્ટરી	અને	કમપલઇેન	િેનેજિેન્ટ	િોડ્ુલ	કરા્યધાસન્વત	થઇ	

ગ્યેલ	છે,	તથરા	ઓનલરાઇન	ઇન્ડેન્ટીંગનરાં	સુરરારરા	વરરારરા	અંમતિ	તબક્રાિરાં	છે,	જે	રદવસ	–	૫	િરાં	પુર્ધા	થઇ	જશે.
 કોપગોરેશન	દ્રારરા	દવરાઓનરાં	૧૦૦	ભરાવકરરાર	નક્ી	કરવરાિરાં	આવેલ	છે.
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•	 Supplier	સરાથેનરા	ભરાવકરરારની	મવગતો.	
•	 ઓનલરાઇન	ઇન્ડેન્ટ	સીસટિ	
•	 ઓનલરાઇન	પરચેઝ	ઓડધાર	જનરેશન	
•	 ઓનલરાઇન	ડ્ગસ	ખરીદી,	મવતરર્	અને	િોનીટરીંગ.	
•	 Expiry	Drugs	ને	લગતી	મવગતો.	
•	 જુદરા	જુદરા	કલર	િુજબ	–	જુદરા	જુદરા	એલટધાને	લગતી	મવગતો	જેવી	કે	-	Expiry	Drugs

(૩)		 EMMS	 (Equipment	Management	 and	Monitoring	 System)	 :	 EMMS	એ	વેબ	આરરારરત	સિગ્	 રરાજ્યિરાં	
હોસસપટલ	લેબોરેટરીઝનરા	સરારનો	જાળવર્ી	અને	િેનેજિેન્ટ	સીસટિિરાં	સેવરાઓ	અને	જાળવર્ી	સરુરારવરા	િરાટ	ેટેકનોલોજી	
સવીકરારતરા	તરફ	એક	િુખ્ય	પગલુ	ંછે.	

	 આ	એપલીકેશન	અિલથી	જી.એિ.એસ.સી.એલ.	ન	ેદવરા	ખરીદી	મવતરર્	અંગે	આ્યોજન	કરવરાિરંા	સરળતરા	રહેશે.	
 •		વહીવટી	સતરે	મનર્ધા્યો	લેવરાિરાં	સરળતરા.
 •		દવરાનરા	પુરવઠરા	અને	જથથરા	પર	અંકુશ	
 •		ગુર્વતિરા	મન્યંત્ર્	અંગેનું	પર્	િોનીટરીંગ	સરળતરા.	
	 સરારનોની	તપરાસ	હોસસપટલનરા	ચક્રિરાં	એક	િહતવનુ	ંકરા્યગો	ગર્વરાિરંા	આવે	છે.	
(૪)	 HFMS	(Human	&	Finance	Management	System)	:	HFMS	એ	વેબ	આરરારરત	GMSCL	િરાં	વહીવટી	પ્વૃમતિઓ	

વ્યરાપક	રીતે	િરાનવ	સંસરારન	પ્વૃમતિઓ	અન	ેનરાર્રા	સબંમરત	પ્વૃમતિઓ	િુજબ	વગણીકૃત	કરી	શકરા્ય	છે.	GMSCL	િરાં	
િરાનવ	સંસરારન	પ્વૃમતિઓ	િુળભૂત	એચ.આર	 મવભરાગ	દ્રારરા	કરવરાિરંા	આવે	છે.	જેવી	કે,	િરાનવ	સંસરારન	પ્વૃમતિઓ,	
કિધાચરારી	હરાજર	જરૂરી્યરાતો,	સફળ	ઉિેદવરારોની	મનિર્ુક,	વરામષધાક	ખરાનગી	અહેવરાલ,	કિધાચરારીની	રજા	મવગતો,	કિધાચરારીનરા	
ઇન્ક્રીિેન્ટ,	 ભરતી	 પ્મક્ર્યરા,	 હરાજરી	 રેકોડધા	 કરવરાની	 ક્ષિતરા	અન	ેભમવષ્યિરાં	 િેળવરા	 િંજુરીનરા	 પ્રારંભ	અન	ે સિરામપ્તનરા	
આ્યોજન	તથરા	કિધાચરારી	સબંમરત	પ્વૃમતિઓ	સંબોરવરા	િરાટે	ખુબ	ઉપ્યોગી	મનવેડે	તેિ	છે.

(૫)		 વને્ડર	રજીસટ્ેશન	સીસટિઃ	દવરાઓ	તથરા	તબીબી	સરારનોની	ખરીદી	િરાટે	ડેન્ટર	પ્મક્ર્યરાિરંા	ભરાવ	લેવરા	ઉતપરાદકો	એક	જ	
રહેતરા	હોવરાથી	તંત્	દ્રારરા	બહરાર	પરાડવરાિરાં	આવતરા	તિરાિ	ટેન્ડરોિરાં	ભરાગ	લેતરંા	ઉતપરાદકો	એક	જ	પ્કરારનરા	દસતરાવેજો	જેવરા	
ક	ેટનધા	ઓવર	સટણીફીકેટ,	સેલસટેક્ષ	સટણીફીકેટ,	િેન્્યુફેકચરીંગ	અંગેનું	સટણીફીકેટ,	જી.એિ.પી.	સટણીરફકેટ	વગેરે	દરેક	ટેન્ડર	
સરાથે	અલગ	અલગ	રીતે	રજુ	કરવરાનરા	રહે	છે.	જેથી	અત્ેની	કચેરીની	ટેન્ડર	ડોક્યુિેન્ટ	વેરીફીકેશનની	કરાિગીરી	ખુબ	જ	
વરી	જા્ય	છે	અને	એક	જ	પ્કરારનું	કરાિનું	વરારંવરાર	ડુપલીકેશન	ન	થરા્ય	તે	અંગે	વેન્ડર	રજીસટ્ેશન	દ્રારરા	િરામહતી	ઓનલરાઇન	
જાર્ી	શકરા્ય.	

(૬)		 ડીજીટરાઇઝેશનઃ	જી.એિ.એસ.સી.એલ.	નરા	તિરાિ	શરાખરાઓિરાં	વષધા	પ્િરાર્ે	રરાખવરાિરંા	આવેલ	સરકરારી	દસતરાવેજો	સરળતરાથી	
િળી	રહે	તે	િરાટે	ડોક્યુિેન્ટ	િેનેજિેન્ટ	સીસટિની	કરાિગીરી	હરાલ	ચરાલુિરાં	છે.	

(૭)		 કોપગોરેશનની	પોતરાની	વબેસરાઇટઃ	www.gmscl.gujarat.gov.in	ચરાલ	ુકરવરાિરંા	આવલે	છે.	જિેરંા	ભરાવકરરાર,	ડીબરાર	પઢેીઓની	
િરામહતી	અન	ેઅન્્ય	તિરાિ	િરામહતી	વબેસરાઇટ	પર	િુકવરાિરંા	આવ	ેછે.	સિ્યરાતંરે	તને	ેઅધ્યતન	કરવરાિરંા	આવ	ેછે.	

     વવભાગ-૯ વવભાગી્ય ્ેપો
	 કોપગોરેશન	દ્રારરા	ખરીદવરાિરંા	આવતી	દવરાઓ	અને	સજણીકલ	સરારનો	િધ્યસથ	ડેપો	નરોડરા	તેિજ	દસ	(૧૦)	મવભરાગી્ય	
ડેપો	સુરત,	અિરેલી,	જાિનગર,	પરાટર્,	રરાજકોટ,	મહંિતનગર,	દરાહોદ,	ભુજ	તથરા	વલસરાડ	ખરાતેથી	મજલ્રા	/	તરાલુકરા	લેવલેની	
હોસસપટલ,	િેડીકલ	કોલેજો	સંલગ્	હોસસપટલો,	જી.એિ.ઇ.આર.એસ.	સંલગ્\હોસસપટલો,	સી.એસ.સી.	તેિજ	પી.એચ.સી.	કેન્દ્ો	
ખરાતે	મવતરર્	કરવરાિરંા	આવે	છે,	તથરા	જુનરાગઢ,	ભરાવનગર,	સુરેન્દ્નગર,	િહેસરાર્રા,	દેવભુમિ	દ્રારકરા,	નિધાદરા,	ડરંાગ,	પંચિહરાલ,	
િોરબી	તથરા	બનરાસકરાંઠરા	ખરાતે	નમવન	ડેપો	બનરાવવરાની	કરાિગીરી	પ્ગમતિરાં	છે.
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૩. ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ 

૧. ઉદ્યોગ કવિશ્નરશ્રીનરી કચેરરીનરી પ્રવૃવતિનરી રૂપરેખા િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩
	 	 રાજ્યમા	ંસંતુલિત	ઔદ્યોલિક	લિકાસ	થા્ય	તે	હેતુથી	રાજ્ય	સરકારશ્ીની	ઔદ્યોલિક	નીલત	અમિમાં	મૂકિા	માટે	ઉદ્યોિ	
કલમશ્નરની	કચેરી	તથા	ઉદ્યોિ	કલમશ્નરની	કચેરીના	લન્યંત્રણ	હેઠળ	લિલ્ા	ઉદ્યોિ	કેન્દ્યો	િરૂરી	કામિીરી	કરે	છે.	રાજ્યમાં	
ઉદ્યોિયો	સથાપિા	માંિતા	ઉદ્યોિ	સાહલસકયોન	ેઉદ્યોિયોની	સથાપના	માટે	િરૂરી	તાંલત્રક/િહીિટી	માિ્ગદર્ગન	એક	િ	િગ્યાએથી	
ઉપિબ્ધ	થઇ	રહે	તે	હેતુથી	આ	લિલ્ા	ઉદ્યોિ	કેન્દ્યોની	સથાપના	કરિામા	આિેિ	છે.	ઔદ્યોલિક	નીલત	મુિબ	અિિ	અિિ	
્યયોિના	હેઠળ	લિલિ્ધ	પ્રવૃલતિઓ	હાથ	્ધરિામા	આિે	છે	િેની	લિિતયો	નીચ	ેમુિબ	છે.
[A] સ્કિ ફયોર ફાઇનાન્રીયલ આ્રી્્ટન્ ્ટુ ઇન્ડ્ટ્રીયલ પાક્ક
	 •	ઔદ્યોલિક	નીલત	૨૦૧૫	હેઠળ	ઉક્ત	્યયોિના	તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૫	થી	તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૦	સુ્ધી	અમિમાં	હતી.
	 •	ઔદ્યોલિક	નીલત	૨૦૧૫ની	ઉક્ત	્યયોિના	અંતિ્ગત	અત્યાર	સ્ુધી	કુિ	૪૯	ઔદ્યોલિક	પાક્કન	ેસૈધ્ધાંલતક	મંિુરી	આપિામાં	

આિેિ	છે.	
	 •	ઔદ્યોલિક	નીલત	૨૦૨૦	હેઠળ	નીચે	મુિબની	્યયોિનાન	ેનીચ	ેમુિબની	જોિિાઇઓ	સાથ	ેસદર	્યયોિનાને	ચાિુ	

રાખિામાં	આિેિ	છે.
	 •	ઔદ્યોલિક	નીલત	૨૦૨૦	હેઠળ	ઉક્ત	્યયોિનાનયો	અમિીકરણનયો	સમ્યિાળયો	તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૦	થી	તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૫	

સ્ુધીનયો	છે.
	 •	આ	્યયોિના	અંતિ્ગત	ઔદ્યોલિક	પાક્ક	પૂણ્ગ	થ્યા	બાદ	ઓછામાં	ઓછા	૧૦	ઔદ્યોલિક	એકમયો	સથપાિા	જોઇએ	અને	

પાક્ક	સથાલપત	કરિા	માટે	િમીન	એરી્યા	ઓછામાં	ઓછા	૨૦	હેકટર	હયોિયો	િરૂરી	છે.	ઉપરાંત,	સદર	્યયોિના	હેઠળ	
િનબં્ધુ	તાિુકા	માટે	ઔદ્યોલિક	પાક્ક	પૂણ્ગ	થ્યા	બાદ	ઓછામાં	ઓછા	૫	ઔદ્યોલિક	એકમયો	સથપાિા	જોઇએ	અને	પાક્ક	
સથાલપત	કરિા	માટ	ેિમીન	એરી્યા	ઓછામાં	ઓછા	૫	હેકટર	હયોિયો	િરૂરી	છે.

	 •	આ	્યયોિના	અંતિ્ગત	ઔદ્યોલિક	પાક્કને	નીચ	ેમુિબ	સહા્ય	મળિાપાત્ર	થા્ય	છે.	
 Ú	 લબલ્ડીંિ	અને	ઈન્ફ્ાસટ્રકચર	ફેસેિીટીઝ	(િમીન	ખચ્ગ	લસિા્ય)	ના	માન્્ય	સથા્યી	મૂ્ડીરયોકાણના	૨૫%	િેખ	ેિ્ધુમાં	

િ્ધુ	₨	૩૦/-	કરયો્ડની	અને	િનબં્ધુ	તાિુકામાં	સથપાનાર	ઔદ્યોલિક	માટે	લબલ્ડીંિ	અન	ેઈન્ફ્ાસટ્રકચર	ફેસેિીટીઝ	
(િમીન	ખચ્ગ	લસિા્ય)	ના	માન્્ય	સથા્યી	મૂ્ડીરયોકાણના	૫૦%	િેખે	િ્ુધમા	ંિ્ધુ	₨	૩૦/-	કરયો્ડની	મ્યા્ગદામાં	સહા્ય	
મળિાપાત્ર	થા્ય	છે.	્ડયોમીસાઈિ	િક્કસ્ગ	માટેની	હયોસટેિ	/	્ડયોરમેટરી	હાઉસીંિ	(િમીન	ખચ્ગ	લસિા્ય)ના	માન્્ય	સથા્યી	
મૂ્ડીરયોકાણના	૨૫%	િેખે	િ્ુધમાં	િ્ધુ	₨	૨૦/-	કરયો્ડની	મ્યા્ગદામાં	સહા્ય	મળિાપાત્ર	થા્ય	છે.

 Ú	SLEC	દ્ારા	મંિૂર	પ્રયોિેકટ	માટે	્ડેિિયોપર	દ્ારા	ઔદ્યોલિક	પાક્ક	સથાપિા	માટે	િમીનની	ખરીદી	ઉપર	તેઓ	દ્ારા	
ચૂકિા્યેિ	સટેમપ	ડ્ુટીની	રકમના	૧૦૦%	રકમની	પરત	ચૂકિણી.	

 Ú	ઔદ્યોલિક	પાક્કમાં	 પિયોટ	ખરીદનાર	એકમને	તેઓ	દ્ારા	ચુકિેિ	 સટેમપ	ડ્ુટીની	 રકમના	૫૦%	રકમની	પરત	
ચૂકિણી.

[B] સ્કિ ફયોર આ્રી્્ટન્ ્ટુ લયોજી્્ટરીક્ પાક્ક 
	 •	ઔદ્યોલિક	નીલત	૨૦૧૫	હેઠળ	ઉક્ત	્યયોિના	તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૫	થી	તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૦	સુ્ધી	અમિમાં	હતી.
	 •	ઔદ્યોલિક	નીલત	૨૦૧૫ની	ઉક્ત	્યયોિના	અંતિ્ગત	અત્યાર	સુ્ધી	કુિ	૦૬	િયોજીસટીક	પાક્કન	ેસૈધ્ધાંલતક	મંિુરી	આપિામાં	

આિેિ	છે.	
	 •	ઔદ્યોલિક	નીલત	૨૦૨૦	હેઠળ	ઉક્ત	મુિબની	્યયોિનાન	ેનીચ	ેમુિબની	જોિિાઇઓ	સાથ	ેચાિુ	રાખિામા	ંઆિેિ	છે.	
	 •	ઔદ્યોલિક	નીલત	૨૦૨૦	હેઠળ	ઉક્ત	્યયોિનાનયો	અમિીકરણનયો	સમ્યિાળયો	તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૦	થી	તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૫	

સ્ુધીનયો	છે.
	 •	આ	્યયોિના	અંતિ્ગત	િયોજીસટીક	પાક્ક	સથાલપત	કરિા	માટે	િમીન	એરી્યા	ઓછામા	ંઓછા	૨૦	હેકટર	હયોિયો	િરૂરી	છે.	
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આ	્યયોિના	અંતિ્ગત	િયોજીસટીક	પાક્કને	નીચે	મુિબ	સહા્ય	મળિાપાત્ર	થા્ય	છે.
 Ú	 ઠરાિમાં	દરા્ગિેિ	માન્્ય	સથા્યી	મ્ૂડીરયોકાણ	(િમીન,	ખચ્ગ	અન	ેટ્રાન્સપયોટ્ગ	વહીકલસ	લસિા્ય)ના	૨૫%	િેખ	ેમહતિમ	

₨	૧૫	/-	કરયો્ડની	મ્યા્ગદામાં	સહા્ય	મળિાપાત્ર	થા્ય	છે.
 Ú	SLEC	દ્ારા	મંિૂર	પ્રયોિેકટ	માટે	્ડેિિયોપર	દ્ારા	િયોજીસટીક	પાક્ક	સથાપિા	માટ	ેિમીનની	ખરીદી	ઉપર	તેઓ	દ્ારા	

ચુકિા્યેિ	સટેમપ	ડ્ુટીની	રકમના	૧૦૦%	રકમની	મ્યા્ગદામાં	પરત	ચૂકિણી.
 Ú	ઉક્ત	બંન્ે	્યયોિનાઓ	હેઠળ	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૧૫૦૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

[C] આ્રી્્ટન્ ્ટુ જીઆઈ્ડરી્રી ફયોર ્ડેિલયોપીંગ િલ્ટરી-્્ટયોરરી્ડ શેડ્ ઇન એ્્ટે્ટ્ ફયોર MSEs.
	 •	આ	્યયોિના	હેઠળ		મહતિમ	૧૦૦	ચયો.મી.	સાઇઝના	રે્ડ	તૈ્યાર	કરિાનુ	ંનક્ી	કરિામાં	આિેિ	છે.
	 •	આ	્યયોિનામાં	GIDC	ને	SLIC	દ્ારા	નક્ી	થા્ય	તે	એિયોટમેન્ટ	કકંમતના	૫૫%	િેખે	સહા્ય	આપિાનું	્ધયોરણ	છે	અન	ે

ઉદ્યોિકારયો	એ	ફાળિણી	કકંમતના	૪૫	%	જીઆઈ્ડીસીન	ેચુકિિાના	રહેરે.
	 •	આ	્યયોિના	હેઠળ	૨૦૧૫	થી	આિકદન	સુ્ધી	૩૨(બત્રીસ)	દરખાસતયો	મંિૂર	કરિામાં	આિેિ	છે.	
[D] આ્રી્્ટન્ ્ટુ MSEs ફયોર શે્ડ એન્ડ પલયો્ટ ્ડેિલયોપ્ડ બાય પ્રાઈિે્ટ ્ડેિલયોપર
	 •	 મીની	એસટેટનયો	લિસતાર	૨	હેકટરથી	િ્ધુ	રાખી	રકારે	નહી
	 •	 રે્ડની	સાઈઝ	૫૦	થી	૧૦૦	ચયો.મી.ની	સુ્ધીની	રહેરે.
	 •	આ	્યયોિના	હેઠળ	િમીન,	બાં્ધકામ	અને	અન્્ય	ઈન્ફ્ાસટ્રકચરના	ખચ્ગના	૫૫%		િેખે	સહા્ય	આપિાનુ	ં્ધયોરણ	છે			
	 •	આ	્યયોિના	હેઠળ	િર્ગ	૨૦૧૫	થી	આિ	કદન	સુ્ધી	કુિ	૨૦	દરખાસતયો	મંિૂર	કરિામાં	આિેિ	છે.
[E] બાબા્ાહેબ આંબે્ડકર ઉદ્યોગ ઉદય યયોજના
	 •	 ઉક્ત	્યયોિના	૩,૪	અંતિ્ગતની	મંિુર	 થ્યેિ	Multi	 storied	 sheds/Mini	 Estateમાં	 પિયોટ/રે્ડ	ખરીદનાર	 SC/ST	

ઉમેદિાર	માટે	આ	્યયોિના	તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭	થી		અમિી	છે.
	 •	આ	્યયોિના	હેઠળ	ઉક્ત	્યયોિના	૩,૪	અન્િ્યે	મંિૂર	થ્યેિ	દરખાસતમા	ંSC/ST	ઉદ્યોિકારયોએ	ખરીદેિ	પિયોટ/રે્ડની	

ફાળિણી	કકંમત	૭૦%	િેખે	સહા્ય	આપિાનું	્ધયોરણ	છે.
[F] ઇન્ડ્ટ્રીયલ ઇનફ્ા્ટ્કચરને ્હાય યયોજના
	 •	 િુિરાત	સરકારે	જાહેર	કરેિ	ઔદ્યોલિક	નીલત	૨૦૨૦	માં	ઉદ્યોિયોના	સમતયોિ	 લિકાસન	ેપ્રયોતસાહન	આપિા	તથા	

હ્યાત	ઉદ્યોિયોન	ેતેના	લિકાસની	આ્ડે	આિતા	અિરયો્ધયો	દુર	કરિાની	િરૂરત	પર	ભાર	મુકેિ	છે.	રાજ્યમા	ંઉદ્યોિયોન	ે
તેના	લિકાસ	માટે	કેટિીક	િખત	આંતરમાળખાકી્ય	સિિતયો	િેિી	કે,	રસતા,	લિિળી	સંદેરા	વ્યિહાર,	લિિેરે	અપુરતી	
િણા્ય	છે	અને	તેના	કારણે	ઉદ્યોિયો	મુશકેિી	અનુભિે	છે.	આ	પ્રકારની	સિિતયો	પૂરતા	પ્રમાણમાં	ઉદ્યોિયોન	ેમળે	તયો	
આલથ્ગક	 રીતે	 પયોરણક્ષમ	ભાિે	 ઉતપાદન	 કરીને	 રાષ્ટી્ય	અને	આંતરરાષ્ટી્ય	 સતરની	 હરીફાઇ્યુકત	 િેચાણ	બજારમાં	
મહતિનયો	લહસસયો	મેળિી	રકે.

 ૧. યયોજના હેઠળ પાત્ર ્ં્્ાઓઃ-
 Ú	ઔદ્યોલિક	એસયોસીએરન,	ચમેબર	ઓફ	કયોમસ્ગ	એન્્ડ	ઇન્્ડસટ્રી,	ઔદ્યોલિક	એકમ	કે	ઔદ્યોલિક	એકમની	એસપીિી	(કે	

િ	ેસયોસા્યટી	એકટ,	ટ્રસટ	એકટ	કે	કંપની	એકટ	હેઠળ	નોં્ધા્યિે	હયો્ય)	અથિા	મયોટ	ુઔદ્યોલિક	ગૃહ/ગ્પુ	ઓફ	ઇન્્ડસટ્રીઝ.
 Ú	રાજ્ય	સરકારનયો	કયોઇપણ	લિભાિ,	સરકારી	એિન્સી	કે	ઓથયોરીટી,	રાજ્ય	અન	ેકેન્દ્		સરકારના	જાહેર	સાહસયો,	

બયો્ડ્ગ,	કયોપપોરેરન,	મ્યુલનલસપિ	કયોપપોરેરન.
 ૨. ્હાયના દર ઃ

	 Ú	પ્રયોિેકટ	કયોસટ	ના	૮૦	ટકા	સુ્ધી	મહતિમ	₨	૨૫	કરયો્ડ	સહા્ય	મળિાપાત્ર	થા્ય	છે.	
	 Ú	ભારત	સરકારની	કયોઇ	્યયોિના	હેઠળ	પ્રયોિેકટ	કયોસટના	૮૦%	કરતાં	ઓછી	સહા્ય	મેળિેિ	હયો્ય	તયો	સદર	પ્રયોિેકટ	

માટે	બાકી	રહેિ	સહા્ય	કુિ	પ્રયોિેકટ	કયોસટના	૮૦%	સ્ુધીની	મ્યા્ગદામાં	રહે	તે	મુિબ	સદર	્યયોિના	હેઠળ	મળિાપાત્ર	
થા્ય	છે.
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૩. ્હાયપાત્ર પ્રવૃવતિઓ ઃ
	 (i)	હ્યાત	ઔદ્યોલિક	િસાહત/	ઔદ્યોલિક	ક્લસટર/	ઔદ્યોલિક	લિસતાર	માટે	િરૂરી	એિી	આંતરમાળખાકી્ય	સુલિ્ધાઓ	

િેિી	કે,	
	 a.	 ઔદ્યોલિક	િસાહત/	લિસતારથી	લિલ્ા	હસતકના	રયો્ડ/સટેટ	હાઇિે/	નરેનિ	હાઇિે/	પયોટ્ગ	સુ્ધીના	એપ્રયોચ	રયો્ડ
	 b.	 ઔદ્યોલિક	લિસતારને	સાંકળતાં	રયો્ડ	કે	રેલિે	પરના	ંઓિર	લરિિ	
	 c.	 હ્યાત	રયો્ડનું	અપગ્ે્ડેરન/િાઇ્ડલનંિ
	 d.	 બા્યપાસ	રયો્ડનું	લનમા્ગણ
	 e.	 અથ્ગ	સટેરન,	કમ્યુલનકેરન	ફેલસલિટીનુ	ંલનમા્ગણ
	 f.	 િયોટર/િેસ/ઇિેકટ્રીલસટી/એનિજી	ક્ડસટ્રીબ્યુરન	નેટિક્ક
	 g.	 કયોમન	િેરહાઉલસંિ	ફેલસલિટીનું	લનમા્ગણ
	 h.	 કયોમન	ફેલસલિટી	સેન્ટર,	ઇન્ક્યુબેરન	સેન્ટર,	પ્રયો્ડકટ	્ડેિિપમેન્ટ	સને્ટર,	ટ્રેલનંિ	સેન્ટર,	કન્િેન્રન	સને્ટર,	એકઝીલબરન	

સેન્ટર,	લબઝનેસ	સપયોટ્ગ	નેટિક્ક,	ટેસટીંિ	િેબયોરેટરી
	 i.	 ફા્યર	સટેરન
	 j.	 િયોટર	ક્ડસેલિનેરન	પિાન્ટ
	 k.	 ટ્રાન્સપયોટ્ગ	નિર/	કયોમન	ટ્રાન્સપયોટ્ગ	ફેલસલિટીઝ
	 l.	 િયોટર	ઓિમને્ટેરન	ફેલસલિટી
	 m.	નેટિકકિંિ	ફેલસલિટી
	 n.	 પ્રા્યમરી	હેલથ	સેન્ટર,	ટ્રયોમા/	ઇમરિન્સી	સને્ટર
	 o.	 કયોમન	િૈકલલપક	એનિજી	સત્રયોત	પ્રયોિેકટ
	 p.	 સટયોમ્ગ	િયોટર	ડ્ેનેિ,	લસિેિ	એન્્ડ	ડ્ેનેિ	નેટિક્ક
	 q.	 આ	લસિા્ય	રાજ્ય	કક્ષાની	એમપાિ્ડ્ગ	કલમટી	દ્ારા	મંિૂર	આંતરમાળખાકી્ય	સુલિ્ધાઓ	

	 (ii)		 િાિ્ગ/મેિા	પ્રયોિેકટ,	કેન્દ્	કે	રાજ્ય	સરકારના	ઔદ્યોલિક	જાહેર	સાહસયો	માટ	ેલિન્ક	ઇન્ફ્ાસટ્રકચર	ફેલસલિટીઝ	અને	
િાસટ	માઇિ	કનેકટીલિટી	પ્રયોિેક્ટસ	

	 (iii)	ઔદ્યોલિક	િસાહતયો/	ઉદ્યોિયોની	SPV/	િાિ્ગ	પ્રયોિેકટસના	ઔદ્યોલિક	કામદારયો	માટે	્ડયોમમેન્ટરી	હાઉલસંિ	ફેલસલિટી	
પ્રયોિેક્ટસ	

	 •	 ૭	િર્ગ	િુની	ઔદ્યોલિક	િસાહતની	આંતરમાળખાકી્ય	સલુિ્ધાઓના	અપગે્્ડેરન	કરિા	માટે	
	 •	 કયોઇપણ	ઔદ્યોલિક	લિસતાર	/	ઔદ્યોલિક	લિકાસ	માટ	ેઉદ્યોિ	કલમશ્નરશ્ી	દ્ારા	કયોઇ	તિજ્ઞ	કે	સંસથા	દ્ારા	અભ્યાસ	

કરિા	માટે		
	 ૪.	પાત્ર	સંસથાએ	્ડીટેઇિ	પ્રયોિેકટ	રીપયોટ્ગ	તથા	િે	આંતર	માળખાકી્ય	સિિતની	િરૂરી્યાત	છે	તેની	સંપણૂ્ગ	લિિતયો	સાથે	

ઉદ્યોિ	કલમશ્નરશ્ીને	અરજી	રિુ	કરિાની	રહેરે
	 ૫.		અલ્ધક	મુખ્ય	સલચિશ્ી	(ઉદ્યોિ	અને	ખાણ)ના	અધ્યક્ષપણા	હેઠળ	રચા્યેિ	રાજ્ય	કક્ષાની	એમપાિ્ડ્ગ	સલમલત	સહા્ય	

મિંુર	કરે	છે.
	 ૬.		પ્રયોિેકટ	મંિૂર	થ્યેથી	તેની	અસક્યામતયોની	ચકાસણી	ક્યા્ગ	બાદ	મંિુરીની	મ્યા્ગદામાં	ઉદ્યોિ	કલમશ્નર	દ્ારા	ચૂકિણી	

કરિામાં	આિે	છે.
	 ૭.	ઔદ્યોલિક	નીલત-૨૦૧૫	અંતિ્ગત	આ	્યયોિના	હેઠળ	કુિ	૧૫૨	દરખાસતયોન	ેમંિૂરી	આપિામાં	આિેિ	છે.
	 Ú	ઉક્ત	્યયોિના	હેઠળ	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૬૦૦૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.
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[G] આઇએન્ડરી-૪૭ િેપાર, િાવણજય અને ્ેિા ક્ેત્ર િા્ટેના પ્રયોત્ાહક પ્રયત્યો અને ્ડે્ટા બેઝ ્્ાપિા 
	 	 રાજ્યમા	ં તથા	 સમગ્	 દેરમાં	 ઉદ્યોિયોના	 ઉદારીકરણની	 પ્રલરિ્યા	 ધ્યાનમા	ં રાખી	 રાજ્યના	 વ્યાપાર,	 િાલણજ્ય	અન	ે
ઔદ્યોલિક	એકમયોને	રાષ્ટી્ય	અન	ેઆંતરરાષ્ટી્ય	બજારની	માલહતી	મળી	રકે	તેમિ	સથાલનક	તથા	લિદેરમાં	લનકાસની	પ્રવૃલતિને	
િ્ધુને	િ્ુધ	િેિ	મળે	તે	માટે	લિશ્વ	વ્યાપાર	સંિઠન	સંબંલ્ધત	સેમીનાર	/	તાિીમ,	પકરસિંાદ	તેમિ	તથા	ઔદ્યોલિક	સેિા,	સિાહ	
/	માિ્ગદર્ગક	કેન્દ્માં	પ્રવૃલતિ	કરિાનુ	નક્ી	કરેિ	છે.	
	 	 રાજ્યના	ટેક્ષટાઇિ,	ફામા્ગસ્યુટીકિ,	િેમસ	એન્્ડ	જે્િરી	તેમિ	ખેતી	આ્ધારીત	ઉદ્યોિયો,	સીરામીક	અન	ેકેલમકલસ	િેિા	
પા્યાના	ઉદ્યોિયોને	 વ્યાપારીક	સેિાકક્ય	પ્રવૃલતિને	 લિશ્વ	 વ્યાપારની	માળખાકી્ય	સ્ુધારણા	સામ	ે લનકાસ	 વ્યાપાર	અન	ે લિશ્વ	
વ્યાપારની	સંભલિત	તકયો	અને	પ્ડતી	મુશકેિીઓ	સામે	ટકી	રહેિા	આ	પ્રકારની	માલહતીનયો	અભ્યાસ	ખાસ	િરૂરી	બની	રહેિ	
છે.	લિદેર	વ્યાપાર	નીલતને	ધ્યાનમાં	રાખીને	આ્યાત–લનકાસ	તથા	લિદેર	કા્ય્ગપધ્ધલત	કેિી	રીતે	અપનાિિી	તેના	પ્રયોગ્ામ-સેમીનારયો	
્યયોિિા,	િક્કરયોપ,	મેળા,	આંતર	રાજ્યમાં	થતા	મેળામા	ંભાિ	િેિા,	સંરયો્ધન	તથા	અભ્યાસ	પ્રિાસ,	તાિીમયો	િેિી	કે,	આ્યાત-
લનકાસ	કેિી	રીતે	કરિી,	 લનકાસ	વ્યાપાર	આ્ધાકરત	પ્રકારનયો	તૈ્યાર	કરી	ઉદ્યોિકારયો	 /	િેપાર,	િાલણજ્ય	એકમયોને	 લિસતૃત	
જાણકારી	આપિાની	કામિીરી	જી.ઓ.જી.	–	એ.એમ.એ.	સેન્ટર	ફયોર	ઇન્ટરનેરનિ	ટ્રે્ડ	દ્ારા	કરિામા	ંઆિે	છે.
	 •	આંતરલપ્રલન્યસ્ગ	અને	લબઝનેર	એકઝીક્યુટીવસ	માટે,	સટજીફીકેટ	પ્રયોિામ	ઓન	ઇન્ટરનેરનિ	માકકેટીંિ	તથા	સટજીફીકેટ	

પ્રયોગ્ામ	ઓન	ઇન્ટરનેરનિ	ટ્રે્ડ	મેનેિમેન્ટ	િેિા	િીકએન્્ડ	પ્રયોગ્ામ	કરિામા	ંઆિે	છે.	
	 •	 પાટ્ગટાઇમ	સટજીફીકેટ	પ્રયોગ્ામ	ઓન	એક્ષપયોટ્ગ	–	ઇમપયોટ્ગ		
	 •	 િુદા	િુદા	લિલ્ાઓમા	ંપણ	એક	કદિસી્ય	એક્ષપયોટ્ગ	–	ઇમપયોટ્ગ	અિેરનેર	પ્રયોિામનું	આ્યયોિન	કરિામા	આિે	છે.	
	 •	અમદાિાદ	ખાતે	મેનેિમેન્ટ	્ડેિિપમેન્ટ	પ્રયોગ્ામ	અપ્ડેટ	–	િેટેસટ	ચેઇન્જીસ	ઇન	પયોિીસી	એન્્ડ	પ્રેકટીસ	માટે	એક	/	બે	

કદિસી્ય	પ્રયોિામનું	આ્યયોિન	કરિામા	આિે	છે.	
	 •	આંતરલપ્રલન્યસ્ગ	માટે	ટયોપીક	િાઇસ	અ્ડ્ધા	કદિસના	પ્રયોિામનુ	ંઆ્યયોિન	કરિામા	આિે	છે.	
	 •	ઓપન	િેકચસ્ગ	/	પેનિ	્ડીસકસન્સનું	આ્યયોિન	કરિામા	આિે	છે.		
	 •	 ફયોરેન	 ટ્રે્ડ	 ્ેડટા	 સેન્ટર	અંતિ્ગત	 િા્યરિેરી	 અને	 ્ેડટા	 સેન્ટર	 /	 સબસરિીપરન	ઓફ	 ્ડેટા,	 સબસરિીપરન	 ફયોર	 િન્ગિસ,	

પબિીકરેન્સ	તેમિ	મન્થિી	િન્ગિની	કામિીરી.	
	 •	 િુદા	િુદા	દેરયોમાં	બીઝનેસ	ઓપયોર્યુ્ગનીટીના	કરિામાં	આિેિ	અભ્યાસ	અંિેની	હેન્્ડબુક	ત્ૈયાર	કરિી	તેમિ	સપેસીફીક	

ઇન્્ડસટ્રી	અન્િ્યે	એક્પયોટ્ગ	કન્ટ્રીિાઇસ	માલહતીની	હેન્્ડ	બુક	તૈ્યાર	કરિી.		
	 •	 લનકાસકારયોને	કાઉન્સેિીંિની	સેિા	પુરી	પા્ડિામા	આિે	છે.
	 •	 AMA	દ્ારા	સમગ્	 િુિરાતનાં	 Participants,	AMA	ના	ં લિલિ્ધ	સલેમનાર	અન	ે કા્ય્ગરિમયોમાં	ભાિ	િઇ	રકે	 તેિંુ	

Hybrid	Learning	Infrastructure	લિકલસત	કરિું	છે.	
	 	 ઉપરયોક્ત	આઇએન્ડી-૪૭	્યયોિનામાં	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૪૫.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.	
[H] િયો્ટા કદના ઉદ્યોગયોને ્હાય યયોજના 
	 	 મયોટા	કદના	ઉદ્યોિયોનયો		સહા્ય		્યયોિના	અંતિ્ગત		નીચ	ેદરા્ગિેિ	્યયોિનાઓન	ેસહા્ય	ચુકિિામાં	આિે	છે.	
 1. ્કકીિ ફયોર ઈન્ેન્ટરીિ ્ટુ ઈન્ડ્ટ્રીઝ 
	 •	 રાજ્યના	ઉદ્યોિયોનયો	સિાાંિી	લિકાસ	થા્ય	અને	સપ્ધા્ગતમક	્યુિમાં	તેઓ	ટકી	રકે	તે	માટે	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	લિલિ્ધ	

પ્રયોતસાહન	્યયોિનાઓ	અંતિ્ગત	રાજ્યમાં	એમ.એસ.એમ.ઇ.	મયોટા	અને	મેિા	અન	ેઅલટા	મેિા	પ્રયોિેકટ	સથાલપત	થા્ય	તે	
માટે	તાિુકાની	કેટેિરીમાં	કરિામાં	આિતા	મુ્ડીરયોકાણ	આ્ધારીત	કેટેિરી	નકકી	કરી	પ્રયોતસાહન	આપિાનુ	ંનકકી	કરેિ	
છે.	આ	્યયોિના	હેઠળ	નિા	તથા	લિસતૃલતકરણનાં	પ્રયોિેકટયોને	એકમે	ભરિે	Net-VAT/Net	SGSTનાં	તાિુકા	કેટિેરી	
મિુબ	રીએબસ્ગમેન્ટ	આપિામાં	આિે	છે.	

 2. પલા્્ટરીક ઇન્ડ્ટ્રીઝને ્હાય યયોજના
	 •	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	પિાસટીક	ઉદ્યોિ	માટે	એમ.એસ.એમ.ઇ.	અને	મયોટા	એકમયોન	ેપિાસટીકના	નિા	તથા	લિસતૃલતકરણના	ં

પ્રયોિકેટ	માટે	૭	%	િેખ	ેમહતિમ	₨	૧	કરયો્ડ	સ્ુધીની	પાચં	િર્ગ	માટે	વ્યાિ	સહા્ય	અને	એકમ	ેકરેિ	મ્ુડીરયોકાણના	૭૦	%	
ની	મ્યા્ગદામા	ંપાચં	િર્ગ	માટે	એકમ	ેભરેિ	નટે	િટેના	૮૦	%	રીએમબસ્ગમને્ટ	આપિાનુ	ંઠરાિેિ	છે.
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 3. િેગા ઇનયોિે્ટરીિ પ્રયોજેક્ટને ્હાય યયોજના
	 •	 રાજ્ય	સરકાર	 દ્ારા	પસંદ	 કરેિ	ચયોકકસ	પ્રકારના	ફયોકસ	સેકટરના	પ્રયોિેકટમાં	ઓછામા	ંઓછુ	 ₨	૧૦૦૦	કરયો્ડનુ	ં

મ્ુડીરયોકાણ	અને	ઓછામાં	ઓછી	ર૦૦૦	વ્યકકતઓને	રયોિિારી	ઉભી	થતી	હયો્ય	તેિા	પ્રયોિેકટન	ેમેિા	પ્રયોિેકટ	િણી	
તથા	ઓછામાં	ઓછું	₨	પ૦૦	કરયો્ડનું	રયોકાણ	અન	ે૧૦૦૦	વ્યકકતઓને	ઇનયોિેટીિ	પ્રયોિેકટ	િણિામા	ંઆિે	છે.	આિા	
મ્ૂડીરયોકાણને		પ્રયોિેકટ	આ્ધાકરત		કેસ	ટુ	કેસ		્ધયોરણે	પ્રયોતસાહનની	સહા્ય	કરિામાં	આિે	છે.	

 4. એરયો્પે્ અને ્ડરીફેન્ ્ેક્ટર િા્ટે પ્રયોત્ાહન યયોજના
	 •	 િે	એકમ	ટા્યર-૧,	ટા્યર-ર	અન	ેટા્યર-૩	સપિા્યર	હયો્ય	તથા	ભારત	સરકારનુ	ંિા્યસન્સ	મેળિેિ	હયો્ય	તિેા	એકમયોને	

આ	 ્યયોિનાનયો	 િાભ	 મળિાપાત્ર	 છે.	 આ	 ્યયોિનામા	ં િમીનન	ે િિતા	 પ્રયોતસાહન,	 િેટ	 અને	 સેન્ટ્રિ	 સેલસ	 ટેક્ષનું	
રીએમસસ્ગમને્ટ,	પાિર	ટેરીફ,	કેપીટિ	રયોકાણ	ઉપરની	કેર	સબસી્ડી,	વ્યાિ	સહા્ય	મળિાપાત્ર	છે.

 5. કેપરી્ટલ ્બ્રી્ડરી ્ટૂ લાજ્ષ ઇન્ડ્ટ્રીઝ થ્ર્્ટ ્ેક્ટર 
	 •	ઔદ્યોલિક	નીલત-૨૦૨૦	હેઠળ	મયોટા	ઉદ્યોિયોને	સહા્ય	માટે	“સકીમ	ફયોર	કેલપટિ	સબસી્ડી	ટૂ	િાિ્ગ	ઇન્્ડસટ્રીઝ	એન્્ડ	થ્રસટ	

સેકટર”	જાહેર	કરિામાં	આિેિ	છે.	્યયોિના	હેઠળ	થ્રસટ	સેકટરન	ેખાસ	પ્રા્ધાન્્ય	આપિાની	જોિિાઇ	કરેિ	છે.	થ્રસટ	
અન	ેિનરિ	સેકટર	હેઠળનાં	પ્રયોિેકટયોને	તાિુકા	કેટેિરી	મુિબ,	પાત્ર	મૂ્ડીરયોકાણ	ઉપર	કેપીટિ	સહા્ય	આપિામાં		આિે	
છે.	

	 	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩ના	િર્ગમા	ંઆ	્યયોિના	માટે	ચાિુ	બાબત	તરીકે	₨	૮૦૦૦૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	
આિેિ	છે.

[I] આઇ.એન.્ડરી-૨૦ લયોન ્ટુ િેગા પ્રયોજેક્ટ
	 	 રાજ્યમા	ંઓટયોમયોબાઈિ	સેકટરમાં	મયોટા	પ્રમાણમાં	રયોિિારી	ઉભી	થા્ય	અને	મૂ્ડી	રયોકાણ	થા્ય	તે	માટે	રાજ્ય	સરકાર	ે	
તા.૦૧/૦૧/ર૦૦૯ના	ઠરાિથી	િયોન	ટુ	મેિા	પ્રયોિેકટ	હેઠળ	મે.ટાટા	મયોટસ્ગ	િીમીટ્ેડન	ેિયોન	આપિા	માટે	્યયોિના	જાહેર	કરી	
છે.	સને	૨૦૨૨-૨૩ના	િર્ગમાં	ઉકત	્યયોિના	માટે	નિી	બાબત	તરીકે	₨	૨૫.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.
[J] આઇ.એન.્ડરી-૪ ઔદ્યોવગક ્ં્્ાને ્હાય
	 	 ઔદ્યોલિક	સંસથાને	સહા્ય	હેઠળ	ઔદ્યોલિક	સામાલિક	િિાબદારીના	ભાિ	રૂપે	લિલિ્ધ	કલ્યાણકારી	્યયોિનાઓ	હાથ	
્ધરિા	તથા	અમિીકરણ	માટ	ે રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	િુિરાત	સી.એસ.આર	ઓથયોરીટીની	રચના	કરિામાં	આિેિ	છે.	સને-
૨૦૨૨-૨૩ના	િર્ગમાં	ચાિુ		બાબત	તરીકે	₨	૧૦૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.
[K]  આઇએન્ડરી-૩ આ્રી્્ટન્ટ્ ્ટુ ્ેન્ટર ઓફ એક્રીલન્ યયોજના
	 	 રાજ્યના	્ુયિાનયોની	કા્ય્ગક્ષમતાનયો	પુરેપુરયો	ઉપ્યયોિ	કરિા	માટે	ખાનિી	્ધં્ધાકી્ય	તથા	રૈક્ષલણક	સંસથા	સાથેના	જો્ડાણ	
દિારા	સેન્ટર	ઓફ	એકસિન્સ	ઇન્ક્યુબેરનઅને	ઇનયોિેરન	સેન્ટરની	રચના	અને	સહા્ય	કરી	રકા્ય.	તે	માટે	સને-૨૦૨૨-
૨૩ના	િર્ગમાં	આ	્યયોિના	માટે	ચાિુબાબતતરીકે	₨	૫૫૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.
[L]  આઇએન્ડરી-૩ આઇ વરિએ્ટ ફં્ડ
	 	 રાજ્ય	સરકારના	લનિમ	િુિરાત	મીનીરિ	્ડેિિપમેન્ટ	કયોપપોરેરન	અને	િુિરાત	ફાઉન્્ડેરન	ફયોર	એન્ટરપ્રીની્યયોરરીપ	
એકસિન્સની	સાથે	ટેકનયોિયોજી	એન્ટરપ્રીની્યયોર	ઇન્ક્ુયબેરન	માટે	દેિ	્ધયોિેરા,	તા.બાિળા	જી.અમદાિાદ	ખાતે	આંતરરાષ્ટી્ય	
કક્ષાની	સંસથા	ઉભી	કરિે	છે.	સને-૨૦૨૨-૨૩ના	િર્ગમાં	ચાિુ		બાબત	તરીકે	₨	૧૦૦૦.૦૦	િાખ	તથા	નિી	બાબત	તરીકે	
₨	૫૦૦૦.૦૦	િાખ	મળી	કુિ	₨	૬૦૦૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.
[M] ્ંશયોધન અને વિકા્ અને ્્ટા્ટ્ષઅપ ઇનયોિેશન યયોજના
	 •	 સરંયો્ધન	અને	લિકાસ	્યયોિના	તા.૧૯-૦૧-૨૦૧૫ના	ઠરાિથી	જાહેર	કરિામાં	આિેિ	છે.	સદર	્યયોિના	અન્િ્ેય	નિી	

સરંયો્ધન	અન	ેલિકાસ	માટેની	સંસથા,	ચકાસણી	સિિતયો,	ઇન્ક્યુબેરન	સને્ટૂર	િિેરે	સથાપિા	સલહત	રાજ્ય	સરકારના	
ટેકાથી	ઉભી	થ્યેિ	સંરયો્ધન	અને	લિકાસ	સંસથાઓને	પકર્યયોિના	ખચ્ગના	૬૦	ટકા	િેખે	સહા્ય	આપિામા	ંઆિે	છે.			

	 •	અલખિ	ભારતી્ય	તકલનકી	લરક્ષણ	પકરરદ	દ્ારા	માન્્ય	સંરયો્ધન	અન	ેલિકાસ	સંસથાે/તકલનકી	કયોિેજોને,	કયોઇ	ઔદ્યોલિક	
એકમ/ઔદ્યોલિક	સંિઠન	તરફથી	કયોન્ટ્રાકટ/પ્રા્યયોલિત	સંરયો્ધન	કામિીરી	માટેની	સહા્ય,	િ્ધુમાં	િ્ધુ	₨	૫૦	િાખની	
મ્યા્ગદાને	આ્ધીન,	પકર્યયોિના	ખચ્ગના	૫૦	ટકા	િેખે	િણિામા	ંઆિે	છે.
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	 •	 નિી	ઔદ્યોલિક	નીલત-૨૦૧૫	અંતિ્ગત	 સટાટ્ગઅપ/	ઇનયોિેરન	માટે	સહા્ય	્યયોિના	જાહેર	કરિામાં	આિી	છે.	આ	
્યયોિના	અંતિ્ગત	ઇનયોિેટર	ન	ે₨	૧૦,૦૦૦/-	સુ્ધીની	સિલનભ્ગર	ભથથું	૧	િર્ગ	માટે	તથા	નયો્ડિ	ઇલન્સટટ્યુટન	ેઇનયોિેટીિ		
પ્રયોિેકટને	 માિ્ગદર્ગન	આપિા	 માટે	 ₨	 ૫.૦૦	 િાખ	 સ્ુધીની	 સહા્ય	આપિાની	 જોિિાઇ	 છે.	 તેમિ	 રયોમટેરી્યિ/	
કમપયોનન્ટસ/ઇકિીપમેન્ટસ	િિેરે	માટે	₨	૧૦.૦૦	િાખ	સુ્ધીની	સહા્ય	આપિાની	જોિિાઇ	છે.

	 •	 નિી	ઔદ્યોલિક	નીલત-	૨૦૨૦	અંતિ્ગત	સટાટ્ગઅપ/	ઇનયોિેરન	માટ	ેસહા્ય	્યયોિના	જાહેર	કરિામાં	આિી	છે.	આ	
્યયોિના	અંતિ્ગત	સંરયો્ધનકારને	₨	૨૫,૦૦૦	સુ્ધીનુ	ંપ્રલત	માસ	સિલનભ્ગર	ભથથું	એક	િર્ગ	માટે,	₨	૩૦.૦૦	િાખ	સી્ડ	
સપયોટ્ગ	તરીકે,	₨	૩.૦૦	િાખ	પ્રલત	સટાટ્ગ–અપને	એકસેિરેરન	પ્રયોગ્ામમાં	ભાિ	િેિા	માટે	તથા	સકીિ	્ેડિિપમેન્ટ	માટે	
₨	૧.૦૦	િાખ	પ્રલત	સટાટ્ગ-અપ	આપિાની	જોિિાઇ	છે.	નોં્ધપાત્ર	સામાલિક	અસર	્ધરાિતા	સટાટ્ગ-અપન	ેિ્ધારાના	₨	
૧૦.૦૦	િાખ	પ્રલત	સટાટ્ગ	–	અપ,	લપ્ર-સીરીઝ	િેન્ચર	ફં્ડીિ	સહા્ય	તેમિ	વ્યાિ	સહા્ય	આપિાની	જોિિાઈ	છે	તેમિ	
માિ્ગદર્ગક	સંસથાને	₨	૧૫.૦૦	િાખ	સુ્ધીની	સહા્ય	અને	પ્રમયોરનિ	ઇિેન્ટના	આ્યયોિન	માટ	ે₨	૫.૦૦	િાખ	સુ્ધીની	
સહા્ય	જોિિાઇ	છે

	 •	 િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	સદર	્યયોિના	અન્િ્યે	₨	૨૦૦૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.
[N] ્ેટક્્ટાઇલ ઉદ્યોગયોના વિકા્ િા્ટે ્હાય યયોજના (આઇ.એન.્ડરી- ૯) 
	 •	 કપાસ	ઉતપાદન	કરતા	ખ્ેડૂતયોના	લિકાસમા	ંિ્ધારયો	કરિાના	હેતુથી	તેમન	ે્યયોગ્ય	ભાિ	મળી	રહે,	સમગ્	મૂલ્યિક્ષી	સાંકળ	

મિબૂત	બને,	રાજ્ય	કપાસના	તથા	તેના	મૂલ્યિ્ધજી	ઉતપાદનયોમાં	અગે્સર	બની	રહેિામાં	સરળતા	અનુભિે,	કૃલર,	રેસા,	
કાપ્ડ	ફેરન	અને	લનકાસ	બાબતે	િ્ધુ	ધ્યાન	અપા્ય	તે	હેતુ	થી	રાજ્ય	સરકાર	ેતારીખ	૫/૯/૨૦૧૨	ના	ઠરાિ	(રીિાઇઝ્ડ	
તા	૨૫/૦૬/૨૦૧૩)	થી	િુિરાત	ટેક્ષટાઇિ	પયોિીસી	૨૦૧૨	અંતિ્ગત	નીચ	ેમુિબની	્યયોિનાઓ	જાહેર	કરેિ	છે.

Ú યયોજના:-૧
 અ. વયાજ ્હાય ઃ
	 •	જીનીંિ,	પ્રેસીંિ,	િીિીંિ,	 ્ડાઇિ	પ્રયોસેસીંિ,	નીટીંિ,	િારમેન્ટ/મે્ડ-અપ,	મરીન	કાપમેટીંિ,	મરીન	એમરિયોે્ડરી	 લિિેરે	

ટેક્ષટાઇલસ	િેલ્યુ	ચેનમાં	સકીમ	(ભારત	સરકાર)	દ્ારા	લનકદ્ગષ્ટ	નિી	મરીનરી	અથિા	િેટ	એકટના	સથા્યી	અસક્યામતયોની	
વ્યાખ્યામાં	સમાલિષ્ટ	દરેક	મરીનરી	અને	આ્ધુલનક	મરીનરી	માટે	િ્ધુમા	ંિ્ધુ	િાલર્ગક	૫%	વ્યાાિ	સહા્ય.	(સપીનીંિ	
એકમ	અને	િારમેન્ટમ/મેઇ્ડ-અપ	એકમ	માટે	૭%)

 બ. પાિર ્ટેરરીફ ઃ
	 •	 કયોટન	સપીનીંિ	અને	િીિીંિના	એકમયો	માટે	પાિર	ટેરીફ	સહા્ય	₨	૧	પ્રલત	્ુયલનટના	દરે	્યુટીિીટીના	રકમમાં	પાંચ	િર્ગ	

માટે.
 ક. VAT/SGST :
	 •	 કેટિયોક	માિ	અને	કેટિીક	િેિ્ડ-દેિ્ડ	કે	િે	િુિરાત	િેટ	એકટ	૨૦૦૩	અનુસાર	ટેક્ષ	ભરપાઇ	કરિા	પાત્ર	ન	થતા	ંહયો્ય	

તે	લસિા્યની	િચિાળાનાં	ઉતપા	દન	અન	ેકાચામાિની	ખરીદી	ઉપર	એકમ	દ્ારા	ચુકિા્યેિ	િેટ/SGSTનુ	ંિળતર	અને	
આખી	િેલ્યુ	ચેઇન	થી	િઇને	તૈ્યાર	િસત્રયો		અને	મેઇ્ડ	અપસ	સ્ુધી	તેમિ	ટેકલનકિ	ટેક્ષટાઇિના	ઉતપાદનમાં	્યયોગ્યુતા	
્ધરાિતાં	પિાન્ટ	અને	મરીનરીનાં	સથા્યી	મૂ્ડીરયોકાણ	કે	િે	ઉતપાદન	તારીખ	થી	એક	િર્ગમાં	(₨	૫૦૦	કરયો્ડના	ંમુ્ડી	
રયોકાણ	માટે	અને	બે	િર્ગ	₨	૫૦૦	કરયો્ડ	થી	િ્ુધના	ંમુ્ડી	રયોકાણ	માટે)	અથિા	્યયોિનાના	ંકા્ય્ગકાળ	િે	પહિેું	હયો્ય	તેના	ં
૧૦૦%	ટેક્ષ	રીએમબસ્ગ	આપિામાં	આિે	છે.

Ú યયોજના – ૨ ્ેટકવનકલ ્ટેક્્ટાઇલને ્હાય
	 	 TUF	સકીમ	 (ભારત	સરકાર)	દ્ારા	 લનકદ્ગષ્ટ	નિી	મરીનરી	અથિા	િેટ	એકટના	 સથા્યી	અસક્યામતયોની	 વ્યાખ્યામાં	

સમાલિષ્ટ	દરેક	મરીનરી	અને	આ્ધુલનક	મરીનરી	માટે	૬%	િાલર્ગક	રિે્ડીટ	િીન્કર	ઇન્ટરેસટ	સબસી્ડી.
Ú	 	 ્યયોિના	–	૩	ઉજા્ગ	સંરક્ષણ,	પાણી	સંરક્ષણ	અને	પ્યા્ગિરણનું	અનુપાિન	માટે	ચાિુ	એકમયોને	સહા્ય.	એનિજી	ઓ્ડીટ/	

િયોટર,	ઓ્ડીટ/પ્યા્ગિરણનું	અનુપાિન	માટે	૫૦%	સ્ુધી	િ્ધુમા	ંિ્ધુ	₨	૫૦,૦૦૦/-ની	સહા્ય,	સા્ધનયોની	કકંમતના	૨૦%	
સ્ુધી	િ્ધુમાં	િ્ધુ	₨૨૦	િાખની	સહા્ય.

Ú યયોજના – ૪ ્ેટકનયોલયોજી ્ંપાદન અને ઉચ્ચતિ ધયોરણ િા્ટે ્હાય.
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	 પ્રલરિ્યા/ઉતપાદન	દીઠ	૫૦%	સુ્ધી	િ્ધુમાં	િ્ધુ	₨	૨૫	િાખ	સ્ુધી	સહા્ય.	
Ú યયોજના – ૫ એપરલ તાલરીિ ્ં્્ા અને તાલરીિા્થીઓને ્હાય.
	 	 એપરિ	તાિીમ	સસંથાન	ેિમીન	કકંમત	લસિા્ય	૮૫%	સ્ુધી,	િ્ધમુા	ંિ્ુધ	₨	૩	કરયો્ડની	સહા્ય.	તાિીમ	કેન્દ્યોન	ે૫૦%	સ્ુધી	

િ્ધમુા	ંિ્ુધ	₨	૨૦	િાખની	સહા્ય.	તાિીમાથજીઓની	ટ્ુયરન	ફી	માં	૫૦%	સ્ુધી	િ્ધમુા	ંિ્ુધ	₨	૭,૦૦૦/-	પ્રલત	કયોર્ગ	ચકૂિણી.
Ú યયોજના – ૬ પાિરલુિ ક્ેત્રને તાલરીિ ્હાય 
	 અટીરા	અન	ેમંત્રા	દ્ારા	સંચાલિત	પાિરિુમ	તાિીમ	કેન્દ્યોના	ંતાિીમાથજીઓને	પ્રલત	તાિીમાથજી	₨	૨૫૦૦	સટાઇપેન્્ડ.
Ú યયોજના – ૭ ્ેટક્્ટાઇલ અને એપરલ પાક્ક ્્ાવપત કરિા ્હાય.
	 	 િમીન	કકંમત	લસિા્યની	સામુલહક	સિિતયો	માટેની	કિુ	પકર્યયોિનાના	૫૦%	િ્ધુમાં	િ્ુધ	₨	૧૦.૦૦	કરયો્ડની	સીમામાં	

(સપીનીંિ	પાક્ક	માટે	₨	૩૦	કરયો્ડ)	ની	નાણાંકી્ય	સહા્ય.	
	 	 ઉકત	્યયોિના	પૂણ્ગ	થતાં	ટેક્ષટાઇિ	મૂલ્ય	શ્્રંખિા	પૈકીના	ખાસ	ક્ષેત્રયોને	મિબૂત	કરિા	િુિરાત	રાજ્ય	સરકારના	ઉદ્યોિ	

અન	ેખાણ	લિભાિના	તા.૧૦.૦૧.૨૦૧૯	ના	ઠરાિ	નંબર	TEX/102018/3327/CHથી	નીચ	ેમુિબ	નિી	્યયોિનાઓ	
જાહેર	કરેિ	છે.	િેનયો	અમિીકરણ	સમ્યિાળયો	તા.૦૪.૦૯.૨૦૧૮	થી	તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૩	સુ્ધીનયો	છે.

	 Ú	્યયોિના	1	-	વ્યાિ	સબલસ્ડી
	 Ú	્યયોિના	2	-	પાિર	ટેકરફ	સબલસ્ડી
	 Ú	્યયોિના	3	-	ઊજા્ગ	અને	પાણી	સંરક્ષણ	અને	પ્યા્ગિરણ	અનુપાિન	માટેની	સહા્ય
	 Ú	્યયોિના	4	-	તકનીકી	સંપાદન	અન	ેસ્ુધારાઓ	માટે	સહા્ય
	 Ú	્યયોિના	5	-	ટેકસટાઇિ	પાક્કની	સથાપના	માટે	સહા્ય
	 Ú	િુિરાત	િારમેન્ટ	અન	ેએપરિ	પયોિીસી-૨૦૧૭

	 •	િુિરાત	િારમેન્ટ	અન	ેએપરિ	પયોિીસી-૨૦૧૭	તા:૧૧/૧૦/૨૦૧૭ના	ઠરાિથી	જાહેર	થ્યેિ	છે.	સદર	્યયોિના	
હેઠળ	વ્યાિસહા્ય,	પાિરટેરીફ,	પેરયોિ	આસીસટન્સ,	GIDC	મારફત	પિિ	અને	પિેલસસટમ,	્ડયોલમ્ગટરીઝ	માટે	સહા્ય,	
સકીિ	્ડેિિયોપમેન્ટ	માટે	સહા્ય	તેમિ	મેિા	એપરિ	પાક્કની	સથાપના	માટે	સહા્ય	આપિામાં	આિે	છે.

	 •	 િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	સદર	્યયોિના	અન્િ્યે	₨	૧૪૫૦૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.
[O] િરીઠા એકિયોિાં કાિ કરતા અગરરયાઓનરી કલયાણકારરી યયોજનાઓ તેિજ િરીઠા ઉદ્યોગના વિકા્નરી યયોજનાઓ
	 	 મીઠા	 ઉદ્યોિના	 લિકાસ	 અન	ે અિકર્યાઓના	 કલ્યાણકારી	 ્યયોિનાઓના	 અમિીકરણ	 માટે	 એમપાિ્ડ્ગ	 કલમટીની	
પુનઃરચના	તારીખઃ	૦૫.૦૭.૨૦૦૦	નાં	ઠરાિથી	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	આ	કલમટીમાં	મીઠા	ઉદ્યોિના	લિકાસન	ેિિતી	તથા	
અિકર્યાઓની	 કલ્યાણકારી	 ્યયોિનાઓ	અમિમાં	 મુકિા	 સહા્ય	 મંિુર	 કરિામાં	આિે	 છે.	 સામાન્્ય	 રીતે	 નીચ	ે િણાિેિ	
્યયોિનાઓ	મંિૂરી	માટે	રિૂ	કરિામા	આિે		છે.
	 	 •	 મીઠાના	એકમને	સાંકળતા	રસતાઓ.
	 	 •	 પીિાના	પાણીની	્યયોિના.
	 	 •	અિકર્યાઓ	તેમિ	તેમના	કુટુંબીિનયો	માટે	આરયોગ્ય	સુલિ્ધા	
	 	 •	 કુદરતી	આફત	સમ્યે	ચેતિણીના	અદ્તન	સા્ધનયો	ખરીદિા.
	 	 •	 મીઠાના	લનકાસ	માટ	ેિે.ટીની	સુલિ્ધા	
	 	 •	 રાળાના	ઓર્ડા	બાં્ધિા,	સુલિ્ધા	િ્ધારિા
		 •	અિરી્યાની	સામુલહક	કલ્યાણકારી	્યયોિનાઓ	તથા	અિકર્યાઓનુ	ંજીિન્ધયોરણ	ઉચુ	ંિાિિા	ઉપ્યયોિી	હયો્ય	તેિી	

્યયોિનાઓ.
	 	 •	અિકર્યાઓને	રક્ષણાતમક	કીટ,	અિકર્યાના	બાળકયોન	ેસા્યકિ	આપિાની	્યયોિના
	 	 •	અસિંકઠત	મીઠા	કામદારયોને	કુટુંબકા્ડ્ગ	આપિાની	્યયોિના
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	 	 •	અિકર્યાની	િનશ્ી	િીમા	્યયોિના.
	 	 •	 મીઠા	ઉદ્યોિના	લિકાસની	તેમિ	અિકર્યાની	અન્્યયો	કલ્યાણકારી	્યયોિનાઓ.
	 	 	 િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	સદર	્યયોિના	અન્િ્યે	₨	૧૦૦૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.
[P] લેબર ઇન્ટેન્રીિ ઇન્ડ્ટ્રીઝને ્હાય – ૨૦૧૫
	 	 રાજ્યમા	ંઉદ્યોિયોનયો	 લિકાસ	અને	્યુિા	રયોિિારીના	ઉદ્ેરથી	ખાસ	્યયોિના	‘Scheme	for	assistance	for	Labor	
Intensive	Industries’	તા:૨૮/૧/૨૦૧૫ના	ઠરાિથી	જાહેર	થ્યેિ	છે.	સદર	્યયોિના	હેઠળ	વ્યાિસહા્ય,	િેટ	કન્સેરન,	પેરયોિ	
આસીસટન્સ	આપિામાં	આિે	છે.	
	 	 િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	સદર	્યયોિના	અન્િ્યે	₨	૫૦૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.
[Q] આઇ.એન.્ડરી.-૧ (૨૮૫૧) 
	 	 િિુરાત	ઔદ્યોલિક	નીલત-૨૦૨૦	અન્િ્ય	ેતા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦	ના	ઠરાિ	બહાર	પા્ડિામા	ંઆિિે	છે.	િમેાં	માઇરિયો,	સમયોિ	
અન	ેમી્ડી્યમ	એન્ટરપ્રાઇઝ	માટે	સહા્ય	્યયોિના	હેઠળ	ઠરાિ	ની	લિલિ્ધ	્યયોિના	જાહેર	કરિામા	ંઆિિે	છે.	િિેી	કે,	કેપીટિ	
ઇન્િસેટમને્ટ	સબસી્ડી,	વ્યાિ	સહા્ય,	ક્યોિીટી	સટજીફીકેરનમા	ંસહા્ય,	ERP	સહા્ય,	ZED	સટજીફીકેરન	માટે	આલથ્ગક	સહા્ય,	આઇ	
સી	ટી	માટે	સહા્ય,	ટેક્યોિયોજી	એક્ીજીરનમા	ંસહા્ય,	પટેન્ટ	રજીસટ્રરેન	માટે	સહા્ય,	એનિજી	અન	ેપાણીના	િપરારની	બચત	
માટે	સહા્ય,	એમએસએમઇ	એક્ષચને્િ	મારફતે	કેલપટિ	િ્ધારિા	માટે	સહા્ય,	સીજીટી	એમ.એસ.ઇ.	ફી	માં	સહા્ય,	નિી	બાબત	
તરીકે	િીિ	જો્ડાણ	માટે	સહા્ય,	ભા્ડા	સહા્ય	્યયોિના	લિિરેે	્યયોિનાઓ	અિંનેયો	ખચ્ગ	કરિાની	જોિિાઇ	છે.
	 િુિરાત	ઔદ્યોલિક	નીલત-૨૦૨૦	આઇ.એન.્ડી.-૧	હેઠળની	્યયોિના	નીચે	મુિબ	છે.
 (૧). કેવપ્ટલ ્હાય યયોજના
	 	 	 MSME	ઉદ્યોિકારયોને	ગિયોબિી	સક્ષમ	બનાિિા	માટે	િુિરાત	સરકાર	દ્ારા	મેન્્યુફેકચરીંિ	સેકટરમાં	ગ્યોસ	કફકસ	
મૂ્ડી	રયોકાણ	માટે	સહા્ય.
	 Ú પાત્રતા 
	 	 •	 બેંક	અથિા	RBI	દ્ારા	માન્્ય	નાણાંકી્ય	સંસથાની	િયોન
	 	 •	 નિા	મકાન,	નિા	પિાન્ટ	અને	મરીનરી	તેમિ	સેકન્્ડ	હેન્્ડ	આ્યાતી	મરીનરી	પાત્ર	િણારે
	 	 •	એકમ	ેસાત	િર્ગ	સુ્ધી	ઉતપાદનમાં	રહેિું	પ્ડરે
 Ú ્હાયનું ધયોરણ
	 	 તાિુકાની	કક્ષા	પ્રમાણે	સહા્યનું	્ધયોરણ.

	 •	 કેટિેરી-૧	:-	ટમ્ગિયોનની	રકમનાં	૨૫%	અન	ેમહતિમ	₨	૩૫/-	િાખ.	સથા્યી	મુ્ડી	રયોકાણ	૧૦/-	કરયો્ડથી	િ્ધુ	હયો્ય	
તયો	િ્ધારાની		₨	૧૦/-	િાખની	સહા્ય.	

	 •	 કેટિેરી-૨	:-	ટમ્ગિયોન	રકમનાં	૨૦%	અન	ેમહતિમ	₨	૩૦/-	િાખ.	સથા્યી	મુ્ડી	રયોકાણ	૧૦/-	કરયો્ડથી	િ્ધુ	હયો્ય	તયો	
િ્ધારાની	૭.૫/-	િાખની	સહા્ય.	

	 •	 કેટિેરી-૩	:-	ટમ્ગિયોન	રકમનાં	૧૦%	અને	મહતિમ	₨	૧૦/-	િાખ.	સથા્યી	મુ્ડી	રયોકાણ	₨	૧૦/-કરયો્ડથી	િ્ધુ	હયો્ય	
તયો	₨	૫/-	િાખ.(તાિુકા	અન	ેમ્યુલનલસપિ	કયોપપોરેરન	એરી્યા)

 (૨). વયાજ ્હાય યયોજના
	 	 	 િુિરાત	સરકાર	દ્ારા	મેન્્યફુેકચરીંિ	ક્ષતે્ર	તથા	પસંદ	કરેિા	સલિ્ગસ	ક્ષેત્રના	ઉદ્યોિકારયોન	ેપિાન્ટ	અન	ેમરીનરી	તથા	
નિા	બીલ્ડીંિ	માટ	ેમેળિેિ	િયોન	માટે	બેંક	દ્ારા	િસુિ	કરિામાં	આિતા	ંવ્યાિની	સહા્ય
	 Ú પાત્રતા
	 	 •	 બેંક	અથિા	RBI	દ્ારા	માન્્ય	નાણાંકી્ય	સંસથાની	િયોન
	 	 •	 નિા	મકાન,નિા	પિાન્ટ	અને	મરીનરી	તેમિ	સેકન્્ડ	હેન્્ડ	આ્યાતી	મરીનરી	પાત્ર	િણારે
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	 	 •	એકમ	ેસાત	િર્ગ	સુ્ધી	ઉતપાદનમાં	રહેિું	પ્ડરે
	 	 •	 સલિ્ગસ	ટેક્ષ	રજીસટ્રેરન	મેળિેિા	સલિ્ગસીંિ	એકમયો	સહા્ય	માટે	પાત્ર	થરે
	 	 •	 હ્યાત	એકમયો	કે	િેઓએ	સયોિારપાિર	તથા	રીન્્યએુબિ	સયોિાર	પિાન્ટ	નાખ્યયો	હરે	તે	પાત્ર	થરે
 Ú ્હાયનું ધયોરણ
	 	 તાિુકાની	કક્ષા	પ્રમાણે	મેન્્યુફેકચરીંિ	તથા	સલિ્ગસીંિ	એકમયો	માટે	સહા્યનું	્ધયોરણ
	 	 •	 કેટિેરી-૧	:-	ટમ્ગિયોન	ઉપર	૭%	પ્રમાણે	વ્યાિસહા્ય	મહતિમ	₨	૩૫/-	િાખની	મ્યા્ગદામાં	૭	િર્ગ	માટે
	 	 •	 કેટિેરી-૨	:-	ટમ્ગિયોન	ઉપર	૬%	પ્રમાણે	વ્યાિસહા્ય	મહતિમ	₨	૩૦/-	િાખની	મ્યા્ગદામાં	૬	િર્ગ	માટે
	 	 •	 કેટિેરી-૩	:-	ટમ્ગિયોન	ઉપર	૫%	પ્રમાણે	વ્યાિસહા્ય	મહતિમ	₨	૨૫/-	િાખની	મ્યા્ગદામાં	૫	િર્ગ	માટે
	 	 •	 ્ડીફરન્ટિી	એબલ્ડ	અન	ેમલહિા	ઉદ્યોિકાર	માટે	૧%	િ્ધારાની	સહા્ય
	 	 •	 ૩૫	િર્ગથી	નીચેના	્યુિા	ઉદ્યોિકાર	માટે	૧%	િ્ધારાની	સહા્ય
	 	 •	 ઉદ્મ	રજીસટ્રેરન	્ધરાિતાં	નોં્ધા્યેિ	સટાટ્ગઅપ	માટે	૧%	િ્ધારાની	સહા્ય	
(૩). ગુણિતિા ્હાય યયોજના
	 	 MSME	ઉદ્યોિને	સપ્ધા્ગતમક	હકરફાઇમા	ંિુણિતિા	સભર	ઉતપાદન	માટે	મેળિેિ	લિલિ્ધ	િુણિતિા	પ્રમાણ	પત્રયો	માટે	
ટેકયો	પૂરયો	પા્ડિાની	્યયોિના
	 Ú પાત્રતા

	 •	 BIS/ISI/WHO/GMP/Hall	Mark	પ્રમાણપત્ર	અન	ેઅન્્ય	રાષ્ટી્ય	તથા	આંતરરાષ્ટી્ય	પ્રમાણપત્રયો	મેળિિા	કરિે	
ખચ્ગ

	 •	 ઉદ્યોિ	કલમશ્નરશ્ી	દ્ારા	માન્્ય	કરેિ	ERP	સીસટમ
	 •	િરૂરી	ચકાસણીના	સા્ધનયોની	કકંમત	કે	ફી	િે	સટજીફીકેટ	મેળિિા	કરેિ	હયો્ય	તે	સા્ધનયોના	કેિીરિેરન	ચાિ્ગની	લિિત
	 •	 મુસાફરી,	હયોટિ	અન	ેસિા્ગઇિન્સ	ચાિ્ગ	લસિા્યના	કન્સલટીંિ	ફી	ચાિ્ગ

	 Ú ્હાયનું ધયોરણ
	 •	 ERP	સીસટમે	િસાિિાના	મૂ્ડીરયોકાણના	ંમહતમ	૬૫%	₨	૧.૦૦	િાખની	મ્યા્ગદામાં
	 •	 પાત્રતામા	ંદરા્ગિેિ	માપદં્ડ	પ્રમાણે	પ્રમાણપત્ર	મેળિિાની	ફી	ના	ખચ્ગના	૫૦%	અન	ેટેસટીંિ	સા્ધનયો	તથા	મરીનરી	

િસાિિાના	ખચ્ગના	૫૦%	બંને	મળી	મહતિમ	₨	૧૦.૦૦	િાખ
(૪). ZED Certification િા્ટે આવ્્ષક ્હાય
	 	 MSME	મને્્યુફેકચરીંિ	એકમયો	Zero	Defect	Zero	Effect	માટે	પ્રમયોરન	માટેની	સહા્ય	્યયોિના
	 Ú પાત્રતા

	 •	 ZED	Certification	્ધરાિતા	MSME	એકટ	અન્િ્યે	ઉદ્યોિ	આ્ધાર	અથિા	ઉદ્મ	રજીસટ્રેરન	મેળિિા	Micro	
અને	Small	ઔદ્યોલિક	એકમયો	

Ú  ્હાયનું ધયોરણ
	 •	 ZED	Certification	મેળિિા	બ્ધા	િ	પ્રકારના	ંખચ્ગની	રકમનાં	૬૫%	રકમ	ભારત	સરકારની	સહા્ય	બાદ	ક્યા્ગ	

બાદ	િ્ુધમાં	િ્ધુ	₨	૫૦,૦૦૦/-	સહા્ય.	
(૫). ICTના અિલરીકરણ િા્ટે ્હાય
	 	 ICT	માટે	િરૂરી	એિા	સા્ધનયો	કે	િે	સંદેરા	વ્યિહારના	ંમાધ્યમ	િેિાં	ક	ેહા્ડ્ગિેર,	નેટિકકીંિ	અન	ેક્લાઉ્ડ	કયોમપ્યુટીંિ	
િિેરે	માટે	સહા્ય		
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	 Ú પાત્રતા
	 	 •	 સંદરેાવ્યિહારના	માધ્યમ	માટે	િરૂરી	ICTના	સા્ધનયો	િસાિિા	મેન્્યુફેકચરીંિ	એકમયો
 Ú ્હાયનું ધયોરણ
	 	 •	 ICT	સિિત	સંબં્ધીત	મ્ૂડીખચ્ગ	૬૫%ના	્ધયોરણે	િ્ધુમાં	િ્ધુ	₨	૫.૦૦	િાખની	મ્યા્ગદામાં
(૬). ્ેટકનયોલયોજી એકિરીઝેશન િા્ેટ ્હાય
	 	 નિી	 પ્રયો્ડકટના	 ઉતપાદન	 પ્રલરિ્યાના	 સુ્ધારા	 માટ	ે મેન્્યુફેકચરીંિ	 ક્ષેત્રે	 નિી	 ટેકનયોિયોજી	 િાિિા	 માટે	 ટેકનયોિયોજી	
એકિીઝીરનની	પ્રયોતસાહન	્યયોિના
	 Ú પાત્રતા
	 	 •	 માન્્ય	સંસથા	દ્ારા	ટેકનયોિયોજી	સંપાદન	કરિા	સહા્ય
	 	 •	 નિા	સહા્ય		નિા	એકમની	િેમ	િ	હ્યાત	એકમ	સહા્ય	મેળિી	રકરે.
	 	 •	 કયોઇ	પણ	પ્રકારનાં	પિાન્ટ	અન	ેમરીનરી	સા્ધનયો	મેળિિા	સહા્ય	મળિાપાત્ર	નથી.
	 	 •	ભારતી્ય	કંપની/લિદેરી	કંપનીઓ	પાસેથી	મેળિેિ	પેટન્ટે્ડ	ટેકનયોિયોજી	સહા્યપાત્ર	થરે.
	 Ú ્હાયનું ધયોરણ
	 	 •	 પ્રથમ	બે	િર્ગની	રયો્યલટી	સલહતની	ચૂકિેિ	રકમનાં	૬૫%	સહા્ય	મહતિમ	₨	૫૦/-	િાખની	મ્યા્ગદામાં
(૭). પે્ટન્ટ રવજ્ટ્ેેશન િા્ટે ્હાય
	 	 િિુરાત	સરકાર	દ્ારા	પટેન્ટ	રૂલસ	અન	ેરેગ્યિુરેન	પ્રમાણે	નેરનિ/ઇન્ટરનરેનિ	પટેન્ટ	રજીસટ્રરેન	મળેિિા	માટે	સસંથાઓ/
ઇન્સટીટુ્ટ	અથિા	ઔદ્યોલિક	એકમે	કરેિ	ખચ્ગ	માટે	નાણાકંી્ય	સહા્ય	પરૂી	પા્ડિા	પટેન્ટ	રજીસટ્રરેન	પ્રયોતસાહન	્યયોિના.		
	 Ú પાત્રતા

	 •	 વ્યલક્તિત	અથિા	અન્્ય	કા્યદાકી્ય	સિતંત્ર	સંસથા	સહા્યને	પાત્ર	થરે	
	 •	એટનજી	ફી	મા	ંપેટન્ટ	એટનજી	પેટન્ટ	સલિ્ગસ	સને્ટરન	ેચૂકિેિ	ફી,	પેટન્ટના	્ડેિિપમેન્ટ	માટ	ેિસાિેિ	સા્ધનયોનયો	ખચ્ગ	

(ટ્રાિેિીંિ	ખચ્ગ	અને	હયોટેિ	ચાિ્ગને	બાદ	કરતાં)		
	 Ú ્હાયનું ધયોરણ
	 	 •	એટનજી	ફી	થ્યેિ	ખચ્ગની	કકંમતના	૭૫%	સહા્ય	મહતિમ	₨	૨૫/-	િાખની	મ્યા્ગદામાં
	 	 •	 સથાલનક	પટેન્ટ	માટે	િ્ુધમા	ંિ્ધ	ુ₨	૫૦,૦૦૦/-	અન	ેઆતંરરાષ્ટી્ય	પટેન્ટ	માટે	િ્ધમુા	ંિ્ધ	ુ₨	૨,૦૦,૦૦૦/-ની	સહા્ય
(૮). િરીજળરી અને પાણરીના િપરાશનરી બચત િા્ટેનરી ્હાય
	 	 િુિરાત	સરકારશ્ીની	પ્રયોતસાહન	્યયોિનામાં	અન્િ્યે	નિા	અન	ેહ્યાત	મેન્્યુફેકચરીંિ	MSME	એકમયો	દ્ારા	એનિજી	
અને	પાણીના	િપરારની	બચત	માટે	િી્ેધિ	પિિા	માટે	સહા્ય.
	 Ú પાત્રતા

	 •	ઓ્ડીટ	પહિેાના	અિાઉના	૧૨	માસની	સરખામણીમાં	પાણી	અને	એનિજીના	િપરારમાં	થ્ેયિ	ખચ્ગમા	ંઓછામાં	
ઓછી	૧૦%	બચત	માટે	િસાિેિ	સા્ધનયોને	પાત્ર	િણિામાં	આિરે.

	 Ú ્હાયનું ધયોરણ
	 •	 માન્્ય	સંસથા	અથિા	કન્સલટન્ટ	દ્ારા	થ્યેિ	એનિજી	િયોટર	ઓ્ડીટની	૭૫%	કકમત	₨	૫૦,૦૦૦/-ની	મ્યા્ગદામાં
	 •	 સા્ધનની	કકંમતમાં	૨૫%	િ્ધુમાં	િ્ધુ	₨	૨૦/-િાખની	મ્યા્ગદામાં	(દરેક	પ્રયોિેકટ	દીઠ)

(૯). એ્એિઇ એક્ચેનજ દ્ારા િુ્ડરી ઉભરી કરિા િા્ટે
	 	 િુિરાત	સરકાર	દ્ારા	પ્રયોતસાહન	્યયોિના	અન્િ્યે	િઘ	ુઅને	મધ્યમ	ઉદ્યોિયોન	ેSME	Exchange	મારફત	મૂ્ડી	ઉભી	
કરતાં	એકમયોને	મ્ૂડી	ઉભી	કરિા	માટે	સહા્યની	્યયોિના.
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	 Ú પાત્રતા
	 	 •	MSME-D	એકટ	૨૦૦૬	અન્િ્યે	નોં્ધા્ેયિ	MSME	એકમયો	અથિા	ઉદ્મ	રજીસટ્રેરન	મેળિતા	એકમયો.
	 Ú ્હાયનું ધયોરણ

	 •	 િઘુ	અન	ેમધ્યમ	 કક્ષાના	એકમયો	 દ્ારા	 ફં્ડ	 ઉભુ	 કરિા	થ્યેિ	ખચ્ગના	૨૫%	મહતિમ	₨	૫/-િાખની	મ્યા્ગદામાં	
્યયોિનાના	સમ્યિાળા	દરમ્યાન	ફં્ડ	મેળિિા	સફળ	થ્યેિ	એકમયોને	મળિા	પાત્ર	થરે.

(૧૦).  CGTMSEનરી ચુકિણરી અંગે ્હાય
	 	 	િુિરાત	સરકારશ્ીની	પ્રયોતસાહન	્યયોિના	અન્િ્ેય	નિા	અન	ેહ્યાત	મેન્્યફુેકચરીંિ	MSME	એકમયોએ	બેંક/નાણાંકી્ય	
સંસથા	દ્ારા	કયોિાટરયોિ	ફી	ટમ્ગિયોન	મેળિિા	ચુકિેિ	CGTMSE	ફી	અન્િ્યે	સહા્ય.
	 Ú	પાત્રતા
	 	 •	MSME-D	એકટ	૨૦૦૬	અન્િ્યે	નોં્ધા્ેયિ	સુક્મ	અન	ેિઘુ	એકમયો	(મેન્્યફુેકચરીંિ	ક્ષેત્ર).
	 	 •	 સલિ્ગસીંિ	પ્રવૃલતિ	અન	ેટ્રે્ડીંિ	પ્રવૃલતિને	પાત્ર	િણિામાં	આિતા	નથી.
	 Ú ્હાયનું ધયોરણ

	 •	 બેંક/નાણાંકી્ય	સંસથા	 દ્ારા	 કયોિાટરયોિ	 ટમ્ગિયોનના	ં પાંચ	િર્ગના	સમ્યિાળા	માટે	 િસિુ	 કરિામા	ંઆિેિ	ફીની	
રકમનાં	૧૦૦%	સહા્ય.

(૧૧). પાિર કનેકશન ચાજ્ષિાં રાહત
	 	 	 MSME	એકમયોને	પાિર	કનેકરન	મેળિિા	માટે	નાણાંકી્ય	સહા્ય.
	 Ú પાત્રતા

	 •	MSME	એકટ	અન્િ્યે	એકમે	રજીસટ્રેરન	મેળિેિ	હયોિુ	જોઇએ.
	 •	એકમ	નિા	કનેકરન	/હ્યાત	િયો્ડ	ઉપરાંત	િ્ધારાના	િયો્ડ	માટે	અથિા	કનેકરન	રીફટીંિ	કરિા	માટે	ચાિ્ગ	ચુકિેિ	

હયોિયો	જોઇએ.
	 Ú ્હાયનું ધયોરણ

	 •	 LT/HT	સિજીસ	િાઇન	માટે	િા્યસન્સ	મેળિિા	ચુકિેિ	ચાિજીસના	૩૫%	પરંતુ	િ્ધુમાં	િ્ુધ	₨	૫.૦૦/-િાખની	
મ્યા્ગદામાં

(૧૨). ્ ુક્િ અને લઘુ ઉદ્યોગયોને ભા્ડાિાં ્હાય
	 	 િુિરાત	સરકાર	દ્ારા	પ્રયોતસાહન	્યયોિના	અન્િ્યે	સુક્મ	અન	ેિઘુ	ઉદ્યોિયોને	સથાપિા	તેઓ	દ્ારા	ભા્ડા	અથિા	ભા્ડાપટ્ે	
મેળિેિ	રે્ડ	માટેની	ભા્ડા	સહા્ય	્યયોિના.
	 Ú પાત્રતા

	 •	 સુક્મ	અને	િઘ	ુઉદ્યોિકારયો	દ્ારા	મેન્્યફુેકચરીંિ	એકટીિીટી	માટે	ભા્ડેથી	અથિા	ભા્ડા	પેટેથી	મેળિેિ	રે્ડ	પાત્ર	
િણારે.

	 •	 સલિ્ગસીંિ	અને	ટ્રે્ડીંિ	પ્રવૃલતિ	પાત્ર	િણારે	નહી
	 Ú ્હાયનું ધયોરણ
	 	 •	 ઉદ્યોિકાર	દ્ારા	ચુકિેિ	ભા્ડાનાં	૬૫%	₨	૧,૦૦,૦૦૦/-ની	મ્યા્ગદામાં	(િાલર્ગક)
	 	 •	 સહા્ય	પાંચ	િર્ગ	માટે	ચુકિિામાં	આિરે.
	 	 િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	ના	નાણાંકક્ય	િર્ગ	માટ	ેચાિુ	બાબત	તરીકે	₨	૧૪૫૦૦૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	સુચિિામાં	
આિેિ	છે.
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(R) બાબા્ાહેબ આંબે્ડકર ઉદ્યોગ ઉદય યયોજના હેઠળ અનુ્ૂવચત જાવત ત્ા અનુ્ૂવચત જનજાવત કક્ાના ઔદ્યોવગક 
્ાહવ્કયોને ઉદ્યોગ ક્ેત્રે પ્રયોત્ાવહત કરિા િા્ેટનરી યયોજના. 
	 	 િુિરાત	ઔદ્યોલિક	નીલત-૨૦૨૦	તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦	ના	ઠરાિથી	્ડૉ.	બાબાસાહેબ	આંબે્ડકર	ઉદ્યોિ	ઉદ્ય	્યયોિના	
હેઠળ		અનુસૂલચત	જાલત	તથા	અનુસૂલચત	િનજાલત	કક્ષાના	ઔદ્યોલિક	સાહલસકયોને	ઉદ્યોિ	ક્ષેત્રે	પ્રયોતસાલહત	કરિા	માટે	માઇરિયો,	
સમયોિ	અને	મી્ડી્યમ,	એન્ટર	પ્રાઇઝને	આપિાની	થતી	સહા્યની	્યયોિનાિેિી	કે	કેપીટિ	ઇન્િેસટમેન્ટ	સહા્ય,	વ્યાિ	સહા્ય,	
ક્યોિીટી	સટજીફીકેરનમાં	સહા્ય,	ERP	સહા્ય,	ZED	સટજીફીકેરન	માટ	ેઆલથ્ગક	સહા્ય,	આઇ.સી.ટી	માટ	ેસહા્ય,	ટેકનયોિયોજી	
એક્ીજીરનમાં	સહા્ય,	એમએસએમઇ	એક્ષચેન્િ	મારફતે	કેલપટિ	િ્ધારિા	માટે	સહા્ય,	નિી	બાબત	તરીકે	િીિ	જો્ડાણ	માટ	ે
સહા્ય,	ભા્ડા	સહા્ય	લિિેરે	્યયોિનાઓ	અમિમાં	આિેિ	છે.	
 (૧). કેવપ્ટલ ્હાય યયોજના
	 	 િુિરાત	સરકાર	દ્ારા	પ્રયોતસાહન	્યયોિના	અન્િ્ેય	અનુસલૂચત	જાલત	અન	ેઅનુસલૂચત	િનજાલતના	ઉદ્યોિકારયોએ	બેંક	
દ્ારા	મેળિેિ	લ્ધરાણથી	કરેિ	ગ્યોસ	સથા્યી	મૂ્ડી	રયોકાણ	અન્િ્યે	સહા્ય.
	 Ú પાત્રતા
	 	 •	અનુસલૂચત	જાલત	અને	અનુસૂલચત	િનજાલતનયો	૫૧%	કરતા	િ્ધુ	ફાળયો	હયોિયો	જોઇએ.
	 	 •	 ફક્ત	મને્્યુફેકચરીંિ	સેકટર		
	 Ú ્હાયનું ધયોરણ
 • તાલુકા :1
	 	 •	 ટમ્ગ	િયોન	ઉપર	૩૦	%	અથિા	મહતિમ	₨	૪૦/-	િાખ	
	 	 •	 સથા્યી	મૂ્ડીરયોકાણ	₨	૧૦/-	કરયો્ડથી	િ્ધુ	હયો્ય	તયો	િ્ધારાના	ં₨	૧૦/-	િાખ	
 • તાલુકા :2

	 •	 ટમ્ગ	િયોનના	ં૨૫%	અથિા	મહતિમ	₨	૩૫/-	િાખ	સથા્યી	મ્ૂડીરયોકાણ	₨	૧૦/-	કરયો્ડથી	િ્ધ	ુહયો્ય	તયો	િ્ધારાના	₨	૭.૫/-	
િાખ	

 • તાલુકા :3 
	 •	 ટમ્ગ	િયોન	ના	ં૧૫%	અથિા	મહતિમ	₨	૧૫/-	િાખ	સથા્યી	મ્ૂડીરયોકાણ	₨	૧૦/-	કરયો્ડથી	િ્ુધ	હયો્ય	તયો	િ્ધારાના	₨	૫/-	

િાખ	
 (૨). વયાજ ્હાય યયોજના
	 	 િિુરાત	સરકાર	દ્ારા	પ્રયોતસાહન	્યયોિના	અન્િ્ય	ેઅનુસલૂચત	જાલત	અને	અનસુલૂચત	િનજાલતના	ઉદ્યોિકારયો	ને	પિાટં	અને	
મરીનરી,	નિા	મકાન	માટે	નિા	એકમ	માટે,	લિસતૃલતકરણ	/મયો્ડન્ગઇઝરેન	માટે	િી્ધિે	િયોન	અિં	ેભરેિ	વ્યાિ	માટે	સહા્ય.
	 Ú પાત્રતા
	 	 •	અનુસલૂચત	જાલત	અને	અનુસૂલચત	િનજાલતનયો	૫૧%	કરતા	િ્ધુ	ફાળયો	હયોિયો	જોઇએ.
	 	 •	 મને્્યુફેકચરીંિ	સેકટર	અન	ેસલિ્ગસ	સેકટર	બંનેન	ેમળિાપાત્ર
	 	 •	 નિી	મરીનરી,	સા્ધનયો	અને	ફલન્ગચર	અન	ેફીકચ્ગસ	સલિ્ગસ	સેકટર	માટે	મળિાપાત્ર	સહા્ય
	 	 •	 સલિ્ગસ	સેકટર	માટે	GST	Registration	ફરલિ્યાત
	 Ú ્હાયનું ધયોરણ
 • તાલુકા :1
	 	 •	 ટમ્ગ	િયોન	ઉપર	૮%	વ્યાિસહા્ય	મહતિમ	₨	૩૫/-	િાખની	િાલર્ગક	મ્યા્ગદામાં	૭	િર્ગ	સ્ુધી
 • તાલુકા :2
	 	 •	 ટમ્ગ	િયોન	ઉપર	૭%	વ્યાિસહા્ય	મહતિમ	₨	૩૦/-	િાખની	િાલર્ગક	મ્યા્ગદામાં	૬	િર્ગ	સ્ુધી
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 • તાલુકા :૩
	 	 •	 ટમ્ગ	િયોન	ઉપર	૬%	વ્યાિસહા્ય	મહતિમ	₨	૨૫/-	િાખની	િાલર્ગક	મ્યા્ગદામાં	૫	િર્ગ	સુ્ધી				
	 	 •	 ૧%	િ્ધારાની	સહા્ય
	 	 •	 ્ડીફરન્ટિી	એબલ્ડ
	 	 •	 મલહિા
	 	 •	 મને્્યુફેકચરીંિ	સેકટરમાં	નયો્ધા્યેિ	સટાટ્ગઅપ
	 	 •	 ૩૫	િર્ગથી	નીચેના	્યુિા	ઉદ્યોિકાર
 (૩). ગુણિતિા ્હાય યયોજના
	 	 િુિરાત	સરકાર	દ્ારા	પ્રયોતસાહન	્યયોિના	અન્િ્યે	રાજ્યના	ંઅનુસલુચત	જાલત/િનજાલતના	ઉદ્યોિકારયો	માટે	સપ્ધા્ગતમક	
બજારમાં	ટકી	રહેિા	િુણિતિા	સુ્ધારિાના	હેતુથી	તેમિ	િુણિતિાસભર	ઉતપાદન	માટ	ેઅપનાિેિ	િુણિતાના	સા્ધનયો-પદ્ધલત	
માટે	કરેિ	ખચ્ગને	સહા્યરૂપ	થિા	માટેની	સહા્ય		
 Ú પાત્રતા
	 	 •	અનુસુલચત	જાલત	તથા	અનુસુલચત	િનજાલતના	ઉદ્યોિકારનયો	૫૧%	કરતાં	િ્ધુ	ફાળયો	હયોિયો	જોઇએ.
	 	 •	ફક્ત	મેન્્યુફેકચરીંિ	સેકટર	િ	આ	્યયોિના	અંતિ્ગત	પાત્ર	િણારે.
	 	 •	સિ્ગર	તથા	સયોફટ્ેર	સલહતની	ERP	લસસટમ	પાત્ર	િણારે.
	 	 •	િુણિતિા	પ્રમાણપત્ર	ફરલિ્યાત	હયો્ય	તેિા	કકસસામાં	સહા્ય	મળિાપાત્ર	નથી.
	 	 •	સટજીકફકેટ	માટે	રીન્્યુઅિ	મેળિિા	માટેનયો	ચાિ્ગ	મળિાપાત્ર	નથી.
 Ú ્હાયનું ધયોરણ
	 	 •	 ERP	સહા્ય
	 	 •	 ERP	સીસટમ	નાખિા	માટ	ેથ્યેિ	ખચ્ગના	ં૭૫%	અથિા	િ્ધુમાં	િ્ધુ	₨	૧.૦૦/-િાખ.
	 	 •	 િુણિતિા	પ્રમાણપત્ર
	 	 •	 રાષ્ટી્ય/આંતરરાષ્ટી્ય	પ્રમાણપત્ર	મેળિિા	૬૦%	ફી	મળિાપાત્ર
	 	 •	 િુણિતિા	સા્ધનયો-મરીનરી	કકંમતના	૬૦%	પરંતુ	િ્ધુમાં	િ્ધુ	₨	૧૦.૦૦/-િાખની	મહતિમ	મ્યા્ગદા.
 (૪).  ZED Certification િા્ટે આવ્્ષક ્હાય
	 	 MSME	મેન્્યુફેકચરીંિ	એકમયો	Zero	Defect	Zero	Effect	માટે	પ્રમયોરન	માટેની	સહા્ય	્યયોિના
	 Ú પાત્રતા

	 •	 ZED	Certification	્ધરાિતા	MSME	એકટ	અન્િ્યે	ઉદ્યોિ	આ્ધાર	અથિા	ઉદ્મ	રજીસટ્રેરન	મેળિિા	Micro	
અને	Small	ઔ્ધયોિીક	એકમયો	

	 Ú ્હાયનું ધયોરણ
	 •	 ZED	Certification	મેળિિા	બ્ધા	િ	પ્રકારનાં	ખચ્ગની	રકમના	ં૫૦%	રકમ	ભારત	સરકારની	સહા્ય	બાદ	ક્યા્ગ	

બાદ	િ્ુધમાં	િ્ધુ	₨	૫૦,૦૦૦/-	ની	સહા્ય.
 (૫). ICT Infrastructure ્્ાપિા િા્ટે ્હાય
	 Ú પાત્રતા
	 	 •	અનુસૂલચત	જાલત	અન	ેિનજાલતના	ઉદ્યોિકારયોનયો	૫૧%	અથિા	િ્ધારે	ફાળયો	હયોિયો	જોઇએ.
 Ú ્હાયનું ધયોરણ
	 	 •	ICT	Facilitation	ને	િિતા	મૂ્ડી	ખચ્ગના	૭૫%	િ્ધુમા	િ્ધુ	₨	૫.૦૦	િાખ
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 (૬). ્ેટકનયોલયોજી એકિરીઝેશન િા્ટે ્હાય
	 	 િુિરાત	સરકાર	 દ્ારા	પ્રયોતસાહન	્યયોિના	અન્િ્ેય	નિી	ઉતપાદન	માટે	 તથા	ઉતપાદન	પ્રકક્યાના	સ્ુધારા	માટ	ેઅન	ે
ઉદ્યોિમાં	ગ્ાહકની	િરૂકર્યાતને	ઝ્ડપી	અને	અસરકારક	ICT	ટુલસના	લિકાસ	માટ	ેિસાિેિ	નિી	ટેકનયોિયોજી	માટ	ેઆપિામા	
આિતી	સહા્ય.
	 Ú પાત્રતા
	 	 •	અનુસૂલચત	જાલત	અને	િનજાલતના	ઉદ્યોિ	કારયોનયો	૫૧%	અથિા	િ્ધાર	ેફાળયો	હયોિયો	જોઇએ.
	 	 •	ફકત	મને્્યુફેકચરીંિ	સેકટર	પાત્ર	િણારે.
	 	 •	ખાસ	ઉતપાદન	પ્રકક્યા	માટે	નિી	ટેકનયોિયોજી	અપનાિેિા	MSME	એકમયો.
	 	 •	ઉતપાદન	પ્રકક્યાની	સુ્ધારા	માટે	અથિા	નિી	પ્રયો્ડકટ	માટે	નિી	ટેકનયોિયોજી	અપનાિેિ	હયો્ય	તેિા	હ્યાત	એકમયો
	 Ú ્હાયનું ધયોરણ
	 	 •	્યયોગ્ય	ટેકનયોિયોજી	અપનાિિાની	કકંમત	ના	૭૦%	િ્ધુમા	િ્ધુ	₨	૫૦.૦૦	િાખ
	 	 •	કકંમતમાં	બે	િર્ગ	સુ્ધીની	રયો્યલટીની	ચૂકિણીનયો	સમાિેર	થરે.
 (૭). એ્એિઇ એક્ચેનજ દ્ારા િુ્ડરી ઉભરી કરિા િા્ટે
	 	 સેબી	દ્ારા	MSME	ઉદ્યોિયોને	SME	એક્ચેન્િ	મારફત	મૂ્ડી	ઊભી	કરિા	પરિાનિી	મળેિ	છે.	િેથી	MSE	ન	ેઆ	માટ	ે
સહા્ય	પૂરી	પા્ડિાની	્યયોિના	
	 Ú પાત્રતા
	 	 •	અનુસલૂચત	જાલત	અથિા	અનુસૂલચત	િનજાલતના	ઉદ્યોિકારયોનયો	૫૧%	થિા	િ્ધારે	ફાળયો	હયોિયો	જોઇએ.
	 Ú ્હાયનું ધયોરણ
	 	 SME	એક્ચેન્િ	દ્ારા	મૂ્ડી	ઉભી	કરિા	માટે	થ્યેિ	ખચ્ગના	૩૦%	અથિા	િ્ધુમા	િ્ધુ	₨	૫/-	િાખ	(એક	િખત)	
 (૮).   પાિર કનેકશન ચાજ્ષિાં રાહત
	 	 	 MSME	એકમયોને	પાિર	કનેકરન	મેળિિા	માટે	નાણાંકી્ય	સહા્ય.	
	 Ú પાત્રતા
	 	 •	MSME	એકટ	અન્િ્યે	એકમ	ેરજીસટ્રેરન	મેળિેિ	હયોિુ	જોઇએ.

	 •	એકમ	નિા	કનેકરન	/હ્યાત	િયો્ડ	ઉપરાંત	િ્ધારાના	િયો્ડ	માટે	અથિા	કનેકરન	રીફટીંિ	કરિા	માટે	ચાિ્ગ	ચુકિેિ	
હયોિયો	જોઇએ.

	 Ú ્હાયનું ધયોરણ
	 •	 LT/HT	સિજીસ	િાઇન	માટે	િા્યસન્સ	મેળિિા	ચુકિિે	ચાિજીસના	૫૦%	પરંત	ુિ્ધમુાં	િ્ધ	ુ₨	૫.૦૦/-	િાખની	મ્યા્ગદામાં

 (૯). ્ુક્િ અને લઘુ ઉદ્યોગયોને ભા્ડાિાં ્હાય
	 	 	 િુિરાત	સરકાર	દ્ારા	પ્રયોતસાહન	્યયોિના	અન્િ્યે	સુક્મ	અને	િઘ	ુઉદ્યોિયોન	ેસથાપિા	તેઓ	દ્ારા	ભા્ડા	અથિા	
ભા્ડાપટ્ે	મેળિેિ	રે્ડ	માટેની	ભા્ડા	સહા્ય	્યયોિના.
 Ú પાત્રતા

	 •	 સકુ્મ	અન	ેિઘ	ુઉદ્યોિકારયો	દ્ારા	મને્્યફેુકચરીંિ	એકટીિીટી	માટે	ભા્ડથેી	અથિા	ભા્ડા	પટેેથી	મળેિિે	ર્ેડ	પાત્ર	િણાર.ે
	 •	 સલિ્ગસીંિ	અને	ટ્રે્ડીંિ	પ્રવ્ુલતિ	પાત્ર	િણારે	નહી.

	 Ú ્હાયનું ધયોરણ
	 	 •	 ઉદ્યોિકાર	દ્ારા	ચુકિેિ	ભા્ડાનાં	૭૦%		₨	૧,૦૦,૦૦૦/-ની	મ્યા્ગદામાં	(િાલર્ગક)
	 	 •	 સહા્ય	પાંચ	િર્ગ	માટે	ચુકિિામાં	આિરે.
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•	 SCSP	Components
	 	 નાણાંકક્ય	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	ચાિુ	બાબત	તરીકે	₨	૫૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.
•	 TASP	Components:-	
	 	 નાણાંકક્ય	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	ચાિુ	બાબત	તરીકે	₨	૫૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.		
[S] ઓઆઇએન-પ ઔદ્યોવગક વિકા્ િા્ેટ પ્રયોત્ાહક પ્રયત્યો
• પ્રાદેવશક કક્ાએ ્ેિરીનાર કિ િક્કશયોપઃ-
	 	 આ	્યયોિનાનયો	હેતુ	જીલ્ા	તાિુકા	કક્ષાએ	પકરસંિાદ,	બા્યર	સેિર	મીટ	તેમિ	ઓપનહાઉસ	િેિા	કા્ય્ગરિમયો	્યયોજી	નિા	
ઉદ્યોિ	સાહલસકયોને	ઉદ્યોિ	લિભાિ	દ્ારા	જાહેર	કરાતી	્યયોિનાઓની	માલહતી	તેમિ	માિ્ગદર્ગન	પુરુ	પા્ડિાનયો	છે.	િર્ગ	૨૦૨૨-
૨૩	માં	આ	્યયોિના	માટે	₨	૫૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	સૂચિિામાં	આિેિ	છે.	
• એિ.એ્.એિ.ઇ.શાખા દ્ારા કરિાિા આિતરી આલકયોહયોલ, િયોલા્રી્ ત્ા અનય  કાચાિાલ અંગેનરી કાિગરીરરીઃ-
	 	 રાજ્યમા	ંનરાબ્ંધી	અમિમાં	હયોઇ,	આલકયોહયોિ	તેમિ	મયોિાસીસની	િરૂરી્યાતિાળા	ઔદ્યોલિક	એકમયોને	િરૂરી	િથથયો		
લન્યત	કરી	તે	માટે	િાલર્ગક	ઉતપાદન	કા્ય્ગરિમ	મંિુર	કરી	આપિા,	ઉપરાંત	રાજ્ય	બહાર	લનકાસ	માટે	િરૂરી	એનઓસી	ચયોકકસ	
નીલતને	આલ્ધન	રહી	આપિામાં	આિે	છે.	આ	ઉપરાંત	અન્્ય	કાચયોમાિ,	્યુકર્યા,	બયોકરક	એલસ્ડ,	એમયોલન્યમ	સલફીેટ	લિિેરે	
માટે	 લિલ્ાં	 ઉદ્યોિ	 કેન્દ્ના	 તપાસ	અહેિાિન	ેઆ્ધાર	ેઅત્રેની	 કચેરી	 દ્ારા	સરકારના	સંબલ્ધત	 લિભાિન	ેભિામણ	પત્ર	
આપિામાં	આિે	છે.
	 	 િર્ગ	ર૦૨૧-૨૨	દરમ્યાંન	ઓકટયોબર-ર૦૨૧	અંલતત	થ્યેિ	કામિીરીની	માલહતી	નીચ	ેમુિબ	છે.
	 	 અ.	આલકયોહયોિઃ-		 (૧)	ઇસ્યુ	કરેિ	એપીપી/	એમેન્્ડમેન્ટ	–	૮૪
	 	 બ.	મયોિાસીસઃ-		 (૧)	ઇસ્યુ	કરેિ	એપીપી/	એમેન્્ડમેન્ટ-	૩૮
	 	 	 	 	 (ર)	મયોિાસીસ	એક્પયોટ્ગ	એનઓસી/	એક્ટેન્રન-૦૯	
	 	 ક.	િુલરિકેટીંિ	િા્યસન્સ		અિંે	ભિામણ		-	૦૫
[T]  ઓઆઇએન-૮ કુદરતરી આફતયો (અવતવૃષ્રી/પુર/િાિાઝયો્ડુ)્રી અ્ર પાિેલા ઉદ્યોગયોને નાણાંકકીય ્હાય
	 	 આ	્યયોિના	અન્િ્યે	અલતવૃષ્ટી	/	પુર	/	િાિાઝયો્ડા	િેિી	આકલસમક	આિી	પ્ડતી	આપલતિ	સમ્ેય	ઔદ્યોલિક	એકમયો	તેમિ	
િાલણજ્ય	એકમયોને	સહા્ય	કરિા	આ	્યયોિના	અમિમાં	છે.	આ	્યયોિના	અન્િ્યે	સરકારશ્ી	દ્ારા	આપલતિ	સમ્ેય	જાહેર	કરિે	
સહા્ય	આપિામાં	આિે	છે.	િર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	₨	૧.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	હતી.	રાજ્યમાં	આિેિ	
તયોકતે	િાિાઝયો્ડાના	કારણે	નુકરાન	પામેિ	અમરેિી,	સુરેન્દ્નિર	અન	ેમયોરબી	લિલ્ાઓ	અસરગ્સત	થ્યેિ	હતા.	િે	અંતિ્ગતનાં	
લિસતારયોનાં	લિલ્ાઓમા	ં૧૦	એકર	સુ્ધીની	િમીનમાં	મીઠું	પકિતા	અિરી્યાઓન	ેસહા્ય	આપિા	માટે	કન્ટીિન્સી	ફં્ડમાંથી	
₨	૧૪૮.૨૩	િાખની	IND-8	સદર	હેઠળ	ઉદ્યોિ	અન	ેખાણ	લિભાિન	ેફાળિિા	દરખાસત	કરેિ	હતી.	િેમાંથી	લિલ્ા	ઉદ્યોિ	
કેન્દ્	અમરેિીને	₨	૫૪.૦૯	િાખની	અને	લિલ્ા	ઉદ્યોિ	કેન્દ્	સુરેન્દ્નિરને	₨	૫૦.૪૦	િાખ	ફાળિેિ	છે.	તથા	લિલ્ા	ઉદ્યોિ	
કેન્દ્	મયોરબીન	ે₨	૪૩.૭૪	િાખ	ફાળિેિ	છે.	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	₨	૧.૦૦	િાખની	ટયોકન	જોિિાઇ	કરેિ	છે.
• ઈઝ ઓફ ્ડુઈંગ વબઝને્ ્ેલ (EODB Cell)
	 	 ઉદ્યોિકારયોને	ઉદ્યોિ	સથાપિા	માટ	ેમહતિમ	સરળતા	રહ	ેતે	માટે	ઉદ્યોિ	અન	ેખાણ	લિભાિના	તા	૨૦.૨.૨૦૧૫	ના	
ઠરાિ	થી	"Ease	of	Doing	Business		માટે	–	"Investors’	Facilitation	Cell"	સેિની	સથાપના	કરી		છે.	સરળીકરણની	આ	
પ્રલરિ્યામાં	IFP	PORTAL		પર	સરકારી	લિલિ્ધ	પ્રલરિ્યાઓ	સંકલિત	કરિાનું	લિચારાલ્ધન	છે.	આ	પયોટ્ગિ	સાથ	ેસરકારના	લિલિ્ધ	
લિભાિયો/ખાતાઓ	કે	િે	 ઉદ્યોિ/બીઝનેસ	 સથાપિા	માટે	 લિલિ્ધ	પ્રકારની	મંિુરીઓ/પરિાનિીઓ	 લિિેરે	આપતા	હયો્ય	છે.	
તમામ	ઉદ્યોિ/બીઝનેસ	સથાપિા	પહિેાની,	ઉદ્યોિ	રરૂ	થ્યા	પહેિાંની	અન	ેઉદ્યોિ	રરૂ	થ્યા	બાદની	મંિુરીઓ	તેમિ	સહા્ય	
IFP	PORTAL	પર	સીંિિ	લિન્્ડયો	હેઠળ	સાંકળિામાં	આિરે.	આમ,	ઉદ્યોિ	સાહલસકયો	અન	ેસરકારના	લિલિ્ધ	ખાતાઓ	િચ્ે	
રેતુરુપ	ભૂલમકા	બિિિા	માટે	અને	એકબારી	મંિુરી	પ્રકારની	પ્રણાિી	ઉભી	કરિા	ઉદ્યોિ	કલમશ્નરશ્ીની	કચેરીમા	ંEODB	/	
IFP	 CELL	 સથાલપત	 કરિાનું	 આ્યયોિન	 કરિામાં	 આિેિ	 છે.	 આ	 સેિમાં	 આઇ.એફ.સી.ના	 નયો્ડિ	 ઓકફસર,	 પ્રયોિેકટ	
એકઝીક્ુયટીિ	અને	અન્્ય	સપપોટ	સટાફની	સેિાઓ	િેિામાં	આિનાર	છે.	ઉક્ત	બાબતે	ચાિુ	િર્ગ	₨	૨૫૦.૦૦	િાખની	જોિિાઇ	
કરેિ	છે.
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• એિ.એ્.એિ.ઈ. હેલપ ્ડે્ક (MSME ફે્રીલરી્ેટશન ્ડે્ક)
	 	 ઉદ્યોિ	સથાપિા	માટે	રયોકાણકતા્ગઓએ	ઉદ્યોિખાતા	પાસ	ેમાિ્ગદર્ગન	ઇરછતા	હયો્ય	છે.	એમ.એસ.એમ.ઇ.નયો	સથાલનક	
અને	આંતરરાષ્ટી્ય	માકકેટમાં	ફાળયો	િ્ધે	તે	માટે	સરકાર	દ્ારા	ઉદ્યોિ	સાહલસકયોન	ેમાકકેટની	તકયો	તથા	િેટેસટ	સથાલનક	અન	ે
આંતરરાષ્ટી્ય	બજારયોના	પ્રિાહ	તથા	વ્યુહરચના	તથા	ઔદ્યોલિક	પ્રદર્ગનયો	લિિેરે	બાબતે	માિ્ગદર્ગન	આપિાની	િરૂરી્યાત	છે.	
આ	ધ્યે્ય	હાંસિ	કરિા	સરકારે	રરૂઆતમા	ંઉદ્યોિ	કલમશ્નરશ્ીની	કચેરીમા	ંતથા	અમદાિાદ,	િ્ડયોદરા,	રાિકયોટ	અને	સુરતના	
લિલ્ા	ઉદ્યોિકેન્દ્યો	ખાતે	SME	HELP	DESK(MSME	Facilitation	Desk)	ની	સથાપના	કરેિ	છે.	આ	પ્રયોિેકટમાં	ઉદ્યોિ	
કલમશ્નરશ્ીની	 કચેરીમાં	 કયોર	 ટીમમાં	 ત્રણ	 પ્રયોફેરનિ	અને	 ક્ષેત્રી્ય	 ચાર	 હેલપ	 ્ેડસકમાં	 દરેક	 િગ્યાએ	 બે	 પ્રયોફેરનિ	 હરે.	
તબકકાિાર	અન્્ય	લિલ્ાઓમા	ંપણ	આ	વ્યિસથા	ઉભી	કરેિ	છે.	આ	SME	HELP	DESK(MSME	Facilitation	Desk)	
એમ.એસ.એમ.ઇ.	ઉદ્યોિ	સથાપિા	ઇરછતા	રયોકાણકારયોને	નાણાંકી્ય	વ્યિસથા	માટે,	પ્રયોિેકટ	પરતિે	નયોિેિ	સપયોટ્ગ,	િેચાણ	અન	ે
માકકેટીંિ	 લિિેર	ેબાબતયો	માટે	માિ્ગદર્ગન	આપરે	તથા	સરકારી	કચેરીઓમાં	અમિીકરણ	થતી	્યયોિનાઓની	પ્રલરિ્યાઓથી	
માલહતિાર	કર	ેછે.	િર્ગ	૨૦૧૮-૧૯	થી	કલમશ્નરશ્ી	એમએસએમઈની	કચેરી	કા્ય્ગરત	થતા	ંતમામ	કામિીરી	સદરહ	ુકચેરી	
હસતિત	આિી	િ્યેિ	છે.	આથી,	હાિ	૧૧	લિલ્ાઓમાં	હેલપ	્ેડસક	દ્ારા	ઇન્િેસટમેન્ટ	ઇન્ટેન્રન	અન	ેએમ.ઓ.્ુય.	ફયોિયોઅપ	
માટે	સિેાઓ	પુરી	પા્ડિામાં	આિે	છે.
	 	 હાિ	કા્ય્ગરત	તેમિ	નિા	ખુિિામાં	આિનાર	SME	HELP	DESK	 (MSME	Facilitation	Desk)	માટે	િરૂરી	
ઇન્ફ્ાસટ્રકચર	તથા	નામાંકકત	કન્સિટન્ટનયો	દ્ારા	માનિબળ	ઉભુ	કરિા	માટે	નાણાંકી્ય	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટ	ે₨	૧૦૦.૦૦	
િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.
• હુલ્લ્ડ દરવિયાન અ્ર પાિેલા વયવતિઓને ્હાય
	 	 કયોમી	તયોફાનયો	દરલમ્યાન	અસર	પામેિા	વ્યલક્તઓન	ેિયોન	પુરી	પા્ડિા	બેંકયોનયો	સહા્યકી	૪	ટકા	વ્યાિ	સહા્ય	બાબતે	
સરકારશ્ી	ઉદ્યોિ	અને	ખાણ	લિભાિના	ઠરાિ	રિમાંક.આરએસેફ-૧૦ર૦૦ર-૭૬૦-ચ,	તા.૧૬/૩/ર૦૦ર	તથા	તા.૧૬/પ/ર૦૦ર	
ના	ઠરાિથી	અમિમાં	આિેિ	છે	અન	ેસરકારશ્ી	દ્ારા	મંિુર	કરિામા	ંઆિેિ	છે.
	 	 રાજ્યમા	ંફેરિઆુરી-મે	ર૦૦ર	દરમ્યાન	થ્યેિ	કયોમી	તયોફાનયોમાંથી	નુકરાન	પામિેા	વ્યાલક્તઓન	ેિયોન	પુરી	પા્ડિા	બેંક	
દ્ારા	મંિુર	કરિે	 લ્ધરાણ	૪	ટકા	ફિેટ	રેટથી	 વ્યાિ	સહા્ય	િાલર્ગક	મહતમ	૧	િાખની	મ્યા્ગદામાં	૩	િર્ગ	માટે	આપિાનુ	ં
ઠરાિિામાં	આિેિ	છે.
	 	 િીિકરમા	ંલિિંબીત	ચકુિણીનયો	િાભ	એક	િર્ગ	માટે	આપિામા	ંઆિ	ેછે.	િર્ગ	ર૦૨૧-૨૨	માટે	૦.૦૧	િાખની	જોિિાઈ	
કરિામા	ંઆિેિ	હતી.	નાણાકંી્ય	િર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૧.૦૦	િાખની	ટયોકન	બિટે	જોિિાઇ	કરિામા	ંઆિિે	છે.
• ભુકંપ ્હાય- ધરતરીકંપ્રી અ્ર પાિેલા એકિયોને ્હાય
	 	 ર૬મી	જાન્્યઆુરી	ર૦૦૧માં	આિેિ	ભૂકંપને	કારણે	રાજ્યના	ઔદ્યોલિક	એકમયોને	નુકરાન	થ્યેિ	હતું.	આ	એકમયોના	
પુનઃિસન	માટે	રાજ્ય	સરકારે	તા.પ/૩/ર૦૦૧	અને	તા.ર૪/૪/ર૦૦૧	ના	ઠરાિથી	આ	એકમયોન	ેપુનઃિસન	માટે	કરેિ	ખચ્ગ	પર	
સહા્ય	આપિાની	્યયોિના	જાહેર	કરેિ	હતી.	આ	્યયોિના	પ્રમાણે	સીસમીલક	ઝયોન-૪	અન	ેપ	માં	આિેિ	ઔદ્યોલિક	એકમયોન	ે
પુનઃિસન	ખચ્ગના	૬૦%	અથિા	₨	૬૦.૦૦	િાખ	તેમિ	સીસમીક	ઝયોન	૧,	ર	અન	ે૩	મા	ંઆિેિા	ઔદ્યોલિક	એકમયોન	ે
પુન:િસન	ખચ્ગના	પ૦	%	અથિા	₨	૩૦.૦૦	િાખની	રાહત	ચુકિિાની	જોિિાઇ	હતી.	આ	્યયોિના	હેઠળ	લિલ્ા	ઉદ્યોિ	કેન્દ્		
દ્ારા	અસરગ્સત	એકમયોને	 રાહત	આપિામાં	આિે	 છે.	 તેમિ	આ	અસરગ્સત	એકમયોને	 િુિરાત	 લિદ્ુતબયો્ડ્ગના	 મીનીમમ	
ચાલિ્ગસમાંથી	એકમે	ખરેખર	િપરાર	કરેિ	હયો્ય	તેટિી	રકમ	િુિરાત	લિદ્ુત	બયો્ડ્ગ	દ્ારા	િસુિ	કરિામાં	આિેિ	હતી	અન	ે
બાકીની	સરકારે	ભયોિિી	હતી.	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	આ	્યયોિના	માટે	₨	૧.૦૦	િાખની	ટયોકન	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	
આિેિ	છે.
	 •	 પિૂ્ગ	િરૂરી	સિિતયોનયો	લિકાસ	:	કયોમન	એન્િા્યરમને્ટિ	ઇન્ફ્ાસટ્રકચર	સહા્ય	્યયોિના,	એન્િા્યરમેન્ટ	પ્રયોટેકરન	મેઝસ્ગ	

આઇએન્ડી-૩
	 •	 સામલુહક	પ્રદરુણ	લન્યંત્રણ	માટે	આંતર	માળખાકી્ય	સુલિ્ધાના	િુદા	િુદા	પ્રયોિેકટયો	િેિા	કે,	નિા	સી.ઇ.ટી.પી.	પ્રયોિેકટયો,	

હ્યાત	સી.ઇ.ટી.પી.નું	અપગ્ે્ડેરન	કરિુ.	 પ્રદુલરત	પાણીના	 લનકાિ	માટેની	પાઇપિાઇન.	ઔદ્યોલિક	િંદા	પાણીની	
રીસાઇકિ	કરિા	માટે	કયોમન	સપ્રે	ડ્ાઇંિ	સીસટમ	ઉભી	કરિા	હિાપાણીના	પ્રદુરણ	માટેની	મયોનીટરીંિ	સીસટમ	ઉભી	
કરિા	િિેરે.	ઉપરાંત	સામુલહક	િેસટ		મેનેિમને્ટાના	પ્રયોિેકટયો	િેિા	કે	ઇન્સીનરરેન,	કયો-	ઇન્સીનરરેન,	ટીએસ્ડી	એફ,	
સયોિિેન્ટ	રીકિરી,	પિા	ઝમા	થમ્ગિ	્ડીસટ્રકરન	સપેેન્ટ	એસી્ડ	રીકિરી	અને	ઇિેસટ	મેનેિમેન્ટ	િિેરે	િેિા	પ્રયોિેકટયો	ઉભા	
કરિા	માટે	પ્રયોિેકટ	કયોસટના	૪૦%	િેખે	મહતિમ	₨	૫૦	કરયો્ડની	સહા્ય	મળિાપાત્ર	થા્ય	છે.	તેમિ	્યયોિના	હેઠળ	
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સયોિી્ડ	ફ્યુઅિના	કયોમન	બયોઇિર	પ્રયોિેકટ	(૧૦	એમએસએમઇ	એકમયો	દ્ારા	ઉભી	કરેિી	એસ.પી.િી.	દ્ારા)	માટે	૩૫	
ટકા	િેખે	મહતમ	₨	૨	કરયો્ડની	અને	જો	સિરછ	ઇં્ધણનયો	ઉપ્યયોિ	કરે	તયો	૫૦	ટકા	િેખે	મહતમ	₨	૨	કરયો્ડની	સહા્ય	
આપિામાં	આિે	છે.	

	 •	જી.પી.સી.બી,	િેમી,	જી.સી.પી.સી,	આઇ.આઇ.ટી,	એન.આઇ.ટી,	સા્યન્સ	અન	ેએન્જીની્યરીંિ	કયોિેિને,	આર	એન્્ડ	્ડી	
ઇન્સટીટ્યુરન	મારફતે	સટ્રેન્્ધનીંિ	રેગ્યુિેરન	એન્્ડ	એન્િા્યરમેન્ટ	કયોમપિાઇન્સ	માટ	ેરિુ	કરિામાં	આિનાર	િુદા	િુદા	
પ્રયોિેકટયો	માટે	િરૂરી	Need	Base	મહતિમ	૫૦	િાખની	સહા્ય	મંિૂર	કરિામાં	આિે	છે.	કા્ય્ગરત	પ્રદુલરત	એકમયોને	ગ્ીન	
ઔદ્યોલિક	િસાહતમાં	relocation	કે	retrofitting	કરિા	માટેના	સાઇટ	માસટર	પિાન	સટ્ડી	રીપયોટ્ગ	તૈ્યાર	કરિા	માટેના	
ખચ્ગના	૭પ%	િેખ	ેમહતિમ	₨	૮૦	િાખની	સહા્ય	મળિાપાત્ર	છે.	તેમિ	હ્યાત	પ્રદુલરત	ઔદ્યોલિક	એકમયોને	ગ્ીન	
ઔદ્યોલિક	પાક્કમા	ંSetup	relocation/	retrofitting)	સથળાંતર	કરિા	માટે	રપ%	િેખે	મહતિમ	₨	રપ	કરયો્ડ	સુ્ધીની	
સહા્ય	મિંુર	કરિાની	જોિિાઇ	છે.	

• એનિાયરિેન્ટ પ્રયો્ટેકશન િેઝ્્ષઃ
	 	 (અ)	પરંપરાિત	પ્રયોસેસના	બદિે	 કિીનર	પ્રયો્ડકરન	 ટેકનયોિયોજી	અપનાિિાથી	જો	 કાચામાિનું	 optimisation	&	
Substitution	થા્ય.	ઉપરાંત	પાણી-પાિરના	િપરારમાં	અન	ેિેસટના	િનરેરનમા	ંઘટા્ડયો	થા્ય	તેિા	કેસયોમાં	નીચ	ેમુિબ	સહા્ય	
મળિાપાત્ર	થા્ય.	એમ.એસ.એમ.ઇ.	એકમયોને	કિીનર	પ્રયો્ડકરન	અને	કિીન	ટેકનયોિયોજી	માટે	 પિાન્ટ	મરીનરીની	કયોસટના	
૩પ%	િેખે	મહતિમ	₨	૩પ	િાખ	અને	મયોટા	એકમયોન	ેપિાન્ટ	અન	ેમરીનરીની	કયોસટના	૧૦%	િેખે	મહતિમ	₨	૩પ	િાખ	મુિબ	
સહા્ય
	 	 (બ)	કિીન	એફીસી્યન્ટ	અન	ેઇનયોિટેીિ	પયોલ્યરુન	કન્ટ્રયોિ	ઇકિીપમને્ટસના	ઉપ્યયોિ	સાથનેયો	કયોઇપણ	એન્િા્યરમને્ટ	
મનેિેમને્ટ	પ્રયોિકેટ	માટે	નીચનેી	લિિત	ેસહા્ય	આપિામા	ંઆિ	ેછે.	એમ.એસ.એમ.ઇ.	એકમયોન	ે્યયોિનાના	સમ્યિાળા	દરમ્યાન	
પિાન્ટ	અન	ેમરીનરી	માટે	૨૫	ટકા	િખેે	મહતમ	₨	૩૫	િાખ	મિુબ	સહા્ય.મયોટા	એકમયોન	ે્યયોિનાના	સમ્યિાળા	દરમ્યાન	પિાન્ટ	
અન	ેમરીનરી	માટે	૧૦	ટકા	િખે	ેમહતમ	₨	૩૫	િાખની	સહા્ય.	એમ.એસ.એમ.ઇ.	એકમયોન	ેતઓેના	હ્યાત	એકમયોમા	ંગ્ીન	
પ્રકેટીસ	અપનાિિા	તમેિ	એન્િા્યરમને્ટ	ઓ્ડીટ	માટેની	્યયોિના	અન્િ્ેય	નીચ	ેમિુબ	સહા્ય	આપિામા	ંઆિ	ેછે.	
	 1.	 પીરી્યયો્ડીક	એન્િા્યરમેન્ટ	ઓ્ડીટ	માટે	૭પ%	િેખે	મહતિમ	₨	૫૦	હજારની	સહા્ય,.
	 2.	 ઓન	િાઇન	સટેક	ઇમીરન	મયોનીટરીંિ	માટે	કયોસટ	ઓફ	સીસટમના	રપ%	અથિા	મહતિમ		₨	પ	િાખ	બે	માંથી	ઓછી	

રકમ	 હયો્ય	 તેટિી	 સહા્ય	અને	 જીપીસીબીની	 કનેકટીલિટી	 સાથે	ઓનિાઇન	 કન્ટીન્્યઅુસ	 સટેક	 અમીરન	 સીસટમ	
(CEMS)	ઓનિાઇન	એફલ્યુઅન્ટ	ક્ૉલિટી	મયોનીટરીંિ	સીસટમ	માટે	૫૦%	િેખે	₨	૨.૫૦	િાખની	સહા્ય.	

	 3.	 ગ્ીન	બીલ્ડીંિ	રેટીંિ	માટે	થનાર	ખચ્ગ	માટે	કન્સલટીંિ	ચાિજીસના	પ૦%	અથિા	₨	ર.પ૦	િાખ	બે	માંથી	િે	ઓછુ	હયો્ય	
તેટિી	સહા્ય.

	 4.	 એન્િા્યરમેન્ટ		મેનિેમને્ટ	િેબયોરેટરી	અને	સિે	ઉભયો	કરિા	માટે	કયોસટ	ઓફ	ઇકિીપમને્ટના	પ૦%	મિુબ	મહતિમ	₨	૧૦	
િાખની	મહતિમ	મ્યા્ગદામા	ંસહા્ય.

	 5.	 સિામતી	સિાસથ્ય	માટેના	સા્ધનયો	ખરીદિા	માટે	કયોસટ	ઓફ	ઇકિીપમેન્ટના	૩પ%	િેખે	મહતિમ	₨	૩પ	િાખ.
	 6.	 ઔદ્યોલિક	િંદા	પાણીની	રીકિરી	ઝીરયો	િીકિી્ડ	્ડીસચાિ્ગ	મારફત	કરિા	માટેના	પ્રયોિેકટ	પર	સબંલ્ધત	ઇકિીપમને્ટના	

પ૦%	અથિા	મહતિમ	₨૭પ	િાખ	બે	માંથી	િે	ઓછુ	હયો્ય	તેટિી	િ	સહા્ય.	
	 	 સન	ે૨૦૨૨	-૨૩	ના	િર્ગમાં	ઉકત	્યયોિના	માટે	₨	૧૦૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.
• િાંદા એકિયોના પુનિ્ષ્નનરી યયોજના
	 	 રાજ્યના	 િા્યેબિ	 માંદા	 ઔદ્યોલિક	 એકમયોના	 પુનિ્ગસન	 માટે	 સરકારશ્ી	 દ્ારા	 તા.૨૮/૦૭/૨૦૧૬	 તથા	
તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૭ના	 G.R.no.MIS/10/2015/702426/Pથી	 િા્યેબિ	 માંદા	 એકમયોને	 રાહત	અન	ે છૂટછાટ	 ્યયોિના	જાહેર	
કરિામાં	આિેિ	હતી.	
	 	 આ	્યયોિના	અન્િ્યે	 િા્યેબિ	માંદા	એકમયોના	તેમના	 રાજ્ય	સરકાર	અન	ે રાજ્ય	સરકારના	બયો્ડ્ગ/લનિમયોના	બાકી	
લહેણાની	એક	સાથે	પતાિટ	(One	Time	Settlement)	ના	િાભ	ઉપરાંત	ઈિેકટ્રીલસટી	ડ્ુટીનુ	ંરીએમબસ્ગમેન્ટ,	અન્યુટીિાઈઝ	
સેલસ	ટેક્ષ/Net	VAT	માંદા	એકમ	દ્ારા	પુન:િસન	માટ	ેDRS/TEV	રીપયોટ્ગ	મુિબ	કરિામા	ંઆિતાં	ફીકસ	કેપીટિ	ઈન્િેસટમેન્ટ	
તથા	રીન્્યુએબિ	એનિજી	િનરેરન	સલહતના	મૂ્ડીરયોકાણ	પર	Net	VAT	રીએમબસ્ગમેન્ટ,	₨	૧/-પ્રલત	્યુલનટ	િીિ	િપરારનુ	ં
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રીએમબસ્ગમેન્ટ	લિ.િાભ	મળિાપાત્ર	છે.	
	 	 આ	્યયોિના	માટે	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	માંદા	એકમયોના	પુનિ્ગસનની	્યયોિના	હેઠળ	₨	૪૫૦૦.૦૦	િાખની	બિેટ	
જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે	તથા	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩માં	આ	્યયોિના	હેઠળ	અંદાલિત	૧૨એકમયોન	ેિાભ	આપિાનયો	ભૌલતક	
િક્્યાંક	રાખિામાં	આિેિ	છે.
[U] ઉદ્યોગ ્ાહવ્કતા વિકા્ ્ં્્ાન, ગાંધરીનગર
ધરી ્ેન્ટર ફયોર આંત્રવપ્રવનયયોરશરીપ ્ડેિલપિેન્ટ, ગાંધરીનગર (CED) :
• વિચાર :
	 	 આિના	હકરફાઇના	્યુિમાં	નયોકરીની	રક્યતાઓ	મ્યા્ગકદત	બનતી	જા્ય	છે.	ત્યારે	નયોકરી	(સલિ્ગસ)	લસિા્યના	અન્્ય	
લિકલપયો	લિચારિાની	િરૂકર્યાત	રહે	છે.	સિરયોિિાર	ક્ષેત્રે	અનેક	કદરાઓમા	ંપ્ર્યત્ન	કરી	આલથ્ગક	આતમલનભ્ગરતા	પ્રાલતિ	કરી	
રકા્ય	છે.	સી.ઇ.્ડી.,	્ધી	સેન્ટર	ફયોર	આંત્રપ્રીની્યયોરરીપ	્ેડિિપમને્ટ	(ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	લિકાસ	સંસથા)	િુિરાત	સરકારશ્ી	
દ્ારા	સંચાલિત	સયોસા્યટી	રજીસટ્રેરન	એકટ	હેઠળ	નોં્ધા્યેિી	સિા્યતિ	સંસથા	છે.	આ	સંસથા	દ્ારા	ઉદ્યોિ	સાહલસકયોને	આલથ્ગક	
ઉપાિ્ગનના	હેતુથી	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	લિકાસ	અંિેની	તાિીમ	આપિામા	ંઆિે	છે.
• ઉદ્યોગ્ાહવ્કતા એક આધવુનક આયાિ : 
	 	 સીઇ્ડી	સંસથા	દ્ારા	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	જાગૃલત	 લિકાસ	તાિીમ	(પ્રલરક્ષણ),	 વ્યિસથાપન	(મેનેિમેન્ટ	 )	િિેરે	અંિે	
લિલિ્ધ	પ્રકારની	 તાિીમ	આપિામાં	આિે	છે.	 સને	 ૧૯૭૯	થી	 ઉદ્યોિ	સાહલસકયોના	 લિકાસ	માટે	 ઉદભિેિી	આ	સંસથાા,	
સયોસા્યટી	 રજીસટ્રેરન	એકટ	હેઠળ	નોં્ધા્યેિ	 સિા્યત	સંસથા	છે.	 રાજ્યના	ઉદ્યોિ	કલમશ્નરશ્ી	સંસથાના	ચેરમેન	છે.	િ્યાર	ે
લન્યામક	મં્ડળના	સદસ્યયોમાં	ઔદ્યોલિક	લનિમયોના	મેનેિીંિ	ક્ડરેકટરશ્ી,	જી.આઇ.્ડી.સી.,	જી.એસ.એફ.સી.,	જી.આઇ.આઇ.સી.,	
સી્ડબી	તથા	અગ્ણ્યં	ઉદ્યોિપલતઓ,	બેંકના	પ્રલતલનલ્ધઓ	અન	ેઅગ્િણ્ય	લરક્ષણરાસત્રી	ઓ	તેમિ	મેનિેમેન્ટ	તિજ્ઞશ્ીઓ	
સેિા	આપી	રહ્યા	છે.
• ્ં્્ાનયો િુખય  ઉદેશ 
	 	 ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	 લિકાસ	એ	સીઇ્ડી	સંસથારનયો	બૃહદ	અન	ેમુખ્ય	ઉદ્ેર	છે.	રાજ્યના	રહેરી,	ગ્ામ્ય	અન	ેપછાત	
લિસતાેરયોમાં	પયોતાની	માલિકીના	નિા	નિા	ઉતપાદકી્ય	અન	ેસેિાકી્ય	સાહસયો	ઉદ્યોિસથાપી	રાજ્યની	ઔદ્યોલિક	લિકાસની	
િલતમાં	ઝ્ડપથી	િ્ધારયો	કરે	તેિા	ઉદ્યોિ	સાહલસકયો	તૈ્યાર	કરિાનયો	ઉદ્ેર	છે.	અન	ેઆ	ક્ષેત્રમાં	રસ	્ધરાિતાં	્યુિક/્ુયિતીઓન	ે
ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	અંિેની	તાિીમ	આવ્યા	પછી	આરાસપદ	ઉદ્યોિ	સાહલસકને	તાિીમને	અંતે	પણુ્ગ	લિશ્વાસ	થા્ય	કે,	’હું	પણ	
ઉદ્યોિ	સથા	પી	અને	સફળ	સંચાિન	કરી	રકીર.’	
	 	 સી.ઇ.્ડી.,	 ઉદ્યોિ	 સાહલસકતા	 લિકાસ	 સંસથાન,	 તદ્ન	 નિા	 સંભલિત	 ઉદ્યોિ	 સાહલસકયોન	ે તેમના	 પયોતાના	 સાહસયો	
સથાપિા	માટે	તેમને	પ્રલરલક્ષત,	લિકલસત	તેમિ	પ્રયોતસાાલહત	કરે	છે,	આમ		સીઇ્ડી	રાજ્યના	ઔદ્યોલિક	લિકાસમાં	અન	ેરયોિિારી	
ઉભી	કરિામાં	અિત્યનું	્યયોિદાન	આપે	છે.	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	ક્ષેત્રના	િહન	અભ્યાસ	અનુભિ	તેમિ	તિજ્ઞયોના	સરંયો્ધનયોનયો	
ઉપ્યયોિ	કરી	સીઇ્ડીની	કા્ય્ગનીલતનું	ઘ્ડતર	થ્યું	છે.	સીઇ્ડી	આ	પરીબળયો	ધ્યાનમાં	રાખીન	ેઉદ્યોિ	સાહલસકતા	લિકાસની	લિલિ્ધ	
પ્રવૃલતિઓ	કરે	છે.	તદ્ઉપરાંત		સીઇ્ડી	પ્રિત્ગમાન	ઉદ્યોિકારયોને	તેઓના	સાહસમા	ંઉતિમ	પકરણામ	પ્રાતિ	કરિા	માટે	તેમિ	કુરળ	
તાલંત્રક	માનિબળ	ઉપિબ્ધ	થઇ	રકે	તે	માટે		તેમિ	િરૂકર્યાત	આ્ધારીત	તાિીમ	કા્ય્ગરિમયોનું	આ્યયોિન	કરે	છે.	
	 	 કયોઇપણ	દેરના	આલથ્ગક	 લિકાસ	માટે	 ઉદ્યોિસાહલસક	અન	ેઉદ્યોિસાહલસકતા	મહતિનયો	ભાિ	ભિિે	છે.	 િુિરાત	
સરકારે	રાજ્યમાં	આંત્રપ્રીની્યયોરરીપ	પ્રવૃલતિનયો	લિકાસ	થા્ય	તેિયો	અલભિમ	રાખ્યયો	છે.	રાજ્યમાં	આંત્રપ્રીની્યયોરરીપના	લિકાસ	
માટે	સી.ઇ.્ડી.	સંસથાની	સથાપના	કરિામાં	આિી	છે.	્ધી	સેન્ટર	ફયોર	આંત્રપ્રીની્યયોરરીપ	્ડેિિપમેન્ટ	દ્ારા	રાજ્યમાં	રહેરી	અન	ે
ગ્ામ્ય	લિસતારયોમાં	પયોતાની	માલિકીના	નિા	ઉતપાદકી્ય	અને	સિેાકી્ય	ઉદ્યોિયો	સથાપી	રાજ્યના	ઔદ્યોલિક	લિકાસની	િલતમાં	
ઝ્ડપથી	િ્ધારયો	કરે	તેિા	ઉદ્યોિ	સાહલસકયો	તૈ્યાર	કરિા	તાિીમી	કા્ય્ગરિમયો	પ્રલતિર્ગ	્યયોિિામાં	આિે	છે.	સીઇ્ડીના	તાિીમથી	
આરાસપદ	ઉદ્યોિ	સાહલસકયોન	ેતાિીમના	અંતે	પુણ્ગ	લિશ્વાસ	થા્ય	છે	કે,	હું	પણ	ઉદ્યોિ	સથાપી	તેનુ	ંસફળ	સંચાિન	કરી	રકીર.	
ઉદ્યોિયોની	સથાપના	તથા	સંચાિનના	લિલિ્ધ	પાસાઓની	સમિુતી,	મદદ	તથા	માિ્ગદર્ગન	માટ	ેમયો્ડ્ુયિ-૧	માં	ચાર	અઠિા્ડી્યા	
અને	મયો્ડ્યુિ-ર	માં	બે	અઠિા્ડી્યા	એમ	બે	પ્રકારના	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	લિકાસના	(ઇ્ડીપી)	કા્ય્ગરિમયો	દ્ારા	તાિીમ	આપિામાં	
આિે	છે.	
	 	 આ	ઉપરાંત	િે	સાહલસકયોને	પયોતાના	ઉદ્યોિ	ચાિુ	કરેિ	છ	ેતેમને	પ્ડતી	મુશકેિીઓન	ેધ્યાનમા	ંિઇન	ેિરૂરી્યાતિક્ષી	
તાિીમ/િક્કરયોપ	 પણ	્યયોિિામાં	આિે	 છે.	 ્યુિાનયો	 નયોકરીન	ે બદિે	 પયોતાનયો	 સિરયોિિાર	 સથા	પ	ે તે	 માટ	ે કયોિેિ/્ુયલનિલસ્ગટી	
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િિેરેમાં	અિેરનેસ	કેમપ	પણ	રાખિામાં	આિે	છે.	સીઇ્ડી	એક	સિા્યત	સંસથા	છે.	ઉદ્યોિ	કલમશ્નરશ્ીના	અધ્યક્ષપણા	હેઠળ	
િિનનીંિ	બયો્ડ્ગ	તેનું	 લન્યમન	કરે	છે.	સદર	સંસથા	સયોસા્યટી	એકટ	અને	પબિીક	ટ્રસટી	હેઠળ	રજીસટ્ડ્ગ	થ્ેયિ	છે.	સીઇ્ડીની	
તાિીમમાં	નીચેના	પાસાઓનયો	સમાિેર	કરિામા	આિે	છે.	તાિીમ	ત્રણ	તબક્ાઓમાં	આપિામા	ંઆિે	છે.	પ્રથમ	તબક્ામાં	
તાિીમાથજીઓન	ેમળતી	 લિલિ્ધ	સહા્ય,	સરકારી	પ્રયોતસાહનયો,	 લન્યમયો	બેન્ક	 દ્ારા	મળતી	િયોન	અિંેની	્યયોિનાઓ,	ઉદ્યોિ	
સથાપિામાં	સહા્યભુત	થતી	સરકારી	/લબનસરકારી	સંસથાયોઓની	માલહતી,	માકકેટ	સિમે,	પ્રયોિેકટ	રીપયોટ્ગ	િિેરે	લિર્યયોની	માલહતી	
આપિામાં	આિે	છે.	
	 	 ઉપરાંત	ઉદ્યોિયોના	સંચાિનના	લિલિ્ધ	લિર્યયો	િેિા	કે,	પ્રયો્ડકરન	પિાનીંિ,	ફાઇનાન્સી્યિ	મેનેિમેન્ટ,	પ્ડતર	કકંમત	
િેિા	 લિર્યયોનું	જ્ઞાન	આપિામા	આિે	છે.	િઘુઉદ્યોિ/સેિા	પ્રકારના	એકમયોની	 સથાપના	માટે	ફાઇિ,	પ્રયોિેકટ	રીપયોટ્ગ,	િયોન	
અરજીના	લબ્ડાણમાં	આિતી	મુશકેિીઓ	અને	તેની	વ્યહુરચના,	એકમયોની	પસંદિીની	રક્યતા,	કા્યદાકી્ય	જ્ઞાન	આપિામાં	
આિે	છે.	તાિીમી	કા્ય્ગરિમમાં	પ્રત્યકુ્ષ	મિુાકાત,	િુથ	ચચા્ગ,	રયોિ	પિેઇંિ,	કેસ	સટ્ડી,	િેિી	લિલિ્ધ	તાિીમ	પધ્ધલતઓ	અિમાિિામાં	
આિે	છે.
• ્ં્્ાનરી પ્રવૃવતિઓ 
	 	 સીઇ્ડીની	પ્રવૃલતિઓ	લિલિ્ધ	 લિભાિમાં	િિજીકૃત	કરી	રકા્ય	તેમ	છે.	િેને	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	િાતાિરણનું	સિ્ગન,	
ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	તાિીમ,	પ્રથમ	પેઢીના	તેમિ	પ્રિત્ગમાન	ઔદ્યોલિક	એકમયોન	ેસુદૃઢ	બનાિતી	સંચાિનિક્ષી,	લિકાસિક્ષી	
અને	લિસતૃલતકરણની	પ્રવૃલતિ	તેમિ	સાથે	સાથે	ઉદ્યોિયોન	ેઅનુરૂપ	કૌરલ્ય	િ્ધ્ગક	તાંલત્રક	માનિબળ	ઉપિબ્ધ	થઇ	રકે	ત	ેમાટેની	
પ્રવૃલતિ	હાથ	્ધરિામાં	આિે	છે.	સંસથાની	લિલિ્ધ	હેતુ	અને	સટ્રેટેજી	નીચ	ેમુિબ	છે.	
	 •	 ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	લિકાસ	અંિેના	લિચારને	બહયોળી	રીત	ેપ્રચાર	અન	ેપ્રસાર	કરિયો,	સંપણૂ્ગ	કક્ષાનયો	તાિીમી	કા્ય્ગરિમ	

્યયોિિાનયો	છે	તેમિ	તાિીમાથજી	તાિીમ	િઈને	રહેરી	અને	ગ્ામ્ય	લિસતારમા	પયોતાનયો	સિતંત્ર	વ્યિસા્ય/્ધં્ધયો	રરૂ	કર	ેતે	
માટેનયો	છે.	મુખ્ય	હેતુ	તાિીમાથજીને	“જોબ	રયો્ધનાર	નલહ	પણ	જોબ	આપનાર”	બનાિા	માટેનયો	પ્ર્યાસ	કરિાનયો	છે.	

	 •	 રસ	્ધરાિતા	્યુિાનયો	તેમિ	ઉદ્યોિ	િારંછુઓ	માટે	 ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	 લિકાસ	િક્કરયોપ	્યયોિિામાં	આિે	છ	ેિેમાં	
સી.ઈ.્ડી.	તેમિ	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	લિકાસ	અંિેની	સમિ	આપિામાં	આિે	છે.		

	 •	 સંભલિત	અન	ેિત્ગમાન	ઉદ્યોિ	સાહલસકયોની	માંિ	અન	ેિરૂકર્યાત	મુિબ	ઇ્ડીપી	મયોડુ્િ	૧	અન	ે૨	દ્ારા	રાજ્યના	િુદા	
િુદા	ભાિયોમાં	સિરયોિિાર	બનાિિા	માટેના	લિલિ્ધ	તાિીમી	કા્ય્ગરિમયો

	 •	 ્યયોગ્ય	કૌરલ્ય	અને	જ્ઞાનન	ેધ્યાનમાં	રાખીન	ેરાજ્યના	લિલિ્ધ	ભાિયોમાં	સિ-રયોિિારની	તકયો	ઉભી	કરિી	
	 •	 બીજી	પેઢીના	ઉદ્યોિ	સાહલસકયો	માટે	સેકન્્ડ	િનરેરન	પ્રયોગ્ામ	દ્ારા	ઉદ્યોિયો	અન	ેનીતીિક્ષી	બાબતયોન	ેિિતા	લિર્યયો	

આિરી	િેિામાં	આિે	છે	િેથી	ઉદ્યોિ	સાહલસકયોની	આલથ્ગક	વૃલધ્ધ	થઈ	રકે.
	 •	 વ્યલક્તિત	તેમિ	સંસથાકી્ય	લિકાસ	માટે	મહતિપણૂ્ગ	એિા	લિલિ્ધ	પાસાઓન	ેઆિરી	િેતા	એમએસએમઇ	ક્ષેત્ર	માટે	

માનિ	સંસા્ધન	લિકાસ	કા્ય્ગરિમયો	્યયોિિા.
	 •	 મલહિાઓ,	એસ.સી,	એસ.ટી,	કદવ્યાંિયો	અન	ેપછાત	િિપોના	સિાાંિી	લિકાસ	માટ	ેલિરેર	ધ્યાન	કેલન્દ્ત	કરિા	અિા્યદી	

તાિીમી	કા્ય્ગરિમની	વ્યિસથા.
	 •	 લિદ્ાથજીઓમા	ંઆંત્રલપ્રન્્યયોરલરપ	્ેડિિપમેન્ટની	પ્રવૃલતિને	િેિ	આપિાના	હેતુથી	કયોિેજો	/	્યુલનિલસ્ગટીઓમાં	ઇ્ડી	સેિ	

સથાપિા
	 •	 સામાલિક	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	િક્ષી	પ્રયોિેકટ	અથિા	સામાલિક	હેતુથી	સંબંલ્ધત	કયોઈપણ	પ્રયોિેકટન	ેપ્રયોતસાહન	અને	હાથ	

્ધરિા.
	 •	 ગ્ામીણ	ઉદ્મવૃલતિ	(દા.ત.	એગ્યો	આ્ધાકરત	ઇ્ડીપી)	ને	પ્રયોતસાહન	આપિા
	 •	ખેતી	આ્ધારીત	ઉદ્યોિયો	પર	ખાસ	ભાર	અને	તેને	િિતા	એગ્ીપ્રીની્યયોરરીપ	તાિીમી	કા્ય્ગરિમયો	્યયોિિા
	 •	 સી.ઈ.્ડી.	તાિીમાથજીઓ	માટે	માિ્ગદર્ગન	અન	ેસિાહ	સુચન	સહા્ય	આપિામા	ંઆિે	છે.	િેને	પયોસટ	તાિીમ	સહા્ય	પણ	

કહેિામા	આિે	છે	િેમા	ઈ્ડીપી	તાિીમી	કા્ય્ગરિમ	પૂણ્ગ	થ્યા	બાદ	તાિીમાથજીઓન	ેજ્ઞાનિક્ષી	સહા્ય	૬	મલહના	માટે	
આપિામાં	આિે	છે.	િેમા	સી.ઈ.્ડી.ની	 લનષણાંત	ફેકલટીઓ	ઉદ્યોિ	્ધં્ધાની	 લિલિ્ધ	તકયોની	ઓળખ,	પ્રયોિેકટ	રીપયોટ્ગ	
બનાિિા	બાબત,	બેંક	અને	ફાઇનાન્સ	અંિેના	માિ્ગદર્ગન	લિિેરે	અંિે	માિ્ગદર્ગન	અને	તકનીકી	સહા્ય	પૂરી	પા્ડે	છે.	
એમ.આઈ.એસ.	માં	ઉદ્યોિ	સાહલસકયો	(્ડીઓઇ)	ના	્ડેટા	જાળિિામાં	આિે	છે.
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	 •	 પ્રયોફેરનિસ	માટે	લિકેન્્ડ	ઇ્ડીપી	તાિીમી	કા્ય્ગરિમયો	્યયોિિા.
	 •	 કયોલિ્ડ	૧૯	મહામારીને	ધ્યાનમાં	રાખી	તાિીમાથજીઓ	માટેના	ઓનિાઈન	ઈ્ડીપી	અને	અન્્ય	કા્ય્ગરિમયો	્યયોિિા.
	 •	 લિલિ્ધ	ઔદ્યોલિક	તકયો	આ્ધાકરત	સેકટરિક્ષી	તાિીમી	કા્ય્ગરિમયો	્યયોિિા.
• ્રી.ઈ.્ડરી. દ્ારા ઉદ્યોગ ્ાહવ્કતા કાય્ષરિિયોનરી વિ્તૃત િાવહતરી
 (૧)  પ્ર્િ પેઢરીના ઉદ્યોગ ્ાહવ્કયો િા્ટે 
 (૧.૧) ઉદ્યોગ ્ાહવ્કતા જાગૃવત િક્કશયોપ Entrepreneurship Awareness Workshop (EAW)
	 	 	 ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	અિંે	જાગૃતતા	 કેળિિા	 લિલિ્ધ	પ્રકારની	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	જાગૃલત	 લરલબરયોનુ	ંઆ્યયોિન	
સંસથા		દ્ારા	કરિામાં	આિે	છે.	આઇટીઆઇ,	પયોિીટેકનીક,	એન્જીની્યરીંિ,	ફામા્ગસ્યટુીકિ,	આ્યુિમેદીક,	સા્યન્સ,	કયોમસ્ગ,	આટ્ગસ	
કયોિેિ	તેમિ	અન્્ય	લિદ્ારાખાના	 લિદ્ાથજીઓમા	ંઉદ્યોિ	સાહલસકતાના	િુણયોનયો	 લિકાસ	થા્ય	ત	ેમાટ	ેતેમને	જાગૃત	કરિા	
ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	િાતાિરણ	લનમા્ગણમાં	પા્યાની	કામિીરી	કરી	રકે	તેિી	રૈક્ષલણક	સંસથાઓના	લરક્ષકયો,	અધ્યાપકયો,	પ્રલરક્ષકયો,	
(ઇન્ટ્રીકટરયો)	અને	તિજ્ઞયો	(ફેકલટીઓ)	તેમના	લિદ્ાથજીઓન	ેમાિ્ગદર્ગન	આપી	રકે	ત	ેમાટ	ેપ્રેરીત	કરિા	માટ	ેજાગૃલત	લરલબરયોનું	
આ્યયોિન	સંસથા	દ્ારા	કરિામાં	આિે	છે.		
 (૧.ર) પ્ર્િ પેઢરીના ઉદ્યોગ ્ાહવ્કયોના વિકા્ અંગે ઉદ્યોગ ્ાહવ્કતા વિકા્ કાય્ષરિિયો Entrepreneurship 
Development Programme (EDP)
	 	 સંસથા	િુિરાત	રાજ્યમાં	લિલિ્ધ	જીલ્ાઓ/તાિુકાઓ/રહેરયોમાં	તેમિ	લિકલસત	સથળયોએ	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	તાિીમી	
કા્ય્ગરિમયો	ચિાિે	છે.	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	લિકાસ	તાિીમ	કા્ય્ગરિમ	મુખ્યતિે	બે	પ્રકારના	મયો્ડ્ુયિમાં	્યયોિિામા	ંઆિે	છે.	
 (૧.ર.૧) જનરલ ઇ્ડરીપરી િયો્ડયુલ-૧ 
	 	 રાજ્યના	મુખ્ય	રહેરયો	અમદાિાદ,	િ્ડયોદરા,	સુરત,	ભાિનિર,	રાિકયોટ	અન	ેજીલ્ા	તથા	તાિુકા	મથકયો	તથા	મુખ્ય	
કેન્દ્યોમાં	 િસતાં	 િયોકયોના	રૈક્ષલણક/અનુભિ	અને	નાણાંકી્ય	સદ્રતાન	ે ધ્યાનમાં	 રાખી	ચાર	અઠિા્ડી્યાના	તાિીમ	 કા્ય્ગરિમયો	
્યયોિિામાં	આિે	છે.	િેથી	રૂ.	પાંચ	િાખ	કે	તેથી	િ્ુધ	મૂ્ડી	રયોકાણ	્ધરાિતા	વ્યિસા્યયો	રરૂ	કરી	રકા્ય.	રાજ્યમાં	છલે્ાં	૨૫	િર્ગ	
દરમ્યાાન	ઔદ્યોલિક	અન	ેવ્યાપારી	ક્ષેત્રે	થ્યેિ	લિકાસના	પિિે	ઉપિબ્ધ	થ્યેિ	સુલિ્ધાઓનયો	ઉપ્યયોિ	કરી	લિલિ્ધ	વ્યિસા્યયોમાં	
સદર	કા્ય્ગરિમ	થકી	બેરયોિિાર	્યુિક/્યુિતીઓને	જોતરિામાં	આિે	છે.	
 (૧.ર.૨) જનરલ ઇ્ડરીપરી િયો્ડયુલ-૨
	 	 રાજ્યના	મખુ્ય	રહેરયો	લસિા્યના	પ્રત્યકે	જીલ્ા	/	તાિુકાના	આલથ્ગક	લિકાસની	પ્રરિી્યા	પણ	અત્યતં	િરૂરી	છે,	િથેી	સથાલનક	
લિરાળ	સમદુા્યન	ેઔદ્યોલિક	ઉતપાદન/સિેા	પ્રકારની	પ્રવૃલતિ/	િેપારી	પ્રવૃલતિ	દ્ારા	આલથ્ગક	લિકાસની	તકયો	ઉપિબ્ધ		કરાિી	રકા્ય.	
ગ્ામ્ય/તાિુકા/જીલ્ા	કક્ષાએ	પરૂતા	ંપ્રમાણમા	ંઆલથ્ગક	લિકાસની	રક્યતાઓની	તકયોન	ેપારખી	તને	ેલિકલસત	કરિાની	પ્રરિી્યાન	ેિેિ	
આપિા	માટે	 લરલક્ષત	બરેયોિિાર	્ુયિાનયો	અન	ેસથાલનક	પ્રજાિનયોન	ે કેન્દ્	ેસથાન	ેરાખીને	િર્ગ	દરમ્યાન	સી.ઇ.્ડી.	 સંસથાન	દ્ારા	
રાજ્યના	ગ્ામ્ય/તાિુકા/જીલ્ા	કક્ષાએ	બ	ેઅઠિા્ડી્યાના	ઇ.્ડી.પી.	કા્ય્ગરિમયોનુ	ંઆ્યયોિન	કરિામા	ંઆિ	ેછે.	
 (૧.ર.૩) અનુ્ુવચત જાવત અને જનજાવત િા્ટે ઇ્ડરીપરી િયો્ડયુલ-૨
	 	 અનુસલુચત	જાલત	અને	 િનજાલતના	 િયોકયોની	અનેક	 સમસ્યાઓ	અન	ેબં્ધનયો	 છે.	 િેમકે	ઓછી	રૈક્ષલણક	િા્યકાત,	
નાણાંકી્ય/આલથ્ગક	નબળાઇ,	અલિકલસત	પરીલસથપલત	અન	ેજાણકારીનયો	અભાિ,	દલૈનક	રયોજીરયોટીની	સમસ્યા,	હુન્ર-ઉદ્યોિ-
કિા-કસબ,	તકનીકી	કુરળતા	(ટેકનીકિ	સકીિ)	િિેરેનયો	અભાિ,	સામાજીક	અન	ેકૌટુલંબક	પ્રશ્નયો	તથા	સંકલુચત	રીત-રીિાજોને	
કારણ	ેતેઓ	પયોતાની	િસતી	અને	રહેઠાણની	િગ્યાએ	રયોિિારી	મળે	તિેી	અપકે્ષા	રાખે	છે.	પરીણામ	ેતેઓ	િન્મથી	મરણ	સ્ુધી	
પયોતાના	ચયોકકસ	લિસતારમાં	િ	સથા્યી	થઇને	રહે	છે.	મુખ્યતિે	તેઓ	ખેતમિુરી	દ્ારા	દૈલનક	િેતન	કમાઇન	ેિુિરાન	ચિાિે	છે.	
તેથી	 તેમને	 સરળ	 િુિરાતી	 ભારામાં	 લિર્યિસતુ	 તથા	 માિ્ગદર્ગન	અને	 વ્યકલતિત	 સિાહસુચન	 દ્ારા	 તાિીમ	આપિાનુ	ં
આ્યયોિન	સંસથા	દ્ારા	કરિામાં	આિે	છે.	િેથી	તેઓ	પયોતાના	લિસતારમાં	િ	પ્રવૃલતિઓ	હાથ	્ધરી	સિાિિંબી	બની	રકે.	આ	માટે	
િુિરાત	આકદિાસી/	અનુસુલચત	જાલત	લનિમની	લિલિ્ધ	્યયોિનાઓ	દ્ારા	નાણાંકી્ય	સહા્ય,	સિેાકી્ય,	કારીિર-િેપારી	પ્રવૃલતિ	
માટે	સા્ધનપેટી	મેળિી	રકે	છે.	પ્રાથલમક	રીતે	આ	પ્રકારની	પ્રવૃલતિ	અન	ેસહા્ય	દ્ારા	પ્રારંભ	કરીન	ેકેટિાક	ખંતીિા	અન	ેિ્ધુ	
સફળ	ઉમેદિારયો	િ્ધુ	મૂ્ડીરયોકાણ	્ધરાિતી	પ્રવૃલતિ	હાથ	્ધરીન	ેસમ્ય	િતા	ંનૂતન	લસલધ્ધ		પ્રાતિ	ક્યા્ગના	દાખિાઓ	જોિા	મળે	છે.	
િર્ગ	દરમ્યાન	સી.ઇ.્ડી.	સંસથા	દ્ારા	રાજ્યના	રહેરી/લિલ્ા/તાિુકા	કેન્દ્યો,	ગ્ામ્ય	અને	અલત	અંતકર્યાળ	પ્રદેરમાં	અનુસલુચત	
જાલત/અનુસુલચત	આકદજાલત	ઉમેદિારયો	માટે	બે	અઠિા્ડી્યાંના	ઇ.્ડી.પી.	તાિીમ	કા્ય્ગરિમયોનું	આ્યયોિન	કરે	છે.	
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 (૧.ર.૪) જરૂરરીયાતલક્રી ઉદ્યોગ ્ાહવ્કતા ્હ કૌશલય  વનિા્ષણ કાય્ષરિિયો 
	 	 સીઇ્ડી	અન્્ય	તાંલત્રક	સંસથાઓના	સહ્યયોિમાં	આ	પ્રકારના	લિલરષ્ટ	ઇ્ડીપી	કા્ય્ગરિમયો	ચિાિે	છે.	િેમાં	માલહતી	પ્રૌદ્યોલિકી	
(ઇન્ફયોરમરેન	ટેકનયોિયોજી)	આ્ધારીત,	કયોમપ્યુટરિક્ષી,	લિલિ્ધ	સેિાઓ	આ્ધાકરત	રયોિિારિક્ષી	તાંલત્રક	કૌરલ્ય	લિકાસ	(સકીિ	
્ડેિિપમેન્ટ	 )	અને	 ઉદ્યોિ	 સાહલસકતા	 લિકાસનયો	 (આંત્રપ્રીની્યયોરરીપ	 ્ડેિિપમેન્ટનયો)	 સમાિેર	 થા્ય	 છે.	આ	 કા્ય્ગરિમની	
િરૂરી્યાત	મિુબ	ફીનું	્ધયોરણ	રાખિામાં	આિે	છે.	આ	પ્રકારના	કા્ય્ગરિમયો	રાષ્ટી્ય	સંસથા	િેિી	કે	રાષ્ટી્ય	ઉ્ધમીતા	અન	ેિઘુ	
વ્યિસા્ય	લિકાસ	સંસથાન	(નીસબ્ડ્ગ)	સાથે	પણ	ચિાિિામા	ંઆિે	છે.	
• ઇ્ડરીપરી કાય્ષરિિયોિાં કયોણ જો્ડાઇ શકે ?
	 	 ૧૮	િર્ગથી	ઉપરની	િ્યિૂથની	કયોઇપણ	વ્યલક્ત	િે	કયોઇ	ટેકલનલર્યન,	િેપારી,	વ્યિસાલ્યકયો,	સેલસમેન,	એલન્િલન્યર,	
ગૃલહણી	કે	કયોઇપણ	પ્રવૃલતિ	કરતી	હયો્ય,	પરંતુ	આલથ્ગક	ઉપા્ગિન	કરિાની	તીવ્	ઇરછા	્ધરાિતી	હયો્ય,	તેઓ	અભ્યાસ	કે	અનુભિના	
બા્ધ	લિના	આ	કા્ય્ગરિમમા	ંજો્ડાઇ	રકે	છે.	આ	ઉપરાંત	તાિીમ	પણૂ્ગ	થ્યા	બાદ	સતત	ફયોિયોઅપ	રખા્ય	છે	િેથી	પ્રલરક્ષણ	િેનાર	
તાિીમાથજી	પયોતાનયો	સિતંત્ર	વ્યિસા્ય	રરૂ	કરી	આલથ્ગક	રીતે	પિભર	થઇ	રકે.	
(ર) પ્રિત્ષિાન ઉદ્યોગ ્ાહવ્કયો િા્ેટના કાય્ષરિિયો Training Programme for Existing Entrepreneurship
 (ર.૧) પ્રિત્ષિાન ઉદ્યોગ ્ાહવ્કયો િા્ટે તાલરીિ કાય્ષરિિયો Second Generation Programme (SGP) 
	 	 સીઇ્ડી	 ફકત	 નિ	 ઉદ્યોિ	 સાહલસકયોને	 િ	 નહી	 પરંતુ	 પ્રિત્ગમાન	 ઉદ્યોિ	 સાહલસકયોન	ે તેમના	ઔદ્યોલિક	 સાહસના	
લિકાસન	ેઆ્ડે	આિતી	મુશકેિીઓ	દુર	કરી	 લિકાસના	નિા	નિા	સયોપાનયો	 લસધ્ધ	કરી	રકે	તે	માટે	અપગે્્ડેરન	પ્રયો્ડકટની	
લિલિ્ધતા,	પ્રયો્ડકટસ	્ડાઇિલસ્ગકફકેરન,	કિયોલિટી	માક્ક,	નરેનિ	અન	ેઇન્ટરનરેનિ,	્ડબલ્યુ.ટી.ઓ.	સામેની	વ્યુહરચના	ઇન્ટરનિ	
માકકેટ	અને	એકસપયોટ્ગની	પ્રયોલસિર,	બજાર	વ્યિસથાપન	(માકકેટીંિ	મેનેિમેન્ટ),	નાણાંકી્ય	સંચાિન	તથા	સપ્ધા્ગતમક	િાતાિરણમાં	
કઇ	રીતે	ટકી	રકા્ય.,	તે	માટેના	તાિીમ	કા્ય્ગરિમયોનું	સંચાિન	કરે	છે.	સીઇ્ડી	હાિના	ઉદ્યોિકારયો	માટે	સરંયો્ધન	સંસથાઓ	અને	
લિર્ય	લનષણાંતયોના	સહ્યયોિથી	સેલમનાર/િક્કરયોપ/	િરૂકર્યાત	આ્ધાકરત	લિલિ્ધ	પ્રકારના	કા્ય્ગરિમયોનું	આ્યયોિન	કરે	છે.			
(૩) િાનિ ્ં્ાધન વિકા્ કાય્ષરિિ :  Human Resource Development Programme (HRD) :
	 	 આ	કા્ય્ગરિમ	રૈક્ષલણક	સંસથાઓ	(એક્ેડેલમક	ઇન્સટીટ્ુટ),	ઔદ્યોલિક	(ઇન્્ડલસટ્ર્યિ)	અન	ેવ્યિસા્ય	િૂથ	(લબઝનેસ	ગ્ુપ)	
તેમની	કામિીરી	અન	ેક્ષમતાને	ઉતકૃષ્ટ	બનાિિા	ઉપ્યયોિી	છે.	આ	કા્ય્ગરિમ	માલિકયો	અન	ેકમ્ગચારીઓ	િચ્ેના	સંબં્ધયોને	મિબુત	
બનાિિામાં	ભાિ	ભિિે	છે.	મહતિપૂણ્ગ	લરષ્ટાચારન	ેિિતા	લિર્યયો	િેિા	કે	પ્રેરણા,	કયોમ્યુલનકેરન	આિ્ડત,	મુશકેિી	લનિારણ	
ક્ષમતા,	સિ્ગકતા	(રિીએકટિીટી)	અન	ેતનાિમુકકત	(સટ્રેસ	મેનેિમેન્ટ	)	િિેરેનયો	સમાિેર	થા્ય	છે.	લિલરષ્ટ	પ્રવૃલતિના	ભાિરૂપે	
રાજ્યમાં	 લિલિ્ધ	 સથળયોએ	પ્રિત્ગમાન	સમ્યની	માિં	 મુિબ	માનિ	સંસા્ધન	 (એચ.આર.્ડી,)	 કા્ય્ગરિમયો	 –	 લિલિ્ધ	સંસથાના	
મેનેિર,	સુપરિાઇઝર,	કમ્ગચારીઓ	માટે	તથા	સરકારી	તેમિ	અ્ધ્ગસરકારી	અને	ખાનિી	કચેરીઓના	અલ્ધકારીઓ/કમ્ગચારીઓ	
તેમિ	લિલિ્ધ	કયોિેિના	અલંતમ	િર્ગના	લિદ્ાથજીઓ	માટે	તથા	સેિાકી્ય	પ્રવૃલતિ	્ધરાિતી	સંસથાઓના	અલ્ધકારીઓ/	કમ્ગચારીઓ	
માટે	વ્યલક્તિત	અસરકારકતા	લિકાસ	દ્ારા	પયોતાના	કામમાં	િુણિતિા	તથા	અસરકારકતા	િાિી	રકે	તે	માટે	મુખ્યતિે	ધ્યે્ય	
લસલધ્ધ,	આ્યયોિન,	લનણ્ગ્યરલક્ત,	તનાિમલુક્ત	(સટ્રે્યસ	મેનિેમેન્ટ),	હકારાતમક	લિચારસરણી	તથા	િત્ગણૂંક,	સિ	વ્યિસથાપન,	
નેતૃતિ,	અસરકારક	િુથલનમા્ગણ,	ટ્રાન્િકેરન	એનાિીસીસ	ફયોર	ઇમપ્રુલિંિ	ઇન્ટર	પસ્ગનિ	રીિેરનરીપ	િક્ષ	લન્ધા્ગરણા	અને	ધ્યે્ય	
લસલધ્ધ,	અસરકારક	સમ્ય	વ્યિસથાપન	િેિા	લિર્યયો	અંિે	ક્ષેત્ર	લનષણાંતયો	દ્ારા	પ્ર્યયોલિક	્ધયોરણે	તાિીમ	આપિાનુ	ંઆ્યયોિન	
કરે	છે.	
(૪) િવહલા ્ેલ (પ્રવૃવતિઓ)
	 	 •	 મલહિા	સરકકતકરણ	માટે	ટુંકી	મુદતનયો	કા્ય્ગરિમ.	
	 	 •	 મલહિાઓ	માટે	િરૂકર્યાત	આ્ધારીત	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	લિકાસ	કા્ય્ગરિમ.
	 	 •	 મલહિાઓના	સામાજીક/આલથ્ગક	સરકકતકરણ	માટે	વ્યલક્તિત	માિ્ગદર્ગન	અને	ગ્ુપ	સલેમનાર/	િક્કરયોપ	
	 	 •	 પ્રદર્ગન	અન	ેવ્યા્યપાર	મેળાઓમા	ંસામેિિીરી	અને	મલહિાઓ	દ્ારા	તૈ્યાર	કરા્ેયિી	ચીિિસતુ/ઓનુ	ંલનદર્ગન
	 	 •	 મલહિા	સહકારી	સંસથાતઓની	માંિણી	અનુસાર	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	લિકાસ	જાગૃલત	કા્ય્ગરિમનું	સંચાિન.	
(૫) પરાિશ્ષ ્ેિાઓ  (Counselling) તેિજ પયો્્ટ તાલરીિ/હેન્ડ હયોલ્ડીંગ:
	 	 મિુાકાતીઓ/સફળ	ઉદ્યોિ	સાહલસકયો	અન	ેઅિાઉ	તાિીમ	મેળિી	હયો્ય	એિા	 (પુિ્ગ	પ્રલરલક્ષત)	ઉદ્યોિ	સાહલસકયોને	
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તેમના	વ્યિસાલ્યક	પ્રયોિેકટના	લિસતરણ	માટે	માિ્ગદર્ગન.	પયોસટ	તાિીમ/હેન્્ડ	હયોલ્ડીંિ	અન	ેસિાહ	સુચન	એક	અિિ	સિે	છ	ે
િેમાં	અમયો	ધ્યાન	આપી	રહ્ા	છીએ.	અમયો	રસ	્ધરાિતા	તાિીમાથજીઓન	ેખાસ	મદદ	કરિા	માિંીએ	છીએ	કે	િેઓ	ઉદ્યોિ	
સાહલસક	બની	આિળ	િિા	માંિે	છે.	તેથી	તેઓને	પ્રયોિેકટ	રીપયોટ્ગ,	બેંક	તરફથી	મળતી	મદદ,	ઉદ્યોિ	કેિી	રીતે	ઉભયો	કરિયો	
લિિેર	ેપર	હેન્્ડ	હયોલ્ડીંિ	મદદ	મળતી	રહે.
• યયોજના: આઇ.એન.્ડરી.૪ ઔદ્યોવગક વિકા્ િા્ટે ્ં્્ાઓને ્હાય (જનરલ ઈ્ડરીપરી અને નરયો્ડા કેમપ્)િુખય ્દર 
: ૨૮૫૨ – ઉદ્યોગયો, પ્ેટા િુખય ્દર : ૮૦ – ્ાિાનય, ગૌણ ્દર :  ૮૦૦ - અનય ખચ્ષ, પે્ટા ્દર : ૨૩, નાણાંકકીય 
િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩
	 	 ૨૦૨૧-૨૨	ના	િર્ગ	દરમ્યાટન	₨	૫૮૫.૦૦	િાખના	બિટે	સાથ	ે૧૯,૩૦૦	તાિીમાથજીઓન	ેતાિીમ	આપિાનયો	િક્્યાકં	
રાખ્યયો	િ	છે.	સીઇ્ડીના	િિ્ગમા	ંિનરિ,	અનસુલુચત	જાલત,	અનસુલુચત	િનજાલત,	બક્ષીપચંના	તાિીમાથજીઓ	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	
લિકાસ	તાિીમી	કા્ય્ગરિમ	(ઇ્ડીપી)મા	ંતાિીમ	િ	ેછે.	આ	ઉપરાતં	સીઇ્ડી	દ્ારા	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	જાગૃતતા	કા્ય્ગરિમ	(ઇએ્ડબલ્ય)ુ,	
માનિ	લિકાસ	તાિીમી	કા્ય્ગરિમ	(એચઆર્ડી)	અન	ેબીજી	પેઢીના	ઉદ્યોિ	સાહલસકયો	માટે	અિા્યદા	કા્ય્ગરિમ	(એસજીપી)	પ્રયોગ્ામમા	ં
પણ	તાિીમાથજીઓ	તાિીમ	િે	છે.	ઓકટયોબર-૨૦૨૧	અલંતત	૮,૭૮૪	તાિીમાથજીઓએ	તાિીમ	પણુ્ગ	કરેિ	છે.	૨૦૨૨-૨૩	ના	
િર્ગ	માટે	આઇએન્ડી-૪,	ઔદ્યોલિક	 લિકાસ	માટે	સસંથાઓન	ેસહા્ય	્યયોિના	િનરિ	ઈ્ડીપી	અંતિ્ગત	₨	૬૪૬.૦૦	િાખની	
િરૂરી્યાત	છે.	તમેિ	૨૦૨૨-૨૩ના	િર્ગ	દરમ્યાન	૨૦,૦૩૦	તાિીમાથજીઓન	ેતાિીમ	આપિાનયો	િક્્યાકં	રાખ્યયો	છે.	સી.ઈ.્ડી.	
દ્ારા	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	તનેી	પ્રાદેલરક	કચરેીઓ,	નરયો્ડા	કેમપસ,	સીઈ્ડી	સટાફ,	કયો-ઓક્ડ્ગનટેર	અન	ેએમબસે્ેડર	દ્ારા	ઉદ્યોિ	
સાહલસકતા	જાગૃતતા	કા્ય્ગરિમયોમા	ં(ઇએ્ડબલ્ય)ુ	મા	ંકુિ	૧૨,૮૭૦	તાિીમાથજીઓન	ેતાિીમ	આપિાનુ	ંમહતિકાકં્ષી	આ્યયોિન	છે.	
ફક્ત	આટિ	ુિ	નલહ	પરંત	ુઅમયોએ	પરીણામિક્ષી	 વ્યિસથા	રાખિે	 છે	િમેા	ં િે	તાિીમાથજીઓ	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	જાગૃતતા	
કા્ય્ગરિમમા	ંભાિ	િી્ધિે	છે	તઓે	ઈ્ડીપી	મયોડુ્િ-૧	અન	ેમયોડ્િુ-૨	તાિીમના	તાિીમાથજી	બને	અન	ેતાિીમમા	ભાિ	િ.ે	અમયોએ	
આ્યયોિન	કરેિ	છે	કે	કુિ	૧૨,૮૭૦	તાિીમાથજીઓ	કે	િઓેએ	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	જાગૃતતા	કા્ય્ગરિમમા	ંભાિ	િી્ધિે	છે	તમેાથી	
કુિ	૫૪૦૦	તાિીમાથજી	અમારા	ઈ્ડીપી	મયોડ્િુ-૧	અન	ેમયોડ્િુ-૨	મા	ભાિ	િે	િથેી	અમ	ે૪૦%	નયો	સફળતા	દર	હાસંીિ	કરી	
રકીએ.

અનુ. 
નં.

ઉદ્યોગ ્ાહવ્કયોને
વિકા્ કાય્ષરિિયો

રરીજીયનદરીઠ કુલ તાલરીિા્થીઓનરી ્ંખયા
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નાણાંનરી 
જરૂરરયાત

(₨ લાખિાં)

૧ ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	જાગૃતતા	
કા્ય્ગરિમ	(ઇએ્ડબલ્યુ)

૨૦૩૫ ૧૮૧૫ ૭૭૦ ૨૭૫૦ ૨૫૮૫ ૧૮૧૫ ૧૧૦૦ ૧૨,૮૭૦ ૧૩

૨ ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	લિકાસ	
તાિીમી	કા્ય્ગરિમ	(ઇ્ડીપી)

૯૨૦ ૯૪૦ ૨૬૦ ૧૨૧૦ ૧૨૧૦ ૭૩૦ ૩૩૦ ૫૪૦૦ ૬૩૦

૩ માનિ	લિકાસ	તાિીમી	કા્ય્ગરિમ	
(એચઆર્ડી)

૧૧૦ ૧૧૦ ૫૫ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૧૦ ૫૫ ૬૬૦ ૧.૫

૪ બીજી	પેઢીના	ઉદ્યોિ	સાહલસકયો	
માટે	અિા્યદા	કા્ય્ગરિમ	
(એસજીપી)

૧૬૫ ૧૬૫ ૧૧૦ ૧૬૫ ૧૬૫ ૧૬૫ ૧૬૫ ૧૧૦૦ ૧.૫

કુલ ૩૨૩૦ ૨૮૩૦ ૧૧૯૫ ૪૨૩૫ ૪૦૭૦ ૨૮૨૦ ૧૬૫૦ ૨૦,૦૩૦

	 	 આ	ઉપરાંત	અમયોએ	બીજી	પેઢીના	કા્ય્ગરિમયો	અને	માનિ	લિકાસ	તાિીમી	કા્ય્ગરિમયો	દ્ારા	કુિ	૧૭૬૦	તાિીમાથજીઓન	ે
તાિીમ	આપિાનું	િક્્ય	રાખેિ	છે	િેમાં	હાિ	ઉદ્યોિ	કરી	રહેિા	ઉદ્યોિ	સાહલસકયો	અન	ેસુક્મ,	િઘુ	અને	મધ્યમ	ઉદ્યોિયોના	
માનિબળનયો	સમાિેર	થા્ય	એ	ખાસ	ધ્યાન	રાખિામાં	આિરે.
	 	 ૨૦૨૨-૨૩	ના	િર્ગ	માટે	આઇએન્ડી-૪,	ઔદ્યોલિક	લિકાસ	માટે	સંસથાઓન	ેસહા્ય	્યયોિના	નરયો્ડા	કેમપસ	અતંિ્ગત	₨	
૪૪	િાખની	િરૂરી્યાત	છે.	પયોસટ	તાિીમ/હેન્્ડ	હયોલ્ડીંિ	અને	સિાહ	સચુન	એક	અિિ	સેિ	છે	િમેાં	અમયો	ધ્યાન	આપી	રહ્ા	
છીએ.	અમયો	રસ	્ધરાિતા	તાિીમાથજીઓ	ન	ેખાસ	મદદ	કરિા	માંિીએ	છીએ	કે	િેઓ	ઉદ્યોિ	સાહલસક	બની	આિળ	િિા	માંિે	
છે.	તેથી	તેઓને	પ્રયોિેકટ	રીપયોટ્ગ,	બેંક	તરફથી	મળતી	મદદ,	ઉદ્યોિ	કેિી	રીતે	ઉભયો	કરિયો	લિિેરે	પર	હેન્્ડ	હયોલ્ડીંિ	મદદ	મળતી	
રહે.	િેમાં	અમયોએ	પ્રલત	તાિીમાથજી	દીઠ	₨	૧૦,૦૦૦/-	નુ	ંપ્રયોિીઝન	રાખેિ	છ	ેઆ	ઉપરાંત	િે	તાિીમાથજીઓ	સામાલિક	ક્ષેત્રે	
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ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	 લિકાસ	પ્રયોિેકટમાં	આિળ	િ્ધિા	માંિતા	હયો્ય	તેઓ	ને	એક	તાિીમાથજી/ઉદ્યોિ	સાહલસક	દીઠ	₨	૧૦	
િાખની	મદદ	કરિા	માિંીએ	છીએ.	િેના	માટે	અમયોને	₨	૪૪	િાખની	િરૂરી્યાત	છે.	હેન્્ડહયોલ્ડીંિ	(તાિીમાથજીઓની	સંખ્યા)	
અને	સામાજીક	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	લિકાસ	પ્રયોિેકટનયો	ટારિેટ	િરૂરી્યાત	પ્રમાણે	રહેરે.	જો	અમયોન	ેઆ	પ્રકારના	તાિીમાથજી	
નલહ	મળ	ેતયો	સદર	ફં્ડ	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	લિકાસ	તાિીમી	કા્ય્ગરિમયો	માટે	િાપરિામાં	આિરે.	
	 	 સી.ઈ.્ડી.	ગ્ામ્ય	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	લિકાસ	ક્ષેત્રે	પણ	ખાસ	ધ્યાન	આપિામા	ંઆિે	છે	િેથી	ગ્ામીણ	સત્રયોતયોનયો	િાભ	
િઈ	સથાનીક	ક્ષેત્રે	સિરયોિિારીની	તકયો	ઉભી	કરી	રકા્ય.		
• યયોજના: આઇએન્ડરી-૧૫, ગ્ાિરીણ અને પ્છાત વિ્તારયોિાં ઔદ્યોવગક ્િરયોજગાર યયોજના િુખય ્દર :૨૮૫૨ – 
ઉદ્યોગયો, પ્ેટા િુખય ્દર :૮૦ – ્ાિાનય,ગૌણ ્દર : ૮૦૦ - અનય ખચ્ષ, પ્ેટા ્દર : ૦૧, નાણાંકકીય િર્ષ ૨૦૨૨-
૨૩
	 	 સી.ઈ.્ડી.	દ્ારા	ગ્ામીણ	અને	પછાત	ક્ષેત્રયોમા	ંગ્ામ્ય	ઉદ્યોિ	સાહલસકતાનયો	ફેિાિયો	કરિા	માટે	ઓનિાઈન/ઓફિાઈન	
તાિીમી	કા્ય્ગરિમ	કરિાનું	આ્યયોિન	છે	િેમાં	 સથાલનક	સત્રયોતયોનયો	મહતિમ	ઉપ્યયોિ	અને	ગ્ાલમણ	અથ્ગવ્યિસથા	અને	પછાત	
લિસતાર	પર	ખાસ	ભાર	મુકિામાં	આિરે.	ઉદ્યોિ	સાહલસકયો	કે	િેઓ	ખેતી	આ્ધારીત	ઉદ્યોિયો,	સયોિર	ઉજા્ગ,	ગ્ામ્ય	કચરાનયો	
લનકાિ	અને	એન	ેિિતા	બીજા	ઉદ્યોિયો	કરિા	પ્રેરા્ય	તે	માટે	ખાસ	ઈ્ડીપી	મયોડ્ુિ-૨	ની	તાિીમ	્યયોિિામાં	આિરે.	૨૦૨૧-
૨૨	ના	િર્ગ	દરમ્યાન	₨	૬૦	િાખના	બિેટ	સાથે	૫૬૫	તાિીમાથજીઓને	તાિીમ	આપિાનયો	િક્્યાકં	રાખ્યયો	છે.	નાણાંકી્ય	િર્ગ	
૨૦૨૨-૨૩મા	ં આઇએન્ડી-૧૫,	 ગ્ામીણ	 અન	ે પછાત	 લિસતારયોમાં	 ઔદ્યોલિક	 સિરયોિિાર	 ્યયોિના	 અંતિ્ગત	 ૫૧૫	
તાિીમાથજીઓન	ેઉદ્યોિ	સાહલસકતા	લિકાસ	તાિીમી	કા્ય્ગરિમ	મયોડ્ુિ-૨	દ્ારા	તાિીમ	આપિાનયો	િક્્યાકં	છે	અન	ે₨	૬૬.૦૦	
િાખની	(આ્યયોિન)	જોિિાઇ	કરિામાં	આિી	છે.	સી.ઈ.્ડી.	દ્ારા	ગ્ામીણ	અન	ેપછાત	ક્ષેત્રયોમાં	ગ્ામ્ય	ઉદ્યોિ	સાહલસકતાનયો	
ફેિાિયો	કરિા	માટે	ઓનિાઈન/ઓફિાઈન	તાિીમી	કા્ય્ગરિમ	કરિાનુ	ંઆ્યયોિન	છે	િેમાં	સથાલનક	સત્રયોતયોનયો	મહતિમ	ઉપ્યયોિ	
અને	ગ્ાલમણ	અથ્ગવ્યિસથા	અને	પછાત	લિસતાર	પર	ખાસ	ભાર	મુકિામાં	આિરે.	ઉદ્યોિ	સાહલસકયો	કે	િેઓ	ખેતી	આ્ધારીત	
ઉદ્યોિયો,	સયોિર	ઉજા્ગ,	ગ્ામ્ય	કચરાનયો	લનકાિ	અન	ેએન	ેિિતા	બીજા	ઉદ્યોિયો	કરિા	પ્રેરા્ય	ત	ેમાટે	ખાસ	ઈ્ડીપી	મયોડુ્િ-૨	ની	
તાિીમ	્યયોિિામાં	આિરે.		
• યયોજના: આઈ.એન.્ડરી.-૧૫, અનુ્ુવચત જાવત પે્ટા યયોજના ગ્ાિરીણ અને પ્છાત વિ્તારયોિાં ઔદ્યોવગક ્િરયોજગાર 
યયોજના િુખય ્દર : ૨૮૫૨-  ઉદ્યોગયો,પે્ટા િુખય ્દર: ૮૦- ્ાિાનય,ગૌણ ્દર : ૭૯૩ - ખા્ કેનદ્રીય ્હાય કેનદ્ 
પુર્કકૃત યયોજના (૧૦૦ %),પે્ટા ્દર : ૦૧, નાણાંકકીય િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩
	 	 સીઈ્ડી	રાજ્યના	િુદા	િુદા	ભાિયોમાંથી	એસસી	કેટેિરીના	સંભલિત	્યુિાનયોને	ઓળખિાની	અન	ેતેમના	ઓનિાઇન	
કે	ઓફિાઇન	ઇ્ડીપી	/	તાિીમ	કા્ય્ગરિમયોની	મદદથી	ઉદ્મવૃલતિ	લિકાસ	માટ	ેિરૂરી	તાિીમ	પ્રદાન	કરિાની	દરખાસત	કરિે	છે.	
એસસી	્યુિાનયો	રાજ્યભરમાં	આ્યયોલિત	આપણા	લિલિ્ધ	ઇ્ડીપી	કા્ય્ગરિમયોનયો	ભાિ	બની	રકે	છે.નાણાંકી્ય	િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	
₨	૨૫.૦૦	િાખની	ખાસ	કેન્દ્ી્ય	સહા્ય	(આ્યયોિન	બહાર)	મુખ્ય	સદર-	૨૮૫૨	ઉદ્યોિયો	હેઠળ	કરિામા	ંઆિી	છે.	આ	સકીમ	
માં	અનુસુલચત	જાલતના	૧૦૦	તાિીમાથજીઓને	િક્્યાકં	રાખ્યયો	છે.	ઓકટયોબર-૨૦૨૧	અંલતત	૫૯	તાિીમાથજીઓએ	તાિીમ	
પુણ્ગ	કરી	છે	અને	₨	૧૫.૦૦	િાખનયો	ખચ્ગ	આ	્યયોિના	પાછળ	ક્યપો	છે	િર્ગ	આખરે	૧૦૦	તાિીમાથજીઓની	પુરેપુરી	લસલધ્ધ	થરે	
અને	₨	૨૫.૦૦	િાખનયો	ખચ્ગ	કરિામાં	આિરે.	
	 	 નાણાકંી્ય	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩મા	ં₨	૭૫.૦૦	િાખની	ખાસ	કેન્દ્ી્ય	સહા્ય	(આ્યયોિન	બહાર)	મખુ્યર	સદ-	૨૮૫૨	ઉદ્યોિયો	
હેઠળ	આઈ.	એન.	્ડી.	-	૧૫,	અનસુલુચત	જાલત	પટેા	્યયોિના	ગ્ામીણ	અન	ેપછાત	લિસતારયોમા	ંઔદ્યોલિક	સિરયોિિાર	્યયોિના	
અતંિ્ગત	કરિામા	ંઆિી	છે	િમેાં	અનસુલુચત	જાલતના	૧૦૦	તાિીમાથજીઓન	ે૧૫	કદિસના	ઉદ્યોિ	સાહલસકતાના	લિકાસ	કા્ય્ગરિમ	
હેઠળ	તાિીમનયો	િક્્યાકં	રાખ્યયો		છે.	સીઇ્ડી	અનસુલૂચત	જાલત	કેટેિરીના	૧૦૦	ઉમદેિારયો	માટે	ઉદ્યોિ	સાહલસકતા	લિકાસ	માટે	
કામ	કરર	ેઅન	ેઉપર	િણાવ્યા	મિુબ	₨	૨૫	િાખ	ઉપરાંત,	અને	૨૦૧૯-૨૦	માટે	₨	૨૫	િાખ,	૨૦૨૦-૨૧માટે	₨	૨૫.૦૦	
િાખ,	જો	કે	અમ	ેઅમારા	પયોતાના	સસંા્ધનયો	દ્ારા	પ્રયોગ્ામ	ચિાવ્યયો,	તથેી	અમયોન	ેિર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	કુિ	₨	૭૫.૦૦	િાખની	
દરખાસત	કરેિ	છે.
• યયોજના: આઈ.એન.્ડરી.૪,અનુ્ુવચત જાવતઓ િા્ટે ઔદ્યોવગક વિકા્ ્ં્્ાઓને નાણાંકકીય ્હાય િુખય ્દર : 
૨૮૫૨-  ઉદ્યોગયો,પે્ટા િુખય ્દર : ૦ - ્ાિાનય, ગૌણ ્દર : ૦૦૩ -  ઔદ્યોવગક વશક્ણ - ્ંશયોધન અને તાલરીિ, 
પે્ટા ્દર : ૦૧, નાણાંકકીય િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩
	 	 સીઈ્ડી	રાજ્યના	િુદા	િુદા	ભાિયોમાંથી	અનુસલુચત	જાલત	કેટેિરીના	સંભલિત	્યુિાનયોન	ેઓળખિાની	ઓનિાઇન	અને	
ઓફિાઇન	ઇ્ડીપી	તાિીમ	કા્ય્ગરિમયોની	મદદથી	ઉદ્મવૃલતિ	 લિકાસ	માટે	િરૂરી	તાિીમ	પ્રદાન	કરિાની	 દરખાસત	કર	ેછે.	
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અનુસલુચત	જાલતના	 ્યુિાનયો	 રાજ્યભરમાં	આ્યયોલિત	આપણા	 લિલિ્ધ	 ઇ્ડીપી	 કા્ય્ગરિમયોનયો	 ભાિ	 બની	 રકે	 છે.	 સપેરી્યિ	
કયોમપયોનન્ટ	પિાન	સકીમમાં	૨૦૨૧-૨૨	માં	૨૫.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	છ	ેઅન	ે૩૦૦	તાિીમાથજીઓને	તાિીમ	આપિાનયો	
િક્્યાંક	રાખ્યયો	છે.	ઓકટયોબર-૨૦૨૧	અંલતત	૧૭૮	તાિીમાથજીઓએ	તાિીમ	પુણ્ગ	કરી	છે	અન	ે₨	૧૪.૦૦	િાખનયો	ખચ્ગ	આ	
્યયોિના	પાછળ	ક્યપો	છે.	િર્ગ	આખરે	૩૦૦	તાિીમાથજીઓની	પુરેપુરી	લસલધ્ધ	થરે	અન	ે₨	૨૫.૦૦	િાખનયો	ખચ્ગ	થરે.	સપેલર્યિ	
કયોમપયોનન્ટ	 સબ	 પિાન	 સકીમમાં	 ૨૦૨૨-૨૩	ના	 િર્ગ	 માટે	 ₨	 ૨૫.૦૦	િાખની	 (આ્યયોિન)	જોિિાઇ	આઈ.એન.્ડી.	 ૪,	
અનુસલુચત	જાલતઓ	 માટે	ઔદ્યોલિક	 લિકાસ	 સંસથાઓને	 નાણાંકી્ય	 સહા્ય	 ્યયોિના	 અંતિ્ગત	 અનુસલુચત	જાલતના	 ૩૦૦	
તાિીમાથજીઓને	૧૫	કદિસના	ઉદ્યોિ	સાહલસકતાના	લિકાસ	કા્ય્ગરિમ	હેઠળ	તાિીમનયો	િક્્યાકં	રાખ્યયોિ	છે.
• યયોજના: આઈ.એન.્ડરી.૪, આરદજાવત વિ્તા ર પે્ટા યયોજના હેઠળ ઉદ્યોગયોના વિકા્ િા્ટે ્ં્્ાઓને ્હાય િુખય 
્દર : ૨૮૫૨-  ઉદ્યોગયો, પે્ટા િુખય ્દર : ૮૦- ્ાિાનય,ગૌણ ્દર : ૭૯૬ - ટ્ાઇબલ એરરીયા ્બ પલાન અને 
તાલરીિ,પે્ટા ્દર : ૦૪, નાણાંકકીય િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩
	 	 સીઈ્ડી	રાજ્યના	િદુા	િદુા	ભાિયોમાથંી	અનસુલુચત	િનજાલત	કેટેિરીના	સભંલિત	્યિુાનયોન	ેઓળખિાની	અને	ઓનિાઇન	
અન	ેઓફિાઇન	ઇ્ડીપી		તાિીમ	કા્ય્ગરિમયો	દ્ારા	તમેન	ેઉદ્યોિ	સાહલસક	લિકાસ	માટે	િરૂરી	તાિીમ	પ્રદાન	કરિા	દરખાસત	કરે	છે.	
એસટી	 ્ુયિાનયો	રાજ્યભરમાં	્યયોજાતા	અમારા	 લિલિ્ધ	ઇ્ડીપી	કા્ય્ગરિમયોનયો	ભાિ	બની	રકર.ે	ટ્રા્યબિ	એરી્યા	 પિાન	સકીમમા	ં
૨૦૨૧-૨૨	મા	ં૧૮૦	તાિીમાથજીઓન	ેતાિીમ	આપિાનયો	િક્્યાકં	રાખ્યયો	છે.	ઓકટયોબર-૨૦૨૧	અંલતત	₨	૩૬.૦૦	િાખનયો	ખચ્ગ	
આ	્યયોિના	પાછળ	ક્યપો	છે	અન	ે૧૬૪	તાિીમાથજીઓએ	તાિીમ	પણુ્ગ	કરી	છે.	૨૦૨૨-૨૩ના	િર્ગ	માટે	₨	૫૦.૦૦	િાખની	
આ્યયોિન	જોિિાઇ	મખુ્ય	સદર	-	૨૮૫૨	ઉદ્યોિયો	આકદજાલત	લિસતાર	પેટા	્યયોિના	હેઠળ	ઉદ્યોિયોના	લિકાસ	માટે	સંસથાઓને	
સહા્ય	્યયોિના	હેઠળ	કરિામા	ંઆિી	છે.	િમેા	ંઅનસુલુચત	િનજાલતના	૨૨૫	તાિીમાથજીઓન	ે૧૫	કદિસના	ઉદ્યોિ	સાહલસકતાના	
લિકાસ	કા્ય્ગરિમ	હેઠળ	તાિીમનયો	િક્્યાકં	રાખ્યયો	છે.
(૬) ઔદ્યોવગક િાતાિરણને અનુરૂપ િાનિબળનરી તાંવત્રક ક્િતા િધારિાનરી યયોજના
  (Enhancement of Technical Competency & Skill Manpower Development) :
	 	 િુિરાતમાં	ઉદ્યોિ	સાહલસકયો	માટે	િુિરાત	ઇન્્ડસટ્રી્યિ	પયોલિસી,	૨૦૦૯	તથા	પયોલિસી	૨૦૧૫માં	તાંલત્રક	કૌરલ્ય	
ક્ષમતા	િ્ધારિા	માટેની	્યયોિના	રિુ	કરિામાં	આિી	છે.	િુિરાત	તેની	સાહસવૃલત	માટે	અને	ભારતના	લિકાસ	એલન્િનના	
પ્રતીક	તરીકે	જાણીતું	છે.	િુિરાત	સરકારે	િલતરીિ	લિકાસ	માટે	ઝ્ડપી	સ્ુધારાઓ	હાથ	્ધ્યા્ગ	છે.	અન	ેતે	માટે	સઘન	પ્ર્યાસયો	
ચાિુ	 છે	 િે	 હેઠળ	જીઆઇ્ડીસી	 ઇન્્ડસટ્રી્યિ	એસટેટ,	 એપ્રુિ	 સપેલર્યિ	 ઇકયોનયોમીક	 ઝયોન,	 ઇન્્ડસટ્રી્યિ	 પાક્ક	 અન	ે સંકલિત	
ઇન્ડ્સટીક્યિ	િુથયોના	પરસપર	સહ્યયોિ	અન	ેસહકારથી	િુિરાતમાં	ટેકનીકિ	ક્ષમતા	્ધરાિતી	માનિરકકતના	લિકાસ	માટે	
બહયોળી	તકયોનું	લનમા્ગણ	થનાર	છે.	આ	તાિીમ	્યયોિનામાં	સીઇ્ડીના	ઉમદા	હેતુને	ધ્યામનમાં	રાખી	િુિરાત	ઇન્્ડસટ્રી્યિ	પયોલિસી	
૨૦૨૦	હેઠળ	ઔદ્યોલિક	ગૃહયોની	તાંલત્રક	કુરળતા	્ધરાિતા	માનિબળની	િરૂરી્યાતન	ે ધ્યાનમાં	રાખીન	ેઔદ્યોલિક	ગૃહયો/
સંિઠનયો/સંસથાિઓ	માટે	મહતિ	પુણ્ગ	્યયોિનાઓની	જોિિાઇ	કરી	છે.
1.	 એન્કર	સંસથા	સથાપિા	માટે	નાણાંકી્ય	સંસથાઓને	સહા્ય		
	 	 દરેક	ક્ષતે્રમાં	કુિ	મૂ્ડી	અને	સંચાિન	ખચ્ગ	માટે	₨	૧૦	કરયો્ડ	સુ્ધીની	નાણાંકી્ય	સહા્ય	(કેલપટિ	સહા્ય	₨	૫	કરયો્ડ	+	
કરકરીંિ	સહા્ય	₨	૫	કરયો્ડ)
2.	 ઇન્્ડસટ્રીઝ/સંસથા	દ્ારા	ટુંકા	િાળાના	સેતુ	અભ્યાસરિમયો	માટે	સહા્ય	
	 •	 હાિની	ITIs	/	પયોલિટેલક્ક	/	એન્જીલન્યકરંિ	કયોિેજો/	્યુલનિલસ્ગટીઓ	સરકાર	માન્્ય	સંસથા	કૌરલ્ય	િ્ધ્ગન	ટ્રસટ,		

સકકૂિ	અથિા	સરકાર	સાથે	જો્ડા્યેિ	સંસથાઓમા	ંઅભ્યાસરિમયો	
	 •	 ચિાિિા	માટે,	્યિમાન	સંસથા	િમીન	અને	મકાન	એટિે	કે	મૂળભૂત	ઇન્ફ્ાસટ્રકચર	સુલિ્ધાઓ	આપરે.
	 •	 મરીનરી	અને	સા્ધનયોના	ખચ્ગ	માટે	75%	(100	િાખની	સહા્ય	મ્યા્ગદા)	ઉદ્યોિ	લન્યામકની	કચેરી	દ્વ્ારા	અન	ેબાકીની	

સંતુિન	25%	કકંમત	ભાિીદાર	ઔદ્યોલિક	ગૃહ	/	એસયોલસ્ેયરન	સંસથાઓ	(ઉદ્યોિ	પાટ્ગનર	તરીકે	ઓળખારે.)	ઈન્્ડસટ્રીઝ	
દ્ારા	ઉઠાિિામા	ંઆિરે.

3.	 ખાસ	પ્રકારના	સકીિ	્ડેિિપમેન્ટ	સેન્ટરને	સહા્ય
4.	 ₨	૨	કરયો્ડ	મહતિમ	મ્યા્ગદા	સાથે	 50%	સુ્ધીની	આલથ્ગક	સહા્ય.	આ	પ્રયોિેકટમાં	મકાન,	સા્ધનસામગ્ી	અન	ેમરીનરી	
(સથાપન	ખચ્ગ	સલહત),	િીિળીકરણ,	ફલન્ગચર	અને	અન્્ય	પરચુરણ	રયોકાણ,	િિેરે	 લન્યત	મૂ્ડી	રયોકાણ	ખચ્ગ	 	 (િમીન	ખચ્ગ	
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લસિા્ય)	પૂરી	પા્ડિામાં	આિરે.	
5.	 સકીિ	અપગ્ે્ડેરન	સેન્ટરને	સહા્ય
	 મરીનરી	અને	સા્ધન	ખરીદિા	માટે	₨	૧	કરયો્ડ	સુ્ધીની	આલથ્ગક	સહા્ય	નીચેની	ટકાિારી	મુિબ	આપિામાં	આિરે.		
	 (a)	100%		સહા્ય,		જીઆઇ્ડીસીની	િસાહતયો/અન્્ય	િસાહતયોમાં		
	 (b)	75%	સહા્ય,	અન	ેબાકીની	રકમ	િે	ત	ેકલસટર/	એસયોલસએરન	ઔદ્યોલિક	પાક્ક/SEZs	મારફત	ટ્રેનીંિ	સેંટર	નયો	ઉપ્યયોિ	
ઇંફ્ાસટ્રક્ચર	અન	ેમલરનરીનયો	ઉપ્યયોિ	કરી	ઉદ્યોિયો	દ્ારા	સલિ્ગસ	સેંટર	તરીકે	થઈ	રકરે.(રેિેન્્યુ	િનરરેન	મયો્ડિ)
6.	 M.S.M.E	સેકટર	માટે	સકીિ	્ડેિિપમેન્ટ	સેન્ટરને	સહા્ય
	 	 કયોઈપણ	િઘુ	અને	મધ્યમ	ઉદ્યોિકારયોના	હ્યાત	માનિબળ	અથિા	નિા	કારીિરયોની	સકીિ–કૌરલ્ય	લિકાસ	ના	હેતુસર	
એમ.એસ.એમ.ઈ.	ઉદ્યોિ	તેમની	કયોસમે	ફી	₨	૧૦	હજાર	ની	સહા્ય	મ્યા્ગદા	માં	ટ્રનેીંિ	કરી	રકરે.	ટ્રેનીંિ	પાટ્ગનર	મારફત	
તાલિમાથજીઓન	ેસરકાર	માન્્ય	કયોસ્ગ	નું	સટજીકફકેટ	(MES/NCVT/GCVT/Sector	Skill	Council)	મળી	રહેરે.	
7.	 કૌરલ્ય	ઉન્લતકરણ	માટે	ટ્યુરન	ફી	સહા્ય
	 	 કયોઈ	પણ	્યુલનિસજીટી/ઈિનેરી	કયોિેિ/પયોિીટેક્ીક/આઈ.ટી.આઈ./સરકાર	માન્્ય	સંસથાઓ/સયોસા્યટી	એકટ	હેઠળ	માન્્ય	
સંસથા/ટ્રસટ,ઉદ્યોિ	ગૃહયો	અને	માન્્ય	અસયોલર્યન.જો	ટેકલનકિ	કૌરલ્ય	િ્ધ્ગન	પુરુ	પા્ડતી	હયો્ય	તે	આ	્યયોિનાનયો	િાભ	િઈ	રકરે.	
	 સહા્ય	મ્યા્ગદા:	ટ્રેનીંિ	પ્રયોગ્ામ	દીઠ	તાલિમાથજી	દીઠ	મળતી	મહતિમ	સહા્ય	મ્યા્ગદા	નીચ	ેમુિબ	છે.
	 1.	Rs.	Up	to	15,000/-			 ૧૨૧	કિાક	અન	ેતેની	ઉપરનયો	સમ્યિાળા	માટે
	 2.	Rs.	Up	to	10,000/-			 ૬૧	થી	૧૨૦	કિાક	ના	સમ્યિાળા	માટે
	 3.	Rs.	Up	to	5,000/-	 	 ૪૦	થી	૬૦	કિાક	ના	સમ્યિાળા	માટે	
	 	 A	૧૦૦%	સહા્ય-બીપીએિ,	લિકિાંિ,એસ.સી.,એસ.ટી.,એસઇબીસી	અને	મલહિાઓ	માટે
	 	 B	૭૫%	સહા્ય-	અન્્ય	તાલિમાથજીઓ	માટે
[V]  ઇન્ડેક્્ટબરી
• આઇએન્ડરી-પ : ઔદ્યોવગક વિકા્ િા્ટે પ્રયોત્ાહક પ્રયત્યો,
	 	 ઇન્્ડેક્ટબી	િુિરાત	સરકારની	ઔદ્યોલિક	લિકાસ	લિર્યક	પ્રવૃલતિઓનું	આ્યયોિન	કરતી	સંસથા	છે.	આ	માટે	ઇન્્ડેક્ટબી,	
રાજ્ય	સરકાર	તથા	લિલિ્ધ	બયો્ડ્ગ-લનિમયો	િતી	રાજ્યના	ઔદ્યોલિક	અન	ેમાળખાકી્ય	ક્ષેત્રે	લિકાસ	અને	મૂ્ડી	રયોકાણ	પ્રચાર	
ઝૂંબેરની	કામિીરી	કરે	છે.	લિદેરમા	ંઅને	દરેમા	ંિુદાિુદા	સથળેયો	િેિા	કે	કદલહી,	મુંબઇ,	કયોિકતિા,	ચેન્ાઇ,	બેંિિૂર	તથા	અન્્ય	
મયોટા	રહેરયો	ખાતે	રાજ્યમાં	મ્ૂડી	રયોકાણ	આકર્ગિા	િરૂરી	એિા	પિિાં,	પ્રચાર	ઝૂંબેર	્યયોિના	હેઠળ	નીચ	ેમુિબની	કા્ય્ગિાહી	
હાથ	્ધરિાનું	આ્યયોિન	છે.
	 	 ૨૦૨૨-૨૩ના	િર્ગ	દરલમ્યાન	"ઔદ્યોલિક	લિકાસ	માટ	ેપ્રયોતસાહક	પ્ર્યત્નયો	્યયોિના"	હેઠળ	લનમ્નદલર્ગત	પ્રવૃલતિઓનું	
આ્યયોિન	કરિા	લિચારેિ	છે.
	 	 દરેના	મુખ્ય,	ઔદ્યોલિક	અને	િાલણલિ્યક	રીતે	લિકલસત	કેન્દ્યોમાંથી	રાજ્યમાં	મૂ્ડી	રયોકાણ	આકર્ગિા	માટે	સદર	્યયોિના	
અંતિ્ગત	ઉદ્યોિકારયો,	ઇન્્ડસટ્રીિઝ	એસયોલસએરન,	ચેમબર	ઓફ	કયોમસ્ગ	લિિેરે	સંિઠનયો	સાથે	બેઠકનું	આ્યયોિન	કરિું,	અન	ેતે	
મારફતે	ઔદ્યોલિક	અન	ેઆંતર	માળખાકી્ય	સુલિ્ધાના	પ્રયોિેકટમાં	મૂ્ડી	રયોકાણ	માટ	ેિુિરાત	આદર્ગ	અન	ેિાભદા્યક	સથળ	છે	
તે	અંિેની	ઔદ્યોલિક	િતુ્ગળમા	ંમાલહતી	પૂરી	પા્ડિી.	િર્ગ	દરલમ્યાન	મહદ્	અંરે	નીચેની	પ્રવૃલતિઓ	હાથ	્ધરિાનુ	ંઆ્યયોિન	છે.
 • ઔદ્યોલિક	મૂ્ડીરયોકાણ	તેમિ	આંતરમાળખાકી્ય	સુલિ્ધાના	પ્રયોિેકટમાં	મૂ્ડીરયોકાણ	માટે	િુિરાત	આદર્ગ	સથળ	છે	તેિી	

છબી	નિા	રયોકાણકારયોમાં	ઊભી	કરિી	અને	તે	માટે	દેરમાં	િુદી	િુદી	િગ્યાએ	પકરસંિાદયો	કરિા,	પ્રદર્ગનમાં	ભાિ	િેિયો	
લિિેરેની	કા્ય્ગિાહી	સતત	હાથ	્ધરા્યેિ	છે.	

 • ઉપરયોકત	પ્રવૃલતિઓ	માટે	િરૂરી	સાલહત્ય,	સી્ડી,	લિ્ડી્યયો	કફલમ	લિિેરે	બનાિિું.
 • દરેમાં	મુિાકાત	િેતા	લિદેરી	પ્રલતલનલ્ધ	મં્ડળયોની	િુિરાત	ખાતેની	મુિાકાત	માટે	આ્યયોિન	કરિું	તેમિ	િુિરાતમાંથી	

ઉચ્	કક્ષાના	પ્રલતલનલ્ધ	મ્ંડળયોની	લિદેર	મુિાકાત	અંિેની	કામિીરી	કરિી	તેમિ	આ	મુિાકાતયો	દરલમ્યાન	તેમની	સાથે	
ચચા્ગ-બેઠકયો,	ઔદ્યોલિક	સથળની	મુિાકાતયો	લિિેરેનુ	ંઆ્યયોિન	કરિું.
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 • લિલિ્ધ	બેઠકયો,	પ્રદર્ગનયો	દરલમ્યાન	તેમિ	કચેરીની	મુિાકાતે	આિતા	મહાનુભાિયો/મુિાકાતીઓન	ેછાપિે	સાલહત્ય,	સી્ડી	
લિિેરેનું	લિતરણ	કરિું.

 • દરેમાં	તેમિ	લિદેરમાં	જાહેરખબરયો	દ્ારા	પ્રચાર	ઝૂંબેરનુ	ંઆ્યયોિન	હાથ	્ધરિું.
 • લિદરે	 લસથત	 લબનલનિાસી	 ભારતી્યયો/લિદેરી	 કંપનીના	 મૂ્ડીરયોકાણ	આકર્ગિા	 માટે	 િુિરાતના	 પ્રલતલનલ્ધ	 મ્ંડળનુ	ં

આ્યયોિન	કરિું.
 • ‘‘િા્યરિન્ટ	િુિરાત	સલમટ''	શ્્રંખિા	 કે	અન્્ય	નેજા	અંતિ્ગત	આ્યયોલિત	 કા્ય્ગરિમયો	 દ્ારા	 થ્યેિ	 કા્ય્ગિાહીન	ેઆિળ	

્ધપાિિી	અને	મૂ્ડીરયોકાણ	માટે	લિલ્ા	કક્ષાએ	સંકિનની	કા્ય્ગિાહી	હાથ	્ધરિી.
 • આઇ.આઇ.ટી.એફ.,	પ્રિાસી	ભારતી્ય	કદિસ	લિિેરેમાં	િુિરાત	રાજ્ય	તરફથી	પ્રદર્ગનયોમા	ંભાિ	િેિા	તેમિ	પ્રલતલનલ્ધતિ	

કરિું.
 • લિદરેયોના	ભારતસથીત	રાિદૂતયો	અને	અન્્ય	ઉચ્	અલ્ધકારીઓ	સાથ	ેમુિાકાતયોનુ	ંઆ્યયોિન	કરિું.
 • દરે	અને	લિદેરમાં	્યયોજાતા	પ્રદર્ગનયોમાં	રાજ્ય	સરકાર	િતી	મૂ્ડીરયોકાણ	આકર્ગિા	માટે	ભાિ	િેિયો.
 • ઉદ્યોિકારયોને	લિલિ્ધ	પ્રકારની	િમીન	અંિેની	માલહતી	ઉપિબ્ધ	કરિા	માટે	ઇન્ટીગે્ટે્ડ	ઇન્્ડસટ્રી્યિ	ઇન્ફમમેરન	લસસટમ	

(આઇ.આઇ.આઇ.એસ.)	નામનું	સયોફટિેર	ઇન્્ડકે્ટબી	અન	ેબા્યસિે	દ્ારા	તૈ્યાર	કરિામા	ંઆિેિ	છે,	િેથી	રાજ્યના	
સમતુલિત	ઔદ્યોલિક	લિકાસ	થિામાં	મદદરૂપ	થઇ	રકા્ય.

 • મ્ૂડીરયોકાણ	માટેની	િરૂરી	માલહતી	સરળતાથી	ઉપિબ્ધ	થા્ય	તે	માટે	િરૂરી	તમામ	કા્ય્ગિાહી	કરિી.		
 • ઇઝ	ઓફ	્ડુઇંિ	 લબઝનેસ	અંતિ્ગત	 ્ડી.પી.આઇ.આઇ.ટી.	 દ્ારા	 સટેટ	 કરફયોમ્ગ	એકરન	 પિાન-૨૦૨૦માં	 રિૂ	 કરા્યેિ	

લિલિ્ધ	સુ્ધારાઓનું	અમિીકરણ	કરિામાં	આિરે.	આ	સ્ુધારાઓ	િુિરાત	સરકારના	 લિલિ્ધ	૧૯	 લિભાિયો	સાથ	ે
સંબલં્ધત	હરે.																								

 • લમલનમમ	કમપિા્યન્સ	અંતિ્ગત	િુિરાત	સરકારના	 લિલિ્ધ	 લિભાિયો	સાથે	સંકળા્યેિા	 લિલિ્ધ	કમપિા્યન્સનું	ભારણ	
ઓછું	કરિા	માટે	કામિીરી	કરિામાં	આિરે,	િેનયો	લિિતિાર	કરપયોટ્ગ	્ડી.પી.આઇ.આઇ.ટી.ન	ેમયોકિિામાં	આિરે.			

રિિ યયોજનાનું નાિ (ચાલુ બાબત) િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ િા્ટે ્ૂવચત 
જોગિાઇ રકિ ₨ (લાખિાં) 

૧. વ્યાપાર	મેળા,	ચચા્ગપત્રયો,	પ્રદર્ગનયો	 ૩૮૦.૦૦
ર. લિદેરી	્ડેલિિેરન		 ૪૦.૦૦
૩. ઇન્િસેટસ્ગ	ફેલસલિટેરન	પયોટ્ગિ	(આઇએફપી)	 ૨૦૦.૦૦
૪. ઇન્િસેટસ્ગ	ફેલસલિટેરન	સિે	(આઇએફસી) ૧૦૦.૦૦
૫. એસટાબિીરમેન્ટ	ઓફ	ઇન્્ડેક્ટબી	 ૬૦.૦૦

કુલ. ૭૮૦.૦૦

[W] ગુજરાત ઇનફ્ા્ટ્કચર ્ડેિલપિેન્ટ બયો્ડ્ષ
	 	 ૧૯૯૫મા	ંસથાલપત	િુિરાત	ઇન્ફ્ાસટ્રકચર	્ડેિિપમેન્ટ	બયો્ડ્ગ	ભારતમાં	આ	પ્રકારનું	પ્રથમ	બયો્ડ્ગ	છે.	૧૯૯૯માં	િુિરાત	
ઈન્ફ્ાસટ્રકચર	લિકાસ	અલ્ધલન્યમ	ઘ્ડિામાં	આવ્યયો,	િેમાં	બયો્ડ્ગને	િૈ્ધાલનક	દરજ્યો	આપિામાં	આવ્યયો	ત્યારબાદ,	૨૦૦૬માં	
જીઆઇ્ડી	એકટમાં	એમેન્્ડમેન્ટ	કરિામાં	આવ્યું.	બયો્ડ્ગનયો	ઉદ્ેર	ઈન્ફ્ાસટ્રકચરના	ક્ષેત્રમાં	ખાનિી	ક્ષેત્રની	ભાિીદારીન	ેપ્રયોતસાલહત	
કરિાનયો	અને	માળખાકી્ય	સુલિ્ધાની	્યયોિનાઓ	કે	િેમાં	મયોટા	મૂ્ડીરયોકાણની	આિશ્યકતાઓ	છે	તે	માટે	નાણાંનયો	િ્ુધ	પ્રિાહ	
સુિમ	કરિાનયો	છે.	બીજો	હેતુ,	લિલિ્ધ	સરકારી	સંસથાઓમાં	સંકિન	સુલનલચિત	કરિાનયો	છે.	િુિરાત	ઇન્ફ્ાસટ્રકચર	્ડેિિપમેન્ટ	
બયો્ડ્ગ	તેની	સલરિ્ય	કામિીરી	અને	રયોકાણકાર	સાથેના	મૈત્રીપૂણ્ગ	અલભિમ	દ્ારા	િુિરાત	રાજ્યન	ેલિશ્વના	નકરા	પર	આંતરરાષ્ટી્ય	
માળખાકી્ય	સુલિ્ધા	સાથે	સજ્	કરી	મુકિાની	અકદ્તી્ય	અને	પ્ડકારરૂપ	િિાબદારી	્ધરાિે	છે.	
	 	 િુિરાત	ઇન્ફ્ાસટ્રકચર	્ડેિિપમેન્ટ	બયો્ડ્ગ	ખાનિી	ભાિીદારીથી	લિકસાિિાની	થતી	્યયોિનાઓન	ેિિતી	નીલતમાં	ફાળયો	
આપે	 છે,	 તદ્ઉપરાંત	 ઈન્ફ્ાસટ્રકચર	 ક્ષેત્રના	 સટેક	 હયોલ્ડસ્ગ	 િચ્ે	 મુખ્ય	 સંકિનકાર	 તરીકેની	 અિત્યની	 ભૂલમકા	 ભિિે	 છે.	
આંતરરાષ્ટી્ય	ઉતિમ	પ્રણાલિકાઓમાંથી	તારિેિ	ઈન્ફ્ાસટ્રકચર	પકર્યયોિનાઓની	સંરચના	ઉભી	કરિાની	ક્ષમતા	તેણે	લિકસાિી	
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છે.	તે	પકર્યયોિનાઓના	પ્રબં્ધ	કરનાર	સરકારી	લિભાિયો/સંસથાઓ	સાથે	કામ	કરે	છ	ેઅન	ેખાનિી	ક્ષેત્રની	સામિેિીરી	માટે	
તેને	આકર્ગક	બનાિિા	દરખાસતયો	ઘ્ડે	છે.	
	 	 બયો્ડ્ગની	મુખ્ય	પ્રવૃલતિમા	ં(૧)	પ્રયોિેકટના	ફીઝીબીિીટી	અભ્યાસ/ક્ષેત્રી્ય	અભ્યાસ	હાથ	્ધરિા,	(૨)	ખાનિી	મૂ્ડીરયોકાણથી	
પ્રયોિેકટ	થા્ય	તેમ	તેને	પ્રમયોટ	કરિયો,	(૩)	પ્રયોિેકટસની	અગ્ીમતાના	્ધયોરણયો	નક્ી	કરિા,	(૪)	પ્રયોિેકટ	હાથ	પર	િેિા	તથા	તેના	
કન્રેરન	કરાર	મંિૂર	કરિા,	(૫)	લબક્ડંિ	પ્રલરિ્યાનુ	ંધ્યાન	રાખિું,	(૬)	પ્રયોિેકટના	ફા્યનાન્સી્યિ	સટ્રકચરની	કામિીરી,	(૭)	
કેપીસીટી	લબલ્ડીંિ	કા્ય્ગરિમ	પીપીપીનાં	ઉદે્રને	ધ્યાનમાં	રાખી	કરિા,	(૮)	રાષ્ટી્ય	અને	આંતરરાષ્ટી્ય	નાણાંકી્ય	સંસથાઓ	સાથે	
સંકિન	કરિું,	(૯)	િા્યબીિીટી	િેપ	ફં્ડ	માટે	નયો્ડિ	એિન્સી	તરીકેની	કામિીરી.
	 	 ઉપરયોકત	ઉદ્ેર/કા્ય્ગને	લસદ્ધ	કરિા	જીઆઇ્ડીબી	દ્ારા	₨	૫૦૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	ખચ્ગ	માટે	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	
માટે	કરિામાં	આિેિ	છે.
[X]  ગુજરાત પરી.્રી.પરી.આઈ.આર. નરી પ્રવૃવતિનરી રૂપરેખા
	 	 ઉદ્યોિ	અને	ખાણ	લિભાિ	દ્ારા	િુિરાત	સપેલર્યિ	ઇનિેસટમેન્ટ	રીજી્યન	એકટ,	૨૦૦૯	ની	જોિિાઇ	હેઠળ	િુિરાત	
પી.સી.પી.આઈ.આર	જાહેર	કરેિ	છે.	િેનયો	કુિ		લિસતાર	૪૫૩	ચયો.કક.મી	છે,	િેમાં	૩૩	િામ	િાિરા	તાિુકાના	અન	ે૧૧	િામ	
ભરૂચ	તાિુકાના	એમ	ભરૂચ	જીલ્ાના	કુિ	૪૪	િામયો	નયો	સમાિેર		થા્ય	છે.	િુિરાત	પી.સી.પી.આઈ.આર.ની	લિકાસ	્યયોિના	
િુિરાત	સપેલર્યિ	ઇનિેસટમેન્ટ	રીજી્યન	એકટ,	૨૦૦૯	અન	ેિુિરાત	નિર	રચના	અન	ેરહેરી	લિકાસ	અલ્ધલન્યમ,	૧૯૭૬	
ની	જોિિાઇ	હેઠળ	એપેક્ષ	ઓથયોરીટી/જીઆઇ્ડીબી	દ્ારા	તા:	૧૫/૦૯/૨૦૧૨	ના	રયોિ	મંિૂર	થ્ેયિ	છે	અન	ેઅમિમાં	છે.	
સતિામ્ંડળે	અમિીકરણના	ભાિરૂપે	કુિ	૧૪	નિર	રચના	્યયોિના	બનાિિાનું	નક્ી	કરેિ	છે.	િે	પૈકી	નિર	રચના	્યયોિના	નં.	
૧,	૨,	૫	અને	૧૪	િુિરાત	સપેલર્યિ	ઇનિેસટમેન્ટ	રીજી્યન	એકટ,	૨૦૦૯	અને	િુિરાત	નિર	રચના	અન	ેરહેરી	લિકાસ	
અલ્ધલન્યમ,	૧૯૭૬	ની	જોિિાઇ	હેઠળ	એપેક્ષ	ઓથયોરીટી/જીઆઇ્ડીબી	દ્ારા	મંિૂર	થ્યેિ	છ	ેઅન	ેઆિળની	કા્ય્ગિાહી	અથમે	
નિર	 રચના	અલ્ધકારીશ્ીની	 લનમણૂક	 થ્યેિ	છે.	 િત	િરમે	 સન	૨૦૨૧-૨૨	માં	 નિર	 રચના	 ્યયોિનાના	અમિીકરણના	
ભાિરૂપે	રસતાનું	બા્ંધકામ	પૂરુ	કરિામાં	આિેિ	છે.	તેમિ	િુિરાત	પી.સી.પી.આર.	ન	ેમળેિ	એનિા્યરમેન્ટ	લક્લ્યરન્સ	ના	
ભાિરૂપે	મેનિરૂિ	કનઝરિેરનનયો	એકરન	પિાનનયો	અભ્યાસ	કરાિેિ	છે.	
ગુજરાત પરી.્રી.પરી.આર.િાં ્ન ૨૦૨૨-૨૩ કરિાનરી પ્રવૃવતિનરી રૂપરેખા નરીચે િુજબ ્છે.
• રરિાઇઝ્ડ વિકા્ યયોજનના બનાિિાનરી કાિગરીરરી
	 	 િુિરાત	પી.સી.પી.આર.ની	લિકાસ	્યયોિના	સરકારશ્ી	દ્ારા	મંિૂર	થ્યે	દસ	િર્ગ	પણૂ્ગ	થિાની	તૈ્યારીમા	ંહયોઇ,	િુિરાત	
સપેલર્યિ	ઇનિેસટમેન્ટ	રીજી્યન	એકટ,	૨૦૦૯	અને	િુિરાત	નિર	રચના	અને	રહેરી	 લિકાસ	અલ્ધલન્યમ,	૧૯૭૬	ની	
જોિિાઇ	હેઠળ	કરિાઇઝ્ડ	લિકાસ	્યયોિનના	બનાિિાની	કામિીરી	હાથ	્ધરિાની	છે.	િે	અન્િ્ેય	કનસિટન્ટની	લનમણૂંક	કરિા	
આરએફપી	્ડયોક્યુમેન્ટનયો	મુસદ્યો	તૈ્યાર	થઇ	ચુકેિ	છે.	
• ્રકારશ્રી દ્ારા િંજૂર ્યેલ નગર રચના યયોજનાનું અિલરીકરણ કાય્ષિાહરી
	 	 સરકારશ્ી	દ્ારા	મંિૂર	થ્યેિ	નિર	રચના	્યયોિનાના	અમિીકરણના	ભાિરૂપ	ેનિર	રચના	્યયોિનાના	રસતાનું	પઝરેન	
િેિાનું	અને	પઝેરન	મળેિ	રસતાનું	બાં્ધકામ	કરિાની	કા્ય્ગિાહી	હાથ	્ધરિામાં	આિનાર	છે.
• નગર રચના યયોજના બનાિિાનરી કાય્ષિાહરી
	 	 લિકાસ	્યયોિનાના	અમિીકરણના	ભાિરૂપ	ેનિી	નિર	રચના	્યયોિના	બનાિિાની	કા્ય્ગિાહી	હાથ	્ધરિામા	ંઆિનાર	છે.
[Y] ગુજરાત રેલ ઇનફ્ા્ટ્કચર ્ડેિલપિેન્ટ કયોપપોરેશન લરી.
	 	 રાજ્યમા	ં રેલિેના	આ્ુધલનકરણ,	 અપગ્ે્ડેરન	 તથા	 માળખાકી્ય	 સુલિ્ધાના	 લિકાસ	 માટે	 િુિરાત	 રાજ્ય	 અને	 રેિ	
મંત્રાિ્યના	સં્યુક્ત	સાહસ	તરીકે	િુિરાત	રેિ	ઇન્ફ્ાસટ્રકચર	્ડેિિપમેન્ટ	કયોપપોરરેન	િી.	(જીરાઇ્ડ)	ની	તા.૦૬-૦૧-૨૦૧૭ના	
રયોિ	સથાપના	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	િેમાં	રાજ્ય	સરકાર	અને	કેન્દ્	સરકાર	(રેિ	મંત્રાિ્ય)	ની	ઇક્ીટી	કયોન્ટ્રીબ્યુરનમાં	અનુરિમે	
૫૧	ટકા	અન	ે૪૯	ટકા	નયો	લહસસયો	છે.	જીરાઇ્ડનુ	ંમુખ્ય	કા્ય્ગ	અિત્યના	રેિિે	પ્રયોિેકટનયો	લિકાસ	કરિાનું,	મુખ્ય	રેિિે	િાઇન	
સાથે	વ્યહુાતમક	સથળયોને	રેલિે	િાઇનને	જો્ડાણ	આપિાનુ	ંતેમિ	રાજ્યમાં	ઉપિબ્ધ	રીસયોસજીસનયો	મહતિમ	ઉપ્યયોિ	કરીને	રેિ	
િાઇનની	મહતિમ	કેપેસીટી	ઉભી	કરિાનું	છે.
	 	 જીરાઇ્ડે	રેિ	લિકાસને	િિતા	અભ્યાસયો	અને	માસટર	રેિિે	પિાનના	આ્ધાર	ેઝ્ડપથી	હાથ	ઉપર	િઇ	રકા્ય	તેિા	અને	
રાજ્યના	લિકાસમાં	મહતિમ	ફાળયો	આપી	રકે	તેિા	પ્રયોિેકટયોની	અિિ	તારિણી	કરીને	તેિા	પ્રયોિેકટનયો	્ડીટેઇલસ	પ્રયોિેકટ	રીપયોટ્ગ	
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ત્ૈયાર	કરિાની	કામિીરી	કરેિ	છે.	િેના	સંદભ્ગમાં	રેિ	પ્રયોિેકટને	અમિમાં	મુકિાના	કા્ય્ગ	કરિા	માટે	રેિ	મંત્રાિ્યની	સૈદ્ધાંલતક	
મંિુરી	પ્રાતિ	થ્યેિ	છે	અથિા	તયો	સૈદ્ધાંલતક	મિંુરી	મેળિિા	અંિેની	કા્ય્ગિાહી	પ્રિલતમાં	છે	તેમિ	આિા	પ્રયોિેકટ	એસ.પી.િી.	
ની	રચનાની	કામિીરી	પણ	પ્રિલતમાં	છે.	જીરાઇ્ડના	ઉપરયોકત	લિઝન	અન	ેહેતુઓન	ેધ્યાન	ેિેતા	ંકંપનીએ	૨૦૨૧-૨૨	માં	
નીચ	ેમુિબના	કા્યપો	હાથ	ઉપર	િી્ધેિ	છે	અથિા	તયો	પ્રિલતમા	ંછે	અન	ેભલિષ્યના	આિનાર	સમ્યમાં	આ	પ્રયોિેકટ	ઉપરના	
કા્યપો	આિળ	્ધપાિિામાં	આિનાર	છે.	
	 	 જીરાઇ્ડે	કટયોસણ-બેચરાજી-ચાણસમા-રણૂંિ	રેિ	િાઇનનુ	ંમીટર	િેિમાંથી	રિયો્ડિેિમાં	પકરિત્ગન	(અંદાિે	૬૫	કકિયોમીટર	
રેિ	િાઇન)	કરિા	માટે	બહુચરાજી	રેિ	કયોપપોરેરન	લિ.	ની	એસ.પી.િી.	ની	રચના	કરેિ	છ	ેઅન	ેઆ	કંપની	દ્ારા	કટયોસણ-
બેચરાજી-ચાણસમા-રણૂંિ	રેિ	િાઇન	પ્રયોિેકટની	અમિીકરણનું	કા્ય્ગ	ઝ્ડપભેર	ચાિી	રહિે	છે.	આ	પ્રયોિેકટ	બે	તબક્ામા	ંથનાર	
છે	અને	િે	પૈકી	પ્રથમ	તબક્ાનું	કા્ય્ગ	૬૦	ટકા	પૂણ્ગ	થ્યેિ	છે	અને	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	સ્ુધીમાં	પ્રથમ	તબક્ાનું	કા્ય્ગ	પણૂ્ગ	કરિાનું	
િક્્યાંક	છે.	સાથે	સાથે	બીજા	તબક્ાનું	કા્ય્ગ	રરૂ	કરિાનુ	ંઆ્યયોિન	ચાિુ	છ	ેઅન	ેિર્ગ	૨૦૨૨-૨૩માં	બીજા	તબક્ાનુ	ંકા્ય્ગનુ	ં
અમિીકરણ	રરૂ	કરિાનું	િક્્યાંક	છે.	
	 	 બ્ેડીપયોટ્ગ	િાસટ	માઇિ	રેિ	કેનકટીિીટી	િાઇન	ટ	ુઓલ્ડ	બે્ડી	પયોટ્ગનયો	અંદાજીત	૨.૧૭	કકિયોમીટર	નયો	પ્રયોિેકટ	િર્ગ	
૨૦૨૧-૨૨	માં	રરૂ	થ્યેિ	છે.	
	 	 ન્્યુ	િયોથણિામ	-	હજીરા	પયોટ્ગ	રેિ	િાઇન	કનેકટીિીટીનયો	અંદાજીત	૩૫.૫	કકિયોમીટરનયો	પ્રયોિેકટ	માટે	એસ.પી.િી.	ની	
રચના	થઇ	છે	અને	પ્રયોિેકટ	ટુંક	સમ્યમાં	કા્ય્ગરત	થનાર	છે.	
	 	 ભિુ-નલિ્યા-િા્યયોર	રિયો્ડિિે	રેિ	િાઇન	કન્િઝ્ગન	પ્રયોિકેટ	:	ભિુ-નલિ્યા-િા્યયોર	રિયો્ડિિે	રેિ	િાઇન	કન્િઝ્ગન	અને	નિી	
રિયો્ડિિે	રેિ	િાઇન	અંતિ્ગત	૧૨૬.૦૫	કકિયોમીટરની	િબંાઇનયો	પ્રયોિકેટ	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩મા	ંહાથ	્ધરિાનુ	ંઆ્યયોિન	છે.	
	 	 નારિયોિ	પયોટ્ગ	રેિ	કનેકટીિીટી	(૧૯	કકિયોમીટરની	રેિ	િાઇનનયો	પ્રયોિેકટ)	અન	ેમાકનસર	(મયોરબી-િાંકાનેર	સેકરન)	
ઇન્ટરનેરનિ	કન્ટેઇનર	્ેડપયો	માટે	્ડીટેઇલ્ડ	પ્રયોિેકટ	રીપયોટ્ગ	માટેના	અભ્યાસ	ચાિુ	છ	ેઅન	ેિર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	આ	પ્રયોિેકટની	
કામિીરી	હાથ	ઉપર	િેિાનું	આ્યયોિન	છે.	
[Z] િાં્ડલ- બેચરાજી ્પેવશયલ ઈનિે્્ટિેન્ટ રરજયન ્ડેિલયોપિેન્ટ ઓ્યોરરી્ટરી
	 	 અમદાિાદની	ઉતિર-પૂિમે	કદરામાં	આિેિ	એમ.બી.એસ.આઈ.આર.	એક	એિું	નિું	ઔદ્યોલિક	મથક	કે	િે	અમદાિાદથી	
આરર	ે૯૦	કી.મી.	અને	િાં્ધીનિરથી	આરરે	૮૫	કી.મી.	દુર	આિેિું	છે	માં્ડિ	બેચરાજી	એસ.આઈ.આર.નયો	કુિ	લિસતાર	
આરર	ે૧૦૨.૧૦	ચયો.કકમી	છે	અને	તેમાં	અમદાિાદ	જીલ્ાના	૮(આઠ)	અન	ેમહેસાણા	જીલ્ાનુ	ં૧(એક)	એમ	કુિ	નિ	
િામયોનયો	સમાિેર	થા્ય	છે.	િુિરાત	રાજ્યનું	માં્ડિ	બેચરાજી	એસ.આઈ.આર.	સથાનની	દ્ષ્ટીએ	વ્યૂહાતમક	સથળે	આિેિયો	છે	િે	
કદલહી	મુંબઈ	ઇન્્ડસટ્રી્યિ	કયોરી્ડયોર	(DMIC)	(્ડી.એમ.આઇ.સી)થી	પ્રભાલિત	લિસતારમાં	આિેિયો	છે.		
	 	 િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	માં્ડિ	બેચરાજી	સર	ખાતે	નિર	રચના	્યયોજ્ા	-	૧	ના	્ડીપી	રયો્ડ-રસતાનુ	કામ	અંદાજીત	
૭૦%	પુણ્ગ	થ્યેિ	છે.િ્ધુમા,	સીતાપુર	ખાતે	નિર	રચના	્યયોજ્ા-૧	ના	સકુિ-હયોસપીટિ	એપ્રયોચ	રયો્ડ	બનાિિાની	કામિીરી	પુણ્ગ	
થઈ	િ્યેિ	છે.	તદુપરાંત,	નિર	રચના	્યયોિના	-૧	ના	ટીપી	રયો્ડ	અન	ેસિજીસીસ	માટે	એિન્સીની	લનમણૂંક	થઈ	િ્યેિ	છે.
	 	 આમ,	 િર્ગ	 ૨૦૨૨-૨૩	 દરમ્યાન	માં્ડિ	બેચરાજી	સર	ખાતે	 લિલિ્ધ	આંતરમાળખાકી્ય	સલુિ્ધાઓ	 લિકસાિિાના	
પ્રયોિેક્ટસ	હાથ	્ધરિામા	આિરે.	િે	સબબ	માં્ડિ	બેચરાજી	ઓથયોરીટી	દ્ારા	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટ	ેકુિ	₨	૫૫૧૨.૦૦	િાખની	
બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.	
[AA] ગુજરાત ઔદ્યોવગક ્ંશયોધન અને વિકા્ ્ં્્ા (ગરીર્ડા)નરી પ્રવૃવતિનરી રૂપરેખા
(૧) ્ં્્ા તાંવત્રક લેબયોરે્ટરરી ્છે જેનરી િુખય કાિગરીરરી ્ંશયોધન, વિકા્, ્ટે્્ટીંગ અને ઇન્પેકશનનરી ્છે. 
	 	 િર્ગ	૨૦૨૧	–	૨૦૨૨	દરલમ્યાન	સંસથાની	િત	િર્ગ	૨૦૨૦	–	૨૦૨૧	ની	સરખામણીએ	ટેસટીંિ	અન	ેઇન્સપેકરનની	
કામિીરીમાં	આરર	ે૪૬%	નયો	િ્ધારયો	થ્યેિ	છે.		
	 	 િર્ગ	૨૦૨૧	–	૨૦૨૨	માં	સંસથા	તરફથી,	સમા	–	િ્ડયોદરા	ખાતે	આિેિ	િેબયોરેટરીન	ેસંપણૂ્ગ	રીત	ેકા્ય્ગરત	કરિા	માટેની	
કામિીરી	અથમે	િરૂરી	જોિિાઇ	માટે	દરખાસત	કરિામા	આિરે.		
(૨)  ્ં્્ાનરી હાલનરી ્યાજીગંજ –	 િ્ડયોદરા	ખાતે	આિેિ	 િેબયોરેટરીના	 નિીનીકરણની	 તથા	 સમા	 –	 િ્ડયોદરા	ખાત	ે
િેબયોરેટરીન	ુબાં્ધકામની	કામિીરી	પૂણ્ગ	થઇ	િ્યેિ	છે.	
 



91

	 િેબયોરેટરીને	સંપૂણ્ગ	કા્ય્ગરત	કરિા	માટે	ની	કા્ય્ગિાહી	હાથ	્ધરિામાં	આિરે	િેને	 લન્યત	સમ્યમા્યા્ગદા	પૂણ્ગ	કરિા	માટે	
પ્ર્યત્નયો	હાથ	્ધરિામાં	આિરે.
(૩)  ગરીર્ડા – િ્ડયોદરા ્ં્્ાનયો હેતુ ઃ 
	 	 સંસથા	તાંલત્રક	પ્રકારની	કામિીરી	્ધરાિે	છે	અને	તેથી	સંસથાનયો	મુખ્ય	અન	ેમૂળ	હેતું	નાના	અન	ેમધ્યમ	ઉદ્યોિયોન	ેનિા	
ઉતપાદનયો,	માિસામાન	પ્રયોદ્યોલિકી	લિજ્ઞાન	હેઠળ	અને	તે	અથમે	સંરયો્ધન	અને	લિકાસ,લિસતરણ,	તાલંત્રક	તાિીમ	-	સહા્ય	તથા	
માિ્ગદર્ગન	ની	કામિીરી	પૂરી	પા્ડિાનું	કા્ય્ગ	કરે	છે.	
્ં્્ાનરી પ્રવૃવતિ ઃ
	 	 •	 કલેમકિ	અને	તે	સંબલ્ધત	સામગ્ીની	ચકાસણી
	 	 •	 કલેમકિ,	પેટ્રયોકેલમકિ	તથા	રૈક્ષલણક	સંસથાઓન	ેતાલંત્રક	સહા્ય
	 	 •	 થ્ડ્ગ	પાટજી	ઇન્સપેકરન	ની	કામિીરી	(કેલમકિ	સામગ્ી	અને	પિાસટીક	ઉદ્યોિયો	સંબલ્ધત	અન્િેક્ષણની	કામિીરી)
	 	 •	 કન્સિટન્સી	તથા	ઉદ્યોિયો	માનિરલક્તને	તાિીમ

	 •	 પિાસટીક,	કેલમકિ,	પેટ્રયો	કેલમકિ	,	કિર,	ઓઇિ,	આિ	લન્યંત્રણ,	સહી,	સાબુ	લિિેરેના	ત્ૈયાર	ઉતપાદન	ની	તાંલત્રક	
ચકાસણી

	 	 •	 પિાલસટક	અને	પયોિીમરના	નિા	ઉદ્યોિયોન	ેમાિ્ગદર્ગન		
(૨) ગુજરાત ઔદ્યોવગક વિકા્ વનગિ કચેરરીનરી પ્રવૃવતિનરી રૂપરેખા િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩
જિરીન ્ંપાદનનરી કાિગરીરરી
	 •	 િુિરાત	ઔદ્યોલિક	લિકાસ	લનિમ	િુિરાત	સરકાર	દ્ારા	સથપા્ેયિ	જાહેર	ક્ષેત્રનું	સાહસ	છે.	િેની	સથાપનાનયો	હેતુ	

રાજ્યમાં	લિલિ્ધ	સથળયોએ	્યયોગ્ય	િમીનયો	સંપાકદત	કરી	તેમાં	પા્યાની	ઔદ્યોલિક	સિિતયો	લિકસાિિાનયો	છે.	લનિમ	
દ્ારા	રાજ્યમાં	નાણાંકી્ય	િર્ગ	૨૦૨૦-૨૧માં	૧૪૪	હેકટર	િેટિી	િમીન	િસાહત	માટે	મેળિિામા	ંઆિી	છે.

	 •	 હાિમાં	લનિમ	િસાહતયો	સથાપિા	માટ	ેખાનિી	િમીનયોના	બદિે	સરકારી	િમીનયો	મેળિિા	પ્રા્ધાન્્ય	આપી	રહ્યુ	છે.	
સરકારશ્ી	 દ્ારા	 તા.૨૨/૦૫/૨૦૧૮ના	 ઠરાિથી	 લનિમન	ે સરકારી	 િમીન	 ફાળિતી	 િખત	ેિમીનના	 ૭૦%	 ટકા	
િમીન	બજાર	કકંમતના	૫૦%	ભાિથી	તથા	૩૦%	િમીન	બજાર	કકંમતથી	આપિા	ઠરાિ	કરિામા	ંઆિેિ.

નિરી જીઆઈ્ડરી્રી 
	 •	 માન.મુખ્યમતં્રીશ્ી	દ્ારા	૨૦૧૭માં	જાહેર	કરિામાં	આિેિ	૧૬	જીઆઇ્ડીસી	પૈકી	૧૨	સરકારી	િમીનયોના	કબજા	

મેળિી	િસાહત	સથાપિાની	કામિીરી	થઈ	રહી	છે.	જ્યારે	હાિમાં	મયોિે:નિા	માકઢ્યાની	અંદાિે	૧૪૪	હેકટર	િમીનનયો	
કબજો	લનિમને	મળિે	છે.

	 •	 માન.મુખ્યમતં્રીશ્ી	દ્ારા	૨૦૨૧માં	સરકારી	િમીન	પર	નિી	૮	ઔદ્યોલિક	િસાહતયો	સથાપિાની	જાહેરાત	કરિામાં	
આિેિ.	િેમાં	થુિર-િિયોત્રા,	િાિયોસણ,	ઓ્ડ,	ખા્ંડીિાિ,રેખપટ,નાિિપર,	મયોરબી	અને	ક્ડજોદરા	સુલચત	િસાહતમાં	
સમાિેર	 થા્ય	 છે.	 િેનયો	 કુિ	 અંદાજીત	 લિસતાર-	 ૧૩૬૦	 હેકટર	 થા્ય	 છે.	 સદરહું	 િમીનયો	 પૈકી	 િાિયોસણ	 અને	
નાિિપરની	િમીનના	અનુરિમે	અંદાિે	૩૯	હેકટર	અન	ે૧૩૫	હેકટર	િમીનનયો	કબજો	 લનિમ	દ્ારા	મેળિિામાં	
આિેિ	છે,	જ્યારે	અન્્ય	સુલચત	િસાહતયોની	િમીનયો	િસાહત	સથાપિાની	કા્ય્ગિાહી	પ્રિલત	હેઠળ	છે.

૨૦૨૨-૨૩ દરમયાન ્્ાપિાિાં આિનાર િ્ાહતયો
	 •	 લનિમ	દ્ારા	રાજ્યમાં	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	કુિ	૯	લિલ્ામાં	સુલચત	૧૬	નિી	ઔદ્યોલિક	િસાહતયો	સથાપિા	

અંદાજીત	હેકટર	૩૫૯૮	સરકારી	િમીનયો	તબદીિીથી	મેળિિાનુ	ંઆ્યયોિન	કરિામા	ંઆિેિ	છે.
	 •	 રાજ્યના	ઉદ્યોિયોના	સમતયોિ	અને	ઝ્ડપી	લિકાસ	માટે	લનિમ	પ્ર્યત્નરીિ	છે.	અલપ	લિકલસત	લિસતારમાં	િસાહતના	

આ્યયોિનથી	આલથ્ગક	પ્રવૃલતિને	િેિ	આપી	તે	 લિસતારને	 લિકાસના	પ્રિાહમાં	 ભેળિી	રકા્ય	તે	આર્યથી	 લનિમે	
આકદિાસી	લિસતારયોમાં	આ્યયોિનની	બાબતયો	સિીકારી	છે.	રાજ્યમાં	આકદિાસી	લિસતારયોમાં	આિતા	૨૯	સથળયોએ	
ઔદ્યોલિક	િસાહતયો	 સથાપી	છે.	આિામી	િરપોમાં	પણ	આકદિાસી	 લિસતારયોમાં	બીજી	નિી	િસાહતયો	 સથાપિાનું	
આ્યયોિન	છે.
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બલક ડ્રગ પાક્ક
	 •	 કેન્દ્	સરકારની	બલક	ડ્િ	પાક્કની	સથાપના	માટેની	નયો્ડિ	એિન્સી	તરીકે	િુિરાત	ઔદ્યોલિક	લિકાસ	લનિમની	પસંદિી	

કરિે	છે.િે	અન્િ્યે	લનિમ	દ્ારા	બલક	ડ્િ	પાક્ક	સથાપિા	માટે	ભરૂચ	લિલ્ાના	િંબુસર	તાિુકામાં	મયોિે.ઠાકયોર	તિાિ્ડી,	
આસનિ્ડ,	બાકરપયોર	ટીંબી,	અન	ેટંકારી	બંદર	ખાતેની	હે.	૪૦૫.૮૦-૭૨	ચયોમી	સરકારી	િમીન	તબદીિીથી	અન	ે
૩૩૭	હેકટર	ખાનિી	િમીન	નિા	િમીન	સંપાદન	અલ્ધલન્યમ-૨૦૧૩થી	સંપાદનથી	મેળિેિ	છે.

જિરીનનરી ફાળિણરી
	 •	 તા.	૦૧/૦૧/૨૦૨૧	થી	તા.	૨૫/૧૧/૨૦૨૧	સ્ુધી	 પિયોટ/રે્ડ	અિંેની	 કુિ	૨૫૮૧	અરજીઓનયો	 લનકાિ	કરિામાં	

આિેિ.	
	 •	 કિુ	અરજીઓ	પૈકી	કુિ	૧૪૭૪	પિયોટ/રે્ડની	ફાળિણી	કરિામા	ંઆિેિ.	સદર	ફાળિણી	અંતિ્ગત	કુિ	૫૨૮૨૧૬૦.૮૧	

ચયો.મી	લિસતારની	ફાળિણી	કરિામાં	આિેિ	છે.		
	 •	અંકિેશ્વર	ઔદ્યોલિક	િસાહત	ખાતે	ડ્ૉ	મારફતે	કુિ	૧૪૯	અરજીઓ	પૈકી	કુિ	ઉપિબ્ધ	૧૦	બહુમાળી	રે્ડની	ફાળિણી	

કરિામાં	આિેિ	છે.	
	 •	 ડ્ૉ	મારફતે	સા્યખા	ઔદ્યોલિક	િસાહત	ખાતે	૩૮૦	અરજીઓ	પૈકી	૮૭	પિયોટયોની	ફાળિણી	કરિામાં	આિેિ	તથા	

ચારુપ	ઔદ્યોલિક	િસાહત	ખાતે	૩૩૦	અરજીઓ	પૈકી	૨૪૦	પિયોટયોની	ફાળિણી	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	
	 •	 લનિમની	કુિ		૪૩		લમિકતયો	ઇ-હરાજી	મારફત	ેફાળિણી	કરિામાં	આિેિ.	
	 •	 લનિમની	ફા્યર	સટેરન,	સી.ઈ.ટી.પી.	,	સબ	સટેરન,	હયોલસપટિ,	સકુિ,	જાહેર	રૌચાિ્ય	િેિી	અિિ-	અિિ	આનરુાલંિક	

સલુિ્ધાઓ	માટે	મળેિ	ઓનિાઈન	અરજીઓ	સંદભમે	કુિ	૧૭	અરિદારશ્ીઓન	ેપિયોટની	ફાળિણી	કરેિ	છે.
બહિુાળરી શે્ડ
	 •	 લનિમ	દ્ારા	નાના	અને	મધ્યમ	કદના	ઉદ્યોિયોને	પયોરણક્ષમ	ભાિે	રે્ડ	મળી	રહે	તે	હેતુથી	કુિ	૪૨	બહુમાળી	પિિ	એન્્ડ	

પિે	રે્ડ	બનાિિાનું	આ્યયોિન	હાથ	્ધરિામાં	આિેિ	છે.	િે	પૈકી	હાિના	તબકે્	કુિ	૩૨	બહુમાળી	રે્ડની	અમિિારીની	
કા્ય્ગિાહી	હાથ	્ધરિામાં	આિેિ	છે.	િેમાં	અંદાલિત	૫૦	ચયો.મી.	ક્ષેત્રફળ	્ધરાિતા	૬૯૬	રે્ડ	તેમિ	અંદાલિત	૧૦૦	
ચયો.મી.	ક્ષેત્રફળ	્ધરાિતા	૫૦૮	રે્ડ	મળીન	ેકુિ	૧૨૦૪	રે્ડ	બનાિિાનુ	ંઆ્યયોિન	હાથ	્ધરિામા	ંઆિેિ	છે.	

	 •	 ૩૨	બહુમાળી	રે્ડ	પૈકી,	૩૧	બહુમાળી	રે્ડની	કામિીરી	પુણ્ગ	થ્ેયિ	છે.		
	 •	 પ્રસતુત	 ્યયોિના	અંતિ્ગત	અંદાલિત	 ૧૦૦.૦૦	 ચયો.મી.	 તથા	 ૫૦.૦૦	 ચયો.મી.ના	 મલટીિેિિ	 પિિ	એન્્ડ	 પિે	 રે્ડનું	

આ્યયોિન	કરેિ	છે.	આથી,	િઘુ	અને	સુક્મ	કક્ષાના	એકમયો	તેમનું	ઉતપાદન	તિકરત	રરૂ	કરી	રકરે.	
	 •	 લનિમ	દ્ારા	ઉપરયોક્ત	બહુમાળી	રે્ડ	પૈકી	(૧)	સાણંદ	–	૨,	(૨)	લચત્રા,	(૩)	છત્રાિ,	(૪)	કદ્યયોદર,	(૫)	મહેસાણા	–	૨,	

(૬)	રણાસણ	અને	(૭)	લસધ્ધપુર	િસાહતયો	ખાત	ેસુક્મ	અન	ેિઘુ	ઉદ્યોિયો	માટે	૯૯	િર્ગના	ભા્ડા	પટ્ાન	ેબદિે	માલસક	
ભા્ડા	પધ્ધલતથી	રે્ડની	ફાળિણી	કરિાનું	પણ	આ્યયોિન	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	

	 •	 લનિમ	દ્ારા	તાિેતરમાં	િ્ધુ	૫	(	પાંચ	)	ઔદ્યોલિક	િસાહતયોમા	ંબહુમાળી	પિિ	એન્્ડ	પિે	રે્ડ	બનાિિાનુ	ંઆ્યયોિન	
હાથ	્ધરિામાં	આિેિ	છે.	િેમાં	અંદાલિત	૫૦	ચયો.મી.	ક્ષેત્રફળ	્ધરાિતા	૬૦	રે્ડ	અને	અંદાલિત	૧૦૦	ચયો.મી.	ક્ષેત્રફળ	
્ધરાિતા	૧૯૦	રે્ડ	મળીને	કુિ	૨૫૦	રે્ડ	નિા	બનાિિાનુ	ંઆ્યયોિન	હાથ	્ધરિામાં	આિેિ	છે.	િેના	ટેં્ડરયો	જારી	
કરિામાં	આિેિ	છે	અને	તેની	ચકાસણીની	કામિીરી	હાિ	પ્રિલત	હેઠળ	છે.	

િવહલા ઔદ્યોવગક પાક્ક / એિએ્એિઈ પાક્ક
	 •	 રાજ્ય	સતર	ેપ્રથમ	િખત	મલહિા	ઔદ્યોલિક	પાક્કનુ	ંઆ્યયોિન	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	િેના	થકી	મલહિાઓ	ઔદ્યોલિક	

ક્ષેત્રે	આિળ	આિરે	 તથા	 મલહિા	સરલક્તકરણમાં	 રાજ્ય	આિિુ	 સથાન	 ્ધરાિે	 તે	 રીતે	 િુિરાત	સરકારે	 મલહિા	
ઔદ્યોલિક	પાક્ક	સથાલપત	કરિાનું	આ્યયોિન	કરેિ	છે.

	 •	 લનિમ	દ્ારા	 લિલિ્ધ	૧૩	મલહિા	ઔદ્યોલિક	પાક્ક	 /	એમએસએમઈ	પાક્ક	 લિકસાિિા	અન્િ્ેય	સરકારશ્ીની	મંિુરી	
મેળિેિ	છે.		િેમાંથી	૧૧	પાક્કની	કામિીરી	પૂણ્ગ	કરેિ	છે	અને	બાકીના	૨	પાક્કની	કામિીરી	અન્િ્ેય	ટેં્ડર	પ્રકક્યા	હાથ	
્ધરિે	છે.	
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એપરલ પાક્ક
	 •	 લનિમ	દ્ારા	લિલિ્ધ	ઔદ્યોલિક	િસાહતયોમા	ંએપરિ	પાક્ક	/	એકમયો	લિકસાિિાનું	આ્યયોિન	હાથ	્ધરિામાં	આિેિ	છે.	

િે	પૈકી	અમદાિાદ	અન	ેસલચન-સુરત	ખાતે	એપરિ	પાક્ક	લિકલસત	કરેિ	છે	અન	ેનરયો્ડા	(હંસપુરા)	ખાતે	એપરિ	પાક્ક	
/	એકમયો	લિકસાિિા		ટેન્્ડરીંિની	કા્ય્ગિાહી	હાથ	્ધરિામાં	આિેિ	છે.

ર્ડપયોવઝ્ટ િક્ક 
	 •	 લનિમ	દ્ારા	દહેિ	ઔદ્યોલિક	િસાહત	ખાતે	સુલચત	દહેિ	એસ.ઈ.ઝ્ેડ.િી	(પખાિણ)	માટ	ેઆંતરમાળખાકક્ય	સલુિ્ધાઓ	

લિકસાિિા	માટે	ક્ડપયોલઝટ	િક્ક	તરીકે	કામિીરી	હાથ	્ધરેિ	છે	હાિમાં	લનિમ	દ્ારા	રયો્ડના	કામયો	માટે	₨	૩૮	કરયો્ડના	
ટને્્ડર	જારી	કરિામાં	આિેિ	છે.	

ઔદ્યોવગક નરીવત
	 •	ઔદ્યોલિક	 નીલત	 ૨૦૧૫	 /	 ૨૦૨૦	 અંતિ્ગત	 ઈન્્ડસટ્રી્યિ	 ઇન્ફાસટ્રકચર	 પ્રયોિેકટન	ે સહા્ય	 ્યયોિના	 હેઠળ	 લનિમે	

ઔદ્યોલિક	િસાહતયોમાં	આંતરમાળખાકી્ય	સુલિ્ધાઓના	નલિનીકરણ	માટ	ે₨	૬૬૮.૩૦	કરયો્ડની	કુિ	૧૦૬	દરખાસતયોની	
મિંુરી	મેળિેિ	છ	ેઅન	ે₨	૯૦.૮૮	કરયો્ડની	કુિ	૯	(નિ)	દરખાસતયો	સરકારશ્ીમાં	મંિુરી	હેઠળ	છે,	િેમા	ંસરકારશ્ી	
તરફથી	૬૦%	થી	૯૫%	સુ્ધીનું	અનુદાન	મળેિ	છ	ે/	મળિાપાત્ર	છે.	

દહેજ પરી્રીપરીઆઈઆર
	 •	 દહિે	પીસીપીઆઈઆર	 લિસતાર	માટેની	 પ્યા્ગિરણી્ય	મંિુરી	ભારત	સરકારશ્ીના	એમઓઈએફ	 લિભાિ	તરફથી		

તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૭	ના	રયોિ	મળિે	છે.
	 •	 દહિે	પીસીપીઆઈઆર	લિસતાર	માટે	પાણી	પુરિઠા	અિંે	૨૫	એમ.જી.્ડી.	ક્ષમતાની	નમ્ગદા	નદી	આ્ધાકરત	અને	૫૦	

એમ.જી.્ડી.	(૨૨૭	એમએિ્ડી)	ક્ષમતાની	મી્યાિામ	રિાન્ચ	કેનાિ	આ્ધાકરત	્યયોિના	કા્યાાંલન્િત	કરિામા	ંઆિેિ	છે.		
	 •	 દહિે	ખાતે	૪૦	એમએિ્ડી	ક્ષમતાના	સીઈટીપીન	ુબાં્ધકામ	પણૂ્ગ	થતા	કા્ય્ગરત	કરેિ	છે,	અન	ેકા્યમી	્ધયોરણે	સંચાિન	

અન	ેમરામત	માટે	એસપીિી	કંપની	“Dahej	Clean	Initiative	Foundation”	નીરચના	થ્યેિ	છે.			
	 •	 સા્યખા	ખાતે	૪૦	એમ.એિ.્ડી.	ક્ષમતાના	સીઈટીપી	બા્ંધકામ	પણૂ્ગ	થતા	કા્ય્ગરત	કરેિ	છે.	આ	સીઈટીપીના	કા્યમી	

સંચાિન	અને	મરામત	માટ	ેએસપીિી	કંપની	“Sayakha	Clean	Initiative	Foundation”	ની	રચના	થ્યેિ	છે.			
	 •	 દહિે	પીસીપીઆઈઆર	ખાતે	૧૦૦	એમ.એિ.્ડીનયો	્ડીસિેીનરેન	પ્રયોિેકટ	(	₨	૧૧૫૭	કરયો્ડ)	ના	કામનયો	આદરે	તા.	

૩૧/૦૭/૨૦૧૯	ના	રયોિ	જારી	કરેિ,	િેની	કામિીરી	પ્રિલતમા	છે.	આ	્ડીસેિીનરેન	પિાન્ટના	કા્યમી	સંચાિન	અને	
મરામત	માટે	એસપીિી	કંપની	“Dahej	Desal	Foundation”	ની	રચના	થ્ેયિ	છે.					

	 •	 દહિે	પીસીપીઆઈઆર	લિસતાર	માટ	ે૯૦	એમ.એિ.્ડી	ક્ષમતાની	રુલધ્ધકૃત	િંદા	પાણીના	લનકાિ	્યયોિના	સા્યખા	અન	ે
સા્યખા	સીઈટીપી	થી	ફાઈનિ	પંપીિ	સટેરન	(Plot	no-Z-93)	સ્ુધી	સુલચત	૯૦	એમએિ્ડી	ક્ષમતાની	પાઈપિાઈન	
નાખિા	અને	તેના	આનુરાંલિક	કામયો	સલહતની	રુલધ્ધકૃત	િંદા	પાણીના	આખરી	લનકાિ	્યયોિના	માટે	₨	૪૭૪.૬૧/-	
કરયો્ડ	ની	િહીિટી	મંિૂરી	મેળિી	ટેન્્ડર	પ્રલરિ્યા	ની	કા્ય્ગિાહી	હાથ	્ધરેિ	છે.	

	 •	 સા્યખા	ઔદ્યોલિક	િસાહત	ખાતે	આિેિ	પિયોટ	ન	ં–	૧	થી	૨૬૭	પૈકી	ઉપિબ્ધ	પિયોટયો	તેમિ	િુનેદ	ઈિનેરી	ઝયોનમાં	
થ્યેિ	રાસા્યણીક	ઉદ્યોિયોની	આંલરક	ફાળિણી	અંતિ્ગત	૧૨	પિયોટ	માટે	(ઇિનેરી	ઝયોન)	ને	મીક્ષ	ઝયોનમા	ંરૂપાંતર	કરિા	
માટે	િરુરી્યાત	પ્રમાણેના	પાણી	પુરિઠા	અન	ેિટર	વ્યિસથા	તેમિ	અન્્ય	આનુરાંલિક	કામયોની	₨	૭૦/-	કરયો્ડ	ની	
િહીિટી	મિંૂરી	મેળિી	ટેન્્ડર	પ્રલરિ્યાની	કા્ય્ગિાહી	હાથ	્ધરેિ	છે.	

	 •	 સા્યખા	ઔદ્યોલિક	િસાહત	ખાતે	આરરે	૧,૮૫,૦૦૦	ચયોમીમાં	ટીએસ્ડીએફ	સાઈટ	સથાલપત	કરિા	માટે	એંિા્યરમેન્ટ	
કિી્યરન્સ	(િૈ્ધાલનક	મિંૂરી)	અિંે	જીપીસીબીમા	ંઅરજી	કરેિ	છે.	આ	કામ	માટે	તિજ્ઞની	લનમણૂક	કરેિ	છે.

	 •	 હજીરા	ખાતે	સુરત	મહાનિરપાલિકા	પાસેથી	રુલદ્ધકરણ	કરેિ	સુએઝ	(Secondary	treated	waste	water)	િઇ	હજીરા	
લનકદ્ગષ્ટ	લિસતારનાં	એકમયોને	ઔદ્યોલિક	હેતુસર	ટર્ગરી	ટ્રીટે્ડ	પાણી	પુરુ	પા્ડિા	ટર્ગરી	ટ્રીટમને્ટ	પિાન્ટ	તેમિ	લિતરણ	
વ્યિસથા	સલહત	આનરુાંલિક	કામયો	જીઆઈ્ડીસી	દ્ારા	નયો્ડિ	એિન્સી	તરીકે	હાથ	્ધરિા	તેમિ	સદર	કામિીરી	માટે	
તિજ્ઞની	લનમણૂંક	કરિાની	ટેન્્ડર	પ્રલરિ્યા	પણૂ્ગ	કરેિ	છે.	

	 •	 લનિમ	 દ્ારા	 લિલિ્ધ	ઔદ્યોલિક	િસાહતના	 પંપ	 હાઉસ	ખાત	ેઓનિાઇન	ક્લાઉ્ડ	આ્ધારીત	એનિજી	મયોનીટરીંિ	
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લસસટમ	અમિમાં	મૂકિામાં	આિેિ	છે.	આ	ઉપરાંત	 લનિમની	 લિલિ્ધ	ઓફીસ	 લબલ્ડીંિ	પાણી	પુરિઠા	અને	િટર	
વ્યિસથા	પ્રણાિીમાં	કા્ય્ગરત	પંપસેટ	નું	લન્યત	સમ્યાંતરે	એનિજી	મયોનીટરીંિ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.

ઉજા્ષ બચત અને ઉજા્ષ િપરાશના  ્ઘન અિલયોકન િા્ટે વનગિ દ્ારા લરીધેલ પગલા
	 •	 સૌર-ઉજા્ગના	ઉપ્યયોિ	માટે	લનિમની	લિલિ્ધ	ઓફીસ	લબલ્ડીંિ	ખાતે	સયોિર	રૂફટયોપ	લસસટમ	િિા્ડિામાં	આિેિ	છે.	

રાિકયોટ	િતુ્ગળ	કચેરી	હેઠળની	પાંચ	(૫)		તથા	અમદાિાદ	િતુ્ગળ	કચેરી	હેઠળની	પાંચ	(૫)	,	સુરત	િતુ્ગળ	કચેરી	હેઠળની	
એક	(૦૧)	તથા	ભરૂચ	િતુ્ગળ	કચેરી	હેઠળની	એક	(૦૧)	એમ	કુિ	બાર	(૧૨)	ઓફીસ	લબલ્ડીંિ	ખાત	ેકિુ	૧૫૩.૫	
કી.િયો.ની	સયોિર	રૂફટયોપ	લસસટમ	િિા્ડિામાં	આિેિ	છે.	સાત	(૦૭)	ઓફીસ	લબલ્ડીંિ	ખાત	ેકા્ય્ગ	પ્રિલત	હેઠળ	છે.	

	 •	 લનિમ	દ્ારા	પાણી	પૂરિઠા	્યયોિના	અંતિ્ગત	સૌર	ઉજા્ગ	સત્રયોતના	ઉપ્યયોિ	માટે	અમદાિાદ	િતુ્ગળ	કચેરી	હેઠળની	દસ	
(૧૦)	તથા	ભરૂચ	િતુ્ગળ	કચેરી	હેઠળના	એક	(૦૧)	પંપીિ	સટેરનના	્ધાબા	ઉપર	કુિ	૫૧૩.૫	કી.િયો.ની	સયોિર	રૂફટયોપ	
લસસટમ	સથાલપત	કરેિ	છે.	પાંચ	(૦૫)	પાણી	પૂરિઠા/િટર	્યયોિનાના	પંપીિ	સટેરન	ખાતે	કા્ય્ગ	પ્રિલત	હેઠળ	છે.

	 •	જી.આઇ.્ડી.સી	દ્ારા	પૂન:	પાપ્ય	ઉજા્ગ	સત્રયોતના	ઉપ્યયોિ	માટે	ખયોરિ	િસાહત	ખાત	ે	સૌર	ઉજા્ગ	આ્ધારીત	રેરીબતિી	(૯૦	
િયોટની	એિ.ઇ.્ડી)	િિા્ડિામાં	આિેિ	છે	

	 •	જી.આઇ.્ડી.સી	દ્ારા	દહિે	એસ.ઇ.ઝે્ડ	(પખાિણ)	િસાહત	ખાત	ેસૌર	ઉજા્ગ	આ્ધારીત	કુિ	૪૦૫	નિં	રેરીબતિી	(૯૦	
િયોટની	એિ.ઇ.્ડી)	તથા	ઉપિેટા	િસાહત	ખાતે	કુિ	૩૭	નિં	સૌર	ઉજા્ગ	આ્ધારીત	રેરીબતિી	િિા્ડિાની	ટેન્્ડર	પ્રરિી્યા	
હાથ	 ્ધરનાર	છે.ઉપરાંત	 લનિમની	આિનાર	 નિી	 િસાહતયો	 િેિી	 લનઝર,	 િણિા,	 કિાસ	 લિિેરે	 ખાત	ે સૌર	 ઉજા્ગ	
સંચાલિત	રેરીબતિી	િિા્ડિાનું	આ્યયોિન	હેઠળ	છે.	

	 •	 પિનઉજા્ગના	ઉપ્યયોિ	માટે	૨.૧	કીિયો	િયોટની	ક્ષમતા	િાળી	પિનચક્ી	સથાલપત	કરિા	માટેની	ટેન્્ડર	પ્રરિી્યા	હાથ	
્ધરનાર	છે.

પુન: પ્રાપય ઉજા્ષ ્ત્રયોતના ઉપયયોગ િા્ેટ વનગિ દ્ારા લેિાિાં આિનાર પગલા
	 •	જી.આઇ.્ડી.સી	દ્ારા	દહિે	એસ.ઇ.ઝે્ડ	(પખાિણ)	િસાહત	ખાત	ેસૌર	ઉજા્ગ	આ્ધારીત	કુિ	૪૦૫	નિં	રેરીબતિી	(૯૦	

િયોટની	એિ.ઇ.્ડી)	તથા	ઉપિેટા	િસાહત	ખાતે	એ.આઇ.આઇ.્યયોિના	અંતિ્ગત	કુિ	૩૭	નંિ	સૌર	ઉજા્ગ	આ્ધારીત	
રેરીબતિી	િિા્ડિાની	ટેન્્ડર	પ્રરિી્યા	હાથ	્ધરનાર	છે.	

	 •	 ઉપરાંત	લનિમની	આિનાર	નિી	િસાહતયો	િેિી	લનઝર,	િણિા,	કિાસ	લિિેરે	ખાત	ેસૌર	ઉજા્ગ	સંચાલિત	રેરીબતિી	
િિા્ડિાનું	આ્યયોિન	હેઠળ	છે.	

	 •	આ	ઉપરાંત	પિનઉજા્ગ	ના	ઉપ્યયોિ	માટે	૨.૧	કીિયો	િયોટની	ક્ષમતા	િાળી	પિનચક્ી	સથાલપત	કરિા	માટેની	ટને્્ડર	
પ્રરિી્યા	હાથ	્ધરનાર	છે	

િયોરે્ટયોરરીયિ પરીરરીય્ડિાં ૧-િર્ષનયો િધારયો
	 •	 લનિમ	દ્ારા	 લમિકત	ફાળિણી	સમ્યે	તેના	િપરાર	માટે	ચયોક્સ	સમ્ય-મ્યા્ગદા	આપિામા	ંઆિેિ	છે.	આથી	િે	

ફાળિણીદારયોને	આપિામા	ંઆિેિ	મયોરેટયોરી્યમ	પીરી્ય્ડ	(પિયોટના	ઉપ્યયોિની	સમ્ય-મ્યા્ગદા)	િર્ગ	૨૦૨૦-૨૦૨૧	માં	
પુણ્ગ	થતયો	હયો્ય	તિેા	ફાળિણીદારયોને	િ્ુધ	એક	િર્ગ	કયોઇપણ	જાતની	દં્ડની	રકમ	િસિૂ	િી્ધા	લસિા્ય	પિયોટ	િપરારની	
સમ્ય-મ્યા્ગદા	િ્ધારી	આપિામાં	આિેિ	છે.	ત્યારબાદ	લનિમ	દ્ારા	િાભ	મેળિેિ	ફાળિણીદારયો	તથા	િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	
માં	િે	લમિકતયોનયો	મયોરેટયોરી્યમ	પીરી્ય્ડ	પૂણ્ગ	થનાર	છે,	તેિા	ફાળિણીદારયોને	પણ	લમિકતનયો	મયોરેટયોરી્યમ	પીરી્ય્ડ	
િ્ધુ	એક	િર્ગ	િ્ધારી	આપિામાં	આિેિ	છે.	તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૧	સુ્ધીમાં	કુિ	૪૭૬	ફાળિણીદારયોને	િાભ	આપિામાં	
આિેિ	છે.

વિલકતના િપરાશનરી ્િય-િયા્ષદા િધારરી આપિા બાબત ઃ
	 •	 િે	ઉદ્યોિકારયો	તેઓને	ફાળિિામાં	આિેિ	ઔ.લમિકતનયો	ફાળવ્યાના	આિ	પ્યાંત	િપરાર	ન	કરી	રકેિ	હયો્ય	તયો	તેિા	

ઉદ્યોિકારયો	માટે	તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૩	સુ્ધી	કયોઇપણ	જાતની	િણિપરારી	દં્ડની	રકમ	િસિૂ	િી્ધા	 લસિા્ય	િ્ધારી	
આપિાનું	ઠરાિિામાં	આિેિ.

િર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧ િા્ટે િણિપરાશરી દં્ડ િ્ુલ ન કરિા બાબત
	 •	જીઆઇ્ડીસી	દ્ારા	પ્રલતિર્ગ	૨%	િેખે	િણિપરારી	દં્ડ	િસુિ	િેિામા	ંઆિે	છે.	ચાિુ	િર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	દરલમ્યાન	જો	
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કયોઇ	લમિકત	િણિપરારી	રહેિા	પામે	તયો	તે	અંિે	િણિપરારી	દં્ડ	આ	િર્ગ	માટ	ેિસિુ	નહી	િેિા	લનણ્ગ્ય	કરિામાં	
આિે	છે.	સદર	નીલતનયો	૪૭૬-િાભાથજીઓને	િાભ	આપિામાં	આિેિ	છે.		

EODB અને ગુ્ડ ગિન્ષન્
	 •	જીઆઇ્ડીસી	દ્ારા	ઉદ્યોિકારયોની	સુલિ્ધા	માટ	ેક્ડલિટિ	િિન્ગન્સ	અંતિ્ગત	નીચ	ેમુિબની	સેિાઓ	માટે	ઓનિાઇન	

એલપિકેરન	લસસટમ	લિકસાિીને	કા્ય્ગરત	કરિામા	ંઆિેિ	છે.
	 	 •	 િાલણજ્યક	અને	રહેણાંક	સયોસા્યટી	મા	તબદીિી	માટેની	અરજી	
	 	 •	 કયો-ઓપરેટીિ	સયોસા્યટીના	સભ્યયોમા	ફેરફાર	માટેની	અરજી	
	 	 •	 ઇિનેરી	રાખા	દ્ારા	હાથ	્ધરિામાં	આિતા	લિલિ્ધ	પ્રયોિેકટના	દેખરેખ	માટે	પ્રયોિેકટ	મેનેિમેન્ટ	લસસટમ
	 	 •	 "આતમલનભ્ગર	િુિરાત"	પેકેિ	અન્િ્યે	પિયોટની	િપરારની	સમ્યમ્યા્ગદા	િ્ધારી	આપિા	માટેની	અરજી
	 •	અરિદારની	અરજીઓનયો	લન્યત	સમ્યમ્યા્ગદામા	ંલનકાિ	કરિા	માટ	ેપેપરિેસ	ઓફીસના	ધ્યે્ય	અંતિ્ગત	૨.૫	િાખથી	

િ્ધારે	ફાઇિયોને	સકેન	કરી	્ડયોક્યુમેન્ટસ	મેનેિમેન્ટ	લસસટમ	લિકસાિિામાં	આિેિ	છે.	
	 •	 મિુંરી	થ્ેયિ	અરજીઓના	હુકમ	્ડીઝીટિ	લસગ્ેચરના	માધ્યમથી	અરિદારને	ઇ-મેિ	મારફત	ેસી્ધા	મળી	જા્ય	તેિી	

વ્યિસથા	કરિામા	આિેિ	છે.		
	 •	અરજીઓ	માટેના	મિંરુી	હકુમ	્ડીજીિયોકર	(DigiLocker)	મારફત	ેપણ	મળી	રહે	તિેી	સુલિ્ધા	કા્ય્ગરત	કરિામાં	આિિે	છે.	
EODB અને ગુ્ડ ગિન્ષન્િાં ્ને ૨૦૨૧-૨૨િાં કરિાિાં આિનાર કાિગરીરરી
	 •	જીઆઇ્ડીસીની	અલ્ધકૃત	િેબસાઇટને	િેટેસટ	ટેક્યોિયોજીનયો	ઉપ્યયોિ	દ્ારા	અ્ધતન	કરિી.	
	 •	જીઆઇ્ડીસી	દ્ારા	આપિામાં	આિતી	સેિાઓ	અંિેની	માલહતી	નાિકરકન	ેવહયોટસએપના	માધ્યમથી	મળી	રહે	તે	માટે	

વ્યિસથા	કરિી.	
	 •	જીઆઇ્ડીસી	 દ્ારા	 લિકસાિિામાં	આિેિ	 એન્ડ્યોઇ્ડ	 અને	આઇઓએસ	 મયોબાઇિ	 એલપિકેરનનુ	ં સરળીકરણ	 અને	

નિીનીકરણ	કરિામાં	આિનાર	છે.	
૩. ધયોલેરા ઈન્ટરનેશનલ એરપયો્ટ્ષ કંપનરી લરી.નરી પ્રવૃવતિનરી રૂપરેખા િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩
	 •	 િુિરાત	સરકાર	દ્ારા	્ધયોિેરા	સપેર્યિ	ઈનિેસટમેન્ટ	રીજી્યન	નજીક	ગ્ીનકફલ્ડ	ઇન્ટરનેરનિ	એરપયોટ્ગ	લનમા્ગણ	કરિાનું	

નક્ી	કરિામાં	આિેિ	છે.	એરપયોટ્ગના	લિકાસ	માટે	સપેર્યિ	પપ્ગઝ	વહીકિ	(SPV)	-	્ધયોિેરા	ઇન્ટરનેરનિ	એરપયોટ્ગ	
કંપની	િીમીટે્ડની	રચના	કરિામાં	આિેિ	છે.	હાિમા	ંઆ	કંપનીમા	ંએરપયોટ્ગ	ઓથયોરીટી	ઓફ	ઇન્્ડી્યા	(AAI)	51%,	
િુિરાત	સરકાર	33%	તથા	નેરનિ	ઇન્્ડસટ્રી્યિ	કયોરી્ડયોર	્ડેિિપમેન્ટ	ઇન્િેસટમેન્ટ	ટ્રસટ	(NICDIT)	16%		રેરમ્ૂડીની	
લહસસેદારી	્ધરાિે	છે.	

	 •	 રાજ્ય	સરકારની	િિાબદારીના	ભાિરૂપે	પૂર	લન્યંત્રણની	કામિીરી	નમ્ગદા,	િળ	સંપલતિ,	પાણી	પુરિઠા	અને	કલપસર	
લિભાિ	દ્ારા	્ડીપયોઝીટરી	િક્કસ	તરીકે	હાથ	્ધરિામાં	આિેિ	છે,	આ	કામિીરી	માટે	િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	₨	૧૫=૦૦	
કરયો્ડનું	બિેટ	ઉદ્યોિ	અને	ખાણ	લિભાિ	દ્ારા	ફાળિિામા	ંઆિેિ	અન	ેિર્ગ	૨૦૨૨-૨૩માં	₨	૨૫=૦૦	કરયો્ડની	બિેટ	
જોિિાઈ	સૂચિિામાં	આિેિ	છે.	પૂર	લન્ંયત્રણની	કામિીરી	હાિ	નમ્ગદા,	િળ	સંપલતિ,	પાણી	પુરિઠા	અન	ેકલપસર	
લિભાિ	દ્ારા	પ્રિલતમાં	છે.	

	 •	 પ્રયોિેકટની	અંદાલિત	કકંમત	₨	૧૩૦૫.૦૦	કરયો્ડ	છે	અને	િેના	માટે	નાણાની	વ્યિસથાનયો	માધ્યમ	િયોન	અન	ેઇલક્ટી	
રહેરે.	આ	સંદભ્ગમાં,	રાજ્ય	સરકારનયો	ઇલક્ટી	લહસસયો	₨	૧૭૨.૨૬	કરયો્ડ	છે	િેમાંથી	₨	૫૦.૦૦	કરયો્ડનુ	ંનાણાંકી્ય	િર્ગ	
૨૦૧૫-૧૬	સુ્ધી	્યયોિદાન	આપિામાં	આિેિ	છે.	તેમિ	ઈલક્ટી	્યયોિદાનના	ભાિરૂપે	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩માં	₨	૧૫.૦૦	
કરયો્ડની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.	

	 •	એર	સાઈ્ડ	ઈન્ફ્ાસટ્રકચરની	કામિીરી	માટેનુ	ંફેઝ-૧	નુ	ંટેન્્ડર	બહાર	પા્ડેિ	છે	અને	એિ-૧	લબ્ડરની	ઓળખ	પણ	કરિે	
છે.	કન્સટ્રકરનની	કામિીરી	નજીકના	ભલિષ્યમાં	ચાિુ	થનાર	છે.			

[A] ધયોલેરા ્પેવશયલ ઈનિે્્ટિેન્ટ રરજયન ્ડેિલયોપિેન્ટ ઓ્યોરરી્ટરી
	 	 ્ધયોિેરા	 સપેલર્યિ	ઈન્િેસટમેન્ટ	 કરજ્યન	 (્ધયોિેરા	SIR)	એ	 કદલહી-મુંબઈ	ઈન્્ડસટ્રી્યિ	કયોકર્ડયોર	 (DMIC)	પર	ઉતિમ	
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કનલેકટલિટી	સાથેનયો	પ્રથમ	અને	સૌથી	મયોટયો	નયો્ડ	છે.	િેમા	હાિ	જાહેર	સુલિ્ધાના	 કામયો	િેિા	 ક	ે રયો્ડ-રસતાઓ,	પાણીની	
પાઈપિાઈન,	ડ્ેનેિ	િાઈન,	ઈિેકટ્રીક	સબ-સટેરન,	જાહેર	પકરિહન	સેિાઓ,	બાં્ધકામ	હેઠળ	છે.
	 	 િર્ગ	 ૨૦૨૧-૨૨	 દરમ્યાન	 ્ધયોિેરા	 સર	 ખાતે	 લિલિ્ધ	 નિર	 ્યયોિના	 હેઠળના	 ખાનિી-જમીન	 માિીકયોને	 િળતર	
આપિામા	આિેિ	છે.	ભીમનાથ-્ધયોિેરા	રેલિે	િાઈન	પ્રયોિેકટ	હેઠળ	િર્ગ	દરમ્યાન	જમીન	સંપાદનની	કામિીરી	કરિામા	આિેિ	
છે.	તેમિ	Coastal-Erosion	તેમિ	bird-Migration	િેિા	અભ્યાસયો	પણુ્ગ	કરિામા	આિેિ	છે.	તદુપરાંત,	પુર-રમન	પ્રયોિેકટ	
હેઠળ	કરિાના	થતા	લિલિ્ધ	અભ્યાસયો	અંિે	પ્રાથમીક	કામિીરી	પ્રારંભેિ	છે.
	 	 િર્ગ	 ૨૦૨૨-૨૩	 દરમ્યાન	્ધયોિેરા	સર	ખાતે	 લિલિ્ધ	આંતરમાળખાકી્ય	સલુિ્ધાઓ	 લિકસાિિાનુ	આ્યયોિન	છે.િે	
સંિગ્	્ધયોિેરા	ઓથયોરીટી	દ્ારા	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	કુિ	₨	૩૭૫૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.
[B]  ગાંધરીનગર રેલિે એન્ડ અબ્ષન ્ડેિલપિેન્ટ કયોપપોરેશન વલ.(GARUD)
	 	 િાં્ધીનિર	રેિિે	એન્્ડ	અબ્ગન	્ડેિિપમેન્ટ	કયોપપોરેરન	લિ.(GARUD)	ની	રચના	કંપની	એકટ-૨૦૧૩	હેઠળ	ભારત	
સરકારના	ઈન્્ડી્યન	રેિિે	સટેરન	્ડેિિપમેન્ટ	કયોપપોરેરન	(IRSDC)ના	૨૬	%	અન	ેિુિરાત	સરકારના	૭૪	%	રેરમૂ્ડી	સાથ	ે
તા.૨૬	/૦૯/૨૦૧૬	ના	રયોિ	કરિામાં	આિેિ	છે.	કંપનીની	મુખ્ય	કામિીરીમા	ંિાં્ધીનિર	રેિિે	સટેરનનુ	ં	રી્ડેિિપમેન્ટ	અન	ે
તેની	ઉપર	એર	સપેસમાં	૩૧૮	રૂમની	ફાઈિ	સટાર	હયોટિ	પ્રયોિેકટના	લનમા્ગણ		તથા	મહાતમા	મંકદર	અન	ેહેલિપ્ેડ	એકઝીલબરન	
ગ્ાઉન્્ડ,	િાં્ધીનિરના	સંચાિન	અને	જાળિણીની	કામિીરી	છે.
	 	 મહાતમા	મંકદર	ખાતે	Industrial	Promotion	(ઔદ્યોલિક	વૃલધ્ધ)ને	સંબંલ્ધત	તથા	અન્્ય	લિભાિયો	દ્ારા	અિારનિાર	
લિલિ્ધ	લિર્યયોને	િિતા	કા્ય્ગરિમયો,	સેલમનાર,	કયોન્ફરન્સ	તેમિ	િાઈરિન્ટ	િુિરાત	ગિયોબિ	સલમટ	િેિી	મેિા	ઈિેન્ટનું	આ્યયોિન	
કરિામાં	આિે	છે.	ચાિુ	િર્ગ	જાન્્યુઆરી-૨૦૨૨માં	િાઈરિન્ટ	િુિરાત	ગિયોબિ	સલમટ-૨૦૨૨	્યયોિિામા	ંઆિી	રહિે	છે.િેમા	ં
માન.	પ્ર્ધાનમંત્રીશ્ી	તથા	અન્્ય	કેન્દ્ી્ય	મતં્રીશ્ીઓ	તથા	દેર	લિદેરના	પ્રલતલનલ્ધઓ	ઉપલસથત	રહેનાર	છે.			
	 	 હેલિપ્ેડ	એકઝીલબરન	ગ્ાઉન્્ડ(HEG)	ખાતે	પણ	અિારનિાર	લિલિ્ધ	લિર્યયોને	િિતા	મેળાઓ/પ્રદર્ગનયોનુ	ંઆ્યયોિન	
થા્ય	છે.	િેમા	ંિુદા	િુદા	ક્ષેત્રયોના	ઉદ્યોિ	સાહલસકયો	ભાિ	િે	છે.	ખાસ	કરીન	ેફેરિુઆરી-૨૦૨૨માં	DefenceExpoનુ	ંપ્રદર્ગન	
એક	માસ	માટે	્યયોજાનાર	છે.	
	 	 િાં્ધીનિર	રેિિે	સટેરન	કર્ડેિિપમેન્ટ	અને	ભારતમાં	પહિેીિાર	રિેિે	ટ્રેક	ઉપર	૩૧૮	રૂમની	ફાઈિ	સટાર	હયોટિ	
લનમા્ગણ	અંિેનયો	એક	અનયોખયો	મયો્ડિ	પ્ર્યાસ	હાથ	્ધરિામાં	આિેિ	છે.	િે		પ્રયોિેકટ	પણૂ્ગ	થ્યેિ	છે.	િેનું	માન.	પ્ર્ધાન	મંત્રીશ્ી	
દ્ારા	તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૧ના	રયોિ	િયોકાપ્ગણ	કરિામાં	આિેિ	છે.આ	પ્રયોિેકટ		મહાતમા	મંકદરની	એકદમ	નજીકમાં	હયોઈ	મહાતમા	
મંકદર	ખાતે	્યયોજાતી	ઈિેન્ટ	િિેરેમાં	પ્ધારતા	મહાનુભાિયોના	આલતથ્ય	માટ	ેતેઓને	અનુરૂપ	ઉતિમ	કક્ષાની	સુલિ્ધા	પૂરી	પા્ડરે.
૪. ભુ્તર વિજ્ાન અને ખવનજ કવિશ્નરનરી કચેરરીનરી પ્રવૃવતિનરી રૂપરેખા િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩
	 •	ભુસતર	લિજ્ઞાન	અને	ખલનિ	ખાતા	દ્ારા	મુખ્યતિે	ખલનિ	સરંયો્ધન,	ખલનિ	લિકાસ	તથા	ખલનિ	િહીિટની	કામિીરી	

હાથ	્ધરિામા	આિે	છે.
	 •	 રાજ્યની	પ્રથમ	નીલતમાં	ખલનિ	સંરયો્ધન	ક્ષેત્રે	બાહ્	સત્રયોત	દ્ારા	ખાનિી	રાહે	સમ્ય	સરંયો્ધન	અહેિાિયો	આ્ધારીત	

લમનરિ	એટિાસ	અને	 ્ેડટા	બેંક	તૈ્યાર	કરિી,	ખલનિ	સમૃધ્ધ	લિસતારયોને	િામના	નમુના	૭	અને	૧૨	માં	 લનકદ્ગષ્ટ	
કરિાની	પદ્ધલત	દાખિ	કરિી,	લન્યત	સમ્ય	મ્યા્ગદામાં	અરજીઓનયો	લનકાિ,	િૌણ	ખલનજોના	લન્યમયોન	ુસરળીકરણ,	
િેરકા્યદેસર	ખયોદકામ	પ્રવૃલતિ	અટકાિિા	લન્યમયો	ઘ્ડિા,	ખલનિ	િેપાર	પ્રલરિ્યા	કરતા	અને	ખલનિ	ઉદ્યોિયોની	નોં્ધણી,	
ઠેકેદારયોના	 લબિયોમાં	 રયો્યલટીની	 સી્ધી	 કપાત,	ઔદ્યોલિક	અિત્યના	 ખલનજોના	 મૂલ્યમા	ં વૃલદ્ધ,	 ખાણયોનયો	 અભ્યાસ,	
અંબાજી	અને	ધાંિધા	ખાતે	સટયોન	આટજીઝન	પાક્ક	ઉભા	કરિા,	ખાતાની	પ્ર્યયોિરાળાન	ેરેફરિ	કક્ષાની	બનાિી	ખાનિી	
પ્ર્યયોિરાળાઓને	પૃથક્રણ	અને	અભ્યાસ	માટે	માન્્યતા	આપિી,	ખલનિ	લિસતારયોમા	ંઆંતરમાળખાકી્ય	સલુિ્ધા	િેિી	
કે	લિિળી,	રસતાઓ	િિેરેની	સિિત	િ્ધારિા	િેિા	અિત્યના	લિકાસિક્ષી	પાસાનયો	સમાિેર	થ્યેિ	છે.

Ú ખવનજ ્ંશયોધન
	 •	 સન	ે ૨૦૨૧-૨૨માં	 કરછ	 જીલ્ામાં	 ચાઈનાક્લે,	 વહાઈટક્લે,	 બેન્ટયોનાઈટ;	 ખ્ેડા	 લિલ્ામાં	 વહાઈટક્લે;	 ભાિનિર	

લિલ્ામાં	 બેન્ટયોનાઈટ;	 સુરેંદ્નિર	 લિલ્ામાં	 લસલિકા	 સને્્ડ,	 ફા્યરક્લે,	 ચાઈનાક્લે,	 વહાઈટક્લે;	 પાટણ	 લિલ્ામાં	
ચાઈનાકિે,	વહાઈટક્લે;	િીર	સયોમનાથ	લિલ્ામાં	િાઈમસટયોન	ખલનિના	સરંયો્ધન	અથમે	કુિ	અંદાલિત	૨૦૪૮.૫૦	
મીટરની	કામિીરી	િુદી	િુદી		એિન્સી	દ્ારા	પૂણ્ગ	કરેિ	છે.
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	 •	 	કરછ	જીલ્ામાં	અંદાજીત	૩૦૦	મીટરની	રારકામની	કામિીરી	હાિમાં	કા્ય્ગરત	છે.
	 •	 	સન	ે૨૦૨૨-૨૩માં	કરછ	જીલ્ામાં	બેન્ટયોનાઈટ,	ચાઈનાક્લે,	અને	વહાઈટ	કિે,	ખે્ડા	જીલ્ામાં	ચાઈનાક્લે,	પાટણ	

જીલ્ામાં	ચાઈનાકિે,	સુરેન્દ્નિરમાં	વહાઈટકિે,	લસલિકા	સેન્્ડ,	િીર	સયોમનાથ	જીલ્ામાં	િાઈમસટયોન,	દેિભૂમી	દ્ારકા	
જીલ્ામાં	બયોકસાઈટ,	ખલનિના	સંરયો્ધન	અથમે	આરરે	૨૦,૦૦૦	મીટરનુ	ંરારકામ	કરિાનુ	ંઆ્યયોિન	છે.

Ú ખવનજ વિશ્ેરણ
	 •	ખલનિ	સંરયો્ધન	દરમ્યાન	એકલત્રત	કરા્ેયિા	નમુનાઓનુ	ંપૃથથકરણ/અભ્યાસ	િા્ંધીનિર	ખાત	ેઆિેિ	પટે્રયોગ્ાફી	અને	

લમનરિ	 કેમેસટ્રી	 પ્ર્યયોિરાળામાં	 હાથ	 ્ધરિામાં	આિે	 છે.	 તદ્ઉપરાંત	 ખાનિી	 પેઢીઓ/પાટજીઓ	 દ્ારા	 મયોકિા્યેિા	
નમુનાઓનુ	ંપૃથથકરણ	પ્ર્યયોિરાળામાં	કરિામાં	આિે	છે.	

	 •	 િર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	મા	ંમાચ્ગ-૨૦૨૧	અંલતત	પ્ર્યયોિરાળામાં	કુિ	૬૯૭૯	ખલનિ	નમુનાઓનુ	ંપૃથથકરણ	કા્ય્ગ	પૂણ્ગ	કરેિ	
છે.	િેમાં	ખાનિી,	કયોપપોરેરનનાં	ખલનિ	નમૂનાઓનયો	સમાિેર	થા્ય	છે.	સદર	પૃથથકરણ	દ્ારા	₨૮.૩૬	િાખની		આિક	
થ્યેિ	છે,	િે	આિક	જી.એમ.આર.્ડી.એસ.	િાં્ધીનિર	ખાતે	િમા	કરાિેિ	છે.

Ú ખવનજ િહરીિ્ટ
	 •	 િુિરાત	એક	ખલનિ	સમૃદ્ધ	રાજ્ય	છે.	ખલનિના	િથથા	અન	ેઉતપાદનની	દ્ષ્ટીએ	િુિરાત	દેરમા	ંછઠ્ઠુ	સથાન	્ધરાિે	છે.	

િુિરાતમાં	લિગ્ાઇટ,	િાઇમસટયોન,	બયોકસાઇટ,	મેન્િેનીઝ-ઓર,	પરિાઇટ,	ફિયોસ્ગપાર	િેિા	મુખ્ય	ખલનજો	મળી	આિે	
છે,	જ્યારે	બિકે	ટ્રપે,	બેન્ટયોનાઇટ,	માબ્ગિ,	ગ્ેનાઇટ,	સાદી	રેતી,	લબલલ્ડંિ	િાઇમ	સટયોન,	સેન્્ડ	સટયોન,	ક્ાટ્ગઝાઇટ,	મુર્ગમ,	
અિેટ,	બયોિ	ક્લે,	ચાઈના	ક્લે,	િાઇટ	ક્લે,	ફા્યર	ક્લે,	લસલિકા	સેન્્ડ,	ચયોક,્ડયોિયોમાઇટ,	િેટરાઇટ,	કેલસાઇટ,	ક્ા્ટઝ્ગ	
લિિેરે	િેિા	િૌણ	ખલનજો	મળી	આિે	છે.	િેમા	ંિુિરાત	િાઇમસટયોન,	િીગ્ાઇટ,	બયોકસાઇટ,્ડયોિયોમાઇટ,	ફા્યરક્લે,	
બને્ટયોનાઇટ	અને	ફિયોરાઇટ	ખલનજોના	ઉતપાદનમાં	દેરમાં	અગે્સર	છે.ચયોક	ખલનજો	માત્ર	િુિરાત	રાજ્યમા	ંમળી	આિે	
છે.દેરમાં	બેન્ટયોનાઇટ,	 લસલિકાસેન્્ડ	તથા	ફિયોરાઇટનું	સૌથી	િ્ધુ	ઉતપાદન	િુિરાતમાંથી	થા્ય	છે	તેમિ	બયોકસાઇટ,	
િીગ્ાઇટ,	ફા્યરક્લે	અને	ચાઇના	ક્લેના	ઉતપાદનમાં	કદ્લત્ય	રિમે	છે.આ	ખલનજોનયો	ઉપ્યયોિ	બાં્ધકામ,	લસમેન્ટ,સયો્ડાએર,	
કલેમકિ,કટીંિ,	પયોિીલરંિ,	રિરીંિ	એકમયોમાં	કાચા	માિ	તરીકે	ઉપ્યયોિમાં	િેિા્ય	છે.	આ	ઉપરાંત	બિીલચંિપાઉ્ડર,	
સરુયોભન	માટેના	પતથર	અન	ેસમારકયો,	ફિયોકરંિસિબે,	પિાસટર	ઓફ	પેરીસ,	ફટજીિાઇઝર,	સયોઇિ	કન્્ડીરનર,ટેકસટાઇિ,પેપર	
અન	ેપેઇન્ટ	ઉદ્યોિયોમાં	કફિર	તરીકે	લિિેરેમાં	પણ	કરિામાં	આિે	છે.

	 •	 રાજ્યમા	ંખલનિ	િહીિટ	અન	ેલન્યમન	માટે	કુિ	૩૨	લિલ્ામા	ં૩૩	જીલ્ા	કચેરીઓ	અને	૦૧	મુખ્ય	કચેરી	લસથત	છે.	
આ	ઉપરાંત	 ૦૩	સક્કિ	ઓફીસ	અને	 ૦૨	 ફિાઇંિ	 સકયો્ડ્ગની	 કચેરીઓ	કા્ય્ગરત	છે.	આ	ઉપરાંત,િુિરાત	 લમનરિ	
્ડેિિપમેન્ટ	કયોપપોરેરન	(GMDC)	એ	સૌથી	મયોટું	ખાણકામ	સાથે	સંકળા્ેયિ	રાજ્ય	સરકારનું	જાહેર	સાહસ	છે.	રાજ્યમાં	
નિેમબર-૨૦૨૧	ની	લસથલતએ	કુિ	૪૨૩	માઇલનંિ	િીઝયો	તથા	૭૩૪૩	ક્યોરીિીઝયો	અલસતતિ	્ધરાિે	છે.	િેમાંથી	રાજ્ય	
સરકારશ્ીને	િર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	માં		₨૧૩૫૨.૩૯		કરયો્ડની	આિક		થ્ેયિ	છે.	અને	ચાિુ	િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	નિેમબર	
અંલતત	₨	૮૮૪.૪૬	કરયો્ડની	આિક	થ્યેિ	છે.	

	 •	 માઇન્સ	એન્્ડ	લમનરલસ	(્ેડિિયોપમેન્ટ	&	રેગ્યુિેરન)	એકટ,	૧૯૫૭	ખાણકામ	માટેનયો	મુખ્ય	કા્યદયો	છે.	કેન્દ્	સરકારશ્ી	
દ્ારા	તા.૧૨જાન્્યુઆરી,	૨૦૧૫	થી	માઇન્સ	એન્્ડ	લમનરલસ	(્ડેિિયોપમેન્ટ	&	રેગ્યુિેરન)	એમેન્્ડમેન્ટ	એકટ,	૨૦૧૫	
અમિમાં	આિેિ	છે.	આ	ઉપરાંત	નામ.	સલુપ્રમકયોટ્ગના	 કેસનં.	 સપે.	 રેફરન્સ	નં.૧/૨૦૧૨ના	ચુકાદા	 મુિબ	 કુદરતી	
સંપલતિની	 ફાળિણી	 “્યયોગ્ય,	 લબન-ભેદભાિ્ુયક્ત	અન	ે પારદર્ગક”	 પદ્ધલતથી	 કરિા	સૂચિેિ.	 તેમિ	 કદપકકુમાર	 લિ.	
હરી્યાણા	રાજ્ય	સરકારના	કેસમાં	નામ.	સલુપ્રમકયોટ્ગનયો	તા.૨૭.૧૨.૨૦૧૨નયો	ચુકાદા	મુિબ	“િૈજ્ઞાલનક	ઢબે,	સુવ્યિલસથત	
અન	ેપ્યા્ગિરણી્ય	અનુકુળ	ખાણકામ”	થા્ય	તેમ	િણાિેિ.	આ	તમામ	બાબતયો	ધ્યાને	િઇ	કેન્દ્	સરકારે	લન્યમયો	બનાિેિ	
છે.	 િે	 હેઠળ	મુખ્ય	ખલનિ	િાઇમસટયોનના	 કુિ	૧૦	 બિયોકની	ઇ-ઓકરનથી	 ફાળિણી	 કરિામાં	આિેિ.	આ	૧૦	
બિયોકમાંથી	સરકારશ્ીને	આિનાર	૫૦	િર્ગ	દરલમ્યાન	કુિ	₨	૮૩૮૬.૭૦	કરયો્ડ	રયો્યલટી	તે	ઉપરાંત	₨	૧૦૮૮૯.૭૮	
કરયો્ડ	ઓકરન	લપ્રલમ્યમ	તેમિ	₨	૧૦૦૬.૭૮	કરયો્ડ	ક્ડસટ્રીકટ	લમનરિ	ફાઉન્્ડેરન	તથા	નેરનિ	લમનરિ	એકસપિયોરેરન	
ટ્રસટ	પેટે	પણ	આિક	થનાર	છે.	િે	પૈકી	કુિ	₨	૨૬.૧૪	કરયો્ડની	આિક	રાજ્ય	સરકારશ્ીન	ેથઇ	િ્યેિ	છે.	આિામી	
સમ્યમાં	મુખ્ય		ખલનિ	ના	કુિ	૦૬	બિયોક	જાહેર	હરાજીમા	ંમુકિા	અથમે	કા્ય્ગિાહી		હેઠળ	છે.

	 •	 નામ.સલુપ્રમ	કયોટ્ગના	ચુકાદાઓ	અને	એમેન્્ડમેન્ટ	એકટ	૨૦૧૫	અન	ેતે	હેઠળ	બનિે	લન્યમયોન	ેઅનુરૂપ	રાજ્ય	સરકાર	
દ્ારા	િુિરાત	િૌણ	ખલનિ	છુટછાટ	લન્યમયો,	૨૦૧૭	બનાિેિ	છે.		િે	તા.૨૪/૦૫/૨૦૧૭	થી	નયોટીકફકેરન	પ્રલસદ્ધ	
કરિે	છે.	હાિમાં,	સામાન્્ય	વ્યલક્તના	ઘરના	બાં્ધકામથી	િઇને	મયોટી	ઇમારતયો,	રસતાઓ,	નરેનિ	હાઇ-િેથી	િઇને	રેલિે	
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માિ્ગ	િિેરેના	બાં્ધકામમાં	િૌણ	ખલનજો	િેિા	કે,	સાદી	રેતી,	માટી,	કપચી,	ગ્ેનાઇટ,	માબ્ગિ	લિિેરેનયો	િપરાર	િ્ધતયો	
િઇ	રહ્યો	છે.	તેમિ	લસમેન્ટ	ઉદ્યોિયો,	ઇંટયો,	નળી્યા	લિિેરે	માટેનયો	કાચયો	માિ	ખલનિ	સંપલતિમાંથી	પ્રાતિ	થા્ય	છે.	આ	
ખલનિ	સંપલતિ	પૂરતા	પ્રમાણમાં	સરળતાથી	મળી	રહે	તે	માટે	જાહેર	હરાજીથી	ખલનિ	સભર	લિસતારયોમાં	 બિયોકની	
ફાળિણી	કરિા	માટે	સરકારશ્ી	દ્ારા	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.

	 •	આ	જોિિાઇઓ	ધ્યાન	ેિઇ	નિી	પદ્ધલત	અનસુાર	િૌણ	ખલનજોનયો	ઇ-ઓકરનથી	ઝ્ડપી	અન	ેસરળતાથી	ફાળિણી	થઇ	
રકે	ત	ેમાટે	સરંયો્ધન	કામિીરી	કરી	તથા	િહીિટી	વ્યિસથાઓ	ઉભી	કરિામા	ંઆિિે	છે.	િનેા	ભાિરૂપ	ેઆિ	કદન	સ્ુધી	
કુિ	૧૦૧૭	બિયોકની	સફળ	હરાજી	થ્યિે	છે.	િનેાથી	રાજ્ય	સરકારશ્ીન	ેઆિામી	૦૫	થી	૩૦	િર્ગમા	ંરયો્યલટી	પટેે	કુિ	
₨	૨૧૫૩.૭૬	કરયો્ડ	અન	ે₨	૩૫૧૮.૦૪	કરયો્ડ	રયો્યલટી	ઉપરાતં	ઓકરન	લપ્રલમ્યમની	આિક	થનાર	છે.

	 •	 હ્યાત	િીઝયો	કે	િેમાં	િીઝ	્ધારકયોએ	ખલનિ	લિકાસ	માટે	રયોકાણ	કરેિ	હયો્ય	તેમાં	નિી	પદ્ધલત	મુિબ	ઇ-ઓકરન	કરી	
ઝ્ડપથી	ફાળિણી	કરી	રકા્ય	અને	નિી	વ્યિસથા	ઉભી	થા્ય	ત્યાં	સુ્ધી	સરકારશ્ીન	ે	પ્યા્ગતિ	સમ્ય	મળી	રહે	તે	માટે	
હ્યાત	િીઝયોની	મુદત	િ્ધારેિ	છે.

	 •	આમ,	સમગ્પણે	ઇ-ઓકરન	પ્રલરિ્યા	સરળ	અને	અસરકારક	બને,	હ્યાત	િીઝ	્ધારકયોના	હીત	સચિા્ય	તેમિ	ઓકરન	
પ્રલરિ્યામાં	જાહેર	િનતા	તેમિ	ઉદ્યોિ	સાહલસકયોની	મહતિમ	લહસસેદારી	થઇ	રકે	તેિા	આર્યથી	લન્યમયોમાં	ઉપરયોક્ત	
સૂચવ્યા	મિુબના	િરૂરી	ફેરફાર/	સુ્ધારા	કરિા	અલનિા્ય્ગ	છે.	િ્ધુમાં,	ઇ-ઓકરનની	તમામ	પ્રલરિ્યા	સંપૂણ્ગપણે	પારદર્ગક	
રીતે	થા્ય	અને	િ્ુધમાં	િ્ુધ	િયોકયો	સુ્ધી	તેની	માલહલત	પહોંચ	ેતે	માટે	તમામ	પ્રલરિ્યા	ઓનિાઇન	હરાજી	મારફત	કરિા	
જોિિાઇ	કરેિ	છે.	િે	માટે	સરકારશ્ી	દ્ારા	એક	તરફ	અદ્તન	ટેકનયોિયોજીનયો	ઉપ્યયોિ	કરિામાં	આિેિ	છે,	જ્યારે	બીજી	
બાિુ	આ	વ્યિસથા	સરળ,	ઝ્ડપી	અન	ેઅસરકારક	બને	તે	માટે	પ્ર્યત્ન	કરિામાં	આિી	રહેિ	છે.

Ú ર્ડ્ટ્રીક્ટ વિનરલ ફાઉન્ડેશન 
1. MMDR Actિાં ્ુધારા અનિયે ્ડરીએિએફનરી રચના:
	 	 ખાણ	મંત્રાિ્ય,	ભારત	સરકાર	દ્ારા	MMDR	ACT,	1957	એટિે	કે	Mines	and	Minerals	(Development	and	
Regulation)	Act,	1957	માં	સુ્ધારયો	કરીને	Mines	and	Minerals	(Development	and	Regulation)	amendment	Act,	
2015	ઘ્ડિામાં	આવ્યયો.	િેના	અનુસં્ધાન	ેનયોકટકફકેરન	બહાર	પા્ડી	ભારત	સરકાર	ેતમામ	રાજ્ય	સરકારયોને	ખાણ	ખનીિ	
લિસતારયો	િાળા	લિલ્ાઓમા	ંક્ડલસટ્રકટ	લમનરિ	ફાઉં્ેડરનની	રચના	કરિા	માટ	ેઆદેર	આપિે.	અન	ેસાથે	િ	પ્ર્ધાનમતં્રી	ખનીિ	
ક્ષતે્ર	કલ્યાણ	્યયોિના	ઘ્ડિામાં	આિેિ.	િેનું	 લિલ્ા	કક્ષાએ	અમિ	કરિા	માટે	અિા્યદા	 ્ડીએમએફ	ટ્રસટની	રચના	કરિા	
િણાિિામાં	આિેિ.	િેથી,	ખાણકામ	થતું	હયો્ય	તેિા	લિસતારયો	અને	િયોકયોન	ેતેના	િાભયો	મળી	રહે.	રાજ્યના	ખાણકામ	િાળા	
૩૨	લિલ્ાઓમાં	્ડીએમએફ	ટ્રસટની	નોં્ધણી	થ્યેિ	છે.
2. ગુજરાત ્ડરીએિએફ રૂલ્ 2016 હેઠળ ગુજરાતના ખાણકાિિાળા દરેક વજલ્લાિાં ્ડરીએિએફનરી રચના:
	 	 િુિરાત	સરકારના	ઉદ્યોિ	અને	ખાણ	લિભાિના	પકરપત્ર	રિમાંક	GU-2016	(42)-DMF-102015/836/CHH	દ્ારા	
“િુિરાત	્ડીએમએફ	રૂલસ”	એલપ્રિ	2016મા	ંબહાર	પા્ડિામાં	આિેિ.	િેના	થકી	રાજ્યના	તમામ	લિલ્ાઓમાં	્ડીએમએફ	
માટેના	લન્યમયો,	કા્યપો	અને	કા્ય્ગ	પદ્ધલત	માટેના	્ધારા્ધયોરણયો	નક્ી	કરિામાં	આિેિ	છે.	સદર	પકરપત્રના	ચેપટર-2ના	મુદ્ા	નં.8	
માં	રાજ્ય	કક્ષાએ	્ડીએમએફની	સટેટ	િેિિ	કયો-ઓ્ડજીનેરન	કલમટી	(SLCC)ની	રચના,	સતિાઓ	અન	ેકા્યપો	િણાિિામાં	આિેિ	
છે.	િેના	અધ્યક્ષ	માન.	મુખ્યમંત્રીશ્ી	છે.	
	 	 સદર	 SLCCની	 તતકાિીન	 મુખ્યમંત્રીશ્ીના	 અધ્યક્ષ	 સથાન	ે ૧૧	 નિેમબર	 ૨૦૧૬ના	 રયોિ	 મળેિી	 પ્રથમ	 બેઠકમાં	
ખાણકામથી	પ્રભાલિત	રાજ્યના	કુિ	૧૯૪૬	િામયો	નક્ી	કરિામાં	આિેિ.	ત્યારબાદ	માચ્ગ	૨૦૨૦ની	લસથલત	ધ્યાન	ેિઇ	આ	
્યાદીને	અદ્તન	કરીને	કુિ	૨૧૦૩	િામયોને	ખાણકામ	પ્રભાલિત	િામયોની	્યાદીમાં	સમાિેર	કરિામાં	આિેિ	છે.	સદર	૨૧૦૩	
િામયોમાં	હાિ	પ્ર્ધાનમંત્રી	ખનીિ	ક્ષેત્ર	કલ્યાણ	્યયોિના	હેઠળ	લિલિ્ધ	કલ્યાણકારી	કામિીરી	થઇ	રહેિ	છે.	
	 	 ખનીિના	પ્રકારયો	પ્રમાણે	મુખ્ય	ખનીિ	અને	િૌણ	ખનીિ	એમ	બે	રીતે	ખનીજોન	ેિિજીકૃત	કરિામાં	આિેિ	છે,	િેમાં	
તા.૧૨-૦૧-૨૦૧૫	પૂિમે	મંિુર	કરેિ	મુખ્ય	ખનીિના	િીઝ	્ધારકયો	પાસેથી	લન્યમ	મુિબ	૩૦%	તથા	તા.૧૨-૦૧-૨૦૧૫	પછી	
મંિુર	કરેિ	મુખ્ય	ખનીિના	િીઝ	્ધારકયો	પાસેથી	લન્યમ	મુિબ	૧૦%	તથા	િૌણ	ખનીિમા	ંરયો્યલટીના	૧૦%	્ડીએમએફ	ફં્ડ	
તરીક	ેએકઠું	કરિામાં	આિે	છે.	િેમાં	મુખ્ય	ખનીિના	કકસસામાં	કયોિ	અન	ેલિગ્ાઈટ	લસિા્યના	મુખ્ય	ખનીજોમાં	તા.૧૭-૦૯-
૨૦૧૫થી	તથા	કયોિ	અને	લિગ્ાઈટની	િીઝમાં		તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી	એકઠું	કરિાનું	થા્ય	છે	તથા	િૌણ	ખનીિના	કકસસામાં	
તા.	૨૬-૦૯-	૨૦૧૬થી	એકઠું	કરિાનું	થા્ય	છે.	
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	 	 આ	્ડીએમએફ	ફં્ડનયો	ઉપ્યયોિ	પ્ર્ધાનમંત્રી	ખનીિ	ક્ષેત્ર	કલ્યાણ	્યયોિના	અંતિ્ગત	ખાણકામ	પ્રભાલિત	લિસતાર	અને	
ગ્ામિનયો	માટેના	લિલિ્ધ	પ્રકારના	લિકાસિક્ષી	અન	ેકલ્યાણકારી	કા્ય્ગરિમયો	કરિા	માટે	કરિામા	ંઆિે	છે.	૩૧	ઓકટયોબર,૨૦૨૧ની	
લસથલતએ	મુખ્ય	અને	િૌણ	ખનીિનું	મળીન	ેકુિ	મળિાપાત્ર	₨	૧૦૧૪.૨૫	કરયો્ડની	સામે	૯૮.૭૯	ટકા	એટિે	કે	₨	૧૦૦૨.૦૩	
કરયો્ડ	્ડીએમએફ	ભં્ડયોળ	િસૂિિામા	ંઆિેિ	છે.	એકલત્રત	થ્યેિ	ભં્ડયોળમાંથી	₨	૮૩૬.૯૭	કરયો્ડના	૧૬,૪૮૩	પ્રયોિેકટસ	લિલિ્ધ	
લિલ્ાઓની	 િિલનાંિ	 કાઉલન્સિ	 દ્ારા	 મિંુર	 થ્યેિ	 છે.	 િ્યાર	ે ₨	 ૨૬૭.૦૯	 કરયો્ડના	 ૪૭૯	 પ્રયોિેકટસ	 રાજ્ય	 કક્ષાએથી	
્ડીએમએફ	સટેટ	નયો્ડિ	્યુલનટ	દ્ારા	રરુ	કરિામાં	આિેિ.
3. ્ડરીએિએફ ્્ટે્ટ નયો્ડલ યુવન્ટ દ્ારા રાજય કક્ાએ્રી હા્ ધારિાિાં આિેલ વિવિધ પ્રયોજેક્ટ્:
• પ્રયોજેક્ટ ્ાિરય્ષ:
	 	 ક્ડલસટ્રકટ	લમનરિ	ફાઉં્ડેરન	સટેટ	નયો્ડિ	્યુલનટ	દ્ારા	પ્રયોિેકટ	સામથ્ય્ગ-રયોિિાર	િક્ષી	તાિીમ	કા્ય્ગરિમની	રચના	અને	તેનું	
અમિીકરણ	 કરિામાં	આિેિ.આ	પ્રયોિેકટનું	 અમિીકરણ	 રાજ્યના	ખાણકામથી	 પ્રભાલિત	 ૨૧૦૩	િામ્ડાઓમા	ં કરિામાં	
આિેિ	છે.	આ	િામયોના	૧૮	થી	૩૫	િર્ગના	્યુિક	્ુયિતીઓન	ેલિલિ્ધ	૧૩	ક્ષેત્રયોમા	ંકારકકદજી	પસંદિીની	તક	આપિામાં	આિેિ	
છે.	પ્રયોિેકટ	સામથ્ય્ગના	અિિ	અિિ	કયોર્ગમાં	પ્રિેર	માટે	િઘુતમ	િા્યકાત	્ધયો.	૫	થી	૧૨	નક્ી	કરા્યેિ.	તથા	િે	તે	કયોર્ગની	
િરૂરી્યાત	પ્રમાણે	તાિીમાથજીને	૩	થી	૫	મલહનાની	રયોિિારિક્ષી	તાિીમ	પૂરી	પા્ડિામાં	આિેિ	છે.આ	માટે	િુિરાતભરમાં	
૩૨	િેટિા	તાિીમ	કેન્દ્યો	કા્ય્ગરત	કરિામાં	આિેિ.	્ડી.એમ.એફ.	દ્ારા	પ્રયોિેકટ	સામથ્ય્ગ	હેઠળ	૧૧,૨૭૦	્યુિાનયોન	ેલિના	મુલ્યે	
તાિીમ	સાથે	નયોકરી	આપિાનું	િક્્યાંક	રાખિામાં	આિેિ.		િેની	સામે	૩૧	ઓકટયોબર,	૨૦૨૧ની	લસથલતએ	૧૬૧	બેચમાં	કિુ	
૪૪૨૧	િેટિા	્યુિક	્યુિતીઓને	તાિીમ	આપિામાં	આિેિ	છે.	પ્રયોિેકટ	સામથ્ય્ગ	તાિીમની	સાથે	નયોકરીની	પણ	ખાતરી	આપતુ	ં
હયોિાથી	૫૦	થી	પણ	િ્ધુ	પ્રલતલઠિત	રાષ્ટી્ય	અન	ેઆંતરરાષ્ટી્ય	કંપનીઓમા	ંરયોિિારી	મળે	તેિી	વ્યિસથા	કરિામાં	આિેિ.	
અત્યાર	સ્ુધીમાં	૨૧૦૦	િેટિા	તાિીમાથજીઓ	સથાલનક,	રાષ્ટી્ય	અને	આંતરરાષ્ટી્ય	કંપનીઓમા	ંનયોકરી	પ્રાતિ	કરીને	૮૦૦૦	
થી	િઈને	૧૯૦૦૦	િેટિયો	પિાર	મેળિી	રહ્ા	છે.	પ્રયોિેકટ	સામથ્ય્ગન	ેનિી	કદલહી	ખાત	ે‘સકયોચ	એિયો્ડ્ગ	સપટેમબર-૨૦૧૯’	
અંતિ્ગત	Governance	Gold	Category	માં	એિયો્ડ્ગ	પ્રાતિ	થ્યેિ	છે.
• ્ડરીએિએફ હેલ્ કલરીનરીક્ (િયો્ાળા-અબ્ડા્ા અને પાનધ્યો- લખપત, કચ્છ):
	 	 ્ડીએમએફ	 સટેટ	 નયો્ડિ	 ્યલુનટ	 દ્ારા	 કરછ	 લિલ્ાના	અતંકર્યાળ	ખાણકામ	અસરગ્સત	િામયોમા	ં ઉચ્	િણુિતિા્યકુ્ત	
આરયોગ્ય	સુલિ્ધાની	સથાલનક	સરળ	રીત	ેઅન	ેસુિભતાથી	પહોંચ	કરાિિાના	હેતનુ	ેધ્યાન	ેિઈન	ેિખપત	તાિકુાના	પાન્ધયો	અને	
અબ્ડાસા	તાિકુાના	મયોથાળા	ખાતે	બ	ે્ડીએમએફ	હેલથ	લક્લલનકસ	સથાલપત	કરિામા	ંઆિિે.	િેમા	ંપૂણ્ગકાિીન	એમ.બી.બી.એસ.	
્ડયોકટર,	પથેયોિયોજી	િબે,	એકસ-રે,	દિાઓ,	િિરેે	દ્ારા	સથાલનકે	િ	આરયોગ્યની	િણુિતિા્ુયક્ત	સુલિ્ધાઓ	લનઃરુલક	પરૂી	પા્ડિામાં	
આિી	રહેિ	છે.		ઉપરાતં,	ટેલિ-્ડા્યગ્યોલસટકના	નિીન	કન્સપેટથી	લિલિ્ધ	13થી	િ્ધ	ુલનષણાતં	્ડયોકટરયોની	સિેાઓ	સદર	લક્લલનકસમાં	
આપિામા	ંઆિી	રહેિ	છે.	સટાફ	ફકૂિ	ટાઈમ	સથાલનકે	હાિર	હયોિાથી	સદર	લક્લલનકસમા	ંકામના	કિાકયો	ઉપરાતં	િરૂર	પડ્	ેસિેા	
પરૂી	પા્ડિામા	ંઆિ	ેછે.	૩૧	ઓકટયોબર,	૨૦૨૧ની	લસથલતએ	સદર	બનં	ેલક્લલનકસના	મળી	કુિ	૫૧,૦૦૦	થી	િ્ધ	ુઓ.પી.્ડી.	
નોં્ધા્ેયિ	છે.	્ડીએમએફ	હેલથ	ક્લીનીકસન	ેનિી	કદલહી	ખાત	ે‘સકયોચ	એિયો્ડ્ગ	નિેમબર-૨૦૨૧’	અંતિ્ગત	Governance	Silver	
Category	મા	ંએિયો્ડ્ગ	પ્રાતિ	થ્ેયિ	છે.
• ્ડરીએિએફ િયોબાઈલ િે્ડરીકલ યુવન્ટ (પંચિહાલ અને દાહયોદ) ઃ
	 	 નોં્ધપાત્ર	સખં્યામા	ંઆકદજાલત	સમુદા્યયો	િસ	ેછે	તિેા	પચંમહાિ	અને	દાહયોદ	જીલ્ામા	ંપ્રાથલમક	આરયોગ્ય	સિેાઓની	
સિુભતા	 સથાલનકે	ન	હયોિાની	સમસ્યાન	ેપહોંચી	િળિા	માટે	અત્યા્ધલુનક	મયોબાઇિ	મકે્ડકિ	 ્ુયલનટ	 (MMU)	થકી	આરયોગ્ય	
સલુિ્ધાઓ	િયોકયો	સ્ુધી	પહોંચા્ડિાની	પહેિ	કરિામા	ંઆિી	છે.	સદર	બનં	ેલિલ્ાઓના	ખાણકામ	પ્રભાલિત	33	પકૈીના	૩૦	િામયો	
માટેનુ	ંઆ	મયોબાઈિ	મે્ડીકિ	્યલુનટ	તા.૦૯/૧૧/૨૦૨૦	થી	રરુ	કરિામા	ંઆિિે.	આ	મયોબાઈિ	મ્ેડીકિ	્ુયલનટનુ	ંઉદઘાટન	
રાજ્યના	મખુ્ય	સલચિ	માન.	શ્ી	અનીિ	મકુીમના	હસત	ેકરિામા	ંઆિેિ.	સદર	મયોબાઈિ	મ્ેડીકિ	્યલુનટમા	ંએમ.બી.બી.એસ.	
્ડયોકટર,	૫૦થી	િ્ધ	ુબીમારીઓનુ	ંલનદાન-પકરક્ષણ	કરતી	પેથયોિયોજી	િબે,	્ડયોકટરે	સૂચિિે	િણુિતિા્ુયક્ત	દિાઓ,	આરયોગ્ય	પ્રબં્ધન	
માલહતી	લસસટમ	(HMIS)	િિરેે	ઉપરાતં	ટેલિ-મેક્ડલસન	પિટેફયોમ્ગના	માધ્યમથી	સપરેી્યાિીસટ	લનષણાતં	્ડયોકટરયોની	સિેાઓ	લનઃરલુક	
ઉપિબ્ધ	કરિામા	ંઆિિે	છે.	૩૧	ઓકટયોબર,	૨૦૨૧ની	લસથલતએ	સદર	મયોબાઈિ	મ્ેડીકિ	્યલુનટનયો	૧૨,૦૦૦	થી	િ્ધ	ુિયોકયોએ	
િાભ	િી્ધિે	છે.	્ડીએમએફ	મયોબાઈિ	મ્ેડીકિ	્યનુીટને	નિી	કદલહી	ખાતે	‘સકયોચ	એિયો્ડ્ગ	નિમેબર-૨૦૨૧’	અતંિ્ગત	Governance	
Gold	Category	મા	ંએિયો્ડ્ગ	પ્રાતિ	થ્ેયિ	છે.
• ્ડરીએિએફ આરયોગય ્ેિા કનેદ્ (લયો્પુર-જાફરાબાદ, અિરેલરી) ઃ
	 	 અમરિેી	જીલ્ાના	જાફરાબાદ	તાિુકામાં	િયોથપુર	ખાત	ે્ડીએમએફ	આરયોગ્ય	સેિા	કેન્દ્	૧૬	માચ્ગ,	૨૦૨૧	થી	રરુ	
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કરિામાં	આિેિ	છે.	િેનાથી	૨૫	થી	િ્ુધ	િામયોની	૩૦,૦૦૦	િેટિી	િસતીન	ેિાભ	મળી	રહેિ	છે.	આ	આરયોગ્ય	સિેા	કેન્દ્મા	ં
પૂણ્ગકાિીન	એમ.બી.બી.એસ.	્ડયોકટર,	૫૦	થી	િ્ુધ	બીમારીઓનુ	ં લનદાન-પકરક્ષણ	કરતી	પેથયોિયોજી	િેબ,	દિાઓ,	આરયોગ્ય	
પ્રબં્ધન	માલહતી	 લસસટમ	(HMIS),	િિેરે	ઉપરાંત	ટેલિ-મકે્ડલસન	પિેટફયોમ્ગના	માધ્યમથી	સપેરી્યાિીસટ	લનષણાતં	્ડયોકટરયોની	
સેિાઓ	લનઃરુલક	ઉપિબ્ધ	કરિામાં	આિેિ	છે.	૩૧	ઓકટયોબર,૨૦૨૧ની	ની	લસથલતએ	સદર	્ડીએમએફ	આરયોગ્ય	સિેા	કેન્દ્માં	
અત્યાર	સુ્ધી	કુિ	૭૫૦૦થી	િ્ધુ	ઓ.પી.્ડી.	નોં્ધા્યેિ	છે.
• ્ડરીએિએફ બલ્ડ બેંક (્છયો્ટા ઉદેપુર) ઃ
	 	 સરકારી	એિન્સી	િુિરાત	સટટે	કાઉલન્સિ	ફયોર	બિ્ડ	ટ્રાન્સફ્યુિન	(જી.એસ.સી.બી.ટી)ન	ેછયોટાઉદેપુર	ખાતે	્ડીએમએફ	
બિ્ડ	બેંક	બનાિિા	માટે	કા્ય્ગ	સયોપા્યેિ	છે.	કિેકટર	કચેરી,	છયોટાઉદેપુર	દ્ારા	િનરિ	હયોલસપટિ	છયોટાઉદેપુર	સામ	ેિમીન	
સંપાદન	કરિે	છે.	માિ્ગ	અને	મકાન	લિભાિ	દ્ારા	સદર	િગ્યાના	નિીનીકરણનુ	ંકા્ય્ગ	પ્રિલતમાં	છે.
	 	 ઉપરાંત,	્ડીએમએફ	સટેટ	નયો્ડિ	્ુયલનટ	દ્ારા	કરછમા	ંભિુ	અન	ેઅંજાર	તાિુકામાં	બિ્ડ	બેંકસના	સંચાિન	માટેના	િરૂરી	
ઉપકરણયો	ખરીદિા	માટે	 નાણાંકી્ય	સહા્ય	પૂરી	 પા્ડિામાં	આિેિ.	સદર	 બિ્ડ	બેંકસની	 સથાપના	 કરછ	જીલ્ા	 કિેકટરની	
અધ્યક્ષતાિાળી	ઇલન્્ડ્યન	રે્ડ	રિયોસ	સયોસા્યટી	કરછ	જીલ્ા	રાખા	દ્ારા	કરિામાં	આિી	રહેિ	છે.
4. વજલ્લા કક્ાએ્રી ્ડરીએિએફ હેઠળ ચાલરી રહેલ પ્રયોજેક્ટ્ ઃ
	 	 ્ડીએમએફ	હેઠળ	ખાણકામ	અસરગ્સત	લિસતારયોના	િયોકયો	માટે	લિલિ્ધ	લિલ્ાઓમાં	જીલ્ા	કક્ષાએ	િે	₨	૮૩૬.૯૭	
કરયો્ડના	૧૬,૪૮૩	પ્રયોિેકટસ	મંિુર	થ્યેિ	છે	તેમાં	કૌરલ્ય	લિકાસ	માટ	ેરયોિિારિક્ષી	ફા્યર	સેફટી	તાિીમ,	ટેક્યોિીજી્ુયક્ત	
ભણતર	 માટે	 My	 E-school	 પ્રયોિેકટ,	 રાળાઓમાં	 લિઝ્યુઅિ	 િલનાંિ	 ચાટ્ગ,	 સેનેટરી	 પ્ેડ	 િેલન્્ડંિ	 મરીન,	 સમાટ્ગ/મયો્ડન્ગ		
આિંણિા્ડી,	સમાટ્ગ	ગ્ામ	પંચા્યત,	સમાટ્ગ	PHC,	નિજાત	લરરુ	માટ	ેઆરયોગ્ય	સંભાળ	્યુલનટ,	િરસાદી	પાણી	સંગ્હ,	ઘર	ઘર	
સુ્ધી	પીિાનું	પાણી	પહોંચે	તે	માટે	લમલન	િયોટર	ટેન્ક	પ્રયોિેકટ,	નળ	દ્ારા	પાણી	પહોંચા્ડિાના	પ્રયોિેકટ,	સૌર	ઉજા્ગ	માટ	ેસયોિાર	
રૂફ	ટયોપ,	LED	સટ્રીટ	િાઇટ,	તેમિ	માળખાકી્ય	સુલિ્ધાઓમાં	રયો્ડ	રસતાના	કામયો,	િામ્ડાઓન	ેસિરછ	રાખિા	િટર	િાઈન,િિેરે	
લિલિ્ધ	પ્રકારના	પ્રકારનાપ્રયોિેકટનયો	અમિ	કરેિ	છે.	
• કયોવિ્ડ-૧૯ હેતુ ઉપકરણયોનરી ખરરીદરી/ઇન્્ટયોલેશન ફં્ડનરી ફાળિણરી :
	 	 સલચિશ્ી,	ખાણ	મંત્રાિ્ય-ભારત	સરકારના	તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૦	િાળા	પત્રના	અનુસ્ંધાને	રાજ્યના	લિલિ્ધ	લિલ્ાઓના	
્ડીએમએફ	દ્ારા	કયોલિ્ડ-૧૯	હેતુ	પરીક્ષણ	તથા	સરિીનીંિ	અન	ેઅન્્ય	ઉપકરણયોની	ખરીદી/ઇન્સટયોિેરન	માટે	ઓકટયોબર-૨૦૨૧	
અલંતત	કુિ	₨	૨૫.૩૪	કરયો્ડની	રકમ	મંિુર	કરિામાં	આિેિ.	િેમાંથી	કુિ	₨	૨૦.૧૨	કરયો્ડનયો	ખચ્ગ	થ્યેિ	છે.
5. િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩િાં હા્ ધરિાિાં આિનાર અગતયના પ્રયોજેક્ટ્નરી િાવહતરી
	 	 આમ,	ઉક્ત	લિલિ્ધ	પ્રયોિેકટસના	માધ્યમથી	પ્ર્ધાનમંત્રી	ખનીિ	ક્ષેત્ર	કલ્યાણ	્યયોિના	(PMKKKY)	ની	િાઈ્ડિાઇન	
મુિબ	ખાણકામ	અસરગ્સત	લિસતારયોના	કલ્યાણ	માટેની	્ડીએમએફની	િિાબ-દેલહતા	અન	ેસથાલનકે	માળખાિત	સલુિ્ધાઓ	
પૂરી	પા્ડિાના	સરકારશ્ીના	ઉદ્ેશ્યને	પકરપૂણ્ગ	કરિાનયો	પ્ર્યાસ	કરિામાં	આિી	રહેિ	છે.
(નોં્ધ:	રાજ્યના	૩૨	લિલ્ાઓમાં	લિલ્ા	કક્ષાએ	સિા્યતિ	્ડીએમએફ	ટ્રસટ	છે.	અન	ેફ્ંડની	આિક	લન્યલમત	્ધયોરણે	થતી	રહેતી	
હયોિાથી	 ્ડીએમએફમાં	 નાણાંકી્ય	િર્ગ	 પ્રમાણેનું	આ્યયોિન	હાથ	ન	્ધરીન	ે ફ્ંડની	 ઉપિબ્ધતા	અન	ેિે-તે	 સેકટરમાં	 કામની	
િરૂકર્યાત	મુિબ	્ડીએમએફની	લિલ્ા	કક્ષાની	એકઝીક્યુટીિ	કલમટી	અને	િિનનીંિ	કાઉલન્સિ	દ્ારાસમ્યાંતરે	આ્યયોિન	હાથ	
્ધરિામાં	આિે	છે.)

રિિ વજલ્લાનું નાિ પ્રયોજેક્ટ/કાિ/પ્રવૃવતિનું નાિ ્્ળ
ઇ્રી/જી્રીિાં 

િંજુર ્યેલ રકિ
(₨ લાખિાં)

ભૌવતક લક્યાંક 
(અંદાજીત 

લાભા્થીઓ)
૧ કરછ િાંકું	પી.એચ.સી.	ખાત	ેતબીબી	સેિાઓનું	

લિસતરણ	કરિંુ
િાંકુ,	તા.	અબ્ડાસા ૪૩.૫૬ -

૨ કરછ ફતેહિઢ	પી.એચ.સી.	ખાત	ેતબીબી	સેિાઓનું	
લિસતરણ	કરિંુ

ફતેહિઢ,	તા.	રાપર ૪૫.૧૨ -

૩ કરછ એલકટલિટી	બઝે	િલનાંિ	સા્યન્સ	એન્્ડ	મથેસ	િબે ખાણકામ	અસરગ્સત	
િામયોની	૧૪	રાળાઓ

૭૦.૦૦ -
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૪ કરછ ફુિા્ય	હે.િ	થી	િાઘાપદ્ધર	અને	િિસરા	
િામ	સુ્ધીની	પાઇપિાઇન	પાથરિાનું	કામ

િાઘા	પદ્ધર ૧૮૭.૬૭ -

૫ કરછ ડ્ેનેિ	લક્લલનંિ	મરીનરીનું	કામ મુંદ્ા	તાિુકામાં ૩૦.૦૦ -
૬ ભાિનિર હાથબ	િામ	ેપીિાના	પાણીની	આંતકરક	

લિતરણ	્યયોિના
િામ-	હાથબ,	તા.	
ભાિનિર

૧૭૭.૫૧

૮૯૦૦	૭ ભાિનિર હાથબ	િામ	ેપીિાના	પાણીની	આંતકરક	
લિતરણ	્યયોિના(સંપ	તથા	મરીનરી	)

િામ-	હાથબ,	તા.	
ભાિનિર

૮૨.૫૮

૮ ભાિનિર પ્રા.આ.કેન્દ્	માટે	નિું	લબલ્ડીંિ	બનાિિાનું	
કામ

િામ-	નાની	રાિસથળી,	
તા.	પાિીતાણા

૧૧૦.૦૦ ૩૨૦૦૦

૯ બનાસકાંઠા કયોટેશ્વર	 ખાતે	 પાણીની	 સુલિ્ધા	 માટે	 ઓપન	
િેિ,અન્્ડર	 ગ્ાઉન્્ડ	 ૫૦૦૦૦	 લિટર	 કેપેસીટી	
સંપ,	 પંપ	 રૂમ,	 પાઈપ	 િાઈન	 અને	 પમપીંિ	
મરીનરીનું	કામ

કયોટેશ્વર ૩૨.૦૦ -

૧૦ િુનાિઢ કકરયોરી/મલહિાઓને	સિરક્ષણ	તાિીમ	
પ્રયોિેક્ટસ

૮૬	ખાણકામ	પ્રભાલિત	
િામયો

૩૦.૦૦ ૧૫૦૦

૧૧ િુનાિઢ કકરયોરી/મલહિાઓને	કુપયોરણ/એનીલમ્યા	
લનિારણ	તાિીમ	પ્રયોિેક્ટસ

૮૬	ખાણકામ	પ્રભાલિત	
િામયો

૩૦.૦૦ ૧૮૦૦

૧૨ િીર	સયોમનાથ ડ્િ	સટયોરેિનું	મકાન	બાં્ધકામ ઈણાિ ૧૬૦.૦૭ -
૧૩ િીર	સયોમનાથ અિિ	અિિ	િામયો	માં	ભૂિભ્ગ	સંપ	અને	

પલમપંિ	મરીનરીની	કામિીરી
૧૭	િેટિા	ખાણકામ	
પ્રભાલિત	િામયો

૨૬૭.૪૯ ૧૭.

૧૪ િીર	સયોમનાથ અિિ	અિિ	પ્રાથલમક	રાળાઓ	માં	િલસ્ગ	
ટયો્યિેટ	બિયોકની	કામિીરી

૩૨	િેટિા	ખાણકામ	
પ્રભાલિત	િામયો

૧૨૩.૧૦

૧૫ િીર	સયોમનાથ અિિ	અિિ	પ્રાથલમક	રાળાઓ	માં	બયો્યસ	
ટયો્યિેટ	બિયોકની	કામિીરી

૩૨	િેટિા	ખાણકામ	
પ્રભાલિત	િામયો

૧૦૩.૪૦

૧૬ દેિભુલમ	દ્ારકા પ્રાથલમક	રાળાઓમા	ંતથા	અન્્ય	રૈક્ષલણક	
સંકુિયોમાં	પીિાના	પાણીની	સુલિ્ધા	માટે	
લમનરિ	િયોટર	કુિર	પિાન્ટની	સુલિ્ધા	પુરી	
પા્ડિાની	્યયોિના

ખાણકામ	પ્રભાલિત	
િામયોની	િુદી-	િુદી	
૨૦-પ્રાથલમક	રાળાઓ	
તથા	અન્્ય	રૈક્ષલણક	
સંકુિયો

૨૦૨.૦૦ ૨૫૦૪

૧૭ દેિભુલમ	દ્ારકા પ્રાથલમક	રાળાઓમા	ંતથા	અન્્ય	રૈક્ષલણક	
સંકુિયોમાં	્યયોિામેટ	તથા	સપયોટ્ગસ	ડ્ેસની	સુલિ્ધા	
પૂરી	પા્ડિાની	્યયોિના

ખાણકામ	પ્રભાલિત	
િામયોની	િુદી-	િુદી	૪૬	
પ્રાથલમક	રાળાઓ	તથા	
અન્્ય	રૈક્ષલણક	સંકુિયો

૧૫૨.૩૯ ૪૯૦૪

Ú અપરીલ અને ફલાઇંગ  ્કિયો્ડ્ષ:
 િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરવિયાન કચેરરીએ ્ાધેલરી પ્રગવતનરી રૂપરેખા
	 •	 માઈનીંિ	સિમેિન્સ	સીસટમ-	સપેસ	ટેકનયોિયોજીનયો	ઉપ્યયોિ	કરી	િીઝ	લિસતારની	આસપાસ	થતા	ખલનિના	લબનઅલ્ધકૃત	

ખનન	પ્રવૃલતિ	પર	અંકરુ	િાિિામાં	સફળતા	મળેિ	છે.	રાજ્યમાં	િૌણ	ખલનિની	તમામ	િીઝયોનું	્ડીજીટાઈઝેરન	પુણ્ગ	
કરિામાં	આિેિ	છે.

	 •	 વહીકિ	ટ્રેકીંિ	અન	ેમયોનીટરીંિ	સીસટમ-	જી.પી.એસ.	બેઝ્ડ	 વહીકિ	ટ્રેકીંિ	અન	ેમયોનીટરીંિ	સીસટમ	દ્ારા	હાિમાં	
પ્રા્યયોિીક	્ધયોરણે	રાજ્યમાં	ખલનિની	હેરફેર	કરતા	૧૦૦	િેટિા	ટ્રેકીંિ	્ડીિાઈસ	ઈન્સટયોિ	કરેિ	િાહનયો	પર	ખલનિની	
હેરફેર	માટે	નિર	રાખિામાં	આિે	છે.

	 •	 સપેશ્યિ	સીક્યુરીટી	પેપસ્ગ-	રાજ્યમાં	ખલનિના	ખનન,	િહન	અન	ેસગં્હના	હેતુ	ટ્રાઝંીટ	પાસ	(રયો્યલટી	પાસ)	તેમિ	
્ડીિીિરી	ચિણ	છાપિા	માટ	ેખાસ	પ્રકારના	સીક્યુરીટી	િાક્ષણીકતા	્ધરાિતા	કાિળ	િાપરિામા	ંઆિે	છે.	િેના	થકી	
રાજ્યમાં	બયોિસ	ટ્રાંઝીટ	પાસ	(રયો્યલટી	પાસ)	તેમિ	્ડીિીિરી	ચિણ	બનાિિાની	પ્રવૃલતિ	નલહિત	થઈ	રકેિ	છે.
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Ú િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરવિયાન કચેરરી દ્ારા હા્ ધરિાનરી પ્રવૃવતિનરી રૂપરેખા
	 •	 ડ્યોન	સિમેિન્સ	(લત્રનેત્ર)-	ડ્યોન	સિમેિન્સ	ટેકનયોિયોજીનયો	ઉપ્યયોિ	કરી	િુિરાત	રાજ્યમાં	ખલનિના	લબનઅલ્ધકૃત	ખનન,	

િહન	અને	સંગ્હની	પ્રવૃલતિ	પર	અંકુર	િાિિામાં		આિરે.	િ્ધુમાં	રાજ્યમાં	ડ્યોન	સિમેિન્સ	ઉપરાંત	ડ્યોન	દ્ારા	િયોલ્યમુ	
એનાિીસીસ	માટેની	કામિીરી	કરિામાં	આિરે.	િેથી	ખલનિના	િથથાની	િ્ધુ	ચયોકસાઈપુિ્ગક	માપણી	થઈ	રકે.

	 •	 માઈનીંિ	સિમેિન્સ	સીસટમ-	સપેસ	ટેકનયોિયોજીનયો	ઉપ્યયોિ	કરી	માઈનીંિ	િીઝ	લિસતારની	આસપાસ	થતા	ખલનિના	
લબનઅલ્ધકૃત	 ખનન	 પ્રવૃલતિ	 પર	અંકુર	 િાિિામાં	 સફળતા	 મળેિ	 છે.	 રાજ્યમાં	 િૌણ	ખલનિની	 હૈ્યાત	 િીઝયોના	
્ડીજીટાઈઝેરનની	કામિીરી	પુણ્ગ	 થ્યેિ	હયોઈ,	હિેથી	િૌણ	ખલનિની	િીઝયોમા	ં ટ્રીિર	િનરરેનની	કામિીરી	હાથ	
્ધરિામાં	આિરે.

	 •	 વહીકિ	ટ્રેકીંિ	અન	ેમયોનીટરીંિ	સીસટમ-	જી.પી.એસ.	બેઝ્ડ	વહીકિ	ટ્રેકીંિ	અન	ેમયોનીટરીંિ	સીસટમ	દ્ારા	રાજ્યમાં	
ખલનિની	હેરફેર	કરતા	િાહનયોમાં	ટ્રેકીંિ	્ડીિાઈસ	ઈન્સટયોિ	કરીન	ેરાજ્યમાં	ખલનિની	હેરફેર	માટે	નિર	રાખી	રકા્ય	
છે.	પ્રા્યયોિીક	િેિિની	કામિીરી	બાદ	સમગ્	રાજ્યમા	ંખલનિની	હેરફેર	કરતા	િાહનયોમા	ંટ્રેકીંિ	્ડીિાઈસ	ઈન્સટયોિ	કરી	
ખલનિની	ખલનિની	હેરફેર	પર	નિર	રાખી	રકારે.

	 	 માપણીના	સા્ધનયો-	રાજ્યમાં	ખલનિના	સંગ્હ	કરેિ	િથથા	તેમિ	િીઝયો/ખા્ડાઓની	િ્ધુ	ચયોકસાઈપિુ્ગક	માપણી	કરિા	
માટે	આ્ધુલનક	 ટેકનયોિયોજીિાળા	 ટયોટિ	 સટેરન	 કમ	 સકનેરની	 ખરીદી	 કરિામાં	આિરે.	 િેથી	 ખલનિ	 િથથા	 તેમિ	 િીઝ/
ખા્ડાઓની	માપણી	સરળતાથી	અન	ેિ્ધુ	ચયોકસાઈપુિ્ગક	થઈ	રકરે.
Ú ્્ટયોન આ્ટથીઝન પાક્ક
 િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમયાન ્ાધેલરી પ્રગવત: 
	 •	 સટયોન	આટજીઝન	પાક્કના	હસતક	અંબાજી	તથા	ધાંિધા	કેન્દ્યો	ખાતે	સટયોન	તાિીમ	આપિામાં	આિે	છે.	િે	િર્ગ	૨૦૨૦-

૨૧મા	કયોિી્ડ’૧૯ના	અનુસં્ધાન	ેિુિરાત	તથા	કેન્દ્	સરકારના	આદેરયોનુસાર	સટયોન	તાિીમ	સથલિત	કરિામા	આિેિ	
છે.	તથા	બને્	કેન્દ્યો	બં્ધ	કરિામા	આિેિ.		

	 •	આ	બન્ે	કેન્દ્યો	ખાતે	બા્ંધકામ	તથા	નિીનીકરણ	કા્ય્ગ	ચાિુ	 કરિામા	આિેિ	છે.	બાં્ધકામ	તથા	નિીનીકરણ	કા્ય્ગ	
જીએમ્ડીસીને	અમિીકરણ	એિન્સી	તરીકે	નીમેિ	છે.	િે	કા્ય્ગ	િૂન	૨૦૨૦થી	ચાિુ	કરેિ	છે.	બાં્ધકામ	તથા	નિીનીકરણન	ુ
કા્ય્ગ	અત્યાર	સુ્ધી	૯૦%	પુણ્ગ	થ્યેિ	છે.	

	 •	 સટયોન	તાિીમ	આિામી	સમ્યમા	ચાિુ	કરિા	માટે	ફેકલટી	તથા	સહા્યક	સટાફની	ભરતી	માટે	લિલિ્ધ	િત્ગમાનપત્રયોમા	
જાહેરાત	આપેિ	છે.	તથા	તે	અંતિ્ગત	ઇન્ટરવ્યુની	પ્રરિી્યા	રરુ	કરેિ	છે.	

Ú િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩િાં હા્ ધરનારરી અગતયનરી પ્રવૃવતિ: 
1.	 સટયોન	તાિીમનુ	કા્ય્ગ	ચાિુ	કરિા	માટે	ફેકલટી	તથા	સહા્યક	સટાફની	કરાર	આ્ધારીત	લનમણૂંક	
	 •	 સટયોન	આટજીઝન	પાક્કના	બન્ે	કેન્દ્યો	અંબાજી	તથા	ધાંિધા	ખાત	ેસથિીત	કરેિ	સટયોન	તાિીમ	રરુ	કરિા	નિેસરથી	

ફેકલટી	તથા	સહા્યક	 સટાફની	 કરાર	આ્ધારીત	 લનમણુક	આપિા	માટે	 િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨મા	ભરતી	પ્રકી્યા	રરુ	
કરિામા	આિેિ	છે.	િે	પ્રરિી્યા	આિળ	્ધપાિતા	બન્ે	કેન્દ્યો	ખાતે	ફેકલટી	તથા	સહા્યક	સટાફને	લનમણુક	આપિામા	
આિરે.	

2.	 સટયોન	તાિીમ	અંતિ્ગત	અભ્યાસરિમ	્ડેિિયોપમેન્ટનુ	કા્ય્ગ
	 •	 સટયોન	આટજીઝન	પાક્કના	બન્ે	કેન્દ્યો	અંબાજી	તથા	ધાંિધા	ખાતે	સટયોન	તાિીમ	રરુ	કરતા	પેહિા	તાિીમ	માટેનયો	

અભ્યાસરિમની	રચના	કરિી.	િેમા	તાિીમાથજીઓને	સટયોન	તથા	રિાફટ	અંતિ્ગત	રુ	રીખિા્ડિુ	તે	નક્ી	કરિુ.	િ્ધુમા	
અિિ	અિિ	સમ્યમ્યા્ગદા	િેમ	કે,	૬	માસ	તથા	૧૨માસનયો	અભ્યાસરિમની	રચના	કરિી.	િેમા	સમ્યમ્યા્ગદાના	
અંતે	ગ્ે્ડ	મુિબ	પ્રમાણપત્ર	આપિા	પરીક્ષા	પદ્ધલત	નક્ી	કરિી.	

3.	 સટયોન	તાિીમ	અંતિ્ગત	ઉપિબ્ધ	મરીનરીઓની	આકારણી	તથા	િરૂરી્યાત	અનુસાર	નિા	મરીનરી	ખરીદી	માટેનયો	
અંદાજો

	 •	 સટયોન	આટજીઝન	પાક્કના	બન્ે	કેન્દ્યો	અંબાજી	તથા	ધાંિધા	ખાતે	સટયોન	તાિીમ	માટેની	મરીનરી	ઉપિબ્ધ	છે.	પરંતુ	
સટયોન	તાિીમ	િર્ગ	૨૦૦૯-૧૦થી	ચાિતી	હયોઇ	તેના	િરૂરી્યાતની	મરીનરીઓ	૨૦૧૦-૧૧	તથા	૨૦૧૧-૧૨મા	
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ખરીદેિી	છે.	િે	મરીનરીઓમા	અમુક	રીપેરીંિ	તથા	મેન્ટનેન્સની	િરુરી્યાત	છે.	િે	નયો	અંદાજો	કઢાિિયો	તથા	
અત્યારના	સમ્ય	મુિબ	સટયોન	તાિીમ	માટ	ેનિી	આ્ધુનીક	પદ્ધલતના	મરીનરી	િરૂરી્યાતનયો	અંદાજો	કઢાિિયો	તથા	
તે	માટે	ખરીદીની	પ્રકી્યા	રરૂ	કરિામા	આિરે.

4.	 સટાફ	તથા	તાિીમાથજીઓ	માટ	ેઆઇ.ટીના	સા્ધનયોની	ખરીદી
	 •	 બને્	કેન્દ્યો	અંબાજી	તથા	ધાંિધા	ખાત	ેફેકલટી	તથા	સહા્યક	સટાફની	લનમણૂંક	થતા	તેઓ	માટે	આઇ.ટીના	સા્ધનયો	

િેમ	કે,	કયોમપ્યુટર,	લપ્રન્ટર,	્ુય.પી.એસ.	િિેર	ેિેિા	સા્ધનયોની	સરકારના	નીતી-ની્યમયો	મિુબ	ખરીદી	કરિી.	િ્ુધમા	
તાિીમાથજીઓ	માટે	િરુરી્યાત	મુિબ	આઇ.ટી	સા્ધનયોની	ખરીદી	કરિાન	ુઆ્યયોિન	છે.

5.	 સટાફ	તથા	તાિીમાથજીઓ	માટ	ેિરુરી્યાત	મુિબ	સુલિ્ધાઓ	પુરી	કરિી
	 •	 સટયોન	તાિીમ	રરુ	થતા	પહેિા	 સટાફ	તથા	તાિીમાથજીઓ	માટે	િરૂરી્યાત	મુિબ	સુલિ્ધા	પુરી	પા્ડિી.	 િેમ	કે,	

ઇન્ટરનેટ	ક્ેટીિીટી,	કેટરીંિ,	હાઉસકીપીંિ,	સીક્યરુીટી	સિેાની	સલુિ્ધા	તથા	અન્્ય	િરુરી્યાત	મુજબ	સલુિ્ધા	પુરી	
પા્ડિામા	આિરે.		

6.	 સાતિીના	બન્ે	કેન્દ્યોની	દૃશ્યતા	માટે	માકકેકટંિ	અન	ેરિાલન્્ડંિના	કા્યપો
	 •	 માકકેકટંિ	અને	રિાલન્્ડંિના	કા્યપો	િેમ	કે	સાઇનીંિ	બયો્ડ્ગ,	સાતિીની	માહીતીન	ુચયોપાની્યુ	તથા	પત્રીકા,	હયો્ડનીંિ	બયો્ડ્ગ	

તથા	અન્્ય	માકકેકટંિના	કા્યપોનું	આ્યયોિન	તથા	કેન્દ્યો	ખાતે	અમિીકરણ	કરાિિામા	આિરે.	
7.	 સટયોન	તાિીમ	માટે	તાિીમાથજીઓ	મયોબીિાઇઝરેન	માટેના	કા્યપો
	 •	 સટયોન	આટજીઝન	પાક્ક	બન્ે	 કેન્દ્યો	ખાતે	 સટયોન	તાિીમ	આપિા	તાિીમાથજીઓ	મયોબીિાઇઝરેનના	કા્યપો	કરિામા	

આિરે.	 િેિા	 કે	આિુબાિુ	િામ્ડાઓ	િઇ	િયોકયોને	 સટયોન	તાિીમ	માટે	જાગૃત	કરિા.	 ઉમેદિારયોને	રયો્ધી	તેને	
જાણકારી	આપિી	તથા	સટયોન	તાિીમના	ફા્યદાઓ	સમજાિિા.	તાિીમાથજીઓની	૩૦-૩૦ની	બેચ	બનાિિી	તથા	
તેઓને	તાિીમ	આપિામા	આિરે.	તેની	સાથ	ેસાથ	ેિેકેરન	દરમ્યાન	આિુબાિુ	્યુનીિસજીટીના	લિદ્ાથજીઓને	કેમપ	
તથા	િક્કરયોપનુ	આ્યયોિન	કરિામા	આિરે.	

8.	 સાતિીના	બન્ે	કેન્દ્યો	અંતિ્ગત	આપિામા	આિતી	સટયોન	તાિીમ	માટેના	પ્રમાણપત્ર	આપિા	્યુનીિસજીટી	સાથ	ેજો્ડાણ	
	 •	 બને્	કેન્દ્યો	ખાતે	આપિામા	આિતી	તાિીમ	પણુ્ગ	થતા	તાિીમાથજીઓન	ેપ્રમાણપત્ર	આપિા	બાબાસાહેબ	આંબ્ેડકર	

્યુનીિસજીટી	તથા	િુિરાત	કાઉન્સીિ	ફયોર	િયોકેરનિ	ટ્રેનીંિ	(જીસીિીટી)	સાથે	જો્ડાણ	કરી	સાતિીના	તાિીમાથજીઓને	
તેઓનુ	પ્રમાણપત્ર	અપાિિામા	આિરે.	

Ú આઇ્ટરી પ્રયોજેક્ટ અંતગ્ષત પ્રવૃવતિનરી રૂપરેખા િર્ષ : ૨૦૨૨-૨૩
 • ILMS અપગે્્ડેશન,VTMS, જીઆઇએ્ આધારરત ખનરીજ વિ્તાર ્િવે પ્રયોગ્ાિ: -

ભસુતર	લિજ્ઞાન	અન	ેખનીિ	કલમશ્નરશ્ી	તથા	તાબા	હેઠળનીકચરેીઓમા	ંખાણકામ	િહીિટિક્ષી	સિેાઓ	ઓનિાઈન	
માધ્યમ	દ્ારા	અમિમા	ંમકૂી	રકા્ય	ત	ેસારુ	ંિીઝ્ધારકયો/સટયોક્ધારકયોન	ે	સિંગ્	ઇ-પમેને્ટ,	ઇ-રયો્યલટી,	ઇ-રીટન્ગ,	ઇ-્ડીિીિરી	
પાસ	િેિી	સિેાઓ	િર્ગ	૨૦૦૮-૦૯થી	સતત	પરૂી	પા્ડિામા	ંઆિી	રહેિ	છે.	તદપુરાતં,	િર્ગ	૨૦૧૧-૧૨	આઇએિએમએસ	
પયોટ્ગિ	કા્ય્ગરત	છે.	િત્ગમાન	ILMS	મા	ંકેટિાક	મહતિપણૂ્ગ	મયોડ્િુયો	રામિે	છે	િેમ	કે	િીઝ	હયોલ્ડરયો	અન	ેમીનરિ	સટયોકીસટને	
સિંગ્	ઇ-પમેેન્ટ,	ઇ-રયો્યલટી,	ઇ-રીટન્ગ,	ઇ-્ડીિીિરી	પાસ	િિેી	સેિાઓ,	ઇ-ક્ડમાન્્ડ	રલિસટર,	ઓનિાઇન	િીઝ	/	પરલમટ	
એલપિકેરન	િિરેે	માટેની	સિચાલિત	પ્રલરિ્યાઓ	તથા	િીઝ	્ધારકયો,	સટયોકકસટ,	લિલ્ા	અલ્ધકારીઓ,	િ-ેલરિિ	માલિકયો	િિરેે	
ન	ેિિતી	માલહતી	િિેરે.	િત્ગમાન	ILMS	મા	ંકેટિાક	મહતિપણૂ્ગ	મયોડ્િુયો	રામિે	છે.

Ú પ્રિત્ષિાન ILMS પયો્ટ્ષલ
	 •	 પ્રિત્ગમાન	 ILMS	 પયોટ્ગિમાં	 ૧૦૫૮૧-િીઝ્ધારકયો,	 ૯૯૧૬	 સટયોક્ધારકયો,	 િાલર્ગક-૧૩૨૦	 પરલમટ,	 ૧.૮૨	 િાખ	

િાહન્ધારકયો,	૧૮૨૪-િે-લરિિ	્ધારકયો	નોં્ધા્યેિ	છે.	િેમના	દ્ારા	કયોમપુટર/લપ્રન્ટરની	મદદથી	ઈ-પેમને્ટભરી,ઇ-રયો્યલટી	
પાસ,ઇ-્ડીિીિરી	ચિણ	િનરેટ	કરિામાં	આિી	રહેિ	છે.	

	 •	 પ્રિત્ગમાન	 ILMS	પયોટ્ગિ	GMMCR	૨૦૧૦	ન	ે ધ્યાનમા	ં િઈન	ે લિકલસત	થ્યેિ	છે.	જોકે,	 ત્યારબાદ	ખાણકામના	
કા્યદામાં	 નોં્ધણીપાત્ર	 સુ્ધારા	 થ્યા	 છે.	 તા:૧૨/૦૧/૨૦૧૫થી	 ખાણ	 મંત્રાિ્ેય	 એમએમ્ડીઆર	 એકટ–૧૯૫૭માં	
સરંયો્ધન	કરી	એમએમ્ડીઆર(સુ્ધારા)	અલ્ધલન્યમ	૨૦૧૫	તરીક	ેપ્રલસદ્ધ	ક્યપો	છે.	િેમાં	મુખ્ય	ખલનજો	માટે	બિયોક	અને	
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ખાણકામની	ફાળિણી	ઈ-ઓકરનથી	કરિાની	જોિિાઈ	કરી	છે.	િેન	ેસમાંતર	ેિુિરાત	સરકારે	િૌણ	ખલનિ	િહીિટ	
માટે	GMMCR	૨૦૧૭	સૂલચત	ક્યા્ગ	છે.	િેમાં	ખલનિ	ફાળિણીની	પ્રલરિ્યા,	હ્યાત	િીઝની		એકસટને્રનની	પ્રલરિ્યા	
સામિે	કરિામાં	આિી	છે.

	 •	આ	સાથે	નિીન	કરજીમમાં	દા.ત.હરાજી	પ્રીલમ્યમ,	હરાજી	અપફ્ન્ટ	ચુકિણી,	્ડીએમએફ,	એનએમઇટી	િિેરે	લિલિ્ધ	
ચુકિણીઓની	જોિિાઈ	છે	િે	હ્યાત	લસસટમમાં	ઉપિબ્ધ	નથી.	

	 •	આ	સમ્ય	દરલમ્યાન,	માઇનીંિ	પિાન	અને	એન્િા્યરમેન્ટ	લક્લ્યરન્સની	જોિિાઈ	સાથ	ેપ્યા્ગિરણી્ય	અસર	આકારણી	
(ઇઆઇએ)	સૂચનાઓ	2006	પ્રલસદ્ધ	કરિામાં	આિી	હતી	અન	ેઆ	કાનૂની	જોિિાઈઓનું	પાિન	કરિું	ફરલિ્યાત	છે.

	 •	આ	ઉપરાંત,	આઈએિએમએસમા	ંરયો્યલટી,	હરાજી	પ્રીલમ્યમ	અન	ેઅન્્ય	લિલિ્ધ	ચુકિણીઓ	દ્ારા	નાણાંકી્ય	િેિ્ડદેિ્ડ	
અને	સરકારી	િેણું	રામેિ	છે.

	 •	 પ્રિત્ગમાન	લસસટમ	પાસે	બજારમાં	ઉપિબ્ધ	હાિની	તકનીકનયો	અભાિ	છે	દા.ત.	રિાઉઝર	સુસિંતતા,	સિ્ગરયોનુ	ંઓટયો	
િયો્ડ	બેિેલન્સંિ,	ક્ડઝાસટર	કરકિરી,	આકા્ગઇિિ	િિેરે.	

	 •	 લસસટમની	 લનષફળતાના	પકરણામે	સરકાર,	િીઝ	્ધારકયો	અન	ેઅન્્ય	 લહસસયો	્ધારકયોને	 ્ધં્ધાનું	 નુકસાન	થઈ	રકે	છે.	
તાિેતરમાં	લસસટમમાં	આઉટિેની	કેટિીક	ઘટનાઓ	જોિા	મળી	છે.

	 	 ભુસતર	લિજ્ઞાન	અન	ેખનીિ	કલમશ્નરશ્ીની	કચેરી	દ્ારા	િર્ગ	:	૨૦૨૨-૨૩માં	પ્રિત્ગમાન	પ્રયોિેકટની	લિિતિાર	માલહતી	
નીચ	ેમુિબ	છે.	
1. વિવહકલ ટ્ેરકંગ એન્ડ િેનેજિેં્ટ વ્્્ટિ(VTMS): 
	 	 જીપીએસ	બેઝ્ડ	િાહનયોનું	ટ્રકેીંિ	કરિા	માટે	સમગ્	િુિરાતમા	ંકા્ય્ગરત	સુરલક્ષત	અન	ેિલતરીિ	લસંિિ	લિન્્ડયો	ખનીિ	

િહીિટી	 પ્રણાિી	 ILMS2.0	 થકી	ખાણકામ	 પ્રવૃલતિઓનુ	ં લન્યમન	અસરકારક	 રીત	ે થઇ	 રહ્યું	 છે.	 ILMS	અંતિ્ગત	
ખાણકામમાં	િપરાતા	િાહનયો	પર	દેખરેખ	અને	લન્ંયત્રણ	વ્યિસથા	હેતુ	જીપીએસ	ક્ડિાઇસ	આ્ધાકરત	િાહનયોનુ	ંટ્રેકીંિ	
અને	મયોલનટકરંિ	કરિા	સારું	Vehicle	Tracking	&	Monitoring	System,	VTMS	્ડેિિપ	કરિામાં	આિી	છે,	િેમા	ં
િાઇિ	ટ્રકેકંિ,	રૂટ	રીપિે,	ઇનસી્ડેન્ટ	મેનેિમેંટ,	એિટ્ગસ,	લિલિ્ધ	કરપયોટ્ગસ	તથા	સેન્ટ્રિાઇિ્ડ	્ડેરબયો્ડ્ગ	મયોડ્ુિ	ઉપિબ્ધ	
કરિામાં	આિેિ.

	 	 રરૂઆતના	તબક્ામાં	૧૦૦	િાહનયોમાં	પ્રા્યયોલિક	્ધયોરણે	િેલહકિ	ટ્રકેકંિ	ક્ડિાઇસ	િિાિી	પાઇિટ		પ્રયોિેકટ	અમિમાં	
મૂકિામાં	આવ્યયો	છે.

2. વજયયોગ્ારફકલ ઇનફયોિ્ષશન વ્્્ટિ(GIS)
	 	 િીઝ/સટૉક	લિસતારમાંથીિ	િીઝ	્ધારકયો	તથા	લમનરિ	સટયોકીસટ	માટે	ઇ-	પાસ	િનરેટ	થા્ય	તેિા	પ્રકારની	જીઓ	ફેંસ	

(Geofence)	બનાિિા	માટેની	ટેન્્ડર	પ્રલરિ્યા	ચાિુ	તબક્ે	છે.	
3.  િયોબાઇલ એપલરીકેશન :
	 	 ઇ–રયો્યલટી/ઇ-્ડીસીપાસ	અંિે	એન્ડ્યોઈ્ડ/આઇફયોન	અંિેની	મયોબાઇિ	એપિીકેરન	અમિિારીમા	ંછે	તથા	તેમાં	માલસક	

િપરાર	તથા	નિા	સુ્ધારા	અને	ફીચસ્ગ	એ્ડ	કરિા	માટેની	પ્રલરિ્યા	ચાિુ	તબક્ે	છે.	
4. િેબ્ાઇ્ટ :
	 	 પ્રિ્ગતમાન	િેબસાઇટ	રી્ડેિિપ	ક્યા્ગ	બાદ	મેંટેનન્સ	ચાિુ	તબક્ે	છે.	
5. આઇએલએિએ્ અપગે્્ડેશન:
	 	 ઇ-પાસ	સીસ્ટમ	માટે	સિ્ગર	કેપેસીટી,	નેટિક્ક,	ઇન્ટરનેટ	બેં્ડિી્ડથ	િ્ધારિા	તથા	ઇ-પાસ	સીસટમ	માં	નિા	 લન્યમયો	

GMMCR-2017,GMPIMTS-2017	તથા	EASE	OF	DOING	BUSINESS	(EODB)	મુિબ	સ્ુધારા	કરિા	તથા	
રેગ્યુિર	હયોલસટંિ,મેનપાિર	તથા	સેિાના	કયોન્ટ્રાકટ	ચાિુ	તબક્ે	છે.	

	 Ú ILMS 2.0 પયો્ટ્ષલ : 
	 	 ઉપરયોક્ત	િણ્ગિેિ	તથા	માઇન્સ	મીનીસટ્રી	દ્ારા	િખતયોિખત	બહાર	પા્ડિામાં	આિેિ	કા્યદાકી્ય	જોિિાઇના	અમિીકરણ	

હેતુસર	પયોટ્ગિને	અપગ્ે્ડ	કરી,ILMS	2.0પયોટ્ગિ	મે-૨૦૨૧થી	િાઈિ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	તદુપરાંત,	ઈ-િિન્ગન્સ	ના	
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સંપણુ્ગ	અમિીકરણ	માટે	તથા	િણ્ગિેિ	લિલિ્ધ	આઇટી	ટેક્યોિયોજીના	માધ્યમથી	અમિિારી	કરિાના	હેતુસર	પયોટ્ગિ	
અપગ્ે્ડેરનની	પ્રલરિ્યા	ચાિુ	તબક્ે	છે.	

6. હા્ડ્ષિેર ખરરીદરી ઃ
	 	 ભુસતર	લિજ્ઞાન	અને	ખાણ	ખનીિ	કચેરી	તથા	તાબાની	તમામ	કચેરીઓ	માટ	ેહા્ડ્ગિેર	તથા	સૉફટિેરની		િરૂકર્યાત	

પૂરી	પા્ડિા	અિંેની	પ્રલરિ્યા	િખતયોિખત	હાથ	્ધરિામા	ંઆિે	છે.
	 	 કમાન્્ડ	એં્ડ	કંટ્રયોિ	સેન્ટર	:ભુસતર	લિજ્ઞાન	અન	ેખાણ	ખનીિ	ની	મુખ્ય	કચેરી	ખાતે,	કચેરી	દ્ારા	િાિુ	કરેિા	લિલિ્ધ	

આઇટી	પ્રયોિેકટ,િેબ-એપિીકેરન,	સયોફટિરેસ	એં્ડ	તેના	દ્ારા	થતી	કામિીરીનુ	ંલનરીક્ષણ	તેમિ	ખનીિ	િહન	કરતા	ં
િાહનયોનું	સતત	લનરીક્ષણ	તથા	GIS	સયોફટિેર	દ્ારા	િેિા્ેયિ	માલહતીનુ	ંલિ્ડી્યયો	િયોિ	પર	પ્રદર્ગન	અને	લનરીક્ષણ	કરિા	
હેતુ	તેને	િિતા	હા્ડ્ગિેર,	સયોફટિેર	ખરીદીની	પ્રલરિ્યા	ચાિુ	તબક્ે	છે.

Ú ગ્ાન્ટ ઇન એઇ્ડ
	 	 •	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩	માં	₨	૧૩૦૦૦.૦૦	િાખ	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.
૫. કવિશ્નર ક્ુટરીર અને ગ્ાિયોદ્યોગનરી કચેરરીનરી પ્રવૃવતિનરી રૂપરેખા િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩
(૧) હા્શાળ ઉદ્યોગયો ઃ
	 	 કલમશ્નર,	કુટીર	અને	ગ્ામયોદ્યોિ,	િુિરાત	રાજ્ય,	િાં્ધીનિરની	કચેરીના	કા્ય્ગક્ષેત્રમાં	આિતી	લિલિ્ધ	્યયોિનાઓ	પૈકી	
પેકેિ	સહા્યની	્યયોિનામાં	કુટીર	ઉદ્યોિના	કારીિરયો	ખાસ	કરીન	ેહાથરાળ	ક્ષેત્રના	કારીિરયો	માટેની	આ	્યયોિના	છે.	આ	
્યયોિના	અન્િ્યે	મુખ્યતિે	નાણાંકી્ય	સહા્ય	મ્ંડળીઓના	લિકાસ	માટે	આપિામાં	આિે	છે,	િેમાં	લિલિ્ધ	સહકારી	મં્ડળીઓ	અને	
તે	દ્ારા	હાથરાળ	મ્ંડળીઓ	તથા	લનિમ	સાથે	સંકળા્ેયિા	િણકરયોન	ેિાભ	આપી	તેઓના	આલથ્ગક	ઉતથાન	માટે	પ્ર્યાસયો	કરિામાં	
આિે	છે.	હાથિણાટના	કાપ્ડ	ઉપર	િળતર	દ્ારા	િ્ધુ	િેચાણ	તથા	સા્ધન	ઓજારની	સહા્ય	દ્ારા	સકીિ	અપગે્્ડેરનની	કામિીરી	
દ્ારા	િણકર	મં્ડળીઓ,	કારીિરયો	કા્ય્ગક્ષમ	રીતે	િ્ધુ	ઉતપાદન	કરી	રકે	તે	માટેના	પ્ર્યાસયો	હાથ	્ધરિામા	ંઆિે	છે.	
	 	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	િર્ગ	માટે	₨	૮૩.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.
(૨) ગુજરાત રાજય હા્શાળ અને હ્તકલા વિકા્ વનગિ 
	 	 રાજ્ય	ના	હાથરાળ	ના	લિકાસ	અન	ેઆ્ધુલનકરણ	માટ	ેહાથરાળ	અને	હસતકિા	ક્ષેત્રે	સંકળા્યેિ	િણકરયોન	ેકારીિરયોન	ે
રયોિિારી	આપિામાં	તેમાં	વૃલધ્ધ	કરિામાં	તેઓનુ	જીિન	્ધયોરણ	ઉચું	િાિિામા	ંસરકારશ્ી	લિલિ્ધ	્યયોિનાઓ	ચિાિી	રહેિ	છે.		
લનિમ	દ્ારા	કારીિરયોને	કાચયોમાિ,	્ડીઝાઈનયો	અને	તાતં્રીક	માિ્ગદર્ગન	પુરા	પા્ડિામા	ંઆિે	છે.	કારીિરયો	દ્ારા	ઉતપાદીત	માિ	
લિલ્ા	કક્ષાએ	તાિીમ	સહ	ખરીદ	કેન્દ્યો	અમદાિાદ,	ભિુ,	પાટણ,	રાિકયોટ,	સુરેન્દ્નિર,	્ધયોળકા,	િા્ંધીનિર	કાણયોદર	થી	ખરીદ	
કરી	લનિમના	૨૨	િરિી	િુિ્ગરી	એમપયોરી્યમ	અન	ેઓનિાઇન	થી	િેચાણ	કરિામાં	આિે	છે.	લનિમ	દ્ારા	નીચ	ેમુિબની	
્યયોિનાઓ	દ્ારા	કારીિરયોને	રયોિિારી	પુરી	પા્ડિામાં	આિે	છે.	
	 	 (અ)	નિા	ઉતપાદન,	તાિીમ	કમ	પ્રયોક્યયોરમેન્ટ	કેન્દ્ની	્યયોિના	
	 	 (બ)	હસતકિા	કારીિરયોને	તાિીમ	
	 	 (ક)	પ્રદર્ગન	/મેળા	તથા	ટ્રા્યબિ	મેળાની	્યયોિના,	બા્યરસેિરમીટ	
								(્ડ)	કારીિરયોના	માિનું	સેલસ	આઉટિેટ/	ઓનિાઇન	પયોટ્ગિ	થકી	િેચાણ
							 (ઇ)	્ડીઝાઇન	્ડેિિયોપમેન્ટ	અને	રાજ્ય	બહાર	કારીિરયોને	એકસપયોઝર	િીઝીટ	(સટ્ડીટુર)
હા્શાળ ્ઘન વિકા્ કાય્ષરિિ ઃ
	 	 હાથરાળ	અન	ેહસતકિા	લનિમ	દ્ારા	હાથરાળ	િણકરયોનુ	જીિન્ધયોરણ	ઉચુ	િાિિા	માટે	અનેક	કા્ય્ગરિમયો	હાથ	્ધરિામાં	
આિે	છે.	િેિા	કે	રાળન	ુઆ્ુધલનકરણ,	િણકરયોને	તાિીમ,	સુતર	પુરુ	પા્ડિુ,	્ડીઝાઈનીંિ	અન	ેિણકરયો	દ્ારા	ઉતપાકદત	કરિે	
માિનું	એમપયોરી્યમ	અને	સેલસ્ડેપયો	તેમિ	ફ્ેન્ચાઈઝ	રયોપ	તેમિ	એક્પયો	/મેળા–પ્રદર્ગન	્યયોજીન	ેિેચાણ	કરિુ.
	 	 િુિરાત	રાજ્ય	હાથરાળ	અન	ેહસતકિા	લિકાસ	લનિમ	િણકર	/કારીિરયોને	કા્યમી	્ધયોરણે	રયોિિારી	પુરી	પા્ડે	છે.	
લનિમ	દ્ારા	આિરી	િી્ધેિ	હાથરાળ	િણકરયોન	ેતાિીમ	અને	આ્ધુલનકરણ,	્ડીઝાઈન	્ડેિિપમેન્ટ	િક્કરયોપ,	જાહેરાત	પ્રચાર,	
કારીિરયોને	કાચયો	માિ	પુરયો	પા્ડિયો,	રૈક્ષણીક	પ્રિાસ	િિેરે	કામિીરી	કરિામા	ંઆિે	છે.
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	 	 િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	₨	૬૧૧૬.૩૦	િાખ	ની	જોિિાઈ	સામ	ે્ડીસેમબર-૨૦૨૧		અલંતત	₨	૩૯૮૮.૪૬	િાખનયો	ખચ્ગ	
તથા	૨૭૮૮૫	િાભાથજીઓના	િક્્યાંક	સામે	૫૬૦૯	લસધ્ધી	થ્યેિ	છે.	અન	ેસન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	િર્ગ	માટ	ે₨	૩૩૫૦.૦૦	
િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે	અને	૧૧૧૮૦	ભૌલતક	િક્્યાંક	રાખિામાં	આિેિ	છે.
(૩) ખાદરી અને ગ્ાિયોદ્યોગને ઉતિજેન :
	 	 િુિરાત	રાજ્યમાં	ખાદી	અને	ગ્ામયોદ્યોિનયો	વ્યાપ	િ્ધે	િા્ંધી	 લિચાર્ધારા	સતત	જીિંત	રહે	તે	ખાદી	બયો્ડ્ગનયો	મુખ્ય	
અલભિમ	 રહેિયો	 છે.	 માનિ	 રકકતનયો	 ઉપ્યયોિ	 ખાદી	 અન	ે ગ્ામયોદ્યોિની	 ચીિ-િસતુઓના	 ઉતપાદન	 પાછળ	 થા્ય	 અન	ે
રયોિિારીની	તકયો	પુરી	પા્ડી	રકા્ય	તે	માટે	ખાદી	ગ્ામયોદ્યોિનુ	ંકામ	કરતી	માન્્ય	સંસથા/મં્ડળીઓ	મારફતે	રાજ્યમા	ંઅંતકર્યાળ	
લિસતારમાં	 રયોિિારી	પુરી	પા્ડિાનું	 કામ	કરે	છે	 તેમિ	ખાદી	અને	ગ્ામયોદ્યોિની	 લિલિ્ધ	્યયોિનાઓ	હેઠળ	આલથ્ગક	મદદ	
આપિાનું	અને	આ	લિલિ્ધ	પ્રવૃલતિઓ	માટે	કા્ય્ગ	કરે	છે	તથા	િુિરાત	રાજ્યમા	ંિયોકયોન	ેખાદી	અને	ગ્ામયોદ્યોિને	િિતી	લિલિ્ધ	
પા્યાની	્યયોિનાકી્ય	માલહતી	પણ	પ્રસારીત	કરિામાં	આિે	છે.
બજાર વિકા્ ્હાય ( MDA ) :
	 	 િુિરાત	રાજ્યમાં	ઉતપાદીત	ખાદી	(	સુતરાઉ,	િરમ	તેમિ	રરેમ	)		અન	ેપયોિીિસત્રનું	ઉતપાદન	માન્્ય	સંસથા/મં્ડળીઓ	
મારફતે	થા્ય	છે.	આ	કામિીરી	સાથે	સંકળા્યેિ	કારીિરયોન	ેિ્ધુમાં	િ્ુધ	રયોિિારી	મળે	તેમિ	રાજ્યમા	ંઉતપાકદત	થ્ેયિ	ખાદી	
અને	પયોિીિસત્ર	િેચાણને	પ્રયોતસાહન	મળે	તે	માટે	રાજ્ય	સરકારશ્ી	દ્ારા	નાણાંકી્ય	િર્ગ:૨૦૧૬-૧૭	થી	બજાર	લિકાસ	સહા્ય	
(	MDA	)	્યયોિના	મંિૂર	કરિામાં	આિેિ	છે.	આ	્યયોિનાનુ	ં્ધયોરણ	ખાદી	અન	ેપયોિીિસત્ર	ઉતપાદનની	કકંમતના	પ્રમાણમાં	નીચ	ે
મુિબ	રાખિામાં	આિેિ	છે.
	 	 (૧)		કારીિર	માટે	સહા્ય	:													 	 ૫%	
	 	 (૨)		ખાદી	સંસથાને	ખચ્ગ	પેટે	સહા્ય	:					 ૫%	
	 	 (૩)		બજાર	પ્રયોતસાહન	અંિે	સહા્ય	:							 ૫%	
	 	 કિુ	બજાર	લિકાસ	સહા્ય	(MDA)	:						 ૧૫%
ખાદરી અને પયોલરીિ્ત્ર કંતાઈ, વિશેર િણકરરી, િણા્ટ ્ાધન ્હાય :
	 	 િુિરાત	રાજ્યમાં	માન્્ય	સંસથા/મં્ડળીઓ	મારફતે	કાંતનાર	તેમિ	િણનાર	કારીિરયોન	ેકંતાઈ	તેમિ	િણાટની	કામિીરી	
માટે	ખાદી	કલમરન	દ્ારા	લન્યત	કરેિ	ભાિપત્રક	મુિબ	ઉતપાકદત	કંતાઈ	કામ	માટે	સુતરનયો	આંક	પ્રમાણે	તેમિ	િણાટ	માટે	
િણાટની	જાત	પ્રમાણે	િણકરી	આપિામાં	આિે	છે.	તદ્ઉપરાંત	રાજ્ય	સરકારશ્ી	દ્ારા	ખાદી	અન	ેપયોિીિસત્ર	કંતાઈ,	લિરેર	
િણકરી,	િણાટ	સા્ધન	સહા્ય	નીચે	મુિબના	્ધયોરણે	આપિામા	ંઆિે	છે.

રિિ વિગત ્ાિાનય,અનુ્ૂવચત જાવત / અનુ્ૂવચત જન જાવત
૧ કાંતણ	સહા્ય	પ્રલત	આંટી	 ₨	૩.૦૦
૨ લિરેર	િણકરી	િણાટ	સહા્ય	પ્રલત	ચયો.મી. ₨	૬.૦૦
૩ િણાટ	સા્ધન	સહા્ય	પ્રલત	ચયો.મી.	 ₨	૨.૦૦

	 	 િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	₨	૬૦૦૧.૦૦	િાખ	ની	જોિિાઈ	સામે	્ડીસેમબર-૨૦૨૧	અલંતત	₨	૭૩૯૦.૪૫	િાખનયો	ખચ્ગ	
તથા	૧૯૧૯૦	િાભાથજીઓના	િક્ષષ્	્યાંક	સામે	૪૨૬૧	લસધ્ધી	થ્ેયિ	છે.	અને	સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	િર્ગ	માટે	₨	૪૬૦૦.૦૦	
િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે	અને	૧૮૪૫૫	ભૌલતક	િક્્યાંક	રાખિામાં	આિેિ	છે.
નિા ચરખા શાળ આપિાનરી યયોજના : 
	 	 િુિરાત	રાજ્યમાં	માન્્ય	સંસથા/મં્ડળીઓ	મારફતે	ખાદી	અન	ેપયોિીિસત્રની	કામિીરી	દ્ારા	કારીિરયો	રયોિિારી	મેળિે	
છે.	ખાદીક્ષેત્રે	નિી	પેઢી	આ	કામિીરી	કરિા	પ્રેરા્ય	અન	ેતે	દ્ારા	નિી	રયોિિારી	ઉભી	થા્ય	તે	હેતુથી	માન્્ય	સંસથા/મં્ડળીઓને	
રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	અમિીકૃત	ખાદી	બયો્ડ્ગ	દ્ારા	નિા	ચરખા	અન	ેરાળ	આપિાની	્યયોિના	અમિમાં	છે.	િેમાં	રાજ્ય	સરકારશ્ી	
દ્ારા	ચરખા	અને	રાળની	લન્યત	કરેિ	કકંમતના	૬૫%	સહા્ય	આપિામા	ંઆિે	છે.	િ્યારે	૩૫%	મુિબનયો	ફાળયો	િાભાથજી/
સંસથા-મં્ડળીઓએ	ભયોિિિાનયો	રહે	છે.
્યોલર ચરખા :
	 	 િુિરાત	રાજ્યમાં	માન્્ય	સંસથા/મં્ડળીઓ	દ્ારા	ખાદી	અન	ેપયોિીિસત્રની	કામિીરી	સાથ	ેસંકળા્યેિ	કારીિરયોને	રયોિિારી	



107

પુરી	પા્ડિાની	કામિીરી	કરિામાં	આિે	છે.	રાજ્યમાં	ઉતપાકદત	સયોિર	કાપ્ડનયો	િપરાર	િ્ધે	અન	ેઆ	કામિીરી	સાથ	ેસંકળા્યેિ	
કારીિરયોને	સતત	રયોિિારી	મળી	રહે	તે	હેતુથી	રાજ્ય	સરકારશ્ી	દ્ારા	નાણાંકી્ય	િર્ગ:૨૦૧૮-૧૯	થી	આ	્યયોિના	િાિુ	કરિે	
છે.	િેમા	ંરાજ્ય	સરકારશ્ી	દ્ારા	સયોિર	ચરખા	અને	સયોિર	રાળ	ની	લન્યત	કરેિ	કકંમતના	૬૫	%	સહા્ય	આપિામાં	આિે	છે.	
િ્યારે	૩૫%	મુિબ	નયો	ફાળયો	િાભાથજી/સંસથા	મં્ડળીઓએ	ભયોિિિાના	રહે	છે.	
૨૦% ખા્ બજાર પ્રયોત્ાહન ્હાય :
	 	 પિુ્ય	મહાતમા	િાં્ધીજીની	િન્મિ્યંલત	લનમતે	ઓકટયોબર-૨૦થી	રરૂ	કરીને	તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦	સુ્ધીના	સમ્યિાળા	
દરમ્યાન	હાિની	અમિી	૧૦%	બજાર	લિકાસ	સહા્ય	(MDA)	્યયોિના	અંતિ્ગત	આપિામાં	આિતી	સહા્ય	આ	સમ્યિાળા	
પૂરતી	સથલિત	કરી	માન્્ય	સંસથા/મ્ંડળીઓ	દ્ારા	િુિરાતમાં	િ	ઉતપાકદત	ખાદી	અને	પયોિીિસત્રનું	િે	છૂટક	િેચાણ	ગ્ાહકયોને	
સી્ધે	સી્ધું	કરિામાં	આિે	તેના	પર	૨૦%	ખાસ	બજાર	પ્રયોતસાહન	સહા્ય	ગ્ાહકયોન	ેિળતર	તરીકે	આપિાની	્યયોિના	ઉપરયોકત	
સમ્યિાળાથી	રરૂ	કરીને	તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦	સુ્ધીના	સમ્યિાળા	પૂરતી	રાજ્ય	સરકારશ્ી	દ્ારા	જાહેરાત	કરિામાં	આિેિ	હતી	
હાિની	બજાર	 લિકાસ	સહા્ય	 (MDA)	્યયોિના	અંતિ્ગત	 કાતનાર	િણનાર	 કારીિરયોન	ેઆપિામાં	આિતી	૫%	 	સહા્ય	
રાખિામાં	આિેિ	હતી.			
પ્રદશ્ષન િેળા :
	 	 ખાદી	તેમિ	ગ્ામયોદ્યોિની	ચીિ	િસતુઓનુ	ંિેચાણ	િ્ધે	તેમિ	કારીિરયોન	ેરયોિિારી	મળે	તે	હેતુથી	રાજ્યમા	ંલિલિ્ધ	
સથળયોએ	પ્રદર્ગન-મેળા	્યયોજી	ખાદી	ગ્ામયોદ્યોિની	ચીિ	િસતુઓનુ	ં િેચાણ	િ્ધારિા	પ્ર્યત્નયો	કરિામા	ંઆિે	છે	તેમિ	ખાદી	
ગ્ામયોદ્યોિ	આ્યયોિના	સહ્યયોિથી	રાષ્ટી્ય	કક્ષાના	“ખાદી	ઉતસિ”	મેળા	પ્રદર્ગનયોનું	આ્યયોિન	કરિામાં	આિે	છે.
	 	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	િર્ગ	માટે	₨	૬૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	છ	ેઅન	ે૬૪૦	ભૌલતક	િક્્યાંક	
રાખિામાં	આિેિ	છે.
(૪) ્હકારરી ક્ેત્રે પ્રયોત્ાહન (પેકેજ યયોજના)
	 	 ઔદ્યોલિક	સહકારી	મં્ડળીને	ખાનિી	ઉદ્યોિયો	સાથ	ેહરીફાઇ	કરિાની	હયોિાથી	તેનયો	લિકાસ	થઇ	રકતયો	નથી	તેથી	
સરકાર	દ્ારા	ઔદ્યોલિક	સહકારી	મં્ડળીઓને	લિલિ્ધ	સહા્ય	કરિાના	હેતુસર	આ	્યયોિના	૧૯૮૧	થી	અમિમાં	મુકિામાં	
આિેિ	હતી.	િેમાં	તા.૬/૭/૨૦૧૫	ના	ઠરાિથી	સુ્ધારયો	કરી	્યયોિનાનયો	વ્યાપ	િ્ધારિામાં	આિેિ	છે.	સદરહુ	્યયોિના	અંતિ્ગત	
રાજ્યમાં		સહકારી	કા્યદા	હેઠળ	નોં્ધા્યેિ	ઔદ્યોલિક	સહકારી	મં્ડળીઓને	રેરફાળયો	રેરિયોન	િહીિટી	સહા્ય	િેચાણ	કરિે	
માિ	ઉપર	િળતર	સહા્ય	તાંલત્રક	સહા્ય	કામકાિના	ભં્ડયોળ	માટે	િયોન	અન	ેવ્યાિ	સહા્ય	િેિી	લિલિ્ધ	સહા્ય	આપિામાં	આિે	
છે.	્યયોિનાની	રરૂઆતથી	આ	્યયોિના	સફળતાપુિ્ગક	ચાિી	રહેિ	છે.
	 	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	િર્ગ	માટ	ે₨	૨૫૩૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છ	ેઅન	ે૧૨૦૩૮	ભૌલતક	
િક્્યાંક	રાખિામાં	આિેિ	છે.
(૫)  ઇન્ડેક્્ટ-્રી (ઇન્ડ્ટ્રીયલ એક્્ટેનશન કયો્ટેજ)
	 	 િુિરાત	સરકારે	હાથરાળ	તથા	ખાદી	ગ્ામયોદ્યોિ	ન	ેિિતી	પ્રવૃલતિ	સાથ	ે લિલિ્ધ	પ્ર્યત્નયો	હાથ	્ધરેિ	છે.	રાજ્યની	
હાથરાળ	અને	હસતકિાની	પ્રવૃલતિ	ઇન્્ડકે્ટ-સી	(ઇન્્ડસટ્રી્યિ	એક્ટેન્રન	કયોટિે)	ની	સથાપના	કુકટર		ઉદ્યોિયોને	િિતી	પ્રવૃલતિઓ	
સંિઠીત		રૂપે	થા્ય	તેને	ઉતિેિન	આપિાના	હેતુથી	કરિામા	ંઆિી	હતી.	આ	સંસથા	કુકટર	ઉદ્યોિ	ક્ષેત્રના	કારીિરયો	ને	તેમની	
પેદારયોની	િુણિતિા	સુ્ધારિા	તથા	આ	કારીિરયો	અને	તેમના	બજારયો		બન્ેન	ે	એકબીજા	ની	નજીક	િાિિા	માટે	પ્રયોતસાહીત	
કરિાની	અને	માિ્ગદર્ગન	આપિાની	કામિીરી	કરે	છે.	આ	હેત	ુમાટે,	કારીિરયો	માટ	ેએક	િેબસાઇટ	રરૂ	કરિામા	ંઆિી	છે.	
તેમાં	કારીિરયોના	પ્રયો્ડકટની	લિિતયો	ફયોટયોગ્ાફસ	સાથ	ેમુકિામાં	આિેિ	છે.	તેમને	ઓળખપત્ર	આપિાની	્યયોિના	ચિાિે	છ	ે
કુર્ટર ઉદ્યોગ ક્ેત્રના કારરીગરયોને બજાર વયિ્્ા પુરરી પા્ડિરી ઃ
	 	 ઇન્્ડેક્ટ-સી	દ્ારા	રાજ્યમાં,	બહાર	પ્રદર્ગન	સહ	િેચાણ	હાટ	નું	આ્યયોિન	કરી	કુકટર	ઉદ્યોિ	ક્ષેત્રના	તમામ	કારીિરયોને	
તેઓ	દ્ારા	ઉતપાકદત	કરિામાં	આિતા	માિના	િેચાણ	માટે		રાજ્યમા	ંઅને	રાજ્ય	બહાર	પ્રદર્ગન	સહ	િેચાણ	નુ	ંઆ્યયોિન	
કરી	બજાર	વ્યિસથા	પુરી	પા્ડિામાં	આિે	છે.	િે	ઉપરાંત	અબ્ગન	હાટ,	અમદાિાદ	અન	ેભુિ	તથા	માઇરિયો	રયોપીંિ	્યયોિના	હેઠળ	
અંબાજી	અને	િીરપુર	ખાતે	બજાર	વ્યિસથા	પુરી	પા્ડિા	માં	આિેિ	છે.	તથા	એકતામયોિ	કેિ્ડી્યા	સયોમનાથ	અને	જામનિર	
ખાતે	પણ	્યયોિના	નયો	અમિ	રરુ	કરિામાં	આિેિ	છે.	તેમિ	રયોપીંિ		મયોિ		/કયોમ્ગરી્યિ	કયોમપિેક્ષ	્યયોિના	હેઠળ	ભાિનિર	
અને	િુનાિઢ	ખાતે	પણ	્યયોિના	રરૂ	કરિામાં	આિેિ	છે.	
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	 	 િંરપરંપરાિત	કારીિરયો,	કુરળ	કારીિરયોને	સકીિ	અપગે્્ેડરન,	આ્ધુલનક	સા્ધનયો	પુરા	પા્ડિા	ખ્યાતનામ	સંસથાઓ	
સાથે	સમન્િ્ય	દ્ારા	રયોિિારીમાં	િ્ધારયો	કરિા	બાબત.	
	 	 િુિરાત	રાજ્યના	તમામ	િંરપરંપરાિત	કારીિરયો,	કુરળ	કારીિરયો,	ઇન્્ડેક્ટ-સી,	િુિરાત	માટીકામ	કિાકારી	અન	ેગ્ામ	
ટેકનયોિયોજી	સંસથા,	િુિરાત	રાજ્ય	ખાદી	ગ્ામયોદ્યોિ	બયો્ડ્ગ,	ગ્ીમકયો	તથા	અન્્ય	લિભાિયો	સાથ	ેસંકળા્યેિ	અંદાજીત	૧૦૦૦	
િેટિા	કારીિરયોનું	સકીિ	અપગ્ે્ડેરન,	આ્ુધલનક	સા્ધનયો	પુરા	પા્ડિા,	ખ્યાતનામ	સંસથાઓ	તથા	ઉતપાદન	એકમયો	સાથ	ેસમન્િ્ય	
દ્ારા	કુરળતામાં	િ્ધારયો	કરી	રયોિિારીમાં	િ્ધારયો	કરિાની	આ	્યયોિના	છે.
	 	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	િર્ગ	માટે	₨	૨૧૫૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે	અન	ે૫૯૭૫	ભૌલતક	
િક્્યાંક	રાખિામાં	આિેિ	છે.
(૬) આઇ.એન.્ડરી.- ૨૫  - ગ્ાિયોદ્યોગ વિકા્ કેનદ્
	 	 િુણિતિા	 ્યુક્ત	 ઉતપાદનને	 બજારમાં	 ટકી	 રહેિા	 માટે,	 કયોમન	 ફેસીિીટી	 સને્ટર,	 તાિીમ/્ડીઝાઇન,સા્ધન	ઓજાર	
રીિયોલિીંિ	ફં્ડ,બજાર	પ્રયોતસાહન	સહા્ય	 લિિેરે	આપિામાં	આિે	છે.	રાજ્યમા	ંગ્ામ્ય	કક્ષાએ	ગ્ામ	અન	ેકુકટર	ઉદ્યોિ	ક્ષેત્રે	
રયોકા્યેિા	કાકરિરયોને	એકિ	સથળે	તેમના	્ંધ્ધા	ને	અનુરુપ	લિલિ્ધ	માળખાકક્ય	સુલિ્ધાઓ	િેિી	કે	િક્કરે્ડ,	ક્ડઝાઇન	સપયોટ્ગ,	
સુ્ધારેિી	 ટેકનયોિયોજી,	તાિીમ,	િરુરી	નાણાંકી્ય	 વ્યિસથા,	 ઉતપાદીત	માિની	િેચાણની	સલુિ્ધા	િિેરે	 મળી	 રહ	ેતે	 હેતુથી	
ગ્ામયોદ્યોિ	 લિકાસ	કેન્દ્ની	્યયોિના	અમિમાં	મુકિામાં	આિેિ	છે.	ગ્ામયોદ્યોિ	 લિકાસ	કેન્દ્	ગ્ામ્ય	કારીિરયોને	સિંકઠતકરી	
ઉતપાદન	કરિા	માટે	ની	કામિીરી	કરતા	કયોઇ	પણ	નોં્ધા્યેિ	ટ્રસટ		સહકારી	મં્ડળી	અથિા		રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	સથાલપત	લનિમ		
અથિા	 સયોસા્યટી	 રજીસટ્રેરન	એકટ	 હેઠળ	નોં્ધા્યેિ	 સયોસા્યટી	 કરી	 રકરે.	આ	માટે	 કલમશ્નરશ્ી,	 કુકટર	અન	ેગ્ામયોદ્યોિ	
િાં્ધીનિર	ને	લન્યત	નમૂનામાં	લિલ્ા	ઉદ્યોિ	કેન્દ્	મારફત	દરખાસત	કરી	મંિૂરી	મેળિિાની	રહેરે
	 	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	િર્ગ	માટે	₨	૮૨.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	છ	ેઅન	ે૧૬૦	ભૌલતક	િક્્યાંક	
રાખિામાં	આિેિ	છે.
(૭) ગુજરાત ગ્ાિયોદ્યોગ બજાર વનગિ લરી., (ગ્રીિકયો) ઃ
	 	 િુિરાત	સરકારે	ગ્ામીણ	ઉદ્યોિની	પેદારયોના	ખરીદ	િેચાણન	ેઉતિેિન	આપિા	તેમિ	ગ્ામીણ	કારીિરયોને	ટેકનીકિ	
અને	મેનેિરી્યિ	સહા્ય	આપિા	માટે	આ	લનિમ	(ગ્ીમકયો)	ની	૧૯૭૯માં	સથાપના	કરેિ	છે.	હાિમાં	ગ્ીમકયો	દ્ારા	સરકારશ્ીની	
લિલિ્ધ	્યયોિના	અન્િ્યે	લિલિ્ધ	વ્યિસા્યની	ટુિકીટ	પુરી	પા્ડિી,	સરસિતી	સા્ધના	્યયોિના	અન્િ્યે	સાઇકિયો	ખરીદ	કરી	પૂરી	
પા્ડિી	તથા	સરકારશ્ીની	 લિલિ્ધ	કચેરીઓના	આંતરીક	રુરયોભનની	કામિીરી	તથા	િર્ગ	 દરમ્યાન	૧૨૧૦	િાભાથજીઓન	ે
તેઓના	રહેઠાણ	નજીક	સથળ	ેતાિીમ	આપી	વ્યિસા્યના	અનુરૂપ	કીટ	સહા્યના	સિરૂપમાં	પૂરી	પા્ડિાની	કામિીરી	કરિામાં	
આિે	છે.
	 	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	િર્ગ	માટે	₨	૨૧૯.૫૯	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	છ	ેઅને	૮૬૦	ભૌલતક	િક્્યાકં	
રાખિામાં	આિેિ	છે.
(૮) ગુજરાત િા્ટરીકાિ કલાકારરી અને ગ્ાિ ્ટેકનયોલયોજી ્ં્્ા ઃ
	 	 આ	સંસથાનયો	મુખ્ય	ઉદ્ેર	કુટીર	અને	ગ્ાલમણ	ઉદ્યોિયોમાં	કારીિરયો	દ્ારા	હાિમાં	ઉપ્યયોિ	માં	િેિામા	ંઆિતી	ટેકનયોિયોજી	
નયો	અભ્યાસ	કરી	તેમાં	સુ્ધારણા	કરિાનયો	છે.	આ	ઉપરાંત	તેનયો	એક	િ્ધુ	ઉદ્ેર	આ	ટેકનયોિયોજી	ન	ેિિતી	માલહતીનયો	પ્રચાર-
પ્રસાર,	લિસતારની	કામિીરી	તેમિ	િયોક	સંિાદ	માધ્યમયો	દ્ારા	તેનયો	બહયોળયો	પ્રચાર	કરીને	ગ્ામીણ	કારીિરયો	તેને	અપનાિે	તેિી	
્યયોગ્ય	 ટેકનયોિયોજી	રયો્ધી	 કાઢી	 તેનયો	 લિકાસ	 કરિાનયો	 પણ	છે.	 સંસથા	 તેના	 ઉદ્ેરયો	 પાર	 પા્ડિા	માટે	 નીચેની	 ્યયોિનાઓનુ	ં
અમિીકરણ	કરી	રહેિ	છે.
્ટુંકાગાળાના તાલરીિ કાય્ષરિિયો ઃ
	 	 સંસથા	દ્ારા	િુદી	૧૩	પ્રવૃલતિ	હેઠળ	દર	િરમે	આરરે	૧૪૦૦૦	્યુિક-્ુયિતીઓ	ન	ેસિરયોિિાર	િક્ષી	કૌરલ્ય	િ્ધ્ગનની	
તાિીમ	આપિામાં	આિે	છે.
િા્ટરીકાિ ના કારરીગરયો િા્ટે  કયોશલય તાલરીિ અને ્ાધન ્હાય યયોજના ઃ
	 	 માટીકિાના	કારીિરયોને	આ્ધુલનક	ઉતપાદન	પધ્ધલતના	જ્ઞાન	તથા	ઉતપાદનયોમાં	િેલ્યુ	એ્ડીરન	માટ	ેતાિીમ	આપિામા	ં
આિે	છે	અને	તાિીમ	બાદ	તાિીમાથજીઓન	ે	પયોતાનું	ઉતપાદન	તરત	િ	રરૂ	કરી	રકે	તે	માટ	ેટુિકીટ	આપિામા	ંઆિે	છે.
	 	 આ	ઉપરાંત	માટીકામના	ઉતપાદનયોને	પકિિા	માટ	ેઉજા્ગ	કા્ય્ગક્ષમ	ભઠી	૧૦૦	ટકા	સહા્ય	દર	િરમે	૭૫	ભઠીઓ	આપીન	ે
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કુિ	૩૦૦	કારીિરયો	ના	કુટુબયોને	આિરી	િેિામા	ંઆિે	છે.	આ	ઉપરાંત	સંસથા	દ્ારા	માટીકામ	સિરયોિિારી		્યયોિના	અન્િ્યે	
50:50	ના	્ધયોરણે	સા્ધન	સહા્યની	્યયોિનાનુ	અમિીકરણ	કરિામા	ંઆિી	રહેિ	છ	ેિેમાં	િર્ગ	૨૦૧૬/૧૭	થી	સ્ુધારયો	કરી	
માટીકામના	સા્ધનયો	ઉપર	૭૫	ટકા	ની	સહા્ય	આપિામાં	આિી	રહેિ	છે.
	 	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	િર્ગ	માટે	₨	૧૦૫૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે	અન	ે૬૫૧૫	ભૌલતક	
િક્્યાંક	રાખિામાં	આિેિ	છે.
(૯)  કલ્્ટર ્ડેિલપિેન્ટ યયોજના ઃ
	 	 ્યયોિનાનયો	મુખ્ય	ઉદે્ર	કુકટર	અને	ગ્ામયોદ્યોિના	કારીિરયો	આંતરરાષ્ટી્ય	બજારમાં	સિીકૃલત		પામે	તેિા	ઉતપાદનયો	તૈ્યાર	
કરી	રકે	તે	માટે	તમામ	િરૂરી	સિિ્ડયો	પુરી	પા્ડિાનયો	છે.	આ	્યયોિના	કુકટર	અન	ેગ્ામયોદ્યોિ	સંિગ્	બયો્ડ્ગ/કયોપપોરરેન/લિલ્ા	
ઉદ્યોિ	કેન્દ્યો	 દ્ારા	અમિીકૃત	 કરિામાં	આિે	છે.	િૂથ	 લિકાસ	તરીક	ેનેરનિ	ઈન્સટીટ્યુટ	 ્ડીઝાઈન	 (એન.આઈ.્ડી)	તેમિ	
નેરનિ	ઈન્સટીટ્યુટ	ઓફ	ફેરન	 ટેકનયોિયોજી	 (એન.આઈ.એફ.ટી)	ને	 લનમિામા	ંઆિી	છે.	 ૧૧૪	ક્લસટરયો	પસંદ	 કરિામાં		
આિેિ		છે	તે	પૈકી	૭૪	િેટિા	કિસટરયો		ઉતપાદન	પ્રવૃલતિ		હેઠળ	કા્યા્ગલન્િત	થ્યેિ	છે.
રિાફ્ટ વબઝનેશ ્ડેિલપિેન્ટ ્ેન્ટર ( C.B.D.C.) ઃ 
	 	 રિાફટ	લબઝનેર	્ેડિિપમેન્ટ	સેન્ટર	્યયોિના	અન્િ્ેય	હાથરાળ	અન	ેહસતકિાના	કારીિરયોના	સિાાંિી	લિકાસ	માટે	અને	
તેઓને	સતત	રયોિિારી	મળી	રહે	તેમિ	રાષ્ટી્ય	અને	આંતરરાષ્ટી્ય	ક્ષેત્રે	રાજ્યની	હસતકિાની	િસતુઓન	ે્યયોગ્ય	િેચાણ	મળી	
રહે	તે	હેતુને	ધ્યાને	િેતાં	હાથરાળ	અને	હસતકિાની	પ્રવૃલતિ	સાથે	સંકળા્યેિ	એનજીઓ/સહકારી	લનિમયો	દ્ારા,	પબિીક	પ્રાઈિેટ	
પાટ્ગનરરીપ	હેઠળ	રિાફટ	બીિનેસ	-્ડબપો	/	સેલફ	હેલપ	ગૃપ	/	મં્ડળીઓન	ે્ડેિિયોપમેન્ટ	સને્ટર		સથાપિા		₨	૭	કરયો્ડની		્યયોિનામાં	
૭૦	%	સુ્ધી	રાજ્ય	સરકારશ્ીનયો	ફાળયો	અને	૩૦	%	સુ્ધીનયો		ફાળયો		િાભાથજી,	લહતાલ્ધકારીઓ	(એસ.પી.િી.)	નયો	રહેરે.	
	 	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	િર્ગ	માટે	₨	૨૩૬.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	છ	ેઅને	૨૬૫	ભૌલતક	િક્્યાંક	
રાખિામાં	આિેિ	છે.
(૧૦)  કાપવે્ટ યયોજના ઉનરી ગલરીચા િણા્ટ તાલરીિ કેનદ્ ઃ
	 	 ઉની	િાિીચા	બનાિિાનયો	ઉદ્યોિ	સિતંત્ર	રયોિિારી	માટેની	તેમિ	રાજ્યમા	ંલિકાસ	માટેનું	બજાર	આિરી	િઇ	લિદરેી	
હું્ડી્યામણ	કમાિી	આપિાની	લિપુિ	રક્યતાઓ	્ધરાિે	છે.	ઉની	િાિીચા	બનાિિાના	ઉદ્યોિમાં	લિલિ્ધ	સંસથાઓ/	સહકારી	
મં્ડળીઓ	મારફત	તાિીમાથજીઓન	ેિાિીચા	િણાટ	ની	તાિીમ	આપિામા	ંઆિનાર	છે.	ઉની	િાિીચા	િણાટ	તાિીમ	કેન્દ્ની	
સુ્ધારેિી	્યયોિના	સરકારશ્ીના	ઉદ્યોિ	અને	ખાણ	લિભાિના	ઠરાિ	રિમાંક:	ટી.સી.પી/૧૦૨૦૧૬-૧૩૨૫-ખ	તા,૧૨/૯/૨૦૧૮	
થી	અમિમાં	આિેિ	છ	ેઆ	્યયોિનામાં	સંસથાઓ	તેમિ	સહકારી	મં્ડળીઓ	દ્ારા	૨૫	તાિીમાથજીઓને	ઉની	િાિીચા	િણાટની	
છ	માસની	રયોિિારીિક્ષી	તાિીમ	આપિામાં	આિે	છે	અન	ેઆ	તાિીમ	આપિા	માટે	સંસથાઓ	ન	ેતેમિ		સહકારી	મં્ડળીઓ	
ને	₨	૪.૭૬	િાખ	ની	સહા્ય	આપિામાં	આિે	છે	 .િેમા	ંતાિીમાથજીઓ	ને	દર	માસ	ે₨	૧૦૦૦/-	નુ	ંસટાઇપને્્ડ	તથા	સંસથા/
મં્ડળીઓને	રાળયો	ખરીદિા	માટે	તથા	િહીિટી	ખચ્ગ	તથા	અન્્ય	ખચ્ગનયો	સમાિેર	થા્ય	છે.
	 	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	િર્ગ	માટે	₨	૧૨૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	છ	ેઅને	૬૨૫	ભૌલતક	િક્્યાંક	
રાખિામાં	આિેિ	છે.	
(૧૧)  શ્રી િાજપાઈ બેનકેબલ / જયયોવત ગ્ાિયોદ્યોગ વિકા્ યયોજના 
	 	 રાજ્યના	રહેરી	અન	ેગ્ામ્ય	 લિસતારના	બરેયોિિાર	્યિુક-્યિુતીઓન	ેસિરયોિિાર	 પૂરા	પા્ડિા	શ્ી	િાિપાઇ	બેંકેબિ	
્યયોિના	અમિમા	ંછે.	આ	્યયોિના	મા	ં	ઉદ્યોિ	ક્ષતે્ર,	સિેા	ક્ષતે્ર	અન	ેિપેાર	ક્ષતે્ર	માટે	િયોનની	મ્યા્ગદા	₨	૮.૦૦	િાખ	કરિામા	ંઆિેિ		
છે	અન	ેસહા્યની	મ્યા્ગદા	િપેાર	ક્ષતે્ર	માટે	₨	૮૦,૦૦૦	સેિા	ક્ષતે્ર	માટે	₨	૧.૦૦	િાખ	અને	ઉદ્યોિ		ક્ષતે્ર	માટે	₨	૧.૨૫	િાખની	
કરિામા	ંઆિિે	છે.	સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	િર્ગ	માટે	₨	૨૩૮૦૭.૦૦	િાખની	બિટે	જોિિાઇ	કરિામા	ંઆિિે	છે	અન	ે૩૭૦૦૦	
ભૌલતક	િક્્યાકં	રાખિામા	ંઆિેિ	છે.
(૧૨)  િાનિ કલયાણ યયોજના ઃ
	 	 આ	્યયોિનામાં	આલથ્ગક	 રીતે	 પછાત	િિપોના	સમુહને	 પુરતી	આિક	અન	ે સિરયોિિાર	ઊભા	 કરિા	માટે	 િ્ધારાના	
સા્ધનયો/ઓજારયો	આપિામાં	આિે	છે.	આ	્યયોિના	િરીબી	રેખાથી	નીચ	ેજીિતી	વ્યકતીઓ/	કારીિરયોની	આલથ્ગક	લસથલત	સુ્ધારિા	
ફેરી્યા,	રાકભાજી	િેચનાર,	સુથારી	કામ	િિેર	ેિેિા	૨૭	ટ્રે્ડના	નાના	કદના	િેપાર/્ધં્ધા	કરિા	સમાિના	નબળા	િિપોના	
િયોકયોના	આથજીક	આિકમાં	િ્ધારયો	થા્ય	તે	સબબ	વ્યિસા્ય	માટે	૨૭	ટ્રે્ડમાં	સા્ધન	ઓજારના	સિરૂપમાં	ગ્ીમકયો	દ્ારા	િરૂરી	
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ટૂિકીટ	ની	ખરીદી	કરી	લિતરણ	કરિામાં	આિે	છે.	
	 	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	િર્ગ	માટે	₨	૪૮૦૪.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છ	ેઅન	ે૩૪૦૦૦	ભૌલતક	
િક્્યાંક	રાખિામાં	આિેિ	છે.

૬. વનયાિક ્રકારરી િુદ્ણ અને લેખન ્ાિગ્રી કચેરરીનરી પ્રવૃવતિનરી રૂપરેખા િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩
(૧)  ખાતાકકીય િાળખું 
	 	 આ	ખાતું	સરકારશ્ીનાં	ઉદ્યોિ	અન	ેખાણ	લિભાિના	ંિહીિટી	લન્ંયત્રણ	હેઠળ	આિેિ	છે.	સરકારી	મુદ્ણ	અને	િેખન	
સામગ્ી	ખાતું	સેિા	ખાતું	છે.	િે	સરકારી	કચેરીઓને	િેખન	સામગ્ી	તથા	મુદ્ણની	સિેાઓ	પુરી	પા્ડિાની	કામિીરી	કરે	છે.	
આ	ખાતા	હસતક	નીચે	મુિબની	કચેરીઓ	આિેિી	છે.
્રકારરી પ્રે્યો : (િુદ્ણ કાિગરીરરી)
	 (૧)	સરકારી	મધ્યસથ	પ્રેસ,	િાં્ધીનિર	
	 (૨)	સરકારી	ફયોટયોિીથયો	પ્રેસ,	અમદાિાદ	
	 (૩)	સરકારી	મુદ્ણાિ્ય,	િ્ડયોદરા	
	 (૪)	સરકારી	મુદ્ણાિ્ય,	રાિકયોટ
	 (૫)	સરકારી	મુદ્ણાિ્ય,	ભાિનિર
્રકારરી લેખન ્ાિગ્રી ભં્ડારયો : (્્ટેશનરરી વિનાિૂલયે વિતરણ રાજયનરી દરેક કચેરરી)
	 (૧)	સરકારી	િેખન	સામગ્ી	ભં્ડાર,	િાં્ધીનિર	
	 (૨)	સરકારી	િેખન	સામગ્ી	ભં્ડાર,	િ્ડયોદરા
	 (૩)	સરકારી	િેખન	સામગ્ી	ભં્ડાર,	રાિકયોટ
્રકારરી પુ્તક ભં્ડારયો : (્રકારરી પુ્તક, ્ડાયરરી, કેલેન્ડર િેચાણ જાહેર જનતા અને કચેરરીઓ)
	 (૧)	સરકારી	પુસતક	ભં્ડાર,	અમદાિાદ
	 (૨)	સરકારી	પુસતક	ભં્ડાર,	િ્ડયોદરા
	 (૩)	સરકારી	પુસતક	ભં્ડાર,	રાિકયોટ
	 (૪)	સરકારી	પુસતક	ભં્ડાર,	ભાિનિર
્રકારરી ફયોિ્ષ ્્ટયોર : (રાજયનરી દરેક કચેરરીને વિનાિૂલયે ફયોમ્્ષ, ફાઈલબયો્ડ્ષ અને કે્ બયો્ડ્ષ પુરા પા્ડિા)
	 (૧)	સરકારી	ફયોમ્ગ	સટયોર,	િ્ડયોદરા
	 (૨)	સરકારી	ફયોમ્ગ	સટયોર,	રાિકયોટ	
(૨)  આ ખાતાના િુખય કાયપો અને હેતુઓ
	 	 આ	ખાતું	િુિરાત	રાજ્યની	સથાપના	થતાં	તા.	૦૧-૦૫-૧૯૬૦	થી	અલસતતિમાં	આિેિ	છે.	આ	ખાતાના	ંમુખ્ય	કા્યપો	
અને	હેતુઓ	નીચે	મુિબ	છે.	

(૧)	 રાષ્ટ	અને	રાજ્યનાં	આલથ્ગક	લિકાસમાં	િુદા-િુદા	ક્ષેત્રયોનું	આિિું	પ્રદાન	હયો્ય	છે.	આિા	અનેક	માધ્યમયો	પૈકી	સરકારી	
મુદ્ણાિ્યયો	દ્ારા	મલુદ્ત	થતી	સામગ્ી	પણ	હાિના	ંતબક્ે	એક	આિિું	સથાન	્ધરાિે	છે.	સરકારીશ્ીના	ંદરેક	ક્ષેત્રયોમા	ં
સમ્યને	અનુરૂપ	 પકરિત્ગન	અલત	આિશ્યક	છે.	 સરકારી	 મુદ્ણાિ્યયોમા	ં માળખાિત	સંચાિન	અન	ે લનભાિમા	ં
આમૂિ	પકરિત્ગન	આિેિું	 છે.	 સરકારી	 પ્રસેયોમાં	આ્ધુલનક	પ્રલરિ્યાની	ઓફસેટ	મરીનરી	 તેમિ	અલત	આ્ધુલનક	
કયોમપ્યુટસ્ગ,	કયોમપ્યુટરાઈઝ્ડ	લપ્રંટીંિ	અને	બાઈન્્ડીંિની	્યંત્ર	સામગ્ી	િસાિિામા	ંઆિેિ	છે.	આ્ધુલનક	્ંયત્રયો	દ્ારા	
સરકારશ્ીની	પ્રિત્ગમાન	નીલતન	ેઅનુરૂપ	મ્યા્ગકદત	માનિ	રલક્તનાં	ઉતકૃષ્ટ	આ્યયોિન	દ્ારા	ન્્યુનતિમ	સરેરાર	ખચ્ગથી	
અલત	ઉચ્તિમ	િુણિતિારીિ	મુદ્ણની	કામિીરી	મેળિી	રકા્ય	છે.	
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(૨)	 બદિાતા	િતાં	સમ્યની	સાથે	સરકારી	પ્રેસયોમાં	 લપ્રન્ટીંિ	ટેક્યોિયોજી	ક્ષેત્રમાં	કયોમપ્યટુરનયો	ઉપ્યયોિ	થતા	 લપ્રન્ટીંિ	
ટેક્યોિયોજીમાં	આમિૂ	પકરિત્ગન	આિેિ	છે.	િેથી	િુના	હને્્ડ		કંપયોઝીંિ	અને	િેટરપ્રેસ	મરીનરીથી	થતી	કામિીરી	
સંદતર	બં્ધ	કરી	હાિની	આ્ુધલનક	ટેક્યોિયોજીના	ંઓફસટે	મરીનયો	પર	કામિીરી	િેિામાં	આિે	છે.	

(૩)	 આ	ખાતાનાં	તમામ	પ્રસેયો	ઈ-િિન્ગન્સના	ં	ભાિરૂપ	ેજી-સિાનથી	સંકળા્ેયિ	છે.	િેથી	તમામ	પ્રેસયો	એક	બીજાની	સાથે	
ઓનિાઈન	્ડેટા	ટ્રાન્સફર	કરે	છે.

(3)  આ ખાતા દ્ારા ગુજરાત ્રકારના િુખય અને અગતયના નરીચે િુજબનાં િુદ્ણકાિયો કરિાિાં આિે ્છે. 
(૧)	 િુિરાત	સરકારના	કુિ-૧૧	પ્રકારના	િેઝેટના	ભાિયોનુ	ંિેબસાઈટ	egazette.gujarat.gov.in	ઉપર	e-publishing	

કરિાની	કામિીરી	કરિામાં	આિે	છે.	
(૨)	 િુિરાત	સરકારના	લન્યમયો-અલ્ધલન્યમયોનું	મુદ્ણ	કામ	કરી	આિા	લન્યમયો	–	અલ્ધલન્યમયોનું	િેચાણ	સરકારી	

પુસતક	ભં્ડાર	ખાતે	કરિામાં	આિે	છે.	
(૩)	 િુિરાત	સરકારનાં	બહુરંિી	કેિેન્્ડર-્ડા્યરીનું	મુદ્ણ	કરી	લિતરણની	કામિીરી.
(૪)	 લિલિ્ધ	લિભાિનાં	લિલિ્ધ	રંિીન	પયોસટસ્ગ,	ફયોલ્ડસ્ગ,	નામદાર	િુિરાત	હાઈકયોટ્ગના	ંકેિેન્્ડર	િિેરે	મુલદ્ત	કરિામાં	

આિે	છે.	
(૫)	 દરેક	 લિભાિ/ખાતાના	િ્ડાના	િાલર્ગક	 િહીિટી	અહેિાિ,	ઓ્ડીટ	અહેિાિ	તેમિ	એ.જી,	 કચેરીના	ઓ્ડીટ	

અહેિાિ	પણ	સરકારી	પ્રેસયોમાં	મુલદ્ત	કરિામા	ંઆિે	છે.	
(૬)	 િુિરાત	સરકારના	નાણાં	લિભાિના-૩૩	અંદાિપત્ર	પ્રકારનયો	તેમિ	લિભાિિાર	કામિીરી	અંદાિપત્ર		સલહત	

૬૦	પ્રકારનયોનું	છાપકામ	દર	િરમે	સરકારી	પ્રેસયોમાં	કરિામા	ંઆિે	છે.	
(૭)	 લિ્ધાનસભાના	બીિયો,	તારાંકકત	–	અતારાંકકત	પ્રશ્નયોતિરી	તેમિ	લિ્ધાનસભાની	ચચા્ગઓ	પુસતક	સિરૂપ	મુલદ્ત	

કરી	લિતરણ	કામિીરી	કરિામાં	આિે	છે.	
(૮)	 િયોકસભા–લિ્ધાનસભા,	લિલ્ા/તાિુકા	પંચા્યત	તેમિ	નિરપાલિકા	અન	ેમહાનિરપાલિકાના	ંમતપત્રયો	તેમિ	

ચૂંટણીને	િિતા	તમામ	િૈ્ધાલનક-અિૈ્ધાલનક	ફયોમસ્ગનુ	ંમુદ્ણકામ	કરિામાં	આિે	છે.
(૯)	 સલચિાિ્ય	તેમિ	રાજ્ય	સરકારની	તમામ	કચેરીઓમા	ંિપરાતા	તમામ	સટાન્્ડ્ડ્ગ	ફયોમસ્ગ	તેમિ	સપશે્યિ	ફયોમ્ગ	

મુલદ્ત	કરીને	લિતરણની	કામિીરી	કરિામા	ંઆિે	છે.
(૧૦)	 નામદાર	રાજ્યપાિશ્ી,માન.મુખ્ય	મંત્રીશ્ી,નાણા	ંમંત્રીશ્ીની	સપીચનુ	ંમુદ્ણકામ.
(૧૧)	 િુિરાત	હાઈકયોટ્ગની	અપીિયો,	સમરી	કેસયો	તેમિ	તેઓના	િેટરપે્ડ,કિર,	ફાઈિયોની	કામિીરી	
(૧૨)	 રાિભિન,	મંત્રી	મં્ડળ,	સલચિાિ્યના	િેટર	હે્ડ,	તેમિ	કિરયોનુ	ંમુદ્ણ
(૧૩)		ટલેક્કિ	લરક્ષણ	બયો્ડ્ગ	તથા	અન્્ય	રાજ્ય	પરીક્ષા	બયો્ડ્ગના	તમામ	પ્રકારના	પ્રશ્નયોપત્રયોનું	ખાનિી	મુદ્ણકામ	
(૧૪)	 માલહતી	ખાતા	તરફથી	આિતા	તમામ	પ્રકારના	બહુરંિી	મુદ્ણકામયો	િેિા	કે,	લિલિ્ધ	લિલ્ાની	માલહતી	સભર	

બુકિેટ,	પયોસટસ્ગ,ફયોલ્ડસ્ગ	િિેરેના	મુદ્ણકામયો.
(૧૫)	 બ્ધીિ	જાતના	મલટીકિર	કામયો,	સિમેરીટ	િિેરે.
(૧૬)	 િાહનવ્યિહાર	ખાતાના	િુદા-િુદા	પ્રકારના	ંતમામ	ફયોમ્ગસ.
(૧૭)	 સરકારી	મદુ્ણાિ્ય,રાિકયોટ	ખાતે	નામ	અન	ેઅટક	બદિિાની	આિેિ	અરજીઓની	લન્યમયોનુસાર	ચકાસણી	

કરીને	નામ	અને	અટક	બદિિા	અિંેના	િેઝેટનુ	ંિેબસાઈટ	egazette.gujarat.gov.in	ઉપર		e-publishing	
કરિામાં	આિે	છે.	

(૧૮)	 રયોિિાર	સમાચાર,	જીિન	લરક્ષણ,	The	Gujarat,	Marching	Ahead,	ન્્યા્યપથ,	્યતકકચતમ	િેિા	લિલિ્ધ	
સાતિાલહક,	માલસક	પ્રકારનયોની	લન્યલમત	મુદ્ણની	કામિીરી.

(૧૯)	 િસતીિણતરી,	કૃલરલિભાિના	પત્રકયો,	મતદાર	સુ્ધારણા	િેિા	લન્યલમત	ફયોમસ્ગની	મુદ્ણની	કામિીરી.	
(૨૦)	 તદ્ઉપરાંત	સરકારના	લિભાિયો	તરફથી	િે	કંઈ	મુદ્ણકામયો	આિે	તેની	કામિીરી.
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(૪)  ્્ટાન્ડ્ડ્ષ ફયોમ્્ષ
	 	 આ	ખાતા	 દ્ારા	સરકારશ્ીનાં	 તમામ	 લિભાિયો,	 સરકારી	 કચેરીઓન	ેતમામ	 ફયોમસ્ગ	 લિના	મૂલ્યે	 ઈન્્ડેન્ટ	 ઉપર	પુરા	
પા્ડિામાં	આિે	છે.	સરકારી	કચેરીઓમાં	મહેસૂિ	લિભાિના	ંનમૂનયો-૭/૧૨,	૮-ક.નં-૬-અ	ના	િાલર્ગક	કુિ	૩.૫	કરયો્ડ	ફયોમસ્ગ	
લિના	મૂલ્યે	પુરા	પા્ડિામાં	આિે	છે.	આ	ખાતાનાં	સરકારી	પ્રેસ,રાિકયોટ	ખાતેથી	િુદા-િુદા	પ્રકારનાં	કુિ-૯૮૮	પ્રકારના	ંફયોમસ્ગ	
િુિરાત	સરકારની	૩૮૯૬	કચેરીઓને	તેમિ	સરકારી	પ્રસે,	િ્ડયોદરા	ખાતેથી	િુદા-િુદા	પ્રકારના	ં૭૦૮	પ્રકારના	ંફયોમસ્ગ	૧૯૨૬	
કચેરીઓને	ઈન્્ડેન્ટ	ઉપર	પુરા	પા્ડિામાં	આિે	છે.	
(૫) ્રકારરી લેખન ્ાિગ્રી ભં્ડાર
	 	 આ	ખાતા	હસતક	કુિ-૩	(ત્રણ)	સરકારી	િેખન	સામગ્ી	ભં્ડારયો	આિેિા	છે.	િેના	દ્ારા	રાજ્યની	દરેક	કચેરીઓન	ે
ઈન્્ડેન્ટ	ઉપર	લિના	મૂલ્યે	સટેરનરી	પૂરી	પા્ડિામાં	આિે	છે.	સરકારી	કચેરીઓન	ેસટેરનરી	આઈટમયો	િેિી	કે	્ડુંિરી	ક્લયોથ,	્ડસટર,	
ફાઇિિેસ,	િાખ	લિિેરે	પુરી	પા્ડિા	માટે	કુિ	₨	૩૯,૬૪,૨૧૬/-	ની	ખરીદી	કરિામાં	આિેિ	છે.	તથા	માન.મતં્રીશ્ીઓના	ં
કા્યા્ગિ્ય	માટે	કુિ	₨	૭,૩૪,૮૬૩	/-	નયો	ખચ્ગ	કરિામાં	આિેિ	છે.	(તા.૧-૪-૨૦૨૧	થી	તા.૨૨-૧૧-૨૦૨૧	સ્ુધી)
(૬)  ્રકારરી પુ્તક ભં્ડાર :
	 	 આ	ખાતા	હસતક	કુિ	-૪(ચાર)	સરકારી	પુસતક	ભં્ડારયો	આિેિા	છે.	િેમાં	સરકારશ્ીના	લન્યમયો,	અલ્ધલન્યમયો,	અન્્ય	
પ્રકારનયો,	્ડા્યરી,	કિેેન્્ડર	લિિેરેનું	િેચાણ	કરિામાં	આિે	છ	ેઅને	પુસતક	ભ્ંડારયોમાં	િુિરાત	સરકારના	તેમિ	ભારત	સરકારના	
િુદા-િુદા-૭૦૦	પ્રકારનાં	પુસતકયો	િેચાણ	ઉપિબ્ધ	છે.	સદરહું	પુસતક	ભં્ડારયોમાં	એલપ્રિ-	૨૦૨૧	થી	ઓકટયોબર-૨૦૨૧	સુ્ધી	
₨	૩૩,૫૯,૪૦૬	/-	નુ	ંિેચાણ	થ્યેિ	છે.	
(૭)  ગેઝે્ટ ઃ
	 	 િુિરાત	સરકારનું	િેઝેટ	દર	અઠિા્ડી્ેય	બે	લિભાિયોમાં	પ્રલસધ્ધ	કરિામાં	આિે	છે.	(૧)	સેન્ટ્રિ	સેકરન	અન	ે(૨)	સેન્ટ્રિ	
સેકરન	પૂતજીઓ	(સપિીમેન્ટસ)	સેન્ટ્રિ	સેકરનમા	આખા	રાજ્યન	ેિિતી	બાબતયોનયો	સમાિેર	થા્ય	છે.	
	 	 િેઝેટના	ભાિ	૧,૧-એિ,	૧-એ,	પૂલત્ગ,	૨,	૨-પૂલત્ગ,	૩,	૪,	૪-એ,	૪-બી,	૪-સી,	૫,	૬,	૯,	૧૧,	સરકારી	મધ્યસથ	
મુદ્ણાિ્ય	િાં્ધીનિર	બહાર	પા્ેડ	છે.	૧,૧-એ	અને	૩,	૪,-એ	સરકારી	પ્રેસ	રાિકયોટ	અન	ેસરકારી	પ્રેસ	િ્ડયોદરા	દ્ારા	િેબસાઈટ	
egazette.gujarat.gov.in	ઉપર	 e-publishing	 કરિામાં	આિે	છે.	સરકારી	પ્રકારનયોની	િુિાઈ-૨૦૨૧	સ્ુધીની	અંદાલિત	
આિક	₨	૫૫,૦૦,૦૦૦	/-	(અંકે	રૂલપ્યા	પંચાિન	િાખ	પૂરા)	િેટિી	થા્ય	છે.	
(૮)  તાલરીિ ઃ
	 	 માન.મુખ્યમતં્રીશ્ીના	કા્યા્ગિ્ય	તથા	તેઓશ્ીના	લનિાસ	સથાન	તેમિ	માન.મતં્રીશ્ીઓના	લિ્ધાનસભાના	ંકા્યા્ગિ્ય	ખાતે	
કયોપી્યર	અને	ફેકસ	મરીનયોની	ફાળિણી	અન	ેજાળિણી	આ	કચેરી	દ્ારા	કરિામાં	આિે	છે.	
	 	 એપ્રેન્ટીસ	તાિીમ	:	આ	ખાતા	હસતકનાં	સરકારી	પ્રેસયોમાં	એપ્રેન્ટીસ	એકટ-૧૯૬૧	હેઠળ	િુદા-િુદા	ટ્રે્ડમાં	એપ્રેન્ટીસયોન	ે
તાિીમ	આપી	 કુરળ	 કારીિરયો	 તૈ્યાર	 કરિામાં	આિે	 છે.	 તેમિ	ખાસ	અિંભૂત	 ્યયોિના	 હેઠળ	 પણ	અનુસૂલચત	જાલતનાં	
ઉમેદિારયોને	 ખાસ	 પ્રયોતસાહનરૂપ	ે તાિીમ	 આપિામાં	 આિે	 છે.	 ૨૦૨૧-૨૨	 ના	 િર્ગમાં	 િનરિ	 કેટેિરીમાં	 કુિ-૧૨૫	
તાિીમાથજીઓને	તાિીમ	આપિામાં	આિેિ	છે.	તેમિ	એસ.સી.એસ.ટી.	ના	કિુ-૧૮	તાિીમાથજીઓન	ેતાિીમ	આપિામાં	આિે	
છે.	અને	તેમને	₨	૩૮,૭૦,૦૦૦/-	સટાઈપને્્ડ	(તા.૧-૪-૨૦૨૧	થી	તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧	સ્ુધી)	ચુકિિામાં	આિેિ	છે.	િર્ગ	
૨૦૨૨-૨૩મા	ંચાિુ	બાબતમાં	અનુરિમે	૮૦	િાખ	અન	ે૧૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.	
(૯)  િહેકિ અંગેનરી વિગત ઃ
	 	 આ	ખાતાની	તેમિ	ખાતા	હસતકનાં	સરકારી	પ્રેસયોમાં	તા.૧-૧-૯૨	ની	પકરલસથલતએ	કુિ	િગ્યાઓ	૩૨૦૭	િેટિી	હતી,	
તેમાંથી	સરકારશ્ીની	કરકસરની	નીલત	અન્િ્યે	૨૦%	કાપ	તેમિ	સરકારી	પ્રેસયોની	આ્ધુલનકરણ	અન્િ્યે	િુદા-િુદા	સંિિ્ગની	
કિુ-૧૪૮૭	િેટિી	િગ્યાઓ	રદ્	કરિામાં	આિેિ	છે.	તદ્ઉપરાંત	તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૧ની	લસથલતએ	િુદા-િુદા	સંિિ્ગની	નીચ	ે
મુિબની	કુિ-૧૨૫૮	િગ્યાઓ	ખાિી	છે	િે	મહેકમની	૭૩%	િેટિી	િગ્યાઓ	થા્ય	છે.	આમ	છતાં	પણ	ખાતાની	કામિીરી	
ખૂબિ	કા્ય્ગક્ષમ	રીતે	પાર	પા્ડિામાં	આિે	છે.	પ્રેસયોમાં	િસાિિામાં	આિેિ	આ્ધુલનક	મરીનરી	ઉપર	કયોઈપણ	જાતની	નિી	
િગ્યાઓ	ઉભી	ક્યા્ગ	લસિા્ય	હાિનાં	સટાફ	પાસેથી	િ	િરૂરી	કામિીરી	િઈને	ઉતપાદન	િેિામાં	આિે	છે.	આ	ખાતામાં	િુદી-િુદી	
૩૭	કે્ડરયો	અમિમાં	છે.
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	 તા.	૦૧-૧૦-૨૦૨૧	ની	લસથલતએ	િિ્ગિાર	મંિુર,	ભરિેી,ખાિી	િગ્યાની	લિિત
અ.નં િગ્ષ િંજુર જગયા ભરેલરી જગયા ખાલરી જગયા
૧ ૧ ૧૦ ૦૭ ૦૩
૨ ૨ ૩૭ ૧૭ ૨૦
૩ ૩ ૧૪૦૬ ૩૭૬ ૧૦૩૦
૪ ૪ ૨૬૭ ૬૨ ૨૦૫

કુલ ૧૭૨૦ ૪૬૨ ૧૨૫૮

(૧૦)  િુદ્ણકાિ :
	 	 સન	ે૨૦૨૧-૨૦૨૨	ના	િર્ગ	દરમ્યાન	કયોઈ	િ	મુદ્ણ	કામ	ખાનિી	પ્રેસયોન	ેફાળિેિ	નથી.	સરકારશ્ીના	તા.૩૦-૭-
૨૦૦૭ના	ંઠરાિ	રિમાંક	:મદન/૧૦૨૦૦૬/૧૫૭૪/્ડ.૨	ની	જોિિાઈ	અન્િ્યે	િે	કામ	લન્યત	સમ્યમાં	સરકારી	પ્રેસયો	દ્ારા	હાથ	
્ધરી	પુરી	પા્ડી	રકા્ય	તેમ	ન	હયો્ય	તેિા	કામ	માટે	ખાનિી	પ્રેસ	દ્ારા	કરાિિા	માટે	“ના	િાં્ધા	પ્રમાણપત્ર”	આપિામાં	આિે	
છે.	ચાિુ	િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	આપિામાં	આિેિ	“ના	િાં્ધા	પ્રમાણપત્ર”ની	સંખ્યા	રૂન્્ય	છે.	
	 મરીન	રાખાના	ઉતપાદનનાં	આંક્ડા	(હજારમાં)
	 (૧)	૨૦૧૯-૨૦	 	 	 	 ૬,૮૩,૬૨૩	/-																										એ/૩	ઈમપ્રેરન	
	 (૨)	૨૦૨૦-૨૧										 	 	 ૫,૧૪,૩૪૨	/-																										એ/૩	ઈમપ્રેરન
	 (૩)	૧-૪-૨૦૨૧	થી	૩૧-૧૦-૨૦૨૧	 	 ૨,૪૩,૬૩૦	/-																										એ/૩	ઈમપ્રેરન
(૧૧)  પેપર/િશરીનરરી ખરરીદરી ઃ
	 	 િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	(ઓકટયોબર	અંલતત)	માં	કિુ	₨	૨,૩૫,૩૯,૫૮૯	/-	િુદા-િુદા	પ્રકારના	પેપર	ખરીદી	માટે	તથા	
₨	૫૬,૪૩,૧૧૯	/-	મરીનરીની	ખરીદી	માટ	ેખચ્ગ	કરિામાં	આિેિ	છે.	

૭. પ્રિા્ન કચેરરીનરી પ્રવૃવતિનરી રૂપરેખા િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩
પ્રિા્ન ઉદ્યોગ: એક ઝલક
	 •	 લિશ્વમાં	ઊભી	થતી	૧૦	રયોિિારીની	તકયો	પૈકી	૧	રયોિિારીની	તક	પ્રિાસન	ક્ષેત્ર	સાથે	જો્ડા્યેિી	છે.
	 •	 રાજ્યના	જી.્ડી.પી.માં	પ્રિાસન	ઉદ્યોિનયો	લહસસયો	5.%	-	શ્ી	અકઢ્યા	કમીટીના	અહેિાિમાં	િુિરાતનયો	ફાળયો	7	%	સુ્ધી	

િ્ધારિાનું	સૂચન	છે.	
	 •	 રાજ્યન	ેિાઈરિન્ટ	પ્રિાસન	સથળ	તરીકે	પ્રસથાલપત	કરિા,	પ્રિાસીઓના	અનુભિમાં	સ્ુધારયો	કરિા	તથા	આલથ્ગક	ઉન્લત	

દ્ારા	સિાાંિી	લિકાસમાં	પ્રિાસન	મહતિનયો	ભાિ	ભિિે	છે.
	 •	 સમગ્	દેરમાં	િુિરાત	પ્રિાસીઓની	સંખ્યામાં	9	માં	રિમે		
	 •	 પ્રિાસીઓની	સંખ્યામાં	ઉતિરયોતિર	થઈ	રહેિયો	િ્ધારયો.	
પ્રિા્ન – વ્વધિઓ ૨૦૨૧-૨૨
	 •	 ૨૦૦૫-૨૦૦૬મા	ંપ્રિાસન	બિેટ	₨	૩૫	કરયો્ડ	હતું	િે	હાિ	િ્ધીન	ેિર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	૫૦૦	કરયો્ડથીએ	િ્ધુ	થિા	

સંભિ	છે.	
	 •	 િર્ગ	૨૦૦૯-	૨૦૧૦માં	રાજ્યની	મુિાકાતે	આિતા	પ્રિાસીઓની	સંખ્યા	૧.૭૦	કરયો્ડ	હતી	િે	૨૦૧૯-૨૦મા	ંિ્ધીને	

૬.૦૯	કરયો્ડ	થિા	પામેિ	છે.	જ્યારે	૨૦૨૦-૨૧માં	કયોરયોના	મહામારીન	ેકારણે	૧.૧૮	કરયો્ડ	પ્રિાસીઓએ	મુિાકાત	
િી્ધેિ	હતી.	આમ,	કયોરયોના	મહામારી	લસિા્ય	રાજ્યમાં	પ્રિાસનન	ેિેિ	મળ્યયો	છે	અન	ેપ્રિાસન	અને	આલતથ્ય	ક્ષેત્રે	
રયોિિારીની	તકયો	ઉભી		થઈ	છે.	

	 •	 પ્રિાસન	નીલત	૨૦૧૫-૨૦	અંતિ્ગત	૪૪૧	િેટિા	પ્રયોિેકટ	માટ	ે₨	૧૩૦૦૦	કરયો્ડનુ	ંસંભલિત	રયોકાણ	થ્યેિ	છે.	આ	
અંતિ્ગત	૩૨૫	પ્રયોિેકટ	ચાિુ	થ્યેિ		છે.	િેમાં	અંદાિે	૧૪,૦૦૦	ને	રયોિિારી	મળી	છે.
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	 •	 પ્રિાસન	નીલત	૨૦૧૫-૨૦	અંતિ્ગત	૧૧૦	 િેટિા	પ્રયોિેકટ	માટે	 ₨	૨૫૨.૧૮	કરયો્ડ	ની	સહા્ય	મંિુર	કરિામાં	
આિેિ	છે.

	 •	 રાજ્ય	સરકારે	ઐલતહાલસક	પ્રિાસન	પ્રવૃલતિને	 િેિ	આપિા	માટ	ે રાજ્યની	પ્રથમ	હેકરટેિ	પ્રિાસન	નીલત	૨૦૨૦-
૨૦૨૫	જાહેર	કરેિ	છે.

	 •	 રાજ્ય	સરકારે	પ્રિાસન	ઉદ્યોિને	પ્રયોતસાલહત	કરિા	તેમિ	િ્ધુ	સારી	માળખાિત	સુલિ્ધાઓ	લિલિ્ધ	પ્રિાસન	સથળયો	
ખાતે	ઉભી	થા્ય	તે	ઉદ્ેરથી	તાિેતરમાં	તા.૧૨-૦૧-૨૦૨૧ના	રયોિ	નિી	પ્રિાસન	નીલત	૨૦૨૧-૨૦૨૫	જાહેર	
કરેિ	છે.

ગુજરાતિાં પ્રિા્ન ક્ેત્રે િૈવિધયતા
	 •	 લિશ્વની	સૌથી	િ્ુધ	૧૮૨	મીટર	ઉંચાઇ	્ધરાિતી	પ્રલતમા	-	સટેર્યુ	ઓફ	્યુલનટી	
	 •	 લિશ્વનું	ત્રીજો	સૌથી	મયોટયો	લિલરષ્ટ	્ડા્યનયોસયોર	ફયોસીિ	પાક્ક	અન	ેપહેિું	્ડા્યનયોસયોર	મ્યુલઝ્યમ
	 •	 િયોથિ	અને	્ધયોળાિીરા:	હ્ડપપન	સંસકૃલતના	િારસાની	ઝાંખી
	 •	 ચાંપાનેર	અને	રાણી	કી	િાિ	(પાટણ):	િલ્ડ્ગ	હેરીટેિ	સાઇટ
	 •	 મયોઢેરા:	દરેના	બે	પૈકીનું	એક	સુ્ય્ગ	મંકદર	
	 •	 દ્ારકા	અને	સયોમનાથ:	ખુબ	િ	્ધાલમ્ગક	મહતિ	્ધરાિતા	્યાત્રા્ધામયો.
	 •	 સાપુતારા:	એક	માત્ર	લહિ	સટેરન
	 •	 ્યુનેસકયો	દ્ારા	કરછના	પ્રાચીનતિમ	નિર	્ધયોળાિીરાનયો	િલ્ડ્ગ	હેકરટેિ	સાઇટમા	ંસમાિેર	કરિામાં	આવ્યયો	છે.
	 •	 દ્ારકા	 લિલ્ા	ખાતે	આિેિ	 લરિરાિપુર	 દકર્યા	 કકનારા	આંતરરાષ્ટી્ય	 સંસથા	 FEE	 (પ્યા્ગિરણી્ય	 લરક્ષણ	 માટેનુ	ં

ફાઉન્્ડેરન)	્ડેનમાક્ક	દ્ારા	િૈલશ્વક	સતરે	આ	િરમે	પણ	ફરી	એક	િખત	'બિુ	ફિેિ'	પ્રમાણપત્ર	પ્રાતિ	થ્ંુય	છે.
હાં્ લ કરેલ વ્ઘધરીઓ / પ્રગવત / આયયોજન
પ્રિા્નનયો ્િાાંગરી વિકા્
	 •	 રાજ્યમા	ંઅિત્યના	પ્રિાસન	 સથળયોના	સિાાંિી	 લિકાસ	માટે	 ₨	૩૧૫.૫૦	 કરયો્ડની	જોિિાઈ	 કરેિ	છે.	િેમાં	 ૪૫	

પ્રિાસન	સથળયો	ખાતે	સિરછતાની	કામિીરી	કરિામાં	આિે	છે.	જીલ્ા	િહીિટી	તંત્રને	આંતર	માળખાકક્ય	અને	પ્રિાસન	
સલુિ્ધા	માટે	નાણાંકક્ય	સહા્ય	ઉ૫િબ્ધ	કરાિિામા	ંઆિેિ	છે	તે	િ	પ્રમાણે	પ્રિાસન	સથળયોના	સિાાંિી	લિકાસ	માટે	પણ	
કામિીરી	હાથ	્ધરિામાં	આિેિ	છે.	

પ્રયોજેક્ટ્:-
	 •	 ન્ડાબેટ	ખાતે	ટી	િંકરન	અને	ઝીરયો	પયોઇન્ટ	ખાત	ેલિલિ્ધ	પ્રિાસી	સલુિ્ધાઓની	કામિીરી	પણુ્ગ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.આ	

પકર્યયોિના	માટે	કુિ	ખચ્ગ	₨	૧૨૦.૦૦	કરયો્ડથી	પણ	િ્ધારે	કરિામા	આિેિ	છે.	આ	તૈ્યાર	થ્યેિ	કામિીરીન	ેચિાિિા	
તેમિ	લનભાિણી	માટે	ટેન્્ડરથી		ખાનિી	એિન્સીન	ેકામિીરી	સોંપિે	છે.	

	 •	ભારત	સરકારના	પ્રિાસન	મંત્રાિ્યની	પ્રસાદ	સકીમ	અન્િ્ેય	સયોમનાથ	ખાતે	દરી્યાઇ	પાથની	કામિીરી	પણ	સયોમનાથ	
ટ્રસટ	તેમિ	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	₨	૪૮.૦૦	કરયો્ડના	ખચમે	પુણ્ગ	કરિામાં	આિેિ.	આ	પ્રિાસી	સુલિ્ધાનું	િયોકાપ્ગણ	માન.	
િ્ડાપ્ર્ધાનશ્ી,	માન.	કેન્દ્ી્ય	ગૃહમંત્રીશ્ી	તથા	માન.મુખ્યમતં્રીશ્ી	દ્ારા	કરિામા	ંઆિેિ	હતું.			

	 •	ભારત	સરકારના	પ્રિાસન	મંત્રાિ્ય	દ્ારા	સિદરે	દર્ગન	સકીમ	અન્િ્ેય	દા્ંડી	હેરીટેઝ	સકક્કટની	કામિીરી	પણુ્ગ	કરિામા	ં
આિેિ	છે.	

	 •	 િુિરાતનયો	એકમાત્ર	લરિરાિપુર	બલ્યુ	ફિેિ	બીચ	દ્ારકાથી	માત્ર	૧૨	કીિયોમીટરના	અંતરે	આિેિ	છે	લરિરાિપુર	
બીચના	લિકાસની	કામિીરી	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	કરિામાં	આિી	રહેિ	છે.	િેના	માટે	હાિના	તબક્ે	બીચ	ખાત	ેઆિતા	
પ્રિાસીઓની	 સુલિ્ધામાં	 િ્ધારયો	 કરિા	 માટે	 િુદી	 િુદી	 એિન્સીઓન	ે ₨	 ૧૩૦.૦૦	 કરયો્ડની	 કામિીરીનયો	ઓ્ડ્ગર	
આપિામાં	આિેિ	છે.	

	 •	 િુનાિઢ	લિલ્ાના	મેંદર્ડા	તાિુકામાં	આિેિ	સાસણિીરમા	ંપ્રિાસીઓન	ેપ્રાથલમક	સલુિ્ધાઓ	મળી	રહ	ેતથા	નિા	
આકર્ગણના	કેન્દ્યોનયો	લિકાસ	કરી	પ્રિાસીઓ	આનંદ	માણી	રકે	તે	હેતુથી	િુિરાત	પ્રિાસન	લનિમ	દ્ારા	₨	૨૫.૦૦	
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કરયો્ડના	ખચમે	િુદા	િુદા	ત્રણ	ફેઝમાં	કામિીરી	હાથ	્ધરિામા	ંઆિેિ	છે.	િેમા	ંલસંહ	સદન,	નેચર	પાક્ક,	અબપોરેટમ,	
દિેલળ્યા	પાક્ક,	સન	સેટ	પયોઇન્ટ	(ભાિછેિ	લહિ),	તમામ	એન્ટ્રી	િેઇટ	નયો	લિકાસ	િેિા	કામયો	હાથ	્ધરિામા	ંઆવ્યા	છે.	
િેમા	ફેઝ	-૧	ની	કામિીરી	ફેરિુઆરી	માસના	અંત	સુ્ધીમા	પુણ્ગ	કરિાનુ	ંઆ્યયોિન	છે.		

	 •	અમરિેી	લિલ્ામાં	આિેિ	્ધારી	ખાતે	આંબર્ડી	સફારી	પાક્ક	ખાતે	પ્રાથલમક	સલુિ્ધાઓ	ઉભી	કરિા	તેમિ	પ્રિાસીઓને	
આનંદ	મળ	ેતે	હેતુથી	ઇન્ફ્ાસટ્રકચર	્ેડિિપમેન્ટ	જોિાિા્યક	સકલપચર	તેમિ	અન્્ય	આકર્ગણના	કેન્દ્યોનયો	લિકાસ	કરિા	
માટે	₨	૨૫.૦૦	કરયો્ડના	લિકાસના	કામયો	હાથ	્ધરિામા	ંઆવ્યા	છે.	િેની	કામિીરી	હાિ	પ્રિલતમાં	છે

	 •	 િુનાિઢ	 ખાતે	આિેિા	 ઐલતહાલસક	 ઉપરકયોટના	 કકલ્ાનું	 રીપેરીંિ,	 રીસટયોરેરન,	 કન્ઝિમેરન	 એન્્ડ	 ્ડેિિયોપમેન્ટની	
કામિીરી	હાથ	્ધરિામા	આિેિ	છે.	સદર	કામિીરી	કુિ	૨	ફેઝમાં	હાથ	્ધરેિ	છે.	િેમા	ફેઝ-૧ની	કામિીરી	માચ્ગ	
માસના	અંત	સુ્ધીમાં	 પુણ્ગ	 કરિાનું	આ્યયોિન	છે.	અને	 ફેસ-૨	ની	કામિીરી	હાિ	પ્રિતી	હેઠળ	છે.	મહયોબતખાન	
મકબરાની	કામિીરી	જાન્્યુ-૨૨ના	અંત	સુ્ધીમાં	પુણ્ગ	કરિાન	ુઆ્યયોિન	છે.		

	 •	 કરછ	લિલ્ાના	લનરયોણા	ખાતે	પ્રિાસીઓન	ેહસતકળા	લિરે	િ્ુધ	માલહતી	અન	ેજાણકારી	તેમિ	જાત	અનુભિ	મળી	રહે		
તે	માટે	રાજ્ય	સરકારના	પ્રિાસન	લિભાિ	દ્ારા	લનરયોણા	િામ	ખાતે		રિાફટબજારના	લનમા્ગણની	કામિીરી	હાથ	્ધરિામાં	
આિેિ	છે.	સદર	કામિીરી	હાિમા	૭૦%	િેટિી	પણુ્ગ	થ્યેિ	છે.	

	 •	 મલહસાિર	લિલ્ાના	બાિાલસનયોર	તાિુકાના	રૈ્યયોિી	િામ	ખાત	ેઅિાઉ	બનાિેિ	ઇન્ટરપ્રજીટેરન	સેન્ટરમાં	્ડાઈનાસયોર	
માટેનું	મ્યુલઝ્યમ	બનાિિામાં	આિેિ	હતું.	હાિમાં	બનાિેિ	્ડા્યનાસયોર	મ્યુલઝ્યમના	એકસટને્રનની	કામિીરી	હાથ	
્ધરિે	છે.	િેમાં	લથ્ેયટર,ક્ડલિટિ	ફયોરેસટ,૩૬૦	ક્ડગ્ી	િર્યુ્ગઅિ	કર્યાિીટી,	એકસપકેરમેંટ	િેબ,	સેમી-સક્યુ્ગિર	પ્રયોિેક્ષન,	
મ્ૂડ	િાઇટ,૩-્ડી	પ્રયોિેક્ષન	મેલપંિ,હયોિયોગ્ામ	્ડાઈનસયોર	મ્યુલઝ્યમ	ફેઝ-૨ના	મુખ્ય	ઘટકયો	છે.	સદર	કામિીરી	હાિમા	
૭૫%	િેટિી	પુણ્ગ	થ્યેિ	છે	બાકી	રહેિ	કામિીરી	માચ્ગ	-૨૦૨૨	સુ્ધીમાં	પુણ્ગ	કરિાનુ	ંઆ્યયોિન	છે.

	 •	 કરછ	લિલ્ાના	્ધયોર્ડયોના	સફેદ	રણ	ખાતે	પ્રિાસીઓની	િ્ધતી	સંખ્યા	ન	ેધ્યાન	ેરાખી	ન	ેપ્રિાસન	લિભાિ	દ્ારા	એક	િ	
સથળ	ઉપર	તમામ	આિનાર	પ્રિાસીઓને	પાકકિંિ	કરાિિી	લનિમ	દ્ારા	બસમાં	સફેદ	રણમાં	િઈ	િિા	માટે	નીચે	
મિુબની	₨	૧૦૦૦.૦૦	િાખના	ખચમે	લિલિ્ધ	સુલિ્ધાઓનું	આ્યયોિન	કરેિ	છે	િેમાં	પાકકિંિ-૫૦	બસયો,	૫૭૧	િા્ડીઓ,	
૪૦	ટુ	વહીિસ્ગ,	ટયોઇિેટ	બિયોક,પીિાના	પાણીની	સુલિ્ધા,	લપક	અપ	ડ્યોપ	બસ	સટેન્્ડ,	કટકકટ	લિન્્ડયો,	કંપાઉન્્ડ	િયોિ	તથા	
ચેક	પયોસટ	૨	થી	સેલફી	પયોઈન્ટ	સુ્ધી	રયો્ડ	િાઈ્ડલનંિની	કામિીરી	હાથ	્ધરેિ	છે.	આ	કામિીરી	પુણ્ગ	થ્ેયિ	છે.	

	 •	 ્ધયોર્ડયો	ખાતે	પ્રિાસી	સુલિ્ધા	લિકસાિિા	અથમે	સફેદ	રણ	ખાતે	સટેિ,	કેમિ	કાટ્ગ	રયો્ડ	અન	ેહાિનયો	ચેક	પયોઈન્ટ	૧	થી	૨	
નયો	રસતયો	પહયોળયો	કરિા	િેિી	પ્રિાસી	સુલિ્ધાઓ	પૂરી	પા્ડિા	અથમે	્ધયોર્ડયો	ફેઝ-૨	ની	કામિીરી	હાિમા	ં૩૦%	િેટિી	
પુણ્ગ	થ્યેિ	છે.

	 •	આ	િરમે	ભારત	સરકારના	પ્રિાસન	મંત્રાિ્યની	પ્રસાદ	સકીમમાં	દ્ારકા	અન	ેસયોમનાથ	લસિા્ય	અંબાજીનયો	પણ	સમાિેર	
કરિામાં	આિેિ	છે.

	 •	 સાબરકાઠંા	જીલ્ાના	સતિશે્વર	મહાદેિ	અન	ેઇ્ડર	ખાત	ેિદુી	િદુી	પ્રિાસી	સલુિ્ધાની	કામિીરી	પણુ્ગ	કરિામા	આિેિ	છે.	
	 •	 િુનાિઢ	ખાત	ેઆિેિ	ત્રણ	હેરીટેિ	ઇમારતયો	પર	કા્યમી	િાઇટીંિની	કામિીરી	માટે	એિન્સીને	િક્કઓ્ડ્ગર	આપિામા	

આિેિ	છે.	તેમિ	્ધયોર્ડયો	ખાતે	કા્યમી	્ધયોરણે	િાઇટ	એન્્ડ	સાઉન્્ડ	રયોની	કામિીરી	માટે	એિન્સીન	ેિક્કઓ્ડ્ગર	આપિાની	
પ્રરિી્યા	પ્રિલતમાં	છે.	

્િચ્છ ભારત અવભયાન :
	 •	 રાજ્ય	કક્ષાએ	અમિ	કરા્યેિ		સફાઈ	અને	સિરછતા	અલભ્યાન	અન્િ્યે	૪૫	સથળયોના	સીલમત	લિસતારયોમાં	સફળ	અમિ
પ્ર્ાર – પ્રચાર અને જાગૃવતિ ઃ
	 •	 િુિરાત	રાજ્યની	પ્રિાસન	પ્રવૃલતિ	રાષ્ટી્ય-	આંતરરાષ્ટી્ય	પ્રિાસન	નકરામા	ંઆિિું	સથાન	પ્રાતિ	થા્ય	ત	ેમાટે	અસરકારક	

પ્રચાર	પ્રલસલધ્ધ	િુદા	િુદા	માધ્યમયો	દ્ારા	ચાિુ	િરમે	હાથ	્ધરિામા	ંઆિેિ	છે.	િેમાં	મુખ્યતિે	લપ્રન્ટ	મીક્ડ્યા,	ઈિેકટ્રયોલનક	
મીક્ડ્યા,	આઉટ્ડયોર	મીક્ડ્યા,સયોલર્યિ	મીક્ડ્યા	દ્ારા	િુિરાતના	ં ્ડેલસટનરેનયો,	ઈિેન્ટ,	તથા	મેળા	ઉતસિયોની	પ્રલસલધ્ધ	
કરિામાં	આિેિ	છે.	િેને	કારણે	િુિરાત	રાજ્યમા	ંકદન	પ્રલતકદન	પ્રિાસીઓનયો	અભૂતપૂિ્ગ	િ્ધારયો	થ્ેયિ	છે.	

સ્કલ  ્ડેિલપિેન્ટ :
	 •	 ટુરીઝમ	અને	હયોલસપટાલિટી	ક્ષેત્રે	કુરળ	માનિરલક્ત	રચનાના	ભાિરૂપ	ેિર્ગ	૨૦૨૦-૨૧માં	અંદાિે	૬૬૧૦	િેટિા	
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િાભાથજીઓને	કૌરલ્ય	િ્ધ્ગનની	તાિીમ	આપિામાં	આિી	છે	તેમિ	ચાિુ	િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	ટુરીસટ	િાઇ્ડ	
તાિીમ,	NSDC	અને	THSC	ના	NSQF	પ્રમાલણત	રયોિિાર	િક્ષી	કયોસ્ગ	તથા	ટ્રાિેિ,	ટુકરઝમ	અન	ેહયોલસપટાલિટી	ક્ષેત્રે	
સકટ્ગકફકેટ	કયોર્ગની	તાિીમ	આપિામાં	આિેિ	છે.	

એિયોડ્્ષ :
 િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ િાં િળેલ એિયો્ડ્ષનરી યાદરી
	 1.	ઇલન્્ડ્યા	ટુ્ડે	ટુકરઝમ	સિમે	એિયોરસ્ગ	૨૦૨૦-૨૧
	 	 •	શ્ેઠિ	બીચ	અને	કયોસટિ	્ડેલસટનેરન	:	લરિરાિપુર	બીચ
	 	 •	હેકરટેિ	કેટેિરી	–	્ધયોળાિીરા	રનર	અપ	્યુપી	લિિેતા
	 	 •	શ્ેઠિ	િાઇલ્ડિાઇફ	્ડેલસટનેરન	-	સાસણ	િીર	રનર	અપ	એિયો્ડ્ગ
	 	2.	ટ્રાિેિ	િેઝર	ઈલન્્ડ્યાના	બેસટ	એિયોરસ્ગ	૨૦૨૦-૨૧
	 	 •	શ્ેણી	:	શ્ેઠિ	િન્્યજીિન	સથળ	-	સાસણ	િીર
િેળા અને ઉત્િયો:
	 •	 ચાિુ	િરમે	સફેદ	રણ,	્ધયોર્ડયો	ખાતે	તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૧	થી	તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૨	સુ્ધી	પ્રિાસી	સુલિ્ધાઓનું	આ્યયોિન	

કરિામાં	આિેિ	છે.	િેમાં	લિલિ્ધ	આકર્ગણયો,	પ્રવૃલતિઓ	તથા	સલુિ્ધાઓનુ	ંઆ્યયોિન	કરિામાં	આિેિ	છે.	િેમાં	સફેદ	
રણ	ખાતે	૩્ડી	પ્રયોિેકરન	મલેપંિ	રયો,	દરરયોિ	સાંિે	સાંસકૃલતક	કા્ય્ગરિમયો,	ફકૂ્ડ	બઝાર	&	રિાફટ	સટયોિ,	લચલડ્ન	નયોિેઝ	પાક્ક,	
એ્ડિેન્ચર	એલકટલિટી	તથા	માં્ડિી	ખાતે	િયોટર	&	િેન્્ડ	એ્ડિેન્ચર	એલકટલિટીનયો	સમાિેર	કરિામાં	આિેિ	છે.	

	 •	 ્ધયોળાિીરા	ખાતે	તા.૨૧/૧૨/૨૦૨૧	થી	તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૨	સ્ુધી	્ધયોળાિીરા	ઉતસિ	ઉિિણીમાં	ટેન્ટ	અકયોમયો્ેડરન,	
રિાફટ	સટયોિ	ફકૂ્ડ	બઝાર	તથા	એ્ડિેન્ચર	એલકટલિટી	આ્યયોિન	કરિામાં	આિેિ	છે.	

	 •	 ચાિુ	 િરમે	 સાપુતારા	 મયોનસૂન	 ફેલસટિિ,	 િાં્ધી	 િ્ંયલત	 મહયોતસિ,	 િુિરાત	 ટ્રાિેિ	 &	 ટુકરઝમ	એકસેિન્સ	એિયો્ડ્ગ,	
નિરાલત્ર	મહયોતસિની	ઉિિણીમાં	િુિરાતનાં	લિલિ્ધ	મંકદરયો	ખાતે	મહા	આરતી	તથા	બિયોિસ્ગ	&	ઇન્ફિએુન્સર	મીટનું	
આ્યયોિન	કરિામાં	આિેિ		

	 •	 દેખયો	આપના	 દેર	અંતિ્ગત	મહાતમા	િાં્ધી	િુિરાતની	સકક્કટ	પર	મલટીમીક્ડ્યા	રયો,	બ્ડ્ગ	 િયોચસ્ગ	 કયોન્ફરન્સ,	પતિં	
મહયોતસિ,પયોળયો	સાઇકિ	રેસ,	્ધયોળાિીરા	ખાતે	રન	્ધ	રણ	િિેરે	િેિા	ઉતસિયોનુ	ંઆ્યયોિન	કરિામા	ંઆિનાર	છે.	

	 •	 િર્ગ	૨૦૨૨	-૨૩	દરમ્યાન	સાપુતારા	મયોનસૂન	ફેલસટિિ,	તરણેતર	ફેર,નિરાલત્ર	ફલેસટિિ,	બીચ	ફલેસટિિ,	રણ	ઉતસિ,	
આંતરરાષ્ટી્ય	પતંિ	મહયોતસિ,	ટ્રાિેિ&	ટુકરઝમ	એકસેિન્સ	ઍિયો્ડ્ગ,	પયોિયો	સાઇકિ	રેસ,	િા્ંધી	િ્યંલત,	રન	્ધ	રણ	તથા	
લિલ્ા	િહીિટી	તંત્ર	દ્ારા	ઉિિાતા	ઉતસિયો	કરિાનુ	ંઆ્યયોિન	છે.

નરીશ પ્રિા્ન   
	 •	 િુિરાતમાં		લસનેમેકટક	ટૂરીઝમને	પ્રયોતસાહન	મળે	તે	હેતુ	સર	EODB	(Ease	of	Doing	Business)	અંતિ્ગત	કફલમ	

રૂકટંિ	ની	પરિાનિી	ઝ્ડપી	તથા	સરળ	બનાિિા	િુિરાત	પ્રિાસન	લનિમ	લિ.,	Indext	B	તથા	NIC	(National	
Informatics	Center,	GOI)	સાથે	મળીને	ઑનિાઇન	પયોટ્ગિ	કા્ય્ગરત	છે.	

િર્ષ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ અંતગ્ષત પ્રિા્ન ક્ેત્રે નિરી બાબતયોનું આયયોજન
	 •	 પ્રિાસનના	લિકાસની	હરણફાળને	િેિિંતી	બનાિિા	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૫૫૩.૦૦	કરયો્ડની	બિેટ	જોિિાઈ	

કરિામાં	આિેિ	છે.	રાજ્યના	મૂિાકાતે	આિતા	પ્રિાસીઓનયો	સરેરાર	૧૩.૨૦%	ના	િાલર્ગક	ચરિવૃલધ્ધ	દરથી	િ્ધારયો	
થઈ	રહેિ	છે.	િે	ધ્યાને	રાખી	િુણિતિાસભર	સંકલિત	સલુિ્ધાઓ	ઉપિબ્ધ	કરાિિા	માટ	ેઆ	્યયોિના	હેઠળ	ચાિુ	બાબત	
પેટે	₨	૨૪૯.૦૦	કરયો્ડ	અન	ેનિી	બાબત	પેટે	₨	૩૩.૫૦	કરયો્ડની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.

	 •	ભીમરા્ડ	ખાતે	િાં્ધી	સમારકનયો	લિકાસ	લિલ્યો:	સુરત
	 •	 ્ડુમમસ	અને	હજીરા	બીચનયો	લિકાસ	ફેઝ-1	લિલ્યો:	સુરત
	 •	 ્ધયોળાિીરા	અન	ેઆસપાસના	લિસતારમાં	લિલિ્ધ	પ્રિાસી	સુલિ્ધાઓ	પૂરી	પા્ડિી	લિલ્યો.	કરછ
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	 •	 િ્ડનિર	ખાતે	પ્રેરણા	રાળાનયો	લિકાસ
	 •	 મુખ્ય	રહેર	ની	નજીકમાં	લપકલનક	સપયોટનયો	લિકાસ
	 •	 PIU/PMU	ની	સથાપના	અને	રાજ્યભરના	મહતિના	પ્રિાસી	સથળયોના	O&M	હાથ	્ધરિા
	 •	 સિામી	લિિેકાનંદ	પ્રિાસી	સકક્કટનયો	લિકાસ
	 •	 ઉલમ્યા	માતાના	મંકદર	લસદસર	ખાતે	પ્રિાસી	સલુિ્ધાઓ	પૂરી	પા્ડિી.	લિ.	જામનિર
	 •	 દા્ંડી	બીચ	અન	ેઆસપાસના	લિસતાર	ખાતે	લિલિ્ધ	પ્રિાસી	સુલિ્ધાઓ	પૂરી	પા્ડિી	લિલ્યો	:નિસારી
	 •	 ચાંપાનેર	ખાતે	લિલિ્ધ	પ્રિાસી	સુલિ્ધાઓ	પૂરી	પા્ડિી	લિલ્યો:	પંચમહાિ
	 •	 કરછ/સાપુતારા	ખાતે	કારિાં	પાક્કનયો	લિકાસ
	 •	 મલહસાિર	લિલ્ાના	લિલિ્ધ	પ્રિાસન	સથળયોએ	લિલિ્ધ	પ્રિાસી	સલુિ્ધાઓ	પૂરી	પા્ડિી.
	 •	અમરિેી	ખાતે	લમલત્યાળા		્ંુડિરની	આસપાસ	લિલિ્ધ	પ્રિાસી	સુલિ્ધાઓ	પૂરી	પા્ડિી
	 •	 રાણી	તળાિ	ઇ્ડર	ખાતે	લિલિ્ધ	પ્રિાસી	સલુિ્ધાઓ	પૂરી	પા્ડિી	લિલ્યો:	સાબરકાંઠા
	 •	 સટેર્યુ	ઓફ	્યુલનટી	અને	સાપુતારા	િચ્ેના	લિલિ્ધ	પ્રિાસન	સથળયોન	ેસંકલિત	કરીન	ેપ્રિાસી	સકક્કટનયો	લિકાસ
	 •	 પાર્ડી	બીચનયો	લિકાસ	લિલ્યો	:	િિસા્ડ
	 •	 લિલિ્ધ	પ્રિાસન	સથળયો	પર	TFC/Zone	ઓકફસનયો	લિકાસ
	 •	 સટેર્યુ	ઓફ	્યુલનટી	અને	સાપુતારા	િચ્ેના	લિલિ્ધ	પ્રિાસન	સથળયોન	ેસંકલિત	કરીન	ેપ્રિાસી	સકક્કટનયો	લિકાસ
	 •	 રબરી્ધામ,અિંનકું્ડ,	પંપા	સરયોિર,	િીરા	ફયોિ	અન	ેઅન્્ય	પ્રિાસન	સથળયોનયો	સમાિેર	કરીન	ે્ડાંિ	પ્રિાસી	સકક્કટનયો	

લિકાસ
	 •	 રામળાજી	ખાતે	લિલિ્ધ	પ્રિાસી	સુલિ્ધાઓ	પૂરી	પા્ડિી
	 •	અંબાજી	થી	સાપુતારા	િચ્ે	અિિ-અિિ	આકદજાલત	સથળયોએ	ઈકયો	ટુકરઝમ	સકક્કટનયો	લિકાસ
૮. નાગરરક ઉડ્ડયનનરી કચેરરીનરી પ્રવૃવતિનરી રૂપરેખા િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩

	 ૧.		િુિરાત	રાજ્યમાં	નાિકરક	ઉર્ડ્યન	ક્ષેત્રનયો	ઝ્ડપી	અન	ેઆ્યયોિન	બધ્ધ	 લિકાસ	થા્ય,	કચેરીન	ેિિતી	 લિલિ્ધ	
કામિીરી	િેિી	કે	મરામત,	સંચાિન,	જાળિણી,	પિાર,	સટેરનરી	િિેરે	ખચ્ગન	ેપહોંચી	િળિા	લન્યામકશ્ી,	નાિકરક	
ઉર્ડ્યનની	કચેરી	માટે	િર્ગ-	૨૦૨૨-૨૩માં	₨	૨૩૦.૦૦	િાખની	આ્યયોિન	હેઠળ	ચાિુ	બાબતે	બિેટ	જોિિાઈ	
કરિામાં	આિેિ	છે.

	 ૨.	હિાઈ	પ્રદર્ગન	દ્ારા	ભલિષ્યમા	ંરહેિ	ઉતિમ	તકયો	ભાિીદારી	સિરૂપ	ે્ધપાિી	રકા્ય	છે.	હિાઈ	રયો	ન	ેિિતી	પ્રવૃલતિઓને	
તનેા	સભ્યના	િાભમા	ંપ્રયોતસાલહત	કરિી,	જાળિિી	અન	ેઉતિિેન	આપિુ.ં,	હિાઈ	રયો	અન	ેતને	ેિિતા	ઈિેન્ટસની	
સસંથાઓન	ેમદદ	કરિી.	સિામત	રીત	ેએર	રયો	કરિા.	િિેરે	માટે	િર્ગ-૨૦૨૨-૨૩ના	અદંાિપત્રમા	ં₨	૧૫૦.૦૦	
િાખની	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામા	ંઆિિે	છે.	

	 ૩.	ઉર્ડ્યન	ક્ષેત્ર	 લિરે	જાહેર	િનતાન	ેજાણકારી	થા્ય	અન	ેતેનાથી	માલહતિાર	થા્ય	તે	માટે	એ્ડિટા્ગઇલઝંિ	એન્્ડ	
પબિીકેરન	સદરે	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાિપત્રમાં	₨	૫૦૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

	 ૪.	નાિકરક	ઉર્ડ્યન	લિભાિ	દ્ારા	નાિકરક	ઉર્ડ્યનના	લિકાસ	માટે	રાજ્યમા	ંિુિરાત	સટેટ	એિીએરન	ઇન્ફ્ાસટ્રકચર	
કંપની	િી.નામની	કંપની	સથાપેિ	છે.	િેમાં	કચેરીને	િિતા	લિલિ્ધ	મુ્ડી	તેમિ	મહેસુિી	ખચ્ગને	પહોંચી	િળિા	માટે	
િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩માં	₨	૭૩૦.૦૦	િાખની	મહેસુિ	સદર	માટે	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

	 ૫.	ઉર્ડ્યન	 ક્ષેત્રે	આિે	 દેરમા	ં અત્યંત	 ઝ્ડપથી	 વૃલદ્ધ	 પામતું	 ક્ષેત્ર	 છે.	 રાજ્યમા	ં લિદેરી	 મુ્ડીરયોકાણન	ેઆકર્ગિાના	
આ્યયોિન	અન	ેપદ્ધલતઓ	દ્ારા	આ	ક્ષેત્રનું	લિસતૃ	ત	પૃથક્રણ	કા્યા્ગલન્િત	કરિાના	આર્યથી	એક	એિન્સી	લન્ુયક્ત	
કરિાની	દરખાસત	છે.	િેમાં	િુિરાતમાં	એિીએરન	સેઝના	લિકાસ	અિંેનયો	રક્યતા	અહિેાિ	તૈ્યાર	કરિા	તેમિ	
પરામરજી	અભ્યાસને	 કા્યા્ગલન્િત	 કરિા	 માટે	 િર્ગ-૨૦૨૨-૨૩માં	 ₨	 ૬૦૦.૦૦	 િાખની	આ્યયોિન	 હેઠળ	 ચાિુ	
બાબતની	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.
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	 ૬.	ભારત	સરકારશ્ી	દ્ારા	આરસીએસ	પયોિીસી	બહાર	પા્ડેિ	છે.	િે	અંતિ્ગત	રાજ્યમાં	બં્ધ	પ્ડેિ	હિાઇપટ્ી	ચાિુ	
કરિા	તેમિ	અલિકલસત	હિાઇપટ્ીને	 લિકસાિિાનુ	ંઆ્યયોિન	છે	તેમિ	આરસીએસ	એરપયોટ્ગ	ખાત	ે લસક્યરુીટી	
સેિા	 પુરી	 પા્ડિા	બાબતની	જોિિાઇ	મળીન	ેિર્ગ-૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાિપત્રમાં	 ₨	૪૫૦૦.૦૦	િાખની	ચાિુ	
બાબતે	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

	 ૭.	રાજ્ય	નાિકરક	ઉર્ડ્યન	લિભાિ	િુિરાતના	િળાર્યયો	મારફતે	હિાઈ	જો્ડાણ	પરૂું	પા્ડિા	માટે	સી	પિેન	ટુર	(પાણી	
ઉપર	ચાિતા	લિમાન)	માટે	્યયોિના	બનાિી	રહ્યું	છે.		િેમાં	સાબરમતી	રીિરફન્ટ	અન	ેસટેર્યુ	ઓફ	્યુલનટી,	કેિ્ડી્યા	
ખાતે	સિેા	રરૂ	કરિામાં	આિેિ	તેમિ	ઉપરાંત	સાપુતારા,	દ્ારકા,	સયોમનાથ,	કયોટેશ્વર,	્ધરયોઈ	્ડેમ,	માં્ડિી,	િિસા્ડનયો	
સમાિેર	થા્ય	છે.	તેથી,	રક્યતા-અભ્યાસ	હાથ	્ધરિા	કન્સિટન્ટની	લનમણૂંક	તેમિ	િીજીએફની	ચુકિણી	કરિા	
સારૂ	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૬૦૦.૦૦	િાખની	ચાિુ	બાબતે	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

	 ૮.		િયોટર	એરયોડ્યોમ:	RCS-UDAN	૩.૦	અંતિ્ગત	નાિકરક	ઉર્ડ્યન	મંત્રાિ્ય	દ્ારા	િયોટર	બયો્ડીસ	(નદી,	નહેર)	પર	
લિમાન	ઉતરાણની	સેિા	રરૂ	કરિાનું	આ્યયોિન	છે,	િેમાં	(૧)	સટેર્યુ	ઓફ	્યુલનટી	(૨)	રેત્રુંિ્ય	્ડેમ	(૩)	સાબરમતી	
રીિરફ્ન્ટ	(અમદાિાદ)િેિા	સથળયો	પર	ઈન્ફ્ાસટ્રકચર	લિકસાિિાના	ખચ્ગને	પહોંચી	િળિા	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	
₨	૫૦૦.૦૦	િાખની	ચાિુ	બાબતે	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

	 ૯.	પ્રમયોરનિ	પ્રવૃલતિ	સાથે	સટેર્યુ	ઓફ	્ુયલનટીની	એકર્યિ	ટુર	:	પ્રિાસન	ક્ષેત્રે	સિ્ગગ્ાહી	લિકાસન	ેઆિળ	્ધપાિિા	
રાજ્ય	સરકાર	સટેર્યુ	ઓફ	્યુલનટી	ખાતે	VGF	અંતિ્ગત	એકર્યિ	વ્ય(ુહિાઈ	પ્રિાસ)	માટે	હેિીકયોપટર	 (લસંિિ	
એન્જીન)	સેિા	રરૂ	કરિાનું	આ્યયોિન	કરી	રહી	છે.	VGF	અંતિ્ગત	લન્યત	કરેિ	ઓપરેટસ્ગ	દ્ારા	સટેર્યુ	ઓફ	્યુલનટી	
એકર્યિ	વ્યુ	અન	ેઅન્્ય	પ્રમયોરનિ	સેિાઓ	રરૂ	કરિામાં	આિરે.		લન્યત	કરેિ	ઓપરેટસ્ગન	ેસીટ	રેરીંિના	આ્ધારે	
રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	આ	સેિા	માટ	ેટ્રીપ	દીઠ	સબસી્ડી	આપિામાં	આિરે.	રાજ્ય	સરકારશ્ી	ટીકીટના	દર	નક્ી	
કરરે,	િે	સીટ	દીઠ	₨	૧,૫૦૦થી	₨	૨,૦૦૦	રહેરે.		લન્યત	ઓપરેટસ્ગની	સાથે	મળીને	અન	ેતેમના	પરામર્ગથી	રાજ્ય	
સરકાર	આ	્યયોિનાનું	રિાન્્ડીંિ	કરરે.	િેના	માટે	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટ	ે₨	૫૭.૫૦	િાખની	ચાિુ	બાબતે	બિેટ	
જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

૧૦.	 પ્રમયોરનિ	પ્રવૃલતિ	સાથે	સયોમનાથ,	દ્ારકા	દર્ગન:	રાજ્યમા	ંઆિેિા	મહતિના	્ધાલમ્ગક	સથળયોની	ખુબ	ઓછા	સમ્યમાં	
મુિાકાત	િેિા	માંિતા	સથાલનક	અન	ેબહારથી	આિતા	મુસાફરયોન	ેહિાઈ	સેિા	પૂરી	પા્ડિા	રાજ્યનુ	ંનાિકરક	
ઉર્ડ્યન	લિભાિ	એક	કદિસના	ટુર	પેકેિનુ	ંઆ્યયોિન	કરી	રહ્યું	છે.		આ	માટે	રાજ્ય	સરકાર	ફેઝ-૧(પ્રથમ	ચરણ)
માં	 (૧)	 દ્ારકા	 (૨)	સયોમનાથ	રહેરયોને	 હિાઈ	સેિાથી	જો્ડરે.	 લન્યત	ઓપરેટસ્ગની	સાથ	ે મળીને	અને	 તેમના	
પરામર્ગથી	રાજ્ય	સરકાર	આ	્યયોિનાનું	રિાન્્ડીંિ	કરરે.

૧૧.	 મહાનુભાિયોના	અલત	મહતિના	ઉર્ડ્યન	પ્રિાસયો	સમ્યસર	થા્ય	તે	હેતુથી	ચાટ્ગર	લિમાન/	હેલિકયોપટર	મેળિિું	પ્ડે	
છે.	આથી	િાહનયોની	ખરીદી	અને	તેનયો	લનભાિ	સદરે	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૨૦૦.૦૦	િાખની	ચાિુ	બાબતે	
બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

૧૨.	 િુિરાત	રાજ્ય	તેના	્ધાલમ્ગક	સથળયો	અને	્યાત્રા્ધામ	માટે	પ્રખ્યાત	છે	િેને	ધ્યાનમાં	િઈન	ેરાજ્ય	સરકારે	ઓનરયોર	
અને	ઓફરયોર	રીજી્યયોનિ	એર	કનેકટીિીટીનું	આ્યયોિન	કરેિ.	આથી,	આ	ખચ્ગન	ેપહોંચી	િળિા	િર્ગ	૨૦૨૨-
૨૩માં	િી.જી.એફ.	સકીમ	(ઇન્ટ્રા	સટેટ	તેમિ	ઇન્ટરસટેટ)એર	કનેકટીિીટી,	હેલિકયોપટર	કનેકટીિીટી	અન	ેએમબીફીએન	
કનેકટીિીટી	સદરે	₨	૨૦૦૦.૦૦	િાખના	ખચ્ગની	ચાિુ	બાબતે	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.

૧૩.	 િુિરાત	સરકાર	એક	્ડા્ગફીન	હેિીકયોપટર	તથા	એક	સુ૫ર	કકંિ	એર-બી-૨૦૦	લિમાન	્ધરાિે	છે.	સરકારશ્ીના	આ	
બે	એરરિાફટ	તેમિ	હેલિકયોપટરમાં	મહદઅરેં	િી.િી.આઈ.પી.	અન	ેિી.આઈ.પી.શ્ીઓ	હિાઈ	મુસાફરી	કરતા	હયો્ય	
છે	તેથી	તેમની	સુરક્ષા	અને	સિામતીને	ધ્યાને	િેતાં	તેન	ેઅપગે્્ડેરન	રાખિુ	અલનિા્ય્ગ	છે.આમ,	રાજ્ય	સરકારના	
લિમાન	તેમિ	હેલિકયોપટરના	સંચાિન,	લનભાિ,	મરામત	અને	જાળિણી	અંિે	િર્ગ-૨૦૨૨-૨૩માં	₨	૨૦૦૦.૦૦	
િાખની	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

૧૪.	 દરેમાં	નાિકરક	ઉર્ડ્યન	ક્ષેત્રમાં	િ્ુધ	ઝ્ડપી	લિકાસ	જોતાં	રાજ્ય	સરકારે	પ્રિાસ,	્યાત્રા્ધામ	અને	ઉદ્યોિયોના	લિકાસ	
માટે	નિી	હિાઇપટ્ીઓ	બનાિિાનું	લિચારેિ	છે.	િેમાં	્ડીસા	હિાઇપટ્ી,	રાિપીપળા	હિાઇપટ્ી,	મહતિના	સથળયોએ	
કા્યમી	હેલિપ્ેડના	લિકાસ	િિેરે	બાબતે	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩માં	લિમાનિા્ડા	સલહત	હિાઈમથક,હિાઈ	
પટ્ી	અન	ેઅન્્ય	પૂિ્ગ	િરૂરી	સિિતયોનયો	 લિકાસની	ચાિુ	બાબત	માટે	 ₨	૪૫૦૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઈ	
કરિામાં	આિેિ	છે.
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૧૫.	 મહાનુભાિયો	ના	સફળતા	પૂિ્ગક	ઉ્ડાણ	અન	ેઉતરાણ	માટ	ેઅને	તેમની	સુરક્ષા	તેમિ	સિામતી	માટ	ેિુિસિે	કંપની	
દ્ારા	અલગ્	રામક	િાહન	અન	ેએમબ્યુિન્સની	ખરીદ	કરિાની	આ્યયોિન	છે.	આમ,	સરકારશ્ી	હસતકની	હિાઇપટ્ી	
માટે	અલગ્રામક	િાહન	અન	ેએમબ્યુિન્સની	ખરીદી	માટ	ેિર્ગ	૨૦૨૧-૨૨ના	અંદાિપત્રમાં	₨	૯૦.૦૦	િાખની	
જોિિાઇ	તેમિ	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાિપત્રમાં	₨	૧૦૩.૫૦	િાખની	ચાિુ	બાબતે	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	
આિેિ	છે.

૧૬.	 િુિસેિ	કંપની	દ્ારા	િુિરાત	રાજ્યને	ઉર્ડ્યન	ક્ષેત્રે	દુલન્યામા	ંશ્ેઠિતમ	માળખુ	બનાિિાનુ	ંઆ્યયોિન	છે.	તે	માટે	
RCS	્યયોિના	હેઠળ	તેમિ	MoCA,	BCAS	ની	માિ્ગદલર્ગકા	મુિબ	અદ્તિન	 લસક્યુકરટીના	સા્ધનયો	િિાિિા	
બાબતનું	 આ્યયોિન	 છે.	 આમ,	 સરકારશ્ી	 હસતકની	 હિાઇપટ્ી	 ખાત	ે લસક્યુરીટી	 અને	 સિામતીના	 સા્ધનયો	
િિાિિાના	ખચ્ગને	પહોંચી	િળિાિર્ગ-૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાિપત્રમા	ં₨	૧.૧૫	િાખની	ચાિુ	બાબતે	બિેટ	જોિિાઈ	
કરિામાં	આિેિ	છે.

૧૭.	 સરકારશ્ી	દ્ારા	રાિકયોટ	ખાતે	ગ્ીનફીલ્ડ	એરપયોટ્ગ	બનાિિામાં	આિી	રહેિ	છે,	િેમા	ંિમીન	સંપાદનન	ેિિતા	ખચ્ગ	
તેમિ	અન્્ય	ખચ્ગને	પહોંચી	િળિા	માટે	િર્ગ-૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાિપત્રમાં	₨	૧૧૫.૦૦	િાખની	ચાિુ	બાબતે	બિેટ	
જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

૧૮.	 રાજ્ય	સરકારે	 સરકાર	 હસતકની	 હિાઇપટ્ીઓ	 લિકસાિિાનુ	ંઆ્યયોિન	 કરેિ	છે.	 ખાનિી	 માિીકીની	 િમીન	
સંપાદન	કરિા	માટે	ખાનિી	િમીન	માિીકયોને	ચુકિણું	કરિા	દ્ારકા	તેમિ	અંબાજી	ખાતે	હિાઇપટ્ી	બાં્ધકામની	
િરૂરી્યાત	મુિબની	િમીન	સંપાદન	કરિાની	કામિીરી	ઝ્ડપથી	થઇ	રક	ેતે	માટે	અત્રેથી	GIDC	મારફત	ેખાનિી	
િમીન	સંપાદન	 કરિા	હેતુ	 િર્ગ	 ૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાિપત્રમાં	 ₨	૨૦૦.૦૦	િાખની	ખાનિી	િમીન	સંપાદન	
્યયોિના	માટે	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

૧૯.	 અમરિેી	ખાતે	એરયોસપયોટ્ગ	 પ્રવૃલતિ	 લિકસાિિાના	ખચ્ગને	 પહોંચી	 િળિા	માટે	 િર્ગ-૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાિપત્રમાં	
અમરેિી	ખાતે	એરયોસપયોટ્ગ	હબ	્યયોિના	માટે	₨	૮૦.૦૦	િાખની	ચાિુ	બાબતે	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

૨૦.	 નાિકરક	ઉર્ડ્યન	લિભાિ	િુિરાત	રાજ્યમાં	હાઈટેક	એિીએરન	પાક્ક	બનાિિાનુ	ંમિબુત	માળખું	તૈ્યાર	કરી	રહ્યું	
છે.	િુિસેિ	દ્ારા	એિીએરન	પાક્ક	બનાિિાનુ	ંઆ્યયોિન	કરિામા	ંઆિેિ	છે.		આથી	આ	ખચ્ગને	પહોંચી	િળિા	
િર્ગ૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાિપત્રમાં	₨	૫૭.૫૦	િાખની	ચાિુ	બાબતની	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

૨૧.	 રાજ્ય	 સરકાર	 દ્ારા	 િર્ગ	 ૨૦૦૭માં	 ્ડયોફીન	 એન-૩	 હેલિકયોપટર	 ખરીદિામા	ં આિેિ	 છે.	 િર્ગ-૨૦૨૨-૨૩ના	
અંદાિપત્રમાં	નિુ	હેલિકયોપટર	ખરીદી	માટ	ેટયોકન	તરીકે	₨	૧.૦૦	િાખ	ચાિુ	બાબતે	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	
આિેિ	છે.

૨૨.	 હાિમાં	િુિરાત	રાજ્યમાં	ઉર્ડ્યન	સંબં્ધી	અભ્યાસરિમયો	ચિાિતી	કયોઈ	સરકારી	સંસથા	નથી.	ભલિષ્યની	િરૂરી્યાતયો	
માટે	ખાસ	કરીને	પીપીપી	મયો્ડ	પર	ઉર્ડ્યન	અભ્યાસરિમયો,	િેમા	ંસરકારી	સંસથાઓ	માટે	સથાલપત	કરિામાં	આિરે.	
આમ,	એિીએરન	ટ્રનેીંિ	ઈન્સટીટ્યુટ	હેત	ુમાટે	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાિપત્રમાં	₨	૧૦૦.૦૦	િાખની	બિેટ	
જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

૨૩.	 હેલિકયોપટર	તેની	િૈલિધ્યતાને	િી્ેધ	 લિશ્વભરમાં	 કા્યદાના	અમિીકરણ	માટ	ેતેનયો	 વ્યાપકપણે	 ઉપ્યયોિ	કરિામાં	
આવ્યયો	છે.	િેનાથી	કા્યદાકી્ય	અમિીકરણ	એિન્સીન	ેખૂબ	િ	મહતિની	જાણકારી	મેળિિા	અને	હુલ્્ડ	ફાટી	
નીકળિા	 સામે	 ઝ્ડપી	 પ્રલતભાિ	આપિામાં	 િાભદા્યી	 છ	ેઅન	ે બદિામાં	 નાિકરકયોને	 સિામતી	 પૂરી	 પા્ડે	 છે.		
પયોિીસીંિ	પ્રવૃલતિઓ	માટ	ેહેલિકયોપટરનયો	ખાસ	ઉપ્યયોિ	કરિામા	ંઆિરે.સિામતીના	દ્લષ્ટકયોણથી	એક	એલન્િનન	ે
બદિે	બ	ેએલન્િનિાળા	હેલિકયોપટરન	ેખરીદિાની	દરખાસત	કરિામાં	આિે	છે.	એરબયોન્ગ	કા્યદાકી્ય	અમિીકરણ	
્યયોિનાના	ખચ્ગને	 પહોંચી	 િળિા	 િર્ગ-૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાિપત્રમા	ં ₨	 ૧૦૦.૦૦	િાખની	ચાિુ	 બાબતે	 બિેટ	
જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

૨૪.	 િંભીર	રીતે	બીમાર	દદજીઓથી	માં્ડીન	ેઆિમાં	દાઝેિા	અથિા	કુદરતી	આપલતિઓના	ભયોિ	બનેિા	અન	ેમાનલસક	
આઘાતના	દદજીઓ	માટે,	હિાઈ	એમબ્યુિેન્સ	આ	િયોકયોની	સહા્ય	કરિા	રાજ્યમાં	હિાઈ	એમબ્યુિન્સ	સેિાઓ	રરૂ	
કરિા	માટે	હેલિકયોપટર	મેળિિા	એર	એમબ્યુિન્સ	્યયોિના	માટે	િર્ગ-૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાિપત્રમા	ં₨	૧૧૫.૦૦	
િાખની	ચાિુ	બાબતે	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

૨૫.	 રીજી્યયોનિ	કનેકટીિીટી	સકીમ	(RCS)	અંતિ્ગત	સંરા્ધનયોની	ખરીદી	:	રાજ્ય	સરકાર	અને	ભારત	સરકાર	તથા	
એરપયોટ્ગસ	ઓથયોરીટી	ઓફ	ઇલન્્ડ્યા	િચ્ે	આર.સી.એસ.	(ઉ્ડાન)	અંતિ્ગત	થ્યેિ	કરારની	જોિિાઈઓ	અન્િ્ેય	
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RCS	એરપયોટ્ગ	ખાતે	 રયોિબરયોિના	કામકાિ	અન	ેફિાઈટ	સંચાિન	માટે	 (૧)	એકસ	રે	મરીન(X	Ray)	 (૨)	
DFMD,	HHMD,	CCTV	કેમેરાઅ	(૩)	િા્યરિેસ	ટ્રાન્સમીરન	સીસટમ(િયોકી-ટયોકી)	(૪)	ETD-EDS	મરીન	(૫)	
એમબ્યુિન્સ	(૬)	અલગ્રામક	સા્ધનયો	(૭)	અન્્ય	પરચુરણ	કામ:	ફનજીચર,	કયોમપ્યટુર,	લપ્રન્ટર	અન	ેઅન્્ય	સા્ધનયો	
િેિા	સા્ધનયોની	ખરીદી	કરિાની	થા્ય	છે.	આ	ખચ્ગને	પહોંચી	િળિા	િર્ગ-૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાિપત્રમાં	₨	૨૦૦.૦૦	
િાખની	ચાિુ	બાબતે	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

૨૬.	 િુિરાતમાં	હેલિપયોટ્ગનયો	લિકાસ	:	હેલિપયોટ્ગ/હેલિડ્યોમ	એ	સલુિ્ધા	છે	િે	હેલિકયોપટર	અન	ેકેટિાક	અન્્ય	િકટ્ગકિ	લિફટ	
પિેટફયોમ્ગને	 ઉપ્યયોિ	માટે	 ્યયોગ્ય	છે.	 દૂરના	 લિસતારયો,	રહેરની	અંદર	અિરિિર,	 પ્ય્ગટન,	 કા્યદયો	અમિીકરણ,	
આપલતિ	 સહા્ય,	 રયો્ધ	 તેમિ	 બચાિ	 અને	 મે્ડીકિ	 ઇમરિન્સીમાં	 તાતકાલિક	 હિાઇ	 જો્ડાણ	 પુરુ	 પા્ડિા	 માટે	
હેલિકયોપટર	મુખ્ય	ભૂલમકા	 લનભાિે	છે.આથી	નાણાંકી્ય	િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં,	હેિીપયોટ્ગ	સેિાઓના	ંસંચાિન	માટે	
મહેસૂિ	ખચ્ગ	તરીકે	₨	૧૦૦.૦૦	િાખની	જોિિાઈતેમિ	મૂ્ડી	ખચ્ગ	તરીકેની	₨	૨૦૦.૦૦૦	િાખની	ટયોકન	રકમની	
જોિિાઈ	મળી	કુિ	₨	૩૦૦.૦૦	િાખ	(રૂલપ્યા	ત્રણ	કરયો્ડ	પુરા)ની	િુિરાતમાં	હેલિપયો્ટસ્ગના	લિકાસ	માટેની	નિી	
બાબતની	જોિિાઇ	કરેિ	છે.	તેમિ	િર્ગ-૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાિપત્રમાં	₨	૩૧૫.૦૦	િાખની	ચાિુ	બાબતે	બિેટ	
જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

	 	 આમ,	નાિકરક	ઉર્ડ્યન	કચેરી	માટે	િર્ગ-૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાિપત્રમાં	ચાિુ	બાબત	માટ	ેકુિ	₨	૧૬૯૫૫.૬૫	િાખની	
જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.
Ú નિરી બાબતયો-૨૦૨૨-૨૩
 ૧. ્રી-પલેન	માટે	ભારત	સરકારના	મીનીસટ્રી	ઓફ	પયોટ્ગ	એન્્ડ	રીપીંિ	તેમિ	અન્્ય	સાથ	ેએસપીિી	(SPV)	ની	રચનાદરેમા	ં

િયોટર	એરયોડ્યોમનું	એક	્યયોગ્ય	માળખુ	ઉભુ	થા્ય	અન	ેસી-પિેન	સિેાઓ	સુલનલચિત	રીતે	ચાિુ	રહે	તે	માટે	ભારત	સરકાર	
અને	િુિસિે	સાથે	નિી	એસ.પી.િી.ની	રચના	કરિાની	દરખાસત	છે.આ	માટ	ેમુ્ડી	ફાળા	પેટે	સી-પિને	િીઝથી	ચિાિિા	
તેમિ	અન્્ય	બાબતયો	માટે	₨	૧૩૦૦	િાખની	નિી	બાબતની	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.

 ૨. નિુ એરપયો્ટ્ષ વિક્ાિિા તેિજ હિાઇપટ્રીનરી િરાિત, ્ંચાલન અને જાળિણરી
	 	 દ્ારકા	લિ.	દિેભલૂમ	દ્ારકા	ખાતે	દર્ગનાથજીઓને	સી્ધી	હિાઇસિેા	મળી	રહે	ત	ેમાટે	દ્ારકા	ખાત	ેનિુ	એરપયોટ્ગ	પી.પી.	

્ધયોરણે	લિકસાિિાની	સૂલચત	જોિિાઇ	છે.	િે	માટ	ેનાણાંકી્ય	િર્ગ-૨૦૨૨-૨૩માં	₨	૩૦૦	િાખની	મુ્ડી	સદરે	અન	ે
હ્યાત	એરપયોટ્ગ	અને	સૂલચત	નિા	એરપયોટ્ગના	મરામત,	સંચાિન	અને	જાળિણી	માટે	₨	૨૦૦	િાખની	મહેસુિી	સદરે	
મળી	કુિ	₨	૫૦૦	િાખની	નિી	બાબતની	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

 ૩. ગુજ્ેલ િા્ટે નિુ િહેકિ િંજુર કરિા બાબત
	 	 નાિકરક	ઉર્ડ્યન	લિભાિ	હેઠળ	લન્યામક,	નાિકરક	ઉર્ડ્યન	અન	ેકંપની	્ધારા	૧૯૫૬	હેઠળ	રચા્યેિ	િુિરાત	સટેટ	

એિીએરન	ઇન્ફ્ાસટ્રકચર	કં.	િી.	(િુિસેિ)	કા્ય્ગરત	છે.		લિભાિની	િરૂરી્યાત	મુિબ	લિલિ્ધ	તબક્ે	સરકારશ્ી	દ્ારા	
લિલિ્ધ	િગ્યાઓની	કયોન્ટ્રાકટ	કે	આઉટસયોસ્ગ	ઉપર	ભરતી	કરિા	મંિુરી	આપેિ	છે.		નાિકરક	ઉર્ડ્યન	ક્ષેત્રે	નીલતઓના	
અમિ,	લિકાસની	કામિીરી,	માળખાકી્ય	સુલિ્ધાઓનયો	લિકાસન	ેધ્યાનમા	ંિેતા	ંલન્યલમત	મહેકમ	પણ	િરૂરી	છે.	િેથી	
લન્યલમત	મહેકમ	માટે	લિલિ્ધ	સંિિ્ગ	હેઠળ	ખાિી	િગ્યાની	મંિુરીઓ	માટ	ેનિી	બાબત	તરીકે	₨	૧૨.૦૦	િાખની	નિી	
બાબતની	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.

 ૪. આંતરરાષ્ટરીય પેરરીશેબલ કાગપો િા્ટે કયોલ્ડ ્્ટયોરેજ
	 	 કાિપો	કયોમપિકેસ	પરેીરબેિ	કાિપો/તબીબી	સા્ધનયો/અન	ેકુદરતી	આફતયો	દરલમ્યાન	પણ	કાિપો	સુલિ્ધાઓ	માટે	ઉપ્યયોિ	થઇ	

રકરે.	કાિપો	ટલમ્ગનિ	કાિપો	સટયોર	કરિા	માટે	વ્યહૂાતમક	ઈન્ફ્ાસટ્રકચર	પૂરુ	ંપા્ડર	ેઅન	ેઝ્ડપી,	આલથ્ગક	પકરિહન	માટે	
કનલેકટલિટી	પણ	પરૂી	પા્ડર	ેિનેયો	ખ્ૂેડતયોન	ેપણ	ફા્યદયો	થઈ	રકે	છે.	િેના	માટે	નાણાંકી્ય	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	₨	૧૦૦	
િાખની	નિી	બાબતની	બિેટ	જોિિાઈ	કરિામા	ંઆિિે	છે.

 ૫. ગુજ્ેલ િા્ટે િ્ડયોદરા, રાજકયો્ટ અને ્ુરત ખાતે ઝયોનલ ઓરફ્
	 	 રાજ્યમા	ં નાિકરક	 ઉર્ડ્યન	 ક્ષેત્રે	અંકિેશ્વર,	 રાિપીપળા,	 મયોરબી,	 પાલિતાણા	ખાત	ે નિી	એરસટ્રીપ	 લિકસાિિાની	

કામિીરી	હાથ	ઉપર	છે,	અને	મહેસાણા,	અમરેિી	અન	ેમાં્ડિી	ખાત	ેઆ	ત્રણ	એરસટ્રીપ	તેમિ	સાબરમતી	રીિરફ્ન્ટ	
અને	સટેર્યુ	ઓફ	્યુલનટી,	કેિ્ડી્યા	ખાતે	બે	િયોટર	એરયોડ્યોમ	કા્ય્ગરત	છે.	રાજ્યમાં	હેલિપયોટ્ગ	લિકસાિિાની	કામિીરી	
ચાિી	રહેિ	છે.		દરેક	તાિુકામાં	એક	એક	હેલિપ્ેડ	તૈ્યાર	કરિાની	કામિીરી	હાથ	ઉપર	છે.	આ	ઉપરાંત	ઉર્ડ્યન	ક્ષેત્રે	
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તાિીમી	કા્ય્ગરિમયો	લિલિ્ધ	એરરયોનું	આ્યયોિન	કરિામાં	આિે	છે.નાિકરકયોને	હિાઇ	ઉર્ડ્યન	માટે	િ્ધુ	સાારી	કનેકટીિીટી	
મળ	ે તે	 માટે	આર.સી.એસ.	 તેમિ	 સટેટ	 િીજીએફ	 હેઠળ	અનેક	 રૂટ	 કા્ય્ગરત	 છે.	 રાજ્યમાં	આિેિ	 નિ	એરપયોટ્ગસ	
ઓથયોરીટી	ઓફ	ઇલન્્ડ્યાના	એરપયોટ્ગ	ઉપર	લિલિ્ધ	સંકિનની	કામિીરી	રહે	છે.	આ	બ્ધી	કામિીરી	જોતાં	ત્રણ	ઝયોન	
કક્ષાએ	એક	એક	કચેરી	કા્ય્ગરત	કરિા	માટે	િર્ગ-૨૦૨૨-૨૩મા	ં₨	૧૦૦	િાખની	નિી	બાબતની	બિેટ	જોિિાઈ	
કરિામાં	આિેિ	છે.

 ૬. રાજયના તાલુકાઓ ખાતે હવેલપે્ડ બનાિિા બાબત.
	 	 રાજ્યમા	ંકુિ	૨૫૨	તાિુકા	આિેિ	છે.	િે	પૈકી	કુિ	૧૧૪	તાિુકામાં	ટેમપરરી	હેલિપ્ેડ	આિેિ	છે.	િે	મુિબ	બાકી	રહેતા	

કિુ	૧૩૮	તાિુકામાં	હેલિપે્ડ	લિકસાિિાના	થા્ય	છે.	તેથી	રાજ્યમા	ંિે	તાિુકામાં	હેલિપે્ડ	ઉપિબ્ધ	ન	હયોઇ,	ત્યાં	પ્રથમ	
તબક્ામાં	પ્રથમ	િરમે	કુિ	૪૬	તાિુકામાં	પ્રાથલમક	સલુિ્ધા	સાથ	ેહેલિપ્ેડ	 લિકસાિિાનુ	ંઆ્યયોિન	છે.	િે	માટે	િર્ગ	
૨૦૨૨-૨૩માં	₨	૧૦૦	િાખની	નિી	બાબતની	દરખાસત	કરેિ	છે.	

	 	 આમ,	લન્યામક,	નાિકરક	ઉર્ડ્યન	માટે	િર્ગ-૨૦૨૨-૨૩ના	બિેટમાં	કુિ	₨	૨૪૦૦.૦૦	િાખ	નિી	બાબતની	બિેટ	
જોિિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.
	 	 આમ,	નાિકરક	ઉર્ડ્યન	કચેરી	માટ	ેિર્ગ-૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાિપત્રમાં	ચાિુ	બાબત	માટે	કુિ	₨	૧૬૯૫૫.૬૫	િાખ	
તેમિ	નિી	બાબત	માટે	₨	૨૧૧૨.૦૦	િાખની	જોિિાઇ	મળીને	કિુ	૧૯૦૬૭.૬૫	િાખની	જોિિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	
૯. ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધાિ વિકા્ બયો્ડ્ષ કચેરરીનરી પ્રવૃવતિનરી રૂપરેખા િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩
પ્ર્તાિના
	 	 િુિરાત	પલિત્ર	્યાત્રા્ધામ	 લિકાસ	બયો્ડ્ગ,	િા્ંધીનિર	િર્ગ-૧૯૯૫	થી	અલસતતિમાં	આિેિ	છ	ેઅને	િર્ગ-૧૯૯૮	થી	
કા્ય્ગરત	થ્યેિ	છે.	 િુિરાત	રાજ્યમાં	આિેિ	સરકાર	હસતકના	મુખ્ય	છ	્યાત્રા્ધામયો	સયોમનાથ,	 દ્ારકા,	િીરનાર,	અંબાજી,	
પાિીતાણા	અન	ે્ડાકયોર	ઉપરાંત	સરકારશ્ી	હસતકના	આરરે	૩૫૮	દેિસથાનયો,	ખાનિી	ટ્રસટ	હેઠળના	મંકદરયો/્યાત્રા્ધામયોના	
સિાાંિી	લિકાસની	કામિીરી	બયો્ડ્ગ	દ્ારા	હાથ	્ધરિામાં	આિે	છે.	
યાત્રાધાિયોનયો આંતર િાળખાકકીય વિકા્
	 આ	કામિીરી	માટે	િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	૫૩.૩૦	કરયો્ડની	જોિિાઇ	કરેિ	છે.	આ	્યયોિના	હેઠળ	સરકાર	હસતકના	મુખ્ય	
છ	્યાત્રા્ધામયો	તેમિ	આરરે	૩૫૮	દેિસથાનયો,	ખાનિી	દેિસથાન	તેમિ	અિત્યના	્યાત્રા્ધામયો	િેિાં	કે,	ચાણયોદ-કરનાળી	ખાતે	
ઘાટ	તેમિ	લિકાસના	કામયો	(₨	૫૩.૦૦	કરયો્ડ),	બેટ	દ્ારકા	ખાતે	લિકાસ	કામ	(ફેઝ-૧	₨	૫.૦૦	કરયો્ડ),	શ્ી	્યિતેશ્વર	મહાદેિ	
મંકદર,	ક્ડી	(₨	૩.૬૧	કરયો્ડ),	લસદ્ધિ્ડ,	પાિીતાણા	(₨	૨.૩૫	કરયો્ડ),	શ્ી	િયોટેશ્વર	મહાદેિ	મંકદર,	રંખેશ્વર,પાટણ	(₨	૧.૯૮	
કરયો્ડ),	શ્ી	િરછરાિદાદા	મંકદર,	મુ.િરછરાિબેટ,	 લિ.સુરેન્દ્નિરના	ફેઇઝ-૨	(₨	૩.૦૧	કરયો્ડ),	શ્ી	રબરી્ધામ	મંકદર,	મુ.
તા.સુબીર,	લિ.્ડાંિ	(₨	૪.૯૯	કરયો્ડ),	શ્ી	લતિકેશ્વર	મહાદેિ	મંકદર,	મુ.લતિકિા્ડા,	લિ.નમ્ગદા	(₨	૦.૪૮	કરયો્ડ),	શ્ી	મણીનાિેશ્વર	
મહાદેિ	મકંદર,	મુ.લતિકિા્ડા,	 લિ.નમ્ગદા	(₨૧.૩૧	કરયો્ડ),	મહાપ્રભુજીની	બેઠક	(₨	૨.૦૦	કરયો્ડ),	નારા્યણ	સરયોિર(કરછ),	
લિરનાર	અંબાજી	ટૂક	પાથ-િે	અન	ેઅન્્ય	સુલિ્ધાના	કામયો	(₨	૩.૬૦	કરયો્ડ),	શ્ી	કાિીકા	માતાજી	મંકદર,	પાિાિઢ	(₨	૧૨૧.૦૦	
કરયો્ડ),	શ્ી	રૂિાપરી	માતાજી	મંકદર,	ભાિનિર	(₨	૨.૦૦	કરયો્ડ)ખાતે	્યાત્રાળુઓ	માટે	આંતરમાળખાકી્ય	સુલિ્ધાઓ/સિિ્ડયો	
માટેના	કામયો	હાથ	પર	િેિામાં	આિેિ	છે.	તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧	સુ્ધીમા	ંઆરરે	૨૬.૨૪	કરયો્ડ	ખચ્ગ	થ્ેયિ	છે.	
	 	 આ	્યયોિના	હેઠળ	મહતિના	્યાત્રા્ધામયોના	ંઆંતરમાળખાકી્ય	કામયો	હાથ	્ધરિાના	છે	િેિા	કે,શ્ી	િરછરાિદાદા	મંકદર,	
સુરેન્દ્નિર(ફેઝ-૨	₨	૨.૫૧	કરયો્ડ),	શ્ી	ત્રબંકેશ્વર	મહાદેિ	મંકદર,	ત્રંબા,	રાિકયોટનયો	(	ફેઝ-ર	₨	૨.૫૨	કરયો્ડ),	શ્ી	મહાકાળી	
મંકદર,	પાટણ	(₨	૧૦.૦૦	કરયો્ડ),	શ્ી	હાટકેશ્વર	મંકદર,	િ્ડનિર,	મહેસાણા	(₨	૪.૦૦	કરયો્ડ),	શ્ી	િયોપાિજી	મંકદર	્ધીણયોિ,	
લિ.પાટણ(₨	૧.૩૯	કરયો્ડ)	ખાતેના	લિકાસ	કામયોની	િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	ટેન્્ડર	પ્રરિી્યા	હાથ	્ધરિાની	થા્ય	છે.	િર્ગ	ર૦ર૧-ર૨	
અન્્ય	્યાત્રા્ધામયો	ખાતે	લિકાસનાં	કામયોના	ટેન્્ડસ્ગ	પ્રલસધ્ધ	કરિાના	ંછે,	શ્ી	હરલસલદ્ધ	માતાજી	મંકદર,	રાિપીપળા	(₨	૧.૧૦	
કરયો્ડ),	ઉનાઇ	માતાજી	મંકદર,	લિ.	નિસારી	(₨	૧.૦૫	કરયો્ડ),	અનાિિ	મહુિા,	સુરત	ખાતે	કાિેરયો/કાિેરી	ઘાટ	અને	અન્્ય	
લિકાસના	કામયો	(₨	૧૦.૦૦	કરયો્ડ)શ્ી	ઠાકયોરજી	મંકદર,	મુ.	બયોરી્યા,	તા.	મહુિા,	સુરત(₨	૧.૦૩	કરયો્ડ),	કિે્ડી્યા	અને	તેની	
આસપાસના	સરકારશ્ી	હસતક	્યાત્રા્ધામયો	(શ્ી	રણછયો્ડરા્યજી,	લનિકંઠેશ્વર,	િૈ્ધનાથ,	સતિમાતૃકા	મંકદર)	(₨	૪.૩૨	કરયો્ડ),	
શ્ીિંિેશ્વર,	િબરેશ્વર	અને	ભિનાથ	મહાદેિ,	છયોટાઉદેપુર	(₨	૨.૯૮	કરયો્ડ)		ના	આકદિાસી	લિસતારના	કામયોનયો	સમાિેસ	થા્ય	
છે.	તદઉપરાંત	અન્્ય	સરકારી	દેિસથાનયો	િેિાકે	શ્ી	જાળેશ્વર	મહાદેિ	મંકદર	મુ.તા.લસધ્ધપુર,	લિ.પાટણ	(₨	૩.૫૧	કરયો્ડ),	શ્ી	
લસધ્ધનાથ	મહાદેિ	મંકદર,	 મુ.તા.લસધ્ધપુર,	 લિ.પાટણ(₨	૧.૭૪	 કરયો્ડ),	શ્ી	નરનારા્યણેશ્વર	મહાદેિ	મંકદર,	 મુ.દકર્યાપુરા,	
તા.લરનયોર,	લિ.િ્ડયોદરા	(₨	૦.૮૦	કરયો્ડ),શ્ી	ભીમનાથ	મહાદેિ	મંકદર,	મુ.અકયોટા,	લિ.િ્ડયોદરા	(₨	૧.૧૮	કરયો્ડ),શ્ી	ભીમનાથ	
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મહાદેિ	મંકદર,	મુ.અકયોટા,	લિ.િ્ડયોદરા	(₨૧.૦૦	કરયો્ડ)ના	કામયોની	િલહિટી	મંિુરી	તેમિ	ટેન્્ડર	પ્રરિી્યા	િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	
રરુ	કરિાની	થા્ય	છે.	િ્ુધમા	અન્્ય	ખાનિી	દેિસથાનયો	િેિાકે	શ્ી	દુ્ધેશ્વર	મહાદેિ	મંકદર,	અ્ડી્યા,તા.હારીિ,	લિ.પાટણ(₨	
૪.૦૭	કરયો્ડ),શ્ી	કટારી્યા	તીથ્ગ,મુ.રાપર,	તા.ભચાઉ,લિ.કરછ	(₨	૪.૨૨	કરયો્ડ),શ્ી	શ્વતેાંબર	િૈન	તપિરછ	સંઘ,	મુ.િાંકાનેર,	
લિ.મયોરબી	(₨૦.૭૨	કરયો્ડ),શ્ી	રેખિાહાપીર	દાદા	મંકદર,	મુ.િીમિી,	તા.મુળી,	લિ.સુરેન્દ્નિર	(₨	૧.૨૦	કરયો્ડ),	બી.એ.પી.
એસ.	શ્ી	સિાલમનારા્યણ	મંકદર,	મુ.તા.િયો્ધરા,	લિ.પંચમહાિ	(₨	૨.૮૩	કરયો્ડ),શ્ી	સુરિદેિળ	મંકદર,	મુ.દેિસર,	તા.ચયોટીિા,	
લિ.સુરેંન્દ્નિર	 (₨	૩.૦૫	કરયો્ડ),	શ્ી	કંથળનાથજી	મંકદર,	મુ.કંથકયોટ,	જી.કરછ	 (₨	૭.૯૦	કરયો્ડ),	શ્ી	 લત્રકમરા્યજી	મંકદર,	
મુ.્ડાકયોર,	તા.લિ.ખે્ડા-ન્ડી્યાદ	(₨	૨.૦૪	કરયો્ડ),	શ્ી	મહાકાળી	માતાજી	મંકદર,	મુ.અંબયો્ડ,	તા.માણસા,	લિ.િા્ંધીનિર	(₨૩.૩૮	
કરયો્ડ),	શ્ી	િ્ડિાળા	મંકદર,	મુ.દુ્ધરેિ,	લિ.સુરેન્દ્નિર	(₨	૭.૦૦	કરયો્ડ)ના	કામયોની	પણ	િલહિટી	મંિુરી	તેમિ	ટેન્્ડર	પ્રરિી્યા	
ચાિુ	િર્ગમાં	રરૂ	થનાર	છે.	ચાિુ	નાણાંકી્ય	િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	નિી	બાબત	તરીકે	કુિ	૬	કામયોની	િલહિટી	મંિુરી	મળેિ	છે.	
અંબાજી	(બનાસકાંઠા)	ખાતે	માસટર	પિાનીંિ	કરિાના	કામ	માટે	₨	૫.૦૦	કરયો્ડની	િલહિટી	મંિુરી	મળેિ	છે	આ	કામના	
કન્સલટન્ટની	 લનમણૂંક	માટેનુ	 ટેન્્ડર	બહાર	પા્ડેિ	છે.	માતાનયો	મઢ,	 લિ.કરછના	માસટર	 પિાનીંિ	માટે	 ₨	૨૫.૦૦	કરયો્ડની	
િલહિટી	મંિુરી	મળેિ	છે	આ	કામના	અંદાજોની	ચકાસણી	પ્રિલતમાં	છે.	નારા્યણ	સરયોિર,કરછ	ખાતેના	્યાત્રા્ધામયોનું	સકક્કટ	
પિાનીંિ	માટે	₨	૩૦.૦૦	કરયો્ડની	િલહિટી	મંિુરી	મળેિ	છે	આ	કામના	કન્સલટન્ટની	લનમણૂંક	માટેની	પ્રલરિ્યા	પ્રિલતમાં	છે.	
પાિાિઢ	(પંચમહાિ)	ખાતે	માંચી	ચયોકનયો	સિ્ગગ્ાહી	લિકાસ	કરિા	₨	૫.૦૦	કરયો્ડની	િલહિટી	મિંુરી	મળેિ	છ	ેઆ	કામની	
લિિતિારિહીિટી	 મંિૂરી	 મેળિિાની	 કા્ય્ગિાહી	 પ્રિતીમા	ં છે	 શ્ી	 બહુચરાજી	 માતાજી	 મંકદર	 મું.	 બેચરાજીના	 પકરસરના	
સિ્ગગ્ાહી	 લિકાસ	માટે	 ₨	૫.૦૦	કરયો્ડની	િલહિટી	મંિુરી	મળેિ	છે	આ	કામના	 કન્સલટન્ટની	 લનમણૂંક	માટેની	 કા્ય્ગિાહી	
પ્રિતીમાં	છે.	
ગુરૂગાદરી વિકા્ (ખા્ અંગભુત યયોજના)
	 	 અનસુલૂચત	જાલતમા	ંથઇ	િ્યિે	સતંલરરયોમણીની	લિલિ્ધ	િુરૂિાદીના	ંસથળયોએ	નિીનીકરણ,	પનુઃ	લિકાસ	અન	ેઆતંર	
માળખાકી્ય	સલુિ્ધાના	ંલિલિ્ધ	કામયો	સરકારશ્ીના	ંલન્યમયોનસુાર	હાથ	્ધરિામા	ંઆિ	ેછે.	િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	૮.૦૫	કરયો્ડની	
જોિિાઇ	થ્યિે	છે.	અમકુ	કકસસામા	ંસરકારશ્ીની	મિંરુી	બાદ	૧૦૦	ટકા	સરકારી	સહા્યથી	પણ	આ	પ્રકારના	ંકામયો	કરિામા	ંઆિે	
છે.	િીરમઘેમા્યા	 સમારક	પાટણ	(ફેઝ-૧)	ખાત	ે લિકાસ	કામિીરી	રરુ	કરેિ	 છે.	 	બચેરસિામી	આશ્મ	(રાિતરામજી	મકંદર),	
લસધ્ધપરુ	ખાત	ે૩.૦૦	કરયો્ડની	અંદાજીત	રકમથી	લિકાસ	કામયો	પુણ્ગ	કરિામા	ંઆિિે	છે.	િીરમઘેમા્યા	સમારક	પાટણ	(ફેઝ-૨)ની	
કામિીરી	અદંાજીત	₨	૪.૩૫	કરયો્ડના	ખચ્ગથી	હાથ	્ધરિા	ચાિ	ુિર્ગમા	ંટેન્્ડર	પ્રરિી્યા	કરિાની	થા્ય	છે.	આ્યયોિન	થ્યિે	છે.	પાટણ	
લિલ્ાના	મિુપરુ	ખાત	ેલત્રકમ	સાહેબની	િગ્યાના	લિકાસ	માટે	₨	૯૯.૩૫	િાખની	કામિીરી	રરૂ	કરા્યિે	છે.	તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧	
સ્ુધીમા	ં₨	૧૫૬.૬૨	િાખનયો	ખચ્ગ	થ્યિે	છે.	આ	્યયોિના	માટે	નાણાંકી્ય	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	₨	૮૬૯.૦૦	િાખની	બિટે	
જોિિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	
	 	 તદપરાંત	 અનુસુલચત	 જાતીના	આસથાના	 અન્્ય	 દેિસથાનયો	 િેિા	 ક	ે શ્ી	 જો્ધિપીર	 મંકદર	 મુ.કેરર્ડી,	 તા.બાિળા,	
લિ.અમદાિાદ	(₨	૧૦	કરયો્ડ),	શ્ી	રાિત	રામજી	મંકદર,	લસધ્ધપુર,	પાટણ	(ફેઝ-૨)	(₨	૧.૭૦	કરયો્ડ),	શ્ી	બાિક	સાહેબની	
િગ્યા,	મુ.તા.સમી,	લિ.પાટણ	(₨	૧.૧૪	કરયો્ડ)ની	િલહિટી	મંિુરી	તેમિ	ટેન્્ડર	પ્રલરિ્યા	પણ	ચાિુ	નાણાંકી્ય	િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	
માં	રરુ	કરિાની	થા્ય	છે.
નિ્ષદા પરરરિિા
	 	 નમ્ગદા	નદીના	ઉદિમ	સથાન	અમર	કંટકથી	ભરૂચ	સ્ુધીની	નમ્ગદા	પકરરિમાની	પરંપરા	િરપો	િુની	છે.	િેમાં	પકરરિમા	
કરતા	્યાત્રાળુઓની	સુલિ્ધાઓ	િેિી	કે	રાલત્ર	રયોકાણ	માટે	્ધમ્ગરાળા	પીિાના	પાણીની	સિિ્ડ	રૌચાિ્યયો	તથા	પકરરિમા	રૂટ	
પર	આિતા	 મંકદરયોના	 લિકાસ	 કામ	 માટે	આ્યયોિન	 કરેિ	છે.	 નમ્ગદા	 પકરરિમા	 પથ	 પર	આિતા	 દેિસથાનયો,	 મંકદરયો	 તથા	
કયોલમપ્રહેન્સીિ	સરિેની	 કામિીરી	રરૂ	 કરિામાં	આિેિ	છે.	 િર્ગ	 ૨૦૨૦-૨૧	મા	ંઆ	્યયોિના	માટે	 ₨	૧૦૦.૦૦	િાખની	
જોિિાઈ	કરેિ	છે.	આ	સિમે	મુિબ	કુિ	૯૮	(૪૮	ઉતિર	તટના	અન	ે૪૮	દલક્ષણ	તટના)	દેિસથાનયોમાં	પા્યાની	સિિ્ડયો	ઉભી	
કરિાની	થા્ય	છે.	
	 	 નમ્ગદા	પકરરિમા	પથ	પર	આિેિ	૫	દેિસથાનયો	શ્ી	મઢી	 દેિસથાન	મુ.તા.ઝઘ્ડી્યા	 લિ.ભરૂચ	 (₨	૦.૭૭	કરયો્ડ),	શ્ી	
લસધ્ધટેકરી	રામકું્ડ	આશ્મ	(રામકું્ડ),	તા.અંકિેશ્વર	લિ.ભરૂચ	(₨	૧.૯૮	કરયો્ડ),	બિબિા	કું્ડ	આશ્મ,	તા.અંકિેશ્વર	લિ.ભરૂચ	
(₨	૧.૨૯	કરયો્ડ),	કિકિેશ્વર	તીથ્ગ	મુ.કરા્ડ	તા.ઝઘ્ડી્યા,	લિ.ભરૂચ	(₨	૦.૪૨	કરયો્ડ),	તાપેશ્વર	તીથ્ગ	મુ.તરસાિી	તા.ઝઘ્ડી્યા	
લિ.ભરૂચ	(₨	૦.૬૧	કરયો્ડ)	માં	લિકાસની	કામિીરી	માટે	િલહિટી	મંિુરી	તેમિ	ટેન્્ડર	પ્રલરિ્યા	પણ	ચાિુ	નાણાંકી્ય	િર્ગ	૨૦૨૧-
૨૨	માં	રરુ	કરિાની	થા્ય	છે.
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ઘા્ટ કું્ડનયો વિકા્
	 	 િુિરાતના	્યાત્રા્ધામયોમાં	આિેિ	પૌરાલણક	પલિત્ર	ઘાટ,	 કું્ડ,	તળાિ,	તથા	િળાર્યયોની	સાફ	સફાઇ	અને	પાણીનું	
સુધ્ધીકરણના	કામયો	માટે	૨૫૦૦	િાખનયો	ખચ્ગ	થિાનયો	અંદાિ	છે.	િે	પૈકી	પાટણ	લિલ્ાના	લબંદુસરયોિર	ખાત	ે₨	૧૪.૦૦	
િાખના	અંદાલિત	ખચમે	કામિીરી	રરૂ	કરેિ	છે.	િીર	સયોમનાથ	લિલ્ાના	કું્ડ	તેમિ	પાટણ,	મહેસાણા	લિલ્ાના	કું્ડ,	તળાિ	
ખાતે	આિશ્યકતા	હાથ	્ધરેિ,	આકકીટેકટની	લનમણૂંક,	લિસતૃત	અંદાજો,	નકરા	અન	ેટેન્્ડર	પ્રલરિ્યાની	કામિીરી	રરૂ	કરિામાં	
આિેિ	છે.	આ	માટે	િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માટે	₨	૧૦૦.૦૦	િાખની	જોિિાઈ	કરેિ	છે.	માનસરયોિર	કું્ડ,	અંબાજી,	લિ.બનાસકાંઠા	
(₨	૧.૮૫	કરયો્ડ)ની	કામિીરી	માટે	ટેન્્ડર	પ્રરિી્યા	રરુ	કરેિ	છે.
ગુજરાત રાજયના િહતિના િંરદરયોનરી 3D િેવપંગ
	 	 િુિરાત	રાજ્યમાં	ઘણાં	ઐલતહાલસક	અને	બાં્ધકામની	દ્લષ્ટએ	ખૂબ	િ	મહતિન	ુિણી	રકા્ય	તેિા	અલત	લિલરષ્ટ	એિા	
મંકદરયોના	િારસા	અને	બાં્ધકામને	તેની	મુળ	લસથલતમાં	જાળિણી	અન	ેસંરક્ષણ	તથા	હાઇટેકનયોિયોજી	દ્ારા	પ્રચાર	અને	પ્રસાર	
કરિંુ	ખૂબ	િ	િરૂરી	છે.	િેના	માટ	ે્યાત્રા્ધામયોમાં	3D	LiDAR	Scanning	Mapping	સીસટમનયો	ઉપ્યયોિ	કરી	્યાત્રા્ધામયોના	
3D	મયો્ડેિ,	િયોક	થ્રુ,	ફિા્ય	થ્રુ,	તેમિ	િર્યુ્ગઅિ	રી્યાિીટી	સીસટમ	બનાિિાની	કામિીરીનયો	સમાિેર	થા્ય	છે.	આ	ટેકનયોિયોજીથી	
મંકદરયોની	મુળ	 લસથલતમાં	જાળિણી	તથા	સંરક્ષણ	થઇ	રક	છે.	આ	કામિીરી	માટે	 ટેન્્ડર	પ્રલરિ્યા	રરૂ	કરિામાં	આિેિ	છે.	
સયોમનાથ	મંકદર	અન	ેપકરસરનું	3D	લિ્ડાર	સકેલનંિ	િક્ક	(₨	૪.૮૮	કરયો્ડ)ની	કામિીરી	િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	રરૂ	કરેિ	છે	િે	
૩૦%	સુ્ધી	પુણ્ગ	થ્યેિ	છે.
આઇ.્ટરી. એનેબલિેન્ટ ઓફ ઇમપયો્ટ્ષન્ટ  ્ટેમપલ/યાત્રાધાિ
	 	 િુિરાતના	મુખ્ય	૬	મુખ્ય	્યાત્રા્ધામયો	તેમિ	અન્્ય	૨૫	અિત્યના	્યાત્રા્ધામયો	ખાત	ેઇન્ફમમેરન	ટેકનયોિયોજીના	માધ્યમથી	
લિલિ્ધ	સુલિ્ધાઓ	િેિી	કે	ઇ-આરતી,	િાઇિ	દર્ગન,	મંકદરના	દર્ગનનયો	સમ્ય,	તેમિ	આિુ-બાિુના	અિત્યના	સથળયોને	િિતી	
માલહતી	તેમિ	્યાત્રાળુઓને	દેિસથાનયોને	િિતી	માલહતી	સરળતાથી	મળી	રકે	તે	માટે	અંદાજીત	₨	૨૫.૦૦	કરયો્ડનયો	ખચ્ગ	
થનાર	છે.	અંબાજી,	દ્ારકા,	બહુચરાજી,	રામળાજી,	સયોમનાથ,	પાિાિઢ	ખાતે	િાઈિ	આરતી	દર્ગન	માટે	LED	સરિીન	અને	
પબિીક	એનાઉન્સમેન્ટ	લસસટમની	સુલિ્ધા	સાથેની	કામિીરી	માટેની	ટેન્્ડર	પ્રલરિ્યા	ત્રીજા	પ્ર્યત્ને	હાથ	્ધરિાની	થા્ય	છે.	આ	
માટે	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	₨	૦.૭૫	કરયો્ડની	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.
કૈલા્ િાન્રયોિર યાત્રા
	 	 રાજ્ય	સરકારની	નીલત	અન	ેિખતયોિખત	બહાર	પા્ડિામાં	આિતા	ઠરાિયો	અનુસાર	કૈિાર	માનસરયોિર	્યાત્રા	માટે	
ભારત	સરકારશ્ીના	લિદેર	મતં્રાિ્ય	દ્ારા	પસંદિી	પામેિ	અન	ેઆ	્યાત્રા	પણુ્ગ	કરનાર	્યાલત્રકયોને	બયો્ડ્ગ	દ્ારા	હાિમાં	આલથ્ગક	
સહા્ય	પેટ	ે₨	૨૩,૦૦૦/-	પ્રયોતસાહક	રયોક્ડ	સહા્ય	ચૂકિિામાં		આિે	છે.	િર્ગ	૨૦૦૪	થી	અત્યાર	સ્ુધીમા	ંકુિ	૨૧૫૮	િેટિા	
્યાલત્રઓને	આરરે	રૂલપ્યા	૪૯૬.૦૨	િાખની	પ્રયોતસાહક	સહા્ય	ચુકિિામા	ંઆિેિ	છે.	ચાિુ	સાિે	કયોઇ	ચૂકિણી	કરિામાં	
આિેિ	નથી.આ	્યયોિના	માટે	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	ના	અંદાિપત્રમાં	₨	૨૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	
શ્િણ તરી્્ષ દશ્ષન યયોજના
	 	 િુિરાત	રાજ્યના	િકરઠિ	નાિકરકયો	(લસની્યર	લસટીઝન)	િુિરાતમા	ંઆિેિા	્યાત્રા્ધામયોના	દર્ગન	સરળતાથી	કરી	રક	ે
તે	અથમે	િુિરાત	સરકારે	"શ્િણ	તીથ્ગ	દર્ગન	્યયોિના"	િુિરાતના	સથાપના	કદન	તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૭	થી	અમિમાં	મુકેિ	છે.	
૬૦	િર્ગ	ક	ેતેથી	િ્ધુ	િ્યના	િુિરાતના	િતની	િુિરાતમા	ંઆિેિા	્ધાલમ્ગક	સથળયોનયો	પ્રિાસ	કરિા	ઓછામા	ંઓછા	૩૦	િકરઠિ	
નાિકરકયોનું	ગ્ુપ	બનાિીને	પ્રિાસ	કરે	તયો	એસ.ટી.	ની	નયોન	એ.સી.	સુપર	બસ	અથિા	મીની	બસના	ભા્ડાની	૫૦%	રકમ	
અથિા	ખાનિી	બસ	ભા્ડાના	૫૦%	રકમ	એ	બેમાંથી	િે	ઓછી	રકમ	હયો્ય	તે	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	ચુકિિામાં	આિે	છે.	અત્યાર	
સુ્ધીમાં	કિુ	૧૭૯૨	બસયો	મારફતે	૮૯,૫૬૩	્યાત્રાળુઓ	દ્ારા	આ	્યયોિનાનયો	િાભ	િી્ધેિ	છે.	આ	્યયોિના	માટે	નાણાંકી્ય	િર્ગ	
૨૦૨૨-૨૩	માં	₨	૫૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	
વ્ંધુ દશ્ષન યયોજના
	 	 રાજ્યના	્યાલત્રકયો	માટેની	“લસં્ધુ	દર્ગન	્યયોિના”	િુન-૨૦૧૭	થી	અમિમાં	મુકિામાં	આિેિ	છે.	િેમા	ંિમમુ-કાશમીર	
રાજ્યના	િેહ	િદ્ાખ	ખાતે	િૂન	માસમાં	લસં્ધુ	નદીના	દર્ગન	માટેની	લસં્ધુ	દર્ગન	્યાત્રા	કરનાર	િુિરાતમાં	રહેતા	નાિરીક/
્યાલત્રકયોને	હાિમાં	₨	૧૫,૦૦૦/-ની	આલથ્ગક	સહા્ય	મંિુર	કરિામાં	આિે	છે.	આ	્યયોિના	અન્િ્ેય	અત્યાર	સુ્ધીમા	ંકુિ	૭૫૧	
્યાલત્રકયોને		તરીકે	₨	૧૧૨.૬૫	િાખની	સહા્ય	ચૂકિિામા	ંઆિેિ	છે.	ચાિુ	િર્ગ	૨૦૨૧	માં	તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧	સુ્ધી	આ	્યાત્રા	
કરનાર	્યાત્રીકયોની	૯૩	િેટિી	સહા્ય	મેળિિા	અિંેની	અરજીઓ	આિેિ	છે	િેની	સરિુટીની	કરી	ચૂકિણું	કરિાની	કા્ય્ગિાહી	
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ચાિુમાં	છે.	આ	્યયોિના	માટે	નાણાંકી્ય	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	₨	૩૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	
રાજયના યાત્રાધાિયો ખાતે ઉચ્ચ કક્ાનરી ્િચ્છતા
	 	 િર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	દરલમ્યાન	આઠ	્યાત્રા્ધામ	(૧)	અંબાજી	(૨)	દ્ારકા	(૩)	સયોમનાથ	(૪)	િુનાિઢ-િીરનાર	(૫)	્ડાકયોર	
(૬)	રામળાજી	(૭)	પાિીતાણા	(૮)	પાિાિઢ	ખાતે	ખાનિી	એિન્સીઓ	મારફત	ઉચ્કક્ષાની	સિરછતા	માટ	ેરૂલપ્યા	૧૫.૦૦	
કરયો્ડની	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.	આઠ	્યાત્રા્ધામયો	ખાતે	સિરછતાની	કામિીરી	એલપ્રિ-૨૦૧૭	થી	રરૂ	કરિે	છે	અને	
તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૦	થી	નિી	ટેન્્ડર	પ્રલરિ્યા	પૂણ્ગ	કરી	આઠ	્યાત્રા્ધામયો	ખાત	ેઆઠ	િુદી	િુદી	એિન્સીઓને	સિરછતાની	કામિીરી	
સોંપિે	 િેની	મુદત	તા.૩૧/૦૩/૨૨	સુ્ધી	 િંબાિિામાં	આિેિ	છે.	છે.	િર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	દરલમ્યાન	૧૦.૯૩	િાખ	ચયો.મી.
લિસતારને	ઉચ્કક્ષાની	સિરછતા	હેઠળ	આિરી	િેિામાં	આિેિ	છે.	આ	માટ	ેિર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	₨	૧૫.૦૦	કરયો્ડની	જોિિાઇ	
કરિામાં	આિેિ	છે	અને	માહે	નિેમબર-૨૦૨૧	સુ્ધી	₨	૮.૭૧	કરયો્ડનયો	ખચ્ગ	થ્ેયિ	છે.	િ્ધુમાં,	સયોમનાથ	અન	ેિુનાિઢ	ખાત	ે
નિા	 લિસતારયો	ઉમેરિા	બાબત	લિચારણા	હેઠળ	છે.	આ	્યયોિના	અન્િ્ેય	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	₨	૧૭.૦૦		કરયો્ડની	બિેટ	
જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.	
ફાયર અને ્ેફ્ટરી
	 	 રાજ્યના	મહતિના	સરકારી	મંકદરયો	ખાતે	્યાત્રાળુઓ	તથા	માિ-લમિકતને	આિ-અકસમાતથી	રક્ષણ	આપિા	અને	
આિને	કાબુમાં	િેિા	અલગ્રામક	સા્ધનયો	પુરા	પા્ડિા	માટે	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	ના	બિેટમાં	₨	૨૦.૦૦	િાખની	જોિિાઈ	
કરિામાં	આિેિ	છે.	મહતિના	સરકાર	હસતકના	્યાત્રા્ધામયોની	અલગ્રામકયો	િરૂરી્યાતયોની	અભ્યાસ	કરીન	ેપુરા	પા્ડિામા	ં
આિરે.	આિકદન	સુ્ધી	કયોઇ	મંકદરની	રિૂઆત	મળિે	ન	હયોઇ	ખચ્ગ	થ્ેયિ	નથી.	
પરીિાના પાણરી અને ્ેનરી્ેટશનનરી વયિ્્ા
	 	 પલિત્ર	્યાત્રા્ધામયોમાં	આિતાં	્યાલત્રકયોને	સિરછ	પીિાનુ	ંપાણી	અને	સારી	સેનીટરેનની	વ્યિસથા	મળી	રહે	તે	માટે	િર્ગ	
ર૦૨૨-૨૩	માં	₨	૫૦	િાખની	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.	અંબાજી,	દ્ારકા,	સયોમનાથ	અન	ેરામળાજીમા	ંઅદ્તન	પ	ેએન્્ડ	
્ુયઝ	ટયો્યિેટ	બનાિિા	આ્યયોિન	થ્યેિ	તે	પૈકી	સયોમનાથ	અન	ેરામળાજી	ખાતે	કામિીરી	પુણ્ગ	થ્યેિ	છે	અંબાજી	ખાતે	કામિીરી	
પુણ્ગ	થિામાં	છે	દ્ારકા	ખાતે	િમીન	ઉપિબ્ધ	થ્યેિ	ન	હયો્ય	કામ	રરૂ	થઇ	રકેિ	નથી.	અન્્ય	દેિસથાનયોમાં	િરૂરી્યાત	મુિબ	
આ	સુલિ્ધા	પુરી	પા્ડિાની	કામિીરી	તબક્ાિાર	હાથ	્ધરિામાં	આિે	છે.	
યાત્રાધાિના ્્ળે એનજથી એફકી્રીયન્ટ લાઇ્ટીંગ અને ્યોલર રૂફ ્ટયોપ યયોજના
	 	 િુિરાત	પલિત્ર	્યાત્રા્ધામ	લિકાસ	બયો્ડ્ગ	િા્ંધીનિર	દ્ારા	સરકારશ્ીના	પ્રિત્ગમાન	નીલત	અંતિ્ગત	િીિળી	બીિમા	ંઘટા્ડયો	
થઇ	રકે	અને	પ્યા્ગિરણમાં	પણ	તેટિે		અંરે	સુ્ધારયો	થા્ય	તે	હેતુથી	રાજ્યના	મંકદરયોમા	ંએનિજી	એફીસી્યન્ટ	િાઇટસ	અન	ે
સયોિાર	 રૂફટયોપની	 સુલિ્ધા	 ઉપિબ્ધ	 કરિા	 માટે	 ૨૦૨૧-૨૨	 માં	 કુિ	 ૪.૫૦	 કરયો્ડ	જોિિાઇ	 કરેિ	 છે	 િેના	અનુસ્ંધાન	ે
તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧	સુ્ધી	નિા	ઓ્ડ્ગર	અપા્યેિ	છે.	િળી,	િુિરાત	પલિત્ર	્યાત્રા્ધામ	લિકાસ	બયો્ડ્ગ	િા્ંધીનિર	દ્ારા	એનિજી	
એફીસી્યન્ટ	િાઇટીંિ	અંતિ્ગત	ઉપિબ્ધ	ફં્ડમાંથી	કુિ	₨	૨૨.૭૩	િાખના	ખચ્ગથી	કામ	કરેિ	છે.	
	 	 સયોિાર	રૂફટયોપ	લસસટમ	અંિેની	કામિીરી	અંતિ્ગત	તા.૧/૪/ર૦૨૧	થી	તા.૩૦/૧૧/ર૦૨૧	સુ્ધીમાં	કુિ	૪૮	્યાત્રા્ધામયો	
ખાતે	કુિ	૪૦૮	કક.િયોટની	સયોિાર	રૂફટયોપની	કામિીરીના	₨	૧૫૪.૧૨	િાખના	િક્કઓ્ડ્ગર	આપિામા	ંઆિેિ	છે.	િે	કામ	
અંતિ્ગત	િાલર્ગક	૫.૯૬	િાખ	્યુલનટસ	લિદ્ુત	એનિજી	િનરેટ	થરે.	િેન	ુમુલ્ય	િાલર્ગક	અંદાજીત	₨	૨૯.૪૯	િાખની	બચત	થરે.	
આ	કામિીરીથી	પ્યા્ગિરણમાં	પણ	તેટિા	પુરતયો	હકારાતમક	સુ્ધારયો	થરે.	
યાત્રાધાિ ખાતે વહરીલ ચેર અને બે્ટરરી ઓપરે્ેટ્ડ િાહનનરી ્ુવિધા બાબત
	 	 પલિત્ર	 ્યાત્રા્ધામ	 ખાતે	 કદવ્યાંિ,	 સત્રીઓ,	 િકરઠિ	 ્યાલત્રકયો	 માટે	 પાકકિંિ	 થી	 મંકદર	 અન	ે મંકદર	 થી	 પાકકિંિ	 પરત	
પહોંચા્ડિા	માટે	વહીિ	ચેર	અન	ેબેટરી/સયોિાર	ઓપરેટે્ડ	િાહનની	સુલિ્ધા	ઉપિબ્ધ	કરિા	માટેની	્યયોિના	િર્ગ૨૦૧૭-૧૮થી	
અમિમાં	મુકેિ	છે.	અત્યાર	સુ્ધીમાં	લિલિ્ધ	મંકદરયો	તરફથી	આિેિ	માંિણીના	આ્ધાર	ે૩૮૪	િેટિી	વહીિ	ચેર	અન	ે૨૬૮	
બેટરી	ઓપરેટે્ડ	િાહન	(ઇ-રીક્ષા)	લિલિ્ધ	મકંદરયોને	પુરા	પા્ડિામા	ંઆિેિ	છે.
િેળા અને ઉત્િયો
	 	 રાજ્યના	મુખ્ય	સાત	્યાત્રા્ધામયો	તેમિ	અન્્ય	્યાત્રા્ધામયો	પૈકી	અંબાજી	ખાતે	ભાદરિી	પુનમનયો	પ્રલસધ્ધ	મેળયો,	્ડાકયોર	
ખાતે	હયોળી/્ધૂળેટી	ફકૂિ્ડયોિ	ઉતસિ,	દ્ારકા	ખાતે	િન્માષ્ટમી	તેમિ	હયોળી/્ૂધળેટી	ફકૂિ્ડયોિ	ઉતસિ,	સયોમનાથ	ખાતે	કાલત્ગકી	પૂલણ્ગમા	
ઉતસિ,	 પાિીતાણામાં	 ફાિણ	 સુદ-૧૩(તેરસ)ના	 કદિસે	 ્યયોજાતી	 છ	 િાઉ	 ્યાત્રા,	 લિરનારની	 િીિી	 પકરરિમા	 અન	ે મહા	
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લરિરાત્રીનયો	મેળયો,િાં્ધીનિર	લિલ્ાના	રૂપાિ	ખાતે	આસયો	સુદ	નયોમ	નિમા	નયોરતાની	પલ્ીના	ઉતસિ,	અમદાિાદ	લિલ્ાના	
િૌઠા	િામે	્યયોજાતા	મેળા	માટે	તેમિ	મેળા	અન	ેઉતસિયોના	આનુરાંલિક	ખચ્ગ	માટે	અનુદાન	ફાળિિામાં	આિે	છે.	નાણાંકી્ય	
િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	₨	૫૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.	
પ્રચાર અને પ્ર્ાર
	 	 િુિરાતની	પલિત્ર	્ધરા	ઉપર	આિેિા	પાિન	્યાત્રા્ધામયો	અન	ેઅિત્યના	દેિસથાનયો	અને	્યાત્રાળુઓને	િિતી	લિલિ્ધ	
પ્રયોતસાહક	્યયોિનાઓની	અિત્યની	માલહતી	રાજ્યના	તથા	દેરભરના	નાિકરકયોને	મળી	રહે	તે	માટેની	જાહેરાતયો	િત્ગમાન	પત્રયો,	
રેક્ડ્યયો,	ટેિીલિઝન	તેમિ	અન્્ય	પ્રસાર	માધ્યમયો	પર	ભારત	સરકારશ્ી	અન	ેરાજ્યના	માલહતી	ખાતા	દ્ારા	પ્રમાલણત	્ધારા્ધયોરણયો	
અને	દર	મિુબ	લિલિ્ધ	એિન્સીઓ		મારફત	પ્રસાકરત	કરિામા	ંઆિે	છે.	આ	અિંે	નાણાંકી્ય	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	₨	૫૦૦.૦૦	
િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.	
ઈનફયોિવેશન ્ટેકનયોલયોજી
	 	 િુિરાત	પલિત્ર	્યાત્રા્ધામ	લિકાસ	બયો્ડ્ગની	િેબસાઇટ	બનાિી	તેને	સતત	અદ્તન	કરિા	માટે	આ	કચેરી	દ્ારા	ચાિતી	
લિલિ્ધ	્યયોિનાઓ,	અરજીના	નમૂનાઓ	તથા	લનલચિત	સમ્યાંતરે	કરિામાં	આિતા	કા્ય્ગરિમયો	અન	ેકરિામાં	આિતા	કામની	
લિિતયો	અને	માલહતી	ક્ડજીટિ	સિરૂપ	ેમૂકિામાં	આિે	છે.	િહીિટી	કા્ય્ગિાહીમા	ંઝ્ડપ	આિે	તે	માટે	તથા	કચેરીમા	ંઆિતી	દરેક	
ટપાિનું	મયોનીટરીંિ	િિેરે	કરિા	માટે	ઉપ્યયોિ	કરિામાં	આિે	છે.	ઉપરાંત	ઓનિાઇન	ટેન્્ડરયો,	્યાત્રા્ધામમાં	્યાત્રાળ	ુઅને	
મંકદરની	સિામતી	િિેરે	માટે	પણ	આ	સાઇટનયો	ઉપ્યયોિ	કરિામા	ંઆિે	છે.	માલહતી	અલ્ધકાર	અલ્ધલન્યમ-ર૦૦પ	અનુસાર	
આ	કચેરીનું	અદ્તન	Proactive	Disclosure	પણ	મુકિામાં	આિે	છે.	C.C.T.V.	Surveillance	System-	સયોમનાથ,	દ્ારકા,	
અને	અંબાજી	ખાતે	ર૦૧૧	માં	િિાિિામાં	આિેિ	C.C.T.V.	કેમેરાના	સથાને	નિી	ટેકનયોિયોજી	સાથે	અદ્તન	સીસીટીિી	
સિમેિન્સ	લસસટમ	(C.C.T.V.	Surveillance	System)	િિાિિા	૧૧	કરયો્ડના	ખચમે	ટને્્ડર	બહાર	પા્ડિાની	પ્રલરિ્યા	હાથ	્ધરેિ	
છે.	આ	્યયોિના	માટે	નાણાંકી્ય	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	₨	૧૦૦.૦૦	િાખની	બિેટ	જોિિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.	
નિરી બાબત (૨૦૨૨-૨૩): 
	 	 નાણાંકી્ય	િર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટ	ેનિી	બાબત	તરીક	ેદ્ારકા	્યાત્રા્ધામનું	માસટર	પિાનીંિ	તથા	દ્ારકાથી	બેટ-દ્ારકા	િચ્ે	
આિતાં	્યાત્રાસથળયોનું	 	સકક્કટ	 પિાનીંિ	 (અંદાલિત	રકમ	₨	૧૦૦.૦૦	કરયો્ડ)	અન	ે સટેર્યુ	ઓફ	્યુલનટીથી	સાપુતારા	િચ્ે	
આિતાં	્ધાલમ્ગક	સથળયોનું	સકક્કટ	પિાનીંિ	(અંદાલિત	રકમ	₨	૪.૦૦	કરયો્ડ)ના	કામયોનું	આ્યયોિન	છે.	આ	ઉપરાંત	"શ્ી	રામ	
િન્મભૂલમ	રબરી	સમૃલત	સહા્ય	્યયોિના"	અિંે	નિી	બાબત	તરીક	ે૨૦૨૨-૨૩	મા	ં₨	૧.૦૦	કરયો્ડની	જોિિાઇ	કરિામાં	આિી	
છે	િેમાં	િુિરાત	રાજ્યમાં	િસતા	મા	રબરીના	િંરજો	એિા	અનુસલૂચત	િન	જાલતના	િયોકયોને	શ્ી	રામ	િન્મભૂલમ,	અ્યયોધ્યા	
ખાતે	્યાત્રા	ક્યમેથી	જીિનમાં	એક	િખત	₨	૫૦૦૦/-	સહા્ય	આપિામાં	આિરે.
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૪. ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ મિભાગ
મિદ્યુત શયુલક ્સિાહતાજાની કચેરી 
  આ કચેરીની સ્થાપનથા સને-૧૯૬૬ નથા જુલથાઇ મથાસમથંા ગુજરથાત વિદ્ુત શુલક અવિવનયમ,૧૯૫૮ અને તે હેઠળ 
ઘડથાયેલથા મુંબઇ વિદુ્ત શુલક (ગુજરથાત) વનયમો-૧૯૮૬ વનયમોનથા અમલીકરણ તેમજ જે તે સમયે ભથારતીય િીજ અવિવનયમ, 
૧૯૧૦ અને િીજ (પૂરિઠથા) અવિવનયમ, ૧૯૪૮ની જોગિથાઇ મુજબ રથાજયનથા ખથાનગી પરિથાનેદથારોનથા વહસથાબોનું અનિેષણનું 
કથાય્ય કરિથા મથાટે કરિથામથાં આિી હતી. િખતો િખત કથાયદથામથંા ફેરફથાર ્તથા હિે નિથા ગુજરથાત ઇલેકટ્ીસીટી એકટ-૨૦૦૩ 
અમલી બનેલ છે. સરકથારશ્ી દ્થારથા તથા.૩૦-૦૪-૨૦૧૧ નથા જાહેરનથામથા હેઠળ મુંબઇ ને બદલે ગુજરથાત નથામથાવભકરણ કરથાયેલ 
છે. આમ આ બથાબતો અંતગ્યત વિદુ્ત શુલક સમથાહતથા્યની કચેરી દ્થારથા મથાત્ર ગુજરથાત વિદુ્ત શુલક અવિવનયમ, ૧૯૫૮ અને 
મુંબઇ વિદ્ુત શુલક (ગુજરથાત) વનયમ-૧૯૮૬ ની અમલિથારીની કથામગીરી આ કચેરી દ્થારથા ્થાય છે. કચેરીની સ્થાપનથા સને-
૧૯૬૬ મથાં ્ઇ તે સમયે િીજકરની અંદથાજીત આિક ` ૩.૩૪ કરોડ જેટલી નજીિી હતી જે િષષો િષ્ય િિતથા જતથા ગ્થાહકો 
અને િિતથા જતથા િીજિપરથાશ ત્થા સરકથારશ્ીની ઉદથાર નીવતને પરરણથામે નિથા ઉદ્ોગો રથાજયમથાં સ્પથાતથા આિકમથાં િિથારો 
્યેલ છે. સને ૨૦૨૦-૨૧ મથાં સરકથારશ્ીને ` ૮૩૨૦.૧૫ કરોડની આિક ્યેલ છે તેમજ સને ૨૦૨૧-૨૨ મથાં 
ઓકટોબર-૨૦૨૧ સિુીમથાં ` ૪૯૧૦.૮૭ કરોડની આિક ્યેલ છે. 
  િિુમથાં સરકથારશ્ીની ઉદથાર નીવતને ધયથાનમથાં લઇ તથા.૦૧-૦૪-૨૦૦૫ ્ી ૩૧-૦૩-૨૦૦૭ દરમયથાન અવિવનયમનથા 
પરરવશષ્ટ-૧-૨ નથા િીજ િપરથાશકથારો મથાટે ગ્ામ્યમિસતરણ, િથાવણવજયક અને છથાત્રથાલયો, ઉચ્ચદબથાણ િથાળથા િીજ િપરથાશકથારો 
` ૨૨૯ કરોડની રથાહતો આપિથામથાં આિી હતી ત્થા તથા. ૦૧-૦૪-૨૦૦૭ ્ી ગ્થામય વિસતથારનથા રહેણથંાક મથાનય વશક્ષણ 
સંસ્થાઓ તેમજ છથાત્રથાલયો ત્થા શહેરી વિસતથારનથા રહેણથાંક અને મથાનય વશક્ષણ સંસ્થાઓ, રેસીડયુઅરી કક્ષથાનથા િીજ િપરથાશકથારો 
સવહત હોલ, પ્ેક્ષકગુહ, વસનેમથાઘર ત્થા હોટલ, રેસટોરેનટ વિગેરે િપરથાશકથારો રથાહતોની છુટછથાટ આપિથા કૂલ ` ૨૨૩ કરોડની 
રથાહત જાહેર કરિથામથાં આિેલ હતી. જેની આિક ઉપર પણ અસર ્િથા પથામેલ છે. તેમ છતથંા ચથાલુ નથાણથાકીય િષ્ય સવહત આ 
કચેરી દ્થારથા સને.૨૦૧૮-૨૦૧૯ મથાં ` ૭૩૫૦.૮૫ કરોડ, સને.૨૦૧૯-૨૦૨૦ મથંા ` ૮૭૫૬.૬૪ કરોડ તેમજ સને.૨૦૨૦-
૨૦૨૧ મથાં ` ૮૩૨૦.૧૫ કરોડ ની આિક ્યેલ છે. જયથારે સને. ૨૦૨૧-૨૨મથંા ઓકટોબર-૨૦૨૧ સુિીમથાં ` ૪૯૧૦.૮૭ 
કરોડની આિક ્ યેલ છે. આ મથાટે હથાલ આિકનથા પ્મથાણમથા ખૂબજ નજીિો સીમીત સટથાફ છે. વિદ્ુત શુલક સમથાહતથા્યની કચેરીનો 
ખચ્ય પણ સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ મથાં ` ૨૬૬.૦૭ લથાખ, સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ મથંા ` ૨૪૦.૪૪ લથાખ ્યેલ છે. જયથારે સને 
૨૦૨૦-૨૦૨૧ મથાં ` ૨૨૮.૯૪ લથાખ જેટલો કચેરીનો ખચ્ય ્યેલ છે.
 આ કચેરીની કથામગીરી સરળતથા્ી ્ઇ શકે તે મથાટે જીલ્થા કક્ષથાએ વિદ્ુત શુલક વનરીક્ષકનથા હેડકિથાટ્યર તરીકે મુખય 
વિદ્ુત નીરીક્ષકનથા તથાબથા હેઠળની સંબંવિત કચેરી ખથાતે્ી જે તે જીલ્થાનથા કથાય્યક્ષેત્રમથાં આિતથા પરિથાનેદથારની કચેરીઓમથંા 
િીજકર બથાબતેનથા વહસથાબોની ચકથાસણી કરિથામથાં આિે છે. િિુમથંા તેઓ દ્થારથા સંબંવિત િીજ િપરથાશકતથા્ય એકમે યોગય દરે 
િીજકર ચથાજ્ય ્થાય છે કે કેમ તેની ચકથાસણી કરી તે અંગેનથા અહેિથાલો આ કચેરીને મોકલી આપિથામથાં આિે છે. જેનથા ઉપર આ 
કચેરી દ્થારથા જરૂરી કથાય્યિથાહી જેિી કે િત્થા ઓછથા િીજકર દરનથા રકસસથામથાં તફથાિતની િીજકરની રકમ િસુલથાત કરિથા મથાટે 
કથાય્યિથાહી કરિથામથાં આિે છે. 
 ગુજરથાત રથાજયનથા ઔદ્ોવગક વિકથાસ ક્ષેત્રે િીજકરની આિક ખૂબ જ અગતયનું બીજા નંબરનું સ્થાન િરથાિે છે 
સમયથાંતરે ૨૦૦૨ ્ી ૨૦૦૭ દરમયથાન અવિવનયમમથાં જરૂરી સુિથારથા િિથારથા કરી તેને િિુ સરળ અને સમજી શકથાય તિેો 
કરિથામથાં આિેલ છે જેનથા કથારણે નથાનથા િીજ િપરથાશકતથા્ય તેઓને મળતથા લથાભો સરળતથા્ી મેળિી શકે છે. સરકથારશ્ીની 
િીજકરની આિકમથાં સતત િિથારથાની સથા્ે સથા્ે રથાજયનો સિથાાંગી વિકથાસ ્થાય તે હેતું ્ી જુદથા જુદથા િીજ િપરથાશકતથા્યને 
િીજકરમથાં મથાફી/રથાહત આપિથામથાં આિે છે. આિથા સરળીકરણનથા ભથાગરૂપે તથા.૦૧-૦૪-૨૦૧૩ નથા સુિથારથા્ી પરરવશષ્ટ-૧ નથા 
૭ પ્કથારની કેટેગરીનથા િીજ િપરથાશને ઘટથાડી ૪ કેટેગરી કરિથામથાં આિી છે. પરરવશષ્ટ-૨ હેઠળનથા સિ-િીજ ઉતપથાદન કરતથા 
િીજ ગ્થાહકો મથાટેનથા િીજકરદરની મથાવહતી નીચે મુજબ છે. 
  મુંબઇ વિદ્ુત શુલક અવિવનયમ-૧૯૫૮ હેઠળ પ્િત્યમથાન િીજકરનથા દર 
(૧) સિ િીજ ઉતપાદિત િીજળી મ્સિા્યના િપરાશ ઉપરનરો િીજકરનરો િર

ક્રિ કેટેગરી િીજિપરાશ દકંિત આધારીત િીજકરનરો િર ટકાિારીિાં
૧ રહેણથાંક અને શૈક્ષવણક 

(ક) ગ્થામય વિસતથાર ૭.૫૦ %
(ખ) શહેરી વિસતથાર ૧૫ %
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૨ વિદ્થા્થીઓ મથાટેની હોસટેલ 
(ક) ગ્થામય વિસતથાર ૭.૫૦ %
(ખ) શહેરી વિસતથાર ૧૧.૨૫ %

૩ ઔદ્ોવગક એકમો 
(ક) ઉચ્ચ દબથાણ ૧૫ %
(ખ) વનમ્ન દબથાણ ૧૦ %

૪ ઉપર વસિથાયનથા અનય 
(જેમથાં િથાવણજયનો પણ સમથાિેશ ્ઇ જાય છે)

૨૦ %

(૨) સિ ઉતપાદિત િીજળી ઉપર િીજકરનરો િર   
ક્રિ કેટેગરી િીજકરનરો િર (પ્રમત ્યયુમનટ)
૧ રહેણથાંક અને શૈક્ષવણક 

(ક) ગ્થામય વિસતથાર ૧૦ પૈસથા
(ખ) શહેરી વિસતથાર ૨૦ પૈસથા

૨ (ક) (૧) હોલ

૨૫ પૈસથા    (૨) પ્ેક્ષકગૃહ
(ખ) (૧) વસનેમથાગૃહ
   (૨) વ્યેટર

૩ હોટલ અને રેસટોરેનટ ૩૦ પૈસથા
૪ ઔદ્ોવગક એકમો ૬૦ પૈસથા
૫ ઉપર વસિથાયનથા અનય ૪૦ પૈસથા(જેમથાં િથાવણજયનો પણ સમથાિેશ ્ઇ જાય છે)

િયુખ્ય મિદ્યુત મનરીક્ષકની કચેરી
તપા્સણી એકિની રૂપરેખા
 ૨૦૨૨-૨૩ નથા િષ્ય દરમયથાન આ વનરીક્ષકથાલય દ્થારથા હથા્ િરિથામથાં આિતી લીફટ વનરીક્ષણ અને ઇલેકટરીકલ 
કોનટ્થાકટર લથાયસનસ, ઇલે.સુપરિથાઇઝર/િથાયરમેન પરીક્ષથામથંા્ી મુવતિ અને ઇલે.સુપરિથાઇઝર /િથાયરમેન પરીક્ષથા ફીની અંદથાજે 
` ૩.૬૫ કરોડ આિક અંદથાજેલ છે. 
િરજા ૨૦૨૨-૨૩ િરમ્યાન તપા્સિાના થતા અંિાજીત સથાપનરોની ્સંખ્યા
૧.  ઉચ્ચ અને અવત ઉચ્ચ દબથાણનથા િીજ સ્થાપનો    અંદથાજીત    ૯૫૭૪
૨.  મધયમ દબથાણિથાળથા સ્થાપનો      અંદથાજીત   ૭૬૪૯૨૨
૩.  પુરિઠથાદથારનથા ટ્થાનસફોમ્યર સેનટરો    અંદથાજીત  ૧૪૨૦૧૫ 
૪.  લીફટ સ્થાપનોની સંખયથા.          અંદથાજીત   ૧૨૫૭૯
૫. ઉજા્ય ઓડીટસ્યની સંખયથા     અંદથાજીત                ૫૭
૬. ઉજા્ય ઓડીટસ્ય્ી િીજ બચત અંગે ગ્થાહકોની સંખયથા       અંદથાજીત              ૨૭૫
 આ ઉપરથાંત િીજ અકસમથાતોની તપથાસણી અકસમથાતોનથા બનથાિ બનિથાનું કથારણ શોિી તે દૂર કરિથા મથાટે જરૂરી પગલથંા 
ભરિથા અને તેનથા પરરણથામ સિરૂપ િીજ અકસમથાતનથા બનથાિ બનતથા રોકિથા અને તેનું પ્મથાણ િટથાડિું િગેરે પગલથંા સુચિિથા 
દરખથાસતો કરિથામથાં આિશે. ઉપરથાંત સરકથારે નકકી કરેલ ગૃહ ઉપયોગી િીજળીક સથાિન સમથાગ્ી મથાનય િોરણે ઉચ્ચ 
ગુણિત્થાિથાળી જનતથાને મળી રહે તે મથાટે આ ખથાતુ પ્યત્નશીલ રહેશે. તેમજ ગ્થાહકોની બીન અવિકૃત િીજ િપરથાશનથા કેસો 
સથામેની અપીલોનો વનકથાલ કરિથાનું પણ આ ખથાતનથા કથાય્યક્ષેત્રમથાં આિરી લેિથાયેલ છે. િષ્યમથંા બે િખત જુદથા જુદથા કનેદ્ોમથાં 
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િથાયરમેન અને સુપરિથાઇઝરની પરીક્ષથાઓ લિેી. તેનું સંચથાલન કરિું અને તેનથા પરરણથામો બહથાર પથાડી પ્મથાણપત્ર, મથાક્કશીટ 
આપિથાની કથામગીરી પણ કરિથાની રહેશે. તે્ ી આ ખથાતથાનથા કથાય્યક્ષેત્રમથંા િીજ સ્થાપનોની તપથાસણી ઉપરથાંત અનય ઉપરોકત 
જણથાિેલ અનય મહતિની અને વનયત તેમજ આમ જનતથાની સલથામતીની દૃષ્ષ્ટએ જરૂરી એિી બથાબતો આિરી લેિથામથંા આિશે. 
આ ઉપરથાંત િષ્ય દરવમયથાન રથાજયનથા ગ્થામય વિસતથારોમથાં સલથામતી જાળિિથાની યોજનથા હેઠળ પણ આ વનરીક્ષકથાલય દ્થારથા િીજ 
સ્થાપનોની તપથાસણી કરિથાની જાહેર જનતથાનથા ગુજરથાત વિિુત બોડ્ય સથામેનથા પ્શ્ોનો ઉકેલ લથાિિથાનો ગ્થામય વિસતથારોમથંા 
િીજળીક સલથામતી અંગે જનતથાને સભથાન કરિથાની કથામગીરી િગેરે હથા્ િરિથામથંા આિશે. અને આ રીતે પણ વિિુત 
વનરીક્ષકથાલય આગથામી િષ્ય દરવમયથાન જાહેર જનતથાને િીજળીક સલથામતી જાળિિથાની કથામગીરીમથંા શકય તેટલો ફથાળો આપશે.
લીફટ એકિની રૂપરેખા 
  ગુજરથાત રથાજયમથાં લથાગુ પડતથા ગુજરથાત લીફટ એનડ અસકલેટસ્ય અવિવનયમ-૨૦૦૦ અને તેની હેઠળનથા વનયમો-
૨૦૦૧ ઘડિથામથાં આિેલ છે. આનો અમલ જુન-૨૦૦૧ ્ી કરથાઇ રહેલ છે. રથાજયમથાં લીફટ સ્થાપનોની સંખયથા અંદથાજે ૯૦ 
હજાર જેટલી છે. અને પ્વતિષ્ય તેમથાં િિથારો ્તો જાય છે. ઓકટોબર-૨૦૨૧ સુિીમથાં અંદથાજે ૫૫૦૦ લીફટ સ્થાપનોની 
તપથાસણી હથા્ િરિથામથાં આિેલ છે. ગુજરથાત એરીયલ રોપ-િે એકટ-૧૯૫૫ અને વનયમો, ૧૯૫૯ નથા અમલની કથામગીરી 
પણ ચીફ ઇનસપેકટર ઘિથારથા કરિથામથાં આિે છે. 
ઉર્જા ઓડીટની રૂપરેખા 
 ભથારત સરકથારની સુચનથા અનુસથાર રથાજયમથંા આિેલથા ઉિોગો ત્થા િથાવણજય સંકુલોમથંા િીજ શરકતનો દુરય્યય 
અટકથાિિથા મથાટે ઉજા્ય બચતની અસરકથારક વસધિી હથાંસલ કરી શકથાય તે હેતુ્ી ઉજા્ય બચથાિિથા મથાટે ગુજરથાત િીજ શરકત 
િપરથાશ વનયંત્રણ હુકમ્ી ૨૦૦ કે.િી.એ કે તે્ ી િિુ કોનટ્ેકટ ડીમથાનડ િરથાિતથા હોય તેિથા ઔદ્ોવગક ગ્થાહકોને ત્થા ૭૫ રક.િો 
કે તે્ ી િિુનથા રહેણથાંક ત્થા ઔદ્ોવગક વસિથાયનથા ગ્થાહકો મથાટે લથાગુ પડે છે. આ હુકમ હેઠળ કુલ અંદથાજે ૧૦ હજાર ગ્થાહકોનો 
સમથાિેશ ્થાય છે. ઓડીટની કથામગીરી મથાટે મથાગણી મુજબનથા ઓડીટરોને મથાનયતથા આપિથામથા આિેલ છે. 
Ease of doing Business
 આ વનરીક્ષકથાલયની લીફટ શથાખથા, ઇનસપેકશન શથાખથા અને લથાયસનસીંગ બોડ્યની સઘળી કથામગીરી ઓનલથાઇન 
કરિથામથાં આિેલ છે જે્ ી અરજદથારોએ તેમનથા કથામ મથાટે કચેરીમથંા રૂબરૂ આિિથાનું રહેતું ન્ી. અરજી તેમજ તેને લગતી ફી 
ઓનલથાઇન મોડ્ુલમથાં સિીકથારિથામથાં આિે છે તેમજ મંજુર ્યેલ સટથીરફકેટની ડીજીટલ સહી િથાળી નકલ અરજદથારને તેનથા 
રવજસટડ્ય ઇ-મેઇલ પર મોકલી આપિથામથાં આિે છે. આમ ઓનલથાઇન કથામગીરીને કથારણે પથારદવશ્યતથા િિેલ છે તેમજ નથાગરરકોને 
પણ સરળતથા ઉપલબિ ્યેલ છે. 
કાિગીરીની રૂપરેખા

અ.નં. કાિગીરીનરો પ્રકાર ૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૨૧-૨૨ 
(તા:૩૧/૧૦/૨૦૨૧ ્સયુધી)

૨૦૨૧-૨૨ 
(નિે-૨૧ થી િાચજા-

૨૨)
૧ િીજ અકસમથાતની તપથાસ ૧૨૦૦ ૬૩૬ ૨૭
૨ જાહેર જનતથાની સલથામતીને લગતી 

ફરીયથાદોની તપથાસ ૧૯૮ ૨૨ ૦૫
૩ િીજ સ્થાપનોની તપથાસ ૨૦૭૦૦૦ ૧૦૯૬૪૮ ૫૭૫૯૫
૪ લીફટ સ્થાપનોની તપથાસ ૧૧૫૩૫ ૮૦૦૩ ૫૭૨૩
૫ લથાયસનસીંગ બોડ્ય દ્થારથા અપથાયેલ 

કોનટ્થાકટ લથાયસનસો 
૧. નિથા 
ર. (ચથાલુ) તથાજા કરથાયેલ

૧૧૨૯
૮૬૬

૫૨૯
૨૫૫

૬૦૦
૫૦૦

૬ પરીક્ષથામથાં દથાખલ ્યેલ ઉમેદિથારોની 
સંખયથા. 
૧. સુપરિથાઇઝર. 
ર. િથાયરમેન

૭૫૬
૮૬૧

નીલ 
નીલ

૯૦૦
૧૦૦૦
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અ.નં. કાિગીરીનરો પ્રકાર ૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૨૧-૨૨ 
(તા:૩૧/૧૦/૨૦૨૧ ્સયુધી)

૨૦૨૧-૨૨ 
(નિે-૨૧ થી િાચજા-

૨૨)
૭ િસુલથાત કરથાયેલ ફી. ૩૧૫૯૯૭૩૧ ૧૩૧૪૩૨૫૧ ૨૩૧૫૬૯૮૮
૮ મહેકમની પથાછળ ્યેલ ખચ્ય. ૧૪૧૮૨૫૪૯૩ ૧૨૮૩૪૯૯૯૦ ૬૨૩૭૫૩૫૧
૯ િૈદ્થાવનક ઉજા્ય ઓડીટ મથાટે અવિકૃત 

કરિથામથાં આિેલ રયવતિઓ/ પેઢીઓની 
સંખયથા. ૨૪ ૧૧ ૦૦

૧૦ ૧. એપેલેટ ઓ્ોરીટી સમક્ષ આિેલ 
અપીલની સંખયથા.

ર. વનકથાલ ્યેલ અપીલની સંખયથા.
 ૧૮૬ 

     ૧૪૨
૬૨
૨૫

૦૨
૦૦

પેટ્રોમલ્યિ મન્યાિકની કચેરી
 રથાજય સરકથારની મહેસૂલી આિકમથાં ઓઇલ અને ગેસનથા ઉતપથાદન પરની રોયલટી મહતિનો વહસસો િરથાિે છે. આ 
આિકનથા યોગય દેખરેખ અને વનયંત્રણ અ્થે િષ્ય ૧૯૯૭ મથા ઉજા્ય અને પેટ્ોકેમીકલસ વિભથાગનથા ઠરથાિ ક્રમથાંક 
મકમ/૧૦૯૫/૫૩૯૯/ઇ, તથા.૨૬/૧૧/૯૭ ્ી નીચેનથા હેતુસર પેટ્ોવલયમ વનયથામકની કચેરીની રચનથા કરિથામથા આિેલ છે. 
• ઓઇલ રફલ્ડઝ (રેગયુલેશન એનડ ડેિલપમેનટ) એકટ અને પેટ્ોવલયમ એનડ નેચરલ ગેસ રુલસની જોગિથાઇઓ ધયથાને 

લઇ કથામગીરી કરિથાની રહેશે.
• સમયસરની કથામગીરી જેિી કે પીઇએલ/એમએલ મંજૂર કરિથા અંગે સરકથારશ્ીને અવભપ્થાય આપિો, ઓઇલ અને 

ગેસનુ ઉતપથાદન તેમજ રોયલટીની રકમમથંા િિથારથા મથાટે રયિષ્સ્ત તંત્ર ગોઠિી મોનીટરીંગ કરિથાનુ રહેશે.
• ખથાનગી કંપનીઓ દ્થારથા કરિથામથા આિતી એક્ષ્લોરેશન પ્વૃવત્ઓનુ સઘન ચેરકંગ કરી ઉતપથાદનનથા આંકડથાઓ અને 

રોયલટીની રકમની ખરથાઇ કરિથાની રહેશે.
ખરેખર કરેલ કાિગીરીની િામહતી
 પેટ્ોવલયમ વનયથામકની કચેરી દ્થારથા ઉપરોતિ તમથામ પ્કથારની કથામગીરી ત્થા આ સંદભથે ભથારત સરકથારનથા પેટ્ોવલયમ 
મંત્રથાલય અને ડથાયરેકટર જનરલ ઓફ હથાઇડ્ોકથાબ્યન સથા્ે સંકલન કરિથામથાં આિે છે.
રરો્યલટીની આિકની મિગતરો             ` (કરરોડિાં) 

અનયુ નં િરજા ખનીજ તેલની રરો્યલટીની 
આિક ` (કરરોડિાં)

કુિરતી િા્યયુની રરો્યલટીની આિક 
` (કરરોડિાં)

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૩૧૫૫.૦૪ ૧૦૨.૫૪
૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૬૩૮.૬૬ ૧૦૮.૫૬
૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૧૪૯૩.૦૬ ૫૮.૪૧
૪ ૨૦૨૧-૨૨ ૧૬૧૯.૬૧ ૪૮.૧૮ (નિેમબર -૨૧ અંવતત)

ગયુજરાત સટેટ ઇલેકટ્ી્સીટી કરોપપોરેશન લી.
 રથાજયનથા ઔિોવગક અને સથામથાજીક વિકથાસ મથાટે વિજળી મુખય પરરબળ છે. િીજ ઉિોગનથા વિકથાસ મથાટે રથાજયે સઘન 
પ્યથાસો કયથા્ય છે જે સતત ચથાલુ જ છે. જેનથા પરરણથામે ગુજરથાત સટટે ઇલેકટ્ીસીટી કોપષોરેશન લીમીટેડની િીજ સ્થાવપત ક્ષમતથા 
પુન:પ્થાષ્ય ઊજા્ય આિથારરત એકમો સથા્ે િષ્ય ૨૦૨૦-૨૧ નથા અંતે ૬૮૮૧ મે.િો ્ઇ છે. ગુજરથાત સટેટ ઇલેકટ્ીસીટી કોપષોરેશન 
લીમીટેડનથા ્મ્યલ અને હથાઇડ્ો એકમોએ ર૦૨૦-૨૧ નથા િષ્યમથાં ૮૨.૯૦ ટકથા પીએએફ સથા્ે ૨૦૭૫૯ વમવલયન યુવનટ 
િીજળી ઉતપથાદન કરેલ છે.
કઃ નિી ્યરોજનાઓ 
 રથાઘથા નેસડથા ખથાતે ૨ x ૧૦૦ મે.િો. સોલથાર પી.િી. પ્ોજેકટ ફેજ – ૧ અને ૨ તેમજ જેટકો સબ-સટેશન નજીક 
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સરકથારી પડતર જમીનમથાં ૨૫૦૦ મે.િો. સોલથાર પી.િી. પ્ોજેકટ અંતગ્યત ૫૧૦ મેં.િો. ક્ષમતથાનથા સોલથાર િીજ મ્કની 
સ્થાપનથાની કથામગીરી તેમજ ૨૮૪ મેં.િો. ક્ષમતથાનથા સોલથાર િીજમ્ક નથા ટેનડરની પ્વક્રયથા હથાલ મથાં ચથાલુ છે અને ૬૧ સ્ળની 
જમીન સંપથાદન ની કથાય્યિથાહી ચથાલુ છે. સરકથારી પડતર જમીન મથંા ૨૫૦૦ મે.િો. સોલથાર પી.િી. પ્ોજેકટ અંતગ્યત પ્્મ 
ચંદરિથા ખથાતે ૩૦ મેં.િો. સોલથાર િીજ મ્ક કથાયથા્યષ્નિત ્ઇ ગયેલ છે.
 આ ઉપરથાંત ખથાિડથા ખથાતે ૩૩૨૫ મેં.િો. પુનઃપ્થાષ્ય ઉજા્ય આિથારરત પથાક્ક વિકસથાિિનું આયોજન છે. 
ખઃ િીજ િથકરોની ્સયુધારણા અને આધયુમનકીકરણઃ (નાના અને િરોટાકાિરો)
 ગુજરથાત સટેટ ઇલેકટ્ીસીટી કોપષોરેશન લી. (જીસેક) નથા કેટલથાંક િીજ મ્કો ઘણથાં િષષો્ી કથાય્યરત છે અને તે િીજ 
મ્કોનથા એકમો જુનથા ્યથાં છે. આ એકમોએ તેમની ઉપયોગી સમયમયથા્યદથા પુરી કરેલ છે. ત્થા ઘણથા જુનથા ્િથા્ી તેમની 
કથાય્યક્ષમતથા ઓછી ્ઇ છે અને તેમની કથામગીરીની વિશ્વસવનયતથા પણ ઓછી ્ઇ છે. આ્ી આ એકમોની સુિથારણથા કરિથાની 
જરૂરરયથાત ઉભી ્ઇ છે. ઉપરથાંત ટેકનોલોજીનથા વિકથાસ સથા્ે આ એકમોનું આિુવનકરણ કરિું અતયતં અવનિથાય્ય છે. આમ 
કરિથા્ી આ જુનથા એકમોમથાં્ી િિુ િીજ ઉતપથાદન પોષણક્ષમ ભથાિે ્ઇ શકશે. તે્ ી જૂનથા િીજ મ્કોની સિુથારણથા અને 
નિીનીકરણ અંતગ્યત ઉકથાઈ યવુનટ 3 અને ૫ ત્થા િણથાકબોરી યુવનટ ૧ અને ૨ મથાં બોઈલર અને ટબથા્યઇન સિુથારણથાનથા કથામો 
મથાટેની ટેનડર પ્વક્રયથા ચથાલુ છે.
 પયથા્યિરણનથા અદ્તન મથાપ દંડ વસદ્ધ કરિથા મથાટે િણથાકબોરી િીજમ્ક યુવનટ ૮ (૮૦૦ મે.િો.) અને ઉકથાઈ યવુનટ 
૬ (૫૦૦ મે.િો.) તેમજ વસક્થા યુવનટ ૩ અને ૪ (૫૦૦મે.િો.) ખથાતે ફલુગેસ ડીસલફયરુથાઈઝેશન સીસટમ ની સ્થાપનથા નું કથામ 
આયોજન છે જેમથાં િણથાકબોરી િીજમ્ક યુવનટ ૮ ખથાતે ફલુગેસ ડીસલફયરુથાઈઝેશન સીસટમ ની સ્થાપનથા નું કથામ ચથાલુ છે અને 
ઉકથાઈ યુવનટ ૬ (૫૦૦ મે.િો.) તેમજ વસક્થા યવુનટ ૩ અને ૪ (૫૦૦મે.િો.) ખથાતેની ટેનડર પ્વક્રયથા ચથાલુ છે.તેમજ વિવિિ િીજ 
મ્કોનથા જુનથા એકમો ખથાતેફલગુેસ ડીસલફયુરથાઈઝેશન સીસટમની સ્થાપનથા મથાટે ટેનડર પ્વક્રયથા ચથાલુ છે. તદુપરથંાત િણથાકબોરી 
િીજમ્ક નથા યવુનટ ૪,૫અને૬ અને પથાનધ્ો વલગ્થાઈટ ૩ અને ૪ ખથાતે ઇ.એસ.પી. નું રીટ્ોફીટીંગ કરિથા મથાટે નું આયોજન 
છે. જેમથાં િણથાકબોરી િીજમ્ક નથા યુવનટ ૪,૫ અને ૬ મથંા ઇ.એસ.પી. નું રીટ્ોફીટીંગ કરિથા મથાટે નું કથામ હથાલ ચથાલી રહેલ છે 
તેમજ પથાનધ્ો વલગ્થાઈટ ૩ અને ૪ ખથાતે ઇ.એસ.પી. નું રીટ્ોફીટીંગ કરિથા મથાટે ની ટેનડર પ્વક્રયથા ચથાલુ છે.
    સદર કથામગીરી મથાટે સંયુતિ રીતે િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ મથાં ` ૨૧૧૭૭ લથાખની જોગિથાઇ કરિથાની દરખથાસત છે જે સથામે 
સષ્ટેમબર–૨૧ સિુીમથાં ` ૧૩૧૨૯ લથાખનો ખચ્ય ્યેલ છે. 
પ્રિહન મિભાગ 
   િષ્ય ૨૦૨૦–૨૧મથાટે ` ૨૯૮૪ કરોડની બજેટજોગિથાઈ સથામે મથાચ્ય ૨૦૨૧ અંવતત કુલ ` ૨૦૨૬ કરોડ ખચ્ય ્યેલ છે.
   િષ્ય ૨૦૨૦–૨૧ મથાટે પ્િહન િીજરેષથાઓ ત્થા સબસટેશનોનું આયોજન અને મથાચ્ય ૨૦૨૧ અંવતત વસષ્ધિઓની મથાવહતી 
નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. િરોલટજે ક્ા્સ િીજરેરાઓ (્સ.દક.િી.) ્સબસટેશન (્સંખ્યા)
આ્યરોજન મ્સધ્ધ આ્યરોજન મ્સધ્ધ

૧ ૪૦૦ કે.િી. ૫૭૩ ૧૫૧ ૨ ૨
૨ ૨૨૦ કે.િી. ૯૦૫ ૪૪૨ ૧૦ ૮
૩ ૧૩૨ કે.િી. ૮૮ ૧૧૦ ૦ ૦
૪ ૬૬ કે.િી. ૧૨૦૦ ૧૨૯૦ ૧૭૩ ૧૪૪

કુલ ૨૭૬૬ ૧૯૯૩ ૧૮૫ ૧૫૪
 િષ્ય ૨૦૨૧– ૨૨ મથાટે ` ૩૦૦૦ કરોડની બજેટ જોગિથાઈ સથામે ઓકટોબર-૨૦૨૧ અંવતત કુલ ` ૧૦૨૦ કરોડ 
ખચ્ય ્યેલ છે.
 િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ મથાટે પ્િહન િીજરેષથાઓ ત્થા સબસટેશનોનું આયોજન અને ઓકટોબર-૨૦૨૧ અંવતત વસષ્ધિઓની 
મથાવહવત નીચે મુજબ છે.

અ.નં. િરોલટજે ક્ા્સ િીજરેરાઓ (્સ.દક.િી.) ્સબસટેશન (્સંખ્યા)
આ્યરોજન મ્સધ્ધ આ્યરોજન મ્સધ્ધ

૧ ૪૦૦ કે.િી. ૩૫૦ ૧૯૨ ૦ ૦
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૨ ૨૨૦ કે.િી. ૭૦૦ ૧૮૦ ૧ ૧
૩ ૧૩૨ કે.િી. ૨૨ ૩૮ ૦ ૦
૪ ૬૬ કે.િી. ૧૦૨૮ ૪૧૧ ૧૪૯ ૧

કુલ ૨૧૦૦ ૮૨૧ ૧૫૦ ૨
ગયુજરાત ઉર્જા મિકા્સ મનગિ લી. 
(૧)  ઝયુપડા િીજળીકરણ ્યરોજના : 
 ગુજરથાત સરકથાર દ્થારથા રથાજયનથા ગથામડથાઓ / શહેર અને નગરો ત્થા પરથાઓનથા ગરીબ કુટુબો મથાટે સીંગલ પોઇનટ 
ઘર િપરથાશનથા િીજ જોડથાણ મથાટે ઝૂંપડથા િીજળીકરણ યોજનથા અમલી બનથાિિથામથા આિેલ છે. રથાજયનથા ગ્થામય તેમજ શહેરી 
વિસતથારમથાં આિેલથા તમથામ જાવતનથા અને ગ્થામ વિકથાસ વિભથાગની િેબસથાઈટ પર ઉપલબિ બી.પી.એલ. લથાભથા્થીઓ ઉપરથંાત 
બી.પી.એલ યથાદીમથાં સમથાવિષ્ટ ન હોય તિેથા ગરીબ કુટંબો કે જેમની િથાવષ્યક આિક ગ્થામય વિસતથાર મથાટે ` ૧,૨૦,૦૦૦/- ત્થા 
શહેરી વિસતથાર મથાટે ` ૧,૫૦,૦૦૦/- ્ી િિુ ન હોય તિેથા તમથામ લથાભથા્થીઓને સદર યોજનથામથાં આિરી લિેથામથાં આિે છે. 
શહેરી વિસતથાર મથાટે મયુવનવસપલ કવમશ્રશ્ી/ચીફ ઓરફસરશ્ી દ્થારથા ત્થા ગ્થામય વિસતથાર મથાટે તથાલુકથા પંચથાયત દ્થારથા 
લથાભથા્થીઓનથાં ફોમ્ય સવહતની યથાદી સંબંવિત વિજ વિતરણ કંપનીને પુરી પથાડિથામથંા આિે છે. ઝૂપડથા િીજળીકરણ યોજનથા હેઠળ 
રથાજય સરકથારશ્ી દ્થારથા ગ્થાનટ તરીકે નથાણથાંની ફથાળિણી કરિથામથાં આિે છે. સદર યોજનથા હેઠળ સીંગલ પોઇનટ િથાયરીંગ સથા્ેનું 
ફ્ી ઓફ કોસટ ઘરિપરથાશનું વિજજોડથાણ આપિથામથાં આિે છે. લથાભથા્થીએ િીજ િપરથાશ પેટે વિજ બીલ ભરિથાનુ હોય છે.
 િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ મથાં ` ૧૭.૮૯ કરોડનથા ખચથે અંદથાજીત ૩૧,૬૩૦ ઝું૫ડથાનથા વિજળીકરણ કરિથાનથાં આયોજન 
અંતગ્યત ઓકટો-૨૦૨૧ સુિીમથાં ` ૯.૯૨ કરોડનથા ખચથે ૧૯,૦૧૩ ઝું૫ડથાઓનું િીજળીકરણ કરેલ છે. 
(૨)  કુટીર જ્યરોમત ્યરોજના : 
 આરદજાવત વિસતથારમથાં રહેતથા અનુસુવચત જનજાવતનથા લોકો મથાટે પંચથાયત ગ્થામ ગૃહ વનમથા્યણ અને ગ્થામ વિકથાસ 
વિભથાગની િેબસથાઈટ પર ઉપલબિ બી.પી.એલ. યથાદીમથંા દશથા્યિેલ અનુસવુચત જનજાવતનથા લથાભથા્થીઓ અને તદ્દઉપરથંાત જેમની 
મહત્મ િથાવષ્યક આિક ગ્થામય વિસતથાર મથાટે ` ૧,૨૦,૦૦૦/- ત્થા શહેરી વિસતથાર મથાટે ` ૧,૫૦,૦૦૦/- હોય તિેથા તમથામ 
અનુસુવચત જનજાવતનથા લથાભથા્થીઓને સદર યોજનથામથંા આિરી લેિથામથાં આિે છે. સદર યોજનથા આરદજાવત વિસતથારો પૂરતી 
સીમીત હોઇ લથાભથા્થીઓની યથાદી પ્થાયોજનથા અવિકથારી દ્થારથા સબંવિત િીજ કંપનીને પુરી પથાડિથાની ્તી હોય છે. લથાભથા્થીએ 
િીજ િપરથાશ પેટે વિજ વબલ ભરિથાનું હોય છે. રથાજય સરકથાર દ્થારથા ગ્થાનટ તરીકે નથાણથાની ફથાળિણી કરિથામથંા આિે છે. સદર 
યોજનથા હેઠળ સીંગલ પોઇનટ િથાયરીંગ સથા્ેનું ફ્ી ઓફ કોસટ ઘર િપરથાશનું વિજજોડથાણ આપિથામથાં આિે છે.
 િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ મથાં ` ૪.૩૫ કરોડનથા ખચથે અંદથાજીત ૯,૭૦૦ ઘર િ૫રથાશનથા િીજ જોડથાણો આપિથાનથા આયોજન 
અંતગ્યત ઓકટો-૨૦૨૧ અંતે ` ૩.૭૧ કરોડનથા ખચથે ૬,૯૮૩ ઘર િ૫રથાશનથા િીજ જોડથાણોનથા આપેલ છે. 
(૩)  અનયુ્સયુમચત ર્મત પેટા ્યરોજના (SCSP): 
 રથાજય સરકથારશ્ી તરફ્ી ખથાસ અંગભૂત પેટથા યોજનથા હેઠળ મળતી ગ્થાનટ હેઠળ અનુ.જાવતનથા વિસતથારોમથંા િીજળીકરણ 
કરિથામથાં આિે છે. અનૂસુવચત જાવતનથા લથાભથા્થીઓને ફ્ી ઓફ કોસટ ઘરિપરથાશનું વિજ જોડથાણ આપિથામથંા આિે છે. લથાભથા્થીએ 
સમથાજ કલયથાણ વિભથાગ તરફ્ી મેળિેલ જાવત અંગેનું પ્મથાણપત્ર રજુ કરિથાનું રહે છે. લથાભથા્થીએ િીજ િપરથાશ પેટે વિજ બીલ 
ભરપથાઇ કરિથાનું રહે છે. આ યોજનથા હેઠળ ફથાળિિથામથંા આિતથા નથાણથંામથંા્ી િીજળીકરણ ્યેલ હોય એિથા વિસતથારોમથાં િવનષ્ટ 
િીજળીકરણ ત્થા સુવદ્રઢકરણની કથામગીરી પણ કરિથામથંા આિે છે.
 િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ દરવમયથાન ` ૩.૧૪ કરોડનથા ખચથે અંદથાજીત ૪,૯૨૦ અનુસુવચત જાવતનથા લથાભથા્થીઓનથા ઘરોનું 
િીજળીકરણ કરિથાનું આયોજન અંતગ્યત ઓકટોમબર-૨૦૨૧ અંતે ` ૨.૨૩ કરોડનથા ખચથે ૪,૬૩૩ ઘર િ૫રથાશનથા િીજ 
જોડથાણો આપિથામથાં આિેલ છે. 
(૪)  કમૃર મિર્યક િીજ જોડાણરો (ડાક્કઝરોન ્સમહત) ્યરોજના (કમેપટલ) ઃ 
 રથાજય સરકથારશ્ી દ્થારથા િિુને િિુ કૃવષ વિજ જોડથાણો આપી વિજ જોડથાણ મથાટેનથાં બેકલોગ ઘટથાડિથા મથાટેનથા આશય્ી 
િષ્ય ૨૦૧૨-૧૩ ્ી સથામથાનય યોજનથા હેઠળ વબન-આરદજાવત વિસતથારોમથાં કૃવષ વિજજોડથાણો આપિથા મથાટે નથાણથંાકીય ફથાળિણી 
કરિથામથાં આિે છે. ભથારે / હળિથા દબથાણની રેષથાઓ, ટ્થાનસફષોમર સેનટર જિેી બથાબતોનો ખચ્ય સથામથાનય યોજનથા અંતગ્યત 
અરજદથાર પથાસે્ી િસુલિથામથંા આિતો ન્ી. અરજદથારે મથાત્ર રજીસટ્ેશન ચથાજ્ય, સીકયરુીટી ડીપોઝીટ, એગ્ીમેનટ, મથાન. વિજ 
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વનયમન પંચ મુજબનથા ફીકસ ચથાજ્ય ત્થા ટેસટ રીપોટ્યનથા નથાણથા ભરપથાઇ કરિથાનથા રહે છે. ડથાક્કઝોન વિસતથારમથાં િથારથા િોરણ મુજબ 
અરજદથારે સૂક્મ વપયત પધિવત અપનથાિિથાની રહે છે. 
 િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ દરવમયથાન કુલ ` ૪૦૦.૦૦ કરોડનથા ખચથે અંદથાજીત ૨૫,૦૦૦ કૃવષ વિષયક િીજ જોડથાણોનુ 
િીજળીકરણ કરિથાનથા આયોજન અંતગ્યત ઓકટોમબર-૨૦૨૧ અંવતત ` ૩૪૦.૪૩ કરોડનથા ખચથે ૨૦,૫૨૬ કૃવષ વિષયક 
કિુથાનું િીજળીકરણ કરિથામથાં આિેલ છે. 
(૫)  આદિર્મત મિસતાર પેટા ્યરોજના હેઠળ િીજળીકરણ ઃ
 િીજ વિતરણ કંપનીઓ દ્થારથા આરદજાવત વિસતથારોમથાં પેટથાપરથા તેમજ કુિથાઓનું િીજળીકરણ આરદજાવત વિસતથાર પેટથા 
યોજનથા હેઠળ કરિથામથાં આિે છે. સદર યોજનથા અંતગ્યત રથાજય સ૨કથા૨શ્ી દ્થારથા શેર કેપીટલ તરીકે નથાણથાકીય ફથાળિણી 
કરિથામથાં આિે છે. આરદજાવત વિસતથારોમથાં કિુથાઓનું િીજળીકરણ કરિથા મથાટે, રથાજય સરકથારશ્ી તરફ્ી એચટી/એલટીલથાઇન, 
ટ્થાનસફોમ્યર સેનટર મથાટે શેર કેપીટલ ફથાળિિથામથાં આિે છે. અરજદથારે મથાત્ર રજીસટ્ેશન ચથાજ્ય, સીકયુરીટી ડીપોવઝટ, એગ્ીમેનટ 
ત્થા ટેસટ રીપોટૅનથાં નથાણથાં ભરપથાઇ કરિથાનથા રહે છે. આરદજાવત વિસતથારમથાં પેટથાપરથાનથાં વિજળીકરણ મથાટે ૧૦ કે તે્ ી િિુ 
ઘરોમથાં જુ્ દ્થારથા મથાંગણી કરથાયેલ હોય તેિથા લથાભથા્થીઓને લથાભ આપિથામથંા આિે છે અને તેનથાં વિજળીકરણ મથાટેનો ખચ્ય આ 
યોજનથા હેઠળ બુક કરિથામથાં આિે છે. 
 સદર યોજનથા અંતગ્યત િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ ્ી કુિથા- પેટથાપરથાનથા િીજળીકરણની કથામગીરી ઉપરથાંત િનબંિુઓને સથારી 
સુવિિથાઓ પ્થાપ્ત ્થાય એ મથાટે િનબંિુ કલયથાણ યોજનથા-ર જાહેર કરિથામથાં આિેલ છે. તે મથાટે હથાલની હયથાત યોજનથાનું 
વિસતૃતીકરણ કરી આરદજાવત વિસતથારોમથાં િિુ સથારથા િોલટેજ પ્ોફથાઇલ સથા્ે મોડ્યન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી િિુ સથાતતયપુણ્ય 
અને ગુણિત્થાયુતિ િીજળી પુરી પથાડિથાનો વનિથા્યર કરી નીચે દશથા્યિેલ િિથારથાની કથામગીરીનો સમથાિેશ કરિથામથાં આિેલ છે.

• મીરડયમ િોલટેજ કિર કંડકટર લગથાડિથા / બદલિથા
• જુનથા જજ્યરીત વિજ િથાયરો અને આનુસંગીક મથાલસથામથાન બદલિથા 
• બેર કંડકટરની જગયથાએ એરીયલ બંચ કેબલ (એબીસી) લગથાડિથા 
• હથાઇ િોલટજે ડીસટ્ીબયુશન સીસટમ (એચિીડીએસ) ની કથામગીરી
• ફીડર બથાયફરકેશનની કથામગીરી
• ટ્થાનસવમશન નેટિક્ક અને સબ-સટેશનનથા સુદ્ઢીકરણની કથામગીરી.

 િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ દરવમયથાન ` ૨૫૦.૦૦ કરોડનથા ખચથે અંદથાજીત ૧૫,૦૦૦ કુિથાનું િીજળીકરણ કરિથાનથા આયોજન 
અંતગ્યત ઓકટો-૨૦૨૧ સુિીમથાં ` ૫૭.૨૬ કરોડનથા ખચથે ૩,૭૫૮ કુિથાનું િીજળીકરણ કરિથામથંા આિેલ છે. 
(૬)  અનયુ્સયુમચત ર્મતના ખેડયુતરોના કુિાનયું િીજળીકરણ : 
 કેનદ્ સરકથાર તેમજ રથાજય સરકથાર દ્થારથા રથાજયની કુલ િથાવષ્યક યોજનથા પૈકી ઓછથામથંા ઓછી ૭.૦૯% ની જોગિથાઈ 
રથાજયનથા અનુસવુચત જાવતનથા લથાભથા્થીઓ મથાટે જ િથાપરિથાનો આગ્હ રથાખિથામથા આિે છે. જે્ી િથાવષ્યક યોજનથા પૈકીની અમુક 
જોગિથાઈ અનુસુવચત જાવત મથાટે અલગ તથારિી શકથાય તે હેતુ્ી રથાજય સરકથારશ્ી દ્થારથા િષ્ય ૨૦૧૬-૧૭ ્ી રથાજયમથંા 
અનુસવુચત જાવતનથાં ખેડૂતોને અગ્તથાનથાં િોરણે કૃવષ વિષયક િીજ જોડથાણ આપિથા મથાટે નથાણથાકીય ફથાળિણી શેર કવેપટલ તરીકે 
અનુસવુચત જાવત પેટથાયોજનથા (SCSP) અંતગ્યત કરિથામથાં આિેલ છે. અનુસવુચત જાવતનથા ખેડુતોને ખેતીવિષયક િીજ જોડથાણ 
મથાટે અનુસુવચત જાવતનું પ્મથાણ-પત્ર સથા્ે જરૂરી દસતથાિેજો રજૂ કરિથાનથા રહે છે. અરજદથારે ખેતીવિષયક િીજ જોડથાણ મથાટે 
રજીસટ્ેશન ચથાજ્ય, સીકયુરીટી ડીપોઝીટ, એગ્ીમેનટ ત્થા ટેસટ રીપોટ્ય ચથાજ્ય ભરપથાઇ કરિથાનો રહે છે. 
 િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨મથાં ` ૧૦.૦૮ કરોડનથા ખચથે અંદથાજીત ૭૫૦ ખેતીવિષયક િીજજોડથાણો અનુસુવચત જાવતનથા ખેડુતોને 
આપિથાનથાં આયોજન અંતગ્યત ઓકટોમબર-૨૦૨૧ અંતે ` ૯.૮૦ કરોડ નથા ખચથે ૫૪૩ ખેતીવિષયક િીજ જોડથાણ આપિથામથાં 
આિેલ છે. 
(૭) ્સાગર ખેડયુ ્સિાજાગી મિકા્સ ્યરોજના ઃ 
 આ યોજનથાની રૂપરેખથા અનુસથાર સથાગરકથાંઠથા વિસતથારનથા હિથામથાનને લીિે ત્થા તેમથંા રહેલી આદ્તથાને લીિે િીજ 
િથાયરમથાં કથાટ લથાગિો, ્થાંભલથાઓ ખિથાઇ જિથા, ડીસક અને પીન ઇનસયલુેટરો ફેઇલ ્િથા, ડીસટ્ીબયુશન બોક્ષને કથાટ લથાગિો 
ત્થા સવિ્યસ લથાઇનો ખરથાબ ્ઇ જિથા્ી િિથારે પડતથા વટ્પીંગ અને ફોલટની સમસયથા રહે છે. આ્ી આ વિસતથારોમથાં િસતથા િીજ 
ગ્થાહકોને સથાતતય પૂણ્ય િીજ પૂરિઠો ઉપલબિ ્તો ન્ી. જેને કથારણે તિેથા વિસતથારમથાં િંિથા ત્થા ઉઘોગોને નુકસથાન ્થાય છે. 
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આ્ી આિથા વિસતથારોમથાં મથાળખથાકીય સુવિિથા ગુણથાિત્થાસભર બને તે મથાટે ડીસટ્ીબયુશન લથાઇનોની સુિથારણથા અંગેની કથામગીરી, 
૬૬ કે.િી. નથા નિથા સબ સટશેનો ઉભથા કરિથા, ટ્થાનસમીશન લથાઇનોનથા સમથારકથામ અને આિુવનકીકરણની કથામગીરી હથા્ 
િરિથાનું આયોજન કરેલ છે. આ કથામગીરીને કથારણે દરીયથા કથાંઠથાનથા વિસતથારોમથંા આિેલથા ઔદ્ોવગક હેતુનથા તેમજ િર િપરથાશનથા 
ગ્થાહકોને પૂરતથા િીજ દબથાણ્ી ત્થા સથાતતયપૂણ્ય િીજ પુરિઠો મળી રહેશે, તેનથા્ી િિુ ગથામડથાઓને સથારથા િીજ પ્િથાહનો લથાભ 
મળશે, િીજળી મોટરો બળિથાનથા, ટ્થાનસફોમ્યસ્ય ફેઇલ ્િથાનથા પ્મથાણમથાં, ટ્થાનસમીશન લોસીસમથંા અને િીજ વિક્ષેપની મથાત્રથામથાં 
નોંિપથાત્ર િટથાડો ્શે તેમજ સથાતતયપૂણ્ય િીજ પૂરિઠો ઉપલબિ કરથાતથા ઉઘોગોને ્તું નુકસથાન અટકશે. આ ઉપરથાંત િીજ િથાયરો 
તૂટિથાને કથારણે જે અકસમથાતો ્થાય છે તેને મહદઅંશે વનિથારી શકથાશે, આમ સથાગર કથાંઠથા વિસતથારમથાં આિેલથા તથાલુકથાઓનથા 
ગથામોનો સિથાાંગી વિકથાસ સથાિી શકથાશે. સદર યોજનથા અંતગ્યત પીજીિીસીએલ કંપનીનથા વિસતથારોમથંા ખેતીવિષયક વિજજોડથાણ 
આપિથાનું આયોજન કરેલ છે. રથાજય સરકથારે સથાગર ખેડૂ સિથાાંગી વિકથાસ કથાય્યક્રમ અંગે જાહેર કરેલથા પેકેજ મુજબ સથાગર કથાંઠથાનથા 
૧૫ વજલ્થાનથા ૩૯ તથાલુકથાઓમથાં વિકથાસની પ્વક્રયથાને િેગ મળે તે હેતુ્ી આ યોજનથા કરેલ છે.
 િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ દરવમયથાન, િીજ પ્િહન તેમજ િીજ વિતરણ ડીસટ્ીબયશુન નેટિક્કનથાં સુદ્દઢીકરણની કથામગીરી મથાટે 
` ૫૦.૦૦ કરોડની ગ્થાંટની જોગિથાઇ અંતગ્યત, ઓકટોમબર-૨૦૨૧ સિુી ૩૩૮ રકમી કનડકટર, ૧૦૪૭ પોલ, ૩ રકમી એબીસી 
કેબલ િગેરે ` ૧૪.૯૦ કરોડનથા ખચથે બદલિથામથાં આિેલ છે અને નિથા ૬૬ કે.િી. સબસટેશનો ઉભથા કરિથાની કથાય્યિથાહી અને 
કુિથાનથાં િીજળીકરણ મથાટે ` ૩૨૦.૦૦ કરોડની શેર કેપીટલની જોગિથાઇ અંતગ્યત, ઓકટોમબર-૨૦૨૧ સુિી ` ૨૪૦.૫૬ 
કરોડનથા ખચથે ૬,૫૪૫ કુિથાનથાં િીજળીકરણ અને નિથા સબસટેશનો ઉભથા કરિથાની કથામગીરી કરેલ છે. 
(૮) દક્સાન મહત ઉર્જા શદકત ્યરોજના (ખયુશી) :
 રકસથાન વહત ઉજા્ય શરકત યોજનથા અંતગ્યત નથાની ક્ષમતથાનથા ડીસટ્ીબયુશન ટ્થાનસફષોમર ઉભથા કરી તેનથા દ્થારથા હળિથા 
દબથાણની લથાઇન નેટિક્ક ઘટથાડિથાની કથાય્યિથાહી કરિથામથા આિે છે. 
 ગ્થામય વિસતથારમથા ખેતી વિષયક િીજ જોડથાણોને પૂરતથા દબથાણ્ી િીજ પૂરિઠો મળી રહે એ મથાટે ભથારે દબથાણની િીજ 
લથાઇનો િિથારી નથાની ક્ષમતથાનથા ટ્થાનસફષોમર(૧૦/૧૬/૨૫ કેિીએ) ગ્થાહકનથા િીજ સ્થાપનનથા શકય એટલી નજીક મૂકિથામથંા 
આિે છે. જે્ી ગ્થાહકને ઓછથામથા ઓછી હળિથા દબથાણની લથાઇન નથંાખી પૂરતથા દબથાણ્ી િીજ પુરિઠો પૂરો પથાડી શકથાય. 
    િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ મથાટે સદર યોજનથામથાં ` ૫૫.૦૦ કરોડની જોગિથાઇ કરિથામથા આિેલ છે. જે અંતગ્યત ૪૪૨૫ ઓછી 
ક્ષમતથાનથા ડીસટ્ીબયુશન ટ્થાનસફષોમર લગથાડિથાનુ આયોજન કરેલ છે. ઓકટોમબર-૨૦૨૧ અંતે ` ૭.૦૨ કરોડનથા ખચથે ૫૭૯ 
ઓછી ક્ષમતથાનથા ડીસટ્ીબયુશન ટ્થાનસફષોમર લગથાડિથામથંા આિેલ છે. 
(૯)  ડીસટ્ીબ્યયુશન ઇન્ફ્ાસટ્કચર મશફટીંગ ્યરોજના :
 નગર પથાલીકથા/મહથાનગર પથાલીકથા/શહેરી વિકથાસ સત્થા મંડળ/ગ્થામય વિસતથાર હેઠળનથા વિસતથારોમથાં નથાગરીકોને સતત 
સથાતતયપૂણ્ય અને વિશ્વસનીય િીજ પૂરિઠો મળી રહે તે મથાટે િીજળીની આિશયક સુવિિથા પૂરી પડિથા રસતથાઓનથા વિસતૃવતકરણ 
અ્િથા હયથાત રસતથાઓ પર અડચણરૂપ હયથાત િીજ વિતરણ રેષથાઓ અને સંલગ્ િીજ મથાળખથાનું શીફટીંગ / રીષ્લસેમેનટ આ 
યોજનથા હેઠળ કરિથામથાં આિે છે.
 િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ મથંા ` ૭૦.૦૦ કરોડનથા ફંડની જોગિથાઈ કરિથામથંા આિી છે. ઓકટોમબર-૨૦૨૧ સુિીમથંા નગર 
પથાલીકથા/મહથાનગર પથાલીકથા/શહેરી વિકથાસ સત્થા મંડળ/ગ્થામય વિસતથારોમથંા રસતથાઓ ઉપર અડચણરૂપ એચટી ૧૮૬.૦૧ 
રક.મી., એલ.ટી.- ૧૮૮.૨૯ રક.મી., ટ્થાનસફષોમર-૨૮૯, પોલ-૨૯૭૬ ની શીફટીંગની કથામગીરી ૧૯.૩૩ કરોડનથા ખચથે 
કરિથામથંા આિેલ છે. 
(૧૦)  ્સરિાર કૃમર જ્યરોમત ્યરોજના :
 આ યોજનથાનો મુખય હેતુ ખેતીિથાડી ફીડરોનથા હયથાત જૂનથા જજ્યરીત િીજ િથાયરો/કંડકટર ત્થા તેને આનુસથાંગીક મથાલ 
સથામથાન બદલિથાની કથામગીરી ત્થા જરૂરીયથાત મુજબનથા ખેતીિથાડી ફીડરોનથા વિભથાજનની કથામગીરી કરી ગુણિત્થા સભર િીજ 
પુરિઠો પૂરો પથાડી ગ્થાહકોને સથારી સેિથા પૂરી પથાડિથાનો છે.
 િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ મથાં ` ૧૧૦.૦૦ કરોડની નથાણથંાકીય જોગિથાઇ મંજૂર કરેલ છે. જે અનિયે ઓકટોમબર-૨૧ સુિીમથાં 
` ૧૪.૭૨ કરોડનો ખચથે ખેતીિથાડી ફીડરોનથા ૯૨૧ કીમી કંડકટર બદલિિથામથંા આિેલ ત્થા ૧૦૭ ખેતીિથાડી ફીડરોનથા 
વિભથાજનની કથામગીરી કરિથામથાં આિેલ છે. 



134

(૧૧) ગ્ીડ કનેકટેડ ્સરોલાર િાઇક્રરોગ્ીડ ફરોર એગ્ીકલચર પંપ ્સેટ હેઠળ ્સૂ્યજાશમતિ દક્સાન ્યરોજના (સકા્ય/SKY ) :
 ગુજરથાત સરકથારશ્ીનથા ઉજા્ય અને પેટ્ોકેવમકલસ વિભથાગે જૂન-2018 મથંા રથાજયનથા ખેડૂતોનથા લથાભથા્થે, વબનપરંપરથાગત 
ક્ષેત્ર ેઉજા્ય િપરથાશ િિથારિથા, ગ્ીન એનજથીને ઉતે્જન આપિથા અને ખેડૂતોને રદિસ દરવમયથાન િીજળી મળે તે મથાટેની સયૂ્યશવતિ 
રકસથાન યોજનથા (સકથાય)/(SKY) નો પથાયલોટ પ્ોજેકટ અમલમથાં મુકેલ. આ યોજનથા હેઠળ ખેડુતોને ગ્ીડ કનેકટેડ સૌર ઊજા્ય 
સંચથાવલત વસસટમ ઉપલબિ કરથાિિથામથાં આિેલ. ખેડૂતો સૌર ઉજા્ય ઉતપથારદત કરે છે, િથાપરી તેમજ જે બચે તે િીજળી ગ્ીડમથંા 
િેચી િિથારથાની આિક ઊભી કરે છે. ગ્ીડનથા સપોટ્ય સથા્ે રદિસ દરવમયથાન સૂયષોદય ્ી સયૂથા્યસત સુિી િીજ પુરિઠો આપિથામથંા 
આિે છે.
 િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ મથાં ` ૬૦.૦૦ કરોડની નથાણથાકીય જોગિથાઈ મંજુર કરિથામથંા આિેલ છે. જે અનિયે ઓકટોમબર-૨૧ 
સુિીમથાં ` ૬.૧૭ કરોડનો ખચ્ય કરિથામથાં આિેલ છે. 
(૧૨) “્સૂ્યજા ગયુજરાત” ્સરોલાર રૂફટરોપ ્યરોજના :
 રથાજયનથા રહેણથાંક હેતુનથા િીજ ગ્થાહકોને િીજ બીલમથંા રથાહત આપિથાનથા હેતુ્ી સોલથાર રૂફ ટોપનો રયથાપ િિથારિથા 
રથાજય સરકથારશ્ી દ્થારથા તથા.૦૫.૦૮.૨૦૧૯ ્ી સૂય્ય ઉજા્ય રૂફ ટોપ યોજનથા (‘સયૂ્ય-ગુજરથાત’) શરૂ કરિથામથાં આિી છે. અને હથાલ 
સોલથાર રૂફટોપ વસસટમ સ્થાપનમથાં ગુજરથાત દેશમથાં પ્્મ સ્થાને છે. 
 િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ મથાટે, MNRE તરફ્ી ૪૯૨મેગથાિોટ સોલથાર ક્ષમતથાની ફથાળિણી સવહત ૯00 મેગથાિોટ ક્ષમતથા 
સ્થાપનનો અંદથાજ હતો. પરંતુ, કોવિડ-૧૯ નથા બીજી લહેરને કથારણે, સોલથાર સથામગ્ીની રકંમતમથાં િિથારો અને GST દરમથંા 
ફેરફથારને લીિે, હિે િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ દરવમયથાન િથાસતવિક ૬૦૦ મેગથાિોટ ક્ષમતથાની ૧,૩૯,૦૦૦ સોલથાર રૂફટોપ વસસટમ 
સ્થાપનનો અંદથાજ છે. તે્ી, ૬૦૦ મેગથાિોટ ક્ષમતથા મથાટે ` ૮૫૧ કરોડની અંદથાવજત સબવસડી/સીએફએની જરૂરરયથાત રહેશે.
 ગુજરથાતને િષ્ય ૨૦૨૦-૨૧ની મંજૂરી સથામે MNRE એ ૭૫૦ મેગથાિોટની ક્ષમતથા ફથાળિી છે. જેની સથામે અતયથાર 
સુિી MNRE તરફ્ી રડસકોમને ` ૨૦૭.૫૨ કરોડની CFA (કેનદ્ીય નથાણથાકીય સહથાય) પ્થાપ્ત ્યેલ છે.
(૧૩)  ્સીિશાળાઓને નજીકનાં જ્યરોમતગ્ાિ ફીડરિાંથી િીજપયુરિઠરો પૂરરો પાડિા િાટે શેર કેપીટલ :
 ઊ અને પે વિભથાગ દ્થારથા િષ્ય ૨૦૧૯-૨૦ ્ી “સીમશથાળથાઓને નજીકનથાં જયોવતગ્થામ ફીડરમથંા્ી િીજપુરિઠો પૂરો 
પથાડિથા જીયુિીએનએલને શેરમૂડી ફથાળો “ તરીકે જોગિથાઇ કરિથામથંા આિેલ. જેમથંા ડીજીિીસીએલની ૨૦ અને પીજીિીસીએલની 
૭૭ શથાળથાઓ, એમ કુલ ૯૭ સીમશથાળથાઓને થ્ી ફેઝ િીજ પુરિઠો આપિથાનુ ઠરથાિિથામથંા આિેલ. જે અંતગ્યત િષ્ય ૨૦૧૯-૨૦ 
મથાં ` ૬.૬૭ કરોડનથા ખચથે ૫૪ સીમશથાળથાઓનથા કથામ પૂણ્ય કરિથામથાં આિેલ. િષ્ય ૨૦૨૦-૨૧ મથંા ` ૨.૩૫ કરોડની સુિથારેલ 
જોગિથાઇ સથામે ` ૨.૩૫ કરોડનથા ખચથે ૧૦ સીમશથાળથાઓનથા કથામ પૂણ્ય કરિથામથાં આિેલ. 
 િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ મથાં ` ૧.૦૦ કરોડનથા ખચથે ૩ સીમશથાળથાઓનથા કથામ પણૂ્ય કરિથાનું આયોજન સથામે ઓકટો-૨૦૨૧ 
અંતે ` ૦.૨૧ કરોડનથા ખચથે ૧ સીમશથાળથાનું કથામ કરિથામથાં આિેલ છે. 
(૧૪) દક્સાન ્સૂ્યપોિ્ય ્યરોજના :
 ખેડૂતો દ્થારથા છેલ્થા કેટલથાય સમય્ી રદિસે પથાિર આપિથાની રજૂઆત હતી. ખેડૂતોની મથંાગણીને સંતોષિથા ખેડૂતોને 
રદિસે વિજળી પૂરી પથાડિથા ગુજરથાત સરકથાર દ્થારથા એક નિીન અવભગમ અપનથાિી “રકસથાન સૂયષોદય યોજનથા” અમલમથાં 
મુકિથામથાં આિી છે. આ યોજનથા હેઠળ ખેડૂતોને ખેતીિથાડી ફીડર ઉપર રદિસ દરમયથાન સિથારે ૫.૦૦ ્ી રથાત્રીનથા ૯.૦૦ િથાગયથા 
દરવમયથાન િીજ પુરિઠો આપિથામથાં આિશે.
    ખેડૂતોને રદિસ દરવમયથાન કૃવષ િીજ પુરિઠો પૂરો પથાડિથા મથાટે વિગતિથાર કરિથામથાં આિેલ વિશે્ષણ મુજબ પ્િહન 
મથાળખથાને સશષ્સકતકરણની જરૂરરયથાત રહે છે. જે નીચે મુજબ છે. 

• કુલ અંદથાજીત ૪૫૧૭ સરક્કટ કી.મી જેટલી નિીન ૬૬ કેિી િીજ રેષથા આશરે ૨૬૬ નંગ, ૧૩૨ કેિી િીજ રેષથા આશરે 
૧ નંગ ત્થા ૨૨૦ કેિી િીજ રેષથા આશરે ૧૪ નંગ નું વનમથા્યણ.

• કુલ ૧૨ સબ-સટેશન, જેમથાં ૧૧ નિીન ૨૨૦ કિેી સબ-સટેશન ત્થા ૦૧ નિીન ૧૩૨ કિેી સબ-સટેશનનું સંલગ્ િીજ 
રેષથા સવહત પ્સ્થાવપત કરિથા.

 ઉપરોતિ મથાળખથાકીય સુવિિથા ઉભી કયથા્ય બથાદ સમગ્ ગુજરથાતનથા ખેડૂતોને તબક્થાિથાર રકસથાન સયૂષોદય યોજનથા હેઠળ 
રદિસે વિજળી આપિથાનું આયોજન છે.
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 સૂયષોદય યોજનથાનથા અમલીકરણ મથાટે ટ્થાનસમીશન મથાળખથાનું વિસતરણ કરિથા મથાટે રથાજય સરકથાર દ્થારથા આિનથારથા 
ત્રણ િષ્ય દરમયથાન આશરે ` ૩,૫૦૦ કરોડની નથાણથાકીય જોગિથાઈ કરિથામથાં આિી છે. આ અંતગ્યત ગુજરથાત રથાજયનથા તમથામ 
૩૩ જીલ્થાઓને તબક્થાિથાર આિરી લેિથામથાં આિશે. 
 િષ્ય ૨૦૨૦-૨૧ મથાં ` ૪૦૦.૦૧ કરોડનથા ખચથે ૨૩૨.૫૦ સ.કી.મીની ૨૨ નંગ નિીન િીજ રેષથાનું વનમથા્યણ કથાય્ય 
ત્થા ૨૨૦ કેિીનું ૧ સબ સટેશન કરિથામથાં આિેલ છે. 
 િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ મથાં ` ૧૦૦૦.૦૦ કરોડની જોગિથાઇ કરિથામથંા આિેલ છે. જેમથંા અંદથાજીત ૨ સબ સટેશન અને 
અંદથાજીત ૧૨૦૦ સ.કી.મીની ૮૨ નંગ જેટલી નિીન િીજ રેષથાનું વનમથા્યણ કરિથાનું આયોજન કરેલ છે. જેની સથામે ઓકટો-
૨૦૨૧ અંતે ` ૧૫૫.૮૪ કરોડનથા ખચથે ૩૦૮ સરક્કટ કી.મી જેટલી નિીન િીજ રેષથાનું વનમથા્યણ કરિથામથંા આિેલ છે. 
(૧૫) કેન્દ્ર પયુરસકૃત (CSS) પ્રધાનિંત્ી કુ્સયુિ ્યરોજના (Component-B) :
 પ્િથાનમંત્રી કુસુમ યોજનથા (Component-B) અંતગ્યત િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ મથંા ` ૧૨.૫૦ કરોડની નથાણથાંકીય જોગિથાઇ 
કરિથામથાં આિેલ છે. જેમથાં ૨૧૯૯ સોલર પંપસેટ સ્થાપિથા મથાટેનું આયોજન કરેલ છે. જેની સથામે ઓકટોમબર-૨૦૨૧ સુિીમથાં 
કુલ ૧૪૩ સોલર પંપસેટ ` ૧.૧૬ કરોડનથા ખચથે સ્થાપિથા આિેલ છે.
(૧૬) કેન્દ્ર પયુરસકૃત (CSS) પ્રધાનિંત્ી કુ્સયુિ ્યરોજના (Component-C) :
 પ્િથાનમંત્રી કુસુમ યોજનથા (Component-C) અંતગ્યત િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ મથાં ૭૦૦૦ ગ્ીડ કનેકટેડ પંપને સોલથારથાઇઝ 
કરિથા મથાટે ` ૮૦.૦૦ કરોડની નથાણથાંકીય જોગિથાઇ કરિથામથંા આિેલ છે. 
     િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ દરમયથાન સથાિેલ પ્ગવત અને િષ્ય ૨૦૨૨-૨૩ દરમયથાન આયોવજત અગતયની કથામગીરીનથા ભૌવતક 
લક્યથાંક 
 1. તથા. ૩૧.૦૩.૨૦૨૧ની ષ્સ્વતએ રથાજયની કુલ સ્થાવપત િીજ ક્ષમતથા ૩૩,૪૯૬ મે.િો ્યેલ છે જે અંતગ્યત પરંપરગત 

સત્રોત – ૨૦,૩૪૩ મે.િો અને બીન-પરંપરથાગત સત્રોત– ૧૩,૧૫૩ મે.િો નો સમથાિેશ ્થાય છે.
 તથા. ૩૧.૧૦.૨૦૨૧ ની ષ્સ્વતએ ગજુરથાત રથાજયની કુલ સ્થાવપત િીજ ક્ષમતથા ૩૬,૨૧૭ મ.ેિો ્ યેલ છે જ ેપૈકી પરંપરથાગત 

સત્રોતની ક્ષમતથા ૨૦,૯૮૯ મ.ેિો. છે અન ેવબન-પરંપરથાગત સત્રોતની ક્ષમતથા ૧૫,૨૨૮ મ.ેિો નો સમથાિેશ ્થાય છે.
 આમ, નથાણથાકીય િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ (ઓકટોબર સુિીમથંા) દરમયથાન રથાજય દ્થારથા ૨૭૪૮ મે.િો િીજ ક્ષમતથાનો િિથારો 

કરિથામથાં આિેલ છે.
 2. ગુજરથાત ઉજા્ય વિકથાસ વનગમ લી. દ્થારથા પિન ઉજા્ય અને સૌર ઉજા્ય મથાટેનથા કરથાર કેનદ્ સરકથારની મથાગ્યદવશ્યકથા મુજબ મથાત્ર 

સપિથા્યતમક વબરડંગ પ્વક્રયથા ્કી કરિથામથાં આિે છે. િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ (ઓકટોબર સુિી) ગુજરથાત ઉજા્ય વિકથાસ વનગમ લી 
દ્થારથા ૪૫૫૦ મે.િો બીન-પરંપરથાગત સત્રોત સથા્ે સપિથા્યતમક વબરડંગ પ્વક્રયથા ્કી લથાંબથાગળથાનથા કરથાર કરેલ છે.

 3. રથાજય દ્થારથા જાહેર કરિથામથાં આિેલ વિવિિ પોલીસી ્કી પ્ોતસથાહનનથા પરરણથામે, બીન પરંપરથાગત ક્ષમતથાનો કુલ 
સ્થાવપત િીજ ક્ષમતથામથાં ૪૨% ્ી પણ િિથારે ફથાળો ્યેલ છે.

િીજ ્સંકલન કેન્દ્ર : 
 ગુજરથાત રથાજયની િીજ સ્થાપીત ક્ષમતથા તથા. ૩૧.૦૩.૨૦૨૧ નથા રોજ ૩૦૨૪૪.૦૯ મેગથાિોટ હતી. જેમથંા્ી ખથાનગી 
ક્ષેત્રની કંપનીઓની િીજ સ્થાપીત ક્ષમતથા ૬૩૯૬.૮૬ મેગથાિોટ અને સેંટ્લ સેકટરમથાં્ી ગુજરથાત (જીયિુીએનએલ)ને મળતો 
વહસસો ૭૩૭૩.૯૬ મેગથાિોટ હતો. તદઉપરથાંત, આ વસિ।ય તથા. ૩૧.૦૩.૨૦૨૧ નથા રોજ પિન આિથારીત ક્ષમતથા ૬૪૨૫.૩૬ 
મેગથાિોટ, સૂય્ય આિથારીત ક્ષમતથા (રુફટોપ સોલથાર વસિથાય) ૩૨૬૬.૧૩ મેગથાિોટ, મીની હથાઇડ્ો આિથારીત ક્ષમતથા ૬૦.૯૬ 
મેગથાિોટ તેમજ બથાયોમથાસ આિથારીત ક્ષમતથા ૪૪.૧૫ મેગથાિોટ હતી. 
ગયુજરાત પાિર કરોપપોરેશન લી.
(અ)  કા્યજારત પ્રરોજેકટ્સ:
(૧)  ગયુજરાત ્સરોલાર પાક્ક – ચારણકા :
 પથાટણ જીલ્થાનથા સથાંતલપુર તથાલુકથાનથા ચથારણકથા ગથામે ગુજરથાત સોલથાર પથાક્ક આિેલ છે. જુદથા જુદથા ૩૪ વિકથાસકતથા્યઓ 
દ્થારથા ૭૩૦ મેગથાિોટ વિજ ક્ષમતથાનથાં સોલથાર વિજ મ્કો સ્થાપિથામથાં આરયથા ંછે િિુમથંા, ૨૫ મેગથાિોટ વિજ ક્ષમતથાનથા પ્ોજેકટ 
અમલીકરણ હેઠળ છે.
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(૨)  ૫ િેગાિરોટ ગ્ીડ કનેકટેડ ્સરોલાર રૂફટરોપ પ્રરોજેકટ - ગાંધીનગર અને િડરોિરા :
 G.P.C.L. દ્થારથા ખથાનગી ક્ષેત્રની ભથાગીદથારી્ી દ્થારથા ગથાંિીનગરમથંા સફળ રીતે ૫ મેગથાિોટ રૂફટોપ પ્ોજેકટ સ્થાવપત 
કરિથામથાં આિેલ છે. G.P.C.L. દ્થારથા ગથાંિીનગર ખથાતે પોતથાનો ૧ મેગથાિોટ સોલથાર રૂફટોપ પ્ોજેકટ સ્થાપિથામથાં આિેલ છે. 
G.P.CL દ્થારથા સોલથાર રૂફટોપ પ્ોજેકટ અંતગ્યત િડોદરથા શહેરમથંા પણ ૪.૬ મેગથાિોટની ક્ષમતથા સ્થાપિથામથાં આિી છે.
(૩)  ૭૦૦ િેગાિરોટ રાધાને્સડા અલટ્ા િેગા ્સરોલાર પાક્ક :
 ગુજરથાત સરકથાર અને કેનદ્ સરકથારે ગથામ રથાિથાનેસડથા, તથાલુકો િથાિ, જીલ્ો બનથાસકથંાઠથા ખથાતેની આશરે ૧૩૯૨ હેકટર 
વિસતથાર િરથાિતી પડતર/વબનઉપજાઉ જમીન પર ૭૦૦ મેગથાિોટ અલટ્થા મેગથા સોલથાર પથાિર પ્ોજેકટ (UMSPP) સ્થાપિથામથંા 
આિી રહયો છે. રથાિથાનેસડથા અલટ્થા મેગથા સોલથાર પથાક્ક અમદથાિથાદ્ી ઉત્ર-પવચિમ રદશથાએ આશરે ૨૭૧ રક.મી. દૂર આિેલ છે. 
આ પ્ોજેકટનથા વિવિિ આંતર મથાળખથાકીય કથામો જેમ કે, રોડ, પથાણી પુરિઠો, સંદેશથારયિહથાર, પથાિર ઇનફ્થાસટ્ક્ચર વિગેરે પણૂ્ય 
કરિથામથાં આરયથાં છે. હથાલમથાં, કુલ ૪૦૦ મેગથાિોટનો સોલથાર પથાિર પ્ોજેકટ ઓગસટ-૨૦૨૧નથા રોજ શરૂ ્ઇ ગયેલ છે અને 
૩૦૦ મેગથાિોટ સોલથાર પ્ોજેકટ સ્થાપિથાની કથામગીરી પ્ગવતમથંા છે.
(૪) િરોઢેરા ્ૂસ્યજાિંદિર અને નગરને ્સૂ્યજાઉર્જાથી મિકમ્સત કરિા ્સૂ્યજાઉર્જા પ્રરોજેકટ: િરોઢેરા
 મોઢેરથા સૂય્યમંરદર અને નગરને સતત ૨૪ કલથાક અને અઠિથાડીયથાનથા સથાત રદિસ (24×7) એટલે કે, કથાયમ સૂય્ય ઉજા્ય 
મળી રહે તિેથા મથાનનીય પ્િથાનમતં્રીશ્ીનથા ઉદ્દેશ સથા્ે આ દ્ષ્ટથાંતરૂપી પ્ોજેકટનો અમલ કરિથાનો વનિથા્યર કરિથામથંા આરયો છે. 
આ પ્ોજેકટનથા મુખય ઘટકો ૬ મેગથાિોટ ગ્થાઉનડ મથાઉનટેડ ફોટોિોલટઇેક પ્ોજેકટ સથા્ે ૧૫ મેગથાિોટ બેટરી એનજથી સટોરેજ 
વસસટમસ છે.
 આ પ્ોજેકટસમથાં રહેણથાંક અને સરકથારી ઇમથારતોની છતો ઉપર સોલથાર રૂફટોપ તેમજ સોલથાર આિથારરત ઇલેકટ્ીક 
રહીકલ ચથાવજાંગ સટેશન પણ છે. આ પ્ોજેકટની અંગેની કથામગીરી કરિથા મથાટે ગુજરથાત પથાિર કોપષોરેશન લીમીટેડ દ્થારથા મેસસ્ય 
મવહનદ્થા સસટને પ્થા. વલ. ને ઈ પી.સી. કોનટ્થાકટર તરીકે વનયુકત કરિથામથાં આિેલ છે. આ પ્ોજેકટ પ્ોજેકટ પૂણ્યતથાનથા આરે છે
(બ) અિલીકરણ હેઠળના પ્રરોજેકટ્સ :
(૧) ૫૦૦ + િે.િરો. હર્સડ અલટ્ાિેગા ્સરોલાર પાક્ક :
 ગુજરથાત સરકથાર દ્થારથા ગથામ: હરસડ/નિથાપુરથા, તથાલુકો; સુઇગથામ, જીલ્ો: બનથાસકથંાઠથા ખથાતેની લગભગ ૬૯૮ હેકટર 
વિસતથાર િરથાિતી પડતર/વબનઉપજાઉ જમીન પર ૫૦૦ મેગથાિોટ અલટ્થા મેગથા સોલથાર પથાિર પ્ોજેકટ (UMSPP) સ્થાપિથા મથાટે 
“સદૈ્ધથાંવતક” મંજુરી આપિથામથાં આિેલ છે. આ પ્ોજેકટ અંતગ્યત વિગતિથાર પ્ોજેકટ રરપોટ્ય તૈયથાર કરિથામથાં આિેલ છે. ગુજરથાત 
સરકથારે આ જમીનનો આગોતરથા કબજો આપેલ છે.
• આ પ્ોજેકટ મથાટેનથા આવ્્યક તકનીકી અહેિથાલો તૈયથાર કરિથામથાં આિી રહથાં છે. 
• આ પ્ોજેકટ મથાટે િીજ પરરિહનનથા પ્ોજેકટની પ્વક્રયથા શરૂ કરેલ છે. 
• હથાલમથાં ગુજરથાત સરકથાર દ્થારથા જમીનનો આગોતરો કબજો આપી દેિથામથાં આિેલ છે.
• આ યોજનથાને ભથારત સરકથાર તરફ્ી આવ્્યક સહથાય આપિથા મથાટેની સૈદ્થાવતક મંજુરી આપિથામથંા આિેલ છે.
(૨) ૫૦૦૦ + િે.િરો. ધરોલેરા અલટ્ાિેગા ્સરોલાર પાક્ક (ફેઝ-૧, ૧૦૦૦ િે.િરો.) ઃ
• ગુજરથાત સરકથાર દ્થારથા ગુજરથાત રથાજયનથા અમદથાિથાદ જીલ્થાનથા િંિુકથા તથાલુકથામથાં િોલેરથા એસ.આઈ.આર ખથાતે હેકટર 

આરે ૯૮૦૦-૦૦-૦૦ ચો.મી. જમીનમથાં ૫૦૦૦ મે.િો. િોલેરથા અલટ્થામેગથા સોલથાર પથાક્ક મથાટે મંજુરી મળેલ છે. 
• ૫૦૦૦+ મે.િો.ને ૪૦૦૦ મે.િો તેમજ ૧૦૦૦ મે.િો.ને વિભથાજીત કરિથાની મંજુરી કનેદ્ સરકથાર દ્થારથા મળેલ છે. જેમથંા 

GPCL દ્થારથા ફેઝ-૧ મથાં ૧૦૦૦ મે.િો. સોલથાર પથાક્કની કથામગીરી હથાલ કથાય્યરત છે ત્થા ૪૦૦૦ મે.િો. SECI દ્થારથા 
વિકસથાિિથામથાં આિશે.

• ગુજરથાત ઉજા્ય વિકથાસ વનગમ લી. દ્થારથા આ પ્ોજેકટ ્કી ઉતપથારદત ્નથાર િીજળી ખરીદિથા મથાટેની ટેનડર પ્ક્રીયથા પણૂ્ય 
કરી દિેથામથાં આિેલ છે. ટેનડરની શરતોને આિથારે ૧૦૦૦ મે.િો. પૈકી ૩૦૦ મે.િો.નથા ટેનડરો મળેલ છે. ત્થા ટેનડરની 
શરતોને આિથારે ૨૫૦ મે.િો.નથા સોલથાર પ્ોજેકટો સ્થાપિથા મથાટેનથા LoA આપી દીિેલ છે.

(૩) મિન્ડ/્સરોલાર/મિન્ડ-્સરોલાર હાઇમરિડ પાક્ક : ખાિડા
 ગુજરથાત સરકથાર દ્થારથા રથાજયમથાં વિશથાળ વિનડ/સોલથાર/વિનડ-સોલથાર હથાઇવરિડ પથાક્ક સ્થાપિથા મથાટે સરકથારી પડતર 
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જમીન ફથાળિિથાની નીવત રથાજય સરકથારનથાં મહેસુલ વિભથાગનથાં તથારીખ:-૨૫/૦૧/૨૦૧૯નથાં ઠરથાિ્ી બહથાર પથાડિથામથાં આિેલ 
છે. જે અનિયે જી.પી.સી.એલ. ને સદર પોલીસીનથા અમલીકરણ મથાટે નોડલ એજનસી જાહેર કરેલ છે.
 આ નીવત હેઠળ મોટથા પથાયે એટલે કે, અંદથાજે ૩૦,૦૦૦ મેગથાિોટ (૩૦ ગીગથાિોટ) રીનયુએબલ એનજથી પથાક્ક કરછ 
જીલ્થામથાં આંતરરથાષ્ટીય સરહદ નજીક વિિથાકોટ બી.એસ.એફ. પોસટ ખથાતે વિશથાળ રરનયુએબલ એનજથી પથાક્ક સ્થાપિથાની 
કથામગીરી શરુ કરી દિેથામથાં આિી છે. આ સ્ળે અંદથાજે ૨૭,૭૦૦ મેગથાિોટ રીનયએુબલ એનજથી ક્ષમતથા કુલ ૭૨,૪૦૦ હેકટર 
જમીન સવુનવચિત કરિથામથાં આિી છે. આ જમીન ઉપર વિશથાળ પથાક્ક સ્થાપિથા મથાટે મે.અદથાણી ગ્ીન એનજથી વલવમટેડ (SRL)- 
૪૭૫૦ મે.િો. ક્ષમતથા મથાટે સરકથાર દ્થારથા જમીનની ફથાળિણી કરિથામથાં આિેલ છે. જયથારે, ભથારત સરકથારનથા સથાહસ સોલથાર 
એનજથી કોપષોરેશન ઓફ ઇનડીયથા (SECI)ને આંતરરથાષ્ટીય સરહદે વિનડમીલ પ્ોજેકટ સ્થાપિથા મથાટે અંદથાજે ૩,૦૦૦ મેગથાિોટની 
ક્ષમતથા મથાટે ૨૩,૦૦૦ હેકટર જમીન આરવક્ષત કરિથામથંા આિી છે. હથાલમથંા, આ રીનયુએબલ એનજથી પથાક્કને તથાતકથાલીક નિથા 
એપ્ોચ રોડ મળી રહે તે મથાટેની કથામગીરી ગુજરથાત સરકથારનથંા મથાગ્ય અને મકથાન વિભથાગ શરુ કરિથામથાં આિી છે. ભથારત 
સરકથારની નેશનલ ઈનસટીટ્ુટ ઓફ વિનડ એનજથી (NIWE) દ્થારથા આ સ્ળનથાં સોલથાર રેડીયેશન અનેપિન ઉજા્યની નોંિણી 
મથાટેનથાં સથાિનો સ્થાપિથામથાં આરયથા છે.
ગયુજરાત સટેટ પેટ્રોમલ્યિ કરોપપોરેશન મલમિટેડ
તેલ અને ગે્સ એકસ્પલરોરેશન
 જીએસપીસી કુદરતી ગેસનું િેચથાણ કરતી ભથારતની બીજા નંબરની સૌ્ી મોટી કંપની છે. જીએસપીસી લગભગ ૧૭ 
mmscmd કુદરતી ગેસની મથાંગ પૂરી કરે છે જે્ી ગુજરથાત રથાજય સમગ્ ભથારતમથાં ગેસનું સૌ્ી મોટું િપરથાશકથાર છે.
 જીએસપીસી, ગુજરથાતમથાં તેલ અને ગેસ એકસષ્લોરેશન અને પ્ોડકશન (E&P) ક્ષેત્રે મહતિનું સ્થાન િરથાિે છે. 
GSPC, તેનથા જોઇનટ િેનચર પથાટ્યનરો સથા્ે ભથારતમથાં ૧૪ ઉતપથાદન બલોસમથાં ભથાગીદથારી િરથાિે છે, જેમથંા્ી ગુજરથાતમથા ૧૨ 
E&P બલોકસ આિેલ છે. જીએસપીસી (પોતથાનથા ભથાગીદથારો સથા્ે) ૧૯૯૪્ી સતત તેલ અને કુદરતી ગેસનું ઉતપથાદન કરી 
રહથા છે.
 જીએસપીસી અને તેનથા જોઇનટ િેનચર પથાટ્યનરોની કંપનીઓએ આશરે ૯૮.૨ લથાખ બેરલ્ી િિુ તેલ અને ૩૬૫.૫ 
બીલીયન કયુબીક ફીટ કુદરતી ગેસનું ઉતપથાદન છેલ્થા ૨૭ િષષોમથાં આ બલોસમથંા્ી કયુાં છે. િષ્ય ૨૦૧૮્ી જીએસપીસીએ 
વબનઉતપથાદક એકસષ્લોરેશન અને પ્ોડકશન (E&P) બલોકસની વિગતિથાર સમીક્ષથા કરીને વબનઉતપથાદક એકસષ્લોરેશન અને 
પ્ોડકશન (E&P) બલોકસ િેચિથાની પ્વક્રયથા શરુ કરી છે અને આજ રોજ સુિી ૬ (E&P) બલોકસ િેચિથા મથાટે કેનદ્ સરકથાર ની 
મંજુરી મેળલ છે ઉપરથાંત બીજા ૬ (E & P) બલોકસ િેચિથા પ્વક્રયથા ચથાલે છે. નથાણથાકીય િષ્ય ૨૦૨૦-૨૧(નિેમબર)મથાં GSPCનથા 
બલોકસમથાં પ્વતરદિસ તેલનું િેચથાણ ૫૦૦ બેરલ છે અને ગેસનું િેચથાણ ૩૮૦૦૦ કયુ મીટર છે. હિે જીએસપીસી, ગેસ 
િેચથાણનથા રયિસથાયમથાં િિુ ધયથાન કેષ્નદ્ત કરી રહી છે.
ગે્સ ગ્ીડ
 GSPL એ 24 નિેમબર 2021નથા રોજની ષ્સ્વત મુજબ સફળતથા પિૂ્યક 2711 રક.મી લથંાબી કુદરતી ગેસ પરરિહન 
(ટ્થાનસવમશન) કરિથા પથાઇપ લથાઇનનું બથાંિકથામ કયુાં છે. જે ગુજરથાતનથા મોટથાભથાગનથા વજલ્થાઓમથંા કુદરતી ગેસનો પુરિઠો 
રયથાપથારી અને ઔિોવગક એકમોને અને CNG સટેશનોને મળતો રહે તે સવુનવચિત કરે છે. િષ્ય ૨૦૨૧-૨૨ દરમયથાન GSP એ 
કુલ ૬ પ્ોજેક્ટસ દ્થારથા CGD અને ઓિોવગક એકમોને જોડ્થા છે. તે ઉપરથંાત ૫ અનય પ્ોજેક્ટસનું કથાય્ય ગવતમથાન છે. હથાલમથાં 
GSPL સરેરથાશ 35.45 MMSCMD પ્વત રદિસનથા વહસથાબે, કદરતી ગેસનું પરરિહન કરે છે. હથાલનું નેટિક્ક ગુજરથાત રથાજયનથા 
લગભગ ૨૫ વજલ્થાઓ જેમ કે િલસથાડ, તથાપી, નિસથારી, સુરત, ભરૂચ, િડોદરથા, આણંદ., ખેડથા, અમદથાિથાદ, ગથાંિીનગર, 
મહેસથાણથા, સથાબરકથાંઠથા, સુરદે્નગર, રથાજકોટ, કચછ, પંચમહથાલ, અમરેલી, જામનગર, બોટથાદ, મોરબી, ભથાિનગર,પથાટણ, દથાહોદ, 
બનથાસકથાંઠથા, દેિભૂમી દ્થારકથા અને ગીર સોમનથા્ જીલ્થાઓમથંા પ્રથાયેલ છે.
 િષ્ય ૨૦૨૨-૨૩ દરમયથાન GSPL દ્થારથા આગથામી પથાઇપલથાઇન પ્ોજેક્ટસ વિકસથાિિથા મથાટેની કથાય્યિથાહી હેઠળ સિથે, 
ROU (રથાઈટ ઓફ યુઝર) નોરટરફકશન, એષ્નજવનયરરંગ િગેરે અંગેની પ્વક્રયથાઓ ્નથાર છે.
 પી.એન. જી.આર.બી એ જી. એસ.પી.એલ. ને મહેસથાણથા-ભરટંડથા પથાઇપલથાઇન, ભરટંડથા-જમમુ પથાઈપલથાઈન અને 
મલથાિરમ-ભોપથાલ-ભીલિથારથા પથાઇપલથાઇન પ્ોજેકટ વિકસથાિિથા મથાટે અવિકૃત કરેલ છે. આ પ્ોજેકટનથા અમલીકરણ મથાટે 
જી.એસ.પી.એલ. ની આગેિથાની હેઠળ ઇંડીયન ઓઇલ કોપષોરેશન લી., ભથારત પેટ્ોલીયમ કોપષોરેશન લીમીટેડ અને વહનદસુતથાન 
પેટ્ોલીયમ કોપષોરેશન લી. સથા્ે ભેગથા મળી નીચે મુજબ બે સપશેીયલ પપ્યસ િૈવહકલ (SPVs) રચિથામથંા આિેલ.
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SPVs પ્રરોજેકટ અને કુલ લંબાઇ (દક. િી)
જી.એસ.પી.એલ. ઈષ્નડયથા ટ્થાનસકો વલવમટેડ (જી.આઇ.ટી.એલ.) મલ્થાિરમ – ભીલિથાડથા- ભોપથાલ – વિજયપુર પથાઇપલથાઇન 

(એમ.બી.બી.િી.પી.એલ) – ૧૮૮૧ રક.મી.
જી.એસ પી એલ ઈષ્નડયથા ગેસનેટ વલવમટેડ (જી.આઈ.જી.એલ) મહેસથાણથા, ભીંડથા. (એમ.બી.પી.એલ) અને ભટીંડથા 

Guradaspur (બી.જે.એસ.પી.એલ.) – ૨૬૦૦ રક.મી.
જી.એ્સ.પી.એલ. ઇધન્ડ્યા ગ્ેસનેટ મલમિટેડ ઃ
 મહેસથાણથા-ભરટંડથા જમમ ુપથાઇપલથાઇન (એમબીજેપીએલ) એ પી એન જી.ખથાર બી દ્થારથા બોલી આપનથારથા તમથામ 
પ્ોજેકટોમથાં સૌ્ી લથાંબી પથાઇપલથાઇન પ્ોજેકટ અમલમથાં મુકથાયો છે જે ગુજરથાત, રથાજસ્થાન, હરરયથાણથા અને પંજાબ જેિથા રથાજયો 
/ યુ.ટી. ને આિરી લે છે. જીઆઇજીએલનથા નેટિક્કનો વિકથાસ ફતિ ગુજરથાત રથાજય મથાટે જ નહીં, પરંતુ ઉત્રી અંતરરયથાળ 
વિસતથારનથા ગ્થાહકો મથાટે પણ વનણથા્યયક છે કથારણ કે તે ગ્થાહકોને ગુજરથાતમથાં તમથામ હથાલનથા તેમજ આગથામી એલએનજી 
ટવમ્યનલસને પ્િેશ મથાગ્ય પ્દથાન કરશે. આ ઉપરથાંત, આ પથાઇપલથાઇન, રથાષ્ટીય ગેસ ગૌડનો એક ભથાગ, ભથારત સરકથારનથા દ્ષ્ષ્ટકોણ 
હેતુ. ભથારતની ઉજા્ય બથાટમથાં કુદરતી ગેસનો વહસસો 2030 સિુીમથાં 15% સુિી િિથારિથામથાં મહતિપણૂ્ય ભવૂમકથા ભજિશે.
 જી.એસ.પી એલ.એ એમ.બી જે.પી.એલ. પ્ોજેકટનથા અમલીકરણ મથાટે ખથાસ હેતુ િથાહન (એસ.પી.િી.) જી.એસ.
પી.એલ. ઇષ્નડયથા ગેસનેટ વલવમટેડ ની રચનથા કરી છે. જી.એસ.પી.એલ. ઇષ્નડયથા ગેસનેટ વલવમટેડ દ્થારથા પ્્મ તબક્થા મથાં ૪૪૨ 
રકલોમીટર કુદરતી ગેસ પથાઇપલથાઇન કુલ 1316 કરોડ નથા ખચથે અમલ કરિથામથાં આિી છે અને હથાલમથાં બીજા તબક્ે, 
પથાલી(રથાજસ્થાન) ્ ી ભરટંડથા (પંજાબ) અને રોહતક (હરરયથાણથા)્ી પથાણીપત (હરરયથાણથા) લગભગ 4330 કરોડનથા ખચથે કુલ 939 
રકલોમીટરની કુદરતી ગેસ પથાઇપલથાઇન અમલ કરી રહ્યુ છે.
 જીઆઈજીએલે મથાચ્ય ૨૦૧૯ મથાં એમબીપીએલ નેટિક્કનથા પથાલી્ી ભરટંડથા અને હનુમથાનગઢ ્ી પથાણીપતને આિરી 
લેતી કુલ 939 રકલોમીટર ની પથાઇપલથાઇનનથા અમલીકરણ મથાટે ઇપીસી કોનટ્ેકટ આષ્યથા હતથા.
 પ્ોજેકટને ઝડપ ્ી અમલ કરિથા હેતુસર, જીઆઈજીએલએ ઉપરોતિ પ્ોજેકટને સથાત વિભથાગમથંા ચથાર જુદથા જુદથા 
ઇપીસી કોનટ્થાકટરોને એનથાયત કયથા્ય હતથા જીઆઈજીએલે ઉપરોતિ વિભથાગોનથા અમલીકરણમથાં નોંિપથાત્ર પ્ગવત કરી છે. 
પથાઈપલથાઈન પ્ોજેકટ પર કીવિડ 19નથા બીજા િેિ અને પંજાબમથાં ઑકટોબર-20 ્ી ફથામ્ય વબલ સથામેનથા આદોલનને કથારણે 
અસર ્ઈ હતી. મુશકેલીઓનો સથામનો પણ કરિો પડ્ો હોિથા છતથાં, GIG એ નિેમબર 15, 2021 નથા રોજ 887 રકલોમીટરનું 
િેષ્લડંગ (cumulative) કથાય્ય પૂણ્ય કરેલ છે.
 ફેઝ - ૨ પ્ોજેકટ પથાઇપલથાઇન સેકશન કે જે પંજાબમથાં આિેલ છે જેનુ કથાય્ય ખેડૂત આંદોલનને કથારણે પૂણ્ય ્ઇ શકેલ 
ન્ી તેનથા વસિથાય GIG. January ૨૦૨૨ સુિીમથાં ફેઝ ૨ પ્ોજેકટ પૂણ્ય કરિથાની અપકે્ષથા રથાખે છે.
જીએ્સપીએલ ઇધન્ડ્યા ટ્ાન્્સકરો મલિીટેડ (જી. આઇ. ટી. એલ.)
    PNGRB દ્થારથા અવિકૃત કરેલ મલ્થાિરમ ભોપથાલ – ભીલિથાડથા - વિજયપુર પથાઇપલથાઇન પરરયોજનથા (MBBVPL) 
જીએસપીએલ ઇષ્નડયથા ટ્થાનસકો વલમીટેડ(GITL) દ્થારથા કરિથામથાં આિી રહી છે. કુલ ૧૮૮૧ રક.મી. લથંાબી આ પથાઇપલથાઇન 
અંતગ્યત પ્્મ તબક્થા રૂપે ૩૬૫ કી.મી પથાઈપલથાઈન પ્ોજેકટને જી.આઇ.ટી.એલ. દ્થારથા એિોડ્ય કરિથામથંા આિેલ. પ્્મ તબક્થા 
રૂપેની આ પથાઇપલથાઇન કુંચનથાપલ્ી આંધ્પ્દેશ્ી તેલંગથાનથામથાં આિેલ રથામથાગુંડમ ફટથીલથાઇઝસ એનડ કવેમકલ લીમીટેડ(આર.
એફ.સી.એલ.) ષ્લથાનટને જોડે છે. જી.આઇ.ટી.એલ. દ્થારથા આ પ્ોજેકટ તથા. ૧૪.૧૦.૨૦૧૯ નથા રોજ સફળતથાપૂિ્યક પણૂ્ય કરિથામથંા 
આિેલ છે. તથા. 07.01.21 નથા રોજ મથાનનીય મંત્રી MoPNG અને સટીલની અધયક્ષતથામથાં ્યેલ બેઠકનથા વમવન્ટસ ઓફ મીટીંગ 
(MOM) મુજબ ।OCL દ્થારથા જોઇનટ િેનચર(JV)મથાં GSPLની ઇવવિટી લિેથાનો વિચથાર કરિથામથાં આિે, જેનથા યોગય વિકલપો 
પર IOCL અને GITL વિચથાર કરે. જે્ી પથાઇપલથાઇનનથા અમલને ઝડપી બનથાિી શકથાય.
 તે મથાટે IOCLએ મેસસ્ય એસબીઆઇ કૈષ્સ અને મેસસ્ય શથાદુ્યલ અમરચંદ મંગલદથાસની due diligence કરિથા મથાટે 
વનમણુંક કરી છે અને તે મથાટેનું કથાય્ય પ્ગવતમથાં છે.
શહેરરોિાં ગે્સ મિતરણ પ્રરોજેકટ
 ગુજરથાત સરકથારનથા વનદદેશન હેઠળ GSPC ગ્ુપની ગુજરથાત ગેસ વલવમટેડ (GGL)એ સમગ્ ભથારતની સૌ્ી વિશથાળ 
શહેરી ગેસ વિતરણ કંપની છે. ગુજરથાત ગેસ વલવમટેડને ૬ રથાજયો અને ૧ યુનીઅન ટેરરટરીનથા ૨૭ ભોગોવલક વિસતથારોમથંા 
શહેરી ગેસ વિતરણ મથાટે ભથારત સરકથારની પેટ્ોવલયમ અને નેચરલ ગેસ રેગયુલેટરી બોડ્ય (PNGRB) દ્થારથા ઓ્ોરથાઇઝેશન 
મળેલ છે.
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 ગુજરથાત ગેસ વલવમટેડએ ૩૧,૫૦૦ રક.મી. કરતથા િિુ સટીલ તેમજ પીઇ પથાઇપલથાઇન નથંાખી વિવિિ સ્ળોને જોડતથા 
પથાછપલથાઇન નેટિક્કની સ્થાપનથા કરી શહેરી ગેસ વિતરણ નેટિક્કનો અમલ કયષો છે, જેમથંા શહેરો, નગરો તેમજ ગથામડથાઓનો 
સમથાિેશ ્થાય છે. હથાલમથંા ગુજરથાત ગેસ વલવમટેડ દ્થારથા લગભગ ૧૨.૭૬ MMSCMD જેટલો ગેસ ૧૬.૩૦ લથાખ્ી િિુ િરેલુ 
િપરથાશકથારોને, ૪,૨૦૦ જેટલથા ઔિોવગક ગ્થાહકોને, ૧૩,૨૦૦ જેટલથા કોમવશ્યયલ અને નોન-કોમવશ્યયલ ગ્થાહકોને તેમજ 
૬૧૧ સીએનજી સટેશનો દ્થારથા સીએનજી િથાહનોને ગેસ પુરો પથાડે છે. આટલથા વિશથાળ ગ્થાહક સમૂહને પથાઇપલથાઇન દ્થારથા ગેસની 
સેિથા પુરી પથાડીને ગુજરથાત ગેસ વલવમટેડ રથાજયની સથામથાવજક, આવ્્યક મથાળખથાકીય સુવિિથાઓનો વિકથાસમથંા નોંિપથાત્ર ફથાળો 
આપી રહી છે.
 ગુજરથાત ગેસ વલવમટેડ ઓટોમોબથાઇલ (િથાહનોને) પણ સીએનજી પુરો પથાડે છે. કંપની રોજનથા ૧૫.૨૬ લથાખ રક.ગ્થા.
્ી િિુ સીએનજી ૩.૨૦ લથાખ્ી િિુ િથાહનોને પુરો પથાડે છે. આમથાં મોટથા ભથાગે કથાર, ઓટોરરક્ષથા અને બસોનો સમથાિેશ ્થાય 
છે. ઓટોમોબથાઇલ સેકટરને ગેસ પુરો પથાડીને તે દેશને Green House Gas (GHG)નથા સત્રથાિમથાં (એવમશન) ઘટથાડો કરે છે 
અને પયથા્યિરણને સમતોલ બનથાિે છે.
 ગુજરથાત ગેસ વલવમટેડએ રથાજયમથાં ગેસ વિતરણનું વિશથાળ નેટિક્ક તૈયથાર કયુ્ય છે. તેનથા ગ્થાહકો મુખયતિે રરટેઇલ 
ગ્થાહકો હોય છે જે ગ્થામય વિસતથારમથાં ત્થા શહેરી / અિ્યશહેરી વિસતથારમથાં િસિથાટ કરે છે. સથાબરમતી ગેસ વલવમટેડ (SGL), જે 
GSPC એ ભથારત પેટ્ોલીયમ કોપષોરેશન લીમીટેડ (BPCL) સથા્ે ભથાગીદથારીમથાં સ્થાષ્યુ ંછે. તે ૫ વજલ્થાને આિરી લે છે અને 
લગભગ ૬૪૪૨ રકમી લથાંબુ પથાઈપ લથાઇન નેટિક્ક િરથાિે છે. સથાબરમતી ગેસ વલવમટેડ (SCL) ૨.૩૦ લથાખ િરેલું પથાઇષ્ડ 
નેચરલ ગેસ (PNG) ગ્થાહકોને પણ પોતથાનથા નેટિક્ક્ી જોડ્થા છે અને ૧૪૦ CNG સટેશન સ્થાષ્યથા છે.
પાિર પ્રરોજેકટ :
 ગુજરથાતમથાં ઘર અને ઉદ્ોગ મથાટે િીજળી પુરિઠો િિથારિથા, GSPC દ્થારથા ગુજરથાત સટેટ એનજથી જનરેશન વલવમટેડ 
(GSEG) ની સ્થાપનથા કરિથામથાં આિેલ છે. GSEG નો ગેસ આિથારરત 156.1 મેગથાિોટનો પથાિર ષ્લથાનટ જે હજીરથા ખથાતે આિેલ 
છે. તે 2001્ી ઉપલબિ છે. તેની ક્ષમતથા પણ 351.43 મેગથાિોટનો ષ્લથાનટ નથાખિથા્ી 507.53 મેગથાિોટ ્યેલ છે. 351.43 
મેગથાિોટનો ષ્લથાનટ મથાચ્ય, 2012મથાં શરૂ કરિથામથાં આિેલ છે. તે જ રીતે 2 × 351.43 મેગથાિોટ = 702.86 મેગથાિોટ ગેસ 
આિથારરત પથાિર ષ્લથાનટ પીપથાિથાિ નજીક સ્થાપિથામથંા આિેલ છે. આ ખથાસ હેતુ મથાટે જીએસપીસી પીપથાિથાિ પથાિર કંપની 
વલવમટેડ (GPPC) ની સ્થાપનથા કરિથામથાં આિેલ છે. એવપ્લ, 2013 મથાં તેનું 351.43 મેગથાિોટનું પ્્મ યુવનટ અને ફેરિઆુરી 
2014 મથાં બીજું 351.43 મેગથાિોટનું યુવનટ.આ બંને યુવનટ ચથાલુ ્ ઇ ગયેલ છે. ઉપરોતિ ષ્લથાનટ કમીશન ્ યથા બથાદ્ી GUVNL/
SLDCની િીજળીની જરૂરરયથાત પ્મથાણે ચલથાિિથામથાં આિે છે. િષ્ય 2020-21 દરમયથાન GSEGનો 156.1 મેગથાિોટ ષ્લથાનટ 
આશરે 28.77%. 351.43 મેગથાિોટ ષ્લથાનટ આશરે 42.44% અને GPPCનો 702.86 મેગથાિોટ ષ્લથાનટ આશરે 44.26% ષ્લથાનટ 
લોડ ફેકટર સથા્ે ચથાલેલ છે. આિનથાર સમયમથાં હજુ સસતો ગેસ ઉપલબિ ્શે તો તે સતત ચથાલશે. આ બંને પથાિર ષ્લથાનટનથંા 
PPA, ગુજરથાત ઊજા્ય વિકથાસ વનગમ વલ. (GUVNL) સથા્ે કરિથામથંા આરયથા છે.
્સરોલાર પાિર પ્રરોજેકટ :
 GPPC દ્થારથા 5 મેગથાિોટનો સોલથાર ષ્લથાનટ ગુજરથાત સોલથાર પથાક્ક, ચથારણકથા, ગુજરથાત ખથાતે નથાખિથામથાં આિેલ છે. 
મથાચ્ય-2012્ી તયથાં િેપથારી િોરણે ઉતપથાદન શરૂ કરિથામથંા આિેલ છે અને GUVNL સથા્ે PPA કરેલ છે.
પિન ઉર્જા (Wind Power) :
 ગ્ીનર પથાિર ને પ્ોતસથાહન આપિથા મથાટે, ગુજરથાત સટેટ પેટ્ોવલયમ કોપષોરેશન વલવમટેડ (GSPC) એ Wind Power 
ક્ષેત્રમથાં પ્િેશ કરિથાનું નક્ી કયુાં અને ૭૧.૪ ww નો પ્ોજેકટ, ગ્થામ, જખથાઉં અને જામનિથાડથા ખથાતે, O & M મોડેલ પર 
સ્થાપેલ છે.
 તેજ રીતે GSPLએ પર૫ Mw Wind Power પ્ોજેકટ ગુજરથાતમથંા સ્થાપેલ છે. આ પ્ોજેકટ સૌરથાષ્ટમથંા મથાલીયથા- 
મીયથાણથા અને ગોરસર -અડોદર ખથાતે સ્થાપિથામથંા આિેલ છે. આ બંને પ્ોજેકટનથા PPી, ગુજરથાત ઊજા્ય વિકથાસ વનગમ લી. સથા્ે 
કરિથામથાં આરયથા છે.
પંદડત દિનિ્યાલ પેટ્રોમલ્યિ ્યયુમનિમ્સજાટી (PDPU) ઃ
 પંરડત રદનદયથાલ પેટ્ોવલયમ યુવનિવસ્યટી (PDPU)ની સ્થાપનથા ગુજરથાત રથાજયનથા અવિવનયમ દ્થારથા ૨૦૦૭મથંા 
કરિથામથાં આિી. તેનો હેતુ વિશ્વ કક્ષથાની, ઊજા્ય વશક્ષણ અને સંશોિન મથાટેની યવુનિવસ્યટીની સ્થાપનથા કરી. તેલ અને ગેસ ક્ષેત્રમથંા 
િિુ ધયથાન કષે્નદ્ત કરિથાનો છે, અને ગુજરથાત રથાજયને પેટ્ો-કેપીટલ ઓફ ઇંરડયથા ભથારતની પેટ્ોલની રથાજયથાની બનથાિિથાનું 
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સપનું સથાકથાર કરિથાનો છે. તે ગુજરથાત રથાજય પેટ્ોવલયમ કોપષોરેશન વલવમટેડ (GSPC) દ્થારથા સ્થાપિથામથંા આિેલ છે. આ 
યવુનિવસ્યટી ગથાંિીનગરમથાં પર એકર્ી િિુ જમીનમથાં પ્રથાયેલ છે. પંરડત રદનદયથાલ પેટ્ોવલયમ યુવનિવસ્યટી (PDPU)ને 
યુનીિસથીટી ગ્થાનટ કવમશન દ્થારથા મથાનયતથા મળેલ છે અને AICTE દ્થારથા મંજૂરી મળેલ છે.
્યયુમનિમ્સજાટીિાં પાંચ સકકૂલ આિેલી છે, જેની મિગતરો નીચે િયુજબ છે.
 સકલૂ ઓફ પેટ્ોવલયમ ટેકનોલોજી. જે પેટ્ોવલયમ એનજીનીયરીંગમથાં B. Tech M. Tech અને Ph.D નથા અભયથાસક્રમો 
ચલથાિે છે.
 સકલૂ ઓફ પેટ્ોવલયમ મેનેજમેંટ, જે MBA અને Ph.D કથામ કરતથા હોય તેિથા િહીિટદથાર મથાટે ઓઇલ અને ગેસ 
ક્ષતે્રનથા સ્થાતક પછીનથા રડષ્લોમથા અભયથાસક્રમ, અને મેનેજમેનટ ડેિલપમેનટ કથાય્યક્રમનથા અજોડ અભયથાસક્રમો ચલથાિે છે.
 સકૂલ ઓફ સોલથાર એનજથી તયથા ંસોલથાર એનજીનીયરીંગમથા ંM.Tech અન ેPh.D નથા અભયથાસક્રમો ચલથાિિથામથા ંઆિ ેછે.
 સકલૂ ઓફ લીબરલ સટડીઝ, જે વલબરલ સટડીઝમથાં ચથાર િષ્યનથા સ્થાતક કક્ષથાનથા અભયથાસક્રમો; જાહેર િહીિટ નથા MA 
અને Ph.D કક્ષથાનથા અભયથાસક્રમ, આંતરરથાષ્ટીય સંબંિોમથંા; પોવલરટકલ સથાયનસ નથા અભયથાસક્રમ ચલથાિે છે.
 સકલૂ ઓફ ટેકનોલોજી, જે સીિીલ, ઇલષે્કટ્કલ, વમકેવનકલ ક્ષેત્રનથા સ્થાતક કક્ષથાનથા અભયથાસક્રમો અને નયુષ્લિયર 
એંજીનીયરીંગ મથાસટસ્ય રડગ્ી નથા અભયથાસક્રમો ચલથાિે છે. યવુનિવસ્યટીમથાં ૧૪૧ કુલ ટથાઇમની ફૅકલટી છે અને યુવનિવસ્યટીમથંા 
હથાલમથાં વિિથા્થીઓની સંખયથા ૩૪૯૩ છે, અને આિતથા િષ્યમથંા આ સંખયથા ૪૬૦૦ની કરિથાની મહતિકથંાક્ષી યોજનથા છે.
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૫. કાયદા વિભાગ
	 છેલ્લા	દલાયકલામલાં	ગુજરલાત	રલાજયની	અવિરત	વિકલાસ	યલાત્લા	સલાથે	તલાલ	વમલલાિી	કલાયદલા	વિભલાગ	પણ	ગુજરલાતની	પ્રજાને	
ઝડપી	નયલાય	મળ	ેતિેી	લોકઇચછલા	પરરપૂણ્ણ	કરિલા	મલાટે	સતત	પ્રયત્નશીલ	રહેલ	છે.	સૌ	પ્રથમ	કલાયદલા	 વિભલાગની	િહીિટી	
કલામગીરી	ધયલાને	લઇએ	તો	તેમલાં	મુખયતિે	ગુજરલાત	રલાજયમલંા	જરૂરરયલાત	અનુસલાર	નિી	અદલાલતોની	સથલાપનલા	કરિી,	તે	મલાટે	
નયલાયલાવિશ	સવહતનું	સહલાયક	મહેકમ	તથલા	જરૂરી	મલાળખલાગત	સુવિિલાઓ	મંજૂર	કરિલાની	હોય	છે.	ઉપરલાંત	રલાજયની	અદલાલતોનલાં	
બીલડીંગસ	તેમજ	નયલાયલાવિશો	તથલા	કોટ્ણનલા	કમ્ણચલારીઓનલા	રહેણલંાકનલા	મકલાન	મલાટેની	િહીિટી	મંજૂરી	અંગેની	કલાય્ણિલાહી	પણ	
કલાયદલા	વિભલાગ	દ્લારલા	કરિલામલાં	આિે	છે.	મલાત્	અદલાલતો	મલાટ	ેજરૂરી	મહેકમ	આપી	સંતોષ	મલાની	બેસી	નહીં	રહેતલા,	રલાજય	
સરકલાર	ેપક્ષકલારોને	પુરતી	સુવિિલા	મળી	 રહે	તે	મલાટે	 તતપરતલા	બતલાિેલ	છ	ેઅન	ેતે	મલાટે	 તમલામ	સુવિિલાયુક્ત	 નયલાયલાલયનલા	
સંકુલોનલા	 વનમલા્ણણ	ઉપર	પણ	ખલાસ	ધયલાન	કેન્નરિત	કરેલ	છે.	જરૂરીયલાતમંદોને	મફત	કલાનૂની	સહલાય	તેમજ	લોકોન	ેકલાયદલાની	
પ્રલાથવમક	જાણકલારી	મળી	રહે	તે	મલાટે	રલાજય	કલાનૂની	સિેલા	સત્લા	મંડળ	દ્લારલા	કલાનૂની	વશવબરો	યોજિલા	સુલભ	થલાય	તે	મલાટ	ેજરૂરી	
મહેકમ	તેમજ	મલાળખલાગત	સુવિિલાઓ	પુરી	પલાડિલામલાં	આિે	છે.
	 “નહી	કોઇની	હલાર,	નહી	કોઇની	જીત”	કેસ	લડીન	ેનયલાય	મેળિિલા	કરતલા	જો	મધયસથીકરણ	દ્લારલા	પક્ષકલારોની	તકરલારોનું	
વનરલાકરણ	થલાય	તો	 દલાિલાદૂિીની	 પરંપરલા	અટકે	અન	ેપક્ષકલારોની	 િચ્ેની	 તકરલારનું	 કલાયમી	 વનરલાકરણ	થલાય	છે.	 સમલાજમલાં	
સદભલાિનલા	જળિલાઇ	રહે	છે	તેમજ	અદલાલતોનું	ભલારણ	ઘટતલા	અનય	કેસો	પર	િિલારે	ધયલાન	કેનરિીત	કરી	શકે	છે.	લોક-અદલાલત	
તેમજ	મીડીએશન	મલારફતે	િિલારે	કેસોનો	વનકલાલ	કરી	શકલાય	તથલા	અદલાલતોનુ	ંભલારણ	હળિું	થલાય	ત	ેમલાટે	રલાજય	સરકલાર	દ્લારલા	
ગુજરલાત	રલાજય	કલાનુની	સેિલા	સત્લા	મંડળન	ેજરૂરી	મહેકમ	તેમજ	આનુસલાંવગક	સિલતો	પુરી	પલાડેલ	છે.	
	 કલાયદલા	 વિભલાગ	દ્લારલા	ગત	િષષોમલાં	પ્રલાપ્ત	કરિલામલાં	આિેલ	નોંિપલાત્	વસન્ધિઓ	તથલા	આગલામી	િષ્ણનલા	આયોજનની	
વિગતો	નીચે	મુજબ	છે.
	 કલાયદલા	વિભલાગ	સવચિલાલયનલા	દરેક	વિભલાગને	સપશ્ણતો	વિભલાગ	છે.	કલાયદલા	વિભલાગમલાં	૨૧	શલાખલા-પેટલા	શલાખલાઓ	છે,	
જે	પૈકી	૧૨-શલાખલાઓ	સલામલાનય	બલાજુની	શલાખલાઓ	છે.	જેમલાં	મુખયતિે	સરકલારી	િકીલોની	સિેલાકીય	બલાબતો	અન	ેમદદનીશ	
સરકલારી	િકીલોની	સેિલાકીય	બલાબતોને	લગતી	શલાખલા,	બજેટ	શલાખલા	(કોટ્ણ	 વબલડીંગનલા	બજેટની	કલામગીરી),	સથલાવનક	મહેકમ	
શલાખલા,	સંકલન	શલાખલા	વિગેરે	શલાખલાઓનો	સમલાિેશ	થલાય	છે.	મહેકમ	શલાખલા	(ફ-શલાખલામલાં)	વિભલાગની	સથલાવનક	સલામલાનય	સંિગ્ણની	
મહેકમની	કલામગીરી	કરિલામલાં	આિે	છે.	વિભલાગની	વિવશષ્ટ	કલામગીરી	લક્ષમલાં	લઈ	ત્ણ	પ્રકલારનલા	સંિગ્ણમલાંથી	અવિકલારીઓ	/	
કમ્ણચલારીઓની	 વનમણૂંક	 કરિલામલાં	 આિે	 છે.	 આ	 શલાખલામલંા	 સવચિલાલય,	 સલામલાનય	 િહીિટ	 વિભલાગ	 હસતકનલા	 સિંગ્ણમલાંથી	
અવિકલારીઓ	/	કમ્ણચલારીઓની	વનમણૂંક	કરિલામલાં	આિેલ	છે.	કલાયદલા	વિભલાગમલંા	૨૧	શલાખલા-પેટલા	શલાખલાઓ	છે,	જે	પૈકી	૯-શલાખલાઓ	
કલાયદલા	બલાજુની	શલાખલાઓ	છે.	જેમલાં	મુખયતિે	ક્ીવમનલ-સીવિલ	અવભપ્રલાય	મલાટેની	શલાખલાઓ,	લીરટગેશન	શલાખલા,	ચેરરટી	તંત્ની	
શલાખલા,	સરકલારી	િકીલોને	લગતી	શલાખલા,	નોટરી	બલાબતની	શલાખલા,	નયલાયતંત્ન	ેલગતી	શલાખલા,	િગેરે	શલાખલાઓનો	સમલાિેશ	થલાય	
છે.	મહેકમ	(ફ-૧)	શલાખલામલાં	વિભલાગની	કલાયદલાકીય	બલાજુ	તેમજ	નયલાયતંત્	સિંગ્ણનલા	સથલાવનક	મહેકમની	કલામગીરી	કરિલામલાં	આિે	
છે.	વિભલાગની	કલાયદલા	બલાજુની	વિવશષ્ટ	કલામગીરી	લક્ષમલાં	લઈ	બે	પ્રકલારનલા	સિંગ્ણમલાંથી	અવિકલારીઓ/	કમ્ણચલારીઓની	વનમણૂક	
કરિલામલાં	આિે	છે,	આ	શલાખલા	દ્લારલા	કલાયદલાકીય	બલાજુનલા	સિંગ્ણનલા	અવિકલારીઓ/	કમ્ણચલારીઓની	તથલા	નલામદલાર	હલાઈકોટ્ણ	હસતકનલા)	
સંિગ્ણમલાંથી	નયલાયતંત્	સંિગ્ણનલા	અવિકલારીઓની	પ્રવતવનયવુક્તનલા	િોરણે	વનમણૂક	કરિલામલંા	આિે	છે.	જે	વિભલાગનલા	િહીિટી	િડલા	
સવચિ	અને	આર.એલ.એ.ની	વનમણૂક	પણ	નયલાયતંત્મલંાથી	સીટી	સીવિલ	એનડ	સેશનસ	જજ	સિંગ્ણમલંાથી	પ્રવતવનયરુકતનલા	િોરણ	ે
કરિલામલાં	આિે	છે.
	 બૃહદ	મુંબઇ	રલાજયમલંાથી	તલા.૧/૫/૧૯૬૦નલા	રોજ	નિલા	બે	રલાજયો	ગુજરલાત	અને	મહલારલાષ્ટ્ર	અલગ	અલગ	અન્સતતિમલાં	
આવયલા.	ગુજરલાત	રલાજયનું	અલગ	અન્સતતિ	બનતલા	મુંબઇ	સલાિ્ણજવનક	ટ્રસટ	અવિવનયમ,	૧૯૫૦નો	અમલ	ગુજરલાત	રલાજયમલાં	
તલા.૧/૭/૧૯૬૧થી	લલાગ	ુપલાડિલામલંા	આવયો	છે	અને	મુંબઇ	સલાિ્ણજવનક	ટ્રસટ	એકટની	કલમ-૪૨	અનિયે	ચેરીટી	કવમશનર	તે	
કોપષોરેશન	 સોલ	 છે.	 મુંબઇ	 સલાિ્ણજવનક	 ટ્રસટ	અવિવનયમ,	 ૧૯૫૦	અમલમલાં	 લલાિિલાનો	 ઉદ્ેશ	જાહેર	 િલાવમ્ણક-િમલા્ણદલા	 અન	ે
સખલાિતી	ટ્રસટોને	લલાગ	ુપડ	ેછે.	આિલા	ટ્રસટોનો	િહીિટ	સલારી	રીતે	થલાય	અન	ેિહીિટ	સમલાજનલા	વિશલાળ	વહતન	ેલલાગુ	પડતો	
હોિલાથી	તેિલા	ટ્રસટોની	વમલકતો	સમલાજનલા	વહતમલાં	ઉપયોગી	થલાય	અન	ેતેનલા	િહીિટદલારો	તેનો	સુયોગય	િહીિટ	કરે	અને	તેિલા	
િહીિટદલારો	પલાસેથી	વહતભલાગીઓ	યોગય	ખુલલાસલાઓ	મેળિી	શકે	તેિલા	ટ્રસટોનલા	પલારદશ્ણક	િહીિટ	મલાટ	ેકલાયદો	બનલાિિલાનો	હેતુ	
છે.	મુંબઇ	સલાિ્ણજવનક	ટ્રસટ	એકટ,	૧૯૫૦	મલાં	 કરિલામલાં	આિેલ	જોગિલાઇઓ	અનિયે	િલાવમ્ણક,	િમલા્ણદલા	કે	સખલાિતી	હેતુઓ	
(ગરીબી	અથિલા	દુ:ખ	વનિલારણ),	વશક્ષણ	તથલા	તબીબી	મદદ	અન	ેસલામલાનય	રીતે	સમગ્ર	સમલાજ	ઉપયોગી	બીજા	હેતુઓ	આગળ	
ચલલાિિલા	જેિી	પ્રવૃવત્ઓ	મલાટે	સંસથલાની	નોંિણી	કરિી	તેમજ	સંસથલાનલા	ટ્રસટીઓ/િહીિટદલારો	જે	તે	સંસથલાની	પ્રવૃવત્ઓ	યોગય	
રીતે		કર	ેછે	કે	કેમ	?	તે	પ્રવૃવત્ઓ	સંબંિે	થતી	આિક	ખચ્ણનલા	વહસલાબો	વનયવમત	રીત	ેવનભલાિી	ઓડીટ	કરલાિે	છ	ેક	ેકેમ	?	તેમજ	
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તિેલા	ટ્રસટોની	વમલકતની	જાળિણી	યોગય	રીતે	થલાય	છે	કે	કેમ?	તેમજ	તિેલા	ટ્રસટો	ઉપર	વનયમન	અન	ેવનયતં્ણ	રલાખિલા	અન	ે
ટ્રસટોનલા	િહીિટ	સબંિે	ઉપન્સથત	થતી	બલાબતો	અંગ	ેખુલલાસલાઓ	મેળિિલા	તથલા	તે	બલાબતે	અવિવનયમમલાં	 કરિલામલંા	આિેલ	
જોગિલાઇઓનો	અમલ	કરિલાની	કલામગીરી	ચેરીટીતંત્	દ્લારલા	કરિલાની	હોય	છે.	મુંબઇ	સલાિ્ણજવનક	ટ્રસટ	એકટ,	૧૯૫૦	હેઠળ	
ગુજરલાત	રલાજયમલાં	આશરે	ઓકટોબર-૨૦૨૧	અંવતત	કુલ	૨,૬૨,૧૯૮	ટ્રસટો	નોંિલાયેલ	છે.	જયલારે	સોસલાયટી	રજીસટ્રેશન	એકટ,	
૧૮૬૦	હેઠળ	આશરે	૯૬,૩૪૧-સોસલાયટીઓની	નોંિણી	થયેલ	છે.	
	 ગુજરલાત	સલાિ્ણજવનક	ટ્રસટ	એકટ,	૧૯૫૦ની	જોગિલાઇઓનલા	અમલીકરણ	મલાટે	ચેરીટીતતં્નલા	ખલાતલાનલા	િડલા	તરીકે	
ચેરીટી	કવમશનરશ્ીની	કચેરી	અમદલાિલાદ	ખલાતે	કલાય્ણરત	છે.	તેમજ	તેનલા	તલાબલા	હેઠળ	વજલ્લામલાં	પ્રલાદેવશક	કચેરીઓ	તરીકે	જાહેર	
ટ્રસટોની	 નોંિણી	 કચેરીઓ	 તથલા	 અપીલ	ઓથોરીટી	 તરીક	ે ચેરીટી	 કવમશનરશ્ી	 અમદલાિલાદ	 ઉપરલંાત	 ૦૬	 સંયુક્ત	 ચેરીટી	
કવમશનરશ્ીઓની	કચેરીઓ	અમદલાિલાદ,	રલાજકોટ,	િડોદરલા,	સુરત,	ભલાિનગર	તથલા	મહેસલાણલા	ખલાતે	કલાય્ણરત	છે.	જેઓ	ગુજરલાત	
સલાિ્ણજવનક	ટ્રસટ	એકટ,	૧૯૫૦ની	જોગિલાઇઓ	મુજબ	કલાય્ણિલાહી	કરે	છે.	રલાજય	સરકલાર	દ્લારલા	ચેરીટીતતં્ની	તમલામ	જીલ્લા	મથકે	
આિેલ	જાહેર	ટ્રસટોની	નોંિણી	કચેરીઓનલા	મકલાનો	એકસમલાન	મોડલ	આિલારીત	બનલાિિલા	અંગે	વનણ્ણય	કરેલ	છે.	જ	ેઅનિયે	
ભરૂચ	તથલા	ગોિરલા	ખલાતે	કચેરીનલા	પોતલાનલા	મકલાનો	બનલાિિલામલાં	આિેલ	છે.	સદરહું	ખચ્ણ	ચેરીટીતતં્નલા	પી.ટી.એ.	ફંડમલાંથી	
કરિલામલાં	આિેલ	છે.
	 ગુજરલાત	 રલાજયમલાં	 તલા.૨૭/૧૨/૧૯૯૫ની	 અવિસૂચનલાથી	 િકફ	 અવિવનયમ,	 ૧૯૯૫નો	 અમલ	 કરિલાનો	 વનણ્ણય	
કરિલામલાં	આિેલ	છે.	જે	તલા.૧/૧/૧૯૯૬	થી	સમગ્ર	ગુજરલાત	રલાજયમલંા	લલાગુ	પલાડિલામલંા	આિેલ	છે.	આ	વિભલાગની	અવિસૂચનલા	
ક્મલાંક	:	જીકે-૩૭-૬૯-િકફ-૧૦૯૬-૧૪૩-ક	તલા.૩૦/૧૧/૧૯૯૬થી	ગુજરલાત	રલાજય	િકફ	બોડ્ણની	સથલાપનલા	કરિલામલંા	આિેલ	
છે.	ગુજરલાત	રલાજય	િકફ	બોડ્ણની	કચેરી	હલાલ	ડો.	જીિરલાજ	મહેતલા	ભિન,	બલોક	નં.	૮,	ગલંાિીનગર	ખલાતે	કલાય્ણરત	છે.	ચેરીટીતતં્ની	
જાહેર	ટ્રસટોની	નોંિણી	કચેરીઓમલાં	િકફો	ટ્રસટોની	નોંિણી	કરિલામલાં	આિતી	હતી.	જયલારે	ગુજરલાત	રલાજયમલાં	િકફ	બોડ્ણ	કલાય્ણરત	
થતલા	હલાલમલાં	ઓકટોબર-૨૦૨૧	અંવતત	કુલ	૧૪,૫૦૮-િકફોની	નોંિણી	થયેલ	છે.	જે	િકફોનલા	સંચલાલન	તથલા	દેખરેખની	
કલામગીરી	િકફ	બોડ્ણ	દ્લારલા	કરિલામલાં	આિી	રહેલ	છે.
	 િકફ	 સિુલારલા	અવિવનયમ-૨૦૧૩	અનિયે	 રલાજયમલાં	 ત્ણ	સભયોની	 િકફ	 ટ્રીબયુનલની	 રચનલા	 કરિલાની	જોગિલાઇ	
અનિય	ેરલાજય	સરકલાર	દ્લારલા	તલા.૨૫/૦૮/૨૦૧૫નલા	જાહેરનલામલાથી	ગુજરલાત	રલાજય	િકફ	ટ્રીબયુનલની	રચનલા	કરિલામલંા	આિેલ	
છે.	સદરહુ	 ટ્રીબયુનલ	ગલાંિીનગર	ખલાતે	 તલા.૦૮/૦૨/૨૦૧૬	નલા	 રોજથી	શરૂ	 કરિલામલંા	આિેલ	છે.	સદરહુ	 ટ્રીબયુનલ	સમક્ષ	
ગુજરલાત	રલાજય	િકફ	બોડ્ણ	દ્લારલા	પસલાર	કરિલામલાં	હુકમો	સલામે	અપીલ	કરિલાની	જોગિલાઇ	છે.
	 ગુજરલાત	નેશનલ	લો	યુવનિવસ્ણટી	એકટ-૨૦૦૩	અનિયે	રલાજયનલા	પલાટનગર	ગલંાિીનગર	ખલાતે	ગુજરલાત	નેશનલ	લો	
યવુનિવસ્ણટીની	સથલાપનલા	સને-૨૦૦૪	મલાં	કરિલામલાં	આિેલ	છે.	આ	યુવનિવસ્ણટીમલાં	હલાયર	સેકનડરી	પછી	૫-િષ્ણનલા	ઇનટીગ્રેટેડ	
સ્લાતક	કક્ષલાનલા	કલાયદલાની	પદિી	જેિી	કે	બી.એ.,	એલ.એલ.બી.	(ઓન્ણસ્ણ),	બી.કોમ.,	એલ.એલ.બી.	(ઓન્ણસ્ણ)	તથલા	બી.એસ.સી.,	
એલ.એલ.બી.(ઓન્ણસ્ણ)	તેમજ	અનુસ્લાતક	પદિી	અન	ેઉચ્	કક્ષલાનલા	કલાયદલાનુ	ંવશક્ષણ	આપિલામલાં	આિે	છે.	ગુજરલાત	નેશનલ	લો	
યવુનિવસ્ણટી	દેશની	કલાયદલાનલા	વશક્ષણ	મલાટેની	એક	પ્રવતવઠિત	શૈક્ષવણક	સંસથલા	તરીકે	ઉપસી	આિી	છે.	વિદેશી	ફલાળલા	(વનયમન)	
અવિવનયમ,	૧૯૭૬	અનિયે	વિદેશી	દલાન/ફલાળો	મેળિિલા	મલાટે	જે	તે	ટ્રસટો/સંસથલાઓએ	ભલારત	સરકલારની	પિૂ્ણ	મંજુરી	મેળિિલા	
નોંિણી	કરલાિિલા	તેમજ	જે	હેતુઓ	મલાટ	ેવિદેશી	દલાન/ફલાળો	મેળિેલ	હોય	તે	જ	હેતુ	મલાટે	તેનો	ઉપયોગ	કરે	છે	કે	કેમ	તેની	દેખરેખ	
રલાખિલા	મલાટે	ગૃહ	વિભલાગ	હસતક	ઉભલા	કરિલામલાં	આિેલ	એફ.સી.આર.મોનીટરીંગ	સેલન	ેગૃહ	વિભલાગનલા	તલા.૧૯/૧૨/૦૯નલા	
હુકમથી	આ	વિભલાગ	હસતક	તબદીલ	કરિલામલાં	આિતલા	સદરહુ	મોનીટરીંગ	સેલ	ચેરીટી	કવમશનરશ્ીનલા	વનયતં્ણ	હેઠળ	મૂકિલામલંા	
આિેલ	છે.	એફ.સી.આર.સેલને	મળતી	અરજીઓની	ચકલાસણીનલા	િલાંિલા	પ્રમલાણપત્	આપિલાની	તથલા	ભલારત	સરકલારને	મોકલિલાની	
કલામગીરી	એફ.સી.આર.મોનીટરીંગ	સેલ	દ્લારલા	કરિલામલાં	આિે	છે.
	 ડલાયરેકટર	ઓફ	પ્રોસીકયુશનની	કચેરી	 દ્લારલા	 રલાજયભરનલા	સરકલારી	િકીલો	તેમજ	ઇનિેસટીગેટીંગ	ઓફીસરો	મલાટે	
તલાલીમનું	આયોજન	િષ્ણ	૨૦૨૧-૨૨	મલાં	ગુજરલાત	નેશનલ	લો	યવુનિવસ્ણટી	ખલાતે	કરિલામલંા	આવયુ	છે.	ત	ેજ	અનુસલાર	િષ્ણ	
૨૦૨૨-૨૩	મલાં	પણ	આ	પ્રકલારની	તલાલીમ,	સેવમનલાર	અન	ેિક્કશોપનુ	ંઆયોજન	કરિલામલાં	આિનલાર	છે.	કલાયદલા	વિભલાગ	દ્લારલા	
સેન	૨૦૨૧-૨૨	મલાં	ડલાયરેકટર	ઓફ	પ્રોસીકયુશનની	કચેરી	ખલાતે	૧	ડેપયુટી	ડલાયરેકટરની	વનમણૂક	કરિલામલંા	આિી	છે.	આ	
ઉપરલાંત,	ડલાયરેકટર	ઓફ	પ્રોસીકયુશનની	કચેરી	ખલાત	ે૧	સબ	એકલાઉનટનટ	લો	ઓફીસર	તેમજ	ડેટલા	એનટ્રી	ઓપરેટર	જેિલા	
િહીિટી	 સટલાફની	 વનમણૂક	 કરિલામલાં	આિી	 છે.	 તેનલાથી	 કચેરી	 દ્લારલા	 કોટ્ણ	 કેસોનુ	ં મોવનટરીંગ	 સરળતલાથી	 થઈ	 શકે	 તેમજ	
પ્રોસીકયુશનની	કલામગીરી	ઝડપી	બનશે	અને	કન્નિકશન	રેટમલાં	િિલારો	થશે.
								નિી	કોટ્ણ	વબન્લડંગનલા	̀  ૯,૫૭,૫૦,૦૦૦/-	નલા	બલાંિકલામનલા	કલામને	િહીિટી	મંજૂરી	આપિલામલાં	આિેલ	છે.	કોટ્ણ	વબલડીંગસને	
ડીસેબલ	ફ્ેનડલી	બનલાિિલા	મલાટે	જરૂરી	સુિલારલા-િિલારલાનલા	કુલ	૨૧	કલામોન	ે` ૭૩,૭૬,૯૨૨/-	ની	િહીિટી	મંજૂરી	આપિલામલાં	
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આિેલ	છે.	કોટ્ણ	વબન્લડંગસમલાં	જરૂરી	સુિલારલા	િિલારલાનલા	કુલ	૧૦	કલામોને	` ૧,૬૦,૦૨,૪૦૦/-	ની	િહીિટી	મંજૂરી	આપિલામલાં	
આિેલ	છે.	 નયલાવયક	અવિકલારીશ્ીઓનલા	રહેણલાંકનલા	આિલાસોનલા	 ` ૪૩,૮૩,૦૦૦/-	નલા	બલાંિકલામનલા	કલામને	િહીિટી	મંજૂરી	
આપિલામલાં	આિેલ	છે.	નયલાવયક	સટલાફનલા	રહેણલાંક	આિલાસોનલા	` ૧૧,૭૬,૦૦,૦૦૦/-	નલા	બલાંિકલામનલા	કલામને	િહીિટી	મંજૂરી	
આપિલામલાં	આિેલ	છે.	નયલાવયક	અવિકલારીશ્ીઓનલા	રહેણલાંકનલા	આિલાસોમલાં	જરૂરી	સિુલારલા-િિલારલાનલા	` ૯,૪૪,૧૦૦/-	નલા	કલામોને	
િહીિટી	મંજૂરી	આપિલામલાં	આિેલ	છે.	હલાઇકોટ્ણ	પ્રોપરનલા	કુલ	૦૩	કલામોનલા	` ૯,૧૦,૦૪,૨૦૦/-ની	િહીિટી	મંજૂરી	આપિલામલાં	
આિેલ	છે.	આમ,	ચલાલુ	િષ્ણ	૨૦૨૧-૨૨મલાં	કુલ	૩૮	કલામોની	` ૩૩,૩૦,૬૦,૬૨૨/-	ની	િહીિટી	મંજૂરી	આપિલામલાં	આિેલ	
છે.	
	 ખેડલા	વજલ્લાનલા	કપડિંજ	તલાલુકલા	ખલાતે	િિલારલાનલા	વજલ્લા	નયલાયિીશની	કોટ્ણ	તલા.૧૮/૦૯/૨૦૨૧થી	કલાય્ણરત	કરિલામલાં	
આિેલ	છે.	અમદલાિલાદ	 વજલ્લાનલા	િોળકલા	તલાલુકલા	ખલાતે	િિલારલાનલા	 વજલ્લા	નયલાયિીશની	કોટ્ણ	તલા.૦૩/૦૪/૨૦૨૧થી	કલાય્ણરત	
કરિલામલાં	આિેલ	છે.	સુરત	વજલ્લાનલા	મલાંગરોળ	તલાલુકલા	ખલાતે	સીનીયર	સીિીલ	જજની	કોટ્ણ	તલા.૧૮/૦૯/૨૦૨૧થી	કલાય્ણરત	
કરિલામલાં	આિેલ	છે.	નલામ.ગુજરલાત	હલાઇકોટ્ણ	ખલાતે	ડીઝીટલલાઇઝેશન	મલાટે	ઇ-કોટ્ણ	મીશન	મોડ	પ્રોજેકટ	હેઠળ	કુલ	` ૬.૦૨/-	
કરોડની	િવહિટી	મંજૂરી	મળેલ	છે,	જેનો	ઠરલાિ	તલા.૨૪/૦૯/૨૦૨૧નલા	બહલાર	પલાડેલ	છે.	રલાજયમલાં	આિેલ	જુદલા	જુદલા	વજલ્લાઓ	
ખલાતે	આિેલ	વજલ્લા	કલાનૂની	સેિલા	સત્લા	મંડળ	અન	ેતલાલુકલા	કલાનૂની	સિેલા	સવમવતઓનલા	મહેકમ	પર	જુદલા	જુદલા	સંિગ્ણની	કુલ	
૨૧૨	જગયલાઓની	િહીિટી	મંજુરી	મળેલ	છે.	રલાજયમલાં	આિેલી	વજલ્લા	અદલાલતો	તથલા	તેની	તલાબલાની	અદલાલતો	મલાટે	કોમપયટુર,	
વપ્રનટર,		ઝેરોક્ષ		મશીન,		ફેકસ	મશીન,	આર.	ઓ.	િોટર	કુલર,	બલાયોમેટ્રીક	મશીન,	મોબલાઈલ	સટોરેજ	સીસટમ	તથલા	ફવન્ણચર	
ખરીદિલા	મલાટે	કુલ	` ૨,૫૫,૮૯,૮૭૮/-	ની	િહીિટી	મંજુરી	મળેલ	છે,	જેનો	ઠરલાિ	તલા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧નલા	રોજ	બહલાર	પલાડેલ	
છે.	રલાજયમલાં	આિેલી	જુદી	જુદી	ફેમીલી	કોટ્ણ	મલાટ	ેકોમપયટુર,	વપ્રનટર,	ઝેરોક્ષ	મશીન,	ફેકસ	મશીન,	આર.	ઓ.	િોટર	કુલર,	
બલાયોમેટ્રીક	મશીન,	મોબલાઈલ	સટોરેજ	સીસટમ	તથલા	ફવન્ણચર	ખરીદિલા	મલાટે	કુલ	` ૪૫,૨૨,૧૬૯/-ની	િવહિટી	મંજુરી	મળેલ	છે.	
જેનો	ઠરલાિ	તલા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧નલા	રોજ	બહલાર	પલાડેલ	છે.	રલાજયમલંા	આિેલ	RPWD	ACT,	2016	(Right	to	Person	With	
Disabilities	Act)	હઠેળ	સથલાપિલામલાં	આિેલ	ખલાસ	કોટષો	મલાટ	ેવહીલ	ચેર	તથલા	ડીપોઝીશન	બોકસ	ખરીદિલા	મલાટ	ેકુલ	
` ૫૦,૦૦,૦૦૦/-	ની	િહીિટી	મંજુરી	મળેલ	છે.	જેનો	ઠરલાિ	તલા.૦૯/૦૮/૨૦૨૧નલા	રોજ	બહલાર	પલાડેલ	છે.	રલાજયમલાં	આિેલી	
સમોલ	કોઝ	કોટ્ણ	મલાટે	કોમપયુટર,	વપ્રનટર,		ઝેરોક્ષ	મશીન,	ફેકસ	મશીન,	આર.	ઓ.	િોટર	કુલર,	બલાયોમટે્રીક	મશીન,	મોબલાઈલ	
સટોરેજ	સીસટમ	તથલા	ફવન્ણચર	ખરીદિલા	મલાટ	ેકુલ	̀  ૩૧,૭૩,૦૬૨/-ની	િહીિટી	મંજુરી	મળેલ	છે.જેનો	ઠરલાિ	તલા.૦૧/૧૧/૨૦૨૧નલા	
રોજ	બહલાર	પલાડેલ	છે.	રલાજયમલાં	આિેલી	મજુર	અદલાલતો	ખલાતે	કોમપયટુર,	વપ્રનટર,	ઝેરોક્ષ	મશીન,	ફેકસ	મશીન,	આર.ઓ.િોટર	
કુલર,	બલાયોમટે્રીક	મશીન,	મોબલાઈલ	સટોરેજ	સીસટમ	તથલા	ફવન્ણચર	ખરીદિલા	મલાટે	કુલ	` ૪૧,૦૯,૦૦૦/-	ની	િહીિટી	મંજુરી	
મળેલ	છે.જેનો	ઠરલાિ	તલા.૧૩/૦૮/૨૦૨૧નલા	રોજ	બહલાર	પલાડેલ	છે.	રલાજયમલાં	આિેલી	ઔદ્ોવગક	અદલાલતો	ખલાતે	કોમપયટુર,	
વપ્રનટર,		ઝેરોક્ષ		મશીન,		ફેકસ	મશીન,	આર.	ઓ.	િોટર	કુલર,	બલાયોમેટ્રીક	મશીન,	મોબલાઈલ	સટોરેજ	સીસટમ	તથલા	ફવન્ણચર	
ખરીદિલા	મલાટ	ેકુલ	` ૪૯,૬૬,૩૬૦/-	ની	િહીિટી	મંજુરી	મળેલ	છે.	જેનો	ઠરલાિ	તલા.૧૩/૦૮/૨૦૨૧નલા	રોજ	બહલાર	પલાડેલ	
છે.રલાજયમલાં	આિેલ	જુદલા	 જુદલા	 વજલ્લા	અદલાલતો	 તથલા	 તલાબલાની	અદલાલતોનલા	 મહેકમ	 પર	જુદલા	 જુદલા	 સંિગ્ણની	 કુલ	 ૧૨૧	
જગયલાઓની	િહીિટી	મંજુરી	મળેલ	છે.	રલાજયમલાં	આિેલ	જુદી	જુદી	ફેમીલી	કોટષોનલા	મહેકમ	પર	જુદલા	જુદલા	સંિગ્ણની	કુલ-૦૫	
જગયલાઓની	િહીિટી	મંજુરી	મળેલ	છે.	રલાજયમલંા	આિેલ	મેટ્રોપોલીટન	મેજીસટ્રેટ	કોટ્ણ,	અમદલાિલાદનલા	મહેકમ	પર	જુદલા	જુદલા	
સંિગ્ણની	કુલ-૧૦૧	જગયલાઓની	િહીિટી	મંજુરી	મળેલ	છે.	ગુજરલાત	હલાઇકોટ્ણ,	અમદલાિલાદનલા	મહેકમ	પર	જુદલા	જુદલા	સિંગ્ણની	
કુલ	૪૦	જગયલાઓ	ઉભી	કરિલાની	િહીિટી	મંજૂરી	મળેલ	છે.



144

૬. વૈધાનિક અિે સંસદીય બાબતોિો નવભાગ
પ્રવૃનતિઓ :
	 વૈધાનિક	અિે	સંસદીય	બાબતોિા	નવભાગિંુ	મુખય	કાય્ય	સનિવાલયિા	જુદા	જુદા	વહીવટી	નવભાગો	તરફથી	મળેલ	મુખય	
નવધાિ	તથા	વટહુકમિા	મુસદ્ાઓિી	િકાસણી	કરીિે	ત	ેઅંગેિી	દરખાસતોિે	આખરી	ઓપ	આપવાિું	તથા	મુખય	નવધાિિા	
સંદભ્યમાં	વહીવટી	નવભાગોિે	માગ્યદર્યિ	પુરૂ	પાડવાિંુ	છે.	જેથી	કરીિે	રાજયિા	કલયાણ	અિે	સારા	રાસિ	માટે	નવનવધ	વૈધાનિક	
પગલા	લઇ	રકાય.આ	ઉપરાંત	મંત્ીમંડળ	દ્ારા	મંજુર	થયેલ	નવધેયકોિે	નવધાિસભામા	ંદાખલ	કરાવવાથી	માંડીિે	પસાર	કરાવવા	
સુધીિી	તથા	તેિા	પર	મહામનહમ	રાજયપાલશ્ી/	રાષ્ટ્રપનતશ્ીિી	મંજૂરી	મેળવવાિી	તેમજ	રાજયપત્માં	અનધનિયમ	તરીકે	પ્રનસધધ	
કરવાિી	કાય્યવાહી	નવભાગ	દ્ારા	કરવામાં	આવે	છે.	
	 સનિવાલયિા	જુદા	જુદા	વહીવટી	 નવભાગ	તરફથી	રાજયિા	કાયદાઓ	િીિે	મળેલ	સત્ાિી	રૂએ	બહાર	પાડવામા	ં
આવતા	જાહેરિામા,	નિયમો	તથા	હુકમોિા	મુસદ્ાઓિી	કાયદાકીય	િકાસણી	કરવાિી	કામગીરી	આ	નવભાગ	દ્ારા	થાય	છે.	
સંસદીય બાબતોિા કાય્ય નવસતાર હેઠળ આ નવભાગ દ્ારા મુખયતવે િીચે મુજબિી મહતવિી કામગીરી કરવામાં આવે છે.:
•	 નવધાિ	સભાિું	સત્	બોલાવવું	અિે	સત્	નવસજ્યિિી	કામગીરી.
•	 રાષ્ટ્રપનત	રાસિિે	લગતી	કામગીરી,	સંસદીય	બાબતો	અંગે	અનભપ્રાયિી	કામગીરી.
•	 પરામર્ય	સનમતીિી	રિિા	તથા	તિેી	બઠેકિા	આયોજિ	તમેજ	તિેી	કાય્યવાહીિી	જાળવણી	અિે	આિસુાનંગક	તમામ	બાબતો.
•	 નબિસરકારી	નવધેયકોિી	િકાસણી	અિે	અનભપ્રાય.
•	 મહાિુભાવોિા	રોકદર્યક	ઉલ્ેખિે	લગતી	કામગીરી.
•	 બંધારણિા	અિુચછેદ-૨૫૨	હેઠળિી	કામગીરી,	ઠરાવિી	િકાસણી	અિે	અનભપ્રાયિી	કામગીરી.
•	 અધયક્ષ,	ઉપાધયક્ષ,	નવરોધપક્ષિા	િેતા	અિે	ધારાસભયોિી	તબીબી	સારવારિા	ખિ્યિી	મંજુરી	અંગેિી	કામગીરી.
•	 ધારાસભયોિા	પગાર	ભથથા,	સવલતોમાં	સુધારા	અિે	તે	સંદભ્યમાં	અનભપ્રાયિે	લગતી	કામગીરી,	ધારાસભયોિી	ગેરલાયકાત	

નિવારણિે	લગતા	કાયદા	હેઠળિી	કામગીરી	સુધારા,	અનભપ્રાય	નવગેરે
•	 રાજયપાલશ્ીિા	સંબોધિ	પર	આભાર	પ્રસતાવિી	કામગીરી.
	 વધુમા	ંવર્ય-૨૦૨૧	દરનમયાિ	નવધાિસભા	ગૃહે	કુલ	૨૦	નવધેયકો	પસાર	કરેલ	જેમાથી	૧૮	નવધેયકોિે	અનધનિયમમાં	
પરરવનત્યત	કરવામા	ંઆવેલ	છ	ેતેમજ	૦૪	વટહુકમો	બહાર	પાડવામાં	આવેલ	છે.	જયારે	૦૨	નવધેયકોિે	માિ.	રાષ્ટ્રપનતશ્ીિી	
મંજૂરી	મેળવવા	માટે	માિ.રાજયપાલશ્ી	દ્ારા	કેન્દ્ર	સરકારિે	દરખાસત		કરવામાં	આવેલ	છે.	તેમજ	વર્ય	૨૦૨૦િા	૦૪	નવધેયકોિે	
વર્ય	૨૦૨૧	માં	અનધનિયમમા	પરરવનત્યત	કરવામાં	આવેલ.	આમ,	વર્ય	૨૦૨૧માં	કુલ	૨૨	અનધનિયમો	બિેલ	છે	તેમજ	૦૪	
વટહુકમો	બહાર	પાડવામાં	આવેલ	છે.
ગુજરાત રાજય કાયદા પંચ ઃ 
							ગુજરાત	રાજય	કાયદા	પંિ	દ્ારા	વર્ય	-૨૦૨૧	દરમયાિ		કુલ	૭	(સાત)		અહેવાલો	રાજય	સરકારિે	રજૂ	કરેલ	છે.	
ભાષાંતર એકમ ઃ
૧.	 વૈધાનિક	અિે	 સંસદીય	 બાબતોિા	 નવભાગિંુ	 ભારાંતર	એકમ,	 નવધેયકો,	 અનધનિયમો,	 વટહુકમો,	 વૈધાનિક	 નિયમો,	

નવનિયમો,	હુકમો	તથા	જાહેરિામાિંુ	ગુજરાતી	ભારાંતર	તૈયાર	કરી	સંબંનધત	નવભાગિી	નવિંતી	અિુસાર	તે	નવભાગિે	
મોકલાવે	છ	ેઅથવા	ગુજરાત	રાજપત્,	ભાગ-૯	માં,	સવ્ય	લોકોિી	જાણ	સારૂ	પ્રનસદ્ધ	કરે	છે.	સિ	૨૦૨૧-૨૨	દરનમયાિ	
િીિેિી	કામગીરી	હાથ	ધરવામાં	આવી	હતી:
(ક)	 સિ	૨૦૨૧-૨૨િા	વર્યમાં	કલુ	૨૦	(વીસ)	 નવધેયકોિું	ગુજરાતી	ભારાંતર	તૈયાર	કરી,	ગુજરાત	રાજપત્,	

ભાગ-૯માં	પ્રનસદ્ધ	કરવામાં	આવયું	છે.
(ખ)	 સિ	૨૦૨૧-૨૨િા	વર્યમાં	 ૨૨	 (બાવીસ)	ગુજરાત	અનધનિયમોિંુ	ગુજરાતી	ભારાંતર	તૈયાર	 કરી,	ગુજરાત	

રાજપત્,	ભાગ-૯માં	સવ્ય	લોકોિી	જાણ	સારૂ	પ્રનસદ્ધ	કરવામાં	આવયું	છે.	
(ગ)	 સિ	૨૦૨૧-૨૨િા	વર્યમાં	૦૪	(િાર)	ગુજરાત	વટહુકમિંુ	ગુજરાતી	ભારાંતર	તૈયાર	કરી,	ગુજરાત	રાજપત્,	

ભાગ-૯માં,	પ્રનસદ્ધ	કરવામાં	આવયું	છે.
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(ઘ)	 જ	ેતે	નવભાગિી	માંગ	ઉપરથી	આવેલ,	વૈધાનિક	પ્રકારિા	જી.એસ.ટી.	નિયમો,	તેિા	સુધારા	નિયમો	તેમજ	નવનવધ	

નવભાગોિા	જુદા	જુદા	સંવગ્યિા	ભરતી	અિે	પરીક્ષા	નિયમો	જેવા	તમામ	નિયમો,	જાહેરિામા,	હુકમો	વગેરિેું	
ગુજરાતી	ભારાંતર	તૈયાર	કરી,	ગુજરાત	રાજપત્,	ભાગ-૯મા	ંસવ્ય	લોકોિી	જાણ	સારૂ	પ્રનસદ્ધ	કરવામાં	આવયું	છે	
અથવા	નવભાગિી	જરૂરરયાત	અિે	માંગણી	અિુસાર	નવભાગિે	મોકલવામાં	આવેલ	છે.

(િ)	 આ	 એકમ	 દ્ારા	 સિ	 ૨૦૨૧-૨૨િા	 વર્યમાં	 સનિવાલયિા	 જુદા	 જુદા	 નવભાગોિા	આરરે	 ૮૯૧	 ઉપરાંત	
જાહેરિામા,	રુનદ્ધપત્,	હુકમ,	નિયમો	વગેરેિા	ગુજરાતી	ભારાંતરિી	કામગીરી	હાથ	ધરવામાં	આવેલ	છે.	

(છ)	 આ	એકમ	દ્ારા	સનિવાલયિા	જદુા	જદુા	નવભાગોિી	માંગણી	અિસુાર	રાજય	અનધનિયમોિા	ગજુરાતી	ભારાતંર	
અદ્યતિ	કરીિે	પસુતક	આકારે	પ્રનસદ્ધ	કરવામા	ંઆવ	ેછે.	જ	ેસરકારી	પસુતક	ભડંાર	પર	મલૂય	િકૂવીિ	ેમળી	રકે	છે.	
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૭. કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકયાર ષિભયાગ
ખેતી ષન્યામકની કચેરી
	 ખેતીવાડી	 ખાતાનો	 મુખ્ય	 ઉદ્દેશ	 રાજ્યના	 ખેડુતોન	ે વૈજ્ાનનક	 પઘ્ધનતઓનુ	ં જ્ાન/માર્ગદશ્ગન	 સાથે	 પ્ોતસાહન	 તેમજ	
રુણવત્ા	્યુક્ત	ખેત	સામગ્ી	આપી,	ખેતી	પાકોની	ઉતપાદક્તા	અને	ઉતપાદનમા	ંવ્ધારો	કરી	ખેડુતોની	આવક	વ્ધારી	આનથ્ગક	
સતર	ઉંચ	ુલાવવાનો	છદે.	સાથે	સાથે	વૈનવિક	બજારોમાં	ટકી	રહદે	તેવા	રુણવત્ા્ુયક્ત	ખેત	ઉતપાદનો	મેળવવાની	સાથ	ેટકાઉ	ખેતીનો	
અનિરમ	રહદેલો	છદે.
સૂષચત જોગિયાઇ ૨૦૨૨-૨૩

■	 	 વર્ગ	૨૦૨૦-૨૧માટદે	પાક	વ્યવસથા(કૃનર)	સદરદે	કુલ	` ૩૨૧૪૫૫.૮૬	લાખ	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	હતી	
જ્યારદે	સુ્ધારદેલ	બજેટ	જોરવાઇ	` ૨૬૩૪૯૭.૫૩	લાખ	કરવામાં	આવેલ	હતી.	જેની	સામે	માચ્ગ-૨૦૨૧	અંનતત	
` ૨૪૦૩૭૬.૦૮	લાખ	જેટલો	ખચ્ગ	થ્ેયલ	છદે.

■	 	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માટદે	પાક	વ્યવસથા(કૃનર)	સદરદે	` ૩૪૧૭૨૪.૧૩	લાખની	જોરવાઇ	કરદેલ.	જે	પૈકી	` ૨૭૨૪૬.૧૮	
લાખ	આદદજાનત	નવસતાર	પેટા	્યોજના	તથા	` ૭૧૮૧.૭૨	લાખ	અનુસનૂચત	જાનત	પેટા	્યોજનાઓ	માટદે	જોરવાઈ	
કરવામાં	આવેલ.	કેટલીક	અરત્યની	્યોજનાની	જોરવાઈની	નવરત	નીચ	ેમુજબ	છદે.

■	 	 પ્્ધાનમંત્ી	ફસલ	વીમા	્યોજના	માટદે	` ૧૦૪૨૬૧.૯૯	લાખ
■	 	 રાષ્ટી્ય	કનૃર	નવકાસ	્યોજના(આર.કે.વી.વા્ય.)	માટદે	` ૨૫૦૦૦.૦૦	લાખ
■	 	ઓન	ફામ્ગ	સટોરદેજ	સટ્રક્ચર	માટદે	` ૨૮૦૦૦.૦૦	લાખ
■	 	 ખેડૂતોન	ેિારદે	સા્ધનોની	ખરીદી	અંતર્ગત	ટ્રકેટર	ખરીદીમાં	સહા્ય	માટદે	` ૧૪૫૦૦.૦૦	લાખ
■	 	 મીડી્યમ	સાઇઝના	રુડઝ	કેરદેજ	વાહનની	ખરીદી	ઉપર	નાણાંકી્ય	સહા્ય	આપવા	` ૩૦૦૦.૦૦	લાખ	
■	 	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	` ૩૪૧૭૨૪.૧૩	લાખની	જોરવાઇ	સામે	નવેમબર	માસ	સ્ુધી	` ૧૧૬૨૯૯.૨૭	લાખ	ખચ્ગ	

થ્યેલ	છદે.
■	 	 વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટદે	પાક	વ્યવસથા(કૃનર)	સદરદે	` ૪૪૦૮૪૮.૪૨	લાખની	જોરવાઇ	કરદેલ	છદે.

િિ્ષ ૨૦૨૨-૨૩મયંા અમલમયાં મૂકિયામયાં આિનયાર મુખ્ પ્રવૃષતિઓ/કયા્્ષક્રમો
 ♦ આઇ-ખેડૂત પોર્ષલ : 

	 આઇ-ખેડૂત	પોટ્ગલ	દ્ારા	રાજ્યના	ખેડુતોને	ખેતી	માટદે	જરુર	પડતી	ખેત	સામગ્ી	અન	ેખેતી	નવર્યક	માનહતી	સમ્યસર	
મળી	રહદે	છદે	તેમજ	નવનવ્ધ	કલ્યાણકારી	્યોજનાઓનો	લાિ	ખેડૂતોને	ઘર	આંરણે	આસાનીથી	મળી	રહદે	છદે.	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	
૨૬.૭૫	લાખથી	વ્ધુ	ખેડૂતોએ	ખેતીવાડી	ખાતાની	નવનવ્ધ	સહા્યકારી	્યોજનાઓનો	લાિ	મેળવવા	આઇ-ખેડૂત	પોટ્ગલ	પર	
અરજી	કરદેલ	છદે.	ખેડૂતોને	અદ્યતન	કૃનર	નવર્યક	માનહતી	આંરળીના	ંટદેરવે	ઉપલબ્ધ	થઈ	શકે	અને	હવામાન	તથા	કૃનર	પેદાશોના	
જુદાજુદા	બજારમા	ંચાલી	રહદેલ	બજાર	િાવો	જાણી	શકા્ય	તેવી	વ્યવસથા	આઇ	ખેડૂત	પોટ્ગલ	પર	કરવામાં	આવેલ	છદે.
 ♦ સીડ રીપલેસમેનર રેશી્ો : 

	 કનૃરના	 જુદા-જુદા	 પાકોમાં	 ખેત	 ઉતપાદકતામાં	 શુધ્ધ	અન	ે રુણવત્ા્ુયકત	બીજનો	 ઉપ્યોર	 મહતવનો	 છદે.	 નબ્યારણ	
ફેરબદલીનાં	દરમા	ંવ્ધારો	કરવાથી	ખેતીની	ઉતપાદકતામા	ંવ્ધારો	કરી	શકા્ય	છદે.	નવનવ્ધ	કેન્દ્ર	પુરસકૃત	્યોજનાઓ	તથા	સબ	
નમશન	ફોર	સીડ	એન્ડ	 પલાન્ટીંર	મટીરી્યલ	અંતર્ગત	બીજ	 નવતરણમાં	સહા્ય	અન	ેતાલીમ	આપી	ખેડુતોન	ેરુણવત્ા્ુયકત	
નબ્યારણ	ઉતપાદન	માટદે	પ્ોતસાનહત	કરવામાં	આવે	છદે.
 ♦ ખયાતર ષિતરણ : 

	 રાજ્યમા	ંરાસા્યનણક	ખાતરો	સમ્યસર	અન	ેપરુતી	માત્ામા	ંમળી	રહદે	તે	માટદે	રાજ્ય	સરકારશ્ી	દ્ારા	ઓફ	સીઝનમાં	
રુજરાત	એગ્ો	ઈન્ડસટ્રીઝ	કોપપોરદેશન	નલનમટદેડ	તથા	રુજકોમાસોલ	સસંથાઓ	દ્ારા	ખાતર	સંગ્હ	કરાવવામાં	આવે	છદે.	જ	ેમાટદે	̀  ૨૫	
કરોડની	જોરવાઈ	કરવામા	ંઆવ	ેછદે.	
	 વર્ગ	 ૨૦૨૧-૨૨	માં	 નવેમબર-૨૧	અંનતત	 ૨૩.૮૪	લાખ	મે.ટન	 રાસા્યનણક	ખાતર,	 રાજ્યના	ખેડૂતોન	ે ઉપલબ્ધ	
કરાવવામાં	આવેલ.	વર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	માં	૪૧.૧૭	લાખ	મે.ટન	રાસા્યણીક	ખાતર	રાજ્યના	ખેડૂતોન	ેઉપલબ્ધ	કરાવવામાં	
આવેલ	છદે.	જેના	પર	િારત	સરકારશ્ી	દ્ારા	અંદાનજત	` ૪૩૫૭	કરોડ	સહા્ય	આપવામાં	આવેલ	છદે.
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 ♦ ખેત ઉતપયાદન સયામગ્ી અને ગુણિતિયા ષન્ંત્રણ : 
	 ખતે	ઉતપાદન	સામગ્ી	નવતરણ	વ્યવસથા	તથા	રણુવત્ા	નન્યતં્ણ	ઉપર	વ્ધ	ુઘ્યાન	કેન્દ્ીત	કરવામા	આવ	ેછદે.	ખેડતૂોને	
નબ્યારણ,	ખાતર,	જતંનુાશક	દવા	જવેા	ખતેી	ઇનપુટસ	સામગ્ી	સમ્યસર	અન	ેરણુવત્ા	્ુયક્ત	મળદે	તે	બાબતે	તનેા	ઉતપાદન,	
નવતરણ	અન	ેરુણવત્ા	ચકાસણી	માટદે	સવુ્યવસસથત	આ્યોજન	કરવામા	ંઆવ	ેછદે.	રાજ્યમા	ંખડેતૂોન	ેસરદેરાશ	અદંાનજત	૩૫	લાખ	
મનેટ્રક	ટન	રણુવત્ા્યકુ્ત	રાસા્યનણક	ખાતર	પરૂતા	પ્માણમા	ંતથા	વ્યાજબી	િાવ	ેસમ્યસર	મળી	રહદે	ત	ેમાટદેની	સુચારૂ	વ્યવસથા	
રોઠવવામા	ંઆવ	ેછદે.આ	ઉ૫રાતં	(૧)	સકંનલત	રોર	જીવાત	નન્ંયત્ણ	(૨)	જનૈવક	નન્યતં્ણ	(૩)	આસકસમક	રીત	ેફાટી	નીકળતા	
રોર-જીવાતનુ	ંઅસરકારક	નન્ંયત્ણ	(૪)	ઓરગેનીક	ફામમીંર	(૫)	ઉંદર	નન્ંયત્ણ	જવેા	કા્ય્ગક્રમો	હાથ	્ધરવામા	ંઆવ	ેછદે.
 ♦ પયાક આ્ોજન : 

િારત	સરકારશ્ીએ	રાનષ્ટ્ય	ખા્ધ	સુરક્ા	નમશન	હદેઠળ	રાજ્યમા	ંઘઉ	ંપાક	માટદે	૭	જીલ્ા,	કઠોળ	પાક	માટદે	૩૩	જીલ્ા,	ડાંરર	
પાક	માટદે	૪	જીલ્ા	અન	ેકપાસ	પાક	માટદે	૩૦	જીલ્ામાં	્યોજના	અમલમાં	મુકેલ	છદે.	તે	ઉપરાંત	તેલીનબ્યાં	પાકો	માટદે	નેશનલ	
મીશન	ઓન	ઓઇલ	સીડ	એન્ડ	ઓઇલ	પામ,	ખેત	ઉતપાદન	જળવાઇ	રહદે	અને	વરપો	વર્ગ	સારુ	ઉતપાદન	મળદે	તે	હદેતુ	માટદે	
નેશનલ	મીશન	ઓન	સસટદેનેબલ	એગ્ીકલચર	્યોજનાઓનો	અમલ	કરવામાં	આવે	છદે.	કાપણી	પછી	ખેત	પેદાશોનો	જરૂરી્યાત	
મુજબ	સંગ્હ	કરી	શકા્ય	ત	ેમાટદે	ખેડૂતોને	ખેતરદે	સટોરદેજ	સટ્રક્ચર	ઊિું	કરવામાં	સહા્ય	આપવાની	્યોજનાઓ	પણ	અમલમાં	
મુકેલ	છદે.
 ♦ કૃષિ ્યાંષત્રકરણ : 
■	 રાજ્યમા	ઔ્ધોનરકરણ	અને	શહદેરીકરણના	કારણે	ખેતમજુરોની	ખુબ	જ	અછત	પ્વતગે	છદે,	તેથી	ઓછા	ખચગે	વ્ધુ	સારુ	

અન	ેવ્ધુ	ખેત	ઉતપાદન	મેળવવા	માટદે	કૃનર	્યાંત્ીકરણનો	વ્યાપ	વ્ધારવો	અનનવા્ય્ગ	છદે.	કૃનર	્યાંનત્કરણ	અપનાવવા	માટદે	
પ્ાઇમ-મુવર	તરીકે	્યાંનત્ક	શનક્તનો	જ	ઉપ્યોર	કરવો	પડે,	જેના	માટદે	મુખ્ય	સ્ોત	ટ્રેકટર	છદે,	તેથી	કરી	રાજ્ય	સરકાર	
દ્ારા	 જરૂરતમંદ	ખેડૂતોને	 ટ્રેકટરની	ખરીદીમા	ં મદદરૂપ	 થવા	 રાજ્યના	બજેટમાં	જોરવાઈ	 કરવામાં	આવે	 છદે.	 કૃનર	
ઉતપાદનોના	પદરવહન	માટદે	મીડી્યમ	સાઇઝ	રુડઝ	કેરદેજ	વાહન	ઉપર	સહા્યની	્યોજના	અમલમાં	મુકેલ	છદે.

■	 રાજ્યમાં	કેન્દ્ર	પુરસકૃત	સબમીશન	ઓન	એગ્ીકલચર	મીકેનાઇઝેશન	્યોજના	અમલમાં	છદે.	આ	ઉપરાંત	રાજ્ય	પુરસકૃત	
કનૃર	્યાંત્ીકરણ	્યોજના	અંતર્ગત	સહા્ય	આપવામાં	આવે	છદે.	રામોના	સમુહ(કલસટર)માં	દરદેક	વર્ગના	ખેડૂતો	કૃનર	
્યાંત્ીકરણનો	મહત્મ	ઉપ્યોર	કરી	શકે	તથા	રાજ્યના	ખેડૂતો	આ્ુધનનક	અને	મોટા	કૃનર	્યંત્ોનો	ઉપ્યોર	કરી	ખેતી	
વ્ધુ	નફાકારક	બનાવી	શકે	તે	હદેતુથી	રાજ્યમાં	એગ્ો	સનવ્ગસ	પ્ોવાઈડરની	સેવા	ઉપલબ્ધ	કરાવવામાં	આવશે.

■	 નસમાંત	ખેડૂતો	અને	ખેત	કામદારોને	સમાટ્ગ	હદેન્ડ	ટૂલ	કીટ	સહા્યથી	આપવામાં	આવશે	જેથી	તેમની	કા્ય્ગક્મતામાં	વ્ધારો	
અન	ેશ્મમાં	ઘટાડો	થા્ય.

■	 રાજ્યમાં	વર્ગ	૨૦૨૦-૨૧માં	ખેત	ઓજાર/સા્ધનના	૫૦	ઘટકના	૭૦૩	કંપનીના	૨૪૪૧	મોડલને	એમપનેલ	કરીન	ે
ખેડૂતોને	વ્યાજબી	અને	સપ્ધા્ગતમક	િાવે	ખેત	ઓજાર/સા્ધન	મળી	રહદે	તેવી	વ્યવસથા	કરવામાં	આવેલ	છદે.

 ♦ ખેતી ષિિ્ક ષિસતરણ પ્રવૃષત : 
■	 સંશોન્ધત	થ્યેલ	િલામણો	ખેડૂતો	સુ્ધી	પહોંચ	ેઅને	અપનાવતા	થા્ય	ત	ેમાટદે	રાજ્યના	નવસતરણ	તંત્,	કૃનર	્ુયનનવ્ગસીટીના	

વૈજ્ાનનકો	અને	આતમા	પ્ોજેકટ	દ્ારા	કૃનર	મહોતસવ,ખેડૂત	તાલીમો,	કૃનર	મેળાનુ	ંઆ્યોજન,	રાજ્ય	અને	રાજ્ય	બહારની	
તાલીમ	પ્વાસ,	સરદાર	પટદેલ	કૃનર	સંશો્ધન	પુરસકારથી	સન્માનવા	જેવી	નવનવ્ધલક્ી	પ્વૃનત્ઓ	હાથ	્ધરવાનુ	ંઆ્યોજન	
કરદેલ	છદે.

■	 મનહલા	ખેડુતોમાં	જારરૂકતાથી	કૃનર	ક્ેત્ના	 નવકાસ	અને	મનહલા	ખેડુતોની	કા્ય્ગક્મતા	વ્ધારવા	માટદે	મનહલાઓને	
અલરથી	તાલીમ	આપવાના	કા્ય્ગક્રમો	કરવા	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે.

■	 ખેડૂતોને	મુંજવતા	પ્શ્ોના	નનરાકરણ	માટદે	નવના	મુલ્યે	દકસાન	કોલ	સેન્ટર,	આકાશવાણી	તેમજ	દુરદશ્ગનના	માધ્યમથી	
ખેતીલક્ી	વૈજ્ાનનક	અનિરમ	અરંેના	કા્ય્ગક્રમોનુ	ંપ્સારણ	કરવામાં	આવે	છદે.

■	 વરસાદની	અનન્યનમતતાના	કારણે	રાજ્યના	અમુક	નવસતારોમા	ંઅનતવૃષ્ી	કે	અનાવૃષ્ીની	પદરસસથનતમાં	વાવેતર	અને	
ઉતપાદન	ઉપર	અસર	થા્ય	છદે	આવી	અસર	હદેઠળના	 નવસતારને	 નવપરીત	સંજોરોનો	સામનો	ન	કરવો	પડે	તે	માટદે	
આકસસમક	પાક	આ્યોજન	હાથ	્ધરવામાં	આવે	છદે.

 ♦ ષસંચયાઇ સિલતો : 
■	 કનૃર	ઉતપાદનમા	વ્ધારો	કરવાનો	મુખ્ય	ઉદ્દેશથી	અનુસૂનચત	જાનત,	અનુસનૂચત	જનજાનત	તેમજ	નાના	અન	ેનસમાન્ત	
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ખેડૂતોને	નસંચાઇ	સવલતો	જેવી	કે	ઓઇલ	એસન્જન,	ઇલકેટ્રીક	મોટરથી	ચાલતા	પમપસેટ	રોઠવવા	તેમજ	પાઇપલાઇન	
માટદે	સહા્ય	પુરી	પાડવામાં	આવે	છદે.

■	 જળસંચ્ય	અને	જળનસંચન	દ્ારા	વરસાદી	પાણીનો	ઉપ્યોર	કરીન	ેજળસંરક્ણ	અને	િૂરિ્ગ	જળ	રીચાજ્ગ	તથા	વોટરશેડ	
નવકાસ	જેવા	કામો	માટદે	“પર	ડ્ોપ	મોર	ક્રોપ-અ્ધર	ઇન્ટરવેન્શન”	દ્ારા	વરસાદી	પાણીનો	મહત્મ	ઉપ્યોર	કરી	વ્ુધ	
ઉતપાદકતા	અને	વ્ધુ	આવક	મેળવવા	માટદે	કેન્દ્ર	પુરસકૃત	પ્્ધાનમંત્ી	કૃનર	નસંચાઇ	્યોજના	અમલમાં	છદે.

 ♦ રયાષ્ટી્ કૃષિ ષિકયાસ ્ોજનયા : 
	 િારત	સરકરશ્ીએ	અનર્યારમી	પંચવનર્ગ્ય	્યોજના	દરમ્યાન	૪	ટકાનો	કૃનર	નવકાસ	દર	નસઘ્ધ	કરવા	કૃનર	તેમજ	તેન	ે
સંલગ્ન	સંસથાઓ	માટદે	રાષ્ટી્ય	કૃનર	નવકાસ	્યોજના	અમલમાં	મુકેલ	છદે.	જેમાં	કૃનર	સંલગ્ન	નવનવ્ધ	પ્ોજેકટની	કામરીરી	કરવામાં	
આવ	ેછદે.	જે	અંતર્ગત	રાજ્યના	આદદવાસી(એસ.ટી.)	તથા	અનુસનુચત	જાનતના(એસ.સી.)	ખેડૂતો	સનહત	તમામ	ખેડૂતો	નવી	
ટદેક્ોલોજી	અપનાવે	તે	માટદે	પ્ોતસાહન	આપવામાં	આવશે.
 ♦ આંકડયાકી્ મયાષહતી : 
■	 રાજ્યમાં	પાકવાર,	તાલુકાવાર/નજલ્ાવાર	વાવેતર	નવસતાર,	ઉતપાદન	અને	ઉતપાદકતાના	નન્યનમત	તથા	ચોક્કસ	આંકડા	

મેળવી	શકા્ય	તે	માટદે	સુવ્યવસસથત	તંત્	રોઠવવામાં	આવેલ	છદે.	જે	અંતર્ગત	અઠવાદડક	વાવેતર	નવસતારનો	રીપોટ્ગ	તૈ્યાર	
કરવામા	ંઆવે	છદે.

■	 પાકવાર	પાક	કાપણી	અખતરાના	આ્ધારદે	તાલુકાવાર	ઉતપાદકતાના	અંદાજો	નક્કી	કરી	રાજ્યનુ	ંપાકવાર	ઉતપાદન	
નક્કી	કરવામાં	આવે	છદે.

■	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨મા	ંરાજ્યના	તમામ	મખુ્ય	પાકના	આશરદે	૩૫૧૪૬	જટેલા	પાક	કાપણી	અખતરા	રોઠવવાનંુ	આ્યોજન	છદે.
■	 મુખ્ય	પાકોના	પાક	ઉતપાદન	ખચ્ગની	નવરત,	ફામ્ગ	હાવગેસટ	પ્ાઇસ	તથા	ખેત	મજૂરીના	દરની	નવરત	તૈ્યાર	કરવામાં	આવે	

છદે.	દર	પાંચ	વરગે	હાથ	્ધરાતી	કૃનર	નવર્યક	રણના	વર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	માટદે	હાથ	્ધરવામાં	આવેલ	છદે.
 ♦ કુદરતી આફતો સયામે રક્ષણ : 
■	 ખેડૂતોને	કુદરતી	આફતો	સામે	રક્ણ	તેમજ	કૃનરમાં	જોખમ	સામે	ખેડુતોન	ેઆનથ્ગક	વળતર	આપવા...

	 (૧)	પ્્ધાન	મંત્ી	ફસલ	વીમા	્યોજના	/	મુખ્યમંત્ી	દકસાન	સહા્ય	્યોજના
	 (૨)	ખાતેદાર	ખેડૂત	અકસમાત	વીમા	્યોજના
	 (૩)	ટદેકાના	િાવે	ખેતપેદાશોની	ખરીદી
	 (૪)	કૃનત્મ	વરસાદ	
	 જેવી	્યોજનાઓનો	અમલ	કરવામાં	આવે	છદે.

■	 પ્્ધાનમંત્ી	ફસલ	વીમા	્યોજના	અંતર્ગત	ખેડૂતોએ	ખરીફ	પાકો	માટદે	ફક્ત	૨%,	રવી/	ઉનાળુ	પાક	માટદે	૧.૫૦%	તેમજ	
વાનર્ગક	બારા્યતી	તથા	વાનણસજ્યક	પાકો	માટદે	૫%	નપ્નમ્યમ	િરવાનુ	ંરહદે	છદે.	બાકીના	નપ્નમ્યમની	રકમ	રાજ્ય	સરકાર	
અને	કેન્દ્ર	સરકાર	સરખા	નહસસે	િોરવે	છદે.	વર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	તથા	૨૦૨૧-૨૨	મા	ંખરીફ	ઋતુમાં	પ્્ધાનમંત્ી	ફસલ	
વીમા	્યોજના	અમલમા	ંન	મૂકતાં	સંપૂણ્ગ	રાજ્ય	પુરસકૃત	‘મુખ્યમંત્ી	દકસાન	સહા્ય	્યોજના’	અમલમાં	મૂકવામાં	આવેલ.

■	 ખાતેદાર	ખેડૂત	અકસમાત	વીમા	્યોજના	અંતર્ગત	ખાતેદાર	ખેડૂત	કે	ખાતેદાર	ખેડૂતના	કોઇ	પણ	સંતાન(પતુ્/પુત્ી)	કે	
ખાતેદાર	ખેડૂતના	પનત/પત્ીનું	આપઘાત	કે	કુદરતી	મૃત્યુ	નસવા્ય	બીજી	કોઇ	પણ	રીત	ેમૃત્યુ	કે	કા્યમી	અપરંતાના	
દકસસામાં	વીમાનું	રક્ણ	આપી	તેના	વારસદારને	સહા્ય	આપવામાં	આવે	છદે.

■	 રાજ્યમાં	ખેડૂતોની	ખેતપેદાશના	િાવ	ખુલ્ા	બજારમાં	નીચા	જા્ય	ત્યારદે	ખેડૂતોન	ેપોરણક્મ	િાવ	મળદે	તે	માટદે	નીચા	
િાવ	સામે	રક્ણ	આપવા	માટદે	સરકારશ્ી	દ્ારા	નવનવ્ધ	ખેતપેદાશની	ટદેકાના	િાવે	ખરીદી	કરવામાં	આવે	છદે.

■	 આ	ઉપરાંત	અનતવૃસષ્,	પૂર,	દુષકાળ	વરેરદે	જેવી	કુદરતી	આફતો	સામે	ખેડૂતોન	ેવળતર	આપવા	માટદે	સરકાર	દ્ારા	નવશેર	
કૃનર	રાહત	પેકેજ	આપવામાં	આવે	છદે.

 ♦ પ્રધયાનમંત્રી કકસયાન સનમયાન ષનષધ
	 િારત	સરકાર	દ્ારા	ખેડૂતોની	આવક	વ્ધારવાના	િારરૂપ	ેજમીન	્ધરાવતા	ખેડૂત	કુટુંબોન	ેસહા્યરૂપ	થવા	માટદે	૧૦૦%	
કેન્દ્ર	સહાન્યત	્યોજના	“પ્્ધાનમંત્ી	 દકસાન	સન્માન	 નનન્ધ”	્યોજનાનુ	ં રાજ્યમા	ંઅમલીકરણ	કરવામાં	આવે	છદે.	જ	ેહદેઠળ	
ખેડૂતોને	વાનર્ગક	કુલ	` ૬૦૦૦/-	ત્ણ	સમાન	હપ્ામાં	મળદે	છદે.
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 ♦ પ્રધયાનમંત્રી કકસયાન મયાનધન ્ોજનયા : 
	 િારત	સરકારશ્ીએ	દદેશના	નાના	અન	ેસીમાંત	ખેડૂતોન	ેસામાનજક	સુરક્ા	પ્દાન	થા્ય	તે	માટદે	પ્્ધાનમંત્ી	 દકસાન	
માન્ધન	્યોજના	અમલી	કરદેલ	છદે.	જેમાં	૧૮	થી	૪૦	વર્ગની	ઉમર	્ધરાવતા	નાના	અન	ેસીમાંત	ખાતેદાર	ખેડૂતોન	ે૬૦	વર્ગ	
બાદ	` ૩૦૦૦/-	માનસક	પેન્શન	અંશત	:	પ્ીમી્યમ	ચુકવણીના	આ્ધારદે	આપવાની	બાબત	છદે.
 ♦ નેશનલ મીશન ફોર સસરનેેબલ એગ્ીકલચર : 

	 કનૃર	 ઉતપાદકતાનું	 સાતત્ય	જાળવવા	માટદે	 ઉપ્યોરી	એવાં	અછત્ુયક્ત	કુદરતી	 સત્ોતોનુ	ં રક્ણ	અન	ેજાળવણી્યુક્ત	
વપરાશને	પ્ોતસાનહત	કરવાં	માટદે	 કુલ	૪	 નમશનોન	ેએકનત્ત	કરી,	તૈ્યાર	થ્યેલ	 નમશન	“નેશનલ	મીશન	ફોર	સસટદેનેબલ	
એગ્ીકલચર	્યોજના”	અંતર્ગત	સોઇલ	હદેલથ	કાડ્ગ,	સોઇલ	હદેલથ	મેનેજમેન્ટ,	પરંપરારત	કૃનર	નવકાસ	્યોજના,	રદેઇનફેડ	એદર્યા	
ડેવલપમેન્ટ	તથા	સબનમશન	ઓન	એગ્ો-ફોરદેસટરીનો	સમાવેશ	કરી	અમલ	કરવામાં	આવશે.
 ♦ ઓગગેષનક ફયાષમિંગ : 
■	 રુજરાતના	ખેડૂતોને	ઓરગેનનક	ખેતીમાં	સનક્ર્ય	કરવાના	ઉમદા	હદેતુથી	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	રુજરાત	સેસન્દ્ર્ય	ખેતી	નીનત-

૨૦૧૫	ઘડી	છદે.
■	 જે	અંતર્ગત	રાજ્યમાં	સેસન્દ્ર્ય	ખેતીને	પ્ોતસાહન	આપવામાં	આવશે.	રાજ્યમા	ંઓરગેનનક	કૃનર	્ુયનનવનસ્ગટીની	સથાપના	

કરવામાં	આવેલ	છદે.
■	 સમગ્	ડાંર	અને	વલસાડ	નજલ્ાના	્ધરમપુર,	કપરાડા	અન	ેનવસારી	નજલ્ાના	વાંસદા	તાલુકાન	ે૧૦૦%	સેન્દ્રી્ય	ખેતી	

હદેઠળ	આવરી	લેવાનું	આ્યોજન	કરદેલ	છદે.
 ♦ પ્રયાકષૃતક ખેતી : 
■	 રુજરાતના	ખેડુતો	માટદે	ખેતીમાં	ખચ્ગ	ઘટદે,	જમીનની	ફળદ્રુપતા	વ્ધે	અન	ેઉતપાદન	મેળવી	આનથ્ગક	સમૃધ્ધ	થા્ય	તે	માટદે	

ખેડુતો	અન	ેનવસતરણ	કા્ય્ગકરોને	તાલીમ,	નનદશ્ગન	અન	ેપ્ેરણા	પ્વાસ	દ્ારા	તમામ	નજલ્ાઓન	ેપ્ાકૃનતક	ખેતી	હદેઠળ	
આવરી	લઇ	લાિ	આપવામાં	આવશે.

■	 ૨૫૦૦	તાલીમાથથીઓ	માટદે	પ્ાકૃનતક	કૃનરની	સાત	દદવસી્ય	નનવાસી	તાલીમ	કા્ય્ગશાળાનુ	ંઆ્યોજન	કરવામાં	આવ્યું.
■	 “આપણુ	ંડારં,	પ્ાકૃનતક	ડારં”	અનિ્યાન	હદેઠળ	ડારંન	ે“સપંણૂ્ગ	રાસા્યનણક	ખતેીમકુ્ત”	નજલ્ો	જાહદેર	કરવામાં	આવલે	છદે.
■	 સંપણૂ્ગ	દદેશી	રા્ય	આ્ધાદરત	પ્ાકૃનતક	ખેતી	કરતા	ખેડુતન	ેરા્યના	નનિાવ	ખચ્ગમાં	સહા્ય	આપવામાં	આવે	છદે.

 ♦ નિી બયાબતો : 
	 વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	કૃનર	નવકાસ	દર	જાળવી	રાખવા	સાથ	ેસાથે	તેમાં	વૃસધ્ધ	કરવા	નવનવ્ધ	નવા	કા્ય્ગક્રમો/્યોજનાઓનો	
અમલ	કરવામાં	આવશે.
 ♦ ગુજરયાત રયાજ્ બીજ ષનગમ ષલ. ગયાંધીનગર
■	 નનરમે	છદેલ્ા	પાંચ	વર્ગમાં	રુણવત્ા્ુયક્ત	બીજ	જથથાનું	વેચાણ	૨.૧૦	લાખ	નવિ.	થી	વ્ધારીન	ેવર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	સુ્ધીમાં	

૩.૦૬	લાખ	નવિ.	બીજ	જથથાનું	વેચાણ	કરદેલ	છદે.	જેથી	બીજ	નનરમે	પોતાની	ઉતપાદન	ક્મતામા	ંઆશરદે	૪૬%	જેટલો	
વ્ધારો	કરદેલ	છદે.	

■	 નનરમ	દ્ારા	વર્ગ	:	૨૦૨૧-૨૨	માં	અત્યાર	સુ્ધીમાં	જુદા	જુદા	પાકોનો	કુલ	:	૨,૦૦,૨૫૪	દકવન્ટલ	રુણવત્ા્યુક્ત	બીજ	
જથથાનું	નવતરણ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	જેમાં	જુદા	જુદા	મુખ્ય	પાકોના	બીજ	જથથાના	નવતરણ	થ્યેલ	જથથાની	નવરત	
નીચે	મુજબ	છદે.	

ક્રમ પયાક િેચયાણ થ્ેલ જથથો (કકિનરલમયાં) ક્રમ પયાક િેચયાણ થ્ેલ જથથો (કકિનરલમયાં)
૧ ડાંરર	 ૮૯૪૫.૫૦ ૭ ચણા	 ૨૩૨૩૬.૩૫	
૨ મરફળી	 ૭૦૮૬૮.૭૦	 ૮ જીરૂ	 ૩૯૮૯.૨૧	
૩ સો્યાબીન	 ૬૭૩૮.૫૦	 ૯ તલ	 ૮૧.૬૮	
૪ હા.દદવેલા	 ૪૬૧૯.૭૫	 ૧૦ તુવેર	 ૧૬૮૬.૦૬	
૫ મર ૧૮૬૯.૯૨	 ૧૧ અન્્ય	 ૧૪૮૨૯.૮૭
૬ ઘઉં	 ૬૩૩૮૮.૪૬	 - - -
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■	 બીજ	નનરમે	છદેલ્ા	પાંચ	વર્ગમાં	RKVY-SRR	્યોજના	હદેઠળ	કુલ	૭.૭૧	લાખ	નવિ.	નબ્યારણોનું	સહા્યીત	દરદે	નવતરણ	
કરીને	રાજ્યના	કુલ	૭.૩૭	લાખ	ખેડૂતોને	રૂનપ્યા	૧૭,૫૯૪	લાખની	સહા્ય	આપી	લાિાન્વીત	કરદેલ	છદે.	જેથી	ખેડૂતો	
દર	વરગે	રુણવત્ા્યુક્ત	નબ્યારણ	ખરીદવા	માટદે	પ્ોતસાહીત	થઇ	શકે	અને	ઉતપાદનમાં	વ્ધારો	કરી	શકા્ય.	

■	 બીજ	નનરમે	વર્ગ	:	૨૦૨૦-૨૧	માં	RKVY-SRR	્યોજના	હદેઠળ	કુલ	૧.૮૬	લાખ	નવિ.	નબ્યારણોનું	સહા્યીત	દરદે	
નવતરણ	કરીને	રાજ્યના	કુલ	૧.૪૬	લાખ	ખેડૂતોને	રૂનપ્યા	૫,૪૮૩.૪૯	લાખની	સહા્ય	આપી	લાિાન્વીત	કરદેલ	છદે.	

■	 બીજ	નનરમ	દ્ારા	વર્ગ	:	૨૦૨૧-૨૨	માં	RKVY-SRR	્યોજના	હદેઠળ	અંદાજીત	કુલ	૧.૦૦	લાખ	નવિ.	નબ્યારણોનું	
સહા્યીત	દરદે	નવતરણ	કરીને	રૂનપ્યા	૨૯૮૦.૦૦	લાખની	સહા્ય	ખેડુતોન	ેઆપવાનુ	ંઆ્યોજન	કરદેલ	હતુ.	જેની	સામ	ે
અત્યાર	સ્ુધીમાં	અંદાજીત	કુલ	 :	૦.૪૬	લાખ	 દકવ.	 નબ્યારણોનું	સહા્યીત	દરદે	 નવતરણ	કરીન	ેરૂપી્યા	૧૭૦૮.૦૦	
લાખની	સહા્ય	ખેડુતોને	પુરી	પાડવામાં	આવેલ	છદે.	

■	 બીજ	 નનરમ	દ્ારા	જે	તે	 નવસતારના	પ્નતષ્ીત	અન	ેપ્રતીશીલ	ખેડૂતો	પાસ	ેબીજ	ઉતપાદન	કા્ય્ગક્રમ	હાથ	્ધરાવી	
ઉતપાદીત	થ્યેલ	નબ્યારણનું	રુજરાત	રાજ્ય	બીજ	પ્માણન	એજન્સી	પાસ	ેબીજ	પ્માણન	કરાવી	રાજ્યના	ખેડૂતોન	ે
સમ્યસર	રુણવત્ા્યુક્ત	નબ્યારણ	પુરૂ	પાડે	છદે.	બીજ	નનરમ	દ્ારા	મુખ્ય	પાકો	જેવા	કે	ઘઉં,	ડાંરર,	મરફળી,	હા.દદવેલા,	
સો્યાબીન,	ચણા,	મર,	જીરૂ,	બી.ટી	કપાસ	સહીતના	કુલ	:૨૫	પાકોની	અંદાજે	૯૪	જાતોના	નબ્યારણોનુ	ઉતપાદન	
કરવામા	ંઆવે	છદે.	

■	 નનરમ	દ્ારા	વર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	માં	જુદા	જુદા	પાક/જાતોનાબીજ	ઉતપાદન	કા્ય્ગક્રમ	હાથ	્ધરી	કુલ	:	૨,૫૨,૮૮૦	નવિ.	
રુણવત્ા્યુક્ત	બીજ	જથથાન	ુઉતપાદન	કરવામાં	આવેલ	હતું.	જુદા	જુદા	મુખ્ય	પાકોના	બીજ	ઉતપાદન	કા્ય્ગક્રમમાંથી	
ઉતપાદીત	થ્યેલ	બીજ	જથથાની	નવરત	નીચે	મુજબ	છદે.	

ક્રમ પયાક ઉતપયાદીત થ્ેલ જથથો (કકિનરલમયાં) ક્રમ પયાક ઉતપયાદીત થ્ેલ જથથો (કકિનરલમયાં)
૧ ડાંરર	 ૧૮,૧૦૦ ૬ ઘઉં	 ૧,૩૩,૪૯૭
૨ મરફળી	 ૫૧,૭૮૮ ૭ ચણા	 ૧૬,૦૯૦
૩ સો્યાબીન	 ૩,૭૧૨ ૮ જીરૂ	 ૮,૦૬૧
૪ હા.દદવેલા	 ૭,૦૮૩ ૯ તલ	 ૭૨૫
૫ મર/અડદ ૮,૯૦૫ ૧૦ તુવેર	 ૨,૨૦૩

■	 નનરમ	દ્ારા	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	જુદા	જુદા	પાક/જાતોનાબીજ	ઉતપાદન	કા્ય્ગક્રમ	હાથ	્ધરી	કુલ	:	૨,૪૫,૦૦૦	નવિ.	
રુણવત્ા્યુક્ત	બીજ	જથથાનુ	ઉતપાદન	કરવાનું	આ્યોજન	કરવામાં	આવેલ	છદે.	જુદા	જુદા	મુખ્ય	પાકોના	બીજ	ઉતપાદન	
કા્ય્ગક્રમમાંથી	ઉતપાદીત	થનાર	સૂનચત	અંદાજીત	બીજ	જથથાની	નવરત	નીચ	ેમુજબ	છદે.	

ક્રમ પયાક ઉતપયાદન કરિયામયાં આિનયાર 
અંદયાજીત બીજ જથથો 

(કકિનરલમયાં)

ક્રમ પયાક ઉતપયાદન કરિયામયાં આિનયાર 
અંદયાજીત બીજ જથથો 

(કકિનરલમયાં)
૧ ડાંરર	 ૧૬,૮૮૪ ૬ ઘઉં	 ૯૬,૨૨૦
૨ મરફળી	 ૭૭,૬૩૮ ૭ ચણા	 ૧૬,૧૧૧
૩ સો્યાબીન	 ૫,૩૨૦ ૮ જીરૂ	 ૭,૦૨૦
૪ હા.દદવેલા	 ૭,૬૦૦ ૯ તલ	 ૭૦૦
૫ મર/અડદ ૯,૦૦૦ ૧૦ તુવેર	 ૨,૬૨૦

	 નાબાડ્ગની	આર.આઇ.ડી.એફ.	્યોજના	અંતર્ગત	કૃનર	નવિાર	હસતક	આવેલા	કુલ	૧૪	સીડ	ફામ્ગ	પર	નબ્યારણ,	ખાતર	
અને	કનૃર	પેદાશોના	સંગ્હ	માટદે	૧૪૮૫૪૦૦૦	મે.ટન	કેપેસીટીના	રોડાઉન	રકમ	` ૨૨૫.૦૦	કરોડના	ખચગે	બનાવવામા	ં
આવશે.	આ	્યોજના	અંતર્ગત	રુજરાતના	નવનવ્ધ	જીલ્ામાં	રોડાઉન	બનાવવામા	ંઆવશે.	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	રકમ	` ૬૦.૦૦	
કરોડની	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	હતી.	આ	્યોજના	અંતર્ગત	કુલ	૧૦	સથળો	(મીરોલી,	નવરમરામ,	્ધં્ધુકા,	ચલથાન,	વેડછા,	
જામજો્ધપુર,	વલસાડ,	્ધમાસણા,	દહદેરામ,	માતર)	પર	રોડાઉન	બાં્ધકામની	કામરીરી	હાલમાં	ચાલ	ુછદે.	જે	અન્વ્ેય	તબબકાવાર	
નાણાંની	જોરવાઇ	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	ના	બજેટમાં	કરવામાં	આવેલ	છદે.	
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 ♦ કૃષિ વ્િસથયા અને તયાલીમ સંસથયા (આતમયા)
 િિ્ષ ૨૦૨૧-૨૨ (ઓકરોબર-૨૦૨૧ અંષતત) આતમયા ્ોજનયા દ્યારયા કરિયામયાં આિેલ પ્રવૃષતઓ

■	 વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	નાણાકંી્ય	જોરવાઇ	̀  ૬૬૩૫.૯૧	લાખની	સામ	ે̀  ૨૩૨૨.૯૯	ની	ગ્ાટં	મળદેલ	છદે	અને	̀  ૨૮૯૧.૭૯	
લાખ	ખચ્ગ	કરદેલ	છદે	એટલ	ેકે	મળદેલ	ગ્ાન્ટની	સામ	ે૪૩.૫૮%	જટેલી	નાણાદંક્ય	નસનદ્ધ	મળેવલે	છદે.	જનેી	ખેડતૂલક્ી	મખુ્ય	
કરદેલ	કામરીરીઓ	નીચ	ેમજુબ	છદે.

■	 ખેડૂત તયાલીમ :	ખેડૂતોને	કૃનર	નવર્ય	૫ર	૧૧૧	તાલીમ	વરપોનું	આ્યોજન	કરી	કુલ	૬૫૯૦૬	લાિાથથીઓને	આવરી	
લી્ધા.

■	 ખેડૂત પ્રેરણયા પ્રિયાસ :	ખેડૂતોને	નવીનતમ	કૃનર	ટદેકનોલોજીની	જાણકારી	આ૫વા	માટદે	કુલ-૧૫૩	દકસાન	પ્ેરણા	પ્વાસ	
્યોજી	કુલ	૧૦૬૯૫	ખેડુતોને	લાિ	આપ્યો.

■	 ષનદશ્ષન :	કૃનર	અને	સંલગ્ન	નવર્યના	કુલ	૩૧૫૩૦	નનદશ્ગન	્યોજી	૩૧૫૩૦	ખેડૂતોન	ેલાિાસન્વત	ક્યા્ગ.
■	 કફલડ અને કકસયાન ગોષ્ી :	ખેડુતોની	સમસ્યાઓ	અને	સંશો્ધનોના	પ્ત્યક્	૫રામશ્ગ	કરવા	કુલ	૨૨૧	દફલડ	ડ	ેદકસાન	

રોષ્ીમાં	૧૮૫૪૨	ખેડુત	લાિાથથી	તથા	૪૪	વૈજ્ાનનક-ખેડુત	રોષ્ીનું	આ્યોજન	ક્યુ્ગ	જેમાં	૬૨૦૦	ખેડુતોએ	િાર	
લી્ધો	હતો.

■	 ફયામ્ષ સકુલ :	ખેડુત	થી	ખેડુત	સુ્ધીની	તજજ્તા	વહન	માટદે	ખેતીની	૪૬૦	પાઠશાળા	 (ફામ્ગસકલુ)નું	આ્યોજન	કરી	
૧૩૮૮૨	ખેડુતોને	લાિ	આપ્યા.	

■	 ફયામ્ષર ઈનરરેસર ગૃ૫ :	્યોજનાકી્ય	પ્વૃનતઓ	હાથ	્ધરવા	કુલ-૭૮૨	નવા	એફ.આઈ.જી.	(ફામ્ગર	ઈન્ટરદેસટ	ગૃ૫)ની	
રચના	કરી	જેમાં	કુલ	૧૦૭૨૧	જેટલા	સભ્યો	જોડા્ેયલ	છદે.	

િિ્ષ ૨૦૨૧-૨૨ પ્રયાકષૃતક ખેતી મયાં થ્ેલ કયામગીરી
■	 તા.	૨૧/૦૬/૨૦૨૧ના	રોજ	રાજિવન	ખાતે	માન.	રાજ્યપાલશ્ીના	અધ્યક્સથાને	રાજ્યમા	ંપ્ાકૃનતક	કૃનરની	કામરીરીને	

વરે	આપવા	અને	ડાંર	જીલ્ાને	કૃનર	ક્ેત્ે	સંપણુ્ગ	રસા્યણ	મુક્ત	કરવા	માટદેની	્યોજનાના	સુચારુ	અમલીકરણ	માટદે	
સનચવશ્ી	કૃનર,	કલેકટરશ્ી	અને	ડીડીઓશ્ી	ડારં,	કૃનર	્યુનીવનસ્ગટીના	નવસતરણ	શીક્ણ	નન્યામકશ્ીઓ	તેમજ	તમામ	
જીલ્ના	પ્ાકૃનતક	કૃનરના	જીલ્ા	સં્યોજકોની	હાજરીમા	ંપદરસંવાદ	્યોજા્યો.

■	 તા	૧૫/૦૮/૨૦૨૧	ના	રોજ	રાજ	િવન	રા્ંધીનરર	ખાતે	એટ	હોમ	કા્ય્ગક્રમ	આ્યોજીત	કરવામાં	આવેલ	જેમાં	પ્ધારદેલ	
સવગે	મહાનુિાવો	ને	પ્ાકૃનતક	કૃનરની	માંર	વ્ધે	તે	હદેતુથી	પ્ાકૃનતક	પેદાશો	ન	ેપ્દનશ્ગત	કરવામાં	આવી	અન	ેતે	પેદાશોની	
કીટ	બનાવી	તેનુ	નવતરણ	કરવામાં	આવેલ

■	 તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૧	ના	રોજ	ફ્ંટી્યર	હદેડ	વિાટ્ગર,	આમથી	કેમપસ,	નચલોડા,	રા્ંધીનરર	ખાતે,	તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૧	ના	
રોજ	કોસટ	રાડ્ગ,	પોરબંદર	ખાતે,	તા.૧૮/૦૯/૨૦૨૧	ના	રોજ	સવાક,	વા્યુ	શનક્ત	નરર,	ઇન્ડી્યન	એરફોસ્ગ,	નચલોડા,	
રાં્ધીનરર	ખાતે,	તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૧	ના	રોજ	બોડ્ગર	નસક્યુદરટી	ફોસ્ગ,	નચલોડા,	રાં્ધીનરર	અને	તા.૨૭/૦૯/૨૦૨૧	
ના	રોજ	CRPF	રાં્ધીનરર	ખાતે	ખેતીના	ઉતપાદનને	પ્ોતસાહન	આપવા	માટદે	એક	પ્દશ્ગનનુ	ંઆ્યોજન	કરવામાં	આવ્યું	
હતું.	જ્યાં	પ્ાકૃનતક	ખેતી	કરતા	ખેડૂતના	ઉતપાદનો	નો	પ્ચાર	પ્સાર	હદેતુથી	વેચાણ	કરદેલ	હતુ.

■	 તા.	 ૧૯/૧૦/૨૦૨૧	 ના	 રોજ	 પ્ાકૃનતક	 કૃનર	અનિ્યાન	 હદેઠળ	 ના	 પ્થમ	 સટોર	 “The	 Natural	 Shop”	 પ્ાકનૃતક	
ઉતપાદનોના	વેચાણ	કેન્દ્ર	નું	માન.	રાજ્યપાલશ્ી	ના	હસતે	સેકટર-૨૧	રાં્ધીનરર	ખાત	ેઉદ્ઘાટન	કરવામાં	આવ્યું.	

■	 તા.	૨૦/૧૦/૨૦૨૧	ના	રોજ	રાજ	િવન,	રાં્ધીનરર	ખાત	ેમાન.રાજ્યપાલશ્ી	અન	ેમાન.મુખ્ય	મંત્ીશ્ી,	રુજરાત	
રાજ્ય	ના	અધ્યક્	સથાને	પ્ાકૃનતક	કૃનર	નો	વ્યાપ	વ્ધે	અને	કેબીનેટના	દરદેક	મંત્ીઓ	પ્ાકૃનતક	કૃનર	નવરે	વ્ધુ	માહીતરાર	
થા્ય	તેવા	હદેતુથી	પ્ાકૃનતક	ખેત	પેદાશોની	પ્દશ્ગની	આ્યોજીત	કરવામાં	આવી.

■	 તા.	૨૬/૧૦/૨૦૨૧	ના	રોજ	રાજ	િવન,	રા્ંધીનરર	ખાત	ેમાન.રાજ્યપાલશ્ી	ના	અધ્યક્	સથાન	ેપ્ાકૃનતક	કૃનર	નો	
વ્યાપ	વ્ધે	અને	રાજ્યના	્ધારાસભ્યો	પ્ાકૃનતક	કૃનર	નવરે	વ્ધુ	માહીતરાર	થા્ય	તેવા	હદેતુથી	પ્ાકૃનતક	ખેત	પેદાશોની	
પ્દશ્ગની	આ્યોજીત	કરવામાં	આવી.

■	 તા.	૩૦/૧૦/૨૦૨૧	ના	રોજ	રાજ	િવન	રાં્ધીનરર	ખાત	ેમાન.	રાજ્યપાલશ્ીના	અધ્યક્સથાન	ેહીમાચલ	પ્દદેશ	ના	
પ્ાકૃનતક	કૃનર	મોડલને	રુજરાતમાં	અમલીકરણ	કરી	શકા્ય	તે	બાબતે	સનચવશ્ી	(કૃનર)	અન	ેSPNF	એસોસીએસન	ના	
આરેવાનોની	હાજરીમાં	નન્યામકશ્ી	સમેનત	દ્ારા	પ્ેસન્ટદેસન	કરવામાં	આવ્યુ	જેમાં	ઓનલાઇન	માધ્યમથી	ડૉ.	રાજવેિર	
ચંડેલ,	એકઝીક્યુટીવ	ડા્યરદેકટર,	હીમાચલ	પ્દદેશ	ઉપસસથત	રહી	નવશેર	માર્ગદશ્ગન	આપેલ.	



152

■	 પ્ાકૃનતક	કૃનરના	પ્ચાર	પ્સાર	હદેતુથી	તા.	૦૪/૧૧/૨૧	થી	તા.૩૦/૧૧/૨૧	સુ્ધી	એક	મહીના	માટદે	૧૭	દડનવઝનના	
૧૨૪	એસ.ટી.	ડેપોની	૧૨૦૦	બસો	ઉપર	પ્ાકૃનતક	કૃનરની	૩	જાહદેરાતો	પ્નસધ્ધ	કરવામાં	આવી.	

■	 રાજ્યમાં	જે	ખેડૂતો	પ્ાકૃનતક	કૃનર	કરી	રહ્ા	છદે	અન	ેજેમણે	પ્ાકનૃતક	ખેતી	થકી	સફળતા	મેળવી	છદે	તેવા	ખેડૂતોની	
સાફલ્યરાથા	તૈ્યાર	કરી	તેની	૧	લાખ	નકલ	ખેડૂતોમા	ંનવતરીત	કરવામાં	આવી.	

■	 તા.	૧૯/૧૧/૨૦૨૧	ના	રોજ	માન.	રાજ્યપાલશ્ી	અન	ેમાન.	મુખ્ય	મંત્ીશ્ી	ના	અધ્યક્	સથાને	“આપણુ	ડારં	પ્ાકનૃતક	
ડાંર”	કા્ય્ગક્રમ	આ્યોજીત	કરવામાં	આવ્યો.	જેમા	ંડારં	જીલ્ાન	ેપ્ાકૃનતક	જીલ્ા	તરીકે	જાહદેર	કરવામાં	આવ્યો.	

■	 તા.૨૬	નવે.	થી	૨	દડસે.	૨૦૨૧	દરનમ્યાન	સાત	દદવસી્ય	સુિાર	પાલેકર	પ્ાકનૃતક	કૃનર	તાલીમ	કા્ય્ગશાળા	નત્મંદદર,	
અડાલજ	ખાતે	્યોજાઇ,	જેમાં	રાજ્યના	કૃનર	્યુનનવનસ્ગટી	અન	ેકે.વી.કેના	વૈજ્ાનનક,	કૃનર	અને	બારા્યત	નવિાર	ના	
અન્ધકારી,	આતમા	્યોજનાના	તમામ	અન્ધકારી	અન	ેસટાફ	તથા	SPNF	નજલ્ા	સં્યોજક,	ફામ્ગર	ફ્રેંડ	અને	ખેડૂતો	િાઇ	
બહદેનોએ	િાર	લી્ધો.

 ♦ ્ોજનયાકી્ ષસધધી
	 (૧)	દદેશી	રા્ય	આ્ધારીત	સંપૂણ્ગ	પ્ાકૃનતક	ખેતી	કરતા	ખેડૂત	કુટુંબને	એક	રા્યના	નનિાવ	ખચ્ગ	
	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	કુલ	િૌનતક	લક્યાંક	૧,૯૭,૭૫૦	અન	ેનાણાકી્ય	જોરવાઇ	̀  ૨૧૩.૫૭	કરોડની	સામે	૩૧	ઓકટોબર	
૨૦૨૧	સુ્ધીમાં	૧૭૦૨૯૩	લાિાથથીઓને	` ૮૨.૭૪	કરોડની	સહા્ય	ચુકવવામા	ંઆવેલ	છદે.
	 (૨)	સંપૂણ્ગ	રસા્યણ	મુકત	ડાંર	નજલ્ા	અંતર્ગત	પ્ાકૃનતક	કૃનર	કરતા	ખેડુતો	માટદે	નાણાંકી્ય	સહા્ય	્યોજના	
	 સંપણૂ્ગ	રસા્યણમુકત	ડાંર	નજલ્ા	અંતર્ગત	પ્ાકૃનતક	કનૃર	કરતા	ખેડૂતો	માટદે	નાણાદંક્ય	સહા્ય	્યોજના	હદેઠળ	૮૬૫૬	
લાિાથથીઓને	` ૪.૭૨	કરોડની	સહા્ય	ચુકવવામાં	આવેલ	છદે.	
અગયામી િિ્ષ ૨૦૨૨-૨૩મયાં કૃષિ ષિસતરણની કરિયાની થતી કયામગીરી

■	 કૃનર	અને	સંલગ્ન	નવર્ય	પર	ખેડૂતો	માટદે	જીલ્ામાં,	રાજ્ય	અંદર	અને	રાજ્ય	બહાર	નવનવ્ધ	નવર્યો	પર	૧.૭૦	લાખ	
ખેડૂતોને	તાલીમ	આપવાનુ	આ્યોજન.

■	 ખેડૂતોને	નવીનતમ	કૃનર	ટદેકનોલોજીની	જાણકારી	આપવા	માટદે	જીલ્ા,	રાજ્યમાં	અન	ેરાજ્ય	બહાર	પ્ેરણા	પ્વાસ	માટદે	
૧.૪૦	લાખ	ખેડૂતોને	મોકલવાનુ	આ્યોજન.

■	 કૃનર	અને	સંલગ્ન	નવર્યો	પર	કુલ	૦.૫૦	લાખ	થી	વ્ધારદે	નનદશ્ગનન	ુઆ્યોજન.
■	 નવી	ટદેકનોલોજીની	જાણકારી	માટદે	૩૩	કૃનર	મેળા	પ્દશ્ગનન	ુજીલ્ા/	રાજ્ય	કક્ાએ	આ્યોજન.	
■	 ખેડૂતોની	સમસ્યાઓ	અન	ેસંશો્ધનોના	પ્ત્યક્	પરામશ્ગ	કરવા	કુલ	૭૦૦	ફીલડ	ડે	દકસાન	રોષ્ી	તથા	૬૬	વૈજ્ાનનક-	

ખેડૂત	રોષ્ીનુ	આ્યોજન.
■	 ્યોજનાકી્ય	પ્વૃનતઓ	હાથ	્ધરવા	નવા	૩૫૦૦	ફામ્ગર	ઇનટરદેસટ	ગ્ુપ	(એફ.	આઇ.	જી)	ની	રચના	
■	 ખેડૂત	થી	ખેડૂત	સુ્ધીની	તજજ્તા	વહન	માટદે	૭૦૦	ફામ્ગસકુલ	નુ	આ્યોજન.	
■	 ખેડૂતો	માટદે	કેપેસીટી	નબલડીર	અંતર્ગત	૧૮૦૦	કા્ય્ગક્રમનુ	આ્યોજન.	
■	 ૧૬૫	બેસટ	ઓરગેનાઇઝ	આતમા	જુથ	ને	એવોડ્ગથી	સન્માનીત	કરવાનુ	લક્.
■	 ૫૦૦	મનહલા	જુથોને	ફૂડ	સીક્યુરીટી	અંતર્ગત	કીચન	રાડ્ગનીંર	માટદે	કીટ	આપવાન	ુઆ્યોજન.
■	 સંપૂણ્ગ	દદેશી	રા્ય	આ્ધાદરત	પ્ાકૃનતક	ખેતી	કરતા	ખેડુત	કુટુંબને	એક	રા્ય	માટદે	 નનિાવ	ખચ્ગમાં	સહા્ય	આપવાની	

્યોજના	હદેઠળ	૨૪૪૭૫૦	લાિાથથીને	લાિ	આપવામાં	આવશે.	
■	 સંપુણ્ગ	રસા્યણ	મુક્ત	ડાંર	નજલ્ા	અંતર્ગત	પ્ાકૃનતક	કૃનર	કરતા	ખેડુતો	માટદે	નાણાંકી્ય	સહા્ય	્યોજના	હદેઠળ	૩૦૦૦૦	

લાિાથથીને	લાિ	આપવામાં	આવશે.	
ગુજરયાત રયાજ્ બીજ પ્રમયાણન એજનસી અમદયાિયાદ

■	 રુજરાત	રાજ્ય	બીજ	પ્માણન	એજન્સી	એક	રાજ્ય	સરકારશ્ીનુ	ંસાહસ	છદે.
■	 માચ્ગ-૧૯૮૦	 થી	 રાજ્યમાં	 ખેડુતો	 દ્ારા	 લેવામાં	આવતા	 જુદાજુદા	 પાકોની	 નોટીફાઇડ	જાતોના	 બીજ	 પ્માણનની	

કામરીરી	કરદે	છદે.
■	 એજન્સી	અંદાજે	૪૯	પાકોની	જુદી	જુદી	૧૩૦	જેટલી	નોટીફાઇડ	જાતોની	બીજ	પ્માણનની	કામરીરી	કરદે	છદે,
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■	 સન	ે૨૦૨૧-૨૨	માં	સીઝનવાર	નોં્ધણી	થ્ેયલ	બીજ	પ્ોગ્ામની	સામે	થ્ેયલ	નસસધ્ધઓ	અને	૨૦૨૨-૨૩માં	નોં્ધણી	
થનાર	બીજ	પ્ોગ્ામની	નવરતો	નીચે	મુજબ	છદે.

િિ્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ૨૦૨૨-૨૩
સીઝન નોંધણી થનયાર 

ષિસતયાર (હેકરરમયાં) 
પ્રગતી/ષસધધધ નોંધણી થનયાર ષિસતયાર 

(હેકરરમયાં) આ્ોજન 
હયાથ ધરયાનયાર પોગ્યામ 

આ્ોજન 
ખરીફ ૬૦૦૯૦ ૭૧૨૪૬ ૬૪૩૦૦ ૭.૦૦%	 પ્ોગ્ામમાં	 વ્ધારદે	

નોં્ધણી	થવા	અંદાજ
રવી ૫૧૯૬૭ બીજ	 ઉતપાદન	 કા્ય્ગક્રમ	

નોં્ધણી	 ચાલ	ુ છદે	 છદેલ્ી	
તા.૩૧/૧૨/૨૧

૫૩૮૦૦ ૩.૫૦%	 પ્ોગ્ામમાં	 વ્ધારદે	
નોં્ધણી	થવા	અંદાજ

ઉનાળુ	 ૪૦૧૫ ફેબ્ુ-૨૧	 માં	 નોં્ધણી	 થવા	
પામશે	

૪૪૧૫ ૧૦.૦૦%	 પ્ોગ્ામમાં	 વ્ધારદે	
નોં્ધણી	થવા	અંદાજ.

કુલ ૮૦૭૦૦ ૧૨૨૫૧૫

■	 સને	 ૨૦૨૧-૨૨માં	 સીઝનવાર	 પ્માનણત	 બીજ	 ઉતપાદન	 લક્ાંકની	 સામે	 ખરદેખર	 નસસધ્ધની	 નવરત	 તથા	 અને	
૨૦૨૨-૨૩માં	મળનાર	પ્માનણત	બીજ	ઉતપાદનની	નવરતો	અંદાજ	પલાનીંર	નીચે	મુજબ	છદે.	

િિ્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ૨૦૨૨-૨૩
સીઝન પ્રમયાષણત બીજ 

ઉતપયાદન લક્ષયાંક જથથો 
ષવિનરલમયાં 

પ્રગતી/ષસધધધ પ્રમયાષણત બીજ ઉતપયાદન 
લક્ષયાંક જથથો ષવિનરલમયંા 

આ્ોજન (લક્ષયાંક) 

રીમયાક્કસ

ખરીફ ૭,૮૭,૮૪૫ ઉતપાદન	જથથાન	ુસીલીંર,	
સેમપલીંર	કામરીરી	ચાલ	ુ

૮,૨૭,૨૩૭ ૫.૦૦%	 પ્ોગ્ામમાં	 વ્ધારદે	
ઉતપાદન	થવા	અંદાજ	

રવી ૧૩,૦૮,૦૯૬ જાન્્યુ-૨૨	માં	ફીલડ	
ચકાસણી	શરૂ	થવા	પામશ	ે

૧૩,૪૭,૩૩૯ ૩.૦૦%	 પ્ોગ્ામમાં	 વ્ધારદે	
ઉતપાદન	થવા	અંદાજ

ઉનાળુ	 ૨૯,૨૦૦ માચ્ગ-૨૨	અંત	પછી	ફીલડ	
ચકાસણી	શરૂ	થવા	પામશે

૩૦,૬૬૦ ૫.૦૦%	 પ્ોગ્ામમાં	 વ્ધારદે	
ઉતપાદન	થવા	અંદાજ.

કુલ ૨૧,૨૫,૧૪૧ ૨૨,૦૫,૨૩૬
■	 રુજરાત	રાજ્યબીજ	પ્માણન	એજન્સીની	રાજ્યની	તાબા	હદેઠળની	કચેરીઓ	અન	ેકચેરી	હદેઠળ	આવરી	લી્ધેલ	જીલ્ા	

નવસતાર	ની	નવરતો	
ક્રમ ્ુષનર કચેરી આિરી લીધેલ ષજલ્યા 
૧ અમદાવાદ અમદાવાદ
૨ રાં્ધીનરર રા્ંધીનરર
૩ મહદેસાણા મહદેસાણા,	પાટણ	
૪ બનાસકાંઠા	 બનાસકાંઠા	
૫ સાબરકાંઠા	 સાબરકાંઠા,	અરવલ્ી
૬ નડી્યાદ ખેડા,	આણંદ	
૭ વડોદરા વડોદરા,	છોટાઉદદેપુર.	િરુચ,	નમ્ગદા
૮ રો્ધરા પંચમહાલ,	દાહોદ,	મનહસસારર
૯ સુરત સુરત,	તાપી,	વલસાડ,	ડારં-આહવા,નવસારી
૧૦ સુરદેન્દ્રનરર સુરદેન્દ્રનરર,િાવનરર,	બોટાદ
૧૧ રાજકોટ રાજકોટ,	જામનરર,	દદેવિુમી-દ્રારકા,	મોરબી,	કચછ-િુજ
૧૨ અમરદેલી	 અમરદેલી
૧૩ જુનારઢ જુનારઢ,	પોરબંદર,	રીરા	સોમનાથ	
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 ♦ ગુજરયાત ઓગગેષનક પ્રોડકરસ સરટીફીકેશન એજનસી
 ગજુરયાત ઓગગેષનક પ્રોડકરસ સરટીફીકેશન એજનસી- અમદયાિયાદની અગત્ની કયામગીરી અન ેષસધધીઓની મયાષહતી.

■	 રાજ્યમાં	ઓરગેનનક	સટથીફીકેશનની	 કામરીરી	માટદે	 રુજરાત	ઓરગેનનક	પ્ોડકટસ	સટથીફીકેશન	એજન્સીની	માન્્યતા	
(એક્રીડીટદેશન)	તા.૨૦/૬/૨૦૧૪	થી	મળદેલ	છદે	જે	દર	ત્ણ	વરગે	રીન્્યુ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	સદર	મળદેલ	માન્્યતાના	
આ્ધારદે	ઓરગેનનક	સટથીફીકેશનની	કામરીરી	ચાલુ	છદે.

■	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	નવેમબર-૨૦૨૧	અંનતત	૭૯૧.૬૦	હદેકટર	નવસતાર	પ્માણન	માટદે	નોં્ધણી	થ્યેલ	છદે	આરામી	
સમ્યરાળામાં	માચ્ગ-	૨૦૨૨	અંનતત	વ્ધુ	૫૦૦.૦૦	હદેકટર	નવસતાર	નોં્ધણી	થવાનો	અંદાજ	છદે.	

■	 તદુપરાંત	૭૩	ખેડૂત	્ધરાવતું	૧	ખેડૂત	જૂથ	(ICS)	પણ	પ્માણન	માટદે	નોં્ધા્યેલ	છદે	જેનો	નવસતાર	૧૨૫.૦૮	હદેકટર	છદે.	
જે	આરામી	સમ્યરાળામા	ંપ્ાકૃનતક	નજલ્ા	ડાંરનું	પ્માણન	કરવાનુ	ંહોવાથી	માચ્ગ-	૨૦૨૨	અંનતત	અંદાનજત	વ્ધુ	
૧૦૦૦.૦૦	હદેકટર	નવસતાર	નોં્ધણી	થવાનો	અંદાજ	છદે.

■	 વર્ગ-૨૦૨૨-૨૩માં	સમગ્	રાજ્યમાં	થનાર	તમામ	FPO	(અંદાજીત	૧૦૦)	તેમજ	વ્યનક્તરત	પ્માણન	િેરા	મળી	
લરિર	૩૦૦૦.૦૦	હદેકટર	નવસતાર	પ્માણન	માટદે	નોં્ધણી	થવાનો	અંદાજ	છદે.

■	 વ્ધુમાં	હાલમાં	GOPCA	પાસે	માત્	“ક્રોપ	પ્ોડકશન”	ની	માન્્યતા	પ્ાપ્	છદે	જેનો	સકોપ	વ્ધારી	વર્ગ-૨૦૨૨-૨૩મા	ં
“ફૂડ	પ્ોસેસીંર	અને	હદેન્ડલીંર”	તથા	”પશુપાલન	ઉતપાદન”	ની	માન્્યતા	(Accreditation)	પણ	મેળવવાની	છદે.

 ♦ બયાગયા્ત 
	 વર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	દરમ્યાન	બારા્યતી	પાકોનો	વાવેતર	નવસતાર	૧૯.૭૭	લાખ	હદે.	અન	ેઉતપાદન	૨૫૦.૫૧	લાખ	મે.	
ટન	થ્યેલ	છદે.	રાજ્યમાં	નપ્યત,	સૂકા	અને	અ્ધ્ગ	સૂકા	નવસતારોમા	ંપણ	બારા્યતી	ખેતીની	ખૂબ	ઉત્મ	તકો	રહદેલી	છદે.	બારા્યત	
ખાતાની	્યોજનાઓ	માટદે	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	ચાલુ	કા્ય્ગક્રમો	(નોન	પલાન	̀  ૧૪૬૫.૦૯	લાખ	સનહત)	અંતર્ગત	̀  ૩૬૩૮૪.૫૩	
લાખની	અને	નવા	કા્ય્ગક્રમો	માટદે	` ૦.૦૦	લાખની	સૂનચત	બજેટ	જોરવાઈ	મળી	કુલ	` ૩૬૩૮૪.૫૩	લાખની	જોરવાઇ	
સુચવવામા	ંઆવેલ	છદે.	
	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	વર્ગમાં	નીચે	મુજબના	જુદા	જુદા	બારા્યતી	કા્ય્ગક્રમો	અમલમાં	મુકવામાં	આવનાર	છદે.
૧. ષનદદેશ અને િહીિરઃ- (એચ.આર.રી.-૧)
	 જુ઼દા	જુ઼દા	બારા્યત	નવકાસ	કા્ય્ગક્રમોના	અમલ	માટદે	ઓછામા	ંઓછા	કમ્ગચારી	વર્ગ	સાથ	ેબારા્યત	નવિાર	ઊિો	
કરવામાં	આવ્યો	છદે.	બારા્યત	પ્વૃનત્ઓન	ેઅસરકારક	બનાવવા	માટદે	તેમજ	રાજ્ય,	નજલ્ા	અને	તાલુકા	કક્ાની	ક્ચેરીઓ	
સંરીન	બનાવવા,	વહીવટી	અન	ેતક્ીકી	તંત્,	નહસાબો,	અંદાજપત્	નન્યમન	અન	ેસંકલન	વરેરદે	સનહત	તંત્	વ્યવસથા	જાળવવા	
માટદે	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	` ૨૧૪૩.૪૫	લાખની	જોરવાઇ	સામે	ઓકટોબર-૨૧	અંનતત	` ૧૩૦૦.૦૧	લાખ	ખચ્ગ	થ્ેયલ	છદે.	
તેમજ	વર્ગના	અંતે	પૂરદેપૂરો	ખચ્ગ	થવાની	સંિાવના	છદે.	વ્ધુમાં	સન	ે૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ગમાં	પલાન	(` ૧૮૬૦.૦૦	લાખ)	તથા	
નોન-પલાન	(` ૪૩૪.૦૪	લાખ)	મળી	કુલ	` ૨૨૯૪.૦૪	લાખની	ચાલ	ુબાબત	તરીકે	તથા	` ૦.૦૦	લાખની	નવી	બાબત	
સુચવેલ	છદે.	આમ,કુલ	` ૨૨૯૪.૦૪	લાખની	જોરવાઇ	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટદે	સૂચવેલ	છદે.	
૨. સંકષલત બયાગયા્ત ષિકયાસ કયા્્ષક્રમ : (એચ.આર.રી.-૨)
	 રાજ્યમા	ં બારા્યત	 નવકાસ	માટદે	 નવનવ્ધ	સંકનલત	 નવકાસ	 કા્ય્ગક્રમો	 જેવા	 કે	 ફળપાક્ો	 વાવેતર	 નવસતાર	 વ્ધારવો,	
આઇ.પી.એમ./	આઇ.એન.એમ	માટદે	પ્ોતસાહન,	જુ઼ની	વાડીનુ	ંનનવનીકરણ,	ફામ્ગ	મીકેનાઇઝેશનનો	કા્ય્ગક્રમ,	દદર્યાઇ/	હવાઈ	
મારગે	ફળ,	શાકિાજી,	મરી	મસાલા,	ફૂલ,	નબ્યારણ	તથા	પલાન્ટીંર	મટીરી્યલસન	ેનનકાસ	માટદે	નુરમા	ંસહા્ય,	ખેડૂત	શીબીર,	
સૅનમનાર,	પોલી	હાઉસ/શેડનેટ	ઊિા	કરવા,	વેલાવાળા	શાકિાજી઼	પાકે	માટદે	કાચા-પાકા	માંડવા	બા્ંધવા,	ટીસ્યુકલચર	રોપા	માટદે	
હાડ્ગનીંર	્યુનનટ	સથાપવા,	કોલડ	સટોરદેજ઼	બાં્ધવા,	પલાસસટક	ક્રેટસની	ખરીદીનો	કા્ય્ગક્રમ	વરેરદે	જેવા	ઘટકોનો	સમાવેશ	કરવામા	ં
આવેલ	છદે.	આ	કા્ય્ગક્રમ	માટદે	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	ચાલુ	તથા	નવી	બાબત	અંતર્ગત	` ૨૨૬૯૩.૬૨	લાખની	જોરવાઇ	સામ	ે
ઓકટોબર-૨૧	અનંતત	` ૩૮૯૦.૧૨	લાખનો	ખચ્ગ	થ્ેયલ	છદે	અન	ેવર્ગના	અંતે	પૂરદેપૂરો	ખચ્ગ	થવાની	સિંાવના	છદે.	વ્ધુમાં	વર્ગ	
૨૦૨૨-૨૩	માં	પલાન	હદેઠળ	` ૧૩૦૦૦.૦૦	લાખ	તથા	નોન	પલાન	` ૫૭૨.૯૩	લાખ	મળી	કુલ	` ૧૩૫૭૨.૯૩	લાખની	
ચાલુ	બાબત	માટદે	તથા	નવી	બાબત	તરીકે	` ૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	સુચવેલ	છદે	વ્ધુમા	ંફળનસ્ગરી	(નોન-પલાન	મહદેકમ)	હદેઠળ	
` ૧૮૯.૮૩	લાખની	જોરવાઇ	સૂચવેલ	છદે.
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૩. આકદજાષત ષિસતયારમયાં (રીએએસપી) બયાગયા્ત ષિકયાસ કયા્્ષક્રમ : (એચ.આર.રી.-૩,૧૦,૧૧)
	 આ	કા્ય્ગક્રમમાં	આદદજાનત	નજલ્ાઓમા	ંફળ	પાકનો	વાવેતર	નવસતાર	વ્ધારવો	તથા	ફળ	રોપા	ઉછદેર	કેન્દ્ો	અને	પૂવ્ગ	
જરૂદર્યાતો	વ્ધારવાની	પ્વૃનત્ઓ,	શોટમીંર	ગ્ેડીંરના	ંસા્ધનો,	ફામ્ગ	મીકેનાઇઝેશનનો	કા્ય્ગક્રમ,	નવી	નસ્ગરીઓની	સથાપના	અને	
ચાલુ	નસ્ગરીઓન	ેસુદ્ઢ	અને	આ્ધુનીકરણનો	કા્ય્ગક્રમ,	વેલાવાળા	શાકિાજી઼	પાકો	માટદે	કાચાપાકા	માંડવા	બાં્ધવા,	કાપણી	
પછીના	સા્ધનો	તથા	પ્ોસેસીંર	મશીનરીની	ખરીદી	જ઼ેવા	ઘટકનો	સમાવેશ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	એચ.આર.
ટી.-૩	્યોજના	અંતર્ગત	` ૩૦૦૦.૦૦	લાખની	જોરવાઈ	કરવામાં	આવેલ	છદે	જેની	સામે	ઓકટોબર-૨૧	અંનતત	` ૭૪૭.૮૩	
લાખનો	ખચ્ગ	થ્યેલ	છદે	તેમજ	વર્ગના	અંતે	પૂરદેપૂરો	ખચ્ગ	થવાની	સંિાવના	છદે.	આ	ઉપરાંત	ઇ્યર	માક્ક	પ્ોનવઝન	ટીએએસપી	
(એચ.આર.ટી.-૧૦	સપેસી્યલ	ફોર	ડાંર	નજલ્ો)	માટદે	` ૫૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	સામે	ઓકટોબર-૨૧	અનંતત	` ૨.૮૩	
લાખનો	ખચ્ગ	થ્યેલ	છદે	અને	ટી.એ.એસ.પી.	ન્્યુ	રુજરાત	પેટન્ગ	માટદે	̀  ૧૬૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	સામે	ઓકટોબર-૨૧	અંનતત	
` ૦.૦૦	લાખનો	ખચ્ગ	થ્યેલ	છદે.
	 વ્ધુમાં	આ	્યોજના	માટદે	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	ચાલ	ુકા્ય્ગક્રમ	એચ.આર.ટી.-૩	અંતર્ગત	` ૩૩૦૦.૦૦	લાખની	જોરવાઈ	
અને	` ૦.૦૦	લાખની	નવી	બાબત	સૂચવેલ	છદે.	એચ.આર.ટી.-૧૦	ઇ્યર	માક્ક	પ્ોનવઝન	ટીએએસપી	(સપસેી્યલ	ફોર	ડાંર	
નજલ્ો)	માટદે	` ૫૦.૦૦	લાખ	સુચવેલ	છદે.	તેમજ	એચ.આર.ટી.-૧૧	ટી.એ.એસ.પી.	ન્્યુ	રુજરાત	અંતર્ગત	` ૧.૦૦	લાખની	
ટોકન	જોરવાઈ	સૂચવેલ	છદે.	
૪. અનુસૂષચત જાષતનયા ખેડૂતો મયારે ખયાસ અંગભૂત ્ ોજનયા (એસસીએસપી) હેઠળ બયાગયા્ત ષિકયાસ કયા્્ષક્રમ : (એચ.

આર.રી.-૪)
	 આ	કા્ય્ગક્રમમાં	અનુસૂનચત	જાનતના	ખેડૂતો	માટદે	ફળ	પાકનો	વાવેતર	નવસતાર	વ્ધારવો,	ફળ	રોપા	ઉછદેર	કેન્દ્ો	અને	પૂવ્ગ	
જરૂદર્યાતો	વ્ધારવાની	પ્વૃનત્ઓ,	શોટમીંર	ગ્ેડીંરના	ંસા્ધનો,	ફામ્ગ	મીકેનાઇઝેશનનો	કા્ય્ગક્રમ,	નવી	નસ્ગરીઓની	સથાપના	અને	
ચાલુ	નસ્ગરીઓને	સુદ્ઢ	અને	આ્ધુનીકરણનો	કા્ય્ગક્રમ,	વેલાવાળા	શાકિાજી઼	પાકો	માટદે	કાચા-પાકા	માંડવા	બાં્ધવા,	કાપણી	
પછીના	સા્ધનો	તથા	પ્ોસેસીંર	મશીનરીની	ખરીદી	જ઼ેવા	ઘટકનો	સમાવેશ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	આ	્યોજના	માટદે	વર્ગ	૨૦૨૧-
૨૨	માં	` ૯૫૦.૦૦	લાખની	જોરવાઈ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	જેની	સામ	ેઓકટોબર-૨૧	અંનતત	` ૨૦૯.૭૩	લાખનો	ખચ્ગ	
થ્યેલ	છદે.	તેમજ	વર્ગના	અંતે	પૂરદેપૂરો	ખચ્ગ	થવાની	સિંાવના	છદે.	વ્ધુમાં	્યોજના	માટદે	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	ચાલુ	કા્ય્ગક્રમો	માટદે	
` ૯૫૦.૦૦	લાખની	જોરવાઈ	સૂચવેલ	છદે.
૫. ફળ અને શયાકભયાજીની જાળિણી અને તયાલીમની ્ોજનયા : (એચ.આર.રી.-૫)
	 ફળ	અન	ેશાકિાજી઼ની	જાળવણી	અને	તાલીમ	કા્ય્ગક્રમ	અંતર્ગત	પૂરતા	પ્માણમાં	જ્યારદે	શાકિાજી	અન	ેફળો	ઉપલબ્ધ	
થા્ય	ત્યારદે	તેની	જાળવણી	કેવી	રીતે	કરવી	તેનુ	ં નશક્ણ	મનહલાઓન	ેઆપવા	માટદે	૧૭	સામુનહક	ડબબાબં્ધી	અને	બરીચા	
કેન્દ્ોની	સથાપના	કરવામાં	આવી	છદે.	ફળ	અને	શાકિાજીની	જાળવણીની	રીતો	બનાવવા	માટદે	કેન્દ્	પર	ગ્ામીણ	નવસતારમાં	બે	
થી	ત્ણ	દદવસના	ટૂંકા	રાળાના	તાલીમ	વરપો	્યોજ઼વામા	ંઆવે	છદે.	મોબાઇલ	તાલીમ	કેન્દ્	દ્ારા	ગ્ામીણ	નવસતારોમાં	મનહલાઓને	
સવનનિ્ગર	કરવા	માટદે	મનહલા	તાલીમાનથ્ગઓને	વૃતીકા	(સટાઇપેંડ)	આપીન	ેપણ	આ	પ્કારની	તાલીમ	આપવામા	ંઆવે	છદે.	વર્ગ	
૨૦૨૧-૨૨	માં	પલાન	(` ૪૫૭.૦૦	લાખ)	તથા	નોન	પલાન	(` ૨૭૭.૫૬	લાખ)	હદેઠળ	` ૭૩૪.૫૬	લાખની	કુલ	જોરવાઈ	
સામે	ઓકટોબર-૨૧	અંનતત	` ૨૧૩.૭૯	લાખનો	ખચ્ગ	થ્ેયલ	છદે.	તેમજ	વર્ગના	અંતે	પૂરદેપૂરો	ખચ્ગ	થવાની	સંિાવના	છદે.	વ્ુધમાં	
વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	ચાલુ	કા્ય્ગક્રમ	અંતર્ગત	પલાન	હદેઠળ	` ૪૬૫.૦૦	લાખ	તથા	નોન	પલાન	હદેઠળ	` ૨૬૮.૨૯	લાખ	મળી	
કુલ	` ૭૩૩.૨૯	લાખની	જોરવાઈ	સૂચવેલ	છદે.
૬. ગુજરયાત રયાજ્મયંા બયાગયા્ત ષિકયાસ અંગેની કેનદ્ર પુરસકૃત ્ોજનયા (નયાકર્ેળી ષિકયાસ કયા્્ષક્રમ) : 
 (એચ.આર.રી.-૮)
	 નાદર્યેળી	 નવકાસ	કા્ય્ગક્રમ	૫૦	ટકા	કેન્દ્ના	અન	ે૫૦	ટકા	રાજ્યના	 નહસસાની	્યોજના	છદે.	આ	કા્ય્ગક્રમ	માટદે	સને	
૨૦૨૧-૨૨	માં	કેન્દ્ના	નહસસાના	` ૧૩.૦૦	લાખની	અને	રાજ્યના	નહસસાના	` ૧૩.૦૦	લાખની	રીવાઇઝ	જોરવાઈ	તથા	
૧૦૦	ટકાના	કેન્દ્ના	ઘટક્ા	` ૧.૭૫	લાખની	જોરવાઇ	એમ	કુલ	મળી	` ૨૭.૭૫	લાખની	જોરવાઇ	સામ	ેઓકટોબર-૨૧	
અંનતત	` ૦.૦૦	લાખનો	ખચ્ગ	થ્યેલ	છદે.	તેમજ	વર્ગના	અંતે	પૂરદેપૂરો	ખચ્ગ	થવાની	સંિાવના	છદે.
	 આ	્યોજનામાં	નવનવ્ધ	ઘટકોનો	સમાવેશ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	જેવા	કે	નાદર્યેળીનો	વાવેતર	નવસતાર	વ્ધારવો,	નાદર્ેયળી	
પાક	નનદશ્ગન,	સેસન્દ્્ય	ખાતર	્યુનનટ	તૈ્યાર	કરવા,	નાદર્ેયળી	નસ્ગરી	ની	સથાપના	જેવા	ઘટકોનો	સમાવેશ	કરદેલ	છદે.	વ્ુધમાં	આ	
કા્ય્ગક્રમ	માટદે	સને	૨૦૨૨-૨૩	મા	ંકેન્દ્ના	નહસસાના	` ૧૬.૦૦	લાખની	અને	રાજ્યના	નહસસાના	` ૧૬.૦૦	લાખની	જોરવાઈ	
તથા	૧૦૦	ટકાના	કેન્દ્ના	` ૦.૮૮	લાખ	સુચવવામાં	આવેલ	છદે	એમ	કુલ	મળી	` ૩૨.૮૮	લાખની	જોરવાઇ	સૂચવવામા	ં
આવેલ	છદે.
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૭.  ગુજરયાત રયાજ્મયાં બયાગયા્ત ષિકયાસ અંગેની કેનદ્ર પુરસકૃત ્ોજનયા- ષમશન ઓન ઇનરીગ્ેરેડ ડેિલોપમેનર ઓફ 
હોરટીકલચર- સયામયાન્, એસસીએસપી અને આકદજાષત કેરેગરીનયા ખેડૂતો મયારે (નેશનલ હોરટીકલચર ષમશન) : 
(એચ.આર.રી.-૯,૧૩,૧૪)

	 નેશનલ	હોટથીકલચર	નમશનમા	ંબારા્યત	નવકાસ	માટદે	એમ.આઇ.ડી.એચ.	હદેઠળ	જુ઼દા	જુ઼દા	કા્ય્ગક્રમોનો	સમાવેશ	થા્ય	છદે.	
જેમ	કે	પલાન્ટદેશન	ઇન્ફ્ાસટ્રક્ચર	એન્ડ	ડેવલપમેન્ટ,	નસ્ગરી	ડેવલપમેન્ટ,	એસટાબલીશમેન્ટ	ઓફ	ન્્યુ	રાડ્ગન્સ,	ક્રીએશન	ઓફ	વોટર	
દરસોસમીંર,	પ્ોટદેકટદેડ	કલટીવેશન,	આઇપીએમ	/આઇએનએમ	પ્મોશન,	પોસટ	હાવગેસટ	ઇન્ફ્ાસટ્રક્ચર,	માકકેટીંર	ઇન્ફ્ાસટ્રક્ચર	જેવા	
જુ઼દા	જુ઼દા	કા્ય્ગક્રમોનો	સમાવેશ	થા્ય	છદે.
	 િારત	સરકાર	દ્ારા	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માટદે	નશેનલ	હોટથીકલચર	નમશન	દ્ારા	સામાન્્ય,	એસસીએસપી	અન	ેઆદદજાનત	
કેટદેરરીના	ખેડતૂો	માટદે	કુલ	` ૧૪૦૧૪.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	(૬૦	ટકા	કેન્દ્ના	અન	ે૪૦	ટકા	રાજ્યના	નહસસા)	મજુબ	કરવામાં	
આવલે	છદે.	જ	ેમજુબ	આ	કા્ય્ગક્રમો	માટદે	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	ચાલુ	બાબત	તરીકે	(૧)	કરેંદ્રના	૬૦	ટકા	નહસસા	મજુબ	` ૬૬૯૨.૪૦	
લાખ	તમેજ	રાજ્યના	૪૦%	મુજબ	` ૪૪૬૧.૬૦	લાખની	જોરવાઈ	એમ	કુલ	મળી	` ૧૧૧૫૪.૦૦	લાખ	સામાન્્ય	કેટદેરરી	
ખડેતૂો	માટદે	(૨)	કરેંદ્રના	૬૦	ટકા	નહસસા	મજુબ	` ૫૪૬.૦૦	લાખ	તમેજ	રાજ્યના	૪૦%	મજુબ	` ૩૬૪.૦૦	લાખની	જોરવાઈ	
એમ	કુલ	મળી	` ૯૧૦.૦૦	લાખ	એસસીએસપી	કેટદેરરી	ખડેતૂો	માટદે	તમેજ	(૩)	કરેંદ્રના	૬૦	ટકા	નહસસા	મજુબ	` ૧૧૭૦.૦૦	
લાખ	તમેજ	રાજ્યના	૪૦%	મજુબ	̀  ૭૮૦.૦૦	લાખની	જોરવાઈ	એમ	કુલ	મળી	̀  ૧૯૫૦.૦૦	લાખ	ટીએએસપી	કેટદેરરી	ખેડતૂો	
માટદે	જોરવાઇ	સામ	ેઓકટોબર-૨૧	અનંતત	ત્ણ્ેય	કેટદેરરીમા	ંકુલ	̀  ૪૪૦૩.૭૭	લાખનો	ખચ્ગ	થ્યલે	છદે.	તમેજ	વર્ગના	અતં	ેપૂરદેપૂરો	
ખચ્ગ	થવાની	સિંાવના	છદે.
	 વ્ધમુા	ંવર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટદે	નશેનલ	હોટથીકલચર	નમશન	દ્ારા	સામાન્્ય,	એસસીએસપી	અને	આદદજાનત	કેટદેરરીના	ખડેતૂો	
માટદે	ચાલ	ુબાબત	તરીકે	કુલ	` ૧૫૧૧૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	(૬૦	ટકા	કેન્દ્ના	અન	ે૪૦	ટકા	રાજ઼્યના	નહસસા)	મજુબ	સૂચવલે	
છદે.	જ	ેમજુબ	(૧)	કરેંદ્રના	૬૦	ટકા	નહસસા	મજુબ	` ૭૩૫૦.૦૦	લાખ	તમેજ	રાજ્યના	૪૦%	મજુબ	` ૪૯૦૦.૦૦	લાખની	
જોરવાઈ	એમ	કુલ	મળી	` ૧૨૨૫૦.૦૦	લાખ	(સામાન્્ય	કેટદેરરી	ખડેતૂો	માટદે),	(૨)	કરેંદ્રના	૬૦	ટકા	નહસસા	મજુબ	` ૫૪૬.૦૦	
લાખ	તમેજ	રાજ્યના	૪૦%	મજુબ	` ૩૬૪.૦૦	લાખની	જોરવાઈ	એમ	કુલ	મળી	` ૯૧૦.૦૦	લાખ	(એસસીએસપી	કેટદેરરી	
ખડેતૂો	માટદે)	તમેજ	(૩)	કરેંદ્રના	૬૦	ટકા	નહસસા	મજુબ	` ૧૧૭૦.૦૦	લાખ	તમેજ	રાજ્યના	૪૦%	મજુબ	` ૭૮૦.૦૦	લાખની	
જોરવાઈ	એમ	કુલ	મળી	` ૧૯૫૦.૦૦	લાખ	(ટીએસપી	કેટદેરરી	ખડેતૂો	માટદે)	ની	જોરવાઇ	સચુવવામા	ંઆવલે	છદે.	
૮.  અંષતિ જોગિયાઈ મયાષહતી અને પ્રોઘ્યાગીકી (આઇ.રી.) :
	 માનહતી	ટદેકનોલોજી	માટદે	હાડ્ગવેર,	કોમપ્યુટર	નસસટમ	ખરીદવા,	કમ્ગચારીઓન	ેતાલીમ	આપવા	માટદે,	અદ્યતન	માનહતી	
અને	ટદેકનોલોજી	નવકસાવવા,	વેબ	સાઈડ	અદ્યતન	કરવા	જેવી	બાબતો	માટદે	સન	ે૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ગ	માટદે	` ૨૦.૦૦	લાખની	
ઇ્યર	માક્ક	જોરવાઈ	સામે	ઓકટોબર-૨૧	અંનતત	` ૦.૦૦	લાખનો	ખચ્ગ	થ્યેલ	છદે	તેમજ	વર્ગના	અંતે	પૂરદેપૂરો	ખચ્ગ	થવાની	
સંિાવના	છદે.	જ્યારદે	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટદે	` ૩૧.૦૦	લાખની	ઇ્યરમાક્ક	જોરવાઇ	સુચવવામા	ંઆવેલ	છદે.
૯.  અંષતિ જોગિયાઈ િકસ્ષ (આર & બી) :
	 આ	્યોજના	હદેઠળ	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	ચાલુ	અન	ેનવી	બાબત	હદેઠળ	કુલ	` ૧૯૦.૭૩	લાખની	કુલ	જોરવાઇ	કરવામાં	
આવેલ	છદે.	વ્ધુમાં	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	બાં્ધકામ	અને	રીનોવેશન	હદેઠળ	` ૧૧૮.૫૬	લાખની	જોરવાઇ	ચાલુ	બાબત	તરીકે	
સૂચવેલ	છદે.	
૧૦. આકધસમક ફંડ :
	 આ	આકસસમક	ફંડ	્યોજના	હદેઠળ	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	મા	ંચાલ	ુબાબત	હદેઠળ	કુલ	` ૧.૦૦	લાખની	ટોકન	જોરવાઇ	
કરવામાં	આવેલ	છદે.	વ્ધુમાં	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	ચાલુ	બાબત	હદેઠળ	કુલ	` ૧.૦૦	લાખની	ટોકન	જોરવાઇ	સૂચવેલ	છદે.	
રયાજ્ની કૃષિ ્ુષનિષસ્ષરી કયાઉધનસલ તથયા રયાજ્ની કૃષિ ્ુષનિષસ્ષરીઓ

■	 રુજરાત	કૃનર	્યુનનવનસ્ગટીઓના	અન્ધનન્યમ	ર૦૦૪થી	કૃનર	 નશક્ણ,	સંશો્ધન	અન	ે નવસતરણ	 નશક્ણ	એમ	 નત્નવ્ધ	
કા્ય્ગના	મૂખ્ય	હદેતુ	સાથે	જે	તે	પ્વૃનત્ઓન	ેસ્ધન	બનાવવા	માટદે	જે	તે	નવસતારની	પદરસસથનતન	ેધ્યાને	લઇન	ેઆણંદ,	
જુનારઢ,	નવસારી	અને	સરદાર	કૃનરનરર-દાંતીવાડા	એમ	ચાર	કૃનર	્ુયનનવનસ્ગટીઓની	સથાપના	કરવામાં	આવેલ	છદે.

■	 ચારદે્ય	કૃનર	્યુનનવનસ્ગટીઓની	રોજબરોજની	કામરીરી	પર	દદેખરદેખ/મોનીટરીંર	તથા	કૃનર	 ્ુયનનવનસ્ગટીઓમા	ંસંકલન	
જાળવવાના	હદેતુથી	અન્ધનન્યમ-૫	ની	કલમ-૨૫	હદેઠળ	રાજ્ય	કૃનર	્ુયનનવનસ્ગટી	પદરરદની	રચના	કૃનર	િવન,	રા્ંધીનરર	
ખાતે	કરવામા	ંઆવેલ	છદે	અને	કલમ	૨૫	માં	નનદદ્ગષ્	કા્યપોને	અનુરૂપ	કામરીરી	કરવામાં	આવે	છદે.	
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■	 અરી્યારમી	પંચવનર્ગ્ય	્યોજના	દરમ્યાન	રાજ્યની	કૃનર	્યુનનવનસ્ગટીઓમા	ંચાલતી	કૃનર	નશક્ણ,	સંશો્ધન	અન	ેનવસતરણ	
નશક્ણના	નવકાસ	કા્ય્ગક્રમોને	સુદ્રઢ	અન	ેસ્ધન	બનાવવા	તેમજ	કૃનર		આ્ધારીત	જાહદેર	અન	ેખાનરી	ઉદ્યોરોની	તાંનત્ક	
માનવબળની	જરૂરી્યાતને	 ધ્યાને	લઇ	નવનવ્ધ	સ્ાતક-અનુસ્ાતક	કક્ાના	અભ્યાસક્રમો	માટદે	૩૦	કોલેજો,	ડીપલોમા	
અભ્યાસક્રમ	માટદે	૨૧	પોલીટદેકનીકો	આવેલ	છદે.	જ	ેઅંતર્ગત	ચાલ	ુવરગે	૧૯૬૧	નવદ્યાથથીઓન	ેસ્ાતક	કક્ામાં,	૬૯૧	
નવદ્યાથથીઓને	અનુસ્ાતક	તેમજ	૧૮૮	નવદ્યાથથીઓન	ેપી.એચ.ડી.	કક્ામાં	અન	ે૮૨૦	નવદ્યાથથીઓને	ડીપલોમા	કક્ામા	ં
પ્વેશ	ક્મતા	મુજબ	પ્વેશ	આપવાની	કા્ય્ગવાહી	હાથ	્ધરવામાં	આવેલ	છદે.	સંશો્ધન	ક્ેત્ે	ક્ેનત્્ય	પાકોમાં	જરૂરી્યાત	
અન	ેનવસતાર	આ્ધારીત	વ્ુધ	ઉતપાદન	આ૫તી	જાતો/સંકર	જાતો	તથા	નવી	ટદેકનોલોજી	નવકસાવીન	ેખેતીન	ેનફાકારક	
બનાવવા	માટદે	ઉતપાદનની	સાથે	ઉતપાદકતા	વ્ધારવા	માટદે	સંશો્ધન	કરવામાં	આવે	છદે.	ઉપરાંત	આ	સંશો્ધન	આ્ધાદરત	
િલામણો	લાિાથથીઓ	સુ્ધી	પહોંચાડવા	માટદે	નવસતરણ	નશક્ણ	ક્ેત્ે	કૃનર	અને	સંલગ્ન	નવજ્ાનોમા	ંખેડૂત-્યુવાનો,	ખેડૂતો,	
ખેડૂત	 મનહલાઓ	 અને	 નવસતરણ	 કા્ય્ગકરોન	ે તાલીમ	 આપી	 ખેડૂતોના	 સામાજીક-આથથીક	 ઉતથાન	 માટદે	 અદ્યતન	
ટદેકનોલોજીની	જાણકારી	પુરી	પાડવામાં	આવે	છદે.

 ♦ હેતુઓ અને વ્ુહરચનયા 
(૧)  ષશક્ષણ : 

■	 કનૃર	અને	સંલગ્ન	નવર્યો	જેવા	કે	કૃનર,	કૃનર		ઈજનેરી,	ખાદ્ય	નવજ્ાન,	બારા્યત	અન	ેવની્ય,	ગૃહ	નવજ્ાન	અને	પોરણ,	
કનૃર		વ્યાપાર	વ્યવસથાપન	અંરેના	સ્ાતક	અને	અનુસ્ાતક	અભ્યાસક્રમમાં	નવદ્યાથથીઓન	ે્યોગ્ય	નશક્ણ	આ૫વું.	

■	 નશક્ણમાં	જરૂરી	્ંધ્ધાદક્ય	કુશળતા	લાવવી.	
■	 ગ્ામ્ય	નવસતારના	ઉતકર્ગ	માટદે	જાહદેર	અન	ેખાનરી	ક્ેત્ે	જરૂરી	ક્મતાવાળુ	માનવબળ	ઉિુ	કરવું.

(૨)  સંશોધન : 
■	 ખેતીને	આનથ્ગક	રીતે	સક્મ	બનાવવા	માટદે	ઉતપાદકતા	વ્ધારવા	માટદે	સંશો્ધન	કરવુ.	
■	 ટકાઉ	અને	સસથર	ઉતપાદન	માટદે	જરૂરી્યાત	અને	નવસતાર	આ્ધારીત	સંશો્ધન	કરવંુ	કે	જે	૫્યા્ગવરણને	૫ણ	સુરક્ીત	

રાખે.	
■	 નફાકારક	ખેતી	માટદે	મુલ્ય	વૃનદ્ધ	અને	ઈનપુટસનો	કા્ય્ગક્મ	ઉ૫્યોર	કરવા	માટદેના	ઉપા્યો	શો્ધવા.
■	 રાજ્યના	 નવનવ્ધ	 નવસતારોને	 અનુરુપ	 ડાંરર,	 ઘઉંં,	 મકાઇ,	 બાજરી,	 કઠોળ,	 રોકડી્યા	 પાકો	 જેવા	 કે	 કપાસ,	 શેરડી,	

તેલીબી્યાના	પાકો,	્ધાસચારાના	પાકો,	બારા્યત	અન	ેશાકિાજીના	પાકો	વરેરદે	ની	જાતો	અને	ટદેકનોલોજી	નવકસાવવી.	
પશુ	સંશો્ધન	ક્ેત્ે	પશુ	સંવ્ધ્ગન,	પશુ	આહાર,	પશુ	પ્જનન	અને	મરઘા	પાલન	તેમ	જ	ડેરી	 નવજ્ાન	વરેરદે	બાબતે	
સંશો્ધન	હાથ	્ધરવુ.

■	 કનૃર	ઇજનેરી	હદેઠળ	કૃનર		ઓજારો	અને	મશીનરીના	ઉપ્યોર	કા્ય્ગક્મ	ઉપ્યોર,	સકૂમ	નપ્યત	પધ્ધનતનુ	ંવ્યવસથાપન	અને	
ટદેકનોલોજી	નવકસાવવાની,	મુલ્ય	વ્ધ્ગન	અંરેના	સંશો્ધનની	કામરીરી	હાથ	્ધરવી.

■	 ડેરી	પ્ોડકટ	અન	ેફુડ	પ્ોસેનસંર	અંરેનું	સંશો્ધન	કરવું.
(૩)  ષિસતરણ ષશક્ષણ :

■	 કનૃર	અન	ેસંલગ્ન	ક્ેત્ોમાં	ખેડૂત-્યુવાનો,	ખેડૂતો,	ખેડૂત	મનહલાઓ	અન	ેનવસતરણ	કા્ય્ગકરોન	ેતાલીમ	આ૫વી.	
■	 ખેડૂતોના	સામાજીક-આનથ્ગક	ઉતથાન	માટદે	કૃનર	અને	સંલગ્ન	ક્ેત્ોમાં	નવસતરણ	સેવાઓ	દ્ારા	અદ્યતન	ટદેકનોલોજીની	

જાણકારી	પુરી	પાડવી.
	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	ની	પ્વૃનતઓની	રૂપરદેખા	અને	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	હદેઠળના	િાનવ	કા્ય્ગક્રમો.	
 ♦ ષશક્ષણ

	 કનૃર	્યુનનવનસ્ગટીઓ	દ્ારા	 ઉચ્ચ	 નશક્ણ	ક્ેત્ે	 કૃનર,	 ફૂડ	 ટદેકનોલોજી,	 કૃનર		ઈજનેરી,	બારા્યત,	વની્ય,	એગ્ીકલચરલ	
ઇન્ફોમગેશન	 ટદેકનોલોજી,	 ઇન્ટરનેશનલ	 એગ્ી.	 બીઝનેશ	 મેનેજમેન્ટ,	 રીનીવેબલ	 એનજથી	 અને	 એન્વા્યરમેન્ટલ	 ઇજનેરી,	
એગ્ીકલચર	બા્યો	ટદેકનોલોજી,	બેઝીક	સા્યન્સ	&	હ્યુમેનીટીઝ	અન	ેકોમ્યનુીટી	નવજ્ાન	નવદ્યાશાખા	મારફત	આપવામાં	આવતા	
નનવાસી	સ્ાતક	તથા	અનુસ્ાતક	કક્ાના	ઉચ્ચ	અભ્યાસક્રમો	જુદી	જુદી	મહાનવદ્યાલ્યો	દ્ારા	ચલાવવામા	ંઆવે	છદે	તેમજ	
ડીપલોમા	પોલીટદેકનીકના	ત્ણ	વર્ગના	અભ્યાસક્રમો	જેવા	કે	કૃનર	,	બારા્યત,	કનૃર		ઇજનેરી	તેમજ	એગ્ો	પ્ોસેસીંર	પણ	ચલાવવામાં	
આવે	છદે.	
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	 નવદ્યાથથી	પ્વૃનતઓ	હદેઠળ	નવદ્યાથથીઓનો	શારીરીક	તથા	માનસીક	નવકાસ	થા્ય	અન	ેસવાસથ્ય	જળવાઇ	રહદે	તે	માટદે	
નવનવ્ધ	રમત-રમત	કા્ય્ગક્રમો	અને	્યોરશીબીરોનું	આ્યોજન	કરવામાં	આવે	છદે.	સરકારશ્ીએ	નવદ્યાથથીઓમા	ંરમત-રમતમાં	
અનિરુચી	રહદે	અને	સારા	રમતવીરો	રાજ્ય	અન	ેદદેશમાં	મળી	રહદે	તે	હદેતુસર	સપોટ્ગસ	કોમપલેક્	બનાવવામા	ંઆવ્યુ	છદે.	
	 ્યુનનવનસ્ગટીની	નવનવ્ધ	નવદ્યાશાખામાં	અભ્યાસ	કરતા	નવદ્યાથથીઓ	માટદે	્યોજાનાર	રમત-રમત	રાષ્ટી્ય	સેવા	્યોજના,	
નેશનલ	ક્રડેેટ	ક્રોપસ,	સાંસકૃનતક	કા્ય્ગક્રમો,	 વ્યવહાર	કુશળતામાં	વ્ધારા	માટદે	 સપ્ધા્ગતમક	૫રીક્ાઓની	તૈ્યારી	માટદે,	સરકારી,	
અ્ધ્ગસરકારી	અને	પ્ાઈવેટ	કં૫નીઓમાં	નોકરી	અંરેની	તાનલમ	માટદે	એસટાબલીશમેન્ટ	ઓફ	સટુડન્ટ	વેલફેર	એન્ડ	પલેશમને્ટ	્યુનનટ	
શરુ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	
	 નવદ્યાથથીઓ	તથા	પ્ાદ્યા૫કોને	નવવિમાં	ખેતી	અને	તેન	ેસંલગ્ન	નવર્યો	અરંે	થ્યેલા	આઘુનનક	સંશો્ધનો	અરંે	માનહતરાર	
થા્ય	તે	 માટદે	 ગ્ંથાલ્ય	તેમજ	હોસટદેલમાં	 ઇન્ટરનેટની	સુનવઘાઓ	પુરી	 પાડવામા	ંઆવેલ	છદે.	 તેમજ	ઓનલાઇન	જન્ગલોની	
સરવડતા	૫ણ	પુરી	પાડવામાં	આવેલ	છદે.
	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	કૃનર	્યુનનવનસ્ગટીઓમા	ંનવનવ્ધ	અભ્યાસક્રમોમાં	આપવામાં	આવનાર	પ્વેશની	નવરતો

અનુ. નં. અભ્યાસક્રમની ષિગત પ્રિેશ આપિયામયાં આિેલ 
ષિદ્યાથટીઓની સંખ્યા

૧. સ્ાતક	કક્ાના	અભ્યાસક્રમો ૧૯૬૧
૨. અનુસ્ાતક	કક્ાના	અભ્યાસક્રમો ૬૯૧
૩. પીએચ.ડી.ના	અભ્યાસક્રમો ૧૮૮
૪. પોલીટદેક્ીક	-	ડીપલોમા	અભ્યાસક્રમો ૮૨૦

ભયાષિ કયા્્ષક્રમો -૨૦૨૨-૨૩ 
■	 આણંદ	ખાતે	કૃનર	અને	સંલગ્ન	ક્ેત્ના	નવકાસમાં	તાલીમબધ્ધ	માનવબળ	મળી	રહદે	ત	ેહદેતુસર	એસટાબલીશમેન્ટ	ઓફ	

ડીન	પી.જી.	સટડીઝ	ઓદફસ	એસટાબલીશમેન્ટ	ઓફ	ડીન	પી.જી.	સટડીઝ	ઓદફસ	શરુ	કરવામાં	આવનાર	છદે.	
■	 મોડ્ગન	 ટદેકનોલોજી	 તથા	અત્યા્ધુનનક	 સા્ધનોથી	 નવદ્યાથથીઓન	ે નશક્ણ	આપી	 શકા્ય,	 તે	 ધ્યાન	ે લઇને,	 જરૂરી	 નવા	

આ્ધુનનક	સા્ધનોની	ખરીદી	કરવામાં	આવનાર	છદે.
■	 હોટથીકલચર	કોલેજ	આણંદ	ખાતે	ઓદફસ-કમ-લેબોરદેટરી	નબલડીંરનુ	ંનવસતૃનતકરણ	અંરેના	નવા	બાં્ધકામની	જરૂરી્યાત	

ધ્યાને	લઈ,	નવનવ્ધ	પ્ોજેકટમાં	પ્સતુત	નવા	બાં્ધકામની	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાજપત્માં	દરખાસત	કરદેલ	છદે.
■	 જૂનારઢ	ખાતે	બારા્યત	કોલેજમાં	બારા્યત	નવંરનુ	ંઅપગે્ડેશન,	પોરબંદર,	સુરદેન્દ્રનરર,	અમરદેલી	અન	ેમોરબી	ખાત	ે

કનૃર	કોલેજ	ફેઝ-૩	અન	ે૪નું	કામકાજ	કરવામાં	આવનાર	છદે.
■	 ડબલ્યુટીઓ	સેલ	તેમજ	નવા	બાં્ધકામોમાં	 પ્પોઝ	 રીપેરીંર	એન્ડ	 રીનોવેશન	ઓફ	ક્ાસ-૩	એ	એન્ડ	બી-	 બલોક,	

એકેડમીક-બલોક	અને	ટીચર	બલોક	જૂનારઢ	ખાતે	થનાર	છદે.	
■	 ફામ્ગ	સટોર	રૂમ	ફોર	એગ્ી.	કોલેજ,	મોટા	િંડારી્યા	(અમરદેલી),	રદેસીડન્સ	વિાટ્ગર	ક્ાસ-૧	(ઇ-૧),	ક્ાસ-૨	(ડી)	અન	ે

ક્ાસ-૩	(બી)	એગ્ી.	કોલેજ,	ખાપટ	(પોરબંદર)	ખાત	ેબાં્ધકામ	અંરેની	કા્ય્ગવાહી	કરવામાં	આવનાર	છદે.
■	 નવદ્યાથથીઓને	 રહદેવા	 માટદે	 છાત્ાલ્યોની	 પુરતી	 સરવડતા	 ન	 હોઇ	 નવા	 છાત્લ્યોનુ	ં બાં્ધકામ	 તેમજ	 રદેનોવેશનના	

કામકાજની	દરખાસત	રજુ	કરદેલ	છદે.	
 ♦ સંશોધન

	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	કૃનર	્યુનનવનસ્ગટીઓમા	ંનીચ	ેમુજબની	નવનવ્ધ	પાકોની	૩૫	(પાંત્ીસ)	નવીન	જાતો	ખેડુતોના	
ઉપ્યોર	સારુ	બહાર	પાડવામાં	આવેલ	છદે.	

અનુ. નં. પયાકનું નયામ નિીન જાતનું નયામ
૧. બાજરા રુજરાત	હાઇબ્ીડ	બાજરો-૧૨૩૧	(GHB-1231)

રુજરાત	હાઇબ્ીડ	બાજરો-૫૩૮	(GHB-	538)
૨. નારલી	 ડબલ્યુ.એન.-૫૫૯	[સી.એફ.એમ.વી.-૨	(રીરા)]
૩. જુવાર સી.આર.એસ.-૧૩[જી.એન.જે-૨	(મ્ધુ	મોતી)]
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અનુ. નં. પયાકનું નયામ નિીન જાતનું નયામ
૪. ડાંરર રુજરાત	ડાંરર-૨૧	(વાત્ક),	

રુજરાત	આણંદ	ડારંર-૨૨	(સવારત),
એન.વી.એસ.આર.-૪૦૭	[જી.આર.-૨૨	(નવસારી	કમોદ)],
એન.વી.એસ.આર.-૨૭૫૬[જી.એન.આર.-૯(લાલકડા	રોલડ)]

૫. વરી	 ડબલ્ય.ુવી.-૧ર૬	[જી.વી.-૪-(અંબીકા)]
૬. તુવેર રુજરાત	તુવેર	૧૦૭	(બનાસ	અિ્ય	૧૦૭	:	ટી.જી.),

રુજરાત	તુવેર	૧૦૮	(બનાસ	અિ્ય	૧૦૮	:	ટી.જી.)

૭. અડદ રુજરાત	આણંદ	અડદ-૪	(શ્યામલ)
૮. મર રુજરાત	આણંદ	મર-૮	(હરા	મોતી)
૯. ચણા રુજરાત	ગ્ામ-૭	(GG	7)
૧૦. કાબુલી-ચણા રુજરાત	કાબુલી-૧
૧૧. મરફળી રુજરાત	ગ્ાઉન્ડનટ-૩૭	(GG	37)

રુજરાત	ગ્ાઉન્ડનટ-૩૮	(GG	38)
૧૨. તલ રુજરાત	તલ	૭	(બનાસ	રૌરવ)
૧૩. કપાસ રુજરાત	કોટન	હાઇબ્ીડ-૨-બીજી-૨૪-

(G	Cot	Hy-24	BG-II),
જી૨૮/૧૩	વી.એચ.ટી.

૧૪. દદેશી	કપાસ	 જી.એસ.એચ.વી.-૩૩૧/૧૪	(જી.એન.કોટ.૨૭)	(સુરતીસોનું)
૧૫. કલકત્ી	તમાકુ રુજરાત	કલકત્ી	તમાકુ	૫	(જીસીટી	૫	:	બનાસ	કલકત્ી)
૧૬. શેરડી	 કો.એન.-૧૫૦૭૧	[જી.એન.એસ.-૧૨(દદવ્યશી)]
૧૭. રીંરણ રુજરાત	રોળ	રીંરણ-૮	(આણંદ	રાજ)
૧૮. િીંડા રુજરાત	આણંદ	િીંડા-૮	(આણંદ	કોમલ),

એનઓએલ-૧૭-૦૫	[	જીએનઓ-૧	(પુણા્ગરક્ક)]
૧૯. મરચી રુજરાત	આણંદ	શાકિાજી	મરચી-૧૪૧	(આણંદ	તેજ)
૨૦. ટામેટા રુજરાત	આણંદ	ટામેટા-૮	(આણંદ	રોમા)
૨૧. હળદર એન.વી.એસ.ટી-૮૪	[હળદર-૩	(પીતાંબરી)]
૨૨. આંબા	હળદર એન.વી.એમ.જી-૧૩	[આંબા	હળદર-૨	(જ્યોનત)]
૨૩. સેવંતી રતલામ	નસલેશન
૨૪. ખરસાણી	 એનએમબીપી-૧૯૦૭	[જીએનઆઈજી-૪	(કસતુરી)]
૨૫. એડેની્યમ NAHPDSH-1	[જી.એન.એ.ડી.-3	(આિા)]

NAPDUS-1	[જી.એન.એ.ડી.-૪	(શોિીતા)]
૨૬. અવિરં્ધા રુજરાત	દાંતીવાડા	અવિરં્ધા	૨	(જી.ડી.એ.	૨	:	બનાસ	શનક્ત)

■	 કનૃર	્ુયનનવનસ્ગટીઓ	દ્ારા	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	રાજ્યના	ખેડૂતો	માટદે	૨૪૪	અન	ેવૈજ્ાનનકો	તેમજ	ઉદ્યોરકારો	માટદે	
૧૨૦	એમ	કુલ-૩૬૪	જેટલી	નીચેની	નવરતે	િલામણો	બહાર	પાડવામા	ંઆવેલ	છદે.	
અ.નં. ષિિ્ ખેડૂતો મયારે ભલયામણોની 

સંખ્યા
િૈજ્યાષનકો તેમજ ઉદ્ોગકયારો મયારે 

ભલયામણોની સંખ્યા
૧ પાક	સુ્ધારણા	 ૩૫ ૦૨
ર પાક	ઉતપાદન	 ૭૫ ૧૯
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અ.નં. ષિિ્ ખેડૂતો મયારે ભલયામણોની 
સંખ્યા

િૈજ્યાષનકો તેમજ ઉદ્ોગકયારો મયારે 
ભલયામણોની સંખ્યા

૩ પાક	સંરક્ણ	 ૪૨ ૪૩
૪ બારા્યત	અને	શાકિાજી ૨૩ ૦૦
૫ કનૃર	 ઇજનેરી,	 ફૂડ	 પ્ોસેસીંર	

ટદેકનોલોજી,	 ડેરી	 નવજ્ાન	 અને	
એગ્ીકલચરલ	 ઇન્ફોમગેશન	
ટદેકનોલોજી	

૩૬ ૦૮

૬ પશુ	આરોગ્ય/પશુ	ઉતપાદન/પશુ	
નવજ્ાન	અને	મતસ્યોદ્યોર	 ૨૮ ૨૫

૭ સામાજીક	નવજ્ાન	 ૦૨ ૨૦
૮ પા્યાનું	 નવજ્ાન,	 વન	

દદેહ્ધમ્ગનવદ્યા,	 જીવ	 રસા્યણ	
નવજ્ાન,	બા્યો	ટદેકનોલોજી	અન	ે
માનવ	નવદ્યા

૦૩ ૦૩

કુલ ૨૪૪ ૧૨૦
■	 સંશો્ધનના	કા્ય્ગક્રમ	હદેઠળ	રુજરાત	રાજ્યમાં	લેવામાં	આવતા	નવનવ્ધ	પાકો	ઉપર	સંશો્ધન	કા્ય્ગ	હાથ	્ધરવામાં	આવે	છદે.	

જેમા	ંનપ્યત	વ્યવસથા,	જનીન	નવજ્ાન,	પાક	સંરક્ણ,	કૃનર	ઇજનેરી,	પલાન્ટ	બા્યો-ટદેકનોલોજી,	એનીમલ	બા્યો-ટદેકનોલોજી,	
સીડ	ટદેકનોલોજી,	જૈનવક	ખાતર,	પેશીવ્ધ્ગન	પધ્ધનત,	 દરમોટ	સેન્સીંર,	સુકમ	તતવો,	 નનંદણ	 નન્યંત્ણ,	કૃનર	હવામાન,	
પેસટીસાઇડ	રદેસીડ્ુ,	સંકનલત	દકટક	વ્યવસથાપન,	નમશ્	ખેતી	વરેરદે	નવર્યો	પર,	જ્યારદે	ફૂડ	પ્ોસેસીંર	ટદેકનોલોજી	અન	ે
બા્યો	એનજથી	ક્ેત્ે	પોષ્	હાવગેસટ	ટદેકનોલોજી,	કૃનર	પેદાશોમા	ંમૂલ્ય	વૃસધ્ધ	વરેરદે	નવર્યો	ઉપર	સંશો્ધન	હાથ	્ધરવામાં	
આવે	છદે.	

■	 પશુ	સંશો્ધન	ક્ેત્ે	પશુ	સંવ્ધ્ગન,	પશુ	આહાર,	પશુ	પ્જનન	અને	મર્ધા	પાલન	તેમજ	ડેરી	નવજ્ાન	ક્ેત્મા	ંદૂ્ધની	પેદાશો,	
ડેરી	તાંનત્કી	નવરેરદે	પર	મહતવના	સંશો્ધન	હાથ	્ધરવામાં	આવેલ	છદે.	

■	 રોર	જીવાત	નન્યંત્ણ	તેમજ	નપ્યત,	નનંદણ	વ્યવસથા૫ન	અને	ખેત	વ્યવસથા૫ન	વેજીટદેબલ	પેકેજીંર,	બા્યોલોજીકલ	
કટં્રોલ,	ક્રો૫	પેસટ,	ફ્ુડ	વિોલીટી	ટદેસટીંર,	મેકઝીનાઈઝેશન,	ટોટલ	ફેકટર	પ્ોડવિીટી	ઓફ	બનાના,	એનવા્યરોમેન્ટલ	
સટડીઝ,	એગ્ીકલચર	માકકેટીંર,	એકવા	એગ્ો	મોડલ	ફોર	કોસટ	સોલટ,	મેરાસીડ,	જીનેટીક	ઈનહદેન્સમેન્ટ	ઓફ	મેજર	ક્રો૫,	
શેરડી	આંબા	અને	ચીકુમાં	ઉતપાદકતા	વ્ધારવી,	સીડ	ટદેકનોલોજી	સેલ	તેમજ	સીડ	વીલેજ	દ્ારા	નવી	જાતોનું	બીજ	
ઉતપાદન	કા્ય્ગક્રમ	્યોજનાઓ	કા્ય્ગરત	છદે.

■	 પાકમાં	જૈનવક	ખાતરનો	ઉ૫્યોર	સાથે	વોટરશેડ	મેનેજમેન્ટ,	મશરુમ,	શેરીકલચર	અન	ેએપીકલચર,	પેશીસંવ્ધ્ગન	પધ્ધનત,	
રીમોટ	સેન્સીંર,	પ્ોડકશન	ટદેકનોલોજી,	બા્યો	ટદેકનલોજી	અન	ેજીનેટીક	એન્જીની્યરીંર	ક્ેત્ે	પણ	સંશો્ધન	કા્ય્ગ	હાથ	
્ધરવામા	ંઆવેલ	છદે.	

■	 ટ૫ક	અને	દબાણ્યુક્ત	૫દ્ધનતના	ઉ૫્યોરથી	ઉતપાદનની	સારી	રુણવત્ા	મળતા	ફળ,	ફુલ	અન	ેશાકિાજી	પાકોની	
નનકાશ	અંરેની	કામરીરી	હાથ	્ધરદેલ	છદે.

■	 ફુડ	વિોલીટી	ટદેસટીંર	લેબોરદેટરી	દ્ારા	ફુડ,	દુ્ધ,	છોડ,	પાણી,	જમીન,	નવરેરદેના	નમુનાઓનુ	ંએનાલીસીસ	કરવામાં	આવેલ	
છદે.

■	 કનૃર	્યુનનવનસ્ગટીઓ	દ્ારા	નવનવ્ધ	પાકનું	સંવઘ્ગક	બીજ	તેમજ	લેબલડ	બીજ	રાજ્ય	અન	ેરાષ્ટી્ય	જરૂરી્યાત	મુજબ	પેદા	
કરદેલ	છદે	તેમજ	ફળપાકના	રોપા/કલમ	ત્ૈયાર	કરી	ખેડુતોન	ેઆ૫વામાં	આવેલ	છદે.	િારતી્ય	કૃનર	અનુસંઘાન	૫રનરદ	
દ્ારા	સથા૫નત	મેરાસીડ	પ્ોજેકટ	હદેઠળ,	નવનવ્ધ	કક્ાનું	સંવઘ્ગક	સટથીફાઇડ	અને	ટ્રુથફુલ	બીજ	વઘારદે	પ્માણમાં	તૈ્યાર	
કરવાનો	કા્ય્ગક્રમ	હાથ	ઘરદેલ	છદે.

ભયાષિ કયા્્ષક્રમો-૨૦૨૨-૨૩
■	 પેસટ	એન્ડ	 ડીસીઝ	 ડીટદેકશન	એન્ડ	 ગે્ઈન	વિોલીટી	ઈન	 ગે્ઈન	ક્રોપસ	બા્ય	કોમપ્યટુર	 નવઝન	એન્ડ	આટથીફીશી્યલ	

ઈન્ટદેલીઝન્સ	ટદેક્ીકસ,	નેનોટદેક્ોલોજી	બેઝડ	એપલીકેશન	ઈન	એગ્ીકલચર	એન્ડ	અલાઈડ	સેકટસ્ગ,	ડેવલપમેન્ટ	ઓફ	
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હા્યબ્ીડ	વેરાઈટીઝ	ઈન	કુકરબીટ	ક્રોપસ,	એસટાબલીસમેન્ટ	ઓફ	રદેફરલ	ડા્યગ્નોસટીક	લેબોરદેટરી	અને	એસટાબલીસમેન્ટ	
ઓફ	ન્્યુક્સ	હડ્ગ	ઓફ	ડરરી	કેટલ	અંરેના	નવા	સંશો્ધન	પ્ોજેકટો	આણંદ	કૃનર	્યુનનવનસ્ગટી	ખાત	ેહાથ	્ધરાનાર	છદે.

■	 કલેકશન,	કોન્જવગેશન	એન્ડ	મલટીપલીકેશન	ઓફ	મેડીસનલ	એન્ડ	એરોમેટીક	પલાન્ટસ	ઇન	સૌરાષ્ટ	રીજી્યન,	સટ્રેન્્ધનીંર	
ઓફ	સેન્ટર	ઓફ	એકસલન્સ	ઓન	સોઇલ	વોટર	મેનેજમેન્ટ,	સટ્રેન્્ધનીંર	ઓફ	રીસચ્ગ	સને્ટર	ઓન	સીડ	સપાઇસીસ	એટ	
જૂનારઢની	કામરીરી	હાથ	્ધરાનાર	છદે.	

■	 ન્્યુ	રીસચ્ગ	સેન્ટર	ઓન	પોમોગ્ેનેટ	તળાજા	ખાતે,	ઓરગેનીક	રીસોસ્ગ	સેન્ટર-કમ-મોડેલ	ફામ્ગ	જૂનારઢ	ખાત	ેઅને	રીસચ્ગ	
ઓન	પોસટ	હાવગેસટ	મેનેજમેન્ટ	ઓફ	ફ્ુટસ	એન્ડ	વેજીટદેબલસ	જૂનારઢ	ખાતે	સથાપના	કરવામાં	આવનાર	છદે..	

■	 સંશો્ધન	કા્ય્ગ	દ્ારા	વહદેલી	પાકતી,	વઘારદે	ખાતર	લેવાની	શદકત	ઘરાવતી	વઘુ	ઉતપાદન	આ૫તી	જાતો	નવકસાવવાની	
કામરીરી	હાથ	્ધરાનાર	છદે.

■	 કનૃર	સંશો્ધનના	નવનવ્ધ	કા્ય્ગક્રમોને	સુદ્રઢ	કરવા	પા્યાની	સુનવ્ધા	ઊિી	કરવાની	જરૂરી્યાત	છદે,	જે	ધ્યાન	ેલઈ,	મુખ્ય	
રસતાનું/એપ્ોચ	રોડનું	કામ,	રદેટ	પ્ૂફ	રોડાઉન,	ઘાસચારો	િરવા	માટદેનું	રોડાઉન	તથા	થ્ેનસંર	્યાડ્ગ-કમ-વકકીંર	શેડ	અન	ે
રેટ,	ફામ્ગ	પ્ોટદેકશન	વોલ	અને	પાઈપલાઈન,	વેજીટદેબલ	ફામ્ગ	ખાત	ેઓફીસ-કમ-સટોર	નબલડીંર,	તેમજ	અન્્ય	શેડમાં	
રીનોવેશનની	કામરીરી,	તથા	ઓફીસ-કમ-લેબોરદેટરીના	બાં્ધકામની	જરૂરી્યાત	 ધ્યાન	ેલઇન	ેનવા	બાં્ધકામો	અંરે	
દરખાસત	કરદેલ	છદે.	

 ♦ ષિસતરણ ષશક્ષણ 
	 કનૃર	્ુયનનવનસ્ગટીઓના	કૃનર	નવસતરણ	નશક્ણ	કા્ય્ગક્રમ	હદેઠળ	રાજ્યમાં	કુલ	૧૮	જેટલા	કૃનર	નવજ્ાન	કેન્દ્રો	આવેલા	છદે.	
આ	કેન્દ્રો	પર	ખેડૂતો	અન	ેમનહલા	ખેડૂતોને	લાંબા	અન	ેટુંકારાળાની	તાલીમ	આપવામાં	આવે	છદે.	ગ્ામ્ય	નવસતારના	લોકો	
માટદેના	નવનવ્ધ	નવસતરણ	નશક્ણ	કા્ય્ગક્રમો	હદેઠળ	ખેત	સલાહ	કેન્દ્ર	અન	ેનવસતરણ	પાંખ	(કૃનર	અન	ેપશ	ુનવજ્ાન)	કા્યા્ગસન્વત	છદે.	
આઇ.ટી.આઇ.	પ્કારની	કૃનર	લક્ી	તાલીમ	આપવા	માટદે	૦૯	એગ્ો	ટ્રેનીંર	ઇન્સટીટ્ુટ(ATI)	કા્યા્ગસન્વત	છદે.	નવસતરણ	નશક્ણ	
કા્ય્ગક્રમ	હદેઠળ	ખેડૂત	દદન,	ખેડૂત	નશબીર,	જૂથ	ચચા્ગ,	નનદશ્ગન,	શૈક્નણક	પ્વાસ,	સેનમનાર,	કૃનર	મેળાઓ,	પશુ	સારવાર	કેમપ,	
દફલમ	શો,	રદેદડ્યો	અન	ેટી.વી.	કા્ય્ગક્રમ	તથા	પ્ેસ	નોટ	જેવી	પ્વૃનત્ઓ	હાથ	્ધરવામા	ંઆવેલ	છદે,	રાજ્યની	કૃનર	્ુયનનવનસ્ગટીઓ	
દ્ારા	પશ	ુનચદકતસા	કેમપ/	પશુ	નશનબરનું	આ્યોજન,	નવડી્યો	ફીલમ	શો,	ટદેલીફોન/પત્	દ્ારા	માર્ગદશ્ગન,	દૈનનકપત્ોમાં	કૃનર	લેખ/
પ્ેસનોટ	દ્ારા	પ્નસદ્ધી,	દૂરદશ્ગન/આકાશવાણીમાં	વાતા્ગલાપ	અન	ેકૃનર	સાનહત્યનુ	ંખેડૂતોન	ેમાર્ગદશ્ગન	મળી	રહદે	ત	ેસારુ	પ્કાશન	
કરદેલ	છદે.
	 ્યુનનવનસ્ગટી	દ્ારા	વૈજ્ાનનક	જ્ાનના	પ્સાર	માટદે	કૃનર	રૌ-નવદ્યા	નામનું	રુજરાતી	સામાન્યક	પ્કાનશત	કરવામાં	આવ	ેછદે.	
કૃનર	 ્ુયનનવનસ્ગટીઓ	 દ્ારા	 નવસતરણ	 નશક્ણની	 પ્વૃનત્ઓ	હદેઠળ	ખેડૂત	 પુત્ો	અન	ેખેડૂત	 પુત્ીઓ	માટદે	 નવનવ્ધ	 પ્માણ૫ત્	
અભ્યાસક્રમ	જેવા	કે	રાડ્ગનર	ટ્રેનીંર	પ્ોગ્ામ,	મરઘા	ઉછદેર	તાલીમ,	માળી	તાલીમ,	બેકરી	તાલીમ	વરેરદે	ચલાવવામા	ંઆવ	ેછદે.	
ખેડૂત	તેમજ	ગ્ાનમણ	મનહલાઓ	માટદેના	તાલીમ	કા્ય્ગક્રમો	પણ	ચલાવવામાં	આવે	છદે.	ઉપરોકત	કા્ય્ગક્રમો	વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩માં	
ચાલુ	રાખી	સુદ્રઢ	કરવામાં	આવશે.	
	 ચાલ	ુ વર્ગ	 દરમ્યાન	 ્ુયનનવનસ્ગટીના	 કા્ય્ગક્ેત્માં	 આવતા	 નવસતારમાંથી	 રામો	 દત્ક	 લઇ,	 સામુનહકપણે	 ટદેકનોલોજી	
પ્સારણનો	સ્ધન	કા્ય્ગક્રમ	હાથ	ઘરદેલ	છદે.	 કૃનર	વૈજ્ાનનકોએ	કૃનર,	મુલ્ય	વ્ધ્ગન,	બારા્યત	અને	પશુપાલન	 નવર્ય	સંબનઘત	
માનહતી	ખેડૂતોને	પૂરી	પાડવામાં	આવેલ	છદે	તેમજ	તેઓના	પ્શ્ોનું	સથળ	ઉપર	નનરાકરણ	લાવેલ	છદે	તેમજ	ખેડૂત	નશનબરો,	
સેનમનાર/નસમપોનસ્યમનુ	ંઆ્યોજન	કરી	રાજ્યના	ખેડૂતોન	ેકૃનર	નવર્યક	માર્ગદશ્ગન	પુરુ	પાડેલ	છદે.
	 તાલીમ	અન	ેમુલાકાત	કા્ય્ગક્રમમાં	રુજરાત	સરકારશ્ીના	ખેતીવાડી	ખાતાના	કમ્ગચારી	/	અનઘકારીઓન	ેરવી	અને	ખરીફ	
પુવ્ગૠતુ	તાલીમ	આ૫વામાં	આવેલ	છદે.	સરદાર	સમૃનત	કેન્દ્ર	દ્ારા	વર્ગ	દરમ્યાન	ખેડુતો	/	મનહલા	ખેડૂત	/	ખેડૂત	્યુવાઓને	ખેતી	
અને	તેને	સંલગ્ન	નવર્યમાં	તાલીમ	આ૫વામાં	આવેલ	છદે.	
	 કનૃર	્યુનનવનસ્ગટીઓ	દ્ારા	રાજ્યના	આદીજાતી	નવસતાર	માટદે	ખાસ	સંશો્ધન	તેમજ	નવસતરણ	નશક્ણ	અંરેના	નવનવ્ધ	
કા્ય્ગક્રમો	હાથ	્ધરવામાં	આવે	છદે.	આદીજાતી	નવસતારન	ેઅનુરૂ૫	ખેતી	અને	તેન	ેસંલગ્ન	ક્ેત્માં	કરવામાં	આવેલ	સંશો્ધનની	
િલામણોને	ખેડુતો	સુ્ધી	૫હોંચાડવા	માટદે	નવસતરણ	નશક્ણની	પ્વૃનતઓ	હદેઠળ	આદીજાતી	ખેડુતો,	મનહલા	ખેડુતો	તથા	્યુવાનોને	
તાલીમ	આ૫વામાં	આવે	છદે.
ભયાષિ કયા્્ષક્રમો - ૨૦૨૨-૨૩

■	 પોલીટદેકનીક	ઇન	એગ્ીકલચર	્ધારી	(Phase	III)નું	કામકાજ	થનાર	છદે.	
■	 કન્જવગેશન	ઓફ	પોલીટદેકનીક	ઇન	હોમ	સા્યન્સ(ફક્ત	બહદેનો	માટદે)	એટ	અમરદેલી	શરુ	થનાર	છદે.	
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■	 ઇન્ફોમગેશન	 સેન્ટર	 એટ	 પીપળી્યા	 (રાજકોટ-૨),	 એગ્ીકલચર	 ટદેકનોલોજી	 ઇન્ફોમગેશન	 સેન્ટર	 એટ	 રોરખીજડી્યા	
(મોરબી),	પોલીટદેકનીક	ઇન	એગ્ીકલચર	સા્યન્સ	એટ	હળવદ	અને	પોલીટદેકનીક	ઇન	એગ્ીકલચર	એન્જીની્યરીંર	એટ	
તરઘડી્યાની	નવસતૃતીકરણની	કામરીરી	હાથ	્ધરાનાર	છદે.

રયાજ્ કૃષિ ્ુષનિષસ્ષરી પકરિદની પ્રવૃષતઓની િિ્ષ ૨૦૨૧-૨૨ની રૂપરેખયા 
■	 રાજ્ય	કૃનર	્યુનનવનસ્ગટી	પદરરદ	દ્ારા	રુજરાત	રાજ્યની	ચારદે્ય	કૃનર	્યુનનવનસ્ગટીઓમાં	ચાલતી	નશક્ણ,	સંશો્ધન	અને	

નવસતરણ	 નશક્ણની	પ્વૃનત્ઓનું	અસરકારક	મુલ્યાકંન	અન	ેસંકલન	અથગે	 રાજ્ય	સરકાર	અને	કૃનર	્યુનનવનસ્ગટીઓ	
વચ્ચેની	કડીરૂપ	કામરીરી	કરવામાં	આવે	છદે.

■	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	ચારદે્ય	કૃનર	્ુયનનવનસ્ગટીઓમાં	ચાલતા	સ્ાતક,	અનુસ્ાતક	તથા	પોનલટદેકનનક	કક્ાના	અભ્યાસક્રમોમા	ં
રાજ્ય	 કૃનર	 ્યુનનવનસ્ગટી	 પદરરદના	 સી્ધા	 નન્યંત્ણ	 હદેઠળ	 કેસન્દ્ર્ય	 પ્વેશને	 લરતી	 તમામ	 કામરીરી	 ચારદે્ય	 કૃનર	
્યુનનવનસ્ગટીઓ	દ્ારા	હાથ	્ધરવામાં	આવેલ	છદે.	કસેન્દ્ર્ય	પ્વેશની	આ	કામરીરી	સમ્યસર	શરુ	કરદેલ	છદે.	

■	 પદરરદ	દ્ારા	કૃનર	્યુનનવનસ્ગટીઓમા	ંચાલતી	નશક્ણ,	સંશો્ધન	અને	નવસતરણ	નશક્ણ	્યોજનાઓ	અંતર્ગત	આ્યોજન	
અને	આ્યોજન	બહારના	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨ના	સુ્ધારદેલ	અંદાજોની	ચકાસણી	કરી	નવિારમાં	સમ્ય	મ્યા્ગદામાં	રજ	ુકરદેલ	
છદે.	

■	 વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટદેના	વાનર્ગક	નવકાસ	્યોજનાના	આ્યોજન	સદર	હદેઠળના	ચાલ	ુકા્ય્ગક્રમો	તેમજ	તેમજ	નવી	બાબતના	
કા્ય્ગક્રમો	માટદે	્યુનનવનસ્ગટી	દ્ારા	રજુ	કરવામાં	આવેલ	દરખાસતોની	તાનંત્ક	બાબતોને	લરતી	જરૂરી	સક્રુટીની	તેમજ	
ચકાસણી	કરી	નવિારમાં	સમ્ય	મ્યા્ગદામાં	રજુ	કરવામાં	આવનાર	છદે.	

■	 ચારદે્ય	કૃનર	્યુનનવનસ્ગટીઓમાં	ચાલતી	પલાન,	નોન-પલાન	(નોમ્ગલ	તથા	ટ્રા્યબલ)	્યોજનાઓ	અંતર્ગત	માનસક	પ્રનત	
અહદેવાલ,	નત્માનસક	પ્રનત	અહદેવાલ,	વાનર્ગક	નવકાસ	્યોજના	તેમજ	ખચ્ગને	લરતી	તમામ	માનહતીનુ	ંસંકલન	કરી	કૃનર	
અને	સહકાર	નવિારની	ક-૨	શાખા,	આ્યોજન	શાખા,	સંકલન	શાખા	તેમજ	બજેટ	શાખાન	ેસમ્યસર	નવરતો	રજ	ુ
કરવામા	ંઆવેલ	છદે.	તેમજ	ગ્ાન્ટ	સરંડર	તેમજ	રી-એપ્ોપ્ીએશન	કરવા	અંરેની	માનહતીઓ	સંકનલત	કરી	બજેટ	શાખાન	ે
રજ	ુકરી	તેના	જરૂરી	આદદેશો	ઇસ્યુ	કરવા	અંરે	નવરતો	પુરી	પાડવામા	ંઆવેલ	છદે.	

■	 રાજ્ય	કૃનર	્યુનનવનસ્ગટી	પદરરદ	દ્ારા	કોમન	સટદેચ્યુટસ્ો	જરૂરી	અભ્યાસ	કરી	તેમાં	જરૂરી	સુ્ધારા	કરવાની	કા્ય્ગવાહી	
કરદેલ	છદે.	

■	 રાજ્ય	કૃનર	્યુનનવનસ્ગટી	પદરરદ	દ્ારા	સ્ાતક,	અનુસ્ાતક	તેમજ	પોલીટદેકનીક	અભ્યાસક્રમોના	કોમન	રદેગ્યુલેશનમા	ં
જરૂરી	અભ્યાસ	કરી	તેમાં	જરૂરી	સુ્ધારા	કરવાની	કા્ય્ગવાહી	કરદેલ	છદે.	

■	 રાજ્ય	 કૃનર	 ્યુનનવનસ્ગટી	 દ્ારા	 ચારદે્ય	 કૃનર	 ્ુયનનવનસ્ગટીઓના	 નહસસાબ	અન	ેચૂકવણા	અન્ધકારી	 તરીકેની	 કામરીરી	
બજાવવામા	ંઆવેલ	છદે.

■	 માન.	મુખ્યમંત્ીશ્ી	્યુવા	સવાવલંબન	્યોજના	અંરેનુ	ંકૃનર	્યુનનવનસ્ગટીઓ	સાથે	સંકલન	કરીન	ેનવદ્યાથથીઓને	સમ્યસર	
નશષ્યવૃનત્	મળદે	તે	અંરેની	કા્ય્ગવાહી	કરદેલ	છદે.

■	 ચારદે્ય	કૃનર	્યુનનવનસ્ગટીઓના	નાણાકી્ય	નહસાબોના	મેળવણા	અરંે	ઓડીટર	જનરલની	કચેરી,	રાજકોટ	તથા	અમદાવાદ	
તરફથી	ઉપસસથત	નહસાબોને	લરતી	બાબતો	જેવીકે,	એમ.ઇ.એસ.	તથા	અન્્ય	કામરીરી	કરાવવા	અંરેની	કામરીરી	
કરવામા	ંઆવેલ	છદે.	

ગુજરયાત ખેત ઉદ્ોગ ષનગમ ષલષમરેડ 
	 નનરમ	 દ્ારા	 રાજ્યિરમાં	 ૧૨૧૩થી	 વ્ધુ	 ડીલસ્ગના	 નેટવક્ક	 દ્ારા	 રાસા્યનણક	ખાતરનુ	ં વેચાણ	 કરવામાં	આવ	ે છદે.	
ઓફસીઝનમાં	રાસા્યનણક	ખાતરનો	વ્યુહાતમક	સથળોએ	સગં્હ	કરી	રાજ્યના	ખેડૂતોન	ેસમ્યસર	ખાતર	પૂરુ	પાડવામા	ંઆવે	છદે.	
વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	૨.૦૩	લાખ	મે.ટન	ઓકટોબર-૨૧	અંનતત	રાસા્યનણક	ખાતરનુ	ંવેચાણ	કરદેલ	છદે.

■	 નનરમ	દ્ારા	રોંડલ	ખાતે	ડસટ	પેસટીસાઇડઝ	અને	નલકનવડ	પેસટીસાઇડઝ	ઉતપાદન	કરી	વેચાણ	કરવામા	ંઆવે	છદે.	વર્ગ	
૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	૪૮.૧૦	મે.ટન	ડસટ	પેસટીસાઇડઝ	અને	૧૮.૪૭	દકલોનલટર	નલકનવડ	પેસટીસાઇડઝનુ	ંવેચાણ	
કરદેલ	છદે.

■	 નનરમ	દ્ારા	નરોડા	ખાતે	 નલકનવડ	બા્યોફટથીલાઇઝરનું	 ઉતપાદન	કરી	વેચાણ	કરવામાં	આવ	ેછદે.	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	
દરમ્યાન	૫૫૯૮૯	નલટર	બા્યો	ફટથીલાઇઝરનું	વેચાણ	કરદેલ	છદે.

■	 ફળો	અને	ખેત	પેદાશો	માટદે	ઇરદેદડએશન	પ્ોસેસીંર	પલાન્ટ	બાવળા,	જી.અમદાવાદ	ખાતે	જુલાઇ	૨૦૧૪માં	સથાપવામા	ં
આવેલ	છદે.	આ	પલાન્ટમાં	ડુંરળી,	બટાટા,	કેરી,	્ધાન્્ય,	કઠોળ	નવરેરદે	ઉતપાદનો	માટદે	મસાલા,	સુકવણી	કરદેલ	ડુંરળી(ડીહાઇડ્ેટ)	
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વરેરદે	ઉતપાદનોને	જંતુ	મુનક્તકરણ	માટદે	રદેદડએશન	આપવામાં	આવે	છદે,	જેથી	ઉપરોક્ત	ઉતપાદનો	લાંબા	સમ્ય	સુ્ધી	
ખરાબ	થતા	નથી.

■	 ચોખાના	પૌંઆ	બનાવવા	માટદે	મું.કોસંબા,	જી.સુરત	ખાતે	“રાઇસફલેક્્યુનનટ”	સથાપવામાં	આવેલ	છદે.
■	 બટાકાના	સંગ્હ	કરવા	માટદે	હાઇટદેક	કોલડ	સટોરદેજ,	ડીસા	જી.બનાસકાંઠા	ખાત	ેસથાપવામાં	આવેલ	છદે.
■	 સરદાર	પટદેલ	આંતર	રાષ્ટી્ય	હવાઇ	મથકે	સેન્ટર	ફોર	પેરીશેબલ	કારપો	સથાપવામાં	આવેલ	છદે.	જેના	દ્ારા	હવાઇમારગે	

રુજરાતના	ખેતપેદાશો	દદેશમાં	અને	નવદદેશમાં	મોકલી	શકાશે.
■	 બનાના	પેક	હાઉસ,	ઝઘદડ્યા	િરૂચ	ખાતે	૨૦૧૦	માં	સથાપના	કરવામાં	આવેલ	છદે.	જેમા	બનાના	પેક	હાઉસમાં	કેળાને	

પકવવાની	તથા	પ્ોસેનસંરની	કામરીરી	કરવામાં	આવે	છદે.
■	 ફળો	અને	શાકિાજીના	સટોરદેજ	માટદે	ઇન્ટીગે્ટદેડ	પેક	હાઉસ,	નરોડા,	અમદાવાદ	ખાતે	૨૦૦૯	માં	સથાપના	કરવામાં	

આવેલ	છદે.	ફળો	અને	શાકિાજીના	પ્ી-કુનલંર,	નપ્-ગ્ેડીંર,	સોટીંર,	વોનશંર,	નવકનસંર,	પેકેજીંર	અન	ેસટોરદેજ	કરવામાં	
આવે	છદે.	એપેડાની	રાઈડલાઇન	પ્માણ	ેનનકાસની	કામરીરી	મુજબ	આ	પલાન્ટની	પ્નક્ર્યા	ચાલુ	છદે.	

■	 CABP	2016-21	સવ્ગગ્ાહી	કૃનર	વ્યવસા્ય	નીનત	૨૦૧૬નું	અમલીકરણ	કરવામાં	આવે	છદે	જે	અંતર્ગત૭.૫%	લેખે	બેક	
એન્ડેડ	 વ્યાજ	સહા્ય	તથા	કેનપટલ	સબસીડી	આપવામાં	આવે	છદે,	મનહલા	અન	ે૩૫	વર્ગની	ઓછી	ઉમરનાં	ઉદ્યોર	
સાહનસકોને	તથા	અનુ.જાનત/	અનુ.	જન	જાનતના	ઉદ્યોર	સાહનસકોને	૮.૫%	લેખે	બેક	એન્ડડે	વ્યાજ	સહા્ય	આપવામાં	
આવે	છદે.	

■	 સરકારશ્ીની	કૃનરક્ેત્ની	નવનવ્ધ	્યોજનાઓ	હદેઠળ	સહા્ય	નવતરણ	કરવામાં	આવે	છદે.
■	 નનરમ	દ્ારા	તા	:	૨	થી	૬	સપટદેમબર	-૨૦૨૧	દરમ્યાન	કણા્ગવતી	ક્બ	અમદાવાદ	ખાતે	રુજરાત	કમલમ	અન	ેફળ	

મહોતસવનું	આ્યોજન	કરદેલ	હતું.	
■	 વા્યબ્ન્ટ	સનમટમાં	કૃનર,	ખેડુત	કલ્યાણ	અને	સહકાર	નવિારની	કામરીરી	જેવી	કે	પ્દશ્ગન	MOU,	સેનમનાર	વરેરદેમાં	

નનરમની	મહતવની	િુનમકા	હો્ય	છદે.	
પશુપયાલન અને ડેરી ષિકયાસ

■	 રુજરાત	રાજ્યના	આનથ્ગક	અને	સામાનજક	નવકાસમાં	પશુપાલન	અને	ડેરી	નવકાસનુ	ંઆરવું	પ્દાન	છદે.	ખાસ	કરીન	ે
રાજ્યના	નાના	સીમાંત	ખેડૂતો	અન	ેજમીન	 નવહોણા	મજૂરો	માટદે	પશુપાલન	આનથ્ગક	ઉપાજ્ગન	માટદેનો	એક	સચોટ	
નવકલપ	છદે.	પશુપાલન	અને	મ૨ઘાં	પાલનની	પ્વૃનતઓ	પૂ૨ક	આવકનું	સા્ધન	તેમજ	સંપૂણ્ગ	રોજરારીની	સારી	તકો	પુરી	
પાડે	છદે.	

■	 પશુપાલન	અને	ડેરી	નવકાસ	કે્ત્માં	રુજરાત	રાજ્ય	રાષ્ટી્ય	કક્ાએ	તેમજ	નવવિ	કક્ાએ	અગ્ેસર	છદે.	રાજ્યની	રા્યો	
(રીર	અને	કાંકરદેજ),	િેંસો	(સુરતી,	જાફરાબાદી,	મહદેસાણી	અન	ેબન્ી)	અન	ેઘોડા	(કદઠ્યાવાડી	અન	ેમારવાડી)	ઓલાદ	
નવવિિરમાં	પ્ખ્યાત	છદે.	

■	 તાજેતરમાં	જ	પૂણ્ગ	થ્યેલ	વર્ગ	૨૦૧૯	ની	૨૦મી	પશુ્ધન	વસતી	રણતરી	મુજબ	રાજ્યમાં	કુલ	૨૬૮.૯૩	લાખ	પશુઓ	
છદે.	તે	પૈકી	૯૬.૩૪	લાખ	રા્યો	અને	૧૦૫.૪૩	લાખ	િેંસો	છદે.

■	 પશુ	નચદકતસા	ક્ેતે્	વર્ગ	૨૦૨૧	-	૨૦૨૨	માં	ઓકટોબર	-	૨૦૨૧	અંનતત	કુલ	૩૨.૨૧	લાખ	પશુ	સારવાર,	૪૨.૪૪	
લાખ	પશુઓમાં	રસીકરણ,	પશુ	નવકાસ	ક્ેત્ે	૯.૭૨	લાખ	પશુઓન	ેકૃનત્મ	બીજદાન	અને	૨.૧૪	લાખ	પશુઓને	જાતી્ય	
પશુ	આરોગ્ય	સારવાર	આપવામાં	આવેલ	છદે	તથા	૪૯,૦૬૬	ઘાસચારા	મીનીકીટસનુ	ંનવતરણ	કરવામાં	આવેલ	છદે.

■	 આ	ઉપરાંત	મરઘાં	 નવકાસ	ક્ેત્ે	૨૭.૭૦	લાખ	રસીકરણ,	૧.૬૬	લાખ	બચ્ચાં	ઉતપાદન,	૪,૮૬૬	મરઘાં	પાલકોને	
તાલીમ	આપવામાં	આવેલ	છદે.	ઓકટોબર	–	૨૦૨૧	દરનમ્યાન	ઘેટાં	 નવકાસ	ક્ેત્ે	કુલ	૧૧,૧૭,૮૪૩	ઘેટાંબકરાંમાં	
પી.પી.આર.	રસીકરણ	કરવામાં	આવ્યું	તેમજ	કુલ	૪૨,૮૮,૪૫૩	ઘેટાં-બકરાંન	ેકૃનમનાશક	દવાઓ	પીવડાવવામાં	આવી.	

■	 વર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	દરનમ્યાન	રાજ્યમાં	૧૫૮.૫૩	લાખ	મેટ્રીક	ટન	દૂ્ધ,	૧૭૮.૬૩	કરોડ	નરં	ઈંડા	અને	૨૦.૦૪	લાખ	
દક.ગ્ા	ઉન	ઉતપાદન	નોં્ધા્યેલ	છદે.	રાજ્યના	પશ્ુધન	પેદાશોના	અંદાજીત	દૂ્ધ	ઉતપાદન	નો	લક્યાંક	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૦૨૨	
માટદે	૧૬૪.૮૭	લાખ	મટે્રીક	ટન	છદે.

■	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	સમગ્	રાજ્યમાં	 સવૈસચછક	સંસથાઓના	સહ્યોરથી	પશુપાલન	ખાતા	 દ્ારા	ખાતાની	સેવાકી્ય	
પ્વૃનતઓનો	લાિ	રાજ્યના	પશુપાલકોન	ેમળદે	 તે	 માટદે	 રાજ્ય	 વ્યાપી	પશ	ુઆરોગ્ય	મેળા	અનિ્યાન	અંતર્ગત	 કુલ	
૪,૪૯૭	 મેળા	 ્યોજવાનું	 આ્યોજન	 છદે.	 જે	 અંતર્ગત	ઓકટોબર–૨૦૨૧	 સ્ુધીમા	ં ૧,૩૭૫	 પશ	ુઆરોગ્ય	 મેળાના	
આ્યોજન	કરવામાં	આવેલ	છદે.	
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■	 વર્ગ	 ૨૦૨૦-૨૦૨૧	 દરનમ્યાન	 રાજ્યના	 પશુ્ધનના	 ઉતપાદન	અન	ે ઉતપાદકતામાં	 વ્ધારો	 કરવા	 માટદે	 સઘન	 પશુ	
આરોગ્ય	સેવાઓ	અને	પશુસંવ્ગ્ધન	સવલતો,	પશુઆરોગ્ય	મેળા,	અનુસનૂચત	જાનત,	અનુસૂનચત	જનજાનત	અન	ેજનરલ	
કેટદેરરીના	પશુપાલકો	માટદે	સહા્યકારી	્યોજનાઓનુ	ંઅમલીકરણ	કરવામાં	આવેલ	છદે.

■	 રુજરાત	રાજ્ય	દદેશમાં	દૂ્ધ	ઉતપાદન	અને	સહકારી	ડેરી	માળખામાં	અગ્ેસર	છદે.	વર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	ની	સસથનતએ	રાજ્યમાં	
૨૨	જીલ્ા	સહકારી	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સંઘ	કા્ય્ગરત	છદે.	સહકારી	માળખા	હદેઠળ	કુલ	૧૯,૫૬૭	ગ્ામ્ય	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	
મંડળી	ના	૩૬.૪૨	લાખ	સિાસદ	છદે.	રાજ્યમાં	કુલ	૪,૫૯૧	મનહલા	સંચાનલત	ગ્ામ્ય	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	મંડળી	
તથા	૧૧.૬૦	લાખ	મનહલા	સિાસદો	છદે.	રાજ્યની	સહકારી	ડેરીઓની	દૈનનક	દૂ્ધ	એકનત્ત	કરવાની	ક્મતા	૨૯૨.૨૭	
લાખ	લીટર	છદે.	વર્ગ	૨૦૨૦-૨૦૨૧	દરનમ્યાન	રાજ્યના	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સંઘો	દ્ારા	દૈનનક	૨૨૫.૨૯	લાખ	લીટર	દૂ્ધ	
એકનત્ત	કરવામાં	આવેલ	છદે.	

■	 રાજ્યમાં	સહકારી	દૂ્ધ	ઉતપાદન	સંસથાઓની	માળખાકી્ય	સુનવ્ધાઓ	થકી	દ્ૂધ	ઉતપાદનમાં	વ્ધારો	કરી	વ્ધુમાં	વ્ધુ	દુ્ધના	
જથથાને	સુરઠીત	એકત્ીકરણ	અને	પ્નક્ર્યા	હદેઠળ	આવરી	લેવા	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	દુ્ધઘર	/	રોડાઉનની	સથાપના	અને	
રાિણ	પશુઓને	ખાણદાણ	જેવી	્યોજનાઓ	માટદે	વર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	માં	કુલ	`	૧૫.૩૯	કરોડની	સહા્ય	રાજ્ય	સરકારદે	
પૂરી	પાડેલ	છદે.	જેના	થકી	રાજ્યમાં	પશુપાલકો	અને	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	મંડળીઓના	માળખાન	ેલાિ	થ્ેયલ	છદે.

■	 વર્ગ	 ૨૦૨૦-૨૧	 માં	 સમગ્	 રાજ્યમાં	 કુલ	 ૨૨	 તાલુકા	 કક્ાની	 પશુપાલન	 નશનબર	 તેમજ	 કુલ	 ૫	જીલ્ા	 કક્ાની	
પશુપાલન	નશનબરનાં	આ્યોજન	થકી	રાજ્યના	પશુપાલકોન	ેઆદશ્ગ	પશુપાલન	માટદે	પ્નશનક્ત	કરવામાં	આવેલ	છદે.	વર્ગ	
૨૦૨૧-૨૨	માં	પણ	આ	પ્કારની	નવસતરણલક્ી	કામરીરી	હાથ	્ધરવા	પુરતી	જોરવાઈ	સૂચવવામા	ંઆવી	છદે.	

■	 પશુપાલન	પ્િાર	દ્ારા	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	રાજ્યના	હાલના	દૂ્ધ	ઉતપાદનમાં	વ્ધારો	કરી	દૂ્ધ	ઉતપાદકોની	આવકમાં	
વ્ધારો	થા્ય	તેવા	સઘળા	પ્્યાસો	હાથ	્ધરવામાં	આવી	રહદેલ	છદે.	પશ	ુનચદકતસા	ક્ેત્ે	૩૭	“કરુણા	એનીમલ	એમબ્યુલન્સ	
–	૧૯૬૨”	ની	સેવાઓ	ચાલુ	રાખવાનું	આ્યોજન	છદે	તેમજ	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માટદે	પશુ	ઓલાદ	સુ્ધારણા	કા્ય્ગક્રમ	હદેઠળ	
કૃનત્મ	બીજદાનની	કામરીરીનો	લક્યાંક	૨૦.૮૭	લાખ	નનનચિત	કરવામાં	આવેલ	છદે.	જે	અંતર્ગત	કૃનત્મ	બીજદાનની	
કામરીરી	પ્રનતમાં	છદે.

■	 મુખ્યમંત્ી	નનઃશુલક	પશુસારવાર	્યોજના	હદેઠળ	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	દરનમ્યાન	રાજ્યના	તમામ	કેટદેરરીના	પશુપાલકોન	ે
તેમના	પશુઓ	માટદે	નનઃશુલક	પશુ	સારવાર	ઉપલબ્ધ	કરાવવાની	કામરીરી	પ્રનતમા	ંછદે.	આ	્યોજના	થકી	રાજ્યમા	ં
કોઈપણ	રરીબ	પશુપાલકનું	પશુ	પૈસાના	અિાવે	સારવાર	નવહોણું	નનહ	રહદે.

■	 ખેડૂતોની	આવક	બમણી	કરવાનો	સંકલપ	પદરપૂણ્ગ	કરવા	તથા	પશુપાલન	વ્યવસા્ય	થકી	ગ્ામ્ય	રોજરારીનુ	ંનનમા્ગણ	થા્ય	
તે	માટદે	૧૨	દુ્ધાળા	પશુના	ફામ્ગની	સથાપના	માટદે	પશુની	ખરીદી	પર	વ્યાજ	સહા્ય,	પશુ	વીમા	સહા્ય	તેમજ	અન્્ય	
માળખાકી્ય	સુનવ્ધાઓ	માટદે	સહા્ય	પૂરી	પાડી	પશુપાલન	પ્વૃનત્ને	રોજરારી	સાથે	જોડવાના	ંઉદ્દેશ	સાથ	ેવર્ગ	૨૦૧૮-
૧૯	થી	નવી	્યોજના	અમલમાં	મૂકી	છદે	અન	ેવર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	પણ	આ	્યોજના	હદેઠળ	લાિ	આપવા	માટદે	પુરતી	
જોરવાઈ	સૂચવવામાં	આવેલ	છદે.	

■	 દદેશની	આઝાદીના	૭૫	વર્ગની	ઊજવણી	નનનમત્ે	સમગ્	દદેશમાં	“આઝાદી	કા	અમૃત	મહોતસવ”	ની	ઊજવણી	િવ્ય	રીતે	
કરવામા	ંઆવી	રહી	છદે	ત્યારદે,	રાજ્યના	પશુપાલન	પ્િાર	દ્ારા	પણ	પશુપાલકોના	નહતાથગે	રાજ્યના	નવનવ્ધ	નજલ્ાઓમાં	
પશુઆરોગ્ય	 મેળા/જાતી્ય	આરોગ્ય	 સારવાર	 કેમપ/પશુ	 ઉતપાદકતા	 વૃનદ્ધ	 નશનબર/જીલ્ા	 પશુપાલન	 નશનબર/તાલુકા	
પશુપાલન	નશનબરનું	આ્યોજન	કરવામાં	આવી	રહદેલ	છદે.	

ગુજરયાત પશુધન ષિકયાસ બોડ્ષ (GLDB)
■	 રુજરાત	પશુ્ધન	 નવકાસ	બોડ્ગ	 –	રાં્ધીનરરની	સથાપના	વર્ગ	૨૦૦૨માં	િારત	સરકારશ્ીની	સુચના	મુજબ	િારત	

સરકારશ્ીની	પશુસંવ્ધ્ગનને	સંલગ્ન	્યોજનાઓના	અમલીકરણ	માટદે	 સટદેટ	ઇમપલીમે	ન્ટીંર	એજન્સી	તરીક	ેથ્યેલ	છદે.	
બોડ્ગનો	મુખ્ય	ઉદ્દેશ	રાજ્યમાં	વૈજ્ાનનક	ઢબે	પશુસંવ્ધ્ગનની	પા્યાની	જરૂદર્યાતો	પુરી	પાડવાનો	છદે.

■	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	મેળવેલ	નસસધ્ધઓ	:
■	 રાજ્ય	થીજવેલ	પશુબીજ	ઉતપાદન	અન	ેતાનલમ	સંસથા	–	પાટણ	:
■	 GLDB	હસતકના	રાજ્ય	થીજવેલ	પશુબીજ	ઉતપાદન	અને	તાનલમ	સંસથા	–	પાટણ	ખાત	ેરા્ય	અને	િેંસ	વર્ગના	ઉચ્ચ	

આનુવંનશક	રુણવત્ા	્ધરાવતા	સંવ્ધ્ગન	સાંઢ-પાડાઓ	નનિાવી,	અદ્યતન	ટદેક્ોલોજીથી	સુસજ્જ	લેબોરદેટરીમાં	થીજવેલ	
પશુબીજનું	ઉતપાદન	કરવામાં	આવે	છદે.	વર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	દરમ્યાન	૮	ઓલાદના	કુલ	૧૬૦	સાંઢ-પાડાઓ	નનિાવી	કુલ	
૨૮.૦૪	લાખ	ફ્ોજન	સીમેન	ડોઝનું	ઉતપાદન	અને	ઉતપાદદત	સીમેન	ડોઝ	પૈકી	૨૭.૦૯	લાખ	સીમેન	ડોઝનું	પશુપાલન	
ખાતાની	જરૂદર્યાત	મુજબ	ક્ેત્ી્ય	કક્ાએ	GLDB	હસતકની	સીમેન	બેંકો	મારફતે	નવતરણ	કરદેલ	છદે.	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	
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દરમ્યાન	ઓકટોબર-૨૦	અનંતત	૧૬.૦૮	લાખ	પરંપરારત	ફ્ોજન	સીમેન	ડોઝ	તથા	૦.૪૨	લાખ	સેકસડ	સીમેન	ડોઝ	
મળી	કુલ	૧૬.૫૦	લાખ	ફ્ોઝન	સીમેન	ડોઝનું	ઉતપાદન	અને	૧૫.૮૫	લાખ	સીમેન	ડોઝનુ	ં નવતરણ	કરદેલ	છદે.	વર્ગ	
૨૦૨૨-૨૩માં	૧.૭૫	લાખ	સેકસડ	સીમેન	 ડોઝ	સાથ	ે કુલ	૨૨.૦૦	લાખ	ફ્ોજન	સીમેન	 ડોઝનુ	ં ઉતપાદન	કરવાનુ	ં
આ્યોજન	છદે.	િારત	સરકાર	દ્ારા	સંસથાની	સથાપનાથી	આજદદન	સ્ુધી	થ્યેલ	કુલ	ચાર	મુલ્યાકંનોમા	ં‘એ’	ગે્ડ	એના્યત	
થ્યેલ	છદે.

■	 િારત	સરકારશ્ીની	રાષ્ટી્ય	રોકુલ	નમશન	્યોજના	હદેઠળ	ફ્ોઝન	સીમેન	સટદેશન	–	પાટણ	ખાત	ેસીમેન	સેકસીંર	માટદેની	
લેબોરદેટરીના	બાં્ધકામની	કામરીરી	પુણ્ગ	થ્ેયલ	છદે	તેમજ	સદર	લેબોરદેટરી	ખાતી	માહદે	જુન	–	૨૦૨૧થી	સેકસડ	સીમેન	
ડોઝનું	ઉતપાદન	શરૂ	થ્યેલ	છદે.

 ♦ પશુ ઉછેર કે નદ્રો :
■	 રાજ્યની	દદેશી	ઓલાદઓના	સંવ્ધ્ગન	અને	સંરક્ણના	હદેતુ	સાથે	પશ	ુઉછદેર	 કે	ન્દ્રોની	 સથાપના	કરવામાં	આવેલ	છદે.	

પશુપાલન	ખાતા	હસતકના	નીચે	મુજબના	પાંચ	પશ	ુઉછદેર	કે	ન્દ્રો	બોડ્ગ	હસતક	છદે.
	 ૧.	પશુ	ઉછદેર	કે	ન્દ્ર	–	િુતવડ,	નજ.રાજકોટ	ખાત	ેરીર	ઓલાદની	રા્યોનું	સંવ્ધ્ગન	કરવામાં	આવે	છદે.
	 ૨.	પશુ	ઉછદેર	કે	ન્દ્ર	–	થરા,	નજ.બનાસકાઠા	ખાત	ેકાંકરદેજ	ઓલાદની	રા્યોનુ	ંસંવ્ધ્ગન	કરવામાં	આવે	છદે.
	 ૩.	રૌસંવ્ધ્ગન	કે	ન્દ્ર	–	માંડવી,	નજ.સુરત	ખાતે	કાંકરદેજ	ઓલાદની	રા્યોનુ	ંસંવ્ધ્ગન	કરવામાં	આવે	છદે.
	 ૪.	પશુ	ઉછદેર	કે	ન્દ્ર	–	િુજ,	નજ.	કચછ	ખાતે	કાંકરદેજ	ઓલાદની	રા્યોનું	સંવ્ધ્ગન	કરવામાં	આવે	છદે.	
	 ૫.	બન્ી	પશુ	ઉછદેર	કે	ન્દ્ર	–	િુજ,	નજ.	કચછ	ખાતે	બન્ી	ઓલાદની	િેંસોનુ	ંસંવ્ધ્ગન	કરવામાં	આવે	છદે.	
■	 રાજ્યમાં	વૈજ્ાનનક	ઢબે	પશુસંવ્ધ્ગનની	કામરીરીન	ેવેર	આપવા,	પશુપાલકન	ેઘરઆંરણે	કૃનત્મ	બીજદાનની	સેવાઓ	

પુરી	પાડવા	બોડ્ગ	દ્ારા	વર્ગ	:	૨૦૨૦-૨૧	દરમ્યાન	અંદાજે	૪૨૬	જેટલા	ખાનરી	કૃનત્મ	બીજદાન	કેન્દ્રો	–રોપાલનમત્	
મારફતે	૩,૫૬,૧૪૫	જેટલું	કૃનત્મ	બીજદાન	થ્યેલ	છદે.	

■	 કનૃત્મ	બીજદાન	માટદે	પા્યાની	જરૂદર્યાત	એવા	પ્વાહી	નત્વા્યુના	ક્ેનત્્ય	કક્ાએ	નવતરણ	અથગે	૧૨	જેટલા	સા્યલો	
પ્સથાનપત	કરદેલ	છદે.	

 ♦ મયાનિ સંશયાધન ષિકયાસ :
■	 બોડ્ગ	હસતકના	બે	તાનલમ	કે	ન્દ્રો	–	પાટણ	અને	મોરબીન	ેિારત	સરકાર	દ્ારા	માન્્યતા	પ્ાપ્	થ્યેલ	છદે.	આ	તાનલમ	કે	ન્દ્રો	

ખાતે	પશુપાલન,	કૃનત્મ	બીજદાનને	સંબંન્ધત	નવનવ્ધ	તાનલમ	કા્ય્ગક્રમોનું	આ્યોજન	કરવામાં	આવે	છદે.	વર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	
દરમ્યાન	કોરોનાની	પદરસસથનતને	કારણે	કુલ	૧૩૭	તાનલમાથથીઓને	તાનલમ	આપવામાં	અાવેલ	જ્યારદે	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	
દરમ્યાન	૬૦૦	તાનલમાથથીઓને	તાનલમ	આપવાનુ	ંઆ્યોજન	શરૂ	કરદેલ	છદે	અને	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	૬૫૦	
તાનલમાથથીઓને	આવરી	લેવામાં	આવશે.	

■	 આ	ઉપરાંત	રુજરાત	પશુ્ધન	નવકાસ	બોડ્ગ	દ્ારા	િારત	સરકારશ્ીની	રાષ્ટી્ય	રોકુલ	મીશન	હદેઠળની	્યોજનાઓના	
અમલીકરણ	અથગે	સટદેટ	ઇમપલીમેન્ટીંર	એજન્સી	તરીકેની	કામરીરી	કરવામાં	આવે	છદે,	જે	અંતર્ગત	પોરબંદર-્ધરમપુર	
ખાતે	કામ્ધેનુ	્યુનનવસથીટી	મારફતે	રીર	કાઉ	સેન્ચરુી	બનાવવામાં	આવી	રહદેલ	છદે.	

બોડ્ષ દ્યારયા િિ્ષ : ૨૦૨૦-૨૧મયાં બયાંધકયામની પુણ્ષ કરેલ ્ોજનયાઓ :
■	 રજુરાત	પશુ્ધન	નવકાસ	બોડ્ગ	દ્ારા	પચંમહાલ	નજલ્ા	દ્ુધ	ઉતપાદક	સઘં	લી.	(પંચામૃત	ડરેી)	ને	એક	વખતની	̀ 	૧૦૮૨.૦૫	

લાખની	સહા્ય	આપી	્ધનોલ	(પચંમહાલ)	ખાત	ેનવીન	ફ્ોઝન	સીમને	સટદેશનના	બાં્ધકામની	કા્ય્ગવાહી	પણુ્ગ	થ્યલે	છદે.	
સદરહ	ુસીમેન	સટદેશનની	ઉતપાદન	ક્મતા	૧૦.૦૦	લાખ	ડોઝની	છદે.

બોડ્ષ દ્યારયા અમલમયંા હો્ તિેી િિ્ષ : ૨૦૨૧-૨૨ની ્ોજનયાઓ :
■	 રુજરાત	પશુ્ધન	નવકાસ	બોડ્ગ	દ્ારા	હાલમાં	બાં્ધકામની	્યોજનાઓની	કા્ય્ગવાહી	ચાલ	ુછદે.	જેમાં	જે	તે	નજલ્ાના	માર્ગ	

અન	ેમકાન	નવિાર	મારફતે	રાજ્યમાં	િુતવડ	(રાજકોટ)	તથા	માંડવી	(સુરત)	ખાતે	નવીન	ફ્ોઝન	સીમેન	સટદેશનના	
બાં્ધકામની	કા્ય્ગવાહી	ચાલુ	છદે.	

ગૌ-સિેયા અને ગૌચર ષિકયાસ બોડ્ષ
	 રુજરાત	સરકાર	દ્ારા	રાજ્યની	સુપ્નસધ્ધ	રીર	અન	ેકાંકરદેજ	ઓલાદની	રા્યોના	સવાાંરી	નવકાસ	માટદે	રૌસેવા	અને	
રૌચર	નવકાસ	બોડ્ગની	રચના	કરવામાં	આવેલ	છદે.
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	 રૌસેવા	અને	રૌચર	 નવકાસ	બોડ્ગના	મુખ્ય	હદેતુઓ	જેવા	 કે,	 રૌસેવા	અન	ેરૌચર	સ્ુધારણા	 કા્ય્ગક્રમ	હદેઠળ	 નવનવ્ધ	
્યોજનાઓની	અમલવારી	કરવી,	રૌશાળા	અને	પાંજરાપોળોને	માળખાકી્ય	સુનવ્ધાઓ	પૂરી	પાડવી	અન	ેનવનવ્ધ	પ્ોજેકટસ	દ્ારા	
સવાવલંબી	બનાવવાની	છદે.
	 ઉપરોક્ત	હદેતુઓ	સફળતા	પૂવ્ગક	બર	લાવવા	માટદે	બોડ્ગ	દ્ારા	પદરણામલક્ી	વ્યુહ	રચના	હાથ	્ધરવામા	ંઆવેલ	છદે.	જેમાં	
રૌરક્ા,	 રોપાલન,	 રૌસંવ્ધ્ગન	અને	 રૌઆ્ધાદરત	આનથ્ગક	 ઉતકર્ગ,	 રૌઆ્ધાદરત	 કનૃર	આરોગ્ય	અને	 પ્યા્ગવરણ	 રક્ા	અથગે	
જનજારરણ,	રૌશાળા	અને	પાંજરાપોળોને	સવાવલંબી	બનાવવા	પ્ોતસાહક	સહા્યકારી	્યોજનાઓ	અન	ેશુદ્ધ	રૌસંવ્ધ્ગન	જેવી	
બાબતોનો	સમાવેશ	કરવામાં	આવેલ	છદે.
	 રૌસેવા	 અને	 રૌચર	 નવકાસ	 બોડ્ગ	 દ્ારા	 રૌશાળાઓ/પાંજરાપોળો	 માટદે	આંતરમાળખાકી્ય	 સરવડો	 ઉિી	 કરવાની	
્યોજના,	રૌશાળા/પાંજરાપોળોને	અદ્યતન	બનાવવાની	સરવડો	ઊિી	કરવાની	્યોજના,	ઉત્મ	આનુવાનંશક	રુણવત્ા	્ધરાવતા	
વાછરડા	નનિાવ	માટદેની	સહા્ય	્યોજના,	રા્યોની	ઓલાદ	સુ્ધારણા	માટદે	શુધ્ધ	ઓલાદના	સાંઢ	આપવાની	્યોજના,	ઘાસચારા	
ઉતપાદન	માટદે	સુ્ધારદેલ	 નબ્યારણ	પૂરુ	પાડવા	માટદેની	સહા્ય	્યોજના,	ગ્ામ	પંચા્યતો	અન	ેરૌશાળા/પાંજરાપોળોન	ેરૌચર	
સુ્ધારણા	માટદે	સહા્ય	આપવાની	્યોજના	જેવી	નવનવ્ધ	્યોજનાઓ	હાથ	્ધરી	રૌવંશના	સવાાંરી	નવકાસની	કામારીરી	કરવામા	ં
આવ	ેછદે	અને	તેના	માટદે	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માટદે	કુલ	` ૨૫.૦૧	કરોડની	બજેટ	જોરવાઇ	મંજૂર	કરવામાં	આવેલ	છદે	અન	ે
ઉપરોક્ત	હદેતુઓ	સર	કરવા	માટદેની	કામરીરી	પ્રનતમાં	છદે.	તથા	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટદે	`	૩૪.૭૭	કરોડની	ચાલ	ુ્યોજનાઓ	
માટદે	જોરવાઇ	સૂચવવામાં	આવેલ	છદે.	
ગુજરયાત ઘેરયાં અને ઊન ષિકયાસ ષનગમ ષલષમરેડ, ગયાંધીનગર
 ♦ સથયાપનયા : 
■	 આ	નનરમની	સથાપના	કંપની	્ધારા,	૧૯પ૬,	હદેઠળ	દડસેમબર,	૧૯૭૦,	માં	કરવામાં	આવેલ	છદે.

 ♦ ઉદે્શો : 
■	 રાજ્યમાં	 ઘેટાંપાલકો	રરીબીની	 રદેખા	હદેઠળ	જીવે	છદે.	જેઓના	આનથ્ગક	ઉતથાન	માટદે	 ઘેટાંમાંથી	મળતી	 પેદાશોની	

રુણવત્ા	સુ્ધારી,	ઉતપાદનમાં	વ્ધારો	થા્ય	અને	તેના	વ્યાજબી	િાવ	મળદે	તે	દ્રસષ્કોણને	ધ્યાને	લઇ	નનરમનંુ	નીચે	
મુજબનું	વીઝન	છદે.	

■	 ઉચ્ચ	ઓલાદના	નર	ઘેટાંથી	ઓલાદ	સુ્ધારણાનો	કા્ય્ગક્રમ	હાથ	્ધરવો.
■	 ઘેટાંની	તંદુરસતી	જળવા્યુ	અન	ેઉતપાદનમાં	વ્ધારો	થા્ય	તે	માટદે	આરોગ્યન	ેલરતી	સેવાઓ	પુરી	પાડવી.
■	 ઊન	અને	ઊનની	પેદાશોનું	માકકેટીંર	કરવું	જેથી	ઘેટાંપાલકોનુ	ંશોરણ	અટકે	અન	ેપેદાશોના	વ્યાજબી	િાવ	મળદે.
■	 દદેશમાં	કાપગેટની	બનાવટો	માટદેની	્યોગ્ય	રુણવત્ાવાળી	ઊનના	જથથાની	ખા્ધ	છદે.	જેને	ધ્યાને	લઇ	કાપગેટ	્યોગ્ય	રુણવત્ા	

્ધરાવતી	ઊનના	ઉતપાદનમાં	વ્ધારો	કરી	દદેશની	જરૂરી્યાતન	ેપહોંચી	વળવા	પ્્યત્ો	કરવા.
 ♦ ્ોજનયાઓ :

	 ૧)	રાજ્ય	સરકારની	નોન	પલાન	્યોજનાઓ	:
	 	 અ)	લાજ્ગ	સકેલ	શીપ	બ્ીડીંર	ફામ્ગ	્યોજના			
	 	 બ)	ઘનનષ્	ઘેટાં	નવકાસ	ઘટક	-િુજ	અન	ેિાવનરર,	
	 	 ક)		નજલ્ા	નવસતરણ	દદેખરદેખ	એકમો	-	જામનરર	નજલ્ો
	 	 ડ)		ઊન	શે્ણીકરણ	કેન્દ્રો	-	જામનરર	અને	િુજ	કેન્દ્ર
	 ૨)	રાજ્ય	સરકારની	પલાન	્યોજનાઓનું	અમલીકરણ	:
	 	 અ)	ઉન	સુ્ધારણા	્યોજના
	 ૩)	નનરમની	્યોજના	:	ઊન	ખરીદી	–	વેચાણની	્યોજના	
 ♦ પ્રવૃષતઓ :
■	 ઘેટાંની	ઓલાદ	સુ્ધારણા	કરી	ઘેટાં	અન	ેઊનનો	નવકાસ	કરદે	છદે.
■	 ઘેટાં	સંવ્ધ્ગન	ફામ્ગની	સથાપના	કરી	વૈજ્ાનનક	પધ્ધનતથી	ઉછદેર	કરવામાં	આવે	છદે.
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■	 ઘેટાંપાલકોના	આનથ્ગક	ઉતથાન	માટદે	ઘેટાંપાલકો	પાસેથી	સી્ધી	ઊનની	ખરીદી	કરવામાં	આવે	છદે.
■	 સરકારના	સહા્યક	અનુદાનની	સરકારની	ચાર	આ્યોજન	બહારની	 તથા	આ્યોજન	હદેઠળની	 ્યોજનાઓનું	અમલ	

કરવામાં	આવે	છદે.
 ♦ ્ોજનયાનો લયાભ :
■	 નનરમની	 ્યોજનાઓનો	 લાિ	 સમાજના	 છદેવાડાના	 રરીબી	 રદેખા	 હદેઠળ	જીવતા	 રબારી,	 િરવાડ,	 રઢવી,	 મુસલીમ	

ઘેટાંપાલકો	અને	વણકર	જ્ાનતના	લોકોને	મળદે	છદે.	આ	નનરમ	રાજ્યમાં	સૌરાષ્,	કચછ	અન	ેઉત્ર	રુજરાત	તથા	મધ્ય	
રુજરાતના	નવસતારોના	આશરદે	૧૬	લાખ	ઘેટાં	આવરી	લે	છદે.	રાજ્યના	ઘેટાંપાલકોન	ેનનરમની	નવનવ્ધ	પ્વૃનત્ઓનો	
લાિ	મળદે	છદે.

■	 નનરમની	વડી	કચેરી	ઉદ્યોર	િવન,	રા્ંધીનરર	ખાત	ેઆવેલી	છદે.	 નનરમની	પ્ાદદેનશક	કચેરીઓ	િુજ,	િાવનરર,	
જામનરર,	જસદણ	(જી.રાજકોટ)	અને	આસેડા(તા.ડીસા,	જી.બનાસકાંઠા)	ખાતે	કા્ય્ગરત	છદે.	જે	્યોજનાઓનુ	ંઅમલીકરણ	
કરદે	છદે.

■	 નનરમ	દ્ારા	વર્ગ-૨૦૨૦-૨૧	દરનમ્યાન	હાંસલ	કરદેલ	નસસધ્ધઓ	અન	ે૨૦૨૧-૨૦૨૨	ના	લક્યાકં	દશા્ગવતી	માનહનત	
નીચે	મુજબ	છદે.

ક્રમ પ્રવૃષત
ર૦૨૦-ર૦૨૧ નયા લક્ષયાકં અને ષસધધધઓ ૨૦૨૧-૨૨ 

નયા લક્ષયાંક્ુષનર લક્યાંક ષસધધધ 
૧ આવરી	લી્ધેલ	ઘેટાંની	સંખ્યા (સંખ્યા	લાખમાં) ૧૬.૭૦ ૧૫.૪૯ ૧૬.૭૦
ર ઊન	ખરીદી	 (દકલો	લાખમાં) ૬.૦૦ ૦ ૬.૦૦
૩ કૃનમનાશક	દવા	પીવડાવેલ	ઘેટાં	 (સંખ્યા	લાખમાં) ૧૫.૦૦ ૦.૪૬ ૧૫.૦૦
૪ રસીકરણ				 (સંખ્યા	લાખમાં) ૮.૩૦ ૩.૬૩ ૮.૩૦
પ કીટનાશક	દવાનો	છંટકાવ			 (સંખ્યા	લાખમાં) જરૂર	મુજબ ૦.૨૨ જરૂર	મુજબ
૬ ખસીકરણ				 (સંખ્યા) ૫૦૦૦ ૩૨૯૭ ૫૦૦૦
૭ પ્ચાર	સિાઓ		 (સંખ્યા) ૧૨૬૦ ૬૧૪ ૧૨૬૦
૮ ગ્ાન્ટ	અને	ખચ્ગ (રૂનપ્યા	લાખમાં) ૬૩૧.૫૦ ૫૨૮.૫૬ ૭૯૪.૧૪
 ♦ કયામધેનુ ્ુષનિષસ્ષરી

 કયામધેનુ ષિશ્વષિદ્યાલ્ની િિ્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન સયાધેલી પ્રગષત
■	 વર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	માં	તા.૨૪/૦૯/૨૦૨૦ના	રોજ	રુજરાત	રાજ્યની	નવ્ધાનસિામાં	રુજરાત	્યુનનવનસ્ગટીઓ	સુ્ધારા	

નવ્ેધ્યક	નં.	૨૬/૨૦૨૦	પસાર	કરવામાં	આવ્યો.	રુજરાત	સરકારશ્ી	દ્ારા	રુજરાત	એકટ	નં.	૧૫,	૨૦૨૦નો	અમલ	
થતાં	રાજ્ય	કૃનર	્ુયનનવનસ્ગટીઓ	હસતકની	પશુપાલન,	ડેરી	અન	ેમતસ્ય	નવજ્ાનની	કોલેજો,	સંશો્ધન,	નવસતરણ	એકમો	
અને	પોનલટદેકનીકોનો	કામ્ેધન	ુ્યુનનવનસ્ગટીમા	ંસમાવેશ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	ત્યારદે	પશનુચદકતસા,	ડેરી	અન	ેમતસ્યનવજ્ાનને	
લરતા	ડીપલોમાં,	સ્ાતક	અને	અનુસ્ાતક	કક્ાના	શૈક્ણીક	કા્ય્ગક્રમોની	પ્વેશ	પ્ક્રી્યા	એકટ	પસાર	થતા	વેંત	જ	સંપૂણ્ગ	
ઓનલાઇન	રીતે	કામ્ેધનુ	્યુનનવનસ્ગટી	દ્ારા	હાથ	્ધરદેલ	છદે.	જેમાં	અંદાજે	૧૫૫૧૬	જેટલી	અરજીઓ	આવેલ	હતી.

■	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	કામ્ધેનુ	્યુનનવનસ્ગટીની	પશુ	નવજ્ાન	(૪	કોલેજ),	ડેરી	નવજ્ાન	(૩	કોલેજ)	અને	મતસ્ય	નવજ્ાન	
(૨	કોલેજ)	ક્ેત્ે	અંરિૂત	અને	સંલગ્ન	શૈક્નણક	સંસથાઓમાં	કુલ	દડપલોમા	૧૩૭૧,	સ્ાતક	૨૫૭૧(ડેરી	સા્યન્સ	
૭૦૧,	વેટરનરી	સા્યન્સ	૧૫૩૦,	ફીશરીઝ	સા્યન્સ	૩૪૦),	અનુસ્ાતક	૨૯૯	(ડેરી	સા્યન્સ	૫૩,	વેટરનરી	સા્યન્સ	
૧૯૧,	ફીશરીઝ	સા્યન્સ	૫૫),	પી.એચડી.	૧૫૬	(ડેરી	સા્યન્સ	૨૫,	વેટરનરી	સા્યન્સ	૧૧૭,	ફીશરીઝ	સા્યન્સ	૧૪)
કુલ	૪૩૯૭	 નવદ્યાથથીઓ	અભ્યાસ	કરી	 રહ્ા	છદે.	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	અંરિૂત	અન	ેસંલગ્ન	શૈક્નણક	સંસથાઓમાં	
નવદ્યાથથીઓ/નવદ્યાથથીનીઓને	પ્વેશ	આપવાની	પ્ક્રી્યા	ચાલ	ુછદે.	જેમાં	દડપલોમાં	માટદે	૧૩૩૭,	સ્ાતક	કક્ાના	વેટરનરી,	
ડેરી	અને	દફશરીઝ	માટદે	કુલ	૧૩૭૬૯,	અનુસ્ાતક	કક્ાના	વેટરનરી,	ડેરી	અન	ેદફશરીઝ	માટદે	કુલ	૩૫૫	અને	ડૉકટરદેટ	
માટદે	કુલ	૫૫	જેટલી	અરજીઓ	આવેલી	હતી.

■	 કામ્ેધનુ	્યુનનવનસ્ગટી	દ્ારા	પશુનચદકતસા,	ડેરી	નવજ્ાન	અન	ેમતસ્ય	નવજ્ાનન	ેલરતા	દડપલોમાં,	સ્ાતક	અન	ેઅનુસ્ાતક	
કક્ાના	 અભ્યાસક્રમો	 માટદે	 પ્વેશ	 પ્ક્રી્યા,	 શૈક્ણીક,	 માક્કનશટ	 તથા	 પદવીઓ	 ઓનલાઇન	 મળી	 શક	ે તે	 હદેતુ	
દડજીટલાઇજેશનની	પ્ક્રી્યા	હાથ	્ધરદેલ	છદે.

■	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	કામ્ેધનુ	્યુનનવનસ્ગટીમાં	રાજ્ય	કૃનર	્ુયનનવનસ્ગટીઓ	માંથી	તબદદલ	થ્યેલી	ચાર	વેટરનરી	કોલેજો	
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અને	કામ્ેધનુ	્યુનનવનસ્ગટીની	મંજૂર	કરવામાં	આવેલ	વેટરનરી	કોલેજના	એનક્રડીટદેશન	અથગે	વેટરનરી	કાઉસન્સલ	ઓફ	
ઇસન્ડ્યા	દ્ારા	ઇન્સપેકશન	કરવામાં	આવેલ	હતુ.

■	 કામ્ધેનુ	્યુનનવનસ્ગટી	દ્ારા	વેટરનરીના	અનુસ્ાતક	કક્ાના	નવદ્યાથથીઓન	ે(મેરીટ	મુજબ)	ઉચ્ચ	અભ્યાસ	માટદે	રદેનસડેન્સી્યલ	
સકોલરશીપ	પ્ોગ્ામનુ	ંઅમલીકરણ	કરવામાં	આવેલ	છદે.

■	 કામ્ધેનુ	્યુનનવનસ્ગટી	હસતકની	વેટરીનરી	કોલેજો	દ્ારા	 સક્નનકલ	કોમપલેક્	ખાત	ે નવનવ્ધ	પશુ-પક્ીઓને	શસત્નક્ર્યા,	
પશુમાદા	રોર	નનદાન,	વંધ્યતવ	નનવારણ	અન	ેપશુસારવારની	સેવાઓ	પૂરી	અનવરત	પણ	ેપુરી	પાડવામાં	આવે	છદે.	આ	
ઉપરાંત	એમબ્યુલેટરી	સક્નનક	દ્ારા	નજીકના	ગ્ામ	કેન્દ્રો	ખાતે	પશુસારવારની	સેવા	પુરી	પાડવામા	ંઆવે	છદે.

■	 કામ્ધેનુ	્ુયનનવનસ્ગટી	દ્ારા	“સેન્ટર	ઓફ	એકસલન્સ	ઇન	એવિાકલચરની	ઉકાઇ”	ખાતે	માછલી	ઉછદેર	માટદે	૧૧	તળાવ,	
૧૫	પાણીની	ટાંકીઓ,	પાણી	તથા	જમીન/માટીના	પૃથથકરણ	માટદે	બે	પ્્યોરશાળા	શરૂ	કરવામાં	આવી	છદે.	આ	ઉપરાંત	
સુશોિન	માછલીઓના	પ્જનન,	ઉછદેર	અને	સંશો્ધનલક્ી	કામરીરી	હાથ	્ધરવામાં	આવેલ	છદે.	બે	વેબીનાર	અને	એક	
મેસીવ	ઓનલાઇન	ઓપન	કોર્ગનું	આ્યોજન	કરવામાં	આવેલ	હતું.	જેમાં	૬૫૦	જેટલા	તાલીમાથથીઓ,	મતસ્ય	પાલકોએ	
િાર	લી્ધો	હતો.	આ	ઉપરાંત	“હદેન્ડસ	ઓન	ટ્રઇેનીંર	પ્ોગ્ામ	ઇન	વેલ્યુએડેડ	ફીશ	પ્ોડકસ”	નવર્ય	પર	તાલીમ	તેમજ	
“પાંજરામાં	થતા	માછલી	રોર	નન્યંત્ણ”	નવર્ય	પર	બે	દદવસી્ય	કા્ય્ગશાળાનું	આ્યોજન	કરવામાં	આવેલ	જેમાં	૫૦	
મતસ્યપાલકોને	તાલીમ	આપવામાં	આવેલ.	આ	ઉપરાંત	આનસસટન્ટ	સુનપ્ટદેન્ડેન્ટ	ઓફ	દફશરીઝ	માટદે	૪૫	 દદવનસ્ય	
ખાતાકી્ય	તાલીમનું	ઉકાઇ	ખાતે	આ્યોજન	કરવામાં	આવેલ	જેમાં	કુલ	૨૮	રાજ્ય	સરકારશ્ીના	અન્ધકારીઓન	ેતાલીમ	
આપવામાં	આવેલ	હતી.

■	 તા.૨૧-૧૧-૨૦૨૧	વલડ્ગ	દફશરીઝ	ડે	ની	ઉજવણી	અંતર્ગત	વ્યારા	ખાત	ેસસથત	શ્ી	રામ	તળાવમાં	કુલ	૧૫૦૦	મતસ્ય	
બીજ	મુકવામાં	આવેલ	હતા.

■	 અનુસ્ાતક	મતસ્ય	નવજ્ાનનશક્ણ	અન	ેસંશો્ધન	સંસથા,	રાજપુર	(નવા)	ખાત	ેમતસ્ય	પાલન,	માછલીઓના	ંસંવ્ધ્ગન	અને	
બા્યોફલોક	તકનીકનાં	નવકાસ	તથા	તેનું	તકનીકી	જ્ાન	રુજરાતના	મતસ્ય	નવજ્ાનના	નવદ્યાથથી,	નશક્કો	અને	મતસ્યપાલકોન	ે
આપવામાં	આવ્યું.

■	 “એસટાબલીશમેન્ટ	ઓફ	સેન્ટર	ઓફ	એકસલેેન્સ	ફોર	એકવાકલચર	એટ	ઉકાઈ”	કેન્દ્ર	ખાત	ેતા.૨૫/૦૬/૨૦૨૧ના	રોજ	
જુદી	જુદી	આનુસાંરીક	સુનવ્ધાઓ	માટદેના	બાં્ધકામનું	ખાતમુહતુ્ગ	માન.મંત્ીશ્ી	મતસ્યનવિાર	(કેનબનેટ)ના	વરદ્હસતે	
કરવામા	ંઆવેલ	છદે,	અન	ેબાં્ધકામ	પ્રનતમાં	છદે.

■	 કામ્ધેનુ	 ્ુયનનવનસ્ગટી,	 રાં્ધીનરર	 દ્ારા	 વર્ગ	 ૨૦૧૬થી	 મુ.	 સાણોદા,	 તા.દહદેરામ	ખાત	ે પશુનચદકતસા	અને	 પશુરોર	
સારવાર	અથગે	નનદાનવાન	ચલાવવામાં	આવે	છદે.	જેમાં	અત્યાર	સુ્ધીમા	ં૫૮૦૦	જેટલા	પશુઓન	ેસારવાર	આપવામા	ં
આવી	છદે.	અન	ેએપ્ીલ	૨૦૨૧	થી	અત્યાર	સુ્ધીમાં	૬૦૦	જેટલાં	પશુઓને	સારવાર	પૂરી	પાડવામા	ંઆવી	છદે.	

■	 વર્ગ	૨૦૧૮થી	રાજપુર	(નવા),	નહંમતનરર	ખાતે	પશુનચદકતસા	અથગે	પશુરોર	નનદાનવાન	ચાલ	ુકરવામા	ંઆવી	છદે.	
જેમાં	૬૬૩	જેટલા	પશુઓને	સારવાર	આપવામાં	આવી	છદે.	આ	ઉપરાંત	અનુસ્ાતક	પશનુચદકતસા	નશક્ણ	અન	ેસંશો્ધન	
મહાનવદ્યાલ્ય	હદેઠળ	વેટરનરી	હોસસપટલની	સુનવ્ધા	ઉપલબ્ધ	કરદેલ	છદે.	જેમાં	અત્યાર	સુ્ધીમાં	૬૭૭૭	જેટલા	પશુઓન	ે
સારવાર	આપવામાં	આવી	છદે.

■	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	સુ્ધી	કામ્ેધનુ	્ુયનનવનસ્ગટી	દ્ારા	૧૩	સંશો્ધન	પ્ોજેકટ	હાથ	્ધરવામાં	આવ્યા	હતા.	કામ્ધેનુ	્યુનનવનસ્ગટી	
દ્ારા	વર્ગ	૨૦૦૯	થી	૨૦૨૧	સુ્ધીના	સમ્ય	રાળામા	ંNEGD,	ICAR,	DBT,	DST,	GSBTM	અન	ેGUJCOST	
જેવી	અ્ધર	એજન્સીઓ	પાસેથી	પ્ોજેકટ	મેળવેલ	છદે.	જેમાંથી	અત્યાર	સ્ુધી	નવ	અ્ધર	એજન્સી	પ્ોજેકટની	કામરીરી	
પૂણ્ગ	કરવામાં	આવેલ	છદે,	અન	ેચાર	પ્ોજેકટની	કામરીરી	પ્રનતમાં	છદે.

■	 કામ્ધેનુ	્યુનનવનસ્ગટીને	જી.એસ.બી.ટી.એમ.	દ્ારા	બે	“ઇનનવટ્રો	ફટથીલાઇઝેશન”ના	તાલીમ	કા્ય્ગક્રમ	ફાળવવામા	ંઆવેલ	
જેને	 કામ્ધેનુ	 ્યુનનવનસ્ગટી	 અને	 જી.બી.આર.સીના	 સં્યુક્ત	 ઉપક્રમે	 તા.૦૪/૧૦/૨૧	 થી	 તા.૦૮/૧૦/૨૧	 અન	ે
તા.૧૧/૧૦/૨૧	 થી	 તા.૧૫/૧૦/૨૧	 દરમ્યાન	આ્યોજીત	 કરવામાં	આવેલ	 હતા.	 જેમાં	 કુલ	 ૧૮	 તાલીમાથથીઓએ	
તાલીમ	લી્ધી	હતી.	આ	તાલીમ	કા્ય્ગક્રમમાં	તા.૦૪/૧૦/૨૧ના	રોજ	વેટરનરી	કાઉસન્સલ	ઓફ	ઇસન્ડ્યાના	પે્નસડેન્ટ	
મુખ્ય	મહદેમાન	તરીકે	ઉપસસથત	રહ્ા	હતા.

■	 નવા	 રાજપુરા,	 નહંમતનરર,	 પોનલટદેકનીક	ઇન	એનીમલ	હસબન્ડ્ી	ખાતે	 નવદ્યાથથીના	અભ્યાસ	અથગે	 ડેરી	 ફામ્ગની	
શરૂઆત	કરવામાં	આવી	છદે.	જેમાં	૮	િેંસો,	૪	રા્યો,	૧૧	વાછરડીઓ/પાડી,	૨૫	બકરીઓ	અને	૧૦	ઘેંટા	ઉછદેરવામાં	
આવેલ	છદે.

■	 નવદ્યાથથીઓના	 નશક્ણ	તથા	સંશો્ધનમાં	 ઉપ્યોરી	પુસતકો,	 રીસચ્ગ	જન્ગલો	તથા	તેના	બેકવોલ્યમુસ,	સી.ડી.,	ઈ-બુકસ	
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નવરેરદે	નવકસાવવામાં	આવેલ	છદે.	ગ્ંથાલ્યમા	ં્યુનનવનસ્ગટીના	નશક્ણ	અન	ેસંશો્ધન	નસવા્યના	બીજા	નવિારો	અને	તેના	
કમ્ગચારીઓને	ઉપ્યોરી	થા્ય	એવા	સંશા્ધનોનો	નવકાસ	કરવામાં	આવેલ	છદે.

■	 શેડુિાર,	અમરદેલી	ખાતે	કોલેજ	ઓફ	ડેરી	સા્યન્સના	રલસ્ગ	અન	ેબો્યઝ	હોસટદેલનુ	ંિૂનમપૂજન	કરી	ખાતમૂહ્ગત	માન.	
કસેન્દ્ર્ય	રાજ્ય	મંત્ીશ્ી	(કૃનર)	તેમજ	રાજ્યના	માન.કેબીનેટ	મંત્ીશ્ીના	વરદ્હસતે	તા.૦૨/૦૭/૨૧ના	રોજ	કરવામા	ં
આવેલ	હતુ.	ચાલુ	વરગે	મુ.	નવા	રાજપુરા,	નહંમતનરર,	પોનલટદેકનીક	ઇન	એનીમલ	હસબન્ડ્ી	ખાત	ેબોઇઝ	અને	રલસ્ગ	
હોસટદેલનું	બાં્ધકામ	પ્રનતમાં	છદે.

■	 નવસતરણ	નશક્ણ	નન્યામકશ્ીની	કચેરી	દ્ારા	અત્યાર	સુ્ધીમાં	૩૦	જેટલા	તાલીમ	કા્ય્ગક્રમો	રોઠવવામાં	આવ્યા	હતા.	
જેમાં	૭૯૦૦	થી	પણ	વ્ધુ	પશુપાલકોએ	િાર	લી્ધો	હતો.	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	કોનવડ	૧૯ની	મહામારીને	કારણ	ે૧૨	
જેટલા	વેબીનારનું	આ્યોજન	કરવામાં	આવેલ	હતુ.	જેમાં	નવદ્યાથથીઓ,	પશુપાલકો	અન	ેખેડુતોએ	િાર	લી્ધો	હતો.	આ	
ઉપરાંત	દર	મંરળવાર	અને	શુક્રવારદે	પશુપાલકો,	ડેરી	સાહનસકો	અને	મતસ્યપાલકો	માટદે	ઓનલાઈન	તાલીમનુ	ંઆ્યોજન	
કરવામાં	આવે	છદે.	કામ્ેધનુ	્ુયનનવનસ્ગટીનું	નત્માનસક	પ્કાશન	“રૌ્ધૂનલ”	છપાવવાની	કામરીરી	કરવામાં	આવેલ.	તેમજ	
પશુપાલન	માટદે	ઉપ્યોરી	લીફલેટ,	ફોલડર	છપાવવાની	કામરીરી	કરવામાં	આવે	છદે.	જેના	થકી	કામ્ધેન	ુ્યુનનવનસ્ગટીની	
નવસતૃત	માનહતી	સિર	જાહદેરાત	રુજરાતી	સાપ્ાનહક,	 નહન્દી	સાપ્ાનહક,	અંગે્જી	મેરેઝીનમાં	 ્યુનનવનસ્ગટીની	સમગ્	
કામરીરી	તથા	શૈક્નણક,	નવસતરણ,	સંશો્ધન	પ્વૃનતઓ	નવરે	લોકોન	ેમાનહતરાર	કરવામાં	આવે	છદે.

■	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	સુ્ધીમાં	નવસતરણ	નશક્ણ	નન્યામકશ્ીની	કચેરી	દ્ારા	૨૩	કલરવ,	૧૭	રૌ્ધૂનલ,	૧૨	પત્ીકા,	
૮	ચોપાનન્યા,	૭	પુસસતકા,	૧૩	દસતાવેજી	દફલમો,	૨૪	ટી.વી.	ટોક,	૧૨	પ્દશ્ગનો,	૨૫	ક્ેનત્્ય	તાલીમ	કા્ય્ગક્રમો	
અન	ે૧	કેલેન્ડર	પ્કાનશત	કરવામાં	આવેલ	છદે.	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	૨	કલરવ,	૨	રૌ્ધૂનલ,	૩૬	ઓનલાઇન	પ્-નશક્ણ	
કા્ય્ગક્રમ	અન	ે૧	મરઘા	પાલન	પર	દસતાવેજી	દફલમ	તૈ્યાર	કરવામાં	આવી	છદે.

■	 એઆઇસીએઆરપી	 ઓન	 રોટ	 ઇમપ્ુવમેન્ટ,	 નવસારી	 અંતર્ગત	 વર્ગ	 ૨૦૨૧-૨૨માં	 ૮	 (આઠ)	 ખેડૂત	 ઉપ્યોરી	
અખતરાઓ,	૧૦	(દસ)	એક	દદવસી્ય	અન	ે૨	(બે)	પાંચ	 દદવસી્ય	ખેડૂત	ઉપ્યોરી	તાલીમોનુ	ંઆ્યોજન	કરવામા	ં
આવેલ.	આ	તાલીમોમાં	૩૯૫	જેટલા	ખેડૂતોએ	િાર	લી્ધેલ	હતો.	આ	ઉપરાંત	ખેડૂતોન	ે૫૦	(પચાસ)	જેટલા	બકરાઓ	
સંવ્ધ્ગન	માટદે	અનુદાન	કરદેલ	છદે.

■	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	શ્ી	અંદકત	ઠદેનસ્યા,	મદદનીશ	પ્ાદ્યાપક,	ડેરી	સા્યન્સ	કોલેજ,	અમરદેલીન	ેવર્ગ	૨૦૧૯-૨૦	માટદે	
બેસટ	પ્ોગ્ામ	ઓદફસર	(રાજ્ય	કક્ા)	એવોડ્ગ	આપવામાં	આવ્યો.

■	 શ્ી	ઋસતવક	પ્જાપનત,	નવદ્યાથથી,	ડેરી	સા્યન્સ	કોલેજ,	અમરદેલીન	ેનપ્-આરડી	પરદેડ	(સટદેટ	અને	નેશનલ	લેવલ)કેમપમાં	
નસલેશન	કરવામાં	આવેલ	હતુ.

■	 શ્ી	આનંદ	િુખી્યા,	નવદ્યાથથી,	વેટરનરી	કોલેજ,	આણંદને	તા.૧૬/૧૧/૨૧ના	રોજ	“નમલક	ડે”	ઉપર	આ્યોજીત	નેશનલ	
લેવલ	નવિઝ	કોમપેટીશનમાં	થડ્ગ	રદેન્ક	મળદેલ	હતો.

 કયામધેનુ ષિશ્વષિદ્યાલ્ની િિ્ષ ૨૦૨૨-૨૩ હયાથ ધરિયામયાં આિનયાર પ્રવૃષતિ
■	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	તા.૨૪/૦૯/૨૦૨૦ના	 રોજ	રુજરાત	્યુનનવનસ્ગટી	સ્ુધારા	 નવ્ધે્યક	૨૦૨૦	પસાર	થતા	

રાજ્યની	 ચાર	 કૃનર	 ્યુનનવનસ્ગટીઓની	૧૧	 કોલેજો	અન	ે૨૪	સંશો્ધન	એકમોનો	સમાવેશ	 કામ્ેધનુ	 ્યુનનવનસ્ગટીમાં	
કરવામાં	આવનાર	છદે.	ત્યારદે	પશુનચદકતસા,	ડેરી	અન	ેમતસ્યનવજ્ાનન	ેલરતા	ડીપલોમાં,	સ્ાતક	અને	અનુસ્ાતક	કક્ાના	
શૈક્ણીક	 કા્ય્ગક્રમોની	 પ્વેશ	પ્ક્રી્યા,	 નશક્ણ,	સંશો્ધન	અન	ે નવસતરણની	 કામરીરી	 કામ્ધેન	્યુનનવનસ્ગટી	 દ્ારા	 હાથ	
્ધરવામાં	આવશે.

■	 કામ્ધેનુ	 ્યુનનવનસ્ગટીની	 નવનવ્ધ	 કોલેજો,	 પોનલટદેકનીકના	 નવદ્યાથથીઓના	 એડમીશન,	 પરીક્ા,	 આઠમાં	 પદવી	 દાન	
સમારોહનું	આ્યોજન	અને	 નવનવ્ધ	સંસથાઓનુ	ંસંચાલન	કરવુ	 તેમજ	નવી	સંલગ્ન	પોનલટદેકનીક,	 કોલેજોન	ેજોડાણ	
આપવુ.

■	 કામ્ધેનુ	્યુનનવનસ્ગટી	વેટરનરી,	ડેરી	અને	દફશરીઝ	સા્યન્સને	સંલગ્ન	અભ્યાસક્રમો	ચલાવ	ેછદે.	આ	અભ્યાસક્રમોને	લરતા	
નવા	નવર્યો	પર	સટથીદફકેટ,	દડપલોમાં,	સ્ાતક,	અનુસ્ાતક	અન	ેપીજી	દડપલોમાં	જેવા	નવનવ્ધ	અભ્યાસક્રમો	ચાલુ	કરવા.			

■	 કામ્ધેનુ	્ુયનનવનસ્ગટીમાં	હ્યાત	અને	રાજ્યની	ચાર	કૃનર	્યુનનવનસ્ગટી	માંથી	૧૧	જેટલી	કોલેજો	અને	તેના	આનુસાંરીક	
સંશો્ધન	અને	નવસતરણ	મથકોનો	સમાવેશ	થ્યેલ	છદે	ત્યારદે	વેટરનરી,	ડેરી	અન	ેમતસ્ય	નવજ્ાનની	કોલેજોમા	ંનવદ્યાથથીઓને	
પ્વેશ	આપવાની	કામરીરી	હાથ	્ધરવામાં	આવશે.	જેથી	વેટરનરી,	ડેરી	અન	ેમતસ્ય	નવજ્ાનના	ક્ેત્ે	વ્ધુ	નવદ્યાથથીઓ	
તૈ્યાર	થા્ય	અને	ઉચ્ચ	રુણાતમક	પશુપાલન,	ડેરી	અને	મતસ્યપાલન	અથગે	તાંત્ીક	માનવબળ	તૈ્યાર	થઈ	વૈજ્ાનનક	ઢબે	
પશુપાલકો	અને	મતસ્ય	ખેડુતોને	માનહતી	મળી	રહદે	તેવું	આ્યોજન	હાથ	્ધરવામાં	આવશે.
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■	 હાલની	કોવીડ-૧૯	માહામારીને	ધ્યાને	લઈ	જરૂરી	ઓનલાઇન	વરપો,	પદરક્ા,	પદવીદાન	સમારોહ	અન	ેજો	સરકારશ્ી	
દ્ારા	નવદ્યાથથીઓના	વરપો	ચાલુ	કરવામાં	આવે	તો	સરકારશ્ીની	રાઇડલાઇન	મુજબ	સોશી્યલ	ડીસટન્સીંર	નવરેરદેની	
વ્યવસથા	ઉિી	કરવામાં	આવશે.

■	 મતસ્યનવજ્ાન	 મહાનવદ્યાલ્ય,	 કામ્ેધનુ	 ્યુનનવનસ્ગટી	 નવસારીના	 નવનનનમ્ગત	 નબલડીંરનુ	ં તા.૧૪/૧૨/૨૦૨૧ના	 રોજ	
લોકાપ્ગણ	કરવામાં	આવશે.

■	 મતસ્યનવજ્ાન	મહાનવદ્યાલ્ય,	કામ્ેધનુ	્યુનનવનસ્ગટી,	રાજપુર	 (નવા),	 નહંમતનરર	ખાત	ેકોલેજ	 નબસલડંરનું	 િૂનમપૂજન	
કરવામા	ંઆવશે.

■	 મુ.શેડિુાર,	જી.અમરદેલી,	ડેરી	સા્યન્સ	કોલેજ	અને	મુ.રાજપુરા,	નહંમતનરર	ખાતે	પોનલટદેકનીક	ઇન	એનનમલ	હસબન્ડરી	
ખાતે	રલસ્ગ	અને	બોઇઝ	હોસટદેલ,	મુ.રાજપુરા,	નહંમતનરર	ખાત	ેપશુપાલન	મહાનવદ્યાલ્ય	નવનવ્ધ	બા્ંધકામની	સુનવ્ધા	
ઉપલબ્ધ	કરવી.

■	 રાં્ધીનરર	ખાતે	કામ્ેધનુ	્યુનનવનસ્ગટીના	વડા	મથકની	કામરીરી	હાથ	્ધરવામાં	આવશે.
■	 પશુનવજ્ાનના	અનુસ્ાતક	સંસથા,	રાજપુર	(નવા).	નહંમતનરરમાં	અનુક્રમે	વેટરનરી	સજ્ગરી,	વેટરનરી	રા્યનેકોલોજી	

એન્ડ	ઓબસટ્રેટીકસ,	લાઇવ	સટોક	પ્ોડકશન	એન્ડ	મેનેજમેન્ટ,	એનીમલ	ન્્યુટ્રીશન,	એનીમલ	જીનેટીકસ	એન્ડ	બ્ીદડંર	
જ્યારદે	ડેરી	નવજ્ાન	અનુસ્ાતક	સંસથાઓમાં	અનુક્રમ	ેડેરી	માઇક્રો	બા્યોલોજી,	ડેરી	ટદેકનોલોજીઅન	ેડેરી	કેમેસટ્રી	જેવા	
નવર્યોના	અનુસ્ાતક	કક્ાના	અભ્યાસક્રમો	ચાલુ	કરવામાં	આવ્યા	છદે.	નવા	વરગે	પશુનવજ્ાન	અનુસ્ાતક	સંસથામા	ંબીજા	
૧૫	જુદા-જુદા	અભ્યાસક્રમો	ચાલુ	કરવાના	હોઇ	જ્યારદે	મુ.શેઢુિાર,	અમરદેલી	ડેરી	નવજ્ાન	અનુસ્ાતક	સંસથામાં	બીજા	
૫	અભ્યાસક્રમો	ચાલુ	 કરવાનું	આ્યોજન	હાથ	્ધરદેલ	છદે.	તેમજ	 નવદ્યાથથીઓના	પ્ેકટીકલ	વેટરનરી	 ડીસપેન્સરી	અને	
લાઇવસટોક	ફામ્ગની	સરવડ	ઉિી	કરવામાં	આવશે.

■	 નવદ્યાથથીઓને	 ડેરી	ઉદ્યોરની	વાસતનવક	પદરસસથનત	જાણવા	તથા	સમજવા	માટદે	એક	વર્ગ	 ડેરી	 પલાન્ટમા	ંઔદ્યોરીક	
તાલીમ	આપવી	જેના	થકી	નવદ્યાથથીઓ	દૂ્ધની	પ્નક્ર્યા,	દૂ્ધની	બનાવટ,	ચકાસણી,	પેકેજીંર,	સફાઇ,	દદેખિાળ,	નહસસાબ,	
ખરીદી,	વેચાણને	લરતા	તમામ	દ્રષ્ીકોણ	શીખવવામાં	આવશે.

■	 કામ્ધેનુ	્ુયનનવનસ્ગટીની	બીજી	્યોજનાઓ	જેવી	કે	દુ્ધાળા	પશુઓના	ફામ્ગની	સથાપના,	નવદ્યાથથી	તાલીમ	ડેરી	સંકુલની	
સથાપના,	પશુપાલન	ડેરી	અને	મતસ્યોદ્યોર	નશક્ણ	માટદે	ખેડૂત	તાલીમ	કેન્દ્રની	સથાપના,	ઇન્સટ્રકશનલ	ફામ્ગની	સથાપના,	
માનહનત	અને	સંદદેશા	વ્યવહાર,	ટદેકનોલોજી,	કેન્દ્ર	તથા	એફ.	એમ.	રદેડી્યો	સટદેશનની	સથાપના,	ઘાસચારા	ફામ્ગની	સથાપના,	
વેટરનરી	હોસસપટલની	સથાપના	હદેતુ	િવનો	તથા	સુનવ્ધાઓનુ	ંનનમા્ગણ	કરવા	કા્ય્ગવાહી	હાથ	્ધરવામાં	આવશે.

■	 ્યુનનવનસ્ગટી	મેનેજમેન્ટ	નસસટમની	નનિાવની	તેમજ	અપડેટ	અંરેની	કામરીરી	કરવામાં	આવશે.
■	 કામ્ધેનુ	્યુનનવનસ્ગટી	વેબસાઇટની	નનિાવની	તેમજ	અપડેટ	કરવા	અંરેની	કામરીરી	કરવામાં.
■	 ઓનલાઇન	પ્વેશ	પોટ્ગલનો	ઉપ્યોર	કરીને	્યુનનવનસ્ગટીના	નવનવ્ધ	કા્ય્ગક્રમોની	પ્વેશ	આપવા	તેમજ	નવદ્યાથથીઓનો	

તમામ	રદેકડ્ગ	રાખવા	અરંેની	કામરીરી.
■	 કોલેજ	ઓફ	ડેરી	સા્યન્સ,	અમરદેલી	ખાતે	નવદ્યાથથીઓન	ેતાલીમ	આપવા	સટુડન્ટ	ટ્રેનનંર	ડેરીની	સથાપના	કરવી.
■	 નવદ્યાથથીઓને	 ડેરી	ઉદ્યોરની	વાસતનવક	પદરસસથતી	જાણવા	તથા	સમજવા	એક	વર્ગ	માટદે	 ડેરી	 પલાન્ટમા	ંઔદ્યોરીક	

તાલીમ	આપવી.
■	 કામ્ધેનુ	્યુનનવનસ્ગટીના	 નવદ્યાથથીઓના	રાજ્ય	સરકાર	તથા	કેન્દ્ર	સરકાર	દ્ારા	સૂનચત	તમામ	કા્ય્ગક્રમોનુ	ંઆ્યોજન,	

રાષ્ટી્ય	પવપોની	ઉજવણી	થકી	તેઓના	વ્યનક્ત	ઘડતર	તથા	ખેલ	િાવના,	સપ્ધા્ગતમક	માનનસકતા	તથા	તેઓના	સવાાંરી	
નવકાસ	અથગે	જરૂરી	કા્ય્ગક્રમોનું	આ્યોજન	કરવું.

■	 પશુઓની	કાળજી	અન	ેપશુપોરણ	અંરેનુ	પ્ા્યોનરક	જ્ાન	દડપલોમાના	નવદ્યાથથીઓન	ેઆપવામા	ંઆવશે.
■	 રાજપરુ	(નવા),	નહંમતનરર	ખાત	ેપશુરોર	નનદાન	અંર	ેઅધ્યતન	લબેોરદેટરીની	સથાપના	કરી	તેના	ઉપ્યોર	થકી	ખડેતૂો	

દ્ારા	લાવવામા	ંઆવનાર	નમનૂાઓ	માટદે	સચોટ	નનદાન	માટદે	કરવામાં	આવશ.ે	જ	ેવ્યવહારુ	નનદશ્ગન	અને	તાલીમ	માટદે	
એક	મોડલે	દડપલોમા	કોલજે	તરીકે	સવેા	આપી	તનેા	નવસતરણ	દ્ારા	રાજ્યના	ંપશપુાલન	ક્તે્ના	નવકાસમા	ંપ્રનત	લાવશ.ે

■	 રાજપુર	(નવા),	નહંમતનરર	ખાતે	ખેડૂતો	તેમજ	તાલીમાથથીઓન	ેપ્ત્યક્	બતાવી	શકા્ય	તેવુ	વ્યવહારુ	નનદશ્ગન	મોડેલ	
ફામ્ગ	તૈ્યાર	કરવામાં	આવશે.

■	 રાજપુર	(નવા),	નહંમતનરર	અને	ચાર	વેટરનરી	કોલેજો	ખાત	ેસંવ્ધ્ગન,	પોરણ,	રહદેઠાણ	તેમજ	પશુઓના	વ્યવસથાપન	
અંરે	નવદ્યાથથીઓને	પ્ત્યક્	માર્ગદશ્ગન	આપવામાં	આવશે.
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■	 રાજપુર	(નવા),	નહંમતનરર	ખાતે	નવદ્યાથથીઓ,	ખેડૂતો	તથા	પશુપાલકો	માટદે	દૂ્ધાળા	પશુઓના	ફામ્ગનો	તાલીમ	માટદે	
ઉપ્યોર	કરવામાં	આવશે.	અન	ેદુ્ધાળા	પશુઓની	માવજત	નવરે	દડપલોમા,	સ્ાતક	અન	ેઅનુસ્ાતક	કક્ાના	નવદ્યાથથીઓને	
માર્ગદશ્ગન	આપવામાં	આવશે.	તેમજ	અન્્ય	સંલગ્ન	નવર્યો	પર	તાલીમ	આપવામા	ંઆવશે.

■	 રાજપુર	 (નવા),	 નહંમતનરર	ખાતે	 નવકસાવેલા	મોડેલ	ફામ્ગ	ખાત	ે નવનવ્ધ	ઋતુ	અનુસાર	 નવનવ્ધ	ઘાસચારા	પાકોનું	
વાવેતર	કરવામા	આવશે.	તેમજ	નવનવ્ધ	ઘાસચારા	પાકોની	માનહતી	માટદે	નનદશ્ગન	એકમ	બનવવામાં	આવશે.

■	 અનુસ્ાતક	મતસ્ય	નવજ્ાન	નશક્ણ	અને	સંશો્ધન	સંસથા,	રાજપુર	(નવા)	ખાત	ેનવદ્યાથથીઓ	માટદે	નન્યનમત	અભ્યાસ	અને	
સંશો્ધન	કા્ય્ગની	વ્યવસથા	કરવામાં	આવશે.

■	 માછલી	સંવ્ધ્ગન	માટદે	નવી	તકનીકીનાં	પ્ો્યોરીક	નવસતરણ	કા્ય્ગક્રમોનું	આ્યોજન	કરવું.
■	 મતસ્ય	ખેડૂતો	માટદે	મતસ્યપાલનની	આ્ધુનનક	જાણકારી	અન	ેજાગૃનત	માટદેના	કા્ય્ગક્રમોનુ	ંઆ્યોજન	કરવું.
■	 નવનવ્ધ	 સંશો્ધન	 કા્ય્ગ	 હાથ	 ્ધરવા	 તેનુ	ં પ્કાશન	 કરવું	 અન	ે ફળ	 સવરૂપ	 વૈજ્ાનીક	 માનહતીનો	 મતસ્ય	 ખેડૂતોમાં	

પ્ચાર-પ્સારના	કા્ય્ગક્રમોનું	આ્યોજન	કરવું.
■	 પશુપાલકો,	વિાનપાલકો	અને	નવદ્યાથથીઓ	માટદે	જરૂરી	એવી	માનહતી	પુસસતકા	અને	પુસતકો	રુજરાતી	િારામાં	તૈ્યાર	

કરવા.
■	 કામ્ધેનુ	્ુયનનવનસ્ગટીની	કોલેજો,	સંશો્ધન	અન	ેનવસતરણ	નશક્ણ	એકમોના	કા્ય્ગક્ેત્ની	આસપાસના	રામોમાં	પશુરોરની	

પ્ાથનમક	માનહતી	એકત્ીત	કરીને	પશુરોરનનદાન	અન	ેસારવાર	કેમપનું	આ્યોજન	કરવાની	પ્ક્રી્યા	હાથ	્ધરવામાં	
આવશે.	

■	 વેટરનરી	કોલેજની	હોસસપટલ	ખાતે	નોં્ધાતા	કેસોમાંથી	પશુરોરો	નવરે	બેઝ-લાઈન	ડેટા	તૈ્યાર	કરવામાં	આવશે	અને	
આવતા	નવા	અને	અલર	પ્કારના	કેસોમાંથી	સંશો્ધન	પત્ો	પ્કાશીત	કરવામાં	આવશે.	

■	 પશુરોરનનદાન	અથગે	જુદા	જુદા	કેન્દ્ર	ખાતેની	લેબોરદેટરીમાં	પશનુવજ્ાન	લક્ી	જુદા	જુદા	નમુનાઓની	તપાસ	કરવામાં	
આવશે	અને	સંશો્ધન	કા્ય્ગમાં	ઉપ્યોરમા	ંલેવામા	ંઆવશે.	સંશો્ધન	ક્યા્ગ	બાદ	મળતા	પરીણામોનો	ઉપ્યોર	ગ્ામ્ય	
લોકોના	ફા્યદા	માટદે/પશુરોર	અટકાવવાના	કા્ય્ગ	માટદે	કરવામાં	આવશે.

■	 ્ુયનનવનસ્ગટીની	ખાલી	રહદેલ	જગ્યાઓએ	નનમણૂંક	અરંેની	કામરીરી	કરવામાં	આવશે.	
■	 કમ્ગચારી	અન્ધકારીની	સેવા	નવર્યક	અને	વહીવટી	બાબતો	અંરેની	કામરીરી	કરવામાં	આવશે.
■	 સરકારશ્ી	સાથે	સંકલન	કરી	જુદી	જુદી	્યોજનાઓના	અમલની	કા્ય્ગવાહી	કરવામાં	આવશે.	
■	 વચ્યુ્ગલ-ક્ાસની	નવદડ્યોટોક	સરવડ	દ્ારા	દદેશ	તેમજ	નવદદેશના	પશુ	વૈજ્ાનનકો,	ડેરી	વૈજ્ાનનકો	તથા	મતસ્યનવજ્ાનના	

પ્ાધ્યાપકો	અન	ેમતસ્યનવજ્ાનનકો	દ્ારા	લેક્ચરની	વ્યવસથા	કરવામાં	આવશે.
■	 શૈક્ણીક	કરાર	:	કામ્ેધનુ	્યુનનવનસ્ગટી	અને	નવનવ્ધ	વૈજ્ાનીક,	વ્યવસા્યીક	અને	નવસતરણ	એકમો	વચ્ચે	ઉતકૃષ્	નશક્ણ,	

સંશો્ધન	અન	ેનવસતરણ	નશક્ણ	માટદે	કરાર	કરવામાં	આવશે.
■	 શૈક્ણીક	પ્વાસ	અન	ેટ્રેનનંર	દ્ારા	નવદ્યાથથીઓન	ેદદેશના	નવનવ્ધ	વેટરનરી,	ડેરી	અન	ેમતસ્યક્ેત્ની	જગ્યાએ	મોકલવામાં	

આવશે.	જેનાં	થકી	ઉચ્ચ	કક્ાના	વેટરનરી,	ડેરી	અન	ેદફશરીઝ	નવર્યો	પર	માનવબળ	તૈ્યાર	કરાશે.	
■	 નવસતરણ	નશક્ણન	ેલરતા	નવનવ્ધ	કા્ય્ગક્રમો	જવેાકે	તાલીમ,	નશનબર,	ફામ્ગ	નવઝીટ,	વક્કશોપ,	શકૈ્નણક	પ્વાસ,	પ્દશ્ગનો,	ખડેતૂ	

દદવસો,	રદેદડ્યો/ટીવી	ટોક,	મનહલા	નશનબર,	દકસાન	મળેાઓ,	દકશાન	રોષ્ી,	હદેલપલાઈન	સવેાઓ	વરરેદેનંુ	આ્યોજન	કરવંુ.
■	 પશુપાલકો,	મતસ્યપાલકો	અન	ેનવદ્યાથથીઓન	ેઉપ્યોરી	ન્્યુઝ	લેટર,	મેરેઝીન,	ખેડૂત	ઉપ્યોરી	પનત્કાઓ,	પેમફલેટ,	વરેરદે	

પ્નસદ્ધ	કરવા.
■	 રાજ્ય,	રાષ્ટી્ય	અને	આંતરરાષ્ટી્ય	કક્ાના	ંપ્દશ્ગનો	માટદેની	પ્દશ્ગન	સામગ્ી	તૈ્યાર	કરવી	તથા	પ્દશ્ગનોમા	ંરાજ્ય	અને	

રાષ્ટી્ય	કક્ાએ	િાર	લેવો.
■	 “મેરા	રાંવ	મેરા	રૌરવ”	્યોજના	હદેઠળ	નન્ધા્ગદરત	રામડાઓમાં	પશુપાલન	તાલીમ/નશનબર/રોષ્ી	અને	પશુ	આરોગ્ય	

કેમપનું	આ્યોજન	કરવું.
■	 પશુપાલન,	ડેરી	અને	મતસ્યોદ્યોર	નવજ્ાનના	સંશો્ધનોથી	ફલશ્ુનત	સવરૂપે	બહાર	આવતી	ખેડૂત	ઉપ્યોરી	િલામણોને	

સબનં્ધત	ક્ેત્ના	અંનતમ	વપરાશકારો	સ્ુધી	પહોંચાડવા	માટદે	પશુપાલકો,	મતસ્યપાલકો	અને	્યુવાનો,	મનહલાઓ	માટદે	
તાલીમોનું	આ્યોજન	કરવું	તથા	તેને	સંલગ્ન	સરવડતાઓ	ઉિી	કરાવી.
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■	 તાલીમ	કેન્દ્રો	માટદે	જરૂરી	પુસસતકાઓ,	પનત્કાઓ,	પુસતકો	તથા	અન્્ય	પ્કાશનો	તૈ્યાર	કરવા.
■	 પશુપાલન	અને	ડેરી	ક્ેત્માં	નવનવ્ધ	નવસતરણ	કા્ય્ગક્રમો	્યોજવા.
■	 પશુપાલકોને	માનહતી	સિર	જ્ાન	પીરસવા	માટદે	રુજરાતી	માધ્યમમા	ંરૌ્ધૂનલ	દદ્માનસકનું	પ્કાશન	કરવું.
■	 પશુપાલકો	તથા	મનહલાઓ	માટદે	પશુપાલન	તાલીમ	કેન્દ્રની	સથાપના	કરવી.
■	 નવનવ્ધ	પશુપાલન,	ડેરી	અને	દફશરીઝ	ટદેકનોલોજી	ઇન્ફોમગેશન	સેન્ટરની	સથાપના	કરવી.
■	 પશુપાલકો	માટદે	તાલીમ	કેન્દ્રની	સથાપના	કરવી.
■	 રુજરાત	રાજ્યની	રૌશાળાઓનું	સુદ્રઢ	નેટવક્ક	પ્સથાનપત	કરી	આંકડાકી્ય	નવશ્ેરણ	કરી	રૌશાળાઓન	ેમાર્ગદશ્ગન	પુરૂ	

પાડવામાં	આવશે.	રોપાલકો	તથા	રૌશાળા	સંચાલકો	માટદે	નવશેર	તાલીમ	કા્ય્ગક્રમો	્યોજવામા	ંઆવશે.	આ	ઉપરાંત	પશુ	
સારવાર	કેમપ,પશ	ુરોર	નનદાન	કેમપ,	પશુપાલકો	માટદે	તાલીમ	તથા	પ્ત્યક્	મુલાકાતોનુ	ંઆ્યોજન	કરવામાં	આવશે.

મતસ્ોદ્ોગ કચેરી 
	 રુજરાત	રાજ્યમાં	૧૬૦૦	દક.મી	લાંબો	દદર્યા	દકનારો	આવેલો	છદે.	જે	દદેશના	દદર્યા	દકનારાનો	આશરદે	પાંચમો	િાર	
થા્ય	છદે.	રાજ્યમાં	૧.૬૪	લાખ	ચો.	દક.મી.ના	નવસતારની	છીછરી	ખંડી્ય	છાજલી	આવેલી	છદે.	જ્યારદે	ર.૧૪	લાખ	ચોરસ	દક.મી.	
એકસકલુઝીવ	ઈકોનોમીક	ઝોન	નવસતાર	આવેલો	છદે.	૧૭મી	પશ્ુધન	રણતરી-ર૦૦૭	અનુસાર	રાજ્યમા	ં૧૦પ૮	મતસ્ય	રામો	
આવેલા	છદે.	રાજ્યમાં	માછીમારોની	વસતી	પ.પ૯	લાખ	છદે.	જે	પૈકી	ર.૧૮	લાખ	સનક્ર્ય	છદે.	વર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	દરમ્યાન	રાજ્યમા	ં
૩૮,૫૮૫	મતસ્ય	હોડીઓ	નોં્ધા્યેલ	છદે.	જે	પૈકી	૨૯,૪૬૭	્યાનંત્ક	હોડીઓ	તથા	૯૧૧૮	નબન	્યાંનત્ક	હોડીઓ	છદે.	

■	 રુજરાત	સરકારદે	મતસ્યોદ્યોર	ક્ેત્ના	નવકાસ	માટદે	તુટક	નહીં	પરંતુ	તેનો	સુરદઠત	નવકાસ	થા્ય	તે	માટદે	નવચારણા	કરીને,	
રુજરાત	 દફશરીઝ	એકટ-ર૦૦૩	અમલી	બનાવ્યો	છદે.	આ	એકટ-ર૦૦૩	૧પમી	ઓરષ્-ર૦૦૩થી	અમલી	બનતાં	
મતસ્યોદ્યોર	નવકાસની	એક	નવી	 નક્નતજ	ખુલી	છદે.	તેના	કારણે	માછીમારોના	રક્ણ,	 નન્યમન	અન	ેસંચાલન	ઉપર	
દદેખરદેખ	રહદેતાં,	માછીમાર	ક્ેત્ે	વારંવાર	આવતી	આપનત્ઓનુ	ંનનવારણ	શક્ય	બનેલ	છદે.

■	 (૧)	મતસ્ય	બંદર	માળખાકી્ય	સુનવ્ધા	:
■	 બાબતઃ	(૧)	-	મતસ્ય	ઉતરાણ	અને	લારંરવાની	સુનવ્ધા	પુરી	પાડવી.	

આ્ોજન ્ોજનયા ૫૦૫૧, ૦૨, ૨૦૦, ૦૧-એફ.એસ.એચ.૦૬, કેનદ્ર પુરસકૃત ્ોજનયા 
■	 વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	થી	આ્યોજન	્યોજના	૫૦૫૧,૦૨,૨૦૦,૦૧-એફ.એસ.એચ.૦૯,	કેન્દ્ર	પુરસકૃત	્યોજના	અન	ે૫૦૫૧,	

૦૨,	૨૦૦,	૦૧-એફ.એસ.એચ.૧૦,	રાજ્ય	પુરસકૃત	્યોજના
■	 રાજ્યના	મતસ્ય	બંદરો/	મતસ્ય	ઉતરાણ	કેન્દ્રો	ઉપર	માછીમારોની	બોટો	આવન	જાવન	કરી	શક	ેઅન	ેદકનારા	પરની	

ઇન્ફ્ાસટ્રકચર	ફેસેલીટીઝ	પુરી	પાડવા,	નવા	મતસ્ય	બંદરો	નવકસાવવા	માટદે	્ુયરોનપ્યન	્ુયની્યનના	નોમ્ગસ	મુજબ	જરૂરી	
આ્ધુનીક	સનુવ્ધાઓ	પુરી	પાડવી,	મતસ્ય	પકડાશના	જથથાને	આરોગ્યપ્દ	સસથનતમા	ંજાળવી	રાખવા	માટદેની	 નવનવ્ધ	
સનુવ્ધાનો	ઉિી	કરવાના	હદેતુથી	નાના	મતસ્ય	બંદરોના	નવકાસની	મતસ્ય	ઉતરાણ	અન	ેલાંરરવાની	સનુવ્ધાઓ	પુરી	
પાડવાની	આ્યોજન	્યોજના	૫૦૫૧,૦૨,૨૦૦,૦૧-એફ.એસ.એચ.૦૬ન	ેકેન્દ્ર	પુરસકૃત	્યોજના	તરીકે	અમલમાં	વર્ગ	
૨૦૦૯-૧૦	થી	મૂકવામાં	આવેલ	છદે.	સદર	્યોજના	કેન્દ્ર	પુરસકૃત	છદે.	જેમાં	૫૦-૫૦%	નો	્ધોરણથી	્યોજના	અમલમાં	
છદે.	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	પ્ોનવઝનલ	` ૧૭૫૦.૦૦	લાખનુ	ંરાખવામાં	આવેલ	છદે.	

■	 આ	્યોજના	અંતર્ગત	િારત	સરકારની	સહા્યથી	સુ્ધારદેલી	વહીવટી	મંજુરી	મુજબ	` ૨૨૪૦૦૦.૦૦	લાખના	ખચગે	
માંરરોળ	મતસ્ય	બંદરને	રુજરાત	મેરીટાઈમ	બોડ્ગ	દ્ારા	નવકસાવવાની	કામરીરી	હાથ	્ધરવામાં	આવેલ	છદે.	જે	કામ	હાલ	
પ્રનત	હદેઠળ	છદે.	િારત	સરકારની	હાલની	નનનત	મુજબ	પ્ોજેકટવાઈઝ	કેન્દ્ર	દ્ારા	` ૨૫૦૦.૦૦	લાખ	મંજુર	કરદેલ	છદે.	
માંરરોળ	બંદરનો	 નવકાસ	રુજરાત	મેરીટાઈમ	બોડ્ગ	ડીપોઝીટરી	વક્ક	તરીક	ેકરવામાં	આવી	રહદેલ	છદે.	જેમાં	અત્યાર	
સ્ુધીમાં	કેન્દ્ર	સરકાર	દ્ારા	૧૬૨૫.૦૦	લાખ	ફાળવવામાં	આવેલ	જ્યારદે	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	૪૦૦૦.૦૦	લાખ	ખચ્ગ	
કરવામા	ંઆવેલ	છદે.	રુજરાત	મેરીટાઈમ	બોડ્ગના	પ્રનત	રીપોટ્ગ	મુજબ	માંરરોળ	પ્ોજેકટની	કામરીરી	ઓકટોબર-૨૦૨૧	
સ્ુધીમાં	પાટ્ગ	-એ	ની	િૌનતક	પ્રનત	૮૪.૯૧%	અન	ેનાણાંકી્ય	પ્રનત	૭૮.૪૭%	થ્યેલ	જ્યારદે	પાટ્ગ	-બી	ની	િૌનતક	
પ્રનત	૭૧.૬૪%	અન	ેનાણાંકી્ય	પ્રનત	૬૪.૮૧%	થ્યેલ	છદે.	આરામી	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	માંરરોળ	પ્ોજેકટ	માટદે	
કેન્દ્રના	ફાળા	પેટદે	` ૮૭૫.૦૦	લાખ	તથા	રાજ્યના	ફાળા	પેટદે	` ૪૮૫૦.૦૦	લાખ	મળીને	` ૫૭૨૫.૦૦	લાખની	
જોરવાઈ	સુચવવામાં	આવેલ	છદે.	
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બયાબતઃ (૨) ૫૦૫૧-૦૨-૨૦૦-૦૧- એફએસએચ-૧૯-૧૦૦% રયાજ્ પુરસકૃત ્ોજનયા 
(અ)  રયાજ્નયા મતસ્ બંદરો, મતસ્ ઉતરયાણ કેનદ્રો (એફ.રી.ડી.) ખયાતે પુિ્ષ જરૂરી સિલતો પુરી પયાડિી.
	 રાજ્યના	હ્યાત	મતસ્ય	બંદરો	અને	મતસ્ય	ઉતરાણ	કેન્દ્રો	ખાત	ેડીઝાઇન	કેપેસીટી	કરતા	ત્ણથી	ચાર	રણી	બોટો	આવતી	
હો્ય	તેના	સટ્રકચરો	ડેમેજ	થ્યેલ	છદે.	તેમજ	ઉતરાણ	અન	ેલાંરરવાની	અપૂરતી	સુનવ્ધાઓન	ેલી્ધે	માછીમારો	જ્યાં	અનુકૂળ	પડ	ે
તેવી	જગ્યાએ	ફરજી્યાતપણે	ઉતરાણ	કરવું	પડ	ેછદે.	જેથી	્યુરોપી્યન	્ુયનન્યનના	નોમસ્ગ	મુજબની	પદરસસથનત	જાળવવા	મતસ્ય	
બંદર	અન	ેમતસ્ય	ઉતરાણ	કેન્દ્ર	ખાતે	જરૂરી્યાત	મુજબના	નાના-મોટા	કામો	જેવા	કે,	તૂટી	ર્યેલ	ફલોરીંર	રૂફનુ	ંરીપેરીંર,	હાબ્ગર	
નવસતારની	સાફ	સફાઇ,	રટરોની	સાફ	સફાઇ,	ઇલેકટ્રીક	સા્ધનોનુ	ંમેઇન્ટદેનન્સ,	ઇલેકટ્રીક	લાઇટના	બીલો,	પાણી	પુરવઠો	પુરો	
પાડવો,	નવા	મતસ્ય	ઉતરાણ	કેન્દ્રો	નવકસાવવા	નવરેરદે	મરામત	અને	નનિાવના	કામો	નીચેની	નવરત	ેહાથ	્ધરવા	માટદે	વર્ગ	
૨૦૨૧-૨૨	માં	` ૨૫૦૦.૦૦	લાખની	જોરવાઈ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	જેની	સામે	ઓકટોબર-૨૦૨૧	સુ્ધીમા	` ૪૯૮.૫૫	નો	
ખચ્ગ	થ્યેલ	છદે.	સદર	્યોજનામાં	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	નીચ	ેમુજબ	ઘટકવાઈઝ	જોરવાઈ	રાખવામા	ંઆવેલ	છદે.	
	 (૧)	રાજ્યના	મતસ્ય	બંદરો	(એફટીડી)	મતસ્ય	ઉતરાણ	કેન્દ્રોના	મરામત,	નનિાવ,	જાળવણી,	લાઈટીંર	ફેસેલીટી	પુરી	
પાડવી	અને	પાણી	પુરવઠો	પુરો	પાડવો,	 (ર)	મતસ્ય	બંદરોના	 નવકાસ	માટદેની	 કામરીરી	હાથ	્ધરવા	માટદે	 કોન્ટ્રાકટ	બેઇઝ	
ટદેકનીકલ	સેલ	ઉિું	કરવા	તથા	આઉટસોસમીંર	એજન્સીના	કન્સલટનના	ચાજ્ગ	તથા	મતસ્યોદ્યોરના	નવકાસ	માટદેના	કોઈ	પણ	
પ્કારના	કામો	માટદે	ચુકવવાના	થતાં	ચાજ્ગ	માટદે,	(૩)	મતસ્ય	બંદરો/મતસ્ય	ઉતરાણ	કેન્દ્રો	ખાત	ેપાણી	પુરવઠો	પુરો	પાડવા	તેમજ	
ડીસેલીશન	પલાન્ટ	માટદે	(૪)	મતસ્ય	ઉતરાણ	કેન્દ્રો	ખાતે	લાઇટીંર	સનુવ્ધા	પુરી	પાડવા	માટદે,	(૫)	મતસ્ય	બંદર/મતસ્ય	ઉતરાણ	
કેન્દ્રોનાં	અપગ્ેડેશન,	રીનોવેશન,	મરામત	અને	નનિાવ	માટદે,	(૬)	પી.એમ.્ુય.	માટદે,	(૭)	બોટોના	આવન	જાવનની	નોં્ધ	માટદે	
ટોકન	ઇસ્યુ	કરવા	માટદે	નફ્શરીઝ	રાડ્ગ	માટદે	કેબીનો	ઉિી	કરવા	માટદે,	(૮)	મતસ્ય	બંદરો	ખાતે	ડ્ેજીંર,	ડ્ેનેજ	અન	ેઆરોગ્યની	
જાળવણી	માટદે,	 (૯)	મતસ્ય	બંદરો/મતસ્ય	ઉતરાણ	કેન્દ્રો	ખાત	ેઆર.ઓ.પલાન્ટની	સવલતો	પુરી	પાડવા	માટદે,(૧૦)	રાજ્યના	
મતસ્યઉતરાણ	કેન્દ્રોન	ેનવકસાવવા	માટદે,	(૧૧)	તેમજ	મસત્યોદ્યોર	ખાતા	હસતકની	કચેરીના	બાં્ધકામ	તથા	રીનોવેશન	માટદે,	
(૧૨)	ઉદઘાટન,	ખાતમુહત્ગ,	ટદેન્ડર	જાહદેરાત	વરેરદે	ખચ્ગ	માટદે	હાલ	મંજુરી	હદેઠળના	સરકારશ્ીમાં	રજુ	કરદેલ	કામો	આરામી	વર્ગ	
૨૦૨૨-૨૩	માં	ચાલુ	થવાની	સંિાવના	છદે.	
બયાબતઃ (૨) ૫૦૫૧-૦૨-૨૦૦-૦૧- એફએસએચ-૧૯-૧૦૦% રયાજ્ પુરસકૃત ્ોજનયા 
(બ)  રયાજ્નયા મતસ્ બંદરો, મતસ્ ઉતરયાણ કેનદ્રો ખયાતે ફલોરીંગ જેરી બનયાિિી.

■	 રુજરાત	રાજ્યને	મળદેલ	કુદરતી	૧૬૦૦	દક.મી.ના	દદર્યા	દકનારા	ઉપર	નોટીફાઈડ	થ્યેલા	કુલ	૧૦૭	મતસ્ય	બંદર	અને	
મતસ્ય	ઉતરાણ	કેન્દ્રો	આવેલા	છદે.	અને	આ	મતસ્ય	બંદર	અને	મતસ્ય	ઉતરાણ	કેન્દ્રો	ખાતે	કુલ	૩૭૯૬૫	જેટલી	બોટોની	
સંખ્યા	નોં્ધા્યેલી	છદે.	બોટોની	સંખ્યા	પ્માણે	માત્	૧૬%	જ	બથમીંર	કેપેસીટી	ઉપલબ્ધ	છદે.	મીનીસટ્રી	ઓફ	પોટ્ગસ	એન્ડ	
શીપસ	એન્ડ	વોટર-વે,	િારત	સરકાર	દ્ારા	પણ	અનિુવ્યુ	છદે	કે,	િારતના	ઘણા	ફીશરીઝ	હાબ્ગર	િરચક	રહદે	છદે.	જેન	ે
કારણે	બોટોને	 દકનારા	 ઉપર	લાંરરવા	માટદે	 માછીમારોને	ખુબજ	મુશકેલીઓનો	સામનો	 કરવો	પડ	ેછદે.	 તેવા	સમ્ેય	
માછીમરોની	સમસ્યાઓના	ઉપા્ય	તરીકે	ફલોટીંર	જેટી	એ	એક	ઉતમ	નવકલપ	બની	રહદે	છદે.	્યુરોપ	અને	મીડલ	ઈસટમા	ં
ફલોટીંર	જેટીનો	વ્ુધ	પ્માણમાં	ઉપ્યોર	થા્ય	છદે.		

■	 ફલોટીંરજટેી	પરમનેને્ટ	સટ્રક્ચર	નથી	અન	ેએક	જગ્યાએથી	બીજી	જગ્યાએ	સરળતાથી	શીફટ	કરી	શકા્ય	છદે.	તમેજ	ત	ે
પ્યા્ગવરણ	ઉપર	નહીંવત	અસર	કરદે	છદે.	કોંક્રીટની	જટેી	કરતા	ખચ્ગ	પણ	ઓછો	થા્ય	છદે.	ફલોટીંર	જટેીન	ેશાતં	દદર્યામાં	
એક	બદંર	ઉપરથી	બીજા	બદંર	સ્ુધી	લારંરી	શકા્ય	છદે.	૫૦	વર્ગ	સ્ુધીની	લાઈફ	ડીઝાઈન	કરી	શકા્ય	અન	ેસમ્યાતંરદે	
અપગ્ડેશેન	પણ	કરી	શકા્ય	છદે.	એક	મતસ્ય	બદંર/મતસ્ય	ઉતરાણ	કેન્દ્ર	ખાત	ેફલોટીંર	જટેી	બનાવવા	માટદે	`	૨૫.૦૦	કરોડ	
જટેલો	સિંનવત	ખચ્ગના	અદંાજ	પ્માણ	ેચોરવાડ,	નજલ્ો-	જનુારઢ	અન	ેઉમરસાડી,	નજલ્ો-વલસાડ	મતસ્ય	ઉતરાણ	કેન્દ્રો	
ખાતે	એમ	બ	ેમતસ્ય	કેન્દ્રો	ખાત	ેફલોટીંર	જટેી	બનાવવા	માટદે	`	૫૦.૦૦	કરોડ	ખચ્ગ	થવાનો	અદંાજ	છદે.	

■	 મુખ્ય	સદરઃપ૦પ૧,૦ર,ર૦૦,૦પ,	FSH-19	નાના	બંદરો	ખાત	ેપૂવ્ગ	જરૂરી	સવલતો	પૂરી	પાડવાની	મૂડી	સદર	તળદેની	
૧૦૦%	રાજ્ય	સરકારના	ખચ્ગવાળી	્યોજના	અમલમાં	છદે.	જે	્યોજનામા	ંફલોટીંર	જેટી	બનાવવા	બાબત	ઘટકનો	
સમાવેશ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	સદર	્યોજના	હદેઠળ	નવી	બાબત	તરીકે	રાજ્યના	મતસ્ય	ઉતરાણ	કરેંદ્રો	ખાત	ેફલોટીંર	જેટી	
નવકસાવવા	માટદે	નવી	બાબત	તરીકે	રાજ્ય	પલાન	હદેઠળ	`	૫૦૦.૦૦	લાખની	જોરવાઈને	ચાલુ	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	થી	
નવી	બાબત	તરીકે	મંજુર	કરવામાં	આવેલ	છદે.	

■	 ચોરવાડ	 નજલ્ો-જુનારઢ	 તથા	 ઉમરસાડી	 નજલ્ો-વલસાડ	 ખાતે	 ફલોટીંર	 જેટી	 બનાવવા	 માટદેની	 એન્જીની્યરીંર	
ટદેસટીંરની	કા્ય્ગવાહી	પુણ્ગ	કરદેલ	છદે.	જ્યારદે	ડી.પી.આર.	બનાવવા	માટદેના	ટદેન્ડરીંરની	કા્ય્ગવાહી	પણ	પણુ્ગ	થ્ેયલ	છદે.	અને	
ટૂંક	સમ્યમાં	પ્ોજેકટની	કામરીરી	હાથ	્ધરવામાં	આવનાર	છદે.
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બયાબતઃ (૨) ૫૦૫૧-૦૨-૨૦૦-૦૧- એફએસએચ-૧૯- ૧૦૦% રયાજ્ પુરસકૃત ્ોજનયા 
(ક)  મે-૨૦૨૧ દરમ્યાન “તોઉ તે” િયાિયાઝોડયા ને કયારણે થ્ેલ નુકશયાન અનિ્ે રયાજ્ સરકયારે જાહેર કરેલ રયાહત 
પેકેજ-૨૦૨૧)
	 માહદે	મે-૨૦૨૧	દરમ્યાન	ઉદિવેલ	“તાઉ	તે”	વાવાઝોડાન	ેકારણે	જાફરાબાદ,	નવાબંદર,	સૈ્યદ	રાજપરા,	નશ્યાળબેટ	
મતસ્ય	બંદર	ખાતે	મતસ્યોદ્યોરની	માળખાકી્ય	સુનવ્ધાઓને	થ્યેલ	વ્યાપક	નુકશાન	અન્વ્યે	રાજ્ય	બજેટમાંથી	“મતસ્યોદ્યોર	
રાહત	પેકેજ-૨૦૨૧”	અંતર્ગત	` ૭૯૪૫.૦૦	લાખ	રાજ્ય	સરકારશ્ી	દ્ારા	મંજુર	કરવામાં	અવેલ	છદે.	જે	અંરે	નીચ	ેમુજબના	
કામો	હાથ	્ધરવામાં	આવેલ	છદે.	
ક્રમ લોકેશન કયામની ષિગત અંદયાજીત રકમ

` લયાખમયાં 
રીમયાક્કસ 

૧ જાફરાબાદ,	નવાબંદર,	
સૈ્યદ	રાજપરા,	નશ્યાળબેટ

હાઈમાસટ	ટાવર	રીપેરીંર	 ૫૧.૦૦ ઈજારદારને	વક્ક	ઓડ્ગર	અપવામાં	આવેલ	છદે.	

૨ સૈ્યદ	રાજપરા વાફ્કવોલ,	સલોપીંર	
પીચીંર

૫૦૦.૦૦	 ડી.પી.આર.	સબમીટદેડ	તાંનત્ક	મંજુરી	તથા	
ડી.ટી.પી.	મંજુરી	પ્રનતમાં	છદે.	

૩ નવા	બંદર જેટી,	બોલાડ્ગ,	સલોપીંર	
પીચીંર

૫૭૫.૦૦ સવગે	સોઈલની	કામરીરી	પ્રનત	હદેઠળ	છદે.	

૪ જાફરાબાદ જેટી,	વાફ્કવોલ,	સલોપીંર	
પીચીંર,	રોડ	સફકેસ,	
પાકકીંર	સુનવ્ધા

૨૪૦૦.૦૦ સવગે	સોઈલની	કામરીરી	પ્રનત	હદેઠળ	છદે.	

	 વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટદે	ઉપરોકત	(૨)	(અ),	(બ),	અને	(ક)	્યોજનાઓની	ચાલ	ુબાબત	માટદે	` ૨૬૪૦૦.૦૦	લાખની	
જોરવાઈ	સુચવવામા	ંઆવેલ	છદે.	
બયાબતઃ (૩) ૫૦૫૧-૦૨-૨૦૦-૦૧- એફએસએચ-૮- ૧૦૦% રયાજ્ પુરસકૃત ્ોજનયા 
નયાબયાડ્ષ દ્યારયા લોન સહયા્ હેઠળ મતસ્ કેનદ્રોનું ષનમયા્ષણ (નિી બયાબત) 

■	 મુખ્ય	સદરઃપ૦પ૧,૦ર,ર૦૦,૦૮,	નાબાડ્ગ	લોન	સહા્ય	હદેઠળ	મતસ્યોદ્યોર	કેન્દ્રનું	નનમા્ગણ	્યોજના	હદેઠળ	`	૧૩૫૪.૯૨	
કરોડના	ખચગે	રાજ્યમાં	પાંચ	નવા	બારમાસી	મતસ્ય	બંદરો	નવાબંદર,	વેરાવળ-૨,મા્ધવાડ,	પોરબંદર-૨	અને	સુત્ાપાડાન	ે
નવકસાવવાની	કામરીરી	હાથ	્ધરવામાં	આવેલ	છદે.	જેમાં	જરૂરી	આ્ધુનીક	વ્યવસથાઓ	જેમ	કે	લને્ડીંર	અને	બનથાંર	
ફેસેલીટી,	ઓકશન	હોલ,	બ્ેકવોટર	તથા	મતસ્ય	પકડાશના	ંજથથા	ન	ેઆરોગ્યપ્દ	સસથનતમા	ંજાળવી	રાખવા	માટદેની	
સનુવ્ધાનો	 સમાવેશ	 થા્ય	 છદે.	 ઉપરોકત	 પાંચ	 બંદરોના	 નવકાસ	 માટદે	 Fisheries	 aquaculture	 Infrastructure	
development	 Fund(FIDF)	 અંતર્ગત	 The	 National	 Bank	 for	 Agriculture	 and	 Rural	 Development	
(NABARD)	દ્ારા	`	૭૫૦.૦૦	કરોડની	લોન	મંજુર	થ્યેલ	છદે.	

■	 ઉપરોકત	પાચં	મતસ્ય	બદંરોના	નવકાસ	માટદે	્યોજના	હદેઠળ	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	મા	ં`	૯૬.૬૬	કરોડ	ની	જોરવાઈનો	નાણાં	
નવિાર	દ્ારા	સવીકાર	કરવામાં	આવલે.	જ	ેઅંરેની	નવરતો	કૃનર,	ખડેતૂ	કલ્યાણ	અન	ેસહકાર	નવિારના	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨ના	
અદંાજપત્	પ્કાશન	ન.ં૩	પાના	ન.ં૧૫૬	ઉપર	દશા્ગવા્ેયલ	છદે.	સદર	્યોજના	હદેઠળ	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	મા	ં̀ 	૯૬૬૬.૦૦	લાખની	
નવી	બાબતન	ે વહીવટી	 મજંરુી	આપવા	 અંરે	સરકારશ્ી	 કક્ાએ	 નવચારણા	 હદેઠળ	છદે.	આરામી	 વર્ગ	 ૨૦૨૨-૨૩	માટદે	
સરકારશ્ીની	વહીવટી	મજંરુી	મળ્યાબાદ	જોરવાઈ	સુચવવા	અંર	ેનનણ્ગ્ય	કરવાનો	થા્ય.	

■	 રાજ્યમાં	૫	(પાંચ)	નવા	બારમાસી	મતસ્ય	બંદરો	પૈકી	નવાબંદરન	ેમતસ્યોદ્યોર	કનમશ્રશ્ીની	કચેરીના	સી્ધા	નન્યંત્ણ	
હદેઠળ	મતસ્યોદ્યોર	ખાતા	દ્ારા	નવકસાવવાની	કા્ય્ગવાહી	વાપકોસ	કુ.લી.	એજન્સી	દ્ારા	થઇ	રહદેલ	છદે.	જેના	ડી.પી.આર.	
એજન્સી	દ્ારા	રજુ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	જ્યારદે	વેરાવળ-૨,	મા્ધવાડ,	અન	ેસુત્ાપાડાના	પ્ોજેકટન	ેરુજરાત	મેરીટાઈમ	
બોડ્ગ	દ્ારા	ડીપોઝીટરી	વક્ક	તરીકે	કામરીરી	કરવાનો	સરકારશ્ી	દ્ારા	નનણ્ગ્ય	થ્યેલ	છદે.	જ્યારદે	પોરબંદર-૨	મતસ્ય	બંદર	
માટદે	સથળમાં	ફેરફાર	થતાં	નવા	આખરી	થ્યેલ	સથળની	જગ્યા	રુજરાત	મેરીટાઈમ	બોડ્ગ	ના	તાબા	હદેઠળની	હોવાથી	
રુ.મે.બો.નુ	ંના	વાં્ધા	પ્માણપત્	માંરવામાં	આવેલ	છદે.
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બયાબતઃ (૪) ૨૪૦૫-૦૦૧-૦૧- એફએસએચ-૧૮- આ્ુકતશ્ી અને ષજલ્યા અષધકયારીઓ રયાજ્ આ્ોજન ્ોજનયા 
આઉર સોસસીંગથી નિયા િયાહનો મેળિિયા બયાબત. (નિી બયાબત.) 

■	 રુજરાત	રાજ્યને	કુદરતી	વારસા	તરીકે	મળદેલ	૧૬૦૦	દક.મી.	સમુદ્રના	દકનારાન	ેકારણે	મતસ્યોદ્યોરનો	નવકાસ	ખૂબ	
સારા	પ્માણમાં	થ્યેલ	છદે.	દદર્યાઇ	મતસ્યોદ્યોર	સાથ	ેઆંતરદદેશી્ય	મતસ્યોદ્યોરનો	પણ	સારા	પ્માણમાં	નવકાસ	થ્યો	છદે.	
સરકારી	્યોજનાઓનો	લાિ	અંનતમ	લાિાથથી	સુ્ધી	પહોંચાડવા	માટદે	તેમજ	અનતવૃષ્ી,	વાવાઝોડા	જેવી	કુદરતી	આફતો	
તેમજ	આંતરરાષ્ટી્ય	દદર્યાઇ	સુરક્ા	વરેરદે	જેવા	આકસમીક	સંજોરોમા	પહોંચી	વળવા	માટદે	કચેરીમાં	સરકારી	વાહન	
હોવ	ુઅનત	આવશ્યક	બની	રહદે	છદે.	જથેી	મતસ્યોદ્યોર	કનમશ્રની	કચરેી	માટદે	(૨)	બ	ેઅન	ેનજલ્ા	કચેરીઓ	માટદે	કુલ-૨૧	
(એકવીસ)	મળીન	ેકુલ	૨૩	(ત્વેીસ)	વાહનની	જરૂરી્યાતન	ેધ્યાન	ેલઈ	નવા	વાહન	ખરીદી	કરવા	માટદે	મખુ્ય	સદર	:	
૨૪૦૫,૦૦,૦૦૧,૦૧-	FSH-18,	આ્યુક્ત	અને	નજલ્ા	અન્ધકારીઓ	આ્યોજન	્યોજના	તળદે	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માટદે	
નવિાર-૨	હદેઠળ	નવી	બાબત	તરીકે	`	૧૭૮.૦૦	લાખની	્યોજનાને	મંજૂરી	આપવા	તથા	જરૂરી	બજેટ	જોરવાઈ	
રાખવા	દરખાસત	કરવામાં	આવેલ	હતી.	નાણાં	નવિાર	દ્ારા	`	૧૦૩.૫૦	લાખની	જોરવાઇનો	સવીકાર	કરવામાં	
આવેલ.	 નાણાંકી્ય	 વર્ગ	 ૨૦૨૧-૨૨	માટદે	 ત્ેવીસ	 (૨૩)	 નવા	 વાહનોની	 સેવાઓ	બંદરો	અને	 વાહન	 વ્યવહાર	
નવિારના	તા.	૬-૦૩-૨૦૧૯	ના	ઠરાવ	અનુસાર	જે	અન્ધકારીશ્ીને	મળવાપાત્	હો્ય	તેઓને	જ	તે	જ	પ્કારના	
વાહનોની	સેવાઓ	આઉટસોસ્ગથી	માન્્ય	એજન્સી	પાસેથી	મેળવવા	નવી	બાબત	(૦૬-૨૪૦૫-૦૦૧-૦૧)ને	મહદેસુલી	
સદર	હદેઠળ	`	૧૦૩.૫૦	લાખ	(અંકે	રુપી્યા	એકસો	ત્ણ	લાખ	અને	પચાસ	હજાર	પુરા)	ના	(સામાન્્ય)	અંદાજની	
જોરવાઈને	વહીવટી	મંજુરી	આપવામાં	આવેલ	છદે.			

■	 નવી	બાબતની	મંજુરી	માહદે	ઓકટોબર-૨૧	મળદેલ	હો્ય,	નવા	વાહનોની	સેવા	આઉટસોસ્ગથી	મેળવવાની	કા્ય્ગવાહી	
નજલ્ા	કક્ાની	કચેરીઓ	દ્ારા	કરવાની	હો્ય,	જેની	કા્ય્ગવાહી	થઈ	રહદેલ	છદે.	માહદે	નવેમબર-૨૧	થી	ફેબ્ુઆરી-૨૨	
એમ	૪	માસના	સંિનવત	̀ 	૨૫.૦૦	લાખ	ખચ્ગ	થનાર	છદે.	આરામી	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	અન્્ય	નજલ્ા	કચેરીઓની	
જરૂરી્યાત	ને	ધ્યાને	લઈ	વાહનોની	સેવાઓ	આઉટસોસ્ગથી	માન્્ય	એજન્સી	પાસેથી	મેળવવા	ચાલુ	બાબત	તરીકે	
`	૧૦૩.૫૦	લાખ	ના	(સામાન્્ય)	અંદાજ્ી	જોરવાઈ	સુચવવામાં	આવેલ	છદે.

બયાબતઃ (૫) - મયાંગણી નં.૮પ, મુખ્ સદરઃ ૪ર૧૬-આિયાસન અંગે મૂડી-ખચ્ષ જોગિયાઇ
■	 મતસ્યોદ્યોર	નવિાર	તળદેની	કચેરીના	મકાનો	અને	કમ્ગચારી	નનવાસોમા	ંસ્ુધારા	અન	ેફેરફારની	કામરીરી	માર્ગ	અને	

મકાન	નવિાર	પાસે	કરાવવાં,	અને	આ	કામો	માટદે	માર્ગ	અને	મકાન	નવિારના	અંદાજપત્	હદેઠળના	માંરણી	નં.૮પ,	
મુખ્ય	સદરઃ	૪ર૧૬-આવાસન	અંરે	મૂડી-ખચ્ગ	જોરવાઇ,	રૌણ	સદરઃ૭૦૦-અન્્ય	આવાસન,	પેટા	સદરઃ(ર૪)-કૃનર	
નવિાર	માટદે	મતસ્ય-ઉદ્યોર	મકાનોનું	બાં્ધકામ,	હદેતુ	સદરઃપ૩૦૦-મોટા	કામ,	મતસ્યોદ્યોર	નવિારના	કચેરીના	મકાનો	
અન	ેકમ્ગચારી	નનવાસોમાં	સુ્ધારા	અને	ફેરફાર	આ્યોજન	્યોજના	તળદે	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	`	૦૦.૦૨	લાખની	ટોકન	
જોરવાઈ	રાખવામાં	આવેલ	છદે.	નસક્કા	કચેરીનુ	ંકામ	પણુ્ગ	થવામાં	છદે.	જ્યારદે	માંરરોળ	કચેરીનુ	ંકામ	માર્ગ	અન	ેમકાન	
નવિાર	 દ્ારા	 ટદેન્ડરીંરની	 કા્ય્ગવાહી	 પણુ્ગ	 થ્યેથી	 તથા	 પ્ોગ્ેસ	 રીપોટ્ગ	 મળ્યાબાદ	આરામી	 વર્ગ	 ૨૦૨૨-૨૩	 માટદે	
જોરવાઈ	રાખવા	નનણ્ગ્ય	થઈ	શકશે.

(ર) એવિયાકલચર મતસ્ોદ્ોગ : 
	 રુજરાત	રાજ્યના	કાંઠા	નવસતારમાં	આવેલ	નવ	જેટલા	નજલ્ાઓમાં	દરી્યાકાંઠા	નવસતારમાં	કુલ	૩.૭૬	લાખ	હદેકટર	
ખારખાંજણની	જમીન	આવેલ	છદે.	જે	ખેતી	લા્યક	નથી	પરંત	ુઆ	નવસતારમાં	ઝીંરા	ઉછદેર	પ્વૃનત્	હાથ	્ધરી	શકા્ય	તેમ	છદે.	
રાજ્યમાં	ઉપલબ્ધ	ખાર	લેન્ડ	પૈકી	૧.૮૭	લાખ	હદેકટર	એકવાકલચર	માટદે	ફળદ્રુપ	જણા્ય	છદે.	ખાતા	દ્ારા	હાથ	્ધરા્યેલ	મોજણી	
મુજબ	આશરદે	૮૯	હજાર	હદેકટર	જમીન	એકવાકલચર	માટદે	અનુકુળ	જણા્ય	છદે.	આ	અનુકુળ	જમીનમા	ંઝીંરા	ઉછદેરની	પ્વૃનત્નો	
નવકાસ	કરવા	અને	વરેવંતો	બનાવવા	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	નવનવ્ધ	્યોજનાનો	અમલ	કરવામાં	આવે	છદે.	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	
વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	િાંિરાપાણી	મતસ્યોદ્યોરની	્યોજના	અમલીકરણ	માટદે	માસટર	મેપીંર,	તાલીમ,	નવા	શ્ીમપ	ફામ્ગ	બા્ંધકામ	
તેમજ	ફામ્ગ	સુ્ધારણા	ઉપર	સહા્ય,	ઝીંરા	ઉછદેર	ફામ્ગન	ેમાળખાકી્ય	સવલતો	પૂરી	પાડવી,	એરદેટર	ઉપર	સહા્ય,	સી	વીડ	ઉછદેર	
માટદે	સહા્ય,	બડ્ગ	/ડોર	ફે	ન્સીંર	તેમજ	પ્ોન	હદેચરી	માટદેની	સથાપના,	ઈટીએસ	બાં્ધકામ	પર	સહા્ય	તથા	ઝીંરાનો	ખોરાક	તથા	
બીજ	પર	સહા્યની	જોરવાઈ	રાખવામાં	આવેલ	છદે.	જુદી	જુદી	્યોજનાના	` ૫૦૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	સાથ	ેચાલ	ુરાખવામાં	
આવે	છદે.	
	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	િાંિરાપાણીમાં	ક્રીકમાં	એનશ્યન	સીબાસનો	કજેમાં	ઉછદેર	કરીને	દનક્ણ	
રુજરાતનાં	મતસ્ય	ખેડૂતોને	રોજરારી	પૂરી	પાડવાની	નવી	બાબત	મંજુર	થ્યેલ	છદે.	જે	અન્વ્યે	` ૪૫.૧૦	લાખનો	ખચ્ગ	
થ્ેયલ	છદે	તેમજ	ઓકટોબર	૨૦૨૧	સુ્ધીમાં	એફ.એસ.એચ.-૫,	૧૦૨/૦૨,	િાંિરાપાણીમાં	મતસ્યોદ્યોરનો	નવકાસ	્યોજના	
તળદે	` ૧૫.૭૫	લાખનો	ખચ્ગ	થ્ેયલ	છદે.
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રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	વર્ગ	૨૦ર૨-૨૩	િાંિરાપાણીમાં	મતસ્યોદ્યોરની	્યોજના	અમલીકરણ	માટદે	માસટર	મેપીંર,	તાલીમ,	નવા	
શ્ીમપ	ફામ્ગ	બાં્ધકામ	તેમજ	ફામ્ગ	સુ્ધારણા	ઉપર	સહા્ય,	ઝીંરા	ઉછદેર	ફામ્ગને	માળખાકી્ય	સવલતો	પૂરી	પાડવી,	એરદેટર	ઉપર	
સહા્ય,	સી	વીડ	ઉછદેર	માટદે	સહા્ય,	બડ્ગ	/ડોર	ફે	ન્સીંર	તેમજ	પ્ોન	હદેચરી	માટદેની	સથાપના,	ઈટીએસ	બાં્ધકામ	પર	સહા્ય	તથા	
ઝીંરાનો	ખોરાક	તથા	બીજ	પર	સહા્યની	જોરવાઈ	રાખવામાં	આવેલ	છદે	જુદી	જુદી	્યોજનાઓ	માટદે	` ૭૦૦.૦૦	લાખની	
જોરવાઇ	સુચવવામા	ંઆવે	છદે.
(૩) આંતરદેશી્ મતસ્ોદ્ોગ ઃ  
	 આ	કા્ય્ગકમ	હદેઠળ	આદદવાસી	તથા	નબન	આદદવાસી	મતસ્યબીજ	ઉતપાદન	માટદે	સા્ધનો	ઉિા	કરવા	ફીશફામ્ગમા	ંજરૂરી	
સુ્ધારા	વ્ધારા	કરવા	તળાવમાં	લાિાથથી	દ્ારા	મતસ્ય	ઉછદેર	કરાવવા	તથા	તળાવ	સ્ુધારણા	કરવા	વરેરદેનો	સમાવેશ	થા્ય	છદે.	
આંતરદદેશી્ય	મતસ્યોદ્યોર	ક્ેત્ે	નીચે	જણાવેલ	ત્ણ	જુદી	જુદી	્યોજનાઓ	અમલમાં	છદે.	
 (૧) આંતરદેશી્ મતસ્ોદ્ોગ સયામયાન્ ્ોજનયા : (૧૦૧/૦૨, એફ.એસ.એચ-૨) 
	 આતંરદદેશી્ય	મતસ્યોદ્યોરના	નવકાસ	સામાન્્ય	જ	ેસમગ્	રાજ્યમાં	અમલમાં	છદે.	તે	હદેઠળ	મતસ્ય	બીજ	ઉતપાદન,	મતસ્યબીજ	
ઉછદેર,	ફામ્ગ	સ્ુધારણા,	જળાશ્યમા	ંમતસ્ય	ઉછદેર,	માછલી	વચેાણ	માટદે	સા્ધનો	ઉપર	સહા્ય,	બોટજાળની	ખરીદી	ઉપર	રાહત,	
પલાસટીક	કેટ,	ઇન્સ્યલેુટદેડ	બોક્	અન	ેપરડી્યા	માછીમારોને	સહા્ય	નવરેરદે	કા્ય્ગકમો	અમલમાં	મકુવા	સુચવવામા	ંઆવલે	છદે.	વર્ગ	
૨૦૨૧-૨૨	માટદે	રાજ્ય	્યોજનામા	ંચાલુ	બાબત	ની	કુલ	` ૧૨૧૦.૧૭	લાખની	્યોજનાની	જોરવાઇ	કરવામા	ંઆવલે	છદે.
	 વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટદે	રાજ્ય	્યોજનામાં	` ૩૦૯૮.૦૦	લાખ	ચાલ	ુબાબત	્યોજનાઓ	સુચવવામાં	આવશે.	
 (ર) ખયાસ અંગભુત ્ોજનયા ઃ (૮૦૦/૦૧, એફ.એસ.એચ-૨) 
	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માટદે	` ૧૫૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	રાખવામા	ંઆવેલ	છદે.	આ	્યોજનામા	ંમતસ્યબીજ	ઉછદેર	માટદે		
પ્ોતસાહન,	બોટ-જાળ	ઉપર	સહા્ય,	અનુસુનચત	જાનતની	વ્યદકતઓન	ેમતસ્ય	વેચાણ	સહા્ય,	જળાશ્યોમાં	મતસ્યબીજ/ઝીંરા	બીજ	
સંગ્હ	માટદે	સહા્ય,	માછીમારોને	તાલીમ	તથા	આવાસની	સુનવ્ધાઓ	વરેરદે	્યોજનાઓનો	સમાવેશ	થા્ય	છદે.
	 વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	̀  ૨૪૧.૦૦	લાખની	ચાલુ	બાબતની	જોરવાઇ	સુચવવામાં	આવશે.	જેમાં	મતસ્યબીજ	ઉછદેર,	સંગ્હ,	
બોટ-જાળ	ઉપર	સહા્ય,	મતસ્ય	વેચાણ	સહા્ય,	માછીમારોન	ેતાલીમ	તથા	આવાસ,	ફીશ	કલેકશન	કમ	પટે્રોલીંર	બોટ	વરેરદે	
કા્ય્ગકમોનો	સમાવેશ	છદે.	ઉપરોક્ત	કા્ય્ગક્રમોના	અમલ	કરવાથી	અનુ.	જાનતના	લાિાથથીઓન	ેનવનવ્ધ	્યોજનાઓ	હદેઠળ	આવરી	
લેવામાં	આવશે.
 (૩) આકદજાષત ષિસતયાર પેરયા ્ોજનયા ઃ (૭૯૬/૨, એફ.એસ.એચ-૨)
	 આ	કા્ય્ગકમ	હદેઠળ	જુદી	જુદી	્યોજનાઓ	હદેઠળ	૨૦૨૧-૨૨	વર્ગ	માટદે	` ૧૦૭૯.૮૫	લાખની	જોરવાઇ	રાખવામાં	
આવેલ	છદે.	આ	્યોજના	હદેઠળ	આદદજાતી	નવસતારમાં	મતસ્યબીજ	ઉતપાદન,	ફીશફામ્ગની	સુ્ધારણા,	બેરોજરાર	આદદવાસીઓન	ે
મતસ્યબીજ	 ઉછદેર,	 માછીમારી	 માટદેના	 સા્ધનોની	 ખરીદી	 વરેરદે	 બાબતો	 ઉપર	 રાહત,	 નબળા	 વર્ગના	 ્યુવાન	 માછીમારોને	
આંતરદદેશી્ય	મતસ્યોદ્યોરની	તાલીમ	અને	માનસક	નશષ્યવૃનત		આપવી	તેમજ	મતસ્યબીજ/ઝીંરાબીજ	સગં્હ	પર	સહા્ય	આપવી.	
ઉપરોકત	કા્ય્ગક્રમો	હાથ	્ધરી	આદદવાસીઓને	રોજરારી	પુરી	પાડવા	સહીત	આંતરદદેશી્ય	મતસ્યોદ્યોરનું	ઉતપાદન	વ્ધારવાનો	
ઉદ્દેશ	છદે.	
	 વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૩૯૬૨.૦૦	લાખની	ચાલુ	બાબત	ઉક્ત	ઘટકો	માટદે	જોરવાઇ	સુચવવામા	ંઆવશે.
	 આમ	ઉપરોકત	ત્ણે્ય	્યોજનાઓ	દ્ારા	રાજ્યના	તમામ	આંતરદદેશી્ય	ક્ેત્ો	અન	ેતમામ	માછીમાર	વરપોના	સવા્ગરી	
નવકાસના	પ્્યત્ો	હાથ	્ધરવામાં	આવે	છદે.
 (૪) કયામધેનુ ્ોજનયા : (૭૯૬/૧૫)
	 આ	કા્ય્ગકમ	હદેઠળ	૨૦૨૧-૨૨	વર્ગ	માટદે	` ૪૦.૨૭	લાખની	જોરવાઇ	રાખવામા	ંઆવેલ	છદે.	આદદજાનત	નવસતાર	પેટા	
્યોજના	તળદે	એસટાસબલશમેન્ટ	ઓફ	કોલેજ	ઓફ	દફશરીઝ	સા્યન્સ	નવસારી	ખાત	ેમહદેકમ,	રીકરીંર,	નોન-રીકરીંર	ખચ્ગની	
્યોજનાને	` ૧૦૨.૦૦	લાખના	ખચગે	વર્ગ	:	૨૦૨૨-૨૩માં	ચાલ	ુરાખી	મતસ્ય	નવજ્ાન	નવદ્યાશાખાના	સ્ાતક	તેમજ	અનુસ્ાતક	
નશક્ણ	 દ્ારા	 મતસ્ય	 નનષણાતો	 પ્નશનક્ત	 કરી	 રુજરાતના	 મતસ્યોદ્યોર	 ક્ેત્ની	 જરૂદર્યાતન	ે સંતોરવી	 તથા	 મતસ્યોદ્યોરકે્ત્ે	
નવસતારની	જરૂરી્યાતને	અનુરૂપ	મીઠાપાણી	દદર્યાઇ/િાંિરાપાણી/મતસ્યોદ્યોર	પર	સંશો્ધનો	હાથ	્ધરવા,	મતસ્યોદ્યોરને	લરતી	
તાનંત્કતાઓનો	પ્ચાર	અને	પ્સાર	કરવાનો	ઉદ્દેશ	છદે.
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 (૫) પ્રધયાનમંત્રી મતસ્ સંપદયા ્ોજનયા (કેનદ્ર પુરસકૃત હેઠળ) (૦૬-૨૪૦૫-૧૦૩-૧૫)
	 પ્્ધાનમંત્ી	મતસ્ય	સંપદા	્યોજના	અંતર્ગત	રાજ્યના	મતસ્યોદ્યોર	માટદે	આતમનનિ્ગર	પેકેજ	હદેઠળ	જાહદેર	કરદેલ	ચાલુ	
બાબતને	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	` ૨૬૦૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	સાથ	ેચાલ	ુબાબત	તરીકે	મંજુરી	આપવામા	આવેલ	છદે.
	 પ્્ધાનમંત્ી	મતસ્ય	સંપદા	્યોજનામાં	ઉક્ત	` ૨૬૦૦.૦૦	લાખની	જોરવાઈ	તબદીલ	કરી	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટદે	કુલ	
જોરવાઈ	` ૧૬૭૯૮.૨૯	લાખ	જ	ેપૈકી	રાજ્ય	સરકારશ્ી	દ્ારા	મતસ્યોદ્યોર	માટદે	જાહદેર	કરદેલ	રુજરાત	આતમનનિ્ગર	પેકેજ	માટદે	
` ૬૮૧૬.૮૮	લાખ	રાજ્ય	ફાળા	પેટદે	તથા	` ૯૯૮૧.૪૧	લાખ	કેન્દ્ર	સરકારશ્ીના	ંફાળા	પેટદે	મળીન	ેકુલ	` ૧૬૭૯૮.૨૯	લાખ	
ની	ચાલુ	બાબત	તરીકે	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩માં	વહીવટી	મંજુરી	આપવા	નવનંતી	કરવામા	આવેલ	છદે.
	 ઉકત	નવરતે	િારત	સરકારશ્ીની	પ્્ધાનમંત્ી	મતસ્ય	સંપદા	્યોજનામા	ં નવનવ્ધ	ઘટકો	માટદે	સમાવેશ	થ્યેલ	છદે.	કેન્દ્ર	
સરકારશ્ીની	રાઈડ	લાઈન્સ	મુજબ	કુલ	સહા્ય	૪૦	ટકા	જેમાં	િારત	સરકારશ્ીનો	ફાળો	૬૦	ટકા	અન	ેરાજ્યનો	ફાળો	૪૦	
ટકા	લેખે	રહદેશે.	સદરહુ	મંજુરીમાં	િારત	સરકારશ્ીની	રાઇડલાઇન	મુજબ	ફેરફાર	કરવામાં	આવશે	તે	માન્્ય	રહદેશે.
(૪)  દરી્યાઈ મતસ્ોદ્ોગ : 
(અ)		 ૧૦૩/૦૧,	એફ.એસ.એચ.-૭,	દદર્યાઇ	સા્ધનો	વ્ધારવા	અન્્ય	પુવ્ગ	જરૂરી	સવલતો	પુરી	પાડવી	તળદે	નીચ	ેમુજબના	
કા્ય્ગક્રમોનું	અમલીકરણ	થા્ય	છદે.
 (૧) મયાછીમયારોને ઇલેકટ્ીક સયાધનો પુરયા પયાડિયા.
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩માં	` ૧૫.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	સુચવવામા	ંઆવેલ	છદે.			
 (ર) લયાઇફ સેિીંગ એપલયા્નસીસ
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	` પ.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	
ર૦૨૨-૨૩મા	ં̀  ૮૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	અન	ેકુલ	૪૦૦	બોટોન	ેલાઇફ	સેવીંર	એપલા્યન્સીસ	પુરા	પાડવાનો	લક્યાંક	
રાખવામાં	આવેલ	છદે.
 (૩) પગડી્યા મયાછીમયારોને સહયા્
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	` ૭.૨૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩માં	આ	
કા્ય્ગક્રમ	તળદે	` ૭.૨૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	સાથે	કુલ	૧૦૦	પરડી્યાઓન	ેઆવરી	લેવાનો	લક્યાકં	છદે.
 (૪) પયાકકસતયાન કબજાગ્સત કુરુંબોને આષથ્ષક સહયા્
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	` ૩૦૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	જે	હાલ	પાનકસતાન	
ખાતે	જેલમા	ંરહદેલ	માછીમારોના	કુટુંબીજનોને	માછીમાર	જે	તારીખ	ેપકડા્ય	ત્યારથી	તે	પાદકસતાન	જેલમાંથી	મુકત	થા્ય	ત્યાં	
સુ્ધી	` ૩૦૦/	લેખ	ેદૈનનક	સહા્ય	આપવામાં	આવે	છદે.	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	માહદે	ઓકટોમબર	૨૦૨૧	સુ્ધીમા	ં૩૪૦	માછીમાર	
કુટુંબોને	` ૨૪૨.૦૦	લાખની	સહા્ય	ચુકવવામાં	આવેલ	છદે.	જ્યારદે	વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	માટદે	` ૫૦૦.૨૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	
રાખવામાં	આવેલ	છદે.	
 (૫) દરી્યાઇ મતસ્ કેનદ્રો ખયાતે બોરોને રોકન આપિયા મયારે ફીશરીઝ ગયાડ્ષની સેિયા લેિયા બયાબત
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	 વર્ગ	 ર૦૨૧-૨૨માં	 રાજ્યના	 દરી્યાઇ	જીલ્ાઓમા	ં ફીશીંર	માટદે	 દરી્યામા	ં જતી	બોટોને	 ટોકન	
આપવાની	કામરીરી	માટદે	` ૨૫૫.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	માહદે	ઓકટોમબર	૨૦૧૯	સુ્ધીમાં	` ૧૦૮.૮૭	
લાખનો	ખચ્ગ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	જ્યારદે	ર૦૨૨-૨૩માં	` ૨૫૫.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	રાખવામાં	આવેલ	છદે.
 (૬) ૪ ઇંચ ઉપરની મેશ સયાઇઝની ગીલનેરની ખરીદી ઉપર સહયા્
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	` ૧૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	માટદે	
આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	` ૨૫.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	રાખવામા	ંઆવેલ	છદે.	અને	કુલ	૧૦૦	બોટ	માનલકોને	રીલનેટની	ખરીદી	
ઉપર	સહા્ય	આપવાનું	આ્યોજન	છદે.	
 (૭) મયાછીમયારી બોરોને રોઇલેરની સુષિધયા પુરી પયાડિી
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	માટદે	આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	` ૧.૦૦	લાખની	ટોકન	જોરવાઇ	રાખીન	ેકુલ	૧૦	બોટોને	
ટોઇલેટ	પુરા	પાડવાનો	લક્યાંક	છદે.
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 (૮) મયાછીમયાર મષહલયાઓને મયાકકેરીંગ મયારે સહયા્
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	માટદે		` ૦.૩૭૫	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	સુચવેલ	છદે.
 (૯) મયાછીમયારી બોરોમયાં સોલયાર લયાઇરની સુષિધયા પુરી પયાડિી
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	માટદે	` ૦.૫૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	સુચવેલ	છદે.
 (૧૦) મચછીનયા છરુક િપેયારીઓન ેતથયા એફ.આર.પી. બોર મયાષલકોને ઇનસ્લેુરેડ બોક્ષની ખરીદી ઉપર સહયા્ આપિી.
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	` ૩.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે.
	 વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	માટદે	̀  ૩૭.૫૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	રાખીન	ેકુલ	૫૦૦	માછલીના	છુટક	વેપારીઓન	ેઇન્સ્યુ.બોક્	
પુરા	પાડવાનું	આ્યોજન	છદે.	
 (૧૧) ફલેક આઇસ સલરીની ખરીદી ઉપર સહયા્
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	` ૫.૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	જ્યારદે	વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	માં	
૧	બોટને	ફલેક	આઇસ	પુરા	પાડવાના	લક્યાંકથી	` ૫.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	સુચવવામા	ંઆવેલ	છદે.
 (૧૨) ઓરોમયાઇઝેશન ઓફ બોર મિુમેનર
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટદે	આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	` ૧.૦૦	લાખની	ટોકન	જોરવાઇ	સુચવેલ	છદે.
 (૧૩) મયાછીમયારી બોરોને જીપીએસની ખરીદી ઉપર સહયા્
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	` ૧૪.૮૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	કરવામા	ંઆવેલ	છદે.	અન	ેતેની	સામ	ે૭૪	
બોટોને	જીપીએસથી	આવરી	લેવાનો	લક્યાંક	રાખવામાં	આવેલ	છદે.
	 વર્ગ	૨૦૨૨.૨૩	માટદે	આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	` ૪૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇથી	૨૦૦	બોટોન	ેજીપીએસથી	આવરી	લેવાનુ	ં
આ્યોજન	છદે.
 (૧૪) સી કેઇજ કલચરની ખરીદી ઉપર સહયા્ 
	 વર્ગ	૨૦૨૨.૨૩	માટદે	આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	` ૯.૩૬	લાખની	જોરવાઇ	રાખવા	સુચવેલ	છદે.
 (૧૫) પ્રોસેસીંગ પલયાનર અપગે્ડેશન 
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	 કુલ-	૦૧	્યુનનટોન	ેઆવરી	લેવાનો	લક્યાંક	સાથે	` ૫૦.૦૦	લાખની	બજેટ	
જોરવાઇ	રાખેલ	છદે.
	 વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	માં	આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	૨	્યુનનટ	માટદે	` ૧૦૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	સુચવવામા	ંઆવેલ	છદે.
 (૧૬) િેલ્ુ એડેડ મશીનરીની ખરીદી ઉપર સહયા્
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	` ૧૦૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	રાખેલ	છદે.
	 વર્ગ	ર૦૨૦-૨૧મા	ંઆ	કા્ય્ગક્રમ	માટદે	` ૨૦૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	સુચવવામા	ંઆવેલ	છદે.
 (૧૭) સોલયાર ડ્યા્રની ખરીદી ઉપર પ૦ રકયા સહયા્
	 વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩મા	ંઆ	કા્ય્ગક્રમ	માટદે	સોલાર	ડ્ા્યરની	ખરીદી	ઉપર	` ૧૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	સુચવેલ	છદે.	
 (૧૮) સહકયારી મંડળીઓ, ખયાનગી એકમો, ઉદ્ોગ સયાહષસકો તથયા અન્ને નિયા પ્રોસેસીંગ ્ુનીરની સથયાપનયા મયારે 

સહયા્
	 વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩મા	ંઆ	કા્ય્ગક્રમ	માટદે	` ૧૦૦૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	સુચવવામા	ંઆવેલ	છદે.
 (૧૯) ફીશ મયાકકેરની સથયાપનયા મયારે સહયા્
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	` ૫૦૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	માટદે	
આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	` ૫૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	સુચવવામાં	આવેલ	છદે.
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 (ર૦) રેફ્ીઝરેરરિયાન મયારે સહયા્
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	` ૫૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	માટદે	
આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	` ૧૦૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	સુચવવામાં	આવેલ	છદે.
 (ર૧) ડીપ ફ્ીઝર મયારે સહયા્
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	` ૫.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	માટદે	આ	
કા્ય્ગક્રમ	તળદે	` ૧૫૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	સુચવવામા	ંઆવેલ	છદે.
 (૨૨) ફયાઇબર રોપની ખરીદી પર સહયા્ (િયા્ર રોપ)
	 વર્ગ	૨૦૨૦-૨૧માં	૫૦	લાિાથથીઓને	ફાઇબર	રોપની	ખરીદી	પર	સહા્યના	લક્યાકં	માટદે	` ૨૫.૦૦	લાખની	બજેટ	
જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે
	 વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩માં	૨૦૦૦	લાિાથથીઓન	ેફાઇબર	રોપની	ખરીદી	પર	સહા્યના	લક્યાંક	માટદે	` ૧૦૦૦.૦૦	લાખની	
બજેટ	જોરવાઇ	સુચવવામાં	આવેલ	છદે.
 (૨૩) દકર્યાઈ ફીષશંગ બોરો મયારે નિયંા એનજીન ખરીદિયા મયારે ૨૫% સહયા્
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	` ૬૮.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	માટદે	
આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	` ૧૦૫૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	સુચવવામા	ંઆવેલ	છદે
 (૨૪) ખયાનગી એકમો ઉદ્ોગ સયાહષસકો તથયા અન્ દ્યારયા આઇસ પલયાનર અન ેકોલડ સરોરેજ ની સથયાપનયા મયારે સહયા્
	 વર્ગ	૨૦૨૦-૨૧માં	૨	આઈસ	પલાન્ટ	પર	સહા્યના	લક્યાંક	માટદે	` ૧૦૦.૦૦	લાખની	બજટે	જોરવાઇ	કરવામા	ંઆવલે	છદે.
	 વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩માં	૧૬	આઈસ	પલાન્ટ	પર	સહા્યના	લક્યાકં	માટદે	` ૮૦૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	સુચવવામાં	
આવેલ	છદે.
 (૨૫) ર સટ્ોક ૪ સટ્ોક આઈબીએમ/ઓ.બી.એમ.એનજીનની ખરીદી ઉપર સહયા્
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	̀  ૧૫૦૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	માટદે	
આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	` ૩૦૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	સુચવવામાં	આવેલ	છદે.
 (૨૬) ફીશીંગ બોરો મયારે પ્રોલીપ્રોપલીન રોપની ખરીદી પર સહયા્
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	` ૧૮૭.૫૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	કરવામા	ંઆવેલ	છદે.	વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	માટદે	
આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	` ૭૫.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	સુચવવામા	ંઆવેલ	છદે.
 (૨૭) દરી્યાઈ ફીશીંગ બોરો મયારે જમબો પલયાસરીક ક્રેર તથયા મેન્ુઅલી હેનડલીંગ સરેકરની ખરીદી પર સહયા્ 
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	` ૧૫૯.૬	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	માટદે	
આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	` ૩૨૫.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	સુચવવામાં	આવેલ	છદે.
	 ૧૦૩/૧૭	નીલ	ક્રાંનત	્યોજના	અંતર્ગત	ડીપસી	ઘટક	માટદે	રાજ્ય	ફાળાની	ખાસ	જોરવાઈ	

 • આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	વર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	` ૯૦૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	કરવામા	ંઆવેલ	છદે.	વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	
માટદે	આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	` ૨૦૯.૬૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઇ	સુચવવામાં	આવેલ	છદે.

	 ૧૦૩/૧૩	રાષ્ટી્ય	સુરક્ા	માટદે	ખાસ	કેન્દ્રી્ય	સહા્ય	(બા્યોમેટ્રીક	કાડ્ગ)
 • વર્ગ	ર૦૨૨-૨૩	માટદે	આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	` ૦.૦૧	લાખની	ટોકન	જોરવાઇ	સુચવવામા	ંઆવેલ	છદે.	

	 ૧૦૩/૧૬	ઓ.બી.એમ.	માછીમારી	બોટોન	ેકેરોસીનની	ખરીદી	ઉપર	સહા્ય	:
 • ઓ.બી.એમ.	બોટ્ધારક	માછીમારોને	જી.એફ.સી.સી.એ.ના	પંપો	પરથી	ખરીદી	 કરદેલ	 કેરોસીનના	બીલ	રજ	ુથ્ેય	
રીએમબસ્ગમેન્ટ	્ધોરણે	પ્નત	લીટર	̀  ૨૫/-	લેખે	માસીક	મહત્મ	૧૫૦	લીટર	કેરોસીનની	ખરીદી	ઉપર	રાહત	ચુકવવા	
માટદે	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	૪૯૪૯	ઓ.બી.એમ.	બોટ	્ધારકો	માટદે	̀ 	૩૦૦.૦૦	લાખની	જોરવાઈ	થ્યેલ.	વર્ગ	૨૦૨૧-
૨૨માં	આ	 ્યોજના	 તળદે	 માહદે	ઓકટોબર	 સ્ુધી	 `	 ૯૭.૮૦	 લાખની	 સહા્ય	 ૨૮૦૧	 માછીમાર	 લાિાથથીઓને	
આપવામાં	આવેલ	છદે.	જ્યારદે	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩માં	૪૯૪૯	ઓ.બી.એમ.	બોટ્ધારકોન	ેકેરોસીન	ખરીદી	પર	સહા્ય	
ચુકવવા	માટદે	`	૧૦૦૦.૦૦	લાખની	જોરવાઈ	સૂચવવામાં	આવેલ	છદે.
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(૫) ષિસતરણ અને તયાલીમ ઃ
	 કોઈપણ	કામને	કા્ય્ગરત	કરવા	માટદે	અને	નન્ધા્ગરીત	પ્રનતના	પંથ	ેધ્યે્ય	હાંસલ	કરવા	માટદે	જે	કા્ય્ગક્રમની	્યોગ્ય	રીત	ે
બહોળી	પ્નસદ્ધી	અને	પ્સારણ	તથા	પ્ચાર	કરવો	અત્યંત	જરૂરી	છદે.	નવસતરણ	કા્ય્ગક્રમ	મતસ્યોદ્યોરના	કોઈપણ	ઉતપાદન	સાથ	ે
સી્ધી	અથવા	આડકતરી	રીતે	સંકળા્યેલ	છદે.	
	 ઉક્ત	જરૂરી્યાત	ન	ેનજર	સમક્	રાખીને	મતસ્યોદ્યોર	ખાતા	તરફથી	મતસ્યોદ્યોર	નવકાસ	માટદે	આડકતરી	રીત	ેમાછીમારોમા	ં
સામાજીક	અને	આનથ્ગક	ઉતકર્ગ	માટદે	સંચાલન	કરતાં	કા્ય્ગક્રમની	અને	્યોજનાન	ેબહોળી	પ્નસસધ્ધ	જાહદેરાત	પ્ચાર	પ્સાર	અન	ે
્યોગ્ય	સમજણ	આપવા	માટદે	 નવસતરણ	એકમ	ઉિુ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	જે	એકમ	ખાતાની	નન્ધા્ગરીત	પ્વૃનતઓ	કા્ય્ગક્રમમાં	
પોતાનો	હદેતુ	પાર	પાડવા	પ્્યત્શીલ	છદે.
	 આ	કા્ય્ગક્રમ	તળદે	મતસ્યોદ્યોર	નવકાસ	ઉપર	આ્ધારીત	અન	ેતેની	ઝાંખી	કરાવતી	દસતાવેજી	દફલમ	પ્દનશ્ગત	કરવામાં	આવ	ે
છદે.	દુરદશ્ગન	કેન્દ્ર	ઉપરથી	મતસ્યોદ્યોર	સબં્ધી	કા્ય્ગક્રમો	દ્ારા	મતસ્યોદ્યોરની	સમજ	છદેક	પ્જા	સ્ુધી	પહોચ	ેતેવા	પ્્યત્ો	કરવામાં	
આવ	ેછદે.	જેના	દ્ારા	આ્ધુનનક	માછીમારીની	વૈજ્ાનનક	પધ્ધનત	ખાતા	તરફથી	મળતી	સનુવ્ધાઓ,	માછીમારન	ેમુંઝવતા	પ્શ્ોનું	
નનરાકરણ	મળી	રહદે	તેવા	પ્્યત્ો	કરવામાં	આવે	છદે.	ઉપરાંત	મતસ્યોદ્યોર	ખાતા	સાથ	ેસંકળા્યેલ	વર્ગની	બહુ	નજીક	જઈ	શકા્ય	
અને	તે	 નસવા્યના	વર્ગને	પણ	આ	કા્ય્ગક્રમો	 /	્યોજનાની	જાણ	થા્ય	અન	ેતેઓ	મતસ્યોદ્યોરની	લાિદા્યી	્યોજનાઓ	પ્ત્યે	
આકનર્ગત	થા્ય	ત	ે હદેતુથી	મેળાઓ	તથા	 નવનવ્ધ	 સથળદે	 પ્દશ્ગનોમાં	િાર	લેવામા	ંઆવે	છદે.	અન્ધકારી/કમ્ગચારી	 દ્ારા	મેળા/
પ્દશ્ગનમાં	મુલાકાતે	આવતા	સહદેલાણીઓને	્યોજનાઓના	રંરીન	લેમીનેશન	કરાવેલ	બોડ્ગ,	ચાટ્ગસ,	ફોટોગ્ાફસ,	સકોલબોડ્ગથી	
માનહતરાર	કરા્યેલ	છદે.
	 કનૃર	મહોતસવ	દ્ારા	તેમજ	અમદાવાદ/	રાજકોટ/	વડોદરા/	કેન્દ્રો	ઉપર	મતસ્યોદ્યોર	નવશે	વાતા્ગલાપ	આપીન	ેમતસ્યોદ્યોર	
્યોજનાના	લાિાલાિ	સમજાવીને	મુજવતાં	પ્શ્ોના	પ્ત્યુત્ર	આપવામા	ંઆવે	છદે.	નશનબર	સંમેલનો	્યોજીન	ેમતસ્યોદ્યોર	ક્ેત્ે	
થ્યેલ	નવી	શો્ધો	અથવા	નવિારને	લરતાં	પ્શ્ોની	છણાવટ	કરવામાં	આવે	છદે.	ગ્ામ્ય	મુલાકાતો	લઈન	ેસથળ	પર	જઈને	
માછીમારોના	તળાવોની	પરીસસથનતનો	ક્યાસ	કાદઢ	તેમને	લાિદા્યી	રીતે	સમજ	આપવામા	ંઆવે	છદે.	નવસતરણ	અન	ેતાલીમ	
કા્ય્ગક્રમ	અંતર્ગત	સક્રી્ય	માછીમારોને	મતસ્યોદ્યોર	અરંે	ટદેકનનકલ	અદ્યતન	માનહતીની	આપ-લે	કરી	પોતાના	વ્યવસા્યમા	ંપ્રનત	
કરદે	 તે	 હદેતુસર	 રાજ્યની	બહાર	તથા	 રાજ્યમાં	 શૈક્નણક	તાલીમ	પ્વાસ	હાથ	્ધરવામાં	આવે	છદે.	ખાતાકી્ય	 કમ્ગચારીઓન	ે
વનહવટી,	ટદેકનનકલ	અને	િારાકી્ય	રીફરદેશર	ટુંકી	મુદતની	તાલીમ	માટદે	મોકલવામાં	આવે	છદે.
	 વર્ગ	૨૦૨૧-ર૨	દરમ્યાન	૧૦૯/૦૧,	નવસતરણ	અને	તાલીમ	્યોજના,	એફએસએચ-૧૦	હદેઠળ	` ૧૭૭૪.૦૦	લાખની	
જોરવાઈ	થ્યલે	છદે.	કૃનર,	ખડેતૂ	કલ્યાણ	અન	ેસહકાર	નવિારના	ઠરાવ	ક્રમાંક	:	એફડીવી/૧૩૨૦૨૧/૨૨/ટ	તા.૨૧/૦૫/૨૦૨૧	
થી	 	 `  ૪૪૪.૮૫/-	 લાખની	 ્યોજના	 (૧)	 આઈડીફીકેશન	 એન્ડ	 ડોક્યમુને્ટદેશન	ઓફ	 મરીન	 દફશ	 બા્યોડાવસીટથી	 ્યઝુીંર	
માઈટોકોન્ડી્યલ	ડીએનએ	બારકોડીંર	એન્ડ	દફશરીઝ	કોલજે,	વરેાવળ	(૨)	સટ્રને્ધ્ીંર	ઓફ	ડીપાટ્ગમને્ટ	ઓફ	એવિાકલચર	વરેાવળ	
(૩)	સટ્રને્ધ્ીંર	ઓફ	દફશ	પ્ોસસેીંર	ટદેકનોલોઝી	ડીપાટ્ગમેન્ટ	ફીશરીઝ	કોલજે	વરેાવળ	(૪)	સટ્રને્ધ્ીંર	ઓફ	કોલેજ	લાઈબ્રેી	ઓફ	
ફીશરીઝ	કોલજે	વરેાવળ	(૫)	અપ	ગ્ડેશેન	ઓફ	ફીશરીઝ	કોલેજ	વરેાવળ	(૬)	એસટ્રાબલીસમને્ટ	ઓફ	ઈન્ડસટ્રીલ	ટ્રનેીંર	ઈન્સ્યટુ	
ફોર	દફશીર	ટદેકનોલોજી	જાફરાબાદ	(૭)	એસટ્રાબલીસમેન્ટ	ઓફ	ડીપાટ્ગમને્ટ	ઓફ	ફીશરીઝ	એન્જી.	એન્ડ	કોમપ્યટુર	લેબોરદેટરી	
જનુારઢ	(૮)	વલે્ય	ુએડડે	ેપ્ોડકટ	ફોમ	દફશ/સલે	જનુારઢ	(૯)	ડવેલેોપમને્ટ	એન્ડ	એવિાએગ્ો	મોડલે	ફોર	કોસટલ	એરી્યાઝ	ઓફ	
રુજરાત,	નવસારી	 (૧૦)	એસટ્રાબલીસમને્ટ	ઓફ	ડમેોસટ્રશેન	કમ	ટ્રનેીંર	સને્ટર,	ઈંગલને્ડ	ફીસરીઝ,	નવસારી	 (૧૧)	ફીશરીઝ	
ડેવલોપમને્ટ	થુ્	FFDA	મનુ્દ્રા,	દાતંીવાડા	થી	મજંરુ	કરવામા	આવલે	છદે.	તથા	કૃનર,	ખેડતૂ	કલ્યાણ	અને	સહકાર	નવિાર,	સનચવાલ્ય,	
રાં્ધીનરરના	ઠરાવ	ક્રમાકં	 :	એફડીવી/૧૩૨૦૨૦/૧૨૩૪/ટ	તા.૨૫/૦૫/૨૦૨૧	(૧)	એસટ્રાબલીસમને્ટ	ઓફ	એકસલને્સ	ઈન	
એવિા	કલચર	અન	ેસટ્રને્ધ્ીંર	ઓફ	પી.જી.	એજ્યકેુશન	ઈન	ફીશરીઝ	એસ	પર	ICAR	Norms	` ૧૬૧.૦૦	લાખ	તથા	(૨)	
એસટ્રાબલીસમને્ટ	ઓફ	ફીશરીઝ	કોલજે	એન્ડ	રીસચ્ગ	ઈન્સટીટ્ટુ	એટ	રાજપરુ,	નહંમતનરર	–	બાં્ધકામની	્યોજના	` ૧૦૦૦.૦૦	
લાખ	તથા	(૩)	એસટ્રાબલીસમને્ટ	ઓફ	ફીશરીઝ	સને્ટર	ફોર	પી.જી.	સટડીઝ	એન્ડ	રીસચ્ગ	એટ	્ધ	કેમપસ	ઓફ	રાજપુર,	નહંમતનરર	
` ૩૮૦.૦૦	લાખ	(૪)	એસટ્રાબલીસમને્ટ	ઓફ	સને્ટર	ઓફ		એકસલને્સ	ફોર	એવિા	કલચર	એટ	ઉકાઈ	-	` ૧૧૬.૦૦	લાખ.
	 ઑકટોબર	અંનતત	દફલમ	શો-૪૮,	પ્દશ્ગન-ર૪,	નશનબરો/સંમેલનો-૧૦,	ટી.વી.વાતા્ગલાપ-૩,	રદેડી્યો	વાતા્ગલાપ-૩	અન	ે
ચોપાની્યા/બુકલેટ-૪ની	પ્નસધ્ધ	કરદેલ	છદે.	૪૨	ખાતાના	અન્ધકારી	/	કમ્ગચારીન	ેતાલીમની	નસધ્ધી	થ્યેલ	છદે.	્યુવાન	માછીમારોન	ે
પોરબંદર	તાલીમ	કેન્દ્ર	ખાતે	જુદા	જુદા	તાલીમ	કા્ય્ગક્રમ	હદેઠળ	કુલ	૨૯	તાલીમાથથીઓન	ેઆવરી	લી્ધેલ	છદે.	નઝરા	ંઉછદેર	નવર્ય	
ઉપર	ડોક્યુમેન્ટરી	ફીલમ	બનાવેલ	છદે.	
	 વર્ગ	 ૨૦ર૨-ર૩માં	આ	્યોજના	 હદેઠળ	 ૨૫૦૪.૨૦	લાખની	જોરવાઈ	 કરવામાં	આવેલ	છદે.	આ	્યોજના	અંતર્ગત	
જાહદેરાત	અને	 નવસતરણ	 કા્ય્ગક્રમ	 હદેઠળ	 દફલમ	શો,	 પ્દશ્ગન,	 નશનબરો/	 સંમેલનો,	 ટી.વી.	 વાતા્ગલાપ,	 રદેડી્યો	 વાતા્ગલાપ	અન	ે
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ચોપાની્યા/બુકલેટ	ની	પ્નસધ્ધી	ખાતાકી્ય	અન્ધકારી/કમ્ગચારી	વર્ગને	તાલીમ,	શેરી	નાટકો	વરેરદેની	કામરીરી	હાથ	્ધરવામાં	
આવશે.	્યુવાન	માછીમારોને	પોરબંદર	તાલીમ	કેન્દ્ર	ખાત	ેમતસ્યદ્યોરના	નવનવ્ધ	નવર્યોન	ેલરતી	તાલીમ	આપવામાં	આવશે.
	 એસટાબલીશમેન્ટ	ઓફ	સેન્ટર	ઓફ	એકસેલન્સ	ઇન	એવિાકલચર	કામ્ધેનુ	્યુનનવસથીટીની	મારફત	બલુ	રીવોલ્યશુનન	
અંતર્ગત	રુજરાત	રાજ્યમાં	જળાશ્યો	અન	ેદરી્યાઈ	નવસતારના	લોકો	માટદે	આ્ધુનનક	પ્ણાલી	મુજબની	કેજ	કલચરની	તાલીમ	
અને	 કેજ	 બનાવવાની	 ટદેકનીક,	 રુજરાત	 રાજ્યમાં	 ઓછા	 પાણી	 પ્િાનવત	 નજલ્ાઓમા	ં મતસ્યઉછદેર	 કરવા	 માટદે	 RAS	
ટદેકનોલૉજીની	તાલીમ,	મતસ્યોદ્યોરની	તાલીમો	અને	રાજ્યમાં	મતસ્યપાલક/ખેડૂતો	માટદે	નવી	ટદેકનોલૉજી	સાથ	ેપ્્યોરશાળામાં	
ઉપરોક્ત	નવર્યમાં	બ્યોફલોક,	એવિાપોનોકસ,	એવિાસકેપીર,	એડવાન્સમેન્ટ	ઇન	ડીસીસ	ડા્યગ્નોનસસ,	ઈન્ટીગે્ટદેડ	એવિાકલચર,	
રીસન્ટ,	અપ્ોચ	ટ	ુનશ્મપ	ફાનમાંર,	પલ્ગકલચર,	રંરીન	માછલી	ઉછદેર-	બ્ીડીંર	તથા	મીઠા	પાણીના	જીંરા	અન	ેમાછલીના	વ્યવસા્ય	
અંરેની	રોજરારીલક્ી	તાલીમ	કામ્ધેનુ	્યુનનવસથીટી	દ્ારા	આપવાની	રહદેશે.	આ	ઉપરાંત	કામ્ધેનુ	્ુયનનવસથીટી	મતસ્યનવજ્ાન	કે્ત્ે	
અનુસ્ાતક	કક્ાએ	નશક્ણ	અન	ેસંશો્ધન	સંસથા	ચલાવી	રહ્યુ	છદે.
(૬) મયાછીમયારોની કલ્યાણકયારી ્ોજનયાઓ :
 ૮૦૦/૦૫ ડીઝલ િેર રયાહત ્ોજનયા :

■	 	 ૨૦	મી.	થી	ઓછી	લબંાઈની	્યાનંત્ક	હોડીઓમાં	વપરાતા	હાઈસપીડ	ડીઝલ	ઓઈલ	પરની	વટે	રાહત	્યોજનાનો	લાિ	
એક	કે	તથેી	વ્ધ	ુ૨૦	મી.	થી	ઓછી	લબંાઈની	્યાનંત્ક	હોડીઓ	્ધરાવનાર	રાજ્યના	તમામ	ડીઝલકાડ્ગ	્ધારક	માછીમારોને	
મળદે	છદે.	૨૦	મી.	થી	ઓછી	લંબાઈની	બ્ધી	જ	્યાતં્ીક	બોટના	એસન્જનના	હોસ્ગ	પાવર	વાઈઝ	અને	વાનર્ગક	મહત્મ	
ડીઝલના	મળવાપાત્	વિોટાની	મ્યા્ગદામા	ંમહત્મ	પ્નત	લીટર	`	૧૫/-	વટે	રાહત	આપવામા	ંઆવ	ેછદે.

■	 	 માછીમારોન	ેસદરહ	ુ્યોજના	તળદે	ડીઝલ	વટે	રાહતનો	લાિ	લાિાથથીના	રાષ્ટી્યકૃત	બેંકમા	ંખોલાવલે	ખાતામા	ંસી્ધા	
જમા	કરાવવામા	ંઆવ	ેછદે.	આ	્યોજના	માટદે	ચાલ	ુવર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માટદે	`	૧૫૦૦૦.૦૦	લાખ	મજંરૂ	થ્ેયલ	છદે.	વર્ગ	
૨૦૨૧-૨૨મા	ં આ	 ્યોજના	 તળદે	 માહદે	 ઓકટોબર	 સ્ુધી	 `	 ૧૧૧૬૯.૬૮	 લાખની	 સહા્ય	 ૯૨૭૦	 માછીમાર	
લાિાથથીઓન	ેઆપવામાં	આવલે	છદે.	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટદે	`	૩૩૭૦૦.૦૦	લાખની	જોરવાઈ	સૂચવવામા	ંઆવલે	
છદે.

 ૧૨૦/૦૨ મયાછીમયાર અકસમયાત સહયા્ ્ોજનયા :
■	 	 આ	્યોજના	અંતર્ગત	માછીમારોન	ેનીચ	ેમજુબ	લાિ	આપવામા	ંઆવ	ેછદે.	

	 	 ૧.	રાજ્યના	સક્રી્ય	માછીમાર	સમુદ્રમાં	માછીમારી	વખતે	કુદરતી	આપનત્	/	અકસમાતને	કારણે	અવસાન	પામે	તો	
તેના	કા્યદદેસરના	વારસદારને	` ૨,૦૦,૦૦૦/-	ની	સહા્ય	મળવાપાત્	છદે.	

	 	 ૨.	રાજ્યનો	સક્રી્ય	માછીમાર	માછીમારી	વખતે	દરી્યાઇ	વાવાઝોડા	અથવા	અન્્ય	કોઇ	કુદરતી	આપનત્માં	રુમસુદા	
/	લાપતા	થા્ય	અને	એક	વર્ગ	સુ્ધી	તેની	લાશ	ન	મળદે	તેવા	દકસસામાં	રુમસુદા/લાપતા	માછીમારના	કા્યદદેસરના	
વારસદારને	` ૨,૦૦,૦૦૦/-	ની	સહા્ય	મળવાપાત્	છદે.

	 	 ૩.	રાજ્યનો	સક્રી્ય	માછીમાર	માછીમારી	વખત	ેપાકીસતાન	મરીન	ઓથોરીટી	દ્ારા	પકડા્ય	અન	ેપાકીસતાન	જલેમા	ંતેનું	
અવસાન	થવાના	દકસસામા	ંઆવા	માછીમારના	કા્યદદેસરના	વારસદારને	` ૪,૦૦,૦૦૦/-	ની	સહા્ય	મળવાપાત્	છદે.	

■	 	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	આ	્યોજના	તળદે	` ૨૦.૦૦	લાખની	બજેટ	જોરવાઈ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	
આ	્યોજના	તળદે	ઓકટોબર	માસ	સુ્ધીમાં	` ૮.૦૦	લાખનો	ખચ્ગ	થવા	પામેલ	છદે.	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટદે	` ૨૦.૦૦	
લાખની	જોરવાઈ	રાખવા	માટદે	અત્ેથી	રાજ્ય	સરકારશ્ીન	ેદરખાસત	પાઠવેલ	છદે.

 ૧૨૦/૦૨, મયાછીમયાર જુથ અકસમયાત િીમયા ્ોજનયા :
■	 	 ચાલ	ુનાણાકી્ય	વર્ગમાં	પ્્ધાનમંત્ી	મતસ્ય	સંપદા	્યોજના	તળદે	માછીમાર	જૂથ	અકસમાત	નવમા	્યોજનાન	ેએક	ઘટક	

તરીકે	િારત	સરકારશ્ી	 દ્ારા	સમાવેશ	 કરવામાં	આવેલ	હોઈ	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	આ	્યોજના	તળદે	 ` ૦.૦૧	
લાખની	ટોકન	જોરવાઈ	રાખવામાં	આવેલ.	પ્્ધાનમંત્ી	મતસ્ય	સંપદા	્યોજના	તળદે	આ	્યોજનાનો	સમાવેશ	ઘટક	
નં.(14.1)	ઈન્સ્યોરન્સ	ટુ	ફીશસ્ગ	૧૦૩/૧૫	તળદે	૬૦%	કેન્દ્ર	પુરસકૃત	(૬૦	:૪૦)	્યોજના	તરીકે	થ્યેલ	હોઈ	આરામી	
નાણાકી્ય	વર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટદે	ઉક્ત	્યોજના	માટદે	કોઈ	જોરવાઈ	સૂચવવામા	ંઆવેલ	નથી.

સહકયાર
■	 	 સહકારખાતા	 દ્ારા	 રાજ્યમાં	 રુજરાત	 સહકારી	 મંડળી	 અન્ધનન્યમ	 -	 ૧૯૬૧,	 નાણા	ં ન્ધરનાર	 કરનારાઓનો	

અન્ધનન્યમ	 -	 ૨૦૧૧	 તથા	 નન્યમો-૨૦૧૩	 રુજરાત	 અગ્ીકલચર	 પ્ોડ્ુસ	 માકકેટ	 કમીટી	 એકટ	 ૧૯૬૩ના	
અમલીકરણ	અંરેની	મુખ્ય	કામરીરી	કરવામાં	આવે	છદે.
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■	 	 રાજ્યમા	ં તા.	 ૩૧/૩/૨૦૨૦ની	 સસથનતએ	 ૮૧૪૬૮	 સહકારી	 મંડળીઓ	 હતી.	 નાણાંકી્ય	 વર્ગ-૨૦૨૧	અનંતત	
રાજ્યમાં	૮૩૧૩૪	નવી	સહકારી	મંડળીઓની	રચના	થ્ેયલ	છદે.

■	 	 રાજ્યમા	ંતા.	૩૧/૩૨૦૨૧ની	સસથનતએ,	૧	રાજ્ય	સહકારી	બેંક,	૧	રાજ્ય	કૃનર	અને	ગ્ામીણ	નવકાસ	સહકારી	બેંક,	
૧૮	નજલ્ા	સહકારી	બેંકો,	૧૦૧૬૬	પ્ાથનમક	ખેતી	નવર્યક	ન્ધરાણ	સહકારી	મંડળીઓ,	૨૨૩	નારરીક	સહકારી	
બેંકો,	૬૩૧૭	પ્ાથનમક	બીન	ખેતી	નવર્યક	ન્ધરાણ	સહકારી	મંડળીઓ,	૨૪૧૧	માકકેટીંર	સોસા્યટીઓ	૧૩૫૭	
પ્ોસેસીંર	મંડળીઓ,	૧૬૦૮૮	દ્ૂધ	મંડળીઓ,	૮૮૧	પશુપાલન	મંડળીઓ,	૯૦૦	ફાનમ્ગર	સહકારી	મંડળીઓ,	૬૯૯	
મતસ્યો	ઉદ્યોર	મંડળીઓ,	૨૦૧૭	ગ્ાહક	સહકારી	મંડળીઓ,	૧૭૫૬૦	હાઉસીંર	મંડળીઓ,	૩૭૫૮	મજૂર	કામદાર	
સહકારી	મંડળીઓ,	૧૩૫	જંરલ	કામદાર	મંડળીઓ,૩૭૭૦	નસચાઇ	સહકારી	મંડળીઓ,૧૧૪	વાહન	વ્યવહાર	
મંડળીઓ,	૧૦	નવદ્યુત	સહકારી	મંડળીઓ,	૧૧૭૫૨	બીન	ન્ધરાણ	મંડળીઓ,	૫૩	નજલ્ા	સહકારી	સંઘો/ટોચની	
સહકારી	સંસથાઓ,	૩૧	ખાંડ	ઉતપાદક	મંડળીઓ,	૪૮૭૨	ઔદ્યોનરક	સહકારી	મંડળીઓ,	મળીને	કુલ	૮૩૧૩૪	
સહકારી	મંડળીઓ	કા્ય્ગરત	છદે.

■	 	 રાજ્યમા	ં૩૧/૩/૨૧	ની	સસથનતએ	૨૨૪	બજાર	સનમનત	આવેલ	છદે.	રાજ્યની	૨૨૪	બજાર	સનમનતમા	ંવર્ગ	દરનમ્યાન	
૧૨૫૪.૦૨	લાખ	વિીન્ટલ	તથા	૩૩૩૪૧.૮૪	કરોડની	દકંમતની	જણસીનુ	ંખરીદ	વેચાણ	થ્યેલ	છદે.

■	 	 રાજ્યમા	ંતા.	૩૧/૩/૨૦૨૧ની	સસથનતએ	૧૫૨૫૪	લા્યસન્સદારો	શાહુકારો	આવેલ	હતા	સન	ે૨૦૨૦-૨૧	ના	
નાણાંકી્ય	વર્ગમાં	૧૩૫૬	નવા	લા્યસન્સ	આપવામાં	આવેલ	છદે.

■	 	 રાજ્યમા	ંસહકારી	પ્વૃનત્	તથા	બજાર	સનમનતઓનો	વૃનદ્ધ	નવકાસ	થા્ય	તે	માટદે	રાજ્ય	સરકારદે	નવનવ્ધ	્યોજનાઓ	
અમલમાં	મુકેલ	છદે.	ખાતા	હસતકની	જુદી	જુદી	્યોજનાઓ	અંતર્ગત	રાજ્ય	આ્યોજન	્યોજનાઓમા	ંકુલ	૪	સેકટરમાં	
થ્યેલ	પ્રનતની	સેકટર/સબ	સેકટર	તથા	્યોજનાવાર	માનહનત	નીચ	ેમુજબ	છદે.				

(૧)  ખરીદ િેચયાણ અને સગં્હ વ્િસથયા :
■	 	 સન	ે૨૦૨૦-૨૧	કુલ	` ૧૪૪૧૬.૦૧	લાખની	જોરવાઇ	કરવામા	ંઆવલે	છદે,	જ	ેપકૈી	સામાન્્ય	નવસતારમા	ં` ૧૩૪૬૬.૦૧	

લાખ	તથા	આદદજાનત	નવસતારમા	ં` ૯૫૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	કરવામા	ંઆવલે,	જ	ેપકૈી	માહદે;	નવમેબર-૨૦૨૦	અનંતત	
સામાન્્ય	નવસતારમા	ં` ૨૨૪.૮૦	લાખ	તથા	આદદજાનત	નવસતારમા	ં` ૦૭.૭૦	લાખનો	ખચ્ગ	થ્યલે	છદે.	બાકીનો	ખચ્ગ	ચાલુ	
નાણાકી્ય	વર્ગ-૨૦૨૦-૨૧	નુ	પણૂ્ગ	થતા	ંમજંરુ	કરદેલ	જોરવાઇ	સામ	ેપરૂદેપૂરો	ખચ્ગ	થવાની	સિંાવના	છદે.	આરામી	વર્ગ	૨૦૨૧-
૨૦૨૨	ના	વર્ગ	માટદે	ચાલુ	્યોજનાઓ	હદેઠળ	` ૧૬૪૮૩.૦૧/-	લાખની	જોરવાઇ	સચુવવામા	ંઆવલે	છદે.	ચાલ	ુબાબતમાં	
સામાન્્ય	નવસતાર	માટદે	` ૧૫૧૮૩.૦૧	લાખ	અને	આદદજાનત	નવસતારા	માટદે	્યોજનામા	ં` ૧૩૦૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	
સચુવવામાં	આવલે	છદે.

(૨)  કૃષિ બજાર :
■	 	 રાજ્યમા	ંસહકારી	તથા	બજાર	સનમનત	પ્વૃનત્ઓનો	વૃનદ્ધ	નવકાસ	થા્ય	તે	માટદે	નવનવ્ધ	સહા્ય	્યોજનાઓ	અમલમાં	

મુકેલ	છદે.
■	 	 સન	ે૨૦૨૦-૨૧ના	વર્ગ	માટદે	સદર	સેકટર	હદેઠળ	કુલ	̀  ૭૦૬.૦૧	લાખની	જોરવાઇ	છદે.	જે	પૈકી	બજાર	સનમનતઓના	

આ્ધુનનકરણ	માટદે	` ૫૦૦.૦૦	લાખ	રુજરાત	રાજ્ય	કૃનર	બજાર	બોડ્ગન	ેસહા્ય	માટદે	` ૬.૦૦	લાખ	તથા,	બજાર	
સનમનતઓમાં	ઇ-માકકેટની	સુનવ્ધા	ઊિી	કરવા	સહા્ય	આપવાની	્યોજનામા	ં` ૦.૦૧	બજાર	સનમનતઓમાં	અપની	
મંડી	બજાર	આ્ધારીત	વેચાણ	વ્યવસથા	માટદે	સહા્ય	અંરેની	્યોજના	માટદે	̀  ૨૦૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇનો	સમાવેશ	
થા્ય	છદે.

■	 	 સન-ે૨૦૨૧-૨૨	મા	ં` ૬૦૬.૦૧	લાખની	જોરવાઇ	પૈકી	` ૫૦૦.૦૦	લાખ	બજાર	સનમનતઓમાં	આ્ધનુનક	સરવડો	
ઉિી	કરવા	રજુરાત	 કૃનર	બજાર	બોડ્ગન	ેસહા્ય	માટદે	` ૬.૦૦	લાખ	અન	ેબજાર	સનમનતઓમાં	અપની	મડંી	બજાર	
આ્ધારીત	વચેાણ	વ્યવસથાની	્યોજનામા	ં` ૫૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	થ્ેયલ	હતી.	જનેી	સામ	ેબજાર	સનમનતઓના	
આ્ધનુનક	સરવડો	ઉિી	કરવાની	્યોજના	હદેઠળ	` ૫૦૦.૦૦	લાખ	તથા	કૃનર	બજાર	બોડ્ગને	સહા્ય	માટદે	` ૬.૦૦	લાખનો	
બજાર	સનમતઓમા	ંઅપની	મંડી	બજાર	આન્ધદરત	વચેાણ	વ્યવસથા	માટદે	સહા્ય	અરંનેી	્યોજના	માટદે	` ૫૦.૦૦	લાખનું	
ખતેીવાડી	ઉતપન્	બજાર	સનમનતઓમા	ંકપાસ(રૂ)	ચકાસણી	પ્્યોરશાળા	ઉિી	કરવાની	્યોજનામાં	` ૫૦.૦૦	લાખની	
જોરવાઇ	સામ	ેકોઇ	ખચ્ગ	થ્યલે	નથી.	આમ	સદર	સકેટરમાં	કુલ	` ૫૩૩.૩૬	લાખનો	ખચ્ગ	માચ્ગ-૨૧	ના	અંત	ેથ્યલે	છદે.	

(૩) નયાની ષસંચયાઇ :
■	 	 નાની	નસંચાઇ	્યોજના	હદેઠળ	ખેડૂતો	દ્ારા	રચા્યેલ	નપ્યત	સહકારદે	મંડળીઓ	્યંત્	સામગ્ી	વસાવવામાં	પાઇપ	લાઇન	

માટદે	સહા્ય	આપવાની	્યોજના	અમલમા	ંછદે.



183

■	 	 સદર	્યોજના	હદેઠળ	સને	૨૦૧૯-૨૦	માટદે	`	૨૪.૦૦	લાખની	કરવામા	ંઆવેલ	જોરવાઇ	પૈકી	સામાન્્ય	નવસતાર	
માટદે	`	૧૭.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	સામે	`	૧.૬૭	લાખ	તથા	ખાસ	અંરિૂત	 નવસતાર	માટદે	`	૨.૦૦	લાખની	
જોરવાઇ	સામે	`	૨.૦૦	લાખ	તથા	આદદજાનત	નવસતાર	માટદે	`	૫૦૦	લાખની	જોરવાઇ	સામે	`	૦.૦૦	લાખ	મળી	
માચ્ગ-૨૦	ના	અંતે	કુલ	`	૩.૬૭	લાખ	ખચ્ગ	થ્ેયલ	છદે.

■	 	 વર્ગ	૨૦૨૦-૨૧	ના	વર્ગ	માટદે	`	૧૫.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	સુચવવામા	ંઆવેલ	છદે.	જે	પૈકી	સામાન્્ય	વસતાર	માટદે	
`	૮.૦૦	લાખ,	આદદજાનત	નવસતાર	માટદે	`	૫.૦૦	લાખ	અન	ેખાસ	અંરિૂત	 નવસતાર	માટદે	`	૨.૦૦	લાખની	
જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે.

■	 	 રાજ્ય	સહકારી	સં્ધન	ેગ્ાંટ	આપવાની	્યોજનામા	ં૨૫૯.૦૦	લાખ	ની	જોરવાઇ	સામ	ે`	૫૦.૦૦	લાખ	નો	ખચ્ગ	
મળી	માહદે	૩૦/૧૧/૨૦૨૧	અંનતત	` ૬૯.૦૦	લાખ	નો	કુલ	ખચ્ગ	થ્ેયલ	છદે.

(૪)  એ.જી.સી-૧ :
■	 	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ગ	માટદે	`	૦.૦૧	લાખની	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે.

(૫) સહકયા૨ સેકર૨ : 
■	 	 સહકા૨	સેકટ૨માં	સહકારી	કૃનર	ન્ધરાણ	સંસથાઓને	શે૨ફાળો	આ૫વો.	સહકારી	ન્ધરાણ	મંડળીઓન	ેન્ધરાણ	વૃનદ્ધ,	

વસુલાત	વૃનદ્ધ	અન	ેથા૫ણ	વૃનદ્ધ	માટદે	સહા્ય	આ૫વામાં	આવે	છદે.	તેમજ	અનુ.જાનત-	જનજાનતના	ખેડુત	સભ્યોને	
કૃનરન્ધરાણ	મંડળીમાં	સિાસદ	થવા	માટદે	શેર	મુડી	સહા્ય	આ૫વામાં	આવે	છદે.	સહકારી	ન્ધરાણ	માળખાને	મજબુત	
બનાવવા	નજલ્ા	સહકારી	બેંકો	અને	ન્ધરાણ	મંડળીઓન	ેસહા્ય	આ૫વાનું	કામ	કરદે	છદે.	રાજ્યના	ખેડૂતોને	નજલ્ા	
સહકારી	બેંકમાંથી	મેળવેલ	કૃનર	ન્ધરાણ	સામે	વ્યાજ	સહા્ય	આ૫વામાં	આવે	છદે.	

■	 	 આમ,	સહકા૨	ક્ેત્ે	સને	૨૦૨૦-૨૧માં	̀  ૧૪૨૮૦૬.૮૧	લાખની	સ્ુધારદેલ	જોરવાઈ	સામે	કનૃર	ન્ધરાણ	મંડળીઓન	ે
શેરફાળોની	્યોજનામાં	` ૬૦૮.૪૬	લાખની	સ્ુધારદેલ	જોરવાઇ	સામે	સદરહુ	્યોજનામા	ંકોઈ	ખચ્ગ	થ્યેલ	નથી.	
ન્ધરાણ	સહકારી	મંડળીઓની	પુન:સથાપના	માટદે	નાણાંકી્ય	સહા્યની	્યોજનામા	ં` ૧૭૫.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	
સામે	̀  ૧૭૩.૪૮	લાખનો,	કૃનર	ન્ધરાણ	મંડળીઓના	અનુ.જાનત/	જનજાનતના	સભ્યોને	શેર	મુડી	સહા્યની	્યોજનામાં	
` ૧૫.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	સામ	ે` ૧૫.૦૦	લાખનો,	પ્ાથનમક	કૃનર	નવર્યક	ન્ધરાણ	સહકારી	મંડળી	લી.(પેકસ)	
માટદે	અનાજ	/ખેત	પેદાશોના	સંગ્હ	શદકતમા	ંવ્ધારો	કરવા	નવા	રોડાઉન	બનાવવાની	્યોજનામા	ંરૂ	.૫૩૦.૦૦	
લાખની	જોરવાઇ	સામે	` ૫૩૦.૦૦	લાખનો,	ન્્યુ	રુજરાત	પેટન્ગની	્યોજનામા	ં` ૬૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	સામે	
` ૫૪.૦૦	 લાખનો,	 ખાંડ	 સહકારી	 મંડળીઓન	ે સક્મ	બનાવવા	 રાજ્ય	 સરકાર	 નીનત	 નક્કી	 કરદે	 તે	 મુજબની	
નાણાકી્ય	 સહા્ય	 માટદેનું	 પેકેજની	 ્યોજનામા	ં ` ૨૮૫.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	 સામે	 ` ૨૮૦.૪૨	લાખનો,ખાંડ	
સહકારી	 મંડળીને	 ખરીદવેરા	 /	 સોફટ	 લોન	 સામે	 વ્યાજ	 રાહત	 આપવાની	 ્યોજના	 (જનરલ)ની.	 ્યોજનામાં																
` ૪૬૦.૫૦	લાખની	જોરવાઇ	સામે	કોઈ	ખચ્ગ	થ્યેલ	નથી,	અન	ેરાજ્ય	સહકારી	સંઘન	ેગ્ાંટ	આપવાની	્યોજનામાં	
` ૨૫૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	સામે	` ૨૫૦.૦૦	લાખનો	ખચ્ગ,	રુજરાત	રાજ્યમાં	નવપુલ	પાક	ઉતપાદનને	કારણે	
કૃનર	 નવકાસ	 વર્ગ	 દરમ્યાન	 થ્યેલ	 નવપરીત	અસરના	 કારણે	 ખેડુતોન	ે વ્યાજ	 રાહત	આપવા	 બાબતની	 ્યોજના											
` ૧૧૩૦૦૦.૦૦	 લાખની	 જોરવાઇ	 સામ	ે ` ૧૧૩૦૦૦.૦૦	 લાખનો	 ખચ્ગ,	 આતમનનિ્ગર	 ્યોજના-૧માં																								
` ૧૨૦૦૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	સામ	ે` ૧૨૦૦૦.૦૦	લાખનો	ખચ્ગ,	આતમનનિ્ગર	્યોજના-૨મા	ં` ૫૮૦૦.૦૦	
લાખની	જોરવાઇ	સામે	` ૫૮૦૦.૦૦	લાખનો	ખચ્ગ,	રાજ્યના	પશુપાલકોનુ	ંનહત	જાળવવા	સસકમ	નમલક	પાવડરના	
સહકારી	 દ્ૂધ	સંઘોને	 સસકમ	 નમલક	પાવડરની	 નનકાસમા	ં રાજ્ય	સરકારની	 નનકાસ	સહા્ય	આપવાની	્યોજનામાં									
` ૫૧૦૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	સામે	̀  ૪૯૬૬.૮૯	લાખનો	ખચ્ગ,	મળી	માહદે	:	માચ્ગ-૨૧ના	અંતે	̀  ૧૪૧૦૭૮.૫૬	
લાખનો	કુલ	ખચ્ગ	થ્યેલ	છદે.	

■	 	 સન	ે૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ગ	માટદે	નવનવ્ધ	્યોજનાઓ	હદેઠળ	કુલ	` ૧૧૬૨૯૧.૩૮	લાખની	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	
છદે,	જે	પૈકી	રુજરાત	રાજ્યમાં	નવપુલ	પાક	ઉતપાદનને	કારણે	કૃનર	નવકાસ	વર્ગ	દરમ્યાન	થ્યેલ	નવપરીત	અસરના	
કારણે	ખેડુતોને	 વ્યાજ	રાહત	આપવા	બાબતની	્યોજના	 ` ૧૦૦૦૦૦.૦૦	લાખ,	સહકારી	 ન્ધરાણ	માળખામાં	
ઈનબેલને્સ	માટદે	સહા્ય	` ૦.૦૧	લાખ,	પ્ાથનમક	ખેતી	નવર્યક	સંસથાઓમાં	કમપ્યટુરાઇઝેશન	` ૦.૦૧	લાખ,	ખાંડ	
સહકારી	મંડળીઓન	ેસક્મ	બનાવવા	રાજ્ય	સરકાર	નીનત	નક્કી	કરદે	તે	મુજબની	નાણાકી્ય	સહા્ય	માટદેનું	પેકેજની	
્યોજના	`	૧૯૦.૦૦	લાખ,	ખાંડ	સહકારી	મંડળીને	ખરીદવેરા	/	સોફટ	લોન	સામે	વ્યાજ	રાહત	આપવાની	્યોજના	
(જનરલ/આદદજાનત)	̀ 	૦.૦૨	લાખ,	રાજ્ય	સહકારી	સંઘને	ગ્ાટં	આપવાની	્યોજના	̀ 	૨૫૦.૦૦	તેમજ	આતમનનિ્ગર	
્યોજના-૧માં	`	૮૦૦૦.૦૦	લાખ,	આતમનનિ્ગર	્યોજના-૨મા	ં`	૩૮૦૦.૦૦	લાખ	અન	ેરીવોલવીંર	ફંડના	લોનની	
વ્યાજ	ચુકવણી	`	૦.૦૧	લાખની	જોરવાઇનો	સમાવેશ	થા્ય	છદે.				
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■	 	 આમ	તમામ	૫	સેકટરમાં	કુલ	મળી	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ગ	માટદે	`	૧૨૪૬૮૨.૪૦	લાખ	પૈકી	સામાન્્ય	નવસતાર	
માટદે	`	૧૨૨૭૨૩.૦૭	લાખ,	આદીજાતી	નવસતાર	માટદે	`	૧૯૫૪.૩૧	લાખ	અને	ખાસ	અંરિુત	નવસતાર	`	૫.૦૦	
લાખની	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છદે.								

■	 	 િૌનતક	લક્ાંક	
■	 	 સી.ઓ.પી.-૨૦/૩૦-	કૃનર	ન્ધરાણ	મંડળીઓના	અનુ.જાનત/જન	જાનતના	સભ્યોન	ેશેરમુડી	સહા્ય	આપવાની	્યોજના	

હદેઠળ	સને	૨૦૨૦-૨૧ના	વાનર્ગક	લક્ાંક	૭૫૦૦	સભ્યોને	સહા્ય	આપવાના	લક્યાંક	સામે	માહદે	માચ્ગ-૨૧	ના	અંતે	
૭૫૦૦	નો	લક્યાંક	નસધ્ધ	થ્યેલ	છદે.	જ્યારદે	સને	૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ગ	માટદે	૭૫૦૦	સભ્યોનો	િૌનતક	લક્યાકં	નન્યત	
કરવામાં	આવેલ	છદે.	

ગુજરયાત રયાજ્ સહકયારી પંચ, અમદયાિયાદ.
■	 	 રુજરાત	રાજ્ય	સહકારી	નટ્રબ્યુલની	રચના	રુજરાત	સહકારી	મંડળીઓના	અન્ધનન્યમ	૧૯૬૧	અન્વ્યે	કરવામાં	

આવી	છદે.	નટ્રબ્યનુલમાં	એક	પ્મુખ	અન	ેત્ણ	સભ્યોની	જોરવાઇ	છદે.	નટ્રબ્યુનલની	કચેરીન	ુમાળખું	એક	રજીસટ્રાર,	
એક	બને્ચ	કલાક્ક,	બે	સીની્યર	કલાક્ક	તથા	ત્ણ	કલાક્ક,	બે	ટાઇપીસટ	અન	ેચાર	સટદેનોગ્ાફરનું	છદે.	નટ્રબ્યનુલન	ુમથક	
અમદાવાદ	છદે.	અપીલ	અરર	અરજીઓના	િારણન	ેધ્યાનમા	ંરાખી	નટ્રબ્યુનલ	નોટીસ	આપી	તેની	બેઠક	રાજ્યના	
કોઇપણ	અનુકૂળ	સથળદે	રાખી	શકે	છદે.

■	 	 નટ્રબ્યુનલની	કામરીરી	તેના	સમક્	ફાઇલ	થતી	અપીલો	અન	ેઅરજીઓન	ેસાિંળીન	ેનનકાલ	કરવાની	છદે.	નટ્રબ્યુલન	ે
આપેલા	ચુકાદા	કા્યદાની	નીચે	આખરી	રણા્ય	છદે.	નટ્રબ્યુનલન	ેઅપીલો	અરર	અરજી	ઉપરાંત	સહકારી	કા્યદાની	
કલમ-૧૪પ(્યુ)	નીચે	સપેશીફાઇડ	સોસા્યટીઓની	ચૂંટણી	અંરેની	અરજીઓના	નનકાલની	વ્ધારાની	કામરીરી	પણ	
સોંપવામાં	આવી	છદે,	તે	સાંિળીને	નનકાલ	કરવામાં	આવે	છદે.

■	  ધ્ે્ :	આ	પંચનો	ધ્યે્ય	સહકારી	ક્ેત્ે	ઓછા	ખચગે	ઝડપી	ન્્યા્ય	મળદે	તે	છદે.
■	 	 કામરીરીનો	નનકાલ	-	વરપો-વર્ગ	કેસમાં	વ્ધારો	થતા	પડતર	કેસો	અન	ેખચ્ગમાં	નીચ	ેમુજબનો	વ્ધારો	થતો	રહ્ો	છદે.

િિ્ષ િિ્ષની શરૂઆતમયંા પડતર કેસો 
(૦૧/૦૧/૨૦૨૧)

િિ્ષ દરમ્યાન 
આિેલ કેસો કુલ કેસો ષનકયાલ િિયાિંતે પડતર 

કેસો 
૨૦૨૦ ૧૬૪૩ ૨૨૬ ૧૮૬૯ ૩૨૯ ૧૫૪૦
■	 	 પંચનો	૨૦૨૧-૨૨માં	સંિનવત	ખચ્ગ	` ૧૨૯.૭૨	લાખનો	અંદાજ	છદે.	પંચ	ે૨૦૨૨-૨૩	માટદે	` ૧૮૫.૫૭	લાખની	

જોરવાઇ	સુચવેલ	છદે.
ષનરીક્ષણ અને અનિેિણ સષમષત, સહકયાર ખયાતુ, ગુજરયાત રયાજ્, અમદયાિયાદ 
	 રુજરાત	રાજ્યમાં	ખેતીની	સાથે	પશુપાલનનો	પૂરક	ઉદ્યોર	તરીકે	 નવકાસ	થ્યો	છદે.	પૂરક	રોજરારી	આ૫વામાં	આ	
ઉદ્યોરનું	મહતવનું	પ્દાન	છદે.	રાજ્યની	વિતેક્રાંનત	અને	અમૂલ	પેટન્ગ	એ	નવવિમાં	પ્ખ્યાત	છદે.	ગ્ામ્ય	નવસતારોમાં	દૂ્ધાળા	૫શુઓ	
્ધરાવતા	શખસોને	તેના	દૂ્ધના	વાજબી	િાવ	મળી	રહદે,	તે	સારૂ	સહકારી	ક્ેત્ે	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	સંઘોની	રચના	કરવામાં	
આવી	છદે.	તા.	૩૧-૩-૨૦૨૧	ના	અંત	ેરાજ્યમાં	૧૫૮૨૪	ઓડીટ	પાત્	પ્ાથનમક	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	મંડળીઓ	અસસતતવ	
્ધરાવે	છદે.
	 દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	મડંળીઓ	સિાસદો	પાસથેી	દ્ૂધ	એકનત્ત	કરી	જીલ્ા	દ્ૂધ	ઉતપાદક	સહકારી	સઘંોને	પરૂૂ	પાડ	ેછદે.	જીલ્ા	
દ્ૂધ	ઉતપાદક	સહકારી	સઘંો	દૂ્ધનુ	ંનવનવ્ધ	સવરૂપ	ેરૂપાતંર	કરી	ઘી,	માખણ,	૫નીર,	નમલક	પાવડર,	ચોકલટે,	મીઠાઈ,	આઈસક્રીમ	જવેી	
ચીજો	ઉતપાદન	કરદે	છદે.	રૂપાતંર	દ્ારા	આ	સઘંો	તનેી	સભ્ય	મડંળીઓના	દ્ૂધના	વ્યાજબી	િાવ	પરૂા	પાડ	ેછદે.	રાજ્યમા	ંહાલમા	ંકુલ	૨૩	
દ્ૂધ	ઉતપાદક	સહકારી	સઘંો	કા્ય્ગરત	છદે.	જ	ેપકૈી	૧૬	દ્ૂધ	સઘંો	પાસે	અદ્યતન	સવરૂ૫ના	ડરેીના	પલાન્ટ	છદે.
	 		જીલ્ા	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	સંઘો	દ્ારા	ઉતપાદદત	ચીજવસતુઓના	વેચાણ	અંરે	અને	સહકારી	ક્ેત્ે	દૂ્ધ	ઉતપાદક	
સહકારી	મંડળીઓનો	્યોગ્ય	નવકાસ	થા્ય,	તે	સારૂ	તેને	જરૂરી	માર્ગદશ્ગન	પુરૂ	પાડવા	અને	ઉતપાદદત	માલના	વેચાણની	વ્યવસથા	
કરવા	સારૂ	રાજ્ય	કક્ાનું	નમલક	માકકેટીંર	ફેડરદેશન,	આણંદ	અસસતતવ	્ધરાવે	છદે.		
						ઉ૫રોકત	આવકના	સા્ધન	તરીકે	આનથ્ગક	નવકાસમાં	મહતવનુ	ંપ્દાન	પુરૂ	પાડતી	આ	પ્વૃનતને	અસરકારક	બનાવવા	માટદે	
ઓ૫રદેશન	ફલડ	(ર)	ના	કા્ય્ગક્રમના	અમલીકરણના	સંદિગે	રાજ્ય	સરકાર	અને	ઈસન્ડ્યન	ડેરી	કોપપોરદેશન	વચ્ચે	થ્યેલા	કરારને	
અનુલક્ીને	દ્ૂધ	ઉતપાદક	સહકારી	મંડળીઓ	અન	ેજીલ્ા	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	સંઘોના	ઓદડટ	અન	ેસુ૫રનવઝન	માટદે	અલા્યદી	
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વ્યવસથા	ઉિી	કરવાનું	નકકી	કરવામાં	આવેલ	છદે.	જે	અન્વ્યે	રાજ્યમાં	નનરીક્ણ	અને	અન્વેરણ	સનમનતની	રચના	કરવામાં	
આવેલી	છદે.	સરકારશ્ીની	તા.૩૧-૭-૧૯૮૧	ની	અન્ધસુચનાથી	રુજરાત	સહકારી	મંડળીઓના	અન્ધનન્યમ-૧૯૬૧	ની	કલમ-
૯૫	અને	નન્યમ-૩૯	અન્વ્યે	નનરીક્ણ	અન્વેરણ	સનમનતની	રચના	કરવામાં	આવી	છદે.	
	 		સરકારશ્ીના	તા.	૨૦/૧૨/૧૯૮૨	ના	ઠરાવથી	મુખ્ય	કા્ય્ગપાલક	અન્ધકારી,	નનરીક્ણ	અન	ેઅન્વેરણ	સનમનતની	કચેરી	
અને	તેના	તાબાની	જીલ્ા	કચેરીઓનું	મહદેકમ	મંજૂર	કરદેલ	છદે.	સદર	ઠરાવના	પેરા	નં.-૬	થી	મુખ્ય	કા્ય્ગપાલક	અન્ધકારીને	
ખાતાના	વડા	જાહદેર	કરદેલ	છદે.	આમ,	સને	૧૯૮૨	થી	મુખ્ય	કા્ય્ગપાલક	અન્ધકારી,	નનરીક્ણ	અન	ેઅન્વેરણ	સનમનત,	અમદાવાદની	
કચેરી,	ખાતાના	વડાની	કચેરી	તરીકે	અમદાવાદ	ખાત	ેકા્ય્ગરત	છદે.	
	 	 	આ	 સનમનત	 અન્ધક	 મુખ્ય	 સનચવશ્ી,	 સહકારના	 સી્ધા	 નન્યંત્ણ	 હદેઠળ	 કા્ય્ગરત	 છદે.	 સનમનતમા	ં નીચ	ે મુજબના	
સભ્યશ્ીઓનો	સમાવેશ	કરવામાં	આવ્યો	છદે.
	 ૧)	સનચવશ્ી,	સહકાર	નવિાર,	સનચવાલ્ય,	રાં્ધીનરર-	અધ્યક્શ્ી
	 ર)	રનજસટ્રારશ્ી,	સહકારી	મંડળીઓ,	રુજરાત	રાજ્ય,	રા્ંધીનરર-	સભ્યશ્ી
	 ૩)	મેનેનજંર	દડરદેકટરશ્ી,	રુજરાત	નમલક	માકકેદટંર	ફેડરદેશન	નલ.	આણંદ-	સભ્યશ્ી
	 ૪)	મુખ્ય	કા્ય્ગપાલક	અન્ધકારીશ્ી,	નનરીક્ણ	અન	ેઅન્વેરણ	સનમનત,-	સભ્ય	સનચવશ્ી	રુજરાત	રાજ્ય,	અમદાવાદ
સષમષતની સતિયાઓ : 
	 નનરીક્ણ	અને	અન્વેરણ	સનમનતને	દૂ્ધ	સહકારી	મંડળીઓ	અન	ેજીલ્ા	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	સંઘોના	અન્વેરણ	અને	
સુ૫રનવઝન	માટદે	નીચે	મુજબની	સત્ાઓ	આ૫વામાં	આવેલી	છદે.
	 ૧.	રાજ્યના	દૂ્ધ	સંઘો	અને	દ્ૂધ	મંડળીઓનુ	ંસતત	અને	સમવા્યી	ઘોરણે	ઓડીટ	કરવું.
	 ૨.	સનમનતનું	આંતદરક	કામકાજ	નકકી	કરવું.
	 ૩.	અન્્ય	આનરુંનરક	બાબતો.
	 સનમનત	ઉ૫રોકત	કામરીરી	અસરકારક	 રીતે	બજાવી	શકે,	 તે	સારૂ	 રાજ્ય	સરકારદે,	રુજરાત	સહકારી	મંડળીઓના	
અન્ધનન્યમ-૧૯૬૧	ની	કલમ-૮ર,	૮૪	અન	ે૮૫	ની	સત્ાઓ	સનમનતને	સુપરત	કરવામાં	આવેલ	છદે.	સદર	અન્ધનન્યમની	
કલમ-૩(૨)(૩)ના	પદરપ્ેક્યમાં	આ	સત્ાઓનો	ઉપ્યોર	કરવા	માટદે	આ	સનમનતના	મુખ્ય	કા્ય્ગપાલક	અન્ધકારીશ્ીન	ેઅન્ધકૃત	
કરવામાં	આવ્યા	છદે.	
સષમષતની કયામગીરી : 
	 ઓ૫રદેશન	ફલડ	(ર)	ના	અમલીકરણના	િારરૂપે	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	મંડળીઓ	અન	ેજીલ્ા	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	
સંઘોનું	ઓદડટ	સતત	અને	સમવા્યી	્ધોરણે	થા્ય	તે	જરૂરી	છદે.	રાજ્યમાં	૧૫૮૨૪	જેટલી	પ્ાથનમક	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	
મંડળીઓ	અને	તે	જ	રીતે	જીલ્ા	દ્ૂધ	ઉતપાદક	સંઘો	કા્ય્ગરત	છદે.	ત	ેદૃસષ્એ	આ	સંસથાઓનુ	ંઓદડટ	કરવા	માટદે	અન્વેરણ	મહદેકમ	
માટદેની	પાત્તાના	્ધોરણો	નન્યત	કરદેલા	છદે.	જે	મંડળીઓનુ	ંવાનર્ગક	દૂ્ધનુ	ંપ્ાપ્	કરવાનુ	ં્ધોરણ	ઓછુ	ંછદે	અથવા	તો	લરિર	
સીઝન	પૂરતું	મ્યા્ગદદત	છદે,	ત	ેમંડળીઓના	નહસાબોનું	ઓદડટ	વાનર્ગક	્ધોરણે	હાથ	્ધરવામાં	આવે	છદે.	અન્્ય	મંડળીઓના	ઓદડટ	
નત્માસીક	્ધોરણે	હાથ	્ધરવામાં	આવે	છદે.	જીલ્ા	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	સંઘો	માટદેનુ	ંઅલર	મહદેકમ	તેનું	સતત	અન	ેસમવા્યી	
્ધોરણે	ઓદડટ	કરદે	છદે.
	 સને.	૨૦૨૦-૨૧	ના	વર્ગ	દરનમ્યાન	રાજ્યમાં	આવેલ૧૫૮૨૪	મંડળીઓના	૧૦૪૮૭૩	્યુનીટની	કામરીરી	કરવાની	
હતી,	જેની	સામે	૧૭૧૫૭	્યુનનટની	કામરીરી	પૂરી	કરવામાં	આવી	છદે	અને	૮૮૯૧૩	્યુનનટની	કામરીરી	બાકી	રહદેવા	પામેલ	
છદે.	આ	કામરીરી	૫ડતર	રહદેવાના	કારણો	નીચે	મુજબ	છદે.
	 ૧.	ઓડીટ	મહદેકમની	જગ્યા	ખાલી	હોવાથી	અથવા	મહદેકમ	રજા	ઉ૫ર	રહદેવાથી,
	 ર.	 કેટલીક	મંડળીઓના	દફતર	અ્ધૂરા	રહદેવાથી	કે	રજુ	ન	થવાથી,
	 ૩.	કોટ્ગ	કેસોના	કારણે	દફતર	કોટ્ગમાં	હોવાથી,
	 ૪.	મંડળીઓના	ચેરમેન	/	મંત્ીશ્ી	ન	મળવાને	કારણે,
	 ૫.	કોનવડ-૧૯	ના	સંક્રમણની	મહામારીન	ેકારણે,	
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	 તા.૩૧-૩-૨૦૨૧	ના	અંતે	બાકી	રહદેલ	૮૮૯૧૩	્યુનનટની	કામરીરી	તે	૫છીના	વર્ગના	પ્થમ	નત્માસમાં	પૂરી	કરવા	
જરૂરી	વ્યવસથા	રોઠવવામાં	આવેલી	છદે.	આમ,	મંડળીઓની	સંખ્યાના	પ્માણમાં	પૂરત	ુમહદેકમ	ન	હોવા	છતાં,	મંડળીઓની	
કામરીરી	અસરકારક	રીતે	થા્ય,	તે	માટદેનું	આ્યોજન	કરવામાં	આવેલ	છદે.	જે	ઓડીટ	્યુનનટ	કામરીરી	પડતર	રહદેવા	પામ	ેછદે	તે	
અરંે	જીલ્ા	 કક્ાએ	મળતી	 સમીક્ા	 બેઠકોમાં	 ચચા્ગ	 કરી	 કામરીરીમા	ં રહદેલા	 મહદેકમને	 જરૂરી	 સુચનાઓ	અને	 માર્ગદશ્ગન	
આ૫વામા	ંઆવ	ેછદે.	રાજ્યકક્ાએ	આ	કામરીરીની	સમીક્ા	કરી	નન્યત	્ધોરણો	મુજબની	કામરીરી	પૂણ્ગ	થા્ય,	તે	રીત	ેકા્ય્ગવાહી	
કરવા	આ્યોજન	કરવામાં	આવેલ	છદે	તેમજ	૨૩	નજલ્ા	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	સંઘોના	સતત	અન	ેસમવા્યી	્ધોરણ	ેઅન્વેરણ	
કરવામાં	આવે	છદે.	
સષમષતની બેઠકો : 
	 વર્ગ	 દરનમ્યાન	 સનમનતની	 છદેલ્ે	 તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧ના	 રોજ	 ૩૪મી	 બેઠક	 મળી	 હતી	 અન	ે સનમનતની	 કામરીરી	
અસરકાર	અને	સારી	રીતે	થા્ય,	તે	સારૂ	નવસતૃત	ચચા્ગ	કરવામાં	આવી	હતી.	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	મંડળીઓ	અન	ેજીલ્ા	દૂ્ધ	
ઉતપાદક	સહકારી	સંઘોના	કામકાજમાં	થ્યેલ	વ્ધારાને	લક્માં	લઈ,	ઓદડટ	સમ્યસર	થા્ય	તે	સારૂ	જરૂરી	આ્યોજન	કરવા	
નીનતનવર્યક	નનણ્ગ્યો	લેવામાં	આવેલા	છદે.	
ખયાસ અહેિયાલ : 
	 તા.	૩૧-૩-૨૦૨૧	ના	અંતે	ઓદડટ	કામરીરીના	પ્નતપાદદત	રૂપે	મંડળીઓમાં	જણાઈ	આવેલ	રેરીનતઓ/રેરવહીવટ	
સબબ	કુલ-૨૩	ખાસ	અહદેવાલ	કરવામાં	આવ્યા	છદે	જેમાં	નાણાકી્ય	ઉચાપત	/રેરવહીવટ	સંદિગે	રૂનપ્યા	૨૦.૧૧	લાખ	જેટલી	
રકમ	સંડોવા્ેયલી	છદે.	આ	ખાસ	અહદેવાલોના	સંદિ્ગમા	ંઉચા૫ત	કરનાર	સામ	ેફોજદારી	રાહદે	૫રલાં,	નનસષક્ર્યની	સામ	ેસહકારી	
કા્યદાની	જોરવાઈઓ	અંરે	જરૂરી	૫રલા	િરવા	દર	માસ	ેમળતી	એકસતુ્તાની	બેઠકમાં	ચચા્ગ	કરી	કા્ય્ગવાહી	હાથ	્ધરવામા	ં
આવ	ેછદે.
	 તા.	૩૧-૩-૨૦૨૧	અંનતત	ખાસ	અહદેવાલો	પરતવે	 કરવાની	થતી	આનુંસારંીક	 કા્ય્ગવાહી	નીચ	ેજણાવ્યા	મુજબના	
તબક્કે	પડતર	છદે.	
	 ૧.		કોટ્ગમાં		 						 	 	 ૩૬૨	
	 ર.		પોલીસ	તપાસમાં	૫ડતર				 	 ૩૫૫	
	 ૩.		નજલ્ા	રનજસટ્રાર	કચેરી	પાસે	૫ડતર		 ૧૧૨	
	 ૪.		ખાસ	અન્વેરક	પાસે	૫ડતર	 		 		૦૧	
	 	 	 	 	 કુલ...									 ૮૩૦	
	 ખાસ	અહદેવાલ	૫રની	કામરીરી	સમ્યસર	થા્ય	તે	સારૂ	સમવા્યી	અંતરદે	બોલાવવામા	ંઆવેલ	નવનવ્ધ	બેઠકોમાં	સમીક્ા	
કરી	તે	અંરે	આનુરંનરક	૫રલાઓ	લેવામાં	આવે	છદે.
				રુજરાત	નમલક	માકકેટીંર	ફેડરદેશન	એ	જીલ્ા	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	મંડળીઓ	અન	ેજીલ્ા	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	સંઘોની	
કામરીરીમાં	મદદરૂ૫	થવા	રાજ્ય	કક્ાની	સહકારી	સંસથા	છદે.
સુ૫રષિઝન અને ઓકડરનું સંકલન : 
	 સનમનતના	નન્યંત્ણ	હદેઠળના	અન્વેરણ	મહદેકમ	દ્ારા	કરવામા	ંઆવતી	કામરીરી	અસરકારક	અન	ેરુણવત્ાિરી	છદે,	જે	
જોવાની	જવાબદારી	૫ણ	સનમનતની	છદે.	મહદેકમ	દ્ારા	જે	અન્વેરણ	થા્ય	છદે,	તેની	રુણવત્ાની	ચકાસણી	કરવા	સારૂ	ટદેસટ	ઓદડટ	
કરવામાં	આવે	છદે.	જીલ્ા	કક્ાએ	ખાસ	અન્વેરક	દ્ારા	તાબાના	મહદેકમ	ઉ૫ર	સુ૫રનવઝનની	કામરીરી	૫ણ	કરવામાં	આવે	છદે.
	 જીલ્ા	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	સંઘોના	૫શુઓની	માવજત	અને	દૂ્ધની	કામરીરી	માટદે	ટદેકનીકલ	રીત	ેસહા્ય	થવી	તેમજ	
તેના	વહીવટમાં	માર્ગદશ્ગન	આ૫વા	જીલ્ા	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	સંઘો	તરફથી	૫ણ	નનરીક્ણ	કરવામા	ંઆવે	છદે.	જીલ્ા	દૂ્ધ	
ઉતપાદક	સહકારી	સંઘોના	મહદેકમ	અને	ઓદડટ	વચ્ચે	સંકલન	જળવાઈ	રહદે	અન	ેપ્ાથનમક	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	મંડળીઓના	
પ્શ્ોનું	નનરાકરણ	થા્ય,	તે	રીતે	સં્યુકત	રીતે	પ્્યાસો	હાથ	્ધરવામાં	આવે	છદે.
	 ઓદડટ	મહદેકમની	અસરકારક	કામરીરી	સારૂ	સને	૨૦૨૦-૨૧	ના	વર્ગ	દરનમ્યાન	૨૯	ટદેસટ	ઓદડટ	કરવામા	ંઆવેલ	
છદે.	મંડળીઓની	સંખ્યાના	પ્માણમાં	પૂરતું	મહદેકમ	ન	હોવાના	કારણે	કામરીરીન	ેઅસર	ન	થા્ય,	તે	સારૂ	વૈકસલપક	વ્યવસથા	૫ણ	
નવચારણા	કરવામા	ંઆવે	છદે.	વડી	કચેરી	અને	તાબાની	કચેરીઓના	વહીવટી	મહદેકમનો	૫ણ	ઉ૫્યોર	કરી	 નન્યત	્ધોરણે	
કામરીરી	થા્ય	તેવુ	ંઆ્યોજન	કરવામાં	આવે	છદે.
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	 ઓદડટ	ક્યા્ગ	બાદ	ઓદડટર	દ્ારા	આ૫વામા	ંઆવેલ	અન્વેરણ	નોં્ધોની	સમીક્ા	કરી	કામરીરી	અસરકારક	છદે	ક	ેકેમ?	
તે	જોવાનું	૫ણ	આ્યોજન	કરવામાં	આવે	છદે.
	 પ્નતમાસ	ઓદડટ	મહદેકમ	તરફથી	જે	ઓદડટ	નોં્ધો	રજુ	થા્ય	છદે,	તેની	જીલ્ા	ક્ચેરીઓ	દ્ારા	અન	ેજીલ્ા	દૂ્ધ	સહકારી	
સંઘોના	ઓદડટ	નોં્ધોની	વડી	કચેરી	દ્ારા	સમીક્ા	કરવામાં	આવે	છદે.	સને	૨૦૨૦-૨૧	સુ્ધીમા	ં૩૫૨	જેટલા	ઓડીટ	અહદેવાલની	
સમીક્ા	કરવામાં	આવી	છદે.	
સષમષતની આિક/ખચ્ષ : 
	 પ્ાથનમક	દ્ૂધ	ઉતપાદક	સહકારી	મંડળીઓ	અને	નજલ્ા	દૂ્ધ	ઉતપાદક	સહકારી	સંઘો	પાસેથી	સરકારશ્ી	દ્ારા	નન્યત	
કરા્યેલ	અન્વેરણ	ફી	અને	સથા્યી	સૂચના	મુજબ	અન્વેરણ	ફી	બાદ	ક્યા્ગ	૫છીની	મહદેકમમાં	થતી	ખચ્ગની	રકમ	ખચ્ગફાળાની	
રકમ	વસુલાત	તરીકેની	સનમનતને	આવક	થા્ય	છદે.	
	 સન	ે૨૦૨૦-૨૧	ના	વર્ગ	માટદે	` ૨૮૮૪.૦૭	લાખની	બજેટ	જોરવાઈ	સરકારશ્ી	દ્ારા	મંજુર	કરવામાં	આવેલ	છદે.	તે	
પૈકી	સનમનતમાં	તા.૩૧/૩/૨૦૨૧	સુ્ધીમાં	` ૧૭૭૦.૫૮	લાખનો	ખચ્ગ	થ્યેલ	છદે.	જેની	સામે	સનમનતન	ેઓડીટ	ફી	અને	ખચ્ગ	
ફાળો	મળીને	સને	૨૦૨૦-૨૧	ના	વર્ગ	દરમ્યાન	કુલ	` ૧૫૧૧.૨૮	લાખની	આવક	થ્ેયલ	છદે.
	 સન	ે૨૦૨૧-૨૨	ના	વર્ગ	માટદે	` ૨૩૫૦.૧૬	લાખની	બજેટ	જોરવાઈ	મંજુર	કરવામા	ંઆવેલ	છદે.	જેની	સામે	સને	
૨૦૨૧-૨૨	માં	` ૧૫.૭૯	લાખની	આવકનો	અંદાજ	થવાની	સિંાવના	છદે.
ગુજરયાત રયાજ્ િેરહયાઉસીંગ કોપપોરેશન
ષનગમનો ઉદ્ેશ્ / હેતુ 

■	 	 આ	કોપપોરદેશનની	રચનાનો	મુખ્ય	હદેતુ	કૃનર	નીપજોનુ	ંવૈજ્ાનનક	ઢબે	સંગ્હ	કરીન	ેવચેદટ્યા	દ્ારા	થતું	ખેડૂતોનું	શોરણ	
અટકાવી	ખેડૂતોના	નહતોનું	રક્ણ	કરવાનો	છદે.	આ	અનુસાર	વૈજ્ાનનક	ઢબે	ખેડૂતો,	વેપારીઓ,	સહકારી	મંડળીઓ,	
જુદી	 જુદી	 સરકારી	 એજન્સીઓ	 વરેરદેનો	 માલ	 સંગ્હ	 કરવાની	 તેમજ	 માલસમાન	 લાવવા	 તથા	 લઇ	 જવાની	
પદરવહન	અંરેની	સુનવ્ધા	પૂરી	પડવાની	કામરીરી	કરવામાં	આવે	છદે.

ષનગમનું ષમશન / દુરંદેશીપણું (ષિઝન) 
■	 	 કનૃર	નીપજોનું	વૈજ્ાનનક	ઢબે	સંગ્હ	કરીન	ેવચોદટ્યા	દ્ારા	થતું	ખેડૂતોનું	શોરણ	અટકાવી	તેમની	કૃનર	પેદાશોનું	

તેઓને	પોરણક્મ	િાવ	મળદે	તે	રીતે	ખેડૂતોના	માલ	સંગ્હ	કરીન	ેતેમના	નહતોનુ	ંરક્ણ	કરદે	છદે.
■	 	 સગં્હકતા્ગનો	માલ	નનરમનાં	તાબામાં	રહદે	ત્યાં	સુ્ધી	વૈજ્ાનનક	ઢબે	સંગ્હ	કરવામાં	આવે	છદે.	જેથી	િેજ,	જંતુઓ,	

પક્ીઓ	વરેરદેથી	માલ	નુકશાન	પામે	નનહ.	આ	માટદે	નનરમ	દ્ારા	રોડાઉનમાં	ડનેજ,	જંતુનાશક	દવાઓ	છટકાવ,	
એરદેશન,	સફાઈ	વરેરદે	કામરીરી	કરીને	રાષ્ટની	સંપનત	એવી	કૃનર	પેદાશોનો	બરાડ	અટકાવે	છદે.

ષનગમનો રંુકો ઈષતહયાસ અને તેની રચનયાનો સંદભ્ષ 
■	 	 રુજરાત	રાજ્ય	વેરહાઉસીંર	કોપપોરદેશનની	રચના	કા્યદો,	ન્્યા્ય	અન	ેકંપનીનો	બાબતો	મંત્ાલ્યના	ં્ધી	વેરહાઉસીંર	

કોપપોરદેશન	એકટ,	૧૯૬૨	હદેઠળ	કરવામાં	આવેલ	છદે.	મુંબઈ	રાજ્યનું	નવિાજન	મહારાષ્ટ	તથા	રુજરાત	તરીક	ેબે	
િારમાં	થતા	તારીખ	૦૫/૧૨/૧૯૬૦	થી	આ	નનરમ	અસસતતવમાં	આવેલ	છદે.	કોપપોરદેશનનું	કા્ય્ગક્ેત્	સમગ્	રુજરાત	
રાજ્ય	છદે.	જ્યાં	જરૂદર્યાત	હો્ય	ત્યાં	રાજ્યમાં	કોઈપણ	સથળદે	િાડેથી	અથવા	પોતાના	રોડાઉનો	બાં્ધી	સગં્હની	સેવા	
પૂરી	પાડવામાં	આવે	છદે.	

■	 	 ્ધી	વેરહાઉસીંર	કોપપોરદેશન	એકટ,	૧૯૬૨ની	કલમ-૧૯(૨)	અન્વ્ેય	સેન્ટ્રલ	વેરહાઉસીંર	કોપપોરદેશન	અને	રાજ્ય	
સરકાર	શેર	હોલડસ્ગ	તરીકે	૫૦:૫૦નાં	્ધોરણે	સરખી	શેર	મૂડી	ફાળવેલ	છદે.	 નનરમની	અન્ધકૃત	મંજુર	થ્ેયલ	
શેરમૂડી	` ૬	કરોડ	છદે.	િરપાઈ	થ્ેયલ	શેર	મૂડી	` ૪	કરોડ	છદે.	જેમાંરુજરાત	સરકારનો	` ૨	કરોડ	અને	સી.ડબલ્યુ.
સી.ની	` ૨	કરોડ	શેર	મુડી	છદે.

કોપપોરેશનની પ્રવૃષતિ / કયામગીરી
■	 	 રાજ્યમા	ંરોડાઉનો	બાં્ધવા	અને	સંપાદન	કરવા.
■	 	 રાજ્યમા	ંરોડાઉનોનો	ખેતી	નવર્યક	પેદાશો,	નબ્યારણ,	ખાતર,	ખેતી	નવર્યક	ઓજારો,	િારત	સરકારદે	સંઘ	માટદે	

ઘોનરત	કરદેલ	ચીજવસતુઓનાં	સંગ્હ	માટદે	ઉપ્યોર	કરવો.
■	 	 કોપપોરદેશનનાં	રોડાઉનમાં	ખેતી	ઉતપન્	નબ્યારણ,	ખાતર,	ખેતી	નવર્યક	ઓજારો	અને	ઘોનરત	કરદેલ	ચીજવસતુઓ	
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લાવવા	લઇ	જવાની	વાહન	વ્યવહારની	સુનવ્ધા	પૂરી	પાડવી.
■	 	 કનૃર	નીપજો,	નબ્યારણ,	ખાતર,	ખેતી	નવર્યક	સા્ધનો	અન	ેઘોનરત	કરદેલ	ચીજવસતુઓની	ખરીદી,	વેચાણ	સંઘ	અન	ે

નવતરણનાં	મુખ્ય	હદેતુ	માટદે	રાજ્ય	સરકાર	કે	સેન્ટ્રલ	વેરહાઉસીંર	કોપપોરદેશનના	ંએજન્ટ	તરીકે	કામરીરી	કરવી.
■	 	 અન્્ય	નન્યત	કરદેલ	કામરીરી	કરવી.

સંગ્હશષતિ અને કયામગીરી 
■	 	 રુજરાત	રાજ્ય	દરદેક	જીલ્ામાં	નનરમ	દ્ારા	૪૧	કેન્દ્રો	ચલાવવામાં	આવી	રહ્ા	છદે.
■	 	 નનરમના	પોતાની	માનલકીના	કુલ	રોડાઉન	સંખ્યા	૨૧૪	છદે.
■	 	 નનરમની	પોતાની	કુલ	સંગ્હશનક્ત	૧,૪૩,૫૦૦	મે.ટન.	છદે.
■	 	 નનરમની	િાડાની	સંરહશનક્ત	૬,૨૩,૪૧૧	મે.ટન.	તા.૩૦-૦૪-૨૦૨૧ની	સસથનતએ	છદે.
■	 	 કુલ	સગં્હશનક્ત	૪,૬૬,૯૧૧	મે.ટન.	તા.	૩૦-૦૪-૨૦૨૧ની	સસથનતએ	છદે.
■	 	 કુલ	સગં્હશનક્તનો	ઉપ્યોર	૪,૦૪,૦૭૬	મે.ટન.	કરદેલ	છદે.
■	 	 ટકાવારી	૮૭.૭૫%.

ષનગમ દ્યારયા આપિયામયાં આિતી અન્ સેિયાઓની ્યાદી 
■	 	 જુદી	જુદી	સરકારી	એજન્સીઓનો	માલ	સંગ્હ	કરવાની	તેમજ	માલ	લાવવા	લઈ	જવાની	પદરવહન	સુનવ્ધા	ઉપરાંત	

આ્યાતી	 માલનું	 રુજરાતનાં	 બંદરો	 ખાતે	ક્ી્યરીંર,	 હદેન્ડનલંર	 અન	ે ટ્રાન્સપોટટેશનની	 કામરીરી	 નનરમ	 દ્ારા	
કરવામાં	આવે	છદે.

■	 	 આ્યાતકારો	તથા	નનકાસકરોની	જરૂરી્યાતને	ધ્યાનમા	ંલઈ	રા્ંધીનરર,	છત્ાલ	ખાત	ેપસબલક	બોન્ડેડ	વેરહાઉસની	
પ્વૃનત્	નનરમ	દ્ારા	ચલાવવામાં	આવતી	હતી.

■	 	 જુદી	જુદી	સહકારી	મંડળીઓ	તથા	સરકારી	એજન્સીને	રોડાઉનનો	તૈ્યાર	કરવા,	સુપરનવઝન	દ્ારા	પ્ોજેકટ	કરી	
આપવાની	કામરીરી	નનરમ	દ્ારા	ચલાવવામાં	આવતી	હતી.

■	 	 નનરમ	 દ્ારા	 દશરથ	 (વડોદરા)	 ખાતે	 ઇનલેન્ડ	 કન્ટદેઈનર	 ડેપો/કન્ટદેઈનર	 ફે્ઈટ	 સટદેશન	 જેનો	 ડ્ાઈ	 પોટ્ગ	 તરીકે	
ઓળખવામાં	આવ	ેછદે.	તે	 વ્યવસથા	૧૯૯૭ની	સાલથી	ઉિી	કરવામાં	આવી	છદે.	જેના	દ્ારા	વડોદરા	અન	ેતેની	
આસપાસના	નવસતારના	ંઉદ્યોરપનતઓ	કે	જેઓ	આ્યાત	અન	ેનનકાસની	કામરીરી	કરદે	છદે.	તેવા	ઉદ્યોરપનતઓ	
તેમની	ચીજવસતુઓ	દશરથ	(વડોદરા)થી	નનકાસ	આ્યાત	કરી	શકે	છદે.	કસટમ	ક્ી્યરીંર	કામરીરી	દસરથ	ખાતે	જ	
આવે	છદે.	સી.ડબલ્યુ.સી.ને	૧૦	વર્ગની	મુદતનાં	સનવ્ગસ	બેઇઝ	કોન્ટ્રાકટથી	સને-૨૦૦૦થી	ચલાવવા	માટદે	આપેલ	છદે.	
જેમાં	મુદતમાં	વ્ધારો	કરવામાં	આવેલ	છદે.	

ષનગમ સંસથયાગત મયાળખું 
■	 	 નનરમને	સપશ્ગતી	સામાન્્ય	તથા	નીનત	નવર્યક	બાબતોની	દદેખરદેખ	અને	સંચાલન	નનરમના	ંકુલ	દશ	નન્યામકશ્ી	

(બોડ્ગ	ઓફ	ડા્યરદેકટસ્ગ)	દ્ારા	કરવામાં	આવે	છદે.
■	 	 સી.ડબલ્યુ.સી.	દ્ારા	૫(પાંચ)	નન્યામકશ્ીની	નનમણુક	નનરમમાં	કરવામાં	આવે	છદે.
■	 	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	૫(પાંચ)	નન્યામકશ્ીની	નનમણુક	નનરમમાં	કરવામાં	આવે	છદે.
■	 	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	નનમણકુ	આપવામા	ંઆવલે	મનેજેીંર	ડા્યરદેકટર	એક	પણૂ્ગ	સમ્યના	નન્યામક	નીમવામાં	આવ	ેછદે.
■	 	 નન્યામક	મંડળ	દ્ારા	નનરમના	નીનત	નવર્યક	પ્શ્ો	બાબત	્યોગ્ય	નનણ્ગ્ય	લઈન	ેનનરમનાં	મેનેજીંર	ડા્યરદેકટર	

જરૂર	જણા્ય	સરકારશ્ીની	મંજુરી	મેળવી	નનરમનું	સંચાલન	કરદે	છદે.
■	 	 મેનેજીંર	ડા્યરદેકટરની	રાહબરી	નીચે	નનરમની	મુખ્ય	કચેરી	તથા	કેન્દ્રો	ઉપર	કુલ-	કમ્ગચારીઓ	ફરજ	બજાવે	છદે.
■	 	 નનરમ	મુખ્ય	કચેરી	કમ્ગ્યોરી	િવન	સામે	સેકટર	૧૦/એ,	રા્ંધીનરર	–	૩૮૨૦૧૦	ખાતે	કા્ય્ગરત	છદે.	તેમજ	પ્ોજેકટ	

કચેરી	અમદાવાદ	ખાતી	કા્ય્ગરત	છદે.	દરદેક	જીલ્ા	મથકે	નનરમના	ંકેન્દ્રો	ખાતે	રોડાઉનો	કા્ય્ગરત	છદે.	
જાહેર ફકર્યાદ ષનિયારણ મયારે ઉપલબધ તંત્ર 

■	 	 નનરમ	દ્ારા	જાહદેર	જનતાને	સી્ધી	રીતે	કોઈ	સેવાઓ	આપવામાં	આવતી	નથી.	પરંતુ	વેપારીઓ,	ખેડૂતો,	સહકારી	
મંડળીઓ,	તેમજ	સરકારી	સંસથાઓ	દ્ારા	િારત	સરકારદે	સંગ્હ	માટદે	ઘોનરત	કરદેલ	ચીજવસતુઓનો	વૈજ્ાનનક	ઢબે	
સંગ્હ	કરવામાં	આવે	છદે	અન	ેતેની	રુણવત્ા	જળવા્ય	તેની	તકેદારી	રાખવા	માટદે	વ્યવસથા	રોઠવવામાં	આવેલ	છદે.	
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આ	માટદે	કમ્ગચારીઓને	તાલીમ	આપવામા	ંઆવેલ	છદે.	ઘોનરત	કરદેલ	ચીજવસતુઓ	સંગ્હ	બાબતે	ફદર્યાદ	મળદે	તો	
વડી	કચેરી	ખાતે	તકેદારી	શાખા	કા્ય્ગરત	છદે.	જે	કોઈ	ફદર્યાદ	મળદે	તે	આ	શાખા	દ્ારા	ધ્યાન	લઇન	ેજરૂરી	તપાસ	
કરી	કા્ય્ગવાહી	કરવામાં	આવે	છદે.

	 વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨	દરનમ્યાન	હાથ	્ધરાનારી	પ્વૃનત્/કામરીરીની	સંનક્પ્	માનહતી
■	 	 નનરમનાં	ખુલ્ા	પલોટ	ઉપર	નવીન	રોડાઉનો	બાં્ધી	આશરદે	૧	લાખ	ચો.ફૂટ.	સંગ્હશનક્ત	વ્ધારવાનો	ટારગેટ	છદે.
■	 	 નનરમના	તમામ	ખુલ્ાં	પલોટ	ઉપર	બાકી	રહદેલ	બાઉન્ડ્ીવોલ	બનાવવાની	કામરીરી.
■	 	 નનરમનાં	જુનાં	રોડાઉનોનાં	રૂફની	જજ્ગરીત	નસમેન્ટ	શીટસ	/	છાપરા	બદલીને	તબક્કા	વાઈઝ	પ્ોફાઈલ	કોડેટશીટ	

નાંખવાની	કામરીરી.
■	 	 નનરમ	જરૂરી્યાત	મંદ	કેન્દ્રો	ઉપર	ઓફીસ	બનાવવાની	કામરીરી.
■	 	 ૨૦૨૦-૨૧	 માં	 PSSની	 કામરીરી	 હદેઠળ	 મરફળી,	 ચણા,	 રા્યડો,	 મર,	 અડદ	 જેવા	 પાક	 ખેડૂતોના	 લાિાથગે	

સંગ્હશનક્ત	વ્ધારવા	૨૦૦૦	જેટલા	રોડાઉનો	િાડેથી	રાખીને	રાજ્ય	સરકારદે	આપેલ	ખરીદી	પૂરી	કરવામાં	આવ	ે
છદે.	ચાલુ	વર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	અંદાજીત	૧૪	લાખ	મે.ટન.	જેટલી	ખરીદી	માટદે	પુરદેપુરા	િંડારણની	વ્યવસથા	કરવામા	ં
આવી	રહી	છદે.

■	 	 સમગ્	રુજરાતમાં	સંગ્હ-શનક્ત	વ્ધારવા	સરકાર	સાથ	ેમસલતથી	સઘન	પ્્યત્ો	કરવામાં	આવશે.
ખયાંડ ષન્યામક, ગુજરયાત રયાજ્, ગયાંધીનગર.

■	 	 સરકારશ્ીના	સહકાર	નવિારનાં	તા.૨૦/૧૨/૮૨	ના	ઠરાવ	ક્રમાંક	:	સીડીઇ/૨૬૮૧/ક	અન્વ્યે	સહકારી	ખાતામાં	
ખાંડ	 નન્યામકશ્ીની	કચેરીનું	અલર	માળખું	મંજૂર	થ્યેલ	છદે.	રુજરાત	સહકારી	મંડળીઓ	અન્ધનન્યમ	૧૯૬૧	
અન્વ્યે	રજીસટ્રારને	મળદેલ	તમામ	સત્ાઓ	ખાંડ	નન્યામક,	રુજરાત	રાજ્ય,	રાં્ધીનરરને	આપવામાં	આવેલ	છદે.	

■	 	 ખાંડ	નન્યામકશ્ી,	રુજરાત	રાજ્ય,	રાં્ધીનરર	દ્ારા	ખાંડ	સહકારી	મંડળીઓ	માટદે	રુજરાત	રાજ્ય	સહકારી	કા્યદા	
૧૯૬૧	 નું	 અમલીકરણ,	 િારત	 સરકારના	 સુરરકેન	 કન્ટ્રોલ	ઓડ્ગર	 ૧૯૬૬	 મુજબ	 રાજ્યની	 ખાંડ	 સહકારી	
મંડળીઓના	 નવકાસ	 અંરે	 તેમજ	 રાજ્ય	 સરકારશ્ીની	 ખાંડ	 સહકારી	 મંડળીઓના	 નવકાસલક્ી	 ્યોજનાઓના	
અમલીકરણની	કામરીરી	કરવામાં	આવે	છદે.	

■	 	 રાજ્યમા	ં૧૩	ખાંડ	મંડળીઓ	સહકારી	ક્ેત્ે	અને	૨	ખાંડના	કારખાના	ખાનરી	ક્ેત્ે	 કા્ય્ગરત	છદે,	તેઓની	કુલ	
સથાનપત	પીલાણ	ક્મતા	પ૯,૭પ૦	ટીસીડી	છદે.

■	 	 ૧૩	કા્ય્ગરત	ખાંડ	સહકારી	મંડળીઓ	પૈકી	૯	ખાંડ	સહકારી	મંડળીઓ	પાસે	 દડસટીલરી	 પલાન્ટ	છદે.	આર.એસ.	
(રદેકટીફાઈડ	સપીરીટ)	ની	ઉતપાદન	ક્મતા	પ્નતદદન	૩પ૬	KLPD	અને	ઇથેનોલની	ઉતપાદન	ક્મતા	પ્નતદદન	ર૯૦	
KLPD	છદે.

■	  સને ૨૦૨૧-૨૨ નયા િિ્ષ મયારે ખયંાડ સહકયારી મંડળીઓને લગતી નીચેની ચયાલુ ્ોજનયાઓ મયારે કુલ ` 

રપ૪૧.૦ર લયાખની જોગિયાઈ થ્ેલ છે. 
(૧)		 ખાંડ	સહકારી	મંડળીઓન	ેખરીદવેરો/સોફટલોન	સામ	ેવ્યાજ	રાહત	આપવાની	્યોજના	(સામાન્્ય	નવસતાર/આદદજાનત	

નવસતાર)માં	એ.જી.	ઓદડટમાં	ઉપસસથત	થ્ેયલ	પારાના	કારણોસર	વ્યાજ	રાહતના	કલેઈમ	બાકી	હોવાના	કારણોસર	સને	
ર૦ર૧-રરના	વર્ગ	માટદે	સદર	્યોજના	ચાલુ	રાખવામા	ંઆવેલ	છદે.	આ	્યોજના	અંતર્ગત	સામાન્્ય	નવસતાર	માટદે	` ૦.૦૧	
લાખ	અને	આદદજાનત	નવસતાર	માટદે	` ૦.૦૧	લાખ	જોરવાઇ	થ્ેયલ	છદે.	જ	ેઅંતર્ગત	ચાલ	ુનાણાંકી્ય	વર્ગ	ર૦ર૧-રર	
દરમ્યાન	સામાન્્ય	 નવસતાર	માટદે	 ૪પ૭.૮૬ર	લાખ	તથા	આદદજાનત	 નવસતાર	માટદે	 ` રપ૦.૮૩૮	લાખ	એડીશનલ	
ઓથોરાઈઝેશનથી	મંજુર	થ્યેલ	છદે.	જે	પૈકી	સામાન્્ય	નવસતાર	માટદે	` ૪૩૬.૭રર	લાખ	અન	ેઆદદજાનત	નવસતાર	માટદે	
` રપ૦.૮૩૮	લાખ	ખચ્ગ	થ્યેલ	છદે.	

 નોંધ ઃ	સામાન્્ય	નવસતારમાં	સદર	્યોજના	હદેઠળ	એડીશનલ	ઓથોરાઇઝેશનથી	મંજુર	થ્ેયલ	`	૪પ૭.૮૬ર	લાખ	પૈકી	
`	૪૩૬.૭ર૨	લાખ	ખચ્ગ	થ્યેલ	છદે.	હાલ	બચત	`	ર૧.૧૪	લાખ	રહદેલ	છદે.	સદર	્યોજના	હદેઠળ	વડોદરા	ડીસટ્રી.	કો.ઓ.	
સુરરકેન	ગ્ોઅર	્યુનન્યન	નલ.,	વડોદરાને	`	ર૧.૪૪	લાખ	ચુકવવાપાત્	થા્ય	છદે.	સદર	સંસથાને	ચુકવવાપાત્	રકમ	
સામે	બચત	રહદેલ	રકમ	ધ્યાને	લેતા	મેળવવાપાત્	ખુટતી	રકમ	̀ 	૩૦,૦૦૦/-	રહદે	છદે.	જે	એડીશનલ	ઓથોરાઇઝેશનથી	
મેળવવાની	કા્ય્ગવાહી	ચાલુમાં	છદે.	જે	ખુટતી	રકમ	મળ્ેયથી	સદર	સંસથાને	સંપુણ્ગ	રકમ	ચુકવી	શકા્ય	તેમ	છદે.	
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	 વ્ધુમાં	ઉપરોકત	ખૂટતી	રકમ	̀ 	૩૦,૦૦૦/-	ચાલુ	નાણાંકી્ય	વર્ગમાં	ઉપલબ્ધ	થા્ય	તો	સદર	્યોજના	આરામી	નાણાકી્ય	
વર્ગ	ર૦ર૧-રર	થી	બ્ંધ	કરવાની	થા્ય	છદે.	

(૨)		 ખાંડ	સહકારી	મંડળીઓને	સક્મ	બનાવવા	 રાજ્ય	સરકાર	નીનત	નક્કી	 કરદે	 ત	ેમુજબની	નાણાંકી્ય	સહા્ય	માટદેના	
પેકેજની	્યોજના	અંતર્ગત	`	૧૯૦.૦૦	લાખની	જોરવાઇ	થ્યેલ	છદે.	સદર	્યોજના	અન્વ્યેની	કુલ	`	ર૭૬.૭૧	લાખની	
કુલ	૧૦	દરખાસત	હાલ	કા્ય્ગવાહી	હદેઠળ	છદે.	

(૩)		 ખાંડના	 સહકારી	 કારખાનાને	 શેરમૂડી	 ફાળો	આપવાની	 ્યોજના	 (સામાન્્ય	 નવસતાર/આદદજાનત	 નવસતાર)	 અંતર્ગત	
સામાન્્ય	નવસતાર	માટદે	̀ 	૧.૦૦	લાખ	અન	ેઆદદજાનત	નવસતાર	માટદે	̀ 	૫૦.૦૦	લાખ	જોરવાઈ	થ્ેયલ	છદે.	સદર	્યોજના	
અન્વ્યે	આદદજાનત	નવસતારની	શ્ી	દમણરંરા	સહકારી	ખાંડ	ઉદ્યોર	મંડળી	લી.	ની	દરખાસત	હાલ	કા્ય્ગવાહી	હદેઠળ	છદે.	

(૪)		 ખાંડ	સહકારી	મંડળીઓન	ેલાંબારાળાની	લોન	સામ	ે વ્યાજ	સહા્ય	્યોજના	 (સામાન્્ય	 નવસતાર/આદદજાનત	 નવસતાર)	
અંતર્ગત	સામાન્્ય	નવસતાર	માટદે	̀ 	૧ર૦૦.૦૦	લાખ	અન	ેઆદદજાનત	નવસતાર	માટદે	̀ 	૧૧૦૦.૦૦	લાખ	જોરવાઈ	થ્યેલ	
છદે.	િારત	સરકારશ્ીના	તા.	ર/૩/ર૦૧૯ના	જાહદેરનામાથી	જાહદેર	કરદેલ	એફ.આર.પી.	મુજબના	શેરડીના	િાવો	માટદે	વર્ગ	
ર૦૧૮-૧૯ના	શેરડીના	બાકી	પેમેન્ટ	ચુકવવા	માટદે	મેળવેલ	લોન	અરંેની	સોફટલોન	વ્યાજ	સહા્ય	માટદેની	જાહદેર	કરદેલ	
્યોજના	હદેઠળ	રાજ્યની	ખાંડ	સહકારી	મંડળીઓ	દ્ારા	સંલગ્ન	હદેત	ુમાટદે	લી્ધેલ	બેન્ક	લોનની	રકમ	પર	િારત	સરકારશ્ી	
દ્ારા	આ	લોન	ઉપાડવાની	તારીખથી	ચુકવવામાં	આવનાર	વ્યાજ	સહા્યની	એક	વર્ગની	અવન્ધ	પણૂ્ગ	થ્યા	બાદ	રાજ્ય	
સરકારશ્ી	દ્ારા	ખરદેખર	ચુકવવામાં	આવનાર	વ્યાજ	અથવા	૭	ટકા	અથવા	બેમાંથી	જે	ઓછું	હો્ય	તેટલી	રકમ	વ્ધુમાં	
વ્ધુ	૪	(ચાર)	વર્ગ	માટદે	અથવા	લોન	રીપેમેન્ટ	(બેમાંથી	જે	વહદેલું	હો્ય)	તે	માટદે	વ્યાજ	રાહત	આપવાની	્યોજના	વર્ગ	
ર૦ર૦-ર૧	થી	અમલમા	ંમુકેલ	છદે.	સદર	્યોજના	અન્વ્યે	સામાન્્ય	નવસતારમા	ંકુલ	`	૬૩૬.૬૬	લાખની	૧૮	દરખાસતો	
તથા	આદદજાનત	નવસતારમાં	કુલ	`	૪૩૧.પ૬	લાખની	૧૪	દરખાસતો	હાલ	કા્ય્ગવાહી	હદેઠળ	છદે.	

■	 સને ૨૦૨ર-૨૩નયા િિ્ષ મયારે ખયંાડ સહકયારી મંડળીઓને લગતી નીચેની ચયાલુ ્ોજનયાઓ મયારે કુલ ` ૩ર૦૧.૦૦ 
લયાખની જોગિયાઈ સુચિેલ છે. 

	 (૧)	ખાંડ	સહકારી	મંડળીઓને	સક્મ	બનાવવા	રાજ્ય	સરકાર	નીનત	નક્કી	કરદે	તે	મુજબની	નાણાંકી્ય	સહા્ય	માટદેના	
પેકેજની	્યોજના	અંતર્ગત	` પ૦૦.૦૦	લાખ	જોરવાઇ	સુચવવામા	ંઆવેલ	છદે.

	 (ર)	ખાડંના	સહકારી	 કારખાનાને	શરેમૂડી	ફાળો	આપવાની	્યોજના	 (સામાન્્ય	 નવસતાર/આદદજાનત	 નવસતાર)	 અંતર્ગત	
સામાન્્ય	નવસતાર	માટદે	` ૧.૦૦	લાખ	અન	ેઆદદજાનત	નવસતાર	માટદે	` ૮૦૦.૦૦	લાખ	જોરવાઈ	સચુવવામા	ંઆવલે	છદે.	

	 (૩)	ખાંડ	સહકારી	મંડળીઓને	લાંબારાળાની	લોન	સામે	વ્યાજ	સહા્ય	્યોજના	(સામાન્્ય	નવસતાર/આદદજાનત	નવસતાર)	
અંતર્ગત	સામાન્્ય	નવસતાર	માટદે	` ૧૦૦૦.૦૦	લાખ	અને	આદદજાનત	નવસતાર	માટદે	` ૯૦૦.૦૦	લાખની	જોરવાઈ	
સુચવવામા	ંઆવેલ	છદે.	
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(૧) પોલીસ મહાિિદેશક અિે મુખ્ય પોલીસ અિિકારીશ્ી, ગાંિીિગર
આઇ.બી.િી અગત્યિી કમગીરી 
	 રાજ્ય	આઈ.બી.ની	મહત્વની	કામગીરીન	ેધ્યાન	ેલઈ	તેની	પહોંચ	્વધુમાં	્વધુ	શક્ય	બને	ત	ેમાટે	્વર્ષ	૨૦૨૦-૨૦૨૧	
માં												૦૫	ન્વા	સેનટસ્ષ	તથા	૨૧	ન્વા	સબ	સેનટસ્ષ	તેમજ	૦૮	સબ	સેનટસ્ષન	ેઅપગે્ડ	કરી	સેનટસ્ષ	બના્વ્વામા	ંઆ્વેલ	છે,	જે	્યુનનટો	
કા્ય્ષરત	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	
	 ્વર્ષ	 ૨૦૨૧-૨૦૨૨	માં	 રાજકોટ	 રીજી્યન	તથા	ગાંધીનગર	 રીજી્યન	ખાતે	 રીજી્યન	ઈનચાજ્ષ	 તરીકે	 ડી.સી.આઈ.	
સં્વગ્ષની	ન્વી	જગ્યાઓન	ેમંજુરી	આપ્વામાં	આ્વેલ	છે.	ભન્વષ્યમાં	આઈ.બી.ની	્વધતી	જતી	કામગીરી	અન	ેન્વા	ભૌગોનલક	
તેમજ	ટેક્ોલોનજકલ	પડકારોને	ધ્યાન	ેલઈ	હેડક્ાટ્ષર	તેમજ	ફીલડ	કક્ાએ	(રીજી્યન	લે્વલ)	ન્વા	્યુનનટો	ઊભા	કર્વા	કામગીરી	
કર્વામાં	આ્વી	રહેલ	છે.	મહાનુભા્વોની	કોન્વો્યમુ્વમેનટ,	રાજ્ય	આઈ.બી.	ના	મેનડેટન	ેધ્યાન	ેલઈ	તે	સંબંધે	સા્યબર	પલેટફોમ્ષ	
પર	્વધતી	જતી	પ્રવૃનતઓથી	ઊભા	થતા	પડકારન	ેપહોંચી	્વળ્વા	ન્વી	ટેકનોલોજી,	સંસાધનો	તેમજ	 નનષ્ાતં	મેનપા્વરની	
જરૂરી્યાતને	ધ્યાને	લઈ	રાજ્ય	આઈ.બી.	કા્ય્ષ્વાહી	કરી	રહેલ	છ	ેસભાસથળે	તેમજ	રહે્ાંક	સથળે	સુરક્ાને	ધ્યાન	ેલઈ	ચાલુ	્વર્ષમાં	
ન્વા	BR	્વાહન,	જામર	્વાહન	તેમજ	બેગેજ	સકનેસ્ષની	ખરીદી	કર્વાની	કા્ય્ષ્વાહી	ચાલુમા	ંછે.	ભન્વષ્યમા	ંપ્	્વી.્વી.આઈ.પી.	
સુરક્ાની	જરૂરી્યાતને	ધ્યાને	લઈ	તે	મુજબ	સુરક્ા	સબંધી	ઉપકર્ો	ખરીદ્વાની	કા્ય્ષ્વાહી	કર્વામાં	આ્વશે.	
 ઇ-ગુજકોપ :		ઇ	ગુજકોપ	પ્રોજેકટની	શરૂઆત	૨૦૦૭માં	કર્વામાં	આ્ેવલ	આ	એક	્યુનનક	પ્રોજેકટ	છે	જે	ગુજરાત	
સરકારના	ગૃહન્વભાગની	કામગીરીને	ઇનફોમમેશન	ટેકનોલોજી	સાથ	ેસાંકળે	છે.ઇ-ગુજકોપ	પ્રોજેકટ	હેઠળ	પોલીસની	તમામ	કચેરી	
તેમજ	પોલીસ	સટશેનમાં	ઇ-ગુજકોપની	કામગીરી	માટે	૧૦૬૮૬	કમપ્યુટર,	૭૧૨૦	નપ્રનટર,	૧૪૬૫	સકેનર	ઉપલબધ	છે.	જીસ્વાન	
મારફતે	પોલીસ	ન્વભાગની	તમામ	કચેરીઓ	તેમજ	પોલીસ	સટશેનો,	૧૫૭૩થી	્વધુ	સથળોએ,	૯૦,૦૦૦	કરતા	્વધ	ુપોલીસ	
અનધકારી/કમ્ષચારીઓ	દ્ારા	ઇ-ગુજકોપ	એપલીકેશનનો	ઉપ્યોગ	કર્વામા	ંઆ્વે	છે	અને	FIR	ઓનલાઇન	નોંધ્વામાં	આ્વે	છે.	
્વર્ષ	૨૦૧૩	થી	્વર્ષ	૨૦૧૯	સુધી	ઇ-ગુજકોપ	પ્રોજેકટ	ફક્ત	પોલીસ	સટેશનોમાં	કા્ય્ષરત	હતું.	્વર્ષ	૨૦૧૯-૨૦માં	ઇ-ગુજકોપના	
ન્વસતરીકર્	કરી	પોલીસ	ચોકીઓ	અને	આઉટ	પોસટોમાં	પ્	ઉપલબધ	કર્વામા	ંઆ્વેલ	છ	ેઅન	ેઆઉટ	પોસટોમાં	કો		મપ્યુટર	અન	ે
નપ્ર	નટર	પ્	ફાળ્વ્વામાં	આ્વેલ	છે.	હ્વે	નાગરરકોને	પોલીસની	તમામ	સ્ેવાઓ	આ	પોલીસ	ચોકીઓ	અન	ેઆઉટ	પોસટોમાં	મળી	
રહે	છ	ેજેથી	નાગરરકોને	કોઇપ્	અરજી	કર્વા	પોલીસ	સટેશન	જ્વાની	જરૂર	રહેશે	નહી.	ગુજરાત	રાજ્યમાં	પોલીસની	કામગીરી	
્વધુ	પારદશશી	તેમજ	અસરકારક	બના્વ્વા	માટે	પોલીસ	સટેશનમા	ંઆપ્વામા	ંઆ્વતી	તમામ	અરજીઓ	સરલ	એપલીકેશન	્વડે	
ઇ-ગુજકોપમાં	ઓનલાઇન	કર્વામાં	આ્વે	છે.પોલીસ	સટેશન	અંતગ્ષત	૬,૨૬,૪૪૬	અરજીઓ	રજીસટ્ેશન	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	
ઓનલાઇન	થ્યેલ	અરજીની	ન્વગત(અરજી	નં)	તેમજ	કરેલ	અરજીના	નનકાલની	સસથનત	અરજકતા્ષને	SMS	દ્ારા	જા્	કર્વામાં	
આ્વે	છે.	આ	એપલીકેશનની	મદદથી	ગુજરાત	પોલીસ	્વધુ	નાગરરક	કેસનરિત	બની	છ	ેતેમજ	અરજદારો	ની	અરજી	ના	નનકાલમાં	
પારદનશ્ષતા	અન	ેઝડપ	્વધી	છે.
	 ICJS	 (Interoperable	 Criminal	 Justice	 System-ICJS)ના	 અમલીકર્:-	 ગુજરાત	 રાજ્ય	 દ્ારા	 કા્યદો	 અન	ે
વ્ય્વસથાને	સુદૃઠ	બના્વ્વા	માટ	ેઇનટર	ઓપરેબલ	નરિનમનલ	જસટીસ	નસસટમ	(Interoperable	Criminal	Justice	System	CJS)
પ્રોજેકટનું	અમલીકર્	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	ઇગુજકોપનેકોટ્ષસાથેપ્	સંકલન	કર્વામાં	આ્વેલ	છેICJS	આંતર	રાજ્ય	ગ	ુનહેગારો	
અને	સંગઠીતગુ	નહાખોરીને	અટકા્વ્વા	ખુબજ	મદદરૂપ	છે.
 ઇ-ગુજકોપ એપલીકેશિ ક્ાઉડસવ્વર પર કા્ય્વરત :	 ઇ-ગુજકોપ	 એપલીકેશન	 ્વર્ષ-૨૦૧૩થી	 કા્ય્ષરત	 છે.	 ્વર્ષ-
૨૦૧૯મા	ંઇ-ગુજકોપ	એપલીકેશનના	હાડ્ષ્વેર	અન	ેસોફટ્વેરને	સુદૃઠ	બના્વ્વા	માટે	અગત્યની	કામગીરી	હાથ	ધર્વામાં	આ્ેવલ	
છે.	ઇગુજકોપ	એપલીકેશનને	ક્ાઉડ	સ્વ્ષર	પર	માઇગે્ટ	કર્વામાં	આ્વેલ.	ઇ-ગુજકોપ	એપલીકેશન	રાષ્ટ્રની	પ્રથમ	સી.સી.ટી.એન.
એસ.એપલીકેશન	અને	ગુજરાત	રાજ્યની	પ્રથમ	એપલીકેશન	છે	જે	કલાઉડ	સ્વ્ષર	પર	ઉપલબધ	છે.	
કલાઉડ	સ્વ્ષર	પર	માઇગ્ેટ	કર્વાથી	ઇ-ગુજકોપની	કામગીરી	્વધુ	ઝડપી	અને	અસરકારક	બની	છે.	
 પોકેટ કોપ :	પાસપોટ્ષ	માટે	અરજી	કરનાર	નાગરરકોના	પોલીસ	્વેરીરફકેશન	પોકેટકોપ	મોબાઈલ	એપથી	અરજદાર	ના	
ઘરે	જઈન	ેકર્વામાં	આ્વે	છે.	જેથી	નાગરીકોને	પાસપોટ્ષ	પોલીસ	્વેરીરફકેશન	માટે	પોલીસ	સટેશન	જ્વાની	જરૂર	નથી.	સીટીઝન	
પોટ્ષલ	એપ	ગુજરાત	સરકારના	ઇ-ગુજકોપ	પ્રોજેકટ	અંતગ્ષત	ગુજરાત	રાજ્યના	નાગરરકો	પોલીસન	ેલગતી	 ન્વન્વધ	સે્વાઓ	
જે્વીકે	નસનન્યર	નસરટઝન	નોંધ્ી,	ભાડુઆત	નોંધ્ી,	ઘરઘાટી	નોંધ્ી,	ગુમ	થ્ેયલ	નમલકત	નોંધ્ી,	ગુમ	થ્યેલ	વ્યનક્ત	નોંધ્ી,	
‘ના	્વાંધા	પ્રમા્પત્ર’	્વગેર	ેઓનલાઇન	ઘર	બેઠા	મેળ્વી	શક	ેતે	માટે	નસરટઝન	ફસટ્ષ	મોબાઇલ	એપ	ન્વકસા્વ્વા	માં	આ્ેવલ	
છે.માન.	મુખ્યમંત્રીશ્ી	દ્ારા	તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૯ના	રોજ	નસરટઝન	ફસટ્ષ	મોબાઇલ	એપલોનચ	કર્વામાં	આ્વેલ.આ	મોબાઇલ	એપ	
ગૂગલપલે	સટોરમાંથી	ડાઉનલોડ	કરી	શકા્ય	છે.	(હાલ	એંડ્ોઇડફોન	માટે	જ	આ	એપ	ઉપલબધ	છે)
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•  વર્વ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ માં હાથ િરવામાં આવિાર પ્રવૃિત 
	 અત્યાર	સુધી	ઈ-ગુજકોપનો	ડેટાબેઝ	ફકત	કોમપ્યુટર	પર	જ	ઉપલબધ	હતો	જેના	લીધે	રફલડમાં	કે	ગુ	નહાસથળ	પર	હાજર	
પોલીસ	અનધકારી/કમ્ષચારીને	ઈ-ગુજકોપનો	ડેટા	ઉપલબધ	થઈ	શકતો	ન	હતો.	પરંતુ	હ્વે	પોકેટ	કોપ	અંતગ્ષત	આપ્વામા	ંઆ્વનાર	
મોબાઈલ	 સમાટ્ષફોનમાં	 પોલીસ	અનધકારી/કમ્ષચારીને	 ઈ-ગુજકોપનો	 ડેટા	 સથળ	 ઉપર	 જ	 ઉપલબધ	 છે.	 જેના	 લીધે	 મોબાઈલ	
એપલીકેશનની	મદદથી	સથળ	પર	તપાસ	કરનાર	પોલીસ	અનધકારી/કમ્ષચારી	ગુનેગારો	અને	ગુનહાને	લગતી	માનહતી	મેળ્વી	
શકશેઅને	ગુનહા	શોધ્વાની	અને	અટકા્વ્વાની	કામગીરી	્વધુ	ઝડપી	અન	ેઅસરકારક	બની	છે.ગુજરાત	પોલીસ	ગુજરાતની	૬	
કરોડ	જનતાની	સુરક્ા	માટે	્વધુ	સક્મ	અન	ેટેકનોલોજીથી	સજજ	થશે.	મોબાઈલ	એપની	મદદથી	પોલીસ	સે્વાઓ	્વધારે	નાગરરક	
કેસનરિત	થશે.
પ્રિાિમંત્ીશ્ી દ્ારા મુલ્યાંકિ- પ્રગિત ડેશબોડ્વમાં ગુજરાત રાજ્ય સતત પ્રથમ સથાિ :
	 માચ્ષ-૨૦૧૫માં	 ભારતના	 ્વડાપ્રધાનશ્ીઓના	 દ્ારા	 મહત્વાકાંક્ી	 મલટીપપ્ષઝ	 અને	 મલટીમોડલ	 પલેટફોમ્ષ	 પ્રગનત	
ડેશબોડ્ષની	શરૂઆત	કર્વામાં	આ્વી.તમામ	રાજ્ય/કેનરિ	સાનશત	પ્રદેશ	દ્ારા	સી.સી.ટી.એન.એસ.અંતગ્ષત	થ્યેલ	કામગીરી	બાબતે	
NCRB	દ્ારા	દરેક	માસના	અંત	ેપ્રગનત	ડેશબોડ્ષ	પ્રકાનશત	કર્વામાં	આ્ેવ	છે.	૩૧	મે,	૨૦૧૮	થી	ગુજરાત	સતત	પ્રગનત	ડેશબોડ્ષમાં	
પ્રથમ	સથાને	રહ્ં	છે.
ઇ-ગુજકોપ પ્રોજેકટિે મળેલ એવોડ્વ :
	 •		CSI-Nihilist	Governance	Award	(2015)
	 •		Golden	Koch	Order	of	the	Merit	Award	(2016)
	 •		FICCI	SMART	Policing	Award	(2018)	
	 •		NCRB	Best	Practices	(2018)
NCRB	Good	Practices	in	CCTNS/ICJS	(Advanced	State	2020)
તાલીમિી અગત્યિી કામગીરી ઃ
	 રાજ્ય	પોલીસના	કુલ-૭૯	અનધકારીઓને	જી.પી.એ.,કરાઇ	ખાત	ેTraining	of	Investigators	on	Women	Safety	
ની	તાલીમ	બી.પી.આર	એનડ	ડી.ન્યુ	રદલહીના	સં્યોજનથી	આપ્વામાં	આ્ેવલ.	પ્રાદનેશક	્વાહન	વ્ય્વહાર	ખાતા,	્વન	ખાતાના	
તથા	નશાબંધી	ખાતાના	અનધકારી/કમ્ષચારીઓને	તાલીમ	સંસથાઓમાં	પોલીસ	ન્વભાગને	લગત	તાલીમ	આપ્વામાં	આ્ેવલ	છે.	
COVID-19	અનુસંધાને	રાજ્ય	બહારની	ન્વન્વધ	તાલીમ	સંસથાઓ	દ્ારા	આ્યોજીત	ન્વન્વધ	તાલીમ	કોર્ષ	મુજબ	રાજ્યના	શહેર/
નજલ્ા/એકમોના	અનધકારીઓને	On-Line	તાલીમ	આપ્વામાં	આ્વે	છે.	તાલીમ	સંસથાઓમા	ંતા.૧૫/૦૧/૨૦૨૦થી	પા્યાની	
તાલીમ	લઇ	રહેલ	કુલ-૨૪૨૪	નબન	હનથ્યારી	લોકરક્કોની	તાલીમ	તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૧ના	રોજ	પૂ્્ષ	થતા	તેઓને	રાજ્ય	પોલીસ	
દળમાં	ફરજ	માટે	મોકલી	આપેલ	છે.
	 ઉપરોકત	 નબન	 હનથ્યારી	 લોકરક્કો	 પૈકી	 ગુજરાત	 પોલીસ	અકાદમી,	 કરાઇ	ખાત	ે તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૦થી	 પા્યાની	
તાલીમ	લઇ	રહેલ	કુલ-૪૩૮	 નબન	હનથ્યારી	લોકરક્કોની	તાલીમ	પૂ્ ્ષ	થતા,	તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૧ના	રોજ	ગુજરાત	પોલીસ	
અકાદમી,	કરાઇ	ખાતે	મુખ્ય	મહેમાન	તરીકે	માનની્ય	રાજ્ય	કક્ાના	મંત્રીશ્ી,	(ગૃહ),	ગુજરાત	સરકારનાઓની	ઉપસસથનતમા	ં
પાસીંગ	આઉટ	પરેડનું	આ્યોજન	કર્વામાં	આ્વેલ.	ગુજરાત	પોલીસ	અકાદમી,કરાઇ	ખાત	ેતા.૨૧/૦૮/૨૦૧૯	થી	પા્યાની	તાલીમ	
લઇ	રહેલ	સીધી	ભરતીના	કુલ-૯૪	પોલીસ	ઇનસપેકટર	(નબન	હનથ્યારી)તાલીમાથશીઓની	પા્યાની	તાલીમ	૨૨/૦૧/૨૦૨૧માં	
પૂ્્ષ	થતા	તેઓને	પ્રત્યક્	તાલીમ	માટે	તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૧	ના	રોજ	ન્વન્વધ	જીલ્ા	ખાત	ેપ્રત્યક્	તાલીમના	હેતુસર	ફાળ્વ્વામાં	
આા્વેલ	છે.	આ	નબન	હનથ્યારી	તાલીમાથશીઓની	પ્રત્યક્	તાલીમ	હાલ	ન્વન્વધ	જીલ્ાઓ	ખાતે	કા્ય્ષરત	છે.	જ	ેમાહે-ડીસેમબર-
૨૦૨૧માં	 પૂ્્ષ	 થનાર	છે.	ગુજરાત	પોલીસ	અકાદમી,કરાઇ	ખાતે	 તા.૨૧/૧૧/૨૦૧૯થી	પા્યાની	 તાલીમ	લઇ	 રહેલ	સીધી	
ભરતીના	 કુલ-૩	ના્યબ	પોલીસ	અનધક્ક	 (નબન	હનથ્યારી)	 તથા	 નબ.હ.પો.ઇનસ.બેચ-૧(એ)ના	૨	તાલીમાથશીઓની	પા્યાની	
તાલીમ	 તા.૧૭/૦૪/૨૦૨૧માં	 પૂ્્ષ	 થ્યેલ	 છે.	 જેઓની	 પ્રત્યક્	 તાલીમ	 ન્વન્વધ	જીલ્ાઓ	ખાત	ે હાલ	 કા્ય્ષરત	 છે.	 ગુજરાત	
પોલીસ	અકાદમી,કરાઇ	ખાતે	તા.૨૮/૧૧/૨૦૨૦થી	પા્યાની	તાલીમ	લઇ	રહેલ	સીધી	ભરતીના	નબ.હ.પો.ઇનસ.બેચ-૧(બી)ના	
૯	તાલીમાથશીઓની	પા્યાની	તાલીમ	તા.૨૭/૧૧/૨૦૨૧માં	પૂ્્ષ	થ્યેલ	છે.	જેઓની	પ્રત્યક્	તાલીમ	ન્વન્વધ	જીલ્ાઓ	ખાત	ેહાલ	
કા્ય્ષરત	છે.	
	 ્વર્ષ-૨૦૨૦માં	શહેર/જીલ્ા	ખાતે	નનમ્ૂંક	પામેલ	હનથ્યારી	તથા	નબન	હનથ્યારી	લોકરક્ક	તાલીમાથશીઓની	પા્યાની	
તાલીમ	 કુલ	 પાંચ	 તાલીમ	 સંસથાઓ	ખાતે	 તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૧	 થી	અને	 શહેર/જીલ્ા/જૂથ	 ખાત	ે તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૦થી	 શરૂ	
કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	કુલ-૮૫૮૮	લોકરક્ક	તાલીમાથશીઓને	તાલીમ	આપ્વામાં	આ્ેવલ.	જે	પૈકી	૮૪૫૬	લોકરક્કોની	તાલીમ	
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તા.૧૪/૦૫/૨૦૨૧	ના	રોજ	પૂ્્ષ	થ્યેલ.	તથા	૧૩૨	લોકરક્કોની	તાલીમ	તા.૨૧/૧૧/૨૦૨૧	ના	રોજ	પૂ્્ષ	થ્યેલ	છે.		
	 હાલમા	ંગુજરાત	પોલીસ	અકાદમી,	કરાઇ	ખાત	ેનબ.હ.પો.ઇનસ.	બેચ-૧(સી)ના	૨	તથા	બેચ-૧(ડી)ના	૨	તેમજ	બેચ-૨	
ના	૫૫	તાલીમાથશીઓની	તાલીમ	કા્ય્ષરત	છે.				
	 એમ.પી.એફ.અંતગ્ષત	 મંજૂર	 થ્યેલ	અનુદાનમાંથી	 અત્રે	 હસતકની	 પાંચ્ેય	 તાલીમ	 સંસથાઓ	ખાતે	 સબંનધત	 તાલીમ	
સંસથાના	સમગ્	ન્વસતારને	આ્વરી	લેતા	CCTV	કેમેરા	ઇનસટોલ	કરી,	કા્ય્ષરત	કર્વામા	ંઆ્વેલ	છે.	CCTV	કેમેરા	મારફત	અત્રેથી	
મોનીટરીંગ	કર્વામાં	આ્વે	છે.	
	 એમ.પી.એફ.	અંતગ્ષત	મંજૂર	થ્યેલ	અનુદાનમાંથી	ગુજરાત	પોલીસ	અકાદમી,	કરાઇ	ખાતે	અદ્યતન	સનુ્વધા	ધરા્વતુ	
Wi-Fi	નેટ્વક્ક	ન્વકસા્વ્વામાં	આ્વેલ	છે.	કમાનડો	તાલીમ	કેનરિ,	ખલાલની	બાજુમાં	પોલીસ	ખાતા	હસતક	આ્વેલ	૧૦૦	એકર	
જમીન	ઉપર	૨૫૦૦	તાલીમાથશીઓની	ક્મતા્વાળું	તાલીમ	સેનટર	ઉભુ	કર્વા	મંજૂરી	મળતા,	આ	બાબતનો	માસટર	પલાન	તેમજ	
ન્વન્વધ	નબલડીંગસના	નકશા	તૈ્યાર	કરી	કા્ય્ષ્વાહી	હાથ	ધર્વામાં	આ્વેલ	છે.	
•  વર્વ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ માં હાથ િરવામાં આવિાર પ્રવૃિત 
	 ઇ-ગુજકોપ	પ્રોકેજટ	હેઠળ	તપાસ	કરનાર	અનધકારીન	ેમદદરૂપ	થા્ય	એ્વી	એસપલકેશન-સમસત	પ્રકારના	બના્વ્વાળી	
જગ્યાનું	પંચનામા,	અટક	પંચનામા,	રરક્વરી	પંચનામા,	ડીસક્વરી	પંચનામા,	ઓનલાઇન	ભર્વામાં	મદદરૂપ	મોબાઇલ	એસપલકેશન	
પોકેટ	કોપ	્યોજના	હેઠળ	ન્વકસા્વ્વાની	કામગીરી		હાથ	ધર્વામા	ંઆ્વનાર	છે.	
	 નબઝનેસ	ઇનટેલીજનસ	ટૂલ	તેમજ	નપ્રડીકટી્વ	એનાલીટીકસના	માધ્યમથી	રિાઇમ	મેપસ,	રિાઇમ	રીપોરસ્ષ,	રિાઇમ	હોટ-
સપોટ	એનાલીસીસ,	રિાઇમ	ટે્નડ	એનાલીસીસ	જ્ેવા	ગુનાની	તપાસ	કરનાર	અનધકારીન	ેતેમજ	સુપર્વાઇઝરી	અનધકારીને	મદદરૂપ	
રીપોટ્ષ	ન્વકસા્વ્વામાં	આ્વનાર	છે.		
	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	આગામી	સમ્યમાં	પોલીસ	ન્વભાગમાં	ન્વન્વધ	સ્ંવગ્ષ	નબ.હ.પો.સ.ઇ.-૩૦૦,	નબ.હ.એ.એસ.આઇ.-
૯૮૩,	 નબ.હ.લોકરક્ક-૫૪૮૮,	 હનથ્યારી	 લોકરક્ક-૧૦૫૦,	 ઇનટે.ઓફીસર-૨૭,	એસ.આર.પી.એફ.	 લોકરક્ક-૪૪૫૦	મળી	
કુલ-	૧૨,૨૯૮	ની	ભરતી	કર્વામા	ંઆ્વનાર	છે.	જે	ભરતી	પ્રનરિ્યા	પૂ્ ્ષ	થ્યા	બાદ	તેઓન	ેઅત્રે	હસતકની	કુલ-૫	તાલીમ	સંસથાઓ	
તથા	શહેર/જીલ્ા/્યુનનટ	ખાતેના	ડીસટ્ીકટ	ટ્ેનનંગ	સેનટસ્ષ	ખાત	ેપા્યાની	તાલીમ	આપ્વામાં	આ્વનાર	છે.		
	 ગુજરાત	જાહેર	સ્ેવા	આ્યોગ	દ્ારા	ભરતી	કર્વામા	ંઆ્વલે	કુલ-૧૬	નબન	હનથ્યારી	ના્યબ	પોલીસ	અનધક્ક	તથા	કુલ-૪૦	
નબન	હનથ્યારી	પો.ઇ.	આગામી	સમ્યમા	ંગુજરાત	પોલીસ	અકાદમી,	કરાઇ	ખાત	ેપા્યાની	તાલીમ	આપ્વામા	ંઆ્વનાર	છે
સુરક્ા સેતુ સોસા્યટીિી અગત્યિી કામગીરી ઃ
	 પ્રજા	અને	પોલીસની	્વચ્ે	ન્વશ્ાસ	પેદા	થા્ય,	ટકી	રહે	અને	કા્યમી	સેતુ	બંધા્ય	તે્વા	હેતુથી	રાજ્ય	સરકાર	ેસુરક્ાસેતુ	
સોસા્યટીની	સથાપના	કર્વાનો	નનધા્ષર	ક્યયો.	ગૃહ	ન્વભાગ,	ગુ.રા.	દ્ારા	તા.	૬.૦૯.૨૦૧૨ના	ઠરા્વથી	રાજ્ય	કક્ા	૧,	પોલીસ	
કનમશ્નરના	ન્વસતારમાં	૪	અને	જીલ્ા	કક્ાએ	૩૪	એમ	કુલ	મળીન	ે૩૯	સુરક્ા	સેત	ુસોસા્યટીઓની	સથાપના	કર્વામાં	આ્વી	
છે.જેનું	સંચાલન	કર્વા	માટે	એકઝીક્યુટી્વ	સનમનતની	રચના	કર્વામાં	આ્વેલ	છ	ેઅને	નીનતન્વર્યક	 નન્્ષ્યો	લે્વા	ગ્વ્ષનીંગ	
કાઉનસીલની	રચના	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.		
રાજ્યિા તમામ િજલ્ાઓમાં સુરક્ાસેતુ સોસા્યટી કા્ય્વરત છે. મુખ્ય પ્રવૃિતિઓમાં 
	 •		મનહલાઓને	સ્વરક્્	અને	સલામતીની	તાલીમ
	 •		દારૂના	વ્ય્વસા્યમાં	રોકા્યેલી	મનહલાઓનુ	ંપુન:્વસન	કર્વું.	
	 •		બાળકોને	સીની્યર	સીટીઝનની	સુરક્ા	
	 •		ન્વદ્યાથશીઓ	સાથે	કેરી્યર	કાઉસનસલીંગ	
	 •		પોલીસ	સટેશનની	કામગીરીને	્વાકેફ	કર્વા	
	 •		ટ્ાફીક	નન્યમન	અન	ેનન્યમો	ન્વશે	તાલીમ	
	 •		દરેક	પોલીસ	સટેશન	દીઠ	એક	શાળાની	પસંદગી	કરી	સટડુનટ	પોલીસ	કેડેટ	અમલ	કર્વો	
	 •		સામાજીક	અને	સાંસકકૃનતક	કા્ય્ષરિમો	
	 ્વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨માં	કુલ	૧,૬૯,૪૦૦	મનહલાઓન	ેલક્ાકંની	સામ	ેઓકટોબર	સધુી	૯,૮૯૮	મનહલાઓન	ેસ્વરક્્ની	
તાલીમ	આપલે	છે	અન	ે૬૩૧	બટુલેગર	મનહલાઓનુ	ંપનુ:્વસન	કરેલ	છે	SPC	્યોજના	હેઠળ	૨૬,૫૩૨	ન્વદ્યાથશીઓના	લક્ાકંની	
સામ	ે૧૫,૯૯૨	ન્વદ્યાથશીઓન	ેકા્ય્ષરિમ	હેઠળ	આ્વરી	લીધા	છે.	આ	સમ્યગાળા	દરમ્યાન	૨,૭૧૦	બાળકોને	પોલીસ	સટેશનની	
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મલુાકાત	લીધી	છે	અને	૨૩,૫૦૪	ન્વદ્યાથશીઓન	ેટ્ાફીકની	તાલીમ	આપેલ	છે.	આ	ઉપરાંત	રાજ્યમાં	૧૪	સુરક્ાસતે	ુરથ	પોલીસ	
સટેશન	હેઠળના	ન્વસતારોમા	ંફેર્વ્વામા	ંઆ્વ	ેછે.	રથમા	ંરફલમ,	સાનહત્ય	રાખીન	ેએજ્યકેુટર	દ્ારા	પ્રકે્કોન	ેસમજ્	આપ્વામા	ંઆ્ેવ	
છે.	
•  વર્વ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ માં કામગીરીમાં થ્યેલ પ્રગિત
	 ્વર્ષ	 ૨૦૨૨-૨૩	 માટ	ે ૧,૮૬,૩૪૦	 મનહલાઓન	ે સ્વરક્્ની	 તાલીમ	આપ્વાનુ	ંઆ્યોજન	 છે.	 રાજ્ય	 સરકારની	
ગ્ાંટમાંથી	ચાલતી	શાળાઓ	તથા	રાજ્યમાં	આ્વેલી	કેનરિી્ય	 ન્વદ્યાલ્ય,	જ્વાહર	ન્વોદ્ય	 ન્વદ્યાલ્ય	 ન્વગેરે	 કુલ	મળીને	૯૯૭	
શાળાઓમાં	SPC	્યોજના	ચલા્વ્વાનું	આ્યોજન	છે	જ્યાં	૨૯,૧૮૫	ન્વદ્યાથશીઓન	ેતાલીમ	આપ્વામાં	આ્વશે.	ગત	્વર્ષ	કરતા	
પ્રવૃનતમાં	૧૦%નો	્વધારો	થશે	તે્વું	આ્યોજન	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	આ	ઉપરાંત	મોટા	શહેરોમાં	 રહે્ાંકની	સોસા્યટીઓમા	ં
CCTV	કેમેરા	લગાડ્વા	માટ	ે૩૦%	જેટલી	સબસીડી	આપ્વામાં	આ્વે	છે.	રાજ્યના	તમામ	નજલ્ામા	ંપોલીસ	સટેશન	ન્વસતારમાં	
૧૪	સુરક્ાસેત	ુરથ	ફેર્વ્વામાં	આ્વે	છે.	રથ	દ્ારા	સુરક્ાસેતુ	ના	કા્ય્ષરિમો	અન	ેપોલીસની	કામગીરીથી	્વાકેફ	કરે	છે	આગામી	
્વર્ષમાં	 રાજ્યના	તમામ	 નજલ્ાઓના	તમામ	ગામોમાં	આ	રથ	પ્ર્વાસ	કરશે	અને	પ્રજાને	સુરક્ાસેત	ુસોસા્યટી	તથા	પોલીસ	
ન્વભાગની	કામગીરીથી	્વાકેફ	કર્વામાં	આ્વશે.	
પોલીસ  વેલ્ેરિી અગત્યિી કામગીરી 
	 ગુજરાત	 પોલીસ	 મેન્યુઅલ	 ૧૯૭૫	 ભાગ-૧	 ની્યમ	 ૨૫૬,૨૫૭,૨૫૮ની	 જોગ્વાઇઓ	અનુસાર	 સમગ્	 ગુજરાત	
રાજ્યના	પોલીસ	અનધકારી/કમ્ષચારી	અને	કુટુંબીજનોના	્વેલફરે	માટે	ન્વન્વધ	કલ્યા્કારી	પ્રવૃનતઓની	્યોજના	અમલમા	છે.
	 (૧)	આ	પોલીસ	્વેલફેર	ફંડની	્યોજનાઓ	માટે	તમામ	પોલીસ	અનધકારી/કમ્ષચારીનો	પગાર+મોઘ્વારી+સી.એલ.એની	
ગ્તરી	કરી	એક	રદ્વસનો	પગાર	્વર્ષમા	એપ્રીલ	માસના	પગાર	નબલેથી	કપાત	કરી	્ેવલફરે	ફંડ	ખાત	ેજમા	કર્વાની	જોગ્વાઇઓ	
છે,	આ	્યોજનાનો	પોલીસ	અનધકારી/કમ્ષચારી	અને	કુટુંબીજનોન	ે્વધુમાં	્વધુ	લાભ	મળે	અને	કલ્યા્કારી	પ્રવૃત્ી	ને	્વેગ	મળે	તે	
માટે	સમગ્	રાજ્યના	કમ્ષચારીઓના	કુલ	ફાળો	અથ્વા	૫	કરોડ	બ	ેમાથી	જે	ઓછુ	હો્ય	તેટલી	રકમ	સરકારશ્ી	તરફથી	્ેવલફેર	ફંડમાં	
ગ્ાનટ	ફાળ્વ્વામાં	આ્વે	છે	તેમાં	્વર્ષ	૨૦૨૦-૨૦૨૧	માં	સરકારશ્ીએ	ફાળાની	રકમમાં	૫	કરોડથી	્વધારો	કરી	૭	કરોડ	કર્વાનો	
નન્્ષ્ય	સરકારશ્ીએ	કરેલ	છે.	અને	ત	ેકલ્યા્કારી	પ્રવૃનત્ઓમા	્વાપર્વામાં		આ્ેવ	છે.	(૨)	પોલીસ	મેન્યુલની	જોગ્વાઇઓ	તેમજ	
આ	પ્રવૃનતનું	મોનીટરીંગ	કર્વા	અને	અમલીકર્	કર્વા	સારૂ	સરકારશ્ીના	ઠરા્વ	રિમાંક	:	પીડબલ્યએુફ/૧૦/૨૦૧૯/૨૪૨૩૪૯/
ટી.	તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ના	આધાર	ે કમીટી	નક્ી	કર્વામા	ંઆ્ેવલ	છે.	ત	ે કમીટી	 દ્ારા	સમ્યાતરે	મીટીંગ	્યોજી	સનમક્ા	કરી	
કલ્યા્કારી	પ્રવૃનત્ના	્વેગ	અને	અમલીકર્	માટે	જરૂરી	પગલા	લ્ેવામા	આ્વે	છે.	્વેલફરે	ફંડની	મોનીટરીંગ	મીટીગ	છેલ્ે	તારીખ	
૦૭/૧૦/૨૦૨૦ના	 રોજ	 પોલીસ	 મહાનનદેશક	અને	 મુખ્ય	 પોલીસ	અનધકારીશ્ી	 ગુજરાત	 રાજ્ય	ગાંધીનગરની	અધ્યક્તામા	
્યોજા્યેલ.	(૩)	ગુજરાત	પોલીસ	મેન્યુઅલ	૧૯૭૫	ભાગ-૧	ની્યમ	૨૫૬,૨૫૭,૨૫૮ની		જોગ્વાઇઓ	અનુસાર	તેમજ	મોનીટરીંગ	
કમીટીની	ભલામ્ો	અનુસાર	હાલમા	પોલીસ	્વેલફેર	ફંડમાથી	પોલીસ	અનધકારી/કમ્ષચારી	અને	કુટુંબીજનોના	્વેલફરે	માટે	જુદી	
જુદી	પ્રવૃનત્ઓ	કર્વામા	આ્વે	છ	ેજે્વી	કે	(૧)દૂધ	ન્વતર્	કેનરિ	(૨)	બાળ	મંરદર	(૩)	અનાજ	દળ્વાની	ઘંટી	(૪)	નચલડ્ન	પાક્ક	(૫)
વ્યાજબી	ભા્વની	દુકાન	(૬)	શાકભાજીના	બગીચા	(૭)	નસ્વ્,ગુથ્	અન	ેએંબ્ો્યડરી	ના	્વગ્ષ	(૮)	નસઝનેબલ	સટોસ્ષ	(૯)	અંબર	
ચરખા	(૧૦)	કુટુંબ	નન્યોજન	કેનરિ	(૧૧)	ડીસપેનસરી	અન	ેસાર્વાર	કેનરિ	(૧૨)	પુખત્વ્ય	માટે	નશક્્	ક્ાસ	(૧૩)	પોલીસ	બો્યઝ	
બેનડ	(૧૪)	પોલટ્ીફામ્ષ	(૧૫)	સીનેમા	શો	(૧૬)	પોલીસ	કમ્ષચારીના	સંતાનો	માટેના	ટ્ુટોરી્યલ	ક્ાસ	(૧૭)	પ્રસુનત	અન	ેબાળ	
ન્વકાસ	કનેરિ	(૧૮)	રીરિીએશન	સેનટર	્વગેરે	પ્રવૃનતઓ	કર્વામાં	આ્વે	છે.	તથા	જુદી	જુદી	સહા્યો	જ્ેવી	કે,	ચશમા	સહા્ય,	દાંતના	
ચોકઠાં,	મર્ોત્ર	સહા્ય,તેમજ	બાળકોના	શૈક્ન્ક	કારકીદશી	માટે	પ્રોતસાહન	ઇનામ	તેમજ	નશષ્યવૃનત	આપ્વામાં	આ્વે	છે.	તેમજ	
બાળકો	માટે	તાલીમ	કેનરિ,	આરોગ્ય	ચકાસ્ી,	્વાંચનાલ્ય	જે્વી	ન્વન્વધ	પ્રવૃનતઓ	તથા	કોમપ્યટુર	લોન,	મેડીકલ	લોન,	મંગળસૂત્ર	
લોન,	ઉચ્	અભ્યાસ	લોન	પ્	આપ્વાની	જોગ્વાઇઓ	પ્	કરા્વામા	ંઆ્ેવલ	છે.	્વેલફરે	ફંડની	કલ્યા્કારી	પ્રવૃત્ીના	ભાગ	રૂપ	ે
અનધકારી/કમ્ષચારી	અને	કુટુંબીજનોની	આરોગ્ય	ચકાસ્ીનો	પ્	સમા્ેવશ	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.તા.૨/૨/૧૯,	તા.૨૧/૬/૧૯	તથા	
તા.૦૭/૧૦/૨૦૨૦	તથા	છેલ્ે	તા.૮/૩/૨૦૨૧	ના	રોજ	્વેલફેર	ફંડ	મોનીટરીંગ	મીટીંગ	પોલીસ	મહાનનદેશક	અને	મુખ્ય	પોલીસ	
અનધકારીશ્ી	ગુ.રા.	ગાંધીનગરની	અધ્યક્તામાં	્યોજા્યેલ	તેમાં	પોલીસ	અનધકારી/કમ્ષચારી	અને	કુટુંબીજનોના	્વેલફરે	માટે	નન્્ષ્યો	
લઇ	નીચે	મુજબના	સુધારા	્વધારા	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.

(૧) િસલાઇ મશીિ	લોનમાં	્વધારો	કરી	₨	૧૦,૦૦૦/-	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	
(૨) સંતાિ લગ્ન લોિ :		₨	૧,૫૦,૦૦૦/-	સુધી		સંતાન	લગ્ન	આપ્વામા	ંઆ્વે	છે.	
(૩) મડેીકલ લોિ :	(બીજા	્વર્ષ	સધુી	૦%	વ્યાજ	રનહત)	અન	ેબ	ે્વર્ષ	બાદ	વ્યાજ	દર	૫%	રાખ્વાનંુ	નકકી	કર્વામાં	આ્વલે	છે.	
(૪) ચશમા સહા્યમાં	દર	બે	્વરમે	₨	૨,૦૦૦/-ના	બદલે	₨	૫,૦૦૦/-આપ્વાનુ	ંનકકી	કરેલ	છે.		
(૫) દાંતિા ચોકઠામંાં	₨	૪,૦૦૦/-ના	બદલે	્વધારો	કરી	₨	૧૦,૦૦૦/-સહા્ય	આજી્વન	એક્વાર	આપ્વાનું		નકકી	કરેલ	
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છે.

(૬) મરણોતિર સહા્ય :	₨	૨૫,૦૦૦/-	ના	બદલે	₨	૫૦,૦૦૦/-	સહા્ય	આપ્વાનુ	ંનક્ી	કર્વામા	ંઆ્વેલ	છે.
(૭) ઇિામ ઃ	-બાળકોની	કારકીદશી	માટે	અને	પ્રોતસાહન	માટે	ઇનામની	રકમમાં	અભ્યાસ	્વાઇઝ	

િીચે મુજબ વિારો કરવામાં આવેલ છે.
(અ)
અ.િં.

(બ)
િોરણ

(ક)
ચૂકવવાપાત્ ઈિામિી રકમ

૧ ધોર્	૬	થી	૯	તથા	૧૧	તથા	સટશીરફકેટ	કોસ્ષમાં	ઉનત્્્ષ	થનાર	ન્વદ્યાથશી (૧)	૮૦%	થી	્વધારે	=	૨૫૦૦/-
૨ ધોર્	૧૦	મા	ંઉનત્્્ષ	થનાર	ન્વદ્યાથશી (૧)	૮૦%	થી	૮૫%	=	૫૦૦૦/-

(૨)	૮૫.૧%	થી	૯૦%=		૭૫૦૦/-
(૩)	૯૦.૧%	થી	૯૫%	=	૧૦,૦૦૦/-
(૪)	૯૫.૧%	થી	્વધુ	=	૧૫,૦૦૦/-

૩ ધોર્	૧૨	મા	ંઉનત્્્ષ	થનાર	ન્વદ્યાથશી (૧)	૮૦%	થી	૮૫%	=	૫૦૦૦/-
(૨)	૮૫.૧%	થી	૯૦%=		૭૫૦૦/-
(૩)	૯૦.૧%	થી	૯૫%=	૧૦,૦૦૦/-
(૪)	૯૫.૧%	થી	્વધુ=	૧૫,૦૦૦/-

અનડર ગ્ેજ્યુએશિ કક્ા માટે ઇિામો :-
૪ હ્મેનનટીસ/	કોમસ્ષ/	મેનેજમેનટ/	લો/	સા્યનસ	/લીબરલ	આટ્ષસ/	કોમપ્યટુર	

એપલીકેશન	ન્વગેરે	પ્રકારના	ધો.૧૨	પછીના	અભ્યાસરિમોમાં	
૬૫%	કે	તેથી	ઉપર	₨	૧૦,૦૦૦/-

૫ અનડર	ગ્ેજ્યુએશનના	ટેસક્કલ/	પ્રોફેશનલ	અભ્યાસરિમો(BETECH/
MBBS/BP	harm/આ્યુ્વમેદ/	હોનમ્યોપેથી	ન્વગેરે)	અભ્યાસરિમોમાં	

૬૦%	કે	તેથી	₨	૧૦,૦૦૦/-

૬ ME/MTECH/	MS/	ચાટ્ષડ	એકાઉનટનટ,	કંપની	સેરિેટરી,	કોસટ	
એકાઉનટીંગ	MBA	ન્વગેરે	પ્રોફેશનલ	કોર્ષ,	સંશોધન	(PHD)	ન્વગેરેમાં	
અભ્યાસરિમોમા	ં

૫૫%	કે	તેથી	્વધુ	ગુ્ 	₨		૧૦,૦૦૦/-

સપોટ્વસ સકોલરશીપ :
	 આ	ઉપરાંત	પોલીસ	ન્વભાગના	કે	પોલીસ	પરર્વારના	તેજસ્વી	રમત્વીરો	માટે	સેનટ્લ	્વેલફરે	ફંડમાંથી	નીચેના	ટેબલમાં	
જ્ાવ્યા	મુજબની	સપોટ્ષસ	સકોલરશીપ	આપ્વા	નન્્ષ્ય	કર્વામા	ંઆ્વે	છે.

૧ આંતરરાષ્ટ્રી્ય	કક્ાની	ટૂના્ષમેનટમા	ંપસંદગી	
પામેલ	ખેલાડીઓ

મહત્મ	₨	૧૦,૦૦,૦૦૦/-	તથા	₨	૨,૦૦,૦૦૦/-સુધી	સપોટસ્ષ	રકટ/	
સાધનો,	કોચીંગ,	મેડીકલ	ન્વગેર	ેખચ્ષ	માટે.

૨ રાષ્ટ્રી્ય	કક્ાની	ટુના્ષમેનટમાં	પસંદગી	પામેલ	
ખેલાડીઓ

મહત્મ	₨	૫,૦૦,૦૦૦/-તથા	₨	૧,૦૦,૦૦૦/-સુધી	સપોટસ્ષ	રકટ/	
સાધનો	કોચીંગ,	મેડીકલ	ન્વગેરે	ખચ્ષ	માટે.

(૮) ઉચ્ચ અભ્યાસ લોિ :	આ	હેતુ	માટે	₨	૫	કરોડ	ની	જોગ્વાઇ	કર્વામા	ંઆ્વેલ	છે.	જેમાં	₨	૧૦,૦૦,૦૦૦/-		સુધી	ચુક્વ્વામાં	
આ્વે	છે.
(૯) માિદ વેતિ :	્વેલફેર	ફંડની	કામગીરી	કરતાં	અનધકારી/	કમ્ષચારીન	ેલઘુત્મ	₨	૨૦૦/-	અને	મહત્મ	₨	૫૦૦/-	સુધીની	
મ્યા્ષદામાં	્વધારો	કરી	લઘતુ્મ	₨	૧૦૦૦/-	અને	મહત્મ	₨	૧૫૦૦/-	આપ્વાનુ	ં	નકકી	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.
(૧૦) કોમપ્યુટર લોિ :	₨	૪૦,૦૦૦/-	ને	બદલે	₨	૬૦,૦૦૦/-	આપ્વાનું	નક્ી	કરેલ	છે.		
(૧૧) મોબાઈલ લોિ :		₨	૨૫,૦૦૦/-	મોબાઈલ	લોન	આપ્વાનુ	ંનક્ી	કરેલ	છે.
(૧૨) મોતી્યા ઓપરેશિ લોિ :	₨	૧૦,૦૦૦/-	ન	ેબદલે	્વધારો	કરી	₨	૩૦,૦૦૦/-	સુધી	આપ્વાનુ	ંનકકી	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.
(૧૩) હેલથ ચેક-અપ :	પોલીસ	અનધકારી/કમ્ષચારી	તથા	તેમના	કુટુંબના	સભ્યોની	સરકારી	હોસસપટલ	અથ્વા	સથાનીક	એન.જી.ઓ	
ની	મદદથી	દર	્વરમે	હેલથ	ચેક-અપ	ફરજી્યાત	કોઇપ્	પ્રકારના	ખચ્ષ	્વગર	કરા્વ્વાનુ	ંરહેશે.	હેલથ	ચેક-અપના	ડેટા	કચેરીના	
્વડાશ્ીએ	ઇ-ગુજકોપ	માં	દર	્વરમે	નાખ્વાનો	રહેશે.	હેલથ	ચેક-અપ	દરમ્યાન	ગંભીર	નબમારીઓ	જ્ા્ય	તે્વા	ડેટા	અલગથી	દર	
્વરમે	નન્યમીત	રીતે	મોકલી	આપ્વાના	રહેશે.	ગંભીર	નબમારીઓ	અંગે	કચેરીના	્વડાશ્ી	એ	અંગત	રસ	લઇ	તેઓને	જરૂરી	સહા્ય	
માગ્ષદશ્ષન	કર્વાનું	રહેશે.	અને	આ	અંગે	નત્રમાનસક	અહે્વાલ	પ્	મોકલ્વાનો	રહેશે	તેમ	નકકી	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	
(૧૪)  વેલ્ેર ્ંડિી	કલ્યા્કારી	પ્રવૃનત્ના	ભાગ	રૂપે	અનધકારી/કમ્ષચારી	અને	કુટુંબીજનોની	આરોગ્ય	ચકાસ્ીનો	પ્	સમા્વેશ	
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કર્વામાં	આ્વેલ	છે.પોલીસ	ખાતાના	કમ્ષચારી/અનધકારીઓને	સતત	તના્વભરી	પરરસસથનતમાં	ફરજ	બજા્વતા	હો્ય	છે,	કાર્	ક	ે
ફરજ	એ	પ્રકારની	હો્ય	છે.	રાજ્ય	સરકાર	પ્રજાની	સુરક્ા	માટે	જેટલી	જાગૃત	છે,	તેટલીજ	તેના	પોલીસ	કમ્ષચારીઓ	અન	ેતેના	
પરર્વાર	પ્રત્યે	પ્	જાગૃત	છે.	પોલીસ	કમ્ષચારીઓ/અનધકારીશ્ીઓ	આ્વા	કૌટુંનબક	નહતોન	ેનજરઅંદાજ	કરી,	સરકારી	ફરજોન	ે
પ્રાધાન્ય	આપે	છે	ત્યારે	તેઓને	્વેલફેરની	જ્વાબદારી	રાજ્ય	સરકારની	બને	છે.	્વેલફરે	પ્રવૃનત્ના	ભાગરૂપે	રાજ્ય	સરકારે	પોલીસ	
કમ્ષચારી	અને	તેમના	પરર્વારના	સભ્યોના	સ્વાસથની	ચકાસ્ી	થા્ય	ત	ેમાટે	એક	નીનતન્વર્યક	નન્્ષ્ય	લીધેલો	છે.	જેનો	અમલ	
ઓકટોબર-૨૦૦૪થી	થઇ	રહેલ	છે.	અને	હાલમાં	દર	્વરમે	અનધકારી/કમ્ષચારી	અન	ેકુટુંબીજનોની	આરોગ્ય	ચકાસ્ી	કર્વામાં	
આ્વે	છે.	
(૧૫)  આરોગ્ય ચકાસણીના	આ	કા્ય્ષરિમથી	પોલીસ	કમ્ષચારીઓ	કે	તેમના	પરર્વારજનો	તેમના	આરોગ્ય	પ્રત્યે	જાગૃત	રહે	
તેમજ	હેલથ	ચેક-અપમાં	પોસટ-સકીનીંગ	એડ્વાઇઝ	સજેસટેડ	ઇન્વેસટીગેશન,	લો-નહમોગલોનબન,	એકસસાઇઝની	જરૂરી્યાત,	્વજન	
ઘટાડ્વું,	હાઇબલડ	સુગર,	હાઇપર	ટેનશન,	ડા્યાબીટીશ,	ફેટ	ફ્ી	ડા્યટ,	હાઇ	પ્રોટીન	ડા્યટ,	કોલેસટોરલ	તથા	્વધારાના	ન્વશેર	રોગો	
અંગે	લક્્ો	મુજબ	હદ્ય,	ટી.બી.,	કેનસર	જે્વા	ગંભીર	રોગના	લક્્	દેખા્યતો	તુરત	જ	તે	અંગેની	સાર્વાર	શક્ય	બનતા	રોગોના	
દુષપરર્ામથી	બચી	શકા્ય	છે	અન	ેપરર્વાર	તના્વમુકત	બન	ેછે.
AIS (Automatic Identification System) :
	 કોસટલ	નસક્યુરીટી	સકીમ	ફેઝ-૧	હેઠળ	રાજ્યના	મરીન	પો.સટ.ે	ખાત	ે	ફાળ્વ્વામાં	આ્વેલ	૩૦		ઇનટરસેપટર	બોરસમાં	
AIS	(Automatic	 Identification	System)ફીટ	કરા્વ્વામાં	આ્વેલ	છે.	જેના	દ્ારા	ઇનટરસેપટર	બોરસની	પ્ર્વત્ષમાન	 સસથનત	
જા્ી	શકાશેઅને	આકસસમક	સમ્યે	જરૂરર્યાતના	સથળે	ત્વરીત	ઉપ્યોગમાં	લઇ	શકાશે.	
 જેટી :	કોસટલ	નસક્યુરીટી	સકીમ	ફેઝ-૧	અંતગ્ષત	ફાળ્વેલ	કુલ-૩૦	ઇનટરસેપટર	બોરસ	હાલ	ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોડ્ષ,	
ફીશરીઝ	ન્વભાગ	તથા	ખાનગી	જેટી	પર	બથ્ષ	કર્વામાં	આ્ેવ	છે.	ગુજરાતના	પોલીસ	સટશેન	હસતક	જેટી	ઉપલબધ	થા્ય	તે	સારૂ	
ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોડ્ષ	તરફથી	જેટી	અપગ્ેડેશનની	કામગીરી	ચાલુમા	ંછે.	જે	તમામજેટીઓની	હાલની	સસથનત	નીચ	ેમુજબ	છે.	
•  વર્વ ૨૦૨૨-૨૩ દરિમ્યાિ સાિવાિી થતી પ્રગિત :
 Command and Control Room :	રાજ્યની	તથા	રાજ્ય	બહાર	થી	આ્વતી	બોટોનુ	ંReal	Time	Monitoring	થઇ	
શકે	તે	માટ	ેબોટમાં	લગા્વેલ	AIS	Systemની	મદદથી	પોલીસ	સટશેનના	કા્ય્ષક્ેત્રમાં	આ્વતી	બોટોનુ	ંનનરીક્્	તથા	નન્યંત્ર્	કરી	
શકા્ય	તથા	ગાંધીનગર	્વડી	કચેરીથી	VTMS	તથા	રડાર	નસસટમની	મદદથી	ફીડ	મેળ્વી	તેનુ	ંસુપરન્વઝન	કર્વા	સારૂ	અદ્યતન	
કમાનડ	એનડ	કંટ્ોલરૂમ	તૈ્યાર	કર્વા	અંગે	દરખાસત	કર્વામા	ંઆ્વેલ	છે.		
 Application for real time monitoring of performance for all Marine Police Station :	રાજ્યના	
તમામ	મરીન	પોલીસ	સટેશનના	તમામ	રેકડ્ષ	જાળ્વ્ી	તથા	Real	Time	Monitoring	of	Performance	તથા	અન્ય	એજનસીઓ	
સાથે	સંલગ્ન	ડેટા	ઇનટીગ્ેશન	માટે	મોબાઇલ	એપલીકેશન	ન્વકસા્વ્વાની	કામગીરી	ચાલુમા	ંછે.	
 Communication Plan :	રાજ્યના	તમામ	મરીન	પોલીસ	સટશેન	તથા	ઇનટરસેપટર	બોરસમા	ંMMB	VHF	Sets	
સથાનપત	કરી	રાષ્ટ્રી્ય	તથા	રાજ્યકક્ાની	સુરક્ા	એજનસીઓ	સાથ	ેગોપની્ય	સંદેશાવ્ય્વહારના	આપ-લે	માટ	ેઅલા્યદી	VHF	
ફ્ીક્વનસી	સેટ	કર્વાની	કામગીરી	કર્વામાં	આ્વનાર	છે.	
૨. અિિક પોલીસ મહાિિદેશક જેલ અિે સુિારાતમક વહીવટિી કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ
કામગીરી/ િસધ્િઓ અંગેિી ટૂંકી િોંિ 

• જેલખાતાિો મુળભૂત ઉદ્ેશ	અદાલત	દ્ારા	ફરમા્વ્વામાં	આ્વેલ	સજાના	ંઅમલીકર્ની	સાથોસાથ	કેદી	કલ્યા્	
ન્વર્યક	પ્રવૃનત્ઓ	હાથ	ધર્વી,	કેદી	તાલીમ	રોજગાર	અન	ેપુનઃ	સથાપન,	કેદીઓની	સલામનત,	સકારાતમક	માનસ	
પરર્વત્ષન	અન	ેમાન્વ	અનધકારોનું	રક્્	કર્વાનું	છે.	તેમજ	જેલ	મુનક્ત	પછી	સમાજમાં	સ્વમાબનભેર	પુન:સથાપન	
છે.	પુન:સથાપનનો	હેતુ	 નસદ્	કર્વા	માટે	જેલ	જી્વન	દરમ્યાન	બંદી્વાનોન	ેજેલ	ઉદ્યોગ	દ્ારા	 ન્વન્વધ	 વ્ય્વસાન્યક	
તાનલમ	પ્રદાન	કર્વામાં	આ્વે	છે	્વરયોથી	જેલોમા	ં્વ્ાટ,	સુથારી,	બેકરી,	કેનમકલ,	દરજી,	પ્રીનટીંગ	પ્રેસ	્વગેરે	ઉદ્યોગો	
ચલા્વ્વામાં	આ્વે	છે.	

•	 જેલ	ખાતાના	સીધા	નન્યત્ર્	હેઠળ	૦૪-મધ્યસથ	જેલ,	૧૧-જીલ્ા	જેલો,	૦૨-ખાસ	જેલ,	૦૩-ઓપન	જેલ,	૦૯-સબ	
જેલો	અને	૦૨	મનહલા	જેલ	મળી	કુલ	૩૧	જેલો	તેમજ	એક	જેલ	સટાફ	ટ્ેનીંગ	સકુલ	મળી	કુલ	૩૨	જેલ	કચેરીઓ	
આ્વેલ	છે.

જેલ સલામિત અિે વહીવટી સુિારણા ઃ
	 જેલ	આધુનનકર્	હેઠળ	્વાનર્ષક	્યોજના	્વર્ષ-૨૦૨૧-૨૨	હેઠળ	રાજ્યની	ન્વન્વધ	જેલો/કચેરીઓ	માટે	્વહી્વટી,		સલામનત	
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તથા	કેદીઓના	સ્વાસ્થ્યના	હેતુસર	ફેકસ	મશીન,	્વેબ	કેમેરા,	ઝેરોક્	મશીન	ઝમબો	ઝેરોક્	મશીન,	હેનડ	હેલડ	મેટલ	ડીટેકટર,	ડોર	
ફ્ેમ	મેટલ	ડીટેકટર,	બેગેજ	સકેનીંગ	મશીન	(એકસ-ર	ેસકનેીંગ	મશીન),	લોટ	બાંધ્વાના	મશીન	તથા	ફુલ્ી	ઓટોમેટીક	ચપાટી	
મશીન,		સોનોગ્ાફી	મશીન,	ખરીદ્વામાં	આ્વી	રહેલ	છે.	ઉપરાંત	કેદીઓને	કોટ્ષ	સમક્	રજુ	રાખ્વા	માટે	રાજ્ય	તમામ	અદાલતોને		
જેલો	સાથ	ેજોડી	સોફટ્વેર/હાડ્ષ્વેર	ન્વડી્યો	કોનફરનસીંગ	નસસટમ	પ્રસથાનપત	કર્વાની	કા્ય્ષ્વાહી	ગનતમા	ંછે.	તેમજ	રાજ્યની	૧૯	
જેલોમાં	સી.સી.ટી.્વી	કેમેરા	(	ન્વડી્યો	સ્વમેલનસ	નસસટમ)	પ્રસથાનપત	કર્વા	માટેની	કા્ય્ષ્વાહી	ચાલુમા	ંછે.		
વાિર્વક ્યોજિા વર્વ-૨૦૨૨-૨૩ માહાથ િરવામાં આવિાર કામો

(૧)	 ્વહી્વટી	સરળતા	ખાતર	્વહી્વટી	સાધનો	તથા	સલામતી	હેતુસર	ન્વન્વધ	પ્રકારના	સલામતીના	સાધનો	ખરીદ્વા	માટે	
અંદાજપત્રી્ય	જોગ્વાઇ	માટે	સરકારશ્ીમાં	દરખાસત	કર્વામાં	આ્વનાર	છે.

(૨)	 જેલોમા	ં રહેલ	કેદીઓને	તમામ	સાર્વાર	જેલની	અંદર	આપી	શકા્ય	તે	માટ	ેમેડીકલ	સાધનો	માટ	ેઅંદાજો	રજ	ૂ
કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	

(૩)	 જેલ/કચેરીઓ	માટે	જરૂરી્યાત	મુજબ	ન્વન્વધ	પ્રકારના	્વાહનો	તથા	ખેતી્વાડી	સંબંનધત	સાધનો	ખરીદ્વા	માટે	અંદાજો	
રજૂ	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	

(૪)	 લાંબી	સજા	થતા	કેદીઓના	પરર્વાર	અને	તેમના	બાળકો	હતોતસાનહત	થઇ	જા્ય	છે	અન	ેઆ	બાળકો	નનદયોર	હો્વા	
છતા	નનરાનશ્ત	તથા	હતોતસાનહત	થ્વાના	કાર્ે	મુશકેલીઓના	સામના	કરતા	હો્ય	છે.	કેદીઓના	આ	બાળકો	આગળ	
્વધી	શકે	અને	તેમના	પરર્વાર	સાથે	દેશ	અન	ેસમાજ	માટ	ેઆદશ્ષરૂપ	બની	શકે	તે	માટે	તેઓ	ઉતસાહમાં	રહે	તે	અત્યંત	
આ્વશ્યક	છે.	તેથી	આ	બાળકોને	કેદી	્વેલફેર	ફંડમાંથી	“સં્વેદના”	્યોજના	અંતગ્ષત	નશષ્યવૃનત્	અને	પ્રોતસાહન	ઇનામ	
આપ્વા	માટે	અંદાજપત્રી્ય	જોગ્વાઇ	કર્વા	માટે	દરખાસત	કર્વામા	ંઆ્વેલ	છે.	

ઓવરક્ાઉડીંગિી સમસ્યા માટે લેવા્યેલ પગલા. િવી જેલોિુ બાંિકામ તથા િવસતરણ 
1.	 ન્વનનનમ્ષત	દાહોદ	સબ	જેલને	કા્ય્ષરત	કર્વામા	ંઆ્વેલ	છે.
2.	 અમદા્વાદ	મધ્યસથ	જેલનું	ન્વસતર્	કરી	૫૩	ન્વી	બેરેકસ	બાંધ્વામાં	આ્વી	રહેલ	છે.	
3.	 આ્ંદ	નજલ્ા	જેલનું	બાંધકામ	પૂ્્ષ	થતા	્વડોદરા	મધ્યસથ	જેલમા	ંમહદઅંશે	ઓ્વરરિાઉડીંગની	સમસ્યાનું	નન્વાર્	

આ્વશે.	
4.	 રાજકોટ	મધ્યસથ	જેલનું	 ન્વસતર્	કરી	શકા્ય	તે્વી	જમીન	ઉપલબધ	નથી,	તેથી	આ	જેલને	અન્યત્ર	ખસેડ્વા	માટે	

જમીનની	માંગ્ી	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	
5.	 દ્ેવભૂનમ	દ્ારકા	નજલ્ામાં	ન્વી	જેલનુ	ંનનમા્ષ્	કા્ય્ષ	પૂરુ	થ્યે	જામનગર	નજલ્ા	જેલની	ઓ્વરરિાઉડીંગની	સમસ્યાનું	

નન્વાર્	આ્વશે.	
6.	 ભા્વનગર	ન્વી	નજલ્ા	જેલનું	બાંધકામ	ગનતમાં	છે.	જે	પૂ્્ષ	થ્યે	ઓ્વરરિાઉડીંગની	સમસ્યાનું	નન્વાર્	આ્વશે.	
7.	 પાલનપુર	નજલ્ાના	છાપી	મુકામે	ન્વી	નજલ્ા	જેલના	બાંધકામ	માટે	જમીન	મળી	ગ્ેયલ	છે.	આ	ન્વી	નજલ્ા	જેલનું	

બાંધકામ	કર્વા	માટે	્વર્ષ	૨૦૨૨-૨૩માં	ન્વી	સ્ેવા	હેઠળ	અંદાજપત્રી્ય	જોગ્વાઇ	માટે	અંદાજો	રજૂ	કર્વામાં	આ્વેલ	
છે.	

8.	 સોમનાથ	નજલ્ાના	સીમર્વા્વ	મુકામે	ન્વી	નજલ્ા	જેલનું	બાંધકામ	કર્વા	માટે	્વર્ષ	૨૦૨૨-૨૩માં	ન્વી	સે્વા	હેઠળ	
અંદાજપત્રી્ય	જોગ્વાઇ	માટે	સરકારશ્ીમાં	દરખાસત	કર્વામા	ંઆ્વનાર	છે.	આ	જેલનુ	ંનનમા્ષ્	થ્યેથી	જુનાગઢ	નજલ્ા	
જેલની	ઓ્વરરિાઉડીંગની	સમસ્યાનું	નન્વાર્	આ્વશે.		

9.	 ્વલસાડ	નજલ્ામાં	ન્વી	નજલ્ા	જેલના	બાંધકામ	માટે	જમીનની	માંગ્ી	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	આ	ન્વી	નજલ્ા	જેલનુ	ં
નનમા્ષ્	થ્યેથી	ન્વસારી	સબ	જેલની	ઓ્વરરિાઉડીંગની	સમસ્યાનુ	ંનન્વાર્	આ્વશે.

10.	 ગોધરા	નજલ્ાના	શહેરા	ખાતે	ન્વી	નજલ્ા	જેલના	બાંધકામના	પ્રથમ	ફેઝમા	ંકમપાઉનડ	્વોલનુ	ંકામ	પૂ્્ષ	થ્યેલ	છે.	
બીજા	તબક્ાનું	બાંધકામ	કર્વા	માટે	ગુજરાત	રાજ્ય	પોલીસ	આ્વાસ	નનગમ	દ્ારા	ટેનડર	બહાર	પાડ્વામાં	આ્વેલ	છે.	

11.	 સુરનેરિનગર	સબ	જેલ	બહાર	ખસેડ્વા	માટે	જમીન	મેળ્વ્વાની	કા્ય્ષ્વાહી	ગનતમાં	છે.	
12.	 છોટાઉદેપુર	સબ	જેલ	અન્યત્ર	ખસેડ્વા	માટે	જમીન	મળી	ગ્યેલ	છે.	પ્રથમ	ફેઝમાં	કમપાઉનડ	્વોલનું	બાંધકામ	હાથ	

ધર્વામાં	આ્વી	 રહેલ	 છે.	 તેમજ	 ્વર્ષ	 ૨૦૨૨-૨૩	 માં	 છોટાઉદેપુર	 નજલ્ા	જેલના	 બાંધકામ	 માટ	ેઅંદાજપત્રી્ય	
જોગ્વાઇ	માટે	સરકારશ્ીમાં	દરખાસત	કર્વામા	આ્વેલ	છે.	

13.	 મોડાસામા	ંન્વી	જેલના	નનમા્ષ્	માટ	ેજમીન	પસંદ	કરી	લે્વામાં	આ્વેલ	છે	અન	ેતેની	માંગ્ી	કર્વામાં	આ્ેવલ	છે.	
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જે	મળ્યેથી	બાંધકામ	કર્વામાં	આ્વશે.	

14.	 ન્વી	બોટાદ	સબ	જેલનું	બાંધકામ	પ્રગનતમાં	છે,	જેનુ	ંબાંધકામ	પૂ્્ષ	થ્ેય	બાજુની	જેલોની	ઓ્વરરિાઉડીંગમાં	ઘટાડો	થશે.

‘‘ રેડી્યો િપ્રઝિ ’’ ઃ
	 પૂજ્ય	મહાતમા	ગાંધીજીના	જનમ	જ્યંનતના	રદ્વસે		અમદા્વાદ	મધ્યસથ	જેલ	ખાત	ેબંદી્વાનોના	સુધાર્ા	હેઠળ	‘‘	રેડી્યો	
નપ્રઝન’’	ની	શરૂઆત	કરેલ	છે.	તે	પછી	્વડોદરા,	રાજકોટ,	લાજપોર	મધ્યસથ	જેલો	ખાતે	રેડી્યો	નપ્રઝનનો	શુભારંભ	કર્વામા	ં
આ્વેલ	છે.	આ	રેડી્યો	નપ્રઝન	મારફત	એક	જ	સથળેથી	જેલના	તમામ	બંદી્વાનોન	ેન્વન્વધ	પ્રકારની	સુધારાતમક	બાબતો	સંચાનલત	
કરાશે.	જેમાં	બરંદ્વાનો	માટે	 કૌશલ્ય્વધ્ષન	 ન્વકાસ	અંતગ્ષત	 વ્ય્વસા્યલક્ી	તાલીમ	કોર્ષ,	 ન્વન્વધ	પ્રકારના	પ્રનશક્્,	માનનસક	
ત્ા્વમાંથી	બહાર	આ્વે	 તે	 માટે	 સા્યકોલોજીકલ	 કાઉનસેલીંગ,	 મનોરંજન,	 નશક્્,	સંગીત,	ગા્યન,	 ્વાદન	 ન્વગેરે	 પ્રસારીત	
કર્વામાં	આ્વે	છે.		
ઇ-મુલાકાત ઃ
	 સમગ્	 ન્વશ્માં	 ફેલા્યેલ	 કોરોના	 ્વા્યરસ	 કોન્વડ–૧૯ની	 મહામારીના	 સરંિમ્ન	ે ફેલાતા	 અટકા્વ્વાના	 તકેદારીના	
પગલાંરૂપે	રાજ્યની	જેલોમાં	રહેલ	કેદીઓન	ેતેમના	પરર્વાર	સાથે	નન્યમો	મુજબ	મળ્વાપાત્ર	મુલાકાત	NICના	ઇ-નપ્રઝન	મોડ્ુલ	
હેઠળ	GSDCસોફટ્વેર	અંત્ષગત	ઇ-મુલાકાત	આપ્વામાં	આ્વી	રહેલ	છે.		
કેદીઓિો અભ્યાસ ઃ
	 રાજ્યની	જેલોમાં	કેદીઓન	ે નનશુલક	 નશક્્	આપ્વાના	હેતુસર	્વર્ષ-૨૦૨૧	માં	 ડો.બાબા	સાહેબ	આંબેડકર	ઓપન	
્યુનન્વનસ્ષટી,	ઇનદીરા	ગાંધી	નેશનલ	ઓપન	્યુનન્વનસ્ષટીના	કેનરિો	દ્ારા	જુદા-જુદા	અભ્યાસરિમોમાં	બંદી્વાનોએ	પ્ર્વેશ	મેળ્વેલ	છે.	
	 જલેોમા	ંકેદીઓન	ેનનશલુક	નશક્્	આપ્વાના	હેતસુર	નશક્્	ન્વભાગ	ગાંધીનગરના	સહ્યોગથી	્વર્ષ-૨૦૨૧મા	ંધોર્-૧૦	
અન	ેધોર્-૧૨ની	પરીક્ાનુ	ંઆ્યોજન	કર્વામા	ંઆ્ેવલ	છે.
કાિુિી સહા્ય અિે લોક અદાલતો ઃ
જીલ્ા	અને	તાલુકા	કાનુની	સહા્ય	સત્ા	મંડળ	દ્ારા	કેદીઓન	ેકાનુની	સલાહ	અને	સહા્ય	પૂરી	પાડ્વામાં	આ્વે	છે.	
જેલ િવભાગિા જેલ ઉદ્ોગોિા િવકાસ તથા િવસતરણ માટે કરવામાં આવેલ પ્રવૃિતિઓ

૧.	 કેદીઓન	ે્વ્ાટ,	બેકરી,	સુથારી,	કેમીકલ,	દરજી,	નપ્રનટીંગ,	ભજી્યા	્વગેરે	જે્વા	ઉદ્યોગોમાં	રોજગારી	આપી	પુનઃસથાનપત	
કર્વાનો	હેતુ	 નસદ્ધ	કર્વા	માટ	ે રાજ્યની	 ન્વન્વધ	જેલો	જે્વી	 ક	ેઅમદા્વાદ,	્વડોદરા,	 રાજકોટ,	લાજપોર	 (સુરત),	
ભા્વનગર,	જુનાગઢ	ખાતે	 ન્વન્વધ	પ્રકારના	જેલ	ઉદ્યોગો	ચલા્વ્વામા	ંઆ્વે	છે.	્વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	દરનમ્યાન	જેલ	
ન્વભાગના	બંદી્વાનો	દ્ારા	અલગ-અલગ	પ્રકારના	ઉદ્યોગોમાં	₨		૮,૯૪,૦૯,૬૨૫/-		નુ	ંઉતપાદન	કર્વામાં	આ્વેલ	છે	
તેમજ	ચાલુ	્વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	માં	રાજ્યની	જેલો	ખાતે	ચાલતા	અલગ-અલગ	ઉદ્યોગોમાં	₨	૧૦,૩૭,૩૦,૦૦૦	(અંકે	
રૂનપ્યા	દસ	કરોડ	સાડત્રીસ	લાખ	ત્રીસ	હજાર	પુરા)	નો	ઉતપાદન	લક્યાંક	આપ્વામાં	આ્વેલ	છે.	

૨.	 રાજ્યની	 ચાર	 મધ્યસથ	 જેલો	 ખાતે	 સથાનનક	આઇ.ટી.આઇ.(ઔદ્યોનગક	 તાલીમ	 સંસથા)ના	 સહ્યોગથી	 કેદીઓન	ે
વ્યા્વસાન્યક	તાલીમ	આપ્વામાં	આ્વે	છે.	જેમાં	અલગ-અલગ	ટ્ેડમાં	તાલીમ	કોરયો	કા્ય્ષરત	છે.	તેમજ	પ્રધાનમંત્રી	
કૌશલ	ન્વકાસ	્યોજના	અંતગ્ષત	બ્ીજ	પોઈનટ	સકીલ	એનડ	નેટ્વક્ક	પ્રા.	લી.	દ્ારા	રાજ્યની	જેલો	ખાતે	કાચા/	પાકા	
બંદી્વાનોને	સટ્ીટ	ફુડ	્વેનડર,	બામબુ	મેટ	ન્વ્વર,	બામબુ	બાસકેટ	મેકર,	અથા્ા	ંબના્વ્વાની	તાલીમ,	બેકરીની	તાલીમ,	
રિાફટ	બેકર,	ગ્ામી્	 સ્વરોજગાર	તાલીમ	સંસથા	 દ્ારા	અગરબત્ીમેકીંગ,	્વેજીટેબલ	નસ્ષરી,	 ક્વરમેકીંગ,	 ટુવહીલર	
રીપેરીંગ,	ઇલેકટ્ીશ્યન,	ફુલોની	ખેતી,	પશુપાલન,	ફાઇલ	એનડ	ક્વર	મેકીંગ,	મી્બત્ીઅને	અગરબત્ી	મેકીંગ	જ્ેવી	
તાલીમો	આપ્વામાં	આ્વેલ	છે.	

૩.	 અમદા્વાદ	મધ્યસથ	જેલ	ખાતે	 કેદી	સુધાર્ા	અંતગ્ષત	ઔદ્યોનગક	સંકુલનુ	ં નનમા્ષ્	 કા્ય્ષ	ગુજરાત	 રાજ્ય	પોલીસ	
આ્વાસ	નનગમ	દ્ારા	શરૂ	કર્વામાં	આ્વનાર	છે.	આ	ઔદ્યોનગક	સંકુલમા	ંઅદ્યતન	ભજી્યા	હાઉસ	કમ	રેસટોરનટ	કમ	
નહસટોરીકલ	ગેલેરી		બના્વ્વામાં	આ્વશે.	

૪.	 અમદા્વાદ	મધ્યાસથન	જેલ	ખાતે	સુભારનબ્જ	સક્કલ	પાસ	ેજેલ	તાબાની	જમીનમાં	્વેચા્	કેનરિ		બના્વી	જેલ	ઉતપારદત	
ચીજ-્વસતુઓનું	્ેવચા્	કર્વામાં	આ્વે	છે.	તથા	મેથીના	ભજી્યા	તૈ્યાર	કરી	જાહેર	જનતામા	ં્વેચા્	કર્વામા	ંઆ્વે	છે.	
જેને	સારી	એ્વી	પ્રનસનદ્ધ	મળી	છે.	બટાકાપુરી	(બટાકા	ભજી્યા)નુ	ંપ્	્વેચા્	ન્વતર	પ્ર્યોગરૂપ	ેશરૂ	કર્વામાં	આ્વેલ	
છે.	જેને	જાહેર	જનતાનો	બહોળો	પ્રનતસાદ	મળેલ	છે.	આ	કેનરિ	ખાતે	ભજી્યાનુ	ંસરેરાશ	રોજીંદુ	₨	૨૫,૦૦૦=૦૦	નુ	ં
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્વેચા્	થા્ય	છે.	જેનાથી	સરકારશ્ીને	સારી	આ્વક	મળી	રહે	છે.

૫.	 રાજ્યની	 જેલોની	 પુસતકાલ્યના	 પુસતકો	અન	ે મેગેઝીનમાં	 ્વધારો	 કર્વા	 માટે	 ન્વન્વધ	 સે્વાભા્વી	 સંસથાઓ	અન	ે
દાતાઓનો	સહ્યોગ	મેળ્વી	પુસતકાલ્ય	સમૃધધ	બના્વ્વામાં	આ્વેલ	છે.

૬.	 પેટ્ોલ	પંપ	-	‘નપ્રઝનસ્ષ	્વેલફેર	ફંડ	પેટ્ોલ	સટશેન’	્વડોદરા	મધ્યસથ	જેલ	હસતકની	દંતેશ્ર	ઓપન	જેલ	ખાત	ે‘નપ્રઝનસ્ષ	
્વેલફેર	ફંડ	પેટ્ોલ	સટેશન’ના	નામથી	તા.૦૩-૦૪-૨૦૧૮થી	કેદી	સંચાનલત	પેટ્ોલ	પંપ	કા્ય્ષરત	છે.	પેટ્ોલ	સટેશન	
ખાતે	પેટ્ોલ,	ડીઝલ	નું	્વેચા્	કર્વામાં	આ્વી	રહેલ	છે.	જેમાં	સરેરાશ	₨		૩,૫૦,૦૦૦-૦૦	નુ	ંદૈનનક	્વેચા્	થા્ય	છે.	
્વેચા્માં	ઉત્રોત્ર	્વધારો	થઈ	રહેલ	છે.

૭.	 કોરોના	્વા્યરસ	(કોન્વડ-૧૯)	ના	સરંિમ્	અન્વ્યે	રાજ્યની	મધ્યસથ	જેલોમાં	બંદી્વાનો	દ્ારા	તા.૨૦-૧૧-૨૦૨૧ની	
સસથનતએ	કુલ-	૩,૫૨,૪૬૧	નંગ	માસકનુ	ંઉતપાદન	કર્વામાં	આવ્યું.	

૮.	 અમદા્વાદ	મધ્યસથ	જેલ	ખાતે	 કુલ	૧૩૯૧	પીપીઈ	કીટનું	 ઉતપાદન	કરી	જેલો	ખાત	ેફરજ	બજા્વતા	જેલ	 સટાફ,	
મેડીકલ/	પેરા	મેડીકલ	સટાફને	પૂરા	પાડ્વામાં	આ્વી.

૯.		 અમદા્વાદ	 મધ્યસથ	 જેલ	 ખાતે	 ડા્યમંડ	 એસોશીએશન,	 	 અમદા્વાદના	 સહ્યોગથી	 નહરા	 ઘસ્વાની	 તાલીમ	 કમ	
ઉતપાદનના	ધોર્ે	તાલીમ	કોર્ષ	ચલા્વ્વામાં	આ્વી	રહેલ	છે.

૧૦.	 મધ્યસથ	જેલ	અમદા્વાદ/્વડોદરા	ખાતે	હીરો	મોટો	તથા	ઈગ્નુના	સહ્યોગથી	સટશીફીકેટ	ઇન	મોટર	સા્યકલ	સ્વશીસ	
અને	રીપેરીંગની	ટ્ેનીંગ	્યોજ્વામા	આ્વી	રહેલ	છે.

૧૧.	 અમદા્વાદ	મધ્યસથ	જેલ	ખાતે	અંધજન	મંડળ,	અમદા્વાદ	દ્ારા	ઓડી્યો	બુક	રેકોડડીંગની	તાલીમ	આપ્વામાં	આ્વી	
રહેલ	છે.	

૧૨.	 અમદા્વાદ	મનહલા	જેલ	ખાતે	કમા્ષ	ફાઉનડેશનના	સહ્યોગથી	સેનેટરી	નેપકીન	બના્વ્વાની	તાલીમ	સહ	ઉતપાદનના	
ધોર્ે	તાલીમ	આપ્વામાં	આ્વી	રહેલ	છે.	

૧૩.	 લાજપોર	મધ્યસથ	જેલ	ખાતે	 સ્વૈસ્છક	સંસથા	 કોહીનુર	 ડા્યમંડ,	સુરતના	સહ્યોગથી	 નહરા	 ઘસ્વાની	તાલીમ	 કમ	
ઉતપાદનના	ધોર્ે	તાલીમ	કોર્ષ	ચલા્વ્વામાં	આ્વી	રહેલ	છે.

૧૪.	 પાલારા	(ભુજ)	ખાસ	જેલ	ખાતે	હમીર	સંસથા	ભુજોડી	સંસથાના	સહ્યોગથી	પુરૂર	કેદીઓને	્વેસટ		પલાસટીક	્વ્ાટની	
વ્યા્વસાન્યક	તાલીમ	આપ્વા	માટે	તાલીમ	ઉદ્યોગ	કેનરિની	શરૂ	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.

૧૫.	 ગળપાદર	જીલ્ા	જેલ	ખાતે	્યુનાઈટેડ	ચેનજ	સંસથાના	સહ્યોગથી	પુરૂર	કેદીઓન	ે નસ્વ્	કલાસની	 ટૂંકાગાળાના	
વ્યા્વસાન્યક	તાલીમ	તેમજ	રી્વર	ઓફ	લાઈફ	સંસથા,	ગાંધીધામના	સહ્યોગથી	 સત્રી	કેદીઓ	માટે	 કાપડની	થેલી	
નસ્વ્કામની	તાલીમ	આપ્વામાં	આ્વી.

૧૬.	 નડી્યાદ	જીલ્ા	જેલ	ખાતે	બી.	એનડ	બી.	ઈનસટીટ્ુટ	ન્વદ્યાનગર,	આ્ંદના	સહ્યોગથી	પુરૂર	બંદી્વાનોન	ેપલમબીંગ,		
ઈલેકટ્ીશી્યનની	તાલીમ	તથા	મનહલા	બંદી્વાનોન	ેબ્યટુી	પાલ્ષર,	ભરતગુંથ્ની	તાલીમ	આપ્વામા	ંઆ્વી.	

ઇ-િપ્રઝિ  આઇ.ટી. શાખા ઃ
•	 જેલ	ન્વભાગ	હસતકની	રાજ્યની	તમામ	જેલો	ખાત	ેભારત	સરકારશ્ીના	એન.આઈ.સી	દ્ારા	ન્વકસા્વેલ	ઈ-નપ્રઝન	

એપલીકેશનમાં	જેલોમાં	પ્ર્વેશતા	કેદી/આરોપીઓની	તા.	૦૧/૦૧/૨૦૧૯	થી	ડેટાએનટ્ી	શરૂ	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.
•	 રાજ્યની	જલેો	ખાતથેી	૨૩-૧૧-૨૦૨૧	ની	સસથનતએ	કુલ.	૪,૪૮,૦૦૫	કેદી/આરોપીઓની	ડટેાએનટ્ી	કર્વામા	ંઆ્ેવલ	

છે.	તમેજ	ન્વઝીટર	મનેજેમેનટ	નસસટમમા	ંઅદંાજીત	૧,૧૬,૫૧૬	મલુાકાતીઓની	ડટેા	એનટ્ી	કર્વામા	ંઆ્ેવલ	છે.	
•	 રાજ્યની	જેલોમા	ંરહેલા	કેદીઓની	દૈનનક	ધોર્ે	ડેટા	એનટ્ી	કર્વામાં	આ્વી	રહેલ	છે.	તા.	૨૩-૧૧-૨૦૨૧	ના	રોજ	

અંદાજીત	૧૬,૭૧૭	કેદી/આરોપીની	ડેટા	એનટ્ી	કર્વામા	ંઆ્વેલ	છે.
•	 જેલોમા	ંરહેલ	કેદી/આરોપીઓની	કોરોના	મહામારી	દરમ્યાન	જેલ	ખાતે	રૂબરૂ	મુલાકાત	બંધ	થતા	ઈ-નપ્રઝન	પોટ્ષલ	

પરથી	રજીસટ્ેશન	કરા્વીને	ઈ-મુલાકાત	માચ્ષ	૨૦૨૦	થી	શરૂ	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	તા.	૨૩-૧૧-૨૦૨૧	ની	સસથનતએ	
૪૯૮૫૯	કેદી/આરોપીઓને	ઈ-મુલાકાત/જી્વન	મુલાકાત	મારફતે	કુટુંબીજનો	સાથ	ેઓડી્યો-ન્વડી્યો	દ્ારા	્વાતચીત	
કરા્વ્વામાં	આ્વેલ	છે.

•	 ઈ-નપ્રઝન	એપલીકેશનમાં	કર્વામાં	આ્વતી	ડેટા	એનટ્ી	એક	જ	પોટ્ષલ	દ્ારા	સમગ્	દેશમાં	ઉપલબધ	થઈ	શકે	છે.
•	 ઈ-નપ્રઝન	એપલીકેશનમાં	કેદી/આરોપીઓના	એક	કરતાં	્વધ	ુફોટોગ્ાફ	ઉપલબધ	થઈ	શકે	છે.	તેમજ	કેદી/આરોપીઓની	

બા્યોમેટ્ીક	ફીંગર	નપ્રનટ	લઈન	ેકા્યમી	રેકોડ્ષ	તરીકે	રાખી	શકા્ય	છે.
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•	 રાજ્યની	જેલો	ખાતે	સીંગલ	ફીંગર	નપ્રનટ	ડી્વાઈઝ	ખરીદ	કરી	ફાળ્વીને	કેદી/આરોપીઓની	ચકાસ્ી	અને	દૈનનક	

ઉપ્યોગ	શરૂ	કરેલ	છે.
•	 રાજ્યમા	ંરહેલ	કેદી/આરોપીઓની	અન્ય	રાજ્યમાં	પોલીસ	તપાસ	કે	અન્ય	કાર્ોસર	કર્વામાં	જેલ	બદલી	સમ્ેય	

ઓનલાઈન	કામગીરી	કરી	શકા્ય	છે.	જેથી	સંબંધીત	રાજ્યની	જેલન	ેકેદી/આરોપીઓની	તમામ	ન્વગતો	ઓનલાઈન	
ઉપલબધ	થઈ	શકે	છે.

•	 ICJS	 (INTER-OPERABLE	 CRIMINAL	 JUSTICE	 SYSTEM)પ્રોજેકટ	 હેઠળ	 ઈ-નપ્રઝન	 એપલીકેશનમા	ં
ઉપલબધ	ડેટા	જેલોને	લગતી	માનહતી	આ્વરી	લેતા	એક	જ	પોટ્ષલ	ઉપર	તમામ	ડેટા	ઉપલબધ	થતાં	કેદી/આરોપીઓન	ે
સંબંધીત	માહીતી	દ્ારા	ગુના	તેમજ	આરોપીને	શોધ્વામા	ંસરળતા	રહે	છે.

•	 ઈ-નપ્રઝન	એપલીકેશનમાં	કર્વામાં	આ્વતી	ડેટા	એનટ્ી	થકી	NDSO	(NATIONAL	DATABASE	ON	SEXUAL	
OFFENDERS)	પોટ્ષલ	પર	જેલોમાં	રહેલ	કેદી/આરોપીઓની	માનહતી	ઉપલબધ	થઈ	શક	ેછે.

•	 ઈ-નપ્રઝન	એપલીકેશનમાં	જેલોને	ઉપ્યોગી	ન્વન્વધ	પ્રકારના	૭૯	રીપોરસ્ષ	મારફતે	કેદી/આરોપીઓની	ન્વગતો	જા્ી	
શકા્ય	છે.

•	 જાતી્ય	ગુનામાં	જેલોમાં	રહેલ/જેલમુક્ત	થ્યેલ	કેદી/આરોપીઓનો	રેકોડ્ષ	રાષ્ટ્રી્ય	કક્ાએ	સંબંધીત	ન્વભાગની	તપાસ	
એજનસીને	સરળતાથી	ઓનલાઈન	ઉપલબધ	થઈ	શકે	છે.

•	 ઈ-નપ્રઝન	પ્રોજેકટ	હેઠળ	કેનરિી્ય	પુરસકકૃત	ફંડ	એમ.એચ.એ	રદલહીની	ગાઈડલાઈન	અનુસાર	ન્વન્વધ	આઈટી	હાડ્ષ્વેર	
ખરીદ	 કરી	 ટુક	 સમ્યમાં	 ફાળ્વ્વામાં	આ્વનાર	 છે.	 તેમજ	 ્વર્ષ	 ૨૦૦૪	 થી	 ૨૦૧૮	 સુધીન	ે હીસટોરીકલ	 રેકોડ્ષ	
જીઆઈએલ	ગાંધીનગર	 દ્ારા	 નક્ી	 થ્યેલ	આઉટસોસ્ષ	 એજનસીના	 ડેટા	 એનટ્ી	ઓપરેટરો	 થકી	 ડેટા	 ડીજીટાઈઝ	
કર્વામાં	આ્વનાર	છે.

•	 ભન્વષ્યમા	ંજેલો	ખાતે	કીઓસક-ટેબલટે	દ્ારા	કેદી/આરોપીઓન	ેપોતાની	સજા	પેરોલ/ફલયો,	કોટ્ષ	કેસની	ન્વગતો,	કેદી	
્વેજીસ	્વગેરે	ન્વગતો	પોતાની	જાતે	જોઇ	શકશે.

•	 રાજ્યની	સ્વમે	જેલો	ખાતે	ફરજો	બજા્વતા	કુલ	૯૬૫	જેલ	કમ્ષચારીઓન	ેઓફલાઈન/ઓનલાઈન	ઈ-નપ્રઝનની	તાલીમ	
આપ્વામાં	આ્વેલ	છે.

•	 જેલ	અનધકારીશ્ીઓને	 રૂબરૂ	 રરવ્યુ	 મીટીંગ	બંધ	 કરીને	ન્ેવમબર	૨૦૧૯	થી	GSWAN	મારફતે	એડીજીપીશ્ીની	
અધ્યક્તામાં	આજરદન	સુધી	૧૦૫	 ન્વડી્યો	કોનફરનસ	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	તેમજ	જેલ	 ન્વભાગની	્વડી	કચેરીની	
શાખાઓ	દ્ારા	એજનડા	થકી	્વહી્વટી/નશસત/સલામતીની	કામગીરીનુ	ંસંકલન	અને	ઝડપથી	નનકાલ	કર્વામાં	આ્વે	છે.	

•	 ઈ-નપ્રઝન	એપલીકેશનમાં	 તપાસ	કરનાર	અમલદાર/પોલીસ	 સટેશનન	ે કેદી/આરોપીઓની	મુ્વમેનટ/રીલીઝ/ન્વઝીટર/
એડમીશન	સમ્યે	ઓટો	એલટ્ષ	ઈમેલ/એસએમએસ	ની	સુન્વધા	 દ્ારા	 કેદી/આરોપીઓ	ઉપર	્વોચ	ગોઠ્વીન	ેગુના	
અટકા્વ્વા/શોધ્વામાં	મદદરૂપ	થઈ	શકે	છે.

•	 સાંપ્રત	સમ્યમાં	્વેબીનાર,	સેમીનાર,	્વક્કશોપ,	તાલીમ,	મીટીંગ	્વગેરે	બાબતે	ઓનલાઈન	વ્યાપ	્વધેલ	હો્ય	જેનો	
ઉપલબધ	હાડ્ષ્વેર	અન	ેકનેકટી્વીટી	દ્ારા	મહત્મ	ઉપ્યોગ	કર્વામાં	આ્વે	છે.	તેમજ	જેલો/કચેરી/તાલીમ	શાળા	માટે	
અદ્યતન	કેમેરા/માઈરિોફોન	જે્વા	હાડ્ષ્વેર	ખરીદ	કરીને	સુન્વધામાં	્વધારો	કર્વામાં	આ્વનાર	છે.

•	 ગુજરાત	હાઈકોટ્ષની	સુચના	મુજબ	નેશનલ	ઈ-ફાઈલીંગ	પોટ્ષલ	ઉપર	મધ્યસથ	જેલો	દ્ારા	જેલોમાંથી	લોગીન	કરીને	
કેદી/આરોપીઓની	સરળતા	માટે	કોટ્ષ	સંબંધીત	અરજીઓ	ઓનલાઈન	કરીને	ઝડપથી	નનકાલ	પ્રાપ્ત	થઈ	શકે	તેથી	
સુન્વધાની	શરૂઆત	કરેલ	છે.	તેમજ	EMCS	(EMAIL	MY	CASE	STATUS).ઓટોમેટીક	ટ્ાનસમીશન	ઓફ	બેલ/
નોટીસ/રીટ	ની	માનહતી	ઓનલાઈન	મેળ્વી	શકા્ય	છે	તથા	કેદી/આરોપીઓન	ેકોટ્ષ	કા્ય્ષ્વાહી	ઓનલાઇન	હાઈકોટ્ષની	
્યુ-ટ્ુબ	ચેનલ	દ્ારા	જોઈ	શકા્ય	તે્વી	સુન્વધા	ઉપલબધ	કરા્વેલ	છે.

•	 સનુપ્રમકોટ્ષની	સુચના	અનુસાર	“ફાસટર	નસસટમ”	ની	મદદથી	રાજ્યની	જેલોના	નેશનલ	ઈમેઈલ	ડોમેન	દ્ારા	ઝડપથી	
કોટ્ષના	હુકમો	જેલો	દ્ારા	સત્વરે	ઓનલાઈન	સમ્ય	મ્યા્ષદામા	ંપ્રાપ્ત	થા્ય	તે્વી	સનુ્વધા	ટુંક	સમ્યમાં	અમલીકર્	થનાર	
છે.

3. ગુજરાત પોલીસ આવાસ િિગમ િલ. ગાંિીિગર. 
	 ગુજરાત	રાજ્ય	પોલીસ	આ્વાસ	નનગમ	નલ.	ની	સથાપના	રાજ્યના	પોલીસ	કમ્ષચારીઓન	ેસારી	ગુ્્વત્ા્વાળા	રહે્ાંકના	
મકાનોની	ઉપલસબધ	થા્ય	તે	હેતુને	ધ્યાનને	લઇ	કંપની	ધારા,	૧૯૫૬	હેઠળ	તા.	૧/૧૧/૧૯૮૮	ના	રોજ	થ્યેલ	છે.	નનગમ	એ	
રાજ્ય	સરકારશ્ીની	સંપૂ્્ષ	માનલકી	ધરા્વતું	જાહેર	સાહસ	છે,	જેનુ	૧૦૦%	શેર	હોસલડંગ	રાજ્ય	સરકાર	હસતક	છે.	નનગમની	
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શેરમૂડી	₨	૫૦	કરોડ	છે.	
નનગમના	આ		રદશામાં	હાંસલ	કર્વાના	મુખ્યર	ઉદ્ેશો	તથા	લક્યાકંો	નીચ	ેમુજબ	છે.	
	 (૧)		ગુ્ ્વત્ા	સભર	કામો.
	 (૨)		સમ્ય	મ્યા્ષદામાં	કામોની	પૂ્્ષતા.
	 (૩)		આલેખન	અન	ેમકાન	બાંધકામમાં	ન્વીન	ટેકનોલોજીનો	ઉ૫્યોગ.
	 (૪)		આનથ્ષક	રિષ્ીએ	કા્ય્ષક્મ	પ્રોજેકટસ	
	 (૫)		પોલીસ	ન્વભાગ	માટે	રહે્ાંકના	મકાનોની	પ્રાનપ્તમાં	૮૦	%	પૂત્ષતાનો	લક્યાકં
	 (૬)		ઉપલબધ	સટાફનો	્યોગ્ય	ઉપ્યોગ	
મુખ્ય પ્રવૃિતિઓ.
નનગમ	દ્ારા	હાથ	ઘર્વામાં	આ્વતી	મુખ્યં	પ્રવ્ુનતઓ	નીચ	ેમુજબ	છે.

(૧)	 પોલીસ	તથા	જેલ	ન્વભાગ	માટે	રહે્ાંકના	મકાનનોનુ	ંબાંધકામ.	
(૨)	 પોલીસ,	 જેલ	 ન્વભાગ,	 હોમગાડ્ષઝ	 લાંચ	 રૂશ્ત	 ન્વરોધી	 બ્યુરો	 તથા	 ન્યા્ય	 સહા્યક	 ન્વજ્ાન	 પ્ર્યોગશાળા	 માટે		

નબનરહે્ાંકના	મકાનોનું	બાંધકામ.
(૩)	 સરહદી	ન્વસતાંર	ન્વકાસ	કા્ય્ષરિમ	અંતગ્ષત	ન્વન્વઘ	બાંધકામના	કામો.	(૪)	આરદજાનત	ન્વસતાર	ન્વકાસ	્યોજના	હેઠળ	

આરદજાનત	ન્વસતારોમાં	પોલીસ	ન્વભાગ	માટે	બાંધકામની	કામગીરી.						
(૫)		 દરર્યાઈ	ન્વસતાર	ન્વકાસ	કા્ય્ષરિમ’’	હેઠળ	ના	ન્વન્વધ	કામો.	
(૬)		 ના્ાં	પંચની	ભલામ્ો	હેઠળ	પોલીસ	તથા	ગૃહ	રક્ક	દળ	માટેના	ન્વન્વધ	પ્રકારના	બાંધકામના	કામો.
(૭)		 પોલીસ	આધુનનકર્	્યોજના	(૬૦	કે.પુ.્યો.)	હેઠળ	ન્વન્વધ	બાંધકામ	ના	કામો.		
(૮)	 પોલીસ	સંદેશા	વ્ય્વહાર	અન	ેપોલીસ	અકાદમી	ન	ેજરૂરી	ન્વન્વધ	તાલીમ	પ્રકારના	બાંધકામના	કામો.
(૯)	 પોલીસ	તાલીમ	સંસથાઓનું	બાંધકામ	તેજ	આધુનનકર્ની	કામગીરી.

િિગમ દ્ારા હાંસલ કરવામાં આવેલ િસધ્િઓ : 
	 નનગમ	દ્ારા	અત્યાર	સુધીમાં	 ન્વન્વધ	કક્ાના	૪૮૬૫૦	થી	્વધુ	રહે્ાંક	મકાનોનુ	ંબાંધકામ	અંદાજે	₨	૪૪૪૩.૮૧	
કરોડના	 ખચમે	 હાથ	 ધર્વામાં	આ્વેલ,	 જેમાંથી	 ૩૭૦૩૫	 મકાનોનું	 બાંધકામ	 ₨	 ૨૧૬૦.૯૩	 કરોડના	 ખચમે	 પૂ્ ્ષ	 કરી	 રાજ્ય	
સરકારશ્ીને	્વપરાશના	હેતુસર	સોંપ્વામાં	આ્વેલ	છે.
	 નનગમ	દ્ારા	અત્યાર	સુધીમાં	ન્વન્વધ	કક્ાના	૩૩૪૬	નબનરહે્ાંક	મકાનોના	બાંધકામના	કામો	અંદાજે	₨	૨૪૩૦.૯૭	
કરોડના	ખચમે	હાથ	ધર્વામાં	આ્વેલ,	જેમાંથી	૩૦૧૬	મકાનોનું	બાંધકામ	₨	૧૬૯૧.૬૩	કરોડના	ખચમે	પૂ્્ષ	કરી	રાજ્ય	સરકારશ્ીને	
્વપરાશના	હેતુસર	સોંપ્વામાં	આ્વેલ	છે.
િાણાકી્ય વર્વ ર૦૨૦-ર૧ તથા ર૦ર૧-ર૨િી અંદાજ૫ત્ી્ય જોગવાઇ : 
	 ્વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	માં	પોલીસ/	જેલ	ન્વભાગના	ંરહે્ાંક	નબનરહે્ાંકના	ંમકાનોના	ંબાંધકામ	તથા	મરામત	અને	જાળ્વ્ી	
માટે	તેમજ	અન્ય	બાંધકામની	પ્રવૃનત	માટે	કુલ	₨	૪૭૭.૨૮	કરોડની	ગ્ાનટ	નનગમને	ફાળ્વ્વામાં	આ્વેલ	છે.	જ્યાર	ે૨૦૨૧-૨૨	
માં	₨	૮૭૧.૨૮	કરોડની	આ	હેતુ	માટ	ે(સુધારેલ)	જોગ્વાઇ	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	જે	પૈકી	₨	૩૬૩.૭૬	કરોડની	ગ્ાનટ	નનગમને	
અત્યાર	સુધી	ફાળ્વ્વામાં	આ્વેલ	છે.
હાલમાં પ્રગિત હેઠળ કામોિી િવગત : 
	 નનગમ	દ્ારા	અગાઉના	્વરયોમાં	તથા	ચાલ	ુ્વર્ષમાં	હાથ	ધર્વામાં	આ્વેલ	ન્વન્વધ	પ્રકારના	રહે્ાંક	તથા	નબનરહે્ ાંકના	
મકાનોમાંથી	હાલમાં	અંદાજે	૧૦૩૧૮	જેટલા	રહે્ાંકના	મકાનોનુ	ંબાંધકામ	તથા	૨૬૪	નબનરહે્ાંકના	મકાનોનુ	ંબાંધકામ	
પ્રગનતમાં	છે,	જેની	અંદાનજત	રકમ	₨	૨૭૩૪.૫૬	કરોડ	છે.
િિગમ દ્ારા િીચે જણાવેલ મહતવિા પ્રોજેક્ટસ હાથ િરવામાં આવેલ છે.
 •	પોલીસ	અનધક્કની	કચેરી	:-	બોટાદ,	છોટાઉદેપુર,	ભરૂચ.	
 • રાજ્ય	અનામત	પોલીસ	દળ	જુથ-૨૦,		ન્વરમગામ	



202
 • રાજ્ય	અનામત	પોલીસ	દળ	જુથ-૧૪,	કલગામ
 • ન્વીન	જેલોનું	બાંધકામ	:-	દાહોદ,	ભા્વનગર,	આ્ંદ,	બોટાદ,	અંકલેશ્ર,	પ્રાંનતજ,	ગોધરા.		
 • એફ.એસ.એલ,	્વડોદરા
	•	અમદા્વાદ	શહેર	ખાતે	પોલીસ	કનમશ્નરશ્ીની	ન્વીન	કચેરી.
પોલીસ િવભાગિે ગુણવતિાસભર મકાિો પૂરા પાડવા અંગે િિગમિો અિભગમ
	 સારી	સનુ્વધાઓ	અને	સગ્વડો	સારી	સંતોરની	પરરસસથનતઓ	ઉતપન્ન	કરે	છ	ેઅને	સાથોસાથ	કામગીરી	કર્વા	અંગેનું	
એક	સારું	્વાતા્વર્	પુરૂ	પાડે	છે.	તેને	ધ્યાને	લઇ	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	તાજેતરમાં	પોલીસ	કોનસટબેલ	તથા	હેડકોનટેબલના	મકાનો	
એક	બી.એચ.કે.	ને	બદલે	૨	બી.એચ.કે	કરીને	તેના	એરી્યા	૪૧.૮૫	ચો.મી.થી	્વધારી	૫૫.૦૦	ચો.મી.	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	તથા	
પોલીસ	સબ-ઈનસપેકટરના	મકાનો	૨	બી.એચ.કે.	ના	બદલ	ે૩	બી.એચ.ક	ેકરીન	ેતેનો	એરી્યા	૫૫.૪૬	ચો.મી.થી	્વધારી	૬૫.૦૦	
કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	
	 રહે્ ાંક	અંગેની	સુન્વધાઓ	પ્રાપ્ત	થ્વાથી	પોલીસ	કમ્ષચારીઓ	તથા	તેના	કુટુંબીજનોન	ેએક	સુરક્ા	મળી	છે.	અન	ેજેને	
પરર્ામે	પોલીસ	જ્વાન	પોતાની	ફરજોમા	ં્વધ	ુસારી	રીતે	ફરજ	બજા્વી	શક	ેછે	અને	સાથોસાથ	તેના	જુસસામાં	પ્	્વધારો	થા્ય	
છે.
	 ન્વા	બાંધકામ	કર્વામા	ંઆ્વેલ	મનહલા	પોલીસ	સટેશનમા	ંત્યા	કા્ય્ષરત	મનહલા	પોલીસ	તથા	અન્ય	મનહલા	્વગ્ષ	માટે	
પ્	જરૂરી	સુન્વધાઓ	ઉપલબધ	કરા્વ્વામાં	આ્વેલ	છે.
	 ન્વા	બાંધકામ	કર્વામા	ંઆ્વેલ	પોલીસ	સટેશનમા	ંજગ્યાની	પૂરતી	મોકળાશ	ઉપલબધ	કરા્વ્વામાં	આ્વેલ	છે.	તથા	
કામગીરી	માટેના	્યોગ્ય	્વાતા્વર્ને	કાર્ે	કા્ય્ષક્મતામાં	પ્	્વધારો	જો્વા	મળેલ	છે.
	 ન્વીન	રનચત	પોલીસ	સટેશન,	આઉટપોસટ	તથા	અન્ય	કચેરી	મકાનોના	અલગ	દેખા્વ,	આલેખન	તથા	સુન્વધાને	કાર્ે	
જાહેર	પ્રજામા	ંપ્	પોલીસની	એક	અલગ	ઓળખ	અને	છાપ	ઉભી	થઈ	શકેલ	છે.
	 પોલીસ	કમ્ષચારીના	કુટુંબીજનોને	પા્યાની	સુન્વધાઓ	અને	જરૂરી	સગ્વડો	મળી	રહે	ત	ેઉપરાંત	મકાનોમા	ંરોજબરોજના	
કામકાજ	અંગે	્વધુમાં	્વધુ	મોકળાશ	મળી	શકે	તે	પ્રકારનું	આલેખન	કર્વાનો	નનગમનો	સતત	અનભગમ	રહ્યો	છે.	મકાનના	બાહ્ય	
દેખા્વ	તથા	રડઝાઈનને	પ્	પૂરતું	ધ્યાન	આપ્વામાં	આ્વે	છ	ે
	 સુરત,	અમદા્વાદ	તથા	રાજકોટ	ખાતે	પોલીસ	સબ	ઈનસપકેટર	માટે	રહે્ાંકના	મકાનોનો	-	બહુમાળી	સંકુલનો	પ્રોજેકટ	
નનગમ	દ્ારા	સફળતાપૂ્વ્ષક	પૂ્્ષ	કર્વામાં	આવ્યો	છે.	આ	પ્રકારનો	પ્રોજેકટ	પોલીસ	કમ્ષચારીઓ	માટે	સૌ	પ્રથમ	છે,	અહી	જરૂરી	
સુન્વધાઓ	ઉપરાંત	નલફટ,	પાકકીંગ,	આંતરરક	રસતાઓ	તથા	અન્ય	આંતર	માળખાકી્ય	સનુ્વધાઓ	અન	ેબાળકો	માટ	ેનરિડંાંગ્	
્વગેરે	પ્	પૂરા	પાડ્વામાં	આ્વેલ	છે.	આ	જ	પ્રકારે	મોટા	શહેરોમાં	રકંમતી	જમીન	હોઇ	૨	લીફટની	સુન્વધા	્વાળા	રહે્ાંકના	
બહુમાળી	સંકુલના	કામો	હાથ	ધર્વામાં	આ્વેલ	છે.	તદઉપરાંત	જે	સથળોએ	પાઇપ	લાઇન	ગેસથી	ગેસ	પુરો	પાડી	શકા્ય	તેમ	
હો્ય	તે્વા	સથળોએ	બંધાઇ	રહેલ	રહે્ાંકી	મકાનોમાં	મકાનોના	બાંધકામની	સાથે	જ	ગેસ	કનેકશન	જોડા્	આપ્વાનુ	ંઆ્યોજન	
કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	
	 પોલીસ	કમ્ષચારી/અનધકારીશ્ીની	તાલીમ	માટ	ેપોલીસ	અકાદમી,	(કરાઈ,	જી.ગાંધીનગર)	નુ	નનમા્ષ્	કરેલ	છે.	
	 પોલીસ	જ્વાનોના	ફા્યરીંગ	પ્રેકટીસ	માટે	કુલ-૫	સથળોએ	બેફલ	ફા્યરીંગ	રેંજનું	નનમા્ષ્	કરેલ	છે.	
	 પોલીસ	તાલીમ	સંસથાઓના	આધુનનકર્ની	કામગીરી	₨	૪ર૬.૬૮	કરોડના	ખચમે	હાથ	ધર્વાનુ	ંઆ્યોજન.	જે	પૈકી	
ખલાલ	ખાતે	અદ્યતન	કમાનડો	ટાઇ૫	તાલીમ	કેનરિનું	બાંધકામ.	
	 ન્વા	રાજ્ય	અનામત	પોલીસ	દળ	માટે	મડા્ા,	મુડેટી,	પ્વડી	તથા	કે્વડી્યા	કોલોની	ખાત	ેકામો	પૂ્ ્ષ	કરેલ	છે	તથા	
ભચાઉ,	ન્વરમગામ,	કલગામ	અને	ચેલા	ખાતે	કામો	પ્રગનત	હેઠળ	છે.	
	 ન્વીન	જલેો	લાજપોર(સરુત),	અમરેલી,	ગળપાદર	(ગાંધીધામ),	મોરબી	તથા	ડોકી	(દાહોદ)	,	અમદા્વાદ	ખાતે	ન્વીન	
મનહલા	જલેનુ	ંબાધંકામ	પુ્ ્ષ	કરેલ	છે.	તથા	બોટાદ,	ભા્વનગર	અન	ે	બાકરોલ(આ્ંદ)	ખાત	ેજીલ્ા	જલેનુ	ંકામ	પ્રગનત	હેઠળ	છે.
	 પોલીસ	 ન્વભાગના	 મકાનોની	 એક	 અલગ	ઓળખ	 પ્રસથાનપત	 થા્ય,	 તેન	ે ધ્યાને	 લઈ	 નનગમ	 દ્ારા	 રહે્ ાંક	 તથા	
નબનરહે્ાંકના	મકાનો	માટે	એક	અલગ	કલર	કોડ	(રંગ)	નનનશ્ત	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.
	 જમીનો	ખુબજ	મોંઘી	હો્વાથી	જમીનનો	ઓછામાં	ઓછો	ઉ૫્યોગ	થા્ય	તે	હેતુથી	નનગમ	દ્ારા	હ્વે	બહુમાળી	મકાનો	
(High	Rise	Buildings)	બના્વ્વાનું	શરૂ	કરેલ	છે.	
	 પોલીસ	કમ્ષચારીઓ	પાસે	પ્	ફોર	વહીલર	જે્વા	્વાહનો	હો્વાથી	પાકકીંગ	ના	પ્રશ્નો	ઉપસસથત	ન	થા્ય	તે	હેતુથી	ગ્ાઉનડ	
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ફલોર	ઉપર	પાકકીંગની	સગ્વડ	તથા	કેમપસમાં	જરૂરી્યાત	મુજબના	પાકકીંગ	શેડ	પૂરા	પાડ્વામાં	આ્વે	છે.
	 પોલીસ	કેમપસમાં	સ્વ્છતાં	જળા્વાઇ	રહે	તે	સારૂ	પ્ેવર	બલોક	લગાડ્વામાં	આ્વે	છે.
	 જમીનનો	મહત્મ	ઉપ્યોગ	થા્ય	તથા	કેમપસમાં	રમત-ગમત	હર્વા	ફર્વા	માટે	પૂરતી	ખૂલ્ી	જગ્યા	ઉપલબધ	થા્ય	તે	
સારૂ	લીફટની	સુન્વધા	સાથેના	હાઇરાઇઝ	મકાનો	બના્વ્વામા	ંઆ્વે	છે.
	 પોલીસ	પરર્વારોને	માત્ર	સુન્વધા	પૂ્ ્ષ	મકાનો	આપ્વાન	ેબદલે	તેમને	કેમપસમા	ંસારૂ	ગુ્્વત્ા્વાળ	ુજી્વન	ઉપલબધ	થા્ય	
તે	સારૂ	બગીચા	રમત	ગમતના	મેદાનો	્વોક	્વેઝ	્વોરકંગ	પાક્ક	આઉટ	ડોર	જીમ	તથા	તેઓ	લગ્ન	જનમ	રદ્વસની	ઉજ્વ્ી	્વગેરે	
પ્રસંગો	કેમપસમાં	જ	ઉજ્વી	શકે	તે	માટે	ઓપન	પાટશી	પલોટ	આપ્વાનું	આ્યોજન	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.		
ભાવી આ્યોજિ ઃ
	 ઉપલબધ	આ્વાસો	 	 	 :	 ૪૭૦૬૩
	 ખુટતા	આ્વસો	 	 	 :	 ૩૫૩૪૫	
	 હાલમા	ંસંતોરનું	સતર	 	 :	 ૫૭%
	 અગામી	૧૦	્વર્ષમાં	૫૦,૦૦૦	ન્વા	મકાનો	બના્વ્વાનુ	ંઆ્યોજન.	જે	માટે		દર	્વરમે	૫૦૦૦	ન્વા	મકાન	બના્વ્વા	
માટે	અંદાજે	₨	૧૦૦૦	કરોડની	જરૂરર્યાત.
૪.ન્યા્ય સહા્યક િવજ્ાિ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંિીિગર.
	 રાજ્યની	એફ.એસ.એલ.	ન્વન્વધ	પ્રકારના	ગુનહાઓની	તપાસ	કર્વા	માટ	ેજરૂરી	તમામ	ટેકનોલોજી	ધરા્વતી	તેમજ	
આંતરરાષ્ટ્રી્ય	 ધારા-ધોર્	 I.S.O/	 I.E.C.	 17025-2005	 મુજબ	 માન્યતા	 ધરા્વતી	 ભારત	 સરકાર	 દ્ારા	 એકઝામીનર	ઓફ	
ઇલેકટ્ોનીક	એન્વડનસ	તરીકેની	આઇ.ટી.	એકટ-૨૦૦૦ની	કલમ:	૭૯-એ	હેઠળ	માન્યતા	મળેલ	છે.	આ્વી	માન્યતા	ધરા્વતી	
દેશની	અગ્ગણ્ય	FSL		છે.	
	 ન્યા્ય	સહા્યક	 ન્વજ્ાન	ખાતાને	 ન્વન્વધ	પ્રકારના	ગુનહાઓ	તપાસ્વા	માટે	DNA,	સા્યબર	રિાઈમના	ઉકેલ	માટેની	
અત્યાધુનનક	પધધનતઓ,	સા્યકોલોજીકલ	પરીક્્ો,	ગુનહા	 સથળની	તપાસ,	નાકયોટીકસ,	ભેળસેળ,	ઓનલાઈન	 રફંગર	 નપ્રનટનો	
ડેટા	બેઝ,	અ્વાજ	પરથી	વ્યનક્તની	ઓળખ,	બેલેસટીકસ,	તકરારી	દસતા્વેજો,	ચલ્ી	નોટો	્વગેરેના	પરરક્્	માટેની	અધ્યતન	
ટેક્ોલોજીઓથી	સુસજ્જ	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.		
	 ગત	્વર્ષ	દરમ્યાન	રાજ્યની	ફોરેસનસક	સા્યનસ	લેબોરેટરી	દ્ારા	રાજ્યના-	૪૨૩૭૬૬,	રાજ્ય	બહારના-	૧૨૦	અન	ે
કેનરિી્ય	એજનસીઓના-	૬૭૫	એમ	કુલ-૪૨૪૫૬૧	કેસોના	૧૦૧૬૮૧૬	નમૂનાઓનુ	ંપરરક્્	કા્ય્ષ	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	અન	ે
તે	થકી	₨	૨,૩૩,૮૧,૫૩૮	ની	પરરક્્	ફી	તરીકે	આ્વક	મેળ્વેલ	છે.	તેમજ	૧૨૫૧૫	ગુનહા	સથળની	મુલાકાત	લે્વામાં	આ્વેલ	
છે.	
	 સરકારની	 ન્વન્વધ	કલ્યા્કારી	્યોજનાઓ	હેઠળ	ખરીદ	કરાતી	 ન્વન્વધ	ખાદ્યસામગ્ી	લાભાથશીઓન	ેગુ્્વત્ા	સભર	
મળી	રહે	ત્ેવી	રાજ્ય	સરકારની	નેમ	ને	સાકાર	કર્વા	માટે	દેશમાં	સૌ	પ્રથમ્વાર	નન્યામકશ્ી,	ન્યા્ય	સહા્યક	ન્વજ્ાનની	કચેરી,	
ગાંધીનગર	ખાતે	ગુજરાત	રાજ્ય	નાગરીક	પુર્વઠા	નીગમના	સહ્યોગથી	“ફુડ	રીસચ્ષ	લેબોરેટરી”	ની	શરુઆત	કર્વામા	આ્વેલ	
છે	ચાલુ	્વર્ષ	દરનમ્યાન	એફઆરએલ	દ્ારા	ન્વન્વધ	ખાદ્યસામગ્ીના	કુલ-૬૯૬૨નમુનાઓન	ુપરીક્્	કર્વામા	આ્વેલ	છે.
*** ન્યા્ય સહા્યક િવજ્ાિ ખાતા દ્ારા ભિવષ્યમાં હાથ િરવામાં આવિારી ્યોજિાઓ ***
	 (૧)	ન્યા્ય	સહા્યક	ન્વજ્ાન	કચેરી	ગાંધીનગર	ખાતેના	રફંગર	નપ્રનટ	ન્વભાગ	માટે	AFIS	નસસટમની	ખરીદી	અંગે
	 (૨)	પ્રાદેનશક	ન્યા્ય	સહા્યક	ન્વજ્ાન	પ્ર્યોગશાળા	સુરત	ખાતે	ન્વુ	નબલડીંગ	બના્વ્વુ.	
	 (૩)	પ્રાદેનશક	ન્યા્ય	સહા્યક	ન્વજ્ાન	પ્ર્યોગશાળા	સુરત	ખાતે	સા્યબર	ફોરસેનસક	ન્વભાગ	શરૂ	કર્વો	
	 આમ,	રાજ્યની	ન્યા્ય	સહા્યક	ન્વજ્ાન	પ્ર્યોગશાળા	દેશમાં	મોખરાનું	સથાન	ધરા્વે	છે	અને	રાજ્યમાં	બનતાં	તમામ	
પ્રકારના	ગુનહાઓની	તપાસ	કર્વા	સક્મ	છે.	જે	રાજ્ય	માટ	ેગૌર્વની	બાબત	છે.	
૫. લાંચ રૂશ્વત િવરોિી બ્યુરો, ગુજરાત રાજ્ય, શાહીબાગ, અમદાવાદ.

•	 લાંચ	રૂશ્ત	ન્વરોધી	બ્યરુોની	સથાપના	પાછળનો	રાજ્ય	સરકારનો	મુખ્ય	હેતુ	રાજ્ય	સરકારના	ન્વભાગો	તેમજ	ન્વન્વધ	
નનગમોમાં	ચાલતી	લાંચ	રૂશ્તની	બદી	દૂર	કર્વાનો	છે.	તેમજ	ભ્રષ્ાચાર	 ન્વરૂધધ	સઘન	ઝુંબેશ	હાથ	ધર્વાનો	છે.	
ઉપરોકત	ઝુંબેશ	બાબતે	સને-૨૦૨૧	ના	્વર્ષમાં	(તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧	ની	સસથતીએ)	નીચ	ેમુજબ	કેસો	શોધેલ	છે.
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તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧	ની	સસથતીએ ૧૦૯ ૧૩ ૯ ૧૬ ૧૪૭ ૮ ૨૪ ૧૧૮ ૯ ૮૭ ૨૪૬

•	 United	Nations	Convention	Against	Corruption	(UNCAC),	લાંચ	રૂશ્ત	ન્વરૂધધની	ન્વશ્	સતર	પર	કન્વશેન	
છે.	જેમા	ં ન્વશ્ના	૧૬૨	દેશો	સભ્ય	તરીકે	છે.	ભારત	્વર્ષ	મે-૨૦૧૧	માં	આ	કન્વેનશનમાં	સભ્ય	થ્યેલ	છે.જેથી	
ભારતમાં		UNCAC	ના	નન્યમો/શરતોનું	પાલન	કર્વા	માટે	કા્યદાકી્ય	રીતે	હ્વે	અમો	બંધા્યેલ	છીએ.

બ્યૂેરોિી કામગીરી :
•	 લાંચ	રૂશ્રત	ન્વરોધી	બ્યૂCરો	સથાપ્વાના	મુખ્ય	હેતુની	પ્રાનપ્તી	માટે	બ્યૂરો	દ્ારા	રાજ્ય	સે્વકો	સામે	લાંચના	છટકા	અન	ે

ડીકો્ય	(રનીંગ	ટ્ેપ)	નું	આ્યોજન	કરી,	ભ્રષ્ર	રાજ્યસ્ેવકો	સામે	ભ્રષ્ાચાર	નન્વાર્	અનધનન્યમ-૧૯૮૮	તથા	ભ્ર.નન.	
અનધ.	સુધારા	૨૦૧૮	હેઠળ	ગુનો	નોંધી	તપાસ	કર્વામાં	આ્વે	છે.	ઉપરાંત,	જે	રાજ્યસ્ેવકો	પોતાની	દેખીતી	આ્વકના	
સાધનોના	પ્રમા્માં	અપ્રમા્સર	નમલકતો	ધરા્વતા	હો્ય,	તેઓની	ન્વરૂધધ	ગુપ્તા	અન	ેખુલ્ી	તપાસ	કરી	અપ્રમા્સર	
નમલકત	અંગેના	ગુનાઓ	નોંધી,	કા્યદેસર	કા્ય્ષ્વાહી	કર્વામાં	આ્વે	છે.	સરકારશ્ી,	તકેદારી	આ્યોગ	તથા	જાહેર	જનતા	
તરફથી	ભ્રષ્ા	રાજ્યસે્વકો	ન્વરૂધધ	ભ્રષ્ાચારના	આક્ેપો્વાળી	અરજીઓની	તપાસ	પ્	બ્યાૂરો	દ્ારા	કર્વામા	ંઆ્વે	છે.

•	 ભ્રષ્ાચાર	 નન્વાર્	 અનધનન્યમ-૧૯૮૮	 તથા	 ભ.નન.	 અનધ.	 સુધારા-૨૦૧૮ની	 જોગ્વાઇઓ	 મુજબના	 ગુનાઓ	
શોધ્વાની	અને	તપાસ	કર્વાની	બ્યૂરોની	ફરજ	અન્વા્યે,

	 ્વર્ષ-૨૦૧૬	માં	૨૫૮	ગુનાઓ,
	 ્વર્ષ-૨૦૧૭	માં	૧૪૮	ગુનાઓ
	 ્વર્ષ	-૨૦૧૮	માં	૩૩૨	ગુનાઓ
	 ્વર્ષ	-૨૦૧૯	માં	૨૫૫	ગુનાઓ
	 ્વર્ષ	-૨૦૨૦	માં	૧૯૯	ગુનાઓ
	 ્વર્ષ	-૨૦૨૧	માં	તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧	સુધી	૧૪૭	ગુનાઓ	નોંધા્યેલ	જેની	તપાસ	હાથ	ધર્વામાં	આ્વેલ	છે.
•	 સને-૨૦૧૬	ના	્વર્ષમા	ં₨	૭૬,૦૬,૬૭૦/-ટ્ેપમની	સીઝ	કરેલ	છે.	
•	 સને-૨૦૧૭	ના	્વર્ષમા	ં₨	૭૧,૦૪,૪૫૦/-	ટ્ેપમની	સીઝ	કરેલ	છે.	
•	 સન	ે-૨૦૧૮	ના	્વર્ષમાં	₨	૮૯,૩૫,૬૬૫/-	ટ્ેપમની	સીઝ	થ્યેલ	છે.	
•	 સન	ે-૨૦૧૯ના	્વર્ષમા	ં₨	૯૪,૩૦,૦૫૦/-	ટ્ેપમની	સીઝ	થ્યેલ	છે.
•	 સને-૨૦૨૦ના	્વર્ષમાં		₨	૬૬,૯૦,૮૮૦/-	ટ્ેપમની	સીઝ	કરેલ	છે.
•	 સન	ે-૨૦૨૧ના	્વર્ષમા	ંતા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧	સુધી	₨	૧,૨૭,૬૧,૨૦૦/-	ટ્ેપ	મની	સીઝ	થ્ેયલ	છે.		
•	 બ્યરૂોની	્વડી	કચેરી		દ્ારા		જાગૃત	નશનક્ત	નાગરરકો	માટે	બ્યૂરોની	્વેબસાઇટ	www.acb.gujarat.gov.inતથા	www.

acbgujarat.com	કા્ય્ષરત	છે.	ફરર્યાદીની	સરળતા	માટ	ેબ્યૂરો	કનટ્ોલ	ખાત	ેમોબાઇલ	સુન્વધા	ઉપલબધr	છે.	બ્યરૂોનો	
ઇ-મેઇલ	આઇ.ડી.	cr-acb-ahd@gujarat.gov.in	પર	અરજદારો	અરજી	કરી	શકે.	ટોલ	ફી	૧૦૬૪	પર	અરજદાર	
ફરર્યાદ	કરી	શકે	છે.	સને	-૨૦૨૧	માં	તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧	સુધીમાં	ટોલ	ફી	૧૦૬૪	ઉપર	મળેલ	ફરી્યાદ	આધારે	
કુલ-૨૪	ગુના	શોધા્યેલ	છે.	

૬. િિ્યામકશ્ી, િશાબંિી અિે આબકારી,ગુજરાત રાજ્ય, ગાંિીિગર ઃ
(૧) િશાબંિી અિે આબકારી ખાતાિી કામગીરી અંગિેી િોંિ ઃ
	 (૧)	અનધક	મુખ્ય	સનચ્વશ્ી,	ગૃહ	 ન્વભાગ,	સનચ્વાલ્ય	ગાંધીનગરના	 નન્યંત્ર્	હેઠળ	 નન્યામકશ્ી,	નશાબંધી	અન	ે
આબકારી	ખાતાની	કચેરી	કામગીરી	કરે	છે	અન	ેનીચેના	કેસનરિ્ય	અન	ેરાજ્ય	ન્વનન્યમો	તથા	તે	હેઠળ	બહાર	પાડેલ	નન્યમો,	
અનધનન્યમો	અને	હુકમોનો	અમલ	કરે	છે.
રાજ્ય અિિિિ્યમો :
(૧)	ઘી	ગુજરાત	નશાબંધી	ધારો,	૧૯૪૯
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કેધનરિ્ય અિિિિ્યમો :
(૧)	ધી	નારકોટીકસ	ડ્ગસ	એનડ	સા્યકોટ્ોપીક	સબ	સટેનનસીહસ	અનધનન્યમ,	૧૯૮૫
િશાબંિી િારા િીચે અલગ અલગ ચીજોિા િિ્યંત્ણો માટે િીચે મુજબિા િિ્યમો અમલમાં છે.

(૧)	 ધી	મુંબઈ	ન્વદેશી	દારૂ	નન્યમો,૧૯૫૩
(૨)	 ધી	બોમબે	સેરિામેનટલ	્વાઇન	નન્યમો-		૧૯૫૦		
(૩)	 ધી	બોમબે	સેરિામેનટલ	્વાઇન	મેન્યુફેકચરીંગ	નન્યમો-	૧૯૫૦
(૪)	 ધી	બોમબે	ફોરેનલીકર	(સટોરેજ	ઇન	બોનડ)	રેગ્યલુેશન,	૧૯૫૯
(૫)	 ધી	બોમબે	રેકટીફાઇડ	સસપરરટ	નન્યમો-૧૯૫૧	
(૬)	 ધી	બોમબે	રેકટીફ્ાઇડા	સસપરીટ	(ટ્ાંસપોટ્ષ	ઇન	બોનડ)	નન્યમો,	૧૯૫૧
(૭)	 ધી	બોમબે	પ્રોનહનબશન	(મેન્યુફેક્ચર	ઓફ	સસપરરટ)	ગુજરાત	નન્યમો,	૧૯૬૩
(૮)	 ધી	બોમબે	મોલાસીસ	નન્યમો,	૧૯૫૫
(૯)	 ધી	ગુજરાત	સસપરર્્યુઅસ	નપ્રપરેશન	નન્યમો,૨૦૦૫
(૧૦)	 ધી	ગુજરાત	નમથાઇલ	આલકોહોલ	નન્યમો,	૧૯૮૧
(૧૧)	 ધી	ગુજરાત	પોપી	કેપસ્યુઅલ	નન્યમો,૧૯૬૩
(૧૨)	 ધી	બોમબે	ડીનેચડ્ષ	સસપરરટ	નન્યમો,૧૯૫૭
(૧૩)	 ધી	ગુજરાત	ડીનેચડ્ષ	સસપરર્્યુઅસ	નપ્રપરેશન	નન્યમો,	૧૯૬૨
(૧૪)	 ધી	બોમબે	મહુડા	ફલા્વસ્ષ	નન્યમો,	૧૯૫૦
(૧૫)	 ધી	ગુજરાત	ઇનસટ્ી્યલ	આલકોહોલ	(ઇમપોટ્ષ,	સટોરેજ	એનડ	સેલફોર	એકસપોટ્ષ	ઓ્વરસીઝ	ઇન	બોનડ)	નન્યમો૧૯૬૬
(૧૬)	 ધી	બોમબે	નીરા	નન્યમો,	૧૯૫૧
(૧૭)	 ધી	ગુજરાત	આટશીકલસ	અન	ફીટ	ફોર	્ુયઝ	એઝ	ઇનટોટકસીકેટીંગ	લીકર	(મેન્યુફેક્ચરીંગ	એનડ	ઇમપોટ્ષ)	રેગ્યુલેશન,૧૯૬૬
(૧૮)	 ધી	ગુજરાત	ઔદ્યોનગક	આલકોહોલ	(બોનડમાં	સંગ્હ)	નન્યમો,	૧૯૬૬
(૧૯)	 ધી	ગુજરાત	રોટનગુર	એનડ	એમોનન્યમ	કલોરાઇડ	(મેન્યફુેકચર	એનડ	પઝેશન)	નન્યમ,	૧૯૭૭
(૨૦)	 ધી	મુંબઇ	(અપીલ)નન્યમો,	૧૯૫૩
(૨૧)	 ધી	મુંબઇ	મોલાસીસ	સંગ્હ	અને	પુર્વઠા	નન્યમો,	૧૯૫૯	ધી	ગુજરાત	ઔદ્યોનગક	આલકોહોલ	(બોનડ	હેઠળ	આ્યાત,	

સંગ્હ	અન	ેદરર્યાપાર	નનકાસ	માટે	્વેચા્)નન્યમો,	૧૯૬૬
(૨૨)	 ધી	ગુજરાત	ન્વદેશી	દારુ(આ્યાત	અને	નનકાસ)	નન્યમો-૧૯૬૪
(૨૩)	 ધી	ગુજરાત	થ્ુ	ટ્ાનસપોટ્ષ	નન્યમો,૧૯૬૬
(૨૪)	 ધી	મુંબઇ	ન્વકકૃત	સપીરીટ	નન્યમો,૧૯૫૯
(૨૫)	 ધી	ડીનેચડ	સપીરીટ(Ascertaining	And	Determining)	નન્યમો,૧૯૫૭

(૨) કામગીરી :
	 ધી	ગુજરાત	નશાબંધી	ધારો,	૧૯૪૯	નીચ	ેનશાકારક	ચીજો	જે્વી	કે	ન્વદેશી	દારૂ,	રેકટીફાઇડ	સસપરીટ,	ડીનેચડ્ષ	સસપુરીટ,	
ડીનેચડ્ષ	 સસપટરી્્યુઅસ	નપ્રપરેશનસ,	નીરો,	મોલાસીસ,	મહુડા	ફલા્વસ્ષ,	સેરિામેનટેલ	્વાઇન,	 સસપટરી્્યુઅસ	નપ્રપરેશનસ,	સડેલો	
ગોળ,	ન્વસાર,	નમથાઇલ	આલકોહોલ,	પોરડોડ્વાના	ઉતપાદન,	ખરીદી,	્વપરાશ,	્ેવચા્,	હેરફેર,	આ્યાત-નનકાસ	્વગેર	ેબાબતો	
માટે	અલગ	અલગ	નન્યમો	બના્વ્વામાં	આ્વેલ	છે.	આ	માટે	જે	તે	અનધકારીઓન	ેલા્યસનસ,	પાસ,	પરમીટ	આપ્વાના	અનધકારો	
આપ્વામાં	આ્વેલ	છે.	તે	મુજબ	લા્યસનસ	ન્વગેરે	મંજૂર	કર્વાની	અને	પર્વાનેદારોની	કામગીરી	અંગે	સમ્યાંતર	ેચકાસ્ીની	
કામગીરી	કર્વામાં	આ્વે	છે.
	 જુદા	જુદા	નન્યમો	નીચે	લગભગ	૭૧	પ્રકારના	લા્યસનસ,	પાસ,	પરમીટો	આપ્વામાં	આ્વે	છે.	ગત	્વર્ષ	દરમ્યાન	આ	
પ્રકારના	કુલ	૮૪૮૩૦	લા્યસનસો/પાસ,	પરનમટો	રાજ્યમાં	આપ્વામાં	આ્વેલ	હતા.	આ	લા્યસનસો	પૈકી	કેટલાક	લા્યસનસ	સથળે	
આ	ખાતાનો	સુપર્વાઇઝરી	સટાફ	જે	તે	પર્વાનેદારના	ખચમે	મૂક્વામા	ંઆ્વે	છે	જેની	ન્વગતો	ટૂંકમાં	નીચ	ેમુજબ	છે.
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	 (૧)	મોલાસીસમાંથી	આલકોેહોલ	બના્વ્વા	માટેના	ડીસટીલરી	પર્વાના	ઉપર	એક	નનરીક્ક,	એક	ના્યબ	નનરીક્ક,	બે	
જમાદાર	અને	છ	નસપાઇ	આ્વી	સુપરન્વઝનની	કામગીરી	સંભાળે	છે.	તેમાં	ચાલુ	્વર્ષ	દરમ્યાન	આ્વા	પર્વાનાની	સંખ્યા	૧૨	છે.
	 (ર)	શેરડીના	નપલા્થી	ખાંડ	ઉતપન્ન	કરતી	સુગર	ફેકટરીઓની	આડપેદાશ	તરીક	ેમળતા	મોલાસીસન	ેકબજામાં	રાખ્વા	
માટે	એમ.૧	પર્વાનો	આપ્વામા	ંઆ્વે	છે.	જે	સથળે	સુપરન્વઝનની	કામગીરી	એક	ના્યબ	નનરીક્ક	અને	બે	 નસપાઇ	સંભાળે	
છે.રાજ્યમાં	આ્વા	પર્વાનાની	સંખ્યાસ	૧૯	ની	છે.
	 (૩)	 રાજ્યમા	ં પરપ્રાંતમાંથી	 ન્વદેશી	 દારૂનો	 જ્થથો	આ્યાત	 કર્વા	 માટે	એફ.એલ.૧	અન	ે તેના	 છૂટક	 ્વેચા્	 માટે	
એફ.એલ.ર	પર્વાના	આપ્વામાં	આ્વે	છે.	જે	સથળ	ેસુપરન્વઝનની	કામગીરી	એક	ના્યબ	નનરીક્ક	અન	ેએક	નસપાઇ	સંભાળે	
છે.રાજ્યમાં	આ્વા	પર્વાનાની	સંખ્યાે	એફ.એલ.૧-૬૬	અન	ેએફ.એલ.૨-૭૦		છે.
(૩) તકેદારી એકમ ઃ
	 નન્યામક	કચેરીમાં	૨	(બે)	ના્યબ	નન્યામક	તેમજ	એક	ના્યબ	નનરીક્ક	તેમજ	અમદા્વાદ,	્વડોદરા,	સુરત	અન	ેરાજકોટ	
એમ	ચાર	ઝોનમાં	ચાર	નનરીક્કો	સાથેનું	એક	તકેદારી	એકમ	પ્	કામગીરી	કરે	છે.	
	 આ	એકમના	અનધકારીઓ	પર્વાનેદારો	દ્ારા	કોઇ	ગેરરીનત	ન	આચર	ેત	ેમાટે	તેમના	પર્વાનાઓની	ઓનચંતી	મુલાકાત	
લેતા	હો્ય	છે.	આ	એકમના	અનધકારીઓ	સમગ્	રાજ્યની	અંદર	કોઇ	પ્	સથળે	કોઇપ્	સમ્યે	ઓનચંતી	મુલાકાત	લઇ	તપાસ્ી	
કરી	શકે	છે.	તકેદારી	એકમના	સટાફનો	સમા્વેશ	ઉપરોકત	સટાફમા	ંથઇ	જા્ય	છે	પરંતુ	હાલમાં	ના્યબ	નન્યામકની	૦૧	જગ્યા	
ભરા્યેલ	છે	અને	૦૧	જગ્યા	ઉપર	અનધક્ક	ભા્વનગર	ઇ/ચાજ્ષ	ના્યબ	નન્યામક	તરીકે	ફરજ	બજા્વે	છે.	
(૪) ખાંડિા કારખાિામાં ઉતપન્ન થતો મોલાસીસ અિે સપીરીટ (આલકોેહોલ) ઃ
	 રાજ્યમા	ંઆ્વલેા	ખાડંના	કારખાનાઓમા	ં્વર્ષ	દરમ્યાન	સરેરાશ	૫.૦૦	લાખ	મટે્ીક	ટન	મોલાસીસનંુ	ઉતપાદન	થા્ય	છે.	
જ્યારે	મોલાસીસમાંથી	આલકોહોલ	બના્વતી	ડીસટીલરીઓ	્વાનર્ષક	સરેરાશ	૬	કરોડ	લીટર	રેકટીફાઇડ	સસપરીટનુ	ંઉતપાદન	કરે	છે.	
તમામ	જ્થથોે	ફકત	ઔદ્યોનગક	્વપરાશમા	ંજા્ય	છે.રાજ્યમા	ંપી્વાલા્યક	(પોટેબલ	લીકર)	દારૂના	ઉતપાદન	ઉપર	સપંૂ્ ્ષ	પ્રનતબધં	છે.
(૫) આબકારી આવક :
	 સરકાર	ેન્વદેશી	દારૂ	તથા	નશાકારક	ચીજો	ઉપર	નન્યત	કરેલ	જકાત	તથા	પર્વાનાની	ફી	્વગેરે	ઉઘરા્વ્વાની	કામગીરી	
પ્	આ	ખાતાના	અનધકારીઓ	સંભાળે	છે.	છેલ્ા	પાંચ	્વર્ષ	દરમ્યાન	આ	ખાતાની	આ્વક	નીચ	ેમુજબ	થ્વા	પામેલ	હતી.

અ.િં વર્વ આવક (₨ કરોડમાં)
૧ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ ૧૫૧.૫૩
૨ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ૮૪.૭૩
૩ ૨૦૧૮-૨૦૧૯	 ૧૩૦.૬૭	
૪ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ૧૩૮.૨૬
૫ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ ૧૩૩.૬૫

(૬) િશાબંિી પ્રચાર :
	 ગુજરાત	રાજ્ય	તેની	સથાપના	થઇ	તે	સમ્યથી	નશાબંધી	નીનતન	ેચુસત	પ્ે	્વળગી	રહેલ	છે.	આખા	દેશમાં	ગુજરાત	
રાજ્ય	સલામત	 રાજ્ય	છે.	 કા્યદો	અન	ે વ્ય્વસથાની	 પરરસસથીનત	અન્ય	 રાજ્યોની	સરખામ્ીએ	ધ્ી	સારી	છે.	 નશાબંધીની	
સફળતા	માટ	ેઆમ	આદમીનો	પ્	સાથ	મેળ્વ્વો	જરૂરી	બન	ેછે.	આરદ્વાસી	ન્વસતારની	પ્રજા	્વધુ	દારૂની	બદીમાં	ન	ફસા્ય	તે	
ધ્યાનમાં	લઇ	જીલ્ા	અનધકારીઓને	તેમના	જીલ્ામાં	નશાબંધીના	ઘનનષ્	પ્રચાર	અથમે	ગ્ાનટની	ફાળ્વ્ી	કર્વામા	ંઆ્વે	છે.	જ	ે
અન્વ્યે	જીલ્ા	અનધક્કશ્ીઓ	તેમના	જીલ્ામાં	ન્વન્વધ	પ્રકારના	પ્રચારાતમક	કા્ય્ષરિમો	કરે	છે.	
	 આ	ઉપરાંત	નશાબંધી	પ્રચારના	નાટકો,	ભ્વાઇ,	ભજન,	લોકસંપક્ક,	સેમીનાર,	જાદુના	શો,	પ્રદશ્ષન,	 રફલમ	શો	જે્વા	
કા્ય્ષરિમો	 કર્વામાં	આ્વે	 છે.	 નશાબંધી	 પ્રચાર	અથમે	 રાજ્યના	આરદ્વાસી	 ન્વસતારમાં	 ઘનનષ્	 પ્રચાર	 કા્ય્ષરિમો	 કર્વામાં	આ્વે	
છે.રાજ્યના	આનથ્ષક,	સામાનજક	અન	ેઔદ્યોનગક	ન્વકાસમાં	ચુસત	નશાબંધી	નીનતનુ	ંસંનનષ્ા	પ્ૂવ્ષકનું	અમલીકર્	જ્વાબદાર	છે.	
ગુજરાત	રાજ્યમાં	અન્ય	રાજ્યોની	સરખામ્ીએ	બહેનો,	દીકરીઓ	્વધુ	સલામત	અન	ેસુરનક્ત	છે.	
	 લોકો	દારૂની	બદીમાં	ન	ફસા્ય	ત	ેમાટે	જુદા	જુદા	માધ્યમો	જે્વા	કે	અમદા્વાદ	શહેર	ન્વસતારની	બસોમાં	બેકપેનલ	
જાહેરાતો	દ્ારા,	રાજ્ય	હાઇ્વે	માગયો	ઉપર	૨૦’X૧૦’	ની	સાઇઝની	હોરડિંગો	દ્ારા	નશાબંધી	પ્રચાર	અંગેની	પ્રચારાતમક	જાહેરાત	
પ્રસારરત	કરીને,	દૂરદશ્ષન	અમદા્વાદ	ઉપરથી	પ્રસારરત	થતી	લોકભોગ્ય	ટી.્વી.	સીરી્યલોમા	ંટી.્વી.	એડ	દશા્ષ્વીને	તેમજ	ટેલીરફલમ	
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પ્રસારરત	કરીને,ભજન,	ભ્વાઇ,	આખ્યાન,	 કલાપથક	કા્ય્ષરિમો,	 રમતગમત	 સપધા્ષઓ,	 નનબંધ	 સપધા્ષઓ,	જાદુના	શો,	પ્રદશ્ષનો,	
લોકસંપક્ક	 દ્ારા	 તેમજ	 ્ુય્વક/મનહલા	 મંડળો,	 સાધુસંતો,	 નશક્કો,	 ન્વદ્યાથશીઓ	 ્વગેરેના	 સહકારથી	 વ્યસુનમુરકત	 કેમપો,	 પ્રચાર	
સાનહત્યની	્વહેંચ્ી,	પોસટરોની	્વહેંચ્ી	ગ્ામ	સભાઓ	્વગેરે	દ્ારા	પ્રચાર	કર્વામાં	આ્વે	છે.	દૈનનક	પત્રોમાં,	સામન્યકોમાં	પ્	
નશાબંધી	પ્રચારની	જાહેરાતો	પ્રકાનશત	કર્વામા	ંઆ્ેવ	છે.	આમ	ન્વન્વધ	માધ્યમોથી	પ્રચાર	કા્ય્ષ	કર્વામા	ંઆ્વે	છે.	દારૂ	પી્વાથી	
થતા	ગેરફા્યદાની	લોકો	પર	થ્યેલ	અસર	દશા્ષ્વતી	પુરા	કદની	૧૩	એપીસોડની	દસતા	્વેજી	ન્વડી્યો	રફલમ	તૈ્યાર	કર્વામાં	આ્વેલ	
છે.	ટી.્વી.રફલમો,	ટી.્વી.	સીરી્યલો	ઘ્ી	લોકનપ્ર્ય,	લોકભોગ્ય	હો્વાથી	હજારો	લોકો	આનો	લાભ	લે	છે.	નશાબંધી	જે્વા	ન્વર્યને	
અનુરૂપ	શૈક્ન્ક	રફલમો	બના્વ્વામાં	આ્વે	છે.	ખાસ	કરીને	આ્વી	ટી.્વી.	રફલમોર	ખેતમજૂરો,	નમલકામદારો	પછાત	્વગ્ષના	લોકોને	
બતા્વી	નશાથી	થતા	નુકશાન	તથા	નશાબંધીથી	થતાં	ફા્યદાઓ	સમજા્વ્વામા	ંઆ્વે	છે.	
	 ’’પૂ.રન્વશંકર	મહારાજ	નશાબંધી	સંસકાર	કેનરિો’’	અન્વે્યેની	્યોજના	હેઠળ	રાજ્યમા	ંકુલ	૪૩	સંસકાર	કેનરિોને	ગ્ાનટસ	
આપ્વામાં	આ્વેલ	છે.	 તેમજ	ગુજરાત	 રાજ્ય	માગ્ષ	 ્વાહન	 વ્યર્વહાર	 નનગમની	બસોનો	પ્ર્વાસીઓ	દ્ારા	 રોજેરોજ	બહોળા	
પ્રમા્માં	ઉપ્યોગ	થતો	હો્વાથી	બસો	ઉપર	બેકપેનલો	આપ્વામાં	આ્વે	તો	તે	અસરકારક	બની	શકે	તેમ	હોઇ	ગ્ામ્યસ	ન્વસતારની	
બસોમાં	૪’x૩’	ની	સાઇઝની	બેકપેનલો	તથા	રાજ્યના	મુખ્ય	રસતાઓ	ઉપર	૨૦’x૧૦’	ની	સાઇઝના	હાઇ્વે	હોડડીંગો	દશા્ષ્વ્વામાં	
આ્વેલ	છે.	અમદા્વાદ	દૂરદશ્ષન	ઉપરથી	પ્રસારરત	લોકભોગ્ય	નસરર્યલોમા	ંપ્	આ	જ	પ્રકારની	જાહેરાતો	દશા્ષ્વ્વામાં	આ્વેલ	
હતી.	નશાબંધીના	ઘનનષ્	પ્રચાર	અથમે	અમદા્વાદ	દૂરદશ્ષન	ઉપરથી	નશાબંધી	પ્રચાર	અંગેની		જાહેરાત	સાથે	પ્રસારરત	કર્વામાં	
આ્વેલ	હતી.
	 દર	્વરમે	પુ.	મહાતમા	ગાંધીજી	ના	જનમ	રદન	રજી	ઓકટોબર	થી	એક	સપ્તાહ	માટે	નશાબંધીના	ઘનનષ્	પ્રચાર	અથમે	
‘’નશાબંધી	સપ્તાહ’’	ની	ઉજ્વ્ી	કર્વામાં	આ્વે	છે.	
િસધ્િઓ ઃ

•	 અગ્ગણ્ય	સટારગ્ુપ	તથા	નેશનલ	ન્યુઝ	ચેનલ	એબીપી	દ્ારા	 (શ્ેષ્	્વહી્વટી	કામગીરી	બદલનો	બ્ાનડ	લીડરશીપ	
એ્વોડ્ષ	૨૦૧૮	બેસટ	પ્રોનહનબશન	એનફોસ્ષમેનટ	ડ્ાઇ્વ	એરિોસસટેટસ	એ્વોડ્ષ)	રાજ્યની	એકમાત્ર	કચેરીન	ેઆ	એ્વોડ્ષ	
આપ્વામાં	આ્વેલ	છે..

•	 નશાબંધી	નીનતના	કડક	અમલીકર્ના	ભાગરૂપે	ધી	ગુજરાત	નશાબંધી	ધારો,	૧૯૪૯ની	કેટલીક	કલમોમાં	સુઘારાઓ	
કરીને	લઠ્ાથી	મુત્યુ	બદલ	જ્વાબદાર	તમામને	મૃત્યદુંડ	સુધીની	સજા	અને	દારુ	અંગે	ગુનામા	ંમહત્મ	₨	૧૦	લાખ	
સુઘીના	દંડ,	પાંચ	્વર્ષ	સખત	કેદ	ન્વગેરેની	જોગ્વાઇઓ	કર્વામાં	આ્ેવલ	છે.	તેને	મીડી્યા,	્વત્ષમાનપત્રો	તેમજ	બેનર	
ન્વગેરે	દ્ારા	બહોળો	પ્રચાર	કર્વામાં	આ્વે	છે.	

•	 નશાબંધી	પ્રચાર	અને	પ્રસારથી		લોક	જાગૃનત	દ્ારા	સમાજના	લોકોન	ેદારૂની	બદીથી	ન્વમુખ	રાખી	રાજ્યના	ન્વકાસમાં		
્યોગદાન.	

•	 રાજ્યમા	ંલઠ્ાકાંડ	ન	સજા્ષ્ય	તે	માટે	કમલ	મહેતા	દ્ારા	સુચ્વેલ	સુચનાઓનો	અસરકારક	અમલ	
•	 ધાનમ્ષક	સંપ્રદા્યના	્વડા/અગ્્ીઓને	જોડીન	ેરાજ્યમાં	વ્યસનમુનક્ત	કા્ય્ષરિમોનું	આ્યોજન.
•	 નપ્રનટ	નમડી્યા/આઉટડોર	નમડી્યાનો	્વધુન	ે્વધુ	ઉપ્યોગ	કરીન	ેન્વદ્યાથશીઓ,	આનથ્ષક	પછાત	્વગ્ષના	લોકો	વ્યસનના	

ભરડામાં	ન	ફસા્ય	તે	હેતુંલક્માં	લઇન	ેવ્યાપક	પ્રચાર	નશાકારકપદાથયો	સામે	વ્યાપક	જાગૃનત	ઝુંબેશ.	
•	 નશાકારક	રિવ્યોના	દુરૂપ્યોગ	અને	ગેરકા્યદેસર	હેરફેર	સામ	ેઆંતરરાષ્ટ્રી્ય	રદનની	ઉજ્વ્ી	નનનમત્ે	્યુ્વા	જાગૃનત	

માટે	કોલેજોમાં	ડ્ગસના	દુરૂપ્યોગથી	બચ્વા	જનજાગૃનત	કા્ય્ષરિમોનુ	ંઆ્યોજન.	
•	 સૌરાષ્ટ્ર,	ક્છ,	ઉત્ર,	દનક્્	તથા	મધ્ય	ગુજરાતમાં	અન	ેઅન્ય	જીલ્ાઓમાં	નશામુનક્ત	માટે	જનજાગૃનત્	કા્ય્ષરિમોનું		

આ્યોજન.	
•	 છેલ્ા	ચાર	્વર્ષ	દરમ્યાન	દર	્વરમે	અંદાજ	ે૩	થી	૪	કરોડની	ગ્ાનટનો	પ્રચાર	–	પ્રસાર	માટ	ેન્વન્વધ	માધ્યમો	દ્ારા	

નશાબંધીનો	ઘનનષ્	પ્રચાર	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.
૭. િિ્યામક સૈિિક કલ્યાણ અિે પુિવ્વસવાટ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ ખાતાિા કામગીરી.
	 આ	ખાતાની	મુખ્ય	કામગીરી	પૂ્વ્ષ	સૈનનકો/સ્વ.	સૈનનકોના	ધમ્ષ	પસનિઓ	તથા	તેઓના	આશ્ીતો	માટે	સરકારશ્ી	દ્ારા	
અમલમાં	મુકેલ	ન્વન્વધ	કલ્યા્કારી	્યોજનાઓનો	અમલ	કરા્વ્વાનો	છ	ેઅન	ેલાભાથશીઓન	ેઆ	્યોજનાઓના	લાભો	નાગરરક	
અનધકાર	પત્રની	મ્યા્ષદામાં	નકકી	કરેલ	રદ્વસોની	અંદર	મળી	રહ	ેછે.	સામાન્ય	રીત	ેપૂ્વ્ષ	સૈનનકો	નાની	ઉંમરમાં	(આશરે	૩૫	થી	
૪૦	્વર્ષ)	દરમ્યાન	નનવૃત	થઈ	અન	ેઆ્વતા	હો્ય	છે.	હાલમા	ંરાજ્યમાં	પ્ૂવ્ષ	સૈનનકો/સ્વ.	સૈનનકોના	ધમ્ષ	પસનિઓ/આનશ્તો	ની	
કુલ	સંખ્યા	૧,૪૧,૭૮૭	છે.	તેઓના	પુન્વ્ષસ્વાટની	સહા્યક	કામગીરી	કર્વી	તે	આ	ખાતાની	બીજી	પ્રાથનમકતા	છે.	તાબા	હેઠળની	
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કચેરીઓ.	આ	ખાતાના	તાબા	હેઠળની	કુલ	ન્વ	કચેરીઓ	રાજ્યમાં	કા્ય્ષરત	છે	(અમદા્વાદ,	્વડોદરા,	સુરત,	જામનગર,	રાજકોટ,	
સાબરકાંઠા	(નહંમતનગર),	ક્છ	(ભુજ)	અન	ેમહેસા્ા	અને	પંચમહાલ	(ગોધરા)).
૨૦૨૧-૨૨ િા વર્વમાં થ્યેલ પ્રગિત 
૧.૩૭મી રાજ્ય સૈિિક બોડ્વિી બેઠક બાબત.
	 રાજભ્વન	ખાતે	મહામનહમ	રાજ્યપાલશ્ીની	અધ્યક્તામાં	અન	ેમાનની્ય	મુખ્યમંત્રીશ્ી	અન	ેમાનની્ય	રાજ્ય	કક્ાના	
મંત્રીશ્ી	(ગૃહ)	ની	ઉપસસથનતમાં	રાજ્ય	સૈનનક	બોડ્ષની	૩૭મી	બેઠકનુંતા.	૧૭/૧૨/૨૦૧૯	ના	રોજ	આ્યોજન	કર્વામાં	આ્વેલ	
હતું.	બેઠક	દરમ્યાન	મહત્વપૂ્્ષ	નન્્ષ્યો	લે્વા્યલ	છે.	તમામ	સહા્યના	દરોમાં	્વધારો	કરી	તા.	૦૧/૦૨/૨૦૨૦થી	્વધેલ	દરોથી	
સહા્યનું	ચુક્વ્ું	કર્વામાં	આ્વે	છે.
૨. પૂવ્વ સૈિિકો/સવ. સૈિિકો તથા તેઓિા આશ્ીતોિે સહા્ય.
	 પ્ૂવ્ષ	સૈનનકો,	સ્વ.	સનૈનકોના	ધમ્ષ	પસનિઓ	તથા	તઓેના	આનશ્તોન	ે્વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	કુલ	૧૭૪૪	લાભાથશીઓન	ે₨	૨.૧૩	
કરોડની	ન્વન્વધ	સહા્ય	આપ્વામા	ંઆ્વી.	
૩. ડીજીટલલાઈવ સટટી્ીકેટ
	 પ્ૂવ્ષ	સૈનનકો	તેમજ	સ્વ.	સૈનનકોના	ધમ્ષ	પસનિઓને	બેનક	સુધીના	ન	જ્વુ	પડ	ેતે	હેતુસર	તેઓનુ	ંહ્યાતીનુ	ંપ્રમા્પત્ર	
ડીજીટલ	લાઈ્વ	સટશીફીકેટ	દ્ારા	કર્વામાં	આ્વે	તે્વી	વ્ય્વસથા	આ	ખાતાની	તમામ	કચેરીઓમા	ંકર્વામાં	આ્વી.
૪. સશસત્ સેિા ્વજદદિ -૨૦૨૦ ઉજવણી.
	 તમામ	કચેરીઓ	દ્ારા	૭મી	ડીસેમબર	૨૦૨૦	રોજ	સશસત્ર	સેના	ધ્વજરદનની	ઉજ્વ્ી	કર્વામાં	આ્વેલ	અને	સરકારશ્ી	
દ્ારા	આપેલ	લક્યાંક	નસધધ	કર્વા	સરાહની્ય	કામગીરી	કરી.
૫. સૈિિક કલ્યાણ સોફટવેર તૈ્યાર કરવા બાબત.
	 ૩૭મી	રાજ્ય	સૈનનક	બોડ્ષની	બેઠકમાં	લ્ેવા્યેલ	નન્્ષ્ય	અનુસાર	સૈનનક	કલ્યા્	સોફટ્વેર	બના્વ્વાની	પ્રથમ	તબક્ાની	
કામગીરી	પૂ્્ષ	થ્યેલ	છે.
૬. રીિોવેશિ/િવા ભવિિાબાંિકામિીકામગીરી. 

(અ) ગૌરવ સિેાિી ભવિ,શાહીબાગ, અમદાવાદ.	 ગુજરાત	 પોલીસ	આ્વાસ	 નનગમ	 દ્ારા	 ભ્વનના	 રીનો્વેશનની	
કામગીરી	૫૦%	પૂ્્ષ	થ્યેલ	છે.

(બ) ગૌરવ સેિાિી કુમાર ભવિ,બોડકદેવ,અમદાવાદ.	ગુજરાત	પોલીસ	આ્વાસ	નનગમ	દ્ારા	ભ્વનના	રીનો્વેશનની	
કામગીરી	૫૦%	પૂ્્ષ	થ્યેલ	છે.

(ક) િજલ્ા સૈિિક કલ્યાણ અિે પુિવ્વસવાટ કચેરી, સુરતિા પદરસર પાસે કુમાર ભવિ બિાવવા બાબત.	નજલ્ા	
સૈનનક	કલ્યા્	અને	પુન્વ્ષસ્વાટ	કચેરી,	સુરતના	પરરસર	પાસ	ેન્વા	કુમાર	ભ્વન	બના્વ્વાની	કામગીરી	ગુજરાત	
પોલીસ	આ્વાસ	નનગમ	દ્ારા	૨૨%	કામગીરી	પૂ્્ષ	કરેલ	છે.

(ખ) િજલ્ા સૈિિક કલ્યાણ અિે પુિવ્વસવાટ કચેરી, વડોદરાિા પદરસર પાસે િવું કુમાર ભવિ બિાવવા બાબત. 
નજલ્ા	સૈનનક	કલ્યા્	અને	પુન્વ્ષસ્વાટ	કચેરી,	સુરતના	પરરસર	પાસ	ેન્વા	કુમાર	ભ્વન	બના્વ્વાની	કામગીરી	
ગુજરાત	પોલીસ	આ્વાસ	નનગમ	દ્ારા	૨૦%	કામગીરી	પૂ્ ્ષ	કરેલ	છે.

(ગ) િહંમતિગર ખાતે િજલ્ા સૈિિક કલ્યાણ અિે પુિવ્વસવાટ કચેરીિું િવું બાિંકામ કરવા બાબત.	ગુજરાત	પોલીસ	
આ્વાસ	નનગમ	દ્ારા	બાંધકામ	કર્વા	અંગ	ેટેનડર	પ્રનસધધ	કર્વાની	કામગીરી	કરા્વ્વામાં	આ્વેલ.	

(ઘ) ગોિરા ખાતે બહુલક્ી સૈિિક સંકુલ બિાવવા બાબત.	ગુજરાત	પોલીસ	આ્વાસ	નનગમ	દ્ારા	બાંધકામ	કર્વા	અંગે	
ટેનડર	પ્રનસધધ	કર્વાની	કામગીરી	કરા્વ્વામાં	આ્વેલ.

(ચ) રાજકોટ ખાતે પવૂ્વ સૈિિક રેસટ હાઉસિા રીિોવેશિિી કામગીરી.	 રાજકોટ	 ખાત	ે કા્ય્ષરત	 પ્ૂવ્ષ	 રેસટહાઉસના	
રીનો્ેવશનની	કામગીરી	ગુજરાત	રાજ્ય	પોલીસ	આ્વાસ	નનગમ	મારફત	પૂ્્ષ	કરેલ	છે.

(ચ) સોલર િસસટમિી કામગીરી.	 ગુજરાત	એનજશી	 ડે્વલોપમેનટ	એજનસી,	 ગાંધીનગરનો	 સંપક્ક	 કરી	 તાબા	 હેઠળની	
્વડોદરા,	સુરત	અને	રાજકોટ	કચેરીઓમાં	કા્ય્ષરત	ગેસટ	હાઉસ/છાત્રાલ્યની	છત	પર	સોલર	 નસસટમની	કામગીરી	
કરા્વ્વામાં	આ્વી.	
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૭. રોજગાર.
	 ગુજરાતના	્વતની	હો્ય	તે્વા	માજી	સૈનનકોને	્વધારેમાં	્વધારે	રોજગારીનીતકોઉભી	કર્વા	સરકારશ્ી	દ્ારા	કર્વામાં	
આ્વતી	 ન્વન્વધ	ભરતીઓમાં	 તૈ્યાર	 થતા	 મેરીટમા	ં ્વધુ	 છુટછાટ	 મળે	 તે્વી	 સરકારશ્ીમાંઅત્રેથી	 રજુઆત	 કર્વામાં	આ્વતા	
સરકારશ્ીએઉદાર	્વલ્	અપના્વી	્વધ	ુછુટછાટ	આપ્વામાં	આ્વેલ	છે.	જેથી	માજી	સૈનનકોન	ેખૂબ	જ	લાભ	થશે	અને	્વધુ	
રોજગારનીતકોમળશે.
વર્વ૨૦૨૨-૨૩માં થિાર કામગીરી. 
૮. ૩૭મી રાજ્ય સૈિિક બોડ્વિા લક્યાકં પૂણ્વ કરવા બાબત.
	 ૩૭મી	રાજ્ય	સૈનનક	બોડ્ષની	બેઠક	દરમ્યાન	લે્વા્ેયલ	મહત્વપૂ્્ષ	નન્્ષ્યો	પુરા	કર્વાનુ	ંલક્યાકં	છે.
૯. ૩૮મી રાજ્ય સૈિિક બોડ્વિી બેઠકિું આ્યોજિ કરવા બાબત.
	 ૩૮મી	રાજ્ય	સૈનનક	બોડ્ષની	બેઠકનું	આ્યોજન	કર્વા	આ્વશે.
૧૦. રીિોવેશિ/િવા ભવિિા બાિંકામિી કામગીરી.
	 નીચ	ેમુજબની	કચેરીઓમાં	ચાલતી	 રીનો્વેશન/	બાંધકામની	કામગીરી	તા.	૩૦/૦૯/૨૦૨૨	સુધીમાં	 પુરી	 કર્વાનો	
લક્યાંક	છે	:-	

(અ)	 ગૌર્વ	સેનાની	ભ્વન,	શાહીબાગ,	અમદા્વાદ.		
(બ)	 ગૌર્વ	સેનાની	કુમાર	ભ્વન,	બોડકદે્વ,	અમદા્વાદ.		
(ક)	 નજલ્ા	સૈનનક	કલ્યા્	અને	પુન્વ્ષસ્વાટ	કચેરી,	સુરતના	પરરસર	પાસે	કુમાર	ભ્વન	બના્વ્વા	બાબત.
(ખ)	 નજલ્ા	સૈનનક	કલ્યા્	અને	પુન્વ્ષસ્વાટ	કચેરી,	્વડોદરાના	પરરસર	પાસ	ેન્ંુવ	કુમાર	ભ્વન	બના્વ્વા	બાબત.	
(ગ)	 નહંમતનગર	ખાતે	નજલ્ા	સૈનનક	કલ્યા્	અને	પુન્વ્ષસ્વાટ	કચેરીનુ	ંન્વું	બાંધકામ	કર્વા	બાબત.	
(ઘ)	 ગોધરા	ખાતે	બહુલક્ી	સૈનનક	સંકુલ	બના્વ્વા	બાબત.	

૧૧. સોલર િસસટમિી કામગીરી.
	 ગુજરાત	એનજશી	ડ્ેવલોપમનેટ	એજનસી,ગાધંીનગરનો	 સંપક્ક	કરી	તાબા	 હેઠળની	બાકીની	અમદા્વાદ,	સાબરકાઠંા	અન	ે
ગોધરા	કચરેીઓમા	ંકા્ય્ષરત/ન્વા	શરૂ	થનાર	ગેસટ	હાઉસ/છાત્રાલ્યની	છત	પર	સોલર	નસસટમની	કામગીરી	કરા્વ્વાનો	લક્યાકં	છે.
૧૨. સશસત્ સેિા ્વજદદિ૨૦૨૦-૨૧િી ઉજવણી બાબત
	 ૭મી	ડીસેમબર	૨૦૨૧ના	રોજ	કર્વામાં	આ્વશે,	જેના	અનુસંધાન	ેસરકારશ્ી	દ્ારા	ફાળ્વેલ	લક્યાકંની	રકમ	દાતાશ્ીઓ	
પાસેથી	મેળ્વી	લક્યાંક	પુ્્ષ	કર્વાની	કામગીરી	હાથ	ધર્વામાં	આ્વશે.	
૧૩. પ્રો્ાઇલીંગ.
	 પ્ુવ્ષ	સૈનનકો/સ્વ.સૈનનકોના	ધમ્ષપસનિઓ	તથા	તેઓના	આનશ્તોનો	સ્વમે,	પ્રોફાઇલીંગ,	 ન્વન્વધ	કલ્યા્કારી	કામગીરી	
અને	્યોજનાઓને	્વધુને	્વધ	ુલોકો	સુધી	પહોંચી	શકે	તે	માટે	બહોળી	પ્રનસસધધ	કર્વા	દરેક	નજલ્ાઓમા	ંસૈનનક	સંમેલન	કર્વાનુ	
આ્યોજન	છે.
૧૪. કચછ (ભૂજ) ખાતે બહુલક્ી સંકુલ બિાવવા સરકારી જમીિિી ્ાળવણી બાબત.
	 નજલ્ા	સૈનનક	કલ્યા્	અન	ેપુન્વ્ષસ્વાટ	કચેરી,	ક્છ	(ભૂજ)	દ્ારા	સંબધીત	કલેકટરશ્ીનો	સંપક્ક	કરેલ	છ	ેઅને	જમીનની	
ફાળ્વ્ી	નજીકના	ભન્વષ્યમાં	થ્વાની	સંભા્વના	છે.	જે	જમીન	પર	માજી	સૈનનકોના	કલ્યા્	અથમે	બહુલક્ી	સંકુલ	બના્વ્વાનું	
આ્યોજન	કર્વાની	કામગીરી	કર્વી.
૮. િિ્યામકશ્ી, િાગદરક સંરક્ણ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ.
પ્રસતાવિા-
	 સન	ે૧૯૬૨માં	થ્યેલ	ચીનના	આરિમ્	પછી	ભારત	સરકારે	અન્ય	દેશો	અનુસાર	ભારત	દેશમા	ંપ્	નાગરરક	સંરક્્	
તંત્ર	સને	૧૯૬૩	થી	શરૂ	કરેલ	છે.	આ	તંત્ર	શરૂ	કર્વાનો	મુખ્ય	ઉદ્ેશ	્યુધધ	દરનમ્યાન	પ્રજાના	જાનમાલનુ	ંરક્્	કર્વું,	ગૃહ	મોરચે	
પ્રજાનો	જુસસો	ટકા્વી	રાખ્વો,	અફ્વાઓથી	પ્	પ્રજાજનોન	ેબચા્વ્વા	તથા	ઔદ્યોગીક	ઉતપાદનની	પ્રનરિ્યા	અન	ેપૂર્વઠો	ચાલુ	
રહે	તે	જો્વાનો	છે.	સમ્ય	જતાં	નાગરરક	સંરક્્ની	પ્રવૃનત્નું	કા્ય્ષક્ેત્ર	ન્વસતાર્વામા	ંઆ્વેલ	છે.	શાનંતના	સમ્યમાં	કુદરતી	આફતો	
જે્વી	કે	પુર,	ધરતીકંપ,	્વા્વાઝોડુ	ંઅને	માન્વ	સજશીત	(અકુદરતી)	આફતો	જે્વી	કે,	કોમી	રમખા્ો,	મોટી	આગ,	મોટા	અકસમાત	
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ન્વગેરે	્વખતે	નાગરરક	સંરક્્	તંત્રના	અનધકારી/કમ્ષચારીઓ	અને	નાગરરક	સંરક્્ના	માનદ્	પદાનધકારી/સ્વ્યંસ્ેવકો	ખડ	ેપગે	
હાજર	રહી	પ્રજાની	સે્વારક્ય	ફરજ	બજા્વે	છે.
વ્યાખ્યા ઃ
Civil	Defence	Act-1968	મજુબ	નાગરરક	સરંક્્ની	વ્યાખ્યાઆ	અનધનન્યમમાં,	સંદભ્ષથી	અન્યથા	અપેનક્ત	ન	હો્ય	તો	:

(ક)		 “નાગરરક	સંરક્્”	મા	ંહ્વાઈ,	જમીન,	દરર્યા	અથ્વા	બીજા	સથળોએ	થી	થતા	કોઈપ્	દુશમનના	હુમલા	સામે	
ભારતમાં	અથ્વા	તેના	પ્રદેશના	કોઈપ્	ભાગમાં	કોઈપ્	વ્યનક્ત,	નમલકત,	સથળ	કે	્વસતુન	ેરક્્	આપ્વા	માટેના	
ખરેખર	લડાઈની	કક્ાના	ન	હોઈ	તે્વા	અથ્વા	આ્વા	કોઈ	હુમલાની	પુરી	કે	થોડીક	અસર	હળ્વી	કર્વા	માટેના	આ્વા	
હુમલા	પહેલા,	તે	દરમ્યાન,	તે	્વખતે	અથ્વા	ત	ેપછી	લ્ેવાએ	પગલાનો	સમા્વેશ	થા્ય	છે.

(ખ)	 “નાગરરક	સંરક્્	દળ”	એટલે	નાગરરક	સંરક્્ની	જરૂરી્યાતો	સંપૂ્ ્ષ	અથ્વા	મુખ્યત્વે		પુરી	પાડ્વા	માટે	રચા્યેલ	
દળ,	અને	તેમાં	કલમ-૪	ની	પેટા	કલમ-૧ના	પરંતુક	હેઠળ	દળ	તરીકે	ગ્ાતા	સંગઠનનો	સમા્વેશ	થા્ય	છે.

િાગદરક સંરક્ણ તંત્િા જાહેર કરવામાં આવેલ વગટીકૃત શહેરો –
કેટેગરી- ૧ ટાઉિ કેટેગરી- ૨ ટાઉિ કેટેગરી- ૩ ટાઉિ
્વડોદરા અમદા્વાદ ભરૂચ
સુરત જામનગર
કાકરાપાર ્વાડીનાર

ઓખા
ભુજ
નલી્યા
ગાંધીધામ
અંકલેશ્ર
ગાંધીનગર
ભા્વનગર

૨૦૨૧-૨૨િી પ્રવૃિતઓ ઃ
૧. મેડલિી િવગત ઃ

•	 છેલ્ા	એક	્વર્ષ	દરમ્યાન	૨૬મી	જાન્યુઆરી	૨૦૨૧ના	પ્રજાસત્ાક	પ્વ્ષ	નનનમત્ે	નાગરરક	સંરક્્	કચેરી	સુરતના	બે	
માનદ	સભ્યોને	માન.મુખ્યમંત્રીશ્ી	ચંરિક	જાહેર	થ્યેલ	છે.	

•	 સન	ે૨૦૨૧માં	૧૫મી	ઓગસટ	૨૦૨૧ના	સ્વાતં�્ય	પ્વ્ષ	નનનમત્ે	નાગરરક	સંરક્્	કચેરી	અમદા્વાદ	શહેરના	બે	
માનદ	સભ્યોને	મહામનહમ.રાષ્ટ્રપનતશ્ીના	ચંરિક	જાહેર	થ્યેલ	છે.	

•	 ૨૬મી	જાન્યુઆરી	૨૦૨૧ના	પ્રજાસત્ાક	 રદ્વસના	પ્વ્ષ	 નનનમત	ેસન	ે૨૦૨૦	અંતગ્ષત	નાગરરક	સંરક્્	 કચેરી,	
સુરતના	બ	ેમાનદ	સભ્યોને	મહામનહમ.	રાષ્ટ્રપનતશ્ી	દ્ારા	જી્વન	રક્ા	પદક	જાહેર	થ્યેલ	છે.	

૨. સવ્યંસેવકોિી િિમણૂક ઃ
	 હાલમા	ંસમગ્	ગુજરાત	રાજ્યની	તમામ	નાગરરક	સંરક્્	કચેરીઓ	ખાત	ેન્વન્વધ	સ્ેવાઓ	તથા	માનદ	હોદ્ા	ઉપર	કુલ	
૧૦૨૨૪	જેટલા	સ્વ્યંસે્વકોને	નનમ્ૂંક	આપ્વામાં	આ્વેલ	છે.
૩. પા્યાિી તાલીમ ઃ
	 ્વર્ષ	૨૦૨૧	માં	નાગરરક	સંરક્્ના	્વગશીકકૃત	શહેરોમાં	ફરજ	બજા્વતા	ટ્ેઇનડ	ઇનસટ્કટર	દ્ારા	નીચ	ેમુજબ	તાલીમ	્વગયો	
ચલા્વી	તાલીમાથશીઓને	તાલીમ	આપેલ	છે.

અિુ. કચેરીિુ િામ ્યોજેલ વગગોિી સંખ્યા તાલીમાથટીઓિી સંખ્યા 
૧ ના્યબ	નન્યંત્રક	નાગરરક	સંરક્્	કચેરી,	અમદા્વાદ			 ૦૭	 ૪૦૩	
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૨ ના્યબ	નન્યંત્રક	નાગરરક	સંરક્્	કચેરી,	્વડોદરા			 ૦૪	 ૨૩૨	
૩ ના્યબ	નન્યંત્રક	નાગરરક	સંરક્્	કચેરી,	ભુજ ૧	 ૪૨	
૪ ના્યબ	નન્યંત્રક	નાગરરક	સંરક્્	કચેરી,	ગાંધીનગર ૦૨	 ૧૦૨	

૪. રાજ્ય બહારિી તાલીમ ઃ
	 નાગરરક	સંરક્્	તાલીમ	શાળા,	ગુ.રા.,	અમદા્વાદ	દ્ારા	રાજ્ય	બહાર	ચાલતા	કોર્ષમાં	્વર્ષ-૨૦૨૧	(ફેબ્ુઆરી	સુધી)	
મેળ્વેલ	નસનદ્ધઓની	ન્વગત	નીચે	મુજબ	છે.

ક્મ કોર્વિું સથળ માસ મેળવેલ તાલીમાથટીઓિી સંખ્યા
૧ નાગપુર મ	ે ૧
૨ નાગપુર ઓકટોબર	 ૧

કુલ ૦૨ 
૫. રાજ્યમાં ગોઠવેલ તાલીમ (વર્વ-૨૦૨૧) ઃ

•	 GIDM	ગાંધીનગર	ખાતે	“Roll	of	youth	and	Volunteer	in	Disaster	Risk	moment	Topic”		ઉપર	ઓનલાઇન	
તથા	ઓફ	લાઇન	(ત્ર્	)તાલીમનુ	ંઆ્યોજન	કર્વામા	ંઆ્વેલ.

•	 ભૂજ	્યુનનટ	ખાતે	Auxilary	Fire	Fighting	ની	એડ્વાનસ	તાલીમનુ	ંઆ્યોજન	કર્વામા	ંઆ્વેલ	છે.		
૬. “ આઝાદી કા અમૃત મહોતસવ” ઃ

•	 નાગરરક	 સંરક્્ની	 નજલ્ા/્યુનનટ	 કચેરી	 દ્ારા	 “આઝાદી	 કા	અમૃત	 મહોતસ્વ	 ”	અંતગ્ષત	 વૃક્ારોપ્	 કા્ય્ષરિમનું	
આ્યોજન	કર્વામાં	આ્વેલ.	

૭. બજેટિી િવગત ઃ
(₨  લાખમાં)

મહેકમિી સંખ્યા. િવભાગિું િામ ખાતાિા 
વડાિી કચેરીિું િામ

વર્વ ૨૦૨૧-૨૦૨૨
મંજુર ભરેલ ખાલી મંજુર ્ાળવેલ ખચ્વ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧૨૫ ૪૯ ૭૬ ગૃહ	ન્વભાગ
નન્યામકશ્ી	નાગરરક	
સંરક્્,	અમદા્વાદ

૬,૧૪.૭૨ ૪,૧૪.૨૧ ૨,૬૨.૦૯

૨૦૨૨-૨૩િી આગામી પ્રવૃિતઓ ઃ
•	 નાગરરક	 સંરક્્	 દળમાં	 ્વધુમાં	 ્વધુ	 નાગરરકો	 જોડા્ય	 તે	 માટે	 સરકારશ્ીના	 ગૃહ	 ન્વભાગના	 ઠરા્વ	

રિમાંક:નગસ/૧૦૨૦૧૯/૭૫૪/ફ,	તા:૧૪/૦૭/૨૦૨૦	થી	માનદ	ભ્થથુ	₨	૧૫૦/-	મળે	છે.	જે	હોમગાડ્ષઝ	સભ્યોની	
જેમ	૩૦૦	ધોર્ે	નાગરરક	સંરક્્ના	સ્વ્ંયસે્વકોન	ેમાનદ	ભ્થથુ	આપ્વામા	ંઆ્વે	તે	અંગેની	દરખાસત	ગૃહ	ન્વભાગને	
મોકલા્વેલ	છે.	

•	 “આઝાદીના	અમૃત	મહોતસ્વ”	અંતગ્ષત	સરકારશ્ીની	માગ્ષદનશ્ષકા	મુજબ	સાક્રતા	અનભ્યાન,	રૂટ	માચ્ષ	તથા	પ્રભાત	
ફેરી,	સ્વ્છતા	અનભ્યાન,	વ્યસન	મનુક્ત	અનભ્યાન,	જન	જાગૃનત	અનભ્યાન,	બેટી	બચા્વો	કા્ય્ષરિમ	્યોજ્વાની	કામગીરી	
હાલે	ચાલુ	છે.

•	 આઇ	ટી	એકશન	પલાન	૨૦૨૧-૨૦૨૨	અંતગ્ષત	ડેસકટોપ	કોમપ્યટુર-૫	નંગ,	ઓલ	ઇન	્વન	પ્રીનટર	સકેનર	-૫	નંગ,	
હેનડી	કેમ	નંગ-૧	તથા	પ્રોજેકટ	્વીથ	સરિીન	એમ	કુલ	₨	૮	લાખની	ન્વી	સે્વા	૨૦૨૧-૨૨	તરીકે	્વહી્વટી	મંજુરી	
મળેલ	છે.	જેની	ખરીદી	અંગેની	કામગીરી	ચાલ	ુછે.

•	 ગાંધીધામ	નાગરરક	સંરક્્	કચેરીના	કંટ્ોલ	રૂમ	બાંધ્વા	માટેની	ખૂલ્ી	જમીન	ફરતે	કમપાઉનડ	્વોલ	બાંધ્વા	અંગે	ન્વી	
સે્વા	૨૦૨૧-૨૨	તરીકે	₨	૪.૪૯	લાખની	મંજૂરી	મળેલ	છે.	જે	અંગેની	કા્ય્ષ્વાહી	ચાલ	ુછે.

•	 રાજ્ય	કક્ાના	નાગરરક	સંરક્્	સથાપના	રદનની	(૬ઠ્ી	ડીસેમબર)	ઉજ્વ્ી	માટે	૨	લાખની	સરકારશ્ી	તરફથી	મંજુરી	
ન્વી	સે્વા	તરીકે	મળેલ	છે.	જે	આગામી	સમ્યમાં	આ્યોજન	કર્વામાં	આ્વનાર	છે.

•	 નાગરરક	સંરક્્	તાલીમ	શાળા,	ગુજરાત	રાજ્ય,	અમદા્વાદ	દ્ારા	્વધુમાં	્વધ	ુમાનદ	સભ્યોને	સપશે્યાલાઇઝ	તાલીમ	
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તથા	એન.સી.ડી.સી.	નાગપુર	ખાતેની	તાલીમમા	ંભાગીદાર	બન્ને	તે્વું	આ્યોજન	છે.	

૯. ગ્ામ રક્કદળ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. ઃ
પ્રસતાથવિા ઃ
	 ત	ેસમ્યના	બૃહદ	મુંબઇ	રાજ્યના	મુખ્ય	પ્રધાન	અને	ભારતના	્વડાપ્રધાન	શ્ી	મોરારજીભાઈ	દેસાઈ	ના	શુભ	પ્ર્યાસોથી	
સને	૧૯૪૭	થી	આપ્ા	રાજ્યનાં	પ્રથમ	ગૃહ	રક્ક	દળ	(હોમગાડ્ષઝ)	ની	પ્રવૃનત્	શરૂ	કર્વામા	ંઆ્ેવલી	અન	ેહોમગાડ્ષઝના	સભ્યો	
એ	જુદા	જુદા	કા્યયોમાં	જે	અનેક	્વીધી	સે્વાઓ	બજા્વી	તેન	ેલક્માં	લઇ	ગામડા	માટ	ેપ્	આ્વા	ગ્ામ	રક્ક	દળો	સથા્પ્વાનો	
સરકારે	ન્વચાર	ક્યયો	અને	આખા	મુંબઇ	રાજ્યમાં	ગ્ામ	રક્ક	દળ	ની	પ્રવૃનત્	વ્યે્વસસથાત	રીત	ેહાથ	ધર્વામાં	આ્વી	અને	તેની	
શરૂઆત	સન	ે૧૯૪૮	થી	થઇ	પાછળ	થી	ગ્ામ	રક્ક	દળ/સાગર	રક્ક	દળને	કાનૂની	સ્વરૂપ	આપ્વા	૧૯૫૧	ના	પોલીસ	ધારામાં	
૧૯૫૬	માં	સુધારો	કર્વામાં	આવ્યોગ.	
	 ગ્ામ	રક્ક	દળ/સાગર	રક્ક	દળ	સને	૧૯૪૮	ની	સાલ	થી	કામ	કર	ેછે.	જો	કે	૧૯૫૬	ના	્વર્ષમા	ંસન	ે૧૯૫૧	નાં	મુંબઇ	
પોલીસ	ધારામાં	સુધારો	કર્વામા	ંઆ્વતા	તેને	કા્યદા	ની	રિસષ્્	એ	સ્વારૂપ	આપ્વામા	ંઆવ્યુે.	પ્રસતુત	ધારામાં	ન્વી	જ	કલમ	૬(બી)	
નો	સમા્ેવશ	કરીને	આ	દળોની	વ્ય્વસથા	તથા	ફરજ	અંગેની	સપષ્	જોગ્વાઈઓ	કર્વામાં	આ્વી	છે.
કામગીરી તથા ્રજો

•	 ગામમા	ંજાન	માલનુ	ંરક્્	કર્વું
•	 કુદરતી	અને	માન્વ	સનજ્ષત	આપનત્	સમ્યે	્વનહ્વટીતંત્ર	સાથે	કામગીરી.		
•	 પોલીસની	સાથે	ખભે-ખંભા	નમલા્વીને	કામગીરી.	
•	 નાઇટ	રાઉનડ/ટ્ાફીકની	કામગીરી,		ચુંટ્ી,	મેળા,		તહે્વાર	તેમજ	્વી.આઇ.પી	બંદોબસતની	કામગીરી	ચોરી	અન	ેમોટા	

ગુનાની	તપાસમાં	પોલીસને	માનહતી	આપ્વી	અન	ેસહા્ય	કર્વી.
ગ્ામ રક્ક દળમાં ભરતી, ્યોગ્યતા અિે તાલીમ વ્યવસથા ઃ
	 ગ્ામ	રક્ક	દળમાં	જોડા્વ્વા	માટે	૨૦	થી	૫૦	્વર્ષની	્વ્ય	્વચે્ની	કોઇપ્	વ્યનક્ત	કે	જેનું	ચારર�્ય	આચર્	સારૂ	હો્ય,	
ત્ર્	ગુજરાતી	ભ્ેલ	હો્ય	અને	સશકત	હો્ય	અને	ગામડામા	ંરહેતો	હો્ય,	તે	આ	દળમાં	જોડાઇ	શક	ેછે.આ	તાલીમ	રદન	૧૫	ની	
રહેશે.	આ	તાલીમમાં	નીચેનાનો	સમા્વેશથશે
	 પ્રાથનમક	 સક્વોડ્ષ	 ડ્ીલ,	 લાઠીની	 તાલીમ,	 પી.ટી.,	 આમસ	 ડ્ીલ,	 ગામડામાં	 નાકાબંધી	 ગોઠ્વ્વાનું,	 ધાડપાડુઓ	 અન	ે
લુંટારાઓનો	સામનો	કર્વાની	તાલીમ,	પ્રાથનમક	સાર્વાર,	કા્યદાનુ	ંસામાન્ય	જ્ાન,	ગામડાઓમા	ંસભ્યોેન	ેપંદર	રદ્વસ	ની	તાલીમ	
આપ્યા	બાદ	તેઓમાંથી	ના્યક,	ઉપના્યકની	નનમ્ૂંક	જે	તે	જીલ્ા	પોલીસ	અનધકારી	કરશે.	ના્યક,	ઉપના્યકન	ેહેડ	ક્વાટસ્ષ	ઉપર	
૧૦	રદ્વસની	તાલીમ	ફકત	એક	્વખત	આપ્વામાં	આ્વશે.			
	 ના્યક,	ઉપના્યકોને	જીલ્ા	હેડ	ક્વાટસ્ષ	ઉપર	૭	રદ્વસની	રીફે્સર	તાલીમ	દર	્વરમે	આપ્વામાં	આ્વશે.	જો	જીલ્ા	હેડ	
ક્વાટસ્ષ	ઉપર	તાલીમ	આપી	ન	શકા્ય	તો	તાલુકા	હેડ	ક્વાટસ્ષ	ઉપર	આ્વી	તાલીમ	આપ્વી.	 	
ગ્ામ રક્ક દળિા જાહેર કરવામાં આવેલ જીલ્ાિા િામ ઃ
	 (૧)	એસ.પી.જીઆરડી	(૨)	અમદા્વાદ	ગ્ામ્ય	(૩)	ખેડા-નરડ્યાદ	(૪)	આ્ંદ	(૫)	સા.કા.	નહંમતનગર	(૬)	ગાંધીનગર		
(૭)	પાટ્	(૮)	મહેસા્ા	(૯)	્વડોદરા	ગ્ામ્ય	(૧૦)	ભરૂચ	(૧૧)	પંચમહાલ	ગોધરા	(૧૨)	દાહોદ	(૧૩)	નમ્ષદા	(૧૪)	સુરત	
ગ્ામ્ય	(૧૫)	્વલસાડ	(૧૬)	આહ્વા	ડાંગ	(૧૭)	ન્વસારી	(૧૮)	રાજકોટ	ગ્ામ્ય	(૧૯)	જામનગર	(૨૦)	સુરેનરિનગર	(૨૧)	
જુનાગઢ	(૨૨)	અમરેલી	(૨૩)	ભા્વનગર	(૨૪)	પોરબંદર	(૨૫)	ક્છ	ભુજ	(૨૬)	બ.કા.	પાલનપુર	(૨૭)	તાપી	વ્યારા	(૨૮)	
ક્છ-	ગાંધીધામ	(૨૯)	છોટા	ઉદેપુર	(૩૦)	મનહસાગર	(૩૧)	બોટાદ	(૩૨)	મોરબી	(૩૩)	અર્વલ્ી	(૩૪)	ગીર	સોમનાથ	(૩૫)	
દે્વભૂનમ	દ્વ્ારકા.		
	 રાજ્ય	કક્ાની	્વડી	કચેરી	ખાતે	૧	સીની્યર	કલાક્ક	તથા	૧	જુની્યર	કલાક્કની	નનમ્ૂંક	પોલીસ	મહાનનદદેશકશ્ી	તરફથી	
કર્વામાં	આ્વે		છે.	દરેક	નજલ્ા	માં		ગ્ામ	રક્ક	દળ/	સાગર	રક્ક	દળ	ની	રચના	અને	દેખરેખ	કર્વા	માટે	એક	પોલીસ	સબ.ઇનસ.
ની	નનમ્ૂક	કર્વામાં	આ્વી	છે.	તે્વી	જ	રીતે	તાલુકા	કક્ાએ	હેડ	કોનસન.ની	નનમ્ૂંક	કર્વામાં	આ્વી	છે.	આ	ઉપરાંત	જીલ્ાછ	
કક્ાએ	જીલ્ા	માનદ	ગ્ામ	રક્ક	દળ/સાગર	રક્ક	દળ	અનધકારી,	જીલ્ા	માનદ	મનહલા	ગ્ામ	રક્ક	દળ/	સાગર	રક્ક	દળ	સંગઠક	
અને	તાલુકા	કક્ાએ	તાલુકા	માનદ	ગ્ામ	રક્ક	દળ/	સાગર	રક્ક	દળ	અનધકારીની	નનમ્ૂંક	કર્વામાં	આ્વી	છે.	આ	ઉપરાંત	સાગર	
રક્ક	દળ	પોલીસ	સબ	ઇનસપકેટરની	નનમ્ૂંક	કર્વામાં	આ્વેલ	છે	અન	ેતેમનું	હેડ	ક્વાટસ્ષ	અમદા્વાદ	ખાતે	છે.	ગ્ામ	રક્ક	દળ	
ના	્વગશીકકૃત	જીલ્ામાં	ફરજ	બજા્વતા	સભ્યોની	પા્યાની	રીફ્ેશર	કેમપ	્યોજ્વામા	ંઆ્વે	છે.
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•	 ગ્ામ	રક્ક	દળ	/	સાગર	રક્ક	દળનુ	મંજુર	મહેકમ	-૫૦,૦૦૦	છે.	હાજર	મહેકમ	-૪૨૦૩૨	છે.	
•	 ્વર્ષ-૨૦૨૧માં	૨૬મી	જાન્યુઆરીના	રદ્વસ	ેગુજરાત	રાજ્યના	ગ્ામ	રક્ક	દળ	/	સાગર	રક્ક	દળના	૫	સભ્યોન	ેમાન.

મુખ્યમંત્રીશ્ીના	મેડલ	મળેલ	છે.	
•	 છેલ્ા	ચાર	્વર્ષની	સમગ્	ગુજરાત	રાજ્યમા	ંગ્ામ	રક્ક	દળ	/	સાગર	રક્ક	દળની	સ્ેવામાં	૩૦૧૬૪	જેટલા	સભ્યોની	

નનમ્ુંક	(ભરતી)	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	અત્યાર	હાલમા	ંભરતી	પ્રનરિ્યા	ચાલુમા	ંછે.	
•	 છેલ્ા	ચાર	્વર્ષની	સમગ્	ગુજરાત	રાજ્યમાં	ગ્ામ	રક્ક	દળ	/	સાગર	રક્ક	દળની	સ્ેવામાં	૩૦૬૯૪	જેટલા	સભ્યોને	

રરફ્ેશર	તાલીમ	આપ્વામાં	આ્વેલ	છે.
•	 છેલ્ા	ચાર	(૪)	્વર્ષમા	ંકુલ	-૧૨૯૬	ગ્ામ	રક્ક	દળ	/	સાગર	રક્ક	દળના	સભ્યોએ	આપદા	નમત્રની	તાલીમ	લીધેલ	છે.	
•	 ગઇ	લોકસભાની	ચૂંટ્ીમાં-	૩૨૦૭૪	ગ્ામ	રક્ક	દળ	/	સાગર	રક્ક	દળ	સભ્યોએ	ફરજ	બજા્વેલ	હતી.	
•	 અત્યાર	સુધી	જીલ્ા	માનદ	અનધકારી-૨૩,	તાલુકા	માનદ	અનધકારી-૧૭૩,	જીલ્ા	મનહલા	સંગઠક-૧૩,	અને	તાલુકા	

મનહલા	સંગઠક-૬૨	એમ	કુલ	-૨૭૧માનદ	અનધકારીઓની	નનમ્ૂંક	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	
•	 ગ્ામ	રક્ક	દળ	/	સાગર	રક્ક	દળની	્વેબસાઇટ	ઉપર	ગ્ામ	રક્ક	દળમાં	જોડા્વ્વા	માટેના	નમુનાનુ	ંફોમ્ષ	નાગરરકોન	ે

સરળતાથી	પ્રાપ્ત	થા્ય	તથા	આર.ટી.આઇ	-	૨૦૦૫	હેઠળ	નાગરરકન	ેમાનહતી	્ેવબસાઇટ	ઉપરથી	સરળતાથી	મળે	તે	
માટે	માનહતી	રડસકલોઝર	હેઠળ	માનહતી	અધતન	કરી	અત્રેની		કચેરીએથી	્વેબસાઇટ	અપડેટ	મોકલા્વેલ	છે.

•	 સરકારશ્ીના	૬૯માં	્વન	મહોતસ્વની	ઉજ્વ્ી	અને	વૃક્ારોપ્	કા્ય્ષરિમમાં	કુલ-૩૮૫૦૦	વૃક્ો	્વા્વેલ	છે.
•	 સરકારશ્ીની	જનધન	્યોજનામાં	કુલ	૮૦૦૦	જેટલા	સભ્યોના	ખાતા	ખોલા્વેલ	છે.
•	 ગ્ામ	રક્ક	દળ/	સાગર	રક્ક	દળના	સભ્યો	્વર્ષ-૨૦૨૦-૨૧	કોરોના	્વા્યરસના	સંરિમ્ને	નાથ્વા	માટે	પોલીસની	

સાથે	ખભે	ખભો	નમલા્વીને		તમામ	નજલ્ાઓના		કુલ-	૩૭૦૦૦	સભ્યો	જી્વના	જોખમે	પોતાની	ફરજ	નનષ્ા	પૂ્વ્ષક	
બજા્વી	રહેલ	છે.	

વર્વ ૨૦૨૨-૨૩ િી આગામી પ્રવૃિતઓ ઃ
•	 ગ્ામ	 રક્ક	 દળ/	 સાગર	 રક્ક	 દળના	 સભ્યોની	 ભ્થથા	 ્વધાર્વા	 માટે	 જા.નં.જીઆરડી/૧૫૮૭/૯૩૧/૨૦૨૦	

તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૦	થી	દરખાસત	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	
•	 ગ્ામ	રક્ક	દળ/	સાગર	રક્ક	દળના	સભ્યોની	ગ્્વેશ	ભ્થથા	્વધાર્વા	માટે	જા.નં.	જીઆરડી/૧૫૮૭/૭૮૯/૨૦૨૦	

તા.૦૨/૦૫/૨૦૨૦	થી	દરખાસત	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	
•	 ગ્ામ	રક્ક	દળના	માનદ	અનધકારીશ્ીઓના	ભ્થથા	્વધાર્વા	માટેની	પ્	દરખાસત	કર્વામા	ંઆ્વેલ		છે.	
•	 આઈ.ટી.એકશન	પલાન	૨૦૨૧-૨૨	અંતગ્ષત	ઝેરોક્	ન્વથ	કોમપ્યુટર	કનેકટી	્વીટી	નંગ-૧	₨	૧,૧૫,૦૦૦/-,	ફેકસ	

મશીન	નંગ-૧	₨	૩૦,૦૦૦/-ડેસકટોપ	કોમપ્યટુર	નંગ-૩	અને	ઓલ	ઈન	્વન	પ્રીનટર-	નંગ-૩	₨	૨,૨૦,૦૦૦/-	એમ	
કુલ	₨	૩,૬૫,૦૦૦/-ની	ખરીદી	અંગેનો	અંદાજ	સરકારશ્ીમાં	મોકલેલ	છે.	

૧૦. કમાનડનટ જિરલશ્ી, હોમગાડ્વઝ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. ઃ
(૧) િવભાગ િી કામગીરી ઃ
	 ૬ઠ્ી	ડીસેમબર	૧૯૪૭	ના	રોજ	બૃહદ	મુંબઇ	રાજ્યમા	ંપોલીસની	મદદમાં	કા્યદો	અનેવ્ય્વસથાની	જાળ્વ્ીના	ંહેતુસર	
તથા	દેશની	કુદરતી	અને	માન્વસજશીત	આપનતઓમાં	આંતરરક	સુરક્ાની	જાળ્વ્ી	માટ	ેગૃહ	રક્ક	દળની	સથાપના	કર્વામાં	
આ્વેલ.	આ	માનદ્	દળમા	ંસમાજના	ન્વન્વધ	્વગ્ષમાંથી	માનદસે્વા	બજા્વ્વાના	ંહેતુસર	સમાજના	ંનાગરીકો	જોડા્ય	છે.	નાગરીકો	
પોતાના	વ્ય્વસા્ય/નોકરી	ન્વગેરેનાં	ફાજલ	સમ્યમાં	આ	સંસથામાં	સે્વા	આપે	છે.	હાલમા	ં૩૮,૦૦૦	જેટલા	પુરૂર/મનહલા	આ	
સંસથામાં	સ્ેવાઓ	આપી	રહ્યા	છે.	
(૨) િજલ્ા કક્ાિુ માળખુ ઃ
	 (૧)	કમાનડનટ	જનરલ,	હોમગાડ્ષઝ	ગુજરાત	રાજ્યના	નન્ંયત્ર્	હેઠળ	રાજ્યના	કુલ	૩૯	નજલ્ાઓ	પૈકી	૩૫	જગ્યાઓમાં	
માનદ્	નજલ્ા	કમાનડનટશ્ીઓ	સે્વા	આપી	રહ્ા	છે	અન	ે૦૪	જીલ્ાઓ	ખાત	ેના્યબ	પોલીસ	અનધક્ક	(મુખ્ય	મથક)	્વધારાનો	ચાજ્ષ	
સંભાળી	રહ્યા	છે.	જીલ્ા	કમાનડનટશ્ીની	મદદમાં	માનદ્	સટાફ	ઓરફસરો	તથા	તાલુકા	કક્ાએ	માનદ્	ઓરફસર	કમાનડીંગશ્ીઓ	
સે્વા	આપે	છે.	આ	નજલ્ા	કચેરીઓનાં	તાબા	હેઠળ	૪૦૭	જેટલી	પુરક	(્યુનીટ)	કચેરીઓ	કા્ય્ષરત	છે.	સમગ્	ગુજરાત	માટે	ભારત	
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સરકાર	તરફથી	૪૫૨૮૦	નુ	સંખ્યાબળ	મંજુર	થ્યેલ	છે.	હોમગાડ્ષઝ	દળના	સંચાલન	માટે	બોડ્ષર્વીંગની	ર	બટાલી્યન	કચેરીઓમાં	
૧૬૨	પગારદાર	અનધકારી	 /	 કમ્ષચારીઓ	ઓથમેારાઇઝ	છે,	જ્યારે	હોમગાડ્ષઝમાં	૩૨૪	પગારદાર	અનધકારી	 /	 કમ્ષચારીઓનુ	ં
મહેકમ	મંજુર	થ્યેલ	છે.	
(૨) સીિી ભરતી ઃ
	 ડા્યરેકટર	જનરલ	હોમગાડ્ષઝ,	ગુજરાત	રાજ્યના	મહેકમ	પરથી	સબ	ઇનસપકેટર	ઇનસટ્કટર,	્વગ્ષ-૩	ની	૨૭	જગ્યાઓ,	
હ્વાલદાર	ઇંસટ્કટર,	્વગ્ષ-૩	ની	૧૮	જગ્યાઓતથા	હેડ	ક્ાક્ક,	્વગ્ષ-૩	ની	૦૮	ખાલી	જગ્યાઓ	ભર્વા	માટ	ેસરકારશ્ીરિારા	
તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૧ના	રોજ	દૈનનક	સમાચાર	પત્રોમાં	જાહેરાત	પ્રનસધધ	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.જે	અન્વ્યે	હોમગાડ્ષઝના	મહેકમ	ની	
ઘ્ા	સમ્યથી	ખાલી	રહેલ	જગ્યાઓ	મોટા	પ્રમા્માં	આ્વનાર	સમ્યમાં	ભર્વામાં	આ્વશે.
(૩) કામગીરી ઃ
	 હોમગાડ્ષઝ	દળના	માનદ	અનધકારીઓ/સભ્યોને	બેઝીક,	રીફ્ેશર,	એડ્વાનસ	તેમજ	લીડરશીપની	તાલીમ	તેમજ	જીલ્ા/
રાજ્ય	કક્ાએ	્વા્યરલેસ,	ફલડ	રેશક્યુ,	ફા્યર	ફાઇટીંગ,	હથી્યારની	તાલીમ	જ્ેવી	ન્વન્વધ	તાલીમ	આપ્વામાં	આ્ેવ	છે.	તાલીમબધધ	
હોમગાડ્ષઝ	સભ્યો	પોલીસની	મદદમાં	કા્યદો	વ્ય્વસથા	ટ્ાફીક	નન્યમન,	ધાનમ્ષક	મેળા,	ઇલેકશન	જે્વા	અનેક	બંદોબસતમા	ંફરજ	
બજા્વે	છે.	તેમજ	સરકારી	હોસસપટલો,	બેનક,	એફસીઆઇ	્વગેરે	જગ્યા	ઉપર	ઓનપેમેનટથી	ફરજ	બજા્ેવ	છે.	ગુજરાત	રાજ્યમાં	
સરેરાશ	પ્રનતરદન	૨૩૦૦૦	હોમગાડ્ષઝ	સભ્યો/અનધકારીઓ	ફરજ	બજા્વી	રહ્યા	છે.		
(૪) તાલીમ ઃ
	 હોમગાડ્ષઝ	દળના	ં૩	તાલીમ	કેનરિ	કા્ય્ષરત	છે.	
	 (૧)	સેનટ્લ	તાલીમ	ઇનસટીટ્ુટ	જરોદ,	જી.્વડોદરા
	 (ર)	જીલ્ા	તાલીમ	કેનરિ	માધ્વનગર	જી.	અમદા્વાદ	ગ્ામ્ય,
	 (૩)	રીજી્યોનલ	તાલીમ	સેનટર,	સુંઢી્યા	તાલીમ	કેનરિ,	જી.મહેસા્ા.
	 સન	ે૨૦૨૧-૨૨	માં	કુલ		૬૨૫	હોમગાડ્ષઝ	સભ્યોને	ન્વન્વધ	પ્રકારની	તાલીમ	આપ્વામા	ંઆ્વેલ	છે.	
(૫) કોરોિા  વેકસીિ ઃ
	 કોરોના	્ેવકસીન	અંગેના	ડેટા	COWIN	પોટ્ષલ	ઉપર	તાઃ		૪/૧/૨૦૨૧	ના	રોજ	ડેટા	અપલોડ	કર્વાના	શરુ	કરી	ફકત	
૦૪	જ	રદ્વસમાં	કામગીરી	પૂ્્ષ	કરી	પ્રથમ	રિમાંકે	અગ્ેસર	રહેલ	છે.	જે	્વેકસીનેશનની	માનહતી	નીચ	ેમુજબ	છે.

અપલોડ માિહતી પ્રથમ ડોઝિી સંખ્યા / ટકા બીજા ડોઝિી સંખ્યા / ટકા
૩૮૬૮૧ ૩૭૩૭૬	(૯૭%)	 ૩૫૦૮૦	(૯૪%)	

(૬) કોરોિા સહા્ય ઃ
	 ્વર્ષ	૨૦૨૦મા	ં કોરોના	 ન્વશ્	મહામારીના	કાર્ે	માચ્ષ	૨૦૨૦	થી	લોકડાઉનનો	અમલ	કરા્વ્વા	અને	 ત્યાર	બાદ	
સરકારશ્ીની	અનલોક	ની	ગાઈડ	લાઈન	નો	અમલ	કરા્વ્વા	હોમગાડ્ષઝ	સભ્યોએ	પોલીસની	મદદમાં	રાત	રદ્વસ	ફરજ	બજા્વી	
છે.	COVID	–	19	સંરિમ્	નન્વારાતમક	પગલાંના	બંદોબસતમાં	પોલીસની	મદદમાં	સતત	ફરજ	બજા્વતા	પ્રથમ	અન	ેબીજી	
લહેરમાં		કુલ	૯૩૧	જ્વાનો	સંરિનમત	થ્યા	છે.	જે	પૈકી	૮૯૪	હોમગાડ્ષઝ	સભ્યો	સાજા	થઇ	પોતાની	ફરજ	ઉપર	પાછા	આવ્યા	છે.	
દુભા્ષગ્ય્વશ	કુલ	૩૭	જ્વાનોના	દુ:ખદ	અ્વસાન	થ્યેલ	છે.	જે	્વર્ષ્વારની	ન્વગત	નીચ	ેમુજબ	છે.

ક્મ વર્વ સંક્િમતિી સંખ્યા સાજા થ્યેલિી સંખ્યા અવસાિ થ્યેલિી સંખ્યા
૧ ૨૦૨૦ ૩૧૬ ૩૦૫ ૧૧
૨ ૨૦૨૧ ૬૧૫ ૫૮૯ ૨૬

	 અ્વસાન	પામેલ	હોમગાડ્ષઝ	જ્વાનો/અનધકારીઓના	આશ્ીત	કુટુંબ	ને	₨	૨૫	લાખની	રકમ	માન.મુખ્ય	મંત્રીશ્ીના	
રાહતફંડ	માંથી	સહા્ય	ચુક્વ્વાની	જોગ્વાઇ	થ્યેલ	છે.	જે	મુજબ	કુલ	૧૪	સભ્યો/અનધકારીઓ	ન	ેચુક્વ્વામા	ંઆ્વેલ	છે.
(૭) હોમગાડ્વઝ કલ્યાણિિિિ ્ંડ ઃ
	 સરકારશ્ીનાં	ગૃહ	ન્વભાગના	ંઠરા્વ	રિમાંક.	હગદ/૧૦૨૦૧૯/૭૬૭/ફ,	તા.૦૪/૧૦/૨૦૧૯	અન્વ્ેય	હોમગાડ્ષઝ	દળને	
સુદૃઢ	બના્વ્વા	હોમગાડ્ષઝ	દળના	ંમાનદ	અનધકારીઓ	/	સભ્યોન	ેનશષ્યવૃનત,	મેડીકલ,	અ્વસાન	્વગેરે	સહા્ય	માં	મદદરૂપ	થ્વાના	ં
આસ્યથી	“હોમગાડ્ષઝ	કલ્યા્નનનધ”	ફંડની	્વહી્વટી	મંજુરી	આપ્વામાં	આ્ેવલ	છે.	જેમાં	હોમગાડ્ષઝ	ના	ંઅનધકારીઓ	/સભ્યો	
દ્ારા	જે	સ્વૈસ્છક	ફાળો	જમા	કરા્વ્વામાં	આ્વે	છે.	તેટલી	રકમ	અથ્વા	₨		૦૧	કરોડ	બે	પૈકી	જે	રકમ	ઓછી	હો્ય	તે	રકમ	
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સરકારશ્ી	દ્ારા	દર	્વરમે	મંજુર	કર્વામાં	આ્વે	છે	.હોમગાડ્ષઝ	કલ્યા્નનનધ	ફંડ	સન	ે૨૦૨૧-૨૨માં	હોમગાડ્ષઝ	સભ્યોનો	ફાળો	₨		
૯૯,૫૭,૨૮૪/-જમા	કરા્વેલ	છે.	ત	ેસામે	સરકારશ્ી	તરફથી	₨		૭૫,૦૦,૦૦૦/-	મંજુર	કર્વામા	ંઆ્વેલ	છે.હોમગાડ્ષઝ	કલ્યા્	
નનનધફંડ	માંથી	તાઃ	૦૧/૦૪/૨૦૨૧	થી	તાઃ	૩૧/૧૦/૨૦૨૧	સુધીમા	ંકુલ	૧૯૦	દરખાસતોની	કુલ	₨				૨,૦૩,૨૭,૦૬૦/-	ની	
સહા્ય	ચુક્વ્વામાં	આ્વેલ	છે.
(૮ ) છઠ્ી ડીસેમબર ઉજવણી બાબત ઃ
	 નસ્વીલ	 ડીફેનસ	અને	 હોમગાડ્ષઝ	 સથાપના	 રદ્વસની	 કેનરિમાં	 તથા	 દરેક	 રાજ્યમાં	 રાજ્ય	 કક્ાએ	 ઉજ્વ્ી	 કર્વામાં	
આ્વે	છે.	ચાલ	ુ્વરમે	૬ઠ્ી	ડીસેમબર	–	૨૦૨૧	ના	રોજ	૫૯માં	સથાપના	રદનની	રાજ્ય	કક્ાની	ભવ્ય	ઉજ્વ્ી	હોમગાડ્ષઝ	ભ્વન,	
લાલ	દર્વાજા,	અમદા્વાદ	ખાત	ેમાન.	રાજ્ય	કક્ાનાં	મંત્રીશ્ી(ગૃહ)ની	ઉપસસથનતમાં	પરેડ,	મહામનહમ	રાષ્ટ્રપનત	ચંરિક	એના્યત,	
કોરોનામાં	અ્વસાન	પામેલ	હોમગાડ્ષઝ	સભ્યો/	અધીકારીઓના	આનશ્તને	્વંદન	પત્ર	એના્યત,	નસન્વલ	ડીસેનસના	માનદ	સભ્યો	
તરફથી	 કર્વામાં	આ્વેલ	 ડેમોસટ્ેશન	તેમજ	સાંસકકૃનતક	 કા્ય્ષરિમ,	સાંસકુનતક	 કા્ય્ષરિમ	જે્વા	 ન્વન્વધ	કા્ય્ષરિમોના	આ્યોજન	દ્ારા	
્યોજ્વામાં	આ્વેલ	હતી.	તેમજ	તાબાના	જીલ્ા	હોમગાડ્ષઝ	કચેરી	કક્ાએ	ન્વન્વધ	કા્ય્ષરિમોના	આ્યોજન	દ્ારા	જોશભેર	ઉજ્વ્ી	
કર્વામાં	આ્વેલ	હતી.		
(૯) બજેટ હોમગાડ્વઝ અિે બોડ્વરિવંગ ઃ

૨૦૭૦-૧૦૭-૦૧- હોમગાડ્વઝ ( રકમ લાખમાં)
વર્વ માંગણી મંજુર બજેટ મંજુરરીવાઇઝ બજેટ કુલ થ્યેલ ખચ્વ

૨૦૨૧-૨૦૨૨ ૩૨૦૯૮.૦૨ ૨૭૭૩૬.૯૦ ૧૫૪૬૯.૩૭
૨૦૨૨-૨૦૨૩ ૩૧૧૯૫.૧૮ -- -- --

૨૦૭૦-૧૦૭-૦૨- બોડ્વરિવંગ (રકમ લાખમાં)
વર્વ માંગણી મંજુર બજેટ મંજુરરીવાઇઝ બજેટ કુલ થ્યેલ ખચ્વ

૨૦૨૧-૨૦૨૨ ૬૯૪૩.૪૫ ૬૮૨૪.૮૦ --- ૪૧૫૦.૭૮
૨૦૨૨-૨૦૨૩ ૬૮૨૬.૩૨ --- --- ---

(૧૦) જાહેર થ્યેલ ચંરિક બાબત ઃ
	 ૨૬મી	જાન્યુઆરી	૨૦૨૧	ના	રોજ	૦૭	તથા	૧૫	મી	ઓગસટ-૨૦૨૧	ના	રોજ	૦૬	મળી	કુલ	૧૩	મહામનહમ		
રાષ્ટ્રપનતશ્ીના	ચંરિકો	જાહેર	થ્યેલ	છે.	તથા	જાન્યુઆરી	૨૦૨૧	પ્રજાસત્ાક	રદન	નનનમત્ે	માનની્ય	મુખ્ય	મંત્રીશ્ીના	કુલ-૩૫	
ચંરિક	જાહેર	થ્યેલ	છે.
(૧૧) પોલીસ આિુિિકરણ ્યોજિા હેઠળ  વર્વ ૨૦૨૦-૨૧ 
	 સાધન	સામગ્ીની	ખરીદી	માટ	ે્વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	માં	₨	૧.૫૫	કરોડની	તથા	₨		૦૮૮	ની	જોગ્વાઇ	મુજબ	સોલર	લાઇટ	
સીસરમની	કામગીરી	પૂ્્ષ	થ્ેયલ	છે.	બાકીના	કામગીરીમાં		તાલીમ	ફેસીલીટી	માટે	સાધનો,	કોમપ્યટુર	્વક્ક	સટેશન	્વીથ	પેરીફેરલસ,	
કલાસરુમ	અને	ડાઇનીંગ		માટેના	સાધનો	,	સીક્યુરીટી	સ્વમેલનસ,	તેમજ		ચાજમેબલ	લોનગ	રેનજ	એલઇડી	સચ્ષલાઇટ		જે્વી	ખરીદી	
કર્વામાં	આ્વનાર	છે.
(૧૨ ) બાંિકામ સિે ૨૦૨૧-૨૨ ઃ
	 હોમગાડ્ષઝ	દળની	કચેરીઓના	ન્વા	બાંધકામના	કામોમાં	દે્વભૂનમ	દ્ારકા	જીલ્ા	કચેરી	તથા	સૂરઢ્યા	્યુનીટ	કચેરીઓ	
માટે		₨	૭૦.૦૦	લાખ	અનુદાન	મંજુર	થ્યેલ	છે.	તેમજ	ચાલ	ુબાબતમાં	સરદારનગર	ખાતે	જીલ્ા	કમાનડનટશ્ીની	કચેરીઓનું	ન્ુવ	
બાંધકામ,	જીલ્ા	તાલીમ	કેનરિ		સુંરઢ્યા	તથા	માધ્વનગર	ખાતે,	તેમજ	ભા્વનગર	જીલ્ાના	નારી	ખાતે		તાલીમ	કેનરિના	બાંધકામ	
માટે	₨	૪૩૬.૧૦	લાખની	અનુદાન	ફાળ્વેલ	છે	જે	કામો	પોલીસ	આ્વાસ	નનગમ	તરફથી	હાથ	ધર્વામાં	આ્વેલ	છે.
(૧૩) િવી સેવા તથા ચાલુ બાબત સિે ૨૦૨૨-૨૩ ઃ
	 હોમગાડ્ષઝ	દળમા	ંજીલ્ા	કચેરીઓ	તથા	ત્ર્	તાલીમ	સેન્ર	ખાત	ેસીની્યર	કલાક્ક,	રદ	બાતલ	્વાહનો	સામ	ેન્વા	્વાહન	
ખરીદ્વા	તેમજ	ત્ર્	તાલીમ	સેનટર	ખાતે	પર	સીટરની	૩	(ત્ર્)	બસો	ખરીદ્વા	માટે	કુલ	₨	૧૫૬.૬૭	લાખની	ન્વી	સે્વા	
કર્વમાં	આ્વેલ	છે.જ્યારે	મહેકમની	હંગામી	જગ્યાઓ,	હોમગાડ્ષઝ	કલ્યા્નનનધ,	રાષ્ટ્રી્ય	તહે્વારોની	ઉજ્વ્ી,	તાલીમ	કેમપોમાં	
વ્યાખ્યાતાઓના	મહેનતા્ા,	તેમજ	બાંધકામ	માટે	સરદારનગર	ખાત	ેજીલ્ા	કમાનડનટની	કચેરીના	બાંધકામ,	જીલ્ા	તાલીમ	
કેનરિ	સુંરઢ્યા	તથા	માધ્વનગર	અન	ેજીલ્ા	હોમગાડ્ષઝ	કચેરી	દે્વભનૂમ,	સુંરઢ્યા	્યુનીટ	કચેરીના	બાંધકામની	માટ	ેકુલ	₨	૮૬૩.૧૬	
લાખની	ચાલુ	બાબતોનો	સમા્વેશ	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.
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(૧૪) હોમગાડ્વઝ ભરતી ઃ
	 ગુજરાત	 રાજ્યના	 કુલ	 ૨૭	જીલ્ા	 હોમગાડ્ષઝ	 કચેરીઓ	ખાત	ે ખાલી	 રહેલ	અંદાજીત	 ૬૭૦૦	માનદ	 હોમગાડ્ષઝ	
સભ્યોની	ભરતી	પારદશ્ષક	રીતે	અને	કોઇ	પ્	જાતના	આક્ેપો	ન	થા્ય	તે	માટે	S.O.P	બના્વીન	ેસંપૂ્ ્ષ	કા્ય્ષ્વાહી	હાથ	ધર્વામા	ં
આ્વેલ	છે.	જેની	કા્ય્ષ્વાહી	અંનતમ	તબક્ામાં	છે.		
૧૧. સિચવશ્ી, ગુજરાત રાજ્ય માિવ અિિકાર આ્યોગ, ગાંિીિગર.
	 ગુજરાત	રાજ્ય	માન્વ	અનધકાર	આ્યોગનું	કા્ય્ષ	માન્વ	અનધકારોના	સંરક્્	અને	માન્વ	અનધકારો	પ્રત્યે	જાગૃનતનુ	ંછે.	
	 ગુજરાત	રાજ્ય	માન્વ	અનધકાર	આ્યોગને	્વર્ષ	૨૦૨૦-૨૦૨૧	અન	ેમાહે	એનપ્રલ-૨૦૨૧	થી	સપટમેબર-૨૦૨૧	સુધી	
મળેલ	પીટીશનની	ન્વગતો	નીચે	મુજબ	છે.

વર્વ મળેલ પીટીશિ િિકાલ કરેલ પીટીશિ બાકી પીટીશિ 
૨૦૨૦-૨૦૨૧ ૨૮૯૦ ૨૮૨૪ ૬૬

૪/૨૧	થી	૯/૨૧	સુધી	 ૧૪૪૧ ૧૧૩૬ ૩૦૫
	 ગુજરાતની	 ્ુયનન્વનસ્ષટીઓના	જુદી	જુદી	 ન્વદ્યાશાખાઓના	ન્વદ્યાથશીઓન	ેઅભ્યાસરિમના	ભાગરૂપ	ેરાજ્ય	આ્યોગની	
કચેરીમાં	જુદા	જુદા	સમ્યે	તાલીમ	આપ્વામાં	આ્વેલ	છે.	આ્યોગના	માનની્ય		ચેરમેનશ્ી/અનધકારીશ્ીઓ	દ્ારા	માન્વ	અનધકારન	ે
લગતા	કા્ય્ષરિમોમાં	હાજરી	આપ્વામાં	આ્વેલ	છે.	
	 તાજેતરમા	ંગુજરાત	રાજ્ય	માન્વ	અનધકાર	આ્યોગે	માન્વ	અનધકારો,	માન્વ	અનધકારો	પ્રત્યે	જાગૃનત	અંગે	સઘન	
પગલાં	લ્ેવા	નન્્ષ્ય	કરેલ	છે.	આ	નન્્ષ્ય	મુજબ	તાલુકા	કક્ાએ,	જીલ્ા	કક્ાએ	અન	ેરાજ્ય	કક્ાએ	માન્વ	અનધકારન	ેલગતી	
તાલીમ	નશનબરો	તથા	સેનમનાર	્યોજ્વા	ન્વચારેલ	છે.	આ	સનેમનાર/તાલીમ/નશનબરોમાં	રાજ્યના	પોલીસ	ખાતાના	અનધકારીઓ/
કમ્ષચારીઓ,	એડ્વોકેટ	અન્ય	ન્વભાગના	આનધકારીઓ/કમ્ષચારીઓ	માન્વ	અનધકારને	લગતી	કામગીરી	કરતા	સ્વૈ્છીક	સંગઠનોના	
પ્રનતનનનધઓ	સાથે	સં્વાદ	સધા્ય	તો	માન્વ	અનધકારો	પ્રત્યે	જાગૃનતનું	કા્ય્ષ	ખુબ	જ	સરળતાથી	અન	ેસહજતાથી	થઇ	શકે.	
આ્યોગ દ્ારા િીચે જણાવ્યા પ્રકારિી કા્ય્વવાહી કરવામાં આવિાર છે. 
૧.	 માન્વ	અનધકાર	અંગેના	પ્રચાર	અન	ેપ્રસારની	કામગીરીનો	બહોળો	વ્યાપ	થા્ય	તે	માટે	ના્ાકી્ય	્વર્ષ(૨૦૨૧-૨૨)	
જોગ્વાઇ	 કર્વા	માટે	 સરકારશ્ીમા	ંજરૂરી	 દરખાસત	 કર્વામા	ંઆ્વેલ	હતી	અને	સરકારશ્ી	તરફથી	 ₨	૩૦/-	લાખની	 રકમ	
જોગ્વાઇ	કર્વા	માટ	ેસરકારશ્ીમાં	જરૂરી	દરખાસત	કર્વામાં	આ્વેલ	હતી	અને	સરકારશ્ી	તરફથી	₨	૩૦/-	લાખની	રકમ	મંજૂર	
કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	
	 આગામી	ના્ાકી્ય	્વર્ષ	૨૦૨૨-૨૩માં	માન્વ	અનધકારો	પ્રત્યે	જાગૃનત	માટે	સરકારશ્ીમાં	કોઇ	ન્વી	બાબત	(માંગ્ી)	
મુક્વામાં	આ્વેલ	નથી	પરંતુ	₨	૩૦/-	લાખની	ચાલુ	બાબત	તરીકે		માંગ્ી	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.
૨.	 ગુજરાત	રાજ્ય	માન્વ	અનધકાર	આ્યોગ	ખાતે	કોલેજ/્યુનન્વનસ્ષટીના	ન્વદ્યાથશીઓ	માટ	ેતાલીમ/ઇનટન્ષશીપ	કા્ય્ષરિમનું	
આ્યોજન	કરી	માન્વ	અનધકારને	લગતા	ન્વન્વધ	ન્વર્યો	અંગે	જાગૃનત	કેળ્વા્ય	તે્વા	કા્ય્ષરિમો	કર્વામાં	આ્વનાર	છે.
૩.	 દરેક	નજલ્ાઓમા	ંસુરક્ા	સેતુ	સોસા્યટી	અંતગ્ષત	ન્વન્વધ	પ્રકારના	કા્ય્ષરિમો	લોક	જાગૃનત	માટે	્યોજ્વામા	ંઆ્વતા	હો્ય	
છે.	આ	કા્ય્ષરિમોમાં	ઉપસસથત	રહેલાને	માન્વ	અનધકાર	સંરક્્	અનધનન્યમ-૧૯૯૩ના	કા્યદાની	જા્કારી	મળે	તે	માટ	ેકા્યદાની	
જા્કારીના	મુદ્ાનો	સમા્વેશ	કર્વા	સ્વમે	જીલ્ા	ન્વકાસ	અનધકારીશ્ીઓ,	સ્વમે	પોલીસ	અનધક્કશ્ીઓ/પોલીસ	કનમશ્નરશ્ીઓ	
તથા	 સ્વમે	 મ્યનુનનસપલ	 કનમશ્નરશ્ીઓને	 જરૂરી	 સૂચના	 આપ્વામાં	 આ્વેલ	 છે.	 અનધકાર	 સંબંનધત	 કા્ય્ષરિમોમા	 આ્યોગના	
અનધકારીશ્ીઓ	દ્ારા	ભાગ	લઇ	લોક	જાગૃનત	કેળ્વા્ય	તેમ	ન્વચારેલ	છે.	
૫.	 ગુજરાત	રાજ્ય	માન્વ	અનધકાર	આ્યોગના	અનધકારીશ્ીઓ/કમ્ષચારીશ્ીઓ	દ્ારા	રાજ્યની	ન્વન્વધ	જેલોની	પ્રસંગોપાત	
મુલાકાત	લઇ	કેદીઓના	માન્વ	અનધકાર	સંબંનધત	પ્રશ્નોના	નનરાકર્	માટે	પ્ર્યનિો	કર્વામાં	આ્વેછે.	
૧૨.આઇ.ટી.બાંચ, ગૃહ િવભાગ 
MCPC- 4G LTE (Long Term Evolution) System

•	 ગુજરાત	 પોલીસ	 ન્વભાગમાં	 હાલમાં	 ન્વનભન્ન	 જગ્યાઓ	 પર	 રીપીટર	 સટેશન	 (ટા્વર)	 લગા્વીન	ે ્વી.એચ.એફ.	
નેટ્વક્કના	ઉપ્યોગથી	સંદેશાની	આપ-લે	કર્વામાં	આ્વી	રહેલ	છે.	્વૈનશ્ક	ધોર્ે	સંદેશાવ્ય્વહાર	ટેકનોલોજીમા	ંખુબજ	
આધુનનકર્	થ્યેલ	છે.	આથી,	તાજેતરની	આધુનનક	્વૈનશ્ક	ટેકનોલોજી,	જેમાં	સંદેશાની	ગુપ્તતા	જળ્વા્ય	તેમજ	લાઇ્વ	
સટ્ીનમંગ	ન્વરડ્યો	(લાઈ્વ	ન્વરડ્યો	કોલ),્વોઇસ	અને	ડેટા	(ઇમેજ)	મોકલ્વા	માટે	સક્મ	MCPC	(Mission	Critical	
Police	Communication)-	 4G	LTE	 (Long	Term	Evolution)	System	 સથાનપત	કર્વા	અંગે	 ડેમોનસટ્ેશનનુ	ં
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આ્યોજન	કર્વામાં	આ્વેલ.	આ	4G	LTE	System	કટોકટીના	સમ્યમાં	પ્	કા્ય્ષરત	રહેશે.	

•	 આ	પ્રોજેકટના	અમલીકર્થી	સંદેશાવ્ય્વહાર	પધધનતમાં	નીચ	ેદશા્ષવ્યા	મુજબના	મુખ્ય	લાભ	મળી	શકે	તેમ	છે.
૦	 ફીલડમાં	કા્ય્ષરત	પોલીસ	ફોસ્ષ	અન	ેપોલીસ	કનટ્ોલ	રૂમ	્વચ્ે	્વધુ	સારી	રીત	ેસંદેશા	વ્ય્વહાર	થઇ	શકશે.
૦	 કટોકટીની	પરરસસથનતઓમા	ંઆ	ટેકનોલોજી	દ્ારા	ઝડપી	અન	ેપરર્ામલક્ી	કા્ય્ષ્વાહી	કરી	શકાશે.
૦	 ન્વરડ્યો,	્વૉઇસ,	પીટીટી(પુશ	ટુ	 ટોલક),	 ડેટા	્વગેરે	 સમાટ્ષફોનના	ફીચરનો	ઉપ્યોગ	કરીને	નાગરરકોને	્વધ	ુ

સલામત	સુરક્ા	આપ્વામાં	પોલીસ	સમથ્ષ	બની	શકશે.
૦	 હાલની	સીસટમ	તેમજ	ન્વુ	નેટ્વક્ક	ઉભુ	કરી	બના્વ્વામાં	આ્વેલ	4G	LTE	આધારીત	નેટ્વક્ક	સીસટમથી	

રાજકોટ	શહેર	પોલીસ	કનમશ્નરેટ	ન્વસતારના	સંપુ્્ષક્ેત્રને	સારી	રીતે	આ્વરી	લેશે.	
૦	 હાલમા	ંકા્ય્ષરત	હેનડ	હેલડ	તથા	મોબાઇલ	્વા્યરલેસ	સેટ	્યુનનટમાં	પોલીસ	્વાહનન	ુસથળ	જા્્વુ	શક્ય	નથી	

જ્યારે	ન્વી	ટેકનોલોજીમા	ઉપલબધ	(GPS)	ટ્ેકીંગ	સીસટમના	ઉપ્યોગથી	પોલીસના	્વાહનો	અને	પોલીસ	
કમ્ષચારીઓની	ફરજનો	ચોકકસ	સમ્ય	અને	 સથળ	જા્ી	શકાશે	તેમજ	કનટ્ોલ	રૂમ	દ્ારા	મોનીટરીંગ	કરી	
શકાશે.

૦	 ફરજના	ન્વસતારમા	પોલીસ	કમ્ષચારી	માટ	ેઅલગ	અલગ	બે	ઉપકર્ો	જેમકે	હેનડ	હેલડ	્વા્યર	લેસ	સેટ	તથા	
મોબાઇલની	જગ્યાએ	એક	જ	ઉપકર્થી	બંન્ને	કામ	લઈ	શકાશે.	

૦	 આ	ટેકનોલોજીના	ઉપ્યોગથી	ફરજ	પરના	અનધકારીઓ	અન	ેમા્સોની	ચોક્સ	સથળની	માનહતી	હો્વાથી	
મેન	પા્વરને	્વધુ	અસરકારક	રીતે	ઉપ્યોગમાં	લઈ	શકાશે.

• 4G LTE Infrastructure િો ઉપ્યોગ કરી તબક્ાવાર સંદેશા વ્યવહાર પ્રણાલી સથાિપત કરવામાં આવિાર છે.
• ભૌિતક િસિધિ :
	 પોલીસ	કનમશ્નરશ્ી	 રાજકોટ	શહેરમાં	 પા્યલટ	પ્રોજેકટ	તરીક	ે 4G	LTE	System	ના	અમલીકર્	માટે	 System	
Integrator	(SI)	ની	નનમ્ુંક	કર્વા	માટે	પ્રોજેકટના	કનસલટનટ,	M/s	GIL	ગાંધીનગર	દ્ારા	Draft	RFP	તૈ્યાર	કરેલ	છે.	જે	માન્ય	
થતા	ટેનડર	કર્વામાં	આ્વનાર	છે.	ઉપરાંત	રાજકોટ	શહેરમાં	સદર	પ્રોજેકટના	અમલીકર્	બાદ	સુરત	શહેર,	અમદા્વાદ	શહેર	
અને	ગાંધીનગર	નજલ્ા	ખાતે	સદર	પ્રોજેકટનુ	અમલીકર્	કર્વામાં	આ્વનાર	છે.	
Sachivalay CCTV System

•	 સનચ્વાલ્ય	સંકુલમાં	્વી્વીઆઇપી/	્વીઆઇપીનાઓની	મુ્વમેનટ	્વધ	ુહો્વાથી	તેના	સંકુલની	સુરક્ા	માટ	ેસીસીટી્વી	
કેમેરા	લગાડ્વાનો	આ્યોજન	કર્વામાં	આ્વેલ.	સદર	પ્રોજેકટના	અમલીકર્	માટે	ના્ાંકી્ય	્વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	માં	
143.40		લાખની	્વહી્વટી	મંજુરી	આપ્વામા	ંઆ્વેલ	છે.	

ભૌિતક િસિધિ : 
•	 સદર	પ્રોજેકટના	કનસલટનટ	M/S	GILનાઓ	દ્ારા	તા:	૦૬/૦૮/૨૦૨૧ના	રોજ	GeM	portal	ઉપર	ટેનડરમાં	L–1	

આ્વેલ	બીડર	M/s	 RAJ	 INFO	ENTERPRISE	 PRIVATE	LIMITED	નાઓન	ેWork	Order	આપ્વામાં	
આ્વેલ	છે.	સદર	કંપનીનાઓ	દ્ારા	સનચ્વાલ્ય	સંકુલ	ખાતે	પ્રોજેકટના	અમલીકર્ની	કામગીરી	પ્રગનતમાં	છે.

પોલીસ સટેશિ સીસીટીવી પ્રોજેકટ ઃ
•	 નામદાર	ગુજરાત	 હાઇકોટ્ષના	આદેશ	અનુસાર	 રાજ્યની	આઇ.ટી.	 નીનત	અનુસરી	 ટેનડર	 પ્રનરિ્યા	 હાથ	 ધરી	 ્વર્ષ	

૨૦૧૫માં	રાજ્યનાં	તમામ	પોલીસ	સટેશનોમાં	સીસીટી્વી	કેમેરા	સીસટમ	ઇનસટોલ	કર્વા	મે.ગોદરેજ	અન	ેમે.ન્વપ્રોને	
આ	પ્રોજેકટની	કામગીરી	સોંપ્વામાં	આ્વેલ.	

•	 આ	પ્રોજેકટ	હેઠળ	રાજ્યના	હાલ	કા્ય્ષરત	૬૧૯	પોલીસ	સટેશનોમાં	₨	૬૨.૦૩	કરોડના	ખચમે	કુલ	૭૩૬૧	કેમેરા	
ઇનસટોલ	કરી	આ	કામગીરી	પૂ્્ષ	કર્વામા	ંઆ્વેલ	છે.

•	 પોલીસ	સટેશનોમાં	આ્વેલ	બંને	લોકઅપો	(મનહલા	અન	ેપુરુર	લોકઅપ)	અને	નાગરરકો	સાથે	જ્યા	ંકામ	પાડ્વામાં	
આ્વે	છ	ેતે્વા	રૂમો	પોલીસ	સટેશનમા	ંએનટ્ી-એકઝીટ	તથા	પોલીસ	સટેશનની	આજુબાજુના	સમગ્	ન્વસતારન	ેઆ્વરી	
લે્વા્ય	તે	રીતે	રાજ્યનાં	તમામ	પોલીસ	સટેશનોમા	ંસીસીટી્વી	કેમેરા	લગા્વ્વાની	કામગીરી	હાથ	ધર્વામા	ંઆ્વેલ	છે.	
જેમાં	પોલીસ	સટશેનની	સાઇઝ	પ્રમા્ે	૦૯,	૧૦	અથ્વા	૧પ-કેમેરા	મુક્વામાં	આ્વેલ	છે.	

•	 ૩૦	રદ્વસના	ઓડી્યો	/્વીડી્યો	રેકોડડીંગની	વ્ય્વસથા	છે.
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•	 સંબનંધત	પોલીસ	કનમશનરશ્ી	/અનધક્કશ્ીની	કચેરી	ખાતે	પોલીસ	સટેશનના	કેમેરા	મોનનટરીંગ	માટે	રીમોટ	મોનનટરીંગ	

સીસટમ	ઇનસટોલ	કર્વામાં	આ્વી	રહેલ	છે.
•	 નામ.	સનુપ્રમ	કોટ્ષના	આદેશ	અનુસંધાન	ેરાજ્યના	(૧)	૬૨૨	પોલીસ	સટેશન	ખાત	ેસીસીટી્વી	કેમેરાનું	ક્વરેજ	્વધાર્વા	

્વધુના	૦૪-કેમેરા	અન	ે૧૮-મનહના	સુધીની	સટોરેજ	ક્મતા	્વધાર્વા	 (૨)	SOG/LIB/LCB/Cyber	Crime	ખાતે	
સીસીટી્વી	કેમેરા	સથાનપત	કર્વા	અને	તમામ	સથાનપત	કર્વામાં	આ્વનાર	સીસીટી્વી	કેમેરાના	ન્વરડ્યો	ફુટેજ	૧૮-
મનહના	સુધી	સંગ્હ	કર્વા	અને	(૩)	ન્વા	અસસતત્વમાં	આ્વેલ	પોલીસ	ખાતે	સીસીટી્વી	કેમેરા	સથાનપત	કર્વા	અન	ે
તમામ	સથાનપત	કર્વામા	ંઆ્વનાર	સીસીટી્વી	કેમેરાના	ન્વરડ્યો	ફુટેજ	૧૮-મનહના	સુધી	સંગ્હ	કર્વાની	કામગીરી	
માટે	ટેનડર	પ્રનરિ્યા	હાથ	ધર્વામાં	આ્વેલછે.	જે	કામગીરી	ટુંક	સમ્યમાં	પુ્ ્ષ	કર્વામાં	આ્વશે.

VISWAS (Video Integration & State Wide Surveillance System) Project ઃ
	 આ	પ્રોજેકટ	ગુજરાત	સરકારના	ગૃહ	ન્વભાગ	હસતકનો	CCTV	આધારરત	સ્વમેલનસ	અને	ટ્ારફક	મેનેજમેનટ	મારફત	
કા્યદો	અને	વ્ય્વસથાની	જાળ્વ્ી	માટેનો	મહત્વનો	પ્રોજેકટ	છે.		જેમાં	રાજ્યના	૩૪-	નજલ્ા	મુખ્ય	મથકો,	૬-ધાનમ્ષક	સથળો	
(અંબાજી,	ડાકોર,		દ્ારકા,	પાલીતા્ા,	પા્વાગઢ	અને	સોમનાથ)	અન	ેStatue	of	Unity,	કે્વરડ્યા	એમ	કુલ-૪૧	શહેરોન	ેઆ્વરી	
લે્વામાં	આ્વેલ	છે	અને	દેશમાં	સૌ	પ્રથમ	્વખત	કોઇ	એક	રાજ્યના	દરેક	નજલ્ા	મુખ્ય	મથકોન	ેસીસીટી્વી	ક્વરેજ	નીચ	ેઆ્વરી	
લેતો	પ્રોજેકટ	છે.
VISWAS પ્રોજેકટમાં કેમેરાઓ અિે અન્ય સુિવિાઓ ઃ
	 CCTV	કેમેરા	ઇનફ્ાસટ્કચર:	૪૧-શહેરોમાં	પસંદ	કર્વામાં	આ્વેલ	ટ્ાફીક	જંકશન,	પ્ર્વેશ-નનગ્ષમન	દ્ારો	અને	અન્ય	
અગત્યના	સથળો/લોકેશન	ખાતે	Fix	કેમેરા,	PTZ	કેમેરા	(Pan-Tilt-	Zoom	Camera),	Dome	કેમેરા,	ANPR	કેમેરા	(Automatic	
Number	Plate	Recognition	Camera)	અને	RLVD	કેમેરા	(Red	Light	Violation	Detection	Camera)	મળી	કુલ-૬૪૯૬	
સીસીટી્વી	કેમેરા	લગા્વ્વામાં	આ્વેલ	છે.
 કમાનડ અિે કંટ્ોલ સેનટર :	૩૪-નજલ્ા	મુખ્ય	મથકો	ખાતે	ન્વડી્યો	્વોલ,	્વક્ક	સટેશન,		સાથેનો	કંટ્ોલ	રૂમ,	ન્વડીઓ	
સટોરેજ	અને	કોનફરનસ	રૂમ	સનહતની	સનુ્વધા	્વાળા	કમાનડ	અને	કંટ્ોલ	સેનટર	‘નેત્રમ’ની	સથાપના	કર્વામાં	આ્વેલ	છે.	જ્યારે	
રાજ્ય	સતરે	પોલીસ	ભ્વન,	ગાંધીનગર	ખાતે	સટેટ	લે્વલ	કમાનડ	એનડ	કંટ્ોલ	સેનટર	‘નત્રનેત્ર’	ની	સથાપના	કર્વામા	ંઆ્વેલ	છે.	
 પોઈનટ ટુ પોઈનટ કિેકટીવીટી :	કુલ-૪૧	શહેરોમાં	સથાનપત	કર્વામાં	આ્ેવલ	CCTV	કેમેરા	ઇનફ્ાસટ્કચર	ને	પોઈનટ	
ટુ	પોઈનટ	કનેકટી્વીટી	થી	નજલ્ા	કક્ાના	કમાનડ	અને	કંટ્ોલ	સેનટર	‘નેત્રમ’	સાથ	ેજોડી	તમામ	નજલ્ા	કક્ાના	‘નેત્રમ’	ને	રાજ્ય	
કક્ાના	કમાનડ	અને	કંટ્ોલ	સેનટર	‘નત્રનેત્ર’	સાથે	જોડ્વામાં	આ્વેલ	છે.
પ્રોજેકટિા ્ા્યદાઓ ઃ

(૧)	 ૨૩૮૦	 ગુનાઓ	 (૧૦૩૦-ચોરી/લુંટ/સ્ેનચંગ,	 ૬૪૮-અકસમાત/નહટ	 એનડ	 રન,	 ૩૫૩-ઘટના	 બાદની	 તપાસમાં,	
૩૪૯-અપહર્/ગુમના	બના્વમાં)	ની	તપાસમાં	મદદરૂપ	થ્યેલ	છે.	

(ર)	 ગુનાઓ	અટકા્વ્વામાં	અને	કા્યદો	અને	વ્ય્વસથા	જાળ્વ્વામા	ંમદદરૂપ	થા્ય	છે.	
(૩)	 ટ્ારફકનું	નન્યમન	કરી	શકા્ય	છે.	
(૪)	 ધાનમ્ષક	સથળો	ખાતે	પુનમ	અથ્વા	ચોક્સ	રદ્વસે	અથ્વા	મોટા	મેળા્વડામાં	થતી	ભીડન	ેકાબુમાં	લે્વા	માટે	અને	્યોગ્ય	

વ્ય્વસથા	જાળ્વ્વા	માટે	ઉપ્યોગી	થ્યેલ	છે.
પ્રોજેકટિી અંદાિજત કોસટ ઃ (₨ ૩૨૯.૧૯ કરોડ) 

(૧)	 હાડ્ષ્ેવર	અને	સોફટ્વેર		(મે.	ઓરેનજ	નબઝનેસ	સન્વ્ષસ	ઇસનડ્યા	ટેકનોલોજી	પ્રાઇ્વેટ	લીમીટેડ)	-	૨૩૯.૧૯	કરોડ	
(૨)	 કનટ્ોલ	રૂમના	બાંધકામ	અને	ફનશીચર	(મે.	ગુજરાત	રાજ્ય	પોલીસ	આ્વાસ	નનગમ	લીમીટેડ	(GSPHCL)	તથા	માગ્ષ	

અને	મકાન	ન્વભાગ,	ગુજરાત	સરકાર,	ગાંધીનગર)-	૩૫	કરોડ
(૩)	 બેનડ્વીથ	(મે.	ભારત	સંચાર	નનગમ	લીમીટેડ	(BSNL))-	૫૫	કરોડ	

VISWAS પ્રોજેકટિો અત્યાર સુિીમાં થ્યેલ ખચ્વ ઃ
(૧)	 હાડ્ષ્ેવર	અને	સોફટ્વેર	(મે.	ઓરેનજ	નબઝનેસ	સન્વ્ષસ	ઇસનડ્યા	ટેકનોલોજી	પ્રાઇ્વેટ	લીમીટેડ)-	૧૯૮.૩૦	કરોડ	
(ર)	 કમાનડ	અન	ેકનટ્ોલ	સેનટર	‘નેત્રમ’	ના	બાંધકામ	અને	ફનશીચર	(મે.	ગુજરાત	રાજ્ય	પોલીસ	આ્વાસ	નનગમ	લીમીટેડ	

(GSPHCL)-	૨૪.૬૪	કરોડ	તથા	સટેટ	લ્ેવલ	કમાનડ	અને	કંટ્ોલ	સેનટર	‘નત્રનેત્ર’ના	બાંધકામ	અને	ફનન્ષચર	(મે.	
ગુજરાત	રાજ્ય	પોલીસ	આ્વાસ	નનગમ	લીમીટેડ	(GSPHCL)	-	૭.૧૫	કરોડ
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(૩)	 બેનડ્વીથ	(મે.	ભારત	સંચાર	નનગમ	લીમીટેડ	(BSNL))	-	૨૯.૧૫	કરોડ	

VISWAS પ્રોજેકટિા અમલીકરણ સાથે સંકળા્યેલી સંસથાઓ ઃ
(૧)	 મે.	ઓરેનજ	નબઝનેસ	સન્વ્ષસ	ઇસનડ્યા	ટેકનોલોજી	પ્રાઇ્વેટ	લીમીટેડ:
 કામગીરી :	રાજ્યના	તમામ	નજલ્ાઓ	ખાત	ેસટેટ	્વાઇડ	સ્વમેલનસ	અને	ITMS	પ્રોજેકટ	ના	સપલા્ય,	ઇનસટોલેશન	

અને	ઓપરેશન	&	મેઇનટેનનસ	
(૨)	 મે.	ભારત	સંચાર	નનગમ	લીમીટેડ	(BSNL)
 કામગીરી :	રાજ્યના	VISWAS	પ્રોજેકટ	અંતગ્ષત	તમામ	નજલ્ાઓમાં	લીઝ	બેનડ્વીથ	લાઇન	નુ	ંસપલા્ય,	ઇનસટોલેશન,	

કનમશનીંગ	(Commissioning)	અન	ેઓપરેશન	&	મેઇનટેનનસ.	
(૩)	 મે.	ગુજરાત	રાજ્ય	પોલીસ	આ્વાસ	નનગમ	લીમીટેડ	(GSPHCL)
 કામગીરી :	રાજ્યના	કુલ-૨૯	જીલ્ાઓ	ખાત	ેજીલ્ા	કક્ાના	અન	ે૧-રાજ્ય	કક્ાનુ	ંકમાનડ	એનડ	કંટ્ોલ	સેનટર	નું	

બાંધકામ	અને	ફનન્ષચર	
(૪)	 માગ્ષ	અને	મકાન	ન્વભાગ,	ગુજરાત	સરકાર,	ગાંધીનગર.
 કામગીરી :	રાજ્યના	કુલ-૫	જીલ્ાઓ	ખાત	ેજીલ્ા	કક્ાના	કમાનડ	એનડ	કંટ્ોલ	સેનટર	નું	બાંધકામ	અને	ફનન્ષચર	

VISWAS	પ્રોજેકટમાં	્વાપર્વામાં	આ્વનાર	ન્વડી્યો	પૃથક્ર્ો	(એનાલીરટકસ):	
(૧) િબિવારસી સામાિ/વસતુ ડીટેકશિ :	 અજા્ી/	 નબન્વારસી/છોડી	 દ્ેવા્યેલી/	 અનપનેક્ત	 ્વસતુઓ	 અન	ે

સામાનના	રકસસામાં	ચેત્વ્ી	આપ્વા	સક્મ	છે.
(૨) લાંબી લાઇિિુ ંડીટેકશિ :	ચોક્સ	ન્વસતારમાં	એક	જ	જગ્યાએ	્વધતી	જતી	ભીડને	ડીટેકટ	કરી	શક્વા	સમથ્ષ	છે.	
(૩) લોકોિી સખં્યિી અંદાજીત ગણતરી :	સભંન્વત	અકસમાત/બના્વ	ટાળ્વા	માટે,	કોઇ	એક	જ	જગ્યાએ/ચોક્સ	

સથાન	પર	લોકોની	સખં્યા	્વધી	જતા	માથાદીઠ	ગ્તરીના	આધારે	સોફટ્વરેથી	ભીડની	સખં્યા	જા્ી	શકા્ય	છે.
(૪) કેમેરા સાથે છેડછાડ :	કેમેરા	સાથ	ેકર્વામા	ંઆ્વતા	અલગ	અલગ	ચેડાને	ડીટેકટ	કરી	શકા્ય	છે.	જેમ	કે,	

કેમેરા	દૃશ્યમાં	અ્વરોધ,	ન્વરડઓ/પા્વર	કેબલ	કટ,		ભંગા્ના	પ્ર્યાસો	્વગેરે.
(૫) િવરૂ્િ દદશામા	ં(રોંગસાઇડ)	ચાલતા	કોઈપ્	્વાહનન	ેશોધી	શકા્ય	છે.	
(૬) ગેરકા્યદેસર પાદકિંગ તપાસ :	આ	નસસટમથી	ગેરકા્યદેસર	પાક્ક	થનાર	્વાહનન	ેશોધી	શકા્ય	છે.
(૭) પ્રિતબંિિત િવસતારમા	ંકોઈપ્	વ્યનક્ત,	્વાહન	અથ્વા	અજાણ્યા	સાધનો/્વસતુ	દ્ારા	થતી	ઘૂસ્ખોરીને	ડીટેકટ	

કરી	શકા્ય	છે.
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૯. નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલપસર ત્વભાગ
નીત્િ ઘડિર અને વહીવટ

પ્ાસિાત્વક :
૧. નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલપસર ત્વભાગ : 
	 આ	વિભાગમાં	સવિિશ્રી	કક્ાના	કુલ-૦૬	ઉચ્ચ	અવિકારરીઓ	કામગરીરરી	કરે	છે,	જે	નરીિે	મુજબ	છે.	
	 (૧)	અવિક	મુખ્ય	સવિિશ્રી	(પુ.િ.)	
	 (ર)	અગ્ર	સવિિશ્રી	(નમ્મદા)	
	 (૩)	સવિિશ્રી	(જળ	સંપવતિ)
	 (૪)	ખાસ	સવિિશ્રી	(જળ	સંપવતિ)
	 (૫)	સવિિશ્રી	(પા.પુ,	)	
		 (૬)	સવિિશ્રી	(કલપસર)	
	 સવિિશ્રી	અને	ખાસ	સવિિશ્રીઓન	ેફાળિેલ	કામગરીરરીને	લગતરી	વિગત	નરીિે	મુજબ	છે.	
(૧) સત્િવશ્ી (જળ સંપત્તિ) 
	 મુખ્ય	ઇજનેર	(દવક્ણ	ગુજરાત)	અને	અવિક	સવિિશ્રી	હસતકનરી	કામગરીરરી.	
	 મુખ્ય	ઇજનેર	(ઉતિર	ગુજરાત)	અન	ેઅવિક	સવિિશ્રી	હસતકનરી	કામગરીરરી.
	 મુખ્ય	ઇજનેર	(મધ્ય	ગુજરાત)	અન	ેઅવિક	સવિિશ્રી	હસતકનરી	કામગરીરરી.	
	 મુખ્ય	ઇજનેર	(સૌરાષ્ટ્ર)	અને	અવિક	સવિિશ્રી	હસતકનરી	કામગરીરરી.	
	 મુખ્ય	ઇજનેર	(્યાંવરિક	વિભાગ)	અન	ેઅવિક	સવિિશ્રી	હસતકનરી	કામગરીરરી.	
	 મુખ્ય	ઇજનેર	(ગુણિતિા	વન્યમન)	અને	અવિક	સવિિશ્રી	હસતકનરી	કામગરીરરી.	
	 ્યોજના	અને	બજેટને	લગતરી	કામગરીરરી.	
	 તમામ	પ્રકારના	તપાસ	કેસોનરી	કામગરીરરી.	
	 ખાસ	સવિિશ્રી(જ.સં.)ને	સોંપિામાં	આિેલ	હો્ય	તે	વસિા્યનરી	વસંિાઇ	પ્રભાગનરી	સઘળરી	્યોજનાકી્ય	અન	ેમહેકમનરી	
કામગરીરરી.			
(૨) ખાસ સત્િવશ્ી (જળસંપત્તિ) 
	 મુખ્ય	ઇજનેર	(પિંા્યત)	અને	અવિક	સવિિશ્રી	હસતકનરી	કામગરીરરી
	 િગ્મ-૧	વસિા્યના	તથા	િગ્મ-૨માં	ના્યબ	કા્ય્મપાલક	ઇજનેર	સિંગ્મ	વસિા્યના	તમામ	સિંગગોના	મહેકમ	અન	ેિહરીિટને	
લગતરી	કામગરીરરી.	
	 ગુજરાત	જળસંપવતિ	વિકાસ	વનગમને	લગતરી	કામગરીરરી.	
	 “ગેરરી”	તથા	“િાલમરી”	ને	લગતરી	કામગરીરરી.	
	 પાણરીના	દરોનરી	િસુલાત	અને	તેને	લગતરી	કામગરીરરી.	
	 જમરીન	સંપાદન	અને	તેને	આનુષંવગક	કામગરીરરી.	
	 ઇજારદારશ્રીઓનરી	નોંિણરી	અને	તેને	આનુષંવગક	કામગરીરરી.	
(૩) સત્િવશ્ી (કલપસર)
	 કલપસર	ખંભાતના	અખાતના	 વિકાસનરી	્યોજનાઓ	જેમા	ંકલપસર	ડેમ,	નમ્મદા	નદરી	પર	ભાડભૂત	બેરેજ	બનાિરી	
નમ્મદાના	પાણરીના	ડા્યિર્મનનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.	
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૨. આ ત્વભાગરાં રુખ્ય ઇજનેર અને અત્િક સત્િવશ્ી કક્ાના કુલ-૧૦ ઉચ્ચ અત્િકારીઓનું રહેકર પણ છે. િેની 
ત્વગિ નીિે રુજબ છે.
 ૧.		મુખ્ય	ઇજનેર	(ઉતિર	ગુજરાત)	અન	ેઅવિક	સવિિશ્રી.
	 ૨.		મુખ્ય	ઇજનેર	(મધ્ય	ગુજરાત)	અન	ેઅવિક	સવિિશ્રી.
	 ૩.		મુખ્ય	ઇજનેર	(દવક્ણ	ગુજરાત)	અન	ેઅવિક	સવિિશ્રી.	
	 ૪.		મુખ્ય	ઇજનેર	(સૌરાષ્ટ્ર)	અન	ેઅવિક	સવિિશ્રી.
	 ૫.		મુખ્ય	ઇજનેર	(્યાંવરિક)	અને	અવિક	સવિિશ્રી.
	 ૬.		મુખ્ય	ઇજનેર	(પંિા્યત,	પલાનીંગ	અન	ેમોનરીટરીંગ)	અન	ેઅવિક	સવિિશ્રી.
	 ૭.		મુખ્ય	ઇજનેર	(ગુણિતિા	વન્યમન)	અને	અવિક	સવિિશ્રી.
	 ૮.		મુખ્ય	ઇજનેર	(કલપસર-૧)	અને	અવિક	સવિિશ્રી.	
	 ૯.		મુખ્ય	ઇજનેર	(કલપસર-૨)	અને	અવિક	સવિિશ્રી.
	 ૧૦.	મુખ્ય	ઇજનેર	(પાણરી	પુરિઠા)	અને	અવિક	સવિિશ્રી.	
	 મુખ્ય	ઇજનેર	અને	અવિક	સવિિશ્રીઓન	ેફાળિેલ	કામગરીરરીને	લગતરી	વિગતો	નરીિે	મુજબ	છે.	
(૧) રુખ્ય ઇજનેર (ઉતિર ગુજરાિ) અને અત્િક સત્િવશ્ી. 
	 ઉતિર	ગુજરાત	(સાબરમતરી	બેરરીન)	તથા	સાબરમતરી	નદરી	સવહતનો	ઉતિરના	વિસતારમાં	વસંિાઇના	બિા	જ	કામો	
અને	ઉતિર	ગુજરાતમાં	કડાણા	હાઇ	લેિલ	નહેર	્યોજનાના	કામો,	સહભાગરી	િેકડેમો	તળાિો	ઊંડા	કરિાનરી	કામગરીરરી,	ઉતિર	
ગુજરાતમાં	 પાઇપ	 લાઇનનરી	 કામગરીરરી,	 તેમના	 કા્ય્મક્ેરિમાં	આિતા	 સુજલામ	 સુફલામના	ં કા્યગો,	 ડ્રીપ	 ઇરરીગેશન	 અંગેનરી	
કામગરીરરી,	ડેમ	સેફટરી	એકટ	અંગેનરી	કામગરીરરી.	
(૨) રુખ્ય ઇજનેર (રધ્ય ગુજરાિ) અને અત્િક સત્િવશ્ી
 ૧.	મધ્ય	ગુજરાત	(સાબરમતરી	નદરી	પછરીનો	અન	ેનમ્મદા	નદરી	સવહતનો	િચ્ચેનો	વિસતાર)માં	વસંિાઇ	અન	ેસહભાગરી	
િેકડેમો	અને	તળાિો	ઊંડા	કરિાનરી	કામગરીરરી.	
	 ૨.	િાલમરી	અને	ગેરરીના	કામો.
	 ૩.	તેમના	કા્ય્મક્ેરિમાં	આિતા	સુજલામ	સુફલામના	ંકા્યગો.	
	 ૪.	આ્યોજન,	મોનેટરીંગ	અને	બજેટના	ફંડનો	ઉપ્યોગ.
(૩) રુખ્ય ઇજનેર (દત્ક્ણ ગુજરાિ) અને અત્િક સત્િવશ્ી
 દવક્ણ	ગુજરાત	(નમ્મદા	નદરી	પછરીનો	દવક્ણનો	વિસતાર)માં	્યોજનાઓ	વસંિાઇનરી	કામગરીરરી	અને	સહભાગરી	િેકડેમો	
કરિાનરી	અંશત:	ઊંડા	કરિાનરી	કામગરીરરી,	પાણરીના	દર	િસુલાત,	ઉિોગોન	ેપાણરી	આપિાનરી	કામગરીરરી.
(૪) રુખ્ય ઇજનેર (સૌરાષ્ટ્ર) અને અત્િક સત્િવશ્ી
	 ૧.	રાજકોટ	વસંિાઇ	્યોજના	િતુ્મળ,	રાજકોટ.	
	 ૨.	ભાિનગર	વસંિાઇ	્યોજના	િતુ્મળ,	ભાિનગર.	
	 ૩.	રાજકોટ	વસંિાઇ	િતુ્મળ,	રાજકોટ.	
	 ૪.	ક્ાર	પ્રિેશ	વનિારણ	િતુ્મળ,	રાજકોટ.	
	 સૌરાષ્ટ્ર	વિસતારનરી	મધ્યમ	તથા	નાનરી	વસંિાઇ	્યોજનાનરી	સિવેક્ણ	તથા	બાંિકામ,	દરર્યાકાંઠાના	સૌરાષ્ટ્ર	વિસતારના	
ક્ાર	વનિારણના	અન	ેસહભાગરી	િેકડેમો,	તળાિો	ઊંડા	કરિાનરી	કામગરીરરી.
(૫) રુખ્ય ઇજનેર (્યાંત્રિક) અને અત્િક સત્િવશ્ી.
	 વિભાગનરી	્યાંવરિક	પાંખનરી	કામગરીરરી.
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(૬) રુખ્ય ઇજનેર (પંિા્યિ) અને અત્િક સત્િવશ્ી.
	 વજલ્ા	પંિા્યત	અન	ેકચછ	વજલ્ાનો	વિસતાર	પંિા્યત	હેઠળનરી	વસંિાઇનરી	અન	ેકચછ	વજલ્ાનરી	વસંિાઇ	્યોજનાઓ,	
િાિોને	પુનજજીવિત	કરિા	અંગેનરી	કામગરીરરી.	
(૭) રુખ્ય ઇજનેર (ગુણવતિા ત્ન્યરન) અને અત્િક સત્િવશ્ી.
	 વસંિાઇના	તમામ	કામોનરી	ગુણિતિા	તથા	તપાસ	અંગે	સોંપિામા	ંઆિતરી	કામગરીરરી,	સહભાગરી	વસંિાઇ	્યોજનાનુ	ં
સંકલન.	
(૮) રુખ્ય ઇજનેર (કલપસર-૧) અને અત્િક સત્િવશ્ી.
	 કલપસર	પ્રોજેકટને	લગતરી	કામગરીરરી.	
(૯) રુખ્ય ઇજનેર (કલપસર-૨) અને અત્િક સત્િવશ્ી.
	 કલપસર	્યોજનાને	લગતરી	કામગરીરરી.
(૧૦) રુખ્ય ઇજનેર (પાણી પુરવઠા) અને અત્િક સત્િવશ્ી.
	 વિભાગ	કક્ાએ	પાણરી	પુરિઠાને	લગતરી	કરિાનરી	રહેતરી	તમામ	પ્રકારનરી	તાવંરિક	કામગરીરરી	સંભાળ	ેછે.	સવિિાલ્ય	
કક્ાએ	મુખ્ય	ઇજનેરો	સમગ્રપણે	બાંિકામોનરી	તકનરીકી	શક્યતાઓ	અંગે	જિાબદાર	છે.	જેઓ:	
	 ૧.	બાંિકામનરી	ગુણિતિા	અને	પ્રગવત	બંનેમાં	પરરણામે	તિેું	તકનરીકી	માગ્મદશ્મન	િિુ	ઘવનષ્ઠ,	સંગરીન	વનરરીક્ણ	અને	
દેખરેખ	પુરા	પાડશે.		
	 ૨.	વિભાગનરી	કામગરીરરીમાં	સમગ્ર	પણે	િિુમા	ંિિુ	ઉતપાદન	મેળિિા	તથા	કરકસર	દ્ારા	મળિાપારિ	માણસો	અન	ે
્ંયરિોનું	સંકલન	કરરી	ઐૈક્ય	માટ	ેપ્ર્યત્ન	કરશે.	
	 ૩.	સંપૂણ્મ	સથાવનક	મુદ્ાઓ	અને	હાલમાં	સવિિાલ્ય	કક્ાએ	પહોંિતરી	અન	ેનરીવત	ઘડતરન	ેલાગ	ુપડતરી	એિરી	ફરરી્યાદો	
બાબતનરી	કામગરીરરીનો	પ્રિાહ	િાસતવિક	રરીતે	ઘટાડશે.
૩. ત્વભાગનું એકત્રિિ પ્ાદેત્િક ફલક પર િેરજ પ્ાદેત્િક અથવા રાજ્ય કક્ાની પરીષદોરાં રજૂ કરિે.
	 આ	ઉપરાંત	ભારત	સરકારને	્યોજનાઓનરી	તૈ્યારરીનરી	બાબતમાં	ઘટક	દ્રવ્ય	પુરૂ	પાડિા	અન	ેઆિરી	આિશ્યક	હો્ય	
તિેરી	બરીજી	બાબતો	કેન્દ્ર	મારફત	 વિશ્વ	બેંક	સમક્	રજ	ૂકરિા	 વસિા્ય	સવિિાલ્ય	કક્ાએ	પ્ર્યોજનાઓ	તૈ્યાર	કરિા	અન	ે
તેમનરી	વન્યમન	અને	વનભાિ	વ્યિસથા	કરિરી	તેમજ	સરકારરી	માવલકીના	્યંરિોના	વિશાળ	કાફલા	અન	ેતેના	િિારાના	ભાગોનરી	
સવિસતાર	્યાદરીનું	વન્યમન	કરિા	એક	ખાસ	એકમ	છે.	આ	ઉપરાંત	્યોજનાઓનરી	તૈ્યારરી	બાબતમાં	સવિિાલ્ય	કક્ાએ	સંકલન	
અંગેના	તથા	તે	બાબતોને	લગતા	બરીજા	કામોનરી	કા્ય્મિાહરી	તથા	પાણરીનરી	િહેંિણરી	અંગેનરી	આ્યોજન	પદ્ધવત,	વસંિાઇ	વિસતારમા	ં
વસંિાઇ	કરિાનરી	દેખરેખ	અને	પાકોને	લગતરી	બાબતો	અંગેનરી	કા્ય્મિાહરી	આ	એકમ	કરે	છે.	
	 સવિિાલ્યમાં	િહરીિટરી	મહેકમ,	તાલરીમ	કા્ય્મક્રમ,	નાણાકી્ય	જોગિાઇ	તેમજ	ખિ્મ	પરના	અંકુશ	વસંિાઇ	પદ્ધવતઓ	
કા્ય્મ	સમરીક્ા	તેમજ	લોકોનરી	મુશકેલરીઓ	વિગેરે	બાબતોનરી	કામગરીરરી	સંભાળ	ેછે.	આ	કા્ય્મ	કરિા	માટ	ેવિભાગના	સવિિશ્રીન	ે
ના્યબ	સવિિ,	ઉપ	સવિિ	અને	વબન-તાંવરિક	અવિકારરીઓ	મદદ	કરે	છે.	આ	અવિકારરીઓન	ેકેટલરીક	નાણાકી્ય	તેમજ	િહરીિટરી	
સતિા	આપિામાં	આિરી	છે.	
નર્મદા ્યોજનાની કારગીરી :
	 સવિિશ્રી(નમ્મદા)	 નમ્મદા	 ્યોજનાને	 લગતરી	 કામગરીરરી	 સંભાળ	ે છે.	 સવિિશ્રી(નમ્મદા)ને	 તાવંરિક,	 વબન	 તાંવરિક	
અવિકારરીઓ	અને	તેમનરી	હેઠળનો	િહરીિટરી	સટાફ	મદદ	કરે	છે.
	 નમ્મદા	્યોજના	સંબંવિત	હાથ	િરિાનરી	જમરીન	સંપાદન	અન	ેઅસરગ્રસતોના	પુન:િસાિટન	ેલગતરી	બાબતો	અંગ	ેિડા	
અવિક	મુખ્ય	સવિિશ્રી	(પુન:િસાિટ)	છે.	તેઓનરી	કામગરીરરીમાં	તાવંરિક	અન	ેવબન	તાવંરિક	અવિકારરીઓ	અન	ેતેમનરી	હેઠળનો	
િહરીિટરી	સટાફ	મદદ	કરે	છે.	સવિિશ્રી	(નમ્મદા),	હોદ્ાનરી	રૂએ	વનગમના	સંિાલક	તરરીકેનરી	કામગરીરરી	પણ	સંભાળ	ેછે.	
પાણી પુરવઠા ્યોજનાની કારગીરી :
	 રાજ્ય	સરકારે	પરીિાના	પાણરીનરી	વ્યિસથા	તેમજ	િપરાશરી	પાણરીના	વનકાલ	અંગેનરી	્યોજનાઓનરી	કામગરીરરી	માટ	ે
ગુજરાત	પાણરી	પુરિઠા	અને	ગટર	વ્યિસથા	બોડ્મનરી	સને-૧૯૭૯	થરી	રિના	કરરી	છે.	આ	બોડ્મ	સમગ્ર	રાજ્યમા	ંપરીિાના	પાણરીનરી	
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વિવિિ	પ્રકારનરી	્યોજનાઓ	જેિરી	કે	ગ્રામ્ય	તેમજ	શહેરરી	પાણરી	પુરિઠા	્યોજના,	જુથ	્યોજના	વિગેરે	્યોજનાઓનુ	ંવનમા્મણ	કરરી	
તેને	કા્યા્મનન્િત	કરિાનરી	કામગરીરરી	કરે	છે.	િપરાશરી	પાણરીના	વનકાલનરી	્યોજનાઓ	પણ	સથાવનક	સંસથાઓ	સાથ	ેરહરી	હાથ	િરે	
છે.	જે	નરીિે	મુજબ	છે.			
	 (૧)	ગ્રામ્ય	પાણરી	પુરિઠા	્યોજના	(ન્્યુનતિમ	જરૂરરી્યાત	કા્ય્મક્રમ)	
	 (૨)	ગ્રામ્ય	પાણરી	પુરિઠા	પુન:	્યોજના	કા્યા્મનન્િત	કા્ય્મક્રમ	અને	ખાસ	મરામત	વનભાિણરી	કા્ય્મક્રમ.	
	 (૩)	નેિરલેન્ડ	સરકાર	સહાવ્યત	જુથ	્યોજના.	
	 (૪)	નમ્મદા	કેનાલ	આિારરીત	પાઇપ	લાઇન/ડરીસટ્રીબ્યુશન	નેટિક્ક.	
	 (૫)	શહેરરી	પાણરી	પુરિઠા	્યોજનાઓ.	
	 (૬)	શહેરરી	ગંદા	પાણરીના	વનકાલનરી	વ્યિસથા.	
	 (૭)	ગ્રામ્ય	સિચછતા.	
	 (૮)	સરહદરી	વિકાસ	વિસતાર	કા્ય્મક્રમ.	
	 (૯)	ફલોરાઇડનરી	િિુ	પડતરી	અસરિાળા	ગામો	માટેના	કા્ય્મક્રમ.
	 (૧૦)	અછતના	ગાળા	દરવમ્યાન	પાણરી	પુરૂ	પાડિાનરી	્યોજનાઓનો	કા્ય્મક્રમ.	
	 (૧૧)	િરસાદના	પાણરીનો	ભૂગભ્મમાં	સમાિરીન	ેરરીિાજ્મ	કરિાનો	કા્ય્મક્રમ.	
	 (૧૨)	િરસાદરી	પાણરી	સંગ્રહ	કરિા	માટેના	ટાંકા	બનાિિાનો	કા્ય્મક્રમ.	
	 (૧૩)	નો-સોસ્મ	હેઠળના	ગામોને	પરીિાનુ	ંસિચછ	પાણરી	પુરૂ	પાડિાનો	કા્ય્મક્રમ.	
	 ઉપ્યુ્મકત	્યોજના	કા્યા્મનન્િત	કરિા	માટે	બોડ્મના	િહરીિટરી	માળખામા	ંમુખ્ય	ઇજનેર	કક્ાના	વન્ંયરિણ	હેઠળનરી	રિણ	
રોન	 કિેરરીઓ(અમદાિાદ,	 િડોદરા	 અને	 રાજકોટ).	 રોન	 કિેરરીના	 વન્યંરિણ	 હેઠળ	 ૧૭-િતુ્મળ	 કિેરરીઓ	 ૬૦-વિભાગરી્ય	
કિેરરીઓ	અન	ે૨૦૨-પેટા	વિભાગરી્ય	કિેરરીઓ	અન	ે૨૦-સેકશન	કિેરરીઓ	કા્યા્મનન્િત	છે.	બોડ્મ	કક્ાએ	મુખ્ય	ઇજનેર	કક્ાના	
સભ્ય	સવિિ	ઉપરાંત	મુખ્ય	ઇજનેર	ગુણિતિા	વન્યમન	એકમ	તથા	મુખ્ય	ઇજનેર	તકેદારરી	એકમ	કામ	કરે	છે.	આમ,	બોડ્મનરી	
ઉપ્યુ્મકત	સમગ્ર	કામગરીરરી	સવિિશ્રી(પાણરી	પુરિઠા)ના	સરીિા	વન્યંરિણ	હેઠળ	હાથ	િરિામા	ંઆિે	છે.	બોડ્મનરી	તાંવરિક	કામગરીરરી	
ઉપરાંત	મહેકમ	િહરીિટરી	તથા	નાણાં	વિષ્યક	કામગરીરરી	પણ	સવિિશ્રી	(પાણરી	પુરિઠા)નરી	સરીિરી	દેખરેખ	હેઠળ	હાથ	િરિામાં	
આિે	છે.	
કલપસર ્યોજનાની કારગીરી : 
	 કલપસર	 ્યોજનાનરી	 કામગરીરરી	 કલપસર	 પ્રભાગના	 સવિિશ્રી(કલપસર)નરી	 દેખરેખ	 હેઠળ	 થા્ય	 છે.	 મુખ્ય	 ઇજનેર	
(કલપસર-૧)	અન	ેઅવિક	સવિિશ્રી	તથા	મુખ્ય	ઇજનેર	(કલપસર-૨)	અન	ેઅવિક	સવિિશ્રી	તથા	તેમનરી	નરીિેનો	તાવંરિક/વબન-
તાંવરિક	અવિકારરી	અન	ેકમ્મિારરીઓનો	સટાફ	તેમને	આ	કામગરીરરીમાં	મદદ	કરે	છે.	
સરદાર સરોવર પુન:વસવાટ એજનસીની પ્વૃત્િની રૂપરેખા
	 ગુજરાતનરી	 જીિાદોરરી	 સમાન	 સરદાર	 સરોિર	 ્યોજનાના	 અસરગ્રસત	 કુટુંબોના	 પુન:સથાપન	 અને	 પુન:િસિાટ	
માટે	ગુજરાત	સરકારે	સરદાર	સરોિર	પુન:િસિાટ	એજન્સરીનરી	િષ્મ	૧૯૯૨માં	રિના	કરેલ	છે.	સરદાર	સરોિર	્યોજનાના	
અસરગ્રસત	કુટુંબોના	પુન:સથાપન	અને	પુન:િસિાટ	માટે	ગુજરાત	સરકારે	સરદાર	સરોિર	પુન:િસિાટ	એજન્સરીના	કા્ય્મકે્રિમાં	
ગુજરાતના	૯	 વજલ્ામાં	નિેમબર-૨૦૨૧	અંવતત	કુલ	૧૧૦૫૪	કુટુંબોને	 કુલ	૨૨૬	િસાહતોમા	ંિસાિિામાં	આિેલ	છે.	
આ	પૈકી	ગુજરાતના	૪૭૬૩	મહારાષ્ટ્રના	૭૫૨	અન	ેમધ્યપ્રદેશના	૫૫૩૯	કુટુંબોનું	પુનિ્મસન	કરિામાં	આિેલ	છે.	ગુજરાત	
રાજ્યમાં	અસરગ્રસતોના	પુન:સથાપન	અને	પુનિ્મસન	માટે	નમ્મદા	જળ	 વિિાદપંિના	એિોડ્મનરી	જોગિાઇઓ	તથા	ગુજરાત	
સરકારશ્રીનરી	ઉદાર	પુનિ્મસન	નરીવતનરી	મુખ્ય	જોગિાઇઓન	ેઅનુસરિામા	ંઆિે	છે.	િસાહતોમા	ંનાગરરીક	સુવિિાઓ	જેિરી	કે	
એપ્રોિ	રોડ,	આંતરરીક	રસતા,	સટ્રીટ	લાઇટ,	પરીિાના	પાણરીનરી	સગિડ,	ઢોરન	ેપરીિાના	પાણરી	માટેનો	હિાડો,	સરીટીંગ	પલેટફોમ્મ	
(િોતરો),	પ્રાથવમક	શાળા,	દિાખાનું,	વિલડ્ન	પાક્ક	વિગેરે	પુરુ	પાડિામા	ંઆિે	છે.	
અસરગ્રસિ કુટુંબોને નીિે રુજબ પુન:વસનના લાભ આપવારાં આવે છે :

(૧)	દરેક	અસરગ્રસત	કુંટુંબને	ઓછામાં	ઓછરી	૨	હેકટર	ખેતરીનરી	જમરીન	અથિા	જેટલરી	ડુબમાં	ગઇ	હો્ય	તેટલરી	
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જમરીન	આપિામાં	આિેલ	છે.
	 (૨)	રહેઠાણનો	૫૦૨	િો.મરી.	નો	પલોટ	આપિામાં	આિેલ	છે.
	 (૩)	રહેઠાણના	પલોટ	પર	તૈ્યાર	મકાન	અથિા	મકાન	બાંિકામનરી	સહા્ય	આપિામા	ંઆિેલ	છે.	
	 (૪)	દરેક	અસરગ્રસત	કુંટુંબને	સથળાંતર	કરતરી	િખતે	વનિા્મહ	ભથથા	(સથળાંતર	સહા્ય)	પણ	આપિામા	ંઆિેલ	છે.	
	 (૫)	અસરગ્રસતનરી	આિક	સિુરે	ત	ેમાટે	ખતે	વિષ્યક	ઓજારો	(સાિનો)	ખરરીદિા	માટેનરી	સહા્ય	આપિામા	ંઆિલે	છે.	
	 (૬)	મકાનમાં	૧.૫	પોઇન્ટનું	િરીજળરીકરણ	મફત	કરિામાં	આિેલ	છે.		
	 ગુજરાત	રાજ્યનરી	િસાહતોમાં	પુનિ્મસન	થ્યેલ	અસરગ્રસતોન	ેપુનિ્મસન	નરીતરી	અનુસાર	પુરરી	પડિાનરી	થતરી	ઉપરોકત	
જણાિેલ	જોગિાઇઓ	ઉપરાંત	િત્મમાન	સમ્યનરી	જરૂરરી્યાત,	સમ્યનરી	માંગ	તેમજ	માનિરી્ય	અવભગમ	અપનાિરીન	ેનરીિે	
જણાવ્યા	મુજબનરી	સુવિિાઓ	પુરરી	પાડિામાં	આિે	છે.	
ખિેીની જરીનોની ફાળવણી :
	 ગુજરાત	રાજ્યમાં	સામાન્્ય	ખેડુતનરી	જમરીન	િારણ	ક્મતા	સરેરાશ	બે	હેકટર	કરતાં	ઓછરી	છે.	જેનરી	સામે	નમ્મદા	જળ	
વિિાદ	પંિનરી	જોગિાઇ	અનુસાર	જે	અસરગ્રસત	ખેડુતોનરી	કુલ	િારણ	કરેલ	જમરીનનરી	૨૫	ટકાથરી	િિુ	જમરીન	ડુબાણમા	ંજતરી	
હો્ય	તેિા	અસરગ્રસતોને	૨	હેકટર	(૫	એકર)	ખેતરીનરી	વસંિાઇ	સુવિિા	િાળરી	જમરીન	આપિા	અન	ેપુખત	િ્યના	પુરિન	ેઅલગ	
કુટુંબ	ગણરીને	પુનિ્મસન	નરીવત	અનુસારના	લાભો	આપિાનું	સુિિેલ	છે.	પરંત	ુગુજરાત	રાજ્યનરી	ઉદાર	પુનિ્મસન	નરીવત	અનુસાર	
ખેડૂત	ખાતેદારોને	બે	હેકટર	ખેતરીનરી	જમરીન	ફાળિેલ	છે	તે	ઉપરાંત	જમરીન	વિહોણા	ખેતમજૂરો,	દબાણકારો	અને	તેઓના	પુખત	
િ્યના	પુરિોને	કે	જેઓ	પાસે	પોતાનરી	માવલકીનરી	જમરીન	ન	હોિા	છતા્ંય	તેઓન	ેઅસરગ્રસત	ગણરીન	ેદરેક	કુટુંબને	(પુનિ્મસન	
નરીવતને	અિરીન)	બ	ેહેકટર	ખેતરીનરી	જમરીન	ફાળિિામાં	આિેલ	છે.
	 જ	ેકુંટુંબનરી	૧૦૦%	જમરીન	ડુબમાં	ગઇ	હો્ય	તેિા	કુંટુંબ	પૈકી	એક	લા્યક	સભ્યન	ેસરદાર	સરોિર	પુન:િસિાટ	
એજન્સરી	ખાતે	જગ્યાઓનરી	ઉપલબિરી	અનુસાર	િગ્મ-૩	અને	િગ્મ-૪	માં	નોકરરી	આપિામા	ંઆિેલ	છે.	આિા	કુલ	૪૬૦	જેટલા	
અસરગ્રસત	પરરિારના	એક	સભ્યને	નોકરરી	પુરરી	પાડિામાં	આિેલ	છે.	
ત્સંિાઇ સુત્વિાની કારગીરી :
	 ગુજરાત	રાજ્યનરી	ખેતરીલા્યક	જમરીનોમાં	અંદાજીત	૪૫	ટકા	વિસતારમાં	વસંિાઇ	્યોજનાઓ	હેઠળ	આિરરી	લિેામાં	
આવ્યો	છે.	જેથરી	સામે	અસરગ્રસતોને	ફાળિિામાં	આિેલ	ખેતરીનરી	જમરીનોના	૮૯	ટકા	વિસતારમાં	વસંિાઇ	સુવિિા	ઉપલબિ	
કરિામાં	આિેલ	છે.	અસરગ્રસતો	પરતિે	પુણ્મ	માનિરી્ય	અવભગમ	દાખિરીન	ેવસંિાઇ	સુવિિાઓ	િિુ	સિુારૂ	બને	તે	માટ	ેનરીિે	
જણાવ્યા	અનુસારના	પગલાં	લેિામાં	આિેલ	છે.	
•	 અસરગ્રસતોને	ફાળિિામાં	આિેલ	મોટાભાગનરી	જમરીનો	વિવિિ	વસંિાઇ	્યોજનાના	કમાન્ડ	વિસતારમાં	આિેલ	છે	તેને	

કેનાલથરી	વસંિાઇ	સુવિિા	મળ	ેછે.	જે	જમરીનો	નોન	કમાન્ડ	વિસતારમાં	આિે	છે.	તેિરી	જમરીનોમા	ંવસંિાઇ	સુવિિા	આપિા	
માટે	સ.સ.પુ.િ.એજન્સરી	તરફથરી	૬૨૮	બોર	કરરી	આપિામા	ંઆિેલ	છે.	સદર	બોરના	લાઇટબરીલો	હાલ	સ.સ.પુ.િ.એજન્સરી	
દ્ારા	િુકિણરી	કરિામાં	આિે	છે.

•	 જે	જમરીનો	અનકમાન્ડ	વિસતારમાં	આિે	છ	ેતેિરી	જમરીનોમાં	 વસંિાઇ	સુવિિા	આપિા	માટ	ેસ.સ.પુ.િ.એજન્સરી	તરફથરી	
ડરીરલ	પંપ	અને	એિ.ડરી.પરી.ઇ	પાઇપો	જરૂરરી્યાત	મુજબ	આપિામા	ંઆિેલ	છે.	જે	માટે	અત્યાર	સિુરી	૪૫૨	નંગ	ડરીરલ	
પંપ	અને	૨૯૨૭૪	નંગ	(૧,	૭૫,	૬૪૪	મરીટર)	એિ.ડરી.પરી.ઇ	પાઇપો	આપિામાં	આિેલ	છે.	

•	 ઉપરાંત	એક	જથથે	આિેલ	જમરીનો	માટે	૧૮	ઉદિહન	વસંિાઇ	્યોજનાઓ	દ્ારા	૧૧૮૩	હેકટર	વિસતારન	ેવસંિાઇ	સુવિિા	
પુરરી	પાડિામાં	આિે	છે.	

•	 કમાન્ડ	વિસતારમાં	આિેલ	ખેતરીનરી	જમરીનો	કે	જે	કેનાલના	ંછેિાડાના	ભાગમાં	આિેલ	છે.	તે	વિસતારમાં	પુરતરી	સુવિિા	
આપિા	ભૂગભ્મ	 પાઇપ	લાઇનનરી	 કામગરીરરી	 ૩૧.૫૩	 કરોડના	ખિવે	 સંબવંિત	 વસંિાઇ	 ્યોજનાનરી	 કિેરરીઓ	 દ્ારા	 પુણ્મ	
કરિામાં	આિેલ	છે.	

ડારર સપાટી/આર.સી.સી. રસિા :
	 નમ્મદા	્યોજનાનરી	તમામ	િસાહતો	ખાતેના	આંતરરક	તથા	એપ્રોિ	રસતાઓ,	નમ્મદા	જળવિિાદ	પંિનરી	જોગિાઇ	
મુજબ	ડબલ્યુ.બરી.એમ.પ્રકારના	બનાિિામાં	આિેલ	છે.	ગુજરાત	સરકારશ્રીનરી	ઉદારનરીતરી	અંતગ્મત	િસાહતોના	આંતરરક	રસતા	
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તથા	િસાહતોને	મુખ્ય	માગગો	સાથે	જોડતા	એપ્રોિ	રસતાઓ	પાકા	ડામર	સપાટરી/આર.સરી.સરી.ના	બનાિિામા	ંઆિેલ	છે.	સદર	
રસતાઓનરી	મરામત	તથા	જાળિણરી	સ.સ.પુ.િ.એજન્સરી	દ્ારા	કરિામાં	આિે	છે.
પીવાના પાણીની સુત્વિાના કારો :
	 નમ્મદા	્યોજનાના	અસરગ્રસતોન	ેસરકારશ્રી	દ્ારા	૨૨૬	િસાહતોમા	ંપુન:	સથાપન	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	આ	િસાહતોમાં	
નમ્મદા	જળ	વિિાદ	પંિના	િુકાદાનરી	જોગિાઇઓ	મુજબ	વિવિિ	નાગરરીક	સુવિિાઓ	પુરરી	પાડિામાં	આિેલ	છે.	િસાહતોમાં	
પાણરીનરી	કા્યમરી	સુવિિા	ઉપલબિ	કરાિિા	અસરગ્રસતો	િસિાટ	કરે	છે	તેિરી	તમામ	૨૨૬	િસાહતોનો	સમાિેશ	ગુ.પા.પુ.અને	
ગ.વ્ય.બોડ્મનરી	જુથ	પાણરી	પુરિઠા	્યોજનાઓમાં	કરિામાં	આિેલ	છે.	આ	પ્રકારે	હાલ	૧૧૯	િસાહતોમાં	પાણરીનરી	કા્યમરી	સુવિિા	
ઉપલબિ	કરાિિામાં	આિેલ	છે	જ્યારે	બાકી	રહેલ	િસાહતોમાં	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૦૨૩	દરવમ્યાન	ગુ.પા.પુ.અન	ેગ.વ્ય.બોડ્મનરી	
જુથ	પાણરી	પુરિઠા	્યોજનાઓ	દ્ારા	પાણરીનરી	કા્યમરી	સુવિિા	ઉપલબિ	કરાિિામા	ંઆિનાર	છે.	અસરગ્રસતોના	પરીિાના	પાણરી	
માટે	િુકાદામા	ં૫૦	અસરગ્રસત	કુટુંબો	માટે	એક	હેન્ડ	પંપનરી	જોગિાઇ	છે,	જે	મુજબ	તમામ	િસાહતોમા	સિતંરિ	સરિોત	દ્ારા	
પરીિાના	પાણરીનરી	પૂરતરી	સુવિિા	સ.સ.પુ.િ.એજન્સરી	દ્ારા	કરિામાં	આિેલ	છે.	આ	વ્યિસથા	સુિારૂ	રૂપમા	ંિાલે	તે	માટે	િાવષ્મક	
વનભાિણરી	કરાર	અમલમા	ંમુકિામાં	આિેલ	છે.
સટ્ીટ લાઇટની સુત્વિા :
	 તમામ	િસાહતોમાં	સ.સ.પુ.િ.એજન્સરી	દ્ારા	LED	સટ્રીટ	લાઇટનરી	સુવિિા	આપિામા	ંઆિેલ	છે.	જેનરી	મરામત	તથા	
વનભાિણરી	પણ	એજન્સરી	દ્ારા	કરિામાં	આિે	છે.	
	 સથળાંતરરત	લોકોને	સમાજનાં	મુળ	પ્રિાહમાં	જોડાઇન	ે રહેિા	માટ	ેસરકારશ્રીએ	 વિવિિ	કલ્યાણકારરી	્યોજનાઓ	
અમલમાં	મુકેલ	છે	િસાહતોનરી	્યુિા	પેઢરી	માટે	સિરોજગારરી	અને	સિતંરિ	આથજીક	ઉપાજ્મન	માટે	૩૧૧૬	અસરગ્રસતોન	ેમોટર	
ડ્ાઇિીંગ,	કોમપ્યુટર,	વસિણ,	કરડ્યાકામ	અને	સલામતરી	ગાડ્મનરી	તાલરીમ	આપિામા	ંઆિેલ	છે.
	 ગુજરાતમા	ંપુનિ્મસન	થ્યેલ	સરદાર	સરોિર	્યોજનાના	ંઅસરગ્રસતોએ	ખેતરી	ક્ેરિે	નોંિપારિ	વસનધિ	હાંસલ	કરરી	છે	
જેના	પરરીણામ	રૂપે	તેઓ	પાસે	સુવિિાઓ	્યુક્ત	મકાનો,	ટ્ેકટર-થ્ેસર	જેિા	ખેત	ઉપ્યોગરી	આિુવનક	સાિનો,	કુંટુંબ	અને	િંિા	
વ્યિસા્ય	માટેના	મોટર	િાહનો	અને	ટુ	વહરીલરોનરી	સંખ્યા	પણ	નોંિપારિ	છે.	તેઓ	હિે	સમાજના	મુખ્ય	પ્રિાહમાં	ભળિા	લાગ્યા	
છે.	માનિરી્ય	અભરીગમ	રાખરીને	ગુજરાત	સરકારે	અસરગ્રસતોને	 વિશેષ	સુવિિા	ઉપલબિ	કરાિેલ	છે	જેના	પરરીણામ	સિરૂપે	
અસરગ્રસતોનું	જીિનસતર	ઊિું	આિેલ	છે.	
	 સ.સ.પુ.િ.એજન્સરી	દ્ારા	વિવિિ	િસાહતોમાં	પરીિાના	પાણરી	માટે	હેન્ડ	પંપ,	ટ્ુબિેલ,	ખુલ્ા	કુિા	વિગેરે	બનાિિામાં	
આિેલ	છે.	આ	પ્રકારના	કુલ	૭૮૦	સરિોરિ	િસાહતોમા	ંઉપલબિ	છે.	જે	જોતા	સરકારશ્રી	દ્ારા	પરીિાના	પાણરી	માટે	પ્યા્મપ્ત	
વ્યિસથા	કરિામાં	આિેલ	છે.
એકઝીટ પોલીસી :
	 એકરરીટ	પોલરીસરી	અંતગ્મત	સરદાર	સરોિર	પુન:િસિાટ	એજન્સરીનરી	િસાહતોન	ેમુળગામ	સાથ	ેભેળિિા	બાબતે	
અ	રિેથરી	૩૦	દરખાસત	સરકારશ્રીમાં	સાદર	કરિામાં	આિેલ	છે.	તેમજ	બાકી	િસાહતોનરી	ગામતળનરીમ	કરિાનરી	કામગરીરરી	
પ્રગવતમાં	છે.		
 સરદાર સરોવર (નર્મદા) ્યોજનાની વષ્મ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ દરમ્યાન થ્યેલ પ્ગત્િ િથા વષ્મ ૨૦૨૨-૨૩ 
દરમ્યાન હાથ િરાનાર અગત્યની પ્વૃત્િઓની રૂપરેખા
■	 સરદાર	સરોિર	્યોજના	રાજ્યનરી	અવત	મહતિનરી	વિવિિલક્રી	આંતરરાજ્ય	્યોજના	છે.
■	 ભારત	સરકારના	જળસંસાિન,	નદરી	 વિકાસ	અન	ેગંગા	સિુારણા	મંરિાલ્યનરી	 વસંિાઇ,	 પૂર	 વન્ંયરિણ	અન	ેબહુહેતુક	

્યોજનાઓ	માટેનરી	સલાહકાર	સવમવતનરી	તા.	૦૮-૦૭-૨૦૧૬	ના	રોજ	્યોજા્યેલ	૧૨૯	મરી	મરીટીંગમાં	સરદાર	સરોિર	
(નમ્મદા)	 ્યોજના	 માટે	 ૨૦૧૪-૧૫	 ના	 ભાિાંક	ે ` ૫૪૭૭૨.૯૪	 કરોડ	 મંજુર	 કરિામા	ંઆિેલ	 છે.	 ્યોજના	 પાછળ	
સપટેમબર-૨૦૨૧	સુિરીમાં	કુલ	` ૭૨,૨૬૦.૩૨	કરોડ	નો	ખિ્મ	થ્ેયલ	છે.

■	 ૧૨૧૦	મરી.	લંબાઇ	તથા	૧૬૩	મરીટર	ઉંિાઇ	િરાિતા	કોક્રીટ	ગ્રવેિટરી	ડેમનું	બાંિકામ	તેના	સપરીલિે	ઉપરના	૩૦	રેડરી્યલ	
ગેટ	સવહત	પૂણ્મ	થતા	તા.	૧૭/૦૯/૨૦૧૭	ના	રોજ	માન.	પ્રિાનમંરિરીશ્રીના	િરદહસતે	ડેમનું	રાષ્ટ્રને	લોકાપ્મણ	કરિામાં	
આિેલ	હતું.	આમ,	સરદાર	સરોિર	બંિમાં	સંગ્રવહત	પાણરીનો	 વસંિાઇ,	ઘરિપરાશ,	ઔદ્ોવગક	હેતુ	માટે	તેમજ	િરીજ	
ઉતપાદન	માટે	સક્મ	ઉપ્યોગ	કરિામાં	આિે	છે.



226

■	 પ્યા્મિરણ	 સુરક્ા	 કા્ય્મક્રમના	 ભાગરૂપે	 અત્યાર	 સિુરીમાં,	 કચછ	 વજલ્ામા	ં ૪૬૫૦	 હેકટર	 વબનજંગલ	 વિસતારમાં	 તથા	
રાજ્યનાં	ભરૂિ,	નમ્મદા,	સુરત,	તાપરી,	પંિમહાલ,	િડોદરા	અને	છોટાઉદેપુર	 વજલ્ાના	ંપાખા	ંથ્યેલ	જંગલ	વિસતારમાં	
૯૩૦૦	હેકટર	િળતરરૂપ	િનરીકરણનરી	કામગરીરરી	પૂણ્મ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	બંિના	આસપાસના	વિસતારમાં,	નહેરકાંઠાનરી	
બાજુના	વિસતારમાં	તથા	કોલોનરી	વિગેરેમાં	કુલ	૬૧૩૪	હેકટર	વિસતારમાં	િનરીકરણ	કરિામાં	આિેલ	છે.	સન	ે૨૦૨૧-
૨૨	દરમ્યાન	૯૨	હેકટર	નહેર	કાંઠા	િનરીકરણ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	સરદાર	સરોિર	જળાશ્ય	અન	ેડાઈકમા	ંિષ્મ	૧૯૯૧	
થરી	અત્યાર	સિુરીમાં	૭૨૩.૬૭	લાખ	મતસ્યબરીજ	છોડિામાં	આિેલ	છે.	

■	 આ	્યોજનાના	બન્ે	જળ	િરીજમથકો	કા્યા્મનન્િત	કરરી	દેિામા	ંઆિેલ	છે.	અન	ેકુલ	૧૪૫૦	મેગાિોટ.	જળ	વિિુતશરકતનરી	
સથાવપત	ક્મતા	હાંસલ	કરિામાં	આિરી	છે.	િાલુ	નાણાકી્ય	િષ્મ-૨૦૨૧-૨૦૨૨	દરમ્યાન	નિેમબર	 -૨૦૨૧	સિુરીમાં	
૧૩૧.૦૪	કરોડ	્યુવનટ	જળવિિુત	ઉતપાદન	થ્યેલ	છે.	નિેમબર	-૨૦૨૧	ના	અંત	સિુરીમાં	કુલ	૫૧૦૩.૨૬	કરોડ	્યુનરીટ	
જળ	વિિુત	ઉતપાદન	થ્યેલ	છે.	જે	થકી	કુલ	` ૨૦,	૯૫૦	કરોડનરી	આિક	થ્ેયલ	ગણા્ય.

■	 િડોદરા	શાખા	નહેર	પર	૩૫	મેગાિોટ	કેનાલ	ટૉપ/બેન્ક	સોલાર	પાિર	પલાન્ટ	કા્ય્મરત	છે	તથા	િાલ	ુિષવે	નિેમબર-૨૦૨૧	
સુિરીમાં	૩.૦૭	કરોડ	્યુવનટ	મળરીને	નિેમબર-૨૦૨૧	સુિરીમાં	કુલ	૨૬.૧૭	કરોડ	્યુનરીટ	િરીજ	ઉતપાદન	થ્યેલ	છે.

■	 સરદાર	સરોિર	્યોજનાનરી	કચછ,	સૌરાષ્ટ્ર,	મરી્યાગામ	તથા	િડોદરા	શાખા	નહેરો	ઉપર	કુલ	૮૫.૪૬	મેગાિોટ	ક્મતા	
િરાિતા	૧૮	લઘુ	િરીજ	મથક	એકમો	પૈકી	૫૪.૮૫	મેગાિોટ	ક્મતા	િરાિતા	૧૧	એકમોનરી	કામગરીરરી	પૂણ્મ	થ્યેલ	છે.	
જેના	થકી	િાલુ	િષવે	અત્યાર	સુિરીમાં	૩.૬૧	કરોડ	િરીજ	ઉતપાદન	મળરીન	ેનિેમબર-૨૦૨૧	સિુરીમાં	કુલ	૨૨.૫૭	કરોડ	
્યુવનટ	િરીજ	ઉતપાદન	થ્યેલ	છે.

■	 હાલ	સૌરાષ્ટ્ર	શાખા	નહેર	ઉપર	ફેર-૧	અને	ફેર-ર	હેઠળના	કુલ	પાિં	પંપીંગ	સટેશન	કા્ય્મરત	છે.	વસંિાઈ	માટેનરી	ભવિષ્યનરી	
જરૂરર્યાત	અને	સૌનરી	્યોજના	માટે	િિારાના	પાણરીનુ	ંઉદિહન	કરિાનરી	જરૂરર્યાતન	ેધ્યાને	લેતા	ંફરે-૩	અન	ેફરે-૪	
અંતગ્મત	ઉપરના	તમામ	૫	પંપીંગ	સટેશનોનરી	ઉદિહન	ક્મતા	િિારિા	માટે	વિસતરણનરી	કામગરીરરી	પણૂ્મ	થ્યેલ	છે.

■	 સરદાર	સરોિર	બંિનરી	નરીિિાસમાં	ગરૂડેશ્વર	િરી્યરના	બાંિકામનરી	કામગરીરરી	પણૂ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે	પરંત	ુિરી્યરને	
સંલગ્ન	પ્રોટેકશનનરી	કામગરીરરી	પ્રગવતમાં	છે.

■	 હાઇ	લેિલ	ગોરા	વરિજના	બાંિકામનરી	કામગરીરરી	પૂણ્મ	થ્ેયલ	છે.
■	 નિેમબર-૨૦૨૧	સુિરી	કુલ	૨૬૬૯	કી.મરી.	લંબાઈનરી	શાખા	નહેર,	૪૪૩૫	કી.મરી.	વિશાખા	નહેર	અન	ે૧૪૪૧૯	કી.મરીનરી	

પ્રશાખા	નહેરના	કામો	પુરા	કરિામાં	આવ્યા	છે.	
■	 નિેમબર-૨૦૨૧	સુિરીમાં	પૂણ્મ	થ્યેલ	પ્રશાખા	નહેર(માઇનોર)	સુિરીના	નહેર	માળખાનરી	કામગરીરરી	પણૂ્મ	કરરી	કુલ	૧૬.૮૯	

લાખ	હેકટરમાં	વસંિાઈ	ક્મતા	વિકસાિિામાં	આિેલ	છે.	
■	 કચછ	શાખા	નહેરનરી	કુલ	૩૫૭	રક.મરી.	લંબાઇમાંથરી	૩૪૩.૪૯૯	કી.મરી.ના	કામો	પણૂ્મ	થ્યેલ	છે.	આ	પૈકી	૨૩૧	કી.મરી.	

સુિરીનરી	સળંગ	લંબાઈમાં	કામો	તથા	તમામ	૩-પંપીંગ	સટેશનના	કામો	પૂણ્મ	થતાં	રિણ	પંપીંગ	સટેશનો	દ્ારા	પાણરીનુ	ંઉદ્	િહન	
કરરી	કચછ	વજલ્ામાં	ટપર	ડેમમાં	પાણરી	પહોંિાડિામા	ંઆિે	છે.	જ	ેકેિડરી્યાથરી	આશર	ે૬૦૦	કી.મરી.	અંતર	કાપરીન	ેતથા	
૫૫.૧૪	મરીટરના	ઉદિહન	થકી	પાણરી	પહોંિાડિામા	ંઆિે	છે.	

■	 કચછ	શાખા	નહેર	ઉપરના	અનુક્રમ	ેસાંકળ	૧૧૦.૯૭૦	કીમરી,	૧૧૧.૭૫૦	કીમરી,	૧૮૯.૯૭૦	કીમરી	ઉપર	આિેલા	કુલ	
રિણ	પંપરીગ	સટેશન	તબક્ા-૧	હેઠળ	હાલ	કા્ય્મરત	છે.	વસંિાઇ	માટે	ભવિષ્ય	નરી	જરૂરરી્યાત	અન	ેપૂરના	િિારાના	પાણરીના	
િહન	માટ	ેિિારાનું	પાણરી	ઉદ્િહન	કરિાનરી	જરૂરરી્યાત	ન	ેધ્યાને	લેતા	તમામ	રિણે્ય	પંપીંગ	સટેશનનરી	ઉદ્િહન	ક્મતા	
િઘારિા	માટે	વિસતરણનરી	(તબક્ા-૨)	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.

■	 નિેમબર-૨૦૨૧	ના	અંતે	કુલ.	૪૦,૮૦૫	રક.મરી.	લંબાઇનરી	પ્રપ્રશાખા	નહેરો(સબમાઈનોર)નું	બાંિકામ	પણૂ્મ	થ્યેલ	છે.	
સબમાઇનોરના	બાિંકામ	માટે	નિરી	નરીવત	અનુસાર	ઓપન	િેનલ	ગ્રવેિટરી	સરીસટમ	અન	ેઅન્ડર	ગ્રાઉન્ડ	પાઈપ	લાઈન	
(્યુજીપરીએલ)		આ	બન્ે	વિકલપો	ઉપલબિ	કરિામાં	આિેલ.	કામ	શરૂ	કરતા	પહેલા	ખેડૂતોનો	સંપક્ક	સાિરી	વરિપવક્્ય	કરાર	
કરિામાં	આિે	છે.	જેના	પરરણામ	સિરૂપે	નિેમબર-૨૦૨૧	સુિરીમાં	કુલ	૧૫.૧૯	લાખ	હેકટર	વપ્યત	વિસતાર	વિકવસત	
થ્યેલ	છે.

■	 કેિડરી્યા	ખાત	ેફરજ	બજાિતા	અવિકારરીઓ	માટે	૬	જટેલા	E1	ટાઇપ	બગંલો	અને	૮	જટેલા	E	ટાઇપ	ફલટે	નરી	બાિંકામનરી	
કામગરીરરી	પણૂ્મ	થ્ેયલ	છે.	તમેજ	ફરજ	બજાિતા	અવિકારરીશ્રીઓન	ેમકાનનરી	ફાળિણરી	પણ	કરિામા	ંઆિલે	છે.	
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■	 કેિડરી્યા	કોલોનરી	ખાતે	સ.સ.ન.વન.વલ	ના	સટાફ	તેમજ	અન્્ય	સરકારરી	કમ્મિારરીઓ	માટે	રહેિાનરી	સારરી	સુવિિાઓ	આપિા	
માટે	૨૨૪	ક્ાટ્મસ્મ	(પેકેજ-૧,	પેકેજ-૨,	પેકેજ-૩	અને	પેકેજ-૪)ના	બાંિકામનરી	કામગરીરરી	પણૂ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.

■	 કેિરડ્યા	કોલોનરી	પાસે	ગામ	ગોરા	ખાતે	જરૂરરી	સુવિિાઓ	સાથે	પુનિ્મસન	ટાઉનશરીપના	૪00	મકાનોના	બાંિકામનરી	
કામગરીરરી	પૂણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે	તથા	ગરૂડેશ્વર	વિ્યરના	અસરગ્રસતોનરી	સથાળાંતરનરી	કામગરીરરી	પ્રગવતમાં	છે.

■	 કેિડરી્યા	કોલોનરી	ખાત	ેસ.સ.ન.વન.વલ	ના	સટાફ,	ઓથોરરીટરીના	સટાફ	તેમજ	અન્્ય	સરકારરી	વિભાગોના	સટાફ	માટે	ઓરફસનરી	
જગ્યા	પુરરી	પાડિા	તથા	પોસટ	ઓરફસ	અને	બેંક	િગેર	ેમાટે	નરીિે	પાકકીંગ	તથા	ઉપર	સાત	માળના	એડવમનરીસટ્ેટરીિ	
વબલડીંગના	બાંિકામનરી	કામગરીરરી	પૂણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.

■	 ગોરા	ગામનરી	નજીકમાં	આિેલ	શુલપાણેશ્વર	ઘાટનરી	કામગરીરરી	પણૂ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.
■	 નમ્મદા	્યોજના	આિારરીત	પરીિાના	પાણરીનરી	પાઈપલાઈન	થકી	નિેમબર-૨૦૨૧	સુિરી	૯૧૦૪	ગામો,	૧૬૯	શહેરો	અને	

૭	નગરપાલરીકાઓને	પરીિાનું	પાણરી	પૂરૂ	પાડિામા	ંઆિેલ	છે.
• એ.આઈ.બી.પી.(AIBP)
■	 મોટરી/મધ્યમ	વસંિાઈ	્યોજનાઓના	મંજુર	થ્ેયલ	કામનરી	રડપરી	પૂણ્મતા	માટે	ભારત	સરકાર	તરફથરી	િષ્મ	૧૯૯૬-૯૭	થરી	

પ્રિેગિાન	લાભકારરી	વસંિાઈ	(AIBP)	કા્ય્મક્રમ	અમલરી.
■	 િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	એ.આઈ.બરી.પરી.	હેઠળ	` ૭૧૪.૪૩	કરોડનરી	કેન્દ્રરી્ય	સહા્ય	માટેનરી	દરખાસત	રજુ	કરિામાં	

આિેલ	હતરી,	જે	અન્િ્યે	કેન્દ્ર	દ્ારા	િાલ	ુિષ્મમાં	અત્યાર	સિુરીમાં	` ૩૫૭.૨૯૫૨	કરોડ	વનગમને	ફાળિિામાં	આિેલ	છે.	
• કરાનડ એરર્યા ડેવલે૫રેનટ પ્ોગ્રાર(CADWM)
■	 કેન્દ્ર	સરકાર	દ્ારા	સને	૧૯૭૪	માં	વસંિાઈ	સગિડમાં	િિારો	કરિા	માટે	વપ્યત	વિસતાર	વિકાસ	્યોજના	દાખલ.
■	 સરી.એ.ડરી.ડબલ્યુ.એમ.	હેઠળ	કેન્દ્ર	સરકારના	જળ	સંશાિન,	નદરી	વિકાસ	અન	ેગંગા	સંરક્ણ	મંરિાલ્ય	સાથ	ેનિા	કરારનામાં	

[(Memorandum	of	Understanding	(MoU’s)]	કરિામાં	આિેલ	છે.
■	 સરદાર	સરોિર	્યોજના	હેઠળ	૮,૦૪,૨૨૪	હેકટરનો	વિસતાર	સરી.એ.ડરી.ડબલ્યુ.એમ	્યોજના	હેઠળ	િષ્મ	૨૦૧૭-૧૮	થરી	

સમાિેશ	કરિામાં	આિેલ	છે.
વષ્મ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન હાથ િરવાના થિા કારોનું આ્યોજન
૧.	 ્યોજનાના	વપ્યત	વિસતારમાં	માિ્મ-૨૦૨૨	પછરી	બાકી	રહેતરી	શાખા,	વિશાખા,	તથા	પ્રશાખા	નહેરોનુ	ંબાંિકામ	િષ્મ	

૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	િાલ	ુરાખિાનું	આ્યોજન.
૨.	 ્યોજનાના	 વપ્યત	 વિસતારમાં	 માિ્મ-૨૦૨૨	 પછરી	 બાકી	 રહેતરી	 પ્રશાખા	 નહેરોન	ુ કામ	 િષ્મ	 ૨૦૨૨-૨૩	 દરમ્યાન	

અન્ડરગ્રાઉન્ડ	પાઈપલાઇનથરી	કરિાનરી	કામગરીરરી	િાલ	ુરાખિાનુ	ંઆ્યોજન.
૩.	 સરદાર	સરોિર	્યોજનાનરી	કચછ,	સૌરાષ્ટ્ર,	મરી્યાગામ	તથા	િડોદરા	શાખા	નહેરો	ઉપર	બાકી	રહેતા	૭	લઘુ	િરીજ	મથક	

એકમોનરી	કામગરીરરી	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	પણૂ્મ	કરિાન	ુઆ્યોજન.
૪.	 સરદાર	સરોિર	ડેમના	હેઠિાસમાં	અન	ેડેમનરી	વિવિિ	ગેલેરરીમાં	સરીપેજ	/	વલકેજને	વન્યંવરિત	કરિા	માટ	ેઉપરિાસનરી	

સપાટરી	પર/	િટજીકલ	બલોક	જોઇન્ટ	/	હોરરરોન્ટલ	વલફટ	જોઇન્ટ	અન	ેડેમના	ઉપરિાસના	હનરીકોમબ	ક્ેરિને	સરીલીંગ	
કરિાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.		

૫.	 કિેડરી્યા	કોલોનરી	ખાતે	સ.સ.ન.વન.વલ	ના	દ્ારા	સ.સ.ન.વન.વલ	ના	સટાફ	તેમજ	અન્્ય	સરકારરી	કમ્મિારરીઓ	માટે	રહેિાનરી	
સારરી	સુવિિાઓ	આપિા	માટે	૧૧૨	ક્ાટ્મસ્મ	(પેકેજ-	૫	અન	ેપેકેજ-૬	)	ના	બાંિકામનરી	કામગરીરરી	પ્રગવતમાં	છે.

૬.	 કિેરડ્યા	કોલોનરી	પાસે	ગામ	ગોરા	ખાતે	જરૂરરી	સુવિિાઓ	સાથ	ેપુનિ્મસન	ટાઉનશરીપના	૪૦૦	મકાનોના	ફેર-૨ના	
બાંિકામનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિશે.
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પ્િાનરંરિી કૃત્ષ ત્સંિાઇ ્યોજના- પર ડ્ોપ રોર ક્ોપ ઘટક અંિગ્મિ સૂક્ર ત્સંિાઇ: 
સૂક્ર ત્સંિાઇ ્યોજના (ટપક અને ફુવારા પધિિી) :
	 રાજ્ય	સરકાર	અને	કેન્દ્ર	સરકારશ્રી	િતરીથરી	ગુજરાત	રાજ્યમા	ંપ્રિાનમરંિરી	કૃવષ	વસંિાઇ	્યોજના(PMKSY)ના	ંપર	
ડ્ોપ	મોર	ક્રોપ	ઘટકનાં	સૂક્મ	વસંિાઈનું	ગુજરાત	ગ્રરીન	રરિોલ્યશુન	કંપનરી	દ્ારા	અમલરીકરણ	કરિામાં	આિે	છે.	આ	સંકવલત	
્યોજનામાં	સૂક્મ	વસંિાઇ	પદ્ધવત	જેિરી	કે	ટપક/ફુિારા/રેઈન	ગન/પોરસ	પાઇપ	અપનાિતા	લાભાથજી	ખેડૂતોન	ેસરકારશ્રી	િતરી	
નાણાકી્ય	સહા્ય	આપિામાં	આિે	છે.						
• ત્વઝન અને ઓબજેકટીવ:
	 ગુજરાત	રાજ્યમાં	વપ્યત	હેઠળનો	વિસતાર	મ્યા્મરદત	છે.	આથરી	પાણરીના	િૈજ્ાવનક	વ્યિસથાપન	દ્ારા	મહતિમ	ખેત	
ઉતપાદન	ઓછા	ખિવે	થા્ય	અને	ખેડૂતનરી	આિક	િિુ	થા્ય	તે	રદશામાં	રાજ્ય	સરકાર	ેરાજ્યના	ખેડૂતોન	ેપ્રેરરત	કરિા	અને	જળ	
સંિ્ય	ક્રાંવત	દ્ારા	કવૃષનરી	આિુવનક	કા્યાપલટ	થા્ય	તે	માટ	ેગુજરાત	રાજ્યમાં	જળ	સંિ્ય	અવભ્યાન	હાથ	િરેલ	છે.
રાજ્યમા	ંઆ	્યોજના	હેઠળ	લાભ	મેળિતાં	ખેડૂતોને	નરીિે	મુજબનરી	સહા્ય	આપિામા	ંઆિે	છે.	
ક્ર ખેડૂિ વગ્મ નોન ડાક્ક ઝોન ત્વસિાર ડાક્કઝોન ત્વસિારના ૫૭ િાલુકા રાટે
૧ સામાન્્ય	િગ્મ:	

(બે	 અને	 બે	 હેકટરથરી	 િિારે	
જમરીન	િરાિતા	)

સૂક્મ	વસંિાઈ	પધિવતના	એકમ	ખિ્મના	
૭૦%	 સુિરી	 અથિા	 ` ૭૦,	 ૦૦૦/-	
પ્રવત	હેકટર	નરી	મ્યા્મદામાં,	બે	માંથરી	જે	
ઓછુ	ંહો્ય	તે

સૂક્મ	વસંિાઈ	પધિવતના	એકમ	ખિ્મના	૭૦%	
સુિરી	અથિા	` ૭૦,	૦૦૦/-	પ્રવત	હેકટર	નરી	
મ્યા્મદામાં,	બે	માંથરી	જે	ઓછું	હો્ય	તે

૨ સમાન્્ય	િગ્મ:	
નાના	 અને	 વસમાંત	 ખેડૂતો	
(૨	 હેકટરથરી	 ઓછરી	 જમરીન	
િરાિતા)

સૂક્મ	વસંિાઈ	પધિવતના	એકમ	ખિ્મના	
૭૦%	 સુિરી	 અથિા	 ` ૮૦,	 ૦૦૦/-	
પ્રવત	હેકટર	નરી	મ્યા્મદામાં,	બે	માંથરી	જે	
ઓછુ	ંહો્ય	તે

સૂક્મ	વસંિાઈ	પધિવતના	એકમ	ખિ્મના	૮૦%	
સુિરી	અથિા	` ૮૦,	૦૦૦/-	પ્રવત	હેકટર	નરી	
મ્યા્મદામાં,	બે	માંથરી	જે	ઓછું	હો્ય	તે

૩ અનુસુવિત	 જાવત	 /	 જનજાવત	
(આરદજાવત	વિસતારના	ખેડૂતો)

સૂક્મ	વસંિાઈ	પધિવતના	એકમ	ખિ્મના	
૮૫%	સુિરી	અથિા	` ૧,	૦૦,	૦૦૦/-	
પ્રવત	હેકટર	નરી	મ્યા્મદામાં,	બે	માંથરી	જે	
ઓછુ	ંહો્ય	તે

સૂક્મ	વસંિાઈ	પધિવતના	એકમ	ખિ્મના	૯૦%	
સુિરી	અથિા	` ૧,	૦૦,	૦૦૦/-	પ્રવત	હેકટર	
નરી	મ્યા્મદામાં,	બે	માંથરી	જે	ઓછું	હો્ય	તે

	 િિુમાં	ખેડૂત	લાભાથજી	પોતાનરી	જરૂરર્યાત	મૂજબ	બેંકો	દ્ારા	લઈ	શકે	છે.	તેમજ	ખેડૂત	લાભાથજી	તેમજ	સૂક્મ	વસંિાઇ	
પધિવતને	એક	િષ્મના	િરીમાનું	રક્ણ	આપિામાં	આિે	છે.	આ	્યોજનામા	ંલિરીલાપણું	અન	ેપારદવશ્મતા	મુખ્ય	પાસા	છે,	જેમા	
ખેડૂતને	એ	પણ	સિતંરિતા	આપિામા	આિેલ	છે	કે	પોતાનરી	ઇચછા	મુજબના	વિસતારમા	પાક	પધિવતન	ેઅનુરૂપ	હો્ય	એિરી	
રડરાઇન	સાથેનરી	સૂક્મ	વપ્યત	પદ્ધવત	અપનાિરી	શકે	તેમજ	સૂક્મ	વસંિાઇ	પધિવતના	સાિનો	બનાિનાર	અન	ેખેડૂતના	ખેતર	
પર	ગોઠિણરી	કરનાર	અને	જીજીઆરસરી	ખાતે	રવજસટર	થ્ેયલ	સુક્મ	વસંિાઇ	પધિવતના	સપલા્યરો	માંથરી	તેમનરી	ઇચછા	મુજબ	
કોઈ	એક	સપલા્યર	પસંદ	કરરી	શકે	છે.	
	 જીજીઆરસરી	દ્ારા	રવજસટર	થ્યેલ,	સૂક્મ	વસંિાઇ	પધિવતના	સાિનો	બનાિનાર	કંપનરીઓનરી	મદદથરી	સૂક્મ	વસંિાઇ	
પધિવતના	સાિનોનું	ઉતપાદન	અને	ખેડૂતના	ખેતર	પર	સૂક્મ	વસંિાઇ	પદ્ધવતનરી	ગોઠિણરી	કરિામા	ંઆિે	છે,	જેનરી	જીજીઆરસરી	
દ્ારા	 વનમણુક	 થ્યેલ	 થડ્મ	 પાટજી	 ઇંસપેકશન	એજન્સરી	 દ્ારા	 સાિનોનરી	 ખરાઈ	 કરિામા	આિે	 છે.	 સૂક્મ	 વસંિાઇ	 પધિવતના	
સપલા્યરો,	જરૂરરી	સાિનો	અને	એગ્રો	ઈન્પટુસનરી	આપૂવત્મ	સાથ	ેએક	િષ્મ	માટે	કૃવષ	ઉપ્યોગરી	સેિાઓ	પૂરરી	પાડરી	પાક	ઉતપાદનમાં	
િિારો	કરિામાં	મદદગાર	થા્ય	છે	તેમજ	પાંિ	િષ્મ	માટે	સૂક્મ	વસંિાઇ	પદ્ધવતનરી	જાળિણરી	માટે	માગ્મદશ્મન	પૂરું	પાડ	ેછે.	
• વષ્મ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન થ્યેલ પ્ગત્િની ત્વગિો : 
■	 િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	સૂક્મ	વસંિાઇ	પધિતરી	હેઠળ	૧.૧૩	લાખ	હેકટર	વિસતાર	આિરરી	લેિાનો	લક્્યાકં	વનિા્મરરત	

કરિામાં	આિેલ	છે.	આ	્યોજના	માટે	િાલુ	નાણાકી્ય	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	કેન્દ્ર	સરકારશ્રીના	ફાળા	પેટ	ે̀  ૨૪૯.૦૯	
કરોડ	અને	રાજ્ય	સરકારશ્રીના	ફાળા	પેટે	` ૪૩૦.૨૫	કરોડનરી	બજેટ	જોગિાઈ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	
(નિેમબર-૨૧અવંતત)	કુલ	૩૫,	૩૯૬	ખેડૂત	લાભાથજીઓન	ે૪૯,	૦૫૭	હેકટર	વિસતારમાં	સૂક્મ	વપ્યત	પધિતરી	નો	લાભ	
આપેલ	જેમાં	` ૨૫૩.૮૬	કરોડ	(રાજ્ય	નો	ફાળો	` ૧૪૫.૨૧	કરોડ	અન	ેકેન્દ્રનો	ફાળો	` ૧૦૮.૬૫	કરોડ)	નરી	સહા્ય	
િુકિિામાં	આિેલ	છે.
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■	 િષ્મ	દરમ્યાન	સૂક્મ	વસંિાઇ	હેઠળ	લાભાથજી	ખેડૂતો	દ્ારા	આિરરી	લરીિેલ	કુલ	વિસતાર	૪૯,	૦૫૭	હેકટર	માંથરી	૩૬,	૧૫૭	
હેકટર	વિસતારમાં	ટપક	વસંિાઇ	પધિતરી	અને	૧૨,	૯૦૦	હેકટર	વિસતાર	ફુિારા	પધિતરી	હેઠળ	આિરેલ	છે.	મગફળરી,	
કપાસ,	શેરડરી	અન	ેરદિેલા	જેિા	મુખ્ય	કૃવષ	પાકોન	ેઆ	્યોજના	હેઠળ	આિરરી	લિેા્ેયલ	છે,	જ્યારે	બાગા્યતરી	પાકોમાં	
મુખ્યતિે	બટાટા,	કેળ,	આંબા,	,	પપૈ્યા	તેમજ	શાકભાજી	પાકોન	ેઆ	્યોજના	હેઠળ	આિરરી	લેિા્યેલ	છે.

• સૂક્ર ત્સંિાઇ ્યોજના હેઠળ વષ્મ ૨૦૦૫-૦૬ થી ૨૦૨૧-૨૨(નવેમબર-૨૧અંત્િિ) થ્યેલ કુલ પ્ગત્િની ત્વગિો :
■	 િષ્મ	૨૦૦૫–૦૬	દરમ્યાન	થ્યેલ	જીજીઆરસરીનરી	સથાપનાથરી	લઇ	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	(નિેમબર-૨૧)	સુિરી	કુલ	૧૨,૮૬,૭૯૧	

ખેડૂત	લાભાથજીઓને	૨૦,૪૭,૮૨૨	હેકટર	વિસતારમાં	સૂક્મ	વપ્યત	પધિતરીનો	લાભ	આપેલ	જેમાં	` ૬૯૪૨.૫૨	કરોડ	
(રાજ્ય	નો	ફાળો	` ૪૪૯૬.૫૦	કરોડ	અને	કેન્દ્રનો	ફાળો	` ૨૪૪૬.૦૨	કરોડ)	નરી	સહા્ય	િૂકિિામા	ંઆિેલ	છે.	િષ્મિાર	
થ્યેલ	પ્રગવત	કોષ્ટકમાં	દશા્મિેલ	છે.

વષ્મ લાભાથથીઓની સંખ્યા આવરેલ ત્વસિાર 
(હેકટરરાં)

િુક્ેલ સહા્ય 
(રાજ્ય સરકારનો ફાળો) 

(` કરોડરાં)
૨૦૦૫–૦૬ ૭,૨૧૭ ૧૫,૮૯૨ ૧૬.૪૭
૨૦૦૬–૦૭ ૧૩,૮૦૫ ૨૭,૨૩૧ ૭૨.૯૪
૨૦૦૭–૦૮ ૩૨,૪૯૮ ૫૦,૨૬૦ ૬૦.૫૧
૨૦૦૮–૦૯ ૩૯,૪૩૫ ૫૭,૭૨૮ ૮૮.૭૬
૨૦૦૯–૧૦ ૪૩,૫૩૦ ૭૦,૮૨૪ ૮૦.૫૦
૨૦૧૦-૧૧	 ૬૫,૫૯૫ ૧,૦૨,૪૮૯ ૧૩૫.૫૧
૨૦૧૧-૧૨	 ૯૧,૩૯૩ ૧,૫૦,૪૮૦ ૨૬૨.૬૪
૨૦૧૨-૧૩ ૧,૨૮,૨૪૯ ૨,૦૫,૨૦૦ ૪૦૦.૦૦
૨૦૧૩-૧૪	 ૧,૪૦,૨૦૯ ૨,૨૫,૨૬૬ ૪૬૮.૦૦
૨૦૧૪-૧૫ ૧,૨૩,૭૮૩ ૨,૦૦,૫૫૧ ૩૯૩.૮૯
૨૦૧૫-૧૬ ૧,૨૭,૭૮૫ ૨,૦૨,૨૨૨ ૫૧૦.૫૫
૨૦૧૬-૧૭ ૧,૧૮,૨૯૩ ૧,૮૬,૭૩૫ ૩૯૭.૮૪
૨૦૧૭-૧૮ ૮૪,૩૬૫ ૧,૪૪,૨૦૧ ૪૮૧.૬૦
૨૦૧૮-૧૯ ૮૪,૩૯૯ ૧,૪૨,૨૦૦ ૩૮૫.૪૦
૨૦૧૯-૨૦ ૭૬,૪૨૫ ૧,૧૫,૦૦૦ ૩૫૦.૦૦
૨૦૨૦-૨૧ ૭૪,૪૧૪ ૧,૦૨,૪૮૬ ૨૪૬.૬૮

૨૦૨૧-૨૨	(નિેમબર-૨૧	
અંવતત)	૧૫૧૫૧૫	અંવતત

૩૫,૩૯૬ ૪૯,૦૫૭ ૧૪૫.૨૧

કુલ ૧૨,૮૬,૭૯૧ ૨૦,૪૭,૮૨૨ ૪૪૯૬.૫૦

■	 સૂક્મ	વસંિાઇ	હેઠળ	લાભાથજી	ખેડૂતો	દ્ારા	આિરરી	લરીિેલ	કુલ	વિસતાર	૨૦.૪૭	લાખ	હેકટરમાંથરી	૧૦.૭૭	લાખ	હેકટર	
વિસતારમાં	ટપક	વસંિાઇ	પધિતરી	અને	૯.૭૦	લાખ	હેકટર	વિસતારમા	ંફિુારા	પધિતરી	હેઠળ	આિરેલ	છે.	મગફળરી,	કપાસ,	
શેરડરી	અન	ેરદિેલા	જેિા	મુખ્ય	કૃવષ	પાકોને	આ	્યોજના	હેઠળ	આિરરી	લેિા્યેલ	છે,	જ્યારે	બાગા્યતરી	પાકોમાં	મુખ્યતિે	
બટાટા,	કેળ,	આંબા,	પપૈ્યા	તેમજ	શાકભાજી	પાકોન	ેઆ	્યોજના	હેઠળ	આિરરી	લેિા્ેયલ	છે.

• વાત્ષ્મક ત્વકાસ ્યોજના ૨૦૨૨-૨૩ ની દરખાસિ : 
					નાણાંકી્ય	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	પ્રિાનમંરિરી	કૃવષ	વસંિાઇ	્યોજના	હેઠળ	નરી	સૂક્મ	વસંિાઇ	્યોજના	(પર	ડ્ોપ	મોર	ક્રોપ)	
માટે	પ્રસતાવિત	` ૫૦૦.૦૦	કરોડનરી	જોગિાઈ	ખિ્મ	પેટ	ેઅંદાજેલ	છે.	જેનાથરી	અંદાવજત	૦.૮૭	લાખ	હેકટર	વિસતાર	સૂક્મ	
વસંિાઇ	પદ્ધવત	હેઠળ	આિરરી	લઈ	શકાશે.	
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રડરાનડ હેડ પ્રાણે કેનદ્ર સરકારશ્ીની પ્સિાત્વિ બજેટ જોગવાઈ ` ૨૨૬.૭૪ કરોડનું ત્વભાજન નીિે રુજબ છે :
(૧)	રડમાન્ડ	–૬૬	:	` ૨૧૮.૦૨	કરોડ	જોગિાઈ	સામાન્્ય	િગ્મના	ખેડૂતો	માટે	કરિામાં	આિરી	છે.
(૨)	રડમાન્ડ	-	૯૫:	` ૪.૦૨	કરોડ	અનુસુવિત	જાવતના	ખેડૂતો	માટે	જોગિાઈ	કરિામા	ંઆિરી	છે.
(૩)	રડમાન્ડ	-૯૬	:	` ૪.૭૦	કરોડ	નરી	જોગિાઈ	આરદજાવત	િગ્મના	ખેડૂતો	માટે	કરિામા	ંઆિરી	છે.
રડરાનડ હેડ પ્રાણે રાજ્ય સરકારશ્ીની પ્સિાત્વિ બજેટ જોગવાઈ ` ૨૭૩.૨૬ કરોડનું ત્વભાજન નીિે રુજબ છે :
(૧)	રડમાન્ડ	–૬૬	: ` ૨૬૨.૭૪	કરોડ	જોગિાઈ	સામાન્્ય	િગ્મના	ખેડૂતો	માટે	કરિામા	ંઆિરી	છે.
(૨)	રડમાન્ડ	-૯૫	: ` ૪.૮૫	કરોડ	અનુસુવિત	જાવતના	ખેડૂતો	માટે	જોગિાઈ	કરિામા	ંઆિરી	છે.
(૩)	રડમાન્ડ	-૯૬	: ` ૫.૬૭	કરોડ	નરી	જોગિાઈ	આરદજાવત	િગ્મના	ખેડૂતો	માટે	કરિામાં	આિરી	છે.
જીજીઆરસી દ્ારા ખેડૂિો પોિાની અરજીની નોંિણી સરળિાથી કરી િકે િે રાટે ખેડૂિ પોટ્મલની િરૂઆિ : 
■	 રાજ્યના	ખેડૂતોન	ેસૂક્મ	વસંિાઈ	અપનાિિરી	િિુ	સરળ	બને	ત	ેહેતુ	થરી,	જીજીઆરસરી	દ્ારા	વનવમ્મત	ખેડૂત	પોટ્મલ	ખેડૂતો	

માટે	શરૂ	કરિામાં	આવ્યું	છે.	આ	પોટ્મલનો	હેતુ,	સરળતાથરી	ઘર	બેઠા	સૂક્મ	વસંિાઈ	પદ્ધવત	િસાિિા	માટે	ખેડૂત	જાત	ેજ	
પૂિ્મ	નોંિણરી	કરરી	શકે	તે	છે.	

■	 ખેડૂતો,	khedut.ggrc.co.in	પોટ્મલ	દ્ારા	અથિા	મોબાઈલ	નં.	9763322211	ઉપર	પોતાનરી	વિગતો,	નામ-વજલ્ો-તાલુકો-
ગામ	ભરરી	પૂિ્મ	નોંિણરી	કોઈનરી	પણ	મધ્યસથરી	વિના	જાતે	જ	કરરી	શકે	છે.	નોંિણરી	થ્યા	બાદ	જીજીઆરસરી	માન્્ય	કંપનરીઓ	
સામેથરી	ખેડૂતનો	સંપક્ક	કરરી	સૂક્મ	વસંિાઈ	િસાિિાનરી	અરજીઓનરી	કા્ય્મિાહરી	કરશે.

્યોજનાના અરલીકરણરાં ડીઝીટલ ટેક્ોલોજીનો ઉપ્યોગ : 
■	 સૂક્મ	વસંિાઇ	માટેનરી	ખેડૂત	લાભાથજીનરી	અરજીનું	બા્યોમેવટ્ક	આિારરત	રજીસટ્ેશનથરી	લઈને	સહા્ય	િુકિણરી	સિુરીનરી	સંપૂણ્મ	

પ્રવક્ર્યા	જીજીઆરસરી	દ્ારા	સટટે	ઓફ	આટ્મ	સોફટિેર	દ્ારા	ઓનલાઇન	થા્ય	છે,	ખેડૂત	લાભાથજીના	ખેતર	પર	ગોઠિા્યેલ	
દરેક	સૂક્મ	વસંિાઇ	પધિતરીનરી	સથળ	િકાસણરી	અને	જીઓ	ફેનન્સંગ	દ્ારા	ખરાઈ	કરિામા	ંઆિે	છે	અન	ેઅક્ાંશ-	રેખાંશ	
સાથેના	ફોટા	જીજીઆરસરીના	સિ્મરમાં	અપલોડ	કરિામાં	આિે	છે,	જેથરી	સિવે	િખતનું	સથળ	અન	ેહકીકતમા	ંગોઠિા્ેયલ	
સૂક્મ	 વસંિાઇ	 પધિતરીના	 સથળનરી	 િોક્સતા	 થઈ	 શકે.	આમ,	 ખેડૂતન	ે સહા્ય	 હેઠળ	 મળેલ	 સૂક્મ	 વસંિાઈ	 પધિવતનરી	
અવિકૃતતા	નરી	ખાતરરી	કરિામાં	આિે	છે,	જેથરી	્યોજનાના	અમલરીકરણમાં	પારદવશ્મતા	જળિાઈ	શકે.	

■	 રડવરટલ	ઈનન્ડ્યા	ના	ભાગ	રૂપે	ખેડૂતોને	રડવરટલ	માધ્યમથરી	કૃવષ	માવહતરી	અન	ેસિેાઓ	મળરી	રહે	ત	ેમાટે	SMS,	િોઇસ	
કોલ	અને	દૂરદશ્મનનાં	માધ્યમનો	ઉપ્યોગ	કરિામાં	આિે	છે.	

ત્વભાગ : સુજલાર સુફલાર ત્વભાગ નં. ૧, ગાિંીનગર
• સંિ સરોવર (ઇનદ્રોડા) રીિાજ્મ ્યોજના
■	 સંત	સરોિર	(ઇન્દ્રોડા)	રરીિાજ્મ	્યોજના	અંતગ્મત	સાબરમતરી	નદરી	પર	ગાિંરીનગર	વજલ્ાના	ઇન્દ્રોડા	ગામ	પાસ	ેબેરેજનરી	

કામગરીરરી	પણુ્મ	થ્યેલ	છે.	બેરેજનરી	ગેઇટ	ઓપરેશનનરી	કામગરીરરી	પણૂ્મ	થતા	ંસન	ે૨૦૧૬	થરી	િોમાસા	દરમ્યાન	બેરેજ	
ભરિામા	આિે	છે.	્યોજનાના	સથળ	ેજનરેટર	રૂમ	અન	ેકંટ્ોલ	કેબરીન	કામગરીરરી	પણૂ્મ	થ્યેલ	છે.	હાલ	બેરેજનરી	મરામત	અન	ે
જાળિણરીનરી	કામગરીરરી	વિભાગ	હેઠળ	મુખ્યતિે	છે.

• નર્મદા રુખ્ય નહેર સાંકળ ૨૩૦.૫૦ રક.રી. પાસેથી સાબરરિી નદી ઉપર બાંિેલ સિંસરોવર ઇનદ્રોડા વી્યરરાં 
પાણી લઇ જવા રાટે પાઇપલાઇન નાંખવાની કારગીરી :

■	 નમ્મદા	મુખ્ય	નહેરનરી	સાંકળ	૨૩૦.૫૦	કી.મરી.	થરી	સંત	સરોિર	(ઈ)	રરીિાજ્મ	્યોજનામા	ંપંમપીંગ	કરરીન	ે૨૦૦૦	એમ.એમ.	
વ્યાસનરી	અને	૧૧.૫૦	કી.મરી	લંબાઈમા	ંપાઈપલાઈન	નાખરી	પાણરી	ભરિાનુ	ંઆ્યોજન	સરકારશ્રી	દ્ારા	નક્રી	કરિામા	ં
આિેલ	છે.	નમ્મદા	મુખ્યનહેરનાં	એિ.આર.માંથરી	૧૭૦	ક્યસુેક	પાણરી	૧૦૦	રદિસો	પૂરતુ	આપિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	સદર	
કામગરીરરીનો	વિગતિાર	સિવેક્ણ,	નકશા	અંદાજ	તેમજ	ટેન્ડર	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	જી્યો	રડરાઇન	અન	ેરરસિ્મ	પ્રા.લરી.,	
િડોદરાને	સોંપિામા	ંઆિેલ	છે.	આ	કામનો	અંદાજીત	ખિ્મ	આશરે	૧૨૮.૭૭	કરોડ	થિાનરી	શક્યતા	છે.	હાલમા	ંઆ	
કામનરી	િહરીિટરી	મંજૂરરી	મેળિિાનરી	કામગરીરરી	પ્રવક્ર્યા	હેઠળ	છે.	
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• પાલુંનદ્રા િેકડેર :
■	 ગાંિરીનગર	વજલ્ાના	દહેગામ	તાલુકામાં	પાલુંન્દ્રા	ગામ	નજીક	મેશ્વો	નદરીમાં	િેકડેમ	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	હાલમાં	ભૌવતક	

રરીતે	પૂણ્મ	થ્યેલ	છે.	હાલ	િેકડેમનરી	મરામત	અન	ેજાળિણરીનરી	કામગરીરરીનુ	ંમોનરીટરીંગ	વિભાગ	હેઠળ	છે.	િેકડેમ	ખાતે	
રેવલંગ	તેમજ	સાઇન	બોડ્મ	લગાિિાના	કામનરી	ડરી.ટરી.પરી.	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.

અ.નં ્યોજનાનું નાર રુખ્ય બંિનું સથળ લાભ રેળવનાર ત્વસિારની 
ત્વગિો

બાંિકાર કરાવનાર 
કિેરી

૧ પાલુંદ્રા	િેકડેમ મેશ્વો	 નદરી	 પર	 દહેગામ	
તાલુકાના	પાલુદં્રા	ગામે

ગાંિરીનગર	વજલ્ાના	દહેગામ	
તાલુકાના	૫	ગામ

સુજલામ	સુફલામ	 વિભાગ	
નં.૧,	ગાંિરીનગર

• રાિવગઢ િેકડેર/બેરેજ :
■	 માિિગઢ	િેકડેમ/બેરેજ	્યોજના	સંતસરોિરથરી	ઉપરિાસમા	ંઆશરે	૧૬.૦૦	કીમરી	આસપાસ	બનાિિાનું	આ્યોજન	કરેલ	

છે.	સદર	્યોજના	થિાથરી	માિિગઢનરી	આજુબાજુના	વિવિિ	ગામોના	વપ્યત	વિસતારમા	ંપરોક્	વસંિાઇનો	લાભ	પ્રાપ્ત	કરરી	
શકા્ય	તેમ	છે.	તેમજ	ભુગભ્મ	જળસપાટરીમા	ંસિુારો	થા્ય	છે.	ઉપરિાસમા	ંિરોઇ	બંિમાંથરી	છોડરી	દેિાતો	િિારાના	પાણરીના	ં
જથથાનો	સંગ્રહ	કરરી	ખેત	ઉપ્યોગમાં	લઇ	શકા્ય	છે.	જેના	કારણે	ખેત	ઉતપાદકતામાં	િિારો	થશે	અન	ેપશુપાલનના	
વ્યિસા્યમાં	પણ	ફા્યદો	થશે.	જેને	લરીિે	લોકોનો	જીિનસતર	સુિારિામા	ંસહા્યરૂપ	બનશે.

■	 સદર	્યોજના	આસપાસનાં	ગામોના	ંભુગભ્મજળ	સતર	ઉંડા	જિાના	કારણે	ખેડુતોને	કિુા/બોરમા	ંિિાર	ેહોસ્મ	પાિર	(H.P.)
નરી	મોટરો	મુકિરી	પડે	છે	જેનાથરી	િરીજ	િપરાશ	પણ	િિુ	થઇ	રહ્ો	છે.	ભુગભ્મ	જળસપાટરી	નરીિે	જિાથરી	ફલોરાઇડનરી	
મારિામાં	િિારો	થઇ	રહ્ો	છે.	જેથરી	પાણરી	પરીિા	લા્યક	ન	હોઇ	જેન	ેલરીિે	માણસો	અન	ેપશુઓન	ેરોગ	થિાનરી	પણ	
સંભાિના	છે.	માિિગઢ	િેકડેમ/બેરેજ	નાં	પ્રાથમરીક	સિવેનરી	કામગરીરરી	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.

■	 આ	્યોજનાનરી	 કામગરીરરી	માટ	ે ` ૨૨૦.૦૦	કરોડનરી	સૈધિાંવતક	મંજૂરરી	સરકારશ્રીના	પરિ	નં.	એસએસડરી-૧/	૨૧૧૭/	
૧૯૯૩/	૫૭/	કે.૩,	તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૯	થરી	અપા્યેલ	છે.	જેને	સરકારશ્રી	દ્ારા	૧૯/	૧૧/	૨૦૧૯	ના	પરિથરી	મોકુફ	
રખા્યેલ	હતુ.	જેને	ત્યાર	બાદના	તાજેતરના	તા.	૨૦/	૧૧/	૨૦૨૧	ના	પરિથરી	બહાલરી	આપિામા	આિતા	સદરહુ	બેરેજના	
જીઓલોજીકલ	ઈન્િેસટરીગેશન	નરી	પ્રવક્ર્યા	હાથ	િરિાન	ુઆ્યોજન	છે,	 ત્યાર	બાદ	સતિરે	 નકશા-અંદાજોનરી	મંજૂરરીનરી	
પ્રવક્ર્યા	પૂણ્મ	કરિાનું	આ્યોજન	કરેલ	છે.

• ત્ગફટ ત્સટી રરવર પ્ોટેકિન વક્ક :
■	 સાબરમતરી	નદરીના	 કાંઠા	 પર	શાહપુર	રિરીજથરી	ગરીફટસરીટરી	સુિરી	 રરીિર	પ્રોટેકશન	કામના	સંદભવે	સિવે,	 માટરી	પરરીક્ણ,	

આલેખન	અને	અંદાજ	તેમજ	અન્્ય	કામગરીરરી	માટે	કન્સલટન્સરી	સિજીસ	નક્રી	કરેલ	છે.	જેના	દ્ારા	પ્રાથવમક	સિવે,	પરરીક્ણ	
(જીઓલોજીકલ	ઈન્િેસટરીગેશન)	રિણ	ઓલટરનેટના	મેરરીટ/	 રડમેરરીટ	સવહત	રિણે	 વિકલપના	ફીરરીબરીલરીટરી	રરીપોટ્મ	તૈ્યાર	
કરેલ	 છે.	 સદર	 કામના	 િહરીિટરી	 મંજૂરરીના	અંદાજપરિકોને	 સરકારશ્રી	 કક્ાએથરી	 મંજૂરરી	આપિામા	આિેલ	 છે.	 જેનો	
અંદાજીત	ખિ્મ	` ૩૫૫.૦૦	કરોડ	થિાનરી	સંભાિના	છે.	પ્રોટેકશન	િક્કનરી	ડરીરાઈન,	નકશા,	અંદાજ	પરિકો	બનાિરી	સક્મ	
કક્ાએથરી	મંજૂરરી	મેળિિાનરી	તેમજ	ટેન્ડર	પ્રવક્ર્યા	પણૂ્મ	કરિાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	રરીિર	પ્રોટેકશન	િક્કનુ	બાંિકામ	
સને	૨૦૨૨-૨૩	માં	િાલુ	કરિાનુ	આ્યોજન	છે.	

• વાસણા સોગઠી ગાર નજીક િેકડેર :
■	 ગાંિરીનગર	વજલ્ાના	દહેગામ	તાલુકામાં	િાસણા	સોગઠરી	ગામ	નજીક	મેશ્વો	નદરીમાં	િેકડેમ	બનાિિાનુ	ંઆ્યોજન	પ્રગવત	

હેઠળ	છે.	જેનો	અંદાજીત	ખિ્મ	આશરે	` ૭.૦૦	કરોડ	છે.	હાલ	માં	સિવે	નરી	કામગરીરરી	પણૂ્મ	થ્ેયલ	છે,	તેમજ	િહરીિટરી	મંજૂરરી	
મેળિિાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે,	જે	પૂરરી	થ્ેય	િેકડેમનરી	આગળ	નરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિશે.

• વડોદ ગાર નજીક િેકડેર :
■	 ગાંિરીનગર	વજલ્ા	ના	દહેગામ	તાલુકામાં	િડોદ	ગામ	નજીક	મેશ્વો	નદરીમાં	િેકડેમ	બનાિિાનુ	ંઆ્યોજન	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	

જેના	સિવેનરી	કામગરીરરી	િષ્મ-૨૦૨૧-૨૨માં	પણૂ્મ	થ્ેયલ	છે.	સદર	િેકડેમનરી	જીઓ	ટેકનરીકલ	ઇન્િેસટરીગેશનનરી	કામગરીરરી	
પ્રગવત	હેઠળ	છે.	સદરહુ	િેકડેમના	આલેખનનરી	તેમજ	અંદાજોનરી	તાંવરિક	મંજૂરરીનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	સદર	હુ	ં
િેકડેમનો	ખિ્મ	અંદાજે	` ૬.૨૫	કરોડનો	રહેશે.	સદર	કામગરીરરી	િષ્મ	૨૦૨૨-	૨૩	મા	પણુ્મ	કરિાનુ	આ્યોજન	છે.	
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• રગોડી/ વડોદરા ગાર નજીક િેકડેર :
■	 ગાંિરીનગર	 વજલ્ાના	ગાંિરીનગર	તાલુકામાં	મગોડરી/િડોદરા	ગામ	નજીક	ખારરી	નદરીમાં	િેકડેમ	બનાિિાનું	આ્યોજન	

પ્રગવત	હેઠળ	છે.	સિવેનરી	કામગરીરરી	િષ્મ-૨૦૨૧-૨૨માં	પણૂ્મ	થ્ેયલ	છે.	સદર	િેકડેમનરી	જીઓ	ટેકનરીકલ	ઇન્િસેટરીગેશનનરી	
કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	સદરહુ	િેકડેમના	આલેખન	તેમજ	અંદાજોનરી	તાવંરિક	મંજૂરરીનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
સદરહું	િેકડેમનો	ખિ્મ	અંદાજ	ે` ૨.૦૦	કરોડનો	રહેશે.	સદર	કામગરીરરી	િષ્મ	૨૦૨૨-	૨૩	મા	પણુ્મ	કરિાન	ુઆ્યોજન	છે.

• ખારી નદીને પૂન: જીત્વિ કરવા ભૂભગ્મ જળ સંરક્ણ રાટે સીરીઝ ઓફ િેકડેરની કારગીરી :
■	 ગાંિરીનગર	વજલ્ાના	દહેગામ	તાલુકામાંથરી	પસાર	થતરી	ખારરી	નદરીન	ેપૂન:	જીવિત	કરિા	િરસાદરી	પાણરીનો	સંગ્રહ	કરરી	

ભુભગ્મ	જળ	સંરક્ણ	અથવે	કંથાપૂર	ગામ	થરી	િારરીસણા	ગામ	સિુરીના	નદરીના	પટમા	ં૪	(િાર)	જગ્યાઓ	પર	સરીરરીર	ઓફ	
િેકડેમ	બનાિિાનું	આ્યોજન	છે.	જેનો	પ્રાથવમક	અહેિાલ	િડરી	કિેરરીએ	સાદર	કરેલ	છે.	જેના	સિવે/	ફીરરીબરીલરીટરીનરી	
કામગરીરરી	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩માં	કરિાનું	આ્યોજન	છે.	ત્યાર	બાદ	સતિર	ેનકશા-અંદાજોનરી	મંજૂરરીનરી	પ્રવક્ર્યા	પણૂ્મ	કરિાનુ	ં
આ્યોજન	કરેલ	છે.	સદર	હું	સરીરરીર	ઓફ	િેકડેમ	બનાિિાનો	અંદાજીત	ખિ્મ	` ૬.૦૦	કરોડનો	રહેશે.

• રેશ્ો નદી પરના કડજોદરા િથા અરરાજીના રુવાડા ગાર પાસે િેકડેર ઃ
■	 ગાંિરીનગર	વજલ્ાના	દહેગામ	તાલુકામાંથરી	પસાર	થતરી	મેશ્વો	નદરી	પર	કડજોદરા	ગામ	પાસ	ેતેમજ	અમરાજીના	મુિાડા	

ગામ	પાસે	એમ	કુલ	૨	(બે)	િેકડેમ	બનાિિાનું	આ્યોજન	છે.	જેનો	પ્રાથવમક	અહેિાલ	િડરી	કિેરરીએ	સાદર	કરેલ	છે.	જેના	
સિવે/	ફીરરીબરીલરીટરીનરી	કામગરીરરી	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩માં	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	ત્યાર	બાદ	સતિરે	નકશા-અંદાજોનરી	મંજૂરરીનરી	
પ્રવક્ર્યા	પૂણ્મ	કરિાનું	આ્યોજન	કરેલ	છે.	સદરહું	બે	િેકડેમ	બનાિિાનો	અંદાજીત	ખિ્મ	` ૧૦.૦૦	કરોડનો	રહેશે.

• ત્સિવાડા અને પો્યડા ગાર પાસે િેકડરે/બેરેજ બનાવવાની કારગીરી :
■	 પ્રાંવતજ	તાલુકાનાં	 સાબરમતરી	નદરી	 રકનારે	આિેલ	 વસતિાડા	અન	ેપો્યડા	ગામ	િચ્ચે	સબરમતરી	નદરીમાં	 તૂટરી	ગ્યેલ	

િેકડેમનરી	જગ્યાએ	મોટો	િેકડેમ/	બેરેજ	બનાિિા	માટેનરી	મંજૂરરીનરી	કામગરીરરી	પ્રગતરી	હેઠળ	હતરી.	જે	િેકડેમ	હિે	માિિગઢ	
િેકડેમ/	બેરેજ	સાથે	સંકવલત	કરરી	હાલમા	એક	જ	સટ્ક્ચર	બનાિિાન	ુસિૂન	માન.	મંરિરીશ્રી	દ્ારા	કરિામા	આિતા	તેનરી	
પથરેખા	નક્રી	કરિાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	

• સાબરરિી નદી રકનારે નીલકંઠ રહાદેવ પાસે પૂર ત્ન્યંરિણ રદવાલ બનાવવાની કારગીરી :
■	 ગાંિરીનગર	વજલ્ાના	માણસા	તાલુકામાં	લાકરોડા	ગામ	પાસ	ેસાબરમતરી	નદરી	રકનાર	ેઆિેલ	પૌરાવણક	નરીલકંઠ	મહાદેિ	

મંદરીર	પાસે	પૂર	વન્યંરિણ	રદિાલ	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	નુ	આ્યોજન	છે.	જેનરી	િહરીિટરી	મંજૂરરી	મેળિિાનરી	કામગરીરરી	
પ્રગવત	હેઠળ	છે.	ત્યાર	બાદ	સતિરે	નકશા-અંદાજોનરી	મંજૂરરીનરી	પ્રવક્ર્યા	પણૂ્મ	કરિાનું	આ્યોજન	કરેલ	છે.	સદરહુ	ંકામનો	
અંદાજીત	ખિ્મ	` ૨.૫૦	કરોડનો	રહેશે.

• બદપૂરા ગારે પાસે ભોંભરરાં િેકડેર :
■	 ગાંિરીનગર	વજલ્ાના	માણસા	તાલુકામાં	બદપુરા	ગામે	કુિાદરા	ગામ	તરફથરી	ભોંભરમાં	િેકડેમ	બનાિિાનરી	કામગરીરરીના	

અંદાજપરિક	સિૈાંવતક/	િહરીિટરી	મંજૂરરી	અથવે	સાદર	કરેલ	છે.	જેનરી	સિવેનરી	કામગરીરરી	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	માં	પૂણ્મ	થ્યેલ	છે.	
સદર	િેકડેમનરી	જીઓ	ટેકનરીકલ	ઇન્િેસટરીગેશનનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	સદર	હું	િેકડેમનો	ખિ્મ	અંદાજે	` ૧.૧૨	
કરોડનો	રહેશે.	સદર	કામગરીરરી	િષ્મ	૨૦૨૨-	૨૩	મા	પુણ્મ	કરિાન	ુઆ્યોજન	છે.

• સંિ સરોવર થી િાહપુર બ્ીજ સુિી બેંક પ્ોટેકિન વક્ક :
■	 સાબરમતરી	નદરીના	કાંઠા	પર	સંત	સરોિર	(ઇ)	રરીિાજ્મ	્યોજના	થરી	શાહપુર	રિરીજ	સિુરી	કાંઠા	સંરક્ણ	અથવે	િટજીકલ	ગેવબ્યન	

િોલ	પ્રકારન	ુપ્રોટેકશન	િક્ક	કરાિિાનરી	કામગરીરરી	ન	ુઆ્યોજન	છે,	જેનરી	િહરીિટરી	મંજૂરરી	મેળિિાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	
હેઠળ	છે,	 ત્યાર	બાદ	આલેખનનરી	કામગરીરરી	કરિામા	આિશે.	સદરહુ	 કામનો	અંદાવજત	ખિ્મ	૫૭.૦૦	કરોડ	થિાનરી	
સંભાિના	છે.

• રક્ા િત્તિ ્યુત્નવસથીટી કેમપસ નજીક પૂર સંરક્ણ રદવાલ બનાવવાની કારગીરી :
■	 ગાંિરીનગર	વજલ્ા	ના	દહેગામ	તાલુકાના	લિાડ	ગામ	ેઆિેલ	રક્ા	શવક્ત	્યુવનિસજીટરી	કેમપસનરી	નજીક	પૂર	સંરક્ણ	રદિાલ	

બનાિિાનરી	કામગરીરરી	કરિાનુ	આ્યોજન	છે,	જેનરી	િહરીિટરી	મંજૂરરી	મેળિિાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે,	ત્યાર	બાદ	
આલેખનનરી	કામગરીરરી	કરિામા	આિશે.	સદરહુ	કામનો	અંદાવજત	ખિ્મ	૫.૭૫	કરોડ	થિાનરી	સંભાિના	છે.		
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• ગાંિીનગર ત્જલ્ારાં અરિેની કિેરી હસિક આવેલ િેકડેર િથા િળાવની રરારિ િથા ત્નભાવણીની કારગીરી.
• વષ્મ ૨૦૨૨-૨૩ રાં જો સરકારશ્ી દ્ારા જળ અત્ભ્યાન અને જળ િત્તિ અત્ભ્યાન હાથ િરવારા આવે િો સદર 

અત્ભ્યાન અિંગ્મિ ગાિંીનગર ત્જલ્ાનાં િળાવો ઉંડા િથા પાળા રજબૂિ કરવાની કારગીરી.
ત્વભાગનું નાર : અરદાવાદ ત્સંિાઇ ત્વભાગ, અરદાવાદ 
	 અરિેનરી	કિેરરીના	કા્ય્મકે્રિ	હેઠળ	નરીિે	દશા્મિેલ	્યોજનાઓનરી	નહેરો	તથા	સટ્ક્ચરના	નિરીનરીકરણ,	મરામત,	રરીપેરીંગ,	
સંિાલન	તથા	્યોજનાઓ	અંતગ્મત	વસંિાઇ	વ્યિસથાપનનરી	મુળ	કામગરીરરીઓનો	સમાિેશ	થા્ય	છે.	
	 (૧)		ખારરીકટ	નહેર	્યોજના	
	 (ર)			ફતેિાડરી	નહેર	્યોજના	
	 (૩)		િાસણા	બેરેજ	
	 (૪)		અમદાિાદ	વજલ્ાનરી	કાંસ	્યોજના	
	 (૫)		તળાિો	ઉંડા	કરિાનરી	કામગરીરરી			
	 (૬)		પૂર	વન્યંરિણ	્યોજનાઓ.	
		 દરેક	 ્યોજનાઓનરી	 સંવક્પ્ત	 વિગતો	 તથા	 સન	ે ૨૦૨૧-૨૨	 ના	 િષ્મ	 દરમ્યાન	 થ્યેલ	 કામગરીરરી,	 વસધિરીઓ	અને	
પરરણામનરી	વિગતો	નરીિે	દશા્મવ્યા	મુજબ	છે.
(૧) ખારીકટ નહેર ્યોજના : (અરદાવાદ ત્સંિાઇ પેટા ત્વભાગ, અરદાવાદ) 
		 ખારરીકટ	નહેર	્યોજના	ત	ેગુજરાત	રાજ્યનરી	સો	િષગોથરી	પણ	જુનરી	્યોજનાઓ	પૈકીનરી	મધ્યમ	પ્રકારનરી	વસંિાઇ	્યોજના	
છે.	્યોજનાનો	વપ્યત	વિસતાર	૧૦,	૨૦૦	હેકટર	છે,	જેનાથરી	અમદાિાદ	તથા	ખેડા	વજલ્ાના	અનુક્રમ	ેદસક્રોઇ,	સરીટરી	તથા	ખેડા	
તાલુકાના	૪૧	ગામોને	વસંિાઇનો	લાભ	મળ	ેછે.	છેલ્ા	૨૦-૨૫	િષ્મ	દરમ્યાન	અમદાિાદ	શહેરનો	વિકાસ	થિાથરી	નહેરના	
સાવનધ્યમા	ંકાિા/પાકા	રહેણાંક	વબન	રહેણાંકના	મકાનોએ	ખુબ	જ	મોટરી	સંખ્યામા	ંસથાન	લરીિેલ	છે	અને	શહેરરીકરણ	થિાથરી	
વસંિાઇ	વિસતારમાં	ઘટાડો	થ્યેલ	છે	અને	ખેતરીનરી	જમરીનો	બરીન	ખેતરીમાં	રૂપાંતર	થ્યેલ	છે.	
	 ખારરીકટ	નહેર	્યોજના	માટે	નમ્મદા	મુખ્ય	નહેર	દ્ારા	ઓગષ્ટ	૨૦૦૨	થરી	ખારિરીપિુ્મકનું	પાણરી	મળિાનુ	ંશરૂ	થ્યેલ	છે,	
જેનાથરી	દર	િષવે	ખરરીફ	ઋતુમાં	સરેરાશ	૫૦૦૦	હેકટર	અને	રવિ	ઋતુમાં	૨૫૦૦	હેકટર	વિસતારમાં	વસંિાઇ	થા્ય	છે.	
	 છેલ્ા	િષ્મ	દરમ્યાન	ખારરીકટ	નહેર	્યોજનાના	કમાન્ડ	વિસતારમાં	વસંિાઇ	લક્્યાકં	સામ	ેમેળિેલ	વસધિરીનરી	વિગત	નરીિે	
દશા્મવ્યા	મુજબ	છે.	

વષ્મ ખરીફ (ત્વસિાર હેકટરરાં) રત્વ (ત્વસિાર હેકટરરાં)
લક્્યાંક ત્સધિી લક્્યાંક ત્સધિી

૨૦૨૧-૨૨ ૪૫૦૦ ૨૪૦૦ ૩૦૦૦ 		પ્રગવત	હેઠળ

વષ્મ ૨૦૨૧-૨૨ દરત્ર્યાન કરવારાં આવેલ કારગીરીઓ
■	 િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરવમ્યાન	અરિનેા	કુલ	૧૮૨	રક.મરી	લંબાઈ	પૈકી	વિભાગ	હસતકનરી	૭૦.૦૦	રક.મરી.	નહેરનરી	સફાઇ	

તેમજ	જંગલ	કટીંગ	કરિામાં	આિેલ	છે.	
■	 અમ્યુકોના	વિંરોલ	ખાતેના	એસ.ટરી.પરી	માંથરી	શવુદ્ધકરણ	થ્યેલ	પાણરીને	ખારરીકટ	નહેરમાં	િહેિડાિિાનરી	શક્યતા	િકાસિા	

સારૂં	હાલ	પ્રાથવમક	સતરે	સિવેક્ણનરી	કામગરીરરી	૩.૫૦	લાખના	ખિવે	કરિામાં	આિેલ	છે..	
વષ્મ ૨૦૨૨-૨૩ દરત્ર્યાન આ્યોજન કરવારાં આવેલ કારગીરી 
■	 ખારરીકટ	નહેરના	શરુઆતરી	તબક્ામાં	નહેરના	લાઈનીંગના	મરામતનરી	કામગરીરરીનું	આ્યોજન	છે.
■	 ઘોડાસર	કોલોનરીના	ડેિલપમેન્ટનરી	૧૪૮	લાખનરી	કામગરીરરી	નુ	ંઆ્યોજન	છે.	
■	 ખારરીકટ	નહેર	પર	૬૦૦	લાખના	ખિવે	ફેન્સરીગ	તથા	પેરાપેટ	િોલ	બનાિિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.
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(ર) ફિેવાડી નહેર ્યોજના :
	 ફતિેાડરી	નહેર	્યોજના	િાસણા	બરેેજથરી	શરૂ	થા્ય	છે.	આ	્યોજનાનો	કુલ	વસિંાઇ	વિસતાર	૩૩૬૦૦	હેકટર	છે,	જેમાં	
અમદાિાદ	વજલ્ાના	દસક્રોઇ,	બાિળા,	િોળકા,	સાણદં	અને	વિરમગામ	તાલુકાના	૧૧૧	ગામોનો	સમાિશે	થા્ય	છે.	ફતેિાડરી	
નહેર	્યોજના	હેઠળ	અમદાિાદ	વજલ્ાના	બાિળા,	સાણદં,	અને	વિરમગામ	તાલકુામા	ંઆિલે	બિં	અને	તળાિોન	ે્યોજનાનરી	
નહેરો	સાથ	ેજોડાણ	કરરી	પરૂક	વસંિાઈ	વ્યિસથા	ઉપલબિ	કરિાનરી	કામગરીરરી	અરિનેરી	વિભાગરી્ય	કિરેરીના	દ્ારા	કરિામા	ંઆિ	ેછે.
			 ઓગષ્ટ	૨૦૦૨	થરી	નમ્મદા	મુખ્ય	નહેરનરી	સાંકળ	૨૨૯.૩૪૦	રક.મરી.	ખાત	ેમુકિામાં	આિેલા	એસકેપ	દ્ારા	સાબરમતરી	
નદરીમાં	અને	િોળકા	શાખાનરી	રાજપુર	પેટા	શાખાનરી	સાંકળ.૬૫૦૦	મરીટર	ઉપર	આિેલ	એસકેપ	મારફત	ેફતિેાડરી	્યોજનાનરી	
રનોડા	ફીડરને	પાણરી	આપિા	માટે	રનોડા	એિ.આર./એસકેપ	દ્ારા	પાણરી	આપિામાં	આિે	છે.	જેનાથરી	ફતિેાડરી	નહેર	્યોજનાના	
કમાન્ડ	 વિસતારમા	ંદર	િષવે	ખરરીફ	ઋતુ	દરમ્યાન	સરેરાશ	૨૬૦૦૦	હેકટર	અને	રવિ	ઋતુમા	ંસરેરાશ	૨૪,	૦૦૦	હેકટર	
વિસતારમાં	વસંિાઇ	થા્ય	છે.	
	 છેલ્ા	િષ્મ	દરમ્યાન	ફતેિાડરી	નહેર	્યોજનાના	કમાન્ડ	વિસતારમાં	વસંિાઇ	લક્્યાકં	સામ	ેમેળિેલ	વસધિરીનરી	વિગત	નરીિે	
દશા્મવ્યા	મુજબ	છે.

વષ્મ ખરીફ (ત્વસિાર હેકટરરાં) રત્વ (ત્વસિાર હેકટરરાં)
લક્્યાંક ત્સધિી લક્્યાંક ત્સધિી

૨૦૨૧-૨૨ ૨૬૦૦૦ ૧૯૨૦૦ ૨૪૦૦૦ 		પ્રગવત	હેઠળ

વષ્મ ૨૦૨૧-૨૨ દરત્ર્યાન કરવારાં આવેલ કારગીરીઓ
■	 િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરવમ્યાન	અરિનેા	કુલ	૩૬૯	રક.મરી	લંબાઈ	પૈકી	વિભાગ	હસતકનરી	૯૦.૦૦	રક.મરી.	નહેરનરી	ડરીસરીલટીંગ,	

સફાઇ	તેમજ	જંગલ	કટીંગ	કરિામાં	આિેલ	છે.
■	 બાિળા	વસંિાઈ	પેટા	વિભાગ	હસતક	િોળકા	તાલુકાના	ભોળાદ	ખાત	ેરરીિાજ્મ	સટ્ક્ચરનરી	કામગરીરરી	પણુ્મ	કરિામા	ંઆિેલ	

છે.
■	 બાિળા	વસંિાઈ	પેટા	વિભાગ	હસતક	િોળકા	તાલુકાના	લોલરી્યા	ખાત	ેરરીિાજ્મ	સટ્ક્ચરનરી	કામગરીરરી	પણુ્મ	કરિામા	ંઆિેલ	

છે.
■	 બાિળા	 વસંિાઈ	પેટા	 વિભાગ	હસતક	ભુરખરી	ગામ	પાઈપ	લાઈનનરી	 કામગરીરરી	અંદાજીત	૪૩	લાખના	ખિવે	 હાલમા	ં

પ્રગવતમાં	છે.
વષ્મ ૨૦૨૨-૨૩ દરત્ર્યાન આ્યોજન કરવારાં આવેલ કારગીરીઓ
■	 આગામરી	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	અમદાિાદ	વજલ્ામાં	આિેલ	કાંસોનરી	સિુારણા,	નિરીનરીકરણ	તેમજ	રરીમોડલીંગના	કામ	

માટે	માસટ૨	ડ્ેનેજ	પલાન	અંતગ્મત	રરીપોટ્મ	અન્િ્ેય	તમામ	શક્યતાઓ	િકાસરી	આગળનરી	નરીિારણનરી	કા્ય્મિાહરી	કરિામાં	
આિશે.

■	 િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરવમ્યાન	અરિનેા	પેટા	વિભાગ	હસતકનરી	અંદાજીત	૧૫૦	રક.મરી.	નહેર	સફાઇ	તેમજ	જંગલ	કટીંગ	
કરિાનું	આ્યોજન	છે.	તથા	કેનાલનરી	મરામત	અન	ેવનભાિણરીનરી	કામગરીરરી	ના	કામોનું	આ્યોજન	છે.

■	 અમદાિાદ	વજલ્ાના	િોળકા	તાલુકામાં	કુલ	રિણ	ફલેક્રીબલ	રરીિાજ્મ	સટ્ક્ચરનરી	કામગરીરરી	જ	ેહાલમા	ં૯.૮૫	કરોડના	ખિવે	
કામગરીરરી	કરિાનું	આ્યોજન	છે.	

■	 ફતેિાડરી	નહેર	વિસતારમાં	સાણંદ	વસંિાઈ	પેટા	વિભાગ	અંતગ્મત	નહેરો	અને	કાંસ	પર	ક્રોસ	ડ્ેનેજ	સટ્ક્ચસ્મના	કામો	કરિા	
માટે	` ૧૦૦	લાખના	અંદાજીત	ખિવે	કામો	કરિાનું	આ્યોજન	છે.

■	 ગાંિરીનગર	લોકસભા	મતવિસતારમાં	જળસંિ્યના	કામો	બાિળા	તથા	સાણંદ	તાલુકામા	ંઅંદાજીત	રૂ	૨૫૦૦	લાખના	ખિવે	
કરિાનું	આ્યોજન	હાલ	પ્રાથવમક	તબક્ા	હેઠળ	છે.

■	 બાિળા	વસંિાઈ	પેટા	વિભાગ	હસતક	ભુરખરી	ગામ	પાઈપ	લાઈનનરી	કામગરીરરી	જ	ેહાલમા	ંપ્રગવતમાં	છે	તે	અંદાજીત	૧૧૬	
લાખના	ખિવે	કરિાનું	આ્યોજન	છે.

■	 અમદાિાદ	વજલ્ાનરી	વિવિિ	નોટરીફાઇડ	ડ્ેઇનોનું	રરીસેકશનીંગ	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	
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(૩) વાસણા બેરેજ 
	 સાબરમતરી	નદરી	ઉપર	સને	૧૯૭૬નરી	સાલમા	ંિાસણા	બેરેજનું	કામ	કરિામાં	આિેલ	છે.	નદરીના	ભાગ	ેજુદરી	જુદરી	
સાઈરના	૩૦	દરિાજાઓ	મુકિામાં	આિેલ	છે.	નમ્મદા	મુખ્ય	નહેરનરી	સાંકળ	૨૨૯.૩૪	 રક.મરીટર	ખાતે	મુકિામાં	આિેલ	
એસકેપ	દ્ારા	સાબરમતરી	નદરીમાં	આપિામાં	આિતુ	ંપાણરી	િાસણા	બેરેજ	ખાતે	સંગ્રહ	કરિામાં	આિે	છે,	જે	પાણરી	ફતેિાડરી	
વપ્યત	વિસતારમાં	વસંિાઈ	માટે	આપિામાં	આિે	છે.	પાણરીના	િહન	માટ	ેબેરેજનરી	અપસટ્રીમમાં	જમણરી	બાજુએ	પાિં	એિ.આર.
ગેઈટસ	મુકિામાં	આિેલ	છે.	ફતેિાડરી	નહેરનરી	લંબાઈ	૬.૮૭	રક.મરી.	અન	ેિહન	ક્મતા	૧૬૦૦	ક્યસુેકસ	છે.					
	 સાબરમતરી	નદરી	પર	આિેલ	િાસણા	બેરેજથરી	અમદાિાદ	વજલ્ાના	દશક્રોઈ,	સાણંદ,	બાિળા,	િોળકા	અને	વિરમગામ	
તાલુકાના	૧૧૧	ગામોને	ફતેિાડરી	વસંિાઈ	્યોજનાનરી	ફીડર	નહેરથરી	૩૩૬૦૦	હેકટર	વપ્યત	વિસતાર	માટે	વસંિાઈનુ	ંપાણરી	
છોડિામાં	સંિાલન	અન	ેવ્યિસથાપન	નરી	કામગરીરરી,	િાસણા	બેરેજનો	સિંાલન	અન	ેવ્યિસથાપન	નરી	કામગરીરરી	તેમજ	ફતેિાડરી	
ફીડર	નહેરોના	સુિારણા,	મજબુતરીકરણ	અને	નિરીનરીકરણ	તથા	મરામત	અન	ેજાળિણરીના	કામો	મુખતિે	કરિામાં	આિે	છે.	
	 આમ	િાસણા	બેરેજ	પેટા	વિભાગ,	અમદાિાદ	દ્ારા	કરિામાં	આિતા	કામોનું	મુખ્ય	હેતુ	િાસણા	બેરેજનરી	જાળિણરી,	
મરામત,	સિંાલન	અને	વ્યિસથાપન,	પૂર	દરવમ્યાન	ગેઇટ	સંિાલન	તેમજ	ફતેિાડરી	ફીડર	નહેરોથરી	નરીિેિાસમા	ંઆિેલ	કમાંડ	
વિસતારમાં	વસંિાઈના	પાણરીનુ	ંસંિાલન,	વિતરણ	અન	ેવ્યિસથાપન	છે.	તદુપરાંત	સાબરમતરી	નદરીમાંથરી	અમદાિાદ	મ્યનુરીસરીપલ	
કોપગોરેશન	અને	ટોરેન્ટ	પાિર	વલવમટેડ	દ્ારા	અનુક્રમે	પરીિાના	પાણરી	અને	ઓદ્ોવગક	િપરાશ	માટે	ફેંિ	િેલ	થરી	ઉપાડિામાં	
આિતા	પાણરીના	જથથાનો	વહસાબ	તેમજ	િપરાશનરી	આકારણરી	અને	િસુલાત	કરિાનરી	કામગરીરરીનો	સમાિેશ	થા્ય	છે.
વષ્મ ૨૦૨૧-૨૨ દરત્ર્યાન કરવારાં આવેલ કારગીરીઓ
■	 નહેરનરી	મરામત	અન	ેજાળિણરી	તથા	અન્્ય	મરામતનરી	કામગરીરરી	પણૂ્મ	કરિામાં	આિરી.	
■	 નાનરી	ફતેિાડરી	માટે	પેકેજ	૧	સરી	અંતગ્મત	વિવશષ્ઠ	પદ્ધવત	થરી	જીઓ	ટકે્ટાઈલ	અને	સટોન	પેનલ	વપવિંગ	થરી	લાઈનરીગના	

નહેર	સુિારણા	નવિનરીકરણ	અન	ેમજબુતરીકરણ	કરિાનરી	કામગરીરરી	માટે	૧૮.૦૦	લાખ	અંદાજીત	ખિવે	સરકારશ્રીનરી	
સૂિના	અનુસાર	પા્યલોટ	પ્રોજેકટ	તરરીકે	કામગરીરરી	પુણ્મ	કરિામાં	આિરી	છ	ેજેનરી	આગળનરી	કામગરીરરી	આગામરી	િષ્મમાં	
પૂણ્મ	કરિાનું	આ્યોજન	છે.	

	 ફતિેાડરી	ફીડર	નહેરનરી	સાંકળ	૪૫૦	મરી	થરી	૧૬૦૦	મરી	સિુરી	પ્રોટેકશન	િોલ	તથા	ફેન્સીંગનરી	કામગરીરરી	હાલમાં	
પ્રગવતમાં	છે.	
વષ્મ ૨૦૨૨-૨૩ દરત્ર્યાન આ્યોજન કરવારાં આવેલ કારગીરીઓ
■	 મોટરી	ફતેિાડરી	માટે	પેકેજ	૧	બરી	અંતગ્મત	વિવશષ્ઠ	પદ્ધવતથરી	જીઓ	ટેક્ટાઈલ	અન	ેસટોન	પેનલ	વપવિંગ	થરી	લાઈનરીગના	

નહેર	સુિારણા	નવિનરીકરણ	અને	મજબુતરીકરણ	કરિાનરી	કામગરીરરી	માટે	૫૦૦	લાખ	અંદાજીત	ખિવે	સરકારશ્રીનરી	સૂિના	
અનુસાર	પા્યલોટ	પ્રોજેકટ	તરરીકે	કામગરીરરી	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.		

■	 નાનરી	ફતેિાડરી	અનલાઇન્ડ	કેનાલ	પર	પેનલ	વપવિંગ	૨૫૦	લાખના	ખિવે	કામગરીરરી	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.		
■	 ફતેિાડરી	ફીડર	નહેરનરી	સાંકળ	૪૫૦	મરી	થરી	૧૬૦૦	મરી	સિુરી	પ્રોટેકશન	િોલ	તથા	ફને્સીંગનરી	કામગરીરરી	જ	ેહાલમાં	

પ્રગવતમાં	છે	તે	પુણ્મ	કરિાનું	આ્યોજન	છે.	
■	 િોલેરા	સર	ખાતે	પૂર	વન્યંરિણ	નરી	અંદાજીત	૨૪૨	લાખનરી	કામગરીરરીનુ	ંઆ્યોજન	છે.
(૪)    અરદાવાદ ત્જલ્ાની કાંસ ્યોજના
	 અમદાિાદ	વજલ્ાના	સાણંદ,	દસક્રોઈ,	વિરમગામ,	માંડલ,	દેરિોજ,	િંિુકા,	બાિળા,	િોળકા	તથા	બરિાળા	તાલુકાઓમાં	
મુખ્યતિે	કુલ	૭૭	ડ્ેઈનો	આિેલ	છે.	જેમાં	૧૯	મુખ્ય	ડ્ેઈનો	તથા	૫૮	પેટા	ડ્ેઈનોનો	સમાિેશ	થા્ય	છે.	સમગ્ર	ડ્ેઈનોનરી	કુલ	
લંબાઈ	૬૪૧.૦૦	રક.મરી.	જેટલરી	છે.	સદરહુ	ડ્ેઈનો	દ્ારા	િરસાદરી	તથા	પુરના	પ્રિાહનો	વનકાલ	મુખ્યતિે	નળસરોિર,	કાકરાિાડરી	
તથા	ખારાઘોડાના	રણમાં	થા્ય	છે.	અમદાિાદ	વજલ્ાના	૯	તાલુકામા	ંડ્ેઈનો	હેઠળ	૨૦૭	ગામોનો	સમાિેશ	થા્ય	છે.	ડ્ેઈનોમાં	
અપાતાં	નમ્મદાના	પાણરીથરી	ફતેિાડરી	નહેર	્યોજનાના	કુલ	૪૫	બંિ	/તળાિોમા	ંપાણરીનો	સંગ્રહ	કરિામાં	આિે	છે.	જે	પાણરી	દ્ારા	
આ	ગામોને	વસંિાઈનો	લાભ	મળે	છે.
	 ડે્ઈનો	ઉપર	૧૯૫	સટ્કિસ્મ	આિેલ	છે.	િાલુ	િષવે	એક	નાળાનરી	મરામત	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	જ્યારે	૧૧	નાળા	તોડરીન	ે
નિેસરથરી	બાંિિામાં	આિેલ	છે.	દર	િષવે	િોમાસામા	ંઅગાઉ	જરૂરરી્યાત	મુજબ	વિવિિ	કાંસોનરી	સાફ	સફાઈ	તથા	ડરીસરીલટીંગનરી	
કામગરીરરી	કરિામાં	આિતરી	હો્ય	છે.	



236

	 કાંસોમા	ંનમ્મદા	્યોજનાનરી	વિવિિ	નહેરોના	પાણરી	િહેિડાિરીન	ેઅમદાિાદ	વજલ્ાના	સાણંદ,	વિરમગામ,	માંડલ	અન	ે
દેરિોજ	તાલુકાના	ગામોમાં	દર	િષવે	ખરરીફ	તથા	રવિ	ઋતુમાં	આશરે	૩૦૦૦	હેકટર	વિસતારમા	ંવસંિાઇ	કામગરીરરી	થઇ	શકે	છે	
જે	નળ	કાંઠાનરી	કામગરીરરી	પુણ્મ	થ્યે	વસંિાઈનરી	કામગરીરરી	સુદૃઢ	થઈ	શકશે.
■	 નળકાંઠા	 વિસતારના	કુલ	૩૨	ગામો	 વસંિાઇ	સુવિિાથરી	િંવિત	રહે	છે.	જેમાંથરી	૧૨	ગામ	હ્યાત	ફતેિાડરી	 વિસતારમાં	

સમાિેશ	થા્ય	છે.
■	 નળકાંઠા	વિસતારના	૩૨	ગામોને	વસંિાઇનરી	સુવિિા	આપિા	માટે	સરકારશ્રી	કક્ાએથરી	માનનરી્ય	વશક્ણ	અન	ેમહેસુલ	

મંરિરીશ્રી	ભુપેન્દ્રભાઇ	િુડાસમા,	જળ	સંપવત	મરંિરીશ્રી	(રાજ્ય	કક્ા)	નાનુભાઇ	િાનાણરી	સાથ	ેસં્યુક્ત	રરીતે	વસંિાઇ	વિભાગ	
તથા	નમ્મદા	વનગમના	અવિકારરીઓ	સાથે	િિા્મ	વિિારણા	કરિામા	ંઆિેલ	અન	ેઉપરોક્ત	૩૨	ગામોન	ેવસંિાઇ	સુવિિા	
આપિા	માટે	િૈકલપરીક	ઉપા્યોના	સુિન	તથા	તેનરી	તાંરિરીક	િકાસણરી	અથવે	કેન્દ્ર	સરકાર	હસતકનરી	િાપકોસ	કંપનરી	દ્ારા	
પ્રાથવમક	તથા	આખરરી	અહેિાલ	સાદર	કરિામાં	આિેલ	છે	જેમાં	દશા્મિેલ	વિકલપો	અનુસાર	નમ્મદાનરી	વિવિિ	નહેરોમાંથરી	
વસંિાઈ	હેતુસર	પાણરીનરી	ફાળિણરી	તથા	ખિ્મ	અથવે	સરકારશ્રીમાં	સાદર	કરેલ	છે.

વષ્મ ૨૦૨૨-૨૩ દરત્ર્યાન આ્યોજન કરવારાં આવેલ કારગીરીઓ
■	 િાલુ	 િષ્મ	 દરમ્યાન	 કાંસોનરી	 રરીસેકશનીંગ	 તથા	 રરીમોડલીંગનરી	 કામગરીરરી	અંદાજે	 ૩૦.૦૦	 રક.મરી	 લંબાઈમાં	 િષ્મ	

૨૦૨૦-૨૧	માં	અમદાિાદ	વજલ્ામાં	આિેલ	કાંસોનરી	સુિારણા,	નિરીનરીકરણ	તેમજ	રરીમોડલીંગના	કામ	માટ	ેમાસટ૨	
ડ્ેનેજ	પલાન	અંતગ્મત	` ૪૭૩	લાખના	અંદાજીત	ખિવે	તમામ	કાંસો	તેમજ	પાણરીના	ભરાિા	િાળા	વિસતારોનું	સિવેક્ણ	
કરાિિાનરી	કામગરીરરી	પુણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે	જેના	રરીપોટ્મ	અનુસાર	આગળનરી	કા્ય્મિાહરી	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે	

■	 જેનરી	અંદાજપરિકનરી	કામગરીરરી	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	ડ્ેનેજ	વ્યિસથાને	િિુ	સુદૃઢ	અન	ેકા્ય્મક્મ	બનાિિા	માટે	ડરીસરીલટીંગ	
તથા	જંગલ	કટીંગનરી	કામગરીરરી	અંદાજીત	૧૦૦	રક.મરીમાં	કરિાનું	આ્યોજન	છે.	જેનાથરી	અમદાિાદ	વજલ્ામાં	િરસાદરી	
પાણરીના	ભરાિા,	ડ્ેનેજ	અને	િરસાદરી	પાણરીનો	વનકાલ	થિાના	પ્રશ્ોનું	કા્યમરી	વનરાકરણ	થશે.

(૫)    િળાવો ઉંડા કરવાની કારગીરી ઃ
	 રાજ્યમા	ંઅમ્યા્મરદત	અને	અસમાન	િરસાદન	ેકારણે	ઘણા	વિસતારોમાં	પરીિાના	તેમજ	વસંિાઈ	માટેના	પાણરીનરી	તરીવ્ર	
અછત	ઉભરી	થતરી	હો્ય	છે	અને	રદન-પ્રવતરદન	ઉંંડા	ઉતરતા	જતાં	ભુગભ્મજળન	ેકારણે	કેટલાંક	વિસતારોમા	ંભુગભ્મજળ	ખારા	અને	
ફલોરાઈડ્યુક્ત	બનેલ	છે.	આ	પરરનસથતરીના	વનિારણ	માટે	અન	ેભુગભ્મજળ	સતર	ઉંંિા	લાિિા	માંટે	રાજ્યમાં	િરસાદના	પાણરીન	ે
મહતિમ	જળસંગ્રહ	કરરી	રરીિાજ્મ	કરિાનરી	અગત્યતાને	ધ્યાન	ેલઈ	રાજ્યમાં	આિેલ	ગામ-તળાિોમાં	િરસાદરી	પાણરી	સાથ	ેમાટરી	
અને	કાંપ	આિિાથરી	તળાિોનરી	ઉંડાઈ	ઘટિાથરી	પાણરીનરી	સંગ્રહશવક્ત	ઓછરી	થતાં	તળાિોનુ	ંપાણરી	ભુગભ્મમાં	ઓછા	પ્રમાણમાં	
ઉતરે	છે.	
					માટ	ેગામ-તળાિોમાં	જમા	થ્યેલ	કાંપ	કાઢરીને	તળાિો	ઉંડા	કરિાથરી	જળસંગ્રહ	શવક્તમાં	િિારો	થશે	અન	ેતળાિોનુ	ં
પાણરી	િિુ	પ્રમાણમા	ંભુગભ્મમાં	ઉતરતાં	આજુબાજુના	વિસતારનરી	જળસપાટરીમાં	િિારો	થશે	અને	પરરણામે	તળાિોના	કાંઠે	તથા	
ગામમાં	આિેલ	કિુાઓ/બોર	તથા	હેન્ડપંપના	બોરમાં	પાણરીનો	આિરો	િિતાં	પાણરી	િિુ	લાંબા	સમ્ય	સિુરી	ઉપલબિ	થઈ	શકશે	
િળરી	ગામ	તળાિોમાં	પાણરી	લાંબા	સમ્ય	માટે	ઉપલબિ	રહેતા	ંઢોરોન	ેપણ	પુરતા	પ્રમાણમા	ંપાણરી	મળરી	રહેશે,	જ	ેમતલબનો	
સંકલપ	સરકારશ્રીએ	કરેલ	છે.
વષ્મ ૨૦૨૧-૨૨ દરત્ર્યાન કરવારાં આવેલ કારગીરીઓ
■	 િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	ગુજરાત	સરકાર	દ્ારા	આ્યોજીત	સુજલામ	સુફલામ	જળ	અવભ્યાન	૨૦૨૧	અંતગ્મત	અમદાિાદ	

વસંિાઈ	વિભાગ	દ્ારા	કુલ	૪૨	તળાિોનરી	કામગરીરરી	કોઈપણ	પ્રકારના	િુકિાણા	િગર	પણુ્મ	કરિામાં	આિરી.	જે	તમામ	
તળાિો	ઉંડા	કરિાનરી	કામગરીરરી	લોકભાગરીદારરીથરી	કરિામા	ંઆિરી.	

■	 અમદાિાદ	 વજલ્ાના	 વિવિિ	તાલુકાઓમાં	તળાિો	ઉંડા	કરિાનરી	કામગરીરરીઓ	કરિાન	ેકારણે	આશરે	૨,	૯૦,	૮૫૨	
ઘ.મરી.જેટલરી	પાણરીનરી	સંગ્રહ	શરકતનો	િિારો	થ્ેયલ	છે	તથા	આડકતરરી	રરીતે	૨૧૦	હેકટર	વિસતારમાં	વસંિાઇનો	ફા્યદો	
થ્યેલ	છે.	આ	તમામ	તળાિોનરી	આજુબાજુમાં	આિેલ	કુિાઓ	િરસાદ	પડ	ેરરીિાજ્મ	થશ	ેતથા	તળાિોમા	ંસંગ્રહ	થ્ેયલ	પાણરી	
ઢોરઢાંખરને	પરીિાના	ઉપ્યોગમાં	આિે	છે.

વષ્મ ૨૦૨૨-૨૩ દરત્ર્યાન આ્યોજન કરવારાં આવેલ કારગીરીઓ 
■	 િષ્મ	 ૨૦૨૨-૨૩	 દરમ્યાન	અમદાિાદ	 વજલ્ાના	 વિવિિ	 તાલુકાઓમા	ં તળાિો	 ઉંડા	 કરિાનરી	 કામગરીરરીનું	આ્યોજન	
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સુજલામ	સુફલામ	જળ	અવભ્યાન	૨૦૨૨	ના	માસટર	પલાનમાં	લિેામા	ંઆિશે.	જેના	માસટર	પલાન	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	
હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	

(૬) પૂર ત્ન્યંરિણ/કાંઠા ત્ન્યંરિણ ્યોજનાઓ: ( ફિેવાડી બાંિકાર પેટા ત્વભાગ, અરદાવાદ) 
	 અમદાિાદ	 વજલ્ાના	િોળકા	તાલુકામાં	િષ્મ	૨૦૦૬-૦૭માં	આિેલ	પુરના	કારણે	સાબરમતરી	નદરી	તેમજ	િારિક	
નદરીના	રકનારાના	ગામોને	પુરના	કારણે	નુકશાન	થિા	પામેલ	અન	ેનદરીના	કાંઠાઓન	ેપણ	ઘણરી	જગ્યાઓએ	િોિાણ	અને	
નુકશાન	થ્યેલ.	જેને	અનુલક્રીને	અરિેના	વિભાગ	દ્ારા	છ	પૂર	વન્ંયરિણ	્યોજનાનુ	ંઆ્યોજન	કરિામાં	આિેલ,	જે	પૈકી	િષ્મ	
૨૦૧૮-૧૯	સુિરીમાં	કાસરીન્દ્રા	બેંક	પ્રોટકે્ન	્યોજના,	તા.દસક્રોઇ	(પા્યલોટ	પ્રોજેકટ	૨૦૦	મરીટર)	પા્યલોટ	પ્રોજેકટ,	ઈંગોલરી	
ખાતે	પા્યલોટ	પ્રોજેકટ	તથા	કોદળરી્યાપરા	ખાત	ેસંપણુ્મ	પ્રોજેકટ	૪.૫૦	કરોડના	ખિવે	પુણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે	તથા	સાથળ	ખાતે	
બેંક	પ્રોટેકશન	િક્કનરી	કામગરીરરી	પુણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	
	 પૂર	વન્યંરિણ	અને	કાંઠા	પ્રોટેકશન	્યોજનાઓ	પુણ્મ	થતાં	િોળકા	તાલુકાના	સાબરમતરી	નદરી	કાંઠાના	ગામડાઓમાં	
િોમાસા	દરમ્યાન	સાબરમતરી	નદરીના	પુરના	પાણરીને	કારણે	પાળાનુ	ંિોિાણ	થઇ	રકંમતરી	જમરીન	અન	ેમાલ	વમલકતને	જે	નુકશાન	
થા્ય	છે	તે	વન્યંવરિત	થઇ	શકશે.	
વષ્મ ૨૦૨૧-૨૨ દરત્ર્યાન કરવારાં આવેલ કારગીરીઓ :	મોજે	કાસરીન્દ્રા	તા.િોળકા	જી.અમદાિાદ	મુકામે	કુલ	૧૨૦	મરી	
લંબાઈમાં	કામગરીરરી	પુણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.
અત્િક્ક ઇજનેરશ્ીની કિેરી, સુજલાર સુફલાર વિુ્મળ-૧, ગાંિીનગર.
	 આ	િતુ્મળ	હસતક	નરીિે	જણાિેલ	રિણ	વિભાગરી્ય	કિેરરીઓ	કા્ય્મરત	છે.
(૧)  કા્ય્મપાલક ઇજનેરશ્ી, કાંસ ત્વભાગ, ગાંિીનગર 
	 આ	વિભાગ	હસતક	નરીિે	મુજબના	પેટા	વિભાગો	કા્ય્મરત	છે.
	 (૧)		કાંસ	પેટા	વિભાગ,	ગાંિરીનગર		
	 (ર)		કાંસ	પેટા	વિભાગ	નં-૨,	ગાંિરીનગર
	 (૩)		કાંસ	પેટા	વિભાગ,	લોદરા
	 (૪)		કાંસ	પેટા	વિભાગ,	વિસનગર
		 (પ)		કાંસ	પેટા	વિભાગ,	િડનગર
	 (૬)		જળસંપવતિ	સંશોિન	પેટા	વિભાગ,	તલોદ
		 (૭)		પૂર	વન્યંરિણ	એકમ,	ગાંિરીનગર
(૨)  કા્ય્મપાલક ઇજનેરશ્ી, જળસં૫ત્તિ સંિોિન ત્વભાગ, પાલનપુર
		 આ	વિભાગ	હસતક	નરીિે	મુજબના	પેટા	વિભાગો	કા્ય્મરત	છે.
	 (૧)		જળસંપવતિ	સંશોિન	પેટા	વિભાગ,	વહંમતનગર
	 (૨)		જળસંપવતિ	સંશોિન	પેટા	વિભાગ,	પાલનપુર
	 (૩)		જળસંપવતિ	સંશોિન	પેટા	વિભાગ,	મહેસાણા
	 (૪)		ગુહાઇ	પેટા	વિભાગ	નં.૩,	પાલનપુર
(૩)  કા્ય્મપાલક ઇજનેરશ્ી, લઘુ ત્સંિાઇ એકર-ર, ગાંિીનગર. 
	 સુજલામ	સુફલામ	િતુ્મળ-૧,	ગાંિરીનગર	હસતક	નરીિે	મુજબનરી	કામગરીરરી	છે.
•  નર્મદા રુખ્ય નહેર આિારરિ ઉદ્દવહન પાઇપલાઇન ્યોજનાઓ.
૧. નર્મદા રુખ્ય નહેરની સાંકળ- ૨૫૬.૦૦ કી.રી. ઉપરથી નીકળિી ત્પ્યજ થી િરોઇ જળાિ્ય સુિીની ઉદ્દવહન 

પાઇપલાઇન ્યોજના.
	 આ	પાઇપલાઇન	્યોજનાનરી	કામગરીરરી	પૂણ્મ	કરરી	નિેમબર-ર૦૦૪	થરી	કા્યા્મનન્િત	કરેલ	છે.	આ	્યોજનાનરી	હાલમાં	



238

મરામત,	વનભાિ	અને	સંિાલનનરી	કામગરીરરી	પ્રગવતમા	ંછે.	આ	પાઇપલાઇન	દ્ારા	સુજલામ	સુફલામ	નહેરમાં	તથા	પાઇપલાઇન	
સાથે	જોડેલ						૪૨	ગામના	૬૪	તળાિોમાં	ભુગભ્મ	જળ	રરીિાજ્મ	તથા	પૂરક	વસંિાઇ	સારૂં	પાણરી	આપિામા	ંઆિે	છે.	ઉપરાંત	િરોઇ	
જળાશ્ય	તથા	િરોઇ	જમણા	કાંઠાનરી	મુખ્ય	કેનાલમાં	પાણરી	નાખિામાં	આિે	છે.	આ	પાઇપલાઇનથરી	ગુજરાત	પાણરી	પુરિઠા	
અને	ગટર	વ્યિસથા	બોડ્મ	દ્ારા	૩	શહેરો	અને	૧૮૭	ગામોને	પરીિાનુ	ંપાણરી	પરુૂં	પાડિામા	ંઆિે	છે.	આશરે	૪૫૦૦	હેકટર	
વિસતારને	વસંિાઇનો	સરીિો	/	આડકતરો	લાભ	મળ	ેછે.
૨. નર્મદા રુખ્ય નહેરની સાંકળ- ૨૧૮.૧૦ કી.રી. ઉપરથી નીકળિી રોટા જલનુદ્રા થી હાથરિી ગુહાઇ જળાિ્ય 

સુિીની ઉદ્દવહન પાઇપલાઇન ્યોજના.
	 આ	પાઇપલાઇન	્યોજનાનરી	કામગરીરરી	પૂણ્મ	કરરી	જૂન-૨૦૦૯	થરી	કા્યા્મનન્િત	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	આ	્યોજનાનરી	
હાલમા	ં મરામત,	 વનભાિ	અને	સંિાલનનરી	 કામગરીરરી	પ્રગવતમાં	છે.	આ	પાઇપલાઇનથરી	સુજલામ	સુફલામ	નહેરમા	ં તથા	
પાઇપલાઇન	સાથે	જોડેલ						 ૪૦	ગામના	 ૮૧	 તળાિો	 /	 િેકડેમ	જોડરી	ભૂગભ્મ	 જળ	 રરિાજ્મ	 તથા	 પુરક	 વસંિાઇ	 માટ	ે પાણરી	
આપિામાં	આિે	છે.	આ	પાઇપલાઇનથરી	જરૂરરી્યાત	ઉભરી	થ્યે	હાથમતરી	તથા	ગુહાઇ	જળાશ્યમા	ંપાણરી	નાખિામાં	આિે	છે.	આ	
પાઇપલાઇન	થકી	પરીિાનું	પાણરી	પણ	પુરૂ	પાડિામાં	આિે	છે.	આશરે	૪૯૦૦	હેકટર	વિસતારને	વસંિાઇનો	સરીિો	/	આડકતરો	
લાભ	મળે	છે.
૩. નર્મદા રુખ્ય નહેરની સાંકળ- ૨૬૪.૦૦ કી.રી. ઉપરથી નીકળિી કરણનગરથી િાિંુસણ-સુજલાર સુફલાર 

સપ્ેડીંગ કેનાલ સુિીની પાઇપલાઇન ્યોજના.
	 આ	પાઇપલાઇન	્યોજનાના	બાંિકામનરી	કામગરીરરી	જુલાઇ-૨૦૧૬	માં	પણૂ્મ	થ્યેલ	છે.	આ	પાઇપલાઇનથરી	સુજલામ	
સુફલામ	નહેરમાં	તથા	પાઇપલાઇન	સાથે	જોડેલ						૨૦	ગામના	૩૬	તળાિોમા	ંભુગભ્મ	જળ	રરીિાજ્મ	તથા	પૂરક	વસંિાઇ	સારૂં	
પાણરી	આપિામાં	આિે	છે.	આ	્યોજનાને	િાંિુસણ	થરી	રેડલક્મરીપુરા	સુિરી	લંબાિિાનરી	કામગરીરરી	પણૂ્મ	થ્યેલ	છે.	જેના	થકી	૨૬	
ગામના	૪૮	તળાિો	ભૂગભ્મ	જળ	રરિાજ્મ	તથા	પુરક	વસંિાઇ	હેઠળ	આિરેલ	છે.	અંદાજે	૬૦૦૦	હેકટર	વિસતારને	વસંિાઇનો	
સરીિો	/	આડકતરો	લાભ	મળે	છે.
૪. નર્મદા રુખ્ય નહેરની સાંકળ- ૩૭૫.૧૦ કી.રી. ઉપર િાંગાથી દાિંીવાડા જળાિ્ય સિુીની ઉદ્દવહન પાઇપલાઇન 

્યોજના.
	 આ	 પાઇપલાઇન	 ્યોજનાનરી	 કામગરીરરી	 પૂણ્મ	 કરરીન	ે એવપ્રલ-૨૦૧૫	 થરી	 કા્યા્મનન્િત	 કરિામા	ં આિેલ	 છે.	 આ	
પાઇપલાઇનનરી	હાલમાં	મરામત,	વનભાિ	અને	સંિાલનનરી	કામગરીરરી	પ્રગવતમાં	છે.	આ	પાઇપલાઇનથરી	સુજલામ	સુફલામ	
નહેરમા	ંતથા	પાઇપલાઇન	સાથે	જોડેલ						૨૪	ગામના	૪૫	તળાિોમાં	ભૂગભ્મ	જળ	 રરિાજ્મ	તથા	પુરક	 વસંિાઇ	માટે	પાણરી	
આપિામાં	આિે	છે.	આ	પાઇપલાઇનથરી	દાંતરીિાડા	જળાશ્યમાં	પાણરી	નાખિામાં	આિે	છ	ેતથા	સરીપ	ુઅન	ેદાંતરીિાડા	જળાશ્યના	
કમાન્ડ	વિસતારમાં	પણ	જરૂરરી્યાત	ઉભરી	થ્યે	પુરક	વસંિાઇ	માટે	પાણરી	આપિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	અંદાજે	૯૦૦૦	હેકટર	વિસતારને	
વસંિાઇનો	સરીિો	/	આડકતરો	લાભ	મળ	ેછે.
૫. પાટણ (રાિપુર)થી ડીંડરોલ સુિીની પાઇપલાઇન ્યોજના.
	 આ	પાઇપલાઇન	નમ્મદા	મુખ્ય	નહેરનરી	સાંકળ	૩૨૬.૪૦	કી.મરી.	ઉપરથરી	નરીકળતરી	ગુજરાત	જળસંપવતિ	 વિકાસ	
વનગમ,	ગાંિરીનગર	હસતકનરી	ખોરસમ	થરી	માતપુર	પાઇપલાઇનનુ	ંએક્ટેન્શન	છે.
	 આ	 પાઇપલાઇન	 ્યોજનાનરી	 કામગરીરરી	 પૂણ્મ	 કરરી	 માહે	 માિ્મ-૨૦૧૬	 થરી	 કા્યા્મનન્િત	 કરિામા	ં આિેલ	 છે.	 આ	
પાઇપલાઇનથરી	૧૬	ગામના	૪૫	તળાિો	જોડિામાં	આિેલ	છે.	આ	પાઇપલાઇનન	ેમુક્તેશ્વર	જળાશ્ય	સુિરી	 લંબાિિાનુ	ં
આ્યોજન	છે.	જેનરી	અંદાજીત	રકમ	` ૧૯૧.૭૨	કરોડના	નકશા-અંદાજ	િહરીિટરી	મંજૂરરીનરી	પ્રવક્ર્યા	હેઠળ	છે.	આ	્યોજનાથરી	
મુક્તેશ્વર	જળાશ્યમાં	પાણરી	નાખિાનું	આ્યોજન	છે	તથા	અંદાજે	૩૦	ગામના	૪૨	તળાિ	જોડરી	ભૂગભ્મ	જળ	રરિાજ્મ	તથા	પુરક	
વસંિાઇ	માટે	પાણરી	નાખિાનું	આ્યોજન	છે.	અંદાજે	૩૦૦૦	હેકટર	વિસતારને	વસંિાઇનો	સરીિો	/	આડકતરો	લાભ	મળે	છે.
૬. નર્મદા રુખ્ય નહેરની સાંકળ - ૨૫૬.૦૦ કી.રી.થી ત્પ્યજથી ઉણાદ સુિીની ઉદ્દવહન પાઇપલાઇન ્યોજના.
	 આ	પાઇપલાઇન	બાંિકામનરી	કામગરીરરી	બે	પેકેજમાં	િહેંિિામાં	આિેલ	છ.ે	(૧)	વપ્યજ	થરી	બોરૂ,	(પેકેજ-૧)	અને	
(૨)	બોરૂ	થરી	ઉણાદ,	(પેકેજ-૨)
	 ઉક્ત	બન્ે	પેકેજનરી	કામગરીરરી	પૂણ્મ	કરરી	પાઇપલાઇન	જન્્યુઆરરી-૨૦૨૧	થરી	કા્યા્મનન્િત	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	જે	પૈકી	
પેકેજ-૧	અંતગ્મત	પાઇપલાઇનથરી	ગાંિરીનગર	અને	મહેસાણા	 વજલ્ાના	અનુક્રમે	 કલોલ	અન	ેકડરી	તાલુકાના	૧૩	ગામના	
૧૩	તળાિોમાં	ભૂગભ્મ	જળ	રરિાજ્મ	તથા	પુરક	વસંિાઇ	હેઠળ	આિરેલ	છે.	તથા	પેકેજ-૨	અંતગ્મત	પાઇપલાઇનથરી	મહેસાણા	
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વજલ્ાના	વિજાપુર	અને	િડનગર	તાલુકાના	૩૨	ગામના	૫૭	તળાિોમાં	ભૂગભ્મ	જળ	રરિાજ્મ	તથા	પુરક	વસંિાઇ	હેઠળ	આિરેલ	
છે.	ઉપરાંત	સુજલામ	સુફલામ	સપ્રેરડંગ	કેનાલમાં	તથા	િરોઇ	જમણા	કાંઠાનરી	મુખ્ય	કેનાલમા	ંપાણરી	નાખિામાં	આિે	છે.
	 આ	બને્	પેકેજ	હેઠળનરી	પાઇપલાઇન	્યોજના	થકી	અંદાજે	૬૦૦૦	હેકટર	વિસતારને	વસંિાઇનો	સરીિો	/	આડકતરો	
લાભ	મળે	છે.
૭. નર્મદા રુખ્ય નહેરની સાંકળ- ૪૩૧.૨૦ થી થરાદ થી સીપુ જળાિ્ય સુિીની ઉદ્દવહન પાઇપલાઇન ્યોજના.
	 આ	પાઇપલાઇનનરી	બાિંકામનરી	કામગરીરરી	હાલ	પ્રગવતમાં	છે.	જે	ઓગસટ-૨૦૨૨	સુિરીમાં	પણૂ્મ	કરિાનું	આ્યોજન	
છે.	આ	પાઇપલાઇનથરી	સુજલામ	સુફલામ	નહેરમાં	તથા	પાઇપલાઇન	સાથ	ેજોડિામા	ંઆિનાર	અંદાજ	ે૩૯	ગામના	૧૦૬	
તળાિોમાં	ભૂગભ્મ	જળ	રરિાજ્મ	તથા	પુરક	વસંિાઇ	માટે	પાણરી	નાખિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	આ	પાઇપલાઇનથરી	સરીપ	ુજળાશ્યમાં	
પાણરી	નાખિાનું	આ્યોજન	છે.	આ	્યોજનાથરી	આશરે	૬૦૦૦	હેકટર	વિસતારન	ેવસંિાઇનો	સરીિો	/	આડકતરો	લાભ	મળશે.
૮. નર્મદા રુખ્ય નહેર આિારરિ કસરા થી દાંિીવાડા જળાિ્ય સુિીની ઉદ્દવહન પાઇપલાઇન ્યોજના.
	 આ	પાઇપલાઇન	્યોજના	માટે	પ્રાથવમક	સિવેક્ણનરી	કામગરીરરી	પણૂ્મ	કરેલ	છ	ેઅન	ેસરકારશ્રી	કક્ાએથરી	પથરેખાનરી	
મંજૂરરી	પણ	મળેલ	છે.	સદર	્યોજના	માટે	અંદાજો	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	અથવે	જરૂરરી	સિવેક્ણનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે	
તથા	આગામરી	સમ્યમાં	સક્મ	સતરેથરી	જરૂરરી	મંજુરરીઓ	મળ્યા	બાદ	્યોજનાનરી	કામગરીરરી	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	જેમાં	
૧૫૫	ગામોના	૨૯૬	તળાિોને	જોડાણ	આપરી	ભૂગભ્મ	જળ	રરિાજ્મ	તથા	પુરક	વસંિાઇ	માટે	પાણરી	નાખિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	આ	
્યોજનાથરી	આશરે	૭૫૦૦	હેકટર	વિસતારને	વસંિાઇનો	સરીિો	/	આડકતરો	લાભ	થનાર	છે.
૯. નર્મદા રુખ્ય નહેર આિારરિ ખેરવા-ત્વસનગર પાઇપલાઇન ્યોજના
	 આ	પાઇપલાઇન	નમ્મદા	મુખ્ય	નહેરનરી	સાંકળ-૨૭૮.૫૦	કી.મરી.	થરી	નરીકળતરી	ગુજરાત	જળસંપવતિ	વિકાસ	વનગમ,	
ગાંિરીનગર	હસતકનરી	આદુન્દરાથરી	સુજલામ	સુફલામ	સપ્રેડીંગ	(ખેરિા)	પાઇપલાઇનનુ	ંએકસટેન્શન	છે.
	 આ	પાઇપલાઇનનરી	કામગરીરરી	હાલ	પૂણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે	તથા	હાઇડ્ો	ટેસટીંગ	/	કમરીશવનંગનરી	કામગરીરરી	પૂણ્મ	કરેલ	
છે.	આ	પાઇપલાઇનથરી	૧૫	ગામના	૨૭	તળાિો	જોડિામાં	આિેલ	છે.	આશરે	૩૦૦૦	હેકટર	વિસતારન	ેવસંિાઇનો	સરીિો	/	
આડકતરો	લાભ	થનાર	છે.
ગાંિીનગર ત્જલ્ાના કાંસની કારગીરી
૧.	 ગાિંરીનગર	વજલ્ામાં	ર૧પ.૭૦	રક.મરી.	નરી	કાંસના	મરામત	અને	વનભાિણરીનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.

ગાંિરીનગર	તાલુકામાં	આિતરી	કાંસ	: દહેગામ	તાલુકામા	ંઆિતરી	કાંસ કલોલ	તાલુકામા	ંઆિતરી	કાંસ
a.	નારદરીપુર-સરઢિ	કાંસ
b.	રૂપાલ-સરઢિ-જલુંદ	કાંસ
c.	ઉનાિા-રાંિેજા-િાિોલ	કાંસ
d.	િણપ-મુરઠ્યા	કાંસ
e.	સિન્મ	કાંસ

a.	ઉદણ-સાંપા	કાંસ
b.	ખારિરીબા	િહેળા	કાંસ

a.		સાંતેજ-	રણછોડપુરા	કાંસ
b.		િેસટિરી્યર	કાંસ
c.		ઇસટન્મ	કાંસ
d.		સઇજ-હાજીપુર	કાંસ
e.		આરસોડરી્યા	કાંસ
f.		ડીંગુિા-ડાંગરિા	કાંસ
g.		રાજપુર-વપ્યજ	કાંસ

૨. ત્પ્યિ સહકારી રંડળીઓ બનાવવાની કારગીરી.
	 પાઇપલાઇન	્યોજના	થકી	જોડેલ	ગામ	તળાિો	પરનરી	વપ્યત	મંડળરીઓ	પૈકી	કુલ-	૬૩	મંડળરીઓ	બનાિરીને	રજીસટર	
કરેલ	છે.	તથા	બાકી	રહેતરી	વપ્યત	મંડળરીઓ	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.
પૂર ત્ન્યંરિણને લગિી કારગીરી.
	 નમ્મદા,	જળસં૫વતિ,	પાણરી	પુરિઠા	અને	કલપસર	વિભાગ,	ગાિંરીનગર	હેઠળ	દર	િષવે	સટેટ	િોટર	ડેટા	સને્ટર	વબલડીંગ,	
સેકટર-૮,	ગાંિરીનગર	ખાતે	મધ્યસથ	પૂર	વન્યંરિણ	એકમ	િાલ	ુકરિામા	ંઆિે	છ	ેઅન	ે૧લરી	જૂન	થરી	૩૦મરી	ઓકટોબર	સુિરી	
સતત	૨૪	કલાક	માટ	ેરિણ	પાળરી	માં	એક	કા્ય્મપાલક	ઇજનેર,	એક	ના્યબ	કા્ય્મપાલક	ઇજનેર,	રિણ	મદદનરીશ	ઇજનેર	/	અવિક	
મદદનરીશ	ઇજનેર	અન	ેિગ્મ-૪ના	કમ્મિારરીઓ	તથા	મેસેન્જરનરી	ટરીમ	બનાિરી	રોસટર	ડ્યુટરીમાં	પૂર	વન્યંરિણન	ેલગતરી	કામગરીરરી	
િાલુ	રાખિામાં	આિે	છે.	બાકીના	સમ્યગાળા	દરમ્યાન	સામાન્્ય	કામકાજ	અથવે	કિેરરી	સમ્ય	દરમ્યાન	સટેટ	િોટર	ડેટા	સને્ટર	
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વબલડીંગ,	સેકટર-૮,	ગાંિરીનગર	ખાતે	કા્ય્મરત	રહે	છે.	િિુમાં	દર	િષવે	વસંિાઇ	વિભાગનુ	ં રડરાસટર	મેનેમજમેન્ટ	પલાન	પણ	
અરિેનરી	િતુ્મળ	કિેરરી	દ્ારા	તૈ્યાર	કરિામાં	આિે	છે.
•  લઘુ ત્સંિાઇ એકર-ર, ગાંિીનગરની કારગીરી. 
	 આ	િતુ્મળ	કિેરરી	હેઠળ	૧લરી	જૂન	થરી	૩૦મરી	ઓકટોબર	સુિરી	સતત	૨૪	કલાક	માટે	રિણ	પાળરી	માં	પૂર	વન્ંયરિણન	ે
લગતરી	કામગરીરરી	તેમજ	સુજલામ-સુફલામ	જળ	અવભ્યાન	અંતગ્મત	સરકારશ્રી	દ્ારા	સોંપિામાં	આિતરી	વિવિિ	કામગરીરરી	લઘ	ુ
વસંિાઇ	એકમ-૨	હેઠળ	વનભાિિામાં	આિે	છે.
ત્સંિાઇ ્યોજના
વિુ્મળ કિેરીનું નાર : અત્િક્ક ઇજનેરશ્ી, સુજલાર સુફલાર વિુ્મળ-૧, ગાંિીનગર

કર્મિારી વગ્મના વગ્મ
૩૧ રાિ્મ-૨૦૨૧ના રોજ અંદાજી 

જગ્યાની સંખ્યા
૩૧ રાિ્મ-૨૦૨૨ના રોજ અંદાજી 

જગ્યાની સંખ્યા
કા્યરી હંગારી સરવાળો કા્યરી હંગારી સરવાળો

(ક) રાજ્ય હસિકની નોકરીઓ
૧.	તાંવરિક
રાજ્યપવરિત ૨૦ ૪૭ ૬૭ ૨૦ ૪૭ ૬૭
વબનરાજ્યપવરિત ૬ ૪૬ ૫૨ ૬ ૪૬ ૫૨
સરવાળો (૧) ૨૬ ૯૩ ૧૧૯ ૨૬ ૯૩ ૧૧૯

ર.	વબન	તાંવરિક
રાજ્યપવરિત ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦
વબનરાજ્યપવરિત ૨૬	 ૭૨	 ૯૮ ૨૬	 ૬૧	 ૮૭
સરવાળો (ર) ૨૬ ૭૨ ૯૮ ૨૬ ૬૧   ૮૭

સરવાળો (૧) + (ર) ૫૨ ૧૬૫ ૨૧૭ ૫૨ ૧૫૪ ૨૦૬
૩.	કામ	પર	રોજ	પરનું	મહેકમ. ૦ ૬	 ૬	 ૦ ૬	 ૬	
સરવાળો (૩) ૦ ૬ ૬ ૦ ૬ ૬ 

સરવાળો  (૧)+(ર)+(૩) ૫૨ ૧૭૧ ૨૨૩ ૫૨ ૧૬૦ ૨૧૨

(ખ)	છૂટક	કામદારો	સવહત	કોન્ટ્ાકટરનરી	
નોકરરી.
(ડ્ાઇિર/સિેકનરી	આઉટસોસ્મથરી	સેિા)

૦ ૨૪ ૨૪ ૦ ૩૧ ૩૧	

નોંિ :	આ	કિેરરી	હેઠળનરી	વિભાગરી્ય	/	પેટા	 વિભાગરી્ય	કિેરરીઓમાં	૩૧	આઉટસોસ્મથરી	સરકારશ્રી	દ્ારા	માન્્યતા	મેળિેલ	
એજન્સરી	મારફતે	સિેા	લેિામાં	આિેલ	છે.
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સુજલાર સુફલાર વિુ્મળ નં-ર, રહેસાણા. 
સને ૨૦૨૨-૨૦૨૩

	 સુજલામ	સુફલામ	 િતુ્મળ-નં-ર,	 મહેસાણા	 હાલ.	જી.આર.ડબલ્ુય.આર.ડરી.સરી.	 ના	 પ્ર્યોગશાળા	 વબલડીંગમાં	 ગણપત	
્યુનરીિસજીટરી	નરી	સામે	ખેરિા	ખાતે	સને.	૨૦૦૪	થરી	કા્ય્મરત	છે.	
	 હાલમા	ંસુજલામ	સુફલામ	િતુ્મળ-નં-ર,	મહેસાણા	ના	અવિક્ક	ઇજનેર	તરરીકે	શ્રી	ડરી.સરી.પટેલ	છે.	અરિેના	િતુ્મળ	હસતક	
નરીિે	જણાિેલ	પ(પાંિ)	વિભાગો	કા્ય્મરત	છે.

૧ સુજલામ	સુફલામ	વિભાગ-નં-ર,	વિસનગર. શ્રી	એિ.આર.ઠક્ર	ઈન્િાજ્મ
૨ િરોઇ	મુખ્ય	બંિ	વિભાગ-નં-૧,	િરોઇ	કોલોનરી શ્રી	એસ.એસ.પટેલ	ઈન્િાજ્મ
૩ િરોઇ	નહેર	વિભાગ	નં-૩,	વિસનગર. શ્રી	આર.આર.પટેલ
૪ ડરીસા	વસંિાઇ	વિભાગ	ડરીસા શ્રી	જે.એન.ડામોર
૫ સરીપુ	્યોજના	વિભાગ	પાલનપુર શ્રી	જે.એન.ડામોર	ઈન્િાજ્મ

	 અરિેના	િતુ્મળ	હસતક	િરોઇ	જળાશ્ય	્યોજના	દાંતરીિાડા	જળાશ્ય	્યોજના,	સરીપ	ુ્યોજના,	મુકેતશ્વર	્યોજના	અને	
સરસિતરી	બેરેજ	્યોજના,	હડમતરી્યા	વસંિાઇ	્યોજના,	ઉમરી્યા	જળાશ્ય	(ભાંખર)	્યોજના	તથા	લાકરોડા	વિ્યર	્યોજનાનરી	બે	
લાખથરી	િિુ	વિસતારમાં	વસંિાઇ	મરામત	વનભાિનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.	
	 સુજલામ	સુફલામ	સપ્રેડીંગ	કેનાલ	નરી	સાં.૧૫૮.૯૭	થરી	૩૩૨	રક.મરી.	સિુરીનરી	બાંિકામ	મરામત	વનભાિ	નરી	કામગરીરરી	
કરિામાં	આિે	છે.
	 મહેસાણા	અને	બનાસકાંઠા,	પાટણ	વજલ્ામાં	ભુગભ્મજળ	રરીિાજ્મના	કામો	જેિા	કે	નાના/મોટા	િેકડેમ,	બાંિકામ	તથા	
નાના/મોટા	તળાિો	ઉંડા	કરિાનરી	કામગરીરરી	હાથ	િરિામાં	આિે	છે.
	 અરિેના	િતુ્મળ	હસતકના	વિભાગોનરી	વિભાગિાર	કામગરીરરી	નરીિે	પ્રમાણે	છે.	
કા્ય્મપાલક ઈજનેરશ્ી, સુજલાર સુફલાર ત્વભાગ નં-ર, ત્વસનગર હસિકની કારગીરી.
	 સુજલામ	સુફલામ	વિભાગ-ર,	વિસનગર	હસતક	પાિં	પેટા	વિભાગરી્ય	કિેરરીઓ	કા્ય્મરત	છે.
	 અરિેના	વિભાગ	હસતક	સુજલામ	સુફલામ	સપ્રેડીંગ	કેનાલનરી	સાં.૧૫૮.૯૭૦	કી.મરી.	થરી	૨૭૪.૩૪૫	કી.મરી.	સુિરી	
૧૧૫.૩૭૫	કી.મરી.	લંબાઇમાં	સુજલામ	સુફલામ	સપ્રેડીંગ	કેનાલ	તથા	તેન	ેક્રોસ	થતા	મોટરી	નદરીઓના	નાળા	તથા	અન્્ય	સરી.ડરી.	
િક્કસનરી	મરામત	જાળિણરી	તથા	રરીિાજ્મ	્યોજના	હેઠળ	નમ્મદા	આિારરીત	પાઇપલાઇન	દ્ારા	ઉપલબિ	પાણરી	તથા	િોમાસા	
દરમ્યાન	નમ્મદાના	િહરી	જતા	િિારાના	પાણરીને	સદર	કેનાલમાં	નાખરી	ઉતિર	ગુજરાતના	પાણરીથરી	િંવિત	તેિા	પાટણ,	મહેસાણા	
તથા	ગાંિરીનગર	વજલ્ાના	ખેડૂતોને	ઉદિહન	તથા	રરીિાજ્મ	વસંિાઇનો	લાભ	આપિામાં	આિે	છે.
	 વિભાગ	હસતક	સદર	સુજલામ	સુફલામ	સપ્રેડીંગ	કેનાલન	ેસંલગ્ન	કાંસમાં	પાણરી	રરીિાજ્મ	કરિાનરી	કામગરીરરી	જે	અન્િ્યે	
મહેસાણા	વજલ્ામાં	એજન્સરી	દ્ારા	સદર	નેટિક્કનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.
	 વિભાગ	હસતક	સાબરમતરી	નદરી	પર	લાકરોડા	િરી્યરના	રેસટોરેશન	તથા	પ્રોટેકશનનરી	કામગરીરરી	હાલમા	ંપણુ્મ	કરિામાં	
આિેલ	છે.	અને	તેના	કા્યમરી	વનરાકરણ	માટે	(Final	Restoration)	નરી	કામગરીરરી	પણ	પૂણ્મ	કરરી	દેિામાં	આિેલ	છે.	
	 વિજાપુર	તાલુકાના	િરોઇ	એક્ટેન્ડેડ	તથા	સુજલામ	સુફલામ	નહેર	િચ્ચેના	વસંિાઇથરી	િંવિત	વિસતારન	ેવસંિાઇનરી	
સગિડ	મળરી	રહે	તે	સારૂ	નમ્મદા	પાઇપલાઇન	આિારરીત	આઠ	પ્રશાખાનરી	કામગરીરરીનું	આ્યોજન	કરિામાં	આિેલ	છે.	જેમાંથરી	
મહુડરી	પ્રશાખાનરી	કામગરીરરી	િષ્મ	૨૦૧૦	માં	પણૂ્મ	કરેલ	છે.	અન	ેબાકીનરી	પ્રશાખાઓમા	ંજમરીન	સંપાદનના	પ્રશ્ોને	લરીિે	
કામગરીરરી	થઇ	શકે	તેમ	નથરી.	જેથરી	 વિજાપુર	અન	ેમાણસા	તાલુકાઓના	વરિકોણરી્યા	 વિસતારના	ગામડાઓના	ગામ	તળાિ	
નમ્મદાના	પાણરીથરી	ભરિા	માટ	ેપાઇપલાઇનનરી	કામગરીરરીન	ુટને્ડર	મંજુર	થઈ	કામગરીરરી	હાલમા	ંપ્રગવતમાં	છે.	જેમા	ંઇજારદારશ્રી	
દ્ારા	૬૦%	જેટલરી	કામગરીરરી	પુણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.
	 પાટણ	વજલ્ાના	પાટણ,	સરસિતરી	અને	િાણસમા	તાલુકાઓમા	ંજળસંિ્ય	્યોજના	હેઠળ	તળાિો	ઉંડા	કરિા	તથા	
િેકડેમ	બાંિકામનરી	કામગરીરરી	અરિેના	વિભાગ	હસતક	છે.	તેમજ	મહેસાણા	અને	પાટણ	વજલ્ામાં	આિતા	તાલુકાના	તળાિો	
સુજલામ	સુફલામ	નહેર,	નમ્મદા	મુખ્ય	નહેર	આિારરીત	પાઇપલાઇન	દ્ારા	તેમજ	સુજલામ	સુફલામ	નહેરને	ક્રોસ	થતરી	ડ્ેઇનો	
દ્ારા	મહેસાણા	વજલ્ાના	કુલ	૬૪	તળાિો	તેમજ	પાટણ	વજલ્ાના	કુલ	૭૭	મળરીને	કુલ	૧૪૫	તળાિો	ભરિાનરી	કામગરીરરી	
કરિામાં	આિે	છે.	
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	 પાટણ,	સરસિતરી	અને	િાણસમા	તાલુકાના	ગામોના	તળાિો	નમ્મદાના	િિારાના	પાણરીથરી	ભરિામા	ટેકસરા-	દાંતરીિાડા	
પાઇપલાઇનમાંથરી	સટાિડ	ગામ	આગળ	િાલિ	નાખરી	૩૦	ગામોના	૫૫	તળાિો	ભરિાનરી	રૂવપ્યા	૧૦૮	કરોડ	દરખાસતન	ે
સરકારશ્રીમાંથરી	 મંજુરરી	આપિામાં	આિેલ	 છે.	 જેના	 સિવેનરી	 કામગરીરરી	 પણૂ્મ	 થઈ	 ગ્યેલ	 છે.	 પરંત	ુ કસરા	 દાંતરીિાડા	 મુખ્ય	
એમ.એસ.	પાઈપલાઈનનરી	કામગરીરરી	બાકી	હોઈ	તેમજ	પથરેખા	નક્રી	ન	હોઈ	અરિેથરી	અંદાજ	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	હાલમાં	
થ્યેલ	નથરી.	જ	ેપથરેખા	નક્રી	થ્યેથરી	અરિેથરી	નકશા-અંદાજો	બનાિરી	આગળનરી	મંજુરરી	માટે	મોકલરી	આપિામાં	આિશે.
	 મહેસાણા	તાલુકાના	દેલા-ઉિરપરી	ગામના	સરીમાડામા	ંિેકડેમનુ	કામ	હાલમા	ંપ્રગવતમાં	છે.	આ	કામમાં	કુલ	કામગરીરરી	
ના	૫૦%	કામગરીરરી	ઇજારદારશ્રી	દ્ારા	પુણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	સદર	િેકડેમ	બનિાથરી	૧૦૦	હેકટર	વિસતાર	ન	ેવસંિાઇ	
માટે	પાણરીનરી	સુવિિા	પ્રત્યકક્	કે	પરોક્	રરીતે	લાભ	થશે.	તેમજ	મહેસાણા	તાલુકાના	સોનેરરીપુરા	ગામે	નિરીન	િેકડેમ	બનાિિા	
અંગે	પરરીક્ણ	તથા	સિવેક્ણ	નરી	કામગરીરરી	પુણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	તથા	આલેખન	કરરી	આગળનરી	કા્ય્મિાહરી	કરિામાં	આિશે.	
આજ	રરીતે	સામેરિા	ગામે	નિરીન	િેકડેમ	બનાિિા	અંગે	પરરીક્ણ,	સિવેક્ણ	અન	ેઆલેખનનરી	કામગરીરરી	પણુ્મ	કરિામા	ંઆિેલ	
છે.	તેમજ	મહેસાણા	વજલ્ાના	બહુિરાજી	તાલુકાના	કરણસાગર	ગામે	રૂપેણ	નદરી	પર	કુલ	૨	િેકડેમ	બનાિિાનરી	કામગરીરરીનરી	
સરકારશ્રીમાંથરી	મંજુરરી	મળેથરી	િેકડેમ	બાંિિાનરી	કામગરીરરી	કરિામા	ંઆિશે.
	 રૂપેણ	નદરી	જ્યાં	રણમાં	મળે	છે	ત્યાં	રૂપેણ	નદરીના	િિારાના	પાણરીનો	સંગ્રહ	કરિા	િૈરદક	સરસિતરી	્યોજના	હેઠળ	
સિવેનરી	મંજુરરી	મળતાં	સિવે	કામના	ટેન્ડર	પ્રવક્ર્યા	પ્રગવતમાં	છે.	તેમજ	સાબરમતરી	નદરીમાં	િલાસણા	ગામ	પાસ	ેિલાસણા	બેરેજ	
બનાિિાનરી	કામગરીરરીનુ	ટેન્ડર	` ૯૩૫૦	નુ	મંજુર	કરરી	હાલમાં	કામગરીરરી	પ્રગવતમા	ંછે.	જેમાં	ઇજારદારશ્રી	દ્ારા	૮૧%	જેટલરી	
કામગરીરરી	પુણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	 		
કા્ય્મપાલક ઈજનેરશ્ી, િરોઇ નહેર ત્વભાગ નં-૩, ત્વસનગર હસિકની કારગીરીની ત્વગિો
	 િરોઇ	નહેર	વિભાગ	નં-૩,	 વિસનગર	હસતક	સાબરમતરી	જમણાકાંઠા	મુખ્ય	નહેરનરી	સાં.	૨૦.૯૧	થરી	૪૩.૪૭૨	
કી.મરી.	અને	તેનરી	વિસતરણ	વ્યિસથા,	સાબરમતરી	સરસિતરી	લીંક	કેનાલ	અન	ેવસપોર	લુપ	કેનાલનરી	વસંિાઇ	વ્યિસથાપનનરી	
૪૭૪૭૯	હેકટરનરી	કામગરીરરી,	નહેરોનરી	સુિારણા,	મહેસાણા	વજલ્ાના	ઉંરા,	બેિરાજી,	વિસનગર,	િડનગર	તાલુકાના	કાંસ	
સુિારણા,	િેકડેમ	અને	તળાિોના	જળસંિ્યના	કામોનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.
ત્સંિાઇ વ્યવસથાપન : 
	 સદર	વિભાગ	હસતક	૪૭૪૭૯	હેકટર	વિસતારમાં	વસંિાઇ	વ્યિસથાપનરી	કામગરીરરી	છે.	
સાબરરિી જરણાકાંઠા ત્વસતૃત્િકરણ :
	 સાબરમતરી	જમણાકાંઠા	મુખ્ય	નહેરમાં	કુલ	૨૩૮૮૭	હેકટર	વિસતારમાં	વિસતૃવતકરણનરી	્યોજના	િષ્મ	૨૦૦૦	માં	
` ૫૪	કરોડના	ખિવે	મંજુર	કરિામાં	આિેલ	જે	િષ્મ	૨૦૦૮	માં	પુણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	હાલમાં	વસંિાઇનો	લાભ	આપિામાં	
આિે	છે.
ત્સપોર લુપ કેનાલ : 
	 સાબરમતરી	જમણાકાંઠા	નહેરના	લાભોથરી	િંવિત	વિસતારના	ગામો	માટ	ેનહેરનરી	જમણરી	બાજુએ	` ૫.૦૦	કરોડના	
ખિવે	૨૧૦૦	હેકટર	વિસતારમાં	લાભ	આપિા	વસપોર	લુપ	કેનાલ	િષ્મ	૨૦૦૬-૦૭	મા	ંબનાિિામાં	આિેલ	છે.	જેમા	ંછેલ્ા	
દસ	િષ્મથરી	વસંિાઇનો	લાભ	આપિામાં	આિે	છે.	
નહેરોની સિુારણા : 
	 સાબરમતરી	જમણાકાંઠા	 મુખ્ય	નહેરનરી	સાં.	 ૨૦.૯૧	થરી	૪૩.૪૭૨	 કી.મરી.	 નહેર	 સુિારણાના	 કામો	માટે	 િષ્મ	
૨૦૨૧-૨૨	માં	` ૫૨૬	લાખના	આ્યોજન	સામે	` ૧૩૩.૦૦	લાખના	કામો	પુણ્મ	કરેલ	છે.	અને	બાકીના	કામો	િાલુ	સાલે	
પુણ્મ	કરિાનો	આ્યોજન	છે.	તથા	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૧૦૧૪	લાખના	કામોનંુ	આ્યોજન	છે.
સહભાગી ત્સંિાઇ વ્યવસથા : 
	 િરોઇ	પ્રોજેકટ	સહભાગરી	વસંિાઇ	વ્યિસથા	હેઠળ	પા્યલોટ	પ્રોજેકટ	તરરીકે	પસંદ	કરેલ	છે.	સદર	વિભાગ	હસતકનો	
બિોજ	 વપ્યત	 વિસતાર	સહભાગરી	 વસંિાઇ	 વ્યિસથા	હેઠળ	આિરરી	લરીિેલ	છે.	જેમા	ંકુલ	૧૮૦	મંડળરીઓ	કા્ય્મરત	છે.	અને	
પુનરોધિારના	૭૩	લાખના	કામો	પૈકી	૨૦૨૧-૨૨	માં	` ૧૫.૦૦	લાખના	કામો	પુણ્મ	કરેલ	છે.	અને	બાકીના	કામો	િાલુ	સાલ	ે
પુણ્મ	કરિાનો	આ્યોજન	છે	તથા	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૫૨	લાખના	કામોનું	આ્યોજન	છે.	
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જળસંિ્યના કારો : 
	 િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	માં	હ્યાત	તળાિો	ઉંડા	કરિાના,	ડે્ઇનો	રરીસટોરેશન	કરિાના	કામો	તથા	મહેસાણા	તાલુકાના	િરીરતા	
અને	ઉંરા	તાલુકાના	ઐઠોર	ગામે	પુષપાિતરી	નદરી	પર	નિરીન	િેકડેમ	બાંિિાના	કામો	પણુ્મ	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	કરેલ	છે.
ત્હરપુરા બેરેજ :
	 સાબરમતરી	નદરી	ઉપર	વિજાપુર	તાલુકાના	 વહરપુરા	ગામ	નજીક	વિજાપુર-વહંમતનગર	રોડના	પુલથરી	ઉપરિાસમાં	
િરોઈ	ડેમથરી	૫૮.૫૦	કી.મરી.	નરીિે	િાસમાં	વહરપુરા	બેરેજ	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવતમા	છે.	જેનાથરી	આશરે	૭૯૧૦.૦	
એકર	વિસતારને	પ્રત્યક્	કે	પરોક્	રરીતે	લાભ	મળશે.
કા્ય્મપાલક ઈજનેરશ્ી, િરોઇ રુખ્યબંિ ત્વભાગ નં-૧, િરોઇ કોલોનીની કારગીરી
િરોઇ રુખ્યબંિ ત્વભાગ નં-૧, િરોઇ કોલોની ત્વભાગી્ય કિેરીએ ૧૯૭૧ થી કા્ય્મવંિ છે. 
(અ) ત્સંિાઇ
(૧)	 વિભાગરી્ય	કિેરરી	પાસે	જમણાકાંઠા	મુખ્ય	નહેર	૦	મરી.	થરી	૨૦.૯૧	કી.મરીટર	તથા	તેનરી	શાખા	નં-૧	અને	તેનરી	

પ્રશાખાઓ	આિેલ	છે.	તેના	બલોક		નં-	૧,	૨	અન	ે૩	ના	મુળભુત	વિસતાર	એક્ટેન્શન	વિસતાર	સાથેનો	
																																		 	 	 	 	 	 	 	કુલ			૨૪૫૧૩	હેકટર
(૨)	 િરોઇ	જળાશ્યના	ડુબ	વિસતાર	તથા	રરીિસ્મ	કેનાલ	વસંિાઇ	વિસતાર							 	 								૪૪૧૩		હેકટર
(૩)	 િરીમનાબાઇ	સરોિરનરી	વસંિાઇ	વિસતાર																					 	 	 								૨૦૨૪		હેકટર
																									 	 	 	 	 	 	કુલ	વસંિાઇ	વિસતાર						૩૦૯૫૦	હેકટર
(બ) રુખ્યતવ કારગીરી
(૪)	 ઉતિર	ગુજરાતનરી	જીિાદોરરી	સમાન	મોટરી	િરોઇ	્યોજનાન	ુિોમાસામા	ંપૂર	વન્ંયરિણનરી	આિશ્યક	સેિાનરી	કામગરીરરી	

તથા	મહેસાણા,	બનાસકાંઠા	તથા	સાબરકાંઠા	વજલ્ામાં	પરીિાના	પાણરીના	સાથેના	જળાશ્યના	પાણરીના	આ્યોજનનરી	
કામગરીરરી.

(૫)	 િરોઇ	મુખ્યબંિ	માટરીનો	ડેમ	ડાઇક	નં-૧,	૨,	૩	અન	ે૪	તેમજ	િરોઇ	કોલોનરી,	બાબસર	કોલોનરી,	િલાસણા	કોલોનરી,	
સરદારપુર	કોલોનરી	તથા	જંરિાલ	કોલોનરી	અન	ેરેસટ	હાઉસનરી	િાવષ્મક	મરામતનરી	કામગરીરરી.

(૬)	 સુજલામ	સુફલામ	કેનાલ	તથા	જમણાકાંઠા	નહેરના	ઇ.આર.એમ.ના	કામનો	ફીલડ	લેબોરેટરરી	સાથેના	લેબોરેટરીંગ	
ટેસટીંગનું	કામ	તથા	ગુણિતિા	વન્યમનનરી	કામગરીરરી.

(૭)	 ડુબ	વિસતારના	ખેડુતોના	પુનઃિસિાટન	ેલગતા	જુદા	જુદા	કોટ્મના	કેસોના	િુકાદાને	આિરીન	િળતર	તેમજ	પુન:િસનનરી	
કામગરીરરી.

(૮)	 DSRP	નરી	સથળ	મુલાકત	દરમ્યાન	આપેલ	સૂિના	મુજબ	િરોઇ	મુખ્ય	બંિનરી	સલામતરી	અન	ેસંરક્ણ	સારૂં	િષ્મ	
૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૪૫૦૦	લાખનુ	ંઆ્યોજન	છે.	તેમજ	DRIP	નરી	સિૂના	મુજબનરી	ડેમ	પુનરોધિારનરી	કામગરીરરીન	ુ
આ્યોજન.	

		(૬)	 િરોઇ	્યોજનાનરી	હ્યાત	વિભાગરી્ય	કિેરરી,	પેટા	 વિભાગરી્ય	કિેરરીઓ,	િરોઇ	િસાહત,	બાબસર	િસાહત,	જરંિાલ	
િસાહતનું	આિુવનકરણ	અન	ેપુન:સંરક્ણનરી	કામગરીરરી	સારૂં	તેમજ	પા્યાનરી	સુવિિા	પુરરી	પાડિાનરી	કામગરીરરી	સારૂં	
િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	` ૮૫	લાખનું	આ્યોજન	છે.	

		(૭)	 િરોઇ	્યોજનાનરી	િરોઇ	મુખ્ય	બંિ	વિભાગ	નં-૧	હેઠળનરી	નહેરોનુ	ંવિસતૃવતકરણ,	નિરીનરીકરણ	અને	આિુવનકરણના	
કામગરીરરી	સારૂં	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૩૨૫	લાખનુ	ંઆ્યોજન	છે.

		(૮)	 પરી.આઇ.એમ.	હેઠળ	જમણાકાંઠા	મુખ્ય	નહેરમાં	બલોક	નં-૧,	૨	અન	ે૩	નરી	કુલ	(૨૬૭	પૈકી	૮૯)	વપ્યત	સરકારરી	
મંડળરીઓના	૨૨૦૨૪	હેકટરના	વિસતારનું	સહભાગરી	વસંિાઇ	વ્યિસથાનરી	કામગરીરરી	સાથ	ેમરામત	તથા	વનભાિણરીનરી	
કામગરીરરી	સારૂં	૨૦૨૨-૨૩	માં	પરી.આઈ.એમ.માં	` ૨૦	લાખના	કામોનુ	ંઆ્યોજન	છે.	
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િળાવની કારગીરી
	 મહેસાણા	વજલ્ાના	સતલાસણા,	ખેરાલુ	તેમજ	વિજાપુર	તાલુકાના	તળાિ	ઉંડા	ઉતારિાનરી	કામગરીરરી	સારૂં	૨૦૨૨-
૨૩માં	` ૨	લાખનું	આ્યોજન	છે.
િેકડેરની કારગીરી
	 વિજાપુર,	 સતલાસણા,	 ખેરાલુ	 તાલુકાના	 િેકડેમનું	 રરીસટોરેશન	અન	ે રરીપેરીંગ	 તેમજ	 નવિન	 િેકડેમ	 બનાિિાનરી	
કામગરીરરી	સારૂં	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૨૫૦	લાખનું	આ્યોજન	છે
ડે્ઇન સાફ-સફાઇની ની કારગીરી. 
	 વિજાપુર,	સતલાસણા,	ખેરાલુ	તાલુકાના	ડ્ેઇનોના	સાફસફાઇ	અને	પુન:સંરક્ણનરી	કામગરીરરી	સારૂં	૨૦૨૨-૨૩	માં	
` ૭૫	લાખનું	આ્યોજન	છે.
િરોઇ ખાિે પ્વાસન ત્વકસાવવાની કારગીરી 
	 િરોઇ	બંિ	વિસતારનરી	િૈવશ્વક	કક્ાના	પ્રિાસરી	/	તરીથ્મસથળ	રૂપ	ેવિકાસ	કરિાનરી	કામગરીરરી	અન	ેસદર	કામગરીરરી	સારૂં	
કન્સલટન્ટસરી	રોકિાનરી	કામગરીરરી	સારૂં.	` ૧૪૦૦	લાખન	ુઆ્યોજન	છે.	
કા્ય્મપાલક ઈજનેરશ્ી, ડીસા ત્સંિાઇ ત્વભાગ ડીસા હસિકની કારગીરીની ત્વગિ
(૧) દાંિીવાડા જળાિ્ય ્યોજના :
	 દાંતરીિાડા	જળાશ્ય	્યોજના	બનાસકાંઠા	 વજલ્ાના	દાંતરીિાડા	ગામ	પાસ	ેબનાસ	નદરી	ઉપર	સન	ે૧૯૫૯	મા	ંશરુ	
કરરી	૧૯૬૫	માં	પૂણ્મ	કરિામાં	આિેલ.	જળાશ્યનો	કુલ	સરિાિક્ેરિ	૨૮૬૧.૮૪	િો.રક.મરી.	છે.	જળાશ્યનુ	ંપૂણ્મ	મહતમ	લિેલ	
૧૮૪.૧૫મરી.(૬૦૪	ફુટ)	તથા	લઘુતમ	જળ	સપાટરી	૧૬૧.૮૫	મરી.	(૫૩૧	ફુટ)	છે.	જળાશ્યનરી	હાલનરી	જીિંત	સંગ્રહશરકત	
૩૮૭.૪૦૯	મરી.ઘ.મરી.	અન	ેમૃત	જથથો	૬.૨૦૭	મરી.ઘ.મરી.	મળરી	કુલ	જળ	સંગ્રહશરકત	૩૯૩.૬૧૬	મરી.ઘ.મરી.	છે.	આ	્યોજનાથરી	
બનાસકાંઠા	વજલ્ાના	૪	તાલુકાના	૬૧	ગામોનરી	૨૬૧૭૪	હેકટર	જમરીન	અન	ેપાટણ	વજલ્ાના	૨	તાલુકાના	૪૯	ગામોનરી	
૧૯૬૮૯	હેકટર	જમરીન	મળરી	કુલ	૪૫૮૨૩	હેકટર	જમરીનન	ેવપ્યતનો	લાભ	મળે	છે.
(ર) સરસવિી બેરેજ ્યોજના :
	 સરસિતરી	બેરેજ	્યોજના	પાટણ	 વજલ્ાના	માતરિાડરી	ગામ	પાસ	ેસરસિતરી	નદરી	ઉપર	સન	ે૧૯૬૫માં	શરુ	 કરરી	
૧૯૭૨મા	ંપૂણ્મ	કરિામાં	આિેલ.	આ	્યોજનાના	જળાશ્યનરી	સંગ્રહશરકત	૧.૪૨	મરી.ઘ.મરી.	છે.	આ	્યોજનાનો	પાટણ	વજલ્ાના	
૩	તાલુકાના	૨૪	ગામોના	૬૭૨૧	હેકટર	જમરીનને	વસંિાઇનો	લાભ	મળે	છે.	આ	બેરેજમાં	પાણરી	સગં્રાહરી	શકાતુ	નથરી.	પરંતુ	
નમ્મદા	આિારરીત	ખોરસમ	પાઇપ	લાઇન	દ્ારા	નહેરમાં	પાણરી	નાંખરી	વસંિાઇ	કરિામાં	આિે	છે.
(૩) ડેર સેફટીના કારો :
	 દાંતરીિાડા	જળાશ્ય	્યોજનામાં	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	ડેમ	સેફટરીના	` ૨૫૦.૦૦	લાખના	કામોનુ	ંઆ્યોજન	છે.	
જેમાંથરી	` ૧૨૩.૭૦	લાખના	કામો	પુણ્મ	થ્યેલ	છે.	૨૦૨૨-૨૩	માં	૩૦૦	લાખના	કામોનુ	આ્યોજન	છે.	
(૪) ઇ.આર.એર.ના કારો :
	 િાલુ	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨માં	` ૩૦૮	લાખ	ના	કામો	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	તેમાંથરી	` ૮૭.૦૫	લાખના	કામો	પણુ્મ	
થ્યેલ	છે.	અને	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૪૫૦	લાખના	કામોનું	આ્યોજન	છે.
(૫) િળાવો :
	 સરદાર	પટેલ	સહભાગરી	જળસંિ્ય	્યોજના	૯૦:૧૦	અંતગ્મત	બનાસકાંઠા	વજલ્ાના	અને	પાટણ	વજલ્ાના	કુલ	
૭૮	તળાિો	` ૨૨૩.૪૦	લાખના	ખિવે	પૂણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	આગામરી	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩માં	બે	 વજલ્ાના	મળરી	૭૦	
તળાિો	` ૩૫૬.૩૫	લાખના	ખિવે	પુણ્મ	કરિાનું	આ્યોજન	છે.	
(૬) િેકડેર :
	 િાલુ	સાલે	` ૩૦૦	લાખના	ખિવે	નાના	િેકડેમ	બનાિિાનુ	ંઆ્યોજનમા	ંહતું.	પરંત	ુકોરોનાનરી	પરરનસથવતને	લરીિે	
એકપણ	નાનો	િેકડેમ	બનાિિાનો	ખિ્મ	થ્યેલ	નથરી.	આગામરી	૨૦૨૨-૨૩ના	િષવે	` ૧૮૫	લાખના	ખિવે	િેકડેમો	બનાિિાનુ	ં
આ્યોજનમાં	લરીિેલ	છે.
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(૭) િેકડેર રીપેરીંગ :
	 િાલુ	સાલે	૨૦૦	લાખના	ખિવે	િેકડેમ	રરીપેર	કરિાનંુ	આ્યોજન	હતું.	પરંતુ	સરકારશ્રીમાંથરી	થ્યેલ	આદેશ	મુજબ	
૧૦૦	રદિસમાં	 ગુજરાત	રાજ્યમાં	૧૦૦૦	િેકડેમ	રરીપેર	કરિાનંુ	આ્યોજન	હોઇ	અરિેનરી	કિેરરી	દ્ારા	બનાસકાંઠા	અને	
પાટણ	વજલ્ામાં	મળરી	કલુ	૯૭	િેકડેમો	રરીપેર	કરિાનંુ	આ્યોજન	છે.	જેમાં	̀  ૫૦૦	લાખ	ખિ્મ	થનાર	છે.	સને	૨૦૨૨-૨૩મા	ં
` ૩૮૧.૮૮	લાખના	ખિવે	િેકડેમ	રરીપેરીંગ	કરિાનંુ	આ્યોજન	છે.
(૮) સુજલાર સુફલાર સપ્ેડીંગ કેનાલ :
	 અરિેના	 વિભાગ	હસતકનરી	સુજલામ	સુફલામ	સપ્રેડીંગ	કેનાલ	સાં.૨૮૦.૭૯૫	 રકમરી.	થરી	૩૨૨.૨૪૦	 રકમરી.	િચ્ચે	
માટરીકામ	પૂણ્મ	થ્યેલ	છે	તેમજ	સટ્કિરોનું	કામ	પણૂ્મ	થ્ેયલ	છે	જ્યાર	ેકેનાલ	ઉપર	િિારાના	ફુટવરિજ	તેમજ	ઇનલેટ,	િરીઆરબરી	
સટ્કિરોનું	કામ	િષ્મ	૨૦૧૨-૧૩માં	પૂણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	અન	ેપાણરી	િહન	કરાિિામા	ંઆિે	છે.	
	 સન	ે ૨૦૨૧-૨૨માં	 સુજલામ	 સુફલામ	 સપ્રેડીંગ	 કેનાલમા	ં મેઇન્ટેનન્સ	અને	 રરીપેરીંગના	 તેમજ	 ઇનલેટના	 કામો	
કરિામાં	આિેલ	છે.	આગામરી	સને	૨૦૨૨-૨૩માં	ઇનલેટ,	 ફુટવરિજ	અન	ેિરી.આર.બરીના	 ` ૪૦૦	લાખના	કામો	 કરિાનું	
આ્યોજન	છે.
(૯) પી.આઇ.એર. :
	 દાંતરીિાડા	જળાશ્ય	્યોજનાના	કમાન્ડ	વિસતારમાં	કુલ	વપ્યત	વિસતાર	૪૫૮૨૩	હેકટર	પૈકી	૨૮૦૭૦.૬૪	હેકટરમાં	
૧૩૯	 વપ્યત	 મંડળરીઓનુ	ં રજીસટે્શન	 ૨૧૭૧૮.૧૬	 હેકટરમાં	 ૧૦૯	 વપ્યત	 મંડળરીઓનુ	ં હસતાંતર	 થ્ેયલ	 છે.	 બાકી	 રહેલ	
વિસતારમાં	વપ્યત	મંડળરીઓનરી	રિનાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવતમા	ંછે.	િાલ	ુિષવે	̀  ૯૨.૫૦	લાખ	ના	આ્યોજન	પૈકી	વપ્યત	મંડળરીઓ	
દ્ારા	`	૪૧.૫૮	લાખના	કામો	પુણ્મ	કરેલ	છે.	તથા	સને	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૧૫૭.૦૦	લાખનુ	ંઆ્યોજન	છે.	
	 સરસિતરી	બેરેજ	્યોજનાના	કમાન્ડ	વિસતારમાં	કુલ	વપ્યત	વિસતાર	૬૭૨૧	હેકટર	પૈકી	૫૧૦૦	હેકટરમાં	૨૨	વપ્યત	
મંડળરીઓનું	 રજીસટ્ેશન	અન	ે૩૬૯૦	હેકટરમાં	૧૭	 વપ્યત	મંડળરીઓનુ	ંહસતાતંર	થ્યેલ	છે.	બાકી	રહેલ	 વિસતારમાં	 વપ્યત	
મંડળરીઓનરી	રિનાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવતમાં	છે.
(૧૦) રોટા િેકડેર ઃ 
	 િાલુ	િષવે	` ૫૯૪	લાખના	આ્યોજન	પૈકી	અરિેના	વિભાગ	દ્ારા	`	૦.૦૦	લાખનો	ખિ્મ	થ્યેલ	છે.	તથા	સને	૨૦૨૧-
૨૨	માં	` ૧૬૧.૬૫	લાખનું	આ્યોજન	છે.
કા્ય્મપાલક ઈજનેરશ્ી, સીપુ ્યોજના ત્વભાગ, પાલનપુર હસિકની કારગીરી નીિે રુજબ છે.
(૧) સીપુ જળાિ્ય ્યોજના ઃ
	 આ	્યોજના	સરીપુ	નદરી	પર	આિેલ	છે.	સરીપુ	જળાશ્ય	્યોજનાનરી	કામગરીરરી	પણૂ્મ	થ્ેયલ	છે.	આ	જળાશ્યમાં	ઉપલબિ	
જળ	રાશરી	મુજબ	વસંિાઇનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.	આ	્યોજનાનો	કમાન્ડ	વિસતાર	૧૬૦૦૦	હેકટર	છે.	જેમાં	ડરીસા	
તાલુકાના	૨૫	ગામોનો	સમાિેશ	થા્ય	છે.	આ	્યોજનાનરી	મુખ્ય	નહેરનરી	લંબાઇ	૨૧	રક.મરી.	છે.	
(૨)    રુકિેશ્ર ત્સંિાઇ ્યોજના ઃ
	 મકુ્તેશ્વર	વસંિાઇ	્યોજના	સરસિતરી	નદરી	પર	આિેલ	છે.	આ	્યોજનાનરી	કામગરીરરી	પૂણ્મ	થ્ેયલ	છે.	જળાશ્યમાં	ઉપલબિ	
જળરાશરી	મુજબ	વસંિાઇનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.	આ	્યોજનામા	ંજમણાકાંઠા	અન	ેડાબકાંઠા	મુખ્યનહેર	કાઢિામાં	આિેલ	
છે.	આ	્યોજનાનો	કુલ	કમાન્ડ	વિસતાર	૬૧૮૬	હેકટર	છે.	જેમાં	િડગામ	તાલુકાના	૨૧	અન	ેખેરાલુ	તાલુકાના	૮	ગામોનો	
સમાિેશ	કરિામાં	આિેલ	છે.
(૩)    હડરિી્યા ત્સંિાઇ ્યોજના ઃ
	 આ	્યોજના	સરીપ	ુનદરી	નરી	પ્રશાખા	પર	આિેલરી	છે.	આ	્યોજનાનરી	કામગરીરરી	પણૂ્મ	થ્ેયલ	છે.	તેમાં	ઉપલબિ	જળરાશરી	
મુજબ	વસંિાઇ	કરિામાં	આિે	છે.	આ	્યોજનાનરી	મુખ્ય	નહેર	૭.૦	રક.મરી.	લંબાઇનરી	છે.	આ	્યોજના	નો	કમાન્ડ	વિસતાર	૭૯૨	
હેકટર	છે.	તમાં	દાંતરીિાડા	તાલુકાના	૬	ગામોનો	સમાિેશ	કરિામાં	આિેલ	છે.	
(૪)    બાલારાર ત્સંિાઇ ્યોજના ઃ
	 આ	્યોજના	બાલારામ(બનાસ)	નદરી	પર	આિેલરી	છે.	આ	્યોજનાન	ુબાંિકામ	પણૂ્મ	થ્યેલ	છે.	આ	્યોજનાનરી	મુખ્ય	
નહેરનરી	પથરેખામાં	જંગલખાતાનરી	જમરીન	આિતરી	હોિાથરી	મુખ્ય	નહેરનરી	કામગરીરરી	થઇ	શકેલ	નથરી.	
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(૫)    ઉરરેિા રીિાજ્મ સકીર ઃ
	 ઉમરિેા	રરીિાજ્મ	સકીમનરી	કામગરીરરી	પુણ્મ	થ્યેલ	છે	આ	્યોજના	સરસિતરી	નદરી	પર	અિેલ	છે.	આ	્યોજના	રરીિાજ્મ	નસકમ	
હોઇ	નહેરો	બનાિેલ	નથરી.	
(૬)    સુજલાર સુફલાર સપે્ડીંગ કેનાલ
	 સુજલામ	સુફલામ	સપ્રે.	કેનાલનરી	સાં.૩૨૨.૨૪૦	રક.મરી.	થરી	સાં.૩૩૨.૦૯૫	રક.મરી.	િચ્ચેના	૨૦૧૭	ના	િોમાસા	
દરમ્યાન	થ્યેલ	નુકશાનનરી	મરામતનરી	કામગરીરરી	પૂણ્મ	થ્યેલ	છે.
	 સુજલામ	સુફલામ	સપ્રે.	કેનાલનરી	સાં.૩૩૨.૦૯૫	રક.મરી.	થરી	૩૩૭.૫૨૫	રક.મરી.	સુિરી	લંબાિિાનરી	કામગરીરરી	પણૂ્મ	
થ્યેલ	છે.	રેલ	નદરી	સદર	નહેરને	ક્રોસસ	થતરી	હો્ય	તે	જગ્યા	ઉપર	છલતરી	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	અન	ેનહેરન	ેક્રોસ	કરતા	ં
રસતાઓ	માંથરી	નહેરને	પસાર	કરિાનરી	પાઇપક્રોસવસંગ	નરી	કામગરીરરી	િક્ક	ઓડર	સટેજ	માં	છે.
(૭)    જળસંિ્ય ્યોજના હેઠળ િેકડેર િથા િળાવની કારગીરી ઃ
	 બનાસકાઠંા	 વજલ્ાના	પાલનપરુ,	દાતંા,	અમરીરગઢ,	િડગામ,	દાતંરીિાડા	તાલુકાના	તળાિ	 ઉંડા	કરિાનરી	તમેજ	િકેડેમ	
બનાિિાનરી	તથા	પાટણ	વજલ્ાના	વસદ્ધપરુ	તાલકુાના	તળાિ	ઉંડા	કરિાનરી	તમેજ	િકેડેમ	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિ	ેછે.	
	 િિુમાં	અરિેના	વિભાગ	હસતક	નરીિે	મુજબના	કામો	પ્રગવત	હેઠળ	તેમજ	નિરીન	હાથ	િરિાના	થા્ય	છે.
	 સરીપ	ુજળાશ્ય	્યોજના	ખાત	ેિિારાનરી	છલતરી	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	સારંૂ	જરૂરરી	ડરીરાઈન	વિગરેે	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
(૮) પી.આઇ.એર. :
	 સરીપુ	જળાશ્ય	્યોજનાના	કમાન્ડ	 વિસતારમાં	કુલ	 વપ્યત	વિસતાર	૧૬૦૦૦	હેકટર	પૈકી	૧૪૫૪૫	હેકટરમાં	૨૭	
વપ્યત	મંડળરીઓનું	રજીસટ્ેશન	થ્યેલ	છે.	જેમાં	પરી.આઈ.એમ.	હેઠળ	મંડળરીઓના	પ્રથમ	અન	ેબરીજા	તબક્ાનરી	કામગરીરરી	પણુ્મ	
થ્યેલ	છે.	અને	હાલમાં	રિરીજા	તબકકાનરી	કામગરીરરી	િાલુમાં	છે.		
સીપુ ્યોજના ત્વભાગની વષ્મ ૨૦૨૧-૨૨ કારગીરી નું આ્યોજન

અનુ નં કારનું નાર અંદાજીિ કીંરિ 
` લાખરાં હાલની પરરસસથત્િ

૧. સરીપુ	ડેમનરી	િિારાનરી	છલતરીનરી	કામગરીરરી ૧૧૦૩૪.૦૦ ડરીરાઈન	સટેજ
૨. સરીપુ	ડેમના	પેરરીફરરી	રોડનરી	રરીપેરીંગનરી	કામગરીરરી ૭૭.૦૦ તા.મં	સટેજ
૩. સરીપુ	ડેમના	હેઠિાસમાં	ડા.બા.	ના	પાળાનરી	ગેબરી્યનનરી	

કામગરીરરી
૩૦૦.૦૦ અંદાજ	સટેજ	

૪. સરીપુ	 ડેમના	 માટરી્યાર	 બંિના	 રોડનરી	 રરીસરફેસીંગનરી	
કામગરીરરી

૧૭૮.૦૦ તા.મં.	સટેજ	

૫. સુજલામ	 સુફલામ	 સપ્રે	 નહેરને	 સા	 ૩૩૨.૦૯૫થરી	
૩૩૭.૫૨૫	કી.મરી	લંબાિાિનરી	કામગરીરરી

૩૬૦૦.૦૦ ખોદાણ	 કામગરીરરી	 પણૂ્મ	 રોડ	
ક્રોસવસંગ	િક્ક	ઓડર	સટેજ

૬. હડમતરી્યા	 નાનરી	 વસંિાઈ	 ્યોજનાનરી	 નહેર	 સિુારણા	
તેમજ	મજબૂતરીકરણનું	કામ

૮૦.૦૦ િ.મં.સટેજ

૭. બાલારામ	 નદરી	 પર	 િગદડરી	 મોટા	 િેકડેમ	 બાંિિાનરી	
કામગરીરરી

૩૬૭.૦૦ ટેન્ડર	સટેજ

૮. બાલારામ	 નદરી	 પર	 વિરિાસણરી	 ગામેમોટા	 િેકડેમ	
બાંિિાનરી	કામગરીરરી

૩૬૭.૦૦ િન	વિભાગમાં	મંજુરરી	મળેલ	છે.	
ડરીરાઈન	સટેજ

૯. અમરીરગઢ	તાલુકામાં	૨	મોટા	િેકડેમનરી	કામગરીરરી ૧૮૦.૦૦ ૧.િક્ક	ઓડર	સટેજ	
૨.	િ.મં	સટેજ	

૧૦. દાંતરીિાડા	તાલુકામાં	૧	મોટા	િેકડેમનરી	કામગરીરરી ૧૧૦.૦૦ ડરીરાઈન	સટેજ
૧૧. દાંતા	તાલુકામાં	૨	મોટા	િેકડેમનરી	કામગરીરરી ૨૦૦.૦૦ િ.મં	સટજે
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૧૨. બાલારામ	ડેમથરી	પાલનપુર	માનસરોિર	તળાિ	સુિરી	નરી	
પાઈપલાઈનનરી	કામગરીરરી

૫૩૦૦.૦૦ એલાઈમેન્ટ	સટેજ

૧3. લડબરી	નદરીનરી	ડરીસરીલટીંગ	અન	ેજંગલ	કટીંગનરી	કામગરીરરી ૩૬૯.૦૦ પ્રગવત
૧૪. ડીંડરોલ	ગામે	ફલડ	પ્રોટેકશન	િોલનરી	કામગરીરરી ૬૦.૦૦ ડરીરાઈન	સટેજ	
૧૫. િોડુંગરરી	ગામે	ફલડ	પ્રોટેકશન	િોલનરી	કામગરીરરી ૨૬૦.૦૦ તાં.મં.સટેજ
૧૬. કંસટ્કટીંગ	પાઈપ	લાઈન	બરીટિરીન	૫૯૦૦	ટુ	૬૪૦૦	

ઓફ	એલ.બરી.એમ.સરી.	ઓફ	મુકતેશ્વર	રરીરરિરીય્ર	પ્રોજેકટ
૨૫૦.૦૦ િ.મં	સટેજ

૧૭. જલોરિા	 ગામે	 સરોડ	 િહેળા	 ઉપર	 મોટો	 િેકડેમ	
બનાિિાનરી	કામગરીરરી

૮૬.૦૦ પ્રગવત	

૧૮. સરીપુ	 જળાશ્ય	 ્યોજનાનરી	 એમડરી.૧	 નહેર	 નેટિક્ક	 નરી	
મજબુતરીકરણ	કામ

૩૦૦.૦૦ તાં.મં.સટેજ

૧૯. સરીપુ	જળાશ્ય	્યોજનાનરી	મુખ્ય	નહેર	૦	થરી	૯૨૫૦	મરી.	
મજબુતરીકરણનું	કામ

૩૧૨.૦૦ િ.મં	સટેજ

૨૦. સરીપુ	જળાશ્ય	્યોજનાનરી	મુખ્ય	નહેર	૯૨૫૦	થરી	૨૧૬૩	
મરી.	મજબુતરીકરણનું	કામ		

૩૫૨.૦૦ િ.મં	સટેજ

૨૧. બનાસ	નદરી	ઉપર	સરોરિા	ગામે	મોટો	િેકડેમ	બનાિિાનરી	
કામગરીરરી

૧૧૫૦.૦૦ સૈ.મં.સટેજ

કુલ ૨૪૯૩૨.૦૦

રુખ્ય ઇજનેર (ર.ગુ.) અને અત્િક સત્િવશ્ીના કા્ય્મકે્રિની ત્વગિો 
(૧) રહી ત્સંિાઇ વિુ્મળ, નરડ્યાદ : રહી જરણાકાંઠા નહેર ્યોજનાની કારગીરી ની સંત્ક્પ્ત નોંિ
પ્સિાવના :
	 મહરી	જમણા	કાંઠા	નહેર	્યોજના	બાલાવસનોર	તાલુકાના	િણાંકબોરરી	ગામે	મહરી	નદરી	પર	સને-૧૯૫૮માં	િાણાંકબોરરી	
આડબંિનું	કામ	પણૂ્મ	કરિામાં	આિેલ.	િણાંકબોરરી	વિ્યર	આિારરીત	(શેઢરી	શાખા	નહેર	તથા	મેશ્વો	આડબંિ	આિારરીત	વસંિાઈ	
્યોજના)	સહરીત	ખેડા,	આણંદ	અન	ેઅમદાિાદ	વજલ્ાના	કુલ	૧૬	તાલુકાના	૬૪૨	ગામોનો	૨,૭૨,૫૧૫	હેકટર	વિસતારન	ે
બારમાસરી	વસંિાઈનો	લાભ	પૂરો	પાડિામાં	આિે	છે.	આ	િતુ્મળ	હસતક	ખેડા	વજલ્ાના	બે	વિભાગો	અનુક્રમ	ેનરડ્યાદ	વસંિાઈ	
વિભાગ,	નરડ્યાદ	અને	શેઢરી	વસંિાઈ	વિભાગ,	નડરી્યાદ	કિેરરી	દ્ારા	તથા	આણંદ	વજલ્ાના	બે	વિભાગો	અનુક્રમે	આણંદ	વસંિાઇ	
વિભાગ	આણંદ	અન	ેપેટલાદ	વસંિાઇ	વિભાગ,	પેટલાદ	એમ	કુલ	િાર	વિભાગરી્ય	કિેરરીઓ	કા્ય્મરત	છે.

ત્વભાગી્ય કિેરીનું નાર પેટા ત્વભાગની 
સંખ્યા

સેકિનોની સંખ્યા નહેરની કુલ 
લંબાઇ રક.રી રાં

ત્પ્યિ ત્વસિાર 
હેકટરરાં

નડરીઆદ	વસંિાઇ	વિભાગ,	નડરીઆદ ૪ ૨૦ ૭૮૯.૭૨ ૫૫,	૩૮૫
આણંદ	વસંિાઇ	વિભાગ,	નડરીઆદ	 ૪ ૧૭ ૭૯૧.૫૨ ૭૦,	૯૦૫
પેટલાદ	વસંિાઇ	વિભાગ,	નડરીઆદ	 ૪ ૨૦ ૮૫૦.૯૩ ૮૬,	૪૦૪
શેઢરી	વસંિાઇ	વિભાગ,	નડરીઆદ	 ૪ ૧૬ ૭૬૨.૭૪ ૫૯,	૮૨૧

કુલ ૧૬ ૭૩ ૩૧૯૪.૯૫ ૨, ૭૨, ૫૧૫
રહી ત્પ્યિ ત્વસિાર અંિગ્મિ કાંસનું આ્યોજન :
■	 મહરી	કમાન્ડ	વિસતારનરી	જુદા	જુદા	કિેમેન્ટ	વિસતારનરી	િરસાદરી	તેમજ	ભૌગોવલક	પરરનસથવત	અને	તાંવરિક	વિગતો	િકાસરી	

કાંસના	માટરીકામ	માટે	૧પ	મરી.મરી.	રન	ઓફ	અન	ેનાળા	માટ	ે૨૦	મરી.મરી.	રન	ઓફ	પ્રમાણે	ડરીરાઇન	કરરી	સેકશન	નકકી	
કરરી	તે	મુજબ	જમરીન	સંપાદન	કરરી	કાંસ	ખોદિામા	ંઆિેલા	છે.	આમ,	ખેડા	અન	ેઆણંદ	વજલ્ામા	આ	્યોજના	થકી	
આિરેલ	વસંિાઈ	વિસતારમા	િરસાદરી	પાણરીથરી	થતા	બોરાણના	પ્રશ્ો	હળિા	કરિા	મુખ્ય	કાંસો	અન	ેલેટરલ	કાંસો	મળરી	
અનુક્રમે	૮૪૪	રક.મરી.	અને	૧૧૮૦	રક.મરી.	મળરી	એકંદરે	કુલ	૨૦૨૪	કી.મરી.	લંબાઈમાં	કાંસોન	ુનેટિક્ક	બનાિિામાં	આિેલ	
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છે.	હાલનરી	િરસાદરી	પેટ્મન	મુજબ	ખેડા	અને	આણંદ	વજલ્ામાં	ભરાતા	િરસાદરી	પાણરીના	વનકાલ	માટે	ઉપર	જણાિેલ	
લંબાઇના	કાંસો	અનલાઇન્ડ	(કાિા)	હોઇ	બારમાસરી	વસંિાઇન	ેલઇન	ેપાણરીનું	િહન	થિાથરી	કાંસોમા	ંસરીલટ	તેમજ	જળજન્્ય	
િનસપવતના	ભરાિાને	કારણે	તેનું	વન્યવમત	મરામત	કા્ય્મ	થિું	ખુબ	જરુરરી	બને	છે.	આ	માટે	સરકારશ્રીના	૧૯૮૩-૮૪	થરી	
િારાિોરણ	નકકી	કરેલ	છે.	સામાન્્ય	રરીતે	કાસોમાં	દર	રિણ	િષવે	સફાઇ	અન	ેમરામત	કા્ય્મ	કરિા	જરુરરી	બને	છે.	તે	મુજબ	
ગ્રાન્ટનરી	ઉપલબિરીને	અનુલક્રીને	ગત	િષ્મ	૩૩૯.૧૬	રક.મરી	લંબાઇમા	ંકાંસોનુ	ંસફાઇ	તથા	મરામત	કામ	કરેલ	છે	અન	ે
અગામરી	િષ્મમા	અંદાજીત	૩૫૦	રક.મરી	લંબાઇમા	કાંસોનરી	સફાઇ	કરિાનું	આ્યોજન	છે.	

■	 કાંસનરી	અલા્યદરી	કામગરીરરી	માટે	ખેડા	વજલ્ામાં	૨	અને	આણંદ	વજલ્ામાં	૨	મળરી	કુલ-	૪	પેટા	વિભાગરી્ય	કિેરરીઓ	
કા્ય્મરત	છે.	

રહી જરણા કાંઠા નહેર ્યોજના દ્ારા હાથ િરાિી અન્ય કારગીરી
■	 આ	્યોજના	કેનાલ	નેટિક્ક	દ્ારા	મહરી	કમાન્ડ	વિસતારનરી	વિવિિ	૧૩	જુથ	પાણરી	પુરિઠા	્યોજનાઓન	ેબારમાસરી	પરીિાનું	

પાણરી	પુરૂ	પાડિામાં	આિે	છે.
■	 પરરએજ-કનેિાલ	તળાિ	આિારરત	સૌરાષ્ટ્ર	પાઈપ	લાઈન	પ્રોજેકટ	દ્ારા	સૌરાષ્ટ્રના	વિસતારમા	પરીિાન	ુપાણરી	પુરૂ	પાડિામા	ં

આિે	છે.
■	 શેઢરી	શાખા	નહેર	આિારરત	અમદાિાદ	મ્યુવનસરીપલ	કોપગોરેશનને	પરીિાનુ	ંપાણરી	પુરૂ	પાડિામાં	આિે	છે	
■	 આ	્યોજના	દ્ારા	(ઔદ્ોવગક	િપરાશ)	ખેડા	વજલ્ામા	આિેલ	િણાંકબોરરી	થમ્મલ	પાિર	સટેશન	તથા	કોકાકોલા	કંપનરીન	ે

ઔદ્ોવગક	હેતુ	માટે	પાણરી	પુરૂ	પાડિામાં	આિે	છે.
■	 ખેડા	અને	આણંદ	વજલ્ામાં	કુલ	૨૯૮	વપ્યત	સહકારરી	મંડળરીઓનરી	૮૫૫૯૭	હેકટર	વિસતાર	માટ	ેનોંિણરી	કરિામાં	

આિેલ	છે.	તે	પૈકી	૨૧૦	વપ્યત	સહકારરી	મંડળરીઓનુ	હસતાન્તકરણ	(કા્યા્મનન્િત)	થઈ	ગ્યેલ	છે.
■	 સુજલામ	સુફલામ	જળઅવભ્યાન	૨૦૧૯-૨૦	અને	૨૦૨૦-૨૧	અંતગ્મત	ખેડા	વજલ્ામાં	અનુક્રમ	ે૧૩૬	અન	ે૪૪	એમ	

કુલ	મળરી	૧૮૦	અને	આણંદ	વજલ્ા	અનુક્રમે	૮૬	અને	૧૬	એમ	મળરી	કુલ	૧૦૨	તળાિો	ઉંડા	કરિાનરી	કામગરીરરી	પૂણ્મ	
થ્યેલ	છે.

■	 મહરી	વસંિાઇ	્યોજના	અંતગ્મત	ખેડા	વજલ્ાના	કપડિંજ	તાલુકામા	ંિારિક	નદરી	પર	કુલ-૦૪	િેકડેમ	બાંિિાનરી	કામગરીરરી	
હાલમાં	પૂણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	તેમજ	મહોર	નદરી	પરના	કુલ-૦૭	અન	ેિારાંશરી	નદરી	પરના	કુલ-૦૪	િેકડેમોનુ	ંઆગામરી	
િોમાસાં	 પહેલા	 પૂણ્મ	 કરિાનું	આ્યોજન	 છે.	આમ,	 કુલ	 ૧૫(પંદર)	 િેકડેમો	 પૈકી	 બાકી	 રહેતા	 િેકડેમોનરી	 કામગરીરરી	
તબક્ાિાર	આગામરી	રિણ	િષ્મમાં	પૂણ્મ	કરિાનું	આ્યોજન	છે.

■	 ખંભાત	 વિસતારના	લૂણેજ	નિરી	આખોલ	ગામ	િચ્ચે	આડબંિ	બનાિિાનરી	 ` ૬.૪૦	 કરોડનરી	 કામગરીરરી	 માટ	ે સુવિત	
સથળ	અંગેનરી	ટેકનરીકલ	વિગતો	જેિરી	ક	ેટોપોગ્રાફીકલ	સિવેક્ણ/	સબમજજંસ	મેપ	જિેરી	વિવિિ	કામગરીરરીના	તજજ્	દ્ારા	
પુણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	જે	િેકડેમનરી	કામગરીરરીના	સથળનું	આખરરીકરણ	કરરી	તેનુ	ંઆલેખન	કરરી	આપિા	માટે	મધ્યસથ	
આલેખન	તંરિ-	ગાંિરીનગરના	અવિકારરીશ્રીઓ	દ્ારા	સથળ	મુલાકત	કરિામા	ંઆિેલ.	જે	મ.આ.તં	ના	પરામશ્મ	હેઠળ	છે.	

■	 બેંક	પ્રોટેકશન	િક્ક	એટ	િરીલેજ	દાણા	િાસણા	ઓન	ખારિા	 વહેરા	 (એલ.એિ.એસ.)	તા.કપડિંજ	જી.ખેડા	 `	૪૪૫૪	
લાખનરી	કામગરીરરીનરી	િહરીિટરી	મંજુરરી	મળેલ	છે.	અન	ેઆગળનરી	કા્ય્મિાહરી	હાલમા	ંપ્રગવત	હેઠળ	છે.

(અ) રહી ત્પ્યિ ત્વસિારની પસાર થિી નદીઓ પર પૂર સંરક્ણ રદવાલ બનાવવાની ્યોજનાઓ 

અ.નં ત્જલ્ો નદીનું નાર પૂર સંરક્ણ 
રદવાલોની સંખ્યા

અંદાજીિ રકર 
લાખરાં

ત્વિેષ નોંિ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬
૧ આણંદ સાબરમતરી ૨ ૧૮૧૪ ગેરરી	 િડોદરા	 ખાતે	 મોડેલ	 સટડરીરનો	

અભ્યાસ	થઇ	રહેલ	છે.	
૨ ખેડા િારિક ૫ ૧૪૯૪ મધ્યસથ	 આલેખન	 તંરિ	 ગાંિરીનગરનરી	

કિેરરીના	પરામશ્મ	હેઠળ	છે.	



249

(બ)  રેશ્ો રખુ્ય નહેર, કાજીપરુા િાખા નહેર અન ેકાજીપરુા િાખા નહેર એક્. ના આિુનીકરણ અિંગ્મિ કારગીરી :
	 શેઢરી	શાખા	નહેરનરી	કુલ	લંબાઇ	૬૬.૭૯	કી.મરી	છે.	જેના	નરીિિાસમાંથરી	રાસકા	ખાતેના	આડબંિમાં	પાણરી	નાખિામાં	
આિે	છે.	રાસકા	વિ્યરમાંથરી	વનકળતરી	મશે્વો	મુખ્ય	નહેર,	મેશ્વો	મુખ્ય	નહેરનરી	સાંકળ-૧૦.૫૦મરી	થરી	ઓફટેક	થતરી	કાજીપુરા	
શાખા	નહેર	તથા	કાજીપુરા	શાખા	નહેરનરી	સાંકળ–૯૦૮૫	મરી	ઉપરથરી	ઓફટેક	થતરી	કાજીપુરા	શાખા	નહેર	એક્ટેન્શનનરી	
લાઇનીંગ	તથા	રોડ	રરીપેરીંગનરી	કામગરીરરી	માટ	ેસરકારશ્રી	દ્ારા	` ૭૪૬૪.૪૫	લાખનરી	િહરીિટરી	મંજુરરી	આપિામાં	આિેલ	છે.	
આમ	સદર	કામગરીરરી	પૈકી	કુલ	૩૮.૯૧	રક.મરી	લંબાઇમાં	લાઇનીંગ	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	કરેલ	છે.	જે	પૈકી	` ૫૨૩૦.૨૦	લાખનરી	
કામગરીરરી	િષ્મ-૨૦૨૨-૨૩માં	પૂણ્મ	કરાિિાનું	આ્યોજન	કરિામાં	આિેલ	છે.	આ	નહેરોના	સટ્કિસ્મનરી	કામગરીરરી	માટે	ખુટતરી	
મંજુરરીઓ	મેળિરી	આગામરી	સમ્યમાં	ક્રમશ:	પૂણ્મ	કરાિિામા	ંઆિશે.	
(ક) ખુરારવાડ, રહુિા અને વરસોલા ડીસટ્ીના આિુનીકરણ અંિગ્મિ કારગીરી
	 શેઢરી	શાખા	નહેરનરી	સાંકળ	૪૪.૧૬	કી.મરી	થરી	વનકળતરી	ખુમારિાડ	ડરીસટ્રી,	સાંકળ-૪૧.૧૭૪	રક.મરી	થરી	વનકળતરી	
મહુિા	ડરીસટ્રી	તથા	સાંકળ	૪૫.૨૫	રક.મરી	થરી	ઓફટેક	થતરી	િરશોલા	ડરીસટ્રીનરી	કામગરીરરીનરી	` ૩૮૮૭.૭૩	લાખનરી	િહરીિટરી	
મંજુરરી	સરકારશ્રી	કક્ાએથરી	આપિામાં	આિેલ	છે.	આમ	સદર	કામગરીરરી	પૈકી	કુલ	૫૧.૧૫	રક.મરી	લંબાઇમાં	લાઇનીંગ	કામ	
આગામરી	િષ્મમાં	પૂણ્મ	કરાિિાનું	આ્યોજન	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	ઉપરાંત	શેઢરી	શાખા	નહેરનરી	સાંકળ	૨૩.૬૫	કી.મરી	થરી	ઓફટેક	
થતરી	બોરડરી	ડરીસટ્રીના	મરામતનરી	કામગરીરરી	અથવે	રૂ	૬,૬૦,૫૫,૯૦૦/-	નરી	િહરીિટરી	મંજુરરી	સરકારશ્રી	કક્ાએ	આપિામાં	આિેલ	
છે	જેમા	ંકુલ	૧૩.૯૯	રક.મરી	લંબાઇમાં	લાઇનીંગ	કામ	આગામરી	િષ્મમાં	પણૂ્મ	કરાિિાનુ	ંઆ્યોજન	કરિામા	ંઆિેલ	છે.
(ડ) ઇ.આર.એર. ્યોજના અંિગ્મિ કારગીરી :
	 મહરી	્યોજના	નહેરો	તથા	સટ્કિરના	આિુનરીકરણ	માટેના	` ૧૦૪૮૯.૮૪	લાખનરી	રકમના	૧૯	કામો	પૂણ્મ	કરિામાં	
આિેલ	છે	તથા	કુલ	૩૫	કામો	` ૧૯૧.૦૦/-	કરોડના	ખિવે	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.
(૨) પાનર ્યોજના વિુ્મળ, ગોિરા :

(૧) િતુ્મળ	હસતક	્યોજનાનરી	સંખ્યા ૧૨	 (કડાણા,	 પાનમ,	 ભાદર,	 કરાડ,	 હડફ,	 પાટાડુંગરરી,	 ઉમરરી્યા,	
િાંકલેશ્વર-ભે,	માછણનાળા,	કાલરી-૨,	કબૂતરરી,	અદલિાડા)

(ર) વસંિાઇ	હેઠળનો	વિસતાર ૮૯૬૮૬	હેકટર
(૩) લાવભત	વજલ્ા	કેટલા?	ક્યા	ક્યા?	 ૪	(દાહોદ,	પિંમહાલ,	મહરીસાગર,	િડોદરા)
(૪) િાવષ્મક	વસંિાઇનું	આ્યોજન

િષ્મ હેકટર	
૨૦૨૨-૨૩ ૬૩૩૦૦

(૫)	 નહેર	 સુિારણાના	 કામો	 માટેનું	
આ્યોજન

િષ્મ સંખ્યા રકમ	(` લાખમાં)
૨૦૨૨-૨૩ ૨૨૧ ૨૭૨૭

(૬) સહભાગરી	 વસંિાઇ	હેઠળ	કામો	માટેનુ	ં
આ્યોજન

િષ્મ સંખ્યા રકમ	(` લાખમાં)
૨૦૨૨-૨૩ ૮૦ ૮૧૨

(૭) તળાિો	ઉંડા	કરિાનું	આ્યોજન
િષ્મ સંખ્યા રકમ	(` લાખમાં)

૨૦૨૨-૨૩ ૧૫ ૧૭૧
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(૮) મોટરી	નદરી	પર	િેકડેમ	બનાિિાનું	આ્યોજન
િષ્મ સંખ્યા રકમ	(` લાખમાં)

૨૦૨૨-૨૩ ૨૭ ૨૯૬૦

(૯) બંિ	સુરક્ાના	કામો
િષ્મ સંખ્યા રકમ	(` લાખમાં)

૨૦૨૨-૨૩ ૫૯ ૩૬૨૫
(૧૦) પૂર	સંરક્ણ	્યોજનાનરી	કામગરીરરી	

િષ્મ સંખ્યા રકમ	(` લાખમાં)
૨૦૨૨-૨૩ ૫ ૩૦૦

(૧૧)	 પૂણ્મ	જલ	ગ્રામ	્યોજના	અંતગ્મત	કામો
િષ્મ સંખ્યા રકમ	(` લાખમાં)

૨૦૨૨-૨૩ ૪૪ ૭૯૭
(૧૨)	 િેકડેમ	 મરામત	 અને	 ડરીસરીલટીંગના	

કામો
િષ્મ સંખ્યા રકમ	(` લાખમાં)

૨૦૨૨-૨૩ ૬૮ ૧૫૩
(૧૩)	 તળાિ	લીંકીંગના	કામો

િષ્મ સંખ્યા રકમ	(` લાખમાં)
૨૦૨૨-૨૩ ૩ ૧૮૬૬૦

જળાિ્ય િથા નહેરો આિારરિ પ્ગત્િ હેઠળની ઉદવહન ત્સંિાઇ ્યોજના :
કડાણા ડાબા કાઠંા ઉચ્ચસિરી્ય નહેર આિારરિ રહીસાગર ત્જલ્ાના કડાણા િાલકુાના ત્િ્યાલ અન ેલણુાવાડા િાલકુાના 
િારણા િળાવરાથંી પાઇપલાઇન દ્ારા કડાણા, સિંરારપરુ અન ેલણુાવાડા િાલકુાના ત્વત્વિ િળાવો ભરવાની કારગીરી :
■	 આ	્યોજનાથરી	મહરીસાગર	 વજલ્ાના	કડાણા	તાલુકાના	કુલ	૧૮	ગામોના	૫	તળાિો,	સંતરામપુર	તાલુકાના	કુલ	૧૮	

ગામોના	૧૮	તળાિો	અને	લુણાિાડા	તાલુકાના	૧	ગામનો	૧	તળાિ	ભરિામાં	આિનાર	છે.
■	 આ	કામનરી	અંદાજીત	રકમ	` ૪૯.૬૭	કરોડ	છે.
■	 આ	્યોજનાથરી	૧૧૦૦	હેકટર	જેટલા	વિસતારને	વસંિાઇનો	લાભ	થનાર	છે.
■	 સદર	્યોજનાનરી	કામગરીરરી	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે	અને	માિ્મ	૨૦૨૨	સુિરીમાં	પૂણ્મ	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.
સંિરારપુર િાલુકાના ગ્રામ્ય િળાવો િથા રોરલનાકા અને બાબરી એર.આઇ. િળાવને વડા િળાવ પાસે આવેલ 
પી.એસ.-૨ રાંથી પાઇપલાઇન દ્ારા લીંક કરી પાણી ભરવાની ્યોજના :
■	 આ	્યોજનાથરી	મહરીસાગર	વજલ્ાના	સંતરામપુર	તાલુકાના	કુલ	૧૧	ગામોના	૧૭	તળાિો	ભરિામા	ંઆિનાર	છે.	
■	 આ	કામનરી	અંદાજીત	રકમ	` ૧૮.૦૧	કરોડ	છે.
■	 આ	્યોજનાથરી	૧૧૦૦	હેકટર	જેટલા	વિસતારને	વસંિાઇનો	લાભ	થનાર	છે.
■	 સદર	્યોજનાનરી	કામગરીરરી	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે	અને	માિ્મ	૨૦૨૨	સુિરીમાં	પૂણ્મ	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.
કડાણા જળાિ્ય આિારરિ દાહોદ ત્જલ્ા રાટેની ઉદવહન ત્સંિાઇ ્યોજના (ભાગ-૨) :
■	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	આરદજાતરી	વિસતાર	પૈકી	દાહોદ	વજલ્ાના	સિાજંગરી	વિકાસ	માટે	કડાણા	જળાશ્ય	આિારરત	ઉદિહન	

વસંિાઇ	્યોજના	બનાિરી	દાહોદ	વજલ્ાના	વસંિાઇથરી	િંવિત	વિસતારન	ેલાભ	આપિાનુ	ંઆ્યોજન	કરેલ	છે.
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■	 આ	કામનરી	અંદાજીત	રકમ	` ૨૦૮.૫૫	કરોડ	છે
■	 કડાણા	્યોજના	ભાગ	૨	થરી	દાહોદ	વજલ્ાના	સંજેલરી,	સીંગિડ,	િાનપુર,	દેિગઢ	બારરી્યા	તથા	લરીમખેડા	તાલુકામાં	૨૩૩	

કીમરી	લંબાઇનરી	પાઇપલાઇન	મારફતે	૭૮	તળાિો	તથા	પથરેખામા	ંઆિતા	૧૦	નદરી,	નાળા	અન	ેિેકડેમમાં	 પાણરી	
પહોંિાડિાનું	આ્યોજન	કરેલ	છે.

■	 સદર	્યોજનાનરી	કામગરીરરી	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છ	ેઅને	માિ્મ	૨૦૨૩	સુિરીમાં	પૂણ્મ	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.
પાનર ઉચ્ચસિરી્ય નહેર આિારરિ ઉદવહન ત્સંિાઈ ્યોજના :
■	 આ	્યોજનાથરી	પંિમહાલ	અન	ેમહરીસાગર	વજલ્ાના	કુલ	૪૩	ગામોના	૬૨	જેટલા	તળાિો	ભરિામાં	આિનાર	છે.	તેમજ	

આશરે	૮૫૦૦	હેકટર	જેટલા	વિસતારને	વસંિાઇનો	લાભ	થનાર	છે.
■	 આ	કામનરી	અંદાજીત	રકમ	` ૧૩૭.૩૬૭	કરોડ	છે.
■	 સદર	્યોજનાનરી	કામગરીરરી	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છ	ેઅને	રડસેમબર	૨૦૨૨	સુિરીમાં	પૂણ્મ	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.
પાનર જળાિ્ય આિારીિ પિંરહાલ ત્જલ્ાના ગોિરા, િહેરા, કાલોલ અને ઘોઘંબા િાલુકાના ત્સંિાઇથી વંત્િિ રહિેા 
પુવ્મપટ્ી ત્વસિારને ત્સંિાઇનો લાભ આપવાની ્યોજના :
■	 આ	્યોજનાથરી	શહેરા,	ગોિરા,	કાલોલ	અન	ેઘોઘંબા	તાલુકાના	કુલ	૮૫	ગામોના	૧૨૮	તળાિો	ઉપરાંત		નાનરી	વસંિાઇ	

વિભાગ	હસતકના	૧૧	વસંિાઇ	તળાિોને	પાનમ	જળાશ્ય	નજીક	આિેલ	મહેલાણ	ગામ	પાસેથરી	પાણરી	ઉદિહન	કરરી	
અન્ડરગ્રાઉન્ડ	પાઇપલાઇન	મારફતે	ભરિાનરી	્યોજના	બનાિિામાં	આિેલ	છે.	

■	 આ	કામનરી	અંદાજીત	રકમ	` ૩૧૫.૪૦	કરોડ	છે.
■	 આ	્યોજનાથરી	૩૫૦૦૦	હેકટર	જેટલા	વિસતારન	ેવસંિાઇનો	લાભ	થનાર	છે.
■	 સદર	્યોજનાનરી	કામગરીરરી	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છ	ેઅને	ફેરિુઆરરી	૨૦૨૩	સિુરીમાં	પૂણ્મ	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.
જળાિ્ય િથા નહેરો આિારરિ આ્યોજન હેઠળની ઉદવહન ત્સંિાઇ ્યોજના
કડાણા િાલુકાના સરસડીથી કડાણા ઉતિર ભાગ એલ.આઈ. સકીર િથા કડાણા િાલુકાના ગ્રાર િળાવોને પાઇપલાઇન 
દ્ારા લીંક કરી પાણી ભરવાની ્યોજના :
■	 આ	્યોજનાથરી	મહરીસાગર	વજલ્ાના	કડાણા	તાલુકાના	કુલ	૨૬	તળાિો	ભરિામાં	આિનાર	છે.
■	 આ	કામનરી	અંદાજીત	રકમ	` ૮૦.૫૩	કરોડ	છે.
■	 આ	્યોજનાથરી	આશરે	૧૫૦૭	હેકટર	જેટલા	વિસતારન	ેવસંિાઇનો	લાભ	થનાર	છે.
■	 સદર	્યોજનાનરી	તાંવરિક	મંજૂરરી	માટેનરી	કામગરીરરી	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે	અન	ેઉક્ત	્યોજના	માિ્મ	૨૦૨૩	સુિરીમાં	પૂણ્મ	

કરિાનું	આ્યોજન	છે.
સવરૂપસાગર િળાવની નહેરોના સુિારણાની િેરજ કરાનડ ત્વસિાર વિારવાની કારગીરી :
■	 આ	્યોજનાથરી	મહરીસાગર	વજલ્ાના	કડાણા	તાલુકાના	કુલ	૧૦	ગામોના	૧૪૪૪	હેકટર	તેમજ	૩	ગામોના	૩	તળાિો	

ભરિાનું	આ્યોજન	છે	જેનાથરી	૧૪૫	હેકટર	વિસતારને	વસંિાઇનો	સરીિો	કે	આડકતરરી	રરીતે	લાભ	થનાર	છે.	
■	 આ	કામનરી	અંદાજીત	રકમ	` ૨૪.૨૨	કરોડ	છે.
■	 આ	્યોજનાથરી	૧૫૮૯	હેકટર	જેટલા	વિસતારને	વસંિાઇનો	લાભ	થનાર	છે.
■	 સદર	્યોજનાનરી	તાંવરિક	મંજૂરરી	માટેનરી	કામગરીરરી	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે	અન	ેઉક્ત	્યોજના	માિ્મ	૨૦૨૩	સુિરીમાં	પૂણ્મ	

કરિાનું	આ્યોજન	છે.
પાનર જળાિ્ય આિારરિ રહીસાગર ત્જલ્ાના સંિરારપુર િાલુકાને ત્સંિાઈ આપવાની ઉદવહન ત્સંિાઈ ્યોજના : 
■	 આ	્યોજનાથરી	મહરીસાગર	વજલ્ાના	સંતરામપુર	તાલુકાના	૨૨	ગામના	૩૪	તળાિો	તેમજ	૪	િેકડેમ	પાણરીથરી	ભરિામાં	

આિનાર	છે.	
■	 આ	કામનરી	અંદાજીત	રકમ	` ૧૪૫	કરોડ	છે.
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■	 આ	્યોજનાથરી	૩૩૦૦	હેકટર	વિસતારને	વસંિાઇનો	લાભ	થનાર	છે.
■	 સદર	્યોજનાનું	વિગતિાર	ઈન્િેસટરીગેશન,	એસટરીમેશન	નરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિેલ	છે.	તેમજ	આ	્યોજનાનરી	િહરીિટરી	

મંજૂરરીનરી	દરખાસત	સરકારશ્રી	કક્ાએ	સાદર	કરિામાં	આિેલ	છે.
પાનર જળાિ્ય આિારરિ પંિરહાલ ત્જલ્ાના રોરવા (હ) િાલુકાને ત્સંિાઈ આપવાની ઉદવહન ત્સંિાઈ ્યોજના :
■	 આ	્યોજનાથરી	પિંમહાલ	વજલ્ાના	મોરિા	(હ)	તાલુકાના	૮	ગામના	૧૧	તળાિો	પાણરીથરી	ભરિામાં	આિનાર	છે.	
■	 આ	કામનરી	અંદાજીત	રકમ	` ૩૫	કરોડ	છે.
■	 આ	્યોજનાથરી	૧૧૭૨	હેકટર	વિસતારને	વસંિાઇનો	લાભ	થનાર	છે.
■	 સદર	્યોજનાનું	વિગતિાર	ઇન્િેસટરીગેશન,	એસટરીમેશન	નરી	કામગરીરરી	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	તેમજ	આ	્યોજનાનરી	સૈદ્ધાંવતક	

મંજૂરરીનરી	દરખાસત	સરકારશ્રી	કક્ાએ	સાદર	કરિામાં	આિેલ	છે.
પાનર નદી પર બાિંવારાં આવેલ સિંરોડ ત્વ્યર આિારરિ પિંરહાલ ત્જલ્ાના રોરવા(હ) િાલુકાને ત્સંિાઈ આપવાની 
ઉદવહન ત્સંિાઈ ્યોજના :   
■	 આ	્યોજનાથરી	પિંમહાલ	વજલ્ાના	મોરિા	(હ)	તાલુકાના	૩	ગામના	૩	તળાિો	પાણરીથરી	ભરિામાં	આિનાર	છે.	
■	 આ	કામનરી	અંદાજીત	રકમ	` ૬.૬૦	કરોડ	છે.
■	 આ	્યોજનાથરી	૧૫૦	હેકટર	વિસતારને	વસંિાઇનો	લાભ	થનાર	છે.
■	 સદર	્યોજનાનું	વિગતિાર	ઇન્િેસટરીગેશન,	એસટરીમેશનનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિેલ	છે.	તેમજ	આ	્યોજનાનરી	િહરીિટરી	

મંજૂરરીનરી	દરખાસત	સરકારશ્રી	કક્ાએ	સાદર	કરિામાં	આિેલ	છે.
પુવ્મપટ્ી ત્સંિાઇ ્યોજનાના કરાનડ ત્વસિારને ત્વકત્સિ કરવાની ઉદવહન ત્સંિાઈ ્યોજના :
■	 આ	્યોજનાથરી	શહેરા,	ગોિરા,	કાલોલ	અન	ેઘોઘંબા	તાલુકાના	કુલ	૮૫	ગામોના	૧૨૮	તળાિોના	કમાન્ડ	 વિસતારને	

વસંિાઈનો	 લાભ	આપિા	 પાઇપલાઇનથરી	 રફલડ	 સુિરી	 વસંિાઈનું	 પાણરી	 પહોિાડિાનરી	 ્યોજના	 બનાિિાનું	આ્યોજન	
કરિામાં	આિેલ	છે.	

■	 આ	કામનરી	અંદાજીત	રકમ	` ૧૩૫	કરોડ	છે.
■	 આ	્યોજનાથરી	૧૮૦૦૦	હેકટર	જેટલા	વિસતારને	વસંિાઇનો	સરીિો	લાભ	થનાર	છે.
	 સદર	્યોજના	હાલ	પ્રાથવમક	સિવેક્ણનરી	પ્રવક્ર્યા	હેઠળ	છે	તેમજ	વિગતિાર	સિવેક્ણ,	ઇન્િેસટરીગેશન,	રડરાઈવનંગ,	
એસટરીમેશનનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિનાર	છે.
(૩) ત્હંરિનગર ત્સંિાઈ ્યોજના વિુ્મળ, ત્હંરિનગર :
(૧)	 વસંિાઈ	જળ	વ્યિસથા૫ન,	સહભાગરી	વસંિાઇ	વ્યિસથા,	ઈ.આર.એમ.	ના	ંકામો,	વસંિાઈ	દર	િસુલાત,	તથા	બરીનખેતરી	

વિષ્યક	િસુલાતનરી	કામગરીરરી.	
(ર)	 પૂર	િેતિણરીનરી	કામગરીરરી.
(૩)	 બિં	સલામતરીના	કામો	(Dam	Safety)	
(૪)	 પૂર	સંરક્ણ	્યોજનાનરી	કામગરીરરી	
(૫)	 તળાિ	ઉંડા	કરિાનરી	કામગરીરરી.
(૬)	 વનમ્મળ	ગુજરાત.
(૭)	 કાંસ/ડે્ઈનનરી	કામગરીરરી.
(૮)		 િેકડેમ	મરામત	અન	ેિેકડેમ	ડરીવસલટીંગનરી	કામગરીરરી	
૧.૦૦ ત્સંિાઈ વ્યવસથા૫ન :
	 વહંમતનગર	 વસંિાઈ	 ્યોજના	 િતુ્મળ,	 વહંમતનગર	 દ્ારા	 ગુહાઇ,	 હરણાિ,	 ખેડિા,	 િરોઇ	 ડાબાકાંઠા	 મુખ્ય	 નહેર,	
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હાથમતરી,	િારિક,	મારમ,	મેશ્વો,	િૈડરી,	તથા	લાંક	તથા	જળાશ્ય	આિારરીત	નહેરો	દ્ારા	૯૨૦૭૭	હેકટર	વિસતારમાં	વસંિાઈ	
સુવિિા	પુરરી	પાડિાનરી	તથા	િણિોલ	અન	ેઆંતરસુમબા	તથા	કુબાિરોલ	ઉદિહન	વસંિાઇ	્યોજના	દ્ારા	૭૨૧૪	હેકટરમા	
ઉદિહન	વસંિાઈ	સુવિિા	પુરરી	પાડિાનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.	િતુ્મળ	હસતકનરી	નરીિે	જણાિેલ	૪	(િાર)	વિભાગરી્ય	
કિેરરીઓ	દ્ારા	વસંિાઈ	વ્યિસથા૫નનરી	કામગરીરરી	હાથ	િરિામા	ંઆિે	છે.

ક્રમ વિભાગરી્ય	કિેરરીનું	નામ િડું	મથક પેટા	વિભાગોનરી	
સંખ્યા સરી.સરી.એ.	હેકટરમાં

૧ ્યોજના	બાંિકામ	વિભાગનં-૩	વહંમતનગર વહંમતનગર ૪ ૧૩૪૩૨
ર વહંમતનગર	વસંિાઇ	વિભાગ	વહંમતનગર વહંમતનગર ૪ ૪૪૪૭૨
૩ વસંિાઇ	્યોજના	વિભાગ	મોડાસા મોડાસા ૪ ૩૨૨૭૩
૪ િારિક	્યોજના	નહેર	વિભાગ	મોડાસા મોડાસા ૪ ૧૯૦૦

કુલ ૯૨૦૭૭
૨.૦૦ ત્સંિાઈ દર વસુલાિની કારગીરી :
	 વહંમતનગર	 વસંિાઈ	્યોજના	િતુ્મળ,	 વહંમતનગર	હસતકનરી	 વસંિાઇ	્યોજનાઓના	કમાન્ડ	 વિસતારમાં	જળાશ્યમા	
ઉપલબિ	થ્યેલ	જળરાશરીન	ેઅનુરૂપ	વસંિાઈકારોનરી	માંગણરીને	અનુલક્રી	વસંિાઇ	લક્્યાંકો	નક્રી	કરરી	સરીરનિાર	વસંિાઇ	કરિામાં	
આિે	છે.	આમ	વસંિાઈનરી	કામગરીરરીમાં	સબંવિત	પેટાવિભાગરી્ય	કિેરરીનો	મોટાભાગનો	ક્ેવરિ્ય	સટાફ	વસંિાઈ	વ્યિસથામાં	તથા	
નહેરોનરી	મરામત	અંગેનરી	કામગરીરરી	અથવે	સતત	રોકા્યેલો	હો્ય	છે.	આ	ઉપરાંત	 વસંિાઇ	્યોજનાઓમા	ંસહભાગરી	 વસંિાઇ	
વ્યિસથા	હેઠળ	રિા્યેલ	વપ્યત	મંડળરીઓ	દ્ારા	વસંિાઇ	વ્યિસથાનરી	કામગરીરરી	પણ	આિે	છે	અન	ેથ્ેયલ	વસંિાઇનરી	િસુલાતનરી	
કામગરીરરી	સંબંવિત	પેટાવિભાગના	ક્ેવરિ્ય	સટાફ	તથા	વપ્યત	મંડળરીઓ	દ્ારા	સં્યુકત	પણે	કરિામા	આિે	છે.
૩.૦૦ સહભાગી ત્સંિાઈ વ્યવસથા  
	 િતુ્મળ	હસતકનરી	્યોજનાનો	કુલ	વસંિાઈ	વિસતાર	૯૨૦૭૭	હેકટર	છ,ે	સરકારશ્રીના	તા.૧ર-ર-૯૬	નાં	૫રિક્રમાંકઃ	
પરીઆઈએમ/	૧૦૯૬/(૧૩)/સરી	થરી	બહાર	પાડેલ	સૂિનાને	અનુલક્રીને	અને	ત્યારબાદનરી	સમ્યાંતરે	મળેલરી	સરકારશ્રીનરી	
સૂિનાઓને	અનુલક્રીને	 તા.૩૧-૦૩-૨૧	સુિરીમાં	 કુલ	 ૬૩૭૦૪	 હેકટર	 ૨૩૫	 વપ્યત	 સહકારરી	 મંડળરીઓનંુ	 રજીસટ્ેશન	
કરિામાં	આિેલ	છે,	 જે	 પૈકી	 વિસતારમાં	 ૨૨૨	 વપ્યત	મંડળરીઓના	 ૬૦૨૧૯	હેકટર	 વિસતારમાં	 મંડળરીઓ	હસતાંતરણ	
કરિામાં	આિેલ	છે.	
	 િતુ્મળ	હસતકનરી	્યોજનાનરી	નહેરો	છેલ્ા	૫િાસ	િરસ	ઉ૫રાંતથરી	કા્ય્મરત	છે.	જળાશ્યમા	ઉપલબિ	થ્ેયલ	જળરાશરીને	
અનુરૂપ	નહેરો	દ્ારા	વસંિાઈનરી	સુવિિા	પુરરી	પાડિામા	આિે	છે.
	 િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩માં	િારિક	જળાશ્ય	્યોજનામા	સહભાગરી	 વસંિાઇ	્યોજના	અંતગ્મત	રિા્ેયલ	મંડળરીઓ	હસતકના	
વપ્યત	વિસતારમા	નહેર	પુનરોધિાર	ના	` ૫૦	લાખના	કામોનુ	ંઆ્યોજન	કરેલ	છે.
૪.૦૦ વિુ્મળ હસિકની ્યોજનાનાં કરાનડ ત્વસિારરાં હ્યાિ નહેરોની ત્વસિરણ-પુનઃ સથા૫ન અને આિુત્નકરણના 

કારો : (E.R.M.)
	 હાથમતરી	જળાશ્ય	્યોજના	“ક-૧”	રોન	વિસતારના	કામો	માટ	ે` ૨૮૯	લાખના	કામો	મહદઅંશે	પુણ્મ	કરેલ	છે.	જ્યાર	ે
ક-૨	રોન	નરી	નહેરોના	વિસતરણ	આિુનરીકરણ	ના	કામોનરી	` ૬૨૫	લાખ	નાં	કામનરી	િહરીિટરી	મંજૂરરી	મળેલ	છે	જે	હાલમા	
તાંરિરીક	મંજુરરીના	પ્રક્રી્યા	સરકારશ્રી	કક્ાએ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	જે	કામ	આગામરી	િષવે	હાથ	િરિાન	ુઆ્યોજન	છે.	તથા	બ	રોન	
ઇઆરએમ	ના	` ૮૮૪	લાખના	કામોનરી	તાંરિરીક	મંજૂરરી	પ્રવક્ર્યા	હેઠળ	છે.	જે	કામ	આગામરી	િષવે	હાથ	િરિાન	ુઆ્યોજન	છે	
	 હરણાિ	જળાશ્ય	્યોજનાનરી	નહેરોના	સુિારણા	માટે	સરકારશ્રી	દ્ારા	૨૨	કરોડનરી	િહરીિટરી	મંજૂરરી	મળેલ	છે.	જેનરી	
તાંવરિક	મંજૂરરી	મેળિિાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	તથા	મોટા	ભાગના	કામો	આગામરી	િષવે	પણૂ્મ	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	
	 લાંક	જળાશ્ય	્યોજનાનરી	મુખ્ય	નહેર	તથા	તેનરી	વિતરણ	પધિતરીના	કામો	માટેનરી	` ૧૧૨૯.૩૩	લાખનરી	દરખાસતનરી	
સુિારેલ	િહરીિટરી	મંજુરરી	મેળિિાનરી	કા્ય્મિાહરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	જેનરી	આગામરી	િષવે	ટેન્ડર	પ્રવક્ર્યા	હાથ	િરિામાં	આિનાર	છે.
	 િારિક	જળાશ્ય	્યોજનાનરી	ડાબાકાંઠા	નહેરોમાંથરી	નરીકળતરી	ડાબરી	શાખા	નહેરના	૬૦૦	લાખના	કામોનુ	ંટેંડર	એપ્રુિ	
થ્યેલ	છે	અને	સદર	કામગરીરરી	આગામરી	જુન	૨૦૨૨	પહેલા	પણુ્મ	કરિાન	ુઆ્યોજન	છે.	અન	ેજમણાકાંઠા	નહેરનરી	ટરી.ઇ.ડરી.
ના	૫૦૦	લાખના	નહેર	સુિારણાના	કામોનરી	િહરીિટરી	મંજુરરી	મળેલ	છે	અન	ેહાલમા	તાંરિરીક	મંજુરરી	આ્યોજન	હેઠળ	છે.	
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મારમ	શાખા	નહેરના	ઇ.આર.એમ.	ના	અંદાજીત	૨૬૪	લાખના	કામો	આ્યોજન	હેઠળ	છે.	િૈડરી	ઇ.આર.એમ.ના	અંદાજીત	
૧૧૦૪.૦૦	લાખના	કામોનરી	િહરીિટરી	મંજુરરી	મળેલ	છે	અને	સદર	કામગરીરરીનરી	` ૭૦૪.૦૦	લાખનરી	તાંરિરીક	મંજુરરી	અથવે	
સરકારશ્રી	કક્ાએ	પ્રગવત	હેઠળ	છે	અને	કામગરીરરી	આગામરી	િષ્મમાં	હાથ	િરિાનુ	આ્યોજન	છે.	િૈડરી	જળાશ્યનરી	ડાબરી	શાખા	
નહેરનરી	સાંકળ	૦	મરી.	થરી	૧૯૨૦૦	મરી.	અને	છભૌ	રડસટ્રી.નરી	સાંકળ	૦	થરી	૮૫૩૦	મરી.	નું	ઇ.આર.એમ	તથા	ગાબટ,	િસાદરા,	
છભૌ,	ઘડરી્યા,	ગૌિરના	મુિાડા	તથા	માલના	મુિાડા	જેિા	તળાિો	ભરિાનરી	` ૨૦૭.૦૬	લાખનરી	કામગરીરરીનો	િક્ક	ઓડ્મર	
તા.	૨૭/૦૮/૨૦૨૧ના	રોજ	આપેલ	છે,	સદર	કામગરીરરી	હાલમાં	પ્રગવત	હેઠળ	છે.		
	 સદર	 કામગરીરરીના	સદરે	સને	 િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨માં	અરિેના	િતુ્મળ	લિેલે	 ` ૧૫૧૭.૦૮	લાખના	આ્યોજન	સામ	ે
નિેમબર	૨૦૨૧	અંવતત	૫૨૦.૮૩	લાખનો	ખિ્મ	થ્યેલ	છે.	અન	ેિષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	સવુિત	જોગિાઇ	` ૪૧૧૪.૦૦	
લાખનરી	કરિામાં	આિેલ	છે.
૫.૦૦ ત્બનખેિી ત્વષ્યક હિેુ રાટે અપાિા પાણીની વસુલાિ :
	 અરિેના	િતુ્મળ	હસતકનરી	ગુહાઇ,	હાથમતરી,	મારમ	તથા	મેશ્વો	વસંિાઇ	્યોજનાઓ	દ્ારા	પરીિાના	પાણરીના	હેતુસર	પાણરી	
પુરિઠા	્યોજનાઓ	દ્ારા	નગરપાલરીકાને	પુરુ	પાડિામાં	આિે	છે	છેલ્ા	રિણ	િષ્મનરી	થ્ેયલ	િસુલાતનરી	વિગતો	નરીિે	મુજબ	છે.	

્યોજનાનું નાર
છેલ્ા રિણ વષ્મ દરમ્યાન થ્યેલ વસુલાિની ત્વગિો ` લાખરાં

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૨૧-૨૨
ગુહાઇ ૮૭.૭૭ ૨૦.૦૫ ૬.૯૧
હાથમતરી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૫.૩૭
મશે્વો ૩૨.૫૯ ૩૧.૧૦ ૩૩.૪૬
મારમ ૧૯.૯૭ ૨૧.૪૫ ૩૭.૪૦
િારિક ૪૩.૯૯ ૨૮.૬૫ ૪૧.૩૭

ત્સંિાઈનાં હેિુ રાટે અપાિા પાણીની વસુલાિ :
	 િતુ્મળ	હસતકનરી	વસંિાઈ	્યોજનાઓમાં	વસંિાઇ	માટે	અપાતા	પાણરીનરી	િસુલાત	અંગેનરી	છેલ્ા	રિણ	િષ્મનરી	વિગતો	
નરીિે	મુજબ	છે.	

્યોજનાનું નાર
છેલ્ા રિણ વષ્મ દરમ્યાન થ્યેલ વસુલાિની ત્વગિો ` લાખરાં

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૨૧-૨૨
િારિક ૮.૩૦ ૬.૭૪ ૮.૨૧
હાથમતરી ૩૦.૪૭ ૧૨.૫૮ ૬.૯૩

િરોઇ	ડાબાકાંઠા	નહેર ૨૬.૬૧ ૮.૨૭ ૨૫.૬૩
મારમ ૨.૬૬ ૩.૩૦ ૪.૨૪
મશે્વો ૯.૩૯ ૫.૬૩ ૮.૧૫
િૈડરી ૧.૦૩ ૦.૩૪ ૦.૩૬
લાંક ૧.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૬૮
ગુહાઇ ૨૩.૦૮ ૪.૨૧ ૬.૧૧
હરણાિ ૬.૭૯ ૨.૧૯ ૩.૩૨
ખેડિા. ૧.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦
િારાંશરી ૦.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૫

૬.૦ પૂર સંરક્ણની ્યોજનાઓ િથા કાંસની કારગીરી
	 સાબરકાંઠા	અને	અરિલ્રી	વજલ્ામાંથરી	પસાર	થતરી	હરણાિ,	ગુહાઇ,	મારમ,	મેશ્વો	અને	સાબરમતરી	નદરીમાં	આિતા	
પૂરના	પાણરીના	કારણે	નદરી	કાંઠાનરી	આસપાસના	વિસતારના	લોકોના	જાન	માલને	નુકશાન	થા્ય	છે	તેમજ	નદરીના	રકનારાઓનુ	ં
પણ	મોટા	પ્રમાણમા	ંિોિાણ	થા્ય	છે.	જેને	ધ્યાને	રાખરી	નદરીઓ	પરનરી	પૂર	સંરક્ણ	અને	કાંઠા	સંરક્ણ	્યોજનાઓનરી	કામગરીરરી	
કરિાનરી	થા્ય	છે.	
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	 વહંમતનગર	તાલુકાના	દેરોલ	ગામે	̀ 	૭૮.૦૦	લાખના	ખિવે	પૂરસંરક્ણ	રદિાલ	બનાિિાના	કામગરીરરી		પ્રવક્ર્યા	પ્રગવત	
હેઠળ	છે.
	 મોટરી	ડેમાઇ	તા.	વહંમતનગર	ખાતે	હાથમતરી	નદરી	ઉપર	ગામન	ુિોિાણ	અટકાિિા	માટે	` ૪૪૧	લાખના	ખિવે	પૂર	
સંરક્ણ	દરીિાલના	બનાિિાના	કામનરી	સુિારેલ	િહરીિટરી	મંજુરરી	મેળિિાનરી	પ્રવક્ર્યા	પ્રગવત	હેઠળ	છે.
	 ઇલોલ	ગામ	ખાતે	પૂર	સંરક્ણ	રદિાલ	બનાિિાનરી	` ૨૧૩.૦૦	લાખનરી	િહરીિટરી	મંજુરરીનરી	દરખાસત	સરકારશ્રીમાં	
સાદર	કરેલ	છે.
	 તલોદ	તાલુકામા	આિેલ	ગલોબલ	રરીટ્રીટ	સને્ટર	ખાતે	પૂર	સંરક્ણ	કામગરીરરીન	ુઆ્યોજન	આગામરી	િષ્મ	હાથ	િરનાર	
છે.	જેનરી	િહરીિટરી	મંજુરરી	માટેનરી	દરખાસત	સરકારશ્રીમા	સાદર	કરેલ	છે.	
	 અરિલ્રી	વજલ્ાના	બા્યડ	તાલુકાના	દહેગામડા	ગામે	િારિક	નદરીના	રકનાર	ેપૂરસંરક્ણ	રદિાલ	બનાિિાના	કામનરી	
અંદાજે	` ૧૦૦૦.૦૦	લાખનરી	િહરીિટરી	મંજુરરી	મેળિિાનરી	દરખાસત	હાલમાં	પ્રવક્ર્યા	હેઠળ	હોઇ	જે	મળેથરી	આગામરી	િષવે	હાથ	
િરિાનું	આ્યોજન	છે.
	 સદર	 કામગરીરરીના	સદરે	 સને	 િષ્મ	 ૨૦૨૧-૨૨	માં	અરિેના	 િતુ્મળ	લેિલે	 ` ૬૧૭.૧૯	લાખના	આ્યોજન	સામે	
નિેમબર	૨૦૨૧	અંવતત	` ૩૪૫.૬૧	લાખનો	ખિ્મ	થ્યેલ	છે.	અને	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	સવુિત	જોગિાઇ	` ૧૦૧૦.૦૦	
લાખનરી	કરિામાં	આિેલ	છે.
૭.૦૦ જળસંિ્યના કારો 
૧)   નાના િેકડેર ઃ 
	 િષ્મ-૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	િતુ્મળ	હેઠળ	નાના	િેકડેમોનરી	કામગરીરરી	હાથ	િરિામાં	આિેલ	નથરી.	તેમજ	સાબરકાંઠા	
વજલ્ામાં	િષ્મ-૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	પોશરીના	તાલુકામા	ંવસરરીજ	ઓફ	િેક	ડેમ	અંતગ્મત	કુલ	૬	િેક	ડેમ	બનાિિાનું	આ્યોજન	
કરેલ	છે.	સદરહુ	િેકડેમ	પૂણ્મ	થતાં	આજુબાજુના	આશરે	૯૦૦	હેકટર	વિસતારને	પરોક્	વસંિાઇનો	લાભ	મળશે.	હાલમાં	સદરહું	
િેકડેમના	સિવેક્ણ	અને	અંદાજનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	તથા	અરિલ્રી	વજલ્ામાં	૧૪	િેકડેમો	િાલ	ુિષ્મમાં	બનાિિામાં	
આિેલ	છે.	
ર)   રોટા િેકડેર : 
	 અરિેના	િતુ્મળ	હેઠળ	સાબરકાંઠા	અને	અરિલ્રી	વજલ્ામાં	બાંિિામાં	આિેલ	િેકડેમોનરી	વિગતો	નરીિે	મુજબ	છે.

ત્જલ્ો બાંિવારાં આવેલ રોટા િેકડેરોની સંખ્યા(૨૦૨૦-૨૧)
સાબરકાંઠા ૨
અરિલ્રી ૦

	 મોજ	ેભાટરી્યા	 (તા.તલોદ)	અન	ેમોજે	 બાદરજીના	મુિાડા	 (તા.તલોદ)	 પાસ	ેખારરી	નદરી	 પર	 ફલેક્રીબલ	પ્રકારના	
રરીિાજ્મ	સટ્કિર	બનાિિાના	` ૧૯૧.૫૩	લાખના	કામો	પુણ્મ	કરા્યેલ	છે	તથા	ઈડર	તાલુકાના	બડોલરી	ગામે	િેકડેમ	બનાિિાનુ	
આ્યોજન	છે.	
	 મહેકાલ	ખાતે	મેશ્વો	નદરી	ઉપર	બૃહદ	િેકડેમનરી	`	૭૮	લાખનરી	સૈધિાંવતક	મંજૂરરી	મળેલ	છે.	જેનરી	િહરીિટરી	મંજૂરરી	
મેળિિાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
	 સાબરકાંઠા	વજલ્ામાં	આગામરી	િષ્મમાં	અન્્ય	૪	મોટા	િેકડેમ	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	આ્યોજન	હેઠળ	છે.	
	 અરિલ્રી	વજલ્ામાં	` ૮૪.૭૨	લાખના	ખિવે	મેઘરજ	તાલુકાના	રેલ્ાિાડા	ગામે	બૃહદ	િેકડેમ	બનાિિાન	ુકામ	હાલ	
ટેન્ડર	સટજેે	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	તથા	૦૨	િેકડેમ	રમાડ	અને	ભડિિ	ગામે	િેકડેમ	બનાિાિાનરી	` ૧૯૩.૦૦	લાખનરી	પ્રક્રી્યા	હાલ	
ટેન્ડર	મંજુરરી	હેઠળ	છે.							
૩)   િેકડેર રરારિ : 
	 સાબરકાંઠા	તથા	અરિલ્રી	વજલ્ામાં	આગામરી	િષ્મ	દરમ્યાન	જરૂરર્યાત	મુજબના	િેકડેમનરી	મરામતનરી	કામગરીરરી	
હાથ	િરિામાં	આિેશે.	
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૪)  િેકડેર ડીસીત્લટગં ઃ
	 સાબરકાંઠા	તથા	અરિલ્રી	વજલ્ામાં	આગામરી	િષ્મ	દરમ્યાન	જરૂરર્યાત	મુજબના	િેકડેમનરી	ડરીસરીનલટંગનરી	કામગરીરરી	
હાથ	િરિામાં	આિશે.	
પ) પાઇપલાઇન િથા િળાવ ફીડરના કારો :
 હાથમતરી	બ	રોન	નહેરમાંથરી	પાણરી	ઉદ્હન	કરરી	પ્રાંતરીજ	તાલુકાના	વિવિિ	તળાિો	પાઈપલાઈન	મારફત	ેિરિાનરી	
કામગરીરરી	કરિાનું	આ્યોજન	પ્રગવત	હેઠળ	છે.
	 ખેડિા	જળાશ્ય	્યોજનાનરી	આગરી્યા	તેમજ	મટોડા	ગામના	તળાિો	ભરિાનરી	પાઇપલાઇનનરી	` ૫૫૫.૦૦	લાખનરી	
કામગરીરરી	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
	 હરણાિ	જળાશ્ય	્યોજનાનરી	ઉપરિાસમાંથરી	પાઇપલાઇન	દ્ારા	ગ્રેિરીટરી	દ્ારા	વિજ્યનગર	તાલુકાના	૧૫	તળાિ	ભરરી	
આજુબાજુના	આશરે	૫૦૦	હેકટર	વિસતારને	વસંિાઇનો	લાભ	આપિાનરી	્યોજના	છે.	સદરહું	્યોજના	માટે	તાવંરિક	શક્યતાઓ	
માટે	સિવેનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.						
	 િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩માં	 િરોઇ	 ડાબા	 કાંઠા	મુખ્ય	નહેરનરી	આજ	ુબાજુના	તળાિો	 કેનાલ	સાથ	ેજોડરી	પાણરી	ભરિાનરી	
કામગરીરરી	કરિાનું	આ્યોજન	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
	 વભલોડા	તાલકુામા	ંમશે્વો	ડમે	આિારરીત	લરીફટ	ઇરરીગશેનનરી	્યોજનાઓ	બનાિરી	૨૩	તળાિો	ભરિા	અને	વસિંાઇનરી	
સવુિિા	આપિાનરી	કામગરીરરીનરી	િહરીિટરી	મજંરુરી	મળેલ	છે,	જ	ેકામના	નકશા-અંદાજ	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.
	 કપડિંજ	તાલુકાનાં	િારાંશરી	ડેમથરી	બેટિાડા	ભાળ	તળાિ	તથા	જલો્યા	તળાિ	ભરિા	માટેનરી	કામગરીરરીનરી	̀  ૭૭૩.૦૦	
લાખનરી	તાંરિરીક	મંજૂરરી	મળેલ	છે.	ટેન્ડર	મંજૂરરીનરી	દરખાસત	પ્રવક્ર્યા	હેઠળ	છે.
	 નમ્મદા	 મુખ્ય	નહેર	અિારરત	 િારિક	મારમ	મેશ્વો	 પાઇપલાઇન	્યોજનાના	 પેકેજ-૨	અંતગ્મત	જાલમપુરા	 પંપીંગ	
સટેશનથરી	િારિક	ડેમ	સુિરી	૧૬૦૦	મરી.મરી.	વ્યાસનરી	એમ.એસ.	પાઇપલાઇન	નાખિાનરી	` ૯૧૩૫.૪૧	લાખનરી	કામગરીરરી	ટેન્ડર	
મંજુરરી	હેઠળ	છે.
	 અરિલ્રી	વજલ્ાનરી	ખારિરીબા	ડ્ેઇનમાં	પાણરી	િહેિડાિિા	બા્યડ	તાલુકાના	લીંબથરી	ભુંડાસણ	ગામ	સિુરીનરી	અંડરગ્રાઉન્ડ	
પાઇપલાઇનનરી	કામગરીરરી	` ૧૪૮૦.૦૦	લાખના	ખિવે	ભૌતરીક	રરીતે	પણુ્મ	કરેલ	છે.
	 િારિક	નદરીના	ડાબા	તેમજ	જમણા	કાંઠે	િેલ	પોઇંટ	બનાિરી	મેઘરજ,	માલપુર	તેમજ	મોડાસા	તાલુકાના	તળાિો	ભરિા	
માટેનરી	્યોજનાનુ	કંસલટંસરીનુ	કામ	હાલ	િાલુ	છે.	જે	અન્િ્યે	તારંિરીક	મંજુરરીનરી	પ્રવક્ર્યા	પ્રગવત	હેઠળ	છે.
૬) િળાવો ઉંડા કરવાની કારગીરી :

વષ્મ ત્જલ્ો સંખ્યા

૨૦૨૧-૨૨ સાબરકાંઠા ૨૭
અરિલ્રી ૨૩

કુલ ૫૦	તળાિો
	 આગામરી	િષ્મમાં	જરૂર	મુજબના	તળાિો	ઊંડા	કરિાનરી	કામગરીરરી	હાથ	િરિામા	ંઆિશે.	
	 સદર	 કામગરીરરીના	સદરે	સને	 િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	માં	અરિેના	િતુ્મળ	લિેલ	ેનિેમબર	૨૦૨૧	અવંતત	 ` ૧૫૪.૯૬	
લાખનો	ખિ્મ	થ્ેયલ	છે.	અન	ેિષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	સુવિત	જોગિાઇ	` ૨૬૫.૦૦	લાખનરી	કરિામાં	આિેલ	છે.
૮.૦૦    ત્નર્મળ ગુજરાિ :
	 વહંમતનગર	વસંિાઇ	િસાહતમાં	આિેલ	રહેણાંકના	મકાનોન	ેમરામત	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	સદર	કામગરીરરી	અન્િ્યે	
નિેમબર	૨૦૨૧	અંવતત	` ૪૨.૭૮	લાખનો	ખિ્મ	થ્યેલ	છે.	તેમજ	વહંમતનગર	વસંિાઇ	ભિનના	વિવિિ	મકાન	સુિારણાના	ં
કામનરી	રૂ	૪૯.૩૫	લાખનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.
	 મોડાસા	વસંિાઇ	િસાહતમાં	આિેલ	રહેણાંકના	મકાનોન	ેમરામત	કરિાનું	આ્યોજન	છે.
	 સદર	 કામગરીરરીના	સદરે	 સને	 િષ્મ	 ૨૦૨૦-૨૧	માં	અરિેના	 િતુ્મળ	લેિલે	 ` ૨૩૨.૨૫	લાખના	આ્યોજન	સામ	ે
નિેમબર	૨૦૨૧	અંવતત	` ૪૨.૭૮	લાખનો	ખિ્મ	થ્યેલ	છે.	અન	ેિષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	સવુિત	જોગિાઇ	` ૪૨૦.૦૦	
લાખનરી	કરિામાં	આિેલ	છે.
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૯.૦૦ રોટી ત્સંિાઇ ્યોજનાઓ : 
	 (૧)	હાથમતરી	જળાશ્ય	્યોજનાનરી	બ	રોન	વહંમતનગર	તાલુકાના	મુખ્ય	નહેરનરી	સાં.	૭૯૦૦	મરી.થરી	૮૯૦૦	મરી.	
સુિરી	વિસતરણ	અન	ેસુિારણાના	` ૬૦	લાખના	કામો	પુણ્મ	કરિામા	આિેલ	છે.	તથા	અન્્ય	બ	રોન	મુખ્ય	નહેરનરી	સાં.૩.૦૦	
થરી	૮.૦	રક.મરી.નરી	વિસતરણ	અન	ેસુિારાના	` ૨૫૯	લાખનરી	કામગરીરરીનરી	િહરીિટરી	મંજુરરી	મળેલ	છે.	જેનરી	તાંરિરીક	મંજુરરીનરી	
પ્રક્રી્યા	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.
	 (૨)	હાથમતરી	જળાશ્ય	્યોજનાનરી	બ	રોન	પ્રાવંતજ	તાલકુાનરી	વિવિિ	માઇનોરના	વિસતરણ	અન	ેસિુારણાના	̀  ૯૫.૫૪	
લાખના	કામો	પણુ્મ	કરિામા	આિેલ	છે.	તથા	અન્્ય	બ	રોન	મખુ્ય	નહેરનરી	સા.ં૧૭.૬૯૯	થરી	૨૧.૭૩૫	રક.મરી.ના	વિસતરણ	અન	ે
સિુારાના	` ૬૨૨.૬૪	લાખનરી	કામગરીરરીન	ુતારંિરીક	મજંરુરી	મળેિિાનરી	પ્રક્રી્યા	પ્રગતરી	હેઠળ	છે.
	 (૩)	હાથમતરી	જળાશ્ય	્યોજનાનરી	 ક-૨	રોન	 વિવિિ	માઇનોરના	 વિસતરણ	અન	ેસિુારણાના	 ` ૬૨૫	લાખનાં	
કામનરી	િહરીિટરી	મંજૂરરી	મળેલ	છે.	જેનરી	તારંિરીક	મંજુરરી	મેળિિાનરી	પ્રક્રી્યા	પ્રગતરી	હેઠળ	છે	જે	કામ	આગામરી	િષવે	હાથ	િરિાનુ	
આ્યોજન	છે.
૧૦.૦૦ રધ્યર ત્સંિાઇ ્યોજના :
	 અરિેના	િતુ્મળ	હેઠળ	ગુહાઇ,	હરણાિ,	ખેડિા	જળાશ્ય	્યોજનાઓ	આિેલરી	છે.	સદર	્યોજનાઓનો	કુલ	વપ્યત	વિસતાર	
૧૩૪૩૨	હેકટર	છે.	સદર	્યોજનાઓ	નરી	નહેરો	થકી	સાબરકાંઠા	વજલ્ાના	ગામોને	વસંિાઇનો	લાભ	મળે	છે.	
	 ખેડિા	જળાશ્ય	્યોજનામાં	ડેમમાંથરી	આવગ્યા-મટોડા	તળાિો	ભરિાનરી	પાઇપલાઇનનરી	કામગરીરરી	`	૫૫૫	લાખના	
ખિવે	હાલ	પ્રગવતમાં	છે.	ગુહાઇ	જળાશ્ય	્યોજનામાં	હાલ	હ્યાત	નહેરોનરી	વિતરણ	વ્યિસથામાં	પરી.આઇ.એમ.	સદરે	મંડળરીઓ	
દ્ારા	મરામતનરી	કામગરીરરી	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
	 હરણાિ	જળાશ્ય	તબક્ો-૧	અને	ર	નરી	હ્યાત	વસંિાઇ	વ્યિસથાનરી	નહેરોમા	ંઇ.આર.એમ.નરી	કામગરીરરીનરી	િહરીિટરી	
મંજુરરી	સરકારશ્રીમાંથરી	મળેલ	છે.	અને	તાંવરિક	મંજુરરી	મેળિિા	અંગેનરી	દરખાસત	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.				
	 અરિેના	િતુ્મળ	હેઠળ	લાંક	અને	િારાંશરી	જળાશ્ય	્યોજનાઓ	આિેલરી	છે.	સદર	્યોજનાઓનો	કુલ	વપ્યત	વિસતાર	
૩૭૨૭	હેકટર	છે.	 સદર	 ્યોજનાઓ	પૈકી	 લાંક	 ્યોજનાનરીનરી	 મુખ્ય	નહેર	 થકી	બા્યડ	 તેમજ	 કપડિંજ	 તાલુકાના	ગામોને	
વસંિાઇનો	લાભ	મળ	ેછે.	
	 લાંક	 જળાશ્ય	 ્યોજનાનરી	 મુખ્ય	 નહેર	 તથા	 તેનરી	 વિતરણ	 પધિતરીના	 કામો	 માટેનરી	 ` ૧૧૨૯.૩૩	 	 લાખનરી	
દરખાસતનરી	સુિારેલ	િહરીિટરી	મંજુરરી	મળેલ	છે	જેનરી	જરૂરરી	વિગતિાર	તાંવરિક	મેળિરી	ત્યારબાદ	ટને્ડર	અંગેનરી	પ્રવક્ર્યા	હાથ	
િરિામાં	આિશે.
	 મારમ	શાખા	નહેરના	રરપેરરંગ	અને	આિુવનકરણના	અંદાવજત	` ૨૬૪.૦૦	લાખના	કામો	આ્યોજન	હેઠળ	છે.
૧૧.૦૦ નાની ત્સંિાઈ ્યોજના
	 જિાનપુરા	 જળાશ્ય	 ્યોજનાઓ	આિેલરી	 છે.	 જિાનપુરા	 રરીિાજ્મ	 ્યોજના	 છે.	 સદર	 ્યોજનાઓ	થકી	 સાબરકાંઠા	
વજલ્ાના	ગામોને	વસંિાઇનો	લાભ	મળ	ેછે.	સદર	્યોજનાના	નરીિ	િાસમાં	થતાં	િોિાણ	તથા	ડાબરી	સાઇડનરી	િોલનરી	નજીક	
થતાં	િોિાણને	અટકાિિા	મધ્યસથ	આલેખન	તરંિના	પરામશ્મમાં	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
	 િૈડરી	જળાશ્ય	્યોજનાનરી	ડાબાકાંઠા	મુખ્ય	નહેર	તથા	જમણાકાંઠા	મુખ્ય	નહેરના	નવિનરીકરણના	કામોનરી	તાંરિરીક	
મંજુરરી	સારૂં	દરખાસત	બનાિિાનરી	પ્રવક્ર્યા	પ્રગવત	હેઠળ	છે.
૧૨.૦૦ નર્મદા પાઇપ લાઇન ઃ
	 સદર	્યોજના	અંતગ્મત	િારિક,	મારમ	અન	ેમેશ્વો	નમ્મદા	પાઇપલાઇનનરી	બંને	બાજુએ	૨.૦૦	કી.મરી.	 વિસતારમાં	
આિતા	 કુલ	 ૭૬	 તળાિોને	 જોડિાનરી	 કામગરીરરી	 પણુ્મ	 કરિામા	ંઆિેલ	 છે.	 િાલ	ુ િષવે	 સરકારશ્રીના	 ઠરાિ	 મુજબ	 નમ્મદા	
પાઇપલાઇનથરી	૩.૦૦	રક.મરી.	સુિરી	આિતા	તળાિો	જોડિાનરી	કામગરીરરી	જરૂરરી	મંજુરરીનરી	પ્રક્રી્યા	હેઠળ	છે.	
	 નમ્મદા	આિારરત	િારિક,	મારમ,	મશે્વો	પાઇપલાઇન	હેઠળ	જાલમપુરા	પનમપંગ	સટેશનથરી	િારિક	ડેમ	સુિરી	૧૮.૮૦	
રકમરી	લાંબરી	જીઆરપરી	પાઇપલાઇનમા	તૂટ	ફૂટ	થિાન	ેકારણે	તેનરી	જગ્યાએ	એમએસ	પાઇપલાઇન	૧૬૦૦	મરીમરી	ડા્યાનરી	નિરી	
લાઇન	નાખિા	માટે	` ૬૬	કરોડનરી	તાંવરિક	મંજૂરરી	સરકારશ્રી	દ્ારા	આપિામા	ંઆિેલ	છે	જેના	ટને્ડર	મંજૂરરીનરી	પ્રવક્ર્યા	પ્રગવત	
હેઠળ	છે.
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૧૩.૦૦ બંિ સુરક્ાના કારો :
	 ખેડિા	જળાશ્ય	્યોજનાના	માટરીબંિ	પાળાનરી	મરામતનરી	કામગરીરરી	` ૮૦	લાખના	ખિવે	આગામરી	િષ્મ-સન	ે૨૦૨૨-
૨૩માં	હાથ	િરિાનું	આ્યોજન	છે.	
	 અરિેના	 વિભાગ	હસતકનરી	જળાશ્ય	્યોજનામાં	ડેમ	સેફટરીના	કામો	હેઠળ	િષ્મ	૨૦૨૧	મા	નિેમબર	માસ	અવંતત	
૨૮૩.૮૦	લાખનો	ખિ્મ	થ્યેલ	છે.	જ્યારે	આિતા	િષવે	૨૦૨૨-૨૩	માં	જરૂરરી્યાત	મુજબના	કામો	કરિાનુ	આ્યોજન	છે.
	 આગામરી	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩માં	મારમ	તથા	િારિક	જળાશ્ય	્યોજનાના	રેડરી્યલ	ગેટ	રરીપેરીંગનરી	કામગરીરરીનું	આ્યોજન	
કરેલ	છે.
	 જિાનપુરા	્યોજના	તલોદ	તાલુકા	ખાતે	ડાબા	કાંઠા	પૂર	સંરક્ણનરી	કામગરીરરી	આગામરી	િષવે	હાથ	િરનાર	છે.	
	 િતુ્મળ	હસતકનરી	્યોજનાઓમાં	ડેમસેફટરીના	સદરે	સને	િષ્મ-૨૦૨૧-૨૨ના	૪૭૬.૪૫	લાખના	આ્યોજન	સામે	
નિેમબર-૨૦૨૧	અંવતત	`	૨૮૩.૮૦	લાખનું	ખિ્મ	થિા	પામેલ	છ.ે	જ્યાર	ેઆગામરી	િષ્મ-સને	૨૦૨૨-૨૩ના	િષ્મમાં	
` ૧૩૦૦૦૦	લાખનું	બજેટ	પ્રોવિજન	િતુ્મળ	કક્ાએ	કરિામાં	આિેલ	છે.
	 મારમ	હાથમતરી	તથા	િારિક	જળાશ્ય	્યોજનાના	રેડરી્યલ	ગેટ	રરીપેરીંગનરી	કામગરીરરીનું	આ્યોજન	કરેલ	છે.
૧૪.૦૦ ઉદવહન ત્સંિાઇ ્યોજના :
	 કુબાિરોલ	ઉદિહન	વસંિાઇ	્યોજના	રિરીજા	તબક્ાના	` ૫૨૭	લાખના	કામો	પુણ્મ	થ્યેલ	છે.	જેનાથરી	આશરે	૪૦૦૦	
હેકટર	વિસતારમાં	વસંિાઇનો	આડકતરો	લાભ	થનાર	છે.
	 િરોઇ	ડાબાકાંઠા	નહેર	દ્ારા	ઉદિહન	વસંિાઇ	હેઠળ	ઉમેદગઢ-૧	િાસણ	બડોલ	અન	ેગુલાબપુરા	માઇનોર	લંબાિિાના	
કામનરી	િહરીિટરી	મંજુરરી	` ૧૧૩૭.૫૦	લાખનરી	મળેલ	છે.	જે	પૈકી	ઉમેદગઢ-૧	માઇનોર	લંબાિિાના	` ૪૯૯.૧૯	લાખન	ુ
કામ	મહદઅંશે	પુણ્મ	કરેલ	છે.	તથા	બડોલ	માઇનોર	લંબાિિાના	` ૮૯.૨૧	લાખનું	કામ	પુણ્મ	થ્યેલ	છે.	ગુલાબપુરા	માઇનોર	
લંબાિિિાનુ	 ` ૨૧૧.૫૬	 લાખનુ	 કામ	 પ્રગવત	 હેઠળ	 છે.	 તેમજ	આિતા	 િષ્મ	 ૨૦૨૨-૨૩	 દરમરી્યાન	 દેશોતિર	 મણરી્યોર	
પાઇપલાઇન	તથા	બુઢેલરી	માઇનોર	લંબાિિાનરી	કામગરીરરી	સરકારશ્રીમાથરી	મંજુરરી	મળ્યે	હાથ	િરિાન	ુઆ્યોજન	છે.
ગુહાઇ જળાિ્ય આિારરિ ઉદવહન ત્સંિાઇ ્યોજના :
	 સદરહુ	ંસુવિત	્યોજના	દ્ારા	ગુહાઇ	જળાશ્યમાંથરી	પાણરી	ઉદિહન	કરરી	ઇડર	તાલુકાના	૧૧	ગામના	તળાિો	ભરરી	
આશર	ે૧૪૬૦	હેકટર	વિસતારને	વસંિાઇનો	આડકતરો	લાભ	આપિાનરી	્યોજના	છે.	સદરહું	્યોજના	માટે	અંદાજીત	̀  ૬૬૯.૦૦	
લાખના	ખિ્મ	માટ	ેસરકારશ્રી	દ્ારા	િહરીિટરી	મંજુરરી	મળેલ	છે.	હાલમાં	સદરહું	્યોજનાનરી	તારંિરીક	મંજુરરીનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	
હેઠળ	છે.
િરોઇ જળાિ્ય આિારરિ ઉંિી િનાલ ઉદવહન ત્સંિાઇ ્યોજના :
	 િરોઇ	જળાશ્ય	્યોજનામાંથરી	પાણરી	ઉદિહન	કરરી	ખેડરિહ્ા	તાલુકાના	ગઢડા-શામળાજી,	ગુંદેલ	તથા	ઉંિરી	િનાલ	
ગામના	તળાિ	ભરરી	આસપાસના	અંદાજીત	૮૦૦	હેકટર	વિસતારને	પરોક્	વસંિાઇનો	લાભ	આપિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	સદરહું	
્યોજના	માટે	૭૨૫.૦૦	લાખના	ખિવે	સરકારશ્રી	દ્ારા	સૈંધિાવતક	 સિરીકાર	કરિામાં	આિેલ	છે.	હાલમાં	સદરહુ	ં ્યોજનાના	
સિવેક્ણ	અને	અંદાજનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
હરણાવ જળાિ્ય આિારરિ ઉદવહન ત્સંિાઇ ્યોજના :
	 સદરહુ	ંસુવિત	્યોજના	દ્ારા	હરણાિ	જળાશ્યમાંથરી	પાણરી	ઉદિહન	કરરી	ખેડરિહ્ા	તાલુકાના	૬	ગામના	તળાિો	ભરરી	
આશર	ે૯૫૦	હેકટર	વિસતારને	વસંિાઇનો	આડકતરો	લાભ	આપિાનરી	્યોજના	છે.	
વારિક જળાિ્ય આિારરિ ઉદવહન ત્સંિાઇ ્યોજના :
	 િારિક	જળાશ્યનરી	ઉપરિાસમાં	િારિક	નદરીના	 ડાબાકાંઠાથરી	પાણરી	ઉદિહન	કરરી	માલપુર,	મેઘરજ	તથા	મોડાસા	
તાલુકાના	તળાિો	ભરરી	વસંિાઇનરી	સુવિિા	પુરરી	પાડિાનરી	કામગરીરરી	નરી	િહરીિટરી	મંજુરરી	`	૧૮૫૯૬.૦૦	લાખનરી	મળેલ	છે.	
જે	અન્િ્ેય	તાંરિરીક	મંજુરરી	અથવે	દરખાસત	પ્રગવત	હેઠળ	છે.
હાથરિી જળાિ્ય આિારરિ ઉદવહન ત્સંિાઇ ્યોજના :
	 ભરીલોડા	તાલુકામાં	હાથમતરી	જળાશ્ય	આિારરીત	લરીફટ	ઇરરીગેશન	્યોજના	બનાિરી	ભરીલોડા	તાલુકાના	ગામોના	
તળાિો	ભરરી	વસંિાઇ	સુવિિા	આપિાના	કામ	બાબત	કામગરીરરીનો	` ૧૨૮.૧૬	કરોડનરી	દરખાસતને	િહરીિટરી	મંજુરરી	મળેલ	છે.
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હાથરિી જળાિ્ય આિારરિ ત્વસથાપીિ ગારો રાટે ઉદવહન ત્સંિાઇ ્યોજના :
	 ભરીલોડા	તાલુકામા	હાથમતરી	જળાશ્ય	આિારરીત	લરીફટ	ઇરરીગેશન	્યોજના	બનાિરી	વહંમતનગર	તાલુકાના	હાથમતરી	
જળાશ્યના	વિસથાપરીત	ગામોના	તળાિો	ભરરી	વસંિાઇ	સુવિિા	આપિાના	કામ	બાબત	કામગરીરરીનો	̀  ૩૫૦૦	લાખનરી	દરખાસત	
સૈિાંતરીક	મંજુરરી	અથવે	સરકારશ્રીમા	સાદર	કરેલ	છે.
રેશ્ો જળાિ્ય આિારરિ ઉદવહન ત્સંિાઇ ્યોજના :
	 મશે્વો	જળાશ્ય	્યોજના	આિારરીત	મેશ્વો	ઉદિહન	્યોજનાથરી	વભલોડા	તથા	મઘેરજ	તાલકુાના	૨૬	તળાિો	ભરિાનરી	̀  ૭૫૩૨	
લાખનરી	દરખાસત	િહરીિટરી	મજંરુરી	સરકારશ્રીમાથરી	મળેલ	છે.	જ	ેઅન્િ્ેય	તારંિરીક	મજંરુરી	અથવે	દરખાસત	પ્રગવત	હેઠળ	છે.
૧૫.૦૦  બજેટ :
	 િતુ્મળ	 હસતકનરી	 કામગરીરરી	 માટે	 િષ્મ-૨૦૨૧-૨૨	 માં	 કુલ-` ૧૭૧૫૧.૭૦૨	 લાખનરી	 બજેટ	 જોગિાઇ	 સામે	
નિેમબર-૨૦૨૧	અવંતત	` ૪૫૧૫.૧૬	લાખનો	ખિ્મ	થિા	પામેલ	છ	ેઅને	િષ્મ-૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૩૧૦૨૫.૨૧	લાખનું	
આ્યોજન	કરિામાં	આિેલ	છે.
(૪) વડોદરા ત્સંિાઇ વિુ્મળ, વડોદરા :
	 િડોદરા	વસંિાઇ	િતુ્મળ,	િડોદરા	દ્ારા	મુખ્યતિે	નરીિે	મુજબનરી	કામગરીરરીઓ	હાથ	િરિામા	ંઆિે	છે.
■	 જળ	સંિ્યના	કામો	જેિા	કે	િેકડેમ	હાથ	િરિા.
■	 જળ	સંિિ્મનના	ભાગ	તરરીકે	તળાિો	ઉંડા	કરિા	તથા	િેકડેમમાં	જમા	થ્ેયલ	કાંપ	દૂર	કરિો.
■	 હ્યાત	નહેર	વ્યિસથાનરી	સુિારણા	દ્ારા	વપ્યત	વિસતારમાં	હો્ય	પણ	વસંિાઇથરી	િંવિત	રહરી	જતો	હો્ય	તિેા	વિસતારન	ે

ફરરીથરી	વસંિાઇ	તળે	લાિિો.
■	 વસંિાઇ	માટે,	પરીિાનું	પાણરી	અન	ેઉદ્ોગોને	પાણરી	પરૂૂં	પાડિું.
■	 ઉદ્િહન	વસંિાઇ	્યોજનાઓનરી	કામગરીરરી.
■	 સહભાગરી	 વસંિાઇ	 વ્યિસથામા	ં ક્રમશઃ	અમલ	 કરરી	 જે	 તે	 ્યોજનાઓના	લાભાથજીઓન	ેજળ	 વ્યિસથાપનમાં	 સહભાગરી	

બનાિિા.
■	 બાંિકામ	માટે	િપરાશમાં	લેિામાં	આિતા	માલ-સામાનનુ	ંપરરીક્ણ.
■	 દરર્યાઇ	િોિાણ	સામે	સંરક્ણના	કામો.
■	 વસંિાઇ	વ્યિસથાપન	માટ	ેજરૂરરી	એિરી	તાલરીમ	ખેડૂતો	તેમજ	ક્ેવરિ્ય	અવિકારરીઓ	/	કમ્મિારરીઓન	ેઆપરી	ક્મતા	વનમા્મણ	

કરિંુ.
ત્સંિાઇ વ્યવસથાપન :
	 અવિક્ક	ઇજનેરશ્રી,	િડોદરા	 વસંિાઇ	િતુ્મળ,	િડોદરાના	કા્ય્મક્ેરિ	હેઠળ	િડોદરા,	છોટાઉદેપુર,	ભરૂિ,	નમ્મદા	અન	ે
પંિમહાલ	(હાલોલ	અને	જાંબુઘોડા	તાલુકો)	વજલ્ામા	ંકુલ	૯	વસંિાઇ	્યોજનાઓ	કા્ય્મરત	છે.	જેમાં	કરજણ	અન	ેસુખરી	મોટરી	
વસંિાઇ	્યોજના,	દેિ,	જોજિા-િઢિાણા,	હેરણ	અને	બલદેિા	મધ્યમ	વસંિાઇ	્યોજના	અન	ેરામરી,	િોલરી	અને	 વપગુટ	નાનરી	
વસંિાઇ	્યોજનાઓનરી	વસંિાઇ	વ્યિસથા,	પૂર	વન્યંરિણ	વ્યિસથા,	જળ	સંિ્યના	કામો,	મરામત	અને	વનભાિણરીનરી	કામગરીરરી	નરીિે	
મુજબના	છ	(૬)	વિભાગો	દ્ારા	હાથ	િરિામાં	આિે	છે.
અ.નં. ત્વભાગનું નાર ત્વભાગનું રુખ્ય રથક
૧ ર ૩
૧ કા્ય્મપાલક	ઇજનેરશ્રી,	િડોદરા	વસંિાઇ	વિભાગ,	િડોદરા િડોદરા
૨ કા્ય્મપાલક	ઇજનેરશ્રી,	વસંિાઇ	્યોજના	વિભાગ	નં.ર,	બોડેલરી બોડેલરી,	જી.	છોટાઉદેપુર
૩ કા્ય્મપાલક	ઇજનેરશ્રી,	વસંિાઇ	્યોજના	વિભાગ	નં.૪,	રાજપરી૫ળા રાજપરી૫ળા,	જી.	નમ્મદા
૪ કા્ય્મપાલક	ઇજનેરશ્રી,	મધ્યમ	વસંિાઇ	્યોજના	વિભાગ,	અંકલેશ્વર અંકલેશ્વર,	જી.	ભરૂિ
૫ કા્ય્મપાલક	ઇજનેરશ્રી,	પાઇપલાઇન	પ્રોજેકટ	વિભાગ	નં.	૧,	છોટાઉદેપુર છોટાઉદેપુર,	જી.	છોટાઉદેપુર
૬ એન્જીનરી્યરીંગ	જીઓલોજીકલ	ડરીિરીરન,	િડોદરા િડોદરા
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કા્ય્મક્ેરિ અને કારગીરી :

અ.નં. ્યોજનાનું નાર ્યોજનાનો 
પ્કાર

સી.સી.એ. 
(હેકટર) લાત્ભિ ત્જલ્ા લગિ ત્વભાગ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬
૧ કરજણ	વસંિાઇ	્યોજના	 મોટરી ૫૧૦૦૦ નમ્મદા,	ભરૂિ વસં.્યો.વિ.નં.૪,	રાજપરી૫ળા	

(આર.બરી.એમ.સરી.)	
મ.વસં.્યો.વિ.,	અંકલેશ્વર	(એલ.
બરી.એમ.સરી.)

૨ સુખરી	વસંિાઇ	્યોજના મોટરી ૨૦૭૦૧ છોટાઉદેપુર,	
પંિમહાલ	

(જાંબુઘોડા	તાલુકો)

વસં.્યો.વિ.નં.ર,	બોડેલરી

૩ દેિ	વસંિાઇ	્યોજના મધ્યમ	 ૫૮૮૭ િડોદરા,	પંિમહાલ	
(હાલોલ	તાલુકો)

િ.વસં.વિ.,	િડોદરા

૪ જોજિા-િઢિાણા	વસંિાઇ	
્યોજના

મધ્યમ	 ૬૭૫૦ િડોદરા,	છોટાઉદેપુર	 િ.વસં.વિ.,	િડોદરા

૫ હેરણ	િરી્યર	 મધ્યમ	 ૩૪૨૦ છોટાઉદેપુર વસં.્યો.વિ.નં.ર,	બોડેલરી
૬ બલદેિા	વસંિાઇ	્યોજના મધ્યમ	 ૨૨૪૦ ભરૂિ વસં.્યો.વિ.નં.૪,	રાજપરી૫ળા
૭ વપગુટ	વસંિાઇ	્યોજના નાનરી ૧૪૦૬ ભરૂિ વસં.્યો.વિ.નં.૪,	રાજપરી૫ળા
૮ િોલરી	વસંિાઇ	્યોજના નાનરી ૧૦૮૯ ભરૂિ વસં.્યો.વિ.નં.૪,	રાજપરી૫ળા
૯ રામરી	વસંિાઇ	્યોજના	 નાનરી ૧૩૨૩ છોટાઉદેપુર	 પા.લા.પ્રો.વિ.નં.૧,	છોટાઉદેપુર

કુલ ૯૩૮૧૬	
હેકટર

	 િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	ઉપરોકત	જળાશ્યોમા	ંઉપલબિ	પાણરીના	જથથાને	અનુલક્રીને	ઉનાળુ	મોસમમાં	૩૬૮૪	
હેકટર,	ખરરીફ	મોસમમાં	૧૫૨૨	હેકટર	અન	ેરવિ	મોસમમા	ં૩૦૫	હેકટર	 (નિેમબર-૨૦૨૧	અંવતત)	 વિસતારમાં	 વસંિાઇ	
મળરીને	કુલ	૫૫૧૧	હેકટર	વિસતારમાં	વસંિાઇ	કરેલ	છે.
(અ) વષ્મ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન થ્યેલ ત્વત્વિ કારગીરીની ત્વગિો
■	 િતુ્મળ	કિેરરીના	કા્ય્મક્ેરિ	હેઠળનરી	વિવિિ	્યોજનાઓનરી	નહેરોના	મરામત	અન	ેવનભાિણરીનરી	ઇ.આર.એમ.	અંતગ્મત	કુલ	

૧૩	કામો	` ૨૯૫૩.૭૮	લાખના	ખિવે	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	જ્યારે	કુલ	૮	કામો	અંકે	` ૯.૪૫	લાખના	ખિવે	પણૂ્મ	કરિામા	ં
આિેલ	છે.	જેના	થકી	હાલનરી	વસંિાઇ	ક્મતામાં	િિારો	થિા	પામેલ	છે.

■	 સહભાગરી	 વસંિાઇ	 વ્યિસથા	 (પરી.આઇ.એમ.)	 અંતગ્મત	 વિવિિ	 ્યોજનાઓનરી	 નહેરોના	 મરામત	 અન	ે વનભાિણરીનરી	
કામગરીરરીના	કુલ	૯	કામો	અંકે	` ૫૨	લાખના	ખિવે	પ્રગવત	હેઠળ	છે.

■	 ડેમ	સેફટરી	અંતગ્મતના	વિવિિ	વસંિાઇ	્યોજનાઓના	કુલ	૨૨	કામો	અંકે	` ૬૮૫.૪૩	લાખના	ખિવે	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
■	 ડ્ેઇનેજ	િક્કસ	અંતગ્મતના	વિવિિ	કાંસોનરી	સાફ-સફાઇના	કુલ	૩૨	કામો	અંક	ે` ૧૯૯.૫૦	લાખના	ખિવે	પણૂ્મ	કરિામાં	

આિેલ	છે.	
■	 િતુ્મળ	કિેરરીના	કા્ય્મકે્રિ	હેઠળ	વિવિિ	તાલુકાઓમા	ંઆિેલા	નાના	/	મોટા	તળાિો	લગત	ક્ેરિરી્ય	કિેરરીઓ	દ્ારા	કુલ	૭	

તળાિો	અંકે	` ૨૩.૫૧	લાખના	ખિવે	ઉંડા	કરિામાં	આિેલ	છે.	જેના	થકી	જળસંિ્યમાં	િિારો	થ્યેલ	છે	અને	અંદાજીત	
૧૮	હેકટર	વિસતારને	પરોક્	વસંિાઇનો	લાભ	મળેલ	છે.

■	 િતુ્મળ	કિેરરીના	કા્ય્મક્ેરિ	હેઠળના	વિવિિ	તાલુકાઓમાં	અગાઉ	બાિંિામા	ંઆિેલ	િેકડેમો	પૈકી	નુકશાન	પામેલા	૧૨૦	
િેકડેમ	રરીપેરીંગના	કામો	` ૨૩૨.૧૦	લાખના	ખિવે	માિ્મ-૨૦૨૧	સુિરીમાં	પૂણ્મ	કરિાનુ	ંક્ેરિરી્ય	આ્યોજન	છે.

■	 પંિમહાલ	વજલ્ાના	હાલોલ	તાલુકામાં	આિેલ	િડાતળાિન	ેનમ્મદા	્યોજનાનરી	નહેરમાંથરી	પાણરી	ઉદ્િહન	કરરી	ભરિા	
માટેનરી	કામગરીરરી	પૂણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	જેનો	અત્યાર	સુિરીનો	ખિ્મ	૧૪૦૮.૦૪	લાખ	થ્યેલ	છે.
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ખેિીત્વષ્યક િથા ત્બનખેિીત્વષ્યક હેિુ રાટે અપાિા પાણીની વસુલાિ. 
■	 અરિેનરી	િતુ્મળ	કિેરરી	હસતકનરી	વિવિિ	જળાશ્યોમાંથરી	વસંિાઇના	હેતુસર	આપિામા	ંઆિતા	પાણરીનરી	તથા	નદરીઓમાંથરી	

ઔદ્ોવગક	તેમજ	પરીિાના	હેતુસર	આપિામાં	આિતા	પાણરીનરી	િસુલાત	અંગેનરી	છેલ્ા	૩	િષ્મનરી	વિગતો	નરીિે	મુજબ	છે.

અ.નં. િષ્મ વસંિાઇનરી	કુલ	િસુલાત	(` લાખમાં) વબનખેતરી	વિષ્યકનરી	કુલ	િસુલાત	(` લાખમાં)
૧ ૨૦૧૯-૨૦ ૮૩.૫૬ ૨૯૨૪૫.૨૧
૨ ૨૦૨૦-૨૧ ૯૫.૬૬ ૩૩૭૬૪.૨૮

૩ ૨૦૨૧-૨૨	
(નિેમબર-૨૦૨૧	અવંતત) ૫૬.૦૦ ૨૫૨૮૮.૪૬

કુલ	િસુલાત	` ૨૩૫.૨૨	લાખ ૮૮૨૯૭.૯૫	લાખ
	 વસિંાઇ	માટે	અપાતા	પાણરી	તમેજ	વબનખતેરીવિષ્યક	હેત	ુમાટે	અપાતા	પાણરીનરી	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	` ૩૦૦૦૦	
લાખનરી	િસુલાતના	લક્્યાકં	છે.
■	 કરજણ	જળાશ્ય	્યોજનાનરી	ડાબા	કાંઠા	મુખ્ય	નહેર	આિારરીત	પેનસટોક	બેરડ	૩	મેગાિોટ	હાઇડ્ોપાિર	પ્રોજેકટ	થકી	

ઓકટોબર-૨૦૨૧	સુિરીમાં	૭૭.૯૪	લાખ	્યુનરીટ	િરીજળરીના	ઉતપાદન	થકી	` ૧૯.૪૮	લાખનરી	સરકારશ્રીન	ેઆિકનરી	
પ્રાવપ્ત	થ્યેલ	છે	તેમજ	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	૧૦૦	લાખ	્યુનરીટ	િરીજળરીના	ઉતપાદન	થકી	અંદાજીત	` ૩૦	લાખનરી	
આિક	મેળિિાનું	લક્્યાંક	છે.

(બ) વષ્મ ૨૦૨૨-૨૩ નું આ્યોજન
 ♦ પૂર સંરક્ણની કારગીરી

■	 િડોદરા	વજલ્ાના	સાિલરી	તાલુકાના	છાલરી્ેયર	ખાત	ેમેસરરી	નદરી	રકનાર	ે` ૪૩.૪૬	લાખના	ખિવે	પૂર	સંરક્ણ	રદિાલ	
બનાિિાનું	ક્ેરિરી્ય	કક્ાનું	આ્યોજન	છે.	સદર	કામગરીરરીનો	િક્કઓડ્મર	ટૂંક	સમ્યમાં	આપિામાં	આિશે.

■	 િડોદરા	વજલ્ાના	(૧)	કરજણ	તાલુકાના	વહરજીપુરા	ગામે	અંદાજીત	૧૦૦	લાખના	ખિવે	(૨)	પાદરા	તાલુકાના	શહેરા	
ગામે	અંદાજીત	૨૦૦	લાખના	ખિવે	(૩)	વશનોર	તાલુકામાં	અંદાજીત	૧૭૦	લાખના	ખિવે	(૪)	કરજણ	તાલુકાના	કોહણા	
ગામે	અંદાજીત	૨૨૫	લાખના	ખિવે	અન	ે(૫)	ડભોઇ	તાલુકાના	વભલોડરી્યા	ગામે	અંદાજીત	૪૫૦	લાખના	ખિવે	પૂર	સંરક્ણ	
રદિાલ	બનાિિાનું	ક્ેરિરી્ય	કક્ાનું	આ્યોજન	છે.

■	 સુરત	 વજલ્ાના	માંગરોલ	તાલુકાના	મોટરી	નરોલરી	ગામે	 ` ૩૬૦.૩૭	લાખના	ખિવે	પૂર	સંરક્ણ	 રદિાલ	બનાિિાનરી	
કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.

■	 સુરત	વજલ્ાના	માંગરોલ	તાલુકાના	કોસાડરી	ગામે	` ૨૮૬.૭૯	લાખના	ખિવે	પૂર	સંરક્ણ	રદિાલ	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	
પ્રગવત	હેઠળ	છે.

■	 નમ્મદા	 વજલ્ાના	 નાંદોદ	 તાલુકાના	 રાજપુરા	 ગામે	 નમ્મદા	 નદરી	 પર	 ` ૪૫૦.૫૨	લાખના	ખિવે	 પૂર	 સંરક્ણ	 રદિાલ	
બનાિિાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.

■	 ભરૂિ	વજલ્ાના	અંકલેશ્વર	તાલુકાના	સેંગપુર	ગામે	અંદાજીત	̀  ૩૦૦	લાખના	ખિવે	પૂર	સંરક્ણ	રદિાલ	બનાિિાનું	કે્રિરી્ય	
કક્ાનું	આ્યોજન	છે.

 ♦ નહેર સુિારણાના કારો
■	 િડોદરા	 વજલ્ાના	 િાઘોડરી્યા	 તાલુકામાં	આિેલ	 દેિ	 વસંિાઇ	 ્યોજનાનરી	 નહેરોના	આિુવનકરણ	અને	 નવિનરીકરણનરી	

કામગરીરરી	િાપકોસ	લરી.,	અમદાિાદના	પરામશ્મમાં	રહરી	હાથ	િરિાનુ	ંક્ેરિરી્ય	આ્યોજન	છે.
■	 છોટાઉદેપુર	વજલ્ામાં	આિેલ	સુખરી	વસંિાઇ	્યોજનાનરી	જમણા	કાંઠા	નહેરોના	આિુવનકરણ	માટે	અંદાજીત	` ૨૦૦૦	

લાખના	ખિવે	લાઇનીંગ	તથા	સટ્કિરોનરી	કામગરીરરી	કરિાનુ	ંક્ેરિરી્ય	આ્યોજન	છે.	જે	માટે	સિવે	તથા	ડરીરાઇન	અથવેનરી	
કામગરીરરી	િાપકોસ,	અમદાિાદને	સોંપેલ	છે.

■	 છોટાઉદેપુર	વજલ્ામાં	આિેલ	સુખરી	વસંિાઇ	્યોજના	હેઠળના	રાજપરરી	ટુ	તરગોળ	રોડના	મરામતના	` ૩૧૨.૨૭	લાખના	
ડરીટરીપરી	મંજુર	થ્યેલ	છે.	જેના	ટેન્ડર	મંજુરરી	અંગેનરી	દરખાસત	સરકારશ્રીમા	ંસાદર	કરેલ	છે.
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■	 છોટાઉદેપુર	વજલ્ામાં	આિેલ	સુખરી	વસંિાઇ	્યોજનાનરી	ડાબા	કાંઠા	નહેરના	સિજીસ	રોડન	ેડામરનો	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	
અંદાજીત	 ` ૨૯૩	લાખના	ખિવે	 કરિાનું	 કે્રિરી્ય	 કક્ાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	 જે	 માટેના	અંદાજપરિો	 િહરીિટરી	 મંજુરરી	અથવે	
સરકારશ્રીમાં	સાદર	કરા્યેલ	છે.

■	 છોટાઉદેપુર	વજલ્ામાં	આિેલ	સુખરી	વસંિાઇ	્યોજનાનરી	જમણા	કાંઠા	નહેરનરી	જબુગામ	ડરીસટ્રી.ના	સિજીસ	રોડન	ેડામરનો	
બનાિિાનરી	કામગરીરરી	અંદાજીત	` ૪૫૦	લાખના	ખિવે	કરિાનું	ક્ેરિરી્ય	કક્ાનુ	ંઆ્યોજન	છે.

■	 છોટાઉદેપુર	 વજલ્ાના	 પાિરી-જેતપુર	 તાલુકાના	 રાજિાસણા	ગામે	આિેલ	 હેરણ	નદરી	 પરનરી	 હેરણ	આડબંિ	 ્યોજના	
હેઠળનરી	મુખ્ય	નહેર	તથા	તેનરી	શાખા-પ્રશાખા	નહેરોના	આિુવનકરણ	અન	ેનવિનરીકરણનરી	કામગરીરરીના	` ૯૭૬.૨૭	
લાખનો	િક્કઓડ્મર	આપિામાં	આિેલ	છે.	સદરહું	કામગરીરરી	પુણ્મ	થતા	ંછેિાડાના	વિસતાર	સુિરી	પુરતા	પ્રમાણમાં	વસંિાઇ	
માટે	પાણરી	આપરી	શકાશે.

■	 છોટાઉદેપુર	 વજલ્ામાં	આિેલ	 હેરણ	 િરી્યર	 ્યોજનાના	 ડેમને	 રરીપેરીંગ	 કરિા	 માટેના	 અંદાજીત	 ` ૪૯.૯૫	 લાખના	
અંદાજપરિોને	સરકારશ્રી	કક્ાએથરી	િહરીિટરી	મંજુરરી	મળેલ	છે.

■	 છોટાઉદેપુર	વજલ્ાના	કિાંટ	તાલુકામાં	આિેલ	રામરી	વસંિાઇ	્યોજના	હેઠળનરી	મુખ્ય	નહેર	તથા	તેનરી	પ્રશાખા	નહેરોનુ	ં
અંદાજીત	 ` ૨૧૧.૪૬	 લાખના	 ખિવે	 ઇ.આર.એમ.	 અંતગ્મત	આિુવનકરણ	 અન	ે નવિનરીકરણ	 કરિાનુ	ં ક્ેરિરી્ય	 કક્ાનુ	ં
આ્યોજન	છે.

■	 ભરૂિ	વજલ્ાના	રઘડરી્યા	તાલુકામાં	આિેલ	કરજણ	ડાબા	કાંઠા	મુખ્ય	નહેરના	સેકશન	૧૨	થરી	૧૬	માં	આિતરી	વિવિિ	
ડરીસટ્રીબ્યુટરરીઓના	અંદાજીત	` ૨૩૯૩	લાખના	ખિવે	આિુવનકરણ	અન	ેનવિનરીકરણ	કરિાનુ	ંક્ેરિરી્ય	કક્ાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	
જેના	અંદાજપરિકોને	સરકારશ્રી	દ્ારા	િહરીિટરી	મંજુરરી	અપા્યેલ	છે	તથા	તાંવરિક	મંજુરરી	અંગેના	અંદાજપરિો	બનાિિાનરી	
કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	

■	 ભરૂિ	વજલ્ામાં	આિેલ	બલદિેા,	િોલરી	અને	વપગુટ	વસંિાઇ	્યોજનાઓનરી	જમણા	કાંઠા	તેમજ	ડાબા	કાંઠા	મુખ્ય	નહેરના	
વિવિિ	ભાગો	તથા	બાંિકામોનું	અંદાજીત	` ૮૮૦	લાખના	ખિવે	આિુવનકરણ	અને	નવિનરીકરણ	કરિાનુ	ંક્ેરિરી્ય	કક્ાનુ	ં
આ્યોજન	છે.	

■	 નમ્મદા	 વજલ્ાના	નાંદોદ	તાલુકામાં	આિેલ	કરજણ	જળાશ્ય	્યોજનાનરી	ડાબા	કાંઠા	મુખ્ય	નહેરમાંથરી	નરીકળતરી	રિાન્િ	
કેનાલ	િે.	૦	થરી	૧૫૯૦	મરી.,	ઇન્દોર	ડરીસટ્રી.	િે.	૦	થરી	૧૪૭૨૦	મરી.	અન	ેિામણાિા	ડરીસટ્રી.	િે.	૦	થરી	૯૪૫૦	મરી.નરી	
નહેરોના	અંદાજીત	` ૧૨૧૦.૧૪	લાખના	ખિવે	આિુવનકરણ	અન	ેનવિનરીકરણનરી	કામગરીરરી	હાથ	િરિાનુ	ંક્ેરિરી્ય	કક્ાનું	
આ્યોજન	છે.	જેના	નકશા	તથા	અંદાજપરિકોને	તાંવરિક	મંજુરરી	સરકારશ્રી	દ્ારા	અપા્યેલ	છે	તથા	તેના	ડરી.ટરી.પરી.	મંજુરરી	
અગેનરી	દરખાસત	સરકારશ્રીમાં	સાદર	કરા્યેલ	છે.

■	 નમ્મદા	વજલ્ાના	નાંદોદ	તથા	ગરૂડેશ્વર	તાલુકાના	કરજણ	જમણા	કાંઠા	હેઠળનરી	ગોરા	ડરીસટ્રીબ્યુટરરીના	દવક્ણ	તરફના	
ડુંગરાઓમાં	િસતા	તેમજ	કરજણ	જળાશ્ય	્યોજનાના	વસંિાઇના	પાણરીથરી	િંવિત	રહેતા	એિા	નાંદોદ	તાલુકાના	૪	અન	ે
ગરૂડેશ્વર	તાલુકાના	૭	ગામો	મળરીને	કુલ	૧૧	ગામોના	૧૨૦૦	હેકટર	જેટલા	વિસતારન	ેવસંિાઇનો	લાભ	મળરી	રહે	ત	ેમાટ	ે
કરજણ	જમણા	કાંઠા	હાઇલેિલ	રરીિાજ્મ	કેનાલનરી	કામગરીરરી	` ૨૫	કરોડના	ખિવે	પ્રગવત	હેઠળ	છે.

 ♦ ડેર સેફટીના કારો
■	 િડોદરા	વજલ્ામાં	આિેલ	દિે	વસંિાઇ	્યોજનાનરી	ડેમ	સેફટરીના	કામ	ે` ૧૫૦	લાખના	ખિવે	સલામતરીના	કામો	કરિાનું	

આ્યોજન	છે.
■	 છોટાઉદેપુર	વજલ્ામાં	આિેલ	સુખરી	વસંિાઇ	્યોજનામાં	` ૧૬૫.૭૫	લાખના	ખિવે	કુલ	૨૦	કામો	કરિાનુ	ંક્ેરિરી્ય	કક્ાનુ	ં

આ્યોજન	છે.
■	 છોટાઉદેપુર	 વજલ્ાના	કિાંટ	તાલુકામાં	આિેલ	રામરી	 વસંિાઇ	્યોજનાના	 ડેમ	સેફટરી	અંતગ્મત	 ડેમનરી	દેખરેખને	લગત	

વિભરીન્	કામગરીરરીઓ	` ૭૦	લાખના	ખિવે	હાથ	િરિાનુ	ંક્ેરિરી્ય	કક્ાનું	આ્યોજન	છે.
■	 નમ્મદા	વજલ્ામાં	આિેલ	કરજણ	વસંિાઇ	્યોજનામાં	` ૨૮૪.૧૫	લાખના	ખિવે	કુલ	૫	કામો	કરિાનુ	ંક્ેરિરી્ય	આ્યોજન	છે.		
■	 ભરૂિ	વજલ્ામા	ંઆિેલ	બલદિેા,	િોલરી	અને	વપગુટ	વસંિાઇ	્યોજનાના	વિવિિ	૮	કામો	અંદાજીત	` ૧૮૦.૮૮	લાખના	

ખિવે	િોલરી	ઇરરીગેશન	સકીમ	સદરે	હાથ	િરિાનું	ક્ેરિરી્ય	આ્યોજન	છે.
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 ♦ હાઇડ્ોપાવર પ્ોજેકટ
■	 કરજણ	જળાશ્ય	્યોજના	આિારરીત	કુલ	૬.૫	મેગાિોટનરી	સથાવપત	ક્મતાિાળા	હાઇડ્ોપાિર	પ્રોજેકટ	બરી.ઓ.ટરી.	િોરણ	ે

અંદાજીત	` ૫૦	કરોડના	ખિવે	ઉભા	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.
 ♦ ઉદ્દવહન ત્સંિાઇ ્યોજના

■	 નમ્મદા	 વજલ્ાના	નાંદોદ	તાલુકો,	ભરૂિ	વજલ્ાના	રઘડરી્યા,	િાલરી્યા	અને	નેરિંગ	તાલુકાના	તેમજ	સુરત	 વજલ્ાના	
માંગરોલ	 તાલુકાના	આરદજાવત	 વિસતારમાં	 વસંિાઇનરી	 સુવિિાથરી	 િંવિત	એિા	 વિસતારમાં	 વસંિાઇનરી	 સુવિિા	 પુરરી	
પાડિા	માટે	કરજણ	જળાશ્ય	્યોજના	આિારરત	કરજણ	ડેમ	મોટરી	ભમરરીથરી	મોજે	િાડરી,	તાલુકો	માંગરોલ	 (હાલ-
ઉમરપાડા)	વજલ્ો-સુરત	સુિરી	પાણરી	૫હોંિાડિા	માટેનરી	મોટરી	ભમરરીથરી	મોિરી,	કોિબાર,	કાટરીપાડા,	નેરિંગ,	મૌરાથરી	
િાડરી	અને	નેરિંગથરી	ગંભરીરપુરા,	પરીપલપાડરી	અને	 કપાટ	 સુિરીનરી	કુલ	 અંદાજે	૫૮	 રકલોમરીટર	લંબાઇમાં	એમ.એસ.
પાઇપલાઇન	` ૩૭૯.૦૫	કરોડના	ખિવે	નાંખિાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	

	 સવૂિત	પાઇ૫	લાઇનનરી	પથરેખામાં	આિતરી	કીમ,	અમરાિતરી,	ટોકરરી	અને	ભુખરી	જેિરી	હ્યાત	નદરીઓ	અન	ેકોતરોમાં	
પાણરી	િહેિડાિરી	તેના	ઉ૫ર	હ્યાત	અન	ેસૂવિત	િેકડેમો	તથા	૪૦	તળાિો	ભરરીને	કુલ	૧૦૩	ગામોના	૧૮૭૦૦	એકર	(૭૫૦૦	
હેકટર)	જેટલા	વિસતારને	વસંિાઇનો	લાભ	મળશે.
		 સદર	કામગરીરરી	હેઠળ	તા.	૩૦/૧૧/૨૦૨૧	સિુરીમા	ંભૌવતક	પ્રગવત	૭૯.૦૯%	તથા	નાણાંકી્ય	પ્રગવત	૮૧.૬૧%	
થ્યેલ	છે	એટલ	ેકે	પાઇપલાઇનનરી	કુલ	લંબાઇ	૫૮૧૯૨	મરીટર	પૈકી	૨૪૩૪	એમ.એમ.	ડા્યાનરી	૬૫૦	મરીટર	પૈકી	બિરી	પાઇપો	
સથળ	પર	આિેલ	છે	જે	પૈકી	૨૮૮	મરીટર	પાઇપલાઇનનુ	ંલેઇંગ	પૂણ્મ	થ્યેલ	છે,	૨૪૩૨	એમ.એમ.	ડા્યાનરી	૨૦૧૬૫	મરીટર	પૈકી	
બિરી	પાઇપો	સથળ	પર	આિેલ	છ	ેજે	પૈકી	૧૪૭૯૮	મરીટર	પાઇપલાઇનનુ	ંલેઇંગ	પૂણ્મ	થ્ેયલ	છે,	૧૩૨૦	એમ.એમ.	ડા્યાનરી	
૧૮૬૩૭	મરીટર	લંબાઇ	પૈકી	બિરી	પાઇપો	સથળ	પર	આિરી	ગ્યેલ	છે.	જે	પૈકી	સથળ	પર	૧૪૮૧૦	મરીટર	પાઇપલાઇનનુ	ંલેઇંગ	
પૂણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે	તથા	૨૧૨૫	એમ.એમ.	ડા્યાનરી	કુલ	૧૮૭૪૦	મરીટર	લંબાઇ	પૈકી	બિરી	જ	એમ.એસ.	પાઇપો	સથળ	
પર	આિરી	ગ્યેલ	છે	જે	પૈકી	૧૬૧૩૭	મરીટર	પાઇપલાઇનનુ	ંલેઇંગ	પૂણ્મ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	તા.	૩૦/૧૧/૨૦૨૧	સુિરીમાં	
પાઇપલાઇનનરી	કામગરીરરી	પર	` ૩૦૦૩૫.૬૭	લાખ	તેમજ	ટરી.પરી.આઇ.નરી	કામગરીરરી	પર	` ૧૫૦.૫૪	લાખનો	(૬૮.૭૪%)	
ખિ્મ	થ્યેલ	છે.
	 સદર	કામગરીરરી	ડરીસેમબર-૨૦૨૦	સુિરીમાં	પૂણ્મ	કરિાનું	આ્યોજન	હતું.	પરંતુ,	કોવિડ-૧૯	મહામારરીન	ેકારણ	ેસદર	
કામગરીરરી	ડરીસેમબર-૨૦૨૧	સુિરીમાં	પૂણ્મ	કરિાનુ	ંક્ેરિરી્ય	કક્ાનું	આ્યોજન	છે.
 ♦ િેકડરે / િળાવો / વી્યર

■	 ભરૂિ	વજલ્ાના	અંકલેશ્વર	તાલુકામાંથરી	પસાર	થતરી	અમરાિતરી	નદરી	પર	સેંગપુર	ગામે	` ૧૭૭.૪૦	લાખના	ખિવે	મોટા	
િેકડેમ	બાિંિાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	જેના	થકી	આશર	ે૧૦૦	હેકટર	જેટલા	વિસતારને	પરોક્	વસંિાઇનો	લાભ	
આપરી	શકાશે.

■	 િડોદરા	વજલ્ાના	સાિલરી	તાલુકાના	મોજે	રુમખા	અન	ેવિટોજ	ગામે	` ૨૪૨.૭૪	લાખના	ખિવે	૨	(બે)	મોટા	િેકડેમો	
બાંિિાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	જેના	થકી	આશરે	૨૭૦	હેકટર	જેટલા	વિસતારને	પરોક્	વસંિાઇનો	લાભ	આપરી	
શકાશે.

■	 િડોદરા	વજલ્ાના	ડેસર	તાલુકાના	મોજે	નારપુરરી	અન	ેકરરી્યાના	મુિાડા	ગામે	` ૧૮૩.૦૪	લાખના	ખિવે	૨	(બે)	મોટા	
િેકડેમો	બાંિિાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	જેના	થકી	આશરે	૨૬૦	હેકટર	જેટલા	વિસતારને	પરોક્	વસંિાઇનો	લાભ	
આપરી	શકાશે.

■	 િડોદરા	વજલ્ાના	સાિલરી	તાલુકાના	પોઇિા	ગામ	પાસ	ેમહરી	નદરી	પર	` ૩૦૮.૪૩	કરોડના	ખિવે	િરી્યર	બાિંિાનું	ક્ેરિરી્ય	
કિેરરીનુ	ંઆ્યોજન	છે.	જેના	અંદાજપરિકોને	સરકારશ્રી	દ્ારા	િહરીિટરી	મંજુરરી	અપા્યેલ	છે.	જેના	સિવે	તથા	ડરીરાઇનનરી	
કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.

■	 છોટાઉદેપુર	વજલ્ાના	છોટાઉદેપુર	નગરને	પરીિાના	પાણરી	પરુૂં	પાડિા	માટ	ેછોટાઉદેપુર	ગામ	ેઆિેલ	ઓરસંગ	નદરી	ઉપર	
` ૪૨૩.૩૨	લાખના	ખિવે	મોટો	િેકડેમ	બાિંિાનુ	ંકામ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	જે	પૂણ્મ	થ્યેથરી	છોટાઉદેપુર	નગરન	ેપરીિાના	
પાણરીનરી	મુશકેલરી	વનિારરી	શકાશે.

■	 છોટાઉદેપુર	 વજલ્ાના	પાિરીજેતપુર,	નસિાડરી	સંખેડા	તથા	બોડેલરી	તાલુકામા	ંઆિેલ	૫	હ્યાત	તળાિો	અંદાજ	ે` ૨૫	
લાખના	ખિવે	ઉંડા	કરિાનું	આ્યોજન	છે.	જેના	થકી	અંદાજીત	૧૫	થરી	૨૦	હેકટર	જેટલા	વિસતારને	પરોક્	વસંિાઇનો	
લાભ	આપરી	શકાશે.
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■	 છોટાઉદેપુર	વજલ્ાના	પાિરીજેતપુર	ખાત	ેિસિો	કોતર	ઉપર	સિવે	નં.	૩૯	તથા	૪૦	પાસ	ેપાિરીજેતપુર	ગામનરી	પરીિાના	
પાણરીનરી	સમસ્યા	હલ	કરિા	માટ	ેએક	મોટો	િેકડેમ	બનાિિાનું	આ્યોજન	છે.	જેનરી	` ૧૦૫.૦૫	લાખનરી	સૈધિાંવતક	મંજુરરી	
સરકારશ્રી	તરફથરી	મળેલ	છે.	જેના	અંદાજપરિોનરી	િહરીિટરી	મંજુરરી	અંગેનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.

■	 છોટાઉદેપુર	વજલ્ાના	છોટાઉદેપુર	તાલુકામાં	જરૂરરી	સિવેક્ણ	કરરી	અંદાજીત	` ૧૬૭	લાખના	ખિવે	૬	(છ)	મોટા	િેકડેમો	
બાંિિાનરી	કામગરીરરી	કરિાનું	ક્ેરિરી્ય	કક્ાનું	આ્યોજન	છે.	જેના	સિવે	અન	ેઇન્િેસટરીગેશનનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.

■	 છોટાઉદેપુર	વજલ્ાના	છોટાઉદેપુર	તાલુકામાં	જરૂરરી	સિવેક્ણ	કરરી	` ૨૩	લાખના	ખિવે	નાના	િેકડેમનરી	કામગરીરરી	કરિાનું	
ક્ેરિરી્ય	કક્ાનું	આ્યોજન	છે.	જેના	સિવે	અન	ેઇન્િેસટરીગેશનનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.

■	 નમ્મદા	 વજલ્ાના	નાંદોદ,	ગરૂડેશ્વર	અન	ે ડેડરી્યાપાડા	તાલુકાના	 કુલ	અંદાજીત	 ` ૯૦૦	લાખના	ખિવે	૮	મોટા	િેકડેમ	
બનાિિાનું	ક્ેરિરી્ય	કક્ાનું	આ્યોજન	છે.	જેના	સિવે	અને	ઇન્િેસટરીગેશનનરી	કામગરીરરી	ક્ેરિરી્ય	કક્ાએ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.

(૫) ગુજરાિ ઇજનેરી સંિોિન સંસથા, વડોદરા :
સંિોિન
	 ગુજરાત	ઇજનેરરી	સંશોિન	સંસથા,	રાજ્યના	 વસવિલ	ઇજનેરરી	 કે્રિે	પરરીક્ણ	અન	ેસંશોિનના	કા્ય્મમા	ં૧૯૬૦	થરી	
કા્ય્મરત	છે.	સંસથાનરી	પ્ર્યોગશાળાઓ	બાંિકામ	માટે	જરૂરરી	પરરીક્ણ	અન	ેસંશોિનનરી	પા્યાનરી	કામગરીરરી	કરે	છે.	આ	કામગરીરરી	
ગુજરાત	સરકારના	બાંિકામના	 વિવિિ	 વિભાગો,	 વનગમો/બોડ્મ	તેમજ	અન્્ય	ખાનગરી	સંસથાઓ	માટ	ેપણ	સંસથાનરી	 વિવિિ	
પ્ર્યોગશાળાઓ	દ્ારા	કરિામાં	આિે	છે.	
	 સંસથાનું	િહરીિટરી	સંિાલન	મુખ્ય	ઇજનેરશ્રી	કક્ાના	મુખ્ય	ઇજનેર	વન્યામકશ્રી	દ્ારા	થા્ય	છે.	સંશોિન,	પરરીક્ણ	અંગેનરી	
કા્ય્મિાહરી	િાર	અવિક્ક	ઇજનેર	કક્ાના	અવિકારરીઓ	અને	તેમનરી	હસતકના	કા્ય્મપાલક	ઇજનેર	કક્ાના	સંશોિન	અવિકારરીઓ	
ભવુમમોજણરી	અવિકારરીઓ	અને	ભુસતરશાસરિરી	દ્ારા	થા્ય	છે.	આ	સંસથા	હેઠળ	હાલ	૧૭	વિભાગો	છે.	રાજકોટ,	ગાંિરીનગર	
અને	સુરત	ખાતે	આિેલરી	પ્રાદેવશક	પ્ર્યોગશાળાઓ	(વિભાગરી્ય	કિેરરીઓ)	અન	ેતેઓ	હસતકનરી	વજલ્ા	પ્ર્યોગશાળાઓમાં	(પેટા	
વિભાગોમાં)	ભુવમમોજણરી	પરરીક્ણ	અને	અન્િેષણનું	કા્ય્મ	કરિામા	ંઆિે	છે.	તદુપરાંત	િડોદરા	નસથત	કિેરરીઓ	દ્ારા	પરરીક્ણ	
ઉપરાંત	સંશોિન,	બિં	સુરક્ા	અંગે	વનરરીક્ણ,	સેડરીમેન્ટશેન	સિવે,	મોડલ	સટડરી,	ભુસતરરી્ય	અન્િષેણ,	િરતરીકંપને	લગતરી	મોજણરી	
અને	અભ્યાસ,	મોટરી	અને	મધ્યમ	વસિાંઇ	્યોજના	માટે	ભુવમમોજણરી	ભુગભ્મ	જળ	સપાટરી	ગુણિતિા	િગેરે	કામગરીરરી	થા્ય	છે.	
આમ	આ	સંસથા	મુખ્યતિે	ઇજનેરરી,	બાંિકામ	માટે	જરૂરરી	અન્િેષણ	બાંિકામમાં	િાપરતા	ંમાલસામાનનરી	િકાસણરી,	બાંિકામનરી	
પદ્ધવતઓનું	સંશોિન	અને	વિકાસ	તેમજ	બાંિકામમાં	ગુણિતિા	વન્યમન	તથા	તેન	ેલગતા	જરૂરરી	તાલરીમ	િગેરે	નરી	કામગરીરરી	
કર	ેછે.
	 સંસથા	દ્ારા	રાજ્ય	પુરસકુત	સંશોિન	્યોજનાઓ	ઉપરાંત	કેન્દ્ર	સરકારનરી	સંસથાઓ	જિેરી	કે,	કેન્દ્રરી્ય	 વસંિાઇ	અન	ે
શવક્ત	મંડળ,	ઇનન્ડ્યન	કાઉનન્સલ	ઓફ	એગ્રરીકલિર	વસસિ્મ	તેમજ	ભારત	સરકારના	િાહન	વ્યિહાર	વિભાગ	તરફથરી	જ	તેમજ	
સા્યન્સ	અને	ટેકનોલોજી	વિભાગ	તરફથરી	ફાળિિામાં	આિતા	ંસંશોિનન	ેલગતા	પ્રશ્ો	પણ	હાથ	િરરી	જરૂરરી	સંશોિનનરી	
કામગરીરરી	કરા્ય	છે.	આ	ઉપરાંત	રાજ્ય	સતરે	ક્ષ્ેવરિ્ય	અવિકારરીઓન	ેઇજનેરરી	વિજ્ાન	થઇ	રહેલરી	અદ્તન	કક્ાનરી	માવહતરીથરી	
માવહતગાર	રહે	તે	સારૂ	િખતો–િખત	જરૂરરી	તાલરીમ	શાળા,	કા્ય્મ	શાળા	તેમજ	પરરસંિાદો	નુ	ંઆ્યોજન	કરે	છે.
	 આ	સસંથા	બિંોમા	ંજમા	થતા	કાપંનરી	મોજણરીનુ	ંઅવત	અગત્યનંુ	કામ	કરિામા	ંઆિ	ેછે	અન	ેત	ેઅગં	ેજરૂરરી	જણા્યે	
સલાહ	–	સિૂનો	આપ	ે છે.	આ	ઉપરાતં	હાલમા	ં વિશ્વ	બને્ક	 પુરસકુત	હાઇડ્ોલોજી	પ્રોજકેટનરી	કામગરીરરીમા	ં ગેરરી	દ્ારા	સરફેસ	
િોટર	ક્ોવલટરી	એસમેને્ટનરી	 કા્ય્મિાહરી	િાલરી	 રહરી	 છે.	સદર	પ્રોજકેટ	 હેઠળ	રાજ્યના	જદુા	જદુા	 સથળોથરી	 લેિા્યલેા	પાણરીના	
નમનુાઓનરી	િકાસણરી	માટે	રાજકોટ,	િડોદરા(level	II+)	અન	ેગાંિરીનગર	(level	II+)	ખાતે	પ્ર્યોગશાળા	સથાપિામા	ંઆિલેરી	છે.	
સદર	પ્ર્યોગશાળાઓમા	ંપાણરીના	નમુનાઓના	૨૫	પરેા	મરીટરના	પરરીક્ણ	અદ્તન	સાિનો	દ્ારા	થા્ય	છે.	હાઇડ્ોલોજી	ફેર-III	
હેઠળ(Purpose	driven	study)	કમપોનન્ટ	અંતગ્મત	૨	(બ)ે	સશંોિન	્યોજના	World	bank	નરી	સહા્યથરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
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રુ.ઇ. અને અ.સ.શ્ી(દ.ગુ.) ની પ્વૃત્િની રૂપરેખા (વષ્મ ૨૦૨૨-૨૩)   
૧)	 દમણગંગા	જળાશ્ય	્યોજના	ગજરાત	રાજ્ય,	કેન્દ્ર	શાવસત	વિસતાર	દાદરા	નગર	હિેલરી	તથા	દમણ	દ્ારા	સ્યુંકત	રરીતે	

હાથ	િરા્યેલ	એક	બહુલક્રી	વસંિાઈ	્યોજના	છે.	્યોજનાનુ	ંકામ	માિ્મ-૨૦૦૦	માં	` ૨૫૯.૬૫	કરોડના	ંખિવે	પૂણ્મ	થ્યેલ	
છે.	આ	્યોજનાને	કારણે	રિણ્યે	લાવભત	પ્રદેશો	ગુજરાત,	દાદરા	નગર	હિેલરી	તેમજ	દમણને	વનિા્મરરીત	શેરીંગ	રેશરીઓ	
મુજબ	અનુક્રમે	૩૮૦.૦૬,	૭૯.૩૫	અને	૩૨.૬૭	મરીલરી્યન	ઘનમરીટર	પાણરી	વસંિાઈ,	ઓદ્ોવગક	અન	ેપરીિાના	પાણરી	
માટે	ફાળિિામાં	આિેલ	છે.	

	 છેલ્ા	છ	િષ્મ	દરમ્યાન	્યોજનાનરી	નહરોનરી	મરામત	અન	ેજાળિણરી	ઉપલબિ	ગ્રાન્ટને	અનુલક્રી	અગ્રતાક્રમ	નક્રી	
કરિામાં	આિેલ	છે.	્યોજનામાં	છેલ્ા	છ	િષ્મ	દરમ્યાન	થ્યેલ	વસંિાઈનરી	વિગત	નરીિે	મુજબ	છે.	

અ.ન. વષ્મ થ્યેલ ત્સંિાઈ (હકટરરાં)
૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૧૨૭૬૭
૨ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૨૨૫૧
૩ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૮૩૬
૪ ૨૦૧૯-૨૦ ૮૩૭૬
૫ ૨૦૨૦-૨૧ ૮૯૨૮
૬ ૨૦૨૧-૨૨ ૫૯૨	(ખરરીફ	સિુરી)

	 િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	માં	૧૫૦૦૦	હેકટરમાં	વસંિાઈનું	આ્યોજન	છે.
	 ગુજરાતન	ેફાળિેલ	કુલ	૩૮૦.૦૬	MM3	હેઠળ	હાલ	િાર(૪)	પાણરી	પુરિઠા	્યોજના,	બે(૨)	નગરપાવલકા,	રિણ	(૩)	

જી.આઇ.ડરી.સરી.	સહરીત	કુલ	તેરિરીસ	(૩૩)	ઓદ્ોવગક	એકમોને	પાણરી	પુરૂ	પાડિામાં	આિે	છે.	ઓદ્ોવગક	િપરાશ	તથા	
વસંિાઈ	માટે	આપિામાં	આિતા	પાણરી	દ્ારા	પાછલા	રિણ	િષગોમાં	િાવષ્મક	સરેરાશ	૧૧૨૯૫	લાખનરી	આિક	થ્ેયલ	છે.	
સન	ે૨૦૨૦-૨૧	માં	કુલ	૧૦૫૩૬	લાખનરી	આિક	થ્યેલ	છે.	િાલ	ુિષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	માં	ઓકટોબર	અંવતત	` ૮૪૦૭	
લાખનરી	આિક	થ્યેલ	છે,	જ્યારે	સને	૨૦૨૨-૨૩	માં	અંદાજે	` ૧૪૦૦૦	લાખનરી	આિક	થા્ય	તેમ	છે.	

૨)	 દમણગંગા	જળાશ્ય	્યોજના	અંતગ્મત	મિુબન	ડેમનરી	જાળિણરી	તેમજ	સલામતરી	માટે	બંિ	સલામતરીના	કામો	કરિામાં	
આિે	છે.	િાલ	ુિષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	` ૧૪૯.૩૬	લાખના	કામો	પણૂ્મ	કરિામાં	આિનાર	છે	તથા	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	
માટે	અંદાજે	` ૧૦૦૦	લાખના	કામોનું	આ્યોજન	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	

	 મિુબન	ડેમ	ખાતે	સને	૨૦૧૦	અન	ે૨૦૧૩	થરી	અનુક્રમ	ે૩.૦૦	MW	અન	ે૨.૬૦	MW	મળરી	કુલ	૫.૬૦	MW	ના	
હાઇડ્ોપાિર	પ્રોજેકટ	દ્ારા	વિજ	ઉતપાદન	િાલ	ેછ	ેજે	થકી	સરકારશ્રીન	ેમાહે	૧૧/૨૦૨૦	સુિરીમાં	કુલ	` ૬૭૮.૦૫	
લાખનરી	આિક	થ્યેલ	છે	અને	આગામરી	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	અંદાજીત	` ૬૨.૦૦	લાખનરી	આિક	થિાનો	અંદાજ	છે.

૩)	 દમણગંગા	નહેર	આિારરત	કુલ	૫૭૭૩.૦૦	હેકટર	વિસતારને	આિરરી	લેતરી	` ૫૩૧૯.૨૯	લાખનરી	કુલ	પાિં	ઉદ્િહન	
વસંિાઈ	્યોજના	પૂણ્મ	થ્યેલ	છે.	અને	હાલમાં	વસંિાઈ	માટે	પાણરી	આપિામાં	આિરી	રહેલ	છે.	

	 િિુમાં	િલસાડ	વજલ્ાના	કપરાડા	તથા	િરમપુર	તાલુકાના	અંદાજ	ે૩૪૦૦	એકર	વિસતારમાં	પાણરી	આપિા	માટેનરી	
ઉદ્િહન	પાઇપલાઇન	્યોજનાથરી	કામગરીરરી	માટે	તજજ્	દ્ારા	સિવેક્ણ	અને	નકશા-અંદાજ	તૈ્યાર	કરિામાં	આિરી	રહેલ	
છે.	 વિંિાઇ	લરીફટ	ઇરરીગેશન	સકીમના	આિુવનકીકરણનરી	કામગરીરરી	અંદાજે	` ૯૫.૦૦	કરોડના	ખિવે	હાથ	િરિાનું	
આ્યોજન	છે.

૪)	 િલસાડ	વજલ્ામા	ંઅત્યાર	સિુરીમા	ંદરર્યાઈ	િોિાણ	અટકાિિાના	ંકુલ	૪૦	કામો	દરર્યાઈ	પારડરી,	ઉમરગામ	અન	ેિલસાડ	
એમ	રિણ	તાલુકામા	ંકુલ	૨૭.૬૩	રક.મરી.	લબાઇમાં	જુદરી-જદુરી	જગ્યાએ	પૂણ્મ	કરિામા	ંઆિલે	છે,	જનેા	થકી	કુલ	૨૦૨૭	
હેકટર	વિસતારન	ેતથા	૮૯૫૦૦	િસતરીન	ેલાભ	મળેલ	છે.	આગામરી	પાિં	િષ્મમા	ં(૨૦૨૧-૨૨	થરી	૨૦૨૫-૨૬)	દરર્યાઈ	
િોિાણ	અટકાિિાના	૧૭	કામોનુ	ંઆ્યોજન	છે.	જ	ેપકૈી	િલસાડ	તાલકુામા	ંકુલ	૦૭	કામો	અદંાજ	ે` ૯૫	કરોડના	તમેજ	
ઉમરગામ	તાલકુામા	ંકુલ	૦૯	કામો	અદંાજ	ે` ૫૦	કરોડના	ખિવે	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	િાલ	ુિષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	માં	
દરર્યાઈ	િોિાણના	કામો	માટે	` ૯૦૦	લાખનરી	બજટે	જોગિાઈ	છે	અને	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૧૦૦૦	લાખના	ખિ્મનું	
આ્યોજન	છે.

૫)	 િલસાડ	વજલ્ામા	ંનિમેબર-૨૦૨૧	સિુરીમા	ં કુલ	૨૦૦૩	નાના	અન	ે૧૪૨	મોટા	િેકડમેો	બાંિિામા	ંઆિલે	છે.	િષ્મ	
૨૦૨૧-૨૨	અન	ે૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	આગામરી	િોમાસા	પહેલા	મોટા	િેકડમેોના	કુલ	૧૬	કામો	અદંાવજત	̀  ૧૬૧૫.૯૧	
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લાખના	ખિવે	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨મા	ંનાના-મોટા	િેકડમેો	બાંિિા	તમેજ	િેકડમે	મરામત	માટે	કુલ	
` ૧૫૦૬.૭૪	લાખનરી	બજટે	જોગિાઈ	છે	અન	ેિષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	મા	ં` ૧૬૦૫	લાખના	ખિ્મનુ	ંઆ્યોજન	છે.	

૬)	 કાંસ	સુિારણાના	કામો	માટે	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	મા	ં` ૩૯.૦૦	લાખનરી	બજેટ	જોગિાઈ	છે.	આ	સદરે	સને	૨૦૨૨-
૨૩મા	ં` ૨૨૦૦૦૦	લાખનરી	બજેટ	જોગિાઇ	સુવિત	કરેલ	છે.	જે	અંતગ્મત	િલસાડ	વજલ્ાના	િાપરી	તાલુકાના	શેહરરી	
વિસતારમાંથરી	પસાર	થતરી	વબલખાડરીમાંથરી	પુરના	પાણરીના	વનકાલ	અથવે	સેકશનીંગ	અને	લાઈનીંગનરી	અંદાજે	` ૨૧૦૦	
લાખનરી	કામગરીરરીનો	સમાિેશ	કરિામાં	આિેલ	છે.	

૭)	 જળસિં્યના	ભાગ	રૂપ	ેિલસાડ	વજલ્ાના	જદુા-જદુા	તાલકુાઓમા	ંસુજલામ	સુફલામ	જળ	સિં્ય	અવભ્યાન	અતંગ્મત	િષ્મ	
૨૦૨૧	મા	ંકુલ	૫૩	તળાિો	ઉંડા	કરિાનરી	કામગરીરરી	લોકભાગરીદારરીથરી	તમેજ	કુલ	૧૦૨	િેકડમ	મરામતનરી	કામગરીરરી	
વિભાગ	દ્ારા	હાથ	િરિામા	ંઆિેલ	છે.	આગામરી	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩મા	ં` ૫૦.૦૦	લાખના	ખિ્મનુ	ંઆ્યોજન	છે.	

૮)	 ઉકાઇ	ડાબા	કાંઠા	ઉંિા	તળનરી	નહેરનાં	૦	થરી	૫૧	કી.મરી.	સિુરીનરી	મુખ્ય	નહેરનરી	કામગરીરરી	પૂણ્મ	થ્યેલ	છે.	ડરીસટ્રીબ્યુટરરી	
સરીસટમ	પાછળ	તથા	અન્્ય	પરિુરણ	કામગરીરરીઓ	માટે	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	અંદાજે	કુલ	` ૧૫૦૦.૦૦	લાખ	
ખિ્મ	થનાર	છે,	જ્યારે	ઉકાઇ	થરી	પુણા્મ	સુિરીના	ડરીસટ્રીબ્યુશન	સરીસટમનરી	કામગરીરરી	તથા	પણુા્મથરી	અંવબકા	મુખ્ય	નહેરનરી	
કામગરીરરી	માટે	આગામરી	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩માં	અંદાજે	` ૪૦૦૦.૦૦	લાખના	ખિવે	કામગરીરરી	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.

૯)	 ઉકાઇ	મોટરી	અને	બહુહેતુક	્યોજનાના	વિવિિ	વિસતારમાં	બંિ	સુરક્ાનાં	કામો	િાલ	ુિષ્મ	૨૦૨૧-૨૨માં	અંદાજ	ે	` 

૩૫૦.૦૦	 લાખનો	 ખિ્મ	 થનાર	 છે,	 જ્યારે	આગામરી	 િષ્મ	 ૨૦૨૨-૨૩માં	 ` ૫૦૦.૦૦	 લાખના	 ખિવે	 કામો	 હાથ	
િરિાનું	આ્યોજન	છે.	તેમજ,	મધ્યમ	વસંિાઇ	્યોજનાઓ	જુજ,	કેલરી્યા,	િેર-૨,	કાકડરીઆંબા,	િોપડિાિ,	ડોસિાડા	અન	ે
લાખરીગામ	વસંિાઇ	્યોજનાઓમાં	બંિ	સુરક્ાનાં	િાલ	ુિષવે	` ૫૫૦.૦૦	લાખ	ખિ્મ	થનાર	છે,	જ્યારે	આગામરી	િષવે	
૨૦૨૨-૨૩મા	ંઅંદાજે	` ૬૦૦.૦૦	લાખના	ખિવે	કામો	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.

૧૦)	 વનમ્મળ	ગુજરાત	સદરે	ઉકાઇ	િતુ્મળ(સરી)	હેઠળ	આિેલ	જુદરી-જુદરી	્યોજનાઓના	ંકોલોનરી	તેમજ	ઓફીસ	વબલડીંગ	મરામત	
કરિા	માટે	તથા	સટાફ	ક્ાટસ્મના	કામો	માટ	ેિાલુ	િષવે	અંદાજે	` ૪૬૪.૪૭	લાખનો	ખિ્મ	થનાર	છે,	જ્યારે	આગામરી	
િષવે	અંદાજે	` ૭૦૦.૦૦	લાખનાં	ખિવે	િાલોડ	ખાત	ેઓફીસ	વબલડીંગ,	વ્યારા	ખાતે	ઓફીસ	વબલડીંગ,	િોપડિાિ	ખાતે	
ઓફીસ	વબલડીંગ,	સટાફ	કિાટસ્મ	અને	હોસટેલ	વબલડીંગના	કામો	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	

૧૧)	 ૦૭	મધ્યમ	વસંિાઇ	્યોજનાઓમાં	નહેર	સુિારણાના	ંકામો	માટ	ેિાલુ	િષવે	અંદાજ	ે` ૫૮૫.૦૦	લાખનો	ખિ્મ	થનાર	છે,	
જ્યારે	આગામરી	િષ્મ	માં	અંદાજે	` ૯૨૦.૦૦	લાખના	ખિવે	વિવિિ	કામો	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.

૧૨)	 ઉકાઇ	મોટરી	્યોજના	તથા	ઉકાઇ	ડાબા	કાંઠા	મુખ્ય	નહેરમા	ંનહેર	સિુારણાના	કામો	માટે	િાલુ	િષવે	અંદાજે	̀  ૧૫૯૧.૨૬	
લાખનો	ખિ્મ	થનાર	છે,	જ્યારે	આગામરી	િષવે	અંદાજે	` ૨૧૦૦.૦૦	લાખના	ખિવે	નહેર	સિુારણાના	વિવિિ	કામો	હાથ	
િરિાનું	આ્યોજન	છે.

૧૩)	 િતુ્મળ	હેઠળનરી	ઉકાઇ	ડાબા	કાંઠા	નહેર	અને	અન્્ય	૭-	મધ્યમ	વસંિાઇ	્યોજનાઓમા	ંસહભાગરી	વસંિાઇ	્યોજના	અંતગ્મત	
કામો	િાલુ	િષવે	અંદાજે	` ૩૫૦.૦૦	લાખનો	ખિ્મ	થનાર	છે,	જ્યારે	આગામરી	િષવે	અંદાજે	` ૩૮૫.૦૦	લાખના	ખિવે	
સહભાગરી	વસંિાઇ	્યોજના	અંતગ્મત	વિવિિ	કામો	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.

૧૪)	 તાપરી,	સુરત,	નિસારરી	અને	ડાંગ	વજલ્ાઓમાં	િાલ	ુિષવે	કુલ	૨૩	મોટા	િેકડેમોના	બાિંકામ	પાછળ	` ૧૫૦૦.૦૦	
લાખનો	ખિ્મ	થ્યેલ	છે.	જ્યારે	આગામરી	િષવે	િાલુ	િષ્મનરી	સપરીલઓિર	લા્યેબરીલરીટરી	અન	ે૨૫	મોટા	િેકડેમોના	બાંિકામ	
પાછળ	અંદાજે	` ૪૦૦૦.૦૦	લાખના	ખિવે	થનાર	છે.	

૧૫)	 કાકરાપાર–ગોરિા-િડ	પાઇપ	લાઇન	્યોજનાનું	કામ	પણુ્મ	થ્ેયલ	છે.	આ	્યોજના	હેઠળ	િાલ	ુિષવે	અંદાજે	` ૮૦૦.૦૦	
લાખનો	ખિ્મ	થનાર	છે,	જ્યારે	આગામરી	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩માં	અંદાજે	` ૧૦૦૦.૦૦	લાખનો	ખિવે	અન્્ય	કામો	હાથ	
િરિાનું	આ્યોજન	છે.	

૧૬)	 તાપરી	(સાતકાશરી)	–	કરજણ	લીંક	્યોજનાનું	કામ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	સદરહું	કામ	માટે	િાલુ	િષવે	અંદાજે	` ૧૭૦૦૦.૦૦	
લાખનો	ખિ્મ	થનાર	છે,	જ્યારે	આગામરી	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩માં	અંદાજે	` ૨૦૦૦૦.૦૦	લાખનો	ખિ્મ	થનાર	છે.

૧૭)	 સોનગઢ,	ઉચછલ	અને	વનરર	તાલુકાઓ	માટે	નરી	ઉદ્િહન	વસંિાઇ	્યોજનાઓનરી	કામગરીરરી	પ્રગવતમાં	છે.	આ	કામમાં	
િાલુ	િષવે	અંદાજે	̀  ૨૫૦૦૦.૦૦	લાખનો	ખિ્મ	થનાર	છે,	જ્યારે	આગામરી	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩માં	અંદાજ	ે̀  ૨૪૦૦૦.૦૦	
લાખના	ખિવે	થનાર	છે.	આ	કામમાં	૫૮%	જેટલરી	કામગરીરરી	પણુ્મ	થ્યેલ	છે.	
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૧૮)	 ઉકાઇ	્યોજનાના	DRIP-2	Project	અંતગ્મત	ઉકાઇ	ડેમ	ખાત	ેરરીનોિેશન	એન્ડ	રરીસટોરેશનનરી	કામગરીરરી	માટ	ેિાલુ	િષવે	
અંદાજે	̀  ૧૦૦૦.૦૦	લાખનો	ખિ્મ	થનાર	છે.	જ્યાર	ેઆગામરી	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩માં	અંદાજે	̀  ૩૦૦૦.૦૦	લાખના	ખિવે	
વિવિિ	કામો	હાથ	િરિાનું	આ્યોજન	છે.

૧૯)	 ડાંગ	અન	ેતાપરી	વજલ્ામાં	પસાર	થતરી	નદરીઓ	પર	૧૭	જગ્યાએ	િરી્યર/બેરેજ	બનાિિાનુ	ંઆ્યોજન	છે,	જેના	માટે	
સિવેક્ણનરી	કામગરીરરી	કન્સલટન્ટને	સોંપિામાં	આિેલ	છે.	

૨૦)	 ઉકાઇ-કાકરાપાર	્યોજનાના	 વિવિિ	 વિસતારમાં	નહેર	 સુિારણાનરી	કામગરીરરી	માટે	નાણાંકી્ય	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	
માં	` ૨૫૦૦.૧૦	લાખનરી	બજેટ	જોગિાઇ	સામે	અંદાજે	` ૨૯૨૫.૦૦	લાખના	(ટ્ા્યબલ	અને	નોન	ટ્ા્યબલ	
વિસતારમાં)	 ડરીસટ્રી-માઇનોર-સબમાઇનોર	 કનેાલના	 નહેર	 સુિારણાના	 ૨૦	 કામો	 હાથ	 િરિામાં	આિનાર	છે	
અને	૨૦	રક.મરી.	લંબાઇમાં	કેનાલ	લાઈનીંગનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિનાર	છ.ે	જેના	થકી	નહેરમાં	થતા	લરીકેજ/
સરીપેજમાં	ઘટાડો	થશે	અને	છિેાડાના	વિસતારમાં	વસંિાઈ	માટે	પૂરતું	પાણરી	આપરી	શકાશે	અને	અંદાવજત	૩૦૦	
હેકટર	વસંિાઇ	વિસતાર	લાભ	થશે	અને	વસંિાઇ	સુવિિા	્ુયક્ત	થશે.	સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	િષ્મમા	ંઅદંાજ	ે̀  ૨૪૩૫.૦૦	
લાખના	નહેર	સિુારણાનાનુ	ંઆ્યોજન	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	

૨૧)	 સહભાગરી	વસંિાઇ	વ્યિસથા	હેઠળ	નાણાકી્ય	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨માં	` ૧૯૨૨.૬૧	લાખનરી	બજેટ	જોગિાઇ	સામ	ેઅંદાજ	ે
` ૨૫૮૦.૦૦	લાખના	(ટ્ા્યબલ	અન	ેનોનટ્ા્યબલ	વિસતારમાં)	કામો	હાથ	િરિામાં	આિરી	રહેલ	છે.	સદર	કામગરીરરી	
થતા	નહેરનરી	 વિતરણ	વ્યિસથામાં	માઈનોર/સબ	માઈનોરમાંથરી	થતા	લરીકેજ/સરીપેજમાં	ઘટાડો	થશે	અને	સરળતાથરી	
છેિાડાના	વિસતારમાં	વસંિાઈ	માટે	પૂરતું	પાણરી	આપરી	શકાશે.	સન	ે૨૦૨૨-૨૩ના	િષ્મમાં	અંદાજે	` ૨૪૦૦	લાખના	
કામો	હાથ	િરિાનું	આ્યોજન	કરિામાં	આિેલ	છે.

૨૨)	 કાકરાપાર	િરી્યરનરી	મરામતને	લગતરી	કામગરીરરી	માટેના	કામો	કરિા	માટે	નાણાંકી્ય	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	માં	` ૧૮૩.૨૫	
લાખનરી	બજેટ	જોગિાઇ	કરેલ	છે.	િાલુ	િષવે	અંદાજે	` ૩૦૦.૦૦	લાખના	બંિ	સલામતરીને	લગતા	કામો	હાથ	િરિામાં	
આિરી	રહેલ	છે,	જેમાં	બંિને	લગતરી	કામગરીરરી	તથા	દરિાજાન	ેલગતરી	કામગરીરરીનો	સમાિેશ	થા્ય	છે.	સન	ે૨૦૨૨-
૨૩ના	િષ્મમાં	અંદાજે	` ૨૦૦.૦૦	લાખના	વિવિિ	કામો	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	કરિામાં	આિેલ	છે.

૨૩)	 કિેરરીના	મકાનો	તથા	રહેણાંક	માટેના	મકાનોનરી	મરામતનરી	કામગરીરરી	તથા	મકાનોના	બાંિકામ	માટે	માટે	નાણાંકી્ય	
િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	માં	` ૮૩૬.૦૯	લાખનરી	બજેટ	જોગિાઇ	કરેલ	છે.	િાલ	ુિષવે	` ૧૦૦૦.૦૦	લાખના	કામો	હાથ	
િરિામાં	આિરી	 રહેલ	છે.	 સને	 ૨૦૨૨-૨૩	નાં	 િષ્મમાં	અંદાજે	 ` ૯૦૦.૦૦	લાખના	 વિવિિ	 કામો	હાથ	િરિાનું	
આ્યોજન	છે.

૨૪)	 નાણાંકી્ય	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	માં	દરર્યાઈ	િોિાણ	અટકાિિા	માટેનરી	કામગરીરરી	કરિા	માટે	` ૧૬૫૦.૦૦	લાખનરી	
બજેટ	જોગિાઇ	કરેલ	છે.	િાલુ	િષવે	̀  ૧૫૦૦.૦૦	લાખના	કામો	હાથ	િરિામાં	આિરી	રહલે	છે.	સને	૨૦૨૨-૨૩	નાં	
િષ્મમાં	અંદાજે	` ૧૯૦૦.૦૦	લાખના	વિવિિ	કામો	હાથ	િરિાનંુ	આ્યોજન	છ.ે	સદર	કામો	થિાથરી	દરર્યા	રકનાર	ે
િોિાણ	અટકી	જશે	અને	માનિ	િસતરીને	રક્ણ	મળશે	અને	સાથોસાથ	ફળદ્રુપ	અને	રકંમતરી	જમરીનનંુ	િોિાણ	થતું	
અટકાિરી	શકાશે.

૨૫)	 ગણદિેરી	તાલુકામાં	કાિેરરી	નદરી	પર	િાઘરેિ	ગામ	પાસ	ેટાઈડલ	રેગ્યુલેટર	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	માટ	ેટને્ડર	મૂલ્યાંકન	
હેઠળ	આ	કામનરી	અંદાજીત	રકમ	` ૨૮૦.૦૦	કરોડ	જેટલરી	છે.	નિસારરી	તાલુકામા	ંપણૂા્મ	નદરી	પર	સૂવિત	ટાઇડલ	
રેગ્યલેટર	માટે	કન્સલટન્ટ	દ્ારા	નકશા-અંદાજ	બનાિામાં	આિરી	રહેલ	છે.	આ	કામનરી	અંદાજીત	રકમ	̀  ૧૯૦.૦૦	કરોડ	
જેિરી	થા્ય	તેમ	છે.	સને	૨૦૨૨-૨૩	નાં	િષ્મમાં	અંદાજે	` ૬૦૦.૦૦	લાખનરી	કામગરીરરી	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.

૨૬)	 માંડિરી	અન	ેમાંગરોળ	તાલુકાના	વસંિાઇથરી	િંવિત	રહેલ	ગામોમાં	કાકરાપાર	જમણા	કાંઠા	નહેરમાંથરી	ઉદ્િહન	કરરી	
વસંિાઇ	સુવિિા	પૂરરી	પાડિા	કન્સલટન્ટ	દ્ારા	નકશા-અંદાજ	તૈ્યાર	કરિામાં	આિરી	રહેલ	છે.	આ	્યોજનાઓનરી	અંદાજીત	
રકંમત	અંદાજે	` ૨૫૦.૦૦	કરોડ	થા્ય	તેમ	છે.

૨૭)	 ઉકાઇ-કાકરાપાર	્યોજનાનાં	કમાન્ડના	વિવિિ	વિસતારમાં	અંદાજીત	કુલ	૮૬૭૬	કી.મરી.	લંબાઈના	કાંસ	આિેલ	છે.	આ	
કાંસઓનરી	સાફ-સફાઈ	કરિા	અન	ે્યોગ્ય	જાળિણરી	કરિા	માટે	નાણાંકી્ય	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	માં	` ૧૦૦૧.૮૮	લાખનરી	
બજેટ	જોગિાઇ	કરેલ	છે.	િાલ	ુિષવે	 કાંસાનરી	સાફ-સફાઇ	તથા	 સટ્ક્ચસ્મના	 રરસટોરેશન	માટે	અંદાજે	 ` ૧૮૦૦.૦૦	
લાખના	કામો	હાથ	િરિામાં	આિરી	રહેલ	છે.	જેના	થકી	ખાડરીઓના	પૂર	સરળતાથરી	દરર્યામાં	િહરી	જા્ય	છે	અને	
િરસાદના	પાણરીનો	સરળતાથરી	વનકાલ	થા્ય	છે.	સને	૨૦૨૨-૨૩ના	િષ્મમાં	અંદાજે	` ૧૩૦૦.૦૦	લાખના	વિવિિ	
કામો	હાથ	િરિાનું	આ્યોજન	છે.
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૨૮)	 પૂર	સંરક્ણના	કામ	માટ	ેતાપરી	પાળા	્યોજના	માટે	નાણાંકી્ય	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	માં	` ૪૦૦.૦૦	લાખનરી	બજેટ	
જોગિાઇ	કરેલ	છે.	િાલુ	િષવે	` ૨૪૫	લાખના	કામો	હાથ	િરિામાં	આિરી	રહેલ	છે.	સને	૨૦૨૨-૨૩ના	િષ્મમા	ં
` ૫૦૦.૦૦	લાખના	વિવિિ	કામો	હાથ	િરિાનું	આ્યોજન	છે.

૨૯)	 નાણાંકી્ય	 િષ્મ	 ૨૦૨૧-૨૨માં	 નિસારરી,	 સુરત	 અન	ે ભરૂિ	 વજલ્ામાં	 તળાિો	 ઊંડા	 કરિાનરી	 જોગિાઇ	 કરિાનરી	
કામગરીરરી	માટે	` ૪૬.૪૫	લાખનરી	બજેટ	જોગિાઇ	કરેલ	છે.	િાલ	ુિષવે	` ૬૨.૩૦	લાખના	ખિવે	તળાિો	ઊંડા	કરિાનરી	
કામગરીરરી	પૂણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩માં	આ	કામગરીરરીઓ	` ૩૦૦.૦૦	લાખનરી	બજેટ	જોગિાઇનરી	
દરખાસત	કરેલ	છે.

રુખ્ય ઇજનેર (સૌ.) અને અ.સ.શ્ી હસિક િાલિી કારગીરી :   
■	 મધ્યમ,	નાનરી	વસંિાઇ	્યોજનાના	આ્યોજન,	સિવેક્ણ	અને	બાંિકામના	કામો	હાથ	િરિામાં	આિે	છે.	
■	 સૌરાષ્ટ્ર	અિતરણ	ઈરરીગેશન	્યોજના	(સૌનરી	્યોજના)	નમ્મદાના	પૂરના	િિારાના	૧-એમ.એ.એફ.	જળ	જથથાના	સૌરાષ્ટ્ર	

વિસતારમાં	આિેલ	જળાશ્યોમાં	સંગ્રહનું	આ્યોજન,	બાંિકામ	વિગેરે.
■	 નિરી	વસંિાઇ	્યોજનાના	સિવેક્ણ	કરરી	્યોજનાનાં	અહેિાલનરી	િહરીિટરી	મંજૂરરી	મેળિરી	્યોજનાના	બાંિકામ	જેમા	મુખ્યબંિ,	

દરિાજા,	પૂનઃિસિાટ	તથા	નહેરોના	બાંિકામોનરી	કામગરીરરી.	નાનરી/મોટરી	નદરીઓ	પર	વિવિિ	્યોજના	હેઠળ	િેકડેમોના	
બાંિકામ,	મરામત	અને	ઉંડા	ઉતારિાનરી	કામગરીરરી	અને	હ્યાત	તળાિો	ઉંડા	ઉતારિાનરી	કામગરીરરી.

■	 સૌરાષ્ટ્રના	દરર્યાકાંઠાના	વિસતારમાં	ક્ાર	વનિારણના	કામો	જિેા	કે	ભરતરી	વન્ંયરિક,	બંિારા,	વિસતરણ	નહેર,	પુન:	પ્રભરણ	
જળાશ્ય,	પુન:	પ્રભરણ	તળાિો	વિગેરેના	બાંિકામ	અને	મરામતનરી	કામગરીરરી.

■	 નાનરી/મોટરી	નદરીઓ	પર	વિવિિ	્યોજના	હેઠળ	િેકડેમોના	બાંિકામ,	મરામત	અને	ઉંડા	ઉતારિાનરી	કામગરીરરી	અન	ેહ્યાત	
તળાિો	ઉંડા	ઉતારિાનરી	કામગરીરરી.

 ♦ સૌરાષ્ટ્ર અવિરણ ઈરીગિેન ્યોજના (સૌની ્યોજના)
	 નમ્મદાના	પુરના	િિારાના	એક	મરીલરી્યન	એકર	ફીટ	પાણરી	સૌરાષ્ટ્ર	વિસતારમા	ંવિવિિ	લરીન્ક	નહેરો	મારફત	સૌરાષ્ટ્ર	
વિસતારમાં	આિેલ	જળાશ્યોમાં	સંગ્રહરીત	કરિા	બાબતનું	આ્યોજન.
	 નમ્મદાના	 પુરના	 િિારાના	 પાણરી	 પૈકી	એક	મરીલરી્યન	એકર	 ફીટ	 પાણરી	 (૪૩૫૦૦	મરીલરી્યન	 ઘન	 ફુટ)	 સૌરાષ્ટ્ર	
વિસતારને	સરકારશ્રી	 દ્ારા	ફાળિણરી	થ્ેયલ	છે.	જેનાથરી	સૌરાષ્ટ્ર	ના	૧૧૫	હ્યાત	જળાશ્યો	ભરરીને	 વસંિાઈ	 વ્યિસથા	િિુ	
મજબુત	કરરીને	આશરે	૯૭૦	કરતા	િિુ	ગામોના	૮,	૨૪,	૮૭૨	એકર	જેટલા	વિસતારમાં	વપ્યતનો	તથા	પરીિાનુ	ંપાણરીનો	લાભ	
આપિાનું	આ્યોજન	કરિામાં	આિેલ	છે.	આ	્યોજનાને	“સૌરાષ્ટ્ર	નમ્મદા	અિતરણ	વસંિાઈ	્યોજના”	નામકરણ	આપિામા	ં
આિેલ	છે.	સૌરાષ્ટ્રના	વિવિિ	વિસતારોને	આિરરી	લેતરી	િાર	લીંક	પાઈપ	લાઈન	નહેરો	તરરીકે	આ્યોજન	કરિામા	ંછે.	
	 ૧.	લરીન્ક-૧	:	મચછુ-ર	બંિથરી	સાનરી	બંિ	સુિરી	(૨૦૮	કી.મરી.)
	 ર.	લરીન્ક-ર	:	લીંબડરી-ભોગાિો-ર	(િડોદ)	બંિથરી	રા્યડરી	બંિ	સુિરી	(૨૯૯	કી.મરી.)
	 ૩.	લરીન્ક-૩	:	િઢિાણ	ભોગાિો-ર	(િોળરીિજા)	બંિથરી	િેણુ-૧	બંિ	સિુરી	(૨૯૯	કીમરી)
	 ૪.	લરીન્ક-૪	:	લીંબડરી-ભોગાિો-ર	(િડોદ)	બંિથરી	હરીરણ-ર	બંિ	સિુરી	(૫૬૫	કી.મરી.)
■	 ૧૩૭૧	રકમરી.	લંબાઈમાં	૬	ફૂટ	થરી	૧૦	ફૂટના	વ્યાસનરી	માઈલડ	સટરીલના	પાઈપનરી	િાર	જુદરી	જુદરી	લીંક	િડે	આ્યોજન	

સાકાર	થશે.	
■	 સમગ્ર	્યોજના	રિણ	તબક્ામાં	અમલરીકરણ	કરિાનું	સુવનવચિત	થ્ેયલ	છે.	
	 જે	પૈકી	પ્રથમ	અને	બરીજા	તબક્ાના	૨૪	પેકેજના	કામો	પૂણ્મ	થ્યેલ	છે.	અને	રિરીજા	તબક્ા	હઠેળ	̀  ૨૭૯૭	કરોડના	
સાત	પેકેજોના	કામો	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	આ	તબક્ામાં	ભાિનગર	શહેરને	પરીિાનંુ	પાણરી	પૂરૂ	પાડતા	બોરતળાિનો	પણ	
સમાિેશ	કરિામાં	આિેલ	છે.	જેનું	કામ	પૂણ્મ	થ્યેલ	છ.ે	તેમજ	તાજેતરમાં	બોરતળાિને	પણ	સૌનરી	્યોજના	થકી	નમ્મદાનંુ	
પાણરી	પંહોિાડિામાં	આિેલ	છે.	કુલ	૧૩૭૧	રક.મરી.	લંબાઇ	પૈકી	આશરે	૧૧૫૦	રક.મરી.	લંબાઇના	પાઇપલાઇનના	કામો	
પૂણ્મ	થ્યેલ	છે.	
■	 સૌનરી	્યોજના	હેઠળના	કુલ	૧૧૫	જળાશ્યો	પૈકી	બાકી	રહેતા	૯	જળાશ્યોના	કામોનો	ફરે-૩	ના	બરીજા	ભાગમા	ંસમાિેશ	

કરિામાં	આિેલ	છે.	જેને	આનુશાંવગક	કામગરીરરી	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.



269

 ■ સૌની ્યોજના દ્ારા નીિે રુજબના કારો હાલ પ્ગત્િ હેઠળ છે.
►	 લીંક-૨	અંતગ્મત	બગડ,	સુરજિડરી,	વનકોલ	બંિારા	અન	ેશેલ	દેદુમલ	જળાશ્યન	ેજોડતરી	ફીડર	પાઇપલાઇન	નાખિા	અંગેનરી	

કામગરીરરી	ટેન્ડર	મંજુરરી	તબકે્	છે.	
►	 લીંક-૪	અંતગ્મત	વિંછરી્યા-િારૈઇ	જળાશ્યને	જોડતરી	ફીડર	પાઇપલાઇન	નાખિા	અંગેનરી	કામગરીરરી	ટેન્ડર	તબક્ે	છે.	
►	 લીંક-૩	અંતગ્મત	કબરકા,	સોનમતરી	અને	િતુ્મ	-૧	જળાશ્યને	જોડતરી	ફીડર	પાઇપલાઇન	નાખિા	અંગેનરી	કામગરીરરી	તાંવરિક	

મંજુરરી	તબક્ે	છે.
 ■ સૌની ્યોજના દ્ારા નીિે રુજબના વિારાના કારોનું આ્યોજન છે.

►	 સૌનરી	્યોજના	લીંક-૧,	૨,	૩	અન	ે૪	મા	ં૩	કી.મરી.	લંબાઇનરી	મ્યા્મદામાં	આિતા	તળાિ/િેકડેમ	પાઇપલાઇન	દ્ારા	સાંકળિા	
અંગેનરી	સિવેક્ણ	કામગરીરરી	કન્સલટન્ટ	દ્ારા	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	

►	 િઢિાણ-	ભોગાિો-૨(	િોળરીિજા)	થરી	લીંબડરી-	ભોગિો	-૨	(િડોદ)	ડેમ	સુિરી	બોટાદ	રિાંિ	કેનાલન	ેસમાંતર	પાઇપલાઈન	
નાખિા	અંગેનરી	કામગરીરરી

►	 મોરબરી	રિાન્િ	કેનાલનરી	સાંકળ	૬૪.૩૦	કી.મરી.	થરી	મચછુ-૨	જળાશ્ય	સિુરી	મોરબરી	રિાંિ	કેનાલન	ેસમાંતર	પાઇપલાઈન	
નાખિા	અંગેનરી	કામગરીરરી

 ♦ ્યોજનાનો લાભ : 
■	 સૌનરી	્યોજના	હેઠળ	િષ્મ	૨૦૨૧	સુિરીમાં	૫૩	જળાશ્યો,	૧૩૧	ગામતળાિો	અન	ે૮૬૩	કરતાં	િિુ	િેકડેમોમાં	આશરે	

૪૨,	૭૦૦	મરીલરી્યન	ઘનફૂટ	નમ્મદાના	નરીર	ભરિામાં	આિેલ	છે.
 ♦ નાબાડ્મ સહાત્્યિ ્યોજના ઃ  

■	 સૌનરી	્યોજનાનરી	કામગરીરરી	પેટ	ેપ્રથમ	તબક્ામાં	` ૨૯૨૯	કરોડ,	બરીજા	તબક્ામા	ં` ૪૨૯૬	કરોડ	અન	ેરિરીજા	તબક્ામાં	
` ૨૪૧૩	કરોડનરી	લોન	નાબાડ્મ	દ્ારા	મંજુર	થ્યેલ	છે.

 ♦ પ્ગત્િ હેઠળની નાની ત્સંિાઇ ્યોજનાઓ – (સદર-૪૭૦૨)
►	 સૌરાષ્ટ્ર	 વિસતારમાં	 હાલના	 તબકકે	 ભાિનગર	 વસંિાઇ	 ્યોજના	 િતુ્મળ	 દ્ારા	 હણોલ,	 િડરી	 તથા	 િાતરિડરી-૨	 વસંિાઇ	

્યોજનાઓના	મુખ્ય	બંિના	કામો	પણૂ્મ	થ્ેયલ	છે	અન	ેકેનાલ	તેમજ	બાકી	્યોજનારક્ય	કામો	હાથ	િરિાના	થા્ય	છ	ેતે	
પૈકી	હણોલ	 વસંિાઈ	્યોજનામાં	પાઈપ	કેનાલનરી	દરખાસત	સરકારશ્રીમાં	 વિિારણા	હેઠળ	છે.	િડરી	 વસંિાઈ	્યોજનાના	
નહેરના	કામો	અંશત:	પુણ્મ	થ્યેલ	છે	તથા	િાતરિડરી-૨	 વસંિાઇ	્યોજનાના	ડાબા	કાંઠા	 /	જમણા	કાંઠા	મુખ્ય	નહેરના	
કેનાલ	રરીમેઇનીંગ	િક્કનું	ટેન્ડર	બહાર	પાડરી	દેિામા	ંઆિેલ	છે.	જેમાં	્યુ.જી.પરી.એલ.	તથા	બાકી	રહેલ	લાઇનીંગ	તથા	િક્કનું	
કામ	સાંકળરી	લિેામાં	આિેલ	છે.	ટેન્ડર	િાજ્મ	મળેલ	છે	અન	ેએજન્સરી	નકકી	કરરી	કામ	૬-માસ	તા.	૦૩/૧૨/૨૦૨૧	પૂણ્મ	
કરિામાં	આિેલ	ઓઇલ	પેઇનન્ટંગના	કામો	થતા	ટેન્ડર	બહાર	પાડરી	દેિામાં	આિેલ	છે	તોક્તે	િાિારોડાથરી	નુકસાન	થ્ેયલ	
તે	મરીકેનરીકલ	વિભાગ	દ્ારા	DTP	નરી	કા્ય્મિાહરી	િાલ	ુછે.	તથા	ઇલેકટ્રીકમા	ંનુકસાન	થ્યેલ	જેનરી	ટેન્ડરથરી	એજન્સરીન	ે
ફાઇનલ	િક્કઓડ્મર	તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧	ના	આપરી	દેિામાં	આિેલ	છે.	

►	 સૌરાષ્ટ્ર	વિસતારમાં	જુનાગઢ	વજલ્ાનરી	રાજકોટ	વસંિાઇ	્યોજના	િતુ્મળ	હેઠળ	૩	(રિણ)	નાનરી	વસંિાઇ	્યોજનાઓ	અંદાજે	
` ૧૦,	૬૦૦.૫૪	લાખના	ખિવે	બાંિકામનરી	કા્ય્મિાહરી	પ્રગવતમાં	છે.	જેમાં	મોટા	ભાગનરી	જમરીન	સંપાદનનરી	કા્ય્મિાહરી	
પૂણ્મ	થ્યેલ	છે	તથા	૧	્યોજનાના	મુખ્ય	બંિના	કામો	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	જે	્યોજનાઓ	પણૂ્મ	થતા	૫.૪૪	મરી.િ.મરી.	પાણરી	
જળ	સંગ્રહ	થિા	જા્ય	છે.	અન	ે૧૮૦૮	હેકટર	વસંિાઇ	શરકત	ઉતપન્	થિા	જા્ય	છે.	જે	િષ્મ	માિ્મ-	૨૦૨૨	સિુરીમાં	પણૂ્મ	
કરિાનું	આ્યોજન	છે.	

►	 રાજકોટ	વજલ્ાનરી	રાજકોટ	વસંિાઈ	િતુ્મળ	હેઠળ	આિેલ	કનેસરા-૨	વસંિાઇ	્યોજના	મહદંશે	પુણ્મ	થ્યેલ	છે	અન	ેકેનાલના	
કામો	હિે	હાથ	િરિામા	ંઆિશે.	તેમજ	રાજકોટ	વજલ્ાના	વિવછં્યા	તાલુકા	ગોડલાિાર	ગામે	સોમપરીપળરી્યા	(ગોડલાિાર)	
નાનરી	વસંિાઈ	્યોજના	હાલ	જમરીન	સંપાદનના	આખરરી	તબક્ે	હો્ય	જમરીન	સંપાદન	થ્યે	કામ	શરૂ	કરિામાં	આિશે.

►	 રાજકોટ	 વજલ્ાનરી	રાજકોટ	 વસંિાઇ	િતુ્મળ	હેઠળ	૧	(એક)	નાનરી	 વસંિાઇ	્યોજના	અંદાજ	ે` ૨૪૬.૬૦	લાખના	ખિવે	
બાંિકામનરી	 કા્ય્મિાહરી	 પ્રગવતમાં	 છે.	 જેનાથરી	 ૩૮.૫૦	એમ.સરી.એફ.ટરી	 જેટલા	 પાણરીનો	 સંગ્રહ	 થિા	 પામશે.	 જેનાથરી	
કુંદણરી	ગામનરી	૧૮૮	હેકટર	જમરીનન	ેવસંિાઈનો	લાભ	મળશે.	જ્યારે	સુિરીત	સોમપરીપળરી્યા	(ગોડલાિાર)	નાનરી	વસંિાઈ	
્યોજનથરી	આશરે	૩૨.૫૦	એમ.સરી.એફ.ટરી	જેટલા	પાણરીનો	સંગ્રહ	થિા	પામશે	જેનાથરી	સોમપરીપળરી્યા	અને	કાળાસર	
ગામનરી	કુલ	૧૮૪	હેકટર	જમરીનને	વસંિાઈનો	લાભ	મળિા	પારિ	છે.	



270

►	 રાજકોટ	વસંિાઇ	્યોજના	િતુ્મળ	દ્ારા	ઘેડ	 વિસતાર	અંતગ્મત,	સોરઠરી	ઘેડ	એરરી્યાના	ઓરત,	નોલરી,	નરેિાિતરી,	મઘુિંતરી,	
િેઘલરી,	સટ્ેટકટ,	િરીિરડરી	વિગેરે	નદરીઓ	તથા	તેને	જોડતરી	સપ્રેડીંગ	િેનલના	આનુસંગરીક	કામ,	ઘેડ	એરરી્યાનરી	નદરીઓન	ે
ઊંડરી	અને	પહોળરી	કરિાના	ડ્ેનેજના	કામો,	કાંઠાને	મજબુત	કરિાના	ફલડ	પ્રોટેકશનન	ેલગત	કામો	તેમજ	સરી.ડરી.	િક્ક	જેિા	
આશરે	` ૭૦૦/-	લાખના	૧૦૦	જેટલા	વિવિિ	કામો	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	

►	 અિર	સેલેવનટરી	અંતગ્મત	ક્ાર	પ્રિેશ	વનિારણ	િતુ્મળ,	રાજકોટ	દ્ારા	હરડ્યાણા	બંિારા	રેઈરીંગ,	મેઘલ	ટરી.	આર.	અનગેટેડ	
કરિાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે	જેનરી	અંદાજીત	રકંમત	` ૧૨૫૦.૨૭	લાખ	છે.	તથા	જોડરી્યા	ટરી.આર.૧-૨-૩	ના	મુખ્ય	
કામો	અને	્યોજનાના	આનુંસાંગરીક	કામો	સવહત	કુલ	` ૧૦૭.૦૧	કરોડના	ખિવે	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.

►	 અિર	સેલેવનટરી	અંતગ્મત	ભાિનગર	 વસંિાઇ	્યોજના	િતુ્મળ	 દ્ારા	મેથળા	બંિારા	તેમજ	સરતાનપર,	 ઠળરી્યા,	બોરલા,	
સાંગાણા	િેકડેમ	જિેા	મુખ્ય	કામો	અન	ે્યોજનાઓના	આનુંસાંગરીક	કામો	સવહત	અંદાજીત	રકમ	` ૧૯૧૦૪.૯૬	લાખના	
કુલ	૮	કામો	હાથ	િરિાનું	આ્યોજન	છે.

►	 સૌરાષ્ટ્રના	દરર્યાકાંઠાના	વિસતારમાં	ઉચ્ચકક્ા	સવમવત-૧	અને	ર	દ્ારા	સિૂિિામાં	આિેલ	ક્ાર	વનિારણના	કામો	જેિા	કે	
ભરતરી	વન્યંરિક,	બંિારા,	વિસતરણ	નહેર,	પુન:	પ્રભરણ	જળાશ્ય,	પુન:	પ્રભરણ	તળાિો	વિગેરેના	કામો	અગ્રતાના	િોરણે	
હાથ	િરિાનું	આ્યોજન	કરિામાં	આિે	છે.	આ	કામો	પૈકી	મુખ્યતિે	૧૪-	ભરતરી	વન્ંયરિકો,	૩૨-	બંિારા,	૧૮-	પુન:	પ્રભરણ	
જળાશ્યો,	૨૨૦.૦૬	કી.મરી.	લંબાઇનરી	વિસતરણ	નહેરો,	૩૪-	પુન:	પ્રભરણ	તળાિો	અને	૬૮૦-	િેકડેમોના	કામો	તથા	
૨૧૪	કી.મરી.	રેડરી્યલ	કેનાલોના	કામો	પણૂ્મ	થ્યેલ	છે,	જેનાથરી	આશરે	૮૭,	૮૬૦	હેકટર	વિસતારન	ેસરીિો	તેમજ	આડકતરો	
વસંિાઈનો	લાભ	મળતો	થ્યેલ	છે,	તથા	ક્ાર	પ્રિેશના	પ્રશ્ો	હળિા	થિા	પામેલ	છે.	આ	ઉપરાંત	દ્ારકા	ખાતેના	૨-	
દરર્યાઈ	િોિાણના	કામો	પૂણ્મ	થિાથરી	૧-	દ્ારકાિરીશ	મંરદર	તેમજ	૨-	લાઇટ	હાઉસ	એટ	દ્ારકાનરી	આજુબાજુનરી	જમરીનન	ે
સંરક્ણ	મળેલ	છે.

►	 ઘેડ	વિસતાર	અંતગ્મત,	ઘેડ	એરરી્યાના	ઓરત,	ભાદર,	મઘુિંતરી	ટરી.આર.,	અમરીપુર	વસંિાઇ	્યોજના	હેઠળના	આનુસંગરીક	
કામ,	ઘેડ	એરરી્યાનરી	નદરીઓન	ેઊંડરી	અને	પહોળરી	કરિાના	ડે્નેજના	કામો,	કાંઠાને	મજબુત	કરિાના	ફલડ	પ્રોટેકશનન	ે
લગત	કામો	તેમજ	સરી.ડરી.	િક્ક	જેિા	અંદાજીત	રકમ	` ૪૪૫.૬૨	લાખના	૬૭-	કામો	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	તેમજ,	

►	 અિર	સેલેવનટરી	િક્કસ	અંતગ્મત	બાિરાબેટરી	 સટેન્િનીંગ,	મેઢા-રકન્દ્રરી	 વિ.	નહેર	અંતગ્મત	NP2	પાઈપ	લાઈન,	અમરીપુર	
વસંિાઇ	્યોજના	િટજીકલ	દરિાજાનું	કામ,	જામખંભાળરી્યા	ખાત	ેનિા	વસંિાઇ	ભિનનુ	ંઅંદાજીત	રકમ	` ૩૭૧.૪૨	લાખનુ	ં
કામ,	તેમજ	પોરબંદર	ખાતે	કલજી	આરઆર	(મોકર	સાગર)	અંતગ્મત	 વિશષ્િ	કક્ાનું	પ્રિાસરી	 સથળ	તરરીકે	 વિકસાિિાનુ	ં
અંદાજીત	રકમ	` ૨૦૦૦૦.૦૦	લાખનું	કામ	જેિા	મુખ્ય	કામો	અન	ે્યોજનાઓના	આનુંસાંગરીક	કામો	સવહત	અંદાજીત	
રકમ	` ૪૦૦૦.૦૦	લાખના	કુલ	૧૧૩-કામો	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	

►	 આ	ઉપરાંત	ફલડ	કંટ્ોલ	િક્ક	અંતગ્મત	કોસટલ	પ્રોટેકશનના	કામ	માટ	ેપોરબંદર	વજલ્ામા	ંઇંદ્રેશ્વર	મંદરીરથરી	ખારિાિાડ	સરી-
ઈરોરનના	કામ	માટે	` ૧૨૭૫.૬૯	લાખનું	આ્યોજન	કરેલ,	જે	કામ	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	જે	કામ	પુણ્મ	થિાથરી	ઇંદ્રેશ્વર	
મંદરીરને	તથા	પોરબંદર	ખાતે	દરરી્યા	કાંઠાને	દરરી્યાઇ	િોિાણથરી	રક્ણ	મળિા	પામશે.	

►	 સોમનાથ	િેરાિળ	ખાતે	 વિશષ્િ	પ્રવસધિ	સોમનાથ	મંરદરથરી	ભરીડભંજન	મહાદેિ	મંરદર	સુિરી	દરરી્યાકાંઠે	સરી-ઈરોરનના	
કામ	માટે	` ૩૭૦૨.૮૨	લાખનું	આ્યોજન	કરેલ,	જે	કામના	નકશા/અંદાજો	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	જે	કામ	પુણ્મ	થિાથરી	
સોમનાથ	મંદરીરથરી	ભરીડભંજન	મંરદર	સુિરીના	દરરી્યા	કાંઠાન	ેદરરી્યાઇ	િોિાણથરી	રક્ણ	મળિા	પામશે.	

►	 આ	ઉપરાંત	ભાિનગર	વસંિાઇ	્યોજના	િતુ્મળ	દ્ારા	ફલડ	કંટ્ોલ	િક્ક	અંતગ્મત	કોસટલ	પ્રોટેકશન	હેઠળ	ભાિનગર	વજલ્ામા	ં
ભિાનરી	મંરદર	સરી-ઈરોરનના	કામ	માટે	` ૪૧૦/-	લાખનું	આ્યોજન	કરેલ	છે.	જે	કામ	ટેન્ડર	સટજેે	છે.	જે	કામ	પણૂ્મ	થિાથરી	
ભિાનરી	મરંદર	ખાતે	દરર્યાકાંઠે	દરર્યાઇ	િોિાણથરી	રક્ણ	મળિા	પામશે.	આ	ઉપરાંત	ગોપનાથ	ખાત	ેઆિેલ	મહારાજા	
પેલેસને	થતું	દરરી્યાઇ	િોિાણ	અટકાિિાનું	કામ	અંદાજીત	રકમ	` ૨૭૭	લાખનુ	ંકામ	ટેન્ડર	સટજેે	છે.	

►	 રાજકોટ	વસંિાઇ	્યોજના	િતુ્મળ	દ્ારા	અિર	સેલેવનટરી	અંતગ્મત	હરડ્યાણા	બંિારા	રેઈરીંગ,	મેિલ	ટરી.	આર.	અનગેટેડ	
કરિાનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે	જેનરી	અંદાજીત	રકંમત	` ૧૨૫૦.૨૭	લાખ	છે.	તથા	જોડરી્યા	ટરી.આર.૧-૨-૩	ના	મુખ્ય	
કામો	અને	્યોજનાના	આનુંસાંગરીક	કામો	સવહત	કુલ	` ૧૦૭.૦૧	કરોડના	ખિવે	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.

►	 ભાિનગર	વસંિાઇ	્યોજના	િતુ્મળ	દ્ારા	હ્યાત	વસંિાઈ	્યોજનાઓમા	ંશેરિુંજી	વસંિાઈ	્યોજના,	રંઘોળા	વસંિાઈ	્યોજના	તથા	
િાતરિડરી-૧	વસંિાઈ	્યોજના	આમ,	ઉપરોકત	વસંિાઈ	્યોજનાઓના	ંકુલ	` ૫૧૧૮	લાખના	ંનહેર	સુિારણા	તથા	કેનાલ	
સટ્કિર	રરીનોિેશનનરી	કામગરીરરી	આ	િતુ્મળ	દ્ારા	હાથ	િરેલ	છે.	હાલ,	ઉપરોક્ત	રંઘોળા	વસંિાઈ	્યોજનાના	ંકામોમા	ંપુણ્મ	
થ્યેલ	છે,	શરેિુંજી	વસંિાઈ	્યોજનાના	મેઇન	કેનાલના	કામો	પુણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	શેરિુંજી	વસંિાઈ	્યોજનાના	કેનાલ	
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નેટિક્કનરી	માઇનોરો	તેમજ	ડરીસટ્રીબ્યટુરરીને	લાઇનીંગ	કામ	કરિાનરી	કામગરીરરીના	અંદાજોનરી	કુલ	` ૯.૯૫	કરોડનરી	િહરીિટરી	
મંજુરરી	મળેલ	છ	ેજેનરી	ડરીટરીએસ	તેમજ	ડરીટરીપરી	બનાિિાનરી	કામગરીરરી	હાલ	પ્રગવતમા	ંછે.	જ્યારે	િાતરિડરી-૧	વસંિાઈ	
્યોજનાનાં	કામમાં	ખરાબ	ગુણિતિા	ધ્યાને	આિતા	કામ	બંિ	કરાિેલ	હતુ.	જેમા	કામના	ઇજારદાર	સુિારાતમક	કામગરીરરી	
કરિા	સંમત	થ્યેલ	છે.	તેથરી	હિે	કામ	િાલ	ુકરિામાં	આિેલ	છે.	તથા	બાકી	રહેલ	કામ	પણ	પણુ્મ	કરિા	તૈ્યારરી	બતાિેલ	
છે.	જે	આ	િષ્મમાં	પુણ્મ	કરિામાં	આિનાર	છે.	આ	કામો	પુણ્મ	થતા	હ્યાત	્યોજનાઓનરી	વસંિાઇ	વ્યિસથા	સુદ્રઢ	થશે.	આ	
ઉપરાંત	ગોમા	વસંિાઈ	્યોજનાનાં	વસંિાઇથરી	િંિરીત	રહેલ	બોટાદ	વજલ્ા	/તાલુકાના	૮	ગામોનરી	૧૮૮૫	હે.	ને	વસંિાઈ	
સુવિિા	પુરરી	પાડિા	ગોમા	વસંિાઈ	્યોજનાના	ંડાબા	કાંઠે	અન્ડર	ગ્રાઉન્ડ	પાઈપલાઈન	નાંખિાના	ં̀  ૨૦,૩૯,૮૪.૯૪૬=૫૮	
લાખના	કામોના	ડરીટરીપરી	સરકારશ્રી	દ્ારા	મંજુર	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	આ	કામના	બરીજો	પ્ર્યત્નથરી	ઓનલાઇન	ટેન્ડરો	
વિભાગરી્ય	 કિેરરીનરી	જાહેર	 નં.	 બરી-૨/૦૨	સન	ે ૨૦૨૦-૨૧	 (બરીજો	પ્ર્યત્ન)	 દ્ારા	 મંગાિિામાં	આિેલ,	 જેમાં	 વન્યત	
કરેલ	માપદંડો	જેિા	કે	માન્્ય	ઇજારદાર	તરરીકેનુ	ંરજીસટ્ેશન,	ટેંડર	ફી,	ઇ.એમ.ડરી.	અન	ેસોલિંસરી	અંતગ્મત	િકાસણરી	કરરી	
ક્ોલરીફાઇડ	થ્યેલ	કુલ	૧(એક)	ઇજારદારશ્રીના	પ્રાઇસબરીડ	તા.	૩૦/૦૪/૨૦૨૧	ના	રોજ	અ.ઇ.શ્રી	ભાિનગર	વસંિાઇ	
્યોજના	િતુ્મળ,	ભાિનગર	અન	ેઅન્્ય	અવિકારરીશ્રીઓનરી	હાજરરીમા	ં િતુ્મળ	 કિેરરી,	ભાિનગર	ખાતે	ઓનલાઇન	ટેંડર	
ઓપન	કરિામાં	આિેલ.	તા	૨૯/૦૬/૨૦૨૧	ના	રોજ	ઇજારદારશ્રી	સાથે	િાટાઘાટ	દરમ્યાન	તેમના	દ્ારા	આ	કામનરી	
અંદાજીત	રકમ	૨૦,૩૯,૮૪,૯૪૬=૫૮	થરી	૮.૦૦%	ઉંિા	અન્િ્ેય	` ૧,૬૩,૧૮,૭૯૫.૭૦	ના	િિારા	સાથ	ેટેંડરનરી	રકમ	
` ૨૨,૦૩,૦૩,૭૪૨.૩૧માં	કરરી	આપિા	માટે	લેવખત	બાંહેિરરી	આપિામાં	આિેલ.	િક્કઓડ્મર	એન.પરી	પટેલ	&	કંપનરી	મુ.	
અમદાિાદ	ને	તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૧	ના	રોજ	આપિામાં	આિેલ	છે.	હાલમાં	એજન્સરી	દ્ારા	સિવેિક્કનરી	કામગરીરરી	પુણ્મ	કરેલ	
છે.	આ	કામ	આગામરી	રિણ	િષ્મમાં	પૂણ્મ	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	

►	 રાજકોટ	વસંિાઇ	્યોજના	િતુ્મળ	દ્ારા	િાલુ	િષ્મ	દરમ્યાન	હ્યાત	ઉન્ડ-૧	વસંિાઇ	્યોજનાનરી	નહેર	ઉદ્િહન	(કટીંગ	કેનાલ)
ના	` ૧૩૨૬.૬૮	લાખના	કામો	હાથ	િરિામાં	આિરી	રહેલ	હતા	જેનરી	એજન્સરીન	ેછુટીં	કરિાનરી	કા્ય્મિાહરી	પ્રગવત	હેઠળ	
છે.	જ	ેથ્યા	બાદ	રરી-ટને્ડરીંગ	કરરી	કામો	પૂણ્મ	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	આ	કામો	પૂણ્મ	થ્યે	્યોજનાનરી	વસંિાઇ	શવક્તમાં	િિારો	
થશે.	તેમજ	છેિાડાના	વિસતારને	સરળતાથરી	પાણરી	મળરી	રહેશે.	

►	 ક્ાર	પ્રિેશ	વનિારણ	િતુ્મળ,	રાજકોટ	દ્ારા	િાલ	ુિષ્મ	દરમ્યાન	હ્યાત	વસંિાઇ	્યોજનાઓમા	ંનહેર	સુિારણા	હેઠળ	અંદાજીત	
રકમ	` ૭૩૭.૮૭.૦૦	લાખના	કુલ	૮૨	કામો	હાથ	િરિામાં	આિેલ	છે,	તેમજ	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	નહેર	સુિારણા	
હેઠળ	અંદાજીત	રકમ	` ૫૦૦	લાખના	૯૧-કામો	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	જેમાં	મુખ્યતિે	વહરણ-૧	વસંિાઈ	્યોજના	
અંતગ્મત	કેનાલ	સવિ્મસ	રોડને	પાકો	રસતા	બનાિિાનુ	ં` ૧૦૮.૪૫	લાખનું	કામનલ	સમાિેશ	થા્ય	છે.	આ	કામો	પણૂ્મ	થ્ેય	
્યોજનાનરી	વસંિાઇ	શવક્તમાં	િિારો	થશે,	તેમજ	છિેાડાના	વિસતારન	ેસરળતાથરી	પાણરી	મળરી	રહેશે.	

►	 રાજકોટ	વસંિાઇ	િતુ્મળ,	રાજકોટ	દ્ારા	િાલ	ુિષ્મ	દરમ્યાન	હ્યાત	વસંિાઇ	્યોજનાઓમાંથરી	મચછુ-૧,	મચછુ-૨,	મચછુ-૩,	
રિાહ્ણરી-૧,	 ડેમરી-૧,	 ડેમરી-૨,	 ડેમરી-૩,	બંગાિડરી,	આજી-૨,	 ફોફળ-૧,	ભાદર-૧,	મોજ,	અન	ેસુિગો	્યોજનાઓમાં	નહેર	
સુિારાણાના	 ` ૧૫૧૬.૫૩	લાખના	કામો	હાથ	િરિામા	ંઆિેલ	છે.	જેમા	સિુગો	અન	ેભાદર-૨	્યોજનાઓમા	નહેર	
સુિારણા	દ્ારા	પાઈપ	કેનાલ	બનાિિાના	કામોનો	આ્યોજનમા	ંસમાિેશ	કરેલ	છે.	તેમજ	ફાડદંગબેટરી	વસંિાઈ	્યોજનામાં	
ઉદ્િહન	(કટીંગ	કેનાલ)	ના	` ૧૪૦.૦૦	લાખના	કામો	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	આ	કામો	પણૂ્મ	થ્ેય	્યોજનાનરી	વસંિાઇ	
શવક્તમાં	િિારો	થશે.	તેમજ	છેિાડાના	વિસતારને	સરળતાથરી	પાણરી	મળરી	રહેશે.

►	 રાજકોટ	વસંિાઇ	્યોજના	િતુ્મળ	દ્ારા	૨૦૨૧-૨૨	િષ્મ	દરમ્યાન	ડેમ	સેફટરી	હેઠળના	બંિ	મજબુતરીકરણ	અને	મરામત	
જાળિણરીના	કામો	માટે	` ૫૯૫.૦૧	લાખના	ખિવે	કામો	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	ડેમ	સેફટરી	
હેઠળના	બંિ	મજબુતરીકરણ	અન	ેમરામત	જાળિણરીના	` ૯૦૦.૦૦	લાખના	કામો	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	

►	 ક્ાર	પ્રિેશ	 વનિારણ	િતુ્મળ,	 રાજકોટ	 દ્ારા	િાલુ	 િષ્મ	 દરમ્યાન	 ડેમ	સેફટરી	હેઠળના	બંિ	મજબુતરીકરણ	અને	મરામત	
જાળિણરીના	અંદાજીત	રકમ	` ૧૦૯૯.૫૧	લાખના	કુલ	૧૪૧-	કામો	હાથ	િરિામાં	આિેલ	છે,	તેમજ	િષ્મ	૨૦૨૨-
૨૩	દરમ્યાન	 ડેમ	સેફટરી	 હેઠળના	બિં	મજબુતરીકરણ	અન	ેમરામત	જાળિણરીના	મુખ્ય	 કામો	 પૈકી	 વહરણ-૧	 વસંિાઇ	
્યોજનામાં	નિા	હેડ	રેગ્યુલેટરનું	અંદાજીત	રકમ	` ૧૫૨	લાખના	કામનો	સમાિેશ	કરેલ	છે,	તથા	સાનરી	વસંિાઇ	્યોજનામાં	
રડસમને્ટલીંગ	એન્ડ	રરીકન્સટ્કશન	ઓફ	એકરરીસટીંગ	સપરીલિેનું	કામ	` ૧૯૦૪	લાખનુ	ંપ્રગવત	હેઠળ	છે.	આમ,	ડેમ	સેફટરી	
સદર	ેઅંદાજીત	રકમ	` ૧૨૦૦	લાખના	કુલ	૧૮૮-	કામો	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	

►	 ગરીર	સોમનાથ	વજલ્ાના	ગરીર	ગઢડા	તાલુકામાં	મચછુન્દ્રરી	નદરી	ઉપર	જુડિડલરી	પરીકઅપ	િરી્યર	રરીિાજ્મ	્યોજનાનુ	ંઅંદાજીત	
રકમ	` ૩૫૧૭	લાખના	કામનું	આ્યોજન	કરેલ	છે.		
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►	 રાજકોટ	 વસંિાઇ	િતુ્મળ	દ્ારા	િાલુ	િષ્મ	દરમ્યાન	ડેમ	સેફટરી	હેઠળ	ભાદર-૧,	મચછુ-૧,	મચછુ-૨,	મચછ-ુ૩,	રિાહ્ણરી-૧,	
રિાહ્ણરી-૨,	 ડેમરી-૧,	 ડેમરી-૨,	 ડેમરી-૩,	 બંગાિડરી,	આજી-૨,	 ફોફળ-૧,	 મોજ,	 િેણુ-૨,	 ખોડાપરીપર,	આજી-૩,	 કરમાળ,	
છાપરિાડરી-૨,	કણુ્મકી,	મોવતસર	વસંિાઈ	્યોજનાઓમા	બંિ	મજબુતરી	કરણ	અન	ેમરામત	જાળિણરીના	કામો	માટે	̀  ૧૨૦૦	
લાખના	ખિવે	કામો	હાથ	િરિામાં	આિનાર	છે.

►	 આર.આર.આર.	 ્યોજના	 (PMKSY)	 હેઠળ	 સૌરાષ્ટ્ર	 વિસતારમાં	 મંજુર	 થ્ેયલ	 ૬૧	 ્યોજનાઓ	પૈકી	 િષ્મ	 ૨૦૨૧-૨૨	
દરમ્યાન	૮	્યોજનાઓનરી	કામગરીરરી	પણુ્મ	થ્યેલ	છે	અને	૨૧	્યોજનાના	ંકામો	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	પણુ્મ	થ્યેલ	અને	પ્રગવત	
હેઠળનાં	આ	૨૯	કામો	પર	અત્યાર	સુિરીમાં	` ૧૫૭૬.૪૫	લાખનો	ખિ્મ	થ્યેલ	છે.	કામનરી	સમ્યમ્યા્મદામાં	(માિ્મ-૨૦૨૨)	
સુિરીમાં	 પણુ્મ	 થિાનરી	સંભાિનાં	જણા્ય	તિેા	તેમજ	ફીરરીબલ	જણા્ય	તેિા	૩૩	કામો	જ	આ	્યોજના	અંતગ્મત	િાલુ	
રાખિાનું	હાલનાં	તબક્ે	વિભાગ	દ્ારા	વનણ્મ્ય	કરિામાં	આિેલ	છે.	

 ♦ સહભાગી ત્સંિાઇ વ્યવસથા : 
■	 સૌરાષ્ટ્ર	વિસતારમાં	હાલમાં	૨૫૨	વપ્યત	સહકારરી	મંડળરીઓન	ે૯૭,	૧૮૫	હેકટર	વિસતાર	માટે	માન્્યતા	અપા્યેલ	છે.	
 ♦ નાની / રોટી નદીઓ પર ત્વત્વિ ્યોજના હેઠળ િેકડેરો :

■	 સૌરાષ્ટ્ર	 વિસતારમાં	િષ્મ	૨૦૨૦-૨૧	મા	ંકુલ	૧૭	િેકડેમો	`	૪૫૫.૨૯	લાખના	ખિવે	પણૂ્મ	થ્યેલ	છે.	જેનાથરી	આશરે	
૧૫.૧૦	મરી.ઘ.ફુટ	પાણરીનો	સંગ્રહ	થતા	આશરે	૨૨૨	હેકટર	વિસતારને	વસંિાઇનો	પરોક્	રરીતે	લાભ	મળશે.

■	 સૌરાષ્ટ્ર	વિસતારમાં	િાલુ	િષ્મમાં	કુલ	૫૮	િેકડેમો	` ૧૯૫૯.૮૮	લાખના	ખિવે	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	જેનાથરી	આશરે	
૭૪	મરી.ઘ.ફુટ	પાણરીનો	સંગ્રહ	થતા	આશરે	૧૦૮૬	હેકટર	વિસતારને	વસંિાઇનો	પરોક્	રરીતે	લાભ	મળશે.

 ♦ નાની / રોટી નદીઓ પર ત્વત્વિ ્યોજના હેઠળ િેકડેરોના રીપેરીંગની કારગીરી :
■	 સૌરાષ્ટ્ર	વિસતારમાં	િષવે	૨૦૨૦-૨૧માં	કુલ	૧૩૯	િેકડેમ	રરીપેરીંગના	કામો	`	૩૪૫.૨૬	લાખના	ખિવે	પૂણ્મ	કરેલ	છે.
■	 સૌરાષ્ટ્ર	વિસતારમાં	િાલ	ુિષ્મમાં	કુલ	૮૧	િેકડેમોના	રરીપેરીંગના	કામો	`	૨૯૧.૨૬	લાખના	ખિવે	પૂણ્મ	કરેલ	છે.	જ્યાર	ે૫૬	

િેકડેમોના	રરીપેરીંગના	કામો	`	૨૦૧.૪૪	લાખના	ખિવે	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	
 ♦ હ્યાિ િેકડેરો ઉંડા ઉિારવાની કારગીરી :

■	 સૌરાષ્ટ્ર	વિસતારના	તમામ	વજલ્ાઓના	િેકડેમો	ઉંડા	કરિાનું	સુજલામ	સુફલામ	જળ	અવભ્યાન	હેઠળ	હાથ	િરિામા	ં
આિેલ	છે.	જેનાથરી	પાણરીના	સંગ્રહમાં	િિારો	થિાથરી	વસંિાઇનો	પરોક્	રરીતે	લાભ	મળે	છે.

 ♦ હ્યાિ િળાવો ઉંડા ઉિારવાની કારગીરી :
■	 સૌરાષ્ટ્ર	 વિસતારના	તમામ	 વજલ્ાઓમાં	તળાિ	ઉંડા	 કરિાનું	સુજલામ	સુફલામ	જળ	અવભ્યાન	હેઠળ	હાથ	િરિામા	ં

આિેલ	છે.	જેનાથરી	પાણરીના	સંગ્રહમાં	િિારો	થિાથરી	વસંિાઇનો	પરોક્	રરીતે	લાભ	મળે	છે.
ગાિંીનગર પંિા્યિ ત્સંિાઇ વિુ્મળ, ગાંિીનગર દ્ારા 

વષ્મ ૨૦૨૨-૨૩ ની પ્વૃત્તિની રૂપરેખા 
	 ગુજરાત	 રાજ્યના	 ઉતિર	 ગુજરાત	 અને	 મધ્ય	 ગુજરાતના	 (૧)	 અમદાિાદ,	 (૨)	 ગાંિરીનગર,	 (૩)	આણંદ,	 (૪)	
બનાસકાંઠા,	 (૫)	ખેડા	(૬)	મહેસાણા,	(૭)	પાટણ,	(૮)	સાબરકાંઠા	અન	ે(૯)	અરિલ્રી	વજલ્ાઓમાં	 વજલ્ા	પિંા્યતોના	
વસંિાઇ	વિભાગો	દ્ારા	નાનરી	વસંિાઇના	કામો	જેિા	કે,	(૧)	નાનરી	વસંિાઇ	્યોજનાઓ,	(૨)	અનશુ્િણ	તળાિો,	(૩)	આડબંિ/
િેકડેમ	અને	(૪)	પઉર	વન્યંરિણ	અને	પાણરી	વનકાલના	કામો(` ૫૦.૦૦	લાખનરી	મ્યા્મદામાં)	કરિામાં	આિે	છે.
 ♦ નાની ત્સંિાઇ ્યોજના ઃ

	 કુલ	૧૯૧	નાનરી	વસંિાઇ	્યોજનાઓ	હ્યાત	છે	જેનાથરી	કુલ	૨૫૭૧૨	હેકટરમાં	વસંિાઇનો	લાભ	મળે	છે.	જ્યારે	કુલ	
૧૮૫૩	અનુશ્િણ	તળાિો	થરી	૨૭૧૧૫	હેકટર	માં	પરોક્	રરીતે	વસંિાઇનો	લાભ	મળે	છે.	અન	ેકુલ	૯૯૦	િેકડેમો	પંિા્યત	
હસતકના	છે.	જેનાથરી	પરોક્	રરીતે	૬૨૦૩	હેકટરમાં	વસંિાઇનો	લાભ	મળે	છે.
 ♦ ઇમપ્ુવરેનટના કારો :

	 ઉપરોક્ત	 વજલ્ાઓમા	ં હ્યાત	 નાનરી	 વસંિાઇ	 ્યોજનાઓ,	અનશુ્િણ	 તળાિો,	 વિગેરેમાં	 મુખ્યતિે	 સિુારણા	અન	ે
મજબૂતરીકરણનરી	કામગરીરરી	હાથ	િરિામાં	આિે	છે.	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	માં	રૂ	૩૯૧.૦૨	લાખના	૩૪	કામો	કરિામાં	આિેલ	છે.	
િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૪૫૦.૦૦	લાખના	૪૫	કામો	કરિાન	ુઆ્યોજન	છે.	
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 ♦ સેઇફ સટેજ વક્કસ ઃ
■	 અછતના	િષગો	દરમ્યાન	રાહત	સિરૂપે	કરિામા	આિેલ	તળાિોના	કામોન	ેસેઇફ	સટેજે	લઇ	જિાનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	

આિે	છે.	જેમાં	મુખ્યતિે	તળાિના	માટરીપાળોને	વન્યત	સેકશનમા	ંલાિિાનરી	તથા	િિારાના	પાણરીના	વનકાલ	માટે	છલતરીનરી	
કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	માં	૩૯	કામો	`	૩૭૮.૧૩	લાખના	ખિવે	કરિામાં	આિેલ	છે.	િષ્મ	૨૦૨૨-
૨૩	મા	ં`	૪૫૦.૦૦	લાખના	૩૫	કામો	કરિાન	ુઆ્યોજન	છે.

 ♦ પૂર ત્ન્યંરિણ અને પાણી ત્નકાલના કારો :
■	 ઉપરોક્ત	વજલ્ાઓમા	ંિરસાદરી	પૂર	તથા	તળાિના	આિરાને	કારણે	આસપાસના	વિસતારોમાં	ગામતળ	જમરીન	િોિાણ	

તથા	જાહેર	વમલકતોને	તથા	તળાિના	કારણે	થતું	િોિાણ	અટકાિિા	માટેના	કામો	હાથ	િરિામાં	આિે	છે.	િષ્મ	૨૦૨૧-
૨૨	મા	ં`	૧૭૬૨.૭૫	લાખના	૨૦૯	કામો	કરિામાં	આિેલ	છે.	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	`	૧૫૦૦.૦૦	લાખના	૨૧૦	કામો	
કરિાનુ	આ્યોજન	છે.	

 ♦ િેકડરે ઃ
■	 અરિેનરી	કિેરરી	હસતક	હાલમાં	કુલ	૯૯૦	િેકડેમો	બનાિેલા	છે.	જેનાથરી	પરોક્	રરીતે	૬૨૦૩	હેકટર	જેટલા	વિસતારમાં	

વસંિાઇનો	લાભ	મળ	ેછે.	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨માં	૮	નિા	િેકડેમો	`	૨૬	લાખના	ખિવે	કરિામાં	આિેલ	છે.	
 ♦ ખાસ અંગભૂિ ્યોજનાના કારો :

■	 અરિેનરી	િતુ્મળ	કિેરરી	હસતકના	વજલ્ાઓમાં	અનુસવુિત	જાવતનરી	િસતરીનુ	ંપ્રભુતિ	િરાિતા	ંગામોમાં	જળસંિ્યન	ેલગત	
કામો	જેિા	કે,	હ્યાત	તળાિો,	છલતરી	અને	પાળા	મજબૂતરીકરણના	કામો	તથા	અનુસવુિત	જાવતના	વિસતારમાં	આિેલ	
રહેણાંકના	મકાનો,	જાહેર	માલ	વમલકતો	િગેરેનું	પુરથરી	િોિાણ	અટકાિિા	કોતર,	િહેળા	રકનાર	ેપૂર	સંરક્ણ	રદિાલના	
કામો	હાથ	િરિામાં	આિે	છે.	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	માં	`	૨૯૬.૭૪	લાખના	૨૯	કામો	કરિામાં	આિેલ	છે.	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	
માં	`	૩૫૦.૦૦	લાખના	૪૦	કામો	કરિાન	ુઆ્યોજન	છે.

 ♦ નાની ત્સંિાઇ ્યોજનાના જળાિ્યો અને િળાવોને ઉંડા કરી સંગ્રહિત્તિનો વિારો કરવાના કારો (સુજલાર સુફલાર 
જળસંિ્ય ્યોજના હેઠળ ) :

■	 હ્યાત	નાનરી	વસંિાઇ	્યોજનાઓ	અને	અનુશ્િણ	તળાિોમા	ંજમા	થ્યેલ	કાંપ	દૂર	કરરી	સંગ્રહશવક્ત	િિારિાનરી	કામગરીરરી	
હાથ	િરિામાં	આિે	છે.	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	માં	કુલ	૨૭૫	કામો	`	૮૯૮.૩૨	લાખના	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	
માં	`	૯૦૦.૦૦	લાખના	૩૦૦	કામો	કરિાન	ુઆ્યોજન	છે.	

 ♦ વનબંિુ કલ્યાણ ્યોજના ઃ 
■	 રાજ્ય	સરકારનરી	આદરીિાસરી	વિસતારોમાં	વસંિાઇનો	મહતિમ	લાભ	મળે	તે	માટે	િનબંિુ	કલ્યાણ	્યોજના	અંત્મગત	બનાિરી	

વસંિાઇ	્યોજનાના	કામો	હાથ	િરિામાં	આિે	છે.	જેમાં	વસંિાઇ	્યોજના,	િેકડેમ,	તળાિો	િગેરેનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	
છે.

 ♦ સહભાગી ત્સંિાઇ વ્યવસથા ( PIM ) ઃ
■	 રાજ્ય	સરકારના	સહભાગરી	વસંિાઇ	વ્યિસથાના	ભાગ	રૂપે	ખેડુતો	પણ	વસંિાઇના	સહભાગરી	થા્ય	તિેા	પ્ર્યાસો	કરિામાં	

આિરી	રહેલ	છે.	જે	માટે	ખેડુતો	જુથો	વપ્યત	મંડળરીનરી	રિના	કરે	તો	તે	મંડળરીને	વસંિાઇના	વિતરણનરી	બિરી	જ	વ્યિસથા	
કરિા	મંજુરરી	આપિામાં	આિે	છે.	જેના	ભાગ	રૂપ	ેઆજ	રદન	સુિરી	કુલ	૫૯	વપ્યત	મંડળરીઓને	૭૭૫૮.૦૦	હેકટર	જેટલા	
વિસતારિાળરી	્યોજનાઓ	સહભાગરી	વસંિાઇ	વ્યિસથા	સારૂ	સોંપિામા	ંઆિેલ	છે.	

 ♦ ખાસ અંગભુિ ્યોજના (એસ.સી.પી.) અને અનુસુત્િિ જાત્િ પેટા ્યોજના ઃ
■	 રાજ્યમાં	અનુસુવિત	જાવતનરી	૨૫૦	થરી	િિુ	િસતરી	હો્ય	તિેા	ગામોમા	ંઆ	્યોજનાઓનો	લાભ	આપિામા	ંઆિે	છે.	જે	

અંત્મગત	આિા	ગામોમાં	નાનરી	વસંિાઇના	કામોનરી	તથા	પૂર	સંરક્ણના	કામોનરી	કામગરીરરી	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	કરેલ	છે.	
	 કેંદ્રરી્ય	પુરસકૃત	્યોજના	“રરીપેર,	રરીનોિેશન	અન	ેરરીસટોરેશન”	(RRR	સકીમ)	આ	્યોજના	હેઠળ	કુલ	૪૩	્યોજનાઓ	
અંદાજીત	રકંમત	`	૧૯૨૦.૫૩	લાખનરી	દરખાસત	ને	રાજ્યનરી	ટરી.એ.સરી.	(ટેકનરીકલ	એડિા્યજરરી	કમરીટરી)	નરી	મંજુરરી	મળેલ	છે.	
જે	દરખાસત	સરી.	ડબલ્યુ.સરી.	ગાંિરીનગર	મારફત	કેન્દ્ર	સરકારન	ેરજુ	કરેલ	છે.	જે	મંજુરરી	હેઠળ	છે.
 ♦ કેસનદ્ર્ય પુરસકૃિ ્યોજના ઃ

■	 છઠ્રી	નાનરી	વસંિાઈ	ગણતરરી	અને	િોટર	બોડરીજ	ગણતરરી	આ	્યોજના	હેઠળ	ગુજરાત	રાજ્યમાં	(પા્યાનુ	ંિષ્મ	૨૦૧૭-૧૮)	
છઠ્રી	નાનરી	વસંિાઈ	ગણતરરી	અન	ેિોટર	બોડરીજ	ગણતરરી	એજન્સરી	મારફત	તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૯થરી	શરૂ	કરરી	જૂન	અંતરીત	
િષ્મ	૨૦૧૨-૨૨	માં	પુણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	જેનો	અંદાજીત	ખિ્મ	`	૬૭૪.૦૦	લાખ	થ્ેયલ	છે.
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કચછ ત્સંિાઇ વિુ્મળ, ભુજને લગિા રુદ્દાઓ
(અ)  રાિ્મ-૨૦૨૧ સુિી હાથ િરેલ અગત્યની ્યોજનાઓ :
(૧)		 કચછ	વજલ્ામાં	૨૦	મધ્યમ	વસંિાઇ	્યોજનાઓ	અન	ે૧૭૦	નાનરી	વસંિાઇ	્યોજનાઓ	હ્યાત	છે.	જેના	દ્ારા	અંદાજ	ે

૫૫૦૦૦	હેકટર	વિસતારમાં	વસંિાઇ	સુવિિા	ઉપલબિ	છે.	
(૨)	 કચછ	વજલ્ામાં	િષ્મ	૨૦૨૧	સુિરી	૫૫	બિંારાના	કામો	` ૨૧૬.૬૪	કરોડના	ખિવે	પણુ્મ	થ્યેલ	છે.	જેના	કારણે	૩૨૬૫	

મરી.ઘ.ફુટ	પાણરીનરી	સંગ્રહશરકત	ઉતપન્	થ્યેલ	છે.	જેનાથરી	૩૭૯૨૦	હેકટર	જમરીનન	ેવપ્યતનો	સરીિો	કે	આડકતરો	ફા્યદો	
થા્ય	છે.	

(૩)	 કચછ	વજલ્ામાં	કુલ	નાના-મોટા	થઇને	િષ્મ	૨૦૨૧	સિુરી	૭૦૪૩	િેકડેમો	બનાિિામા	ંઆિેલ	છે.	જેના	દ્ારા	આસપાસના	
બહોળા	વિસતારમાં	વસંિાઇનો	આડકતરો	લાભ	મળરી	રહેલ	છે.	

(૪)		 કચછ	વજલ્ામાં	સુજલામ	સુફલામ	્યોજના	અંતગ્મત	૧૨૩૫	તળાિો	ઉંડા	ઉતારિામા	ંઆિેલ	છે.
(૫)	 કચછ	વજલ્ાને	ફાળિેલ	નમ્મદાનું	િિારાનું	૧	એમ.એ.એફ.	પાણરી	વજલ્ાના	વિસતારન	ેવસંિાઇ	માટે	આપિાનું	આ્યોજન	

છે.	 તેમજ	 હ્યાત	 ્યોજનાઓનરી	 વસંિાઇ	 ક્મતા	 િિારિાનું	આ્યોજન	 પણ	 કરિામા	ંઆિેલ	 છે.	 સદર	 ્યોજનાનો	
ફીરરીબરીલરીટરી	રરીપોટ્મ	બનાિિાનું	કામ	કન્સલટન્સરીન	ેસોંપિામા	ંઆિેલ	છે.	૭	લીંકો	માટ	ેિહરીિટરી	મંજુરરી	અને	તાંવરિક	
મંજુરરી	માટેના	અંદાજો	વિભાગને	કન્સલટન્સરી	દ્ારા	રજુ	થ્યેલ	છે.	હાલમાં	` ૩૪૭૫.૦૦	કરોડનરી	સૈધિાંવતક	મંજુરરી	
સરકારશ્રી	દ્ારા	૧	મરી.એ.ફીટ	પ્રોજેકટના	ફેર-૧	માટે	મળેલ	છે.	જેનરી	આગળનરી	કા્ય્મિાહરી	હાથ	િરાઇ	રહેલ	છે.	

(૬)		 આ	ઉપરાંત	એડમંડ	નાનરી	વસંિાઇ	્યોજના	સુિારણાનંુ	કામ	તેમજ	નારાણપર	વસંિાઇ	્યોજના	સુિારણાનંુ	કામ	કલુ	
` ૨.૩૪	કરોડના	ખિ્મ	પૂણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	

(બ)   વષ્મ ૨૦૨૧-૨૨ રાં હાથ િરા્યેલ ્યોજનાઓ :
(૧)	 કચછ	વજલ્ામાં	િષ્મ	૨૦૨૦-૨૧	માં	ક્ાર	પ્રિેશ	વન્ંયરિણ	કા્ય્મક્રમ	અંતગ્મત	સથળ	નસથવત	મુજબ	૧	બંિારાનરી	કામગરીરરી	

પ્રગવત	હેઠળ	છે.	જેનરી	પાછળ	અંદાજીત	`	૯.૦૦	કરોડનો	ખિ્મ	થિા	પામેલ	છે.	
(૨)	 મોટરી	નદરીના	૫૨ના	૧૧	િેકડેમોના	કામો	`	૨૬૪.૩૬	લાખના	ખિવે	પણૂ્મ	 કરિામાં	આિેલ	છે.	જેનાથરી	૨૮.૨૪	

મરી.ઘ.ફુટનરી	જળસંગ્રહ	શરકત	ઉભરી	થ્ેયલ	છે.	આ	કામોન	ેકારણે	અંદાજીત	૫૬૦	હેકટર	જમરીનન	ેવપ્યતનો	લાભ	મળશે.	
(૩)		 હ્યાત	િેકડેમોને	રરીપેરીંગ	કરરી	સંગ્રહ	પુન:	જીિરીત	કરિાના	કામો	પણ	જરૂરરી્યાત	મુજબ	હાથ	િરાઇ	રહેલ	છે.	
(૪)	 સુજલામ	સુફલામ	જળઅવભ્યાન-૨૦૨૧	અંતગ્મત	તળાિ	ઉંડા	કરિાના	કામો	પૈકી	જળસંપવતિ	વિભાગ	હસતક	૫૪૯	

જેટલા	તળાિો	ઉંડા	કરિાના	કામ	પૂણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	
(૫)		 કચછ	વજલ્ાને	નમ્મદાના	િિારાના	પૂરના	૧	એમ.એ.એફ.	પાણરીના	સંગ્રહ,	વિતરણ	અંગેના	કામના	આ્યોજન	પૈકી,	
	 (૧)	કચછ	વજલ્ાને	ફાળિેલ	૧	એમ.એ.એફ.	પાણરીના	સંગ્રહ,	િહેંિણરી	અને	િપરાશ	માટ	ેઆ્યોજનના	ંભાગરૂપ	ે

ફેર-૧	પૈકીનરી	૪	લીંકોના	કામોને	સરકારશ્રી	દ્ારા	સૈધિાંવતક	મંજુરરી	આપિામાં	આિેલ	છે.	જેનરી	` ૪૩૬૯.૨૫	
કરોડનરી	િહરીિટરી	મંજુરરીનરી	દરખાસત	સરકારશ્રી	કક્ાએ	સાદર	કરેલ	છે.	જેને	મંજુરરી	મળ્યેથરી	ફેર	િાઇસ	આગળનરી	
કા્ય્મિાહરી	હાથ	િરિામાં	આિશે.

	 (૨)	હાઇકન્ટુર	 સટોરેજ	લીંકમાં	આિતરી	રિણ	નાનરી	 વસંિાઇ	્યોજના	પૈકીનરી	એડમંડ	નાનરી	 વસંિાઇ	્યોજનાના	
સુિારણાનું	કામ	` ૧૪૦.૮૨	લાખના	ખિવે,	નારાણપર	વસંિાઇ	્યોજનાના	સુિારણાનું	કામ	` ૯૩.૪૨	લાખના	ખિવે	
પૂણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.જેમાં	૧	મરી.	રેઇરીંગ	તથા	અનુક્રમ	ે૪.૨૦	લાખ	ઘનમરીટર	અને	૧.૫૬	લાખ	ઘનમરીટર	
ડરીસરીલટીંગ	કરિામાં	આિેલ	છે.	જામારા	નાનરી	વસંિાઇ	્યોજનાનુ	ંસુિારણાનુ	ંકામ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	જેમા	ં૨૦%	
ભૌવતક	કામગરીરરી	પૂણ્મ	કરેલ	છે.	આ	કામમાં	હ્યાત	બે	િેસટિરી્યરનું	૧	મરી.	રેઇરીંગ	તથા	૧.૫૪	લાખ	ઘનમરીટર	
ડરીસરીલટીંગનું	આ્યોજન	છે.

(ક)    વષ્મ ૨૦૨૨-૨૩ રાં હાથ િરાનારી ્યોજનાઓ :
(૧)	 વજલ્ામાં	બંિારાના	િિુ	૧	કામો	કે	જેનરી	અંદાવજત	 રકંમત	`	૭૮.૬૮	કરોડ	અન	ેજેનરી	સંગ્રહ	શરકત	૩૮૦.૦૦	

મરી.ઘ.ફૂટ	તથા	લાવભત	વિસતાર	અંદાજ	ે૭૦૦૦	હેકટર	થા્ય	તેિા	કામો	હાથ	િરિાનુ	ંપણ	આ્યોજન	હેઠળ	છે.	
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(૨)	 વજલ્ામાં	િિુ	૫૩	મોટા	િેકડેમોના	અંદાજીત	રકંમત	`	૩૬.૦૦	કરોડ	િાળા	જેનરી	સંગ્રહ	શરકત	૨૧૦.૦૦	મરી.ઘ.ફૂ.	
દ્ારા	૨૬૦૦	હેકટર	વસંિાઇમાં	િિારો	થિા	માટેના	આ્યોજન	હેઠળ	છે.	

(૩)	 એસ.સરી.એસ.પરી.	્યોજના	હેઠળ	િિુ	૪૮	િેકડેમો	અંદાજીત	રકંમત	`	૧૨.૦૦	કરોડ	િાળા	કામોનો	સમાિેશ	થ્યેલ	છે.	
જેનાથરી	૬૮૦	હેકટર	વિસતાર	લાવભત	થશે.					

(૪)	 િિુ	૭૧	નાના	િેકડેમો	અંદાજીત	રકંમત	`	૭.૬૯	કરોડ	િાળા	કામોનો	સમાિેશ	થ્ેયલ	છે.					
(૫)	 તળાિ	 ઉંડા	 કરિાના	 કામોમાં	 સરકારશ્રીનરી	સુજલામ	સુફલામ	જળઅવભ્યાન	્યોજના-૨૦૨૨	અન્િ્યે	 િિુમાં	 િિુ	

તળાિો	ઉંડા	કરિાના	કામનું	પણ	આ્યોજન	છે.	આ	કામો	સરકારશ્રીનરી	્યોજના	અન્િ્ેય	લોકભાગરીદારરીથરી	કરિાના	થશે.	
(૬)		 આ	ઉપરાંત	કચછ	વજલ્ાને	સરકારશ્રી	દ્ારા	ફાળિેલ	નમ્મદાના	િિારાના	૧	એમ.એ.એફ.	પાણરીના	ંસંગ્રહ,	વિતરણ	અને	

આ્યોજન	અંગેનરી	કામગરીરરી	છે.	જે	અંતગ્મત	કન્સલટન્સરી	દ્ારા	આ	કામગરીરરી	હાથ	િરાઇ	રહેલ	છે.	જે	અંતગ્મત	સાત	
લીંકો	દ્ારા	આ	પાણરી	સંગ્રહ	તેમજ	વિતરણ	થિા	અંગે	િહરીિટરી	મંજુરરીના	તેમજ	તાંવરિક	મંજુરરી	મેળિિા	માટેના	અંદાજો	
વિભાગમાં	રજુ	થ્યેલ	છે.	જે	પૈકી	સાતે્ય	લીંકોના	િહરીિટરી	મંજુરરી	અંગેના	અંદાજો	સરકારશ્રીમાં	રજુ	થ્યેલા	છે.	જરૂરરી	
બજેટ	ઉપલબિ	થ્ેય	કામગરીરરી	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	હાલ	ેમુખ્ય	ઇજનેર	અને	અવિક	સવિિશ્રીનરી	સૂિના	અન્િ્યે	
અદ્તન	નસથવત	મુજબ	સારણ	લીંક	તથા	બન્રી	લીંકનરી	દરખાસત	સુિારો	કરરી	પુન:િહરીિટરી	મંજુરરી	અથવે	સરકારશ્રી	કક્ાએ	
સાદર	કરિામાં	આિેલ	છે.	ઉપરાંત	તેમજ	સિન્મ	લીંક,	નોિન્મ	લીંક,	હાઇકન્ટુર	સટોરેજ	લીંકોનરી	ફેરિાઇર	દરખાસત	પણ	
સાદર	કરિામાં	આિેલ	છે.	જેનરી	હાલ	પ્રથમ	તબક્ામા	ંિાર	લીંકોન	ે`	૩૪૭૫.૦૦	કરોડનરી	સૈધિાંવતક	મંજુરરી	મળેલ	
છે.	જેને	િહરીિટરી	મંજુરરી	મળ્યેથરી	કામગરીરરી	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	હેઠળ	છે.	અને	હાઇકન્ટુર	સટોરેજ	લીંકમા	ંઆિતરી	રિણ	
નાનરી	વસંિાઇ	્યોજના	એડમંડ,	જામારા	અન	ેનારણપરના	સિુારણાના	કામ	કરરી	જળાશ્યનું	અપગ્રેડેશનનુ	ંકામ	પૈકી	
એડમંડ	અને	નારાણપર	વસંિાઇ	્યોજનાના	કામ	પૂણ્મ	થ્યેલ	છે.	જ્યારે	જામારા	વસંિાઇ	્યોજના	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	તેમજ	
રૂદ્રમાતા	વસંિાઇ	્યોજનામાં	અંદાજીત	`	૧૫.૦૦	કરોડના	કમાંડ	વિસતાર	િિારિા	માટેનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
જે	સતિરે	પૂણ્મ	કરિાનું	આ્યોજન	છે.	 	 	 	 	 	 	 	

	 તેમજ	બન્રી,	પૂર	વન્ંયરિણ,	ક્ાર	અંકુશ	અન	ેરણ	વિસતાર	વિકાસ	્યોજના	અંતગ્મત	કામગરીરરી	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	
છે.	આ	ઉપરાંત	કચછ	વજલ્ામાં	મરીઠા	પાણરીના	સરોિરના	વનમા્મણ	માટે	“રણ	સરોિર”	પ્રોજેકટ	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	
હાલ	તેનું	સિવેક્ણ	અને	સંશોિન	અંદાજીત	` ૨૦.૦૦	કરોડના	ખિવે	કરરી	શકા્ય	તેમ	છે.			

રાજકોટ પંિા્યિ ત્સંિાઇ વિુ્મળ, રાજકોટ. 
પ્વૃત્િની રૂપરેખા (૨૦૨૨-૨૩) 

૧.૦  વિુ્મળની કારગીરીનું કા્ય્મક્ેરિ:
	 આ	િતુ્મળ	દ્ારા	સૌરાષ્ટ્ર	વિસતારનાં	અમરેલરી,	ભાિનગર,	બોટાદ,	જામનગર,	દેિભવુમ	દ્ારકા,	જુનાગઢ,	ગરીર	સોમનાથ,	
પોરબંદર,	રાજકોટ,	મોરબરી	અન	ેસુરેન્દ્રનગર	એમ	કુલ	અગરી્યાર	વજલ્ાનરી	વજલ્ા	પંિા્યત	હેઠળનાં	પંિા્યત	વસંિાઇ	વિભાગો	
દ્ારા	નાનરી	વસંિાઇ	્યોજનાઓનરી	મરામત	અન	ેજાળિણરી,	તળાિો	તેમજ	અછત	રાહત	હેઠળ	થ્યેલા	તળાિોન	ેસેઇફ	સટેજ	ે
લાિિાનાં	 કામો	તેમજ	જળ	સંરક્ણ	અન	ેપૂર	સંરક્ણના	કામો	તેમજ	િેકડેમ	મરામત	અને	જાળિણરીને	લગત	કામગરીરરી	
કરિામાં	આિે	છે.	
૨.૦ ક્ેરિી્ય રાળખું :
	 રાજકોટ	 પંિા્યત	 વસંિાઇ	 િતુ્મળ	 રાજકોટનરી	 કિેરરી	 હેઠળ	 કુલ	 અગરી્યાર	 પંિા્યત	 વસંિાઇ	 વિભાગો	 અમરેલરી,	
ભાિનગર,	બોટાદ,	જામનગર,	ખંભાળરી્યા	(દિેભુવમ	દ્ારકા),	જુનાગઢ,	િેરાિળ	(ગરીર	સોમનાથ),	પોરબંદર,	રાજકોટ,	મોરબરી	
અને	સુરેન્દ્રનગર	કા્ય્મરત	છે.	જેમના	વન્યંરિણમાં	૩૭	પેટા	વિભાગો	કા્ય્મરત	છે.	ઉપરાંત	મોજણરી,	આલેખન	અન	ેગુણિતિા	
વન્યમનનરી	કામગરીરરી	માટે	જામનગર	ખાતે	એક	વિભાગરી્ય	કિેરરી	અન	ેતેના	ંવન્ંયરિણમાં	િાર	પેટા-વિભાગો	છે.		
૩.૦  રાજકોટ પંિા્યિ ત્સંિાઈ વિુ્મળ, રાજકોટની કારગીરી :
	 આ	િતુ્મળ	હસતક	ઉક્ત	અગરી્યાર	વજલ્ાઓમાં	૩૨૯	નાનરી	વસંિાઇ	્યોજનાઓના	કામો	પણૂ્મ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	
જેનાથરી	૭૮૧૦૦.૦૦	હેકટર	વસંિાઇનરી	સિલત	મળે	છે.	જ્યારે	૩૫૫૨	અનુશ્િણ	તળાિોના	ંકામો	પૂણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	
જેનાથરી	અંદાજે	૭૧૦૪૦.૦૦	હેકટરને	વસંિાઇનો	આડકતરો	લાભ	મળે	છે	અને	૪૫૮૧	િેકડેમના	કામો	પણૂ્મ	કરિામાં	આિેલ	
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છે.	જેનાથરી	૪૫૮૧૦.૦૦	હેકટરને	વસંિાઇનરી	આડકતરરી	સુવિિાનો	લાભ	મળે	છે.
૪.૦ થ્યેલ અને બાકી કારોની ત્વગિો
	 છેલ્ા	છ	િષ્મ	દરમ્યાન	સરકારશ્રી	દ્ારા	િખતો	િખત	અલગ	અલગ	િક્કપલાન	હેઠળ	મંજુર	કરેલા	` ૧૪૫.૦૯	
કરોડનરી	અંદાજીત	રકમનાં	કુલ	૧૪૩૦	કામોમાંથરી	૭૩૪	કામો	` ૪૪.૮૧	કરોડના	ખિવે	પણૂ્મ	કરેલ	છે	અન	ે` ૪૦.૬૫	કરોડના	
ખિ્મ	સાથે	૧૬૬	કામો	હાલ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	િાલુ	અને	બાકી	કામો	આગામરી	નાણાંકી્ય	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨માં	પુણ્મ	કરિાનુ	ં
આ્યોજન	છે	તથા	નાણાકી્ય	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨માં	નાનરી	વસંિાઈના	કામો	માટે	` ૩૭.૦૮	કરોડનરી	બજેટ	જોગિાઈ	રાખિામાં	
આિેલ	છે.	જેમાંથરી	આગામરી	આ્યોજનનાં	કામો	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.
૫.૦ જળાિ્યો ઉંડા ઉિારવાની કારગીરી :
	 િાલુ	સાલ	સૌરાષ્ટ્ર	કચછ	વિસતારમાં	જળાશ્યો	ઉંડા	ઉતારિાના	સરકારશ્રીના	ંઅવભગમ	અન્િ્યે	આ	િતુ્મળ	હેઠળનાં	
વજલ્ાઓમાં	 આિેલ	 નાનરી	 વસંિાઈ	 ્યોજનાઓ/તળાિોમા	ં ગત	 સુજલામ	 સુફલામ	 જળ	 સિં્ય	 અવભ્યાનમાં	 ડરીપનીંગનરી	
કામગરીરરી	હાથ	િરિામાં	આિેલ.	જેમાંથરી	૪૮૪૭૫૭૫	ઘ.મરી.	કાંપ	કાઢિામાં	આિેલ	છે.	
૬.૦ પી..આઇ.એર.ની કારગીરી :
	 આ	િતુ્મળ	હેઠળ	સરકારશ્રીનાં	િખતો	િખતના	ંમાગ્મદશ્મન	મુજબ	નાનરી	વસંિાઇ	્યોજનાઓના	ંસહભાગરી	વસંિાઇ	
વ્યિસથાનરી	અમલિારરી	કરિાનરી	કામગરીરરી	હાથ	િરિામાં	આિરી	રહરી	છે.	જે	અન્િ્ેય	િાલમરી	સંલગ્ન	રહરીને	ખેડુતોને	સેમરીનારો/	
ટ્ેવનંગ	મારફત	આ	 વ્યિસથા	અપનાિિા	માગ્મદશ્મન	આપિામાં	આિરી	 રહ્યું	છે.	અત્યાર	સિુરીમાં	 કુલ	૨૯	નાનરી	 વસંિાઇ	
્યોજનાઓમાં	૩૧	મંડળરીઓનુ	ંરજીસટ્ેશન	થ્યેલ	છે	અન	ેજેમાં	હાલ	૮૫૯૭.૫૩	હેકટર	 વસંિાઈ	વિસતાર	આિરરી	લેિામાં	
આિેલ	છે.	જે	પૈકી	૨૧	મંડળરીઓને	કુલ	૬૧૯૪.૯૮	હેકટર	વસંિાઈ	વિસતારનું	હસતાંતરણ	કરિામાં	આિેલ	છે.	
૭.૦ થ્યેલ ત્સંિાઇની વસુલાિની ત્વગિો :
	 આ	િતુ્મળ	હેઠળનરી	નાનરી	 વસંિાઇ	્યોજનાઓમાંથરી	િષ્મ	ર૦૧૯-૨૦	દરમ્યાન	` ૩૪.૧૫	લાખનરી	ખેતરી	 વિષ્યક	
િસુલાત	અને	` ૪.૧૯	લાખનરી	બરીન-ખેતરી	વિષ્યક	િસુલાત	એમ	કુલ	મળરી	` ૩૮.૩૪	લાખનરી	િસુલાત	કરિામાં	આિેલ	
છે.	ઉપરાંત	વબનખેતરી	વિષ્યક	હેતુ	માટે	અપાતા	પાણરીનરી	જુનરી	બાકી	િસુલાત	` ૧૦૮૯.૭૬	લાખ	િસુલ	કરિામા	ંઆિેલ	
છે.	તેમજ	િષ્મ	૨૦૨૦-૨૧	દરમ્યાન	` ૪૬.૨૫	લાખનરી	ખેતરી	વિષ્યક	િસુલાત	અને	` ૩૮.૦૪	લાખનરી	બરીન-ખેતરી	વિષ્યક	
િસુલાત	એમ	કુલ	મળરી	` ૮૪.૨૯	લાખનરી	િસુલાત	કરિામાં	આિેલ	છે.	તેમજ	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	` ૯.૪૦	લાખનરી	
ખેતરી	વિષ્યક	િસુલાત	અન	ે̀  ૫.૦૬	લાખનરી	બરીન-ખેતરી	વિષ્યક	િસુલાત	એમ	કુલ	મળરી	̀  ૧૪.૪૬	લાખનરી	િસુલાત	કરિામાં	
આિેલ	છે.

વડોદરા પંિા્યિ ત્સંિાઈ વિુ્મળ, વડોદરા 
(પ્વૃત્તિની રૂપરેખા વષ્મ ૨૦૨૧-૨૨) 

૧.૦ કારગીરીનું કા્ય્મક્ેરિ :
	 આ	િતુ્મળ	દ્ારા	દવક્ણ	ગુજરાતના	ડાંગ,	િલસાડ,	નિસારરી,	સુરત,	તાપરી,	નમ્મદા	ભરૂિ	તેમજ	મધ્ય	ગુજરાત	િડોદરા,	
દાહોદ,	છોટાઉદેપુર,	ગોિરા	અને	મહરીસાગર	એમ	કુલ	બાર	વજલ્ાનરી	વજલ્ા	પિંા્યત	હેઠળના	પિંા્યત	વસંિાઈ	વિભાગો	દ્ારા	
નાનરી	વસંિાઈ	્યોજના	મરામત,	નિરીન	િેકડેમો,	િેકડેમ	મરામત,	તળાિ	સુિારણા	તેમજ	અછત	રાહત	હેઠળ	થ્યેલા	તળાિોન	ે
સેઈફ	સટેજે	લાિિાનાં	કામો	તેમજ,	નાનરી	ઉદિહન	વસંિાઈ	્યોજના,	જળસંરક્ણ	અને	પૂર	સંરક્ણ	રદિાલના	કામોન	ેલગત	
કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.	
૨.૦ ક્ેરિી્ય રાળખું :
	 િડોદરા	પંિા્યત	વસંિાઈ	િતુ્મળ,	િડોદરા	કિેરરી	હેઠળ	કુલ	બાર	પિંા્યત	વસંિાઈ	વિભાગો,	ડાંગ,	િલસાડ,	નિસારરી,	
સુરત,	તાપરી,	નમ્મદા	ભરૂિ,	િડોદરા,	દાહોદ,	છોટાઉદેપુર,	ગોિરા	અન	ેમહરીસાગર	કા્ય્મરત	છે.	જેમના	વન્ંયરિણમાં	૩૧	પેટા	
વિભાગો	કા્ય્મરત	છે.	
૩.૦ ત્સંિાઈ સાિનો િથા હાથ િરવારાં આવેલ કારો :
	 આ	િતુ્મળ	હસતક	બાર	વજલ્ાઓમાં	૨૧૨	નાનરી	વસંિાઈ	્યોજનાઓ	આિેલ	છે.	આ	્યોજના	દ્ારા	૪૬૦૨૭	હેકટર	
વપ્યત	 વિસતારને	 વસંિાઈ	હેઠળ	આિરરી	લેિામાં	આિેલ	છે.	આ	્યોજના	દ્ારા	ઉપલબિ	પાણરીના	જથથાનરી	મ્યા્મદામાં	તથા	
વસંિાઈકારોનરી	વસંિાઈનરી	માંગણરીને	સપ્રમાણ	વસંિાઈ	સિલત	પુરરી	પાડિામાં	આિે	છે.	જ્યારે	આજરદન	સિુરી	કુલ	૨૮૫	અનુ.	
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તળાિ	અને	૭૨૯	સેઈફ	સટેજ,	૧૧૬૩	ઉદ્િહન	વસંિાઇ	્યોજના	અને	૭૯૩૩	િેકડેમ	નરી	કામગરીરરી	હાથ	િરા્યેલ	છે.	અનુ.
તળાિ	અને	િેકડેમમાં	સંગ્રવહત	થતાં	જથથાથરી	પરોક્	વસંિાઈનરી	સિલતો	આપિામાં	આિે	છે.	
વષ્મ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ નું આ્યોજન :
	 આગામરી	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૦૨૩	માં	નિા	કામો	હાથ	િરિા	રાજ્ય	સરકારના	જુદાજુદા	સદરોમાં	કલુ	રૂ	૭૩.૧૧	
કરોડ	નરી	સુવિત	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેલ	છે	તેમજ	કુલ-૧૨	વજલ્ા	ના	િક્કપલાન	૨૦૨૨-૨૦૨૩	ના	કુલ-	૧૫૯૪	કામો	
રકમ	` ૧૬૦.૦૩	કરોડ	નું	આ્યોજન	કરરી	મંજુરરી	અથવે	સરકારશ્રીમાં	સાદર	કરિામાં	આિશે.	
વષ્મ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ ની કરેલ કારગીરી :
	 િષ્મ	૨૦૨૧-૨૦૨૨	દરમ્યાન	સરકારશ્રી	દ્ારા	િક્કપલાન	૨૦૨૧-૨૦૨૨	હેઠળ	કુલ	૨૯૨	કામો	` ૨૩.૮૨	કરોડ	
ના	મંજુર	થ્યેલ	છે	જે	પૈકી	કલુ-૧	કામો	પુણ્મ	થ્યા	જ્યારે	કુલ-	૨૯૦	કામો	ટેન્ડર	સટેજે	અને	કુલ-૦૧	કામો	નકશા-અંદાજ	
સટેજે	છ.ે	આ	ઉપરાંત	ઉક્ત	વજલ્ાઓમાં	 સથાવનક	 વિવિિ	સદરો	જેિાકે	 ટરી.એ.એસ.પરી,	 ન્્ુય	ગુજરાત	પેટન્મ,	 વિકાસશરીલ	
તાલુકા	હેઠળ	નાના	િેકડેમ,	નહરે	સુિારણા,	ઉદ્િહન	વસંિાઇ	્યોજના,	જુથ	વસંિાઇ	્યોજના,	તળાિ	ઉંડા	કરિા	જેિા	મંજુર	
થ્યેલા	કુલ-૧૭૯	કામો	રકમ	`	૧૨.૬૧	કરોડ	પૈકી	કુલ-૨૯	કામો	રકમ	` ૧.૦૦	કરોડ	પુણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે	જ્યારે	
કુલ	૧૦૯	કામો	` ૭.૮૩	કરોડના	પ્રગવત	હઠેળ	છે	તેમજ	૩૯	કામો	૩.૪૧	કરોડ	ના	કામો	ટને્ડર	સટજેે	છે	અને	૦૨	કામો	
૦.૩૭	કરોડના	કામો	નકશા	અંદાજ	સટેજે	છે.
૪.૦  પી.આઈ.એર.ની કારગીરી : 
	 આ	િતુ્મળ	હેઠળ	સરકારશ્રીના	િખતો	િખતના	ંમાગ્મદશ્મન	મુજબ	નાનરી	વસંિાઈ	્યોજનાઓના	સહભાગરી	વસંિાઈ	
વ્યિસથાનરી	અમલિારરી	કરિાનરી	કામગરીરરી	હાથ	િરિામા	ંઆિરી	રહરી	છે.	જ	ેઅન્િ્યે	િાલમરી/સિૈચછરીક	સંસથાના	સંલગ્નમાં	રહરીન	ે
૪૨	વસંિાઈ	્યોજનાઓમાં	૪૫	જેટલરી	વપ્યત	સહકારરી	મંડળરીનરી	રિના	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	જેના	કુલ	સભ્ય	સંખ્યા	૭૯૬૦	
છે.	અને	મંડળરીનો	વિસતાર	૯૪૩૬	હેકટર	થિા	જા્ય	છે.	જેનરી	સામ	ે૩૭	મંડળરીઓને	તેમનો	વિસતાર	૭૯૬૯	હેકટર	વિસતાર	
હસતાંતર	થ્યેલ	છે.	
૫.૦  નાની ત્સંિાઇ ્યોજના ગણિરી : 
	 આ	િતુ્મળ	હેઠળ	ભારત	સરકાર	પુરસકૃત	૬ઠ્રી	નાનરી	વસંિાઇ	્યોજના	ગણતરરી	(	સંદભ્મ	િષ્મ	૨૦૧૭-૧૮)	અન	ેિોટર	
બોડરીર	(ગ્રામ્ય	અન	ેશહેરરી)	મા	ંઉક્ત	૧૨	વજલ્ાઓનરી	નાનરી	વસંિાઇ	્યોજના	અને	સને્સસ	ઓફ	િોટર	બોડરીર	ગણતરરીનરી	
કામગરીરરી	અંતગ્મત	રફલડિક્ક,	ડેટા	એન્ટ્રી	અને	ડેટા	િેલરીડેશન	નરી	કામગરીરરી	માટેનરી	વન્ુયક્ત	એજન્સરી	SNS	Infra	Engineering	
structure	services,	અમદાિાદ	દ્ારા	પુણ્મ	કરા્યેલ	છે.

ત્સંિાઇ ્યાંત્રિક વિુ્મળ નં.૨, અરદાવાદ
	 આ	િતુ્મળ	હસતક	૬	વિભાગો	કા્ય્મરત	છે	આ	િતુ્મળનું	મુખ્ય	કામ	આ	વિભાગરી્ય	કિેરરીઓનરી	કામગરીરરી	પર	દેખરેખ	
રાખિાનું	છે	આ	િતુ્મળનરી	અન્્ય	કામગરીરરી	નરીિે	મુજબ	છે.
૧.		 આ	િતુ્મળ	પાસે	માટરીકામ	અંગેનરી	ભારે	મશરીનરરી	છે.ખાતાનરી	ભારે	મશરીનરરી	દ્ારા	વિવિિ	નહેરો,	કાંસો,	જળાશ્યોમાં	

ડરીસરીલટરીગનરી	કામગરીરરી	્યોજનાઓનરી	ટેઇલ	િેનલ	ખોદાણનરી	કામગરીરરી	તેમજ	તળાિોના	માટરીકામ	વિગેરે	કરિામાં	
આિે	છે.	સુજલામ	સુફલામ	નહેરનરી	 વિવિિ	રરીિોમા	ંમાટરીકામ	હાથ	ઘરિામાં	આિે	છે.	સૌરાષ્ટ્રના	ઘેડ	 વિસતારમાં	
નદરીઓ	અને	નહેરોને	ઉંડરી	અને	પહોળરી	કરિાનુ	ંકામ	કરિામાં	આિે	છે.	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	ખાતાનરી	મશરીનરરીથરી	
૩૩.૭૭	લાખ	ઘ.મરી	માટરીકામ	અન	ે૧૭.૮૬	લાખ	િો.મરી.	જંગલ	કટરીગ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૦૨૩	
દરમ્યાન	૩૪.૦૯	લાખ	ઘ.મરી.	માટરીકામ	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.

૨.		 માટરીકામ	અંગેનરી	ભારે	મશરીનરરીનું	સંિાલન,	જાળિણરી	અન	ેમરામત	કરિામાં	આિે	છે.
૩.		 મોટરી	અને	મધ્યમ	વસંિાઇ	્યોજનાના	બંિો	અને	નહેરોના	દરિાજાઓ	બનાિિાનું	અને	બેસાડિાનું	કામ	કરિામાં	

આિે	છે.	તેમજ	દરિાજાઓનરી	જાળિણરી	અને	મરામતનરી	કામગરીરરી	પણ	કરિામાં	આિે	છે.	હાલમાં	જુના	ડેમના	
મેપીંગનરી	 અને	 મજબુતરીકરણરીનરી	 કામગરીરરી	 કરિામાં	 આિે	 છ.ે	 દર	 િષવે	 રાજ્યનરી	 વિવિિ	 ૨૨-્યોજનાઓના	
દરિાજાઓનરી	િોમાસા	પહેલા	અને	િોમાસા	પછરીનરી	વનરરીક્ણનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	
દરમ્યાન	કુલ	`	૧૯૭૧.૯૨	લાખનું	દરિાજાનું	કામ	કરિામાં	આિેલ	છે	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	`	૬૨૨૬.૧૬	
લાખ	દરિાજાનું	કામ	કરિાનું	આ્યોજન	છે.
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૪.	 રાજ્યના	વિવિિ	મુખ્ય	બંિોનરી	સુરક્ા	માટે	નરીિે	દશા્મિેલ	મુદ્ાઓનરી	કામગરીરરી	હાથ	િરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.
	 (૧)	હાઇમાસટ	ઉભા	કરિાનરી	કામગરીરરી.			
	 (૨)	બંિના	સથળે	ક્ોજ	સરકીટ	કેમેરાનરી	વ્યિસથા.
	 (૩)	બંિના	સથળે	િોિ	ટાિર	ઉભા	કરિાનરી	કામગરીરરી.
	 (૪)	બંિના	દરિાજાઓનરી	ઓટોમાઇજેશનનરી	કામગરીરરી.		
૫.	 વિવિિ	 વસંિાઇ	 ્યોજનાઓના	 નિા	 વિજળરીકરણના	 કામો,	 સટ્રીટલાઇટના	 વિજળરીકરણના	 કામો	 તદઉપરાંત	 હ્યાત	

વિજળરીકરણના	મરામત	અન	ેજાળિણરીના	કામો	કરિામાં	આિે	છે.	મધ્ય	ગુજરાતના	સરકારરીિાહનોનરી	મરામત	અને	
જાળિણરીનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.	િષ્મ		૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	̀ 	૫૯૪.૭૬	લાખનુ	ંવિજળરીકરણનું	કામ	કરિામાં	
આિેલ	છે.	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	`	૨૯૩.૦૬	લાખનુ	ંિરીજળરીકરણનું	કામ	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.

૬.		 વિવિિ	વસંિાઇ	્યોજનાઓના	ડેમના	દરિાજાઓના	ઓપરેશન	માટે	ડરી.જી.સેટ	ખરરીદરીનરી	કામગરીરરી	કરિામા	ંઆિે	છે.	
િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	`	૨૫	લાખ	નિા	ડરી.જી.સેટ	ખરરીદિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.

૭.		 મરીકેનરીકલ	 વિભાગો	માટે	માટરીકામ	અંગેનરી	નિરી	મશરીનરરી/િાહનો/પંપ/િોટર	ટેન્કર	ખરરીદિાનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	
આિે	છે	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	`	૨૩૬.૩૬	લાખનરી	નિરી	મશરીનરરી/િાહનો/પંપ/િોટર	ટેન્કર	ખરરીદિામાં	આિેલ	
છે.	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	`	૧૯૭૮.૦૬	લાખના	મશરીનરરી/િાહનો/	ડરી-િોટરરીગ	પંપ	ખરરીદિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.

૮.		 ખાતાના	ઇન્ડેટરીગ	ઓફીસરોને	વનરરીક્ણ	િાહનોનરી	ફાળિણરી	કરિામા	ંઆિે	છ	ેતેમજ	ખાતા	વસિા્યના	અન્્ય	વિભાગોન	ે
િુકિણાના	િોરણે	વનરરીક્ણ	િાહનોનરી	ફાળિણરી	કરિામાં	આિે		છે.	િળરી	ખાતાના	િાહનો	નરી	મરામતનરી	કામગરીરરી	
કરિામાં	આિે	છે.

૯.		 અમદાિાદ,	ગાંિરીનગર	નસથત	કિેરરીઓના	િાહનોના	સંિાલન	માટ	ેઆઉટસોસજીગ	થરી	હંકારનારનરી	સેિા	સાથ	ેિાહનો	
તથા	ડ્ાઇિરોના	ટેન્ડર	બહાર	પાડરી	એજન્સરી	નક્રી	કરિાનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	
`	૧૮૯૩.૬૫	લાખનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિેલ	છે.	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	`	૧૮૯૩.૬૫	લાખનરી	કામગરીરરી	
કરિાનું	આ્યોજન	છે.	

૧૦.		 રાજ્યના	 વિવિિ	સરકારરી	ખાતાઓના	બરીન	 ઉપ્યોગરી	 િાહનોનરી	 તળરી્યાનરી	 રકંમત	નક્રી	 કરિા	માટે	 વનરરીક્ણનરી	
કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	૨૩૦	નંગ	બરીન	ઉપ્યોગરી	િાહનોનરી	તળરી્યાનરી	રકંમત	નક્રી	
કરરી	રાઇટ	ઓફ	સટજીફીકેટ	ઇસ્યુ	કરિામાં	આિેલ	છે.	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	૨૬૦	નંગ	બરીન	ઉપ્યોગરી	િાહનોનરી	
તળરી્યાનરી	રકંમત	નક્રી	કરરી	રાઇટ	ઓફ	સટજીફીકેટ	ઇસ્યુ	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.

૧૧.		 ન.જ.સ.પા.પ	ુઅને	ક	વિભાગનરી	વબન	ઉપ્યોગરી	મશરીનરરી,	િાહનો,	સપેરપાટ્મનુ	ંજાહેર	હરાજી	દ્ારા	વનકાલનરી	કામગરીરરી	
કરિામાં	આિે	છે	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	`	૪૭.૮૧	લાખનરી	વબન	ઉપ્યોગરી	મશરીનરરી,	િાહનો	હરાજીથરી	વનકાલ	
કરિામાં	આિેલ	છે.	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	`	૨૭.૬૩	લાખનરી	વબન	ઉપ્યોગરી	મશરીનરરી,	િાહનો	હરાજીથરી	વનકાલ	
કરિાનું	આ્યોજન	છે.	

૧૨.		 ખાતા	હસતક	સરપલસ	સટરીલનરી	તળરી્યાનરી	રકંમત	નક્રી	કરિા	માટે	વનરરીક્ણનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.	
૧૩.		 જળસંપવત	વિભાગ	માટે	બરીન	ઉપ્યોગરી	ફનજીિર,	સક્રેપ,	અન	ેિણિપરા્યેલ	માલસામાનનરી	તળરી્યાનરી	 રકંમત	નક્રી	

કરિા	માટ	ેવનરરીક્ણનરી	કામગરીરરી.
૧૪.		 દર	િષવે	િોમાસા	દરવમ્યાન	ભારે	િરસાદ	તથા	પૂરનરી	પરરનસથવતને	પહોંિરી	િળિા	અન	ેિરસાદરી	પાણરીનો	વનકાલ	માટ	ે

રાજ્યમાં	િાર	જગ્યાએ	ફલડ	ફાઇટીંગ	્યુવનટો	કા્ય્મરત	કરિામા	ંઆિે	છે	અન	ેપૂર	સમ્યે	્ુયદ્ધના	િોરણ	ેકામગરીરરી	હાથ	
િરિામાં	આિે	છે.	

૧૫.		 િગ્મ-૩	અને	િગ્મ-૪ના	્યાંવરિક	સંિગ્મ	અને	 ડ્ાઇિર	સિંગ્મ	તેમજ	્યાંવરિક	 વિંગના	રોજમદાર	િક્કિાજ્મ	માટ	ેરોનલ	
તરરીકેનરી	કામગરીરરી.

૧૬.		 સરકરશ્રીનરી	સૂિના	મુજબ	મ.ઇ/અ.મ.ઇ./ના.કા.ઇ.(્યાં)નરી	ખાતાનરી	પરરીક્ા	લેિાનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.
૧૭.		 ખાતાનરી	બરીનઉપ્યોગરી	મશરીનરરીના	રાઇટ	ઓફ	માટે	 વનરરીક્ણનરી	કામગરીરરી	અથવે	અવિક્ક	ઇજનેરશ્રીનરી	સમરીતરીમાં	

સભ્ય	છે	અને	રાજ્યના	મકાન	અને	માગ્મ	વિભાગ	માટ	ેપણ	સભ્ય	છે.
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૧૮.		 એક	કેસ	દરીઠ	૧	કરોડ	રૂપરી્યા	સુિરી	ખાતાકી્ય	ખરરીદરી	સવમવતમાં	પ્રમુખ	છે.	અને	GEM	હેઠળ	૭૫	લાખ	રૂપરી્યા	સુિરી	
ખાતાકી્ય	ખરરીદ	સવમવતમાં	પ્રમુખ	છે.

ત્સંિાઇ ્યાંત્રિક વિુ્મળ નં.૧, અરદાવાદ
	 રાજ્યમા	ંઆિેલરી	વસંિાઇ	્યોજનાના	વિકાસદરનરી	અગ્રરીમતા	આપિાના	કારણે	્યોજનાઓના	બાંિકામનરી	પ્રગતરી	
એક	સાથે	થા્ય	તે	જરૂરરી	છે.	વસંિાઇ	્યોજનાના	માટરીકામ	તથા	અન્્ય	આિશ્યક	સેિાઓન	ેરડપરી	િેગ	આપિા	ખાતાકી્ય	રાહે	
ઉપ્યોગ	કરિા	રાજ્યમાં	હાલમાં	બે	્યાંવરિક	િતુ્મળો	કા્ય્મરત	છે.	
(૧)	વસંિાઇ	્યાંવરિક	િતુ્મળ	નં-૧,	િડોદરા	(૨)	વસંિાઇ	્યાંવરિક	િતુ્મળ	નં-૨,	અમદાિાદ.
(૧) ત્સંિાઇ ્યાંત્રિક વિુ્મળ નં-૧, વડોદરાની કારગીરી નીિે રુજબ છે. 
	 આ	્યાંવરિક	િતુ્મળ	હસતક	અંદાજ	ે(૪૪.૨૧)િુમાલરીસ	કરોડ	એકિરીસ	લાખનરી	્યંરિસામગ્રરી	છે.
	 જેમા	ંમુખ્યતિે	હાઇડ્ોલરીક	એસકેિેટર,	સકકૅપર,	ડમપસ્મ,	ટરીપપર્્મ,	ક્રેઇન,	ડૉરર,	ટેન્કર,	િોટર	ટને્કર,	હેિરી	ટે્ઇલર,	તથા	
બાકીનરી	પરિુરણ	મશરીનરરી	જેિરી	કે	ડરી-િોટરીંગ	પંપ,	ડ્રીલીંગ	મશરીન,	િેલડીંગ	મશરીનરરી	વિગેરે	છે.	
આ વિુ્મળ હેઠળના રિણ ત્વભાગો દ્ારા કરવારાં આવિી કારગીરી નીિે પ્રાણે છે.
(૧)	 આ	િતુ્મળ	કિેરરીના	તાંબા	હેઠળના	વસંિાઇ	્યાવંરિક	વિભાગ	નંબર-૧,	િડોદરા	અન	ેવસંિાઇ	્યાવંરિક	વિભાગ		નંબર-૨,	

ઉકાઇ	કિેરરી	હસતકનરી	ખાતાકી્ય	મશરીનરરી	દ્ારા	મધ્ય	અન	ેદક્રીણ	ગુજરાતમાં	આિેલ	જુદરી	જુદરી	વસંિાઈ	્યોજનાઓ	
જેિરી	કે	કડાણા,	પાનમ,	દેિ,	સુખરી,	કરજણ,	જુજ-	કેલરી્યા,	ઉકાઇ,	દમંણગંગા,	 વિગેરેના	નહેરના	મરામતના	તેમજ	
મજબુતરીકરણના	કામો	તથા	નહેરના	ઢાંિા	બદલિાના	કામો	કરિામા	ંઆિે	છે.

(૨)	 મહરીકમાન્ડ	એરરી્યા	તથા	ઉકાઇ	-	કાકારાપાર	કમાન્ડ	એરરી્યાનરી	કાંસોનરી	ઉંડરી	કરરી	સાફ	કરિાનરી	કામગરીરરી.
(૩)	 િોમાસા	દરમ્યાન	ગોરિરી(િડોદરા),	નડરીઆદ	તથા	ઉકાઇ	 ડેમ	ખાતે	 ફલડ	ફાઇટીંગ	્યુનરીટો	ઉભા	કરરી	પૂર	 રાહતનરી	

તકેદારરીના	કામો	તેમજ	કુદરતરી	આફતો	િખતે	મશરીનરરી	દ્ારા	્યુધિના	િોરણે	રાહતનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.
(૪)	 કડાણા	 ્યોજનાના	 ગેટનુ	ં સંિાલન	જાળિણરી	 તથા	 મરામતનરી	 કામગરીરરી,	 કડાણા	 ડેમનરી	 ઇંન્સપેકશન	 ગેલેરરીનું	 ડરી	

િોટરીંગનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.	તેમજ	મધ્ય	ગુજરાત	અન	ેદવક્ણ	ગુજરાતમાં	આિેલ	વસંિાઇ	્યોજનાના	ગેટો	
નિા	બનાિિાના	તથા	મરામતનરી	કામગરીરરી.

(૫)	 દવક્ણ	ગુજરાત	તથા	મધ્ય	ગુજરાતનરી	જુદરી	જુદરી	 વસંિાઈ	્યોજના	જેિરી	કે	 કડાણા,	ઉકાઇ,	દમંણગંગા,	તથા	અન્્ય	
્યોજનાના	વિદ્ુતરીકરણ	મરામત	તથા	જાળિણરી	તેમજ	નિરીન	િરીજળરીકરણ,	હાઇમાસટનરી	કામગરીરરી.	

(૬)	 રાજ્યના	િડોદરા,	ભરુિ,	પંિમહાલ,	દાહોદ,	નિસારરી,	નમ્મદા,	સુરત,	િલસાડ,	તાપરી,	છોટાઉદેપુર,	મહરીસાગર	અને	
ડાંગ	વજલ્ાઓના	સરકારરી	વિભાગો	હસતક્ા	બરીન	ઉપ્યોગરી	સરકારરી	િાહનોનુ	ંઇંન્સપકેશન	કરરી	માંડિાળ	રકંમંત	નક્રી	
કરિાનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.

(૭)	 ખાતાકી્ય	મશરીન,	િાહનોના	મરામત	સંિાલન	તથા	જાળિણરીનરી	કામગરીરરી	કરિામા	ંઆિે	છે.
(૮)	 વસંિાઈ	્યાંવરિક	ભંડાર	વિભાગ	નંબર-૧,	િડોદરાનરી	કિેરરી	દ્ારા	જુદરી	જુદરી	્યોજનાઓ	ઉપર	િાલતરી	ખાતાકી્ય	મશરીનરરી	

માટે	સપેરપાટ્મસ	જનરલ	ઇલેકટ્રીકલ	માલસામાનનરી	તથા	ઓઇલ	ડરીરલ	પુરા	પાડિાનરી	કામગરીરરી	તેના	વહસાબ	રકતાબ	
રાખિાનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.	 		

નાબાડ્મ સહાત્્યિ ્યોજનાઓ   (િા: ૦૯-૧૨-૨૦૨૧ ની સસથત્િએ)
	 આર.આઈ.ડરી.એફ.-૨૦	હઠેળ	અંબાજી	થરી	ઉમરગામ	સુિરીનાં	આરદિાસરી	પટ્ામાં	વસંિાઇ	નાં	બાંિકામ	કરિાનરી	
` ૧૪૭.૫૭	કરોડના	અંદાજીત	ખિ્મિાળરી	્યોજના	માટેનરી	સુિારેલ	દરખાસત	માટેના	બાડવે	` ૧૪૦.૧૮	કરોડનરી	લોન	
સહા્ય	મંજૂર	કરેલ	છે.	પ્રગવત	હેઠળનરી	આ	્યોજના	માટે	અત્યાર	સુિરી	` ૧૨૯.૭૧	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મેળિિામાં	
આિેલ	છે.
	 આર.આઈ.ડરી.એફ.-૨૧	હઠેળ	(૧)	મોરબરી,	રાજકોટ	અને	જામનગર	વજલ્ામાં	મચછુ-૨	્યોજનાથરી	ઊંડ-૨	્યોજના	
(સૌનરી	લીંક-૧)	સુિરી	પાઈપલાઈન	નાખિાનરી	` ૧૫૬૧.૧૨	કરોડના	અંદાજીત	ખિ્મિાળરી	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૮૬૦.૦૯	
કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરલે	છે.	આ	્યોજનાનંુ	કામ	(૧૦૦%)	પૂણ્મ	થ્યેલ	છે	અને	અત્યાર	સુિરી	` ૮૬૦.૦૯	કરોડનરી	
લોન	સહા્ય	(૧૦૦%)	મેળિિામાં	આિેલ	છે.	 (૨)	મોરબરી	અને	સુરેન્દ્રનગર	વજલ્ામાં	િઢિાણ	ભોગાિો-૨	્યોજનાથરી	
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મચછુ	 -૧	્યોજના	 (સૌનરી	લીંક-૩	 )	સુિરી	પાઈપલાઈન	નાખિાનરી	 ` ૨૦૨૩.૬૭	કરોડના	અંદાજીત	ખિ્મિાળરી	્યોજના	
માટેના	બાડવે	` ૧૨૫૨.૨૫	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરલે	છે.	આ	્યોજનાનંુ	કામ	પૂણ્મ	થ્ેયલ	છે	અને	અત્યાર	સુિરી	` 

૧૨૫૨.૨૫	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	(૧૦૦%)	મેળિિામા	ંઆિેલ	છે.	
	 આર.આઈ.ડરી.એફ.-૨૨	હઠેળ	(૧)	સૌનરી	લીંક-૨,	લરીમડરી	ભોગાિોથરી-૨	થરી	ભરીમદાડ	્યોજના	સુિરી	પાઈપલાઈન	
નાખિાનરી	` ૩૬૪.૩૭	કરોડના	અંદાજીત	ખિ્મિાળરી	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૩૪૬.૧૫		કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરેલ.	
આ	્યોજનાનું	કામ	પૂણ્મ	થ્યેલ	છે	અને	અત્યાર	સુિરી	` ૩૪૬.૧૫	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	(૧૦૦%)	મેળિિામાં	આિેલ	છે.	
(૨)	સૌનરી	લીંક-૪	લરીમડરી	ભોગાિો-૨	્યોજનાથરી	આંકડરી્યા	્યોજના	સુિરી	પાઈપલાઈન	નાખિાનરી	` ૪૯૫.૧૧	કરોડના	
અંદાજીત	ખિ્મિાળરી	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૪૭૦.૩૫	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરેલ.	આ	્યોજનાનંુ	કામ	પૂણ્મ	થ્ેયલ	છે	
અને	અત્યાર	સુિરી	` ૪૧૬.૯૨	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મેળિિામાં	આિેલ	છે.	(૩)	કડાણા	્યોજનાથરી	ઠક્રબાપા	તળાિ	સુિરી	
ઉદ્િહન	વસંિાઇ	્યોજનાનરી	` ૧૦૫૪.૮૦	કરોડનરી	અંદાવજત	ખિ્મિાળરી	્યોજના	માટે	નાબાડ્મ	દ્ારા	` ૯૮૨.૪૮	કરોડનરી	
લોન	સહા્ય	મંજુર	કરલે.	આ	્યોજનાનું	કામ	પૂણ્મ	થ્યેલ	છે	અને	અત્યાર	સુિરી	` ૯૮૨.૪૮	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	(૧૦૦%)	
મેળિિામાં	આિેલ	છે.	
	 આર.આઈ.ડરી.એફ.-૨૩	હેઠળ	(૧)	સૌનરી	્યોજના	લીંક-૧	(પેકેજ	નં.૪)	` ૪૮૦.૨૨	કરોડના	અંદાજીત	ખિ્મિાળરી	
આ	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૪૫૬.૨૧	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરેલ	છે.	આ	્યોજનાનુ	ંકામ	પૂણ્મ	થ્ેયલ	છે	અને	અત્યાર	
સુિરી	` ૪૫૬.૨૧	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	(૧૦૦%)	મેળિિામા	ંઆિેલ	છે.	(૨)	સૌનરી	્યોજના	લીંક-૩	(પેકેજ	ન	ં૪,	૫	અન	ે
૬)	` ૧૫૭૫.૯૩	કરોડના	અંદાજીત	ખિ્મિાળરી	આ	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૧૪૯૭.૧૩	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરેલ	
છે.	આ	્યોજનાનું	કામ	પૂણ્મ	થ્યેલ	છે	અને	અત્યાર	સુિરી	` ૧૪૯૭.૧૨	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	(૧૦૦%)	મેળિિામાં	આિેલ	
છે.	(૩)	સૌનરી	્યોજના	લીંક-૧	(પેકેજ	નં.૫)	` ૩૧૨.૬૦	કરોડના	અંદાજીત	ખિ્મિાળરી	આ	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૨૮૮.૮૦	
કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરેલ	છે.	પ્રગવત	હેઠળનરી	આ	્યોજના	માટે	નિેમબર-૨૦૨૧	સિુરી	̀  ૨૮૬.૬૮	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	
મેળિિામાં	આિેલ	છે.
	 આર.આઈ.ડરી.એફ.-૨૪	હેઠળ	(૧)	સૌનરી	્યોજના	લીંક-૪	(પેકેજ	નં.૪,	૫,	૫	એ	&	૬)	` ૨૧૬૦.૩૫	કરોડના	
અંદાજીત	ખિ્મિાળરી	આ	્યોજના	માટેના	બાડવે	̀  ૧૫૮૩.૩૬	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરેલ	છે.	આ	્યોજનાનુ	ંકામ	પણૂ્મ	થ્ેયલ	
છે	અને	અત્યાર	સુિરી	` ૧૫૮૩.૩૬	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	(૧૦૦%)	મેળિિામાં	આિેલ	છે.	(૨)	સૌનરી	્યોજના	લીંક-૨	(પેકેજ	
નં	૪,	૫	અને	૬)	` ૧૭૮૭.૬૬	કરોડના	અંદાજીત	ખિ્મિાળરી	આ	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૪૭૦.૫૪	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	
મંજૂર	કરેલ	છે.	આ	્યોજનાનું	કામ	પણૂ્મ	થ્યેલ	છે	અન	ેઅત્યાર	સુિરી	` ૪૭૦.૫૪	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	(૧૦૦%)	મેળિિામા	ં
આિેલ	છે.
	 આર.આઈ.ડરી.એફ.-૨૫	 હઠેળ	 (૧)	 સૌનરી	 ્યોજના	 લીંક-૩	 (પેકેજ	 નં.૭)	 ` ૭૦૭.૯૧	 કરોડના	ખિ્મિાળરી	આ	
્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૬૭૨.૫૧	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરેલ	છે.	પ્રગવત	હેઠળનરી	આ	્યોજના	માટ	ેનિેમબર-૨૦૨૧	
સુિરી	` ૫૭૯.૩૫	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મેળિિામાં	આિેલ	છે.	(૨)	સૌનરી	્યોજના	લીંક-૪	એ	(પેકેજ	નં	૮)	અને	લીંક-૪	
બરી	(પેકેજ	નં	૭)	` ૯૮૮.૯૨	કરોડના	ખિ્મિાળરી	આ	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૯૩૯.૪૭	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરલે	
છે.	પ્રગવત	હેઠળનરી	આ	્યોજના	માટે	નિેમબર-૨૦૨૧	સુિરી	` ૭૪૦.૩૬	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મેળિિામાં	આિેલ	છે.	
(૩)	સૌનરી	્યોજના	લીંક-૨	(પેકેજ	નં.૭)	` ૪૧૭.૩૭	કરોડના	ખિ્મિાળરી	આ	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૩૯૬.૫૦	કરોડનરી	
લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરેલ	છે.	પ્રગવત	હેઠળનરી	આ	્યોજના	માટે	નિેમબર-૨૦૨૧	સુિરી	` ૩૪૬.૨૭	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	
મેળિિામાં	આિેલ	છે.
	 આર.આઈ.ડરી.એફ.-૨૬	હેઠળ	(૧)	થરાદ-	સરીપ	ુપાઇપલાઇન	્યોજના	(પેકેજ	નં.૧	અન	ે૨).	` ૫૯૨.૫૧	કરોડના	
ખિ્મિાળરી	આ	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૪૬૨.૩૩	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરેલ	છે.	પ્રગવત	હેઠળનરી	આ	્યોજના	માટે	
નિેમબર-૨૦૨૧	સિુરી	` ૨૬૯.૦૪	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મેળિિામાં	આિેલ	છે	(૨)	ઉકાઇ	જળાશ્ય	આિારરીત	તાપરી-	કરજણ	
ઉદ્િહન	વસંિાઇ	્યોજના.	` ૬૯૧.૧૪	કરોડના	ખિ્મિાળરી	આ	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૬૫૬.૫૮	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	
કરેલ	છે.	પ્રગવત	હેઠળનરી	આ	્યોજના	માટે	નિેમબર-૨૦૨૧	સુિરી	` ૨૦૮.૦૮	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મેળિિામાં	આિેલ	છે.	
(૩)	ઉકાઇ	જળાશ્ય	આિારરીત	સોનગઢ,	ઉચછલ,	 વનરર	ઉદ્િહન	વસંિાઇ	્યોજના.	` ૧૦૨૨.૪૧	કરોડના	ખિ્મિાળરી	આ	
્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૯૦૫.૧૫	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરેલ	છે.	પ્રગવત	હેઠળનરી	આ	્યોજના	માટે	નિેમબર-૨૦૨૧	સિુરી	
` ૫૬૫.૭૩	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મેળિિામાં	આિેલ	છે.	(૪)	Irrigation	Projects	in	Mahisagar	District.	` ૧૨૧.૬૨	
કરોડના	ખિ્મિાળરી	આ	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૧૧૫.૫૪	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરેલ	છે.	પ્રગવત	હેઠળનરી	આ	્યોજના	
માટે	નિેમબર-૨૦૨૧	સુિરી	` ૮૬.૬૯	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મેળિિામા	ંઆિેલ	છે.	(૫)	િલાસણા	ગામ	જી:	મહેસાણા	નજીક	
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સાબરમતરી	નદરી	પર	બેરેજ	બાંિિાનુ	કામ.	` ૧૨૪.૪૧	કરોડના	ખિ્મિાળરી	આ	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૧૨૪.૪૧	કરોડનરી	લોન	
સહા્ય	મંજૂર	કરેલ	છે.	પ્રગવત	હેઠળનરી	આ	્યોજના	માટે	નિેમબર-૨૦૨૧	સિુરી	` ૬૫.૭૦	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મેળિિામાં	
આિેલ	છે.	(૬)	હરીરપરા	ગામ	જી:	મહેસાણા	નજીક	સાબરમતરી	નદરી	પર	બેરેજ	બાિંિાન	ુકામ.	` ૧૪૬.૯૧	કરોડના	ખિ્મિાળરી	
આ	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૧૩૮.૫૨	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરેલ	છે.	પ્રગવત	હેઠળનરી	આ	્યોજના	માટે	ફોરેસટ	ક્રી્યરન્સ	
મેળિિાનરી	કા્ય્મિાહરી	હાલમાં	પ્રગવત	હેઠળ	છે.
	 આર.આઈ.ડરી.એફ.-૨૭	હેઠળ	(૧)	દાહોદ	વજલ્ાના	વિવિિ	તળાિોન	ેકડાણા	ઉદ્િહન	્યોજના	દ્ારા	પાઇપલાઇનથરી	
ભરિાનરી	્યોજના.	` ૨૦૪.૮૨	કરોડના	ખિ્મિાળરી	આ	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૧૯૪.૫૮	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરેલ	છે.	
પ્રગવત	હેઠળનરી	આ	્યોજના	માટે	નિેમબર-૨૦૨૧	સુિરી	` ૨૨.૨૦	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મેળિિામાં	આિેલ	છે.	(૨)	પાનમ	
જળાશ્ય	આિારરીત	ઉદ્િહન	વસંિાઇ	્યોજના.	` ૨૮૮.૨૦	કરોડના	ખિ્મિાળરી	આ	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૨૭૩.૭૯	કરોડનરી	
લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરેલ	છે.	આ	્યોજનાનરી	મંજુરરી	સપટેમબર-૨૦૨૧	માં	મળેલ	છે.	(૩)	પાનમ	હાઇ	લિેલ	કેનાલ	આિારરીત	
ઉદ્િહન	વસંિાઇ	્યોજના.	` ૧૨૦.૮૭	કરોડના	ખિ્મિાળરી	આ	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૧૧૪.૮૩	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	
કરેલ	છે.	આ	્યોજનાનરી	મંજુરરી	ઓકટોબર-૨૦૨૧	માં	મળેલ	છે.	(૪)	સૌનરી	્યોજના	લીંક-૩	(પેકેજ	નં.૮	અન	ે૯).	̀  ૩૫૪.૧૭	
કરોડના	ખિ્મિાળરી	આ	્યોજના	માટેના	બાડવે	` ૩૩૬.૪૬	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મંજૂર	કરેલ	છે.	પ્રગવત	હેઠળનરી	આ	્યોજના	
માટે	ઓકટોબર-૨૦૨૧	સુિરી	` ૫.૨૮	કરોડ	નો	ખિ્મ	થ્યેલ	છે.		
	 આમ,	ઉપ્યુ્મક્ત	પ્રગવત	હેઠળનરી	્યોજનાઓ	માટે	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	માં	` ૯૦૦.૦૦	કરોડનરી	લોન	સહા્ય	મેળિિાના	
લક્્યાંક	સામે	(૦૯-૧૨-૨૦૨૦	સુિરી)	` ૪૪૦.૦૦	કરોડના	ક્ેઈમ	રજૂ	કરિામાં	આિેલ	છે.

ગુજરાિ જળ સંપત્તિ ત્વકાસ ત્નગર લીરીટેડ, ગાંિીનગર
	 ગુજરાત	જળ	સંપવતિ	વિકાસ	વનગમ	દ્ારા	મુખ્યતિે	ભુગભ્મ	જળ	મોનરીટરીંગને	લગતરી	વિવિિ	કામગરીરરી	તથા	ખેડુતોને	
વસંિાઇનરી	સગિડ	પુરરી	પાડિા	માટે	ભુગભ્મ	જળ	્યોજના	તથા	સપાટરી	જળ	્યોજનાનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.	
(૧)  ભુગભ્મ જળ રોનીટરીંગ 
	 ભગુ્મભ	જળ	સપાટરી	વનરરીક્ણ	અને	ભગુ્મભ	જળ	દ્રાવ્યક્ાર	વનરરીક્ણ	અંતગ્મત	નરીિે	મુજબનરી	કામગરીરરીનો	સમાિેશ	
થ્યેલ	છે.
(A)	 દરર્યાકાંઠાના	વિસતારોમાં	દરર્યાઇ	પાણરીન	ેભુગભ્મજળ	પર	અસરના	અભ્યાસ	માટે	પરરક્ણ,	
(B)	 નિરીન	પાતાળકુિા	સિવેક્ણ	
(C)	 ભગુ્મભ	જળ	રાસા્યવણક	પૃથથકરણ,	
(D)	 ભૂગભ્મ	જળ	અંદાજનરી	ગણતરરી
(E)	 સુજલામ	સુફલામ	સપ્રેડીંગ	્યોજના
(F)	 ડરીપોરરીટ	કામ	(થાપણ	કામ)	
(G)	 નેશનલ	હાઈડ્ોલોજી	પ્રોજેકટ
(H)	 હાથ	િરિામાં	આિેલ	મુખ્ય	કામગરીરરી
(I)	 અટલ	ભુજલ	્યોજના
(J)	 પ્રિાનમંરિરી	કૃવષ	વસંિાઇ	્યોજના	
(૨)  ખેડુિોને ત્સંિાઇ સુત્વિા પુરી પાડવા રાટેની ભુગભ્મ જળ િથા સપાટી જળ ્યોજનાઓરાં નીિે રુજબની 

કારગીરીનો સરાવેિ થ્યેલ છે. 
(A)	 પાતાળકિુા
(B)	 પાતાળકિુા	પર	ટપક	વસંિાઇ	પધિવતનું	અમલરીકરણ,	
(C)	 ઉદ્િહન	વસંિાઇ	્યોજનાઓ
(D)	 નમ્મદા	આિારરીત	સુજલામ	સુફલામ	સપ્રેડીંગ	કેનાલ	્યોજના	અંતગ્મત	૬	પાઇપ	લાઇનથરી	તળાિો	જોડિા	તથા	તળાિો	

ભરિાનરી	કામગરીરરી	તથા	નિરી	પાઇપલાઇનનરી	કામગરીરરી



282

 (૧)  ભુગભ્મ જળ રોનીટરીંગ
	 	 ભુગભ્મ	જળ	પુન:સપાટરી	અને	ભુગ્મભ	જળ	ગુણિતિા	વનરરીક્ણ	અને	મોજણરી

►	 વિવિિ	કુદરતરી	તેમજ	માનિ	સવજ્મત	પરરબળો	ન	ેકારણે	ભૂગભ્મ	જળ	સપાટરી	અન	ેગુણિતિા	પર	અસર	થા્ય	
છે.	ભૂગભ્મ	જળ	સપાટરીનરી	મોજણરી	ભૂગભ્મ	જળ	પર	થતરી	અસરો	નો	અભ્યાસ	કરિા	માટેનો	મુખ્ય	સરિોત	છે.		

►	 ગુજરાત	 રાજ્યનાં	 વિવિિ	 વિસતારોમાં	 વિવિિ	 પ્રોજેકટ	 અંતગ્મત	 શારિામાં	 આિેલ	 કુલ	 ૧૭૬૨	
પરીરોમરીટસ્મ	 તથા	 ૧૦૩૭	 ખાનગરી	 માવલકીના	 વનરરીક્ણ	 સથળો	 (૯૭૮	 વજલ્ા	 વનરરીક્ણ	 કુિા,	 ૫૯	
વનરરીક્ણ	પાતાળકુિાઓ)	પર	 વન્યત	સમ્યાંતરે	ભુગભ્મ	જળ	સપાટરી	તથા	ગુણિતિા	નરી	મોજણરી	હાથ	
િરિામાં	આિે	છે.	

►	 આ	ડેટા	નો	ઉપ્યોગ	ભૂગભ્મ	જળ	અંદાજ	નરી	ગણતરરી,	વસંિાઇ	્યોજનાઓના	આ્યોજનમાં,	ભૂગભ્મ	જળ	
રરીિાજ્મ	સટ્કિસ્મના	આ્યોજન,	અછતનરી	પરરીસથરીતરીના	મૂલ્યાંકન	કૃવષ	નરીતરીના	ઘડતર	તથા	રરીસિ્મ	સટડુન્ટ	
દ્ારા	રરીસિ્મમાં	વિગેરે	માટે	વ્યાપક	પણે	થા્ય	છે.	

પરીરોમરીટસ્મ	(સરકારરી) ૧૭૬૨	 િષ્મ	માં	િાર	િાર	(જાન્્યુઆરરી,	મે,	ઓગસટ	અન	ેઓકટોબર)
વજલ્ા	વનરરીક્ણ	કુિા	(ખાનગરી) 	૯૭૮ િષ્મ	માં	બે	િાર(મે	અન	ેઓકટોબર)	
વનરરીક્ણ	પાતાળ	કુિાઓ	(ખાનગરી) ૫૯ િષ્મ	માં	બે	િાર	(મે	અને	ઓકટોબર)

(A)   દરર્યાકાંઠાના ત્વસિારોરાં દરર્યાઇ પાણીને ભુગભ્મ જળ પર અસર
■	 સૌરાષ્ટ્રનાં	દરર્યાકાઠાના	વિસતારોમાં	ભૂગભ્મ	જળના	ંિપરાશ	િિિાન	ેકારણે	દરર્યાકાઠાના	વિસતારોમા	ંભુગભ્મ	જળમાં	

દરર્યાઇ	પાણરીનાં	ક્ાર	પ્રિેશને	કારણે	ભૂગભ્મ	જળ	ખારા	થિાનરી	સમસ્યા	ઉ�ભિેલ	છે.	
■	 જેના	અભ્યાસ	માટે	તતકાલરીન	મુખ્ય	સિરીિશ્રીનરી	અધ્યક્તા	હેઠળ	હાઈ	લેિલ	કવમટરી	દ્ારા	અભ્યાસ	હાથ	િરિામાં	

આિેલ.	
■	 કમરીટરીનરી	ભલામણ	અન્િ્યે	ભુગભ્મ	જળ	દરર્યાઇ	પાણરીનરી	ભુગભ્મ	જળ	ઉપર	ક્ાર	પ્રિેશનરી	નસથવતના	અભ્યાસ	માટે	

વન્યત	કરિામાં	આિેલ	પરરક્ણ	કુિાઓનુ	ંિષ્મમાં	બે	િાર	તથા	પ્રોફાઇલ	કુિાઓનું	િષ્મમા	ંએક	િાર	ભુગભ્મ	જળ	સપાટરી	
અને	ભુગભ્મ	જળ	નમુનાઓનરી	ગુણિતિાનરી	િકાસણરી	હાથ	િરિામાં	આિેલ	છે	અને	તેના	આિાર	ેદરર્યાઇ	પાણરીનરી	
ભુગભ્મ	જળ	નસથવત	અંગેનો	તાંવરિક	અહેિાલ	તૈ્યાર	કરિામા	ંઆિે	છે	

■	 સૌરાષ્ટ્રના	દરર્યા	કાઠંાના	નરીિ	ેવિગત	ેદશા્મિલે	વિસતારમા	ંમખુ્ય	િાર	રરીિનો	દર	િષવે	અભ્યાસ	કરિામા	ંઆિરી	રહેલ	છે:
રીિ લીની્યર ડીસટંસ- કી.રી. પ્ોફાઈલ કુવાઓ

ભાિનગર-ઉના ૨૪૫ ૩૧ ૨૬૫
માિિપુર-ઓખા ૨૫૦ ૩૧ ૧૧૩
ઓખા-	માવળ્યા ૧૦૦ ૧૨ ૪૬
માવળ્યા-	લખપત ૧૨૦ ૧૦ -

કુલ ૭૧૫ ૮૪ ૪૨૪
■	 સૌરાષ્ટ્રનાં	દરર્યા	કાંઠાના	ઉપર	દશા્મિેલ	વિસતારોમાં	ભૂગભ્મ	જળ	અભ્યાસ	અન	ેતેના	પૃથથકરણો	-	અિલોકનો	અન્િ્ેય	

કરિાનરી	કામગરીરરીઓના	સૂિનો	અન્િ્યે	અહેિાલ	તૈ્યાર	કરિા	માટ	ે“વસંિાઈ	વિભાગ”	દ્ારા	િષ્મ	૧૯૮૫	થરી	સતત	
અહેિાલ	તૈ્યાર	કરિામાં	આિે	છે,	જે	અન્િ્યે	કરિાનરી	થતરી	બાંિકામનરી	કામગરીરરીઓ	“વસંિાઈ	વિભાગ	(રાજ્ય)”	
દ્ારા	કરિામાં	આિે	છે.

(B) નવીન પાિાળકુવા સવવેક્ણ 
■	 ગુજરાત	 રાજ્યમાં	 ભૂગભ્મ	 જળનો	 સંગ્રહ	 કરતા	 ભૂસતરરી્ય	 સતરો	 (એવક્ફર)	 એક	 સમાન	 નથરી.	 અલગ	અલગ	

વિસતારમાં	વિવિિ	પ્રકાર	નાં	વિવિિ	લાક્ણરીકતા	િરાિતા	એવક્ફર	જેિા	કે	એલુવિ્યલ,	હાડ્મ	રોક	અને	સોફટ	રોક	
અનસતતિ	િરાિે	છે.	

■	 જેમાં	ભૂગભ્મ	જળનો	જથથો	અન	ેગુણિતિા	એક	સમાન	હોતરી	નથરી.	વસંિાઈ	માટે	પાતાળ	કુિાના	બાંિકામો	કરતા	પહેલા	
જે	ભૂસતરરી્ય	સતરોમાં	ભૂગભ્મ	જળ	નરી	સંભવિત	ઉપલનબિ	અને	ગુણિતિા	જાણિા	માટે	GWRDC	દ્ારા	િૈજ્ાવનક	િોરણ	ે
ભૂગભ્મ	જળ	સિવેક્ણ	કરરી	સથળ	પસંદગરી	કરિામાં	આિે	છે	.	
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■	 ૨૫૦	અનુસુવિત	જન	જાવત	પાતાળ	કુિા	કા્ય્મક્રમ	હેઠળ	નિરીન	૨૨	પાતાળ	કુિાનુ	ંશારકામ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.
■	 વનગમના	બિં	પડેલ	પાતાળ	કુિાના	પનુઃ	શારકામ	કા્ય્મક્રમ	હેઠળ	નવિન	૧૦	પાતાળ	કુિા	નંુ	શારકામ	કરિામા	ંઆિલે	છે.
(C) ભુગ્મભ જળ રાસા્યત્ણક પૃથથકરણ :
■	 ભૂગભ્મ	જળ	ગુણિતિા	વસંિાઈ	માટે	અનુકૂળ	છે	કે	નહરી	તેનરી	િકાસણરી	માટ	ેવસંિાઈ	લક્રી	13	પેરામરીટર	નરી	િકાસણરી	

વનગમ	હસતકનરી	ગાંિરીનગર,	ખેરિા,	ભાિનગર	અને	રાજકોટ	૪(િાર)	સથળનરી	લેબોરેટરરીમાં	કરિામાં	આિે	છે.	
■	 ગુજરાત	રાજ્ય	િષ્મ	૨૦૨૦-૨૦૨૧	દરમ્યાન	૧૨૧૭૮	ભુગભ્મ	જળના	નમુનાઑનુ	ંરાસા્યવણક	પૃથથકરણ	કરિામાં	

આિેલ	છે.
(D) ભૂગભ્મ જળ અંદાજ ની ગણિરી
■	 ગુજરાત	રાજ્યમાં	સેન્ટ્લ	ગ્રાઊન્ડ	િોટર	બોડ્મ	તથા	ગુજરાત	જળ	સંપતિરી	 વનગમ	હસતકનરી	જીઓલોજી	િીંગ	દ્ારા	

વન્યમરીત	સમ્યાંતરે	ભારત	સરકાર	દ્ારા	નરીમિામાં	આિેલ	એકસપટ્મ	કમરીટરીનરી	ગાઈડ	લાઈન	મુજબ	વિવિિ	ડેટા	જિેાક	ે
ભુગભ્મ	જળ	નાં	દસ	િષ્મના	ભૂગભ્મ	જળ	માં	થતા	ફેરફાર,	ભૂગભ્મ	જળ	ગુણિતિા,	સફફેસ	િોટર	કમાંડ,	કેનાલ	ના	િેટેડ	
પેરાવમટર,	વિજ	કનેકશનથરી	િાલતા	કુિાઓનરી	સંખ્યા,	ડોમેનસટક	િપરાશ	માટે	ભૂગભ્મ	જળ	તથા	સફફેસ	િોટર	આિારરત	
પાણરી	નરી	વિગતો,	એવક્ફર	પેરાવમટર,	૨૫	િષ્મ	નાં	િરસાદ,	વિગેરે	નો	ઉપ્યોગ	કરરીને	તાલુકા	દરીઠ	ભૂગભ્મ	જળ	અંદાજ	
નરી	ગણતરરી	કરરીને	તેનો	અહેિાલ	કેન્દ્ર	સરકારન	ેસાદર	કરિામાં	આિે	છે.	

■	 ભૂગભ્મ	જળ	અંદાજ	ને	આિારે	જે	તે	તાલુકાનરી	ભૂગભ્મ	જળ	િપરાશનરી	સાપકે્	માં	ઓિર	એકસપલોઈટેડ	/	ક્રીટરીકલ/	
સેમરીક્રીટરીકલ	/સેઈફ	કક્ા	નક્રી	કરિામાં	આિે	છે,	જેનો	કૃવષ	નરીતરી	અને	વસંિાઈ	્યોજનાઓના	ઘડતર	માટ	ેઉપ્યોગ	
થા્ય	છે.	તાજેતરમાં	ભૂગભ્મ	જળ	અંદાજ	૨૦૨૦	ના	સાદર	કરિામાં	આિેલ	અહેિાલન	ેવમવનસટ્રી	ઓફ	િોટર	રરીસોસજીસ	
ભારત	સરકાર	દ્ારા	બહાલરી	આપિામાં	આિેલ	છે.	અન	ેતેનો	અહેિાલ	પ્રવસદ્ધ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.

(E) સુજલાર સુફલાર સપ્ેડીંગ કેનાલ ્યોજના  
■	 ઉતર	ગુજરાતમાં	ભુગભ્મ	જળનરી	સપાટરી	નરીિે	જતરી	હોઇ	સદર	 વિસતારમાં	ભુગ્મભ	જળના	તળ	ઉપર	લાિિા	માટે	

સુજલામ	સુફલામ	સપ્રેડીંગ	કેનાલ	્યોજના	હાથ	િરિામા	ંઆિેલ	છે.	સુજલામ	સુફલામ	સપ્રેડીંગ	કેનાલથરી	ભુગભ્મ	જળ	
ઉપર	થનાર	અસરોના	અભ્યાસ	માટે	૫૧	વનરરીક્ણ	કુિા	તેમજ	૭૦	પરીરોમરીટરોનરી	સિવે	િષ્મમાં	િાર	િાર	કરિામાં	
આિે	છે.

(F) ડીપોઝીટ કાર : (થાપણ કાર)
■	 જે	ખેડૂતના	ખેતરમાં	પાણરી	મળત	ુન	હો્ય	તિા	ખેડૂતોન	ેજે	જગ્યાએ	પાણરી	મળિાનરી	શક્યતા	હો્ય	ત	ેસરકારરી	જગ્યામાં	

સરકારશ્રી	દ્ારા	૦.૦૨	ગુંઠા	જમરીન	આપિાના	થાપણ	કામના	કુલ	૨૨૪	કેશોનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિેલ	છે.
■	 મહાતમા	ગાંિરી	રોજગાર	્યોજના	હેઠળ	નવિન	કુિા	નરી	સથળ	િકાસણરી	કરરી	કુલ	૪૪૬૮	સથળોના	અહેિાલ	આપિામાં	

આિેલ	છે.
■	 ખાનગરી	કંપનરી	અથિા	ખેડૂતો	નરી	માંગણરી	મુજબ	કુલ	૧૦	સથળોના	ભૂસતર	જલરી્ય	સિવેક્ણ	અહિેાલ	તૈ્યાર	કરરી	

આપિામાં	આિેલ	છે.
(G) નેિનલ હાઈડ્ોલોજી પ્ોજેકટ (એન.એિ.પી.)
■	 હાઈડ્ોલોજી	પ્રોજેકટ્એ	૧૦૦	ટકા	કેન્દ્ર	સરકાર	પુરસકૃત	્યોજના	છે,	જેનો	મુખ્ય	હેતુ	 વિવિિ	તાવંરિક	માવહતરીઓનુ	ં

એક્તષ્રીકરણ	 કરરી	 વિશ્વાસનરી્ય	 ડેટા	 અને	 માવહતરીનો	 વ્યાપ	 િિારરીન	ે જળ	 સંબંિરીત	 ્યોજનાઓનુ	ં આ્યોજન	 અને	
વ્યિસથાપન	ને	સુદ્રઢ	કરિાનો	છે.	

■	 વિવિિ	કોમપુ્યટર	હાડૅિેર	અને	સોફટિેરના	ઉપ્યોગથરી	એકઠા	કરેલ	ડેટાનરી	િકાસણરી	કરરી	તેનો	જળ	સબંિરીત	વિવિિ	
અહેિાલ	તૈ્યાર	કરિામાં	તેમજ	સરકારરી,	અિ્મસરકારરી,	શૈક્વણક	અન	ેઅન્્ય	સંસથાઓને	તેમજ	રરીસિ્મ	સાથે	સંકળા્યેલ	
વિિાથજીઓન	ેમાવહતરી	પુરરી	પાડિા	માટે	ઉપ્યોગ	કરિામાં	આિે	છે.

■	 હાલમા	ંમરીનરીસટ્રી	ઓફ	િોટર	રરીસોસજીસ	દ્ારા	સમગ્ર	દેશન	ેઆિરરી	લતેો	નશેનલ	હાઇડ્ોલોજી	પ્રોજકેટનુ	ંઅમલરીકરણ	થઇ	
રહેલ	છે.	ગજુરાત	ગ્રાઉન્ડ	િોટર	કોમપોનન્ટ	અન	ેસફફેસ	િોટર	કોમપોનન્ટ	માટે	અનકુ્રમ	ે`	૩૧.૦૦	કરોડ	અને	`	૭૦	કરોડ	
મળરીન	ે`	૧૦૧	કરોડ	નો	પ્રોજકેટ	ઈમપલરીમને્ટેશન	પલાન	ભારત	સરકારશ્રી	દ્ારા	મજંરુ	કરિામા	ંઆિલે,	જ	ેિિારરીન	ે૯	
જાન્્યઆુરરી	૨૦૨૦ના	પરિથરી	િિારરીન	ે૧૧૯	કરોડ	કરિામા	ંઆિલે	છે.	આ	રકમ	કેન્દ્ર	સરકાર	દ્ારા	સંપણૂ્મ	ગ્રાન્ટ	તરરીકે	
ગજુરાતન	ેઆગામરી	આઠ	િષ્મના	(૨૦૧૬-૧૭	થરી	૨૦૨૩-૨૪)	પ્રોજકેટના	કા્ય્મકાળ	દરમ્યાન	તબક્ાિાર	ફાળિિામાં	
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આિનાર	છે.		

■	 એન.એિ.પરી	પ્રોજેકટ	અંતગ્મત	મુખ્યતિે	૪(િાર)	કોમપોનન્ટ	છે,	વનગમ	દ્ારા	કોમપોનન્ટ	િાઈર	હાથ	િરાનાર	કામગરીરરીનરી	
મુખ્ય	રૂપરેખા	નરીિે	મુજબ	છે:

i. વોટર રીસોસથીસ ડેટા એકવીઝીિન સીસટર :
■	 ભૂગભ્મ	જળનરી	માપણરી	માટે	ઓટોમેટરીક	સાિનો	નો	ઉપ્યોગ	કરરી	ગ્રાઉન્ડ	િોટર	મોનરીટરીંગનરી	કા્ય્મિાહરી	સુદ્રઢ	અન	ે

રડપરી	કરિરી	
■	 ભૂગભ્મ	જળનરી	ગુણિતિા	નરી	િકાસણરી	માટે	લેબોરેટરરીમા	ંઓટોમેટરીક	સાિનો	િસાિિા	ભૂભૌવતક	સંશોિન	અન	ેએકિરી	

ફર	મેપીંગનરી	કામગરીરરી	માટેના	ઓટોમેટરીક	સાિનો	િસાિિા	ભૂગભ્મ	જળ	સરિોત	ના	સિવેક્ણ	માટે	ના	અધ્યતન	સાિનો	
િસાિિા,	

■	 પરીરોમરીટરના	શારકામ	તથા	નરીભાિણરી,	
■	 ડેટા	પ્રોસેસીંગ	અન	ેસટોરેજ	નરી	સુવિિા	સવહતનું	જળ	સંબંિરીત	માવહતરી	કેન્દ્ર	સથાવપત	કરિું.
ii. વોટર રીસોસથીસ ઈનફરવેિન સીસટર : 
■	 િેબ	આિારરીત	ભૂગભ્મ	જળ	માવહતરી	તંરિ	સુસથાવપત	કરિાનરી	કામગરીરરી	
iii. વોટર રીસોસથીસ ઓપરેિન એનડ પલાનીંગ 
■	 િોટર	ક્ોવલટરી	મોવનટરીંગ,	એનાલરીસરીસ,	ડેટા	ડરીસરીવમનેશન	
■	 તાપરી	રરીિર	બેજીન	અભ્યાસ	હાથ	િરિો	
■	 જળ	સંબિંરીત	અિેરનેસ	માટે	સેવમનાર,	િક્કશોપ	તેમજ	વિડરી્યો,	તથા	તેને	લાગતું	સાવહત્ય	તૈ્યાર	કરિું	વિગેરે
iv.  ઈનસટીટ્ુિન કેપેસીટી એનહાંસરેનટ 
■	 તાલરીમ	અને	કેપેસરીટરી	બરીલડીંગ	તેમજ	ઓપરેશનલ	કોસટ
(H) હાથ િરવારાં આવેલ રુખ્ય કારગીરી :
■	 ગુજરાત	રાજ્યના	ઓિર	એક્પલોઈટેડ,	ક્રીટરીકલ	અને	સવેમક્રીટરીકલ	તાલુકામાં	શારિામા	આિેલ	૪૫૩	પરીરોવમટર	પર	

રરી્યલ	ટાઈમ	ડેટા	કલેકશન	માટે	Digital	Water	Level	Recorder	with	Telemetry	(DWLR)	ઇન્સટોલેશન	તથા	
પરીરોમરીટર	મેઇન્ટેનન્સ	માટે	`	૭.૩૯	કરોડ	ખિ્મનરી	કામગરીરરી	પણૂ્મ	કરેલ	છે.

■	 ગુજરાત	રાજ્યના	બાકી	રહેલ	તાલુંકાઓમાં	આિેલ	બાકીના	૧૨૩૭	પરીરોવમટર	પૈકી	૧૦૮૩	પરીરોવમટર	પર	રરી્યલ	
ટાઈમ	ડેટા	કલેકશન	માટે	Digital	Water	Level	Recorder	with	Telemetry	(DWLR)	ઇન્સટોલેશન	તથા	પરીરોમરીટર	
મેઇન્ટેનન્સ	માટે	રૂ	૧૯.૩૪	કરોડ	અંદાવજત	ખિ્મ	નુ	ંટેન્ડર	પ્રવક્ર્યા	આખરરી	તબક્ામાં	છે.

■	 ગ્રાઉન્ડ	િોટર	કોમપોનન્ટ	નરી	વિવિિ	પ્રવૃવતિ	જેિરી	કે	િોટર	ક્ોવલટરી	ઇકિરીપમેન્ટ,	ભૂગભ્મ	જળ	માપણરીના,	રેજીસટરીિરીટરી	
મરીટર,	આઈટરી	હાડ્મિેર,	પરીરોમરીટર	મેઇન્ટનેન્સ,	તાલરીમ	અને	કેપેવસટરી	વબલડીંગ	વિગેરે	માટે	`	૧.૩૦	કરોડ	નો	ખિ્મ	
થ્યેલ	છે.	

■	 ભૂગભ્મ	જળ	લેિલ	અને	ગુણિતિા	મોજણરીના	ઓકટોબર	૨૦૧૯	સુિરીના	ડેટા	જળ	િપરાશ	કતા્મના	વ્યાપક	જાણકારરી	
અને	ઉપ્યોગના	હેતુસર	નેશનલહાઈડ્ોલોજી	પ્રોજેકટ	હેઠળ	તૈ્યાર	કરિામાં	આિેલ	Water	Information	System	
(WIMS)	પર	અપલોડ	કરિામાં	આિેલ	છે.

અટલ ભુજલ ્યોજના :
■	 આ	કા્ય્મક્રમ	નો	મુખ્ય	ધ્યે્ય	ભુગભ્મ	જળ	વ્યિસથાપનના	સશક્તરીકરણ	ને	ઉતિેજન	આપિાનો	અને	ભુગભ્મ	જળ	ક્ેરિે	

સિુારાનુ	િાતાિરણ	સજ્મન	કરિાનુ	છે:
■	 આ	કા્ય્મક્રમના	અમલરીકરણ	અંતગ્મત	ગુજરાત,	હરર્યાણા,	મહારાષ્ટ્ર,	 રાજસથાન,	અન	ેકણા્મટકનરી	એમ	પાિં	 રાજ્ય	

વનિા્મરરીત	કરિામાં	આવ્યા	છે.આ	પ્રોગ્રામ	પરરણામ	લક્રી	ઢબે	(“પરરણામો	માટેનો	કા્ય્મક્રમ”-P	for	R)	હાથ	િરિાન	ુ
આ્યોજન	છે.

■	 આ	કા્ય્મક્રમમાં	હાથ	િરિામાં	આિનાર	પ્રવૃવતિઓ	માટેના	સુવિત	ખિ્મ	માટે	`	૭૫૬.૭૬	કરોડ	રૂવપ્યાનરી	મંજૂરરી	ભારત	
સરકારશ્રી	દ્ારા	આપિામાં	આિેલ	છે.
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■	 આ	્યોજનાનું	અમલરીકરણ	ગ્રામ	પંિા્યત	કક્ાએ	કરિાનું	છે.	્યોજનાના	અમલરીકરણ	માં	રાજ્યના	૮	વજલ્ાના	ઓિર	
એક્પલોઈટેડ	કક્ામાં	આિતા	૨૫	તાલુકા,	ક્રીટરીકલ	કક્ામાં	આિતા	૫	તાલુકા,	અન	ેસેવમક્રીટરીકલ	કક્ામા	ંઆિતા	૬	
તાલુકાના	કુલ	૨૨૦૭	ગામોનો	સમાિેશ	થા્ય	છે.	

(૧) પ્િાન રંરિી કૃષી ત્સંિાઈ ્યોજના (હર ખેિ કો પાની) ગ્રાઉંડ વોટર ઇરીગેિન :
■	 પીં.એમ.કે.એસ.િા્ય.્યોજના	અંતગ્મત	સરેરાશ	૭૫૦	mm	કે	તેથરી	િિુ	િરસાદ	થતો	હો્ય	અન	ેજ્યાં	ગવતશરીલ(Dynamic)	

ભૂગભ્મ	જળનો	િાવષ્મક	િપરાશ	૬૦%	કરતા	ઓછો	હો્ય	તથા	ભૂગભ્મ	જળ	નરી	સપાટરી	૧૫	મરીટર	થરી	ઓછરી	હો્ય	
તેિા	તાલુકાઓમાં	ભૂગભ્મજળનો	ઉપ્યોગ	કરરી	ને	ડગિેલ/	ડગ	કમ	બોરિેલ	/	ટ્ુબિેલ/	બોરિેલ	બનાિરી	Small	and	
Marginal	ખેડૂતોને	વસંિાઇનો	લાભ	આપિાનો	થા્ય	છે.

■	 કેન્દ્ર	 સરકાર	 દ્ારા	 નક્રી	 કરિામાં	આિેલ	 ઉપરોક્ત	 િારાિોરણ	 પ્રમાણે	 ગુજરાતના	ં કુલ	 ૨૭	 તાલુકા	ઓનો	આ	
્યોજના	હેઠળ	સમાિેશ	કરરી	શકા્ય	તેમ	છે.	ડાંગ	વજલ્ા	માટે	પ્રાથવમક	૧	(એક)	વજલ્ાનરી	દરખાસતનરી	મંજુરરી	ભારત	
સરકારશ્રીમાંથરી	મેળિેલ	છે,	જેનરી	કુલ	અંદાવજત	રકમ	`	૧૬૩.૨૯	કરોડ	છે,	જે	પૈકી	ભારત	સરકાર	નો	વહસસો	૬૦%	
(ટકા)	તથા	ગુજરાત	સરકારનો	વહસસો	૪૦%	(ટકા)	રહેશે,	આ	્યોજના	અંતગ્મત	૨૫૧૨	કુિા	બનાિરી	૩૬૬૮	હેકટર	
વિસતાર	ને	વસંિાઈ	હેઠળ	આિરરી	લેિાનું	આ્યોજન	છે,	આ	્યોજના	થરી	કુલ	૩૬૫૫	ખેડૂતોને	વસંિાઈનો	લાભ	મળશે.	
એવપ્રલ-૨૦૨૧	સુિરીમાં	કુલ	૩૩૬૬	સથળો	એ	ભુભૌવતક	સિવેક્ણ	પણૂ્મ	થ્ેયલ	છે	જે	પૈકી	૨૧૫૦	પોટેન્શરી્યલ	સાઈટ	
નક્રી	કરેલ	છે	.	

■	 િિુમાં	પ્રિાન	મંરિરી	કૃવષ	વસંિાઈ	્યોજના	હેઠળ	`	૭૪૬.૦૫	કરોડ	નરી	્યોજના	ગુજરાતનરી	SLSC	માં	મંજુર	કરાિરીન	ે
કેન્દ્ર	સરકારશ્રીમાં	મંજુરરી	માટે	રજુ	કરેલ	છે,	જેનાથરી	૧૫	તાલુકાઓમા	ંનાના	અન	ેસરીમાંત	SC/ST/WOMAN	ખેડૂતોને	
અંદાજીત	૩૬,૩૫૦	હેકટર	વિસતારમાં	વસંિાઈ	સુવિિા	આપરી	શકાશે.

(૨)   ખેડુિોને ત્સંિાઇ સુત્વિા પુરી પાડવા રાટેની ભુગભ્મ જળ િથા સપાટી જળ ્યોજનાઓ
(A) પાિાળકુવા :
■	 િષ્મ	૧૯૭૫માં	જળ	સંપવતિ	વિકાસ	વનગમનરી	સથાપના	કરિામાં	આિરી	હતરી.	િષ્મ	૧૯૭૮માં	વજલ્ા	પિંા્યત	સંિાવલત	

૮૯૯	પાતાળકુિાઓ	વનગમમાં	તબદરીલ	થ્યેલ	હતાં.	ત્યારબાદ	ગુજરાત	જળ	સંપવતિ	વિકાસ	વનગમ	દ્ારા	જુદા	જુદા	
કા્ય્મક્રમ	હેઠળ	કુલ	૪૫૬૧	પાતાળકૂિાઓ	તેમજ	ટ્ા્યબલ	સબ	પલાન	હેઠળના	૭૧	મળરી	કુલ	૪૬૩૨	પાતાળકિૂાઓ	
વસંિાઇમાં	મુકિામાં	આિેલ	હતાં.	

■	 જે	પૈકી	િષ્મ	૨૦૨૦-૨૧	િષ્મ	દરમ્યાન	૨૨૩૦	પાતાળકુિાઓ	વસંિાઇમા	ંિાલુ	છે.	જે	પૈકી	મહદઅંશે	પાતાળકિૂાઓ	
સહકારરી	મંડળરી/જુથને	ભાડેથરી	આપિામાં	આિે	છે.	જેનાથરી	૪૧૦૫૭	હેકટર	વિસતારમા	ંવસંિાઇ	સુવિિા	પૂરરી	પાડિામાં	
આિે	છે.

■	 િિુમાં	જુથ/મંડળરી	હસતક	સંિાલન	અથવે	સોંપિામાં	આિેલ	પા.કિુાઓ	 વસંિાઇમા	ંબંિ	થતા	ં ટપક	 વસંિાઇ	પધિવત	
અંતગ્મતનરી	પુન:શારકામનરી	૮૦:૨૦	(૮૦	ટકા	ખિ્મ	સરકારશ્રી	૨૦	ટકા	ખિ્મ	લોકફાળો)નરી	સહભાગરી	્યોજનામાં	
પુન:શારકામ	કરરી	પાતાળકુિાઓન	ેફરરીથરી	વસંિાઇ	હેઠળ	કા્ય્મરત	કરિામાં	આિે	છે.		

(B) ટપક ત્સંિાઇ :
■	 વસંિાઇમાં	પાણરીનો	કરકસર	અને	મહતિમ	ઉપ્યોગ	થા્ય	તે	માટ	ેસરકારશ્રી	દ્ારા	ગુજરાત	જળ	સંપવતિ	વિકાસ	વનગમના	

મંડળરી/જુથ	સંિાવલત	પાતાળકુિાઓ	ઉપર	વસંિાઇમાં	ટપક	વસંિાઇનો	અમલ	કરિાનુ	ંનક્રી	કરેલ	હતું.	
■	 િષ્મ	૨૦૨૦-૨૧	સુિરીમાં	કુલ	૮૮૩	પાતાળકૂિા	ઉપર	કુલ	૮૩૬૨	હેકટર	વિસતારમાં	ટપક	વસંિાઇ	પધિવત	કામગરીરરી	

પુણ્મ	થ્યેલ	છે.
ઉદ્વહન ત્સંિાઇ ્યોજનાઓ

■	 જે	વિસતારમાં	કેનાલ	અથિા	નદરીઓ	દ્ારા	વહેણથરી	વસંિાઇ	શક્ય	નથરી	એિા	વિસતારમાં	ઉદ્િહન	વસંિાઇ	્યોજનાઓ	
દ્ારા	ખેડુતોને	વસંિાઇનરી	વ્યિસથા	પુરરી	પાડિામા	ંઆિેલ	છે.	

■	 િષ્મ	૨૦૨૦-૨૧	દરમ્યાન	વસંિાઇમાં	િાલ	ુ૭૧૪	ઉદ્િહન	વસંિાઇ	્યોજનાઓ	પરથરી	૨૨૪૭૩	હેકટર	વિસતારમાં	
વસંિાઇ	થ્યેલ	છે.

(C) નર્મદા આિારીિ સુજલાર સુફલાર ્યોજના અંિગ્મિની નીિે જણાવેલ છ ઉદ્વહન પાઇપલાઇનની ત્વગિો
■	 નમ્મદા	મુખ્ય	નહેરનરી	અલગ	અલગ	સાંકળોથરી	નમ્મદા	આિારરીત	સુજલામ	સુફલામ	સપ્રેડીંગ	કેનાલ	્યોજના	અંતગ્મતનરી	
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નરીિે	જણાિેલ	છ	ઉદ્િહન	પાઇપ	લાઇનોનરી	િચ્ચે	બેસાડિામાં	આિેલ	સકાિર	િાલિથરી	પાઇપલાઇનનરી	આજુબાજુના	
૨	(બે)	રક.મરી.નરી	મ્યા્મદામાં	આિતા	તળાિો	જોડાણ	કરિામાં	આિે	છે.

■	 આ	૬(છ)	ઉદ્િહન	પાઇપ	લાઇનોના	પંપીંગ	સટેશનના	ઓ૫રેશન	અને	મેઇન્ટેન્સનરી	કામગરીરરી	કરિામા	ંઆિે	છે.	
ક્ર પાઇપલાઇનનું 

નાર
િરૂઆિનું સથાન 
(નર્મદા રુખ્ય 

નહેરની સાંકળ)

અંત્િર સથાન લંબાઇ 
(રકરી)

હેડની 
ક્રિા 

(Cusec)

જોડાણ 
કરેલ 

િળાવની 
સંખ્યા

િળાવની 
ક્રિા 
(Mcft)

આાવરી 
લેવારાં 
આવેલ 
ત્વસિાર 
(Ha)

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯
૧ મોઢેરા	(તા.બેિરાજી)	

થરી	િરોઇ	ડેમ	
સુિરીનરી	પાઇપલાઇન

ન.મુ.ન.સાંકળ	
૩૧૧.૦૦	રક.મરી.	(મુ.
મોઢેરા,	તા.બેિરાજી,	
જી.મહેસાણા)

િરોઇ	ડેમ	
(મોજે.િરોઇ,	
તા.સતલાસણા,	
જી.મહેસાણા)	

૮૯ ૨૦૦ ૫૩ ૭૧૮.૩૫ ૨૦૦૬

કુડા	(તા.ખેરાલુ)	થરી	
ભરીમપુર	(િરસંગ	
તળાિ)	સુિરીનરી	
પાઇપલાઇન

મોઢેરા	થરી	િરોઇ	
ડેમનરી	પાઇપલાઇનના	
રસુલપુર	(તા.ખેરાલુ)	
પંપીંગ	સટેશનનરી	સાંકળ	
૧૨.૩૦	રક.મરી.	

ભરીમપુર	(િરસંગ	
તળાિ)	(તા.
સતલાસણા,	
જી.મહેસાણા)

૯.૪૧ ૧૦૦ ૬ ૩૬.૯૩ ૫૫૫

૨ ખોરસમ	(તા.િાણસમા)	
થરી	સરસિતરી	સિુરીનરી	
પાઇપલાઇન

ન.મુ.ન.સાંકળ	
૩૨૬.૪૦	રક.મરી.	(મુ.
ખોરસમ,	તા.િાણસમા,	
જી.પાટણ)

સરસિતરી	બેરેજ	
(મુ.વસધિપુર,	
તા.વસધિપુર,	
જી.પાટણ)	

૫૫.૩૧ ૨૦૦ ૩૯ ૯૦.૪૦ ૧૩૫૬

૩ જલુન્દ્રા	(તા.દહેગામ)	
થરી	માિિગઢ					
(તા.તલોદ)	સુજલામ	
સુફલામ	સપ્રેડીંગ	
કેનાલ

ન.મુ.ન.સાંકળ	
૨૧૮.૦૦	રક.મરી..	(મુ.
જલુન્દ્રા,	તા.દહેગામ,	
જી.ગાંિરીનગર)

સુજલામ	
સુફલામ	સપ્રેડીંગ	
કેનાલનરી	સાંકળ	
૧૩૬.૦૦	રક.મરી.									
(મુ.માિિગઢ,	
તા.તલોદ,	
જી.સાબરકાંઠા)

૩૫ ૩૦૦ ૩૦ ૫૦.૩૭ ૭૫૬

૪ આદુંદરા	(તા.કડરી)	
થરી	ખેરિા	(તા.
મહેસાણા)	સુજલામ	
સુફલામ	સપ્રેડીંગ	
કેનાલ

ન.મુ.ન.સાંકળ	
૨૭૮.૦૦	રક.મરી.	(મુ.
આદુંદરા,	તા.કડરી,	
જી.મહેસાણા)

સુજલામ	સુફલામ	
સપ્રેડીંગ	કેનાલનરી	
સાંકળ	૨૦૧.૦૦	
રક.મરી.	(મુ.ખેરિા,	
તા.	જી.મહેસાણા)	

૨૮ ૩૦૦ ૧૪ ૫૨.૪૦ ૭૮૬

૫ મોઢેરા	(તા.બેિરાજી)	
થરી	મોટરીદાઉ					
(તા.મહેસાણા)	
સુજલામ	સુફલામ	
સપ્રેડીંગ	કેનાલ

ન.મુ.ન.સાંકળ	
૩૧૧.૦૦	રક.મરી.							
(મુ.મોઢેરા,	તા.બેિરાજી,	
જી.મહેસાણા)

સુજલામ	
સુફલામ	સપ્રેડીંગ	
કેનાલનરી	સાંકળ	
૨૧૭.૦૦	રક.મરી.									
(મુ.	મોટરીદાઉં,	
તા.જી.મહેસાણા)	

૨૯ ૩૦૦ ૧૯ ૩૫.૨૧ ૫૨૯
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૬ ખોરસમ										
(તા.િાણસમા)	થરી	
માતપુર(તા.પાટણ)	
સુજલામ	સુફલામ	
સપ્રેડીંગ	કેનાલ

ન.મુ.ન.સાંકળ	
૩૨૬.૪૦	રક.મરી.					
(મુ.ખોરસમ,	
તા.િાણસમા,	જી.પાટણ)

સુજલામ	
સુફલામ	સપ્રેડીંગ	
કેનાલનરી	સાંકળ	
૨૩૬.૦૦	રક.મરી.									
(મુ.માતપુર,				
તા.	જી.પાટણ,	
પાટણ)	

૨૬ ૩૦૦ ૩૬ ૭૨.૪૯ ૧૦૮૭

કુલ ૧૯૭ ૭૦૭૫

પાણી પુરવઠા પ્ભાગ
પ્સિાવના : 
	 રાજ્ય	સરકારે	પાણરી	પુરિઠા	પ્રભાગ	હેઠળ	રાજ્યમાં	પરીિાના	પાણરીનરી	વ્યિસથા	માટ	ેવિવિિ	પ્રકારનરી	્યોજનાઓ	
એટલે	કે,	હેન્ડપંપ,	મરીનરી	પાઇપ,	વ્યરકતગત	પાણરી	પુરિઠા	્યોજના,	જુથ	પાણરી	પુરિઠા	્યોજના	વિગેરેનુ	ં વનમા્મણ	કરરી	તેને	
કા્યા્મનન્િત	કરિાનરી	કામગરીરરી	માટે	ગુજરાત	પાણરી	પુરિઠા	અને	ગટર	વ્યિસથા	બોડ્મ,	નમ્મદા	કેનાલનુ	ંપાણરી	મોટા	જથથામાં	
િહન	કરિા	માટ	ેબલક	પાઇપલાઇનનું	આ્યોજન	તેમજ	અમલરીકરણનરી	કામગરીરરી	માટે	ગુજરાત	િોટર	ઇન્ફ્ાસટ્કિર	લરીમરીટેડ	
(જી.ડબલ્યુ.આઇ.એલ)	તેમજ	લોકભાગરીદારરી	આિારરત	આંતરરીક-ગ્રામ્ય	પાણરી	પુરિઠા	્યોજનાઓનુ	ંઅમલરીકરણ	માટે	િોટર	
એન્ડ	સેનરીટેશન	મેનેજમને્ટ	ઓગવેનાઇરેશન	(િાસમો)	નરી	રિના	કરિામા	ંઆિેલ	છે.
	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	પરીિાના	પાણરીનરી	મુશકેલરીિાળા	 વિસતારો	જેિા	કે,	 કચછ,	સૌરાષ્ટ્ર,	ઉતિર	ગુજરાત	અને	અન્્ય	
વિસતારોમાં	ગામમાં	કુિો	કે	ડંકી	મળરી	રહે	અન	ેગામ	તળાિ,	કુિા	કે	ડંકીને	રરિાજ્મ	કરિાનરી	બાબતન	ેતેમજ	પરીિાના	પાણરીનરી	
બગડેલરી	ગુણિતિાિાળા	ફવળ્યાઓમાં	શુધિ	પરીિાનુ	ંપાણરી	નમ્મદા	કેનાલ	આિારરીત	્યોજનાઓ	તથા	સરફેસ	સોસ્મ	આિારરત	
જૂથ	્યોજનાઓ	થકી	પુરૂ	પાડિાનરી	બાબતને	પ્રાિાન્્ય	આપિામા	ંઆિેલ	છે.
ત્વઝન અને ઓબજેકટીવ :
	 પ્રભાગ	દ્ારા	સને	૨૦૩૦	સુિરીમાં	ગ્રામ્ય	વિસતારોમાં	બિાન	ેસુરવક્ત	અને	પોસા્ય	તેિા	પાણરીનરી	સાિ્મવરિક	અને	
ઉવિત	ઉપલબિતા	પુરરી	પાડિાનો	લક્	છે.	હાલ	રાજ્યમા	ંદરેક	ગામ/ફળરી્યાને	માથા	રદઠ	દૈવનક	૫૫	લરીટર	પાણરીનરી	ઉપલબિરી	
થરી	આિરરી	લિેામાં	આિેલ	છે	જે	િિારરીને	૧૦૦	લરીટર	સુિરી	લઇ	જિાનો	લક્	છે.
	 ભારત	સરકાર	દ્ારા	દેશના	તમામ	નાગરરકન	ેિષ્મ	૨૦૨૪	સુિરીમાં	ઘરે-ઘર	ેશુધિ	પાણરી	ઉપલબિ	થા્ય	તે	માટે	“જલ	
જીિન	વમશન”	હેઠળ	“નલ	સે	જલ”	કા્ય્મક્રમનરી	િાલ	ુિષ્મ	૨૦૧૯-૨૦	થરી	શરૂઆત	કરિામાં	આિરી	છે.	રાજ્યમાં	હાલ	કુલ	
૯૨.૯૨	લાખ	ઘરો	પૈકી	૮૨.૮૪	લાખ	ઘરોમા	ંનળ	કનેકશન	થકી	પાણરી	પહોિાડિામાં	આિરી	રહ્ં	છે;	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	
ગ્રામરીણ	વિસતારમાં	બાકી	રહેલ	આશરે	૧૦.૫૭	લાખ	ઘરોમા	ંસપટેમબર-૨૦૨૨	સુિરીમાં	રાજ્યના	દરેક	ઘરમાં	નળ	કનેકશન	
થકી	શુદ્ધ,	પુરતું	અન	ેવન્યવમત	પાણરી	પુરિઠો	પહોંિાડિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.
નાણાંની ફાળવણી :
	 પાણરી	 પુરિઠા	અને	 સિચછતા	સદર	માટે	૨૦૨૨-૨૩	ના	િષ્મ	માટે	અંદાજપરિમાં	કુલ	રૂવપ્યા	૪૬૦૨૮૩.૦૦	
લાખનરી	(સથા્યરીદર	` ૬૮૫૫૦.૦૦	લાખ	સવહત)	જોગિાઇ	સૂવિત	કરિામાં	આિેલ	છે.	કુલ	જોગિાઇ	` ૪૬૦૨૮૩.૦૦	
લાખમાં	` ૬૧૫૮૦.૦૦	લાખ	આરદજાવત	પેટા	્યોજના	અંતગ્મત	પાણરી	પુરિઠા	અને	સિચછતા	હેઠળ	આરદજાવત	વિકાસ	
વિભાગ	હસતક	ખાસ	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેલ	છે.	
	 કુલ	જોગિાઇ	૪૬૦૨૮૩.૦૦	લાખ	પૈકી	અનુસવૂિત	જાવતના	વિકાસ	માટેનરી	અનુસવૂિત	જાવત	પેટા	્યોજના	માટે	
રૂવપ્યા	૨૩૪૦૮.૦૦	લાખ	કરિામાં	આિેલ	છે.	
	 કેન્દ્ર	પુરસકૃત	્યોજના-જલ	જીિન	મરીશન	(કા્ય્મક્રમ	નુ	ંજુનું	નામ	રાષ્ટ્રરી્ય	ગ્રામ્ય	પ્ેયજળ	કા્ય્મક્રમ)	નો	કેન્દ્રનો	વહસસો	
બારોબાર	ફાળિિામાં	આિશે.	
	 પાણરી	પુરિઠા	અને	સિચછતા	પેટા	સદર	હેઠળ	રાજ્ય	બજેટમાં	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	નરીિેના	કા્ય્મક્રમોનો	સમાિેશ	
કરિામાં	આિેલ	છે.	
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(૧)	 સંશોિન	અને	વિકાસ	
(૨)	 સપોટ્મ	ટુ	જી.ડબલ્યુ.એસ.એસ.બરી	(િૉટર	કન્રિવેશન	એન્ડ	પ્રરીિેન્શન	ઑફ	િેસટેજ	ઑફ	િૉટર)
(૩)	 ગ્રામ્ય	પાણરી	પુરિઠા	્યોજના-જનરલ	
(૪)	 ગ્રામરીણ	વિસતારોમાં	નળ	જોડાણમાં	િિારો-જનરલ
(૫)	 ગ્રામ્ય	પાણરી	પુરિઠા	્યોજના-	આરદજાવત	વિસતાર	
(૬)	 ગ્રામરીણ	વિસતારોમાં	નળ	જોડાણમાં	િિારો-આરદજાવત
(૭)	 આરદજાતરી	પેટા	્યોજના	હેઠળ	પાણરી	પુરિઠા	અને	સિચછતા	માટે	ખાસ	જોગિાઇ	
(૮)	 આરદજાતરી	પેટા	્યોજના	હેઠળ	પાણરી	પુરિઠા	અને	સિચછતા	માટે	ખાસ	જોગિાઇ.	માંગણરી-	૯૩	
(૯)	 ગ્રામ્ય	પાણરી	પુરિઠા	્યોજના-	અનુસુવિત	જાવત	વિસતાર	
(૧૦)	 સરદાર	સરોિર	કેનાલ	આિારરીત	પાણરી	પુરિઠા	્યોજના	
(૧૧)	 શહેરરી	પાણરી	પુરિઠા	કા્ય્મક્રમ	
(૧૨)	 એડિાન્સ	ટેકનોલોજી-(ડ્રીન્કીંગ	િોટર	ઇન્ફ્ાસટ્કિર	પ્રોટેકશન	ટાસક	ફોસ્મ)		
(૧૩)	 મુખ્ય	મરંિરી	મવહલા	પાણરી	સવમવત	પ્રોતસાહન	્યોજના	
(૧૪)			 આરદિાસરી	વિસતારોમાં	લોકફાળા	તરરીકે	સહા્ય.		
(૧૫)			 જી.ડબલ્યુ.આઇ.એલ	પાસેથરી	ડરીસેલરીનેટેડ	િોટરનરી	ખરરીદરી	
(૧૬)	 રરી્યુર	ઓફ	ટ્રીટેડ	િેસટ	િૉટર
(૧૭)		 સેટ	અપ	ઓફ	ડરીસેલરીનેશન	પલાન્્ટસ
(૧૮)		 અનુસવૂિત	જાવતનરી	િસતરી	માટે	લોકફાળા	તરરીકેનરી	સહા્ય
(૧૯)		 કેન્દ્ર	પુરસકૃત	્યોજના-“જલ	જીિન	વમશન”	જુનું	નામ-	“રાષ્ટ્રરી્ય	ગ્રામરીણ	પે્યજળ	કા્ય્મક્રમ	(NRDWP)	
વષ્મ ૨૦૨૨-૨૩ રાં જુદા જુદા કા્ય્મક્રો હેઠળની પ્વૃત્તિની રૂપરેખા નીિે રુજબ છે. 
(૧) સંિોિન અને ત્વકાસ 
	 કોમપ્યુટર	આિારરત	ઇન્ટરીગ્રેટેડ	મેનેજમેન્ટ	ઇન્ફગોમેશન	સરીસટમ	થકી	પાણરીનરી	અંશતઃ	મુશકેલરીિાળા,	પાણરીનરી	બગડેલરી	
ગુણિતિાિાળા	ફળરી્યાઓ	માટે	મોજણરી	અને	શોિ-તપાસ	કરરી	્યોજનાઓનુ	ંઆ્યોજન	કરિામાં	આિે	છે.	
	 િિમુા,ં	એવક્ફર	મપેીંગ,	પાણરીનો	ઓડરીટ,	એનજજી	ઓડરીટ	અને	િરીજ	િપરાશ	બિત	પ્રવૃવતઓ	હાથ	પર	લિેામા	ંઆિે	
છે.	સશંોિન	અન	ેવિકાસ	હેઠળ	ઉપર	દશા્મિલે	કામો	માટે	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	મા	ંરૂવપ્યા	૧૦૦	લાખનરી	જોગિાઈ	સિૂિલે	છે.
(૨)  સપોટ્મ ટુ જી.ડબલ્યુ.એસ.એસ.બી (વૉટર કનઝવવેિન એનડ પ્ીવેનિન ઑફ વેસટેજ ઑફ વૉટર)
	 પાણરી	પુરિઠા	 વિભાગના	ઉપક્રમે	જરૂરત	મુજબ	પ્રિાર	અન	ેપ્રસાર	તથા	જાગૃવત	વિષ્ય	કા્ય્મક્રમો	થા્ય	છે.	પરંત	ુ
પાણરીના	કરકસર	્ુયક્ત	ઉપ્યોગ,	બિાિ,	િરસાદરી	પાણરીનો	સંગ્રહ	તેમજ	રરિાજ્મ	અન	ેરરસા્યકલીંગ	જેિા	વિષ્યે	જનજાગૃવતનરી	
જરૂરત	છે.	આિું	કરિાથરી	જન	સામાન્્યમાં	જાગૃવતથરી	સારા	પરરણામો	મળરી	શકે.	
	 િષ્મ	દરમ્યાન	વપ્રન્ટ	અને	દૃષ્ય	શ્ાવ્ય	તેમજ	અખબાર,	રરેડ્યો,	ટેલરીવિરન,	શેરરી	નાટકો,	તાલરીમ/િક્કશોપ	વિગેરેના	
ઉપ્યોગ	દ્ારા	ઘવનષ્ઠ	જાગૃવત	વિષ્યક	કા્ય્મક્રમ	હાથ	િરિા	આ્યોજન	છે.	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	મા	ંઉપર	દશા્મિેલ	કામો	માટે	રૂવપ્યા	
૧૫૦	લાખનરી	જોગિાઈ	કરિામાં	આિેલ	છે.
(૩) ગ્રામ્ય પાણી પુરવઠા કા્ય્મક્ર- જનરલ
 ગ્રામ્ય પાણી પુરવઠા કા્ય્મક્રની ત્વગિો નીિે રુજબ છે.
	 ગ્રામરીણ	વિસતારમાં	પરીિાના	પાણરીનરી	સુવિિા	ઉપલબિ	કરાિિા	માટે	જુથ	્યોજના,	વ્યવક્તગત	પાણરી	પુરિઠા	્યોજના,	
હને્ડપંપ,	મરીનરી	પાઇપનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.
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	 ગ્રામ્ય	વિસતારોમા	ંરાજ્ય	સરકારે	ગ્રામ્ય	પાણરી	પુરિઠા	્યોજનાઓમા	ંપરીિાના	પાણરી	પુરિઠાનો	દર	૭૦	લરીટર	પ્રવત	રદન/
વ્યવક્તથરી	િિારરીન	ે૧૦૦	લરીટર	પ્રવત	રદન/વ્યવક્ત	કરિામા	ંઆિલે	છે,	જ્યારે	કેન્દ્ર	સરકારનુ	ંઆ	િોરણ	૫૫	લરીટર/વ્યવક્ત/રદન	છે.
 ♦  જુથ પાણી પુરવઠા ્યોજના

	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	સરફેસ	સોસ્મ	આિારરીત	જુથ	પાણરી	પુરિઠા	્યોજનાઓ	હાથ	િરિામાં	આિતરી	હો્ય	છે.	પરીિાના	
પાણરીના	સરિોત	તરરીકે	નમ્મદા	કેનાલ,	સથાવનક	ડેમ	અને	નદરી	નરી	પસંદગરી	કરિામાં	આિતરી	હો્ય	છે.	જ્યાં	સરફેસ	સોસ્મ	ઉપલબિ	
ન	હો્ય	અન	ેલાભાથજી	િસતરી	ઓછરી	હો્ય	ત્યાં	ભુગભ્મ	જળ	આિારરીત	્યોજનાઓન	ુપણ	આ્યોજન	કરિામાં	આિે	છે.	જુથ	પાણરી	
પુરિઠા	્યોજનાઓના	વનમા્મણ	માટેનરી	જોગિાઇ	આ	કા્ય્મક્રમ	હેઠળ	કરિામાં	આિે	છે.	હાલ	રાજ્યમાં	મુખ્ય	જુથ	્યોજનાઓ-
જનરલ	અંતગ્મત	આશરે	૪૮૧૫	ગામો	અને	૫૫	શહેરો	માટેનરી	અંદાજી	રકમ	`	૪૮૭૮.૫૬	કરોડનરી	્યોજનાઓના	કામો	
પ્રગતરી	હેઠળ	છે.	
	 ગ્રામ્ય	જુથ	પાણરી	પુરિઠા	્યોજનાઓના	ંસિંાલન	ખિ્મ	માટે	િરીજ	િપરાશનો	ખિ્મ,	સરદાર	સરોિર	નમ્મદા	વનગમ	લરી.	
અને	વસંિાઇ	વિભાગ	હસતકના	જળાશ્યો	અન	ેનદરીઓમાંથરી	ઉપાડિામાં	આિતા	પાણરીના	િાજજીસ	પેટે	િુકિિાનરી	થતરી	રકમ	
નરી	જોગિાઇનો	સમાિેશ	ગ્રામ્ય	પાણરી	પુરિઠા	કા્ય્મક્રમ	હેઠળ	કરિામા	ંઆિે	છે.
 ♦  રીિાજજીંગ :

	 ભુગભ્મ	જળ	આિારરત	પરીિાના	પાણરીનરી	્યોજનાઓના	બોરિેલ,	પાતાળકિુા,	સાદા	કુિા	જેિા	સરિોતોનરી	ભૂગભ્મ	જળ	
સપાટરી	રદિસે-રદિસે	ઉંડરી	ઉતરતરી	જા્ય	છે.	િરસાદના	િહરી	જતા	ંપાણરીન	ેભૂગભ્મમા	ંપુનઃ	ભરણ	કરરીન	ેપાણરીના	સતર	ઊિંા	
લાિિાનરી	વિવિિ	્યોજના	અમલમા	ંમુકિામાં	આિરી	છે.	આ	કા્ય્મક્રમ	અંતગ્મત	િેકડેમ,	બોરરીબંિ,	હ્યાત	બોર/ટ્ુબિેલ	રરિાજ્મ,	
હ્યાત	બોરમાં	હાઇડ્ો	ફ્ેક્ચરીંગ,	બોર	બલાસટીંગ	જેિરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.
	 િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	૩૧૦	ગામોમાં	પરીિાના	પાણરીનરી	સુવિિા	માથારદઠ	૧૦૦	લરીટર	દૈવનક	પાણરી	પ્રમાણે	આપિાનો	
લક્્યાંક	છે.
	 િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	 ઉક્ત	કામગરીરરી	માટે	 ` ૫૬૭૭૩.૦૦	લાખનરી	નાણાંકી્ય	જોગિાઇ	બજેટમાં	સૂિિિામાં	
આિેલ	છે.
(૪) ગ્રારીણ ત્વસિારોરાં નળ જોડાણરાં વિારો-જનરલ :
	 પરીિાના	પાણરીનરી	્યોજનાઓનું	આ્યોજન,	અમલરીકરણ	તેમજ	સમગ્ર	વ્યિસથાપન	લોકાવભમુખ	બને	અને	પરીિાના	
પાણરી	ક્ેરિે	લોકોનરી	સવક્ર્ય	ભાગરીદારરી	મેળિરી	લોકોમા	ંપરીિાના	પાણરીના	ંસંસાિનો	માટે	માલરીકીપણાનો	ભાિ	જાગૃત	કરરી	
શકા્ય	તે	જાતના	વિકેનન્દ્રત	આ્યોજનનો	અવભગમ	અપનાવ્યો	છે.	સરકાર	ેસિજલિારા	અન	ેસેકટર	રરીફોમ્મ	(રાજ્ય)	કા્ય્મક્રમ	
શરૂ	કરેલ	છે	જેમાં	્યોજનાનરી	અંદાજીત	રકંમતના	૯૦	ટકા	રકમ	સરકાર	તરફથરી	મળે	છ	ેઅન	ે૧૦	ટકા	રકમ	લોકફાળા	તરરીકે	
લાભાથજીઓએ	ભોગિિાનો	થા્ય	છે.	આ	કા્ય્મક્રમનું	અમલરીકરણ	ગ્રામ્ય	પાણરી	અન	ેસિચછતા	સવમવત	દ્ારા	થા્ય	છે.	
	 િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	જનરલ	વિસતારોમાં	૪૬૫	આંતરરક	પાણરી	પુરિઠા	્યોજનાઓ	નિેમબર-૨૦૨૧	સુિરીમાં	
પૂણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	અત્યાર	સુિરી	રાજ્યનાં	કુલ	૯૨.૯૨	લાખ	ઘરો	નરી	સામે	૮૨.૩૪	લાખ	ઘરોને	(૮૮.૬૨%)	નળ	
જોડાણ	આપિામાં	અિેલ	છે.	
	 િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	૫૦૦	લોકભાગરીદારરી	આિારરીત	ગ્રામ્ય	આંતરરક	પાણરી	પુરિઠા	્યોજના	તેમજ	૧.૫	લાખ	
પરરીિારોને	નળ	જોડાણ	પુરુ	પાડિાનો	લક્	છે.	
	 િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	ઉક્ત	કામગરીરરી	માટે	` ૫૦૦.૦૦	લાખનરી	નાણાંકી્ય	જોગિાઇ	બજેટમાં	સિૂિિામાં	આિેલ	છે.	
તે	વસિા્ય	િિુ	ખિ્મ	જલ	જીિન	વમશન	કા્ય્મક્રમ	માંથરી	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.
(૫) ગ્રામ્ય પાણી પુરવઠા કા્ય્મક્ર- આરદજાિી ત્વસિાર ઃ
 ગ્રામ્ય પાણી પુરવઠા કા્ય્મક્રની ત્વગિો નીિે રુજબ છે. 
	 આરદજાવત	વિસતારોમાં	પાણરીનરી	મુશકેલરીિાળા	તેમજ	પાણરીનરી	ગુણિતિાથરી	પ્રભાવિત	ફળરી્યાઓ	માટેનરી	વ્યવક્તગત	
પાણરી	પુરિઠા	્યોજના,	જુથ	પાણરી	પુરિઠા	્યોજના,	હેન્ડપંપ,	મરીનરી	પાઇપ	જેિરી	પ્રવૃવતઓ	કરિામાં	આિે	છે.	
 ♦  જુથ પાણી પુરવઠા ્યોજના : 

	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	આરદજાવત	વિસતારોમાં	સરફેસ	સોસ્મ	આિારરીત	્યોજનાઓ	હાથ	િરિામા	ંઆિેલ	છે.	આરદજાવત	
વજલ્ાઓમાં	૪૮૯૮	ગામો	માટેનરી	અંદાજી	રકમ	` ૪૯૨૩.૩૪	કરોડનરી	્યોજનાઓ	પ્રગતરી	હેઠળ	છે.
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 ♦  રીની પાઇપ પાણી પુરવઠા ્યોજના : 
	 ૧૬૫	મરી	.મરી.	વ્યાસિાળા	બોરિેલ	શારરી	તેના	પર	વિઘુત	શરકતથરી	િાલતા	સીંગલ	ફેઈર	પંપ	બેસાડરી	પાણરી	બહાર	
લાિરી	તે	પાણરીને	જમરીન	તળનરી	ટાંકીમાં	સંગ્રહ	કરરી	જાહેર	સટેન્ડ	પોસટ	પર	પાણરીનુ	ંવિતરણ	કરરી	શકા્ય	તિેરી	મરીનરી	પાઇપ	
પાણરી	પુરિઠા	્યોજના	શક્ય	હો્ય	ત્યાં	અમલમાં	મુકિામા	ંઆિે	છે.	પરીિાના	પાણરી	માટે	સથાવનક	સરિોત	પુરતો	ન	હો્ય	તિેા	
ગ્રામ્ય	વિસતાર	માટે	દુરના	સરિોતમાંથરી	પાણરી	મેળિરી	ગ્રામ્ય	જુથ	પાણરી	પુરિઠા	્યોજનાઓનો	પણ	અમલ	કરિામા	ંઆિે	છે.	
છુટરી	છિાઇ	ખેતરોમાં	િસિાટ	કરતરી	િસતરી	માટે	હેન્ડપંપનરી	સુવિિા	પુરરી	પાડિામાં	આિે	છે.	આરદજાવત	વિસતારમાં	ઘેર	ઘેર	
નળ	જોડાણ	તેમજ	લોકભાગરીદારરી	આિારરત	આંતરરક	પાણરી	પુરિઠા	્યોજનાઓનુ	ંપણ	અમલરીકરણ	કરિામાં	આિે	છે.	િષ્મ	
૨૦૨૧-૨૨	માં	નિેમબર-૨૦૨૧	અવંતત	૮૬	મરીનરી	પાઇપ	પાણરી	પુરિઠા	્યોજનાઓ	પુણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.
 ♦  હેનડપંપ : 

	 આરદજાતરી	વિસતાર	ખુબજ	ડુંગરાળ	તેમજ	છુટોછિા્યો	વિસતાર	િરાિતો	હો્ય	છે.	આિા	વિસતારો	માટે	પરીિાના	પાણરીનરી	
વ્યિસથાના	ભાગ	રૂપે	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	હેન્ડપંપ	કા્યાજંવિત	કરિામા	ંઆિતા	હો્ય	છે.	૨૦૨૧-૨૨	મા	ંનિેમબર-૨૦૨૧	
અવંતત	૧૨૭૦	હેન્ડપંપ	પુણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	
	 િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩માં	૩૫૦	ગામોમાં	પરીિાના	પાણરીનરી	સુવિિા	િિારરીને	માથારદઠ	૧૦૦	લરીટર	દૈવનક	પાણરી	આપિાનો	
લક્	છે.	આરદજાવત	વિસતાર	માટે	કુલ	` ૧૦૦૦.૦૦	લાખનરી	નાણાંકી્ય	જોગિાઇ	બજેટમાં	સૂિિિામા	ંઆિેલ	છે.	
(૬)   ગ્રારીણ ત્વસિારોરાં નળ જોડાણરાં વિારો - આરદજાત્િ ત્વસિાર :
	 પરીિાના	પાણરીનરી	્યોજનાઓનું	આ્યોજન,	અમલરીકરણ	તેમજ	સમગ્ર	વ્યિસથાપન	લોકાવભમુખ	બને	અન	ેપરીિાના	
પાણરી	ક્ેરિે	લોકોનરી	સવક્ર્ય	ભાગરીદારરી	મેળિરી	લોકોમાં	પરીિાના	પાણરીના	ંસંસાિનો	માટ	ેમાલરીકીપણાનો	ભાિ	જાગૃત	કરરી	
શકા્ય	તે	જાતના	વિકેનન્દ્રત	આ્યોજનનો	અવભગમ	અપનાવ્યો	છે.	સરકાર	ેસિજલિારા	અન	ેસેકટર	રરીફોમ્મ	(રાજ્ય)	કા્ય્મક્રમ	
શરૂ	કરેલ	છે	જેમાં	્યોજનાનરી	અંદાજીત	રકંમતના	૯૦	ટકા	રકમ	સરકાર	તરફથરી	મળે	છ	ેઅન	ે૧૦	ટકા	રકમ	લોકફાળા	તરરીકે	
લાભાથજીઓએ	ભોગિિાનો	થા્ય	છે.	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	આરદજાતરી	વિસતારનરી	્યોજનાઓમા	ં૧૦%	લોકફાળા	ભરિામાં	થરી	
મુવક્ત	આપિામાં	આિેલ	છે.	આ	કા્ય્મક્રમનું	અમલરીકરણ	ગ્રામ્ય	પાણરી	અને	સિચછતા	સવમવત	દ્ારા	થા્ય	છે.	
	 ૨૦૨૧-૨૨	માં	 નિેમબર-૨૦૨૧	અંવતત	આરદજાવત	 વિસતારોમાં	 ૪૪૧	લોકભાગરીદારરી	આિારરીત	ગ્રામ્ય	પાણરી	
પુરિઠા	્યોજનાઓ	પુણ્મ	કરિામાં	આિેલ	છે.	અત્યાર	સુિરી	રાજ્યના	ંઆરદજાવત	વિસતારના	ંકુલ	૨૧.૬૪	લાખ	ઘરો	નરી	સામે	
૧૪.૭૨	લાખ	ઘરોને	(૬૮.૦૫%)	નળ	જોડાણ	આપિામા	ંઅિેલ	છે.	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	૭૦૦	લોકભાગરીદારરી	આિારરીત	
ગ્રામ્ય	આંતરરીક	પાણરી	પુરિઠા	્યોજના	તેમજ	૨.૫૦	લાખ	પરરીિારોન	ેનળ	જોડાણ	પુરુ	પાડિાનો	લક્	છે.	
	 આમ,	ગ્રામ્ય	પાણરી	પુરિઠા	કા્ય્મક્રમ-	આરદજાતરી	વિસતાર	માટ	ે` ૧૦૦.૦૦	લાખનરી	નાણાંકી્ય	જોગિાઇ	બજેટમાં	
સૂિિિામાં	આિેલ	છે.	
(૭)   આરદજાિી પેટા ્યોજના હેઠળ પાણી પુરવઠા અને સવચછિા રાટે ખાસ જોગવાઇ :
	 િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	માં	` ૧૦૦૦.૦૦	લાખ	જોગિાઇ	સુિિિામાં	આિેલ	છે	જે	ગ્રાન્ટ	આરદજાતરી	વિકાસ	વિભાગ	
હસતક	હો્ય	છે.	
(૮) આરદજાિી પેટા ્યોજના હેઠળ પાણી પુરવઠા અને સવચછિા રાટે ખાસ જોગવાઇ–રાંગણી-૯૩ હેઠળ
	 િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૨૦૦.૦૦	લાખ	જોગિાઇ	સિુિિામાં	આિેલ	છે	જે	ગ્રાન્ટ	આરદજાતરી	વિકાસ	વિભાગ	હસતક	
હો્ય	છે.	
(૯) ગ્રામ્ય પાણી પુરવઠા કા્ય્મક્ર- અનુસૂત્િિ જાત્િ 
	 િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	અનુસુવિત	જાવતનરી	િસતરી	િરાિતા	૩૦૦	ફવળ્યા	 /	મહોલ્ાઓમા	ંપરીિાના	પાણરીનરી	
સુવિિા	ઉપલબિ	કરાિિાનું	આ્યોજન	છે.	જે	માટે	અનુસૂવિત	જાવત	પેટા	્યોજના	અંતગ્મત	` ૧૫૦૦.૦૦	લાખનરી	જોગિાઇ	
સુવિત	કરિામાં	આિેલ	છે.	
(૯) સરદાર સરોવર નહેર આિારીિ સૌરાષ્ટ્ર, કચછ, ઉતિર ગજુરાિ અન ેપંિરહાલ રાટેની પાણી પુરવઠા ્યોજનાનો અરલ:
	 ગુજરાત	િોટર	ઇન્ફ્ાસટ્કિર	લરીમરીટેડ	દ્ારા	આ	કા્ય્મક્રમ	અંતગ્મત	સરદાર	સરોિર	કેનાલમાંથરી	નમ્મદાનુ	ંપાણરી	મોટા	
જથથામાં	મેળિરી	વનિા્મરરત	વિસતારો	સુિરી	પહોંિાડિા	માટે	મોટા	વ્યાસનરી	અન	ેસેંકડો	કીલોમરીટર	લાંબરી	બલક	પાઇપ	લાઇનો	
વબછાિિાનરી	તેમજ	પંપીંગ	સટેશનોના	વનમા્મણનરી	કામગરીરરી	તેમજ	હ્યાત	પંપીંગ	સટેશન	તથા	બલક	પાઇપલાઇનનરી	મરામત	
અને	વનભાિણરીનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.	
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નવેમબર-૨૦૨૧ ની સસથિીએ રુખ્ય કારોની ત્વગિ નીિે રુજબ છે.
 ` ૨૯૦	કરોડનરી	રિાહ્ણરી	ડેમ-૨	થરી	મોરબરી	પવંપંગ	સટેશન	સુિરીનરી	૩૩.૫૦	રકલોમરીટર	બલક	પાઇપ	પૈકી	૩૧.૩૦	
કી.મરી.	બલક	પાઇપલાઇન	પૂણ્મ	થ્યેલ	છે	જેનાંથરી	જામનગર,	રાજકોટ,	પોરબંદર,	મોરબરી	અન	ેદેિભૂમરી	દ્ારકા	ન	ેલાભ	મળશે.	
તેમજ	જરૂરરી્યાત	મુજબ	અન્્ય	બલક	પાઇપલાઇન	હાથ	પર	લેિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	તેમજ	` ૧૦૨૦	કરોડના	નાિડા	થરી	િાિંડ	
અને	બિુેલ	થરી	બોરડા	સુિરીનરી	૧૪૩	રકલોમરીટર	લંબાઇનરી	બલક	પાઇપલાઇન	અંતગ્મત	૪૯.૭૫	કી.મરી.	બલક	પાઇપલાઇનનરી	
કામગરીરરી	પૂણ્મ	થ્યેલ	છે.	જેનાથરી	રાજકોટ,	બોટાદ,	અમરેલરી,	જુનાગઢ,	ભાિનગર,	અન	ેગરીર	સોમનાથ	ને	લાભ	થશે.	
	 િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	૭૫	રક.મરી	બલક	પાઇપ	લાઇન	પણુ્મ	કરિાનું	આ્યોજન	છે.	જ	ેમાટે	સરદાર	સરોિર	કેનાલ	
આિારરીત	્યોજના	હેઠળ	` ૩૫૦૦૦.૦૦	લાખનરી	જોગિાઇ	સવુિત	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	
(૧૧) િહેરી પાણી પુરવઠા કા્ય્મક્ર :
	 આ	કા્ય્મક્રમમાં	શહેરો	માટે	દુરના	પાણરીના	સરિોતોમાંથરી	પાણરી	મેળિરી	શહેરોના	હ્યાત	િોટર	િક્કસ	સિુરી	પાણરી	િહન	
કરિાનરી	મુળ	્યોજના	અથિા	હ્યાત	્યોજનાનરી	સિુારણાનરી	કામગરીરરીનો	સમાિેશ	થા્ય	છે.	
	 જરૂરરી્યાત	અન	ેઅગ્રરીમતા	પ્રમાણે,	શહેર	પાણરી	પુરિઠા	્યોજનાઓનુ	ંઅમલરીકરણ	કરિામાં	આિે	છે,	જે	માટે	િષ્મ	
૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૫૦૦.૦૦	લાખ	નરી	જોગિાઇ	સૂવિત	કરિામાં	આિે	છે.
(૧૨) એડવાનસ ટેકનોલોજી– (ડ્ીનકીંગ વોટર ઇનફ્ાસટ્કિર પ્ોટેકિન ટાસક ફોસ્મ) :
	 પાણરી	પુરિઠા	હસતકનરી	હજારો	કીલોમરીટર	પાઇપ	લાઇન	નેટિક્ક	ક્રોસકન્ટ્રી,	ખેતરીિાળરી	જમરીન,	િંિાકી્ય	સથળોમાંથરી	
પસાર	થા્ય	છે.	પાણરી	પુરિઠાનરી	પાઇપલાઇનના	એરિાલિ	આશરે	૩૦૦	મરી.	ના	અંતરે	મૂકિામા	ંઆિતા	હો્ય	છે,	આિા	
હજારોનરી	સંખ્યામાં	આ	િાલિ	ને	છેડછાડ	કરરી	 વબન	પરીિાલા્યક	હેતુ	માટ	ેતેમજ	કોઇિાર	ખેતરીનરી	જમરીનન	ેપરી્યત	કરિા	
ગેરકા્યદેસર	પાણરી	લે	છે.	પાણરીનો	ગેરકા્યદેસર	િપરાશ	અટકાિિા	અન	ેવન્ંયરિણ	માટે	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૧૧૬૦.૦૦	
લાખનરી	જોગિાઇ	સુવિત	કરિામાં	આિેલ	છે.
(૧૩) રુખ્ય રંરિી રત્હલા પાણી સત્રત્િ પ્ોતસાહન ્યોજના :
	 પાણરી	પુરિઠાનરી	વ્યિસથામાં	જન	ભાગરીદારરી	–	મવહલા	સશવક્તકરણના	અવભગમમાં		મવહલાઓનરી	ભાગરીદારરીથરી	
્યોજનાઓ	 ખુબ	 સારરી	 રરીતે	 િાલરી	 શકે	 છે	 તેમ	 પુરિાર	 થ્ેયલ	 છે.	 આ	 સંદભવે	 િોટર	 એન્ડ	 સેનરીટેશન	 ઓગવેનાઇરેશન	
મેનેજમેન્ટ(િાસમો)	દ્ારા	૨૦૦૨-૦૩	થરી	ઉક્ત	અવભગમથરી	િાલતરી	તમામ	્યોજનાઓ	ખુબ	જ	સફળ	તથા	સક્મ	રરીતે	િાલે	છે.	
આિરી	સશક્ત	મવહલાઓ	એક	મિં	પર	મળ	ેતો	મવહલાઓના	છુપા્યેલા	ગુણો	સામ	ેઆિે,	અન	ેસામુવહક	િિા્મ/	કા્ય્મવશબરીરમા	ં
પોતે	કરેલા	કા્ય્મ	બરીજી	મવહલાઓન	ેજણાિરી	શકે,	અને	આ	ક્ેરિમાં	પોતાન	ુક્મતા	િિ્મન	કરરી	શકે.	આ	બાબતને	ધ્યાનમાં	રાખતાં	
િોટર	એન્ડ	સેનરીટેશન	ઓગવેનાઇરેશન	મેનેજમેન્ટ	(િાસમો)	દ્ારા	ઉક્ત	કા્ય્મક્રમ	અંતગ્મત	એક્પોરર	વિવરટ	(પ્રેરણા	પ્રિાસ),	
તાલુકા	કક્ાએ	ખાસ	મવહલા	કા્ય્મવશવબર,	વજલ્ા	કક્ાએ	મવહલા	સરપિં	કા્ય્મવશવબર,	રાજ્ય	કક્ાએ	મવહલા	સરપિંોને/પાણરી	
સવમવતના	અધ્યક્નું	સન્માન	કા્ય્મક્રમ,	પાણરી	પુરિઠા	પ્રભાગ	હેઠળનરી	તમામ	મવહલા	સટાફનુ	વિવિિ	વિષ્યો	પર	ક્મતા	િિ્મન	
વિગેરે	પ્રવૃવત	હાથ	િરિામાં	આિતરી	હો્ય	છે.	
	 િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન,	૨૧૦	રાજ્યકક્ાએ	પાણરી	સવમવતઓને	ઇનામ	આપિાનુ	આ્યોજન	છે.	“મુખ્ય	મંરિરી	
મવહલા	પાણરી	સવમવત	પ્રોતસાહન	્યોજના”	માટે	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૧૫૦.૦૦	લાખનરી	જોગિાઇ	સૂવિત	કરેલ	છે.
(૧૪)  આરદવાસી ત્વસિારોરાં લોકફાળા િરીકેની સહા્ય :
	 રાજ્યમા	ંપાણરી	સવમવતઓ	થકી	ગ્રામ્ય	વિસતારમાં	પરીિાના	પાણરીનરી	આંતરરક	વ્યિસથાનરી	કામગરીરરીનુ	ંઅમલરીકરણ	
કરિામાં	આિે	છે.	સદર	કા્ય્મક્રમના	િારાિોરણ	મુજબ	ગ્રામ્ય	પે્યજળ	્યોજનાઓ	માટે	ગામ	લોકો	દ્ારા	્યોજનાનરી	કુલ	રકંમતના	
૧૦	ટકા	જેટલરી	રકમ	લોકફાળા	તરરીકે	ભરિાનરી	રહે	છે.	આરદજાવત	 વિસતારનરી	દુગ્મમ	પરરનસથવત,	નબળો	પ્રવતસાદ	તથા	
વિષમ	આથજીક	પરરનસથતના	કારણે	હાલમાં	પ્રિત્મમાન	િારાિોરણ	(લોકફાળા)	પ્રમાણે	અમલરીકરણમાં	નબળો	પ્રવતસાદ	તથા	
િરીમરી	પ્રગવત	જોિા	મળતા,	કામગરીરરી	રડપથરી	અન	ેસમ્યસર	થા્ય	તે	હેતુથરી	આરદિાસરી	વિસતારો	માટે	૧૦	ટકા	લોકફાળા	
ભરિામાંથરી	મુવક્ત	આપિામાં	આિેલ	છે.	
	 િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	કુલ	૭૦૦	લોકભાગરીદારરી	આિારરીત	્યોજનાઓન	ેલોકફાળાનરી	સહા્ય	આપિાનુ	આ્યોજન	છે.	
િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરવમ્યાન	` ૩૦૦૦.૦૦	લાખ	નરી	જોગિાઇ	સવૂિત	કરેલ	છે.
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(૧૫) જી.ડબલ્યુ.આઇ.એલ પાસેથી ડીસેલીનેટેડ પાણીની ખરીદી : 
	 પાણરી	 પુરિઠા	 પ્રભાગ	 દ્ારા	 ૨૭૦	 એમ.એલ.ડરી	 ક્મતાના	 ડરીસેલરીનેશન	 પલાન્ટનરી	 કામગરીરરી	 પ્રગવત	 હેઠળ	 છે.	
ડરીસેલરીનેટેડ	પાણરી	થકી	દેિભુમરી	દ્ારકા,	ગરીર	સોમનાથ,	ભાિનગર,	અન	ેકચછ	વજલ્ા	માટ	ેઆવંશક	જળ	સલામતરી	પ્રાપ્ત	થશે.	
	 જી.ડબલ્યુ.આઇ.એલ	પાસેથરી	ડરીસેલરીનેટેડ	પાણરીનરી	ખરરીદરી	માટ	ેજોગિાઇ	` ૧૦૦.૦૦	લાખ	માટે	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	
ના	અંદાજપરિમાં	સુવિત	કરેલ	છે.	
(૧૬) રી્યુઝ ઓફ ટ્ીટેડ વેસટ વોટર :
	 ગુજરાત	રાજ્ય	દ્ારા	તા:૨૮-૫-૨૦૧૮ના	રોજ	ગટરના	શુનધિકરણ	કરા્ેયલા	પાણરીના	પુન:ઉપ્યોગ	અંગેનરી	નરીવત	
જાહેર	કરિામા	આિેલ	છે.	આ	નરીવતનું	 ધ્યે્ય	ગટરના	ગંદા	પાણરીનું	મહતિમ	એકરિરીકરણ	કરિું,	તેન	ુશુનધિકરણ	કરરી	પરીિા	
વસિા્યના	અન્્ય	હેતુ	જેિા	કે	ઔદ્ોવગક	િપરાશ,	બાગ-બગરીિા,	બાંિકામ	જેિા	હેતુસર	ઉપ્યોગ	કરરી	શુધિ	પાણરીના	જળસંસાિનો	
પરનરી	વનભ્મરતા	ઘટાડિાનું	છે.	જે	અંતગ્મત	૭૯૬	એમ.એલ.ડરી.	ગટરના	શુનધિકરણ	કરા્યેલા	પાણરીના	પુન:ઉપ્યોગ	શરૂ	કરેલ	
છે.	જે	અંતગ્મત	રાજ્યમાં	૭૯૬	એમ.એલ.ડરી.	જથથાનો	પુન:	ઉપ્યોગ	શરૂ	કરેલ	છે.	જામનગર,	ગાિંરીનગર	મહાનગરપાવલકા	
માં	રરી્યુર	ઓફ	ટ્રીટેડ	િેસટ	િોટર	ના	કામો	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરવમ્યાન	` ૧૦૦૦૦.૦૦	લાખ	નરી	જોગિાઇ	
સૂવિત	કરેલ	છે.	
(૧૭) સેટ અપ ઓફ ડીસેલીનેિન પલાનટસ ઃ
	 પરીિાના	પાણરીનો	િૈકનલપક	સોસ્મ	ઉભો	કરરી	સથાવનક	વિસતારમા	ંજળસલામવત	પ્રદાન	કરિા	હેતુ,	દરર્યાકાઠાંના	વિવિિ	
સથળોએ	સથાવનક	જરૂરરી્યાત	મુજબ	દરરી્યાના	ખારા	પાણરીમાંથરી	મરીઠું	પાણરી	બનાિિા	માટે	૪	સથળોએ	ભાિનગર	ખાતે	૭	કરોડ	
વલટર,	ગરીરસોમનાથ	ખાતે	૩	કરોડ	વલટર,	દેિભૂમરી	દ્ારકા	ખાત	ે૭	કરોડ	વલટર	અન	ેકચછ	ખાતે	૧૦	કરોડ	વલટર	મળરી	કુલ	૨૭	
કરોડ	લરીટર	ક્મતા	ના	“ડરી-સેલરીનેશન	પલાન્ટ	સથાપિિાનુ	ંઆ્યોજન	કરેલ	છે.	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	દરવમ્યાન	` ૪૦૦૦૦.૦૦	
લાખ	નરી	જોગિાઇ	સૂવિત	કરેલ	છે.	
(૧૮) અનુસૂત્િિ જાત્િની વસિી રાટે લોકફાળા િરીકેની સહા્ય
	 રાજ્યમા	અનુસુવિત	જાવતનરી	૪૦%	ટકાથરી	િિુ	િસતરી	િરાિતા	ગામો	તથા	અનવુિત	જાવતનરી	૨૫૦	માણસોથરી	િિુ	
િનસત	િરાિતા	ગામોમાં	આંતરરક	પુરિઠા	્યોજનાઓમાં	િેગ	મળે	તે	માટે	૧૦%	ટકા	લોકફાળો	ભરિામાંથરી	િષ્મ	૨૦૧૯-૨૦	
થરી	મવુક્ત	આપિામાં	આિેલ	છે.	આ	કા્ય્મક્રમ	માટે	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૫૦૦.૦૦	લાખ	સૂવિત	કરિામાં	આિેલ	છે.	
(૧૯) “જલ જીવન ત્રિન” કનેદ્ર પુરસકૃિ ્યોજના:- (જુનુ નાર “રાષ્ટ્રી્ય ગ્રારીણ પે્યજળ કા્ય્મક્ર-NRDWP)
	 “જલ	જીિન	વમશન”ના	િારા	િોરણ	મુજબ	કામગરીરરી	હાથ	િરિામાં	આિતરી	હો્ય	છે.	જેમાં	દરેક	ફળરી્યાને	માથા	
રદઠ	દૈવનક	૫૫	લરીટર	પાણરી	ઉપલબિ	કરાિિુ,	પાણરીનરી	ગુણિતિા	પ્રભાિરીત	ફળરી્યાઓન	ેપ્રાથવમકતા	આપિરી,	સરફેસ	સોસ્મ	
આિારરીત	્યોજનાઓ	અમલમા	ંમુકિરી	અને	િિુ	ને	િિુ	નળ	જોડાણ	પુરા	પાડિા	વિગેરેનો	સમાિેશ	થા્ય	છે.	
	 ડબલ્યુ.ક્યુ.એમ.એસ.પરી	 (Water	 Quality	 Monitoring	 and	 Surveillance	 –WQMS)	 પ્રવૃવત	 હેઠળ	 પાણરીનરી	
ગુણિતિાનું	વન્યમન	અને	દેખરેખ	તેમજ	પાણરીનાં	નમૂનાઓનુ	ંપૃથથકરણ	કરિામા	ંઆિે	છે.	પાણરી	અંગે	્યોગ્ય	તાલરીમ	અન	ે
જનજાગૃવત	કા્ય્મક્રમ	પણ	કરિામાં	આિે	છે.	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	અત્યાર	સુિરીમા	ં૧.૭૦	લાખ	પાણરીના	નમુનાઓનરી	
િકાસણરી	તેમજ	૩૪૩૧	પાણરી	ગુણિતિા	વિષ્યક	તાલરીમ	્યોજિામાં	આિેલ	છે.	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	૨.૫	લાખ	પાણરીના	
નમુનાઓનરી	િકાસણરી	તેમજ	૧૮૦૦	પાણરી	ગુણિતિા	વિષ્યક	તાલરીમ	્યોજિાનુ	લક્	છે.
	 “જલ	જીિન	વમશન”	-સપોટ્મ	કા્ય્મક્રમ	અંતગ્મત	ગ્રામ્ય	કક્ાએ	પાણરી	સવમવતઓ	ન	ેપાણરીન	ેલગત	વિવિિ	પાસા	
જેિા	કે	પાણરી	નરી	ગ્રામ્ય	કક્ાએ	ફીલડ	કીટ	થકી	િકાસણરી	કરિરી,	પાણરીના	 સરિોતનરી	જાળિણરી	તેમજ	આસપાસ	સિચછતા	
રાખિરી,	પાણરી	વિતરણ	તેમજ	વન્યવમત	પાણરી	િેરા	નરી	િસુલાત	અન	ેપાણરી	બાબતે	સિવનભ્મરતા	સાિિરી	વિગેરે	માટ	ેજાગૃકતા	
કેળિિાના	પ્ર્યાસો	કરિામાં	આિે	છે.	િષ્મ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	પાણરી	સવમવતના	કૌશ્લ્યિિ્મન/પાણરી	તેમજ	સિચછતા	સંબંિરી	
કુલ	૨૦૪૬	તાલરીમ	્યોજિામાં	આિેલ	છે.	િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માંપાણરી	સવમવતના	કૌશ્લ્યિિ્મન/	સિચછતા	સંબંિરી	કુલ	૧૦૦૦	
તાલરીમ	્યોજિામાં	વિષ્યક	તાલરીમ	્યોજિાનુ	લક્	છે.
	 િષ્મ	૨૦૨૨-૨૩	માં	કેન્દ્ર	પુરસકૃત	્યોજના	“જલ	જીિન	વમશન”	હેઠળ	રાજ્ય	વહસસાના	૫૦%	` ૨૪૦૦૦૦.૦૦	
લાખ	સુિિિામાં	આિેલ	છે	તેમજ	કેન્દ્રનો	૫૦%	વહસસા	બારોબાર	ફાળિિામાં	આિનાર	છે.
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કલપસર પ્ભાગ
 ખંભાિના અખાિના ત્વકાસની ્યોજના (કલપસર) રુખ્યતવે બે ્યોજનારાં વહેંિા્યેલ છે. 
૧.૦ ખંભાિના અખાિના ત્વકાસની ્યોજના (કલપસર ્યોજના) :	ખંભાતના	અખાતમાં	પવચિમ	તરફ	ભાિનગર	અને	પિૂ્મ	

તરફ	ભરૂિ	વજલ્ાના	પાણરી્યાદરા	ગામ	િચ્ચે	ડેમનું	બાંિકામ	કરરી	મરીઠા	પાણરીના	સરોિરનરી	રિનાનરી	્યોજના.
૨.૦   ભાડભિૂ બેરેજ ્યોજના :	નમ્મદા	નદરી	પર	ભાડભૂત	ગામ	પાસ	ેબેરેજ	બનાિરીને	નમ્મદાનું	પાણરી	ડા્યિર્મન	કેનાલ	દ્ારા	

ભવિષ્યમાં	કલપસર	્યોજનાના	સંભવિત	સરોિરમાં	િાળિાનરી	્યોજના.
૧.૦ કલપસર ્યોજના 
	 કલપસર	બહુહેતુક	્યોજનાના	શક્યતાદશજી	(બેંકેબલ	પ્રોજેકટ	રરીપોટ્મ	ત્ૈયાર	કરિા	જરૂરરી	સિવે/	સંશોિનો/	અભ્યાસો	
નરીિે	પ્રમાણે	કરિામાં	આિેલ	છે.
 (૧)  કલપસર ્યોજનાનો આત્વક્ણ અહેવાલ:
	 આવિક્ણ	અહેિાલ	(Reconnaissance	Report)	સન	ે૧૯૮૯	માં	મે.હેસકોનીંગ,	નેિરલેન્ડ	દ્ારા	તૈ્યાર	

કરિામાં	આિેલ.
 (૨)  કલપસર ્યોજનાના પૂવ્મ િક્યિાદિથી અહેવાલ :
	 પૂિ્મ	શક્યતાદશજી	અહેિાલ	(Prefeasibility	Report)	સન	ે૧૯૯૬	માં	મે.	હેસકોનીંગ,	નિેરલને્ડ	દ્ારા	તૈ્યાર	

કરિામાં	આિેલ.						 	 	
 (૩)  કલપસર ્યોજનાના છ ત્વત્િષ્ઠ અભ્યાસો (Six specific studies) :
	 કલપસર	્યોજનાનાં	િોિા–હાંસોટ	પથરેખા	ઉપર	છ	વિવશષ્ટ	અભ્યાસો	(Six	specific	studies)	સને	૧૯૯૯	

માં	પૂણ્મ	કરિામાં	આિેલ	હતા.	
 (૪)  કલપસર ્યોજનાના DPR (Detailed Bankable Report) - પૂણ્મિક્યિાદિથી અહેવાલ :
	 સને	 ૨૦૦૩	માં	 કલપસર	 ્યોજનાના	 પૂણ્મશક્યતાદશજી	અહેિાલ	 તૈ્યાર	 કરિા	 માટે	 કલપસર	 વિભાગનરી	

સથાપના	કરિામાં	આિેલ	હતરી.	ત્યારબાદ,	સને	 ૨૦૦૫	માં	કલપસર	્યોજનાનરી	EAG	Group	(Expert	
Advisory	Group)	નરી	રિના	કરિામા	ંઆિેલ	હતરી.

	 સદરહુ	ંEAG	Group	(તજજ્	સલાહકાર	ગ્રુપ)	નરી	ભલામણોન	ેધ્યાને	લઇન	ેગુજરાત	સરકારે	વિવિિ	અહિેાલનરી	
સમરીક્ા	કરરી	નરીિે	પ્રમાણેનાં	વનણ્મ્યો	લરીિેલ	હતાં.			
	 (૧)		બંિ	પથરેખા	ઉતર	રદશામાં	૧૫	કી.મરી.	ખસેડિરી
	 (૨)		ભરતરીજન્્ય	વિજ	ઉતપાદનનું	્યોજનામાંથરી	અલગ	કરિાનુ	ં
	 (૩)		નમ્મદા	નદરી	ઉપર	ભાડભૂત	ખાતે	સટેન્ડ	એલોન	્યોજના	તરરીકે	બેરેજ	બનાિરીન	ેનમ્મદાનુ	ંપાણરી	ડા્યિર્મન	કેનાલ	

મારફતે	કલપસર	્યોજનાનાં	સંભવિત	સરોિરમાં	િાળિાનુ	ંઅને
	 (૪)		બંદરોનો	વિકાસ	કલપસર	્યોજનાના	બંિના	હેઠિાસમા	ંકરિો.
	 સૂવિત	 કલપસર	 ્યોજનામાં	 ખંભાતના	 અખાતનરી	 પવચિમ	 રકનારે	 ભાિનગર	 તથા	 પૂિ્મ	 તરફે	 ભરૂિ	 વજલ્ાના	
પણરી્યાદરા	િચ્ચે	દરર્યાનરી	ખાડરીમાં	મરીઠા	પાણરીના	સરોિરનરી	સંરિના	સવહતનો	બહુહેતુક	આડબંિ	બનાિિાનંુ	આ્યોજન	
છે.	આ	્યોજનામાં	૩૦	રક.મરી.	લંબાઇનો	બંિ	બનાિરી	નમ્મદા	(ડા્યિર્મન	કેનાલ	મારફતે),	ઢાઢર,	મહરી,	સાબરમતરી	અને	
સૌરાષ્ટ્રનરી	નદરીઓના	૮૦૦૦	મરીલરી્યન	ઘનમરીટર	આિરાનો	 (પાણરી)	સંગ્રહ	કરિાનંુ	આ્યોજન	છે.	આ	ઉપરાંત	ભરૂિ	
વજલ્ાના	ભાડભૂત	ગામ	ખાતે	ભાડભૂત	બેરેજ	બનાિરી	ડા્યિર્મન	કેનાલ	દ્ારા	નમ્મદા	નદરીના	પાણરીને	્યોજનાના	જળાશ્યમાં	
િાળિાનું	આ્યોજન	છે.
	 (૫)	 	 	 કલપસર	 ્યોજનાનાં	 પૂણ્મશક્યતાદશજી	અહેિાલ	 તૈ્યાર	 કરિા	 માટે	 ` ૪૧૬.૭૦	 કરોડનરી	 િહરીિટરી	 મંજુરરી	
આપિામાં	આિેલ	છે.	 કલપસર	્યોજનામા	ંખંભાતના	અખાતમાં	 બંિ	બનાિિાનો	 હોિાથરી	સમુદ્રશાસરિ	અને	 પ્યા્મિરણરી્ય	
અભ્યાસો	ઉપરાંત	બિંના	સંલગ્ન	પાસાઓ	તથા	અસરો	સવહત	વિવિિ	અભ્યાસો	હાથ	િરિામા	ંઆવ્યા	છે.	સૂવિત	કલપસર	
ડેમનરી	પથરેખા	પરના	વજ્યોટેકવનકલ	અભ્યાસો	પણૂ્મ	થ્યેલ	છે.	કલપસર	ડેમના	બાિંકામ	માટે	જરૂરરી	મરટરર્યલના	જથથા	અને	



294

ઉપલબિતા	માટે	કન્સટ્કશન	મરટરર્યલ	સિવેનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	કલપસર	્યોજનાના	કમાન્ડ	એરરી્યા	માટે	કેનાલ	/	
પાઇપ	લાઇન	/	બંનેનું	સં્યુકત	નેટિક્કના	આ્યોજનનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	ભારત	સરકારનરી	વમવનસ્ટષ્રરી	ઓફ	અથ્મ	
સા્યન્સ	 (MoES)	 હસતકનરી	અને	 દરર્યાઈ	 બાબતો	અંગે	 તજજ્ો	 િરાિતરી	 સંસથાઓ	 “નેશનલ	 સેંટર	 ફોર	 કોસટલ	 રરીસિ્મ	
(NCCR),	િેન્ાઇ”	તથા	“નેશનલ	ઇનન્સટટ્ૂટ	ઓફ	ઓશન	ટેક્ોલોજી	(NIOT),	િેન્ાઇ”	ને	કલપસર	્યોજનાન	ેલગતા	પણૂ્મ	
થ્યેલ	વિવિિ	અભ્યાસોનુ	સંકલન	કરરીને	તથા	કલપસર	ડેમનરી	રડરાઇન	તથા	બાકી	રહેતાં	અભ્યાસો	માટે	વનષણાતં	સંસથાઓ	
તેમજ	લગત	તજજ્શ્રીઓનરી	સેિા	લઈન	ે કલપસર	્યોજનાનો	પણુ્મ	 શક્યતાદશજી	અહેિાલ	 (ડરી.પરી.આર.)	 તૈ્યાર	 કરાિિાનરી	
કામગરીરરી	સોંપિામાં	આિેલ	છે,	જે	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
(૬)  ્યોજનાના અપતે્ક્િ લાભો :
	 આ	સરોિરથરી	સૌરાષ્ટ્રમાં	આશરે	૧૦.૫૪	લાખ	હેકટર	જેટલા	 વિસતારમાં	 વસંિાઇ	તેમજ	ઔદ્ોવગક	અન	ેિરેલુ	
ઉપ્યોગ	માટે	પાણરી	આપિાનું	આ્યોજન	છે.	્યોજનાથરી	અન્્ય	લાભો	જિેાં	કે,	દવક્ણ	ગુજરાત	અન	ેસૌરાષ્ટ્ર	િચ્ચે	અંતરમાં	
અંદાજ	ે૧૩૬	કી.મરી.નો	ઘટાડો,	અંદાજે	૧.૦૦	લાખ	હેકટર	જમરીનનું	નિસાધ્યકરણ,	બંિનરી	નરીિિાસમાં	ખંભાતના	અખાતમા	ં
બંદરોનો	વિકાસ,	પિન	અને	સૌરઉજા્મ	જેિા	બરીનપરંપરાગત	ઉજા્મના	વિકાસનરી	સંભાિના,	પ્રિાસન	વિકાસ,	સૌરાષ્ટ્રના	પિૂ્મકાંઠે	
ખારાશમાં	િટાડો	િગેરે	મુખ્યતિે	છે.	
(૭)  કલપસર ્યોજના રાટે વષ્મ ૨૦ર૧–૨૨ રાટે સૂત્િિ આ્યોજન :
	 કલપસર	્યોજના	માટેના	બેંકેબલ	શક્યતાદશજી	અહેિાલ	ત્ૈયાર	કરાિિા	માટે	મોટરી	વસંિાઇ	્યોજના	સદર	૨૭૦૦–
૮૦–૦૦૫–૧૧	IRG	47,	મોજણરી	અને	શોિ	તપાસ	હેઠળ	કુલ	` ૫૨	કરોડના	સવૂિત	આ્યોજનનરી	દરખાસત	છે.	
(૮)  ત્વભાગની કારગીરી અંગેની ત્વગિો :
	 વિભાગ	દ્ારા	મુખ્યતિે	ભાડભૂત	બેરેજ	્યોજના	તથા	કલપસર	્યોજના	અંગેનરી	કામગરીરરી	કરિામાં	આિે	છે.	વિભાગ	
સવિિશ્રી	(કલપસર)	ના	િડપણ	હેઠળ	અન્્ય	સરીનરી્યર	તાવંરિક	અવિકારરીઓ	સવહત	કા્ય્મરત	છે.	જ્યારે	િડોદરા,	ભરુિ	અન	ે
ભાિનગર	ખાતેનરી	કિેરરી	અવિક્ક	ઇજનેરશ્રીના	િડપણ	હેઠળ	અન્્ય	તાંવરિક	કમ્મિારરીગણ	સવહત	કા્ય્મરત	છે.	
૨.૦   ભાડભૂિ બેરેજ ્યોજના : 
૧.૦	 નમ્મદા	નદરી	ઉપર	સરદાર	સરોિર,	મહેશ્વર,	ઓમકારેશ્વર	અન	ેઇનન્દરા	સાગર	જેિરી	બહુહેતુક	્યોજનાઓ	થતા	સરદાર	

સરોિરનરી	હેઠિાસમાં	નમ્મદા	નદરીના	પાણરીના	પ્રિાહમાં	ઘટાડો	થિાથરી	ભરતરીના	પાણરી	નમ્મદા	નદરીમાં	લાંબા	અંતર	સુિરી	
પ્રિેશે	છે.	ખંભાતના	અખાતમાંથરી	આિતા	સમુદ્રના	પ્રિાહોન	ેકારણે	રોજ	સરેરાશ	બે	િખત	ભરતરી	ઓટના	ખારા	પાણરી	
આશરે	૭૦	રકલોમરીટર	ઉપરિાસમાં	શુક્તરીથ્મ	સુિરી	પ્રિેશે	છે,	જેના	કારણે	નમ્મદા	નદરીના	પાણરીનરી	ગુણિતિા	બગડરી	
ગ્યેલ	છે,	આથરી	ભરૂિ/અંકલેશ્વર	શહેરને	પરીિાના	પાણરીનો	નમ્મદા	નદરીના	સરિોતો	વબન	ઉપ્યોગરી	થઇ	ગ્યા	છે.	હાલ	
પરીિાના	પાણરી	માટેનરી	પુરિઠા	્યોજનાઓ	નમ્મદા	નહેરો	અને	ઉકાઇ	-	કાકરાપાર	નહેરો	આિારરત	થ્યેલ	છે.	જી.આઇ.
ડરી.સરી.	અને	દહેજના	ઔદ્ોવગક	વિસતારન	ેપાણરી	મેળિિા	૭૦	રકલોમરીટર	ઉપરિાસમા	ંઅંગારેશ્વરથરી	પમપીંગ	કરરી	
પાણરી	લાિિું	પડે	છે.	જેમાં	પણ	ઉનાળાના	સમ્યે	ભરતરીના	કારણે	પાણરીનરી	ગુણિતિાન	ેઅસર	પડતરી	હો્ય	છે.	નમ્મદાના	
ડાબા	કાંઠે	ગોલડન	વરિજથરી	દરર્યા	સુિરી	નદરીના	કાંઠા	અને	ખેતરોનું	મોટા	પા્ેય	િોિાણ	થ્યેલ	છે.	જ્યારે	જમણા	કાંઠે	
ભરૂિથરી	ભાડભૂત	સુિરી	કાંપથરી	પુરાણ	થિાથરી	નમ્મદા	નદરીનો	પ્રિાહ	કાંઠાથરી	૫૦૦	મરીટર	થરી	૧	રકલોમરીટર	જેટલો	
દૂર	ગ્યેલ	છે.	નમ્મદા	નદરીના	ડાબા	અને	જમણા	કાંઠાના	૧૭	ગામોનરી	અંદાજે	૨૧૦૦	હેકટર	જમરીન	નદરીમા	ંઆિતા	
પૂરથરી	કા્યમરી	િોરણે	અસર	થ્ેયલ	છે	આથરી	િંતુરરી્યા,	તરરી્યા,	હરરીપુરા	જેિા	નદરી	કાંઠાના	ગામોન	ેનદરી	કાંઠાથરી	દૂર	
ઉિંાણિાળા	ભાગે	િસાિિા	પડ્યા	છે.	હાલ	દહેજ	અને	હાંસોટ	પાસ	ેનમ્મદા	નદરીના	બન્ે	કાંઠાને	જોડતો	કોઇ	પુલ	ન	
હોિાથરી	ભરૂિ	અંકલેશ્વર	થઇ	આશરે	૪૦	રકલોમરીટરનરી	િિારાનરી	મુસાફરરી	કરરી	જિું	પડે	છે.	

	 	 	 ઉપરોકત	સમસ્યાઓનરી	ગંભરીરતા	ધ્યાન	ેલઇ	નમ્મદા	નદરી	ઉપર	બેરેજ	અન	ેજમણા	ડાબા	કાંઠા	પુરસંરક્ણ	
પાળાઓ	બનાિિા	માટેનરી	રજુઆતો	સરકારશ્રીને	મળેલ	હતરી.	ઉપરોકત	સમસ્યાના	વનિારણ	માટે	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	
નમ્મદા	નદરી	પર	ભરૂિ	વજલ્ાના	ભાડભૂત	ગામ	નજીક	બેરેજ	બનાિિાનુ	ંનકકી	કરા્યેલ	છે.	

૨.૦  ભાડભૂિ ્યોજનાના લાભો :
•	 આ	બેરેજથરી	સમુદ્રનરી	ભરતરીના	પાણરી	શુકલતરીથ્મ	સિુરી	પ્રિેશતાં	અટકશે,	તેમજ	બેરેજમાં	મરીઠા	પાણરીના	સંગ્રહથરી	

ખારાશનરી	સમસ્યા	હલ	થશે.	પાણરીનરી	ગુણિતિા	સુિરશે	તેમજ	વસંિાઈને	પણ	ફા્યદો	થશે.
•	 ભરૂિ	-	વજલ્ાના	વિસતારોને	પરીિા	અને	વબનખેતરી	હેતુસર	પૂરતા	જથથામાં	િપરાશ	માટેનુ	ંપાણરી	આપરી	શકાશે
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•	 નમ્મદા	નદરી	ઉપર	બેરેજ	અને	છ	માગજી્ય	વરિજ	થિાથરી	હજીરા-સુરત-ઓલપાડ-હાંસોટ	દહેજના	કોસટલ	માગ્મના	
વિકાસ	થશે	અને	રોડ	માગ્મના	અંતરમાં	આશરે	૩૭	રક.મરી.નો	ઘટાડો	થશે.

•	 અંકલેશ્વરથરી	ભાડભૂત	િચ્ચેના	નમ્મદા	નદરીના	ડાબા	કાંઠે	રર	રકલોમરીટરનો	પૂરવન્ંયરિક	પાળો	થિાના	કારણે	૧૭	
ગામોના	પૂરથરી	િારંિાર	થતા	નુકસાનન	ેવન્ંયવરિત	કરરી	શકાશે.	

૩.૦  કારની પરરસસથત્િ : 
	 ભરૂિ	વજલ્ાના	ભાડભૂત	ગામ	પાસે	નમ્મદા	નદરી	પ	ભાડભૂત	ગામથરી	૫.૧૫	રકલોમરીટર	હેઠિાસમા	ંબેરેજ	અને	નદરીના	
બંને	કાંઠાના	પુર	સંરક્ણ	પાળા,	૬-લેન	વરિજ,	એપોિ	રોડના	બાંિકામ	સારું	સરકારશ્રીના	બજેટમાંથરી	્યોજનાના	બાંિકામ	અન	ે
દસ	િષ્મ	સિુરી	મરામત	અને	જાળિણરી	માટે	`	૪૧૬૭.૭૦	કરોડનું	ઇ.પરી.સરી.	(એન્જીવન્યરીંગ	પ્રોક્યોરમને્ટ	એન્ડ	કન્સટ્કશન)	
ટેન્ડર	(અંદાજીત	રકંમત	` ૪૨૪૫.૧૯	કરોડથરી	૧.૮૩%	ઓછા	ભાિે)	મંજૂર	થ્યેલ,	જેનો	િક્ક	ઓડ્મર	તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૦ના	ં
રોજ	આપિામા	ંઆિેલ	અને	્યોજનાના	બાંિકામનરી	કામગરીરરી	તા.૧૫/૧૦/૨૦૨૦થરી	શરૂ	થ્યેલ	છે.	આ	્યોજનાનુ	ંબાિંકામ	
ઓકટોબર	-૨૦૨૪	સુિરીમાં	પૂણ્મ	કરિાનું	પ્રા્યોજન	છે.
	 ભાડભૂત	બેરેજ	્યોજનાના	તમામ	ઘટકોના	બાંિકામનરી	ગુણિતિા	જળિા્ય	અન	ેટેન્ડરનરી	જોગિાઇ	મુજબ	બાંિકામ	
થા્ય	તે	હેતુસર	પરી.એમ.સરી.	(પ્રોજેકટ	મેનેજમેન્ટ	કન્સલટન્સરી)	-	એજન્સરીનરી	વનમણૂંક	કરિામા	ંઆિેલ	છે.
	 હાલનરી	 નસથવતએ	ઇ.પરી.સરી.	એજન્સરી	દ્ારા	સિવે	અન	ેઇન્િેનસટગેશન,	્યોજનાના	આલેખન,	કોફરડેમના	બાંિકામ,	
પૂરસંરક્ણ	પાળા	અને	એપ્રોિ	રોડના	બાંિકામનરી	કામગરીરરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.
૪.૦ ભાડભૂિ ્યોજના રાટે વષ્મ ૨૦૨૨-૨૩નું આ્યોજન : 
	 ભાડભૂત	 બેરેજ	 ્યોજના	 માટ	ે િષ્મ	 ૨૦૨૨-૨૩ના	 બજેટમાં	 સદર	 ૪૭૦૨-૦૦-૧૦૧-૦૩	 હેઠળ	 કુલ	 ` ૧૨૫૦	
કરોડના	સૂવિત	આ્યોજન	કરેલ	છે.
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૧૦. નાણાંં વિભાગ
(૧)  કર પ્રભાગ
(૨)  કરકસર સેવા પ્રભાગ
(૩)  સંસ્ાગત વવત્ત પ્રભાગ
(૪)  જાહેર સાહસોનો પ્રભાગ
(૫)  બજેટ પ્રભાગ
કર પ્રભાગ 
 ગુડઝ એનડ સવવવિસીસ ટેકસ કાયદાનો રાજયમાં તા. ૦૧/૦૭/ર૦૧૭ ્ી અમલ કરવામાં આવેલ છે. આ કાયદા હેઠળ 
વેપારી વગવિને પડતી મુશકકેલીઓના વનરાકરણ તેમજ ટેકસ કમ્પલાયનસ વધારવા માટે જીએસટી કાઉનનસલ દ્ારા વવચારણા અને 
તેના પરના વનણવિયના અનુસંધાને કાયદામાં સુધારા, નોટીફીકકેશનસ, રીમુવલ ઓફ ડીફીકલટીઝ ઓડવિસવિ અને પરરપત્ો પ્રવસદ્ધ 
કરવામાં આવે છે તેમજ વેપારીવગવિ ત્ા અવધકારીઓને વાકકેફ કરવા રાજયવેરા ખાતાની વેબસાઇટ પર મુકવામાં આવે છે. 
આ અંગે વરવિ ૨૦૨૨-૨૩ મુજબ નીચેની બાબતોનો સમાવેશ ્ાય છે. 
• િહીિટ
 ♦ િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્ાન કરેલી કામગીરી :

A. Ease of Doing Business :
 ► Ease of Doing Business ના International standard ના માપદંડોમાં ગુજરાતે વરવિ ૨૦૧૭ માં તૃવતય ક્રમાંક હાંસલ 

કરેલ છે. Ease of doing Business ના ભાગરૂપે અગ્ેસર ગુજરાતની ભાવના ઉજાગર કરતા તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ ્ી 
Investor Facilitation Portal માં રજીસટ્ેશન ફરજીયાતની સુવવધા વવકસાવેલ છે. જેના ભાગરૂપે તા.૩-૬-૨૦૧૫ ના 
રોજ્ી ્ી ૧(એક) રદવસમાં કામચલાઉ નોંધણી નંબર આપવાની શરૂઆત કરેલ છે. 

B. ગુજરાત રાજ્ ફેઇસલેસ અને પારદર્ષક સેિા આપિા પ્રવતબધ્ધ છે. ગુજરાત રાજ્ નીચેની સવિ્ષસ ડિલીિર 
કરિા માટે સમગ્ર દેરમાં પ્રથમ રહેલ છે. 

 ► ઓનલાઇન રવજસટ્ેશન – Faceless Services 
 ■ ભાગીદારી પેઢી (આર.ઓ.એફ)નું રદન-૧માં ઓનલાઇન રવજસટ્ેશન
 ■ વયવસાયવેરા નું રદન-૧ માં રવજસટ્ેશન
 ■ વેપારીઓની ફરરયાદ ઓનલાઇન સવીકારવા હેલપ લાઇન રાખવામાં આવેલ છે. જેના પર મળતી ફરરયાદોનો તાતકાવલક 

વનકાલ કરવામાં આવે છે.
C. િેરાની આિક :

 ► ગત વરષે વેરાની કુલ ` ૬૧,૭૯૯.૫૦ કરોડની આવકોના સુધારેલા અંદાજ સામે કુલ ` ૫૯,૫૯૩.૩૮ કરોડની આવક 
્યેલ છે.

 ► જે પૈકી GST આવક પેટે ` ૫૫,૫૬૦.૫૧ કરોડની આરવષિત આવક સામે ` ૪૦,૭૯૩.૦૪ કરોડની આવક ્યેલ છે. 
જેમાં SGST આવક પેટે ` ૨૯,૪૫૮.૫૪ કરોડની આવક ્યેલ છે અને ` ૧૧,૩૩૪.૫૦ કરોડ વળતર પેટે મળેલ છે. 
જયારે ` ૯૨૨૨ કરોડ રાજય સરકારને લોન પેટે મળેલ છે.

 ► વેટ હેઠળની નોન સબસયુમડ ચીજ વસતુઓની ` ૧૯,૯૭૨.૪૦ કરોડના અંદાજ સામે ` ૧૮,૮૦૦.૩૪ કરોડની આવક 
્યેલ છે. 

 ► ચાલુ વરવિ ૨૦૨૧-૨૨માં GST પેટે ` ૨૯,૫૫૨.૦૧ કરોડની આવક ્યેલ છે અને ` ૫૦૬૨.૨૯ કરોડ વળતર પેટે 
મળેલ છે. તેમજ રાજય સરકારને રૂ ૧૩,૦૪૦ કરોડ લોન પેટે મળેલ છે.

 ► તેમજ ચાલુ વરવિ ૨૦૨૧-૨૨માં વેટ કાયદા હેઠળની નોન સબસયમુડ ચીજ વસતુઓ પેટે રૂ ૨૧,૧૬૮.૯૫ કરોડની 
આવક ્યેલ છે.
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D. િેટ કા્દા હેઠળ કામગીરી :
 ► પિતર આકારણી : GST કાયદા હેઠળ આવરી લેવાયેલી ના હોય તેવી ૬ ચીજવસતુઓનો હાલ વેટ કાયદા હેઠળ 

સમાવેશ ્ાય છે. જેમાં હાલ રાજયના અંદાજે ૬૦૦૦ વેપારીઓ નોંધાયેલા છે. આવા વેપારીઓ પૈકી અંદાજે ૧૭૦૦ 
વેપારીઓની વરવિ ૨૦૧૮-૧૯ માટેની આકારણી ચાલુ વરષે પુણવિ કરવામાં આવશે.

 ► પત્રક કસુરદારોનું મોનીટરીંગ : વેટ કાયદા હેઠળ હાલ નોંધાયેલા ઉક્ત તમામ વેપારીઓ સમયસર પત્કો ભરે અને 
પત્ક કસુરદાર ના ્ાય તે માટે ખાસ MIS Reports બનાવવામાં આવેલ છે અને પત્ક કસુરદાર વેપારીઓનું સતત 
મોનીટરીંગ કરવામાં આવે છે.

 ► ચલણ કસુરદારોનું મોનીટરીંગ : તેવી જ રીતે વેટ કાયદા હેઠળ હાલ નોંધાયેલા ઉક્ત તમામ વેપારીઓ સમયસર 
ભરવાપાત્ વેરો ભરે અને ચલણ કસુરદાર ના ્ાય તે માટે ખાસ MIS Reports બનાવવામાં આવેલ છે અને ચલણ 
કસુરદાર વેપારીઓનું સતત મોનીટરીંગ કરવામાં આવે છે.

 ► નેચરલ ગેસનો ઉપ્ોગ કરી સબ્સ્ુમિ ચીજ િ્સતુઓ બનાિતાં ઉતપાદકોને િેટ કા્દા હેઠળમાં િેરામાં રાહત : 
નેચરલ ગેસનો વપરાશ કરતાં ઉધોગો પર બેવડું કર ભારણ ઘટાડવાના હેતુ્ ી તેના નેચરલ ગેસ પરના ૧૫% ના દરે 
લાગતા વેરા પૈકી ૯% વેરાનુ રેમીશન આપી તેટલી રાહત આપવામાં આવેલ છે. જે અનવયે ગત વરષે ` ૪૩૬.૨૨ 
કરોડની રાહત આપવામાં આવેલ છે. 

 ► િેટ કા્દા હેઠળ રીફિં : આતમ વનભવિર યોજના અનવયે ૧ લાખ કકે તે્ી ઓછી રકમના રીફંડના આકારણીના ટાસક 
ઓટો ક્ોઝ ્યેલ તેવા રીફંડના તમામ કકેસોમાં રીફંડ ચુકવવાની કામગીરી પણુવિ કરવામાં આવેલ છે.

E. િેરા સમા્ધાન ્ોજના-૨૦૧૯ : 
 આકારણીમાં ઉપનસ્ત ્યેલ માંગણાં અને તેના ઉપર વવવવધ તબક્કે પડતર વવવાદના વનકાલ માટે સને ૨૦૧૯/૨૦ 
ના અંદાજપત્માં કરવામાં આવેલ જાહેરાતને અનુલષિીને વેરા સમાધાન યોજના-૨૦૧૯ અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. જેમાં 
લાભ લેવા માટે ૨૭/૦૧/૨૦૨૦ સુધીમાં કુલ ૩૭,૬૮૫ અરજીઓ મળી છે. જેમાં ` ૩૮૦૫.૩૪ કરોડની વસુલાત સંકળાયેલ 
છે. તાજેતરની કોવવડ-૧૯ મહામારીને કારણે વેપારી વગવિની આવ્વિક સંકળામણને પગલે સરકારશ્ીએ વેરા સમાધાન યોજના 
હેઠળ હપ્ા ભરવાની મુદતમાં ઘણી છુટછાટ આપેલ હતી. આ યોજના હેઠળ હપ્ા ભરવાની મુદત તા: ૩૧/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ 
પુણવિ ્યેલ છે. 
F. િેટ કા્દા હેઠળની બાકી િસુલાત : 

 ► વેચાણવેરા ત્ા વેટ કાયદાના સમયગાળા દરમયાનની જુદા જુદા કાયદા હેઠળની વસુલાતની વનયંત્ણની કાયવિવાહી 
માટે માન. સરકારશ્ી દ્ારા જુલાઈ-૨૦૨૦ ્ી વેચાણવેરા ખાતાની વડી કચેરીમાં રીકવરી સેલની રચના કરવામાં 
આવેલ છે. જેના દ્ારા માહે જુલાઈ-૨૦૨૦ ્ી ડીસેમબર-૨૦૨૦ સુધીમાં ` ૬૪૪.૬૬ કરોડ ની રોકડ વસુલાત તેમજ 
રીકવરીની કાયવિવાહી ્વાના કારણે ` ૧૮૯૧.૨૩ કરોડની અપીલ તબક્કે્ી કકેસોનો વનકાલ ્તાં વસુલાતમાં ઘટાડો 
્યેલ છે.

 ► આ ઉપરાંત વસુલાત માટે PROFESSIONAL AGENCY રાખવા માટે વવચારણા કરાયેલ છે. 
 ► ` ૧ કરોડ  વસુલાતનાં તમામ કકેસોમાં ફાઈલોની PHYSICAL ચકાસણી REVENUE CERTIFICATE દ્ારા કરીને 

જરૂરી પગલાં લેવામાં આવે છે. અને સમયાંતરે અત્ે રીવય ુલેવામાં આવે છે. 
G. GST કા્દા હેઠળની કામગીરી :

 ► વરવિ ૨૦૧૭-૧૮ માં રાજય સરકાર ના અલગ અલગ વેરાઓ ત્ા કકેનદ્ર સરકારના મુખયતવે કકેનદ્રીય આબકારી જકાત 
અને સેવા કરને બદલે ફ્ક્ત એક જ કર ગુડસ અને સવવવિસ ટેષિ તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૭ ્ી લાગુ કરાયેલ છે. 

 ► આ નવી કર પ્રણાલીના અમલીકરણ્ી એક રાષ્ટ્ર, એક ટષેિ, એક બજારની ભાવના ફવલત કરતાં સમગ્ દેશમાં 
ચીજવસતુઓ તેમજ સેવા ઉપરના વેરાના દરો સમાન રહેવા પામેલ છે. 

 ► વેપારીશ્ીઓની સુગમતા જળવાય તે હેતુ્ ી અને પ્રજા પર વેરાકીય ભારણ ઘટાડવાના હેતુ્ ી, સા્ોસા્ સરકારશ્ીની 
રેવનયુને વવપરરત અસર ન પડે તે ધયાને લઇ GST Council ની ભલામણો આધારરત અતયાર સુધીમાં ઘણી બધી 
કોમોડીટી જેવી કકે પાવર બેંક, ડીજીટલ કકેમેરા, વીડીયો કકેમેરા, ટ્ેકટરના ટાયર અને ટ્ુબ, એગ્ીકલચર ડીઝલ એંજીન, 
લોબાન અને ધુપ, કોટડ્ોપ, ફકેબ્ીક, લાકડાના ટેબલવેર અને કીચનવેર, મુવતવિઓ, ડ્ીપ ઇરીગેશન અને વપ્રંગલરની નોઝલ, 
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ગેસ લાઇટર, માટીની મુવતવિઓ, કપાવસયા ખોળ, બંકર ફ્યુઅલ, કા્ીની બનાવટો, ડાયાબીટીક ફૂડ, રેફ્ીજરેટર, 
ટેલીવવઝન, ગ્ેનાઇટ, નાહવાના સાબુઓ, વસરાવમક ફ્લોરીંગ બલોક, વોશ બેઝીન, સીરાવમક આટટીકલ, સેનેટરી વેર, 
પોટટેબલ ઇલેકટ્ીક લેમપ, કાંડા ઘડીયાળ, બાયોડીઝલ, નસપ્રકંલ ડ્ીપ ઇરીગેશન, વેકયુમ નક્નર, માબવિલ અને ટ્ાવેટાવિઇન, 
વોકીંગ સટીક, વવકલાંગ વયવક્તઓના પરરવહન માટે પાટવિના અને એસેસરીઝ, રબર ટાયર, વવડીયો ગેમ જેવી કુલ ૨૫૭ 
કોમોડીટીના વેરાના દરમાં ઘટાડો કરાયેલ છે.

 ► ્ડવિ પાટટી ઈનસયોરનસ, રીનયુએબલ એનજટીના બાંધકામને લગતા પ્રોજેકટ પર પણ વેરા રાહત આપવામાં આવેલ છે. 
 ► કમપોવઝશન નસકમનો લાભ લેતાં ઉતપાદકોના કકેસમાં વેરાના દરમાં ૧% ્ી ઘટાડીને ૦.૫% અને ટે્ડસવિના કકેસમાં સમગ્ 

ટનવિઓવરને બદલે માત્ વેરાપાત્ ટનવિઓવરના ૦.૫% મુજબ વેરાનો દર તા. ૧/૦૧/૨૦૧૮્ી કરેલ છે.
 ► સામાનય નાગરીકોને જીવન વનવાવિહ માટેની મહદઅંશેની જરૂરી ચીજ-વસતુઓને GST માં્ી વેરામુવક્ત આપવામાં 

આવેલ છે. જેવી કકે દૂધ, દહીં, લસસી, છાસ, પનીર, કુદરતી મધ, ફળ, ફૂલ, કંદમૂળ, શાકભાજી, તમામ પ્રકારના અનાજ 
અને ધા નય, ઇલેકટ્ીસીટી તેમજ ખેત વવસતરણ ની સેવાઓ, પાસપોટવિ, વવઝા, ડ્ાઇવવંગ લાઇસ નસ વગેરેની સરકાર દ્ારા 
અપાતી આરોગય વવરયક સેવાઓ વવગેરેને કરમુક્ત કરેલ છે.

 ► તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ ્ી એફોડષેબલ રીઅલ એસટેટ પ્રોજેકટ માટે વેરાનો દર ૧૮% માં્ી ઘટાડીને ૧% અને નોન 
એફોડષેબલ રીઅલ એસટટે પ્રોજેકટ માટે વેરાનો દર ૧૨% માં્ી ઘટાડીને ૫% નક્ી કરવામાં આવયો છે. તે જ રીતે 
રેસીડેનસીયલ રીઅલ એસટેટ પ્રોજેકટમાં એફોડષેબલ માટે ૧% અને નોન એફોડષેબલ માટે ૫% વેરાનો દર નક્ી કરવામાં 
આવેલ છે.

 ► તમામ ચેકપોસટ નાબુદ કરવામાં આવેલ છે.
H. GST રવજ્સટ્ેરન : 

 ► રજીસટે્શન કરવા માટેની ટનવિઓવરની મયાવિદા ` ૨૦ લાખ્ી વધારીને ` ૪૦ લાખ અમલી તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ ્ી 
કરવામાં આવેલ છે. જેના્ી નાના વેપારીઓને રાહત મળી છે.

 ► જીએસટી હેઠળ નવી નોંધણી કરાવવી, નોંધણીમાં સુધારા-વધારા, નોંધણી રદ કરાવવી કકે રદ નોંધણીનું પુન:સ્ાપન 
સુધીની તમામ પ્રવક્રયા સંપૂણવિ ઓનલાઇન અને ફકેસલેસ પદ્ધવત છે.

 ► નિી નોં્ધણી : 
 ■  વરવિ ૨૦૨૦/૨૧ દરમયાન નવી નોંધણીની કુલ ૨,૪૭,૯૫૮ અરજીઓ મળી. જયારે વરવિ ૨૦૨૧/૨૨ દરમયાન 

આજ રદન સુધી નવી નોંધણીની ૧,૮૮,૬૫૦ અરજીઓ મળી છે.
 ■  વરવિ ૨૦૨૦/૨૧ દરમયાન ૧,૫૫,૦૨૧ ્ી વધુ તેમજ વરવિ ૨૦૨૧/૨૨ દરમયાન આજ સુધીમાં ૧,૦૧,૮૯૭ 

નોંધણી નંબર આપવામાં આવયા છે.
 ■  GST હેઠળ નોંધણી નંબર આપવાની પ્રવક્રયા ૭ રદવસમાં પૂણવિ કરવામાં આવે છે.

 ► નોં્ધણીમાં સુ્ધારા- િ્ધારા:
 ■  વરવિ ૨૦૨૦/૨૧ દરમયાન નોંધણીમાં સુધારા વધારાની કુલ ૧,૦૯,૩૭૧ અરજીઓ મળી. જયારે વરવિ ૨૦૨૧/૨૨ 

દરમયાન આજ રદન સુધી કુલ ૧,૦૧,૯૧૭ અરજીઓ મળી છે.
 ■  વરવિ ૨૦૨૦/૨૧ દરમયાન નોંધણીમાં ૮૫,૦૪૯ સુધારા વધારા કરવામાં આવયા છે તેમજ વરવિ ૨૦૨૧/૨૨ 

દરમયાન આજ સુધીમાં ૭૪,૪૬૪ સુધારા વધારા કરવામાં આવયા છે.
 ■  GST હેઠળ સુધારા વધારાની પ્રવક્રયા ૧૫ રદવસમાં પૂણવિ કરવામાં આવે છે.

 ► અરજી આ્ધારે નોં્ધણી રદ : 
 ■  વરવિ ૨૦૨૦/૨૧ દરમયાન નોંધણી રદ કરવા અંગેની કુલ ૭૫,૮૭૪ અરજીઓ મળી. જયારે વરવિ ૨૦૨૧/૨૨ 

દરમયાન આજ રદન સુધી કુલ ૬૭,૭૧૨ અરજીઓ મળી છે.
 ■  વરવિ ૨૦૨૦/૨૧ દરમયાન અરજી આધારે કુલ ૬૧,૦૬૪ નોંધણી નંબરો રદ કરવામાં આવયા છે તેમજ વરવિ 

૨૦૨૧/૨૨ દરમયાન આજ સુધીમાં ૪૭,૪૪૨ નોંધણી નંબરો રદ કરવામાં આવયા છે.
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 ■  GST હેઠળ અરજી આધારે નોંધણી નંબર રદ કરવાની પ્રવક્રયા ૩૦ રદવસમાં પૂણવિ કરવામાં આવે છે.
 ► રદ નોં્ધણીનું પુન:્સથાપન :

 ■  વરવિ ૨૦૨૦/૨૧ દરમયાન રદ નોંધણી નંબરના પુન:સ્ાપન માટેની કુલ ૧૫,૬૩૨ અરજીઓ મળી. જયારે વરવિ 
૨૦૨૧/૨૨ દરમયાન આજ રદન સુધી કુલ ૭,૪૧૫ અરજીઓ મળી છે.

 ■  વરવિ ૨૦૨૦/૨૧ દરમયાન અરજી આધારે કુલ ૧૫,૮૬૦ નોંધણી નંબરો પુન:સ્ાવપત કરવામાં આવયા છે તેમજ 
વરવિ ૨૦૨૧/૨૨ દરમયાન આજ સુધીમાં ૬,૭૦૭ નોંધણી નંબરો પુન:સ્ાવપત કરવામાં આવયા છે.

 ■  GST હેઠળ અરજી આધારે નોંધણી નંબર પુન: સ્ાવપત કરવાની પ્રવક્રયા ૩૦ રદવસમાં પણૂવિ કરવામાં આવે છે.
I. GST હેઠળ RETURN FILING

 ► નાના વેપારીઓને ખાસ સુવવધા- ૧.૫ કરોડ સુધીના ટનવિઓવર ધરાવતા વેપારીઓને, નાના ઉતપાદકો, ટ્ેડસવિ, ત્ા 
રેસટોરનટસને ખાસ સુવવધા તરીકકે Lumpsum વેરો ભરપાઇ કરવાની સુવવધા અને વત્માવસક ધોરણે પત્કો રજુ 
કરવાની સુવવધા પુરી પાડવામાં આવેલ છે. 

 ► વરવિ ૨૦૨૧/૨૨ દરમયાન નાના વેપારીઓનું ટનવિઓવર ` ૧.૫ કરોડ્ી ઓછું હોય તેવા ૯૭,૦૦૦ ્ ી વધુ કરદાતાઓ 
લમસમ વેરો ભરવામાં લાભ લીધેલ છે. 

 ► વાવરવિક ` ૫ કરોડ્ી ઓછુ ટનવિઓવર ધરાવતા કરદાતાઓ માટે ક્ાટવિલી રીટનવિ મં્ લી પેમેનટ (QRMP) ની સુવવધા 
તા: ૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ્ી શરૂ કરવામાં આવી છે. જેમાં કરદાતા GSTR 3B પત્ક વત્માવસક ધોરણે અને વેરો દર માસે 
ભરવાનો રહે છે. ગુજરાતના અંદાજે ૪ લાખ જેટલા કરદાતાઓ આ સુવવધાનો લાભ મેળવી રહ્ા છે.

 ► કલમ-૩૯ હેઠળના પત્ક ફોમવિ GSTR-3B, કલમ-૩૭ હેઠળનાં આઉટવડવિ સ્પલાયની વવગતો માટેનાં સટેટમેનટ ફોમવિ 
GSTR-1 ઉપરાંત વનયમ-૬૨ હેઠળના સટેટમેનટ ફોમવિ GST CMP-08 કકે જેના બધાં કોષ્ટકમાં શૂનય અ્વા કોઇ એનટ્ી 
ન હોય તો તે SMS દ્ારા ફાઇલ કરી શકાય.

 ► ` ૫૦ કરોડ્ી વધુ ટનવિઓવર ધરાવનાર વેપારીઓ માટે E-invoice ની સુવવધા ચાલુ કરેલ છે જે્ી GSTR-1 તેમજ 
GSTR-3B ભરવામાં વેપારીશ્ીઓને સરળતા રહે. 

 ► ગત વરવિ ૨૦૨૦-૨૧માં GSTR-3B પત્કના ૯૫% ફાઇલીંગ સા્ે ગુજરાત સમગ્ દેશમાં ત્ીજા ક્રમાક પર છે. તેમજ 
અંદાજે ૫૧,૮૯,૫૦૦ GSTR-1 પત્ક ફાઇલ કરવામાં આવયા છે.

 ► GST હેઠળ વરવિ ૨૦૨૧-૨૨માં તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ્ી
 ■ તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૧ સુધી GSTR-3B પત્ક ૫૦,૫૯,૬૩૨ ભરવામાં આવયા છે.
 ■ તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૦ સુધી GSTR-1 પત્ક ૩૦,૧૦,૮૧૫ ભરવામાં આવયા છે.
 ■ ચાલુ વરષે પણ GSTR-3B પત્ક ભરવામાં ગુજરાત રાજય સમગ્ દેશમાં ત્ીજો ક્રમાક ધરાવે છે.

J. GST REFUND :
 ► જીએસટી કાયદા હેઠળ જે કરદાતા એષિપોટવિ કરતા હોય અ્વા ઇનવટટેડ ડ્ુટી સટ્ક્ચરને લીધે રીફંડ લેવાપાત્ ્તું હોય 

તેવા કરદાતાશ્ીઓના બેંક એકાઉનટમાં બારોબાર રીફંડ ચૂકવવામાં આવેલ છે. 
 ► રીફંડની તમામ પ્રવક્રયા ઓનલાઇન ત્ા ફકેસલેસ છે.
 ► ગત વરવિ ૨૦૨૦/૨૧ દરમયાન ૫૯,૫૮૯ રીફંડની અરજીનો વનકાલ કરવામાં આવેલ છે આ અરજીઓમાં ` ૩, ૨૨૩ 

કરોડનું SGST રીફંડ ચૂકવેલ છે.
 ► વરવિ ૨૦૨૧/૨૨ માં આજરદન સુધી ૫૪,૦૦૦ ્ી વધુ રીફંડની અરજીઓનો વનકાલ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં 

` ૩,૬૯૦ કરોડનું SGST રીફંડ ચૂકવાયેલ છે.
K. GST રીટ્ષન ્સકકુટીની :

 ► જી.એસ.ટી અમલીકરણ બાદ વરવિ ૨૦૧૭/૧૮, ૨૦૧૮/૧૯ અને ૨૦૧૯/૨૦ ના કુલ ્ઇને કુલ ૧૨,૦૦૦ ્ી વધુ 
રીટવિન સકુટીના ટાસક ઉભા કરવામાં આવેલ છે.
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 ► તે પૈકી અંદાજે ૭૯૨ કકેસોમાં ૩૪૪.૮૧ કરોડ રૂપીયા કરદાતા દ્ારા પ્ર્મ તબક્કે જ વેરાની ભરપાઇ કરવામાં આવેલ 
છે. જયારે ૩૪૭ રકસસામાં ઓડીટની કામગીરી શરુ કરવામાં આવી છે અને અંદાજે ૭,૦૫૯ કકેસોમાં એડજડુીકકેશનની 
કામગીરી શરુ કરવામાં આવી છે. 

L. GST હેઠળ આિકોનું મોનીટરીંગ :
 ► GST હેઠળ નોંધાયેલા કરદાતાઓ દ્ારા ્તી આવકનું સતત મોનીટરીંગ કરવામાં આવે છે.
 ► જેમાં દરેક ઘટકના ટૉપ ૧૦૦ કરદાતાઓમાં્ી ્તી આવકનું ઘટક કષિાએ દર માસે વવશ્ેરણ કરવામાં આવે છે. 
 ► તેવી જ રીતે વતુવિળના ૧૦૦ અને વવભાગના ૧૦૦ ટૉપ કરદાતાઓની આવકોનું અનુક્રમે વતુવિળ અને વવભાગ કષિાએ 

વવશ્ેરણ કરવામાં આવે છે.
 ► ઘટક, વતુવિળ અન ેવવભાગના ટૉપ કરદાતાઓ સમયસર માવસક પત્કો ભરે તનેુ ંપણ સતત મોનીટરીંગ કરવામા ંઆવ ેછે.

M. EIU ની રચના :
 ► વેરા વવભાગની વડી કચેરી ખાતે EIU ની રચના કરવામાં આવેલ છે. 
 ► EIU unit માં કરદાતાના ડેટા પર્ી Tax Evasion અંગે Intelligence માવહતી મેળવવામાં આવે છે.
 ► મળેલ ડેટાનું એનાવલસીસ કરી તાતકાવલક ધોરણે કરવાપાત્ કામગીરીની યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે. જેમાં સ્ળ 

તપાસ, અનવેરણ કકે GST કાયદા હેઠળ લેવાપાત્ અનય પગલાં વવશે વવચારણા કરવામાં આવે છે.
N. સેકટરલ એનાવલસીસ :

 ► ચીજ વસતુઓ અને સવવવિસ સંબંવધત ૧૭ જેટલાં સેકટસવિનો અભયાસ કરવામાં આવેલો છે.
 ►  આ સેકટરોના અભયાસ માટે ખાતાનાં પીઢ અને અનુભવી અવધકારીઓને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
 ► જે તે સેકટરના અભયાસ પર્ી જે તે સેકટરમાં હાઇ રરસક એરરયા નક્ી કરવામાં આવયા છે.
 ► જે આધારે આ સેકટરમાં આવતા કરદાતાઓના ટેષિ કોમ્પલાયંસની ચકાસણી કરવામાં આવી છે. 
 ► તે્ી જે કરદાતા દ્ારા ઓછો ટેષિ ભરપાઇ કયાવિનંુ જણાય તેવા કરદાતા ના રકસસામાં વેરા વસુલાતની કામગીરી 

કરવામાં આવશે.
O. ઔ્ધોવગક પ્રોતસાહન ્ોજનાઓ : 
 ઔધોવગક પ્રોતસાહનની જદુી જદુી ઇનસનેટીવ સકીમો જવેી કકે, (૧) લબેર ઇનસનેટીવ સકીમ (૨) ઇનડસટ્ીયલ (જનરલ) સકીમ 
(૩) ્પલાનસટક ઇનડસટ્ીઝ (રીવાઇઝડ) (૪) એરોસપશે અન ેડીફકેનસ એનટરપ્રાઇઝ સકીમ અન ે(૫) સટાટવિઅપ /ઇનોવશેન સકીમ માં 
અગાઉ ઇનસનેટીવ સકીમમા ંલાભ લેવા એકમોએ અલગ્ી રજીસટે્શન કરાવવાની જોગવાઇ હતી પરંત ુઉધોગ અન ેખનીજ 
વવભાગના તા.૦૬/૦૩/૨૦૧૯ના ઠરાવ્ી સરકારશ્ીએ આ એકમોન ેઅલગ રજીસટે્શન કરાવવા માં્ ી મવુક્ત આપલે છે. 
િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્ાન કરિાની પ્રવૃવતિઓ :
A. ઓનલાઇન રવજ્સટ્ેરન – Faceless Services 

 ► ભાગીદારી પેઢી (આર.ઓ.એફ) નું રદન-૧માં ઓનલાઇન રવજસટ્ેશન કરવામાં આવશે. 
 ► વયવસાયવેરાનું રદન-૧માં રવજસટ્ેશન કરવામાં આવશે.

B. િેટ કા્દા હેઠળ કામગીરી :
 ► વરવિ ૨૦૧૯-૨૦ માટે GST કાયદા હેઠળ આવરી લેવાયેલી ના હોય તેવી ૬ ચીજવસતુઓનો વેપાર કરતાં હાલ 

રાજયના અંદાજે ૬,૦૦૦ વેપારીઓ પૈકી આકારણી માટે પસંદ ્યેલા તમામ વેપારીઓના રકસસામાં આકારણી પુણવિ 
કરવામાં આવશે. 

 ► પત્રક કસુરદારોનું મોનીટરીંગ : વેટ કાયદા હેઠળ હાલ નોંધાયેલા ઉક્ત તમામ વેપારીઓ સમયસર પત્કો ભરે અને 
પત્ક કસુરદાર ના ્ાય તે માટે ખાસ બનાવેલા MIS Reports આધારે પત્ક કસુરદાર વેપારીઓનું સતત મોનીટરીંગ 
કરવામાં આવશે. 
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 ► ચલણ કસુરદારોનું મોનીટરીંગ : તેવી જ રીતે વેટ કાયદા હેઠળ હાલ નોંધાયેલા ઉક્ત તમામ વેપારીઓ સમયસર 
ભરવાપાત્ વેરો ભરે અને ચલણ કસુરદાર ના ્ાય તે માટે ખાસ બનાવેલા MIS Reports આધારે ચલણ કસુરદાર 
વેપારીઓનું સતત મોનીટરીંગ કરવામાં આવશે.

 ► િેટ કા્દા હેઠળ રીફિં : વેટ કાયદા હેઠળ આપવાના ્તાં તમામ રીફંડ વનયત ્યેલી સમયમયાવિદામાં ચુકવી 
આપવામાં આવશે. 

C. GST કા્દા હેઠળની કામગીરી :
 ► GST રવજ્સટ્ેરન :

 ■ GST હેઠળ નોંધણી નંબર આપવાની પ્રવક્રયા ૭ રદવસમાં પૂણવિ કરવામાં આવે છે.
 ■ GST કાયદા હેઠળ નોંધવાપાત્ હોય પરંતુ હજુ સુધી ટષેિનેટની બહાર હોય તેવા કરદાતાઓ શોધી GST કાયદા હેઠળ 

તેમની નોંધણી કરવામાં આવશે.
 ■ બોગસ જણાતાં કરદાતા શોધી કાઢવા એરીયા સપસેીરફક સપૉટ વવઝીટની કામગીરી 
 ■ નવા નોંધાયેલા કરદાતાઓની ખરાઇ માટે સપોટ વવઝીટ 

 ► નોં્ધણીમાં સ્ુધારા- િ્ધારા :
 ■ GST હેઠળ સુધારા વધારાની પ્રવક્રયા ૧૫ રદવસમાં પૂણવિ કરવામાં આવે છે.

 ► અરજી આ્ધારે નોં્ધણી રદ : 
 ■ GST હેઠળ અરજી આધારે નોંધણી નંબર રદ કરવાની પ્રવક્રયા ૩૦ રદવસમાં પણૂવિ કરવામાં આવે છે.

 ► રદ નોં્ધણીનું પુન:્સથાપન ઃ
 ■ GST હેઠળ અરજી આધારે નોંધણી નંબર પુન:સ્ાવપત કરવાની પ્રવક્રયા ૩૦ રદવસમાં પૂણવિ કરવામાં આવે છે.

D. GST હેઠળ RETURN FILING :
 ► રાજયના સૌ્ી વધુ વેરો ભરતાં કરદાતાઓ સમયસર પત્ક ભરે અને રાજયની વતજોરીમાં વેરો સમયસર જમા ્ાય 

તે માટે સતત મોનીટરીંગ કરવામાં આવશે. 
 ► ૬ માસ્ી વધુ સમયગાળાના પત્ક કસુરદારો તેના નોંધણી નંબર રદ કરવાની કાયવિવાહી કરવામાં આવશે.
 ► એક માસ્ી વધુ સમયના લાજવિ અને મીડીયમ કકેટેગરીના કરદાતાઓ તેમના બાકી પત્કો ભરી સરકારશ્ીમાં વેરો 

ભરપાઇ કરે તેની કાયવિવાહી કરવામાં આવશે.
E. GST REFUND :

 ► રીફંડની તમામ પ્રવક્રયા ઓનલાઇન ત્ા ફકેસલેસ છે.
 ► રીફંડની તમામ અરજીઓનો વનયત સમયમયાવિદા પહેલા વનકાલ કરવામાં આવશે. 

F. GST રીટ્ષન ્સકકુટીની :
 ► વરવિ ૨૦૨૦/૨૧ માટે રીટવિન સકુટીનીના ટાસક ઉભા કરવામાં આવશે. 

G. GST હેઠળ આિકોનું મોનીટરીંગ :
 ► GST હેઠળ નોંધાયેલા કરદાતાઓ દ્ારા ્તી આવકનું સતત મોનીટરીંગ કરવામાં આવે છે.
 ► જેમાં દરેક ઘટકના ટૉપ ૧૦૦ કરદાતાઓમાં્ી ્તી આવકનું ઘટક કષિાએ દર માસે વવશ્ેરણ કરવામાં આવે છે. 
 ► તેવી જ રીતે વતુવિળના ૧૦૦ અને વવભાગના ૧૦૦ ટૉપ કરદાતાઓની આવકોનું અનુક્રમે વતુવિળ અને વવભાગ કષિાએ 

વવશ્ેરણ કરવામાં આવે છે.
 ► ઘટક, વતુવિળ અને વવભાગના ટૉપ કરદાતાઓ સમયસર માવસક પત્કો ભરે તેનંુ પણ સતત મોનીટરીંગ કરવામાં 

આવે છે.
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 ► GST માં હયાત કરદાતાઓ દ્ારા ભરવાપાત્ વેરો પુરેપુરો ભરપાઇ કરવામાં આવે એટલે કકે વેરાની ચોરી અટકકે તે માટે 
પગલાં લેવામાં આવશે. 

 ► તેમજ જે વયવક્તઓ હાલ વેરો ભરવાની પાત્તા ધરાવતાં હોવા છતાં હાલ ટેષિનેટની બહાર છે તેમને શોધીને ટેષિનેટમાં  
લાવવાની કામગીરી કરવામાં આવશે. તે માટે આવા સેકટરો શોધી સેકટરવાઇઝ સવષે કરવામાં આવશે.

H. EIU હેઠળની કામગીરી :
 ► વેરા વવભાગની વડી કચેરી ખાતે EIU ની રચના કરવામાં આવેલ છે. 
 ► EIU unit માં કરદાતાના ડેટા પર્ી Tax Evasion અંગે Intelligence માવહતી મેળવવામાં આવે છે.
 ► મળેલ ડેટાનું એનાવલસીસ કરી તાતકાવલક ધોરણે કરવાપાત્ કામગીરીની યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે. જેમાં સ્ળ 

તપાસ, અનવેરણ કકે GST કાયદા હેઠળ લેવાપાત્ અનય પગલાં વવશે વવચારણા કરવામાં આવે છે.
 ♦ કા્દા રાખા

 ગુડઝ એનડ સવવવિવસસ ટેકસ કાયદાનો રાજયમાં તા. ૧/૭/૨૦૧૭ ્ી અમલ કરવામાં આવેલ છે. આ કાયદા હેઠળ 
વેપારી વગવિને પડતી મુશકકેલીઓના વનવારણ તેમજ ટેકસ કમ્પલાયનસ વધારવા માટે જીએસટી કાઉનનસલ દ્ારા વવચારણા અને 
તેના પરના વનણવિયના અનુસંધાને જરૂરી કાયદામાં સુધારા, નોટીફીકકેશનસ, રીમુવલ ઓફ ડીફીકલટીઝ ઓડવિસવિ અને પરરપત્ો 
પ્રવસધધ કરવામાં આવેલ છે તેમજ વેપારીવગવિ ત્ા અવધકારીઓને વાકકેફ કરવા વાવણનજયક વેરા ખાતાની વેબસાઇટ પર 
મૂકવામાં આવેલ છે. આમાં મુખયતવે નીચેની બાબતોનો સમાવેશ ્ાય છે:
૧. કોવિિ-૧૯ની બીજી લહેર દરમ્ાન કરદાતાને જી.એસ.ટી. કા્દા હેઠળ આપિામાં આિેલ રાહતો :

 ► લેટ ફીમાં અપા્ેલ રાહત : 
 ■ માચવિ, ૨૦૨૧ ્ી મે, ૨૦૨૧ સુધીનાં સમયગાળા માટેનાં પત્ક ફોમવિ GSTR-3B જો શરતી સમયમયાવિદામાં ફાઈલ 

કરવામાં આવે તો લેટ ફી માં સંપણૂવિ માફી આપવામાં આવેલ છે. 
 ► વ્ાજમાં અપા્ેલ રાહત : 

 ■ માચવિ, ૨૦૨૧ ્ી મે, ૨૦૨૧ સુધીનાં સમયગાળા માટેનાં પત્ક ફોમવિ GSTR-3B શરતી સમયમયાવિદામાં ફાઈલ 
કરવામાં આવે તો વયાજમાં માફી/રાહત આપવામાં આવેલ છે.

 ► પત્રક ફાઈલ કરિાની સમ્મ્ા્ષદામાં કરા્ેલ િ્ધારો : 
 ■ એવપ્રલ અને મે, ૨૦૨૧ સમયગાળા માટેનાં આઉટવડવિ સ્પલાયની વવગતો દશાવિવતતાં સટેટમેનટ ફોમવિ GSTR-1/IFF ની 

મુદતમાં વધારો કરવામાં આવયો.
 ■ નાણાંકીય વરવિ ૨૦૧૯-૨૦ માટે વાવરવિક પત્ક ફોમવિ GSTR-9 / GSTR-9C ફાઈલ કરવાની સમયમયાવિદા                        

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ સુધી લંબાવવામાં આવી.
 ■ કોમપોઝીશન સકીમનો વવકલપ પસંદ કરેલ હોય તેવાં નાના કરદાતાઓ માટે નાણાંકીય વરવિ ૨૦૨૦-૨૧ માટે વાવરવિક 

પત્ક ફોમવિ GSTR-4 ફાઈલ કરવાની સમયમયાવિદા તા ૩૧/૦૭/૨૦૨૧ કરવામા આવી.
 ■ જાનયુઆરી ્ી માચવિ, ૨૦૨૧ ના સમયગાળા માટે જોબવક્કના રકસસામાં (જોબવક્કરને મોકલાવેલ અ્વા જોબવક્કર 

પાસે્ી મેળવેલ ચીજ-વસતુઓ માટે) ડીક્ેરેશન રજુ કરવાની મુદત તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ સુધી લંબાવવામાં આવી.
 ■ ટી.ડી.એસ. ની કપાત કરનાર, ઇનપુટ સવવવિસ રડસટ્ીબયુટસવિ, વબન વનવાસી વેરાપાત્ વયવક્ત અને ઇલકેટ્ોવનક કોમસવિ 

ઓપરેટસવિ માટે પત્ક રજુ કરવાની મુદત કકે જે તા. ૧૫/૦૪/૨૦૨૧ ્ ી તા. ૨૯/૦૬/૨૦૨૧ ના સમયગાળા દરવમયાન 
હોય તો તેને તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ સુધી લંબાવેલ છે.

 ► વનકાસકારોને અપા્ેલ ખાસ રાહત : 
 ■ મચવિનટ એક્પોટવિરને વનકાસ બાબતે લાભ આપવા બાબત: મચવિનટ એક્પોટવિરને ૦.૧% વેરાનાં દરે ખરીદીનો લાભ 

મેળવવા માટે ટેકસ ઇનવોઇસ ઈસયુ ્યા તારીખ્ી ૯૦ રદવસમાં માલનો વનકાસ કરવો જરૂરી છે. આ વનકાસ 
તા. ૧૫/૦૪/૨૦૨૧ ્ી તા. ૨૯/૦૬/૨૦૨૧ ના સમયગાળામાં કરવાની હોય તો તેને તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ સુધી 
લંબાવેલ છે.
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 ► ડરફંિ મેળિિા માટે અરજીની સમ્મ્ા્ષદા લંબાિિા બાબત : 
 ■ કરદાતા દ્ારા રરફંડ મેળવવા માટે અરજી કરવાની બે વરવિની મુદત જો તા. ૧૫/૦૪/૨૦૨૧ ્ી તા. ૨૯/૦૬/૨૦૨૧ 

ના સમયગાળા દરવમયાન પૂણવિ ્યેલ હોય તો તેને તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ સુધી લંબાવેલ છે.
 ► રદ થ્ેલ નોં્ધણી નંબર પુન: રરૂ કરાિિા માટે અરજી કરિાની સમ્મ્ા્ષદામાં િ્ધારો :

 ■ પત્ક કસૂરદારના રકસસામાં કરદાતાનો નોંધણી નંબર રદ કરવામાં આવેલ હોય અને તેને પુન: સ્ાવપત કરવા 
માટેની અરજી કરવાની સમયમયાવિદા જો તા. ૦૧/૦૩/૨૦૨૦ ્ી તા. ૩૧/૦૮/૨૦૨૧ દરવમયાન પૂણવિ ્તી હોય 
તો તેને તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૧ સુધી લંબાવવામાં આવેલ છે. 

 ► કંપનીઓને EVC દ્ારા િેરીફાઇ કરી પત્રકો રજુ કરિાની જોગિાઇ :
 ■ કંપનીઓ દ્ારા Digital Signature Certificate (DSC) દ્ારા વેરીફાઇ કરીને પત્ક ફોમવિ GSTR-3B તેમજ આઉટવડવિ 

સ્પલાયની વવગતો માટેના ફોમવિ GSTR-1/IFF ને રજુ કરવાની જોગવાઇને દૂર કરવામાં આવેલ છે, જેના્ી હવે 
કંપનીઓ દ્ારા Electronic Verification Code ્ી વેરીફાઇ કરીને રજુ કરવાનાં રહેશે. 

 ► કે્ડિટ મેળિિા માટેના વન્ંત્રણમાં છુટ-છાટ :
 ■ વનયમ-૩૬(૪) હેઠળ ક્રકેરડટ મેળવવાની શરતને (ક્રકેરડટ ૫% ્ી વધે નવહ) એવપ્રલ, મે અને જુન, ૨૦૨૧ ના બદલે 

જુન, ૨૦૨૧ માટેના માવસક/વત્માવસક પત્ક ફોમવિ GSTR-3B માં એકવત્ત રીતે (cumulative application of 
condition) લાગુ કરવામાં આવી. 

 ► કરદાતાઓ દ્ારા કા્દાનુસાર Tax Compliance તેમજ ઓથોરીટી દ્ારા કા્દાનુસારની જરૂરી કા્્ષિાહી થઈ 
રકે તે માટે નીચે મુજબ રાહતો આપિામાં આિી. 

 ■ જી.એસ.ટી. કાયદા, વનયમો અ્વા નોટીફીકકેશન દ્ારા વનરદવિષ્ટ કરેલ સમયમયાવિદા કકે જે તા. ૧૫/૦૪/૨૦૨૧ ્ી 
તા. ૨૯/૦૬/૨૦૨૧ દરવમયાન હોય તો કકેટલાંક અપવાદો વસવાય આ સમયમયાવિદા તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ સુધી 
લંબાવામાં આવી.

 ■ નવા નોંધણી નંબરની અરજી ચકાસણી અને મંજૂરીના રકસસામાં વનયમ-૯ માં જણાવેલ સમયમયાવિદા તા. ૦૧/૦૫/૨૦૨૧ 
્ી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ દરવમયાન પૂણવિ ્તી હોય તો તેને તા. ૧૫/૦૭/૨૦૨૧ સુધી લંબાવવામાં આવી.

 ■ રીફંડ અરજી અનવયે પ્રોપર ઓરફસર દ્ારા કલમ-૫૪(૫) તેમજ કલમ-૫૪(૭) હેઠળ આદેશ પસાર કરવાની મુદત 
જો તા. ૧૫/૦૪/૨૦૨૧ ્ ી તા. ૨૯/૦૬/૨૦૨૧ના સમયગાળા દરવમયાન હોય તો નોરટસ અનવયે મળેલ જવાબની 
તારીખ્ી ૧૫ રદવસ અ્વા તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ બે માં્ી જે પછી હોય તે તારીખ આદેશ પસાર કરવાની તારીખ 
ગણાશે.

 ► િેરાનાં દરમાં છુટ-છાટ :
 ■ Covid-19 ના ઇલાજ તેમજ વયવસ્ાપનમાં વપરાતી ચીજ-વસતુઓ પર તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૧ સુધી નીચે મુજબ વેરામાં 

મવુક્ત/રાહત આપવામાં આવી :

ચીજ-િ્સતુ િેરાનો દર (%)

Tocilizumab, Amphotericin B Nil (શૂનય)
Medical Grade Oxygen, Remdesvir, Covid-19 testing 
kits, Inflammatory Diagnostic (marker) kits, Hand 
Sanitizer, Gas/Electric/other furnaces for crematorium, 
Pulse Oximeter, Oxygen Concentrator/generator, 
Ventilators, BiPAP Machine, Temperature check 
equipment વવગેરે

૨ .૫

Ambulance ૬
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 ■ Covid-19 ના ઇલાજમાં વપરાતી દવાઓ પર તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૧ સુધી નીચે મુજબ વેરામાં મુવક્ત/રાહત 
આપવામાં આવી:

ચીજ-િ્સતુ િેરાનો દર (%)

Tocilizumab, Amphotericin B Nil (શૂનય)
Remdesvir, Heparin (anti-coagulant), Itolizumab 
Posaconazole, Infliximab, Bamlanivimab & Etesevimab, 
Casirivimab & Imdevimab, 2-Deoxy-D-Glucose, 
Favipiravir

૨ .૫

 ■ મૃતકોના અંવતમ સંસકાર, દફન વવવધ વવગેરે માટે તૈયાર કરવામાં આવતાં માળખા (Structure) ને લગતી composite 
works contract સવવવિવસસ પર તા. ૧૪/૦૬/૨૦૨૧ ્ી તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૧ સુધી ૬% ની જગયાએ ૨.૫% દરે વેરો 
વસૂલવાની જોગવાઇ કરી.

૨. કરદાતાને આપિામાં આિેલ અન્ છુટછાટ :

 ► લેટ ફી માં આપિામાં આિેલ રાહતો :
 ■ જુલાઇ, ૨૦૧૭ ્ ી અવપ્રલ, ૨૦૨૧ ના માવસક/વત્માવસક GSTR-3B જો તા. ૦૧/૦૬/૨૦૨૧ ્ ી તા. ૩૦/૧૧/૨૦૨૧ 

સુધીમાં રજુ કરવામાં આવે તો પત્કદીઠ મહત્તમ નીચે મુજબ લેટ ફી (One time Relief) :

વેરાકીય જવાબદારી શૂનય હોય ` ૫૦૦ (CGST+SGST)
અનય રકસસામાં ` ૧,૦૦૦ (CGST+SGST)

 ■ જુન, ૨૦૨૧ ના માસ/વત્માસ્ી મહત્તમ નીચે મુજબ લેટ ફી (Permanent Relief) :

પત્કનો પ્રકાર કરદાતા મહત્તમ લેટ ફી (` )
GSTR-3B 
(માવસક/વત્માવસક) 

GSTR-1 
(માવસક/વત્માવસક)

પત્ક મુજબ વેરાકીય જવાબદારી શૂનય 
GSTR-1ના રકસસામાં સ્પલાયની વવગતો 
શૂનય

૫૦૦ (CGST+SGST)

` ૧.૫ કરોડ ટનવિઓવર (અગાઉનું વરવિ) ૨,૦૦૦ (CGST+SGST)
` ૧.૫ કરોડ ્ી વધુ પણ ` ૫ કરોડ 
સુધીનું ટનવિઓવર (અગાઉનું વરવિ)

૫,૦૦૦ (CGST+SGST)

GSTR-4 વાવરવિક 
(કોમપોઝીશન)

વેરાકીય જવાબદારી શૂનય ૫૦૦ (CGST+SGST)
અનય રકસસમાં ૨,૦૦૦ (CGST+SGST)

GSTR-7 માવસક TDS ની કપાત કરનાર કરદાતા ૫૦ પ્રવત રદન 
(CGST+SGST) 

મહત્તમ:
૨,૦૦૦ સુધી

(CGST+SGST)
 ► QR Code જનરેટ કરવાની જોગવાઇનું પાલન ન કરવામાં આવેલ હોય તેવાં રકસસામાં વવના શરતે તા. ૦૧/૧૨/૨૦૨૦ 

્ી ૩૦/૦૯/૨૦૨૧ સુધી દંડમાં માફી આપવામાં આવી. 
 ► ` ૨ કરોડ સુધીનું ટનવિઓવર ધરાવતાં કરદાતાઓને વરવિ ૨૦૨૦-૨૧ માટે વાવરવિક પત્ક રજુ કરવું મરજીયાત.
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 ► જોબવક્કના રકસસામાં ડીક્ેરેશન ફોમવિ ITC-04 રજુ કરવા અંગે તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૧ ્ી આપેલ છુટ-છાટ.
 ■ અગાઉનાં નાણાંકીય વરવિમાં ` ૫ કરોડ સુધીનું ટનવિઓવર ધરાવતાં કરદાતાઓએ વાવરવિક રજુ કરવાનું રહેશે.
 ■ ` ૫ કરોડ્ી વધુ ટનવિઓવર ધરાવતાં કરદાતાઓએ છ માવસક રજુ કરવાનું રહેશે.

 ► સરકારી વવભાગ તેમજ લોકલ ઓ્ોરીટીને ઇ-ઇનવોઇસ જારી કરવાની જોગવાઇ માં્ ી મુવક્ત આપવામાં આવી. 
 ► રરફંડ અરજી અને ફોમવિ RFD-03 માં આપવામાં આવેલ Deficiency Memo દરવમયાનના સમયગાળાને અરજી 

કરવાની ૨ વરવિની મુદત માટે ધયાને લેવામાં નવહ આવે.
 ► અરજદાર રરફંડ અરજીને ફોમવિ GST RFD-01W માં પરત ખેંચી શકશે.
 ► વનયમ-૧૩૮ઈ માં તા. ૦૧/૦૫/૨૦૨૧ ની અસર્ી પાંચમો પ્રોવવઝો ઉમેરવામાં આવયો જે્ી માચવિ-૨૦૨૧ ્ી મે-

૨૦૨૧ ના GSTR-3B/GSTR-1/CMP-08 રજુ ન કરવામાં આવયા હોય તો ઈ-વે વબલ જનરેટ ન કરવા દેવા અંગેનું 
વનયંત્ણ તા. ૦૧/૦૫/૨૦૨૧ ્ી તા. ૧૮/૦૮/૨૦૨૧ ના સમયગાળા માટે લાગુ પડશે નવહ. 

 ► કા્દામાં સ્ુધારો કરીને અપા્ેલ છુટ-છાટ :
 ■ વયાજમાં રાહત – વયાજની ગણતરી માત્ Net Tax Liability ની રકમ પર જ: કોઈ ટષેિ વપરરયડ માટેનંુ પત્ક 

તેને ફાઈલ કરવા માટેનાં વનયત સમય બાદ ફાઈલ કરવામાં આવે તયારે Electronic Cash Ledger ને ડેબીટ 
કરીને વેરાની ચુકવણી કરવામાં આવી હોય તયારે તેટલા પુરતી રકમ પર જ વયાજ આકારવા બાબતે રાહત 
આપવામાં આવી. 

 ■ કરદાતાઓએ તેમના વહસાબો ચાટવિડવિ એકાઉટનટ/કોસટ એકાઉટનટ પાસે ઓરડટ કરાવવા ફરવજયાત રહેશે નવહ 
પરંતુ, સવપ્રમાવણત રીકનસીલીયેશન સટટેમેનટ રજુ કરવાનું રહેશે.

 ■ અટકાયત કરેલ માગવિસ્ ચીજ-વસતુના રકસસામાં કરદાતાને પડતી મુશકકેલીઓ દૂર કરવા માટે જરૂરી સુધારા 
કરવામાં આવયા.

૩. કરદાતાનાં ટેકસ કમ્પલા્નસમાં િ્ધારો કરિા માટેની જોગિાઈઓ :
 ► કરદાતા પાસે્ી HSN ની વવગતો લેવા બાબત: (અમલીકરણ તા. ૧/૪/૨૦૨૧ ્ી)

૫ કરોડ્ી વધુ ટનવિઓવર ચીજવસતુઓ અને સેવાઓ માટે HSN - ૬ રડઝીટમાં
૫ કરોડ સુધીનું ટનવિઓવર માત્ B2B Supply માટે HSN - ૪ રડઝીટમાં

 ► તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ્ી ઇ-ઇનવોઇસ જારી કરવા માટે એગ્ીગટે ટનવિઓવરની મયાવિદા ` ૫૦ કરોડ કરવામા ંઆવલે છે.
 ► નોંધણી નંબર પુન: શરૂ કરાવવાની/રરફંડ મેળવવા માટેની અરજી કરવા તેમજ વનકાસના રકસસામાં ચૂકવેલ IGST ની 

રકમનું રરફંડ મેળવવા માટે સૌ-પ્ર્મ Aadhaar authentication કરાવવાનાં રહેશે.
 ■ Aadhaar ન હોય તેવાં રકસસામાં ઓળખ માટે Aadhaar Enrolment ID અને ફોટા સા્ેની બેનક પાસબુક/

ચૂંટણી કાડવિ/પાસપોટવિ/ડ્ાઇવીંગ લાઇસનસ રજુ કરવાનાં.
 ► અગાઉનાં એક પણ મવહનાનાં પત્ક ફોમવિ GSTR-3B રજુ કરવાનાં બાકી હોય તો આઉટવડવિ સ્પલાયની વવગતો માટેનાં 

ફોમવિ GSTR-1 તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૨ ્ી રજુ કરી શકાશે નવહ.
 ► સ્પલાયરે પત્કમાં દશાવિવેલ ન હોય તેવાં ઇનવોઇસ/ડેબીટ નોટની ક્રકેરડટ તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૨ ્ી મેળવી શકાશે નવહ.
 ► આઉટવડવિ સ્પલાયના સટેટમેનટ ફોમવિ GSTR-1 માં સ્પલાય તરીકકે દશાવિવેલ દશાવિવેલ હોય અને પત્ક ફોમવિ GSTR-3B 

માં ન દશાવિવેલ હોય તેવાં વયવહારો પર પણ તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૨ ્ી વેરો ચૂકવવાની જવાબદારી રહેશે.
 ► આકારણી ઉપરાંત સ્ળ-તપાસની કાયવિવાહી દરવમયાન કરદાતા/વબલીંગની પ્રવૃવત્ત્ી લાભ લેનાર અનય વયવક્તની 

બેનક ખાતા સવહતની કોઇ પણ વમલકત પર તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૨ ્ી પ્રોવવઝનલ એટેચમેનટની કાયવિવાહી કરી વસૂલાત 
કરી શકાશે.
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૪.૧ િેટ કા્દા હેઠળ િેરાના દર માં ફેરફાર :
 નાણાંકીય વરવિ ૨૦૨૧-૨૨ દરવમયાન ગુજરાત મૂલય વવધવિત વેરા અવધવનયમ, ૨૦૦૩ હેઠળ વેરાના દરમાં ઘટાડો:

ચીજ-િ્સતુ અગાઉનો િેરાનો દર ઘટાિેલ િેરાનો દર ઘટાિાની અમલી તારીખ
પેટ્ોલ ૨૦.૧% + ૪% સેસ ૧૪.૯% + ૪% સેસ ૦૪/૧૧/૨૦૨૧
ડીઝલ ૨૦.૨% + ૪% સેસ ૨૦.૨% + ૪% સેસ ૦૪/૧૧/૨૦૨૧ 
ડ્ુટી પેઇડ એવીએશન ટબાવિઇન ફ્યઅુલ 
(એ.ટી.એફ.)

૩૦% ૨૫% ૧૩/૧૨/૨૦૨૧

૪.૨   જીએસટી કા્દા હેઠળ િેરાનાં દરમાં ફેરફારો/્સપષ્ટતા :
૪.૨.૧  ચીજ-િ્સતુઓના િેરાના દર અંગે ફેરફાર/્સપષ્ટતા :

 ■ Toy balloons made of natural rubber latex ને લગતી એનટ્ી નં. S. No. 259A માં HSN Code “4016 
or 9503” ની જગયાએ “9503” સબસટીટુ્ટ કરવામાં આવયો. 

 ■ Drug or medicine માટેનાં List I માં નવી એનટ્ી “(231) Diethylcarbamazine” ઉમેરવામાં આવી.
 ■ આમલીના બીજનો વાવણી વસવાયના કોઇપણ હેતુ માટે વપરાશ પર ૨.૫% દરે વેરા અંગે સપષ્ટતા.
 ■ Oil Marketing Company (OMC) ને ડીઝલ સા્ે વમષિ કરવા માટે વેચવામાં આવતા બાયો- ડીઝલ પરના 

વેરાનો દર ઘટાડીને ૬% ની જગયાએ ૨.૫%.
 ■ રેટ્ો રફટમેનટ રકટ રદવયાંગ વયવક્તઓ માટે ઉપયોગમાં આવતી હોવા્ી વેરાનો દર ૨.૫% બાબતની સપષ્ટતા. 
 ■ સોલર પીવી મોડ્ુલ અને અનય રીનયુએબલ એનજટીના સાધનો પર વેરાનો દર વધારીને ૨.૫% ની 

જગયાએ ૬%.
 ■ Iron, copper, aluminum, zinc જેવી કકેટલીક કાચી ધાતુઓ પરનાં વેરાનો દર વધારીને ૨.૫% ની જગયાએ ૯%.
 ■ ્પલાસટીકના ભંગાર/વેસટ પર વેરાનો દર વધારીને ૨.૫% ની જગયાએ ૯%.
 ■ પેપરનાં બોકસ/કો્ળા વગેરે પર વેરાનો દર વધારીને ૬% ની જગયાએ ૯%.
 ■ વપ્રનટીંગને લગતાં ચે્પટર-૧૯ માં સમાવવષ્ટ ્તી તમામ ચીજવસતુઓ એકસમાન વેરાનો દર ૯%.
 ■ ચે્પટર-૮૬ હેઠળનાં રેલવે પાટવિસ, લોમોમોટીવ અને અનય સામગ્ી પર વેરાનો દર વધારીને ૬% ની જગયાએ ૯%.
 ■ તમામ પ્રકારની પેન તેમજ પેનનાં પાટવિસ પર એકસમાન વેરાનો દર ૯%.
 ■ ફળોના રસ વાળા કાબબોનેટેડ પીણાં પર ૧૪% વેરાનાં દર અંગે સપષ્ટતા. 
 ■ વાવણી વસવાયના અનય કોઇપણ હેતુ માટેનાં બીજનો વબયારણને લગતી એનટ્ી ૮૬ હેઠળ સમાવેશ ્તો ન્ી 

તે અંગે સપષ્ટતા.
 ■ વબન-નોંધાયેલ વયવક્ત દ્ારા નોંધાયેલ વયવક્તને પૂરા પાડવામાં આવતાં Mentha Oil ના સ્પલાય પર રીવસવિ ચાજવિ 

હેઠળ વેરો ચૂકવવાનો રહેશે.
 ■ Fortified Rice Kernel (Premix) નો ICDS Scheme or similar Scheme હેઠળ સ્પલાય કરવામાં આવે તો 

તેનાં પર ૨.૫% દરે વેરો વસૂલવામાં આવશે.
 ■ કાપડ, સીવવાનો દોરો, એમબ્ોડરી-ઝરી આટટીકલ, બલેનકકેટ, પડદાં પર ૨.૫% ની જગયાએ ૬% વેરો. (તા. 

૦૧/૦૧/૨૦૨૨ ્ી અમલીકરણ)
 ■ ` ૧,૦૦૦ સુધીની રકંમતનાં કપડાં પર પણ ૨.૫% ની જગયાએ ૬% વેરો (તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૨ ્ી અમલીકરણ)
 ■ ` ૧,૦૦૦ સુધીની રકંમતના પગરખાં પર પણ ૨.૫% ની જગયાએ ૬% વેરો. (તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૨ ્ી 

અમલીકરણ)
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૪.૨.૨  સેિાઓના િેરાના દર અંગે ફેરફાર/્સપષ્ટતા :
 ■ Developer-promoter દ્ારા Landowner-promoter પાસે્ી વસૂલવામાં આવેલ વેરાની ક્રકેરડટનો એપાટવિમેનટના 

સ્પલાય પર ચૂકવવાના ્તા વેરા સામે Landowner-promoter ઉપયોગ કરી શકશે. 
 ■ Ship અને અનય vessels તેમજ તેમના engine, components, parts ને લગતી maintenance, repair, 

overhaul services પર વેરાનો દર ૨.૫% કરવામાં આવયો.
 ■ મકાન બાંધકામના રકસસામાં જે ટેકસ વપરરયડમાં Completion of certificate જરૂરી હોય તયાર પછીનો નવહ 

તેવો ટેકસ વપરરયડ અ્વા મકાનના પ્ર્મ ભોગવટા (first occupancy) ની તારીખ બે માં્ી જે વહેલું હોય 
તયાં સુધીમાં પ્રમોટરે વેરો ચૂકવવાનો રહેશે.

 ■ Licensing services/the right to broadcast જેવી intellectual Property (IP) right ને લગતી સેવાઓ પર 
એકસમાન ૯% ના દરે વેરો.

 ■ Alcoholic liquor for human consumption ના ઉતપાદનને લગતી જોબવક્ક સેવાઓ પર ૯% ના દરે વેરો.
 ■ Printing and reproduction services of recorded media પ્રકારની તમામ સવેાઓ પર એકસમાન ૯% ના દરે વરેો.
 ■ Amusement park માં પ્રવેશ પર ૯% ના દરે જયારે Casino/Horse race જેવી જગયાઓ હોય તયાં જ ૧૪% 

ના દરે વેરો અંગે સપષ્ટતા. 
 ■ Asian Football Confederation (AFC) Women’s Asia Cup 2022 ને લગતી સેવાઓને વેરામુવક્ત.
 ■ Custom station ્ી ભારત દેશ બહાર ચીજ-વસતુને મોકલવા માટે aircraft/vessel દ્ારા પૂરી પાડવામાં આવતી 

ટ્ાનસપોટટેશન સેવાઓની વેરામુવક્તને તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૨ સુધી લંબાવી.
 ■ Indian Railways Finance Corporation દ્ારા ભારતીય રેલવેને પૂરી પાડવામાં આવતી વમલકત ભાડે આપવાની 

સેવાઓને વેરાપાત્ બનાવી.
 ■ માલવાહક વાહનોને National permit આપવા અંગેની સેવાઓને વેરામુવક્ત.
 ■ ૭૫% કકે તે્ી વધુ રકમનો ખચવિ કકેનદ્ર/રાજય સરકારે ભોગવેલ હોય તેવી ટે્નીંગની સેવાઓને વેરામુવક્ત.
 ■ AFC Women’s Asia Cup 2022 માં પ્રવેશને લગતી સેવાઓને વેરામુવક્ત.
 ■ Governmental Authority અને Government Entity ને પૂરી પાડવામાં આવતી Works contract ની 

સેવાઓને ઘટાડેલ વેરાના દરનો લાભ નવહ મળે. (તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૨ ્ી અમલીકરણ)
 ■ Textile and textile products પર dyeing and printing જેવી જોબવક્કની સેવાઓ પર ૨.૫% ને બદલે ૬% 

વેરો. (તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૨ ્ી અમલીકરણ)
 ■ Governmental Authority અને Government Entity ને પૂરી પાડવામાં આવતી pure services અને 

composite supply of goods and services ને વેરામાફીનો લાભ મળશે નવહ (તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૨ ્ી 
અમલીકરણ)

 ■ Non-air conditioned contract carriage અને stage carriage, metered cab અને auto rickshaw 
(including e-rickshaw) દ્ારા પૂરી પાડવામાં આવતી passenger transportation સેવાઓ જો E-commerce 
operator (ECO) મારફત પૂરી પાડવામાં આવે તો આ પ્રકારની સેવાઓ તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૨ની અસર્ી 
વેરાપાત્ બનશે અને તેનાં પર વેરો ભરવાની જવાબદારી કલમ-૯(૫) હેઠળ ECOની રહેશે.

 ■ Restaurant services જો ECO મારફત પૂરી પાડવામાં આવે તો આવી restaurant services પર વેરો ભરવાની 
જવાબદારી તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૨ ્ી કલમ-૯(૫) હેઠળ ECO ની જ રહેશે.

૫.  આગામી િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરવમ્ાન કરિાની થતી પ્રવૃવતિ :
 ગુડઝ એનડ સવવવિવસસ ટેકસ કાયદાના અમલીકરણ તેમજ કરદાતાની મુશકકેલીઓ વનવારવા સંબંવધત જીએસટી 
કાઉનનસલની ભલામણો અને વનણવિયના અનુસંધાને જરૂરી કાયદામાં સુધારા, નોટીફીકકેશનસ, રીમુવલ ઓફ ડીફીકલટીઝ ઓડવિસવિ 
અને પરરપત્ો પ્રવસધધ કરવાના રહેશે.   
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 ► કોપપોરેટ સેલ ઃ
1. માનનીય મુખય કવમશ્નરશ્ી દ્ારા ફાળવવામાં આવેલ ગુજરાત રાજયના મોટા ટનવિઓવર ધરાવતા એકમોની GST 

Audit ને લગતી કામગીરી.
2. ઉપરોક્ત સોંપાયેલ કકેસોની પત્ક ચકાસણી કરી તેના આધારે તૈયાર કરેલ ઑરડટ ્પલાન મંજુરી અ્ષે ઑરડટ સવમતીને 

મોકલવો.
3. વરવિ દરમયાન કરવામાં આવેલ ઑરડટ ્પલાન માં ઉદભવેલ મુદ્ાઓની પતુવિતા બાબત વેપારીશ્ીઓ પાસે્ી જવાબો 

મેળવવા.
4. ઑરડટ પુતવિતાના મળેલ જવાબોની જાણ ઑરડટ સવમતીને કરવી.
5. ટોચના ૧૫૦ SGST CASH PAID રડલરો દ્ારા ભરવામાં આવતા માવસક રીટનવિની ચકાસણી કરવી ત્ા તેનુ 

ઇનકમ મોનીટરીંગ કરવુ.
6. અત્ેની પેટ્ોવલયમ શાખા દ્ારા ગુજરાતના મુખય પેટ્ોલ ત્ા ડીઝલ ડીલસવિ ત્ા નેચરલ ગેસ વવક્રકેતાઓની પત્ક 

ચકાસણી ત્ા આકારણીની કામગીરી.
7. ગુજરાત માં પેટ્ોલ/ડીઝલ/નેચરલ ગેસ કોમોડીટી ને લગતી આવક એકઠી કરવી.
8. ગુજરાતમાં પેટ્ોલ/ડીઝલ/નેચરલ ગેસની આવક ત્ા ખપત નું એનાલીસીસ કરવું.
9. ગુજરાતમાં પેટ્ોલ/ડીઝલ/નેચરલ ગેસની INCOME CONSUMPTION PRICE ની નોટ તૈયાર કરવાની કામગીરી.
10.  પેટ્ો સેલમાં નવા નોંધણી નંબર આપવાની કામગીરી કરવી.
૧૧. પત્ક/ચલણ કસુરદારમાં મોનીટરીંગ કરવાની કામગીરી ત્ા પત્ક/ચલણ કસુરદારમાં પેટ્ોલીયમ પુરવઠો બંધ 

કરવાની કામગીરી કરવાની.
૧૨. માન.હાઇકોટવિ ત્ા માન.સવુપ્રમ કોટવિના કોઇ જજમેનટ અંગે તે પ્રકારના કોમોડીટીમાં ફકેરતપાસ કરવાની ્તી હોય 

તો ફકેર તપાસ કરવી.
૧૩. મુખય રાજયવેરા કવમશ્નરશ્ીના ઉપરોક્ત વસવાયના સોંપાયેલ કામગીરી કરવી.
૧૪. માવહતી અવધકાર ને લગતા પત્ોનો વનકાલ કરવો. જો અત્ેની શાખને લગતી ન હોય કકે માવહતી આપી શકાય તેમ 

ન હોય તો લાગુ પડતી કચેરીને તબદીલ કરવી. 
 ► ઇ-ગિન્ષનસ ઃ

  ગુજરાત સરકારના નાણાં વવભાગના વહીવટી વનયતં્ણ હેઠળના રાજયવેરા કવમશ્નરશ્ીની કચેરીનો રાજયના મહેસુલમાં 
૭૦% જેટલો ફાળો છે. તેના કાયવિષિેત્માં ગુજરાત મુલયવવધવિત વેરો, કકેનદ્રીય વેચાણવેરો વગેરે વસુલ કરવાની અને વહીવટની 
જુદી જુદી બાબતોનો સમાવેશ ્ાય છે. તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૭ ્ી Goods and Service Tax કાયદાનો અમલ શરૂ ્યેલ હોઇ 
રાજયવેરા વેરાખાતાને રાજય વેરા ખાતા તરીકકે ઓળખવામાં આવશે, જેમાં Vat કાયદા હેઠળ સમાવવષ્ટ ચીજવસતુ પર Vat 
ત્ા GST કાયદા હેઠળ સમાવવષ્ટ ચીજવસતુ ત્ા સેવા પર GST કર વસુલ કરવાની કામગીરીનો સમાવેશ ્ાય છે.

 ► પડર્ોજનાનો ઉદ્ેર :
  રાજયવેરા કચેરી દ્ારા વેપારીવગવિને મહદઅંશે તમામ સેવાઓ ઓનલાઇન પુરી પાડવામાં આવે છે. મોડયુલ મારફતે 
વેપારી નીચે મુજબની ઓનલાઇન સેવાઓ મળી રહે છે.

 ■ વેબ- સાઇટ ઉપર જરૂરી માવહતી disseminate કરવી.
 ■ વેપારીઓની નોંધણીની અરજી ઓનલાઇન મારફતે મેળવવી.
 ■ વેપારી ઓનલાઇન રીટનવિ ફાઇલ કરી શકકે છે.
 ■ વેપારીઓ વવશેની માવહતી ડીલર સચવિ દ્ારા ઓન-લાઇન મેળવી શકાય છે.
 ■ ઇ-પેમેનટ મારફત વેપારીઓ વેરો ચુકવી શકકે છે.
 ■ ઓન-લાઇન વેરા વહીવટ પદ્ધવત આકારણી અને ઉપનસ્ત માંગણી અંગે ચોક્સ માવહતી પુરી પાડવામાં આવે છે.
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 ■ રાજયો વચે્ ્તી લેવડ દેવડની ખરાઇ કરી શકાય છે.
 ■ આયાત, વનકાસ વગેરે બાબતમાં બીજા રાજયો સા્ે માવહતીનો વવવનમય કરી શકાય છે.
 ■ વેરાનો વહીવટ પારદશટી ્યેલ છે. મહદઅંશે વેપારીએ કચેરીમાં આવવાની જરૂરરયાત રહેતી ન્ી.
 ■ વેપારી આલમની સુવવધા માટે વેબસાઇટ ઉપર તમામ વનયમો, પરરપત્ો જાહેરનામા પ્રવસધધ કરેલ છે. ઉપરાંત 

e-Services પણ પૂરી પાડવામાં આવે
  રાજયવેરા ખાતાના એ્પલીકકેશન સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવાની સા્ે સા્ે તમામ ૧૦૩ કચેરીઓમાં, ૨૫ કચેરીઓમાં,૧૨ 
વવભાગીય સંયુક્ત રાજયવેરા કવમશ્નરશ્ીની કચેરીઓમાં, વવભાગીય અનવેરણ કચેરીઓમાં ત્ા રાજયવેરા કવમશ્નરશ્ીની 
કચેરીમાં (મુખય મ્ક ખાતે) કોમ્પયુટર ત્ા સવવિર લેન સેટએપ કરવામાં આવેલ છે. તમામ કચેરીઓને કનેકટીવીટી્ી જોડાણ 
કરવાની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 
િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્ાન કરિામાં આિેલ કામગીરી ઃ

 ■ GST ACT બાબતે માળખાકીય સુવવધાઓ ઉપલબધ કરાવવા બાબતની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 
 ■ VAT, Central Sales Tax કાયદા અંતગવિત નોંધાયેલ વેપારીઓને GST માં Online Migration ની કામગીરી 

૧૦૦% કામગીરી પુણવિ કરવામાં આવેલ છે. 
 ■ નવા ૬.૯૪ લાખ વેપારીઓ દ્ારા GST માં નોંધણી નંબર મેળવાયેલ છે. જેઓને GST માં નોંધણી નંબર 

મેળવવા માટે પડતી મુશકકેલીના વનવારણ માગવિદશવિનની કામગીરી કરેલ છે.
 ■ GSTN દ્ારા Develop કરવામાં આવતા Module Application બાબતે સુચન કરેલ જે્ી Online કામગીરી 

વેપારીને સુસંગત ત્ા સરકારના વનયમોનુસાર સરળતા્ી ચાલી શકકે.
 ■ ગુજરાતના વેપારી વગવિને GST ની ઓનલાઇન કામગીરીમાં પડતી મુશકકેલીના ઝડપી વનરાકરણ ત્ા ઓનલાઇન 

કામગીરીના માગવિદશવિન માટે Helpdesk માં GST ને ધયાને રાખી વધારાના ૬ Helpdesk Agent ની વનંમણૂક 
કરવામાં આવેલ છે. 

 ■ ખાતાના અવધકારી કમવિચારીને મદદરૂપ ્ઇ શકકે તેવા GST ને લગતા DATA જેવાં કકે Registration, Return, 
Payment, Migration વગેરેના Report તૈયાર કરાવી ઓનલાઇન કરેલ છે. 

 ■ GST Implementation સમયે ખાતાના અવધકારી/કમવિચારી સરળતા્ી કામગીરી કરી શકકે તે હેતુ્ી ખાતામાં 
૧૪૫૦ કોમ્પયુટર અને ૧૩૫૦ વપ્રનટરની ખરીદી કરવામાં આવેલ છે.

 ■ ખાતાના અવધકારી/કમવિચારીની આંતરીક વાતચીત માટે IP Phone Install કરવામાં આવેલ છે. જેમાં IP Phone 
to IP Phone calling free of cost ્ાય છે.

 ■ Professional Tax માટે Professional Tax Module બનાવી વેપારી વગવિને Online Registration, Return, 
Payment સુવવધા ઉપલબધ કરાવેલ છે.

 ■ GSTની કામગીરી માટે ખાતાના તમામ અવધકારીને DSC સમયમયાવિદામાં અપાયેલ છે.
 ■ GSTની કામગીરી માટે ખાતાના તમામ અવધકારીના login સમયમયાવિદામાં Create કરવામાં આવેલ છે.
 ■ CAG – Para ની સીસટમ મારફત જાળવણી બાબતે CAG મોડયુલ softwareને ડેવલપ કરવામાં આવેલ છે.
 ■ ઔધોગીક પ્રોતસાહનના ભાગરૂપે Textile અને Yarn-entry tax software નું અમલીકરણ ્યેલ છે.
 ■ તમામ કરદાતાઓ Online payment ની સુવવધા મેળવી શકકે તે બાબતે SBI E-Pay system વવકસાવવામાં 

આવેલ છે. 
 ■ World Bank ના criteria મુજબ Ease of doing business plan 2016-17 મુજબ ગુજરાત અગે્સર રહે તે 

માટેની પરરણામલષિી IFP (Investor Facilitation Portal) માં મહતવની કામગીરી કરેલ છે. 
 ■ રાજયમાં તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૭ ્ી Goods and Service Tax કાયદાનો અમલ શરૂ ્યેલ છે. આ કાયદાના અમલ 

પહેલા Sales Tax Act, VAT CCT, Central Sales Tax, Motor Spirit Taxatlon Act, Entry Tax, 
Sugarcan Purchase Tax Act હેઠળના વેરા અંગે જુની બાકી વસુલાત કરવા વેપારી વગવિને રાહત આપવા ત્ા 
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સરકારી વહીવટ ખચવિમાં ઘટાડો કરવાના હેતુ્ી ગુજરાત સરકારના નાણા વવભાગ દ્ારા તા. ૧૧/૦૯/૨૦૧૯ ના 
ઠરાવ ક્રમાંકઃ જીએસટી-જીએસટી-૧૦૨૦૧૯-૧૦૦૬-૬ ્ી વેરા સમાધાન યોજના – ૨૦૧૯ જાહેર કરેલ છે. 
આ અંગે અતે્ની શાખા દ્ારા વેરા સમાધાન યોજના નું ઓનલાઇન મોડુ્લ ડેવલપ કરેલ છે જેના્ી વેપારીશ્ી 
સરળતા્ી તેઓની જુના બાકી વેરા સરળતા્ી ભરી શકકે છે અને અવધકારીશ્ી તેના ઉપર સરળતા્ી મોનીટરીંગ 
પણ કરી શકકે છે. 

 ■ Business Intelligence Reports ની કામગીરી અ્ષે ખાતા દ્ારા M/S Wipro Ltd ને 5 વરવિ B. Tools કરવા 
માટે સરકાર માનય પદ્ધવત્ી કોનટ્ાકટ કરેલ છે. જેમાં Registration Return Refund, Enforcement, E-Way 
Bill, Appeal, Audit, Recovery Module ના કુલ – ૧૧૬ રરપોટવિસ ડેવલપ કરવામા આવશે જેમાં્ી ૬૦ ્ી 
વધુ રરપોટવિસની કામગીરી પૂણવિ કરેલી છે જેના દ્ારા જીએસટીને લગતી તમામ કરચોરી શોધી શકાશે અને 
ખાતાના અવધકારીશ્ીઓને જીએસટી ને લગતી તમામ માવહતી સરળતા્ી માવહતી ઉપલબધ ્ઇ શકકે છે.

 ■ રાજયવેરા ખાતા દ્ારા અનય રાજયો પાસે્ી મેળવેલ C/F/H ફોમવિસ નું વેરીરફકકેશન સરળતા્ી ્ઇ શકકે તે માટે 
statutory Form Verificatlon Module Develop કરવામાં આવેલ છે. આ મોડયુલ દ્ારા અવધકારીઓ ત્ા 
વેપારીશ્ીઓને વરવિ-૨૦૧૬-૧૭ અને ૨૦૧૭-૧૮ ના ઓડીટ અસેસમેનટ ટાસક માટે ઉપયોગી ્યેલ છે.

 ■ રાજયવેરા ખાતામાં કાયવિરત તમામ મોબાઇલ સકવોડની કામગીરીને સુદઢ બનાવવા માટે મોબાઇલ સવષેલનસ 
વસસટમ બનાવવામાં આવેલ છે. જે અનુસાર દરેક મોબાઇલ સકવોડની ગાડી પર કકેમેરા લગાડવામાં આવેલ છે. 
જેનું મોવનટરીંગ રાજયકર ભવન ખાતે કાયવિરત કનંટ્ોલ રૂમમાં્ી કરવામાં આવે છે.

િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માં થનાર કામગીરી
 ■ રાજયવેરા ખાતામાં ્તી કરચોરીને અટકાવવા અધતન Business Intelligence Tools ને ડેવલપ કરાવવાની 

કામગીરી કરાવવામાં આવી રહેલ છે.
 ■ મોબાઇલ સકવોડની કામગીરીનું અધતન મોવનટરીંગ કરવા સારું Video Wall વસસટમ ડેવલપ કરવાની કામગીરી 

કરાવવામાં આવી રહેલ છે.
 ■ અવધકારીશ્ીઓને સક્રુરટની અને સપોટ વવવઝટના ટાસક Assign કરવા સારું Admin module ડેવલપ કરવાની 

કામગીરી કરાવવામાં આવી રહેલ છે.
 ■ ખાતાના કમવિચારીઓને Digital signature Certificate ફાળવવા માટે ખરીદી કરવાની કામગીરી કરવામાં 

આવનાર છે જેના દ્ારા GST ત્ા VAT ની કામગીરી Paperless ્શે.
 ■ GST ACT બાબતે ડેવલપ ્નાર Software અંગે રાજયના વેપારીશ્ીઓને માહીતી પુરી પાડવાની કામગીરી 

કરવી. ત્ા ટે્નીંગ અને સેવમનાર યોજવા. 
 ■ GST અંતગવિત રજીસટ્ેશન, રીટનવિ અને પેમેનટ વગેરેના Data ની આપ-લે માટે અત્ેના Data Centre ્ી GSTના 

Data Centre સુધી કનેકટીવીટીની Link તૈયાર કરવી.
 ■ સંદેશાવયવહારના અધતન સાધનો્ી ખાતાની કચેરીઓને અપગે્ડ કરવી. 

 ► અપીલ
  આ શાખા દ્ારા સમગ્ રાજયની વવવાદ કચેરીઓમા રજુ ્તી વવવાદ અરજીઓ અનુસંધાને સરકાર પષિે રજુઆત 
કરવાની કામગીરી ત્ા પસાર ્યેલ વવવાદ અરજી આદેશોમા ષિતી જણાય તો આદેશની ફકેર તપાસ ની કામગીરી કરવામાં 
આવે છે. તેમજ પેડીંગ વવવાદ અરજીઓના વનકાલ / વનયંત્ણ માટે સમયાંતરે વવવાદ અવધકારીઓ સા્ે બેઠકોનું આયોજન 
માન. આયુક્તશ્ી, ત્ા માન. અવધક કવમશ્નરશ્ીના અધયષિસ્ાને કરવામાં આવે છે. વવવાદને લગતી કામગીરી સંદભષે માન. 
મુખય રાજય વેરા કવમ.શ્ી ની મંજુરી મેળવી જરૂરી પરીપત્ો પાઠવવામાં આવે છે. વવવાદ કકેસો ની ઝડપી વનકાલ બાબતે વવવાદ 
કકેસોની ફાળવણી અનય અવધકારીઓને કરવામાં આવે છે. 
અત્ેની કચેરીનું મંજુર મહેકમ નીચે દશાવિવયા મુજબ છે. 

ક્મ નં હોદ્ો સંખ્ા
૧ સંયુક્ત રાજય વેરા કવમશ્નરશ્ી. ૦૧
૨ સહાયક રાજય વેરા કવમશ્નરશ્ી. ૦૧
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૩ રાજય વેરા અવધકારીશ્ી. ૦૪
૪ રાજય વેરા વનરીષિક શ્ી. ૦૫
૫ ગુજરાતી સટેનો ગ્ેડ- ૨ ૦૧
૬ વસવનયર ક્ાક્કશ્ી. ૦૧
૭ જુવનયર કલાક્કશ્ી. ૦૧
૮ પટ્ાવાળાશ્ી. ૦૧

  તદનુસાર આ શાખા દ્ારા સં.રા.વે.કવમ.શ્ી, વવવાદ અમદાવાદ, રાજકોટ-૧, રાજકોટ-૨, સુરત અને વડોદરા ત્ા 
નાયબ.રા.વે.કવમ.શ્ી વવવાદ ૧ ્ી ૧૧ દ્ારા પસાર કરવામાં આવનાર વવવાદ આદેશો કકે, જેમા ` ૫૦ લાખ્ી વધુની રાહત 
ઉપનસ્ત ્તી હોય તેવા કકેસોમાં સરકાર પષિ ેકરવાની રજુઆત આપવાની રહે છે, અને નાયબ.રા.વે.કવમ.શ્ી વવવાદ ૧ ્ી 
૧૧ દ્ારા પસાર કરવામાં આવનાર વવવાદ આદેશો કકે, જેમા ` ૧૦ લાખ્ી વધુ અને ` ૫૦ લાખ્ી ઓછી રાહત ઉપનસ્ત 
્તી હોય, તેવા કકેસોમા સંયુક્ત રાજય વેરા કવમશ્નરશ્ી દ્ારા સરકાર પષિે કરવાની રજુઆત આપવાની રહે છે. વવવાદ 
આદેશોમા ષિતી વનવારવા કલમ-૭૫ હેઠળ ની ફકેર તપાસ ની કાયવિવાહી કરવામાં આવે છે. 

ક્મ 
નં

મુખ્ વિર્ 
કામગીરી

મુખ્ વિર્ કામગીરીના પેટા વિર્

૧ સરકાર પષિે 
રજુઆત માટે 
સરકારી પ્રવતવનવધ 
સેલ

સમગ્ રાજયની વવવાદ કચેરીઓમાં ્તી વવવાદ અરજીઓ પૈકી જેમા ` ૫૦ લાખ્ી વધુની રાહત 
ઉપસ્ીત ્નાર કકેસોમાં આકારણી કકે વવવાદ દફતર ચકાસી વવવાદને હકીકત ધયાને લેવા સરકાર 
પષિે રજુઆત કરવામાં આવે છે. ત્ા નાયબ રાજય વેરા કવમ.શ્ી વવવાદ ૧ ્ી ૧૧ દ્ારા પસાર 
કરવામાં આવનાર વવવાદ આદેશો કકે જેમા ` ૧૦ લાખ્ી વધુ અને ` ૫૦ લાખ્ી ઓછી રાહત 
ઉપનસ્ત ્તી હોય તેવા કકેસોમા સંયુક્ત રાજય વેરા કવમશ્નરશ્ી કષિાએ સરકાર પષિે કરવાની 
રજુઆત આપવાની છે.

૨ ફકેર તપાસ સં. રા. વે. કવમશ્ી. દ્ારા પસાર કરવામાં આવેલ વવવાદ આદેશોમાં કોઇ ષિવત માલૂમ પડે તો, 
સંબવધત દફતર મંગાવીને ફકેર તપાસની કાયવિવાહી કરવામાં આવે છે. 

૩ વડી કચેરી શાખા 
તરીકકે વનયંત્ણ ની 
કામગીરી

સમગ્ રાજયની વવવાદ અરજીઓ બાબતે વકીલ મંડળો, બાર એસોસીયેશન ત્ા અનય વેપારીશ્ીઓ 
દ્ારા માન. રા.વે.કવમ.શ્ીને સંબોધીને કરવામાં આવતી રજુઆતો પરતવે નોંધ મુકવાની, પ્રતયુત્તર 
પાઠવવાના ત્ા સંબધીત અવધકારીશ્ીને જરૂરી સુચનાઓ આપવાની કામગીરી. વધુમાં 
(૧)    માવસક ડાયરી એકત્ીકરણ કરી માન. રાજય વેરા કવમ.શ્ી સુધી સમયાંતરે વવવાદ બેઠકો 

યોજવા માટે ડાયરી સાદર કરવા ની કામગીરી. 
(૨)    R.T.I. ની અરજીઓ અંગેની કામગીરી તેમજ અનય પરચુરણ કામગીરી. 

૪ એનટી 
પ્રોફીટીયરીંગની 
કામગીરીએ

જી.એસ.ટી. કાયદાની કલમ -૧૭૧ હેઠળની એંટી પ્રોફીટીયરીંગ ઓ્ોરીટી ને લગતી કામગીરી. 
(૧) ઉક્ત જોગવાઇ મુજબ આવતી ફરીયાદો અંગે રાજય કષિાએ એક સક્રીનીંગ કમીટી ની રચના 
કરવામાં આવેલ છે. જેમા હોદ્ાની રૂએ S.G.S.T. ના અવધક કવમ.શ્ી અને C.G.S.T. ના અવધક 
કવમ.શ્ી મેમબર તરીકકે હોય છે. જે ફરીયાદો અંગે પ્રા્વમક અવલોકન કરે છે. (૨) આ કવમટી માટે 
અતે્ની શાખા એક સવચવાલય તરીકકે કામગીરી કરે છે. વધુમા આ કવમટીના નોડલ ઓફીસર તરીકકે 
અતે્ની શાખાના સં.રા.વે.કવમ.શ્ી, વવવાદને વનમવામા આવેલ છે. (૩) દર માસે આવતી ફરીયાદો 
ની પ્રા્વમક ચકાસણી કરવાની અને તે અંગે વમટીંગનું આયોજન કરવાનું ત્ા તેમા લેવાયેલ 
વનણવિયની જાણ નેશનલ એંટી પ્રોફીટીયરીંગ ઓ્ોરીટી કરવામાં આવે છે. વધુમાં માસના અંતે 
માવસક અને ત્ણ માસના અંતે ત્ીમાવસક પત્કો મોકલવામાં આવે છે. (૪) નેશનલ એંટી 
પ્રોફીટીયરીંગ ઓ્ોરીટી દ્ારા પસાર કરવામાં આવતા આદેશો મુજબ ગુજરાતના કંઝયમુર વેલફકેર 
ફંડમાં જે રકમ જમા કરાવવાની ્ાય તે અંગેની જે-તે ઘટક કચેરીએ્ી નાણાં ભરાય તે અંગેની 
પત્ વયવહાર વવગેરે ની કામગીરી પણ કરવામાં આવે છે. 
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 ► ઓિીટ
 ■ એ.જી. ઓડીટ દ્ારા મહેસુલી આવકને લગતું ઓડીટ કરવામાં આવે છે. તેમજ વહીવટી કામગીરીને લગતું રીવય ુઓડીટ 

કરવામાં આવે છે. 
 ■ લોકલ ઓડીટ પૈકી જે મુદ્ા એ.જી.ઓડીટ દ્ારા બંધ ન ગણવામાં આવે તેવા કકેસ પ્રોપોઝ ડ્ાફ્ટપેરા (PDP) માં રૂપાંતર 

્ાય છે. જે ફકેકચયુઅલ નોટ (F.N.) કહેવાય છે. જે ખુલાસા સંબંવધત આકારણી કચેરીએ્ી યોગય પં્ દ્ારા અત્ે આવે 
છે. જેનો અત્ે્ી એ.જી.ને અહેવાલ કરવામાં આવે છે. 

 ■ તે પૈકી મહતવના પેરાનો ડ્ાફ્ટપેરામાં રૂપાંતર ્ાય છે જેનો અહેવાલ ફરી નાણાં વવભાગને પાઠવવામાં આવે છે 
 ■ તયાર બાદ ડ્ાફટપેરાનું ઓડીટ રીપોટવિમાં રૂપાંતર ્ાય છે. જે વવધાનસભા સમષિ મુકાય છે. અને તે ઓડીટ રીપોટવિમાં 

દશાવિવેલ પેરાઓની અત્ે્ી ખુલાસા નોંધ તૈયાર કરી નાણાં વવભાગ મારફતે એ.જી.ઓડીટને પાઠવવામાં આવે છે. જેમાં 
એ.જી. દ્ારા ઉપનસ્ત રીમાકસવિ અંગે વધારાની ખુલાસા નોંધ તૈયાર કરી સમગ્ અહેવાલ પબલીક એકાઉનટ કમીટી 
(PAC) સમષિ રજુ ્ાય છે અને PAC ની મીનીટસ અનુસંધાને જરૂરી કાયવિવાહી અત્ે હા્ ધરવામાં આવે છે. 

 ■ I.R.Para ના તવરીત વનકાલ માટે એ.જી.કચેરી અને અત્ેના વવભાગીય કચેરીઓનાં પરામશવિમાં રહી ACM (ઓડીટ 
કમીટી મીટીંગ) નું આયોજન કરવામાં આવે છે. 

 ■ GR CELL ની કામગીરીમાં આખા રાજયમાં ૧ કરોડ્ી ૧૦ કરોડ સુધીનું આકારણી અનવયે માંગણુ ઉપનસ્ત ્તુ 
હોય તેવા કકેસોનું સરકારી પ્રવતવનવધ સેલ તેમજ ૧૦ કરોડની વધારે આકારણી દરવમયાન માંગણુ ઉપનસ્ત ્તુ હોય 
તેવા કકેસોનુ સરકારી પ્રવતવનવધ સેલ એવા બે સરકારી પ્રવતવનવધ સેલની કામગીરી અત્ે્ી કરવામાં આવે છે. 

૨૦૨૧-૨૨ માં રાખા દ્ારા કરિામાં આિેલ કામગીરી :
 ■ એ.આર.૨૦૧૪-૧૫માં ૧૦૪ કકેસોની વવસતૃત ખુલાસા નોંધો નાણાં વવભાગને પાઠવેલ છે. 
 ■ એ.આર.૨૦૧૫-૧૬માં કુલ ૨૫ કકેસોની ખુલાસા નોંધો તૈયાર કરી નાણાં વવભાગને પાઠવેલ છે. 
 ■ એ.આર.૨૦૧૭-૧૮માં કુલ ૧૫ કકેસોની ખુલાસા નોંધો તૈયાર કરી નાણાં વવભાગને પાઠવેલ છે. 
 ■ એ.આર. ૨૦૧૮-૧૯ માં ૧૩ કકેસોની ખુલાસા નોંધો તૈયાર કરી નાણાં વવભાગને પાઠવેલ છે. 
 ■ R.T.I. ની કામગીરીમાં કુલ ૦૨ અરજીઓ આવેલ જે તમામ અરજીઓનો વનકાલ કરેલ છે. 
 ■ એ.આર.૨૦૧૪-૧૫ ્ ી ૨૦૧૮-૧૯ના ઓડીટ પરેાના વવભાગકષિાએ્ી પતૂવિતા અહેવાલ મળેવવાની કામગીરી કરેલ છે. 
 ■ વરવિ ૨૦૨૧-૨૨ દરવમયાન કુલ-૫૦ પી.ડી.પીના અહેવાલ એ.જી.શ્ીને પાઠવવામાં આવેલ છે. 
 ■ GST Act અનવયે ઓડીટ ્પલાન મંજુર સવમવત દ્ારા કુલ–૯૫ ઓડીટ ્પલાન મંજુર કરવાની કામગીરી અતે્્ી કરવામાં 

આવેલ છે. 
 ■ GST Act અનવયે ડ્ાફ્ટ ઓડીટ રીપોટવિ મંજુર સવમવત દ્ારા કુલ–૪ ઓડીટ રીપોટવિ મંજુર કરવાની કામગીરી અતે્્ી 

કરવામાં આવેલ છે. 
િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માં થનાર કામગીરી :

 ■ ઓડીટ રીપોટવિ ૨૦૦૮-૦૯ ની જાહેર વહસાબ સવમવતની બેઠક ટુંક સમયમાં યોજાનાર હોઇ, તે અંગેની કામગીરી. 
 ■ બાકી IR PARA ના વનકાલ અંગે વવભાગીય કષિાઓની ઓડીટ કવમરટ મીટીંગની કામગીરી. 
 ■ ઓડીટ રીપોટવિ ૨૦૧૪-૧૫ માં સમાવવષ્ટ બાકી રેગયલુર પેરા ત્ા રીવયુપેરાના કકેસોની ખુલાસા નોંધ ત્ા વધારાની 

ખુલાસાનોંધ તૈયાર કરવાની કામગીરી
 ■ ઓડીટ વરવિ ૨૦૧૫-૧૬ માં સમાવવષ્ટ પેરાના બાકી કકેસોની ખુલાસા નોંધ તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
 ■ ઓડીટ વરવિ ૨૦૧૬-૧૭ માં સમાવવષ્ટ પેરાના બાકી કકેસોની ખુલાસા નોંધ તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
 ■ ઓડીટ વરવિ ૨૦૧૭-૧૮ માં સમાવવષ્ટ પેરાના બાકી કકેસોની ખુલાસા નોંધ તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
 ■ ઓડીટ વરવિ ૨૦૧૮-૧૯ માં સમાવવષ્ટ પેરાના બાકી કકેસોની ખુલાસા નોંધ તૈયાર કરવાની કામગીરી.
 ■ ઓડીટ વરવિ ૨૦૧૯-૨૦ના પી.ડી.પી/ડી.પી. ના અહેવાલ એ.જી.શ્ીને પાઠવવાની કામગીરી. 
 ■ ઓડીટ વરવિ ૨૦૨૦-૨૧ ના પી.ડી.પી/ડી.પી. ના અહેવાલ એ.જી.શ્ીને પાઠવવાની કામગીરી. 
 ■ આ ઉપરાંત માનનીય કવમશ્નરશ્ી દ્ારા આપવામાં આવે તે વધારાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. 



313

 ► અનિેરણ ઃ
 ■ કરચોરીને વનયંવત્ત કરવા અનવેરણએ GST (GOODS & SERVICES TAX) કાયદા અનવયે એક મહતવની 

કામગીરી છે.
 ■ રાજયમાં તારીખ ૦૧/૦૭/૨૦૧૭ ્ી ગુજરાત માલ અને સેવા કર અવધવનયમ-૨૦૧૭નો અમલ ્યેલ છે. સદર 

અવધવનયમની જોગવાઇઓ અનુસાર કરચોરીની પ્રવૃવતને ડામવા માટે અનવેરણની કામગીરી કરવામાં આવે છે.
 ■ રાજય કર વવભાગને કરચોરી અંગેની ફરીયાદો સામાનય રીતે મળે છે, આવી ફરીયાદ અરજીઓમાં કકેટલાક કકેસોમાં 

કરચોરીની વવગતવાર માવહતી અને પુરાવાઓ પણ આપવામાં આવે છે. આવી ફરીયાદ અરજીઓની ચકાસણી 
ઓનલાઇન ભરેલ પત્કો તેમજ ઇનટરનેટના માધયમનો ઉપયોગ કરી સંશોધનની કાયવિવાહી કરવામાં આવે છે. 

 ■ સંશોધનમાં્ ી મળેલ ઇનપુટના આધારે જે કકેસોમાં વવસંગતતા જણાય તેવા કકેસોમાં અનવેરણાતમક કાયવિવાહી હા્ 
ધરવામાં આવે છે. 

 ■ સરકારી વેરાની વસુલાત માટે બેંક ટાંચ, સટોક ટાંચ, વમલકત ટાંચ તેમજ ITC BLOCKAGE અને તેને આનરુંવગક 
કાયવિવાહી તેમજ દંડકીય કાયવિવાહી પણ હા્ ધરવામાં આવે છે.

 ■ વધુમાં CGST અવધવનયમમાં વેપારીઓએ કરેલ ગુનાઓ શોધી તે અંગે ધરપકડ અને પ્રોસીકયશુનની કાયવિવાહી પણ 
કરવામાં આવે છે. 

 ► તાબા હેઠળની કચેરીઓ તથા તેની કામગીરીની વિગત ઃ  
 ■ હાલમાં, સમગ્ રાજયમાં, મુખય રાજય વેરા કવમશ્નર, ખાસ રાજય વેરા કવમશ્નર ત્ા અવધક રાજયવેરા કવમશ્નર 

(અનવેરણ) ગુજરાત રાજય, અમદાવાદના માગવિદશવિન હેઠળ, રાજયના વવભાગ ૧ ત્ા ર અમદાવાદ, વવભાગ-૩ 
ગાંધીનગર, વવભાગ-૪ મહેસાણા, વવભાગ-૫ ત્ા ૬ વડોદરા, વવભાગ-૭ ત્ા ૮ સુરત, વવભાગ-૯ ભાવનગર, 
વવભાગ-૧૦ રાજકોટ, ૧૧ જુનાગઢ અને વવભાગ-૧૨ ગાંધીધામ ના સંયુકત રાજય વેરા કવમશ્નર, સંયુકત રાજય વેરા 
કવમશ્નર (અનવેરણ) ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ, વવભાગીય નાયબ રાજય વેરા કવમશ્નર (અનવેરણ); નાયબ રાજય 
વેરા કવમશ્નર (અનવેરણ-સંકલન) ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ, નાયબ રાજય વેરા કવમશ્નર (અનવેરણ-સંશોધન) 
ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ, નાયબ રાજય વેરા કવમશ્નર (મોબાઇલ સકવોડ) ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ તબક્કે્ી 
કરચોરી શોધવાની અને તે સંદભષે જરૂરી પગલા લેવા અંગેની કામગીરી ્ાય છે. 

િર્ષ ૨૦૨૧/૨૨ માં થ્ેલ કામગીરીની વિગત ઃ 
 ■ વરવિ ૨૦૨૧/૨૨ (તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ સુધી) દરમયાન કરચોરી ના્વા તેમજ કરચોરીના કૌભાંડમાં સંડોવાયેલ મુખય 

સતુ્ધારોને કાયદાકીય રીતે યોગય વશષિા ્ ાય તે અ્ષે અનવેરણાતમક કાયવિવાહીના ભાગરુપે કુલ ૫૦૧ કકેસોમાં તપાસોની 
કાયવિવાહી હા્ ધરવામાં આવેલ છે. આ કામગીરી દરમયાન કુલ ` ૬૪ કરોડની વસુલાત વવભાગ દ્ારા કરવામાં આવેલ 
છે અને કરચોરીના ગુનામાં કુલ ૧૭ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે. 

 ■ ચાલુ વરવિ (૨૦૨૧-૨૨) દરમયાન ભાવનગર ખાતે જુદા જુદા તબકકામાં કુલ ૩૯૨ બોગસ રજીસટ્ેશન નંબર શોધી 
આવા નોધણી નંબર રદ કરવાની કાયવિવાહી કરેલ છે. 

 ■  વરવિ ૨૦૨૧/૨૨ ભાવનગર ખાતે સક્રકેપ-કોપરના બોગસ વબવલંગમાં સંડોવાયેલ ૧૧ ઇસમોની ધરપકડ કરેલ છે અને 
તેઓના દ્ારા પાસઓન કરવામાં આવેલ વેરાશાખ ` ૮૫૧ કરોડની વસુલાતની કાયવિવાહી હા્ ધરેલ છે.

 ■ ચાલુ વરવિ (૨૦૨૧-૨૨) દરમયાન મોટા ઉતપાદક યવુનટો જેવા કકે માધવ કોપર લી-ભાવનગર, કોઠી સટીલ-ગોધરા તેમજ 
ઉતકરવિ ઇસપાત-રાજકોટ જેવા યવુનટો દ્ારા પણ ખોટી વેરાશાખ મેળવવામાં આવેલ હોય તેઓના તયા ંસ્ળતપાસની 
કાયવિવાહી હા્ ધરી વેરાકીય હીતને ધયાને રાખી ` ૧૩૦ કરોડ્ી વધુની કામચલાઉ ટાંચ મુકકેલ છે.

 ■ ચાલુ વરવિ (૨૦૨૧-૨૨) દરમયાન વવભાગ દ્ારા દ્ારકા ખાતે હોટલ સેકટ૨, સુરત ખાતે ફવનવિચર તેમજ સ્ાવનક કષિાએ 
જુદી જુદી કમોડીટી માં કાયવિવાહી હા્ ધરી સ્ળ પર જ ` ૧૧ કરોડની વસુલાત કરવામાં આવેલ છે.

 ■ રડસેમબર-૨૦૨૧ માં વવભાગ દ્ારા ખોટી વેરાશાખ મેળવી એકસપોટવિ દશાવિવી રીફંડ મેળવવાના રડયતં્માં ચાર 
આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે. આ આરોપી દ્ારા ` ૪૨.૫૩ કરોડની ખોટી વેરા શાખ મેળવી ` ૨૯.૦૭ 
કરોડનું ખોટુ રીફંડ મેળવવામાં આવેલ છે. આ પ્રકરણમાં વધુ તપાસ ચાલુમાં છે. 

િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં હાથ ્ધરાનારી પ્રવૃવતિઓ ઃ
 ■ આગામી વરવિ (૨૦૨૨-૨૩)માં કરચોરી કરનારા એકમો/વયકવતઓ તેમજ મુખય સુત્ધારોને શોધી યોગય દંડકીય 

કાયવિવાહી કરી કરચોરી વનયંત્ણ કરવાની કામગીરી કામગીરી કરવામાં આવશે. 
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 ■ આગામી વરવિમાં(૨૦૨૨-૨૩) ખોટી વેરાશાખ મેળવનારા વેપારીઓ પાસે્ી નોટીસ આપી વસુલાતની કામગીરી 
કરવામાં આવશે.

 ■ આગામી વરવિમાં(૨૦૨૨-૨૩) સંવેદનશીલ કમોડીટી તેમજ એકમોમાં તપાસોની કાયવિવાહી સંશોધનના આધારે હા્ 
ધરવામા આવશે.

 ■ અગાઉના વરવિમાં જપ્ કરાયેલા કકેસો, આરોપીઓ દ્ારા ઓપરેટ ્યેલ બોગસ પેઢીઓ તેમજ નોટીસ આપેલ કકેસોમાં 
વસુલાત ના ્યેલ હોય તેવા કકેસોમાં એડજયુડીકકેશનની કાયવિવાહી કરવામાં આવશે.

 ■ કનટ્ોલ-રૂમ દ્ારા મળેલ ઇનપુટના આધારે તવરીત અનવેરણાતમક કાયવિવાહી કરવામા આવશે.

મોબાઈલ ્સક્ોિની િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ના િર્ષ દરમ્ાન સા્ધેલ પ્રગવતની વિગત 
(એવપ્રલ-૨૦૨૧ થી િીસેમબર-૨૦૨૧ સુ્ધી)

1. ગુજરાત રાજયમાં કુલ ૩૯ મોબાઈલ સક્ોડ ટીમ કાયવિરત છે જે પૈકી સનેટ્લ મોબાઈલ સક્ોડની ત્ણ ટીમ હેડ કવાટવિર 
ખાતેના કનટ્ોલરૂમમાં ફરજ બજાવે છે.

2. મોબાઈલ સક્ોડ દ્ારા જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ ઈ-વે-બીલના અમલીકરણ સંબધી કામગીરી કરવામાં આવે છે. અને 
જે કકેસોમાં ઈ-વે-બીલની જોગવાઈનો ભંગ ્ાય તેમાં દંડકીય કાયવિવાહી કરવામાં આવે છે સને ૨૦૨૧-૨૨ (એવપ્રલ-
૨૦૨૧ ્ ી ડીસેમબર-૨૦૨૧ સુધી) દરમયાન ગુજરાત રાજયની મોબાઈલ સક્ોડ દ્ારા કુલ:૪૪૦૦ વાહનોની અટકાયત 
કરી ` ૧૩૭.૦૪ કરોડ ની વસુલાત કરેલ છે. 

3. સટેટ કનટ્ોલરૂમ માં્ી ઈ-વે-બીલ વસસટમના રીપોટવિને આધારે મોબાઈલ સક્ોડને શંકાસપદ માલ વાહનના એલટવિ 
આપવાની કામગીરી ્ાય છે. 

4. સને ૨૦૨૧-૨૨ (એવપ્રલ-૨૦૨૧ ્ી ડીસેમબર-૨૦૨૧ સુધી) દરમયાન ગુજરાત રાજયમાં કુલ : ૬,૮૨,૩૦,૨૩૩ 
ઈ-વે-બીલ જનરેટ ્યેલ છે. 

5. સને ૨૦૨૧-૨૨ (એવપ્રલ-૨૦૨૧ ્ી ડીસેમબર-૨૦૨૧ સુધી) દરમયાન ગુજરાત રાજયમાં કુલ : ૩૯,૩૫,૩૭૭ ઈ-વે-
બીલનું વેરીરફકકેશન કરવામાં આવેલ છે.

6. સને ૨૦૨૧-૨૨ (એવપ્રલ-૨૦૨૧ ્ી ડીસેમબર-૨૦૨૧ સુધી) માં ઈનટરસટેટ ઈ-વે-બીલ જનરેશનમાં ગુજરાત રાજય 
સમગ્ દેશમાં પ્ર્મ સ્ાને છે. 

7. સને ૨૦૨૧-૨૨ (એવપ્રલ-૨૦૨૧ ્ી ડીસેમબર-૨૦૨૧ સુધી) માં કુલ ઈ-વે-બીલ જનરેશનમાં ગુજરાત રાજય સમગ્ 
દેશમાં બીજા સ્ાને છે. 

8. સને ૨૦૨૧-૨૨ (એવપ્રલ-૨૦૨૧ ્ી ડીસેમબર-૨૦૨૧ સુધી) માં કુલ ઈ-વે-બીલ વેરીરફકકેશનમાં ગુજરાત રાજય 
સમગ્ દેશમાં બીજા સ્ાને છે. 

 ► વનરીક્ષણ
 ■ રાજયવેરા ખાતાના સરળ અને કાયવિષિમ વહીવટ સારૂ જરૂરી સુચનાઓ અને કાયવિપદ્ધવત નક્ી કરી તાબાની કચેરીઓને 

આપેલ કાયવિપદ્ધવત્ી સમયમયાવિદામાં અને કામનો વનકાલ યોગય રીતે કરાવે છે કકે કકેમ? તેની ખાતરી કરવા રાજય 
કષિાએ્ી રાજયવેરા કવમશ્નરશ્ીની કચેરી, વવભાગીય કષિાએ્ી સંયુક્ત રાજયવેરા કવમશ્નરશ્ી, ત્ા વતુવિળ કષિાએ 
નાયબ રાજયવેરા કવમશ્નરશ્ીની કચેરીઓ દ્ારા સંબંવધત ઘટકો ત્ા વહીવટી કચેરીઓના વનરીષિણ કાયવિક્રમ નક્ી 
કયાવિ બાદ કાયવિક્રમ મુજબ વનરીષિણ હા્ ધરવામાં આવે છે. તેમજ આકસમીક ચકાસણી પણ ઉચ્ અવધકારી દ્ારા 
સમયાંતરે કરવામાં આવે છે. 

 ■ માવહતી મેળવવાનાં અવધકાર બાબતના અવધવનયમનો હેતુ વહીવટમાં પારદશવિકતા લાવવાનો છે. સદર અવધવનયમ 
સમગ્ ગુજરાતમાં અમલી બનાવવામાં આવેલ હોઇ અત્ે્ી રાજયવેરા ખાતામાં કુલ ૧૫૫ જાહેર માવહતી અવધકારીઓ 
ત્ા ૧૩૪ મદદનીશ જાહેર માવહતી અવધકારીઓ તેમજ ૩૫ અપીલ અવધકારીઓની વનમણુક કરેલ છે. 

 ■ ૧૫૫ જાહેર માવહતી અવધકારીઓના વાવરવિક પત્કો ઓનલાઇન કરાવવાની ત્ા પ્રો એકટીવ રડસક્ોઝર તૈયાર 
કરવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.
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 ► વહસાબ
 ► આિક અને ખચ્ષ

  પ્રાપ્ત થ્ેલ આિક િેચાણિેરા/િેટ/જીએસટી (` કરોિમાં) 

િર્ષ િેચાણિેરા/િેટ/
જીએસટી

વ્િસા્ િેરો સુખ સુવિ્ધા કકુલ

૨૦૧૬/૧૭ ૪૬૩૧૩.૭૭ ૨૪૦.૯૩ -- ૪૬૫૫૪.૭૦
૨૦૧૭/૧૮ ૫૪૫૭૬.૮૨ ૨૫૧.૫૩ -- ૫૪૮૨૮.૩૫
૨૦૧૮/૧૯ ૬૩૪૫૧.૮૯ ૨૫૨.૩૩ -- ૬૩૭૦૪.૨૨
૨૦૧૯/૨૦ ૬૫૮૨૪.૮૭ ૨૫૮.૯૧ -- ૬૬૦૮૩.૭૮
૨૦૨૦/૨૧ ૬૦૭૩૯.૩૮ ૨૪૯.૪૯ -- ૬૦૯૮૮.૮૭

૨૦૨૧/૨૨ માહે. 
એવપ્રલ-૨૧ ્ી 

નવેમબર-૨૧ સુધીનું 
એ.જી.રરકનસીલેશન 

્યા વસવાયની આવક

૪૯૯૨૦.૪૯ ૧૬૯.૦૪ -- ૫૦૦૮૯.૫૩

  રાજયની વેટ/વેચાણવેરા/જીએસટીની છેલ્ા પાંચ વરવિની આવકની વવગતો નીચે પ્રમાણે છે.(` કરોડમાં)
ક્મ િર્ષ રકમ (` કરોિમાં) 

િેટ/િેચાણિેરો/જીએસટી
વૃધધ્ધ દર

૧ ૨૦૧૬/૧૭ ૪૬૩૧૩.૭૭ ૫.૦૪%
૨ ૨૦૧૭/૧૮ ૫૪૫૭૬.૮૨ ૧૭.૮૪%
૩ ૨૦૧૮/૧૯ ૬૩૪૫૧.૮૯ ૧૬.૨૬%
૪ ૨૦૧૯/૨૦ ૬૫૮૨૪.૮૭ ૩.૭૪%
૫ ૨૦૨૦/૨૧ ૬૦૭૩૯.૩૮ -૭.૭૩%
૬ ૨૦૨૧/૨૨ માહે. એવપ્રલ-૨૧ 

્ી નવેમબર-૨૧ સુધીનું એ.જી.
રરકનસીલેશન ્યા વસવાયની

૪૯૯૨૦.૪૯ -૧૭.૮૧%

  સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વરવિની રાજય વેરાની આવકમાં વૃનધધદરની સરખામણીમાં વરવિ ૨૦૨૦-૨૧ માં રાજય વેરાની 
આવકના વૃનધધદરમાં લગભગ -૭.૭૩% જેટલો ઘટાડો ્યેલ છે. 
  વરવિ ૨૦૨૧-૨૨ નો આવકનો લક્યાંક – ૯૦૭૫૩.૩૭ કરોડ છે.
 ્યેલ ખચવિ                     ` કરોડમાં

િર્ષ ૨૦૪૩.૦૦૧ ૨૦૪૩.૧૦૧ ૩૪૭૫ કકુલ
૨૦૧૬/૧૭ ૧૯.૫૪ ૨૧૪.૩૮ ૦.૫૧ ૨૩૪.૪૩
૨૦૧૭/૧૮ ૨૩.૪૨ ૨૪૯.૧૩ ૦.૩૯ ૨૭૨.૯૪
૨૦૧૮/૧૯ ૨૨.૫૬ ૨૩૮.૮૨ ૦.૪૨ ૨૬૧.૮૦
૨૦૧૯/૨૦ ૨૪.૧૬ ૨૧૦.૧૩ ૦.૫૧ ૨૩૪.૮૦
૨૦૨૦/૨૧ ૨૫.૩૭ ૨૩૨.૬૨ ૦.૩૨ ૨૫૮.૩૧
૨૦૨૧/૨૨ માહે. એવપ્રલ-૨૧ ્ી 
નવેમબર-૨૧ સુધીનું એ.જી.
રરકનસીલેશન ્યા વસવાયનો ખચવિ

૧૮.૫૫ ૧૫૦.૭૪ ૦.૨૩ ૧૬૯.૫૨
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  ખચવિ/આવક સામે રેવશયો        ` કરોડમાં
િર્ષ આિક ખચ્ષ ટકાિારી 

૨૦૧૬/૧૭ ૪૬૩૧૩.૭૭ ૨૩૪.૪૩ ૦.૫૧%
૨૦૧૭/૧૮ ૫૪૫૭૬.૮૨ ૨૭૨.૯૪ ૦.૫૦%
૨૦૧૮/૧૯ ૬૩૪૫૧.૮૯ ૨૬૧.૮૦ ૦.૪૧%
૨૦૧૯/૨૦ ૬૫૮૨૪.૮૭ ૨૩૪.૮૦ ૦.૩૬%
૨૦૨૦/૨૧ ૬૦૭૩૯.૩૮ ૨૫૮.૩૧ ૦.૪૩%
૨૦૨૧/૨૨ માહે. એવપ્રલ-૨૧ ્ી 
નવેમબર-૨૧ સુધીનું એ.જી.
રરકનસીલેશન ્યા વસવાયની

૪૯૯૨૦.૪૯ ૧૬૯.૫૨ ૦.૪૦%

 ► તાલીમ
  વરવિ ૨૦૨૨-૨૩ માં અત્ેની તાલીમ સંસ્ા દ્ારા નીચે પ્રમાણેની વવવવધ તાલીમો અને ખાતાકીય પરીષિાઓ યોજવાનું 
નક્ી કરેલ છે. 
1.  સીધી ભરતી્ી વનમાયેલ સહાયક રાજયવેરા કવમશ્નરશ્ી/ રાજયવેરા અવધકારીશ્ી તેમજ રાજયવેરા વનરીષિકશ્ીને 

પૂવવિસેવા તાલીમ આપવી.
2.  ખાતાના દરેક જુવનયર કારકુન/વસવનયર કારકુન, નીરીષિક ત્ા રાજયવેરા અવધકારીને ત્ા સહાયક રાજયવેરા 

કવમશ્નરશ્ીને જીએસટી કાયદા/વનયમોની રીફ્કેશર તાલીમો આપવી.
3.  ખાતામાં અપનાવેલ સંપૂણવિ કોમપયુટરાઈઝેશન ને અનુરૂપ E-Governance ની તાલીમો દરેક સંવગવિને આપવી.
4.  માવહતી અવધકાર અવધવનયમ હેઠળની તાલીમો ખાતાના દરેક જાહેર માવહતી અવધકારીને આપવી, તેમજ નવા સુધારા 

ત્ા અગતયના ચુકાદાઓની જાણકારી આપવી.
5.  વહસાબ/મહેકમ ની કામગીરીને લગતી ખાસ પ્રકારની તાલીમો આપવી.
6.  સટ્ેસ મેનેજમેનટ, મોટીવેશન, ટાઈમ મેનેજમેનટ જેવા વવરયો પર વવરય વનષણાંત દ્ારા તાલીમો આપવી.
7.  વવવવધ સંવગવિની પુવવિસેવા તાલીમાંત પરીષિા અને ખાતાકીય પરીષિાઓ યોજવી.
8.  સરકારી ખરીદ પદ્ધવત ત્ા GEM (Govt. E-Market) દ્ારા ખરીદી વવગેરે બાબતની ખાસ તાલીમો આપવી.
9.  જમીન મહેસુલ અનવયે વસુલાત ત્ા હરાજીની પ્રવક્રયાની ખાસ તાલીમો આપવી.
10. જીએસસટીના અમલીકરણ બાદ કકેનદ્ર સરકાર અને રાજય સરકારનું કાયવિષિેત્ સમાન ્તાં, કકેનદ્ર સરકારના ટ્ેનીંગ સેનટર 

NACIN સા્ે પરામશવિ કરી તાલીમનું આયોજન કરવું.
Details of Training During 01/04/2021 to 31/03/2022

Sr. 
No.

From To Training Name Days No. of 
Participants

1 4/8/2021 4/9/2021 GST Audit 2 54
2 4/15/2021 4/15/2021 Course on Services 1 40
3 5/6/2021 5/7/2021 GST Audit 2 59
4 5/12/2021 5/12/2021 Refresher Course on GST 1 45
5 6/14/2021 6/15/2021 Course on GST Audit 2 28
6 6/23/2021 6/23/2021 Course on Services 1 45
7 7/8/2021 7/9/2021 Workshop on Disaster 2 58
8 7/12/2021 7/13/2021 Course on GST Audit 2 63
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9 7/19/2021 7/19/2021 Course on (1) Accomodation 
(2) Food And Beverage Services

1 88

10 8/9/2021 8/10/2021 GST Refreshar 4 84
11 8/25/2021 8/28/2021 GST Refreshar 4 85
12 9/13/2021 9/14/2021 GST Audit 2 85
13 9/22/2021 9/22/2021 Course on Online Imformation Data Base 

Access and Retrival
1 49

14 9/22/2021 9/25/2021 GST Refreshar 4 85
15 9/27/2021 9/27/2021 Course on Health Services 1 71
16 9/28/2021 9/28/2021 Workshop on Latest Modus Operandi 1 65
17 10/8/2021 10/8/2021 Course on Services-Trust and Charitable 

Organisation
1 74

18 10/25/2021 10/25/2021 Course on Online Information Database 
Access and Retrival

1 49

19 10/28/2021 10/29/2021 Course on GST Audit 2 71
20 11/18/2021 11/18/2021 Course on GST on Educational Services 1 70
21 11/22/2021 11/24/2021 Course on GST Audit 3 50
22 11/29/2021 11/29/2021 Course on GST on Educational Services 1 65
23 12/22/2021 12/22/2021 Course on Agency Services 1 48
24 12/27/2021 12/27/2021 Course on Input Tax Credit 1 53
25 12/29/2021 12/29/2021 Course on Mining Services 1 54
26 1/5/2022 1/5/2022 Course on Insolvency & Bankruptcy 1 55
27 1/7/2022 1/7/2022 Course on Export Fraud 1 50
28 1/11/2022 1/12/2022 Course on GST Audit 2 52

Total 47 1695

ગુજરાત િેલ્ુ એિેિ ટેક્ષ ટ્ીબ્ુનલ
 સને ૧૯૬૯ના વેચાણવેરા અવધવનયમની કલમ-૨૮ હેઠળ રાજય વેચાણવેરા ટ્ીબયુનલની રચના કરવામાં આવી છે. 
તા.૧/૪/૨૦૦૬્ી ગુજરાત મૂલય વવધવિત વેરા કાયદો અમલમાં આવતા ગુજરાત વેટ ટ્ીબયનુલ નામાવભધાન ્તા હાલ વેટ 
ટ્ીબયુનલ કાયવિરત છે. જે વેટ કાયદા હેઠળ હાએસટ ફોરમ છે અને તે અમદાવાદ ખાતે નસ્ત છે.
 આ ટ્ીબયુનલનું કાયવિષિેત્ સમગ્ ગુજરાતને આવરી લે છે. ટ્ીબયુનલમાં કકેસો ચલાવવા માટે સરકારશ્ી તરફ્ી હાલમાં 
અધયષિશ્ી અને બે સભયશ્ીઓની વનમણૂંક કરવામાં આવેલ છે.
 ગુજરાત વેલયુ એડેડ ટેષિ ટ્ીબયુનલમાં ગુજરાત વેચાણવેરા કાયદા હેઠળ તેમજ ગુજરાત મૂલય વવધવિત વેરા હેઠળની 
આવતી અપીલો, સેકનડ અપીલો, રીવીઝન અરજીઓ, રેકટીફીકકેશન અરજીઓ, રેસટોરેશન અરજીઓ ત્ા અનય પરચૂરણ 
અરજીઓને સાંભળી વનકાલ કરવાનો હોય છે.
 ટ્ીબયુનલ સમષિ દાખલ કરવામાં આવતી સેકનડ અપીલ અને રીવીઝન અરજીઓમાં મનાઇ અરજી કરવામાં આવે છે. 
કકેસોના ગુણદોર જોઇને યોગય રકમ ભરવાની શરતે અ્વા વગર ભરણે મનાઇ હુકમ આપવામાં આવે છે.
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 હાલમાં વેટ ટ્ીબયુનલની અપડેટેડ વેબસાઇટ કાયવિરત ્યેલ છે. જેમાં રોજબરોજનું ટ્ીબયનુલનું બોડવિ વનયવમત રીતે 
અપલોડ કરવામાં આવે છે. તેમજ રોજબરોજના ચુકાદાઓ પણ વનયવમત રીતે અપલોડ કરવામાં આવે છે, આમા સેકનડ 
અપીલ, રીવીઝન અને ઇનટરીમ/સટેઓડવિરનો સમાવેશ ્ાય છે.
 છેલ્ા પાંચ વરવિમાં ટ્ીબયુનલમાં દાખલ ્તા કકેસોની સંખયા અને વનકાલ કરેલા કકેસોની સંખયા નીચે મુજબ છે.

િર્ષ િર્ષની રરૂઆતમાં 
બાકી કેસોની સંખ્ા

િર્ષ દરમ્ાન 
દાખલ કરેલ 
કેસોની સંખ્ા

કોલમ નં. ૨ 
અને ૩નો 
સરિાળો

િર્ષ દરમ્ાન 
વનકાલ કરેલ 
કેસોની સંખ્ા

િર્ષના અંતે બાકી 
કેસોની સંખ્ા

૨૦૧૭ ૩૪૪૭ ૧૩૨૮ ૪૭૭૫ ૬૯૦ ૪૦૮૫
૨૦૧૮ ૪૦૮૫ ૧૮૫૨ ૫૯૩૭ ૮૮૪ ૫૦૫૩
૨૦૧૯ ૫૦૫૩ ૧૧૬૮ ૬૨૨૧ ૭૮૦ ૫૪૫૧
૨૦૨૦ ૫૪૪૧ ૪૭૮ ૫૯૧૯ ૮૩૫ ૫૦૮૪
૨૦૨૧ ૫૦૮૪ ૯૩૬ ૬૦૨૦ ૨૯૬ ૫૭૨૪

 ઉપરોકત ટેબલ જોતા જણાશે કકે ટ્ીબયુનલમાં ૨૦૧૭ ્ી ઉત્તરોત્તર કકેસોનો વનકાલ વધુ કરેલ છે.
 જે કકેસોમાં મોટી રકમનો વેરો અ્વા દંડનો પ્રશ્ન હોય તેવા કકેસો અલગ તારવીને તેવા કકેસોનો પણ ટ્ીબયુનલે વનકાલ 
કરેલ છે. આવા તવરરત વનકાલ છેલ્ાં બે વરવિમાં વધુ પ્રમાણમાં કરેલ છે. આ ઉપરાંત સમાન મુદ્ા વાળા કકેસોને અલગ તારવીને 
ગૃપ મેટર બનાવી સારા એવા કકેસોનો વનકાલ કરેલ છે.
 ઉપરોકત જણાવયા પ્રમાણે ટ્ીબયુનલની કાયવિવાહી કરવામાં આવે છે.

વહસાબ અને વતજોરી વન્ામકશ્ીની કચેરી
 વહસાબ અને વતજોરી વનયામક કચેરી ખાતાના વડાની કચેરી તરીકકે નાણાં વવભાગ હેઠળ કાયવિરત છે. તેમજ સમગ્ 
વતજોરી ખાતાની કામગીરીમાં વહીવટી પારદશટીતા અને નાણાંકીય વશસત જળવાઈ રહે તે ધયાને લઈને સમગ્ ખાતાની 
કામગીરીમાં કાયવિષિમતા, ચોક્સાઈ, ચીવટ જળવાઈ રહે તેમજ સમયબધધ કામગીરી ્ાય તેવુ સુચારૂ વયવસ્ા તંત્ ગોઠવવામાં 
આવેલ છે. 
વહસાબ અને વતજોરી વન્ામક હ્સતકની કચેરીઓ

 ■ ૩૩ વજલ્ા મ્કોએ વજલ્ા વતજોરી કચેરીઓ
 ■ અમદાવાદ અને ગાંધીનગર ખાતે પગાર અને વહસાબ કચેરીઓ
 ■ પેનશન ચુકવણા કચેરીઓ
 ■ વતજોરી કચેરીઓ હેઠળ આવતી કુલ ૧૩૮ પેટા વતજોરી કચેરીઓ
 ■ વસતુ અને સેવા કર(GST) અંતગવિત રાજયની આવકોના એકાઉનટીંગ માટે રાજય સરકાર દ્ારા અલાયદી e-Pay and 

Account Office ગાંધીનગર ખાતે કાયવિરત છે.
 ઉપરોક્ત તમામ કચેરીઓ IFMS (Integrated Finanacial Management System) અંતગવિત Online કામગીરી કરે 
છે. રાજયની વતજોરી હેઠળ આવતા તમામ નાણાંકીય વયવહારો રીઝવવિ બેનક ઓફ ઈનનડયા તેમજ તેના દ્ારા અવધકૃત બેંકો 
મારફતે હા્ ધરવામાં આવે છે.
વહસાબ અને વતજોરી વન્ામક કચેરીની રાખાઓ અને કામગીરી

1. ખાતાના અવધકારી / કમવિચારીઓની સેવાકીય બાબતો અંગેની કામગીરી
2. બીલ અને બજેટ એકમની કામગીરી વહસાબ અને વતજોરી ખાતા હેઠળની કચેરીઓનું યાવંત્કરણ
3. વતજોરી વનયંત્ણ શાખાની કામગીરી.
4. વહસાબ અને વતજોરી ખાતા હેઠળની કચેરીઓનું યાંવત્કરણ 
5. કમવિચારી જુ્-વીમા યોજના અંગે વહસાબી સંકલનની કામગીરી અને એચ.ડી.એફ.સી.ની લોનને સંબંધી કામગીરી
6. તાલીમ અંગેની કામગીરી
7. વનવધ વનરીષિણ (વતજોરીઓની તપાસણી) ની કામગીરી
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8. કોટવિ બાબતો અંગેની કામગીરી
9. પગાર ચકાસણી એકમની કામગીરી
10. રેકડવિ અને રજીસટ્ી એકમની કામગીરી

૧.   ખાતાના અવ્ધકારી / કમ્ષચારીઓની સેિાકી્ બાબતો અંગેની કામગીરી : 
  વહસાબ અને વતજોરી વનયામકની કચેરી હસતક તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૧ની નસ્વતએ કુલ – ૮૨૩ રાજયપવત્ત અવધકારીઓ 
અને ૪૩૧૭ વબન રાજયપવત્ત કમવિચારીનું મહેકમ મંજુર ્યેલ છે. આ મંજુર ્યેલ મહેકમ પરના અવધકારીઓ અને 
કમવિચારીઓની સેવાકીય બાબતો અંગે નીચે મુજબની કાયવિવાહી કરવામાં આવેલ છે.

1.  ખાતાના અવધકારીઓની પેનશન અંગેની કામગીરી.
2.  બદલી, બઢતી અને વનવૃવત્ત અંગેની કામગીરી.
3. ખાનગી અહેવાલ અંગેની કામગીરી.
4.  ખાતાકીય તપાસને લગતી વશસત વવરયક કામગીરી.
5.  ફરીયાદોના વનકાલને લગતી કામગીરી. 
6.  ખાતાના અવધકારીઓની સેવાકીય બાબતોને લગતી અનય તમામ કામગીરી.

સંિગ્ષ મંજુર ભરેલ ખાલી જગ્ા
િગ્ષ-૧
વનયામક ૮ ૭ ૧
સંયુકત વનયામક ૧૭ ૧૧ ૬
નાયબ વનયામક ૭૧ ૬૦ ૧૧
વહસાબી અવધકારી વગવિ-૧ (જુ.ડયુટી) ૨૦૨ ૧૩૪ ૬૮
િગ્ષ-૨ (વહસાબી અવ્ધકારી)
વગવિ-૨ ૫૨૫ ૧૯૧ ૩૩૪
કકુલ (રાજ્પવત્રત) ૮૨૩ ૪૦૩ ૪૨૦
િગ્ષ-૩ (વબનરાજ્પવત્રત)
વહસાબનીશ, ગૃપ-૧ ૭૧૫ ૩૯૫ ૩૨૦
નાયબ વહસાબનીશ, ગૃપ-૨ ૮૫૧ ૪૮૯ ૩૬૨
પેટા વહસાબનીશ, ગૃપ-૩ ૨૦૨૧ ૧૩૩૦ ૬૯૧
જુ.કારકુન ગૃપ-૪ ૭૩૦ ૩૧૭ ૪૧૩
કકુલ (વબન રાજ્પવત્રત) ૪૩૧૭ ૨૫૩૧ ૧૭૮૬

 ► િગ્ષ - ૪ ના મહેકમની વિગત :

િગ્ષ-૪ની મંજુર જગ્ાઓ િગ્ષ-૪ની ભરા્ેલ જગ્ાઓ િગ્ષ-૪ની ખાલી જગ્ાઓ
૪૪૭ ૧૯૭ ૨૫૦

૨.  બીલ અને બજેટ એકમની કામગીરી :
 ► બજેટ રાખા ઃ 

 શાખામાં મુખયતવે વતજોરી અને વહસાબ વહીવટ તંત્ના સબંધીત મુખય/ગૌણ પેટા સદરોના વાવરવિક અંદાજો અને 
સુધારેલ આઠ માવસક અંદાજો તૈયા૨ ક૨વા, નવી બાબતો તૈયાર કરવી, ગ્ાનટની વહેંચણી અને તેની સામે ્યેલ ખચવિનું 
વનયમન તેમજ ખચવિના મેળવણાંની કામગીરી ક૨વામાં આવે છે.
(૧)  બજેટ ઃ બજેટ શાખાની મુખય કામગીરીમાં ખાતાનાં વડાની કચેરી, તેમજ તાબાની વજલ્ા વતજોરી કચેરીઓ, અને 
પગાર અને વહસાબ કચેરીઓ પાસે્ ી તેમના દ્ારા તૈયાર કરાયેલ સવુચત અંદાજો મંગાવી સંકવલત કરેલ બજેટ જરૂરી ચકાસણી 
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કરી નાણાં વવભાગને મોકલી આપવુ. નાણાંકીય વરવિ ૨૦૨૨-૨૩ ્ી IFMS II હેઠળ ઓનલાઈન બજેટની કામગીરી પણ શરૂ 
કરેલ છે. 
 મંજુર ્યેલ બજેટ અંતગવિત નાણાં વવભાગે ફાળવેલ ગ્ાનટમાં્ ી અત્ેની કચેરી ત્ા તાબાની કચેરીઓને તેમના 
સવીકારેલ અંદાજોની મયાવિદામાં ચકાસણી કરી ગ્ાનટની ફાળવણી કરવી વવગેરેનો સમાવેશ ્ ાય છે. બજેટની વવગત નીચે મુજબ 
છે.  

(રકમ ` લાખમાં)
મુખ્ સદ૨ િર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧ ખચ્ષ િર્ષ: ૨૦૨૧-૨૨ ની જોગિાઈ 

૦૯૫ (૧) વનયામક ૧૧૬૫.૯૪ ૧૪૮૦.૧૩
૦૯૫ (૩) પગાર ચકાસણી એકમ ૧૯૨.૭૭ ૨૭૬.૯૨
૦૯૬ (૧) ૫ગા૨ અને વહસાબ કચેરીઓ ૭૩૨.૯૦ ૯૮૦.૪૨
૦૯૭(૧) વતજોરીઓ ૮૭૦૫.૦૯ ૧૦૭૪૨.૪૩
મુખય સદ૨- ૨૦૭૧ પેનશન અને અનય વનવૃવત્તી 
લાભો ૮૦૦(૧) ૦ ૦.૦૧

(૨)  ખચ્ષનું મેળિણું ઃ આ કચેરીને સંબધીત છે તેવા મુખય સદ૨ હેઠળ નાણાં વવભાગ દ્ારા ફાળવવામા આવેલ ગ્ાનટની 
સામે ્ યેલ ખચવિના વહસાબોનું મેળવણું વનયત કકેલેનડ૨ મુજબ સંબંવધત કચેરીઓ જેવી કકે ૫ગા૨ અને વહસાબ કચેરી અમદાવાદ, 
ગાંધીનગ૨ અને એ.જી. કચેરી રાજકોટ સા્ે કરવામાં આવે છે. 
 એ.જી. કચેરી રાજકોટ સા્ે માહે એવપ્રલ-૨૦૨૧ ્ી સ્પટમેબર-૨૦૨૧ સુધીના ખચવિનું મેળવણું પૂણવિ ક૨વામાં આવેલ 
છે. તેમજ ૫ગા૨ અને વહસાબ કચેરી અમદાવાદ/ગાંધીનગ૨ સા્ે પણ એવપ્રલ-૨૦૨૧ ્ી ઓકટોબર-૨૦૨૧ સુધીના ખચવિનું 
મેળવણું ક૨વામાં આવેલ છે.
(૩)  મકાન પેરગી : ખાતાના અવધકારીઓ/ કમવિચારીઓની મકાન પેશગી અંગે એવપ્રલ-૨૦૨૧ ્ી ડીસેમબર-૨૦૨૧ 
સુધીમાં મકાન પેશગી માટે કોઈ અરજી પડતરમાં ન્ી. 
(૪)  િાહન પેરગી : વાહન પેશગી અંગે માહે એવપ્રલ-૨૦૨૧ ્ી ડીસેમબર-૨૦૨૧ સુધી કમવિચારી/અવધકારીની અ૨જી 
અત્ેની કચેરી ખાતે ૫ડત૨માં ન્ી.

 ► બીલ રાખા ઃ
 આ શાખા મા૨ફતે નીચે દશાવિવેલ ક્રમ ૧ ્ી ૧૧ મુજબની કામગીરી હા્ ધ૨વામાં આવેલ છે.
 વહસાબ અને વતજોરી વનયામકશ્ીની કચેરીના તમામ બીન રાજય૫વત્ત કમવિચારીઓની સેવાકીય બાબતોની કામગીરી 
ક૨વામાં આવે છે. જેવી કકે સેવાપો્ી વનભાવવી અને તેની જાળવણી ક૨વી. ૨જાઓ મંજુ૨ ક૨વી, ૨જા પ્રવાસ રાહત મંજુરી, 
૫ગા૨ નક્ી ક૨વાની કામગીરી, ઈજાફા મંજુ૨ ક૨વાની તેમજ કમવિચારીઓની ખાતાકીય ૫રીષિામાં બેસવાની યોગયતાની 
ચકાસણી કરવી માહીતી મોકલવાની, પેનશન કકેસ તૈયા૨ ક૨વાની તેમજ અનય વવવવધ પ્રકા૨ની કામગીરી ૫ણ હા્ ધ૨વામાં 
આવે છે. ત્ા પ્રવતવનયુરકત ૫૨ ફ૨જ બજાવતા કમવિચારી/અવધકારીઓના આ૨.ઓ.પી. ૨૦૧૬ મુજબ આઈ.એફ.એમ.એસ. 
પ્રોગ્ામમાં ૫ગા૨ નકકી કરી આ૫વાની કામગીરી ૫ણ ક૨વામાં આવેલ છે.
 વડી કચેરીના રાજય૫વત્ત અવધકારીઓની સેવાકીય કામગીરી ક૨વામાં આવે છે. જેવી કકે સેવાપો્ી વનભાવવી અને 
તેની જાળવણી ક૨વી,૫ગા૨ નકકી ક૨વાની કામગીરી.
 અત્ેની કચેરીના કમવિચારીઓ/અવધકારીઓને ચુકવેલ ટુંકાગાળાની પેશગીઓના વવગતવા૨ વહસાબો રાખવા, માવસક 
ખચવિ ૫ત્ક તૈયા૨ કરીને મોકલી આ૫વું, તેમજ વહસાબ અને વતજોરી વનયામકની કચેરીનું બજેટ તૈયા૨ ક૨વાની કામગીરી 
૫ણ ક૨વામાં આવે છે.
 પ્રવતવનયુરકત ૫૨ના અવધકારીઓ/કમવિચારીઓના તેઓના પ્રવતવનયુરકતના સમયગાળા દ૨મયાન સેવા ઉછીની લેના૨ 
સંસ્ા / કચેરી ત૨ફ્ી જે તે સમયે ચુકવેલ ૨જા ૫ગા૨ની ભ૨પાઈની કામગીરી, વનવૃવત્ત ્યેલ / રાજીનામું આપી ગયેલ 
તેમજ અનય કમવિચારીઓ / અવધકારીઓના એરીયસવિ બીલો બનાવવાની કામગીરી ક૨વામાં આવે છે. 
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 વહસાબ અને વતજોરી વનયામકની કચેરીના તમામ બીન રાજય ૫વત્ત કમવિચારીઓ તેમજ રાજય૫વત્ત અવધકારીઓ, 
તાબાની કચેરીના વડાઓ તેમજ પ્રવતવનયરુકત ૫૨ના કમવિચારીઓ/ અવધકારીઓની જી.પી.ફંડ પેશગી / ઉપાડ મંજુ૨ ક૨વાની 
કામગીરી
 આ ઉ૫રાંત ઉપરોક્ત દશાવિવેલ તમામ અવધકારીઓ/કમવિચારીઓની જી.પી.ફંડની આખરી ચુકવણાઓની અ૨જીઓ 
મહાલેખાવધકારીશ્ીને મોકલવાની કામગીરી ૫ણ ક૨વામાં આવે છે.
 વહસાબ અને વતજોરી વનયામકની કચેરીની તાબાની કચેરીના વડા કકે જેઓ વગવિ-૨ના અવધકારીઓ છે તેઓના રકસસામાં 
મુસાફરી ભથ્ાના બીલો /તબીબી સારવારના બીલોમાં પ્રવતસહી ક૨વાની કામગીરી ક૨વામાં આવે છે.
 વહસાબી બાબતોને લગતા તમામ પ્રકા૨ના ૨જીસટરોની વનભાવણી ક૨વી, તેમજ વવવવધ પ્રકા૨ના ચુકવણીના બીલો 
બનાવવા તેમજ તેની ચુકવણી ક૨વાની કામગીરી હા્ ધ૨વામાં આવે છે.
 રાજય સ૨કા૨ના કમવિચારીઓની વીમા યોજના ૧૯૭૯ અને ૧૯૮૧ અનવયે વનયમો / અવધવનયમ અનુસા૨ ૨જીસટર 
વનભાવી આ યોજનામાં આવરી લેવાયેલ તમામ બીન રાજય૫વત્ત / રાજય૫વત્ત અવધકારીઓ / કમવિચારીઓના વીમાની 
કપાત ક૨વી, બદલી પ્રસંગે ફોમવિ નં.૯ ના ૨જીસટ૨ના ઉતારા મોકલવા / બદલી ્ઈ આવેલ ના કીસસામાં ફોમવિ નં.૯ ના 
૨જીસટ૨ના ઉતારા મંગાવવા તેમજ વનવૃવત્ત/ રાજીનામું આપી નોકરી છોડી જના૨ કમવિચારીઓ / અવધકારીશ્ીઓના રકસસામાં 
તેના આખરી ચુકવણાની કામગીરી.
 ઉચ્ત૨ ૫ગા૨ ધો૨ણ મંજુ૨ ્તાં ૫ગા૨ વનયત ક૨વા/ઓરડટ કચેરી પાસે ચકાસણી ક૨વી, તફાવતના ૨કમની 
ચુકવણી કરાવવાની કામગીરી.
 આવક વેરા અંગેની કામગીરી જેમાં ક૨દાતા/ કમવિચારીઓ/અવધકારીઓના રકસસામાં નમુના ૧૬માં ટીડીએસ સટટીફીકકેટ 
ઈસયુ ક૨વા ત્ા આવકવેરા કચેરીના ફોમવિ-૨૪માં માહીતી મોકલી આ૫વાની કામગીરી.
 આ ખાતાના વડી કચેરીમાં ફ૨જો બજાવતા મહેકમની જી.પી.ફંડ ત્ા એચ.બી.એ.ની પાસબુકો વનભાવવાની ત્ા દ૨ 
વરષે એ.જી. કચેરી / ડી.પી.પી.એફ. કચેરી સા્ે મેળવણા અંગેની કામગીરી ૫ણ ક૨વામાં આવે છે.
૩. વતજોરી વન્ંત્રણ રાખાની કામગીરી 

 ■ વતજોરી/પગાર અને વહસાબ કચેરીઓ મારફતે સરકાર સામેના હક્ દાવાઓનું સમયસર ચુકવણું કરવાની કામગીરી.
 ■ રાજય સરકારના વહસાબોના વજલ્ા કષિાની વતજોરીઓને એકાઉનટીંગ તેમજ તે અંગે જરૂરીયાત મુજબનું માગવિદશવિન 

પુરૂ પાડવાની કામગીરી.
 ■ પેનશનનાં ચુકવણાં સમયસર અને વનયમોનુસાર રીતે કરવા ત્ા માગવિદશવિન પુરૂ પાડવા અંગેની કામગીરી.
 ■ સરકારના માંગણાં/ ભરણાં/ કર અને વબન કરની આવકો સરકારી વહસાબોમાં સમયસર લેવા અંગેની કામગીરી.
 ■ વતજોરી/પગાર અને વહસાબ કચેરીઓ મારફતે ્તી રાજયની આવક અને ખચવિનું એ.જી.કચેરી સા્ે મેળવણું કરવાની 

કામગીરી.
 ■ એકાઉનટનટ જનરલને સમયસર વહસાબો મોકલવાની કામગીરી.
 ■ જયુડીશીયલ સટેપનું વેચાણ, મુલયવાન વસતુઓ ત્ા દસતાવેજોની સલામત જાળવણીની કામગીરી.
 ■ અંગત અનામત અને અંગત ખાતાવવહના વહસાબ રાખવાની કામગીરી.
 ■ માગવિ અને મકાન વવભાગ, નમવિદા અને જળસં૫વત્ત વવભાગ ત્ા વન વવભાગની વવભાગીય કચેરીઓના લેટર ઓફ 

ક્રકેડીટના વહસાબોની કામગીરી.
 ■ વતજોરી/પેટા વતજોરી કચેરીઓની તપાસણીની કામગીરી. 

વતજોરી વન્ંત્રણ રાખામાં થ્ેલ જરૂરી સુ્ધારા
 ► બેંકીંગ સુવિ્ધા :

 ■ રાજયના વજલ્ા/ તાલુકાના મ્કોએ આવેલ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો તેમજ ખાનગી બેંકો ની વનયત કરેલ મ્કો ખાતેની 
શાખાઓ મા૨ફતે જુદી-જુદી સરકારી આવકોના ભરણાઓ ત્ા ગાંધીનગર ખાતે કકેનદ્રીયકૃત રીતે ઈ-રીસી્પટ ્ી 
આવકો સવીકા૨વામાં આવે છે.

 ■ ૮૧ તાલુકા સ્ળે જયાં સરકારી આવક સવીકારવા/નાણાં ચુકવણા માટે પેટા વતજોરી કચેરી અનસતતવમાં ન્ી તેવા 
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સ્ળોએ ૨ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો- સટેટ બેંક ઓફ ઇનડીયા અને બેંક ઓફ બરોડાને નાણાં સવીકારવા ત્ા નાણા ચુકવવાની 
પરવાનગી આપેલ છે.

 ■ ગુજરાત સરકારના નાણાંકીય વયવહારોમાં ચાલતી P2F System (paper to Follow) બંધ કરીને Image Based 
Clearing System નાણા વવભાગ તેમજ એ.જી.કચેરી, રાજકોટનાં સંકલનમાં રહીને શરૂ કરવામાં આવેલ છે. 

 ■ હાલ તમામ ૩૩ વજલ્ામાં પેનશન અને પગાર ભથ્ા ત્ા અ નય ચુકવણા ઈ-પેમેનટ્ી કરવામાં આવે છે.
 ■ પેનશનરને વતજોરી કચેરીએ ન આવવુ પડે તે માટે કાઉનટર પ્ર્ા બંધ કરી, પેનશનના પ્ર્મ ચૂકવણા જેવા કકે, પેનશનનું 

મૂડીકૃત રૂપાંતર, ગ્ેચયુઈટી ત્ા માવસક ચૂકવણા ઈ-પેમેનટ દ્ારા સીધા જ બેનક ખાતામાં કરવામાં આવે છે.
 ■  Jivan Praman Portal દ્ારા પેનશનરોની વાવરવિક હયાતીની ખરાઈ online કરી શકાય તેવી સુવવધા ઉપલબધ કરી.

 ► E-Kuber ઃ
 ભારતીય રીઝવવિ બેનક ઓફ ઈનનડયાના પોટવિલ e-kuber નું IFMS સા્ે સંકલન કરી e-kuber મારફતે તમામ વતજોરી/ 
પગાર અને વહસાબ કચેરીઓના e-payment ના વયવહારોની વધુ ઝડપે લાભા્ટીઓના ખાતે ચુકવણી કરવામાં આવે છે. 
 સાયબર ટ્ેઝરી પોટવિલની આવકના રીફંડની કામગીરી વધુ સુદ્રઢ અને સુરવષિત બને તે હેતુસર જરૂરી માગવિદશવિક 
સૂચનાઓ તમામ શે્યાન/વજલ્ા વતજોરી અવધકારીશ્ી તેમજ તમામ પેટા વતજોરી અવધકારીશ્ીને જરૂરી સૂચનો કયાવિ. Cyber 
Treasury Portal મારફત Online સવીકારવામાં આવેલ આવકનું ઓનલાઈન રીફંડ ્ઈ શકકે અને રીફંડ કરવામાં આવેલ 
રકમના CIN પર Marking ્ઈ જાય તે મુજબની વયવસ્ા IFMS માં ગોઠવવામાં આવેલ છે.
 IFMS માં રીફંડ બીલ બનાવવા માટે બે option ઉપલબધ કરાવવામાં આવયા છે. 
 Refund of Revenue (GTR-61) અને (2) Refund of Revenue-online (GTR-61).
  રાજય સરકારની કચેરીઓ દ્ારા જાહેર જનતાને પુરી પાડવામાં આવતી સરકારી સેવાઓનાં સંદભવિમાં નાગરીક 
અવધકારપત્ હેઠળની સેવાનું ડીઝીટલાઇઝેશન કરવામાં આવેલ છે.
 ♦ આગામી િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે ક૨િા ્ધારેલ પ્રવૃવતિઓની વિગતો ઃ

 ■ હાલના IFMS નાં પ્રોગ્ામને વવસતારીને બીજા તબક્ામાં તેનો વયાપ વધારીને સરકારશ્ીના બધા જ નાણાંકીય 
વયવહારોને મહદંશે આવરી લેતો પ્રોજેકટ IFMS-II ની કાયવિવાહી M/S. Wipro Limited દ્ારા કરવામાં 
આવી રહી છે. 

 ■ Good Governance Project ના આયોજન અંતગવિત વનવધ વનરીષિણ શાખા જનરલ ત્ા વનવધ વનરીષિણ શાખા 
પે નશનને કોમ્પયુટરાઇઝડ કરવા ત્ા તેના વવવવધ રીપોટવિસને ડીજીટલાઇઝ કરવા અંગે સંયુકત વનયામકશ્ી (ટીસી) ની 
અધયષિતામાં કવમટીની રચના કરવામાં આવેલ. સદર કવમટી દ્ારા રજૂ કરવામાં આવેલ અહેવાલમાં જણાવેલ મુદ્ાઓ 
પૈકી જે મુદ્ાઓ કોમ્પયુટરાઈઝ ્ઈ શકકે તેમ હોય તે મુદ્ાઓ કોમ્પયુટરાઈઝ કરવા અંગે અત્ેની ઇડીપી શાખાને 
સવમવતની રચના કરી ઘરટત કાયવિવાહી ્વા જાણ કરવામાં આવેલ છે.

 ■ સપે.અધેવશવ સટેમપનું વેચાણ ડીઝીટલાઇઝેશનના ભાગરૂપે ઓનલાઇન પેમેનટ્ી કરવાની કાયવિવાહી ચાલુમાં છે.
 ■ અત્ેની કચેરીના તાબા હેઠળની તમામ વતજોરી કચેરીઓમાં IFMS માં તેમજ Manually કરવામાં આવતી તમામ 

કામગીરી અનવયે વનભાવવામાં આવતા જુદા-જુદા રજીસટરો પૈકી જે રજીસટરો Manually વનભાવવાની જરૂર જણાતી 
ન હોય તેવા રજીસટરો Manually વનભાવવાનું ટાળવા અંગે તેમજ જે રજીસટરો Online ઉપલબધ ્ઈ શકકે તેવા હોય 
તો તે અંગે પણ જરૂરી યોગય વનણવિય લઈ શકાય તે હેતુ, સંયુક્ત વનયામક (વતજોરી વનયતં્ણ) ના અધયષિ સ્ાને કવમટીનુ 
ગઠન કરી કાયવિવાહી હા્ ધરવામાં આવેલ છે. 

 ■ ગુજરાત સરકારના પેનશનરો પોતાની હયાતીની ખરાઇ https://pensionersportal.gov.in પર ચહેરાની ઓળખ 
(Authentication) દ્ારા પોતાના સમાટવિફોન્ી આધારનંબર આધારીત જીવનપ્રમાણ સટટીરફકકેટ (Life Certificate) 
જનરેટ કરી સંબવંધત વતજોરી કચેરીને ઓનલાઇન મોકલી શકકે તેવી સુવવધા ઉપલબધ કરાવવા માટેની દરખાસત નાણાં 
વવભાગની મંજુરી માટે મોકલેલ છે. 

 ■ રાજય સરકારના પેનશનરોની હયાતીની ખરાઇ Indian Post Payment Bank ની ડીઝીટલ લાઇફ સટટીફીકકેટ સવવવિસ 
દ્ારા કરાવવાની દરખાસત નાણાં વવભાગની મંજુરી માટે મોકલેલ છે. 
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૪.  વહસાબ અને વતજોરી ખાતા હેઠળની કચેરીઓનું ્ાંવત્રકરણ/ઈ.િી.પી. સેલની કામગીરી :
 E-Governance નાં લક્યાંક અંતગવિત, રાજય સરકારનાં નાણાંકીય વહીવટને ઝડપી, સુ�ઢ તેમજ પારદશવિક બનાવવા, 
તેનું યાંવત્કીકરણ કરી, નાણાંકીય વયવહારો એક જ માધયમ્ી ્ઈ શકકે તે પ્રકારની વયવસ્ા ગોઠવી તેનું મોનીટરીંગ કરવાનાં 
ઉદેશય ઉપર EDP cell, વહસાબ અને વતજોરી વનયામકશ્ીની કચેરી, ગાંધીનગર કાયવિરત છે.
 EDP cellનું કાયવિ રાજયની વજલ્ા વતજોરી કચેરી/પેટા વતજોરી કચેરી/પગાર અને વહસાબની કચેરી/પેનશન ચુકવણા 
કચેરી/ઈ-પગાર અને વહસાબની કચેરીએ કરવામા આવતી કામગીરીના કમ્પયુટરાઈઝેશનનું તેમજ રાજયની આવક અને ખચવિના 
સુ�ઢ વયવ્ાપન માટે વવકસાવવામા આવેલ Integrated Financial Management System(IFMS) અંતગવિત આવરી 
લેવામા આવતી કામગીરી નું મોવનટરીંગ કરવાનુ છે. IFMS અંતગવિત નીચે મુજબની કામગીરી કરવામા આવેલ છે.

 ► ઓનલાઈન ગ્રાટં રીલીઝ : 
 IFMS અંતગવિત રાજયનાં તમામ ઉપાડ અને વહેચણી અવધકારીઓને IFMS અંતગવિત ગ્ાનટ ઓનલાઈન રીલીઝ 
કરાવવામાં આવે છે.

 ► ઓનલાઈન વબલ સબમીરન : 
 રાજયનાં તમામ ઉપાડ અને વહેચણી અવધકારીઓને IFMS અંતગવિત વબલ બનાવી ડીજીટલ સીગે્ચર મારફત વતજોરી 
કચેરી/પગાર અને વહસાબની કચેરીને ઓનલાઈન રજૂ કરી શકકે તે મુજબની વયવસ્ા ઉપલબધ કરાવવામા આવી છે.
  રાજયનાં તમામ ઉપાડ અને વહેચણી અવધકારીઓ ડીજીટલ સીગ્ેચર માટેનાં ડોંગલ સરળતા્ી મેળવી શકકે તે માટે 
(n) Code Solution-A division of GNFC Limited ને અવધકૃત કરવામા આવી છે.

 ► ઈ પેમેનટથી ચુકિણા માટે RBI ના E-Kuber Portal સાથે IFMS નું ઈનટીગ્રેરન :
 લાભા્ટીના ખાતામા સીધી રકમ જમા કરાવવા માટે રાજય સરકારના ઉપાડ અને વહેંચણી અવધકારીઓ દ્ારા કરવામાં 
આવતા ચુકવણા ઈ-પેમેનટ્ી કરવામા આવે છે.
 ઈ પેમેનટ્ી ્તા તમામ ચુકવણા માટે RBI ના E-Kuber Portal સા્ે IFMS નું ઈનટીગ્ેશન ્યેલ છે.
 Digital Gujarat Portal સા્ે Integration કરી રાજયના 60 લાખ્ી વધુ વવદ્ા્ટીઓના વશષયવૃવત ત્ા ગણવેશ 
સહાયના ચુકવણા સીધા તેમના ખાતામાં જમા કરવામાં આવેલ છે. 

 ► ઓનલાઈન કર ભરિાની સુવિ્ધા ઉપલબ્ધ :
 રાજય સરકાર દ્ારા ઉઘરાવવામા આવતા કર, કરદાતાઓ ઘર બેઠા ઓનલાઈન ભરી શકકે તે માટેની વયવસ્ા અંતગવિત, 
સાયબર ટ્ેઝરી પોટવિલ(CTP)નું રાજય સરકારના ૨૨ વવભાગ/ખાતાના વડા સા્ે ઇનટીગે્શન. કરદાતા ડેવબટ/ક્રકેડીટ કાડવિ્ી 
ચુકવણા કરી શકકે તે માટે, CTP અંતગવિત SBI E-Pay ના પેમેનટ ગેટ-વે ની સુવવધા ઉપલબધ છે. 
નાણાંકી્ િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨મા થ્ેલ આિકના ઓનલાઈન/મેન્ુઅલ કલેકરન અંગેની માવહતી :

નાણાકંીય વરવિ ૨૦૨૧-૨૨ મા તા.૧૯/૧૨/૨૦૨૧ સધુી ્યલે આવકનુ ંઓનલાઈન 
કલકેશન

` ૧,૧૯,૬૯૮.૦૦ કરોડ

 ► પેનરન અંગે : 
 ■ પેનશન કકેસોના ઝડપી વનકાલ માટે IFMS અંતગવિત પેનશન અંગેની તમામ કામગીરીનું કમ્પયુટરાઈઝેશન 
 ■ IFMS અંતગવિત પેનશન કકેસોના સટેટસ જોઈ શકાય તે માટેની વયવસ્ા ઉપલબધ છે.
 ■ પેનશનસવિ તેમના પેનશન અંગેની માવહતી ઘર બેઠા જોઈ શકકે તે માટે Pension Portal વવકસાવવામાં આવેલ છે.
 ■ Pension Portal: https//cybertreasury.gujarat.gov.in
 ■ પેનશનસવિ તેમની હયાતીનું પ્રમાણપત્ Jeevan Pramaan Portal મારફત કરી શકકે તે મુજબની વયવસ્ા ગોઠવવામાં 

આવેલ છે. 
 ► IFMS-II ના િેિલપમેનટની કામગીરી : 

 ■ ઇડીપી મોડુ્લ ડેવલપમેનટની કામગીરી પણૂવિ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ પાંચ વજલ્ાઓ(બનાસકાંઠા, ભરૂચ, ભાવનગર, 
જામનગર અને અમરેલી) ખાતે પગાર ચકાસણીની કામગીરી Online કરવામાં આવેલ છે. 
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 ♦ િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માં હાથ ્ધરિામા આિનાર કામગીરી : 
 ■ આવકોના ઓનલાઈન કલેકશનનો વયાપ વધે તે માટે સાયબર ટ્ેઝરી પોટવિલ(CTP)ના વવસતૃવતકરણ નુ આયોજન છે.
 ■ Online ચુકવણા માટે વધુ વવકલપો ઉપલબધ ્ાય તે માટે અનય પેમેનટ ગેટ-વે સા્ે Integrationનું આયોજન છે. 
 ■ પેનશનરની હયાતી પેનશનરો દ્ારા વવડીયો કોનફરનસ પદ્ધવત્ી ્ઇ શકકે તે મુજબની વયવસ્ા વસસટમમાં Develop 

કરવામાં આવી રહેલ છે. 
 ► IFMS-II ના િેિલપમેનટની કામગીરી : 

  IFMS ને વધુ અધયતન અને વયાપક અને Advanced બનાવવાના વવઝન સા્ે, IFMS-II અંતગવિત, પ્રવતવિમાન IFMS મા 
કરવામા આવતા કાયબોને વધુ સુ�ઠ બનાવવા ઉપરાંત પંચાયતની કચેરીઓ, લોકલ ફંડ ઓડીટ, ઇનશયોરનસનાં કાયબોને પણ 
આવરી લઈ, એકાઉનટનટ એનડ જનરલની કચેરી, તેમજ આર.બી.આઈ. જેવી બંધારણીય સંસ્ાઓ સા્ે સંકલન કરી નાણાંકીય 
વહીવટને વધુ ઝડપી અને પારદશવિક બનાવવાનો લક્યાંક રાખવામા અવેલ છે. હાલમાં દરેક તબક્કે નાણાંકીય વનયમોની 
સુસંગતતા ચકાસીને Technical Experts ની મદદ્ી IFMS 2 Develop કરવાની કામગીરી હા્ ઉપર છે. IFMS-II 
અંતગવિત, કુલ ૪૭ પ્રકારના મોડ્ુલસને આવરી લેવામા આવયા છે. 
૫. કમ્ષચારી જૂથ વિમા ્ોજના અંગેની વહસાબી સંકલનની કામગીરી :

 ■ જુ્ વવમા યોજના-૧૯૭૯ ત્ા જુ્  વીમા યોજના-૧૯૮૧ રાજય સ૨કા૨ તેમજ પંચાયતના કમવિચારીઓ માટે 
અનુક્રમે તા.૦૧/૧૨/૧૯૭૯ ત્ા તા.૦૧/૦૪/૧૯૮૨ ્ી અમલમાં આવેલ છે. તયા૨બાદ તા.૦૧/૦૪/૧૯૮૪ ્ી 
જુની સુધરાઈ માં્ ી રૂપાંત૨ પામેલ ગ્ામ અને નગ૨ પંચાયતના કમવિચારીઓ તેમજ વક્કચાજવિ કમવિચારીઓ તેમજ 
તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૯ ્ી રોજમદા૨ કમવિચારીઓને ૫ણ સદ૨હું યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ છે.

 ■ ૩૩ વજલ્ા વતજોરી કચેરીઓ અને ૨ ૫ગા૨ અને વહસાબ અવધકારીશ્ીની કચેરીઓ ત૨ફ્ી માસવા૨ આવક ત્ા 
ખચવિના વહસાબો મોકલવામાં આવે છે. આ વહસાબો વનભાવવાની કામગીરી જૂ્ વવમા શાખામાં ક૨વામાં આવે છે. 
વનવૃવત્ત / સવૈનચછક વનવૃવત્તના કા૨ણે જૂ્ વવમાની ૨કમ ચુકવવાના આદેશ અત્ે મોકલવામાં આવતા તેની ચકાસણી 
ક૨વામાં આવે છે. કકેનદ્ર સ૨કા૨ની વીમા યોજનામાં જોડાયેલ આઈ.એ.એસ. સંવગવિના - ૧૭૦, આઈ.પી.એસ. સંવગવિના 
- ૧૧૦ અને આઈ.એફ.એસ. સંવગવિના - ૬૫ અવધકારીઓની વવમા યોજના અંગેની કાયવિવાહી ૫ણ ક૨વામાં આવે છે. 
આ અવધકારીઓની આવક નામજોગ નોંધ કરવી વનવૃત્ત ્વાનાં સમયે તેઓની બચતફંડની વયાજ સા્ે રકમ ચુકવવા 
માટેનું નામજોગ વબલ બનાવવું વગેરે કામગીરી અતે્ કરવામા આવે છે અને તેઓના પ્રવતમાસ આવક અેડવાનસમાં 
કેંદ્ર સરકારમાં ડ્ાફ્ટ કઢાવી મોકલી આપવાની કાયવિવાહી કરવામાં આવે છે. હાલમાં ગુજરાત સરકારનાં ભંડોળમા્ી 
બચતફંડ ચુકવવામાં આવે છે અને તયારબાદ કકેનદ્ર સરકાર પાસે્ી પ્રસંગોપાત રીએમબસવિમેનટ મેળવવામાં આવે છે. વરવિ 
૨૦૨૨-૨૩ નાં વરવિમાં પણ સરકારશ્ીની સુચનાને અનુસાર ફકેરફારને પાત્ કામગીરી મુજબ ધયાનમાં રાખી ઉપર 
મુજબ કાયવિવાહી કરવાનું ચાલું રાખવામાં આવશે.

 વરવિ ૨૦૨૦-૨૧ના વરવિમાં વાવરવિક વયાજના હવાલા નોંધ નીચે મુજબ એ.જી.કચેરી, રાજકોટના વહસાબમાં લેવડાવવામાં 
આવેલ છે.
 ૧. વીમા ફંડ ઉ૫૨ ૫.૧/૨% વયાજ દર (સાદુ વયાજ) મુજબની આવક રૂા.૭૫૫.૩૪ લાખ
 ૨. બચત ફંડ ઉ૫૨ ૭.૧% વયાજ દર (વત્. ચ.વયાજ) મુજબની ૨કમ રૂા.૧૩૧૫૨.૭૩ લાખ.
 આ યોજના નીચ ેલાભકતાવિન ેબચતફંડનુ ંવનવૃત્તી રાજીનામુ ંકકે મૃતય ુના ંરકસસામા ંસમાપ્ ્તા બચતફંડ ત્ા તનેા ઉપર 
વયાજ ત્ા મૃતયનુા ંરકસસામા વયાજ સા્ ેત્ા વવમાફંડની રકમ ચકુવવા સબંવંધત કચરેીઓ તરફ્ી ફોમવિ ન.ં૧૧ ત્ા ફોમવિ ન.ં૧૨ 
મા હકુમ કરવામા ંઆવ ેછે. જનેી નકલ અત્ ેમોકલી આપવામા આવ ેછે. જનેી અત્ે્ ી ચકાસણી કરવામા ંઆવ ેછે, જમેા 
મળવાપાત્ રકમ કરતા વધારે ચકુવણુ ંન ્ાય ત ેબાબતની ખાસ કાળજી રાખવામા ંઆવ ેછે અન ેવધ ુચકુવણુ ં્યલે હોય તવેા 
રકસસામા ંઅતે્્ી સબંધંીત કચરેી સા્ ેપત્ વયવહાર કરી વસલુાત ્ય ે્ી વસલુાતના ંઆધાર સા્ ેરજીસટરમા ંનોંધ કરવામાં 
આવ ેછે, ગત નાણાકંીય વરવિ ૨૦૨૦-૨૧ દરમયાન રૂા. ૧૪,૬૧,૪૦૯ ની અત્નેી શાખા દ્ારા વસલુાત કરવામા ંઆવલે છે. તમેજ 
ચાલ ુનાણાકંીય વરવિ ૨૦૨૧-૨૨ મા ંનવમેબર – ૨૦૨૧ સધુીમા ંવનવૃત્તી/સવ.ૈ વનવૃત્તી/અવસાન પામલે કમવિચારીઓના રકસસાઓમાં 
ચકુવાતી રકમમા ંવધ ુચકુવણા પટેે રૂા. ૬,૦૬,૦૭૬ વસલુાત કરી સરકારશ્ીમા ંજમા કરાવલે છે.



325

િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના આિક અને ખચ્ષના અંદાજ નીચે મુજબ મંજુ૨ થ્ેલ છે. (આંકિા લાખમાં)

આિક (રકમ ` ) ખચ્ષ (રકમ ` )
વીમા ફંડ વયાજ સા્ે ૨૮૬૩.૫૨ ૧૮૧૩.૨૦
બચત ફંડ વયાજ સા્ે ૧૮૯૬૫.૭૯ ૨૫૦૮૮.૨૯

કકુલ સ૨િાળો ૨૧૮૨૯.૩૧ ૨૬૯૦૧.૪૯

 ► ગુજરાત રાજ્ વિકાસ લોનની કામગીરી : 
 ગુજરાત રાજય વવકાસ લોનની કામગીરી જુ્ વવમા શાખામાં નાણાં વવભાગના તા.૦૩/૦૮/૨૦૦૫ ઠરાવ ક્રમાંક 
હસબ-૨૦૦૨-૧૪૩૪-ખ ્ી સોંપવામાં આવેલ વવશેર કામગીરી છે. ગુજરાત રાજય વવકાસ લોન જુદાજુદા વયાજની ત્ા 
જુદા જુદા વરષે પાકતી લોન ઉપર સરકારશ્ી તરફ્ી દર છ માસે ચુકવવામાં આવે છે. આ વયાજની રકમ એ.જી. કચેરી, 
અમદાવાદ / રાજકોટ ખાતે યોગય રીતે બુક ્યેલ છે તે બાબતે દર માસે રૂબરૂ જઈ મેળવણું કરવામાં આવે છે અને આ 
મેળવણાનો અહેવાલ નાણાં વવભાગની ડી.એમ.ઓ. શાખાને મોકલી આપવામાં આવે છે.
 વરવિ ૨૦૨૨-૨૩ માં ઉપર મુજબની કામગીરી ઉપરાંત સરકારશ્ી દ્ારા વવશેર સોંપવામાં આવતી કામગીરી પણ 
કરવાની રહે છે.
૬. તાલીમ અંગેની કામગીરી :

 ■ તેવુ ગ્ં્ાલય પણ વવકસાવેલ છે જેમાં ખાતાકીય પરીષિાને લગતા પુસતકો ઉપરાંત સંદભવિ પુસતકો પણ વસાવવામાં 
આવેલ છે. સરકારશ્ી દ્ારા આ ખાતા માટે સીધી ભરતી્ી વનમાયેલા અવધકારીઓ/કમવિચારીઓ માટેની સંસ્ાગત ત્ા 
વગવિખંડ તાલીમ યોજનાઓ.

 ■ ખાતાકીય પરરષિાઓ પસાર કરવામાં સરળતા રહે તે માટે વવવવધ પરીષિાલષિી તાલીમ યોજનાઓ. 
 ■ ખાતાના વવવવધ સંવગવિના કમવિચારીઓ/અવધકારીઓ માટે વતજોરી કચેરી/ સ્ાવનક ભંડોળ વહસાબ વવભાગના ત્ા અનય 

કચેરીના કમવિચારીઓના રીફ્કેશર તાલીમ વગવિની યોજનાઓ. 
 ■ અનય ખાતા/કચેરીઓ/પંચાયતના કમવિચારીઓ માટે પેનશન તાલીમ યોજના તેમજ જુદાં જુદાં ખાતાના ઉપાડ 

અવધકારીશ્ીની કચેરીમાં વહસાબી કામગીરી બજાવતા વબન રાજયપવત્ત કમવિચારીઓની તાલીમ યોજનાઓ. 
 ■ ખાતાના ગ્ુપ-૩ અને ગ્ુપ-૪ના કમવિચારીઓ માટે ઓપવગવિ તાલીમ યોજનાઓ. 
 ■ ખાતામાં રહેમરાહે વનમણૂંક પામેલા ગ્ુપ-૪ના કમવિચારીઓને ખાતાની કામગીરી્ી વાકકેફ કરવા માટેની પ્રા્વમક 

તાલીમ યોજનાઓ. 
 ■ ખાતાના અવધકારીશ્ીઓ ત્ા ગુ્પ-૧ના કમવિચારીઓને બાંધકામ/વસંચાઇ વવભાગના વહસાબો વધુ સારી રીતે વનભાવી/

ચકાસણી કરી શકકે તે માટેની વક્કસ ઓરડટની તાલીમ યોજનાઓ. 
 ■ ખાતાના કમવિચારીઓની વહસાબી કામગીરી સા્ે નાણાંકીય વયવસ્ા તંત્ના વસધધાંતોને લગતું જ્ાન અને વવચારસરણીની 

જાણકારી મળી રહે તે �નષ્ટએ એક નાનું છતાં ખાતાની જરૂરરયાત સંતોરી શકકે નાણાં વવભાગના I.F.M.S. પ્રોગ્ામ 
હેઠળ ઓન લાઇન પે રફકસેશન-પેનશન અંગેની માહીતી તાલીમ વગવિમાં તાલીમા્ટીને પ્રોજેકટ્ર દ્ારા ઓનલાઇન 
વાકકેફ કરવામાં આવે છે. 

 ■ આધુવનક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી પ્રોજેકટ્ર દ્ારા પ્રેઝનટેશન્ી તાલીમ આપવામાં આવે છે. 
 ■ ચાલુ નાણાંકીય વરવિ ૨૦૧૨-૧૩્ી ખાતાના તેમજ તાબાની વજલ્ા તેમજ તાલુકાની કચેરીઓના અવધકારીશ્ીઓ/

કમવિચારીશ્ીઓને “ જાહેર માવહવત અવધકાર અવધવનયમ-૨૦૦૫ (R.T.I.-2005) “અંગેની તાલીમના તાલીમ વગબો શરૂ 
કરવામાં આવેલ છે. જેમાં જરૂરી સાવહતય પણ પુરૂ પાડવામાં આવે છે. 

 ■ ૨૦૨૧-૨૨ ના વરવિમાં તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૧ સુધી કુલ ૬ ઓનલાઈન અને ૨ પ્રતયષિ તાલીમ વગવિમાં ૧૭૭૩ 
તાલીમા્ટીઓને તાલીમ આપી ૨૫૪૪ માનવ રદવસોનું કામ કરેલ છે. અને માચવિ-૨૦૨૧ અંવતવત સુધીમાં ૧ તાલીમ 
વગવિનું આયોજન કરેલ છે. 

 ■ સને ૨૦૨૨-૨૩ ના વરવિમાં ૦૭ જેટલા તાલીમ વગબોનું આયોજન છે. 
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૭. વનવ્ધ વનરીક્ષણ (વતજોરીઓની તપાસણી)ની કામગીરી :
 ► વનવ્ધ વનરીક્ષણ રાખાની કામગીરીની રૂપરેખા :

 રાજયની વજલ્ા વતજોરી કચેરીઓ ત્ા તેના તાબા હેઠળના પેટા વતજોરી કચેરીઓ અને પગાર અને વહસાબ કચેરીઓ 
અમદાવાદ/ગાંધીનગર, વવભાગીય કચેરી સીવીલ અમદાવાદ નો વહીવટ વનયમોનુસાર તેમજ સરળતા્ી ચાલે તે માટે તેઓની 
કામગીરીનુ વહીવટી વનરીષિણ કરવા ત્ા સામાનય વહીવટી બાબતોમાં જરૂરી સુચનો તેમજ માગવિદશવિન સ્ળ પર આપવા માટે 
આ કચેરીનાં વગવિ-૧ ના વનવધ વનરીષિણ અવધકારીશ્ીના રાહબરી હેઠળ વનવધ વનરીષિણ શાખા અનસતતવમાં છે.
 સને ૨૦૨૦-૨૧ અને ૨૦૨૧-૨૨ના નાણાંકીય વરવિમાં ૩૩ વજલ્ા વતજોરી કચેરીઓ,૧ વવભાગીય કચેરી સીવીલ 
અમદાવાદ, ૨ પગાર અને વહસાબ કચેરી અમદાવાદ અને ગાંધીનગર એમ કુલ ૩૬ એકમો ત્ા રાજયના પેટા વતજોરી 
કચેરીઓ પૈકી ૧/૩ એટલે કકે કુલ ૪૦ પેટા વતજોરી કચેરીઓની વહીવટી તપાસણી હા્ ધરવાની રહે છે. તે તપાસણીની 
કામગીરી તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૧ સુધીમાં ૨૦ વજલ્ા વતજોરી કચેરીઓ, ૧-વવભાગીય કચેરી સીવીલ અમદાવાદ, ૧-પગાર અને 
વહસાબ કચેરી, અમદાવાદ, તેમજ ૨૧ પેટા વતજોરી કચેરીઓની વહીવટી તપાસણી પણૂવિ કરેલ છે. 
   સને ૨૦૨૨-૨૩ ના નાણાંકીય વરવિમાં ૩૩ વજલ્ા વતજોરી કચેરીઓ, ૨ પગાર અને વહસાબ કચેરી, અમદાવાદ અને 
ગાંધીનગર ત્ા ૧ વવભાગીય કચેરી સીવીલ અમદાવાદ મળી કુલ ૩૬ વજલ્ા કષિાની કચેરીઓ ત્ા રાજયના તાલુકા કષિાની 
૧/૩ અ્ાવિત ૪૫ પેટા વતજોરી કચેરીઓની વહીવટી તપાસણી હા્ ધરવામાં આવનાર છે. 
૮.  કોટ્ષ રાખા :
 તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૦ ્ ી તા.૩૧/૧૧/૨૦૨૧ દરમયાન કોટવિ શાખામાં આ ખાતાના કોટવિ કકેસો તેમજ આ ખાતાના તાબાની 
કચેરીઓને પષિકાર બનાવી હોય તેવા જુદી જુદી કોટવિમાં દાખલ ્યેલ અને વનકાલ ્યેલ કોટવિ કકેસોની વવગત દશાવિવતું પત્ક 
નીચે મુજબ છે.

ક્મ કોટ્ષનું નામ
તા. ૦૧/૧૨/૨૦૨૦ 
નાં રોજ પિતર કોટ્ષ 

કેસોની સંખ્ા

તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૦ 
થી 

તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧ 
સુ્ધીમાં નિા આિેલ 

કેસો

કકુલ 
કેસોની 
સંખ્ા

તા. ૦૧/૧૨/૨૦૨૦ 
થી 

તા. ૩૧/૧૦/૨૦૨૧ 
સ્ુધીમાં વનકાલ 
થ્ેલ કકુલ કેસો

તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૧ 
નાં રોજ પિતર કોટ્ષ 

કેસોની સંખ્ા

 ૧ નામ. સવુપ્રમ કૉટવિ ૫ ૧ ૬ ૩ ૩
 ૨ નામ. હાઇકોટવિ ૨૩૨ ૭૦ ૩૦૨ ૨૮ ૨૭૪
 ૩ ગુ. મુલકી સેવા 

રટબયનુલ કોટવિ
૧૦ ૨ ૧૨ ૩ ૯

 ૪ વજલ્ા/તાલુકા કોટવિ ૨૫ ૧૨ ૩૭ ૫ ૩૨
 ૫ ગ્ાહક તકરાર કોટવિ 

(વવસામા)
૨૧ ૨ ૨૩ ૨ ૨૧

 ૬ લેબર કોટવિ ૩ ૦ ૩ ૨ ૧
 ૭ વશષિણ વટ્બયુનલ 

કોટવિ
૮ ૨ ૧૦ ૧ ૯

કકુલ ૨૩૧ ૯૭ ૩૨૮ ૩૨ ૨૯૬

૯. પગાર ચકાસણી એકમ રાખા :
 ■ આ શાખા દ્ારા છઠ્ા પગાર પંચ અનવયે ્યેલ પગાર બાંધણી ચકાસણીની કામગીરી ઓનલાઈન કરવામાં આવે છે. 

તા.૧/૦૧/૨૧ ્ી તા.૩૧/૧૦/૨૧ દરમયાન કુલ-૩,૮૮૨ કકેસો અવધકૃત્ત કરવામાં આવેલ છે, તેમજ કુલ-૮,૧૫૨ 
કકેસોનો વનકાલ કરવામાં આવેલ છે. 

 ■ આ શાખા દ્ારા સાતમા પગાર પંચ અનવયે ્યેલ પગાર બાંધણી ચકાસણીની કામગીરી ઓનલાઈન કરવામાં આવે 
છે. તા.૧/૦૧/૨૧ ્ી તા.૩૧/૧૦/૨૨ દરમયાન કુલ-૪૫,૦૧૯ કકેસો અવધકૃત્ત કરવામાં આવેલ છે ત્ા કુલ-૬૬,૬૭૧ 
કકેસોનો વનકાલ કરવામાં આવેલ છે. 
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 ■ આ શાખા દ્ારા ઉચ્ત્તર પગાર ધોરણ અનવયે ્યેલ પગાર બાંધણી ચકાસણીની કામગીરી કરવામાં આવે છે. 
તા.૧/૦૧/૨૧ ્ ી તા.૩૧/૧૦/૨૧ દરમયાન કુલ-૭૨,૫૮૩ કકેસો અવધકૃત્ત કરવામાં આવેલ છે ત્ા કુલ-૯૬,૮૪૧ 
કકેસોનો વનકાલ કરવામાં આવેલ છે.

૧૦. રેકિ્ષ અને રજી્સટ્ી એકમ રાખા :
 ■ કચેરીના મકાનની વનભાવણી ત્ા રીનોવેશન.
 ■ સટેશનરી ત્ા કનઝયુમેબલ આઇટમસની ખરીદી, ફવનવિચર ખરીદી ત્ા જાણવણી.
 ■ કચેરીના ઉપયોગ માટેના વાહનની ખરીદી ત્ા જાણવણી.
 ■ આઉટસોસવિ્ી ઓરફસ ્પયુનની સેવાઓ મેળવાવાની કામગીરી.
 ■ ડ્ાઇવર, પટ્ાવાળાને ગણવેશ અને કચેરીના ઉપયોગ માટે ટેલીફોન સેવા અંગેની કામગીરી.
 ■ GeM પોટવિલ પર્ી તમામ ખરીદીઓ કરવી.
 ■ રજીસટ્ી સંદભવિમાં ટપાલ અંગેની સમગ્ કામગીરી.
 ■ રેકડવિરૂમમાં જાળવવા માટે કચેરીની શાખાઓ દ્ારા સોપવામાં આવેલ રેકડવિની જાળવણી ત્ા નાશપાત્ રેકડવિના વનકાલની 

કામગીરી.
 ■ IFMS - 2 પ્રોજેકટ માટે WIPRO LTD.ના કમવિચારીઓ માટે બલોક નં ૨, જીવરાજ મહેતા ભવન ખાતે અલાયદી 

ઓફીસ ઉભી કરેલ છે, જેના મકાનની વનભાવણીની કામગીરી.
 ♦ આગામી િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે ક૨િા ્ધારેલ પ્રવૃવતિઓની વિગતો 

 ■ કચેરીના ગ્ાઉનડ ફ્લોરના રીનોવેશનની કામગીરી ત્ા શાખાના કાયષિેત્મા આવતી કામગીરી. 
્સથાવનક ભંિોળ વહસાબની કચેરી 

 વનરીષિક સ્ાવનક ભંડોળ વહસાબ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગરની કચેરી સને ૧૯૬૦ ્ી કાયવિરત છે. તેમજ ખાતાના 
વડા તરીકકે વનરીષિક સ્ાવનક ભંડોળ વહસાબની કચેરીને સને:૨૦૧૧ ્ી જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જે કચેરી નાણાં વવભાગના 
વહીવટી વનયંત્ણ હેઠળ કાયવિરત છે.

 ■ ગુજરાત સ્ાવનક ઓડીટ અવધવનયમ-૧૯૬૩ અને ગુજરાત સ્ાવનક ભંડોળ વનયમ-૧૯૭૪ ની જોગવાઈ મુજબ 
રાજયની પંચાયત રાજની સંસ્ાઓ, નગરપાવલકાઓ, મહાનગરપાવલકાઓ અને યવુનવવસવિટીઓનું ઓડીટ વનરીષિકશ્ીના 
તાબા હેઠળની ૪ વવભાગીય અને ૩૨ વજલ્ા કચેરીઓ દ્રારા કરવામાં આવે છે.

 ■ ઓડીટની કામગીરી કરવા માટે વનરીષિક સ્ાવનક ભંડોળ વહસાબ કચેરી, ગાંધીનગર ત્ા તાબાની કચેરીઓ માટે 
અવધકારીશ્ીઓ/કમવિચારીઓ સવહત કુલ ૯૮૬ જગયાઓનું મહેકમ મંજુર કરેલ છે. જેની સામે નવેમબર-૨૧ માં ૫૬૭ 
જગયાઓ ભરાયેલ છે.

 ■ વનરીષિક, સ્ાવનક ભંડોળ વહસાબ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર દ્રારા મુખયતવે પંચાયતી રાજ સંસ્ાઓ કકે જેમાં ૩૩ 
વજલ્ા પંચાયતો, ૨૪૭ તાલુકા પંચાયતો,૧૪૧૧૮ ગ્ામ પંચાયતો,૧૬૨ નગરપાવલકાઓ,૮ મહાનગરપાવલકાઓ, 
૨૦ યવુનવવસવિટી અને માધયવમક વશષિણ બોડવિ ત્ા ૩૨૬ અનય સંસ્ાઓ સવહત કુલ ૧૪૯૧૫ સંસ્ાઓના વહસાબોનું 
ઓડીટ હા્ ધરવામાં આવે છે.

 ■ વજલ્ા/તાલુકા પંચાયતોના સટોરની તપાસણી સટોર અને તપાસણી એકમ દ્રારા કરવામાં આવે છે. જેમાં પંચાયતના (૧) 
જાહેર બાંધકામ (૨) વસંચાઈ ત્ા (૩) જાહેર આરોગય, કુંટુંબ કલયાણ ત્ા મેલેરીયા વવભાગ અને અનય વવભાગોનો 
સમાવેશ ્ાય છે.

 ♦ સને ૨૦૨૧-૨૨ માં કરેલી ઓિીટની કામગીરી : 
 ■ રાજયની ૩૩ વજલ્ા પંચાયતો પૈકી ૨૩ વજલ્ા પંચાયતોનું સને.૨૦૧૮-૧૯ નું ઓડીટ પૂણવિ કરવા ઓડીટ કામગીરી 

હા્ ધરેલ છે. 
 ■ રાજયની ૨૪૭ તાલુકા પંચાયતો પૈકી ૧૩૯ તાલુકા પંચાયતોનું નાણાંકીય વરવિ:૨૦૧૮-૧૯ નું ઓડીટ પણૂવિ કરવા 

ઓડીટ કામગીરી હા્ ધરેલ છે. અને ૩ તાલુકા પંચાયતોનું નાણાંકીય વરવિ: ૨૦૧૯-૨૦ નું ઓડીટ પણૂવિ કરવામાં 
આવેલ છે. 

 ■ રાજયની કુલ ૧૪૧૧૮ ગ્ામ પંચાયતો પૈકી ૫૨૨ ગ્ામપંચાયતોનું નાણાંકીય વરવિ : ૨૦૧૭-૧૮ નું અને ૫૩૬ 
ગ્ામપંચાયતોનું નાણાંકીય વરવિ : ૨૦૧૮-૧૯ નું ઓફલાઈન ઓડીટ પણૂવિ કરેલ છે.
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 ■ ભારત સરકારના ૧૫માં નાણાપંચના અહેવાલની ભલામણો મુજબ પરફોમવિનસ ગ્ાનટ મેળવવા માટે ૨૩૧ ગ્ામપંચાયતોનું 
નાણાંકીય વરવિ : ૨૦૨૦-૨૧ નું ઓનલાઈન ઓડીટ કરવામાં આવેલ છે. 

 ■ રાજયની કુલ ૧૬૨ નગરપાવલકાઓમાં્ી ૧૫૬ નગરપાવલકાઓનું સને.૨૦૧૯-૨૦ નું ઓડીટ પણૂવિ કરેલ છે. 
 ■ રાજયની કુલ ૮ મહાનગરપાવલકાઓ પૈકી રાજકોટ, ગાંધીનગર, જુનાગઢ, જામનગર મહાનગરપાવલકાઓનું 

સને.૨૦૧૮-૧૯ ના વરવિ સુધીનું ઓડીટ પણૂવિ કરેલ છે અને વડોદરા, સુરત, અમદાવાદ મહાનગરપાવલકાઓનું વરવિ: 
૨૦૧૬-૧૭ ના ઓડીટની કામગીરી હા્ ધરેલ છે. 

 ■ રાજયની કુલ ૨૦ યુવનવવસવિટી અને માધયવમક વશષિણ બોડવિ પૈકી બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓ.યુવન. નું નાણાંકીય વરવિ : 
૨૦૦૯-૧૦ અને ૨૦૧૦-૧૧ નું ઓડીટ અને નરવસંહ મહેતા યુવનવવસવિટીનું નાણાંકીય વરવિ : ૨૦૧૫-૧૬ ્ ી ૨૦૧૭-
૧૮ નું ઓડીટ પણૂવિ કરેલ છે. ત્ા અનય યવુનવવસવિટીઓના વરવિ: ૨૦૧૪-૧૫ ્ી ૨૦૧૮-૧૯ સુધીના અલગ અલગ 
વરબોના ઓડીટ પૂણવિ કરી ઓડીટ રીપોટવિ અંગેની કામગીરી ચાલુમાં છે.

 ■ અનય ઓડીટ સંસ્ાઓ પૈકી ૭૩ સંસ્ાઓના જુદા જુદા વરવિના ઓડીટ હા્ ધરેલ છે.
 ■ વવૈવિક મહામારી કોરોનાની નાણાંકીય વરવિ : ૨૦૨૦-૨૧ અને ૨૦૨૧-૨૨ ના વહસાબોની વનભાવણી, ફંડ ફાળવણી 

અને ઓડીટ માટે આરોગય વવભાગ દ્રારા કોવવડ-૧૯ ફાઈનાનસ સેલની રચના કરવામાં આવેલ હતી. જે અંતગવિત 
નાણાંવવભાગની સુચના્ી સોંપેલ ઓડીટની કામગીરી કરેલ છે. 

 ♦ સને ૨૦૨૧-૨૨ માં ઓિીટ અહેિાલ તૈ્ાર કરી વિ્ધાનસભાના ગૃહમાં રજુ ક્ા્ષની વિગત : 
 ■ વનરીષિક સ્ાવનક ભંડોળ વહસાબની કચેરી દ્રારા વજલ્ા/તાલુકા પંચાયત, ગ્ામ પંચાયત, નગરપાવલકા, મહાનગરપાવલકાના 

ઓડીટ અહેવાલ તૈયાર કરી વવધાનસભા ગૃહમાં રજુ કરવામાં આવે છે. 
 ■ મહાનગરપાવલકાઓનો નાણાંકીય વરવિ: ૨૦૧૪-૧૫ નો ઓડીટ અહેવાલ અને નગરપાવલકાઓનો નાણાંકીય વરવિ: 

૨૦૧૮-૧૯ નો ઓડીટ અહેવાલ તૈયાર કરી વવધાનસભા ગૃહમાં રજુ કરવામાં આવનાર છે.
 ♦ સને ૨૦૨૨-૨૩ માં હાથ ્ધરિાની ઓિીટની કામગીરી : 

 ■ રાજયની ૩૩ વજલ્ા પંચાયતો નાણાંકીય વરવિ : ૨૦૧૯-૨૦ અને ૨૦૨૦-૨૧ નું ઓડીટ પૂણવિ કરવાનું આયોજન છે. 
 ■ રાજયની ૨૪૮ તાલુકા પંચાયતો પૈકી ૧૭૪ તાલુકા પંચાયતોનું નાણાંકીય વરવિ : ૨૦૧૯-૨૦ અને ૨૦૨૦-૨૧ નું 

ઓડીટ પૂણવિ કરવાનું આયોજન છે. 
 ■ રાજયની કુલ ૧૪૧૧૮ ગ્ામ પંચાયતોનું સને.૨૦૧૭-૧૮ ્ી ૨૦૧૯-૨૦ નું ઓફલાઈન ઓડીટ પણૂવિ કરવાનું 

આયોજન છે. અને સને.૨૦૨૦-૨૧ નું ઓનલાઈન ઓડીટ પૂણવિ કરવાનું આયોજન છે. 
 ■ રાજયની કુલ ૧૬૨ નગરપાવલકાઓનું સને.૨૦૨૦-૨૧ નું ઓડીટ પૂણવિ કરવાનું આયોજન છે.
 ■ રાજયની કુલ ૮ મહાનગરપાવલકા પૈકી ત્ણ મહાનગરપાવલકાઓનું સને.૨૦૧૬-૧૭ સુધીનું ઓડીટ પૂણવિ કરવામાં 

આવશે અને અનય પાંચ મહાનગરપાવલકાઓનું સને.૨૦૧૯-૨૦ નું ઓડીટ હા્ ધરી પૂણવિ કરવાનું આયોજન છે. 
 ■ રાજયની ૨૦ યુવનવવસવિટીઓ અને માધયવમક વશષિણ બોડવિનું સને.૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦ નું ઓડીટ હા્ 

ધરવાનું આયોજન કરેલ છે. 
 ♦ સને ૨૦૨૨-૨૩ માં ઓિીટ અહેિાલ તૈ્ાર કરી વિ્ધાનસભાના ગૃહમાં રજુ કરિાનું આ્ોજન ઃ 

 ■ વજલ્ા/તાલુકા પંચાયતના સને.૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ ના નાણાંકીય વરવિનો ઓડીટ અહેવાલ તૈયાર કરી 
વવધાનસભા ગૃહમાં રજુ કરવાનું આયોજન છે. 

 ■ નગરપાવલકાઓનો સને.૨૦૧૯-૨૦ ના નાણાંકીય વરવિનો ઓડીટ અહેવાલ તૈયાર કરી વવધાનસભા ગૃહમાં રજુ 
કરવામાં આવશે. 

 ■ મહાનગરપાવલકાઓનો સને.૨૦૧૫-૧૬ અને સને.૨૦૧૬-૧૭ ના નાણાંકીય વરવિનો ઓડીટ અહેવાલ તૈયાર કરી 
વવધાનસભા ગૃહમાં રજુ કરવાનું આયોજન છે. 

િીમા વન્ામકશ્ીની કચેરી
 ♦ ્સથાપના ઃ

  વીમા વનયામકની કચેરી, રાજય સરકારનાં કાયવિષિેત્ હેઠળ સામાનય વીમા વયવસાયની કામગીરી બજાવે છે. IRDA દ્ારા 
વીમા ષિેત્નું ખાનગીકરણ કરવામાં આવયા બાદ IRDA પાસે્ ી લાઇસનસ મેળવી કચેરી દ્ારા ગુજરાત સરકારની માવલકીનાં 
માલ-વમલકતોનાં રષિણની કામગીરી કચેરી દ્ારા કરવામાં આવે છે.
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 ♦ ઉદે્રો ઃ
 આ કચેરીની સ્ાપનાના મુખય ઉદે્શો નીચે મુજબ છે. 

 ■ રાજય સરકારની માલ-વમલકતોને યોગય વીમા રષિણ પુરૂ પાડવું.
 ■ રાજય સરકારની વપ્રવમયમની આવક રાજય સરકાર પાસે જ રાખવાનો ઉદ્ેશ.
 ■ રીઝવવિ ફંડ ઉભું કરવા.
 ■ રાજય સરકારનાં બોડવિ- કોપબોરેશનને યોગય વીમા માગવિદશવિન પુરૂ પાડવું.
 ■ આતંકવાદનાં જોખમ સામે વીમા રષિણ પૂરુ પાડવું 

 ♦ કામગીરી ઃ
  વીમા વનયામકની કચેરીની કામગીરીને નીચે દશાવિવયા મુજબના મુખયતવે ૪ ભાગમાં વહેચી શકાય. 
૧)  મકાન બાં્ધકામ પેરગીથી ખરીદેલ/ બા્ંધેલ મકાનના િીમાની કામગીરી (HBA) :
  ગુજરાત સરકારના તમામ અવધકારી/કમવિચારીઓ કકે જેઓ ગુજરાત સરકાર તરફ્ી મકાન પેશગી મેળવી મકાન ખરીદે 
અ્વા બાંધે છે, તેઓ માટે લોનની રકમ જેટલો લઘુત્તમ વીમો, વીમા વનયામકની કચેરી પાસે્ ી જેટલા સમયગાળા માટે લોન 
મંજુર કરવામાં આવેલ છે, તેટલા સમયગાળા માટે લેવો ફરજીયાત છે. વીમા વનયામકની કચેરી દ્ારા દર વરષે લગભગ સરેરાશ 
૫૦૦ પોલીસીઓ દ્ારા સરેરાશ ̀  ૨૦ લાખનું પ્રીવમયમ મેળવવામાં આવે છે. વરવિ ૨૦૨૧-૨૨ માં HBA હેઠળ ૩૦/૦૯/૨૦૨૧ 
સુધી ૨૫૮ પોલીસી દ્ારા ` ૧૫.૬૪ લાખનુ પ્રીવમયમ મેળવેલ છે. જયારે ` ૫, ૨૧૨ નો ૧ દાવો ઉદ્ભવેલ છે.
૨)  સી્ધા િીમાની કામગીરી ઃ
  રાજય સરકારની પોતાની માલીકી, બોડવિ, કોપબોરેશન, વવભાગો, યવુનવસટીટીઓ, ઔદ્ોગીક તાવલમ સંસ્ાઓ વગેરેની 
માલીકીની વમલકતો કકે જેમાં જોખમનું ઓછુ હોય, તેવી વમલકતોના વીમા ૧૦૦% ના ધોરણે લખવાની કામગીરી વીમા 
વનયામકની કચેરી દ્ારા સીધા વીમા વયવસાય અંતગવિત કરવામાં આવે છે. આમાં મુખયતવે આગ, ચોરી, ઇલેકટ્ોનીક ઇક્ીપમેનટ 
અને કકેશ ઇન ટ્ાનઝીટ વગેરે પ્રકારની પોલીસીઓ ઇશયુ કરવામાં આવે છે. આ પોલીસીઓ અંતગવિત ઉપનસ્ત ્તા દાવાઓ 
અંગેની તમામ કાયવિવાહી અને ચૂકવણી પણ અત્ેની કચેરી દ્ારા કરવામાં આવે છે. સીધા વીમા હેઠળ વરષે સરેરશ ૩૫૦ જેટલી 
પોલીસી હેઠળ ` ૩ કરોડના પ્રીવમયમની આવક મેળવવામાં આવે છે. સીધા વીમા હેઠળ ઉદ્ભવતા દાવાઓની સંખયા નવહવત 
છે. સીધા વીમા હેઠળ આવરી લેવામાં આવતા મુખય વીમેદારોની માવહતી આ સા્ે વબડાણ કરેલ છે. સીધા વીમા હેઠળ વરવિ 
૨૦૨૧-૨૨ માં ૩૦/૦૯/૨૦૨૧ સુધીમાં ૧૪૭ પોલીસી દ્ારા ` ૨.૨૪ કરોડનુ પ્રીવમયમ મેળવવામાં આવેલ છે, જયારે ચાલુ 
વરષે સીધા વીમા હેઠળ કોઇ દાવો ઉદ્્દભવેલ ન્ી. 

List of Direct Client
1 Gujarat State Seeds Corporation
2 Government Printing & Stationery, Gandhinagar
3 All University
4 Gujarat State Police Housing, Gujarat
5 Dahej SEZ Ltd
6 Gujarat State Handloom & Handicrafts Dev. Cor. Ltd
7 Government Photo Litho Press-Ahmedabad
8 Gujarat State School Textbook Board, Gandhinagar
9 EDP Cell, DAT, Gujarat 
10 Forensic Science Laboratory, Gandhinagar
11 Director of Aviation Government of Gujarat
12 All ITI
13 All ESIS Dispensary
14 Gujarat Housing Board
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૩)  સહ િીમો અને પુન: િીમા અંગેની કામગીરી ઃ
  રાજય સરકારની માલીકીની માલ વમલકતો, કંપનીઓ, બોડવિ, કોપબોરેશન વગેરે કકે જેમાં જોખમનું પ્રમાણ ખુબ વધારે હોય, 
તેવા વીમાના ધંધાને ૧૦૦% ના ધોરણે લખવાના બદલે નાણાં વવભાગના તા. ૧૫/૦૨/૧૯૯૫, ૨૪/૦૫/૨૦૦૧ અને 
૨૯/૦૪/૨૦૦૨ ના ઠરાવ/પરરપત્ની જોગવાઇઓ અનુસાર ૪૫%ની મયાવિદામાં રહીને સહવીમાના ધોરણે સહવીમા વયવસ્ા 
હેઠળ લખવામાં આવે છે. એટલે કકે, જેટલા ટકા સહવીમા પ્રીવમયમ નસવકારવામાં આવે તેટલા જ પ્રમાણમાં દાવા અંગેની 
જવાબદારી પણ વીમા વનયામકની કચેરી દ્ારા નસવકારવામાં આવે છે. આ માટે વીમા વનયામકની કચેરી દ્ારા જાહેર ષિેત્ તેમજ 
ખાનગી ષિેત્ની વીમા કંપનીઓ સા્ે જરૂરી MoU કરવામાં આવેલ છે. તદ્અનુસાર વીમેદારને વીમા પોલીસી ઇશયુ કરવા 
અંગેની તેમજ દાવા ચૂકવણીની તમામ સેવાઓ વીમા કંપની દ્ારા આપવામાં આવે છે. MoU માં નક્ી ્યા મુજબ દર માસે 
સહવીમા પત્ક વીમા પોલીસી સા્ે વીમા કંપની દ્ારા વીમા વનયામકની કચેરીમાં મોકલી આપવામાં આવે છે અને ચુકવવાપાત્ 
્તા સહવીમા વપ્રમીયમની ચુકવણી વીમા વનયામકની કચેરીને કરવામાં આવે છે. દાવો ઉપનસ્ત ્વાના સંજોગોમાં સૌપ્ર્મ 
વીમા કંપની દ્ારા જરૂરી સવષે કરી વીમેદારને ચુકવણી કરી દેવામાં આવે છે, અને તયારબાદ વીમા કંપનીને સહવીમા ફાળવણી 
અનુસાર વસુલાત માટે વીમા વનયામકની કચેરીને મોકલવામાં આવે છે. જેની જરૂરી ચકાસણી બાદ વીમા વનયામક્ી કચેરી 
દ્ારા વીમા કંપનીને તેના વહસસાના દાવાના રકમની ચુકવણી કરવામાં આવે છે.
  સહવીમા વયવસાય હેઠળ દર વરષે સરેરાશ ` ૩૦ કરોડના પ્રીવમયમની આવક મેળવવામાં આવે છે. વરવિ ૨૦૨૧-૨૨ 
માં ૩૦/૦૯/૨૦૨૧ સુધીમાં સહવીમા હેઠળ ૮૬૩ પોલીસી દ્ારા ` ૧૯.૮૮ કરોડના પ્રીવમયમની આવક મેળવવામાં આવેલ 
છે. જયારે ૧૪૦ દાવાઓ હેઠળ ` ૪.૫૬ કરોડના દાવાઓની ચૂકવણી કરવામાં આવેલ.
  આ સહવીમા ફાળા માં્ી વનયમોનુસાર ૫% પુનઃવીમો જનરલ ઈનસયુરનસ કોપબોરેશન ઓફ ઈંરડયા, મુંબઈ ને 
આપવામાં આવે છે.
૪)  ગુજરાત સામુવહક જુથ જનતા અક્સમાત િીમા ્ોજનાની કામગીરી ઃ
  નાણાં વવભાગના તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૩ ના ઠરાવ અને તયાર બાદના આનુસાંવગક સુધારાઓ અનવયે ગુજરાત સામુવહક 
જુ્ જનતા અકસમાત વીમા યોજના હેઠળ ખાતેદાર ખેડુત, ખાતેદાર ખેડુતના પવત/પનનિ તેમજ તેના તમામ સંતાનો, અસંગરઠત 
શ્વમકો, પ્રા્વમક, માધયવમક, ઉચ્તર માધયવમક, કોલેજ અને આઇટીઆઇના વવદ્ા્ટીઓ, પોલીસ કમવિચારીઓ, જેલ 
કમવિચારીઓ, સફાઇ કામદાર વગેરે પ્રકારના કુલ ૩.૮૬ કરોડ લાભા્ટીઓને આકસમીક મૃતયુ અને કાયમી અપંગતાના કીસસામાં 
વીમા રષિણ આપવાના હેતુસર આવરી લેવાયેલ છે. આ અંગેનું વીમા પ્રીવમયમ સરકારના વવવવધ વવભાગો દ્ારા વીમા 
વનયામકની કચેરીને ચૂકવી આપવામાં આવે છે અને ઉદ્ભવતા દાવાઓની ચકાસણી તેમજ ચૂકવણીની કામગીરી વીમા 
વનયામકની કચેરી દ્ારા કરવામાં આવે છે. વરવિ ૨૦૨૧-૨૨ દરમયાન ૩૦/૦૯/૨૦૨૧ સુધીમાં કુલ ૯૨.૫૮ કરોડનુ વીમા 
પ્રીવમયમ મેળવેલ છે. જયારે કુલ ૧૬૫૭ દાવા હેઠળ લગભગ ` ૨૬.૭૬ કરોડનું ચૂકવણું કરવામાં આવેલ છે. 
  વીમેદારોને વધુ સારી સેવા આપવાના ઉદેશસર કચેરી દ્ારા NIC મારફત એક પોટવિલ તૈયાર કરાવવામાં આવેલ છે 
અને આ પોટવિલ માનવનય મુખયમંત્ીશ્ી દ્ારા તા. ૧૬/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ લોનચ કરવામાં આવેલ. હાલમાં ગુજરાત સામવુહક 
જુ્ જનતા અકસમાત વીમા યોજના ના દાવાઓની કામગીરી સદરહુ પોટવિલ દ્ારા ઓનલાઇન હા્ ધરવામાં આવેલ છે. સીધા 
વીમા ધંધા અને HBA વીમા ધંધાની કામગીરી ઓનલાઇન કરવા માટે NIC ની મદદ્ી વેબ પોટવિલ બનાવવાની કામગીરી 
હા્ ધરવામાં આવેલ છે અને આગામી વરષે આ બને્ કામગીરી ઓનલાઇન કરવામાં આવશે. વવશેરમાં IFMS 2 હેઠળ વીમા 
વનયામકની કચેરીની સંપુણવિ કામગીરીનું કોમ્પયુટરાઇઝેશન કરવાનુ નક્ી કરવામાં આવેલ છે અને IFMS 2 ના ફકેઝ 3 હેઠળ 
આ પ્રોજેકટ વરવિ ૨૦૨૨-૨૩ના નાંણારકય વરવિ દરમયાન Go Live ્ાય તેવુ આયોજન છે. 
  વીમા વનયામકની કચેરીને દાવા તેમજ પગાર ભથ્ા અને અનય વવહવટી ખચવિ માટે જે ગ્ાનટ ફાળવવામાં આવે, તે 
ગ્ાનટ વીમા વનયામકની કચેરી દ્ારા વરવિના અંતે પીરીયોડીકલ એડજસટમેનટ દ્ારા આવક સદર “૮૨૩૫-૧૦૫” સામે 
ઉધારવામાં આવે છે. અ્ાવિત, દાવા ચૂકવણી અને પગાર ભથ્ાનો ખચવિ વીમા પ્રીવમયમની આવક માં્ી જ મેળવવામાં આવે 
છે. તદ્ઉપરાંત, વાવરવિક વહસાબો તૈયાર ્યા બાદ, ઉપજનો વધારો સરકારશ્ીના એકવત્ત ભંડોળમાં જમા કરાવવામાં આવે છે. 
સરકારશ્ીના એકવત્ત ભંડોળમાં અતયાર સુધીમાં કુલ ` ૨૭૩ કરોડ જમા કરાવવામાં આવેલ છે.
  ઉપરોક્ત કામગીરી અનવયે કચેરી દ્ારા છેલ્ા ૪ વરવિનાં મેળવેલ વપ્રમીયમ, ચૂકવેલ દાવા અને રાજય સરકારમાં 
તબદીલ કરેલ ફંડની વવગત નીચે મુજબ છે. 
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આંકિાકી્ માવહતી
1. સહિીમાની કામગીરી

(રકમ ` લાખમાં)

ક્મ િર્ષ મળેલ 
પ્રીવમ્મ

ચૂકિેલ દાિાની 
રકમ િહીિટી ખચ્ષ રાજ્ સરકારના એકવત્રત 

ભિંોળમાં તબદીલ કરેલ રકમ
૧૯૬૦ ્ી ૨૦૧૬ સુધી ૧૯૩૨૦

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૯૫૫ ૬૯૮ ૨૩૫.૯૨ ૨૦૦૦
૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૫૮૭ ૧૪૦૫ ૨૦૭.૮૮ ૨૦૦૦
૩ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૭૮૪ ૧૯૭૪ ૨૨૪.૮૨ ૨૦૦૦
૪ ૨૦૨૦-૨૧ ૩૫૯૪ ૧૦૧૮ ૧૬૬ ૨૦૦૦
૫ ૨૦૨૧-૨૨ 

(૩૦/૦૯/૨૦૨૧ સુધી)
૧૯૮૮ ૨૨૩ - -

કુલ ૨૭૩૨૦
2.  ગુજરાત સામુવહક જુથ જનતા અક્સમાત િીમા ્ોજનાની કામગીરી

િર્ષ
િીમેદારની 

સંખ્ા 
(કરોિમાં)

મળેલ વપ્રવમ્મની 
રકમ ` (કરોિમાં)

મળેલ દાિાની 
સંખ્ા

મંજુર કરેલ 
દાિાની 
સંખ્ા

નામંજુર 
કરેલ 

દાિાની 
સંખ્ા

ચુકિેલ 
દાિાની રકમ 
` (કરોિમાં)

૨૦૧૬-૧૭ ૩.૮૮ ૪૭.૫૪ ૩૬૮૧ ૨૫૧૨ ૨૧૮ ૨૩.૪૧
૨૦૧૭-૧૮ ૩.૮૮ ૪૮.૭૦ ૩૭૭૭ ૨૬૫૯ ૩૭૦ ૨૪.૭૮
૨૦૧૮-૧૯ ૩.૯૯ ૫૯.૮૩ ૪૯૭૫ ૩૦૦૫ ૪૩૯ ૨૮.૩૦
૨૦૧૯-૨૦ ૩.૯૮ ૮૬.૫૯ ૪૦૪૫ ૨૬૧૪ ૧૨૮૯ ૩૯.૪૧
૨૦૨૦-૨૧ ૩.૮૫ ૯૮.૦૬ ૫૯૩૦ ૩૧૩૬ ૪૦૨ ૫૦.૭૭
૨૦૨૧-૨૨ 

(૩૧/૧૨/૨૦ સુધી)
૩.૮૬ ૯૨.૫૮ ૨૫૩૧ ૧૬૫૭ ૧૧૧ ૨૬.૭૬

  નાણાંકીય વરવિ ૨૦૨૨-૨૩ દરમયાન અંદાજે ` ૧૨૦ કરોડ વપ્રવમયમ આવક મેળવવાનો લક્યાકં છે.
 ► ભાવિ કામગીરીની અપકે્ષા અને આ્ોજન ઃ

 ■ HBA અને સીધા વીમા ધંધાની કામગીરી માટે NIC મારફત સોફ્ટવેર તૈયાર કરાવી, પોલીસી ઇશયુ કરવાની તેમજ 
દાવાઓની ચૂકવણીની પ્રવક્રયા ઓનલાઇન તેમજ પેપરલેસ કરવાનું આયોજન છે.

 ■ IFMS 2 ના ફકેઝ ૩ હેઠળ વીમા વનયામકની કચેરીની કામગીરીની સંપણૂવિ યાંત્ીકરણ કરવાની પ્રવક્રયા ૨૦૨૨-૨૩ના 
વરવિમાં પૂણવિ કરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

 ■ મોટા ક્ાઇનટસ એટલે કકે, ગુજરાત નમવિદાવેલી ફટટીલાઇઝર કંપની, ગુજરાત સટેટ ફરટવિ. એનડ કકેવમકલ વલમીટેડ, ગુજરાત 
ખનીજ વવકાસ વનગમ વલમીટેડ, ગુજરાત ઇનડસટ્ીયલ પાવર કોપબો., ગુજરાત સટટે ઇલેકટ્ીસીટી કંપની, ગુજરાત 
આલકલીઝ એનડ કકેમીકલસ વલમીટેડ, ગુજરાત સટટે પેટ્ોવલયમ કોપબો, ગુજરાત મેરીટાઇમ બોડવિ, સરદાર સરોવર નમવિદા 
વનગમ ત્ા અનય વનગમો/બોડવિની સમયાંતરે મુલાકાત લઇ જરૂરી માગવિદશવિન/માવહતી ની આપ-લે કરવામાં આવશે.

 ■ આ બાબતે જરૂર જણાયે રાષ્ટ્રીય/આંતરરાષ્ટ્રીય રી.ઇનસયુરનસ સેમીનાર/તાલીમ કાયવિક્રમમાં વહસસો લઇને સરળતા્ી 
“Risk management” કરી શકાય તે માટેની વયવસ્ા ગોઠવવામાં આવશે.

 ■ જૂ્ અકસમાત વીમા યોજનાનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવામાં આવશે.
 ■ આ યોજનાનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવા માટે નોડલ ઓરફસરને તાલીમ આપવા માટે અભયાસ વગવિનું આયોજન 

કરવામાં આવશે અને તેમનાં મુંજવતા પ્રશ્નો માટે સેમીનાર યોજી માગવિદશવિન આપવામાં આવશે
 ■ બોડવિ/વનગમ/વવભાગો નાં વીમા કામગીરી સંભાળતા અવધકારી કમવિચારીઓ માટે તાલીમવગવિનું આયોજન કરી તમામ 

વીમા પોલીસીઓ માટે યોગય માગવિદશવિન આપવામાં આવશે.
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 ■ રાજય વીમા વનધીનાં તમામ કમવિચારી અવધકારીઓ માટે બદલાતાં વીમા ષિેત્ને અનુરૂપ તાંવત્ક અને વહીવટી તાલીમ 
આપવામાં આવશે. 

 ■ રાજય સરકારની કલયાણકારી જુ્  વવમા યોજનાના કે્મના કકેસ હેઠળ ઝડપી વનકાલ વયવસ્ા ગોઠવણી કરેલ છે અને 
સમયસર અને સાચા દાવાની ચૂકવણી સરળતા્ી લાભા્ટીને ્ાય તેવું આયોજન કરેલ છે. આ અંગે જુદા જુદા નોડલ 
ઓરફસરના વવભાગીય કષિાએ વમરટંગનુ આયોજન કરીને બાકી દાવાની પતૂવિતા સમયસર ્ાય અને સમયસર દાવાની 
ચૂકવણીનુ આયોજન કરેલ છે. 

પેનરન અને પ્રોવિિનટ ફંિ વન્ામકશ્ીની કચેરી
૧.  પેનરન :     
૧.૧ નાણાં વવભાગના તારીખ-૦૯-૦પ-ર૦૦૧ના ઠરાવ્ી મળેલ મંજુરી અનવયે પેનશન અને પ્રોવવડનટ ફંડ વનયામકની 

કચેરીનું તારીખ-૧૪-૦પ-ર૦૦૧ના રોજ વીમા અને લેખા ભવન, બલોક નં. ૧૮, જુના સવચવાલય, ગાંધીનગર ખાતે 
સ્ળાંતર કરવામાં આવેલ છે અને તારીખ-ર૬-૦પ-ર૦૦૧ના રોજ્ી કચેરી નવા મકાનમાં કાયવિરત ્યેલ છે. 

૧.૨ આ કચરેીની સ્ાપના તારીખ-૦૧-૦૯-૧૯૮૭ છે. સન-ે૧૯૮૮-૮૯ ના વરવ્િ ી અગાઉ જ ેપનેશન / કુટુબં પનેશન કકેસો 
એકાઉનટનટ જનરલશ્ી, અમદાવાદ તરફ્ી અવધકૃત કરવામા ંઆવતા હતા, ત ેપનેશન કકેસો આ કચરેી તરફ્ી અવધકૃત 
કરવામા ંઆવ ેછે. સરકારશ્ીના પનેશન કકેસના ઝડપી વનકાલના અવભગમન ેઅનલુષિી આ કચરેી તરફ્ી શકય તટેલા 
પ્રયનિો કરી વનવૃવત્ત/અવસાન ્ તા ંકમવિચારીઓ /અવધકારીઓન ેઝડપ્ી પનેશન/કુટુબં પનેશન અન ેતને ેલગતા ંઆનસુાવંગક 
લાભો મળી રહે તવેુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવલે છે. સન-ેર૦૨૦-ર૦૨૧ના વરવિ દરમયાન તા.-૦૧-૦૪-ર૦૨૦ ્ી        
તા.-૩૧-૦૩-ર૦૨૧ દરમયાન વનકાલ કરેલ પનેશન કકેસની ત્ા તા.-૦૧-૦૪-૨૦૨૧ ્ી તા.-૩૦-૧૧-૨૦૨૧ દરમયાન 
વનકાલ કરેલ પનેશન કકેસોની વવગતો નીચ ેમજુબ છે.

૧.૩ વનકાલ કરેલ પેનરન કેસની વિગતો :
  વનવૃવતિ કેસ :

અ. 
નં. વનકાલ કરેલ પેનરન કેસની વિગત

સને ૨૦૨૦-૨૧ 
દરમ્ાન વનકાલ કરેલ 
પેનરન કેસની સંખ્ા

તા.૧-૪-૨૧થી 
૩૦-૧૧-૨૧ દરમ્ાન 
વનકાલ કરેલ પેનરન 

કેસની સંખ્ા
૧ સરકારી કમવિચારીઓના પેનશન કકેસ રેગયુલર ઃ ૨૮૨૧૪ ૧૬૩૭૮
૨ વબન સરકારી કમવિચારીઓના પેનશન કકેસ રેગયુલર ઃ ૫૮૪૯ ૫૧૩૪
૩ અવખલ ભારતીય સેવાના અવધકારીઓના પેનશન કકેસ ૧૭ ૧૬
૪ માન.નયાયમૂવતવિઓ - જાહેર સેવા આયોગના પદાવધકારીઓના 

પેનશન કકેસો
૦૩ ૦૪

૫ એ.જી.કચેરી તરફ્ી આવેલ કકેસ ૧૮૧ ૧૫૩
કકુલ ૩૪૨૬૪ ૨૧૬૮૫

      રીિીઝન કેસો

અ. 
નં.

વનકાલ કરેલ પેનરન 
કેસની વિગત

સને ૨૦૨૦-૨૧ 
દરમ્ાન વનકાલ કરેલ 
પેનરન કેસની સંખ્ા

તા.૧-૪-ર૦૨૧ થી 
૩૦-૧૧-ર૦૨૧ 

દરમ્ાન વનકાલ કરેલ 
પેનરન કેસની સંખ્ા

૧ જનરલ રીવીઝન ૧૧૯૩૪ ૪૯૬૦
કકુલ ૧૧૯૩૪ ૪૯૬૦
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૧.૪ ઉપરોકત ફકરા ૧.૩ માં દશાવિવેલ વવગતે આ કચેરી તરફ્ી રાજયનાં જુદા જુદા વવભાગો/ખાતાઓ/કચેરીઓમાં ફરજ 
બજાવતાં સરકારી કમવિચારીઓ/અવધકારીઓ, અવખલ ભારતીય સેવાના અવધકારીશ્ીઓ, ગુજરાતની વડી અદાલતના 
નયાયમૂવતવિશ્ીઓ, જાહેર સેવા આયોગના અવધકારીશ્ીઓ, વબનસરકારી સંસ્ાઓ જેવી કકે માધયવમક શાળા, ઉચ્તર 
માધયવમક શાળાઓ, પી. ટી. સી. કોલેજો, ગ્ાનટ ઇન એઇડ કોલેજો, સી. પી. એડ. કોલેજો જુદી જુદી ગ્ાનટ ઇન એઇડ 
યવુનવવસવિટીઓના કમવિચારીઓ, ગ્ામય વવદ્ાપીઠો, આયુવિવેરદક યુવનવવસવિટી, સમાજ કલયાણ સલાહકાર બોડવિના કમવિચારીઓ 
વગેરેના પેનશન કકેસોનુ આખરીકરણ કરી અવધકૃવત ઇસય ુકરવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

૧.૫  મોનીટીરીંગ : રાજય સરકારની વવવવધ કચેરીઓમાં્ ી આ કચેરીમાં પેનશન કકેસ, સમયસર રજુ ્ાય ત્ા વનયમોની 
જાણકારીના અભાવે અ્વા અનય રીતે પેનશન કકેસના વનકાલમાં મુશકકેલી ઉપનસ્ત ન ્ાય તે માટે આ કચેરી તરફ્ી 
ઘરટત મોનીટરીંગ કરવામાં આવે છે.

૧.૬  સરકારશ્ીના નાણા વવભાગના તા-૧૪-૧૧-૨૦૧૪ના ઠરાવ ક્રમાંક-પરચ-૧૦૨૦૧૦-૧૬૧૭(ડી-૪૬૨/૨૦૧૪)-પ 
્ી પંચાયતના કમવિચારીઓના પેનશન અવધકૃવત અંગે વજલ્ા સ્ાવનક ભંડોળ વહસાબ કચેરીઓ ખાતે ્તી કામગીરી 
અત્ેની કચેરીને તા-૦૧-૦૬-૨૦૧૫્ી સોપવામાં આવેલ છે.

૧.૭  સરકારશ્ીના નાણાં વવભાગના તા-૦૧-૦૩-૨૦૧૬ના ઠરાવ ક્માંક: પરચ-૧૦૨૦૧૦-૧૬૧૭-પી ્ી નગર 
પંચાયતના કમવિચારીઓના પેનશન અવધકૃવત અંગેની કામગીરી તા-૩૧-૦૫-૨૦૧૬્ી અતે્ની કચેરીને ફાળવવામાં 
આવેલ છે. 

ર. િગ્ષ-૪, િક્કચાજ્ષ તથા રોજમદાર કમ્ષચારીઓના સામાન્ ભવિષ્ વનવ્ધના વહસાબો બાબત :
 ગુજરાત રાજયની તમામ કચેરીઓના ચો્ા વગવિના કમવિચારીઓ, વક્કચાજવિ કમવિચારીઓ અને રોજમદાર કમવિચારીઓના 
પ્રોવવડનટ ફંડના વહસાબો આ કચેરી તરફ્ી વનભાવવામાં આવે છે. આવા વનભાવવામાં આવતાં વહસાબોની વવગતો નીચે 
પ્રમાણે દશાવિવેલ છે.

અ. 
નં. વિગત

ખાતાઓની સંખ્ા
િગ્ષ-૪ િક્કચાજ્ષ રોજમદાર

૧. તારીખ ૧-૪-ર૦૨૧ ૧૫૪૨૭ ૪૧૫૫ ૭૨૬૩
૨. સને-ર૦૨૧-ર૦૨૨ના વરવિ દરમયાન 

ખાતાઓમાં ્યેલ વધારો (+)
- - ૨૮

કકુલ ૧૫૪૨૭ ૪૧૫૫ ૭૨૯૧
૩. સને ર૦૨૧-૨૦૨૨ દરમયાન 

કમવિચારીઓ વનવૃવત્ત/અવસાન ્તાં 
આખરી વનકાલ કરવામાં આવેલ 
ખાતાઓની સંખયા (-)

૧૦૪૭ ૨૫૫ ૮૭૫

૪. બાકી રહેતા ખાતાઓની સંખયા ૧૪૩૮૦ ૩૯૦૦ ૬૪૧૬

ર.૧ જી. પી. ફંિ લીંક ઇન્સ્ોરનસ ્ોજના :
 સરકારશ્ીના પ્રવતવિમાન વનયમો પ્રમાણે સામાનય ભવવષય વનવધ ખાતું ધરાવનાર કમવિચારીઓ ચાલુ નોકરી દરમયાન 
અવસાન પામે તેવા કકેસોમાં છેલ્ા ત્ણ વરવિના વસલક આધારીત ` ૬૦,૦૦૦/-ની મયાવિદામાં વવમા કવરેજનો(લીંક 
ઇનસયોરનસ) લાભ સરકારશ્ીએ આપેલ છે. વરવિ-૨૦૨૧-૨૨માં વગવિ-૪ના ૧૫૪ કમવિચારીઓ, વક્કચાજવિ કમવિચારીઓના 
રકસસામાં ૧૫ કમવિચારીઓના ત્ા રોજમદાર કમવિચારીઓના રકસસામાં ૧૧૭ કમવિચારીઓના કુટુંબના સભયોને આ લાભ 
આપવામાં આવેલ છે.
ર.ર વહસાબોના મેળિણાં બાબત :
 સામાનય ભવવષય વનવધના વહસાબો તૈયાર કરવામાં રહી જતી ભૂલ અ્વા કચેરી તરફ્ી કમવિચારીઓના ખાતાનંબર 
શરતચુક્ી ખોટા દશાવિવવામાં આવતા આવી ભૂલોને સુધારવા માટે પીએફસી- ૧ ્ી ૪ શાખા કામગીરી સંભાળે છે. નાણાંકીય 
વરવિ-૨૦૨૧-૨૨માં ૫૭ કમવિચારીઓના ખાતાનું મેળવણું જે તે કચેરી દ્ારા કરવામાં આવેલ છે.
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ર.૩ િગ્ષ–૧-ર-૩ અને ૪ ના કમ્ષચારીઓ/અવ્ધકારીઓના જી.પી.એફ.ની પાસબુકોની ફાળિણી કરિા બાબત ઃ
 રાજય સરકારના વગવિ-૧, ર, ૩ અને ૪ ના કમવિચારીઓ/અવધકારીઓના સામાનય ભવવષય વનવધના વહસાબો સુવયવનસ્ત 
રીતે વનભાવવા અને વનવૃવત્ત/અવસાન ્નાર કમવિચારીઓ/અવધકારીઓને યોગય રીતે તેઓના નાણાં પરત મળી રહે તેવા શુભ 
આશય્ી સરકારશ્ીએ દરેક કમવિચારી/અવધકારીઓ માટે સામાનય ભવવષય વનવધના વહસાબોની પાસબુકો સંબવંધત ઉપાડ અને 
વહેંચણી અવધકારીઓએ વનભાવવાની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે.
ર.૪ સામાન્ ભવિષ્ વનવ્ધના વહસાબોનું કોમ્પ્ુટરાઇઝેરન :
 વગવિ-૪, વક્કચાજવિ અને રોજમદાર કમવિચારીઓના વહસાબો અગાઉ મેનયઅુલી કરવામાં આવતા હતા, તે કોમ્પયુટર 
પદ્ધવત્ી તારીખ ૧-૪-૧૯૯ર ્ી ચાલુ કરેલ છે. સને ૨૦૧૯-ર૦૨૦ના વરવિની તમામ કમવિચારીઓની સલીપો માહે જુલાઇ-
૨૦૨૧માં તૈયાર કરી IFMS પોટવિલ પર તમામ ઉપાડ અવધકારીઓના લોગીનમાં મુકવામાં આવેલ છે. અને સને ૨૦૨૧-
૨૦૨૨ ના વરવિની સલીપ             જુલાઇ-૨૦૨૨માં ઇસયુ કરવાનું આયોજન કરેલ છે. આ કચેરી દ્ારા સામાનય ભવવષય વનવધના 
વહસાબોની વનભામણી IFMS (સંકલીત નાણાંકીય વયવસ્ાપન પદ્ધવત) અંતગવિત કરવામાં આવે છે. 
૩. મકાન બાં્ધકામ પરેગી / િાહન પેરગીના વહસાબો :
 રાજય સરકારના તમામ કમવિચારીઓ/અવધકારીઓના મકાન બાંધકામ પેશગી અને વાહન પેશગીના વહસાબોની 
વનભાવણી ત્ા “ના લેણાં પ્રમાણપત્” અને વયાજ અંગેના સમ્વિન આપવાની કામગીરી તારીખ ૧-૪-૧૯૮૯ ્ી આ કચેરી 
તરફ્ી કરવામાં આવે છે. તારીખ ૧-૪-૧૯૮૯ પહેલા એકાઉનટનટ જનરલશ્ીની કચેરી, રાજકોટ ત્ા પગાર અને વહસાબ 
કચેરી દ્ારા આ કામગીરી કરવામાં આવતી હતી. સનેઃ ૨૦૨૦-૨૧ ના વરવિની મકાન બાંધકામ/વાહન પેશગીના વહસાબોની 
સલીપો માહે- જુન-૨૦૨૧ IFMS પોટવિલ પર તમામ ઉપાડ અવધકારીઓના લોગીનમાં મુકવામાં આવેલ છે. સને-ર૦૨૨-
ર૦૨૩ના વરવિની વાહન પેશગી/મકાન પેશગીની સલીપ જુન-૨૦૨૨ માં ઇસયુ કરવાનું આયોજન કરેલ છે મકાન વાહન 
પેશગીના વહસાબોની વનભામણી IFMS (સંકલીત નાણાંકીય વયવસ્ાપન પદ્ધવત) અંતગવિત કરવામાં આવે છે. 
૩.૧  સરકારશ્ીના નાણા વવભાગના તારીખ-૦૩-૦૮-૧૯૯૬ અને તારીખ-૧૭-૦૬-૧૯૯૭ ના ઠરાવ અનવયે, ફરજ 
દરમયાન અવસાન પામેલ સરકારી કમવિચારીઓની બાકી મકાન બાંધકામ પેશગીની રકમ (મુદલ + વયાજ) તારીખ-૦૧-૦૪-
૧૯૯૬ ્ ી માંડવાળ કરવામાં આવે છે. સને-ર૦૨૦-ર૦૨૧ દરમયાન ̀  ૫૬,૮૯,૫૫૫ની બાકી મકાન પેશગી મુ�લ/વયાજની 
રકમનાં બીલો બનાવી માંડવાળ કરેલ છે. તા૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ્ી માહે-૩૦/૧૧/૨૦૨૧ સુધીમાં ` ૭૩,૨૦,૪૧૧ ની મકાન 
બાંધકામ પેશગીની રકમ (મુદલ + વયાજ) માંડવાળ કરેલ છે 
૩.૨ મકાન વાહન પેશગીના એન.ડી.સી અને વયાજ સમ્વિનની કામગીરી નીચે મુજબ કરેલ છે.

વિગત િર્ષ વ્ાજ સમથ્ષન એન.િી.સી
મકાન પેશગી તા. ૦૧-૦૪-૨૦૨૧ ્ી તા-૩૦-૧૧-૨૦૨૧ ૯૩૦ ૧૧૦૬
વાહન પેશગી તા. ૦૧-૦૪-૨૦૨૧ ્ી તા-૩૦-૧૧-૨૦૨૧ ૧૨૭ ૨૦૯

૩. ૩ કચેરીઓ તરફ્ી આવતી વયાજ સમ્વિન/ના-લેણાં પ્રમાણપત્ દરખાસતોની ચકાસણી કરી સમયસર વનકાલ કરવાની 
કામગીરી કરવામાં આવે છે.

૪. પેનરનની કામગીરીનું કોમ્પ્ુટરાઇઝેરન :
 સને ૧૯૯૭-૯૮ના વરવિ દરમયાન પેનશનની કામગીરીનુ કોમ્પયુટરાઇઝેશન કરવામાં આવેલ, અને તેનું સોફટવેર તૈયાર 
કરી પ્ર્મ તબકકકે તારીખઃ૧૯-૦ર-૧૯૯૮્ી પેનશન કકેસોની અને રીવીઝન કકેસોની ઓ્ોરીટીઓ કોમ્પયુટર ઉપર તૈયાર 
કરવાની કામગીરી ચાલુ કરેલ, અત્ેની કચેરી રાજય સરકારના, પંચાયતના, ત્ા ગ્ાનટ-ઇન એઇડ સંસ્ાઓના કમવિચારીઓના 
પેનશન કકેસોની અવધકૃવતઓ ઇસયુ કરવાની કામગીરી કરે છે. રાજય સરકારના પંચાયતના ત્ા ગ્ાનટ-ઇન એઇડ સંસ્ાઓના 
કમવિચારીઓના પેનશન કકેસોની અવધકૃવતઓ ઇસયુ કરવાની સઘળી કામગીરી વરવિ-૨૦૦૭-૦૮્ી સંકવલત નાણાંકીય વયવસ્ાપન 
પદ્ધવત (IFMS) હેઠળ કોમ્પયુટરાઇઝડ કરવામાં આવેલ છે. કોમ્પયુટરાઇઝ કરવાની કામગીરી Tata Consultancy Services 
કરી રહી છે. આ કામગીરી હેઠળ તૈયાર ્ ઇ રહેલ પોગ્ામ સેનટ્લ સવવિર પર છે. અને અત્ેની કચેરી દ્ારા આ કામગીરી gswan 
કનેકટીવીટી પર કરવામાં આવે છે. પેનશન પેમેનટ ઓડવિર (પીપીઓ) ફોટોગ્ાફ અને સપશેીમેન વસગ્ેચરના સકકેનીંગ સા્ે 
કોમ્પયટુરાઇઝડ ઇસય ુકરવામાં આવે છે. તા-૦૧/૦૧/૨૦૧૬ પછી વનવૃવત્ત ્યેલ પેનશનરોની નવા પગારધોરણ મુજબ પેનશન 
રીવીઝન અંગેની અવધકૃવતઓ પણ વતજોરી કચેરીને રવાના કરવામાં આવે છે. તેની જાણ પેનશનરને સપીડ પોસટ્ી કરવામાં 
આવે છે. 
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 સકંવલત નાણાકંીય વયવસ્ાપન પદ્ધવત (IFMS) હેઠળ કોઇ પણ કમવિચારી પોતાના કકેસનંુ Status Online ચકાસી શકકે 
છે. વધમુા ંઆગામી સમયમા ંIFMS-2.0 અંતગવિત અતે્ની કચરેીની તમામ કામગીરીનુ ંકોમ્પયટુરાઇઝશેન કરવાનુ ંઆયોજન છે. 
પ. તારીખ ૧-૪-૨૦૦૫ થી દાખલ કરેલ નિી િવ્ધ્ષત પેનરન ્ોજના ઃ    
 આ યોજનાની મુખય વવવશષ્ટતા નીચે મુજબ છે.
૫.૧ સરકારશ્ીના નાણા વવભાગના તારીખ-૧૮-૦૩-૨૦૦૫ના ઠરાવ ક્રમાંક નવન/૨૦૦૩/ જી.ઓ.આઇ./૧૦/પી ના પેરા-

ર મુજબ તારીખ-૦૧-૦૪-૨૦૦૫ના રોજ અ્વા તયારબાદ વનયવમત પગાર ધોરણમાં વનમણુંક પામતા તમામ 
સરકારી કમવિચારીઓ/અવધકારીઓ, રાજય સરકારના કમવિચારીઓ સમકષિ વનવૃવત્ત લાભો મેળવવા માટે હાલ પાત્તા 
ધરાવે છે તેવા બોડવિ/કોપબોરેશનમાં વનમાનાર કમવિચારીઓ ત્ા પેનશન યોજના લાગુ પડતી હોય તેવી સહાયક અનુદાન 
મેળવતી સંસ્ામાં ૧ એપ્રીલ ૨૦૦૫ના રોજ કકે તયારબાદ વનમણૂંક પામનાર શષૈિવણક તેમજ બીનશષૈિવણક કમવિચારીઓને 
આ યોજના ફરજીયાત પણે લાગુ પડે છે.

૫.૨ આ યોજનામાં વનયામકશ્ી પેનશન અને પ્રોવવડનટ ફંડની કચેરી ગાંધીનગર દ્ારા કાયમી પેનશન નંબર ફાળવવામાં આવે 
છે. જે નંબર સમગ્ નોકરી દરમયાન એક જ રહે છે.

૫.૩ સતર (૧) અનવયે કમવિચારી/અવધકારીના ચૂકવવાના ફાળા તરીકકે બેઝીક પગાર + મોંધવારી ભથ્ાના સરવાળાના ૧૦% 
ફાળાની માવસક કપાત કરવાની ફરજીયાત છે. તેમજ તેટલોજ ફાળો રાજય સરકાર દ્ારા જમા કરાવવાનો રહે છે.

૫.૪ નાણાંકીય વરવિ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ના વાવરવિક વહસાબી સલીપો IFMS પોટવિલ પર તમામ ઉપાડ અવધકારીઓના લોગીનમાં 
મુકવામાં આવેલ છે. નાણાંકીય વરવિ-૨૦૨૧-૨૨ની વાવરવિક વહસાબી સલીપો માહે-એપ્રીલ-૨૦૨૨ માં IFMS પોટવિલ 
પર તમામ ઉપાડ અવધકારીઓના લોગીનમાં મુકવાનુ આયોજન છે. 

૫.૫ નાણાંકીય વરવિ-૨૦૧૯-૨૦્ી ઓનલાઇન પ્રાન જનરેશન મોડ્ુલ OPGM અંતગવિત પ્રાન જનરેશનની કામગીરી શરૂ 
કરેલ છે જે્ ી પ્રાન જનરેશનમાં ્તાં વવલંબને ઘટાડી શકાયો છે. 

૫.૬ ચાલુ નાણાંકીય વરવિ-૨૦૨૧-૨૨માં (એપ્રીલ-૨૧ ્ી નવેમબર-૨૧) ૯૭૯૦ NSDL દ્ારા PRAN KIT સબંવધત 
કચેરીને મોકલવામાં આવેલ છે.

૫.૭ નાણાંકીય વરવિ-૨૦૨૧-૨૨માં (તા-૩૦-૦૯-૨૦૨૧) આ યોજના હેઠળ અંદાજે ૨,૩૫,૫૨૩ ખાતા ખોલવામાં 
આવેલ છે. ઓનલાઇન આવતા વહસાબોનુ રોકાણ PFRDA દ્ારા વનયત કરાયેલ Pension Fund Management 
Companyમાં કરવામાઅં આવે છે. 

૫.૮ નાણાંકીય વરવિ-૨૦૨૧-૨૨(તા-૩૦-૦૯-૨૦૨૧) સુધીમાં આ યોજના હેઠળ અંદાજે ` ૧૦૯૦૫.૬૫ કરોડ જેટલી 
રકમ NSDL ખાતે તબદીલ કરવામાં આવેલ છે.

૫.૯ નાણાંકીય વરવિ ૨૦૨૧-૨૨(તા-૩૦-૦૯-૨૦૨૧) સુધીમાં અવસાન, વયવનવૃત્તી તેમજ રાજીનામાં જેવા આખરી 
ઉપાડના રકસસામાં કુલ ૨૧૪૬ કકેસોને અત્ે્ી ઓનલાઇન અવધકૃત કરવામાં આવે છે.

૫.૧૦  નાણાંકીય વરવિ ૨૦૨૧-૨૨ (તા-૩૦-૦૯-૨૦૨૧) સુધીમાં અંશત: ઉપાડના રકસસામાં કુલ ૬૭૭ કકેસોને અત્ે્ી 
ઓનલાઇન અવધકૃત કરવામાં આવે છે.

૬.૦ તકેદારી રાખા :
૬.૧ જાહેર માવહતી અવધકારની અરજીઓ માહે એપ્રીલ-૨૦૨૧ ્ી નવેમબર-૨૦૨૧ દરમયાન આવેલ કુલ ૮૩ પૈકી ૫૮ 

અરજીઓની માવહતીનુ સંકલન કરી વનયત સમયમયાવિદામાં વનકાલ કરેલ છે. 
૬.૨ જાહેર માવહતી અવધકાર અવધવનયમ-૨૦૦૫ની કલમ ૪(૧) (ખ)(૧૭) મજુબ પ્રો-એકટીવ ડસેક્ોઝર તા.-૩૧-૦૫-

૨૦૨૨ની નસ્વતએ અદ્તન કરેલ છે. તમેજ વરવિ ૨૦૨૧-૨૨ની નસ્વત તા-૩૧-૦૫-૨૦૨૨ની નસ્વતએ અદ્તન 
કરવામં આવશ.ે 

૬.૩ આગામી ૧ વરવિમાં વનવૃવત્ત ્નાર અવધકારીશ્ી/કમવિચારીશ્ીઓને પેનશન કકેસ તૈયાર કરી રજુ કરવા બાબતના માહે 
એપ્રીલ-૨૦૨૧ ્ી નવેમબર-૨૦૨૧ દરમયાન કુલ ૧૫૧૦૬ પત્ો લખેલ છે. ત્ા ૨૦૨૨-૨૩ દરમયાન એક વરવિમાં 
વનવૃવત્ત ્નાર કમવિચારીશ્ી/અવધકારીશ્ી પેનશન કકેસ તૈયાર કરવા અંગેના પત્ો લખવાનું આયોજન કરેલ છે.

૬.૪ વનવૃવત્ત/અવસાન ્ યેલ કમવિચારીશ્ી/અવધકારીશ્ી જેઓના પેનશન કકેસોનું વહીવટી કારણોસર, કોટવિ કકેસ અ્વા ખાતારકય 
તપાસ ચાલુ હોવાના કારણોસર આખરીકરણ ન ્યેલ હોય તેવા કકેસોની વવગત IFMS સીસટમ અંતગવિત જનરેટ કરી 
તેની માવહતી પત્ક સવરૂપે સંબવંધત વવભાગોને વવભાગવાર અલગ પત્ક મોકલવામાં આવે છે. 
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૭. પેનરન સુ્ધારણા અંગેની કામગીરી ઃ
૭.૧ પેનશન કકેસના નમૂનાઓ વધુ સરળ અને માવહતી સભર બનાવીને નવો નમૂનો સરકારશ્ીએ તા.૧/૦૪/ર૦૦૭ ્ી 

અમલમાં મુકકેલ છે.
૭.૨ જુના પેનશન વનયમોને રદ કરીને ગુજરાત મુલકી સેવા (પેનશન) વનયમો-૨૦૦૨ તા.૧૫/૧૧/૨૦૦૨ ્ી અમલમાં 

મુકકેલ છે .
૭.૩ અત્ેની કચેરીનું દફતર વયવનસ્ત સચવાય તે માટે રેકડવિ રૂમમાં કોમપકેટર પ્રસ્ાવપત કરવામાં આવેલ છે.
૭.૪ પેનશન કકેસો વનવૃવત્ત ના એક વરવિ પહેલાં આ કચેરીમાં રજુ ્ાય તે માટે આ કચેરીની તકકેદારી શાખા સબવંધત કચેરી 

ત્ા વનવૃવત્ત ્નાર કમવિચારીને પત્ો પાઠવે છે, અને મોનીટરીંગ પણ કરે છે.
૭.૫ સામાનય રીતે અતે્ની કચેરીમાં વનયત સમયમાં રજુ ્યેલ પેનશન કકેસોનું તેઓની વનવૃવત્ત પહેલાં આખરીકરણ કરી 

દેવામાં આવે છે. 
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૧૧. પંચાયત, ગ્ામ ગૃહનિમામાણ અિે ગ્ામ નિકાસ નિભાગ
(અ) ગ્ામીણ નિકાસ કાયમાક્રમોઃ સમૂહ નિકાસ અિે પંચાયતો
	 	 પંચાયત,	ગ્ામ	ગૃહનિમામાણ	અિે	ગ્ામનિકાસ	નિભાગ	દ્ારા	નિકાસ	કનમશ્નર,	ગુજરાત	રાજય,	મારફત	ગ્ામીણ	નિકાસિાં	
અનય	કાયમાક્રમો	સદર	હેઠળ	સમૂહ	નિકાસ	અિે	પંચાયતો	પેટા	સદર	હેઠળ	િીચ	ેમુજબ	નિનિધ	યોજિાઓ	/કાયમાક્રમો	અમલમાં	
મુકાયેલ	છે.

૧.			 સીડીપી-૧	:	ઇનફમમેશિ	ટેકિોલોજી	(ઈ-ગ્ામ)	
૨.	 	 સીડીપી-ર	:	સિમેક્ષણ	અિે	અભયાસ	(મોજણી	અિે	અભયાસ)	
૩.	 	 સીડીપી-૩	:	તાલુકા	/	નજલ્ા	પંચાયતોિંુ	િહીિટી	માળખું	સંગીિ	બિાિિું
૪.	 	 સીડીપી-૪:		સિવોદય	યોજિા
૫.	 	 સીડીપી-પ	:	પંચાયતઘર	અિે	તલાટી	મંત્ીિા	નિિાસસ્ાિિા	બાંધકામ	માટે	ગ્ામ	પંચાયતોિે	સહાયક	અિુદાિ
૬.	 	 સીડીપી-૭	:	૧૫	િાણાપંચિી	ભલામણ	અિુસાર	પંચાયતીરાજ	સંસ્ાઓિે	કેન્નરિય	સહાય
૭.	 	 સીડીપી-૯	:	તી્માગ્ામ	યોજિા-પાિિગામ	યોજિા
૮.	 	 સીડીપી-૧૦	:	પંચિટી	યોજિા
૯.	 	 સીડીપી-૧૧	:	પંચાયતીરાજ	સંસ્ાઓ	માટે	ઇલેકટ્ોનિક	િોટટંગ	મશીિ	અિે	સમરસ	યોજિા	
૧૦.	 સીડીપી-૧૨	:	ગ્ામપંચાયતો	માટે	વયિસાયિેરો	(પ૦	ટકા)
૧૧.	 સીડીપી-૧૪	:	સિચછ	ગામ	સિસ્	ગામ	અિે	મહાતમા	ગાંધી	સિચછતા	મીશિ	
૧૨.			સીડીપી-૧૭	:	રૂબમાિ	/	સમાટમા	નિલેજ	/	િતિ	પ્ેમ	યોજિા
૧૩.	 સીડીપી-૧૮	:	ગ્ામ	પંચાયતોિે	ઉત્ેજિ	આપિા	માટે	સીડમિી	યોજિા
૧૪.	 સીડીપી-૧૯	:	રાષ્ટીય	ગ્ામ	સિરાજ	અનભયાિ	(RGSA)	

(બ) ગ્ામીણ આિાસિ 
૧.			 એચ.એસ.જી.	-૧	સરદાર	આિાસ	યોજિા	-૨
૨.			 એચ.એસ.જી.-૩	જમીિ	સંપાદિ	અિે	માળખાગત	સુનિધા
૩.			 એચ.એસ.જી.	૪	:	જમીિ	નિકાસ	યોજિા

(૧) સીડીપી-૧ : ઇન્ફમમેશિ ટેકિોલોજી (ઈ-ગ્ામ)
	 	 ઇ-ગ્ામ	નિશ્વગ્ામ	િો	આદશમા	પૂણમા	કરિા	રાજય	સરકાર	દ્ારા	પંચાયતીરાજ	સંસ્ાઓ	જેિી	કે	ગ્ામ	પંચાયત,	તાલુકા	
પંચાયત	અિે	જીલ્ા	પંચાયતોિા	ંકોમ્પયુટરાઇઝેશિિો	કાયમાક્રમ	હા્	ધરિામાં	આિેલ	છે.	ઇ-ગ્ામ	નિશ્વગ્ામ	પ્ોજેકટ	અંતગમાત	
તમામ	૧૪૧૭૯	ગ્ામ	પંચાયતોિે	 કોમયુટસમા	અિે	આિુસાંનગક	સાધિસામગ્ી	પુરી	પાડિામાં	આિેલ	છે.	જે	પૈકી	૧૪૧૭૯	
ગ્ામપંચાયતોિે	કિેકટીિીટી	ઉપલબધા	કરાિી	ઇનટરિેટ	બેઇઝડ	સેિાઓ	પૂરી	પાડિામાં	આિી	રહેલ	છે.	જેમાં	મહતિિી	સેિાઓ	
જેિી	ક	ેઆધારકાડમા,	જનમ	અિે	મરણિો	દાખલો,	આિકિો	દાખલો,	ચાટરત્રય	પ્માણપત્,	જાનતિું	પ્માણપત્,	આકારણી,	બી.
પી.એલ.યાદી,	 ૭/૧૨,	 ૮-અ	 િા	 ઉતારા,	 કરિેરા	 ભયામાિી	 પહોંચ,	 ઇ-શ્રમ	 કાડમા	 રજીસટે્શિ	 જેિી	 નિનિધ	 યોજિાઓ	માટેિા	
અરજીપત્ો/ફોમમાસ	તેમજ	ધોરણ-૧૦	અિે	૧૨	િા	રીઝલટ,	મોબાઇલ	રીચાજમા	િગેરે	જેિી	સનુિધાઓ	પુરી	પાડિામાં	આિે	છે.	
િહીિટી	અિે	િાનણજય	સેિાઓ	જેિી	કે,	િીમા,	િાિીબચત,	બેંક	િગેરે	સિેાઓ	ગ્ામ	પંચાયતો	ખાતે્ ી	પૂરી	પાડિામા	માટે	
ઇ-ગ્ામ	એક	આઇ.ટી.	હબ	તરીકે	કામ	કરી	રહેલ	છે.	અતયાર	સુધીમા	ં(િિેમબર-૨૧)	અંનતત	કુલ	૮૭.૨૧	કરોડ	પ્માણપત્ો	
ઈ-ગ્ામ	દ્ારા	ઇસયુ	કરિામાં	આિેલ	છે.	
	 	 ઇ-ગ્ામ	ખાતે્ી	ઉપરોક્ત	તમામ	સેિાઓ	આિક	િહેંચણીિા	ધોરણે	(PPP)	ગ્ામ	કોમ્પયુટર	સાહનસક	દ્ારા	પૂરી	પાડિામાં	
આિે	છે.	ગ્ામ	કોમ્પયુટર	સાહનસકિી	નિમણૂંક	ગ્ામપંચાયતો	માટે	િધારાિી	આિક	તેમજ	ગ્ામય	યુિકો	માટે	સિરોજગારીિી	તકો	
ઉભી	કરી	રહેલ	છે.	ગ્ામ	કોમ્પયુટર	સાહનસક	ગ્ામપંચાયતિી	પ્ા્નમક	સેિાઓ	ઉપરાંત	ઇનટરિેટ	બેઈઝડ	સિેાઓ,	િીજળીિા	
બીલ,	ટનેલફોિિા	બીલ	િગેરે	સિીકારિાિી	સિેાઓ	પૂરી	પાડી	રહેલ	છે.	ગ્ામ	કોમ્પયુટર	સાહનસકિે	પોસટ	નિભાગ,	બી.એસ.
એિ.એલ.,	એસ.બી.આઇ.	તેમજ	િીમાિી	સેિાઓ	પૂરી	પાડિા	માટે	એજનટ	તરીકેિી	નિમણૂંક	કરિામાં	આિેલ	છે.	
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	 	 િાણાકંીય	િરમા	૨૦૨૧-૨૨	મા	ં₨	૮૯૫૫.૦૦	લાખ	િી	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેલ	ત	ેપૈકી	િિમેબર-૨૧	અંનતત	₨	૫૫૯૬.૮૮	
લાખિો	ખચમા	્યેલ	છે.
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૨-૨૩	માં	કુલ	₨	૧૨૪૦૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સૂચિિામાં	આિેલ	છે.
(૨) સીડીપી-ર : સિમેક્ષણ અિે અભયાસ 
	 	 રાજયમાં	અમલમા	ંમુકાયેલ	નિનિધ	યોજિાઓિું	મૂલયાંકિ	કરાિી	તેમિા	સૂચિો	મેળિી	માનહતી	અદ્યતિ	ત્ા	હા્િગી	
મળી	રહેતા	તેિા	આધારે	અમલમા	ંમુકાયેલ	યોજિાઓમા	ંજરુરી	સુધારો	કરિાિા	હેતુ્ી	સિમેક્ષણ	અિે	અભયાસ	સદરે	િિી	
યોજિા	િરમા	૧૯૯૨-૯૩	્ી	શરૂ	કરિામાં	આિેલ.	દર	િરમે	આ	હેતુ	માટે	િાણાંકીય	વયિસ્ા	કરિામાં	આિે	છે.
	 આ	યોજિા	 હેઠળ	 પંચાયતીરાજ	સંસ્ાિા	 ચુંટાયેલા	 સભયશ્રીઓ	તેમજ	 કમમાચારી/અનધકારીઓિા	 કેપેસીટી	 નબલડીંગ	અ્મે	
તાલીમ	આપિાિી	કાયમાિાહી	હા્	ધરેલ	છે.
	 	 સમગ્	રાજયમાં	લાભા્થીઓિે	સરકારી	યોજિાઓિો	લાભ	સહેલાઇ્ી	એક	જ	સ્ળે	મળી	રહે	તે	માટે	રાજય	સરકારે	િરમા	
૨૦૦૯-૧૦	્ ી	સમગ્	રાજયમાં	ગરીબ	કલયાણ	મેળા	યોજિાિંુ	િકકી	કરેલ	છે.	અતયાર	સુધીમાં	કુલ	૧૫૩૦	ગરીબ	કલયાણ	મેળા	
યોજિામાં	આિેલ	છે.	
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૧-૨૨	માં	₨	૩૧૪૫.૮૫	લાખિી	િાણાંકીય	જોગિાઇ	સામે	િિેમબર-૨૧	અનંતત	₨	૧૧૯૩.૪૭	
લાખિો	ખચમા	્યેલ	છે.	
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૩૧૦૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સૂચિિામા	ંઆિેલ	છે.
(૩) સીડીપી-૩ : તાલુકા-જીલ્ા પંચાયતોિું િહીિટી તંત્ર સંગીિ બિાિિું
	 	 િિરનચત	નજલ્ા	અિે	તાલુકા	પંચાયત	કચેરીિા	મકાિો,	જજમારીત	નજલ્ા/તાલુકા	પંચાયત	કચેરીિા	િનિિ	મકાિો	માટે	
નજલ્ા	પંચાયત	કચેરી	માટે	₨	૨૯.૪૦	કરોડ	અિે	તાલુકા	પંચાયત	કચેરી	માટે	₨	૨.૪૦	કરોડિી	યુનિટ	કોસટ	મુજબ,	ઉપરાંત	
િિરનચત	તાલુકા	પંચાયત	માટે	સટાફ	ક્ાટમાર	તેમજ	હયાત	સટાફ	ક્ાટમાર	જ	ેજજમારીત	છે	તિેે	રીપેરીંગ	માટે	જોગિાઇ	કરિામાં	
આિે	છે.	
	 	 જ	ેઅંતગમાત	અતયાર	સુધીમાં	૧૩૨	તાલુકા	પંચાયતો	અિે	૧૪	નજલ્ા	પંચાયતોિે	િહીિટી	મંજુરી	આપિામાં	આિેલ	છે.	
જે	પૈકી	૯૫	તાલુકા	પંચાયતો	અિે	૮	નજલ્ા	પંચાયતોિાં	કામ	પણુમા	્યેલ	છે.	
	 	 િાણાકંીય	િરમા	૨૦૨૧-૨૨	મા	ં₨	૧૦૯૫૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	કરિામા	ંઆિલે	પૈકી	િિેમબર-૨૧	અનંતત	₨	૨૬૭૭.૧૫	
લાખિી	ગ્ાનટ	ફાળિેલ	છે.
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૨-૨૩	માં	₨	૧૦૩૫૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સૂચિિામાં	આિેલ	છે.
(૪) સીડીપી-૪ : સિવોદય યોજિા  
	 	 ભૂતપિૂમા	મુંબઇ	રાજયે	પૂજય	મહાતમા	ગાંધીજીિે	સાચા	અ્મામા	ંશ્રધધાંજનલ	આપિા	સિવોદય	યોજિાિો	૧૯૪૯	્ી	પ્ારંભ	
કયવો.	આ	યોજિા	સિે	૧૯૬૦્ી	ગુજરાત	રાજયિી	 સ્ાપિા	્તાં	ચાલ	ુરહી.	 તયારબાદ	૧૯૮૦માં	આ	યોજિાિી	સમીક્ષા	
કરિામાં	આિી	અિે	તાતકાનલક	અસર્ી	બંધ	કરિા	નિણમાય	કરિામાં	આવયો.	આ	યોજિાિી	કામગીરી	ગ્ામોત્ાિિી	િીનતિે	
િરેલ	નિષ્ાિાિ	કાયમાકરો	જ	કરી	શકે	તેમ	જણાતાં	આ	યોજિાિી	સમીક્ષા	અિે	પિુઃ	નિચારણાિા	અંતે	ઓકટોબર-૧૯૯૧	્ી	
આ	યોજિા	પુિઃ	શરૂ	કરિામાં	આિી.	સમગ્	ગુજરાત	રાજયમાં	હાલ	૨૫	સિવોદય	કેનરિો	કાયમારત	છે.	
	 	 આ	કેનરિો	િીચે	મુજબિી	પ્વૃનતઓ	હા્	ધરે	છે:-	
	 	 ૧.	 	 નશક્ષણ,	પ્ા્નમક	અિે	પ્રૌઢ	નશક્ષણ	 	-	ગ્ાટંિા	૧૦	ટકા	
	 	 ર.	 	 કનૃર	અિે	ગોપાલિ	 	 			 	-	ગ્ાટંિા	૨૫	ટકા	
	 	 ૩.	 	 ખાદી	અિે	કુટટર	ઉદ્યોગ		 			 	-	ગ્ાટંિા	૨૫	ટકા
	 	 ૪.	 	 આરોગય	અિે	સફાઇ	કાયમાક્રમ		 				 	-	ગ્ાટંિા	૧૫	ટકા
	 	 પ.	 	 સામાજીક	પ્વૃનત્,	િશાબંધી	સહકાર	 	-	ગ્ાટંિા	૧૫	ટકા
	 	 િાણાકંીય	િરમા	૨૦૨૧-૨૨	મા	ં₨	૨૦૯.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	કરિામા	ંઆિલે	ત	ેપૈકી	િિેમબર-૨૧	અનંતત	₨	૧૨૦.૩૩	
લાખિો	ખચમા	્યેલ	છે.
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૨-૨૩	માં	₨	૧૬૫.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સૂચિિામા	ંઆિેલ	છે.
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(૫) સીડીપી -૫ : પંચાયતઘર અિે તલાટી મંત્રીિા નિિાસસ્ાિિા બાંધકામ માટે ગ્ામપંચાયતોિે સહાયક યોજિા
	 	 પંચાયતીરાજમા	ંગ્ામ	પંચાયત	એ	પાયાિું	એકમ	છે.	ગ્ામ	પંચાયત	 દ્ારા	લોકોિે	પ્ા્નમક	સુનિધાઓ	અિે	 નિનિધ	
સેિાઓ	પુરી	પાડિામાં	આિેલ	છે.	જે્ી	ગ્ામ	પંચાયત	કચેરી	સગિડતા	સભર	બિે	તેિા	હેતુ્ી	ગ્ામપંચાયતો	િું	િસતીિા	ધોરણે	
િગથીકરણ	કરી	ગ્ામપંચાયત	કચેરી	િી	ટડઝાઇિ	અિે	અંદાજો	િક્ી	કરિામાં	આિેલ	છે.	જે	મુજબ	૧૦,	૦૦૦	્ ી	િધુ	િસતીિાળી	
ગ્ામપંચાયતિે	૨૨	લાખ,	૫૦૦૦	્ ી	૧૦,	૦૦૦	સુધીિી	િસતી	ધરાિતી	ગ્ામપંચાયતિે	૧૮	લાખ	અિે	૫૦૦૦્ી	ઓછી	િસતી	
ધરાિતી	ગ્ામપંચાયતિે	૧૪	લાખિી	ગ્ાનટ	ફાળિણી	કરી	કચેરીિા	મકાિો	બાંધિામા	ંઆિે	છે.	રાજયમાં	પ્્મ	િખત	જૂ્ 	
ગ્ામપંચાયતમાં	 હેડ	 કિાટમાર	 નસિાયિા	અનય	ગામોએ	પણ	ગ્ામપંચાયતિું	 મકાિ	તૈયાર	 કરિા	 ₨	૬.૫૦	લાખિી	ગ્ાનટિી	
જોગિાઇ	કરિામાં	આિેલ	છે.	જેિા્ી	સામાનય	કામ	માટ	ેલોકોિે	ગ્ામપંચાયતિા	હેડ	કિાટમાર	િા	ગામ	સુધી	જિું	િા	પડે.	જજમારીત	
ગ્ામ	પંચાયતોિે	રીપેરીંગ	કરિા	માટ	ેરાજય	સરકારશ્રી	દ્ારા	₨	૫.૦૦	લાખિી	ગ્ાનટિી	ફાળિણી	કરિામાં	આિે	છે.	
	 	 અતયાર	સુધીમા	ં(િિેમબર-૨૧	અનંતત)	૨૫૧૦	ગ્ામ	પંચાયતિા	િિા	મકાિો	અિે	૧૨૪૧	જજમાટરત	ગ્ામ	પંચાયતિા	
મકાિોિા	રીપેરીંગ	કામ	પુણમા	્યેલ	છે.	
	 	 િરમા	૨૦૨૧-૨૨	માં	₨	૭૯૦૫.૬૩	લાખિી	જોગિાઇ	કરિામા	ંઆિેલ	તે	પૈકી	િિેમબર-૨૧	અંનતત	₨	૩૭૨૫.૫૩	
લાખિી	ગ્ાનટ	ફાળિિામાં	આિેલ	છે.		
	 	 િરમા	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૭૩૪૫.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સૂચિિામાં	આિેલ	છે.	
(૬) સીડીપી–૭ : ૧૫ મું િાણાંપંચ
	 	 ૧૫મા	 િાણાપંચિી	ભલામણોિી	અમલિારી	 ૨૦૨૦-૨૧	્ી	 કરિામાં	આિેલ	છે.	 જે	અનિયે	 રાજયિે	 મળિાપાત્	
ગ્ાનટિો	ઉપયોગ	૪૦	:	૬૦	ટકા	િા	ગુણોત્રમાં	બેનઝક	ગ્ાનટ	અિે	ટાઇડ	ગ્ાનટ	મુજબ	કરિામા	ંઆિે	છે.	આ	અનિયે	મળિાર	
કુલ	ગ્ાનટ	પૈકી	૭૦	ટકા	ગ્ામ	પંચાયતોિે	,	૨૦	ટકા	ગ્ાનટ	તાલુકા	પંચાયતોિે	અિે	૧૦	ટકા	ગ્ાનટિો	ઉપયોગ	નજલ્ા	પંચાયતો	
દ્ારા	કરિાિો	રહેશે.	જે	પૈકી	ગ્ામ	પંચાયતિે	મળિાપાત્	ગ્ાનટ	૨૦૧૧	િી	િસતીિા	આંકડાઓ	અિે	ગ્ામય	નિસતારિે	આધારે	
૯૦	:	૧૦	(િસતી	/	નિસતાર)	મુજબ	ફાળિિાિી	રહેશે.	
	 	 ટાઈડ	ગ્ાનટિો	ઉપયોગ	કરીિે	અનડર	ગ્ાઉનડ	ડ્ેિેજ,	સેિીટેશિ	,	ખુલ્ામાં	શરૌચ	મુનક્તિા	કામો	તેમજ	પીિાિા	પાણીિે	
લગતા	કામો	કરિાિા	રહે	છે.	જયારે	બનૈઝક	ગ્ાનટિો	િપરાશ	પંચાયતીરાજ	સંસ્ાઓિી	જરૂરીયાત	સંદભમે	રાજય	સરકાર	ઠરાિે	
તે	નિનશ્વત	હેતુ	માટે	કરિામાં	આિે	છે.	
	 	 િરમા	૨૦૨૧-૨૨	માં	કુલ	₨	૨૩૮૫૧૨.૮૦	લાખ	જોગિાઇ	કરિામા	ંઆિેલ	તે	પૈકી	િિેમબર-૨૧	અનંતત	₨	૧૧૮૬૩૨.૭૯	
લાખિી	ગ્ાનટ	ગ્ામ	પંચાયતોિે	ફાળિિામાં	આિેલ	છે.	
	 	 િરમા	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૨૪૬૯૧૨.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સૂચિિામાં	આિેલ	છે.	
(૭) સીડીપી-૯ : તી્માગામ-પાિિગામ
	 	 રાજયિા	ગ્ામ	નિસતારમાં	રહેતા	લોકો	િચ્ે	પરસપર	સદભાિ	િધે,	સામૂનહક	એખલાસિી	ભાિિા	પ્બળ	બિે,	એકતા	
જળિાય	તેમજ	ભાઇચારાિી	ભાિિા	િધે	તે	ધયાિે	રાખીિે	ગ્ામયકક્ષાએ	છેલ્ા	પાંચ	િરમામાં	ગામમાં	એકપણ	ગુિો	િોંધાયેલ	િ	
હોય	તેિી	ગ્ામ	પંચાયતો	માટ	ેિરમા	૨૦૦૪-૦૫	્ી	તી્માગ્ામ	યોજિા	અમલમાં	મૂકિામા	ંઆિેલ	છે.	િરમા	૨૦૦૮-૦૯	માં	આ	
યોજિામાં	પાિિગામિો	સમાિેશ	કરિામાં	આિેલ	છે.	

૧.			 જ	ેગામમાં	છેલ્ા	ત્ણ	િરમામાં	એકપણ	ગુિો	િોંધાયેલ	િ	હોય	તે	ગામિે	પાિિગામ	તરીક	ેઆિરી	લેિામા	ંઆિશે.	
અિે	છેલ્ા	પાંચ	િરમામાં	એકપણ	ગુિો	િોંધાયેલ	િ	હોય	તે	ગામિે	તી્માગામ	જાહેર	કરિામાં	આિે	છે.	

ર.	 	 એક	તી્માગામ	પસંદ	્યેલિે	₨	૨.૦૦	લાખ	અિે	પાિિગામ	તરીક	ેપસંદ	્યેલા	ગામિે	₨	૧.૦૦	લાખ	પ્ોતસાહક	
ગ્ાંટ	તરીકે	આપિામાં	આિે	છે.	યોજિાિી	શરૂઆત્ી	અતયાર	સુધીમાં	કુલ	૧૪૧૧	તી્માગામ	/	પાિિગામ	જાહેર	
્યેલ	છે.

૩.	 	 પાિિ	ગામિી	પસંદગીમાં	તી્મા	ગામિા	પસંદગીિા	ધોરણો	(સમયગાળા	નસિાય)	ય્ાિત	રહેશે.	
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૧-૨૨	માં	₨	૫૦.૦૦	લાખિી	િાણાંકીય	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેલ	તે	પૈકી	િિેમબર-૨૧	અંનતત	
₨	૩૧.૨૫	લાખિો	ખચમા	્યેલ	છે.	
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૨-૨૩	માં	₨	૫૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સૂચિિામાં	આિેલ	છે.



340
(૮) સીડીપી-૧૦ : પંચિટી યોજિા
	 	 ગુજરાતિી	ગ્ામય	પ્જાિી	સુખાકારી	માટે	અિે	ગ્ામય	નિસતારમાં	આિંદ	પ્મોદિા	સાધિો	ઉપલબધ	્ાય	તે	હેતુ	ધયાિે	
રાખીિે	ગ્ામ	િિયોજિાિા	ધોરણે	રોપા	ઉછેર,	પયામાિરણિે	ઉપયોગી	પ્વૃનત્ઓ	કરિા	માટ	ેત્ા	ગ્ામય	નિસતારિા	બાળકોિે	
રમિાિું	રમતિું	મેદાિ	મળી	રહે	તેમજ	ગ્ામય	સત્ીઓિે	હરિા-ફરિાિંુ	સ્ળ	ઉપલબધ	બિે	તે	હેતુ	ધયાિે	રાખીિે	રાજય	સરકારે	
ગ્ામ	િાટટકા	યોજિા	અમલમાં	મુકેલ	છે.	આ	યોજિાિી	િાણાંકીય	જરૂરીયાતોિે	ધયાિે	રાખીિે	મા.ધારાસભયશ્રી	/	સંસદસભયશ્રીિી	
ગ્ાંટમાં્ી	અિે	રાજય	સરકારિી	સહાય્ી	આ	યોજિા	નિભાગ	દ્ારા	હા્	ધરાઇ	છે.	અતયાર	સુધીમા	ં૫૭૭૧	ગામોમાં	પંચિટીિું	
નિમામાણ	કરિામાં	આિેલ	છે.	
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૧-૨૨	માં	₨	૧૦૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સામે	િિેમબર-૨૧	અનંતત	₨	૫૩.૦૯	લાખિી	ગ્ાનટિી	
ફાળિણી	કરિામાં	આિેલ	છે.	
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૨-૨૩	માં	કુલ	₨	૧૯૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સૂચિિામાં	આિેલ	છે.
(૯) સીડીપી-૧૧ : નત્રસતરીય પંચાયતોિી ચૂંટણીઓ માટે િોટટંગ મશીિો અિે સમરસ
	 	 તાલુકા	 પંચાયત-નજલ્ા	 પંચાયત	િી	 ચૂંટણીઓ	માટે	અંદાજે	 ૧૬૮૨૦૦	 નિજાણુ	ં મતદાિ	 યંત્ોિી	જરૂરીયાત	છે	 જે	
તબક્ાિાર	ખરીદિાિું	આયોજિ	છે.	આ	પૈકી	અતયાર	સુધીમાં	૮૦૭૦૦	ઇિીએમ	મશીિો	ખરીદિામાં	આિેલ	છે.	આ	યોજિા	
હેઠળ	પંચાયતીરાજ	સંસ્ાઓ	માટે	ઇલેકટ્ોિીક	િોટીંગ	મશીિ	તેમજ	પાિર	પેક	િી	ખરીદી	અંગેિો	ખચમા	કરિામા	ંઆિે	છે.	
અતયાર	સુધીમાં	૨૬૪૯૨૦	પાિર	પેક	(બેટરી)	ખરીદિામાં	આિેલ	છે.
સમરસ યોજિા ઃ 
	 	 ગ્ામ	પંચાયતિી	ચૂંટણી	સિમા	સંમનત	અિે	નિિા	નિરોધે	્ાય	અિે	હકારાતમાક	િાતાિરણમા	ંસંપ,	સહકાર,	સુમેળ	અિે	
સંિાટદતા્ી	સ્ાનિક	પ્જા	નિકાસિા	કામોમાં	ભાગ	લ	ેતેિા	ઉમદા	હેતુ્ી	સમરસ	ગામ	યોજિા	અમલમાં	મુકેલ	છે	અિે	જે	
ગામમાં	પંચાયતિી	ચૂંટણી	નબિ	હરીફ	્ાય	તેિે	લાભ	મળે	છે.
	 	 આ	યોજિા	હેઠળ	તા.૨૪/૧૧/૨૦૨૧િા	ઠરાિ્ી	પ્ોતસાહક	અિુદાિ	િીચ	ેમુજબ	કરિામાં	આિેલ	છે.
  પ્ર્મ િાર ૫૦૦૦	સુધી	િસતી	ધરાિિાર	ગ્ામ	પંચાયત	સમરસ	બિે	તો	₨	૩.૦૦	લાખ	ઉપરાંત	ધોરણ-૮િી	અનગ્મતાિી	
સગિડ	આપિી	અિે	મનહલા	સમરસ	બિે	તો	₨	૪.૫૦	લાખ	ઉપરાંત	ધોરણ-૮	િી	અનગ્મતાિી	સગિડ	આપિી	અિે	૫૦૦૧	
્ી	૨૫૦૦૦	િસતી	ધરાિતી	ગ્ામ	પંચાયત	સમરસ	બિે	તો	₨	૪.૫૦	લાખ	ઉપરાંત	ધોરણ-૮	િી	અનગ્મતાિી	સગિડ	આપિી	
અિે	મનહલા	સમરસ	બિે	તો	₨	૭.૫૦	લાખ	ઉપરાંત	ધોરણ-૮	િી	અનગ્મતાિી	સગિડ	આપિી.	
  બીજી િાર ૫૦૦૦	સુધી	િસતી	ધરાિિાર	પંચાયત	સમરસ	બિે	તો	₨	૩.૭૫	લાખ	ઉપરાંત	સી.સી.રોડ	માટે	₨	૨.૦૦	
લાખ	સહાય	અિે	મનહલા	સમરસ	બિે	તો	₨	૫.૭૫	લાખ	ઉપરાંત	સી.સી.રોડ	માટે	₨	૨.૦૦	લાખ	સહાય	અિે	૫૦૦૧	્ી	
૨૫૦૦૦	િસતી	ધરાિતી	ગ્ામ	પંચાયત	સમરસ	બિે	તો	₨	૫.૭૫	લાખ	ઉપરાંત	સી.સી.રોડ	માટ	ે₨	૨.૦૦	લાખ	સહાય	અિે	
મનહલા	સમરસ	બિે	તો	₨	૯.૫૦	લાખ	ઉપરાંત	સી.સી.રોડ	માટે	₨	૨.૦૦	લાખ	સહાય.
  ત્રીજી િાર ૫૦૦૦	સુધી	િસતી	ધરાિિાર	ગ્ામ	પંચાયત	સમરસ	બિે	તો	₨	૪.૭૫	લાખ	ઉપરાંત	નિકાસિા	કામો	માટે	
₨	૩.૦૦	લાખ	સહાય	અિે	મનહલા	સમરસ	બિે	તો	₨	૭.૦૦	લાખ	નિકાસિા	કામો	માટે	૩.૦૦	લાખ	અિે	૫૦૦૧	્ ી	૨૫૦૦૦	
િસતી	ધરાિતી	ગ્ામ	પંચાયત	સમરસ	બિે	તો	₨	૭.૦૦	લાખ	ઉપરાંત	નિકાસિા	કામો	માટે	₨	૩.૦૦	લાખ	સહાય	અિે	મનહલા	
સમરસ	બિે	તો	₨	૧૧.૭૫	લાખ,	ઉપરાંત	નિકાસિા	કામો	માટે	₨	૩.૦૦	લાખ	સહાય.
  ચો્ી િાર ૫૦૦૦	સુધી	િસતી	ધરાિિાર	ગ્ામ	પંચાયત	સમરસ	બિે	તો	₨	૫.૨૫	લાખ	ઉપરાંત	નિકાસિા	કામો	માટે	
₨	૩.૦૦	લાખ	સહાય	અિે	મનહલા	સમરસ	બિે	તો	₨	૭.૫૦	લાખ	નિકાસિા	કામો	માટે	₨	૩.૦૦	લાખ	સહાય	અિે	૫૦૦૧	
્ી	૨૫૦૦૦	િસતી	ધરાિતી	ગ્ામ	પંચાયત	સમરસ	બિે	તો	₨	૭.૫૦	લાખ	ઉપરાંત	નિકાસિા	કામો	માટે	₨	૩.૦૦	લાખ	સહાય	
અિે	મનહલા	સમરસ	બિે	તો	₨	૧૨.૦૦	લાખ	નિકાસિા	કામો	માટે	₨	૩.૦૦	લાખ	સહાય	આપિાિું	િકકી	કરિામાં	આિેલ	છે.
  પાંચમી િાર ૫૦૦૦	સુધી	િસતી	ધરાિિાર	ગ્ામ	પંચાયત	સમરસ	બિે	તો	₨	૫.૫૦	લાખ	ઉપરાંત	નિકાસિા	કામો	
માટે	₨	૩.૦૦	લાખ	સહાય	અિે	મનહલા	સમરસ	બિે	તો	₨	૮.૦૦	લાખ	નિકાસિા	કામો	માટે	₨	૩.૦૦	લાખ	સહાય	અિે	૫૦૦૧	
્ી	૨૫૦૦૦	િસતી	ધરાિતી	ગ્ામ	પંચાયત	સમરસ	બિે	તો	₨	૮.૦૦	લાખ	ઉપરાંત	નિકાસિા	કામો	માટે	₨	૩.૦૦	લાખ	સહાય	
અિે	મનહલા	સમરસ	બિે	તો	₨	૧૩.૦૦	લાખ	ઉપરાંત	નિકાસિા	કામો	માટે	₨	૩.૦૦	લાખ	સહાય	િું	અિુદાિ	આપિાિંુ	િકકી	
કરિામાં	આિેલ	છે.
•	 િિેમબર-૨૦૨૧	અંત	સુધીમાં	કુલ	૧૩૪૮૬	સમરસ	ત	ેપૈકી	૬૫૨	મનહલા	સમરસ	તરીક	ેજાહેર	્યેલ	છે
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	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૧-૨૨	માં	સીડીપી-૧૧	હઠેળ	કુલ	₨	૧૦૦૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સામે	િિેમબર-૨૧	અંનતત	
₨	૧૫.૧૩	લાખિો	ખચમા	્યેલ	છે.	
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૨-૨૩	માં	સીડીપી-૧૧	માટે	કુલ	₨	૧૦૦૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સૂચિિામા	ંઆિેલ	છે.
(૧૦) સીડીપી-૧૨ : ગ્ામ પંચાયતો માટિેો વયિસાયિેરો (૫૦ ટકા) 
	 	 ગુજરાત	રાજય	રોજગાર,	વયિસાય,	િેપાર	કર	નિયમો-૧૯૭૬	હેઠળ	ગ્ામ	પંચાયતો	માટે	તા.૧-૪-૧૯૭૬	્ી	વયિસાય	
િેરો	 (પ૦	ટકા)	દાખલ	કરિામાં	આિેલ	છે.	આયુકતશ્રી,	િાનણજય	કર	 નિભાગ	આ	કાયદાિા	અમલીકરણ	ત્ા	દેખરેખિી	
જિાબદારી	રાખશે.	રાજય	સરકારિે	મળેલ	કરિી	પ૦	ટકા	રકમ	પંચાયતીરાજ	સંસ્ાઓિે	સહાયક	ગ્ાનટ	તરીકે	આપે	છે.	
	 	 આ	 યોજિામાં	 િાણાંકીય	 િરમા	 ૨૦૨૧-૨૨	 માં	 ₨	 ૧૬૫.૦૦	 લાખ	 િાણાંકીય	 જોગિાઇ	 કરિામા	ં આિેલ	 તે	 પૈકી	
િિેમબર-૨૧	અંનતત	કોઇ	ખચમા	્યેલ	િ્ી.	
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૨-૨૩	માટે	કુલ	₨	૧૬૫.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સૂચિિામા	ંઆિેલ	છે.
(૧૧) સી.ડી.પી- ૧૪ : સિસ્ ગામ અિે સિચ્છ ગામ યોજિા અિે મહાતમા ગાંધી સિચ્છતા મીશિ 
	 	 ગામમા	ંસફાઇ	યોગય	રીતે	્ાય	અિે	સફાઇ	પ્તયે	સભાિતા,	જાગૃનત	કેળિી	સફાઇિું	સતર	ઊંચું	લાિી,	ગ્ામય	જીિિિંુ	
સતર	ઊંચુ	ંલઇ	જિા	માટે	પ્ોતસાહિ	રૂપે	સફાઇ	અિે	સિચછતા	માટે	સહાય	આપિામા	ંઆિે	તો	સહાયિો	ઉપયોગ	ગામિી	
સિચછતાિી	જાળિણી	માટે	અિે	સિચછતાિા	સાધિો	િસાિિા	માટે	કરિા	ગ્ામજિો	કટટબધધ	્ાય	તે	માટે	સિે	૨૦૦૭-૦૮	િા	
િરમા્ી	િિી	યોજિા	અમલમાં	મુકિામાં	આિી	છે.
નિમમાળ ગુજરાતમાં િીચે મુજબિી કામગીરી હા્ ધરિામાં આિે ્છે:

૧.	 	 ગ્ામ	પંચાયતમાં	ગંદકીિાળી	જગયાએ	પન્બલક	ગટર	લાઇિ	અિે	માગવો	ઉપર	દિા	છાંટિાિી	કામગીરી	હા્	ધરિી.
ર.	 	 ઉકરડાિું	યોગય	સ્ાિે	સ્ળાંતર	કરાિિું	અિે	તે	માટે	ગામ	બહાર	જગયા	િકકી	કરિી.
૩.	 	 ગ્ામ	પંચાયત	માં	સફાઇિેરો	દાખલ	કરી	ગ્ામ	સફાઇિી	વયિસ્ા	સઘિ	બિાિિી.
૪.	 	 ગામમા	ંઆિેલ	સ્ાનિક	સિરાજયિી	સંસ્ાિા	મકાિો,	શાળાઓ,	પંચાયતઘર,	આંગણિાડી,	પ્ા્નમક	આરોગય	કેનરિ	

િગેરે	તમામ	સ્ળોએ	શરૌચાલયિો	પ્બંધ	કરાિિો.
પ.	 	 ગામિા	જાહેર	સ્ળ	ેનિમમાળ	ગુજરાત	અંગેિા	સૂત્ો-પોસટર	લગાિિા.
૬.	 	 ગામમા	ંવયટકતગત	અિે	સામૂનહક	શરૌચાલયોિી	વયિસ્ા	કરિી.
૭.	 	 ગ્ામય	નિસતારોમાં	સંપૂણમા	સિચછતા	જાળિિી.
૮.	 	 રહેણાંકિા	સ્ળે્ ી	યોગય	અંતરે	પશુજાળિણી	સુનિનચિત	કરિી.
૯.	 	 જ	ેગામ	જેટલો	સફાઇિેરો	ઉઘરાિશે	તેટલી	રકમ	રાજય	સરકાર	આ	યોજિા	હેઠળ	પ્ોતસાહક	ગ્ાનટ	તરીકે	ફાળિશે.
૧૦.		 જ	ેગામ	૧૦૦	ટકા	સફાઇિેરો	ઉઘરાિશે	તેિે	૨૦૦	ટકા	લેખે	રાજય	સરકાર	પ્ોતસાહક	ગ્ાનટ	તરીકે	ફાળિશે.

	 			આ	યોજિા	હેઠળ	કુદરતી	આપત્ીમાં	સફાઇિી	કામગીરી	માટે	ગ્ાનટ	ફાળિણી	કરિામા	ંઆિે	છે.	
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૧-૨૨	માં	₨	૨૪૬૨૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેલ	તે	પૈકી	િિેમબર-૨૧	અંનતત	
₨	૧૪૮૦૧.૯૭	લાખિી	ગ્ાનટ	ફાળિેલ	છે.	
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૨૪૬૨૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સૂચિિામા	ંઆિેલ	છે.		
(૧૨) સીડીપી-૧૭ : રૂબમાિ / સમાટમા નિલેજ / િતિ પ્રમે યોજિા  
	 	 રાજય	સરકાર	ગ્ામનિસતારોમાં	આધુનિક	શહેરો	જેિી	સગિડો	પૂરી	પાડિા	કટટબધધ	છે	શરૂઆતિા	તબકકે	૧૦,૦૦૦	કે	
તે્ી	િધુ	િસતી	ધરાિતા	અિે	આટદજાનત	નિસતારમાં	૭૦૦૦	િી	િસતી	ધરાિતા	ગામો	તેમજ	૮૨	તાલુકા	મ્કિે	આિરી	લઇ	
કુલ	૨૫૫	જેટલા	ગામોિો	સમાિેશ	કરિામાં	આિેલ	છે.	૮૧	ગામોિે	િહીિટી	મંજુરી	આપિામા	ંઆિેલ	ત	ેપૈકી	૭૯	કામો	શરૂ	
કરિામાં	આિેલ	છે	તે	પૈકી	૭૨	ગામોમાં	ભૂગભમા	ગટર	યોજિાિા	કામો	પણૂમા	્યેલ	છે.	
	 	 બાકીિા	ગામોિે	તબક્ાિાર	યોજિામાં	સમાિેશ	કરિાિંુ	િકકી	કરેલ	છે.
	 	 ગ્ામય	શહેરીકરણ	િે	 દન્ટિમાં	 રાખીિે	િીચે	મુજબિી	માળખાકીય	સનુિધાઓ	ગ્ામપંચાયત	 નિસતારમાં	 નિકસાિિાિી	
કામગીરી	હા્	ધરિામાં	આિે	છે.
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	 •	 ગામ	અિે	શહેર	િચ્ેિી	ખાઇ	દૂર	કરિા	શહેરી	નિસતારમાં	જોિા	મળતી	દરેક	માળખાકીય	સનુિધાઓિા	નિકાસ	બાબત.
	 •	 રસતા,	 ગટર,	 પીિાિા	 પાણી,	 િીજળી,	 નિસતાર	 નિકાસ	શૈક્ષનણક	અિે	 તિેા	 જેિી	 શહેરી	 નિસતાર	 જેિી	 માળખાકીય	

સુનિધાઓ	ઉભી	કરિા	હયાત	સુનિધાઓિે	સંગીિ	બિાિિા	કે	ફેરફારો	કરિા	બાબત
િતિ પ્રેમ યોજિા:
	 •	 િતિ	 પે્મ	 યોજિા	 હેઠળ	 િતિ	 ગુજરાતિા	 ગામડાઓિા	 સિાાંગી	 નિકાસ	 કાયવો	 અિે	 ઉત્મ	 સુનિધાઓ	 પુરી	 પાડી	

ગામડાઓિે	આતમનિભમાર	બિાિિા,	મદદરૂપ	્િા	િતિ	પ્ેમીઓિે	જનમભનુમ,	માતૃભુનમિંુ	ઋણ	ચુકિિાિી	ઉત્મ	તક	
મળી	રહે	તે	માટે	િતિ	પ્ેમ	યોજિાિે	અમલી	બિાિિામાં	આિેલ	છે.	દાતા	દ્ારા	૬૦%	દાિ	સામ	ેરાજય	સરકાર	દ્રા	
૪૦%	િું	અિુદાિ	આપિાિું	સૂચિિામાં	આિેલ	છે.	આ	યોજિા	હેઠળ	શાળાિા	ઓરડા,	સમાટમા	ક્ાસ,	કોમયુિીટી	હોલ,	
આંગણિાડી,	પુસતકાલય,	સમશાિગૃહ	િગેરે	જેિા	કામો	હા્	ધરી	શકાય	છે.	

	 	 િાણાકંીય	િરમા	૨૦૨૧-૨૨	મા	ં₨	૧૪૦૦૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	કરિામાં	આિલે	ત	ેપકૈી	િિમેબર-૨૧	અનંતત	₨	૨૬૯.૨૪	
લાખિી	ગ્ાનટ	ફાળિિામા	ંઆિલે	છે.	
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૨-૨૩	માટે	સીડીપી-૧૭	અંતગમાત	₨	૧૨૫૦૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સૂચિિામાં	આિેલ	છે.		
(૧૩) સીડીપી-૧૮ : ગ્ામોદય યોજિા(સીડમિી)
	 	 ગુજરાત	પંચાયત	અનધનિયમ	દ્ારા	ગ્ામ	પંચાયતોિે	સિાિલંબ,	સિશાસિ	અિે	સ્ાનિક	નિકાસિા	કામો	અિે	ફરજો	સુપ્ત	
્યા	છે.	પટરણામે	ગ્ામિાસીઓિે	પોતાિી	આકાંક્ષા	અિે	શટકતિુસાર	ગામિો	સિાાંગી	નિકાસ	સાધિાિી	અિુકૂળતા	સાંપડ	ેતે	
માટે	ગ્ામ	પંચાયતો	આયોજિપિૂમાક	વયિન્સ્ત	રીતે	િધ	ુકાયમાદક્ષતા્ી	પોતાિી	ફરજો	અિે	જિાબદારી	અદા	કરી	શકે,	ગ્ામિાસીઓ	
સિયંશટકતિો	ઉપયોગ	કરીિે	ઝડપી	પગલા	ંભરિા	ગ્ામ	પંચાયતોિે	ધણો	મહત્િિો	ફાળો	આપી	શકે.	આ	હેતુ	માટે	સપધામાતમક	
િાતાિરણ	નિમામાણ	કરિાિી	દૃનટિએ	રાજયિી	તમામ	ગ્ામ	પંચાયતો	માટે	શ્રેષ્	ગ્ામ	પંચાયત	સપધામા	યોજિાિું	સરકાર	ેનિચારેલ	
છે.	 જેમાં	 રાજયિી	 તમામ	પંચાયતોિે	 િસતીિા	આધારે	 ત્ણ	 કેટેગરીમાં	 િહેંચીિે	 ગ્ામ	 પંચાયતોિે	 કેટેગરી	 મુજબ	સીડમિી	
(બીજમુડી/પ્ારંનભક	 ઉદૃીપિ	સહાય)	આપીિે	 હટરફાઇિી	ભાિિા	 ઉભી	 કરી	 નિનિધ	 ક્ષતે્ોમા	ં સારી	 કામગીરી	 કરિાર	ગ્ામ	
પંચાયતોિે	સપયધામા	દ્ારા	પ્ોતસાાહક	પુરસકાાર	આપિાિું	િકકી	કરિામાં	આિેલ	છે.	
	 	 િરમા	૨૦૨૧-૨૨	માં	₨	૧૪૫૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સામે	િિેમબર-૨૧	અનંતત	₨	૨૮૧.૧૬	લાખિી	ગ્ાનટ	ફાળિિામાં	
આિેલ	છે.	
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૧૦૦૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સૂચિિામા	ંઆિેલ	છે.		
(૧૪) સીડીપી-૧૯ : રાષ્ટીય ગ્ામ સિરાજ અનભયાિ (RGSA)
	 	 િરમા	૨૦૧૬-૧૭	સુધી	આ	યોજિા	RGPSA	તરીકે	૧૦૦%	કેનરિ	પુરસકૃત	હતી.	 તયારબાદ	િરમા	૨૦૧૬-૧૭માં	આ	
યોજિા	RGSA	તરીક	ેઅમલી	બિેલ	છે.	હાલમા	ંસકીમ	૬૦:૪૦િા	રેનશયા	મુજબ	અમલી	છે.	RGSA	યોજિા	હેઠળ	ચુંટાયેલા	
પદાનધકારીશ્રીઓિે	ગ્ામ	પંચાયત	ડેિલપમેનટ	્પલાિ	તૈયાર	કરિા	જી.પી.ડી.પી.	અિે	બેનઝક	ફાઉનડેશિિી	તાલીમ	આપિામાં	
આિે	છે.
	 	 િરમા	૨૦૨૧-૨૨	માં	₨	૨૦૦૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સામે	િિેમબર-૨૧	અંનતત	કોઇ	ખચમા	્યેલ	િ્ી.
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૨૦૦૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સૂચિિામા	ંઆિેલ	છે.	
(બ)  ગ્ામીણ આિાસિ
(૧) એચ.એસ.જી.-૧ : સરદાર આિાસ યોજિા -૨ 
	 	 •	 	િરમા	૨૦૧૪-૧૫	્ી	અમલિારી	
	 	 •	 	કાચા	મકાિ	ધરાિતા	બી.પી.એલ.	નસિાયિા	કુટુંબેાિે	મકાિ	સહાય	
	 	 •	 	પ્્મ	તબકકે	૨૧	્ી	૨૮	સુધી	ગુણાંક	ધરાિતા	એ.પી.એલ.	કુટુંબેાિે	આિરી	લિેાિું	આયેાજિ	
	 	 •	 	િિા	આિાસ	માટે	બાંધકામ	યુનિટ	કોસટ	₨	૧.૦૦	લાખ	સામે	રાજય	સરકારશ્રી	દ્ારા	₨	૪૦,૦૦૦/-	િી	સહાય	
	 	 •	 	અતયાર	સુધીમાં	(િિેમબર-૨૧	અનંતત)	આ	યોજિા	હેઠળ	૩,૦૭,૪૯૩	આિાસો	પૂણમા	્યેલ	છે.	

	 •	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૧-૨૨	માટે	કુલ	₨	૧૪૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સામે	િિેમબર-૨૧	અંનતત	₨	૩૨.૪૫	લાખિો	
ખચમા	્યેલ	છે.		

	 	 •	 	િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૯૮.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સૂચિિામા	ંઆિેલ	છે.		
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(૨) એચ.એસ.જી.-૩ : જમીિ સંપાદિ અિે માળખાગત સુનિધા
	 	 ગ્ામય	નિસતારોમાં	ગરીબલક્ષી	ગ્ામીણ	આિાસિ	યોજિાઓિી	િસાહતોમા	ંપયામાપ્ત	િાણાંકીય	સાધિોિા	અભાિે	પીિાિું	
પાણી,	ગટર	 વયિસ્ા,	 સિચછતા,	શેરીિી	પ્કાશ	 વયિસ્ા,	 ઘરોમા	ં િીજળીકરણ,	આંતટરક	 રસતાઓ,	એપ્ોચ	રોડ	િગેરે	જેિી	
પાયાિી	િાગટરક	સુનિધાઓ	પૂરી	પાડી	શકાતી	િ	હતી.	જેિા	કારણે	િસાહતીઓ	સગિડતા્ી	િંનચત	રહેતા	હતા.
	 	 ગરીબલક્ષી	ગ્ામીણ	આિાસિ	યોજિાઓિી	િસાહતોમા	ંમાળખાકીય	સુનિધાઓ	પૂરી	પાડિા	ત્ા	જમીિ	સંપાદિ	માટે	
બજેટ	જોગિાઇ	અનિયે	િીચે	મુજબિી	કામગીરી	કરિાિંુ	આયોજિ	છેઃ
(અ) ગ્ામીણ આિાસિ માટે જમીિ સંપાદિ

•	 	 ગ્ામીણ	આિાસિ	માટે	જમીિ	ઉપલબધ	કરાિિી
•	 	 ગ્ામીણ	આિાસિ	યોજિા	માટ	ેગામ	તળ	િ	હોય	તેિા	ગામ	માટે	તેમજ	નિનિધ	ગ્ામીણ	આિાસિ	યોજિા	હેઠળ	

સંકુલ	માળખાકીય	સુનિધા	સા્ે	પૂરું	પાડિાિું	્તું	હોય	તે	ગામ	માટે	ગામતળિી	જમીિ	ઉપલબધ	કરાિિી.
•	 	 જમીિિી	ટકંમત	જીલ્ા	કક્ષાિી	મૂલયાંકિ	સનમનત	દ્ારા	િકકી	કરાિિાિી	રહેશે.
•	 	 સરકારશ્રીિા	તા.૪-૧-૨૦૧૦	િા	ઠરાિ	ક્રમાંકઃ-બજટ-૧૦૨૦૧૦-૧૬-લ્ી	ગ્ામપંચાયત	દીઠ	₨	૨	લાખ	(રૂનપયા	

બે	લાખ)	િી	મયામાદા	િધારીિે	₨	૧૦.૦૦	લાખ	(રૂનપયા	દસ	લાખ)િી	મયામાદામાં	તેમ	જુદા	જુદા	નિસતારિા	પ્િતમામાિ	
ભાિ	મુજબ

•	 	 ગ્ામીણ	આિાસિ	યોજિા	માટે	પાયાિી	માળખાકીય	સનુિધા	પૂરી	પાડિી
(બ) ગ્ામીણ આિાસિ યોજિા માટે પાયાિી માળખાકીય સુનિધા પૂરી પાડિા અંગે

•	 	 ગામતળ	જમીિિી	ઉપલબધતાિા	આધારે	સંકુલિંુ	આયોજિ	્ાય	તેિી	િિીિ	યોજિાિે	પ્ા્નમકતા
•	 	 ગામ	ખાતે	ગ્ામીણ	આિાસિ	જેિા	ક	ેસરદાર	આિાસ	યોજિા	િગેરેિા	હયાત	કલસટરિે	સંકુલમા	ંફેરિી	પ્ા્નમક	

સુનિધા	પૂરી	પાડિી
•	 	 આ	યોજિા	હેઠળ	ગ્ામય	જીિિિું	ધોરણ	ઊંચું	લાિિા	માટે	માળખાકીય	સુનિધા	જિેી	કે	પીિાિું	પાણી,	ગટરવયિસ્ા,	

સિચછતા,	શેરીિી	પ્કાશ	વયિસ્ા,	ઘરોમા	ંિીજળીકરણ,	આંતટરક	રસતાઓ,	એપ્ોચરોડ	િગેરે	િો	સમાિેશ	કરિામાં	
આિશે.

•	 	 રાજય	સરકારિી	જુદી	જુદી	ગ્ામીણ	આિાસિ	યોજિાઓ	સરદાર	પટેલ	આિાસ	યોજિા,	ઇન્નદરા	આિાસ	યોજિા	
િગેરેિો	સમનિય	કરી	શકાશે.

•	 	 એક	ગામ	માટે	રૂનપયા	પાંચ	લાખિી	મયામાદામાં	સહાય	પૂરી	પાડી	શકાશે	પરંતુ	જરૂર	જણાય	ેિાણા	ંપંચિી	ગ્ાનટમાં્ી	
િધુ	રૂનપયા	બ	ેલાખ	નિકાસકનમશ્નરશ્રીિી	કચેરીિી	મંજૂરી્ી	ઉપયોગ	કરી	શકાશે.

•	 	 સંકુલમા	ંઓછામાં	ઓછા	૧૫	(પંદર)	આિાસોિંુ	આયોજિ	કરિાિું	રહેશે.
•	 	 ૩૦૦૦	(ત્ણ	હજાર)	્ી	િધુ	િસતી	ધરાિતા	ગામોિે	અનગ્મતાિા	ધોરણ	ેત્ા	આટદજાનત	નિસતાર	પેટા	યોજિા	અિે	

ખાસ	અંગભૂત	યોજિા	હેઠળ	યોગય	પ્માણમાં	લાભ	આપિામાં	આિશે.
•	 	 આ	યોજિા	હેઠળ	િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૧-૨૨	માં	₨	૧૪૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સામ	ેિિેમબર-૨૧	અંનતત	₨	

૩૪.૦૯	લાખિી	ગ્ાનટ	ફાળિિામાં	આિેલ	છે.
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૧૬૫.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સૂચિિામા	ંઆિેલ	છે.	
(૩) એચ.એસ.જી. -૪ : જમીિ નિકાસ યોજિા
	 	 િરમા	૧૯૭૨	્ી	પંચાયત	ગ્ામ	ગૃહ	નિમામાણ	અિે	ગ્ામ	નિકાસ	નિભાગ	દ્ારા	૦-૨૦	સકોસર	ધરાિતા	બી.પી.એલ.	કુટુંબો	
પૈકી	ઘર્ાળિી	જમીિ	નિહોણા	ગરીબી	રેખા	િીચિેા	કુટુંબોિે	૧૦૦	ચો.િારિા	્પલોટ	મફત	ફાળિિામાં	આિે	છે.	૧૦૦	ચો.	
િાર	િા	મફત	ફાળિાયેલ	્પલોટ	સમ્ળ	િ	હોય	તો	તેિે	સમ્ળ	કરિા	સુનિધા	પુરી	પાડિામાં	આિે	છે.	
	 	 િરમા	૨૦૨૧-૨૨	માટે	₨	૫૦.૦૦	લાખિી	િાણાંકીય	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેલ	તે	પૈકી	િિેમબર-૨૧	અંનતત	₨	૧૪.૬૯	
લાખિી	ગ્ાંટ	ફાળિિામાં	આિેલ	છે.		
	 	 િાણાંકીય	િરમા	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૪૦.૦૦	લાખિી	જોગિાઇ	સૂચિિામા	ંઆિેલ	છે.		
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ગુજરાત રાજય, ગાંધીિગર
	 	 ગુજરાત	રાજય	૧-૫-૧૯૬૦	્ી	સિતંત્	બિતાં	અિે	૧-૪-૧૯૬૩	્ી	પંચાયતીરાજ	આિતા	ંરાજય	સરકાર	અિે	કેનરિ	
સરકારે	પંચાયતીરાજિી	સશટકતકરણ	 નિશે	પુખતપણે	 નિચારણા	કરી	પંચાયતીરાજિા	પ્ણેતા	બળિંતરાય	મહેતા	કે	જેઓએ	
નત્સતરીય	પંચાયતીરાજ	િા	માળખાિી	નિચારસરણી	આપી	અિે	તતકાનલિ	ગૃહ	પ્ધાિ	રનસકલાલ	પરીખ	અિે	તેમિી	સનમનતએ	
આ	અંગે	પુખતપણે	નિચારણા	કરી	િક્ી	કયુમા	કે	હિે	જયારે	ગુજરાતમાં	પંચાયતીરાજિી	સ્ાપિા	્ઇ	છે	તયારે	પંચાયતીરાજમા	ં
કામ	કરિાર	તમામ	પદાનધકારીઓિે	તાલીમ	મળિી	જોઇએ	આ	માટે	રાજય	સરકારિી	િજર	જે	સંસ્ાઓ	ગાંધી	નિચાર	પ્માણે	
ગ્ામ	સિજરાજિું	કાયમા	કરતી	હતી	અિે	એ	નિચારસરણી	અિુસાર	નશક્ષણ,	સંશોધિ	અિે	નિસતારણ	જેિા	પાયામાં	હતું	તેિી	
સંસ્ાઓ	એટલે	કે	ગુજરાત	નિદ્યાપીઠ,	લોકભારતી	સણોસરા	અલીયાબાડા,	સિરાજ	આશ્રમ	બારડોલી,	સરસિરતી	ગ્ામ	નિદ્યાપીઠ-
સમોડા	જેિી	સંસ્ાઓિે	પદાનધકારીઓિે	તાલીમ	આપિા	માટે	તતકાનલિ	મુખય	સનચિશ્રીએ	સંસ્ા	સંચાલકો	સા્ે	એક	બેઠક	
કરી	આ	અંગેિી	તાલીમિી	કામગીરી	કરિા	માટેિો	મુસદ્ો	તૈયાર	કયવો.	ખચમા	અંગેિી	નિચારણાઓ	કરિામાં	આિી	જેમાં	આિતમાક	
અિે	અિાિતમાક	ખચમાિો	સમાિેશ	કરી	તેિી	નિગતિાર	ચચામા	નિચારણા	્ઇ.	આિી	તાલીમ	કોણ	આપી	શક	ેતે	અંગેિા	નિયમો	
પણ	િક્ી	્યા	અિે	તાલીમ	અંગિેું	કાયમા	ત્ણ	તબક્ાઓમાં	શરૂ	કરિામા	ંઆવયુ.ં	જેમાં	ખાસ	કરીિે	સ્ાનિક	િગવો,	ફરતા	િગવો	
અિે	પત્વયિહાર	દ્ારા	તાલીમ	આપિાિી	પધધનત	િક્ી	્ઇ.
	 	 ૧૯૬૬	્ી	રાજય	સરકારે	િક્ી	કયુમા	કે	ગ્ામ	સમાજમાં	કાયમા	કરતા	પદાનધકારીઓિી	સા્ે	જે	કમમાચારીએ	એટલ	ેકે	પાયાિું	
કામ	કરિાર	તલાટી	કમ	મંત્ીઓિે	પણ	તેઓિી	િહીિટી	તાલીમ	આપિી.	એજ	િખતે	જાદિજીભાઇ	મોદીિા	અધયક્ષપણા	હેઠળ	
એક	સનમનતિી	રચિા	કરી	પંચાયતીરાજિા	સુધારાિા	નિરયમા	ંત્ા	કમમાચારીઓિા	સશનક્તકરણિા	સંદભમામા	ંનિચાર	કરિાિી	
નિશેર	તક	પ્ાપ્ત	્ઇ	આમ	ગુજરાત	રાજયિા	સ્ાપિાકાળ	અિે	ગુજરાત	રાજયમા	ંપંચાયતીરાજિી	સ્ાપિા્ી	તાલીમ	કેનરિો	
કાયમારત	છે	જેિી	નિગતો	સામેલ	પત્ક	મુજબ	છે.	
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ગુજરાત રાજ્ય, રાજ્ય ગ્ામવિકાસ અને પંચા્યતીરાજ ભિન, શશીકુંજ, જૂનાગઢ.

	 	 આ	તાલીમ	સંસ્ા	સને	:	૧૯૫૯માં	ભારત	સરકારના	નનયંત્રણ	હેઠળ	ગુજરાત	રાજય	અને	આસપાસના	ચાર	રાજયયોનાં	
ગ્ામનિકાસ	સા્ે	સંકળાયેલા	અનિકારીઓને	તાલીમ	આ૫િાના	ઉમદા	હેતુ્ી	સરકારશ્ી	દ્ારા	શરૂ	કરિામાં	આિેલ	હતી.	
	 	 ગુજરાત	રાજયમાં	સત્ાનું	નિકેન્દ્ીકરણ	કરિાનુ	ંનક્ી	્તાં	સને	:	૧૯૬૩માં	પંચાયતીરાજનયો	અમલ	્િા્ી	નત્રસતરીય	
પંચાયતીરાજ	અસસતતિમાં	આિેલ	છે.	પંચાયતીરાજની	સફળતામા	ંઅનિકારી-૫દાનિકારીશ્ીઓએ	મહતિનયો	ભાગ	ભજિિાનયો	
હયોય	છે.	તેઓને	તાલીમ	આપી	ગ્ામનિકાસ	માટે	તૈયાર	કરિાની	અગતયની	કામગીરી	આ	સંસ્ા	બજાિે	છે.	
	 	 સન	ે:	૧૯૬૭માં	આ	સંસ્ા	રાજય	સરકારશ્ીના	નનયંત્રણ	તળે	આિેલ	છે.	પંચાયતીરાજ	સા્ે	સંકળાયેલા	અનિકારી-
૫દાનિકારીઓ	ત્ા	કમ્મચારીઓને	પાયાની	તાલીમ	અન	ેઓ૫નિગ્મ	દ્ારા	તૈયાર	કરિાનયો	અગતયનયો	ફાળયો	આપે	છે.	અતયાર	
સુિીમાં	ગ્ામય	કક્ાએ	આન્્મક,	સામાજીક	ક્ેત્રે	 નિકાસની	જુદી	જુદી	યયોજનાઓનુ	ંત્રણ	 સતરની	પંચાયતયો	એક	અ્િા	બીજી	
હેસીયતમાં	સંચાલન	કરિા	લાગતાં	એટલ	ેકે	પંચાયતયોની	કામગીરીનયો	વયા૫	િિતા	ંતાલીમ	પ્રવૃનત્નયો	વયા૫	૫ણ	િધેલ	છે.	
	 	 આમ	રાજય	સરકારશ્ીના	 નનયંત્રણ	નીચ	ેપંચાયતીરાજ	અન	ેગ્ામનિકાસની	રાજય	સરકારશ્ીની	સંસ્ા	તરીક	ેસને	 :	
૧૯૬૭્ી	અસસતતિમાં	આિેલ	છે.	તાલીમ	પ્રવૃનત્	ના	વયા૫ના	નિસતરણના	ંકારણે	િિારેમાં	િિારે	અનિકારીગણ-કમ્મચારીગણન	ે
તાલીમ	આપી	શકાય	અન	ેસમગ્	રાજયની	નજલ્ા	પંચાયત-તાલુકાપંચાયત-ગ્ામ	પંચાયતયોમાં	તાલીમ	પામેલા	કુશળ	કમ્મયયોગી	
સટાફ	મળે	અને	તેઓ	સરકારશ્ીની	નિનિિ	યયોજનાઓનયો	લાભ	ગામડાના	ંનાનામા	ંનાના	માણસ્ી	લઇન	ેનજલ્ા-તાલુકાનાં	
ખેડૂત,શ્નમકયો,	નાગરીકયો,	નિગેરેને	િિારેમા	ંિિારે	પ્રમાણમાં	આપી	શકે	તેિા	અ્ાગ	પ્રયાસ	સિરૂપે	રાજયમાં	ગાંિી	નિચારસરણીની	
ત્રણ	સિાયત	સંસ્ાઓન	ે૫ણ	તાલીમની	કામગીરી	સોં૫િામા	ંઆિેલી	છે.	આ	તાલીમ	કેન્દ્યોની	નિગત	નીચ	ેમુજબ	છે.	
(૧) વન્યામકશ્ી :- રાજ્ય ગ્ામવિકાસ અને પંચા્યતીરાજ ભિન, શશીકુંજ જૂનાગઢ
	 	 િગ્મ-રનાં	અનિકારીઓ	અનુક્રમ	ેમેડીકલ	ઓફફસર,	તાલુકા	નિકાસ	અનિકારી,	સંકનલત	બાળ	નિકાસ	યયોજના	અનિકારી,	
મદદનીશ	ઇજનેર,	નાયબ	કાય્મપાલક	ઇજનેર,	મદદનીશ	પ્રાયયોજના	અનિકારી,	મદદનીશ	ખેતી	 નનયામક,	મદદનીશ	 નજલ્ા	
રજીસટ્ાર	 (સહકાર),	 િહીિટી	 અનિકારી	 (આરયોગય/૫.ક.),	 અજમાયશી	 મામલતદાર,	 નજલ્ા	 પંચાયત	 મ્ક	 ખાતેની	 શાખા/
કચેરીનાં	જુદા	જુદા	સંિગ્મના	િગ્મ-રના	અનિકારીઓ	નિગેરેના	જોબકયોર્મ,	રીફ્ેસર	તાલીમ	િહીિટી/નહસાબી	તાલીમ,	પંચાયતરાજની	
તાલીમના	િગ્મ	અનુક્રમે	૪૫	ફદિસ,	ર૧	ફદિસ,	૧૦	ફદિસના	તાલીમ	િગગો	પંચાયત	નિભાગના	સીિા	નનયંત્રણ	હેઠળ	યયોજિામાં	
આિે	છે,	જેમાં	નિનિિ	કાયદાઓ	િહીિટી	જ્ાન,	ભારત	ત્ા	ગુજરાતની	નિનિિ	યયોજનાઓ,	કયોમ્પયટૂર,	સટ્ેશ	મેનેજમેન્ટ,	ટાઇમ	
મેનેજમેન્ટ	જેિા	નિનિિ	નિરયયો	આિરી	લેિામાં	આિે	છે.
	 	 ઉ૫ર	જણાિેલ	નિગતે	તાલીમના	નિરયયો	અન	ેસમાનિષ્ઠ	કામગીરીનયો	વયા૫	િિતાં	આ	સંસ્ાની	િહીિટી	દેખરેખ	હેઠળ	
બે	તાલીમ	કેન્દ્યો	જૂનાગઢ	ખાતે	તાલીમની	કામગીરી	કરી	રહેલ	છે.
(ર)  આચા્ય્યશ્ી :- પ્ાદેવશક તાલીમ કેન્દ્ર, શશીકુંજ, જૂનાગઢ.
	 	 પ્રાદેશીક	તાલીમ	કેન્દ્	જૂનાગઢ	ખાતે	૧૯૮૬માં	ગુજરાત	સરકાર	દ્ારા	નનયામકશ્ી	ગ્ામ	નિકાસ	અન	ેપંચાયત	રાજ	ભિન	
જૂનાગઢના	નનયંત્રણ	હેઠળ	શરૂ	કરિામાં	આિેલ	છે.	આ	તાલીમ	કેન્દ્માં	સૌરાષ્ટ્ર,	કચછ-ભુજ	અને	ઉત્ર	ગુજરાત	સનહત	કુલ	૧૧	
નજલ્ાની	નજલ્ા/તાલુકા	પંચાયતયો	સા્ે	સંકળાયેલા	િગ્મ-૩ના	ંજુદા-જુદા	સંિગ્મના	કમ્મચારીઓન	ેનકકી	્ યેલ	અભયાસ	ક્રમ	મુજબ	
જોબ	અને	ઓ૫િગ્મની	તાલીમ	આ૫િાનું	કાય્મ	કરે	છે.	આ	તાલીમ	કેન્દ્નયો	િાનર્મક	તાલીમ	કાય્મક્રમ	સરકારશ્ીના	પંચાયત	ગ્ામ	
ગૃહ	 નનમા્મણ	અને	ગ્ામ	 નિકાસ	 નિભાગ	દ્ારા	મંજુર	કરિામાં	આિે	છે	અને	તે	મુજબના	તાલીમના	િગગોનુ	ંઆયયોજન	અને	
કાય્મિાહી	આ	તાલીમ	કેન્દ્ના	આચાય્મશ્ી	દ્ારા	કરિામા	ંઆિે	છે.
	 	 પંચાયતના	િગ્મ-૩	જુનીયર	કલાક્ક,	સી.કલાક્ક,	એ.ટી.ડી.ઓ,	નાયબ	ચીટનીશ,	મુખય	સનેિકાઓ,	સી.એકા.કલાક્ક	જિેા	જુદા	
જુદા	સંિગ્મના	તમામ	કમ્મચારીઓને	રીફ્ેસર	તાલીમ	ર૧	ત્ા	૧૫	ફદિસની	આ૫િામા	ંઆિે	છ	ેજેમાં	કાયદાઓ,	યયોજનાઓ,	
િહીિટી	બાબતયો	કયોમ્પયૂટર	ત્ા	જીિન	ઉ૫યયોગી	નિરયયો	આિરી	લેિામાં	આિે	છે.	
તાલીમ પ્વૃવતિઓની રૂ૫રેખા :

(૧)	 પ્રાદેનશક	તાલીમ	કેન્દ્માં	પંચાયતના	નહસાબી	અન	ેિહીિટી	સંિગ્મના	ંજુ.	કલાક્ક્ી	નાયબ	ચીટનીશ	સંિગ્મ	સુિીના	
િગ્મ-૩ના	કમ્મચારીઓને	નકકી	્યેલ	અભયાસક્રમ	મુજબની	જોબિગ્મ	અન	ેઓ૫િગ્મની	તાલીમ	આ૫િામાં	આિે	છે.	

(ર)		 તાલીમ	િગ્મની	મુદ્દતનાં	પ્રમાણમાં	િગ્મ	શરૂ	કરિા	માટે	સંખયા	અન	ેહાજર	લેિા	માટે	નકકી	્યેલ	ફદિસની	નિગત	
નીચે	પ્રમાણે	નકકી	્યેલ	છે.	

	 	 (અ)		 િગ્મ	શરૂ	કરિા	માટે	ઓછામાં	ઓછી	તાલીમા્થીની	સંખયા	૧૦	હયોિી	જરૂરી	છે.
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	 	 (બ)		 તાલીમ	િગમામાં	હાજર	લિેાિી	મુદ્તિી	નિગત
	 	 	 	 ૧૫-ટદિસ્ી	ઓછી	મુદતિા	િગમા	માટે	:-	૦૧	(એક)
	 	 	 	 ૧૫-ટદિસ્ી	િઘુ	૫ણ	૩૦	ટદિસ્ી	ઓછી	મુદતિા	િગમા	માટે	:-	૦ર	(બે)
	 	 	 	 ૩૦-ટદિસ્ી	િઘુ	સમય	માટે	:-	૦૩	(ત્ણ)
	 	 (ક)		 શૈક્ષનણક	અભયાસ	પ્િાસિી	નિગત	-	(પ્િાસિા	ટદિસ)
	 	 	 	 ૧૫-ટદિસ્ી	ઓછી	મુદતિા	િગમા	માટે	:-	૦૧	(એક)
	 	 	 	 ૧૫-ટદિસ્ી	િઘુ	૫ણ	૩૦	ટદિસ્ી	ઓછી	મુદતિા	િગમા	માટે	:-	૦ર	(બે)
	 	 	 	 ૩૦-ટદિસ્ી	િઘુ	૫રંતુ	૪૫	ટદિસ્ી	ઓછી	મુદતિા	િગમા	માટે.	:-	૦૩	(ત્ણ)

(૩) સિ. બળિંતરાય મહેતા, પંચાયતીરાજ તાલીમ કેનદ્
	 	 ૧૯૮૨મા	ંઅલીયાબાડાિું	તાલીમ	કેનરિ	બંઘ	્તાં	અત્ે	શરૂ	કરિામાં	આિેલ	છે.	આ	તાલીમ	કેનરિિો	િહીિટ	નિયામકશ્રી,	
ગ્ામ	નિકાસ	અિે	પંચાયતીરાજ	ભિિિા	નિયંત્ણ	હેઠળ	ગુજરાત	સરકાર	દ્ારા	ચાલ	ેછે.	આ	તાલીમ	કેનરિમા	ંનિકાસ	કનમશ્નરશ્રી	
દ્ારા	મંજુર	કરેલ	તાલીમ	િગવો	ફક્ત	તલાટી	કમ	મંત્ીિાં	ચાલ	ેછે.	આ	તાલીમ	કનેરિ	સરૌરાષ્ટ	કચછિા	ંચાર	નજલ્ાિા	તલાટી	કમ	
મંત્ીિે	અભયાસક્રમ	મુજબિી	તાલીમ	આ૫િાિું	કાયમા	કરે	છે.	
તાલીમ પ્રવૃનતિઓિી રૂ૫રેખા

(૧)	 પંચાયત	 રાજ	 તાલીમ	 કેનરિમાં	 સીઘી	ભરતી્ી	 નિમાયેલા	 તલાટી-કમ-મંત્ી/	 પંચાયત	 સહાયકિે	 પાયાિી	 તાલીમ	
હાલમાં	૭૫	ટદિસમાં	આ૫િાિું	િક્ી	્યેલ	છે.	તેમજ	પાયાિી	તાલીમ	પાસ	કરેલ	તલાટી-કમ-મંત્ી	અિે	પંચાયત	
સહાયકિે	૧૪	ટદિસિી	ઓ૫િગમાિી	ટુંકાગાળાિી	તાલીમિા	ંિગવો	૫ણ	યોજિામા	ંઆિે	છે.	

(ર)		 તાલીમ	િગમાિી	મુદ્તિાં	પ્માણમાં	િગમા	શરૂ	કરિા	માટે	સંખયા	અિે	હાજર	લેિા	માટે	િકકી	્યેલ	ટદિસિી	નિગત	
િીચે	પ્માણે	િકકી	્યેલ	છે.	

	 	 (અ)		 િગમા	શરૂ	કરિા	માટે	ઓછામાં	ઓછી	તાલીમા્થીિી	સંખયા	૧૦	હોિી	જરૂરી	છે.
	 	 (બ)		 તાલીમ	િગમામાં	હાજર	લિેાિી	મુદ્તિી	નિગત
	 	 	 	 ૧૫-ટદિસ્ી	ઓછી	મુદતિા	િગમા	માટે	:-	૦૧	(એક)
	 	 	 	 ૧૫-ટદિસ્ી	િઘુ	૫ણ	૩૦	ટદિસ્ી	ઓછી	મુદતિા	િગમા	માટે	:-	૦ર	(બે)
	 	 	 	 ૩૦-ટદિસ્ી	િઘુ	સમય	માટે	:-	૦૩	(ત્ણ)
	 	 (ક)			 શૈક્ષનણક	અભયાસ	પ્િાસિી	નિગત	-	(પ્િાસિા	ટદિસ)
	 	 	 	 ૧૫-ટદિસ્ી	ઓછી	મુદતિા	િગમા	માટે	:-	૦૧	(એક)
	 	 	 	 ૧૫-ટદિસ્ી	િઘુ	૫ણ	૩૦	ટદિસ્ી	ઓછી	મુદતિા	િગમા	માટે	:-	૦ર	(બે)
	 	 	 	 ૩૦-ટદિસ્ી	િઘુ	૫રંતુ	૪૫	ટદિસ્ી	ઓછી	મુદતિા	િગમા	માટે	:-	૦૩	(ત્ણ)

ગુજરાત ગ્ામ ગૃહ નિમામાણ બોડમા, ગાંધીિગર
	 	 ભારતિા	લોક	લાડીલા	િડા	પ્ધાિશ્રી	િરેનરિ	મોદી	સાહેબે	કરેલા	નિધામાર	મુજબ	પ્ધાિ	મંત્ી	આિાસ	યોજિા	અિે	અિે	
ગુજરાત	રાજયિા	માિ.	મુખય	મંત્ીશ્રીિા	મિસુબા	મુજબ	“મુખય	મંત્ી	ગૃહ	યોજિા”	અંતગમાત	અદિા	આદમીિે	ઘરિું	 ઘર	
પોરણક્ષમ	ભાિે	આપિાિા	સઘિ	પ્યાસિા	પરીણામ	સિરૂપ	ેગુજરાત	ગ્ામ	ગૃહ	નિમામાણ	બોડમાિી	બાંધકામ	પ્વૃનત્	છેલ્ા	૧૪	
િરમા્ી	 સ્નગત	હતી.	જિેે	ચાલુ	 કરિામાં	આિેલ	છે.	જેિા	પરીણામ	રૂપ	ેમોજેઃ	અડાલજ,	જી.ગાંધીિગર-૫૦૪,	મોજેઃ	 રૂંઢ,	
જી.સુરત-૨૦૮	ઓછી	આિક	જુ્િા	લાભા્થીઓ	માટ	ે ત્ા	મોજેઃ	ભાયલા,	જી.અમદાિાદ-૯	આન્માક	 રીત	ે િબળા	 િગમાિા	
લાભા્થીઓ	માટ	ેકુલ-૭૨૧	આિાસો	બિાિિા	માટે	સિયમ	િાણાં	સંચાનલત	યોજિાઓ	અમલમાં	મુકિામાં	આિેલ	છે.
	 	 મોજે:	 રૂંઢ	 નજ.સુરતમાં	૨૦૮	આિાસોિું	માિ.મુખય	મંત્ીશ્રીિા	હસતે	તા.૨૭/૦૮/૨૦૨૧િા	રોજ	લોકાપમાણ	કરિામાં	
આિેલ	છે	અિે	મોજ	ેઅડાલજિા	૫૦૪	આિાસો	પૈકી	૪૪૮	આિાસોિા	બાંધકામિી	કામગીરી	આજિી	તાટરખે	ચાલુમા	ંછે.	
અિે	જે	પૂણમાતાિા	આરે	છે.	િજીકિા	ભનિષયમાં	જ	આિાસોિંુ	પણ	લોકાપમાણ	કરિામાં	આિશે.
	 	 તદુપરાંત	િજીકિા	ભનિષયમાં	ઘર	નિહોણાિે	ઘર	મળી	રહે	તે	હેતુસર	બોડમા	પાસિેી	પડતર	જમીિો	પૈકી	અંદાજે	૧૫	
અલગ	અલગ	યોજિાઓ	કાયમાિંત	્ાય	તે	માટે	આયોજિ	હા્	ધરેલ	છે.		
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ગુજરાત પંચાયત સેિા પસંદગી બોડમા,

કમમાયોગી ભિિ, બી બલોક , પાંચમો માળ,
ગાંધીિગર-૩૮૨૦૧૦.

	 	 ગુજરાત	પંચાયત	સેિા	પસંદગી	મંડળિી	રચિા	ગુજરાત	પંચાયત	અનધનિયમ	-૧૯૯૩	િી	કલમ	-૨૩૫	િી	જોગિાઇ	
હેઠળ	કરિામાં	આિેલ	છે.	ગુજરાત	પંચાયત	સેિા	પસંદગી	બોડમા	અધયક્ષ	સનહત	કુલ	પાંચ	સભયોિંુ	બિેલ	છે.	મંડળિી	કચેરીમાં	
સનચિ	િહીિટી	િડા	છે.	તદુપરાંત	સત્ાિી	રૂએ	તેઓ	ખાતાિા	િડા	પણ	છે.	બોડમાિી	મુખય	કામગીરી	ગુજરાત	પંચાયત	સેિાિી	
િગમા-૩િી	મંડળિા	કાયમાક્ષેત્	હેઠળિી	નિનિધ	સંિગમાિી	ખાલી	જગયાઓ	ઉપર	સીધી	ભરતી્ી	ઉમેદિારિી	નિયમોિુસાર	પસંદગી	
કરીિે	ભરતી	કરિાિી	છે.	આ	ઉપરાંત	બોડમાિી	પંચાયત	સેિાિા	િગમા-૩િા	કમમાચારીઓિી	ખાતાકીય	પરીક્ષા	તેમજ	ગુજરાતી	અિે	
નહનદી	(ઉચ્	અિે	નિમ્ન	શ્રણેી	બોલચાલ)	િી	પરીક્ષા	અંગેિી	કામગીરી	પણ	કરે	છે.
	 	 પંચાયત	સેિા	િગમા-૩િા	કમમાચારીઓિે	નશક્ષા	કરિા	સંદભમે	નજલ્ાઓ	તરફ્ી	મળેલ	દરખાસતો	પરતિે	મંડળ	દ્ારા	કુલ-૦૪	
દરખાસતોમાં	સલાહ	આપિામાં	આિેલ	છે	ત્ા	સબંનધત	નજલ્ા	પંચાયતો	પાસ	ેકુલ-૧૧	દરખાસતો	પતૂમાતા	પરત	કરેલ	છે.	પંચાયત	
સેિા	િગમા-૩િા	કમમાચારીઓિે	બઢતી	સંદભમે	નજલ્ાઓ	તરફ્ી	મળેલ	દરખાસતો	પરતિે	મંડળ	દ્ારા	કુલ-	૧૨૨	દરખાસતોમાં	મંજુર	
કરેલ	છે	ત્ા	સબંનધત	નજલ્ા	પંચાયતો	પાસે	કુલ-૧૪	દરખાસતો	પ્ગનતમાં	છે.
	 	 મંડળ	દ્ારા	નજલ્ા	પંચાયતિા	િગમા-૩િા	કમમાચારીશ્રીઓ	માટે	ગુજરાતી	ત્ા	નહનદી	ભારાકીય	પરીક્ષા	યોજિામાં	આિેલ	
હતી.	જેમાં	કુલ-૬૫	કમમાચારીશ્રીઓ	હાજર	રહેલ	હતા.	નજલ્ા	પંચાયત	િગમા-૩િા	િાયબ	ચીટિીશ/	નિસતરણ	અનધકારી(	પંચાયત/
ખેતી/સહકાર)	સંિગમામાં	ખાતાકીય	પરીક્ષાિું	આયોજિ	જાનયુઆરી-૨૦૨૨	માં	કરિામાં	આિેલ	છે.	
	 	 જયારે	આગામી	સમયમા	ંમડંળ	દ્ારા	કુલ-૧૯	સંિગમાિી	પચંાયત	સિેા	િગમા-૩	સીધી	ભરતી્ી	ઉમદેિારિી	નિયમોિસુાર	
પસદંગી	કરીિ	ેભરતી	કરિાિ	ુઆયોજિ	છે.	જમેા	ંજિરલ	કેટેગરીિા	ઉમદેિારો	માટે	પરીક્ષા	ફીિી	રકમ	₨	૧૦૦/-	પોસટલ	ઓડમાર	
ઉપરાતં	એસ.બી.આઇ.	ઇ-પેિા	માધયમ્ી	ઓિલાઇિ	સિીકારિાિુ	ંિકકી	્યલે	છે	ત્ા	તિેા	આિરુાનંગક	કાયમાિાહી	હા્	ધરેલ	છે.
	 	 ગુજરાત	પંચાયત	સેિા	પસંદગી	બોડમા	પંચાયત	સિેાિી	િગમા-૩િી	નિનિધ	સંિગમાિી	ખાલી	જગયાઓ	માટે	ભરતી	નિયમો,	
ખાતાકીય	પરીક્ષાિા	નિયમોિાં	ફેરફાર	સુચિિા	િગેરે	બાબતો	અંગે	સરકારશ્રી	સા્ે	પરામશમા	કરી	નિણમાય	લેિાિી	કામગીરી	પણ	
કરે	છે.	

ગ્ામ નિકાસ નિભાગ
	 	 કનમશ્નરશ્રી	ગ્ામ	નિકાસિી	કચેરી	દ્ારા	િીચે	મુજબિી	કેનરિ	પુરસકૃત	યોજિાઓિું	(CSS)	અમલીકરણ	અિે	દેખરેખ	
કરિામાં	આિે	છે.

•	 	 મહાતમા	ગાંધી	રાષ્ટીય	ગ્ામીણ	રોજગાર	ગેરંટી	યોજિા	(MGNREGA)
•	 	 પ્ધાિમંત્ી	આિાસ	યોજિા-	ગ્ામીણ	(PMAY-G)
•	 	 સિચછ	ભારત	મીશિ	–	ગ્ામીણ	(SBM-G)
•	 	 પ્ધાિમંત્ી	કૃનર	નસંચાઈ	યોજિા-િોટરશેડ	કમપોનટબ	(PMKSY)
•	 	 રાષ્ટીય	ગ્ામીણ	આજીનિકા	નમશિ	(Aajivika-NRLM)
•	 	 શયામાપ્સાદ	મુખજથી	રુબમાિ	નમશિ	(SPMRM)
•	 	 તાલીમ	કાયમાક્રમ	(SIRD)

	 	 ગ્ામીણ	નિસતારમાં	િસિાટ	કરતા	લોકોિી	ગરીબી	ઘટાડિા	માટ	ેઆજીનિકા,	કરૌશલય	નિકાસ,	સામાનજક	સુરક્ષા	અિે	
માળખાકીય	સુનિધાિા	કાયમાક્રમ,	ગ્ામીણ	નિસતારમાં	િસિાટ	કરતા	લોકોિી	જીિિિી	ગુણિત્ા	સુધારિા	માટ	ેગ્ામીણ	નિકાસ	
મંત્ાલય	નિભાગ	ત્ા	અનય	સંલગ્ન	નિભાગો	સા્ે	મળીિે	કાયમાક્રમો	ચલાિિામા	ંઆિે	છે.
મહાતમા ગાંધી રાષ્ટીય ગ્ામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજિા (MGNREGA)

•	 	 મહાતમાં	ગાંધી	રાષ્ટીય	ગ્ામીણ	રોજગારી	બાંહેધરી	યોજિા	તા.	૦૧/૦૪/૨૦૦૮	્ી	પુરા	રાજયમાં	અમલમાં	છે.
•	 	 રાજય	ગ્ામય	નિસતારમાં	રહેતા	દરેક	કુટુંબિી	જીિિનિિામાહિી	તકો	િધારિા	માટે	િાણાંકીય	િરમામા	ંકુટુંબદીઠ	િધુમાં	

િધ	ુ૧૦૦	ટદિસિી	સિેતિ	રોજગારી	આપિામાં	આિે	છે.
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•	 	 પ્નત	ટદિ	િેતિિો	દર	₨	૨૨૯/-	છે.
•	 	 ગ્ામ	નિકાસ	નિભાગ	દ્ારા	આ	યોજિા	હેઠળ	અતયાર	સુધીમાં	રાજયમા	૪૨.૮૧	લાખ	ગ્ામીણ	કુટુંબોિે	જોબકાડમા	

આપિામાં	આિેલ	છે.	આ	કુટુંબોમાં્ી	૨૯.૨૧	લાખ	ગ્ામીણ	કુટુંબો	છેલ્ા	૩	િરમા્ી	રોજગારી	મેળિી	રહ્ા	છે	તેમજ	
રાજયમાં	૯૯.૫૪%	જોબકાડમા	િેરીટફકેશિિી	કામગીરી	પણૂમા	કરિામાં	આિી	છે.

•	 	 પારદશમાકતા	સુનિનચિત	કરિા	માટે	દરેક	િોંધાયેલા	શ્રનમકિા	આધારલીંક	કરી	અિે	તેિુ	ચુકિણું	પણ	બેંક	એકાઉનટ	
સા્ે	લીંક	કરિામાં	આિી	રહ્યુ	છે.	

•	 	 DBT	રિારા	૧૦૦%	શ્રનમકોિા	િેતિિી	ચુકિણી	કરિામાં	આિેલ	છે.
•	 	 સમયસર	િેતિ	ચૂકિણીમાં	૯૮.૧૨	%	નસટદ્	હાંસલ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.
•	 	 તા.	૧૭	ટડસેમબર,	૨૦૨૧	અંનતત	કુલ	૯.૫૭	લાખ	કુટુંબોિે	કુલ	૪૨૯.૫૪	લાખ	માિિટદિિી	રોજગારી	પૂરી	

પાડિામાં	આિેલ	છે.
•	 	 મનહલાઓિે	૨૦૦.૨૧	લાખ	માિિટદિિી	રોજગારી	પૂરી	પાડિામાં	આિેલ	છે.	
•	 	 અિુસુનચત	જાનતિા	શ્રનમકોિે	૨૩.૩૬	લાખ	અિે	અિુસુનચત	જિ	જાનતિા	શ્રનમકોિે	૧૭૭.૩૯	લાખ	એમ	કુલ	

મળીિે	૪૨૯.૫૪	લાખ	માિિટદિિી	રોજગારી	પૂરી	પાડિામા	ંઆિેલ	છે.	
•	 	 નસંચાઇ	 સુનિધા્ી	 ્યેલ	 ઇટરગેશિ	 ડીપ્ાઇવડ	 /	 નક્રટીકલ	 /એકસ્પલોઇટેડ	 ૪૨	 તાલુકાઓમા	ં કુદરતી	 સંસાધિોિા	

વયિસ્ાપિિા	૨૩૯૩૫	કામો	પાછળ	રૂનપયા	૧૯૪.૯૫	કરોડિો	ખચમા	કરિામા	ંઆિેલ	છે.
•	 	 રાજયમાં	આધાર	સીટડંગિી	કામગીરી	૯૮.૫૭	%	જેટલી	પણૂમા	કરિામાં	આિી	છે.	
•	 	 િરમા	૨૦૨૧-૨૨	માં	૧૪૪૦૯	ગ્ામય	માગવોિા	નિમામાણ	પાછળ	રૂનપયા	૨૭૭.૮૧	કરોડિો	ખચમા	કરિામાં	આિેલ	છે.
•	 	 ભારત	નિમામાણ	સેિા	કેનરિોિા	૨૬૨૮	કામો	પુણમા	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	તેમજ	૭૦૨	કામો	પ્ગનત	હેઠળ	છે.	
•	 	 આંગણિાડી	કેનરિોિા	કુલ	૧૧૧૩	કામો	પુણમા	કરિામાં	આિેલ	છે.	તેમજ	૧૩૩૩	કામો	પ્ગનત	હેઠળ	છે,	જેિી	પાછળ	

કુલ	₨	૨૭.૬૮	કરોડ	ખચમા	કરિામાં	આિેલ	છે.	
•	 	 પારદનશમાતા	અિે	જિાબદારીિા	હેતુસર	મિરેગાિા	કામો	માટે	સામાનજક	ઓડીટ	યુનિટિી	રચિા	કરિામાં	આિેલ	છે.	
•	 	 િરમા	૨૦૨૧–૨૨	માં	૮૯૦૩	ગ્ામ	પંચાયતોિું	સામાજીક	ઓટડટ	કરિામાં	આિેલ	છે.
•	 	 આગામી	િરમા	દરમયાિ	મિરેગા	યોજિા	સા્ે	સંબંનધત	અમલીકરણ	લાઇિ	ટડપાટમામેનટ	એજનસી	મારફત	િોટરશેડ	

યોજિા	સા્ે	િદીઓિું	પુિ:જીનિકરણ	કરિા	માટ	ેકામો	ખાસ	હા્	ધરેલ	છે.	ભારત	સરકારશ્રીએ	ખેતી	અિે	ખેતીિે	
સબંનધત	ઓછામાં	ઓછા	૬૦	ટકા	કામો	અનિિાયમાપણે	કરિા	ઠરાવયું	છે.

•	 	 મિરેગા	યોજિા	અંતગમાત	ગ્ાનમણ	નિસતારિા	લોકોિે	૪૨૯.૫૪	લાખ	માિિદીિ	રોજગારી	પુરી	પાડિામાં	આિેલ	
છે,	જેમાં	કુલ	૧૪૨૮.૧૧	કરોડ	ખચમા	્યેલ	છે.	મિરેગા	યોજિા	અંતગમાત	૭૪૨૨૪	કામો	પણૂમા	કરિામાં	આિેલ	છે.

પ્રધાિમંત્રી આિાસ યોજિા (ગ્ામીણ) (PMAY-G) 
•	 	 પ્ધાિમંત્ી	આિાસ	યોજિા(ગ્ામીણ)	તા.	૨૦-૧૧-૨૦૧૬	્ી	અમલમાં	મૂકિામા	ંઆિેલ	છે.	ગ્ામય	 નિસતારિા	

કુટુંબોિે	“પોતાિા	સિપ્નિું	ઘર”	મળ	ેઅિે	તેમિું	જીિિધોરણ	ઊંચું	આિે	તે	પ્ધાિમંત્ી	આિાસ	યોજિાિો	મુખય	હેતુ	
છે.	 રાજયિા	 તમામ	 ઘરનિહોણા	અિે	 કાચા	આિાસ	 ધરાિતા	 કુટુંબોિે	 ૨૦૨૨	સુધીમાં	આિરી	 લિેાિો	 રાજય	
સરકારિો	રિઢ	નિધામાર	છે.

•	 	 પ્ધાિમંત્ી	આિાસ	યોજિા(ગ્ામીણ)	હેઠળ	યોજિાિો	હેતુ	ગ્ામય	નિસતારમા	ં“સામાનજક-આન્માક	મોજણી	અભયાસ-
૨૦૧૧”	મુજબ	પાત્તા	ધરાિતા	ઘરનિહોણા	તેમજ	કાચા	આિાસ	ધરાિતા	લોકોિે	િાણાંકીય	સહાય	પુરી	પાડી	િિા	
આિાસિા	બાંધકામ	માટે	સહાયરૂપ	બિિાિો	છે.	લાભા્થીિે	આિાસ	દીઠ	₨	૧,૨૦,૦૦૦/-	િી	સહાય	આપિામા	ં
આિે	છે	અિે	તબક્ાિાર	ફંડ	ટ્ાનસફર	તેિા	ખાતામા	ંકરિામાં	આિે	છે.	

•	 	 પ્ધાિમંત્ી	આિાસ	યોજિા(ગ્ામીણ)	એ	કેનરિ	સરકારશ્રી	અિે	રાજય	સરકારશ્રીિો	૬૦:૪૦	િો	 નહસસો	ધરાિતી	
યોજિા	છે.

•	 	 આ	ઉપરાંત	લાભા્થીિે	મિરેગા	યોજિા	હેઠળ	રોજગારી	પેટ	ે₨	૨૦,૬૧૦	િી	સહાય	અિે	સિચછ	ભારત	નમશિ	હેઠળ	
શરૌચાલય	બાંધકામ	માટે	₨	૧૨,૦૦૦	એમ	કુલ	₨	૧,૫૨,૬૧૦	િી	સહાય	મળિા	પાત્	્ાય	છે.
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•	 	 યોજિા	હેઠળ	તમામ	નજલ્ાઓિે	જુદા	જુદા	પાંચ	ઝોિમાં	નિભાનજત	કરી	ટાઈપ	ટડઝાઇિ	મુજબ	આિાસ	બાંધકામ	

કરિામાં	આિે	છે.	જે	તે	નિસતારિી	ભરૌગોનલક	પટરન્સ્તી	અિે	રહેણી	કરણીિે	ધયાિે	લઈ	૪૧	ટાઈપ	ટડઝાઇિ	તૈયાર	
કરિામાં	આિેલ	છે,	તે	 ટડઝાઇિ	પૈકીિી	ટડઝાઇિ	મુજબ	લાભા્થીિા	આિાસિું	બાંધકામ	કરિામાં	આિે	છે	જેિા	
કારણે	મકાિો	ટકાઉ	અિે	ભૂકંપ	પ્નતરોધક	બિે	છે.		

•	 	 યોજિા	હેઠળ	િરમા	૨૦૧૯-૨૦	િો	૧,૦૭,૧૦૦	િો	લકયાકં	મળેલ	છે.	જેમાં	કુલ	૧,૦૫,૭૧૭	લાભા્થીઓિે	મંજૂરી	
અપાયેલ	છે	અિે	૯૧,૨૧૫	આિાસોિંુ	બાંધકામ	પણૂમા	્યેલ	છે.

•	 		 પ્ધાિમંત્ી	આિાસ	યોજિા	હેઠળ	આિિાર	તમામ	આિાસોિા	કામો	ટાઈપ	ટડઝાઇિ	મુજબ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	આ	
આિાસો	ટાઇપ	ટડઝાઇિ	મુજબ	બિતા	હોિા્ી	ટકાઉ	અિે	ભૂકંપ	પ્નતરોધક	બિે	છે.

•	 	 રાજયમાં	ગુણિત્ાયુક્ત	બાંધકામ	્ાય	તે	હેતુ્ી	કેનરિ	સરકારશ્રી	દ્ારા	મેશિ	તાલીમિી	જોગિાઈ	કરિામાં	આિેલ	છે	
મેશિ	તાલીમ	હેઠળ	તમામ	નજલ્ાઓિે	આિરી	લઈ	નજલ્ા	દીઠ	અધમાકુશળ	કટડયાઓ	પસંદ	કરી	તેમિે	આિાસ	
બાંધકામ	અંગ	ે ટેકિીકલ	તાલીમ	પૂરી	પાડિામાં	આિે	છે.	 રાજયમાં	 કુલ	૪૫૦૦	તાલીમા્થીઓિે	મેશિ	તાલીમ	
અપાયેલ	છે.

•	 	 પ્ધાિમંત્ી	આિાસ	યોજિા	અંતગમાત	િરમા	૨૦૨૦-૨૦૨૧	માં	૧,૧૧,૭૭૪	આિાસોિો	લકયાકં	ફાળિિામાં	આિેલ	
છે.	જે	પૈકી	કુલ	૯૭,૩૮૩	લાભા્થીઓિે	મંજૂરી	અપાયેલ	છે	અિે	તે	માટે	િરમા	૨૦૨૦-૨૧	માં	કુલ	૧૧૫૯	કરોડિી	
જોગિાઇ	કરિામાં	આિેલ	છે.	

•	 	 પ્ધાિમંત્ી	આિાસ	યોજિા(ગ્ામીણ)	અંતગમાત	આિાસ્પલસિા	સિમે	પૈકીિા	તમામ	લાભા્થીઓિે	આિિાર	િરવોમાં	
લકયાંક	પૈકી	આિરી	લિેામાં	આિશે.	

સિચ્છ ભારત મીશિ – ગ્ામીણ (SBM-G)
•	 	 સિચછ	ભારત	 નમશિ(ગ્ામીણ)	 કાયમાક્રમિી	શરૂઆત	સમગ્	દેશમાં	 તા.	૦૨/૧૦/૨૦૧૪	્ી	શહેરી	અિે	ગ્ામીણ	

નિસતારોમાં	સિચછતા	અિે	જાગૃનત	લાિિાિા	ઉદ્ેશ	્ી	શરૂ	કરિામાં	આિેલ	છે.	ગ્ામય	નિસતારોમા	ંિસતા	કૂટુંબો	માટે	
વયનક્તગત	શરૌચાલયોિું	નિમામાણ	કરી	ઉતકૃટિ	કામગીરી	પણ	કરિામાં	આિેલ	છે.

•	 	 ભારત	સરકાર	દ્ારા	કોઇ	પણ	કુટુંબ	શરૌચાલયનિહોણું	રહી	િ	જાય	ત	ેમાટે	આપેલ	સુચિા	મુજબ	રાજયિા	નજલ્ાઓમા્ી	
મળેલ	 માનહતી	 અિુસાર	 સમગ્	 રાજયમાં	 ૫,૦૯,૨૭૨	 (NOLB)	 No	 One	 Left	 Behind	 શરૌચાલય	 નિહોણા	
લાભા્થીઓ	મળયા	હતા.

•	 	 ત	ેમુજબ	પાત્તા	ધરાિતા	આિા	લાભા્થીઓ	પકૈી	૫,૦૯,૨૭૨	કુટુબંોિે	શરૌચાલય	સનુિધા	હેઠળ	આિરી	લિેાયલે	છે.
•	 	 ભારત	સરકાર	દ્ારા	કોઇ	પણ	કુટુંબ	શરૌચાલય	નિહોણુ	ંરહી	િા	જાય	તે	માટે	આપેલ	સુચિા	મુજબ	રાજયિા	નજલ્ાઓ	

માં્ી	મળેલ	માનહતી	અિુસાર	સમગ્	રાજયમાં	૧,૬૧,૭૮૨	(	New	HHs	૨૦-૨૧+	૨૧-૨૨)	No	House	Holds	
શરૌચાલય	નિહોણા	લાભા્થીઓ	મળી	આિેલ	છે.	બાકી	રહેલ	૭૪,૮૯૪	કુટુંબોિે	િરમા	૨૦૨૨-૨૩	દરમયાિ	પૂણમા	
કરિામાં	આિશે.	

•	 	 સિચછ	ભારત	નમશિ	(ગ્ામીણ)	યોજિા	ભાગ-૨	ભારત	સરકાર	દ્ારા	િરમા	૨૦૨૦-૨૧	્ી	િરમા	૨૦૨૪-૨૫	માટે	
મંજૂરી	આપિામાં	આિેલ	છે.	જે	ટદશામાં	આયોજિ	“ઓડીએફ+	બેઝલાઇિ	સિમે	રાજય	િા	ગ્ામીણ	નિસતારો	માં	હાલ	
હા્	ધરિામાં	આિી	રહ્ો	છે.	

•	 	 સિચછ	 ભારત	 નમશિ	 ગ્ામીણ	 ભાગ-૨	 માં	 મુખય	 પડકારરૂપ	 કામગીરી	 જેમાં	 રાજયિા	 નજલ્ાઓિી	 “ખુલ્ામાં	
શરૌચમુક્ત”	બિેલ	પરીન્સ્તીિા	દરજ્જાિે	લાંબા	સમય	જાળિી	રાખિાિા	ભાગરૂપ	ેભારત	સરકારશ્રી	દ્ારા	ચાલુ	િરમે	
ODF-S	સસટેિેનબનલટી	અિે	ODF+	માં	ઘિ	અિે	પ્િાહી	કચરાિા	સલામત	નિકાલિી	કામગીરી	સૂનચત	કરિામાં	
આિેલ	છે.	

•	 	 ઓડીએફ	સસટેનિનબનલટીિા	ભાગ	રૂપ	ેપાણી	અિે	સિચછતા	મુદ્ે	ગામ	લોકોમા	ંજિ	જાગૃનત	બાબતે	ભારત	સરકારિા	
પેય	જળ	 સિચછતા	 નિભાગ,	જળ	શનક્ત	મંત્ાલય	દ્ારા	 રાજયિા	તમામ	 નજલ્ાઓ	મા્ી	પાંચ-પાંચ	લોકો	મળી	
રાજયિા	કુલ	૧૬૫	લોકોિે	સિચછ	અિે	સુજલ	ગામ	બાબતે	પાંચ	ટદિસિી	તાલીમી	િક્કશોપિું	આયોજિ	પણ	હા્	
ધરિામાં	આિેલ	છે.

•	 	 તાલીમ	 મેળિેલ	 તાલીમા્થીઓ	 દ્ારા	આ	 તાલીમો	 નજલ્ા	 સતરે	 પણ	 તાલુકા	 અિે	 ગ્ામય	 સતરિા	 યોજિા	 સા્ે	
સંકળાયેલ	૮૦૪૦	કમમાચારીશ્રીઓ	િે	પણ	આપિામા	ંઆિેલ	છે.	
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•	 	 સિચછ	ભારત	નમશિ-	ગ્ાનમણ	ભાગ-૨િા	અમલીકરણ	માટે	રાજય	સતરે્ી	નજલ્ાિા	૯૯	લોકો	અિે	ગ્ામય	/તાલુકા	

સતરિા	૧૪૫૪	લોકોિે	મોબાઇલ	એપ	માધયમ્ી	ઓડીએફ+	બેઝલાઇિ	સિમે-૨૦૨૦	હા્	ધરિા	માટે	તાલીમબધધ	
કરિામાં	આવયા.	

િરમા ૨૦૨૨-૨૩ માં િીચે મુજબિું આયોજિ કરિામાં આિેલ ્છે. 
•	 	 રાજયિા	દરેક	નજલ્ાઓમાં્ી	એક	એક	ગામિી	પસંદગી	કરી	“ગોબરધિ	યોજિા”િા	પાયલોટ	પ્ોજેકટિે	અમલી	

બિાિિામાં	આિશે.	આ	પ્ોજેકટ	અંતગમાત	બાયોગેસ	ઉતપન્ન	કરિાિંુ	આયોજિ	છે.	
•	 	 ગામોિે	્પલાન્સટક	મુક્ત	બિાિિાિી	ટદશામાં	જે	પ્યત્ો	“સિચછતા	હી	સેિા”	કાયમાક્રમ	દરમયાિ	હા્	ધરિામા	ંઆિેલ	

કામગીરીિે	િધુ	સધિ	બિાિિામાં	આિશે.	ગામોમાં્ી	એકનત્ત	કરિામાં	આિેલ	્પલાન્સટકિા	નિકાલ	હેતુ	તાલુકાઓમાં	
્પલાન્સટક	િેસટ	કલેકશિ	યુિીટિી	રચિા	્ાય	તે	ટદશામા	ંપ્યત્ો	કરિામા	ંઆિી	રહ્ા	છે.

•	 	 સિચછ	ભારત	નમશિ	(ગ્ામીણ)માં	પ્િાહી	કચરાિા	નિકાલ	અિે	તેિા	વયિસ્ાપિ	માટે	ગામમાં	વયનક્તગત	અિે	
સામૂનહક	સોકપીટિી	કામગીરી	આ	યોજિા	હેઠળ	હા્	ધરિામા	ંઆિેલ	છે.	જેિા	પટરણામ	સિરૂપ	હાલમાં	વયનક્તગત	
સોકપીટ	૨૩,૧૯૮	અિે	સામુનહક	સોકપીટ	૩,૨૭૨	બાંધકામ	પણૂમા	્યેલ	છે.	

•	 	 સિચછ	ભારત	 નમશિ	 (ગ્ામીણ)	ભાગ-૨	અંતગમાત	ગામિે	 ODF+	જાહેર	 કરિા	 માટે	 ઘિ	 કચરાિા	 વયિસ્ાપિ	
અંતગમાત	 જૈનિક	 કચરાિા	 નિકાલ	 માટે	 ૧૨,૨૨૯	સામૂનહક	 કમપોસટ	 પીટ	અિે	 ૧૩૬૬	 વયનક્તગત	 કપોસટ	 પીટ	
બાંધકામ	પૂણમા	કરિામાં	આિેલ	છે.	

•	 	 ્પલાન્સટક	કચરાિા	વયિસ્ાપિ	માટે	૪૨૮	MOU	કરીિે	૫૪૬	ગામોિે	આિરી	લેિામાં	આિેલ	છે.	
•	 	 સિચછ	ભારત	નમશિ	(ગ્ામીણ)	ભાગ-૨	અંતગમાત	ઘિ	કચરાિા	વયિસ્ાપિિી	કામગીરીિા	ભાગરૂપે	હાલમાં	૪૫૧૮	

ગામોમાં	કચરાિું	ડોર	ટ	ુડોર	કલેકશિ	્ાય	છે	અિે	૭૪૨	સેગ્ીગેશિ	શેડિું	બાંધકામ	પૂણમા	કરિામા	ંઆિેલ	છે.
પ્રધાિમંત્રી ક્રરૃનર નસંચાઇ યોજિા - િોટરશેડ કમપોિનટ (PMKSY)

•	 	 સંકનલત	જળસત્ાિ	વયિસ્ાપિ	કાયમાક્રમિી	શરૂઆત	િરમા	૨૦૦૯-૧૦્ી	્યેલ	છે,	જેિો	મુખય	હેતુ	કુદરતી	સંસાધિો	
જેિા	કે,	ભૂમી,	ભેજ	અિે	વૃક્ષાચછાટદત	આિરણિે	સુયોનજત	કરી	પયામાિરણ	સત્ોતિું	સંતુલિ	કરિાિંુ	છે.

•	 	 િરમા	૨૦૧૫-૧૬માં	સંકનલત	જલસત્ાિ	વયિસ્ાપિ	કાયમાક્રમ	પ્ધાિમંત્ી	કૃનર	નસંચાઇ	યોજિામા	ંસમાિેશ	કરિામાં	
આિેલ	છે	અિે	આ	યોજિા	પ્ધાિમંત્ી	કૃનર	નસંચાઇ	યોજિા	–	િોટરશેડ	કમપોિનટ	તરીકે	ઓળખિામા	ંઆિે	છે.

•	 	 િરમા	૨૦૨૧-૨૨માં	િિેમબર-૨૧	અંનતત	જમીિ	અિે	ભેજ	સંરક્ષણિા	અિે	જળસંગ્હિા	કુલ	૬૫૭૦	કામો	પણુમા	
્યેલ	છે,	કુલ	₨	૪૬.૨૫કરોડિો	ખચમા	્યેલ	છે.

•	 	 રાજય	સરકારશ્રીિી	િાણાંકીય	સહાય્ી	બેચ-૫	(િરમા	૨૦૧૩-૧૪)	અિે	બેચ-૬	(િરમા	૨૦૧૪-૧૫)િા	બાકી	કામો	
િરમા	૨૦૨૨-૨૩માં	આયોજિ	મુજબ	હા્	ધરિામા	ંઆિશે.

•	 	 હાલમા	ંબેચ-૬િા	ડીપીઆર	તૈયાર	કરી	મંજુરી	અ્મે	રજુ	કરેલ	છે	જે	મંજુર	્યે્ી	આગામી	િરમા	૨૦૨૨-૨૩માં	
િાનરમાક	આયોજિ	મુજબ	કામો	હા્	ધરિામાં	આિશે.

રાષ્ટીય ગ્ામીણ આજીનિકા નમશિ (Aajivika-NRLM)
•	 	 ૨.૬૨	લાખ	સિકસહાય	જુ્ોિી	રચિા	જે	પૈકી	૧.૫૨	લાખ	જૂ્ો	હાલમા	ંસનક્રય	છે.
•	 	 ૧.૯૦	લાખ	સિ	સહાય	જુ્ોિે	રીિોલિીંગ	ફંડ	ફાળિણી	કરિામા	ંઆિેલ	છે.
•	 	 ૭૫૬૫	ગામ	સંગઠિ	(VO)	િી	રચિા	કરિામાં	આિેલ	છે.
•	 	 ૫૬૨૯	ગામ	સંગઠિિે	મુડીગત	ભંડોળ	(CIF)	ફાળિણી	કરિામા	ંઆિેલ	છે.
•	 	 ૧.૪૯	લાખ	સિસહાય	જુ્ોિે	બેંકો	મારફતે	કેશ	ક્રેટડટ	ફાળિિામાં	આિેલ	છે.	
•	 	 ૨.૪૮	લાખ	તાલીમા્થીઓિે	આરસેટી	મારફતે	તાલીમ	આપિામા	ંઆિે	છે.
•	 	 ૧.૭૪	લાખ	યુિાિ	યુિતીઓિે	રોજગારીિી	તકો	પુરી	પાડિામાં	આિેલ	છે.
•	 	 ૨૦,૬૭૮	તાલીમા્થીઓિે	ડી.ડી.યુ.	જી.કે.િાય.	મારફત	ેઆજીનિકા	માટેિી	તાલીમ	આપિામાં	આિેલ	છે.	જેમાં્ી	

૧૫,૩૩૧	તાલીમ્થીઓિે	જોબ	્પલેસમેનટ	મળેલ	છે.
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•	 	 ૮૦૦૦૦	જુ્ો	આજીિીકા	લક્ષી	પ્વૃતી	સા્ે	જોડાયેલ	છે.	
•	 	 સખીમંડળો	મીટર	રીડીંગ,	હાઉસકીનપંગ,	કેંટીિ,	સટશેિરી	ગ્ામીણ	ટ્ાનસપોટમા,	ડ્ેસ	મેકીંગ,	ડાયમંડ	ઉદ્યોગ,	ગારમેનટ	

મેકીંગ	તેમજ	્પલાન્સટક	િેસટ	મેિેજમેનટિી	વયિસાનયક	કામગીરી	કરી	રહ્ા	છે.
શયામાપ્રસાદ મુખજજી રુબમાિ નમશિ (SPMRM)

•	 	 શયામા	 પ્સાદ	મુખજથી	 રૂબમાિ	 યોજિાિો	 માિિીય	પ્ધાિમંત્ીશ્રી	 દ્ારા	 ૨૧	 ફેબ્ુઆરી,	 ૨૦૧૬િા	 રોજ	શુભારંભ	
કરિામાં	આવયો.	હાલમાં	ફેઝ-૧,	૨	અિે	૩	િા	કુલ	૧૬	કલસટરિી	પસંદગી	કરેલ	છે

•	 	 આ	યોજિાિો	હેતુ	ગામિા	સમુહિે	માળખાકીય	(ઝુમખા),	સામાજીક/આન મ્ાક	સિલતો	પૂરી	પાડિાિો	છે,	જે્ી	આ	
ગામિા	જુ્ો	તેમજ	તેમિા	આસપાસિા	નિસતારિી	સુખાકારીમા	ંિધારો	્ાય.

•	 	 (૧)	જિરલ	ક્સટર	(૨)	આટદિાસી	ક્સટર	એમ	બે	પ્કારિા	ક્સટરિી	પસંદગી	રાજય	સરકાર	અિે	ભારત	સરકાર	
દ્ારા	મંજૂર	કરિામાં	આિે	છે.

•	 	 આ	 માટે	 રાજય	 સરકાર	 દ્ારા	ક્સટર	 અિે	 ગ્ામપંચાયતિી	 પસંદગી	 જિસંખયાિા	આધારે	 કરિામાં	આિે	 છે.	
આટદિાસી	 નિસતારિા	ક્સટરમાં	૫૦૦૦	્ી	૧૫૦૦૦	અિે	નબિ	આટદિાસી	 નિસતાર	ક્સટરમા	ં૨૫૦૦૦	્ી	
૫૦૦૦૦િી	જિસંખયા	ધરાિતી	ગ્ામપંચાયતિે	પસંદ	કરિામાં	આિે	છે.	

•	 	 આ	યોજિામાં	ક્રીટીકલ	ગેપ	ફંડ	તરીક	ેઆટદિાસી	નિસતારિા	ક્સટરમાં	₨	૧૫.૦૦	કરોડ	અિે	નબિ	આટદિાસી	
નિસતારિા	ક્સટરમાં	₨	૩૦.૦૦	કરોડિી	જોગિાઈ	કરિામાં	આિેલ	છે.

•	 	 ભારત	સરકાર	અિે	રાજય	સરકારિો	ફંડ	રેનશયાિું	પ્માણ	૬૦:૪૦	છે.
•	 	 ICAP	(Integrated	Cluster	Action	Plan)	કલસટરિી	જરૂટરયાતોિો	ઉલ્ેખ	કરિાં,	પાયાિા	અભયાસો	અિે	આ	

જરૂરીયાતોિે	પુરી	કરિાં	ત્ા	કલસટરિી	ક્ષમતાં	િધારિારી	મુખય	પહેલોિે	આિરી	લેિામાં	આિે	છે.
•	 	 કનેરિ	સરકારશ્રી	દ્ારા	ફેઝ-૧માં	૪	ક્સટરિી	મંજુરી	અપાયેલ	છે.	જેમાં્ી	અંબાજી,	શામળાજી,	રિાપર	અિે	િાડીિાર	

કલસટરોિી	પસંદગી	્યેલ	છે.	આજટદિ	સુધી	CGFિા	૩૪	DPRમાં્ી	૩૪	પ્ોજેકટ	મંજુર	્યેલ	છે.	જેમા્ી	૨૭	
પ્ોજેક્ટસિું	કામ	પણૂમા	્યેલ	છે	ત્ા	૦૫	પ્ોજેક્ટસ	પ્ગનતમાં	છે.	૦૨	પ્ોજેકટ	શરૂ	્િાિા	બાકી	છે.	કુલ	રૂ	૧૨.૬૮	
કરોડિો	ખચમા	્યો	છે.	(૧૪	ટડસેમબર	૨૦૨૧	અંનતત)	

•	 	 કનેરિ	સરકારશ્રી	દ્ારા	ફેઝ-૨	માં	કુલ	૫-કલસટરિી	પસંદગી	કરેલ	છે.	જેમા	બેચરાજી,	ઉમરપાડા,	મોરા	(હ),	ટટકર	અિે	
સંજાણ	કલસટરોિી	પસંદગી	્યેલ	છે.	આજટદિ	સુધી	CGFિા	૩૮	DPRમાં્ી	૩૮	DPR	મંજુર	્યેલ	છે.	જેમાં	૧૮	
પ્ોજેક્ટસિું	કામ	પૂણમા	્યેલ	છ	ેત્ા	૨૦	પ્ોજેકટ	પ્ગનતમાં	છે.	કુલ	₨	૨૧.૯૪	કરોડિો	ખચમા	કરિામાં	આિેલ	છે.	
(૧૪	ટડસેમબર	૨૦૨૧	અનંતત)	

•	 	 કનેરિ	સરકારશ્રી	દ્ારા	ફેઝ-૩	માં	૭	ક્સટરિી	મંજુરી	અપાયેલ	છે.	જેમાં	રૂમલા,	માટીએડ,	સાયલા,	ઝાંઝિા	પાંણાઈ,	
મુનરિા,	મોટા	ખુંટિડા,	અિે	આટકોટ	કલસટરોિી	પસંદગી	્યેલ	છે.	આજટદિ	સુધી	CGFિા	૫૮	DPRમાં્ી	૫૮	
DPR	પ્ોજેકટ	મંજુર	્યેલ	છે.	જેમા્ી	૩૦	પ્ોજેક્ટસિંુ	કામ	પણૂમા	્યેલ	છે	અિે	૨૭	પ્ોજેકટ	પ્ગનતમાં	છે	અિે	૦૧	
પ્ોજેકટ	શરૂ	્િાિું	બાકી	છે.	કુલ	₨	૧૯.૮૧	કરોડિો	ખચમા	્યો	છે.	(૧૪	ટડસેમબર	૨૦૨૧	અંનતત)

તાલીમ કાયમાક્રમ-રાજય ગ્ામ નિકાસ સંસ્ા (SIRD), અમદાિાદ
•	 	 રાજય	ગ્ામ	નિકાસ	સંસ્ા	દ્ારા	ગ્ામ	નિકાસિી	યોજિાઓિું	અસરકારક	અમલીકરણ	્ાય	અિે	ગ્ામય	સતર	ેલોકોિે	

માનહતી	માગમાદશમાિ	મળ	ેત	ેહેતુ્ી	SIRD	દ્ારા	તાલીમ	કાયમાક્રમિું	આયોજિ	કરિામાં	આિે	છે.	જે	અંતગમાત	પંચાયતિા	
પદાનધકારીશ્રીઓ	તેમજ	કમમાચારીશ્રીઓિે	તાલીમ	આપિામા	ંછે.

•	 	 રાજય	ગ્ામ	નિકાસ	સંસ્ા	દ્ારા	િરમા	૨૦૨૧-૨૨	દરનમયાિ	કુલ	૧૮૯	તાલીમ	કાયમાક્રમોિા	આયોજિિો	લકયાંક	
રાખિામાં	આિેલ	છે,	જેમાં	૧૫૧	તાલીમો	ત્ા	૦૨	સેટકોમ	કાયમાક્રમ	મળીિે	કુલ	૧૫૩	કાયમાક્રમો	કરેલ	છે.	

•	 	 રાજય	ગ્ામ	 નિકાસ	સંસ્ા	 દ્ારા	 િરમા	 ૨૦૨૨-૨૩	દરનમયાિ	 કુલ	૨૧૫	તાલીમ	 કાયમાક્રમોિંુ	આયોજિ	કરિામાં	
આિિાર	છે.
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૧૨. મહેસૂલ વિભાગ
■ સુવરિટેન્ડનટ ઓફ સટેમ્પસ અને નોંધણી સર વનરીક્ષકની કચેરી
સટેમ્પ રિભાગ 
	 ગુજરાત	રાજ્યમા	ંમહેસૂલ	વિભાગના	િહીિટી	વન્યંત્રણ	હેઠળ	સવુરિટેન્ડનટ	ઓફ	સટેમ્પસની	કચેરી,	ગાંધીનગરમા	ંઆિેલી	છે.	
જેની	મહતિની	કામગીરી	નીચે	મુજબ	છે.

•	 	રાજ્યની	સટેમ્પ	ડુ્ટીની	આિક	સુવનવચિત	કરિી.
•	 	લેખ	ઉ્પર	િ્પરા્યેલ	સટેમ્પ	ડ્ુટીની	્પ્યાયાપ્તતા	ત્પાસિી.
•	 	સટેમ્પ	ડુ્ટીના	હેતુસર	રાજ્યના	વમલકતની	બજાર	કકંમતની	ASR	(જંત્રી)	તૈ્યાર	કરિી.
•	 	સટેમ્પ	ડુ્ટીના	હેતુસર	વમલકતનું	મુલ્યાંકન
•	 	અદાલતી	અને	વબનઅદાલતી	સટેમ્પસનું	નાગકરકોને	સંતોષકારક	રીતે	વિતરણ

૧. મુલ્ાાંકન તાંત્રની કામગીરી 
•	નોંધણી	અર્થે	રજ	ૂર્તા	માલીકી	ફેરખતના	લેખોમાં	વમલકતની	બજાર	કકંમત	મુજબ	સટેમ્પ	ડ્ુટી	લિેા્ય	છે	કે	નહી	તેની	

ચકાસણી	કરી	આિા	લેખોમાં	વમલકતનું	્યોગ્ય	મુલ્યાકંન	કરિાની	કામગીરી	આ	તંત્ર	બજાિે	છે.	
•	 સટેમ્પ	ડ્ુટી	મુલ્યાંકન	તંત્રના	ના્યબ	કલેકટરશ્ીઓન	ેઅવધવન્યમની	કલમ-૩ર(ક)	ની	જોગિાઈ	માટે	સટેમ્પ	અવધવન્યમમાં	

જીલ્ા	કલેકટર	તરીકેની	સત્ા	એના્યત	કરિામાં	આિેલ	છે.	તે	ઉ૫રાત	કલમ-૩ર(ક)	હેઠળના	૫્ડતર	દસતાિેજોના	ઝ્ડ્પી	
વનકાલ	માટે	રાજ્યના	રિાંત	અવધકારીશ્ી	તર્ા	જીલ્ાની	મામલતદાર	કચેરીના	િગયા-૨	ના	મહેસૂલી	અવધકારીઓન	ે૫ણ	
કલમ-૩ર(ક)	હેઠળના	અવધકારો	આ૫િામા	આિેલ	છે.	્પરીણામે	દસતાિેજોના	વનકાલમા	ંિેગ	આવ્યો	છ	ેતેટલુ	ંજ	નહી	
્પરંત	ુકલમ-૩ર(ક)	ના	્પ્ડતર	દસતાિેજોના	વનકાલ	માટે	ખાસ	ઝુંબેશ	હાર્	ધરી	વનકાલ	કરિાનુ	ંઆ્યોજન	કરિામા	ંઆિે	
છે.	વિશેષમાં	કલમ-	૩ર(ક)	હેઠળના	રેફરનસ	કેસોના	વનકાલની	કામગીરી	ઝ્ડ્પી	ર્ા્ય	તે	માટ	ેગુજરાત	સટમે્પ	(વમલકતની	
બજાર	કકંમત	નક્ી	કરિા	બાબત)	ના	વન્યમો	૧૯૮૪	તર્ા	જંત્રી	ભાિો	અન	ેગાઇ્ડ	લાઇન	નક્ી	કરિામા	ંઆિેલ	છે.

•	આ	ઉ્પરાંત	લેખનો	વિષ્ય	હો્ય	તેિી	વમલકતની	બજાર	કકંમત	કરતાં	ઓછો	અિેજ	દશાયાિેલ	ન	હો્ય	તેમજ	બજાર	કકંમત	
મુજબ	્યોગ્ય	સટેમ્પ	ડ્ુટી	ભર્પાઈ	કરેલ	હોઈ	તેિા	લેખો	સબંવધત	્પક્ષકારને	તરત	જ	્પરત	કરિા	માગયાદશયાક	સૂચનાઓ	
આ્પિામાં	આિેલ	છે.	્પરીણામે,	રાજ્યની	મહેસૂલી	આિકમાં	િધારો	ર્િા	્પામેલ	છે.

•	 હાલમા	ંમુલ્યાકંન	તંત્રમા	ંના્યબ	કલેકટરશ્ીઓને	ગુજરાત	સટેમ્પ	અવધવન્યમ	-૧૯૫૮	ની	કલમ-ર	(છ)	મુજબ	રિકરણ-૪	
હેઠળની	કલેકટરશ્ીની	સત્ાઓ	એના્યત	કરિામાં	આિેલ	છે.	જેના	કારણે	લાંબા	સમ્યર્ી	જપ્ત	ર્્યેલા	્પ્ડતર	કેસના	
તર્ા	રિવતમાસ	નિા	ઉભા	ર્તા	કેસના	વનકાલ	શક્ય	બન	ેછે.	તદ્	ઉ્પરાંત	ના્યબ	કલેકટર	(સટેમ્પ	ડ્ુટી)	મુલ્યાકંન	તંત્ર	
તર્ા	કલેકટર	અન	ેઅવધક	સુવરિ.ઓફ	સટેમ્પસ	દ્ારા	અવધવન્યમની	કલમ-	૩ર(ક),	૩૯(૧)(ખ)તર્ા	અન્ય	કલમો	હેઠળ	
ખુટતી	સટેમ્પ	ડ્ુટી	તર્ા	દ્ંડની	રકમ	િસૂલ	લિેા	કરિામાં	આિેલા	હૂકમો	અનિ્ેય	બાકી	િસૂલાતની	ઝ્ડ્પી	કા્યયાિાહી	માટ	ે
સરકારશ્ી	દ્ારા	કુલ	૧૮	ના્યબ	મામલતદારની	જગ્યા	ઉભી	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	તેઓન	ેસટેમ્પ	ડ્ુટી	તર્ા	દં્ડની	િસૂલાત	
માટે	બોમબે	લેન્ડ	રેિન્યુ	કો્ડ	હેઠળ	મહેસૂલી	રાહે	િસૂલાત	માટ	ેસત્ાઓ	સો્પિામા	ંઆિેલ	છે.	તેન	ેકારણે	ખુટતી	સટમે્પ	
ડ્ુટી	તર્ા	દ્ંડ	િસુલાતની	કા્યયાિાહી	ગવતમાં	છે.	બહોળા	રિમાણમાં	આિી	િસૂલાત	શક્ય	બનેલ	છે.

૨. ના્બ કલેકટર કચેરીઓની કામગીરી
	 	 સમગ્ર	રાજ્યની	મુલ્યાંકન	કચેરીઓ	દ્ારા	માહે	એવરિલ-૨૦૨૧	ર્ી	નિેમબર-ર૦૨૧	સુધી	કુલ-૧૭,૪૭૪	દસતાિેજ	્પરતિે	
વનણયા્ય	કરી	₨	૧૮૭૮.૯૦	લાખની	આિક	રિાપ્ત	ર્િા	્પામેલ	છે.
	 	 જ્યારે	જે	કેસોમાં	્પક્ષકાર	દ્ારા	હૂકમ	મુજબની	ડ્ુટી	ભર્પાઈ	કરિામાં	આિતી	નર્ી.	તિેા	બાકી	િસૂલાતિાળા	દસતાિેજ	
સંબંધે	નીચે	મુજબની	કા્યયાિાહી	કરિામાં	આિે	છે.
૩. બાકી િસૂલાત માટે લેિા્ેલ ્પગલા 

•	બાકી	િસૂલાત	ઝ્ડ્પી	અન	ેમહત્મ	કરિા	માટે	જીલ્ાના	ના્યબ	કલેકટરશ્ીઓની	સમીક્ષા	બેઠક	દર	માસે	 વન્યવમત	
કરિામાં	આિે	છે.

•	 ગુજરાત	સટેમ્પ	અવધવન્યમ	-૧૯૫૮ની	કલમ-૪૬	અનિ્ેય	જમીન	મહેસૂલ	અવધવન્યમ-૧૯૭૯	ની	કલમ-૧્પ૦	મુજબ	
જમીન	મહેસૂલ	બાકી	તરીકે	િસૂલ	કરિા	નોટીસ	આ્પિામા	ંઆિે	છે.

•	 બાકી	િસૂલાતિાળા	તમામ	કેસના	આસામીઓની	 વમલકત	ઉ્પર	રેિન્યુ	રેક્ડયામા	ંબોજાની	નોંધ	સતિરે	્પ્ડાિિા	જરૂરી	
કા્યયાિાહી	હાર્	ધરિામાં	આિેલ	છે.
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	 	 રાજ્યમા	ંઆિેલ	ના્યબ	કલેકટર,	સટેમ્પ	ડ્ુટી	મુલ્યાકંનતંત્રની	કચેરીઓ	ખાત	ેસટેમ્પ	અવધવન્યમની	કલમ-૩૨(ક)	અને	
કલમ-૩૩	હેઠળના	બાકી	્પ્ડતર	કેસોમાં	 તેમજ	જીલ્ાઓમાં	રિાંત	અવધકારીશ્ી	હસતક	કલમ-૩૨(ક)	હેઠળના	બાકી	્પ્ડતર	
કેસોમાં	ઝ્ડ્પી	વનકાલ	માટે	સતત	વનરીક્ષણ	અને	માગયાદશયાન	આ્પિામાં	આિે	છે.
૪. સટેમ્પ ડુ્ટીના દરોનુાં સરળીકરણ 
	 	 સર્ાિર	વમલકતની	તબદીલીના	જદુા	જદુા	રિકારના	લખેો	ઉ્પર	લેિામાં	આિતી	સટેમ્પ	ડ્ટુીના	દર	સંદભથે,	રાજ્યમા	ંિે્પાર	ઉદ્ોગ	
રાજ્ય	બહારની	હરીફાઈમા	ંટકી	શકે,	વિદેશમારં્ી	નિા	ઉદ્ોગોને	રાજ્યમાં	આિિાનંુ	રિોતસાહન	મળે,	સામાન્ય	અન	ેમધ્યમ	િગયાના	લોકો	
ઉ્પર	સટેમ્પ	ડ્ટુીનુ	ંભારણ	ઘટે	ત	ેમાટે	સટેમ્પ	ડ્ટુીના	દરમાં	તા.૧/૪/ર૦૦૭ર્ી	ઘટા્ડીને	૪.૯૦	%	કરિામાં	આિલે	છે.	
	 	 સમાન	રિકારના	લેખ	ઉ્પર	સટેમ્પ	ડુ્ટીના	અલગ	અલગ	દરોને	કારણે	િહીિટી	ગુંચિણો,	અર્યાઘટનના	રિશ્ો,	ઓ્ડીટ	
્પેરા,	લીટીગેશન	તર્ા	સટેમ્પ	ડ્ુટી	ભરિાની	મુશકલેીના	વિવિધ	મુદ્ાઓ	ઉ્પસસર્ત	ર્તા	હતા.	વિિાદો	તર્ા	અર્યાઘટનના	મુદ્ાઓના	
વનરાકરણ	માટે	આિા	સમાન	રિકારના	લેખ	ઉ્પર	સટેમ્પ	ડ્ુટીના	દરોનું	સરળીકરણની	સાર્ે	તાકકીકીકરણ	કરીને	સમાન	દર	
ઠરાિિામાં	આિેલ	છે.	અલગ	અલગ	રિકારના	ર૭	દરોમાં	ફેરફાર	તર્ા	કામગીરી	કરીને	માત્ર	૯	દર	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	
૫. નામદાર ગુજરાત હાઈકોટ્ટ મેટર
	 	 સટેમ્પ	અવધવન્યમની	જોગિાઈના	અમલીકરણ	સંદભયામાં	જાહેર	જનતા	તર્ા	કં્પનીઓ	દ્ારા	નામદાર	ગુજરાત	હાઈકોટયામાં	
દાદ	માંગિિામા	ંઆિે	તેિા	કકસસાઓમાં	સરકારી	િકીલના	્પરામશથે	તર્ા	જરૂર	જણા્યે	એ્ડિોકેટ	જનરલશ્ી	સાર્ે	્પરામશયામાં	
રહી	સરકાર	્પક્ષે	કા્યદાનુસાર	સટેમ્પ	ડ્ુટીની	િસૂલાત	ર્ા્ય	તે	અંગેની	ઘટતી	કા્યયાિાહી	કરિામાં	આિે	છે.	સાર્ે	સાર્ે	રાજ્ય	
સરકાર	વિરુધધ	આ્પેલા	ચુકાદા	અનિ્યે	એલ.્પી.એ.	સંબંધેની	કા્યયાિાહી	વિભાગી્ય	િ્ડા	તર્ા	મહેસૂલ	વિભાગ	સાર્ેના	્પરામશયામાં	
રહી	કરિામાં	આિે	છે.
૬. ઇ-સટેમ્પીંગ સુવિધા 
	 	 ઇ-સટેમ્પીંગ	સુવિધાનો	 વ્યા્પ	િધારિા	માટે	રાજ્ય	સરકારશ્ી	દ્ારા	નીવત	 વિષ્યક	 વનણયા્ય	કરી	તા:૨૩/૦૮/૨૦૧૯ના	
જાહેરનામાંર્ી	ઇ-સટેમ્પીંગ	વન્યમોના	વન્યમ-૧૩	માં	સુધારો	કરીન	ેઈ-સટેસમ્પગં	્પધધવત	હેઠળ	સટટૉક	હોલ્ડીંગ	કો્પપો.	ઇસન્ડ્યા	લી.	
દ્ારા	વનમિામાં	આિતાં	ઓર્ોરાઈઝ્ડ	કલેકશન	સેનટર	(ACC)	ની	વનમણૂંકની	લા્યકાતોમા	ંસુધારો	કરિામાં	આિેલ	છે.	જેનાર્ી	
શી્ડ્યુલ	બેંકો,	કેંદ્ર	અને	રાજ્ય	સરકારના	વન્યંત્રણ	હેઠળની	નાણાકી્ય	સંસર્ાઓ	કે	એકમો	અને	્પોસટ	ઓકફસ	ઉ્પરાંત	લા્યસનસી	
સટમે્પ	િેન્ડર,	ચાટયા્ડયા	એકાઉનટનટ,	કં્પની	સેક્ેટરી,બંદર/્પોટયા	ખાતેના	સી	&	એફ	એજનટ,	ઇ-ગિનયાનસ	્પલાન	હેઠળ	કા્યયારત	કોમન	
સવિયાસ	સેનટર,	RBI	રજીસટ્ડયા	નોન	બેંકીંગ	ફાઇનાનસી્યલ	કં્પની	અન	ેલા્યસનસી	નોટરી	અર્િા	રાજ્ય	સરકારશ્ીના	્પૂિયા	્પરામશયા	
બાદ	કોઇ	વ્યકકત/એજનસી	ACC	તરીકે	વનમણૂંક	મેળિિા	માંગતા	હો્ય	તો,	તેઓન	ેવન્યમ-૧૨	હેઠળ	ACC	તરીક	ેવનમણૂંક	
આ્પિા	અંગે	નક્ી	કરિામાં	આિેલ	છે.
૭. ઇ-્પેમેનટ
	 	 સટેમ્પ	ડ્ુટી	ચૂકિણીની	(૧)	સટેમ્પ	્ેપ્પર,	(૨)	ફ્ેંકીગ	મશીન	તર્ા	(૩)	ઇ-સટેમ્પીંગની	્પધધવતઓ	ઉ્પરાંત	નોંધણી્પાત્ર	
દસતાિેજોમાં	સટેમ્પ	ડ્ુટી	સરળતાર્ી	ગમ	ેતે	સર્ળે/સમ્યર્ી	ઓનલાઇન(e-payment	મારફત)	ચૂકિી	શકે	તે	માટ	ેસરકારશ્ી	દ્ારા	
તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૭	ના	નોટીફીકેશનર્ી	ઇ-્પેમેનટ	અંગેના	વન્યમો	(The	Gujarat	State	e-payment	of	stamp	duty	Rules	
2017)	ઘ્ડિામાં	આિેલ.	જે	તા.૨૩/૦૧/૧૯	ના	્પકર્પત્રર્ી	અમલમાં	મૂકિામાં	આિેલ	છે.
૮. ગુજરાત સટમે્પ અવધવન્મ ૧૯૫૮ ની અનૂસૂવચ-૧ ના ફીકસ રકમના દરોમાાં સુધારા   
	 	 ગુજરાત	સટેમ્પ	(સુધારા)	અવધવન્યમ-૨૦૧૯	(અવધવન્યમ-૧૨,	સન	ે૨૦૧૯)	ર્ી	ફીકસ	ડ્ુટીનો	દર	ધરાિતા	આકટયાકલમાં	
નીચે	મુજબનો	સુધારો	કરિામાં	આિેલ	છે.

અ.નાં. દસતાિેજનો રિકાર તા.૦૫/૦૮/૧૯ થી 
અમલી સુધારેલ દર

૧ સોગંદનામા(એફી્ડેિીટ)	તર્ા	નોટરીના	લખાણના	લેખ	 ` ૫૦/-
૨ દત્ક્પત્ર,	લગ્ન	નોંઘણી,	ભાગીદારી	લખેમા	ંફીકસ	સટેમ્પ	ડ્ટુીના	દર	ધરાિતા	લખે	તર્ા	

િારસાગત	વમલકતમા	ંકૌટંૂવબક	સભ્ય	દ્ારા	કે	તઓેની	તરફેણમા	ંહક્	જતો	કરિાના	લેખ
` ૨૦૦/-

૩ ઉ્પરોકત	ઉલ્ેખ	કરેલ	દસતાિેજો	વસિા્યના	ફીકસ	સટેમ્પ	ડ્ુટીના	દર	ધરાિતા	લેખો	જેિા	
કે,	િહીિટખત,	કબૂલાત,	એરિેનટીસશી્પ	લેખ,	એિો્ડયા,	છૂટાછ્ેડાનો	લેખ,	બા્ંયધરીખત,	
લાઇસનસ્પત્ર,	મુખત્યારનામા	ફીકસ	સટેમ્પ	દર	ધરાિતા	લેખ,	ગીરો	છો્ડાિિાના	લેખ,	
લીઝ	રીલીઝ	લેખ	અને	ટ્રસટના	લેખો	સહીત	અનુસવુચમાં	દશાયાિેલ	અન્ય	લેખો

` ૩૦૦/-
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૯. નોન જ્ુ્ડીશી્લ ફીઝીકલ સટેમ્પ ્પે્પરનુાં િેચાણ બાંધ કરિા બાબત
	 	 ભારત	સરકારશ્ીના	વનદદેશ	મુજબ	તેમજ	સટેમ્પ	્ેપ્પરના	િેચાણમા	ંરહેલ	ગેરરીતીઓ	અને	સટમે્પ	્ેપ્પરના	વિતરણમાં	
રહેલ	મુશકલેીઓ	અછત	દૂર	કરિા	મહેસૂલ	વિભાગના	તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૯	તર્ા	તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯	ના	જાહેરનામાર્ી	રાજ્ય	
સરકારશ્ી	દ્ારા	નોન	જ્યુ્ડીશી્યલ	ફીઝીકલ	સટેમ્પ	્પે્પરનું	િેચાણ	તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૯	ર્ી	બંધ	કરિામાં	આિેલ	છે.
૧૦. વબન અદાલતી અને અદાલતી સટેમ્પ ્પુરા ્પા્ડિા બાબત 
	 	 સટેમ્પના	્પુરિઠા	અન	ે વિતરણ	અંગેના	ભારત	સરકારના	 વન્યમોના	 વન્યમ-૮(૧)(અ)	અનિ્યે	નો્ડલ	્પોઈનટ	તરીકે	
ગાંધીનગર	ખાતેના	સર્ાવનક	સટોર	તરીકે	જાહેર	કરેલ	છે	એટલે	કે,	ગુજરાત	રાજ્યની	વતજોરીઓની	સટેમ્પની	જરૂરી્યાત	અંગેના	
િાવષયાક	ઇન્ડેનટ	મુજબનો	સટેમ્પનો	જથર્ો	નાવસક	વસક્યુરીટી	રિેસ	અન	ેહૈદરાબાદ	રિેસ	ખાતરે્ી	મેળિીન	ેરાજ્યની	વજલ્ા	વતજોરી	
કચેરીઓને	રૂબરૂમાં	સટેમ્પ	્પહોચા્ડિાની	જિાબદારી	તે	વનભાિે	છે.
	 	 વન્યમ-૯(ર)	અનિ્યે	નાવસક	અને	હૈદારાબાદ	ખાતેના	્ડે્પોની	માંગ	્યાદી	ત્પાસિા	આવસ.	સવુરિ.ઓફ	સટમે્પસ,	ગાંધીનગરની	
અવધકારી	તરીકે	વનમણૂંક	કરાઈ	છે.	તદ્	નુસાર	ગુજરાતમાંની	સર્ાવનક	અને	શાખા	્ડે્પોની	માંગ	સંતોષિા	માટે	તમામ	રિકારના	
સટેમ્પનો	્પુરિઠો	જાળિી	રાખિો	એ	જ	મુખ્ય	સટેમ્પ	કચેરીની	બીજી	મહતિની	કામગીરી	છે.	ગુજરાત	રાજ્યમાં	લોકોન	ેસટેમ્પ	
િેચિાની	કામગીરી	(૧)	હોદાની	રૂએ	સટેમ્પ	િેચનારાઓ	અન	ે(ર)	્પરિાના	ધરાિતા	સટેમ્પ	િેચનારાઓ	દ્ારા	કરિામાં	છે.
૧૧. જાંત્રી સુધારણાની કામગીરી 
	 	 રાજ્યમા	ંસર્ાિર	વમલકતોના	સટમે્પ	ડુ્ટીના	હેતુસર	મૂલ્યાકંન	માટે	તા.૦૧/૦૪/૧૯૯૯ની	સસર્વતના	ભાિો	દશાયાિતી	જંત્રી	
તા.૦૮/૦૨/૨૦૦૭	સુધી	અમલમાં	હતી.	તા.૦૯/૦૨/૨૦૦૭	ર્ી	તા.૦૧/૦૪/૧૯૯૯ની	સસર્વતના	ભાિમા	ં૫૦%	નો	િધારો	
કરિાનું	વનણયા્ય	કરેલ	છે.	સાર્ે	તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૭	ર્ી	રિવત	િષયા	જંત્રીના	ભાિમા	ં૫%નો	િધારો	કરિાનો	વનણયા્ય	લેિામાં	આિેલ	છે.	
તા.૦૯/૦૨/૨૦૦૭	ર્ી	જંત્રીના	ભાિમાં	૫૦%	િધારાર્ી	અને	રિવત	િષયા	૧	લી	એવરિલ	ર્ી	બીજા	૫%ના	િધારાર્ી	સટેમ્પ	ડ્ુટીની	
આિકમાં	ઉત્રોત્ર	િધારો	ર્્યેલ.	નગર્પાવલકા,	મહાનગર્પાવલકા	અન	ેગ્રામ્ય	વિસતારની	નિી	જતં્રી	તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૮	ર્ી	
અમલમાં	મુકિામાં	આિેલ	છે.	ત્યારબાદ	સરકારશ્ીના	મહેસુલ	વિભાગના	ઠરાિ	ક્માંક:એસટી્પી/૧૨૨૦૯/૧૬૯/૧૧/એચ-૧,	
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૧	ર્ી	નિી	જંત્રી(એ.એસ.આર.)૨૦૧૧	સમગ્ર	રાજ્યમાં	તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૧	અમલમાં	મૂકિામાં	આિેલ.	તેમજ	
સરકારશ્ીના	મહેસુલ	વિભાગના	તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૧ના	ઠરાિર્ી	જંત્રી-૨૦૧૧માં	જમીન	કે	સર્ાિર	વમલકતની	આકારણીમાં	જે	
િધારો	ર્્યો	છે,	તેમાં	૫૦%	ઘટા્ડાની	રાહત	આ્પિાનું	અન	ેતા.૦૧/૦૪/૨૦૧૧ર્ી	અમલી	જંત્રીના	દર	તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૮ની	
જંત્રી	કરતાં	ઓછા	હો્ય	તો	તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૮ર્ી	અમલી	જંત્રીના	દરની	ગણતરી	કરિા	તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૧ર્ી	ઠરાિેલ	છે.	આ	
જંત્રી	હાલ	રાજ્યમાં	અમલી	છે.
૧૨.		 અત્રેની	કચેરી	દ્ારા	િષયા	સને	૨૦૨૦-૨૦૨૧	તર્ા	ચાલ	ુિષયા	ર૦૨૧-ર૦૨૨	(ઓકટોબર-ર૦૨૧)ના	સમ્યગાળાની	

વસક્યુરીટી,	 કોમો્ડીટી,	 ્પોટયા,	 કોનસોલી્ેડટે્ડ,	 એમ.સી.એ.-૨૧,	 વિવિધ	 સત્રોતમાંર્ી	 ર્તી	આિક,	 અમાલગમેશન	 તર્ા	
અનરજીસટ્ડયા	તેમજ	અન્ય	આિક	નીચે	મુજબ	છે.	 	 	 	 	 					(રકમ	₨	કરો્ડમાં)

ક્રમ કેટેગરી િર્ટ ર૦૨૦ - 
ર૦૨૧

િર્ટ ર૦૨૧-૨૦૨૨
( માહે નિેમબર-ર૦૨૧ અાંવતત)

૧ વસક્યુરીટી	તર્ા	કોમો્ડીટી ૨૪૮.૦૮ ૨૩૯.૬૧
૨ ્પોટયા ૩૫.૯૫ ૧૬.૧૭
૩ કોનસોલી્ડેટે્ડ	સટેમ્પ	ડ્ુટી ૩૮.૧૨ ૪૮.૬૩
૪ એમ.સી.એ-૨૧ ૬.૬૯ -
૫ વિવિધ	સત્રોતમાંર્ી	ર્તી	આિક ૧૬.૫૦ ૦.૯૫
૬ અમાલગમેશન	તર્ા	અનરજીસટ્ડયા	લેખોની	આિક ૧૪.૦૩ ૨૭.૨૮

૭ કલમ-૩૧	હેઠળના	અમાલગમેશન	અને	મોગથેજ	
્ડી્ડ,લીઝ	્ડી્ડ	જેિા	અન-	રજીસટ્ડયા	લેખોની	આિક	 ૧૧૨.૦૧ ૬૫.૮૦

	 	 વસક્ુયરીટી	તેમજ	કોમો્ડીટી	અંગેના	સોદા	ઉ્પર	લેિા્પાત્ર	ર્તી	સટેમ્પ	ડ્ુટી	સા્યબર	ટ્રેઝરી	મારફતે	ઇ-	્પેમેનટ	
ગેટ	િે	મારફત	ટી+૧	બેઝીસર્ી	જમા	કરાિા્ય,	તેિુ	્પોટયાલ	એન.આઇ.સી	મારફત	તૈ્યાર	કરિામાં	આિેલ	છે.	સદરહું	
્પોટયાલ	તા.	૨૦/૭/૨૦૨૦	ર્ી	“સટેમ્પ	ડ્ુટી,	ગુજરાત”	નામર્ી	કા્યયારત	ર્્યેલ	છે.	
	 	 અત્રેની	કચેરી	દ્ારા	કોનસોલી્ેડટે્ડ	સટેમ્પ	ડ્ુટીની	ચુકિણી	ઇ-્પેમેનટ	ગેટ-િે	મારફતે	િસૂલ	લિેા	માટ	ેકચેરીન	ુઆગિુ	
્પોટયાલ	NIC	દ્ારા	તૈ્યાર	કરિાની	કા્યયાિાહી	ચાલુમાં	છે.	
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	 	 ગીફટ	સીટીના	બ્ોકરોએ	વસક્યુરીટી	તેમજ	કોમો્ડીટીના	સોદામા	ંભરેલી	સટેમ્પ	ડ્ુટીનું	 કરફં્ડ	આ્પિા	બાબતે	“સટેમ્પ	
ડ્ુટી,	ગુજરાત”	્પોટયાલ	તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧	ર્ી	કા્યયારત	છે.	નાણાકી્ય	િષયા-૨૦૨૧-૨૨(નિેમબર	અંવતત)	માં	કુલ	૨૫૨	કરફં્ડ	
અરજીઓમાં	કુલ	૧૧૩.૮૨	કરો્ડ	કરફં્ડ	ચુકિિાના	હૂકમ	કરિામાં	આિેલ	છે.
૧૩.  ગુજરાત સટેમ્પ અવધવન્મ ૧૯૫૮ ની કલમ ૫૩(૧) તથા કલમ ૫૩-ક હેઠળના કેસની કામગીરી
	 	 તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧	ર્ી	તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧	સુધીના	સમ્યગાળામાં	ર્્યેલ	કામગીરીની	વિગત	નીચ	ેમુજબ	છે.		

અ.નં. ખુટતી	સટેમ્પ	ડ્ુટી	મુજબના	
કેસો

વનકાલ	કરેલ	કેસ તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧	અંવતત	વનકાલ	
બાકી	કેસો

કલમ-૫૩(૧) કલમ-૫૩-ક કુલ કલમ-૫૩(૧) કલમ-૫૩-ક કુલ
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

૧	 એક	લાખ	કરતાં	િધ	ુરકમની	
ખુટતી	ડ્ૂટીિાળા	કેસો	 ૧૧૨ ૩૫ ૧૪૭ ૧૬૫ ૫૪ ૨૧૯

૨	 એક	લાખ	કરતાં	ઓછી	રકમની	
ખુટતી	ડ્ૂટીિાળા	કેસો	 ૨૬ ૫૬ ૮૨ ૧૪૫ ૨૬૧ ૪૦૬

કુલ ૧૩૮ ૯૧ ૨૨૯ ૩૧૦ ૩૧૫ ૬૨૫
૧૪. સટેમ્પ અને નોંધણી વિભાગની આિક 
	 	 િષયા-૨૦૧૯-૨૦	ર્ી	આિકના	લક્યાંક	સામે	ર્્યેલ	ખરેખર	આિકની	વિગતો	નીચ	ેમુજબ	છે.

અ.નં. નાણાંકક્ય	િષયા લક્યાકં આિક વસધધી
૧ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ૮૫૦૦.૦૦ ૭૭૦૧.૧૭ ૯૦.૫૫%
૨ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ ૬૯૪૪.૬૩ ૭૩૬૩.૫૬ ૧૦૬.૦૩%

૩ ૨૦૨૧-૨૦૨૨	
(નિેમબર-૨૦૨૧	સુધી) ૮૭૦૦ ૬૫૩૩.૯૮ ૭૫.૧૦%

■ સેટલમેનટ કવમશનર અને જમીન દફતર વન્ામકશ્ીની કચેરી
	 	 જમીન	 દફતર	ખાતુ	 મુખ્યતિે	 ખેતીની	 જમીન	અન	ેશહેરી	 વિસતારમાં	આિેલી	 વમલકતોના	 સિથે	અંગેનું	 રેક્ડયા	 તૈ્યાર	
કરિા	તર્ા	વનભાિિાની	કામગીરી	કરે	છે.	ખેતીની	જમીનોના	સિથે	કરી	નકશામાં	અસર	આ્પી	નિા	નકશા	બનાિિા	તર્ા	તેને	
વનભાિિાની	કામગીરી	માટ	ેજીલ્ા	સતરે	કચેરીઓ	કા્યયારત	છે.	 વસટી	સિથે	ની	વમલકતોની	મા૫ણી	કરિી	નિુ	રેક્ડયા	બનાિિુ	
તર્ા	તે	રેક્ડયા	વનભાિિાની	અન	ેઅદ્તન	કરિાની	કામગીરી	સીટી	સિથે	કચેરીઓ	દ્ારા	ર્ઇ	રહી	છે.	તાજેતરમાં	ગ્રામ્ય	કક્ષાએ	
૫ણ	ગામઠાણ	વિસતારમાં	આિેલી	વમલકતોની	મા૫ણી	કામગીરી	અન	ેગ્રામ્ય	વમલકતોની	મા૫ણી	કરી	નિુ	રેક્ડયા	બનાિિાની	
કામગીરી	રિગવતમાં	છે.	
(૧)	 રાજ્યમા	ંઅગં્રેજોના	શાસન	૫છી	સૌ	રિર્મિાર	ખેતીની	જમીનની	નિેસરર્ી	મા૫ણી	કામગીરી	હાર્	ધરિામા	ંઆિેલ	છે.	

હાલ	રાજ્યમાં	કુલ	૩૩	વજલ્ામાં	આ	કામગીરી	રિગવતમાં	છે	આ	કામગીરીનો	હેતુ	જમીનધારકોન	ેચોક્સ,	છેિટનો	અને	
્ડીજીટલ	રેક્ડયા	્પુરો	્પા્ડિાનો	છે.	આ	માટે	ખાતા	દ્ારા	આઉટસોસયાર્ી	ખાનગી	એજનસી	મારફતે	આધુવનક	મા૫ણી	સાધનો	
અને	ટેકનોલોજીર્ી	મા૫ણી	કરાિિામાં	આિે	છે.	જે	અંતગયાત	કુલ	૧૮,૦૪૬	ગામો	્ૈપકી	કુલ	૧૮૦૩૫	ગામમાં	મા્પણી	
્પુણયા	ર્્ેયલ	છે	અન	ે૧૧૯૮૮	ગામના	રેક્ડયા	રિમોલગેટ	ર્્ેયલ	છે.	રી-સિથે	રિમોલગેશન	્પછી	ગામ	નમુના	નં.	૭	સારે્	જે	
તે	સિથે	નંબરનો	નકશો	આ્પનાર	ગુજરાત	રિર્મ	રાજ્ય	છે.

(૨)		 રાજ્યમાં	રી-સિથે	રિમોલગેશન	બાદ	રેક્ડયામાં	રહલેી	આંવશક	ક્ષવતઓને	સુધારિા	માટે	જમીન	મહેસૂલ	અવધવન્યમની	
કલમ-૨૦૩	 મુજબ	 અ્પીલની	 જોગિાઈના	 બદલે	 ખે્ડૂત	 ખાતેદારોને	 કોઈ	 ન્યાવ્યક	 કે	 અધયાન્યાવ્યક	 રિવક્્યામાંર્ી	
્પસાર	 ન	 ર્િુ	 ્પ્ડે	 તે	 માટે	 રાજ્ય	સરકારે	 સાદી	અરજી	 રજૂ	 ર્્યેર્ી	 ્પુન:મા્પણી	 કરી	 સુધારા	 હૂકમ	 દ્ારા	 રેક્ડયામાં	
સુધારો	કરી	આ્પિાની	સુવિધા	ઉ્પલબધ	કરાિી	ખે્ડૂતલક્ષી	વનણયા્ય	કરેલ	છે.	િાંધા	અરજી	સિીકારિાની	મુદત	હાલ	
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧	સુધી	િધારી	આ્પેલ	છે.	

	 	 	 રાજ્યમા	ં રી-સિથે	 રેક્ડયા	 રિમોલગેશનમા	ં અંદાવજત	 ૮૦	 લાખ	 સિથે	 નંબરનુ	ં રિમોલગેશન	 ર્્યેલ	 છે.	 જેમાંર્ી	
તા.૨૦/૧૨/૨૦૨૧	અંવતત	૫,૧૯,૪૩૦	િાંધા	મળેલ	છે.	જે	્પૈકી	૪,૦૨,૯૪૩	િાંધાર્ી	્પુન:મા્પણી	કરિામાં	આિેલ	છે.
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	 	 	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	તા.૧/૧૦/૨૦૨૧	ર્ી	૧૦૦	કદિસના	કા્યયાક્મ	હેઠળ	જમીન	દફતર	ખાતા	દ્ારા	૧૦૦	કદિસમાં	

૪૦,૦૦૦	િાંધા	અરજીઓની	મા્પણી	કરી	ઝુંબેશરૂ્પે	 વનકાલ	કરિાનો	 વનધાયાર	કરેલ	છે.	તે	 ્ૈપકી	તા.૨૦/૧૨/૨૦૨૧	
અંવતત	૨૭,૫૧૧	િાંધા	અરજીઓની	્ુપન:મા્પણી	્પૂણયા	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	

(૩)		 જમીન	દફતર	ખાતાની	્ડી.આઇ.એલ.આર.	દ્ારા	જમીન	ધારકોની	અરજી	મુજબ	જમીનોની	હદ	મા૫ણી,	વહસસા	મા૫ણી,	
્પૈકી	મા્પણી,	જમીન	સં્પાદન	મા૫ણી,	વબનખેતી	મા૫ણી,	લીઝ	મા્પણી	વિગેરે	કરી	અરજદારની	અરજીઓનો	વનકાલ	
કરિાની	કામગીરી	કરિામાં	આિે	છે.

(૪)		 રાજ્યમા	ંગામતળની	વમલકતોના	સિથે	કરી	રિો્પટટી	કા્ડયા	આ્પિા	અંગે	ભારત	સરકારના	્પંચા્યતી	રાજ	મંત્રાલ્ય	દ્ારા	
સમગ્ર	દેશમાં	“સિાવમતિ”	્યોજના	દાખલ	કરિામાં	આિેલ	છે.	આ	્યોજના	અમલીકરણ	માટ	ેત્રણ	સંસર્ાઓ	સિથે	ઓફ	
ઈન્ડી્યા,	્પંચા્યત	વિભાગ	અને	જમીન	દફતર	ખાતા	દ્ારા	કામગીરી	કરિામા	ંઆિે	છે.	

	 	 આ	્યોજનાની	ક્મશ:	અમલિારી	િષયા	-૨૦૨૧	ર્ી	૨૦૨૪	સુધી	્ૂપણયા	કરિા	આ્યોજન	કરિામાં	આિેલ	છે.	જેના	ંિષયા	
૨૦૨૧-૨૨મા	ં૧૦૦૦	ગામોમાં	ડ્ોન	ફલાઈટ	દ્ારા	મા્પણી	કામગીરી	્પૂણયા	કરિાનુ	ંલક્યાકં	રાખિામાં	આિેલ	છે.	

	 	 સિાવમતિ	્યોજના	અંતગયાત	કામગીરી	માટે	ડ્ોન	ફલાઈટની	કામગીરી	સિથે	ઓફ	ઈન્ડી્યા	દ્ારા	કરિામાં	આિે	છે.	તે	્ૈપકી	
તા.૦૮/૧૨/૨૦૨૧	અવંતત	ઉ્પલબધ	કરાિેલ	ડ્ોન	અંતગયાત	કુલ	૫	વજલ્ાના	૫	તાલુકામા	ં૧૦૪	ગામોમા	ંકામગીરી	્પૂણયા	
કરિામાં	આિેલ	છે.	

(૫)	 આ	ખાતાની	સીટી	સિથે	 કચેરીઓ	દ્ારા	શહેરી	 વિસતારમા	ંસીટી	સરિે	 દાખલ	કરી	તર્ા	ગ્રામ્ય	 વિસતારમાં	ગામઠાણ	
મોજણી	દાખલ	કરી	મા્પણી	કરી	તેના	રિો્પટટી	કા્ડયા	તૈ્યાર	કરી	તેની	વનભાિણીની	કામગીરી	કરિામાં	આિે	છે.	ઉ્પરાંત	
સરકારશ્ી	 દ્ારા	મંજૂર	 ર્્યેલ	 ટાઉન	 ્પલાનીંગ	 સકીમના	 રેક્ડયા	આધારે	 તર્ા	મહાનગર	્પાવલકા	 વિસતારની	 વમલકતોની	
મા્પણી	તેની	હક્ચોકસી	કરી	રિો્પટટી	કા્ડયા	તૈ્યાર	કરિામા	ંઆિે	છે.	

	 	 	 રાજ્યના	તમામ	જીલ્ાઓમાં	કુલ	૧૪૫૯	ગામોમાં	ગામઠાણ	મોજણી	્યોજના	હેઠળ	૨.૨૩	લાખ	રિો્પટટી	કા્ડયા	ત્ૈયાર	
ર્્યેલ	છે.	

	 	 	 CSIS	સોફટિેરમાં	ઓનલાઈન	ફેરફાર	નોંધ	દાખલ	કરિામાં	આિે	છે.	કુલ	૪,૩૮,૫૮૫	ઓનલાઈન	ફેરફાર	નોંધ	
દાખલ	કરીને	વનકાલ	કરિામાં	આિેલ	છે.

	 	 	 રાજ્યના	સીટી	સિથે	વિસતારની	વમલકતોમાં	ઘેર	બેઠા	ઓનલાઈન	િારસાઈ	કરિા	માટેના	મો્ડ્યુલમાં	કુલ	૧,૧૮૦	
અરજીઓનો	વનકાલ	કરેલ	છે.	

	 	 	 સબ	રવજસટ્રાર	કચેરીનું	સીટી	સિથે	સાર્ે	જો્ડાણ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	જે	અનિ્ેય	૨૨,૩૬૩	સબ	રવજસટ્રાર	ઉતારા	
આધારે	નોંધ	દાખલ	કરિામાં	આિેલ	છે.	

	 	 	 વબનખેતી	ર્્યેલ	જમીનના	i-ORA	્પલટેફોમયાની	મદદર્ી	અરજી	િગર	ઓનલાઈનના	સીધા	જો્ડાણર્ી	૧૫૯	રિો્પટટીકા્ડયા	
તૈ્યાર	કરિામાં	આિેલ	છે.	

	 	 	 ્પકરિતયાની્ય	 વિસતારોમાં	કમ્પાઉન્ડીંગ	ફી	ભરિાની	મુદત	૯૦	કદિસના	બદલે	૩૬૫	કદિસ	અન	ેચાર	હપ્તા	કરી	
આ્પિા	 કા્યદાની	 કલમ	 ૧૩૪-સી	 માં	 તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૦ના	જાહેરનામાર્ી	 સુધારો	 કરિામા	ંઆવ્યો	 છે	 તે	 મુજબ	
અમલિારી	કરિામાં	આિી	રહેલ	છે.

	 	 	 રાજ્યની	સાત	મહાનગર્પાવલકાઓ	કા્યયારત	્પકરિતયાની્ય	વિસતારની	કામગીરી	અંતગયાત	૭૪૮	્પરીિતયાની્ય	વિસતારો	
જાહેર	ક્યાયા	જેમાં	કુલ	૨૮,૧૦૭	દાિા	અરજી,	૧૫,૩૦૭	દાિા	રિમાણ્પત્રો	તર્ા	૧૫,૧૧૭	ના-િાંધા	રિમાણ્પત્ર	આ્પિામા	ં
આિેલ	છે.	

અગત્ની ્ોજનાઓ િર્ટ ૨૦૨૨-૨૩ :
	 	 કનેદ્ર	 ્પુરસકકૃત	 (્ડીજીટલ	ઈન્ડી્યા	 લેન્ડ	 રેક્ડયા	 મો્ડયાનાઇઝેશન	 રિોગ્રામ)	 ્યોજના	 હેઠળ	 રાજ્યમાં	 રી-સિથે	 કામગીરી	 હાર્	
ઘરિામાં	આિી	છે.	આ	્યોજના	દ્ારા	ખેતીની	જમીનોની	મા૫ણી	કરી	ચોક્સ	અન	ે્ડીજીટલ	રેક્ડયા	તૈ્યાર	કરિામાં	આિે	છે.	હાલમાં	
રાજ્યના	તમામ	૩૩	જીલ્ામા	ંઆ	કામગીરી	રિગવતમાં	છે	આ	્યોજના	હેઠળ	્ડીસેમબર-૨૦૨૧	અંવતત	રાજ્યના	મા૫ણી	કરિા	
્પાત્ર	૧૮,૦૪૬	ગામ	્પૈકી	કુલ	૧૮,૦૩૫	ગામમાં	મા૫ણી	્પૂણયા	ર્્યેલ	છે,	કુલ	૧૫,૯૬૬	ગામના	રેક્ડયા	આખરી	ર્્યેલ	છે	તે	્પૈકી	
૧૧,૯૮૮	ગામના	રેક્ડયા	રિમોલગેટ	ર્્યેલ	છે.	
	 	 જમીન	દફતર	ખાતાની	કચેરીઓ	માટે	કુલ	૨૦૮	DGPS	મશીન	સેટ	ખરીદિા	માટેની	રિવક્્યા	હાલ	ચાલુમાં	છે.	
	 	 મહેસૂલ	 વિભાગ	હસતકની	દીનદ્યાળ	મોજણી	અને	મહેસૂલી	િહીિટ	સંસર્ામાં	રાજ્યના	મહેસૂલી	અવધકારીઓ	માટે	
તાલીમ	િગપોનું	આ્યોજન	કરી	મહેસૂલી	કમયાચારી/	અવધકારીઓન	ેતાલીમ	આ્પિા	અંગેની	કામગીરી	ચાલુમા	ંછે.	
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	 	 તા.	 ૧૮/૧૧/૨૦૨૦	સુધીમાં	 iMojni	એસ્પલકેશન	 દ્ારા	 કુલ	ઓનલાઇન	મળેલ	અરજી	૧,૦૧,૧૧૩	અને	 iMojni	
એસ્પલકેશન	દ્ારા	ઓનલાઇન	જમા	ર્્યેલ	કુલ	મા્પણી	ફી-	૧૮.૪૭/-	કરો્ડની	સરકારન	ેઆિક	ર્્ેયલ	છે.	હાલમાં	ત્રણ	રિકારની	
મા્પણી	અરજીની	સેિા	ઓનલાઇન	 ઉ્પલબધ	 કરિામા	ંઆિેલ	છે,	 તે	 વસિા્યની	અન્ય	મા્પણીન	ે લગત	અરજીઓની	સેિા	
ઓનલાઇન	ઉ્પલબધ	કરાિિા	માટેન	ુઆ્યોજન	કરિામાં	આિેલ	છે.		

•	 Bhu-Naksha	એસ્પલકેશન:	રી-સરિે	રિમોલગેશન	બાદ	તૈ્યાર	ર્્યેલ	GIS	બેઝ્ડ	્ડીજીટલ	ગામ	નકશાન	ેઅધ્યતન	કરી	
વનભાિણી	માટે	NIC	ગાંધીનગર	મારફત	Bhu-Naksha	એસ્પલકેશન	તૈ્યાર	કરિાની	કા્યયાિાહી	રિગવતમાં	છે.	

•	 Bhu-Naksha	એસ્પલકેશનને	સટેટ	્ડેટા	સેનટર	(SDC)	ના	સટજેીંગ	સિયાર	્પર	હોસટ	કરી	તેની	Security	Audit	નું	કામ	
્પુણયા	કરિામાં	આિેલ	છે.

•	 રિા્યોગીક	ધોરણે	રી-સરિે	રિમોલગેશન	ર્્ેયલા	૧૨૪૭	ગામોના	GIS	બેઝ્ડ	ગામ	નકશાન	ેઅ્પલો્ડ	કરિામાં	આિેલ	છે.
•	 Bhu-Naksha	એસ્પલકેશનને	ખાતાને	અનુરૂ્પ	કસટમાઇઝ	કરી	અમલમાં	લાિિાની	રિવક્્યા	રિગવતમાં	છે.
•	 જમીન	દફતર	ખાતાના	કમયાચારીઓની	મહેકમની	લગતી	બાબતો	જિેી	કે,	સિેા	્પોર્ીની	્ડીજીટલ	વનભાિણી,	રજાઓ,	

બદલી,	સેિા	ઇવતહાસ	વિગેરે	માટે	E-HRMS	સોફટિેરન	ેતબક્ા	િાર	અમલમાં	મુકિામાં	આિી	રહેલ	છે.	ખાતાની	
તમામ	કચેરીઓ,	અન	ે૧૭૭૦	ર્ી	્પણ	િધુ	કમયાચારીઓના	રજીસટ્રેશનની	કા્યયાિાહી	્પુણયા	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	

•	 RFMS	(Revenue	File	Management	System),	IRCMS(Integrated	Revenue	Case	Management	System)	
સોફટિેરને	જમીન	દફતર	ખાતામાં	અમલમાં	મુકિાની	રિવક્્યા	્પણ	હાર્	ધરિામાં	આિેલ	છે.

■ ગુજરાત રાજ્ આ્પવતિ વ્િસથા્પન સતિામાં્ડળ
	 	 નાણાકી્ય	િષયા	૨૦૨૨-૨૩માં	આ્પવત્	વ્યિસર્ા્પન	સત્ામં્ડળને	સહા્ય	અંતગયાત	આ્પવત્	વ્યિસર્ા્પન	સાધનોની	ખરીદી,	
જીલ્ા	ઇમરજનસી	ઓ્પરેશન	સેનટરની	સર્ા્પના,	ઇમરજનસી	રીસ્પોનસ	સેનટર	ફેઝ-૨	અંતગયાત	સુરત	અન	ેિ્ડોદરા	ખાતે	સટાફ	
કિાટસયાના	બાંધકામ,	સમૃવતિન	રિોજેકટ,	રાજ્ય	આ્પવત્	શમન	કા્યયાક્મ,	શાળા	સલામતી	રિોજેકટ,	મી્ડી્યા-લોકવશક્ષણ	રિવૃવત્ઓ,	
આંતરરાષ્ટી્ય	રાસા્યવણક	સંસર્ાની	 સર્ા્પના,	આ્પદાવમત્ર,	િીરબાલક	 સમારક,	ઔદ્ોવગક	 વિસતારમાં	મીની	ફા્યર	 સટેશનની	
સર્ા્પના	િગેરે	રિવૃવત્ઓનો	સમાિેશ	ર્ા્ય	છે.
૧.  રિાદેવશક ઇમરજનસી રીસ્પોનસ સેનટર
	 	 રાજ્ય	સરકારે	વ્યુહાતમક	સર્ળોએ	્પાંચ	રિાદેવશક	ઇમરજનસી	રીસ્પોનસ	સેનટર	ઉભા	કરેલ	છે.	જેના	કારણે	આ્પવત્ના	
સમ્યમાં	તાતકાવલક	જરૂરી	કા્યયાિાહી	ઝ્ડ્પર્ી	હાર્	ધરી	શકા્ય.	આિા	ઇમરજનસી	રીસ્પોનસ	કેનદ્રો	ગાંધીનગર,	સુરત,િ્ડોદરા,	
રાજકોટ	અને	ગાંધીધામ	ખાતે	ઉભા	કરિામાં	આિેલ	છે.	ગુજરાત	સરકારની	અંદાજકી્ય	મદદર્ી	આ	કેનદ્રોનો	રોજબરોજનો	
િહીિટી	ખચયા	જી.એસ.્ડી.એમ.એ.	દ્ારા	કરિામાં	આિી	રહેલ	છે.	
૨.   ડ્ડસટ્ીકટ ઇમરજનસી ઓ્પરેશન સેનટર (DEOC)
	 	 આ્પવત્	સમ્યે	વજલ્ા	કક્ષાએર્ી	વિવિધ	કચેરીઓ	સારે્નું	સંકલન	ખુબ	જરૂરી	છે.	જેને	ધ્યાને	લઇ	DEOC	ખાતે	અદ્તન	
કોમ્યુવનકેશન	નેટિક્ક	 વિકસાિિાની	રિવક્્યા	હાર્	ધરેલ	છે.	કૂલ	૨૬	 વજલ્ાઓમા	ં ક્ડસટ્રીકટ	ઇમરજનસી	ઓ્પરેશન	સેનટરની	
સર્ા્પના	 કરિામાં	આિેલ	છે.	 િષયા	 ૨૦૨૨-૨૩માં	 ૭	 વજલ્ાઓમાં	 DEOCના	બાંધકામની	 કામગીરી	 માટે	 િહીિટી	 મંજૂરી	
આ્પિામાં	આિેલ	છે.	બાંધકામની	કામગીરી	હાલ	રિગવતમાં	છે.	
૫.   તાલુકા ઇમરજનસી ઓ્પરેશન સેનટર (TEOC)
	 	 TEOCએ	જી.એસ.્ડી.એમ.એ.ની	માવહતી	અને	સં્પક્ક	રિવક્્યાનો	એક	ભાગ	છે.	જે	સટેટ	ઇમરજનસી	ઓ્પરેશન	સેનટરનુ	ં
વિસતૃતીકરણ	છે.	કેટલાક	વક્ટીકલ	કામ	TEOCન	ેતબદીલ	કરેલ	હોિાર્ી	તેઓન	ેસં્ૂપણયા્પણે	કા્યાયાસનિત	કરિા	જરૂરી	છે.	કૂલ	
૨૯	તાલુકાઓમા	ંTEOCની	રચના	કરિાનું	આ્યોજન	છે.	જે	્પૈકી	નખત્રાણા,	ભચાઉ,	અંજાર,	કુવત્યાણા	અન	ેિીસાિદરમા	ં
બાંધકામકા્યયા	્પુણયા	ર્ઇ	ગ્યેલ	છે.	
૬.   સમૃવતિન મેમોરીઅલ રિોજેકટ
	 	 ૨૦૦૧મા	ંઆિેલ	ભુકં્પમાં	૧૩,૮૦૫	લોકો	મૃત્યુ	્પામેલ	હતા.	આ	લોકોની	્યાદમાં	સમૃવતિન	સમારક	બનાિિાનું	નક્ી	
કરિામાં	આિેલ	છે.	ભુવજ્યા	્ડુંગરની	૪૭૦	એકર	જમીનમાં	સમૃવતિનનો	વિકાસ	કરિામા	ંઆિી	રહ્ો	છે.	૧૩,૮૦૫	વૃક્ષોના	
િાિેતર	સાર્ે	ભૂકં્પગ્રસતો	માટે	સમૃવતિનની	રિકકૃવતના	સમારક	તરીકે	કલ્પના	કરિામાં	આિી	છે.	જેમાં	મ્યુવઝ્યમ,	જળાશ્યો,	સનસેટ	
્પોઈટ,	ઈકો-્પાક્ક	સંમેલન	કેનદ્ર,	સોલાર	્પાિર	્પલાનટ	અન	ેકલા	સુવિધાઓ,	્પુસતકાલ્ય	અન	ેસંશોધન	કેનદ્રનો	્પણ	સમાિેશ	ર્ા્ય	
છે.	



360
૭.   સટેટ ડ્ડઝાસટર રીસ્પોનસ ફોસ્ટ
	 	 નેશનલ	્ડીઝાસટર	મેનેજમેનટ	ઓર્ોરીટી,	ભારત	સરકારની	ભલામણર્ી	નેશનલ	્ડીઝાસટર	મેનેજમેનટ	ફોસયા	સમકક્ષ	રાજ્ય	
્ડીઝાસટર	રીસ્પોનસ	ફોસયાનું	ગઠન	કરિા	વિનંતી	કરિામાં	આિેલ	હતી.	આ	અંતગયાત	૧૦૦	સભ્યોની	એક	કં્પની	એિી	કુલ	૧૧	
કં્પનીઓને	અલગ	તારિિામાં	આિેલ	છે.	તેને	SDRF	ટીમ	તરીકેનો	હોદ્ો	આ્પિામાં	આિેલ	છે.	ઈનસટીટ્ૂટ	ઓફ	ફા્યર	સેફટી	
એન્ડ	્ડીઝાસટર	મેનેજમેનટ	સટ્ડીઝ,	િ્ડોદરા	ખાતે	આ	૧૧	ટીમના	માસટર	તાલીમાર્ટીઓન	ેNDRFના	સભ્યો	દ્ારા	તાવલમબધધ	
કરિામાં	આિેલ	છે.		
૮.   આ્પવતિ વ્િસથા્પન માટે સાધનોની ખરીદી
	 	 જીલ્ા	િહીિટીતંત્ર,	મહાનગર્પાવલકાઓ,	ગુજરાત	રાજ્ય	ફા્યર	વરિિેનશન	સવિયાસીસ	અને	સટટે	ક્ડઝાસટર	રીસ્પોનસ	ફોસયા	
અને	નગર્પાવલકાઓ	તર્ા	ગીફટ	સીટી,	ગાંધીનગર	દ્ારા	ફા્યર	ફા્યટીંગના	સાધનો	માટેની	દરખાસતો	રજૂ	કરિામાં	આિેલ.	
આ્પવત્ના	સમ્ેય	શોધ	અને	બચાિની	કામગીરીને	સુસજજ	કરિા	માટ	ેજી.એસ.્ડી.એમ.એ.	દ્ારા	નાણાકી્ય	િષયા	૨૦૨૨-૨૩માં	
સાધનોની	ખરીદીનું	આ્યોજન	કરિામાં	આિેલ	છે.	
૯.   અ્પસકલેીંગ આ્પદાવમત્ર
	 	 આ્પવત્ન	ેસવુ્યિસસર્ત	રિવતવક્્યા	આ્પી	શકા્ય	અન	ેતનેા	રિભાિન	ેઘટા્ડી	શકા્ય	ત	ેહેતરુ્ી	જી.એસ.્ડી.એમ.એ.	અન	ેએન.્ડી.
એમ.એ.ના	સ્ંયકુત	રિ્યાસર્ી	સિ્યસંિેકોન	ે્પા્યાની	શોધ	અન	ેબચાિ	કામગીરી	અગંનેી	તાલીમ	આ્પિા	“અ્પસકેલીંગ	આ્પદાવમત્ર”	
રિોજકેટ	શરૂ	કરિામા	ંઆિલે	છે.	િષયા	૨૦૨૧-૨૩	દરમ્યાન	આ્યોજના	અંતગયાત	૧૧	તાલીમ	સનેટર	દ્ારા	૧૧૦	જેટલા	તાલીમ	
કા્યયાક્મ	્યોજિાનુ	ંઆ્યોજન	કરેલ	 છે	જમેા	ં૫૫૦૦	જટેલા	આ્પદાવમત્રન	ેતાલીમબધધ	કરિામા	ંઆિશ.ે	આ્પદાવમત્ર	્યોજના	
અતંગયાત	અત્યાર	સધુીમાં	કુલ	૭૦	તાલીમ	્યોજા્ેયલ	છે	જમેા	ંકુલ	૩૫૮૩	સિ્ંયસિેકોન	ેતાલીમ	આ્પિામા	ંઆિલે	છે.		
૧૦. સાંચાર માધ્મો, અવતદૂરના વિસતારો અને રિવસધધધ 
	 	 લોકોમા	ંઆ્પવત્ઓ	અંગ	ેજાગૃકતા	 િધારિા	 વિવશષ્ટ	અવભ્યાનો	 હાર્	 ધરિામાં	આિે	છે.	 ૨૦૧૯-૨૦માં	 ્ૂપર	અન	ે
િાિાઝો્ડાની	સસર્વતમાં	લેિાના	્પૂિયા	સાિચેતીરૂ્પ	્પગલા	અંગેની	સૂચનાઓ	સર્ાવનક	રેક્ડ્યો	્પર	રિસાકરત	કરી	હતી.	કદિાળી	
દરવમ્યાન	આગ	સલામતી	મારફત	સલામત	કદિાળી	સંદેશા	્પર	ભાર	મૂકિામાં	આવ્યો	હતો.	િષયા	૨૦૨૦-૨૧માં	કોિી્ડ-૧૯	
અંતગયાત	જાહેર	 જનતાની	 સાિચેતી	 માટેના	 સૂચનો	 ટી.િી.	અન	ે રેક્ડ્યો	 ચેનલો	 ્પર	 રિસાકરત	 કરી	 હતી.	 િષયા૨૦૨૨-૨૩માં	
ઉત્રા્યણ	દરવમ્યાન	સલામત	દોરાનો	ઉ્પ્યોગ	કરિાની	તર્ા	વ્યકકતઓ/્પક્ષીઓના	અકસમાતો	સામે	સલામતી	અંગે	સૂચનાઓ	
સર્ાવનક	િતયામાન્પત્રોમાં	રિવસસધધ	કરિામાં	આિી	હતી.	ઉ્પરાંત,	સિાઈન	ફલૂ	ફેલાિો	અટકાિિા	આરોગ્ય	વિભાગના	સહ્યોગમાં	
સિાઈન	ફલુ	અવભ્યાન	હાર્	ધરિામાં	આિનાર	છે.	
૧૧. રાષ્ટી્ ચક્રિાત જોખમ શમન રિોજેકટ (NCRMP)
	 	 જી.એસ.્ડી.એમ.એ.	દ્ારા	વિશ્વબેંક	અને	એન.્ડી.એમ.એ.ના	સહ્યોગર્ી	આ	્યોજના	અમલમા	ંમુકિામાં	આિેલ	છે.	આ	
કા્યયાક્મ	હેઠળ	૯૫	 વિવિધલક્ષી	ચક્િાત	આશ્્ય	સર્ાનો,	૪૩	એરિોચ	રો્ડ	અન	ેગાંધીધામ	શહેર	માટે	ભૂગભયા	કેબલ	માટેની	
દરખાસત	કરિામાં	આિેલ	હતી.	જે	અનિ્યે	અત્યાર	સુધીમાં	૭૬	વિવિધલક્ષી	ચક્િાત	આશ્્ય	સર્ાનો	અને	૪૩	એરિોચ	રો્ડના	
કામો	્પૂણયા	કરિામાં	આિેલ	છે	અન	ે૫૦	િધારાના	વિવિધલક્ષી	ચક્િાત	આશ્્ય	સર્ાનોના	કામો	વિશ્વબેંકની	મંજૂરી	માટે	વિવિધ	
તબક્ે	છે.	તાઉતે	િાિાઝો્ડા	દરમ્યાન	લોકોને	ચક્િાત	આશ્્ય	સર્ાનોમા	ંરાખિામા	ંઆિેલ	હતા.	
૧૨.  રિારંવભક ચેતિણી રિસારણ રિણાલી (EWDS) – NCRMP -II
	 	 રાષ્ટી્ય	ચક્િાત	જોખમ	વનિારણ	રિોજેકટનો	એક	ભાગ	ગુજરાતના	દકર્યાકાંઠાના	૧૫	વજલ્ાઓમાં	રિારંવભક	ચેતિણી	
અને	રિસારણ	રિણાલીનો	અમલ	કરિો	એ	છે,	જેનો	હેત	ુઆ્પવત્	સમ્યે	સમુદા્યોન	ેઅ્પાતી	આ્પવત્ઓની	ચેતિણીના	રિસારણમાં	
રહેલ	અંતરને	ઘટા્ડી	દકર્યાકાંઠાના	વિસતારોનું	જોખમ	ઘટા્ડિાનો	છે.	જેના	અમલર્ી	એક	મજબૂત	સંચાર	નેટિક્ક	બનશે.	આ	
અંતગયાત	VSAT,	કરમોટ	કનટ્રોલ	આધાકરત	ટાિર	સા્યરન,	ઓક્ડ્યો	િોવનિંગ	વસસટમ,	જૂર્	સંદેશાવ્યિહાર	અને	લોકેશન	બેઈઝ્ડ	
એલટયા	જેિી	 વસસટમ	સૂચિિામાં	આિેલ	છે.	૩૨૬	દકર્યાકાંઠાના	 વિસતારોમા	ંEWDSના	અમલ	માટે	ઓન	બો્ડટીગ	સીસટમ	
ઈસનટગ્રેટર	ઉભા	કરિા	માટેના	ટેન્ડર	રિવક્્યા	બાદની	આનુષાંવગક	રિવક્્યા	વિશ્વબેંક	ખાતે	વિચારાધીન	છે.	
૧૩.  શાળા સલામતી
	 	 રાજ્યની	 તમામ	શાળાઓમાં	 શાળા	સલામતી	સપ્તાહ	 ્યોજિાનુ	ં નક્ી	 કરિામા	ંઆિેલ	છે.	આ	્પહેલનો	મુખ્ય	 હેતુ	
શાળાના	સટાફ	તર્ા	વિદ્ાર્ટીઓમાં	આ્પવત્	વ્યિસર્ા્પન	અંગેનું	વશક્ષણ	આ્પી	તેમનામા	ંક્ષમતાિધયાન	કરિાનો	છે.	િષયા	૨૦૧૯	
દરમ્યાન	શાળા	સલામતી	સપ્તાહ	કા્યયાક્મ	રાજ્યની	૫૫૪૬૪	શાળાઓમા	ંઉજિિામાં	આવ્યો	હતો.	એન.્ડી.આર.એફ.	અન	ેફા્યર	
વિભાગ	દ્ારા	૧૫૬૪	મેગા	મોકડ્ીલ	હાર્	ધરિામાં	આિેલ	હતી.	ઈસન્ડ્યન	રે્ડ	ક્ોસ	સોસા્યટી	દ્ારા	૧૨૯,	ગુજરાત	ફા્યર	
અને	ઈમરજનસી	સવિયાસીઝ	દ્ારા	૬૬૫,	આ્પદાવમત્ર	દ્ારા	૩૧૬	અન	ે૧૦૮-	GVK	EMRI	દ્ારા	૧૧૮૧	વનદશયાનો	્યોજિામાં	
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આવ્યા	હતા.	કોવિ્ડ-૧૯ની	મહામારીની	અસર	હળિી	ર્શે	તો	શાળા	સલામતી	સપ્તાહ	િષયા	૨૦૨૨-૨૩માં	ઉજિણીનું	આ્યોજન	
કરિામાં	આિશે.	
૧૪.  િીરબાલક સમારક
	 	 ૨૬મી	જાન્યુઆરી-૨૦૦૧ના	રોજ	કચછ	વજલ્ાના	અંજાર	ખાતે	રાષ્ટી્ય	્પિયાની	ઉજિણી	દરમ્યાન	વિદ્ાર્ટીઓ	રિભાતફેરીમાં	
રેલી	સિરૂ્પે	ટાઉનહોલ	જિા	માટે	િંદે	માતરમના	નારા	સાર્ે	રિસર્ાન	કરતા	હતા	તે	સમ્ય	દરમ્યાન	આિેલ	ભૂકં્પમા	ં૧૮૪	જેટલા	
વિદ્ાર્ટી	અને	વશક્ષકો	મૃત્યુ	્પામેલ	હતા.	મૃતકોની	્યાદમા	ંતેમન	ેશ્ધધાજવલ	અ્પયાણ	કરિા	અર્થે	અંજાર	ખાતે	િીરબાલક	સમારક	
બનાિિામાં	આિી	રહેલ	છે.	જે	કા્યયા	રિગવતમાં	છે.	
■ ગુજરાત ઈનસટીટ્ુટ ઓફ ડ્ડઝાસટર મેનેજમેનટ
	 	 ગુજરાત	 ઇસનસટટ્ુટ	ઑફ	 ક્ડઝાસટર	 મેનેજમેનટ	આ્પવત્	જોખમના	 વ્યિસર્ા્પનના	 ક્ષેત્રમાં	 માનિ	 સંસાધન	 વિકાસ,	
ક્ષમતાિધયાન,	તાલીમ,	સંશોધન	અને	દસતાિેજીકરણ	માટે	સર્ા્પિામાં	આિેલ	અગ્રણી	સંસર્ા	છે.	
તાલીમ અને ક્ષમતાિધ્ટન
	 	 આ્પવત્	જોખમ	વ્યિસર્ા્પન	અન	ેસજ્જતાનુ	ંિાતાિરણ	વિકસાિિા	તર્ા	ગ્રાસ-રૂટ	સુધીના	ંલોકો	સુધી	્પહોંચિા	માટે	
જી.આઇ.્ડી.એમ.	વિવિધ	વશક્ષણશાસત્રનાં	સાધનોના	ઉ્પ્યોગ	ર્કી	ક્ષમતા	વનમાયાણના	કા્યયાક્મોનું	આ્યોજન	કરે	છે.	આ	અંતગયાત	
વનિાસી	તાલીમ	કા્યયાક્મ	ઉ્પરાંત	ટેકનોલોજીના	ઉ્પ્યોગર્ી	િચ્યુયાઅલ	ક્ાસરૂમ,	િેવબનાર	SATCOM(સેટેલાઇટ	કમ્યુવનકેશન–
સેટકોમ)	અને	બલેન્ડે્ડ/હાઇબ્ી્ડ	કા્યયાક્મો	હાર્	ધરે	છે.
નાણાકી્ય	િષયા	૨૦૧૩-૧૪	ર્ી	૨૦૨૧-૨ર	(નિેમબર-૨૦૨૧	અંવતત)	સુધીના	ંતાલીમોની	માવહતી	નીચ	ેમુજબ	છે;

િર્ટ તાલીમ 
કા્્ટક્રમની સાંખ્ા તાલીમાથથીઓની સાંખ્ા

૨૦૧૩-૨૦૧૪ ૩૨ ૧૧૭૧
૨૦૧૪-૨૦૧૫ ૨૮ ૯૦૩
૨૦૧૫-૨૦૧૬ ૩૫ ૮૮૨
૨૦૧૬-૨૦૧૭ ૪૯ ૧૫૨૭
૨૦૧૭-૨૦૧૮ ૫૩ ૨૭૯૧

૨૦૧૮-૨૦૧૯ ૬૩ ૧૩૭૩
(*૧૬૦૦૨૩	સેટકોમ	/	િચુયાઅલ	તાલીમ	કા્યયાક્મો	દ્ારા)

૨૦૧૯-૨૦ ૮૨ ૨૧૧૮
(*૪૨૦૮૫૦	સેટકોમ	/	િચુયાઅલ	/	તાલીમ	કા્યયાક્મો	દ્ારા)

૨૦૨૦-૨૧ ૮૦ ૧૨૧૨૩
(રેસી્ડેનસી્યલ	/	િેબીનાર	/	સેટકોમ	/	િચુયાઅલ	તાલીમ	કા્યયાક્મ)

૨૦૨૧-૨ર ૬૨ ૭૪૩૦
(રેસી્ડેનસી્યલ	/	િેબીનાર	/	સેટકોમ	/	િચુયાઅલ	તાલીમ	કા્યયાક્મ)

	 	 COVID-19ના	સમ્યમાં	GIDM	દ્ારા	ટેકનોલોજીનો	ઉ૫્યોગ	કરી	તાલીમ	કા્યયાક્મો	્યોજી	આ્પવત્	જોખમ	વ્યિસર્ા્પન	
માટે	ક્ષમતા	વનમાયાણ	કરેલ	છે.
	 	 આ્પવત્	જોખમ	વ્યિસર્ા્પન	અંગ	ે૫	કલાકનો	ઇ-સકટયાકફકેટ	કોસયા	ગુજરાતી	તર્ા	અંગ્રજેી	માધ્યમમાં	તૈ્યાર	કરી	ગુજરાત	
સરકારનાં	વશક્ષણ	વિભાગનાં	દીક્ષા	્પોટયાલ	મારફત	બહાર	્પા્ડિામા	આિેલ	છે.
	 	 જી.એસ.એફ.સી.	્યુવનિવસયાટી	સાર્ેનાં	જો્ડાણર્ી	“ફા્યર	એન્ડ	લાઇફ	સેફટી	ઓ્ડીટ”	અંગેનો	૧	િષયાનો	્પીજી	ક્ડ્પલોમાં	
કોસયા	શરૂ	કરિામાં	આિેલ	છે.
	 	 ્યુનાઇટે્ડ	નેશન	દ્ારા	બહાર	્પા્ડિામાં	આિતા	ગલોબલ	એસેસમેનટ	રી્પોટયા	ઓન	ક્ડઝાસટર	રીસક	રી્ડકશન-૨૦૨૨મા	ં
જી.આઇ.્ડી.એમ.નાં	બે	રીસચયા	્પે્પર	મંજૂર	કરિામાં	આિેલ	છે.	
	 	 જી.આઇ.્ડી.એમ.	ખાતે	BIMSTEC	સભ્ય	દેશો	માટે	જી.આઈ.્ડી.એમ.	અને	ભારત	સરકારના	ંસં્ુયક્ત	સહકારમાં	ક્ડઝાસટર	
રીસક	ગિનયાનસ	ઇન	કોિી્ડ-૧૯	વિષ્ય	ઉ૫ર	તા.	૭	અન	ે૮	સ્પટેમબર	૨૦ર૧	દરવમ્યાન	એક	િક્કશો્પ	્યોજિામાં	આિેલ	જેમાં	
BIMSTEC	સભ્ય	દેશોનાં	રિવતવનધીઓ	સાર્ે	કુલ	૬૫	તાલીમાર્ટીઓએ	ભાગ	લીધેલ.	
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	 	 ગુજરાત	ફા્યર	સેફટી	કો૫	અંગેના	ં્પોટયાલ	માટે	૬	સપ્તાહ	અન	ે૮	સપ્તાહના	ંFSO-Advance	અન	ેFSO-Specialist	એમ	
બે	કોસટીસ	હાર્	ધરિામાં	આિેલ	છે	જેમાં	કુલ	૧૧૮	તાલીમાર્ટીઓને	તાલીમ	આ૫િામાં	આિેલ	છે.	
	 	 નેશનલ	સકલુ	સેફટી	્પોલીસી–૨૦૧૬	અંતગયાત	સકુલ	ક્ડઝાસટર	રીસક	મેનેજમેનટ	્પલાન	ત્ૈયાર	કરિા	અંગેનુ	ંટેમ્પલેટ	ત્ૈયાર	
કરિામાં	આિેલ,	જે	વશક્ષણ	વિભાગ	મારફતે	મંજુર	કરાિી	દરેક	સકુલન	ેઅનુસરિા	૫કર૫ત્રીત	કરાિિામા	ંઆિેલ	છે.	
	 	 નમયાદા	િોટર	 રીસોસટીસ,	િોટર	સ્પલા્ય	એન્ડ	કલ્પસર	 વિભાગના	ંભા્ડભુત	બેરેઝ	રિોજેકટનાં	સેફટી	મેન્યુઅલ	ત્ૈયાર	
કરિામાં	આિેલ	છે,	જે	ગુજરાતી,	અંગેજી	તર્ા	હીનદી	તમામ	ભાષામા	ંઉ૫લબધ	છે.	
	 	 શે્ષ્ઠ	ઉ્પલબધ	જ્ાન	મેળિિા	તેમજ	આ્પવત્	જોખમ	વ્યિસર્ા્પનમા	ંસારા	કા્યપોની	સર્ા્પના,	રિસાર	તેમજ	સારી	રિર્ાઓની	
જાણકારી	શેર	કરિા	માટે	૭	આંતરરાષ્ટી્ય	તર્ા	ર૭	રાષ્ટી્ય	અન	ેસર્ાવનક	સંસર્ાઓ	સાર્ે	ભાગીદારી	કરેલ	છે.	
	 	 નાણાકી્ય	િષયા	૨૦૨ર-૨૩માં	વિવિધ	્ેપ્ડાગોજીકલ	ટુલસ	(જેિા	ક	ેસેટેલાઇટ	કમ્યુવનકેશન–સેટકોમ/રેસી્ડેનસી્યલ/િચ્યુયાઅલ	
ઇનટરનેટ	કલાસરુમ/બલેન્ડે્ડ/િેબીનાર)દ્ારા	વિવિધ	આ્પવત્	જોખમ	વ્યિસર્ા્પન	વિષ્ય	૧૦૦	કરતા	ં૫ણ	િધારે	તાલીમ	કા્યયાક્મ	
્યોજી	૨	લાખર્ી	૫ણ	િધારે	તાલીમાર્ટીઓનુ	ક્ષમતાિધયાન	કરિામા	ંઆિશે.	
■ જમીન સુધારા કવમશનરની કચેરી
	 	 જમીન	સુધારા	કા્યદાઓનું	ઝ્ડ્પી	અમલીકરણ	ર્ા્ય	તે	ખૂબજ	મહતિનું	હોિાર્ી	સરકાર	ેજીલ્ા	કક્ષાએ	કલેકટરોના	
વન્યંત્રણ	હેઠળ	ખાસ	અમલતંત્રની	રચના	કરી	છે.	આમ	છતા,	કલેકટરો	અને	ખેત	જમીન્પંચ	તર્ા	વજલ્ાઓમાં	કામ	કરતાં	
જમીન	સુધારા	સારે્	સંકળા્યેલ	તંત્રની	કામગીરીને	માગયાદશયાન	આ૫િા,	એ	૫ર	દેખરેખ	અન	ે વનરીક્ષણ	માટે,	સરકાર	ેસમગ્ર	
રાજ્યમાં	અવધકારક્ષેત્ર	ધરાિતા	જમીન	સુધારા	કવમશ્ર	અન	ેહોદ્ાની	રૂએ	સવચિની	જગ્યા	ઊભી	કરી	છે,	જે	આ	જમીન	સુધારા	
માટેની	્યોજનાના	આ્યોજન	અને	્યોગ્ય	અમલ	તર્ા	વિશેષ	કરીન	ેખેતી	વિષ્યક	અન	ેશહેરી	જમીન	ટોચમ્યાયાદા	અવધવન્યમોના	
અમલ	્પાછળ	ઘ્યાન	આ્પે	છે.	સરકારના	સવચિ	તરીકે	જમીન	સુધારા	કા્યદા	અન	ેશહેરી	જમીન(ટોચમ્યાયાદા	અને	વન્યમન)	
અવધવન્યમ-૧૯૭૬	અનિ્યે	નીવત	વિષ્યક	વનણયા્ય	લેિામાં	સરકારન	ેમદદ	કરે	છે.
	 	 જમીન	સુધારા	કવમશ્રને	વનદદેશ	આ૫નાર,	દેખરેખ	રાખનાર	અન	ેવનરીક્ષણ	કરનાર	સત્ાવધકારીની	એમની	હેવસ્યતમાં	
જુદા	જુદા	જમીન	સુધારા	કા્યદાના	અમલ	અને	જમીન	સુધારાન	ેલગતી	આ	્યોજનાની	દેખરેખ	રાખિા	માટે	મદદનીશ	કવમશ્ર	
જમીન	સુધારા	અને	તાબાનો	કમયાચારીિગયા	સહા્ય	કરે	છે.
	 	 જમીન	સુધારા	૫ગલાંના	અસરકારક	અમલ	માટે,	હક્૫ત્રક	અદ્તન	રાખિા	એ	્પૂિયાજરૂકર્યાત	છે.	સરકારશ્ીના	મહેસૂલ	
વિભાગના	્પકર્પત્ર	ક્માંક:	હક્પ/૧૦૮૧/૧૦૯૫૫૩/જ,	તા.૨૧/૦૫/૧૯૮૨ર્ી	હક્્પત્રક	અદ્તન	કરિા	માટ	ેહક્્પત્રક	ટીમે	
કરિાની	કામગીરી	અંગે	માગયાદશયાક	સૂચનાઓ	બહાર	્પા્ડિામાં	આિેલ	છે.	
	 	 ઇ-ધરા	 કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ	લેન્ડ	 રેક્ડયા	 વ્યિસર્ા્પન	્પદ્ધવત	અમલમાં	 મૂકતાં	 લેન્ડ	 રેક્ડયા	અન	ેહક્્પત્રક	સબંધી	 રિિતયામાન	
કામગીરીમાં	નિી	્પદ્ધવત	મુજબ	હિે	ઇ-ધરા	કેનદ્ર	્પર	હક્્પત્રક	નોંધોનો	 વનકાલ	કરિામાં	આિે	છે	તેર્ી	હક્્પત્રક	અંગેના	
મહેકમમાં	ફેરફાર	કરી	સરકારશ્ીના	મહેસૂલ	વિભાગના	ઠરાિ	ક્માંક/મકમ/૧૦૨૦૦૭/૫૨૯/ઝ,	તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૧	ર્ી	રાજ્યના	
તમામ	જીલ્ાઓ	માટે	હક્્પત્રક	અદ્તન	કરિા	માટેનુ	ંમહેકમ	મંજૂર	કરિામાં	આિેલ	છે,	જે	મુજબ	૩	મામલતદાર	સવહત,	
૫૩	ના્યબ	મામલતદારો,	૨-કારકુન-કમ-ટાઇ્પીસટ	અન	ે્પટાિાળા	સવહત	કુલ	૫૮	નું	મહેકમ	મંજૂર	કરિામાં	આિેલ	છ	ેજેમાં	
આકદજાવત	વિસતારની	ટૂક્ડીઓ	્પણ	સમાવિષ્ટ	છે.	આ	ટૂક્ડીઓ	ગામ	દફતરને	ત્પાસી	એમને	અદ્તન	બનાિિા	૫ગલા	ંલઈ	
રહી	છે	દફતર	માવલકી,	કબજો	ગણોત	અને	ખેતી	અંગે	સાચી	સસર્વત	બરાબર	કરિાનો	આશ્ય	છે.
	 	 સરકારશ્ીના	િખતોિખત	ર્્યેલ	્પકર્પત્રો/ઠરાિોને	ધ્યાન	ેલઈ	તેમજ	અત્રેની	કચેરીના	તા.૧૪/૦૩/	૨૦૧૭ના	્પકર્પત્રની	
સુચનાઓ	ધ્યાને	લઈ	હક્્પત્રક	અદ્તન	કરિા	અંગેની	કામગીરી	કરિાની	ર્ા્ય	છે.	
	 	 મુંબઈ	ગણોત	અને	ખેતીની	જમીન	અવધવન્યમ,	૧૯૪૮	હેઠળના	કેસોનો	વનકાલ	તર્ા	ખરીદ	કકંમતની	િસૂલાત	અન	ે
જમીન	માવલકો	િગેરેને	એની	િહેંચણી	માટ	ેતાલુકા	કક્ષાએ	તાબાના	કમયાચારીિગયા	સાર્ે	ખેત	જમીન્પંચ	કામ	કરી	રહ્યા	છે.	
એિીજ	રીતે	સુધારેલા	ગુજરાત	ખેત	જમીન	ટોચમ્યાયાદા	અવધવન્યમ,	૧૯૬૦ના	અમલ	માટે	તર્ા	એમાંર્ી	ઊભા	ર્તા	કેસોનો	
વનણયા્ય	કરિા	માટે	તાલુકા	કક્ષાએ	તાબાના	કમયાચારીિગયા	સાર્ે	ખેત	જમીન્ંપચો	કામ	કરી	રહ્યા	છે.
	 	 જમીન	સુધારા	કવમશનર	અને	હોદ્ાની	રૂએ	સરકારના	સવચિે	કરેલી	રિવૃવત્ઓના	પૃર્કકરણના	આધારે,	નીચેના	ત્રણ	
કા્યયાક્મ	સ્પષ્ટ	ર્ા્ય	છેઃ-
	 	 (૧)	 વનદદેશ	અને	િહીિટ
	 	 (ર)		 જમીનસુધારા	માટે	ખાસ	૫ગલાં
	 	 (૩)	 સામાજીક	સુરક્ષા	અન	ેકલ્યાણ.
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૧.  આ્ોજન ્ોજનાઓ અાંગે એકંદર કામગીરી.
(૧) ગુજરાત ખેતજમીન ટોચમ્ા્ટદા ધારા તળે ફાજલ ્પ્ડેલ જમીન જે લાભાથથીઓને ફળિાઈ છે તેઓને અ્પાતી 

નાણાકી્ સહા્ (એલ.એન.્ડી.-ર)
	 	 ગુજરાત	ખેત	જમીન	 ટોચમ્યાયાદા	 ધારા	 તળે	 ફાજલ	્પ્ડેલ	જમીન	જે	 લાભાર્ટીઓન	ે ફળિા્યેલ	છે	 તેઓને	 નાણાકી્ય	
સહા્યની	આ્યોજના	્પાંચમી	્પંચિષટી્ય	્યોજનામા	ંિષયા	૧૯૭૬-૭૭ર્ી	દાખલ	કરાઈ	છે.
	 	 આ	્યોજના	હેઠળ	આવર્યાક	સહા્ય	્પેટે	જમીન	વિકાસ	માટે	તા.૧/૪/૨૦૧૮ર્ી	આ	સહા્ય	હેકટરદીઠ	₨	૩૦,૦૦૦/-ની	
કરિામાં	આિેલ	છે.
૨.  નાણાકી્ જરૂડર્ાતનુાં સ્પષ્ીકરણ
  ગણોતધારાની કલમ-૩૨ (એમ) હેઠળ ખરીદ ડકંમત ભરિા બાબત.(જમીન સુધારણા)
	 	 મુંબઈ	ગણોત	િહીિટ	અને	ખેતીની	જમીનના	અવધવન્યમ-૧૯૪૮માં	 તા.૨૫/૭/૨૦૧૧ના	જાહેરનામાર્ી	 કા્યદામાં	
સુધારો	 કરી	ગણોત	ધારાની	 કલમ-૩૨	એમ	હેઠળ	ખરીદ	 કકંમત	ભરિા	બાબતે	 િખતોિખત	નક્ી	કરે	 તે	 તારીખ	સુધીમાં	
ભરી	 શકાશે	 તેમ	 નક્ી	 ર્્યેલ	છે	 તે	અનિ્યે	 િખતોિખત	 કબજા	હક્ની	 રકમ	ભરિાની	 મુદત	 િધારી	આ્ેપલ	છે	અગાઉ	
તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૦ના	જાહેરનામાર્ી	આ	મુદત	તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૦	સુધી	લંબાિી	આ્પેલ	છે..
	 	 તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૦	સુધી	લંબાિેલી	ખરીદ	કકંમત	ભરિાની	મુદતોર્ી	અજાણ	ગરીબ	અભણ	ગણોતી્યાઓન	ેકબજા	્પરતિે	
કદ્ધાનો	અંત	લાિિા	રાજ્ય	સરકારે	હકારાતમક	વિચારણા	કરીને	આ	મુદત	તા.૩૦/૬/૨૦૨૧સુધી	લંબાિિા	મંજૂરી	આ્પેલ	છે.	
આ	મુદત	દરમ્યાન	૬૦	ગણોવત્યાઓ	કબજા	હક્ની	રકમ	ભરીને	જમીન	માવલક	બન્યા	છે.	ગણોવત્યાન	ેકબજા/ભોગિટા	હક્	
આ૫િાનો	આશ્ય	િખતોિખત	સુધા્યાયા	રિમાણેના	મુંબઈ	ગણોત	અન	ેખેત	જમીન	અવધવન્યમ-૧૯૪૮	મારફત	 વસદ્	કરિા	
વિચારા્યું	છે.	ખેત	જમીન	અવધવન્યમ	હેઠળના	કેસો	દર	મવહનાના	૭રના	દરે	વનકાલ	કરિાનુ	ંધોરણ	અમલમાં	છે.	ગણોવત્યા	
ખે્ડૂતોને	ભોગિટા	હક્	આ૫િા	તેમજ	જેમનો	કબજો	ખોટી	રીતે	છો્ડાિા્યો	હો્ય	એિા	ગણોવત્યાને	ફરી	જમીન	આ૫િા	માટે	
તેઓ	૫ગલાં	લ	ેછે.	મુંબઈ	ગણોત	અન	ેખેત	જમીન	અવધવન્યમ,૧૯૪૮ના	અમલના	કા્યયા	૫ર	જીલ્ા	કક્ષાએ	કલેકટર	તાબાના	
કકૃવષ્પંચશ્ીઓ/કમયાચારીિગયા	સાર્ે	ના્યબ	કલેકટર(જ.સુ.)ની	સહા્યર્ી	દેખરેખ	રાખ	ેછ	ેઅન	ેરાજ્યકક્ષાએ	જમીન	સુધારા	કવમશ્ર	
દેખરેખ	રાખે	છે.
ટોચમ્ા્ટદા અવધવન્મનો અમલ (વજલ્ા કક્ષાએ)
	 	 ગુજરાત	ખેતજમીન	ટોચમ્યાયાદા	ધારો,	૧૯૬૦	હેઠળ	વન્યત	કરેલ	ટોચમ્યાયાદા	કરતાં	િધુ	જમીન	સરકારમાં	રિાપ્ત	ર્્ેયલ	
જમીન	સહકારી	મં્ડળીઓ,	અનુસૂવચત	જાવત,	અનુસવૂચત	જનજાવત,	નબળા	િગયાના	ખેતમજૂરો	િગેરેને	ઠરાિેલ	નીવત	મુજબ	
જમીન	જાત	ેખેતી	કરિા	માટે	આ૫િામાં	આિે	છે.	આ	ધારા	હેઠળ	રિાપ્ત	ર્્યેલ	જમીન	હલકા	રિકારની	હો્ય	છે,	તેર્ી	તેનો	વિકાસ	
કરિો	જરૂરી	બને	છે	તદ્	ઉ૫રાંત	જે	લાભાર્ટીઓન	ેજમીન	આ૫િામાં	આિે	છે	તેઓની	આવર્યાક	સસર્વત	નબળી	હોિાર્ી	ખેતી	શરૂ	
કરિા	માટ	ેતેઓન	ેખેતીના	સાધનો,	ખાતર,	વબ્યારણ,	ઓજારો	મેળિી	આ૫િા	જરૂરી	બને	છે.	આ	સંજોગોમા	ંલાભાર્ટીઓને	
આવર્યાક	સહા્ય	આ્પિાની	્યોજના	હેઠળ	૨૦૧૮-૧૯ના	િષયાર્ી	િધારો	કરી	હેકટરદીઠ	લાભાર્ટી	દીઠ	₨	૩૦,૦૦૦/-	અને	મહત્મ	
મ્યાયાદા	₨	૫૦,૦૦૦/-	સહા્ય	ચુકિિા	સુધારો	કરિામા	ંઆિેલ	છે	જે	અમલમાં	છે.
	 	 ર૦૨૧-૨૨ના	િષયા	સુધીમાં	ફાજલ	જમીનની	િહેંચણીની	વિગતો	નીચ	ેમુજબ	છે.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ઓકટોબર-૨૦૨૧	અંવતત

ક્રમ નાંબર કામની વિગત જુના કા્દા હેઠળ 
(એકર)

સુધારેલા કા્દા હેઠળ 
(એકર)

સરિાળો

૧. ફાજલ	જાહેર	કરેલ	જમીન ૪૫,૯૫૬ ૮૦,૭૧૦ ૧,૨૬,૬૬૬
ર. કબજો	રિાપ્ત	ર્્યો	હો્ય	તેિી	જમીન ૪૪,૬૯૯ ૬૫,૬૭૪ ૧,૧૦,૩૭૩
૩. ખેતીલા્યક	જમીનની	કા્યમી	ધોરણે	

િહેંચણી	કરેલ
૪૪,૩૦૪ ૬૦,૦૪૪ ૧,૦૪,૩૪૮

૪. લાભાર્ટીની	સંખ્યા ૧૪,૭૮૪ ૯,૬૭૩ ૨૪,૪૫૭
૫. અનુસૂવચત	જાવતના	લાભાર્ટી ૧,૫૩૪ ૫,૦૩૪ ૬,૫૬૮
૬. અનુસૂવચત	જનજાવતના	લાભાર્ટી ૯,૯૪૦ ૩,૬૭૬ ૧૩,૬૧૬
૭. અન્ય	લાભાર્ટી ૩,૩૧૦ ૯૬૩ ૪,૨૭૩
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	 	 આ	જોગિાઈ	હેઠળ	જુદા	જુદા	જમીન	સત્ારિકાર	નાબુદી	અવધવન્યમો	હેઠળ	અને	ખેત	જમીન	ટોચમ્યાયાદા	ધારા	હેઠળ	
અસર	્પામેલી	વ્યકકતઓને	િળતર	આ૫િાનું	છે.	જમીન	સત્ારિકાર	નાબુદી	અવધવન્યમો	હેઠળ	₨	૧૦૦૦	કરતાં	િધુ	િળતરના	
કેસોમાં	અને	ગુજરાત	ખેતજમીન	ટોચમ્યાયાદા	અવધવન્યમ	હેઠળના	₨	૫૦૦૦ર્ી	િધુ	િળતરના	કેસોમા	ંઅનુક્મે	િાવષયાક	૩	ટકાના	
અને	િાવષયાક	૪.૫	ટકાના	વ્યાજિાળા	તબદીલી્પાત્ર	બોન્ડર્ી	ચૂકિિા્પાત્ર	છે	અને	મુદ્લ	તર્ા	વ્યાજના	સરખા	હપ્તા	બોન્ડ	ઈસ્યુ	
ક્યાયાની	તારીખર્ી	ર૦	િષયાના	સમ્ય	દરવમ્યાન	૫રત	ચૂકિિા્પાત્ર	છે.
૪.  અનુસૂવચત જાવત ્પેટા ્ોજના
	 	 ગુજરાત	ખેત	જમીન	ટોચમ્યાયાદા	અવધવન્યમ	હેઠળ	ફાજલ	ર્્ેયલ	જમીન	નક્ી	કરેલ	અગ્રતાક્મ	મુજબ	સહકારી	ખેતી	
મં્ડળીઓ,	 ૫છાત	 િગયાની	 વ્યકકતઓને	 િહેંચિામાં	આિે	 છે.	અનુસવૂચત	જાવતની	 વ્યકકતઓ	જમીનના	 વિકાસ	 તર્ા	ખે્ડાણ	
માટેના	નાણા	ઊભા	કરિા	શકકતમાન	હોતી	નર્ી	આર્ી	ફાજલ	ર્્યેલ	જમીન	મેળિનાર	અનુસવૂચત	જાવતની	વ્યકકતઓને	સહા્ય	
આ૫િાની	્યોજના	હેઠળ	િષયા	૧૯૯૬-૯૭	ર્ી	હેકટરદીઠ	₨	૫૦૦૦/-ની	સહા્ય	ચાલ	ુકરેલ	જેમાં	િખતો	િખતના	સુધારાર્ી	
(તા.૨-૧-૧૯ના	ઠરાિર્ી)	સહા્યમાં	િધારો	કરી	હેકટરદીઠ	લાભાર્ટીદીઠ	₨	૩૦,૦૦૦/-અને	જ્યાર	ેમહત્મ	મ્યાયાદા	₨	૫૦,૦૦૦/-
સહા્ય	ચુકિિાનુ	નક્ી	કરેલ	છે.	જે	િષયા	૨૦૧૮-૧૯ર્ી	અમલમાં	છે.	િષયા	૨૦૨૧-૨૨	માં	ઉક્ત	્યોજનાના	બન્ે	સદરો	માટે	
અંદાજ	₨	૨૬.૦૦/-લાખ	છે	અને	ર૦૨૧-૨૨	ના	િષયામાં	હાલની	સસર્વતએ	જનરલ	સદરે	₨	૩,૩૮,૪૮૨/-નો	ખચયા	ર્્યેલ	છે	અન	ે
એસ.સી.એસ.્પી.સદર	ેકોઇ	જીલ્ા	કચેરીએ	સહા્ય	માંગણી	ન	કરેલ	હોઇ	ખચયા	ર્્યેલ	નર્ી.
■  રાહત વન્ામક કચેરી 
	 	 રાહત	વન્યામકશ્ીની	કચેરી	દ્ારા	નીચે	દશાયાવ્યા	મુજબની	કામગીરી	હાર્	ધરિામા	ંઆિે	છે.
(૧)		 કુદરતી	આફતો	જેિી	કે	અવતવૃસષ્ટ,	િાિાઝો્ડુ,	 ્ૂપર,	ભૂકં્પ,	અછત,	બોંબ	બલાસટ	તર્ા	આકસસમક	દુઘયાટનાઓના	સમ્યે	

મુખ્યતિે	બચાિ	અન	ેરાહતની	કામગીરી.
(ર)		 િષાયાઋતુમાં	્પૂર/િાિાઝો્ડાર્ી	નુકશાન	ન	ર્ા્ય	તે	માટ	ેવરિ-મોનસુન/વરિ-સા્યક્ોન	માટે	્ૂપિયા	તૈ્યારીની	િહીિટી	તંત્ર	સારે્	

મીટીંગ	્યોજી	આગોતરુ	આ્યોજન	હાર્	ધરિું,	તેમજ	ક્ડઝાસટર	મેનેજમેનટ	્પલાનની	સવમક્ષા	કરિી	તર્ા	આિા	્પલાન	દર	
િષથે	અ્પ્ડેટ	કરિા	સુચના	આ્પિી.

(૩)		 આ્પત્ી	વ્યિસર્ા્પન	્યોજનાઓનું	િખતોિખત	મુલ્યાકંન	તર્ા	સમ્યાંતરે	આ્પત્ી	વ્યિસર્ા્પન	્યોજનાઓ	અંગે	કિા્યતો	
હાર્	ધરિી.

(૪)		 ભાર	ેિરસાદ/્પૂર	તર્ા	િાિાઝો્ડાની	આગાહીઓ	બાબત	ભારતી્ય	હિામાન	ખાત	ુતર્ા	ભારત	સરકારના	સ્ંપક્કમા	ંરહેિું.	
આગાહીઓના	સંજોગોમાં	જીલ્ા	કલેકટરશ્ીઓને	જાણ	કરિી	તર્ા	તકેદારીના	્પગલાંઓ	લેિા	સૂચના	આ્પિી.

(્પ)		 રાજ્યના	રાઉન્ડ	ધી	કલોક	ચાલતા	ઇમજનસી	ઓ્પરેશન	સેનટરની	કામગીરી	્પર	દેખરેખ	તર્ા	વન્ંયત્રણ	રાખિું.
(૬)		 જીલ્ાના	ઇમજનસી	ઓ્પરેશન	સેનટર	તર્ા	અન્ય	મહતિના	વિભાગો/ખાતાના	િ્ડાઓ	સાર્ે	સતત	સ્ંપક્ક	રાખિો.
(૭)		 કુદરતી	કે	માનિસવજયાત	આ્પવત્ના	સમ્યમાં	બચાિ	અન	ેરાહત	કા્યપો	તિકરત	હાર્	ધરા્ય	તે	માટે	રાજ્યની	તેમજ	ભારત	

સરકારની	વિવિધ	એજનસીઓના	સં્પક્કમાં	રહેિું	અને	અન્ય	જીલ્ાઓ	તર્ા	રાજ્ય	કક્ષાએર્ી	જરૂરત	મુજબની	સહા્ય	
અસરગ્રસત	વિસતારોમાં	મળી	રહે	તે	માટે	સંકલન	કરિું.

(૮)		 અછતગ્રસત	જીલ્ાઓ	માટે	 ્પીિાનું	 ્પાણી,	 ઘાસની	જરૂકર્યાત,	જથર્ાની	 ઉ્પલસબધ,	્પકરિહન	તર્ા	તેના	 ઉ્પા્ડ	અને	
વિતરણની	વ્યિસર્ાની	કામગીરી	તર્ા	રાહતકામો	દ્ારા	ખેતમજૂરોને	રાહત	તર્ા	રોજી	રોટી	્પૂરી	્પા્ડિી.

િરા્ટઋતુ-૨૦૨૧
	 	 િષાયાઋતુ-૨૦૨૧	દરમ્યાન	રાજ્યમાં	સરેરાશ	િરસાદના	૯૮.૪૦%	ટકા	િરસાદ	નોંધા્યેલ	છે.	િષાયાઋત	ુદરમ્યાન	ભારે	
િરસાદર્ી	૮૩	માનિ	મૃત્યુ	અને	૧૨૨૭	્પશુ	મૃત્યુ	ર્્યેલ	નોંધા્યેલ	હતા	જ	ે્પૈકી	૮૩	માનિ	મુત્યુ	અન	ે૧૦૫૨	૫શુ	મુત્યુ	સહા્ય	
માટે	મંજુર	ર્્યેલ	છે.	તર્ા	૧૧૪૫૫	લોકો	અસરગ્રસત	ર્્યેલ	હતા	અને	જાહેર	વમલકતો	તર્ા	ઘરોને	નુકશાન	ર્્યેલ	છે.	
	 	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	માનિ	મૃત્યુ	સહા્ય	્ેપટે	–	₨	૩૧૬	લાખ	સહા્ય,	્પશુ	મૃત્યુ	સહા્ય	-	₨	૯૯.૯૪	લાખ,	રોક્ડ	
સહા્ય	-	₨	૪૦૯.૯૩	લાખ,	ઘરિખરી	સહા્ય	-	₨	૧૪૫૦.૧૩	લાખ,	ઝું૫્ડા	સહા્ય	-	₨	૫.૩૦	લાખ	અને	મકાન	સહા્ય	
્પેટ	ે–	₨	૧૭૧.૬૭	લાખ	અસરગ્રસત	વિસતારોમાં	ચૂકિિામાં	આિેલ	હતી
મે ૨૦૨૧ માાં આિેલ “તાઉતે િાિાઝો્ડા” સાંબાંધે રાહત બચાિ કામગીરીની વિગત 
	 	 િાિાઝો્ડા	દરમ્યાન	૬૮	માનિમૃત્યુ	મા	ંકુલ	₨	૨૭૨/-લાખ	અને	૨૬૫૬	૫શુ	માવલક	કુટુંબો	સહા્ય	્પેટે	₨	૭૫૬/-લાખ,	
કેશ્ડોલસ	સહા્ય	્પેટે	કુલ	૫,૦૨,૧૬૦,વ્યકકતોઓન	ેસહા્ય	્ેપટે	₨	૨૭૦૬/-	લાખ	,ઘરિખરી	્પેટ	ે૧૦૦૭૧૯,	કુટુંબોન	ેસહા્ય	્ેપટે	
₨	૬૪૬૪/-લાખ,	અંશત:	કાચા્પાકા	મકાન	સહા્ય	્પેટ	ેકુલ	૧,૨૧,૮૨૦	મકાનોની	સહા્ય	₨	૨૮૫૯.૨૯/-લાખ,	સં્પૂણયા	કાચા	
્પાકા	મકાન	સહા્ય	્પેટે	કુલ	૪૨૯૮	મકાનોને	₨	૩૮૧૨/-લાખ,	ઢોર	શે્ડ	સહા્ય	્ેપટે	કુલ	૧૪૫૯૧	શે્ડ	માટે	₨	૭૧૭/-લાખ,	
તર્ા	માનિ	ઇજામાં	કુલ	૫૫	વ્યકકતઓને	૧૩.૬૬-/લાખ	સહા્ય	રાજ્ય	સરકારશ્ી	દ્ારા	આ૫િામાં	આિેલ	છે.
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કોવિ્ડ-૧૯ અનિ્ે મૃતકોના િારસોને રાજ્ સરકારશ્ી દ્ારા ચૂકિિામાાં આિેલ ₨ ૫૦,૦૦૦/ Ex Garcia સહા્ની 
વિગત: (તા.૨૧/૧૨/૨૦૨૧ અાંવતત )
	 	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	કોવિ્ડ-૧૯	અનિ્યે	મૃતકોના	િારસોન	ેસહા્ય	માટે	કુલ	અરજીઓ	૫૪,૮૪૭	મળેલ	છે.	જે	 ્ૈપકી	
૩૪,૯૯૭	મંજૂર	ર્્યેલ	છે	અન	ેમંજૂર	ર્્યેલ	્પૈકી	અરજીઓમા	ં૩૦,૧૮૮	અરજદારોન	ેસહા્ય	્ેપટે	₨	૧૫૦.૯૪/-	કરો્ડની	રકમ	
ચુકિિામાં	આિેલ	છે.
અછત રાહત ્પગલા-૨૦૨૧
	 	 િષાયાઋતુ-૨૦૨૦	દરમ્યાન	રાજ્યમાં	સરેરાશ	િરસાદના	૧૪૧.૯૫%	િરસાદ	નોંધા્યેલ	હોઈ	અછત	જાહેર	ર્્યેલ	ન	હતી.	
	 	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	ચાલુ	નાણાકી્ય	િષયા	૨૦૨૧-૨૨માં	તાઉતે	િાિાઝો્ડા	અને	સ્પટમેબર	માસમાં	ર્્ેયલ	ભારે	િરસાદના	
કારણે	ખે્ડૂતોને	ર્્યેલ	્પાક	નુકશાની	માટે	મહેસૂલ	વિભાગના	મુખ્ય	સદર-૨૨૪૫	“કુદરતી	આફતો	અંગે	રાહત	સદર”	હેઠળ	
તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧	અંવતત	સસર્વતએ	કકૃવષ,	ખે્ૂડત	કલ્યાણ	અને	સહકાર	વિભાગન	ેકકૃવષ	રાહત	્પેકેજ	અંતગયાત	નાના	અને	સીમાંત	
ખે્ડૂતોને	સહા્ય	માટે	₨	૩૫૪,૦૫,૩૨,૬૦૦/-	(અંકે	₨	ત્રણસો	ચો્પ્પન	કરો્ડ	્પાંચ	લાખ	બત્રીસ	હજાર	છ	સો)	ની	ગ્રાટં	ફાળિેલ	
છે.	
■ સટેટ મોનીટરીંગ સેલ
ઈ-ધરા રિોજેકટ 
	 	 રાજ્યના	 તમામ	 જીલ્ાઓમાં	 જાન્યુઆરી-૨૦૦૪ની	 સસર્તીએ	 રેક્ડયા	 ઓફ	 રાઈટસન	ે કમ્પ્યુટરાઈઝ	 કરીન	ે
તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૫ર્ી	ઓનલાઇન	કરિામાં	આિેલ	છે.
	 	 રાજ્યના	 કોઈ્પણ	ઈ-ધરા	 કે	 ઈ-ગ્રામ	 કેનદ્ર	ખાતેર્ી	 રાજ્યના	 કોઈ્પણ	ગામના	ગામ	નમુના	 નં.૭,	નમુના	 નં.૧૨,	
નમુના	નં.૮-અ	તર્ા	નમુના	નં.૬	(હક્્પત્રક)ની	મેળિાતી	નકલો	હિે	તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૧	બાદ	કોઈ	્પણ	વ્યવક્ત	્યોગ્ય	ફી	
ભરી	્ડીજીટલી	સાઈન્ડ	(Digitally	Signed)	નકલ	ઓનલાઈન	AnyRoR	(https://anyror.gujarat.gov.in)	અર્િા	iORA	
(https://iora.gujarat.gov.in)	્પોટયાલ	્પરર્ી	મેળિી	શક	ેછે.	આ	નકલ	ઉ્પ્યોગ	માટે	્પણ	અવધકકૃત	ગણિામાં	આિે	છે.	આ	નકલ	
્પર	ક્યુઆર	કો્ડ	(QR	Code)	ઉ્પલબધ	હશે.	જેર્ી	તેની	અવધકકૃતતાની	ખાતરી	ઓનલાઈન	કોઈ	્પણ	વ્યવક્ત-સંસર્ા	કરી	શકશે.	
	 	 દવુન્યાભરમાં	 િસતા	ગુજરાતના	ખાતેદારો	્પોતાની	જમીનની	 વિગતો	જાણી	શકે	 તે	સારૂ	 રાજ્યના	તમામ	ગામોની	
જમીનનો	્ડેટા	(કમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ	મહેસૂલી	રેક્ડયા)	http://anyror.gujarat.gov.in	નામની	િેબ	સાઈટ	્પર	મુકિામા	ંઆિેલ	છે.	
ઈ-ગિન્ટનસ અાંતગ્ટત ઈ-રજીસટ્ેશનની કામગીરી કરિા બાબત 
	 	 રાજ્યના	તમામ	તાલુકાઓમાં	ઈ-ગિનયાનસ	અંતગયાત	ઈ-રજીસટ્રેશન	ઈનટીગ્રેટ્ેડ	ઓટોમ્યટુેશન	સીસટમમાં	સબ-રજીસટ્રાર	
કચેરી	તર્ા	ઈ-ધરા	કેનદ્રોને	એક	જ	સર્ળ	્પર	એકત્ર	કરી	દસતાિેજ	નોંધણી	ક્યાયા	બાદ	લેન્ડ	રેક્ડયા	(ઈ-ધરા)ના	્ડેટાબેઝમાં	આ્પોઆ્પ	
ગામ.નમુના	નં.–૬	ની	ફેરફાર	નોંધ	્પ્ડે	છે	અન	ેહાજર	ખાતેદારોન	ેનોટીસની	બજિણી	્પણ	સર્ળ	્પર	જ	કરિામા	ંઆિે	છે	અન	ે
નોટીસ	બજાવ્યાના	૩૦	કદિસ	બાદ	ફેરફાર	નોંધને	રિમાવણત	કરિામા	ંઆિે	છે.
ગામ નમુના નાં.-૬ની જુની ફેરફાર નોંધોને સકેન કરિા અાંગેનો રિોજેકટ બાબત
	 	 રાજ્યમા	ંમહેસૂલી	જમીન	દફતરને	સને-૨૦૦૪માં	ઓનલાઇન	ક્યાયા	્પહેલાંનુ	ંગામ	નમુના	નંબર-૬ના	અસલ	હસતવલવખત	
રેક્ડયાને	સકને	કરી	ઓનલાઇન	કરિાની	કામગીરી	અનિ્યે	તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૧ની	સસર્વતએ	રાજ્યના	કુલ-૧૯,૧૩૯	ગામો	્ૈપકી	
૧૮,૪૬૧	ગામો	(૯૬.૪૬%)ની	કામગીરી	્પૂણયા	ર્્ેયલ	છે.	સકેન	ર્્યેલ	ગામ	નમૂના	નંબર-૬ની	ફેરફાર	નોંધો	રિજાજનો	જોઇ	શક	ે
તે	હેતુસર	ઇનટરનેટ(	http://anyror.gujarat.gov.in)	્પર	ઉ્પલબધ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	
ગામ નમુના નાં.-૬ (હક્ક્પત્રક)માાં બોજા દાખલ/ બોજા કમીની ફેરફાર નોંધ બેંક દ્ારા દાખલ 
	 	 િહીિટી	સુધારણાના	ભાગ	રૂ્પે	અન	ેજમીન	વ્યિહારમાં	િધુ	સરળતા	અન	ે્પારદવશયાતા	લાિિા	માટે	બેંકો	દ્ારા	ઓનલાઇન	
બોજો	દાખલ	કરિાની	કા્યયા્પધધવત	મહેસૂલ	વિભાગ	દ્ારા	તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૫ર્ી	શરૂ	કરિામાં	આિી	છે.	બેંકો	દ્ારા	બોજાની	
દાખલ	ર્્ેયલ	ઓનલાઇન	ફેરફાર	નોંધોને	ઇ-ધરા	સંબંવધત	એસ્પલકેશનમા	ંતા.૦૮/૧૦/૨૦૧૮ર્ી	બોજા	કમી	કરિાની	જોગિાઇ	
કરિામાં	આિેલ	છે.		 	
જમીન સાં્પાદનની ફેરફાર નોંધ સાં્પાદક સાંસથા દ્ારા ઈ-ધરામાાં દાખલ કરિાની કા્્ટ્પધધવત
	 	 ઈ-ધરા	અંતગયાત	ગામ	નમુના	નંબર-૬	 (હક્્પત્રક)માં	 જમીન	સં્પાદનની	 વિવિધ	 ફેરફાર	નોંધ	સં્પાદક	સંસર્ા	 દ્ારા	
ઈલેકટ્રોવનકલી	દાખલ	કરિાની	કા્યયા્પધધવત	મહેસૂલ	વિભાગ	દ્ારા	તા.૦૨/૦૩/૨૦૧૫ર્ી	વન્યત	કરિામાં	આિેલ	છે.	બાકી	રહેલ	
રેક્ડયાની	નોંધ	્પા્ડિા	માટે	સેટલમેનટ	કવમશનર	કચેરીમાં	કમ્પ્યુટર	લેબ	મારફત	ેવ્યિસર્ા	કરિામાં	આિેલ	છે.	
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ગામ નમુના નાં.-૬ (હક્ક્પત્રક)માાં હુકમ કરનાર મહેસૂલી અવધકારીશ્ી/ કચેરીના વન્ત અવધકૃત અવધકારીઓ દ્ારા હુકમી 
ફેરફાર નોંધ સીધી ઈલેકટ્ોવનક રીતે દાખલ
૧.			 ગુજરાત	જમીન	મહેસૂલ	અવધવન્યમ-૧૮૭૯	ની	કલમ-૧૩૫-સી	અને	૧૩૫-્ડી	અનિ્ેય	વિવિધ	મહેસૂલી	અવધકારીશ્ીઓ/	

કચેરીઓ	જેિા	 કે	 કલેકટરશ્ી,	 રિાંત	અવધકારીશ્ી,	 વિવિધ	ના્યબ	 કલેકટરશ્ીઓ,	સંબંવધત	 કા્યદા	અનિ્ેયના	 વિવિધ	
મામલતદારશ્ીઓ,	સવચિશ્ી	(વિિાદ),	મહેસૂલ	વિભાગ,	ગુજરાત	મહેસુલ	્પંચ,	વિવિધ	નામદાર	કોટયા,	વજલ્ા	જમીન	
દફતર	વનરીક્ષક,	વજલ્ા	વિકાસ	અવધકારીશ્ીઓ	િગેરે	દ્ારા	જમીનના	હક્	સંબંધે	વિવિધ	તબકકે	હૂકમો	કરિામા	ંઆિતા	
હો્ય	છે.	આ	હૂકમોની	ફેરફાર	નોંધ	મહેસૂલી	 રેક્ડયામાં	િખતોિખત	ઈ-ધરા	એ્પલીકશન(Anyror)માં	 દાખલ	કરિાની	
હો્ય	છે.	ઉ્પરાંત,	 વસટી	સરિે	કચેરીઓને	લગતા	હૂકમોની	 વિભાગ	દ્ારા	તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૧ર્ી	csis.gujarat.gov.in	
સોફટિેરમાં	ઈલેકટ્રોવનકલી	નોંધ	દાખલ	કરિાની	જોગિાઈ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	

૨.			 તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૧ની	સસર્વતએ	સમગ્ર	રાજ્યમાં	હૂકમી	અવધકારીઓ	દ્ારા	કુલ-	૬,૧૬,૦૯૪	હૂકમી	ફેરફાર	નોંધો	દાખલ	
કરિામાં	આિેલ	છે.

ઇ-ધરા વ્િસથા્પન : રાજ્ના તમામ ખાતેદારોના આધાર સી્ડીંગ બાબત
	 	 ખ્ેડૂત/ખાતેદારો	નીચે	મુજબની	કામગીરી	માટે	ઇ-ધરા,	ઇ-ગ્રામ	કેનદ્ર,	જનસિેા	કેનદ્રમાં	તર્ા	બેંકમાં	આિતા	હો્ય	છે	ત	ે
દરમ્યાન	તેમની	્પાસેર્ી	આધારની	વિગતો	મરજી્યાત	રીતે	મેળિિાનુ	ંરાખિું.

૧.		ઇ-ગ્રામ	અને	જનસેિા	કેનદ્રમાં	રેક્ડયા	ઓફ	રાઇટની	નકલ	લેિા	માટે	આિે	ત્યારે.
૨.		ઇ-ધરા	કનેદ્રમાં	જમીનના	વ્યિહારની	ફેરફાર	નોંધ	દાખલ	કરાિિા	આિે	ત્યારે.	
૩.		સબ	રજીસટ્રાર	કચેરીમાં	દસતાિેજનુ	રજીસટ્રેશન	કરાિિા	આિે	ત્યારે	
૪.	બેંકમા	ંબોજાની	નોંધ	દાખલ	કરાિિા	/	કમી	કરાિિા	આિે	ત્યારે.	
૫.		તેમજ	સિૈસચછક	રીતે	કોઇ	ખે્ડૂત	/	ખાતેદાર	્પોતાના	ખાતામા	ંઆધાર	કા્ડયાનું	સી્ડીંગ	કરિા	માગતો	હો્ય	ત્યારે.

હસતવલવખત ગામ નમૂના નાંબર-૭/૧૨ને સકને કરી ઓનલાઇન કરિાની ્ોજના
	 	 મહેસૂલ	વિભાગ	દ્ારા	તા.૨૨/૦૬/૨૦૧૮ર્ી	ગામ	નમૂના	નંબર-૭/૧૨ના	હસતવલવખત	રેક્ડયાન	ેસકેન	કરી	્ડેટાબેઝ	તૈ્યાર	
કરિા	જીલ્ા	કલકેટરશ્ીઓન	ેટેન્ડર	રિવક્્યા	કરિા	સત્ા	સરુિત	કરિામા	ંઆિલે	છે	જ	ેઅનિ્ેય	તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૧ની	સસર્વતએ	સમગ્ર	
રાજ્યમા	ંગામ	નમનુા	ન.ં૭/૧૨ના	હસતવલવખત	કુલ-૩,૯૬,૧૭૮	ર્ોક	્ૈપકી	કુલ-૩,૯૬,૧૨૯	ર્ોકની	્ડટેા	એનટ્રી	્પણૂયા	ર્્ેયલ	છે.	
ક્ષવતસુધારણા બાબત 
	 	 રાજ્યના	મહેસૂલી	િહીિટને	કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ	સલામત	સુરવક્ષત,	સદુ્ઢ	અને	ઝ્ડ્પી	બનાિિાના	્પગલા	રૂ્પે	હસતવલવખત	
મહેસૂલી	દફતરને	જાન્યુઆરી-૨૦૦૪	ર્ી	ક્ડજીટાઇઝ	કરી	ઓનલાઇન	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	હસતવલવખત	રેક્ડયાનું	કમ્પ્યુટરાઈઝેશન	
કરતી	િખતે	કારકૂની	ક્ષવત	રહી	ગ્યેલ	હો્ય	તેિા	કકસસાઓમા	તેમજ	જમીનોના	વિવિધ	રિકારના	વ્યિહારોની	ફેરફાર	નોંધો	
ઓનલાઈન	ઈ-ધરા	વ્યવસર્ા્પનમા	દાખલ	કરતી	િખતે	રહી	ગ્ેયલ	ક્ષવત	સુધારિાની	કા્યયા્પધધવત	તા.૨૧/૦૯/૨૦૧૯ર્ી	ઓનલાઈન	
કરિામાં	આિેલ	છે.	તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૧ની	સસર્વતએ	ગામ	નમૂના	નં.૭મા	ંક્ષવત	સુધારણાની	કુલ-૨,૬૬,૯૧ઓનલાઈન	અરજીઓ	
આિેલ	છે.	તેમાંર્ી	માત્ર	૩૪૫	અરજીઓ	ચકાસણી	સંદભથે	રિવક્્યામા	ંછે	બાકીની	અરજીઓનો	વનકાલ	ર્ઈ	ગ્યેલ	છે.
■ સવચિશ્ી (વિિાદ)ની કચેરી

•	અત્રેની	કચેરીએ	અ્પીલ	/રીિીઝન	અધયાન્યાવ્યક	રિકારની	કામગીરી	ર્ા્ય	છે.	
•	આ	કચેરીએ	ગુજરાત	રાજ્યના	કલેકટરશ્ીઓ	તરફર્ી	જુદા	જુદા	કા્યદા	હેઠળ	લેિામાં	આિતા	વનણયા્યોર્ી	નારાજ	ર્ઇ	

્પક્ષકારો	દ્ારા	અત્રેની	કચેરીની	સમક્ષ	અ્પીલ	/અરજી	દાદ	માંગિામા	આિે	છે.	
•	 હાલમા	ંજુદા	જુદા	કા્યદા	હેઠળ	સને–ર૦ર૧	ના	કેલેન્ડરમાં	તા.૩૦/૧૧/ર૦ર૧	અવંતત	કુલ	૩૩૦૯	અ્પીલ	/રીિીઝન	

અરજીની	આિક	ર્્યેલ	છ	ેતેમજ	તા.૩૦/૧૧/ર૦ર૧	અંવતત	કુલ	૧૪૫૩	કેસો	વનકાલ	કરિામાં	આિેલ	છે.	તર્ા	હાલમા	ં
કુલ	૭૨૫૧	અ્પીલ	/રીિીઝન	્પ્ડતર	છે.	છેલ્ા	ત્રણ	માસમા	ંમાવસક	આિકની	સરેરાશ	૩૨૬	કેસોની	છે.	તેની	સામે	
માવસક	સરેરાશ	વનકાલ	૧૬૪	કેસોનો	ર્્યેલ	છે.

અત્રેના	IT	એકશન	્પલાન	હેઠળ	નીચે	દશાયાવ્યા	મુજબની	કા્યયાિાહી	કરિામા	ંઆિે	છે.	
ઇનટીગ્ેટે્ડ રેિન્ુ કેસ મેનેજમેનટ સીસટમ (IRCMS) : 
  એન.આઈ.સી	દ્ારા	તૈ્યાર	કરા્યેલ	અને	હાલ	એસ.એસ.આર.્ડી.ખાત	ેકા્યયારત	કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ	એ્પલીકેશન	કમ	્ડીસીઝન	
સ્પોટયા	સીસટમ	દ્ારા	તમામ	્પીટીશન	અને	કેસના	વનકાલ	સુધીની	વિગત	ઓનલાઈન	ઉ્પલબધ	કરિામાં	આિી	છે.
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ઓનલાઈન નોટીસ બો્ડ્ટ
	 	 દરેક	એ્ેપલેટ	ઓર્ોરીટી	્પાસે	અધયાન્યાવ્યક	કેસની	સુનાિણી	કરિાની	હો્ય	ત	ેઅંગેનું	દૈનીક	કેસ	બો્ડયા	ઓનલાઇન	કોટયાના	
નોટીસ	બો્ડયા	દ્ારા	ઉ્પલબધ	કરાિિામાં	આિે	છે.	આ	નોટીસ	બો્ડયા	જરૂરી્યાત	મુજબ	અંદાજીત	બે	ર્ી	ત્રણ	કદિસ	અગાઉર્ી	
િેબસાઇટ	ઉ્પર	મુકિામાં	આિે	છે.
ઈ-નોટીસ
	 	 ઈલેકટ્રોનીક	માધ્યમ	દ્ારા	્પક્ષકારો	અન	ેિકીલોની	જાણકારી	માટે	ઓનલાઈન	ઈ-નોટીસ	જનરેટ	ક્યાયા	બાદ	સ્પી્ડ્પોસટ	
મારફતે	અત્રેર્ી	્પક્ષકારોને	રિાના	કરિામાં	આિે	છે
ઈ-ધરા 
	 	 એસ.એસ.આર.્ડી	ખાતે	એ્પેલેટ	ઓર્ોરીટી	દ્ારા	સુનાિણી	બાદ	કરિામા	ંઆિેલ	હૂકમો	દાખલ	સુનાિણી,	મનાઇ	તર્ા	
આખરી	હૂકમો	ઇ-ધરા	મારફતે	બા્યોમેટ્રીક	ઉ્પ્યોગ	કરીને	ગામના	નમુના	નં.૬	માં	નોંધ	કરિામા	ંઆિે	છે.
ઓનલાઈન કોટ્ટ કેસ સટટેસ 
	 	 એસ.એસ.આર.્ડીની	 િેબ	 સાઇટ	 (www.revenueappeals.gujarat.gov.in)	 ઉ્પર	 ્પક્ષકારોન	ે ્પક્ષકારોની	 વિગત,	
સુનાિણીની	વિગત,	મનાઇ	હુકમ	તર્ા	અન્ય	વિગતો	્ડેટાબેઝ	મારફત	ેતેની	અદ્તન	જાણકારી	આ્પિામાં	આિે	છ	ેઆમ	કોઇ્પણ	
સમ્ેય	સંબવંધત	્પક્ષકાર	તેના	કેસ	સંબંવધત	માવહતી	મેળિી	શક	ેછે.	
મોબાઈલ એ્પ સવિ્ટસ 
	 	 “KNOW	YOUR	REVENUE	CASE”	નામક	મોબાઇલ	એ્પલીકેશન	વિકસાિિામાં	આિેલ	છે	અને	સંબંવધત	્પક્ષકારો	
તેમના	કેસ	સંબંવધ	માવહતી	અન	ેકેસનું	અદ્તન	સટેટસ	તેના	ઉ્પરર્ી	મેળિી	શક	ેછે.	
	 	 ભારત	સરકાર	દ્ારા	ક્ડજીટલ	ઈન્ડી્યા	IT	રિોગ્રામ	અંતગયાત	નાગકરક	કેનદ્રીત	સુવિધાઓ	માટેની	“ઉમાંગ એ્પલીકેશન” 
વિકસાિિામાં	આિેલ	છ	ેજેમાં	“KNOW YOUR REVENUE CASE”	નામક	એસ.એસ.આર.્ડીની	એ્પલીકેશનનો	ભારત	
સરકાર	ેસમાિેશ	કરેલ	છે.
એસ.એમ.એસ.
	 	 કેસ	સટેટસ	અંતગયાત	જે	કેસ	અત્રનેી	કચેરીમાં	રજીસટર	ર્ા્ય	તેની	જાણ,	અ્પીલ	દાખલ	સુનાિણી,	સુનાિણીની	તારીખ,	
વનકાલની	તારીખની	માહીતી	એસ.એમ.એસ.	દ્ારા	૫ક્ષકારોને	મોકલિામાં	આિે	છે.
રી્લ ટાઇમ કેસ ડ્ડસ્પલે બો્ડ્ટ
	 	 અત્રેની	કચેરીમાં	તમામ	એ્પેલેટ	તેમજ	િકીલ	રૂમ	તર્ા	્પેસેજમાં	એમ	૬	(છ)	રી્યલ	ટાઇમ	કેસ	ક્ડસ્પલે	મુકિામાં	આિેલ	
છે	જેના	ર્કી	અત્રનેી	કચેરીમાં	ચાલતા	બો્ડયાના	કેસોના	નંબર	અંગેની	માવહતી	િકકલશ્ીઓન	ેતર્ા	્પક્ષકારોને	સરળતાર્ી	મળી	
રહે	છે.	અને	અરજદારને	તેમના	કેસ	ચાલિા	્પર	છે,	તેની	તિકરત	માવહતી	મળી	રહે	છે.	
જુના તમામ કેસ રેક્ડ્ટની ઉ્પલધ્ધ 
	 	 સન	ેર૦૧્પ	્પહેલાની	તમામ	જુના	કેસ	રેક્ડયાની	આશરે	૭૦,૦૦૦	ફાઈલસ	સકેનીંગની	કામગીરી	્પુણયા	ર્્યેલ	છે.જ	ેરેક્ડયા	
જાળિણી	માટે	અસરકારક	વનિ્ડે	છે	તર્ા	અરજદારશ્ીઓન	ેતેઓના	જુના	કેસ	સંબંવધત	માવહતી	સરળતાર્ી	મળી	રહે	છે.	
જુના વનકાલી કેસોનુાં રેક્ડ્ટ ્ડીજીટાઈઝેશન
	 	 હાલમા	ંસને	 ર૦૧્પ	્પછીના	અત્રેની	 કચેરીના	જુના	 વનકાલી	 કેસોની	આશરે	 રર,૦૦૦	જેટલી	ફાઇલોની	 સકનેીંગની	
કામગીરી	શરૂ	કરિામાં	આિેલ	છે.	જે	ર્િાના	કારણે	અરજદારોન	ેનકલ	તર્ા	જુના	કેસ	સબંવધત	માવહતી	ઝ્ડ્પર્ી	તર્ા	સરળતાર્ી	
મળી	રહેશે.
■	 ગુજરાત મહેસૂલ ્પાંચની કચેરી
	 	 ધી	મુંબઇ	્પસબલક	ટ્રસટ	એકટ-૧૯૫૦,	ધી	મુંબઇ	લેન્ડ	રેિન્યુ	કો્ડ-૧૮૭૯	ની	કલમ-૧૧૭-કેકે,	ધી	મુંબઇ	સીટી	લેન્ડ	
રેિન્યુ	એકટ-૧૮૭૬,	કલમ-૧૭	તર્ા	જુદા	જુદા	ટેન્યોર	એબોલીશન	એકટનો	્પણ	આ	વટ્રબ્યનુલના	કા્યયાક્ષેત્રમાં	સમાિેશ	કરેલ	
છે.	જી.આર.આર.્ડી.	નંબર	:	૧૫૫૮/૮૧૩૪૪૬/આર,	તા.૧૬-૦૫-૧૯૫૮	અનિ્યે	સદરહુ	એકટ	“ધી	બોમબે	રેિન્યુ	વટ્રબ્યુનલ	
એકટ-૧૯૫૭”	તરીકે	તા.	૦૧/૦૬/૧૯૫૮	ર્ી	ઓળખિામા	ંઆવ્યો.	સદરહુ	એકટની	સાર્ે	સાર્ે	બી.આર.ટી.	રૂલસ-૧૯૩૯	્પણ	
અસસતતિમાં	આિેલ	છે.	
	 	 ઉક્ત	એકટ	 તર્ા	 વન્યમોમા	ં ર્્યેલ	જોગિાઇ	 મુજબ	અત્રેની	 મહેસૂલ	 ્પંચના	 અધ્યક્ષ,	 સભ્ય,	 રજીસટ્રાર	 તર્ા	 ના્યબ	
રજીસટ્રારની	લા્યકાત	વનમણુંક,	ફરજો	તર્ા	શરતો	નક્ી	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	
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(૧)	 અત્રનેી	મહેસૂલ	્પચંમા	ંકા્યયારત	ચાર	કોટયા	માટે	માનની્ય	અધ્યક્ષ	ઉ્પરાંત	ત્રણ	માનની્ય	સભ્યોની	વનમણૂકં	કરિામાં	આિ	ેછે.	
મહેસૂલ ્પાંચના મુખ્ કા્યો 
	 	 ગુજરાત	મહેસૂલ	્પંચની	સત્ા	મ્યાયાદામાં	 (જ્યુરી્ડીકશન)	માં	આિતા	 વિવિધ	અવધવન્યમો	તર્ા	તેની	 વિવિધ	કલમ/
્પેટાકલમ	હેઠળ	ફેર	ત્પાસણી/અ્પીલ	અરજીઓ	અરજદારશ્ી/સરકારશ્ી	દ્ારા	રજૂ	કરિામા	ંઆિે	છે.	
ભવિષ્માાં હાથ ધરાનાર કામગીરીની રૂ્પરેખા
ઇનટીગ્ેટે્ડ રેિન્ુ કેસ મેનેજમેનટ સીસટમ
્ડેટા એનટ્ી
	 	 હાલ	અત્રેની	ગુજરાત	મહેસૂલ	્ંપચની	કચેરીમાં	અંદાજ	ે૫,૦૦૦	જેટલા	કેસો	્પ્ડતર	છે	જેની	ઓનલાઇન	કેસ	મેનેજમેનટ	
સીસટમની	કામગીરી	માટ	ેકચેરીમાં	એન.આઇ.સી.	દ્ારા	એ્ડહોક	સોફટિેર	ઇનસટોલ	કરિામાં	આિેલ	છે.	જેમાં	દરેક	કેસની	્ડેટા	
એનટ્રીની	કામગીરી	શરૂ	કરિામાં	આિેલ	છે.	આ	બાબતે	વિભાગમાંર્ી	િષયા	૨૦૨૧-૨૨	માં	્ડેટા	એનટ્રી	ઓ્પરેટરની	જગ્યાઓ	
માહે	્ડીસેમબરર્ી	ભરિાની	મંજૂરી	મળતા,	તમામ	કેસોની	્ેડટા	એનટ્રી	સતિરે	્પૂણયા	કરિાનો	લક્યાકં	રાખિામા	ંઆવ્યો	છે.	
સકેનીંગ  
	 	 કચેરીમા	ંહાલ	અંદાજે	કુલ	૭૦,૦૦૦	જુના	કેસોની	સકેનીંગની	કામગીરી	સબંધ	ેઘણો	િધ	ુખચયા	એટલ	ેકે	₨	૮૯.૯૯/-	લાખ	
ર્ા્ય	તેમ	છે.	જેની	ગ્રાનટ	મંજૂર	કરિા	નિીન	બાબતોમાં	તેનો	સમાિેશ	કરિા	દરખાસત	કરિામાં	આિેલ	છે.	જ	ેમંજૂર	ર્્યેર્ી	
સકનેીંગ	કામગીરી	શરૂ	કરિામાં	આિશે.
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૧૩. માર્ગ અને મકાન વિભાર
	 	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	રાજ્યના	સરાાંગી	 વરકાસ	માટ	ેગામડાથી	લઈને	શહેર	સુધી	સાંકળતા	જોડતા	રસતાઓ	વરવરધ	
્યોજનાઓ	પ્રગવત૫થ,	વરકાસ૫થ,	તાલુકા	મથકે	વરકાસ૫થ,	પ્રરાસી૫થ,	કકસાન૫થ,	તાલુકાથી	તાલુકાન	ેજોડતા	રસતા,	વજલ્ા	
મથકન	ેનજીકના	 વજલ્ા	મથક	સાથે	જોડતા,	બંદરોને	જોડાણ,	ઉદ્ોગોને	જોડતા	રસતા	જેરી	્યોજના	અંતગ્ગત	કામો	મંજુર	
કરેલ	છે.	ચોમાસા	દરમ્યાન	વરખુટા	૫ડતા	ગામો	માટે	આ	સરકારે	ઓછામાં	ઓછો	એક	બારમાસી	રસતો	આ૫રા	માટે	મરૂન	
વરલેજની	્યોજના	સફળતા	પુર્ગક	અમલમા	ંમુકેલ	છે.	જેના	સારા	૫રીણામો	મળી	રહ્ા	છે.
	 	 માગ્ગ	અન	ેમકાન	વરભાગનું	રર્ગ	ર૦૨૨-૨૩માં	કુલ	આ્યોજન	₨	૧૧૪૫૯	કરોડનુ	ંછે	માગ્ગ	અન	ેમકાન	વરભાગમાં	
રર્ગ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	પ્રગવત	હેઠળના	અન	ેશરૂ	થનારા	અગત્યના	કામોની	વરગત.

•	 પ્રગવતપથ	્યોજના	અનર્યે	૧૬૧	કક.મી.	લંબાઇના	રસતાઓનુ	ંચારમાગગી્યકરણ	તથા	સટ્રકચરન	ેચારમાગગી્ય	રસતાને	
અનુરૂપ	બનારરા	માટે	₨	૭૧૨	કરોડની	અંદાજીત	રકમ	કામો	પ્રગવતમાં.

•	 રાજ્યના	પ્રરાસન	સથળોને	જોડતા	રસતાઓન	ેવરકસારરા	માટે	₨	૨૩૫	કક.મી.	લંબાઇના	₨	૬૦૪	કરોડની	અંદાજીત	
રકમના	કામો	પ્રગવતમાં.

•	 ૪૭	પુલોના	બાંધકામ	માટે	₨	૮૫૮	કરોડની	અંદાજીત	રકમના	કામો	પ્રગવતમાં.
•	 મુખ્યમંત્ીશ્ી	ગ્ામ	સડક	્યોજના	અંતગ્ગત	₨	૨૫૫૦	કરોડની	અંદાજીત	રકમના	કામો	હાથ	ધરરામા	ંઆરશે.	
•	અમદારાદ-	રાજકોટ	રાષ્ટી્ય	ધોરીમાગ્ગની	૨૦૧	કક.મી.લંબાઇના	₨	૩૩૫૦	કરોડની	અંદાજીત	રકમથી	છ-માગગીકરણની	

કામગીરી	પ્રગવતમાં.
•	 રાષ્ટી્ય	 ધોરીમાગ્ગ	 ગડુલી-સાંતલપુર	 રસતાની	ખુટતી	 કડીની	 ૭૯.૫૯	 કક.મી.લંબાઇના	 બાંધકામ	 માટે	 ₨	 ૪૦૦.૭૬	

કરોડની	કામગીરી	પ્રગવતમાં.
•	ઓખા	અને	બેટ	દ્ારકાને	જોડરા	માટે	સમુદ્ર	ઉપર	૪.૨૩	કક.મી.	લંબાઇનો	ચારમાગગી્ય	કેબલ	સટેટ	સીગ્ેચર	બ્ીજનું	

બાંધકામ	₨	૯૬૨.૪૩	કરોડની	કામગીરી	પ્રગવતમાં.
પ્રરવિ૫થ ચારમારગીયકરણ
	 રાજ્યમા	ંઉત્તર-દવષિણ,	પુર્ગ-૫વચિમના	આકદજાવત	વરસતારો	અને	અન્ય	રાજ્યન	ેજોડતા	૯	(નર)	લાંબા	અંતરના	કોરીડોર	
કુલ	૩૭૧૦	કક.મી.	લંબાઈના	હાઈસપીડ	કોરીડોરની	પ્રગવત૫થ	કામગીરી	પણુ્ગ	થ્યેલ	છે.	રધતા	જતા	ટ્રાકફકને	ધ્યાન	ેલઇ	રર્ગ	
૨૦૧૭-૧૮મા	ંપ્રગવતપથના	આ	કોરીડોરને	ચારમાગગી્યકરણ	કરરાનો	બજેટમાં	સમારેશ	કરરામા	ંઆરેલ	હતો.	જે	અંતગ્ગત	
૨૫૯.૦૦	કક.મી.	લંબાઇમાં	રસતાઓને	₨	૮૧૬.૪૦	કરોડની	રહીરટી	મંજુરી	આપી	દીધેલ	છે.	રધુમાં	સટ્રકચરને	ચારમાગગી્ય	
રસતાને	અનુરૂપ	બનારરા	માટ	ે₨	૧૯૨.૫૦	કરોડની	મંજુરી	મળેલ	છે.	જે	પૈકી	૯૯.૪૦	કક.મી.	લંબાઇના	રસતાની	કામગીરી	
પૂણ્ગ	કરેલ	છે.	જ્યારે	૧૮૪.૮૯	કક.મી.	લંબાઇમા	ંરસતાને	પહોળા	કરરાની	કામગીરી	પ્રગવતમાં	છે.	ખેડા-	ધોળકા	રસતા	ઉપર	
રાત્ક	નદી	ઉપર	પુલની	કામગીરી	₨	૪૫.૦૦	કરોડથી	પણુ્ગ	કરેલ	છે.	
પ્રિાસી૫થ

•	ગુજરાત	રાજ્ય	દ્ારા	રર્ગ	ર૦૦૬	પ્રરાસન	રર્ગ	જાહેર	કરરામા	ંઆરેલ.
•	આ્યોજના	હેઠળ	રર્ગ	ર૦૦૬-૦૭	થી	શરૂ	કરી	જુદા	જુદા	તબક્ાઓમા	ં₨	૩૨૩૮.૮૫	કરોડની	રકમના	૨૦૦૫.૨૨	

કક.મી.	લંબાઈના	૧૩૫	કામોને	આપેલ	મંજુરી.
•	 ₨	૨૬૩૪.૭૫	કરોડની	રકમના	૧૭૭૦.૦૦	કક.મી.	લંબાઈના	૧૨૨	કામો	પણુ્ગ.
•	 ₨	૬૦૪.૧૦	કરોડની	રકમના	૨૩૫.૨૨	કક.મી.	લંબાઈના	૧૪	કામો	પ્રગવત	હેઠળ.

સ્ટેચયયુ ઓફ યયુવન્ીને જોડિા રસિા
	 રડોદરા	તેમજ	નેશનલ	હાઈરે-૮	થી	અંકલેશ્વર	/	ભરૂચ	થી	સટેચ્યુ	ઓફ	્યુવનટી	(કેરડી્યા	કોલોની)	ન	ેજોડતા	રસતાઓને	
ચાર	માગગી્યકરણ	કરરા	આપેલ	મંજુરી	પૈકી	રડોદરા	–	કેરડી્યા	કોલોની	રસતાની	૮૪.૪૦	કક.મી.	લંબાઇની	કામગીરી	₨	૫૨૩	
કરોડના	ખચચે	પુણ્ગ	થ્યેલ	છે.	અંકલેશ્વર	–	રાજપીપળાની	કામગીરી	પ્રગવતમાં	છે.
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અંબાજી, ડાકોર, પાિારઢ અને પાલીિાણા યાત્ાધામોને જોડિા રસિાઓનયું ચારમારગીયકરણ
	 અમદારાદ-	 ડાકોર,	 વહંમતનગર-અંબાજી,	 હાલોલ-પારાગઢ	 અન	ે સોનગઢ-પાલીતાણા	 ્યાત્ાધામોન	ે જોડતા	 ૩૭૦.૬૦	
કક.મી.	 લંબાઈનાં	 રસતાઓનુ	ં ચારમાગગી્યકરણ	 ₨	૧૫૩૮.૦૦	 કરોડની	અંદાજીત	 રકમથી	 હાથ	 ધરેલ	છે.	આ	 રસતા	 ઉપર	
પદ્યાત્ીઓની	સુરષિા	માટે	રસતાની	એક	તરફ	જમીનની	ઉપલબધીન	ેઆધીન	ર.પ	મીટરની	પગદંડીનુ	ંઆ્યોજન	છે.	જે	પૈકી	
૩૩૬.૩૭	કક.મી.	લંબાઇના	કામગીરી	પુણ્ગ	થ્યેલ	છે.	તથા	૩૯.૦૦	કક.મી.	લંબાઇમાં	કામગીરી	પ્રગવતમાં	છે.	
પયુલોની કામરીરી
	 રર્ગ	ર૦૨૧-૨૨માં	૨૩	પુલોની	કામગીરી	₨	૭૭૨.૮૩	કરોડની	અંદાજીત	રકમની	પણુ્ગ	કરરામાં	આરેલ	છે.	જુદા	જુદા	
વજલ્ાઓમાં	વરવરધ	માગગો	૫ર	૫સાર	થતી	નદી	૫ર	૪૭	પુલો	બાંધરા	માટ	ે₨	૮૫૮.૯૮	કરોડ	કામો	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	ભરૂચ	
અને	અંકલેશ્વરને	જોડતાં	ગોલડન	બ્ીજની	બાજુમાં	નરા	ચારમાગગી્ય	પુલની	કામગીરી	પુણ્ગ.	નમ્ગદા	નદી	પર	સીનોર	–	માલસર	
–	અસા	રસતા	પર	નમ્ગદા	નદી	પર	₨	૨૨૫	કરોડની	અંદાજીત	રકમના	પુલનુ	ંકામ	પ્રગવતમાં	છે.	તથા	₨	૪૭૫.૬૨	કરોડની	
અંદાજીત	રકમથી	૧૯	પુલોની	કામગીરી	હરે	હાથ	ધરરામાં	આરશે.	
રસિાઓનયું ચારમારગીયકરણ િથા ૧૦ મી. ૫હોળા કરિા
	 ૧૦	મીટર	૫હોળી	ડામર	સપાટી	કરરાના	રસતાના	કામો	અગાઉ	મંજુર	કરેલ	તેમજ	ચાલ	ુરરચે	મંજુર	કરેલ	કામો	પૈકી	રર્ગ	
ર૦૨૧-૨૨	દરમ્યાન	૫૪	રસતાના	કામો	૮૦૯.૭૪	કક.મી.	લંબાઈના	₨	૧૧૫૮.૮૮	કરોડની	રકમના	પુણ્ગ,	૪૦	રસતાના	કામો	
૬૩૩.૨૨	કક.મી.	લંબાઈના	₨	૮૫૫.૬૮	કરોડની	રકમના	પ્રગવતમાં,	૪	રસતા	કામો	૪૮.૨૦	કક.મી.	લંબાઈના	ં₨	૯૭.૮૬	
કરોડની	રકમના	શરૂ	 થનાર	છે.
	 વરભાગની	વરવરધ	્યોજના	અનર્યે	૩૨૬.૩૬	કક.મી.	લંબાઈના	ંરસતાઓનુ	ં₨	૧૦૧૭.૧૪	કરોડના	ંખચચે	ચારમાગગી્યકરણ	
પુણ્ગ	કરેલ	છે.	૮૨૯.૬૨	કક.મી.	લંબાઈનાં	રસતાઓનુ	ંચારમાગગી્યકરણ	પ્રગવતમાં	છે.	
રાજય ધોરીમારગો પર ફલાય ઓિર
	 ભાર	ેટ્રાકફકરાળા	રાજ્ય	ધોરીમાગગો	પર	આરેલા	જંકશન	પર	ઇંધણ	અન	ેસમ્યના	બચાર	માટે	ફલા્ય	ઓરર	બનારરાનો	
વનણ્ગ્ય	કરરામાં	આવ્યો	જે	અનર્યે	રાજ્યમાં	મહેસાણા,	બનાસકાંઠા,	પાટણ,	કચછ,	સુરત,	ગાંધીનગર,	રાજકોટ	અન	ેમોરબી	
જીલ્ામાં	₨	૮૦૮.૨૭	કરોડની	અંદાજીત	રકમનાં	૧૨	ફલા્યઓરર	બાંધરાની	કામગીરી	મંજુર	થ્યેલ	છે.	જે	પૈકી	સુરત,	
મહેસાણા	અને	રાજકોટ	જીલ્ાના	કામો	પ્રગવતમાં	છે.	જ્યારે	અન્ય	કામો	નકશા	અંદાજ	અને	ટેનડર	તબક્ે	છે.
ખાનરીકરણ યોજના
	 મ્યા્ગકદત	નાણાંકક્ય	ઉ૫લબ્	ધતાને	કારણે	વરકાસ	અટકે	નહીં	તે	માટ	ેખાનગીકરણ	/૫બલીક	પ્રાઈરેટ	પાટ્ગનરશી૫	્યોજના	
અંતગ્ગત	 માગગોને	 જરૂરી્યાત	 મુજબ	 ૫હોળા	 તથા	 ્યોગ્ય	 ષિમતારાળા	 બનારરાનો	 અવભગમ	 હાથ	 ધરેલ	 છે.	 અમદારાદ-
વરરમગામ	 માળી્યા	 ૧૯૦	 કક.મી.,	 રાજકોટ-જામનગર-રાડીનાર	 ૧૩૧.૬૫	 કક.મી.,	 હાલોલ-ગોધરા-શામળાજી	 ૧૭૩.૦૩	
કક.મી.	 લંબાઈની	 ચારમાગગી્યકરણની	 કામગીરી	 પુણ્ગ	 થ્ેયલ	 છે.	 ભુજ-ભચાઉ	 ૭૭	 કક.મી.લંબાઈ	 ચારમાગગીકરણ	અને	 ૧૦	
મી.૫હોળો	કરરાની	કામગીરી	મહદ	અંશે	પુણ્ગ	થ્યેલ	છે.	જ્યારે	બગોદરા-રટામણ-તારાપુર	-રાસદ	૧૦૧.૭૬	કક.મી.	લંબાઈ	
છ	માગગી્યકરણ	૫હોળો	કરરાની	કામગીરી	પૈકી	તારાપુર-	રાસદ	રસતાની	૪૮.૧૦	કક.મી.	ની	કામગીરી	પણૂ્ગ	કરેલ	છે.	
વિશ્વબેંક પ્રોજેક્
	 ગુજરાત	સરકાર	દ્ારા	વરશ્વબેંક	લોન	સહા્યીત	ગુજરાત	રાજ્ય	માગ્ગ	્યોજના-૧	(જી.એસ.એચ.પી-૧)ના	અમલીકરણ	અંગે	
વરશ્વબેંક	દ્ારા	અપા્યેલ	અત્યંત	સંતોરકારક	રેટીંગ	બાદ	સરકાર	દ્ારા	વરશ્વબેંક	લોન	સહા્યીત	ગુજરાત	રાજ્ય	માગ્ગ	્યોજના-
૨(જી.એસ.એચ.પી-૨)	અંતગ્ગત	રાજ્યના	કોર	નેટરક્ક	પૈકીના	રાજ્યધોરી	માગગોને	પહોળા	અન	ેમજબુત	કરરાની,	પુન:	સથાપીત	
કરરાની	કામગીરી	હાથ	ધરેલ	છે.
આ્યોજનના	મુખ્ય	ત્ણ	ભાગો	છે.

૧)	રાજ્યના	કોર	નેટરક્ક	પૈકીના	રાજ્ય	ધોરી	માગગોન	ેપહોળા	અને	મજબુત	કરરા,	પુન:	સથાપીત	કરરા
૨)	સેકટર	પોલીસી	અન	ેઈનસટીટ્ુશન	ડેરલપમેનટ
૩)	માગ્ગ	સુરષિા
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(૧)  રાજયના કોર ને્િક્ક પૈકીના રાજયધોરી મારગોને પહોળા અને મજબયુિ કરિા, પયુન: સથાપીિ કરિા
•	 આ	્યોજના	અંતગ્ગત	₨	૫૬૭.૩૬	કરોડના	ખચચે	૨૩૨	કી.મી.ના	રાજ્ય	ધોરી	માગગોન	ેપહોળા	અને	મજબુતીકરણની	

કામગીરી	અને	૧૭૫	કી.મી.ના	રસતાઓને	પુન:	સથાવપત	કરરાની	કામગીરી	પણૂ્ગ	કરેલ	છે	
•	 જેમાં	એન્યુઈટી	ધોરણે	ખાનગી	રોકાણ	પધધવત	થી	૬૧	કી.મી.	લંબાઈના	મહેસાણા-	વહંમતનગર	માગ્ગને	ડીઝઈન,	

બીલડ,	ફાઈનાનસ,	ઓપરેટ,	મેઈનટેન	અને	ટ્રાનસફરના	ધોરણે	મોડીફાઈડ	એન્યુઈટી	થી	ચારમાગગી્ય	કરરાનુ	ંઆ્યોજન	
પણ	હતું	જે	પૂણ્ગ	થ્યેલ	છે.	જેમા	રસતાનો	એક	અનુભાગ	ગ્ીનહાઈરે	તરીકે	વરકસારરાન	ુઆ્યોજન	પણ	પણૂ્ગ	થ્યેલ	છે.	

•	 ₨	૩૬૪	કરોડના	ખચચે	૧૦૩	કી.મી.	ના	રસતાઓમાં	૧૦	રર્ગ	સુધીના	સમ્યગાળા	માટ	ેઆઉટપુટ	એનડ	પફગોમ્ગનસ	બેઝડ	
રોડ	કોનટ્રાકટ	(OPRC)	ધોરણે	મરામત	અને	જાળરણીની	કામગીરી	સૌરાષ્ટમાં	પૂણ્ગ	કરેલ	છે.	

•	 તદુપરાંત	આ	્યોજનાની	લોન	રકમની	બચત	માંથી	૧૭૯	કકમીના	પાંચ	નરા	રસતાઓને	અંદાજીત	₨	૭૭૦	કરોડના	
ખચચે	પહોળા	અને	મજબુતીકરણ	અને	પુન:	સથાવપત	કરરાની	કામગીરીમાં	૧૧૨	કકમી	ની	કામગીરી	પુણ્ગ	અને	૬૭	
કકમી	હાલમાં	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	

(૨)  સેક્ર પોલીસી અને ઈનસ્ીટ્યુશનલ ડેિલપમેન્ (IDAP)
•	 આ	અંતગ્ગત	 માગ્ગ	 અન	ે મકાન	 વરભાગના	 સંસથાકી્ય	 માળખાના	 મજબુતીકરણ	 માટ	ે જરૂરી	 સૂચનો	 અને	 તેના	

અમલીકરણ	કરરાનો	સમારેશ	થા્ય	છે.	આ	અભ્યાસનો	મુખ્યહેત	ુગુજરાત	રાજ્યના	વરઝન	અનુરૂપ	વ્યૂહાતમક	હેતુઓ	
સાથે	જોડા્યેલ	મુખ્ય	રોડ	ઇનફ્ાસટ્રક્ચરનું	આ્યોજન,	વ્યરસથાપન	અન	ેમાગ્ગ	અન	ેમકાન	વરભાગની	સંસથાકી્ય	ષિમતા	
અને	કામગીરીમાં	સુવનવચિત	રધારો	કરરાનો	છે.	વરવરધ	અભ્યાસ	પછી	ઘણા	મુદ્ાઓન	ેમંજુરી	પ્રાપ્ત	થ્ેયલ	છે	તથા	
અમુક	ટાસક	હાલ	પણ	્યોગ્ય	મંજુરી	હેઠળ	છે.	આ	બાબતોએ	તૈ્યાર	કરેલ	કા્ય્ગ્યોજના	તથા	તેના	પરની	ભલામણોનો	
સરીકાર	ક્યા્ગ	બાદ	તેનુ	અમલીકરણ	એકંદરે	₨	૭૨	કરોડના	અંદાજીત	ખચચે	પૂણ્ગ	કરેલ	છે.

 IDAP અંિર્ગિ નીચે મયુજબના મયુખય મયુદ્ાઓના સમાિેશ થાય છટે. 
•	 ગુજરાત	માટે	લાંબાગાળાની	માગ્ગ	ષિેત્નીવત	તેમજ	રોડનેટરક્ક	માસટર	પલાન
•	 સટેટ	લરેલ	પીપીપી	(રોડ)	નોડલ	કેપેવસટી,	રોડ	સેફટીસટ્રેટેજી
•	 મા.મ.વરભાગ	તથા	ગેરી	અન	ેએનજીનેરીંગ	સટાફ	કોલેજ	માટે	્યોગ્ય	ડેરલોપમેનટ	સટ્રેટેજી	અન	ેએકશન	પલાન
•	 ગરન્ગનસ	એનડ	એકાઉનટીબીલીટી,	ક્ોલીટી	કંટ્રોલ	અન	ેમેનેજમેનટનું	દ્રઢીકરણ
•	 પ્રોજેકટ	પલાનીંગ,	ડીઝાઈન,	રોડ	સેફટી,	એનરા્યરોનમેનટ	અને	સોસી્યલ	મેનેજમેનટ	તેમજ	પ્રીકનસટ્રકશન	એકશનસ	

અને	પ્રોજેકટ	મેનેજમેનટમાં	મા.મ.વરભાગની	ષિમતામાં	રધારો
•	 રસતા	અને	પુલોની	ડીઝાઈનમા	ંઈનોરેશન	અને	કનસટ્રકશન	મેનેજમેનટ	જેરી	બાબતો	માટે	સેનટર	ઓફ	એકસેલનસના	

વરગેરેનો	સમારેશ	થા્ય	છે.	
	 	 ઉપરોક્ત	કામગીરી	માટે	ત્ણ	તજજ્ઞ	સેરાઓની	કામગીરી	પૂણ્ગ	થ્યેલ	છે.	
(૩)  માર્ગ સયુરક્ા

•	 ₨	૧૩૨	કરોડમાં	મુખ્યતરે	માગ્ગ	સુરષિા	અંતગ્ગત	બહુઆ્યામી	માગ્ગ	સુરષિાની	જોગરાઈ.
•	 જે	અંતગ્ગત	૧૧.૫૦	કકમી	લંબાઈના	"ગાંધીનગર–કોબા-ઇનનદરાબ્ીજ"ની	કામગીરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.
•	 માગ્ગ	 સુરષિા	 અંતગ્ગત	 મુખ્યતરે	 સુરષિીત	 માગ્ગના	 બાંધકામ	 ઉપરાંત	આજુબાજુના	 નાગરીકો	 તેમજ	 રોડ	 ્યુઝરોમાં	

અકસમાત	વનરારણ,	ટ્રાફીકના	વન્યમો	અંગેની	જાગ્ુતી	લારરી	રગેરે	પગલાઓનો	સમારેશ	થા્ય	છે.	
•	 આ	ઉપરાંત	ગુજરાત	રોડસેફટી	મેનેજમેનટ	સીસટમનું	દ્રઢીકરણ	પણ	શક્ય	બનશે.	

એનયયુઇ્ી યોજના
•  સ્ટ્ે  હાઈિે ડેિલપમેન્ પ્રોજેક્ (એનયયુઇ્ી) :
	 સટેટ	હાઈરે	 ડેરલપમેનટ	પ્રોજેકટ	અંતગ્ગત	પબલીક	પ્રાઈરેટ	પાટ્ગનરશીપના	ધોરણે	 રાજ્યનાં	આશરે	૩૩૯.૪૦	
કક.મી.	લંબાઈના	૧૧	રાજ્ય	ધોરી	માગગોને	 પેવડ	સોલડર	સાથે	૧૦.૦૦	મીટર	પહોળાઈનાં	 કદ્માગગી્ય	રસતા	કરરાની	
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કામગીરી	₨	૭૪૬.૩૫	કરોડનાં	ખચચે	હાથ	ધરી	પૂણ્ગ	કરરામાં	આરેલ	છે.	આ	્યોજનામા	ંરસતાઓનુ	ંઆલેખન,	બાંધકામ	૧	થી	
૨	રર્ગમાં	પૂણ્ગ	કરી	તેની	વન્યત	ધારાધોરણ	મુજબ	મરામત-જાળરણી	૧૨	રર્ગ	સુધી	ઈજારદારે	સરખચચે	કરરાની	છે.
મયુખયમંત્ી ગ્ામ સડક યોજના

•	 રાજ્ય	સરકારે	રર્ગ	૨૦૧૬-૧૭માં	ગ્ામ્ય	માગગોની	સુધારણા	તેમજ	જોડાણના	વરસતરણ	માટે	મુખ્યમંત્ી	ગ્ામ	સડક	
્યોજનાના	નામે	નરતર	્યોજનાની	શરૂઆત	કરેલ	છે.	આ	્યોજનાનો	પ્રથમ	તબક્ો	રર્ગ	૨૦૧૮-૧૯	મા	ંપણૂ્ગ	થ્યેલ	
છે.	જ્યારે	રર્ગ	૨૦૧૯-૨૦	થી	ત્ણ	રર્ગ	માટે	બીજો	તબક્ો	શરૂ	કરરામાં	આરેલ	છે.	આ	્યોજના	હેઠળ	ચાલ	ુરરચે	
(રર્ગ	૨૦૨૧-૨૨)	₨	૨૦૧૦.૫૭	કરોડની	જોગરાઇ	કરા્યેલ	છે.	જે	હેઠળ	નીચ	ેમુજબના	વરવરધ	કામોન	ેમંજુરી	પ્રદાન	
કરરામાં	આરેલ	છે.

•	 નોનપલાન	નરા	રસતાના	બાંધકામ	માટે	₨	૧૩૦૬	કરોડના	અંદાજી	રકમના	૨૬૭૦	કક.મી.	લંબાઇના	કુલ	૧૨૬૨	
કામોને	મંજુરીઓ	આપરામાં	આરી.

•	 નોનપલાન	રસતાઓને	ફરીથી	સમતળ	કરરા	માટે	₨	૭૯	કરોડના	અંદાજી	રકમના	૨૬૪	કક.મી.	લંબાઇના	કુલ	૧૦૫	
કામોને	મંજુરીઓ	આપરામાં	આરી.

•	 આકદજાવત	રન	વરસતારોમાંથી	પસાર	થતા	રસતાઓના	બાંધકામ	અન	ેસુધારણા	માટે	₨	૧૦.૫૩	કરોડના	અંદાજી	
રકમના	૨૫	કક.મી.	લંબાઇના	કુલ	૧૭	કામોને	મંજુરીઓ	આપરામા	ંઆરી.

•	 ૭	રર્ગથી	સમતળ	ન	કરા્યેલ	હો્ય	તેરા	ડેરીમાગગો	સહીતના	પલાન	રસતાઓને	પુનઃ	સમતળ	કરરા	માટ	ે₨	૭૦	કરોડના	
અંદાજી	રકમના	૨૮૧	કક.મી.	લંબાઇના	કુલ	૧૦૭	કામોન	ેમંજુરીઓ	આપરામા	ંઆરી.

•	 થ્ુરૂટ,	અન્ય	જીલ્ા	માગગો	તથા	મુખ્ય	જીલ્ા	માગગોન	ેપહોળા	કરરા	માટે	₨	૨૧૬	કરોડના	અંદાજી	રકમના	૪૨૪	
કક.મી.	લંબાઇના	કુલ	૧૨૨	કામોને	મંજુરીઓ	આપરામાં	આરી.

•	 હ્યાત	રસતાઓ	પર	સાંકળા	નાળા	તથા	કોઝરેન	ેકારણ	ેભારે	રરસાદના	સમ્યે	ટ્રાફીકને	અડચણ	ન	થા્ય	તે	હેતુથી	
કોઝરે/સાંકળા	નાળાને	સથાને	ઉંચા	બારમાસી	સટ્રકચર(પુલો)ના	બાંધકામ	માટ	ે₨	૪૫૪	કરોડના	અંદાજી	રકમના	કુલ	
૩૦૫	કામોને	મંજુરીઓ	આપરામાં	આરી.

	 આ	સઘળા	કામો	માટેની	ટેનડર	પ્રવરિ્યા	હાથ	ધરરામાં	આરેલ	છે	તથા	આ	કામો	ટુંક	સમ્યમાં	શરૂ	થનાર	છે.
	 ઉપરોકત	્યોજના	હેઠળ	રર્ગ	૨૦૨૨-૨૩માં	કુલ	₨	૨૫૫૦	કરોડની	જોગરાઇ	માટે	દરખાસત	કરરામાં	આરેલ	છે.	જે	
હેઠળ	ઉપર	મુજબની	્યોજનાઓ	માટે	મંજુરીઓ	આપરામાં	આરશે.
સયુવિધાપથ યોજના
	 ગામતળમા	ં પસાર	 થતા	 રસતાઓને	 રધુ	 સુવરધાપણૂ્ગ	 બનારરાના	આશ્યથી	 સીમેનટ	 કોંરિીટના	 રસતામાં	 ફેરરરાની	
કામગીરી	છેલ્ા	છ	રર્ગથી	સુવરધાપથ	્યોજના	હેઠળ	હાથ	ધરરામા	ંઆરેલ	છે.	જે	અનર્ેય	રર્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	કુલ	₨	૧.૮૭	
કરોડની	અંદાજી	રકમના	૧૮	કક.મી.ની	લંબાઇના	૬	કામોન	ેમંજુરીઓ	આપરામાં	આરેલ	છે.
ખાસ અંરભૂિ યોજના
	 	 ખાસ	અંગભૂત	્યોજના	હેઠળ	અનુસુવચત	જાવતની	૨૫૦થી	રધ	ુરસતી	ધરારતા	ગામોન	ેસારા	ડામર	રસતાની	સુવરધા	
આપરા	અનર્યે	આરા	ગામોને	ડામર	સપાટીના	રસતાઓની	સુવરધા	પૂરી	પાડરાનો	અવભગમ	છેલ્ા	૧૨	રર્ગથી	હાથ	ધરરામાં	
આરેલ	છે.
	 	 આ	્યોજના	હેઠળ	આજ	સુધીમાં	મંજુર	કરા્યેલ	પૈકી	કુલ	₨	૩૧૯૮	કરોડના	ખચચે	૧૨૯૩૧	કક.મી.	લંબાઇના	૬૬૫૩	
કામો	પૂણ્ગ	કરેલ	છે	અને	૬૨૦	કક.મી.	લંબાઇના	કામો	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
પ્રધાનમંત્ી ગ્ામ સડક યોજના
	 	 પ્રધાનમંત્ી	ગ્ામ	સડક	્યોજના	હેઠળ	ગ્ામ્ય	માગગોની	સુધારણા,	 વરસતૃવતકરણ	અને	બાંધકામ	માટ	ેઆ	્યોજનાના	
ત્ીજા	તબકકાના	પ્રથમ	ચરણમાં	₨	૧૨૯૯.૮૧	કરોડના	અંદાજી	રકમના	૭૮૧	કક.મી.	લંબાઇના	કુલ	૧૩૩	કામો	તથા	બીજા	
ચરણમાં	₨	૯૬૮.૫૧	કરોડની	અંદાજી	રકમના	૧૭૧૫	કક.મી.	લંબાઇના	કુલ	૧૭૧	કામોની	મંજુરીઓ	આપરામા	ંઆરી.	તે	
પૈકી	આજકદન	સુધી	₨	૩૧.૬૦	કરોડના	ખચચે,	૮૯	કક.મી.	લંબાઇના,	૧૦	કામો	પણૂ્ગ	કરરામાં	આરેલ	છે.
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પા્નરર યોજના
રહટેણાંક મકાનો 
	 	 ગાંધીનગર	તથા	અમદારાદ	શહેર	ખાતે	વરવરધ	કષિાના	₨	૧૭૩	કરોડની	રકમના	૬૬૪	આરાસનુ	ંબાંધકામ	પૂણ્ગ,	
ગાંધીનગર	તથા	અમદારાદ	શહેર	ખાતે	વરવરધ	કષિાના	₨	૩૮૦.૮૫	કરોડની	રકમના	૧૫૦૮	આરાસોનુ	ંબાંધકામ	પ્રગવત	હેઠળ	
તેમજ	₨	૪૭૦	કરોડની	રકમના	૧૯૮૦	આરાસોનુ	ંબાંધકામ	શરૂ	થરામાં	છે.	ઉપરાંત	ગાંધીનગર	ખાતે	માન.ધારાસભ્યશ્ીઓ	
માટે	₨	૧૨૦.૦૦	કરોડની	રકમના	નરા	સદસ્ય	વનરાસનુ	ંબાંધકામ	શરૂ	થરામાં	છે.
વબન રહટેણાંક મકાનો
	 	 ગાધંીનગર	ખાત	ેઅદ્તન	સવુરધા્યકુત	ટાઉનહોલ	આધનુીકરણનંુ	અંદાજીત	રકમ	₨	૧૭.૧૩	કરોડનંુ	કામ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
	 	 ગાંધીનગર	ખાતે	ડૉ.જીરરાજ	મહેતા	ભરન	રીડરેલપમેનટ	અંતગ્ગત	સરકારી	કચેરી	માટ	ે₨	૧૦૦.૦૦	કરોડની	અંદાજીત	
રકમના	બે	-	નરા	બલોકનું	બાંધકામ	શરૂ	થરામાં	છે.	
	 	 અમદારાદ	સાબરમતી	ખાતે	સરકારી	કચેરીઓ	માટે	₨	૯૧.૦૦	કરોડની	અંદાજીત	રકમનું	કચેરી	વબલડીંગનુ	ંબાંધકામ	
શરૂ	થરામાં	છે.	
રાષ્ ટ્ીય ધોરીમાર્ગ
રાજય સરકાર હસિકની કામરીરી 

•	 ભારત	સરકાર	દ્ારા	અમદારાદ-બામણબોર-રાજકોટ	રાષ્ટી્ય	ધોરીમાગ્ગ	નં.૮	એ	અન	ે૮-બીન	ેછ-માગગી્ય	કરરાની	
કામગીરી	રાજ્ય	સરકારને	સોંપેલ	છે.	જેની	ર૦૧	કી.મી.	લંબાઇમાં	છ-માગગી્યકરણ	પ્રોજેકટની	અંદાજીત	રકમ	
₨	૩૩પ૦.૦૦	કરોડ	થા્ય	છે.	જે	અનર્ેય	સાત	પેકેજ	બનારી	કામગીરી	હાથ	ધરેલ	છે.	જે	પૈકી	પાંચ	પેકેજની	
કામગીરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	

•	 રા.ધો.માગ્ગ	નં.૮	ક	ના	૪૪.૪ર૦	કી.મી.	પૈકી	બાકી	રહેતી	૧૯.ર૦	કી.મી.	લંબાઇમાં	છ-માગગી્યકરણ	અને	પુલો	તથા	
ફલા્ય	ઓરરની	કામગીરી	₨	૯૧૩.૪૯કરોડના	ખચચે	હાથ	ધરેલ	છે.	જેની	કામગીરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	

•	 સીમા	 સુરષિા	 માટે	 અવત	 ઉપ્યોગી	એરા	 કચછ	અને	 બનાસકાંઠા	 વજલ્ાઓને	જોડતા	 નરો	જાહેર	 થ્યેલ	 રાષ્ટી્ય	
ધોરીમાગ્ગ	નં.૭પ૪	કે	ગઢુલી-સાંતલપુર	રસતાની	૭૯.પ૯	કી.મી.	ખુટતી	કડીઓની	કામગીરી	₨	૪૦૦.૭૬	કરોડના	
ખચચે	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	

•	 ઓખા	અને	 બેટ	 દ્ારકાને	જોડતા	સમુદ્ર	 ઉપર	૪.ર૩	 કી.મી.	 લંબાઇના	 ચારમાગગી્ય	 કેબલ	 સટડે	 સીગે્ચર	બ્ીજનું	
બાંધકામ	₨	૯૬ર.૪૩	કરોડના	ખચચે	હાથ	ધરેલ	છે.	જેની	કામગીરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.

•	 એક	લાખથી	રધારે	ટ્રઇેન	વહીકલ	્યુનીટ	ધરારતા	રેલરે	રિોસીંગ	ઉપર	અંદાજે	₨	૮ર૦૦	કરોડના	ખચચે	૧૯૦	રેલરે	
ઓરરબ્ીજ	અને	 અનડર	 બ્ીજ	 બનારરાનુ	આ્યોજન	 છે,	 જે	 પૈકી	 ૭૫	 રેલરે	ઓરરબ્ીજ	 બનારરાની	 કામગીરી	
પ્રગવતમાં	છે.	
 ► ડી.એફ.સી.સી.	રૂટ	પર	કુલ	૬ર	આર.ઓ.બી.ની	કામગીરી	હાથ	ધરરામાં	આરેલ	છે.	જે	પૈકી	૧૩	આર.ઓ.બી.ની	
કામગીરી	પૂણ્ગ	થ્યેલ	છે.	જ્યારે	૪૯	આર.ઓ.બી.ના	કામો	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	

 ► પ૦-પ૦	ટકા	સહ	ભાગીદારી	હેઠળના	કુલ	૧ર	કામો	પૈકી	૧૦	કામો	પ્રગવત	હેઠળ	છે	જ્યારે	ર	કામોના	નકશા	
અંદાજો	તથા	જી.એ.ડી.	બનારરાની	કા્ય્ગરાહી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	ફાટક	મુકત	અવભ્યાન	હેઠળ	કુલ	૮૬	આર.ઓ.બી.
ના	બાંધકામની	રહીરટી	મંજુરી	₨	૪૩૦૦	કરોડની	મળેલ	છે.	જેના	ડી.પી.આર.ની	કા્ય્ગરાહી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	

 ► એન્યુઇટી	 હેઠળના	 કુલ	૮-	આર.ઓ.બી.	 ન	ે કોનટ્રાકટ	 રદ	 કરી	 રાજ્ય	સરકાર	 દ્ારા	બાકીની	 કામગીરી	 રાજ્ય	
બજેટમાંથી	કરરાની	કા્ય્ગરાહી	હાથ	ધરેલ	છે.	

 ► સી.આર.એફ.	્યોજના	હેઠળ	કુલ	૮	કામો	પૈકી	૭	કામો	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
 ► જી.એસ.આર.ડી.સી.	હેઠળના	કુલ	૭	આર.ઓ.બી.ના	કામો	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
 ► રાજ્ય	હસતકના	કુલ	૭	આર.ઓ.બી.	પૈકી	૩	આર.ઓ.બી.	પ્રગવત	હેઠળ	અને	૪	આર.ઓ.બી.	ના	કામો	શરૂ		થનાર	છે.	
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રયુણિત્ા વનયમનની કામરીરી
•	 માગ્ગ	અને	મકાન	વરભાગ	દ્ારા	રસતા,	પુલો	અન	ેમકાનોના	નાના	મોટા	અનેક	વરવરધ	કામો	હાથ	ધરરામા	ંઆરે	

છે.	આરા	બધા	કામો	વનકદ્ગષ્ટ	ધોરણો	પ્રમાણે	થા્ય	તે	માટે	દેખરેખ	રાખરાની	વ્યરસથા	રતુ્ગળ,	વરભાગ,	પેટા	વરભાગો	
તથા	તેમની	નીચેના	નાના	એકમો	પાડી	કરરામાં	આરે	છે	તેમ	છતા	ંઆરા	કામો	ધોરણસરની	વનકદ્ગષ્ટ	વરગતો	પ્રમાણે	
થા્ય	તેની	તકેદારી	માટે	રાજ્ય	કષિાએ	મુ.ઈ.	(ગુ.વન.)	અને	અ.સ.શ્ીના	તાબા	હેઠળ	એક	અવધષિક	ઈજનેર,	ગુણરત્તા	
વન્યમન	વરભાગો	વનરીષિણ	કરી	ચકાસણી	કરે	છે.	ફરી્યાદ	અંગે	પ્રાથવમક	તપાસ	ઉ૫રાંત	કામો	સમ્યસર	સુધારી	લેરા	
અને	વનકદ્ગષ્ટ	ધોરણો	પ્રમાણે	ચાલતા	રાખરા	માટે	આ	પ્રથા	ઘણીજ	ઉ૫્યોગી	છ	ેતેના	કારણે	કામોની	ગુણરત્તા	જળરા્ય	
છે	અને	કામોના	ધોરણો	જળરા્ય	છે.
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૧૪. માહિતી અને પ્રસારણ હિભાગ

	 રાજ્ય	 સરકારની	 પ્રજાકલ્યાણલક્ી	 વિવિધ	 ્યોજનાઓ,	 પ્રવૃવિઓ,	 જાહેર	 કરેલ	 કા્ય્યક્રમો	 િથા	 િેમાં	 હાંસલ	 કરેલ	
વસવધિઓની	જાણકારી	રાજ્યના	અિંરર્યાળ	વિસિારમાં	િસિા	લોકોન	ેતિરરિ	મળી	રહે	િે	માટે	વિજાણું,	મુદ્ીિ,	દ્શ્ય-શ્ાવ્ય	અને	
સોવિ્યલ	મીરિ્યા	જેિા	વિવિધ	માધ્યમો	દ્ારા	પ્રચાર-પ્રસારની	કામગીરી	માવહિી	વન્યામકની	કચેરી	મારફિે	કરાિિાની	િથા	િે	
માટે	અવધવન્યમો,	 વન્યમોના	સંદર્યમાં	નીવિ	 વિષ્યક	 વનણ્ય્યો	લિેાની	અને	 િેના	અમલ	પર	દેખરેખ	રાખિાની,	માગ્યદિ્યન	
આપિા	િેમજ	આ	અંગે	જરૂરી	હુકમો	બહાર	પાિિાની	અગત્યની	કામગીરી	માવહિી	અન	ેપ્રસારણ	વિરાગ	કરે	છે.	આ	વિરાગ	
હસિક	એક	ખાિાના	િિા	માવહિી	વન્યામકની	કચેરી	આિેલી	છે.	

માહિતી હનયામકની કચેરી 
	 માવહિી	વન્યામકની	કચેરીની	મુખ્ય	કામગીરી	સરકાર	અન	ેપ્રજા	િચ્ે	સંિાદ	રચી	સંિાહકની	રૂવમકા	અદા	કરિાની,	
રાજ્ય	સરકારની	પ્રજા	કલ્યાણલક્ી	વિવિધ	્યોજનાઓ,	જાહેર	કરેલ	કા્ય્યક્રમો	િથા	નીવિઓની	રાજ્યના	જનસમૂદા્યને	માવહિગાર	
કરિાની	િેમજ	િે	સામે	આમ	જનિાની	આકાંક્ાઓ,	જરૂરર્યાિો	અને	સમસ્યાઓથી	સરકારશ્ીન	ેિાકેફ	કરિાની	મુખ્ય	કામગીરી	
આ	કચેરી	દ્ારા	કરિામાં	આિે	છે.	અથા્યિ	સરકાર	અને	પ્રજાજનો	િચ્ે	સેિુરૂપ	એિી	મહતિની	કામગીરી	આ	કચેરી	દ્ારા	કરિામાં	
આિે	છે.	
	 રાજ્ય	સરકારે	જનસમુદા્યના	વહિાથથે	કરેલ	વિવિધ	કલ્યાણકારી	્યોજનાઓ	અંગેની	માવહિી	લોકોના	ધ્યાન	પર	લાિી	
મોટી	સંખ્યામાં	િેનો	લાર	લેિા	ંથા્ય	િે	હેિુથી	માવહિી	કચેરી	વિવિધ	પ્રચાર	માધ્યમો	પ્ર્યોજ	ેછે.	લોકોની	જરૂરર્યાિો,	માંગણીઓ	
અને	િેમના	વિકાસ	માટે	જે	પગલા	ંલેિાની	સરકારી	િંત્ર	પાસ	ેજાહેર	જનિા	દ્ારા	અપેક્ા	રખાિી	હો્ય	છે	િેમજ	અમલી	બનાિેલી	
લોકોપ્યોગી	્યોજનાઓના	અમલ	વિષે	લોકો	િંુ	માન	ેછે	િે	સરકારના	ધ્યાન	ેલાિિાની	બાબિ	પણ	ફીિબેક	વ્યિસથા	દ્ારા	હાથ	
ધરા્ય	છે.	આમ,	માવહિી	વન્યામકની	કચેરી	પ્રજા	અન	ેરાજ્ય	સરકારના	વિવિધ	વિરાગો	િચ્ેની	એક	કિીરૂપ	કામગીરી	કર	ેછે.
	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	હાથ	ધરિામાં	આિિી	વિવિધ	લોકોપ્યોગી,	પ્રજાકલ્યાણલક્ી	્યોજનાઓ	અને	વિવિધ	વિકાસની	
પ્રવૃવતિઓને	વિજાણું,	મુવદ્િ,	દ્શ્ય-શ્ાવ્ય,	સોવિ્યલ	મીરિ્યા	અન	ેપરંપરાગિ	માધ્યમો	જેિા	કે	રિાઇ,	િા્યરા	અન	ેનાટક	દ્ારા	
પ્રવસવધિ	આપી	લોકો	સુધી	િે	માવહિી	પહોંચે	અન	ેિેનો	પૂરિા	પ્રમાણમાં	લાર	લેિા	પ્રેરા્ય	િે	માટેની	કામગીરી	આ	કચેરી	કર	ેછે.	
માવહિી	 વન્યામકની	કચેરી	 વિવિધ	્યોજનાઓની	િસિીરો	સવહિ	સમાચાર	્યાદીઓ	અખબારો,	આકાિિાણી	અને	દૂરદિ્યન	
મારફિ	સમાચાર,	િિ્યમાનપત્રોમાં	જાહેરખબરો,	વિરિ્યો	િેમજ	રફલમના	સિરૂપમા	ંદસિાિેજી	રફલમનું	વનમા્યણ	કરી	દૂરદિ્યન	િેમજ	
વસનેમાગૃહોના	માધ્યમથી	િેનાં	પ્રસારણની	કામગીરી	માવહિી	કચેરી	કરે	છે.
	 હાલમા	ંઆધવુનક	ટેકનોલોજીના	્યુગમાં	રાજ્ય	સરકારની	વિવિધ	પ્રજા	કલ્યાણલક્ી	્યોજનાઓ,	જાહેર	કરેલ	કા્ય્યક્રમો	
અને	િેમાં	હાંસલ	થ્યેલ	વસધધધઓની	જાણકારી	આમજનિાન	ેતિરરિ	મળી	રહે	અને	િેનો	વ્યાપક	જનસમુદા્ય	પૂરિા	પ્રમાણમાં	
લાર	લઇ	િકે	િે	હેિુથી	સોવિ્યલ	મીરિ્યા	માધ્યમ	જેિાં	કે	ફેસબુક,	ટિીટર,	બલોગ,	્યુ-ટ્ુયબ	જેિા	માધ્યમ	થકી	પ્રચાર-પ્રસારની	
કામગીરી	પણ	કરિામાં	આિે	છે.	
	 રાજ્યમા	ંરરાિા	વિવિધ	મેળાઓ	િથા	્યોજાિા	લોકોતસિ	િખિે	જે	િે	સથળે	અને	સમ્યે	માવહિીસરર	પ્રદિ્યન	્યોજિાં,	
િા્યરા,	રિાઇ,	નાટક	િગેરે	 પરંપરાગિ	માધ્યમોનો	 ઉપ્યોગ	 કરી	મનોરંજન	 કા્ય્યક્રમો	 પ્રચારના	 હેિુ	અથથે	 ્યોજિા,	 પોસટર,	
પુધસિકાઓ,	 ચોપાની્યા	 જેિા	 પ્રકાિનો	 દ્ારા	 રાજ્ય	 સરકારની	 વિવિધ	 કલ્યાણકારી	 લારદા્યી	 ્યોજનાઓથી	 લોકોન	ે િાકેફ	
રાખિાની	કામગીરી	આ	કચેરી	કરે	છે.	
	 માવહિી	કચેરી	દ્ારા	બેરોજગારોને	રોજગારીની	માવહિી	આપિું	“ગુજરાિ	રોજગાર	સમાચાર”	સાપ્ાવહક	િથા	સાંપ્રિ	
ગુજરાિના	 વિકાસની	સમીક્ા	 કરિું	 ‘ગુજરાિ’	પાવક્ક	િથા	અંગ્ેજી	રાષામા	ં ‘ધ	ગુજરાિ’	 (દર	ત્રણ	માસે)	 વન્યવમિ	 રીિે	
પ્રકાવિિ	કરિામાં	આિે	છે.	
	 આ	કામગીરીના	સુચારૂ	િહન	માટ	ેમુખ્ય	મથક	ગાંધીનગર	ખાિે	માવહિી	વન્યામકની	કચેરી	િથા	રાજ્યના	િમામ	
વજલ્ાઓમાં	વજલ્ા	માવહિી	કચેરી	િથા	રાજ્યના	૨(બે)	્યાત્રાસથળોએ	કા્યમી	પ્રદિ્યન	કેન્દ્ોનુ	ંસમ્યાંિરે	આધુનીકરણ	કરિામાં	
આિે	 છે.	 જેના	 દ્ારા	 ્યાત્રાળુ	 પ્રિાસીઓને	 સરકારની	 વિવિધ	 કલ્યાણકારી	 ્યોજનાઓ,	 રાજ્યની	 પ્રગવિ	અન	ે સંસકકૃવિ	 િથા	
અધસમિાથી	માવહિગાર	કરિામા	ંઆિે	છે.	આ	ઉપરાંિ	મુંબઇ	િથા	રદલહી	ખાિેની	માવહિી	કચેરી	મારફિે	રાજ્યની	વિવિધ	
વિકાસલક્ી	્યોજનાઓ,	પ્રજા	કલ્યાણકારી	્યોજનાઓ	િેમજ	રાજ્યની	પ્રગવિ,	વિકાસ,	કલા	સંસકકૃવિ	િગેર	ેવિિેની	રાજ્ય	બહાર	
િસિા	લોકોને	માવહિગાર	કરિામાં	આિે	છે.
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	 માવહિી	વન્યામકની	કચેરી	દ્ારા	નીચે	જણાિેલ	િેબસાઇટ	બનાિિામાં	આિેલ	છે.	જે	હાલમા	ંકા્ય્યરિ	છે.	
૧	 (a)	www.gujaratinformation.net		

	 આ	િેબસાઇટ	ઉપર	સરકારની	વિકાસ	ગાથાઓ,	રોજબરોજની	વિરિ્યો	કલીપીંગસ,	ફોટોગ્ાફસ	િગેરે	પ્રવસધિ	કરિામા	ં
આિે	છે.	િેમજ	દરરોજ	વજલ્ા	કચેરીઓમાંથી	ઇ-મેઇલ	દ્ારા	વિગિો	મેળિી	િેબસાઇટ	અપિેટ	કરિામાં	આિે	છે.

	 (b)	www.statetenders.com			
	 ગુજરાિ	સરકારના	િમામ	 વિરાગો/ખાિાઓ	દ્ારા	િૈ્યાર	થિી	 ટને્િર	નોટીસ	 રોજબરોજ	િેબસાઇટ	ઉપર	અપિેટ	
કરિામાં	આિે	છે.

હિજ્ાપન દ્ારા પ્રચાર ઃ 
	 રાજ્ય	 સરકારનો	 પ્રજાલક્ી	 અવરગમ,	 દ્ધટિકોણ,	 િેમજ	 રાજ્ય	 સરકાર	ે મહતિના	 ક્ેત્રોમાં	 હાંસલ	 કરેલ	 નોંધપાત્ર	
વસવધિઓ,	રાજ્ય	સરકારની	કલ્યાણકારી	્યોજનાઓ,	વિકાસ	કા્ય્યક્રમો,	લોકજાગૃવિ,	લોકકિ્યવ્ય,	પારદિ્યક	િહીિટ	િથા	આરદિાસી	
કલ્યાણની	્યોજનાઓ	િથા	અનુસવુચિ	જાવિઓની	કલ્યાણલક્ી	્યોજનાઓની	જિેી	અવિ	મહતિની	બાબિોની	જાણકારી	રાજ્યના	
વ્યાપક	જનસમુદા્ય	સુધી	પહોંચાિિાના	ઉમદા	આિ્યથી	િીસ્પલે	જાહેરખબરો	િિ્યમાનપત્રોમા	ંપ્રવસવધિ	કરિાની	કામગીરી	આ	
કચેરી	દ્ારા	કરિામાં	આિે	છે.	
	 ચાલ	ુિષ્ય	દરવમ્યાન	રાજ્ય	સરકારે	હાંસલ	કરેલ	વસધધધઓ,	મહતિના	નીવિ	વિષ્યક	વનણ્ય્યો,	મહતિની	્યોજનાઓ,	
િૉ.બાબાસાહેબ	આંબેિકર	જન્મ	જ્યંિી,	અનુસૂવચિ	જાવિ	કલ્યાણની	્યોજનાઓ,	િનમહોતસિ,	મવહલા	સિવતિકરણ,	આંિરરાષ્ટી્ય	
મૂળ	વનિાસી	રદિસ,	ગુજરાિ	ગૌરિ	રદિસ,	કકૃવષ	મહોતસિ,	સૌન	ેવિક્ણ	અને	રોજગાર,	િનબંધુ	સંમેલન,	આંિરરાષ્ટી્ય	્યોગ	
રદિસ,	ગુણિતિાસરર	 વિક્ણ	દ્ારા	ગુજરાિ	બન્્યું	ગવિિીલ,	 સિાિં�્ય	પિ્ય,	સરદાર	પટેલ	જન્મ	જ્યંિી,	 િીઝીટલ	સિેાસેિુ,	
મહાતમા	ગાંધીજી	જન્મ	જ્યંિી	વનમીિે	િિ	િિ	િંદન,	કોરોના	વિિે	જાગૃવિ	વિગેરે.	વિષ્યો	અંગેની	કુલ-૪૨	િીસ્પલે	જાહેરખબર	
િિ્યમાનપત્રોમાં	 પ્રવસધધ	 કરિામાં	આિી.	 રાજ્ય	બહારના	 દૈવનકોન	ે િી.એ.િી.પી.ના	 દર	મુજબ	િથા	મેગેઝીનો/સોિેવન્યરોમાં	
વિકાસલક્ી	બાબિોની	િીસ્પલે	જાહેરખબર	આપિામાં	આિે	છે.	
	 રાજ્ય	સરકારની	કચેરીઓ,	બોિ્ય-કોપપોરેિનો	અન	ેપંચા્યિો	િગેરેના	ટેન્િરો	િથા	રરિીન	ેલગિી	કુલ	૧૫૯૨	િગગીકકૃિ	
જાહેરખબરો	 િિ્યમાનપત્રોમાં	 પ્રવસધધ	 કરિા	 માટ	ે મોકલિામાં	 આિેલ	 હિી.	 આ	 ઉપરાંિ	 વજલ્ા	 માવહિી	 કચેરીઓ	 દ્ારા	
િિ્યમાનપત્રોમાં	આપિામાં	આિિી	િગગીકકૃિ	જાહેરખબરોની	વન્યમાનુસાર	ચકાસણી	કરિાની	કા્ય્યિાહી	હાથ	ધરિામાં	આિે	છે.	
હિજ્ાપન દ્ારા પ્રચાર માટેનું આયોજન  
	 રાજ્ય	સરકારનો	પ્રજાલક્ી	અવરગમ,	દ્ધટિકોણ	િેમજ	રાજ્ય	સરકારે	મહતિના	ક્ેત્રોમાં	સાધેલો	વિકાસ,	પ્રાપ્	કરેલ	
નોંધપાત્ર	 વસવધિઓ,	 રાજ્ય	સરકારની	 પ્રજા	 કલ્યાણકારી	 ્યોજનાઓ,	 લોકજાગૃવતિ,	 લોકકિ્યવ્ય,	 પારદિ્યક	 િહીિટ	જિેી	અવિ	
મહતિની	બાબિોની	જાણકારી	રાજ્યના	વ્યાપક	જનસમુદા્ય	સુધી	પહોંચાિિા	િેમજ	આ	બધી	બાબિોના	અમલ	માટ	ેલોકરાગીદારી	
કેળિી	િકા્ય	 િેિા	ઉમદા	આિ્યથી	માવહિી	કચેરી	દ્ારા	સન	ે૨૦૨૨-૨૩માં	 રિસ્પલે	જાહેરખબરોન	ેિિ્યમાનપત્રોમા	ંપ્રવસધિ	
કરાિિાની	કામગીરીનું	પણ	આ્યોજન	કરિામાં	આવ્યું	છે.	
િોર્ડિગસ દ્ારા પ્રચાર ઃ
	 રાજ્ય	સરકારની	વિવિધ	લોકોપ્યોગી	કલ્યાણકારી	્યોજનાઓ,	જાહેર	કરેલ	કા્ય્યક્રમ	િેમજ	વિવિધ	પ્રજાલક્ી	્યોજનાની	
કામગીરી	અને	િેમાં	રાજ્ય	સરકારે	હાંસલ	કરેલ	વસવધિઓની	જાણકારી	લોકો	સુધી	પહોંચ	ેિે	માટ	ેઆઉટિોર	પબલીસીટીના	માધ્યમ	
દ્ારા	પ્રચાર	પ્રસારની	કામગીરી	કરિામા	ંઆિે	છે.	રાજ્યના	મહતિના	્યાત્રાસથળો,	ધોરીમાગપો,	હિાઇ	મથકો,	એસ.	ટી.	બસ	મથકો	
અને	 લોકોનું	 ધ્યાન	 સહજપણે	આકષા્ય્ય	 િેિા	 સથળોએ,	 નગરપાવલકા	અને	 મહાનગરપાવલકાઓમા	ંઆિેલ	 મહતિના	અને	
ધ્યાનાકષ્યક	સથળોએ,	આરદિાસી	વિસિારો	િેમજ	અનુસુવચિ	જાવિ	વિસિારોમા	ંપણ	હોરિ્યગસ	ઉરા	કરિામાં	આિેલ	છે.	આમ	
હોિગીગસ	દ્ારા	પ્રચાર	અને	પ્રસારની	કામગીરી	માવહિી	કચેરી	દ્ારા	કરિામા	ંઆિે	છે.	આ	ઉપરાંિ	એસ.ટી.બસની	પેનલસ	મારફિે	
પણ	પ્રચાર-	પ્રસારની	કામગીરી	કરિામાં	આિે	છે.	
રિલમ હનમાડિણ દ્ારા પ્રચાર ઃ
	 રફલમ	પ્રત્યા્યન	માટેનું	એક	અસરકારક	માધ્યમ	છે.	દૃશ્ય-શ્ાવ્ય	માધ્યમ	મારફિે	રાજ્ય	સરકારની	વિવિધ	કલ્યાણલક્ી	
્યોજનાઓ,	જાહેર	કરેલ	કા્ય્યક્રમો	િેમજ	વિવિધ	વિકાસલક્ી	્યોજનાઓ	અને	િેમાં	હાંસલ	કરેલ	વસવધિઓની	જાણકારી	રાજ્યના	
અંિરર્યાળ	વિસિારના	લોકોને	તિરરિ	મળી	રહે	િે	માટ	ેમનોરંજન	સાથ	ેપ્રચાર	અન	ેપ્રવસવધિના	હેિુથી	ટી.િી.	રફલમ	િથા	વિવિધ	
ચેનલો	મારફિે	પ્રચાર-પ્રવસવધિની	કામગીરી	માવહિી	વન્યામકની	કચેરી	દ્ારા	કરિામાં	આિે	છે.	આમ,	માવહિી,	જ્ાન,	પ્રેરણા	અને	
મનોરંજન	રફલમના	માધ્યમ	થકી	પૂરં	પાિિામાં	આિે	છે.
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	 માવહિી	કચેરી	દ્ારા	વનષણાિ	અને	કુિળ	વનમા્યિાઓની	પેનલ	દ્ારા	રાજ્ય	સરકારની	વિવિધ	કલ્યાણલક્ી	્યોજનાઓ	
આધારરિ	જુદા	જુદા	વિષ્યો	કોરોના	મહામારીથી	બચિા	સાિચેિીના	પગલા,	મુખ્ય	મંત્રીશ્ી	રકસાન	સહા્ય	્યોજનાઓ,	ઔદ્ોવગક	
પ્રોતસાહન	માટે	નિી	ઉદ્ોગ	નીવિ,	પારદિ્યક	િવહિટ	અન	ેમહેસુલી	સુધારા,	આતમવનર્યર	ગુજરાિ	સહા્ય	્યોજના,	આરોગ્ય	સેિા	
ક્ેત્ર,	સૌની	્યોજના	અન	ેજળ	વ્યિસથાપન,	ઔદ્ોવગક	પ્રગવિ,	અનુસવૂચિ	જાવિ	અન	ેઅનુસવૂચિ	જન	જાવિના	ઉતકષ્ય	્યોજના,	
્યોગ	કરીિુ	કોરોનાને	હરાિીિુ,	વનરામ્ય	ગુજરાિ	જેિી	૧૭	જેટલી	નિેમબર-૨૦૨૧	અવંિિની	ધસથવિમાં	ખાસ	મલટીમીરિ્યા	
દસિાિેજી	વચત્રોનું	વનમા્યણ	કરિામાં	આવ્યું	છે.
	 માવહિી	 વન્યામકની	કચેરી	દ્ારા	દસિાિેજી	 રફલમો,	ખાસ	મલટી	મીરિ્યા	દસિાિેજી	વચત્રો,	 રકિકી,	ઝીંગલ	રાજ્યની	
સથાવનક	િેમજ	અન્્ય	વિવિધ	ચેનલો	દ્ારા	અને	એફ.એમ.સટેિનો,	ઓલ	ઇધન્િ્યા	રેરિ્યો	દ્ારા	 વન્યવમિ	રીિે	પ્રચાર	કરિાની	
કામગીરી	કરિામા	ંઆિે	છે.	આ	કામગીરી	દસિાિેજી	વચત્રના	 વનમા્યણ	માટ	ે વનષણાિ	અન	ેકુિળ	વનમા્યિાઓની	પેનલ	દ્ારા	
કરિામાં	આિે	છે.
	 “બોલ	ેગુજરાિ”,	“વિકાસનું	િાિેિર”	િીષ્યકથી	વનમા્યિાઓ	પાસેથી	૪૦	જેટલી	િોટ્ય	રફલમોનુ	ંવનમા્યણ	કરાિીને	માન.
મુખ્યમતં્રીશ્ીના	સોવિ્યલ	મીરિ્યા	્પલેટફોમ્ય	પર	મુકિામાં	આિી	છે.	
	 રાજ્ય	સરકારના	મહતિના	કા્ય્યક્રમો	-	વનણ્ય્યો	આધારરિ	“િંુ	ખબર	ગુજરાિ”	અને	“ખિુ	ખબરના”	વિવિધ	રાગો	
િેમજ	વિવિધ	વિષ્યો	પર	નિેમબર-૨૦૨૧	અવંિિની	ધસથવિએ	૧૦૦	જેટલી	ટીિી	રકિકીનુ	ંવનમા્યણ	કરીને	વિવિધ	પ્રાદેવિક	ટીિી	
ચેનલો,	િેમજ	રેરિ્યો	ઝીંગલનુ	ંવનમા્યણ	કરીને	એફ.એમ.રરેિ્યો	સટેિનો	પર	િેમજ	વથ્યેટરોમા	ંપ્રસારણ	કરાિીને	િધુમાં	િધુ	લોકો	
સુધી	પહોંચિાનો	સફળ	પ્ર્યાસ	હાથ	ધરિામાં	આવ્યો	છે.	
ટી.િી. શ્ેણી ઃ
	 માવહિી	વન્યામકની	કચેરી	દ્ારા	“વિકાસ	વિિેષ”	ટી.િી.	શ્ેણીનું	વનમા્યણ	કરિામાં	આિિુ	હિું.	હિે	આ	શે્ણીનું	નામ	
બદલીને	“ગુજરાિ	ગાથા”	કરિામાં	આવ્યુ	છે.	જેમાં	રાજ્યના	વિકાસની	અન	ેવસવધિઓની	ઝાંખી	કરાિિામા	ંઆિે	છે.	રાજ્ય	
સરકારની	લોકકલ્યાણની	્યોજનાઓ	િથા	પ્રજા	કલ્યાણલક્ી	કા્યપોની	વિકાસ	્યોજનાઓની	સફળિા-સાથ્યકિા	અને	વસધધધઓની	
વિગિો	 દસિાિેજી	 વચત્ર	 સિરૂપ	ે “ગુજરાિ	ગાથા”	શ્ેણીમાં	 રજૂ	 કરિામાં	આિે	છે.	 રાજ્યના	 વિકાસની	ઝાંખી	 કરાિિી	૨૫	
વમવનટની	અિવધની	“ગુજરાિ	ગાથા”	શ્ેણી	વિવિધ	ચેનલો	પરથી	દર	િવનિાર	ેપ્રસારરિ	કરિામાં	આિે	છે.	
	 માવહિી	વન્યામકની	કચેરી	દ્ારા	“પ્રગવિિીલ	ગુજરાિ”	શ્ેણીનુ	ંવનમા્યણ	કરિામા	ંઆિિુ	હિંુ	હિે	આ	શ્ેણીનું	નામ	
બદલીને	“્યિગાથા	ગુજરાિની”	કરિામાં	આવ્યુ	છે.	જે	રાજ્યમા	ંવિવિધ	ક્ેત્રે	થઇ	રહેલા	વિકાસનુ	ંપ્રવિવબંબ	પુરૂૂં	પાિે	છે.	૨૫	
વમવનટની	અિવધ	ધરાિિો	“્યિગાથા	ગુજરાિની”	કા્ય્યક્રમ	રાજ્ય	સરકારની	વસધધધઓ	અન	ેરાજ્યની	પ્રગવિના	સમાચારો	ઉપર	
િૈ્યાર	કરા્ય	છે.	આ	કા્ય્યક્રમનું	વનમા્યણ	સંપૂણ્યપણે	ઇન	હાઉસ	થા્ય	છે.	“્યિગાથા	ગુજરાિની”	શ્ેણી	વિવિધ	ટીિી	ચેનલો	દ્ારા	
વન્યવમિ	પણે	રવિિારે	પ્રસારરિ	કરા્ય	છે.	
	 આ	ઉપરાંિ	વિધાનસરા	સત્ર	દરવમ્યાન	વિધાનસરાની	પ્રશ્ોતિરી	પર	આધારરિ	‘લોકિાહીના	ધબકારા	કા્ય્યક્રમ’	
વિવિધ	ચેનલો	પરથી	પ્રસારરિ	કરિામાં	આિે	છે.	
પ્રકાશનો દ્ારા પ્રહસધ્ધિ ઃ
	 માવહિી	વન્યામક	કચેરી	સરકાર	અને	પ્રજા	િચે્	કિીરૂપ	રૂવમકા	રજિે	છે.	મુવદ્િ	પ્રકાિનો	એ	એક	અસરકારક	માધ્યમ	
છે.	રાજ્યના	જન	સામાન્્ય	િથા	અંિરર્યાળ	વિસિારોમાં	િસિા	આરદિાસી	અને	અનુસવુચિ	જાવિના	લોકોન	ેપણ	સરકારની	
કલ્યાણલક્ી	્યોજ્ાઓની	જાણકારી	મળી	રહે	િે	હેિુથી	વિવિધ	પ્રકારના	સમાજોપ્યોગી	પ્રકાિનો	પ્રવસધધ	કરિામા	ંઆિે	છે.	આ	
ઉપરાંિ	સરકારના	વિવિધ	વિરાગો	દ્ારા	અમલી	બનાિેલી	કલ્યાણકારી	્યોજનાઓ,	જાહેર	કરેલ	કા્ય્યક્રમોનો	વિિાળ	જનસમુદા્ય	
અને	સંબંવધિ	િગ્ય	લાર	લઇ	િકે	િેને	લક્માં	રાખીન	ેપ્રકાિનો	પ્રવસધધ	કરિાની	કામગીરી	િષ્ય	દરમ્યાન	કરિામા	ંઆિે	છે.	
ગુજરાત પાહષિક :
	 મવુદ્િ	માધ્યમો	પૈકી	‘ગુજરાિ’	પાવક્ક	એક	અસરકારક	માધ્યમ	છે.	માવહિી	વન્યામકશ્ીની	કચેરી	દ્ારા	“ગુજરાિ”	
પાવક્ક	દર	માસની	૧લી	િથા	૧૬મી	િારીખે	વન્યવમિ	રીિે	પ્રકાવિિ	થા્ય	છે.	જેમાં	પ્રવિ	પંદર	રદિસની	લોકકલ્યાણ/જનવહિની	
બાબિોને	આિરી	 લેિામા	ંઆિે	 છે.	 જેમાં	 રાજ્ય	 સરકારની	 વિવિધ	 મહતિપણુ્ય	 બાબિોન	ેઆિરી	 લેિા	 લેખો,	 સમાચારો,	
જાહેરખબરો,	ફોટોગ્ાફસ	િગેરે	દ્ારા	આમ	જનિાન	ેઊપ્યોગી	માવહિી	આપિામાં	આિે	છે.	
	 મહામવહમ	રાજ્યપાલશ્ી,	માન.	મુખ્યમંત્રીશ્ી,	માન.	મંત્રીશ્ીઓની	મુલાકાિના	િેમજ	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	અમલમાં	
મુકા્યેલી	લોકકલ્યાણકારી	્યોજનાઓની	ફળશ્ુિી	ખાસ	લેખો,	સમાચારો	ક	ેફોટોગ્ાફસ	‘ગુજરાિ’	પાવક્કમાં	પ્રવસધધ	કરિામાં	
આિે	છે.	જેના	કારણે	રાજ્યરરની	વિકાસલક્ી	માવહિી	કે	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	થિા	કામોની	વિગિો	પ્રજાજનો	સુધી	પહોચે	છે.	
પાવક્કના	પ્રકાિનમાં	કિરસટોરી,	કલાસંસકકૃવિની	િાિ,	ગુજરાિના	પ્રિાસન	સથળો,	્યોજનાકી્ય	બાબિોની	ફળશ્ુવિ,	મહાનુરાિોની	



378

Dept Name : 16 / Bold    after 2 mm    |       Main Title : 15 Bold    |     Main Point : 13.5 Bold     |       Font Size : 3.5  Leading : Auto (16.2) Dept Name : 16 / Bold    after 2 mm    |       Main Title : 15 Bold    |     Main Point : 13.5 Bold     |       Font Size : 3.5  Leading : Auto (16.2)

મુલાકાિો	 સવહિ	 રાજ્ય	 સરકારના	 િમામ	 વિરાગોની	 નિી	 બાબિોના	 લેખ,	 અભ્યાસલેખ,	 કિરસટોરી	 સિરૂપ	ે લોકો	 સુધી	
પહોચાિિામાં	આિે	છે.	સાથોસાથ	જાવણિા	લેખકો,	પત્રકારોની	નિોરદિ	લેખકોની	કલમે	લખા્યેલ	વિવિધ	વિષ્યોને	લગિા	લેખો	
પ્રકાવિિ	કરિામાં	આિે	છે.	
	 માત્ર	૫૦	રૂવપ્યાના	નજીિા	લિાજમ	દરથી	ટપાલ	વિરાગ	દ્ારા	ગ્ાહકોના	ઘર	સુધી	આ	પ્રકાિન	પહોચી	રહ્ં	છે.	
જેનું	િાવષ્યક	લિાજમ	હિે	રાજ્યની	િમામ	કોમ્પ્યુટરાઝિ	પોસટ	ઓરફસ	દ્ારા	પણ	સિીકારિામાં	આિે	છે.	પાવક્કમાં	આિરી	
લેિાિા	િૈવિધ્યપુણ્ય	 વિષ્યોને	 કારણે	આ-બાલવૃધધ	સૌ	 કોઇ	માટે	આ	પાવક્ક	માનીિંુ	બન્્ુય	છ.ે	ઊપ્યોગી	જાણકારી	અન	ે
આકષ્યક	લે-આઊટ	િથા	ન્યનરમ્ય	ફોટોગ્ાફસને	લીધે	‘ગુજરાિ’	પાવક્કનો	ફેલાિો	એક	લાખ	પચાસ	હજાર	જેટલો	થિા	જા્ય	
છે.	આઈ.આર.એસ.ના	 િારણો	અનુસાર	 કોઈપણ	 પ્રકાિનન	ે સામાન્્ય	 રીિે	 કુટુંબના	 સભ્યો	 િેમજ	આસપાસની	 પાંચથી	 છ	
વ્યવતિઓ	િાંચિી	હો્ય	છે.	આ	પ્રમાણે	મુલ્યાંકન	કરિા	‘ગુજરાિ’	પાવક્કના	એક	લાખ	પચાસ	હજારના	ફેલાિાને	ધ્યાનમા	ંલેિા	ં
પાંચ	િાંચકોની	ગણિરી	કરિા	અંદાજે	સાિ	લાખ	પચાસ	હજાર	લોકો	રાજ્યની	વિવિધ	વિકાસલક્ી	માવહિી	િાંચી	રહ્ા	છે,	એમ	
કહી	િકા્ય.	એટલું	જ	નવહ	બલકે	દિેરરના	ગુજરાિી	સમાજોને	પણ	ગુજરાિમા	ંબનિી	 વિકાસની	િાિો–ઘટનાઓ	ગુજરાિ	
પાવક્કના	માધ્યમથી	પહોંચાિિામાં	આિે	છે.	જેનો	પ્રરાિક	પ્રવિસાદ	પણ	મળી	રહ્ો	છે.	પાવક્કમાં	િાંચકોન	ેજોિિાનો	પ્ર્યાસ	
‘િાંચકોના	અવરપ્રા્ય’	કોલમ	દ્ારા	કરિામાં	આવ્યો	છે.	આ	માધ્યમથી	ગુજરાિ	પાવક્ક	વિિેના	અવરપ્રા્યો	અક્રસ:	પ્રવસધધ	
કરિામાં	આિે	છે.	
	 પ્રવિ	પંદર	રદિસે	પ્રકાવિિ	થિા	ગુજરાિ	પાવક્કમાં	િખિોિખિ	કકૃવષ,	ઊજા્ય,	પ્રિાસન,	સથાપત્ય,	ન્યનરમ્ય	સથળો,	
િન્્યસૃધટિ	જેિા	 વિષ્યો	ઊપરના	 વિિેષાંકો	િાંચકોને	પુરા	પાિિામા	ંઆિે	છે.	જેમાં	સંપણુ્ય	 વિષ્યને	આિરી	લેિા્ય	છે.	એક	
અગત્યની	બાબિ	એ	પણ	છે	કે,	પાવક્કના	િાંચકોમાં	્યુિા	િગ્યની	સંખ્યામાં	ખૂબ	િધારો	થ્યો	છે.	રાજ્યની	િમામ	િાળા-કોલેજોમા	ં
ગુજરાિ	પાવક્ક	પુરા	પાિિામાં	આિે	છે.	વિદ્ાથગીઓને	ગુજરાિ	પાવક્કમાં	આિરી	લિેામાં	આિિી	ગુજરાિ	રાજ્યના	વિકાસન	ે
લગિી	બાબિો	અને	વિષ્યોની	જાણકારી	જાહેર	સપધા્યતમક	પરીક્ામાં	ખુબ	જ	ઊપ્યોગી	બની	રહે	છે.	રાજ્યના	બહુજન	સમાજને	
ઊપ્યોગી	 માવહિી	આમજનિા	 સુધી	 પહોંચાિિા	 માટે	 ગુજરાિ	 પાવક્ક	એક	 વિશ્વસની્ય	 માધ્યમ	છે.	 ચાલ	ુ િષથે	અંદાજપત્ર	
વિિેષાંક,	આરદજાવિ	વિિેષાંક,	પાંચ	િષ્ય	વનવમતિે	વિકાસ	વિિેષ	જેિા	વિવિધ	વિષ્યના	અંક	પ્રવસધધ	કરિામાં	આિેલ	છે.
	 આગામી	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩માં	પ્રજાસતિાક	પિ્ય	વિિેષાંક,	બજેટ	વિિેષાંક,	કકૃવષ	વિિેષાંક,	િાળા	પ્રિેિોતસિ	વિિેષાંક,	
સિાિંત્ર	પિ્ય	વિિેષાંક,	રદપોતસિી	વિિેષાંક,	િંવચિ	વિકાસ	વિિેષાંક,	આરદજાવિ	વિકાસ	વિિેષાંક	જેિા	વિવિધ	વિષ્યના	અંક	
પ્રવસધધ	કરિાનું	પણ	આ્યોજન	છે.
ધિ ગુજરાત (હરિમાહસક)
	 ગુજરાિ	રાજ્યની	વિકાસલક્ી,	રૌગોવલક,	પ્રિાસન,	સાંસકકૃવિક	િેમજ	ઐવિહાવસક	ધરોહરને	ઉજાગર	કરિી	વિવિધ	
બાબિોથી	રાજ્ય	બહારના	લોકો	પણ	માવહિગાર	થા્ય	િે	આિ્યથી	અંગે્જી	રાષામા	ં“ધ	ગુજરાિ”	દર	ત્રણ	માસે	પ્રવસધધ	કરી	
િેનુ	રાજ્યના	િેમજ	રાષ્ટી્ય	પદાવધકારીઓ,	િરરટિ	અવધકારીઓ,	િજજ્ો	િગેરેને	વિનામુલ્યે	વિિરણ	કરિામાં	આિે	છે.	
ગુજરાત રોજગાર સમાચાર સાપ્ાહિક :
	 રાજ્યના	બેરોજગાર	્યુિક-્યુિિીઓન	ેગુજરાિ	િેમજ	ગુજરાિ	બહાર	પણ	રોજગાર-સિરોજગાર	વિષ્યક	માગ્યદિ્યન	
મળી	રહે	િે	આિ્યથી	દર	બુધિારે	ગુજરાિ	રોજગાર	સમાચાર	સાપ્ાવહક	સિરૂપમા	ંવન્યવમિ	રીિે	પ્રવસધધ	કરિામાં	આિે	છે.	
જેનું	િાવષ્યક	લિાજમ	હિે	રાજ્યની	િમામ	કોમ્પ્યુટરાઝિ	પોસટ	ઓરફસ	દ્ારા	પણ	સિીકારિામાં	આિે	છે.	આ	પ્રકાિનમા	ંરાજ્ય	
િેમજ	 કેન્દ્	સરકારના	 વિવિધ	 વિરાગો,	 બોિ્ય	 કોપપોરેિનો,	અધ્ય	 સરકારી	 સાહસો	 િગેરેમાં	 કરિામા	ંઆિિા	રરિી	અંગેના	
વિજ્ાપનોને	સરળ	ગુજરાિી	રાષામાં	સંકવલિ	કરીને	પ્રવસધધ	કરિામાં	આિે	છે.	આ	ઉપરાંિ	કુરટર	ગ્ામ,	ખાદી,	લધુ	ઉઘોગોને	
લગિા	સિરોજગારી	વિષ્યક	લેખોને	પણ	સથાન	આપિામાં	આિે	છે.	આ	સાપ્ાવહકમાં	સપધા્યતમક	પરીક્ાઓમાં	ઉપ્યોગી	થા્ય	
એિી	માવહિી	જનરલ	નોલેજ	“કિીઝ	કોન્યર”	કોલમ	દ્ારા	વિદ્ાથગીઓન	ેપુરી	પાિિામાં	આિે	છે.	નફાના	હિેુથી	નહીં	બલકે	
ગ્ાહકોને	રોજગાર/સિરોજગાર	અંગેનું	માગ્યદિ્યન	આપિાના	આિ્યથી	પ્રવસધધ	કરાિાં	આ	સાપ્ાવહકનંુ	િાવષ્યક	લિાજમ	માત્ર	
` ૩૦.૦૦	રાખિામાં	આિેલ	છે.
	 રોજગાર	સમાચાર	સાપ્ાવહકનો	ફેલાિો	રદન	પ્રવિરદન	િધિો	જા્ય	છે.	આ	પ્રકાિનની	નકલો	જીલ્ા	માવહિી	કચેરી	
દ્ારા	વજલ્ાની	અન્્ય	અગત્યની	કચેરીઓ,	મહાનુરાિો	િગેરેને	વિનામૂલ્યે	વિિરણ	કરિામાં	આિે	છે.	િધુમાં	પ્રવિ	િષ્ય	વ્યિસા્યી	
માગ્યદિ્યન	વિિેષાંક	પણ	પ્રવસધધ	કરિામાં	આિે	છે.	િેની	રકૂંમિ	માત્ર	` ૨૦/-	રાખિામા	ંઆિી	છે.	આગામી	િષ્યમા	ંવ્યિસા્યી	
માગ્યદિ્યન	વિિેષાંક-૨૦૨૨	પણ	પ્રવસધધ	કરિાનું	પણ	આ્યોજન	છે.		
‘ગુજરાત’ રિપોતસિી અંક 
	 માવહિી	ખાિા	દ્ારા	પ્રવિ	િષ્યની	જેમ	ચાલુ	િષથે	પણ	િષ્ય-૨૦૨૧નો	ગુજરાિ	રદપોતસિી	અંક-૨૦૭૭	(િષ્ય-૨૦૨૧)	
પ્રવસધધ	કરિામાં	આિેલ	છે.	આ	અંકમા	ંઅભ્યાસલેખ,	વિનોદીકા	સંપુટ,	નિવલકા	સંપુટ,	નારટકા	સંપુટ,	કાવ્ય	સંપુટ	અન	ેરંગીન	
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િસિીરો	સાથેના	દળદાર	અંક	બનાિી	પ્રગટ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	આ	અંકન	ેખૂબજ	લોકચાહના	મળી	છે.	િથા	િાંચકો	દ્ારા	સારો	
પ્રવિસાદ	સાંપિ્યો	છે.	િે	જ	પ્રમાણે	આગામી	િષ્યમાં	પણ	ગુજરાિ	રદપોતસિી	અંક-૨૦૭૮	(િષ્ય-૨૦૨૨)	નો	ગુજરાિ	રદપોતસિી	
અંક	પ્રવસધધ	કરિાનું	આ્યોજન	છે.
પ્રરકણડિ પ્રકાશનો :
	 સરકારની	લોક	કલ્યાણલક્ી,	િેમજ	સામાજીક,	િૈક્વણક,	આવથ્યક	રીિે	પછાિ	િગ્યના	ઉતકષ્ય	માટેની	વિવિધ	્યોજનાઓનો	
વ્યાપક	પ્રચાર	પ્રસાર	થા્ય	િથા	રાજ્યની	પ્રજા	િેનાથી	િાકેફ	બન	ેઅન	ેઆમ	જનિા	પણ	સરકારી	્યોજનાઓનો	સહેલાઇથી	લાર	
લઇ	િક	ેિે	હેિુથી	રાજ્ય	સરકારની	જનકલ્યાણલક્ી	અન	ેવિકાસલક્ી	વિવિધ	્યોજનાઓ	સંબંવધિ	વિગિો	દિા્યિિા	વિવિધ	
પોસટર,	ફોલિર,	પુધસિકાઓ	જેિા	 વિવિધ	પ્રકાિનો	પ્રવસધધ	કરિામાં	આિે	છે.	આ	પ્રકાિનોનુ	ંરાજ્યરરમાં	આિેલી	માવહિી	
કચેરીઓ	મારફિ	છેિાિાના	અિંરર્યાળ	વિસિારો	સુધી	વિના	મૂલ્યે	વિિરણ	કરિામા	ંઆિે	છે.	
	 િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	દરવમ્યાન	નિેમબર-૨૦૨૧	અંવિિ	નીચ	ેમુજબના	૨૭	જેટલા	પ્રરકણ્ય	પ્રકાિનો	પ્રવસધધ	કરા્યા	છે.	

ક્રમ પ્રકાશનનું નામ
૧ લોકોવરમુખ	િહીિટને	મળ્યા	અનહદ	આવિ્યિાદ	પધુસિકા	(મુખ્યમંત્રીશ્ીની	ધસપચ-૨૦૨૧)
૨ ગુજરાિ	માવચ્યગ	અહેિ	અંગ્ેજી	મન્થવલ	મેગેઝીન	(જાન્્યુઆરી,	ફેબ્ુઆરી,	માચ્ય-૨૦૨૧)
૩ ગુજરાિ	માવચ્યગ	અહેિ	અંગ્ેજી-વહન્દી	મન્થવલ	મેગેઝીન	(જાન્્યુઆરી,	ફેબ્ુઆરી,	માચ્ય-૨૦૨૧)
૪ ગુજરાિ	માવચ્યગ	અહેિ	અંગ્ેજી	મન્થવલ	મેગેઝીન	(એવપ્રલ-૨૦૨૧)
૫ ગુજરાિ	માવચ્યગ	અહેિ	અંગ્ેજી-વહન્દી	મન્થવલ	મેગેઝીન	(એવપ્રલ-૨૦૨૧)
૬ પ્રેરણા	–	(અનુસૂવચિ	જાવિની	સાફલ્યગાથાઓનો	સંપૂટ)એ-૪	પુધસિકા
૭ ગુજરાિ	માવચ્યગ	અહેિ	અંગ્ેજી	મન્થવલ	મેગેઝીન	(મે-૨૦૨૧)
૮ ગુજરાિ	રોજગાર	સમાચાર	કારરકદગી	માગ્યદિ્યન	વિિેષાંક-૨૦૨૧	(એ૪	પધુસિકા)
૯ રારિની	આવથ્યક	પ્રગવિના	પ્રિેિદ્ાર	:	ગુજરાિના	બંદરો	(એ૪	પધુસિકા)
૧૦ ગુજરાિ	માવચ્યગ	અહેિ	અંગ્ેજી	મન્થવલ	મેગેઝીન	(જુન-૨૦૨૧)
૧૧ ગુજરાિ	માવચ્યગ	અહેિ	અંગ્ેજી-વહન્દી	મન્થવલ	મેગેઝીન	(જુન-૨૦૨૧)
૧૨ The	Gujarat	વત્રમાવસક	મેગવેઝન	(April)
૧૩ ગુજરાિ	માવચ્યગ	અહેિ	અંગ્ેજી-વહન્દી	મન્થવલ	મેગેઝીન	(જુલાઇ-૨૦૨૧)
૧૪ ગુજરાિ	માવચ્યગ	અહેિ	અંગ્ેજી	મન્થવલ	મેગેઝીન	(જુલાઇ-૨૦૨૧)
૧૫ પાંચ	િષ્ય	સૌના	સાથની	સૌના	વિકાસના	(૯	x	૯	પધુસિકા)
૧૬ ગુજરાિ	માવચ્યગ	અહેિ	અંગ્ેજી	મન્થવલ	મેગેઝીન	(ઓગટિ-૨૦૨૧)
૧૭ શ્વેિક્રાંવિ	ક્ેત્રે	અગ્ેસર	ગુજરાિ	(એ-૪,	પુધસિકા)
૧૮ The	Gujarat	વત્રમાવસક	મેગવેઝન	(જુલાઇ)
૧૯ ગુજરાિ	માવચ્યગ	અહેિ	અંગ્ેજી-વહન્દી	મન્થવલ	મેગેઝીન	(ઓગટિ-૨૦૨૧)
૨૦ ગુજરાિ	માવચ્યગ	અહેિ	અંગ્ેજી-વહન્દી	મન્થવલ	મેગેઝીન	(સ્પટેમબર-૨૦૨૧)
૨૧ દીપોતસિી	અંક-૨૦૭૭(૨૦૨૧)
૨૨ આતમવનર્યર	ગુજરાિથી	આતમવનર્યર	રારિ	–	હરર્યાળી	હરણફાળ	એ૪	પુધસિકા
૨૩ આતમવનર્યર	ગુજરાિથી	આતમવનર્યર	રારિ	–	વિકાસ	ધસમિ	એ૪	પધુસિકા
૨૪ આતમવનર્યર	ગુજરાિથી	આતમવનર્યર	રારિ	–	નારીિવતિનું	સન્માન	મવહલા	સિવતિકરણ	એ૪	પુધસિકા
૨૫ આતમવનર્યર	ગુજરાિથી	આતમવનર્યર	રારિ	–	આરોગ્યક્ેત્રે	અગે્સરિા	એ૪	પુધસિકા
૨૬ આતમવનર્યર	ગુજરાિથી	આતમવનર્યર	રારિ	–	પંચા્યિીરાજ	અન	ેગ્ામ	વિકાસ	એ૪	પુધસિકા
૨૭ The	Gujarat	વત્રમાવસક	મેગવેઝન	(ઓકટોબર)
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	 આ	સાથ	ેઆગામી	િીસેમબર-૨૦૨૧	થી	જાન્્યુઆરી,	ફેબુ્આરી	અન	ેમાચ્ય	–	૨૦૨૨	સુધીમાં	પ્રકીણ્ય	પ્રકાિનની	હાથ	
પરની	કામગીરીની	વિગિો	નીચે	પ્રમાણે	છે.		

ક્રમ કામગીરીની હિગતો
૧ આતમવનર્યર	ગુજરાિથી	આતમવનર્યર	રારિ	–	

પ્રરેણાદા્યી	અનુરૂવિ,	એ૪,	પુધસિકા
૨ આતમવનર્યર	ગુજરાિથી	આતમવનર્યર	રારિ	–	

આરદિાસી	વિકાસની	અગે્સરિા,	એ૪,	પુધસિકા
૩ આતમવનર્યર	ગુજરાિથી	આતમવનર્યર	રારિ	–	

વિકાસની	રફિાર	–	ઓિસાઈઝ	પુધસિકા
૪ ‘गुजरात के जलमंदिरो में प्रदतदिंदित सांसककृदतक दिरासत’	

ઓિસાઈઝ	પુધસિકા
૫ ૧૦૦	રદિસ	સુિાસનના	–	પુધસિકા	
૬ ધ	ગુજરાિ	(માચ્ય	–	૨૦૨૨)
૭ માવચિંગ	અહેિ	વહન્દી/અંગે્જી	–	િીસેમબર
૮ માવચિંગ	અહેિ	વહન્દી/અંગે્જી	–	જાન્્યુઆરી
૯ માવચિંગ	અહેિ	વહન્દી/અંગે્જી	–	ફેબ્ુઆરી
૧૦ માવચિંગ	અહેિ	વહન્દી/અંગે્જી		–	માચ્ય
૧૧ માવચિંગ	અહેિ	અંગ્ેજી	–	િીસેમબર
૧૨ માવચિંગ	અહેિ	અંગ્ેજી	–	જાન્્યુઆરી
૧૩ માવચિંગ	અહેિ	અંગ્ેજી	–	ફેબ્ુઆરી
૧૪ માવચિંગ	અહેિ	અંગ્ેજી		–	માચ્ય

	 આજ	રીિે	આગામી	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩માં	રાજ્ય	સરકારની	વિવિધ	વિકાસલક્ી	્યોજનાઓ	ઉપરાંિ	સંસકકૃવિક,	લોકકલા-
િારસો,	પ્રિાસન,	આરોગ્ય,	વિક્ણ,	ઉદ્ોગ,	કકૃવષ-પિુપાલન	સવહિ	ઉચ્કક્ાએથી	મળિી	સુચનાઓ	અનુસાર	વિવિધ	પ્રકાિનો	
પ્રવસધધ	કરિાનું	આ્યોજન	છે.

ક્રમ પ્રકાશનનું નામ
૧ વિકાસ	ગુંજન	(વ્યરકિલક્ી	્યોજનાઓનો	સંપુટ-પધુસિકા)
૨ ક્રાંવિિીથ્ય	–	(સિાંિંત્ર્યિીરોની	વિગિો	–	પુધસિકા)
૩ ઊજા્ય	વિકાસ	(	ઊજા્યલક્ી	્યોજનાઓની	વિગિો	પધુસિકા)
૪ િન્્યજીિન	(પુધસિકા)	
૫ પંખી	મેળો	(પધુસિકા)
૬ ખેિુિો	લક્ી	ફોલિર	
૭ મવહલાલક્ી	ફોલિર
૮ મવહલાલક્ી	(પુધસિકા)	
૯ બજેટ	લક્ી	વિવિધ	વિરાગના	ફોલિસ્ય
૧૦ વિક્ણ	લક્ી	પુધસિકા
૧૧ અનુસૂવચિ	જાવિ	માટે	્યોજનાકી્ય	પુધસિકા
૧૨ અનુસૂવચિ	જનજાવિ	માટે	્યોજનાકી્ય	પુધસિકા
૧૩ ગુજરાિ	માવચ્યગ	અહિે	(વહન્દી-અંગ્ેજી)	માવસક	મેગેઝીન
૧૪ ધ	ગુજરાિ(અંગ્ેજી	વત્રમાવસક	મેગેઝીન)
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૧૫ ગુજરાિ	દીપોતસિી	અંક	–	પુધસિકા
૧૬ ગુજરાિ	રોજગાર	સમાચાર	કારરકદગી	વિિેષાંક	પુધસિકા

	 આ	 ઉપરાંિ	આ	 કચેરીની	 www.gujaratinformation.net	 િેબસાઇટ	 પર	 ગુજરાિ	 રોજગાર	 સમાચાર	 સાપ્ાવહક,	
ગુજરાિ	પાવક્ક,	ગુજરાિ	 રદપોતસિી	અંક,	ગુજરાિ	રોજગાર	સમાચારનો	 વ્યિસા્યી	માગ્યદિ્યન	 વિિેષાંક	અને	અન્્ય	પ્રરકણ્ય	
પ્રકાિનો	મુકિામાં	આિે	છે.	જે	જાહેર	જનિા	ઓનલાઇન	જોઇ	અન	ેિાઉનલોિ	પણ	કરી	િકે	છે.	
પરંપરાગત મા્યમ દ્ારા પ્રચાર ઃ
	 રાિનાતમક	અને	સાંસકકૃવિક	પ્રદાનમાં	લોક	માધ્યમો	અન	ેપરંપરાગિ	માધ્યમોની	આગિી	 રૂવમકા	અને	સામાવજક	
અનુબંધ	છે.	પ્રચાર	અને	પ્રવસવધિ	માટે	દ્શ્ય	-	શ્ાવ્ય	માધ્યમ	િો	અસરકારક	છે	જ	સંગીિમ્ય,	ગીિમ્ય	અન	ેઅવરન્ય	લોકકલા	
દ્ારા	લોકરોગ્ય	બોલીમા	ંઅપાિા	સંદેિા	પ્રત્યે	પણ	લોકો	આકવષ્યિ	થા્ય	છે.	રાજ્યના	અંિરર્યાળ	વિસિારોમાં	િસિા	અનુસૂવચિ	
જનજાવિ/અનુસૂવચિ	જાવિ	સવહિના	િમામ	િગપોના	જનસમુદા્ય	રાજ્યની	 વિવિધ	્યોજનાઓ/કા્ય્યક્રમોનો	પૂરિો	લાર	લેિા	
પ્રેરા્ય	િેિા	િુર	હેિુથી	પરંપરાગિ	માધ્યમો	જેિા	કે	રિાઇ,	નાટકો,	િેરીનાટકો,	કઠપૂિળીઓ,	કથા-કીિ્યન,	લોકિા્યરા,	િગેરે	
માનિ	જીિનને	અન	ેસંસકકૃવિને	જીિંિ	રાખિામાં	અગત્યનો	રાગ	રજિિા	હોઇ,	વજલ્ા	માવહિી	કચેરીઓ	દ્ારા	રાજ્યનાં	િહેરો,	
ગામિાઓમાં	િા્યરા,	રિાઇ,	નાટકો,	િેરીનાટકો,	કઠપૂિળીઓ,	કથા-કીિ્યન,	લોકસંગીિ,	લોકનૃત્યો	િગેરે	દ્ારા	કોરોના	મહામારીથી	
બચિા	અંગેના	સાિચેિીના	પગલા,	મુખ્યમંત્રીશ્ી	રકસાન	સહા્ય	્યોજના,	ઔધોવગક	પ્રોતસાહન	માટે	નિી	ઉદ્ોગ	નીવિ,	પારદિ્યક	
િહીિટ	અને	મહેસુલી	સુધારા,	આતમવનર્યર	ગુજરાિ	સહા્ય	્યોજના,	આરોગ્ય	સેિા	ક્ેત્ર,	સૌની	્યોજના	અને	જળ	વ્યિસથાપન,	
ઔધોવગક	પ્રગવિ,	અનુસવુચિ	જન	જાવિ	અન	ેઅનુસવુચિ	જાવિના	ઉતકષ્ય	્યોજનાઓ	િગેરે	વિષ્યો	આધારરિ	કા્ય્યક્રમો	્યોજિામાં	
આિે	છે.	
શ્ેષ્ઠ ચલહચરિ - શ્ેષ્ઠ હનમાડિતા એિો્ડિ  ઃ
				માવહિી	વન્યામકની	કચેરી	દ્ારા	શે્ષ્ઠ	ગુજરાિી	ચલવચત્રો,	દસિાિેજી	વચત્રો	અન	ેકલાકાર-કસબીઓન	ેપ્રોતસાવહિ	કરિા	
પારરિોવષક	આપિાનું	આ્યોજન	કરિામાં	આિે	છે.	
ટેબલો ઃ
	 પ્રવિ	િષ્ય	નિી	રદલહી	ખાિે	્યોજાિી	૨૬મી	જાન્્યુઆરી,	પ્રજાસતિાક	રદનની	રાષ્ટી્ય	પરિેમાં,	વિવિધ	રાજ્યોના	ટેબલો	
રજ	ૂથિા	હો્ય	છે.	ચાલ	ુિષથે	૨૬મી	જાન્્યઆુરી	૨૦૨૨ના	રોજ	પ્રજાસતિાક	રદન	ે“આઝાદીના	સંગ્ામમાં	ગુજરાિના	આરદિાસીઓનુ	
્યોગદાન”	વિષ્યક	ટેબલો	ગુજરાિ	સરકાર	િરફથી	નિી	રદલહી	ખાિે	રજૂ	કરિામા	ંઆિનાર	છે.
ઇલેકટ્ોહનક મી્ીયા ઃ 
	 આધવુનક	ઇલેકટ્ોવનક	માધ્યમોનો	વ્યાપ	િધિા	પામેલ	હોઇ,	સરકારની	લોકકલ્યાણલક્ી	વિવિધ	્યોજનાઓ,	જાહેર	
કરેલ	કા્ય્યક્રમો,	િેમજ	િેની	વસધધધઓના	પ્રચાર	અન	ેપ્રસાર	માટે	આ	માધ્યમોન	ેકા્ય્યરિ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.
માનની્ય	મુખ્યમંત્રીશ્ી	અન	ેમહાનુરાિોના	વિદેિ	અન	ેરાજ્ય	પ્રિાસ	દરમ્યાનની	પ્રેસ	કોન્ફરન્સ	િથા	માન.	મુખ્યમંત્રીશ્ીના	
લાઇિ	પ્રસે	કોન્ફરન્સનું	મોનીટરીંગ	કરી	િેની	િી.િી.િી.	બનાિી	માંગણી	મુજબ	માનની્ય	મુખ્યમંત્રીશ્ીના	વનિાસસથાન/કા્યા્યલ્ય	
પર	મોકલી	આપિાની	કામગીરી	કરિામાં	આિે	છે.
	 વિવિધ	ચેનલો	પર	આિિા	કુલ-૫,૪૭,૫૭૦	બ્ેરકૂંગ	ન્્યુઝ	િોટસઅપ	ગૃપ	દ્ારા	ઉચ્કક્ાએ	અન	ેમાવહિી	વન્યામકશ્ીને	
મોકલિામાં	આવ્યા	હિા.	
સંિભડિ અને સંશોધિન શાખા ઃ
	 અખબારો/સામવ્યકોમાં	પ્રવસધિ	થ્યેલા	હકારાતમક	િેમજ	નકારાતમક	અહિેાલો,	રાજ્યમા	ંબનિી	મહતિની	ઘટનાઓ	
િેમજ	િાજેિરમાં	સમગ્	વિશ્વમાં	ફેલા્યેલી	કોિીિ-૧૯ની	મહામારી	સમ્યે	રાજ્ય	સરકારે	લીધેલા	પગલાઓના	ંવિવિધ	સામાવ્યક	
અને	અખબારોમાં	 પ્રવસધિ	થ્યેલા	પ્રજા	પ્રશ્ો,	 ફરર્યાદો,	 રાજ્ય	સરકારની	 કામગીરી	અંગેની	 ટીકા	 ટી્પપણી	સવહિના	અન્્ય	
અહેિાલો	 મહામવહમ	 રાજ્યપાલશ્ી,	 માન.મુખ્યમંત્રીશ્ી,	 મંત્રીશ્ીઓ	 િથા	 વિરાગના	 સવચિશ્ીઓન	ે જરૂરી	 કા્ય્યિાહી	 અથથે	
મોકલિાની	કામગીરી	કરિામાં	આિે	છે.
	 મહામવહમ	રાષ્ટપવિશ્ી,	િિાપ્રધાનશ્ી	િેમજ	રાજ્યના	અવિવથ	બનિા	મહાનુરાિોના	રાવત્રરોકાણ	દરવમ્યાન	
િિ્યમાનપત્રોમાં	પ્રવસધિ	થ્યેલા	મહતિના	અહેિાલો	અને	અખબારો	સમ્યસર	પહોંચાિિાની	કામગીરી	કરિામાં	આિે	છે.	
િષ્ય-૨૦૨૧માં	મહામવહમ	રાષ્ટપવિશ્ીની	મુલાકાિ	સમ્યે	પ્રસિુિ	કામગીરી	કરિામાં	આિેલ	હિી.	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	માટે	
આ	કામગીરી	સાર	`	૨૫-૦૦	લાખની	જોગિાઇ	કરલે	હિી.	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માટે	પણ	` ૨૫.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	
કરિાનું	સુચિિામાં	આિેલ	છે.
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ધિ પ્રેસ એકટની કામગીરી ઃ 
	 ધ	પ્રેસ	એકટ	એન્િ	રજીસટ્ેિન	ઓફ	બુકસ	એકટ-૧૮૬૭	અન	ેિે	અન્િ્ેય	ઘિા્યેલ	ગુજરાિ	પ્રેસ	અન	ેપુસિક	અવધવન્યમ-
૧૯૬૮ની	જોગિાઇ	અન્િ્ેય	રાજ્યમાંથી	પ્રવસધિ	થિા	અખબારો/	સામવ્યકો/	સાપ્ાવહકો/	પાવક્કો	અને	અન્્ય	પ્રકાિનોની	ચકાસણી	
અને	િેનું	વનરીક્ણ	કરિામાં	આિે	છે.	
	 રાજ્યરરમાંથી	પ્રવસધિ	થિા	અખબારો/સામવ્યકોમાં	પ્રેસ	કાઉધન્સલ	દ્ારા	વન્યિ	આચાર	સવંહિાનુ	ંઉલ્ંઘન	કરિા	અને	
સુરૂવચનો	રંગ	થા્ય	િેિા	િાંધાજનક	લખાણો	સંદરથે	સંબંવધિ	અખબારના	િંત્રીશ્ીનું	આ	બાબિે	ધ્યાન	દોરિામાં	આિે	છે	અન	ે
જરૂર	જણા્ય	િો	આ	અંગેની	કા્ય્યિાહી	પણ	કરિામાં	આિે	છે.
જાિેર રજાઓ ઃ
	 પ્રવિ	િષ્ય	 રાજ્ય	સરકારની	જાહેર	રજાઓ	િેમજ	મરવજ્યાિ	રજાઓનો	મુસદો	િૈ્યાર	કરિામાં	આિે	છે.	આ	માટે	
પંચાગકારો	િથા	ધાવમ્યક	સંપ્રદા્યના	િિાઓ	અને	િજજ્ો	સાથ	ેપરામિ્ય	કરી	આખરી	મુસદ્ો	િૈ્યાર	કરી	સરકારશ્ીમા	ંરજાઓની	
રલામણ	કરિામાં	આિે	છે.	િષ્ય-૨૦૨૨ની	જાહેર	રજાઓનો	મુસદ્ો	િૈ્યાર	કરી	સરકારશ્ીમા	ંરજાઓની	રલામણ	કરિામાં	
આિેલ	છે.	

લાયબ્ેરી આધિુહનકરણ :
	 સન	ે િષ્ય	 ૨૦૧૪માં	 અદ્િન	 ટેકનોલોજીનો	 ઉપ્યોગ	 કરીન	ે લા્યબ્ેરીનુ	ં આધુવનકરણ	 કરિામાં	 આવ્યું	 છે.	 જેમાં	
સરકારશ્ીની	લોકકલ્યાણની	 વિવિધ	્યોજનાઓના	સુચાર	 વ્યિસથાપન	માટે	સહા્યરૂપ	એિા	પુસિકોનો	મહદ	અંિે	સમાિેિ	
કરિામાં	આવ્યો	છે.	જેમાં	આપણા	ગુજરાિ	રાજ્યની	અને	આપણા	રારિ	દેિની	સંસકકૃવિને	ઉજાગર	કરિા	પુસિકોનો	અમુલ્ય	
સંગ્હ	પણ	રાખિામાં	આિે	છે.	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨માં	લા્યબ્ેરી	આધુવનકરણ	હેઠળ	` ૧૦-૦૦	લાખનુ	ંઆ્યોજન	કરિામાં	આવ્યુ	
હિું.	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માટે	આ	કામગીરી	સાર	` ૬-૦૦	લાખની	જોગિાઇ	કરિાનુ	ંસુચવ્યું	છે.
નયુઝ એન્ મી્ીયા રીલેશન દ્ાર પ્રચાર ઃ 
	 રાજ્ય	સરકારની	લોકપ્યોગી	્યોજનાઓની	જાણકારી	અન	ેવિવિધ	ક્ેત્રે	હાથ	ધરા્યેલ	વિકાસ	પ્રવૃવતિની	રૂપરેખા	િેમજ	
વિકાસ	કા્યપોની	 વસવધિઓની	જાણકારી	આમ	જનિા	સુધી	પહોંચે	િે	માટેના	 વ્યાપક	પ્રચાર-પ્રસાર	દ્ારા	પ્રવસવધિની	કામગીરી	
કરિામાં	આિે	છે.	રાજ્ય	સરકારની	હકારાતમક	અને	િાસિવિક	છબી	આમ	જનિામા	ંઉજાગર	થા્ય	િેિા	પ્ર્યાસો	કરિામાં	આિે	
છે.	આ	ઉદે્િ	હાંસલ	કરિા	નીચે	મુજબની	કામગીરી	કરિામા	ંઆિે	છે.	
અખબારી યાિી :
	 રાજ્ય	સરકારની	કામગીરીના	પ્રચાર-પ્રસાર	માટે	દરરોજ	ગુજરાિી,	વહન્દી	અને	અંગ્ેજી	એમ	ત્રણ	રાષાઓમાં	અખબારી	
્યાદીઓ	અને	કા્ય્યક્રમ	સંબંવધિ	ફોટોગ્ાફસ	પ્રવસધિ	કરિામાં	આિે	છે.	દરેક	િિ્યમાનપત્રોની	કચેરીઓને	અખબારી	્યાદી	ઈ-મેઈલથી	
સમ્યસર	 પહોંચાિિામાં	 આિે	 છે	 િદૃપરાંિ	 રાજ્યરરના	 દૈવનકો	 િથા	 સાપ્ાવહકોના	 િંત્રી-	 પ્રવિવનવધઓ,	 રાજ્ય	 બહારના	
અખબારોને	વન્યવમિપણ	ે૨૫૦૦	જેટલા	મીરિ્યાને	ઈ-મેઈલના	માધ્યમથી	પૂરી	પાિિામાં	આિે	છે.	િેબસાઈટ	www.gujarat-
information.net	ઉપર	પણ	વન્યવમિ	અખબારી	્યાદીઓ	મુકિામાં	આિે	છે.	િેમજ	દરરોજ	િેને	અપલોિ	કરિામા	ંઆિે	છે.	િિી	
કચેરી	સવહિ	રાજ્યરરની	વજલ્ા	માવહિી	કચેરીઓ	દ્ારા	૧લી	એવપ્રલથી	૫	નિેમબર-૨૦૨૧	દરવમ્યાન	અંદાજે	૨૩,૮૨પ	
અખબારી	્યાદી	િથા	૧૮૦પ	જેટલાં	ખાસ	લેખ/સાફલ્ય	ગાથાઓ	પ્રવસધિ	કરિામાં	આિી	છે.	આ	સાથે	માન.રાષ્ટપવિશ્ી,	
માન.િિાપ્રધાનશ્ીની	ગુજરાિ	મુલાકાિ	િેમજ	િેઓની	મુલાકાિ	દરમ્યાન	િેમને	માન.મુખ્યમંત્રીશ્ી,	માન.રાજ્યપાલશ્ી,	
વિધાનસરા	અધ્યક્શ્ી,	મંત્રીમંિળના	સભ્યો	િેમજ	મહાનુરાિો	મળિા	આિે	અથિા	િુરેચછા	મુલાકાિ	લે	િેના	ફોટોગ્ાફસ	
પણ	રરલીઝ	કરિામાં	આિે	છે.
કિરેજની કામગીરી :
	 માન.રાજ્યપાલશ્ી,	 માન.મુખ્યમંત્રીશ્ી,	 માન.મંત્રીશ્ીઓ,	 મહાનુરાિો	 અન	ે અન્્ય	 સરકારી	 કા્ય્યક્રમોના	 િા.૧લી	
એવપ્રલથી	૨૯મી	નિેમબર-૨૦૨૧	દરવમ્યાન	અંદાવજિ	૭,૯૬૪	થી	 િધુ	 િીરિ્યો-ફોટો	 કિરેજ	 કરી	 િેની	અખબારી	 ્યાદી,	
િસિીર	કથા	અને	સાફલ્યગાથા	િૈ્યાર	કરી	દૂરદિ્યન,	રાજ્ય	િેમજ	રાષ્ટી્યકક્ાની	ચેનલો	િથા	અખબારોન	ેમોકલી	આપિામાં	
આિે	છે.	જેને	ખૂબ	જ	સારો	પ્રવિરાિ	મળ	ેછે.	
હજલ્ા કચેરીઓના સંપક્કમાં રિી કરાતી પ્રહસહધિની કામગીરી :
	 િિી	કચેરી	અને	વજલ્ા	કચેરીઓ	િચ્ે	ટુ-િે-કોમ્યુવનકેિન	અસરકારક	રીિે	કરિામાં	આિે	છે.	િિી	કચેરીન	ેમળિી	
મહતિની	માવહિી,	અખબારી	્યાદીઓ,	ખાસ	લેખો,	તિરીિ	વજલ્ા	કચેરીઓન	ેપહોંચિા	કરિામાં	આિે	છે.	અને	રાજ્યરરના	
અખબારોમાં	વ્યાપક	પ્રવસવધિ	મળ	ેિેિું	આ્યોજન	ગોઠિિામા	ંઆિેલ	છે.	આ	જ	પ્રમાણે	વજલ્ા	કક્ાએથી	અખબારી	્યાદીઓ,	



383

Dept Name : 16 / Bold    after 2 mm    |       Main Title : 15 Bold    |     Main Point : 13.5 Bold     |       Font Size : 3.5  Leading : Auto (16.2) Dept Name : 16 / Bold    after 2 mm    |       Main Title : 15 Bold    |     Main Point : 13.5 Bold     |       Font Size : 3.5  Leading : Auto (16.2)

ખાસ	લેખો,	સાફલ્યગાથાઓ	િિી	કચેરીને	પહોંચિા	કરિામાં	આિે	છે.	આમ	વજલ્ાઓમાંથી	આિેલી	્યાદીઓ,	ખાસ	લેખો,	
સાફલ્યગાથાઓ	સંકવલિ	કરીને	ખાિાની	િેબસાઈટ	www.gujaratinformation.gujarat.gov.in	ઉપર	વન્યવમિ	રીિે	મુકિામાં	
આિે	છે.	આ	િેબસાઈટ	ગાંધીનગર,	અમદાિાદ,	િિોદરા,	રાજકોટ	અન	ેસુરિ	ખાિેથી	દરરોજ	અપલોિ	કરિામા	ંઆિે	છે.	
પરિકાર જૂથ િીમા યોજના : 
	 અખબારો	િંદુરસિ	લોકઘિિર	અને	લોકવહિ	િેમજ	સામાવજક	શ્ે્યના	જિનમાં	મહતિની	રૂવમકા	રજિે	છે.	અખબારો	
િહેર	િેમજ	ગ્ામ્ય	કક્ાએ	િથા	રાજ્ય,	રાવષ્ટ્ય	અન	ેઆંિરરાવષ્ટ્ય	કક્ાએ	રોજ-બરોજના	સમાચારોથી	જનસમૂદા્યન	ેમાવહિગાર	
રાખિાની	મહતિની	રૂવમકા	રજિે	છે.	પત્રકારો	ક્યારેક	પ્રવિકૂળ	પરરધસથવિ	–	સંજોગોમા	ંખૂબ	જ	વનષ્ઠાપૂિ્યક	સાચી	અને	સચોટ	
માવહિી	મેળિિાની	અન	ેલોકો	સુધી	પહોંચાિિાની	મહતિની	રૂવમકા	અદા	કરી	રહ્ા	છે.	
	 આિી	મહતિની	કામગીરી	અદા	કરિા	માન્્ય	પત્રકારોને	રક્ણ	આપિા	રાજ્ય	સરકારે	પત્રકારો	માટે	સામુવહક	જૂથ	
િીમા	્યોજના	અમલમા	ંમૂકી	છે.	રાજ્ય	સરકાર	અને	જીિન	િીમા	 વનગમના	સહ્યોગમા	ંમાવહિી	ખાિાના	માન્્ય	એક્રેરિટેિ	
પત્રકારો	માટેની	આ	્યોજના	િા.૧-૧-	૧૯૯૪	થી	અમલમાં	છે.	
	 આ	્યોજના	હેઠળ	૨૫	થી	૬૦	િષ્ય	િચ્ેની	િ્યના	માન્્ય	પત્રકારોન	ેઆ	્યોજનામા	ંઆિરી	લેિામાં	આિે	છે.	ચાલુ	િષ્ય	
દરમ્યાન	માન્્ય	પત્રકારનું	કુદરિી	મૃત્યુ	થા્ય	િો	િેના	િારસદારને	` ૧,૦૦,૦૦૦/-	 (રૂવપ્યા	એક	લાખ)	િેમજ	અકસમાિના	
રકસસામાં	` ૫,૦૦,૦૦૦/-ની	સહા્ય	ચૂકિિામા	ંઆિે	છે.	જે	અંગેના	 	વપ્રવમ્યમની	રકમ	માવહિી	 વન્યામકશ્ીની	કચેરી	 દ્ારા	
રરિામાં	આિે	છે.	આ	્યોજના	અિંગ્યિ	િષ્ય	૨૦૨૧માં	જાન્્યઆુરી-૨૦૨૧	થી	િીસેમબર-૨૦૨૧	દરવમ્યાન	અનુક્રમે	રારિી્ય	
જીિન	િીમા	વનગમન	ે૧૨૨૩	પત્રકારો	માટે	િાષ્યવક	વપ્રવમ્યમ	પેટે	` ૬,૯૨,૬૭૮/-	િેમજ	્યુનાઈટેિ	ઈધન્િ્યા	ઈન્સ્યોરન્સ	કૂંપની	
વલ.	ને	` ૩,૮૯,૬૫૦/-નું	વપ્રવમ્યમ	રરિામાં	આવ્યું	છે.	
	 આ	્યોજના	અંિગ્યિ	પાંચ	પત્રકારના	િારસદારન	ે` ૧,૦૦,૦૦૦/-	(રૂવપ્યા	એક	લાખ)ના	િીમાનો	લાર	આપિામાં	
આવ્યો	છે.
માનયતા પ્રાપ્ પરિકારો અને તેમના પરરિારજનોને ‘‘મા અમૃતમ િાતસલય’’ યોજના
	 રાજ્ય	સરકારે	માન્્યિા	પ્રાપ્	પત્રકારો	અન	ેિેમના	પરરિારજનોન	ે‘‘મા	અમૃિમ	િાતસલ્ય’’	્યોજનાનો	લાર	આપિાની	
જાહેરાિ	કરિામાં	આિી	છે.	“મા	િાતસલ્ય”	્યોજના	હેઠળ	કોઇ	આિક	મ્યા્યદા	િગર	હૃદ્ય,	કીિની,	કેન્સર,નિજાિ	વિિુઓના	
ગંરીર	રોગો,	ગંરીર	ઇજાઓ,બન્સ્ય	અન	ેમગજના	રોગો	જેિી	ગંરીર	વબમારીઓ	માટ	ેઆરોગ્યના	વિરાગના	ધારાધોરણ	મુજબ	
કુટુંબરદઠ	િાવષ્યક	મહતિમ	` ,૫,૦૦,૦૦૦/-	(અંકે	રૂવપ્યા	પાંચ	લાખ)	સુધીની	કેિલેસ	સારિારની	મ્યા્યદામા	ંકુટુંબના	મહતિમ	૫	
વ્યવતિને	(કુટુંબના	િિા,	પત્ી	અને	૩	આવશ્િો)	િેમજ	નિજાિ	િીિુન	ેછઠ્ા	સભ્ય	િરીકે	આ	્યોજનામા	ંઆિરી	લેિામાં	આવ્યા	
છે.	“મા	િાતસલ્ય”	્યોજના	અિંગ્યિ	પત્રકારોના	પરરિારન	ેસારિાર	અંિગ્યિ	થનાર	ખચ્ય	સંદરથે	ગ્ાટં	આરોગ્ય	અને	પરરિાર	
કલ્યાણ	વિરાગન	ેહિાલે	કરિામાં	આિેલ	છે.	પત્રકારો	અન	ેિેમના	પરરિારજનોન	ે‘‘મા	અમૃિમ	િાતસલ્ય’’	્યોજનાનો	લાર	
આપિામાં	આિે	છે.	
પ્રેસ એક્રરેર્ટેશન કા્ડિ :
	 સરકારશ્ીના	નીવિ	 વન્યમાનુસાર	િિ્યમાનપત્રોના	િંત્રીઓ,	પત્રકારો,	ફોટોગ્ાફરો,	સમાચાર	સંસથાના	પ્રવિવનવધઓ,	
વિજાણું	માધ્યમના	પ્રવિવનવધઓ-	કેમેરામેનો,	પીઢ	પત્રકારોન	ેપ્રેસ	એક્રેરિટિેન	કાિ્ય	આપિામાં	આિે	છે.	જાન્્યુઆરી-૨૦૨૦	થી	
એક્રેરિટેિન	કાિ્ય	માટ	ેઓનલાઇન	અરજી	દાખલ	કરિાની	પ્રવક્ર્યા	સફળિાપિૂ્યક	અમલી	બનાિીન	ેિા.૧	લી	જાન્્યઆુરી-	૨૦૨૧	
થી	િા.૨૯	નિેમબર-૨૦૨૧	દરવમ્યાન	૧૦૭૩	જેટલા	ંએક્રેરિટેિન	કાિ્ય	ઈસ્યુ	કરિામાં	આવ્યા	છે.	
મીર્યા રરસપોનસ હસસટમ :
	 મીરિ્યા	 રરસપોન્સ	 વસસટમ	લોકમાનસ	પર	નકારાતમક	અસર	પહોંચાિિા	સમાચાર	સામે	 રાજ્ય	સરકારના	સંલગ્ન	
ખાિાની	સાચી	હકીકિો	માધ્યમો	સુધી	પહોંચાિિા	મીરિ્યા	રરસપોન્સ	વસસટમ	અમલી	છે.	જેનાથી	લોકોન	ેરાજ્ય	સરકારની	સાચી	
હકીકિથી	 માવહિગાર	 કરી	 િકા્ય	 છે.	આ	સંદરથે	 રાજ્ય	 િેમજ	 રાજ્ય	 બહારના	અખબારો,	 સામવ્યકોમાં	 રાજ્ય	 સરકારની	
પ્રવિષ્ઠાને	હાવન	પહોંચાિિા	અહેિાલોના	પ્રેસ	ધલિવપંગસ	વન્યવમિ	રીિે	સંબંવધિ	વિરાગોન	ેમોકલિામા	ંઆિે	છે.	એવપ્રલ-૨૦૨૧	
થી	૨૯	નિેમબર-૨૦૨૧	દરવમ્યાન	૮૬	જેટલા	ધલિવપંગસમા	ંવિરાગ	િરફથી	મળેલી	સપટિિા/પ્રવિવક્ર્યા	સંબંવધિ	૭૮	ધલિવપંગસ	
દૈવનકોને	પ્રવસવધિ	અથથે	મોકલી	આપિામાં	આવ્યા	હિા.
નયુઝ એન્ મીર્યા રીલેશન સંબંહધિત પ્રચાર-પ્રહસહધિની કામગીરી ઃ

 ► િા.	૧લી	એવપ્રલ	થી	નિેમબર-૨૦૨૧ના	સમ્યગાળામાં	ન્્યુમીરી	િાખા	દ્ારા	કુલ	૯૨૦	પ્રેસ	રરવલઝ	કરિામાં	આિી	હિી	
જ	ેપૈકીની	કેટલીક	નોંધપાત્ર	કહી	િકા્ય	િેિી	રરવલઝ/કિરેજનો	અત્રે	ઉલ્ેખ	કરા્યો	છે.	
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 ► રાજ્યપાલશ્ીના	હસિે	કોરોના	સેિા્યજ્	કા્ય્યક્રમ	અિંગ્યિ	કીટ	વિિરણ	િથા	કલોલ	ખાિેની	ITI	કોવિિ	કેર	સને્ટરની	
મુખ્યમંત્રીશ્ીની	મુલાકાિ	કા્ય્યક્રમનીપ્રચાર-પ્રવસવધિ.

 ► જૂન	માસ	દરવમ્યાન	કેન્દ્ી્ય	ગૃહમંત્રીશ્ીની	ગાંધીનગર	ધસથિ	રસીકરણ	કેન્દ્ોની	મુલાકાિ	િેમજ	વિક્ણ	મંત્રીશ્ીના	હસિે	
શ્ેષ્ઠ	િાળા	પ્રોતસાહન	ઈનામ	વિિરણ	િથા	રાજ્યપાલશ્ી-વિક્ણમંત્રીશ્ીની	ઉપધસથવિમાં	IITE-ગાંધીનગરના	સથાપના	
રદિસની	ઉજિણી	કા્ય્યક્રમની	પ્રચાર-પ્રવસવધિ.

 ► જૂલાઈ	માસમા	ંિિાપ્રધાનશ્ી	નરેન્દ્રાઇ	મોદીએ	રીિેિલપ	થ્યેલા	ગાંધીનગર	રેલિે	સટેિન,	સા્યન્સ	સીટી	ફેઝ-૨ના	ત્રણ	
પ્રકલપોનું	િચ્યુ્યઅલી	લોકાપ્યણ	િેમજ	ગાંધીનગર	િારાણસી	એકસપ્રેસ	ટ્ેન	અન	ેગાંધીનગર	િરેઠા	મેમુ	ટ્ેનન	ેલીલી	ઝંિી	
આપી	પ્રસથાન	કા્ય્યક્રમ	િથા	નેિનલ	ફોરેધન્સક	સા્યન્સ	્યુવનિવસ્યટી	ખાિે	નાકપોરટક	ડ્રગસ	એન્િ	સા્યકોટ્ોવપક	રિનનું	
કેન્દ્ી્ય	ગૃહમંત્રીશ્ીના	હસિે	લોકાપ્યણ	કા્યક્રમની	પ્રચાર-પ્રવસધિી	સવહિ	મીરિ્યા	સંકલનની	કામગીરી.

 ► ઓગસટ	માસમા	ંસિાિં્ય	પિ્યની	ઉજિણી,	કેન્દ્ી્ય	માગ્ય-પરરિહન	મંત્રીશ્ી-મુખ્યમતં્રીશ્ીની	ઉપધસથવિમાં	ઈન્િસેટર	સવમટ-	
ધવહકલ	સક્રપે	પોવલસીનું	લોધન્ચંગ	કા્ય્યક્રમ,	ઓગસટ	માસમા	ંિતકાલીન	મુખ્યમંત્રીશ્ી	અન	ેના્યબ	મુખ્યમંત્રીશ્ીની	સરકારના	
પાંચ	િષ્યની	રાજ્યવ્યાપી	ઉજિણી	કરાઈ	એ	સંદરથે	મુખ્યમંત્રીશ્ીની	ઉપધસથવિમાં	વિવિધ	વજલ્ાઓમાં	સિિ	નિ	રદિસ	
સુધી	વિવિધ	વિકાસલક્ી	કા્ય્યક્રમ	િેમજ	રાષ્ટી્ય	િા્યર	ઝિેરચંદ	મેઘાણીની	૧૨૫મી	જન્મજ્યંિીની	વિવિટિ	ઉજિણી	
કા્ય્યક્રમની	પ્રચાર-પ્રવસવધિની	કામગીરી.

 ► સ્પટેમબર	માસમાં	ના્યબ	મુખ્યમંત્રીશ્ીની	ઉપધસથવિમાં	PMJAY	્યોજનાના	૧૦માં	િષ્યમા	ંપ્રિેિની	ઉજિણી	કા્ય્યક્રમ	
િેમજ	નિવન્યુતિ	મુખ્યમંત્રી	શ્ી	રૂપેન્દ્	પટેલ	િેમજ	નિા	મંત્રીમંિળનો	િપથવિવધ	સમારોહ	કા્ય્યક્રમ	સંદરથે	મીરિ્યા	
સંકલન	િેમજ	પ્રચાર-પ્રસારની	કામગીરી.

 ► ઓકટોબર	 માસમાં	 િિાપ્રધાનશ્ીની	 િચ્યુ્યઅલી	 િેમજ	 મુખ્યમંત્રીશ્ીની	 ઉપધસથવિમાં	 PM	 ગવિિવતિ	 નિેનલ	 ્પલાન	
કા્ય્યક્રમ,	મુખ્યમંત્રીશ્ીની	રાજ્યની	વિવિધ	્યુવનિવસ્યટીઓના	કુલપવિશ્ીઓ	સાથેની	બેઠક,	મહાતમા	માંરદર	ગાંધીનગર	
ખાિે	મુખ્યમતં્રીશ્ી	િરદ	હસિે	રાજ્યના	સુપરિાઈઝર	ઈન્સટ્કટરોન	ે વનમણૂંકપત્ર	એના્યિ	કા્ય્યક્રમ	િેમજ	વત્રરદિસી્ય	
રીજીઓનલ	 કોધમપરટિન	 િેસટ-ઈધન્િ્યા	 ધસકલસ-૨૦૨૧	 કા્ય્યક્રમની	 પ્રચાર-પ્રવસવધિની	 કામગીરી	 સંદરથે	 કિરેજ	 સવહિ	
મીરિ્યા	સંકલન.	

 ► નિેમબર	માસમાં	કેન્દ્ી્ય	ગૃહ	મંત્રીશ્ીના	હસિે	અમૂલ	િેરીના	વિવિધ	પ્રકલપોનું	લોકાપ્યણ,	રાજ્યપાલશ્ીની	ઉપધસથવિમા	ં
ગાંધીનગર	ધસથિ	IITEના	પદિીદાન	સમારોહ	કા્ય્યક્રમ,	મુખ્યમંત્રીશ્ીના	હસિે	ગાંધીનગર	ધસથિ	સરકારી	આિાસોનુ	ં
લોકાપ્યણ	િેમજ	આરોગ્યમંત્રીશ્ીની	હસિે	ફૂિ	સેફટી	ઓન	ધવહલસ	લોકાપ્યણ	કા્ય્યક્રમની	પ્રચાર-પ્રવસવધિની	કામગીરી		

 ► રાજ્યરરમાં	ચોમાસા	દરવમ્યાન	સારો	િરસાદ	સંદરથે	રકસાનોન	ેજે	નુકસાન	થ્યું	િેમાં	સહા્યરૂપ	થિા	માટે	રાજ્ય	સરકાર	
દ્ારા	જાહેર	કરા્યેલા	વિિેષ	કકૃવષ	પેકેજની	પ્રચાર-પ્રસારની	વિિેષ	કામગીરી.	

 ► ગુજરાિ	વિધાનસરાના	ચોમાસુ	સત્ર	દરવમ્યાન	પત્રકારોના	પાસ,	બેઠક	વ્યિસથા,	સટાફના	િ્યુટી	પાસ	િેમજ	સમગ્	સત્ર	
દરવમ્યાન	મતં્રીશ્ીઓના	સંકલનમાં	રહીને	પ્રેસ	્યાદી	િૈ્યાર	કરી	પ્રવસધિ	કરિા	જેિી	િમામ	અનુષાવંગક	કામગીરી	ઉપરાિં	
વિધાનસરા	દરવમ્યાન	મતં્રીશ્ીઓ	દ્ારા	્યોજાિી	પત્રકાર	પરરષદોનું	સંકલન	િથા	પ્રચાર-પ્રસારની	કામગીરી	આ	િાખા	
દ્ારા	કરાઈ.	

 ► રાજ્યરરમાં	વિક્કરદનની	ઉજિણી,	રથ્યાત્રા	સવહિના	વિવિધ	કા્ય્યક્રમની	પ્રચાર-પ્રવસવધિ.
 ► સેિાસેિુ	કા્ય્યક્રમની	વ્યાપકપણે	પ્રચાર	પ્રવસવધિની	કામગીરી	કરિામા	ંઆિેલી	છે.
 ► રાજ્યમાં	ચોમાસા	દરવમ્યાન	િરસાદ	દરવમ્યાન	સટેટ	ઇમરજન્સી	ઓપરિેન	સને્ટરના	સંકલનમા	ંરહીન	ેરોજ-બરોજ	લોક	

જાગૃવિ	માટે	રાજ્ય	િવહિટીિંત્ર	દ્ારા	સટેટ	કૂંટ્ોલરૂમ	દ્ારા	હાથ	ધરા્યેલ	િમામ	કામગીરીની	પ્રચાર-પ્રવસવધિ.
 ► દર	બુધિારે	મતં્રીમિંળની	બેઠક	બાદ	પ્રિતિા	મતં્રીશ્ીઓના	મીરિ્યા	 વબ્રફૂંગ	માટે	મીરિ્યા	સંકલન	િથા	કિરેજ	કરી	

અખબારી	્યાદી	પ્રવસવધિની	કામગીરી.	 	
સોહશયલ મીર્યાનો ઉપયોગ ઃ
	 માવહિી	વન્યામકની	કચરેી	દ્ારા	પ્રચાર-પ્રસારની	કામગીરી	માટે	ઇન્ટરનટે	ઉપરાંિ	િબે	બઇેઝિ	ટલુસનો	ઉપ્યોગ	કરિામા	ં
આિે	 છે.	અમારો	 પ્ર્યત્	 છે	 કે	 સરકારની	 બધી	 ્યોજનાઓ	ઝિપથી	 સોવિ્યલ	મીરિ્યાના	 માધ્યમથી	 લોકો	 સધુી	 પહોંચાિીએ.	
ગજુરાિના	દરેક	વજલ્ાન	ેસોવિ્યલ	મીરિ્યાથી	જોિી	દેિામા	ંઆવ્યા	છે.	માવહિી	ખાિાની	દરેક	વજલ્ા	ઓરફસના	ફેસબકુ,	ટિીટર	
અન	ેઇન્સટાગ્ામ	પર	એકાઉન્ટ	છે.	જ	ેસફળિાપિૂ્યક	કા્ય્યરિ	છે.	માવહિી	વન્યામક	કચેરીની	િબેસાઇટ	www.guaratinformation.
net	સાથ	ેસોવિ્યલ	મીરિ્યાનુ	ંઇન્ટીગ્િેન	કરિામા	ંઆિલે	છે.	અગત્યની	માવહિી/	કા્ય્યક્રમ/	્યોજનાઓની	વિગિ	ફોટોગ્ાફસ	સાથે	
ફેસબુક,	ટિીટર,	ઇન્સટાગ્ામ	અન	ે્ુય-ટ્યબુ	ચનેલ	અપલોિ	કરી	પબલીિ	કરિામા	ંઆિ	ેછે.									
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િરેસબુક ઃ
	 સ્પટેમબર-૨૦૨૧	સુધી	ફેસબુકના	Gujarat	information	પેજન	ે૪,૫૦,૩૨૭થી	િધુ	લાઇક	મળી	અને	િષ્ય	૨૦૨૧-
૨૨મા	ં૧૭૨૫	પોસટ	અપલોિ	કરિામાં	આિી	છે.	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩માં	૭૫૦	ઉપરાંિ	ફોલોઅસ્ય	િધારિાનો	લક્યાંક	છે.	
ટિીટર િેન્લ ઃ
	 માવહિી	ખાિાના	ટિીટર	હેન્િલ	પર	િષ્ય	૨૦૨૦-૨૧	દરમ્યાન	૩,૧૦,૦૦૦	જેટલા	ફોલોઅસ્ય	થ્યા	છે.	િષ્ય	૨૦૨૧-
૨૨	દરમ્યાન	૧૦,૬૮૫	જેટલા	ટિીટ	અને	રીટિીટ	કરિામાં	આવ્યા	છે.	આ	ઉપરાિં	આગામી	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩માં	૧૪૫૦	
જેટલા	ટિીટ	અને	રીટીિીટના	લક્યાંક	થકી	રાજ્ય	સરકારના	ફલેગ	િીપ	કા્ય્યક્રમો	િથા	જનકલ્યાણને	લગિી	્યોજનાઓનો	લોકો	
સમક્	પ્રચાર	પ્રવસધધધ	કરિાનું	આ્યોજન	છે.	
ઈનસટાગ્ામ ઃ
	 માવહિી	 ખાિાનું	 ઈન્સટાગ્ામ	એકાઉન્ટ	 ૧૦	એવપ્રલ-૨૦૧૮	 ના	 રોજ	 ઈન્સટાગ્ામ	 િરૂ	 કરેલ,	 જેમાં	 અત્યાર	 સુધી	
૭૪,૮૦૦	ફોલોઅસ્ય	થ્યા	છે.	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨માં	કુલ	૨૮૨૨	પોસટ	કરિામા	ંઆિી	છે.	આગામી	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩માં	કુલ	
૨૮૦૦	પોસટનું	લક્યાંક	રાખિામાં	આવ્યો	છે.														
યુ-ટ્ુબ ચેનલ ઃ
	 એવપ્રલ-૨૦૧૮	ના	રોજ	સોવિ્યલ	મીિી્યામા	ં્યુ-ટ્ુયબ	ચેનલ	પ્રારંર	કરિામાં	આિી	છે.	જેમાં	૩૮૫	િીરિ્યો	અપલોિ	
કરિામાં	આવ્યા	છે.	જેના	સબસક્રાઇબર	૬૩૩૦	છે.	િેમજ	આજ	સુધી	૪,૯૫,૫૪૫	લોકોએ	્યુ	ટ્યુબ	ચેનલ	જોઈ	છે.	આગામી	
િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩માં	૭૦૦૦	જેટલા	સબસક્રાઇબર	સુધી	પહોચિાનો	લક્યાકં	છે.	
િેબસાઇટ ઃ
	 રાજ્ય	સરકારની	પ્રચાર	–	પ્રસારની	માવહિી	આધુવનક	અન	ેવિસતૃિ	રૂપ	ેપહોંચાિાિાની	મહતિપણુ્ય	કામગીરી	માવહિી	
ખાિાની	િેબસાઇટ	દ્ારા	કરિામાં	આિે	છે.	અધિન	રૂપ	ેિેબસાઇટમા	ંરાજ્યના	િમામ	વજલ્ાના	ન્્યુઝ	અન	ેફોટો	ગેલેરી	િેમજ	
સોવિ્યલ	મીરિ્યાના	ચાર	ટુલસ	ફેસબુક,	ઇન્સટાગ્ામ,	ટિીટર,	્યુટ્યુબ	િેમજ	વિવિધ	સરકારી	વિરાગોની	લીંક	ટેન્િર	અપલોિ	
કરિાની	કામગીરી	જોિા	મળ	ેછે.	િેમજ	વિવિધ	િાખાઓ	અન	ેમાવહિી	કચેરીઓની	વિગિો	જોિા	મળે	છે.	૧૨૩૬૦૨૮૧	જેટલા	
વિઝીટસથે	આ	િેબસાઇટની	મુલાકાિ	લીધી	છે.	
	 આગામી	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩માં	માવહિી	વન્યામક	કચેરીની	પ્રત્યેક	વજલ્ા	કચેરી	સોવિ્યલ	મીિી્યા	પર	આગિુ	મહતિ	
ઉરુ	કરી	સરકારશ્ીની	વિવિધ	જનકલ્યાણ	લક્ી	્યોજનાઓની	માવહિી	િેમના	વજલ્ાના	નાગરરકો	સુધી	સુચારૂ	રૂપે	પહોચાિે	
એિા	પ્ર્યાસો	વિવિધ	સોવિ્યલ	મીિી્યા	લક્ી	સેવમનારોનુ	ંઆ્યોજન	છે.	
ગુજરાતી ચલહચરિોને આહથડિક સિાય ઃ
	 ગુજરાિી	રફલમોની	ગુણિતિા	ઉંચી	આિે	િેમજ	લોકો	ગુજરાિી	ચલવચત્રો	જોિા	પ્રેરા્ય	િેિા	ચલવચત્રોનું	વનમા્યણ	થા્ય	
િેિું	િાિાિરણ	સજા્ય્ય	િે	હેિુથી	માવહિી	અને	પ્રસારણ	વિરાગ	દ્ારા	િા.૦૮/૦૩/૨૦૧૯	ના	ઠરાિ	ક્રમાંકઃફલમ/૧૦૨૦૧૮/૧૫૧/અ	
થી	ગુજરાિી	ચલવચત્રો	માટે	ગુણિતિા	સમધન્િિ	પ્રોતસાહન	નીવિ-૨૦૧૯	અમલી	બનાિિામા	ંઆિેલ	છે.	જે	અન્િ્યે	િધુમાં	િધ	ુ
ગુણિતિા્યુતિ	ગુજરાિી	ચલવચત્રોનું	વનમા્યણ	થઇ	રહેલ	છે.	આ	નીવિ	અન્િ્ેય	૨૦૨૧-૨૨ના	િષ્યમાં	કુલ	૩૩	ગુજરાિી	રફલમોને	
નિેમબર-૨૦૨૧	સુધીમા	ં` ૯,૪૪,૫૮,૭૫૮/-	અંકે	રૂવપ્યા	નિ	કરોિ	ચુંમાલીસ	લાખ	અઠ્ાિન	હજાર	સાિસો	અઠ્ાિન	હજાર	
પુરાની	આવથ્યક	સહા્ય	ચૂકિિામાં	આિેલ	છે.	
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૧૫. વન અને પર્યાવરણ વવભ્ગ
વન પ્રભ્ગ
	 સન	ે૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ષ	દરમ્ાન	કરેલ	પ્રગતિ	િેમજ	સન	ે૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષ	દરમ્ાન	વાતર્ષક	તવકાસ	કા્્ષક્રમ	
હેઠળ	હાથ	ધરવામાં	આવનાર	પ્રવૃતતિઓ	નીચે	મુજબ	છે.
	 રાષ્ટી્	વન	નીતિ	(સને	૧૯૮૮)	૫્ા્ષવરણ	સ્થરિા	અન	ેપ્રકૃતિનુ	ંસમિુલન	રાખવાનો	મુખ્	હેિુ	છે.	વન	ઇમારિી	
અને	જલાઉ	લાકડા	પુરા	પાડવા	ઉ૫રાંિ	૫્ા્ષવરણ	જાળવણીમાં	મહતવનો	ભાગ	ભજવે	છે.	નવી	રાષ્ટી્	વન	નીતિ	અનવ્ે	
તનધા્ષરીિ	માગ્ષદર્ષક	તસદાંિોને	અનુરૂ૫	અતભગમ	અ૫નાવેલ	છે.	િે	હેિુ	તસદ	કરવા	સન	ે૨૦૨૨-૨૩માં	ચાલ	ુ્ોજના	ખાસ	
કરીને	વૃક્ાદદિ	તવ્િારોમાં	વૃસ્ધ	કરવા	િેમજ	ગ્ામીણ	જનિાના	લાભમા	ંઅતભગમ	સાથ	ેઅમલમાં	મુકવા	આ્ોજન	છે.
	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષમાં	વન	ખાિાની	વાવિેર	્ોજનાઓ,	વન	સંરક્ણ,	વન્	પ્રાણી	સંવધ્ષન	અને	આદદવાસીઓના	
કલ્ાણન	ેલગિી	્ોજનાઓની	કામગીરી	માટે	છેલ્	ેસધુારેલ	પલાન	કદ	મ્ા્ષદા	સને	૨૦૨૧-૨૨	માટે	સતૂચિ	કુલ	` ૧૭૭૮.૯૭	
કરોડની	 હિી.	 સને	 ૨૦૨૨-૨૩ના	 વર્ષ	 માટે	 સુતચિ	 કુલ	 ` ૧૮૯૧.૨૯	 કરોડની	 કદ	 મ્ા્ષદા	 નક્ી	 થ્ેલ	છે.	 િે	 મુજબ	
્ોજનાવાર	સતૂચિ	જોગવાઈ	વાતર્ષક	તવકાસ	કા્્ષક્રમ	માટ	ેકરવામાં	આવેલ	છે.
 ♦ વન સંરક્ષણની રોજન્

	 રાજ્માં	ઇમારિી	િથા	જલાઉ	લાકડાની	માંગ	અન	ેપુરવઠામા	ંમોટા	પા્ે	િફાવિ	રહેવાથી	છેલ્ા	કેટલા્	વરોથી	
ઇમારિી	િથા	જલાઉ	લાકડાની	દકંમિમાં	ગણનાપાત્ર	પ્રમાણમાં	વધવા	પામેલ	છે.	જંગલમાં	થિું	ગેરકા્દેસર	કપાણ	અટકાવવું,	
જંગલની	પેદારોની	હેરફેર	૫ર	 તન્ંત્રણ	રાખવું,	 િેમજ	જંગલોમાં	 દવ	લાગિા	અટકે	 િે	માટ	ેજરૂરી	૫ગલાં	લેવાનો	આ	
્ોજનાનો	મુખ્	હેિુ	છે.	વનમાં	વન	ગુનેગારોની	પ્રવૃતતિઓ	ઉ૫ર	તન્ંત્રણ	મુકવા	વા્રલેસ	સેટની	જોગવાઇ	કરવામાં	આવી	
છે.	લોકોની	ફરી્ાદો	અંગ	ેિપાસ	કરવા	અને	જંગલ	સંરક્ણની	કામગીરી	૫ર	ચાં૫િી	નજર	રાખવા	ખાિાની	મુખ્	કચેરીમાં	
એક	િકેદારી	એકમની	રચના	૫ણ	કરવામાં	આવી	છે.	વનોમા	ંદવ	પ્રસરિા	ંઅટકાવવા	માટે	વનોની	ફરિે	અસનિ	અંદકિ	રેખા	
કરવામાં	આવરે.	અને	દવ	રોધી	કાઢવા	માટે	ચોકી્ાિો	અન	ેવોચ	ટાવરનો	ઉ૫્ોગ	કરવામા	ંઆવરે.	દવન	ેકાબુમાં	લેવા	માટે	
અદ્યિન	દવરામક	૫ગલાં	લેવા	આ	્ોજનાનો	હેિુ	છે.
	 વનોનુ	ંઅસરકારક	રક્ણ	સતુનતચિિ	કરવા	િેની	હદ	સીમા	્પષ્ટ	કરવા	મોજણી	અન	ેતસમાંકન	કરવામાં	આવે	િ	ેજરૂરી	છે.
	 સન	ે૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ષ	માટે	સામાન્	તવ્િારમાં	જંગલને	દવથી	થિું	નુકરાન	અટકાવવા,	ફા્ર	લાઇનસ	બાળવાની	
કામગીરી,	ખાિાના	 કામ	માટે	 બ	ે મોબાઇલ	 ્કવોડની	 ્થા૫ના,	 ્ટ્ાઇકીંગ	ફોસ્ષન	ે ચાલ	ુ રાખવાની	જોગવાઈ	િથા	જંગલ	
તવ્િારમાં	મોજણી	અને	સદર	કામ	કરવા	માટે	જરૂરી	મહેકમની	જોગવાઇ	છે,	
	 સામાન્	તવ્િારો	માટે	સન	ે૨૦૨૧-૨૨	ના	ંવર્ષ	માટે	કુલ	` ૧૪.૦૬	કરોડની	જોગવાઇ	સામ	ેસન	ે૨૦૨૨-૨૩નાં	વર્ષ	
માટે	કુલ	` ૧૩.૪૦	કરોડની	સતુચિ	જોગવાઇ	કરવામા	ંઆવી	છે.	આદદવાસી	તવ્િાર	માટે	સન	ે૨૦૨૧-૨૨	વર્ષમાં	` ૨૩.૫૭	
કરોડની	બજટે	જોગવાઇ	રાખવામા	ંઆવલે.	જ્ારે	સન	ે૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષમાં	̀  ૨૧.૯૭	કરોડની	સતૂચિ	જોગવાઇ	રાખવામા	ંઆવલે	
છે.	જમેા	ં્ ટ્ાઇકીંગ	ફોસ્ષ	ચાલ	ુરાખવા,	વા્રલસે	સદેંરા	વાહકની	જોગવાઇ,	અનામિ	અન	ેખેડાણ	તવ્િારોની	ફરિ	ેહદ	બાણો	િૈ્ ાર	
કરવાના	િમેજ	વોચ	ટાવરની	કામગીરી	કરવામા	ંઆવનાર	છે.
	 કનેદ્ી્	સહા્	્ોજનાની	અંદર	વન્	દવ	અટકાવ	્ોજના	મારફિ	સન	ે૨૦૨૧-૨૨માં	કેનદ્ી્	સહા્	્ોજનાની	
અંદર	વન્	દવ	અટકાવ	્ોજના	મારફિ	` ૪.૫૦	કરોડની	જોગવાઈમાં	ઉંડાણ	જંગલ	તવ્િારમાં	મુખ્તવે	દવરેખા	બનાવવાની	
િથા	હદબાણ	બનાવવાની	કામગીરી	કરવામાં	આવેલ.	જ્ારે	સન	ે૨૦૨૨-૨૩માં	કેનદ્ી્	સહા્	્ોજનાની	અંદર	વન્	દવ	
અટકાવ	્ોજના	મારફિ	` ૨.૨૫	કરોડની	રાજ્	સરકારના	કામો	માટે	સતુચિ	જોગવાઈ	કરવામાં	આવેલ	છે.
 ♦ આરોજન, મુલર્ંકન અને ઇર્ન્ફોમેશન ટેકનોલોજી ઃ

	 ્ોજનાકી્	કામગીરી	માટે	િથા	સંગીન	તન્ષણ્ો	લેવામાં	સચોટ	આંકડાકી્	માતહિીની	સમ્સર	પ્રાપ્તિા	એ	મહતવનો	
ભાગ	ભજવ	ેછે.	૫રિંુ	તવકેનદ્ીિ	જીલ્ા	કક્ાના	આ	્ોજનાના	અતભગમથી	કામગીરીનો	બોજ	વધેલ	છે.	માતહિી	એકત્રીિ	
કરવા,	સંગ્હ	િથા	પુનઃપ્રાતપ્ત	અસરકારક	બનાવવા	માટે	કોમપ્ુટર	વસાવવા	વધુમાં	ચાલ	ુ્ોજનાનુ	ંમુલ્ાકંન	કરવા	મોનીટરીંગ	
અને	મુલ્ાંકન	સેલમાં	જરૂરી	મહેકમ	પુરં	પાડવા	િથા	કામગીરી	આધુતનક	ધોરણે	બનાવવા	માટે	કોમપ્ુટર	ખરીદી,	વન	તવભાગ	
િથા	સતચવાલ્ના	અતધકારીઓ	િથા	 કમ્ષચારીઓને	 િાલીમ	આ૫વી,	એમઆઈએસ	િથા	જીઆઈએસ	૫દતિ	અમલમા	ં
મુકવાનું	આ્ોજન	છે.
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	 સને	૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ષમાં	આ	્ોજના	હઠેળ	સામાન્	તવ્િાર	માટે	` ૪.૧૦	કરોડની	લોકલ	એરી્ા	નેટવક્ક,	
એસી,	ફેકસ	મરીન,	સોફટવેર,	્કનેર	સાધન	સામગ્ીની	જાળવણી	્ટેરનરી	િથા	પલાનીગ	સેલ	અને	કચેરીમાં	કોમપ્ુટરની	
્ટેરનરી	અને	જાળવણી	િથા	અતધકારી	અને	કમ્ષચારી	વગ્ષને	િાલીમ	આ૫વમાં	આવે	છે.	અને	નવા	કોમપ્ુટર	ખરીદી	
કરવામાં	આવેલ	છે.
	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩માં	સામાન્	ચાલુ	બાબિ	માટ	ે` ૪.૨૦	કરોડની	સૂતચિ	જોગવાઇ	છે.	િેમજ	ઇનફોમમેરન	એજ્ુકરેન	
એનડ	 કોમ્ુનીકેરન	 (આઇ.ઇ.સી.),	જી્વાન	નેટવક્ક,	એમ.આઇ.એસ/જીઆઇએસ	 પલેટફોમ્ષ	 પુર	 પાડવાની,	 વન	 તવભાગની	
િમામ	એપલીકેરન,	્ ટેટ	ડેટા	સેનટર	પર	િબદીલ	કરવાની,	વીડી્ો	કોનફરનસ	વડે	બેઠકની	કામગીરી	િથા	પ્રજાલક્ી	્ ોજનાઓની	
વેબસાઇટ	એપલીકેરન	બનાવવાની	કામગીરીની	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.	
 ♦ રસ્્ અને મક્નની રોજન્ ઃ

	 વનમા	ંઅિંરી્ાળ	્થળોએ	રહેિાં	વન	ખાિાના	કમ્ષચારી	વગ્ષમાંના	ઘણા	કમ્ષચારીઓન	ેતનવાસો	પુરા	પાડ્ા	નથી.	
આવા	 ્થળોમાં	ખાનગી	મકાનો	ઉ૫લબધ	હોિા	નથી,	જેથી	રહેવાના	 તનવાસોની	િંગી	વધિી	જિી	હોઈ	કમ્ષચારી	વગ્ષને	
રહેણાંકના	તનવાસો	પુરા	પાડવા	િેમજ	જુના	મકાનોનુ	ંરીપેરીંગ	૫ણ	જરૂરી	બન્ું	છે.	આ	ઉપરાંિ	તવભાગી્	કચેરીઓ,	રેનજ	
કચેરીઓ,	વન	ચેિના	કેનદ્ો,	રે્ટહાઉસ,	રીસચ્ષ	સેનટરોની	જાળવણી	િથા	રીપેરીંગ	કામગીરીનુ	ંઆ્ોજન	છે.	
	 સન	ે૨૦૨૧-૨૨	માટે	સામાન્	હેઠળ	` ૧૯.૨૬	કરોડ	અને	આદદવાસી	્ોજના	હેઠળ	` ૯.૦૧	કરોડની	જોગવાઈ	
હિી.	એમ	કુલ	` ૨૮.૨૭	કરોડની	જોગવાઇ	કરવામા	ંઆવેલ.
	 સન	ેર૦૨૨-૨૩ના	વર્ષની	ચાલુ	બાબિ	માટે	કુલ	` ૨૮.૨૭	કરોડ	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.	જે	પૈકી	સામાન્	
તવ્િાર	માટે	` ૧૯.૨૬	કરોડ,	આદદવાસી	તવ્િાર	માટે	` ૯.૦૧	કરોડની	સતૂચિ	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.	
 ♦ વન વરવસ્્ અને વવક્સની રોજન્ ઃ

	 ભાર	ેજૈતવક	દબાણોના	લીધે	વન	પેદારોનો	મોટા	ભાગનો	તવ્િાર	ઉજ્જડ	િથા	પાંખા	થ્ેલ	છે	અન	ેવરસાદના	પાણી	
વગેરેથી	જમીનના	ધોવાણને	વેગ	મળિો	રહે	છે.	જમીન	ધોવાણના	કારણે	વનોની	ભેજ	ટકાઉ	ક્મિા	નોંધપાત્ર	ઘટી	જવા	પામી	
છે.	આ	્ોજનાનો	ઉદેર	જમીનની	સુધારણા	કરવાનો	અને	સાથે	િેના	સંરક્ણની	કામગીરી	માટે	અને	ભેજ	ટકાઉ	ક્મિા	
સુધારણાના	હેિુ	માટે	ભૂતમ	અન	ેભેજ	સંરક્ણની	કામગીરી	કરીને	્ોગ્	પ્રકારની	જાિના	વૃક્ોના	રોપા	ઉછેરવાથી	વન	પેદાર	
મળિું	રહેરે.	ગ્ાતમણ	વ્િી	ઘરઘથથુ	બળિણ	માટે	મહદ	અંરે	જલાઉ	લાકડુ	ંઉ૫્ોગમાં	લે	છે.	પોિાના	મકાનોના	બાંધકામ	
અને	ખેિી	તવર્ક	ઓજારો	બનાવવા	માટ	ે૫ણ	િેમને	ઓછા	ઘેરાવવાળા	લાકડાની	જરૂર	૫ડે	છે,	વ્િીમા	ંવધારો	થવા	સામે	
આ	માંગમા	ંનોંધપાત્ર	વધારો	થ્ો	છે.	િેથી	જલાઉ	અન	ેનાના	ઇમારિી	લાકડાના	પ્રાતપ્ત	્ત્રોિ	તવકસાવવાના	હેિુથી	આ	
્ોજના	હેઠળ	વૃક્ોનું	વાવેિર	કરવાનું	તવચારા્ું	છે.
	 સાગ	એ	અતિ	દકંમિી	ઇમારિી	લાકડાની	જાિ	છે	અન	ેિેની	બજાર	દકંમિ	ઘણી	જ	ઉંંચી	છે.	ખેર	૫ણ	દકંમિી	જાિ	
છે.	જે	કાથો	બનાવવા	માટેની	કાચી	સામગ્ી	પુરી	પાડે	છે.	વાંસ	ગરીબના	ઇમારિી	લાકડા	િરીકે	ઓળખા્	છે.	અને	ટો૫લા	
બનાવવા	અને	ઝું૫ડા	બાંધવા	માટે	ગ્ામજનો	િરફથી	એની	મોટી	માંગ	છે.	િેથી	વનોનુ	ંઆતથ્ષક	મુલ્	વધારવા	સાગ,	ખેર	અને	
વાંસ	તમશ્ર	વાવેિર,	િથા	સેડ	બેઅરીંગ	વાવેિર	કરવાની	કામગીરી	માટે	સન	ે૨૦૨૧-૨૨માં	કુલ	જોગવાઇ	` ૨૯૯.૫૭	કરોડ	
પૈકી	આદદજાતિ	તવ્િાર	માટે	̀  ૧૧૯.૦૦	કરોડ	િથા	સામાન્	માટે	̀  ૧૮૦.૫૭	કરોડની	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.	જ્ારે	
સને	૨૦૨૨-૨૩ની	ચાલુ	બાબિ	માટ	ેસામાન્	તવ્િાર	માટે	` ૧૮૯.૦૨	કરોડની	જોગવાઇ	કરેલ	છે.	જ્ાર	ેઆદદવાસી	
તવ્િાર	માટે	` ૧૨૧.૧૩	કરોડની	જોગવાઇ	કરેલ	છે.	આમ	કુલ	` ૩૧૦.૧૫	કરોડની	સૂતચિ	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.	
 ♦ સ્મુવિક વન વનમ્યાણ રોજન્ :

	 સામાજીક	વનીકરણ	્ોજના	હેઠળ	લોકોન	ેબળિણ	અને	નાના	ઇમારિી	લાકડાની	જરૂરી્ાિ	િેમજ	વૃક્	ઉતપાદનથી	
લોકોને	સહા્ક	રોજી	અન	ેઆવક	મળ	ેિે	હેિુથી	્ોજના	અમલમાં	છે.	આ	્ોજના	હેઠળ	પટ્ી	વાવેિર,	ગ્ામવન,	જમીન	
તવહોણા	ખેિમજુરોની	ભાગીદારીથી	ફળાઉ	વૃક્ો	વાવવા	અન	ેવન	તનમા્ષણ	હેઠળ	વૃક્ારોપણનુ	ંકા્્ષ	કરવાનુ	ંછે.	સાથોસાથ	વન	
મહોતસવ	અન	ે તવકેનદ્ીિ	નસ્ષરી	અિંગ્ષિ	 તવતભન્ન	ઉપ્ોગી	 રોપોઓ	 (જેવા	 કે	 ફળાઉ	ઔરતધ્ુકિ,	સરુોભન	અન	ેનાના	
ઇમારિી	લાકડા	ઉછેરી	તવિરણ	કરવામાં	આવે	છે.	
	 આ	્ોજના	હેઠળ	વન	તવ્િાર	બહાર	વૃક્	ઉછેરની	તવતભન્ન	પ્રવૃતતિઓ,	તવિરણ	પ્રવૃતતિઓ	માટે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨માં	
સામાન્	તવ્િાર	માટે	` ૧૮૩.૫૬	કરોડ	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.	જ્ારે	આદદવાસી	તવ્િાર	માટે	` ૫૧.૩૫	કરોડની	
જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.	આમ	કુલ	` ૨૩૪.૯૧	કરોડની	જોગવાઇ	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.	
	 જ્ારે	સને	૨૦૨૨-૨૩ની	ચાલુ	બાબિ	માટે	સામાન્	 તવ્િારમાં	સુતચિ	` ૧૮૯.૧૩	કરોડ	જોગવાઇ	કરવામાં	
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આવેલ	છે.	જ્ારે	આદદવાસી	તવ્િાર	માટે	` ૫૫.૦૦	કરોડની	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.	આમ	કુલ	` ૨૪૪.૧૩	કરોડની	
સૂતચિ	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.
 ♦ ખ્સ અંગભૂ્ રોજન્ :

	 અનુસતૂચિ	જાતિઓ	માટેની	ખાસ	અંગભૂિ	્ોજના	હેઠળ	ગ્ામ	તબન	તપ્િ	વાવેિર,	તવકેનદ્ીિ	પ્રજા	નસ્ષરી,	ફળાઉ	
રોપા	ઉછેર,	પંચવટી,	વન	કુટીર	વગેરે	માટે	સને	૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ષ	માટે	` ૪૭.૯૭	કરોડની	જોગવાઇ	કરેલ	છે	અન	ેસન	ે
૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષની	ચાલુ	બાબિ	માટે	` ૫૧.૧૧	કરોડની	સતૂચિ	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.
 ♦ વન સંશોધન ્્લીમ અને પ્રચ્રની રોજન્ ઃ

(૧)  કમયાચ્રી વગયાને ્્લીમઃ 
	 વન	ખાિાની	ઘણી	્ોજનાઓના	અમલ	અન	ેપ્રવૃતતિઓના	સચંાલન	માટે	િાલીમબદ	કમ્ષચારીઓની	જરૂરી્ાિ	હો્	
છે.	િાતં્રીક	લા્કાિ	ધરાવિા	ંકમ્ષચારી	વગ્ષ	તવના	વન	તવકાસ	અન	ેવ્વ્થા	અંગનેી	્ોજનાઓ	સફળ	બનાવવાનંુ	મશુકેલ	બની	
જા્	છે.	આથી	કમ્ષચારી	વગ્ષની	િકનીકી	િાલીમ	માટેની	્ોજના	અનવ્ે	વન	ખાિાના	કમ્ષચારી	વગ્ષન	ેિાલીમ	આ૫વાનો	છે.
(ર)  વન સંશોધન ઃ
	 સરંોધન	એ	તવઝન	અન	ેતવકાસનો	પા્ો	છે.	જેમા	ંસાિત્ની	ખાસ	જરૂરી્ાિ	છે.	હાલમા	ંવન	તવ્િારોની	ઉતપાકિા	
ઘણી	જ	ઓછી	છે.	વન	તવ્િારની	ઉતપાદકિા	વધારવાના	માગ્ષ	રોધી	કાઢવા	વન	તન્ષમાણનું	સરંોધન	કરાવવાનુ	ંજરૂરી	છે.	વન	
ઉતપાદકિા	્ોગ્	જાિોનો	ઉ૫્ોગ	કરીને	કે	નવી	જાિોનો	અખિરો	કરવામાં	ઉચ્ચ	કોટીની	તવચારણાની	કે	અન્	ઉતપાદકિા	
સામગ્ીનો	ન્ા્ોતચિ	ઉ૫્ોગ	કરીને	વધારી	રકા્	છે.	િેમજ	સરંોધનની	અનેક	 તવતવધ	રીિોથી	જંગલ	ઉછેરની	 તવતવધ	
્ોજનાઓમાં	મદદરૂ૫	થવાનો	છે.	સંરોધન	તવભાગ	હેઠળ	રાજ્મા	ંસરંોધન	મથકો	બનાવવામા	ંઆવેલ	છે.	આ	્ોજના	હેઠળ	
વન	ફળ	સંરોધન	સં્થા	 ્થા૫વાનું,	 ્ુતનવતસ્ષટીઓમા	ં વન	સંરોધન	અંગે	 ફેલોરી૫	આ૫વાનું,	 જુદી	જુદી	જાિના	સારા	
પ્રકારના	બીજ	જરૂરી્ાિના	સમ્ે	જોઈિાં	પ્રમાણમાં	મળી	રહે,	િથા	સંરોધન	મથકો,	વન્પતિ	ઉછેરનો	અન	ેપ્ર્ોગ	રાળા	
તનભાવવા	િથા	તવકસાવવાની	કામગીરી.	િેમજ	આ	સંરોધનમા	ંટી્્ુ	કલચર	જેવા	રોપા	પણ	ઉછેરવાની	કામગીરી	કરવામા	ં
આવ	ેછે.
(૩) વન પ્રચ્ર ઃ
	 ્ોજનાકી્	દરેક	ક્ેત્રમાં	પ્રચાર	એ	લોક	તરક્ણ	માટે	અતિ	મહત્વની	બાબિ	છે.	આના	લીધે	ખાિાના	તવકાસ	કામોથી	
લોકો	૫દરતચિ	થા્	છે.	અન	ેલોકોનો	સહકાર	પ્રાપ્ત	થઈ	રકે	છે.	આ	્્ે્	તબંદુને	લક્માં	રાખીન	ેપ્રચાર	મા્્મોનો	પુરેપુરો	
ફા્દો	ઉઠાવીને	િે	દ્ારા	ગામ	લોકો	િરફથી	વધુમાં	વધુ	િેમજ	અન્	લોકો	િરફથી	૫ણ	સહકાર	મેળવી	પ્રચાર	કા્્ષક્રમન	ેવેગ	
આપી	વધ	ુવૃક્	ઉગાડવા	માટે	ખાસ	કરીને	્ુવા	પેઢીને	સમજણ	આ૫વા	અને	વનોના	બચાવ	કા્્ષમાં	ઉ૫્ોગ	કરવાનો	આ	
્ોજનાનો	હેિુ	છે.	
	 સને	૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ષ	માટ	ેસામાન્	હઠેળ	` ૩૦.૦૪	કરોડ	અને	આદદવાસી	હેઠળ	` ૧૭.૧૭	કરોડની	બજેટ	
જોગવાઇ	હિી.	આમ	કુલ	મળી	` ૪૭.૨૧	કરોડની	જોગવાઇ	કરલે	છે.	જ્ાર	ેસને	ર૦૨૨-૨૩ના	વર્ષની	ચાલુ	બાબિ	
માટે	સામાન્	હેઠળ	` ૨૯.૮૫	કરોડ	અને	આદદવાસી	હેઠળ	` ૧૯.૦૦	કરોડ,	મળી	` ૪૮.૮૫	કરોડની	સૂતચિ	જોગવાઇ	
કરેલ	છે.
 ♦ વર્રપ્ર્ણી વરવસ્્ અને વવક્સ ઃ

	 ગુજરાિ	રાજ્	ગીરના	જંગલોમાં	એરી્ાઇ	 તસંહો	હોવાથી	ગૌરવ	અનુભવે	છે.	અને	ગીરના	 તસંહ	પ્રખ્ાિ	છે.	
વન્પ્રાણીઓની	દ્સષ્ટએ	ગુજરાિ	રાજ્	ખુબ	જ	સમૃદ	છે.	જેથી	વન્પ્રાણીઓની	્ોગ્	જાળવણી	િેમજ	લુપ્તપ્રા્	થિી	જાિો	
ગ્ેટ	ઈનડી્	બ્ટાટ્ષડ,	ગીધ,	વરૂ,	રીંછ	જેવી	જાિોનું	સંવધ્ષન/સંરક્ણ	માટે	વન્પ્રાણી	તવ્િારમાં	સંરક્ણની	કામગીરી	અસરકારક	
બનાવવા	માટે	વન	તવ્િાર/વન	બહારના	તવ્િારમાં	સઘન	ચેકીંગ	િથા	સંરક્ણ	કરવા	જરૂરી્ાિ	મુજબના	વાહનો,	વેટરનરી	
સાઘનો,	ઇકવી૫મેનટ	સેટેલાઇટ	વા્રલેસ	સેટ,	એજ્ુ.	કેમપ	સેમીનાર	જેવી	િાલીમો	્ોજી	માળખાકી્	પ્રવૃતિઓનું	આ્ોજન	
તવચારેલ	છે.	સને	૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ષમા	ંવન્પ્રાણી	વ્વ્થા	અને	તવકાસ	્ોજના	હેઠળ	સામાન્	હેઠળ	કુલ	` ૧૮૮.૪૬	કરોડ	
અને	આદદવાસી	હેઠળ	` ૮.૫૦	કરોડની	જોગવાઇ	છે.	આમ	કુલ	` ૧૯૬.૯૬	કરોડની	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ.
	 જ્ારે	સને	ર૦૨૨-૨૩ના	વર્ષમાં	ચાલુ	બાબિ	માટ	ેવન્પ્રાણી	વ્વ્થા	અન	ેતવકાસ	્ોજનામા	ંસામાન્	હેઠળ	કુલ	
` ૨૧૩.૮૫	કરોડ	અને	આદદવાસી	હેઠળ	` ૯.૦૨	કરોડની	જોગવાઇ	છે.	આમ	કુલ	` ૨૨૨.૮૯	કરોડની	સૂતચિ	જોગવાઇ	
કરેલ	છે.
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 ♦ વળ્ર વનીકરણ રોજન્ ઃ
 વન સંરક્ષણ અવધવનરમ-૧૯૮૦નો અમલ કરવ્ બ્બ્ની રોજન્ઃ
	 વન	સંરક્ણ	અતધતન્મ-૧૯૮૦	હેઠળ	ભારિ	સરકારને	મોકલવાની	થિી	દરખા્િો	 તન્તમિ	સમ્	મ્ા્ષદામાં	
સાદર	કરી	રકા્	અને	ભારિ	સરકારે	જંગલની	જમીન	છુટી	કરવા	માટે	જે	રરિો	મુકી	હો્	િેના	પાલન	સાથ	ેકામગીરી	
અસરકારક	હાથ	ધરા્	િે	માટે	આ	્ ોજના	ઘડવામાં	આવેલ	છે.	એક	એકમ	્ થાપી	અમલમાં	મુકેલ	છે.	સન	ે૨૦૨૧-૨૨	વર્ષમાં	
મહેકમ	િથા	જુના	વાવેિરોની	જાળવણી	માટે	` ૨.૦૦	કરોડની	બજેટ	જોગવાઇ	કરેલ	હિી.	સને	ર૦૨૨-૨૩ના	વર્ષની	ચાલુ	
બાબિ	માટે	` ૧.૭૦	કરોડની	સૂતચિ	જોગવાઇ	કરેલ	છે.
 ♦ ગુજર્્ ન્ોરેસટ્ી ડેવલો૫મેર્ટ પ્રોજેકટ (જેબીઆઈસી) ઃ

	 જે.બી.આઇ.સી.	્ોજના	હેઠળ	વન	તવ્િાર	િથા	વન	તવ્િાર	બહારના	તવ્િારમાં	વૃક્ો	વાવી	પ્ા્ષવરણ	સંમિુલન	
પુનઃ	્થાતપિ	કરવું.	વન	તવ્િારની	ફળદ્ુપિા	િથા	ઉતપાદકિામા	ંવધારો,	જૈતવક	ભતવષ્મા	ંવધારો	કરવો	ઉજા્ષ	્ત્રોિ	િૈ્ાર	
કરી	ઘટિા	જિા	જંગલોના	ભારણમાં	ઘટાડો	કરવો	િથા	વન	જીવનની	પદરસ્થિની	ઉન્નિી	િથા	સુધારણા	માટે	સન	ે૨૦૨૧-
૨૨ના	વર્ષમાં	` ૯.૨૭	કરોડની	જોગવાઇ	કરવામા	ંઆવેલ.	જ્ાર	ેસને	૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષ	માટે	` ૨૭.૦૬	કરોડ	સૂતચિ	
જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.	
 ♦ ડ્ંગ વન વરવસ્્ (ડ્ંગ આદિવ્સી) ઃ

	 ખાસ	તવ્િાર	કા્્ષક્રમ	હેઠળના	સદરે	ડાંગ	તજલ્ામાં	વાવેિર	વન	સંરક્ણ,	આદદજાતિ	કલ્ાણ	માગ્ષ	વ્વહાર	અને	
મકાન	તવકાસના	કામો	માટે	સને	૨૦૨૧-૨૨	વર્ષમાં	` ૨૪.૨૦	કરોડની	જોગવાઇ	હિી	અને	સને	ર૦૨૨-૨૩ના	વર્ષ	માટે	
` ૨૭.૬૧	કરોડની	સૂતચિ	જોગવાઈ.
 ♦ મિ્તમ્ ગ્ંધી ર્ષ્ટીર ગ્્મીણ રોજગ્ર રોજન્ ઃ

	 મહાતમા	ગાંધી	રાષ્ટી્	ગ્ામીણ	રોજગાર	બાંહેધરી	્ોજનાનો	અમલ	સારી	રીિે	થઇ	રકે,	િે	માટે	અલગથી	કોઇ	
મહેકમ	મંજુર	કરેલ	ન	હો્	ઉચ્ચક	વેિનથી	મહેકમને	ચુકવવાનો	ખચ્ષ	િેમજ	જેના	અમલીકરણ	માટ	ેજરૂરી	ઇક્ીપમેનટની	
ખરીદી	માટે	સને	૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ષમાં	` ૦.૪૦	કરોડની	જોગવાઇ	થ્ેલ	હિી.	અને	સને	૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષની	ચાલુ	બાબિ	
માટે	` ૦.૪૦	કરોડની	સૂતચિ	જોગવાઇ	છે.
 ♦ ઘ્સ સુધ્રણ્ વવક્સ રોજન્ (બન્ી પ્રોજેકટ) ઃ

	 કચછ	તજલ્ા	િથા	સૌરાષ્ટના	કેટલાંક	તજલ્ામા	ંવારંવાર	દુષકાળ	જન્	પદરસ્થતિમાં	ઘાસનો	પુરવઠો	પુરો	પાડી	રકા્	
િથા	દુષકાળ	સમ્ે	ઘાસ	વાહિુકમાં	થિા	મોટા	ખચ્ષન	ેઓછો	કરી	રકા્	િે	હેિુથી	કચછ	તજલ્ાના	બન્ની	તવ્િારમાં	આવેલ	
ઘાસી્ા	મેદાનો	પૈકી	૯૦૦	હે.	તવ્િારમાં	સઘન	સુધારણાના	પ્ર્ત્ો	કરી	ઘાસનુ	ંઉતપાદન	પ્રતિ	હેકટર	ઉતપાદનમાં	વધારો	કરી	
ઘાસ	સુધારણા	 કરવાની	 દરખા્િ	છે.	 જેમાં	 ઘાસનુ	ં ઉતપાદકિા	 વધારવા	 ઘાસનુ	ં વાવિેર,	 ઘાસ	 તવ્િારની	 માવજિ,	 દવ,	
ચદર્ાણથી	રક્ણ,	ઘાસ	વાઢકામ,	એકત્રીકરણ,	બેઇલીંગ	ખડકવાની	વીમા	સતહિની	કામગીરી,	ઘાસ	ગોડાઉન	રીપેરીંગની	
કામગીરી	કરવાની	થા્	છે.	
	 આ	કામગીરી	માટે	સને	ર૦૨૧-૨૨	માં	` ૯૬.૬૯	કરોડની	જોગવાઈ	થ્ેલ	હિી.	જ્ારે	સને	ર૦૨૨-૨૩	માટે	
` ૯૮.૮૩	કરોડની	સૂતચિ	જોગવાઇ	છે.	
 ♦ કચ્છ બ્રોસપીરર રીઝવયાન્ વનમ્યાણની રોજન્ ઃ 

	 વર્ષ	 ૨૦૨૧-૨૨માં	 સામાન્	 ્ોજના	 હેઠળ	ઇકો	 ડેવલપમેનટ	એકટીવીટી	 િથા	 સંરોધન	અને	 મોનીટરીંગ	જેવી	
કામગીરી	માટે	` ૨.૦૦	કરોડની	જોગવાઇ	કરવામા	ંઆવેલ	હિી.	જ્ાર	ેસન	ે૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૦.૨૫	કરોડની	સૂતચિ	
જોગવાઇ	છે.
 ♦ વર્ર પ્ર્ણી જીવનન્ વનવ્સોનો સંકલી્ વવક્સ ઃ 

	 વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨માં	્ોજના	હઠેળ	રાજ્માં	આવેલા	વન્પ્રાણી	અભ્ારણ્ોમાં	વન્	પ્રાણીઓનંુ	સંરક્ણ	કરવા	
િથા	વન્પ્રાણીઓનો	વૈજ્ાતનક	પ્ધતિથી	તવકાસ	કરવાની	જેવી	કામગીરી	માટે	સામાન્	હેઠળ	કુલ	` ૩૫.૦૦	કરોડ	અને	
આદદવાસી	હઠેળ	` ૦.૫૦	કરોડની	જોગવાઇ	છે.	િથા	અનુસુતચિ	જાતિ	પેટા	્ોજના	હેઠળ	` ૧.૭૦	કરોડની	જોગવાઇ	છ.ે	
આમ	કુલ	` ૩૭.૨૦	કરોડની	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	હિી.	
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	 જ્ારે	સન	ે૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષમા	ંમાટે	વન્	પ્રાણી	જીવનના	તનવાસોનો	સકંલીિ	તવકાસ	્ોજના	હેઠળ	સામાન્	હેઠળ	
કુલ	` ૫.૦૦	કરોડ	અન	ેઆદદવાસી	હેઠળ	` ૦.૨૫	કરોડની	જોગવાઇ	છે.	િથા	અનસુતુચિ	જાતિ	પેટા	્ોજના	હેઠળ	` ૦.૨૫	
કરોડની	જોગવાઇ	છે.	આમ	કુલ	` ૫.૫૦	કરોડની	સતૂચિ	જોગવાઇ	કરેલ	છે.
 ♦ ભેજવ્ળી જમીનન્ સંરક્ષણ મ્ટેની ક્રયારોજન્ ઃ

	 વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨માં	સામાન્	્ોજના	હેઠળ	જળપલ્તવિ	તવ્િારની	્ાદી	બનાવવી,	એમએપી	કેનદ્ીિ	પલાનનો	
અમલ	કરાવવો,	જળ	પલ્તવિ	તવ્િારો	પર	સરંોધન	અન	ેક્મિા	વધ્ષનની	કામગીરી	વગેરે	માટે	` ૨.૮૦	કરોડની	જોગવાઇ	
કરવામાં	આવેલ	હિી.	સને	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૦.૨૫	કરોડની	સૂતચિ	જોગવાઇ	છે.
 ♦ ગ્્ર્ટ ઇન એઇડ ટુ કેવડીર્ ડેવલોપમરે્ટ ઓ્ોરીટી ્મ્મ પ્રોજેકટ ઃ

	 કેવડી્ા	ખાિે	કમલમ	ફ્ુટ	(ડ્ેગન	ફ્ુટ)	ની	૧,૫૦,૦૦૦	રોપાની	નસ્ષરી	ઉછેર	કરવા	િથા	નમ્ષદા	જીલ્ાના	કેવડી્ા	
નજીકના	િાલુકા	ગરૂડેશ્વર,	નાંદોદ	અન	ેતિલકવાડા	િાલુકાના	૪૦૦	લાભ્ષથીઓ	િેમજ	સાગબારા,	ડેડી્ાપાડા	િાલુકાના	૧૦૦	
લાભાથથીઓ	ઇસમો	મળી	કુલ	૫૦૦	લાભાથથીઓને	કમલમ	ફ્ુટ	(ડ્ેગન	ફ્ુટ)	વાવેિરની	કરવાની	કામગીરી	સરદાર	ઝુઓલોજીકલ	
પાક્ક,	તચલડ્ન	ન્ુતટ્રન	પાક્ક,	બટર	ફલા્	ગાડ્ષન,	તવશ્વ	વન,	આરોગ્	વન,	એકિા	નસ્ષરી,	કેકટસ	ગાડ્ષન,	વેલી	ઓફ	ફલાવસ્ષ,	
્ુતનટી	ગલો	ગાડ્ષન,	ઝરવાણી	ઇકો	ટુરીઝમ,	ખલવાણી	ઇકો	ટુરીઝમ	વગેરેના	તવકાસ	અને	જાળવણીની	કામગીરી	કરવા	માટે	
સને	૨૦૨૧-૨૨મા	ંનવી	બાબિ	િરીકે	` ૮૦.૦૦	કરોડની	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે
	 જ્ારે	સને	૨૦૨૨-૨૩	માટ	ેકેવડી્ાના	પ્રોજકટની	જાળવણી	િથા	નવી	કામગીરી	માટે	કુલ	` ૮૦.૦૦	કરોડની	
સુતચિ	જોગવાઇ	સુચવેલ	છે.	
 ♦ કચ્છ ખંભ્્ન્ અખ્્નું પ્રવ્લ દ્ીપની જાળવણી અને વરવસ્્પન મ્ટેની ક્રયા રોજન્ 

	 વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨માં	સામાન્	્ ોજના	હેઠળ	કચછ	અને	ખંભાિના	અખાિમાં	પ્રવાલ	દ્ીપની	જાળવણી	અને	કા્્ષ્થાપના	
માટે	` ૨.૨૦	કરોડની	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	હિી.	જ્ારે	સન	ે૨૦૨૨-૨૩માં	` ૫.૫૦	કરોડની	સતૂચિ	જોગવાઇ	છે.
 ♦ નેશનલ એન્ોરેસટ્ેશન પ્રોગ્્મ ન્ોરેસટ ડેવલોપમેર્ટ એજર્સી (એન્.ડી.એ.) ઃ

	 રાજ્માં	સહભાગી	વન	વ્વ્થા	ધરાવિાં	ગામોના	વન	તવ્િારમાં	ઔરતધ્	વનીકરણ	િેમજ	અન્	રોપાઓના	
વાવેિરની	કામગીરી	કરવા	માટે	સને	૨૦૨૧-૨૨	વર્ષમાં	સામાન્માં	` ૦.૦૧	કરોડ	અન	ેઆદદવાસી	હેઠળ	` ૦.૦૧	કરોડની	
જોગવાઇ	છે.	કુલ	` ૦.૦૨	કરોડની	જોગવાઇ	કરેલ.
	 જ્ારે	સને	ર૦૨૨-૨૩ના	વર્ષમાં	આ	્ોજના	હેઠળ	સામાન્મા	ં` ૦.૦૧	કરોડની	અને	આદદવાસી	હેઠળ	` ૦.૦૧	
કરોડની	જોગવાઇ	છે.	આમ	કુલ	` ૦.૦૨	કરોડની	ટોકન	સૂતચિ	જોગવાઇ	કરેલ	છે.
 ♦ પ્રોજેકટ લ્રન ઃ

	 એતર્ાઈ	તસંહોના	એકમાત્ર	છેલ્ા	તનવાસ	્થાન	ગીર	રતક્િ	તવ્િાર	િથા	િેની	આજુબાજુના	મહેસુલી	િથા	વીડી	
તવ્િારમાં	તવચરિાં	તસંહોના	સંરક્ણ	અને	સંવધ્ષન	માટે	દસ	વર્ષ	માટેનો	લા્ન	પ્રોજેકટની	કામગીરી	કરવા	માટે	અનુક્રમ	ે
60%:	40%	કેનદ્	સરકાર	િથા	રાજ્	સરકારની	્ોજનામાં	સન	ે૨૦૨૧-૨૨માં	` ૧૦.૦૦	કરોડની	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	
હિી.	જ્ારે	સને	૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૫.૦૦	કરોડની	સુતચિ	જોગવાઇ	કરેલ	છે.	
 ♦ વનસપવ્ ઉદ્્ન વઘઇની સુધ્રણ્ મ્ટેની રોજન્ ઃ

	 વન્પતિ	ઉદ્યાન	ડાંગ	તજલ્ામાં	અનામિ	જંગલના	કંપાટ્ષમેનટ	નં.૩૧૮ના	કુલ-૨૪	હે.	તવ્િારમાં	કરવામાં	આવેલ	
છે.	વન્પતિ	ઉદ્યાન	વઘઇ	ખાિે	કુલ-૧૦૦	કુળના	૧૦૭૭	પ્રજાિીઓની	વન્પતિ	જોવા	મળે	છે.	વન્પતિ	ઉદ્યાન	વઘઇ	
ગામથી	આરરે	૧.૦૦	કી.મી.	દૂર	સાપુિારા	રોડ	ઉપર	આવેલ	છે.	જેના	મુખ્	ઉદ્ેર	નીચ	ેપ્રમાણે	છે.
	 (૧)	દુલભ્ષ	લુપ્તપ્રા્	પ્રજાતિ	િેમજ	્થાતનક	પ્રજાતિઓનુ	ંસંરક્ણ.
	 (૨)	મહતવની	જાિોનું	જૈવીક	સંરક્ણ	
	 (૩)	મહતવની	જાિોનો	વન	તવભાગના	વાવેિરોમા	ંસમાવરે.
	 (૪)	વન્પતિ	તવજ્ાનના	તવદ્યાથથીઓ	માટે	અભ્ાસ/સરંોધન
	 વન્પતિ	ઉદ્યાન,	વઘઇનો	તવકાસ	કરવા	માટે	િથા	ઉચ્ચ	કક્ાએ	લાવવા	માટે	સન	ે૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ષમા	ં` ૧.૩૪	
કરોડની	જોગવાઇ	હિી,	જ્ારે	સને	૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષ	માટે	` ૧.૪૭	કરોડની	સતૂચિ	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.
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 ♦ ટીમબર ડેપોન્ આધવુનકરણ મ્ટેની રોજન્ ઃ
	 ટીમબર	ડેપોનું	આધતુનકરણ	કરવાની	કામગીરી	જેવી	કે,	ડેપો	ફરિે	ફેનસીંગની	કામગીરી,	રાત્રી	સમ્ે	ડેપોના	લાકડાના	
રક્ણ	માટે	સોલર	્ટ્ીટ	લાઇટ	િથા	સી.સી.ટી.વી.	કેમેરાની	જોગવાઇ	વગેરે	માટે	સન	ે૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ષમાં	` ૧.૫૦	કરોડની	
હિી,	જ્ારે	સને	૨૦૨૨-૨૩માં	` ૦.૫૦	કરોડની	સૂતચિ	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.	
 ♦ ચેર વવસ્્રન્ વરવસ્્પન ઃ

	 સમગ્	 દરેમાં	 ગુજરાિમાં	 સૌથી	 લાંબો	 ૧૬૫૦	 કીમીનો	 દરી્ા	 દકનારો	આવેલ	છે.	 ગુજરાિ	 રાજ્માં	 ૧૧૦૩	
ચો.કીમી	તવ્િાર	ચેર	આચછદીિ	તવ્િાર	આવેલ	છે.	જે	સમગ્	દેરમાં	સુંદરવન	પછીના	બીજા	નંબરે	આવે	છે.	ચેરના	વૃક્ો	
તવરાળ	માત્રામાં	શ્વસન	મુળ	ધરાવે	છે.	જ	ેદદર્ાના	કાંઠાળ	તવ્િારોના	ધોવાણ	સામે	રક્ણ	આપે	છે.	ચેરના	વૃક્ો	ભરિી	
ઓટના	મોજાઓથી	ધોવાણ	અટકાવે	છે.	િેમજ	ખાસ	કરીન	ેવાવઝોડા	િથા	સુનામી	જેવી	કુદરિી	આફિોમાં	કાંઠાળ	તવ્િારન	ે
મજબિુ	રક્ણ	આપ	ેછે.	ચેરના	વૃક્ો	મત્્ોધોગ	માટે	અત્ંિ	જરૂરી	છે.	િે	માછલીઓ	િથા	અન્	દદર્ાઇ	સમુદા્ોન	ેતવપુલ	
માત્રામાં	ખોરાક	અને	આશ્ર્	્થાન	પુરૂ	પાડે	છે.	જમીનમા	ંખારાર	આગળ	વધિી	અટકાવી	રક્ણા	કરે	છે.	ચેરના	વૃક્ો	અત્ંિ	
ખારારવાળા	દરી્ાઇ	કાદવી્ા	તવ્િારોમાં	પણ	ટકી	રકે	છે.	ચેરના	વૃક્ો	બારમાસી	લીલા	વૃક્ો	છે	જે	કાંઠાળા	તવ્િારના	
પરુધન	માટે	લીલોચારો	પુરો	પાડે	છે.	્થાનીક	લોકોન	ેરોજી	અન	ેબળિણ	પુરૂ	પાડ	ેછે.	
	 ચેરના	જંગલો/વૃક્ો	જૈતવક	વૈતવ્્નો	ભંડાર	છે	અન	ેિે	અનેક	પ્રકારના	જીવોન	ેઆશ્ર્	આપે	છે.	સદર	્ોજના	હેઠળ	
સને	૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ષ	ચેર	વાવેિર	માટ	ે` ૩.૭૦	કરોડની	જોગવાઇ	હિી,	જ્ાર	ેસન	ે૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષમાં	` ૪.૧૦	
કરોડની	સૂતચિ	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.	
 ♦ વન વવક્સ ક્રયાક્રમ િેઠળ સિભ્ગી વન વરવસ્્ રોજન્ ઃ

	 વન	 તવ્િાર	િથા	વન	 તવ્િાર	બહારના	 તવ્િારોમાં	વૃક્ો	વાવી	પ્ા્ષવરણ	સમિુલન	પુનઃ	 ્થાતપિ	કરવા,વન	
તવ્િારને	ફળદ્ુપિા	અને	ઉતપાદકિામા	ંવધારો	કરવો,	જૈવીક	ભતવષ્માં	વધારો	કરવો,	ઉજા્ષ	્ત્રોિ	િૈ્ાર	કરી	ઘટિા	જિાં	
જંગલોનાં	ભારણમાં	ઘટાડો	કરવો,	િથા	વન	જીવનની	પદરસ્થતિની	ઉન્નતિ	િથા	સુધારણા	દ્ારા	ભતવષ્	માટે	િેઓનું	સંરક્ણ	
કરવા	હિુસર	આ	્ોજના	રરૂ	કરવામાં	આવેલ	છે.	આ	માટે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨માં	` ૧૦.૦૦	કરોડની	જોગવાઇ	હિી,	જ્ારે	
સને	૨૦૨૨-૨૩માં	` ૫.૦૦	કરોડની	જોગવાઇ	સૂતચિ	કરવામાં	આવેલ	છે.
 ♦ વૃક્ષ ખે્ ીની રોજન્ ઃ 

	 વન	બહારના	તવ્િારોમાં	વૃક્	આચછાદદિ	તવ્િારોમાં	વધારા	ઉપર	ભાર	મુકી	પ્ા્ષવરણ	સ્થરિા	અને	પદરસદર્	
સંિુલન	જળવાઇ	રહે	િે	માટે	 ્થાતપિ	કરવામાં	સફળિા	મળી	રકે	 િેમ	છે.	ભારિ	સરકારે	પણ	આ	બાબિે	મહતવપૂણ્ષ	
રાજ્માં	વૃક્	આચછાદીિ	તવ્િારમાં	વધારો	કરવા	િેમજ	ખેડૂિોની	જમીનમાંથી	લોકોને	સારી	આવક	મળી	રહે	િે	હેિુસર	
ગુજરાિ	સરકાર	ેવૃક્	ખેિી	્ોજના	અમલમાં	મુકવા	 તવચારેલ	છે.	આ	્ોજના	હેઠળ	વન	તવભાગ	અને	ખેડૂિોનો	ફાળો	
મેળવી	વૃક્ઉછેર	માટે	કામગીરી	હાથ	ધરવામાં	આવરે.	જીંવિ	રોપાને	આધારે	ખેડૂિોને	સહા્	આપવા	સૂચવવામાં	આવેલ	
છે.	આ	્ોજના	માટે	સને	૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ષમાં	સામાન્	જોગવાઇ	` ૫.૭૦	કરોડ	આદદવાસી	માટે	` ૨.૮૧	કરોડ	િથા	
એસ.સી.પી.	માટે	` ૧.૮૫	કરોડ	મળી	કુલ	` ૧૦.૩૬	કરોડની	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.	જ્ારે	સને	૨૦૨૨-૨૩ના	
વર્ષ	માટે	સામાન્	જોગવાઇ	` ૫.૯૮	કરોડ	આદદવાસી	માટે	` ૨.૯૯	કરોડ	િથા	એસ.સી.પી.	માટે	` ૧.૯૫	કરોડ	મળી	કુલ	
` ૧૦.૯૨	કરોડની	સૂતચિ	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ.
 ♦ એગ્ો ન્ોરેસટ્ી (કેન્ર્રિર પુરસકકૃ્ રોજન્ ૬૦% ૪૦%) ઃ 

	 સદરહ	ુ્ોજનામાં	સને	૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ષમાં	સામાન્	જોગવાઇ	` ૧૧.૦૬	કરોડ	આદદવાસી	માટે	` ૨.૬૧	કરોડ	
િથા	એસ.સી.પી.	માટ	ે̀  ૧.૨૮	કરોડ	મળી	કુલ	̀  ૧૪.૯૫	કરોડની	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ.	જેમાં	એગ્ો	ફોરે્ ટ્ીની	કામગીરી	
હાથ	ધરનાર	છે.	જ્ારે	સને	૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષ	માટે	સામાન્	જોગવાઇ	` ૮.૧૧	કરોડ	આદદવાસી	માટે	` ૧.૯૦	કરોડ	િથા	
એસ.સી.પી.	માટે	` ૦.૯૩	કરોડ	મળી	કુલ	` ૧૦.૯૪	કરોડની	સતૂચિ	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.
સને ૨૦૨૨-૨૩ની સુવચ્ નવી બ્બ્

 ► રીડીઝ્ઇનીંગ ઓન્ સક્કર બ્ગ ઝૂ 
	 સકકરબાગની	્થાપના	ઇ.સ.૧૮૬૩	માં	થ્ેલ	છે.	જે	તવશ્વ	તવખ્ાિ	જુન	ુઅન	ેમોટુ	પ્રાણી	સંગ્હાલ્ો	પૈકી	એક	છે.	
છેલ્ા	૧૫૦	વર્ષથી	મંનોરંજન	અન	ેસંરક્ણ,	સંવધ્ષન,	પ્રકૃતિ	તરક્ણ	સરંોધન	ક્ેત્રે	કા્્ષરિ	છે.	૧૯૬૦	બાદ	વન	તવભાગ	હ્િક	
સોંપવામાં	આવ્ા	છે.	જેમાં	૧૦૦	જેટલી	પ્રજાતિઓના	૧૪૦૦	જેટલા	 તવતવધ	વન્પ્રાણીઓ	રાખવામાં	આવેલ	છે.	જેના	
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નવાબી	 કાળના	 દરવાજા	 પાંજરા	 િથા	એનટ્ીપલાઝા	 રી્ટોર	 કરવા	 જરૂરી	 છે.	 િથા	 જેમાં	 ફરવા	 ટુરી્ટ	 મુવમેંટ	 ફેસેલીટી	
ડેવલોપમેનટ	માટેના	પ્રોજેકટ	જેમાં	સીની્ર	સીટીજન,	બાળકો,	મહીલાઓ	અન	ેઅન્	માટ	ેસુવીધા	ઉભી	કરી	પ્રવાસન	ક્ેત્રે	
તવકાસ	કરવા	માટ	ેસને	૨૦૨૨-૨૩	ના	વર્ષ	માટે	નવી	બાબિ	િરીકે	સુતચિ	` ૧.૦૦	કરોડની	દરખા્િ	કરેલ	છે.	

 ► વલચર (ગીધ) સંવધયાન ઃ 
	 ભારિમાં	ગીધની	નવ	પ્રજાતિ	જોવા	મળ	ેછે.	જેમાંની	સાિ	પ્રજાતિ	ગુજરાિમા	ંજોવા	મળે	છે.	ગીધની	સંખ્ામાં	૯૯	
ટકા	નો	અતિ	ગંભીર	ઘટાડો	નોંધાિા	લુપ્તપ્રા્	થવાના	આરે	છે.	ગીધ	મૃિ	પ્રાણીઓના	મૃિદેહોન	ેખોરાક	િરીકે	ઉપ્ોગ	કરી	
િેનો	તનકાલ	કર	ેછે.	ગીધ	પ્ા્ષવરણનો	સફાઇ	કામદાર	િરીક	ેઓળખવામાં	આવે	છે.	જે	સલામિ	ખોરાકની	િંગી,	સલામિ	
રહેઠાણનો	અભાવ,	પ્રાણીઓમાં	ઉપ્ોગ	લેવાિી	પ્રતિબતધિ	દવાના	લીધ	ેિેના	મૃિદેહોને	આરોગવાથી	વીજ	લાઇન	સાથ	ે
અથડામણથી	વગેરેથી	ગીધ	લુપ્તપ્રા્	થવાના	આરે	છે.	જેથી	ગીધ	પ્રજાતિના	સંરક્ણ	અન	ેસંવર્્ષ	માટે	િેના	આવાસોનુ	ંમેપીંગ,	
ગીધ	પ્રજનન	કનેદ્	બનાવવા	સલામિ	ખોરાક	િથા	 રહેઠાણની	સુતવધા,	 િેમજ	લોકોમા	ંગીધ	પ્રત્ે	જનજાગૃતિ	લાવવાની	
કામગીરી	માટે	સન	ે૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષમાં	નવી	બાબિ	િરીકે	સતુચિ	` ૦.૮૦	કરોડની	દરખા્િ	થ્ેલ	છે.

 ► કોરલ રીન્, ડોલન્ફીન, ડુગોંગન્ સંરક્ષણ અને સંવધયાન ઃ
	 સમદુ્ની	 સપાટી	 ઉચી	આવવી,	 દદર્ાઇ	 કચરો,	 પલાસ્ટક,	આકસ્મક	 રીિે	 સમુદ્માં	 કાચા	 િેલનુ	ં ફેલાવું.	 જેવી	
સમ્્ાઓથી	દદર્ાઇ	 તનવસનિંત્ર	 તવતવધ	સમ્્ાઓનો	સામનો	કરી	 રહી	છે.	પરવાળાના	ખડકો	 કેસલર્મ	કાબબોનેટના	
પથથરો	છે.	જે	 વનસતપ્ત	અને	 પ્રાણી	સૃક્ટીનું	આશ્ર્્થાન	છે.	 મત્્	 ઉદ્યોગ,	 પ્રવાસન,	 દદર્ાકાંઠાના	 ધોવાણો	અટકાવવા	
જહોજના	એંકરોથી	પરવાળાના	ખડકો	માટે	જોખમકારક	છે.	આમ	કોરલ	રીફન	ેનુકરાન	થા્	છે.	ડોલફીન	અન	ેડુગોંગ	જેવા	
દદર્ાઇ	જીવોના	ખોરાક	િથા	રહેઠાણની	સમ્્ા	પણ	ઉભી	થા્	છે.	અન	ેલુપલપ્તપ્રા્	થવાના	આરે	આવે	છે.	જેના	સંરક્ણ	
અને	સંવધ્ષન	માટે	તવકાસની	કામગીરી	માટે	અને	દદર્ાઇજીવોના	કારણે	પ્રવાસનન	ેવેગ	મળે	િથા	દદર્ાઇ	જીવોનો	તવકાસ	
થા્	માટ	ેસને	૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષ	માટે	નવી	બાબિ	િરીક	ેસતુચિ	` ૧.૨૫	કરોડની	દરખા્િ	કરેલ	છે.	

 ► વરૂ સંવધયાન ઃ
	 રાજ્માં	નીલગા્ના	વ્િી	તવ્ફોટ	માટે	વરૂની	સંખ્ામાં	થ્ેલ	ઘટાડો	જવાબદાર	છે.	કારણ	કે,	વરૂ	દ્ારા	રોઝ,	
કાતળ્ાર	જેવા	તૃણભક્ી	પ્રાણીઓનો	ખોરાક	માટે	તરકાર	કરવામાં	આવિો	હોવાથી	િેમની	સંખ્ાના	કુદરિી	તન્ંત્રણ	માટ	ેવરૂ	
બા્ોલોજીકલ	કંટ્ોલ	સમાન	હિા	પરંિુ	પાછલા	વરબોમાં	વરૂની	સંખ્ામાં	નોંધપાત્ર	ઘટાડો	થવાથી	રેવન્ુ	તવ્િારમાં	રોઝનુ	ં
કુદરિી	તન્ંત્રણ	બંધ	થ્ું	છે.	વરૂની	સંખ્ા	વધારવા	માટે	વરૂના	તવકાસ,	સંરક્ણ	અન	ેસંવધ્ષનની	કામગીરી	માટે	સન	ે૨૦૨૨-
૨૩	માટે	નવી	બાબિ	િરીકે	સુતચિ	` ૦.૬૮	કરોડની	દરખા્િ	કરેલ.	

 ► નવ્ વ્િન ખરીિી ઃ
	 વાઇલડ	લાઇફ	તવંગ	માટે	જુના	રદબાદિલ	થ્ેલ	વાહનો	સામે	નવા	વાહનો	ખરીદી	કરવા	માટ	ેસન	ે૨૦૨૨-૨૩ના	
વર્ષ	માટે	` ૧.૦૦	કરોડની	નવી	બાબિની	સુતચિ	દરખા્િ	કરેલ	છે.	

 ► વર્રજીવ અને મ્નવ વચ્ે ઘરયાણ વનવ્રણની રોજન્ ઃ
	 વન	તવ્િારમાં	વસિા	લોકોને	િથા	વન્પ્રાણીઓ	રહેરી	તવ્િારમાં	આવી	ચડિા	િથા	અવારનવાર	વન્પ્રાણીઓ	
દ્ારા	માલઢોરનું	મારણ	કરવામાં	આવે	ત્ારે	માનવ	અન	ેવન્પ્રાણી	વચ્ચે	ઘર્ષણ	જેવી	સ્થતિનુ	ંસજ્ષન	થા્	છે.	આવા	સંજોગોમા	ં
માનવ	અને	વન્જીવ	વચ્ચે	ઘર્ષણ	ઘટાડવા	િથા	વન્જીવોને	જંગલ	તવ્િારની	હદોમાં	રાખવા	માટ	ેિેમજ	િાતકાતલક	રે્ ક્ુ	
કરવા	માટે	કવીક	રી્પોંસ	ટીમ	બનાવવા	િથા	લોકોમાં	વન્જીવો	પ્રત્ે	જાગૃતિ	લાવવા	જન	જાગૃતિના	કામો	કરવા	માટ	ેસન	ે
૨૦૨૨-૨૩મા	ંનવી	બાબિ	િરીકે	સુતચિ	` ૩.૩૭	કરોડની	દરખા્િ	કરેલ	છે.	

 ► ઇકો ટુરીઝમ ડેવલોપમેર્ટ બોડયા ઃ
	 ઇકો	ટુરીઝમ	ડેવલોપમેનટ	બોડ્ષ	રચના	કરવા	માટે	સન	ે૨૦૨૨-૨૩માં	નવી	બાબિ	િરીકે	સતુચિ	` ૧.૦૦	કરોડની	
દરખા્િ	કરેલ	છે.	

 ► નળસરોવર ખ્્ે પબલીક સુવવધ્ઓ અને (એચ.આર.એન્) ઃ
	 નળસરોવર	ખાિે	પ્ર્ટન	્થળ	િરીકે	તવકાસ	પામેલ	છે.	પ્રવાસીઓ	અહી્ા	પીકનીક	પ્રોઇનટ	િથા	પ્રવાસી	પક્ીઓન	ે
તનહાળવા	માટે	મોટી	સંખ્ામાં	આવવા	લાગ્ા	છે.	નળસરોવર	ખાિે	આવિા	પ્રવાસીઓની	પ્રાથતમક	સતુવધાઓ	પુરી	પાડી	
રકા્	િે	માટે	ફોરે્ટ	રે્ટ	હાઉસ	હોવું	જરૂરી	જણા્	છે.	માટે	નળસરોવર	ખાિે	નવુ	ંએફ.આર.એસ.	બનાવવા	માટે	સન	ે
૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષ	માટે	નવી	બાબિ	િરીકે	સુતચિ	` ૧.૦૦	કરોડની	દરખા્િ	કરેલ	છે.	
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 ► બ્રોડ્રવસસીટી બોડયા ઃ
	 જતૈવક	તવતવધિા	વ્વ્થાપન	સતમતિની	પુનઃરચના	કરવા	કુલ	૬૭૧૨	ગ્ામપંચા્િો	માં	બી.એમ.સી.	બનાવવા	િથા	
જુના	પી.બી.આર.ની	કામગીરી	જે	પુણ્ષ	થવા	આવેલ	છે.	જે	માટે	૨૪૦	પી.બી.આર	ગ્ામ્કક્ાએ	બનાવવા	માટે	અન	ેિેના	ત્રણ	
ભાગમાં	ચુકવણા	માટે	બોડ્ષને	રકમની	જરૂરિ	હો્	િથા	બા્ોડાવ્ષસીટી	બોડ્ષના	ચેરમેનશ્રી	માટે	નવુ	વાહન	ખરીદી	કરવા	માટે	
સને	૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષ	માટે	નવી	બાબિ	િરીકે	સુતચિ	` ૬.૦૦	કરોડની	દરખા્િ	કરવામાં	આવેલ	છે.	

 ► ગીર ન્્ઉર્ડેશન ઃ
	 ગુજરાિ	ઇકોલોજી	એજ્ુકેરન	એનડ	રીસ્ષચ	ફાઉનડેરન	એટલ	ેકે	ગીર	ફાઉનડેરન	ગુજરાિ	રાજ્માં	પ્રકૃતિ	તરતક્ણ	
અને	સરંોધનમાં	પ્રકૃતિ,	વન્પ્રાણી,	પ્ા્ષવરણ	અન	ેસંલનિ	તવર્ોમાં	તરક્ણ	ના	મા્્મથી	જાહેર	જનિા	અને	રાળા	કોલેજેના	
તવદ્યાથથીઓને	તરક્ણ	આપવાનો	અન	ેપદરસરી્	સરંોધનો	િથા	પ્ા્ષવરણ	તરક્ણ	અન	ેસંરોધનની	લગિી	જાહેર	સેવાનું	કા્્ષ	
કરે	છે.	ગીર	ફાઉનડેરન	પીકનીક	પોઇનટ	િરીકે	પ્ર્્ષટકોમા	ંઆકર્ષણનું	કનેદ્	પણ	છે.	જેના	લીધ	ેઇનદ્ોડા	પાક્ક	ખાિે	મુલાકાિીઓની	
સુતવધાઓ	જેવી	કે	બેટરીથી	સંચાતલિ	વાહન,	ગાડ્ષન	પાથ,	્ક્ા	વોક,	િથા	સા્કલીંગ,	વોદકંગ	ટે્ક,	પીવાના	પાણીની	સુતવધા,	
તવશ્રામ	કુટીર,	કેમપ	સાઇટનું	નવીનીકરણ,	ચેનલીંક	ફેનસીંગ,	એનટ્ી	ગેટ,	િથા	વન્જીવોના	પાંજરા,	વગેરેનું	નવીનીકરણ	કરવા	
િથા	પ્રવાસીઓની	પ્રાથતમક	સુતવધા	પુરી	કરવા	નવી	બાબિ	િરીકે	સને	૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષમાં	` ૧૦.૦૦	કરોડની	સુતચિ	
જોગવાઇ	કરેલ	છે.	

 ► નવ્ ઘ્સ ગોડ્ઉન બ્ંધક્મ ઃ
	 રાજ્માં	અછિ/અધ્ષ	અછિ	સમ્માં	પરુઓન	ેસરકારશ્રીના	આદેર	મુજબ	રાહિ	દરે	ઘાસ	પુરૂ	પાડવાની	મુખ્	
કામગીરી	છે.	વન	તવભાગ	પાસે	૭.૦૦	કરોડ	દક.ગ્ા	ઘાસનો	જથથો	ઉપલબધ	હોવો	જોઇએ.	વન	તવભાગ	પાસ	ેહાલમાં	૨૯૪	
ઘાસ	ગોડાઉનો	છે.	જેની	સંગ્હક્મિા	૫.૨૨	કરોડ	દક.ગ્ા	જેટલી	છે.	િે	સગં્હક્મિા	૭.૦૦	કરોડ	દક.ગ્ા	જેટલી	કરવા	બીજા	
૧૦૦	ઘાસ	ગોડાઉન	બાંધવાના	થા્	િે	પૈકી	૩૪	ગોડાઉનનુ	ંઆ્ોજન	સને	૨૦૧૯-૨૦	િથા	સન	ે૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ષ	
દરમ્ાન	કરવામાં	આવેલ	છે.	બાકીના	૬૬	ગોડાઉન	પૈકી	૧૬	ગોડાઉન	બાંધવાની	કામગીરી	માટે	અંદાજીિ	` ૮.૦૦	કરોડની	
જરૂરી્ાિ	જણા્	છે.	િે	રકમ	નાબાડ્ષ	પાસેથી	લોન	સહા્	િરીકે	લેવા	માટે	સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	વર્ષમાં	નવી	બાબિની	સુતચિ	
` ૮.૦૦	કરોડની	દરખા્િ	કરેલ	છે.	

 ► ટ્્ંર્ઝીટ િોસટેલ બન્વવ્ ઃ
	 રાજ્ના	જુદા	જુદા	ક્ેતત્ર્	વિુ્ષળ	હેઠળના	તવભાગોના	કા્્ષક્ેત્ર	હેઠળની	િાલુકા	કક્ાની	રેનજ	કચેરી,	રાઉનડ,	િેમજ	
બીટ	જંગલ	તવ્િારના	અંિદર્ાળ	તવ્િારમાં	આવેલ	હો્	છે.	આવા	અંિાદર્ાળ	તવ્િારમાં	ફોરે્ ટર	અન	ેબીટ	ગાડ્ષ	પોિાની	
ફરજ	બજાવિા	હો્	િે	તવ્િારમાં	પ્રાથતમક	સુતવધાના	અભાવ	ે્ટાફ	પોિાના	પદરવાર	સાથ	ેપોિાની	ફરજના	્થળે	રહેવામાં	
ઘણી	મુશકેલીઓ	અનુભવે	છે.	િેમજ	પોિાના	બાળકોના	પસંદગીના	ક્ેત્રમાં	તરક્ણ	મેળવી	રકિા	નથી.	આ	પદર્થતિ	તનવારવા	
માટે	ક્ેતત્ર્	વિુ્ષળ	સુરિ	અને	વન્જીવ	વિુ્ષળ	વડોદરામાં	અનુક્રમ	ેમાંડવી	અન	ેડેડી્ાપાડા	ખાિે	ટ્ાનઝીટ	હો્ટેલ	બનાવવા	માટે	
િથા	અન્	રાજ્ના	વન	તવભાગના	િાલીમાથથીઓ	ઘણી	વખિ	ગુજરાિ	વન	તવભાગ	દ્ારા	અમલમાં	હો્	િેવી	્ોજનામાં	
કામગીરી	પ્રત્ક્	જાણકારી	માટે	જુદા	જુદા	વન	તવભાગની	મુલાકાિ	લેિા	હો્	છે.	જેમાં	પણ	ટ્ાનઝીટ	હો્ટલની	સુતવધા	
ઉપલબધ	થા્	િો	િાલીમાથથીઓને	રહેવાનો	પ્રશ્ન	હલ	થઇ	રકે	િેવા	હેિુથી	સને	૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષ	માટે	નવી	બાબિ	િરીકે	
સુતચિ	` ૨.૦૦	કરોડની	દરખા્િ	કરેલ	છે.	

 ► ડીવીઝન કચેરી અને કવ્ટસયાનું બ્ંધક્મ ્્્ ભ્વનગર ખ્્ે (એન્.આર.એચ) ઃ
	 ભાવનગર	ખાિે	હાલમાં	વન	તવભાગ	હ્િક	કોઇ	રે્ટ	હાઉસ	ન	હો્,	ક્ેત્રી્	સામાજીક	વનીકરણ	િથા	વાઇલડ	
લાઇફ	લગિ	કામગીરીઓ	માટે	મુલાકાિ	િથા	મોનીટરીંગ	વગેરેની	કામગીરી	માટે	આવિા	અતધકારીશ્રીઓ	િથા	કમ્ષચારીશ્રીઓને	
રહેવાની	અગવડિાઓ	પડે	છે.	જેથી	હાલની	જરૂરી્ાિોન	ે્્ાનમાં	લઇ	ભાવનગર	ખાિે	નવી	સગવડિાઓ	ઉભી	કરવાની	
જરૂરી્ાિ	હોઇ	નવા	રે્ટ	હાઉસ	બાંધકામ	માટે	િથા	મુખ્	વન	સંરક્કશ્રી,	વદકિંગ	પલાન,	સુરિના	રહેઠાણ	માટ	ેકોઇ	આવાસ	
નથી.	જે	્્ાને	લઇ	મુખ્	વન	સંરક્કશ્રી	વદકિંગ	પલાન,	સુરિના	ક્ાટ્ષર	બાંધકામ	માટે	સન	ે૨૦૨૨-૨૩માં	સુતચિ	નવી	બાબિ	
િરીકે	` ૩.૫૦	કરોડની	દરખા્િ	કરેલ	છે.	

 ► બ્રીર્ ખ્્ે ન્.વ.સંશ્ીન્ કવ્ટસયાનું બ્ંધક્મ ઃ
	 વડોદરા	વન	વિુ્ષળ	હેઠળ	ના્બ	વન	સંરક્કશ્રી	બારી્ાની	કચેરીન	ેઆગ	લાગિા	મોટા	પ્રમાણમાં	નુકરાન	થ્ેલ	
હોવાથી	 નવી	 ડીવીઝન	 કચેરીના	 બાંધકામ	 માટે	 સન	ે ૨૦૨૧-૨૨ના	 વર્ષ	 માટે	 દરખા્િ	 કરેલ	 હિી.	 જે	 અનવ્ે	 ના્બ	
મુખ્મતં્રીશ્રીની	સુચના	મુજબ	બારી્ા	ખાિે	નવી	પ્રાંિ	કચેરી	અને	મામલિદાર	કચેરીનુ	ંબીલડીંગ	બનેલ	હોઇ	જો	ત્ા	જગ્ા	
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ઉપલબધ	હોઇ	િો	કલેકટરશ્રી	ત્ા	જગ્ા	સોપરે	િેવી	્થળ	ઉપર	ચકાસણી	કરાવી	તવગિ	સહપુનઃ	દરખા્િ	સાદર	કરવા	
જણાવેલ	હિું.	જે	અનવ્ે	કલેકટરશ્રી	દાહોદના	જણાવ્ા	મુજબ	દેવગઢ	બારી્ા	િાલુકામાં	િેમની	કચેરી	હ્િકનું	કોઇ	મકાન	
ખાલી	નથી	િેમ	જણાવેલ	છે.	જેથી	ડીવીઝન	કચેરી	બારી્ા	માટે	જગ્ા	ઉપલબધ	થ્ેલ	ન	હોઇ	સદર	દરખા્િ	સન	ે૨૦૨૨-
૨૩ના	વર્ષમાં	પુનઃ	નવી	બાબિ	િરીકે	સુતચિ	` ૧.૫૦	કરોડની	કરેલ	છે.	

 ► જે. એન્. એમ. સી./ એસ.એચ.જી. દ્્ર્ વસ્ુઓન્ ઉતપ્િન અને વેચ્ણ કેર્રિો સ્્પવ્ની ક્મગીરી ઃ
	 સહભાગી	 વન	 વ્વ્થા	 મંડળીઓ	િથા	 ્વ	 સહા્	જુથો	 (જે.એફ.એમ.સી./એસ.એચ.જી)	 દ્ારા	આદદવાસીઓએ	
એકત્રીિ	કરેલ	વન	પેદારોન	ેવેચાણ	કરવા	માટે	એક	વેચાણ	કનેદ્	ઉભુ	કરી	િેમાં	વન	પેદારોના	વેચાણની	કામગીરી	દ્ારા	
આદદવાસીઓને	રોજગારી	પુરી	પાડવાનો	હેિુ	આ	્ોજનાનો	મુખ્	ઉદ્રે	છે.	વન	પેદારોના	વેચાણ	થવાથી	્થાતનક	લોકોની	
આવકમા	ંવધારો	થરે	િેમજ	આદદવાસી	તવ્િારના	લોકોન	ેરોજગારી	મળી	રહેરે.	જેના	માટે	` ૧.૦૦	કરોડની	નવી	બાબાિ	
િરીકેની	દરખા્િ	કરેલ	છે.	

 ► નવ્ વ્િન ખરીિી ઃ 
	 વનોના	સંરક્ણ,	સંવધ્ષન	અને	અન્	સરકારી	 કા્બો	હેિુસર	અતધકારીઓન	ેવાહનોની	 કા્મી	ધોરણે	જરૂરી્ાિ	
હોવાથી	જુના	રદબાિલ	કરવામાં	આવેલ	વાહનો	સામે	નવા	વાહનો	ખરીદી	કરવા	સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	વર્ષમાં	નવી	બાબિ	
િરીકે	` ૨.૦૦	કરોડની	સુતચિ	દરખા્િ	કરવામાં	આવેલ	છે.	

 ► ભુજ ખ્્ે બ્રોડ્રવસસીટી પ્ક્ક અને ઔરવધર વનમ્ં નવી ક્મગીરી ઃ
	 ભુજ	ખાિે	મોચીરાઇ	રખાલમાં	૫.૫૯	હે.	તવ્િારમાં	આવેલ	આરોગ્	વનન	ેતવ્િરણ	કરી	નવસા્્	કરવું	િેમ	િેમા	ં
જરૂરી	સતુવધાઓ	ઉભી	કરી	પ્્ષટન	્થળ	િરીકે	તવકતસિ	કરવાનુ	ંઆ્ોજન	છે.	િેમજ	ભુજ	ખાિે	મીરઝપર	રખાલમાં	આવેલ	
બા્ોડા્વસથીટી	પાક્કને	પણ	નવસા્્	કરી	વન	તનમા્ષણ	કરવાનુ	ંઆ્ોજન	છે.	પાક્કમાંથી	ગાંડાબાવળ	િેમજ	તબન	ઉપ્ોગી	
વન્પતિ	દુર	કરી	કંમપાઉનડ	વોલ,	ટ્ી-ગાડ્ષ,	પ્રવેર	દ્ારા,	વોટર	્ુનીટ,	પેવર	બલોક	વગેરેની	કામગીરી	માટે	સન	ે૨૦૨૨-૨૩	
ના	વર્ષમાં	નવી	બાબિ	િરીકે	સુતચિ	` ૧.૦૦	કરોડની	દરખા્િ	કરેલ	છે.

 ► આધુનીક ટેકનોલેજી દ્્ર્ વન સંરક્ષણની ક્મગીરી સુરિઢ બન્વવી ઃ
	 વનોના	રક્ણ	અંિગ્ષિ	ક્ેત્રી્	્ ટાફ	માટે	આધુતનક	ટેકનોલોજી	અનુરૂપ	સંદરેાવ્હાર	ઝડપી	રહે	િેમજ	કોમ્ુતનકરેનનું	
નેટવક્ક	સુદ્ઢ	બને	િે	હેિુથી	વોકી-ટોકી	િેમજ	બેઝ	્ટેરનથી	સુસજ્જ	માળખાની	િાિી	જરરી્ાિ	હોઇ	ઉકિ	સાધનોની	ખરીદી	
વન	તવ્િારમાં	સંવેદનરીલ	જગ્ાઓમા	ંફરજ	બજાવિા	ક્ેત્રી્	કમ્ષચારી/અતધકારી	ઉપર	ઘર્ષણના	બનાવો	અવારનવાર	બનિા	
હોઇ	િેઓના	આતમરક્ણ	હેિુ	દરવોલવર/રોટગન(હતથ્ારો)	ની	ખરીદી	િથા	આધુતનક	પદતિથી	વનોનુ	ંતનદરક્ણ	થઇ	રકે	િે	
હિેુ	સવમેલનસ	ડ્ોનસની	ખરીદી	કરવા	માટે	સને	૨૦૨૨-૨૩માં	નવી	બાબિ	િરીકે	સુતચિ	` ૩.૦૦	કરોડની	દરખા્િ	કરવામાં	
આવેલ	છે.	

 ► એગ્ો ન્ોરેસટ્ી (ર્જર આધ્દર્) ઃ
	 આ	્ોજનાનો	મુખ્	હેિુ	તબન	વન	તવ્િારમાં	વૃક્ોનું	આવરણ	અને	સંખ્ા	વધારવાનુ	ંછે.	જેથી	એક	બાજ	ુસમાજન	ે
આવક	અને	રોજગારીની	િકો	વધે	વૃક્	આધાદરિ	ઉદ્યોગોન	ેકાચો	માલ	મળી	રકે	િથા	પ્ા્ષવરણી્	અન	ેપદરસરી્	તવકાસ	
થા્.	જેમાં	ખેડુિોના	માતલકીના	ખેિરમાં	ખેડુિ	થકી	રોપાઓ	વાવિેર	કરાવવા	માટે	સન	ે૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષમાં	સામાન્	
તવ્િારમાં	૧૦૭૯૨	હેકટરમાં	રોપા	વાવેિર	માટે	` ૪.૪૪	કરોડ,	આદદજાતિ	તવ્િાર	૪૬૪૫	હેકટર	માટે	` ૧.૯૦	કરોડ	િથા	
એસ.સી.એસ.પી.ના	૧૫૫૦	હેકટર	માટે	` ૦.૪૬	કરોડની	સતુચિ	નવી	બાબિની	દરખા્િ	કરવામાં	આવેલ	છે.

 ► બ્મબુ વ્વે્ર (ર્જર આધ્દર્) ઃ
	 આ	્ોજનાનો	મુખ્	હિેુ	 તબન	વન	 તવ્િારમાં	 વૃક્ોનંુ	આવરણ	અને	 સંખ્ા	 વધારવાનંુ	છ.ે	 જેથી	એક	બાજુ	
સમાજને	આવક	અને	 રોજગારીની	 િકો	 વધે	 વૃક્	આધાદરિ	 ઉદ્યોગોને	 કાચો	 માલ	 મળી	 રકે	 િથા	 પ્ા્ષવરણી્	અને	
પદરસરી્	તવકાસ	થા્.	જેમાં	ખેડુિ/સરકારી	સં્થા	થકી	બામબુ	રોપાના	વાવેિર	કરવા	માટે	સને	૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષમાં	
સામાન્	તવ્િારમાં	૩૪૦	હેકટર	માટે	` ૧.૦૦	કરોડ,	આદદજાતિ	તવ્િાર	૬૮	હેકટર	માટે	` ૦.૭૫	કરોડ	િથા	એસ.
સી.એસ.પી.ના	૭૧	હેકટર	માટે	` ૦.૨૫	કરોડની	સુતચિ	નવી	બાબિની	દરખા્િ	કરવામાં	આવેલ	છે.	

 ► વનચે્ન્ કેર્રિનુ બ્ંધક્મ અને નવીનીકરણ ઃ
	 રાજ્માં	સામાજીક	નવીકરણ	હેઠળ	કુલ-૨૫	વનચિેના	કેનદ્ો	આવેલ	છે.	આ	કેનદ્ો	સન	ે૧૯૯૦	થી	૨૦૦૬	દરમ્ાન	
બનાવવામા	ંઆવેલ	જેના	બાંધકામ	ખુબજ	જુના	થ્ેલ	હોવાથી	નવીનીકરણ	કરવું	જરૂરી	છે.	વન	ચિેના	કેનદ્માં	 તવતભન્ન	
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્ોજનાઓ	તવરે	સમ્ાંિરે	તરતબરો	ગોઠવી	ખેડુિ	ભાઇઓ	િેમજ	લોકોન	ેસામાજીક	વનીકરણ	રાખાની	િમામ	્ ોજનાઓ	અંગ	ે
તવ્તૃિ	અને	વ્ાપક	લોક	સંપક્ક	દ્ારા	માતહિી	પુરી	પાડવામા	ંઆવે	છે.	જેથી	એ	લોકો	વન	તવ્િાર	બહારના	તવ્િારોમાં	
પ્ા્ષવરણની	જાળવણી	માટ	ેમોટા	પા્ા	પર	વૃક્ારોપણ	કરવા	પ્રેરા્	છે.	આમ	સન	ે૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષ	માટે	નવી	બાબિ	િરીકે	
રાજ્માં	આવેલ	જુના	કુલ	૨૫	વનચેિના	કેનદ્ોનું	નવીનીકરણ	કરવા	સુતચિ	` ૩.૭૦	કરોડ	િથા	મતહસાગર	ખાિે	નવુ	ં
વનચેિના	કેનદ્ના	બાંધકામ	માટે	સુતચિ	` ૧.૦૦	કરોડની	દરખા્િો	કરેલ	છે.	

 ► કચેરીઓનું અને કવ્ટસયાનું બ્ંધક્મ (બોટ્િ ખ્્ે) ઃ

	 તવભાગી્	કચેરીનું	પુનઃગઠન	થ્ેલ	ગીર	સોમનાથ	અને	બોટાદ	ખાિે	ના્બ	વન	સંરક્કશ્રી,	સામાજીક	વનીકરણ	
તવભાગની	કચેરી-૨	િથા	ના્બ	વન	સંરક્કશ્રીનું	કવાટ્ષર-૨ના	બાંધકામની	કામગીરી	માટે	સને	૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષમાં	નવી	
બાબિ	િરીકે	સુતચિ	` ૩.૦૦	કરોડની	દરખા્િ	કરેલ	છે.	

 ► કચેરીઓનું અને કવ્ટસયાનું બ્ંધક્મ (ગોધર્ ખ્્ે) ઃ

	 દાહોદ	જીલ્ાના	મુખ્	મથકે	વન	સંરક્કશ્રીની	સામાજીક	વનીકરણ	વિુ્ષળની	કચેરી	િેમજ	વન	સંરક્કશ્રીનું	કવાટ્ષર	
બાંધવાનું	થા્	છે.	આ	બાંધકામથી	વહીવટી	કામગીરીમાં	અનુકળિા	િેમજ	ક્ેત્રી્	ફેરણોનો	મુખ્	હેિુ	છે.	જેના	માટે	સને	
૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષ	માટે	નવી	બાબિ	િરીકે	સુતચિ	` ૧.૭૫	કરોડની	દરખા્િ	કરેલ	છે.	

 ► શિેરી વવસ્્રોમ્ં ્ેમજ અર્ર સ્ળોએ નડ્રરૂપ ઝ્ડોન્ પુવનંગ મ્ટે સ્ધનો વસ્વવ્ની રોજન્ ઃ

	 ગાંધીનગર	જેવા	રહેરી	તવ્િાર	ખાિેના	રહેિા	રહેવાસી	િેમજ	અન્	સરકારી	કચેરીઓ	વગેરે	દ્ારા	કરવામાં	આવિી	
નડિરરૂપ	વૃક્ોને	પુનથીગ	િથા	કટીંગ	કરવાની	રજુઆિોમાં	વૃક્ોને	પનુનીંગ	િથા	કટીંગ	ઝડપથી	થા્	અન	ેલોકોની	રજુઆિોનો	
ઝડપથી	તનકાલ	થા્	જેના	માટ	ે૧	આધતુનક	ટ્ી-પનુનીંગ	કટીંગ	મરીન	ખરીદ	કરવા	માટ	ેસન	ે૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષમાં	નવી	
બાબિ	િરીકે	સુતચિ	` ૦.૫૦	કરોડની	દરખા્િ	કરવામાં	આવેલ	છે.	

 ► નવ્ વ્િનોની ખરીિી (સ્.વ.રો) ઃ

	 કે્ત્રી્	કામગીરી	માટે	વાહનો	વન	તવ્િારના	કાચા	ઉબડ	ખાબડ	ર્િાઓ	ઉપર	ચલાવવાના	થિા	હોવાથી	ભાડે	
વાહનો	ઉપલબધ	થિા	નથી	િેમજ	વાહનો	ભાડે	રાખવાથી	સરકારશ્રીને	વધારે	ખચ્ષ	આવે	િેમ	હોવાથી	જુના	વાહનો	રદબાિલ	
કરી	નવા	૮(આઠ)	વાહનોની	ખરીદી	માટ	ેસને	૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષમાં	નવી	બાબિ	િરીકે	સુતચિ	` ૧.૦૬	કરોડની	દરખા્િ	
કરેલ	છે.	

 ► ક્રમી નસયારીનું આધુવનકરણ ઃ

	 સામાજીક	વનીકરણ	હ્િકની	કા્મી	નસ્ષરીઓન	ેઆધુતનક	કરવા	િથા	ઉજા્ષના	તબન	પરંપરાગિ	્ત્રોિોનો	ઉપ્ોગ	
અને	વીજળીનો	બચાવ	અને	સાથે	પ્રદુરણમાં	ઘટાડો	કરવાના	હેિુસર	કા્મી	૧૦	નસ્ષરીઓન	ેઆધુતનક	કરી	નસ્ષરીઓ	માટે	
સોલર	લાઇટ	અન	ેપમપ	ખરીદી	કરવા	માટ	ેસને	૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષમાં	નવી	બાબિ	િરીકે	સુતચિ	` ૧.૦૦	કરોડની	દરખા્િ	
કરેલ	છે.	

 ► વસંગલ રુઝ પલ્ન્સટકનો ઉપરોગ ઘટ્ડવ્ અર્ર વવકલપ અંગેની રોજન્ ઃ

	 વન	 તવભાગમાં	 ઉછેરવામાં	આવિા	રોપાઓ	માટે	 પલા્ટીક	બેગનો	ઉપ્ોગ	કરવામાં	આવે	છે.	આ	 પલા્ટીકનો	
નકામો	કચરો	જમીન	પર	પડ	ેછે.	જેના	લીધે	જમીનની	ફળદ્ુપિા	પર	માઠી	અસર	થા્	છે.	જમીન	તબન	ઉપજાઉ	થા્	છે.	
જમીનએ	પ્ા્ષવરણનો	અગત્નો	ઘટક	છે.	આમા	આવા	સંજોગોમાં	પલા્ટીકનો	ઉપ્ોગ	ઘટાડવાની	ખુબ	જરૂર	છે.	િેના	અન્	
તવકલપ	માટે	સને	૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષમાં	` ૧.૦૦	કરોડની	નવી	બાબિ	િરીકે	સુતચિ	જોગવાઇ	કરેલ	છે.	

 ► એન્.પી.ઓ. બન્વવ્ની ક્મગીરી ઃ

	 રાજ્માં	 વનીકરણને	 વેગવંિુ	 બનાવવા	 માટે	 કૃરી	એફ.પી.ઓ.	 બનાવવાની	 દરખા્િ	 જેના	 થકી	 કા્્ષક્મ	ખચ્ષ	
અસરકારક	અને	ટકાઉ	સંરાધનોના	ઉપ્ોગ	દ્ારા	ઉતપાદકિામાં	વધારો	કરવો	અન	ેિેમના	ઉતપાદનો	માટે	વધુ	સારી	િરલિા	
અને	બજાર	જોડાણો	દ્ારા	ઉચ્ચ	વળિર	પ્રાપ્ત	કરવા	અને	સામુતહક	કા્્ષવાહી	દ્ારા	ટકાઉ	બનાવવાની	કામગીરી	સરકાર	િરફથી	
સહા્િા	સમ્ગાળાની	બહાર	આથથીક	રીિે	સ્ધર	અન	ે્વ-ટકાઉ	બનાવવા	વગેરેની	માટે	નવી	બાબિ	િરીકે	સુતચિ	` ૧.૦૦	
કરોડની	દરખા્િ	કરવામાં	આવેલ	છે.	
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 ► શિેરી વવસ્્રનું ગ્ીનીંગ ઃ
	 રહેરી	 તવ્િારોમાં	ગ્ીનીંગની	કામગીરી	માટે	સને	૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષ	માટ	ેનવી	બાબિ	િરીકે	સતુચિ	` ૨.૦૦	
કરોડની	દરખા્િ	કરવામાં	આવેલ	છે.	જેમાં	ગ્ીનીંગની	કામગીરી	થકી	રોપાની	મોટા્ષતલટી	ઘટરે.	રોપા	ઝડપથી	મોટા	થિા	
કાબ્ષન	્ લીંક	ઘટાડો	થરે	પ્ા્ષવરણની	સમિુલા	જળવારે	અવાજ	અન	ેહવાનું	પ્રદ્ુરણ	ઘટરે.	ઉષણ	િાપમાનનુ	ંસિંુલન	જળવારે.	
તબન	વન	તવ્િારમાં	વૃક્ોનું	આવરણ	અને	સંખ્ામાં	વધારો	થરે.	

 ► રુવનવયાવસટી સ્્ે રીસચયા ઃ
	 ગુજરાિ	 િેમજ	ભારિમાં	અન્	્થળોએ	આવેલ	 તનષણાંિ	 તવશ્વતવદ્યાલ્	અન	ેસં્ થાઓ	સાથ	ેસંકતલિ	સંરોધન	
પ્રવૃતિમાં,	વાતનકી,	વન્પ્રાણી,	કલા્મેનટ	ચેનજ,	પ્ા્ષવરણ,	ઇકોલોજી	તવગેરે	કામગીરી	કરવા	માટ	ેઆરરે	૬	જેટલી	્ ુતનવસથીટી	
સાથે	એમ.ઓ.્ુ.	 કરી	સંકતલિ	સંરોધનો	હાથ	ધરવામાં	આવનાર	છે.	આ	કામ	માટે	ગુજરાિ	ફોરે્ટ્ી	 રીસચ્ષ	 ફાઉનડેરન,	
ગાંધીનગર	હેઠળ	ગ્ાનટ	રાખવામાં	આવરે.	અને	કામગીરી	તનષણાંિ	સં્ થાઓના	મારફિે	કરવામા	ંઆવરે.	જેના	માટ	ેએક	
વર્ષમાં	` ૦.૪૦	કરોડ	ખચ્ષની	જરૂરી્ાિ	રહેરે.	જેના	માટે	સન	ે૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષમાં	નવી	બાબિ	િરીકે	દરખા્િ	કરેલ	છે.	

 ► ન્ોરેસટ એકેડમીનો વવક્સ, મેમોરીરલ/મીટીંગ િોલ ્ેમજ ઓડીટોરીરમ બન્વવ્ની ક્મગીરી ઃ
	 જી.એફ.આર.સી.	રાજપીપળા	ખાિે	રેંજ	ફોરે્ટ	ઓદફસરશ્રીઓની	૧૮	માસની	આપવામાં	આવે	છે.	િાલીમાથથીઓની	
માળખાકી્	સુતવધાઓ	લગભગ	િમામ	પ્રકારની	ઉપલબધ	છે.	િાલીમાથથીઓના	પ્રોગ્ામ,	પદવીદાન	સંમારંભ	વગરેે	કા ્્ષક્રમો	માટે	
ઓડીટોરી્મની	જરૂરી્ાિ	છે.	ઓડીટોરી્મ	બનિા	િાલીમ	કોલેજ	સસુજ્જ	બની	રહેર.ે	જનેા	માટે	` ૧.૨૦	કરોડ	િથા	વન	
તવભાગના	કમ્ષચારીઓ	ફરજ	દરમ્ાન	ઘણીવાર	પોિાના	પ્રાણોની	આહુિી	આપે	છે.	િમેની	્ાદમા	ંમમોરી્લ	બનાવવા	પ્રકારન	
અન	ેસપંક્ક	તવભાગ	ગાધંીનગર	દ્ારા	જસિ,	કાસંા	અન	ેએલ્ુમીની્મન	ુઆરરે	૧૬	ફુટ	ઉચાઇ	ધરાવિુ	મમેોરી્લ	બનાવવામા	ં
આવનાર	છે.	જનેા	માટે	` ૦.૫૦	કરોડ	િથા	ના્બ	વન	સરંક્કશ્રી,	િાલીમ	તવભાગ,	ગાંધીનગર	હ્િક	અકે	કોનફરનસ	હોલ	
આવલે	છે.	જમેા	ંમાન.મંત્રીશ્રીઓ	િથા	ગજુરાિ	સરકારના	વન	તવભાગ	િથા	અન્	સરકારી	તવભાગો	અધ્ષસરકારી	તવભાગો,	
સં્ થા,	બોડ્ષ,	તનગમ,	વગેરેની	ઉચ્ચકક્ાના	અતધકારીશ્રી/કમ્ષચારીશ્રીઓની	મીટીંગો/િાલીમ/	વક્કરોપ/સમેીનારનુ	ંઆ્ોજના	થા્	છે.	
કોનફરનસ	હોલનો	વપરાર	અત્િં	વધ	ુપ્રમાણમા	ંથિો	હો્	છે.	આથી	કોનફરનસ	હોલ	ઉ૫ર	અન્	એક	અદ્યિન	મીટીંગ	હોલ,	
વી.આઇ.પી.	રૂમ	બનાવવા	માટે	` ૦.૪૦	કરોડની	સન	ે૨૦૨૨-૨૩ની	દરખા્િો	કરેલ	છે.

 ► JICA પ્રોજેકટ ઃ
	 મનેગ્ુવ	અને	દદર્ાકાંઠાના	આશ્ર્	્થાનોના	તવકાસ	ઘાસના	મેદાનો,	ભેજવાળી	જમીન	અન	ેજંગલોની	પુનઃ્થપના,	
માનવ	વન્પ્રાણી	સંઘર્ષનું	સંચાલન	અને	સં્થાકી્	મજબુિીકરણ	દ્ારા	ઇકો-તસ્ટમ	સેવાઓ	પુનઃ્થાતપિ	કરવાની	કામગીરી	
માટે	સતૂચિ	નવી	બાબિ	િરીકે	સામાન્	 તવ્િાર	માટે	` ૧૩.૪૪	કરોડ	િથા	આદદવાસી	 તવ્િાર	માટે	` ૦.૦૨	કરોડની	
દરખા્િ	કરવામા	ંઆવેલ	છે.

 ► આઉટસોસયા દ્્ર્ મેન પ્વર એજર્સી દ્્ર્ વન ખ્્્ન્ આઈ.ટી. સેલ ની ક્મગીરી ઃ
	 છેવાડાના	નાગરીક	સુધી	ગુજરાિ	વન	તવભાગની	નાગરીકલક્ી	સેવાઓનો	વ્ાપ	પહોંચ	ેિે	હેિુસર	સદર	સેવાઓ	
ડીઝીટલ	સેવા	સેિુ	પલેટફોમ્ષ	પર	ઇ-ગ્ામ	સેનટર	પરથી	એકસેસ	થા્	િે	રીિે	ઉપલબધ	થવાની	કામગીરી	પ્રગતિમાં	છે.	આ	
ઉપરાંિ	ગુજરાિ	વન	તવભાગમા	ંક્ેત્રી્	કચેરીઓ	સુધી	ઇ-ગવન્ષનસના	ભાગરૂપ	ેતવતવધ	આઇ.ટી.	રીલેટેડ	પ્રવૃતિ	થા્	છે.	પરંિુ	
પુરિો	આઇ.ટી.	સંલનિ	તનષણાંિ/માનવબળ	ન	હોઇ	આઇ.ટી.	સંલનિ	કામગીરીમાં	તવક્ેપ/	અડચણ	ઉભી	થા્	છે.	િથા	આવી	
નાગરીકલક્ી	સેવાઓ	વધુ	પારદતર્ષિા	િથા	કા્્ષક્મ	રીિે	પુરી	પાડી	રકાિી	નથી.	જેથી	સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	વર્ષ	માટે	આ	
્ોજના	હેઠળ	નવી	બાબિ	િરીકે	` ૨.૦૦	કરોડની	દરખા્િ	કરેલ	છે.	

 ► જુિ્ જુિ્ સોફટવેર પેકેજ વેબ પોટયાલ ઃ
	 નાગરીક	અને	લાભાથથીઓને	સુતવધા	માટે	િેમને	મહતિમ	લાભ	ઝડપી	મળે	િેવા	હેિુસર	આઇસીટી	અને	ઇ-ગવન્ષનસની	
પોલીસીને	પ્રોતસહન	આપવા	ગુજરાિ	રાજ્	િથા	ગુજરાિ	વન	તવભાગમાં	જુદા	જુદા	આઇ.ટી.	રીલેટેડ	પ્રોજેકટો	ઇ-ગવન્ષનસ	
માટે	ઇનીસીએટીવ	લેવામાં	આવેલ	છે.	જેનું	ઓનલાઇન	પલટેફોમ્ષ	પુરૂ	પાડી	રકા્	ગુજરાિ	વન	તવભાગ	વધુ	કા્્ષક્મિાથી	
ડીઝીટલ	સેવાઓ	પુરી	પાડી	રકા્	િે	માટે	નવી	વેબ	એપલીકેરન,	વેબ	પોટ્ષલ,	મોબાઇલ	એપલીકેરન	ડેવલપ	થવા	િથા	ટેબલેટ	
િેમજ	અન્	આઇ.ટી.	રીલેટેડ	હાડ્ષવેરની	ખરીદી	અને	ડેવલોપમેનટની	કામગીરી	કરવાની	થા્	છે.	જે	માટે	સન	ે૨૦૨૨-૨૩ના	
વર્ષ	માટે	નવી	બાબિ	િરીકે	` ૧.૦૮	કરોડની	જોગવાઇ	કરેલ	છે.	
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ગુજર્્ પ્રિૂરણ વનરંત્રણ બોડયા 

	 ગુજરાિ	સરકાર	દ્ારા	દેરના	ઔદ્યોતગક	તવકાસમાં	મોખરાનુ	ં્થાન	ધરાવિા	ગુજરાિ	રાજ્માં	પાણી	અને	હવા	
પ્રદૂરણના	 તનવારણ	અન	ે તન્ંત્રણ	િથા	 પ્ા્ષવરણની	સુરક્ાના	 દ્સષ્ટકોણ	સાથે,	 પાણી	 (પ્રદૂરણ	 તનવારણ	અન	ે તન્ંત્રણ)	
અતધતન્મ	૧૯૭૪ની	જોગવાઇઓ	મુજબ,	િારીખ	૧૫-૧૦-૧૯૭૪	ના	રોજ	ગુજરાિ	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષ	(જીપીસીબી)	
ની	રચના	કરવામાં	આવી.	આ	બોડ્ષને	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણને	લગિા	વખિોવખિના	સુધારેલ	કેસનદ્્	કા્દાઓ	િથા	સંબંતધિ	
તન્મોની	જોગવાઇઓનો	અમલ	કરવાની	કામગીરી	સુપરિ	કરવામાં	આવી	છે.	
	 ઓકટોબર	 ૧૯૭૪ના	 રરૂઆિના	 િબક્ામાં,	 બોડ્ષમા	ં ૨૫	 જેટલો	 જૂજ	 કમ્ષચારીઓનો	 ્ટાફ	 હિો.	 હવે,	 બોડ્ષનુ	ં
સંખ્ાબળ	૫૦૧	થવા	છિાં,	ઉપરોક્ત	કા્દાઓનો	અમલીકરણ	માટે	જરૂરી	કમ્ષચારીઓની	સંખ્ા	ઓછી	છે.	જેમાં	આજ	સુધી	
૧૭૮	ઇજનેરો	િથા	૧૨૫	વૈજ્ાતનકો	અને	પૃથથકરણકારોનો	સમાવરે	થા્	છે.	
 બોડયા દ્્ર્ નીચે મુજબન્ અવધવનરમો/વનરમો/જાિેરન્મ્ની જોગવ્ઇઓનું અમલીકરણ કરવ્મ્ં આવે ્ેછ.

 ■ પાણી	(પ્રદૂરણ	તનવારણ	અને	તન્ંત્રણ)	અતધતન્મ,૧૯૭૪.
 ■ હવા	(પ્રદૂરણ	તનવારણ	અને	તન્ંત્રણ)	અતધતન્મ,૧૯૮૧.
 ■ પ્ા્ષવરણ	(સુરક્ા)	અતધતન્મ,	૧૯૮૬	અન	ેિેના	હેઠળના	તન્મો	પૈકી:-
 ■ જોખમી	રસા્ણોનું	ઉતપાદન,	સંગ્હ	અને	આ્ાિ	તન્મો,૧૯૮૯.
 ■ જૈતવક	િબીબી	કચરો	વ્વ્થા	તન્મો,	૨૦૧૬.	
 ■ કોલસાની	રાખોડીના	વપરાર-તનદદેરોનું	જાહેરનામું,	૧૯૯૯.	
 ■ ્વતન	પ્રદૂરણ	(તન્મન	અને	તન્ંત્રણ)	તન્મો,	૨૦૦૦.
 ■ ઘન	કચરો	વ્વ્થા	તન્મો,	૨૦૧૬.
 ■ ઑઝોન	ઘટાડિા	પદાથબો	(તન્મન	અને	તન્ંત્રણ)	તન્મો,૨૦૦૦.
 ■ બેટરી	(વ્વ્થા	અને	જાળવણી)	તન્મો,	૨૦૦૧.	
 ■ પ્ા્ષવરણી્	ઇમપેકટ	અસે્મેનટ	અંગેનુ	ંજાહેરનામું,	૨૦૦૬.	
 ■ જોખમી	િથા	અન્	કચરાઓ	(વ્વ્થા	અને	સીમાપાર	હેરફેર)	તન્મો,	૨૦૧૬.	
 ■ પલાસ્ટક	વે્ટ	વ્વ્થા	તન્મો,	૨૦૧૬.
 ■ ઇ-વે્ટ	વ્વ્થા	તન્મો,	૨૦૧૬.
 ■ સીઆરઝેડ	જાહેરનામા	૨૦૧૧ની	જોગવાઇનુ	ંઅમલીકરણ.
 ■ બાંધકામ	િથા	તનકંદન	કચરાના	વ્વ્થા	તન્મો,	૨૦૧૬.
 ■ પ્ા્ષવરણ	ઓડીટ	્ોજના,	૧૯૯૬.
 ■ માતહિી	અતધકાર	અતધતન્મ,	૨૦૦૫.
 ■ ગુજરાિ	(જાહેર	સેવાઓ	અંગેનો	નાગદરકોનો	અતધકાર)	અતધતન્મ,	૨૦૧૩.	
 ■ કોટ્ષ/સીપીસીબી/એમઓઇએફઅનેસીસી/સરકાર	દ્ારા	આપવામાં	આવેલ	આદેરોનુ	ંપાલન.

 ઉપરુયાક્ત અવધવનરમો અને વનરમોની જોગવ્ઇઓ અનુસ્ર બોડયા દ્્ર્ નીચેન્ ક્રફો કરવ્મ્ં આવે ્છે. 
 ■ રાજ્માં	પ્રદૂરણનું	તન્મન,	તન્ંત્રણ	િથા	તનવારણ	કરીને	પ્ા્ષવરણની	ગુણવતિામાં	સુધારો	કરવો.	
 ■ પાણી,	હવા	અને	જમીનના	પ્રદૂરણ	તનવારણ	અન	ેતન્ંત્રણન	ેલગિી	કોઇપણ	બાબિ	અંગે	રાજ્	સરકારને	સલાહ	
આપવી.	

 ■ પ્ા્ષવરણની	સાનુકુળિા	હો્	િેવા	ઉતચિ	્થળોએ	નવા	ઉદ્યોગોન	ેમંજૂરી	આપવી.	
 ■ રુદ	કરેલા	ગટરના	ગંદાપાણી	િથા	ઉદ્યોગોના	પ્રદૂતરિ	પાણીના	પુન:ઉપ્ોગન	ેપ્રોતસાહન	આપવું.	
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 ■ રાજ્માં	નદીઓ,	કુવા,	િળાવ	વગેરેનું	મોનીટરીંગ	કરવું.
 ■ રાજ્ના	મોટા	રહેરો	િથા	ઔધોતગક	વસાહિોની	આસપાસની	હવાની	ગુણવતિાનું	મોનીટરીંગ	કરવું.	
 ■ પાણી	અને	હવાના	પ્રદૂરણને	લગિી	િકતનકી	અન	ેઆંકડાકી્	માતહિી	એકત્ર	કરવી	અન	ેિેનું	સંકલન	કરવું.	
 ■ પ્રદતૂરિ	પાણી	અને	વા્ુગિ	્ત્રાવોના	તનકાલ	માટેના	ધોરણો	નક્ી	કરવા.
 ■ ગંદાપાણીના	રુસ્ધકરણની	િથા	હવાના	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણની	પ્ધતિઓ	તવકસાવવી.	
 ■ જોખમી	કચરાના	તનકાલ	માટેના	્થળો	મુકરર	કરવા.	
 ■ પ્રદરૂણ	તન્ંત્રણને	લગિી	િાલીમી	કા્્ષક્રમો,	પદરસંવાદો	અને	કા્્ષતરતબરો	વગેરેનું	આ્ોજન	કરવું.
 ■ પ્ા્ષવરણી્	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણ	અને	તન્મન	અંગે	લોકોમાં	જાગૃતિ	લાવવી.
 ■ પ્રદરૂણનું	તન્ંત્રણ,	તનવારણ	અને	ઘટાડવા	અંગે	વ્ાપક	પ્રમાણમાં	્ોજનાઓ	બનાવવી.
 ■ રાજ્માં	જુદા	જુદા	કૂવાઓ	અને	ઝરણાંઓની	્વચછિાને	પ્રોતસાહન	આપવું.			
 ■ પ્રદરૂણ	કરિાં	એકમોને	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણના	પગલાં	લેવા	આદેરો	આપવા.

   અવગ્મ્્ ધર્વ્ી પ્રવૃવતિઓ નીચે મુજબ ્છે. 
 ■ રાજ્માં	પ્રદરૂણની	તવકટ	સમ્્ાઓવાળા	્થળો	ઓળખવા	અન	ેઆવા	તવ્િારોમાં	પ્રદૂરણની	સમ્્ા	્્ાને	લઇ	િે	
તન્ત્રંણ/ઘટાડવા	માટે	સમ્બંધ	એકરન	પલાન	બનાવી	િેન	ુઅસરકારક	રીિે	અમલીકરણ	કરાવવું.	

 ■ રાજ્માં	પ્ા્ષવરણી્	માળખાકી્	સુતવધાઓ	જેવી	કે	સી.ઇ.ટી.પી.,	ટી.એસ.ડી.એફ.,	કોમન	હઝાડ્ષસ	વે્ટ	ઇનસીનરેટર,	
સી.બી.ડબલ્ુ.ટી.એફ.	વગેરેને	પ્રોતસાહન	આપવું.	

 ■ જોખમી	કચરાના	તનકાલ	માટે	પ્ા્ષવરણી્	રીિે	સુરતક્િ	્થળોએ	કચરાનો	્ોગ્	તનકાલ	કરાવવો.	
 ■ હવાનું	પ્રદૂરણ	ફેલાવવાની	વધુ	ક્મિા	ધરાવિા	એકમોની	ઓળખ	અન	ેહવા	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણ	માટ	ેહવા	અતધતન્મની	
જોગવાઇઓનો	અમલ	કરાવવો.	

 ■ નવા	ઔદ્યોતગક	પ્રોજેકટ	માટે	્ોગ્	્થળોની	પસંદગી	કરવી.	
 ■ ઔદ્યોતગક	વસાહિોમાં	ગંદુપાણીના	એકત્રીકરણ,	રુસ્ધકરણ	અન	ેિેના	પ્ા્ષવરણી્	રીિે	સુરતક્િ	છેવટના	તનકાલ	
માટેની	પ્ા્ષવરણી્	આિંરમાળખાકી્	સુતવધાઓ	પૂરી	પાડવાની	બાબિે	કામગીરી	કરવી.	

 ■ ્વચછ	ઉતપાદન	માટેની	ટેકનોલોજી	મુકરર	કરવી,	તવકસાવવી	અન	ેઅપનાવવી.	
 ■ નદીઓ	અને	જળ્ત્રોિોમાં	 ગંદાપાણીનો	 તનકાલ	પ્રતિબંતધિ	 કરવો	અન	ેગ્ીન-બેલટના	 તવકાસ	 િથા	 તસંચાઇ	માટે	
રુસ્ધકરણ	પ્રતક્ર્ા	કરેલા	ગંદાપાણીના	પુન:ઉપ્ોગ	િથા	પુન:ચતક્રિ	કરવા	માટેની	બાબિન	ેપ્રોતસાહન	આપવું.	

 ■ તસમેનટ	અથવા	અન્	એકમોમાં	જોખમી/બીન	જોખમી	કચરાની	સહપ્રતક્ર્ાન	ેપ્રોતસાહન	આપવું.	
 ■ મ્ુતનતસપલ	ઘનકચરા	અને	મ્ુતનતસપલ	ઘરગથથું	ગંદાપાણીની	પ્ા્ષવરણી્	સુવ્વ્થાન	ેપ્રોતસાહન	આપવું.
 ■ રાજ્માં	પ્ા્ષવરણી્	વ્વ્થાપન	ક્ેત્રમાં	કૌરલ્વધ્ષન	થા્	િેવા	પ્રોગ્ામોનું	આ્ોજન	કરવું.

 ♦ ગુજર્્ પ્રિૂરણ વનરંત્રણ બોડયાની મ્ળખ્કફીર સુવવધ્
 ► મુખર કચેરી, ગ્ંધીનગર. 

	 બોડ્ષની	મુખ્	કચેરી	િથા	મ્્્થ	પ્ર્ોગરાળા	ગાંધીનગર	ખાિે	આવેલ	છે.	બોડ્ષની	મુખ્	કચેરી	દ્ારા	જુદાજુદા	
પ્ા્ષવરણી્	કા્દાઓ/તન્મો	અનવ્ે	મળિી	અરજીઓ	બાબિેની	કામગીરી	ઉપરાિં	પ્ા્ષવરણી્	નીતિઓ	અન	ેપ્ા્ષવરણી્	
અતધતન્મોની	તવતવધ	જોગવાઇઓના	અમલ,	િથા	વહીવટી	બાબિો	અનવ્ેની	કામગીરી	ઉપરાિ	અન્	સં્થાઓ	સાથેના	
સંકલનની	કામગીરી	કરવામાં	આવે	છે.

 ► મધરસ્ પ્રરોગશ્ળ્, ગ્ંધીનગર. 
	 બોડ્ષની	ગાંધીનગર	ખાિેની	મ્્્થ	પ્ર્ોગરાળા	દ્ારા	અમદાવાદ,	અમદાવાદ	(પુવ્ષ),	અમદાવાદ	(ગ્ામ્),	ગાંધીનગર,	
મહેસાણા,	પાલનપુર,	 તહંમિનગર	િેમજ	બે	િકેદારી	ટીમ,	ગાંધીનગર	અને	અન્	સં્ થા	દ્ારા	એકત્ર	કરાિા	નમૂનાઓના	
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પૃથથકરણ	 િેમજ	 પાણી,	 ગંદાપાણી,	 હવા	અન	ે હેઝારસ્ષ	 વે્ટના	 નમુનાઓના	 પૃથથકરણ	માટેની	 પ્ધતિઓ	 તવકસાવવાની	
કામગીરી	કરવામાં	આવી	રહી	છે.

 ► પ્ર્િેવશક કચેરીઓ
	 પ્રાદેતરક	્િરે	પ્ા્ષવરણી્	કા્દાઓના	સઘન	અમલીકરણ	િથા	ઉદ્યોગોના	અસરકારક	મોતનટરીંગ	અથમે	બોડ્ષ	દ્વ્ારા	
સમગ્	ગુજરાિમા	ંજુદા	જુદા	તવ્િારોમાં	હાલમા	કુલ	૨૭	પ્રાદેતરક	કચેરીઓ	કા્્ષરિ	કરવામાં	આવેલ	છે.	િમામ	પ્રાદેતરક	
કચેરીઓ	દ્ારા	જુદા	જુદા	કા્દાઓ	અનવ્ે	ઔધોગીક	એકમો,	હેલથ	કેર	્ ુતનટ	વગેરે	િરફથી	કરવામાં	આવિી	અરજીઓ	ઉપર	
કા્્ષવાહી	કરવામાં	આવે	છે.	િદ્ઉપરાિ	પ્રાદેતરક	કચેરીઓ	દ્ારા	સંલનિ	કા્્ષક્ેત્રોમાં	પ્રાદેતરક	્િરે	બોડ્ષના	કા્બો/પ્રવૃતતિઓના	
અમતલકરણ,	વતહવટી	તન્ંત્રણ	િથા	્થાતનક	્િરે	સંકલન	અન	ેદેખરેખની	જવાબદારી	બજાવવામા	આવે	છે.	બોડ્ષની	કુલ	૨૭	
પ્રાદેતરક	કચેરીઓ	પૈકીની	૭	પ્રાદતેરક	કચેરીઓ	વાપી,	સુરિ,	ભરૂચ,	વડોદરા,	રાજકોટ,	ભાવનગર,	અન	ેજામનગર	ખાિે	
પ્ર્ોગરાળાની	સુતવધા	ઉપલબધ	છે.	
	 ગુજરાિ	પ્રદુરણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષની	વડી	કચેરી	િેમજ	િેની	પ્રાદેતરક	કચેરીઓ	દ્ારા	IS/ISO:	9001:2008	અને	
IS/ISO:14001:2004	ના	 અંિગ્ષિ	સટથીફીકેટ	મેળવવામાં	આવેલ	જેથી	બોડ્ષની	મેનેજમેનટ	 ્કીલ	સુદૃઢ	બની	છે	અને	
બોડ્ષની	કામગીરીથી	પ્ા્ષવરણને	નુકરાન	થિું	હો્	િો	િે	અંગે	્ોગ્	પગલાં	લઈ	િે	નુકરાનને	કેવી	રીિે	ઓછંુ	કરી	
રકા્	િે	બાબિનો	પલાન	ઘડી	કાઢેલ	છે.
	 આ	બાબિમાં	વધુ	એક	પગલુ	ંઆગળ	ભરિા	ંબોડ્ષ	દ્ારા	 IS:18001	કે	જે	occupational	health	&	safety	ના	
standard	છે	િે	અંિગ્ષિ	સટથીફીકેટ	મેળવવા	માટ	ેકામગીરી	હાથ	ધરેલ	છે	અન	ેIS/ISO:14001	અન	ેIS/ISO:18001	મજ્ષ	કરી	
ઈસનટગ્ેટેડ	મેનેજમેનટ	તસ્ટમ	અંિગ્ષિ	સટથીફીકેટ	મેળવવા	અંગે	પણ	કામગીરી	હાથ	ધરેલ	છે.	સદર	બાબિમાં	જરૂરી	મેન્ુલ	
બહારની	િજજ્	સં્થાની	મદદથી	િૈ્ાર	કરવામાં	આવેલ	છ	ેઅન	ેહવે	િે	અંગે	અરજી	કરવાની	કામગીરી	હાથ	ધરેલ	છે.

 ► ્કેિ્રી કચેરીઓ
	 પ્રાદેતરક	કચેરીઓ	ઉપરાંિ	બોડ્ષ	દ્ારા	૨	િકેદારી	ટીમ,	ગાંધીનગર	ખાિે	કા્્ષરિ	કરેલ	છે.	આ	િકેદારી	કચેરીઓ	
બોડ્ષને	મળિી	ફદર્ાદો	અનવ્ે	સઘન	િપાસ	િેમજ	સં્ુકિ	માળખાકી્	સુતવધાના	સઘન	મોતનટરીગની	કા્્ષવાહી	િેમજ	જુદા	
જુદા	તવ્િારોમાં	પ્રાદેતરક	્િરે	પ્ા્ષવરણી્	સમ્્ાઓના	મુલ્ાકંન	અન	ેિેના	તનવારણ	અથમે	સિિ	કા્્ષરીલ	રહે	છે.	આ	
ઉપરાંિ	િકેદારી	કચેરીઓ	જે	િે	તવ્િારમાં	આવેલ	પ્રાદેતરક	કચેરીઓ	દ્ારા	કરવામાં	આવિી	કામગીરી	ઉપરાિં	વધારાના	
મોનીટરીંગની	કામગીરી	કરે	છે.
 ♦ ગુજર્્ પ્રિૂરણ વનરંત્રણ બોડયાની મિતવની વસન્ધધઓ ઃ
 ► કચર્મ્ં્ી કંચન

	 “કચરામાંથી	કંચનના”	અતભગમના	માગ્ષ	દ્ારા	જોખમી	કચરાની	સહપ્રતક્ર્ાના	ભાગરૂપ	ેવર્ષ	૨૦૦૯થી	અત્ાર	
સુધીમાં	 તસમેનટ	 ઉદ્યોગોમાં	અંદાજીિ	કુલ	૩૧.૪૨	 તમતલ્ન	મેટ્ીક	 ટન	જોખમી	અન	ે તબન	જોખમી	 કચરાની	સહપ્રતક્ર્ા	
કરવામાં	આવેલ	છે.	

 ► ધંધ્કફીર સરળ્્ (ઇઝ ઓન્ ડુઇંગ વબઝનેસ) અને ઔદ્ોવગક એકમોન્ પ્રશ્ોનું ઓપન િ્ઉસ અને પર્યાવરણીર 
ન્લિવનકન્ અવભગમ્ી વનવ્રણ 

	 ગુજરાિ	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષ	દ્વ્ારા	રાજ્માં	આવેલ	ઔધોતગક	એકમોના	પ્રશ્નોને	્ ્ાને	લઇ	િેના	તનવારણ	અને	
િે	થકી	ઇઝ	ઓફ	ડુઇંગ	 તબઝનેસ	માટે	 ઝંુબેર	હાથ	ધરલે	છે,	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	માં	 કુલ	૧૨	ઓપન	હાઉસ	અને	૦૬	
પ્ા્ષવરણી્	સલિતનક	રાજ્માં	આ્ોજીિ	કરવામાં	આવેલ	હિા.	આ	ઝુંબેરથી	ઔદ્યોતગક	એકમોમાં	અત્ંિ	હકારાતમક	
અસર	ઉતપન્ન	થ્ેલ	અને	િેનાથી	ગુજરાિ	રાજ્માં	ઔધોતગકરણ	થકી	સુમેળભ્ુ્ષ	હકારાતમક	ધંધાકી્	વાિાવરણ	અન	ે
રોજગારીનો	વધારો	રક્	બનરે.

 ► સંરુક્ત મ્ળખ્કફીર સુવવધ્ઓ િેશમ્ં અગ્ેસર
 ■ ૩૫	સીઇટીપી	
 ■ ૧૮	સં્ુક્ત	ટીએસડીએફ	(૦૭	કા્્ષરિ,	૦૫	બંધ	અને	૦૬	સતુચિ)
 ■ ૦૭	સં્ુક્ત	જોખમી	કચરાને	બાળવાની	સુતવધા	(૦૫	કા્્ષરિ,	૦૨	બંધ)
 ■ ૨૦	સં્ુક્ત	બા્ોમેડીકલ	કચરાના	સારવારની	સુતવધા	
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 ■ ૨૦	ઇ	વે્ ટ	વ્વથાપનની	સુતવધા	
 ■ ૧૬	સં્ુક્ત	મલટીપલ	ઇફેકટ	ઇવેપોરેટસ્ષ	
 ■ ૨૯૧	વ્તક્તગિ	મલટીપલ	ઇફેકટ	ઇવેપોરેટસ્ષ

 ► પર્યાવરણ જાગૃવ્ અને સિ્ર કરે્રિ
	 ગુજરાિ	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષ	દ્ારા	પ્ા્ષવરણ	જાગૃતિ	અન	ેસહા્	કેનદ્	રરૂ	કરવામાં	આવેલ	છે.	જ	ેભારિ	સરકારના	
વન	અને	પ્ા્ષવરણ	મંત્રાલ્	દ્ારા	પણ	સરાહવામાં	આવેલ.	આ	સેલ	દ્ારા	પ્ા્ષવરણ	જનજાગૃતિ,	પ્રદૂરણ	તન્મન	િેમજ	
તન્ંત્રણમાં	લોક-સહભાગીિા	અને	જાગરૂકિા	અને	પ્રજાકી્	િેમજ	જુદી-જુદી	સં્થાઓ,	MLA,	MP	જેવા	લોકપ્રતિતનતધઓ	
િરફથી	પ્રદરૂણ	અનવ્ે	મળિી	ફરી્ાદો	પરતવેની	જવાબદારી	પણ	તનભાવવામાં	આવે	છે.	આવી	ફદર્ાદો	અંગે	્થળ	િપાસ	
કરી	િેને	આધારે	ઉદ્યોગોને	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણના	પગલાં	લેવા	આદેરો	આપવામાં	આવે	છે,	અન	ેપ્રજાની	ફદર્ાદોનુ	ંતનરાકરણ	
કરવા	પ્ર્ત્ો	કરવામાં	આવે	છે.	બોડ્ષ	દ્ારા	પ્ા્ષવરણ	જનજાગૃતિ	માટ	ેજુદી-જુદી	સં્ થાઓ,	કોલેજો,	એસોરીએસનો,	ઔદ્યોતગક	
વસાહિ	મંડળો	વગેરેના	સહ્ોગથી	પ્ા્ષવરણને	લગિા	તવર્ો,	સમ્્ાઓ	અનવ્ે	લોકોન	ેપ્ા્ષવરણી્	સમજ	િથા	હાલની	
પ્ા્ષવરણી્	સ્થતિ	તવરે	જાગૃિ	કરવામાં	આવે	છે.
	 જનસમુદા્	િેમજ	અન્	િરફથી	મળિી	ફદર્ાદોને	મહતવ	આપી	એ	ફદર્ાદો	્ વીકારવાથી	લઈ	િેના	તનકાલ	િેમજ	
ફદર્ાદીને	પ્રત્ુતિર	આપવાની	પ્રતક્ર્ા	માટે	બોડ્ષ	 દ્ારા	િૈ્ાર	કરેલ	સોફટવેર	 (XGN)	મોડ્ુલમાં	િે	અનવ્ેનુ	ં કમપલેઈન	
મોડ્ુલ	િૈ્ાર	કરવામાં	આવ્ંુ	છે	આ	કમપલેઈન	મોડ્ુલમાં	વડી	કચેરી	િેમજ	પ્રાદેતરક	્િરેથી	મળિી	િથા	લોકો	િરફથી	
સીધી	મળિી	ફરી્ાદો	XGNમાં	અપલોડ	કરવામાં	આવે	છે	અન	ેઆ	ફદર્ાદો	પરતવે	એક	જ	સાથ	ેકામ	કરી	રકા્	છે.	
	 નજીકના	ભતવષ્માં	બોડ્ષ	દ્ારા	આ	ફદર્ાદો	પરતવે	કરવામાં	આવિી	કામગીરીની	ફદર્ાદીને	SMS	મારફિ	સીધી	
જાણ	થઈ	રકે	િે	માટેના	પ્ર્ત્ો	પણ	કરવામાં	આવી	રહ્ા	છે.	
 ♦ વ્વરયાક વવક્સ રોજન્ ૨૦૨૨-૨૩ િેઠળની બોડયાની ક્રયાવ્િી
 ► પદરસર િવ્ની ગુણવતિ્ન્ મોનીટરીંગ રોજન્ઓ

	 પદરસર	હવાની	ગુણવતિાના	મોતનટરીંગ	(ઍસમબ્નટ	ઍર	ક્વૉતલટી	મોનીટરીંગ)	્ ોજના	હેઠળ	બોડ્ષ	દ્ારા	અમદાવાદ,	
વડોદરા,	સુરિ,	વાપી,	ભરૂચ	અને	રાજકોટમાં	પદરસર	હવાની	ગુણવતિાના	મોનીટરીંગની	્ોજના	ચાલ	ુછે.
	 પદરસર	હવાની	ગુણવતિા	લેવા	માટેના	સેમપલસ	પદરસર	હવા	ગુણવતિાના	્ટાનડડ્ષ	નોમસ્ષ	મુજબ	લેવામા	ંઆવે	છે.	
પૃથથકરણ	વખિે	માપવામાં	આવિાં	પદરમાણોમાં	PM10,	PM2.5,	SO2,	NOX,	NH3,	O3,	CO,	Lead,	Arsenic,	Nickel,	
Benzene	 અને	 Benzo-A-Pyrene	 નો	 સમાવેર	 થા્	 છે.	 પદરસર	 હવાના	 હવારા્ત્રન	ે લગિી	 માતહિી	 તન્તમિ	 રીિે	
સીપીસીબી	(કેનદ્ી્	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષ)ન	ેદરપોટ્ષના	સંકલન	અન	ેિૈ્ાર	કરવા	માટે	મોકલવામા	ંઆવે	છે.	પદરસર	હવાની	
ગુણવતિાના	મોનીટરીંગ	્ોજના	હેઠળ	બોડ્ષ	દ્ારા	પદરસર	હવાની	ગુણવતિાના	મોનીટરીંગ	માટે	રાજ્માં	તવતવધ	્ોજનાઓ	
જેવી	કે	SAMP,	NAMP,	એર	એકરન	પલાન	વગેરે	દ્ારા	કરવામાં	આવે	છે.

 ► નેશનલ એર ક્ોલીટી મોનીટરીંગ પ્રોગ્્મ (NAMP)
	 કનેદ્ી્	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષ,	નવી	દદલહી	દ્ારા	નાણાંંકી્	મદદ	મળ્ાથી	રાજ્ના	૩૮	્ટેરનોમા	ંઆ	્ોજના	હેઠળ	
પદરસર	હવાની	ગુણવતિાનું	મોનીટરીંગ	કરવામાં	આવ	ેછે.	સીપીસીબી	 દ્ારા	 તનદદેર	કરા્ેલા	પદરસર	હવાની	ગુણવતિાના	
્ટાનડડ્ષ	નોમસ્ષ	મુજબ	પદરસર	હવાની	ગુણવતિા	માપવા	માટે	સેમપલસ	લેવામા	ંઆવે	છે.	પૃથથકરણ	વખિે	માપવામા	ંઆવિાં	
પદરમાણો	PM10,	PM2.5,	SO2,	NOX,	NH3,	O3,CO,	Lead,	Arsenic,	Nickel,	Benzene	અન	ેBenzo-A-Pyreneનો	
અને	હવારા્ત્રની	માતહિી	પણ	અમુક	જગ્ાઓ	પર	મોનીટર	કરવામાં	આવે	છે.	પદરસર	હવાની	ગુણવતિામાં	લેવામાં	આવિી	
માતહિી	તન્તમિ	રીિે	સીપીસીબી	(કેનદ્ી્	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષ)	ન	ેદરપોટ્ષના	સંકલન	અને	િૈ્ાર	કરી	મોકલવામાં	આવે	છે.

 ► સટેટ એર ક્ોલીટી મોનીટરીંગ પ્રોગ્્મ (SAMP) 
	 આ	 ્ોજના	 હેઠળ	 ૨૪	 ્ટેરનોમાં	 હવા	 પદરસર	 ગુણવતિા	 મોનીટરીંગ	 કા્્ષકવ્મ	 રાજ્માં	 કરવામાં	આવે	 છે.	
સીપીસીબી	દ્ારા	તનદદેર	કરા્ેલા	પદરસર	હવાની	ગુણવતિાના	્ટાનડડ્ષ	નોમસ્ષ	મુજબ	પદરસર	હવાની	ગુણવતિા	માપવા	માટે	
સેમપલસ	લેવામાં	આવે	છે.	પૃથથકરણ	વખિે	માપવામાં	આવિાં	પદરમાણો	PM10,	PM2.5,	SO2,	NOX,	NH3,	O3,CO,	
Lead,	Arsenic,	Nickel,	Benzene	અને	Benzo-A-Pyreneનો	અને	હવારા્ત્રની	માતહિી	પણ	અમુક	જગ્ાઓ	પર	
મોનીટર	કરવામાં	આવે	છે.
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 ► વોલેટ્ઇલ ઓગગેનીક કમપ્ઉર્ડ મોનીટરીંગ (VOC)
	 ગુજરાિ	પ્રદુરણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષ	દ્ારા	ગુજરાિના	રપ	કલ્ટરમાં	ર૪	કલાક	માટ	ેમાતસક	એક	વખિ	કેનદ્ી્	પ્રદરુણ	
તન્ંત્રણ	બોડ્ષની	માગ્ષદતર્ષકા	મુજબ	VOC	નું	મોનીટરીંગ	કરવામાં	આવે	છે.

 ► વોલેટ્ઇલ ઓગગેવનક કમપ્ઉર્ડ, અલંગ-સોસીરો મોનીટરીંગ પ્રોગ્્મ (VOC and Metals)
	 નામદાર	સવબોચ્ચ	અદાલિ	દ્ારા	રીપ	બ્ેકીંગ	એસકટવીટી,	ભાવનગર	(અલંગ)	માટ	ેરચા્ેલ	એક્પટ્ષ	કમીટીએ	િારીખ	
૩૦/૦૬/૨૦૦૬ના	રોજ	રીપ	બ્ેકીંગ	એકટીવીટી	અંગેનો	અહેવાલ	સવબોચ્ચ	અદાલિને	સોપેલ	જેના	િારણ	રૂપ	ેકમીટીએ	કરેલી	
ભલામણમાં	જણાવવામાં	આવેલ	કે	અલંગ	ખાિે	હવા	ગુણવતિા	મોજણી	માટે	ઓછામા	ઓછા	બે	્થળો	અલંગ	િથા	સોતસ્ો	
ખાિે	હવા	ગુણવતિા	મોજણી	NAMP	ની	માગ્ષરેખા	પર	ચાલ	ુકરવા	માટે	નક્ી	કરવામાં	આવેલ.	જેમા	NAMP	ના	ઘટકો	
RSPM,	SPM,	SO2,	NOX	િથા	વોલેટાઇલ	ઓગમેતનક	કમપાઉનડસ	(VOC)	અને	મેટલ	જેવા	કે	Lead,	Cadmium	અન	ેTin	
નું	પ્રતિ	માસ	એક	વખિ	ઓછામા	ઓછા	બે	્થળો	પર	Sampling	અન	ેAnalysis	કરવામાં	આવે	છે.

 ► કર્ટીર્રુઅસ એંમબીરર્ટ એર ક્ોલીટી મોનીટરીંગ સટેશન (CAAQMS)
	 કનેદ્ી્	પ્રદુરણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષ,	દદલહીના	િેમજ	પબલીક	પ્રાઇવેટ	પાટ્ષનરરીપના	સહ્ોગથી	ગુજરાિમાં	કનટીન્ુઅસ	
એસમબ્નટ	એર	ક્ોતલટી	 મોનીટરીંગ	 કરવાના	 હેિુથી	આ	 પ્રોજેકટ	 હાથ	 ધરવામાં	આવ્ો	 છે	 હવાની	 ગુણવતિાનું	 સિિ	
મોનીટરીંગ	 માટે	 હાલમાં	 રાજ્માં	 મણીનગર,	 વટવા,	 ગાંધીનગર,	 વાપી,	 જામનગર	 અન	ે અંકલેશ્વર	 ખાિે	 કનટીન્ુઅસ	
એમબીઅનટ	એર	ક્ોલીટી	મોનીટરીંગ	્ ટેરન	કા્્ષરિ	કરવામાં	આવેલ	છે.	કનટીન્ુઅસ	એસમબ્નટ	એર	ક્ોતલટી	મોનીટરીંગના	
્ટેરન	પર	પીએમ	૨.૫,	એનઓએકસ,	સીઓ,	ઓઝોન,	બેનઝીન,	ટોલ્ુન,	ઝા્લીન	અને	અન્	પેરામીટર	એસમબ્નટ	એર	
ક્ોતલટી	માટે	સિિ	માપવામાં	આવે	છે.	આ	્ટેરનની	લીંક	સીપીસીબી	દદલહી	સાથ	ેઓનલાઇન	જોડા્ેલી	છે.
 ♦ નિી, જળ્શરો, ્ળ્વો ્્્ કુવ્ઓનું મોનીટરીંગની રોજન્ઓ ઃ

 ► ગલોબલ એર્વ્રરમેર્ટ મોનીટરીંગ વસસટમ (GEMS) પદરરોજન્
	 કનેદ્ી્	 પ્રદૂરણ	 તન્ંત્રણ	 બોડ્ષ	 દ્ારા	 વૈતશ્વક	 પ્ા્ષવરણ	 મોનીટરીંગ	 પદર્ોજના	 (જેમસ-ગલોબલ	 એનવા્રમેનટ	
મોનીટરીંગ	તસ્ટમ)	આ	બોડ્ષને	સોપવામાં	આવી	છે.	આ	પદર્ોજનામાં	રાજ્ની	મોટી	નદીઓ	જેવી	કે,	નમ્ષદા,	િાપી,	મહી	
અને	સાબરમિી	નદીઓના	પાણીની	ગુણવતિાના	મૂલ્ાકંન	અંગેની	કામગીરી	આવરી	લેવામાં	આવી	છે.
	 કનેદ્ી્	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષની	માગ્ષદર્ષક	સૂચનાઓ	મુજબ	આ	માટે	કુલ	૧૧	મથકો	નક્ી	કરવામાં	આવ્ા	છે.	જે	
પૈકી	૮	મથકો	જમીનની	સપાટી	પરના	પાણીની	ગુણવતિાના	મોનીટરીંગ	માટે	અન	ેબાકીના	મથકો	ભૂગભ્ષ	પાણીની	ગુણવતિાના	
મોનીટરીંગ	માટ	ેનક્ી	કરવામાં	આવ્ા	છે.	આ	્ોજના	હેઠળના	મોનીટરીંગના	અહેવાલો	કેનદ્ી્	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષ,	દદલહી	
ખાિે	મોકલવામાં	આવે	છે.

 ► મોનીટરીંગ ઓન્ ઇન્ર્ડરન એકે્દટક દરસોસસીસ વસસટમ (MINARS) પદરરોજન્
	 નદીઓમા	ં ગંદાપાણીનો	 તનકાલ	 કરવાથી	 િેના	 પાણીની	ગુણવતિા	 ઉપર	 તવપદરિ	અસર	થવા	 સંભવ	છે.	આવી	
નદીઓના	પાણીનું	મોનીટરીંગ	કરવું	જરૂરી	છે.	‘તમનાસ્ષ’	-	ભારિી્	રાષ્ટી્	જળ	સંપતતિના	મોનીટરીંગની	વ્વ્થા	(તમનાસ્ષ-
મોનીટરીંગ	ઓફ	ઇસનડ્ન	એક્ેદટક	 દરસોસથીસ	 તસ્ટમ)	હેઠળ	આ	પાણીની	ગુણવતિાના	મોનીટરીંગની	અગાઉના	વર્ષની	
્ોજના	કેનદ્ી્	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષ	દ્ારા	મળેલ	મંજૂરી	અનવ્ે	ચાલ	ુરાખવામા	ંઆવી	છે.
	 આ	્ોજના	હેઠળ	બોડ્ષ	દ્ારા	જુદી	જુદી	નદીઓ	અન	ેતવતવધ	જળ્ત્રોિોના	ં૧૫૯	્થળો	ખાિેથી	પાણીની	ગુણવતિાનું	
મોનીટરીંગ	કરવામાં	આવે	છે.	આ	નદીઓમા	ંસાબરમિી	નદી,	મેશ્વો	નદી,	અનાસ	નદી,	મહી	નદી,	પાનમ	નદી,	નમ્ષદા	નદી,	
દમણગંગા	નદી,	કોલક	નદી,	પાર	નદી,	િાપી	નદી,	અતંબકા	નદી	અન	ેતવતવધ	જળ	્ત્રોિોનો	સમાવેર	ક્બો	છે.
					આ	પદર્ોજના	હેઠળ	ભૂગભ્ષજળ	અન	ેિળાવના	પાણીની	ગુણવતિાનુ	ંસમ્ાંિરે	મોનીટરીંગ	પણ	કરવામાં	આવે	છે.	
અમદાવાદ,	વડોદરા,	ભાવનગર,	અમરેલી,	જુનાગઢ,	રાજકોટ,	સુરનેદ્નગર,	જામનગર,	ભૂજ,	પાલનપુર,	મહેસાણા,	તસ્ધપુર,	
તહંમિનગર,	નદડ્ાદ,	દાહોદ,	ગોધરા,	અંકલેશ્વર,	સુરિ,	હજીરા,	વલસાડ,	અન	ેવાપીના	ભૂગભ્ષ	જળની	ગુણવતિા	ચકાસણી	
કરવામાં	આવે	છે.	અમદાવાદના	કાંકરી્ા	િળાવ	અન	ેચંડોળા	િળાવ,	વડોદરાના	આજવા	િળાવ	અને	સુરસાગર	િળાવ,	નળ	
સરોવર,	તબંદુ	સરોવર,	સહ્ત્રતલંગ	સરોવર,	લાખોટા	િળાવ,	નરતસંહ	મહેિા	સરોવર,	નદડ્ાદ	િળાવ,	રણજીિ	સાગર	િળાવ-	
હાલોલ	અન	ેથોળ	ટેનક/િળાવના	પાણીની	ગુણવતિાની	ચકાસણી	કરવામાં	આવે	છે.
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 ► જળસત્રો્ોનું જૈવવક મોવનટરીંગ (Bio-Monitoring)
	 કનેદ્ી્	પ્રદરૂણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષ	દ્ારા	(પ્રદૂરણ	તનવારણ	અન	ેતન્ંત્રણ)	અતધતન્મ,	૧૯૭૪ની	જોગવાઇઓ	હેઠળ	
પાણી/ગુણવતિા	 વ્વ્થાપન	 તવર્	પર	અભ્ાસ	રરૂ	 કરા્ો	છે.	જતૈવક	મોતનટરીંગ	પ્ર્થાતપિ	પ્ધતિ	છે.	જળ	 ્ત્રોિોને	
ગુણવતિા	મુજબ	જુદા-જુદા	પ્રકારના	પાણીના	વપરારો	આ	પ્ધતિથી	જાણી	રકા્	છે.	જળ્ત્રોિોના	પાણીની	મૂળ	ગુણવતિા	
પ્ર્થાતપિ	કરવા	િેમજ	િેની	જાળવણી	કરવા	માટે	પરવડે	િેવી	આ	પ્ધતિ	અનુસરવા	તહમા્િ	કરવામાં	આવે	છે.

 ► નેશનલ વોટર ક્ોલીટી મોનીટરીંગ પ્રોગ્્મ (NWQMP)
	 રાજ્ની	જળ	સંપતતિના	મોનીટરરીંગના	હેિુથી	ગુજરાિ	પ્રદુરણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષ	દ્ારા	નદીઓ,	ખાડીઓ,	ભૂગભ્ષપાણી,	
િળાવો	અને	સમ્ાંિરે	કેટલાક	ગામોમાં	કુવાઓના	પાણીના	નમૂનાઓ	એકઠા	કરી	િેનું	પૃથથકરણ	અન	ેસમીક્ા	કરવામાં	આવે	
છે.	આ	પ્રોજેકટ	હેઠળ,	બધાજ	પાણીના	સંસાધનો	આવરી	લેવામાં	આવેલા	છે.

 ► િદરર્ક્ંઠ્ વવસ્્રન્ મોનીટરીંગ ક્રયાક્રમો (Coastal Monitoring)
	 ગુજરાિ	પાસે	આરરે	૧૬૦૦	કીમી.	લાંબો	દદર્ા	દકનારો	આવેલો	છે.	નદીઓ	મારફિ	દદર્ાઈ	તવ્િારમાં	આવેલ	
ઉદ્યોગોમાંથી	ઉતપન્ન	થિું	ગંદુ	પાણી	અને	દદર્ાઈ	તવ્િારમા	ંરહેણાંક	તવ્િારોના	તવકાસ	અન	ેત્ા	દદર્ાઈ	તવ્િારમાં	તવકાસ	
પામેલ	મોટા	રહેરો	અને	નગરપાલીકાઓનુ	ઘરગથથુ	ગંદુપાણી	દદર્ાઈ	તવ્િારમાં	છોડવામા	ંઆવે	છે.	દદર્ાના	પાણીની	
ગુણવતિા	 ચકાસવા	 ગુજરાિ	 પ્રદૂરણ	 તન્ંત્રણ	 બોડ્ષ	 દ્ારા	 અમુક	 મથકોની	 માતસક	 ધોરણે	 દદર્ાના	 પાણીની	 ગુણવતિાની	
ચકાસણી	કરવામાં	આવે	છે.		

 ► ઉતસજયાન વર્પ્ર રોજન્ (ETS)
	 ઉતસજ્ષન	વ્ાપાર	અથવા	કેપ	અને	ટ્ેડ	એ	માકકેટ	આધારીિ	અભીગમ	છે.	જેનો	ઉપ્ોગ	પ્રદુરણ	ધટાડવા	માટે	આતથ્ષક	
પ્રોતસાહનો	પુરા	પાડીને	પ્રદુરકોના	ઉતસજ્ષનમાં	ધટાડો	હાસલ	કરવામાં	થા્	છે.	્ ટેરનરી	્ ત્રોિો	માંથી	પાટથીક્ુલેટ	મેટર	માટેની	
ઉતસજ્ષન	વ્ાપાર	્ોજના	(એમીરન	ટ્ેડીંગ	્કીમ)	પા્લોટ	પ્રોજેકટ	ગુજરાિ	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષ	દ્ારા	સુરિ	ખાિે	રરૂ	
કરવામાં	આવ્ો	છે	ગુજરાિ	િેમા	ભાગ	લેનાર	ત્રણ	રાજ્ોમાનું	એક	છે.	

 ► વોટર ક્ોલીટી ટે્ડીંગ (WQT) પ્ણી ગુણવ્્નો વેપ્ર
	 વોટર	ક્ોતલટી	ટ્ેડીંગ	એ	માકકેટ	આધારીિ	અતભગમ	છે.	િેનું	અમલીકરણ	વોટરરેડ	્કેલ	ઉપર	થા્	છે.	અન	ેપાણી	
ગુણવતિા	સુધારવા	માટે	િેનો	ઉપ્ોગ	થા્	છે.	િે	પોલ્ુરન	દરડકરન	ક્રેદડટસના	્ ત્રોિ	સાથેના	તવતનમ્માં	પ્રદુરણ	તન્ંત્રણના	
ઓછા	ખચ્ષથી	પ્રદરુણ	તન્ંત્રણના	વધુ	ખચ્ષ	સુધી	સંડોવા્	છે.	ડબલ્ુ.ક્ુ.ટી.	ના	કા્્ષક્રમોનો	ઉપ્ોગ	અનુપાલનનો	એકંદર	ખચ્ષ	
ધટાડવા	માટે	થઇ	રકે	છે.
	 ગુજરાિ	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષ	ગુજરાિ	રાજ્ના	કેટલાક	તવ્િારોમાં	વોટર	ક્ોતલટી	ટ્ેંડીંગ	પ્રોગ્ામના	તવકાસની	
કામગીરી	કર	ેછે,	કે	જે	સમગ્	ભારિમાં	આ	પ્રકારનું	પહેલુ	ંકા્્ષ	હરે	એવી	એક	કલપના	કરવામા	ંઆવી	છે.	આ	પ્રોગ્ામ	દ્ારા	
ગુણવતિાના	ઉદે્રો	હાંસલ	કરવાં	અને	ગુજરાિમાં	ઔદ્યોતગક	વસાહિો	માટે	એકંદર	અનુપાલન	ખચ્ષન	ેધટાડવા,	નવીનીકરણ	
અને	પ્રદરુણ	તન્ંત્રણ	ટેક્ોલોજીના	સજ્ષન	માટે	પ્રોતસાહન	આપવામાં	આવરે.
 ♦ અર્ર પ્રવૃવ્ઓ ઃ

 ■ અમદાવાદ,	વડોદરા	અને	જેિપુર	ખાિે	આવેલ	ઔદ્યોતગક	પ્રદૂતરિ	પાણીન	ેરુ્ધ	કરી	વૈજ્ાતનક	ઢબે	ઊંડા	દરી્ામાં	
તનકાલ	કરવા	માટે	પી.પી.પી	ધોરણે	પાઇપલાઇન	નાખવા	માટેની	કા્્ષવાહી	ચાલ	ુકરવામાં	આવેલ	છે	જેનાથી	નદીઓમાં	
થિા	 પ્રદરૂણન	ેઅટકાવી	 રકા્.	 સદર	 પ્રોજેકટ	 પી.પી.પી.	 ધોરણે	 સરકારશ્રી	 િેમજ	ઔદ્યોતગક	એકમોના	 ફાળાથી	
કરવામા	ંઆવી	રહેલ	છે.	સરકારશ્રી	દ્ારા	પાણી	પુરવઠા	તવભાગ	હ્િકના	ગુજરાિ	વોટર	ઈનફ્ા્ટ્ક્ચર	તલમીટેડનો	
અમલીકરણ	એજનસી	િરીકે	આ	્ોજનામાં	સમાવેર	કરવામાં	આવેલ	છે.	ગુજરાિ	વોટર	ઈનફ્ા્ટ્ક્ચર	તલમીટેડ	દ્ારા	
જેિપુર	તવ્િારની	પાઇપલાઇનની	કામગીરી	સોંપેલ	છે.	

 ■ Emission	Trading	Scheme	for	Particulate	Matter	Pilot	Project	–	હવા	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણની	દદરામા	ંગુજરાિ	
સરકાર	દ્ારા	તવરમાં	સવ્ષ	દદરા	સુચલ	પહેલ	છે.	જેનું	ઉદ્ઘાટન	માન્	મુખ્મંત્રીશ્રીના	વરદહ્િે	િારીખ.	૦૫	જુન	
૨૦૧૯	ના	રોજ	થ્ેલ	છે	િથા	્ુતનવતસ્ષટી	ઓફ	તરકાગો,	્ેલ	િથા	હાવડ્ષ	્ુતનવતસ્ષટી,	જે-પાલના	સહ્ોગથી	સુરિ	
ખાિે	અમલમાં	આવનાર	છે.	ભારિ	સરકારના	પ્ા્ષવરણ	મંત્રાલ્	દ્ારા	પણ	સદર	પ્રોજેકટને	માન્િા	આપવામાં	
આવેલ	છે.	
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	 	 પ્રોજેકટ	 હેઠળ	પસંદ	 કરેલા	સુરિ	 તવ્િારના	 ઉદ્યોગોન	ેગુજરાિ	પ્રદૂરણ	 તન્ંત્રણ	બોડ્ષ	 દ્ારા	 વજનની	માત્રામાં	
પાદટ્ષક્ુલેટ	મેટર	(PM)	ઉતસજ્ષન	માટે	પરમીટ	આપવામાં	આવરે.	અનુપાલન	સમ્ગાળા	દરમ્ાન	ઉદ્યોગો	િેમના	
દ્ારા	કરા્ેલ	પાદટ્ષક્ુલેટ	મેટર	(PM)	ના	ઉતસજ્ષન	મુજબ	પરમીટ	સંિુલન	કરવા	માટે	પરમીટ	ખરીદી	અથવા	વેચી	
રક	ેછે.	આમ	આપવામાં	આવેલ	પરમીટ	કરવા	ઓછા	ઉતસજ્ષન	કરિા	ઉદ્યોગો	િેમની	પાસ	ેરહેલી	વણવપરા્ેલી	
પરમીટ	વેચરે	જ્ારે	આપવામાં	આવેલ	પરમીટ	કરિા	વધુ	ઉતસજ્ષન	કરિા	ઉદ્યોગો	અન્	ઉદ્યોગો	પાસેથી	પરમીટ	
ખરીદરે.	પાદટ્ષક્ુલેટ	મેટર	 (PM)	ના	ઉતસજ્ષનનુ	ં વ્ાપાર	બજાર	અન્	કોમોદડટીઝના	 વ્ાપાર	સમાન	હરે.	સદર	
્કીમથી	ઔદ્યોગીક	એકમોને	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણ	માટે	પ્રોતસાહન	મળરે	જેથી	(PM)	ના	ઉતસજ્ષનમાં	ઘટાડો	થરે	અને	
સુરિ	રહેરની	વ્ાપક	હવાની	ગુણિવા	સુધરરે.

 ■ બોડ્ષ	દ્ારા	કસૂરવાર	ઔદ્યોતગક	એકમો	પાસેથી	પ્ા્ષવરણી્	કા્દાના	ભંગ	બદલ	આપવામાં	આવિા	બંધના	હુકમને	
રીવોકરેન	સમ્ે	નામદાર	National	Green	Tribunal	(NGT)	ના	Principal	Bench	ની	matter	of	OA	No.	
593/2017	(WP	CIVIL)	No.	375/2012	હુકમને	્્ાને	લઇને	Environment	Damage	Compensation	(EDC)	
લેવા	માટે	કસેનદ્્	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષ	દ્ારા	પ્ર્થાતપિ	કરેલ	માગ્ષદતર્ષકાને	્્ાને	લઇને	પ્ા્ષવરણના	નુકરાન	માટે	
Environment	Damage	Compensation	(EDC)	ની	રકમ	વસુલ	કરવામાં	આવે	છે.	ઉપરોક્ત	નામદાર	National	
Green	Tribunal	(NGT)	ના	હુકમ	અનવ્ે	કેસનદ્્	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણ	બોડ્ષની	સુચના	અનુસાર	આ	Environment	
Damage	Compensation	 (EDC)ને	પ્ા્ષવરણ	સુરક્ા	માટે	 વાપરવા	બોડ્ષ	 દ્ારા	એક	સતમિીનંુ	ગઠન	કરવામાં	
આવેલ	છે.		

 ♦ ગુજર્્ ઈકોલૉજી કવમશન (જીઈસી), ગ્ંધીનગર
	 ગુજરાિ	ઇકોલોજી	 કતમરન,	 વન	અને	 પ્ા્ષવરણ	 તવભગના	 િાબા	 હેઠળ	 રાજ્માં	 ઇકોલોજી	િથા	 પ્ા્ષવરણના	
પુન:્થાપનની	કામગીરી	છેલ્ા	૨૯	વર્ષથી	કરિી	આવી	રહેલ	છે.	આ	ઉપરાિં	કતમરનના	હેિુઓન	ે્્ાન	ેરાખિા	રાજ્માં	
પ્ા્ષવરણ	બચાવવા	િથા	કુદરિી	્ત્રોિોના	સંભાળપવુ્ષક	ઉપ્ોગો	માટે	સિિ	જાગૃતિ	ફેલાવવાની	કામગીરી	્થાતનક	સં્ થાઓ	
મારફિે	કરિી	આવી	રહેલ	છે.
	 લિાઇમેટ	ચેનજની	અસરોથી	થિા	અન	ેભતવષ્માં	થનાર	બદલાવોને	્ ્ાને	રાખિા	આજના	પદર્ોગમાં	પ્ા્ષવરણની	
જાળવણી	એ	અતનવા્્ષ	છે.
	 ગુજરાિ	ઇકોલોજી	કતમરન	દ્ારા	વર્ષ	૨૦૨૨-૨૦૨૩ના	સામાન્	બજટે	માટે	િનેા	હેિઓુ	્ ્ાન	ેરાખિા	̀  ૨૪૫૮.૦૦	
લાખની	નીચે	અનસુારની	દરખા્િ	કરવામા	ંઆવ	ેછે.
 (૧) ગુજર્્ ઇકોલોજી કવમશન વિીવટી ખચયા 
						ગુજરાિ	ઇકોલોજી	કતમરન	માટે	રાજ્	સરકાર	દ્ારા	મંજુર	કરેલ	મેહકમને	સંલનિ	ખચ્ષ	જેવાકે	પગાર	ભથથા	મોઘવારી	
ભથથા,	ટ્ાવેલીંગ	ખચ્ષ	તવગેરે.	આ	ઉપરાંિ	કચેરી	તનભાવણી	ખચ્ષ	જેવાકે	લાઇટ	તબલ,	ઓદફસ	ભાડું,	પો્ટેઝ,	ટેલીફોન	ખચ્ષ	
પેટ્ોલ	ડીઝલ	ખચ્ષ,	વહીકલ	મરામિ	ખચ્ષ	તવગેરેને	્્ાને	રાખિા	િથા	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૦૨૨માં	કમ્ષચારીઓન	ેકતથિ	૭મા	પગાર	
પંચના	લાભને	્્ાને	રાખિા	`	૨૩૨.૦૦	લાખ	અન	ેઉદ્યોગ	ભવન	દ્ારા	અત્ાર	સુધી	અત્રેની	કચેરીના	ભાડા	પેટે	`	૧૭૮.૦૦	
લાખની	માંગણી	કરેલ	છે	િે	મળી	કૂલ	૨૦૨૨-૨૦૨૩માં	કુલ	` ૪૧૦.૦૦	લાખની	દરખા્િ	કરવામાં	આવી	છે.
(૨)  ગુજર્્ ઇકોલોજી કવમશન સપોનસર રોજન્ 
	 ગુજરાિ	ઇકોલોજી	કતમરન	દ્ારા	તવતવધ	જાગૃતિ	વધ્ષક	કા્્ષક્રમો	હાથ	ધરવામાં	આવેલ	હિા,	આ	કા્્ષક્રમો	અનવ્ે	
પ્ા્ષવરણ	જીવનરૈલી	અપનાવવા	અંગેના	કા્્ષક્રમો	ગામોમાં	હાથ	ધરવામાં	આવેલ	હિા.	આ	ઉપરાંિ	અન્	અતભ્ાનો	પણ	
હાથ	ધરવામાં	આવેલ	હિા.
	 ગુજરાિ	ઇકોલોજી	કતમરનના	હેિુઓન	ે્્ાન	ેરાખિા	િથા	રાજ્માં	પ્ા્ષવરણની	જાળવણી	અથમે	તવતવધ	રાજ્	
્િરના	અતભ્ાનો	જેવા	કે	ઇકો	વે	ઓફ	લાઇફ	ગામોમાં	રેદડ્ો	પ્રોગ્ામ,	હોડનીંગસ,	એલઈડી,	વક્કરોપ,	િાલીમો	િથા	્ુતનવર	
્ુતનવ્ષસીટી,	કોલેજ	વગેરે	સાથે	વક્કરોપ	અને	પ્ા્ષવરણી્	અભ્ાસો	અથમે	વર્ષ	૨૦૨૨-૨૩માં	કુલ	` ૧૨૦૦.૦૦	લાખની	
જોગવાઇ	અથમે	દરખા્િ	કરવામાં	આવી	છે.
૩) ક્ંઠ્ળ વવસ્્રન્ ્્લુક્ઓનો ઈકોલોજીકલ પ્રોન્્ઈલ બન્વવો
	 જીઈસી	દ્ારા	રાજ્	ના	િમામ	િાલુકા	માટે	ઈકોલોજીકલ	પ્રોફાઈલ	બનાવવા	માટેની	્કીમ	સરકારશ્રી	દ્ારા	મજંરૂ	
કરવામા	ંઆવલે	હિી.	આ	્કીમમા	ંજેિ	ેવખિ	ેરાજ્ના	િમામ	િાલકુાઓન	ેક્રમવાર	આવરી	લેવાનુ	ંનકકી	કરવામા	આવેલ	હિુ.ં
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						આ	્કીમ	અનવ્ે	જે	િે	વખિે	આવુ	િકનીકી	કામ	કરવા	સાર	બે	પ્રોજેકટ	ઓફીસર	(કરાર	આધાદરિ/આઉટસોસ્ષ)	
િરીકે	તનમવાની	પણ	જોગવાઈ	કરવામાં	આવેલી	હિી.	જે	જગ્ાઓ	ચાલુ	વરમે	પણ	ચાલુ	રાખવાનું	પ્રા્ોજન	છે	જેથી	કરીને	
આવો	અહેવાલ	સમ્સર	બનાવી	રકા્	િથા	જરૂદર્ાિ	અનુસાર	ડેટા	એનટ્ી	ઓપરટેરની	સેવાઓ	આઉટસોસ્ષથી	લેવામાં	
આવનાર	છે.
	 સન	ે૨૦૨૨-૨૦૨૩	દરતમ્ાન	પણ	ગુજરાિ	ઈકોલવૉજી	કતમરન	આ	પ્રવૃતિ	ચાલ	ુરાખવા	માંગે	છે.	આ	સંદભમે	વરમે	
હાથ	 ધરવામાં	આવનાર	 કા્્ષવાહીને	 ચાલુ	 રાખવાનું	આ્ોજન	 કરેલ	 છે.	આ	 દ્િાવેજમાં	 પ્રાથતમક	 િેમજ	 સેકનડરી	 ડેટા	
સમાવવામાં	આવરે,	જે	પદરસ્થતિ	તવજ્ાન	અને	પ્ા્ષવરણના	સંરક્ણમાં	રસ	ધરાવિા	લક્જૂથોન	ેઘણો	જ	ઉપ્ોગી	થરે.	સન	ે
૨૦૨૨-૨૦૨૩	દરતમ્ાન	આ	પ્રવૃતતિ	માટે	` ૫૭.૦૦	લાખની	દરખા્િ	કરવામાં	આવી	છે.	જેમાં	કુલ	૬	િાલુકાનો	પ્રોફાઈલ	
બનાવવામા	ંઆવરે.	
(૪)  ઈકોલોજીકલ રીસટોરેશન
	 	 	 	 	ગુજરાિ	ઈકોલવૉજી	કતમરન,	ગાંધીનગર	દ્ારા	પ્ા્ષવરણનું	પુનઃ્થાપન	 (ઈકોલોજીકલ	રી્ટોરેરન)	નામની	્ોજના	
અિંગ્ષિ	ગુજરાિ	રાજ્ના	તવતવધ	પ્ા્ષવરણી્	પ્રશ્નો	જેવા	કે	-	રણીકરણ,	જમીનની	ખારાર,	ભૂગભ્ષ	પાણીના	્ ત્રોિોનો	વધારે	
પડિો	ઉપ્ોગ,	વન્પતિ	અને	પ્રાણીઓનું	સંવધ્ષન,	તવતવધ	પ્ા્ષવરણજન્	રોગો,	ખિેીવાડીની	ક્મિા	વધારવી	વગેરે	જેવા	
પ્રશ્નોનું	તનરાકરણ	કલ્ટર	લેવલ	ેમોડેલો	ઊભા	કરી	હાથ	ધરવાનું	તવચારેલ	છે.	કતમરન	દ્ારા	ગુજરાિ	રાજ્ની	ખાસ	પ્રકારની	
ભૌગોતલક	પદરસ્થતિના	પદરણામે	પ્રવિ્ષિા	અનેક	તવતવધ	પદરસર-િંત્રના	પ્રશ્નોના	તનરાકરણ	માટે	તવતવધ	પ્રકારના	‘મોડલ’	
ઊભા	કરવામા	ંઆવ્ા	છે.	આવાં	મોડેલ	રાજ્ના	જે	િે	‘ઈકો-રીજન’	મા	ંઉભા	કરવામાં	આવી	રહ્ા	છે.	જેનો	આગળ	જિાં	
રાજ્	સરકાર	દ્ારા	અન્	્થળ	ેપણ	અમલ	થઈ	રકે.
	 ઉપર	મુજબ	રાજ્ના	કાંઠાળ	તવ્િારોમાં	પ્રવિ્ષિી	જમીનની	ખારાર	અન	ેક્ારીકરણ	પ્રતક્ર્ાન	ેહળવી	બનાવવી	ઘણી	
જ	અગત્ની	બાબિ	છે.	આ	સમ્્ાના	ઉકેલ	રૂપ	કેટલાંક	ઉપા્ો	જેવાં	 કે	જતૈવક	આડર	 (બા્ોતરલડ)	 /	ભૌતિક	આડર	
(દફઝીકલ	બેરી્ર)	ઉભી	કરવી	િેમજ	કેટલીક	‘‘અનુકુલન-પ્રતક્ર્ા’’	(એડેપટીવ	મેઝ્સ્ષ)	અપનાવવા	તવગેરે	મોડેલ	્થાતપિ	
કરવા	અનુસાર	હાલમાં	કુલ	પાંચ	જેટલા	નીચે	અનુસારના	આવા	મોડેલ	પ્ર્થાતપિ	કરવાની	કા્્ષવાહી	હાથ	ધરવામાં	આવી	
રહેલ	છે.	આવા	સંભતવિ	મોડલની	ઓળખ,	્થળ,	તનમા્ષણ,	અસરકારકિા	તવગેરે	પ્રકારની	કા્્ષવાહી	ચાલ	ુછે.	જેનો	સમ્	જિાં	
સરકારશ્રી	દ્ારા	મોટા	ંપા્ે	અમલ	થઈ	રકે	અને	ગુજરાિ	રાજ્ના	લોકો	‘ઈકો-ફે્નડલી’	વલણ	અપનાવી	રાજ્ના	સમગ્	રૂપ	ે
સાિત્પૂણ્ષ	 તવકાસમાં	 સહ્ોગી	 બની	 રકે.	 સમગ્	 કા્્ષવાહીનુ	ં અમલીકરણ,	 ્થાતનક	 લોક-સમુદા્ો,	 સામાતજક	 સંગઠનો,	
સરકારશ્રીના	તવભાગોની	સક્રી્	ભાગીદારીથી	કરવામાં	આવી	રહ્ં	છે.
					 આ	્કીમ	અનવ્ે	િકનીકી	 કામ	કરવા	સાર	પ્રોજેકટ	ઓફીસર	િથા	 ડેટા	એનટ્ી	ઓપરેટરની	 (કરાર	આધાદરિ/
આઉટસોસ્ષ)	જરૂદર્ાિ	મુજબ	રાખવામાં	આવનાર	છે.	
						 હાલમા	ંઉપ્ુક્કિ	અનુસારની	કા્્ષવાહી	ચાલુ	હોવાથી	એક	્ોજના	માટે	વર્ષ	૨૦૨૨-૨૦૨૩	દરતમ્ાન	આવી	
કા્્ષવાહીઓની	જાળવણી	િથા	ગુણવતિા	વધ્ષકની	પ્રવૃતિઓ	માટે	` ૯૦.૦૦	લાખની	દરખા્િ	કરવામાં	આવે	છે.
(૫) એર્વ્રરમેર્ટ એકશન રોજન્
						 ગુજરાિ	રાજ્ની	તવરલ	પ્રકારની	ભૌગોતલક	પદરસ્થતિન	ેકારણે	રાજ્માં	તવતવધ	પ્રકારની	પ્ા્ષવરણ	પ્રણાલીઓ	
અસ્િતવ	ધરાવે	છે.	આ	પ્રણાલીઓમાં	૧૬૫૦	કી.મી.	લાંબો	દદર્ાદકનારો	કે	જેમા	ંકચછના	અન	ેખંભાિના	અખાિનો	સમાવેર	
થા્	છે.	કચછનું	મોટુ	રણ	િેમજ	કચછનુ	ંનાનું	રણ,	ઘાસી્ા	મેદાનો,	જળ	પલાવીિ	તવ્િારો	વગેરેનો	સમાવેર	થા્	છે.	આ	
ઉપરાંિ	અરવલ્ી,	તવં્્ા,	સાિપુડા	અને	સહ્ાદ્ીની	ગીરી	માળાઓ	આવેલી	છે.	આ	િમામ	પ્ા્ષવરણ	પ્રણાલીઓ	તવતવધ	
પ્રકારના	પ્રાણીઓ	અને	વન્પતિઓ	માટેનું	આશ્ર્	્થાન	છે.	ખરેખર	િો	આ	પ્રણાલીઓન	ે‘‘લાઈફ	સપોટ્ષ	સી્ટમ’’	ગણી	
રકા્	આવા	કારણોસર	પ્રણાલીઓને	જીવંિ	રાખવા	માટ	ેિથા	િેમા	આવેલા	કુદરિી	સ્ોિોની	જાળવણી	કરવાનુ	ંઅતનવા્્ષ	
બની	જા્	છે.	ગુજરાિ	ઈકોલોજી	કતમરનનો	એક	અગત્નો	હેિુ	આવી	પ્ા્ષવરણ	પ્રણાલીઓન	ેકથળિી	બચાવવાનું,	િે	માટેનુ	ં
આ્ોજન	કરવાનુ	ંઅને	િે	માટે	સારી	ખ્ાિી	ધરાવિી	તબન	સરકારી	સં્ થાઓન	ેસાથ	ેકામ	કરવાનો	છે.	સં્થાઓ	દ્ારા	સાદર	
કરવામાં	આવિી	દરખા્િોની	ચકાસણી	કતમરન	્િરે	તનષણાંિો	દ્ારા	કરવામા	ંઆવે	છે	અન	ેઆવી	સં્થાઓન	ેનાણાંંકી્	
સહા્	પુરી	પાડવામાં	આવે	છે.	પ્ા્ષવરણની	દ્સષ્ટએ	અગત્	ધરાવિી	દરખા્િોની	ચકાસણી	માટે	સરકારશ્રી	દ્ારા	તનષણાંિોની	
બનેલી	સતમતિ	રચવામાં	આવેલ	છે.	જે	ઉપલબધ	ભંડોળને	્્ાનમા	ંરાખી	પ્રોજેકટ	મંજૂર	કરે	છે.	 તવતવધ	અભ્ાસો	દ્ારા	જે	
ફળશ્રુતિ	ઉપલબધ	થા્	િેનો	ઉપ્ોગ	એનવા્રમેંટ	મેનેજમેનટ	પલાન	બનાવવામાં	ઉપ્ોગ	થઈ	રહેરે.	અન	ેિેઓ	પ્ા્ષવરણ	
કે્ત્રમાં	રહેલી	જરૂદર્ાિને	કારણો	અને	એનજીઓ	િથા	્ થાતનક	સીબીઓમા	ંઆ	બાબિે	જાણકારીનો	અભાવ	હોવાથી,	હાલમા	ં
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આ	્ોજનામાં	જરૂરી	દરખા્િો	મેળવવામાં	મુશકેલી	થઈ	રહેલી	છ	ેજેને	લીધ	ે્ોજનાનો	હેિુ	 તસ્ધ	થિો	નથી	આથી	વર્ષ	
૨૦૧૬-૧૭મા	ંજીઈસી	દ્ારા	જરૂરી	્ોજનાઓ	િૈ્ાર	કરીન	ેસરકારશ્રી	 દ્ારા	પ્ાપ્ત	સતમતિ	સાથ	ે તવચાર	 તવમર્ષમાં	 િેનું	
અમલીકરણ	એનજીઓ/સીબીઓ	મારફિે	કરવામાં	આવી	રહેલ	છે.	
	 આ	્ોજનાના	અમલીકરણ	માટ	ેજીઈસી	દ્ારા	એક	્ોગ્	કા્્ષક્ેત્રો	અનુભવ	ધરાવિા	જરૂર	પડે	કનસલટનટનીની	
તનમણુંક	 કરવામાં	આવરે	જેથી	 ્ોજનાનું	અમલીકરણ	સારી	 રીિે	 થઈ	રકે.	આ	પ્રવૃતિમાં	ઓછામા	ંઓછી	બે	 ્ોજનાનું	
અમલીકરણ	કરવામાં	આવરે	અન	ેરક્	હરે	િેટલો	્થાતનક	લોકોનો	સહ્ોગ	પણ	લેવામા	ંઆવરે.	સન	ે૨૦૨૨-૨૦૨૩	
માટે	` ૧૨૫.૦૦	લાખની	દરખા્િ	કરવામાં	આવે	છે.
(૬) પર્યાવરણ મ્વિ્ી કેર્રિ 
							 ગુજરાિ	રાજ્	હાલમાં	ઔદ્યોતગક	કે્ત્રે	પ્રગતિ	કરી	રહ્ંુ	છે,	આથી	આ	ઔદ્યોતગક	પ્રગતિની	સાથ	ેસાથ	ેપ્ા્ષવરણી્	
સંવધ્ષન	િથા	સંરક્ણ	હેિુ	એક	પ્ા્ષવરણી્	માતહિી	કેનદ્	જરૂરી	છે	જેથી	કરીને	રાજ્	સરકારને	તવતવધ	તનતિઓ	બનાવવા	
િથા	્ોગ્	તનણ્ષ્	માટે	માતહિી	પ્ા્ષવરણી્	માતહિી	કેનદ્	દ્ારા	મળી	રકે.
						 આ	માતહિી	કેનદ્	ભારિ	સરકારના	ડીઝીટલ	ઈંદડ્ા	કેમપઈેનમાં	પણ	ભાગીદાર	બનરે	કારણ	કે	પ્ા્ષવરણી્	માતહિી	
કેનદ્	ઓન	લાઈન	ઈંફોમમેરન	પુરી	પાડરે	જે	સામાન્	માણસ	પણ	મેળવી	રકરે.	આ	પ્ા્ષવરણી્	માતહિી	નકરા,	આંકડા,	ગ્ાફ,	
ફોટોગ્ાફ	વગેરે	મળી	રકરે.	જે	છેવાડાના	માનવી	િથા	સં્ થાઓન	ેઉપ્ોગી	બનરે.
	 આ	્કીમ	અનવ્ે	િકતનકી	કામ	કરવા	સાર	પ્રોજેકટ	ઓફીસર	(કરાર	આધાદરિ/આઉટસોસ્ષ)	િરીકે	જરૂદર્ાિ	મુજબ	
રાખવામાં	આવનાર	છે.
	 હાલ	આ	્ોજનાની	કામગીરી	પ્રગતિમાં	હો્	રાજ્	પ્ા્ષવરણી્	અહેવાલ	બનાવવામાં	આવરે.	આ	્ોજના	અનવ્ે	
સને	૨૦૨૨-૨૦૨૩	માટ	ે` ૪૨.૦૦	લાખની	જોગવાઈની	દરખા્િ	કરવામાં	આવે	છે.
(૭) મરીન ઓસેનેરીરમ
	 ગુજરાિ	રાજ્નો	લાબંો	દદર્ાદકનારો	િથા	દદર્ાઈ	જવૈ	વતૈવધિાન	ેઅન	ેદદર્ાઈ	સ્ોિોના	સરંક્ણ	િથા	સવં્ષધનના	
હેિનુ	ે તસ્ધ	 કરવા	 સારૂ	ભારિ	સરકાર	 દ્ારા	 સહાત્િ	અને	 તવશ્વ	બેંક	 પુર્કૃિ	 કચછના	અખાિ	માટે	 સંકતલિ	 દદર્ાકાઠંા	
વ્વ્થાપન	 પદર્ોજના	 (આઈસીઝડેએમ)	અિંગ્ષિ	 અનોખુ	ં િથા	 ભારિમા	ં પહેલુ	ં ‘‘મરીન	ઓસનેરેી્મ’’	 (મરીન	 રીસચ્ષ,	
કનઝવમેરન	અન	ેઈનફોમમેરન	સનેટર)	ડી.બી.એફ.ઓ.ટી.	(ડીઝાઈન	તબલડ	ફાઈનાનસ	ઓપરેરન	એનડ	ટ્ાનસફર)	પ્રમાણે	પ્ર્થાતપિ	
કરવાની	પ્રવૃતતિ	આવરી	લેવામા	ંઆવલે	છે.	દદર્ાઈ	જીવો	િથા	તનવસનિતં્રના	સરંક્ણ	િથા	સવં્ષધનના	ઉદે્ર	િથા	રાજ્માં	
ટરુીઝમ	ક્તે્ર	ેપ્રોતસાહન	મળી	રહે	િે	હેિથુી	મરીન	ઓસનેરી્મ	પ્ર્થાતપિ	કરવા	સારૂ	રાજ્	સરકાર	દ્ારા	ટરુીઝમ	કોપબોરેરન	
ઓફ	ગજુરાિ	લીમીટેડ	(ટીસીજીએલ)ન	ેઅમલીકરણ	સં્ થા	િરીકે	જાહેર	કરવામાં	આવલેી	છે,	જ્ારે	ગજુરાિ	ઈકોલવૉજી	કતમરન	
અન	ેવન	અન	ેપ્ા્ષવરણ	તવભાગ	દ્ારા	ટીસીજીએલન	ેમરીન	ઓસનેરી્મ	પ્ર્થાતપિ	કરવા	માટે	મદદ	કરવામા	ંઆવરે.	
						 આ	્ોજના	અિંગ્ષિ	` ૫૫.૦૦	કરોડની	સહા્	આઈસીઝડેએમ	્ોજનામાંથી	વા્ેબીલીટી	 ફંડીંગ	િરીકે	ફાળવવામાં	
આવેલ	છે.	આ	પ્રોજકેટન	ેપણુ્ષ	થવામા	ંઆરરે	૨	થી	૩	વર્ષ	જટેલો	સમ્	લાગનાર	હો્	આ	કામ	ેથનાર	ખચ્ષ	માટે	રાજ્	સરકારશ્રી	
િરફથી	અપા્લે	ખાત્રી	મજુબ	આ	કામગીરી	માટે	` ૬.૦૦	લાખની	વર્ષ	૨૦૨૨-૨૦૨૩	માટે	દરખા્િ	કરવામાં	આવ	ેછે.
(૮) મોડેલ ઈકો વવલેજ પ્રોજેકટ – નવી પિેલની િરખ્સ્ની વવગ્ો
					 	સરકાર,	સમાજ	અને	્વૈસચછક	સં્થાઓ	સાથ	ેમળીને	સમગિીરીલ	અન	ેટકાઉ	તવકાસ	માટેની	નવી	રણનીતિ	ઘડવી	
પડરે.	જેનો	ઉકેલ	્વરૂપે	નવી	પહેલ	િરીકે	મોડેલ	ઈકો	તવલેજ	પ્રોજેકટની	દરખા્િ	િૈ્ાર	કરવામા	આવી	છે.	જે	્ોજના	એક	
મોડેલ	િરીકે	તનદર્ષન	કરવામાં	આવરે	અન	ેિે	અન્	ગામોમાં	પ્રતિકૃતિ	િરીકે	અમલીકરણ	કરવામા	આવરે.	આ	અંિગ્ષિ	
નીચેની	પ્રવૃતિઓનું	તનદર્ષન	કરવામાં	આવરે.	

 ■ સજીવ	ખેિીને	પ્રોતસાહન	આપવું	અને	બા્ો	ફદટ્ષલાઈઝર	અન	ેબા્ો	પે્ટીસાઈડના	ઉપ્ોગ	પર	ભાર	મુકવો.
 ■ ભુગભ્ષજળના	્િર	ઉપર	આવે	િે	માટે	વહી	જિા	પાણીન	ેજમીનમા	ઉિારવા	દરચાજ્ષ	કુવા,	ચેક	ડેમ,	ખેિિલાવડી	અને	
વરસાદી	પાણીના	સગ્હ	માટે	ભુગભ્ષ	ટાંકા	જેવી	કામગીરી	કરવી	જેથી	જળસંરક્ણની	કામગીરી	થઈ	રકે.	આ	ઉપરાંિ	
ભુગભ્ષ	જળને	ખેંચવાનું	ઓછ	ુકરવુ.

 ■ પ્રવાહી	અને	ઘન	કચરા	વ્વ્થાપન,	બા્ો	ટોઈલેટ,	રૌચાલ્નો	ઉપ્ોગ	અને	પલા્ટીક	પર	પ્રતિબંધ	મુકવામાં	આવ	ે
િો	્વચછિા	ઉભી	થરે	અને	જેનાથી	લોકા	્વા્થ્	સુધરરે.
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 ■ પુન:પ્રાપ્	કુદરિી	્ત્રોિોનો	તવકાસ	થા્	િે	પ્રકારની	કામગીરી	કરવામા	આવરે	જેવી	કે	સુ્્ષ	ઉજા્ષ	આધાદરિ	ઉપકરણ	
દ્ારા	તવજળીની	બચિ.	બા્ોગેસ,	વમથીકમપોષ્ટ	વગેરે	કામગીરી	દ્ારા	કુદરિી	્ત્રોિોનો	ઉપ્ોગ	કરી	કાબ્ષન	ન્ુટ્ી્લ	
ઈકો	તવલેજ	્થાતપિ	કરી	રકા્.

 ■ ગામોમાંથી	્થળાિંર	ઘટે	અને	લોકોને	પોિાના	ગામમાં	જ	રોજગારી	મળી	રહ	ેિે	માટે	્થાતનક	સરંાધનો	આધારીિ	
આજીતવકાની	વૃસ્ધ	માટેની	કામગીરી	હાથ	ધરવી	જેવી	કે	પરુપાલન,	વન	પેદારો	દ્ારા	ગૃહઉદ્યોગ	ઉભા	કરી	્થાતનક	
રોજગારી	મળી	રહે	િે	માટેની	કામગીરી	કરવી	જેથી	ગ્ામ	્વરાજ	પ્ર્થાતપિ	કરી	રકા્.

	 આ	્કીમ	અનવ્ે	િકતનકી	કામ	કરવા	સારૂ	પ્રોજેકટ	ઓફીસર	(કરાર	આધાદરિ/આઉટસોસ્ષ)	િરીક	ેજરૂદર્ાિ	મુજબ	
રાખવામાં	આવનાર	છે.	
						 આ	્ોજના	લોક	ભાગીદારી	સાથે	કરવામા	આવરે.	જેનાથી	સમુદા્ની	જવાબદેહીિા	અન	ેઉતિરદાત્તવ	ઉભ	ુથરે	
અને	આ	્ ોજના	સમગતિરીલ	અને	લાંબા	ગાળા	સુધી	જળવાઈ	રહેરે.	̀  ૧૦૦.૦૦	લાખની	નાણાંંકી્	વર્ષ	૨૦૨૨-૨૦૨૩ના	ં
અંદાજપત્રમાં	દરખા્િ	કરવામાં	આવે	છે.	
(૯)  ગુજર્્ ઈન્ર્સટટરુટ ઓન્ ડેઝયાટ ઈકોલૉજી (ગ્ઈડ)ની જાળવણી (મેઈર્ટેન્સ)
	 ગાઈડ	સં્ થા	દ્ારા	તવતવધ	સુકા	પ્રદેરો,	રણીકરણની	પ્રક્રી્ા	અટકાવવા,	જૈતવક	તવતવધિાના	સંરોધનો	કરવા,	િથા	
ગાઈડ	સં્થા	દ્ારા	અત્ાધુનીક	પ્ર્ોગરાળા	્થાપવામાં	આવેલ	છે,	આ	પ્ર્ોગરાળાનો	ઉપ્ોગ	આ	તવ્િારના	ઉદ્યોગો	અન	ે
્થાતનક	સં્થાઓ	ઉપ્ોગ	કરી	રકે.	હાલમાં	આ	સં્થામા	ંતવતવધ	પ્ા્ષવરણ	સરંોધનની	પ્રતક્ર્ા	ચાલ	ુછે.	આ	પ્ર્ોગરાળાના	
સાધનોની	જાળવણી	િથા	સંધોરનની	કામગીરી	માટેના	થનાર	ખચ્ષન	ેપહોચી	વળવા	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૦૨૨ના	વર્ષમાં	ગાઈડ	
સં્થાની	ક્મિાવધ્ષન,	મેઈટેનસ	િથા	વૈજ્ાતનક	પ્ર્ોગન	ેઅ્્િન	કરી	િેની	જાળવણી	માટે	` ૭.૦૦	લાખની	દરખા્િ	મંજૂર	
કરવામાં	આવેલ	હિી.	
	 ગાઈડ	સં્થા	જીઈસીની	ભગીની	સં્થા	િરીકે	કા્્ષરિ	હો્,	િથા	રણન	ેઅડીન	ેઆવેલ	સુકા	પ્રદેરનો	સૌથી	મોટા	
તજલ્ામાં	કા્્ષરિ	હોવાથી	પ્ા્ષવરણની	જાળવણી	માટે	એક	મહતવનું	કામ	કરી	રહેલ	હો્	ગાઈડ	સં્ થાન	ેઆથથીક	સહા્ક	
અનુદાન	આપવા	સન	ે૨૦૨૨-૨૦૨૩	માટે	` ૮.૦૦	લાખની	જોગવાઈની	દરખા્િ	કરવામાં	આવે	છે.
(૧૦) ચેર વ્વે્ર અને પુનઃસ્્પન 
					ગુજરાિ	ઈકોલોજી	કતમરન,	ગાંધીનગરની	્થાપના	રાજ્	સરકાર	દ્ારા	સને	૧૯૯૨માં	કરવામાં	આવી	હિી.	ત્ાર	બાદ	
કતમરન	દ્ારા	રાજ્ના	પ્ા્ષવરણ	િથા	પદરસરોના	સંરક્ણ	િથા	સુધારણા	માટે	લાંબાગાળાના	ઉપા્ો	અથમે	િથા	આ	સંદભમે	
લોકોની	જાગૃતતિ	કેળવવા	જુદી	જુદી	્ોજનાનું	અમલીકરણ	કરિું	આવ્ંંુ	છે.	છેલ્ા	એક	દા્કાથી	વધારે	સમ્	દરતમ્ાન	
કતમરન	દ્ારા	્પોનસડ્ષ	પ્રોગ્ામ	ફોર	અવેરનેસ,	્ટેટ	એનવા્રોનમેનટ	એકરન	પલાન,	દર્ટોરેરન	ઓફ	મેનગ્ુવઝ,	એનજીઓ	
એનવા્રોનમેનટ	એકરન	ફંડ	જેવા	મહતવના	પ્રોજેકટો	હાથ	ધરવામાં	આવેલ	છે.	િદુપરાંિ	લગભગ	૩૦	કરિા	પણ	વધારે	
વૈજ્ાતનક	અહેવાલો	 કે	જેના	 તવરે	બહુ	મ્ા્ષદદિ	જ્ાન	પ્રકારમાં	 હિુ	એવા	અહેવાલો	બહાર	પાડવામા	ંઆવ્ા	છે.	છેલ્ા	
દા્કામાં	કતમરને	રાજ્ના	પ્ા્ષવરણના	સંરક્ણના	હેિુસર	તવતવધ	્ોજનાઓ	અમલમાં	મુકીન	ેએક	નવા	પ્રકારનુ	ંઅતભ્ાન	
હાથ	ધ્ુ્ષ	છે.
					ગુજરાિ	રાજ્ન	ે૧૬૫૦	કી.મી.	કરિા	પણ	લાંબો	દદર્ા	દકનારો	મળેલો	છે.	આ	તવ્િારમાં	દદર્ાના	પાણીની	િીવ્ર	
ખારાર	સામે	ટકી	રકે	િેવી	એક	તવરલ	પ્રકારની	વન્પતિ	ઉગી	રકે	છે.	આ	વન્પતિ	ભરિી	અન	ેઓટ	વચ્ચેના	તવ્િારમાં	
જ્ાં	કાદવ	કીચડવાળો	તવ્િાર	હો્	ત્ાં	સારી	રીિે	વૃસ્ધ	પામ	ેછે.	આ	વન્પતિને	દરી્ાકાંઠાનુ	ંકલપવૃક્	ગણી	રકા્	કારણ	
ક	ેિટી્	તવ્િારમાં	રહેિા	અત્ંિ	ગરીબ	લોક	સમુદા્ો	માટે	તવતવધ	પ્રકારની	જરૂદર્ાિ	આ	વન્પતિ	પુરી	પાડ	ેછે.	િેમજ	
માછીમાર	સમુદા્,	પરુપાલકો,	ખેડૂિો	વગેરેની	આજીતવકામાં	વધારો	કરે	છે.
					ગુજરાિ	રાજ્માં	થઈ	રહેલા	ઔદ્યોતગક	તવકાસની	પ્રતક્ર્ામા	ંિમેજ	અન્	માનવી્	આડ	ખીલીના	પદરણામ	્વરૂપ	આ	
વન્પતિનું	પ્રમાણ	ઘણુ	જ	ઓછુ	ંથઈ	જવા	પામ્ુ	હિુ.	જીઈસી	દ્ારા	છેલ્ા	દસ	વર્ષથી	આ	વન્પતિ	હેઠળનો	તવ્િાર	વધે	
િેવા	 પ્ર્ત્ો	 કરવામાં	આવ્ા	 છે.	આ	વન્પતિના	 સંવધ્ષન	 િેમજ	સંરક્ણની	 પ્રતક્ર્ામાં	 ્થાતનક	 લોકસમુદા્ોની	 સક્રી્	
ભાગીદારી	હાંસલ	કરવામાં	આવી	છે	જેના	પદરણામ-્વરૂપ	કચછ	િેમજ	ખંભાિના	અખાિ	તવ્િારમાં	૧૬૦૦૦	હેકટર	કરિા	
પણ	વધાર	ેતવ્િાર	મેનગ્ુવઝ	હેઠળ	આવરી	લેવામાં	આવ્ો	છે.
	 ગુજરાિ	રાજ્ના	દદર્ા	કાંઠાના	તવ્િારોમાં	ચેર	વન્પતિના	વાવેિર	સંબતંધિ	જીઈસી	હવે	બહોળો	અનુભવ	ધરાવે	
છે.	નાણાંંકી્	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૦૨૨	દરતમ્ાન	જીઈસી	દ્ારા	૮૭૨	હે.	તવ્િારમાં	ચેર	વાવિેરની	કામગીરી	નસ્ષરી	દ્ારા	ઉભા	
કરા્ેલ	રોપાઓ	થિી	લોકભાગીદારીથી	હાથ	ધરેલ	છે.	
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						 આ	્કીમ	અનવ્ે	િકનીકી	કામ	કરવા	સારૂ	પ્રોજેકટ	ઓફીસર	(કરાર	આધાદરિ/આઉટસોસ્ષ)	િરીક	ેજરૂદર્ાિ	મુજબ	
રાખવામાં	આવનાર	છે.	
					 ઉપરોકિ	કામગીરી	અથમે	વર્ષ	૨૦૨૨-૨૦૨૩મા	ંઆ	પ્રવૃતતિ	માટે	` ૪૨૦.૦૦	લાખની	દરખા્િ	કરવામા	ંઆવ	ેછે.
 ન્ણ્ંંકફીર સને ૨૦૨૧-૨૦૨૨ની મંજૂર કરવ્મ્ં આવેલ જોગવ્ઈ અને સને ૨૦૨૨-૨૦૨૩ની જોગવ્ઈની 
મ્વિ્ી નીચે મુજબ ્છે. 

અ.નુ રોજન્ વરયા ૨૦૨૧-૨૦૨૨ મ્ટે 
મંજૂર કરવ્મ્ં આવેલ 

જોગવ્ઈ

વરયા ૨૦૨૨-૨૦૨૩ મ્ટે 
જોગવ્ઈ

` લાખમાં
૧ જીઈસી	મેઈનટેન્નસ ૨૦૦.૦૦ ૪૧૦.૦૦
૨ જીઈસી	્પોનસડ્ષ	પ્રોજેકટ ૧૧૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦
૩ ઈકોલવૉજીકલ	પ્રોફાઈલ ૪૨.૦૦ ૫૭.૦૦
૪ ઈકોલવૉજીકલ	રી્ટોરેરન	્ોજના ૮૦.૦૦ ૯૦.૦૦
૫ એનવા્રોનમેનટ	એકરન	્ોજના ૧૧૦.૦૦ ૧૨૫.૦૦
૬ પ્ા્ષવરણ	માતહિી	કેનદ્	 ૩૫.૦૦ ૪૨.૦૦
૭ મરીન	ઓસેનેરી્મ ૫.૦૦ ૬.૦૦
૮ મોડેલ	ઈકો	તવલેજ	પ્રોજેકટ ૮૫.૦૦ ૧૦૦.૦૦
૯ ગુજરાિ	ઈસન્ટટ્ુટ	ઓફ	ડેઝ્ષટ	ઈકોલવૉજી	(ગાઈડ)

ની	જાળવણી	(મેઈનટેન્નસ)
૭.૦૦ ૮.૦૦

૧૦ ચેર	વાવેિર	અન	ેપુનઃ્થાપન ૩૫૨.૦૦ ૪૨૦.૦૦
કુલ ૨૦૧૬.૦૦ ૨૪૫૮.૦૦

 ♦ ગુજર્્ ઇકોલોજીકલ એજરુકેશન એર્ડ રીસચયા (ગીર ન્્ઉર્ડેશન) ગ્ંધીનગર
	 ગુજરાિ	ઇકોલોજીકલ	એજ્ુકેરન	એનડ	રીસચ્ષ	ફાઉનડેરન	એટલે	કે	“ગીર”	ફાઉનડેરન	ગુજરાિ	સરકારના	વન	અન	ે
પ્ા્ષવરણ	તવભાગ	દ્ારા	્થાપવામાં	આવેલ	એક	્વા્તિ	સં્ થા	છે.	જેની	નોંધણી	ઇનડી્ન	સોસા્ટીઝ	એકટ-૧૮૬૦	િથા	
પસબલક	ટ્્ટ	િરીકે	બોમબે	પસબલક	ટ્્ટ	એકટ-1950	હેઠળ	થ્ેલ	છે.	“ગીર”	ફાઉનડેરન	ગુજરાિ	રાજ્મા	ંપ્રકૃતિ	તરક્ણ	અને	
જૈતવક	તવતવધિા	અન	ેપદરસરી્	સંરોધનના	ક્ેત્રમાં	માહે	ફેબ્ુઆરી-1983	થી	કા્્ષરિ	છે.	
	 “ગીર”	ફાઉનડેરનના	મુખ્	ઉદે્ર	પ્રકૃતિ,	વન્પ્રાણી,	પ્ા્ષવરણ	અન	ેસંલનિ	તવર્ોમા	ંતરક્ણના	મા્્મથી	જાહેર	
જનિા	અને	રાળા	કોલેજના	તવદ્યાથથીઓમા	ંવન્પ્રાણીઓ,	િેમના	આવાસ	્થાનો	અને	પદરસરી્	સરંોધનોનો	છે.	“ગીર”	
ફાઉનડેરનનો	ખાસ	ઉદ્ેર	અન	ેહેિુ	નીચે	મુજબ	છે.

 ■ પ્રજાજનો,	બાળકો	િથા	 ્ુવાનોમાં	પ્ા્ષવરણ	અન	ેપ્રકૃતિ	 તવરે	સભાનિા,	પ્રકૃતિ	િેમજ	વન્પ્રાણી	માટે	પ્રત્ે	પ્રમે,	
સંવેદના	પેદા	કરવી.

 ■ પદરસરિંત્રો	અંગેના	સંરોધનમાં	સતક્ર્	રીિે	કામે	લાગવું	િથા	ભતવષ્	માટે	કુદરિી	સંપતિ	જાળવી	રાખવા	સારૂ	અને	
સામાન્	પ્રજાને	આ	અંગે	તરક્ણ	આપવા	સતહિ	વન્	વન્પતિ	િથા	પ્રાણી	સૃસષ્ટના	સંરક્ણના	કા્્ષને	પુસષ્ટ	આપવી.	
આ	અંગે	પ્રકૃતિ	તરક્ણ	તરતબરો,	કા્્ષરાળાઓ,	સેતમનારો,	વક્તવ્ો,	ચચા્ષઓ,	રેદડ્ો	કા્્ષક્રમો	જેવી	પ્રવૃતિઓ	દ્ારા	આ	
ઉદરે	બહાર	પાડવો.

 ■ ગુજરાિના	પાટનગરમાં	ઇનદ્ોડા	પ્રકૃતિ	ઉધાન	ખાિે	્થાતનક	જાિોના	રોપ-વનો	્થાપવા	િથા	લોકોના	તરક્ણ	સાથે	
આનંદ	માટ	ેવન્પતિ	અન	ેપ્રાણીઓને	પ્રદતર્ષિ	કરવા	અન	ેલોકોન	ેિે	અંગેની	માતહિી	આપી	સંવેદના	ફેલાવવી.	

 ■ ગુજરાિની	અગત્ની	પ્રાકૃતિક	સંપતિ	અંગે	પ્રકારનો,	માતહિી	પત્રો,	પ્રકૃતિ,	વન્પ્રાણીઓ	અને	પ્ા્ષવરણ	અંગેના	
સામત્કોને	પ્રકાતરિ	કરી	લોકોને	અને	ખાસ	કરીન	ેવન	તવભાગના	કમ્ષચારીઓની	ક્મિામા	ંવધારો	કરી	વન્પ્રાણી	
સંરક્ણમાં	ફાળો	આપવો.		
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 ■ તવનારને	આરે	ઉભેલી	વન્પતિ	િેમજ	પ્રાણીઓની	જાિોના	પુનજ્ષનનનુ	ંઆ્ોજન	કરવું	કે	જેથી	આવી	જાિોન	ેિેના	
પ્રાક્રતુિક	્થાનમાં	ફરીથી	દાખલ	કરી	રકા્.

 ■ ખાસ	કરીને	્થાતન્	પ્રદેરો	િથા	િેની	નજીક	આવેલા	પ્રાણી	–	ભૌગોતલક	પ્રદેરોના	પ્રાણી	િથા	વન્પતિ	જીવનના	
અભ્ાસ	સતહિ	પ્રાકૃતિક	ઇતિહાસ	અંગેના	જ્ાનને	લોકોમા	ંફેલાવવું.	

 ■ પ્રકૃતિ,	પ્ા્ષવરણ	અને	વન્પ્રાણી	અંગે	રતક્િ	તવ્િારો	અન	ેઅન્	આવાસ	્ થાનોમાં	સરંોધન	કરવા	અને	જરૂર	જણા્	
ત્ાં	આવા	સંરોધનમા	ંજોડા્ેલ	બીજી	સં્થાઓ	િથા	વ્તક્તઓને	જરૂરી	માતહિી,	સલાહ	િથા	નાણાં	ંઆપીને	મદદ	
કરવી,	િેમજ	વન	ખાિાને	પણ	આ	મૂલ્વાન	ડેટા	આપી	સંરક્ણની	કામગીરીમાં	સહા્ભિુ	થવું.	

 ■ આ	તવર્માં	પ્રવૃિ	એવી	અન્	સં્થાઓની	સાથે	સંકલન	કરી	આ	અંગેના	ડેટાબેઝન	ેમજબુિ	કરવો	અને	િે	સં્થાનો	
અને	અત્રે	કામ	કરિા	સંરોધન	કરિા	વૈજ્ાતનકોની	ક્મિાન	ેવધારવી.			

 ► પ્રકકૃવ્ ્્્ પ્દરન્સ્વ્કફીર વશક્ષણ:

 ► ઈર્રિોડ્ પ્રકકૃવ્ ઉદ્્ન ્્્ અરણર ઉધ્ન: 
	 સાબરમિી	નદીના	પવૂ્ષકાંઠે	બાસણ	૩૦૦	હેકટર(અરણ્	ઉધાન)	અન	ેપતચિમ	કાંઠે	૧૬૮	હેકટર	તવ્િારમાં	ઇનદ્ોડા	
પ્રકૃતિ	ઉધાન	તવકસાવવામાં	આવેલ	છે.	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	દરમ્ાન	૧.૭૮	લાખથી	વધુ	પ્રવાસીઓએ	ઉધાનની	મુલાકાિ	લીધેલ	
હિી.	 જ્ારે	 ૨૦૨૧-૨૨	 (માહે	 નવેમબર-૨૦૨૧)	 દરમ્ાન	૨.૨૨	લાખથી	 વધુ	 પ્રવાસીઓએ	મુલાકાિ	લીધેલ	છે.	 સન	ે
૨૦૨૨-૨૩ના	વર્ષમાં	અંદાજીિ	૫	લાખથી	વધુ	મુલાકાિીઓ	મુલાકાિ	લે	િેવી	સંભાવના	છે.	
	 ઇનદ્ોડા	પ્રકૃતિ	ઉધાન	ખાિે	ઈનદ્ોડા	પ્રકૃતિ	ઉદ્યાન	ખાિે	એનટ્ી	ગેટ	િથા	બાઉનડ્ી	વોલ	બનાવવાની	કામગીરી,	્ોગા	
સેનટર,	ફોસીલ	પાક્ક,	એક્ેદર્મના	તનમા્ષણ	કરવાની	કામગીરી,	થીમ	બેઈઝ	ગાડ્ષનના	નવીનીકરણની	કામગીરી,	વેટરનરી	
હો્પીટલ,	કેમપ	સાઇટ	િથા	પાક્ક	વોડ્ષન	કચેરીના	નવીનીકરણની	કામગીરી,	નવા	પક્ીગૃહનુ	ં તનમા્ષણ	કરવાની	કામગીરી,	
તૃણભક્ી	િથા	િમામ	પ્રાણીઓના	પાંજરાઓના	નવીનીકરણની	કામગીરી,	મુલાકાિીઓની	સતુવધા	માટ	ેબેટરી	સંચાતલિ	ઇકો	
ફ્ેનડલી	વાહનની	ખરીદી,	ગાડ્ષન	પાથ,	 ્કા્	વોક	િથા	સા્કતલંગ,	વોદકગ	ટ્ેકના	 તવકાસલક્ી	કામગીરી,	મુલાકાિીઓની	
પીવાના	પાણી,	ટોઇલેટની	વ્વ્થા	િથા	તવશ્રામ	કુદટરની	સતુવધા	પુરી	પાડવાની	કામગીરી	િથા	અરણ્	ઉધાન	ખાિે	કેમપ	
સાઇટના	નવીનીકરણની	કામગીરી	િથા	ચેઇનલીંક	ફેનસીંગની	િથા	ગેટની	 કામગીરી	 કરવા	સન	ે૨૦૨૨-૨૩	ના	વર્ષમાં	
દરખા્િ	કરવામા	ંઆવેલ	છે.	

 ► વિંગોળગઢ અભર્રણર: 
	 રાજકોટ	તજલ્ાના	જસદણ	િાલુકામાં	આવેલ	તહંગોળગઢ	અભ્ારણ્નો	વહીવટ	અન	ેતવકાસ	રાજ્	સરકાર	િરફથી	
‘ગીર’	 ફાઉનડેરન	હ્િક	મુકવામાં	આવેલ	છે.	અહીં	 પ્રાકૃતિક	 તરક્ણ	સંકુલ	 તવકસાવવામાં	આવેલ	છે.	 વર્ષ	 ૨૦૨૦-૨૧	
દરમ્ાન	૪૭૮૬	જેટલા	પ્રવાસીઓએ	આ	અભ્ારણ્ની	મુલાકાિ	લીધી	હિી.	જ્ારે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	 (માહે	નવેમબર,	
૨૦૨૧	સુધીમાં)	૨૧૦૭	જેટલા	પ્રવાસીઓએ	આ	અભ્ારણ્ની	મુલાકાિ	લીધેલ	છે.	સન	ે૨૦૨૨-૨૩	દરમ્ાન	તહંગોળગઢ	
અભ્ારણ્	ખાિે	તવતવધ	જાળવણી	િથા	તવકાસની	કામગીરીનુ	ંઆ્ોજન	હાથ	ધરવામાં	આવનાર	છે.	જેમાં	મુલાકાિીઓની	
સુતવધામાં	વધારો	થા્	િે	માટેનું	આ્ોજન	છે.	

 ► સૃન્ટિ સ્મવરકનું પ્રક્શન : 
	 ગીર	 ફાઉનડેરન	 દ્ારા	 પ્ા્ષવરણ,	 પ્રકૃતિ	અને	 વન્	 પ્રાણી	અંગે	 લોકોમા	ંજાગૃતિ	 ફેલાવાના	 હેિુથી	 સૃસષ્ટ	નામક	
સામાત્કનુ	ંચોક્સ	તવર્	આધાદરિ	પ્રકારન	કરવામાં	આવે	છે.	જેમા	ંવર્ષ	૨૦૨૧-૨૨ના	વર્ષમાં	થોર	તવર્	પર	સામત્ક	
પ્રકાતરિ	કરવામાં	આવેલ	છે.	િેમજ	સને	વર્ષ	૨૦૨૨-૨૩માં	તવતવધ	તવર્ો	ઉપરના	સામત્ક	પ્રકાતરિ	કરવાની	કામગીરી	
હાલમા	ંચાલુમાં	છે.	

 ► પક્ષી િશયાન ્્લીમ ક્રયાક્રમ : 
	 ‘ગીર’	ફાઉનડેરન	દ્ારા	પ્રતિ	વર્ષ	પક્ીની	ઓળખ,	પક્ીની	વિ્ષણૂક,	પક્ી	ઓળખવાની	રીિ	વગેરે	બાબિોની	જાણકારી	
આપવા	પક્ી	દર્ષનના	કા્્ષક્રમનું	આ્ોજન	કરવામાં	આવે	છે.	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧માં	૮૫	લાભાથથીઓ	સાથ	ેવર્ષ	૨૦૦૬-૦૭	થી	
૨૦૨૦-૨૧	સુધીમાં	કુલ	૨૦૨૨	લાભાથથીઓને	જાણકારી	આપેલ	છે.	દર	વર્ષની	જેમ	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨માં	પણ	પક્ી	દર્ષન	
કા્્ષક્રમ	હાલમાં	ચાલુમાં	છે.
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 ► પ્રકકૃવ્ વશક્ષણ વશવબર :
	 ઇનદ્ોડા	પ્રકૃતિ	ઉધાન,	અરણ્	ઉધાન	અન	ેતહંગોળગઢ	અભ્ારણ્	એમ	ત્રણ	્થળો	ખાિે	પ્રકૃતિ	તરક્ણ	તરતબરો	
્ોજવામાં	આવે	છે.	આ	કેમપમાં	િાલીમાથથીઓ	જંગલો,	વન્	જીવન,	પદર્થતિ	તવજ્ાન	અન	ેપ્ા્ષવરણ	વગેરેનું	વા્િતવક	જ્ાન	
મેળવે	છે.	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	માં	કોરોના	મહામારીના	કારણે	રાળા-કોલેજો	બંધ	હોવાથી	પ્રકૃતિ	તરક્ણ	તરતબરનુ	ંઆ્ોજન	
કરવામાં	આવેલ	નથી.	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	દરમ્ાન	કુલ	૫૦	તરતબરો	ફાળવવામા	ંઆવેલ	છે.	

 ► નેશનલ ગ્ીન કોર (NGC) : 
	 રાળાના	બાળકોમાં	પ્ા્ષવરણ	અંગે	જાગૃતિ	લાવવા	િેમજ	સંવેદનરીલિા	લાવવા	માટે	‘નેરનલ	ગ્ીન	કોર’	્ોજના	
અમલમાં	મુકવામાં	આવેલ	છે.	
	 ‘ગીર’	ફાઉનડેરન	દ્ારા	્ોજનાનું	સંચાલન	ગુજરાિ	રાજ્	વન	તવભાગ	િેમજ	તરક્ણ	તવભાગની	મદદથી	કરવામાં	
આવે	છે.	હાલમાં	ગુજરાિ	રાજ્મા	ં૧૬૦૦૦	થી	વધુ	રાળા/કોલેજોમા	ંએન.જી.સી.	ઇકો	લિબ	કા્્ષરિ	છે.	િમામ	ઇકો	લિબન	ે
વાતર્ષક	` ૫૦૦૦	નાણાંંકી્	સહા્	પણ	આપવામા	ંઆવે	છે.	જે	ઇકો	લિબની	પ્રવૃતિઓન	ેવેગ	આપ	ેછે.	ઇકો	લિબ	દ્ારા	
પ્ા્ષવરણી્	 તરક્ણ	િેમજ	લોકજાગૃતિ	માટેની	પ્રવૃતિઓ	કરવામાં	આવે	છે.	જેના	મા્્મથી	 તવદ્યાથથીઓ	અન	ેસમાજમાં	
પ્ા્ષવરણ	પ્રત્ે	સંવેદનરીલિા	લાવવાના	પ્ર્ાસો	થા્	છે.			

 ► વવવવધ પ્રસંગોની ઉજવણી : 
	 ગીર	ફાઉનડેરન	હ્િકના	ઇનદ્ોડા	પ્રકૃતિ	ઉદ્યાન	િથા	તહંગોળગઢ	પ્રકૃતિ	તરક્ણ	અભ્ારણ્	ખાિે	દર	વરમે	તવશ્વ	
પ્ા્ષવરણ	દદન,	વન્પ્રાણી	સપ્તાહ,	જૈતવક	તવતવધિા	દદન,	તવશ્વ	દદન	,ઓઝોન	સંરક્ણ	દદન,	તવશ્વ	ભતૂમ	દદન	તવગેરે	પ્રસંગોની	
ઉજવણી	કરવામાં	આવે	છે.	જેમાં	રાળાના	તવધાથથીઓ,	પ્રકૃતિ	પ્રેમીઓ,	્વૈસચછક	સંગઠનો,	વગેરેને	આમંતત્રિ	કરી	તચત્ર-્પધા્ષ,	
મૌતખક	પ્રશ્નોિરી,	કા્્ષરાળાઓ,	તરતબરો	તવગેરેનુ	ંઆ્ોજન	કરવામાં	આવે	છે.	જેમાં	કુદરિી	િતવો	િેન	ેલગિી	સમ્્ાઓ	
િેમના	અસ્િતવ	સામે	ઉભી	થ્ેલ	મુશકેલીઓ	તવગેરે	તવર્ોની	સમજ	આપવામાં	આવે	છે.	

 ► સંશોધન સંસ્્ : 
	 ગુજરાિ	ઇકોલોજીકલ	એજ્ુકેરન	એનડ	રીસચ્ષ	(ગીર	ફાઉનડેરન	,ગાંધીનગર)ને	ભારિ	સરકારના	ડીપાટ્ષમેનટ	ઓફ	
સા્નસ	એનડ	ટેકનોલોજી	િરફથી	“રીસચ્ષ	ઇન્ટીટ્ુટ”	િરીકે	માન્િા	આપેલ	છે.

 ► સંશોધન પ્રવૃવ્ઓ : 
	 ભારિ	સરકારના	તવજ્ાન	અને	િકતનકી	તવભાગ	દ્ારા	‘ગીર’	ફાઉનડેરનન	ેસંરોધન	સં્થા	િરીકે	માન્િા	આપવામાં	
આવી	છે.	સંરોધન	સં્થા	િરીકે	આ	સં્થા	હેઠળ	નીચેના	સંરોધનાતમક	પ્રોજેકટો	પર	કામ	કરી	રહેલ	છે.	

 ► ગુજરાિ	ઇકોલોતજકલ	એજ્ુકેરન	એનડ	દરસચ્ષ	ફાઉનડેરન	અન	ેગુજરાિ	મેટ્ો	રેલ	કોપબોરેરન	તલતમટેડના	સહ્ોગથી	
એક	પ્રોજેકટ	ચાલી	રહ્ો	છે:	

	 “સુરિ	મેટ્ો-રેલ	પ્રોજેકટ	હેઠળ,	િાપી	નદી,	સુરિમાં	નાના	હંજ	(લેસર	ફલેતમંગો)ના	સંરક્ણ	માટે	એકરન	પલાનની	
િૈ્ાર	કરવો”

 ■ સુરિ	રહેરની	િાપી	નદી	લેસર	ફલેતમંગો	(ફોનીકોના્ાસ	માઇનોર)નુ	ંકુદરિી	તનવાસ્થાન	છે.	લેસર	ફલેતમંગોને	
જોખમી	પ્રજાતિઓની	આઈ.્ુ.સી.એન	રેડતલ્ટ	મુજબની	ની્ર	થ્ેટંડ	(NT)	શ્રેણી	હેઠળ	વગથીકૃિ	કરવામાં	આવ	ેછે.

 ■ આથી	જો	અતહ	મેટ્ો	રેઈલનું	બાંધકામ	થા્	િો	આ	પક્ીઓન	ેિથા	િેમના	કુદરિી	તનવાસ	્થાનન	ેનુકરાન	ન	થા્	
િે	માટે	એકરન	પલાનની	િૈ્ાર	કરવાનો	હેિુ	છે.	

 ■ િેથી,	ગીર	ફાઉનડેરન	મેટ્ોરેલ	પ્રોજેકટના	બાંધકામ	પહેલાના	િબક્ા,	બાંધકામના	િબક્ા	અને	ઓપરેરનલ	િબક્ા	
દરતમ્ાન	સંભતવિ	ખલેલનો	અભ્ાસ	કરરે.	અંિે	આ	અભ્ાસના	આધારે	ફલેતમંગો	અન	ેિેના	રહેઠાણના	ભાતવ	
સંરક્ણ	માટે	જીએમઆરસીને	જરૂરી	ભલામણો	આપવામાં	આવરે

 ► Study of Flora and Fauna of Great Rann of Kachchh: 
 ■ “ગીર”	ફાઉનડેરન	દ્ારા	કચછના	મોટા	રણની	વન્પતિ	અન	ેપ્રાણીસૃસષ્ટનો	અભ્ાસ	હાથ	ધરવામાં	આવેલ	છે.	આ	
અભ્ાસ	ગુજરાિ	ફોરે્ટ્ી	દરસચ્ષ	ફાઉનડેરન,	વન	તવભાગ,	ગાંધીનગર	દ્ારા	જુલાઈ	૨૦૨૧માં	આપવામા	ંઆવેલ	છે.	
જે	મે	૨૦૨૨માં	પૂણ્ષ	કરવાનો	થા્	છે.	આ	અભ્ાસનો	મુખ્	ઉદ્ેશ્	કચછના	મોટા	રણની	ખાસ	કરીને	રણની	કાંધી	
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અને	બેટનો	તવ્િારની	વન્પતિ	અને	પ્રાણીસૃસષ્ટ	તવરેની	માતહિી	એકતત્રિ	કરી	અને	તવ્તૃિ	અહેવાલ	િૈ્ાર	કરવાનો	
છે.	આ	અભ્ાસથી	પ્રાપ્ત	માતહિી	મોટા	રણની	વન્પતિ	અને	પ્રાણીસૃસષ્ટના	લાંબા-ગાળાના	સંરક્ણ	માટે	ઉપ્ોગી	થરે.	
હાલમાં	આ	અભ્ાસ	હેઠળ	ક્ેત્રી્	અવલોકનો	લેવાઈ	રહ્ા	છે.	જેમાં	ચોમાસની	ઋિુના	અવલોકનો	લેવામા	ંઆવેલ	છે	
અને	તર્ાળાની	ઋિુના	અવલોકનો	લેવાઈ	રહ્ા	છે.	માચ્ષ	૨૦૨૨	સુધીમાં	આ	અભ્ાસ	અંિગ્ષિ	ઉનાળાના	અવલોકનો	
પણ	 લેવામાં	આવરે.	 અવલોકન	આધાદરિ	 માતહિીના	 પૃથથકરણથી	 મે	 ૨૦૨૨	 સુધીમાં	 તવ્તૃિ	અહેવાલ	 િૈ્ાર	
કરવામા	ંઆવરે.	

 ► એન્.આર.એ. ૨૦૦૬ (FRA-2006) ઃ
 ■ આ	પ્રોજેકટ	આદદજાતિ	તવકાસ	કતમશ્નરશ્રી	ગુજરાિ	રાજ્	દ્ારા	આપવામાં	આવેલ	છે.	આ	કામગીરીમાં	વર્ષ	૨૦૦૫ના	
ઉપગ્હના	ફોટાઓનો	ઉપ્ોગ	કરી	તવવાદદિ	દાવાઓની	ચકાસણી	કરવાની	કામગીરી	કરવામાં	આવે	છે.	ખિેી	માટ	ે
વન	જમીનની	માંગણી	કરેલ	તવ્િારમાં	વર્ષ	૨૦૦૫માં	ખરેખર	ખિેી	થિી	હિી	કે	નહીં	િે	ચકાસવામા	ંઆવે	છે.	

 ► ઇર્વેર્ટરી ઓન્ કોરલ રીન્, ગુજર્્ અને મિ્ર્ષ્ટ: મેવપંગ, મોવનટદરંગ અને િેલ્ એસસેસમેંટ : 
 ■ આ	પ્રોજેકટ	ઇસરો,	અમદાવાદના	સહ્ોગથી	આ	કામગીરી	કરવામાં	આવેલ	છે.	આ	કામગીરીમા	ંવર્ષ	૨૦૧૭ના	
ઉપગ્હના	ફોટાઓનો	ઉપ્ોગ	કરી	ગુજરાિ	રાજ્ના	કોરલ	રીફ	વાળા	 તવ્િારોમા	ંથ્ેલ	ફેરફાર	િથા	હેલથ	ની	
ચકાસણી	કરવામાં	આવે	છે.

 ► નેશનલ વેટલેર્ડ ઈર્વેટરી એસેસમેર્ટ (NWIA) : 
 ■ આ	પ્રોજેકટ	ઈસરો,	અમદાવાદના	સહ્ોગથી	કરવામાં	આવે	છે.	ગુજરાિ	રાજ્ના	૨.૫	હેકટરથી	વધુ	ક્ેત્રફળ	વાળા	
જળ	પલાતવિ	 તવ્િારોને	ઉપગ્હના	વર્ષ	૨૦૧૬-૧૭ના	ફોટાઓના	ઉપ્ોગથી	 દડઝીટાઈજરેન	કરી,	વર્ષ	૨૦૦૬-
૦૭ના	જળ	પલાતવિ	તવ્િારો	સાથે	સરખામણી	કરી,	દસ	વર્ષમા	ંજળ	પલાતવિ	તવ્િારોમા	ંથ્ેલ	ફેરફારોનો	અહેવાલ	
િૈ્ાર	કરવાની	કામગીરી	કરવામાં	આવી	રહી	છે.	

મુખર સિર : ૩૪૩૫ પદરન્સ્વ્ વવજ્્ન અને પર્યાવરણ : પર્યાવરણલક્ષી સંશોધન અને પદરન્સ્વ્ વવજ્્નલક્ષી 
પુનવનમ્યાણ અને પર્યાવરણલક્ષી વશક્ષણ/્્લીમ/વવસ્રણ :    

 ► ‘િદરર્ળુ ગુજર્્’ રેદડરો ક્રયાક્રમ : 
	 આ	બજેટ	હેઠળ	જાહેર	જનિાન	ેપ્ા્ષવરણ	સંબંતધિ	તવતવધ	માતહિી	આપવા	િેમજ	જાગૃતિ	લાવવા	માટે	આકારવાણી,	
ઓલ	ઇસનડ્ા	રેદડ્ો	પરથી	દર	રતવવાર	રાત્રે	૦૮.૦૦	થી	૦૮.૩૦	દરતમ્ાન	‘હદર્ાળુ	ગુજરાિ’	કા્્ષક્રમનુ	ંપ્રસારણ	કરવામાં	
આવરે.	વર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	દરતમ્ાન	આવા	કુલ	૪૦	એતપસોડનુ	ંપ્રસારણ	કરવામા	ંઆવરે.	પ્ા્ષવરણ	જાગૃતિ	માટે	જાહેર	
જનિાને	પ્ા્ષવરણ	સંબંતધિ	તવતવધ	માતહિી	આપિા	િેમજ	જાગૃતિ	લાવવા	માટ	ેતવતવધ	સાતહત્	પ્રકારનો	આ	બજેટ	હેઠળ	
પ્રકાતરિ	કરવામાં	આવરે.	સમાજના	ખાસ	વગબો	જેમ	કે	િબીબો,	વદકલો,	પત્રકારો,	કોલેજ	્ ુથ	વગેરે	માટે	પ્રકૃતિ	તરક્ણ	તરતબર	
પક્ી	દર્ષન	િાલીમ	કા્્ષક્રમ	વગેરે	જેવા	પ્ા્ષવરણ	પ્રત્ે	સંવેદનરીલિા	જગાડિા	તવતવધ	કા્્ષક્રમ	કરવામાં	આવરે.	

 ► ગુજર્્ ર્જરની િવક્ષણની મુખર નિીઓન્ મુખ વવસ્્રોન્ પ્દરન્સ્વ્કફીર સંશોધન અને મોવનટરીંગની 
ક્મગીરીઓ : 

	 વર્ષ	૨૦૨૨	–	૨૩	અંિગ્ષિ	 રાજ્ની	દતક્ણની	મુખ્	નદીઓના	 (નમ્ષદા,	િાપી,	અતંબકા,	પણૂા્ષ)	મુખ	પ્રદેરોનુ	ં
પાદરસ્થતિકી્	મોતનટરીંગ	હાથ	ધરવામાં	આવરે.	િે	અનવ્ે	આ	તવ્િારોના	પાણીમા	ંવરસાદ	પહેલા	(પ્રી	મોનસુન)	િથા	
વરસાદ	પછી	(પો્ટ	મોનસુન)	સમ્	ગાળામાં	થિાં	ભૌતિક-રાસા્તણક	ફેરફારોનો	અભ્ાસ	કરવામાં	આવરે.	આ	તવ્િારોમાં	
દતક્ણની	મુખ્	નદીઓના	મુખ	પ્રદેરોમાં	ઈકોલોજીકલ	મોતનટરીંગ	કરવામાં	આવરે.	આ	વર્ષ	દરતમ્ાન	ગુજરાિમાં	પ્રચુર	
િેમજ	લાબાં	સમ્ના	વરસાદને	્્ાને	રાખીને	વરસાદ	પહેલા	(પ્રી	મોનસુન)	િથા	વરસાદ	પછી	(પો્ટ	મોનસુન)	પાણી,	માટી	
(સેડીમેનટ)	િેમજ	પલાવકોનો	અભ્ાસ	કરવામાં	આવરે.	આ	અભ્ાસનો	હેિુ	વરસાદ	પહેલા	(પ્રી	મોનસુન)	િથા	વરસાદ	પછી	
(પો્ટ	મોનસુન	)		સમ્	ગાળા	માટે	િેમજ	વાતર્ષક	ધોરણે	નદીના	ંમુખ	પ્રદેરોના	ંઅ)	પાણીનું,	બ)	માટી		(સેડીમેનટ)	ના	ભૌતિક	
–	 રાસા્તણક	 ્ટેટસનું	 મુલ્ાંકન	 કરવામાં	આવરે	 િથા	 ક)	 જૈતવક	 તવતવધિા	 (પ્રાણીઓ,	 પક્ીઓ,	 પલાવકો	 અન	ે જલજ	
વન્પતિનું)	સવમેક્ણ	કરવામાં	આવરે.	

 ► ઈકોલોજીકલ મોવનટરીંગ ઓન્ ઈમપોટયાર્ટ વેટલરે્ડઝ ઓન્ ગુજર્્ (્છ્રીઢંઢ, ખીજદડર્, ્ોળ, મોકરસ્ગર 
(ગોસ્ બર્), ક્જ વેટલેર્ડ) : 

	 ઈકોલોજીકલ	મોતનટરીંગ	ઓફ	ઈમપોટ્ષનટ	 વેટલેનડઝ	ઓફ	ગુજરાિનાં	ઈકોલોજીકલ	મોતનટરીંગ	 અંિગ્ષિ	 વર્ષ	
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૨૦૨૧-૨૨	માં	 પાંચ	ઈમપોટ્ષનટ	વેટલેનડઝ	ઓફ	ગુજરાિ	ઋિુ	અનુસાર	આવરવામાં	આવેલ	અને	૧૭	 પેરામીટરસની	
ચકાસણી	કરવામાં	આવી	છે.	આ	અંગેનો	િકનીકી	અહવેાલ	ટુંક	સમ્માં	રાજ્નાં	વન	અને	પ્ા્ષવરણ	તવભાગમાં	સુપ્રિ	
કરવામાં	આવરે.	વર્ષ	૨૦૨૨	–	૨૩	અંિગ્ષિ	રાજ્ના	જળપલાતવિ	પ્રદેરોનંુ	પાદરસ્થતિકી્	મોતનટરીંગ	હાથ	ધરવામાં	
આવરે.	િે	અનવ્ે	આ	તવ્િારોના	પાણીમાં	વરસાદ	પહલેા	 (પ્રી	મોનસુન)	િથા	વરસાદ	પછી	 (પો્ટ	મોનસુન)	સમ્	
ગાળામાં	 થિાં	 ભૌતિક-રાસા્તણક	 ફેરફારોનો	 અભ્ાસ	 કરવામાં	આવરે.	આ	 તવ્િારોમાં	 છારીઢંઢ,	 ખીજદડ્ા,	 થોળ,	
મોકરસાગર	(ગોસા	બરા),	કાજ	વેટલેનડ	માં	ઈકોલોજીકલ	મોતનટરીંગ	કરવામાં	આવરે.	આ	અભ્ાસનો	હિેુ	વરસાદ	પહલેા	
(પ્રી	મોનસુન)	િથા	વરસાદ	પછી	(પો્ટ	મોનસુન	)		સમ્	ગાળા	માટે	િેમજ	વાતર્ષક	ધોરણે	નદીનાં	મુખ	પ્રદેરોનાં	અ)	
પાણીનું,	બ)	માટી	 	 (સેડીમેનટ)ના	ભૌતિક	–	રાસા્તણક	્ટટેસનું	મુલ્ાંકન	કરવામાં	આવરે	િથા	ક)	જૈતવક	 તવતવધિા	
(પ્રાણીઓ,	પક્ીઓ,	પલાવકો	અને	જલજ	વન્પતિનંુ)	સવમેક્ણ	કરવામાં	આવરે.

 ► ઈકોલોજીકલ મોનીટરીંગ ઓન્ નળ સરોવર (પક્ષી અભર્રણર અને ગુજર્્ની ર્મસર સ્ઈટ) :
	 નળ	સરોવર	જળપલાતવિ	તવ્િાર	(પક્ી	અભ્ારણ્	અને	ગુજરાિની	રામસર	સાઈટ)	ના	ઈકોલોજીકલ	મોતનટરીંગ	
અંિ્ષગિ	નળ	સરોવર	કે	જેને	રામસર	સાઇટ	િરીકે	પણ	નામાંકન	કરવામાં	આવરે,	િેનો	પણ	અભ્ાસ	કરવામાં	આવરે.	આ	
જળપલાતવિ	તવ્િારમાં	સૂક્મ	પલાવકો,	ક્વ્ુપો,	વૃક્ો,	જલજ	વન્પતિ	ક્ેતત્ર્	વન્પતિ,	જલજ	પક્ીઓ	અન	ેઅપૃષ્ઠવંરી્	જીવો	
જેવાં	કે,	કીટકો,	મૃદુકા્ો,	કરોતળ્ા	વગેરેનો	િલ્પરથી	અભ્ાસ	હાથ	ધરવામાં	આવરે.	આ	્ોજનાનો	મુખ્	ઉદ્ેર	નળસરોવર	
જળપલાતવિ	તવ્િારની	વન્પતિ,	પ્રાણીસૃસષ્ટ	અન	ેપાણીની	ગુણવતિાની	મોસમી	અન	ેબહુવાતર્ષક	સ્થતિનું	મૂલ્ાકંન	અને	નોંધ	
કરવાનો	 છે.	 પાણીના	 સંબંતધિ	 પ્ા્ષવરણી્	 પદરમાણોનુ	ં મૂલ્ાંકન,વન્પતિસૃસષ્ટ,	 પ્રાણીસૃસષ્ટની	 જૈવતવતવધિાનો	અભ્ાસ	
કરવાનો	ઉદ્ેર	છે.	

 ► મધરસ્ પ્રરોગશ્ળ્ ્ેમજ પ્ંચ િદરર્ક્ંઠ્ પરની ક્ષેત્રીર પ્રરોગશ્ળ્નું સશવક્તકરણ : 
	 ‘ગીર’	ફાઉનડેરનની	મ્્્થ	પ્ર્ોગરાળા	િેમજ	પાંચ	દદર્ાકાંઠા	પરની	ક્ેત્રી્	પ્ર્ોગરાળાનુ	ંસરતક્તકરણ,	સંરોધન	
િેમજ	તવકાસના	કામો	હાથ	ધરવામાં	આવરે.
(૧) ‘વવશ્વ જળપલ્વવ્’ દિનની ઉજવણી/ક્રયાશ્ળ્ઓ/સેમીન્ર : 
	 િા.૦૨/૦૨/૨૦૨૩	 ના	 રોજ	 ગુજરાિ	 રાજ્ના	 જળપલાતવિ	 તવ્િારોમાં	 ‘તવશ્વ	 જળપલાતવિ’	 દદનની	 ઉજવણી	
કરવામાં	આવરે.	પ્રકૃતિતવદ્ોએ	વકિવ્ો	આ૫રે,	“ગીર”	ફાઉનડેરનના	સંરોઘકો	દ્ારા	કરવામાં	આવેલ	“ક્ેતત્ર્	તનદર્ષન”	
દરમ્ાન	પાણીની	ગુવણિા	ચકાસણી,	૫ક્ીઓ,	અન્	પ્રાણીઓ	અન	ેજલજ	વન્પતિઓની	ઓળખ	િેમનું	મહતવ,	લોકોનું	
જળપલાતવિ	 તવ્િારો	૫ર	અવલંબન	વગેરે	સંબંઘીિ	્ોગ્	સમજિૂી	આ૫વામાં	આવરે	અને	આંિરરાષ્ટી્/રાષ્ટી્્િરના	
તનષણાંિોને	આમતંત્રિ	કરી	કા્્ષરાળાઓ,	સેમીનાર	અન	ેફીલડમા	ંકામ	કરિા	કમ્ષચારીઓની	ક્મિાવધ્ષક	િાતલમો	વગેરે	કામો	
હાથ	ધરવામાં	આવરે.	
	 નદીઓ	 સતહિના	 અગત્ના	 ૫	 જળપલાતવિ	 તવ્િારો	 માટે	આંિરરાષ્ટી્	 સં્થાઓ	 િેમજ	 તવશ્વ	 તવદ્યાલ્ોના	
વૈજ્ાતનકોના	સા્નટીફીક	િથા	ટેકનીકલ	સહ્ોગથી	કા્્ષક્રમોનું	આ્ોજન	:	વર્ષ	૨૦૨૨–૨૩	અંિગ્ષિ	આંિરરાષ્ટી્	સં્થાઓ	
િેમજ	તવશ્વ	તવધાલ્ોના	વૈજ્ાતનકોના	સા્નટીફીક	િથા	ટેકનીકલ	સહ્ોગથી	કા્્ષક્રમોનુ	ંઆ્ોજન	1	વક્કરોપ/	ટ્ેનીંગ	ની	
કામગીરી	કરવામાં	આવરે.
(૨) બેચ-I, II, III ન્ PMKSY-WC પ્રોજેકટનું અંવ્મ મૂલર્ંકન : 
	 ગુજરાિ	રાજ્	જલ્ત્રાવ	(GSWMA)	33	તજલ્ાઓમાં	PMKSY-WC	(પ્રધાનમંત્રી	કૃતર	તસંચાઈ	્ ોજના-	વોટરરેડ	
ઘટક)	અમલમા	ંમૂકે	છે,	જેનો	હેિુ	જમીનની	ભેજ	બચાવવા,	લણણીમાં	વધારો	કરવા	અન	ેસપાટી	પરના	પાણીના	વહેણ,	
દુષકાળનું	તનવારણ,	કૃતર	ઉતપાદન	અને	ગ્ામીણ	આજીતવકામા	ંસુધારો	કરવાના	ઉદ્ેશ્	સાથ	ેછે.	આ	્ોજના	હેઠળ	અત્ાર	
સુધીમાં	કુલ	489	પ્રોજેકટસ	ચાર	બેચમાં	એટલ	ેકે	2009-10,	2010-11,	2011-12	અન	ે2012-13માં	પૂણ્ષ	કરવામાં	આવ્ા	છે	
અને	આ	પ્રોજેકટસ	 દડસ્ટ્કટ	 વોટરરેડ	 ડેવલપમેનટ	 ્ુતનટસ	 (DWDU)	 દ્ારા	 ચલાવવામા	ંઆવી	 રહ્ા	છે.	 ગુજરાિ	 ્ટેટ	
વોટરરેડ	મેનેજમેનટ	એજનસી	(GSWMA)	નો	ઉદ્ેશ્	વ્ાપક	વોટરરેડ	તવકાસ	અતભગમ	દ્ારા	આજીતવકા	અન	ેખાદ્ય	સુરક્ાના	
મુદ્ાઓને	ઉકેલવાનો	છે.	GSWMA	એ	GEER	ફાઉનડેરનને	વર્ષ	2012	(એટલે	કે	બેચ-I,	બેચ-II	અન	ેબેચ-III	પ્રોજેકટસ)	
સુધી	પૂરા	થ્ેલા	પ્રોજેકટસનું	અંતિમ	મૂલ્ાંકન	આપ્ું	છે.	ગુજરાિના	10	તજલ્ાઓમાં	કુલ	154	પ્રોજેકટ	મોતનટદરંગ	અને	
મૂલ્ાંકન	કા્્ષ	માટે	GEER	ફાઉનડેરનને	સોંપવામાં	આવ્ા	છે.
	 પ્રોગ્ામની	સુસંગિિા,	અસરકારકિા,	કા્્ષક્મિા	અને	લાંબા	ગાળાની	ટકાઉપણાનુ	ંમૂલ્ાંકન	કરવા	પ્રોજેકટનું	અંતિમ-
રેખા	મૂલ્ાંકન	કા્્ષ	કરવામાં	આવ્ંંુ	હિું.	પસંદ	કરેલા	પ્રોજેકટનુ	ંમૂલ્ાંકન	અન	ેદેખરેખ	કરવા	માટે,	સંબંતધિ	વ્ાવસાત્ક	
પૃષ્ઠભૂતમ	સાથે	મૂલ્ાંકનકારો/સલાહકારોની	એક	ટીમ	અને	અન્	ટેકતનકલ	વ્તક્તઓ	સતહિ	ઇજનેરોની	ટીમ	અને	ગ્ામીણ	
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તવકાસ	અને	સામાતજક-આતથ્ષક	પૃષ્ઠભૂતમના	વ્ાવસાત્કો,	કોમ્ુતનટી	મોતબલાઈઝસ્ષ,	આરએસ-જીઆઈએસ	તનષણાંિો	વગેરે	
સામેલ	છે.	પ્રોજેકટ	મૂલ્ાંકનમાં	બહુપક્ી્	પદતિનો	ઉપ્ોગ	કરવામા	ંઆવ્ો	હિો	-	તવગિવાર	પ્રોજેકટ	દરપોટસ્ષ	(DPR)	
મૂલ્ાંકન,	 EPA,	WS	અને	 LH	અને	 ME	 કામોની	 ભૌતિક	 ચકાસણી,	 ઘરગથથુ	 સવમેક્ણ	 દ્ારા	 તવતવધ(HH)	 સૂચકાંકોનુ	ં
મૂલ્ાંકન,	સમુદા્/ગ્ામ્	્િરના	સૂચકાંકો	અને	વોટરરેડ	્િરના	સૂચકઆંકો,	ફોકસ	ગ્ુપ	ચચા્ષ,	ફોટો	દ્િાવેજીકરણ	અન	ે
સાફલ્	ગાથાઓ/કેસ	્ટડીઝ	વગેરેનો	તવકાસ.	મૂલ્ાંકન	માટે	ઉપ્ોગમાં	લેવાિી	મુખ્	માતહિી	સામાતજક-આતથ્ષક	સ્થતિમા	ં
ફેરફાર,	કુટુંબની	આવકમાં	ફેરફાર,	પાકનું	ક્ેત્રફળ	અને	ઉતપાદન,	તસંચાઈની	સ્થતિ,	પીવાના	પાણીની	સ્થતિ,	ઘાસચારો	અને	
પરુધન,	ખેિીની	પદતિઓમાં	ફેરફાર,	આવક	અને	ખચ્ષની	સ્થતિ,	અ્ક્ામિોનુ	ંસંપાદન,	તવતવધ	સં્ થાઓની	સ્થતિ,	ગ્ામ્	
્િરના	માળખાકી્	સુતવધાઓની	ઉપલબધિા	અને	પ્ા્ષવરણી્	પાસાઓ	પરની	અસર.
	 પ્રોજેકટ	હેઠળ	પસંદગીના	10	 તજલ્ાઓ	માટે	ભૌતિક	ચકાસણી	અને	સફળિાની	વાિા્ષ	સાથે	ઘર,	ગામ/સમુદા્,	
વોટરરેડ	સૂચકાંકો	સંબંતધિ	ડેટા	સંગ્હ	પૂણ્ષ	થઈ	ગ્ો	છે	અને	ટીમ	અહેવાલો	િૈ્ાર	કરવા	પર	કામ	કરી	રહી	છે.
(૩)  “અબર્ડસ સટેટસ ઑન્ વસલેકટેડ મેદડસનલ પલ્ર્ટસ ઑન્ ગુજર્્ સટેટ” :
	 ગુજરાિ	ઔરતધ્	વન્પતિ	બોડ્ષ,	ગુજરાિ	રાજ્,	ગાંઘીનગર	કચેરી	ના	પત્ર	ક્રમાંક	G.M.P.B./T-3/1745/2019-20	
Dt	:	01/10/2019	ના	રોજ	“અબનડસ	્ટેટસ	ઑફ	તસલેકટેડ	મેદડસનલ	પલાનટસ	ઑફ	ગુજરાિ	્ટેટ”	પ્રોજેકટ	માટે	કલુ	
` ૪૩.૧૫	લાખ	ભંડોળ	મંજૂર	થ્ેલ	છે.
	 ભિૂકાળમાં	વર્ષ-	૨૦૦૫	માં	‘ગીર’	ફાઉનડેરન	દ્ારા	“મેદડસનલ	પલાનટસ	ઑફ	ગુજરાિ”	નામનુ	ંપુ્ િક	પ્રકાતરિ	
કરવામાં	આવ્ુંં	હિું	આ	પુ્િકમાં	‘ગીર’	ફાઉનડેરન	દ્ારા	૧૩૧૫	પ્રજાતિના	ઔરતધ્	વન્પતિઓની	નોંધણી	િેની	્ાદી	
િૈ્ારકરવામા	ંઆવેલ	હિી.	જેમાં	િેના	તવ્િરણ	િેમજ	તવપુલિાનો	અભ્ાસ	કરવામા	ંઆવ્ો	ન	હિો.	હાલના,	ઉ૫ર	દરા્ષવેલ	
પ્રોજેકટ	અંિગ્ષિ	ભૂિકાળમાં	નોંઘા્ેલ	૧૩૧૫	પ્રજાતિનાઔરતધ્	વન્પતિઓનો	તવગિવાર/ઉંડાણ	પવૂ્ષક	અભ્	્ ાસ	કરવામાં	
આવરે.	આ	પ્રોજેકટ	અંિગ્ષિ	વર્ષ-	૨૦૧૯-૨૦	દરમ્ાન	Systematic	Stratified	Sampling	માટે	ફોરે્ ટ	સવમે	ઑફ	ઇનડી્ા,	
દેહરાદુન	દ્ારા	(ISFR-2017)	િૈ્ાર	કરેલ	Classified	(Tree	Cover)	Digital	Map	ખરીદી	કરવામાં	આવેલ.	આ	નકરા	
ઉ૫ર	 મહેસાણા	 જીલ્ાની	 કામગીરી	 માટે	 કચેરીના	 RS/GIS	 તવભાગ	 દ્ારા	 ‘ગ્ીનનેસ’	 ઇનડેક્	 કલાસ	 મુજબ	 તસ્ટમેટીક	
સેમપતલંગ	 પલોટસ	 નાખવાની	 કામગીરી	 કરવામાં	આવેલ	 છે.	 ઉ૫રાંિ	 પ્રોજેકટની	 કામગીરી	 હેિુ	 કરાર	આધાદરિ	 ધોરણ	ે
મહેકમની	ભરિી	૫ણ	કરાવમાં	આવેલ	છે	અને	મહેસાણા	જીલ્ાની	ક્ેત્રી્	મુલાકાિ	કરી	ત્ાનંી	ઔરતધ્	વન્પતિઓ	(વૃક્,	
કુ્૫,	ઘાસ,	વેલા,	છોડ	ઇત્ાદદ)ની	નોંધણી	િેમજ	િેના	 તવિરણ	તવરેની	માતહિી	એકત્રતિ	કરવામાં	આવી	રહેલ	છે.	વર્ષ-	
૨૦૧૯-૨૦-૨૧	દરમ્ાન	ગુજરાિના	તવતવધ	તવ્િારો	જેમકે,	મ્્	ગુજરાિ,	દક્તણ	ગુજરાિ,	દક્તણ-પૂવ્ષ	ગુજરાિ,	ઉતિર	
ગુજરાિ,	સૌરાષ્ટ	અને	કચછ	તવ્િારના	નકકી	કરેલ	જીલ્ાની	કામગીરી	માટે	કચેરીનાRS/GIS	તવભાગ	દ્ારા	‘ગ્ીનનેસ’	ઇનડેક્	
કલાસ	મુજબ	તસ્ટમેટીક	સેમપતલંગ	પલોટસ	નાખવાની	કામગીરી	કરવામાં	આવરે	િથા	કચેરીના	RS/GIS	તવભાગ	દ્ારા	નકકી	
કરેલ	સેમપતલંગ	પલોટસ	૫ર	‘ગીર’	ફાઉનડેરનના	સંરોધનાતમક	્ ટાફ	દ્ારા	કે્ત્રી્	મુલાકાિ	કરી	ત્ાંની	ઔરતધ્	વન્પતિઓની	
નોંધણી	િેમજ	િેના	તવિરણ	તવરેની	માતહિી	એકત્રતિ	કરવામાં	આવરે.	આ	પ્રોજેકટના	૫રીણામ	્વરૂપ	ેગુજરાિ	રાજ્ની	
ઔરતધ્	વન્પતિઓના	તવિરણનો	નકરો	િૈ્ાર	કરવામા	ંઆવરે	જ	ેઆ	વન્પતિઓની	ફ્તકવનસી	તવરે	તવ્તૃિ	માતહિી	
પૂરી	પાડરે.	વધુમાં,	મહેસાણા,	બનાસકાંઠા,	સાબરકાંઠા,	અરવલ્ી,	અમદાવાદ,	ખેડા,	ગાંધીનગર,	પાટણ,	પંચમહાલ,	મતહસાગર,	
સુરેનદ્નગર,	મોરબી	(2019-20)	અને	નમ્ષદા,	િાપી,	વલસાડ,	ભરૂચમા	ંઔરધી્	વન્પતિ	વન્પતિની	ચેકતલ્ટ	િૈ્ાર	અન	ે
ગણિરી	કરવામાં	આવી	છે,	ગુજરાિ	રાજ્ના	ડાંગ	અને	કચછ	(2020-21)	તજલ્ાના	ભાગો.	આ	પ્રોજેકટ	સફળિાપવૂ્ષક	પૂણ્ષ	
થ્ા	બાદ	ગુજરાિ	રાજ્માં	તવપુલ	પ્રમાણમાં	ડેટા	સાથે	અગાઉની	1,315	ઔરધી્	વન્પતિની	પ્રજાતિઓના	તવિરણ	પેટન્ષ	
તવરે	એકંદર	ેખ્ાલ	આપરે.	
(૪) લોંગ ટમયા ઈકોલોજીકલ ઓબસવગેટરીસ (એલ ટી ઈ ઓ) : 
	 લોંગ	ટમ્ષ	ઈકોલોજીકલ	ઓબસવમેટરીસ	(એલ	ટી	ઈ	ઓ)	ભારિ	સરકારના	પ્ા્ષવરણ,	વન	અન	ેઆબોહવા	પદરવિ્ષન	
મંત્રાલ્	(MoEF	અને	CC)ના	લિાઈમેટ	ચેનજ	એકરન	પ્રોગ્ામ	હેઠળનો	એક	ખુબ	જ	મહતવનો	પ્રોજેકટ	છે	જે	ગુજરાિ	
રાજ્ના	રુષક	અને	અધ્ષ-રુષક	તવ્િારોમાં	(ભારિના	ઉતિર-પતચિમ	રુષક	ભાગો)	સેનટર	ફોર	ઈકોલોજીકલ	સા્નસ	(CES),	
ઈસનડ્ન	ઈસન્ટટુ્ટ	ઓફ	સા્નસ	(IISc),	બેંગલુરના	સહ્ોગથી	અમલમાં	કરવામાં	આવ્ો	છે.	આ	પ્રોજેકટમાં,	કુલ	4	દફલડ	
્ટેરનો	જેમકે	ગીર	ફોરે્ટ	(તજલ્ો-જૂનાગઢ),	તહંગોળગઢ	અભ્ારણ્	(તજલ્ો-રાજકોટ),	બજાણા	(તજલ્ો-સુરેનદ્નગર)	અન	ે
જેસોર	(તજલ્ો-બનાસકાંઠા)	કે	જે	ભારિના	ઉતિર-પતચિમ	રુષક	ભાગો	માં	તવતવધ	્થળોએ	સતુનતચિિ	કરવામાં	અવ્ા	છે.	એલ	
ટી	ઈઓ	પ્રોજેકટમાં	“ગીર”	ફાઉનડેરન	દ્ારા	દફલડ	્ટેરન	મેનેજમેનટ	સાથે	નીચેના	અભ્ાસો	હાથ	ધરવામાં	આવે	છે.
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 (અ) જંગલનુ સંરચન્ અને ગવ્વશલ્્નું વનરીક્ષણ કરવું ઃ
 ■ મુખ્	ઉદે્રો	:	જંગલનાં	ગતિતરલિાના	પદરમાણો	જેમ	કે	પુનરતથાન,	થડ	ની	વૃતદ	અને	મૃત્ુદર	છોડ/વૃક્ની	

વ્િીમાં	સમ્ાંિરે	ફેરફાર,	અને	આને	આંિર-વાતર્ષક	આબોહવા	પદરવિ્ષનરીલિા	સાથેનો	સંબંધ.
 ■ સમ્ાંિરે	બેઝલ	એદર્ા	અન	ેજમીનની	ઉપરના	કાબ્ષન	્ટોકમાં	ફેરફાર.
 ■ આક્રમક	છોડની	વ્િીનું	તનરીક્ણ.	
 ■ જંગલની	ગતિતરલ	પ્રતક્ર્ા	ને	જમીનના	ગુણધમ્ષમાં	થિા	ફેરફાર	સાથ	ેસહ	સંબંતધિ	કરવું.

(બ) જંગલો અને ઘ્સન્ મેિ્નોમ્ં જમીનની પ્રવક્રર્ની લ્ંબ્ ગ્ળ્ની િેખરેખ : 
 ■ મુખ્	ઉદ્ેશ્ો:	કેવી	રીિે	માટીનુ	ંC	અને	Nનો	્ટોક	મોટા	પ્ા્ષવરણી્	ઢાળમાં	બદલા્	છે.	
 ■ કેવી	રીિે	માટીનું	C	અને	N	પ્રવાહ	મોટા	પ્ા્ષવરણ	ગ્ેદડએનટસમાં	બદલા્	છે.	

 ♦ અભર્સન્ સંભવવ્ પદરણ્મો : 
	 ઉપરોક્ત	અભ્ાસના	મુખ્	ઉદ્ેશ્ો	૧)	વ્ાપક	પ્ા્ષવરણી્	ઢાળમાં,	જંગલની	સંરચના,	પ્રજાતિઓની	તવતવધિા	અને	
બા્ોમાસ	કેવી	રીિે	બદલા્	છે	િેન	ુતનરીક્ણ	કરવું.	૨)	જંગલની	સંરચના	અન	ેગતિરીલિા	્થાતનક	આબોહવા,	જમીનની	
લાક્તણકિા	અને	અસનિ	રાસન	સાથે	કેવી	રીિે	સંબંતધિ	છે	િેનુ	તનરીક્ણ	કરવું.	૩)	પ્રજાતિઓની	તવપુલિા,	સામુદાત્ક	રચના	
અને	વન	બા્ોમાસમાં	લાંબા	ગાળાના	ફેરફારનું	તનરીક્ણ	કરવું.	૪)	જમીનના	ઉપર	અન	ેનીચ	ેકાબ્ષન	અને	પોરક	ચક્રન	ુપ્રમાણ	
નક્ી	કરવું.	૫)	સમ્	જિા	ંજમીનમાં	પાણીના	જથથામાં	થિા	ફેરફારન	ેજોવું.	૬)	માટીની	રચના	૭)	કાબ્ષન:	નાઇટ્ોજન	દર	
૮)	માટી	કાબ્ષન	પ્રવાહ	૯)	વૃક્ોમાં	કાબ્ષન	અન	ેપોરક	પૂલ	વગેરે.
૨૦૨૦ -૨૦૨૧ િરવમર્ન LTEO પ્રોજેકટમ્ં કરવ્મ્ં આવેલ ક્મ : 

 ■ તવતવધ	દફલડ	્ટેરનો	પર	અવરજવર	માટે	બે	વાહનો	એટલે	કે	્કોતપ્ષ્ો	અન	ેબોલેરો	ખરીદવામાં	આવ્ા	છે.
 ■ જેસોર,	બજાણા	અન	ે તહંગોળગઢ	નામના	ત્રણ	 દફલડ	 ્ટેરનો	માટે	 કેટલાક	સામાન	અન	ેઅન્	સાધનોની	

ખરીદી.
૨૦૨૧ -૨૦૨૨ િરવમર્ન LTEO પ્રોજેકટમ્ં કરવ્મ્ં આવેલ ક્મ :

 ■ જેસોર,	બજાણા,	તહંગોળગઢ	અને	સાસણ	ગીર	માટે	પ્રતિ	હેકટર	અંદાજીિ	થડની	ગીચિા	ગણવામાં	આવી	છે.
 ■ જેસોર	અન	ેતહંગોળગઢ	ખાિે	સ્થિ	દફલડ	્ટેરનોન	ેિમામ	મૂળભૂિ	સુતવધાઓ	સાથ	ેતવકસાવવામા	ંઆવ્ા	છે.
 ■ ટોટલ	્ટેરનનો	ઉપ્ોગ	કરીને	જેસોર	અન	ેતહંગોળગઢ	ખાિે	્થા્ી	જંગલ	પલોટ	નાખવામા	ંઆવ્ા	છે	અને	

તચતનિિ	કરવામાં	આવ્ા	છે.	આ	િમામ	પલોટ	20m	×	20m	ના	પેટા	પલોટમાં	તવભાતજિ	કરવામાં	આવ્ા	છે	
અને	તસમેનટેડ	પતથરોનો	ઉપ્ોગ	કરીન	ેતચતનિિ	કરવામાં	આવ્ા	છે.

  (ડ) જેસોર ખ્્ે લ્કડ્રુક્ત વૃક્ષોની ગણ્રી અને ટેવગંગ શરૂ કરવ્મ્ં આવરુંં ્છે ઃ
વરયા ૨૦૨૨–૨૩ અં્ગયા્ LTEO પ્રોજેકટ િેઠળ નીચે મુજબની ક્મગીરી કરવ્મ્ં આવશે :       

 ■ બાકીની	LTEO	સાઇટસ	પર	કા્મી	વન	પલોટ	મૂકવા.
 ■ જેસોર,	તહંગોળગઢ,	બજાણા	અન	ેસાસણ	ગીરમાં	બાકી	રહેલા	કા્મી	પલોટમાં	લાકડા્ુક્ત	વૃક્ોની	ગણિરી	

અને	ટેગીંગ
 ■ બાકીના	દફલડ	્ટેરનો	(બજાણા	અન	ેસાસણ	ગીર)	નો	તવકાસ	િમામ	પા્ાની	સુતવધાઓ	સાથ	ેતવતવધ	LTEO	

સાઇટસ	પર	તવતવધ	સંરોધન	પ્રવૃતતિઓ	રરૂ	કરવી.	
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ગુજર્્ પર્યાવરણ પ્રબંધ સંસ્્ન(ગેમી)

	 ગુજરાિ	પ્ા્ષવરણ	પ્રબંધ	સં્થાન	(ગેમી)	ની	રચના,	વન	અને	પ્ા્ષવરણ	તવભાગ	દ્ારા	રાજ્પાલશ્રીના	તવધાનસભાના	
ગૃહને	સંબોધિા	િા.	૧૯-૦૩-૧૯૯૮ના	પ્રવચનને	આધારે	ગુજરાિ	સરકારના	ઠરાવ	ક્રમાંક:	૧૦૯૮-૧૨૮૦-પી,	િા.૧	લી	
ફેબ્ુઆરી,	૧૯૯૯	થી	કરવામાં	આવી.
	 ગમેીનુ	ંબધંારણ	એટલે	કે	Memorandum	of	Association	&	Rules	and	Regulation	ઘડીન	ેમજંરુ	કરવામાં	આવ્ું.ં	
ગેમીની	નોંધણી	Society	Registration	Act,	1860	હેઠળ	Registration	No.	Gujarat/	1380/Vadodara,	િા.	01-03-1999	અને	
Bombay	Public	Trust	Act,	1950	હેઠળ	Registration	No.	F/1065	Vadodara,	િારીખ	01-03-1999	થી	કરવામાં	આવેલ	છે.	
વર્ષ	૨૦૧૧મા	ંઆ	સં્ થાનનુ	ંવડમુથક	વડોદરા	મકુામથી	ગાંધીનગર	ખાિ	ેખસેડવામા	ંઆવ્ો.	અને	ગાંધીનગર	ખાિ	ેગમેીની	
નોંધણી	Society	Registration	Act,	1860	હેઠળ	Registration	No.	Guj/	2326/Gandhinagar,	િા.	19-11-2014	અન	ેBombay	
Public	Trust	Act,	1950	હેઠળ	Registration	No.	F/2287	Gandhinagar,	િારીખ	19-11-2014	થી	કરવામાં	આવલે	છે.	ગમેીન	ે
Ministry	of	Science	and	Technology,	Government	of	India	દ્ારા	Scientific	and	Industrial	Research	Organization	
(SIROs)	િરીકેની	માન્િા	આપવામા	ંઆવલે	છે.	ઉપરાિં	ગમેી	સં્ થાનન	ેઅન	ેગમેીની	પ્ર્ોગરાળા	ISO	9001:2008	અન	ેISO	
14001:2014	પ્રમાતણિ	છે.	
	 ગુજરાિ	 રાજ્માં	 ઔદ્યોતગક	 તવકાસના	 પદરણામે	 અન	ે મુખ્તવે	 ચોક્સ	 તવ્િારોમા	ં રાસા્તણક	 ઉદ્યોગોની	
ઘતનષ્ઠિાના	્્ાનમાં	રાખી	ઔદ્યોતગક	તવકાસની	સાથે	સાથ	ેપ્ા્ષવરણની	સમિુલા	જળવા્	િે	હેિુથી	રાજ્	સરકાર	ેGujarat	
Environment	Management	Institute	(GEMI)	નામની	એક	્ વા્તિ	મોભાવાળી	સં્ થા	ઉભી	કરવાનુ	ંનક્ી	ક્ુું.	જે	હાલમા	ં
ગુજરાિ	રાજ્માં	પ્ા્ષવરણની	ખુબ	જરૂરી	એવી	સમ્્ાઓનુ	ંતનવારણ	િેમજ	ઘટાડો	કરવા	માટે	કા્્ષરિ	છે.
	 વર્ષ	 ૨૦૨૧-૨૨માં	 નીચે	 મુજબની	 કામગીરી	 હાથ	 પર	 લેવામા	ંઆવી	 અન	ે વર્ષ	 ૨૦૨૨-૨૩માં	 પણ	આગળ	
ધપાવવામાં	આવરે.

 ► ગ્્મર પર્યાવરણ અભર્સ :
	 ગ્ામ્	પ્ા્ષવરણી્	અભ્ાસ,	્ કીમ/પ્રોજેકટ	અંિગ્ષિ	ગુજરાિના	ગ્ામ્	તવ્િારોમા	ંપ્ા્ષવરણની	વિ્ષમાન	પદરસ્થતિની	
ચકાસણી	 કરવામાં	આવે	 છે.	આ	એક	 તવતરષ્ઠ	 પ્રકારનો	અભ્ાસ	છે	 જેમાં	 ગામનો	આતથ્ષક-સામાતજક	 સવમે	 િથા	 તવતવધ	
પ્ા્ષવરણી્	પરીબળોના	નમુનાની	ચકાસણી	કરવામાં	આવે	છે.	આ	અભ્ાસ	અિંગ્ષિ	ગ્ામ્	તવ્િારમાં	આવેલ	કુદરિી	સંપતતિ	
જેવી	કે	જળ,	જમીન	અને	હવાની	પદરસ્થતિની	વૈજ્ાતનક	રીિે	ચકાસણી	કરવામાં	આવે	છે,	જેમાં	ગ્ામ્	તવ્િારમાં	આવેલા	
િમામ	પાણીના	્ત્રોિો	જેવા	કે	કૂવા,	િળાવ,	બોરવેલ,	કેનાલ	વગેરે	િથા	ખેિી	લા્ક	જમીનનો	સમાવેર	કરી	લેવામા	ંઆવેલ	
છે.	અને	પ્ર્ોગરાળામાંથી	આવેલ	પદરણામોની	મદદથી	જે-િે	તવ્િાર/ક્ેત્રનો	તવગિવાર	અહેવાલ	િૈ્ાર	કરવામાં	આવે	છે.	
જે	ગામની	તવતવધ	પ્ા્ષવરણને	લગિી	સુતવધાઓ	જેવી	કે	્વચછિા,	બળિણનો	પ્રકાર,	રૌચાલ્ની	સતુવધા,	ખેિી	પાકોમા	ંથિા	
રોગોની	તવગિ	જેવા	ખુબ	જ	અગત્ના	પદરબળોનો	સમાવરે	કરવામાં	આવેલ	છે,	જેના	દ્ારા	પ્ા્ષવરણી્	દ્સષ્ટએ	ગ્ામ્	
તવ્િાર	ચકાસીને,	ગામલોકો	િથા	સરકારને	ખુબ	જ	ઉપ્ોગી	માતહિી	પૂરી	પાડવામા	ંઆવરે.	વર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્ાન	
ગુજરાિ	રાજ્ના	કોઈ	એક	તવ્િારના	આરરે	૨૦	ગામોનો	અભ્ાસ	કરવામાં	આવરે.	

 ► દરવર એર્ડ કોસટલ મોનીટરીંગ :
	 વન્પતિ	અને	પ્રાણી	સૃસષ્ટનું	અસ્િતવ	પ્રાકૃતિક	જળ્ત્રોિો	પર	તનભ્ષર	છે.	સપાટીના	પાણીનો	ઉપ્ોગ	પીવા	માટે,	
ઘરેલુ	વપરાર	માટે	િેમજ	તવતવધ	ઔદ્યોતગક	હેિુઓ	માટ	ેથા્	છે.	આથી	પાણીનો	તનધા્ષરીિ	ઉપ્ોગ	જાણવા	માટ	ેપાણીની	
ગુણવતિાની	ચકાસણી	કરવી	જરૂરી	છે.	રાજ્ની	તવતવધ	પ્ા્ષવરણી્	પ્રવૃતતિઓમાં	જળ્ત્રોિોની	ગુણવતિાનું	સમ્ાંિરે	તનરીક્ણ	
આવશ્ક	છે.	પાણીની	ગુણવતિાનું	મૂલ્ાંકન	ભૌતિક,	રાસા્તણક	અન	ેજૈતવક	પદરમાણોન	ેઆધારે	કરી	રકા્	છે.	પાણીની	
ગુણવતિાની	ચકાસણી	દ્ારા	િેના	તનધા્ષરીિ	હેિુ	માટે	થિા	ઉપ્ોગન	ુમૂલ્ાકંન	કરી	રકા્	છે.	આ	ઉદ્ેરન	ે્્ાનમાં	રાખી	ગેમી	
દ્ારા	સપાટી્	જળ્ત્રોિોની	ગુણવતિા	સમ્ાંિરે	ચકાસવામાં	આવે	છે.	
	 આ	અભ્ાસ	અંિગ્ષિ	રાજ્માં	આવેલી	સાબરમિી,	મહીસાગર,	નમ્ષદા,	િાપી,	દમણગંગા,	તહરણ,	મશે્વો,	આજી,	
ભાદર,	વાત્રક	િેમજ	િેમની	ઉપનદીઓના	પાણીની	ગુણવતિાની	ચકાસણી	કરવામાં	આવે	છે.	આ	રીિે	નદીઓનુ	ંસમ્ાિંરે	
મોનીટરીંગ	કરી	પાણીની	ગુણવતિામાં	થિા	ફેરફારોનું	મૂલ્ાકંન	કરવામાં	આવે	છે.
	 સપાટીના	પાણીમાં	વધિા	પ્રદૂરણને	્્ાનમાં	લેિા	સમ્ાંિરે	મોનીટરીંગ	અન	ેમૂલ્ાકંન	અત્ંિ	મહતવનું	છે.	આ	
અભ્ાસ	દ્ારા	્થાતનક	લોકો	દ્ારા	વાપરવામાં	આવિા	પાણીની	ગુણવતિા	જાણી	રકારે.	સદર	પ્રોજેકટ	દ્ારા	એકત્રીિ	કરવામાં	
આવેલ	 માતહિી	 સંબંતધિ	 સરકારી	 સં્થાઓ	 અને	 તવભાગોને	 પ્ા્ષવરણલક્ી	 તવતવધ	 નીતિઓના	 તનમા્ષણ	 કરવામાં	
મદદરૂપ	રહરેે.
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	 સદર	અભ્ાસ	 હેઠળ	 વર્ષ	 ૨૦૨૨-૨૩	માં	 ગુજરાિ	 રાજ્મા	ંઆવેલી	 ૧૦	 મોટી	 નદીઓ	જેવી	 કે	 સાબરમિી,	
મહીસાગર,	િાપી,	નમ્ષદા,	દમણગંગા,	આજી,	ભાદર,	મેશ્વો,	તહરણ	અન	ેવાત્રકનો	પુનરાવતિ્ષિ	અભ્ાસ	કરવામાં	આવરે.	

 ► સોસયા એપોસયામેર્ટ સટડી (Source apportionment study) ઃ
	 હવાના	 પ્રદૂરણમાં	 થઇ	 રહેલ	 વધારોએ	ભારિના	 મોટાભાગના	 રહેરોની	 મુખ્	 સમ્્ાઓમાંની	એક	 છે,	 જેમાં	
અમદાવાદ	ઉપરાંિ	ગુજરાિનાં	અન્	મોટા	રહેરોનો	સમાવેર	થા્	છે.	સોસ્ષ	એપોસ્ષમેનટ	્ટડી	(Source	Apportionment	
Study)	નો	મુખ્	હેિુ	હવા	પ્રદુતરિ	કરી	રહેલ	્ત્રોિો	જેમ	કે	ઉધોગો,	વાહનો,	ઘરગથથું	કચરાનુ	ંદહન	વગેરે	દ્ારા	પ્રદરુણમાં	
કેટલો-કેટલો	ફાળો	છે	એની	માપણી	કરવી.	આ	અભ્ાસના	અંિે	પ્રાપ્ત	થિી	માતહિીનો	ઉપ્ોગ	ભતવષ્માં	પ્રદુરણ	તન્ંત્રણ	
અને	િેના	તનવારણ	માટેની	વ્ૂહરચના	ઘડવામાં	થરે.	આ	પ્રકારના	અભ્ાસમા	હવાન	ેપ્રદુતરિ	કરનારા	્ત્રોિોની	્ાદી	િૈ્ાર	
કરવી,	જમીન	પર	પ્રદુરણની	મહિમ	માત્રા	રોધવી.	હવા	પ્રદૂરણની	સમ્્ાના	કારણો	તવરે	વધુમાં	વધુ	જાણકારી	મેળવવી	
જેથી	ગુજરાિનાં	મોટા	રહેરોમાં	હવા	પ્રદૂરણની	સમ્્ાને	ઘટાડી	િેની	ગુણવતિામા	ંસુધારો	કરવા	માટેની	નીતિ	બનાવીને	
અમલમાં	મુકી	રકા્.
૧. િવ્ પ્રિુવર્ કરન્ર્ સત્રો્ોની ર્િી (Emission Inventory)
	 ઇમીઝન	ઈનવેનટરી	એટલ	ેકે	એક	ચોક્સ	તવ્િાર	અન	ેસમ્	માટે	ગૌણ	િેમજ	પ્રાથતમક	માતહિીના	ઉપ્ોગ	દ્ારા	
તવતવધ	સ્ોિોમાંથી	ઉતપન્ન	થિા	પ્રદૂરકોનું	જથથાતમક	તવશ્ેરણ	કરવું.	આ	માટ	ેસમગ્	અમદાવાદ	રહેરના	નકરાન	ે૨	બા્	૨	
દકમી	ક્ેત્રમાં	 તવભાજીિ	કરવામાં	આવેલ	છે.	ઇમીઝન	ઈનવનેટરી	માટે	બે	રહેણાંક	 તવ્િાર	(પાલડી	અને	બાપુનગર),	એક	
ઔદ્યોતગક	તવ્િાર,	એક	ટ્ાદફક	કમ	વ્ાપારી	તવ્િાર	અને	એક	બેકગ્ાઉનડ	તવ્િાર	(અમદાવાદના	સા્નસ	સીટી,	નારોલ	અને	
ઇનકમ	ટેક્	તવ્િાર)	એમ	કુલ	પાંચ	તવતવધ	સ્ોિો	ધરાવિા	તવ્િારનો	સમાવેર	કરેલ	છે.
૨. ડીસપજયાન મોડેવલંગ (Dispersion Modelling)
	 ડી્પજ્ષન	મોડેતલંગ	એ	અત્ાધુતનક	વૈજ્ાતનક	િકનીક	દ્ારા	 ્ત્રોિોમાંથી	ઉતસજથીિ	થઇ	રહેલા	પ્રદુરકોની	જમીન	
સપાટીએ	મહિમ	માત્રાનુ	ંઅનુમાન	કરવામાં	આવે	છે	જેથી	હવા	પ્રદુરણગ્્િ	તવ્િાર	ઓળખી	રકા્.	આ	માતહિીનો	ઉપ્ોગ	
હવાની	ગુણવતિા	સુધારણા	માટે	રહેરી	ચોક્સ	એકરન	પલાન	ઘડવા	િેમજ	તવતવધ	તન્ંત્રણ	તવકલપોનુ	ંમૂલ્ાંકન	કરી	રકા્.
	 આ	અભ્ાસ	 તવતવધ	પ્ા્ષવરણલક્ી	નીતિઓ;	રહેરી	 હવા	ગુણવતિા	 વ્વ્થા	નીતિ,	ઔદ્યોતગક	નીતિ,	 પ્રદૂરણ	
તન્ંત્રણ	નીતિ	માટે	આધારભૂિ	બની	રહેરે.	િદુપરાિં	સદર	અભ્ાસ	દ્ારા	્થાતનક	લોકોમા	ંહવા	પ્રદુરણ	અંગે	જાગૃિિા	
ફેલાવવામાં	મદદ	રૂપ	થરે.	

 ► ગ્ીન રેટીંગ, પોલરુશન રેટીંગ ઇર્ડેક્ષ અને એક્રેડેશન :
	 ગ્ીન	રેટીંગ	અને	એક્રેડેરન	-	ગેમી	દ્ારા	તવતવધ	ઉદ્યોગોન	ેગ્ીન	રેટીંગ	આપવામા	ંઆવરે.	જે	માટે	ગેમી	દ્ારા	્કીમ	
બનાવવામાં	આવી	 રહી	છે.	 ઉપરાંિ,	 સં્થાન	 દ્ારા	 રાજ્માં	 કા્્ષરિ	 Environmental	 Auditors	અન	ે Environmental	
Auditing	Agencies	ને	પ્રમાતણિ	કરવા	“Recognition	of	Environment	Auditing	Bodies	under	ISO	17020”	અન	ે
“Manual	for	Operation	of	Environment	Auditing	Services	under	ISO	17011”	િૈ્ાર	કરવામાં	આવી	રહી	છે.	સદર	
્કીમો	ઔદ્યોતગક	એકમોને	પ્ા્ષવરણી્	વ્વ્થાપનની	કામગીરી	માટે	આધારભૂિ	બની	રહેરે.
	 પોલ્ુરન	રેટીંગ	ઇનડેક્	-	ઉભરિા	અને	તવકાસરીલ	અથ્ષિંત્રમાં	રહેરીકરણ	ઝડપી	ગતિએ	થઈ	રહ્	છે.	રહેરો	હવા,	
પાણી	અને	જમીનના	પ્રદૂરકોનો	સ્ોિ	છે.	નાગદરકો	માટે,	રહેરમાં	પ્રદૂરણના	્િર	અંગેની	જાગરૂકિા	હોવી	મહતવપૂણ્ષ	છે,	
ખાસ	કરીને	િેમના	માટે	જે	િેથી	લગિી	બીમારીઓથી	પીડા્	છે.	ગેમીએ	રહેરોની	પ્ા્ષવરણી્	ગુણવતિાના	આધારે	રદેટંગ	
આપવાની	કલપના	તવકસાવી	છે	જેને	તસટી	પોલ્ુરન	રેટીંગ	ઇનડેક્	કહેવામા	આવેલ	છે.	આ	પ્રોજેકટમાં	વર્ષ	૨૦૨૨-૨૦૨૩મા	ં
મ્ુતનતસપલ	કોપબોરેરન	અને	અન્	એજનસીઓ	પાસેથી	પ્ા્ષવરણી્	ગુણવતિાથી	લગિા	ડેટા	એકતત્રિ	કરી	રાજ્નાં	મોટા	
રહેરોનું	પોલ્ુરન	રેટીંગ	ઇનડેક્	િૈ્ાર	કરી	સાવ્ષજતનક	ડોમેનમાં	લોંચ	કરવું.	

 ► ક્ષેત્રીર પર્યાવરણ અસર મુલર્ંકન, કેરીંગ કેપેવસટી, સ્મુવિક પર્યાવરણીર સવલ્ોની Efficacy/Adequacy અને 
બ્રોમદેડકલ કચર્ંની ગુણવતિ્ ચક્સણી:

 ♦ ક્ષેત્રીર પર્યાવરણ અસર મુલર્ંકન અને કેરીંગ કેપેસીટી
	 ગુજરાિ	પ્ા્ષવરણ	 વ્વ્થાપન	સં્થા	 (ગેમી)ના	 ઉદ્ેશ્માં	એક	િરીકે,	 “પ્ા્ષવરણી્	 સ્થતિ	અન	ે ઉધોગીકરણ,	
રહેરીકરણ	અને	જળ	સંસાધનોની	 તવકાસલક્ી	પ્રવૃતતિઓના	પ્રભાવનુ	ંમૂલ્ાકંન	માટે	કચછના	અખાિમા	ક્ેત્રી્	પ્ા્ષવરણ	
અસર	મૂલ્ાંકન	અન	ેકેદરંગ	કેપેસીટી	પ્રોજેકટ	હાથ	ધરવામાં	આવ્ો	છે.	ક્ેત્રી્	પ્ા્ષવરણ	અસર	મુલ્ાંકન	દ્ારા	કચછના	
અખાિમાં	આવેલ	િેમજ	સૂતચિ	પ્રોજેકટોથી	થિા	પ્ા્ષવરણને	લગિી	સંભતવિ	લાભકારક	અન	ેપ્રતિકૂળ	અસરોન	ેઓળખી	
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મૂલ્ાંકન	કરવામાં	આવે	છે.	જો	સૂતચિ	પ્રોજેકટોથી	થિી	સંભતવિ	પ્ા્ષવરણી્	અસરો	અ્વીકા્્ષ	હો્,	િો	િે	સતૂચિ	પ્રોજેકટના	
્થાનમાં	ફેરફાર	િરફ	દોરી	જા્	છે	જેના	કારણે	સૂતચિ	પ્રોજેકટોના	પ્રારંભીક	િબક્ે	જ	પ્રોજેકટોમા	ંપણૂ્ષ	થવામા	ંતવલંબ	અન	ે
ખચ્ષમાં	થિો	વધારો	ઘટાડી	રકા્	છે.
	 આ	પ્રોજેકટ	હેઠળ	ગેમી	સં્થા	ઉદ્યોગીકરણને	કારણે	થિી	પ્ા્ષવરણી્	અસર	(બંદર	પ્રવૃતતિઓ	સતહિ)	ની	ઓળખ	
અને	મૂલ્ાંકન	કરરે	અને	જરૂરી	સુધારાતમક	અને	તનવારક	પગલા	ંસૂચવી	પ્ા્ષવરણી્	સ્થતિની	હાલની	કેરીંગ	કેપેસીટી	નક્ી	
કરી	GIS	દ્ારા	નકરો	િૈ્ાર	કરી	િેનું	મૂલ્ાંકન	કરવામાં	આવરે.	
 ♦ બ્રોમેદડકલ કચર્ંની ગુણવતિ્ ચક્સણી

	 બા્ો-મેદડકલ	 વે્ટ	 મેનેજમેનટ	 ્થાતનક	 સમુદા્ોને	 ચેપ	 ફેલાવવાથી	 બચાવવાની	 જરૂદર્ાિથી	 રરૂ	 થ્ો	 અન	ે
ત્ારબાદ	 વૈતશ્વક	 મહતવનો	 મુદ્ો	 બની	 ગ્ો.	 ચેપ	 તન્ંત્રણ,	 દદથીની	 સલામિી,	 વ્વસાત્ક	આરોગ્	 (હોસ્પટલમાં)	અન	ે
સમુદા્ના	આરોગ્	અન	ેપ્ા્ષવરણ	માટે	બા્ો-મેદડકલ	કચરાનુ	ંસંચાલન	સુસંગિ	બને	છે.	બા્ો-મદેડકલ	કચરો	એટલ	ેકોઈ	
કચરો,	જે	માનવ	અથવા	પ્રાણીઓના	તનદાન	ઉપચાર	અથવા	ઇમ્ુનીકરણ	દરતમ્ાન	અથવા	સંરોધન	પ્રવૃતતિઓમાં	અથવા	
જૈતવકના	ઉતપાદન	અથવા	પરીક્ણમાં	પેદા	થા્	છે.	જેનો	ઉલ્ેખ	બા્ોમદેડકલ	વે્ટ	મેનેજમેનટ	તન્મો	૨૦૧૬	ના	ંSchedule	
–	I	માં	થા્	છે.
	 રાજ્માં	પ્રવતિ્ષિ	બા્ો-મેદડકલ	વે્ટ	મેનેજમેનટ	તસ્ટમનો	અભ્ાસ	કરવાનંુ	મહતવનંુ	કા્્ષ	ગેમી	દ્રા	કરવામા	
આવેલ	છે.	આ	પ્રોજેકટ	અંિગ્ષિ	સં્થાએ	રાજ્માં	Health	Care	Facilities	માંથી	ઉતપન્ન	થિાં	બા્-મેદડકલ	કચરાની	
જીલ્ા	મુજબની	ઇનવેનટરી	હાથ	ધરવાનંુ	નક્ી	ક્ુું	છે.	પહેલા	િબક્ામાં	કલુ	પાંચ	તજલ્ાની	ઇનવેનટરી	(રાજકોટ,	મોરબી,	
મહેસાણા,	અરવલ્ી	અને	નવસારી)	પૂણ્ષ	 કરલે	છે.	બીજા	િબક્ામાં	ત્રણ	 તજલ્ાની	 (આણંદ,	ભરૂચ	અને	સુરનેદ્નગર)	
ઇનવેનટરી	પૂણ્ષ	કરેલ	છે.
	 આ	પ્રોજેકટ	અંિગ્ષિ	વર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	માં	Covid	19ના	સારવાર	/	ક્ોરેનટાઇન	/	તનદાન	દરમ્ાન	ઉતપન્ન	થ્ેલ	
કચરાના	જથથાનું	Secondary	Data	વડે	અભ્ાસ	િથા	Covid	19	દદથીઓની	સારવાર/	તનદાન	ક્ોરેનટાઇન	સાથે	સંકળા્ેલા	
્વા્થ્કમથી	 કમ્ષચારી	 /	 કામદારને	 Covid	 19	 કચરાનો	 વ્વ્થાપન	અને	 તનકાલ	માટનેી	 તવતવધ	 િાલીમનંુ	આ્ોજન	
કરવામાં	આવરે.	
 ♦ સ્મુવિક પર્યાવરણીર સવલ્ોની efficacy / adequacy

	 આ	્ોજના/્કીમ	અંિગ્ષિ	ગેમી	દ્ારા	CETP	ના	દડ્ચાજ્ષ	પોઇનટ	નુ	ંમોનીટરીંગ	કરવામાં	આવે	છે.	અન	ેગેમીની	
પ્ર્ોગરાળામાં	ચકાસણી	કરી,	પાણીનાં	પદરણામોની	સરખામણી	GPCB	દ્ારા	Consolidated	Consent	&	Authorization	
(CC&A)	માં	ઉલે્તખિ	દડ્ચાજ્ષ	પોઇનટના	ધોરણો	અને	CPCB	દ્ારા	તનધા્ષદરિ	કરવામાં	આવેલા	‘General	Standards	for	
Discharge	of	Environmental	Pollutants’	સાથે	કરવામા	ંઆવે	છે.	િેમજ	રાજ્ના	ઔદ્યોતગક	એકમોન	ેજરૂરી્ાિ	મુજબ	
સરકારશ્રી	સાથે	પરામર્ષ	દ્ારા	પ્રદૂરણના	તનવારણ	અને	તન્ંત્રણ	માટે	િકનીકી	િેમજ	વૈજ્ાતનક	માગ્ષદર્ષન	પૂરં	પાડવામા	ંઆવે	
છે.	અને	CETP	ના	દડ્ચાજ્ષ	પોઇનટ	મોનીટરીંગ	નો	તવગિવાર	અહેવાલ	િૈ્ાર	કરી,	સંબંતધિ	એજનસીઓન	ેજાણ	કરવામાં	
આવ	ેછે.	
 સને	૨૦૨૨-૨૩માં	સુરિ	જીલ્ાના	CETP	ના	દડ્ચાજ્ષ	પોઇનટનુ	ંમોનીટરીંગ	કરવામાં	આવરે.	
 ♦ ભૂગભયાજળ સત્રો્ન્ ગુણવતિ્ની ચક્સણી અને ગટરન્ પ્ણીનો સીંચ્ઇમ્ં ઉપરોગ.
 ► ભૂગભયાજળન્ સત્રો્ોની ગુણવતિ્ની ચક્સણી

	 સદર	પ્રોજેકટનો	ઉદે્ર	ભુગભ્ષજળના	્ત્રોિોની	ગુણવતિા	અને	િેમાં	પ્રદૂરણની	માત્રા	ચકાસવાનો	છે.	સદર	પ્રોજેકટ	
અિંગ્ષિ	ગુજરાિ	રાજ્માં	આવેલાં	રહેરો	અને	ગામોનાં	તવતવધ	્થળોએથી	ભુગભ્ષજળના	નમૂનાઓ	એકત્રીિ	કરી	સં્ થાનની	
પ્ર્ોગરાળામાં	 પૃથક્રણ	 કરવામાં	 આવરે.	 આ	 પૃથક્રણ	 દ્ારા	 ચકાસવામા	ં આવેલાં	 તવતવધ	 ભૌતિક	 અન	ે રસા્તણક	
પરીમાણોની	તન્િ	ધારાં-ધોરણો	સાથે	સરખામણી	કરી	જળની	ગુણવતિા	પીવા	માટે,	અન્	ઘરગથથુ	વપરાર	માટ	ે્ોગ્	છ	ેકે	
નહી	િેની	જાણકારી	મેળવી	રકારે.	આ	જાણકારી	પરથી	િેના	ંઉપ્ોગના	ંહિેુ	અથમે	્ોગ્	રુતદકરણ	પ્રતક્ર્ાના	ંતવકલપ	અંગેનો	
અવકાર	મળી	રહેરે.	આ	પ્રોજેકટ	ગુજરાિ	રાજ્ના	ભૂગભ્ષજળની	ગુણવતિાની	સ્થતિએ	તન્મનકારી	િેમજ	સરકારશ્રીની	
સંબંતધિ	સં્થાઓ	અને	તવભાગોને	ભૂગભ્ષજળનાં	્ત્રોિોના	ંજિન	કરવા	અન	ેપ્રદૂરણન	ેતન્ંત્રણમાં	લાવવા	માટે	્ોગ્	પગલા	
લેવા	માટે	મદદરૂપ	 તનવડરે.	વર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્ાન	ગુજરાિ	રાજ્ના	પંચમહાલ	અન	ેદાહોદ	જીલ્ાના	આરરે	૪૦	
ગામોનો	અભ્ાસ	કરવામાં	આવરે.	
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 ► ગટરન્ પ્ણીનો સીંચ્ઇમ્ં ઉપરોગ 
	 સિિ	વધી	રહલેા	રહેરીકરણ	અને	વ્િીવધારાના	કારણે	કુદરિી	જળ્ત્રોિોના	ઉપ્ોગમાં	ક્રમર:	વધારો	થવાથી	
પાણીની	િંગી	સજા્ષવાની	સમ્્ા	જણાઈ	રહી	છે.	િેમજ	વિ્ષમાન	ઔધોગીકરણના	લીધે	ઉધોગો	દ્ારા	પાણીના	પ્રદુરણમા	
અનેક	ગણો	વધાર	ેથઇ	રહ્ો	છે,	જે	એક	તવકટ	સમ્્ા	છે.	રુદ	પાણીની	અછિ	િેમજ	પ્રદુતરિ	પાણીનો	તનકાલ	જેવી	ગંભીર	
સમ્્ાઓ	પર	તન્ંત્રણ	લાવવા	માટે	રુતદકરણ	કરલેા	ગટરના	પાણીનો	તસંચાઈ	માટે	ઉપ્ોગ	એ	ખુબ	સારો	તવકલપ	છ.ે	
જો	આ	રુતદકરણ	કરલેા	ગટરના	પાણીનો	ખેિીમાં	તસંચાઈ	માટે	ઉપ્ોગ	કરવામાં	આવે	િો	હાલમાં	તસંચાઈ	માટે	વપરાિા	
કેનાલ/બોરના	પાણીના	વપરારમાં	ઘટાડો	કરી	રકા્.	િેમજ	સપાટી્	જળ્ત્રોિોમાં	ગટરના	પાણીનો	 તનકાલ	કરવાથી	
પાણીમાં	થિા	પ્રદુરણને	તનવારી	રકા્	છે.	વિ્ષમાન	સમ્મા	ઘણા	રહેરો	અને	ગામોમાં	ગટરના	પાણીનો	તસંચાઈ	માટે	
ઉપ્ોગ	થઇ	રહ્ો	છે,	પરંિુ	્ોગ્	પદતિ	અપનાવી	પ્ા્ષવરણને	થિા	નુકરાનમાં	ઘટાડો	કરી	રકા્	છે.	ગેમી	સં્થાન	દ્ારા	
ગટરના	પાણીનો	તસંચાઈ	માટે	ઉપ્ોગ	અને	િેનાથી	થિા	ફા્દા	અને	નુકરાન	અંગેનો	અભ્ાસ	હાથ	ધરવામાં	આવેલ	છ,ે	
જે	અંિગ્ષિ	ગાંધીનગર	 તજલ્ા,	ખેડા	જીલ્ાના	કપડવંજ	િાલુકા	િથા	અમદાવાદ	જીલ્ાના	ગ્ાસપુર	ગામમાં	અભ્ાસ	
કરવામાં	આવ્ો	હિો.	
	 સન	ે૨૦૨૨-૨૩માં	ખેડા	જીલ્ા	અન	ેનવા	તજલ્ાઓમાં	સદર	અભ્ાસ	હાથ	ધરવામાં	આવરે.	

 ► e-બેઇઝ ગવનયાસ મોડેલ દ્્ર્ એર્વ્રયામેર્ટ મોનટરીંગ સીસટમ
	 ઇ-બેઈઝ	આધારીિ	પ્ા્ષવરણ	મોનીટરીંગ	તસ્ટમ	માં	તવતવધ	પ્ા્ષવરણી્	પદરમાણોને	GIS	tools	જેવા	કે	Arc	GIS	
Desktop	Licence,	3D	Analytics	અને	Spatial	Analysis	દ્ારા	Geographically	represent	કરવામાં	આવે	છે.	GIS	ના	
ઉપ્ોગથી	 Spatial	અન	ે Geographic	 ડેટાની	 માતહિી	એકત્રીિ	 કરવામાં	આવે	 છે.	 જેના	 દ્ારા	 GIS	આધારીિ	 તવતવધ	
નકરાઓ	િૈ્ાર	કરવામાં	આવ	ેછે	અને	િેનો	ઉપ્ોગ	પ્ા્ષવરણને	લગિી	સમ્્ાઓના	તનરાકરણ	માટે	થા્	છે.	 તવતવધ	
માતહિીઓનું	GIS	(Geographical	Information	System)	દ્ારા	સંકલન	અન	ેએકીકરણ	કરીન	ેપ્ા્ષવરણી્	સ્થતિને	વધ	ુ
સારી	રીિે	રજુ	કરી	રકા્	છે.	

 ► ઔદ્ોવગક એકમોને સિ્ર કરી ઘન કચરો વવવનમર કેર્રિ ્રીકે સ્્પવ્મ્ં મિિરૂપ
	 ગુજરાિ	રાજ્ના	ઔદ્યોગીક	એકમોમાંથી	ઉદ્ભવિા	ઘન	કચરા	ન	ુપ્રમાણ	ખુબજ	વ્ાપક	પ્રમાણમાં	વધી	રહ્ં	છે	અન	ે
િેનો	્ોગ્	તનકાલ	એ	એક	ગંભીર	પ્ા્ષવરણી્	સમ્્ા	બની	ગઇ	છે.	આ	સમ્્ાનુ	ંતનરાકરણ	લાવવા	ંમાટે	ઘન	કચરાના	
ઉતપાદન	તવરેની	સચોટ	માતહિી	અતિ	આવશ્ક	છે.	
	 ઉપરોકિ	બાબિને	્ ્ાને	લઇ	ઔદ્યોગીક	ઘન	કચરાનો	્ ોગ્	તનકાલ	કરી	રકા્	િેમજ	િેનો	અન્	ઔદ્યોગીક	એકમો	
દ્ારા	પુન:ઉપ્ોગ	કરી	રકારે.
 ♦ ગુજર્્મ્ં ઉદ્દભવ્્ ઔદ્ોવગક કચરો, ઘન કચરો ્ેમજ ઇ કચર્ની ઇર્વેર્ટરી ્ેમજ વપર્શ બ્બ્ની 

મોજણી.
	 ગુજરાિ	રાજ્માં	ઔદ્યોતગક	એકમોનુ	ંપ્રમાણ	વધી	રહેલ	છે,	અને	િેઓના	ઉતપાદનના	કારણે	ઔદ્યોતગક	એકમો	
માંથી	ઉતપન્ન	થિા	ઔધોતગક	કચરા	પ્રમાણ	પણ	ખૂબ	જ	વ્ાપક	પ્રમાણમાં	વધી	રહ્ં	છે.	હાલમાં,	વપરારકિા્ષ	દ્ારા	ઉતપન્ન	
ઘરગથથુ	ઘન	કચરાની	પદરસ્થતિને	જોિા	ઘન	કચરાના	ઉતપાદન	અંગે	કોઇપણ	પ્રકારના	એકમ	કે	સચોટ	માતહિી	મેળવવી	એ	
વ્ાપક	સમ્્ા	બની	ગ્ેલ	છે.	ઉપરોક્ત	બાબિોન	ે્્ાને	લેિા,	સં્ થા	દ્ારા	ઔદ્યોતગક	એકમો	માથી	ઉતપન્ન	થિા	ઔદ્યોતગક	
કચરા,	વપરારકિા્ષ	 દ્ારા	ઉિપન્ન	થિા	ઘરગથથુ	ઘન	કચરાની	્ોજનાની	મોજણી	હાથ	ધરવામાં	આવરે.	સાથે	સાથે	GIS	
નકરાઓ	િૈ્ાર	કરી	 િેનું	મૂલ્ાંકન	કરવામાં	આવરે.	જેથી	ગુજરાિમાં	ઉદ્ભવિા	ઔદ્યોતગક	કચરો	િેમજ	ઘન	કચરો	ની	
મોજણી	કરી	િેના	ઉદ્ભવ	અંગ	ેની	સચોટ	માતહિી	મેળવી	રકારો	અને	પ્ા્ષવરણમાં	ઉદ્ભવિા	નકામો	કચરાનો	ઘટાડો	કરી	
રકારે.	વર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્ાન	ગુજરાિ	રાજ્ના	આરરે	બે	ઔદ્યોતગક	તવ્િારનો	અભ્ાસ	કરવામાં	આવરે.

 ► પર્યાવરણ પ્રબંધ આધ્રી્ સટસીન્્ઇડ અભર્સક્રમો :
	 ગેમી	દ્ારા	તવતવધ	પ્ા્ષવરણને	લગિા	રરૂ	કરવામાં	આવેલ	છે.	હાલમાં	“Identification	&	Quantification	of	
Impacts	and	Mitigation	Measures	in	Environment	Impact	Assessment”	કોર્ષ	રરૂ	કરવામાં	આવેલ	છે.

 ► ગેમીને સંશોધન અને વવક્સન્ કેર્રિ ્રીકે વવકવસ્ કરવ્ની રોજન્ ઃ
	 ગેમીન	ેસંરોધન	અન	ેતવકાસના	કેનદ્	િરીક	ેતવકતસિ	કરવાની	્ોજના	અિંગ્ષિ	ગેમી	દ્ારા	વર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	માં	નીચે	
મુજબના	પ્ા્ષવરણી્	તવર્ો	પર	સંરોધનો	કરવામા	ંઆવરે.	
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 ■ વાિાવરણી્	પ્રદૂરકોનાં	ઉદભવ્થાનો,	વ્ાપ,	અન	ેગુજરાિના	રહેરી	તવ્િારોના	ંસુક્મ	પ્ા્ષવરણ	ઉપર	િેની	અસરનો	
અભ્ાસ	

 ■ સમદુ્નું	એતસદડદફકેરન	અને	િેની	નદીમુખ	(એ્ચ્ુરી)	પર	અસરો	તવરેનો	અભ્ાસ
 ■ સાબરમિી	નદીનાં	દરવરફ્નટનાં	ભારે	ધાિુ	(હેવી	મેટલ)	પ્રદૂરણ	પર	સરંોધનનો	અભ્ાસ.
 ■ પ્ા્ષવરણી્	પ્ર્ોગરાળાના	પદરસરમાં	કા્્ષરિ	વ્તક્તઓના	વ્વસાત્ક	્ વા્થ્ના	સંદભ્ષમાં	હવામા	ંરહેલાં	સુક્મજીવો	
(એર	માઇક્રોફલોરા)	નો	સતવ્િાર	અભ્ાસ

 ► મુખર ન્સ્ર જળ્શરો (્ળ્વ) મ્ટે પર્યાવરણીર આક્રણી પર્ી ્્રવેલી સંરક્ષણ વરુિરચન્ ઘડવ્ મ્ટે ઃ
	 ગુજરાિ	રાજ્ના	મુખ્	રહેરોના	સ્થર	જળાર્ોમા	ંપાણીની	ગુણવતિાને	સુધારવા	માટ	ેવિ્ષમાન	સ્થતિની	ગુણવતિા	
અને	જળ	ગુણવતિા	સૂચકાંક,	્ુટ્ોદફકેરન,	જળ	પ્રદૂરણ	સૂચકઆંક	અને	્િરીકરણ	જેવી	અન્	બીજી	પ્રવૃતતિઓના	અભ્ાસ	
પરથી	 િળાવોના	 સંરક્ણ	 માટે	 એકદંરે	 મેનેજમેનટ	 પલાન	 બનાવવામા	ંઆવે	 છે.	 જેના	અનુકરણથી	 જળાર્ોના	 પાણીની	
ગુણવતિા	માં	સુધારો	લાવી	રકારે.
	 વર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	માં,	ગુજરાિ	 રાજ્ના	મહતવના	રહેરોના	આરરે	૩૦	િળાવોના	 તવતવધ	ભૌતિક	 રાસા્તણક	
પદરમાણોના	તવશ્ેરણ	દ્ારા	અન્	સ્થર	જળાર્ોમાં	પાણીની	ગુણવતિાન	ુવ્ાપક	વૈજ્ાતનક	તવશ્ેરણ	અન	ેિળાવોમા	ંથિી	
પ્રવૃતતિઓને	્્ાનમાં	લઇ,	િેની	આકારણી	પરથી,	બંધ	પડેલ	્ોજનાના	મહતવને	સારારં	કરવામા	ંઆવરે,	પાણીની	ગુણવતિાન	ે
સુધારવા	માટે	વિ્ષમાન	સ્થતિ	અન	ેવ્ૂહરચનાઓ	હાથ	ધરવામાં	આવરે	અન	ેઆ	કારણ	ેિળાવોના	સંરક્ણ	માટેનો	મેનેજમેનટ	
પલાન	બનાવવામાં	આવરે.

 ► ગુજર્્ લિીનર પ્રોડકશન સેર્ટર ઃ
૧. વવભ્ગ / સેકટરન્ં ઉદ્દેશ અને સટ્ેટેજી : 
	 ગુજરાિ	રાજ્માં	 દરસબોસ	એદફતર્નટ	અને	લિીનર	પ્રોડકરન	 (આરઈસીપી)	ના	 તવચાર,	મેથેડોલોજી,	પોતલસી,	
પ્રેસકટસ	અને	ટેકનોલોજી	નો	ઉદ્યોગોમાં,	 કોલેજોમાં	અને	સરકારમાં	પ્રચાર	અન	ેપ્રસાર	કરવો	જેથી	રાજ્ના	પ્ા્ષવરણમા	ં
એકંદર	ેસુધારો	થરે.
૨. ક્ષતે્ર મ્ટે પદરણ્મ સૂચકો જે વ્વરયાક ધોરણે મોનીટર કરી શક્ર :

1.	 ગુજરાિ	રાજ્ની	કોલેજો	અન	ેઉદ્યોગોમાં	લિીનર	પ્રોડકરનનો	પ્રચાર	અન	ેપ્રસાર	કરવું
2.	 લિીનર	પ્રોડકરન	અમલીકરણ	માટે	ઉદ્યોગો	ન	ેએવોડ્ષ	અને	કેરપ્રાઈઝ	(Cash	Prize)	એના્િ	કરવા	
3.	 કોલેજોમાં	 તવદ્યાથથીઓને	લિીનર	 પ્રોડકરન	પર	 દરસચ્ષ	 કરવા	 માટે	 પ્રોતસાતહિ	 કરવા	અન	ે િેમને	 કરેલ	 દરસચ્ષનુ	ં	

ઉદ્યોગમાં	અમલીકરણ	કરાવવું.
 ► ક્ષેત્ર મ્ટે પદરણ્મ સૂચક ઃ

	 લિીનર	પ્રોડકરન	એક	પ્રદૂરણ	તનવારણ	વ્ૂહરચના	છે,	જેનાથી	ગુજરાિમાં	પ્રદૂરણની	માત્રામાં	ઘટાડો	થરે.	આ	
પ્રવૃતતિઓ	ગુજરાિ	રાજ્	સરકાર	દ્ારા	પ્રદૂરણ	તન્ંત્રણ	પર	થિાં	ખચ્ષમા	ંઘટાડો	કરવામા	મદદ	થરે.	ક્ેત્ર	માટે	માપી	રકા્	
િેવા	સંકેિો	નીચે	મુજબ	છે:	

1.	 ઔદ્યોતગક	તવ્િારોમાં	જાગૃતિ	(નંબર):	૦૭	
2.	 રૈક્તણક	કોલેજો	માં	જાગૃતિ	કા્્ષક્રમ	(નંબર):	૧૫
3.	 તવજેિા	ઉદ્યોગ	માટે	કેર	પ્રાઇઝ	(રૂતપ્ા):	૩,૦૦,૦૦૦/-	(જીપીસીબી	દ્ારા	આપવામા	ંઆવરે)
4.	 લિીનર	પ્રોડકરન	પર	થનાર	દરસચ્ષ:	૬૫	
5.	 શ્રેષ્ઠ	પાંચ	દરસચ્ષ	ને	કેર	પ્રાઇઝ:	` ૬૩,૦૦૦.૦૦
6.	 ઉદ્યોગોને	લાભ	:	નંબર	૩૫
7.	 લાભાથથીઓની	સંખ્ા	:	૧૪૫૦

કુલ લ્ભ્્સીઓ :	૧૪૫૦	(જેમાં	ઉદ્યોગોના	ટેકનીકલ	મેનપાવર,	કમ્ષચારીઓ,	કામદાર	અન	ેકોલેજોના	પ્ર્્ાપકો,	તવદ્યાથથીઓ	
નો	સમાવેર	થા્	છે)
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૧૬. રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતત્ પ્રવૃતતિઓનો તવભાગ
	 રાજ્યમાં	ં ્ુયવક	 સેવા	 અન	ે સાંસકકૃતિક	 પ્રવૃતતિઓને	 પ્રરોતસાહન	અન	ે સાંસકકૃતિક	 તવરાસિની	 સંરક્ષણ	અન	ે સંવ્વધન	 િથા	
રમિગમિ,	સાહસને	પ્રરોતસાહન	આપવા	માટે	ડિસેમ્બર	૧૯૯૦માં	રમિગમિ,	્ુયવા	અને	સાંસકકૃતિક	પ્રવૃતતિઓ	તવભાગ	અલગ	
નવા	તવભાગ	િરીકે	અસસિતવમાં	આવ્યરો.	રમિગમિ	અન	ેસાંસકકૃતિક	પ્રવૃતતિઓ	ઉપરાિં	આ	તવભાગ	પુરાિતવ,	સંગ્રહાલ્ય,	
ગ્રંથાલ્ય,	રાજભાષા,	અતભલેખાગાર	અન	ેતજલ્ા	સવ્વસંગ્રહની	કામગીરી	િેમના	ખાિાના	વિા,	ઓથરોરીટી,	અકાદમી,	પ્રતિષ્ાન	
મારફિ	હાથ	ધરે	છે.
	 ગુજરાિના	તવકાસને	ઉતસવરો	સાથે	જોિીને	ઉતસવરો	દ્ારા	ગુજરાિની	સાંસકકૃતિક	તવરાસિન	ેવૈતવિક	પ્રતિતષ્િ	્બનાવવાની	
શરૂઆિ	કરેલ	છે.	આ	પ્ર્યાસરોને	કારણે	રાજ્યમાંં	હજારરો	કલાકારરો,	કલા-કસ્બી	રમિવીરરોન	ેપ્રરોતસાહન	મળ્યું	છે.
	 આ	તવભાગ	હસિકની	સધળી	પ્રવૃતતિઓ	તવતવધ	તવષ્યના	ખાિાના	વિાઓ,	સવા્યિ	ઓથરોરીટી,	અકાદમી,	પ્રતિષ્ાન	દ્ારા	
હાથ	ધરા્ય	છે.	િેની	પ્રવૃતતિઓની	રૂપરેખાની	તવગિરો	નીચ	ેમુજ્બ	ખાિાના	વિાની	કચેરીના	તવષ્યવાર	દશા્વવેલ	છે.	
્તમશનર, યુવ્ સેવા અને સાંસ્કૃતત્ પ્રવૃતતિઓ, ગાંધીનગર

રમતગમત પ્રવૃતતિઓ
તવતવધ એવોર્ડ
એ્લવય તસતનયર એવોર્ડ
	 આંિરરાષ્ટ્રકક્ષાએ	માન્યરો	ફેિરેશન	દ્ારા	્યરોજાિી	સપધા્વમાં	પ્રથમ,	ડદ્િી્ય	કે	તૃતિ્ય	સથાન	મેળવી	તવજેિા	થનાર	ખેલાિીને	
₨	૧.૦૦	લાખનરો	રરોકિ	પુરસકાર,	મરોમેનટરો,	પ્રશંસાપત્ર,	કે્સટ,	બલઝેર	કાપિ	આપવામાંં	આવે	છે.	
સરદાર પટેલ તસતનયર એવોર્ડ
	 રાજ્ય	અન	ેરાષ્ટ્ર	કક્ષાએ	ખલુ્ા	તવભાગની	સપધા્વમા	ંતવજિેા	થનાર	ખલેાિીઓની	તસતધિઓન	ેધ્યાન	ેલેિા	ંિમેન	ે₨	૫૦,૦૦૦/-	
નરો	રરોકિ	પુરસકાર,	મરોમેનટરો,	પ્રશંસાપત્ર,	ક્ેસટ,	બલેઝર	કાપિ	આપવામાંં	આવે	છે.
જયદદપતસંહજી તસતનયર એવોર્ડ
	 રાજ્ય	અન	ેરાષ્ટ્ર	કક્ષાએ	ખલુ્ા	તવભાગની	સપધા્વમા	ંતવજિેા	થનાર	ખલેાિીઓની	તસતધિઓન	ેધ્યાન	ેલેિા	ંિમેન	ે₨	૨૦,૦૦૦/-	
નરો	રરોકિ	પુરસકાર,	મરોમેનટરો,	પ્રશંસાપત્ર,	ક્ેસટ,	બલેઝર	કાપિ	આપવામાંં	આવે	છે.	
એ્લવય જુતનયર એવોર્ડ
	 આિંરરાષ્ટ્ર	કક્ષાએ	માન્યુ	ફેિરેશન	દ્ારા	્યરોજાિી	સપધા્વમાં	પ્રથમ,	ડદ્િી્ય	કે	તૃતિ્ય	સથાન	મેળવી	તવજેિા	થનાર	ખેલાિીઓની	
તસતધિઓન	ેધ્યાને	લેિાં	િેમને	₨	૫૦,૦૦૦/-	નરો	રરોકિ	પુરસકાર,	મરોમેનટરો,	પ્રશંસાપત્ર,	ક્ેસટ,	બલેઝર	કાપિ	આપવામાંં	આવ	ેછે.	
સરદાર પટેલ જુતનયર એવોર્ડ
	 રાજ્ય	અન	ેરાષ્ટ્ર	કક્ષાએ	જતુન્યર	તવભાગની	સપધા્વમાં	તવજિેા	થનાર	ખલેાિીઓની	તસતધિઓને	ધ્યાને	લિેાં	િમેને	₨	૨૫,૦૦૦/-	
નરો	રરોકિ	પુરસકાર,	મરોમેનટરો,	પ્રશંસાપત્ર,	ક્ેસટ,	બલેઝર	કાપિ	આપવામાંં	આવે	છે.	
જયદદપતસંહજી જુતનયર એવોર્ડ
	 રાજ્ય	અન	ેરાષ્ટ્ર	કક્ષાએ	જતુન્યર	તવભાગની	સપધા્વમાં	તવજિેા	થનાર	ખલેાિીઓની	તસતધિઓને	ધ્યાને	લિેાં	િમેને	₨	૧૦,૦૦૦/-	
ના	એક	એવા	૧૦	એવરોિ્વ	આપવામાંં	આવે	છે.	રરોકિ	પુરસકાર,	મરોમેનટરો,	પ્રશંસાપત્ર,	કે્સટ,	બલેઝર	કાપિ	આપવામાં	ંઆવે	છે.	
રાજય રમતવીર એવોર્ડ 
	 રાષ્ટ્ર	કક્ષાની	શાળાકી્ય	રમિરોતસવ,	્બાળ	રમિરોતસવ,	ગ્રામીણ	રમિરોતસવ,	જેવી	સપધા્વમાં	રાષ્ટ્ર	કક્ષાએ	પ્રથમ,	ડદ્િી્ય	કે	
તૃતિ્ય	સથાન	મેળવનાર	ખેલાિીને	₨	૪૫૦૦/-	નરો	રરોકિ	પુરસકાર	આપવામાંં	આવે	છે.	
	 ઉપરરોક્ત	એવરોિ્વ	્બા્બિે	ખેલાિીઓન	ેબલેઝર,	 કે્સટ,	મરોમેનટરો	અન	ેરરોકિ	પુરસકાર	પેટ	ેસને	૨૦૨૨-૨૩માં	 ₨	૯૨.૫૦	
લાખની	્બજેટ	જોગવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.	
	 રાજ્યકક્ષાના	 પ્રતિભાશાળી	 ખેલાિીઓન	ે એકલવ્ય,	 સરદાર	 પટેલ,	 જ્યડદપતસંહજી	 એવરોિ્વ	 અંગે	 એના્યિ	 સંમારભમાં	
ખેલાિીઓને	મરોમેનટરો,	પ્રમાણપત્ર,	બલેઝર,	ભરોજન,	તનવાસ,	પ્રવાસ	ખચ્વ	અંગેની	૨૦૨૨-૨૩ની	જોગવાઇ	₨	૨૦.૦૦	લાખની	
કરવામાં	આવેલ	છે.	
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શ્ી વયાયામ જયોતતધર અંબુભાઇ પુરાણી એવોર્ડ તથા સાધન સહાય
	 રાજ્યની	માન્ય	વ્યા્યામ	શાળામાં	તવતશષ્ટ	કામગીરી	કરનાર	વ્યતક્તને	અ્ંબુભાઇ	પુરાણી	એવરોિ્વ	₨	૫૧,૦૦૦/-	રરોકિા	િથા	
મરોમેનટરો	આપવામાંં	આવે	છે.	
આંતરરાષ્ટીય ્ક્ાએ ભાગ લેનાર ખેલારીઓને આતથ્ડ્ સહાય
	 આંિરરાષ્ટ્રી્ય	સપષધા્વમાં	ભાગ	લેવા	જિાં	રાજ્યના	ખેલાિીઓને	આતથ્વક	સહા્ય	આપવાની	્યરોજના	અમલમાં	છે.	આ	
્યરોજના	અંિગ્વિ	તન્યમરોને	આતધન,	હવાઈ	મુસાફરી	ખચ્વના	૫૦	ટકા	અથવા	₨	૭૫૦૦૦/-	એ	્બંને	માંથી	જે	ઓછુ	હરો્ય	
િે	રકમ	ચુકવવામાં	આવે	છે.	આ	ઉપરાંિ	પરચુરણ	ખચ્વ	લરોજીંગ,	્બરોિડીંગ	અને	કીટ	માટે	થ્યેલ	ખચ્વના	૫૦	ટકા	રકમ	અથવા	
₨	૭૫,૦૦૦/-	એ	્ંબને	માંથી	જે	ઓછ	ુહરો્ય	િે	રકમ	આમ	₨	૭૫૦૦૦/-	ની	મ્યા્વદામા	ંચુકવવામાં	આવે	છે.	
માનય રમતગમત મંરળોને રાષ્ટ ્ક્ાની સપધા્ડ યોજવા આતથ્ડ્ સહાય
	 માન્ય	રમિગમિ	મંિળરો	્બંધારણી્ય	રીિે	સથાતપિ	થ્ેયલ	હરો્ય	અથવા	નોંધા્યેલ	હરો્ય	િેવા	માન્ય	રમિગમિ	મંિળરો	દ્ારા	
રાષ્ટ્રકક્ષાની	સપધા્વ	્યરોજવા	માટે	આતથ્વક	સહા્ય	અંગે	્યરોજના	અમલમાં	છે.	
ઇજાગ્રસત ખેલારીઓને આતથ્ડ્ સહાય
	 ગ્રામ્ય	કક્ષાથી	રાજ્ય	કક્ષાની	સપધા્વ	દરમ્યાન	ખેલાિીન	ેઈજા	થા્ય	િરો	િે	ખેલાિીન	ેસહા્ય	આપવાનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	
આવ	ેછે.	
તશષયવૃતતિ - વૃતતિ્ા 
	 (૧)	શાળાકી્ય	રમિરોમાં	રાષ્ટ્રી્ય	કક્ષાએ	ભાગ	લેનાર	ખેલાિીન	ે₨	૨૦૦૦/-ની	વૃતતિકા	આપવામાંં	આવે	છે.
	 (૨)	એન.આઇ.એસ.	ડિપલરોમાં	તવદ્ાથથીને	₨	૫૦૦૦/-	ની	વૃતતિકા	આપવામાંં	આવે	છે.
	 (૩)	 રાષ્ટ્રકક્ષાએ	 શાળાકી્ય,	 ્બાળ,	 ગ્રામીણ	 િથા	 મતહલા	 રમરોતસવમાં	 પ્રથમ,	 ડદ્િી્ય	 કે	 તૃતિ્ય	 ન્ંબરે	 તવજેિા	 થનાર	
ખેલાિીઓને	₨	૨૫૦૦/-	લેખ	ેવાતષ્વક	તશષ્યવૃતતિ	આપવામાં	ંછે.	
વયાયામ શાળાઓને અનુદાન
	 વ્યા્યામ	શાળાઓ	અનવ્યે	જે	સંસથા/વ્યા્યામ	શાળા	િરીકે	્બંધારણી્ય	રીિે	સથાતપિ	થ્ેયલ	હરો્ય	અથવા	નોંધા્યેલ	હરો્ય	િથા	
(૧)	્યરોગ	(૨)	જીમ્ાસટીકસ	(૩)	કુસિી	(૪)	્બરોિી	્બીલિીંગ	(૫)	વેઈટલીફટીંગ	(૬)	જૂિરો	જેવી	પ્રવૃતતિઓ	માટ	ેવાતષ્વક	₨	૧.૦૦	
લાખ	કે	માન્ય	ખચ્વના	૮૦	ટકા	(્ેબ	માંથી	જે	ઓછુ	હરો્ય	િે)	આપવા	માટે	્યરોજના	અમલમાં	છે.	
માનય રમતગમત મંરળોને અનુદાન
	 માન્ય	રમિગમિ	મંિળરો	્બંધારણી્ય	રીિે	 સથાતપિ	થ્યેલ	હરો્ય	અથવા	નોંધા્યેલ	હરો્ય	િેવા	માન્ય	રમિગમિ	મિંળરોન	ે
અનુદાન	અંગે	્યરોજના	અમલમા	ંછે.	
તાલુ્ા ્ક્ાએ જીમ સેનટર ઉભા ્રવા
	 રાજ્યના	પ્રત્યેક	તજલ્ામાં	િાલુકાના	મુખ્ય	મથકે	િાલુકા	કક્ષાએ	જીમ	સેનટર	ઉભા	કરવાની	્યરોજના	અમલમાં	છે.	
તનવૃતિ રમતવીરોને પેનશન
	 જ	ેખેલાિીઓની	ઉંમર	પ૦	વષ્વ	કરિા	વધુ	હરો્ય	અન	ેજેઓએ	રાષ્ટ્રકક્ષાએ	તસસધધ	મેળવી	હરો્ય,	કે	રાષ્ટ્રકક્ષાની	સપધા્વમા	ં
ગુજરાિનું	પ્રતિતનતધતવ	કરેલ	હરો્ય	િેવા	તનવૃતિ	રમિવીરરોને	માતસક	₨	૩૦૦૦/-	લેખ	ેઆજીવન	પેનશન	આપવાની	્યરોજના	
અમલમાં	છે.	
ખાસ દ્સસામાં મંજુર થાય તે સહાય 
	 ખાસ	ડકસસામાં	જે	તવભાગ	દ્ારા	મંજુર	થા્ય	િે	અંગે	૨૦૨૨-૨૩ના	વષષે	આ	માટે	₨	૨.૦૦	લાખની	જોગવાઇ	કરવામાં	
આવેલ	છે.	
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રમતગમત સપધા્ડઓ
પતંજતલ યોગ સપધા્ડ
	 ્યરોગાસનથી	 વ્યતક્તઓનરો	સવા્વગી	 તવકાસ	થા્ય	િે	 હેિુથી	 તજલ્ા	અન	ે રાજ્યકક્ષાએ	પિંજતલ	્યરોગ	 સપાધા્વની	 ્યરોજના	
૨૦૦૨થી	અમલમાં	છે.	તજલ્ા	અને	રાજ્ય	કક્ષાએ	પિંજતલ	્યરોગ	સપધા્વનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.	
તસતનયર તસટીઝન સપધા્ડ
	 તસતન્યર	તસટીઝન	વ્યતક્તઓનરો	સવાાંગી	તવકાસ	થા્ય	િે	હેિુથી	તજલ્ા	િથા	રાજ્યકક્ષાએ	સપધા્વઓ	્યરોજવામાંં	આવ	ેછે.
તવ્લાંગ ખેલારીઓ માટે રાજય સતરની વોલીબોલ સપધા્ડ
	 તવકલાંગ	ખેલાિીઓ	માટે	ધી	સરોસા્યટી	ફરોર	ડફઝીકલી	હેનિીકેપ	અન	ેસથાતનક	રાજ્યસિરની	વરોલી્બરોલ	સપધા્વ	્યરોજવામાંં	
આવે	છે.	રાજ્ય	કક્ષાએ	તવકલાંગ	સપધા્વનું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.	
તાલુ્ા રમત સપધા્ડઓનું આયોજન
	 શાળાકી્ય	રમિરોતસવ,	અતખલ	ભારિ	શાળાકી્ય	રમિ	મહામંિળ	્યરોજીિ	શાળાકી્ય	રમિરોની	જુદા	જુદા	ગ્રપુની	િાલુકા	
કક્ષાની	ÀÚ~í,	ખરો-ખરો,	વરોલી્બરોલ	અન	ેએથલેટીકસ	સપધા્વઓના	િાલુકાકક્ષાએ	સંચાલન	િથા	મેદાન,	સાધન,	ભરોજન,	પ્રવાસ,	
તશત્બર	ઈત્યાદી	ખચ્વ	માટે	જોગવાઈ	કરવામાં	આવે	છે.	
શાળા્ીય રમતોતસવ રાજય્ક્ાની સપધા્ડ (૨૨ રમતો)
	 અતખલ	ભારિ	શાળાકી્ય	રમિ	મહામંિળ	્યરોજીિ	શાળાકી્ય	રમિરોની	જુદા	જુદા	ગ્રુપની	રાજ્યકક્ષા	અન	ેતજલ્ા	કક્ષાએ	
સપધા્વ	્યરોજવામાંં	આવે	છે.	અં-૧૯	સરોફટ્બરોલ,	રલઇરસકેડટંગ,	ÀÚ~í,	ખરો-ખરો,	વરોલી્બરોલ,	એથલટેીકસ,	હેનિ્બરોલ,	્બાસકટે્બરોલ,	
િરણ	(સવીમીંગ),	ટે્બલ	ટતેનસ,	લરોન	ટેતનસ,	્બેિતમનટર,	કુસિી,	આચ્વરી,	જીમ્ાસટીકસ,	ફેનસીંગ,	ફુટ્બરોલ(ભાઇઓ),	જુિરો	જેવી	
શાળાકી્ય	રમિરો	તજલ્ા	અન	ેરાજ્યકક્ષાએ	્યરોજા્ય	છે.	
જવાહરલાલ નહેરૂ જુતનયર હો્ી ભાઇઓની રાજય્ક્ાની સપધા્ડ
	 જવાહરલાલ	નહેરૂ	હરોકી	ટુના્વમેનટ	સરોસા્યટી	આ્યરોજીિ	તજલ્ા	િથા	રાજ્યકક્ષાએ	સપધા્વનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	આવ	ેછે.	
શાળા્ીય જીમ્ાસટી્સ અંરર-૧૭ તજલ્ા રાજય્ક્ાની સપધા્ડ
	 શાળાકી્ય	જીમ્ાસટીકસ	અિંર-૧૭	તજલ્ા	અને	રાજ્યકક્ષાની	સપધા્વનું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.	
શાળા્ીય જુરો અરંર-૧૭ તજલ્ા રાજય્ક્ાની સપધા્ડ
	 શાળાકી્ય	જુિરો	અિંર-૧૭	તજલ્ા	અને	રાજ્યકક્ષાની	સપધા્વનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.	
જવાહરલાલ નહેરૂ જુતનયર હો્ી બહેનોની રાજય્ક્ાની સપધા્ડ
	 જવાહરલાલ	નહેરૂ	હરોકી	ટુના્વમેનટરો	સરોસા્યટી	આ્યરોજીિ	તજલ્ા	િથા	રાજ્યકક્ષાએ	સપધા્વનું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવ	ેછે.	
જવાહરલાલ નહેરૂ સબ જુતનયર હો્ી સપધા્ડ ભાઈઓ અં-૧૫ સપધા્ડ
	 જવાહરલાલ	નહેરૂ	હરોકી	ટુના્વમેનટ	સરોસા્યટી	આ્યરોજીિ	તજલા	િથા	રાજ્યકક્ષાએ	સપધા્વનું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.	
સુબ્રટો મુ્રજી ્પ ફુટબોલ અં-૧૪ સપધા્ડ
	 સુબ્રટરો	મુકરજી	સપરોટ્વસ	એજ્યુકેશન	સરોસા્યટી	નવી	ડદલહી	આ્યરોજીિ	તજલ્ા	િથા	રાજ્યકક્ષાએ	સુબ્રટરો	મુકરજી	કપ	ફુટ્બરોલ	
અં-૧૪	વષ્વથી	નીચેની	વ્યના	ભાઇઓની	સપધા્વનું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.	
સુબ્રટો મુ્રજી્પ ફુટબોલ અં-૧૭ સપધા્ડ
	 સુબ્રટરો	મુકરજી	સપરોટ્વસ	એજ્યુકેશન	સરોસા્યટી	નવી	ડદલહી	આ્યરોજીિ	તજલ્ા	િથા	રાજ્યકક્ષાએ	સુબ્રટરો	મુકરજી	કપ	ફુટ્બરોલ	
અં-૧૭	વષ્વથી	નીચેની	વ્યના	ભાઇઓની	સપધા્વનું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.
એસ.જી.એફ.આઈ. દ્ારા યોજાતી નવી (૧૮૪) રમતો
	 એસ.જી.એફ.આઈ.	નવી	ડદલહી	દ્ારા	્યરોજાિી	રાષ્ટ્રકક્ષાની	સપધા્વઓના	વ્ય	જૂથ	મુજ્બની	અગાઉ	ન	્યરોજવામાં	ંઆવિી	
સપધા્વઓ	સન	ે૨૦૧૦-૧૧	થી	્યરોજવામાંં	આવ	ેછે.	જેમાં	િાલુકાકક્ષાની	અં-૧૭ની	જ	રમિરોનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.	
અં-૧૪ની	કુલ	૩૭	રમિરો,	અં-૧૭ની	કુલ	૫૦	રમિરો,	અં-૧૯ની	કુલ	૯૭	રમિરો	મળી	૧૮૪	રમિરોનુ	ંઆ્યરોજન	તજલ્ા	િેમજ	
રાજ્યકક્ષાએ	કરવામાં	આવે	છે.	આ	રમિરોમાં	રાજ્યકક્ષાએ	તવજેિા	ટીમને	નેશનલ	કક્ષાએ	મરોકલવામા	ંઆવે	છે.	
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યુવા પ્રવૃતતિઓ
	 રાજ્યના	્યુવક-્યુવિીઓના	સવા્વગી	 તવકાસ	માટે	અન	ેિેમની	શડકિઓને	સજ્વનાતમક	અન	ે રચનાતમક	માગષે	સવા્વગી	
તવકાસ	માટ	ેનીચે	મુજ્બની	્યુવા	અને	સાહતસક	પ્રવૃતતિઓનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.
યુવા ઉતસવ
	 ્યુવકરો	અને	્ુયવિીઓ	સાતહત્ય,	કલા	અન	ેસાંસકકૃતતિક	ક્ષેત્રે	પરોિાની	મૌતલક	કકૃતિઓ	ઉતકકૃષ્ટ	રીિે	રજુ	કરી	શકે	િે	માટે	િાલુકા,	
તજલ્ા,	પ્રદેશ,	રાજ્ય	અને	રાષ્ટ્ર	કક્ષાએ	્યુવા	ઉતસવનું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.
વીર સાવર્ર અતખલ ભારત સમુદ્ર તરણ સપધા્ડ
	 ચરોરવાિ	થી	વેરાવળ	વચ્ેના	અર્બી	સમુદ્રમાં	્યુવકરો	અને	્યુવિીઓ	માટે	વીર	સાવરકર	અતખલ	ભારિ	સમુદ્ર	િરણ	સપધા્વ	
એકાંિરે	વષષે	્યરોજવામાંં	આવે	છે.	જેમાં	્બહેનરો	માટે	૧૬	દડર્યાઇ	નરોટીકલ	માઇલ	અન	ેભાઇઓ	માટે	ર૧	દડર્યાઇ	નરોટીકલ	
માઇલની	સપધા્વ	્યરોજવામાંં	આવે	છે.	િેમજ	રાજ્યના	આશાસપદ	િરવૈ્યાઓન	ેસમુદ્ર	િરણની	િાલીમ	આપી,	િેઓ	રાષ્ટ્રકક્ષાની	
સમુદ્ર	િરણ	સપધા્વમાં	ભાગ	લઇ	શકે,	િે	હેિુથી	પ્રતિવષ્વ	અર્બી	સમુદ્રમાં	િરણ	તશત્બરનુ	ંઆ્યરોજનની	કરવામાં	આવે	છે.
સમુદ્ર તરણ પ્ર.તશક્ણ તશતબર
	 રાજ્યના	આશાસપદ	િરવૈ્યાઓને	સમુદ્ર	િરણની	િાલીમ	આપી,	િેઓ	રાષ્ટ્રકક્ષાની	સમુદ્ર	િરણ	સપધા્વમાં	ભાગ	લઇ	શકે,	િે	
હિેુથી	પ્રતિવષ્વ	અર્બી	સમુદ્રમાં	િરણ	તશત્બરનું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.	
સંગીત તશતબર
	 પ્રતિવષ્વ	્યરોજાિા	રાજ્ય	્યુવા	ઉતસવ	સપધા્વમાં	હળવું	કંઠ્ય	સંગીિ,	સમૂહગીિ,	લરોકગીિ,	ભજન,	શાસત્રી્ય	કંઠ્ય	સંગીિ	
સપધા્વના	તવજિેાઓ	માટે	૭	ડદવસ	માટેની	સંગીિ	તશત્બરનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.	આ	તશત્બરમાં	સંગીિ	ક્ષેત્રના	િજજ્ઞ	
અને	જાણીિા	કલાકારરોના	માગ્વદશ્વન	હેઠળ	નવરોડદિ	કલાકારરોને	સંગીિનું	સઘન	પ્રતશક્ષણ	િેમજ	સંગીિના	િાલ,	લ્ય,	સુર	
ઇત્યાદીથી	વાકેફ	કરવામાં	આવે	છે.
સાતહતય તશતબર
	 રાજ્યના	આશાસપદ	્ુયવાન	સાતહત્યકારરોન	ેસાતહત્યના	તવતવધ	પ્રકારરોનું	માગ્વદશ્વન	મળે	િેમજ	પ્રાચીન	અને	અવા્વચીન	
સાતહત્યકારરોની	કકૃતિઓના	મુલ્યાંકન	દ્ારા	પ્રરેણા	મળી	રહે	િે	માટે	દર	વષષે	સાતહત્ય	તશત્બરનું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.	
આ	તશત્બરમા	ંરપ	્યુવા	સાતહત્યકારરોને	ભાગ	લેવા	્બરોલાવવામાં	આવે	છે.
નમ્ડદા શ્મ સેવા તશતબર
	 નમ્વદા	પ્રરોજેકટના	રાષ્ટ્રી્ય	કા્ય્વક્મમાં	ગુજરાિના	્યુવક-્યુવતિઓ	આ	તનમા્વણ	કા્ય્વમાં	જોિા્ય	િે	માટે	૩૦૦	્યુવક-્યુવતિઓનરો	
૧૦	ડદવસ	માટેનરો	શ્રમ-સેવા	તશત્બર	નમ્વદા	તજલ્ામાં	નમ્વદા	પડરભ્રમણ	પણૂ્વ	થ્યા	્બાદ	પડરભ્રમણના	રૂટ	ઉપર	્યરોજવામાંં	
આવ	ેછે.	
સાહસ, શૌય્ડ, સેવા, તબીબી અને જાહેર સુખા્ારી ક્ેત્ે એવોર્ડ
	 ગુજરાિની	પ્રજા	તવરિાભ્યા્વ	અને	સાહતસક	કા્ય્વ	િથા	સેવાના	કા્ય્વ	પ્રત્યે	અતભમુખ	્બન	ેિથા	જીવનમાં	તવતવધ	ક્ષેત્રે	જીવ	
સટરોસટના	પરાક્મરો	કરવા	પ્રરેા્ય,	કરોઇ	આફિ	સામે	કરોઇપણ	પ્રકારના	્બદલાની	ભાવના	તસવા્ય	સેવા	અન	ેમદદ	કરવા	પ્રેરા્ય	
િે	હેિુથી	આ	્યરોજના	મંજુર	કરવામાં	આવેલ	છે.
મહાજન સમાર્ સમુદ્ર હોરી સપધા્ડ
	 સાગરખિે	ૂકરોમના	સાહતસક	્યવુક-્યવુતિઓન	ેલા્ંબા	અિંરનરો	સાગર	પ્રવાસ	ખિેવાની	પ્રરેણા	મળે,	િમેનરો	સાહતસક	વારસરો	
િેમજ	ગૌરવ	જળવા્ય	રહે	િ	ેમાટે	પ્રતિવષ્વ	આ	સપધા્વનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામા	ંઆવ	ેછે.	જેનરો	સંપૂણ્	ખચ્વ	રાજ્ય	સરકાર	ભરોગવ	ેછે.
આપણી સરહદો ઓળખો
	 રાજ્યના	તશતક્ષિ,	્બીન	તશતક્ષિ	્ુયવક-્યુવિીઓ	રાષ્ટ્રના	સરહદી	તવસિારના	ખમીરવંિા	લરોકજીવનથી	વાકેફ	થા્ય	િથા	રાષ્ટ્ર	
ની	સુરક્ષા	કા્ય્વમાં	જોિાવા	પ્રરોતસાતહિ	થા્ય	િેવા	અતભગમ	સાથે	આપણી	સરહદ	ઓળખરો	નામનરો	સાહતસક	પ્રવાસ	્યરોજવામાંં	
આવ	ેછે.
ઇનટરવયુ માગ્ડદશ્ડન તાલીમ તશતબર
	 રાજ્યમાં	ંકેળવણી	પામેલા	્યુવક-્યુવતિઓને	શૈક્ષતણક	લા્યકાિ	અનુસાર	સરકારી,	અધ્વ	સરકારી	કે	્બીન	સરકારી	સંસથાઓમાંં	
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સપધા્વતમક,	લેતખિ	િેમજ	મૌતખક	કસરોટીઓ	માટે	ઉપસસથિ	રહેવું	પિે	છે.	આ	્યુવક-્યુવતિઓ	આતમતવવિાસ	સાથે	નરોકરી	માટેની	
સપધા્વતમક	પરીક્ષા	અન	ેમૌતખક	કસરોટી	આપી	શકે	િે	માટે	િેમને	જરૂરી	માગ્વદશ્વન	આપવા	માટેની	ઇનટરવ્યુ	િૈ્યારીની	િાલીમ	
તશત્બરરો	૧૯૮પ-૧૯૮૬ના	વષ્વથી	પ્રતિવષ્વ	ત્રણ	પ્રદેશ	કક્ષાએ	ત્રણ	ડદવસ	માટે	્યરોજવામાંં	આવે	છે.
યોગાસન તશતબર (તજલ્ા્ક્ા)
	 માનવીના	શાડરરીક,	માનતસક	અન	ેઆધ્યાસતમક	તવકાસમા	ં્યરોગનુ	ંઆડદકાળથી	તવતશષ્ટ	પ્રદાન	છે.	્યરોગાસનથી	વ્યતક્તઓનરો	
સવા્વગી	તવકાસ	થા્ય,	િમેનામા	ંરરોગ	પ્રતિકારક	શડકિઓનરો	તવકાસ	થા્ય,	િઓે	તનરરોગી	દીઘ્વ	જીવન	જીવી	શકે,	તશત્બરમા	ંજુદા-
જદુા	તવસિારના	્યવુાનરો	એકઠા	થવાથી	િમેનામાં	સહકાર,	માતૃભાવના,	રાષ્ટ્રી્ય	એકિાની	ભાવના	જાગૃિ	થા્ય,	આવા	ઉમદા	
હેિથુી	પ્રતિવષષે	રાજ્યના	િમામ	તજલ્ા	અન	ેમહાનગરપાતલકા	કક્ષાએ	૭	ડદવસ	માટેની	આવી	તશત્બરરો	૧૯૯૦-૧૯૯૧ના	વષ્વથી	
્યરોજવામાં	ંઆવ	ેછે.	પ્રત્યકે	તશત્બરમા	ંરપ	્યવુકરોન	ે્યરોગ	તનષણાિં	્યરોગાચા્ય્વ	દ્ારા	િાલીમ	આપવામાં	ંઆવ	ેછે.	
યુવ્ નેતૃતવ તાલીમ તશતબર (તજલ્ા્ક્ા)
	 રાજ્યના	્યવુાનરો	અન	ે્યવુતિઓ	િમેની	શડકિઓન	ે્યરોગ્ય	માગષે	વાળી	સમાજ	ઉપ્યરોગી	કા્યયો,	પ્રવૃતતિઓ	પાછળ	્યવુા	શડકિનરો	
તવકાસ	થા્ય	અન	ેનતેૃતવ	શડકિ	તવકસ	ેિ	ેહેિથુી	પ્રતિ	વષષે	રાજ્યના	િમામ	તજલ્ા	િમામ	મહાનગરપાતલકા	કક્ષાએ	માં	૭	ડદવસ	
માટેની	આવી	તશત્બરરો	૧૯૯૦-૧૯૯૧ના	વષ્વથી	્યરોજવામાં	ંઆવ	ેછે.	આ	તશત્બરમા	ંરપ	િાલીમાથથીઓ	ભાગ	લ	ેછે.
સાગર્ાંઠા તવસતાર પદરભ્રમણ
	 રાજ્યના-્યુવક-્યુવતિઓને	 સાગરકાંઠાના	 લરોકરોની	 સંસકકૃતિનરો	 પ્રત્યક્ષ	 પડરચ્ય	 સાંપિે	 િેમજ	 સાગર	 સંપતતિ,	 ઉદ્રોગરોની	
માતહિી	મળી	રહે	િેમજ	સાગરલક્ષી	પ્રવૃતતિઓમાં	ભાગ	લેવા	પ્રેરા્ય	િેવા	ઉમદા	હેિુથી	૧૯૯૦-૯૧ના	વષ્વથી	પ્રતિ	વષ્વ	
પસંદગી	પામેલ	૧૦૦	્યુવક-્ુયવતિઓ	માટે	૧૦	ડદવસ	માટે	આ	કા્ય્વક્મ	્યરોજવામાંં	આવે	છે.	ત્યાર્બાદ	અલગથી	વષ્વ-૨૦૧૦-
૨૦૧૧	અનુસૂતચિ	જન	જાતિ	અને	અનુસૂતચિ	જાતિના	્યુવક-્યુવિીઓ	માટે	આ	કા્ય્વક્મ	પ્રતિવષ્વ	્યરોજા્ય	છે.
વન તવસતાર પરીભ્રમણ
	 રાજ્યના	્ુયવક-્યુવતિઓને	પ્રાકકૃતિક	પ્રમે,	નૈસતગ્વક	દશ્વન,	વન્ય	પશુ-પક્ષીઓ,	વૃક્ષરો,	પહાિરો,	ઝરણા,	કરોિરરો	વગેરેનરો	પ્રત્યક્ષ	
પરીચ્ય	મળી	રહે	િે	માટ	ેિથા	વન્ય	તવસિારના	હસિઉદ્રોગરો,	કલા	અને	સંસકકૃતિ	વગેરેની	જાણકારી	મળી	રહે	િે	હેિુથી	વષ્વ	
૧૯૯૦-૯૧	થી	૧૦	ડદવસ	માટ	ેપસંદગી	પામેલ	૧૦૦	્યુવક-્યુવતિઓ	માટે	વન	તવસિાર	પડરભ્રમણ	કા્ય્વક્મ	્યરોજવામાંં	આવ	ે
છે.	જેમાં	વષ્વ	ર૦૧૦-૧૧	થી	અનુસતૂચિ	જાતિ	અન	ેઅનુસતૂચિ	જન	જાતિના	્યુવક-્યુવિીઓ	માટે	અલગ-અલગ	કા્ય્વક્મ	
મળી	ત્રણ	કા્ય્વક્મ	થા્ય	છે.
તગરનાર આરોહણ અવરોહણ સપધા્ડ (રાજય્ક્ા તથા રાષ્ટ્ક્ા)
	 તગરનાર	પવ્વિના	૯૯૦૦	પગતથ્યાં	પૈકી	ભાઇઓ	માટ	ેપપ૦૦	પગતથ્યાં	અને	્બહેનરો	માટે	રર૦૦	પગતથ્યાં	પર	પ્રતિવષષે	
આરરોહણ-અવરરોહણની	રાજ્ય	અને	રાષ્ટ્રકકક્ષાની	સપધા્વઓનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.
સાગરખરેૂ સાય્લ રેલી
	 સાગરખિેૂ	સવા્વગી	તવકાસ	્યરોજનામાં	સમાવેશ	કરેલ	રાજ્યના	સાગરખેિૂ	્યુવાનરોની	શડકિન	ેસજ્વનાતમક	અન	ેરચનાતમક	
માગષે	વાળવા,	રાષ્ટ્રી્ય	તનમા્વણના	કા્યયોમાં	ઉપ્યરોગી	્બનાવવા,	સાહતસકિા	અન	ેખિિલપણું	કેળવા્ય,	સહકાર	અન	ેસંઘ	ભાવના	
તવકસે	અને	િેઓના	સામાન્યા	જ્ઞાનમાં	વધારરો	થા્ય,	રાષ્ટ્રી્ય	એકિાની	ભાવના	તવકસ	ેઅન	ેિે	દ્ારા	રાષ્ટ્રી્ય	ઘિિરના	કા્ય્વમાં	
દેશના	નાગડરક	િરીકે	ફાળરો	આપે	િેવા	આશ્યથી	વષ્વ	ર૦૧૦-ર૦૧૧	થી	સા્યકલ	પ્રવાસ	કા્ય્વક્મ	્યરોજા્ય	છે.
બાળ્ો માટે એરવેન્ચટર ્ોર્ડ
	 રાજ્યના	૮	થી	૧૩	વષ્વના	સામાન્યરો,	અનુસતૂચિ	જાતિ	અન	ેઅનુસતૂચિ	જન	જાતિના	્બાળકરોમાં	શારીડરક	ક્ષમિા	વધે,	
સાહતસક	્બને	અને	િેઓનામા	ંરહેલી	સુષુપ્ત	શડકિઓ	્બહાર	આવે	િે	હેિુથી	૧૦૦	્બાળકરોનરો	એક	એવા	અલગ-અલગ	ત્રણ	
એિવેનચનર	કરોષ્વનું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.
તવવે્ાનંદ મંરળોને સંગીન બનાવવા
	 રાજ્યના	િમામ	તજલ્ાઓના	િથા	મહાનગરપાતલકાઓના	સવામી	તવવેકાનંદ	્યુવક	મંિળરો	િથા	મતહલા	મંિળરોના	પ્રમુખ/
મંત્રીશ્રીઓને	તનમંત્રણ	આપવામાંં	આવ	ેછે.	રાજ્યકક્ષાનરો	સેમીનાર	િથા	િાલુકા,	તજલ્ા,	મહાનગરપાતલકા	કક્ષાએ	તવતવકાનંદ	
્યુવક	મંિળરો	કા્ય્વરિ	છે.	તવતવધ	કા્ય્વક્મરોનું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.
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ઇનટર સટેટ યુથ એ્ક્ે્ચેનજ પ્રોગ્રામ યુવ્-યુવતીઓ માટે તથા એ્ પ્રોગ્રામ મતહલાઓ માટે
	 ઇનટર	સટેટ	્યુથ	એકક્ષેચેનજ	પ્રરોગ્રામ	્યરોજવા	માટેની	આ	્યરોજના	અનવ્યે	એક	રાજ્યમાંંથી	્બીજા	રાજ્યના	્યુવાનરોનરો	પરીચ્ય	
થા્ય	િેમની	સંસકકૃતિ-રહેણીકરણી,	તવચાર	તવમશ્વ,	લાઇફ	સટાઇલ,	તશક્ષણ,	રરોજગારી	તવગેરે	માટે	એક	રાજ્યથી	્બીજા	રાજ્યના	
્ુયવાનરો	માટે	ઇનટર	સટેટ	્યુથ	એકક્ષેચેનજ	પ્રરોગ્રામ	કરવરો	જરૂરી	હરોઇ	છે.	રાષ્ટ્ર	્યુવા	ઉતસવ	િેમજ	રાષ્ટ્રકક્ષાએ	્યરોજાિા	સકીલ	
િેવલપમેનટ	પ્રરોગ્રામ	માટે	આ	્યુવાનરો	જોિા્ય	િે	ધ્યાનમાં	લઇન	ેઆ	્યરોજના	અમલમાં	મુકવામાં	આવેલ	છે.	
પ્રી નેશનલ યુથ ફેસટીવલ ટે્નીંગ ્ેમપ
	 રાજ્યકક્ષાએ	્યરોજાિા	્યુવા	ઉતસવના	કેટલીક	આઇટમના	તવજેિા	કલાકારરોઓન	ેરાષ્ટ્રકક્ષાએ	્યરોજાિા	્યુવા	ઉતસવમાં	ભાગ	
લેવા	માટે	મરોકલવામાં	આવે	છે.	આ	તવજેિા	કલાકારરો	રાષ્ટ્રી્ય	્ુયવા	ઉતસવમાં	વધુ	સારૂ	પ્રદશ્વન	કરી	શક	ેિેમજ	ગુજરાિનુ	ંસુંદર	
રીિે	પ્રતિતનતધતવ	કરી	શકે	િે	આશ્યથી	૧૫	થી	૩૫	વષ્વની	વ્ય	મ્યા્વદા	ધરાવિા	રાજ્યના	્યુવા	ઉતસવના	તવજેિા	્યુવક-
્ુયવિીઓ	માટે	તપ્ર-નેશનલ	્યુથ	ફેસટીવલ	ટ્ેનીંગ	કેમપ	્યરોજવામાંં	છે.
યુથ આટ્ડ અને ્લ્ચરને લગતા લે્્ચર સીરીઝ તથા તશતબરો ગોઠવવા બાબત
	 ્યુથ,	આટ્વ	અને	કલચરની	પ્રવૃતતિઓ	અંગેના	પા્યાના	જ્ઞાનથી	્ુયવાનરો	અજાણ	હરો્ય	છે.	૧૫	થી	૩૫	વષ્વની	વ્ય	મ્યા્વદા	
ધરાવિા	્ુયવાનરોને	ઉપરરોક્ત	જ્ઞાનથી	અવગિ	કરવા	માટ	ે્યુથ,	આટ્વ	અન	ેકલચરના	તવષ્ય	તનષણાંિના	ભાષણ	િથા	તશત્બરરો	
ગરોઠવવામાં	આવ	ેછે.	આ	ઉપરાંિ	સપરોટ્વસ	્યુતનવતસ્વટી,	આઇ.આઇ.એમ.,એન.એસ.િી.	િેમજ	તનફટ-એન.આઇ.એફ.ટી.	દ્ારા	
માંગણી	થ્યેથી	જુદા-જુદા	તવષ્યને	લગિા	લેકચરરો	ગરોઠવવામાં	આવે	છે.
તવશ્વ યોગ દદવસ ઉજવણી
	 ભારિી્ય	સંસકકૃતિની	ઉતિમ	ધરરોહર	અને	તવવિની	દેન	એવી	્યરોગ	તવદ્ાન	ેવૈતવિક	તવરાસિ	ગણી	સ્ુંયકિ	રાષ્ટ્ર	સંઘ	દ્ારા	પ્રતિ	
વષ્વ	િા.૨૧	જૂનના	ડદવસને	તવવિ	્યરોગ	ડદવસ	િરીકે	ઉજવવાનુ	ંજાહેર	કરવામાં	આવેલ	છે.	ગુજરાિ	રાજ્યમાં	ંપણ	વષ્વ-૨૦૧૫	
થી	૨૧	જૂનને	તવવિ	્યરોગ	ડદવસ	િરીકે	ઉજવવામાં	આવ	ેછે.	
ગુજરાતના તવતવધ પવ્ડતો ઉપર આરોહણ અવરોહણ સપધા્ડ
	 વષ્વ	૨૦૧૯-૨૦થી	નવી	્બા્બિ	િરીકે	ગુજરાિ	રાજ્યના	પાંચ	પવ્વિરો	(૧)	ઓસમ	પવ્વિ-	રાજકરોટ	(૨)	ઇિરી્યરો	પવ્વિ-
સા્બરકાંઠા	(૩)	ચરોટીલા	પવ્વિ-સુરેનદ્રનગર	(૪)	પાવાગઢ	પવ્વિ-પંચમહાલ	(૫)	શતે્રુંજ્ય	પવ્વિ-ભાવનગર	ઉપર	રાજ્ય	સરકાર	
મંજુર	કરેલ	૧૪	થી	૩૫	વષ્વની	વ્ય	મ્યા્વદામાં	આવિા	્ુયવક	્યુવિીઓમા	ંસાહતસકિાના	ગુણ	ખીલે	િે	માટે	રાજ્ય	સરકાર	
દ્ારા	“ગુજરાિ	આરરોહણ-અવરરોહણ	સપધા્વ”	નું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવનાર	છે.
રાષ્ટીય યુવા પાદરતોતર્ યોજના
	 રાષ્ટ્રનુ	ં્યવુા	જગિ	આદશ્વપાત્ર	સવેા	પ્રવૃતતિઓ	કરી	નવા	ઉતસાહ	સાથ	ેસેવાના	ઉિુગં	તશખરરો	સર	કરી	આવી	પ્રવૃતતિઓમાં	
શ્રષે્તિમ	દેખાવ	કરી	પ્રશસંની્ય	કા્ય્વ	કરે	છે.	જ	ેપાડરિરોતષક	માટે	પસદંગી	પામનાર	વ્યતક્તને	સમૃતિપદક,	માનપત્ર	અને	₨	૪૦,૦૦૦/-	
રરોકિ	પરુસકાર	એના્યિ	કરવામાં	આવ	ેછે.	જ્યારે	સસંથાકી્ય	એવરોિ્વ	મળેવનાર	સંસથાને	₨	૨,૦૦,૦૦૦/-	રરોકિ	પુરસકાર,	સમૃતિપદક,	
માનપત્ર	કેનદ્ર	સરકારશ્રી	દ્ારા	એના્યિ	કરવામા	ંઆવ	ેછે.
રાજય યુવા પાદરતોતર્ યોજના
	 રાષ્ટ્રી્ય	એકિા	અને	અખંડિિિાને	મજ્બૂિ	કરવા	િથા	સામાતજક	સેવાઓન	ેલગિી	પ્રવૃતતિઓ	પ્રત્યે	રાજ્યના	૧પ	થી	૩પ	
વષ્વની	વ્યજૂથનરો	્યુવા	વગ્વ	િથા	્યુવા	સંગઠનરોને	ઉતસાહભેર	જોિાવા,	રાષ્ટ્રી્ય	તવકાસ,	રાષ્ટ્રી્ય	એકિા	અન	ેસામાતજક	સેવાના	
ક્ષેત્રે	કરેલ	ઉતકકૃષ્	કામગીરીને	ત્બરદાવવાના	આશ્યથી	આ	પાડરિરોતષક	માટ	ેપસંદગી	પામનાર	વ્યતક્તન	ેસમૃતિપદક,	માનપત્ર	
અને	₨	૧૦,૦૦૦/-	રરોકિ	પુરસકા્યર	એના્યિ	કરવામાં	આવે	છે.	જ્યાર	ેસંસથાકી્ય	એવરોિ્વ	મેળવનાર	સંસથાથને	₨	પ૦,૦૦૦/-	
રરોકિ	પુરસકાર,	સમૃતિપદક	અન	ેમાનપત્ર	એના્યિ	કરવામાં	આવે	છે.
ગુજરાત રાજય યોગ બોર્ડ
	 ્યરોગની	પ્રવૃતતિન	ેવ્યાપક	પ્રમાણમાં	તવકસાવવા	માટે	િથા	જન	સમુદા્યમાં	્યરોગ	અંગ	ેજાગૃતિ	ફેલાવા	માટ	ેરમિ	ગમિ,	
્ુયવા	અને	સાંસકકૃતતિક	પ્રવૃતતિઓ	તવભાગના	િા.	૨૧-૦૬-૨૦૧૯	ના	ઠરાવ	ક્માંક	એસ.એ.જી-૧૦૨૦૧૮-૧૭૨૬-્બ	થી	વષ્વ	
૨૦૧૯-૨૦	માં	નવી	્બા્બિ	િરીકે	ગુજરાિ	રાજ્ય	્યરોગ	્બરોિ્વની	રચના	કરવામાં	આવેલ	છે.
સવામી તવવે્ાનંદ મંરળો
	 સવાતમ	તવવેકાનંદ	મંિળરો	રાજ્યના	િમામ	તજલ્ાઓમાંં	તવકાસ	થા્ય	િેમજ	તવતવધ	સામાજીક,	અન્ય	સરકારી	પ્રવૃતતિઓનુ	ં
આ્યરોજન	થા્ય	િે	માટ	ેકામ	કરે	છે.	
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ખાસ યુવા ્ાય્ડક્રમ
	 કરોઇ	પણ	્યુવક-્યુવતિ	સાહતસક	પ્રવાસ	સા્યકલ	અથવા	પગપાળા	કરી	અન્ય	રાજ્યમાંંથી	ગુજરાિમાં	આવે	ત્યારે	િેન	ેથ્ેયલ	
ખચ્વ	પેટે	માંગણીના	અનુસંધાને	રકમ	આપવામાંં	આવે	છે.

અનુસતૂ્ચત જન જાતતની પ્રવૃતતિઓ
આદદજાતત મહોતસવ
	 સન	૧૯૯૦-૯૧ના	વષ્વથી	પ્રતિવષ્વ	રાજ્યકક્ષાના	આડદજાતિ	મહરોતસવનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.	જેમાં	ગુજરાિ,	
ગરોવા,	મહારાષ્ટ્ર	અન	ેરાજસથાન	રાજ્યના	આડદજાતિ	મંિળીના	૭૦૦	જેટલા	કલાકારરો	િેઓની	પરંપરાગિ	કલા	રજૂ	કર	ેછે.
આદદજાતત યુવ્-યુવતત માટે વયતતિતવ તવ્ાસ અને યોગાસન તાલીમ તશતબર
	 અનુસતૂચિ	જન	જાતિની	વધુ	વસિી	ધરાવિાં	રાજ્યના	૧૭	તજલ્ાઓમાંં	માત્ર	અનુસતૂચિ	જન	જાતિના	્યુવક-્યુવતિઓ	
માટે	રાજ્ય	સરકારે	સાિ	ડદવસના	વ્યતક્તતવ	તવકાસ	અને	્યરોગાસન	િાલીમ	તશત્બરરોનું	આ્યરોજન	ક્યુ્વ	છે.	જેમાં	પસંદ	થ્યેલ	
પ૦	્ુયવક-્યુવતિઓને	વ્યતક્ત	તવકાસની	િાલીમ	િેમજ	શારીડરક,	માનતસક	અન	ેઆધ્યાસતમક	તવકાસ	માટે	્યરોગાસન	િાલીમ	
આપવામાંં	આવે	છે.	
આદદજાતતના તથા અનુસૂત્ચત જાતતના યુવ્-યુવતતઓ માટે ખર્ ્ચઢાણ બેઝી્ તાલીમ ્ોર્ડ
	 ૧૪	થી	૩પ	વષ્વના	૧૦૦	્ુયવક-્યુવતિઓ	માટે	૧૦	ડદવસનરો	ખિક	ચઢાણ	્બેઝીક	િાલીમ	કરોષ્વ	પવ્વિારરોહણ	િાલીમ	સંસથા,	
માઉનટઆ્બુ	/	જુનાગઢ	કેનદ્ર	ખાિે	્બે	જુદા-જુદા	કા્ય્વક્મરો	્યરોજવામાંં	આવે	છે.
આદદજાતતના બાળ્ો માટે ખર્ ્ચઢાણ એરવેન્ચર તાલીમ ્ોર્ડ
	 આડદજાતિના	૮	થી	૧૩	વષ્વના	૧૦૦	્બાળકરો	માટ	ે૭	ડદવસનરો	ખિક	ચઢાણ	એિવેનચર	કરોષ્વ	પવ્વિારરોહણ	િાલીમ	સંસથા,	
માઉનટઆ્બુ	/	જુનાગઢ	કેનદ્ર	ખાિે	્યરોજવામાંં	આવે	છે.

અનુસૂત્ચત જાતતની પ્રવૃતતિઓ
અનુસૂત્ચત જાતતના યુવ્-યુવતતઓ માટે વયતતિતવ તવ્ાસ અને યોગાસન તાલીમ તશતબર (તજલ્ા્ક્ા)
	 રાજ્યના	િમામ	તજલ્ાઓના	અનસુતૂચિ	જાતિના	૧પ	થી	૩પ	વષ્વના	પસદંગી	પામલે	પ૦	્ુયવક-્યવુતિઓ	માટે	૭	ડદવસ	
માટેનરો	વ્યતક્તતવ	તવકાસ	અન	ેશાડરરીક,	માનતસક	અન	ેઆધ્યાસતમક	તવકાસ	માટે	્યરોગાસન	િાલીમ	તશત્બરરો	્યરોજવામાં	ંઆવે	છે.
તાલુ્ા ્ક્ાએ અનુસતૂ્ચત જાતતના યુવ્-યુવતીઓ માટે વયતતિતવ તવ્ાસ અને યોગાસન તાલીમ તશતબર
	 રાજ્યના	િમામ	તજલ્ાઓમાંં	તજલ્ાકક્ષાએ	અનુસતૂચિ	જાતિના	૧૫	થી	૩૫	વષ્વના	પસંદગી	પામેલ	૫૦	્યુવક-્યુવિીઓ	
માટે	૭	ડદવસ	માટેનરો	વ્યતક્તતવ	તવકાસ	અન	ેશાડરરીક,	માનતસક	અન	ેઆધ્યાસતમક	તવકાસ	માટે	્યરોગાસન	િાલીમ	તશત્બરરો	
્યરોજવામાંં	આવે	છે.	રાજ્ય	સરકારના	આ	ઉમદા	હેિુને	વધુ	સાથ્વક	્બનાવવા	માટે	વ્યતક્તતવ	તવકાસ,	િાલુકા	કક્ષાએ	સારા	િજજ્ઞરો	
અને	્યરોગાચા્યયો	દ્ારા	િાલીમ,	િીઝીટલ	ઇ	્બેનકીંગની	માતહિી	અન	ેિાલીમ	મળી	રહે.	

સાહતસ્ પ્રવૃતતિઓ
	 રાજ્યના	્યુવક-્યુવિીઓન	ેસાહતસક	પ્રવૃતતિઓ	િરફ	અતભમુખ	કરવા	િથા	િેમનામા	ંપિેલી	સુષુપ્ત	શતક્તઓને	્બહાર	
લાવવા	માટે	સાહસ	શાખા	અને	આ	કચેરીના	તન્ંયત્રણ	હસિકની	પવ્વિારરોહણ	સંસથા,	માઉનટઆ્બુ	અને	જુનાગઢ	દ્ારા	નીચે	
મુજ્બની	પવ્વિારરોહણ	અને	સાહતસક	પ્રવૃતતિઓનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.
(૧) સર્ારી ખ્ચચે તાલીમ ્ોર્ડ સવામી તવવે્ાનંદ પવ્ડતારોહણ તાલીમ સંસથા માઉનટ આબુ / પરંીત દીનદયાલ ઉપાધયાય 
પવ્ડતારોહણ તાલીમ ્ેનદ્ર, જુનાગઢ
એરવેન્ચર ્ોર્ડ
	 ધરોરણ	–	૫	પાસ	કરેલ	હરો્ય	અન	ે૮	થી	૧૩	વષ્વના	્બાળકરો	માટે	આ	તશત્બર	વાતષ્વક	કા્ય્વક્મ	મુજ્બ	૭	ડદવસ	માટે	્યરોજા્ય	
છે.	આ	િમામ	ખચ્વ	રાજ્ય	સરકાર	િરફથી	કરવામાં	આવે	છે.	
બેઝી્ ્ોર્ડ
	 ધરોરણ	–	૭	પાસ	અન	ે૧૪	થી	૪૫	વષ્વના	્યુવક-્યુવિીઓન	ે૧૦	ડદવસ	આ	તશત્બરમાં	ભાગ	લઇ	શકે	છે.	આ	િમામ	ખચ્વ	
રાજ્ય	સરકાર	િરફથી	કરવામાં	આવે	છે.	
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એરવાનસ ્ોર્ડ
	 ધરોરણ	–	૮	પાસ	અને	૧૫	થી	૪૫	વષ્વના	હરો્ય	અન	ેખિક	ચઢાણ	્બેઝીક	કરોષ્વ	સફળિા	પવુ્વક	પણૂ્વ	કરેલ	હરો્ય	િેવા	્યુવક–	
્ુયવિીઓ	૧૫	ડદવસની	આ	તશત્બરમાં	ભાગ	લઇ	શકે	છે.	આ	િમામ	ખચ્વ	રાજ્ય	સરકાર	િરફથી	કરવામાં	આવે	છે.	
્ો્ચીંગ ્ોર્ડ
	 ધરોરણ–૧૦	પાસ	અને	્ેબઝીક	અને	એિવાનસ	કરોષ્વ	કરેલ	હરો્ય	િેવા	૧૮	થી	૪૫	વષ્વના	્યુવક–્યુવિીઓન	ે૩૦	ડદવસ	માટેની	
આ	તશત્બરમા	ંભાગ	લેવા	આમંત્રણ	આપવામાંં	આવે	છે.આ	િમામ	ખચ્વ	રાજ્ય	સરકાર	િરફથી	કરવામાં	આવે	છે.	
આટટીફીતશયલ રો્ક્ાઇમબીંગ ્ોર્ડ
	 કરોચીંગ	કરોષ્વ	એ-્બી	ગ્રેિમાં	પૂણ્વ	કરનાર	૧૮	થી	૪૫	વષ્વના	િાલીમાથથીઓન	ે૧૦	ડદવસ	માટેની	આ	તશત્બરમાં	ભાગ	લેવા	
માટે	આમંત્રણ	આપવામાંં	આવે	છે.	
(૨) તહમાલય તવસતાર ટ્ેદ્ંગ તથા તશખર આરોહણ અને ગુજરાતના રુંગરાળ તવસતારમાં પદરભ્રમણ
	 ધરોરણ	–	૧૦	પાસ	અન	ે૧૮	થી	૪૫	વષ્વના	્યુવક	–	્યુવતિઓ	કે	જેઓએ	એ-્બી	ગ્રેિમા	ંએિવાનસ	કરોષ્વ	પણૂ્વ	કરેલ	હરો્ય	
િેવા	િાલીમાથથીઓને	ભાગ	લેવા	માટે	આમંત્રણ	આપવામાંં	આવે	છે.	આ	િમામ	ખચ્વ	રાજ્ય	સરકાર	િરફથી	કરવામાં	આવશે.	
તહમાલય તવસતારમાં પદરભ્રમણ
	 ધરોરણ	–	૧૦	પાસ	અને	૧૮	થી	૪૫	વષ્વના	્યુવક	–	્ુયવિીઓ	કે	જેઓએ	એ-્બી	ગ્રેિમાં	કરોચીંગ	કરોષ્વ	પણૂ્વ	કરેલ	હરો્ય	િેવા	
િાલીમાથથીઓને	મનાલી,	ઉતિરકાશી,	દાતજ્વલીંગ	ખાિે	૧૬	ડદવસ	માટેના	આ	પડરભ્રમણ	કા્ય્વક્મમાં	ભાગ	લેવા	માટે	મરોકલવામાં	
આવ	ેછે.	આ	િમામ	ખચ્વ	રાજ્ય	સરકાર	િરફથી	કરવામાં	આવશે.	
તશખર આરોહણ (તહમાલય તવસતારમાં)
						૧૭	થી	૪૫	વષ્વના	્યુવક	–	્યુવિીઓ	કે	જેઓ	મનાલી,	ઉતિરકાશી,	દાતજ્વલીંગ	ખાિે	્બરફ	ચઢાણ	્બેઝીક	કરોષ્વ	અન	ે
એિવાનસ	કરોષ્વ	કરેલ	હરો્ય	િેવા	ગુજરાિના	સાહતસકરોની	પસંદગી	કરી	તહમાલ્ય	તવસિારમાં	તશખર	આરરોહણ	માટે	મરોકલવામાં	
આવ	ેછે.	આ	િમામ	ખચ્વ	રાજ્ય	સરકાર	િરફથી	કરવામાં	આવશે.	
ગુજરાતના રુંગરાળ તવસતારમાં પદરભ્રમણ
	 ધરોરણ	 –	૧૦	પાસ	અને	૧૭	થી	૪૫	વષ્વના	્યુવક	 –	 ્ુયવિીઓ	ક	ેજેઓએ	્બેઝીક	 કરોષ્વની	 િાલીમ	લીધી	 કરો્ય	િેવા	
સાહતસકરોની	પસંદગી	કરી	ગુજરાિના	િુંગરાળ	તવસિારમા	ંપડરભ્રમણ	માટે	પસંદ	કરવામાં	આવે	છે.	આ	અંગેનરો	િમામ	ખચ્વ	
રાજ્ય	સરકાર	િરફથી	કરવામાં	આવે	છે.	
(૩) માનદ ઇનસટ્કટર ભોજન ભથથું તથા પ્રવાસ ખ્ચ્ડ (તબન સર્ારી તશતબરો) તથા આઇસ એનર સ્ો બેતઝ્ એનર 
એરવાનસ ્ોર્ડ તાલીમ ફી તથા પ્રવાસ ખ્ચ્ડ પેટે આતથ્ડ્ સહાય
માનદ ઇનસટ્કટરોને ભોજન ભથથું (તબન સર્ારી બેતઝ્ ્ોર્ડ)
	 પવ્વિારરોહણ	સંસથા	 /	 કેનદ્ર	ખાિે	 કા્યમી	ઇનસટ્કટરરોની	સંખ્યા	 ઘણી	ઓછી	હરો્ય	પવ્વિારરોહણના	 કરોષ્વ	 દરમ્યાન	માનદ	
ઇનસટ્કટરરોની	માનદ	સેવાઓ	લેવામાં	આવે	છે.	સેવાઓ	્બદલ	ભરોજન	ભથથું	િથા	માનદ	પુરસકકૃિ	પ્રવાસ	ખચ્વ	રાજ્ય	સરકાર	
દ્ારા	ચુકવવામા	ંઆવે	છે.	
આઇસ એનર સ્ો બેઝી્ એનર એરવાનસ ્ોર્ડ 
	 મનાલી,	ઉતિરકાશી,	દાતજ્વલીંગ	ખાિે	આ	કરોષ્વ	્યરોજા્ય	છે.	આ	ત્રણે્ય	સંસથાઓ	આઇ.એમ.એફ.	દ્ારા	માન્ય	સંસથાઓ	હરો્ય	
ગુજરાિના	સાહતસકરો	આ	સંસથાઓમાંં	કરોષ્વ	કરવા	માટે	પ્રવેશ	મેળવે	િેવા	સાહસવીરરોને	પ્રવાસખચ્વ	િથા	િાલીમ	ફીનરો	ખચ્વ	
ચુકવવામાં	આવે	છે.	
(૪) રાજય પવ્ડતારોહણ એવોર્ડ
	 પવ્વિારરોહણ	ક્ષેત્રે	તવતશષ્ટ	તસસધધ	મેળવનાર	સાહતસક	ઉમેદવારને	દર	વષષે	રાજ્ય	પવ્વિારરોહણ	એવરોિ્વથી	સનમાતનિ	કરવામાં	
આવ	ેછે.	જેમાં	૭૦૦૦	મીટર	ઉંચાઇ	એક	વખિ	અથવા	૬૦૦૦	મીટરથી	વધુ	ઉંચાઇ	્બે	વખિ	ચઢેલા	હરો્ય	િેવા	પવ્વિારરોહકરોને	
₨	૨૫,૦૦૦/-નરો	રરોકિ	પુરસકાર,	સમૃતિતચનહ	અને	પ્રમાણપત્ર	એના્યિ	કરવામાં	આવે	છે.	
(૫) માઉનટ એવરેસટ અને તવશ્વના દુગ્ડમ પહારોસર ્રનારને સહાય બાબત
	 ૪૫	વષ્વની	વ્ય	મ્યા્વદા	ધરાવિા	ગુજરાિના	વિની	એવા	સાહસવીરરો	દ્ારા	નેપાળ	અને	િી્બેટની	સરહદે	આવેલ	માઉનટ	



427

એવરેસટ	૮૮૪૮	મીટર	(૨૯૦૨૮	ફૂટ)	ઉપર	આરરોહણ	માટે	એક	સાહતસકન	ેલઘુતિમ	–	૧૫	લાખ	િથા	તવવિના	અન્ય	તશખર	
સર	કરનારન	ેઉંચાઇ	/	તશખર	સર	કરનારને	₨	૦.૫૦	થી	₨	૧૦.૦૦	લાખ	સુધીની	સહા્ય	ચઢાણ	કરેલ	ઉંચાઇન	ેધ્યાન	ેરાખી	
આપવામાંં	આવે	છે.	
(૬) રાષ્ટીય ્ક્ાના ખર્ ્ચઢાણ ્ોર્ડનું આયોજન
	 ૧૮	થી	૪૫	વષ્વ	સુધીની	વ્ય	મ્યા્વદા	ધરાવિા	સાહતસકરો	ગુજરાિમાં	તગરનાર	િથા	અન્ય	પવ્વિરો	પર	ગુજરાિના	્યુવાનરોન	ે
દેશના	 પ્રતિતષ્િ	 પવ્વિારરોહકરો	 સાથે	 પવ્વિારરોહણ	 માટેની	 નવા	 રૂટ	 શરોધી	 ત્યાં	 ખિક	 ચઢાણ	 કા્ય્વક્મરોનુ	ંઆ્યરોજન	 કરવું,	
પવ્વિારરોહણ	માટેની	તવતવધ	િકનીકરોથી	માતહિગાર	થવા	ઉપરાિં	ઉચ્	કક્ષાના	પવ્વિારરોહકરોના	માગ્વદશ્વન	હેઠળ	સુચારુ	િાલીમ	
મળી	રહે	િે	માટ	ેતશત્બરરોનું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવશે.	
(૭) એરવેન્ચર સપોટ્ડસ
	 ૪૫	વષ્વ	સુધીની	વ્યમ્યા્વદા	ધરાવિા	ગુજરાિના	્યુવાનરો	જમીન,	પવ્વિ,	હવાઇ,	દરી્યાઇ	જેવા	િમામ	ભૌગરોલીક	ક્ષેત્રરોની	
સાહતસક	 પ્રવૃતતિઓમા	ંજોિા્ય	 િથા	આવા	 સાહતસક	 તવભાગમાંંં	 સફળિા	 મેળવે	 િે	 હેિુથી	 ગુજરાિમાં	 કે	 ગુજરાિ	 ્બહાર	
આ્યરોતજિ	વતક્તગિ	રીિે	કે	ગૃપમાં	િાલીમ,	વક્કશરોપ,	એક્પીિીશન,	કરોમપીટીશનના	આ્યરોજન	િથા	ભાગ	લેવા	માટે	િથા	
તવશેષ	 તસસધધ	મેળવી	 હરોઇ	િેવા	સાહસવીરરોને	 િાલીમ	 ફી,	 સાધન,	 વાહનવ્યવહાર,	 ઇનસ્યરોરનસ	િેમજ	અન્ય	ખચ્વ	આપી	
પ્રરોતસાતહિ	કરવા	માટ	ેસહા્ય	કરવા	માટે.	
(૮) તવતશષ્ટ પ્ર્ારના સાહતસ્ એક્પીરીશન ્ે અક્ષ્લોરેશન માટે સહાય આપવા બાબત
	 સાહતસક	પ્રવૃતતિઓના	અતભ્યાન	કે	નવી	અપડરતચિ	કે	ઓછી	મુલાકાિ	લેવાિી	હરો્ય	િેવી	જગ્યાઓએ	સંશરોધનના	હેિુ	
માટેના	અતભ્યાન	કે	જેમાં	એક	કે	િેથી	વધુ	તવતવધિા	ધરાવિી	સાહતસક	પ્રવૃતતિઓની	જરૂર	પિે	િેવા	અતભ્યાન	માટે	આવા	
અતભ્યાનમાં	સામાન્ય	રીિે	હરીફાઇને	્બદલે	તવશેષ	અન	ેઅસામાન્ય	સાહસ-શારીડરક	ક્ષમિા	પુરવાર	કરવાની	કે	સંશરોધન	
કરવાનરો	હેિુ	હરો્ય	છે.	જે	માટે	સહા્ય	કરવા	માટે.
(૯) ગુજરાતમાં સાહતસ્ પ્રવૃતતિઓને પ્રોતસાહન આપવા બાબત
	 ગુજરાિમાં	સાહતસક	પ્રવૃતતિઓ	સાથે	સંકળા્યેલ	્યુવક-્ુયવિીઓ,	ગૃપરો,	સંસથાઓ,	પ્રતશક્ષકરો	દ્ારા	અન	ેિેઓ	માટે	િાલુકા	
કક્ષાએથી	રાજ્ય	કક્ષા	સુધી	સાહતસક	કા્ય્વક્મરોનુ	ંઆ્યરોજન,	ભૌગરોતલક	તવશેષિા	મુજ્બ	તજલ્ાઓમાં	ંસાહતસક	પ્રવૃતતિઓનું	
આ્યરોજન,	રાષ્ટ્રી્ય	પ્રતિતષ્િ	સંસથાઓમાંં	ગુજરાિના	્યુવાનરો	માટે	જગ્યાઓ	આરતક્ષિ	કરી	લા્યકાિ	ધરાવિા	સાહતસકરોન	ે
િાલીમ	 માટેનું	 આ્યરોજન	 કરવું.	 માઉનટ	આ્બુ	 ખાિેની	આટથીડફતશ્યલ	 વરોલનું	 અપગ્રેિેશન	 કરવું.	 જુનાગઢ	 ખાિે	 લેટેસટ	
ઓ્બસટકેલસ	ઉભા	કરવાની	કામગીરી.	

સાંસ્કૃતત્/ઉજવણી પ્રવૃતતિઓ
ઉતિરાધ્ડ ઉતસવ 
	 સન	ે૧૯૯૨	થી	સ્ૂય્વમંડદર	મરોઢેરા	ખાિે	ઉતિરા્યણ	પછી	આવિા	શતનવાર	અને	રતવવારે	દર	વષષે	નૂપુર	શાસત્રી્ય	નૃત્ય	
ઉિરાધ્વ	મહરોતસવનું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.	આ	મહરોતસવમાં	આંિરરાષ્ટ્રી્ય	ખ્યાતિ	પ્રાપ્ત	શાસત્રી્ય	નૃત્યકારરોન	ેઆમંત્રણ	
આપવામાંં	આવે	છે.	રાજ્યના	િથા	રાજ્ય	્બહારના	નૃત્યક્ષતે્ર	ઓડિસી,	મતણપુરી,	ભરિનાટ્્યમ,	કુચીપિુી	વગેરે	પરંપરાગિ	
શાસત્રી્ય	નૃત્ય	ગુરૂતશષ્ય	પરંપરાથી	ઉિરાધ્વ	અંિગ્વિ	મરોઢેરા	સુ્ય્વમંડદર	િથા	રાજ્યના	અન્ય	ત્રણ	સથળરોએ	અન્ય	પતચિમક્ષેત્ર	
સાંસકકૃતિક	કલા	કેનદ્ર	ઉદેપુરના	સં્યુકિ	સહ્યરોગથી	ઉજવવામાં	આવે	છે.	
તથયેટર ફેસટીવલ 
	 ૨૭મી	માચ્વ	 તવવિ	 રંગભૂતમ	 િરીકે	ઓળખવામાં	આવે	છે.	 નાટ્ય	કલા	 પ્રવૃતતિઓનું	 જિન,	 તવકાસ	િેમજ	નાટ્ય	ક્ષેત્રે	
અતભરૂચી	કેળવા્ય,	પરંપરાગિ	નાટ્ય	કલા	ક્ષેત્રે	વધુને	વધુ	કલાકારરો	ભાગ	લિેા	થા્ય	િે	હેિુથી	આંિરારાષ્ટ્રી્ય	કક્ષાએ	૨૭મી	
માચષે	તવવિ	રંગભૂતમ	ડદને	સંગીિ	નાટક	અકાદમી	દ્ારા	િા.	૨૧	થી	૨૭	માચ્વ	દરતમ્યાન	જ્યસંકર	સુંદરી	નાટ્ય	મહરોતસવ	
્યરોજવામાંં	આવે	છે.	જેમાં	રરોજેરરોજ	અલગ	અલગ	શ્રેષ્	નાટકરો	રજુ	કરવામાં	આવે	છે.	
્લાસી્લ મયુઝી્ ફેસટીવલ 
	 રાજ્યરોમાં	 સથાતનક	 સંસથાઓ,	 પફયોતમાંગ	આટ્વ	 સાથ	ે સંકળા્યેલ	 કૉલેજો,	 િથા	 અન્ય	 શાસત્રી્ય	 સંગીિ	 સાથ	ે સંકળા્ેયલ	
કલાકારરોના	સહ્યરોગથી	શાસત્રી્ય	સંગીિની	ત્રણે્ય	ધારાઓ	ગા્યન,	વાદન	અન	ેનૃત્યના	કા્ય્વક્મરો	્યરોજવામાંં	આવે	છે.	રાષ્ટ્રી્ય	
િથા	આંિરરાષ્ટ્રી્ય	કક્ષાના	કલાકારરોની	કલા	રાજ્યના	નાગરીકરો	માણી	શકે	છે.	
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સમરસતા દદન (૧૪મી એતપ્રલ)
	 િૉ.	્બા્બાસાહે્બ	આં્ેબિકરના	જનમડદને	એક	અઠવાડિ્યા	માટે	રાજ્યમાં	ંિૉ.	આં્બેિકરની	તવચારધારાન	ેઅનુરૂપ	સમાજમા	ં
એકસરખી	સામાજીક	તવચારધારા	જળવા્ય	િે	પ્રમાણે	સાંસકકૃતિક	કા્ય્વક્મરો	જેવા	કે	લરોક	િા્યરરો,	નાટકરો	િેમજ	સંગીિના	કા્ય્વક્મરો	
તજલ્ા	મથકરોએ	આ્યરોજન	કરી	ઉજવવામાં	આવે	છે.	દરેક	તજલ્ાન	ેગ્રાનટ	ફાળવવામા	ંઆવે	છે.	
સંસ્કૃતત્ંુજ ખાતે વસંતોતસવ 
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	સંસકકૃતિકુંજ	પ્રતિષ્ાનના	ઉપક્મે	વેસટ	ઝરોન	કલચરલ	સેનટર	ઉદેપુરના	સહ્યરોગથી	સંસકકૃતિકુંજ,	ગાંધીનગર	
ખાિે	વસિંરોતસવનું	આ્યરોજન	ફેબ્રુઆરી	માસમાં	કરવામાં	આવે	છે.	જેમા	ંતવતવધ	રાજ્યરોના	તવતવધ	લરોક	નૃત્યરો	િથા	ભાિીગળ	
કલાઓનું	પ્રદશ્વન	્યરોજવામાંં	આવે	છે.	૧૦	ડદવસના	ઉતસવમાં	સમગ્ર	દેશમાથી	તવતવધ	લરોક	નૃત્યરો	્યરોજવામાંં	આવે	છે.	આ	
ઉપરાંિ	રરોજેરરોજ	ગર્બા-રાસના	ગૃપરો	દ્ારા	કા્ય્વક્મ	રજુ	કરવામાં	આવે	છે.	વસંિરોતસવ	દરતમ્યાન	૧૫૦	જેટલા	ક્ાફટ	્બજારના	
સટરોલ	ઉભા	કરી	ગુજરાિ	િથા	દેશના	અન્ય	રાજ્યરોના	હસિકલા	કારીગરરોને	તનમંત્રણ	પાઠવી	ક્ાફટ	્બજારનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	
આવ	ેછે.	આ	મહરોતસવને	દરોઢ	થી	્બે	લાખ	જેટલા	લરોકરો	મુલાકાિ	લઈ	કા્ય્વક્મને	માણે	છે.	
ઉમંગ ઉતસવ 
	 તવકલાંગ	્બાળકરોને	પ્રરોતસાતહિ	કરવા	માટે	પ્રદેશ	કક્ષા	િથા	રાજ્યકક્ષાના	કા્ય્વક્મ	અન	ેિાલીમ	તશત્બર	તજલ્ા	મથકરોએ	
્યરોજવામાંં	આવ	ેછે.	
ગુજરાતના પતવત્ યાત્ાધામો ખાતે ઉતસવો (સોમનાથ, દ્ાર્ા, રા્ોર, શકુ્તીથ્ડ, અંબાજી, ઉનાઈ, ્ચોટીલા, ખોરીયાર, 
રાણ્ી વાવ અને માતૃવંદના 
	 રાજ્ય	સરકારના	્યુવક	સેવા	અને	સાંસકકૃતિક	પ્રવૃતતિઓ	તવભાગ	દ્ારા	્યરોજાિી	પ્રવૃતતિઓ	મરોટાપા્યે	લરોકભરોગ્ય	્બનાવી	
શકા્ય	િે	માટે	સરોમનાથ	ઉતસવ	ઉજવવામાં	આવ	ેછે.	જેમાં	સાંસકકૃતિક	પ્રવૃતતિઓનુ	ંઆ્યરોજન	કરા્ય	છે.	
	 અ્ંબાજી,	શામળાજી,	ઉનાઇ,	ચરોટીલા,	ખરોડિ્યાર,	રાણકીવાવ	ખાિેના	મહરોતસવ	દરતમ્યાન	કા્ય્વક્મરોનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	
આવ	ેછે.	
				ભારિી્ય	સંસકકૃતિમાં	તપતૃ	શ્રાધિ	માટે	ત્બહારમાં	આવેલ	ગ્યાજી	અને	માતૃ	શ્રાધિ	માટે	ગુજરાિમાં	આવેલ	તસધિપુરનરો	ભારે	
મતહમા	છે.	આ	્બને્	સથળરો	ભારિમાં	ખ્યાિનામ	છે.	તસધિપુરમાં	આવેલ	સરસવિી	નદી	પર	આવેલ	ત્બંદુ	સરરોવરને	કાંઠે	જો	કરોઇ	
માતૃ	શ્રાધિ	કરે	િેની	માિાનરો	મરોક્ષ	થા્ય	છે	િેવી	શ્રધધા	છે.	આ	કારણે	ભારિભરમાંથી	લરોકરો	અહીં	માતૃ	શ્રાધિ	કરવા	આવે	છે.	
કાતિ્વક	સુદ	નરોમ	થી	ત્રણ	ડદવસનરો	લરોક	મેળરો	્યરોજા્ય	છે.	
રાજયમાંં બાળ પ્રતતભા શોધ સપધા્ડ યોજવા બાબત
	 ગુજરાિી	સંસકકૃતિ/કલાનરો	પા્યરો	મજ્બુિ	્બનાવવા	હેિુથી	રાજ્યના	૭	થી	૧૩	વષ્વ	સુધીના	્બાળકરો	માટે	સાતહત્ય	કલા	અન	ે
સાંસકકૃતિક	તવભાગની	કુલ	૨૦	આઇટમરોની	સપધા્વઓ	્યરોજવામાં	ંઆવે	છે.	જેમાં	વકતૃતવ	સપધા્વ,	તન્બંધ	સપધા્વ,	લરોકવાિા્વ,	દરોહા-
છંદચરોપાઇ,	સજ્વનાતમક	કારીગરી,	તચત્રકલા,	લગ્ન	ગીિ,	લરોકગીિ	ભજન	સમુહ	ગીિ	અન	ેલરોકનૃત્ય	જેવી	સપધા્વઓ	્યરોજવામાંં	
આવ	ેછે.	આ	સપધા્વ	તજલ્ાકક્ષાએ,	પ્રદેશ	કક્ષાએ	અને	રાજ્યકક્ષાએ	્યરોજવામાંં	આવે	છે.	
રાજયમાંં તથા અનય રાજયમાંં સાંસ્કૃતત્ ્ાય્ડક્રમોનું આયોજન 
	 રાજ્યના	સાંસકકૃતિક	કલા	વારસાથી	અન્ય	પ્રજા	વાકેફ	થા્ય	િથા	રાજ્યમાં	ંકલા	પ્રવૃતતિન	ેઉતિેજન	મળે	િે	હિેુથી	અન્ય	
રાજ્યરોમાં	કલાવૃદંરોને	મરોકલી	પરંપરાગિ	કલાવારસાની	પ્રસિુતિ	કરી	ઝાંખી	કરાવવામા	ંઆવે	છે.	ગર્બા-રાસ,	લરોકનૃત્યની	
સંસથાને	રાજ્ય	્બહાર	કા્ય્વક્મ	રજુ	કરવા	મરોકલવામાં	આવે	છે.	કલાકારરોન	ેદૈતનક	પુરસકાર,	ડ્ેસભાિું	િથા	પ્રવાસ	ખચ્વ	રાજ્ય	
સરકાર	દ્ારા	ચુકવવામા	ંઆવે	છે.
રાજયમાંં જુદા જુદા સથળોએ સાંસ્કૃતત્ ્ાય્ડક્રમો શતનવાર-રતવવારના દદવસે યોજવા બાબત 
	 રાજ્યના	મુખ્ય	મથકરોએ	પ્રવાસીઓ	િેમજ	 કલાતપ્ર્ય	મહાનુભાવરો/કલાકારરોને	 કા્યમી	ધરોરણે	 તવતવધ	પ્રકારના	શાસત્રી્ય	
સંગીિ,	નૃત્ય,	નાટક,	રાસ	ગર્બા	િથા	લરોક	ભવાઈ	વગેરે	કા્ય્વક્મરો	કા્યમી	ધરોરણે	્યરોજવામાંં	આવે	છે.	
નેશનલ રે સેલીબ્રેશન એનર સટેટ ફંકશન 
	 પ્રતિવષ્વ	૧૫મી	ઓગસટ	સવાિંત્ર્ય	ડદન	અન	ે૨૬મી	જાન્યઆુરી	પ્રજાસિાક	ડદન	િથા	૧લી	મે	ગુજરાિ	સથાપના	ડદન	પ્રસંગે	
રરોજ	તવતવધિાસભર	સાંસકકૃતિક	કા્ય્વક્મરોનું	આ્યરોજન	કરવામા	ંઆવે	છે.	
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સાગરખરેુ તવસતારમાં સાંસ્કૃતત્ ્ાય્ડક્રમ 
	 સાગરખિેુ	 ્યુવાનરોની	 શતક્તને	 સજ્વનાતમક	 માગષે	 વાળવા,	 રાષ્ટ્રી્ય	 તનમા્વણના	 કા્યયોમાં	 ઉપ્યરોગી	 ્બનાવવાના	આશ્યથી	
સાગરખેિુ	સાંસકકૃતિક	કા્ય્વક્મ	્યરોજવામાંં	આવે	છે.	
લો્ રાયરાના ્ાય્ડક્રમો 
	 સરોરાષ્ટ્રની	પરંપરાગિ	કલા,	લરોકિા્યરા,	પ્રસાર-પ્રચાર	હેિુ	રાજ્યના	ંિમામ	તજલ્ાઓમાંં	િથા	મહાનગરપાતલકા	તવસિારમાં	
લરોક	કલાના	સવા્વતધક	લરોકતપ્ર્ય	અંગ	એવા	લરોકિા્યરાના	કા્ય્વક્મરોનું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે
ગુજરાતના અંધ અને બહેરા/મુંગા તવદ્ાથટીઓ માટે સંગીત નૃતય તાલીમ તશતબર 
	 સવતણ્વમ	ગુજરાિના	અનુસંધાન	ેગુજરાિ	રાજ્યના	્બહેરા/મુંગા	અન	ેઅંધ	્યુવક	્ુયવિીઓ	માટે	િેમનામા	ંરહેલ	સુશ્રપુ્ત	કલા	
શતક્તઓને	્બહાર	લાવવા	અને	િેઓને	પરંપરાગિ	રાજ્યની	સાંસકકૃતિક	પ્રવૃતતિઓ	માટે	કા્ય્વક્મ	રજુ	કરવાની	િક	મળે	િે	હેિુથી	
રાજ્યના	્બહેરામુંગા	અન	ેઅંધજનરો	માટે	સાંસકકૃતિક	કા્ય્વક્મ	કરવા	સંસથાઓન	ેસહા્ય	આપવામાં	ંઆવે	છે.	
રાજયના બહુરૂપી નટબજાણીયા અને ભવાઈ સમુદાયોના સવાાંગી તવ્ાસ માટેની યોજના 
	 ્બહુરૂપી	નટ્બજાતણ્યા	(દરોરિા	પર	ચાલિા	કલાકારરો)	ભવાઇ	ક્ષેત્રના	કલાકારરોન	ેપ્રરોતસાતહિ	કરવા	્બહુરૂપી	કલાકારરોને,	
નટ્બજાતણ્યા	કલાકારરોને	અને	ભવાઈ	ક્ષેત્રના	કલાકારરોને	સહા્ય	આપવામાં	ંઆવે	છે.	
વયવસાયી નાટ્ય મરંળીઓને સહાય 
	 વ્યવસા્યી	રંગભૂતમની	નાટ્ય	મંિળીઓને	પ્રરોતસાહન	આપવાની	્યરોજના	છે.	જેમાં	મંિળીઓ	ઓછામા	ંઓછા	પાંચ	વષ્વથી	
કા્ય્વરિ	હરોવી	જોઈએ.	આ	્યરોજનાનરો	લાભ	ગામે	ગામ	ફરીન	ેનાટકરો	 કરિી	ખાિાની	 કંપનીઓ	િરીકે	ઓળખાિી	નાટ્ય	
કંપનીઓને	 જ	મળવાપાત્ર	છે.	આવી	 મંિળીને	 પાંચ	 વષષે	એક	 વાર	જ	 ્યરોજનાનરો	 લાભ	મળે	 છે.	 દરવષષે	 પાંચ	 વ્યવસા્યી	
રંગભૂતમની	નાટ્ય	મંિળીઓને	પ્રરોતસાહન	રૂપ	ેસહા્ય	આપવામાં	ંઆવે	છે.	
ત્ચલડ્રન એ્ટીવીટીઝ 
	 ્બાળકરોની	સુષુપ્ત	શતક્તઓનરો	તવકાસ	થા્ય	અન	ે્બાળકરોન	ેકલાની	વ્યવસસથિ	િાલીમ	મળે	િે	હેિુથી	્બાળ	મહરોતસવ,	િાલીમ,	
તશત્બર,	્બાળ	જાગૃતતિ	મહરોતસવ	જેવી	પ્રવૃતતિઓ	હાથ	ધરવામાં	આવે	છે.	
આદદ ્તવ નરતસંહ મહેતાની જનમ જયંતત ઉજવણી
	 આડદ	કતવ	નરતસંહ	મહેિાની	જનમ	જ્યંતિના	ઉજવણીના	ભાગરૂપ	ેધાતમ્વક	સાંસકકૃતિક	કા્ય્વક્મરો,	નરતસંહ	મહેિાની	જીવની	
અને	િેમની	કકૃષણભતક્તને	લગિા	નાટકરો,	ગીિરો,	ભજનરો	જેવા	તવતવધ	કા્ય્વક્મરોનુ	ંઆ્યરોજન	જૂનાગઢ	/	તગરનાર	ખાિે	કરવામાં	
આવે	છે.	
એ્ ભારત શ્ેષ્ઠ ભારત 
	 ભારિ	 સરકારશ્રીના	 નીતિ	આ્યરોગની	 ગાઇિ	 લાઇન	 મુજ્બ	 રાષ્ટ્રી્ય	 સંસકકૃતિ	 મહરોતસવ,	 સાંસકકૃતિક	 તવતનમ્ય	 કા્ય્વક્મરો	
્યરોજવામાંં	આવ	ેછે.	્ેબ	રાજ્યરો	વચ્ેની	કલા,	સંસકકૃતિ,	તશક્ષણ,	જેવી	પ્રવૃતતિઓનું	આદાન	પ્રદાન	થા્ય,	એક	્બીજાની	સંસકકૃતિઓની	
ઓળખ	થા્ય	િેમજ	સમગ્ર	વષ્વ	દરતમ્યાન	્બને્	રાજ્યરોની	તવતવધ	પ્રવૃતતિઓ	માટે	તવચારરોની	આપ-લે	થા્ય	િે	માટ	ેગુજરાિ	
સરકાર	સાથે	છતિીસગઢ	રાજ્યનું	જોિાણ	થ્યેલ	છે.	
પરંપરાગત લો્ સંસ્કૃતત, ્લા વારસા અંગેના ્ાય્ડક્રમો
	 પરંપરાગિ	લરોક	સંસકકૃતિ,	કલા	વારસરો	ગુજરાિના	છેવાિાના	ગામિાઓમા	ંરહેલી	તવતવધ	સંસકકૃતિઓની	ગુજરાિના	અન્ય	
પ્રદેશ	(તજલ્ાઓ)	માં	સંસકકૃતિ	કલાનરો	પ્રચાર-પ્રસાર	અન	ેએક્બીજાની	સંસકકૃતિનુ	ંઆદાન	પ્રદાન	થા્ય	િે	માટે	રાજ્યમાં	ં્યરોજાિા	
રાષ્ટ્રી્ય	પવયો	જેવાકે	,	૧૫મી	ઓગષ્ટ,	૨૬મી	જાન્યઆુરી,	ગુજરાિ	સથાપના	ડદન	કે	અન્ય	મહાનુભાવરોની	તિથીન	ેધ્યાનમાં	લઇ	
િેમના	ઉપર	કકૃતિઓનું	િાલુકા,	તજલ્ા	અન	ેરાજ્યમાંં	કલાકારરોની	પ્રતિભા	્બહાર	લાવવા	માટે	કા્ય્વક્મ	કરવામાં	આવે	છે	
તન:સહાય ્લા્ારો તેમજ તેમના આતશ્તોને આતથ્ડ્ સહાય 
	 કલાક્ષેત્રે	ગણનાપાત્ર	પ્રદાન	ક્યુ્વ	હરો્ય	અને	૬૦	વષ્વ	કરિા	ંઉંમર	હરો્ય,	શારીડરક	રીિે	અશક્ત	હરો્ય	િેવા	કલાકારરો/આતશ્રિરોન	ે
વાતષ્વક	આતથ્વક	સહા્ય	આપવામાંં	આવે	છે.	
્લા મહા્ુંભ 
	 કલા,	સાતહત્ય	અને	સંસકકૃતિમા	ંઆગવી	ઓળખ	અન	ેકલા	ધરાવનાર	અલગ	અલગ	વ્ય	જૂથના	કલાપ્રેમી	કલાકારરોની	
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તવતવધ	કકૃતિઓની	િાલુકા,	તજલ્ા,	ડરજ્યરોનલ	અને	રાજ્ય	કક્ષા	સુધી	સપધા્વ	્યરોજવામાં	ંઆવે	છે.	તજલ્ા	કક્ષાથી	લઇન	ેરાજ્ય	
કક્ષા	સુધી	પ્રત્યેક	સપધા્વના	પ્રથમ,	ડદ્તિ્ય	અન	ેતૃતિ્ય	તવજેિાઓન	ેઇનામ	આપવામાંં	આવે	છે.	
મહાનુભાવોની જનમ જયંતતની ઉજવણી 
	 પ્રસિુિ	સદર	ેરાજ્ય	સરકાર	જાહેર	કરે	િે	મહાનુભાવરોની	જનમ	શિાબદીની	ઉજવણીની	્બા્બિરો	માટે	આ્યરોજન	કરવામાં	
આવ	ેછે.	
આદદજાતત લો્ મહોતસવ 
	 આડદજાતિ	 કલાકારરોની	 કલાને	 જીવંિ	 રાખવા	 િથા	 લુપ્ત	 થિી	 જિી	 કલાની	 જાળવણી,	 સાચવણી	 અન	ે તવકાસ	 માટે	
પરંપરાગિ	આડદજાતિ	લરોક	નૃત્યરોનુ	ંરાજ્યકક્ષાનું	આ્યરોજન	કરી	આડદજાતિના	લરોક	કલાકારરોન	ેપ્રરોતસાતહિ	કરવામાં	આવે	છે.	
તૂરી બારોટ સમાજના ્લા્ારોની ્લા જીવંત રાખવા અંગેની યોજના 
	 િમામ	અનુસૂતચિ	જાતિના	કલાકારરોની	કલાને	જીવંિ	રાખવા	અંગેની	અન	ેઅનુસતૂચિ	જાતિ	પૈકીના	િૂરી	્બારરોટ	સમાજના	
કલાકારરોની	કલા	જીવંિ	રાખવા	અંગે	કા્ય્વક્મરો	કરવામાં	આવે	છે.	
્ેવદરયા ્ાતન્ડવલ 
	 એકિાના	પ્રતિક	સમા	સટેચ્યુ	ઓફ	્ુયતનટીના	પ્રાંગણમા	ંભારિી્ય	શાસત્રી્ય	સંગીિ	(ગા્યન,	વાદન	અન	ેનૃત્ય),	નાટક,	લરોક	
નૃત્યરો,	પરંપરાગિ	રમિરો	અન	ેએિવેનચરના	કા્ય્વક્મરો	કરવામા	ંઆવે	છે
માધવપુર ઘેર ખાતે સાંસ્કૃતત્ ્ાય્ડક્રમ
	 માધવપુર,	તજ.	પરોર્બંદર	ખાિે	પ્રતિવષ્વ	રામનવમીની	િીતથએ	્યરોજાિા	ઘેિના	મેળામાં	ભગવાન	શ્રીકકૃષણ–રુકમણી	તવવાહ	
આધાડરિ	મલટીમીડિ્યા	સાંસકકૃતિક	કા્ય્વક્મ,	રાજ્ય	અને	અન્ય	રાજ્યના	પરંપરાગિ	લરોકનૃત્યરો,	િા્યરા-સિંવાણી,	હાસ્યરસ	જેવા	
તવતવધ	સાંસકકૃતિક	કા્ય્વક્મરોનું	૦૫	ડદવસ	દરતમ્યાન	આ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.	
૨. ગુજરાત રાજય સવ્ડસંગ્રહ (ગેઝેદટયર ્ોર ગૃપ) ્્ચેરી
	 કતમશ્નર,	્ુયવક	સેવા	અને	સાંસકકૃતિક	પ્રવૃતતિઓની	કચેરી	હેઠળ	ગુજરાિ	રાજ્ય	સવ્વસંગ્રહ	(ગેઝેડટ્યર	કરોર	ગૃપ)ની	કચેરી	
દ્ારા	રાજ્યના	ગુજરાિી	િેમજ	અગં્રેજી	ભાષામાં	પ્રતસધિ	કરવાના	્બાકી	રહેિા	તજલ્ા	સવ્વસંગ્રહરો	પૈકી	((૧)	દાહરોદ	(૨)	પાટણ	
(૩)	પરોર્બંદર	(૪)	આણંદ	(૫)	નમ્વદા	અને	(૬)	નવસારી)	છ	તજલ્ાઓની	કામગીરી	આઉટસરોસડીંગથી	કરાવવા	માટે	આ	કામ	
ગુજરાિ	તવદ્ાપીઠ	અમદાવાદ	પાસે	િૈ્યાર	કરાવવા	માટેનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	આવેલ	છે.	
૩. સપોટ્ડસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત
ખેલમહા્ુંભ
■	 હેતુ 
 	ખેલકૂદનુ	ંવાિાવરણ	રાજ્યમાંં	ઊભુ	ંથા્ય,	 	
 	પ્રતિભાશાળી	ખેલાિીઓની	ખરોજ	થા્ય,
 	ખેલકૂદના	માધ્યમથી	સવાસથ્ય	અંગેની	જાગૃતિ	આવે.
■	 ખેલમહાકુંભનુ	ંઆ્યરોજન	૨૦૧૦	થી	હાથ	ધરવામાં	આવે	છે.	
■	 વષ્વ	૨૦૨૧-૨૨મા	ંકરોરરોના	મહામારીના	કારણે	ખેલ	મહાકુંભનુ	ંઆ્યરોજન	મુલિવી	રાખવામાં	આવેલ	
■	 વયજૂથ
	 (૧)	૯	વષ્વથી	નીચેના	 (૨)	૧૧	વષ્વથી	નીચના	 (૩)	૧૪	વષ્વથી	નીચેના	 (૪)	૧૭	વષ્વથી	નીચેના	
	 (૫)	ઓપન	એજ	ગૃપ				(૬)	૪૦	વષ્વથી	ઉપરના	 (૭)	૬૦	વષ્વથી	ઉપરના	
■	 રમતો -૩૬
	 (૧)	આચ્વરી		 	 (૨)	એથલેટીકસ		 	 (૩)	્બેિમીનટન		 	 (૪)	્બાસકેટ્બરોલ	
	 (૫)	ચેસ		 	 (૬)	ફૂટ્બરોલ		 	 (૭)	હેનિ્બરોલ		 	 (૮)	હરોકી	
	 (૯)	જુિરો	 	 (૧૦)	ÀÚ~í	 	 (૧૧)	ખરો-ખરો		 	 (૧૨)	લરોનટેનીસ	
	 (૧૩)	શુટીંગ્બરોલ		 (૧૪)	સવીમીંગ		 	 (૧૫)	ટે્બલ	ટેનીસ		 (૧૬)	ટેકવેનિરો
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	 (૧૭)	રસસા	ખેંચ		 (૧૮)	વરોલી્બરોલ		 	 (૧૯)	કુસિી		 	 (૨૦)	્યરોગાસન	
	 (૨૧)	જીમ્ાસટીકસ		 (૨૨)	સા્યકલીંગ	 	 (૨૩)	શુટીંગ	 	 (૨૪)	સકેટીંગ(Artistic)
	 (૨૫)	વેઈટલીંફટીંગ	 (૨૬)	સકેટીંગ		 	 (૨૭)	ફેનસીંગ		 	 (૨૮)	મલખમ્બ	
	 (૨૯)	્બરોકસીંગ		 (૩૦)	કરાટે		 	 (૩૧)	સરોફટ	ટેતનસ		 (૩૨)	રગ્બીફૂટ્બરોલ
	 (૩૩)	સપરોટ્વસ	હ્બઈમલીંગ		 (૩૪)રરોલ્બરોલ	 (૩૫)	તબ્રઝ	 	 (૩૬)	ઘરોિે	સવારી
■	 સપધા્ડની ્ક્ા 
	 (૧)	 શાળા/ગ્રામ્ય	કક્ષાની	સપધા્વ	 	 	
	 (૨)	 િાલુકા	કક્ષાની	સપધા્વ
	 (૩)	 તજલ્ા/મહાનગરપાતલકા	કક્ષાની	સપધા્વ
	 (૪)	 ઝરોન	કક્ષાની	સપધા્વ	(૨૦૧૯થી	માત્ર	ટીમ	રમિરો	માટે	શરૂ	થ્ેયલ	છે)
	 (૫)	 રાજ્ય	કક્ષાની	સપધા્વ
■	 રો્ર પુરસ્ાર - ્ુલ ₨ ૪૦.૦૦ ્રોર
 	તજલ્ા	અને	રાજ્ય	કક્ષાએ	પ્રથમ,	ડદ્િી્ય	અન	ેતૃતિ્ય	ક્મે	તવજેિા	થનાર	ખેલાિીઓને	કુલ	₨	૪૦.૦૦	કરરોિ	જેટલી	

રકમના	રરોકિ	પુરસકાર	આપવામાંં	આવે	છે.	
 	િાલુકા,	તજલ્ા	અન	ેરાજ્ય	કક્ષાએ	શ્રેષ્	શાળાઓન	ેપુરસકાર	આપવામાંં	આવે	છે.	

કક્ષા પ્રથમ ડદ્િી્ય તૃતિ્ય
િાલુકા ૨૫	હજાર ૧૫	હજાર ૧૦	હજાર
તજલ્ા ૧.૫૦	લાખ ૧	લાખ ૭૫	હજાર
રાજ્ય ૫	લાખ ૩	લાખ ૨	લાખ

■ દદવયાંગ ખેલારીઓ માટે સપે.ખેલમહા્ુંભ
	 શારીડરક	રીિે	પૂણ્વિ:	સક્ષમ	ના	હરો્ય,	િેવા	ખેલાિીઓને	પણ	અલગ-અલગ	પાંચજૂથરોમાં	વહેંચી	િેઓને	પણ	પરોિાનું	કૌશલ્ય	
્બિાવવા	માટેની	િક	સરકારે	પુરી	પાિી	છે.	
	 ૧.	્બહેરા-મૂંગા	ખેલાિીઓ	માટેનું	જૂથ
	 ૨.	અંધજન	ખેલાિીઓ	માટેનું	જૂથ
	 ૩.	માનતસક	ક્ષતિ્યુક્ત	ખેલાિીઓનું	જૂથ
	 ૪.	શારીડરક	ક્ષતિગ્રસિ	ખેલાિીઓ	માટેનું	જૂથ
	 ૫.	સેરેબ્રલ	પાલસી	ખેલાિીઓ	માટેનું	જૂથ
	 આમ,	પાંચ	જૂથરોની	રચના	કરી	દરેક	જૂથને	અનુરૂપ	રમિરોની	ફાળવણી	કરી	ઉક્ત	ખેલાિીઓને	પણ	રમિગમિ	ક્ષેત્રે	
આગળ	આવવા	માટે	સરકારશ્રી	દ્ારા	સપે.ખેલમહાકુંભનુ	ંઆ્યરોજન	કરી	પલેટફરોમ્વ	પરૂૂં	પાિવામા	ંઆવે	છે.
(૧) મતહલા ખેલારીઓને પુરસ્ાર આપવાની યોજના
	 રમિગમિ	ક્ષેત્રે	મતહલાઓનરો	સવાાંગી	તવકાસ	સધા્ય	અને	વધુમાં	વધુ	મતહલાઓ	તવતવધ	રમિરોમાં	ભાગ	લિેી	થા્ય	િે	માટે	
પણ	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	મતહલા	ખેલાિીઓન	ેપુરસકારની	્યરોજના	અમલમાં	છે.	આ	્યરોજના	અંિગ્વિ	રાષ્ટ્ર	કક્ષાએ	ભાગ	લેનાર	
િેમજ	રાજ્ય	કક્ષાએ	પ્રથમ	આવનાર	ખેલાિીને	₨	૪૮૦૦/-,	ડદ્િી્ય	ક્મે	₨	૩૬૦૦/-	િથા	તૃતિ્ય	ક્મે	₨	ર૪૦૦/-	લેખે	પુરસકાર	
આપી	પુરસકકૃિ	કરવામાં	આવે	છે.	૨૮૫૩	ખેલાિીઓન	ે₨	૧૧૫.૨૮	લાખના	રરોકિ	પુરસકાર	આપી	પ્રરોતસાતહિ	કરવામાં	આવેલ	
છે.	અત્યાર	સધુીમા	ં૨૨,૪૦૦	મતહલા	ખલેાિીઓને	₨	૯૭૩.૦૯	લાખ	કરિાં	વધ	ુરકમના	પુરસકારનંુ	તવિરણ	કરવામાં	આવલે	છે.
(૨) ગ્રાતમણ ઓલમમપ્સ રમતોતસવ
	 ગ્રામીણ	પ્રજાને	રમિગમિ	ક્ષેત્રે	પરોિાનું	કૌશલ્ય	્બિાવવાની	એક	નવિર	િક	આપવાની	શરૂઆિ	કરવામા	ંઆવેલ	છે.	
	 દર	વષષે	ભાદરવા	સુદ	ત્રીજ,	ચરોથ	અને	પાંચમના	ડદવસરોમા	ંપરંપરાગિ	રીિે	ગ્રાતમણ	ઓલસમપકસનું	આ્યરોજન	કરવામાં	
આવે	છે.	
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	 દેવગઢ	્બારી્યા	ખાિે	દશેરાના	ડદવસે	દર	વષષે	પરંપરાગિ	રીિે	ગ્રાતમણ	ઓલસમપકસનુ	ંઆ્યરોજન	થા્ય	છે.	આ	ગ્રાતમણ	
ઓલસમપકસમાં	નીચે	મુજ્બ	સપધ્વકરોએ	ભાગ	લીધેલ	હિરો.	અન	ેપ્રથમ,	ડદ્િી્ય	અન	ેતૃિી્ય	તવજેિા	પામેલ	સપધ્વકરોન	ેનીચ	ેમુજ્બ	
રરોકિ	ઇનામરો	િથા	પ્રમાણપત્ર	આપી	પ્રરોતસાતહિ	કરવામાં	આવેલ	છે.	
	 આહવા	ખાિે	્યરોજાિા	િાંગ	દર્બારના	લરોકમેળામાં	ગ્રામીણ	ઓલસમપકસનું	આ્યરોજન	દર	વષષે	કરવામા	ંઆવે	છે.	અત્યાર	
સુધી	આ્યરોતજિ	આ	ગ્રાતમણ	ઓલસમપકસમાં	નીચે	મુજ્બ	સપધ્વકરોએ	ભાગ	લીધેલ	હિરો.	અન	ેપ્રથમ,	ડદ્િી્ય	અન	ેતૃિી્ય	તવજેિા	
પામેલ	સપધ્વકરોને	નીચે	મુજ્બ	રરોકિ	ઇનામરો	િથા	પ્રમાણપત્ર	આપી	પ્રરોતસાતહિ	કરવામાં	આવેલ	છે.	
	 ગ્રામીણ	ઓલસમપકસ	રમિરોનું	આ્યરોજન	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	દર	વષ્વ	કરવામાં	આવે	છે.	
ગ્રાતમણ ઓલમમપ્સ

અ.નં. વર્ડ ભાગ લીધેલ ખેલારીઓની સંખયા પુરસ્ારની રાશી
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૦,૭૭૬ ૩,૦૧,૮૦૦
૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૧,૬૪૪ ૩,૪૭,૭૦૦
૩ ૨૦૨૦-૨૧ Covid-19	ના	કારણે	આ્યરોજન	થ્યેલ	નથી.
૪ ૨૦૨૧-૨૨ Covid-19	ના	કારણે	આ્યરોજન	થ્યેલ	નથી.

વર્ડ ગ્રાતમણ 
ઓલમમપ્સ સથળ તારીખ સપધ્ડ્ો પુરસ્ારની 

રાતશ

૨૦૧૭-૧૮
ચૌદમરો

િરણેિર	 ૨૪,૨૫,૨૬/૮/૨૦૧૭ ૧,૯૬૯ ૨,૩૬,૩૦૦
દેવગઢ	્બારી્યા ૨૯,૩૦/૯/૨૦૧૭ ૮,૭૨૭ ૧,૩૧,૦૦૦

નવમરો	 આહવા	 ૨૨,૨૩/૦૨/૨૦૧૮ ૨,૦૦૦ ૧,૭૦,૮૦૦

૨૦૧૮-૧૯
પંદરમરો

િરણેિર	 ૧૨	થી	૧૫/૦૯/૨૦૧૮ ૨,૨૦૦ ૨,૩૬,૩૦૦
દેવગઢ	્બારી્યા ૧૭,૧૮/૧૦/૨૦૧૮ ૪,૦૦૦ ૧,૩૧,૦૦૦

દસમરો	 આહવા	 ૧૭,૧૮/૦૩/૨૦૧૯ ૨,૦૦૦ ૧,૭૦,૮૦૦

૨૦૧૯-૨૦
સરોળમરો

િરણેિર	 ૨	થી	૫/૦૯/૨૦૧૯ ૭૦૦ ૨,૩૬,૩૦૦
દેવગઢ	્બારી્યા ૭,૮/૧૦/૨૦૧૯ ૩,૦૦૦ ૧,૩૧,૦૦૦

અતગ્યારમરો	 આહવા	 ૨૮,૨૯/૦૨/૨૦૨૦ ૧૫૦૦ ૧,૭૦,૮૦૦
૨૦૨૦-૨૧ Covid-19	ના	કારણે	આ્યરોજન	થ્યેલ	નથી.
૨૦૨૧-૨૨ Covid-19	ના	કારણે	આ્યરોજન	થ્યેલ	નથી.

(૩) અનુસતૂ્ચત જાતતના ખેલારીઓ માટે તક્રરા ્ૌશલય વધ્ડ્ ્ાય્ડક્રમ
	 અનુસતૂચિ	જાતિના	ખેલાિીઓ	માટે	તક્િા	કૌશલ્ય	વધ્વક	કા્ય્વક્મ	અંિગ્વિ	સકીલ	િેવલપમેનટ	કરોચીંગ	કેમપનુ	ંઆ્યરોજન	વષ્વ	
૨૦૧૨-૧૩ના	નાણાંકી્ય	વષ્વથી	કરવામાં	આવે	છે.
	 અનુસતૂચિ	જાતિની	પ્રજામાં	 પરોિાની	આગવી	જીવન	શૈલીને	 કારણે	ખિિલ	શરીર	અને	 મજ્બૂિ	મન	ધરાવે	છે.	આ	
લાક્ષતણકિાને	પ્રરોતસાહન	આપવામાંં	આવે	િરો	આવી	શતક્તઓને	જાગૃિ	કરીન	ેરમિગમિ	ક્ષેત્રે	્યરોગ્ય	ડદશા	આપવામાંં	આવે	
િરો	ધા્યા્વ	પરીણામરો	મેળવી	શકા્ય.	
	 અનુસતૂચિ	જાતિના	ખેલાિીઓમાં	રહેલી	રમિ	લક્ષી	સુષુપ્ત	શતક્તઓને	કૌશલ્ય	વધ્વક	કા્ય્વક્મ	દ્ારા	ગુજરાિ	રાજ્યને	રાષ્ટ્ર	
િેમજ	આંિરરાષ્ટ્રી્ય	સિર	ઉપર	સારા	પડરણામરો	મળી	શકશે.	આ	માટે	અનુસતૂચિ	જાતિના	તવસિારમાં	ખેલમહાકુંભ	તવજિેા	
ખેલાિીઓ/	તજલ્ાકક્ષાના	તવજેિા	ખેલાિીઓ,	રાજ્યકક્ષાની	શાળાકી્ય	સપધા્વઓના	તવજેિા	ખેલાિીઓ,	તજલ્ા	એસરોશીએશન	
દ્ારા	્યરોજાિી	સપધા્વના	તવજેિા	િેમજ	પ્રતિભાવંિ	૧૬	વષ્વથી	નીચેના	વ્યજૂથના	ભાઇઓ	/્બહેનરો	માટે	કૌશલ્ય	વધ્વક	કા્ય્વક્મ	
હેઠળ	 અનુસૂતચિ	 જાતિ	 તવસિારમાં	 ૨૧	 ડદવસનરો	 ૫	 રમિરો	 માટેનરો	 સકીલ	 િેવલપમેનટ	 કરોચીંગ	 કેમપમાં	 ઉપર	 જણાવ્યા	
અનુસારપાત્રિા	ધરાવિા	ખેલાિીઓની	પસંદગી	કરી	િાલીમ	તશ્બીરનું	આ્યરોજન	હાથ	ધરવામાં	આવે	છે.
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	 આ	્યરોજનાના	અમલ	દરમ્યાન	ખલેાિીઓન	ેગણવશે,	રહેવા,	જમવા,	પ્રવાસ	િેમજ	તવના	મલૂ્ય	ેિાલીમ	આપવામાં	ંઆવ	ેછે.	
ક્રમ વર્ડ સંખયા 
૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૦૦૦
૨ ૨૦૧૮-૧૯ આ્યરોજન	કરેલ	નથી
૩ ૨૦૧૯-૨૦ આ્યરોજન	કરેલ	નથી
૪ ૨૦૨૦-૨૧ Covid-19	ના	કારણે	આ્યરોજન	થ્યેલ	નથી.
૫ ૨૦૨૧-૨૨ Covid-19	ના	કારણે	આ્યરોજન	થ્યેલ	નથી.

(૪) અનુસૂત્ચત જાતત તવસતારના તાલુ્ા માટે યોગ સેમીનાર
	 રાજ્યમાં	ંરમિગમિની	પ્રવૃતતિઓનરો	તવકાસ	થા્ય	એ	માટે	રાજ્યના	િમામ	જીલ્ાઓમાં	રમિ	ગમિને	અનુરૂપ	એવા	્યરોગ	
કેનદ્રરો	અને	ફીટનેશ	સેનટરની	સથાપનાથી	ગ્રામ્ય	તવસિારના	નૈસતગ્વક	પ્રતિભા	ધરાવિા	હરો્ય	િેવા	ભાઇઓ/્બહેનરોન	ેપરોિાની	
શડકિ	 સવાસથ્યવધ્વક	 રમિગમિ	પ્રવૃતતિઓ	વધુ	પ્રચતલિ	અને	લરોકતપ્ર્ય	થા્ય	િેવા	ઉમદા	હેિુથી	 સપરોટ્વસ	ઓથરોરીટી	ઓફ	
ગુજરાિ,	ગાંધીનગર	દ્ારા	્યરોગ	ફીટનેશ	સેનટરરો	રાજ્યના	િમામ	જીલ્ાઓમાં	કા્ય્વરિ	કરવામાં	આવેલ	છે.	આ	્યરોજનાનરો	
મૂળભૂિ	હેિુ	રાજ્યના	અનુસૂતચિ	જાતિ	ધરાવિા	િાલુકાના	એવા	સથળરો	કે	જ્યા	ંઅનુસતૂચિ	જાતિની	વધારેમાં	વધારે	વસિી	
ધરાવિા	હરો્ય	િેવા	સથળરો	ઉપર	્યરોગ	સેમીનારનું	આ્યરોજન	કરી	અનુસતૂચિ	જાતિના	્બાળકરોમા	ં્યરોગ	પ્રત્યેની	રૂતચ	કેળવા્ય	
અને	શારીડરક	અને	માનતસક	રીિે	સવાસથ્ય	વધ્વક	જીવન	જીવે	િેવા	અતભગમ	સાથ	ેઆ	્યરોગ	સેમીનાર	માટે	્યરોજના	અમલમાં	
આવેલ	છે.	
	 આ	સેમીનારમાં	અનુસૂતચિ	જાતિની	 વસિી	 ધરાવિા	 ્યુવક	 /્યુવિીઓ	માટ	ે ડદવસ-૭	ના	 ્યરોગ	સેમીનારનુ	ંઆ્યરોજન	
રાજ્યના	૨૬	જીલ્ામાં	કરવામાં	આવે	છે.	જેમાં	ભાગ	લેવા	માટે	તન્યિ	નમુનાનુ	ંઅરજી	પત્રક	જે	િે	જીલ્ાના	તસતન્યર	કરોચ,	
જીલ્ા	રમિ	પ્રતશક્ષણ	કેનદ્રની	કચેરીએથી	મેળવી	સંપણૂ્વ	્બા્યરોિેટા	સતહિનું	અરજીપત્રક	ભરી	નામ	રજીસટ્ેશન	કરાવ્યથેી	આ	
્યરોગ	સેમીનારનરો	લાભ	લઈ	શકા્ય	છે.	આ	્યરોગ	સેમીનારના	લાભાથથીઓન	ેતવનામૂલ્યે	ભરોજન	િેમજ	એકવાર	જવા-આવવાનુ	ં
ભાિું	આપવામાંં	આવે	છે.	આ	્યરોગ	સેમીનારમાં	નીચ	ેમુજ્બ	લાભાથથીઓએ	ભાગ	લીધેલ	છે.
અનુસૂતચિ	જાતિ	્યરોગ	સેમીનારમાં	ભાગ	લીધેલ	ખેલાિીઓની	તવગિ

અનુ. નં. વર્ડ ભાગ લીધેલ ખેલારીઓની સંખયા
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૩,૩૦૦
૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૨,૮૬૮
૩ ૨૦૨૦-૨૧ Covid-19	ના	કારણે	આ્યરોજન	કરેલ	નથી.
૪ ૨૦૨૧-૨૨ Covid-19	ના	કારણે	આ્યરોજન	થ્ેયલ	નથી.
૫ ૨૦૨૧-૨૨ Covid-19	ના	કારણે	આ્યરોજન	થ્ેયલ	નથી.

(૫) સવામી તવવે્ાનંદ હીલ શીલર તક્ર્ેટ ટુના્ડમેનટ
	 સપરોટ્વસ	ઓથરોરીટી	ઓફ	ગુજરાિ	દ્ારા	દર	વષષે	તક્કેટ	રમિના	પ્રતિભાશાળી	અને	આશાસપદ	ખલેાિીઓની	નૈસતગ્વક	રમિરોને	
્બહાર	લાવવા	સારૂ	સવામી	તવવકેાનદં	તહલ	શીલિ	તક્કેટ	ટનુા્વમનેટનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	આવ	ેછે.	ત્યાર	્બાદ	જીલ્ામાથંી	તવજિેા	
થ્ેયલ	ટીમરોનંુ	પ્રદેશ	કક્ષાએ	આ્યરોજન	કરવામા	ંઆવ	ેછે.	આ	પ્રદેશ	કક્ષામા	ંતવજિેા	થ્યલે	ટીમરો	રાજ્ય	કક્ષાની	સવામી	તવવકેાનદં	
તહલ	શીલિ	તક્કેટ	ટનુા્વમનેટમા	ંભાગ	લેવા	આવ	ેછે.	આ	સપધા્વ-્યરોજના	હેઠળ	તવજિેા	થ્યલે	ટીમરોન	ેપ્રમાણપત્ર	અન	ેશીલિ	એના્યિ	
કરવામા	ંઆવ	ેછે.	સદરહું	ંસપધા્વમા	ંનીચ	ેમજુ્બ	ખલેાિીઓએ	ભાગ	લઇન	ેઉતકકૃષ્ટ	દેખાવ	કરેલ	છે.

અનુ. નં. વર્ડ ભાગ લીધેલ ખેલારીઓની સંખયા
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૮૪૮
૨ ૨૦૧૯-૨૦ આ્યરોજન	થ્યેલ	નથી.	
૩ ૨૦૨૦-૨૧ આ્યરોજન	થ્યેલ	નથી.
૪ ૨૦૨૧-૨૨ Covid-19	ના	કારણે	આ્યરોજન	થ્ેયલ	નથી.
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(૬) રાષ્ટ ્ક્ાની સપધા્ડમાં ભાગ લેનાર ગુજરાતના ખેલારીઓને સપોટ્ડસ ્ીટ આપવા અંગેની યોજના
	 રાષ્ટ્રકક્ષાની	તવતવધ	સપધા્વઓમાં	ભાગ	લેવા	જિી	ગુજરાિની	ટીમરોના	ખેલાિીઓન	ેઆગવી	ઓળખ	માટે	રમિને	અનુરૂપ	
ગણવેશ	િેમજ	ટ્ેકશુટ	પ્રત્યેક	ખેલાિી	દીઠ	₨	૧,૩૦૦/-	ની	મ્યા્વદામાં	આપવા	માટ	ેમંજુરી	આપવામાં	ંઆવેલ	છે.	આ	્યરોજના	
અિંગ્વિ	રાષ્ટ્ર	કક્ષાની	સપધા્વમાં	ભાગ	લેનાર	ગુજરાિની	ટીમરોના	ખેલાિીઓન	ે₨	૧,૩૦૦/-	ની	મ્યા્વદામાં	ગણવેશ	(ટ્ેકશુટ	િથા	
રમિને	અનુરૂપ	ગણવેશ)	આપવામાંં	આવે	છે.

ક્રમ વર્ડ સંખયા ્ુલ ર્મ (₨)
૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૬૪૬ ૬૦,૩૯,૮૦૦
૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૦ ૦
૩ ૨૦૨૦-૨૧ Covid-19	ના	કારણે	આ્યરોજન	થ્યેલ	નથી.
૪ ૨૦૨૧-૨૨ Covid-19	ના	કારણે	આ્યરોજન	થ્યેલ	નથી.

(૭) ખેલ્ૂદ વપરાશી સાધનોની ખરીદી
	 તવતવધ	રમિરો	જેવી	કે	એથલેટીકસ,	ફૂટ્બૉલ,	હેનિ્બરોલ,	જૂિરો,	સવીમીંગ,	્બરોકસીંગ,	ટેનીસ,	વરોલી્બરોલ,	જીમ્ાસટીક,	્બાસકેટ્બરોલ,	
ટે્બલ	ટેનીસ,	હરોકી,	તક્કેટ,	્ેબિતમનટન,	કુસિી	વગેરે	રમિરો	માટેના	અદ્િન	સાધનરો	રાજ્યના	પ્રતશક્ષણ	કેનદ્રરોમાં	પુરા	પાિવાની	
્યરોજના	હેઠળ	્યુવાન	અને	આશાસપદ	ખેલાિીઓને	જરૂરી	આવા	સાધનરો	દર	વષષે	એસ.એ.જી.	દ્ારા	િેના	તન્ંયત્રણ	હેઠળના	
જીલ્ા	રમિ	પ્રતશક્ષણ	કેનદ્રરોને	રમિના	સાધનરો	પુરા	પાિવામાં	આવે	છે.	
સપોટ્ડસ પસ્ડન એમષ્લોયમેનટ ગાઇરનસ એનર એરવાઇઝરી સેનટર યોજના
•	 સપરોટ્વસ	પસ્વન	એમપલરો્યમેનટ	ગાઇિનસ	એનિ	એિવાઇઝરી	સેનટર	્યરોજના	અંિગ્વિ	રાજ્યના	ંઆંિરરાષ્ટ્રી્યકક્ષાએ	ભાગ	

લીધેલ	અને	રાષ્ટ્રકક્ષાએ	પદક	તવજેિા	ખેલાિીઓને	સરકારી	અથવા	અધ્વ	સરકારી	અથવા	પ્રાઇવેટ	સંસથાઓમાંં	રરોજગારી	
મળ	ેિે	હેિુથી	માગ્વદશ્વન	આપવા	ઉભી	કરા્યેલ	વ્યવસથા.

•	 દરેક	તજલ્ામાં	તજલ્ા	રમિ-ગમિ	અતધકારીની	કચેરીમા	ંસપરોટ્વસ	પસ્વન	એમપલરો્યમેનટ	ગાઇિનસ	એનિ	એિવાઇઝરી	
સેનટર	કા્ય્વરિ..

•	 સપરોટ્વસ	પસ્વન	એમપલરો્યમેનટ	ગાઇિનસ	એનિ	એિવાઇઝરી	સેનટર	ધિારા	એસરોસીએશન,	કરોચીઝ	િેમજ	સપરોટ્વસ	સંસથાઓ	
પાસેથી	માતહિી	મેળવી	રમિવીરરોનરો	િેટા્બેઝ	અને	તજલ્ામાં	કા્ય્વરિ	ઇનિસટ્ીઝ	/	પ્રાઇવેટ	/	પસબલક	/	સેકટર	વગેરે	
સંસથાઓનરો	િેટા્બેઝ	િૈ્યાર	કરવામાં	આવી	રહ્રો	છે.	જેથી	દરેક	તજલ્ામાં	કા્ય્વરિ	સપરોટ્વસ	પસ્વન	એમપલરો્યમેનટ	ગાઇિનસ	
એનિ	એિવાઇઝરી	સેનટર	ધિારા	તજલ્ામાં	આવેલ	મુખ્ય	ઔદ્રોતગક	એકમરો	સાથ	ેસંકલન	કરી	રમિવીરરોને	નરોકરી	માટે	
અરજી	કરવા	માગ્વદશ્વન	આપી	શકા્ય.

•	 રાષ્ટ્રી્ય	કક્ષાએથી	ભારિ	સરકારના	 તવતવધ	તવભાગરો	અન	ેસંસથાઓ	િથા	રાષ્ટ્રી્યકકૃિ	્બેંકરો	જ્યારે	સપરોટ્વસ	ક્રોટામાં	
ખેલાિીઓની	ભરિી	માટે	જાહેરાિ	આપ	ેત્યારે	િે	જાહેરાિરોની	અદ્િન	માતહિી	સપરોટ્વસ	પસ્વન	એમપલરો્યમેનટ	ગાઇિનસ	
એનિ	એિવાઇઝરી	સેનટર	ધિારા	િૈ્યાર	કરા્યેલ	િેટા્બેઝના	ંઆધારે	ખેલાિીઓન	ેવૉટસએપ	અન	ેઇ-મેઇલથી	તન્યમીિ	
રૂપે	માતહિગાર	કરવા	ઉભી	કરા્યેલ	વ્યવસથા.	

•	 દરેક	તજલ્ામાં	કા્ય્વરિ	સપરોટ્વસ	પસ્વન	એમપલરો્યમેનટ	ગાઇિનસ	એનિ	એિવાઇઝરી	સેનટર	અંિગ્વિ	૧૮	થી	૩૦	વષ્વની	
ઉંમર	ધરાવિા	રાજ્યનાં	કુલ	૯૬૪	રમિવીરરોની	હાલના	િ્બક્ે	કરા્યેલ	નોંધણી.

•	 દરેક	તજલ્ામાં	કા્ય્વરિ	સપરોટ્વસ	પસ્વન	એમપલરો્યમેનટ	ગાઇિનસ	એનિ	એિવાઇઝરી	સેનટર	અંિગ્વિ	કુલ	૫૫૦૫	મુખ્ય	
ઔદ્રોતગક	એકમરોની	હાલના	િ્બક્ે	િૈ્યાર	કરા્યેલ	્યાદી.

•	 રાજ્યના	ંદરેક	તજલ્ાઓમાંં	આવેલ	મુખ્ય	ઔદ્રોતગક	એકમરો,	પરોલીસ	ભરિી,	અમદાવાદ	કરોપયોરેશન,	સુરિ	કરોપયોરેશન,	
એરપરોટ્વ	ઓથરોરીટી	ઓફ	ઇનિી્યા,	CGST	અન	ેરીક્ુટમેનટ	રેલી	ઓફ	સપરોટ્વસમેન	કેટેગેરી,	ડકરકીમાં	સપરોટ્વસ	ક્રોટામા	ં
આવેલ	ભરિી	અંગેની	જાહેરાિ	માટ	ેકુલ	૭૨૬	રમિવીરરોન	ેસપરોટ્વસ	પસ્વન	એમપલરો્યમેનટ	ગાઇિનસ	એનિ	એિવાઇઝરી	
સેનટર	ધિારા	અપા્યેલ	માગ્વદશ્વન.

•	 સપરોટ્વસ	પસ્વન	એમપલરો્યમેનટ	ગાઇિનસ	એનિ	એિવાઇઝરી	સેનટર	ધિારા	તવતવધ	જગ્યાએ	ભરિીમા	ંઆપવામાં	ંઆવેલ	
માગ્વદશ્વન	થકી	નરોકરી	માટે	કુલ	૧૫	રમિવીરરોએ	અરજી	કરેલ	
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સવામી તવવે્ાનંદ સેનટર ઓફ એકસલનસ યોજના 
	 રાજ્યના	પ્રતિભાશાળી	ખેલાિીઓ	રાષ્ટ્રકક્ષાએ	િથા	આિંરરાષ્ટ્રી્ય	કક્ષાએ	તવજેિા	થઈ	રાજ્યનું	અન	ેરાષ્ટ્રનુ	ંગૌરવ	વધાર	ે
િેવા	હેિુથી	સવામી	તવવેકાનંદ	ત્બન-તનવાસી	પ્રતિભા	સંવધ્વન	કેનદ્ર	શરુ	કરવામાં	આવેલ	છે.
	 આ	્યરોજના	અિંગ્વિ	જ	ેખેલાિીઓએ	(૧)	ખેલ-મહાકંુભમા	ંરાજ્યકક્ષાએ	પ્રથમ,	ડદ્તિ્ય	કે	તૃતિ્ય	સથાન	પ્રાપ્ત	કરેલ	હરો્ય	અથવા	
(૨)	સકુલ	ગમેસ	ફેિરેશન	ઓફ	ઈસનિ્યા	અથવા	સપરોટ્વસ	ઓથરોરીટી	ઓફ	ઈસનિ્યા	દ્ારા	્યરોજાિી	રાષ્ટ્રકક્ષાની	સપધા્વમા	ંગજુરાિ	
રાજ્યનુ	ંપ્રતિતનતધતવ	કરેલ	હરો્ય	કે	તવજિેા	થ્યલે	હરો્ય	(૩)	રાષ્ટ્રકક્ષાના	માન્ય	એસરોસીએશન	દ્ારા	્યરોજાિી	નેશનલ	ચમેપી્યનશીપમાં	
ગજુરાિ	રાજ્યનુ	ંપ્રતિતનતધતવ	કરેલ	હરો્ય	કે	તવજિેા	થ્યલે	હરો્ય,	આ	ત્રણ	તસધધીઓમાથંી	કરોઈપણ	એક	અથવા	વધ	ુતસધધી	પ્રાપ્ત	
કરનાર	જ	ેિે	વષ્વના	ખલેાિીન	ેિ	ેવષ્વ	માટે	આ	્યરોજનામા	ંપ્રવશે	પસદંગી	માટે	ક્રોલીફાઈિ	ગણવામા	ંઆવ	ેછે.	
	 આ	્યરોજના	અિંગ્વિ	પસંદગી	પામેલ	ખેલાિીઓન	ેસટાઈપેનિ	િેમજ	અન્ય	લાભરો	જેવા	કે	ન્યુટ્ીશન,	સપધા્વ	પ્રવાસ	ખચ્વ	એમ	
કુલ	મળી	વાતષ્વક	અંદાજીિ	₨	૬૫,૦૦૦/-	જેટલી	રકમ	ચૂકવવામા	ંઆવે	છે.	આ	ઉપરાંિ	₨	૧	લાખ	સુધીનુ	ંતવમા	સુરક્ષા	કવચ	
ખેલાિીઓને	આપવામાંં	આવ	ેછે.	
	 આ	્યરોજનાને	વધુ	હેિુ	લક્ષી	્બનાવવા	માટે	સવામી	તવવેકાનંદ	પ્રતિભા	સંવધ્વન	કેનદ્ર	નામકરણ	કરવામાં	આવેલ	છે.	
	 તનવાસી	સેનટર	ઓફ	એકસલનસીના	ખેલાિીઓન	ેપ્રતિડદન	₨	૩૬૦/-	લેખે	ભરોજન	ખચ્વ	અન	ેસપરોટ્વસ	હરોસટેલની	સુતવધા	ન	
હરો્ય	ત્યાં	પ્રતિડદન	₨	૧૦૦/-	તનવાસ	ખચ્વ	મંજૂર	કરવામા	ંઆવેલ	છે.	તનવાસી	સેનટર	ઓફ	એકસલનસના	ખેલાિીઓન	ેઉતિમ	
કક્ષાની	ભરોજન,	 તનવાસ,	પ્રવાસ,	અભ્યાસ	 તવગેરેની	સગવિિાઓ	સાથ	ે તવમા	સુરક્ષા	કવચ	પણ	આપવામાંં	આવે	છે.	આ	
ખેલાિીઓને	 તવતશષ્ટ	કરોચીંગ	આપવા	માટે	રાષ્ટ્રી્ય	અન	ેઆંિરરાષ્ટ્રી્ય	કક્ષાના	તનષણાંિ	કરોચીઝ	સાથે	એમ.ઓ.્યુ.	કરવામાં	
આવેલ	છે.	જેમ	કે	હરોકીમાં	શ્રી	ધનરાજ	તપલ્ાઈ,	શુટીંગમાં	શ્રી	ગગન	નારંગ	તવગેરે	જેવા	કરોચીઝ	દરેક	રમિમાં	રરોકવામાં	
આવેલ	છે.	આ	ઉપરાંિ	ખેલાિીઓ	માટે	ડફઝી્યરોથેરાતપસટ,	મેસ્યરોર,	ડફટનેશ	ટ્ેઈનર	પણ	રરોકવામાં	આવે	છે.	
	 વિરોદરા	ખાિે	્બાસકેટ્બરોલ,	હરોકી,	શૂટીંગ	રમિરોની,	નિી્યાદ	ખાિે	એથલેટીકસ,	આચ્વરી,	જૂિરો,	ફેનસીંગ,	ટેકવરોનિરો,	કુસિી	અને	
વરોલી્બરોલ,	ભાવનગર	ખાિે	્બાસકેટ	્બરોલ	અન	ેટે્બલ	ટેનીસ,	અમદાવાદ	ખાિે	ફૂટ્બૉલ	રમિની,	સુરિ	ખાિે	ટેકવરોનિરો	રમિની,	
દેવગઢ	્બારી્યા	ખાિે	એથલટેીકસ	રમિની	િથા	તહંમિનગર	ખાિે	ફૂટ્બરોલ,વરોલી્બરોલ	િેમજ	પાટણ	ખાિે	ફૂટ્બરોલ	રમિની	
જુદી-જુદી	૧૨	રમિરોની	૧તનવાસી	િથા	ત્બન-તનવાસી	એકિેમીઓ	કા્ય્વરિ	છ	ેિેમજ	િમામ	તજલ્ાઓમાંં	આવેલ	ખાનગી	
કરોચીંગ	સેનટર	િથા	સરકારી	કરોચીંગ	સેનટરરોમાં	કુલ	મળી	વષ્વ	૨૦૧૯-૨૦માં	૧૫૬૧	જેટલા	ખેલાિીઓ	લાભરો	મેળવી	રહ્ા	
છે.
	 આ	્યરોજનાની	ફળશ્રતુિના	ભાગરૂપે	વષ્વ	૨૦૧૯-૨૦માં	પસંદગી	પામેલ	ખેલાિીઓ	દ્ારા	રાજ્ય	િેમજ	રાષ્ટ્રકક્ષાએ	૭૪	
ગરોલિ,	૧૧૬	તસલવર	અને	૨૪૪	બ્રરોનઝ	મળી	કુલ	૪૩૨	મેિલ	િથા	આંિરરાષ્ટ્રી્યકક્ષાએ	૩	ગરોલિ,	૬	તસલવર	અન	ે૨	બ્રરોનઝ	
મળી	કુલ	૧૧	મિેલ	મેળવી	રાજ્યનું	ગૌરવ	વધારેલ	છે.	

સવામી તવવે્ાનંદ એકસલનસ યોજના અંતગ્ડત પસંદગી પામેલ ખેલારી
(સેનટર ઓફ એકસલનસ)

ક્રમ વર્ડ તબન-તનવાસી ખેલારીઓની 
સંખયા

તનવાસી 
ખેલારીઓની સંખયા

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૧૮૮ 	૫૪૫
૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૨૯૩ ૫૬૭
૩ ૨૦૧૯-૨૦ ૯૫૯ ૬૦૨
૪ ૨૦૨૦-૨૧ Covid-19	ના	કારણે	આ્યરોજન	થ્યેલ	નથી.
૫ ૨૦૨૧-૨૨ Covid-19	ના	કારણે	આ્યરોજન	થ્યેલ	નથી.

(૧) રાષ્ટ્ક્ાની સપધા્ડમાં ભાગ લેવા માટે ટીમોને આતથ્ડ્ સહાય 
	 સકુલ	ગેમસ	ફેિરેશન	ઓફ	ઇસનિ્યાની	શાળાકી્ય,	સુબ્રટરો	મુખરજી	કપ	ફૂટ્બરોલ	સપધા્વ	અન	ેજવાહરલાલ	નહેરુ	હરોકી	જેવી	
રાષ્ટ્રકક્ષાની	સપધા્વઓમા	ંગુજરાિના	ખેલાિીઓને	ભાગ	લેવા	માટે	સપરોટ્વસ	ઓથરોરીટી	ઓફ	ગુજરાિ	દ્ારા	ગુજરાિની	ટીમરો	
મરોકલી	આપવાની	કા્ય્વવાહી	કરવામાં	આવ	ેછે.	િેમજ	આ	રાષ્ટ્રકક્ષાની	સપધા્વમાં	ભાગ	લેિા	િમામ	ખેલાિીઓન	ેસરકારશ્રી	
િરફથી	તનવાસ,	ભરોજન,	પ્રવાસ	િેમજ	રમિરોને	અનુરૂપ	ગણવેશ	જેવી	સુતવધા	પૂરી	પાિવામાં	આવે	છે.	આ	ઉપરાિં	મેિલ	
મેળવનાર	ખેલાિીઓને	રરોકિ	પુરસકાર	આપી	સનમાતનિ	કરવામાં	આવે	છે.
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	 આ	ઉપરાંિ	ગુજરાિ	એસ.જી.એફ.આઇ.માં	છઠ્ા	ક્મે	સથાન	પ્રાપ્ત	કરી	વધુ	એક	તસસધધ	મેળવેલ	છે.
(ર)  તપ્રનેશનલ ્ો્ચીંગ ્ેમપ
	 રાજ્ય	સરકારશ્રી	 દ્ારા	 પ્રતિ	વષષે	 રાષ્ટ્રકક્ષાએ	ભાગ	લેવા	જિી	ગુજરાિ	 રાજ્યની	 તવતવધ	 રમિના	 ટીમના	ખેલાિીઓ	
રાષ્ટ્રકક્ષાની	સપધા્વમાં	સારરો	દેખાવ	કરી	વધુમાં	વધુ	મેિલ	પ્રાપ્ત	કરી	શક	ેિે	માટ	ેસપધા્વ	પહેલા	૧૫	ડદવસના	તપ્રનેશનલ	કરોચીંગ	
કેમપનું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવ	ેછે.	આ	તપ્રનેશનલ	કરોચીંગ	કેમપ	દરમ્યાન	ખેલાિીઓન	ેભરોજન,	તનવાસ,	પ્રવાસ	ખચ્વ	સાથ	ે
તનષણાંિ	કરોચીંઝ	દ્ારા	અદ્િન	ઢ્બે	િાલીમ	આપવામાંં	આવે	છે.	
તશક્ણ સાથે રમતના સમનવય યોજના અંતગ્ડત ઇન સ્ુલ પ્રોગ્રામ
	 તશક્ષણ	સાથે	રમિના	સમનવ્ય	માટેની	્યરોજના	અંિગ્વિ	રાજ્યની	ગ્રાનટેિ	અન	ેનરોન	ગ્રાનટેિ	શાળાઓમા	ં“ઇન	સકુલ’’	
્યરોજના	કા્યા્વસનવિ	કરવા	માટ	ેમંજુરી	આપવામાંં	આવેલ	છે.	
	 વષ્વ	૨૦૧૭-૧૮મા	ંઆડદજાતિ	ઇનસકુલ	્યરોજનાને	તશક્ષણ	સાથે	રમિના	સમનવ્ય	માટેની	્યરોજનાના	ટ્ા્ય્બલ	તવસિારના	
જીલ્ાઓની	સાથે	સમાવેશ	કરવામાં	આવેલ	હરોવાથી	આ	્બંને	્યરોજનાન	ેએક	જ	ગણવાની	રહે	છે.		 	
	 રાજ્યમાં	ંરમિગમિનરો	તવકાસ	અને	િેનરો	વ્યાપ	વધે	િે	માટે	પ્રાથતમક	િેમજ	માધ્યતમક	શાળામાં	અભ્યાસ	કરિાં	્બાળકરોન	ે
તશક્ષણ	સાથે	રમિગમિની	િાલીમ	આપવામાંં	આવે	િરો	રાજ્યનુ	ંરમિ-ગમિનુ	ંસિર	ચરોકકસપણ	ેઉંચ	ુઆવે	િેવા	ઉમદા	હિેુસર	
સપરોટ્વસ	ઓથરોરીટી	ઓફ	ગુજરાિ	દ્ારા	પસબલક	પ્રાઇવેટ	પાટ્વનરશીપથી	તશક્ષણ	સાથે	રમિના	સમનવ્ય	માટેની	્યરોજના	અંિગ્વિ	
“ઇન	સકુલ	પ્રરોગ્રામ’’	શરૂ	કરવામાં	આવેલ	છે.
	 આ	્યરોજના	અંિગ્વિ	ધરોરણ-૧	થી	ખેલાિીઓની	Mortar	એ્બીલીટી	અન	ેસકીલ	િેવલરોપ	કરવાના	પ્ર્યત્રો	હાથ	ધરવામાં	
આવશ	ેઅને	ત્યાર્બાદ	વ્ય	પ્રમાણે	મલટી	સપરોટ્વસ	એકસપરોઝર	આપવામાં	ંઆવશે.	દા.િ.્બરોકસીંગ	અન	ેશુટીંગ	જેવી	રમિમાં	
િાલીમની	વ્ય	૧૪	વષ્વ	્બાદ	આપવાની	હરો્ય	માધ્યતમક	શાળામા	ંપણ	આ	્યરોજનાનરો	સમાવેશ	કરવામાં	આવેલ	છે.	આ	
શાળાઓ	જીલ્ા	સપરોટ્વસ	સકુલ	માટેની	નસ્વરી	િરીકે	કામ	કરશે	અન	ેઆ	નવી	્યરોજના	પ્રમાણે	્બેઝીઝ	ઉપર	ઓછામા	ંઓછી	૫	
વષ્વ	માટે	રમિની	િાલીમ	માટે	આઉટ	સરોસથીગ	દ્ારા	કરવામાં	આવશે.	જેમાં	સાધનરો	પણ	એજનસી	લાવ	ેિેવા	પ્ર્યત્રો	કરવામાં	
આવશે.	પરંિુ	જરૂર	પ્રમાણેના	સાધનરો	અને	મેદાન	તવગેર	ેમાટ	ેકેપીટલ	ખચ્વ	કરવામાં	આવશે.	આ	્યરોજના	હેઠળ	આઉટ	સરોસથીગ	
એજનસી	સારું	પડરણામ	આપે	િે	માટે	િેમન	ેપ્રરોતસાતહિ	કરવા	માટે	Incentive	Linked	Scheme	પણ	લાવવામા	ંઆવનાર	છે.	
જેમાં	પી.પી.પી.મરોિ	પ્રમાણે	એજનસી	અને	શાળાને	શાળાના	સમ્ય	્બાદ	સથાતનક	પ્રજાન	ેપ્રતશક્ષણ	આપવા	પ્રરોતસાતહિ	કરવામાં	
આવનાર	છે.
	 જેમા	ંશાળા	પસંદગી	માટે	ફરજી્યાિ	નકકી	કરેલ	ધરોરણરોમાં	(૧)	શાળા	ઓછામા	ંઓછી	૩	વષ્વ	કા્યા્વસનવિ	હરોવી	જોઇએ.	
(ર)	મહાનગર	પાતલકામાં	શાળાના	તવદ્ાથથીઓની	ઓછામાં	ઓછી	સંખ્યા	૫૦૦	અન	ેઅન્ય	જીલ્ા	સિરે	૨૫૦	સંખ્યા	હરોવી	
જોઇએ.
તેમજ ની્ેચ જણાવયા મુજબ સુતવધા ધરાવતી શાળાને પ્રાધાનય આપવામાંં આવે.
૧.	 જ	ેિે	જીલ્ાના	સાવ્વજતનક	સંકુલની	આસપાસની	શાળા	
૨.	 રમિની	પ્રાથતમક	સુતવધા	અથવા	મેદાન	ધરાવિી	શાળા
૩.	 રમિગમિનું	વાિાવરણ	ધરાવિી	શાળા
૪.		 તનવાસી	શાળા	િરીકે	તશક્ષણ	આપિી	હરો્ય	િેવી	શાળા
૫.	 પ્રાથતમક,	માધ્યતમક	અને	ઉચ્િર	માધ્યતમક	તશક્ષણ	આપિી	શાળાઓ
૬.	 વ્યા્યામ	તશક્ષક	અથવા	કરોચીઝ	ધરાવિી	સરકારી	શાળાઓન	ેપસંદગી	કરવામાં	છુટછાટ	આપવામાં	ંઆવશે.
૭.	 અભ્યાસ	ક્ષેત્રે	સારું	પડરણામ	ધરાવિી	શાળાને	પ્રાધાન્ય	આપવામાં	ંઆવશે.	
૮.		 સહ	અભ્યાસી	(જ્યાં	ભાઇઓ	અને	્બહેનરો)	ભણિા	હરો્ય	િેવી	શાળાઓ
૯.	 ખાનગી	સપરોટ્વસ	કલ્બની	જો	સુતવધા	ઉપલબધ	કરવામા	ંઆવે	િરો	િેની	આસપાસની	શાળા

	 રાજ્યના	૩૩	જીલ્ાઓમાંથીઆ	્યરોજના	અંિગ્વિ	વષ્વ	૨૦૧૫-૧૬	થી	હાલ	૨૦૨૨-૨૩માં	કુલ	૨૪૨	શાળાઓ	(જુની/
નવી/ટ્ા્ય્બલ)	પસંદ	કરવામાં	આવેલ	છે.	આ	્યરોજનાનું	સંપૂણ્વ	આ્યરોજન	સપરોટ્વસ	ઓથરોરીટી	ઓફ	ગુજરાિ,	ગાંધીનગર	દ્ારા	
તન્યુક્ત	કરવામા	ંઆવેલ	તવતવધ	એજનસીઓ	દ્ારા	કરવામાં	આવે	છે.	TSP	તવતવધ	એજનસીઓ	દ્ારા	કરવામાં	આવે	છે.	પસંદ	
થ્યેલ	શાળાઓમાં	ટ્ેનરરો	દ્ારા	ખેલાિીઓને	િાલીમ	આપવામાંં	આવે	છે.	
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સ્ુલ સપોટ્ડસ ્ોનટે્ટ પ્રોગ્રામ
	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	ખેલ	મહાકુંભમાં	સારું	પ્રદશ્વન	કરેલ	શાળાઓન	ેસાધનરો	અન	ેમેદાન	સુધારા	માટે	સહા્ય	અન	ેિે	
શાળાના	વ્યા્યામ	તશક્ષકરોને	િાલીમ	આપીને	શાળાની	Capacity	Building	માટેની	્યરોજના	કા્યા્વસનવિ	કરવામાં	આવે	છે.	
	 રાજ્યનુ	ંખેલક્ષેત્રે	સારું	પડરણામ	આપિી	શાળાઓનરો	વ્યા્યામ	તશક્ષણમાં	કેપેસીટી	ત્બલિીંગ	અને	જરૂરી	સાધનરો	પૂરા	પાિી	
ટ્ેનીંગ	મારફિે	ખેલકુદ	તવભાગમાંંં	પડરણામ	સુધારવા	માટે	આ	્યરોજના	અમલમાં	મુકવામાં	આવેલ	છે.	
	 ખેલમહાકુંભ-૨૦૧૯મા	ં તવતવધ	 રમિરોમાં	 ઉતકકૃષ્ટ	 પ્રદશ્વન	 કરેલ	શાળાઓની	 પસંદગી	 કરવામાં	આવશે	 દર	 વષ્વ	 છેલ્ા	
ખેલમહાકુંભ	િેમજ	અન્ય	સપધા્વના	પરફરોમ્વનસના	આધારે	શાળાઓમા	ંફેરફાર	કરી	શકાશે.	આ	શાળામા	ંજરૂરી્યાિ	પ્રમાણે	
રમિના	 સાધનરો	આપવામાંં	 આવશે.	 પસંદ	 થ્યેલ	 દરેક	 શાળાના	 વ્યા્યામ	 તશક્ષક/ટ્ેનર/કરોચન	ે રમિ	 મુજ્બ	ઓન-લાઈન	
Curriculum	આપવામાંં	આવશે.	 કરોઈ	 પણ	શાળામા	ં મહતિમ	્બે	 ટ્ેનસ્વ	 /	 વ્યા્યામ	 તશક્ષકને	 લાભ	આપી	 શકાશે.	 િેઓને	
સપરોટ્વસના	એકસપટ્વ	દ્ારા	જરૂર	પ્રમાણે	સમ્યાંિરે	ડદવસ	ટ્ેનીંગ	આપવામાંં	આવશે.
	 આ	્યરોજનાના	પ્રથમ	િ્બક્ામાં	૧૦૦૦	શાળાઓના	વ્યા્યામ	તશક્ષકરો,	્બીજા	િ્બક્ામાં	૧૫૦૦	નવી	શાળામાં	વ્યા્યામ	
તશક્ષકરો	અને	ત્રીજા	િ્બક્ામાં	૨૦૦૦	નવી	શાળાઓના	વ્યા્યામ	તશક્ષકરોન	ેિાલીમ	આપવા	માટે	આવરી	લેવાનરો	મુખ્ય	હેિુ	
છે.	આ	્યરોજના	લરોનચીંગ	કરવા	માટે	એક	ડદવસી્ય	વક્કશરોપ	કરવામાં	આવેલ.	આ	વક્કશરોપમા	ંરાજ્યમાંંથી	૭૩૦	કરિાં	વધ	ુ
વ્યા્યામ	તશક્ષકરો	હાજર	રહેલ.	આ	વક્કશરોપમાંથી	૧૬૪	માસટર	ટ્ેનરન	ે૬	ટ્ેનીંગ	મરોિ્ુયલ	દ્ારા	આ	્યરોજનાના	નરોલેજ	પાટ્વનર	
ELMS	દ્ારા	િાલીમ	આપવામાંં	આવે	છે.	જેમા	ં પ્રથમ	મરોિ્ુયલની	૪	 ડદવસી્ય	િાલીમ	પૂણ્વ	 થ્યેલ	છે.	 પ્રથમ	મરોિ્યુલના	
એસેસમેનટ	અન	ેએવલ્યુએશન	માટે	્ેબ	ડદવસી્ય	વક્કશરોપનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	આવેલ.
	 સપરોટ્વસ	ઓથરોરીટી	ઓફ	ગુજરાિ,	ગાંધીનગરની	કચેરી	ખાિે	વષ્વ	૨૦૧૭-૧૮માં	સકુલ	સપરોટ્વસ	કરોનટકેટ	પ્રરોગ્રામની	્યરોજના	
શરૂ	કરવામાં	આવેલ.	આ	્યરોજનાના	અમલીકરણ	માટે	વષ્વ	૨૦૧૮-૧૯માં	ELMS	સપરોટ્વસ	ફાઉનિેશન	સાથ	ે૧	વષ્વ	માટે	
એમ.ઓ.્ુય.	કરવામાં	આવેલ	હિું.
	 આ	અંગેનરો	 ખચ્વ	 વષ્વ	 ૨૦૨૧-૨૨માં	 કરોરરોના	 વા્યરસના	 કારણે	 કરવામાં	આવેલ	 નથી.	 પરંિુ	 વષ્વ	 ૨૦૨૨-૨૩	 માં	
આ્યરોજન	કરી	સેમીનાર	્યરોજવામાંં	આવશે.	
રી.એલ.એસ.એસ. યોજના 
	 ગુજરાિ	 રાજ્યમાંં	 સપરોટ્વસ	ઓથરોરીટી	ઓફ	ગુજરાિ	 દ્ારા	 રમિગમિ	ક્ષેત્રે	 પ્રરોતસાહન	પરૂૂં	 પાિિી	 તવતવધ	્યરોજનાઓ	
અમલમાં	મૂકવામાં	આવેલ	છે,	જે	પૈકી	સપરોટ્વસ	ઓથરોરીટી	ઓફ	ગુજરાિ	દ્ારા	અમલમાં	મુકા્યેલ	તશક્ષણ	સાથે	રમિના	સમનવ્ય	
સાથેની	મહતવાકાંક્ષી	્યરોજના	એટલ	ેકે	‘‘તજલ્ા ્ક્ા સપોટ્ડસ સ્ુલ’’. 
	 હાલમા	ંરાજ્યના	તવતવધ	તજલ્ાઓમાં	ં૩૯	િી.એલ.એલ.એસ.	શાળાઓ	કા્ય્વરિ	છે.	જેની	્યાદી	િથા	પ્રવેશ	આપવામાંં	
આવેલ	ખેલાિીઓની	તવગિરો	નીચે	મુજ્બ	છે.

ક્રમ શાળાનું નામ રમતોનું નામ YT/PT 
ખેલારીઓની સંખયા

૧ શ્રી	પી.એમ.જી.	ઠાકર	આદશ્વ	હાઇસકુલ,	કિી,	
તજ.મહેસાણા

જીમ્ાસટીકસ,	વરોલી્બરોલ,	હેનિ્બરોલ,	
ટેકવરોનિરો,	ÀÚ~í,	ફેનસીગ

૧૨૫

૨ શ્રી	જે.્બી	શાહ	ઇંગલીશ	તમિી્યમ	સકુલ,	મરોિાસા,	
તજ.	અરવલ્ી

હરોકી,	ટે્બલ-ટેનીસ,	એથલેટીકસ ૬૯

૩ શ્રી	જે.્બી	અન	ેએસ.એ	સાવ્વજતનક	શાળા,	વ્યારા,	
તજ.	િાપી

એથલેટીકસ,	ÀÚ~í,	ખરો-ખરો,	
વરોલી્બરોલ,	શુટીંગ

૭૯

૪ શ્રી	લક્મણ	જ્ઞાનપીઠ	સંસકારધામ,	સાણંદ,	
તજ.	અમદાવાદ

એથલેટીકસ,	શુટીંગ,	ફુટ્બરોલ,	આચ્વરી,	
ચેસ,	જુિરો

૨૧૯

૫ શ્રી	એસ.આર	હાઇસકુલ,	દેવગઢ	્બારી્યા,	તજ.
દાહરોદ

સવીમીંગ,	આચ્વરી,	એથલેટીકસ,	જુિરો,	
કુસિી,	હરોકી

૧૮૯

૬ આદશ્વ	પ્રાથતમક	શાળા,	ભરોલવેિર,	તહંમિનગર,	
તજ.સા્બરકાંઠા

એથલેટીકસ,	આચ્વરી,	ખરો-ખરો,	
સવીમીંગ,	ફેનસીંગ

૪૦
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૭ અં્બુભાઈ	પુરાણી	હાઈસકુલ,	રાજપીપળા,	
તજ.નમ્વદા

જીમ્ાસટીકસ,	વરોલી્બરોલ ૬૧

૮ ઉતમ્વ	સકુલ,	સમા	રરોિ,	વિરોદરા,	તજ.	વિરોદરા ્બાસકેટ્બરોલ,	ચેસ,	સવીમીંગ,	જુિરો,	
ÀÚ~í,	ટે્બલ	ટેનીસ

૨૨૮

૯ સરદાર	પટેલ	એજ્યુકેશન	ઇનસટીટ્યુટ,	કાળી્યા્બીિ,	
ભાવનગર

્બાસકેટ્બરોલ,	ટે્બલ	ટેનીસ,	
એથલેટીકસ,	જુિરો,	લરોન	ટેનીસ

૧૭૩

૧૦ શ્રી	બ્રહ્ાનંદ	તવદ્ાલ્ય,	ચાંપરિા,	જુનાગઢ રાઈફલ	શુટીંગ,	કુસિી,	એથલેટીકસ,	
આચ્વરી,	હેનિ્બરોલ,	વરોલી્બરોલ

૨૫૩

૧૧ લરોક	તવદ્ાલ્ય,	વાલુકિ,	પાતલિાણા,	તજ.ભાવનગર ટે્બલ	ટેનીસ,	હેનિ્બરોલ,	હરોકી ૧૬૨
૧૨ શ્રી	એચ.કે.	ઝાલા	હાઈસકુલ,	લી્બિી,	

તજ.	સુરનેદ્રનગર
હરોકી,	ફેનસીંગ,	શુટીંગ ૮૦

૧૩ સર	પ્રિાપ	હાઇસકુલ,	ઇિર,	તજ.સા્બરકાંઠા જુિરો,	વરોલી્બરોલ,	ખરો-ખરો ૨૧
૧૪ શ્રી	સી.વી	તમસત્રી	સરસવિી	તવદ્ાલ્ય,	ધરોળકા,	

તજ.અમદાવાદ
જુિરો,	કુસિી,	ÀÚ~í ૧૧

૧૫ સી.	એ.	પટેલ	લનડીંગ	ઇનસટીટ્યુટ,	મરોટા	ફરોફિી્યા,	
િા.તશનરોર,	તજ.વિરોદરા

જીમ્ાસટીક,	આચ્વરી,	હરોકી ૧૧૦

૧૬ જ્ય	ઇનટરનેશનલ	સકુલ,	લરોધીકા,	તજ.	રાજકરોટ શુટીંગ,	્બાસકેટ્બરોલ,	ફૂટ્બરોલ ૧૧૧
૧૭ શ્રી	જે.	એમ.	ચૌધરી	સાવ્વજતનક	કન્યા	તવદ્ાલ્ય,	

સેકટર-૭,	ગાંધીનગર
ફેનસીંગ,	જુિરો,	હેનિ્બરોલ,	એથલેટીકસ ૧૩૩

૧૮ શ્રી	સી.	એન.	તવદ્ાલ્ય,	કપિવંજ,	ખેિા ફુટ્બરોલ,	ટે્બલ	ટેનીસ,	્બેિતમનટન ૧૧૫

૧૯ આદશ્વ	હાઈસકુલ,	પાટણ જુિરો,	વરોલી્બરોલ,	્બાસકેટ	્બરોલ,	
સવીમીંગ,	ફૂટ્બરોલ,	્બરોકસીંગ

૧૭૫

૨૦ શ્રી	એમ.એસ.વી.	હાઈસકુલ,	માધાપર,	તજ.	કચછ વરોલી્બરોલ,	આચ્વરી,	હરોકી,	
્બાસકેટ્બરોલ

૮૫

૨૧ શ્રી	જે.આર.દેસાઇ	સકુલ,	મરોરવા,	િા.મરોરવા,	
તજ.પંચમહાલ

આચ્વરી,	ÀÚ~í,	ખરો-ખરો,	જુિરો ૨૫૬

૨૨ શ્રી	્બી.	્બી.	એનિ	પી.્બી.	તહરપરા	કન્યા	તવદ્ાલ્ય,	
કાલાવિ,	તજ.જામનગર

ફુટ્બરોલ,	ટેક્ોંિરો,	ફેનસીંગ ૭૫

૨૩ જી.	એમ.	પટેલ	ગલસ્વ	હાઇસકુલ,	ધ્રોલ,	
તજ.	જામનગર	(કન્યા	તવદ્ાલ્ય),

એથલેટીકસ,	્બાસકેટ્બરોલ,	જુિરો,	હરોકી ૧૬૪

૨૪ તવદ્ા	સભા	સકુલ,	અમરેલી સવીતમંગ,	હરોકી,	શુટીંગ,	હેનિ્બરોલ,	
જુિરો,	એથલેટીકસ

૨૪૦

૨૫ બલીસ	ઇનટરનેશનલ	પબલીક	સકુલ,	તવજાપુર	
હાઇવે,	માણસા,	તજ.ગાંધીનગર

વરોલી્બરોલ,	કુસિી,	હેનિ્બરોલ ૧૦૬

૨૬ ્બી.એસ.	પટેલ	પ્રાથતમક	શાળા,	િા.ગણદેવી,	
તજ.નવસારી

હરોકી,	ટે્બલ	ટેનીસ ૨૧
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૨૭ િપરોવન	સંસકાર	કેનદ્ર,	િા.ઝાિેવિર,	તજ.ભરૂચ ફૂટ્બરોલ,	કુસિી,	ÀÚ~í,	એથલેટીકસ,	
હેનિ્બરોલ

૪૬

૨૮ સરોમનાથ	પ્રા્યમરી,	સેકનિરી	અને	હા્યર	સેકનિરી	
સકુલ,	મું.	ગરોતહલની	ખાણ,	િા.કરોિીનાર,	તજ.	ગીર	
સરોમનાથ

વરોલી્બરોલ,	એથલટેીકસ,	કુસિી,	ÀÚ~í,	
જુિરો

૨૯૨

૨૯ મ્યુર	શૈક્ષતણક	સંકુલ,	મુ.નંદાણા,	(જી.એમ.િી.સી.
હાઇસકુલ),	િા.જામ-કલ્યાણપુર	તજ.દેવભુતમ	દ્ારકા

વરોલી્બરોલ,	એથલટેીકસ ૭૭

૩૦ નવ	જીવન	ન્યુ	એરા	પબલીક	સકુલ,	તજ.મરોર્બી ટેકવોંિરો,	ÀÚ~í,	ખરો-ખરો ૧૩૭

૩૧ શ્રી	જી.કે.	ધરોળકી્યા	સકુલ,	પંચા્યિનગર	્બસસટરોપ,	
્ુયતનવસથીટી	રરોિ,	રાજકરોટ,	િા.તજ.રાજકરોટ

જુિરો,	આચ્વરી ૧૨૨

૩૨ શ્રીમિી	તવમળા	તવદ્ાલ્ય,	એજ્યુકેશન	કેમપસ,	
ગઢ,	િા.	પાલનપુર,	તજ.	્બનાસકાંઠા

એથલેટીકસ,	કુસિી ૯૫

૩૩ આદશ્વ	સેકનિરી	અન	ેહાઇ	સેકનિરી	તવદ્ાલ્ય,	
હિદિ,	હિદિ-્બરોટાદ	રરોિ,	િા.તજ.્બરોટાદ

હેનિ્બરોલ,	કુસિી ૮૭

૩૪ નવચેિન	તવદ્ાલ્ય,	જુનાગામ,	પરો.સુંવાલી,	
િા.ચરો્યા્વસી,	તજ.સુરિ

એથલેટીકસ,	જુિરો ૨૨

૩૫ વી.િી.ગાતલ્યાઝ,	સુરિ વરોલી્બરોલ,	વેઈટ	લીફરીગ,	કુસિી ૨૭

૩૬ સંદીપની	ગુરુકુલ,	પરોર્બંદર એથલેટીકસ,	જુિરો ૩૬

૩૭ સેકનિરી	એનિ	હાઈસેકનિરી	સકુલ	(્બરો્ય),	
સાપિુારા,	જી.િાંગ

એથલેટીકસ,	આચ્વરી,	હરોકી ૬

૩૮ રૂિુમભરા	કન્યા	તવદ્ાલ્ય	(્બહેનરો) હરોકી,	એથલેટીકસ ૨૨

૩૯ આલફા	તવદ્ાલ્ય,	જુનાગઢ ટે્બલ	ટેનીસ,	હેનિ	્બરોલ ૯૫

્ુલ ૪૩૬૫

•	 િી.એલ.એસ.એસ.	્યરોજના	અંિગ્વિ	પ્રવેશ	મેળવેલ	ખેલાિીઓન	ેતનવાસ-ભરોજન	ખચ્વ,	સપરોટ્વસનરો	ગણવેશ	િથા	રમિના	
સાધનરો	િથા	િાલીમ	માટેનરો	ખચ્વ,	તવનામૂલ્યે	તશક્ષણ,	તવતશષ્ટ	પૌસષ્ટક	આહાર,	સટાઇપેનિ	િથા	વીમા	કવચની	સુરક્ષા	તવગેર	ે
જેવા	લાભરો	સરકારશ્રી	દ્ારા	આપવામાંં	આવે	છે.	જે	નીચ	ેમુજ્બ	છે.

ક્રમ તવગત સુધારા ્રેલ ખ્ચ્ડની મહતિમ 
મયા્ડદા

૧ ગાદલા,	ઓશીકા,	્બેિશીટ,	પીલરો	કવર,	ચરોરસરો,	મચછરદાની,	સટનેલેશ	સટીલની	
થાળી	વાટકી	ચમચી	અને	ગલાસ,	લંચ	્બરોકસ,	વરોટર	્બરોટલ,	પલાસટીકની	િરોલ	
અન	ે ટમ્બલર,	 પલાસટીકની	 નાની	 િરોલ	 અને	 ટમ્બલર	 (િી.એલ.એસ.એસ.	
્યરોજનામાં	પ્રવેશ	સમ્યે	માત્ર	એક	વખિ	જ	મળવાપાત્ર	રહેશે.)	

૩,૫૦૦/-

૨ સકુલ	્યુતનફરોમ્વ	(૨	જોિ),	સકુલ	્ેબગ,	્બુટ-મરોઝા ૩,૦૦૦/-
૩ પુસિકરો,	નરોટ્બુક,	અપેતક્ષિ

૮,૫૦૦/-૪ સકુલ	ઇવેનટ,	નરોન	સકુલ	ઇવેનટ,	કરોમપ્યટુર
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૫ શાળાની	ફી	(ધરોરણ	૧	થી	૧૦	સુધી) ૧૫,૦૦૦/-	(૪૦	ટકા	શાળા	
અન	ે૬૦	ટકા	એસ.એ.જી.	

ખચ્વ	ભરોગવશે)

શાળાની	ફી	(ધરોરણ	૧૧	અને	૧૨)	 ૧૮,૦૦૦/-	(૪૦	ટકા	શાળા	
અન	ે૬૦	ટકા	એસ.એ.જી.	

ખચ્વ	ભરોગવશે)

૬ શાળામાં	એિતમશન	ફી	તવદ્ાથથી	દીઠ	₨	૫,૦૦૦	(શાળાની	પ્રવેશ	ફી	૫૦	
ટકા	શાળા	+	૫૦	ટકા	એસ.એ.જી.	િી.એલ.એસ.એસ.	્યરોજનામા	ંપ્રવેશ	સમ્યે	
માત્ર	એક	વખિ	જ	મળવાપાત્ર	રહેશે.)

૫,૦૦૦/-
વધમુા	ંવધ	ુ₨	૫૦૦૦/-	અથવા	
સકુલ	ફી	્બમેાંથી	જ	ેઓછ	ુહરો્ય	િે

૭ હરોસટેલ	ફી	(વાતષ્વક)
(શાળાની	સકુલ	ફી,	હરોસટેલ	ફી,	ભરોજન	ખચ્વ	અન	ેઅન્ય	િમામ	ખચ્વ	મળી	જે	
કંપરોઝીટ	ફી	હરો્ય	િેમના	૨૦	ટકા	અથવા	₨	૨૦,૦૦૦/-	વાતષ્વક	્બેમાંથી	જે	
ઓછુ	હરો્ય	િે.	જે	શાળાની	હરોસટલે	ફી	₨	૧૫૦૦૦/-	કે	િેથી	વધુ	હરો્ય	િેવી	
શાળાઓને	ઓછામાં	ઓછા	₨	૧૫,૦૦૦/-	વાતષ્વક	ખચ્વ	આપવાના	રહેશે.)	

૨૦,૦૦૦/-

૮ ભરોજન	ખચ્વ	–	વા્ય.ટી.	િથા	પી.ટી.	પ્રતિ	ખેલાિી	પ્રતિ	ડદન	(એસ.એ.જી.	દ્ારા	
સૂતચિ	મેનુ	મુજ્બ	શાળાએ	દતૈનક	ધરોરણે	ખેલાિીઓની	હાજરી	મુજ્બ	ભરોજન	
આપવાનું	રહેશે.)	

₨	૧૮૦	ભરોજન	+	₨	૩૦	
એકટ્ા	િા્યટ	(કાજુ,	્બદામ)	

ડ્ા્ય	ફૂટસ

૯ સપરોટ્વસ	કીટ	-	પ્રતિ	ખેલાિી	દીઠ	વાતષ્વક	 ૬,૦૦૦/-
૧૦	(અ) સટાઇપેનિ	-	પ્રતિ	ખેલાિી	પ્રતિ	માસ	 ૭૫૦/-	
૧૦	(્બ) લરોનડ્ી	ખચ્વ	-	માતસક	મહતિમ	મ્યા્વદા

(ખેલાિીઓના	 લરોનડ્ી	 ખચ્વ	 ભરોગવિી	 શાળાઓએ	 ખેલાિીઓને	 સટાઇપેનિ	
ચૂકવી	ખેલાિીઓ	પાસેથી	મેળવવાનરો	રહેશે)	

₨	૨૫૦/-

૧૧ મનેજેમનેટ	ચાજ્વ	 વાતષ્વક	 (માતસક	 ₨	૧૫૦૦૦	 લેખ	ેવાતષ્વક	 ₨	૧,૮૦,૦૦૦/-	
મનેજેરનુ	ંવિેન	+	₨	૨૦,૦૦૦/-	લેપટરોપ	અન	ેઇનટરનટે	કનેકશન	માટે	ખચ્વ	
કરવાનુ	ંરહેશ	ેદરેક	મનેજેરન	ેલપેટરોપ	અન	ેઇનટરનટે	કનેકશન	આપવંુ	અતનવા્ય્વ	
છે.	 મેનજેરની	 તનમણૂકં	 કરિા	 પહેલા	 િા્યરેકટરશ્રી,	 િી.એલ.એસ.એસ.	 દ્ારા	
મનેજેરની	્યરોગ્યિા	અંગેની	ચકાસણી	કરાવવાની	રહેશ.ે	શાળા	દ્ારા	જો	મનેજેર	
તન્યકુ્ત	કરેલ	હરો્ય	િનેી	પણ	્યરોગ્યિા	અંગેની	ચકાસણી	કરાવવાની	રહેશ.ે	

₨	૨,૦૦,૦૦૦/-

૧૨ ગ્રાનટેિ	શાળાઓમા	ંમેદાન	મેનટેનનસ	શાળાદીઠ	વાતષ્વક	
(ત્રણ	રમિરો	માટે	₨	૧,૦૦,૦૦૦/-	અને	ત્રણથી	વધારે	રમિરો	હરો્ય	િરો	
₨	૨,૦૦,૦૦૦/-,	મેદાન	મેનટનેનસ	માટે	ત્રણ	રમિ	સુધી	ઓછામા	ંઓછા	
એક	ગ્રાઉનિમેન	િેમજ	ત્રણથી	વધારે	રમિ	હરો્ય	િરો	ઓછામા	ંઓછા	્બે	
ગ્રાઉનિમેન	રાખવાના	રહેશે)		

₨	૨,૦૦,૦૦૦/-
(ત્રણથી	વધારે	રમિ	હરો્ય	િરો)	

૧૩ ત્બનતનવાસી	 વા્ય.ટી./પી.ટી.ખેલાિીઓ	 માટે	 ભરોજન	 અને	 ન્યુટ્ીશી્યન	
દૈતનક	પ્રતિ	ખેલાિી		(અ)	્બપરોરનું	ભરોજન	(્બ)	નાસિરો	(ક)	રાત્રી	ભરોજન	
અને	(િ)	એકસટ્ા	િા્યટ	પૈકી	જે	ખચ્વ	થશે	િે	ચુકવવામાં	આવશે	જે	અંગ	ે
અગાઉથી	િા્યરેકટરશ્રી,	િી.એલ.એસ.એસ.ની	મંજુરી	મેળવવાની	રહેશે

₨	૧૮૦	ભરોજન	+	₨	૩૦	
એકટ્ા	િા્યટ	(કાજુ,	્બદામ)	

ડ્ા્ય	ફૂટસ
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ક્રમ તવગત સુધારા ્રેલ ખ્ચ્ડની મહતિમ 
મયા્ડદા

૧૪	(અ) તનવાસી	ઇનસકુલ	ખેલાિીઓના	નાસિરો	દૈતનક	મહતિમ	મ્યા્વદા નીલ
૧૪	(્બ) ત્બનતનવાસી	ઇનસકુલ	ખેલાિીઓનરો	નાસિરો	દૈતનક	મહતિમ	મ્યા્વદા ₨	૩૦/-

શતતિદૂત યોજના
	 રાજ્યના	રમિગમિ	ક્ષેત્રપે્રતિભાશાળી	ખેલાિીઓ	રાષ્ટ્રી્ય	અને	આિંરરાષ્ટ્રી્ય	કક્ષાએ	તસતધિઓ	હાંસલ	કરી	રાજ્ય	અને	
રાષ્ટ્રનું	નામ	રરોશન	કરે	િે	માટે	વષ્વ	૨૦૦૬માં	ગુજરાિ	સરકાર	દ્ારા	‘શતક્તદુિ	્યરોજના’	અમલમાં	મૂકવામાં	આવેલ	છે.	
	 રાજ્યના	આશાસપદ	પ્રતિભાશાળી	ખેલાિીઓમાં	 રહેલ	ક્ષમિાન	ે ધ્યાને	લઈને	િેમન	ેજરૂરી્યાિના	ધરોરણે	Need	Base	
રમિગમિની	સંલગ્ન	સુતવધાઓ	પુરી	પાિી	એકસલનસ	િરફ	લઈ	જઈ	ચસેમપ્યન	િૈ્યાર	કરવાનરો	આ	્યરોજનાનુ	ં ધ્યે્ય	છે.	
ખેલાિીઓના	દેખાવ	અન	ેભતવષ્યમાં	સારરો	દેખાવ	કરવાની	શક્યિાઓન	ેધ્યાને	લઈ	િેઓની	જરૂરી્યાિ	મુજ્બ	પૌસષ્ટક	આહાર	
રમિગમિની	અદ્િન	સુતવધા,	આધતુનક	સાધનરો,	સપરોટ્વસકીટ,	સપધા્વ	ખચ્વ,	તનષણાંિ	પ્રતશક્ષકરોની	સેવાઓ,	મેિીક્ેમ	ઉપલબધ	
કરાવવાની	 સાથે	 સાથે	 મનરોવૈજ્ઞાતનક	 કા્ય્વતશત્બર	 અને	 સપરોટ્વસ	 મેિીસીન	 જેવી	 ્બા્બિરો	 માટે	 Need	 Base	 સહા્ય	 િરીક	ે
ખેલાિીઓને	પ્રરોતસાહન	આપવાની	જોગવાઈ	છે.
	 વષ્વ	૨૦૦૭	થી	૨૦૧૫	સુધી	શતક્તદૂિ	્યરોજનામાં	સમાતવષ્ટ	પ્રતિભાશાળી	ખેલાિીઓન	ેA,	B	અન	ેC	કેટેગરી	અંિગ્વિ	
પ્રા્યરોરીટી	રમિરો	ના	આધાર	ેઅનકુ્મે	₨	૨૫	લાખ,	₨	૧૫	લાખ	અન	ે₨	૫	લાખ	ની	મહતિમ	વાતષ્વક	મ્યા્વદામાં	નાણાંકી્ય	સહા્ય	
આપવામાંં	આવિી	હિી.	પરંિુ	વષ્વ	૨૦૧૬-૧૭	થી	શતક્તદૂિ	્યરોજનામાં	ખેલાિીઓની	પસંદગી	પરોઈનટ	સીસટમ,	ઓલસમપક	
૨૦૨૦/૨૦૨૪	માં	ભાગ	લેવાની	શક્યિાઓ	અન	ેનરોન	ઓલસમપક	રમિમાં	દેશનું	પ્રતિતનતધતવ	કરનાર	ખેલાિીઓના	આધાર	ે
કરવામાં	આવેલ	છે.	જેમાં	ઓલસમપક	૨૦૨૦/૨૦૨૪	ના	સંભતવિ	ખેલાિીઓન	ેવાતષ્વક	₨	૨૫	લાખ	ની	મહતિમ	મ્યા્વદામાં	
િથા	અન્ય	પ્રતિભાશાળી	ખેલાિીઓને	વાતષ્વક	₨	૫	લાખ	અન	ેઅન્ય	પ્રતિભાશાળી	ખેલાિીઓ	ન	ે₨	૨.૫૦	લાખ	ની	મહતિમ	
મ્યા્વદામાં	 નીિ્બેઝ	સહા્ય	આપવામાંં	આવ	ેછે.	જેમાં	ખેલાિીન	ે તવદેશમાં	 સપધા્વ,	 ટ્ેતનંગમાં	મરોકલવાની	જોગવાઈ	પણ	છે.	
િદ્ઉપરાંિ	દરેક	ખેલાિીઓને	₨	૫.૦૦	લાખના	મેિીક્ેમ	અન	ે₨	૫.૦૦	લાખના	અકસમાિ	મૃત્યુ	વીમાથી	સુરતક્ષિ	કરવામાં	
આવે	છે.	
	 શતક્તદૂિ	્યરોજના	અંિગ્વિ	કુલ	૮૫૦	ખેલાિીઓ	લાભ	લઈ	ચૂક્યા	છ	ેિેમજ	કુલ	₨	૨૦.૮૩	કરરોિની	નાણાંકી્ય	સહા્ય	
ચુકવવામાં	આવી	છે.	 વષ્વ	 ૨૦૧૮-૧૯	અિંગ્વિ	 ૭૩	ખેલાિીઓની	 પસંદગી	 કરવામાં	આવી	છ	ેજેમાંથી	 ૩૦	ખેલાિીઓ	
ઓલસમપક	૨૦૨૦/૨૦૨૪ના	ટાગષેટેિ	ખેલાિી	િરીકે	સમાવેશ	કરવામાં	આવેલ	છે.	હવે	શતક્તદૂિ	્યરોજનાનરો	ધ્યે્ય	૨૦૨૦/૨૦૨૪	
માટે	ઓલસમપ્યન	િૈ્યાર	કરવાનરો	છે.	
પી.આઈ.યુ. યોજના
•	 વષ્વ	૨૦૨૦-૨૧	માં	૧	હરોસટેલના	કામ	પણૂ્વ	થ્યેલ	છે.	૩	હરોસટલેના	કામરો	પ્રગતિ	હેઠળ	છે.	િેમજ	૧	હરોસટેલનું	કામ	

શરૂ	થનાર	છે.	જેની	અંદાજીિ	ડકંમિ	₨	૭૦૦.૦૦	લાખ	છે.	
•	 રાજપીપળા	ખાિે	િરોરમેટરી	ત્બસલિંગની	કામગીરી	પ્રગતિમાં	છે.	
•	 ૧	મલટીપપ્વઝ	હરોલની	કામગીરી	પ્રગતિમાં	છે.	
•	 ૧	િાલુકા	કરોમપલેક્ષની	કામગીરી	પૂણ્વ	થ્યેલ	છે.	૩	િાલુકા	કરોમપલેક્ષની	કામગીરી	પ્રગતિમાં	છે.
•	 ૨	સવીમીંગ	પુલની	કામગીરી	પૂણ્વ	થ્યેલ	છે.	
•	 ગાંધીનગર	ખાિે	ઇનિરોર	સપરોટ્વસ	ત્બસલિંગ	િેમજ	વહીવટી	મકાનની	કામગીરી	પૂણ્વ	થવામાં	છ.ે	જેની	અંદાજીિ	ડકંમિ	

₨	૧૧૮૦.૦૦	લખ	છે.
•	 નરરોિા	 (અમદાવાદ)	 િેમજ	સાપુિારા	ખાિે	 તસનથેટીક	એથલટેીક	 ટ્ેકની	 કામગીરી	 પ્રગતિમાં	 છે.	 રાજપીપળા	ખાિે	

એથલેટીક	ટ્ેકની	કામગીરી	શરૂ	થનાર	છે.	જેની	અંદાજીિ	ડકમંિ	₨	૭૦૦.૦૦	લાખ	છે.	
•	 વિનગર	ખાિે	તસનથેટીક	એથલેટીક	ટ્ેક	િેમજ	અન્ય	મેદાનરોની	કામગીરી	શરૂ	થવામાં	છે.

૪. સવતણ્ડમ ગુજરાત સપોટ્ડસ યુતનવતસ્ડટી
	 ગુજરાિ	સરકાર	દ્ારા	 સથાતપિ	 સવતણ્વમ	ગુજરાિ	 સપરોટ્વસ	્યુતનવતસ્વટી	સરકારશ્રીના	એકટથી	વષ્વ	૨૦૧૧માં	અમલમાં	
આવેલ	છે.	્યુતનવતસ્વટીને	હાલ	્યુ.જી.સી.	દ્ારા	2-Fની	માન્યિા	મળેલ	છે.	સવતણ્વમ	ગુજરાિ	સપરોટ્વસ	્યુતનવતસ્વટી	દ્ારા	અત્યાર	ે
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ટીચચ્વ	એજ્યુકેશન	 પરોગ્રામ,	 હા્યર	 પરફરોમ્વનસ	 ટ્ેનીંગ	 પરોગ્રામ,	એપલાઇિ	 સપરોટ્વસ	 સા્યનસ	એજ્યુકેશન	 પરોગ્રામ,	 ટેકનીકલ	
એજ્યુકેશન	ટ્ેનીંગ	પરોગ્રામ	અને	કરોચ	એજ્યુકેશન	પરોગ્રામ	કા્ય્વરિ	છે.	ગુજરાિ	સરકારશ્રીના	એકટથી	સથપા્યેલ	્યુતનવતસ્વટી	
એકટની	જોગવાઈ	મુજ્બ	એફીલીએડટંગ	્યુતનવતસ્વટીનરો	દરજ્રો	ધરાવે	છે.	સંલગ્ન	કરોલેજોમાં	રમિગમિ	તવભાગમાંં	ંતવતવધ	
ડિગ્રી/ડિપલરોમા	િથા	સડટ્વડફકેટ	કરોષ્વ	પણ	ચલાવવામાં	આવે	છે.	
૧)	 સવતણ્વમ	ગુજરાિ	સપરોટ્વસ	્યુતનવતસ્વટીના	તનમા્વણાધીન	નતવન	સંકુલ	ખાિે	વહીવટી	ભવનનુ	ં્બાંધકામ,	્બરો્યઝ	હરોસટેલનું	

્બાંધકામ,	 ગલસ્વ	 હરોસટેલનુ	ં ્બાંધકામ,	 સટાફ	ક્ાટસ્વના	 ્બાંધકામ,	 કેમપસ	 સાઈટ	 િેવલપમેનટ	 િથા	 એથલટેીક	 ટે્કના	
તનમા્વણના	કામરો	હાલમાં	પ્રગતિમાં	છે	જે	વષ્વ	૨૦૨૨માં	પણૂ્વ	થશે.

૨)		 ભારિ	સરકારશ્રીની	ખેલરો	ઇસનિ્યા	્યરોજના	અિંગ્વિ	સવતણ્વમ	ગુજરાિ	સપરોટ્વસ	્યુતનવતસ્વટીના	તનમા્વણાધીન	સંકુલ	ખાિે	
મલટી	 પપ્વઝ	 ઇનિરોર	 હરોલ	 િથા	આંિરરાષ્ટ્રી્ય	 ધારા	 ધરોરણરો	 મુજ્બ	અત્યાધતુનક	 સવીમીંગ	 પુલનું	 ્બાંધકામ	 હાલમાં	
પૂરજોશમાં	ચાલુ	છે,	જે	વષ્વ	૨૦૨૨માં	પૂણ્વ	થશે.

૩)	 ્યુતનવતસ્વટી	દ્ારા	અત્યાર	સુધી	સમગ્ર	રાજ્યમાંંથી	કુલ	૦૭	તવતવધ	શૈક્ષતણક	સંસથાઓન	ેસંલગ્નિા	આપવામાંં	આવેલ	
જેમાં	ચાલુ	વષષે	અન્ય	૦૫	શૈક્ષતણક	સંસથાઓને	સંલગ્નિા	આપવમા	ંઆવેલ	છે.	આમ,	ચાલ	ુવષષે	કુલ	૧૨	સંલગ્નિા	
પ્રાપ્ત	કરોલેજોમાં	રમિગમિ	તવભાગમાંંં	તવતવધ	અભ્યાસક્મરો	માટે	કુલ	૪૦૦	્બેઠકરોના	વધારરો	થ્ેયલ	છે.

૪)		 સવતણ્વમ	ગુજરાિ	સપરોટ્વસ	્યુતનવતસ્વટી	દ્ારા	રાજ્યભરના	ડદવ્યાગં	રમિવીરરોના	કરોચ	અને	ટ્ેઈનસ્વ	માટે	 તત્રડદવસી્ય	
‘ટ્ેઈન	 ધ	 ટ્ેઈનસ્વ’	 કા્ય્વક્મ	 દ્ારા	 ડદવ્યાંગ	 રમિવીરરોની	 િાલીમન	ે લગિા	 તવતવધ	 તવષ્યરો	 પર	 િાલીમ	 કા્ય્વક્મનું	
આ્યરોજન	કરવામાં	આવેલ.

૫)	 સવતણ્વમ	ગુજરાિ	સપરોટ્વસ	્યુતનવતસ્વટી	દ્ારા	ચાલુ	વષષે	રાજ્યની	તવતવધ	કુલ	૦૫	્યુતનવતસ્વટીઓ	સાથ	ેશારીડરક	તશક્ષણ,	
રમિ	તવજ્ઞાન	અન	ેરમિ	ટેક્રોલરોજીના	માધ્યમથી	પારસપડરક	તહિરોના	ઉતિેજન	અન	ેતવકાસ	માટે	ઉચ્	તશક્ષણ,	સંશરોધન	
િેમજ	પ્રતશક્ષણના	કા્ય્વમાં	સહ્યરોગ	સાધવા	સમજૂિી	કરાર	કરવામાં	આવ્યાં.

૫. તનયામ્, પુરાતતવ અને સંગ્રહાલયની ્્ેચરી ગાંધીનગર 
૧.  તનયામ્ સંગ્રહાલયની ્્ચેરી
પ્રસતાવના 
	 સામાન્ય	વહીવટ	તવભાગના	િા.૦૩/૦૨/૨૦૧૪ના	ઠરાવ	ક્માકં	આરએસકે/૧૦૨૦૧૪/૨૩૦૦/૨૨/આર	િેમજ	રમિગમિ	
્ુયવક	સેવા	અને	સાંસકકૃતિક	પ્રવૃતતિઓ	તવભાગ	ગાંધીનગરના	િા.	૨૧/૦૨/૨૦૧૪	ઠરાવ	ક્માંક	મકમ/૧૦૧૩/૧૧૯૦/ક	થી	
તન્યામક	પુરાિતવ	અને	સંગ્રહાલ્ય	કચેરીનું	એકીકરણ	કરિાં	તન્યામકશ્રી	પુરાિતવ	અન	ેસંગ્રહાલ્ય	કચેરી	અસસિતવમાં	આવેલ	
છે.	જે	રમિગમિ	્યુવક	સેવા	અન	ેસાંસકકૃતિક	પ્રવૃતતિઓ	તવભાગ	હેઠળ	મુકા્યેલ	છે.	અન	ેઆ	ખાિાના	વિા	સંચાલન	સદર	
તવભાગ	દ્ારા	થા્ય	છે.	
	 સંગ્રહાલ્ય	કચેરીનરો	વહીવટ	તન્યામક	પુરાિતવ	અન	ેસંગ્રહાલ્ય	દ્ારા	કરવામાં	આવે	છે.	જેની	કચેરી	ગાંધીનગર	ખાિે	
િા.૨૩-૧૦-૨૦૧૩થી	અતભલેખાગાર	ભવન,	સેકટર-૧૭,	ગાંધીનગર	ખાિે	કા્ય્વરિ	કરવામાં	આવેલી	છ	ેઅન	ેિેમના	િા્બા	
હેઠળ	નીચે	મુજ્બના	સંગ્રહાલ્યરો	કા્ય્વરિ	છે	

1.	 મ્યુતઝ્યમ	અન	ેતપકચર	ગેલેરી	સ્યાજી્બાગ	વિરોદરા.
2.	 કચછ	મ્યુતઝ્યમ,	હમીરસર	િળાવની	સામે	ભુજ
3.	 વરોટસન	મ્યુતઝ્યમ,	જ્યુ્બીલી્બાગ	રાજકરોટ.
4.	 જુનાગઢ	મ્યુતઝ્યમ,	િાજમંજીલ	્બીલિીંગ	સરદાર્બાગ,	જુનાગઢ.
5.	 વિનગર	મ્યુતઝ્યમ,	વિનગર.	તજ-	મહેસાણા
6.	 પ્રભાસપાટણ	મ્યુતઝ્યમ,	પ્રભાસપાટણ	(વેરાવળ)	તજ-ગીર-સરોમનાથ
7.	 પુરાિતવી્ય	મ્યુતઝ્યમ,	લાખરોટા	િળાવ	જામનગર
8.	 ્બાટ્વન	મ્યુતઝ્યમ,	ગાંધી	સમૃિી	ભાવનગર
9.	 પાટણ	સંગ્રહાલ્ય,	ઉતિર	ગુજરાિ,	પાટણ
10.	 ગાંધી	સમૃતિભવન,	ચરોપાટી	પાસે,	પરોર્બંદર
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11.	 દાિંીકુટીર	સંગ્રહાલ્ય,	માહાતમા	મંડદરની	સામે,	સેકટર-૧૪,	ગાંધીનગર	
12.	 શામળાજી	મ્યુતઝ્યમ,	શામળાજી,	(િા.	તભલરોિા)(અરવલ્ી)	(આડદજાતિ	તવસિાર)
13.	 સરદાર	પટેલ	રાષ્ટ્રી્ય	સંગ્રહાલ્ય,	્બારિરોલી	(તજ-સુરિ)	(આડદજાતિ	તવસિાર)
14.	 સાપિુારા	મ્યુતઝ્યમ,	સાપુિારા	(આહવા)	િાંગ(આડદજાતિ	તવસિાર)
15.	 છરોટાઉદેપુર	મ્યુતઝ્યમ,	છરોટા	ઉદેપુર	(આડદજાતિ	તવસિાર)
16.	 ધી	લેિી	તવલસન	મ્યુતઝ્યમ,	ધરમપુર.	તજ-વલસાિ	(આડદજાતિ	તવસિાર)
17.	 વિનગર	સંગ્રહાલ્ય,	વિનગર	(સંગ્રહાલ્યનું	નવું	ત્બલિીંગ)
18.	 વિનગર	આ્યયોલરોજીકલ	એકસપીરી્યનસલ	સંગ્રહાલ્ય,	વિનગર	
19.	 દ્ારકા	મ્યુતઝ્યમ,	દેવભૂતમ	દ્ારકા	

સંગ્રહાલય ્્ચેરીનો મુખય ઉદેૃશ
•	 સંગ્રહાલ્ય	કચેરીનરો	મુખ્ય	ઉદ્ેશ	સમાજના	તવકાસમા	ંસેવાઓ	આપવાનરો	અને	આપણા	ભવ્ય	સાંસકકૃતિક	વારસાનું	પણ	

જિન	કરી	લરોકરોને	અન	ેજ્ઞાન	પુરુ	પાિવાનરો	છે..	

સંગ્રહાલય ્્ચેરીની તવતવધ પ્રવૃતતિઓ
સંગ્રહાલ્ય	કચેરી	નીચેની	મુખ્ય	પ્રવૃતતિઓ	કરે	છે.	
1.		 વારસાગિ	સાંસકકૃતિક	વસિુઓની	સાચવણી	િથા	નવીન	વધારાની	વસિુઓનરો	સંગ્રહ	કરી	હાલના	સંગ્રહાલ્યરોને	સમૃધિ	

કરવા.
2.		 જાહેર	જનિાને	લાભ	થા્ય	િે	હેિુ	લક્્યમાં	રાખીન	ેઆધુતનક	ઢ્બે	સંગ્રહાલ્યની	પુનઃરચના	કરવી.
3.		 મુલાકાિીઓને	શૈક્ષતણક	સગવિિાઓ	આપવી.	િથા	તવદ્ાથથીઓન	ેિથા	સંશરોધકરોને	િેમના	તવષ્યરોના	ક્ષેત્રકમાં	જરૂરી	

માતહિી	અને	સહા્ય	આપવી.
4.		 ખાનગી	સંગ્રહાલ્યરોને	ગ્રાનટ	આપવી.
5.		 સંગ્રહાલ્ય	ખાિાના	નમુનાઓની	જાળવણી	િથા	િેની	સંભાળવાની	કામગીરી	.
6.		 મૃિ	પ્રાણી,	પક્ષીઓના	ચામિાની	રસા્યણીક	સારવાર	આપી	ફરીથી	સાકારરુપ	્બનાવવા.
7.		 સંગ્રહાલ્યને	લગિા	 તવષ્ય	પર	તનષણાંિરોના	વ્યાખ્યાનરો	જાહેરજનિા	માટે	ગરોઠવવાનું	િથા	સામાન્ય	જનિાને	અન	ે

તવદ્ાથથીઓને	તશક્ષણનરો	લાભ	મળ	ેિે	પ્રમાણે	શૈક્ષતણક	ડફલમ-શરો	્યરોજવા.
8.		 સામાન્ય	જનિાને	તશક્ષણનરો	લાભ	મળે	િે	માટે	ખાસ	પ્રદશ્વનરો	્યરોજવા	.
9.		 સંગ્રહાલ્યરોના	નમુનાઓ	ઉપર	સંશરોધન	કરી	લખવામાં	આવેલ	લેખરો	પ્રકાશનરો	દ્ારા	પ્રતસધિ	કરવાની	કામગીરી.
10.	 સરકારી	ત્બન	સરકારી	સંગ્રહાલ્યરોના	વાતષ્વક	તનરીક્ષણ.
	 રાજ્યના	દરેક	તજલ્ામાં	એક	સંગ્રહાલ્ય	સથાપવાની	્યરોજના	હરોવાથી	ઐતિહાતસક,	ધાતમ્વક	િેમજ	આડદવાસી	તવસિારમાં	
સંગ્રહાલ્યરોના	્બહરોળા	પ્રચાર	માટે	ત્યાંની	સથાપત્ય	કલા	સાચવવા	માટે	સંગ્રહાલ્યરોની	સથાપના	કરવી.
સંગ્રહાલય ખાતુ, ગુજરાત રાજયની તસતધિઓ
•	 વિરોદરા	મ્યતુઝ્યમ	અન	ેતપકચર	ગેલેરીના	એક	સરો	વષ્વ	જનુા	મકાનના	કનઝરવશેનની	કામગીરી	પણૂ્વ	કરવામા	ંઆવલે	છે.
•	 ટ્ા્ય્બલ	િથા	નરોન	ટ્ા્ય્બલ	તવસિારના	મ્યુતઝ્યમરો	માટે	કલા	સંસકકૃતિન	ેલગિા	નમુનાઓ	ખરીદવાની	કામગીરી	હાથ	

ધરેલ	છે.	ટ્ા્ય્બલ	િેમજ	નરોન	ટ્ા્ય્બલ	તવસિારના	મ્યુતઝ્યમરોમાં	આવેલા	નમુનાઓ	ડિસપલે	કરવાની	કામગીરી	િેમજ	
તવભાગરો	રીઓગષેનાઇઝેશનની	કામગીરી	હાથ	ધરેલ	છે.

•	 ટ્ા્ય્બલ	 િેમજ	નરોન	 ટ્ા્ય્બલ	 તવસિારના	 મ્યુતઝ્યરોમરોમા	ંઆવેલા	નમુનાઓના	 િરોક્યુમેનટેશનની	અને	 ફરોટરોગ્રાફીની	
કામગીરી	હાલ	ચાલુ	છે.

•	 ખાિાના	્બાકી	રહી	ગ્યેલા	મ્યુતઝ્યમરો	માટ	ેઅદ્િન	મશીનરી	ઇકતવપમેનટ	ખરીદીની	કામગીરી	હાથ	ધરેલ	છે.
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•	 વિનગર	ખાિે	આક્ક્યરોલરોજીકલ	એકસપીરી્યનસલ	મ્યુતઝ્યમ	્બનાવવાની	કામગીરી	િથા	દ્ારકા	ખાિે	R&B	દ્ારા	િૈ્યાર	
કરેલ	ભવનમાં	સંગ્રહાલ્ય	તવકસાવવા	અંગેની	કામગીરી	ચાલ	ુછે.

•	 લિેી	તવલસન	મ્યુતઝ્યમ	ધરમપુર	ત્બલિીંગના	તવકાસના	કામરો	માટેની	નવી	્બા્બિ
•	 કેવડિ્યા	ખાિે	૫દર	રજવાિાની	એકિા	દશા્વવાિુ	ંસગં્રહાલ્ય	િ્ૈયાર	કરવા	માટે	જરૂરી	જમીન	સપંાદની	કામગીરી	કરેલ	છે.
•	 સુરનેદ્રનગર	તજલ્ાના	ચરોટીલા	ખાિે	રાષ્ટ્રી્ય	શા્યર	ઝવેરચંદ	મેઘાણી	જીવન	આધારીિ	સંગ્રહાલ્ય	િૈ્યાર	કરવા	માટે	

જમીન	સંપાદની	કામગીરી	પ્રગિીમાં	છે.
•	 ્બરરોિા	ખાિે	વિરોદરા	મહાનગરપાલીકા	હસિકની	િા્ંબરકર	વાિાની	જુની	અન	ેજજ્વરીિ	ઈમારિની	જગ્યાએ	“ગુજરાિ	

પેઈસનટંગ	મ્યુતઝ્યમ”ની	સથાપના	માટ	ેડિઝાઈન	અને	ટેકનીક્	એજનસીની	તનમણૂંક	કરેલ	છે.
•	 કરોતવિ૧૯ની	વૈતવિક	મહામારીમાં	કલા	રસીકરો	િેમજ	સામાન્ય	લરોકરો	સંગ્રહાલનરો	લાભ	લઈ	શકે	િે	માટે	વે્બીનાર	ક્મ	

વચ્યુ્વઅલ	ટૂરનું	આ્યરોજન	કરેલ	છે.
સંગ્રહાલય ્્ચેરીની પ્રવૃતતિઓનો સારાંશ
	 ગુજરાિમાં	ખ્યાતિ	પામેલા	ખાનગી	મ્યુતઝ્યમરોની	સંખ્યા	પણ	સારી	એવી	છે.	જેની	સંભાળ	રાખવાની	કામગીરી	સંગ્રહાલ્ય	
ખાિાએ	સવીકારેલી	છે.	અન	ેસંગ્રહાલ્ય	કચેરી,	હવે	ખરેખર	પ્રાદેતશક	લરોકરો	માટે	િેની	સંસકકૃતિનુ	કેનદ્ર	્બનવા	શડકિશાળી	્બન્યુ	
છે.	જે	માટે	ખાનગી	સંગ્રહાલ્યરોને	તવકાસની	કામગીરી	માટે	ગ્રાનટ	ઇન	એઇિ	હેઠળ	દર	વષષે	૨૦થી	વધુ	સંગ્રહાલ્યરોના	કેટેગરી	
વાઇઝ	A-	૩	લાખ,	B	-	૨	લાખ	અન	ેC-	૧	લાખ	અનુદાન	આપવાની	્યરોજના	અમલી	છે.	
	 સંગ્રહાલ્ય	આનંદ	સાથે	 તશક્ષણ	આપે	છે.	અને	આનંદની	સાથે	 તશક્ષણ	જુદા	જુદા	પ્રદેશરોન	ેલરોકરોમાં	 કરોઇપણ	જાિના,	
જાતિના,	ઉમરના	કે	્યરોગ્યિાના	ભેદભાવ	રાખ્યા	વગર	આપે	છે.	આ	ફકિ	આનંદ	અન	ેસૌનદ્ય્વિાના	જ્ઞાનનરો	તવકાસ	થા્ય	િે	
માટે	મ્યુતઝ્યમરોનરો	તવકાસ	કરવામાં	આવિરો	નથી	પરંિુ	મનુષ્ય	કે	જે	સમાજનરો	એક	ભાગ	છે.	િે	સમાજન	ેઉપ્યરોગી	થા્ય	િે	
પ્રમાણે	મ્યુતઝ્યમમા	ંકલાની	ગરોઠવણી	કરવામાં	આવે	છે,	નમૂનાઓના	કરોનઝવષેશન	અન	ેપ્રીઝવષેશન	માટે	વિરોદરા	ખાિે	સેનટ્લ	
કરોનઝવષેશન	લે્બરોરેટરી	કા્ય્વરિ	છે.	સંગ્રહાલ્ય	ખાિુ,	સમાજ	પ્રત્યે	કિ્વવ્યની	જવા્બદારી	પુરી	કરવા	માટ	ેશૈક્ષતણક	પ્રવૃતતિઓ	જેવી	
ક	ેડફલમ	શરો,	ગેલેરી	ટરોક,	તશક્ષણને	લક્્યમાં	રાખીને		પ્રદ્વશન	ગરોઠવવાનું	વગેરે	કા્ય્વક્મ	્યરોજી	કિ્વવ્ય	પુરૂ	કરે	છે.	આ	ઉપરાંિ	
ભારિમાં	મ્યુતઝ્યમની	પ્રગતિ	િરફ	પ્રજાનુ	આકષ્વણ	વધે	િે	માટે	ખાસ	પ્રદશ્વન	્યરોજવામાંં	આવે	છે	િથા	કલા	પ્રવૃતતિઓના	
પ્ર્યરોગરો,	સંગ્રહાલ્યને	લગિા	કા્ય્વક્મરો	્યરોજવામાંં	આવે	છે.	
	 દેશનરો	સાંસકકૃતિક	કલાકકૃતિઓનરો	ખજાનરો	દેશ્બહાર	ચાલ્યરો	ન	જા્ય	િે	માટે	િેવા	ખજાનાન	ેખરીદી	કરીન	ેઅથવા	ટ્ેઝર	ટ્રોવ	
એકટ	અનુસાર	ભેટ	રુપે	મેળવીને	સાચવી	રાખવરો	એ	સંગ્રહાલ્ય	ખાિાની	મુખ્ય	ફરજોમાંની	એક	છે.	આ	કા્ય્વવાહી	રાજ્ય	
કક્ષાની	આટ્વ	પરચેઝ	કમીટી	કરે	છે	હાલના	જુના	મ્યુતઝ્યમરોને	ફરીથી	પુનઃગરોઠવણી	કરી	તવકસાવવાની	્યરોજના	હાથ	ધરવામા	ં
આવેલી	છે.	રાજ્યના	ઐતિહાતસક	સથળરોમાં	િથા	મુખ્ય	આડદજાતિ	તવસિારરોમા	ંનવા	મ્યુતઝ્યમરો	િૈ્યાર	કરવા	માટેનરો	કા્ય્વક્મ	
હાથ	ધરવામાં	આવ્યરો	છે.	ઓલિ	જુનાગઢ	સટટેના	નવા્બની	જવેલરી	િથા	ઘરેણા	જાહેર	જનિા	તનહાળી	શકે	િે	માટે	જુનાગઢ	
ખાિે	િાજ	મંતઝલ	નામના	મહેલમાં	ડિસપલે	માટે	વષ્વ	૨૦૧૯-૨૦માં	કામગીરી	પુરી	થઇ	જા્ય	િેવું	આ્યરોજન	છે.	
(૨) તનયામ્ પુરાતતવની ્્ેચરી
	 પુરાિતવ	કચેરીની	તવતવધ	પ્રવૃતતિઓથી	પરરોક્ષ	રીિે	તશક્ષણ,	અતવતધસરનાં	તશક્ષણ	અન	ેસાંસકકૃતિક	તશક્ષણના	ંકા્ય્વમાં	્બળ	
મળે	છે.	લરોકરોન	ેઅના્યસે	તવતવધિામાં	એકિાના	દશ્વન	થા્ય	છે.	પરીણામ	ેરાષ્ટ્રી્ય	માનતસકિા	અન	ેઆદ્ાસતમક	એકીકરણ	
સજા્વ્ય	છે.	
્્ચેરીની ્ામગીરી 

(૧)		 ગામ	ેગામની	પુરાિતવી્ય	મરોજણી.	
(૨)		 મહતવની	પ્રાચીન	નદરોઓની	મરોજણી	
(૩)		 સથાપત્યકી્ય	સમારકરોની	મરોજણી.	
(૪)		 પંસદગીના	મહતવના	સથળરોએ	ઉતખનન
(૫)		 રાજ્ય	રતક્ષિ	સમારકરોના	રક્ષણ	જાળવણી,	પુરારક્ષણ,	રાસા્યણીક	માવજિ(સંરક્ષણ),	 તવજળીકરણ	અને	સથાતનક	

પરીવેશ	િથા	પ્યા્વવરણ	જાળવણી	સૌદ્ય્વ	વૃસધધ
	(૬)		 પુરાિતવી્ય	મહતવની	્બા્બિરોનું	પ્રકાશન	
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	(૭		 પુરાિતવી્ય	્બા્બિરો	અંગ	ેતવદ્ાથથીઓ,	અધ્યાપક,	સંશરોધકરો	અને	રસ	લેિા	સહુન	ેઇષ્ટ	માતહિી	પ્રદાન	
	(૮)		 પુરાિતવી્ય	પ્રદશ્વનરોનું	આ્યરોજન	િથા	સમારક	ઉતસવરોની	ઉજવણી
	(૯)		 પુરાિતવને	લગિા	્બરોિ્વ,	સતમતિ	આદીને	લગિી	કા્ય્વવાહી
	(૧૦)	કરોચર્બ	ખાિે	મહાતમા	ગાંધી	સમારકના	વહીવટ	માટે	ગુજરાિ	તવદ્ાપીઠન	ેઅનુદાન
	(૧૧)	પુરાિતવ	તવષ્યક	સંશરોધન	લેખરો,	પુસસિકાઓ	તવગેરે	પ્રકાશન	કરવા	માટે	જ	ેિે	સંસથા,	કરોલેજ,	્યુતનવસથીટીને	ગ્રાનટ	

–	ઇન-	એઇિ	થી	નાણાંકી્ય	સહા્ય.
(૧૨)		રાજ્ય	 રતક્ષિ	 સમારકરોની	 સાફસફાઇ	 માટે	 િથા	 અરતક્ષિ	 હેરીટેજ	 ઇમારિરોની	 જાળવળી	 માટે	 સંસથાઓ,	

નગરપાતલકાઓને	ગ્રાનટ–ઇન-એઇિથી	નાણાંકી્ય	સહા્ય.
સવચેક્ણ અને ઉતખનન
	 પુરાિતવ	કચેરીની	િકનીકી	કામગીરીનરો	પ્રારંભ	પુરાિતવી્ય	સવષેક્ષણથી	થા્ય	છે.	આ	કા્યમી	પ્રકારનુ	ંકા્ય્વ	છે.	સવષેક્ષણનુ	ંએક	
ચક્	થ્યે	્બીજું	ચક્	શરૂ	કરવાનું	અને	ચાલુ	માસમાં	પણ	ફેર	િપાસ	ક્યારેક	જરૂરી	્બન	ેછે.	આ	કામગીરી	કચેરીની	ત્રણ	(૩)	
વિુ્વળ	કચેરીઓ	મારફિ	કરવામાં	આવે	છે.	આ	કામગીરીમાં	નીચ	ેજણાવેલ	પ્રકારના	કા્યયોનરો	સમાવેશ	થા્ય	છે.	
	 (૧)	કરોઈપણ	વ્યતક્ત	કે	સંસથા	િરફથી	થિી	પૃચછાનરો	જવા્બ	દેવા	માટે	જરૂરી	હરો્ય	િરો	કરવાની	સથળ	િપાસ	(૨)	ભૂતમગિ	
ભંિાર	પ્રાતપ્ત	અન	ેિેના	પ્રાતપ્ત	સથાનનું	તનરીક્ષણ	(૩)	દરેક	ભંિાર	પ્રાતપ્ત	અન	ેિેના	પ્રાતપ્ત	સથાનનું	તનરીક્ષણ	(૪)	પુરાિતવી્ય	
સંશરોધનની	માતહિી	એકઠી	કરવા	માટે	ગામ	ેગામની	મરોજણી	(૫)	પ્રાગ	ઐતિહાતસક	અન	ેઆદ્	ઐતિહાતસક	સંસકકૃતિઓની	
ભાળ	મેળવવા	માટે	નદીઓના	કાંઠા,	ભાઠાં	અન	ેખીણની	મરોજણી	(૬)	મહતવના	પુરાિતવી્ય	કે	ઈતિહાસ	તવષ્યક	પ્રશ્ન	્બા્બિ	
નવી	 વધુ	 માતહિી	 મેળવવા	 માટેના	 તવતશષ્ટ	 ક્ષેત્રરો	 –	 વેષણરો	અગાઉ	 થઈ	ગ્યેલ	 કે	 કરોઈપણ	 વષષે	 હાથ	 ધરવામાં	આવિા	
ક્ષેત્રાનવેષણ	દરમ્યાન	નોંધાિા	મહતવના	પસંદગીના	ટીં્બા	ઉપર	ઉતખનન	કા્ય્વ	હાથ	ધરા્ય	છે.	ભુસિર	આદી	તવજ્ઞાનના	પા્યાના	
િતવરો	ઉપર	પુરાિતવી્ય	ઉતખનનરો	આધાર	રહ્રો	છે.	અમુક	પુરાવશેષરો	એકઠા	કરવા	માટે	પુરાિતવી્ય	ઉતખનન	કરી	શકા્ય	નહી.	
મહતવની	વસિુ	પુરાવરો	છે.	જેની	અવગણના	થઈ	શકે	નહી.	વજૈ્ઞાતનક	સવષેક્ષણ	્બાદ	જરૂરી	જણા્ય	િરો	જ	ઉતખનન	હાથ	ધરી	
શકા્ય	સરોમનાથ,	રરોજિી,	લાંઘણજ,	દ્ારકા	અને	તચરરોિા	િેમજ	કચછમાં	પા્બુમઠ	માં	ઉતખનન	થઈ	ચુક્યા	છે.	અન	ેમહેસાણા	
તજલ્ામાં	વિનગર	મુકામે	પણ	ઉતખનની	કામગીરી	કરવામા	ંઆવેલ.	હાલમા	ંચાલ	ુવષ્વમાં	ઓગષ્ટ	-૧૮	માં	કચછ	જીલ્ાના	
્બૌધધ	સાઇટ	તસ્યરોિ	િા.લખપિ	ખાિે	ઉતખનની	કામગીરી	કરવામાં	આવેલ	છે.	
સમાર્ોનું પુરારક્ણ 
	 પુરારક્ષણ	એટલ	ે તવતશષ્ટ	સમારકામ	મારફિ	સંરક્ષણ.	 િેમાં	 નીચેની	્બા્બિરોનરો	સમાવેશ	થા્ય	છે.	 (૧)	સામાન્ય	સાફ	
સફાઈનું	 કામ	 (૨)	ચરોમાસા	પહેલાનું	 પછીનું	 સમારકામ	 (૩)	 તવશેષ	સમારકામ	 (૪)	 સમારકના	 તવસિારના	પડરવેશ	અને	
પ્યા્વવરણની	જાળવણી	(૫)	ખાસ	ડકસસામાં	સમારક્ું	તવજળીકરણ,	પુરાિતવી્ય	ઉદ્ાન	સૌંદ્ય્વવૃતધિ	કામ.
સમાર્ો અને પુરાવશેરોનું રાસાયતણ્ સંરક્ણ
	 કેટલાક	પદાથયોમાં	સથાતનક	વાિાવરણ	મુજ્બ	તવઘટનની	પ્રતક્્યા	ઓછા	વિા	અંશે	થિી	હરો્ય	છે.	આ્બરોહવા	પ્રદુષણના	આ	
્યુગમાં	આવી	પ્રતક્્યા	વધ	ુઉગ્ર	્બને	િે	 સવભાતવક	છે.	આથી	 સમારકરોના	માત્ર	સમારકામ	ઉપરાિં	 સમારકરોને,	પુરાવશેષરોને	
આવશ્યકિા	અનુસાર	રાસા્યતણક	માવજિ	આપવી	જરૂરી	રહે	છે.	આ	કામ	માટ	ેખાિામા	ંપુરાિતવી્ય	રાસા્યતણક	પ્ર્યરોગશાળા	
અને	જરૂરી	મહેકમની	રચનાં	કરવામાં	આવી	છે.		
૬. તનયામ્, ગ્રંથાલય ્્ચેરી, ગાંધીનગર
૧. ગ્રથંાલય તવ્ાસ
	 મથકરોએ	સરકારી	તજલ્ા	ગ્રંથાલ્યરો,	૮૫	િાલુકાઓમા	ંસરકારી	િાલુકા	ગ્રંથાલ્યરો,	ર	તવતશષ્ટ	ગ્રથંાલ્યરો	િથા	૩૨	સવતણ્વમ	
િાલુકા	ગ્રથંાલ્યરો	મળી	૧૪૭	સરકારી	ગ્રથંાલ્યરો	કા્ય્વરિ	છે.	સન	ે૨૦૨૦-૨૧	માં	કરોતવિ-૧૯ની	મહામારી	વચ્ે	સરકારશ્રીની	
ગાઇિલાઇન	મુજ્બ	આ	ગ્રંથાલ્યરો	દ્ારા	પ્રજાજનરોન	ેગ્રંથાલ્ય	સેવાઓ	પૂરી	પાિવામાં	આવે	છે.
૨. તનયામ્ ગ્રંથાલય ્્ેચરી
	 રાજ્યમાં	ંસરકારી	ગ્રંથાલ્યરોના	વહીવટ	અન	ેતવકાસ	માટ	ેિેમજ	સરકારી,	અનુદાન	મેળવિા	ટ્સટના,	ખાનગી	ગ્રંથાલ્યરોના	
તન્યંત્રણ	માટ	ેતન્યામક	ગ્રંથાલ્યની	કચેરી	આવેલી	છે.	
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૩. તવભાગીય (ઝોનલ) ્્ેચરીઓ
	 રાજ્યમાં	ં સરકારી	 ગ્રંથાલ્યરોના	 વહીવટ	 માટ	ે િેમજ	 સરકારી	 અનુદાન	 મેળવિા	 જાહેર/	 ખાનગી/	 ટ્સટના	 ગ્રથંાલ્યરોને	
અનુદાન	 તવિરણ,	 િેના	 તનરીક્ષણ	વગેરે	 કામગીરી	માટ	ે રાજ્યમાંં	આવેલ	 (તજલ્ા	સમુહ/ઝરોનલ)	૬	 તવભાગી્ય	 કચેરીઓ	
અમદાવાદ,	વિરોદરા,	રાજકરોટ,	સુરિ,	ભાવનગર	અને	મહેસાણા	ખાિે	કા્ય્વરિ	છે.	જે	મદદનીશ	ગ્રથંાલ્ય	તન્યામકની	કચેરી	
િરીકે	ઓળખા્ય	છે.	
૪. સર્ારી ગ્રથંાલયો
	 રાજ્યમાં	ં૨૬	તજલ્ાઓમાં	ંતજલ્ાઅન	ેિાલુકા	કક્ષાના	ગ્રંથાલ્યરો	આવેલ	છે.	ગ્રંથાલ્યરોની	કક્ષાના	નકકી	કરવાના	માપદિં	
મુજ્બ	િેના	તવકાસ	માટે	જરૂરી	નવી	જગ્યાઓના	મહેકમ	ખચ્વન	ેપહોંચી	વળવા	માટ	ેિેમજ	નવા	ગ્રંથાલ્યરોના	તવકાસ	માટ	ે
જોગવાઇ	સુચવવામા	ંઆવેલ	છે.	
૫. ્ેનદ્ર સર્ારના તમશનરાજા રામમોહનરોય લાયબ્રેરી ફાઉનરેશન ્લ્તિાનો પુસત્ ખરીદવા, ગ્રંથાલયની ફતન્ડ્ચર 
સુતવધા માટેની ગ્રાનટ યોજનાનો ફાળો
	 રાજા	રામમરોહનરરો્ય	લા્યબ્રેરી	ફાઉનિેશન,	કલકતિા	િરફથી	દરેક	રાજ્યના	ગ્રંથાલ્ય	િંત્ર	સાથ	ેસહ્યરોગ	સાઘી	રાજ્યના	
સરકારી	જાહેર	ગ્રંથાલ્યરોને	ગ્રથં	ખરીદ	કરવા	કુલ	ખચ્વના	૫૦%	અનુદાનનરો	 તહસસરો	આપવામાં	ંઆવે	છે.	આ	માટ	ેરાજા	
રામમરોહનરરો્ય	લા્યબ્રેરી	ફાઉનિેશન,	કલકતિા	અન	ેગ્રંથાલ્ય	િંત્રનરો	ફાળરો	૧	:	૧	ના	પ્રમાણમાં	હરો્ય	છે.	
૬. સહાય્ ગ્રાનટ
	 સહા્યક	 ગ્રાનટ	 રાજ્યના	 ગ્રાતમણ	 તવસિારરોમાં	 પ્રજાજનરોન	ે તવનામૂલ્યે	 વાંચન	 સાતહત્ય	 ઉપલબધ	 ્બને	 િે	 માટે	 સથાતનક	
સવરાજ્યની	સંસથાઓ	િથા	સવૈસચછક	સંસથાઓને	જાહેર	ગ્રથંાલ્યરો	શરૂ	કરવા	માન્યિા	આપી	તનભાવ	અનુદાન	ચુકવવામાં	આવે	
છે.	વધુમા	ંરાષ્ટ્રી્ય	અંધજન	મંિળની	તજલ્ા	શાખાઓને	તજલ્ા	સિરે	અંધજન	(બ્રેઇલ)	લાઇબ્રેરી	શરૂ	કરવા	માન્યિા	આપી	
તનભાવ	અનુદાન	ચુકવા્ય	છે.	રાજ્યમાંં	શહેર	ગ્રંથાલ્યરોથી	લઇ	ગ્રામ	ગ્રંથાલ્યરો	સુધીના	કુલ	૩૨૪૬	અનુદાતનિ	ગ્રંથાલ્યરો	
પ્રજાજનરોને	ગ્રંથાલ્ય	સેવાઓ	પુરી	પાિે	છે.	જેમાં	૧૩	અંધજન	(બ્રેઇલ)	ગ્રંથાલ્યરોનરો	પણ	સમાવેશ	થા્ય	છે.	આ	અનુદાતનિ	
ગ્રથંાલ્યરોને	₨	૧૫,૦૦૦	થી	લઇ	₨	૫.૦૦	લાખનું	તનભાવ	અનુદાન	ચુકવા્ય	છે.
૭.	 	 હાંસરોટ,	તજ.ભરૂચ	ખાિે	વષ્વ	૨૦૨૦-૨૧માં	નવું	સરકારી	િાલુકા	ગ્રંથાલ્ય	શરૂ	કરવામાં	આવેલ	છે.	આ	ગ્રથંાલ્ય	દ્ારા	

પ્રજાજનરોને	ગ્રથંાલ્યની	સેવાઓ	પુરી	પિાઇ	રહી	છે.	સન	ે૨૦૨૦-૨૧માં	મધ્યવિથી	ગ્રંથાલ્ય	વિરોદરા	ખાિે	 તવદ્ાથથી	
અધ્ય્યનકક્ષનું	તનમા્વણ	કા્ય્વ	પૂણ્વ	કરા્યેલ	છે.	સન	ે૨૦૨૦-૨૧માં	િીસા,	તજ.્બનાસકાંઠા	ખાિે	કા્ય્વરિ	સરકારી	િાલુકા	
પુસિકાલ્યનું	નવીન	ગ્રથંાલ્ય	ભવન	િૈ્યાર	કરા્યેલ	છે.	સને	૨૦૨૦-૨૧માં	દાંિા,	તજ.્બનાસકાંઠા	ખાિે	કા્ય્વરિ	સરકારી	
િાલુકા	પુસિકાલ્ય	દાિંાનું	નવીન	ગ્રથંાલ્ય	ભવન	િૈ્યાર	કરા્યેલ	છે.	સન	ે૨૦૨૦-૨૧માં	 રાજ્ય	મધ્યસથ	ગ્રંથાલ્ય,	
ગાંધીનગર	ખાિે	જુના	ટરો્યલેટ	બલરોકનું	રીનરોવેશન	કા્ય્વ	કરા્યેલ	છે.

૮.	 	 રાજ્યના	તવદ્ાથથી	વાચક	વગ્વને	ધ્યાન	ેરાખીને	વિ્વમાન	સમ્યે	સપધા્વતમક	પરીક્ષાલક્ષી,	અભ્યાસલક્ષી	અન	ેવ્યવસા્યલક્ષી	
સાતહત્ય	પણ	ઉપલબધ	્બને	િે	ઉદે્શથી	સને	૨૦૧૦-૧૧થી	રાજ્ય	સરકારશ્રી	દ્ારા	“િૉ.	્બા્બાસાહ્ેબ	આં્બેિકર	સપધા્વતમક	
સાતહત્ય	્યરોજના”	ની	શરૂઆિ	થ્યેલ	છે.	આ	્યરોજના	હેઠળ	રાજ્યના	અનુસતુચિ	જાતિની	વસિી	ધરાવિા	તવસિારના	
સાવ્વજતનક	ગ્રંથાલ્યરો,	રાજ્ય	સરકારશ્રી	દ્ારા	સપધા્વતમક	સાતહત્ય	વસાવી	પરૂું	પાિવામાં	આવે	છે.

૯.	 	 રાજ્યના	 ઉમરપાિા-તજ.સુરિ,	 રાજપીપળા-તજ.નમ્વદા,	 આહવા-તજ.િાંગ,	 પલસાણા-તજ	 સુરિ,	 દેિી્યાપાિા-તજ.નમ્વદા,	
િરસાિી	 કૉસં્બા-તજ.સુરિ,	વઘઇ-તજ.િાંગ	અન	ે તભલરોિા-	 તજ.અરવલ્ી	ખાિે	જમીન	સંપાદનનુ	ં કા્ય્વ	 પણૂ્વ	 થ્યેલ	છે.	
ગ્રંથાલ્યના	નવીન	ભવન	તનમા્વણ	માટેની	કા્ય્વવાહી	હાથ	ધરાશે.

૧૦.		ભારિની	આઝાદીના	૭૫	વષ્વની	ઉજવણી	અંિગ્વિ	“આઝાદી	કા	અમૃિ	મહરોતસવ	અનવ્ેય	િેમજ	રાષ્ટ્રી્ય	શા્યર	ઝવેરચંદ	
મેઘાણીજીની	૧૨૫	મી	જનમજ્યંતિની	ઉજવણીના	ભાગરૂપે	રાજ્યમાં	ંઆવેલ	િમામ	ગ્રથંાલ્યરોમાં	આઝાદીના	પુસિકરોનુ	ં
અને	રાષ્ટ્રી્ય	શા્યર	ઝવેરચંદ	મેઘાણીજીના	પુસિકરોનુ	ંપ્રદશ્વન	કરવામાં	આવે	છે.

૭.   તનયામ્શ્ી, અતભલેખાગાર ્્ેચરી, ગાંધીનગર
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	અતભલેખાગાર	કચેરી	દ્ારા	રેકિ્વની	વૈજ્ઞાતનક	રીિે	સાચવણી,	જાળવણી,	સંરક્ષણ,	મરામિની	મુખ્ય	કામગીરી	
છે.	રાજ્ય	સરકારની	કચેરીઓને	રેકિ્વ	મેનેજમેનટ	અંગે	સલાહ	સૂચન	િથા	િાલીમ	આપવામાં	ંઆવે	છે.	ખાિા	દ્ારા	રેકિ્વ	અંગે	
સભાનિા	કેળવા્ય	િે	માટે	પ્રદશ્વનરોનું	આ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે	િથા	પ્રકાશનની	કામગીરી	હાથ	ધરી	પ્રસંગરોપાિ	તવશેષાંક	
પ્રતસધધ	કરવામા	ંઆવે	છે.	અતભલેખાગારની	કચેરીઓમાં	સંગ્રહા્યેલ	રેકિ્વમાંથી	નાગડરકરોને	રેકિ્વની	નકલ	આપવામાં	ંઆવે	છે,	
સંશરોધકરોને	િેઓના	સંશરોધન	કા્ય્વ	માટે	રેકિ્વ	િથા	સંદભ્વ	ગ્રંથાલ્યમાંથી	પુસિકરો	પુરા	પાિવામાં	આવે	છે.
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	 તવશેષમાં	અતભલેખાગારમાં	સંગ્રહા્યેલ	રેકિ્વન	ેકરોમપ્યુટરાઇઝેશન	કરવાની	કામગીરી	િથા	રેકિ્વની	સલામિી,	સુરક્ષા	અન	ે
ગરોઠવણી	માટે	રેકિ્વ	કરોમપેકટ	તસસટમનરો	અમલ	કરવાની	કામગીરી	કરવામા	ંઆવે	છે.	આ	ખાિાની	ખાિા	દ્ારા	વહીવટી	િથા	
ઐતિહાતસક	માતહિીને	સંશરોધનના	સાધન	િરીકે	લરોકરોપ્યરોગી	્બનાવવા	માટે	િેમજ	ભતવષ્યની	પેઢી	માટ	ેઆ	ખાિું	સાંસકકૃતિક	
વારસાની	જાળવણી	કરે	છે.	
૮. તનયામ્શ્ી, ભારા તનયામ્ની ્્ચેરી, ગાંધીનગર
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	રાજભાષા	અતધતન્યમ-૧૯૬૦	અનવ્યે	ગુજરાિ	રાજ્યમાંં	ગુજરાિી	ભાષાનરો	રાજભાષા	િરીકે	 સવીકાર	
કરવામાં	આવિાં	આ	ખાિાના	વિાની	કચેરીની	 સથાપના	કરવામાં	આવી	 ત્યારથી	આ	કચેરીમાં	ભાષાિંર-સંશરોધન,	ભાષા	
પરીક્ષાઓ,	ગુજરાિી,	તહંદી,	અગં્રેજી	ભાષાના	પ્રકાશનરો	વગેરે	કામગીરી	હાથ	ધરવામાં	આવે	છે.	
૧. ભારાંતર
	 સતચવાલ્યના	તવતવધ	તવભાગરો	િથા	િેમની	નીચેના	ખાિાના	વિાની	કચેરીઓ	િથા	રાજ્યની	અન્ય	કચેરીઓ	િરફથી	
મળિા	 િમામ	 પ્રકારના	 કેસરોનું	 ભાષાંિર	 િથા	 કરોમપટ્રોલર	 અન	ેઓડિટર	 જનરલના	 અહેવાલરો,	 ચૂંટણી	 પંચ/મુખ્ય	 ચૂંટણી	
અતધકારીશ્રીની	કચેરી	િરફથી	મળિા	કેસરો,	િપાસ	પંચના	અહેવાલરો	િથા	નાણા	તવભાગના	અંદાજપત્રના	પ્રકાશનરો,	પુસિક/
પુસસિકાઓનું	ભાષાંિર	કરવાની	કામગીરી	હાથ	ધરવામાં	આવેલ	છે.
ર. સંશોધન ્ામગીરી 
	 સરકારશ્રીની	કરકસરની	નીતિને	કારણે	ગ્રાનટમાં	કાપ	મુકવાના	કારણે	કચેરીના	અપ્રાપ્ય	પુસિકરોનુ	ંપુનઃમુદ્રણ	કે	સંશરોધન/
પ્રકાશનની	કામગીરી	થ્યેલ	નથી.		
૩. ગુજરાતી અને અંગ્રજેી ભારાના તાલીમ વગગો
	 િાજેિરમાં	 ફેલા્યેલ	 કરોરરોના	વા્યરસ	કરોતવિ-૧૯ના	 કારણે	ગુજરાિી	અન	ેઅંગ્રેજી	ભાષાના	િાલીમ	વગયોનુ	ંઆ્યરોજન	
કરવામાં	આવેલ	નથી.	
૪. રાજભારા પ્રદશ્ડન અને પદરસંવાદ 
	 િાજેિરમાં	 ફેલા્યેલ	 કરોરરોના	વા્યરસ	કરોતવિ-૧૯ના	 કારણે	ગુજરાિી	અન	ેઅંગ્રેજી	ભાષાના	િાલીમ	વગયોનુ	ંઆ્યરોજન	
કરવામાં	આવેલ	નથી.
૫. સર્ારી ્મ્ડ્ચારીઓ માટેની ગુજરાતી, તહનદી ભારાની પરીક્ાઓ 
	 વષ્વ	દરમ્યાન	સરકારી	કમ્વચારીઓ/	અતધકારીઓની	 તહનદી	 તનમ્	શ્રણેી	શ્રુિ	લેખન	સાથે	અન	ે્બરોલચાલ	શ્રેણી	પરીક્ષા	
િારીખ	૨૨,	૨૩,	૨૪	જુલાઈ	૨૦૨૧	િથા	તહનદી	ઉચ્શ્રેણી	્બરોલચાલ	સાથેનુ	ંઆ્યરોજન	િારીખ	૨૬,	૨૭	ઓકટરો્બર	૨૦૨૧	
દરમ્યાન	કરવામાં	આવેલ	અન	ેગુજરાિી	ઉચ્	શ્રેણીનુ	ંઆ્યરોજન	૨૦,	૨૧	જુલાઇ	દરમ્યાન	કરવામાં	આવેલ	િથા	ગુજરાિી	
તનમ્	શ્રેણી,	્બરોલચાલ	શ્રણેીનું	િથા	તહનદી	ભાષાની	પરીક્ષાનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	આવનાર	છે.	
૬.  રાજભારા ત્રૈમાતસ્
	 સરકારશ્રીની	કરકસરની	નીતિને	કારણે	ગ્રાનટમા	ંકાપ	મુકવાના	કારણે	રાજભાષા	તત્રમાતસક	પ્રકાશનની	કામગીરી	થ્ેયલ	
નથી.		
૯.  ગુજરાત સાતહતય અ્ાદમી
પ્રસતાવના: 
	 ગુજરાિ	રાજ્યમાંં	્બહુમિી	્બરોલાિી	ગુજરાિી	ભાષા	ઉપરાંિ	અન્ય	ભાષાઓ,	ભારિ	સરકાર	માન્ય	ભાષાઓ	િથા	ગુજરાિ	
પ્રદેશની	્બરોલીઓ	અન	ેિેના	સાતહત્યના	ઉતકષ્વ	તવકાસ	અને	સંશરોધન	માટે	પ્રવૃતતિઓને	વેગ	મળે	વધુ	વ્યાપક	અન	ેઅિંવિથી	
પ્રદેશરો	સુધી	પહોંચિી	કરવા	માટે	ગુજરાિ	સરકાર	પ્રતિ્બધધ	છે.	આ	હેિુથી	ગુજરાિ	રાજ્યમાં	ંગુજરાિ	સાતહત્ય	અકાદમી	અને	
પાંચ	અન્ય	ભાષાની	અકાદમી	ભગીની	અકાદમીઓ	સાથે	તવતવધ	્યરોજનાઓ	દ્ારા	પ્રતિ	વષ્વ	છ	ભાષાની	સાતહત્યના	પ્રચાર-
પ્રસારનું	કા્ય્વ	કરવામાં	આવે	છે.
ગુજરાિ	રાજ્યમાંં	છ	અકાદમીઓ	કા્ય્વરિ	છે,	જે	નીચ	ેમુજ્બ	છે.

•	 ગુજરાિ	સાતહત્ય	અકાદમી				
•	 તહનદી	સાતહત્ય	અકાદમી
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•	સંસકકૃિ	સાતહત્ય	અકાદમી												
•	 તસંધી	સાતહત્ય	અકાદમી
•	 ઉદુ્વ	સાતહત્ય	અકાદમી
•	 કચછી	સાતહત્ય	અકાદમી

	 રાજ્ય	અને	રાજ્ય	્બહાર	રાષ્ટ્રી્ય	સિરે	િેનું	ગૌરવ	સથાતપિ	કરી	શકા્ય	િેવા	તવશાળ	અતભગમ	સાથે	આ	અકાદમીઓ	કા્ય્વ	
કર	ેછે.	અકાદમીઓના	ભાષા	સાતહત્ય	તવકાસ	અને	ઉતકષ્વ	માટેની	મુખ્ય	્યરોજનાઓ	નીચ	ેમુજ્બ	છે.
(૧) ગુજરાત સાતહતય અ્ાદમી ભવનની સથાપના
	 સરકારશ્રી	દ્ારા	ગુજરાિ	સાતહત્ય	અકાદમીના	ભવનના	્બાંધકામ	માટ	ે₨	૧૧૭૯.૭૬	લાખ	મંજૂર	કરેલ	છે.	ગાંધીનગર	
ખાિે	૨૦૦૦	ચરો.મી.	જગ્યામાં	કુલ	પાંચ	માળનું	ભવ્ય	અકાદમી	ભવન	્બનાવવા	માટ	ેિા.૨૮/૦૮/૨૦૨૧ના	રરોજ	મહાતમા	
મંડદર,	ગાંધીનગર	ખાિે	ગુજરાિના	માન	મુખ્યમંત્રીશ્રીના	વરદ	હસિે	આ	ભવનન	ેશ્રી	ઝવેરચંદ	મેઘાણીની	૧૨૫મી	જનમ	
જ્યંતિ	તનતમતિે	શ્રી	ઝવેરચંદ	મેઘાણી	સાતહત્ય	અકાદમી	ભવનના	નામકરણ	કરી	ઈ-ખાિમૂહુિ્વ	કરવામાં	આવ્યું.	આ	ભવનમાં	
નીચ	ેમુજ્બની	વ્યવસથા	ઉભી	કરવામાં	આવનાર	છે.
૧.	ભોં્યિતળ્યે	-	સાતહસત્યક	મ્યુતઝ્યમ	(અતભલેખાગાર)	્બનાવવામાં	આવશે.	જેમાં	ગુજરાિ	સાતહત્ય	અકાદમી	ખાિે	સજ્વકરોની	

માતહિી	આપિું	અદ્િન	મ્યુતઝ્યમ	્બનાવવામાં	આવે	જેથી	ગુજરાિ	સાતહત્ય	અકાદમીની	મુલાકાિે	આવિા	દેશ-તવદેશના	
સાતહત્યકારરો-	મુલાકાિીઓ	ગુજરાિના	ખ્યાિનામ	સાતહત્યકારરો	તવશે	જાણે	િે	માટે	ઉક્ત	સાતહત્યકારરોની	લગિી	સામગ્રી	
ઉપલબધ	હરો્ય	િેવુ	એક	સાતહસત્યક	મ્યુતઝ્યમ	હરોવું	જરૂરી	છે.	જેમાં	જ્ઞાનપીઠ,	ડદલહી	સાતહત્ય	અકાદમી	પુરસકકૃિ	િથા	એવા	
સાતહત્યકારરો	કે	જેમને	ગુજરાિી	ઉપરાંિ	સાતહત્યની	અન્ય	ભાષાઓમા	ંતવતશષ્ટ	પ્રદાન	છે.	િેવા	સાતહત્યકારરોની	માતહિી	
સરળિાથી	ઉપલબધ	થઈ	શકે.

૨.	પ્રથમ	માળે	દુલ્વભ	પુસિકરોનું	ગ્રંથાલ્ય	(લા્યબ્રેરી)	્બનાવવામા	ંઆવશે.	ગુજરાિી	સાતહત્ય	ઉપરાિં	અન્ય	ભાષાના	દુલ્વભ	
પુસિકરો	િેમજ	અપ્રાપ્ય	પુસિકરો	કે	જે	અકાદમીની	પ્રવૃતતિઓ	િથા	પ્રકાશનરોમાં	સંદભ્વગ્રંથ	િરીકે	ઉપ્યરોગી	થઈ	શકે	િેવા	
ગ્રંથના	સંગ્રહ	અકાદમી	દ્ારા	પ્રકાતશિ	પુસિકરોની	જાળવળી	િથા	જરૂરી્યાિ	સમ્યે	સરળિાથી	ઉપલબધ	થઈ	શક	ેિે	હેિુથી	
અકાદમી	ખાિે	એક	ગ્રંથાલ્ય	હરોવું	જરૂરી	છે.

૩.	્બીજા	માળે	અધ્યક્ષશ્રી	માટે	કા્યા્વલ્ય,	મહામાત્રશ્રી	માટે	કા્યા્વલ્ય	અન	ેિેમની	મુલાકાિે	આવિા	સાતહત્યકારરો	માટે	પ્રતિક્ષા	
ખંિ	અને	િેમના	સહા્યક	િરીકે	એમની	અંગિ	મદદનીશ	માટેની	ચેમ્બર	જ્યારે	ત્રીજા	માળે	અકાદમીના	સટાફ	કા્યા્વલ્ય	
િથા	 અકાદમીની	 તવતવધ	 શાખાઓની	 કામગીરી	 માટે	 ્બેઠક	 વ્યવસથા	 જેમાં	 તહસા્બી	 અધીકારી,	 પ્રકાશન	 અતધકારી,	
તહસા્બનીશ,	કચેરી	અધીક્ષક,	સહા્યક	મહામાત્ર-૫,	 તસની્યર	ક્ાક્ક–૨	 (ગુજરાિી/કચછી),	જુતન્યર	ક્ાક્ક-૫,	ગુજરાિી	
ટાઈપીસટ,	સંપાદક-	(શબદસૃસષ્ટ	માટે),	ગુજરાિી	સટેનરો-	િમામ	કમ્વચારીઓની	ચેમ્બર	રહેશે.

૪.	ચરોથા	માળે	કરોનફરનસ	રૂમ	(દ્રશ્ય	શ્રાવ્ય	ખંિ-ઓિી્યરો	અન	ે તવડિ્યરો	્યુતનટ)	સાથ	ેરહેશે.	જેનરો	ઉપ્યરોગ	સરકારશ્રી	દ્ારા	
તન્યુક્ત	 કા્ય્વવાહક	સતમતિ	 િથા	 માગ્વદશ્વક	 મિંળની	્બેઠક	 ્યરોજનાકી્ય	અન્ય	 પેટા	 સતમતિની	્બેઠક	 િથા	અકાદમીના	
અતધકારીઓ/કમ્વચારી	 રીવ્યુ	 ્બેઠકના	આ્યરોજન	 માટે	 એક	ઓિી્યરો	 તવડિ્યરો	 માળખાગિ	 વ્યવસથા	 વાળરો	એરકનિીશનિ	
કરોનફરનસ	રૂમ	જરૂરી	છે.	વળી	અકાદમી	દ્ારા	૧૩૦	થી	વધુ	સાતહત્યકારરોના	જીવન-કવન	પર	દસિાવેજી	ડફલમરો	્બનાવવામા	ં
આવેલ	છે.	અકાદમી	દ્ારા	્યરોજાિી	તશત્બરરોમાં	આવિા	તવતવધ	શૈક્ષતણક	િથા	સાતહસત્યક	સંસથાઓ	માંથી	આવિા	તવદ્ાથથીઓ/
તશત્બરાથથીઓ	માટ	ેસાતહત્યને	લગિા	ઓડિ્યરો	તવડિ્યરો	્બિાવવા	માટે	(દા.િ.-	કરોઈ	સજ્વક	તવશેની	દસિાવેજી	ડફલમ	િથા	
કરોઈ	સાતહસત્યક	કકૃતિ	તવશેની	ડફલમ	્બિાવવા)	આ	પ્રકારની	વ્યવસથા	જરૂરી	છે.	જેમાં	ઓિી્યરો-તવડિ્યરોની	િમામ	સામગ્રી	
હરો્ય	િેવરો	એક	દ્રષ્યશ્રાવ્ય	ખંિ	જરૂરી	છે.

(૨) વૃધધ અને અસહાય સાતહતય્ારોને આતથ્ડ્ સહાય યોજના
	 સવષે	અકાદમીઓ	દ્ારા	વૃધિ	અને	સહા્યપાત્ર	સાતહત્યકારરોને	માતસક	આતથ્વક	આપવાની	્યરોજના	અંિગ્વિ	આતથ્વક	રીિે	
પગભર	ન	હરો્ય	િેવા	સાતહત્યકારરોન	ેપ્રતિમાસ	પ્રત્યેકને	₨	૫,૦૦૦/-	લેખે	આતથ્વક	સહા્ય	આપવામાં	ંઆવે	છે.	સાતહત્યકાર	
િરીકે	િેઓના	ઓછામાં	ઓછા	પાંચ	અને	સાતહત્ય	ક્ષતે્રનું	એક	પુસિક	પ્રકાતશિ	થ્ેયલું	હરો્ય	અન	ેિેઓની	વાતષ્વક	આવક	મ્યા્વદા	
₨	૬૦,૦૦૦/-	થી	ઓછી	હરો્ય	િેવા	સાતહત્યકારરો	પાસે	પ્રતિવષ્વ	આવેદન	પત્ર	મંગાવી,	ચકાસણી	થ્યા	્બાદ	કા્ય્વવાહક	સતમતિમાં	
તનણ્વ્ય	લેવામાં	આવે	છે.	્યરોજના	અંિગ્વિ	્બધી	અકાદમીઓમાં	 કુલ-	૧૭	જેટલા	સાતહત્યકારરોન	ેપ્રતિ	માસ	₨	૫,૦૦૦/-	
ચૂકવવામાં	આવે	છે.
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(૩) અ્ાદમી દ્ાર અપાતા તવતવધ પુરસ્ાર
સાતહતય ગૌરવ પુરસ્ાર
	 ભાષા	સાતહત્યના	તવકાસ	અને	ઉતકષ્વમાં	પરોિાના	સજ્વન,	તવવેચન	કે	સંશરોધન	દ્ારા	ઉતિમ	પ્રદાન	કરનાર	કરોઇ	એક	મુધ્વન્ય	
સાતહત્યકારને	 િેમની	લાં્બા	ગાળાની	સાતહત્ય	સેવા	અને	નોંધપાત્ર	અપ્વણને	 ધ્યાનમાં	 રાખીને	છ	અકાદમીઓમાં	 દરેક	
અકાદમી	દીઠ	₨	૧,૦૦,૦૦૦/-	(એક	લાખ)નરો	સાતહત્ય	ગૌરવ	પુરસકાર	આપવામાંં	આવે	છે.	દરેક	અકાદમીમાં	કુલ-	૧૫૯	
જેટલા	સાતહત્યકારરોને	સાતહત્ય	ગૌરવ	પુરસકારથી	સનમાતનિ	કરવામાં	આવેલ	છે.	સંસકકૃિમાં	વષ્વ	૨૦૨૦નરો	સાતહત્ય	ગૌરવ	
પુરસકાર	શ્રી	 દચાલજીભાઈ	પરમારને	 િા.૦૯/૦૭/૨૦૨૧ના	 રરોજ	મરોર્બી	ખાિે	 મહામતહમ	 રાજ્યપાલની	 ઉપસસથતિમા	
અપ્વણ	 કરવામાં	આવેલ	છે.	 િા.૨૮/૦૮/૨૦૨૧ના	 રરોજ	 મહાતમા	 મંડદર	ખાિે	 ખાિે	 શ્રી	 ઝવેરચંદ	 મેઘાણીની	 ૧૨૫મી	
જનમજ્યંતિની	ઉજવણી	પ્રસંગે	માન.	મુખ્યમંત્રીશ્રીના	વરદહસિે	ગુજરાિી	ભાષામાં	વષ્વ-	૨૦૨૦નરો	શ્રી	મધુ	રા્યને	તસંધી	
ભાષામાં	વષ્વ-	૨૦૧૯નરો	શ્રી	છિરો	થધરોમલ	જ્ઞાનચંદાણી	અને	વષ્વ-૨૦૨૦નરો	શ્રી	મનરોહર	તનહાલાણીને	સાતહત્ય	ગૌરવ	
પુરસકાર	આપવામાંં	આવ્યરો.
યુવા ગૌરવ પુરસ્ાર
	 ભાષા	સાતહત્યના	તવકાસ	અને	ઉતકષ્વમાં	પરોિાના	સજ્વન	તવવેચન	કે	સંશરોધન	દ્ારા	ઉતિમ	પ્રદાન	કરનાર	૩૫	વ્ય	મ્યા્વદા	
ધરાવિા	્ુયવા	સાતહત્યકારને	િેમની	સાતહત્ય	સેવા	અન	ેનોંધપાત્ર	અપ્વણન	ેધ્યાનમાં	રાખીન	ેછ	અકાદીઓમાં	દરેક	અકાદમી	
દીઠ	૩,૫૦,૦૦૦/-	 (પચાસ	હજાર)નરો	્યુવા	ગૌરવ	પુરસકાર	અપ્વણ	કરવામાં	આવે	છે.	દરેક	અકાદમીમાં	કુલ-	૩૩	જેટલા	
સાતહત્યકારરોને	્યુવા	ગૌરવ	પુરસકારથી	સનમાતનિ	કરવામાં	આવેલ	છે.	િા.૨૮/૦૮/૨૦૨૧ના	રરોજ	મહાતમા	મંડદર	ખાિે	ખાિે	
શ્રી	ઝવેરચંદ	મેઘાણીની	૧૨૫મી	જનમજ્યંતિની	ઉજવણી	પ્રસંગે	માન,	મુખ્યમંત્રીશ્રીના	વરદહસિે	ગુજરાિી	ભાષામા	ંવષ્વ-	
૨૦૧૯નરો	શ્રી	પ્રશાંિ	પટેલ	અન	ેવષ્વ-૨૦૨૦નરો	સુશ્રી	રીનકુ	રાઠરોિને,	સંસકકૃિ	ભાષામા	ંસુશ્રી	રાજવી	ઓઝાને,	તસંધી	ભાષામાં	
વષ્વ-૨૦૧૯નરો	સુશ્રી	ન્યના	સુરેશકુમાર	રાવલાણી	અને	વષ્વ-	૨૦૨૦નરો	સુશ્રી	તનશા	ચાવલાન	ે્યુવા	ગૌરવ	પુરસકાર	આપવામાંં	
આવ્યરો.
વેદશાસત્ પારંગત પંદરતોને સનમાન
	 સંસકકૃિ	 ભાષાના	 સંવધ્વન-	 તવકાસ	 િેમજ	 સેવા	 ્બદલ	 વેદપંડિિરો	 િથા	 શાસત્ર	 પંડિિરો	 ₨	 ૫૦,૦૦૦/	 (પચાસ	 હજાર)ના	
પુસકારથી	સનમાતનિ	કરવામાં	આવે	છે.	સંસકકૃિ	સાતહત્ય	અકાદમી	દ્ારા	કુલ-	૧૫૧	જેટલ	વેદ-શાસત્ર	પંડિિરોન	ેસનમાતનિ	
કરવામાં	આવેલ	છે.	િા.૨૮/૦૮/૨૦૨૧ના	રરોજ	મહાતમા	મંડદર	ખાિે	ખાિે	શ્રી	ઝવેરચંદ	મેઘાણીની	૧૨૫મી	જનમજ્યતિની	
ઉજવણી	પ્રસંગે	માન.	મુખ્યમંત્રીશ્રીના	વરદહસિે	વષ્વ	૨૦૨૦	માટે	શ્રી	ગરોતવંદભાઈ	એન	તત્રવેદી	(ઋગવેદ)	માટ	ેઅન	ેિૉ.	જ્યદેવ	
અરુણરોદ્ય	જાની	(શુક્	્યુવષેદ)	ને	સનમાતનિ	કરવામાં	આવ્યા.
શ્ેષ્ઠ પુસત્ પાદરતોતર્
	 છ	સાતહત્ય	અકાદમી	દ્ારા	પ્રતિ	કેલેનિર	વષષે	પ્રકાતશિ	થિા	પુસિકરોમાંથી	શ્રેષ્	પુસિકરોન	ેપાડરિરોતષક	અપા્ય	છે.	ભાષા-
સાતહત્યના	પુસિકરોમાંથી	્બાળસાતહત્યના	કુલ	૪	તવભાગ	અન	ેપ્રૌઢ	સાતહત્યના	કુલ	૧૧	તવભાગમા	ંદરેક	તવભાગમાં	પ્રથમ	
ઈનામ	₨	૧૧,૦૦૦/-,	ડદ્િી્ય	ઈનામ	₨	૭,૦૦૦/-	અન	ેતૃિી્ય	ઈનામ	૩૫,૦૦૦/-ની	રાતશ,	સનમાનપત્ર,	તશલિ	આપવામાંં	
આવે	છે.	કચછી	ભાષાના	વષ્વ-	૨૦૧૮	અન	ેવષ્વ	ર૦૧૯ના	પાડરિરોતષક	કચછ	ખાિે	સુ.	શ્રી	નીમા્બેન	આચા્ય્વ,	માન	અધ્યક્ષશ્રી,	
ગુજરાિ	તવધાનસભા,	ગુજરાિ	રાજ્યના	વરદહસિે	એક	ભવ્ય	કા્ય્વક્મ	્યરોજી	એના્યિ	કરવામાં	આવેલ	છે.
(૪) લેખ્ોને પુસત્ પ્ર્ાશન આતથ્ડ્ સહાય યોજના
નવોદદત પુસત્ પ્ર્ાશન સહાય
	 અકાદમી	દ્ારા	દર	વષષે	ગજુરાિી	સાતહત્ય	ક્ષતે્ર	ેનવી	કલમરોન	ેપ્રરોતસાહન	મળે	એ	હેિથુી	નવરોડદિ	સજ્વકરોન	ેિમેના	સજ્વનાતમક	
સવરૂપના	પ્રથમ	પસુિકના	પ્રકાશન	માટે	અકાદમી	દ્ારા	િમેની	હસિપ્રિનુ	ંપરામશ્વન	કરાવી	્યરોગ્ય	જણાિા	ં₨	૧૦,૦૦૦/-	અથવા	
₨	૩૧૫,૦૦૦/-ની	મ્યા્વદામા	ંઆતથ્વક	સહા્ય	આપવામાંં	આવે	 છે.	િમામ	અકાદમીમાં	વષ્વ-	૨૦૨૧-૨૨મા	ં કુલ-૩૨	 જેટલા	
લખેકરોન	ેઆતથ્વક	સહા્ય	કરવામા	ંઆવી.
તશષ્ટમાનય પુસત્ પ્ર્ાશન સહાય
	 સાતહત્ય	ક્ષતેે્ર	સશંરોધન,	તવવચેન	ક્ષતેે્ર	પ્રવૃતિ	સંશરોધક	તવદ્ાનરોન	ેિેમના	ગ્રથં	પ્રકાશન	માટે	₨	૧૦,૦૦૦/	અથવા	₨	૧૫,૦૦૦/-
ની	મ્યા્વદામા	ંઆતથ્વક	સહા્ય	કરવામા	ંઆવ	ેછે.	િમામ	અકાદમીમાં	વષ્વ	૨૦૨૧-૨૨મા	ંકુલ-	૩૫	જટેલા	લખેકરોન	ેઆતથ્વક	સહા્ય	
કરવામા	ંઆવી.
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બાળ સાતહતય પુસત્ પ્ર્ાશન સહાય
	 ્બાળ	સાતહત્ય	ક્ષેત્રે	સજ્વન	કરિા	્બાળ	સાતહત્યકારરોને	િેમના	ગ્રંથ	પ્રકાશન	માટે	અકાદમી	દ્ારા	₨	૫૦૦૦/-	ની	આતથ્વક	
સહા્ય	કરવામાં	આવે	છે.	િમામ	અકાદમીમાં	વષ્વ	૨૦૨૧-૨૨માં	કુલ-૧૬	જેટલા	લેખકરોને	આતથ્વક	સહા્ય	કરવામાં	આવી.
અનુવાદદત પુસત્ પ્ર્ાશન સહાય
	 અન્ય	ભાષામાંથી	ગુજરાિી	તહનદી	કે	સંસકકૃિમાં	અનુવાડદિ	રચનાઓના	પ્રકાશન	માટે	અકાદમી	દ્ારા	૩,૧૦,૦૦૦/-	અથવા	
₨	૧૫,૦૦૦/-ની	મ્યા્વદામાં	આતથ્વક	સહા્ય	 કરવામાં	આવે	છે.	 િમામ	અકાદમીમાં	 વષ્વ-	 ૨૦૨૧-૨૨માં	 કુલ	૦૯	જેટલા	
લેખકરોને	આતથ્વક	સહા્ય	કરવામાં	આવી.

અ્ાદમી દ્ારા પુસત્ પ્ર્ાશન યોજના
	 પ્રતિ	વષષે	અકાદમી	દ્ારા	સાતહત્યના	ઉતિમ	ગ્રથંરો	પ્રગટ	કરા્ય	છે,	જેમા	ંચાલ	ુવષ્વ	૨૦૨૧-૨૨માં	કુલ-૧૨	જેટલા	નવા	
પુસિકરો	પ્રકાતશિ	કરવામાં	આવ્યા	અને	કુલ-રપ	પુસિકરોનુ	ંપુનઃ	મુદ્રણ	કરવામાં	આવેલ	છે.
	 સિંવાણી,	વસિુ	અને	તવચાર,	અનહદની	સરહદે	ભાગ-૧	અન	ેભાગ-	૨,	કલામંડદરે,	નારા્યણ	હેમચંદ્ર	કકૃિ	્બે	તન્બંધરો,	
અમડેરકન	ફરોક્રોડરસટ	સકુલ	:	સવાધ્યા્ય-	ગ્રંથ	૧	અને	ગંથ	૨,	પવૂા્વલાપ,	સા્બરનામા-વષ્વ-૨૦૧૯-૨૦,	અદ્બીચમન-૨૦૨૧,	
્બાગ્બહાર-૨૦૨૧,	રાવજી	પટેલનું	સાતહત્ય	તવવિ,	તવસમ્યતલતપ	વચનામૃિ,	મનની	પાંખરો,	કાદ્બરી,	મેઘદૂિમ,	્બઝમે	શા્યરી,	
ચલતચત્ર	છલતચત્ર,	કથાભાવન	શ્રેણી	ભાગ-	૧૧,	ગદ્ભાવન	શ્રેણી	ભાગ-૧	થી	૧૦,	કાવ્યશાસત્ર,	તસંધી	લેખકજી	િીક્ષનરી,	શ્રેષ્	
તસંધી	વાિા્વઓ,	શ્રેષ્	તસંધી	એકાંકી-નાટકરો,	કલામંડદરે,	લરોકસાતહત્ય	ધરિીનુ	ંધાવણ,	સવાધ્યા્ય	અન	ેસંશરોધન,	ગુજરાિી	દતલિ	
પત્રકારતવ,	આં્ેબિકરી	અતિરના	પૂમિાં,	સાતહત્ય	સંવાદ,	 તશહરોરની	નોંધરોમાં	નાના	સાહ્ેબ	પેલા,	રઢી્યાળી	રાિ	જેવા	નવા	
પુસિકરો	અને	પુમુ્વદ્રણ	કરવામાં	આવેલ	છે.
ગુજરાતી સજ્ડ્ ગૌરવ યોજના
	 ડદવંગિ	અને	ગુજરાિના	ખ્યાિનામ	સાતહત્યકારરોના	નામ	અન	ેિેમના	તવશે	નાનરો	પડરચ્ય	આપિા	સાઈન	્બરોિ્વ	િૈ્યાર	
કરી	િેમના	જનમસથળ	અથવા	વિનના	હાઈ-વે	પર	લગાવવા	માટેની	્યરોજના	ગુજરાિ	ભરના	કુલ	૧૦૦	સાતહત્યકારરોના	નામરો	
નક્ી	કરવામાં	આવેલ	છે.	જેમના	સાઈન	્બરોિ્વ	લગાવવામાં	આવશે.
નરતસંહ મહેતા આંતરરાષ્ટીય સંશોધન ્ેનદ્રની સથાપના
	 અકાદમી	દ્ારા	શ્રી	નરતસંહ	મહેિા	અને	સંિ	સાતહત્ય	પર	સંશરોધન	થા્ય	િે	માટે	ભક્ત	કતવશ્રી	નરતસંહ	મહેિા	્યુતનવતસ્વટી,	
જૂનાગઢ	ખાિે	નરતસંહ	મહેિા	આિંરરાષ્ટ્રી્ય	સંશરોધન	કેનદ્રની	સથાપના	કરવાની	કા્ય્વવાહી	કરવામાં	આવેલ	છે.	વષ્વ-૨૦૨૨-
૨૩ના	નાણાંકી્ય	વષ્વ	માટે	ત્યા	ભવનની	સથાપના	માટ	ેનવી	્બા્બિ	સરકારશ્રીમાં	રજૂ	કરવામાં	આવેલ	છે.
તવતવધ યુતનવતસ્ડટી ખાતે સાતહતય ક્રમ પુસત્ વ્ેચાણ ્ેનદ્રની સથાપના
	 ભાષા-સાતહત્યના	 પ્રચાર-પ્રસાર	 માટે	 તવતવધ	 ્યુતનવતસ્વટીઓમા	ં સાતહત્ય	 ક્મ	 પુસિક	 વેચાણ	ે કેનદ્ર	 ઉભા	 કરાવા	 માટેની	
કા્ય્વવાહી	કરવામાં	આવેલ	છે.	પ્રથમ	િ્બક્ે	ગુજરાિ	્યુતનવતસ્વટી,	અમદાવાદ	અન	ેક્ાંતિગુરુ	શ્યામજીકકૃષણ	વમા્વ	કચછ	્ુયતનવતસ્વટી	
ખાિે	સથાપના	કરવાની	નવી	્બા્બિ	સરકારશ્રીમાં	રજૂ	કરવામાં	આવેલ	છે.
સાતહતયલક્ી ્ાય્ડક્રમ માટે આતથ્ડ્ સહાય યોજના
	 ભાષા	સાતહત્ય	તવકાસ	અન	ેઉતકષ્વ	માટે	અકાદમી	દ્ારા	સાતહત્યલક્ષી	કા્ય્વક્મ,	તશત્બર,	ઓનલાઈન	કા્ય્વક્મ	વે્બીનાર	માટ	ે
₨	 ૨૦,૦૦૦/-	 થી	 ₨	 ૫૦,૦૦૦/-ની	 મ્યા્વદામાં	આતથ્વક	 સહા્ય	 કરવામાં	આવે	 છે.	 વષ્વ-	 ૨૦૨૧-૨૨માં	 કુલ	 ૫૮	જેટલી	
સાતહસત્યક	શૈક્ષતણક	િેમજ	સામાતજક	સંસથાઓને	સાતહત્યલક્ષી	કા્ય્વક્મ	આતથ્વક	સહા્ય	કરવામાં	આવી	છે.	સાતહત્યનરો	રાષ્ટ્રી્ય	
કક્ષાનરો	કા્ય્વક્મ	હરો્ય	િરો	અકાદમી	દ્ારા	₨	૧.૦૦	થી	૫.૦૦	લાખ	સુધીની	આતથ્વક	સહા્ય	કરવામાં	આવે	છે.	
સામતય્ોનું પ્ર્ાશન
	 ગુજરાિી	ભાષામાં	ગુજરાિ	સાતહત્ય	અકાદમીનું	મુખપત્ર	માતસક	“શબદસૃસષ્ટ”	પ્રતિ	માસની	૫	િારીખે	પ્રતસધધ	કરા્ય	છે.	
ઉદૂ્વ	સાતહત્ય	અકાદમી	દ્ારા	ઉદૂ્વ	ભાષામાં	વાતષ્વક	“સા્બરનામા”	તસધી	સાતહત્ય	અકાદમી	દ્ારા	તસંધી	ભાષામા	ં“અદ્બી	ચમન”	
અને	‘્બાગ્બહાર’	(તત્રમાતસક),	કચછી	સાતહત્ય	અકાદમી	દ્ારા	કચછી	ભાષામા	ંતચંગાર’	અન	ેશ્રી	ઝવેરચંદ્ર	મેઘાણી	સાતહત્ય	કેનદ્ર,	
રાજકરોટ	દ્ારા	લરોકસાતહત્યલિી	લરોકગુજ્વરી	ત્રમૈાત્યક	તન્યતમિ	પ્રગટ	કરવામાં	આવે	છે.
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સંસ્કૃતોતસવ
	 પ્રતિ	વષ્વ	આષાઢસ્ય	પ્રથમ	ડદવસે	સંસકકૃિરોતસવ	કા્ય્વક્મનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.	સંસકકૃિ	ભાષાના	સંવધ્વન-	તવકાસના	
આ	સમગ્ર	કા્ય્વક્મ	સંસકકૃિ	ભાષામાં	્યરોજા્ય	છે.	જેમાં	વેદપંડિિરોને	સનમાન,	એક	મૂધ્વન્ય	સાતહત્યકારન	ેસાતહત્ય	ગૌરવ	પુરસકાર,	
એક	્યુવા	સાતહત્યકારને	્યુવા	ગૌરવ	પુરસકાર	આપવામાં	ંઆવે	છે.	આ	કા્ય્વક્મમાં	ગર્બા	નાટકની	ભજવણી	કરવામા	ંઆવે	છે	
જેની	ભાષા	સંસકકૃિ	હરો્ય	છે.
સરફરોશી પુસત્ પ્ર્ાશન શ્ેણી
	 ગુજરાિનાં	્બાળ	િથા	ડકશરોર	વગ્વની	નવી	પેઢીન	ેદેશના	તવતવધ	ક્ષેત્રે	નેતૃતવભ્યુાં	પ્રદાન	કિા્વ	વ્યતક્તઓના	જીવન-કવનની	
ઝાંખી	કરાવવા	આ	શ્રણેી	સાઈ	છે.	જેમાં	સરફરરોશી	પુસિક	પ્રકાશન	સતમતિની	તવતવધ	્ેબઠકમાં	લેવા્યેલા	તનણ્વ્ય	અનુસાર	કુલ-
૪૪	ચડરત્રના્યકરોનરો	પુસિક	પ્રગટ	કરવામાં	આવ્યરો	છે.	જેમા	ંસવાિં�્યવીરરો	અન	ેઅન્ય	વ્યતક્તઓના	જીવનનરો	સમાવેશ	થ્યેલ	
છે.	આ	પુસિકરો	રાજ્યના	તવતવધ	ગ્રંથાલ્યરો,	શાળાઓ,	કરોલેજો	અન	ેરાજ્ય	સરકારના	તવભાગરોમાં	ભેટ	આપવામાંં	આવ	ેછે.	
અત્યાર	સુધી	કુલ	૩૩,૫૭૦	જેટલા	પુસિકરો	(૧૧૧૯	સેટ)	તવતવધ	ગ્રંથાલ્યરો,	શાળાઓ,	કરોલેજોન	ેતવના	મૂલ્યે	ભેટ	આપવામાંં	
આવેલ	છે
તવતશષ્ટ દદવસોની ઉજવણી
	 સાતહત્ય	જગિના	આવિા	તવતવધ	ડદવસરો	જેવાકે	રાષ્ટ્રી્ય	તહનદી	ડદવસ,	તવવિ	કતવિા	ડદવસ,	તવવિ	રંગભૂતમ	ડદવસ,	મતહલા	
ડદવસ,	આતમકથા	ડદવસ,	તવવિ	માતૃભાષા	ડદવસ,	ટૂંકી	વાિા્વ	ડદવસ,	તવવિ	પુસિક	ડદસવ	જેવા	ડદવસરો	મા	ંસાતહસત્યક	કા્ય્વક્મ-	
કતવસંમેલન	્યરોજીને	તવશેષ	ઉજવણી	અકાદમી	દ્ારા	કરવામાં	આવે	છે.
	 ભાષા-સાતહત્યના	પ્રચાર	પ્રસાર	માટ	ેઅકાદમી	દ્ારા	સાતહસત્યક	કા્ય્વક્મરોનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે,	જેમાં	વિા્વતશત્બર,	
કાવ્યતશત્બર,	કતવસંમેલન,	ગદ્સત્ર,	શબદસૃસષ્ટ	વ્યાખ્યાનમાળા,	્બાલસાતહત્ય	 તશત્બર	િથા	ગૌરવ	પુરસકકૃિ	સાતહત્યકાર	પર	
ગૌરવ	વ્યાખ્યાનમાળા	જેવા	કા્ય્વક્મ	સથાતનક	સંસથા	સાથે	મળીન	ેઆ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.	અકાદમી	દ્ારા	વષ્વ	૨૦૨૧-૨૨	
સુધીમાં	કુલ	૧૫	જેટલા	કા્ય્વક્મરો-તશત્બર	કરવામાં	આવેલ	છે.
‘આઝાદી ્ા અમૃત મહોતસવ’ અંતગ્ડત ગુજરાત સાતહતય અ્ાદમી દ્ારા ્રવામાં આવેલ પ્રવૃતતિઓ
•	 સવાિં�્યડદનની	પૂવ્વ	સંધ્યાએ	રાષ્ટ્રી્ય	ચિેનાન	ેઉજાગર	કરવા	‘િારા	માનમાં	ઓ	સવિંત્રિા	નામ	ેિા.૧૪/૦૮/૨૦૨૧ના	

રરોજ	ઠાકરોરભાઈ	દેસાઈ	હરોલ,	લરો	ગાિ્વન,	અમદાવાદ	ખાિે	કા્ય્વક્મનું	આ્યરોજન	
•	 સરદાર	પટેલ	જ્યંતિ	તનતમતિે	િા.૨૬/૧૦/૨૦૨૧ના	રરોજ	સરદાર	પટેલના	પત્રરો	અન	ેભાષણરો	પર	આધાડરિ	વાતચકમ	‘તલ.	

વલ્ભભાઈન	વંદેમાિરમ’નુ	ંઆ્યરોજન	અમદાવાદ	મેડિકલ	એસરોતસ્ેયશન	હરોલ,	આશ્રમ	રરોિ,	અમદાવાદ	ખાિે	કા્ય્વક્મ
•	 સરદાર	પટેલ	જ્યંતિ	તનતમતિે	િા.	૩૦/૧૦/૨૦૧ને	શતનવારના	રરોજ	નેશનલ	ફરોરેસનસક	સા્યનસ	્યુતનવતસ્વટી,	સેકટર-૯,	

ગાંધીનગર	ખાિે	સરદાર	પટેલના	જીવન	પર	આધાડરિ	નાટક	“સરદાર	ધ	આ્યન્વ	મેન	ઓફ	ઈસનિ્યા”ની	ઉજવણી
•	ગુજરાિ	સાતહત્ય	અકાદમીના	મુખપત્ર	‘શબદસૃસષ્ટના	દીપરોતસવી	 તવશેષાંકને	 સવાિંત્ર	ભૂતમ	ગુજરાિ’	 તવષ્ય	પર	િૈ્યાર	

કરા્યરો.	જેમાં	સવાિંત્ર્ય	સંગ્રામમાં	સાતહત્યકારરોનુ	ંપ્રદાન,	પ્રતિ્બંતધિ	સાતહત્ય	કકૃતિઓ	જેવા	તવષ્યરો	પર	ગુજરાિના	મૂધ્વન્ય	
લેખકરો	૧૦૧	લેખ	પ્રગટ	કરવામાં	આવ્યા	છે.	આ	તવશેષાકનુ	ંતવમરોચન	માન.	મુખ્યમંત્રીશ્રીના	હસિે	કરવામાં	આવ્યું.

•	 ગુજરાિના	્બાળ	િથા	ડકશરોર	વગ્વની	નવી	પેઢીન	ેદેશના	ંતવતવધ	ક્ષેત્રે	નેતૃતવભ્યુાં	પ્રદાન	કિા્વ	વ્યતક્તઓના	જીવન-કવનની	
ઝાંખી	કરાવિી	સરફરરોશી	શ્રેણીના	કુલ-૪૪	ચડરત્રના્યકરોના	પુસિક	પ્રગટ	કરવામાં	આવ્યાં	છે.	જેમાં	સવાિંત્ર્યવીરરો	અને	
અન્ય	વ્યતક્તઓના	જીવનનરો	સમાવેશ	થ્યેલ	છે.	આ	પુસિકરો	કુલ	૧૬૦૦૦	જેટલા	(૫૦૦	સેટ)	તવતવધ	ગ્રથંાલ્યરો,	શાળાઓ,	
કરોલેજોને	તવના	મુલ્યે	ભેટ	આપવામાંં	આવેલ	છે.

શ્ી ઝવેર્ંચદ મેઘાણી લો્સાતહતય ્ેનદ્ર, રાજ્ોટ
	 ગુજરાિ	સાતહત્ય	અકાદમીના	નેજા	હેઠળ	ખાસ	અનુદાન	ફાળવીન	ેઆ	કેનદ્ર	સૌરાષ્ટ્ર	્યુતનવતસ્વટીના	ઉપક્મે	રાજકરોટ	ખાિે	
કા્ય્વરિ	છે.	િેના	દ્ારા	નીચે	મુજ્બની	પ્રવૃતતિ	કરવામાં	આવે	છે.	શ્રી	ઝવેરચંદ	મેઘાણી	લરોકસાતહત્ય	એવરોિ્વ	અન	ેહેમુ	ગઢવી	
એવરોિ્વ	મૂધ્વન્ય	લરોકસાતહત્યકારને	₨	૧,૦૦,૦૦૦/-	રાતશ,	સનમાનપત્ર,	તશલિ	આપી	સનમાનવામા	ંઆવે	છે.	
•	 પુસિક	પ્રકાશન	માટે	₨	૧૦,૦૦૦/-ની	મ્યા્વદામાં	આતથ્વક	સહા્ય	આપવામાં	ંઆવે	છે.	
•	 પ્રતિ	વષ્વ	કેનદ્ર	દ્ારા	લરોક	સાતહત્ય,	સંિસાતહત્ય	અન	ેચારણી	સાતહત્ય	તવષ્યક	મહતવના	ગ્રંથરોનુ	ંપ્રકાશન	કરા્ય	છે.	
•	 લરોક	સાતહત્યકારરોને	સંશરોધન	પ્રરોજેકટ	માટે	₨	૫૦,૦૦૦/-ની	મ્યા્વદામાં	(પ્રત્યેક)ને	આતથ્વક	સહા્ય	આપવામાંં	આવે	છે.
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•	 કનેદ્ર	દ્ારા	લરોક	સાતહત્યના	કા્ય્વક્મ	પડરસંવાદ	સંસથાઓને	₨	૫૦,૦૦૦-ની	મ્યા્વદામાં	આતથ્વક	સહા્ય	કરવામાં	આવે	છે.
•	 ૫૦૦	થી	વધ	ુદુલ્વભ	ગ્રંથરો	વસાવીને	ગ્રથંાલ્ય	ઊભું	કરવામાં	આવ્યું	છે.	િેવી	જ	રીિે	દૃશ્ય-શ્રાવ્ય	સામગ્રીનરો	ઉપ્યરોગ	કરી	

ગ્રંથાલ્ય	ઊભું	કરવામાં	આવ્યું	છે.
•	 દલુ્વભ	હસિપ્રસિરોનું	સકેતનંગ	અને	ડિતઝટીલાઇઝેશન	કરવામાં	આવે	છે.
•	 કંઠસથ	પરંપરાની	સામગ્રીનું	દસિાવેજીકરણ	કરવામાં	આવે	છે.	જેમાં	કુલ	૧૭	મુલાકાિરો	દ્ારા	આ	કામ	કા્ય્વરિ	છે.
•	 લરોક	ગૂજ્વરી	સામત્યક	દર	ત્રણ	માસે	પ્રકાતશિ	કરવામાં	આવે	છે.	હસિપ્રિ	તવદ્ાનરો	પ્રમાણપત્ર	પાઠ્યક્મ	તનઃશુલક	ચલાવવામા	ં

આવે	છે.	
(૧૦)  ગુજરાત રાજય સંગીત નાટ્ અ્ાદમી, ગાંધીનગર
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	સંગીિ	નાટક	અકાદમી,	ગાંધીનગર	દ્ારા	હાથ	ધરવામાં	આવિી	પ્રવૃતતિઓ	મુખ્યતવે	નીચ	ેમુજ્બ	છે.
૧. તાલીમી પ્રવૃતતિઓ
	 આ	્યરોજના	નીચે	નાટ્ય,	નૃત્ય	અને	સંગીિના	ક્ષેત્રમેાં	નવરોડદિ	અન	ેઆશાસપદ	કલાકારરોને	િાલીમ	આપવામાં	ંઆવે	છે	
અને	િે	માટે	િાલીમ	તશત્બરરો	્યરોજવામાંં	આવે	છે.
૨. રંગમં્ચલક્ી અને સપધા્ડતમ્ પ્રવૃતતિઓ
	 આ	્યરોજના	હેઠળ	ગુજરાિ	નાટ્ય,	નૃત્ય	અને	સંગીિના	શ્રેષ્	કલાકારરોને	 રંગમંચ	પર	અન	ે તવશાળ	પ્રકે્ષકગણ	સમક્ષ	
સપધા્વઓ	દ્ારા	િેમની	કલાની	રજૂઆિ	કરવાની	િક	આપવામાંં	આવે	છે.
૩. તશષયવૃતત તથા ગુરુ તશષય પરંપરા
	 આ	્યરોજના	દ્ારા	શાસત્રી્ય	સંગીિ,	નૃત્ય,	નાટ્ય	વગેરેના	ક્ષેત્રેની	પાંગરિી	પ્રતિભાઓન	ેપ્રરોતસાહન	આપવામાં	ંઆવે	છે.	
અને	આતથ્વક	સહા્ય	આપીને	િેમની	કલાને	જીવંિ	રાખવાનરો	પ્ર્યત્	કરવામાં	આવે	છે,	િથા	પરંપરાગિ	ગુરુ	તશષ્ય	પરંપરાની	
પ્રતક્્યા	જીવિં	રાખવામા	ંઆવે	છે.	
૪. તાનારીરી મહોતસવ  
	 િાના-રીરી	મહરોતસવ	કારિક	સુદ-નરોમ	અને	દશમ	એમ	્બે	 ડદવસ	માટે	વિનગર	ખાિે	્યરોજવામાં	ંઆવે	છે.	શાસત્રી્ય	
સંગીિના	રાષ્ટ્રી્ય	ખ્યાિી	પ્રાપ્ત	્બે	મતહલા	કલાકારશ્રીઓની	પસંદગી	સતમતિ	દ્ારા	પસંદગી	કરવામાં	આવે	છે.	આ	્બે	મતહલા	
કલાકારશ્રીઓને	િાના-રીરી	એવરોિ્વથી	સનમાનીિ	કરવામાં	આવે	છે.	આ	કલાકારરો	દ્ારા	શાસત્રી્ય	સંગીિની	િેમની	કલાની	
પ્રસિુિી	 કરવામાં	આવે	 છે.	 િેમજ	શાસત્રી્ય	 સંગીિના	 રાષ્ટ્રી્ય	 ખ્યાિી	 પ્રાપ્ત	 કલાકારરોને	 તનમંત્રણ	 પાઠવી	 િેમની	 શાસત્રી્ય	
સંગીિની	કલાની	પ્રસિુિી	કરાવવામાં	આવે	છે.	
૫. પં. ઓમ્ારનાથ શાસત્ીય સંગીત મહોતસવ (રાષ્ટીય ્ક્ા)
	 પંડિિ	ઓમકારનાથ	શાસત્રી્ય	સંગીિ	મહરોતસવનું	આ્યરોજન	કરવામા	ંઆવે	છે.	શાસત્રી્ય	સંગીિના	રાષ્ટ્રી્ય	ખ્યાિી	પ્રાપ્ત	એક	
પુરૂષ	કલાકારશ્રીન	ેપસંદગી	સતમતિ	દ્ારા	પસંદગી	કરવામાં	આવે	છે.	આ	પસંદગી	પામેલ	કલાકારશ્રીન	ેપંડિિ.ઓમકારનાથ	
શાસત્રી્ય	સંગીિ	એવરોિ્વથી	સનમાનીિ	કરવામાં	આવે	છે.	આ	કલાકારશ્રી	દ્ારા	િેમની	શાસત્રી્ય	સંગીિની	કલાની	પ્રસિુિી	
કરારવામાં	આવે	છે.	િેમજ	શાસત્રી્ય	સંગીિના	રાષ્ટ્રી્ય	ખ્યાિી	પ્રાપ્ત	કલાકારરોને	તનમંત્રણ	પાઠવી	િેમની	શાસત્રી્ય	સંગીિની	
કલાની	પ્રસિુિી	કરાવવામાં	આવે	છે.
૬. તૂરી બારોટ નાટય તનમા્ડણ સહાય 
	 જૂની	રંગભતૂમ	પરંપરાગિ	ભવાઇ	વશેરો	િમેજ	િરૂી	્બારરોટના	જ્ઞાતિના	કલાકારની	કલા	મૃિઃપ્રા્ય	અવસથામાં	છે.	ત્યારે	આ	્યરોજના	
દ્ારા	આવા	કલાકારની	કલા	િમેજ	ભલૂાઇ	ગ્યલેા	વશેરો	કલાને	પુનઃજીતવિ	કરવાની	રજ	ૂકરવા	પ્રરોતસાહન	આપવામાંં	આવ	ેછે.	
(૧૧) ગુજરાત રાજય લતલત ્લા અ્ાદમી
૧. રાજય્લા પ્રદશ્ડન 
	 ગુજરાિની	કલાના	જુદા	જુદા	 તવભાગરોમાં	 કા્ય્વશીલ	કલાકારરોન	ેપ્રરોતસાહન	મળે	િથા	િેમનરો	ઉતસાહ	વધે	અન	ેિેમની	
કકૃતિઓની	કદર	થા્ય	િેમજ	આમ	જનિાની	પણ	આ	તવષ્ય	પ્રત્યે	રૂચી	કેળવા્ય	િેવા	શુભ	આશ્યથી	આ	રાજ્ય	કક્ષાનાની	કલા	
સપધા્વ/	પ્રદશ્વન	્યરોજવામાં	આવે	છે.	આ	પ્રદશ્વનમાં	ત્રણ	શ્રેણીઓમાં	્યરોજવામાંં	આવે	છે.	શ્રેણી-૧–કલાકારરો,	શ્રણેી-૨–કલા	
સંસથાઓનાં	 તવદ્ાથથીઓ,	િેમજ	શ્રણેી-3	શાળામાં	ભણિા	્બાળકરો.	પ્રથમ	્બે	શ્રેણીઓમાં	ડ્રોઇંગ	એનિ	પેઇસનટગ,	 તશલપકલા,	
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ગ્રાડફકસ,	વ્યવહાડરક	કલા,	િથા	ફરોટરોગ્રાફીના	તવભાગરો	િથા	ત્રીજી	શ્રીણીમાં	ડ્રોઇંગ	એનિ	પેઇસનટગનરો	તવભાગ	રાખવામાં	આવે	
છે.	આ	શ્રેણીઓમાં	 તવતવધ	ઈનામરો	અકાદમી	 દ્ારા	 િથા	 કલાકાર	 મહાનુભાવરો	 દ્ારા	આપવામાં	ંઆવેલ	 દાનની	 રકમનાં	
વ્યાજમાથી	મળિી	 રકમમાથી	ઈનામરો	આપવામાં	આવે	છે.	 તનણા્વ્યકશ્રીઓ	દ્ારા	 પસંદ	 કરેલ	 કલાકકૃતિઓનુ	ં પ્રદશ્વન	િથા	
ઈનામરો	આપવામાંં	આવે	છે.	અકદામી	દ્ારા	કુલ	₨	૧.૭૦	લાખના	ઈનામરો	આપવામાંં	આવે	છે	અન	ેસમારંભ	્યરોજી	પ્રદશ્વન	
્યરોજા્ય	છે.	
૨. રાજય્લા પ્રદશ્ડનમાં શ્ેણી (૨)મા તવજેતા યુવા ્લા્ારોને તશષયવૃતતિ  
	 પ્રતિ	વષ્વ	્યરોજાિા	રાજ્ય	કલા	પ્રદશ્વનમાં	કલા	સસથાના	ંતવદ્ાથથીઓની	શ્રેણી	-૨	માં	ઈનામ	તવજેિા	્યુવા	કલાકારરોને	માતસક	
₨	૧૦૦૦/-	પ્રમાણે	તન્યમરોનુસાર	એક	વષ્વ	માટ	ેતશષ્યવૃતિ	આપવામાં	ંઆવે	છે.	પરિંુ	િેઓનરો	અભ્યાસ	ચાલ	ુહરોવરો	જોઈએ	
અને	િે	અભ્યાસ	આગળના	વષ્વનરો	ઉચ્	અભ્યાસ	હરોવરો	જોઈએ.	ઈનામ	તવજેિાએ	ઈનામ	મેળવ્યા	પછીના	વષષે	િેમની	કલા	
તવધાલ્ય	મારફિ	અરજી	કરવાની	રહેશે,	પેઈંસનટગ,	તશલપ,	વ્યવહાડરક	કલા,	ફરોટરોગ્રાફી,	ના	તવષ્યરોમા	િીગ્રી,	/િીપલરોમા/	પરોસટ	
િીપલરોમાના	અભ્યાસક્મરો	તસવા્યના	અભ્યાસક્મરો	માટે	તશષ્યવૃતિ	આપવામાં	આવશે	નહીં.
૩. ગૌરવ પુરસ્ાર  
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	લતલિકલા	અકાદમી	દ્ારા,	લતલિ	કલાના	તવભાગમાંંં	જે	કલાકારરોએ	તચત્રકલા,	તશલપકલા,	િેમજ	છ્બીકલાના	
ક્ષેત્રરોમાંં	આજીવન	્યરોગદાન	આપેલ	હરો્ય,	ઉચ્િમ	તસતધિઓ	મેળવેલ	હરો્ય	િેવા	નવ	કલાકારરોનુ	ગૌરવ	પુરસકારથી	સનમાન	
કરવામાં	આવે	છે.	પુરસકારના	પ્રતિક	રૂપ	ેપ્રત્યેકને	રરોકિ	રાશી	₨	૫૧૦૦૦/-	િામ્રપત્ર,	પ્રશસિીપત્ર,	િથા	શરોલ	એના્યિ	કરી	
સમાંરંભ	્યરોજી	સનમાન	કરવામાં	આવે	છે.	આવા	નવ	કલાકારરોનું	સનમાન	કરવામા	ંઆવે	છે.	સાથરોસાથ	પુરસકકૃિ	કલાકારરોની	
કલાકકૃતિઓનું	પ્રદશ્વન	પણ	્યરોજા્ય	છે.
૪. ત્ચત્ તશક્્ સેમીનાર 
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	લતલિકલા	અકાદમી	દ્ારા	પ્રતિ	વષ્વ	રાજ્યની	શાળાઓના	ંતચત્ર	તશક્ષકરોનરો	એક	સેમીનાર	્યરોજવામાં	આવ	ે
છે.	તનષણાંિરોના	માગ્વદશ્વન	હેઠળ	તશક્ષકરોન	ેલતલિકલાનુ	ં તથ્યરીકલ	િેમજ	પ્રેકટીકલ	જ્ઞાન	આપવામા	ંઆવે	છે.	૫૦	જેટલા	
તશક્ષકરોનરો	સમાવેશ	કરી	સેમીનાર	્યરોજા્ય	છે.	 તશક્ષકરોને	આવવા	જવાન	ુમુસાફરી	ખચ્વ	જીલ્ા	તશક્ષણાતધકારીશ્રી	ઓ	દ્ારા	
તન્યમાનુસાર	આપવામાં	આવે	છે.	જ્યારે	સેમીનાર	અંગેનરો	સમગ્ર	ખચ્વ	અકાદમી	દ્ારા	કરવામાં	આવે	છે.
૫. તવતવધ ્લાના વ્્કશોપ 
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	લતલિકલા	અકાદમી	દ્ારા	પેઈંસનટગ,	ગ્રાડફક.	ફરોટરોગ્રાફી,	જેવા	તવષ્યરોમા	ંતનષણાંિરોના	ંમાગ્વદશ્વન	હેઠળ	આ	
તવભાગમાંં	કા્ય્વરિ	અને	તસતધિઓ	હાંસલ	કરનાર	કલાકારરોને	તવતવધ	કલાનુ	ંપ્રેસકટકલ	/	તથ્યરીકલ	માગ્વદશ્વન	આપવામાંં	આવ	ે
છે.	૧૫	જેટલા	્યુવાન	કલાકારરોને	સમાવેશ	કરી,	કલાકારરોને	કલાની	સાધન	સામગ્રી	રહેવા	જમવાનરો	ખચ્વ	,	આવવા	જવાનરો		
પ્રવાસ	ખચ્વ,	અકાદમી	દ્ારા	કરવામાં	આવે	છે.	આ	્યરોજના	હેઠળ	પ્રતિ	વષ્વ	એક	વક્કશરોપન	ુઆ્યરોજન	કરા્ય	છે.	
૬. તજલ્ા ્ક્ાએ ફરતા પ્રદશ્ડનો 
	 રાજ્યના	તવતવધ	તજલ્ાઓમાંં	કલા	સંસથાઓ,	કલાકારરો	કા્ય્વરિ	છે.	અકાદમી	દ્ારા	િૈ્યાર	કરાિા	ઉચ્	કક્ષાના	કલા	પ્રદશ્વનરો	
તજલ્ાઓમાંં	આવેલી	કલા	સંસથાઓમાંં,	શૈક્ષણીક	સંસથાઓમાં	િેમજ	પ્રદશ્વન	આ્યરોજન	અનુકુળ	સથળે	્યરોજવામા	ંઆવ	ેછે	
જેનાથી	રાજ્યની	કલાનરો	વ્યાપ	અન્ય	તવસિારરો	મા	પણ	પ્રસાર	કરી	લરોકાતભમુખ	કરી	શકા્ય	છે.	આ	પ્રદશ્વનરો	સંપુણ્વ	રીિે	
અકાદમી	દ્ારા	્યરોજવામાંં	આવે	છે.	
૭. ્લા તવરય્ પ્ર્ાશનોને નાણાં્ ીય સહાય 
	 કલાકારરો	/કલા	સંસથાઓ	િેમની	કલા	તવષ્ય	કલા	પ્રકાશનરો	પ્રતસધધ	કરી	શકે	િેમાટે	ગુજરાિ	રાજ્ય	લતલિ	કલા	અકાદમી	
દ્ારા	નાણાંકી્ય	સહા્ય	કરે	છે.	એક	પ્રકાશન	માટે	વધુમા	વધુ	₨	૨૦,૦૦૦/-(કુલ	ખચ્વના	૫૦	ટકા	ખચ્વ	આપવાની	જોગવાઈ	
કરી	છે,)	જે	્ેબમાંથી	ઓછું	હરો્ય	િે	ચુકવા્ય	છે.	અરજદારે	તન્યિ	અરજી	સાથે	પ્રકાશનની	િમી	સાથ	ેડ્રોઈંગ	,	સકેચીજ,	પેઈંસનટગ	
ના	ફરોટરોગ્રાફ,	લખાણ	સાથે	રજૂ	કરવાનુ	હરો્ય	છે.	અરજી	મંજુર	થ્યા	્બાદ	છાપકામ	થ્યા	્બાદ	૧૦	કરોપી	અકાદમીને	આપવાની	
રહે	છે.	અને	પ્રકાશનમા	ગુજરાિ	રાજ્ય	લતલિકલા	અકાદમીના	નાણાંકી્ય	સહા્યથી	આ	પ્રકાશન	િૈ્યાર	કરવામાં	આવેલ	છ	ે
િેવરો	ઉલે્ખ	કરવાનરો	રહે	છે.	
૮. ્લા તવરય્ વાતા્ડલાપ, સલાઈર શો, તનદશ્ડન, આયોજન
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	લતલિકલા	અકાદમી	દ્ારા	રાજ્યના	ં તનવિેલા	કલાકારરો	િેમજ	આ	ક્ષેત્રના	 તનષણાંિરોની	કલાને	કલાનાં	
ચાહકરો	સુધી	પહોંચાિવા	માટે	આવા	કા્ય્વક્મરો	્યરોજવામાં	આવે	છે.	વષ્વ	દરતમ્યાન	૧૦	જેટલા	કા્ય્વક્મરો	રતવશંકર	રાવળ	કલા	
ભવન	અમદાવાદ	ખાિે	્યરોજા્ય	છે.
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૦૯. અનય પ્રવૃતતિઓ 
	 અકાદમીની	તન્યિ	પ્રવૃતતિઓ	તસવા્ય	આકસસમક	રીિે	પ્રસંગરોપાિ	કરવાની	થિી	પ્રવૃતતિઓ	માટે	આ	જોગવાઈ	કરવામાં	
આવી	છે.	આ	જોગવાઈમાથી	ઉતકકૃષ્ટ	કક્ષાના	કા્ય્વક્મરો,	રાજ્ય	્બહારના	કલાકારરોની	કલાકકૃતિઓના	પ્રદશ્વનરો	જેવી	આકસસમક	
પ્રવૃતતિઓ	્યરોજી	શકા્ય	છે.	
૧૦. રાષ્ટીય ્ક્ાની ફોટોગ્રાફી સપધા્ડ અને પ્રદશ્ડન 
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	લતલિકલા	અકાદમી	દ્ારા	છેલ્ા	૧૪	વષ્વથી	તવતવધ	તવષ્ેય	રાષ્ટ્રકક્ષાની	ફરોટરોગ્રાફી	સપધા્વ	અન	ેપ્રદશ્વન	
્યરોજવામાં	આવે	છે.	દેશભરમાંથી	આ	તવભાગમાંંં	કા્ય્વરિ	કલાકારરો	/	ફરોટરોગ્રાફરરો	પાસેથી	તન્યિ	કરેલ	તવષ્ય	અનુલક્ષીને	બલેક	
એનિ	વહાઈટ	િેમજ	રંગીન	એમ	્બે	તવભાગમાં	ફરોટરોગ્રાફસ	સપધા્વ	માટે	મંગાવવમાં	આવે	છે.	્બન્ે	તવભાગમાં	ત્રણ	તનણા્વ્યકશ્રી	
દ્ારા	પસંદ	કરા્ેયલ,	કુલ	₨	૫૪૦૦૦/-ના	કુલ	૧૬	ઈનામરો	આપવામાં	આવે	છે.	તનણા્વ્યકરોએ	પસંદ	કરેલ	ફરોટરોગ્રાફસનુ	ંપ્રદશ્વન	
્યરોજવામાં	આવ	ેછે.
૧૧. તશલપ્લાનો વ્્કશોપ 
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	લતલિકલા	અકાદમી	દ્ારા	તશલપ	કલા	ક્ષેત્રે	આધુતનક	કલાકકૃતિઓ	િૈ્યાર	કરવા	આ	વક્કશરોપનુ	ંઆ્યરોજન	
કરવામાં	આવે	છે,	૧૫	જેટલા	્યુવાન	તશલપકારરોનરો	સમાવેશ	કરી	િેમની	કલાની	તવતવધ	શૈલીઓ,	ટેકનીકરોના	આદાન	પ્રદાન	
માટે	વક્કશરોપ	્યરોજવામાં	આવે	છે.	વક્કશરોપ	માટેની	સાધન	સામગ્રી,	જેવીકે	ધાિુ	,	પતથર	માટી,	સક્ેપ,	ફાઈ્બર,	હાિ્વ	વેર	સાધન	
સામગ્રી,	િેમજ	કલાકારરોને	રહેવા	જમવાની	સુતવધા,	પ્રવાસ	ખચ્વ,	માનદ	વેિન,	સુતવધાઓ	અકાદમી	દ્ારા	પુરી	પાિવામાં	આવે	
છે.	િૈ્યાર	થ્ેયલ	તશલપકકૃતિઓનું	પ્રદશ્વન	્યરોજા્ય	છે.	
૧૨. ત્ચલડ્રન પેઈમનટંગ વ્્કશોપ  
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	લતલિકલા	અકાદમી	દ્ારા	્બાળકરોમા	કલાની	સુજ	વધે	અન	ેતવતવધ	કલાની	જાણકારી	કેળવા્ય	િેવા	હિેુથી	
રાજ્યમાં	ંવષ્વ	દરતમ્યાન	રાજ્યમાંં	્બદલાિા	જુદા	જુદા	સથળરોએ	િેર	વક્કશરોપનુ	ંઆ્યરોજન	કરા્ય	છે.	પ્રત્યેક	વક્કશરોપમા	ં૧૦૦	
્બાળકરોનરો	સમાવેશ	કરવામાં	આવે	છે.	તનષણાંિરોના	માગ્વદશ્વન	હેઠળ	્બાળકરોને	તચત્રકલા	માટ	ેપ્રાથતમક	સાધન	સામગ્રી	જેવી	કે	
રંગ,	કાગળ,	પેનસીલ,	રબ્બર,		િેમજ	સુતવધાઓ	આપવામાં	આવે	છે.	આ	િેર	વક્કશરોપ	રાજ્યમાંની	કલા	સંસથાઓના	સહ્યરોગથી	
પણ	્યરોજા્ય	છે.
૧૩. યુવા ્લા્ાર તશતબરો 
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	લતલિકલા	અકાદમી	દ્ારા	કલા	સંસથાઓના	તવદ્ાથથીઓ	માટે	તવતવધ	કલાની	જાણકારી	માટે	(1)	લેનિસકપે	
તશત્બર	(2)	સકેતચંગ	તશત્બર	(3)	ડ્રોઈંગ	એંનિ	પેઈંસનટગ	તશત્બર	(4)	પરોટ્ષેટ	તશત્બર	(5)	ફરોટરોગ્રાફી	વક્કશરોપ	આમ	પાંચ	તશત્બરરોનુ	ં
આ્યરોજન	પ્રાકકૃતિક	સથળે/	કલા	સંસથાઓમાંં	્યરોજવામાં	આવે	છે.		પ્રત્યેક	તશત્બરમાં	૫૦	તશત્બરાથથીનરો	સમાવેશ	કરી	તનષણાંિરોના	
માગ્વદશ્વન	હેઠળ	્યરોજવામાં	આવે	છે.	રાજ્યની	પ્રત્યેક	કલા	સંસથાના	ંઆચા્ય્વશ્રીની	ભલામણથી	તશત્બરાથથીઓ	ભાગ	લ	ેછે.	આ	
તશત્બરરોમાં	તશત્બરાથથીઓને	રહેવા	જમવાની	વ્યવસથા,	કલાની	િમામ	સાધન	સામગ્રી,	પ્રવાસ	ખચ્વ,	અકાદમી	દ્ારા	કરવામાં/	
પુરી	પાિવામા	આવે	છે.	િૈ્યાર	થ્યેલ	કલાકકૃતિઓનું	પ્રદશ્વન	પણ	્યરોજા્ય	છે.	
૧૪. રાજયમાંં વયતતિગત/ સામુતહ્ ્લા પ્રદશ્ડન યોજવા નાણાં્ીય સહાય 
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	લતલિકલા	અકાદમી	દ્ારા	ગુજરાિના	કલાકારરોને	રાજ્યમા	ંવ્યતક્તગિ/	ક	ેસામતુહક	કલા	પ્રદશ્વન	્યરોજવા	
એક	પ્રદશ્વન	દીઠ	વધુમાં	વધુ	 ₨	૨૫૦૦૦/-ની	નાણાંકી્ય	સહા્ય	કરવાની	્યરોજના	અમલમા	છે.	અરજદારે	 તન્યિ	અરજી	
પત્રકમા	અરજી	કરી	સમીિી	પાસે	મંજુર	કરાવ્યા	્બાદ,		મંજુર	કરેલ	અરજદારન	ેપ્રદશ્વન	્યરોજા્યા	્બાદ	આ	સહા્ય	ચુકવવામાં	
આવ	ેછે.	રાજ્યમાંં	આવા	૨૦	પ્રદશ્વનરોને	સહા્ય	આપી	શકા્ય	છે.	
૧૫. રાજય બહાર / પરદેશમા ્લા પ્રદશ્ડન યોજવા નાણાં્ ીય સહાય 
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	લતલિકલા	અકાદમી	દ્ારા	ગુજરાિના	કલાકારરોન	ેરાજ્ય	્બહાર	/	પરદેશમાં	 વ્યતક્તગિ/	સામતુહક	કલા	
પ્રદશ્વન	્યરોજવા	એક	પ્રદશ્વન	દીઠ	₨	૧,૦૦,૦૦૦/-	ની	નાણાંકી્ય	સહા્ય	કરવાની	્યરોજના	અમલમા	છે.	અરજદારે	તન્યિ	અરજી	
પત્રકમા	અરજી	કરી	સતમિી	પાસે	મંજુર	કરાવ્યા	્બાદ,	મંજુર	કરેલ	અરજદારન	ેપ્રદશ્વન	્યરોજા્યા	્બાદ	આ	સહા્ય	ચુકવવામાંઆવ	ે
છે.	પરદેશમા	કલા	પ્રદશ્વન	્યરોજવા	ઈચછિા	કલાકારને	ઉક્ત	સહા્ય	ઉપરાંિ	તવઝા	ફી	િથા	ઈકરોનરોમી	ક્ાસનુ	હવાઈ	મુસાફરી	
ખચ્વ	આપવામાં	આવે	છે.	
૧૬. ્ોનટેમપરરી આદટ્ડસટ ્ેમપ (સમ્ાલીન ્લા્ારોનો ્ેમપ) 
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	લતલિકલા	અકાદમી	દ્ારા	કરોનટેમપરરી	આડટ્વસટ	કેમપનુ	ંઆ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.	જેમાં	દસ	તસતન્યર	
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િેમજ	દસ	જુતન્યર	કલાકારરોનરો	સમાવેશ	કરી	આ્યરોજન	કરવામાં	આવે	છે.	સમકાલીન	કલાના	કલાકારરો	સાથ	ેઆદાન-	પ્રદાન	
િેમજ	કલાકારરો	તવચાર	તવમશ્વ	કરી	કલાકકૃતિઓ	િૈ્યાર	કરવાનરો/	આધુતનક	કલાન	ેપ્રરોતસાન	આપવાનરો	આશ્ય	છે.	આ	કેમપમાં	
તસતન્યર	કલાકારને	₨	૧૫૦૦૦/-	િથા	જુતન્યર	કલાકારન	ે₨	૫૦૦૦/-	નરો	માનદ	પુરસકાર	આપવામાં	ંઆવે	છે	.	
૧૭. ્લા સંસથાઓેને ્લા પ્રદશ્ડન માટે નાણાં્ીય સહાય 
	 રાજ્યમા	ંઆવેલી	કલા	સંસથાઓમાં	ંપેઇસનટગ,	ગ્રાડફકસ,	તશલપ,	ફરોટરોગ્રાફી,	વ્યવહારીક	કલાના	અભ્યાસક્મરો	ચલાવે		છે.	
આ	કલા	સંસથાઓ	્યુતનવસથીટી/	રાજ્ય	સરકારની	માન્યિા	પ્રાપ્ત	કરેલ	હરો્ય	છે.	વષ્વ	દરતમ્યાન	આ	કલા	સંસથાઓના	તવદ્ાથથીઓએ,	
પ્રાધ્યાપકરોએ	િૈ્યાર	કરેલ	કલાકકૃતિઓનું	પ્રદશ્વન	િેમની	કલા	સંસથામાજ	આ્યરોજન	કરે	છે.	આ	કલાકકૃતિઓનુ	ંપ્રદશ્વન	રાજ્યમાં	
આવેલી	અન્ય	કલા	સંસથાઓમાંં	િેમજ	રતવશંકર	રાવળ	કલા	ભવન–	અમદાવાદ	ખાિે	્યરોજવા	માટે	આ	્યરોજના	છે.	આ	કુલ	
્બે	સથળે	્બે	પ્રદશ્વનરો	્યરોજવા	₨	૧,૦૦,૦૦૦/-	ની	નાણાંકી્ય	સહા્ય	આપવામાં	આવે	છે.	આ	પ્રદશ્વનરોના	આ્યરોજનથી	કલાના	
તશક્ષણનુ	ંઆદાન	પ્રદાન	કરી	શકા્ય,	કલાની	શૈલીઓ,	માધ્યમરો,	ટેકનીકરો,	તવતશષ્ટિાઓ	તવશેની	જાણકારી	કલા	જગિન	ેઆપી	
શકા્ય	છે.	આ	્યરોજના	હેઠળ	પાંચ	સંસથાઓન	ેકુલ	₨	૫,૦૦,૦૦૦/-	ની	તન્યમાનુસાર	સહા્ય	કરવામાં	આવે	છે.	
૧૮. ્ાયમી ્લા પ્રદશ્ડન આયોજન 
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	લતલિકલા	અકાદમીના	કલા	સંગ્રહની	કલાકકૃતિઓનુ	ંકા્યમી	કલા	પ્રદશ્વન	્યરોજવામાંં	આવે	છે.	િ્બક્ાવાર	
જુદા	જુદા	કલાકારરોની	કલાકકૃતિઓના	પ્રદશ્વનરો	્યરોજવામાં	આવે	છે.	આ	પ્રદશ્વન	રતવશંકર	રાવળ	કલા	ભવન	–અમદાવાદ	ખાિે	
્યરોજવામાં	આવ	ેછે.	આ	આ્યરોજનથી	કલા	જગિને,	કલાના	ચાહકરોન	ેજુદા	જુદા	સમ્યની	કલાની	શૈલીઓથી	વાકેફ	કરી	શકાશે.				
૧૯. નેશનલ ફોટોગ્રાફી વ્્કશોપ
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	લતલિકલા	દ્ારા	નેશનલ	ફરોટરોગ્રાફી	વક્કશરોપ	્યરોજવામાંં	આવે	છે.	જેમાં	ગુજરાિમાંથી	તવતવધ	કલાકારરો	
પાસેથી	અરજીઓ	મંગાવવામાં	આવે	છે.	ત્યાર્બાદ	એ	અરજીઓની	માન.	િજજ્ઞશ્રીઓ	દ્ારા	ચકાસણી	કરીને	િેમાંથી	પચાસ	
જેટલા	નામ	પસંદ	કરવામાં	આવે	છે.	પછી	એ	તવજેિાઓન	ે્યરોગ્ય	તનષણાંિરો	સાથ	ેસાિ	જેટલા	ડદવસ	રાખીને	કલાનરો	વક્કશરોપ	
કરવામાં	આવે	છે.	જેથી	તવજેિાઓને	કલાતવષ્યક	્યરોગ્ય	જ્ઞાન	મળી	રહે.			 	
૨૦. રોકયુમેનટેશન ઓફ આટટીસટ
	 ગુજરાિ	રાજ્ય	લતલિકલા	અકાદમી	દ્ારા	દર	વષષે	પેપરમા	ંજાહેરાિ	આપીન	ેઆટથીસટરોન	ેિરોક્યુમેનટરી	ડફલમ	્બનાવવા	માટે	
સહા્ય	ચૂકવવામા	ંઆવે	છે.	જેમાં	આટથીસટ	્યરોગ્ય	િરોક્યુમેનટરી	કરેલી	તવડિ્યરોગ્રાફી	અન	ેફરોટરોગ્રાફી	રજુ	કરે	પછી	િેને	₨	૧.૦૦	
લાખની	મ્યા્વદામાં	્બે	આટથીસટરોને	સહા્ય	ચૂકવવામાં	આવે	છે.	
૨૧. જુતનયર/તસતનયર ફેલોશીપ
	 ગુજરાિના	તસતન્યર	અન	ેજુતન્યર	કલાકારરોને	ફેલરોશીપ	દ્ારા	નાણાંકી્ય	સહા્ય	કરી	િેમની	કલાના	ક્ષેત્રની	કારકીદથીન	ે
તવકસાવીને	ગુજરાિની	કલા	અન	ેકલાકારરો	દેશભરમાં	મરોખરે	રહે	િેની	આ	્યરોજના	છે.	િેમાં	ગુજરાિના	મૂળ	વિની	હરો્ય	અન	ે
ગુજરાિમાં	રહેિા	હરો્ય	િેવા	પાંચ	તસતન્યર	કલાકારરોને	માતસક	₨	૩૦૦૦/-	અને	દસ	જુતન્યર	કલાકારરોને	માતસક	₨	૨૦૦૦/-	
લેખે	એક	વષ્વ	સુધી	સહા્યની	રકમ	આપવામાંં	આવે	છે.	અને	દર	ત્રણ	મતહને	િેમના	કામનરો	અહેવાલ	લેવામાં	આવે	છે.	
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૧૭. શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહવનરામાણ વિભાગ
૧.૦ નગર આયોજન અને રૂલયાાંકન ખાતુાં  :
	 	 નગર	આયોજન	અને	મૂલયયાંકન	ખયતુાં	સને	૧૯૧૫	નય	વર્ષમયાં	 સ્યપવયમયાં	આવેલ	અન	ેસન	ે૧૯૬૦	મયાં	ગુજરયત	
રયજયની	રચનય	્યય	પછી	ચયલુ	રયખવયમયાં	આવેલ	છે.	મુાંબઇ	નગર	આયોજન	ધયરો-૧૯૫૪	અન	ેતયયર	બયદ	સદર	ધયરયની	
જગયયએ	ગુજરયત	નગર	રચનય	અને	શહેરી	વવકયસ	અવધવનયમ,	૧૯૭૬	હેઠળની	જોગવયઇઓન	ેઅનુરૂપ	ફરજો	આ	ખયતુાં	
સ્યવનક	સાંસ્યઓ	સય્ેનય	સય્	સહકયર	સય્ે	બજાવે	છે.
	 	 ગુજરયત	નગર	રચનય	અને	શહેરી	વવકયસ	અવધવનયમ,	૧૯૭૬	ની	જોગવયઇ	હેઠળ	જુદય	જુદય	નગર/શહેરોની	વવકયસ	
યોજનયઓ	અને	 વવગતવયર	નગર	રચનય	યોજનયઓ	તૈયયર	કરી	રયજયમયાં	નગર	આયોજનન	ેઉત્ેજન	આપવુાં	તેનય	અમલ	
અાંગે	સલયહ	આપવી,	મહયનગર	વવરયક	પ્યદેવશક	નકશયઓ,	ટ્યફફક	અન	ેવયહન	વયવહયરનય	અભયયસ	અહેવયલ	તૈયયર	કરવય,	
બીનખેતી	 વવરયક	 પરવયનગી	આપવયમયાં	 અને	 રેખયાંકન	 માંજુર	 કરવયમયાં	 કલેકટરો,	 વજલ્ય	 વવકયસ	અવધકયરીશ્ીઓ	તેમજ	
સ્યવનક	સાંસ્યઓ	સય્ે	વવચયરણય	કરી	તેમનય	વવસતયરનય	ભૌવતક	વવકયસ	ઉપર	વનયાંત્રણ	રયખવયનુાં	ત્ય	પ્યદેવશક/પેટય	પ્યદેવશક	
નકશયઓ	તૈયયર	કરવયનુાં	ત્ય	આયોજન	કરવયનુાં	છે.	
૧.૧ નગરપાવિકાઓનુાં િહીિટી તાંત્ર ઃ
	 	 કવમશ્નરશ્ી,	નગરપયવલકયઓનુાં	વહીવટી	તાંત્ર,	ગુજરયત	રયજય,	ગયાંધીનગર	૧લી	જુન-૧૯૬૫	્ી	અસસતતવમયાં	આવી	છે	
અને	પ્યદેવશક	કવમશ્નરશ્ી,	નગરપયવલકયઓની	કચેરીઓ,	અમદયવયદ,	ગયાંધીનગર,	સુરત,	વડોદરય	રયજકોટ	અન	ેભયવનગરની	
કચેરીઓ	૧૩મી	એવપ્લ-૨૦૧૮	્ી	અસસતતવમયાં	આવી	છે.	ગુજરયત	નગરપયવલકય	અવધવનયમ,	૧૯૬૩	ની	જોગવયઇઓન	ે
લક્ષમયાં	લઇને	કવમશ્નર	કચેરી	નગરપયવલકયઓ	ત્ય	પ્યદેવશક	કવમશ્નરશ્ી,	નગરપયવલકયઓની	કચેરીઓ	નગરપયવલકયઓનય	
રોજબરોજનય	વહીવટમયાં	અન	ેતેમનય	વવકયસમયાં	વેગ	લયવવય	મયટે	સહયય	તેમજ	મયગ્ષદશ્ષન	આપે	છે	તેમજ	દેખરેખ	રયખે	છે.	
	 	 ગુજરયત	રયજયમયાં	કુલ-૧૬૨	નગરપયવલકયઓ	આવેલી	છે.	ગુજરયત	નગરપયવલકય	અવધવનયમ,	૧૯૬૩	ની	જોગવયઇઓન	ે
આધીન	રહીને	નગરપયવલકયઓ	પર	સીધેસીધય	વનયાંત્રણ,	વનયમન	અને	વહીવટી	દેખરેખની	જવયબદયરી	પ્યદેવશક	કવમશ્નરશ્ી,	
નગરપયવલકયઓ	સાંભયળે	છે.	નગરપયવલકયઓને	તેમનય	પ્શ્નોનય	વનકયલ	મયટ	ેઅન	ેઅનુદયનો	મેળવવયની	પ્વરિયય	મયટે	વહીવટી	
સરળતય	અને	સુગમતય	રહે	અને	નગરપયવલકયઓનય	પ્શ્નોનુાં	ઝડપ્ી	વનરયકરણ	્યય	તે	દ્રસટિવબાંદુને	ધયયનમયાં	રયખીને	પ્યદેવશક	
કચેરીઓ,	અમદયવયદ,	ગયાંધીનગર,	સુરત,	વડોદરય,	રયજકોટ	અને	ભયવનગર	ખયતે	શરૂ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.	
૧.૨ અગ્નિ વનિારણ સેિાઓ ઃ
	 	 ગુજરયત	રયજયમયાં	ઔદ્ોવગક	અન	ેઆવ્્ષક	વવકયસ	ઘણો	ઝડપી	્ઇ	રહેલ	છે.	રયજયમયાં	રહેણયાંક,	વયવણજયક	તેમજ	
ઔદ્ોવગક	હેતુઓ	મયટે	બયાંધકયમની	પ્વૃવત્	વધી	રહેલ	છે.	હયલમયાં	રયજયમયાં	અસનિશમન	સેવયઓ	જુદી	જુદી	એજનસીઓ	
દ્યરય	ચલયવવયમયાં	આવી	રહી	છે.	અસનિશમનને	લગતી	જોગવયઇઓ	સ્યવનક	કયયદયનો	ભયગ	છે.	રયષ્ટીય	ઇમયરત	અવધવનયમ	
બયાંધકયમને	લગતય	પેટય	કયયદય,	બયધકયમો	અને	જગયયઓનય	વવકયસ	પર	વનયાંત્રણ	કરતય	વવવનયમો્ી	અસનિ	વનવયરણ	મયટેનય	
પગલયાં	અાંગેનય	ઉપકરણો	સ્યવપત	કરવયાં	જરૂરી	છે.	બયાંધકયમોનય	વવકયસ	પર	વનયાંત્રણ	કરતયવવવનયમો	પ્મયણે	અસનિ	વનવયરણ	
સયધનોની	જોગવયઇ	અને	 તેને	 ઇનસટોલેશનની	જોગવયઇ	 જરૂરી	 છે.	 બયાંધકયમ	 (મકયન)	અ્વય	 જગયયનો	 મયવલકી	અ્વય	
ભોગવટો	કરનયર	અસનિ	સલયમવતનય	સયધનોનો	વનભયવ	કરશ	ેઅન	ેઆગ	ફયટી	નીકળ	ેતયયરે	આવય	ઉપકરણો	કયમે	લયગશે	કે	
કેમ	તેની	ખયત્રી	જરૂરી	છે.	આગ	હોલવવયની	વયવસ્યન	ેવધુ	અસરકયરક	બનયવવય	મયટે	આગ	ફયટી	નીકળવયનય	ફકસસયમયાં	જુદય	
જુદય	સત્રોતો	દ્યરય	સહયય	ઉપલબધ	કરવયની	જરૂર	છે.	આગ	હોલવવયની	પ્રિીયયન	ેવધુ	સરળ	બનયવવય,	પફરસસ્વતન	ેકયબુમયાં	
લેવય	મયટે	કમ્ષચયરીઓને	પોલીસની	સહયયની	અને	પ્રિીયયમયાં	બયધયરૂપ	હોય	તેવય	કૃતયો	્તય	અટકયવવય	સત્યની	જરૂર	પડ	ેછે.	
	 	 આ્ી	સમગ્ર	રયજયમયાં	આગ	ફયટી	નીકળતી	અટકયવવય	તમેજ	આગ	ફયટી	નીકળવયનય	ફકસસયમયાં	અસરકયરક	પગલયાં	લવેય	
મયટે	એક	સમયન	અસનિ	વનવયરણ	સવેય	ઉભી	કરવયની	જરૂર	જણયયલે	છે.	જીવન	અને	વમલકતની	સલયમતી	સુવનવચિત	કરવય	કયયદો	
જરૂરી	છે.	આ્ી	રયજય	સરકયરે	ગજુરયત	ફયયર	વપ્વનેશન	એનડ	લયઇફ	સફેટી	મઝેસ્ષ	એકટ-૨૦૧૩,	ગજુરયત	ફયયર	વપ્વનેશન	એનડ	
લયઇફ	સેફટી	મઝેસ્ષ	રૂલસ-૨૦૧૪,	ગજુરયત	ફયયર	વપ્વનેશન	એનડ	લયઇફ	સેફટી	મઝેસ્ષ	રેગયલુશેન-૨૦૧૬નુાં	અમલીકરણ	શરૂ	
કરેલ	છે.	જ	ેઅ થ્ે	રયજયમયાં	વનયયમક,	અસનિ	શમન	સવેયઓની	કચરેી	તય.	૨૫/૦૮/૨૦૧૫્ી	કયય્ષરત	્યલે	છે.			
૧.૩ વિકાસ યોજનાઓ  :
ભાવિ શહેરી વિકાસનુાં આયોજન અને અરિીકરણ ઃ
	 	 રયજયમયાંની	શહેરી	આયોજનની	કયમગીરીમયાં	અદ્તન	ટેકનોલોજીનો	ઉપયોગ	કરવયનય	ભયગરૂપે	શહેરી	આયોજનની	
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વવવવધ	કયમગીરી	સય્ે	સાંકળયયેલી	કચેરીઓમયાં	કોમ્પયુટીકરણ	કરી	તેનય	મયરફતે	જી.આઇ.એસ	ત્ય	નેશનલ	અબ્ષન		ઇનફ્ફરમેશન	
સીસટમે્ી	રયજયમયાં	સુઆયોજીત	વવકયસ	કરવયનો	પણ	ઉદ્ેશ	છે.	
	 	 રયજયમયાંનય	 વવવવધ	શહેરી/વવસતયર	 વવકયસ	સત્યાંમાંડળો	 ત્ય	નગરપયવલકય,	ગ્રયમ	પાંચયયતન	ે તેમનય	જે	 તે	 નગરનય	
આયોજન	મયટે	પ્ોતસયહન	મળ	ેત	ેમયટે	વવકયસ	યોજનયની	દરખયસતો	અન	ેનગર	રચનય	યોજનયની	દરખયસતોરનય	અમલીકરણ	
મયટે	્યેલ	ખચ્ષની	સયમે	૫૦	ટકય	રકમ	સુધી	તેમજ	મહેકમ	ખચ્ષની	સયમે	૭૫	ટકય	સુધીની	રકમ	રયજય	સરકયરનય	ફયળય	પેટે	
સહયયક	અનુદયન	આપી	રયજયમયાં	શહેરો/નગરોનો	સુઆયોજીત	વવકયસ	કરવયનો	ઉદ્ેશ	છે.	મુક્ત	ઔદ્ૌવગક	અને	આવ્્ષક	નીવત	
તેમજ	વૈશ્ીકરણને	કયરણે	ગુજરયત	રયજયમયાં	ઔદ્ૌવગક	મુડી	રોકયણનય	સાંદભથે	ઝડપી	વવકયસ	્યય	તેમ	છે.	આ	વવકયસ	મુખયતવે	
દફરયયકયાંઠયનય	વવસતયરોમયાં	્નયર	છે	જેને	ધયયને	લઇન	ેરયજયમયાં	સમતુલીત	વવકયસ	કરવો	અન	ેભૌવતક	આયોજન	પ્યદવેશક	
સતવરે	કરવયનો	હેતુ	છે.	દેશનય	અનયાં	રયજયોની	સરખયમણીમયાં	ગુજરયત	રયજય	ભૌવતક	આયોજનમયાં	મોખરયનુાં	સ્યન	ધરયવે	
છે.	શહેરી	જમીન	પુનઃસમયયોજનય	તકનીકી	કેનદ્રમયાં	અબ્ષન	લેનડ	રીએડજસટન	મેનટ		સકીેમ	અાંતગ્ષત	વધુ	સાંખયયમયાં	ઝડપી	નગર	
રચનય	યોજનયઓ	કરવયનો	અવભગમ	રયખી	સુવવધય	સભર	અમલીકરણ	કરવયનો	રયજય	સરકયર	ત્ય	સમુવચત	સત્યમાંડળોનો	
હેતુ	છે.	જમીન	સાંપયદનનય	અસરકયરક	વવકલપ	તરીકે	વવસતૃત	આયોજન	કે	જેમયાં	આાંતરમયળખયકીય	સુવવધયઓ,	અસરકયરક	
લોક	સહયોગ	ખયનગી	અન	ેજાહેર	ક્ષેત્રની	સાંયુકત/સયમુવહક	ભયગીદયરી	વવગેરે	સાંકળયયેલ	છે.	તે	આ	તકનીકનય	આગવય	અાંગો	
છે.	
	 	 રયજયનય	વવકયસનો	લયભ	ફકત	શહેરો	અન	ેનગરો	પુરતો	વસવમત	ન	રયખતયાં	તેનો	લયભ	રયજયનય	છેવટનય	વવસતયરો	ક	ે
જેમયાં	મુખયુતવે	આફદવયસી	અને	પછયત	ગણયતય	વવસતયરોન	ેતેનો	લયભ	મળી	રહે	તેવુાં	આયોજન	કરવયમયાં	આવેલ	છે.		
	 	 આ	યોજનય	મયટે	સને	૨૦૨૦-૨૧નય	વર્ષમયાં	₨		૨૨૦૯.૪૬	લયખની	જોગવયઇ	સૂચવેલ	હતી.	જેની	સયમે	₨	૧૫૭૫.૮૬	
લયખનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	સને	૨૦૨૧-૨૨નય	વર્ષમયાં	₨	૩૬૬૮.૨૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
ઇ-નગર યોજના ઃ
	 	 વવભયગ	ત્ય	મુખય	નગર	વનયોજકશ્ી,	ગુજરયત	રયજય,	ગયાંધીનગરની	કચેરી	અન	ેતેનય	વનયાંત્રણ	હેઠળની	કચેરીઓને	
તેમજ	 નગરપયવલકય	 વનયયમકશ્ી,	 ગુજરયત	 રયજય,	 ગયાંધીનગરની	 કચેરી	 અન	ે વવભયગ	 ખુદન	ે તેમજ	 રયજયની	 ૧૬૨	
નગરપયવલકયઓન	ેકોમ્પયુટરો	પૂરય	પયડવયમયાં	આવેલ	છે.	આ	ઉપરયાંત	વવભયગ	ખુદ	ત્ય	ખયતયનય	વડયઓની	કચેરીઓ	મયટે	
એકશન	્પલયન	બનયવવયમયાં	આવેલ	છે.
	 	 હયલમયાં	મહયનગરપયવલકય,	સત્યમાંડળો	ત્ય	નગરપયવલકયઓમયાં	બયાંધકયમ	પરવયનગી	આપવય	મયટે	અરજદયરોએ	જે	
તે	સાંસ્યમયાં	જઈ	અરજી	કરી	દસતયવેજો	રજુ	કરવયનય	્યય	છે.	આ	કયમગીરીમયાં	અરજદયરોન	ેપરવયનગી	લેવય	મયટે	વયરંવયર	
નગરપયવલકય,	મહયનગરપયવલકય	ત્ય	સત્યમાંડળમયાં	જવયની	ફરજ	પડ	ેછે.	આ	તમયમ	પ્વરિયયને	ટેકનોલોજીનય	મયધયમ્ી	એટલે	
કે	ઓટોમેટેડ	 વબલડીંગ	પરમીશન	આપવયની	 કયય્ષવયહી	 કરવય્ી	જમીન	મયવલક	અ્વય	 તો	અરજદયર	 પોતયનય	 દસતયવેજો	
વેબસયઈટ	 ઉપર	ઓનલયઈન	અપલોડ	 કરી	 શકશે.	 તેમજ	જરૂરી	 નયણયાં	 પણ	 ઇ-પેમેનટ્ી	 કરી	 શકે	અન	ે વેબસયઈટ	 ઉપર	
સોફટવેર્ી	નકશયની	ચકયસણી	્ઈ	અરજદયરન	ેઓનલયઈન	ઉપલબધ	્ઇ	શકશે.	જે્ી	તેઓ	નકશયમયાં	જરૂરી	સુધયરય	કરી	
ફરી્ી	વેબસયઈટ	ઉપર	અપલોડ	કરી	માંજુર	્યેલ	નકશય	મેળવી	શકશે.	આમ,	જમીન	મયવલક/	અરજદયરે	મહયનગરપયવલકય,	
નગરપયવલકય	ત્ય	સત્યમાંડળમયાં	જવુ	પડશે	નહીં	અન	ેતેઓ	પેમેનટ	પણ	ઓનલયઈન	કરી	શકશે.	આ	હેતુ્ી	રયજયની	તમયમ	
મહયનગરપયવલકયઓ	સત્યમાંડળો	અને	નગરપયવલકયઓમયાં	ઓટોમેટેડ	વબલડીંગ	પરમીશન	લયગુ	કરવય	મયટે	ઇઝ	ઓફ	ડુાંઇગ	
બીઝનેશ	અાંતગ્ષત	ઇઝ	ઓફ	ડુાંઇગ	બીઝનેશમયાં	કોમપ્ીહેસીવ	ડેવલોપમેનટ	મયટે	(૧)	ઓટોમેટેડ	બીલડીંગ	પરમીશન	સીસટમ,	
(ર)	જીઆઇએસ	બેઝડ	મયસટર	્પલયન	ફોર	અબ્ષન	લોકલ	બોડીઝ,	(૩)	ટી.પી.સકીમ	ડયટય	ઓન	જીઆઇએસ	્પલેટ	ફોમ્ષ	ફોર	
મયુવનવસપલ	કોપપોરેશન,	(૪)	સીસટમ	ઇનટીગ્રેશન	ફોર	ઓલ	એબોવ	સવવ્ષસ	એઝ	એ	પયટ્ષ	ઓફ	ઇ-નગર	એક્ષટેનશન,	(પ)	
ઇનટરનેટ	સવવ્ષસીસ	ફોર	ઓલ	યુએલબી	કયમગીરી	મયટે	આનુસાંગીક	સોફટવેર	ખરીદી	કરવી.
આ સકકીનરના હેતુઓ નીચે રુજબ છે. 

(૧)	 જુદય	જુદય	ખયતયનય	વડયઓ	અને	અબ્ષન	લોકલ	બોડીઝ	મયટે	હયડ્ષવેર	અને	સોફટવસે્ષની	જરૂરીયયત	તેમજ	આઇ.ટી	
પ્ોફેશનલની	સેવયઓ	પૂરી	પયડવી.

(ર)		 સેટેલયઇટ	ઇમેજીઝ	દ્યરય	એરીયલ	ફોટોગ્રયફસ	મેળવવય	અન	ેડેટયબેઇઝનો	ઉપયોગ	જી.આઇ.એસ	સય્ે	કરવો.	શહેરી	
વવસતયરોનય	સ્ળોનો	સવથે	કરી	આયોજનની	સગવડ	પૂરી	પયડવી.	

(૩)		 નેશનલ	અબ્ષન	ઇનફપોમેશન	સીસટમ	(એનયુઆઇએસ)	નો	અમલ	કરવો.
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(૪)	 મહયનગરપયવલકય	અન	ેનગરપયવલકય	લેવલ	ેવવવવધ	૫૨	જેટલી	નયગફરક	સુવવધયઓ	અાંગેની	પ્વરિયય	ઓન	લયઇન	
કરી	ઝડપી	સેવયઓ	પુરી	પયડવી.	

	 	 આ	યોજનય	મયટે	સને	૨૦૨૦-૨૧નય	વર્ષમયાં	₨	૫૦૧.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	સૂચવેલ	હતી.	જેની	સયમે	₨	૫૦૧.૦૦	
લયખનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	સને	૨૦૨૧-૨૨નય	વર્ષમયાં	આ	સદર	હેઠળ	₨	૫૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
રનોરંજન કરની ગ્ાનટ ઃ
	 	 નયણય	પાંચની	ભલયમણનય	અનુસાંધયને	હયલમયાં	શહેરી	સ્યવનક	સાંસ્યજઓન	ેસરકયરશ્ી	દ્યરય	મનોરંજન	કરની	પ્યપ્ત	્ તી	
કુલ	આવકમયાં્ી	૫૦	ટકય	વહસસોસ	તેમનય	વવકયસ	કયમો	મયટે	દર	વરથે	ફયળવવયમયાં	આવે	છે.	તેમયાં	૨૫	ટકય	વધયરો	કરી	હવ	ે
તેમન	ે૭૫	ટકય	ફયળવવયની	રહે	છે.	વધયરયની	૨૫	ટકય	રકમ	વયજપયઇ	નગર	વવકયસ	યોજનય	હેઠળ	આવરી	લેવયયેલ	વવવવધ	
વવકયસ	કયમો	મયટે	ફયળવવયનય	રહે	છે	અને	શહેરી	સ્યવનક	સાંસ્યઓએ	તેનો	ઉપયોગ	બયજપયઇ	નગર	વવકયસ	કયમો	મયટે	જ	
કરવયનો	રહે	છે.	
	 	 સરકયરશ્ીન	ેવનયત	કરેલ	ધોરણો/મયપદંડો	અનસુયર	નયણયાં	બોડ્ષ	દર	વરથે	નગરપયવલકયઓ	ત્ય	મહયનગરપયવલકયઓને	
તેમનય	વવસતયયરનય	વવકયસ	કયમો/યોજનયઓ	મયટે	મનોરંજન	કરની	ગ્રયસનટ	ફયળવ	ેછે.	મનોરંજન	કરની	ગ્રયનટમયા્ં ી	નગરપયવલકયઓ/
મહયનગરપયવલકયઓન	ેતમેનય	વવસતયાંરનય	વવકયસ	કયમો/યોજનયઓ	જવેી	કે	અવગ્રમ	આવશયક	સેવય,પછયત	વવસતયનરોની	પયયયની	
સગવડો	પરૂી	પયડવય	ત્ય	સપશેયલ	પ્ોજકેટ	મયટે	દર	વરથે	દરખયસત	રજ	ૂકયથે	ગ્રયનટ	પરૂી	પયડવયમયાં	આવ	ેછે.	
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧મયાં	₨	૨.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	હતી.	જેની	સયમે	શૂનય	ખચ્ષ	્યેલ	
છે.	જયયર	ેવર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૨.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
વનરમાળ શહેર ઃ
	 	 રયજય	સવચછ	અન	ેહફરયયળુ	બને	અને	આગયમી	વરપોમયાં	પ્દૂરણ	ઘટ	ેઅન	ેપયય્ષવરણમયાં	સુધયરો	્યય	તેનય	પ્યત્ો	વવનય	
ભયગરૂપે	રયજય	સરકયર	દ્યરય	આગયમી	નયણયાંકીય	વર્ષ	સન	ે૨૦૦૭-૦૮	્ ી	વનમ્ષળ	શહેરો	(વનમ્ષળ	ગુજરયત	અવભયયન)	નયમની	
એક	નવી	યોજનય	સૂચવવયમયાં	આવી	છે.	
	 	 આ	યોજનય	હેઠળ	ઠરયવેલ	પયય્ષવરણ	સુધયરણય	પ્યત્ોનો	અમલ	કરવય	અન	ેપ્દુરણની	મયત્રય	ઘટયડી	રયજયને	સવચછ	
અને	હફરયયળુ	બનયવવયનુાં	આ	યોજનયનુાં	લક્યક	છે.	આ	યોજનય	અાંતગ્ષત	રયજયનય	શહેરોમયાં	નીચ	ેદશય્ષવેલ	બયબતમયાં	વવકયસનય	
કયમો	કરવયનો	અવભગમ	છે.	

(૧)		 ઘન	કચરયનય	સાંચયલન	અને	વનકયલની	વયવસ્ય		
(ર)		 ખુલ્યયમયાં	મળતયયયગની	પ્વૃવત્	અટકયવવય	વૈકસલપક	સગવડ	આપવી.		
(૩)		 સયવ્ષજવનક	શૌચયલયો	બનયવવય
(૪)	 હફરયયળય	આઇલેનડો	અને	પ્શ્નો	મયટે	સ્યવનક	સાંસ્યઓન	ેઉત્ેજન	આપવુાં.	
(૫)		 પયય્ષવરણ	સૂવચઆાંકનુાં	વનરીક્ષણ
(૬)		 કયબ્ષન	શોરણ,	રસતયની	બયજુમયાં	વૃક્ષયરોપણ	અને	પયણીનય	સત્રોતને	સુધયરી	પ્દૂરણ	નય્વુાં.
(૭)		 શહેરનય	નબળય	વગપો	મયટે	આરોગયનો	કયય્ષરિમ.

	 	 સન	ે૨૦૨૦-૨૧	નય	વર્ષ	મયટે	₨		૫૭૫૭.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવલે	સચુવલે	હતી	જનેી	સયમ	ે₨	૩૭૫૭.૦૦	
લયખનો	ખચ્ષ	્યલે	છે.	જયયરે	સન	ે૨૦૨૧-૨૨	નય	વર્ષ	મયટે	₨	૧૦૦૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવલે	છે.	
	 	 “સવવણ્ષમ	જયાંવત	મુખય	માંત્રી	શહેરી	વવકયસ	યોજનય”		હેઠળ	નગરોમયાં	રેલવે	ઓવરબ્ીજ/રેલવે	અાંડરબ્ીજ	બયાંધકયમ	મયટે	
સહયય.	
	 	 ગુજરયત	વધતય	જતય	શહેરીકરણનુાં	ઉદયત	સયક્ષી	છે.	૫૦	ટકય્ી	પણ	વધુ	વસવત	આવતયાં	૧૫	વર્ષમયાં	શહેરી	વવસતયરમયાં	
વસવયટ	કરવયની	અપેવક્ષત	છે.	ઉપયુ્ષકત	સસ્વતને	નજર	સમક્ષ	રયખતયાં,	એ	મયનવય	યોગયે	છે	કે	શહેરી	ગીચ	વવસતય	રોમયાં્ી	
પસયર	્તી	રેલવપે	લયઇન	ધીમય	વયહન	વયવહયર	મયટેનુાં	ચોકકસ	કયરણ	છે	અન	ેશહેરોમયાં	્તી	વવપરીત	અસરો	જેવી	કે,	મયનવ	
કલયકોનો	બગયડ,	સુરક્ષય	ધયરયધોરણો,	વયહનોનો	બળતણ	વપરયશ	અને	પયય્ષવરણીય	અસરો.	તે્ી	આગયમી	આયોજનનય	
ભયગરૂપે	રેલવે	ઓવરબ્ીજ/રેલવે	અાંડરબ્ીજ	(સ્ળ	સસ્વત	અનુસયર)	બયાંધકયમ	કરવુાં	જરૂરી	છે.	ઉપયુ્ષકત	સસ્વતમયાં	મયનવય	એ	
યોગયો	છે	કે	ભયરત	સરકયરનુાં	રેલવે	માંત્રયલય	રેલવે	ઓવરબ્ીજ/રેલવે	અાંડરબ્ીજનય	બયાંધકયમ	મયટે	સ્યવનક	સવરયજની	સાંસ્યઓ	
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ભયગીદયરી	સવરૂપે	સહયય	કરે	છે.	પરંતુ	સ્યવનક	સવરયજની	સાંસ્યેઓ	પયસે	ઉકત	હેતુ	મયટે	જરૂરી	ફયળો	ઉપલબધ	હોતો	ન્ી,	
એવુ	વવચયરણયમયાં	લઇ	શકયય	કે	સ્યાંવનક	સવરયજની	ક્ષમતય	અન	ેપ્મયણભુત	ધયરયધોરણો	બાંન્ે	બયબતો	ધયયન	ેલઇ	ઉકત	હેતુ	
મયટે	જરૂરી	નયણયાંકીય	સહયય	કરી	શકયય.
	 	 ઉપર	જણયવેલ	અનુદયન	નગરપયવલકયઓ/મહયનગરપયવલકયઓનય	ક્ષમતયવધ્ષન	અન	ેજવયબદયરીપણૂ્ષ	શહેરી	સેવયઓ	
મયટે	આપવુાં	 જરૂરી	 છે.	 રેલવે	ઓવરબ્ીજ/રેલવે	 અાંડરબ્ીજનય	 બયાંધકયમમયાં	 સહયય	 કરવય્ી	 સાંકવલત	 વયહન	 વયવહયર	 અન	ે
પયય્ષવરણીય	સસ્વતનો	શહેરી	વવસતયેરની	સુદ્રઢ	જીવનશૈલી	અન	ેકયય્ષક્ષમતયમયાં	ઉપયોગી	બનશે.
	 	 આ	 યોજનય	 મયટે	 વર્ષ	 ૨૦૨૦-૨૧	 મયટે	 ₨	 ૨૦૦૦૦.૦૦	 લયખની	જોગવયઇ	 કરવયમયાં	આવેલ	 હતી.	 જેની	 સયમે														
₨	૧૦૦૦૦.૦૦	લયખનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૧૫૬૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.	
૫૦ ટકા વયિસાવયક કર રાટે રહાનગરપાવિકાઓને સહાયક અનુદાન ઃ
	 	 રયજય	સરકયરે	રયજય	નયણયાં	પાંચની	ભલયમણોનો	સવીકયર	કરેલ	છે.	આ	ભલયમણો	પૈકી	શહેરી	સ્યવનક	સવરયજયની	
સાંસ્યઓનય	વવસતયરમયાં્ી	વસુલ	આવેલ	રકમમયાં્ી	૫૦	ટકય	રકમ	જે	તે	શહેરી	સ્યવનક	સવરયજયની	સાંસ્યઓન	ેફયળવવય	દર	
વર્ષ	બજેટ	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવે	છે.	૨૦૦૭-૦૮	નય	નયણયાંકીય	વર્ષમયાં	સરકયરશ્ીએ	વયવસયય	વેરય	કયયદય	હેઠળની	કેટેગરી-
૧	ક	ેજ	ેપગયરદયરોનો	સમયવેશ	્યય	છે	તે	રકમમયાં્ી	૫૦	ટકય	રકમ	જે	તે	સાંબાંવધત	શહેરી	સ્યવનક	સવરયજયની	સાંસ્યઓને	
પરત	ફયળવવય	વનણ્ષય	કરેલ	છે.		
	 	 આ	યોજનયમયાં	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧મયાં	મહયનગરપયવલકયઓ	મયટ	ે₨	૫૩૭૭.૩૫	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	હતી.	જેની	
સયમે	તેટલી	જ	રકમનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૫૫૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.		
૫૦ ટકા વયિસાવયક કર રાટે નગરપાવિકા/નગરપાવિકા સવરવતને સહાયક અનુદાન ઃ
	 	 રયજય	સરકયરે	રયજય	નયણયાં	પાંચની	ભલયમણોનો	સવીકયર	કરેલ	છે.	આ	ભલયમણો	પૈકી	શહેરી	સ્યવનક	સવરયજયની	
સાંસ્યઓનય	વવસતયરમયાં્ી	વસુલ	આવેલ	રકમમયાં્ી	૫૦	ટકય	રકમ	જે	તે	શહેરી	સ્યવનક	સવરયજયની	સાંસ્યઓન	ેફયળવવય	દર	
વર્ષ	બજેટ	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવે	છે.	૨૦૦૭-૦૮	નય	નયણયાંકીય	વર્ષમયાં	સરકયરશ્ીએ	વયવસયય	વેરય	કયયદય	હેઠળની	કેટેગરી-
૧	ક	ેજે		પગયરદયરોનો	સમયવેશ	્યય	છ	ેતે	રકમમયાં્ી	૫૦	ટકય	રકમ	જે	તે	સાંબાંવધત	શહેરી	સ્યવનક	સવરયજયની	સાંસ્યઓને	
પરત	ફયળવવય	વનણ્ષય	કરેલ	છે.	
	 	 સન	ે૨૦૨૦-૨૧	નય	વર્ષ	મયટ	ે₨	૪૧૪૬.૩૧	લયખની	જોગવયઇ	સુચવવયમયાં	આવેલ	હતી.	જેની	સયમે	તેટલી	જ	રકમનો	
ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	સને	૨૦૨૧-૨૨	નય	વર્ષ	મયટે	₨	૪૦૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.	
બુવનયાદી રૂડી અને શહેરી સ્ાવનક સાંસ્ાઓને પગાર ભથ્ાાં રાટે નગરપાવિકાઓને સહાયક અનુદાન
	 	 શહેરી	 સ્યવનક	 સાંસ્ય-ઓને	 સાંબાંવધત	 ગુજરયત	 નયણયપાંચની	 ભલયમણ	 અનવયેની	 રયજયની	 નગરપયવલકયઓનય	
સરકયરશ્ીએ	માંજૂર	કરેલ	સટયફને	ચૂકવવયમયાં	આવતુાં	પગયર	ભથ્ય	વવરયક	અનુદયન/મય્યદીઠ	મૂળભુત	ગ્રયનટે	તેમજ	રૂપયાંતરીત	
નગરપયવલકયઓન	ેમોંઘવયરી	ભથ્ય		અનુદયન	એ	ત્રણેય	અનુદયનોન	ેએકવત્રત	કરીને	મય્યદીઠ	રૂવપયય	૮૧/-	આપવયનુાં	નકકી	
્યેલ	છે.	
	 	 સરકયરશ્ીએ	શહેરી	સુધયરણય	સવહત	મયળખયકીય	વવકયસ	યોજનયઓનય	કયય્ષરિમો	મોટયપયય	ેહય્	ધરેલ	છે.	આમ,	આ	
યોજનયઓનય	અમલીકરણની	કયમગીરી	મયટે	વધયરયનુાં	મહેકમ	જરૂરી	બનેલ	છે.	આ	ઉપરયાંત	સરકયરનય	વવવવધ	કયય્ષરિમો	અને	
યોજનયઓ	જેવી	કે,	શહેરી	વવકયસ	વર્ષ-૨૦૦૫,	વનમ્ષળ	ગુજરયત,	નીરોગી	બયળ,	સવયવણ્ષમ	ગુજરયત	મુખયમાંત્રી	શહેરી	વવકયસ	
યોજનય,	શહેરી	આવયસ,	ગરીબ	સમૃસધધ	યોજનય,	અબ્ષન	સલમ	કેમપેયઇન,	સોશીયો	ઇકોનોવમક	સવથે,	ઘન	કચરયનય	કયમો	મયટે	
મહેકમની	જરૂરીયયત	રહેશે.	જેનય	પગયર	ભથ્ય	વવગેરેનય	ખચ્ષ	મયટે	જોગવયઇ	કરવી	જરૂરી	છે.
	 	 સન	ે૨૦૨૦-૨૧	નય	વર્ષ	મયટ	ે₨	૧૩૫૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	સુચવવયમયાં	આવેલ	હતી.	જેની	સયમે	₨	૭૬૫૩.૦૦	
લયખનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	સને	૨૦૨૧-૨૨	નય	વર્ષ	મયટે	₨	૧૩૫૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.	
ગુજરાત રેટ્ો રેિ કોપપોરેશન (જીએરઆરસી)ને સહાય.
	 	 ગુજરયત	મેટ્ો	રેલ	કોપપોરેશન	(જીએમઆરસી)	લીમીટેડ	(અગયઉ	મેટ્ો-લીંક	એક્ષપ્ેસ	ફોર	ગયાંધીનગર	અન	ેઅમદયવયદ	
(મેગય)	કંપની	લીમીટેડ)	ભયરત	સરકયર	અને	ગુજરયત	સરકયરનુાં	સયુાંકત	સયહસ	છે.	કંપનીની	સ્યપનય	કંપની	એકટ	૧૯૫૬	
હેઠળ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.	કંપનીનો	હેતુ	રેલ	આધયફરત	ઝડપી,	વવશ્સનીય,	અનુકૂળ,	કયય્ષક્ષમ	અન	ેઆધુવનક	જાહેર	પફરવહનનુાં	
વનમય્ષણ,	સાંચયલન	અને	જાળવણી	કરવયનો	છે.	પ્ોજેકટન	ેઆગળ	ધપયવવય,	રયજય	અને	કેનદ્ર	સરકયર	દ્યરય	ગયાંધીનગર	અને	
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ગીફટ	સીટીને	જોડતો	બીજા	તબક્યનય	અને	સુરત	શહેરમયાં	મેટ્ો	રેલનુાં	વનમય્ષણ	કરવયનુાં	નક્ી	કરેલ	છે.
	 	 ગુજરયત	મેટ્ો	રેલ	કોપપોરેશન	વલવમટેડે	અમદયવયદ	મેટ્ો	રેલ	પ્ોજેકટનય	પ્્મ	તબક્ય	(મેટ્ો	રેલ	ફેઝ-૧)નય	કુલ	૪૦.૦૩	
ફકલોમીટરમયાં્ી	વસત્રયલ	ગયમ	સટશેન્ી	એપેરલ	પયક્ફ	મેટ્ો	રેલ	સટશેન	સુધીની	૬.૫	ફકલોમીટરનુાં	કયમ	0૪	મયચ્ષ	૨૦૧૯મયાં	
પૂણ્ષ	કરી	જાહેર	જનતય	મયટ	ેશરૂ	કરવયમયાં	આવેલ	છે	ત્ય	અનય	કોફરડોરનુાં	કયમ	પ્ગવતમયાં	છે.
	 	 ડીડીસી	-	વસવવલ	કયમનય	ટેનડરો	એનયયત	્ઇ	ગયય	છે.	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧મયાં	અમદયવયદ	મેટ્ો	રેલ	ફેઝ-૨નય	વસવવલને	
લગતય	કોનટ્યકટ	આખરી	કરી	ને	એનયયત	કરી	દેવયમયાં	આવેલ	છે.	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨મયાં	અમદયવયદ	મેટ્ો	રેલ	ફેઝ-૨	મયટે	
વસવવલને	લગતય	કોનટ્કટોમયાં	બયાંધકયમ	શરુ	કરી	દેવયનુાં	આયોજન	છે.	કયસસટંગ	યયડ્ષ	અન	ેઅમદયવયદ	મેટ્ો	રેલ	ફેઝ-૨નય	ડેપોનય	
બયાંધકયમ	મયટે	જમીન	સાંપયદનને	લગતય	કયપો	પણ	શરુ	કરવયનુાં	આયોજન	છે.
	 	 સુરત	મેટ્ો	રેલ	ફેઝ-૧	મયટે	ડીડીસી	અન	ેવસવવલ	કયમનય	ટેનડરો	એનયયત	્ઇ	ગયય	છે		અન	ેવસવવલ	બયાંધકયમનય	ટેનડરો	
માંજૂરીનય	આખરી	તબક્યમયાં	છે.	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨મયાં	સુરત	મેટ્ો	રેલ	ફેઝ-૧	મયટે	વસવવલ	બયાંધકયમ	શરુ	કરી	દેવયનુાં	આયોજન	
છે.	સુરત	મેટ્ો	રેલ	ફેઝ-૧	મયટે	જનરલ	એનજીનીયરીંગ	કનસલટનટની	વનમણુાંક	મયટેનય	ટેનડરો	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧મયાં	આખરી	્શે	
જયયરે	વસસટમ	કયમ	મયટેનય	ટેનડરો	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨મયાં	એનયયત	્ઇ	જશે.	કયસસટંગ	યયડ્ષ	મયટ	ેઅન	ેસુરત	મેટ્ો	રેલ	ફેઝ-૧નય	
ડેપો	બયાંધકયમ	મયટ	ેજરૂરી	જમીન	સાંપયદન	કરવયમયાં	આવશે	તેમજ	આ	પ્ોજેકટનય	અસરગ્રસતોન	ેપુનવ્ષસન	અન	ેપુન:વસવયટને	
લગતય	કયમો	શરૂ	કરવયનુાં	આયોજન	છે.
	 	 આ	યોજનય	મયટ	ેવર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટ	ેશેર	રોકયણ	મયટ	ે₨	૩૦૨૦૦.૦૦	લયખ	ત્ય	લોન	મયટે	₨	૧૦૩૨૦.૭૫	
લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	હતી.	જેની	સયમે	શેર	રોકયણ	મયટે	₨	૩૦૨૦૦.૦૦	લયખ	ત્ય	લોન	મયટ	ે₨	૧૦૩૨૦.૭૫	
લયખનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટ	ેશેર	રોકયણ	મયટે	₨	૨૭૦૦૦.૦૦	લયખ	ત્ય	લોન	મયટ	ે₨	૨૯૭૯૦.૨૫	
લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.	
સિવણમાર જયાંવત રુખયરાંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના ઃ
	 	 રયજય	સરકયર	આગયમી	પયાંચ	વર્ષ	મયટે	ગરીબ	અન	ેસયમયનય	શહેરી	જન	કેનદ્રમયાં	રયખી	સયમયજીક	સુવવધય	ઉપર	વધયરે	
ભયર	મુકત	એક	સાંપૂણ્ષ	શહેરી	વવકયસ	યોજનય	₨	રરપ૦૦	કરોડની	જોગવયઇ	રજુ	કરેલ	છે.	
	 	 શહેરની	આજુબયજુનય	નવય	વવસતયરોને	વધુ	સગવડ	યુકત,	સવેચછદ	અને	આરોગયપ્દ	બનયવવય	તેમજ	ગુજરયત	હયઉસીંગ	
બોડ્ષની	વસયહતોમયાં	રહેતય	તમયમ	નયગફરકોને	લયભ	મળે	તે	મયટે	નયણયાંકીય	મદદ	આપીન	ેઆવય	વવસતયરોમયાં	વસતય	નયગફરકોન	ે
ભૂગભ્ષ	ગટર,	પયણીની	પયઇપ	લયઇન,	પયકય	રસતય,	ફુટપય્	વવગેરે	મયટે	જનભયગીદયરી	દ્યરય	વયયવસ્યક	આપવયનુાં	આયોજન	છે.	
પરંતુ	જે	સોસયયટીમયાં	અનુ.	જાવત	અને	અનુ.	જનજાવતનય	પ૦%્ી	વધુ	સભયો		હશે	તેઓએ	કોઇ	લોકફયળો	આપવયનો	રહેશે	
નવહ	અને	આવી	સોસયયટી	મયટે	રયજય	સરકયર	દ્યરય	૮૦%	ત્ય	શહેરી	સ્યવનક	સાંસ્યઓ	દ્યરય	ર૦%	ગ્રયનટ	ફયળવશે.	અનય	
તમયમ	રહેણયાંક	વવસતયરો	મયટે	રયજય	સરકયર	પ૦%,	શહેરી	સ્યવનક	સાંસ્ય	૩૦%	આપશે	અને	ર૦%	રહેણયાંક	વવસતયરોમયાં્ી	
લોકફયળો	ભરવયનો	રહેશે.	આ	ધટક	મયટે	પયાંચ	વર્ષ	મયટે	₨	રપ૦૦	કરોડ	ફયળવવયમયાં	આવશે.
	 	 સયમયજીક	આાંતર	 મયળખયકીય	 સેવયઓ	સુદ્રઢ	 કરવય	 ૫	 વર્ષની	 કુલ	જોગવયઇ	 ₨	 ૮પ૦૦	 કરોડ	 છે.	 જેમયાં	 સ્યવનક	
સાંસ્યોઓ	મયટ	ેનવી	શયળયઓનય	મકયન	બયાંધકયમ	અને	હયયત	શયળયઓનય	મજબુતીકરણ,		અબ્ષન	હેલ્	સેનટર,		‘નાંદ	ધર‘	
સવહત	વવવવધોપયોગી	સવલતો	મયટે	સહયય	ઉપરયાંત	સોલીડ	વેસટર	મેનેજમેનટલ,	વલકવીડ	વેસટ		મેનેજમેનટમ,	નયનય	વેપયરીઓ	
મયટે	મયકકેટ	અને	પયકકીંગ	સુવવધય,	જાહેર	શૌચયલય,	ઇ–ગવ્ષનનસે,	ગરીબ	અન	ેમધયમ	વગ્ષનય	કુટુાંબો	મયટ	ેએફોડથેબલ	હયઉસીંગ	
યોજનય.	સલમ	વવસતયરમયાં	રહેતયાં	શહેરી	ગરીબોનો	મયનવ	વવકયસ	આાંક	ઉંચો	લયવવય,	સુવવધય	પણૂ્ષ	રહેઠયણ	પુરૂ	પયડવય,	મુળભુત	
નયગરીક	સુવવધયઓ	ત્ય	શહેરી	યુવયનોને	તયલીમ,	તેમનય	કૌશલયવધ્ષન	રોજગયરી	ત્ય	જાહેર	ક્ષેત્રની	શ્વમકોની	જરૂરીયયતોન	ે
પહોંચી	વળવય,	શહેરી	ગીચ	વવસતયરમયાં્ી	પસયર	્તી	રેલવે	લયઇન	મયટે	રેલવે	ઓવરબ્ીજ/અાંડરબ્ીજનય	બયાંધકયમ,	રેફડયલ	અન	ે
રીંગરોડ	બનયવવય	મયટે	ત્ય	શહેરી	બસ	સેવય	મયટે	સહયય.નયગફરકોને	પ્ય્વમક	સુવવધયઓ	મયટે	સહયય.
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટે	₨	૪૫૪૪૧૮.૩૩	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	હતી.	જે	પૈકી	અનુસવૂચત	
જાવત	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૬૬૪૮૯.૮૨	લયખ	અને	આફદજાવત	વવસતયયર	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૬૧૦૨૨.૩૯	લયખની	જોગવયઇ	
કરવયમયાં	આવેલ	હતી.	જેની	સયમ	ે₨	૩૭૯૬૧૨.૫૨	લયખનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૪૬૧૨૫૧.૭૯	
લયખની	જોગવયઇ	સૂચવવયમયાં	આવેલ	છે.	જે	પૈકી	અનુસૂવચત	જાવત	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૬૪૨૪૯.૬૦	લયખ	અને	આફદજાવત	
વવસતયનર	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૬૬૪૨૫.૭૫	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
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	 	 ભયરત	 સરકયરશ્ીનય	 આવયસ	 અન	ે શહેરી	 ગરીબી	 વનમૂ્ષલન	 માંત્રયલયનય	 તય.૨૪/૦૯/૨૦૧૩નય	 પત્ર	 રિમયાંકઃK-
14011/1/2013-UPA	દ્યરય	 વમશન	 ડોકયુમેનટ	બહયર	પયડીને	સુવણ્ષ	જયાંવત	શહેરી	 રોજગયર	યોજનયનુાં	 નવુાં	 નયમયાંકન	અને	
પુન:રચનય	કરી	રયષ્ટીય	શહેરી	આજીવવકય	વમશન	[National	Urban	Livelihoods	Mission	(NULM)]	તરીકે	અમલમયાં	
આવેલ	છે.
	 	 આ	યોજનયનુાં	અમલીકરણ	એક	લયખ	અ્વય	એક	લયખ્ી	 વધુ	 વસતી	 ધરયવતય	શહેરોમયાં	 કરવયનો	 ્યય	છે.	આ	
યોજનયમયાં	વર્ષ	૨૦૧૧	વસતી	ગણતરીનય	આધયર	ેસયમયવજક	આવ ્્ષક	રીતે	પછયત	ઉપલબધ	એવય	લોકો,	રયજય	સરકયરશ્ી	દ્યરય	
શોધી	કયઢેલ	ગરીબી	રેખય્ી	નીચે	જીવન	જીવતય	લોકોન	ેઆ	યોજનય	અાંતગ્ષત	લયભ	આપવય	મયટે	જણયવેલ	છે.
રૂલયો :
આ વરશન નીચે દશામાિેિા રૂલયો અપનાિિા રાગે છે.

૧.	શહેરી	ગરીબોની	મયવલકી	અને	તેમનો	ઉતપયદક	સહયોગ	ત્ય	તેઓની	સાંસ્યઓ	દ્યરય	તમયમ	પ્વરિયયઓમયાં.
	 ૨.	કયય્ષરિમની	રૂપરેખય	તૈયયર	કરવયમયાં	અને	તેનય	અમલમયાં	પયરદવશ્ષતય,	જેમયાં	સાંસ્યઓ	સ્યપવય	અને	ક્ષમતયઓ	વધ	ુ

સાંગીન	બનયવયનો	સમયવેશ	્યય	છે.
	 ૩.	સરકયરી	પદયવધકયરીઓ	અને	સમુદયયની	જવયબદયરી.
	 ૪.	ઉદ્ોગો	અને	અનય	વહત	ધરયવતય	લોકોની	ભયગીદયરી.
	 ૫.	સમુદયયની	આતમવનભ્ષરતય,	સવ-સહયય	અને	પરસપર	સહયય.
વયૂહરચના : 
એનયુએિએર નીચે રુજબની વયૂહરચના અપનાિશે.
	 ૧.	શહેરી	ગરીબોની	ક્ષમતય	ઘટવી,	તેઓની	સાંસ્યઓ	સ્યપવી	અન	ેતેઓન	ેપ્તયક્ષ	રીતે	સહયય	કરીને,	જીવનવનવય્ષહ	

વવકયસ	અને	ગરીબી	વનવયરણ	કયય્ષરિમોનય	અમલ	સય્ે	સાંકળયયેલય	તાંત્રોને	સાંગીન	બનયવવય.
	 ૨.	શહેરી	ગરીબોનય	જીવનવનવય્ષહ	મયટેનય	હયલનય	વવકલપોમયાં	વધયરો	કરવો.
	 ૩.	ઊભરી	રહેલી	શહેરી	અ્્ષવયવસ્યઓ	્કી	ઊભી	્તી	બજાર	આધયફરત	નોકરી/	રોજગયરની	તકોનો	તેઓ	લયભ	લઈ	

શક	ેતે	મયટે	તેઓની	ક્ષમતયઓ	ઘટયડવી.	
	 ૪.	શહેરી	ગરીબો	નયનય	ઉદ્ોગ	સયહસો	સ્યપી	શક	ેતે	મયટે	તેમને	વયવક્તગત	રીત	ેઅને	સયમુવહક	રીત	ેતયલીમ	અને	સહયય	

પુરયાં	પયડવયાં.
	 ૫.	પયણી,	સવચછતય,	સુરક્ષય	અને	સલયમતી	જેવી	પયયયની	આધયરમયળખયકીય	સુવવધયઓ	સવહત	કયયમી	આશ્યો	ઘરવવહોણય,	

શહેરી	લોકોને	ઉપલબધ	બને	તે	સુવનવશ્ત	કરવુાં.
	 ૬.	ઘરવવહોણય	લોકોમયાં	પણ	આવશ્ત	બયળકો,	વૃધધો,	વવકલયાંગો,	મનોરોગીઓ	અન	ેમયાંદગીમયાં્ી	બેઠય	્ઈ	રહેલયાં	લોકોનો	

એક	વવવશટિ	વગ્ષ	ઊભો	કરીને	તેઓની	ખયસ	જરૂફરયયતો	પૂરી	કરવી.
	 ૭.	ઘરવવહોણય	 શહેરી	 લોકોનય	અન્નય	અવધકયર,	 સવયસથય	 પ્યપ્ત	 કરવયનય	અવધકયર,	 વશક્ષણયવધકયર	 સાંતોરયય	એ	 મયટે	

સબળ	સાંપકપો	સ્યપવય	અને	તે	મયટે	સયમયજીક	સુરક્ષય	પેનશનો,	જાહેર	વવતરણ	પ્ણયલી,	સાંકવલત	બયળ	વવકયસ	યોજનય,	
સતનપયન	કયય્ષરિમ,	પીવયનય	પયણી,	સવચછતય,	નયણયાંકીય	સમયવેશ,	શયળય	પ્વેશ,	પરવડે	તેવયાં	આવયસોની	વયવસ્ય	ઊભી	
કરવી.

	 ૮.	ઘરવવહોણય	શહેરી	 ફેફરયયઓન	ેયોગય	જગયયઓ,	સાંસ્યગત	 વધરયણ,	સયમયજીક	સુરક્ષય	અન	ેકૌશલો	સુલભ	બનયવી	
તેઓને	બજારમયાં	ઊભી	્ તી	તકોનો	લયભ	લેતયાં	કરવય	અન	ેએ	રીત	ેતેમનય	જીવનવનવય્ષહની	સમસયયઓનો	ઉપયય	કરવો.

 રાષ્ટીય શહેરી આજીવિકા વરશન રુખય ઘટકો નીચે રુજબ છે.
	 ૧.	કૌશલય	તયલીમ	મયરફત	રોજગયરી	આપવી.(ઈ.એસ.ટી.એનડ.પી.)
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	 ૨.	સવ-રોજગયર	કયય્ષરિમ.	(એસ.ઈ.પી.)
	 ૩.	શહેરી	શેરી-ફેફરયયઓને	સહયય.	(એસ.યુ.એચ.)
	 ૪.	ઘર	વવહોણય	શહેરીજનો	મયટે	આશ્યની	યોજનય.	(એસ.એસ.યુ.એચ.)
	 ૫.		સયમયવજક	અને	સાંસ્યકીય	વવકયસ	(એસ.એમ.એનડ	આઈ.ડી.)
	 ૬.	ક્ષમતય	વનમય્ષણ	અન	ેતયલીમ	(સી.બી.એનડ	ટી.)
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટે	₨	૨૫૮૫.૩૩	લયખની	જોગવયઇ	સુચવવયમયાં	આવેલ	હતી	જે	પૈકી	અનુસૂવચત	
જાવત	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૬૫૦.૦૦	લયખ	અને	આફદજાવત	વવસતયર	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૩૫૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	
આવેલ	હતી.	જેની	સયમે	₨	૭૮૯૪.૫૧	લયખનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૧૫૦૦૦.૦૦	લયખની	
જોગવયઇ	સૂચવવયમયાં	આવેલ	છે.	અનુસૂવચત	જાવત	પેટય	યોજનયમયાં	 ₨	૩૮૦૦.૦૦	લયખ	અને	આફદજાવત	 વવસતયર	પેટય	
યોજનયમયાં	₨	૨૧૧૪.૬૫	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
શહેરી વિકાસ વરશન-સરાટમા સીટી ઃ
	 	 પ્વત્ષમયન	સમયમયાં	સમગ્ર	દુવનયયમયાં	શહેરીકરણનો	વયયપ	વધી	રહ્ો	છે.	એક	અાંદયજ	પ્મયણે	વર્ષ	૨૦૫૦	સુધીમયાં	૭૦%	
વસતી	શહેરોમયાં	વસવયટ	કરતી	હશે,	અન	ેભયરત	પણ	તેમયાં્ી	બયકયત	ન્ી.	જે્ી	ભયરત	દેશને	પણ	આ	પ્વયહમયાં	સમયવવય	મયટે	
લગભગ	૧૦૦	જેટલય	સુખ-સુવવધય	યુક્ત	શહેરોની	આવશયકતય	રહેશે.	વધતય	જતય	શહેરીકરણને	કયરણે	સરકયર	પણ	શહેરી	
જીવનનય	પડકયરોનો	સયમનો	કરી	રહી	છે	અને	એ	પણ	જયયરે	એ	વવવવધ	પ્કયરનય	ઔદ્ોગીક	સયહસોન	ેરોકયણ	મયટે	આકરથે	
છે	તયયરે	આ	સાંભયવનયને	ધયયનમયાં	લઇને	“અબ્ષન	ડેવલોપમેનટ	વમશન”	ની	જાહેરયત	કરવયમયાં	આવી	છ	ેજેમયાં	૧૦૦	સમયટ્ષસીટી	
સવહત	૫૦૦	શહેરોનો	સમયવેશ	કરેલ	છે.	જે	અાંતગ્ષત	રયજયનય	શહેરોમયાં	મયળખયગત	વવકયસનય	કયમો,	,	ઇ-ગવ્ષનનસ,	પફરવહન,	
કૌશલયવધ્ષન,	સયુઅરેજ	અને	સોવલડ	વેસટ	મેનેજમેનટ,	પયફકિંગ	્પલોટ/જગયયઓપસબલક	પ્યઇવેટ	પયટ્ષનરવશપનય	ધોરણે	બનયવવય,	
પયણી	પુરવઠય(ફડસેવલનેશન	્પલયનટ	સવહત)	અને	સવચછતય,	આપવત્	વયવસ્યપન,	ખયસ	વગ્ષનય	રયજયો	ક	ેજયયાં	જમીનનુાં	ધોવયણ/
ભૂસખલન	સયમયનય	રીતે	જોવય	વળે	છે	તયયાં	વનવયરણ	અન	ેપુનવ્ષસવયટ,	હેફરટેજ	વવસતયરોનો	વવકયસ	અન	ેપ્વયસન	સવહતનય	
કયમોનો	સમયવેશ	કરવયમયાં	આવશે.	આ	યોજનયની	અમલવયરી	કનેદ્ર	સરકયરનય	સહયોગ્ી	કરવયમયાં	આવનયર	છે.	ઉપરયાંત	
પ્યરંવભક	તબક્યમયાં	રયજયએ	ઝડપ્ી	અને	અસરકયરક	રીત	ેકયમ	શરૂ	કરવય	મયટે	અબ્ષન	ડેવલોપમેનટ	વમશનનય	બજેટમયાં	નવી	
બયબત	તળે	JnNurm	યોજનયનય	માંજુર	્યેલ	૨૧	ડીપીઆરનો	પણ		સમયવેશ	કરેલ	છે.	
	 	 સન	ે૨૦૨૦-૨૧	નય	વર્ષ	મયટે	₨	૫૯૭૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	સુચવવયમયાં	આવેલ	હતી.	જેની	સયમે	₨	૨૨૦૫૦.૦૦	
લયખનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	સને	૨૦૨૧-૨૨	નય	વર્ષ	મયટે	₨	૭૦૦૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.	
સિચછ ભારત વરશન ઃ
	 	 ભયરત	સરકયર	દ્યરય	વર્ષ	ઓકટોબર	૨૦૧૪	્ ી	“સવચછ	ભયરત	વમશન”(SBM)	ની	જાહેરયત	કરવયમયાં	આવી	છે.	શહેરી	
વવસતયરોમયાં	“સવચછ	ભયરત	વમશન”(SBM)નયાં	“Sub-Mission”	મયટેની	Draft	Guidelines	ભયરત	સરકયરનય	શહેરી	વવકયસ	
માંત્રયલય	દ્યરય	ઓકટોબર-૨૦૧૪	મયાં	બહયર	પયડવયમયાં	આવી	છે.	આ	ગયઇડલયઇન	મુજબ	સવચછ	ભયરત	વમશનનો	સમયગયળો	
૨	ઓકટોબર	–	૨૦૧૪્ી	શરૂ	કરી	૫	વર્ષ	મયટેનો	રહેશે.	
	 	 વર્ષ	૨૦૧૧ની	વસતી	ગણતરી	મુજબ	આ	વમશન	હેઠળ	દેશનયાં	બધય	જ	૪૦૪૧	શહેરો/	નગરોનો	સમયવેશ	કરવયમયાં	
આવશે.	
આ વરશનનાાં ઘટકો નીચે રુજબ છે.
	 (૧)	 વયવક્તગત	શૌચયલયો	(House	hold	Toilets)
	 (૨)	 સયમુવહક	શૌચયલયો	(Community	Toilets)
	 (૩)	 જાહેર	શૌચયલયો	(Public	Toilets)
	 (૪)	 ઘન	કચરયનુાં	વયવસ્યપન	(Solid	Waste	Management)
	 (૫)	 IEC	અને	જન	જાગૃવત	(Public	Awareness	&	IEC	Activity)
	 (૬)	 ક્ષમતય	વનમય્ષણ	અને	A&OE	(Capacity	Building	&	Administrative	&	Office	Expenses)
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	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટે	₨	૨૦૦૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	હતી.	જે	પૈકી	અનુસૂવચત	
જાવત	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૩૦૦૦.૦૦	લયખ	અને	આફદજાવત	વવસતયર	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૩૫૧૩.૯૭	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	
આવેલ	હતી.	જેની	સયમે	₨	૩૦૦૪૯.૭૬	લયખનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૧૦૦૦૦.૦૦	લયખની	
જોગવયઇ	સૂચવવયમયાં	આવેલ	છે.	જે	પૈકી	અનુસવૂચત	જાવત	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૧૧૮૩.૫૮	લયખ	અન	ેઆફદજાવત	વવસતયયર	પેટય	
યોજનયમયાં	₨	૧૭૫૬.૯૯	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
નગરોરાાં રેિિે ફાટકો પહોળા કરિા રાટે સહાય ઃ
	 	 ગુજરયત	વધતય	જતય	શહેરીકરણનુાં	ઉદયત	સયક્ષી	છે.	૫૦	ટકય્ી	પણ	વધુ	વસતી	આવતય	૧૫	વર્ષમયાં	શહેરી	વવસતયલરમયાં	
વસવયટ	કરવયની	અપેવક્ષત	છે.	રયજયનય	વવકસતય	નગરો,	તેમજ	જયયા્ં ી	સટેટ	હયઇવે	પસયર	્ તય	હોય	ત્ય	એગ્રીકલચરલ	મયકકેટ,	
મોટય	બજારો,શૈક્ષવણક	સાંસ્યઓ,દવયખયનયઓ	તેમજ	ઓધોવગક	વસયહતો	આવેલ	હોય	તેવય	ગીચ	વવસતયરોમયાં્ી	પસયર	્તી	
રેલવે	લયઈન	ધીમય	વયહન	વય	વહયર	મયટેનુાં	ચોકકસ	કયરણ	છે	અને	ટ્યફફકની	સમસયયન	ેકયરણે	આવ્્ષક	નુકસયન	અન	ેસમયનો	
વયય		્યય	છે.	શહેરી	ગીચ	વવસતયકરોમયાં્ી	પસયર	્તી	રેલવેક	લયઇન	ઉપરનય	સયાંકડય	ફયટકો	અને	શહેરોમયાં	વવપરીત	અસરો	
જેવી	કે,	મયનવ	કલયકોનો	બગયડ,	સુરક્ષય	ધયરયધોરણો,	વયહનોનય	બળતણનો	વધયરે	વપરયશ	અન	ેપયય્ષવરણીય	અસરો	્યય	
છે	આ્ી	રેલવે	ફયટકો	પહોળય	કરવય	જરૂરી	છે.	પરંત	ુસ્યવનક	સવરયજની	સાંસ્યઓ	પયસે	ઉકત	હેતુ	પયર	પયડવય	મયટે	જરૂરી	
ફયળો	ઉપલબધ	હોતો	ન્ી.	આ્ી	એવુ	વવચયરણયમયાં	લઇ	શકયય	કે	સ્યસવનક	સવાંરયજની	ક્ષમતય	અન	ેપ્મયણભુત	ધયરયધોરણો	
બન્ે	 બયબતો	 ધયયને	 લઇ	 ઉક્ત	હેતુ	 મયટે	 જરૂરી	 નયણયાંકીય	સહયય	 કરી	 શકયય.	 નગરપયવલકયઓ	 /	 મહયનગરપયવલકયઓનય	
ક્ષમતયવધ્ષન	અને	જવયબદયરીપૂણ્ષ	શહેરી	સેવયઓ	મયટે	સરકયર	દ્યરય	અનુદયન	આપવુાં	જરૂરી	છે	અને	રેલવે	ફયટકો	પહોળય	
કરવયનય	બયાંધકયમમયાં	સહયય	કરવયની	કયમગીરી	સાંકવલત	વયહન-વયવહયર	અન	ેપયય્ષવરણીય	સસ્વતનો	શહેરી	વવસતયરની	સુદ્રઢ	
જીવનશૈલી	અન	ેકયય્ષક્ષમતયમયાં	ઉપયોગી	બનશે.
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટ	ે₨	૨.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	હતી.	જેની	સયમે	શૂનય	ખચ્ષ	્યેલ	
છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટ	ે₨	૨.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
ડાયરાંડ સાંશોધન અને રકકેનટાઇિ (ડ્ીર)	સીટી	કંપની	લીમીટેડન	ેશેર	ફયળય	મયટે	રોકયણઃ-	
	 	 ગુજરયત	સરકયર	દ્યરય	સુરત	ખયતે	ડયયમાંડ	સાંશોધન	અને	મક્ફનટયઇલ	(ડ્ીમ)	સીટીની	સ્યપનય	કરવયમયાં	આવી	છે.	જેની	
સ્યપનય્ી	સુરત	ડયયમાંડ	વેપયરીઓ	મયટે	વૈવશ્ક	ટ્ેડીંગ	્પલેટફોમ્ષની	સય્ે	સય્ે	આાંતરરયષ્ટીય	ટે્ડીંગ	સેવયઓ	મળશે	ત્ય	હીરય	
ક્ષેત્રે	કુશળતય	વવકયસ	કરવયમયાં	મદદ	કરશે	અન	ેઇનટરનેશનલ	ડયયમાંડ	ઉતપયદન	અન	ેટે્ડીંગ	હબ	તરીકે	વવકયસ	્ઇ	શકશે.	આ	
કંપનીની	રચનય	મયટે	સુરત	મહયનગરપયવલકય	ત્ય	સુરત	શહેરી	વવકયસ	સત્યમાંડળ	દ્યરય	જોઇનટ	વેનચર	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧મયાં	શેર	ફયળય	મયટે	₨	૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	હતી.	જેની	સયમે	
₨	૩૫૦૦.૦૦	લયખનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨મયાં	શેર	ફયળય	મયટે	₨	૧.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	
આવેલ	છે.
શહેરી સિામાગી પરરિતમાન અને નિીનીકરણ રાટે અટિ વરશન (અમૃત) હેઠળ સહાયક અનુદાન ઃ
	 	 શહેરી	વવકયસ	માંત્રયલય	ભયરત	સરકયર	દ્યરય	દેશનય	૫૦૦	પસાંદ	કરયયેલ	૧	લયખ્ી	વધુ	વસતીવયળય	શહેરો	મયટે	‘‘અટલ	
વમશન	ફોર	રેઝુવીએશન	એનડ	અબ્ષન	ટ્યનસફોમથેશન	(AMRUT)’’	તય.૨૫-૦૬-૨૦૧૫	નય	રોજ	મયનનીય	વડયપ્ધયનશ્ીનય	
વરદ	હસતે	શરૂ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.	આ	યોજનયમયાં	ગુજરયત	રયજયની	તમયમ	મહયનગરપયવલકયઓ	ત્ય	‘‘અ’’	વગ્ષની	તમયમ	
નગરપયવલકયઓ	તેમજ	દ્યરકય	શહેર	(ધયવમ્ષક	સ્ળ)	મળીને	કુલ	૩૧	શહેરોની	પસાંદગી	કરવયમયાં	આવેલ	છે.	જેમયાં	અમદયવયદ,	
સુરત,	 વડોદરય,	 રયજકોટ,	 ભયવનગર,	 જામનગર,	 જૂનયગઢ,	 ગયાંધીનગર,	 ગયાંધીધયમ,	 નડીયયદ,	આણાંદ,	 મોરબી,	 મહેસયણય,	
સુરેનદ્રનગર,	ભરૂચ,	વયપી,	નવસયરી,	વેરયવળ,	પોરબાંદર,	ગોધરય,	બોટયદ,	પયટણ,	પયલનપુર,	જેતપુર-નવયગઢ,	વલસયડ,	કલોલ,	
ભુજ,	ગોંડલ,	ડીસય,	અમરેલી,	દ્યરકયનો	સમયવેશ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
	 	 આ	તમયમ	શહેરો	દ્યરય	સવવ્ષસ	લેવલ	ઇમપ્ુવપેનટ	્પલયન	તૈયયર	કરવયમયાં	આવેલ,	જેનય	આધયરે	શહેરી	વવકયસ	અન	ેશહેરી	
ગૃહવનમય્ષણ	વવભયગ	હસતક	ગુજરયત	શહેરી	વવકયસ	વમશન	(GUDM)	મયરફત	વર્ષ	૨૦૧૫-૧૬	મયટેનો	કુલ	૧૨૦૪	કરોડનો	
સટટે	એનયુઅલ	એકશન	્પલયન	(SAAP)	તૈયયર	કરવયમયાં	આવેલ.	જેને	ગુજરયત	સરકયર	તરફ્ી	રચવયમયાં	આવેલ	હયઇપયવર	
કવમટી	દ્યરય	તય.૨૧-૦૯-૨૦૧૫	નય	રોજ	માંજુરકરી	ભયરત	સરકયરમયાં	રજુ	કરવય	અનુમવત	આપવયમયાં	આવેલ	છે.
	 	 તય.૨૧-૧૦-૨૦૧૫નય	રોજ	શહેરી	વવકયસ	માંત્રયલય,	ભયરત	સરકયરની	એપેક્ષ	કવમટીની	પ્્મબેઠકમયાં	ગુજરયત	સરકયર	
તરફ્ી	રજુ	કરવયમયાં	આવેલ	સટેટ	એનયુઅલ	એકશન	્પલયન	(SAAP)	માંજુર	કરવયમયાં	આવેલ	છે.	ગુજરયતનયાં	માંજુર	કરવયમયાં	
આવેલ	સટેટ	એનયુઅલ	એકશન	્પલયન	(SAAP)	મયાં	કુલ	₨	૧૨૦૪	કરોડનય	૪૩	પ્ોજેક્ટસ	માંજુર	કરવયમયાં	આવેલ	છે.	જેમયાં	
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પયણી	પુરવઠયનયાં	૧૧	પ્ોજેક્ટસ	જે	મયટ	ે₨	૨૩૩	કરોડ,	ગટર	વયવસ્યપનનયાં	રપ	પ્ોજેક્ટસ	મયટે	₨	૯૧૫	કરોડ,	વરસયદી	પયણી	
વનકયલ	વયવસ્યનય	ર	પ્ોજેક્ટસ	મયટ	ે₨	૩૯	કરોડ,	શહેરી	પફરવહનનય	૧	પ્ોજેક્ટસ	મયટે	₨	૧.૭૦	કરોડ	ઉપરયાંત	ગયડ્ષન	મયટેનય	
૪	પ્ોજેક્ટસ	મયટે	₨	૧૪	કરોડનય	ખચ્ષ	માંજુર	કરવયમયાં	આવેલ	છે.	અમૃત	વમશન	અાંતગ્ષત	વર્ષ	૨૦૨૦	અાંત	સુધીમયાં	ગુજરયત	
રયજયનયાં	તમયમ	વમશન	શહેરોમયાં	૧૦૦	ટકય	પયણી	પુરવઠય	ત્ય	૧૦૦	ટકય	ભૂગભ્ષ	ગટર	વયવસ્યપનનો	લક્યયાંક	છે.	ઉપરયાંત	
દરેક	અમૃત	વમશન	શહેરમયાં	દર	વરથે	૧(એક)	એમ	પ(પયાંચ)	વર્ષમયાં	પયાંચ	બગીચય/બયળોદ્યન	બનયવવય	ક	ેનવવનીકરણ	કરવયનુાં	
આયોજન	છે.	અમૃત	વમશન	હેઠળ	રયજયની	શહેરી	વસતીનય	કુલ	૭૬	ટકય્ી	વધુ	વસતીને	આવરી	લેવયમયાં	આવશે.	આ	વમશન	
હેઠળ	પયણી	પુરવઠય	ત્ય	ગટર	વયવસ્યનય	કયમો	ઉપરયાંત	ફુટપય્,	સયયકલ	ટ્ેક,	શહેરી	પફરવહનનય	તેમજ	બયગ-બગીચયનય	
કયમોને	સઘનતય્ી	કરવયનુાં	સવયાંગી	આયોજન	છે.
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટ	ે₨	૮૦૦૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	હતી.	જે	પૈકી	અનુસવૂચત	
જાવત	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૫૬૭૩.૦૦	લયખ	અને	આફદજાવત	વવસતયર	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૩૬૪૬.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	
આવેલ	હતી.	જેની	સયમે	₨	૫૦૬૧૩.૫૦	લયખનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૬૫૦૦૦.૦૦	લયખની	
જોગવયઇ	સૂચવવયમયાં	આવેલ	છે.	જે	પૈકી	અનુસૂવચત	જાવત	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૪૬૩૮.૬૦	લયખ	અન	ેઆફદજાવત	વવસતયયર	પેટય	
યોજનયમયાં	₨	૨૯૭૧.૪૬	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
રુખયરાંત્રી રવહિા ઉતકરમા યોજના ઃ
	 	 ગ્રયમય	તેમજ	શહેરી	વવસતયરોમયાં	મવહલયઓની	જુ્,	સહભયગી	તેમજ	વયફકતગત	આવ્્ષક	પ્વૃવત્ઓની	વમશન	માંગલમ	
અાંતગ્ષત	શરૂઆત	કરયવયય	બયદ	વબન	કૃવર	ઉતપયદન	અને	સેવયક્ષેત્ર	સય્ે	સયાંકળી	લઇન	ેરયજયનય	વવકયસને	વવવશટિ	ઉંચયઇ	પર	
લઇ	જવયનય	ઉમદય	હેતુસર	એપ્ીલ	૨૦૧૮	્ી	મુખયમાંત્રી	ગ્રયમોદય	યોજનયનો	અમલ	કરવયમયાં	આવયય	બયદ	શહેરી	વવસતયરમયાં	
પણ	આ	યોજનય	ડીસેમબર	૨૦૧૮	્ી	શરૂ	કરવયમયાં	આવેલ.
	 	 વધુમયાં	બી.પી.એલ	/	SECC	લયભય્થીઓ	મયટે	ભયરત	સરકયરશ્ી	સહયવયત	મવહલય	આજીવવકય	મયટેની	ગ્રયમય	વવસતયર	
મયટે	નેશનલ	રૂરલ	લયઇવલીહુડ	વમશન	અને	શહેરી	વવસતયર	મયટે	નેશનલ	અબ્ષન	લયઇવલીહુડ	વમશન	નયમની	યોજનયઓ	
અમલમયાં	છે.	હયલમયાં	 વધરયણ	મેળવવયમયાં	 વયવ્ત	્તય	સમયનય	 વનવયરણ	મયટે	રયજય	સરકયર	સહયવયત	યોજનય	અમલમયાં	
મુકી	રયજયની	તમયમ	મવહલયઓને	જોઇનટ	લયયેબીલીટી	અવન્ષગ	એનડ	સેવવાંગ	જુ્	(JLESG)	મયાં	સયાંકળી	લેવય	આ	યોજનયમયાં	
સહકયરી	ક્ષતે્રને	પણ	જોડવયની	જરૂરીયયત	હતી,	આમ	સમગ્ર	ગુજરયતમયાં	મવહલય	સશફકતકરણને	વેગ	આપવય	ગુજરયત	સરકયર	
દ્યરય	નવીન	યોજનય	અમલમયાં	મુકવયમયાં	આવેલ	છે.	સદર	યોજનયની	કયય્ષપધધવત	નીચ	ેમુજબની	રહેશે.	જૂ્ની	રચનય	કરવયની	
રહેશે.	જુ્ની	રચનય	બયદ	તેની	અરજી	જે	તે	બેંકમયાં	મોકલી	આપવયની	રહેશે.	અન	ેતેની	સાંબાંવધત	સ્યવનક	સવરયજ	સાંસ્યન	ેજાણ	
કરવયની	રહેશે	ત્ય	બેંક	દ્યરય	લોન	માંજુર	્ યેલ	જોઇનટ	લયયેબીલીટી	અવનાંગ	એનડ	સેવવાંગ	જુ્	(JLESG)	ને	મળવયપયત્ર	વયયજ	
સહયયની	મયાંગણી	સ્યવનક	સવરયજ	સાંસ્ય	સમક્ષ	બેંક	દ્યરય	કરવયની	રહેશે	અન	ેતે	બયબતની	મયાંગણી	કયથે્ી	આ	યોજનયકીય	
ભાંડોળમયાં્ી	સ્યવનક	સવરયજ	સાંસ્યએ	₨	૬,૦૦૦/-	ની	વયયજ	સહયય	સાંબાંવધત	જુ્નય	લોન	ખયતયમયાં	જમય	કરયવવયની	રહેશે.	
પ્ોતસયહક	રકમ	સ્યવનક	સવરયજની	સાંસ્યને	વવગતો	મળયે્ી	તેઓ	દ્યરય	બેંકોન	ેચુકવવયમયાં	આવશે.	બેંકન	ેરીકવરી	મેનેજમેનટ	
ઇનસેનટીવ	સ્યવનક	સવરયજની	સાંસ્યને	વવગતો	રજુ	કયથે્ી	સ્યવનક	સવરયજની	સાંસ્ય	દ્યરય	બેંકને	ચુકવવયમયાં	આવશે.
	 	 દર	ત્રણ	મયસનય	અાંતે	બેંક	દ્યરય	જેટલય	જુ્	વધરયણો	આપવયમયાં	આવેલ	હશે.	તેનય	જુ્	દીઠ	રીસક	ફંડની	દરખયસત	
સ્યવનક	સવરયજની	સાંસ્યને	વવગતો	રજુ	કયથે્ી	સ્યવનક	સવરયજની	સાંસ્ય	દ્યરય	બેંકને	ચુકવવયમયાં	આવશે.	દર	૩૧	મયચ્ષનય	
રોજ	વર્ષ	દરમયયન	જે	જુ્	વધરયણ	ખયતયઓ	NPA	્યેલ	હોય	તેની	વવગત	સ્યવનક	સવરયજ	સાંસ્યને	બેંક	દ્યરય	રજુ	રયખી	(કુલ	
જુ્	વધરયણનય	૪%	ની	મયય્ષદમયાં)	NPA	રકમ	બેંક	રીસક	ફંડમયાં્ી	વસુલ	કરવયની	રહેશે.	કુલ	બજેટનય	૯૫%	ખચ્ષ	યોજનયકીય	
ખચ્ષની	જોગવયઈ	કરવયમયાં	આવેલ	છે	જેમયાં	જોઇનટ	લયયેબીલીટી	અવન્ષગ	એનડ	સેવવાંગ	જુ્	(JLESG)	જુ્ ન	ેરીવોલવીંગ	ફંડ,	
ઇનટરેસટ,	સબસીડી,	જે.એલ.ઇ.એસ.જી.	ની	રચનય	અને	સશફકતકરણ,	તયલીમ,	મયકકેટીંગ	સપોટ્ષ,	જુ્	બચનય	મયટે	પ્ોતસયહક	
રકમ	લગત	ખચ્ષ,	યોજનયકીય	આઇ.ઇ.સી.	જેવી	બયબતો	મયટે	ખચ્ષ	કરવયનો	રહેશે.	
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટ	ેઆ	યોજનય	હેઠળ	₨	૮૦૦૦.૬૩	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	હતી.	
જેની	સયમે	₨		૫૧૬૬.૮૮	લયખનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૮૦૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	
આવેલ	છે.

સટેચયુ ઑફ યુવનટી વિસતાર વિકાસ અને પ્રિાસન વનયરન સત્ારાંડળને સહાયક અનુદાન ઃ
	 	 સટચેયુ	ઑફ	યુવનટી	વવસતયર	વવકયસ	અને	પ્વયસન	વનયમન	સત્યમાંડળ	અવધવનયમ,	૨૦૧૯નય	અસરકયરક	અમલીકરણ	
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મયટે	અને	કેવફડયય	ખયતે	તેની	આસપયસનય	વવસતયરનો	વવકયસ	કરી	પ્વયસીઓન	ેસલયમત	અન	ેસુરવક્ષત		પ્વયસન	પૂરૂ	પયડવય	
મયટે	સટેચયુ	ઑફ	યુવનટી	વવસતયર	વવકયસ	અન	ેપ્વયસન	વનયમન	સત્યમાંડળની	રચનય	કરવી	ખૂબ	જરૂરી	છે.	
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટે	₨	૫૦૦૦.૦૧	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવલે	હતી.	જનેી	સયમ	ે₨		૫૫૦૦.૦૦	
લયખનો	ખચ્ષ	્યલે	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૨૫૨૨૯.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવલે	છે.	
સાંચાિન અને જાળિણી કરિા જી.એર.આર.સી. કંપનીને સહાયક અનુદાન ઃ
	 	 રયજયનય		વવવવધ	શહેરોમયાં	રેલ	આધયફરત	ઝડપી,	વવશ્સનીય,	અનુકૂળ,	કયય્ષક્ષમ	અને	આધુવનક	જાહેર	પફરવહનની	
સ્યપનય,	સાંચયલન	અને	જાળવણી	પ્દયન	કરવય	મયટેનો	છે.		જીએમઆરસી	ને	સાંચયલન	અને	જાળવણી	મયટેનો	ખચ્ષ	આવક	
કરતય	વધયરે	્તો	હોવય્ી	રોકડ	ખોટ	્ઈ	રહેલ	હોઇ	તે	મયટે	જોગવયઇ	કરવી	જરૂરી	છે.
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૫૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
અાંબાજી વિસતાર વિકાસ અને યાત્રાધાર પ્રિાસન સત્ારાંડળને સહાયક અનુદાન ઃ
	 	 અાંબયજી	 વવસતયર	 વવકયસ	અને	યયત્રયધયમ	પ્વયસન	સત્યમાંડળની	રચનય	બયદ	સત્યમાંડળમયાં	 વવકયસ	યોજનય,	આાંતર	
મયળખયકીય	સુવવધયઓ,	મહેકમ	ખચ્ષ,	સત્યમાંડળ	મયટ	ેકચેરી	વયવસ્યપન,	ભૌવતક	સુવવધય,	સેનીટેશન,	વેસટ	મેનેજમેનટ	સાંબાંવધત	
વવકયસ	કયયપો	અને	O	&	M	વગેરેની	તયાંવત્રક	અન	ેવહીવટી	કયમગીરી	મયટેનુાં	આયોજન	છે.	
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૫૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
આવ મ્ાક રીત ેનબળા જૂ્ ો રાટે આિાસ વનરામાણ રાટે શહેરી સ્ાવનક સાંસ્ાઓ, શહેરી વિકાસ સત્ારાંડળો િગરેેન ેસહાય ઃ
	 	 આગયમી	વરપોમયાં	શહેરી	વવસતયરોમયાં	વસતય	ગરીબ	કુટુાંબો	ત્ય	આ	આવ્્ષક	રીતે	નબળય	વગપોનય	લોકો	(Economically	
Weaker	Sections)	મયટે	આવયસોનય	 વનમય્ષણ	મયટ	ેરયજય	સરકયર	કફટબધધ	છે.	આ	યોજનય	હેઠળ	શહેરી	ગરીબોનુાં	પયકય	
આવયસો	બયાંધી	પુન:વસન	(Rehabilitation)	કરવયમયાં	આવશે	ત્ય	ટયઉન	 ્પલયનીંગ	અાંતગ્ષત	અનયમત	રયખવયમયાં	આવેલ	
જમીન	પર	શહેરી	સ્યનવનક	સવરયજયની	સાંસ્યાંઓ	ધવયરય	આવયસો	બનયવવયમયાં	આવશે.	આ	અાંગે	નીવત	વનધય્ષરણની	પ્વરિયય	
હયલ	સરકયરશ્ીની	સવરિય	વવચયરણય	હેઠળ	છે.	આવયસનો	લઘતુ્મ	કયરપેટ	વવસતયર	રપ	ચો.મી.	રહેશે	જેમયાં	બે	રૂમ,	રસોડુાં,	
બય્રૂમ	અને	ટોયલેટની	સુવવધય	આપવયમયાં	આવશે.	આવ્્ષક	રીતે	નબળય	વગપોનય	લોકો	મયટે	કૌટુાંવબક	વયવર્ષક	આવકનો	મયપદંડ	
₨	૩૦૦૦૦/-્ી	વધયરી	₨	૧/-	લયખ	સુધીનો	કરવયમયાં	આવશે.	આ	યોજનય	હેઠળ	આવયસ	દીઠ	₨	૩	લયખનય	ખચથે	અાંદયજ	ે
૫૦,૦૦૦	આવયસોનુાં	વનમય્ષણ	કરવયમયાં	આવશે.	આમ	આવ ્્ષક	રીતે	નબળય	જૂ્ો	(EWS)	મયટે	આવયસ	સહયય	હેઠળ	કુલ	₨	
૧૫૦૦.૦૦	કરોડનય	ખચ્ષનુાં	આયોજન	છે.	જેમયાં	રયજય	સરકયરનો	ફયળો	₨	૬૦૦.૦૦	કરોડનો	રહેશે.	કેનદ્ર	સરકયરની	સહયય,	
શહેરી	સ્યવનક	સવરયજ	સાંસ્યઓની	સહયય	ત્ય	અનય	વબન	અાંદયજપત્રીય	સાંશયધનો	(Non	Budgetary	Resources)	દ્યરય	
બયકીની	ખૂટતી	રકમ	મેળવવયનુાં	આયોજન	છે.		
	 	 આ	 યોજનય	 મયટે	 વર્ષ	 ૨૦૨૦-૨૧	 મયટે	 ₨	 ૧૨૩૦૧.૨૧	 લયખની	 જોગવયઇ	 સૂચવવયમયાં	આવેલ	 હતી.	 જ	ે પૈકી	
અનુસૂવચત	જાવત	પેટય	યોજનયમયાં	₨		૯૦૩.૭૦	લયખ	અન	ેઆફદજાવત	વવસતયર	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૭૮૦.૭૯	લયખની	જોગવયઇ	
સૂચવવયમયાં	આવેલ	હતી.	જેની	સયમે	₨	૧૨૦૯૦.૫૩	લયખનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટ	ે₨	૧૪૯૦૧.૨૧	
લયખની	જોગવયઇ	સૂચવવયમયાં	આવેલ	છે.	જે	પૈકી	અનુસવૂચત	જાવત	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૧૧૯૨.૦૭	લયખ	અન	ેઆફદજાવત	
વવસતય	ર	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૨૦૮૬.૧૪	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
ઓછી આિક ધરાિતા જૂ્ ો રાટે આિાસ વનરામાણ રાટે ગુજરાત હાઉવસાંગ બોડમા, શહેરી સ્ાવનક સાંસ્ાઓ, શહેરી 
વિકાસ/વિસતાર વિકાસ સત્ારાંડળોને સહાય ઃ
	 	 શહેરોમયાં	વસતય	અને	ઓછી	આવક	ધરયવતય	લોકો	(Low	Income	Group)મયટે	વયજબી	ફકંમતનય	આવયસોનુાં	વનમય્ષણ	
્યય	તેવુાં	રયજય	સરકયરનુાં	આયોજન	છે.	આ	યોજનય	મયટ	ેગુજરયત	હયઉસીંગ	બોડ્ષ,	શહેરી	સ્યવનક	સવરયજયની	સાંસ્યઓ,	શહેરી	
વવકયસ	સત્યમાંડળો	વગેરેને	સરકયર	દ્યરય	સહયય	પૂરી	પયડવયમયાં	આવશે.	આ	યોજનય	મયટે	કુટુાંબની	વયવર્ષક	આવકનુાં	મયપદંડ	
₨	૧.૦૦	લયખ્ી	વધયરીને	₨	ર.પ૦	લયખ	સુધીનુાં	કરવયમયાં	આવશે.	આ	આવયસનો	લઘુત્મ	કયરપેટ	વવસતયર	૩૭	ચો.મી.	્ી	
પ૦	ચો.મી.	સુધીનો	રહેશે.	જેમયાં	એક	બેડરૂમ	હોલ,	રસોડુાં,	બય્રૂમ	અને	ટોયલેટની	સુવવધય	આપવયમયાં	આવશે.	લયભય્થીઓને	
આવયસની	ફકંમત	સરળ	હપ્તય્ી	ચુકવી	શકે	તે	મયટ	ેબેંક	દ્યરય	વધરયણ	આપવયમયાં	આવશે.	આ	આવયસ	અદ્તન	સુવવધયયુકત	
તેમજ	આધુવનક	ટેકનોલોજી્ી	બનયવવયમયાં	આવશે	આ	યોજનય	હેઠળ	પયયયની	જરૂફરયયત	જેમ	કે	રસતયરઓ,	ગટર,	વગેર	ેજેવી	
આાંતરમયખળયકીય	સુવવધય	પૂરી	પયડવયમયાં	આવશે.	
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	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટે	₨	૧૨૧.૫૦	લયખની	જોગવયઇ	સૂચવવયમયાં	આવેલ	હતી.	જે	પૈકી	અનુસવૂચત	
જાવત	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૭.૫૦	લયખ	અને	આફદજાવત	 વવસતયર	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૧૪.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	સૂચવવયમયાં	
આવેલ	હતી.	જેની	સયમ	ે₨	૧૨૧.૫૦	લયખનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	આ	સદર	હેઠળ	₨	૧૨૧.૫૦	
લયખની	જોગવયઇ	સૂચવવયમયાં	આવેલ	છે.	જે	પૈકી	અનુસૂવચત	જાવત	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૭.૫૦	લયખ	અને	આફદજાવત	વવસતયયર	
પેટય	યોજનયમયાં	₨	૧૪.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
વરિકતની વયિસ્ા અને જાળિણી રાટે ગુજરાત હાઉવસાંગ બોડમાને સહાય ઃ
	 	 સમગ્ર	રયજયમયાં	આવયસોની	વધતી	જતી	જરૂફરયયત	ધયયને	લેતય	રયજય	સરકયર	દ્યરય	વયજબી	ફકંમતે	આવયસો	ઉપલબધ	
કરયવવયનુાં	આયોજન	છે.	આ	આયોજન	મયટે	ગુજરયત	હયઉવસાંગ	બોડ્ષ	હસતકની	તમયમ	ખુલ્ી	જમીનોની	મયપણી	કરયવી,	
જમીનોને	હદ	પર	કમપયઉનડ	વોલ	/	ફેવનસીંગ/	ગેટ	વવગેરેનુાં	આયોજન	કરવુાં	જરૂરી	છે.	આ	જમીનો	પર	આવયસ	વનમય્ષણ	ન	
્યય	તયય	સુધી	અનવધકૃત	દબયણ	ન	્યય	તે	મયટ	ેવસકયોરીટી	વગેરેની	જરૂફરયયત	રહેશે.
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટે	₨	૩૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	સૂચવવયમયાં	આવેલ	હતી.	જેની	સયમે	તેટલી	જ	
રકમનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૩૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
શહેરી આિાસન રાટે ક્ષરતા િધમાન, કૌશલય વિકાસ ત્ા સરૂહ ભાગીદારી ઃ
	 	 રયજય	સરકયર	દ્યરય	આવ્્ષક	રીતે	નબળય	જૂ્ો	અન	ેવવવવધ	આવક	જૂ્ોનય	લોકો	મયટે	પરવડે	તેવય	આવયસ	વનમય્ષણની	
પ્વરિયય	ગુજરયત	હયઉવસાંગ	બોડ્ષ,	શહેરી	સ્યવનક	સવરયજયની	સાંસ્યઓ	ત્ય	ખયનગી	વવકયસકયરો	મયરફતે	હય્	ધરવયમયાં	આવશે.	
આ	યોજનય	મયટ	ેસાંબાંવધત	કમ્ષચયરીઓને	તયલીમ,	ક્ષમતય	વધ્ષન,	કૌશલય	વવકયસ,	કયય્ષશયળયનુાં	આયોજન,	પુનવ્ષસન	મયટે	સમૂહ	
ભયગીદયરી	જરૂરી	બનશે.	
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટે	₨	૫૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	સૂચવવયમયાં	આવેલ	હતી.	જેની	સયમે	તેટલી	જ	
રકમનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૫૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
રાજીિ આિાસ યોજના હેઠળ ઝૂાંપડા રુકત નગર આયોજન યોજના ઃ 
	 	 કનેદ્ર	સરકયર	દ્યરય	શહેરનય	ગરીબો	મયટે	ઇનદીરય	આવયસ	યોજનય	જેવી	જ	રયજીવ	આવયસ	યોજનય	નવી	યોજનય	તરીકે	
મુકવયમયાં	આવેલ	છે.	ગાંદય	વવસતયર	નયબુદી	આયોજન	રયજીવ	આવયસ	યોજનયનો	ભયગ	-૧	છે.	જેમયાં	રયજીવ	આવયસ	યોજનયમયાં	
સમયવેશ	કરેલ	દરેક	શહેરને	“ગાંદય	વવસતયર	મુક્ત”	ફરજીયયત	પણે	બનયવવયનય	રહે	છે.	રયજીવ	આવયસ	યોજનયમયાં	 વવવવધ	
પ્કયરનય	પ્ોજેકટનો	સમયવેશ	કરી	શકયય	છે	-	જેમ	કે,	મયળખયકીય	સુવવધયઓનો	વવકયસ,	ગાંદય	વસવયટોનુાં	પુન:	વસન,	ભયડે્ી	
આપવયનય	આવયસોનુાં	વનમય્ષણ	ગાંદય	વવસતયરોમયાં	મુળભુત	સેવયઓનો	વવકયસ/સુધયર/જાળવણી	તેમજ	મયવલકી્ી/	ભયડે્ ી/પટ્ય	
પર	આપવય	મયટ	ે	નીચય	દરનય	આવયસોનુાં	 વનમય્ષણ.	રયજીવ	આવયસ	યોજનયમયાં	રયજયમયાં્ી	ત્રણ	મીશન	સીટી	અમદયવયદ,	
સુરત,	વડોદરય,	તેમજ	ભરૂચ,	રયજકોટ,	પોરબાંદર,	નડીયયદ,	મહેસયણય,	ભયવનગર,	જામનગર	અન	ેજુનયગઢનો	સમયવેશ	કરવયમયાં	
આવેલ	છે		જે	મયટે	માંજુર	્ યેલ	₨	૮.૬૩	કરોડ	ની	સયમે	પ્્મ	તબક્યનય		ભયગ	રૂપ	ે₨	૪.૩૨	કરોડની	ફયળવણી	ભયરત	સરકયર	
દ્યરય	કરવયમયાં	આવી	છે.	
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટ	ે₨	૧૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	સૂચવવયમયાં	આવેલ	હતી.	જેની	સયમે	કોઇ	ખચ્ષ	
્યેલ	ન	હતો.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૩.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
ગુજરાત હાઉવસાંગ બોડમાના નિા પ્રોજેકટ હેઠળ ગાંદા પાણીના વનકાિ રાટે વયિસ્ાપન ઃ
	 	 ગુજરયત	હયઉસીંગ	બોડ્ષ	મુખય	માંત્રી	આવયસ	યોજનય	અાંતગ્ષત	આવયસો	બયાંધવયની	કયમગીરી	કરે	છે.	નયણયાંકીય	વર્ષ	
૨૦૧૫-૧૬	 મયાં	જાહેર	 જનતય	 મયટે	 રયજયનય	 જુદય	 જુદય	 શહેરી	 વવસતયરોમયાં	આશર	ે ૨૦,૦૦૦	નવય	આવયસો	 બયાંધવયનુાં	
આયોજન	છે.	આ	આવયસો	મયટે	ગાંદય	પયણીનય	વનકયલની	વયવસ્ય	પૂરી	પયડવય	ત્ય	ઘન	કચરયનય	વયવસ્યપનુાં	આયોજન	છે.	
આ	વયવસ્યમયાં	ઘન	કચરયન	ેએકત્ર	કરવો,	તેને	વગથીકૃત	કરી	તેનો	પયય્ષવરણને	નુકશયનકયરક	નય	્ યય	તેવી	રીત	ેવનકયલ	કરવયની	
બયબતનો	સમયવેશ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.	
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટે	₨	૧૮૨.૨૮	લયખની	જોગવયઇ	સચૂવવયમયાં	આવેલ	હતી.	જનેી	સયમ	ે₨	૧૮૨.૨૮	
લયખનો	ખચ્ષ	્યલે	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૧૮૨.૨૮	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવલે	છે.	
રુખય રાંત્રી આિાસ યોજના રાટે જરીન સાંપાદન કરિી ઃ 
	 	 સન	ે૨૦૧૫-૧૬મયાં	આશરે	૨૦,૦૦૦	નવય	આવયસો	બનયવવયનુાં	આયોજન	કરેલ	છે.	જ	ેમયટે	જમીનની	જરૂફરયયતને	
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ધયયને	લેતય	જમીન	મયવલક,	સરકયરશ્ી	અન	ેસ્યવનક	સવરયજયની	સાંસ્યઓ	પયસે્ ી	જમીન	સાંપયદન	કરવયની	્યય	છે.	સને	
૨૦૧૪-૧૫	મયાં	અમદયવયદ	ખયત	ેઝુાંડયલ	ત્ય	ચયાંદખેડય	ખયતે	આશરે	૨	લયખ	ચોરસમીટર	જમીન	નમ્ષદય	વનગમ	પયસે્ ી	મળેલ	
છે.	તેવી	જ	રીતે	અનય	શહેરોમયાં	પણ	સરકયરશ્ી,	ખયનગી	જમીન	મયવલક	ત્ય	સ્યવનક	સવરયજયની	સાંસ્યઓ	તરફ્ી	જમીન	
મળી	શકે	તે	મયટે	પ્યત્ો	્ઇ	રહ્ય	છે.	આ	જમીન	મળતય	જનતયને	આવયસ	પૂરી	પયડવયનય	સરકયરનય	પ્યયસોન	ેબળ	મળી	
રહેશે.	
	 	 આ	યોજનય	 મયટે	 વર્ષ	 ૨૦૨૦-૨૧	મયટ	ે ₨	 ૧૫૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	 સૂચવવયમયાં	આવેલ	 હતી.	 જેની	 સયમે												
₨	૧૫૦૦.૦૦	લયખનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટ	ે₨	૧૫૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.	
નિી હાઉવસાંગ િસાહતો રાટે રૂળભૂત રાળખાકકીય જરૂરરયાત ઃ
	 	 હયઉસીંગ	બોડ્ષની	નવી	ઉભી	્નયર	વસયહતોની	હદની	અાંદરની	પયણીનય	વનકયલની	વયવસ્ય	મૂળભૂત	રીતે	કોંટ્યકટર	
દ્યરય	કરવયમયાં	આવશે.	પરંતુ	આ	પયણીનય	વનકયલની	પ્વરિયય	તયયરેજ	પૂણ્ષ	્યય	જયયરે	આ	પયણીને	નજીકમયાં	ઉપલબધ	સુધરયઇની	
મુખય	ગટર	પયઇપ	લયઇન	સય્ે	જોડવયમયાં	આવે.	આમ	્તય	વસયહતનય	ગાંદય	પયણીનો	યોગય	વનકયલ	્શે.	આ	કયમગીરી	મયટે	
અલગ	જોગવયઇ	જરૂરી	બને	છે.	
	 	 વધુમયાં	ઝૂાંપડપટ્ીમયાં	વસતય	લયભય્થી	કુટુાંબોન	ેઓછયમયાં	ઓછુાં	૨૫	ચો.મી.	કયરપેટ	વવસતયર	વયળુાં	બે	રૂમ	રસોડુાં	બય્રૂમની	
સગવડવયળુાં	મકયન	આપવયમયાં	આવશે	આ	સય્ે	પીવયનુાં	પયણી	ગટર	વયવસ્ય,	આાંગણવયડી	જેવી	પયયયની	સવલતો	આપવયમયાં	
આવશે.	આ	યોજનયનુાં	નયમયવભધયન	સુધયરી	નવુાં	નયમ	“નવુાં	વમશન-	સહુન	ેમયટે	આવયસ”	તેમ	નક્ી	કરવયમયાં	આવેલ	છે.	
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટે	₨	૨૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	સચૂવવયમયાં	આવેલ	હતી.	જનેી	સયમ	ે₨	૨૦૦.૦૦	
લયખનો	ખચ્ષ	્યલે	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૨૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવલે	છે.	
	 	 મુખયમાંત્રી	ગૃહ	યોજનય	હેઠળ	વનધય્ષફરત	મકયનની	મહત્મ	ફકંમત	અને	વયસતવવક	પડતર	ફકંમત	વચ્ેનય	તફયવત	મયટે	
ગુજરયત	હયઉસીંગ	બોડ્ષને	સહયય.
	 	 હયઉસીંગ	બોડ્ષ	એકટ-	૧૯૬૧	અનુસયર	રહેણયકનય	મકયનો	લોકોન	ેપુરય	પયડવય	જુદી	જુદી	કક્ષયનય	જેવય	કે	આવ ્્ષક	રીતે	
નબળય	વગ્ષ,	ઓછી	આવક	જૂ્ નય	લોકો,	મધયમ	વગ્ષનય	લોકો	અને	ઊચી	આવક	વગ્ષનય	લોકો	મયટે	મકયનો	બયાંધવયન	ુકયમ	
બોડ્ષ	દ્યરય	કરવયમયાં	આવ	ેછે.	વર્ષ	૨૦૧૨	સુધી	ગુજરયત	હયઉસીંગ	બોડ્ષ	દ્યરય	ગુજરયતભરમયાં	જુદય	જુદય	વગપોનય	લયભય્થીઓને	
૧૭૬૮૩૦	યુનીટો	બયાંધી	પૂરય	પયડવયમયાં	આવેલ	છે.	જેમયાં્ી	૭૨.૪૪%	મકયનો	આવ્્ષક	રીત	ેનબળય	વગ્ષ	અને	ઓછી	આવક	
જૂ્નય	લોકોને	પૂરય	પયડેલ	છે.
	 	 બોડ્ષનય	હયલનય	નીવત	નીયમોનુસયર	મકયનોની	ફયળવણી	“ભયડય	ખરીદ	પધધવત્ી”	કરવયમયાં	આવે	છે.	આ	અગયઉ	
ગુજરયત	હયઉસીંગ	બોડ્ષ	ડીમયનડ	સવથેની	ફકંમત	માંજૂર	કયય્ષ	પછી	અાંદયજીત	ખચ્ષ	બયાંધકયમ	અન	ેબીજી	અનય	સવલતો	ધયરય-ધોરણો	
અનુસયર	પુરી	પયડી	નક્ી	કરી	તદ્યનુસયર	યોજનય	મુકવયમયાં	આવતી	હતી	તયયરબયદ	જાહેર	જનતય	પયસે્ ી	જાહેરયત	અનુસયર	
ફકંમતનય	વધુમયાં	વધુ	૨૫%	ની	મયય્ષદયમયાં	લયભય્થીઓ	પયસે્ ી	વસુલયત	કરવયમયાં	આવતી.
	 	 યોજનય	પુરી	્ તય	ભયડય	ખરીદ	ફકંમત	ખરેખર	ખચ્ષ,	જમીનની	ફકમત	વહીવટી	ખચ્ષ,	પરચૂરણ	ખચય્ષઓ	અને	બોડ્ષ	રીઝવ્ષ	
ફંડ,	લોન	પરનુાં	વયયજ	વગેરે	ગણીને	નક્ી	કરવયમયાં	આવતી	હતી.	ભયડય	ખરીદ	ફકમતનય	સરખય	મયવસક	હપ્તય	૧૦,	૧૨,	૧૫	
કે	૨૦	વર્ષની	મુદત	મયટે	નક્ી	કરવયમયાં	આવતય	હતય.	આમ	બોડ્ષને	‘‘ન	નફય	કે	ન	નુકશયન’’	નય	ધોરણે	આખરી	ફકંમત	નક્ી	
કરવય	અને	વસૂલ	કરવયની	પુરી	સત્ય	હતી.
	 	 વર્ષ	૨૦૦૧	પછી	વણ	વેચયેલ	વમલકતો	પડી	રહેવયનય	કયરણે	બોડ્ષની	પ્વૃવત્	સ્વગત	્ઇ	ગઇ	હતી.	સને	૨૦૧૦	મયાં	
ગુજરયત	સરકયરશ્ી	દ્યરય	નવય	બયાંધકયમની	પ્વૃવત્	શરૂ	કરવયની	પરવયનગી	બોડ્ષને	આપવયમયાં	આવી.	જ	ેમુજબ	નવી	ટેક્ોલોજી	
સય્ે	અને	આધવુનક	જરૂરીયયતો	મુજબ	નવય	પ્ોજેકટ	હય્	ધરવયમયાં	આવયય.
	 	 “મુખય	 માંત્રી	આવયસ”	 યોજનય	 હેઠળ	એફોડેબલ	 હયઉસીંગ	 પોલીસી-૨૦૧૪	ગુજરયત	 સરકયર	 દ્યરય	 ઠરયવ	 નાંબર-
AHF/102103/808/TH.1,	dated	15/1/2014	્ી	આવ્ઁક	રીત	ેનબળય	વગ્ષનય	લોકો	મયટે	₨	૩.૦૦	લયખ	અન	ેઓછી	આવક	
જૂ્-૧	મયટ	ે₨	૭.૫૦	લયખ	અન	ેઓછી	આવક	જૂ્-૨	મયટે	₨	૧૧.૦૦	લયખ	અન	ેમધયમ	વગ્ષનય	લોકો	મયટે	₨	૨૨.૫૦	
લયખની	ટોચ-મયય્ષદયમયાં	ફકંમત	નકકી	કરવયમયાં	આવી	છે.
	 	 ઉપયુ્ષકત	યોજનય	હેઠળ	ગુજરયત	હયઉસીંગ	બોડ્ષનય	નવય	પ્ોજેકટ	હય્	ધરવયમયાં	આવેલ	છે.	જે્ી	સરકયરશ્ીએ	નક્ી	
કરેલી	ટોચ	ફકંમતનય	આધયરે	યોજનયઓ	બોડ્ષની	જમીન	ઉપર	અને	નવી	જમીન	ખરીદીન	ેકે	જેમયાં	જમીનની	ફકંમતનુાં	પુરેપુરુ	
વળતર	ચુકવીને	અન	ેવધયરયનુાં	વળતર	ચુકવવયનુાં	્યય	તે	ચુકવીન	ેમહેસુલી	ખચ્ષ	ભોગવીન	ેયોજનયઓ	પુરી	કરવયમયાં	આવેલ	છ	ે
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“મુખય	માંત્રી	આવયસ”	યોજનયમયાં	વનયત	કરેલ	ફકંમતની	મયય્ષદય્ી	વધ	ુફકંમત	વસુલ	કરવયમયાં	આવતી	ન	હોઇ	અન	ેયોજનયનો	
ખરેખર	ખચ્ષ	 વનયત	ખચ્ષ	કરતય	વધયરે	્યેલ	હોઇ	જે્ી	વયસતવવક	ખચ્ષ	અન	ેસરકયરશ્ીએ	વનયત	કરેલ	સીલીંગ(મહત્મ)	
ફકંમતનો	તફયવતની	મયાંગણી	બોડ્ષ	દ્યરય	કરવયમયાં	આવેલ	છે.	
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટે	₨	૫૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	સચૂવવયમયાં	આવેલ	હતી.	જનેી	સયમ	ે₨	૮૦૦.૦૦	
લયખનો	ખચ્ષ	્યલે	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૫૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવલે	છે.	
પ્રધાન રાંત્રી આિાસ યોજના – સૌને રાટે આિાસ ઃ
	 	 આગયમી	વરપોમયાં	શહેરી	વવસતયરોમયાં	વસતય	ગરીબ	કુટુાંબો	ત્ય	આવ્્ષક	રીત	ેનબળય	વગપોનય	લોકો	(Economically	
Weaker	Sections)	મયટે	આવયસોનય	 વનમય્ષણ	મયટ	ેરયજય	સરકયર	કફટબધધ	છે.	આ	યોજનય	હેઠળ	શહેરી	ગરીબોન	ેપયકય	
આવયસો	વયયજબી	ફકમતે	આપવયમયાં	આવશે	ત્ય	ટયઉન	્પલયનીંગ	અાંતગ્ષત	અનયમત	રયખવયમયાં	આવેલ	જમીન	પર	શહેરી	
સ્યવનક	સવરયજયની	સાંસ્યઓ	દ્યરય	વયયજબી	ફકંમતનય	આવયસો	બનયવવયમયાં	આવી	રહેલ	છે.	આ	અાંગ	ેસરકયર	દ્યરય	એફોડથેબલ	
હયઉસીંગની	નીવત	ઘડવયમયાં	આવેલ	છે.	
	 	 કનેદ્ર	સરકયરશ્ી	દ્યરય	જાહેર	કરવયમયાં	આવેલ	પ્ધયનમાંત્રી	આવયસ	યોજનય	–	હયઉસીંગ	ફોર	ઓલ	વમશન	અાંતગ્ષત	
વનવહત	વનતીને	સુસાંગત	રયજય	સરકયરશ્ી	દ્યરય	રયજયની	મુખયમાંત્રી	ગૃહ	યોજનય	સય્ે	સયાંકળી	રયજય	સરકયરશ્ીની	વનવતમયાં	
જરૂરી	ફેરફયર	કરી	શહેરી	ગરીબોને	વધુ	કયરપેટ	વવસતયર	ધરયવતય	મકયનો	મળી	રહ	ેતે	મયટે	ઉમદય	પગલયાં	લીધેલ	છે.		રયજયનય	
શહેરી	ગરીબોને	સુવવધયયુક્ત	પયકય	મકયન	મળી	રહે	તે	હેતુ્ી	રયજય	સરકયર	દ્યરય	રયજયનય	૧૭૧	શહેરોમયાં	આવયસોની	મયાંગને	
અાંદયજવય	મયટ	ે ફડમયનડ	સવથેની	કયમગીરી	હય્	ધરવયમયાં	આવેલ.	આ	સવથે	મુજબ	વર્ષ	૨૦૨૨	સુધીમયાં	 વવવવધ	ઘટકો	હેઠળ	
૭,૬૪,૦૦૦	્ી	પણ	વધુ	આવયસોની	જરૂફરયયત	રહેશે	અન	ેઆ	લક્યયાંક	પૈકી	અાંદયજે	૬,૬૯,૮૮૯	જેટલય	આવયસો	માંજુર	
કરવયમયાં	આવેલ	છે	અને	તે	પૈકી	અાંદયજે	૩,૯૪,૪૯૭	જેટલય	આવયસોની	કયમગીરી	પુણ્ષ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
૧) ખાનગી ભાગીદારી દ્ારા જાહેર જરીનનો રુખય સત્રોત તરીકે ઉપયોગ કરી હાિની ઝુાંપડપટ્ીરાાં રહેતા િોકોને રુળ 
સ્ાન પર જ પુન:િસન  
	 	 આ	ઘટક	હેઠળ	રયજય	સરકયરશ્ી	દ્યરય	સરકયરશ્ીની	મયવલકીની	જમીનો	પર	ખયનગી	ભયગીદયરી	મયરફતે	જમીનનો	
સત્રોત	તરીકે	ઉપયોગ	કરી	હયલમયાં	ઝુાંપડપટ્ીમયાં	રહેતયાં	લોકોન	ેમુળ	સ્યન	પર	જ	પુન:વસન	કરવય	મયટે	પયકુ	મકયન	બનયવી	
આપવમયાં	આવશે.	આ	ઘટક	હેઠળ	કેંદ્ર	સરકયરશ્ી	 દ્યરય	આવયસ	દીઠ	 ₨	૧.૦૦	લયખ	તેમજ	રયજય	સરકયરશ્ી	 દ્યરય	પણ	
આવયસદીઠ	₨	૧.૦૦	લયખની	સહયય	આપવયમયાં	આવશે.	જે	પ્ોજેકટસમયાં	પોઝીટીવ	પ્ીવમયમ	મળે	તેવય	ફકસસયમયાં	કેંદ્ર	ત્ય	
રયજયની	સહયય	જે	તે	યુ.એલ.બી.ને	આપવયને	બદલે	તે	સહયયની	રકમ	મયટ	ેરયજય	કક્ષયએ	પ્ીવમયમ	ભાંડૉળ	ઉભ	ુકરવયમયાં	
આવશે.	આ	ભાંડોળનો	ઉપયોગ	નેગેટીવ	પ્ીવમયમનય	ફકસસયમયાં	કરવયમયાં	આવશે.		
	 	 આ	ઘટક	હેઠળ	રયજય	સરકયર	દ્યરય	આવનયર	વર્ષમયાં	પ્ગવતમયાં	 રહેલ	અાંદયજે	૧૮,૨૫૦	આવયસોન	ેપુણ્ષ	 કરવયનુાં	
આયોજન	છે.	આ	આવયસોની	કયમગીરી	પુણ્ષ	કરવય	મયટ	ેઆગયમી	સમયમયાં	મહયનગરપયવલકય	કક્ષયએ	રહેલ	ભાંડોળનો	વપરયશ	
કરવયમયાં	આવશે.
૨) એફોડડેબિ હાઉસીંગ ઈન પાટમાનરશીપ (એ.એચ.પી.) 
	 	 આ	ઘટક	હેઠળ	રયજય	સરકયરશ્ી	દ્યરય	વવવવધ	સ્યવનક	જાહેર	જમીન	ઉપર	આવયસોનય	બયાંધકયમ	કરી	આવ્્ષક	રીતે	
નબળય	વગ્ષનય	લોકોને	પયકય	મકયન	પુરય	પયડવયનો	છે.	આ	આવયસો	મુખયતવે	ઈ.ડબલયુ.એસ.	-૧	કેટેગરી	(	કયપથેટ	એરીયય	૩૦	
ચો.મી.	સુધી)	તેમજ	ઈ.ડબલયુ.એસ.	-૨	કેટેગરી	(કયપથેટ	એરીયય	૩૧	્ી	૪૦	ચો.મી.)	પ્કયરનય	રહેશે.
	 	 આ	ઘટક	હેઠળ	રયજય	સરકયર	દ્યરય	આવનયર	વર્ષમયાં	૫૦,૦૦૦	આવયસો	બનયવવયનુાં	આયોજન	છે.	આ	યોજનય	
હેઠળ	કેંદ્ર	સરકયરશ્ી	દ્યરય	આવયસ	દીઠ	₨	૧.૫૦	લયખ	તેમજ	રયજય	સરકયરશ્ી	દ્યરય	પણ	આવયસ	દીઠ	₨	૧.૫૦	લયખની	
સહયય	કરવયમયાં	આવશે.	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨મયાં	એ.એચ.પી.	ઘટક	હેઠળ	નવય	૧૫,૦૦૦	આવયસોનય	લક્યયાંકને	વસધધ	કરવય	
મયટે	પ્્મ	હપ્તય	પેટે	અાંદયજે	₨	૪૦૦૦.૦૦	લયખ	રકમની	જરૂફરયયત	રહેશે	તેમજ	પ્ગવતમયાં	રહલે	૪૬,૦૦૦	આવયસો	મયટે	
₨	૧૫૦૦૦.૦૦	લયખ	રકમની	જરૂફરયયત	રહેશે.	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧મયાં	હયલની	સસ્તીએ	૫૦,૦૦૦	આવયસોનય	લક્યયાંક	સયમે	
૩,૧૪૮	આવયસોનો	લક્યયાંક	વસધધ	્યેલ	છે.	
૩) િાભા્થીની આગેિાનીરાાં વયરકતગત ઘર બાાંધકાર રાટે સબસીડી (બી.એિ.સી.)
	 	 આ	ઘટક	હેઠળ	રયજય	સરકયર	લયભય્થીઓની	આગેવયનીમયાં	પોતયની	મયવલકીની	ખુલ્ી	જમીન	પર	૩૦.૦૦	ચો.મી.	
સુધીનય	કયરપેટ	એરીયય	સુધીનય	પયકય	મકયન	બયાંધી	શકે	તેમજ	લયભય્થી	પોતયનય	હયયત	મકયનમયાં	૩૦.૦૦	ચો.મી.	કયરપેટ	
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એરીયય	સુધીની	વૃસધધ	કરી	શકે	તે	હેતુસર	યોજનય	અમલમયાં	મુકેલ	છે.	
	 	 આ	યોજનય	અાંતગ્ષત	નવય	બયાંધકયમ	અ્થે	 કેંદ્ર	સરકયરશ્ી	 દ્યરય	આવયસદીઠ	 ₨	૧,૫૦,૦૦૦/-ની	સહયય	આપવયની	
જોગવયઈ	કરવયમયાં	આવેલ	છે	જેની	સયમે	રયજય	સરકયરશ્ી	દ્યરય	આવયસદીઠ	₨	૨,૦૦,૦૦૦/-	સુધીની	સહયય	આપવયનુાં	નક્ી	
કરવયમયાં	આવેલ	છે.	કયચય	અને	અધ્ષકયચય	મકયનોન	ેપયકય	બનયવવય	કે	વૃસધધ	મયટે	કેંદ્ર	સરકયરશ્ી	દ્યરય	₨	૧,૫૦,૦૦૦/-	ની	
સહયય	તેમજ	રયજય	સરકયર	દ્યરય	પણ	આવયસ	વૃસધધ	મયટે	્યેલ	ખચ્ષમયાં્ી	કેંદ્ર	સરકયર	દ્યરય	મળતી	સહયય	બયદ	કરતયાં	બયકી	
રહેતી	રકમનય	૫૦%	અ્વય	₨	૧,૫૦,૦૦૦/-	પ્વત	આવયસ	બે	મયાં્ી	જે	ઓછુ	હોય	તે	રકમ	લયભય્થીન	ેચુકવવયનુાં	ઠરયવવયમયાં	
આવેલ	છે.	
	 	 આ	ઘટક	હેઠળ	રયજય	સરકયર	દ્યરય	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨મયાં	અાંદયજે	૨૦,૦૦૦	લયભય્થીઓન	ેઆવરી	લેવયનુાં	આયોજન	
છે.	આ	આવયસોનય	લક્યયાંકને	વસધધ	કરવય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨મયાં	₨	૧૦૦,૦૦.૦૦	લયખ	રકમની	જરૂફરયયત	રહેશે	તેમજ	
પ્ગવતમયાં	રહેલ	અાંદયજે	૪૨૫૮૪	આવયસો	મયટે	અાંદયજે	₨	૨૦૦૦૦.૦૦	લયખ	રકમની	જરૂફરયયત	રહેશે.	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧મયાં	
હયલની	સસ્તીએ	૫૦,૦૦૦	નય	લક્યયાંક	સયમે	૧૪,૩૨૭	આવયસોનો	લક્યયાંક	વસધધ	્યેલ	છે.
૪) ક્ેડીટ િીંકડ સબસીડી સકકીર (CLSS) 
	 	 રિેડીટ	લીંકડ	સબસીડી	સકીમ	(CLSS)	અાંતગ્ષત	આવ્્ષક	રીતે	નબળય	વગ્ષ	(EWS),	ઓછી	આવક	ધરયાંવતય	જુ્ ો	(LIG)	
અને	મધયમ	આવયક	ધરયાંવતય	જુ્ ો	(MIG)	ને	પ્્મ	આવયસની	ખરીદી	પર	ગૃહ	વધરયણ	પર	વયયજ	સહયયનો	લયભ	આપવયમયાં	
આવે	છે.	કેંદ્ર	સરકયરશ્ી	દ્યરય	નેશનલ	હયઉસીંગ	બેંક	ત્ય	હુડકો	મયરફતે	રયજયમયાં	૨.૮૦	લયખ્ી	પણ	વધુ	લયભય્થીઓને	આ	
યોજનય	હેઠળ	વયયજ	સહયયનો	લયભ	આપવયમયાં	આવેલ	છે	અન	ેહજુ	આગયમી	વર્ષમયાં	અાંદયજે	૫૦૦૦૦	જેટલય	લયભય્થીઓ	
આ	યોજનય	હેઠળ	લયભયાંવવત	્શે.		
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટે	₨	૬૫૧૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	હતી.	જે	પૈકી	અનુસૂવચત	
જાવત	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૮૦૮૦.૦૦	લયખ	અને	આફદજાવત	વવસતય	ર	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૯૮૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	
આવેલ	હતી.	જેની	સયમે	₨	૮૨૩૦૨.૧૦	લયખનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૬૦૦૦૦.૦૦	લયખની	
જોગવયઇ	સૂચવવયમયાં	આવેલ	છે.	જે	પૈકી	અનુસૂવચત	જાવત	પેટય	યોજનયમયાં	₨	૪૮૦૦.૦૦	લયખ	અન	ેઆફદજાવત	વવસતયરર	
પેટય	યોજનયમયાં	₨	૮૪૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
સુધારણા અને અનય ચાજમા રાટે ગુજરાત હાઉસીંગ બોડમાને સહાય ઃ
	 	 ગુજરયત	સરકયર	દ્યરય	જનતયને	પોસયય	તેવય	દરે	આવયસો	પૂરય	પયડવય	મયટ	ેજુદી	જુદી	યોજનયઓ	અમલમયાં	મૂકી	છે.	
જેનય	અમલીકરણનુાં	કયય્ષ	શહેરી	વવકયસ	અને	શહેરી	ગૃહવનમય્ષણ		વવભયગ	હસતકનય	ગુજરયત	હયઉસીંગ	બોડ્ષ,	અમદયવયદ	દ્યરય	
્યય	છે.	આ	બયબતે	બયાંધકયમ	પ્વૃવત્	મયટે	માંજૂરી	મેળવવય	(રજાવચઠ્ી	વગેરે)	સમયે	સાંબાંવધત	સ્યવનક	સાંસ્યઓ	દ્યરય	વવકયસ	
મયટેનો	ચયજ્ષ,	સુધયરણય	ચયજ્ષ	ત્ય	અનય	પરચૂરણ	ચયજ્ષ	ગુજરયત	હયઉસીંગ	બોડ્ષ	પયસે્ી	વસૂલવયમયાં	આવે	છ	ેઅ્વય	ચૂકવણીની	
શરતે	માંજૂરી	આપવયમયાં	આવ	ેછે.	સરકયરશ્ીનો	આશય	લોકોન	ેપોસયય	તેવય	ભયવે	આવયસો	પૂરય	પયડવયનો	છે.	તે્ી	આ	ચયજ્ષ	
ફકંમતમયાં	ઉમેરી	અન	ેતેમ	કરી	લોકો	ઉપર	આ	નયણયાંકીય	બોજો	નયાંખી	શકયતો	ન્ી.	તે્ી	આ	ખચ્ષ	ગુજરયત	હયઉસીંગ	બોડ્ષને	
ગ્રયનટ	રૂપ	ેપરત	કરવયનય	આશય્ી	સને	૨૦૧૬-૧૭	નય	અાંદયજપત્રમયાં	નવી	બયબત	સૂચવેલ	હતી.	
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટે	₨	૧૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	સૂચવવયમયાં	આવેલ	હતી.	જેની	સયમે	તેટલી	જ	
રકમનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૧૦૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.	
	 	 ગુજરયત	હયઉસીંગ	બોડ્ષની	જૂની	વસયહતોમયાં	ગયડ્ષન,	કોમયનુીટી	હોલ,	બયળકોનય	્પલે	એફરયય,	ખુલ્ી	જગયયમયાં	બલોક	
પેવીંગ	વવગેરે	સુવવધયઓ	મયટે	સહયય.		
	 	 ગુજરયત	હયઉસીંગ	બોડ્ષ	એકટ-૧૯૬૧	હેઠળ	બોડ્ષની	સ્યપનય	્યેલ	છ	ેત્ય	ભૂતકયળમયાં	ગુજરયત	હયઉસીંગ	બોડ્ષ	દ્યરય	
વવવવધ	હયઉસીંગ	યોજનયઓ	ચલયવવયમયાં	આવેલ	હતી	અને	“No	Profit	No	Loss”	નય	આધયરે	જાહેર	જનતયને	આવયસો	
ફયળવવયમયાં	આવેલ	છે.	જાહેર	જનતય	પર	વધયરયનો	ખચ્ષ	ન	નયખવયનય	હેતુ્ી	ગુજરયત	હયઉસીંગ	બોડ્ષની	જુની	કોલોનીઓમયાં	
આાંગણવયડી,	કોમયુનીટી	હોલ,	વરિડયગણ	(વચલડ્ન	્પલે	એરીયય),	ખુલ્ી	જગયયમયાં	paver	block	ફલોરીંગ,	વૃધધોન	ેચયલવય	મયટે	
મયગ્ષ,	ગયડ્ષન	એરીયય	વવગેરે	જેવી	સુવવધયઓ	જાહેર	જનતયને	આપવયમયાં	આવતી	ન	હતી.	જાહેર	જનતયન	ેઉપયુ્ષકત	સુવવધયઓ	
આપવયનો	સરકયરનો	 ઉમદય	 હેતુ	 હોવય્ી	ગુજરયત	હયઉસીંગ	બોડ્ષ	 દ્યરય	 તેની	જુની	 કોલોનીઓનય	 કોમન	 ્પલોટમયાં	આવી	
સુવવધયઓ	પુરી	પયડવય	મયટે	ગુજરયત	હયઉસીંગ	બોડ્ષ	દ્યરય	વર્ષ	૨૦૧૭-૧૮	નય	અાંદયજપત્રમયાં	પ્સતુત	નવી	બયબત	સૂચવવયમયાં	
આવેલ	છે.		
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	 	 હયલમયાં	આ	દરખયસત	ગુજરયત	હયઉસીંગ	બોડ્ષ	દ્યરય	ઉપલબધ	જમીન	ઉપર	જ	આાંગણવયડી	બનયવવય	મયટે	વડોદરય	
ખયતેની	તરસયલી	(એલઆઇજી,	એમઆઇજી)	ગોરવય,	સુરત	ખયતે	ગણેશપુરય,	રયજકોટ	ખયતે	મુાંજકય,	રંગોલીપયક્ફ,	અમદયવયદ	
ખયતે	હય્ીજણ	જેવય	સ્ળોએ	કોલોનીઓ	બનયવવય	લોકયપ્ષણ	કરવયમયાં	આવેલ	છે	તયયાં	ઉપલબધ	જમીન	ઉપર	આાંગણવયડી	
બનયવી	શકયય	તેમ	છે.	આવી	ગુજરયત	હયઉસીંગ	બોડ્ષ	હસતકની	જ	ેનવી	કોલોનીઓ	આકયર	લઇ	રહેલ	છ	ેતેવય	સ્ળોએ	
આાંગણવયડી	મયટે	ઇનફ્યસટ્કચર	ઉભુ	કરવયનય	એક	ભયગરૂપ	ેઆાંગણવયડીનો	પણ	સમયવેશ	કરેલ	છે.
	 	 આ	યોજનય	મયટે	વર્ષ	૨૦૨૦-૨૧	મયટે	₨	૫૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	સૂચવવયમયાં	આવેલ	હતી.	જેની	સયમે	તેટલી	જ	
રકમનો	ખચ્ષ	્યેલ	છે.	જયયરે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મયટે	₨	૫૦.૦૦	લયખની	જોગવયઇ	કરવયમયાં	આવેલ	છે.
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૧૮. શિક્ષણ શિભાગ
(૧)  શિક્ષણ શિભાગ
 •	 પ્રાથમિક	મિક્ષણ,	િરાધ્યમિક	મિક્ષણ,	ઉત્તર	બુમિ્યરાદી	મિક્ષણ,	ઉચ્ચ	અિે	ટેકમિકલ	મિક્ષણ	તથરા	ગ્રાિ-મિદ્રાપીઠો	(તેિરાં	

કમૃિ	અિે	સહકરાર	મિભરાગિે	ફરાળિેલ	કમૃિ	મિિ્યક	મિક્ષણિો	સિરાિેિ	થતો	િથી,	િધિુરાં	અન્ય	મિભરાગ	હેઠળ	દિરાશાિેલ	
્ુયમિિમસશાટીઓિરાં	ભણરાિરાતરા	ઉચ્ચ	અિે	ટેકમિકલ	મિક્ષણિો	સિરાિેિ	થતો	િથી.)

 •	 ફરાિશાસી	મિક્ષણ.
 •	 કોપી	રરાઇટ.
 •	 પુસતકો	અિે	સરાિમ્યકો.
 •	 મિક્ષણ	મિભરાગ	હેઠળિી	સરામહત્્યક	અિે	િૈજ્રામિક	સંસથરાઓ	અિે	્યુમિિમસશાટીઓ(અન્ય	મિભરાગ	હેઠળ	દિરાશાિેલ	આિી	

સંસથરાઓ	અિે	્યુમિિમસશાટીઓ	મસિરા્યિી	તિરાિ)	
 •	 મિક્ષણ	મિભરાગ	હેઠળિી	પ્રાથમિક	િરાળરા	મિક્ષકોિે	િરાટ્યકલરાિી	તરાલીિ	આપિરાિી	્યોજિરા	(અન્ય	મિભરાગ	હેઠળ	કરા્યશારત	

હો્ય	તે	મસિરા્યિી	તિરાિ)
 •	 મિક્ષણ	મિભરાગ	હેઠળિી	સંગીત,	નૃ્્ય,	િરાટ્યકલરાિરંા	મિક્ષણ	આપતી	િરાળરાઓિે	સહરા્યક	ગ્રાનટ	(અન્ય	મિભરાગ	હેઠળ	

કરા્યશારત	હો્ય	તે	મસિરા્યિી	તિરાિ).
 •	 િમહલરા	સરાિખ્ય.
 •	 રરાજ્યિરા	હેતુઓ	િરાટે	સરકરારિરાં	મિમહત	થ્ેયલરા	કે	સરકરારિરા	કબજા	હેઠળિરા	અિે	મિક્ષણ	મિભરાગિે	સોંપરા્યેલરા	કરાિ,	

જિીિ	અિે	િકરાિો	
 •	 આ	સૂમિિરાંિી	કોઇપણ	બરાબતિરા	હેતુઓ	િરાટ	ેતપરાસ	અિે	આંકડરા	.
 •	 કોઇ	કોટશાિરાં	લેિરાતી	ફી	મસિરા્ય	આ	સૂમિિરાંિી	બરાબતો	િરાટેિી	ફી	.
 •	 (૧)		 સરાિરાન્ય	િહીિટ	મિભરાગિે	ફરાળિેલરા	મિિ્યોિરાં	િોંધ	િં.૪૫	હેઠળ	આિી	જતી	હો્ય	તે	મસિરા્યિરા	મિભરાગિરાં	

િહીિટી	 મિ્યંત્રણ	હેઠળિરા	બધરા	રરાજ્યપરામત્રત	અમધકરારીઓ	અિે	 મબિ	રરાજ્યપરામત્રત	સરકરારી	કિશાિરારીઓિી	
મિિણૂંકો,	પદમિ્યુકકતઓ,	બદલીઓ,	બઢતીઓ,	િતશાણૂંક,	રજા	િંજુરી,	પેનિિ	િગેરેિે	લગતી	તિરાિ	બરાબતો.

					 (ર)		 મિભરાગિરા	િહીિટી	મિ્યંત્રણ	હેઠળિરા	સમિિરાલ્ય	સંિગશાિરા	િગશા-૧	અિે	િગશા-રિરા	અમધકરારીઓિે	પેનિિ,	રજા	
િંજુર	કરિરાિે	લગતી	તિરાિ	બરાબતો.	

	 				(૩)		 મિભરાગિરા	િહીિટી	મિ્યંત્રણ	હેઠળિરા	સમિિરાલ્ય	કેડરિરા	િગશા-રિરા	અમધકરારીઓિરા	સબંધિરાં	રજા	િંજુર	કરિરાિે	
ગુજરરાત	રરાજ્ય	સેિરા	(મિસત	અિે	અપીલ)	મિ્યિો-૧૯૭૧િરા	મિ્યિ-૬િરંા	અિુક્રિરાંકો-૧	અિે	ર	મિકદશાષ્ટ	ક્યરાશા	
પ્િરાણે	મિક્ષરા	કરિરાિે	અિે	સદરહુ	મિ્યિ-૬િરા	અિુક્રિરાંકો-૩	થી	૮	િરાં	મિકદશાષ્ટ	ક્યરાશા	પ્િરાણે	મિક્ષરા	કરિરા	િરાટેિી	
મિસત	ભંગિી	કરા્યશાિરાહી	િરંાડિરાિે	લગતી	તિરાિ	બરાબતો.	

 •	 ગુજરરાત	સિમિભશાર	િરાળરા	(ફી	મિ્યિિ)	અમધમિ્યિ,	૨૦૧૭
 •	 ગુજરરાત	પ્રાઇિેટ	્યુમિિમસશાટી	એકટ,	૨૦૦૯.
 •	 મિક્ષણ	મિભરાગ	હેઠળિી	સરકરારી	્યુમિિમસશાટીિરા	કરા્યદરા	ઘડિરા,	તેિરાં	સુધરારરા	કરિરા	તથરા	તેિિરા	સટેચ્યુટસ	િંજુર	કરરાિિરા	

બરાબત
 •	 ગુજરરાત	િૈક્ષમણક	સંસથરા	સેિરા	ટ્ીબ્યુિલ	એકટ,	૨૦૦૬.
 •	 ્યુમિિમસશાટી	ગ્ંથ	મિિરાશાણ	બોડશા.
 •	 Gujarat	Technological	University,	Indian	Institute	of	Technology	તથરા	Central	University	of	Gujarat	િી	

જિીિ	તથરા	િકરાિ	મિિ્યક	બરાબતો.
 •	 મિક્ષણ	મિભરાગ	હેઠળ	િુખ્યિંત્રીશ્ી	્યુિરા	સિરાિલંબિ	્યોજિરા,	ટેબલેટ	્યોજિરા,	િધ્યરાહિ	ભોજિ	્યોજિરા,	અન્ન	મત્રિેણી	

્યોજિરા	તથરા	દૂધ	સંજીિિી	્યોજિરા	(અન્ય	મિભરાગ	હેઠળ	કરા્યશારત	હો્ય	તે	મસિરા્યિી	બરાબત).
 •	 રરાઇટ	ટુ	એજ્યુકેિિ	એકટ-૨૦૦૯.
 •	 Gujarat	Professional	Technical	Educational	Colleges/Institutions	(Regulations	of	admission	and	fixation	

of	fee)Act,	૨૦૦૭.
 •	 ગુજરરાત	સટેટ	હરા્યર	એજ્યુકેિિ	કરાઉનસીલ	એકટ,	૨૦૧૬.
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(૨)  પ્ાથશિક શિક્ષણ 
(૧)  ઇડીએન-૩ પ્ાથશિક િાળાઓિાં ભૌશિક સુશિધાઓ શિકસાિિી.
	 	 િિશા	૨૦૨૧-૨૨િરાં	આ	્યોજિરા	હેઠળ	₨	૭૨૪૨.૬૯	લરાખિી	િહીિટી	િંજૂરી	િળેલ	છે.	આ	્યોજિરા	હેઠળ	પ્રાથમિક	

િરાળરાિરાં	મિજળીકરણ	અિે	પીિરાિરા	પરાણીિી	સુમિધરા,	િરાળરાઓિે	સિચછતરા	સહરા્ય,	મિદ્રાથથીઓિરંા	િૈજ્રામિક	અમભગિ	
કેળિરા્ય	તે	હેતુથી	રરાજ્યિરા	કુલ	૦૪	ઝોિિરાં	િોબરાઇલ	સરા્યનસ	લેબિી	સુમિધરા	પુરી	પરાડિરાિરંા	આિે	છે.

(૨)  ઇડીએન-૫ રાજ્ય િથા શિલ્ા કક્ષાના િંત્રને સંગીન બનાિિું.
	 	 િિશા	૨૦૨૧-૨૨િરાં	આ	્યોજિરા	હેઠળ	₨	૨૦૪૨.૭૯	લરાખિી	િહીિટી	િંજૂરી	િળેલ	છે.	જેિરા	રરાજ્ય/મજલ્રા	કક્ષરાિી	

મિમિધ	 કરા્યિી	તથરા	હંગરાિી	જગ્યરાઓ,	િરાિદ	 િેતિથી	પ્િરાસી	 મિક્ષકો	િરાટેિી	જગ્યરાઓ	અિે	 વ્યરા્યરાિ	અિે	 મિત્ર	
મિક્ષકોિી	જગ્યરાિરા	પગરાર	ભથથરા	િૂકિિરાિરાં	આિે	છે.

(૩)  ઇડીએન-૯ નાિાંકન અને સથા્યીકરણ િાટે ખાસ પ્રોતસાહનરો
	 	 િિશા	૨૦૨૧-૨૨િરાં	આ	્યોજિરા	હેઠળ	₨	૯૯૭૩.૧૦	લરાખિી	િહીિટી	િંજૂરી	િળેલ	છે.	આ	્યોજિરા	હેઠળ	િરાળરા	

પ્િેિો્સિ	કરા્યશાક્રિ,	િરાળરા	પ્રાથમિક	સરારિરાર	કીટ	િરાળરાદીઠ,	મિદ્રાથથીિરા	આકતસિક	મૃ્્યુિરા	કકસસરાિરંા	મિદ્રાદીપ	મિિરા	
્યોજિરા	 તિેજ	 સરકરારી,	 ગ્રાનટડે	 તથરા	આશ્િ	િરાળરાિરા	 મિદ્રાથથીઓિે	 મિિરાિૂલ્યે	 પરાઠ્યપુસતકો	 પુરરા	 પરાડિરાિરાં	આિે	
છે.િિશા	 ૨૦૨૧-૨૨િરાં	 કુલ	 ૩૨૩૦૯	 િરાળરાઓિરાં	 પ્રાથમિક	 સરારિરાર	 કીટ	આપિરાિરાં	આિેલ	 છે.	 િિશા	 ૨૦૨૧-૨૨	
(ઓકટોબર-૨૧)	સુધીિરાં	મિદ્રાદીપ	મિિરા	્યોજિરા	હેઠળ	૧૧૦	લરાભરાથથીઓિે	સહરા્ય	આપિરાિરાં	આિેલ	છે.	તિેજ	િિશા	
૨૦૨૧-૨૨	િરાં	૫૧,	૯૪,	૨૨૮	મિદ્રાથથીઓિે	મિિરાિૂલ્યે	પરાઠ્યપુસતકો	પુરરા	પરાડિરાિરંા	આિેલ	છે.	

(૪)  ઇડીએન-૭૮ કન્યા કેળિણી રથ્યાત્રા િાટે આશથથિક સહા્ય
	 	 િિશા	૨૦૨૧-૨૨	િરાટે	આ	્યોજિરા	હેઠળ	₨	૧૪૦.૦૦	લરાખિી	િહીિટી	િંજૂરી	િળેલ	છે.	જેિરાં	કન્યરા	કેળિણી	રથ્યરાત્રરા,	

િરાળરા	પ્િેિો્સિ	કરા્યશાક્રિ,	પ્રાથમિક	મિક્ષકોિી	ઓિલરાઇિ	બદલી	અિે	 મિક્ષક	એિોડશા	્યોજિરાઓ	િરાટેિો	ખિશા	હરાથ	
ધરિરાિરાં	આિે	છે.	

(૫) ઇડીએન-૧૪૫ ખાનગી પ્ાથશિક િાળાઓના ૨૫ ટકા બાળકરોને ફી-પરિ ચૂકિણી.
	 	 આ	્યોજિરા	હેઠળ	િિશા	૨૦૨૧-૨૨	િરાટે	₨	૫૬૭૦૬.૯૩	લરાખિી	િહીિટી	િંજૂરી	િળેલ	છે.	જેિરાં	મબિઅિુદરામિત	

ખરાિગી	 પ્રાથમિક	 િરાળરાઓિરા	 ૨૫	 ટકરા	 બરાળકોિી	 ફી	 પરત	 િૂકિણી	 સહરા્ય,	 મિદ્રાથથીઓિરા	 અભ્યરાસિે	 લગતરા	
આિુિરાંમગક	ખિશાિી	િૂકિણી	સહરા્ય	અિે	આર.ટી.ઈ.	્યોજિરાઓ	િરાટેિો	ખિશા	િૂકિિરાિરાં	આિે	છે.	િિશા	૨૦૨૧-૨૨	
સુધીિરાં	કુલ	૪,૪૮,૨૪૪	મિદ્રાથથીઓિે	આ	્યોજિરા	હેઠળ	પ્િેિ	આપિરાિરાં	આિેલ	છે.	

(૩) સિગ્ર શિક્ષા અશભ્યાન
	 	 ગુજરરાત	પ્રારમંભક	મિક્ષણ	પકરિદ	દ્રારરા	રરાજ્યિરા	તિરાિ	મજલ્રા	તેિજ	૪	મ્યુમિમસપલ	કોપપોરેિિ	મિસતરારોિરંા	સિગ્	
મિક્ષરા	અમભ્યરાિ(એસએસએ)	 મિિિિું	અિલીકરણ	થઇ	 રહ્યું	 છે.	 તેિજ	 કસતુરબરા	ગરાંધી	 બરામલકરા	 મિદ્રાલ્ય	 (કેજીબીિી)િું	
પણ	અિલીકરણ	થઇ	રહ્યું	છે.	જે	અંતગશાત	દુગશાિ	મિસતરારોિરાં	અિુસમુિત	જામત/અિુસમુિત	જિજામત,	અન્ય	પછરાત	જામત	તથરા	
લઘિુતી	અિે	ગરીબી	રેખરા	િીિે	જીિતરા	િંમિત	જૂથોિી	કન્યરાઓ	િરાટ	ેમિિરાસી	સગિડ	સરાથેિી	િરાળરાઓ	િરૂ	કરરાઇ	છે.	રરાજ્યિી	
પ્રાથમિક	િરાળરાઓિરાં	ધોરણ-૮	િરા	બરાળકોિે	 મિિરાિૂલ્યે	પુસતકો	પૂરરા	પરાડિરાિરાં	આિેલ	છે.	જેિરાં	સરકરારી	િરાળરાઓ	ઉપરરાંત	
આશ્િિરાળરાિરા	બરાળકોિે	પણ	સરાંકળિરાિરાં	આિેલ	છે.
શિડી્યા એનડ ડરોક્યુિેનટેિન
 •	 પ્િેિો્સિો,	ગુણો્સિ,	મિિિ	મિદ્રા,	હોિલમિશાગ,	કોરોિરા-૧૯	જેિરા	કરા્યશાક્રિોિરાં	હોકડંગસ,	એસ.ટી.બસોિરાં	એલ.ઇ.ડી.	

ટીિી,	મથ્યેટરોિરાં	કિીકક	દ્રારરા	જાહેરરાત,	જીંગલ,	બસ	બેક	સરાઇડ	પિેલકિીઝ	કોનટેસટ	પ્ોગ્રાિ,	ગેસ	મબલ,	િતશાિરાિપત્રિરાં	
જાહેરરાત	િગેરે	દ્રારરા	બહોળો	પ્િરાર-પ્સરાર	થરા્ય	તેિું	આ્યોજિ.

 •	 રરાષ્ટી્ય	તહેિરારોિરાં	મજલ્રા	કક્ષરાએ	રરાજ્ય	વ્યરાપી	પ્િરાર-પ્સરારણ	િરાટિેરા	પ્દિશાિ	ટેબલોઝ	અિે	િૈક્ષમણક	સટોલિું	આ્યોજિ.
 •	 સિગ્	મિક્ષરાિરા	દસતરાિેજીકરણ	રૂપ	ેએન્યુઅલ	રીપોટશા	(અંગે્જી	અિે	મહનદી)તૈ્યરાર	કરિરાિું	આ્યોજિ.
 •	 પ્િેિો્સિો,	કે.જી.બી.િી/મિકલરાંગ	બરાળકોિંુ	સંકમલત	મિક્ષણ,	સકકૂલ	ઓફ	એતકસલનસ,	કિરાનડ	કંટ્ોલ	સેલ,	મિપૂણ	ભરારત,	

જ્રાિકુંજ	િગેરેિી	ડોક્યુિેનટરી	કફલિ	બિરાિિરાિું	આ્યોજિ.
 •	 રરાજ્યિી	તિરાિ	સરકરારી	પ્રાથમિક	િરાળરાઓિરાં	િિશાિરાં	બે	િરાલી	સિંેલિિંુ	આ્યોજિ.
ટ્ા્યબલ એિ્યુકેિન
 •	 ધો	૧	થી	૪	િરા	મિક્ષકોિે	સથરામિક	બોલીિો	િગશા	ખંડોિરાં	ઉપ્યોગિી	તરાલીિ.	
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 •	 સથરામિક	બોલીિો	અભ્યરાક્રિ	િુજબ	િબદકોિ	અપડેટ	કરરાિિો.	
 •	 SC,	ST	બરાળકોિું	Child	Tracking	િું	અપડેિિિી	કરાિગીરી.	
 •	 સથરામિક	કક્ષરાએ	SC,	ST	બરાળકો	િરાટે	છરાત્રરાલ્યિી	સુમિધરા.
 •	 ગલસશા	એજ્યુકેિિ	્યુમિટ 
કસિુરબા ગાંધી બાશલકા શિધાલ્ય (કેજીબીિી)
 •	 િિશા-ર૦૦૪-૦૫	થી	કેનદ્ર	સરકરાર	દ્રારરા	કસતુરબરા	ગરંાધી	બરામલકરા	મિદ્રાલ્ય	(કેજીબીિી)	્યોજિરા	િરૂ	કરિરાિરાં	આિી.	જેિો	

હેતુ	અમત	છેિરાડરાિરા	દુગશાિ	 મિસતરારિી	અિુસૂમિત	જામત,	અિુસૂમિત	જિજામત,	અન્ય	પછરાત	જામત	અિે	લઘુિતીિી	
કન્યરાઓ	િરાટે	ઉચ્ચ	પ્રાથમિક	સતરે	મિિરાસી	િરાળરા	વ્યિસથરા	ઉભી	કરિરાિો	છે.	િિશા	૨૦૧૩-૧૪	થી	રરાજ્યિરા	૧૦૦%	
ભંડોળથી	મબિ	િૈક્ષમણક	પછરાત	તરાલુકરાઓિરાં	તબક્રાિરાર	કુલ	૭૫-પંિોતેર	િરાત્ર	મિિરાસી	વ્યિસથરા	ધરરાિતી	કેજીબીિી	
િરૂ	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	િિશા	૨૦૧૮-૧૯	થી	સિગ્	મિક્ષરા	અમભ્યરાિિી	ગરાઇડલરાઇિ	િુજબ	આ	્યોજિરા	હેઠળ	કુલ	
૨૪૫	કે.જી.બી.િી.	િરંાથી	૧૬૫	કે.જી.બી.િી.	કેનદ્ર	સરકરાર	દ્રારરા	અિે	૮૦	કે.જી.બી.િી.	રરાજ્ય	સરકરાર	દ્રારરા	કરા્યશારત	છે.	
કે.જી.બી.િી.િરાં	કન્યરાઓ	મિિરાિૂલ્યે	ધો	૬	થી	૧૨	સુધીિું	મિક્ષણ	પ્રાપ્ત	કરી	િકે	તેિી	વ્યિસથરા	તેિજ	મિિરા	િૂલ્યે	રહેિરાિું,	
જિિરાિું,	જીિિ	કૌિલ્યલક્ષી	તરાલીિો,	સિરક્ષણ	તરાલીિો,	રિત-ગિતિી	તરાલીિો	િગેરે	સુમિધરાઓ	આપી	કન્યરાઓિો	
સિરાાંગી	મિકરાસ	કરિરાિરાં	આિે	છે.	

 •	 	 હરાલ	આ	્યોજિરા	હેઠળ	લગભગ	૨૬,	૬૫૦	જેટલી	કન્યરાઓિે	લરાભ	આપિરાિરાં	આિી	રહ્ો	છે.
િરોકેિનલ એજ્યુકેિન
 •	 ટરાઇપ-(૧),	(ર)	અિે	(૩)	પ્કરારિી	KGBVિી	દીકરીઓિે	NIOS-NEW	DELHI	સરાથે	MoU	કરી	િોકિેિલ	એજ્યુકેિિ	

અંતગશાત	કટીંગ	ટેલકરંગ,	બેમઝક	કમ્પ્યુટર,	બ્યુટી	કલિર-હેર	એનડ	કેર	અિે	્યોગરાિી	તરાલીિ	આપિરાિરાં	આિિે.
સિ-રક્ષણ િાલીિ
 •	 રરાજ્યિી	ધોરણ	૬	થી	૧૨	િી	આિરે	૧૦	લરાખ	જેટલી	દીકરીઓિે	છેલ્રા	િરાર	િિશાથી	કરરાટે	અિે	અન્ય	સિ-રક્ષણિે	

લગતી	અલગ	અલગ	તરકીબો	પર	તરાલીિ	આપિરાિરાં	આિે	છે.
ઉજાસ ભણી કા્યથિક્રિ
 •	 રરાજ્યિી	તિરાિ	સરકરારી	ઉચ્ચ	પ્રાથમિક	તેિજ	િરાધ્યમિક	િરાળરાિરા	બરાળકોિે	તરુણરાિસથરાિંુ	જ્રાિ	િિો-િૈજ્રામિક	પદ્ધમતથી	

િળી	રહે	તે	હેતુથી	ઉજાસ	ભણી	કરા્યશાક્રિ	છેલ્રા	િરાર	િિશાથી	કરિરાિરાં	આિે	છે.	જેિરંા	કકિોરરાિસથરા,	બરાળકોિું	જાતી્ય	
િોિણ,	બરાળ	લગ્ન,	એઇડસ/એિ.આઈ.િી,	બરાળ	અમધકરારો/	 POCSO–૨૦૧૩	 સિરાસથ્ય	અિે	આરોગ્ય	અિે	િરામસક	
આરોગ્ય	સબંધી	સિચછતરા	જેિરા	મિિ્યોિે	આિરી	લેિરાિરાં	આિે	છે.

સપેશિ્યલ ટ્ેનીંગ પ્રોગ્રાિ
	 • સીધરો પ્િેિ : ૬	થી	૮	િ્યજૂથિરા	િરાળરા	બહરારિરા	બરાળકોિો	પ્િેિો્સિ	દરમ્યરાિ	િરાળરાિરાં	સીધો	પ્િેિ	
	 • સપેશિ્યલ ટ્ેનીગ પ્રોગ્રાિ (૧૨ િાસ) :	૯	થી	૧૪	િ્યજૂથિરા	િરાળરા	બહરારિરા	બરાળકો	અિે	એક	િિશાથી	િધ	ુસિ્યથી	

ડ્ોપઆઉટ	હો્ય	તેિરા	બરાળકો	િરાટે	૧૨	િમહિરાિી	સપેમિ્યલ	ટ્ેિીગ
	 • રેશસડેંશસ્યલ હરોસટેલ :	િરાળરા	બહરારિરા	િંમિત	જુથિરા	બરાળકો	િરાટે	રેમસડેંમસ્યલ	હોસટેલ	
	 • ઓપન સકકૂશલંગ (NIOS) :	૧૫	થી	૧૮	િિશાિી	િ્યજૂથિરા	ડ્ોપ	આઉટ	બરાળકોિે	ધો.	૧૦	અિે	૧૨િરાટે	િૈક્ષમણક	સપોટશા	
સથળાંિર કરિાં િાલીઓના બાળકરો િાટેની ્યરોિના  
	 • સીઝનલ હરોસટેલ :	(ધોરણ-૬	થી	ઉપરિરા	બરાળકો	િરાટે):	રરાજ્યિી	અંદર	જ	િરાલીઓ	સરાથે	સથળરાંતર	કરતરાં	બરાળકો	િરાટે	

િૂળગરાિિરાં	જ	િરાળરા	વ્યિસથરાપિ	સમિમત	દ્રારરા	મિિરાસી	વ્યિસથરા	અિે	મિક્ષણિી	સુમિધરા	સરાથે	સીઝિલ	હોસટેલ
	 • ટેનટ સપેશિ્યલ ટ્ેનીગ પ્રોગ્રાિ :	અન્ય	રરાજ્યિરા	રોજીરોટી	અથથે	આિતરાં	િરાલીઓિરા	બરાળકો	િરાટે	િક્કસરાઈટ	ઉપર	

મિક્ષણિી	સુમિઘરા
	 • રાજ્ય સરકારના બિેટિાંથી આદિિાસી શિસિારિાં અને અગદર્યા શિસિારિાં રેશસડેંશસ્યલ હરોસટેલ :	 રરાજ્ય	

સરકરારિરા	બજેટિરાંથી	ટ્રા્યબલ	એકર્યરાિરાં	૩૧	હોસટેલો	અિે	અગકર્યરા	મિસતરારિરંા	ઉદ્ોગ	કમિશ્નરશ્ીિી	ગ્રાટંિરાંથી	૧૯	
હોસટેલો	રોજીરોટી	િરાટે	સથળરાંતર	કરતરાં	િરાલીઓિરા	બરાળકો	િરાટે	િૂળ	ગરાિિરાં	બરંાધકરાિિરાળી	૫૦	થી	૭૦	બરાળકોિી	
ક્ષિતરાિરાળી	હોસટેલ

	 • સકકૂલ ઓન વહીલ પ્રોિેકટ : અગરી્યરા	મિસતરારિરા	ધોરણ	૧	થી	૫િરા	બરાળકો	મિક્ષણથી	િંમિત	િરા	રહે	અિે	કરાિિરા	સથળે	
બરાળકોિે	મિક્ષણિી	સુમિધરા	તેિજ	ટેકિોલોજીિરા	ઉપ્યોગથી	મિક્ષણ	પ્રાપ્ત	કરે	તે	િરાટે	“સકુલ	ઓિ	વહીલ”	(હરતી	ફરતી	
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િરાળરા).	બરાળકોિે	િરાસતો/િધ્યરાહ્ન	ભોજિ.	રરાજ્યિરાં	િરાર	મજલ્રાઓિરાં	કુલ	૩૮	(કચછ-૬,	િોરબી-૨,	પરાટણ-	૧૦	અિે	
સુરેનદ્રિગર	-	૨૦)	સકુલ	ઓિ	વહીલ	અગકર્યરાઓિરા	બરાળકોિરા	િૈક્ષમણક	હેતુ	અથથે	કરા્યશારત	છે.	

	 • ટ્ાંસપરોટટેિન સશુિધા :	રરાઈટ	ટ	ુએજ્યુકેિિ	એકટિી	જોગિરાઈ	િુજબ	પ્રાથમિક	િરાળરાિુ	અંતર	૧	કક.િીથી	િધુ	અિે	
ઉચ્ચ	પ્રાથમિક	િરાળરાિુ	અંતર	૩	કક.િી	થી	િધુ	હો્ય	્્યરાં	આ	સમુિધરા	િળિરાપરાત્ર	છે.	જેિંુ	સિંરાલિ	SMC	દ્રારરા	કરિરાિરાં	
આિે	છે.

	 •	 િરાધ્યમિક	િરાળરાિું	અંતર	૫	કક.િી	થી	િધુ	અિે	ઉચ્ચતર	િરા.િરાળરાિંુ	અંતર	૭	કક.િી	થી	િધુ	્્યરાં	આ	સુમિધરા	િળિરાપરાત્ર	
છે.	જેિું	સિંરાલિ	SMDC	દ્રારરા	કરિરાિરાં	આિે	છે.

	 • િાઇગ્રેિન િરોનીટરીંગ શસસટિ ઓનલાઈન એપલીકેિન :	 રરાજ્યિી	અંદર	અિે	 રરાજ્યિી	 બહરાર	 િરાલીઓ	સરાથે	
સથળરાંતર	કરતરા	બરાળકોિું	િોિીટરીગ	અિે	ટ્ેકીંગ	કરિરા	િરાટે	ઓિલરાઇિ	િરાઇગ્ેિિ	િોિીટરીંગ	મસસટિ	છે.

	 • જીપીએસ બેઝડ વહીકલ ટ્ેકીંગ શસસટિ :	 ટ્રાનસપોટશા	 સુમિધરા	 અંતગશાત	 બરાળકોિી	 સલરાિતી,	ઓિર	 સપીડીંગ,	 રૂટ	
િકરાસણી,	SOS	મસસટિ	િગેર	ેબરાબતોિું	િોમિટરીંગ	થઇ	િકે	અિે	િમહિરાિે	અંતે	જિરેટ	થતરા	કરપોટશાિરા	આધરારે	િરાહિ	
િરાલકોિે	િુકિણી	થઇ	િકે.	

	 • હેલપલાઈન નંબર (ટરોલ ફ્ી નંબર) :	રરાઈટ	ટુ	એજ્યુકેિિ,	એકટ	૨૦૦૯	િી	જોગિરાઈ	િુજબ	એકપણ	બરાળક	મિક્ષણથી	
િંમિત	િ	રહી	જા્ય	તે	િરાટે	એસએસએ	મજલ્રા/કોપપોરેિિ	કિેરી	ખરાતે	હેલપલરાઈિ	િંબર	(ટોલ	ફ્ી	િંબર)	કરા્યશારત	છે.	

વ્યિસા્યલક્ષી શિક્ષણ : 
	 •	 રરાજ્યિરાં	૨૦૨૧-૨૨િરાં	રરાજ્યિી	ધોરણ	૯	થી	૧૨	િી	સરકરારી	અિે	અિુદરામિત	૩૪૫	િરાળરાઓિરંા	વ્યિસરા્યલક્ષી	

મિક્ષણિરાં	કુલ	૮	ટે્ડ	–	(૧)	Retail	(૨)	Tourism	(૩)	Beauty	&	wellness	(૪)	Healthcare	(૫)	Apparel	(૬)	
Agriculture	(૭)	Automotive	(૮)	Electronics	&	Hardware	િરાલી	રહ્રા	છે.	

	 • ગુિરાિ કેદર્યર પરોટથિલ :	રરાજ્યિરા	ધોરણ	૮	થી	૧૨	િરા	અભ્યરાસ	કરતરા	મિદ્રાથથીઓિે	પોતરાિી	ભરામિ	કરારકકદથી	સંદભથે	
િોબરાઈલ	એ્પલીકેિિિરા	િરાધ્યિથી	િરાગશાદિશાિ	િળી	રહે	તે	િરાટે	્યુમિસેફ,	ગુજરરાતિરા	સહ્યોગથી	સિગ્	મિક્ષરા	ગુજરરાત	
દ્રારરા	ગુજરરાત	કેકર્યર	પોટશાલ	િરૂ	કરિરાિરાં	આિેલ	છે

	 	 Portal	:www.gujaratcareerportal.com	
	 • YouTube ચેનલ :	YouTube	િેિલિરા	િરાધ્યિથી	તજજ્ો	દ્રારરા	ભરામિ	કરારકકદથી	સંદભથે	ધોરણ	-૧૦	પછી	ધોરણ	-૧૨	

પછી	ક્યરા	્યોજિરાકી્ય	લરાભો	છે	તેિરા	મિિે	િરાગશાદિશાિ	િળી	રહે	તે	િરાટે	YouTube	િેિલ	િરૂ	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.
	 	 YouTube	િેિલ	:Vocational	Education	Samagra	Shiksha	Gujarat	
શસશિલ િક્ક
	 	 સીિીલ	મિભરાગ	દ્રારરા	િરાળરાિરાં	ઇનફ્રાસટ્ક્ચરિે	લગતી	સમુિધરાઓ	પુરી	પરાડિરાિું	કરાિ	હરાથ	ધરિરાિરાં	આિે	છે.	આ	િરાટે	

૨૦૨૧-૨૨	 િરા	 િિશાિરાં	ક્રાસરૂિ-૩૧૦,	 િરાળરા	 િરરાિત-૫૦૦	 િરાળરાઓ,	 કેજીબીિી	 મિસતરણ-૦૫,	અિે	 કેજીબીિી	
િરરાિત-૦૨	િગેરે	જેિી	બરાંધકરાિ	પ્વૃમતઓ	િરાટે	આ્યોજિ	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	આ	િરાટે	૮૦૦૦.૦૦	લરાખિી	જોગિરાઇ	
કરેલ	હતી.	

આઇ.ઇ.ડી.
	 •	 સિગ્	મિક્ષરાિી	આઈ.ઈ.ડી	િરાખરા	અંતગશાત	ઈનક્ુઝીિ	એજ્યુકેિિ	અનિ્ેય	રરાજ્યભરિરાં	થ્યેલ	સિથે	અિુસરાર	અંદરામજત	

૧૬૧૭૪૮	કદવ્યરાંગ	બરાળકો	િોંધરા્યરા	છે.	આ	કદવ્યરાંગ	બરાળકોિરા	અભ્યરાસ	િરાટે	સિગ્	મિક્ષરાિી	આઈ.ઈ.ડી	િરાખરા	અંતગશાત	
૧૦૩૪	સપેશ્યલ	એજ્યુકેટર	અિે	આઈ.ઈ.ડી.એસ.એસ	િરાખરા	અંતગશાત	૧૦૨૯	મિમિષ્ટ	મિક્ષકો	જુદી-જુદી	કદવ્યરાગંતરા	
ધરરાિતરા	કદવ્યરાંગ	બરાળકો	િરાટે	કરા્યશારત	છે.

	 •	 મિમિષ્ટ	જરૂરી્યરાતિરાળરા	 મિદ્રાથથીઓિે	 મસમિલ	 હોતસપટલિરા	 સહ્યોગથી	 કુલ	 ૭૩૦૮૩	 મિદ્રાથથીઓિે	 મિકલરંાગતરાિરા	
પ્િરાણપત્ર	અિે	્યુડીઆઈડી	કરાડશા	આપિરાિરાં	આિે	છે.	તેિજ	આ	મિદ્રાથથીઓ	િરાટે	૧૮૭૧૦	મિદ્રાથથીિે	ટ્રાનસપોટશા	એલરાઉનસ,	
૯૦૩૬	 મિદ્રાથથીિે	એસકોટશા	એલરાઉનસ,	૨૮૨૦૨	 મિદ્રાથથીિે	 સટરાઈપેનડ	 ફોર	ગલસશા	અિે	 ૧૨૩૪૨	 મિદ્રાથથીિે	 સરાધિ	
સહરા્ય,	પુરરા	પરાડિરાિું	આ્યોજિ	છે.	રરાજ્યિરાં	૨૬૬	કરસોસશારૂિિી	સગિડતરા	છે.	કરસોસશારૂિિરાં	કદવ્યરાગં	મિદ્રાથથીઓિે	
તરાલીિ,	િરાગશાદિશાિ	અિે	કદવ્યરાંગ	મિદ્રાથથીિી	જરૂરી્યરાત	િુજબિી	થેરરાપી	આપિરાિરંા	આિે	છે.	

	 • િિશા	૨૦૨૧-૨૨	િરાં	૬૨૬	ઈનક્ુઝીિ	િરાળરાિંુ	બરાંધકરાિ	કરા્યશારત	છે.	અિે	િિી	૪૯૨	ઈનક્ુઝીિ	િરાળરાિી	િંજુરી	
િળેલ	છે.	
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કિરોશલટી એિ્યુકેિન એનડ િરોનીટરીંગ િાખા
સં્યુક્ત િાળા ગ્રાનટ
	 •	 સિગ્	 મિક્ષરા	 અમભ્યરાિ	 અંતગશાત	 િિશા	 ૨૦૨૧-૨૨િરાં	 રરાજ્યિી	 ૩૩ર૪૪	 પ્રાથમિક	 િરાળરાિરાં	 સં્ુયકત	 િરાળરા	 ગ્રાનટ	

ફરાળિિરાિરાં	આિેલ	છે.	આ	ગ્રાનટ	િરાળરાિરાં	બરાળકોિરા	િરાિરંાકિ	આઘરારે	િીિે	િુજબ	ફરાળિિરાિરાં	આિેલ	છે.	
	 •	 િરાળરાિરા	ંબરાળકોિરા	=	૧-૩૦	સધુીિરા	િરાિરંાકિ	િરાટે	₨	૧૦,૦૦૦/-,	>૩૦	<=૧૦૦	સુધીિરા	િરાિરાકંિ	િરાટે	₨	૨૫,૦૦૦/-,	

>૧૦૦<=૨૫૦	સધુીિરા	િરાિરાકંિ	િરાટે	₨	૫૦,૦૦૦/-,	>૨૫૦<=૧૦૦૦	સધુીિરા	િરાિરાકંિ	િરાટે	₨	૭૫,૦૦૦/-,	તથરા	>	૧૦૦૦	
થી	િધ	ુિરાિરાકંિ	ધરરાિતી	િરાળરા	િરાટે	₨	૧,૦૦,૦૦૦/-,	આિ	કુલ	૧૩૬૯૯.૪૦	લરાખ	ગ્રાનટ	પકૈી	પ્થિ	સત્રિરા	ંપ૦	ટકરા	ગ્રાનટ	
કુલ	૬૮૪૯.૭૦	લરાખ	ફરાળિણી	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	બરાકીિી	પ૦	ટકરા	ગ્રાનટ	બીજા	સત્રિરાં	ફરાળિિરાિરાં	આિિરાર	છે.	

	 •	 િરાળરા	અિુદરાિ	િુખ્ય્િે	િરાળરાઓિરાં	મબિ-ઉ૫્યોગી	સરાધિો	અિે	અન્ય	પિુરરાિમતશાત	ખિશા	િરાટે	છે.	જેિ	ક	ેરિત	સરાિગ્ી,	
અખબરારો,	િીજળીિો	ખિશા,	ઇનટરિેટ,	પરાણી,	ટી.એલ.એિ.	િગેરે.	આ	ગ્રાનટિો	ઉ૫્યોગ	િરાળરા	િકરાિો,	િૌિરાલ્ય	અિે	
અન્ય	સુમિધરાઓિી	િરામિશાક	જાળિણી	અિે	િરરાિત	િરાટે	છે.

	 •	 આ	ગ્રાનટિો	ઉ૫્યોગ	સિચછ	ભરારત	અમભ્યરાિિે	પ્ો્સરાહિ	આપિરા	િરાટે	અિે	સિુદરા્યિરા	્યોગદરાિિરા	ઘટકોિે	સરાિેલ	
કરિરાિો	છે

આર.એિ.એસ.એ. િાખા:
	 •	 રરાજ્યિરાં	કેંદ્રી્ય	પુરષકૃત	્યોજિરા	હેઠળ	અ્્યરાર	સુધીિરાં	રરાજ્યિરાં	૫૩૨	િંજુર	િરાધ્યમિક	િરાળરાઓ	પૈકી	૫૨૭	િરાધ્યમિક	

િરાળરાઓ	કરા્યશારત	છે.	૦૫	િરાળરાઓ	િરૂ	થઇ	િકેલ	િથી.	જે	આગરાિી	િિશાિરાં	િરૂ	કરિરાિરા	પ્્યત્ો	હરાથ	ધરરાિે.	આગરાિી	
પી.એ.બી.	િરંા	આિી	િિી	િરાધ્યમિક	િરાળરાઓ	િરૂ	કરિરા	દરખરાસત	કરિરાિરાં	આિિે.	આ	િરાળરાઓિરાં	સિગ્	મિક્ષરા	િી	
મિમિધ	બરાંિ	દ્રારરા	ગુણિત્તરા	સુધરારણરા,	જામતગત	/લૈંમગક	સિરાિતરા,	ભૌમતક	સિલતો,	િોકેિિલ	એજ્યકુેિિ,	કોમ્યુિીટી	
િોબીલરાઇઝેિિ,	કન્યરા	સિમતિકરણ,	મિમિષ્ટ	જરૂરી્યરાત	ધરરાિતરા	બરાળકો	(CWSN)િું	મિક્ષણ	િગેરે	ઘટકો	પર	હસતક્ષપે	
કરિરાિરાં	આિે	છે.	

(૪) ગુિરાિ િૈક્ષશણક સંિરોધન અને િાલીિ પદરષિ, ગાંધીનગર
•  પ્સિાિના : 
	 	 ગુજરરાત	િૈક્ષમણક	સંિોધિ	અિે	તરાલીિ	પકરિદએ	પ્રાથમિક	િરાળરાઓિરાં	ગુણિત્તરાસભર	મિક્ષણિો	વ્યરાપ	િધરારિરા	િરાટે	
કરા્યશા	કરતી	રરાજ્યકક્ષરાિી	િહ્િપૂણશા	સંસથરા	છે.	સિે	૧૯૮૯	-	૯૦	થી	રરાજ્ય	મિક્ષણ	ભિિ	(SIE)	િે	ગુજરરાત	િૈક્ષમણક	સંિોધિ	
અિે	તરાલીિ	પકરિદ	(GCERT)	િરાં	પકરિમતશાત	કરિરાિરંા	આિેલ	છે.	જીસીઇઆરટીિે	મિક્ષણ	મિભરાગિરા	તરા.	૪-૩-૧૯૯૮	િરા	
ઠરરાિ	ક્રિરાંક	:	રિભ-૧૨૯૭-૧૦-૯૭-િ	થી	સિરા્યત્ત	સંસથરાિો	દરજ્ો	આપિરાિરાં	આિેલ	છે.	
	 	 રરાષ્ટી્ય	કક્ષરાએ	મિક્ષણ	િીમતિરાં	થતરાં	ફેરફરારો	અિુસરાર	મિક્ષણિી	ગુણિત્તરા	સુધરારણરાિી	કરાિગીરી	આ	કિેરી	દ્રારરા	હરાથ	
ધરિરાિરાં	આિે	છે.	જીસીઇઆરટી	દ્રારરા	પૂિશા	પ્રાથમિક	થી	ઉચ્ચત્તર	િરાધ્યમિક	મિક્ષણ	સંલગ્ન	તરાલીિ	અિે	સંિોધિ	કરા્યશા	હરાથ	
ધરિરાિરાં	આિે	છે.	જીસીઇઆરટીિરાં	તરાલીિ	અિે	સિંોધિિી	કરાિગીરી	સંદભથે	િીિે	િુજબ	મિમિધ	મિભરાગોિી	રિિરા	કરિરાિરાં	
આિેલી	છે	:	
	 	 ૧.	 	 અભ્યરાસક્રિ	અિે	િૂલ્યરાંકિ	(Curriculum	and	Evaluation)	
	 	 ૨.	 	 સિંોધિ	અિે	િરામિન્યીકરણ	(Research	and	Innovation)
	 	 ૩.	 	 મિક્ષક	પ્મિક્ષણ	(Teacher	Education)
	 	 ૪.	 	 મિજ્રાિ	-	ગમણત	(Science	-	Mathematics)
	 	 ૫.	 	 િરામહતી	અિે	પ્્્યરા્યિ	તકમિકી	(Information	and	Communication	Technology)
	 	 ૬.	 	 િસતી	મિક્ષણ	(Population	Education)	
	 	 ૭.	 	 આ્યોજિ	અિે	વ્યિસથરાપિ	(Planning	and	Management)
	 	 ૮.	 	 પ્કરાિિ	અિે	પુસતકરાલ્ય	(Publication	and	Library)
	 	 ૯.	 	 દૂરિતથી	મિક્ષણ	(Distance	Education)	
	 	 ૧૦.	 સટટે	ટીિસશા	ટે્િીંગ	ઇતનસટટ્યુટ	(STTI)
	 	 ૧૧.	 ગુજરરાત	સકકૂલ	ક્વૉલીટી	એક્રેકડટેિિ	કરાઉતનસલ	(GSQAC)	
	 	 ગુજરરાત	િૈક્ષમણક	સંિોધિ	અિે	તરાલીિ	પકરિદિરા	કરા્યશાક્ષતે્રિરંા	પૂિશા	પ્રાથમિક,	પ્રાથમિક,	િરાધ્યમિક,	ઉચ્ચત્તર	િરાધ્યમિક,	
પૂિશા	સેિરાકરાલીિ	તરાલીિ	સંસથરાઓ	સિરામિષ્ટ	છે.	આ	સંસથરાઓ	દ્રારરા	પૂિશા	સિેરાકરાલીિ	અિે	સેિરાકરાલીિ	તરાલીિ	કરા્યશાક્રિો	હરાથ	
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ધરિરાિરાં	આિે	છ	ેતેિજ	િૈક્ષમણક	અભ્યરાસક્રિોિે	પ્ો્સરાહિ	આપિરાિી	કરાિગીરી	હરાથ	ધરિરાિરંા	આિે	છે.	મિદ્રાથથીઓિરા	સિરાાંગી	
મિકરાસિરા	હેતુસર	તરાલીિ,	ગમણત-મિજ્રાિ-પ્યરાશાિરણ	પ્દિશાિ,	બરાળિેળરા,	એજ્યુકેિિલ	ઇિોિેિિ	ફેસટીિલ,	ક્રા	ઉ્સિ,	ઇકો	
ક્બ	જેિી	મિમિધ	પ્વૃમત્તઓિું	આ્યોજિ	કરિરાિરાં	આિે	છે.	
	 	 જીસીઇઆરટી	દ્રારરા	કેનદ્ર	પુરસકૃત	્યોજિરા	અંતગશાત	કરા્યશાક્રિોિું	અિલીકરણ	અિે	તરાલીિ	અંગિેી	કરાિગીરી	હરાથ	ધરિરાિરાં	
આિે	છે.	આ	ઉપરરાંત,	National	Council	of	Educational	Research	and	Training	(NCERT)	દ્રારરા	આ્યોજીત	અભ્યરાસક્રિ	
સુધરારણરા	કરા્યશા	તેિજ	National	Council	 for	Teacher	Education	 (NCTE)	અિે	National	 Institute	 of	Educational	
Planning	and	Administration	(NIEPA)	જેિી	રરાષ્ટી્ય	િૈક્ષમણક	સંસથરાઓ	દ્રારરા	સમુિત	તિરાિ	કરા્યશાક્રિો	અંગિેી	કરાિગીરી	
જીસીઇઆરટી	દ્રારરા	કરિરાિરાં	આિે	છે.	
જીસીઇઆરટી	દ્રારરા	પ્મતિરાસ	મિક્ષણક્ષેત્રે	ઉપ્યોગી	થઇ	િકે	તેિું	સરાિમ્યક	‘જીિિ	મિક્ષણ’	પ્કરામિત	કરિરાિરાં	આિે	છે.	
	 •	 િિશા	:	૨૦૨૧	-	૨૨	દરમિ્યરાિ	કેનદ્ર	પુરસકૃત	્યોજિરા	હેઠળ	₨	૪૮૭.૯૦	લરાખિરા	ખિથે	મિક્ષક	–	આિરા્યપો	(સેકનડરી)	િે	

NISHTHA	તરાલીિ	આપિરાિું	આ્યોજિ	કરિરાિરાં	આિેલ	છ	ેતેિજ	₨	૧૧૬૪.૨૫	લરાખિરા	ખિથે	ધોરણ	:	૧	થી	૫	િરા	
મિક્ષકોિે	Foundational	Literacy	and	Numeracy	(FLN)	તરાલીિ	આપિરાિું	આ્યોજિ	કરિરાિરાં	આિેલ	છ	ેઅિે	આ	
કરાિગીરી	પ્ગમતિરાં	છે.		

 • િાલીિ :
	 	 આ	્યોજિરા	હેઠળ	₨	૨૯૬.૦૦	લરાખિરા	ખિથે	રીસોસશા	પસશાનસિે	તરાલીિ	આપિરાિંુ	આ્યોજિ	કરિરાિરંા	આિેલ	છે.
	 •	 િૈક્ષમણક	સરામહ્્ય	તથરા	સરાિમ્યકોિું	પ્કરાિિ
	 •	 જીસીઇઆરટી	દ્રારરા	‘જીિિ	મિક્ષણ’	સરાિમ્યકિરા	િરામસક	અંકો	બહરાર	પરાડી	પ્રાથમિક	મિક્ષણ	ક્ષેત્રે	પ્ેરણરા,	પ્ો્સરાહિ	અિે	

િરાગશાદિશાિ	પુરૂ	પરાડિરાિરાં	આિે	છે	અિે	આ	કરાિગીરી	પ્ગમતિરાં	છે.	
	 •	 મિજ્રાિ	-	ગમણત	-	પ્યરાશાિરણ	પ્દિશાિ	/	બરાળિેળરા	/	ઇકો	-	ક્બ	પ્વૃમત્ત	:	
	 •	 મિજ્રાિ	-	ગમણત	-	પ્યરાશાિરણ	પ્દિશાિ	:	
	 	 ૧.	સી.આર.સી.	કક્ષરાએ	પ્રાથમિક	િરાળરાઓ	િરાટે	
	 	 ૨.	બી.આર.સી.	કક્ષરાએ	પ્રાથમિક	િરાળરાઓ	િરાટે
	 	 ૩.	એસ.િી.એસ.	કક્ષરાએ	િરાધ્યમિક	િરાળરાઓ	િરાટે
	 	 ૪.	જીલ્રા	કક્ષરાએ	પ્રાથમિક	-	િરાધ્યમિક	-	ઉચ્ચત્તર	િરાધ્યમિક	િરાળરાઓ	િરાટે
	 	 ૫.	કવૉપપોરેિિ	કક્ષરાએ	પ્રાથમિક	િરાળરાઓ	િરાટે
	 	 ૬.	ડી.એલ.એડ.	(Diploma	in	Elementary	Education)	સંસથરાઓ	િરાટે	
	 	 ૭.	રરાજ્ય	કક્ષરાએ	
	 	 	 ઉપર	જણરાવ્યરા	િુજબ	તિરાિ	કક્ષરાએ	મિજ્રાિ-ગમણત-પ્યરાશાિરણ	પ્દિશાિ	્યોજિરા	િરાટ	ે₨	૩૯૪.૦૦	લરાખિી	જોગિરાઇ	

કરિરાિરાં	આિેલ	છે	જે	અંતગશાત	િરાલ	ુિિશા	:	૨૦૨૧	-	૨૨	િરાટેિરા	મિજ્રાિ	-	ગમણત	-	પ્યરાશાિરણ	પ્દિશાિિરા	આ્યોજિિી	
કરાિગીરી	િરૂ	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	

 • બાળિેળા : 
		 	 બરાળકોિી	સજશાિરા્િકતરાિરંા	િધરારો	કરિરાિરા	હેતથુી	રરાજ્યિી	તિરાિ	સરકરારી	પ્રાથમિક	િરાળરાઓિરંા	એક	કદિસિરા	બરાળિળેરાિું	

આ્યોજિ	કરિરાિરા	ંઆિ	ેછે	જિેરા	ંરરાજ્યિી	તિરાિ	ધોરણ-	૧	થી	૫	િી	િરાળરાઓિરંા	બરાળિળેરા	અિ	ેધોરણ-	૬	થી	૮	િી	
િરાળરાઓિરંા	લરાઇફ	સકીલ	આધરારીત	બરાળિળેરાિુ	ંઆ્યોજિ	કરિરાિરંા	આિ	ેછે.	જોકે	કોમિડ	-	૧૯	િી	પકરતસથમતિ	ેકરારણ	ે
અ્્યરારસધુી	બરાળિેળરા	્યોજી	િકરા્યલે	િથી	પરંત	ુઆગરાિી	સિ્યિરંા	આ	પ્વૃમત્તિંુ	આ્યોજિ	થિરાર	છે.	

 • ઇકરો - ક્લબ પ્વૃશતિ : 
		 	 રરાજ્યિરા	તિરાિ	મજલ્રા	મિક્ષણ	અિે	તરાલીિ	ભિિિરાં	પ્યરાશાિરણ	મિિ્યક	જાગૃમત્ત	િરાટે	ઇકો	-	ક્બ	પ્વૃમત્ત	હરાથ	ધરિરાિરંા	

આિેલ	છે.	
 • NISHTHA શિક્ષક િાલીિ
	 	 મિક્ષરા	િંત્રરાલ્ય,	ભરારત	સરકરાર	અિે	NCERT	િી	સૂિિરા	અિે	િરાગશાદિશાિ	હેઠળ	NISHTHA	(National	Initiative	for	

‘School	Heads	and	Teachers’	Holistic	Advancement)	તરાલીિ	આપિરાિરાં	આિેલ	છે	જ	ેઅંતગશાત	દીક્ષરા	્પલટેફોિશાિરા	
િરાધ્યિથી	NISHTHA	૨.૦	(Secondary	-	All	Mediums)	અિે	NISHTHA	૩.૦	(FLN	-	All	Mediums)	હરાલ	
પ્ગમતિરાં	છે,	જે	અંતગશાત	NISHTHA	૨.૦	કોસશા	૮૧.૮૭	%	પરાકટશામસપનટસ	ેપણૂશા	કરેલ	છ	ેતેિજ	NISHTHA	૩.૦	કોસશા	
૭૮.૨૬	%	પરાકટશામસપનટસે	પૂણશા	કરેલ	છે	
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 • એકિ કસરોટી - સત્રાંિ કસરોટી : 
	 			 રરાજ્યિી	તિરાિ	સરકરારી	પ્રાથમિક	િરાળરાઓ	િરાટે	એકિ	કસોટી	અિે	સત્રરાંત	કસોટીિી	રિિરા	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	
 • સિ-અધ્ય્યનપરોથી : 
	 	 ધોરણ	૩	થી	૮	િરાં	ગમણત,	મિજ્રાિ,	પ્યરાશાિરણ,	સરાિરામજક	મિજ્રાિ	અિે	તિરાિ	ભરાિરાિરા	પરાઠ્યપુસતકો	સંલગ્ન	Higher	

Order	Thinking	Question	આધરારીત	સિઅધ્ય્યિપોથીિું	મિિરાશાણ	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	
	 •	 SPArSH	 (State	 Programme	 on	 Adolescent	 School	 Health)	 અંતગશાત	 િરાધ્યમિક	 િરાળરાિરા	 તિરાિ	 મિક્ષકોિે	

DIKSHA	PLATFORM	િરા	િરાધ્યિથી	મિમિધ	મિિ્યો	આધરારીત	૧૧	જેટલરા	કોસશાિો	લરાભ	લીધેલ	છે	અિે	હરાલિરાં	આ	
તરાલીિ	ઓફલરાઇિ	િોડિરાં	િરાલ	ુછે.	

 • િાસિાર અભ્યાસક્રિ ફાળિણી : ગુજરરાતી	િરાધ્યિ	અિે	અંગે્જી	િરાધ્યિિી	િરાળરાઓ	િરાટ	ેઅધ્ય્યિ	મિષપમત્તઓિો	
સિરાિેિ	કરતરા	એકિોિી	્યરાદી	સરાથેિું	િિશા	:	૨૦૨૧	-	૨૨	િરાટિેું	િૈક્ષમણક	આ્યોજિ	તૈ્યરાર	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	

 • બ્ીિકરોસથિ - ક્લાસ રેડીનેસ સાશહત્ય સિીક્ષા : ધોરણ-	૧િરાં	િરાળરા	ત્પરતરા	અિે	મિક્ષક	આવૃમત્ત,	ધોરણ-	૨	અિે	૩	
િરાં	ગુજરરાતી	અિે	ગમણત	તેિજ	ધોરણ	૪	થી	૧૦	િરાં	ગમણત,	ગુજરરાતી	અિે	અંગે્જી	મિિ્ય	િળી	કુલ	૨૫	પુસતકોિી	
સિીક્ષરા	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	

 • અિિા્યિી િંિુરી :	ધોરણ-	૫	ગુજરરાતી	પ્થિ	ભરાિરા	તિેજ	ધોરણ-	૬	ગુજરરાતી	કદ્તી્ય	ભરાિરાિી	અધ્ય્યિ	મિષપમત્તિે	
અજિરા્યિી	િંજૂરી	આપિરાિરાં	આિેલ	છે.

	 	 	 ધોરણ-	૮	સરાિરામજક	મિજ્રાિ,	ધોરણ-	૮	સિરાાંગી	મિક્ષણ,	ધોરણ-	૪	ગુજરરાતી	પ્થિ	ભરાિરા	(કકૂહૂ),	ધોરણ-	૫	ગુજરરાતી	
કદ્તી્ય	ભરાિરા	(કુકુ્ટ)	તેિજ	ધોરણ-	૩	િરરાઠી	પ્થિ	ભરાિરાિરા	પરાઠ્યપુસતકિે	અજિરા્યિી	િંજૂરી	આપિરાિરંા	આિેલ	છે.	

 • COMIC BOOK REVIEW (ENGLISH & GUJARATI) 
	 	 મિમિધ	થીિ	આધરારીત	અંગે્જી	અિે	ગુજરરાતી	ભરાિરાિરાં	તૈ્યરાર	કરિરાિરાં	આિેલ	કોમિક	બુકસિી	સિીક્ષરા	કરિરાિરાં	આિેલ	

છે	જેિી	કે,	સરાહસપૂિશાક	સરાિિો	-	ભુકંપ,	સરાહસપિૂશાક	સરાિિો	-	ગરાજિીજ	સરાથે	તોફરાિી	િરસરાદ,	આગ	સરાિે	સુરક્ષરા,	
આિો	સૌ	સરાથે	િળીિે	ગરિી	/	લૂ	સરાિે	લડીએ,	સરાહસપિૂશાક	સરાિિો	–	િરાિરાઝોડુ	

 • ઘરે િીખીએ ૨.૦ સાશહત્ય સિીક્ષા : 
	 	 કવૉમિડ	-	૧૯	િી	તસથમતિરાં	ઘરે	રહીિે	અભ્યરાસ	કરતરાં	ધોરણ-	૧	થી	૫િરા	મિદ્રાથથીઓ	િરાટે	તૈ્યરાર	કરિરાિરંા	આિેલ	સરામહ્્ય	

‘ઘરે	િીખીએ	:	ધોરણ-	૧	થી	૫	(ભરાગ	-	૧)	અિે	ધોરણ-	૧	થી	૫	(ભરાગ	-	૨)’	િી	સિીક્ષરા	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	
 • એક કિિ આગળ : 
	 	 િરાળરા	અધ્ય્યિિરા	સિ્યગરાળરાિરાં	 મિદ્રાથથીઓિરાં	 ગોખણી્યરા	જ્રાિિે	બદલે	 ઉચ્ચસતરી્ય	સિજ	 કૌિલ્ય	 કેળિરા્ય	અિે	

હરાલિરા	સિ્યિરાં	 સપધરાશા્િક	પરીક્ષરાઓ	િરાટિેરા	પ્શ્નિો	િહરાિરો	િળી	િકે	તે	હેતુિે	લક્્યિરંા	 રરાખીિે	જીસીઇઆરટી	
દ્રારરા	દર	ગુરુિરારે	મિમિધ	મિિ્યોિે	ન્યરા્ય	આપતરા	ગુજરરાતી,	ગમણત,	મિજ્રાિ	અિે	સરાિરામજક	મિજ્રાિ	મિિ્યિરા	પ્શ્નો	
જીસીઇઆરટીિી	િેબસરાઇટ	પર	િૂકિરાિરાં	આિે	છે.	

	 	 આ	પ્શ્નોિે	મિક્ષકોિરા	િોટરા	સિૂહ	સુધી	પહોંિરાડિરા	િરાટે	Flyer	-	સોશ્યલ	િીડી્યરાિો	્યોગ્ય	ઉપ્યોગ	કરિરાિરાં	આિે	છે.	
અમપ્લ	-	૨૧	થી	સ્પટેમબર	-	૨૧	સુધીિરાં	૨૭	Flyer	ઓિલરાઈિ	પ્સરાકરત	કરિરાિરંા	આિેલ	છે	જેિરાં	આિર	ે૨	લરાખ	
જેટલરા	વ્યુઅસશા	છે.	

 •	 િરાધ્યમિક	કક્ષરાએ	ધોરણ-	૯	અિે	૧૦	િરા	મિિ્યોિી	અધ્ય્યિ	મિષપમત્ત	તિેજ	ઉચ્ચત્તર	િરાધ્યમિક	કક્ષરાએ	ધોરણ-	૧૧	
અિે	૧૨	િરા	તિરાિ	મિિ્યોિી	અધ્ય્યિ	મિષપમત્તઓ	તૈ્યરાર	કરિરાિરંા	આિેલ	છે.	

 •	 ધોરણ-	૩	થી	૮	સરાિમ્યક	કસોટી	:	સિગ્	રરાજ્યિી	ધોરણ-	૩	થી	૮	િરાળરાઓિરાં	પ્થિ	સત્રિરાં	મિિ્યિરાર	કુલ	૪૬	
સરાિમ્યક	કસોટી	લિેરાિરાં	આિેલ	છે.	

 • રાષ્ટી્ય શિક્ષણ નીશિ (NEP) - ૨૦૨૦ સંલગ્ન કાિગીરી : NEP	૨૦૨૦િરાં	 દિરાશાિેલ	ભલરાિણોિરા	અસરકરારક	
અિલીકરણ	િરાટે	રરાજ્યકક્ષરાએ	ટરાસક	ફોસશાિી	રિિરા	કરિરાિરંા	આિેલ	છે	તેિજ	રરાજ્ય	ટરાસકફોસશા	સમિમતિરા	સભ્યો	તથરા	
મિમિધ	મિભરાગોિરા	િડરાિે	સિરાિતી	પરાંિ	પેટરા	સમિમતઓિી	રિિરા	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	આ	તિરાિ	પેટરા	સમિમતઓિરા	
સભ્યોિી	બેઠક	સિ્યરાંતરે	 િીકડ્યો	 કોનફરનસિરા	િરાધ્યિથી	્યોજિરાિરાં	આિી	 રહી	છે,	જેિરંા	 તેિિે	 સોંપિરાિરાં	આિેલ	
NEPિરા	મિિ્યોિરાં	રરાજ્યિરાં	કરિરાિી	કરાિગીરીિી	િિરાશા	અિે	પ્ગમતિી	સિીક્ષરા	કરિરાિરાં	આિે	છે.	

 • રાજ્ય અભ્યાસક્રિ રૂપરેખા (SCF) રચના
	 	 રરાષ્ટી્ય	કક્ષરાએથી	એિસીઇઆરટી	દ્રારરા	રરાષ્ટી્ય	અભ્યરાસક્રિ	રૂપરેખરા	તૈ્યરાર	કરિરા	સબબ	તિરાિ	રરાજ્યોિે	તેિિરા	સથરામિક	



478
સંદભપોિે	 ધ્યરાિે	રરાખીિે	રરાજ્ય	અભ્યરાસક્રિ	રૂપરેખરા	તૈ્યરાર	કરિરા	િરાટે	સૂિિરા	આપી	હતી.	આ	અિુસંધરાિે,	રરાજ્યિરાં	
અભ્યરાસક્રિ	રૂપરેખરા	તૈ્યરાર	કરિરા	િરાટ	ેજીસીઇઆરટી	તરફથી	તૈ્યરારી	િરૂ	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	આ	િરાટે,	મિમિધ	૨૫	
મિિ્યોિરાં	ફોકસ	ગ્ુપ	તૈ્યરાર	કરી	ફરાળિેલ	મિિ્ય	અનિ્યે	ડરા્યટ	દ્રારરા	રરાજ્યસતરિી	મિષણરાંતોિી	ટીિ	ત્ૈયરાર	કરી	પોઝીિિ	
પેપર	તૈ્યરાર	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	

 • જ્ાનસેિુ પુસસિકા (સિાધ્યા્યપરોથી) સિીક્ષા : 
	 	 સિગ્	મિક્ષરા	તરફથી	કોમિડ-૧૯	િહરાિરારીિી	કરારણે	િરાળરાઓ	બંધ	રહેતરા	બરાળકોિે	અધ્ય્યિિરંા	પડેલ	િુશકેલીઓ	દૂર	

કરિરા	તિેજ	િિરા	િૈક્ષમણક	િિથે	ગત	િિશાિરા	ધોરણિું	પુિરરાિતશાિ	કરરાિિરા	િરાટે	જ્રાિસેત	ુકરા્યશાક્રિ	િરૂ	કરિરાિરાં	આવ્યો	
હતો.	આ	કરા્યશાક્રિ	અંતગશાત	ધોરણ	૧	થી	૯	િરા	મિદ્રાથથીઓ	ગુજરરાતી,	ગમણત	અિે	અંગે્જી	મિિ્ય	િરાટે	તૈ્યરાર	કરિરાિરંા	
આિેલ	સિ-અધ્ય્યિપોથીઓિી	સિીક્ષરા	જીસીઇઆરટી	દ્રારરા	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.		

 • SARTHAQ - I, II : 
	 	 મિક્ષણ	િંત્રરાલ્ય	તરફથી	રરાષ્ટી્ય	મિક્ષણ	િીમત	૨૦૨૦િરા	અસરકરારક	અિલીકરણ	િરાટ	ેStudent’s	and	Teacher’s	

Holistic	Advancement	through	Quality	Education	(SARTHAQ)	અંતગશાત	હેતુઓ	અિે	ટ્ેકસશા	આપિરાિરાં	આવ્યરા	
છે	જ	ેબે	ભરાગિરાં	તૈ્યરાર	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	

 • ONLINE TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT COURSES : 
	 	 જીસીઇઆરટી	દ્રારરા	રરાજ્યિરા	મિક્ષકોિે	પોતરાિરા	વ્યિસરા્યિરંા	સજ્તરા	કેળિિરા	િરાટે	તરાલીિી	કરા્યશાક્રિિરા	સિરૂપ	ેમિમિધ	૬૪	

મિિ્યો	સંદભથે	DIKSHA	Portal	િરા	િરાધ્યિથી	૧૧૦	થી	પણ	િધરારે	Online	Teacher	Professional	Development	
Courses	િરૂ	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	જેિરાં	અ્્યરાર	સુધી	કુલ	૪૪	લરાખથી	પણ	િધુ	પરાટથીિીપનટસ	દ્રારરા	આ	કોસથીસિરાં	
રજીસટ્ે્િિ	થ્યેલ	છે.

	 	 મિક્ષકોિરા	 Continuous	 Professional	 Development	 (CPD)	 સંદભથે	 DIKSHA	 platform	 પર	 મિમિધ	 મિિ્યોિે	
અિુસંધરાિે	િિશા:	૨૦૨૧-૨૨	િરંા	િીિેિરા	કોસશા	િરૂ	કરિરાિરંા	આવ્યરા	છે.

કરોસથિનું નાિ ક્ષેત્ર
રિતરાં	-	રિતરાં િરારીકરક	મિક્ષણ
સંગીત કલરા	મિક્ષણ
સપિશા	(અંગે્જી	/	મહનદી)	 િિોસરાિરામજક	િરાિજત	(તરૂણરાિસથરા)
એકરાઉનટનસી મિિ્યિ	મિક્ષણ
NISHTHA	૨.૦ િરાધ્યમિક	અિે	ઉચ્ચતર	િરાધ્યમિક	મિક્ષણ
NISHTHA	૩.૦	 પ્રારંમભક	સરાક્ષરતરા	અિે	સંખ્યરાજ્રાિ

 • Energized Textbooks : 
	 	 િિશા	:	૨૦૨૧-૨૨	દરમિ્યરાિ	પ્રાથમિક	કક્ષરાથી	ઉચ્ચતર	િરાધ્યમિક	કક્ષરા	સુધી	રરાજ્યિરાં	અિલીકૃત	પરાઠ્યપુસતકોિે	ETB	

િરાં	રૂપરાંતકરત	કરિરા	િરાટેિી	પ્મક્ર્યરા	િરૂ	કરિરાિરાં	આિી	છે.	જેિી	મિગત	િીિે	િુજબ	છે.	

ધરોરણ  િાધ્યિ શિષ્ય
૧	અિે	૨ 	ગુજરરાતી ગુજરરાતી	(િોિપ્જ્રા	િગશા	િરાટે)	
૧	અિે	૨ 	ગુજરરાતી ગમણત	(િોિપ્જ્રા	િગશા	િરાટે)	
૧	થી	૫ 		અંગ્ેજી ગુજરરાતી	(કદ્તી્ય	ભરાિરા)	

૪ 	ગુજરરાતી ગુજરરાતી	(પ્થિ	ભરાિરા)
૮ 	ગુજરરાતી સરાિરામજક	મિજ્રાિ
૯ 	ગુજરરાતી ગુજરરાતી,	સરાિરામજક	મિજ્રાિ,	અંગે્જી,	ગમણત,	મિજ્રાિ
૧૦ 	ગુજરરાતી ગુજરરાતી,	સરાિરામજક	મિજ્રાિ,	અંગે્જી	

૧૧ 	ગુજરરાતી ગમણત,	ભૌમતક	મિજ્રાિ,	રસરા્યણ	મિજ્રાિ,	જીિ	મિજ્રાિ,	
આંકડરાિરાસત્ર,	િરાિરાંિરા	િૂળત્િો,	અંગ્ેજી

૧૨ 	ગુજરરાતી ગમણત,	ભૌમતક	મિજ્રાિ,	રસરા્યણ	મિજ્રાિ,	જીિ	મિજ્રાિ,	
આંકડરાિરાસત્ર,	િરાિરાંિરા	િૂળત્િો,	અંગ્ેજી
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 •	 ધોરણ-	૩	થી	૮	ગમણત	અિે	મિજ્રાિિરા	પરાઠ્યપુસતક	સંદભથે	સિ	અધ્યિપોથીિું	મિિરાશાણ	
	 	 ધોરણ-	 ૩	 થી	 ૮િરાં	 ફેરફરાર	 થ્યેલ	 ગમણત	 અિે	 મિજ્રાિિરા	 પરાઠ્યપુસતક	 સંદભથે	 HOT	 Type	 question	આધરારીત	

સિઅધ્યિપોથીિું	મિિરાશાણ	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.
 •	 મિજ્રાિ-ગમણત	અિે	પ્યરાશાિરણ	પ્દિશાિ	:	િિશા	૨૦૨૦	-	૨૧	દરમ્યરાિ	બરાકી	રહેલ	મજલ્રાઓિરંા	મિજ્રાિ-ગમણત	અિે	

પ્યરાશાિરણ	 પ્દિશાિ	આ્યોજિ	અંગે	 અિે	 રરાજ્ય	 કક્ષરાિરા	 મિજ્રાિ	 -	 ગમણત	 અિે	 પ્યરાશાિરણ	 પ્દિશાિ	આ્યોજિ	અિે	
અિલીકરણ	(ઓિલરાઇિ)	અંગિેી	કરાિગીરી	પૂણશા	કરેલ	છે.	મિજ્રાિ	-	ગમણત	અિે	પ્યરાશાિરણ	પ્દિશાિ	:	૨૦૨૧	-	૨૨	
િરા	મિિ્યો	અંગે	તિરાિ	ડરા્યેટસિે	જાણ	અિે	મિગતિરાર	પરીપત્ર	કરેલ	છે.	

 •	 ઇનસપરા્યર	એિોડશાસ	–	િરાિરાંક	અનિ્યે	િરાળરાઓિંુ	ઓિલરાઇિ	રજીસટ્ેિિ	–	મિદ્રાથથીઓિું	ઓિલરાઇિ	િોિીિેિિ	સંદભથે	
િેિિલ	ઇિોિેિિ	ફરાઉનડેિિિરા	સંકલિિરાં	રહીિે	કરાિગીરી	કરેલ	છે.	આ	્યોજિરા	અનિ્યે	તિરાિ	મજલ્રાઓિરાં	મજલ્રા	
કક્ષરાિરા	પ્દિશાિ	(ઓિલરાઇિ)િું	આ્યોજિ	કરેલ	છે.	

 •	 Assessment	Cell	 (GCERT)	અંતગશાત	 મિમિધ	 મિિ્યો	સંલગ્ન	 મસમદ્ધ	સિથેક્ષણ,	 ટેસટ	િકટકર્યલ,	પ્શ્ન	બેંક,	 મિમિધ	
સહભરાગીઓ	િરાટેિી	તરાલીિ,	કસોટી	અજિરા્યિ,	િરામહતી	એકત્રીકરણ	&	પૃથક્રણ	જેિી	પ્વૃમત્તઓ	હરાથ	ધરિરાિરાં	
આિિરાર	છે	અિે	આ	કરાિગીરી	પ્ગમતિરાં	છે.	

આ	ઉપરરાંત,	
	 •	 િિશા	:	૨૦૨૧	-	૨૨	િરાટે	CSS-TE	AWP	&	Budget	અિે	State	AWP	&	Budget	તૈ્યરાર	કરેલ	છે.	
 •	 િિશા	:	૨૦૨૦	-	૨૧	િરાટેિો	જીસીઇઆરટીિો	િરામિશાક	અહેિરાલ	તૈ્યરાર	કરેલ	છે.	
 •	 જીસીઇઆરટીિી	િેબસરાઇટિું	સિ્યરંાતરે	અપડેટિેિ	કરિરાિરંા	આિે	છે	અિે	તેિરા	મિઝીટસશાિી	સંખ્યરા	૬૧,	૩૮,	૧૩૨	છે.	
 •	 જીસીઇઆરટી	દ્રારરા	GROWER	(Gujarat	Repository	of	Open	and	Wider	Educational	Resources)	િું	સિ્યરાંતરે	

અપડેટેિિ	કરિરાિરાં	આિે	છે.	GROWER	પર	અપલોડ	થ્યેલ	મિડી્યોિી	સંખ્યરા	૧૨૫૭	છે,	ઓકડ્યોિી	સંખ્યરા	૨૯૩	છે	
અિે	ડવૉક્યુિેનટિી	સંખ્યરા	૫૫૫	છે.	

 •	 જીસીઇઆરટી	દ્રારરા	બરા્યસેગિરા	િરાધ્યિથી	િંદે	ગુજરરાત	િેિલ	િં.	૫,	૬,	૭,	૮	પરથી	ધોરણિરાર	અિે	મિિ્યિરાર	િૈક્ષમણક	
કરા્યશાક્રિોિું	પ્સરારણ	કરિરાિરાં	આિે	છે.	

 •	 ENERGIZED	TEXTBOOKS	િી	કરાિગીરી	અનિ્ેય	ધોરણ	૩	થી	૮	િરા	૪૫	પરાઠ્યપુસતકોિરાં	ડીજીટલ	સરામહ્્યિો	
સિરાિેિ	કરતરા	કુલ	૧૪૫૦	QR	Code	િૂકિરાિરાં	આવ્યરા	છે	જે	અનિ્યે	Total	Play	િી	સંખ્યરા	૧૯,	૬૫,	૮૩,	૫૩૮	છે.			

 •	 GSQAC	(Gujarat	School	Quality	Accreditation	Council	-	Gunotsav	૨.૦)	અંતગશાત	રરાજ્યિી	તિરાિ	િરાળરાઓિું	
સિશાગ્રાહી	િૂલ્યરાંકિ	કરી	તેિે	એક્રેકડટેિિ	આપિરાિી	પ્મક્ર્યરા	િરૂ	કરિરાિરંા	આિી	છે.	આ	િરાટે,	૪૫૦	કરતરાં	િધરારે	સકકૂલ	
ઇનસપેકટસશાિી	પસંદગી	કરિરાિરાં	આિેલ	અિે	તેિિરા	દ્રારરા	અ્્યરાર	સુધીિરંા	૩૨૪૧૪	િરાળરાઓિું	ઇનસપકેિિ	કરિરાિરાં	
આિેલ	છે.	

(૫)  કશિિન૨ િાળાઓની કચેરી
(૧)	 રરાજ્ય	સ૨કરા૨	દ્રારરા	ઈડીએિ-૧૭	હેઠળ	૨૦ર૧-૨ર	િરાં	₨	૧૭૬૯.૬૦	લરાખિી	બજેટ	જોગિરાઈ	િંજુ૨	કરિરાિરાં	આિેલ	

છે,	જેિરાંથી	૦૭	િિરા	મજલ્રાઓિરા	પગરાર	ભથથરા,	કમિિિર	કિેરી	અિે	મજલ્રા	મિક્ષણરામધકરારી	કિેરીઓિરા	પગરાર	ભથથરા	
તથરા	આધમુિકરણ	િગેરે	બરાબતોિો	સિરાિેિ	થરા્ય	છે.	

(ર)		 ઈડીએિ-૧૮	હેઠળ	સિે	૨૦ર૧-૨ર	િરાં	₨	૪૧૦૭૭.૦૫	લરાખિી	જોગિરાઈ	થ્યેલ	છે.	આ	જોગિરાઇિરાં	્યોગ	મિક્ષણ,	
મિદ્રાલક્િી	બોનડ,	 મિધરાદીપ	િીિરા	્યોજિરા,	સી-સકરાઉટ,	 સકુલ	એક્રીડીટેિિ,	સરકરારી	પ્વૃતીઓિો	પ્િરાર	અિે	પ્સરાર,	
ખરાિગી	િરાળરાઓિે	પ્ો્સરાહક	સહરા્ય,	િરાધ્યમિક	િરાળરાઓિરાં	િધરારરાિરા	િગપો	તથરા	સળંગ	એકિ	તરીકે	ધોરણ	૧૧	િરા	
ક્રમિક	િગપો	િુર	કરિરા,	ગ્રાનટેડ	િરાધ્યમિક	િરાળરાઓિરાં	ઉચ્ચક	િેતિથી	મિક્ષકો	રરાખિરા,	શ્ેષ્ઠ	િરાળરાઓિે	ઇિરાિ,	મિદ્રાથથી	
ફ્ી	કરાનિેસિ	પરાસ,	ગ્ંથરાલ્ય	સહરા્ય,	કરાન્યરાઓિે	િફત	મિક્ષણ,	લો	બજેટ	જીિ,	ઇનટિથેટ	ફેસીલીટી,	કરાન્યરાઓિે	િફત	
મિક્ષણ,	લો	બજેટ	જીિ,	ઇનટિથેટ	ફેસીલીટી,	િગેરે	બરાબતોિો	સિરાિેિ	થરા્ય	છે.	

(૩)		 ઈડીએિ-૧૯	હેઠળ	સિે	 ૨૦ર૧-૨ર	િરાં	 ₨	 ૧૮૦૦૫.૫૭	લરાખિી	જોગિરાઈ	 થ્યેલ	છે.	આ	જોગિરાઇિરાં	 િરાધ્યમિક	
િરાળરાઓિરા	પગરારભથથરા,	સરકરારી	િરાધ્યમિક	િરાળરાિરંા	િધરારરાિરા	િગપો	િરૂ	કરિરા,	સરકરારી	િરાધ્યમિક	િરાળરાઓિરાં	ઉચ્ચક	
િેતિથી	મિક્ષકો	રરાખિરા,	મિદ્રાથથી	પહેલ,	રિત	ગિતિે	પ્ો્સરાહિ,	કન્યરાઓિે	િફત	મિક્ષણ,	લો	બજેટ	જીિ,	ઇનટરિેટ	
ફેસીલીટી,	૧૦૦%	પકરણરાિ	લરાિિરાર	મિક્ષકોિે	ઇિરાિ,	મિગેરે	બરાબતોિો	સિરાિેિ	થરા્ય	છે.	

	(૪)	 ઈડીએિ-૨૦	હેઠળ	સિ	ે૨૦ર૧-૨ર	િરા	ં₨	૬૫૦૦.૦૦	લરાખિી	જોગિરાઈ	થ્ેયલ	છે,	જિેરંા	િખુ્યિતં્રીશ્ી	્ુયિરા	સિરાિલબંિ	
્યોજિરા	હેઠળ	ઘો૨ણ-	૯	થી	૧૨	િરા	તિરાિ	મિદ્રાથથીઓિે	મિિરાિલુ્ય	ેપરાઠ્ય	પસુતક	સટે	આપિરા	અગંિેો	સિરાિેિ	થ્યલે	છે.	
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(૫)	 ઈડીએિ-૨૧	હેઠળ	સિે	૨૦ર૧-૨ર	િરાં	₨	૪૯૭૦.૫૨	લરાખિી	બજેટ	જોગિરાઈ	િંજુ૨	થ્યેલ	છે,	જેિરાં	સરકરારી	િરાધ્યમિક	

િરાળરાઓિરા	િકરાિ	બરાંધકરાિ	િગેરે	બરાબતોિો	સિરાિેિ	થરા્ય	છે.	
(૬)	 ઈડીએિ-૯૪	હેઠળ	િરાલુ	િરાણરાકી્ય	િિશા	૨૦ર૧-રર	િરાં	₨	૧૨૮૨.૨૨	લરાખિી	જોગિરાઇ	થ્યેલ	છે,	જેિરંાથી	રરાજ્યિી	

સંસકૃત	 પરાઠિરાળરાઓિરા	 પગરારભથથરા,	 િધરારરાિરા	 િગપો	 િંજુર	 કરિરા,	 પુરરાતિ	 ગં્થોિી	 જાળિણી,	 સંસકૃત	 પરાઠિરાળરાિરા	
મિદ્રાથથીઓિે	મિષ્યવૃમત	િગેરે	બરાબતોિો	સિરાિેિ	થરા્ય	છે.	

(૭)	 ઈડીએિ-૯૬	હેઠળ	ગુજરરાત	િૈક્ષમણક	અિે	ટેકિોલોજી	ભિિ,	અિદરાિરાદ	િરાટે	િરાલ	ુિિશા	૨૦ર૧-૨ર	િરંા	₨	૭૫૫૧.૫૦	
લરાખિી	જોગિરાઈ	થ્યેલ	છે,	જેિરાં	િૈક્ષમણક	કરા્યશાક્રિો,	આઇ.સી.ટી.	ઇિીસીએટીિ	િરાળરા	મિક્ષણ	િરાટ	ેધો.	૧	થી	૧૦	િરાટે	
એિીિેટેડ	ઇ-કનટેનડ,	િગશા	આધકરત	 મિકડ્યો	કનટેનડ,	િરાળરા	 વ્યિસથરાપિ	અિે	 િૈક્ષમણક	પ્ક્રી્યરા	િરાટે	ઇ-રીસોસશા	પોટશાલ,	
કનટનેડ	મિિરાશાણ	િરાટે	મિક્ષક	તરાલીિ,	િરાળરા	કક્ષરાએ	કોમ્પ્યટુર	લીટરસી	સેનટર,	બરા્યોિેટ્ીકસ	એટેડનસ	સીસટિ,	ઓિલરાઇિ	
સીસટિ	િરાટેિી	જોગિરાઇ	જેિરાંથી	િિરા	સરાધિોિી	ખરીદી	ક૨િરાિો	લક્્યરાકં	છે.	

(૮)	 ઈડીએિ-૧૨૫	હેઠળ	સરાગ૨ખેડુ	મિસતરા૨િરાં	સ૨કરારી	િરાધ્યમિક	િરાળરાઓિરા	મિભરાિ	તથરા	પગરારભથથરા	િરાટેિી	જોગિરાઇ	
છે.	આ	્યોજિરા	હેઠળ	સિે	૨૦ર૧-૨ર	િરાં	₨	૧૧૧૫.૦૦	લરાખિી	જોગિરાઈ	થ્યેલ	છે.	

(૯)	 ઈડીએિ-૧૪૨	રરાષ્ટી્ય	િરાધ્યમિક	મિક્ષણ	અમભ્યરાિ	્યોજિરા	હેઠળ	િરાધ્યમિક	મિક્ષણિરા	મિકરાસ	કરા્યપો	િરાટ	ેિરાણરાકી્ય	િિશા	
૨૦ર૧-૨ર	િરાટે	આ	્યોજિરા	હેઠળ	આિતશાક	ખિશા	િરાટે	₨	૧૮૮૫૧.૦૯	લરાખિી	જોગિરાઇ	કરિરાિરંા	આિેલ	છે,	જેિરાં	
RMSA	અંતગશાત	િરૂ	થ્યેલ	િરાળરાઓિરા	સટરાફિરા	પગરાર	ભથથરા,	ગલસશા	હોસટેલિરાં	િોડશાિિી	િિી	જગ્યરા,	મિદ્રાથથીઓિે	
ટ્રાનસપોટટેિિિી	સુમિધરા,	 IEDSS	મિક્ષકોિરા	પગરારો,	૭૨	િોડેલ	સકુલોિો	રીકરીંગ	ખિશા,	ગલસશા	હોસટેલિરા	િોડશાિ	તથરા	
િોકીદરારિો	પગરાર	ખિશા,	૭૩	ગલસશા	હોસટેલ	તથરા	૩૨૭	RMSA	સકુલોિરા	ઇતર	ખિશા	િગેરે	બરાબતોિો	સિરાિેિ	થરા્ય	છે.	

	 	 	 િરાણરાકી્ય	િિશા	૨૦ર૧-૨ર	િરાટે	આ	્યોજિરા	હેઠળ	અિરાિતશાક	ખિશા	િરાટ	ે₨	૪૬૨ર.૯૧	લરાખિી	જોગિરાઈ	કરિરાિરંા	
આિેલ	છે,	જિેરાં	RMSA	અંતગશાત	િરૂ	થ્ેયલ	િરાળરાઓ,	૭૨	Model	School	તથરા	ગલસશા	હોસટેલિું	બરંાધકરાિ	િગેરેિો	
સિરાિેિ	થરા્ય	છે.	

(૬) િધ્યાહન ભરોિન ્યરોિના
	 	 ભરારત	સરકરારશ્ી	દ્રારરા	“પ્ધરાિિંત્રી	પોિણ	િમતિ	મિિરાશાણ	્યોજિરા”-PM	POSHAN	્યોજિરા	તરીકે	િધ્યરાહિ	ભોજિ	
્યોજિરાિું	િિું	િરાિરામભધરાિ	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	સરકરારી,	ગ્રાટં	-ઈિ-	એઈડ	તથરા	પ્રાથમિક	િરાળરાઓિરાં	ધોરણ	૧	થી	૮	િરા	
મિદ્રાથથીઓિે	િરાળરાિરાં	 તરાજું	અિે	ગરિ	બપોરિું	ભોજિ	આપિરાિી	આ	“પ્ધરાિિંત્રી	પોિણ	િમતિ	 મિિરાશાણ	્યોજિરા”-PM	
POSHAN	્યોજિરાિે	કેંદ્ર	પુરસકૃત	્યોજિરા	તરીકે	િિશા	૨૦૨૧-૨૨	થી	૨૦૨૫-૨૬	સુધી	િધુ	૫	િિશા	લંબરાિિરા	ભરારત	સરકરાર	
દ્રારરા	િંજુરી	આપિરાિરાં	આિેલ	છે.	આ	્યોજિરા	િરાટિેો	ખિશા	ભરારત	સરકરાર	અિે	રરાજ્ય	સરકરાર	િચ્ચે	૬૦:૪૦	પ્િરાણિરાં	કરિરાિરંા	
આિે	છે.
	 	 “પ્ધરાિિંત્રી	પોિણ	િમતિ	મિિરાશાણ	્યોજિરા”-PM	POSHAN	્યોજિરાિરંા	ભરારત	સરકરાર	દ્રારરા	િધ્યરાહિ	ભોજિ	્યોજિરાિરા	
ધરારરા-ધોરણોિે	રમક્ષત	કરી	્યથરાિત	રરાખેલ	છે.	“પ્ધરાિિંત્રી	પોિણ	િમતિ	મિિરાશાણ	્યોજિરા”-PM	POSHAN	્યોજિરા	િરાટ	ેભરારત	
સરકરાર	દ્રારરા	િીિે	િુજબ	િંજુરી	આપિરાિરાં	આિેલી	છે.
અનાિ : 
	 	 “પ્ધરાિિંત્રી	પોિણ	િમતિ	મિિરાશાણ	્યોજિરા”-PM	POSHAN	્યોજિરા	િરાટ	ેધોરણ	૧	થી	૫	િરા	મિદ્રાથથી	િરાટે	પ્મત	કદિ	
૧૦૦	ગ્રાિ	અિરાજ	(ઘઉં/િોખરા)	અિે	ધોરણ	૬	થી	૮	િરા	મિદ્રાથથી	િરાટે	૧૫૦	ગ્રાિ	અિરાજ	(ઘઉં/િોખરા)	પ્િરાણ	ેભરારત	સરકરાર	
દ્રારરા	આપિરાિરાં	આિિે.
કુકીંગ કરોસટ : 
  કઠોળ,	તેલ,	િરાકભરાજી,	િરી	િસરાલરા	અિે	બળતણ	ખિશા	િરાટે	ભરારત	સરકરાર	દ્રારરા	ધોરણ	૧	થી	૫	િરાટે	૪.૯૭	પ્મત	
મિદ્રાથથી/પ્મતકદિ	અિે	ધોરણ	૬	થી	૮	િરાટે	૭.૪૫	છે.	હરાલિરાં	કુકીંગ	કોસટિરાં	મિ્યમિત	િરામિશાક	િધરારો	કરિરાિરાં	આિે	છે.
ખાદ્ય સાિગ્રી :
	 	 “પ્ધરાિિંત્રી	પોિણ	િમતિ	મિિરાશાણ	્યોજિરા”-PM	POSHAN	્યોજિરાિરંા	િરાટે	ખરાદ્	સરાિગ્ીિંુ	પ્િરાણ	િીિે	િુજબ	મિ્યત	
થ્ેયલ	છે.

ક્રિ સાિગ્રી એિ.ડી.એિ હેઠળની આિશ્યકિા (ગ્રાિિાં)
૧ કઠોળ ૨૦ ૩૦
૨ િરાકભરાજી ૫૦ ૭૫
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૩ ખરાદ્	તેલ ૫ ૭.૫
૪ િરી	િસરાલરા સિરાદ	િુજબ
૫ બળતણ જરૂકર્યરાત	િુજબ

આ ્યરોિના નરો હેિુ :
					 (૧)	િરાળરાિરાં	બરાળકોિી	હરાજરીિરાં	િધરારો	કરિરાિો	છે.	
	 	 (૨)	િરાળરા	છોડી	જતરા	બરાળકોિી	સંખ્યરાિરાં	ઘટરાડો	થતો	રોકિરાિો	છે.						
	 	 (૩)	પોિણિી	તસથમત	અિે	મિક્ષણિી	ગુણિત્તરા	િધરારિરાિો	છે.		
•  આ ્યરોિનાની અગત્યની ફરજો :-
	 	 ૬	થી	૧૪	િિશાિરા	બરાળકો	એટલે	કે	ધોરણ	૧	થી	૮	િરંા	બરાળકોિે	કદિસ	દરમ્યરાિ	તરાજું,	ગરિ	અિે	પૌતષ્ટક	િધ્યરાહિ	
ભોજિ	આપિરાિરાં	આિે	છે.	આ	િરાટે	ગ્રામ્ય	કક્ષરાએ	િરાળરાિરંા	આિરા્યશા	અિે	સિંરાલક,	તરાલુકરા	કક્ષરાએ	િરાિલતદરાર,	જીલ્રા	કક્ષરાએ	
િરા્યબ	 કલેકટરશ્ી,	 રરાજ્ય	 સતરે	 કમિશ્નરશ્ી	 િધ્યરાહિ	ભોજિ	 કિેરી	 દ્રારરા	 િરાગશાદિશાિ	અિે	 િોિીટરીંગ	 કરિરાિરાં	આિે	 છે.	
“પ્ધરાિિંત્રી	પોિણ	િમતિ	મિિરાશાણ	્યોજિરા”-PM	POSHAN	્યોજિરાિી	બરાબતિરંા	મિક્ષણ	મિભરાગ	દ્રારરા	િીમત	અિે	કરા્યશાક્રિોિરા	
અિલીકરણ	િરાટે	જરૂરી	િરાગશાદિશાિ	િેળિિરાિું	હો્ય	છે.રરાજ્યિરાં	“પ્ધરાિિંત્રી	પોિણ	િમતિ	મિિરાશાણ	્યોજિરા”-PM	POSHAN	
્યોજિરા	મિિ્યક	સંબંધી	તરાલીિી	સહ્યોગ	અિે	સિંોધિ	કરા્યશાિરંા	સહ્યોગ	પૂરો	પરાડિરાિો	હો્ય	છે.	“પ્ધરાિિંત્રી	પોિણ	િમતિ	
મિિરાશાણ	્યોજિરા”-PM	POSHAN	્યોજિરાિી	તિરાિ	સતરે	ગુણિત્તરાિરાં	અમભવૃમદ્ધ	કરિરા	જીલ્રા	અિે	તરાલુકરા	કક્ષરાએ	સહ્યોગ,	
િેતૃ્િગીરી,	િરાગશાદિશાિ	અિે	ગુણિત્તરા	સુધરારિરા	િરાટ	ેસુધરારરા્િક	સુિિો	આપિરા	તથરા	િરાગશાદિશાિ	અિે	િોિીટરીંગ	કરિરાિું	હો્ય	
છે
બિેટ :
	 	 િિશા	૨૦૨૦-૨૧િરાં	િંજૂર	કરેલ	બજેટ	₨	૧૦૫૪.૨૭	પૈકી	₨	૧૦૪૫.૮૦	કરોડિો	ખિશા	થ્ેયલ	છે.	િિશા	૨૦૨૧-૨૨	
િરાટે	કલુ	િંજૂર	બજેટ	₨	૧૦૪૪.૯૦	કરોડ	છે.	જેિરાં	કેંદ્ર	સરકરારિો	મહસસો	₨	૪૮૩૩.૯૦	લરાખ	અિે	રરાજ્ય	સરકરારિો	મહસસો	
₨	૫૬૧૫.૧૨	લરાખિો	છે.
િૈશનક િેનુ (નાસિરો અને ભરોિન ) :

ક્રિ નં. સાિગ્રી પીએિ પરોષણ ધરોરણ ૧ થી ૫ િાટે શન્યિ પ્િાણ (ગ્રાિિાં)
૧ ફુડ	ગેઇિ	(ઘઉં	/	િોખરા) ૧૦૦ ૧૫૦
૨ દરાળ	 ૨૦ ૩૦
૩ િરાકભરાજી ૫૦ ૭૫
૪ તેલ	 ૧૦ ૧૦
૫ િીઠું ૦ ૦

કુલ ૧૮૦ ૨૬૫
	 “પ્ધરાિિંત્રી	પોિણ	િમતિ	મિિરાશાણ	્યોજિરા”-PM	POSHAN	્યોજિરાિરંા	આપિરાિરાં	આિતું	કરાિુ	અિરાજ	૨૬૫	ગ્રાિ	રંધરાઇિે	
તૈ્યરાર	થરા્ય	્્યરારે	લગભગ	૪૦૦	ગ્રાિ	જેટલું	થરા્ય	છે.	એિું	જણરા્ંુય	છે	કે	પ્રાથમિક	અિે	ઉચ્ચત્તર	પ્રાથમિક	મિદ્રાથથીઓ	એક	સિ્યે	
આટલું	આહરાર	લઇ	િકતરા	િથી.	જેથી	રરાજ્ય	સરકરાર	ેભોજિિે	બે	ભરાગોિરાં	મિભરાજીત	કરિરાિંુ	િક્ી	ક્યુાં	છે	(૧)	પ્થિ	ભોજિ	
(૨)	િરાસતો	જેિરાં	ખરાદ્	અિરાજ	અિે	કેલરી	િૂલ્યોિી	િરાત્રરા	એક	સિરાિ	રહે	છે,	જેથી	મિદ્રાથથીઓિે	કેલરી	ખોરરાકિો	સંપૂણશા	ઇિટેક	
િળી	િકે.
િષથિ ૨૦૨૧-૨૨ િાં કુદકંગ કરોસટિાં િધારરો : 
	 	 ભરારત	સરકરાર	દ્રારરા	િિશા	૨૦૨૧-૨૨િરાં	કુંકકગ	કોસટિો	દર	રીિરાઇઝ	કરી	૧૦.૯૯%	િધરારો	કરિરાિરાં	આિેલ	છ	ેમિક્ષણ	
મિભરાગિરા	તરા.૧૧/૦૫/૨૦૨૦િરા	ઠરરાિથી	કુંકકગ	કોસટિો	દર	રીિરાઇઝ	કરી	પ્રાઈિરી	અિે	અપર	પ્રાઈિરીિરાં	ગુજરરાત	સરકરારિરા	
િધરારરાિરા	તેલ	સમહત	અિુક્રિે	₨	૫.૫૦	અિે	₨	૭.૭૨	િો	િધરારો	કરિરાિરંા	આવ્યો	છે.	
ગેસ કનેકિન :
	 	 િિશા	૨૦૨૧-૨૨િરાં	િરાળરાિરા	તિરાિ	રસોડરાિરા	કેંનદ્રો	પર	ગેસ	કિેકિિ	ફરાળિિરાિરંા	આિેલ	છે.
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શિશથ ભરોિન (લરોકભાગીિારી નું ઉિાહરણ) :
	 	 સિે	૨૦૨૧-૨૨	િરા	િિશાિરંા	કોરોિરા	િહરાિરારીિરા	કરારણે	સરકરારશ્ી	દ્રારરા	લેિરા્ેયલ	મિણશા્ય	િુજબ	િરાળરાઓ	બંધ	રહેતરા	
મતમથ	ભોજિિો	લરાભ	આપિરાિરાં	આિેલ	િથી	અિે	લોક	ફરાળો	િેળિેલ	િથી.
સુખડી ્યરોિના :
	 	 આ	્યોજિરાિો	ઉદ્ેિ	બરાળકોિરા	ખોરરાકિરાં	અિરાજિો	િપરરાિ	િધરારિરાિો	અિે	તે	થકી	તેિિરાિરાં	પ્ોટીિ	અિે	કેલેરી	િું	
પ્િરાણ	િધરારિરાિો	છે.	CFTRI	અિે	પોિણ્યુતિ	આહરારિરા	મિષણરાતો	દ્રારરા	િંજુર	કરરા્ેયલ	સુખડી	બિરાિિરાિી	રીતથી	તૈ્યરાર	કરેલ	
સુખડી	અઠિરાકડ્યરાિરાં	એકિરાર	આપિરાિરાં	આિે	છે.	આ	સુખડી	ઘઉંં,	તેલ	અિે	ગોળિરંાથી	બિરાિિરાિરંા	આિે	છે.	િિશા	૨૦૨૧-૨૨	
િરાં	₨	૧૯.૭૨	કરોડિી	જોગિરાઈ	કરિરાિરાં	આિેલ	છે,	પરંત	ુકોરોિરા	કોમિડ-૧૯િરા	કરારણે	િરાળરાઓ	બંધ	રહેતરા	ખિશા	થ્યેલ	િથી.	
િૂધ સંજીિની ્યરોિના :
	 	 રરાજ્યિરા	૧૨	મજલ્રાિરા	૨૬	મિકરાસિીલ	તરાલુકરાઓિી	પ્રાથમિક	િરાળરાઓિરા	બરાળકોિે	દૈમિક	૨૦૦	િીલીગ્રાિ	ફલિેડશા	
દૂધ	આપિરાિી	્યોજિરા	અિલિરાં	િુકિરાિરાં	આિેલી	છે.	આ	્યોજિરા	હેઠળ	અઠિરાકડ્યરાિરંા	પરાંિ	કદિસ	ફલિેડશા	દૂધ	આપિરાિરાં	આિે	
છે.	િિશા	૨૦૨૧-૨૨	િરાં	₨	૫૫.૦૦	કરોડિી	બજેટ	જોગિરાઇ	કરિરાિરંા	આિેલ	છે,	પરંતુ	કોરોિરા	કોમિડ-૧૯	િરા	કરારણે	િરાળરાઓ	
બંધ	રહેતરા	ખિશા	થ્યેલ	િથી.	
અન્ન સંગિ ્યરોિના :
	 	 આ	્યોજિરાિો	ઉદ્ેિ	ધોરણ	૧	થી	૮	સુધીિી	આકદજામતિી	બરાળરાઓિી	િરાળરાિરાં	હરાજરીિરંા	િધરારો	કરિરા	અિે	િરાળરા	
છોડી	જતી	આકદજામત	બરાળરાઓિી	સંખ્યરાિરાં	ઘટરાડો	કરિરા	િરાટેિો	છે.	આકદજામત	મિસતરારોિરાં	બરાળરાઓિરા	િરાલીઓિે	અન્ન	સંગિ	
્યોજિરા	અંતગશાત	બરાળરાદીઠ	૧૫	કકગ્રા	ઘઉ	અિે	૧૫	કકગ્રા	િોખરા	અિે	બંિે	સત્રિરા	િિશાિરા	૩૦	કક.ગ્રા.	ઘઉ	અિે	૩૦	કકગ્રા	િોખરા	
એિ	કુલ	૬૦	કક.ગ્રા.	અિરાજ	આપિરાિી	જોગિરાઇ	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	આ	્યોજિરાિરાં	જે	આકદજામત	બરાળરાએ	િિશા	દરમ્યરાિ	
૭૦%	થી	િધુ	હરાજરી	િોંધ્યેલ	હોઇ	તેિિે	જ	આ	્યોજિરાિો	લરાભ	િળ	ેછે.	કુટુંબદીઠ	િધુિરંા	િધુ	૨	બરાળરાઓિે	આ	્યોજિરાિો	
લરાભ	આપિરાિરાં	આિે	છે.	િિશા	૨૦૨૧-૨૨	િરાટે	₨	૬૮.૦૦	કરોડિી	જોગિરાઇ	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	
િેબસાઇટ :
	 	 સમુપ્િ	કોટશાિરા	તરા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭િરા	િુકરાદરા	થી	 રરાજ્યિરા	તિરાિ	 “પ્ધરાિિંત્રી	પોિણ	િમતિ	 મિિરાશાણ	્યોજિરા”-PM	
POSHAN	્યોજિરાિરા	કેનદ્રોિી	િરામહતી	િેબસરાઇટ	ઉપર	િૂકિરા	આદેિ	થ્યેલ	છે.	ગુજરરાત	સરકરારિરા	મિક્ષણ	મિભરાગિરા	ઠરરાિ	
ક્રિરાંકઃ	િભ્ય/	૧૦૨૦૧૭/	૧૪૧/આર.	તરા.૨૦/૦૪/૧૭	થી	િેબસરાઇટ	પ્ોજેકટિરા	અિલ	િરાટે	િંજૂરી	િળી	છે.	તરા.૧૪/૦૬/૧૭	
િરા	રોજ	“પ્ધરાિિંત્રી	પોિણ	િમતિ	મિિરાશાણ	્યોજિરા”-PM	POSHAN	્યોજિરા	સરાથે	સંકળરા્ેયલ	તિરાિિે	સેટકોિ	દ્રારરા	તરાલીિ	
આપિરાિરાં	આિેલ	છે.	 “પ્ધરાિિંત્રી	પોિણ	િમતિ	મિિરાશાણ	્યોજિરા”-PM	POSHAN	્યોજિરાિરા	૩૨૪૭૦	કેનદ્રો	ઉપર	દરેક	
િુખ્ય	મિક્ષક	પરાસેથી	િેબસરાઇટ/િોબરાઇલ	એ્પલીકેિિ	િરારફત	ેદૈમિક	રીત	ેહરાજર	બરાળકો	તથરા	લરાભરાથથીઓિી	સંખ્યરા	િેળિિરાિરાં	
આિે	છે.	પ્ધરાિિંત્રી	પોિણ	િમતિ	મિિરાશાણ	્યોજિરા”-PM	POSHAN	્યોજિરાિી	દરરોજ	દૈમિક	િરામહતી	િેબસરાઇટ/િોબરાઇલ	
એ્પલીકેિિ	દ્રારરા	NIC	િી	િેબસરાઇટ	તથરા	CM	DASH-BOARD	પર	દૈમિક	રીતે	િેબસમિશાસ	દ્રારરા	િેળિિરાિરાં	આિે	છે.	
(૭) સાક્ષરિા અને શનરંિર શિક્ષણ
•	 	 સરાક્ષરતરા	અિે	મિરંતર	મિક્ષણ	મિ્યરાિકિી	કિેરી	હેઠળ	રરાજ્ય	સરકરાર	પુરસકૃત	‘‘પઢિરા	મલખિરા	અમભ્યરાિ‘‘	્યોજિરા	

ગુજરરાત	રરાજ્યિરાં	તરા.	૧૧/૧૨/૨૦૨૦િરા	પકરપત્રથી	અિલિરાં	આિેલ	હતી.	
•	 	 જે	્યોજિરા	તરા.	૩૧/૭/૨૦૨૧	સુધી	લંબરાિિરાિરાં	આિેલ	હતી.	અિે	્્યરારબરાદ	ન્યુ	કદલહી	એિ.એિ.આર.ડી.	દ્રારરા	

તરા.	૩૧/૩/૨૦૨૨	સુધી	લંબરાિિરાિરાં	આિેલ	છે.	
•	 	 સિે	૨૦૨૧-૨૨	િરા	િિશા	િરાટે	િિી	બરાબત	તરીકે	િંજુર	થ્યેલ	છે.	
•	 	 પઢિરા	મલખિરા	અમભ્યરાિ	્યોજિરા	િરાંગણી	િંબર-૯	અિુક્રિે	કેનદ્ર	સરકરારિરા	૬૦	ટકરા	લેખ	ે	₨	૧,૫૦,૯૩,૫૪૦/-	તથરા	

રરાજ્ય	સરકરારિરા	૪૦	ટકરા	લેખે	₨	૧,૦૦,૬૨,૩૬૦/-	િી	ટોકિ	જોગિરાઇ	કરિરાિરંા	આિેલ	હતી.	
•	 	 પઢિરા	મલખિરા	અમભ્યરાિ	્યોજિરા	િરંાગણી	િંબર-૯૫	િરાં	કેનદ્ર	સરકરારિરા	૬૦	ટકરા	લેખે	₨	૪૩,૫૬,૦૦૦/-	તથરા	રરાજ્ય	

સરકરારિરા	૪૦	ટકરા	લેખ	ે₨	૨૯,૦૪,૦૦૦/-	િી	ટોકિ	જોગિરાઇ	કરિરાિરાં	આિેલ	હતી.	
•	 	 પઢિરા	મલખિરા	અમભ્યરાિ	્યોજિરા	િરંાગણી	િંબર-૯૬	િરાં	કેનદ્ર	સરકરારિરા	૬૦	ટકરા	લેખે	₨	૨૩,૩૦,૪૬૦/-	તથરા	રરાજ્ય	

સરકરારિરા	૪૦	ટકરા	લેખ	ે₨	૧૫,૫૩,૬૪૦/-	િી	ટોકિ	જોગિરાઇ	કરિરાિરાં	આિેલ	હતી.	
•	 	 આ	્યોજિરા	ગુજરરાત	રરાજ્યિરા	િહ્િરાંકરાંક્ષી	બે	મજલ્રાઓ	દરાહોદ	અિે	િિશાદરા	મજલ્રાિરંા	અિલીકરણ	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	

જે	અંતગશાત	કોિીડ-૧૯	િી	પકરતસથતિે	ધ્યરાિે	લેતરંા	દરાહોદ	અિે	િિશાદરા	મજલ્રાિરા	બે-	બે	તરાલુકરાઓિરાંથી	કુલ	૩૩૨૧૬	
મિરક્ષરોિરાંથી	૨૭૫૩૪	મિરક્ષષ્રરોિે	અક્ષરજ્રાિ	પુરુ	પરાડીિે	સરાક્ષર	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	
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•	 	 આ	્યોજિરા	અંતગશાત	આગરાિી	૪	િરાસિરાં	િધુ	મિરક્ષરોિે	અક્ષરજ્રાિ	પુરું	પરાડી	બે	મજલ્રાઓિરંાથી	૧૫થી	ઉપરિી	ઉિંરિરા	

મિરક્ષરોિે	સરાક્ષર	કરિરાિું	આ્યોજિ	કરિરાિરાં	આિિરાર	છે.
•	 	 અરાિ	કુલ.	₨	૩,૬૩,૦૦,૦૦૦/-	િી	િિી	બરાબત	તરીકે	િંજુરી	િળેલ	હતી.	
•	 	 રરાષ્ટી્ય	પ્ૌઢ	મિક્ષણ	કરા્યશાક્રિિરા	પ્િરાર-	પ્સરાર	િરાટે	સિે	૨૦૨૧-૨૨	િરા	િિશા	િરાટે	₨	૧૦૦૦/-	ટોકિ	જોગિરાઇ	કરિરાિરાં	

આિેલ	હતી.	
•	 	 આ	પ્ોજેકટિો	િૂળભૂત	હેતુ	૧૫	કે	તેથી	િધુ	િ્યજૂથિરંા	લોકોિે	સરાક્ષર	બિરાિિરાિો	અિે	િધુિરાં	િધુ	સત્રીઓિે	સરાક્ષર	

બિરાિી	સત્રી	અિે	પુરૂિ	િચ્ચે	સરાક્ષરતરા	દરિો	તફરાિત	ઘટરાડિરાિો	હતો.
(૮) શન્યાિકશ્ી, ટેકશનકલ શિક્ષણની કચેરી, ગુિરાિ રાજ્ય ગાંધીનગર 
	 	 રરાજ્યિરાં	સરકરારી	૧૬	ઇજિેરી	કોલેજો,	૧	એિ.સી.એ.	કોલેજ,	૩૧	પોલીટેકિીકો,	૩	ફરાિશાસી	કોલેજ,	૨૬	ટેકિીકલ	
હરાઇસકુલો	અિે	૨	વ્યિસરા્યીક	તરાલીિ	કેનદ્રો	આિેલ	છે	જે	ટેકિીકલ	મિક્ષણ	કિેરીિરા	સીધરા	િહીિટી	મિ્યંત્રણ	હેઠળ	છે.	આ	
ઉપરરાંત	અિુદરાિ	િેળિતી	સંસથરાઓ	તથરા	સિમિભશાર	સંસથરાઓ	દ્રારરા	ઔદ્ોમગક	સિુદરા્યિરા	િરાિિબળિી	જરૂકર્યરાતિે	અિુલક્ષીિે	
ગુણિત્તરાસભર	અિે	સંતુમલત	ટેકમિકલ	મિક્ષણ	અિે	તરાલીિ	પુરી	પરાડી	રરાજ્યિરા	સરાિરાજીક	અિે	આમથશાક	મિકરાસ	િરાટે	જરૂરી	
મિ્યિિ	ઉપર	ધ્યરાિ	કેનદ્રીત	કરે	છે.
િષથિ ૨૦૨૧-૨૨ િરમ્યાન થ્યેલ/પ્ગશિ હેઠળની િુખ્ય કાિગીરી :
(૧)	ઇજિેરી	કોલેજો/કડ્પલોિરા	ઇજિેરી/ફિશાસી/અકકીટેક	 કડગ્ી,	 કડ્પલોિરા,	એિ.બી.એ,	એિ.સી.એ.	સંસથરાઓ.	રરાજ્યિરાં	 િૈક્ષમણક	
િિશા-૨૦૨૧-૨૨	દરમ્યરાિિી	હ્યરાત	સિમિભશાર	સંસથરાઓિરંા	િિરા	અભ્યરાસક્રિો	િરૂ	કરિરા	તથરા	હ્યરાત	અભ્યરાસક્રિોિરાં	બેઠકોિરાં	
િધરારો	થિરા	અંગ	ેAICTE,	New	Delhi	દ્રારરા	િરૂ	કરિરાિી	િંજુરી	પ્દરાિ	થઇ.

ક્રિ અભ્યાસક્રિરો કુલ બેઠકરો

૧

સિમિભશાર	સંસથરાઓ(ડી્પલોિરા	ઇજિેરી)
Aircraft	 Maintenance	 Engineering;	 Artificial	 Intelligence(AI)	 and	 Machine	
Learning;	Automation	 and	Robotics;	Biotechnology;	Cloud	Computing	 and	
Big	Data;	Communication	and	Computing	Networking;	Computer	Science	and	
Engineering;	Dairy	Technology;	Environment	Engineering;	Fire	Technology	
&	Safety;	Food	Technology;	Gaming	and	Animation;	Petroleum	Engineering;	
TV	and	Sound	Engineering;	Weapon	Engineering

૧૦૭૮

૨

સિમિભશાર	સંસથરાઓ(ડીગ્ી	ઇજિેરી)
Computer	Science	&	Engineering	(Internet	of	Things	&	Cyber	Security	including	
Block	 Chain	 Technology)	 ;	 Computer	 Science	 &	 Biosciences;	 Computer	
Engineering	(Software	Engineering);	Computer	Science	&	Engineering	(Cloud	
Computing);	 Computer	 Science	 &	 Design;	 Pharmaceutical	 Engineering;	
Computer	 Science	 &	 Business	 Systems;	 Electronics	 &	 Instrumentation	
Engineering;	 Computer	 Science	 &	 Engineering	 (Data	 Science);	 Robotics	
&	 Artificial	 Intelligence;	 Information	 Technology	 &	 Engineering;	 Aircraft	
Maintenance	 Engineering;	 Computer	 Science	 &	 Engineering	 (Internet	 Of	
Things);	Computer	Science	&	Engineering	(Block	Chain	Technology);	Computer	
Science	&	Engineering	(Networks);	Computer	Science	&	Technology;	Computer	
Technology;	 Information	 Technology	 (Artificial	 Intelligence);	 Information	
Technology	(Cyber	Security);	Fire	&	Safety	Engineering;	Food	Technology

૩૧૦૮

કુલ ૪૧૮૬
(૨)  િૈક્ષશણક સંિાધનરોની પૂિથિિા 
	 	 બદલરાતી	 જતી	 ટેકિોલોજીિરા	 સંદભશાિરાં	 અિલી	 બિરાિેલ	 અભ્યરાસક્રિિી	 જરૂરી્યરાત	 અિુસરાર	 પ્્યોગિરાળરાિરાં	 જરૂરી	
ઉપકરણો,	સરાધિ-સરાિગ્ી,	પુસતકો,	ફમિશાિર	િગેરેિી	પૂતશાતરા	િરાટે	₨	૨૮૨૯.૦૦	લરાખિી	િિી	બરાબતિી	િહીિટી	િંજુરી	પ્દરાિ	
થ્યેલ	છે.			
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(૩)  િાનિ સંિાધનની પૂિથિિા 
	 	 ગુજરરાત	જાહેર	સેિરા	આ્યોગ	િરારફત	િૈક્ષમણક	સંિગશાિરા	િગશા-૨	િરાં	કુલ-૨	અધ્યરાપકોિે	મિિણૂંક	આપિરાિરંા	આિેલ	છે.	
તેિજ	અન્ય	કુલ-૬૩	અધ્યરાપકોિે	મિિણુંક	આપિરાિી	કરા્યશાિરાહી	પ્ગમતિરાં	છે.	તેિજ	ગુજરરાત	ગૌણ	સેિરા	પસંદગી	િંડળ	િરારફતે	
મબિ-િૈક્ષમણક	સંિગશાિરાં	િગશા-૩	િરા	૧૪૦	જગ્યરાઓ	ભરિરા	અંગેિરા	િરાંગણરાપત્રકો	િોકલી	આપિરાિરાં	આિેલ	છે.
(૪) બાંધકાિ સુશિધાઓ
	 	 ગુજરરાત	 ટેકિોલોજીકલ	 ્યુમિિમસશાટી	 િોજે:	 લેકરાિરાડરા	 જી.ગરંાધીિગર	 ખરાતે	 િિરા	 બિિરાર	 એડમિિીસટ્ેટીિ	 મબલડીંગ,	
લરા્યબરેી,	એકેડમિક	મબલડીંગોિરા	ઇનટીરી્યર,	ફમિશાિરિરા	કરાિો	િરાટ	ે₨	૧૧૫૫.૦૦	લરાખિી	િિી	બરાબત	તરીકે	િહીિટી	િંજૂરી	
પ્દરાિ	થ્યેલ	છે.
	 	 ટેકમિકલ	િૈક્ષમણક	સંસથરાઓ	ખરાત	ેિિરા	િૈક્ષમણક	ભિિો,	િક્કિોપ	તથરા	િરરાિતિરા	રીપેરીંગ	જેિરા	બરંાધકરાિ	હેઠળિરા	૦૬	
કરાિો	િરાટે	₨	૮૧૨.૨૩	લરાખિી	િિી	બરાબતોિી	િહીિટી	િંજૂરી	પ્દરાિ	થ્યેલ	છે.	
(૫) ટેબલેટ ્યરોિના 
	 	 રરાજ્ય	સરકરાર	દ્રારરા	ધોરણ-૧૦	અિે	ધોરણ	-૧૨િી	િરાન્ય	બોડશાિી	પરીક્ષરા	ઉમત્તણશા	કરી	રરાજ્યિરા	કડ્પલોિરા	તેિજ	સ્રાતક	
કક્ષરાિરા	અભ્યરાસક્રિોિરા	પ્થિ	િિશાિરંા	પ્િેિ	િેળિિરાર	અંદરાજે	૩	લરાખ	મિદ્રાથથીઓિે	₨	૧૦૦૦	િરંા	ટોકિ	દરે	ટેબલેટ	આપિરા	
િરાટે	સિે	૨૦૨૧-૨૨	િરાં	કુલ	₨	૨૦૦૦૦.૦૦	લરાખિી	િહીિટી	િંજુરી	પ્દરાિ	થ્યેલ	છે.
(૬) ડીજીટલ એજ્યુકેિન ડેિલરોપિેનટ ફંડ (DEDF)
	 	 મિક્ષણ	 મિભરાગિરા	 ડીજીટલ	એજ્યુકેિિ	 ડેિલોપિેનટ	 ફંડ	 (DEDF)	અંતગશાત	 કુલ	 ₨	 ૩૦૦૦.૦૦	લરાખિી	જોગિરાઈ	
કરિરાિરાં	આિેલ	છે	તેિજ	DEDF	અંતગશાત	પ્થિ	તબક્ે	રરાજ્યિી	૧૦૭	ઉચ્ચ	િૈક્ષમણક	સંસથરાઓ	અિે	૩	્યુમિિસથીટી	તેિજ	
૧૧૭	ગ્રાનટ	ઇિ	એઈડ	કોલેજો	ખરાતે	Wi-Fi	સુમિધરા	ઉપલબધ	કરરાિિરાિરાં	આિેલ	છે.
(૭) સટુડનટ સટાટથિઅપ એનડ ઇનરોિેિન પરોલીસી (SSIP)
	 	 સટુડનટ	સટરાટશા	અપ	અિે	ઇિોિેિિ	પોમલસી	૫	િિશા	(૨૦૧૭	થી	૨૦૨૧)	િરાટ	ેમિકસરાિિરાિરાં	આિી	છે.	SSIP	પોલીસી	
હેઠળ	િિશા	૨૦૨૧-૨૨	િરાટ	ે₨	૫	કરોડ	ફરાળિિરાિરાં	આિેલ	છે.	િિશા	૨૦૨૧-૨૨િરાં	કુલ	૨૦	સંસથરા/્ુયિીિસથીટીિે	SSIP	ગ્રાનટી	
સંસથરા	તરીકે	સિરાિેિ	કરી	કુલ	₨	૫૫.૭૫	લરાખિી	રકિ	ફરાળિિરાિરાં	આિી	છે.	જ્યરાર	ે₨	૧.૫૪	કરોડ	કરાિગીરીિરા	આધરાર	ે
અગરાઉિરા	તબક્રાઓિી	ગ્રાનટી	સંસથરા/્યુિીિસથીટી	િે	બીજા	હપ્તરા	તરીકે	આપિરાિરંા	આવ્યરા	છે.	એિ	િિશા	૨૦૨૧-૨૨િરંા	₨	૨.૧૦	
કરોડિી	ગ્રાનટ	ફરાળિિરાિરાં	આિી	છે.	િિશા	૨૦૨૧-૨૨	િરાં	થ્યેલ	POC,	પેટનટ,	સટરાટશાઅપ	અિે	અિેરિેસ	એકટીિીટીિી	િરામહતી	
િીિે	િુજબ	છે.

ક્રિ િાશહિી કકૂલ સંખ્યા
૧ પ્ૂફ	ઓફ	કોનસે્પટ	(PoC)	પ્ોજેકટસ ૩૨૩
૨ પેટનટ	ફરાઇમલંગ ૪૯
૩ સટરાટશાઅપિે	સહરા્ય	 ૨૦૨
૪ અિેરિેસ	કરા્યશાક્રિો	 ૩૨૮

(૮) દફનીશિંગ સકકૂલ
	 	 મિક્ષણ	મિભરાગ	દ્રારરા	રરાજ્યિી	ઉચ્ચ	અિે	ટેકિીકલ	મિક્ષણ	સંસથરાઓ	ખરાત	ેફીિીિીંગ	સકુલ	હેઠળ	મિમિધ	તરાલીિ	કરા્યશાક્રિો	
્યોજિરાિરાં	આિી	રહેલ	છે.	કફિીમિંગ	સકુલ	દ્રારરા	મિદ્રાથથીઓિરાં	અભ્યરાસ	ઉપરરાંત	મિમિધ	એમ્પલો્ેયબીલીટી	સકીલ	િધે	ત	ેિરાટે	
ખરાસ	પ્કરારિી	તરાલીિો	જિેી	કે	કોમ્યુિીકેિિ	સકીલ,	લરાઈફ	સકીલ,	પસશાિરામલટી	ડેિલોપિેનટ	મિગેરે	દ્રારરા	કૌિલ્ય	ક્ષિતરાિંુ	મિિરાશાણ	
કરિરાિરાં	આિિે.	કફિીમિંગ	સકુલ	્યોજિરા	અંતગશાત	રરાજ્યિી	તિરાિ	ઉચ્ચ	અિે	ટેકિીકલ	મિક્ષણ	સંસથરાઓિો	સિરાિેિ	કરિરાિરાં	
આિેલ	છે.	િિશા	૨૦૨૧-૨૨	િરાટે	કફિીમિંગ	સકકૂલ	અંતગશાત	₨	૧૦૦.૦૦	લરાખિી	જોગિરાઇિી	િમહિટી	િંજુરી	પ્દરાિ	થ્યેલ	છે.	
(૯)  Integrated Module for Placement Apprenticeship cum Training (IMPACT)
	 	 મિદ્રાથથીઓિે	તરાલીિ	આપિરા	િરાટે	ગુજરરાત	િોલેજ	સોસરા્યટી(GKS)	દ્રારરા	સેનટરલ	ઇનસટીટ્યુટ	ઓફ	પેટ્ોકેમિકલ	
એનજીમિ્યરીંગ	એનડ	ટેકિોલોજી	(CIPET),	અિદરાિરાદ,	િેિિલ	સિોલ	ઇનડસટ્ીઝ	કોપપોરેિિ	(NSIC),	રરાજકોટ,	ઇનડો	જિશાિ	
ટુલ	રૂિ	(IGTR),	અિદરાિરાદ	અિે	સપોકિ	ટ્યુટોકર્યલ	(આઈઆઈટી	િંુબઈ)	સરાથે	MoU	કરિરાિરાં	આિેલ	છે,	કુલ	૨૦	જેટલરા	
તરાલીિ	અભ્યરાસક્રિોિરાં	૧૬૯૭	જેટલરા	મિદ્રાથથીઓ	દ્રારરા	તરાલીિ	લેિરાિરાં	આિેલ	હતી	અિે	તરાલીિ	િરાટ	ેિિશા	૨૦૨૧-૨૨િરાં	
₨	૧૩.૩૮	લરાખિું	િૂકિણું	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.
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કરોષ્ટક: િષથિ ૨૦૨૧-૨૨ િાં ટે્શનંગ પાટથિનર િીઠ િાલીિ પાિેલ શિદ્યાથથીઓની સંખ્યા

ક્રિ ટે્શનંગ પાટથિનરનું નાિ િાલીિ લીધેલ શિદ્યાથથીઓની સંખ્યા
૧ સીપેટ,	અિદરાિરાદ ૧૦૬
૨ એિ.એસ.આઈ.સી,	રરાજકોટ ૨૯૮
૩ આઈ.જી.ટી.આર,	અિદરાિરાદ ૨૨૪
૪ સપોકિ	ટ્યુટોકર્યલ	(આઈઆઈટી	િુંબઈ) ૧૦૬૯

કુલ ૧૬૯૭
(૧૦) STEM – દરસચથિ ગ્રાનટ સેલ 
	 	 રરાજ્યિી	સરકરારી	ઈજિેરી	અિે	પોલીટેકમિક	કોલેજોિરા	અધ્યરાપકોિે	મિદેિિરંા	કોઈપણ	્યુમિિમસશાટી	/	ઈતનસટટ્યૂટઓિરાં	
(૫૦૦	Quality	Standard	International	Rankings	સુધીિરંા)	તથરા	દેિિી	પ્મતમષ્ઠત	િૈક્ષમણક	સંસથરા	જેિીકે	IITs,	NITs,	IIITs,	
IISERs	તેિજ	સંિોધિ	સંસથરા	જેિીકે	ISRO,	IPR,	ATIRA	અિે	PRL	સરાથે	Collaborative	Research	કરિરાિરા	હેતુસર	િિશા	
૨૦૨૧-૨૨િરાં	“રીસિશા	પ્િોિિ	અનડર	ટેકિીકલ	એજ્યુકેિિ	–	STEM	“	્યોજિરા	િરાટે	₨	૮૦.૦૦	લરાખિી	િમહિટી	િંજુરી	
પ્દરાિ	થ્યેલ	છે.	
(૧૧) અધ્યાપકરોને િાલીિ (ટે્નીંગ સેલ) 
	 	 રરાજ્યિી	સરકરારી	ઈજિેરી	 કોલેજો	અિે	પોલીટેકિીક	સંસથરાઓિરા	અધ્યરાપકોિે	સંસથરા	ખરાતે	જ	ઉચ્ચ	ગુણિત્તરા	્યુતિ	
તરાલીિ	િળી	રહે	તે	હેતુસર	ટેકિીકલ	મિક્ષણ	મિભરાગ	િરાટિેું	િક્ર	આ્યોજિ	કરિરાિરાં	આિેલ	છે.	ટેકિીકલ	મિક્ષણ	મિભરાગ	
દ્રારરા	િિશા	૨૦૧૮-૧૯થી	પ્થિ	િખત	અધ્યરાપકોિે	રરાષ્ટિી	િરાિરાંકકત	સંસથરાઓ	ખરાતે	તેિિી	 ટે્િીંગિી	જરૂરી્યરાતિે	અિુરૂપ	
તરાલીિ	િળી	 રહે	 ત	ે હેતુથી	 “ફેકલટી	એનડ	 સટરાફ	 ડેિલોપિેનટ”	 પોટશાલ	 થકી	 તરાલીિ	આપિરાિરાં	આિી	 રહેલ	છે.	 િરાલુ	 િિથે	
૨૦૨૧-૨૨	દરમિ્યરાિ	અ્્યરાર	સુધીિરાં	રરાષ્ટ	IIT,	NIT,	જેિી	િરાિરાંકીત	સંસથરાઓિરાં	તેિજ	રરાજ્ય	સરકરારિી	સરકરારી	ઇજ્ેરી/
પોલીટેક્ીક્	સંસથરાઓ	અિે	રરાજ્યિી	પ્મતમષ્ઠત	સંસથરાઓ	ખરાતે	કુલ-૬૩૭	તરાલીિ	કરા્યશાક્રિોિરાં	૨૫૦૦	જેટલરા	અમધકરારીઓ/
કિશાિરારીગણિે	તરાલીિ	ઓફલરાઈિ	તેિજ	ઓિલરાઈિ	તરાલીિ	આપિરાિરાં	આિેલ	છે.	અમધકરારીઓ/કિશાિરારીગણિે	સદર	તરાલીિ	
કરા્યશાક્રિોિરાં	ભરાગ	લિેરા	િરાટે	રરાજ્ય	સરકરાર	દ્રારરા	₨	૩૯.૦૦	લરાખિી	િહીિટી	િંજુરી	પણ	િળેલ	છે.	
(૧૨) સિાટથિ ગુિરાિ ફરોર ન્યુ ઈસનડ્યા હેકાથરોન.
	 	 સટરાટશા	અપ	ઇકોમસસટિિે	િજબૂત	બિરાિિરા	િરાટે,	SSIP	દ્રારરા	સિરાટશા	ગુજરરાત	ફોર	ન્યુ	ઇતનડ્યરા	હેકરાથોિ	સપધરાશાિંુ	આ્યોજિ	
કરિરાિરાં	આવ્યું	હતું,	જેિરંા	સિરાટશા	ગુજરરાત	ફોર	ન્યૂ	ઈતનડ્યરા	હેકરાથિિરાં	૧૭૮	ઉદ્ોગોિરા	૧૯૮	પ્ોબલિિરા	મિરરાકરણ	િરાટે	૧૦૯૮	
ટીિિરા	કુલ	૫૬૫૦	મિદ્રાથથીઓ	ભરાગ	લીધો	હતો,	તરા-૧૦-૧૧	ઓગસટ	૨૦૨૧િરા	રોજ	ફરાઇિલ	સપધરાશા	િરાટ	ેક્ોમલફરા્ય	થ્યેલ	
૨૪૨	ટીિિી	ફરાઇિલ	સપધરાશા	ગુજરરાત	રરાજ્યિરાં	અલગ	અલગ	૧૪	સંસથરા	ખરાતે	આ્યોજિ	કરિરાિરાં	આિેલ	હતું.	જેિરાં	કુલ	૧૮	
ટીિ	મિજેતરા	થઈ	હતી.
(૧૩) આઝાિી કા અમૃિ િહરોતસિ.
	 	 તરા.૨૪-૦૯-૨૦૨૧	િરા	રોજ	િરાિિી્ય	મિક્ષણિંત્રીશ્ી	અિે	રરાજ્યકક્ષરાિરાિંત્રીશ્ી	તથરા	અન્ય	િહરાિુભરાિોિી	હરાજરીિરાં	
આઝરાદી	 કરા	અમૃત	િહો્સિ	કરા્યશાક્રિિું	આ્યોજિ	કરિરાિરાં	આવ્યું	 હતું.	સદર	ઇિેનટિરાં	૧૧	જેટલરા	 સટરાટશાઅપ	િરાટે	 સટોલિંુ	
આ્યોજિ	કરિરાિરાં	આવ્યું	હતું.	સિરાટશા	ગુજરરાત	ફોર	ન્યુ	ઈતનડ્યરા	હેકરાથોિ	સપધરાશાિરંા	મિજેતરા	૧૮	ટીિોિે	₨	૭.૨૦	લરાખિરા,	૨૭	
િરાઇનડ	ટુ	િરાકકેટિી	ટીિિે	ઇિરાિો	આપિરાિરાં	આવ્યરા	હતરા,	SSIP	અંતગશાત	૧૦	ગ્રાનટેડ	સંસથરાિે	₨	૮૬.૪૫	લરાખ	ફરાળિિરાિરાં	
આવ્યરા	હતરા.	તથરા	SSIP	૨.૦	િરાટ	ેસટેક	હોલડર	િક્કિોપિંુ	આ્યોજિ	કરિરાિરાં	આવ્યું	હતું.
(૧૪) િાઇનડ ટુ િાકકેટ
	 	 આઈ-હબ	અંતગશાત	િરાઇનડ	ટુ	િરાકકેટ	ફલેગિીપ	પ્ોગ્રાિ	અંતગશાત	અલગ	અલગ	સેકટરિરા	કકૂલ	૨૮	પ્ોજેકટ	િે	કુલ	
₨	૧૯,૨૧,૧૪૪/-િી	ગ્રાનટ	ફરાળિિરાિરંા	આિી	છે.
(૯) ઉચ્ચ શિક્ષણ કશિિનરની કચેરી, ગાંધીનગર 
	 	 ઉચ્ચ	 મિક્ષણ	કમિશ્નરિી	કિેરી,	 મિક્ષણ	 મિભરાગિરા	િરાગશાદિશાિ	િીિે	 રરાજ્યિરંા	આિેલ	્યુમિિમસશાટીઓ	અિે	સરાિરાન્ય	
કોલેજો	તથરા	સંસથરાઓિરા	િહીિટિી	કરાિગીરી	કરે	છે.
	 	 રરાજ્યિરાં	૧૪	્યુમિિમસશાટીઓ,	૧૧૦	સરકરારી	કોલેજો,	૩૫૭	અિુદરાિપરાત્ર	કોલેજો,	૪૫૦	સિમિભશાર	કરા્યશારત	છે.	આ	
ઉપરરાંત	૧૫	ગ્રામ્ય	મિદ્રાપીઠો,	૦૩	જીબીટીસી	સંસથરાઓ	અિે	૦૯	સિંોધિ	સંસથરાઓ	આિેલી	છે.	
૧.	 	 રાષ્ટી્ય ઉચ્ચિર શિક્ષા અશભ્યાન :	આ	્યોજિરા	અિંત:	કેનદ્ર	પુરસકતૃ	્યોજિરા	છે.	જેિરંા	સિે.	૨૦૧૪-૧૫િરા	િિશાિરાં	

જ્યરારે	આ	્યોજિરા	િિી	બરાબત	તરીકે	િંજુર	થઈ	્્યરારે	૬૫:૩૫	એટલે	કે	ભરારત	સરકરારિો	મહસસો	૬૫%	અિે	રરાજ્ય	
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સરકરારિો	મહસસો	૩૫%	હતો.જેિરાં	MHRD	ભરારત	સરકરાર	દ્રારરા	ફેરફરાર	કરીિે	િિશા	૨૦૧૫-૧૬	થી	કેનદ્ર	સરકરારિો	
ફરાળો	૬૦%	અિે	રરાજ્ય	સરકરારિો	ફરાળો	૪૦%	કરિરાિરાં	આવ્યો	છે.	સિે	૨૦૨૧-૨૨િરા	િિશાિરા	બજેટિરાં	ચાલુ બાબિ 
િરીકે ₨ ૭૨૯૫.૦૦ લાખની	િહીિટી	િંજૂરી	િળેલ	છે	

૨.	 	 િુખ્યિંત્રી ્યુિા સિાિલંબન ્યરોિના :	 િુખ્યિંત્રી	 ્યુિરા	 સિરાિલંબિ	 ્યોજિરાિંુ	 િિશા	 ૨૦૧૫-૧૬	 થી	અિલીકરણ	
થ્યેલ	છ.ે	િુખ્યિંત્રી	્યુિરા	સિરાિલંબિ	્યોજિરા	અંતગશાત	પ્રાથમિક,	િરાધ્યમિક,	ઉચ્ચત્તર	િરાધ્યમિક	અિે	ઉચ્ચ	મિક્ષણિરા	
અભ્યરાસક્રિોિરાં	અભ્યરાસ	કરતરા	તિરાિ	િગપોિરા	તેજસિી	અિે	જરૂકર્યરાતિંદ	મિદ્રાથથીઓિે	અભ્યરાસ	િરાટે	આમથશાક	સહરા્ય	
તેિજ	અન્ય	સિલતો	સિરાિ	ધોરણે	િળી	રહ	ેતે	હેતુથી	િુખ્યિંત્રી	્યુિરા	સિરાિલંબિ	્યોજિરા	અિલિરાં	િુકિરાિરાં	આિેલ	
છે.	મિષ્યવૃમત્ત	સહરા્ય	રૂપે	ઉચ્ચ	મિક્ષણિરા	અભ્યરાસક્રિોિરાં	પ્િેિ	િેળિતરા	મિદ્રાથથીઓિે	ટ્યુિિ	ફીિી	રકિિરા	૫૦%	
તથરા	હોસટેલ	અિે	ભોજિ	ખિશાિરાં	રરાહત	પુરી	પરાડિરાિરાં	આિે	છે.	સિે	૨૦૨૧-૨૨િરા	િિશાિરંા	સદર	્યોજિરા	િરાટે	ચાલુ 
બાબિ િરીકે ₨ ૨૮૭૦૦.૦૦ લાખની	િહીિટી	િંજૂરી	િળેલ	છે	

૩.	 	 િરોધ - (SODH - Scheme of Developing High Quality Research) : મિક્ષણ	મિભરાગ	દ્રારરા	રરાજ્યિી	મિમિધ	
્યુમિિમસશાટી	ખરાતે	પીએિડી	કોિશાિરાં	અભ્યરાસ	કરતરાં	મિદ્રાથથી	પૈકી	ગુણિત્તરા્ુયતિ	સિંોધિ	કરતરંા	મિદ્રાથથીઓ	િરાટે		“િોધ”	
(Scheme	of	Developing	High	Quality	Research)	્યોજિરા	અિલિરંા	િૂકિરાિરંા	આિેલ	છે.	આ	્યોજિરા	અંતગશાત	
૨૦૨૧-૨૨િરાં	૧૦૦૦	મિદ્રાથથીઓિે	આિરી	લિેરાિરાં	આિિરાર	છે.	આ	મિદ્રાથથીઓ	િરાટે	મિદ્રાથથી	દીઠ	₨	૨૦૦૦૦.૦૦	
લેખે	૧૦૦૦	મિદ્રાથથીઓ	િરાટે	બજેટિરાં	૨૦૦૦.૦૦	લરાખિી	િહીિટી	િંજૂરી	કરેલ	

૪.	 	 સરકારી કરોલજેોિા ંકેરી્યર કાઉનસલેીંગ સનેટર અન ેફીનીિીંગ સકકૂલ િરૂ કરિા િાટે :	ફીિીિીંગ	સકુલ	પ્કલપ	અિલીકરણ	
િિશા	૨૦૧૬-૧૭	દરમિ્યરાિ	ગુજરરાતિરાં	કરિરાિરંા	આવ્યું	છે.	ફીિીિીંગ	સકુલ	તરાલીિિો	ઉદ્ધેિ	ફીિીિીંગ	સકુલ	તરાલીિ	
દ્રારરા	લરાઈફ	સકીલ,	સોફટસકીલ	તરાલીિ	તથરા	અંગે્જી	િરાતિીતિી	કળરાિી	તરાલીિ	આપી	ગુજરરાત	રરાજ્યિરા	મિદ્રાથથીઓિી	
િોકરી	િેળિિરાિી	ક્ષિતરાિરા	કૌિલ્યો	િધરારિરાિો	છે.૧૦૭	સરકરારી	કોલેજો	અિે	૧૦૦	અિુદરામિત	કોલેજોિરા	િરાટે	િિશા	
૨૦૨૧-૨૨િરાં	₨	૫૦૦.૦૦લરાખિી	િહીિટી	િંજૂરી	િળેલ	છે	

૫.	 	 સકરોલરિીપ :	સિે.૨૦૨૧-૨૨િરંા	₨	૫૦.૦૦	લરાખિી	િહીિટી	િંજૂરી	િળેલ	છે.	જેિરંા	એકંદરે	કુલ	૫૦૦૦	મિદ્રાથથીઓિે	
લરાભ	આપિરાિરંા	આિિરાર	છે.	આ	્યોજિરા	હેઠળ	મિદ્રાથથીઓિે	િેરીટ	ધોરણે	મિષ્યવૃમત્તઓ	િૂકિિરાિરાં	આિે	છે	

૬.			 સરકારી કરોલેજોનરો શિકાસ :	સિે	૨૦૨૧-૨૨	િરા	બજેટિરાં	કુલ	₨	૧૨૪૮૫.૦૦	લરાખિી	િહીિટી	િંજૂરી	િળેલ	છે	
જેિરાં	મબિ	આકદજામત	મિસતરારિી	૭૩	અિે	આકદજામત	મિસતરારિી	૩૭	સરકરારી	કોલેજોિરા	કિશાિરારીઓિરા	પગરારભથથરાિો	
સિરાિેિ	થરા્ય	છે	

૭.	 	 સરકારી કરોલેજોિાં કરોમપ્યુટર લેબ આશસસટનનટ ની િગ્યા આઉટસરોસથિ થી ભરિા : સિે	૨૦૨૧-૨૨	િરા	બજેટિરાં	
િરાલુ	બરાબત	તરીકે	કુલ	₨	૨૫૦.૩૬	લરાખિી	િહીિટી	િંજૂરી	િળેલ	છે	જેિરંા	મબિ	આકદજામત	મિસતરારિી	૭૩	અિે	
આકદજામત	મિસતરારિી	૩૭	સરકરારી	કોલેજોિરાં	કોમ્પ્યુટર	લેબ	આમસસટિનટિી	જગ્યરા	આઉટસોસશા	થી	ભરિરા	િરાટ	ેિહીિટી	
િંજૂરી	િળેલ	છે.

૮.	 	 સરકારી કરોલેજોિાં આઈ.ટી.ના સાધનરો િસાિિા િાટે : સિે	૨૦૨૧-૨૨	િરા	બજેટિરંા	િિી	બરાબત	તરીક	ેકુલ	
₨	૯૩૮.૬૩	લરાખિી	િહીિટી	િંજૂરી	િળેલ	છે	જેિરાં	મબિ	આકદજામત	મિસતરારિી	૭૩	અિે	આકદજામત	મિસતરારિી	૩૭	
સરકરારી	કોલેજોિરાં	આઈ.ટી.િરા	સરાધિો	િસરાિિરા	િરાટ	ેિહીિટી	િંજૂરી	િળેલ	છે.

૯.	 	 સરકારી શિજ્ાન કરોલેજોિાં પ્્યરોગિાળાના સાધનરો અને િસિુઓ ખરીિિા િાટે :	સિે	૨૦૨૧-૨૨	િરા	બજેટિરાં	િિી	
બરાબત	તરીક	ેકુલ	₨	૨૮૦.૦૦	લરાખિી	િહીિટી	િંજૂરી	િળેલ	છે	જેિરાં	મબિ	આકદજામત	મિસતરારિી	૨૦	અિે	આકદજામત	
મિસતરારિી	૧૨	સરકરારી	 મિજ્રાિ	 કોલેજોિરાં	 પ્્યોગિરાળરાિરા	સરાધિો	અિે	િસતુઓ	ખરીદિરા	િરાટે	જોગિરાઈ	 કરિરાિરાં	
આિેલ	છે

૧૦.		 સરકારી કરોલજેોિા ંિનુા શબસલડગંના દરપદેરંગ, દરનરોિિેન અન ેિઈેનટેનનસ િાટે : સિે	૨૦૨૧-૨૨	િરા	બજટેિરા	ંિરાલુ	
બરાબત	તરીકે	 કુલ	₨	૨૫૦	લરાખિી	િહીિટી	િજંરૂી	િળેલ	છે	જિેરા	ં મબિ	આકદજામત	મિસતરારિી	૩૦	અિ	ેઆકદજામત	
મિસતરારિી	૨૦	સરકરારી	કોલેજોિરા	ંજિુરા	મબતલડગંિરા	કરપકેરંગ,	કરિોિિેિ	અિ	ેિેઈનટેિનિ	િરાટે	િહીિટી	િજંરૂી	િળેલ	છે.

(૧૦)  એન.સી.સી. ની કચેરી, અિિાિાિ
	 	 ્યુિરાિ	મિદ્રાથથીઓ	તેિિી	મજંદગીિરા	ઉત્તજેિરા્િક	તબક્રાિરાં	જે	જે	પ્વૃમતઓિરાં	ભરાગ	લેિરાિરંા	પ્્યત્ો	કરે	છે.	તેિે	જાતે	
કરિરા	િરાટે	એિ.સી.સી.	િી	અંદર	આિરી	લિેરાિરાં	આિી	છે.	તેિિરાિરંા	મિસત,	િરાકરત્ર,	પહેલવૃમત,	િરારીરીક	ક્ષિતરા,	આ્િમિશ્રાસ	
અિે	િતેરાગીરીિરા	ંગણુ	ખીલિિરા	તથરા	ગજુરરાતિરા	ંમિમક્ષત	્યિુરાિોિે	સિરાજિ	ેિરાટે	ઉપ્યોગી	એિરા	િરાગકરકો	બિરાિિરા	એિ.સી.સી.	
દ્રારરા	પરા્યરાિી	લશકરી	તરાલીિ,	સરાહસ	તરાલીિ,	સરાિરાજીક	સિેરા,	રરાષ્ટી્ય	એકતરા	્યોજિરા	હરાથ	ધરરા્ય	છે.	અિે	મિદ્રાથથીઓિરા	ંસિરાાંગી	
મિકરાસ	િરાટે	મિમિધ	પ્વૃમતઓ	હરાથ	ધરરાિરાિરંા	આિ	ેછે.
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૧૯. શ્રમ, કૌશલ્ય િવકાસ અને રોજગાર િવભાગ
	 	 શ્રમ,	કૌશલ્ય	વિકાસ	અને	રોજગાર	વિભાગની	તા.૧૭	જુલાઇ	૧૯૮૦	થી	એક	અલગ	િહીિટી	વિભાગ	તરીક	ેરચના	
કરિામાં	આિી	છે.	શ્રમ,	 કૌશલ્ય	 વિકાસ	અને	 રોજગારની	બાબતો	પ્રત્યે	 પૂરતું	 લક્ષ	આપી	શકા્ય	અન	ેજરુરી	 રોજગારી	
આપિામાં	ઝડપી	અન	ેહેતુલક્ષી	આ્યોજન	કરિાના	ઉદ્ેશથી	રાજ્યક્ક્ષાએ	આ	વિભાગની	રચના	કરિામાં	આિી	છે.
	 	 આ	વિભાગ	તરફથી	શ્રમ	કલ્યાણ,	રોજગાર,	તાલીમ	અને	માનિ	શકકતને	લગતી	બાબતો	અંગેનાં	નીવત,	વન્યમો	
અને	કા્ય્યક્રમો	ઘડિામાં	આિે	છે.	શ્રવમકો	માટે	કલ્યાણકારી	પગલાં	અને	રોજગાર	વનમા્યણ	અંગેના	કા્ય્યક્રમો	પણ	તૈ્યાર	
કરિામાં	આિે	છે.
	 	 આ	વિભાગના	વન્યંત્રણ	હેઠળ	(ક)	શ્રમ	આ્યુકતશ્રી,	ગાંધીનગર	(ખ)	વન્યામકશ્રી,	રોજગાર	અન	ેતાલીમની	કચેરી,	
ગાંધીનગર	(ગ)	વન્યામકશ્રી,	ઔદ્ોવગક	સલામતી	અન	ેસિાસ્થ્યની	કચેરી,	અમદાિાદ	તથા	(ઘ)	વમશન	ડા્યરેકટરશ્રી,	ગુજરાત	
સકકીલ	ડેિલોપમેનટ	વમશન,	ગાંધીનગર	કામગીરી	બજાિે	છે.	તેમજ	વિભાગની	પ્રવૃવતિઓના	વિકાસમા	ંમદદ	કરિા	વિભાગના	
િહીિટી	વન્યંત્રણ	હેઠળ	નીચેના	બોડ્ય/વમશન/સોસા્યટીની	રચના	કરિામાં	આિી	છેઃ-
	 	 (૧)	 ગુજરાત	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	બોડ્ય,	અમદાિાદ
	 	 (ર)		 ગુજરાત	ગ્ામ્ય	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	બોડ્ય,	ગાંધીનગર
	 	 (૩)	 રાજ્ય	સલાહકાર	કોનટ્ેકટ	લેબર	બોડ્ય,	અમદાિાદ
	 	 (૪)	 લઘતુિમ	િેતન	સલાહકાર	બોડ્ય,	અમદાિાદ
	 	 (પ)		 મહાતમા	ગાંધી	શ્રમ	સંસથાન	(સિા્યતિ	સંસથા),	અમદાિાદ
	 	 (૬)	 ગુજરાત	અસંગકઠત	કામદાર	કલ્યાણ	બોડ્ય	(ખેત	શ્રવમક	વસિા્ય),	ગાંધીનગર.
	 	 (૭)	 ગુજરાત	મકાન	અને	અન્ય	બાંધકામ	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	બોડ્ય,	અમદાિાદ
	 	 (૮)		 ગુજરાત	સકકીલ	ડેિલોપમેનટ	વમશન,	ગાંધીનગર.
	 	 (૯)	 ગુજરાત	સકકીલ	ડેિલોપમેનટ	સોસા્યટી,	ગાંધીનગર.
રોજગાર અને તાલીમ િન્યામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર.
	 	 રોજગાર	અન	ેતાલીમ	ખાતા	હેઠળ	રાજ્યની	(૧)	રોજગાર	સેિાઓ	અન	ે(ર)	તાલીમ	સુવિધાઓનુ	ંસંચાલન	થા્ય	છે.	
આ	કચેરી	હેઠળની	વિવિધ	પ્રવૃવતિઓ	નીચે	પ્રમાણે	છે.
રોજગાર સેવાઓ ઃ
૧.  રોજગાર સહા્ય
	 	 રોજગારિાંછું	ઉમેદિારોને	રોજગારીની	્યોગ્ય	તકો	મળી	રહે	તે	માટ	ેરાજ્યની	રોજગાર	કચેરીઓ	ખાત	ેનામ	નોંધણી,	
ખાલી	જગ્યાઓ	સામે	ઉમેદિારોની	ભલામણ,	કારકકદદી	માગ્યદશ્યન	તથા	કાઉનસેવલંગ	જેિી	અગત્યની	સેિાઓ	ઉપલબધ	છે.	
રોજગારિાંછુંઓને	તેમની	આિડત	તથા	કૌશલ્ય	અનુસાર	રોજગારી	મળી	રહે	તે	માટે	રોજગાર	ભરતી	મેળાનું	આ્યોજન	
કરિામાં	આિે	છે.	આ	ઉપરાંત	“રોજગાર	સેતુ”	કોલ	સેનટર	મારફત	માવહતી-માગ્યદશ્યન	તથા	“અનુબંધમ”	પોટ્યલ	મારફત	
રોજગાર	 વિષ્યક	સેિાઓ	ઓનલાઈન	માધ્યમથી	પૂરી	 પાડિા	તથા	શાળા	 કોલેજમાં	 સેમીનાર/િેવબનાર	 દ્ારા	 પરોક્ષ	 રીતે	
રોજગારી	અપાિામાં	રોજગાર	કચેરીઓ	મદદરૂપ	થા્ય	છે.	હાલમા	ં૪૬	રોજગાર	કચેરીઓ	કા્યા્યનનિત	છે.	૨૦૨૧-૨૨ના	
િષ્યમાં	(સપટેમબર-૨૦૨૧	અંવતત)	રાજ્યની	રોજગાર	કચેરીઓ	દ્ારા	કુલ	૬,૫૪,૨૫૩	ઉમેદિારોની	ભલામણ	કરિામાં	આિેલ	
તથા	કુલ	૧,૧૯,૫૦૯	ઉમેદિારોને	રોજગારી	મળેલ	છે.
ર.  રોજગાર કચેરીઓને ખાલી જગ્યાઓની ફરજી્યાત જાણ કરવા અંગેનો અિધિન્યમ-૧૯પ૯
	 	 આ	અવધવન્યમ	હેઠળની	જોગિાઇઓ	વન્યોકતાઓના	સતત	ધ્યાન	ઉપર	લાિિામા	ંઆિે	છ	ેતથા	તેના	અસરકારક	
અમલ	માટે	જરૂરી	 ધ્યાન	આપિામાં	આિે	છે.	હાલમાં	રાજ્યમાં	ઉકત	કામગીરી	રાજ્યના	તમામ	જીલ્ાઓ	ખાત	ેકા્ય્યરત	
રોજગાર	વિવનમ્ય	કચેરીઓ	દ્ારા	કરિામાં	આિે	છે.
૩.   વ્યવસા્ય માગ્ગદશ્ગન
	 	 રોજગારિાંચછુ	ઉમેદિારોને	તેમની	પાત્રતા	તથા	ક્ષમતાને	અનુરૂપ	વ્યિસા્ય	શોધી	આપિા	માટે	મદદરૂપ	થિા	માટે	
વ્યિસા્ય	 માગ્યદશ્યન	 સેિાઓ	 રાજ્યની	 વિવિધ	 રોજગાર	 કચેરીઓ	 દ્ારા	 પૂરી	 પાડિામાં	આિે	 છે.	 ઉમેદિારોન	ે વ્યિસા્ય	
માગ્યદશ્યનની	માવહતી	નજીકના	સથળેથી	મળી	રહે	તે	માટે	વજલ્ાના	મુખ્યમથકની	રોજગાર	કચેરીઓ	તથા	આકદજાવત	વિસતાર	
પેટા	્યોજના	હેઠળની	નગર	રોજગાર	કચેરીઓ	ખાતે	આ	પ્રકારના	વ્યિસા્ય	માગ્યદશ્યનની	સેિાઓ	આપિામા	ંઆિે	છે.	
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૪.  િજલ્ા રોજગાર સલાહકાર સિમિત
	 	 રાજ્યના	્યુિાનોને	મહતિમ	રોજગારીનાં	અિસર	પ્રદાન	કરિાના	પ્ર્યાસ	રૂપ	ેવશક્ષણ	અન	ેરોજગાર	વિકાસના	ક્ષેત્રો	
િચ્ે	પરસપર	લાભદા્યી	સંબંધો	વિકાસ	પામે	અને	તેના	લાંબાગાળાના	ઉપા્યો	માટ	ેવનરંતર	ધોરણે	વિકેનનરિ્ય	સતરે	પ્ર્યાસ	થતાં	
રહે	તે	હેતુથી	રાજ્યના	દરેક	વજલ્ામાં	સદરહું	સવમવતની	રચના	કરિામાં	આિેલ	છે.
૫.   સવરોજગાર િશિિર
	 	 રાજ્યના	ં્યુિાનોને	સરકારી	ખાતામાં	તથા	ખાનગી	સંસથાઓમા	ંકા્ય્યરત	સિરોજગારને	સંબંવધત	્યોજનાઓની	તલસપશદી	
માવહતી	મળી	શકે	તે	માટે	રોજગાર	કચેરીઓ	દ્ારા	સિરોજગાર	વશવબરોનુ	ંઆ્યોજન	કરિામા	ંઆિે	છે.	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨માં	
સપટેમબર-૨૦૨૧	સુધીમાં	૧૨૧	વશવબરો	્યોજિામાં	આિેલ	છ	ેજેમાં	૯,૧૦૫	ઉમેદિારોન	ેસિરોજગારી	અંગે	માવહતી	અન	ે
માગ્યદશ્યન	પુરુ	પાડિામાં	આિેલ	છે.	
૬.   સંરક્ષણ ભરતી અંગેના તાલીમવગ્ગ
	 	 રાજ્યના	્યુિાનો	આમદી/	અધ્યલશકરી	દળો,	પોલીસ	ફોસ્ય	તથા	 વસક્્યુરીટી	ગાડ્ય	માં	જોડાઇ	શક	ેતે	માટે	ભરતી	પિૂવે	
શાકરરીક	કસોટી	તથા	લેવખત	પરીક્ષાની	તૈ્યારી	માટેની	૪૫	કદિસની	તાલીમ	બે	તબક્ામાં	આપિામાં	આિે	છે.	જેમા	ંપ્રથમ	
૩૦	કદિસની	(૨૪૦	કલાક)	તમામ	ટ્ેડ	માટે	સમાન	વનિાસી	તાલીમ	તથા	ત્યારબાદ	બીજા	૧૫	કદિસ	(૬૦	કલાક)	ની	વબન	
વનિાસી	તાલીમ	લશકરી	ભરતીમેળામાં	એડવમટ	કાડ્ય	મેળિેલ	ઉમેદિારોન	ેઆપિામાં	આિે	છે.	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	મા	ં૩૫	
તાલીમ	િગગો	્યોજીને	કુલ-૧,૦૨૮	ઉમેદિારોને	તાલીમ	આપિામાં	આિેલ	છે.	
૭.   લશકરી ભરતીમેળા
	 	 ગુજરાત	રાજ્યને	ફાળે	આિતી	લશકરી/અધ્યલશકરીદળોની	જગ્યાઓ	ઉપર	ગુજરાતના	્યુિાનો	જોડા્ય	અને	રાજ્યન	ેફાળ	ે
આિતી	જગ્યાઓ	પુરેપુરી	ભરા્ય	તે	હેતુથી	શાખા	ભરતી	અવધકારી	અમદાિાદ/જામનગર	અન	ેરોજગાર	કચેરીઓના	સહ્યોગથી	
રાજ્યના	 વિવિધ	 સથળોએ	 સંરક્ષણ	ભરતીમેળાનું	આ્યોજન	 પ્રવત	 િષવે	 કરિામા	ંઆિે	 છે.	 િષ્ય	 ૨૦૨૧-૨૨	 માં	 સંભવિત	
જાન્યઆુરી-ફેબ્ુઆરી-૨૦૨૨માં	લશકરી	ભરતીમેળો	્યોજાનાર	છે.	
૮.   ઔદ્ોિગક એકમોમાં રોજગાર ભરતીમેળા/ જોિફેર
	 	 ઔદ્ોવગક	તેમજ	આનુસંવગક	ક્ષેત્રોના	ંવિકાસનાં	પકરણામે	વિપુલ	પ્રમાણમાં	રોજગારીનુ	ં વનમા્યણ	થ્યું	છે	ઉદ્ોગોની	
જરૂરી્યાત	મુજબ	કૌશલ્યસજ્જ	માનિબળની	ઉપલબધી	માટે	રોજગાર	ભરતીમેળાનો	નિતર	અવભગમ	ગુજરાત	રાજ્ય	દ્ારા	
અમલમાં	મુકિામાં	આિેલ	છે.	 રોજગાર	કચેરીઓ	દ્ારા	 રાજ્યના	ં રોજગાર	ઈચછકુ	ઉમેદિારોન	ે રોજગારી	મળી	રહે	તથા	
નોકરીદાતાને	કુશળ	માનિબળ	મળી	રહે	તે	માટે	નોકરીદાતા	અન	ેરોજગાર	ઈચછકુ	ઉમેદિારોન	ેએક	મંચ	પર	એકવત્રત	કરીન	ે
રોજગાર	ભરતીમેળાનું	આ્યોજન	કરિામાં	આિે	છે.	ર૦૨૧-૨૨ના	િષ્યમાં	સપટેમબર-૨૦૨૧	સુધીમા	ંકુલ	૧,૦૩૧	ભરતીમેળા	
્યોજી	૫૮,૮૯૮	ઉમેદિારોને	રોજગારી	પુરી	પાડિામાં	આિેલ	છે.
૯.  eMPEX-b (ઇમપેક્ષ-િી)
	 	 રાજ્યની	રોજગાર	સેિાઓને	િધ	ુઅસરકારક	બનાિિાના	હેતુથી	eMPEX-b	(ઇમપકે્ષ-બી)	સિા્યત	સંસથા	રચા્યેલ	છે.	
પ્રત્યેક	વજલ્ામાં	તજજ્ઞ	કાઉનસેલરો	દ્ારા	રાજ્ય,	રાજ્ય	બહાર	તથા	વિદેશમાં	રોજગારી/કારકકદદીની	તકો	અંગે	માગ્યદશ્યન	તથા	
કાઉનસેલીંગની	સેિાઓ	તથા	રોજગાર	િાંચછુ	ઉમેદિારો	માટે	ગાઈડનસ	કમ	પલેસમેનટ	હબ	તરીકે	રોજગાર	વિષ્યક	માવહતીની	
SINGLE	WINDOW	દ્ારા	સેિાઓ	આપિામાં	આિે	છે.	
૧૦. મોડલ કેરી્યર સેન્ટર (MCC) 
	 	 ભારત	સરકારના	શ્રમ	અને	રોજગાર	મંત્રાલ્ય	દ્ારા	િત્યમાન	રોજગાર	સિેાઓન	ે(રોજગાર	કચેરી)	નેશનલ	કેરી્યર	
સવિ્યસ	પ્રોજક્ટ	હેઠળ	મોડેલ	કેરી્યર	સેનટરમાં	પકરિવત્યત	કરિામા	ંઆિી	રહેલ	છે.	
	 	 મોડેલ	 કેરી્યર	સેનટરનો	 મુખ્ય	 હેતુ	 ્યુિાનોને	 કાઉનસલેીંગ	 દ્ારા	 તેમજ	 ટેકનોલોજીના	 ઉપ્યોગથી	અસરકારક	અન	ે
પારદશ્યક	પદ્ધવતથી	રોજગારીની	તકો	પુરી	પાડિાનો	છે.	
	 	 રાજ્યમા	ંહાલ	િડોદરા,	સરુત,	ભાિનગર,	રાજકોટ,	મહેસાણા,	િલ્ભ	વિદ્ાનગર	ખાત	ેમોડલે	કેરી્યર	સેનટર	કા્ય્યરત	છે.	
	 	 િષ્ય	૨૦૧૯-૨૦માં	અમદાિાદ	ખાતે	મોડેલ	કેરી્યર	સેનટર	શરુ	કરિાની	મંજૂરી	મળેલ	છે.	તથા	નિી	બાબત	તરીકે	િષ્ય	
૨૦૨૦-૨૧મા	ંCentrally	Sponsored	Special	Component	Plan	for	Scheduled	Cast	હેઠળ	ભરૂચ	તથા	જામનગર	ખાતે	
ભારત	સરકાર	દ્ારા	મોડેલ	કેરી્યર	સેનટર	શરુ	કરિાની	મંજૂરી	મળેલ	છે.	
	 	 કનેરિ	 સરકાર	 તરફથી	 મળતી	 િનટાઈમ	 ગ્ાનટનો	 ઉપ્યોગ	 મુખ્યતિે	આઇ.ટી	 ઇનફ્ાસટ્ક્ચર,	 ડીઝીટલાઇઝેશન	 અને	
માઇનોર	વસવિલ	િક્ક	માટે	કરિામાં	આિે	છે.	
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	 	 મોડેલ	કેરી્યર	સેનટર	ખાતે	ભારત	સરકાર	દ્ારા	ઉચ્	લા્યકાત	ધરાિતા	્યંગ	પ્રોફેસનલની	સેિાઓ	આપિામાં	આિે	
છે.	જેમાં	તેઓ	ઉમેદિારોને	વ્યિસા્યલક્ષી	/કારકકીદદી	માગ્યદશ્યન	આપે	છે.	
	 	 મોડેલ	કેરી્યર	સેનટર	ખાતે	કેરી્યર	કાઉનસલેીંગ,	તેમજ	એપટીટ્યુટ	ટેસટ/સા્યકોમેટ્ીક	ટેસટની	સુવિધા	ઉપલબધ	છે.
	 	 સેનટર	દ્ારા	્યુિાનોને	રોજગાર/સિરોજગાર	અન	ેકારકકદદી	વિષ્યનુ	ંસંપણૂ્ય	માગ્યદશ્યન	આપિામાં	આિે	છે.	
	 	 સેનટર	દ્ારા	કારકકદદી	િાતા્યલાપો,	જોબ	ફેર	અને	નોકરીદાતાઓ	સાથ	ેસઘન	સંકલનથી	મેચમેકકંગની	કામગીરી	તથા	
રોજગારલક્ષી	તાલીમી	કા્ય્યક્રમોનું	આ્યોજન	કરિામાં	આિે	છે.
	 	 જામનગર	ખાત	ેભારત	સરકાર	દ્ારા	કા્ય્યરત	NCS	(National	Career	Service)	Portal	પર	ઉમેદિારોન	ેનોંધણી	
કરાિિા	અંગે	માવહતી,	માગ્યદશ્યન	આપિામાં	આિશે.	જેથી	તેઓ	રોજગારી	માટે	રાજ્ય	બહારની	ઉપલબધ	તકો	સામે	પણ	
ઉમેદિારી	નોંધાિી	શકે.	િધુમાં	આ	પોટ્યલ	થકકી	વ્યિસા્યલક્ષી	અન	ેકારકકદદીલક્ષી	સિલતોની	માવહતી	મેળિી	શકે	છે.	
૧૧. “પ્ોજેક્ટ રોજગાર સેતુ” 
	 	 કોરોના	 િા્યરસના	સંક્રમણના	 કારણે	 રોજગાર	 કચેરીની	 પ્રવૃવતિને	અસર	થિા	પામેલ.	આ	પકરનસથવતમાં	 રાજ્યના	
્યુિાનોને	કોલ	સેનટરના	માધ્યમથી	કોઈપણ	વજલ્ાની	અભ્યાસલક્ષી,	રોજગારલક્ષી,	તથા	સરકારી	્યોજનાની	માવહતી	ટેવલફોનીક	
માધ્યમથી	મેળિી	શકે	તે	માટે	દેશમાં	સૌપ્રથમ	િખત	“રોજગાર	સેતુ”	પ્રોજેક્ટ	જાન્યુઆરી-૨૧મા	ંઅમલમા	ંમુકેલ.	જેના	થકકી	
દેશમાં	પ્રથમિાર	કોલ	સેનટરના	માધ્યમથી	રાજ્ય/દેશનો	કોઈપણ	ઉમેદિાર	કોઈપણ	જીલ્ાની	રોજગાર	કચેરી	સાથે	સીધો	
સંિાદ	કરી	અભ્યાસ	તથા	રોજગારી	અંગેની	માવહતી	મેળિી	શક	ેછે.	આ	સુવિધા	ફક્ત	એક	વસંગલ	નંબર	૬૩-૫૭-૩૯૦-૩૯૦	
ડા્યલ	કરીને	મળ	ેછે.	જાન્યુઆરી-૨૧	થી	ચાલુ	માસ	દરમ્યાન	૮૬,૦૦૦	થી	િધુ	્યુિાનોએ	આ	સિેાનો	લાભ	લીધેલ	છે.
૧૨. “અનુિંધમ્” વિેપો્ટ્ગલ તથા મોિાઇલ એપ
	 	 ગુજરાતના	્યુિાનોને	 રોજગારી	આપિા	તથા	નોકરીદાતાઓન	ેતેમની	જરૂરી્યાત	મુજબનું	 માનિબળ	ઓનલાઈન	
વ્યિસથાથી	પુરી	પાડિાના	શુભ	આશ્યથી	“અનુબંધમ્”	િેબપોટ્યલ	તથા	મોબાઇલ	એપ	વિકસાિિામાં	આિેલ	છે.	આ	િેબ	
પોટ્યલ	થકકી	રોજગારિાંચછુ	ઉમેદિારો	ઓનલાઈન	નામ	નોંધણી	કરી	શકશે,	ઉપલબધ	રોજગારીની	તકો	શોધી	શકશે,	ખાલી	
જગ્યાઓ	સામ	ેઉમેદિારી	નોંધાિી	રોજગારી	મેળિી	શકશે,	શૈક્ષવણક	લા્યકાત	તથા	સકકીલ	પ્રમાણે	નોકરી	શોધી	શકશે	તેમજ	
ઓનલાઇન	એકનોલેજમેનટ	લેટર	મેળિશે.	િધુમાં	નોકરીદાતાઓ	પણ	તેમની	સંસથાનું	ઓનલાઈન	નોંધણી	કરી	શકશે,	તેમની	
સંસથામાં	રહેલી	ખાલી	જગ્યાની	નોંધણી	કરી	શકશે,	જરૂરી	લા્યકાત	મુજબના	્યુિાનોન	ેશોધીને	મેચમેકીંગ	કરશે	અન	ે્યુિાનોનું	
ઇનટરવ્યુ	ગોઠિી	રોજગારી	માટે	પસંદગી	કરી	શકે	છે.
૧૩. માંગણી નં.૯૫ અનુસૂિચત જાિત પે્ટા ્યોજના 
	 	 રાજ્યના	્યુિાનો	આમદી/	અધ્યલશકરી	દળો,	પોલીસ	ફોસ્ય	તથા	 વસક્્યુરીટી	ગાડ્ય	માં	જોડાઇ	શકે	તે	માટે	ભરતી	પિૂવે	
શાકરરીક	કસોટી	તથા	લેવખત	પરીક્ષાની	તૈ્યારી	માટેની	૪૫	કદિસની	તાલીમ	બે	તબક્ામાં	આપિામાં	આિે	છે.	જેમા	ંપ્રથમ	
૩૦	કદિસની	(૨૪૦	કલાક)	તમામ	ટ્ેડ	માટે	સમાન	વનિાસી	તાલીમ	તથા	ત્યારબાદ	બીજા	૧૫	કદિસ	(૬૦	કલાક)	ની	વબન	
વનિાસી	તાલીમ	લશકરી	ભરતીમેળામાં	એડવમટ	કાડ્ય	મેળિેલ	ઉમેદિારોન	ેઆપિામા	ંઆિે	છે.
	 	 િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	માં	૩૫	તાલીમ	િગગો	્યોજીન	ેકુલ-૧,૦૨૮	ઉમેદિારોન	ેતાલીમ	આપિામા	ંઆિેલ	છે.	જે	પૈકકી	
અનુસૂવચત	જાવતનાં	ઉમેદિારો	માટે	ખાસ	૩	િગગોના	આ્યોજન	થકકી	૭૩	તાલીમાથદીઓને	તાલીમ	આપિામાં	આિેલ	છે.	
૧૪.  માંગણી નં.૯૬ આદદજાિત િવસતાર પે્ટા ્યોજના
	 	 આકદજાવત	વિસતારમાં	રોજગાર	અને	તાલીમ	ખાતા	દ્ારા	અમલી	્યોજનાઓની	વિગત	નીચ	ેમુજબ	છે.	
આદીજાિત િવસતાર મા્ટે ખાસ નગર રોજગાર કચેરીઓ 
	 	 આકદજાવત	વિસતાર	પેટા	્યોજના	હેઠળ	આકદજાવત	વિસતારના	ઉમેદિારો	માટે	ઉપર	જણાિેલી	સેિાઓ	મળી	શકે	તે	
માટે	ખાસ	નગર	રોજગાર	વિવનમ્ય	કચેરીઓ	ખેડબ્હ્ા,	છોટાઉદેપુર,	ધરમપુર,	સોનગઢ	અન	ેમાંડિી	ખાત	ેકા્યા્યનનિત	છે.	
	 	 રાજ્યના	 ્ુયિાનો	આમદી/અધ્યલશકરી	 દળો,	પોલીસ	ફોસ્ય	 તથા	 વસક્્યરુીટી	ગાડ્ય	માં	જોડાઇ	શક	ેતે	માટ	ેભરતી	પૂિવે	
શાકરરીક	કસોટી	તથા	લવેખત	પરીક્ષાની	તૈ્યારી	માટેની	૪૫	કદિસની	તાલીમ	બે	તબક્ામાં	આપિામાં	આિે	છે.	જેમાં	પ્રથમ	
૩૦	કદિસની	(૨૪૦	કલાક)	તમામ	ટ્ેડ	માટે	સમાન	વનિાસી	તાલીમ	તથા	ત્યારબાદ	બીજા	૧૫	કદિસ	(૬૦	કલાક)	ની	વબન	
વનિાસી	તાલીમ	લશકરી	ભરતીમેળામાં	એડવમટ	કાડ્ય	મેળિેલ	ઉમેદિારોન	ેઆપિામાં	આિે	છે.
	 	 િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	માં	૩૫	તાલીમ	િગગો	્યોજીને	કલુ-૧,૦૨૮	ઉમેદિારોને	તાલીમ	આપિામાં	આિેલ	છે.	જે	પૈકકી	
અનુસૂવચત	જનજાવતના	 ઉમેદિારો	 માટે	 ખાસ	 ૦૯	 િગગોના	આ્યોજન	 થકકી	 ૨૬૯	 તાલીમાથદીઓને	 તાલીમ	આપિામાં	
આિેલ	છે.
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તાલીમ સેવાઓ :
૧.  કારીગર તાલીમ ્યોજના (સરકારી આઈ.્ટી.આઈ.)
	 	 કૌશલ્ય	થકકી	રોજગાર	/	સિરોજગારના	વનમા્યણ	તથા	ઉદ્ોગોની	માંગને	અનુલક્ષીને	કુશળ	કારીગરો	પુરા	પાડિાના	
ઉદ્ેશથી	કારીગર	તાલીમ	્યોજના	અંતગ્યત	ઔદ્ોવગક	તાલીમ	સંસથાઓ	શરૂ	કરિામાં	આિેલ	છે.	રાજ્યના	તમામ	૩૩	
વજલ્ાઓમાં	૨૫૧	તાલુકાઓમાં	સરકારી	આઈ.ટી.આઈ.	શરૂ	કરી	 વ્યિસા્યલક્ષી	તાલીમની	 સુવિધાથી	આિરી	લેિામાં	
આિેલ	છે.	
	 	 રાજ્યમા	ંપ્રથમિાર	સને-૧૯૫૭માં	૦૩	આઈ.ટી.આઈ.	શરૂ	કરિામા	ંઆિી	હતી.	જેમાં	તબક્ાિાર	િધારો	કરિામા	ં
આિતા	હાલમાં	રાજ્યમાં	૨૮૮	સરકારી	આઈ.ટી.આઈ.મા	ં વિવિધ	પ્રકારના	૧૨૬	અભ્યાસક્રમોમા	ં૧૭૭૫૪૮	બેઠકો	પર	
તાલીમ	ઉપલબધ	કરાિિામાં	આિેલ	છે.	
	 	 રાજ્યની	તમામ	આઈ.ટી.આઈ.માં	પલસેમેનટ	એડિાઇઝરી	બ્યુરો	(PAB)ની	સથાપના	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	
	 	 ભારત	સરકારના	મીનીસટ્ી	ઓફ	નસકલ	ડેિલોપમેનટ	એનડ	એનટર	પ્રન્યોરશીપ,	ડી.જી.ટી.	નિી	કદલહી	દ્ારા	દેશમાં	પ્રથમ	
િખત	ગુજરાત	રાજ્યની	કુલ-૧૯	ઔદ્ોવગક	તાલીમ	સંસથાઓ	ખાત	ેInstitute	for	Training	of	Trainers	(ITOT)ની	મંજૂરી	
મળેલ	છે.	નબળા	તેમજ	ખાસ	િગગોના	સામાજીક	અને	આવથ્યક	ઉતથાન	માટે	સરકારશ્રી	દ્ારા	કેટલીક	્યોજનાનુ	ંઅમલીકરણ	
સરકારી	આઈ.ટી.આઈ.ના	માધ્યમથી	કરિામાં	આિી	રહેલ	છે.	જે	નીચ	ેમુજબ	છે.	

ક્રમ ્યોજનાનું નામ અમલકતા્ગ ITI ની સંખ્યા કુલ મંજુર િેઠકો 
૧ આકદજાવત	વિસતાર	પેટા	્યોજના ૭૮ ૩૬૮૧૬
૨ અનુ.જાવતઓ	માટેની	ખાસ	અંગભૂત	્યોજના ૬૭ ૧૨૩૭૨
૩ લઘુમતી	કલ્યાણ	્યોજના ૦૨ ૬૮
૪ િનબંધુ	કલ્યાણ	્યોજના ૫૮ ૨૯૯૨૦
૫ સાગરખેડુ	્યોજના ૪૫ ૨૮૮૪૮
૬ વિકાસશીલ	તાલુકાઓ ૫૦ ૨૧૩૫૬

૭ મવહલા	 સશવક્તકરણ	 માટેની	 ખાસ	 સુવિધાઓ	
(૨૫	આઈ.ટી.આઈ.	તથા	૪૮	મવહલા	િીંગ) ૭૩ ૧૧૦૭૨

૮ કદવ્યાંગ	 ઉમેદિારો	 માટ	ે (પ્રત્યેક	 ITI	 માં	 મંજુર	
બેઠકોના	૪%	બેઠકો	અનામત) ૦૩ ૨૯૨

	 	 કદવ્યાંગ	ઉમેદિારો,	મવહલાઓ,	અનુસૂવચત	જાવત,	અનુસવૂચત	જનજાવતના	ઉમેદિારોન	ેટુ્શન	ફકી	માંથી	સંપણુ્ય	મુવક્ત	
આપિામાં	આિેલ	છે.	
	 	 સરકારી	ઔદ્ોવગક	તાલીમ	સંસથા	ખાતે	મંજુર	બેઠકોના	૩૩.૩૩%	તાલીમાથદીઓન	ેઆિક-મ્યા્યદા	ઘ્યાને	લઈ	મેરીટ-
કમ-મીનસના	ધોરણ	ેમાવસક	₨	૨૦૦/-	લેખે	 (જનરલ	કેટેગરીના	ઉમેદિારો	માટે)	અન	ે₨	૪૦૦/-	લેખે	 (અનુ.જાવત,	અનુ.
જનજાવત,	સામાજીક	અને	શૈક્ષવણક	રીતે	પછાત	િગ્ય,	આવથ્યક	રીતે	પછાત	િગ્ય	અન	ેવિચરતી	અન	ેવિમુક્ત	જાવતના	તાલીમાથદીઓ	
માટે)	સટાઈપેનડ	એના્યત	કરિામાં	આિે	છે.	
	 	 ઔદ્ોવગક	તાલીમ	સંસથાઓમાં	અપ-ડાઉન	કરતાં	તાલીમાથદીઓન	ેવન્યમાનુસાર	એસ.ટી.	બસ	કનકે્શન	પાસ	આપિામા	ં
આિે	છે.
	 	 આઈ.ટી.આઈ.માં	તાલીમ	લેતા	તાલીમાથદીઓને	ગુજરાત	સામુવહક	જુથ	(જનતા)	અકસમાત	િીમા	્યોજના	હેઠળ	
₨	૧.૦૦	લાખની	મ્યા્યદામાં	િીમાકિચ	પૂરું	પાડિામાં	આિે	છે.	
	 	 તાલીમાથદીદીઠ	માવસક	₨	૧૫૦/-	લેખ	ેકાચો	માલસામાન	પુરો	પાડિામા	ંઆિે	છે.
	 	 મોટર	ડ્ાઈિીંગ	સકુલ:-	્યોગ્ય,	સલામત	અને	પદ્ધવતિસરના	મોટર	ડ્ાઈિીંગની	તાલીમ	માટ	ે૪૫	સરકારી	આઈ.ટી.
આઈ.મા	ંમોટર	ડ્ાઈિીંગની	તાલીમ	આપિામાં	આિે	છે.	
૨.  કોસ્ટલ એદર્યા ડેવલોપમેન્ટ પ્ોગ્ામ
	 	 ગુજરાત	૧૬૦૦	કકી.મી.	દકર્યા	કકનારો	ધરાિે	છે.	આ	કારણે	ગુજરાત	સદીઓથી	સમુરિ	માગવે	વ્યાપાર	કરી	રહ્ો	છે.	
દકર્યાઈ	માગવે	ચાલતો	આ	વ્યાપાર	િૈવવિકરણના	પકરણામે	નોંધપાત્ર	રીતે	િધી	ચકૂ્્યો	છે.	રાજ્યના	દકર્યા	કકનારે	જુદા-જુદા	
બંદરો	વિકસ્યા	છે.
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	 	 રાજ્યના	દકર્યા	કકનારે	આિેલ	વિસતારોના	સાગરખેડુ	્ુયિાનોન	ેવ્યિસાવ્યક	તાલીમ	મળી	રહે	તથા	તેઓની	રોજગારી	
/	સિ	રોજગારીની	તકોમાં	િધારો	થા્ય	તે	હેતુસર	૨૦૧૨-૧૩ના	િષ્યમાં	કોસટલ	એકર્યા	ડેિલોપમેનટ	પ્રોગ્ામ	હેઠળ	નિી	
સરકારી	આઈ.ટી.આઈ.	શરૂ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	હાલમા	ંરાજ્યના	દકર્યા	કકનારે	આિેલ	કુલ	૩૯	તાલુકામા	ં૪૫	સરકારી	
આઈ.ટી.આઈ.માં	કુલ	–	૨૮૮૪૮	બેઠકો	સાથે	હાલ	કા્ય્યરત	છે.	
૩.  Skill Strengthening For Industrial Value Enhancement (STRIVE)
	 	 ભારત	સરકાર	દ્ારા	Skill	Strengthening	for	Industrial	Value	Enhancement	(STRIVE)	પ્રોજેકટ	વિવિબેનક	
સહા્યથી	શરૂ	થ્યેલ	છે.	આ	પ્રોજેકટ	 હેઠળ	ઔદ્ોવગક	તાલીમ	સંસથાઓમાં	આપિામાં	આિતી	 તાલીમની	સુધારણાલક્ષી	
કા્ય્યિાહી,	તાલીમી	વશક્ષકોને	તાલીમ	તથા	એપ્રેનનટસ	ટે્નીંગને	સંગીન	બનાિિા	તથા	તાલીમી	ક્ષમતા	િધારિા	માટે	ભારત	
સરકાર	દ્ારા	વિવિબેનકની	સહા્યથી	૧૦૦%	નાણાંકકી્ય	સહા્ય	આપિામાં	આિનાર	છે.	રાષ્ટ્રમાં	૪૦૦	સરકારી	તથા	૧૦૦	
ખાનગી	મળી	કુલ	૫૦૦	ઔદ્ોવગક	તાલીમ	સંસથાઓ	આિરી	લેિામા	ંઆિનાર	છે.	જે	પૈકકી	ગુજરાત	રાજ્યમાંથી	૩૪	સરકારી	
અને	૦૬	ખાનગી	ઔદ્ોવગક	તાલીમ	સંસથાઓને	આિરી	લિેામા	ંઆિી	છે.	આ	સંસથાઓને	સદર	પ્રોજેકટ	હેઠળ	સંસથા	દીઠ	
અંદાજીત	₨	૨.૦૦	કરોડ	જેટલું	ફંડ	ભારત	સરકાર	તરફથી	મળનાર	છે.	
તાલીમ સેવાઓ :
૧.  કારીગર તાલીમ ્યોજના (અનુસૂિચત જાિતઓ મા્ટેની ખાસ અંગભૂત ્યોજના)
	 	 અનુસવૂચત	જાવતના	ઉતકષ્ય	માટે	અનુસૂવચત	જાવતઓ	માટેની	ખાસ	અંગભૂત	્યોજના	શરૂ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	રાજ્યની	
ઔદ્ોવગક	તાલીમ	સંસથાઓમાં	અનુસૂવચત	જાવતના	ઉમેદિારો	માટે	૭%	બેઠકો	અનામત	રાખિામાં	આિેલ	છે.	અનુસૂવચત	
જાવતના	તાલીમાથદીઓના	ખચ્યનો	વહસસો	અનુસૂવચત	જતી	પેટા	્યોજના	હેઠળ	ફાળિિામા	ંઆિે	છે.	િધુમાં	ખાસ	અંગભૂત	
્યોજના	હેઠળ	રાજ્યની	૬૭	આઈ.ટી.આઇ.માં	૧૨૩૭૨	બેઠકો	અનુસવૂચત	જાવતના	ઉમેદિારો	માટ	ેમંજૂર	કરિામાં	આિેલ	છે.	
જેની	સામ	ે૮૫૨૩	તાલીમાથીઓ	તાલીમ	લઈ	રહ્ા	છે.	
૨.  કારીગર તાલીમ ્યોજના (આદદજાિત િવસતાર પે્ટા ્યોજના)
	 	 કારીગર	તાલીમ	્યોજના	ઉદ્ેશ	અનુસાર	અનુસવૂચત	જનજાવત	િગ્યના	્ુયિકો	/	્યુિતી	પણ	આ	્યોજનાનો	લાભ	લઈ	
રોજગારી	/	સિરોજગારી	પ્રાપ્ત	કરી	શકે	માટે	આકદજાવત	વિસતાર	પેટા	્યોજના	હેઠળ	આ	ખાતાની	૭૮	સરકારી	ઔદ્ોવગક	
તાલીમ	સંસથાઓમા	ં૩૬૮૧૬	બેઠકો	મંજૂર	કરિામાં	આિેલ	છે.	જેની	સામે	૨૯૪૦૭	તાલીમાથદીઓ	તાલીમ	લઈ	રહ્ા	છે.	
(૧)  ગ્ાન્ટ ઈન એઈડ ઔદ્ોિગક તાલીમ કનેદ્ો
	 	 િધતા	જતાં	ઉદ્ોગોને	કારણે	કુશળ	કારીગરોની	માંગને	પહોંચી	િળિા	રાજ્ય	સરકારે	સહા્યક	અનુદાનના	ધોરણ	ે
કારીગર	તાલીમ	્યોજનાના	સિરૂપના	જ	અભ્યાસક્રમો	ચલાિિા	ખાનગી	શૈક્ષવણક	સંસથાઓ,	ટ્સટોન	ેગ્ાનટ-ઈન-એઈડ	ઔદ્ોવગક	
તાલીમ	કનેરિો	શરૂ	કરિા	માન્યતા	અપા્યેલ	હતી.	જે	અનિ્યે	સંસથાઓન	ેઆિત્યક	ખચ્યના	૧૦૦%	સહા્યક	અનુદાન	આપિામાં	
આિે	છે.	હાલમાં	રાજ્યમાં	૧૦૯	ઔદ્ોવગક	તાલીમ	કેનરિોમાં	૧૬૫૭૬	મંજુર	બેઠકો	સામ	ે૧૪૦૮૧	તાલીમાથદીઓ	તાલીમ	
લઈ	રહ્ા	છે.
(૨)  સવ-િનભ્ગર ઔદ્ોિગક તાલીમ કેનદ્ો
	 	 રાજ્યની	આઈ.ટી.આઈમા	ંતાલીમ	લેિા	ઈચછતા	ઉમેદિારોની	સંખ્યામાં	ખૂબ	જ	િધારો	થતાં	 તેમજ	સરકારશ્રીની	
કરકસરની	નીવતન	ેધ્યાને	રાખી	સિૈનચછક	સંસથાઓન	ેઆઈ.ટી.આઈ.ના	અભ્યાસક્રમો	સિ-વનભ્યર	ધોરણે	ચલાિિા	િષ્ય-૧૯૯૯-
૨૦૦૦	થી	માન્યતા	આપિાનું	શરૂ	કરિામાં	આિેલ	છે.	હાલમાં	રાજ્યમા	ં૧૯૫	સિવનભ્યર	ઔદ્ોવગક	તાલીમ	કેનરિો	૨૨૬૫૬	
બેઠકોની	ક્ષમતા	સાથે	કા્ય્યરત	છે.	
(૩) ગ્ાન્ટ-ઈન-એઈડ ઔદ્ોિગક તાલીમ કેનદ્ો (આદદજાિત િવસતાર પે્ટા ્યોજના)
	 	 અનુસવૂચત	જનજાવતના	્યુિકોને	વ્યિસા્યલક્ષી	તાલીમ	ઉપલબધ	કરાિિાના	હેતુસર	આકદજાવત	વિસતાર	પેટા	્યોજના	
હેઠળ	રાજ્યમાં	૦૩	ગ્ાનટ-ઈન-એઈડ	ઔદ્ોવગક	તાલીમ	કેનરિો	(૧)	ચીખલી,	વજ.નિસારી	(૨)	રામપુર-કાંકણપુર,	વજ.પંચમહાલ	
(૩)	સુખસર,	વજ.દાહોદ	કુલ-૬૨૮	બેઠકોની	ક્ષમતા	સાથ	ેકા્ય્યરત	છે.	જેમાં	હાલમાં	૫૪૯	તાલીમાથદીઓ	તાલીમ	લઈ	રહ્ા	છે.
૩.  મુખ્યમંત્ી એપે્ન્ટીસશીપ ્યોજના
	 	 રાજ્યમા	ંએપ્રેનટીસશીપ	તાલીમ	્યોજનાના	વ્યાપન	ેવિસતારિા	માટે	૦૧	લાખ	એપ્રેનટીસોની	ભરતીના	ંલક્યાકં	સાથેની	
“મુખ્યમંત્રી	એપ્રેનટીસશીપ	્યોજના”	નાણાંકકી્ય	િષ્ય	૨૦૧૮-૧૯માં	શરૂ	કરિામાં	આિેલ	છે.	
	 	 ઓકટોબર-૨૦૨૧	અવંતત	ગુજરાત	રાજ્યના	૨૯૩૭૮	એકમો	અને	૭૩૧૪૮	એપ્રેનટીસો	એપ્રેનટીસશીપ	પોટ્યલ	પર	
રજીસટડ્ય	થ્યેલ	છે.	
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૪.  રાષ્ટી્ય એપ્ેન્ટીસ પ્મોશન ્યોજના (NAPS) (માંગણી નંિર- ૫૭, ૧૦૦% CSS)
	 	 એપ્રનેટીસોની	સંખ્યામાં	િધારો	થા્ય	અને	એપ્રેનટીસશીપ	તાલીમ	્યોજનાન	ેપ્રોતસાહન	મળી	રહે	તેિા	ઉદ્ેશથી	ભારત	
સરકાર	દ્ારા	“National	Apprenticeship	Promotion	Scheme”	(NAPS)	તા.	૧૯/૦૮/૨૦૧૬થી	શરૂ	કરિામાં	આિેલ	છે.	
આ	્યોજના	અંતગ્યત	એકમો	દ્ારા	એપ્રેનટીસોને	દર	માસે	ચુકિા્યેલ	સટાઇપેનડની	રકમનાં	રપ%	રકમ,	પરંતુ	₨	૧૫૦૦/-	ની	
મહતિમ	મ્યા્યદામાં	પ્રવત	માસ	પ્રવત	એપ્રેનટીસ	િળતર	એકમને	આપિામાં	આિે	છે.	
આદદજાિત િવસતાર પ્ેટા ્યોજના (માંગણી નં- ૯૬ ૧૦૦% CSS)
	 	 આકદજાવત	 વિસતારોનાં	 તાલીમાવથ્યઓનો	એપ્રેનટીસની	ભરતીમા	ં વ્યાપ	 બહોળો	 થા્ય	 જેથી	એપ્રેનટીસોની	 સંખ્યામાં	
િધારો	 થા્ય	અને	એપ્રેનટીસશીપ	 તાલીમ	 ્યોજનાને	 પ્રોતસાહન	 મળી	 રહે	 તેિા	 ઉદ્ેશથી	 ભારત	 સરકાર	 દ્ારા	 “National	
Apprenticeship	Promotion	Scheme”	(NAPS)	તા.	૧૯/૦૮/૨૦૧૬થી	શરૂ	કરિામાં	આિેલ	છે.	આ	્યોજના	અંતગ્યત	
એકમો	દ્ારા	એપ્રેનટીસોને	દર	માસે	ચુકિા્યેલ	સટાઇપેનડની	રકમનાં	રપ%	રકમ,	પરંત	ુ₨	૧૫૦૦/-	ની	મહતિમ	મ્યા્યદામાં	પ્રવત	
માસ	પ્રવત	એપ્રેનટીસ	િળતર	એકમને	આપિામાં	આિે	છે.	
અનુસૂિચત જાિત પે્ટા ્યોજના (માંગણી નં- ૯પ ૧૦૦% CSS)
	 	 અનુસવૂચત	જાવતનાં	ઉમેદિારોનો	િધુમા	ંિધુ	એપ્રેનટીસ	્યોજનામા	ંજોડા્ય	જેથી	એપ્રેનટીસોની	સંખ્યામાં	િધારો	થા્ય	
અને	એપ્રેનટીસશીપ	તાલીમ	્યોજનાને	પ્રોતસાહન	મળી	રહે	તિેા	ઉદ્ેશથી	ભારત	સરકાર	દ્ારા	“National	Apprenticeship	
Promotion	 Scheme”	 (NAPS)	 તા.	 ૧૯/૦૮/૨૦૧૬થી	 શરૂ	 કરિામાં	આિેલ	 છે.	આ	 ્યોજના	 અંતગ્યત	 એકમો	 દ્ારા	
એપ્રેનટીસોને	દર	માસે	ચુકિા્યેલ	સટાઇપેનડની	રકમનાં	રપ%	રકમ,	પરંત	ુ₨	૧૫૦૦/-	ની	મહતિમ	મ્યા્યદામાં	પ્રવત	માસ	પ્રવત	
એપ્રેનટીસ	િળતર	એકમને	આપિામાં	આિે	છે.	
મહેકમ (તાલીમ)
રાજ્ય સતરે તાલીમની સુિવધા ઉભી કરવા
(૧)		 રાજ્ય	સતર	ેતાલીમની	સુવિધા	ઉભી	કરિા	માટે	િડોદરા	ખાતે	ઇનસટ્કટરો	માટે	તાલીમ	સેનટર	ઓકટોબર	–	૧૯૮૬	થી	

શરુ	કરિામાં	આિેલ	છે.	આઇ.ટી.સી.	તરસાલી	–	િડોદરાના	નેજા	હેઠળ,	આગામી	૨૦૨૧-૨૨	માં	બેઝીક	ડ્ોઇંગ	
ઓિરહેડ	પ્રોજેકટ,	વપ્રનસીપાલ	ઓફ	ટીચીંગના	મોડ્યુલ,	એજ્યુકેશન	સેફટી	તાલીમ	ફોર	ઇલેકટ્ીકલ	ગૃપ,	સકકીલડ	બેઝ,	
ટ્ેડ	 સકકીલડ	 તાલીમ,	 સેફટી	અિેરનેર,	 સેલફ	અિેરનેશ	 જેિા	 તાલીમ	 િગ્યમા	ં ગુજરાત	 રાજ્યની	ઔદ્ોવગક	 તાલીમ	
સંસથાઓના	ટેકનીકલ	કમ્યચારીઓને	તાલીમ	આપિામાં	આિે	છે.	

(૨)		 રાજ્યની	 વિવિધ	સરકારી	ઔદ્ોવગક	તાલીમ	સંસથાઓમા	ંસુપરિાઇઝર	ઇનસટ્કટર	તાલીમાથદીઓને	માકકેટની	માંગ	
મુજબની	અધ્યતન	તાલીમ	મળી	રહે	તે	માટે	િષ્ય	-	૨૦૨૧-૨૨	માં	આ	કચેરી	ખાતેથી	ગુજરાત	ગૌણ	સિેા	પસંદગી	
મંડળ	દ્ારા	િષ્ય	-	૨૦૧૮-૧૯	ની	જાહેરાત	અનિ્ેય	ભરા્ેયલ	અંદાવજત	-	૧૫૨૫	સુપરિાઇઝર	ઇનસટ્કટરને	ટે્નીંગ	
ઓફ	ટે્નસ્ય	તરીકેની	તાલીમ	આઇ.ટી.સી.	તરસાલી	–	િડોદરાના	નેજા	હેઠળ,	વિવિધ	આઇ.ટી.આઇ.	ના	સેનટરો	ખાતે	
તથા	વિવિધ	ઇનડસટ્ીઓની	મદદથી	તાલીમ	આપિાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	

ગુજરાત સકકીલ ડેવલોપમેન્ટ િમશન
	 	 રાજ્યમા	ંચાલતી	તમામ	કૌશલ્યિધ્યક	પ્રવૃવતિઓમા	ંગુણિતિા	સાથ	ેસંખ્યામાં	ગુણાતમક	િધારો	થા્ય	ત	ેહેતુથી	ગુજરાત	
સકકીલ	ડેિલોપમેનટ	વમશન	(જી.એસ.ડી.એમ.)	ની	રચના	માન.	મુખ્યમંત્રીશ્રીના	ંઅઘ્યક્ષપદ	હેઠળ	તા.૦૬/૧૧/૨૦૦૯ના	ંઠરાિથી	
થ્યેલ	છે.	ગુજરાત	સકકીલ	ડેિલોપમેનટ	વમશનનાં	મુખ્ય	હેતુઓ	પૈકકી	એક	હેતુ	નેશનલ	સકકીલ	ડેિલોપમેનટ	વમશન	દ્ારા	સમ્યાંતરે	
વન્યત	થતી	સકકીલ	ડેિલોપમેનટની	કા્ય્યિાહીઓનો	રાજ્યમાં	અમલીકરણ	કરાિિાની	બાબતનો	સમાિેશ	થા્ય	છે.	વમશનનાં	
Implementing	Arm	તરીકે	ગુજરાત	સકકીલ	ડેિલોપમેનટ	સોસા્યટીની	રચના	તા.	૨૪/૦૧/૨૦૧૨ના	ંઠરાિથી	પણ	કરિામાં	
આિેલ	છે.	આ	સોસા્યટીને	બોમબે	પબલીક	ટ્સટ	એકટ	૧૯૫૦	હેઠળ	અન	ેમંડળીઓના	ંનોંધણી	બાબતના	ંઅવઘવન્યમ	૧૮૬૦	
હેઠળ	કરિામાં	આિેલ	છે.
	 	 જી.એસ.ડી.એમ	 દ્ારા	 સકકીલ	 ડેિલોપમેનટની	 પ્રવૃવતિઓનો	 વ્યાપ	 િધારિા	અન	ે તે	 દ્ારા	 રોજગારી	 /સિ	 રોજગારીન	ે
પ્રોતસાહન	આપિાનો	અવભગમ	અપનાિિામાં	આિેલ	છે.	રાજ્યની	કૌશલ	પ્રણાલીના	સુદૃઢીકરણ	પરતિે	વિવિધ	Short	Term	
સકકીલીંગ	પ્રવૃવતિઓનું	સંકલન	GSDM	ના	માધ્યમથી	કૌશલ	પ્રણાલીન	ેસુરિઢ	કરિા	નિીન	પ્રોજેક્ટો	શરૂ	કરિા	તેમજ	હ્યાત	
પ્રોજેક્ટોમાં	ગુણાતમક	અન	ેરચનાતમક	સુધારા	કરી	તેનો	 વ્યાપ	િધારિા	સૂચનો	થ્ેયલ	છે.	આગામી	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	ના	
આ્યોજનના	ભાગરૂપે	જી.એસ.ડી.એમના	સુદઢીકરણ	હેઠળ	₨	૧૧૫.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	તથા	વિવિધ	પ્રોજેકટ/્યોજના	માટ	ે
બજેટ	અંદાજો	સવુચત	જોગિાઇ	પણ	કરિામાં	આિેલ	છે.
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(૧) ગુજરાત સસકલ કોમપી્ટીશન
	 	 દેશના	માન.િડાપ્રધાન	શ્રી	નરેનરિ	મોદી	દ્ારા	િષ્ય	૨૦૧૫માં	“નસકલ	ઇનનડ્યા”	વમશન	શરૂ	કરિામાં	આિેલ	છે.	જેનો	
મુખ્ય	ઉદ્ેશ્ય	દેશના	્યુિાધનને	કૌશલ્ય	પ્રદાન	કરિાનો	છે.	આ	ઉદ્ેશ્યન	ેઆગળ	િધારિા	માટે,	વ્યિસાવ્યક	વશક્ષણને	આગળ	
િધારિા	માટ	ેપ્રોતસાહન	આપિા	અન	ેરાજ્યના	અનેક	કૌશલ્ય	પ્રદાન	્યુિાઓન	ેઆગિી	ઓળખ	અપાિિા	માટ	ેરાજકકી્ય	સતરે	
કૌશલ્ય	સપધા્ય	આગામી	“ગુજરાત	નસકલ	કોમપીટીશન”	ના	આ્યોજન	માટે	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૧.૦૦	લાખની	ટોકન	
જોગિાઇ	સૂવચત	કરિામાં	આિેલ	છે.
	 	 આ	પ્રસતાવિત	કૌશલ્ય	સપધા્ય	–	“ગુજરાત	નસકલ	કોમપીટીશન”	દ્ારા	રાજ્યના	્યુિાધનન	ેતેમના	કૌશલ્યન	ેપ્રદવશ્યત	
કરિાની	તક	મળશે	જે	તેમનામાં	જુસસો	પ્રદાન	કરશે	અને	અન્ય	્યુિાઓન	ેપણ	કૌશલ્ય	પ્રાપ્ત	કરિાની	પ્રેરણા	આપશે.	આ	
પ્રકારની	સપધા્યના	આ્યોજનમાં	ઇનડસટ્ી	દ્ારા	ભાગ	લેિાથી	્યુિાઓમા	ંરોજગારી	અન	ેસિ-રોજગારીની	તકો	પણ	ઊભી	થશે.	
જેથી	આ	પ્રકારની	કૌશલ્ય	સપધા્યનું	આ્યોજન	સમ્યાંતરે	થઇ	શકે.	
	 	 રાષ્ટ્રી્ય	 કક્ષાની	 ઇનનડ્યા	 નસકલસ-૨૦૨૦માં	ભાગ	લેિા	 માટે	 રાજ્યમાં	 ૨૩	 નસકલસ	માટ	ે ઇનનડ્યા	 નસકલસ	ગુજરાત-
૨૦૨૦નુ	ંઆ્યોજન	કરિામાં	આિેલ.	સપધા્ય	અંગે	્યુિાઓમા	ંજાગરૂકતા	ફેલાિિા	પ્રચાર-પ્રસારની	કામગીરી	પણ	કરિામાં	
આિેલ	અને	 સપધા્યમાં	ભાગ	લેિા	 માટે	 ્ુયિાઓની	 ઉમેદિારી	 નોંધાિિા	 માટે	 http://indiaskillsgujarat.org/	 પર	 તા.૧૫	
ઓક્ટોબર	૨૦૧૯	થી	૩૧	કડસેમબર	૨૦૧૯	સુધી	ઓન-લાઇન	રજીસટે્શન	શરૂ	કરિામાં	આિેલ.	આ	સમ્યગાળા	દરમ્યાન	
ઉક્ત	િેબસાઇટ	અને	નેશનલ	િેબસાઇટ	પર	૨૩	નસકલસ	માટે	કુલ	૬૧૬૧	ઉમેદિારોનુ	ંરજીસટ્ેશન	થ્ેયલ.	રજીસટર	થ્યેલ	
ઉમેદિારોની	નસક્રવનંગ	ટેસટનું	આ્યોજન	કડસેમબર-૨૦૧૯	થી	જાન્યુઆરી-૨૦૨૦	દરમ્યાન	કરિામા	ંઆિેલ	અન	ેતેમાં	ઉવતિણ્ય	
થ્યેલ	ઉમેદિારોની	ઝોનલ	સપધા્યનુ	ંઆ્યોજન	માચ્ય-૨૦૨૦મા	ંકરિામા	ંઆિલે.	ત્યાર	બાદ	નોિલે	કોરોના	િા્યરસ	કોવિડ-૧૯ન	ે
લીધ	ેસપધા્ય	એક	િષ્ય	મલુતિી	રાખિામા	ંઆિલે.	સકં્રમણમા	ંઘટાડો	થતા	સરકારશ્રી	તરફથી	વન્યતં્રણો	હળિા	થતા	MSDE	તરફથી	
રાજ્યમા	ંકૌશલ્ય	સપધા્યનુ	ંઆ્યોજન	કરિા	માટે	જાણ	કરાતા	ઓગષ્ટ-૨૦૨૧	માં	જદુા-જદુા	સથળો	ખાતે	જદુી-જદુી	નસકલસ	માટે	
રાજ્ય	કક્ષાની	કૌશલ્ય	સપધા્યનુ	ંઆ્યોજન	કરિામા	ંઆિલે.	રાજ્ય	કક્ષાની	 સપધા્યમા	ંઉવતિણ્ય	થ્યલે	 સપધ્યકોની	 નેશનલ	કક્ષાની	
કરવજ્યોનલ	સપધા્ય	India	Skills	૨૦૨૧-	Westનુ	ંઆ્યોજન	NSDC	દ્ારા	તા.૨૯	ઓક્ટોબર	૨૦૨૧	થી	૧	નિમેબર	૨૦૨૧	
દરમ્યાન	ગજુરાતમા	ંગાધંીનગર	ખાતે	કરિામા	ંઆિલે.	આ	સપધા્યમા	ંજી.એસ.ડી.એમ.ના	માધ્યમથી	ગજુરાતના	કુલ-૪૦	સપધ્યકોએ	
ભાગ	લીધેલ,	જમેાથંી	૧૧	સપધ્યકો	વિજતેા	જાહેર	થ્યલે	છે.	આ	વિજતેા	સપધ્યકો	કડસમેબર-૨૦૨૧મા	ંબેંગલોર	ખાત	ેઆ્યોજીત	
થનાર	રાષ્ટ્રી્ય	કક્ષાની	India	Skills	૨૦૨૧મા	ંગજુરાત	રાજ્યનુ	ંપ્રવતવનવધતિ	કરશ.ે	
(૨) NSQF કક્ષાના Short Term Courses
	 	 ગુજરાત	 સકકીલ	 ડેિલોપમેનટ	મીશનનો	મુખ્ય	હેતુ	 રાજ્યમાં	ચાલતા	 વિભાગ	દ્ારા	 કૌશલ્યિધ્યન	પ્રવૃવતિ	ગુણિતિામાં	
સુધારો	કરિાનો	છે.	રાજ્યની	હ્યાત	સરકારી	ઔદ્ોવગક	તાલીમ	સંસથાઓમાં	NSQF	કક્ષાના	આધારીત	Short	term	Courses	
અંતગ્યત	અંદાજીત	કુલ	૪૦૦૦	તાલીમાથદીઓને	તાલીમ	આપિાનો	લક્યાકં	વન્યત	કરેલ	જેની	સાપકે્ષે	કુલ	૪૦૦૭	તાલીમાથદીઓને	
આ	તાલીમીકા્ય્યમાં	જોડિામાં	આિેલ	હતા.	આ	તમામ	પ્રવૃવતિ	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩માં	ચાલ	ુરહેશે.	જે	અથવે	કુલ	₨	૧૦૦.૪૪	
લાખની	જોગિાઇ	સૂવચત	કરેલ	છે.	આિા	અભ્યાસક્રમો	્યુિા	માટે	રોજગારીની	તક	િધારે	છે.
(૩) ગુજરાત સસકલ ડેવલોપમેન્ટ િમશનના માધ્યમથી કૌશલ્ય વધ્ગન કેનદ્ ્યોજના KVK૨.૦ સક્ષમ ્યોજના
	 	 કૌશલ્ય	િધ્યન	કેનરિ	(KVK)ના	રીફોમ્ય	સક્ષમ	્યોજના	ની	નિી	બાબતની	મંજૂરી	મળતા	આગામી	નાણાંકકી્ય	િષ્ય	ચાલુ	
બાબત	તરીકે	બજેટની	જોગિાઇ	માંગણી	નંબર	૫૭	હેઠળ	્યોજના	અંતગ્યત	નાણાંકકી્ય	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૧૦૦.૦૦	
લાખની	ટોકન	જોગિાઇ	સૂવચત	કરેલ	છે.
(૪) “કોશલ્યા” ધી સકકીલ ્યુનીવસસી્ટી
	 	 કૌશલ્યા	સકકીલ	ધી	સકકીલ	્યુવનિવસ્યટી	માટે	મંજૂર	બાબત	ના	₨	૧૦૦.૦૦	લાખ	ની	સામે	આગામી	નાણાંકકી્ય	િષ્ય	
૨૦૨૨-૨૩મા	ં₨	૧૦.૦૦	લાખ	ટોકન	જોગિાઇ	સૂવચત	કરેલ	છે.	
(૫) ગુજરાત સકકીલ ડેવલમેન્ટ કોપપોરેશનની રચના 
	 	 નાણાંકકી્ય	િષ્ય	૨૦૨૦-૨૧	પૂણ્ય	થ્યેલ	હો્ય,	GSDC	ની	સથાપનાનંુ	રજીસટ્ેશન	જેતે	િષ્યમાં	ન	થઇ	શકે	તેમ	હો્ય	
તો	બજેટ	જોગિાઈ	શ્રમ,	 કૌશલ્ય	 વિકાસ	અને	 રોજગાર	 વિભાગ,	ગાંધીનગર	ના	 ઠરાિ	 ક્રમાંક:એસડીએમ/૧૫૨૦૨૦/
આર-૨	તા.૨૧-૦૭-૨૦૨૦	ની	શરત	નં.૧૨	મુજબ	િષ્યના	અંતે	જો	કોઈ	બચત	રહે	તો	તે	પરત	કરિાની	રહે	છે	જે	મુજબ	
ગ્ાનટ	સંપૂણ્ય	રી-એપ્રોવપ્રએશન	કરિામાં	આિેલ	હતી	અને	આગામી	નાણાંકકી્ય	િષ્ય	૨૧-૨૨	માં	આ	બાબતે	કોઇ	બજેટ	
જોગિાઇ	સૂવચત	કરિામાં	આિેલ	ન	હતી	આ	માટે	આગામી	નાણાંકકી્ય	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	ની	ચાલુ	બાબત	તરીકે	શેર	કેપીટલ	
મૂડી	ઉભી	કરિા	₨	૧૦.૦૦	લાખ	સવૂચત	જોગિાઇ	કરેલ	છે.	



494

(૬) પ્ધાનમંત્ી કૌશલ્ય િવકાસ ્યોજના
	 	 ભારત	સરકારના	કૌશલ	વિકાસ	અને	ઉદ્મશીલતા	મંત્રાલ્ય	દ્ારા	PMKVY	૩.૦	પ્રથમ	ફેઝ(૨૦૨૦-૨૧)	અન	ેબીજો	
ફેઝ	(૨૦૨૧-૨૦૨૬)	માટે	જાહેર	કરેલ	છે.	PMKVY	૩.૦	સકકીમ	્યોજના	અંતગ્યત	્યુિાધનન	ેતાલીમ	આપિાનો	લક્યાંક	છે.	
હાલમાં,	્યોજના	અંતગ્યત	રાજ્યને	કેટલો	ટાગવેટ	અને	ક્્યારે	ફાળિિામા	ંઆિશે	તેની	વિગતો	વન્યત	થ્ેયલ	નથી.	િષ્ય	૨૦૨૨-
૨૩	માં	માંગણી	નંબર	૫૭	હેઠળ	₨	૦.૭૩	લાખની	બજેટ	ટોકન	જોગિાઇ	તરીકે	સમાિેશ	કરેલ	છે.	
(૭) SANKALP પ્ોજેક્ટ (Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion 

Programme)
	 	 ભારત	સરકારના	કૌશલ	વિકાસ	અને	ઉદ્મશીલતા	મંત્રાલ્ય	દ્ારા	ગુજરાત	રાજ્યમા	ંકૌશલ્ય	સંપાદન	અન	ેજીિન	
જાગરૂકતા	માટે	જ્ઞાન	જાગૃવત	(SANKALP)	પ્રોજેક્ટ	અમલમા	ંમૂકિામા	ંઆિેલ	છે.	પ્રોજેક્ટ	વિવિ	બેનકના	સહ્યોગ	દ્ારા	
વમશન	મોડમાં	લાગુ	કરિામાં	આિેલ	છે.
	 	 આ	્યોજનાનો	મુખ્ય	હેતુ	રાષ્ટ્રી્ય	અન	ેરાજ્ય	બંન	ેસતરે	સંસથાકકી્ય	તંત્ર,	તાલીમાથદીઓ	અને	એસેસસ્ય	(મુલ્યાકંન)	િચ્ે	
સુમેળ	સાધિો	અને	ભારત	સરકારની	ખુબ	જ	મહતિના	“મેક	ઇન	ઇનડી્યા”	ભાગરૂપ	ેપ્રવતકુળ	વિસતારોમાં	અન	ેમેન્યુફેંકચરીંગ	
સેકટરમા	ંજરૂરી્યાત	મુજબની	સકકીલમેનપાિર	મળી	રહે	તે	છે.	િષ્ય	૨૦૧૯-૨૦	માટ	ેસંકલપ	્યોજના	બજેટ	જોગિાઇ	તરીકે	
ભારત	સરકાર	દ્ારા	રીલીઝ	કરિામાં	આિેલ	₨	૧૪.૫૫	કરોડની	૬૦%	Centrally	Share	તેમજ	રાજ્ય	સરકાર	હીસસા	તરીક	ે
૪૦	%	State	Share	₨	૯.૭૦	કરોડની	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેલ	હતી.	આગામી	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માટે	ટોકન	જોગિાઇ	
સિરૂપે	માંગણી	નંબર	૫૭	હેઠળ	કેનરિના	વહસસાની	₨	૦.૪૫	લાખ	અન	ેરાજ્યના	વહસસાની	૪૦%	લેખે	૦.૩૦	લાખ	જોગિાઇ	
સૂચિિામાં	આિેલ	છે.
(૮) SANKALP પ્ોજેક્ટના મુખ્ય ચાર ઉદ્ેશ્યો નીચે મુજિ છે.

•	Market	relevant	training	ના	આ્યોજન,	વિતરણ	અન	ેદેખરેખને	માગ્યદશ્યન	આપિા	માટ	ેરાષ્ટ્રી્ય	અને	રાજ્ય	
સતરે	Institutional	Mechanism	ને	મજબૂત	બનાિિી.

•	 માકકેટ	ને	અનુરૂપ	Skill	Development	ની	ગુણિતિામાં	સુધારો.
•	 મવહલા	 અને	 Disadvantaged	 groups	 (એસ.સી/એસ.ટી./કદવ્યાંગ)	 તાલીમાથદીઓ	 માટેના	 પ્રિેશ	 અને	 Skill	

Training	પૂણ્ય	કરિામાં	સુધારો	કરિો.
•	 Private-Public	Partnerships	(PPPs)	ના	માધ્યમથી	Skill	Training	નુ	ંવિસતરણ

(૯)  જીકા (JICA) પ્ોજેક્ટ અંતગ્ગત ગુજરાત ઈનવેસ્ટમેન્ટ પ્મોશન પ્ોગ્ામ (GIPP)
	 	 ગુજરાત	એપેક્ષ	ટ્ેનીંગ	ઇનસટીટ્ુટ	(GATI)	માટે	કુલ	₨	૧૦૦.૦૦	કરોડ	મંજૂર	છે.	તદ્ઉપરાંત	રાજ્યમાં	GATIપ્રોજેકટ	
હેઠળ	૪	Centre	of	Excellence	(CoE)	GIZ	નાં	ટેકનીકલ	સહ્યોગ	થી	કરિામાં	આિશે.	
	 	 ગુજરાત	સકકીલ	ડેિલોપમેનટ	મીશનના	સુદૃઢીકરણ	હેઠળ	પણ	પ્રોજેકટના	કુલ	₨	૫૦.૦૦	કરોડ	મંજૂર	થ્યેલ	છે.	જેમાં	
ઇનડસટ્ી્યલ	કૌશલ્ય	િધ્યન	કેનરિ	 (I-KVK)	્યોજના	અંતગ્યત	બા્ય	ધ	ઇનડસટ્ી,	ફોર	ધ	ઇનડસટ્ી,	ઇન	ધ	ઇનડસટ્ીના	કનસપેટ	
આધારીત	્યોજનાને	રીફોમ્ય	કરીને	પ્રધાનમંત્રી	કૌશલ્ય	વિકાસ	્યોજના	આધારીત	્યોજના	“પ્રોજેકટ	સંકલપ”	રાજ્ય	દ્ારા	નિા	
નામાવભકરણ	સાથે	માન.	મુખ્યમંત્રીશ્રી	દ્ારા	તા.૧૫.૦૭.૨૦૨૦	ના	રોજ	ઇ–લોનચીંગ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	જેથી	 વિવિધ	
સેકટરની	 ઇનડસટ્ીઝ,	 ઇનડસટ્ી	 એસોસી્ેયશન	 વિગેરેના	 માધ્યમથી	 તાલીમ	આ્યોજીત	 કરી	 રાજ્યના	 ્યુિાનો	 રોજગારક્ષમ	
બનાિાનો	અવભગમ	આ	્યોજના	અંતગ્યત	છે.
	 	 ઉકત	પ્રોજેકટ	પૈકકી	મંજૂર	પ્રોજેકટ	રકમ	પૈકકી	૧૫૦૦૦.૦૦	લાખની	સામે	નાણાંકકી્ય	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	₨	૩૬૦૦.૦૦	
લાખની	જોગિાઇ	કરેલ	છે.
(૧૦) ગુજરાત સસકલ ડેવલોપમેન્ટ િમશનના માધ્યમથી કૌશલ્ય વધ્ગન કેનદ્ ્યોજના KVK૨.૦ સક્ષમ ્યોજના
	 	 કૌશલ્ય	િધ્યન	કેનરિ	(KVK)ના	રીફોમ્ય	સક્ષમ	્યોજનાની	નિી	બાબતની	મજંરૂી	મળતા	આગામી	નાણાંકકી્ય	િષ્ય	ચાલુ	
બાબત	તરીકે	બજટેની	જોગિાઇ	માગંણી	નબંર	૯૫	SCSP	હેઠળ	્યોજના	અંતગ્યત	નાણાંકકી્ય	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૧૦૦.૦૦	
લાખની	ટોકન	જોગિાઇ	સૂવચત	કરેલ	છે.	
(૧૧) પ્ધાનમંત્ી કૌશલ્ય િવકાસ ્યોજના
	 	 ભારત	સરકારના	કૌશલ	વિકાસ	અને	ઉદ્મશીલતા	મંત્રાલ્ય	દ્ારા	PMKVY	૩.૦	પ્રથમ	ફેઝ(૨૦૨૦-૨૧)	અન	ેબીજો	
ફેઝ	(૨૦૨૧-૨૦૨૬)	માટે	જાહેર	કરેલ	છે.	PMKVY	૩.૦	સકકીમ	્યોજના	અંતગ્યત	્યુિાધનન	ેતાલીમ	આપિાનો	લક્યાંક	છે.	
હાલમાં,	્યોજના	અંતગ્યત	રાજ્યને	કેટલો	ટાગવેટ	અને	ક્્યારે	ફાળિિામા	ંઆિશે	તેની	વિગતો	વન્યત	થ્ેયલ	નથી.	િષ્ય	૨૦૨૨-
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૨૩	માં	આકદજાવત	વિસતાર	પેટા	્યોજના	હેઠળ	₨	૦.૧૦	લાખની	બજેટ	ટોકન	જોગિાઇ	તરીકે	સમાિેશ	કરેલ	છે.
(૧૨) SANKALP પ્ોજેક્ટ (Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion 

Programme)
	 	 આ	્યોજનાનો	મુખ્ય	હેતુ	રાષ્ટ્રી્ય	અન	ેરાજ્ય	બંને	સતરે	સંસથાકકી્ય	તંત્ર,	તાલીમાથદીઓ	અને	એસેસસ્ય	(મુલ્યાકંન)	િચ્ે	
સુમેળ	સાધિો	અન	ેભારત	સરકારની	ખુબ	જ	મહતિના	“	મેક	ઇન	ઇનડી્યા”	ભાગ	રૂપ	ેપ્રવતકુળ	વિસતારોમા	ંઅન	ેમેન્યુફેંકચરીંગ	
સેકટરમા	ંજરૂરી્યાત	મુજબની	સકકીલમેનપાિર	મળી	રહે	તે	છે.	િષ્ય	૨૦૧૯-૨૦	માટે	સંકલપ	્યોજના	બજેટ	જોગિાઇ	તરીકે	
ભારત	સરકાર	દ્ારા	રીલીઝ	કરિામાં	આિેલ	₨	૧૪.૫૫	કરોડની	૬૦%	Centrally	Share	તેમજ	રાજ્ય	સરકાર	હીસસા	તરીક	ે
૪૦	%	State	Share	₨	૯.૭૦	કરોડ	ની	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેલ	હતી.	આગામી	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માટેની	જોગિાઇ	સિરૂપે	
માંગણી	સદર	૯૫	SCSP	હેઠળ	૬૦%	લેખ	ે₨	૦.૧૭	લાખ	અન	ે૪૦%	લેખ	ેજોગિાઇ	₨	૦.૧૪	લાખની	ટોકન	જોગિાઇ	
સૂચિિામાં	આિેલ	છે.
(૧૩) ગુજરાત સસકલ ડેવલોપમેન્ટ િમશન ના માધ્યમથી કૌશલ્ય વધ્ગન કેનદ્ ્યોજના KVK૨.૦ સક્ષમ ્યોજના 
	 	 કૌશલ્ય	િધ્યન	કેનરિ	(KVK)ના	રીફોમ્ય	સક્ષમ	્યોજનાની	નિી	બાબતની	મંજૂરી	મળતા	આગામી	નાણાંકકી્ય	િષ્ય	ચાલુ	
બાબત	તરીકે	બજેટની	જોગિાઇ	માંગણી	નંબર	૯૬	આકદજાવત	વિસતાર	પેતા	્યોજના	(TASP)	હેઠળ	જી.એસ.ડી.એમના	સદર	ે
કરિા	₨	૧૦૦.૦૦	લાખ	ટોકન	જોગિાઇ	સૂવચત	કરીએ.	આ	્યોજના	અંતગ્યત	નાણાંકકી્ય	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માટે	₨	૧૦૦.૦૦	
લાખની	ટોકન	જોગિાઇ	સૂવચત	કરેલ	છે.	
(૧૪) પ્ધાનમંત્ી કૌશલ્ય િવકાસ ્યોજના
	 	 ભારત	સરકારના	કૌશલ	વિકાસ	અને	ઉદ્મશીલતા	મંત્રાલ્ય	દ્ારા	PMKVY	૩.૦	પ્રથમ	ફેઝ(૨૦૨૦-૨૧)	અને	બીજો	
ફેઝ	(૨૦૨૧-૨૦૨૬)	માટે	જાહેર	કરેલ	છે.	PMKVY	૩.૦	સકકીમ	્યોજના	અંતગ્યત	્યુિાધનન	ેતાલીમ	આપિાનો	લક્યાંક	છે.	
હાલમા,ં	્યોજના	અતંગ્યત	રાજ્યન	ેકેટલો	ટાગવેટ	અન	ેક્્યારે	ફાળિિામા	ંઆિશ	ેતનેી	વિગતો	વન્યત	થ્ેયલ	નથી.	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	
૯૬	TASP	હેઠળ	₨	૦.૧૦	લાખ	ની	ટોકન	જોગિાઇ	સવૂચત	કરેલ	છે.	
(૧૫) SANKALP પ્ોજેક્ટ (Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion 

Programme)
	 	 આ	્યોજનાનો	મુખ્ય	હેતુ	રાષ્ટ્રી્ય	અન	ેરાજ્ય	બંને	સતરે	સંસથાકકી્ય	તંત્ર,	તાલીમાથદીઓ	અને	એસેસસ્ય	(મુલ્યાકન)	િચ્ે	
સુમેળ	સાધિો	અન	ેભારત	સરકારની	ખુબ	જ	મહતિના	“	મેક	ઇન	ઇનડી્યા”	ભાગ	રૂપ	ેપ્રવતકુળ	વિસતારોમા	ંઅન	ેમેન્યુફેંકચરીંગ	
સેકટરમા	ંજરૂરી્યાત	મુજબની	સકકીલમેનપાિર	મળી	રહે	તે	છે.	િષ્ય	૨૦૧૯-૨૦	માટે	સંકલપ	્યોજના	બજેટ	જોગિાઇ	તરીકે	
ભારત	સરકાર	દ્ારા	રીલીઝ	કરિામાં	આિેલ	₨	૧૪.૫૫	કરોડની	૬૦%	Centrally	Share	તેમજ	રાજ્ય	સરકાર	હીસસા	તરીક	ે
૪૦	%	State	Share	₨	૯.૭૦	કરોડ	ની	જોગિાઇ	કરિામા	ંઆિેલ	હતી.	આગામી	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માટ	ેમાંગણી	સદર	૯૬	
TASP	હેઠળ	₨	કેનરિ	ના	વહસસાની	₨	૦.૦૮	લાખ	અન	ેરાજ્યના	વહસસાની	₨	૦.૦૬	લાખ	ની	ટોકન	જોગિાઇ	સૂચિિામાં	
આિેલ	છે.

શ્રમ આ્યુક્તશ્રીની કચેરી
શ્રમ આ્યુકતશ્રીની કચેરીની મુખ્ય કામગીરી નીચે મુજિ છે.

૧.	શ્રમ્યોગીઓની	રોજગારી/નોકરીની	સલામતી	અને	કામગીરીની	પકરનસથવતના	ંઅનુસંધાન	ેવિવિધ	શ્રમ	કા્યદાઓનો	
અસરકારક	અમલ.

૨.		Ease	of	Doing	Business	અંતગ્યત	 વિવિધ	શ્રમ	કા્યદાઓ	હેઠળના	રજીસટરોનુ	ંસરળીકરણ	અને	 વિવિધ	કા્યદા	
હેઠળની	રજીસટ્ેશન,	લા્યસનસની	અરજીઓનો	ઓનલાઇન	સિીકાર.

૩.	હડતાળ,	તાળાબંધી,	ઘેરાિો	વિગેરે	જેિી	મજૂર	પકરનસથવતનાં	પ્રસંગોમા	ંસમ્યસર	અન	ેઅસરકારક	દરમ્યાનગીરીની	
કામગીરી.

૪.	સામાજીક	સુરક્ષાના	કા્યદાઓનો	અસરકારક	અમલ.
૫.	બોઇલરના	પ્રમાવણકરણની	કામગીરી.
૬.	રાજ્યના	અસંગઠીત	શ્રમ્યોગીઓની	ઓળખ	પ્રસથાવપત	કરીને	તેઓન	ેરાજ્ય	સરકારશ્રી	દ્ારા	અમલી	લાગુ	પડતી	

સામાવજક	સુરક્ષા	્યોજનાનો	લાભ	આપિાની	કામગીરી.	
૭.	બાળ	અન	ેતરૂણ	શ્રમ્યોગી	પ્રથા	નાબુદી.	
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	 	 ઉપર	જણાિેલ	તમામ	બાબતોના	અસરકારક	અમલ	બાબતે	િહીિટી	સરળતા	ખાતર	શ્રમ	આ્યુકતશ્રીની	કચેરીન	ેનીચ	ે
મુજબની	બે	િીંગમાં	િહેંચિામાં	આિેલ	છે.

૧.	શ્રમ વીંગ ઃ	રાજ્ય	કક્ષાએ	શ્રમ	આ્યુકતશ્રીની	કચેરી	 વિભાગી્ય	કક્ષાએ	ના્યબ	શ્રમ	આ્ુયકતશ્રીની	કચેરી,	 વજલ્ા	
કક્ષાએ	મદદનીશ	શ્રમ	આ્યુકતશ્રીની	કચેરી	અન	ેસરકારી	શ્રમ	અવધકારીશ્રીની	કચેરી	આિેલ	છે.	

ર.	 િોઇલર વીંગ ઃ રાજ્ય	કક્ષાએ	વન્યામકશ્રી,	બોઇલરોની	કચેરી,	ના્યબ	વન્યામકશ્રી	બોઇલરો	તથા	મદદનીશ	વન્યામકશ્રી	
બોઇલરની	કચેરીઓ	આિેલી	છે.

•	 	 શ્રમિીંગ	દ્ારા	મુખ્યતિે	નીચેના	કા્યદાઓનુ	ંઅમલીકરણ	કરાિિામાં	આિે	છે.	
લઘુત્તમ વેતન અિધિન્યમ – ૧૯૪૮
િોનસ ચુકવણી અિધિન્યમ, ૧૯૬પ
કોનટ્ાક્ટ મજૂર (િન્યમન અને નાિુદી) અિધિન્યમ, ૧૯૭૦
ઔદ્ોિગક િવવાદ અિધિન્યમ, ૧૯૪૭
ગ્ેજ્યુઇ્ટી ચુકવણી અિધિન્યમ, ૧૯૭ર
સમાન વેતન અિધિન્યમ, ૧૯૭૬
આંતર રાજ્ય સથળાંતદરત કામદાર અિધિન્યમ, ૧૯૭૯

•	 	 તા.૨૬/૧૧/૨૦૨૦	ના	રોજ	આ	અવધવન્યમ	હેઠળ	લા્યસનસની	મ્યા્યદામાં	છુટછાટ	આપિા	માટે	ડ્ાફટ	નોટીકફકેશન	
બહાર	પાડિામાં	આિેલ	છે.	

  િાળ અને દકશોર શ્રમ (પ્િતિંધ અને િન્યમન) અિધિન્યમ, ૧૯૮૬
•	 	 િષ્ય	૨૦૨૧ના	જાન્યુઆરી	૨૦૨૧	થી	ઓક્ટોબર-૨૦૨૧	દરમ્યાન	બાળ	શ્રમ્યોગી	પ્રથા	નાબુદી	અથવે	કુલ	૭૯૮	રેડ	

કરિામાં	આિેલ	છે.	તેમજ	રેડ	દરમ્યાન	કુલ-૮૭	બાળ	અન	ેતરૂણ	શ્રમ્યોગી	મુકત	કરાિેલ	છે.	
•	 	 િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	પણ	દરેક	વજલ્ામાં	રેડ	કરીન	ેબાળ	અને	તરૂણ	શ્રમ્યોગીઓ	મુકત	કરાિિાન	ુઅવભ્યાન	ચાલ	ુ

જ	રહેશે.		
  ટ્ેડ ્યુિન્યન અિધિન્યમ, ૧૯૨૬
  ગુજરાત ઔદ્ોિગક સંિંધ અિધિન્યમ, ૧૯૪૬

શ્રમ આ્યુક્ત કચેરીની િસિધિઓ ઃ
 ભારત સરકાર દ્ારા પસાર કરવામાં આવેલ ૪ લિેર કોડ :
	 	 તાજેતરમા	ંભારત	સરકારે	કુલ	૨૯	કા્યદાઓનું	એકત્રીકરણ	કરીને	૪	લેબર	કોડ	બનાિેલ	છે.	

ક્રમ કોડનું	નામ એકવત્રત	થ્ેયલ	
કા્યદાઓની	સંખ્યા

૧ ધ	કોડ	ઓન	િેજીસ,	૨૦૧૯	 ૪
૨ ધ	ઈનડસટ્ી્યલ	રીલેશન	કોડ,	૨૦૨૦ ૩
૩ ધ	સોવશ્યલ	વસક્્યુકરટી	કોડ,	૨૦૨૦ ૯
૪ ધ	ઓક્્યુપેશનલ	સેફટી,	હેલથ	એનડ	િકકિંગ	કનડીશનસ	કોડ,	૨૦૨૦ ૧૩

•	 રાજ્ય	 સરકાર	 દ્ારા	 ધ	 કોડ	 ઓન	 િેજીસ,	 ૨૦૧૯	 તેમજ	 ધ	 ઈનડસટ્ી્યલ	 રીલેશન	 કોડ,	 ૨૦૨૦	 ના	 વન્યમોનુ	ં
તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧	ના	રોજ	આખરીકરણ	કરેલ	છે.	

•	 જ્યારે	ધ	સોવશ્યલ	વસક્્યુકરટી	કોડ,	૨૦૨૦	અનિ્યેના	ડ્ાફટ	રૂલસ	તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૧	ના	રોજ	પ્રવસધધ	કરેલ	છે.	
•	 ધ	ઓક્્યુપેશનલ	સેફટી,	હેલથ	એનડ	િકકિંગ	કનડીશનસ	કોડ,	૨૦૨૦	ના	વન્યમો	િેટીંગની	પ્રવક્ર્યા	માટે	િૈધાવનક	અને	

સંસદી્ય	બાબતોના	વિભાગ	ખાતે	કા્ય્યિાહીમાં	છે.	
 લઘુત્તમ વેતન સુધારવા લઘુત્તમ વેતન અિધિન્યમ-૧૯૪૮ હેઠળ કરવામાં આવેલ કામગીરીની િવગતો :

•	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	સમાજના	પા્યારૂપ	શ્રમ્યોગી	િગ્યના	ઉતથાન	માટેની	કલ્યાણકારી	નીવતના	ભાગરૂપે	દરેક	િગ્યના	
શ્રમ્યોગીઓ	માટેના	લઘુતિમ	િેતન	ધારાના	ધોરણોમા	ંિધારો	કરિાની	બાબતનો	સંકલપ	તેમજ	વિવિધ	શ્રમ	સંગઠનોએ	
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પણ	લઘુતિમ	 િેતનમાં	 િધારો	 કરિાની	 રજુઆતની	 ધ્યાન	ે હાલની	આકરી	 મોંઘિારીમા	ંજીિન	જરૂકર્યાતની	 ચીજ	
િસતઓુના	ભાિોમાં	થ્યેલ	કમરતોડ	િધારા	સામ	ેતેઓન	ેરક્ષણ	આપિા	માટ	ેરાજ્ય	સરકારે	લઘુતિમ	િેતન	અવધવન્યમ	
હેઠળની	અનુસૂવચમાં	દશા્યિેલ	કુલ	૫૬	વ્યિસા્યો	માટે	દૈવનક	લઘુતિમ	િેતન	દર	નક્ી	કરતા	જાહેરનામા	િખતોિખત	
બહાર	પાડેલ	છે	તથા	દર	છ	માસે	ખાસ	ભ્થથાના	દર	જાહેર	કરેલ	છે.	

 સમજાવ્ટથી લઘુત્તમ વેતન તફાવતોની ચુકવણી ઃ
•	શ્રમ	તંત્ર	દ્ારા	શ્રમ	કા્યદાઓનું	પાલન	કરાિીન	ેશ્રમ્યોગીઓને	આવથ્યક	સુરક્ષા	પુરૂ	પાડિાની	નેમ	સાથ	ેકરિામાં	

આિતી	કામગીરીને	કારણે	િષ્ય	૨૦૨૦-૨૧માં	તા.૧/૧૦/૨૦૨૦	થી	૩૦/૦૯/૨૦૨૧માં	કુલ	૪૮૯	સંસથાઓના	કુલ	
૯૦૨૦	શ્રમ્યોગીઓને	₨	૯,૧૨,૮૧,૧૮૪.૦૦	લઘતુિમ	િેતન	ધારા	હેઠળનો	િેતન	તફાિત	માવલકો	સાથે	ચચા્યઓ	
કરીને	સમજાિટથી	ચુકિિામાં	આિેલ	છે.

 િોનસ ચુકવણી અિધિન્યમ -૧૯૬૫ હેઠળ કરવામાં આવેલ કામગીરીની િવગત :
•	સમગ્	રાજ્યના	શ્રમ્યોગીઓને	૨૦૨૦-૨૧	ના	િષ્યના	બોનસની	રકમ	સમ્યસર	મળી	રહે	અન	ેકોઇ	મુશકલેી	ઉભી	ન	

થા્ય	તે	માટે	શ્રમ	આ્યુક્ત	કચેરી,	ગાંધીનગર	દ્ારા	આગોતરી	કા્ય્યિાહી	હાથ	ધરી	સઘન	પ્ર્યત્ો	કરિામા	ંઆિેલ.	
•	 જેના	પકરણામે	રાજ્યમાં	ઔદ્ોવગક	એકમો/	સંસથાઓ	દ્ારા	કુલ-૭,૬૬,૬૧૨	શ્રવમકોને	₨	૯૦૬.૧૫	(નિસો	છ	કરોડ	

પંદર	લાખ)	રકમ	બોનસ	તરીકે	ચૂકિણી	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	
•	 ગત	િષવે	(૨૦૧૯-૨૦માં)	૭,૫૩,૧૪૬	શ્રમ્યોગીઓન	ે₨	૮૦૭.૧૯	(આઠસો	સાત	કરોડ	ઓગણીસ	લાખ)	બોનસ	

ચૂકિા્યેલ.	આમ,	ગત	િષ્યની	સરખામણીમા	ંચુકિા્ેયલા	બોનસની	રકમમાં	િધારો	થ્યેલ	છે.	જે	ગુજરાતના	ઔદ્ોવગક	
વિકાસ	તેમજ	સધધરતા	દશા્યિે	છે.

•	આ	િધારો	સરકારશ્રીના	શ્રમ	અને	રોજગાર	વિભાગની	કા્યદાની	અમલિારી	પ્રત્યનેી	જાગૃવતિનો	સૂચક	છે.	જેથી	સને	
૨૦૨૨-૨૩ના	િષ્ય	માટે	બોનસના	કા્યદાની	અમલિારીની	કામગીરી	હાથ	ધરિામાં	આિતી	રહેશે.			

 ઔદ્ોિગક શાિંત ઃ
•	 રાજ્યમા	ંઆશરે	ચાલીસ	હજાર	(૪૦,૦૦૦)	કરતાં	િધુ	નોંધા્યેલ	ફેકટરીઓ	આિેલ	છે.	આમ	આપણુ	ંરાજ્ય	ઔદ્ોવગક	

રીતે	વિકસીત	હોિા	છતાં	રાજ્યમાં	ઔદ્ોવગક	શાંવત	પ્રિતવે	છે.	જ્યારે	પણ	શ્રવમકોના	પ્રશ્ોન	ેલીધે	થ્યેલ	હડતાળની	
પકરનસથતી	ઉદભિે	તેિા	સમ્યે	શ્રમતંત્રના	અવધકારીઓની	તિકરત	દરમ્યાનગીરીન	ેપરીણામ	ેરાજ્યના	માનિ	કદિસોનું	
નુકશાન	ખૂબજ	ઓછુ	રહેલ	છે.	

•	 શ્રમ	અને	રોજગાર	વિભાગની	હકારાતમક	નીવતઓન	ેકારણે	અને	શ્રમતંત્રની	સતત	તકેદારી,	સતક્કતા	અન	ેજાગૃતતાના	
કારણે	ગુજરાત	રાજ્યમાં	ઔદ્ોવગક	એકમોમાં	હડતળાનુ	ંપ્રમાણ	ઓછું	છે.	

શ્રમ આ્યુક્તની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર
વાિ્્ગક િવકાસ ્યોજના

િષ્ય	:	૨૦૨૧-૨૨															 	 	 	 	 	 	 	 	(₨	લાખમાં)																																											

અ.નં. માંગણી	
નં. એલબીઆર બજેટ	હેડ ર૦૨૧-૨૨	ની	જોગિાઇ

મહેસૂલી	અંદાજો નિી	બાબત કુલ

૧ ૫૭ એલબીઆર-૧	 શ્રમ	આ્યુક્તશ્રી	ની	કચેરીના	
મહેકમનુ	ંવિસતરણ ૧૯૦૬.૪૦ ૧૦૭.૦૦ ૨૦૧૩.૪૦

૨ ૫૭ એલબીઆરઃ-૨	 વજલ્ા	મહેકમ ૨૧૪૧.૩૪ ૦.૦૦ ૨૧૪૧.૩૪

૩ ૫૭ એલબીઆરઃ-૧૩	 િરાળ	બો્યલર	ના	મુખ્ય	વનરીક્ષક	
હેઠળના	મહેકમનું	વિસતરણ ૮૫૫.૭૯ ૪.૩૨ ૮૬૦.૧૧

૪ ૫૭ પેટા	સદર	-૧૬ બાળ	નાબુદી	કા્યદાનુ	ં
અમલીકરણ ૫.૩૦ ૦.૦૦ ૫.૩૦

૫ ૫૭ એલબીઆર-ર૧.	
સંશોધન	અન	ેતાલીમ	અને	
વિકાસ	કા્ય્યક્રમ	માટે	મહાતમા	
ગાંધી	શ્રમ	સંસથાનન	ેઅનુદાન

૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦
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૬ ૫૭ એલબીઆર-૨૬	
ગુજરાત	રાજ્ય	અસંગકઠત	
કામદાર	કલ્યાણ	બોડ્ય	(ખેત	
શ્રવમકો	વસિા્ય)

૮૨૮.૦૦ ૦.૦૦ ૮૨૮.૦૦

૭ ૫૭ એલબીઆરઃ-૨૭	 ગુજરાત	અસંગકઠત	કામદાર	
સામાવજક	સુરક્ષા	બોડ્ય ૩૬૬.૪૯ ૭૫.૦૦ ૪૪૧.૪૯

૮ ૫૭ એલ	.બી.
આર.૧૮-એ	 ગુજરાત	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	બોર્ક ૯૧૫.૦૦ ૧૫૦૩.૦૦ ૨૪૧૮.૦૦

૯ ૫૭ એલ.બી.આર.૨૫ ગુજરાત	રાજ્ય	મકાન	અન	ેઅન્ય	
બાંધકામ	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	બોડ્ય ૧૩૮૪૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૩૮૪૦.૦૦

૧૦ ૫૭ એલ.બી.આર.૨૨ ગ્ામીણ	મજૂર	કલ્યાણ	બોડ્ય ૧૦૨.૫૦ ૦.૦૦ ૧૦૨.૫૦

૧૧ ૫૭ એલ.બી.આર.૨૪	 િેઠ	પ્રથાની	નાબૂદી	(કેનરિ	પુરસકકૃત	
્યોજના) ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦

૧૨ ૫૭ પેટા	સદર	૦૧ આમ	આદમી	બીમા	્યોજના ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦

૧૩ ૫૭ એલ.બી.આર.૧૬	
ગરીબી	વનિારણ	કા્ય્યક્રમ	હેઠળ	
ગ્ામીણ	કામદારો	માટે	સામાવજક	
સુરક્ષા	ફંડ		

૮૧૧.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૪ ૫૭ એલ.બી.આર.૧૭	 મીઠા	કામદાર	કલ્યાણ	પ્રવૃવતિ ૨૭.૬૪ ૦.૦૦ ૨૭.૬૪

૧૫ ૯૫ કડમાનડ	નં.	૯૫,	
એલ.બી.આર.૧૬	

અનુસૂવચત	જાવત	પેટા	્યોજના	
ગરીબી	નાબૂદી	કા્ય્યક્રમ	હેઠળ	
ગ્ામીણ	મજુરો	માટ	ેસુરક્ષાવનવધ

૧૬૨.૧૦ ૦.૦૦ ૧૬૨.૧૦

૧૬ ૯૫ કડમાનડ	નં.	૯૫,	
એલ.બી.આર.૧૭	

અનુસૂવચત	જાવત	પેટા	્યોજના	
ગરીબી	નાબૂદી	કા્ય્યક્રમ	હેઠળ	
અગકર્યાઓ	માટ	ેકલ્યાણ

૭.૧૦ ૦.૦૦ ૭.૧૦

૧૭ ૯૬	 કડમાનડ	નં.	૯૬,	
એલ.બી.આર.૧૬	

ગરીબી	નાબૂદી	કા્ય્યક્રમ	હેઠળ	
સામાવજક	સુરક્ષા	ફંડ ૨૮૩.૦૦ ૦.૦૦ ૨૮૩.૦૦

૧૮ ૯૬	 કડમાનડ	નં.	૯૬,	
એલ.બી.આર.૨૨

ગ્ામ	મજુર	કલ્યાણ	બોડ્યની	
સથાપના ૧૬.૮૦ ૦.૦૦ ૧૬.૮૦

કુલ સરવાળો ૨૨૨૮૦.૩૧ ૧૬૮૯.૩૨ ૨૩૯૬૯.૬૩
 

ગુજરાત ગ્ામ શ્રમ્યોગી કલ્યાણ િોડ્ગ, ગાંધીનગર 
(૧) ગુજરાત સામૂિહક જૂથ (જનતા) અકસમાત િવમા ્યોજના (શ્રિમક)
	 •	 શહેરી	તથા	ગ્ામીણ	વિસતારના	ખેત	શ્રવમકો	અને	અસંગકઠત	શહેરી	અન	ેગ્ામીણ	શ્રવમકો	માટેની	અકસમાત	આવથ્યક	

િીમા	્યોજના.
	 •	 તા.૨૬/૦૧/૨૦૦૫	થી	િીમા	રાશી	₨	૧,૦૦,૦૦૦/-	
	 •	અકસમાતે	અિસાનના	કકસસામાં	₨	૧,૦૦,૦૦૦/-
	 •	અકસમાતે	કા્યમી	અપંગતાના	કકસસામાં	૧૦૦%	₨	૧,૦૦,૦૦૦/-	(બે	આંખ	અથિા	બે	અંગ	હાથ-પગ	ગુમિિાના	

કકસસામાં)	
	 •	અકસમાતે	આંવશક	અપંગતાના	કકસસામાં	૫૦%	₨	૫૦,૦૦૦/-	(એક	આંખ	અથિા	એક	અંગ	ગુમાિિાના	કકસસામાં)	
	 •	આ	્યોજના	હેઠળ	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨ની	િીમા	પોલીસી	માટે	₨	૫.૦૦	કરોડનુ	ંપ્રીવમ્યમ	િીમા	વન્યામકશ્રી,	ગુજરાત	

રાજ્ય,	ગાંધીનગરને	ભરેલ	છે.
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ક્રમ પોલીસી વ્્ગ લાભાથસીની સંખ્યા ચુકવેલ સહા્ય રકમ (₨ લાખમાં)
૧ ૨૦૨૦-૨૧ ૨૨૫ ૨૨૫.૦૦
૨ ૨૦૨૧-૨૨	(ઓક્ટો-૨૧	અવંતત) ૦૮ ૮.૦૦

(૨) ગ્ાિમણ િવસતારના અસંગદઠત ક્ષેત્ના શ્રિમકો મા્ટે મરણોત્તર (અંત્યેિઠિ સહા્ય) મા્ટે સહા્ય આપવાની ્યોજના.
	 	 રાજ્ય	 ગ્ાવમણ	 વિસતારના	 અસંગકઠત	 ક્ષેત્રના	 (અનુ.જાવત	 વસિા્યના)	 શ્રમ્યોગીઓના	 મૃત્યુના	 કકસસામાં	 તેઓના	
િારસદારન	ેશ્રમ	અન	ેરોજગાર	 વિભાગના	તા.૦૩/૦૮/૧૮ના	ઠરાિથી	સદર	્યોજનામા	ંસહા્યનું	ધોરણ	₨	૨,૫૦૦/-	થી	
િધારીને	₨	૫,૦૦૦/-	કરિામાં	આિેલ	છે,	અને	્યોજનાનો	વ્યાપ	િધારી	તમામ	અસંગકઠત	શ્રવમકો	(ગ્ાવમણ/શહેરી)ને	આિરી	
લીધેલ	છે.

ક્રમ િષ્ય લાભાથદીની	સંખ્યા ચુકિેલ	સહા્ય	રકમ	(₨	લાખમાં)
૧ ૨૦૨૦-૨૧ ૩૪૬૪ ૧૭૨.૯૦
૨ ૨૦૨૧-૨૨	(ઓક્ટો-૨૧	અંવતત) ૨૯૭૭ ૧૪૮.૮૫

 
(૩) રાજ્યના અદકક વ્યવસા્યમાં રોકા્યેલા સવાશ્ર્યી વ્યવસાિ્યકોનું િસલોકોસીસના ગંભીર રોગથી અવસાનના 

દકસસામાં તેઓના વારસદારોને આિથ્ગક સહા્ય અંગેની સુરક્ષા ્યોજના. 
	 	 રાજ્યમા	ંઅકકક	વ્યિસા્યમાં	રોકા્ેયલા	સિાશ્ર્યી	વ્યિસાવ્યકોનુ	ંવ્યિસા્યલક્ષી	ગંભીર	રોગ	વસવલકોસીસથી	અિસાનના	
કકસસામાં	તેઓના	િારસદારને	રૂવપ્યા	₨	૧,૦૦,૦૦૦/-	(અંકે	રૂવપ્યા	એક	લાખ)	ની	આવથ્યક	સહા્ય	અંગેની	સુરક્ષા	સહા્ય	
્યોજના	તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૪	થી	અમલમા	ંઆિેલ	હતી.	 ત્યાર	બાદ	તા.૦૫/૦૯/૨૦૧૪ના	ઠરાિથી	આ	્યોજનાનો	અમલ	
પ્રશ્યાતિતદી	અસરથી	તા.૦૧/૦૧/૨૦૦૬	થી	અમલ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	અન	ેઆવથ્યક	સહા્ય	આપિામા	ંઆિે	છે.	

ક્રમ િષ્ય લાભાથદીની	સંખ્યા ચુકિેલ	સહા્ય	રકમ	(₨	લાખમાં)
૧ ૨૦૨૦-૨૧ ૦૫ ૫.૦૦
૨ ૨૦૨૧-૨૨	(ઓક્ટો-૨૧	અંવતત) ૧૦ ૧૦.૦૦

૪) ખેત શ્રિમક અને અન્ય ગ્ામીણ કામદારો મા્ટે ગંભીર અને અસાધ્ય રોગોમાં આિથ્ગક સહા્ય અંગેની ્યોજના
	 •	ખેત	શ્રવમક	અને	અન્ય	ગ્ામીણ	કામદારો	અન	ેતેના	કુટુંબીજનોન	ેલાભ	મળિાપાત્ર	છે.	રોગોના	નામ	-	હૃદ્ય	રોગ,	

કકીડનીના	રોગ	અને	કેનસર	જેિા	જીિલેણ	રોગમાં	ઓપરેશન	દિા	સારિાર	આપિામાં	આિે	છે.
	 •	 ૧૦૦	%	તબીબી	સારિાર	માટે	સહા્ય	(મહતિમ	₨	૩,૦૦,૦૦૦/-)
	 •	 વન્યત	સરકાર	માન્ય	હોનસપટલને	સીધી	સહા્ય	જમા	કરાિિામાં	આિે	છે.
	 •	 સરકારશ્રીની	“મા	અમૃતમ	કાડ્ય	અને	મા	િાતસલ્ય	્યોજના”	નું	અમલીકરણ	થિાથી	હાલ	આ	્યોજના	હેઠળની	કામગીરી	

નહીિત	છે.	
ક્રમ વ્્ગ લાભાથસીની સંખ્યા ચુકવેલ સહા્ય રકમ (₨ લાખમાં)
૧ ૨૦૨૦-૨૧ ૦૦ ૦૦
૨ ૨૦૨૧-૨૨	(ઓક્ટો-૨૧	અંવતત) ૦૦ ૦૦

ગુજરાત મકાન અને અન્ય િાંધકામ શ્રમ્યોગી કલ્યાણ િોડ્ગ
રચના 
	 •	 “મકાન	અને	અન્ય	બાંધકામ	શ્રમ્યોગીઓ	(રોજગારીનુ	ંવન્યમન	અન	ેનોકરીની	શરતો)	અવધવન્યમ,૧૯૯૬”ની	કલમ	

૧૮	હેઠળ	દરેક	રાજ્ય	સરકારને	મકાન	અને	અન્ય	બાંધકામ	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	બોડ્યની	રચના	કરિાની	સતિા	છે.	
	 •	આ	સતિા	હેઠળ	ગુજરાતમાં	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	“ગુજરાત	મકાન	અન	ેઅન્ય	બાંધકામ	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	બોડ્ય”	ની	

તા.૧૮/૧૨/૨૦૦૪	થી	રચના	કરિામાં	આિેલ	છે.	આમ	આ	બોડ્ય	કા્યદાથી	રચા્ેયલ	બોડ્ય	છે.
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	 •	 ગુજરાત	મકાન	અન	ેઅન્ય	બાંધકામ	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	બોડ્યમાં	નોંધા્યેલ	બાંધકામ	શ્રવમકોની	સંખ્યા:-૭.૦૭	લાખ.
	 •	 ગુજરાત	મકાન	અને	અન્ય	બાંધકામ	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	બોડ્યમા	ંકુલ-૫૮	જગ્યાઓ	સરકારશ્રી	તરફથી	મંજુર	થ્યેલ	છ	ે

તથા	 િડી	 કચેરી	 તથા	 જીલ્ા	 કક્ષાની	 કચેરીઓમાં	આઉટસોવસિંગ	 ધોરણે	 હાલમા	ં કુલ	 ૧૦૭	 કમ્યચારીઓ	 પાસેથી	
કામગીરી	લેિામાં	આિે	છે.

મકાન અને અન્ય િાંધકામ શ્રમ્યોગીઓ (રોજગારીનું િન્યમન અને નોકરીની શરતો) અિધિન્યમ ૧૯૯૬ની કલમ-૨૨ 
અનુસાર િોડ્ગના મુખ્ય કા્યપો
	 •	 બાંધકામ	લાભાથદીને	બાંધકામ	સાઇટ	પર	અકસમાતના	બનાિમાં	તાતકાવલક	મદદ	પૂરી	પાડિી.
	 •	 ૬૦	િષ્ય	પૂરાં	કરેલ	બાંધકામ	લાભાથદીને	પનશન	મળે	તે	પ્રકારની	્યોજના	બનાિિી.
	 •	 બાંધકામ	લાભાથદીને	શરતોનુસાર	મકાન	બનાિિા	માટે	લોન	સહા્ય	અન	ેએડિાનસ	મંજુર	કરિી.
	 •	 બાંધકામ	લાભાથદી	માટે	ગ્ુપ	ઇનસ્યોરનસ	સકકીમના	વપ્રવમ્યમની	રકમ	ચૂકિિી.
	 •	 બાંધકામ	લાભાથદીના	બાળકોના	વશક્ષણ	માટે	આવથ્યક	મદદ	આપિી.
	 •	 બાંધકામ	લાભાથદી	અથિા	તેની	ઉપર	આધાર	રાખનારની	મોટી	માંદગીની	સારિાર	માટે	તબીબી	ખચ્ય	આપિો.
	 •	 સત્રી	બાંધકામ	લાભાથદીને	પ્રસુવત	લાભો	માટે	ચૂકિણું	કરિુ.
	 •	 નક્ી	કરે	તેિા	અન્ય	કલ્યાણકારી	પગલાંઓ	અને	સગિડોની	જોગિાઇ	અને	સુધારા	કરિા.
	 •	 ઉપરોક્ત	કા્યદામાં	જણાિેલ	કા્યગોને	અનુરૂપ	ગુજરાત	મકાન	અન	ેઅન્ય	બાંધકામ	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	બોડ્યમાં	કુલ	૧૫	

્યોજનાઓ	ચાલુ	નાણાંકકી્ય	િષ્યમાં	અમલમાં	છે:
૧)		 િાંધકામ શ્રિમકો મા્ટે ધનવંતરી આરોગ્ય રથ :	બાંધકામ	શ્રવમકોન	ેવિવિધ	બાધંકામ	સાઈટો,	કડી્યાનાકાઓ,	

બાધંકામ	સાઈટની	શ્રવમક	િસાહતો	પર	વિના	મલુ્ય	ેમફત	પ્રાથવમક	તબીબી	સારિાર	પરૂી	પાડિાની	્યોજના	છે.
૨)		 વ્યવસાિ્યક રોગોમાં સહા્ય ્યોજના : આ	્યોજના	અંતગ્યત	બાંધકામ	શ્રમ્યોગીઓન	ેથતા	૧૫	પ્રકારના	

વ્યિસાવ્યક	રોગો	તથા	૨૩	પ્રકારની	ગંભીર	ઈજાઓમાં	આવથ્યક	સહા્ય	માટે	મહતિમ	₨	૩	લાખની	મ્યા્યદામા	ં
માવસક	₨	૧૫૦૦	થી	૩૦૦૦/-	ની	સહા્ય	આપિામા	ંઆિે	છે.

૩)		 િશક્ષણ સહા્ય ્યોજના : આ	્યોજના	અંતગ્યત	એક	િષ્યમાં	બાંધકામ	શ્રવમકોના	માત્ર	બે	બાળકોન	ેધોરણ-૧	થી	
૧૨	તથા	પી.એચ.ડી	સુધીના	ઉચ્	અભ્યાસ	માટે	₨	૫૦૦/-	થી	₨	૪૦,૦૦૦/-	ની	સહા્ય	આપિામાં	આિે	છે.

૪)		 નોંધા્યેલ મિહલા િાંધકામ શ્રિમક તથા િાંધકામ શ્રિમકની પત્ી મા્ટે પ્સૂિત સહા્ય ્યોજના : નોંધા્યેલ	
મવહલા	બાંધકામ	શ્રવમકને	₨	૨૭,૫૦૦/-	અન	ેનોંધા્યેલ	બાંધકામ	શ્રવમકની	પનત્ને	₨	૫,૦૦૦/-	ની	પ્રસુવત	
સહા્ય	અથવે	પ્રથમ	૨	પ્રસુવત	પુરતી	સહા્ય	આપિામા	ંઆિે	છે.	નોંધા્યેલ	બાંધકામ	શ્રવમકની	પનત્ના	કકસસામાં	
બાંધકામ	શ્રવમકના	ખાતામાં	સહા્ય	જમા	કરિામાં	આિે	છે.

૫)		 ગો-ગ્ીન શ્રિમક ્યોજના :	નોંધા્યેલ	બાંધકામ	શ્રવમક	દ્ારા	બેટરી	ઓપરટેેડ	ટુ	વહીલર	ખરીદ	કરિા	માટે	
₨	૩૦,૦૦૦/-	અથિા	ભાિના	૫૦%	(જે	ઓછી	હોઈ	તે)	રકમ	જે	તે	વિક્રેતાને	શ્રવમકના	બદલે	આપિામા	ં
આિે	છે.

૬)		 અકસમાત મૃત્યુ સહા્ય ્યોજના : આ	્યોજના	અંતગ્યત	નોંધા્યેલ	કે	ન	નોંધા્ેયલ	બાંધકામ	શ્રવમકનુ	ંચાલ	ુકામે	
આકનસમક	મુત્યુ	થા્ય	તો	તેના	િારસદારને	₨	૩	લાખની	સહા્ય	આપિામાં	આિે	છે.

૭)		 મુખ્યમંત્ી ભાગ્યલક્મી િોનડ ્યોજના : મુખ્યમંત્રી	ભાગ્યલકમી	બોનડ	્યોજના	અનિ્યે	બાંધકામ	શ્રવમકની	એક	
કદકરીને	બોનડ	(F.D)	૧૮	િષ્યની	મુદતનો	₨	૧૦,૦૦૦	નો	બોનડ	આપિામાં	છે.

૮)		 અંત્યેિઠિ સહા્ય ્યોજના : આ	્યોજનામાં	નોંધા્યેલ	બાંધકામ	શ્રવમકના	મૃત્યુ	બાદ	અંવતમવક્ર્યા	માટે	તેના	
િારસદારને	₨	૭,૦૦૦/-	ની	સહા્ય	આપિામા	ંઆિે	છે.

૯)		 શ્રિમક અન્નપણુા્ગ ્યોજના : નોંધા્યેલા	બાંધકામ	શ્રવમકો	અન	ે્યુ.વિન	કાડ્ય	ધારક	અસંગઠીત	ક્ષેત્રના	શ્રવમકોને	
રાહત	દરે	માત્ર	₨	૧૦/-	માં	સાનતિક	ભોજન	પરૂું	પાડિામાં	આિે	છે.

૧૦)	 નાનાજી દેશમુખ આવાસ ્યોજના : EWS/LIG	્યોજનામા	ંમકાન	ફાળિણી	થ્ેયલ	હો્ય	 	તેિા	નોંધા્યેલ	
બાંધકામ	શ્રવમક	િતી	₨	૧,૬૦,૦૦૦/-	ની	સહા્ય	મકાન	ફાળિણી	સતિામંડળનાં	હિાલ	ેમુકિામાં	આિે	છે.

૧૧)	 સથળાંતરીત થતાં િાંધકામ શ્રિમકોના િાળકો મા્ટે હોસ્ટેલ સહા્ય ્યોજના : પોતાના	 િતનથી	અન્ય	
વજલ્ાઓમાં	 સથળાંતકરત	 થતા	 બાંધકામ	 શ્રવમકોના	 બાળકોને	 સથાવનક	 શાળાઓમા	ં રહેિા	 જમિા	 સાથેની	
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હોસટલે	સુવિધા	વજલ્ા	વિકાસ	અવધકારીશ્રી	મારફત	ેપુરી	પાડિામા	ંઆિે	છે.	આ	માટ	ેજે	તે	વજલ્ા	વિકાસ	
અવધકારીશ્રીને	ગ્ાનટ	આપિામાં	આિે	છે.

૧૨)	 શ્રિમક પદરવહન ્યોજના :	નોંધા્યેલા	બાંધકામ	શ્રવમકને	મુસાફરી	માટ	ેપનબલક	ટ્ાનસપોટ્ય	મારફત	ેરાહત	દરનો	
પાસ	પુરો	પાડિા	માટે	૮૦	%	ખચ્ય	બોડ્ય	દ્ારા	જે	તે	મ્યુવનવસપલ	કોપગોરેશનને	આપિામા	ંઆિે	છે.

૧૩)	 હાઉિસંગ સિિસડી સહા્ય ્યોજના : પોતાના	મકાન	ખરીદી	માટ	ેમહતિમ	₨	૧૫	લાખ	સુધીની	લોન	લીધેલ	
હો્ય	તેિા	નોંધા્યેલ	બાંધકામ	શ્રવમકને	₨	૧,૦૦,૦૦૦/-ની	સહા્ય	(પાંચ	િષ્ય	સુધી	પ્રવત	િષ્ય	₨	૨૦,૦૦૦/-	
સહા્ય	તેમના	લોન	ખાતામાં	આપિામા	ંઆિે	છે.

૧૪)	 કોરોના કવચ ્યોજના : બાંધકામ	શ્રવમકોના	આરોગ્ય	અન	ેસંલગ્	સિેાઓ	તેમજ	કોિીડ-૧૯	મહામારી	સામે	
સુરક્ષા	માટે	માસક,	સેનેટાઇઝર,	ટેસટીંગ	તથા	સામાવજક	અંતર	જળિાઈ	રહે	તે	રીતે	શેલટરની	વ્યિસથા	જરૂર	પડ	ે
તો	કોિીડની	પ્રાથવમક	સારિાર	(કોરોનટાઈન	હોમ)	િગેરે	વ્યિસથા	કરિા	મહાનગર	પાવલકાન	ેગ્ાનટ	ફાળિી	
કરિામાં	આિે	છે.

૧૫)	 આદદવાસી િાંધકામ શ્રિમકો મા્ટેના હાઉસીંગ સિિસડી ્યોજના (સરકારશ્રીના પંચા્યત િવભાગ દ્ારા 
અમલીકરણ) :	 સથળાંતરીત	બાંધકામ	શ્રવમકોન	ેતેમના	િતનમાં	પોતાના	આિાસના	સમારકામ	માટે	૩૫	
હજારની	સહા્ય	આપિામાં	આિે	છે.

ગુજરાત શ્રમ્યોગી કલ્યાણ િોડ્ગ
૧.  િોડ્ગની રચના ઉદ્ેશ અને હેતુ 
	 	 શ્રમ્યોગીઓ	અને	તેમના	આવશ્રતોના	વિકાસ	માટેની	કલ્યાણકારી	પ્રવૃવતિઓ	કરિા	માટે	અન	ેતે	માટેના	નાણા	ંપુરા	
પાડિા	માટે	ભૂતપિૂ્ય	મુંબઇ	રાજ્યે	તાઃ૧૭-૦૬-૧૯૫૩	ના	રોજ	મુંબઇ	મજૂર	કલ્યાણ	ફંડ	અવધવન્યમ-૧૯૫૩	ઘડ્યો.	આ	
અવધવન્યમની	કલમ-૪	નીચે	સથપા્યેલ	મજૂર	કલ્યાણ	ફંડનો	િહીિટ	કરિા	માટ	ેમુંબઇ	મજૂર	કલ્યાણ	બોડ્યની	રચના	કરિામાં	
આિી.	સન	ે૧૯૬૦	માં	ગુજરાત	રાજ્યની	સથાપના	થતાં	સન	ે૧૯૬૧	ના	ગુજરાત	અવધવન્યમ	૪૭	ની	કલમ	૪(ક)	થી	ગુજરાત	
સરકાર	ે ગુજરાત	 શ્રમ્યોગી	 કલ્યાણ	 બોડ્યની	 રચના	 કરી.	આમ	ગુજરાત	 શ્રમ્યોગી	 કલ્યાણ	 બોડ્યનો	 મુખ્ય	 ઉદ્ેશ	 રાજ્યના	
શ્રમ્યોગીઓની	કલ્યાણકારી	પ્રવૃવતિઓ	કરિાનો	છે.	
૨.   િોડ્ગનું માળખુ
	 	 મુંબઇ	મજૂર	 કલ્યાણ	 ફંડ	અવધવન્યમ	 -૧૯૫૩	ની	 કલમ-૪ન	ેઅનુલક્ષીન	ે રાજ્ય	સરકારે	 ધી	 બોમબે	 લેબર	 િેલફેર	
ફંડ(ગુજરાત)	વન્યમો-૧૯૬૨	ના	વન્યમ-૧૦	મુજબ	ગુજરાત	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	બોડ્યમાં	અધ્યક્ષશ્રી	સહીત	કૂલ	૧૪	સભ્યો	હો્ય	
છે	તેમાંથી	૪(ચાર)	સભ્યો	માવલકોના	પ્રવતવનધીઓ	અને	૪(ચાર)	શ્રમ્યોગીઓના	પ્રવતવનવધઓ	૪(ચાર)	સિતંત્ર	સભ્યો	અન	ે
ર(બે)	મહીલાઓના	પ્રવતવનધીઓ	હો્ય	છે.	બોડ્યના	તમામ	સભ્યોની	વનમણુંક	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	ધી	બોમબે	લેબર	િેલફેર	ફંડ	
એકટ-૧૯૫૩	ની	કલમ	-૪	ની	પેટા	કલમ(ર)	અનિ્યે	કરિામાં	આિે	છે.	આ	રીતે	વનમણુંક	કરેલા	સભ્યો,	સિતંત્ર	સભ્યોમાંથી	
એક	સભ્યને	બોડ્યના	અધ્યક્ષ	તરીકે	ચુંટે	છે.	
૩.  વહીવ્ટી માળખુ
	 	 મુંબઇ	મજૂર	કલ્યાણ	ફંડ	અવધવન્યમ	૧૯૫૩	ની	કલમ-૧૧	મા	ંજણાવ્યા	મુજબ	બોડ્યના	મુખ્ય	કારોબારી	અવધકારી	
તરીકે	િેલફેર	કવમશનર	છે.	િેલફેર	કવમશનરની	વનમણુક	સરકારની	પિૂ્યમંજુરીથી	બોડ્ય	કરે	છે.	િેલફેર	કવમશનર	હસતક	બોડ્યની	
િડીકચેરી	તેમજ	િડોદરા	અને	રાજકોટ	એમ	બે	વિભાગી્ય	કચેરીઓ	કા્ય્યરત	છે.	આ	વિભાગી્ય	કચેરીઓ	હસતક	રાજ્યમાં	
હાલમાં	કુલ	૩૩	જેટલા	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	કેનરિો	કા્ય્યરત	છે.	જ્યાં	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	પ્રવૃવતિઓ	ચલાિિામાં	આિે	છે.
	 	 ગુજરાત	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	બોડ્યની	રચનાનો	મુખ્ય	હેતુ	મુંબઇ	મજૂર	કલ્યાણ	ફંડમાંથી	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	પ્રવૃવતિઓ	
કરિાનો	છે.	સમગ્	રાજ્યમાં	જુદા	જુદા	સથળોએ	કૂલ	૩૩	જેટલા	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	કેનરિો	મારફત	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	પ્રવૃવતિ	
ચલાિિામાં	આિે	છે.	આ	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	કેનરિોમાં	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણની	રોજીંદી	પ્રવૃવતિઓ	ત્રણ	વિભાગમાં	િહેંચા્યેલ	છેઃ-	
દૈિનક પ્વૃિત્તઓ
(૧)  પુરૂ્ િવભાગ 
	 	 પ્રવત	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	કેનરિમાં	સિારે	૮.૩૦	થી	૧૨	કલાક	સુધી	પુરૂષ	વિભાગની	પ્રવૃવતિ	ચલાિિામાં	આિે	છે.	પુરૂષ	
વિભાગમાં	િાંચનાલ્યમાં	િત્યમાનપત્રો,	સામાવ્યકો,	પુસતકો	િગેરે	િાંચન	સામગ્ી	હો્ય	છે.	આ	ઉપરાંત	ટી.િી	સુવિધા	ઉપલબધ	
છે.	પુરૂષ	વિભાગમાં	ઇનડોર	રમતો	જેિી	કે	કેરમ,	ચેસ,	ટેબલટેનીસ,	િગેરે	રમતો	રમાડિામાં	આિે	છે.	
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(૨)  મહીલા િવભાગ
	 	 પ્રત્યેક	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	કેનરિ	ખાતે	બપોરે	૧૨-૩૦	થી	૧૬-૩૦	કલાક	સુધી	મહીલા	વિભાગની	પ્રવૃવતિઓ	ચલાિિામાં	
આિે	છે.	મહીલા	 વિભાગમાં	આિનાર	મહીલા	લાભાથદીઓ	િાંચનાલ્ય	પ્રવૃવતિમાં	ભાગ	લઇ	શક	ેછે.	સામાન્ય	વસિણિગ્ય,	
ભરતગુંથણ	િગ્ય,	ડીપલોમા	સીિણ	િગ્ય,	એમબ્ો્યડરી	િગ્ય	ચલાિિામા	ંઆિે	છે.	તેમજ	હસતકલાના	નમુના	બનાિિાની	તાલીમ	
આપિામાં	આિે	છે.	
(૩)  િશશુ િવભાગ
	 	 પ્રત્યેક	શ્રમ્યોગી	કલ્યાણ	કેનરિ	ખાતે	વશશુવિભાગના	કમ્યચારીઓનો	ફરજનો	સમ્ય	૧૦.૩૦	થી	૧૮.૧૦	કલાક	સુધીનો	
રાખિામા	આિેલ	છે.	વશશુવિભાગમાં	બાળકોનો	આિિાનો	સમ્ય	સિારે	૧૧	કલાકથી	૧૧.૩૦	કલાક	અને	જિાનો	સમ્ય	
સાંજે	૧૬	કલાકથી	૧૬.૩૦	કલાકનો	રાખિામાં	આિેલ	છે.	૩	થી	૬	િષ્યના	બાળકોન	ેમોનટસેરી	પધધવતથી	વપ્ર.પી.ટી.સી,	ટે્ઇનડ	
વશવક્ષકા	દ્ારા	વશક્ષણ	આપિામાં	આિે	છે.	દરેક	બાળકોન	ેઅઠિાડીક	મેનુ	મુજબ	બાળક	દીઠ	₨	૧૦/-	ની	મ્યા્યદામા	ંદરરોજ	
પોષ્ટીક	આહાર	આપિામાં	આિે	છે.	આ	િગ્યમાં	બાળકોના	સિાિંગી	વિકાસ	માટેની	પ્રવૃવતિઓ	હાથ	ધરિામા	ંઆિે	છે.	
િોડ્ગની ્યોજનાઓ 

૧.			 મોબાઇલ	મેડીકલ	િાન	્યોજના	
૨.			 શૈક્ષવણક	પુરસકાર	્યોજના.	
૩.			 ઉચ્તિર	વશક્ષણ	સહા્ય	્યોજના.	
૪.			 પ્રસવુત	સહા્ય	અને	બેટી	પ્રોતસાહન	્યોજના.	
૫.			 સિચછ	ભારત	અવભ્યાન-	શૌચાલ્ય	સુવિધા	્યોજના.	
૬.			 શ્રમ્યોગી	હોમલોન	વ્યાજ	સબસીડી	્યોજના.	
૭.			 મવહલા	શ્રમ્યોગી	લગ્ન	સહા્ય	્યોજના.	
૮.			 શ્રમ્યોગી	અકસમાત	સહા્ય	્યોજના.	
૯.			 શ્રમ્યોગી	સંપૂણ્ય	શાકરરીક	તપાસ	્યોજના.	
૧૦.		 શ્રમ્યોગી	અકસમાત	મૃત્યુ	સહા્ય	્યોજના.	
૧૧.		 શ્રમ્યોગી	સા્યકલ	સહા્ય	્યોજના.	
૧૨.		 શ્રમ્યોગી	હોમટાઉન	્યોજના.	
૧૩.		 સંગકઠતક્ષેત્રના	શ્રમ્યોગીઓ	માટે	બેટરી	સંચાવલત	કદ્ચક્રકી	ઇલેકટ્ીક	િાહન	ખરીદિા	પર	સબસીડી	આપિા	માટેની	

ગો-ગ્ીન	્યોજના.	
૧૪.		 મુખ્યમતં્રી	ઔદ્ોવગક	શ્રમ્યોગી	ઇનડસટ્ી્યલ	હાઉસીંગ	આિાસ	(મસીહા)	્યોજના.	

િન્યામકશ્રી, િોઇલરોની કચેરી, અમદાવાદ
	 	 રાજ્યના	ઉદ્ોગોમાં	િપરાતા	સટીમ	બોઇલરોનો	અન	ેઇકોનોમાઇઝરોના	અકસમાત	અટકાિિા	અન	ેસેફટીનુ	ંમહતિ	
િધારી	જાનમાલ-વમલકતનુ	રક્ષણ	કરિું	એ	બોઇલર	તંત્રનું	મુખ્ય	કા્ય્ય	છે.	બોઇલર	અવધવન્યમ	૧૯૨૩	અન	ેતે	હેઠળ	ઘડા્યેલ	
બોઇલર	 વિવન્યમો	 ૧૯૫૦	અને	 ગુજરાત	 બોઇલર	 વન્યમો	 ૧૯૬૬,	 ગુજરાત	 ઇકોનોમાઇઝર	 વન્યમો	 ૧૯૬૮,	 બોઇલર	
એટેનડનટ	વન્યમો	૨૦૧૧,	બોઇલર	ઓપરેટર	એનજીની્યર	વન્યમો	૨૦૧૧નું	અમલીકરણ	બોઇલર	તંત્ર	દ્ારા	કરિામાં	આિે	
છે	અને	 તેમાં	 મુખ્ય	 ઉદેશ	 છે.	 “બોઇલરોના	 ઉપ્યોગ	 દરમ્યાન	એક્ષપલોઝન	 (વિસફોટ)	 ના	ભ્યમાંથી	જાનમાલ-વમલકતની	
સલામતી	પુરી	પાડિી”.
	 	 બોઇલર	તંત્ર	રાજ્યના	શ્રમ	આ્યુકતશ્રીની	સીધી	દેખરેખ	અન	ેિહીિટી	વન્યંત્રણ	હેઠળની	રાજ્ય	સતરની	કચેરી	છે.	
બોઇલર	તંત્રમાં	રાજ્ય	સતરે	 વન્યામકશ્રી	અન	ેતેઓની	સીધી	દેખરેખ	અન	ે વન્ંયત્રણ	હેઠળ	રીજી્યનના	િડા	તરીકે	ના્યબ	
વન્યામક	અને	 વિભાગી્ય	િડા	તરીકે	મદદનીશ	વન્યામક	રાજ્યના	ઉદ્ોગોના	બોઇલરોની	નોંધણી	તથા	 વનરીક્ષણ	અંગેની	
કામગીરી	અને	બોઇલર	અને	તેના	સંલગ્ન	ભાગોના	ઉતપાદન	દરમ્યાનની	તબકકાિાર	વનરીક્ષણની	કામગીરી	કરે	છે.	હાલ	
રાજ્યમા	ંકુલ-૮૭૩૧	બોઇલરો	અને	કુલ-	૩૩૧	ઇકોનોમાઈઝર	(ઓકટોબર-૨૦૨૧)	િકકીંગમાં	છે.	રાજ્યના	બોઇલરતંત્રને	
ચાર	રીજી્યનમાં	વિભાજીત	કરિામાં	આિેલ	છે.	
	 	 (૧)	અમદાિાદ	(ર)	િડોદરા	(૩)	સુરત	અને	(૪)	રાજકોટ,	ના્યબ	વન્યામકશ્રી,	બોઇલરો	િગ્ય-૧	કક્ષાના	અવધકારીઓ	
કરવજ્યનના	િડા	તરીકે	કામગીરી	કર	ેછે.	જ્યારે	દરેક	રીજી્યનના	િડા	નીચે	વિભાગી્ય	કચેરીઓ	કા્ય્યરત	છે	(૧)	મહસેાણા	
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(૨)	ભરૂચ	(૩)	િાપી	(૪)	જુનાગઢ	(૫)	જામનગર	(૬)	આદીપુર	(કચછ)	(૭)	ગાંધીનગર	(૮)	પાલનપુર	(૯)	ભાિનગર	
(૧૦)	આણદં	(૧૧)	ગોધરા	ની	સથાવનક	વિભાગી્ય	કચરેીઓમા	ંમદદનીશ	વન્યામક	બોઇલરો	કચરેીના	િડા	તરીકે	કામગીરી	કરે	છે.	આમ,	
રાજ્યના	બોઇલર	તંત્રમાં	આ	રીતે	િહીિટી	વહસાબી	અને	તાંવત્રક	કામગીરીઓ	કરિામા	ંઆિે	છે.
	 	 બોઇલર	ઇનસપેકટરની	સમ્યસૂચકતા	તથા	સચોટ	કામગીરીન	ેકારણે	રાજ્યમાં	છેલ્ા	બે	િષ્ય	દરમ્યાન	કોઇપણ	પ્રાણઘાતક	
અકસમાત	થ્યેલ	નથી.	જો	કોઇ	ફેકટરીમાં	બોઇલર	સંલગ્ન	જો	કોઇ	અકસમાત	સજા્ય્ય	તો	અવધકારી	દ્ારા	સથળની	મુલાકાત	લઇ	
વિસતૃત	તપાસ	કરિામાં	આિે	છે	અને	અકસમાતના	્યોગ્ય	કારણો	જણા્યેથી	જરૂરી	કા્ય્યિાહી	કરિામાં	આિે	છે.	

ગુજરાત રાજ્ય સામાિજક સુરક્ષા િોડ્ગ, ગાંધીનગર
	 	 ભારત	સરકારશ્રીએ	સને	૨૦૦૮	મા	ં“અસંગકઠત	કામદાર	સામાવજક	સુરક્ષા	અવધવન્યમ,	૨૦૦૮”	પસાર	કરેલ	છે.	
“અસંગકઠત	કામદાર	સામાવજક	સુરક્ષા	અવધવન્યમ,	૨૦૦૮”	હેઠળ	અસંગકઠત	કામદારોની	નોંધણી	કરી	તેઓને	સામાજીક	
સુરક્ષા	પૂરી	પાડતી	્યોજનાઓનો	લાભ	આપિાની	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેલ	છે.	 “અસંગકઠત	કામદાર	સામાવજક	સુરક્ષા	
અવધવન્યમ,	૨૦૦૮”	અમલ	માટે	આ	કા્યદા	હેઠળના	“ગુજરાત	રાજ્ય	અસંગકઠત	કામદાર	સામાવજક	સુરક્ષા	વન્યમો”	પણ	
ગુજરાત	સરકારશ્રી	દ્ારા	૨૦૧૧	માં	ઘડેલ	છે.	અને	ગુજરાત	રાજ્ય	સામાજીક	સુરક્ષા	બોડ્યની	રચના	૨	કડસેમબર,	૨૦૧૧	ના	
રોજ	કરી	છે.	જેમા	ંમાનની્ય	મતં્રીશ્રી,	શ્રમ	અને	રોજગાર	હોદ્ાની	રૂએ	આ	બોડ્યના	અધ્યક્ષ	છે	તથા	સભ્ય	સવચિ	તરીકે	હોદૃાની	
રૂએ	શ્રમ	અને	રોજગાર	વિભાગના	અવધક	મુખ્ય	સવચિશ્રીને	વન્ુયક્ત	કરેલ	છે.
	 	 આ	કા્યદાની	કલમ	૩	(૧)	હેઠળ	જુદી	જુદી	સામાજીક	સુરક્ષા	્યોજનાઓ	જેિી	કે	જીિન	િીમો	અન	ેઅપંગતા	સુરક્ષા,	
આરોગ્ય	અને	પ્રસુવત	સહા્ય,	વૃધધાિસથા	સામે	રક્ષણ	અને	અન્ય	કેનરિ	સરકાર	નક્ી	કરે	તેિા	લાભ	આપી	શક	ેતેિી	જોગિાઇ	
છે.	રાજ્ય	સરકાર	આ	કા્યદાની	કલમ	૩(૪)	હેઠળ	જુદી	જુદી	સામાજીક	સુરક્ષા	્યોજનાઓ	જેિી	કે,	પ્રોવિડનડ	ફંડ,	વ્યિસાવ્યક	
ઇજા	માટે	સહા્ય,	આિાસ,	બાળકો	માટે	શૈક્ષવણક	્યોજના,	શ્રમ્યોગીઓની	કૌશલ્ય	વિકાસ,	અંત્યેષ્ી	સહા્ય	અન	ેવૃધધાશ્રમ	
તથા	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	નક્ી	કરા્યેલ	અન્ય	્યોજનાકકી્ય	લાભ	આપી	શક	ેતેિી	જોગિાઇ	છે.
•	 	 માનની્ય	મુખ્યમંત્રીશ્રી	દ્ારા	તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૧	ના	રોજ	અસંગકઠત	કામદારોન	ેCSC	થકકી	્યુ-િીન	કાડ્ય	આપિા	

માટેના	રજીસટ્ેશન	અંગેના	gujaratuwin.csccloud.in	પોટ્યલનો	શુભારંભ	કરિામાં	આિેલ.	તથા	આ	પોટ્યલ	પર	આશર	ે
૭,૪૩,૫૪૨	જેટલા	અસંગકઠત	શ્રમ્યોગીઓની	નોંધણી	કરિામાં	આિેલ	છે.	

•	 	 ભારત	સરકારના	શ્રમ	અન	ેરોજગાર	મંત્રાલ્ય	દ્ારા	અસંગકઠત	શ્રમ્યોગીઓની	નોંધણી	માટે	National	Database	of	
Unorganized	Workers	(NDUW)	પ્રોજેક્ટ	અંતગ્યત	eshram.gov.in	પોટ્યલ	તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૧	ના	રોજ	લોનચ	
કરિામાં	આિેલ	છે.	ગુજરાત	રાજ્યમાં	તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૧	સુધીમાં	eSHRAm	પોટ્યલ	પર	આશરે	૯,૮૫,૩૧૪	જેટલા	
અસંગકઠત	શ્રમ્યોગીઓની	નોંધણી	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	

મહાતમા ગાંધી શ્રમ સંસથાન
પ્સતાવના
	 	 રાજ્યમા	ંસુમેળભ્યા્ય	ઔદ્ોવગક	સંબંધોને	ઉતિેજન	આપિા	અન	ેશ્રમજીિીઓને	સામાજીક	ન્યા્ય	સાંપડ	ેતે	બે	મુખ્ય	
હેતુથી	ગુજરાત	સરકારે	મહાતમા	ગાંધી	શ્રમ	સંસથાનની	સથાપના	િષ્ય	૧૯૭૯માં	કરી	હતી.	સંસથાનનો	મુખ્ય	ઉદ્ેશ	શ્રવમકોના	
વહતાથવે	પ્રવૃવતિઓ	કરિાનો	છે.	શ્રવમકોમાં	ખાસ	કરીને-	ખેત	શ્રવમક,	ભૂવમહીન	શ્રવમક,	બાળ	શ્રવમક,	સિરોજગારમાં	રોકા્ેયલ	
શહેરી	અને	ગ્ામ્ય	અસંગકઠત	શ્રવમકોનો	સમાિેશ	થા્ય	છે.	આ	ઉપરાંત,	 ઉદ્ોગ,	બેનકીંગ,	અન	ેજાહેર	ક્ષેત્રના	એકમોના	
શ્રવમકોનો	સમાિેશ	થા્ય	છે.	સંસથાનની	પ્રવૃવતિના	પ્રમુખ	અંગો-	સંશોધન,	તાલીમ,	વશક્ષણ,	અન	ેઅભ્યાસ	છે.	શ્રવમક	સંઘોના	
કા્ય્યકતા્યઓ	તેમજ	શ્રમ	કલ્યાણ	માટે	કામ	કરતી	સિૈનચછક	સંસથાઓ,	અન	ેવબનસરકારી	સંગઠનોના	સંચાલકો	માટે	િષ્ય	દરમ્યાન	
વિવિધ	કા્ય્યક્રમો	્યોજિામાં	સંસથાન	વ્યસત	રહે	છે.	આ	ઉપરાંત,	શ્રમ	કા્યદાઓ,	શ્રમ	કલ્યાણ	અન	ેશ્રવમક	સંબંધો	ઇત્યાકદની	
જાણકારી	 મેળિે	 તે	 માટે	 સંસથાન	 શ્રવમક	 ખાતાના	 િહીિટકતા્યઓ,	 કારખાનાના	 વનરીક્ષકો,	 સમાજ	 કલ્યાણ	 વિભાગના	
અવધકારીઓ	 તેમજ	 સરકારી	 ઇજનેરો	 અને	 અન્ય	અવધકારીઓ	 માટ	ે પણ	 તાલીમિગગોનું	આ્યોજન	 કરે	 છે.	આમ	છતાં,	
સંસથાનની	પ્રવૃવતિઓનો	ઝોક	અન	ેભાર	અસંગકઠત	શ્રવમક	અન	ેગ્ામ્ય	શ્રવમક	તરફ	છે.	કા્ય્ય	સંશોધન	સહ	તાલીમ	સવહત	
કેટલીક	અવભનિ	પકર્યોજના	દ્ારા	તેઓને	વશક્ષણ	આપિાનો	પ્રબંધ	કરિામાં	આિે	છે.	જેથી	તેઓ	પોતાના	હક્ો	અન	ેફરજો	
પ્રત્યે	જાગૃત	બન	ેઅને	તેઓના	કલ્યાણ	માટે	અમલમાં	મૂકા્ેયલ	વિવિધ	કા્ય્યક્રમો,	પકર્યોજનાઓ,	પ્રવૃવતિઓ,	્યોજનાઓનો	લાભ	
મેળિે	તેમજ	ગ્ામ્ય	વિસતારમાં	અંતકર્યાળમાં	રહેતા	ંશ્રમજીિીઓ	આિશ્યક	જાણકારી	અન	ેઉવચત	પ્રાવિણ્ય	મેળિે.	પ્રસતુત	
ઉદે્શને	લક્ષમાં	રાખીને	સંસથાને	્યથાથ્ય	રીતે	જ	મોટાભાગના	કા્ય્યક્રમોમાં	તેનું	ધ્યાન	શ્રવમક	સંઘોના	નેતાઓ	અન	ેઅસંગકઠત	
શ્રવમકોને	તાલીમ	પ્રદાન	કરિા	પ્રત્યે	કેનનરિત	કરેલ	છે.	
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	 	 તાલીમ	કા્ય્યક્રમોની	પૂવત્ય	અને	પુનષ્ટરૂપ	ેકેટલાક	સંશોધનો	પણ	હાથ	ધરિામાં	આિે	છે.	આ	સંશોધનનોના	વિષ્યોમાં	
બાળશ્રવમક,	સથળાંતકરત	શ્રવમક,	બંધૂઆ	શ્રવમક,	રસા્યવણક	એકમોમા	ંજોખમો	અને	તેની	સામે	કામદારોની	સલામતી,	ગ્ામ્ય	
વિકાસમાં	 િેતન	 રોજગારીના	 કા્ય્યક્રમો,	 બાંધકામ	શ્રવમકોના	જીિનધોરણ	અંગે,	 કામદારોની	 સ્ંયુક્ત	સંચાલન	સવમવતઓ,	
મવહલા	કામદારોન	ેસામાજીક	સુરક્ષાના	લાભ,	અગકર્યાઓ,	માછીમારો,	અકકીક	ઉદ્ોગમાં	કામ	કરતા	શ્રવમકો	વિશ	ેઅભ્યાસ,	
કોપગોરેટ	સોશ્યલ	કરસપોનસીબીલીટી	અંગેનો	અભ્યાસ	અન	ેઆિા	અન્ય	લઘ	ુઅન	ેબહુસતરી્ય	મુદ્ાઓને	આિરી	લિેામાં	આિે	
છે.	આ	સંશોધનનો	ઉદે્શ	પ્રિત્યમાન	મજૂર	કા્યદાઓના	અમલીકરણનુ	ંમૂલ્યાકંન	કરિાનો	અને	શ્રમ	વિવનમ્ય	અને	અમલ	
બજિણી	વ્યિસથા	તંત્રને	સંગીન	બનાિિાની	આિશ્યકતા	પર	ભાર	મૂકિાનો	છે.	તેમજ	શ્રમ	કલ્યાણ	માટેના	કા્ય્યક્રમો	અન	ે
પકર્યોજનાઓની	કામગીરીમાં	ત્રુકટઓ	પ્રત્યે	 વનદદેશ	કરિાનો	છે.	િધુમાં,	શ્રવમક	િહીિટકતા્યઓ	માટે	નીવત	અને	કા્ય્યક્રમો	
ઘડિામાં	આ	સંશોધનો	ખૂબ	જ	મદદરૂપ	થા્ય	છે.	તાલીમ	કા્ય્યક્રમો	અન	ેતેના	વિષ્યિસતુન	ે્યોગ્ય	ઓપ	આપિામાં	તેમજ	
શ્રવમકો	માટેનું	શૈક્ષવણક	સાવહત્ય	તૈ્યાર	કરિામાં	આ	સંશોધનો	ખૂબ	જ	મદદરૂપ	થા્ય	છે.
	 	 સંસથાનના	પ્રમુખ	સથાન	ેહાલમાં	શ્રી	વબ્જેશ	મેરજા,	માન.રા.ક.મતં્રીશ્રી	(સિતંત્ર	હિાલો),	શ્રમ,	કૌશલ્ય	વિકાસ	અન	ે
રોજગાર	 વિભાગ	છે.	માન.	શ્રી	હસુભાઇ	 દિે	 (એડિોકેટ),	સંસથાનના	ઉપપ્રમુખ	તરીક	ેછે.	શ્રીમતી	અંજ	ુશમા્ય,	ભા.િ.સે.	
અગ્સવચિશ્રી,	શ્રમ	અને	 રોજગાર	 વિભાગ,	ગુજરાત	સરકારન	ેસરકારશ્રી	 દ્ારા	સંસથાનના	મહાવન્યામકશ્રીના	હોદ્ા	 પર	
િધારાનો	હિાલો	સુપરત	કરિામાં	આિેલ	છે.	સંસથાનમાં	હાલમાં	અથ્યશાસત્ર,	જાહેર	િહીિટ,	માનોવિજ્ઞાન,	અસંગઠીત	ક્ષેત્ર,	
મેથેમેટીકલ	એનાવલવસસ	એનડ	રીસચ્ય	મેથોડોલોજી,	ઔદ્ોવગક	સિાસ્થ્ય,	અન	ેસલામતી	જેિા	વિષ્યો	માટે	કુલ-૭	પ્રાધ્યાપકો	
કા્ય્યરત	છે.	અવધકારીઓમાં	િહીિટી	અવધકારી,	વહસાબી	અવધકારી,	કા્ય્યક્રમ	અવધકારી,	સંશોધન	અવધકારી	ઉપરાંત	સપોટટીંગ	
સટાફ	આિેલ	છે.	મહાવન્યામકશ્રી	(સંસથાનના	િડા)	સંસથાનની	સમગ્	કામગીરી	પર	દેખરેખ	રાખે	છે.
સંસથાનની મુખ્ય િે સિમિતઓ છે. 
૧. સામાન્ય સિમિત, અને ર. કારોિારી સિમિત. 
	 	 સંસથાન	તાલીમ,	સંશોધન,	અભ્યાસ	ઉપરાંત	સામાન્ય	િહીિટ	વિભાગના	તા.૧૧-૦૪-ર૦૦૮ના	ઠરાિ	અનિ્ેય	રાજ્ય	
સરકારના	વિભાગો/ખાતાઓ/બોડ્ય/કોપગોરેશનની	રાજ્ય	આ્યોજીત	્યોજનાના	મૂલ્યાકંન	અભ્યાસો	હાથ	ધરિાની	કામગીરી	પણ	
હાથ	ધરે	છે.	િધુમાં,	અગ્ગણ્ય	વશક્ષણવિદ,	તજજ્ઞો,	સરકારી	ઉચ્	અવધકારીઓ,	સિૈનચછક	સંસથાઓ,	ઉદ્ોગપવતઓ,	ન્યા્યતંત્રના	
ઉચ્	 ન્યા્યાધીશો	 િગેરેનો	 સંસથાનમાં	 ્યોજિામા	ંઆિતા	 પકરસંિાદ/કા્ય્યશાળામાં	 સમાિેશ	 કરી	 તેઓના	અમૂલ્ય	 સૂચનો,	
ભલામણોને	નીવત	વિષ્યક	વનણ્ય્યો	લેિા	માટે	સંબંવધત	સતરે	મોકલિામા	ંસંસથાન	કા્ય્યરત	રહે	છે.	
તાલીમ
	 	 સંસથાનની	પ્રવૃવતિઓનો	ઝોક	અને	ભાર	અસંગકઠત	શ્રવમક	અન	ેગ્ામ્ય	શ્રવમક	તરફ	છે.	કા્ય્ય	સંશોધન	સહ	તાલીમ	
સવહત	કેટલીક	અવભનિ	પકર્યોજના	દ્ારા	તેઓને	વશક્ષણ	આપિાનો	પ્રબંધ	કરિામાં	આિે	છે.	જેથી	અસંગકઠત	ગ્ામ્ય	અન	ે
શહેરી	 શ્રમજીિીઓનું	 શોષણ	 થતું	 અટકે,	 તેઓ	 તેમને	 મળતાં	 હક્ોથી	 િાકેફ	 થા્ય,	 સામાજીક	 ન્યા્ય	 સાંપડે,	 કલ્યાણલક્ષી	
્યોજનાઓથી	માવહતગાર	થા્ય,	નેતૃતિ	શવક્ત	ખીલે,	હક્ો	માટે	સબળ	રજૂઆત	કરી	શકે	તેિો	જુસસો	અને	આતમવિવિાસ	િધે,	
સામાજીક	સુરક્ષા	િગેરે	મજૂરલક્ષી	અવભગમને	 સપશ્યતા	 વિવિધ	 વિષ્યો	પર	સંસથાનના	પ્રાધ્યાપકો	તેમજ	તજજ્ઞ	મુલાકાતી	
પ્રાધ્યાપકો	દ્ારા	અદ્તન	રિશ્ય-શ્રાવ્ય	સાધનોની	મદદથી	તાલીમ	આપિામા	ંઆિે	છે.	િધુમાં,	સંસથાન	સરકારી	અવધકારીઓ,	
કમ્યચારીઓ,	શ્રવમક	સંઘોના	કા્ય્યકતા્યઓ	િગેરે	માટે	પણ	તાલીમ	્યોજે	છે.	નાણાંકકી્ય	િષ્ય	ર૦૨૧-૨૨માં	નિેમબર,	ર૦૨૧	
સુધીમાં	જુદા	જુદા	વિષ્યો	પર	કુલ	૨૫	તાલીમ	કા્ય્યક્રમો	્યોજીિામાં	આિેલ	છે.	
રાષ્ટી્ય કૌશલ્ય િવકાસ અને સાહિસકતા સંસથાન. 
(National Institute for Skill Development & Entrepreneurship)
	 	 કોઈપણ	દેશ	કે	રાજ્યની	પ્રગવત	માટે	કૌશલ્ય	વિકાસ	એ	ખૂબ	જ	મહતિનો	વિષ્ય	છે.	ભારતમાં	ગુજરાત	ઔદ્ોવગક	
વિકાસની	રિષ્ટીએ	પ્રથમ	નંબરે	આિે	છે.	રાજ્યમાં	કુશળ	માનિ	સંસાધનની	માંગને	પહોંચી	િળિા	્યોિાધાનન	ેિૈવિીક	બજારમાં	
ટકકી	રહે	તેિું	અત્યાધુવનક	ટેકનીકલ	જ્ઞાન	આપિા	માટે	મહાતમા	ગાંધી	શ્રમ	સંસથાન	દ્ારા	રાજ્યમા	ંઆિું	એક	‘સેનટર’	ઉભું	
કરી	સંસથાનને	નોડલ	એજનસી	બનાિિામાં	આિેલ	છે	જે	માટે	૦૫	લાખની	જોગિાઈ	સરકારશ્રી	દ્ારા	કરિામા	ંઆિેલ	છે.
	 	 આ	સેનટરમા	ંવિવિધ	પ્રકારના	લાંબા	અન	ેટૂંકા	સમ્યગાળાના	તાલીમ	કા્ય્યક્રમો,	સંશોધન	હાથ	ધરિામા	ંઆિશે.
	 	 ટૂંકા	સમ્યગાળાના	કા્ય્યક્રમોમાં	હાલમાં	જરૂરી	હો્ય	તેિા	કૌશલ્યની	માંગ	અન	ેમાનિ	સંસાધનમા	ંઉપલબધ	કૌશલ્ય	
િચ્ેના	તફાિત	અન	ેસવમક્ષ	અંગે	અભ્યાસ	કરિામાં	આિશે.
	 	 જ્યાર	ેલાંબાગાળાના	કા્ય્યક્રમોમાં	 કૌશલ્ય	િધ્યન	માટેના	તાલીમ	કેનરિો,	પ્ર્યોગશાળા	િગેરેની	 સથાપના	માટે	અંદાજે	
૬૪૦૦૦	િગ્ય	મીટર	જમીન	અમદાિાદમાં	શીલજ	અને	પલોડી્યા	િચ્ે	સરકારશ્રી	દ્ારા	ફાળિિામાં	આિેલ	છે.



505

પ્ોજેક્ટસ અને મૂલ્યાંકન
	 	 સંસથાન	દ્ારા	શ્રમ	અન	ેરોજગાર	સંબંવધત	પ્રિત્યમાન	મુદ્ાઓને	કનેરિ	સથાન	ેરાખી	કેટલાક	સંશોધનો	હાથ	પર	લેિામાં	
આિેલ	છે.
	 	 સંસથાન	દ્ારા	ધ્ય્ેય	સબંવંધત	જદુા	જદુા	વિષ્યો	પર	સશંોધન	હાથ	ધરી	નાણાકંકી્ય	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨માં	નિમેબર,	ર૦૨૧	સધુીમા	ં
નીચે	દશા્યિલે	કરસચ્ય	પ્રોજકે્ટસ/પ્રોજકે્ટસ	મલૂ્યાકંનની	કામગીરી	ચાલુ	છે	તમેજ	અમકુ	કરસચ્ય	પ્રોજકે્ટસનંુ	કા્ય્ય	પૂણ્ય	થ્ેયલ	છે.
પ્ોજેક્ટસ/પ્ોજેક્ટસ મૂલ્યાંકનની ચાલુ કામગીરી 
	 ૦૧		 Accessibility	of	Safe	Drinking	Water	and	Sanitation	in	Rural	Gujarat
	 ૦૨		 Status	of	School	Sanitation	and	its	impact	on	Girl	Child	Education	at	Upper	primary	Level	in	

Gujarat.
	 ૦૩		 Supervision	of	project	Online	Safety	Survey	at	Factories	and	Construction	Sites.
	 ૦૪		 Supervision	of	project	Analysis	of	Human	Error	in	Industrial	Accidents.		
પૂણ્ગ થ્યેલ દરસચ્ગ પ્ોજેક્ટસનું કા્ય્ગ:
	 ૦૧		 Social	Audit	of	CSR	of	CGPL	in	Peripheral	Villages	and	Hamlets	of	Kutch	District
	 ૦૨		 Migration	of	Workers	by	Shramik	Special	Trains	in	Gujarat	(During	Lockdown	Period)
	 ૦૩		 Socio	-	Economic	Status	of	Construction	Workers
	 ૦૪		 Socio-	Economic	conditions	of	salt	workers	in	Kuchchh	Dist.
	 ૦૫		 Annual	Survey	of	Ind.-2017-18
દડપલોમા/સ્ટસીફકીકે્ટ અભ્યાસક્રમો
(૧) પોસ્ટ દડપલોમા ઇન ઇનડસટ્ી્યલ સેફ્ટી
	 	 ઉદ્ોગો	અને	કારખાનાઓમાં	શ્રવમક	િગ્ય	માટે	સલામતી	માટેની	પણૂ્ય	વ્યિસથા	હાથ	ધરા્ય	તે	માટે	ઉદ્ોગો/કારખાનાઓમાં	
સેફટી	ઓકફસરની	ખાસ	જરૂર	રહે	છે.	તેથી	સંસથાન	દ્ારા	એક	િષ્યનો	પૂણ્યકાલીન	પોસટ	કડપલોમા	ઇન	ઇનડસટ્ી્યલ	સેફટી	કોસ્ય	
ચલાિિામાં	આિે	છે.	ટેકવનકલ	એકઝામીનેશન	બોડ્ય,	ગાંધીનગર	દ્ારા	સદરહુ	કોસ્યન	ેમાન્યતા	આપિામાં	આિેલ	છે.	સલામતી	
અવધકારીની	જગ્યા	પર	વનમણૂંક	થિા	માટે	ઉમેદિાર	ેસદરહુ	કડપલોમા	કોસ્યમાં	સફળતા	મેળિિી	અવનિા્ય્ય	છે.	િષ્ય	ર૦૨૧-૨૨	
માં	કુલ-૧૫પ	વિદ્ાથદીઓને	પ્રિેશ	આપિામાં	આિેલ	છે.
(૨) પોસ્ટ દડપલોમા ઇન ઇનડસટ્ી્યલ એનવા્યરમેન્ટલ ્ટેકનોલોજી એનડ મેનેજમેન્ટ
	 	 પ્રદૂષણન	ે અટકાિિા	 એનિા્યરમેનટ	 પર	 વન્ંયત્રણ	 ખૂબ	 જ	 જરૂરી	 છે.	 ઉદ્ોગો/કારખાનાઓમા	ં એનિા્યરમેનટલ	
એનજીની્યર	નીમિાની	તાતી	જરૂકર્યાતને	અનુલક્ષીને	પોસટ	કડપલોમા	ઇન	એનિા્યરમેનટલ,	ટેકનોલોજી	એનડ	મેનેજમેનટ	કોસ્ય	
ટેકવનકલ	 એક્ઝાવમનેશન	 બોડ્યની	 મંજૂરી	 લઇ	 િષ્ય	 ર૦૦૭-૦૮થી	 શરૂ	 કરિામાં	 આિેલ.	 િષ્ય	 ર૦૨૧-૨૨માં	 કુલ-૬૨	
વિદ્ાથદીઓને	પ્રિેશ	આપિામાં	આિેલ	છે.
(૩)  ડીપલોમા ઇન લિેર લોઝ એનડ પ્ેક્ટીસ 
	 	 નોકરી	કરતા	કમ્યચારીઓ	રાત્રી	દરમ્યાન	લેબર	લોઝ	એનડ	પ્રેક્ટીસ	અંગેનું	વશક્ષણ	લઇ	શકે	તે	માટે	પ્રસતતુ	અભ્યાસક્રમ	
શરૂ	કરિામાં	આિેલ	છે.	િષ્ય	ર૦૨૧-૨૨માં	કુલ	૧૩	વિદ્ાથદીઓને	પ્રિેશ	આપિામાં	આિેલ	છે.		

સંસથાન દ્ારા છેલ્ા ત્ણ વ્્ગમાં આ્યોજીત કા્ય્ગક્રમો અંગેની આંકડાકકી્ય માિહતી નીચે પ્માણે છેઃ
ક્રમ વિગત ર૦૨૧-૨૨	(નિેમબર	

૨૦૨૧	સુધી)
નાણાંકકી્ય	િષ્ય	
૨૦૨૦-૨૧

નાણાંકકી્ય	િષ્ય	
૨૦૧૯-૨૦

૧ તાલીમ	િગગો ૧૫ ૭૮૮	 ૦૯ ૩૧૮ ૧૭ ૪૮૫
ર પકરસંિાદ/કા્ય્યશાળા ૦૩ ૧૯૯ ૨૧ ૩૮૩ ૩ ૪૮૫
૩ માસટર	કડગ્ી	અભ્યાસક્રમ ૦ ૦ ૧ ૪૧ ૧ ૪૧
૪ કડપલોમા	અભ્યાસક્રમ ૦૩ ૨૩૦ ૦૮ ૩૩૭ ૬ ૨૩૬
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નાણાંકકી્ય	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩માં	નીચે	દશા્યિેલ	કરસચ્ય	પ્રોજેક્ટસ/પ્રોજેક્ટસ	મૂલ્યાંકનની	કામગીરી	હાથ	ધરાિામા	ંઆિશે.
	 ૧.	 	 “Social	Audit	of	CSR	Activities	of	–	A	TATA	Power	for	the	year	20019-20	(Sponsored	Proj.).
	 ૨.	 	 Impact	of	Covid-19	on	MSMES
	 ૩.	 	 Study	on	Skill	Gaps	among	youth	(Proposed)
	 ૪.	 	 Industrial	Safety	Survey
	 ૫.	 	 Accident	analysis	and	Human	Error
	 ૬.	 	 Mental	health	of	women	workers.
	 ૭.	 	 Survey	on	National	Building	Code	Norms	in	the	Trg.	Institute	at	State	Level
	 ૮.	 	 Effect	of	Corona	pandemic	on	Construction	Labourers
	 ૯.	 	 Socio	Economic	status	of	working	women	in	Ahmedabad
	 ૧૦.	 Awareness	of	E.S.I.	workers	of	Ahmedabad
	 ૧૧.	 Socio-Economic	political	and	gender	study	of	Siddhi	tribe	in	Gujarat.
નાણાંકકી્ય વ્્ગ ૨૦૨૨-૨૩માં ્યોજાનાર તાલીમ વગપો, પદરસંવાદ/કા્ય્ગશાળા, માસ્ટર ડીગ્ી અભ્યાસક્રમ, ડીપલોમાં 
અભ્યાસક્રમોની િવગત.

ક્રમ વિગત સંખ્યા	
૧ તાલીમ	િગગો ૩૨
ર પકરસંિાદ/કા્ય્યશાળા ૧૦
૩ કડપલોમા	અભ્યાસક્રમ ૦૩

	 	 મહાતમા	ગાંધી	શ્રમ	સંસથાન	વનધા્યકરત	ધ્યે્યને	આધારશીલા	ગણી	કોઇપણ	પ્રકારની	બાંધછોડ	ક્યા્ય	િગર	પ્રવૃવતિઓનો	
વ્યાપ	િધારિા	અને	વિકસાિિા	માટે	પ્ર્યત્શીલ	રહેલ	છે.	બદલાતાં	પકરબળોમાં	સંપણૂ્ય	રીત	ેસુસંગત	આધુવનક	પકરણામલક્ષી	
અવભગમ	અપનાિી	તેને	સમવપ્યત	થઇ	અનેકવિધ	પ્રવૃવતિઓ	સંસથાન	દ્ારા	હાથ	ધરિામા	ંઆિી	રહી	છે.	નિા	િૈવવિકરણના	
્ુયગમાં	બદલાતી	આવથ્યક	નીવતના	પકરપ્રેક્યમાં	શ્રવમક	િગ્યને	સપશ્યતા	ંપ્રશ્ો	પર	ધ્યાન	કનેનરિત	કરી	શ્રવમક	અન	ેશ્રમ	ક્ષેત્રે	વહત	
ધરાિતા	 તમામ	 પક્ષો(રાજ્ય	સરકાર,	 કેનરિ	 સરકાર,	 માવલક	અન	ે મજૂર	 મંડળો,	 વબનસરકારી	 સંસથાઓ)	શ્રમ	ક્ષેત્રે	 ઉતકકૃષ્ટ	
કામગીરી	કરનાર	પ્રખર	વિદ્ાન,	મહાનુભાિો	િગેર	ેસાથે	અથ્યપણૂ્ય	સહ્યોગ	અન	ેભાગીદારી	કરી	સંશોધન,	અભ્યાસ,	તાલીમ,	
પકરસંિાદ	િગેરે	માધ્યમો	દ્ારા	તેઓના	પ્રશ્ોનો	અભ્યાસ	કરી	સંબંવધત	સતરે	ધ્યાન	દોરિા	પ્ર્યત્શીલ	રહેલ	છે.	સરકારશ્રીના	
સંપૂણ્ય	માગ્યદશ્યન	અને	વન્યવમત	આવથ્યક	સહા્યના	કારણે	સંસથાન	કરજી્યોનલ,	રાષ્ટ્રી્ય	તેમજ	આંતરરાષ્ટ્રી્ય	કક્ષાના	સેમીનાર	
્યોજી	વિવિ	ફલક	પર	નામના	મેળિિા	ઉતિરોતિર	પ્ર્યત્	કરી	રહી	છે.
ઔદ્ોિગક સલામતી અને સવાસથ્ય તંત્ની કામગીરી
	 	 રાજ્યના	શ્રમ	અને	રોજગાર	વિભાગ	હેઠળ	ડા્યરેકટર,	ઇનડસટ્ી્યલ	સેફટી	એનડ	હેલથની	કચેરી	અમદાિાદ	ખાત	ેકા્ય્યરત	
છે.	 વિભાગી્ય	કક્ષાએ	જોઇનટ	ડા્યરેકટર,	જીલ્ા	કક્ષાએ	ડેપ્યટુી	ડા્યરેકટરની	કચેરીઓ	આિેલ	છે.	આ	ઉપરાંત	ડા્યરેકટર,	
ઇનડસટ્ી્યલ	સેફટી	એનડ	હેલથ,	ગુજરાત	રાજ્ય,	નીચે	ડેપ્યુટી	ડા્યરેકટર(હેલથ)	હેઠળ	ઔદ્ોવગક	સિાસ્થ્ય	પ્ર્યોગશાળા,	અમદાિાદ	
ખાતે	કા્ય્યરત	છે.	અવધકારીઓના	સંખ્યાબળની	માહીતી	નીચ	ેમુજબ	છે.

અિધકારીઓનું સંખ્યાિળ
અ.નં. સંવગ્ગનું નામ વગ્ગ કુલ 

જગ્યા
ભરેલી 
જગ્યા

ખાલી 
જગ્યા

૧ વન્યામક,	ઔદ્ોવગક	સલામતી	અને	સિાસ્થ્ય ૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦
૨ સં્યુકત	વન્યામક,ઔદ્ોવગક	સલામતી	અને	સિાસ્થ્ય ૧ ૦૬ ૦૦ ૦૬
૩ ના્યબ	વન્યામક,ઔદ્ોવગક	સલામતી	અને	સિાસ્થ્ય ૧ ૨૫ ૧૧ ૧૪
૪ ના્યબ	વન્યામક	(તબીબી)	 ૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧
૫ ના્યબ	વન્યામક	(ટેકવનકલ)	 ૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧
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૬ મદદનીશ	વન્યામક	(તબીબી)	 ૧ ૦૪ ૦૦ ૦૪
૭ મદદનીશ	વન્યામક	(ટેકવનકલ)	 ૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧
૮ મદદનીશ	વન્યામક	(કેવમકલ)	 ૧ ૦૪ ૦૧ ૦૩
૯ વસવન્યર	ઇનસપેકટર	ઓફ	ઇનસપેકશન	વબલડીંગ	એનડ	કનસટ્કશન ૧ ૦૪ ૦૦ ૦૪
૧૦ વહસાબી	અવધકારી	 ૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧

વગ્ગ-૧ કુલ ૪૮ ૧૩ ૩૫
૧ મદદનીશ	વન્યામક,	ઔદ્ોવગક	સલામતી	અને	સિાસ્થ્ય ૨ ૫૪ ૨૯ ૨૫
૨ ઔદ્ોવગક	સલામતી	અને	સિાસ્થ્ય	અવધકારી ૨ ૬૫ ૩૭ ૨૮
૩ કા્યદા	અવધકારી ૨ ૦૪ ૦૩ ૦૧
૪ િહીિટી	અવધકારી ૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧
૫ મવહલા	અવધકારી,ઔદ્ોવગક	સલામતી	અન	ેસિાસ્થ્ય ૨ ૦૪ ૦૧ ૦૩
૬ સંશોધન	અવધકારી ૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧
૭ પગારધારા	વનરીક્ષક	 ૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧
૮ 	સટદીફાઇંગ	સજ્યન ૨ ૨૧ ૦૫ ૧૬
૯ વહસાબી	અવધકારી ૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧
૧૦ ઇનડસટ્ી્યલ	હાઇજીનીસટ ૨ ૦૪ ૦૦ ૦૪
૧૧ ઇનસપેકટર	ઓફ	ઇનસપેકશન	ઓફ	વબનલડંગ	એનડ	અધર	કનસટ્કશન ૨ ૨૦ ૧૪ ૦૬

વગ્ગ-૨ કુલ ૧૭૬ ૮૯ ૮૭
કુલ ૨૨૪ ૧૦૨ ૧૨૨

નોધઃ- સને તા. ૩૦/૧૧/૨૦૨૧ સુધીમાં મંજુર થ્યેલ જગ્યાઓ સિહતની મા િહતી.
૧.	 	 કારખાના	અવધવન્યમ	૧૯૪૮	અને	ગુજરાત,	કારખાના	વન્યમો,	૧૯૬૩	(સુધારેલા	વન્યમો-૧૯૯૫)
૨.			 એનિા્યરમેનટ	પ્રોટેકસન	એકટ	૧૯૮૬	અન	ેતે	હેઠળના	વન્યમો.	
					 (૧)	મેન્યુફેકચર	સટોરેજ	એનડ	ઇમપોટ્ય	ઓફ	હેઝાડ્યસ	કેમીકલસ	રૂલસ	૧૯૮૯	તથા	
	 	 (૨)	કેમીકલ	એકસીડનટ	(ઇ.પી.પી.આર)	રૂલસ	૧૯૯૬	
૩.	 	 સન	ે૧૯૩૬નો	િેતન	ચુકિણી	અવધવન્યમ	અન	ેસને	૧૯૬૩ના	િેતન	ચુકિણી	વન્યમો.
૪.			 સન	ે૧૯૬૧	નો	પ્રસુવત	સહા્યતા	અવધવન્યમ	તથા	ત	ેઅંગેના	સને	૧૯૬૪ના	ગુજરાત	રાજ્યના	સત્રીઓની	પ્રસુતી	

સહા્યતાના	વન્યમો.
૫.			 ગુજરાત	અંપગ	વ્યકકતઓ	(કારખાનાઓમાં	રોજગાર)	અવધવન્યમ	૧૯૮૨	.
૬.			 મકાન	અને	અન્ય	બાંધકામ	શ્રમ્યોગીઓ	માટેનો	અવધવન્યમ	૧૯૯૬	અન	ેતે	હેઠળના	વન્યમો.
૭.			 ગુજરાત	બેરોજગાર	િળતર	ભ્થથુ	(કારખાનામા	રોજગારી)	અવધવન્યમ	૧૯૮૧.
કારખાના અિધિન્યમ ૧૯૪૮ અને ગુજરાત કારખાના િન્યમ, ૧૯૬૩ના (સુધારેલા િન્યમો,૧૯૬૫)
	 	 અનિ્યે	કારખાનાઓમા	કામ	કરતા	શ્રમ્યોગીઓન	ુશોષણ	અટકાિિા	તથા	તેઓના	કલ્યાણ,	સલામતી	અન	ેઆરોગ્ય	
વિષ્યક	બાબતોનુ	ઘવનષ્	અમલીકરણ	કરાિિા	આ	તંત્ર	કા્ય્યરત	છે.	આ	કા્યદા	હેઠળની	જોગિાઇઓની	અિગણના	થતી	
જણા્ય	ત્યારે	આિા	કકસસાઓમા	અદાલતો	દ્ારા	્યોગ્ય	વશક્ષાઓ	કરાિી	શ્રમ્યોગીઓન	ુશોષણ	અટકાિિાની	ફરજ	પાડિામા	
આિે	છે.
	 	 શ્રમ્યોગીઓ	તથા	શ્રમ્યોગીઓના	મંડળ	તરફથી	મળતી	ફરી્યાદોની	તપાસ	કરીન	ેબનતી	તિરાએ	વનકાલ	કરિામાં	
આિે	છે.	અને	કરેલ	કા્ય્યિાહીનો	ફરી્યાદીને	જિાબ	આપિામાં	આિે	છે.
	 	 રાજ્યમા	 કારખાનાધારા	 હેઠળ	 નોંધા્યેલ	 કારખાનાઓમા	ં કારખાનાધારા	 અનિ્ેયની	 સલામતી	 અંગેની	 તથા	 અન્ય	
જોગિાઇઓનો	ઘવનષ્	અમલ	કરાિિા	માટે	નીરીક્ષણો	કરિામા	આિે	છે.
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	 	 સપટેમબર	-	૨૦૨૧	અંવતત	કુલ	૪૫૨૫૦	કારખાનાઓ	નોંધા્યેલ	છે.	ચાલ	ુકારખાનામા	ં૧૯૫૫૫૩૧	શ્રમ્યોગીઓ	
કામ	 કરે	 છે.	 રાજ્યમાં	 કુલ	 ૭૯૬૬	 કેમીકલ	 કારખાનાઓ	 છે.	 તે	 પૈકકી	 ૫૮૭	અવત	જોખમી	 કારખાનાઓ	 છે.	 રાજ્યમા	ં
કારખાનાઓની	સંખ્યામા	િધારો	થતા	અન	ેતેમાં	પણ	કેમીકલ	કારખાનાઓમા	િધારો	થતા	અકસમાતોના	બનાિો	િધિાની	
શક્યતા	િધી	છે.	જે	બાબતે	આ	તંત્રની	સુચના,	દેખરેખ	હેઠળ	િધુ	અસરકારક	પગલાઓ	લિેામા	આિે	છે.	વનરીક્ષણ	િખતે	
લિેામાં	 આિતી	 કાળજી,	 સલામતી	 બાબતોની	 ઘવનષ્	 તપાસણી	 ઉપરાંત	 શ્રમ્યોગીમા	ં સલામતીની	 ભાિના	 િધે	 તેમજ	
અકસમાતોના	બનાિો	બનતા	અટકાિિા	માટેની	પુિ્ય	 ત્ૈયારી	માટે	સલામતી	 કદનની	ઉજિણી,	સલામતી	અવધિેશન	અને	
સલામતી	અંગેના	શ્રમ્યોગીઓ	માટેના	તાલીમ	કા્ય્યક્રમો	્યોજિામાં	આિે	છે.	એન.જી.ઓ.	દ્ારા	૩૪૦	તાલીમ	કા્ય્યક્રમ	કરી	
૧૧૬૭૦	શ્રમ્યોગીઓને	સલામતી	અન	ેઆરોગ્ય	બાબતે	તાલીમ	આપિામાં	આિેલ	છે.	ઔદ્ોવગક	 વિસતારમાં	સલામતી	
અંગેના	હોડટીંગસ	પ્રદવશ્યત	કરેલ	છે.
	 	 નિેમબર	-	૨૦૨૦	થી	સપટમેબર	-	૨૦૨૧	સુધીમા	કુલ	૧૨૯૮૭	વનરીક્ષણ	િખતે	લિેામા	આિતી	કાળજી,	સલામવત	
બાબતોની	ઘનીષ્	તપાસણી	ઉપરાંત	શ્રમ્યોગીમા	સલામતીની	ભાિના	િધે	તેમજ	અકસમાતોના	બનાિો	બનતા	અટકાિિા	
માટેની	પુિ્ય	તૈ્યારી	માટે	સલામતી	કદનની	ઉજિણી,	સલામતી	અવધિેશન	અને	સલામતી	અંગેના	શ્રમ્યોગીઓ	માટેના	તાલીમ	
કા્ય્યક્રમો	્યોજિામા	આિે	છે.
	 	 અવતજોખમી	કારખાનાઓમાં	દર	િષવે	એક	િખત	ઓન	સાઇટ	ઇમરજનસી	પલાનન	ુરીહસ્યલ	કરિામા	આિે	છે.	દરેક	
જીલ્ામા	ઓફ	સાઇટ	ઇમરજનસી	પલાન	તૈ્યાર	કરી	ડીસટ્ીક્ટ	મેજીસટ્ેટની	હાજરીમા	દર	િષવે	એકિાર	ઓફ	સાઇટ	ઇમરજનસી	
પલાનનુ	 રીહસ્યલ	 કરિામા	આિે	 છે.	 મોટા	 અને	 મેજર	 એકસીડનટ	 હેઝાડ્યસ	 પ્રકારના	 કેમીકલસ	 કારખાનામા	 સલામતીની	
જોગિાઇઓના	અમલ	કરાિિા	માટે	સેફટી	ઓફકીસરોની	વનમણુકની	જોગિાઇઓન	ુપાલન	કરાિિામા	આિે	છે.	આ	તંત્રની	
ઉપરોકત	 કા્ય્યિાહી	 ને	 લીધે	 કારખાનાઓની	 સંખ્યામા	 િધારો	 થિા	 છતા્ંય	 કારખાનાના	 કા્યદાના	 અમલીકરણન	ે લીધ	ે
અકસમાતોની	સંખ્યામા	ઘટાડો	નોંધા્યેલ	છે.	આમ	શ્રમ્યોગીઓન	ુશોષણ	તથા	અકસમાતો	અટકાિિા	આ	તંત્ર	પોતાની	ફરજ	
સજાગપણે	બજાિે	છે.
	 	 એનિા્યરમેનટ	પ્રોટેકશન	એકટ-૧૯૮૬	અને	તેના	નીચ	ેબનાિેલ	કેમીકલ	એકસીડનટ	(ઇ.પી.પી.આર)	રૂલસ,	૧૯૯૬	
અનિે્ય	કારખાનામા	ઓન	સાઇટ	ઇમરજનસી	પલાન,	હેલથ	એનડ	સેફટી	પોલીસી,	શ્રમ્યોગીઓન	ેસલામતી	અંગે	પૂિ્યતાલીમ,	
ઓન	સાઇટ	ઇમરજનસી	પલાન	અને	ઓફ	સાઇટ	ઇમરજનસી	પલાનન	ુરીહસ્યલ,	સેફટી	કમીટીની	રચના	અન	ેસેફટી	ઓડીટ	
દ્ારા	કેમીકલસ	કારખાનાઓની	સલામતી	માટે	તથા	આગ,	ધડાકા	તથા	ભ્યજનક	ગેસ	વલકેજના	બનાિો	અટકાિિા	તેમજ	
અસાધારણ	સંજોગોમાં	આિો	કોઇ	બનાિ	બને	તો	તે	સમ્યે	કારખાનાના	શ્રમ્યોગીઓનો	તથા	આજુબાજુમાં	રહેતા	લોકોના	
બચાિ	અંગે	શું	કા્ય્યિાહી	કરિી	તે	અંગે	 વનરીક્ષક	વિસતૃત	માગ્યદશ્યન,	સૂચના	અન	ેહુકમ	દ્ારા	સલામતીની	જોગિાઇઓન	ુ
પાલન	કરાિે	છે.
	 	 રાજ્યમા	ં દરેક	જીલ્ામા	ઓફ	સાઇટ	 ઇમરજનસી	 પલાન	 તૈ્યાર	 કરિામા	આિેલ	છે.	 દરેક	એમ.એ.એચ.	 પ્રકારના	
કારખાનાઓએ	ઓન	સાઇટ	 ઇમરજનસી	 પલાન	 તૈ્યાર	 કરેલ	 છે.	 તેમજ	અધતન	 કરાિેલ	 છે.	 અન	ે પબલીક	 લા્યાબીલીટી	
ઇનસ્યુરનસ	એકટ	નીચે	િીમો	લેિડાિિામાં	આિેલ	છે.	ઓન	સાઇટ	ઇમરજનસી	પલાનન	ુરીહસ્યલ	કરાિી	પલાન	અપડેટ	કરિામા	
આિી	રહેલ	છે.	જેના	કારણે	કોઇ	મેઝર	ડીઝાસટર	થ્યેલ	નથી.	જીલ્ામાં	કલેકટરશ્રીના	માગ્યદશ્યન	નીચ	ેજીલ્ાના	ઓફ	સાઇટ	
ઇમરજનસી	પલાનનુ	િષ્યમાં	એક	િખત	રીહસ્યલ	કરાિિામા	આિે	છે.
	 	 કનેરિ	સરકારનાં	કેવમકલ	એકસીડનટ	(ઇ.પી.પી.આર.)	રૂલસ,	૧૯૯૬	અનિ્યે	સટેટ	ક્રાઇસીસ	ગૃપ,	જીલ્ા	ક્રાઇસીસ	ગૃપ	
તેમજ	લોકલ	 ક્રાઇસીસ	ગૃપની	 રચના	 કરિામાં	આિેલ	 છે.	 ગુજરાત	 રાજ્યના	ં તમામ	જીલ્ાઓમાં	જીલ્ા	 કલેકટરશ્રીના	
અધ્યક્ષપદ	ે કડસટ્ીકટ	 ક્રાઇસીસના	 ગૃપની	 રચના	 કરિામા	ંઆિી	 છે.	 તેમજ	 લોકલ	 લિેલ	ે જ્યા	ં જ્યાં	 હેઝાડ્યસ	 કેવમકલના	
કારખાનાઓ	આિેલ	છે.	તે	વિસતારમાં	સબ	કડિીઝનલ	મેજીસટ્ેટશ્રીના	ંઅધ્યક્ષપદ	હેઠળ	લોકલ	ક્રાઇસીસ	ગૃપની	રચના	કરિામા	
આિી	છે	રાજ્ય,	૩૩	જીલ્ા	ક્રાઇસીસ	ગૃપ	અને	૪૧	લોકલ	ક્રાઇસીસ	ગૃપની	રચના	થ્યેલ	છે.	કેમીકલ	એકસીડનટ	રૂલસની	
જોગિાઇ	મુજબ	ઔદ્ોવગક	સલામતી	અને	સિાસ્થ્ય	તંત્રના	અવધકારી,	કડસટ્ીકટ/	લોકલ	ક્રાઇસીસ	ગૃપમા	ંસભ્ય	સવચિનો	હોદ્ો	
ધરાિે	છે	અને	લોકલ	લિેલ	તેમજ	જીલ્ા	કક્ષાએ	ક્રાઇસીસ	ગૃપની	સમ્યાંતરે	મીટીંગ	રાખી	કેમીકલના	જોખમો	અન	ેતેની	
અસરો	અંગે	વિસતૃત	ચચા્ય	કરી	્યોગ્ય	કા્ય્યિાહી	કરા્ય	છે	અન	ેજરૂરી	પગલા	ભરિામા	આિે	છે.
	 	 દેશભરમા	સૌથી	િધુ	કેમીકલ	કારખાના	ગુજરાત	રાજ્યમા	આિેલ	છે.	તેન	ુિગદીકરણ	જોખમના	પ્રમાણ	ન	ેધ્યાન	ેલઇ	
કરિામા	આિેલ	છે.	અને	તે	મુજબ	મેજર	એકસીડનટ	હેઝાડ્યસ	પ્રકારના	કારખાના	૫૮૭	એ	પ્રકારના,	બી	અને	સી	પ્રકારના	કુલ	
–	 ૭૩૭૯	 કારખાનાઓનુ	 િગદીકરણ	 કરી	 તેની	 વન્યમીત	 તપાસણી	 કરિામા	આિે	 છે.	 સૌથી	 જોખમી	 િગ્યના	 એટલ	ે કે	
એમ.એ.એચ.	કારખાનાની	તપાસણી	અવધકારી	દ્ારા	િષ્યમાં	એક	િખત,	આસીસટનટ	ડા્યરેકટર(કેમીકલ)	દ્ારા	િષ્યમા	ંએક	
િખત,	તેમજ	જોઈનટ	ડા્યરેકટરશ્રી	દ્ારા	િષ્યમાં	એકિાર	આમં	આ	જોખમી	કારખાનાઓની	તપાસણી	િષ્યમાં	ત્રણ	િખત	
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કરિામા	આિે	છે.	એ	પ્રકારના	કારખાનાઓની	તપાસણી	િષ્યમાં	બે	િખત,	બી	તથા	સી	પ્રકારના	કારખાનાઓની	તપાસણી	
િષ્યમાં	ઓછામા	ઓછી	એક	િખત	કરાિી	સલામતીની	જોગિાઇઓનો	ચુસત	પણે	અમલ	કરિામા	આિે	છે.
	 	 ગુજરાત	 સટેટ	 કડઝાસટર	મેનેજમેનટ	ઓથોરીટીન	ેસહા્યભૂત	થિા	અત્રેની	કચેરી	 દ્ારા	ભ્યજનક	રસા્યણો	ધરાિતા	
એમ.એ.એચ.	અને	એ	પ્રકારના	કારખાનાઓને	લગતી	જરૂરી	માહીતી	પુરી	પાડિામાં	આિેલ	છે.

	 	 રાજ્યમા	ં શ્રમ્યોગીઓએ	 કરેલ	 વિવશષ્ટ	 કામગીરી	 માટે	 અગાઉ	 રાજ્ય	 કક્ષાએ	 કુલ	 ૧૬	 રાજ્ય	 શ્રમ	 પાકરતોવષકો	
આપિામાં	આિતાં	હતા.	િષ્ય	૨૦૧૦-૧૧	થી	દરેક	રીજી્યનમાં	(અમદાિાદ	/	િડોદરા	/	રાજકોટ	/	સુરત)	માં	૧૬	પાકરતોવષકો	
પ્રમાણે	 કુલ	 ૬૪	 પકરતોવષકો	આપિાનું	 નક્ી	 થ્યેલ	 છે.	 ફેબુ્આરી-૨૦૧૯માં	 રીજી્યન	 કક્ષાના	 શ્રમ	 એિોડ્ય	 સમારંભમાં	
વિજેતાઓને	પાકરતોવષકો	મોમેનટો	એના્યત	કરિામાં	આિેલ	હતા.
	 	 એવશ્યાનુ	સૌથી	મોટુ	જી.આઇ.ડી.સી.	એસટેટ	અંકલવેિર	ખાતે	કડઝાસટર	વપ્રિેનશન	એનડ	મેનેજમેનટ	સેનટર	ઉભુ	કરેલ	છે.	
આ	ઉપરાંત	દહેજ,િાપી	અને	હજીરા	ખાતે	ઇમરજનસી	કંટ્ોલ	સેનટર	શરૂ	કરિામા	આિેલ	છે.	િડોદરામા	પણ	ઇમરજનસી	કંટ્ોલ	
સેનટર	કા્ય્યરત	છે.
	 	 કારખાના	ધારા	હેઠળ	નિેમબર-	૨૦૨૦	થી	ઓક્ટોબર	-૨૦૨૧	સુધીમાં	૭૩	નિા	અરજદારોન	ેતથા	૧૫૨	રીન્યુ	
સક્ષમ	વ્યકકતઓ	(કોમપીટનટ	પસ્યનસ)	જાહેર	કરેલ	છે.	આ	સક્ષમ	વ્યકકતઓ	સલામતીની	જોગિાઇઓન	ેઅનુરૂપ	પ્રેસર	િેસલસ,	
વલફટીંગ	મશીનસ,	વબલડીંગ	સટબેીલીટી,	ભ્યજનક	મશીનસ,	કનફાઇનડ	સપેસ	વિગેરેની	ચકાસણી	કરી	સલામત	હોિાનુ	પ્રમાણપત્ર	
આપિામા	આિે	છે.
	 	 કારખાના	ધારા	-	૧૯૪૮	હેઠળ	નોંધા્યેલ	કારખાનાઓ	પૈકકી	કલમ	-	૫૧	,	૫૪	અને	૫૬	હેઠળ	કુલ	૧૭૮	કારખાનાઓને	
ઓિરટાઇમ	મંજુરી	આપિામાં	આિેલ	છે
	 	 નિેમબર-૨૦૨૦	થી	સપટેબર–	૨૦૨૧	અવંતત	દરમ્યાન	કુલ	૧૭૨૮	કેસો	દાખલ	કરિામાં	આિેલ	છે	જે	પૈકકી	૯૧૫	
કેસોનો	વનકાલ	થ્યેલ	છે.	જેના	દંડ	પેટે	₨	૮૮,૧૩,૦૦૦	/-	િસુલ	થ્યેલ	છે.
	 	 અંપગ	કામદાર	(રોજગારી)	અવધવન્યમ,	૧૯૮૨	હેઠળ	શારીરીક	ખોડખાંપણિાળી	વ્યકકતઓન	ે૧%	(ટકા)	મુજબ	
શ્રમ્યોગીઓને	કામે	રાખિાની	જોગિાઇ	આ	કા્યદામાં	છે.	વન્યમ	પ્રમાણે	અપંગ	શ્રમ્યોગીઓન	ેકારખાનામા	ંકામે	રાખિામાં	
આિેલ	છે.	હિે	૨૦૦	શ્રમ્યોગીઓને	બદલ	ે૧૦૦	શ્રમ્યોગીઓએ	કા્યદો	લાગુ	પાડિા	અંગે	સુધારા	કરિામા	ંઆિેલ	હો્ય	િધુ	
કારખાનાઓને	આ	કા્યદા	હેઠળ	આિરી	લઇ	િધ	ુઅપંગ	શ્રમ્યોગીઓન	ેરોજગારીનો	લાભ	મળેલ	છે.	સપટેબર	૨૦૨૧	સુધીમાં	
૨૧૭૩	કારખાનાઓમાં	૬૩૮૨	અપંગ	શ્રમ્યોગીઓન	ેકામ	પર	રાખિામાં	આિેલ	છે.
	 	 પ્રસવુત	સહા્યતાધારો,	૧૯૬૧	અનિ્યે	સત્રી	શ્રમ્યોગીઓન	ેપ્રસૃવત	અંગે,	કામકાજની	પકરસથીતી	તથા	રજાઓ	બાબત	ે
મળિા	પાત્ર	લાભ	આપિાની	જોગિાઇઓ	છે.	જે	મુજબ	અવધકારીઓ	દ્ારા	કારખાનાઓની	તપાસણી	િખત	ેતપાસ	કરિામાં	
આિે	છે.	તદઉપરાંત,	મવહલા	અવધકારી,	ઔદ્ોવગક	સલામતી	અન	ેસિાસ્થ્ય	દ્ારા	પણ	આ	અંગે	તપાસ	કરિામાં	આિે	છે.	
	 	 શ્રમ	ખાતાની	િેબસાઇટ	તૈ્યાર	 કરેલ	છે.	જેમા	ખાતાને	લગતી	અન	ે કા્યદાની	મુખ્ય	જોગિાઇઓ	તથા	 ડીઝાસટર	
મેનેજમેનટ	ઇનફોરમેશન	સીસટમની	માવહતી	આપિામાં	આિેલ	છે.
	 	 ઉદ્ોગોની	માંગણી	મુજબ	િાષદીક	રીપોટ્ય	જે	અલગ-અલગ	કા્યદાની	નીચ	ેમંગાિિામા	ંઆિતો	હતો	તે	બધા	કા્યદાઓનો	
સમાિેશ	 કરતો	 કોનસોલીડેટેડ	 િાષદીક	 પત્રક	અંગ્ેજી	અને	ગુજરાતીમાં	 તૈ્યાર	 કરી	 ઇનડસટ્ી્યલ	એસોશીએસન,ચેમબસ્ય	 તથા	
લાગતા	િળગતા	કારખાનાઓને	મોકલેલ	છે.	આ	્યોજના	હાલમા	ંઅમલમાં	છે.	
	 	 જાહેર	જનતાને	કચેરીના	િહીિટની	સંપુણ્ય	માવહતીમળે	તે	રીત	ેનાગરીક	અવધકારપત્ર	તૈ્યાર	કરી	અમલમાં	મુકેલ	છે.
	 	 “મકાન	અન	ેઅન્ય	બાંધકામ	ક્ષેત્રે	સંકળા્ેયલા	શ્રમ્યોગીઓ	માટેનો	કા્યદો	મકાન	અન	ેઅન્ય	બાંધકામ	ક્ષેત્રે	કામ	કરતા	
શ્રમ્યોગીઓની	સલામતી,	સિાસથ્ય,	કલ્યાણ	તથા	વ્યિસા્યીક	જોખમોને	લગતી	મહતિની	જોગિાઇ	ધરાિતો	ભારત	સરકાર	ે
ઘડેલ	“મકાન	અન	ેઅન્ય	બાંધકામ	શ્રમ્યોગીઓ	(રોજગારીનુ	વન્યમન	અન	ેનોકરીની	શરતો)	ધારો,	૧૯૯૬	તથા	ત	ેઅનિ્યે	
ગુજરાત	 સરકાર	 દ્ારા	 ઘડિામા	આિેલ	 “ગુજરાત	 મકાન	અન	ેઅન્ય	બાંધકામ	શ્રમ્યોગીઓ	 (રોજગારીન	ુ વન્યમન	અને	
નોકરીની	શરતો)	વન્યમો,૨૦૦૩”	અમલમા	આિેલ	છે.	આ	કામગીરી	સરકારશ્રી	દ્ારા	ડા્યરેકટોરેટ	ઈનડસટ્ી્યલ	સેફટી	એનડ	
હેલથ,	(	કારખાના	વનરીક્ષણ	તંત્ર	)	ગુજરાત	રાજ્ય,	અમદાિાદન	ેસોંપિામા	આિેલ	છે.			
	 	 િધુમાં	“મકાન	અને	અન્ય	બાંધકામ	શ્રમ્યોગીઓ	(	રોજગારીન	ુવન્યમન	અન	ેનોકરીની	શરતો	)	ધારો,	૧૯૯૬”	તથા	
તે	અનિ્યે	રાજ્ય	દ્ારા	ઘડિામા	આિેલ	વન્યમોના	અમલીકરણ	અનુસંધાન	ેએવપ્રલ	-૨૦૨૦	થી	સપટેમબર	-	૨૦૨૧	સુધીમા	
કુલ	-	૧૧૨૯	વનરીક્ષણો	અવધકારીઓ	દ્ારા	કરિામા	આિેલ	છે.	
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	 	 એવપ્રલ	–	૨૧	થી	સપટેમબર	–	૨૧	સુધીમાં	૧૨૮૯	સંસથાઓની	નોંધણી	થ્ેયલ	છે.	સદર	કા્યદા	હઠેળ	કુલ	
₨	૮૫૫૨૫૦/-	ફકી	પેટે	જમા	થ્યેલ	છે.	આ	કા્યદાનો	અમલ	ન	કરનારી	સંસથાઓની	સામે	ચીફ	ઇનસપેકટર	ઓફ	
ઈનસપેકશન	ગુજરાત	રાજ્ય	અમદાિાદમાં	૫૮૩	કેસ	દાખલ	કરિામાં	આિેલ	છે.	 તેમજ	વક્રવમનલ	કોટ્યમાં	૪૬૨	
કેસ	દાખલ	કરિામાં	આિેલ.
	 	 ચીફ	ઇનસપેકટર	ઓફ	ઈનસપેકશનની	ઓથોરીટી	દ્ારા	૧૨૦૫	કેસ	વનકાલ	કરિામાં	આિેલ	છે.	દંડ	પેટ	ે₨	૧,૨૦,૫૦૦	
આિેલ	છે.	અને	કોટ્ય	દ્ારા	૩૮૩	કેસ	વનકાલ	કરિામાં	આિેલ	છે.	અન	ેદંડ	પેટ	ે₨	૮,૭૪,૦૦૦	છે
	 	 એવપ્રલ	 -	 ૨૦૨૦	 થી	ઓક્ટોબર	 -	 ૨૦૨૧	 સુધીમાં	 રાજ્યના	ં ૦૪	 રીજી્યનના	ં સકટ્યફાઇંગ	 સજ્યન	 દ્ારા	 ૨૭૨૮	
કારખાનાઓની	મુલાકાત	લઇ	૪૨૫૦૨	શ્રમ્યોગીઓની	તબીબી	તપાસ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	ઔદ્ોવગક	સિાસ્થ્ય	પ્ર્યોગશાળા,	
દ્ારા	૫૨૮	કારખાનાઓની	મુલાકાત	લઇ	૪૧૭૧	સેમપલ	લેિાની	કામગીરી	કરેલ	છે.	આ	ખાતાના	ંતાબા	હેઠળની	ઔદ્ોવગક	
સિાસ્થ્ય	પ્ર્યોગશાળાનાં	સકટ્યફાઇંગ	સજ્યન	દ્ારા	એસબેસટોસના	ંકારખાનાઓમા	ંશ્રમ્યોગીઓની	તબીબી	તપાસ	કરિામા	ંઆિે	
છે.	સીલીકા	ડસટ	હો્ય	તેિા	૫૭	કારખાનાઓમાં	૧૬૫	શ્રમ્યોગીઓની	તબીબી	તપાસ	કરિામાં	આિેલ	છે.	ખંભાતમા	ંનોંધા્યેલ	
૧૮	અગેટ	કારખાનાઓમાં	સકટ્યફાઇંગ	સજ્યન	દ્ારા	મુલાકાત	લઇન	ે૭૧	શ્રમજીિીઓની	તબીબી	તપાસ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.
	 	 ઔદ્ોવગક	 સલામવત	 અન	ે સિાસ્થ્ય	 તંત્રના	 એક	 ઘટક	ઔદ્ોવગક	 સિાસ્થ્ય	 પ્ર્યોગશાળા,	 કેવમકલ	 કારખાનાઓમા	ં
શ્રમ્યોગીઓની	શાકરરીક	તપાસ	દર	૦૬	માસે	સકટ્યફાઇંગ	સજ્યન	તથા	ફેકટરી	મેકડકલ	ઓકફસર	પાસેથી	કરાિિા	અંગે	આગ્હ	
રાખિામાં	આિે	છે	અને	તેનું	અમલીકરણ	કરિામાં	આિે	છે.	શ્રમ્યોગીના	સિાસ્થ્યન	ેમાટે	જોખમ	ધરાિતા	કારખાનાઓમા	ં
શ્રમ્યોગીઓના	સિાસ્થ્ય	અંગ	ેતપાસ	કરિા	ઉપરાંત	આ	પ્ર્યોગશાળા	દ્ારા	કારખાનાઓમા	ંજોખમી	પદાથગો	ક	ેરસા્યણો	જેના	
સંપક્ક	 શ્રમ્યોગીના	 સિાસ્થ્યને	 નુકશાન	 થિાનો	 સંભિ	 હો્ય	 તે	 પદાથગો/રસા્યણોના	 પ્રમાણ	બાબતે	 િૈજ્ઞાવનક	 રીત	ે પરીક્ષણ	
કરિામાં	આિે	છે.	કારખાના	વનરીક્ષણ	તંત્ર	દ્ારા	શ્રમ્યોગીના	ંસિાસ્થ્ય	સંબંધ	ેજોખમ	વનિારિા	જરૂરી	પગલા	ંલિેામાં	આિે	છે.
ભિવષ્યમાં હાથ ધરાનાર કામગીરી

•	 	 કારખાનામા	ં કામ	 કરતા	 શ્રમ્યોગીઓની	 સલામતી	 અંગે	 શ્રમ્યોગીઓન	ે લોકજાગૃવત	 કા્ય્યક્રમો	 દ્ારા	 સથાવનક	
અખબારોમાં	જાહેરાતો	આપી,	મીડી્યામાં	તેમજ	બીનસરકારી	સંસથાઓ	દ્ારા	પ્રચાર	અને	પ્રસાર	કરિો.

•	 	 ખાતા	દ્ારા	સલામતી	જાગૃવત	અંગેના	કા્ય્યક્રમોનું	આ્યોજન	કરિું.	િધુમાં	િધુ	અરજીઓ	મળે	તેિા	પ્ર્યત્ો	કરિા.
•	 	 રાજ્ય	શ્રમ	પાકરતોવષકો	માટે	અરજીઓ	મંગાિી	પાકરતોવષકો	એના્યત	કરિા.
•	 	 કારખાનાઓમા	ંતેમજ	બાંધકામ	સાઇટ-	પર	અકસમાતો	ઘટાડિા	માટે	ઘવનષ્	વનરીક્ષણો	કરિા.
•	 	 અકસમાતોની	તપાસ	કરી	તેને	અટકાિિાના	ઉપા્યો	સુચિિા.
•	 	 અવતજોખમી	કારખાનાઓની	માવહતી	અપડેટ	કરિી.
•	 	 તમામ	જીલ્ાના	ઓફ	સાઇટ	ઇમરજનસી	પલાનનુ	ંસંબંવધત	જીલ્ા	કલેકટરશ્રીની	હાજરીમા	ંિષ્યમા	ંએક	િખત	

રીહસ્યલ	કરિું.
•	 	 તમામ	અવતજોખમી	કારખાનાઓના	ઓન	સાઇટ	ઇમરજનસી	પલાનન	ેઅપડેટ	કરાિિા	તથા	તેનું	િષ્યમાં	ઓછામાં	

ઓછું	એકિાર	રીહસ્યલ	કરિું.
•	 	 સલામતી	કદન	/સપ્તાહની	કારખાનાઓમાં	ઉજિણી	કરાિિી.
•	 	 સટેટ	લેિલ	સેફટી	કોનફરનસનું	આ્યોજન	કરિું.
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૨૦. સામાજિક ન્ા્ અને અજિકારીતા જિભાગ

(૧)  અનુસુજિત જાજત કલ્ાણ ઃ
	 ભારતના	લોકકલ્ાણ	હેતુલક્ષી	બંધારણે	તેના	રાજનષીતતના	માર્ગદર્ગક	તિદાતંો	અને	જોરવાઈઓમા	ંજ્ાતત/-જાતત	અન	ે
ધમ્ગના	ભેદભાવ	વરર	િૌને	િમાન	તક	આપવાનષી	અને	રાષ્ટ્રના	નબળા	વરગોના	તવકાિ	માટે	ખાિ	માવજતનષી	રોઠવણ	કરષી	છે.	
બંધારણનષી	કલમ-૪૬માં	 દરા્ગવ્ા	મુજબ	િમાજના	નબળા	વરગોના	અને	ખાિ	કરષીને	અનુિુતિત	જાતતઓ	અને	અનુિુતિત	
જનજાતતઓના	રૈક્તણક	તહતોનષી	અતભવૃતદ	માટે	રાજ્	તવરેષ	કાળજીથષી	કરરે.	આ	જોરવાઈઓ	અનિુાર	િમાજના	તમામ	
નારરષીકોને	િમાન	તક	અને	મુળભૂત	અતધકારો	આપેલા	છે.	રાજ્	િરકારે	પછાત	અન	ેનબળા	વરગોના	તહતોનષી	વૃતદ	માટે	ઘણષી	
બધષી	્ોજનાઓ	અને	જોરવાઈઓ	કરેલ	છે	અને	કેટલષીક	્ોજનાઓમા	ંકેન્દ્ર	િરકાર	આતથ્ગક	િહા્	આપે	છે.	
	 રુજરાત	રાજ્નષી	૨૦૧૧નષી	વસતષી	રણતરષી	મુજબ	રાજ્નષી	કુલ	વસતષી	૬૦૪.૩૯	લાખનષી	છે,	તે	પૈકી	અનુિુતિત	
જાતતઓનષી	વસતષી	૪૦.૭૪	લાખનષી	છે,	જે	કુલ	વસતષીના	૬.૭૪	ટકા	થા્	છે.	
	 રુજરાત	િરકારે	ઉકત	બંધારણષી્	જોરવાઈઓન	ેઅનુલક્ષીન	ેઅનુિુતિત	જાતતઓના	કલ્ાણ	માટે	અનિુૂતિત	કલ્ાણ	
ખાતા	દ્ારા	તવતવધ	્ોજનાઓ	અમલમા	ંમુકી	છે.	જેને	મુખ્તવે	િાર	તવભારમાં	વહેંિવામા	ંઆવેલ	છે.
	 ૧.		રૈક્તણક	્ોજનાઓ
	 ર.		આતથ્ગક	ઉતકષ્ગ	્ોજનાઓ
	 ૩.		આરોગ્,	વિવાટ	અને	અન્્	્ોજનાઓ.
	 ૪.		તનદદેર	અને	વહષીવટ
જિજિિ ્ોિનાઓની જિગતો નીિે પ્રમાણે છે.
(૧) શૈક્ષજણક ્ોિનાઓ ઃ
►	 અનુિુતિત	જાતત	કલ્ાણ	ખાતા	દ્ારા	અનિુુતિત	જાતતના	ધોરણ	૧	થષી	૫	માં	અભ્ાિ	કરતાં	કુમારો	તથા	ધોરણ-૧	થષી	

૫	નષી	કન્્ાઓને	આવક	મ્ા્ગદા	તિવા્	` ૫૦૦	અન	ેકન્્ાઓન	ેધોરણ	૬	થષી	૧૦માં	` ૭૫૦/-	તેમજ	ધોરણ-૯	થષી	
૧૦માં	કુમારને	` ૭૫૦/-વાતષ્ગક	તરિ.એિ.એિ.િષી.	તરષ્વૃતત્ત	આપવામા	ંઆવે	છે.

►	 ઉચ્ચ	રુણવતા	ધરાવતા	અનુિુતિત	જાતત	તવદ્ાથથીઓને	ધોરણ૮માં	દૂન	સકુલ	દહેરાદુન,	િોફિ્ા	સકુલ-આબુ,	મે્ો	સકલુ-
અજમેર,	િૈતનક	રાળા-બાલાિડષી,	મતહલા	િૈતનક	રાળા-ખેરવા	 (તજ.મહેિાણા)	જેવષી	ખ્ાતનામ	ખાનરષી	રાળાઓમાં	
અભ્ાિ	કરવા	માટ	ેરિોતિાહન	આપવા	` ૫૦.૦૦૦/-	િહા્	અથવા	ખરેખર	ખિ્ગનષી	રકમ	જે	ઓછ	ુહો્	તેટલષી	િહા્	
આપવામાં	આવે	છે.	

►	 અસવચછ	વ્વિા્માં	રોકા્ેલા	વાલષીઓના	ધોરણ	૧	થષી	૧૦	માં	અભ્ાિ	કરતા	ંતવદ્ાથથીઓન	ેનષીિે	જણાવેલ	દર	રિમાણે	
તરષ્વૃતત્ત	આપવામાં	આવે	છે.	

	 ડેસકોલર	:				 ધો.૧	થષી	૧૦	` ૨૨૫	માતિક	(૧૦	માિ)
	 હોસટેલર	:			 ધો.૩	થષી	૧૦	` ૭૦૦	માતિક	(૧૦	માિ)
	 એડહોક	ગ્ાન્ટ		:	 હોસટેલર	` ૧૦૦૦	વાતષ્ગક,	ડેસકોલર	` ૭૫૦	વાતષ્ગક
►	 ભરવાન	બુધધ	રાજ્	તરષ્વૃતત્ત	્ોજના	અંતર્ગત	ધોરણ૧૦	પછષીના	ઉચ્ચ	અભ્ાિક્રમોમાં	અભ્ાિ	કરતષી	` ૨.૫૦	

લાખથષી	` ૬.૦૦	લાખ	િુધષીનષી	આવક	ધરાવતા	વાલષીઓના	તવદ્ાથથીનષીઓને	રાજ્ના	ભંડોળમાંથષી	ભારત	િરકારનષી	
પોસટ	મેતરિક	તરષ્વૃતત્તના	દરો	મુજબ	તરષ્વૃતત્ત	ઉપરાંત	માન્્	ટ્ુરન	િી	અનુ.જાતત	કલ્ાણ	કિેરષી	દ્ારા	િૂકવવામાં	
આવે	છે.	

►	 પોસટ	એિ.એિ.િષી	 તરષ્વૃતત્ત	:	એિ.એિ.િષી.	પછષીના	અભ્ાિક્રમો	માટે	વાતષ્ગક	` ૨૫૦૦	થષી	` ૧૩૫૦૦	િુધષીનષી	
તરષ્વૃતત્ત	જુદા	જુદા	ગ્રૃપના	અભ્ાિક્રમો	મુજબ	આપવામા	ંઆવે	છે,	તથા	માન્્	તરક્ણ	િી	તથા	માન્્	નોન	રષીિન્ડેંબલ	
િી	િુકવવામાં	આવે	છે.	વાતષ્ગક	આવક	મ્ા્ગદા	` ૨.૫૦	લાખ	છે.

►	 ધોરણ	–	૧૧	િામાન્્	રિવાહમા	ંદાખલ	થનાર	તવદ્ાથથીઓને	તરક્ણ	રણુવત્તા	રિોતિાહક	િહા્	માટે	ધોરણ.૧૧માં	` ૮૦૦૦/-	
અન	ેધોરણ.૧૨માં	̀  ૪,૦૦૦/-	જ્ારે	તવજ્ાન	રિવાહમાં	ધોરણ.૧૧મા	ં̀  ૧૫,૦૦૦/-	અન	ેધોરણ.૧૨માં	̀  ૧૫૦૦૦/-	િુધષીનષી	
િહા્	આપવામા	ંઆવ	ેછે.	વાતષ્ગક	આવક	મ્ા્ગદા	િામાન્્	રિવાહ	અને	તવજ્ાન	રિવાહમાં	આવક	મ્ા્ગદા	` ૪.૫૦	લાખનષી	છે.	
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►	 અનુિૂતિત	જાતતના	તેજસવષી	કારફકદથી	ધરાવતા	તવદ્ાથથીઓન	ેતવદેરમાં	ઉચ્ચ	અભ્ાિ	માટે	` ૧૫.૦૦	લાખનષી	લોન	૪	

ટકાના	વ્ાજ	ેઆપવામાં	આવે	છે.
►	 કોમરથી્લ	પા્લોટનષી	તાલષીમ	માટે	` ૨૫.૦૦	લાખનષી	લોન	૪%	વ્ાજના	દરે	આપવામાં	આવે	છે.
►	 રિાથતમક	રાળામાં	ધોરણ	૧	થષી	૮	માં	અભ્ાિ	કરતાં	બાળકોને	` ૬૦૦	રણવેર	પેટ	ેિહા્	આપવામા	ંઆવે	છે.	
►	 અનુિૂતિત	જાતત	પૈકી	અતતપછાત	જાતતના	ધોરણ	૧	થષી	૮	મા	ંઅભ્ાિ	કરતાં	કુમાર	અન	ેકન્્ાન	ેવાતષ્ગક	` ૭૫૦/-	અન	ે

ધો.૯	થષી	૧૦માં	અભ્ાિ	કરતાં	કુમાર	અન	ેકન્્ાને	` ૧૦૦૦/-	તરષ્વૃતત્ત	આપવામા	ંઆવે	છે.	જેમાં	આવક	મ્ા્ગદા	
નથષી.

►	 ભારત	િરકારનષી	તરિમેરિષીક	તરષ્વૃતત્ત	્ોજનામાં	ધોરણ૯	અને	૧૦માં	અભ્ાિ	કરતા	ડેસકોલર	તવદ્ાથથીઓને	માતિક	
` ૨૨૫/-	લેખે	દિ	માિના	તથા	` ૭૫૦/-	વાતષ્ગક	એડહોક	તથા	હોસટેલર	તવદ્ાથથીઓને	માતિક	` ૫૨૫/-	લેખે	૧૦	
માિના	તથા	` ૧૦૦૦/-	એડહોક	તરષ્વૃતત્ત	આપવામાં	આવે	છે.

►	 એમ.િીલ.ના	તવદ્ાથથીઓન	ેમાતિક	` ૨૫૦૦	ના	દરે	૧૦	માિ	િુધષી	અને	પષી.એિ.ડષી.ના	તવદ્ાથથીઓન	ેમાતિક	` ૩૦૦૦ના	
દરે	૧૦	માિ	િધુષી	િેલોરષીપ	આપવામા	ંઆવ	ેછે.	વાતષ્ગક	આવક	મ્ા્ગદા	` ૨.૫૦	લાખ	છે.

►	 મેફડકલ,	એન્જીતન્રીંર,	ફડપલોમાના	તવદ્ાથથીઓને	અભ્ાિક્રમના	િાધનો	ખરષીદવાનષી	િહા્	આપવામા	ંઆવે	છે.	જેમાં	
મેડષીકલના	તવદ્ાથથીઓ	માટ	ે` ૧૦,૦૦૦/-	એન્જીનષી્રીંરના	તવદ્ાથથીઓ	માટે	` ૫,૦૦૦/-	અન	ેફડપલોમાના	તવદ્ાથથીઓ	
માટે	` ૩,૦૦૦/-	િહા્	અપા્	છે,	આવક	મ્ા્ગદા	` ૨.૫૦	લાખ	છે.

►	 અનિૂુતિત	જાતતના	ધોરણ	૧૦મા	ંરાજ્કક્ાએ	રિથમ	ક્રમ	ેઆવનારને	̀  ૪૧,૦૦૦,	બષીજા	ક્રમ	ેઆવનારને	̀  ૨૧,૦૦૦	અને	
ત્ષીજા	ક્રમે	આવનારને	` ૧૧,૦૦૦	જ્ારે	ધો-૧૨માં	તમામ	રિવાહમા	ંરિથમ	આવનાર	` ૩૧,૦૦૦/-	બષીજા	ક્રમ	ેઆવનારને	
` ૨૧,૦૦૦/-	અન	ેત્ષીજા	ક્રમ	ેઆવનારન	ે` ૧૧,૦૦૦/-	આપવામાં	આવ	ેછે.	જ્ારે	તજલ્ા	કક્ાએ	ધો.૧૦	અને	ધો.૧૨માં	
રિથમ	ક્રમ	ેઆવનારને	` ૬,૦૦૦/-	બષીજા	ક્રમ	ેઆવનારન	ે` ૫,૦૦૦/-	અન	ેત્ષીજા	ક્રમ	ેઆવનારન	ે` ૪,૦૦૦/-	રકમ	ઇનામ	
સવરૂપ	ેઆપવામા	ંઆવ	ેછે.

►	 િરસવતત	િાધના	્ોજના	હેઠળ	અનિુૂતિત	જાતતનષી	ધોરણ-૯માં	અભ્ાિ	કરતષી	તવદ્ાથથીનષીઓન	ેપોતાના	રહેઠાણના	
અંતરને	ધ્ાને	લષીધા	તિવા્	િા્કલ	ભેટ	આપવામાં	આવે	છે.	વાતષ્ગક	આવક	મ્ા્ગદા	ગ્ામ્	તવસતાર	માટે	` ૧.૨૦	લાખ	
અને	રહેરષી	તવસતાર	માટે	` ૧.૫૦	લાખ	રાખવામાં	આવેલ	છે.

►	 ટેલેનટ પુલ ્ોિના ઃ	આ	્ોજના	હેઠળ	ધો-૫	અને	ધો-૧૦ના	 તેજસવષી	 તવદ્ાથથીઓને	પિંદ	કરષી	પિંદરષી	પામેલ	
ખ્ાતનામ	ખાનરષી	રાળાઓમાં	અભ્ાિ	માટે	 તવદ્ાથથીદષીઠ	` ૪૦,૦૦૦	િુધષીનો	ખિ્ગ	આપવામાં	આવે	છે.	વાતષ્ગક	
આવક	મ્ા્ગદા	` ૨.૦૦	લાખનષી	છે.	જ્ાર	ેવાતષ્ગક	આવકમ્ા્ગદા	` ૨.૦૦	લાખ	થષી	` ૩.૦૦	લાખ	ધરાવતા	લોકો	આ	
્ોજનામાં	જોડાવા	માંરતા	હો્	તો	તેઓને	આ	્ોજનામાં	થનાર	ખિ્ગના	૫૦	ટકા	રકમ	પોતે	ભોરવવાનષી	રહરેે.

►	 ધોરણ-૧૨	તવજ્ાન	રિવાહ	પાિ	કરષી	મેડષીકલ,	એન્જીનષી્રીંર,	પોલષીટેકતનક,	રુજકેટ,	જીિેટ,	પષી.એમ.ટષી,	સલેટ	અન	ેનેટનષી	
પરષીક્ાનષી	પૂવ્ગ	તૈ્ારષી	માટે	` ૨૦,૦૦૦નષી	િહા્	આપવામાં	આવરે.

►	 પોસટમેરિષીક	તરષ્વૃતત્તને	પાત્	હો્	અને	કોલેજ	માન્્	છાત્ાલ્માં	રહેતા	તવદ્ાથથીઓને	િુડબષીલ	િહા્	માતિક	
` ૧૫૦૦/-	િહા્	આપવાનું	ઠરાવેલ	છે.	આવક	મ્ા્ગદા	` ૪.૫૦	લાખ	છે.

	 િમાજ	કલ્ાણ	ક્તેે્	તવતરષ્ટ	રિદાન	કરનાર	મહાનભુાવોન	ેરિોતિાહનના	ભાર	રૂપ	ેરાજ્મા	ં૬	એવોડ્ગ	આપવામા	ંઆવ	ેછે.	
	 (૧)	 ડૉ.બાબાિાહેબ	આંબેડકર	એવોડ્ગ	(` ૨.૦૦	લાખ)
	 (૨)	 મહાતમા	રાંધષી	એવોડ્ગ	(` ૨.૦૦	લાખ)
	 (૩)	 િંત	કબષીર	અનુિૂતિત	જાતત	િાતહત્	એવોડ્ગ	(` ૧.૦૦	લાખ)
	 (૪)	 િાતવત્ષીબાઈ	િૂલે	અનુિૂતિત	જાતત	મતહલા	િાતહત્/-કલા	એવોડ્ગ	(` ૧.૦૦	લાખ)
	 (૫)	 દાિષી	જીવન	શ્ેષ્ઠ	અનિુૂતિત	જાતત	િાતહત્	કૃતત	એવોડ્ગ	(	` ૫૦,૦૦૦)
	 (૬)	 મહાતમા	િૂલે	શ્ેષ્ઠ	અનિુૂતિત	જાતત	પત્કાર	એવોડ્ગ	(` ૫૦,૦૦૦)
	 (૭)	 મહારાજા	િ્ાજીરાવ	રા્કવાડ	અનિુૂતિત	જાતત	િાતહત્	રિકારન	િહા્	(` ૧૦.૦૦૦)
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►	 તવતવધ	રિકારનષી	 તરષ્વૃતત્તઓ	ઉપરાંત	અનુિૂતિત	કલ્ાણ	ખાતા	મારિતે	સવૈચછષીક	િંસથાઓ	દ્ારા	૫૮૭	ગ્ાન્ટ	ઈન	

એઈડના	છાત્ાલ્ો	િલાવવામાં	આવે	છે.	જેમાં	 તવદ્ાથથીઓન	ેમાતિક	`	૧૫૦૦	લેખ	ે તનભાવ	ગ્ાન્ટ	દિ	માિ	માટે	
આપવામાં	આવે	 છે.	 તેમાં	 ૨૫,૦૪૯	 તવદ્ાથથીઓ	 લાભ	 લઈ	 રહ્ા	 છે.	 તેમજ	 ૮૮	આશ્મ	 રાળાઓમા	ં ૧૦,૫૭૬	
તવદ્ાથથીઓ	લાભ	લઈ	રહ્ા	છે.

►	 કોલેજ	કક્ાના	તરક્ણ	માટે	રાજ્માં	૮૦	િરકારષી	છાત્ાલ્ો	િલાવવામા	ંઆવે	છે.	જેમાં	૬,૧૦૦	તવદ્ાથથીઓ	લાભ	લઈ	
રહ્ા	છે.	તેજસવષી	 તવદ્ાથથીઓ	માટે	રાજ્માં	૨૮	આદર્ગ	 તનવાિષી	રાળાઓમાં	૪,૪૦૦	તવદ્ાથથીઓ	ક્મતા	છે.	જેમાં	
રહેવાજમવા	અને	ભણવાનષી	 તવનામૂલ્ે	િરવડ	આપવામાં	આવે	છે	અને	૨૦	િમરિ	છાત્ાલ્ોમાં	 કુલ	૧૩,૦૦૦	
તવદ્ાથથીઓ	લાભ	લઈ	રહ્ા	છે.

(ર) આજ્થિક ઉતકરથિની ્ોિનાઓ :
	 િરકારે	અનુ.જાતતના	વ્ફકતઓ	આતથ્ગક	રષીતે	પરભર	થઈ	રકે	અને	િમાજના	અન્્	વરગોનષી	હરોળમાં	આવષી	રકે	તે	માટે	
સવરોજરારષીનષી	્ોજનાઓ	અમલમા	ંમુકેલ	છે.	
►	 માનવ	રરષીમા	્ોજના	:	આ	્ોજનામાં	સવરોજરારષીના	ધંધા	માટે	ધંધા/-રોજરારષીનષી	ફકટિ	આપવામા	ંઆવે	છે.	
►	 િંતશ્ષી	રતવદાિ	ઉચ્ચ	કૌરલ્	વધ્ગક	તાલષીમ	્ોજનાઃ	આ	્ોજનામા	ંઅનુિૂતિત	જાતતના	્ુવક	્ુવતષીઓને	આઈ.ટષી,	

મેનેજમને્ટ	તથા	વાતણજ્	ઉચ્ચ	કૌરલ્	વધ્ગક	તાલષીમ	આપષી	નોકરષી	મળે	તેવા	રિ્ત્ો	કરવામાં	આવે	છે.	
►	 અનુિૂતિત	જાતતના	કા્દાના	સ્ાતકોને	વકીલાતનો	સવતંત્	વ્વિા્	કરવા	માટે	`	૭૦૦૦	લોન	(૪	ટકા	વ્ાજદરે)	

અને	`	૫૦૦૦/-	િહા્	મળષી	કુલ	`	૧૨,૦૦૦/-	આપવામાં	આવે	છે.	્ોજનાનષી	વાતષ્ગક	આવક	મ્ા્ગદા	ગ્ામ્	તવસતાર	
માટે	`	૧.૨૦/-	લાખ	અને	રહેરષી	તવસતાર	માટે	`	૧.૫૦/-	લાખ	છે.	

►	 જ્ારે	તબષીબષી	સ્ાતકને	સવતંત્	દવાખાનું	રરૂ	કરવા	માટે	`	૨૫,૦૦૦/-	િહા્	અન	ે`	૨.૫૦/-	લાખ	લોન	આપવામાં	
આવે	છે.	વાતષ્ગક	આવક	મ્ા્ગદા	ગ્ામ્	તવસતાર	માટે	`	૧.૨૦/-	લાખ	અન	ેરહેરષી	તવસતાર	માટે	`	૧.૫૦/-	લાખ	છે.

►	 તબષીબષી	અનુસ્ાતકોને	િજથીકલ	નિથીર	હોમ	ખોલવા	માટે	`	૫૦,૦૦૦/-	િહા્	અન	ે`	૩.૦૦/-	લાખ	લોન	આપવામાં	
આવે	છે.	આ	્ોજનામાં	આવકમ્ા્ગદા	નથષી.

►	 અનિુૂતિત	જાતતના	કા્દાના	સ્ાતકો	માટે	વકીલાતનષી	તાલષીમ	માટે	સટાઇપને્ડ	આપવામા	ંઆવે	છે.	તે	મુજબ	રિથમ	વષષે	
માતિક	`	૧૦૦૦/-	બષીજા	વષષે	માતિક	`	૮૦૦/-	અને	ત્ષીજા	વષષે	માતિક	`	૬૦૦/-	નષી	િહા્	આપવામા	ંઆવ	ેછે.	જે	
તિતન્ર	વકીલ	તાલષીમ	આપ	ેતેમને	માતિક	`	૫૦૦/-	એલાઉન્િ	(ત્ણ	વષ્ગ	માટે)	આપવામાં	આવે	છે.	આ	્ોજનામાં	
આવક	મ્ા્ગદા	નથષી.

 ♦  ગિુરાત અનુસૂજિત જાજત જિકાસ જનગમ
	 ભારતના	બંધારણના	આમુખમા	ંિવ્ગ	નારફરકોન	ેિામાતજક,	આતથ્ગક	અન	ેરાજનૈતતક	ન્્ા્	રિાપ્ત	કરાવવા	તથા	વ્ફકતનું	
રૌરવ	અને	રાષ્ટ્રનષી	એકતા	અન	ેઅખંફડતા	િુતનશ્ચત	કરનારષી	બંધુ	ભાવના	વધારવાનુ	ંવિન	આપવામા	ંઆવ્ું	છે.	આ	ઉદે્ર	
પરષીપૂ્ણ્ગ	 કરવા	રુજરાતમાં	 ૧૯૭૫થષી	 તનરમનષી	 રિના	 કરષી	છે.	આતથ્ગક	 ઉતકષ્ગનષી	બેન્કેબલ	્ોજના,	 સવરોજરારષી	િહા્નષી	
્ોજનાનો	અમલ	કરવામાં	આવે	છે.
 ♦  ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકર અંત્ોદ્ જિકાસ જનગમ 

	 િમગ્	દેરમાં	રુજરાત	જ	માત્	એવુ	રાજ્	છે	અનુિૂતિત	જાતત	પૈકી	અતતપછાત	વાલલમકી,	હાડષી,	નાડષી્ા,	િેનવા,	તૂરષી,	
રરો(રુરુ	બ્ાહ્મણ),	વણકર	િાધુ,	અનુિૂતિત	જાતતના	બાવા,	તૂરષી-બારોટ,	તષીરરર-તષીરબંદા,	થોરષી,	માતંરના	તવકાિ	માટે	તવકાિ	
બોડ્ગનું	રુજરાત	અનુિૂતિત	જાતત	અતત	પછાત	તવકાિ	તનરમ	તરષીકે	રૂપાંતર	કરવામા	ંઆવેલ	છે.	રાજ્નષી	અનિુૂતિત	જાતત	
કલ્ાણનષી	તમામ	તવકાિલક્ષી	્ોજનાઓનો	૨૫	ટકા	લાભ	આ	જાતતઓન	ેઆપવામા	ંઆવે	છે.
 ♦  સફાઇ કામદાર જિકાસ જનગમ

	 િિાઈ	કામદારોના	પુનઃસથાન	માટે	રુજરાત	કામદાર	તવકાિ	તનરમનષી	સથાપના	કરવામાં	આવેલ	છે.	િિાઈ	કામદારો	
અને	તેમના	આતશ્તોના	પુનઃસથાપન	માટે	અલર	નાણાંકી્	જોરવાઈ	પણ	કરવામાં	આવે	છે.	
	 નાના	વ્વિા્કારોને	ધંધાનુ	ંસથળ/-દુકાન	ખરષીદવા	માટ	ેવ્ાજ	િહા્	્ોજનામા	ંઅનિુૂતિત	જાતતના	ઇિમો	કે	જેઓ	
રાષ્ટષી્કૃત	બેંકો,	તમામ	રિાદેતરક	ગ્ાતમણ	બેંકો,	િહકારષી	બેંકો,	પબલષીક	િેકટર	બેંકો,	ખાનરષી	બેંકો	પાિેથષી	વધુમા	વધુ	̀ 	૧૦.૦૦/-	
લાખનષી	લોન	મેળવે	તો	તે	લોન	ઉપર	૪	ટકા	િુધષીનું	વ્ાજ	લાભાથથી	પોત	ેભોરવે	અને	૪	ટકાથષી	ઉપરના	વ્ાજનષી	િહા્	ત્ણ	
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વષ્ગ	િુધષી	િરકારશ્ષી	મારિતે	િુકવા્	છે,	`	૧૫,૦૦૦/-	નષી	િબિષીડષી	પણ	આપવામાં	આવે	છે.	રષીઝવ્ગ	બેંક	દ્ારા	નક્ષી	કરવામાં	
આવેલ	વ્ાજનો	દર	બેંકો	દ્ારા	વિુલ	કરવામાં	આવે	છે.	
(૩)  આરોગ્ અને ગૃહ જનમાણથિની ્ોિના :
►	 કુમાર રાિરત્ન ભીમરાિ આંબેડકર તબીબી સહા્ : 
	 અનુ.જાતતના	દદથીઓન	ેનષીિે	મુજબ	તબષીબષી	િહા્	આપવામાં	આવે	છે.	

(૧) ટષી.બષી.	જેવા	દદથી	માટે માતિક	` ૫૦૦/-	દદ્ગ	મટે	ત્ાં	િુધષી
(ર) કેન્િર	માટે માતિક	` ૧૦૦૦/-	દદ્ગ	મટે	ત્ાં	િુધષી
(૩) રકતતપત્ત માતિક	` ૮૦૦/-	દદ્ગ	મટે	ત્ાં	િુધષી
(૪) રંભષીર	રિિુતતના	કેિોમાં ` પ૦૦/-	કેિ	દષીઠ	
(પ) સત્ષીઓને	થતા	પાંડુ	રોર	માટે ` ૧પ૦/-	કેિ	દષીઠ	
(૬) એિ.આઇ.વષી.	દદથી	માટ	ે માતિક	` ૫૦૦/-	દદ્ગ	મટે	ત્ાં	િુધષી

	 વાતષ્ગક	આવક	મ્ા્ગદા	ગ્ામ્	તવસતાર	માટે	` ૧.૨૦/-	લાખ	અન	ેરહેરષી	તવસતાર	માટે	` ૧.૫૦/-	લાખ	છે.	ઉક્ત	્ોજનાનુ	ં
અમલષીકરણ	કતમશ્નરશ્ષી	આરોગ્	અને	પફરવાર	દ્ારા	કરવામાં	આવે	છે.
 ♦  ગૃહ જનમાણથિની ્ોિના :

►	 ડૉ. આબંડેકર આિાસ ્ોિના :	અનિુતૂિત	જાતતમા	ંિમાતવષ્ટ	કુટુબંોન	ેકે	જઓે	પાિે	રહેવા	લા્ક	ઘર/-મકાન	ન	હો્,	
પોતાનુ	ંજજ્ગફરત	મકાન	ધરાવતા	હો્,	પોતાનો	ખલુ્ો	પલોટ	હો્	તવેા	ઇિમોન	ેવ્ફકતરત	ધોરણ	ેમકાન	બાંધવા	માટે	
(ગ્ામ્	તવસતાર	અન	ેરહેરષી	તવસતારમા)ં	̀  ૧.૨૦	લાખનષી	મકાન	િહા્	આપવામાં	આવ	ેછે.	ઉપરાતં	મનરેરા	્ ોજના	હેઠળ	
૯૦	ફદવિનષી	તબનકુરળ	રોજરારષીના	` ૧૬,૯૨૦/-	તમેજ	સવચછ	ભારત	તમરન	હેઠળ	ટો્લટે	બલોક	માટે	` ૧૨,૦૦૦/-	
િહા્	એમ	મળષી	કુલ	̀  ૧,૪૮,૯૨૦/-	િહા્	આપવામા	ંઆવ	ેછે.	આ	્ ોજનામા	ંવાતષ્ગક	આવક	મ્ા્ગદા	ગ્ામ્	તવસતાર	માટે	
` ૧.૨૦/-	લાખ		અન	ેરહેરષી	તવસતાર	માટે	` ૧.૫૦/-	લાખ	છે.

►	 ડૉ. સજિતા આંબેડકર આંતરજ્ાજત્ લગ્ોને પ્રોતસાહન :	અનુ.જાતત	અને	અને	તહન્દુ	ધમ્ગ	પાળતા	અનુિૂતિત	
જાતત	તિવા્નષી	વ્તક્ત	વચ્ચે	આંતરજ્ાતત્	લગ્ોને	રિોતિાહન	આપવા	માટે	્ ુરલ	દષીઠ	̀  પ૦,૦૦૦/-	ના	બિતપત્ો	
અને	` ૫૦,૦૦૦/-	રોકડા	ઘરવખરષી	માટ	ેએમ	કુલ	` ૧.૦૦/-	લાખ	િહા્	આપવામાં	આવે	છે.	

►	 કુંિરબાઈનુ મામેરુ :	અનુિૂતિત	જાતતનષી	પુખત	વ્નષી	બે	કન્્ાના	લગ્	રિિંરે	કુંવરબાઇના	મામેરાનષી	્ોજના	હેઠળ	
` ૧૨,૦૦૦/-	નષી	િહા્	આપવામાં	આવે	છે.	આ	્ ોજનામાં	વાતષ્ગક	આવકમ્ા્ગદા	ગ્ામ્	તવસતાર	માટે	̀  ૧.૨૦/-	લાખ		
અને	રહેરષી	તવસતાર	માટે	` ૧.૫૦/-	લાખ	છે.

►	 માઈ રમાબાઈ આંબેડકર સાત ફેરા સમુહ સમુહ લગ્ની ્ોિના :	અનિુૂતિત	જાતતના	કુટુંબો	િામાતજક	િુધારાના	
ભાર	રૂપે	િમૂહ	લગ્માં	જોડા્	તે	હેતુિર	િમૂહ	લગ્માં	જોડાનાર	રિત્ેક	્ુરલને	્ુરલ	દષીઠ	` ૧૨,૦૦૦/-	નષી	િહા્	
તથા	િમુહ	લગ્ોનું	આ્ોજન	 કરનાર	 િંસથાને	 ્ુરલ	 દષીઠ	 ` ૩૦૦૦/-	નષી	િહા્	વધુમાં	 વધુ	 ` ૭૫,૦૦૦/-	 િુધષી	
આપવામાં	આવે	છે.

►	 સિામી તેજાનંદ કમથિકાંડ તાલીમ :	આ	્ોજના	હેઠળ	રુરુ–બ્ાહ્ણ	િમાજના	 તરતક્ત	બેરોજરારોન	ેપુરક	રોજી	માટે	
મદદરૂપ	થવાના	હેતુથષી	કમ્ગકાંડ	(૧૬	િંસકાર)નષી	તાલષીમ	્ ોજનામા	ંરહેવા-જમવા	અન	ેપુસતકો	તેમજ	પૂજાપાના	િાધનોનષી	
િરવડ	આપવામાં	આવે	છે.	

►	 અનુસુજિત જાજતના લોકોને અંત્ેજઠિ સહા્ :	મરણોત્તર	તક્ર્ા	માટે	નાણાંકી્	િહા્	આપવાનષી	્ોજના	જે	"િત્વાદષી	
રાજા	હરષીિંદ્ર	મરણોત્તર	િહા્	્ ોજના"	હેઠળ	જે	લોકોનષી	વાતષ્ગક	આવક	ગ્ામ્	તવસતાર	માટ	ે̀  ૧.૨૦/-	લાખ	અન	ેરહેરષી	
તવસતાર	માટ	ે` ૧.૫૦/-	લાખથષી	વધતષી	ન	હો્	તેવા	લોકોન	ેકુંટુંબના	િભ્ના	મૃત્ુ	રિિંરે	અંત્ેતષ્ઠ-મરણોત્તર	તક્ર્ા	માટે	
અથા્ગત	કિન-કાઠષીના	ખિ્ગને	પહોંિષી	વળવા	માટે	` ૫,૦૦૦/-	નષી	નાણાંકી્	િહા્	આપવામા	ંઆવે	છે.

►	 અત્ાિારના બનાિોમાં નાણાંકી્ સહા્ :	ખૂન,	કા્મષી	અરક્તતા,	રંભષીર	ઈજા,	બળાતકાર	જેવા	બનાવોમા	ંઆંતરક	
કે	કા્મષી	ભોર	બનનાર	અનુિૂતિત	જાતતના	ઈિમોન	ેનષીિે	મુજબનષી	અત્ાિાર	િહા્	િુકવવામાં	આવે	છે.
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ક્રમ જિગત સહા્
૧ ખૂન/-મૃત્ુ કમાઉ/-તબનકમાઉ ` ૮.૨૫	લાખ

૨ કા્મષી	અરક્તતા
૧૦૦	ટકા	અરક્તા ` ૮.૨૫	લાખ
૫૧-૯૯	ટકા	અરક્તા ` ૪.૫૦	લાખ

૫૦	ટકાથષી	ઓછષી	અરક્તા ` ૨.૫૦	લાખ
૩ બળાતકાર ` ૫.૦૦	લાખ
૪ રેંરરેપ ` ૮.૨૫	લાખ
૫ ઈજા ` ૧.૦૦	લાખ

►	 અસપૃશ્તા જનિારણ માટે પગલા ં : અસપૃશ્તા	 તનવારણનષી	 ફદરામા	ં કા્દો	અન	ેિમજાવટ	બનં્	ે કામરષીરષી	થા્	 છે.	
અસપૃશ્તાના	 રુના	માટે	નારફરક	હક્	રક્ણ	અતધતન્મ	૧૯પપ	અમલમા	ં છે.	રિિાર	અને	િમજાવટ	માટે	 તરતબરો,	
વક્કરોપ,	િેતમનાર,	અસપૃશ્તા	તનવારણ	િપ્તાહનષી	ઉજવણષી,	પોસટર,	પલુસતકા,	ડોક્ુમને્ટરષી	ફિલમો	દ્ારા	લોકમાનિ	ઘડવામાં	
આવ	ેછે.	નારફરક	હક્	રક્ણ	અતધતન્મ૧૯પપ	તથા	અનિુતુિત	જાતત,	અનુિતુિત	જનજાતતઓ	(અત્ાિાર	તનવારણ	)	
અતધતન્મ૧૯૮૯	ના	અિરકારક	અમલ	માટે	અનુિતૂિતજાતત	કલ્ાણનષી	કિરેષીમા	ંએક	ખાિ	િેલનષી	રિના	કરવામા	ંઆવષી	
છે.	ભારત	િરકાર	દ્ારા	નક્ષી	કરવામા	ંઆવલેા	રાહતના	દરો	રાજ્	િરકારે	સવષીકારષીન	ેતનેો	અમલ	કરેલ	છે.	

	 	 આમ,	અનુિુતિત	જાતતઓના	િવાાંરષી	તવકાિ	માટે	રાજ્	િરકાર	દ્ારા	તવતવધ	કલ્ાણકારષી	્ોજનાઓનો	અમલ	
કરવામાં	આવે	છે.	
૨) જિકસજત જાજત કલ્ાણ : 
	 ભારતના	બંધારણના	અનુચછદે	૪૬	મા	ંરાજ્નષીતતના	માર્ગદર્ગક	તિદાંતો	હેઠળ	દરેક	રાજ્ને	જાતત	અને	ધમ્ગના	ભેદભાવ	
વરર	િમાન	તવકાિનષી	તક	આપવા	અને	આ	નબળા	વરગોના	તવકાિ	માટે	રાજ્	િંડ	હેઠળ	અલર	જોરવાઇ	િાળવવાનુ	ંનક્ષી	
કરવામાં	આવ્ું	છે.
	 રુજરાત	રાજ્ના	પછાત	વરગોમાં	રણાતષી	જાતતઓન	ેઅલર	તારવષી	િામાજીક	અન	ેરૈક્તણક	રષીતે	પછાત	વરગો	તરષીક	ે
જાહેર	કરષી	છે	તે	ઉપરાંત	લધુમતષીઓ	અને	આતથ્ગક	રષીતે	નબળા	કુટુંબો	માટે	પણ	િમાન	તવકાિનષી	જોરવાઇઓ	રાખષી	છે.
	 બક્ષીપિંનષી	ભલામણોનો	તા.૧/-૪/-૧૯૭૮	થષી	અમલ	રરૂ	કરતાં	રાજ્	િરકારે	આવા	પછાતવરગોના	િંવા્ગરષી	તવકાિ	
માટે	તરક્ણ	અને	આતથ્ગક	તવકાિનષી	તવતવધ	્ોજનાઓ	અમલમાં	મુકી	છે.	આ	્ોજનાઓનો	્ોગ્	અન	ેઅિરકારક	અમલ	થા્	
તે	હેતુથષી	તવકિતષી	જાતત	કલ્ાણ	ખાતાનષી	રાજ્	કક્ાનષી	કિેરષી	હેઠળ	આ	વરગો	માટેનષી	તવતવધ	કા્્ગક્રમો/-્ોજનાઓનો	અમલ	
થઇ	રહ્ો	છે.
	 પછાતવરગો	માટેના	કા્્ગક્રમો/-્ોજનાઓ	મુખ્તવે	નષીિે	રિમાણેના	ત્ણ	તવભારમાં	વહેિવામાં	આવેલ	છે.
	 (૧)	 રૈક્તણક	તવકાિનષી	્ોજનાઓ	
	 (ર)		 આતથ્ગક	તવકાિ	થા્	તેવષી	્ોજનાઓ
	 (૩)	 આરોગ્,	આવાિ	અને	વ્તક્તરત	તવકાિનષી	્ોજનાઓ
	 રાજ્	િરકાર	દ્ારા	િામાતજક	અને	રૈક્તણક	પછાત	વરગો,	આતથ્ગક	પછાત	વરગો,	લઘુમતષીઓ	અન	ે તવિરતષી-તવમુકત	
જાતતઓ	માટે	અમલષીત	તવતવધ	્ોજનાઓ	નષીિે	મુજબ	છે.	
►	 જપ્ર. એસ.એસ.સી. ના જિદ્ા્થીઓને રાજ્ જશષ્વૃજત્ત ઃ	રિાથતમક	ધો.	૧	થષી	૮	અન	ેમાધ્તમક	ધો.	૯	થષી	૧૦	માં	

અભ્ાિ	કરતાં	 તવદ્ાથથીઓ	પૈકી	 તવદ્ાથથીઓન	ેધો.	૧	થષી	૮	મા	ં`	૫૦૦/-	અને	ધો.૯	થષી	૧૦	માટે	`	૭૫૦/-	અને	
તવદ્ાથથીનષીઓને	ધો.	૧	થષી	૫	માં	`	૫૦૦/-	અન	ે	ધો.૬	થષી	૧૦	માટે	`	૭૫૦/-	િુધષીનષી	તરષ્વૃતત્ત	આપવામાં	આવે	છે.	

►	 અજત પછાત જાજતના િો. ૧ ્ ી ૧૦ માં ભણતા જિદ્ા્થીઓને જશષ્વૃજત્ત ઃ	િામાજીક	અને	રૈક્તણક	પછાત	વર્ગ	પૈકીના	
અતત	પછાત	જાતતઓ	જેવષી	કે	મે,	મેંતા,	િકીર,	ડિેર,	કારંિષી્ા	વરેરે	૧૨	જાતતના	તવદ્ાથથીઓન	ેભારત	િરકારનષી	્ ોજના	
હેઠળ	છાત્ાલ્માં	રહેતા	હો્	તેવા	તવદ્ાથથીઓન	ેમાતિક	̀ 	૫૦૦/-	તેમજ	ડેસકોલર	તવદ્ાથથીઓન	ેમાતિક	̀ 	૧૦૦	િુધષીનષી	
વાતષ્ગક	તરષ્વૃતત્ત	ઉપરાંત	વધારાના	તવદ્ાથથી	દષીઠ	`	૫૦૦/-	આપવામાં	આવે	છે.
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►	 પોસટ મેટ્ીકના જિદ્ા્થીઓને જશષ્વૃજત્ત ઃ	 િામાજીક	અન	ે રૈક્તણક	 પછાત	 વર્ગના	 પોષ્ટ	 મેરિષીકના	અભ્ાિક્રમોમાં	

છાત્ાલ્માં	રહષીને	અભ્ાિ	કરતાં	તવદ્ાથથીઓને	ભારત	િરકારનષી	્ ોજના	હેઠળ	ગૃપ-એ	થષી	ગૃપ-ડષી	િુધષી	̀ 	૭૫૦૦/-	થષી	
`	૧૬૦૦/-	િુધષીનષી	તરષ્વૃતત્ત	આપવામાં	આવે	છે.

►	 ભારત સરકારની લઘુમતી જાજતના જિદ્ા્થીઓ માટે જપ્ર.મેટ્ીક જશષ્વૃજત્ત ઃ	ધાતમ્ગક	લઘુમતષી	જેવષી	કે	મુલસલમ,	રષીખ,	
પારિષી,	તરિસતષી,	બૌધ	અન	ેજૈન	ધમ્ગના	ધો.૧	થષી	૧૦માં	અભ્ાિ	કરતા	તવદ્ાથથીઓન	ે`	૫૦૦/-	રિવેર	િી	`	૩૫૦૦/-	
િુધષીનષી	ટ્ુરન	િી	અને	`	૧૦૦૦/-	થષી	`	૬૦૦૦/-	િુધષીનુ	ંતનભાવ	ભથથું	મેરષીટના	ધોરણે	આપવામા	ંઆવે	છે.

►	 ભારત સરકારની લઘુમતી જાજતના જિદ્ા્થીઓ માટે પોસટ મેટ્ીક જશષ્વૃજત્ત ઃ	ધાતમ્ગક	લઘુમતષી	જેવષી	કે	મુલસલમ,	
રષીખ,	પારિષી,	તરિસતષી,	બૌધ	અને	જૈન	ધમ્ગના	તવદ્ાથથીઓને	ધો.૧૧,	ધો-૧૨	થષી	સ્ાતક,	અનુ.સ્ાતક	અને	પષીએિડષી	
િુધષીના	તકનષીકી	અને	વ્વિાત્ક	ફડપલોમા	અભ્ાિક્રમો	માટે	`	૩૦૦૦/-	થષી	`	૧૦,૦૦૦/-	િુધષીનષી	ટ્ુરન	િી	અન	ે
`	૨૩૦૦/-	થષી	`	૧૨,૦૦૦/-	િુધષીનું	તનભાવ	ભથથુંં	મેરષીટના	ધોરણે	આપવામાં	આવે	છે.

►	 ભારત સરકારની લઘમુતી જાજતના જિદ્ા્થીઓ માટે મરેીટ કમ મીનસ જશષ્વૃજત્ત ઃ	ધાતમ્ગક	લઘમુતષી	જેવષી	કે	મલુસલમ,	રષીખ,	
પારિષી,	તરિસતષી,	બૌધ	અન	ેજનૈ	ધમ્ગના	તવદ્ાથથીઓન	ેસ્ાતક	કક્ા	િધુષીના	તકનષીકી	અને	વ્વિાત્ક	અભ્ાિક્રમો	જવેા	કે	ફડગ્ષી,	
એલન્જતન્ફરંર,	િામ્ગિષી,	મેડષીકલ,	એમ.બષી.એ,	પેરા	મડેષીકલ,	એમ.િષી.એ.	વેટરનરષી	િા્ન્િ	વરરેે	માટે	`	૨૦,૦૦૦/-	િધુષીનષી	
ટ્રુન	િી	અન	ે`	૫૦૦૦/-	થષી	`	૧૦,૦૦૦/-	િધુષીનંુ	તનભાવ	ભથથું	ંમરેષીટના	ધોરણ	ેઆપવામાં	આવ	ેછે.

►	 આજ્થિક રીતે પછાત િગગો માટેની ભારત સરકારની પોસટ મેટ્ીકના જશષ્વૃજત્ત ઃ	આતથ્ગક	 રષીતે	 પછાત	 વર્ગના	
તવદ્ાથથીઓને	એિ.એિ.િષી	પછષીના	તબષીબષી,	ઇજનેરષી	વરેરે	ફડગ્ષી	અન	ેફડપલોમા	અભ્ાિક્રમો	માટ	ેભારત	િરકારે	નક્ષી	
કરેલ	ગૃપ-એ	થષી	ગૃપ-ડષી	માટે	`	૭૫૦૦/-	થષી	`	૧૬૦૦/-	િુધષીનષી	તરષ્વૃતત્ત	આપવામાં	આવે	છે.

►	 મેડીકલ અને એનજીની્રીંગના જિદ્ા્થીઓને ભોિન બીલ ઃ	આ	્ોજના	હેઠળ	િામાજીક	અન	ેરૈક્તણક	રષીતે	પછાત	
વર્ગના	મેડષીકલ	અન	ેએન્જીનષી્રીંર	કોલેજમાં	અભ્ાિ	કરતા	તવદ્ાથથીઓન	ેમાતિક	`	૧૫૦૦/-	ભોજન	બષીલ	રાહત	
આપવામાં	આવે	છે.	આ	્ોજના	માટ	ેવાતષ્ગક	આવક	મ્ા્ગદાનું	ધોરણ	`	૪.૫૦	લાખ	રાખવામાં	આવેલ	છે.

►	 િો. ૧ ્ી ૮ માં ભણતા પછાતિગથિના બાળકોને ગણિેશ સહા્ ઃ	ધો.૧	થષી	૮	રિાથતમક	કક્ામાં	ભણતા	િામાજીક	અન	ે
રૈક્તણક	રષીતે	પછાત	વર્ગ,	આતથ્ગક	રષીતે	પછાત	વર્ગ,	લઘુમતષી	અને	તવિરતષી	તવમુકત	જાતતના	તવદ્ાથથીઓન	ેવાતષ્ગક	આવક	
મ્ા્ગદા	ધ્ાને	લષીધા	તિવા્	ત્ણ	જોડ	રણવેર	માટે	`	૬૦૦/-	રોકડ	િહા્	આપવામા	ંઆવે	છે.	

►	 સહા્ક અનુદાન મેળિતા (ગ્ાનટ ઇન એઇડ) છાત્ાલ્ો ઃ	રાજ્માં	તવકિતષી	જાતતના	તવદ્ાથથીઓન	ેમિત	રહેવાનષી	
અને	જમવાનષી	િં્ુકત	િુતવધાવાળા	૭૭૦	છાત્ાલ્ો,	સવૈલચછક	િંસથાઓ	દ્ારા	િહા્	અનુદાનના	ધોરણે	િાલ	ેછે.	જેમાં	
૪૫૫૧૦	તવદ્ાથથીઓ	લાભ	લઇ	રહ્ા	છે.	ઉકત	છાત્ાલ્ોમા	ંજુદા	જુદા	હેતુઓ	જેવા	કે	ભોજન	ખિ્ગ	પેટ	ેિાધનો	ખરષીદવા	
ગૃહપતત,	રિો્ા,	વેતન	અનુદાન,	મકાનભાડા	માટે	અનુદાન	આપવામા	ંઆવે	છે.	

►	 સરકારી છાત્ાલ્ોની સ્ાપના જિકાસ ઃ	એિ.એિ.િષી.	 પછષીના	 કોલેજ	 કક્ાના	 ઉચ્ચ	અભ્ાિક્રમો	 માટે	 રાજ્માં	
તવકિતષી	જાતતના	૬૮	િરકારષી	છાત્ાલ્ો	િલાવવામા	ંઆવે	છે.	આ	છાત્ાલ્ોમા	ંિામાજીક	અન	ેરૈક્તણક	રષીતે	પછાત	
વર્ગના	તવદ્ાથથીઓને	તવનામુલ્ે	રહેવાનષી	અને	જમવાનષી	િરવડ	આપવામાં	આવે	છે.	

►	 આશ્રમશાળાઓ ઃ	 રાજ્માં	 તવકિતષી	જાતતના	 ધો.૧	 થષી	 ૮	 ના	 તવદ્ાથથીઓ	માટે	 ૧૭૧	આશ્મ	રાળાઓ	 સવૈતછક	
િંસથાઓ	દ્ારા	િલાવવામાં	આવે	છે.	જેમા	ં૨૫૪૦૦	તવદ્ાથથીઓન	ેતવનામૂલ્ે	ભણવા,	રહેવા	અન	ેજમવાનષી	િવલત	
આપવામાં	આવે	છે.

►	 જનિાસી શાળાઓ ઃ	તવકિતષી	જાતતના	રિતતભારાળષી	તવદ્ાથથીઓન	ેઉત્તેજન	આપવા	અને	તેઓ	રૈક્તણક	ક્ેત્ે	શ્ેષ્ઠતા	રિાપ્ત	
કરષી	રકે	તે	માટ	ેરાજ્	માત્	ધો.	૯	થષી	૧૨	ના	તવદ્ાથથીઓ	માટે	૩૩	તનવાિષી	રાળાઓ	િલાવવામા	ંઆવ	ેછે.	આ	
તનવાિષી	રાળાઓમાં	તવદ્ાથથીઓને	મિત	રહેવા	જમવાનષી	અન	ેભણવાનષી	િરવડ	આપવામાં	આવે	છે.	

►	 ઇનામી ્ોિના ઃ	ધો.	૧૦	નષી	એિ.એિ.િષી.	બોડ્ગનષી	પરષીક્ામાં	 તવકિતષી	જાતતના	રિથમ	૧	થષી	૩	ક્રમમાં	આવનાર	
તવદ્ાથથીને	`	૩૧,૦૦૦/-	થષી	`	૧૧,૦૦૦/-	અને	ધો.	૧૨	માં	બોડ્ગમાં	દરેક	રિવાહમાં	રિથમ	૧	થષી	૩	ક્રમમાં	આવનાર	
તવદ્ાથથીને	`	૩૧,૦૦૦/-	થષી	`	૧૧,૦૦૦/-	રિોતિાહનરૂપ	ેઇનામ	આપવામા	ંઆવે	છે.

►	 િોરણ ૯ ની કન્ાઓને સા્કલ ઃ	આ	્ોજના	હેઠળ	ધો.	૯માં	ભણતષી	અન	ેપોતાના	રહેઠાણથષી	રાળાએ	અવરજવર	
કરતષી	િામાજીક	અને	રૈક્તણક	રષીત	ેપછાત	વર્ગ	અન	ેઆતથ્ગક	રષીતે	પછાત	વર્ગનષી	કન્્ાઓન	ેઅંતર	મ્ા્ગદાના	વાધ	તવના	
તવના	મૂલ્ે	િા્કલ	આપવામાં	આવે	છે.
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►	 જિદેશમાં ઉચ્ચ અભ્ાસ લોન ઃ	િામાજીક	અન	ેરૈક્તણક	રષીતે	પછાત	વર્ગના	તવદ્ાથથીઓન	ેઉચ્ચ	અભ્ાિ	અથષે	તવદેરમા	ં

જવા	`	૧૫.૦૦	લાખનષી	લોન	૪	ટકા	વ્ાજના	દરે	આપવામાં	આવે	છે.
►	 કોમશથી્લ પા્લોટની તાલીમ માટે લોન ઃ	આ	્ ોજના	હેઠળ	િામાજીક	અન	ેરૈક્તણક	રષીતે	પછાત	વર્ગના	તવદ્ાથથીઓને	

કોમરથી્લ	પા્લોટનષી	તાલષીમ	માટે	`	૨૫.૦૦	લાખનષી	લોન	૪	ટકા	વ્ાજના	દરે	આપવામા	ંઆવે	છે.	
►	 કુટીર ઉદ્ોગો, સિરોિગારી, િાંસકામ માટે સહા્ :	 તવકિતત	જાતતના	લોકોન	ેકુટષીર	ઉદ્ોર	અને	નાના	પા્ાના	

વ્વિા્ો	માટે	રાષ્ટ્રષી્કૃત	બેંકો	અથવા	અન્્	નાણાંકી્	િંસથાઓ	(એજન્િષીઓ)	મારિતે	વ્તક્તરત	ધોરણે	લોન	તધરાણ	
િામે	એકમ	ખિ્ગ	(્ુતનટ	કોસટ)ના	૩૩.૩૩	ભાર	અથવા	વધુમાં	વધુ	`	૧૦,૦૦૦/-	એ	બે	માંથષી	ઓછુ	હો્	તે	િહા્	પેટે	
આપવામાં	આવે	છે.	વાતષ્ગક	આવક	મ્ા્ગદા	ગ્ામ્	તવસતાર	માટે	`	૧,૨૦,૦૦૦/-	અને	રહેરષી	તવસતારમાં	`	૧,૫૦,૦૦૦/-
નષી	રાખવામાં	આવેલ	છે.	

►	 સિરોિગારી માટે માનિગરીમા ્ોિના ઃ	તવકિતષી	જાતતના	ગ્ામ્	તવસતાર	માટ	ે`	૧,૨૦,૦૦૦/-	અને	રહેરષી	તવસતાર	
માટે	 `	 ૧,૫૦,૦૦૦/-નષી	 વાતષ્ગક	 આવક	 ધરાવતષી	 વ્તક્તઓને	 આ	 ્ોજના	 હેઠળ	 સવરોજરારષી	 માટે	 તવના	 મૂલ્ે	
સવરોજરારષીના	િાધનો	આપવામાં	આવે	છે.	

►	 લેખન કજિઓને સાજહત્ પ્રકાશન માટે સહા્ ઃ	િામાજીક	અન	ેરૈક્તણક	રષીતે	પછાત	વર્ગના	લેખકો	અન	ેકતવઓને	
મૌતલક	િાતહત્	રિકારન	માટે	`	૧૦,૦૦૦/-	નષી	નાણાંકી્	િહા્	આપવામા	ંઆવે	છે.

►	 કા્દા અને તબીબી સ્ાતકોને નાણાંકી્ સહા્ ઃ	િામાજીક	અન	ેરૈક્તણક	રષીતે	પછાત	વર્ગના	કા્દાના	સ્ાતકોન	ે
વકીલાતનો	સવતંત્	વ્વિા્	રરૂ	કરવા	માટે	`	૫૦૦૦/-	નષી	િહા્	અને	`	૭૦૦૦/-	નષી	લોન	આપવામાં	આવ	ેછે.	
તબષીબષી	સ્ાતકોને	ડોકટરોનો	સવતંત્	વ્વિા્	રરૂ	કરવા	માટે	̀ 	૨૫,૦૦૦/-	નષી	િહા્	અને	૪	ટકાના	દરે	̀ 	૪૦,૦૦૦/-	
નષી	લોન	આપવામાં	આવે	છે.	

►	 મજહલા જશિણિગગો ઃ	િામાજીક	અન	ેરૈક્તણક	રષીતે	પછાત	વર્ગ	અન	ેલઘુમતતનષી	બહેનો	તરવણનષી	તાલષીમ	લઇ	િષીવણ	
કામ	દ્ારા	પૂરક	રોજરાર	મેળવષી	રકે	તે	માટે	આ	ખાતા	દ્ારા	રાજ્માં	તરવણવરગો	િલાવવામા	ંઆવે	છે.	તરવણ	વરગોમાં	
તાલષીમ	લેતષી	બહેનોને	માતિક	`	૨૫૦/-	નષી	િહા્	આપવામાં	આવે	છે	અન	ેતાલષીમના	અંતે	`	૬,૦૦૦/-	તરવણ	મરષીન	
ખરષીદવા	માટે	િહા્	તરષીકે	આપવામાં	આવે	છે.

►	 સામાજીક અને શૈક્ષજણક રીતે પછાતિગથિના નાના વ્િસા્કારોને િંિાનું સ્ળદુકાન ખરીદિા નાણાંકી્ સહા્ ઃ 
આ	્ોજના	હેઠળ	િામાજીક	અને	રૈક્તણક	રષીતે	પછાત	વર્ગના	નાના	વ્વિા્કારોને	ધંધાનંુ	સથળદુકાન	ખરષીદવા	માટે	
`	૭૫,૦૦૦/-નષી	મ્ા્ગદામાં	૮૦	ટકા	લોન	`	૬૦,૦૦૦/-	અને	૨૦	ટકા	િહા્	`	૧૫,૦૦૦/-	આપવામાં	આવે	છે.

►	 પંડડત ડદન દ્ાળ ઉપાધ્ા્ આિાસ ્ોિના ઃ	આ	્ોજના	હેઠળ	િામાતજક	અને	રૈક્તણક	રષીતે		પછાત	વર્ગ	તથા	
આતથ્ગક	રષીતે	પછાત	વરગોના	ઇિમોન	ેમકાન	બાંધકામ	`	૧.૨૦	લાખ	િુધષીનષી	િહા્	આપવામાં	આવે	છે.	વાતષ્ગક	આવક	
મ્ા્ગદા	ગ્ામ્	તવસતાર	માટે	`	૧,૨૦,૦૦૦/-	અન	ેરહેરષી	તવસતાર	માટે	`	૧,૫૦,૦૦૦/-	રાખવામા	ંઆવષી	છે.	

►	 સમાિ જશક્ષણ જશજબર ઃ	 તવકિતષી	 જાતતનષી	 વ્ફકતઓને	 તવકિતષી	 જાતત	 કલ્ાણ	 ખાતાનષી	 ્ોજનાઓનો	 અને	
જોરવાઇઓના	રિિાર-રિિાર	માટે	દરેક	જીલ્ામાં	િમાજ	તરક્ણ	તરતબરનુ	ંઆ્ોજન	કરવામાં	આવે	છે.	એક	તરતબરનો	
ખિ્ગ	`	૧૫,૦૦૦/-	અંદાજવામાં	આવે	છે.	દરેક	જીલ્ામાં	આવષી	તરતબરનું	આ્ોજન	કરવામાં	આવે	છે.

►	 સામાજીક અન ેશૈક્ષજણક રીત ેપછાત િગથિ માટે ખાસ ્ોિના ઃ	રાજ્	િરકારે	૧૩૫	તાલકુાઓના	િવા્ગરષી	તવકાિ	માટે	
વષ્ગ	૧૯૮૯-૯૦	થષી	ખાિ	્ોજના	અમલમા	ંમકુી	છે.	આ	ખાિ	્ોજનાના	તાલકુાઓમા	ંજીલ્ા	આ્ોજન	મડંળ,	દ્ારા	
માળખાકી્	િવલતો,	જવેષી	કે	પષીવાનુ	ંપાણષી	રસતાના	ંકામો,	વષીજળષીકરણ,	છાત્ાલ્ો,	આશ્મરાળાઓ,	આરોગ્	પટેા	કેન્દ્રો	
વરેરે	િવલતો	પરુષી	પાડવામા	ંઆવષી	રહષી	છે.	હાલ	ખાિ	પલાન	્ોજના	હેઠળ	૧૩૫	તાલકુાઓનો	િમાવરે	થા્	છે.

►	 કુંિરબાઇનું મામેરૂ ્ોિના માટે નાણાંકી્ સહા્ ઃ	આ	્ોજના	હેઠળ	િામાજીક	અન	ેરૈક્તણક	રષીતે	પછાત	વર્ગ	અન	ે
આતથ્ગક	રષીતે	પછાત	વર્ગનષી	કુમારષીકાના	લગ્	રિિંરે	મામેરાના	ખિ્ગને	પહોંિષી	વળવા	માટ	ે`	૧૦,૦૦૦/-	નષી	િહા્	
ફદકરષીના	નામે	આપવામાં	આવે	છે.	વાતષ્ગક	આવક	મ્ા્ગદા	ગ્ામ્	તવસતાર	માટે	`	૧,૨૦,૦૦૦/-	અન	ેરહેરષી	તવસતાર	માટે	
`	૧,૫૦,૦૦૦/-	રાખવામાં	આવેલ	છે.	

►	 સાતફેરા સમુહ લગ્ ઃ	િામાજીક	અને	રૈક્તણક	રષીતે	પછાતવર્ગના	લોકો	જુનષી	રષીત	ફરવાજોન	ેતતલાંજલષી	આપષી	રકે	અને	
લગ્	રિિંરે	થતા	ખોટા	ખિા્ગઓ	બંધ	થા્	તે	માટે	િામાજીક	અને	રૈક્તણક	રષીત	ેપછાતવર્ગ	અન	ેઆતથ્ગક	પછાતવર્ગના	
લોકોને	િાતિેરા	િમુહ	લગ્	્ોજના	હેઠળ	િમુહ	લગ્મા	ંજોડાનાર	્ુરલને,	્ુરલ	દષીઠ	`	૧૨,૦૦૦/-નષી	નાણાંકી્	
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િહા્	તેમજ	િમુહ	લગ્ના	આ્ોજન	માટે	આ્ોજક	િંસથાને	્ુરલદષીઠ	`	૩૦૦૦/-	વધુમાં	વધુ	૨૫	્ુરલો	માટે	
`	૭૫,૦૦૦/-	આપવામાં	આવે	છ.ે	વાતષ્ગક	આવક	મ્ા્ગદા	ગ્ામ્	તવસતાર	માટે	`	૧,૨૦,૦૦૦/-	અને	રહેરષી	તવસતાર	
માટે	`	૧,૫૦,૦૦૦/-	રાખવામાં	આવેલ	છે.	

►	 કળા કૌશલ્ના સાિનો ખરીદિા નાણાંકી્ સહા્ ઃ	 િામાજીક	અન	ે રૈક્તણક	 રષીતે	 પછાતવર્ગના	 ઇિમોને	 કળા	
કૌરલ્ના	િાધનો	ખરષીદવા	માટે	`	૫૦૦૦/-નષી	િહા્	આપવામાં	આવે	છે.

►	 ગુિકેટ, નીટ, જીની પરીક્ષાની પિૂથિ તૈ્ ારી માટે કોિીંગ સહા્ ઃ	ધોરણ	૧૦માં	૭૦%	કે	તેથષી	વધુ	રુણ	મેળવનાર	
િામાજીક	અને	રૈક્તણક	રષીતે	પછાત	વરગોના	તવદ્ાથથીઓન	ેરુજકેટ,	નષીટ,	જી	નષી	રિારંતભક	પરષીક્ાનષી	તૈ્ ારષી	માટે	કોિીંર	
`	૨૦,૦૦૦/-	રિોતિાહક	િહા્	આપવામાં	આવે	છે.

 ♦  જિિરતી-જિમુકત જાજતનું કલ્ાણ ઃ
►	 જપ્ર. એસ.એસ.સી. ના જિદ્ા્થીઓને જશષ્વૃજત્ત :	આ	્ોજના	હેઠળ	તવિરતષી-તવમુકત	જાતતના	રિાથતમક	ધો.	૧	થષી	૮	

અને	માધ્તમક	ધો.	૯	થષી	૧૦માં	અભ્ાિ	કરતાં	તવદ્ાથથીઓ	પૈકી	ધો.	૧	થષી	૮	માં	`	૫૦૦/-	અને	ધો.૯	થષી	૧૦	માટે	
`	૭૫૦/-	અને	તવદ્ાથથીનષીઓને	ધો.૧	થષી	૫	માં	`	૫૦૦/-	અને	ધો-૬	થષી	૧૦	માટે	`	૭૫૦/-	િુધષીનષી	તરષ્વૃતત્ત	
આપવામાં	આવે	છે.	

►	 િો. ૧ ્ી ૮ ના જિદ્ા્થીઓને બે જોડ ગણિેશ ઃ	આ	્ોજના	હેઠળ	તવિરતષીતવમુકત	જાતતના	ધો.	૧	થષી	૮	મા	ંભણતા	
તવદ્ાથથીઓને	ત્ણ	જોડ	રણવેર	માટે	`	૬૦૦/-નષી	િહા્	આપવામા	ંઆવે	છે.	વાતષ્ગક	આવક	મ્ા્ગદા	નથષી.

►	 જિિરતીજિમુકત જાજતઓ માટેની ભારત સરકારની જપ્ર.મેટ્ીક અને પોસટ મેટ્ીકના જશષ્વૃજત્ત ઃ	 તવિરતષીતવમુકત	
જાતતના	ધો.	૧	થષી	૧૦	માં	અભ્ાિ	કરતા	હોસટલેર	અન	ેડેસકોલર	તવદ્ાથથીઓને	વાતષ્ગક	`	૧૦૦૦/-	થષી	`	૧૫૦૦/-	
િુધષીનષી	તરષ્વૃતત્ત	આપવામાં	આવ	ેછે.	એિ.એિ.િષી	પછષીના	તબષીબષી,	ઇજનેરષી	વરેરે	ફડગ્ષી	અને	ફડપલોમા	અભ્ાિક્રમો	
માટે	ભારત	િરકારે	નક્ષી	કરેલ	ગૃપ-એ	થષી	ગૃપ-ડષી	માટે	`	૧૨,૦૦૦/-	થષી	`	૨૩૦૦/-	િુધષીનષી	તરષ્વૃતત્ત	આપવામાં	
આવે	છે.

►	 સેલફ ફા્નાનસ કોલેિમાં અભ્ાસ કરતા જિદ્ા્થીઓને જશષ્વૃજત્ત ઃ	 તવિરતષીતવમુક્ત	જાતતના	 િેલિ	 િા્નાન્િ	
કોલેજમાં	અભ્ાિ	કરતા	 તવદ્ાથથીઓને	 તરક્ણ	િી,	ટ્ુરન	િી,	 રજીસરિેરન	િી	તેમજ	 તરષ્વૃતત્ત	માટે	`	૫૦,૦૦૦/-	
િુધષીનષી	િહા્	આપવામાં	આવે	છે.	આવક	મ્ા્ગદા	વાતષ્ગક	૨.૦૦	લાખ	છે.

►	 સહા્ક અનુદાન મેળિતા (ગ્ાનટ ઇન એઇડ) છાત્ાલ્ો ઃ	 રાજ્માં	 તવિરતષીતવમુકત	જાતતના	 તવદ્ાથથીઓ	માટ	ે
િહા્ક	અનુદાનના	ધોરણે	૪	છાત્ાલ્ો	િલાવવામાં	આવે	છે.	જેમાં	૮૧	તવદ્ાથથીઓન	ેતવના	મુલ્ે	રહેવાનષી	જમવાનષી	
િરવડ	આપવામાં	આવે	છે.	

►	 આશ્રમશાળાઓ ઃ	તવિરતષીતવમુકત	જાતતના	ધો.૧	થષી	૮	ના	તવદ્ાથથીઓ	માટે	રાજ્મા	ં૧૬	આશ્મરાળાઓ	સવૈલચછક	
િંસથાઓ	દ્ારા	િહા્ક	અનુદાન	ધોરણે	િલાવવામાં	આવે	છે.	૨૪૩૦	તવદ્ાથથીઓને	તવના	મુલ્ે	રહેવાનષી,	જમવાનષી	અન	ે
ભણવાનષી	િરવડ	આપવામાં	આવે	છે.	

►	 સિરોિગારી માટે માનિ ગરીમા ્ોિના ઃ	આ	્ોજના	હેઠળ	તવિરતષીતવમુકત	જાતતનષી	વ્તક્તઓન	ેસવરોજરારષી	માટે		
તવના	મૂલ્ે	સવરોજરારષીના	િાધનો	આપવામાં	આવે	છે.

►	 કા્દા અને તબીબી સ્ાતકો નાણાંકી્ સહા્ ઃ	તવિરતષીતવમુકત	જાતતના	કા્દાના	સ્ાતકોન	ેવકીલાતનો	સવતંત્	
વ્વિા્	રરૂ	 કરવા	માટે	 `	૫૦૦૦/-નષી	િહા્	અન	ે `	૭૦૦૦/-નષી	લોન	આપવામા	ંઆવ	ેછે.	 તબષીબષી	સ્ાતકોન	ે
ડોકટરનો	સવતંત્	વ્વિા્	રરૂ	કરવા	માટ	ે`	૨૫૦૦૦/-નષી	િહા્	અન	ે`	૪૦,૦૦૦/-નષી	લોન	આપવામાં	આવે	છે.

►	 મફત તબીબી સહા્ ઃ	આ	્ોજના	હેઠળ	તવિરતષીતવમુકત	જાતતનષી	વ્તક્તઓન	ેટષી.બષી.ના	રોર	માટે	`	૫૦૦/-	કેન્િર		
માટે	માતિક	̀ 	૧૦૦૦/-	દદ્ગ	મટે	ત્ાં	િુધષી,	રિિુતત	માટે	̀ 	૫૦૦/-	અન	ેરકતતપત	માટે	માતિક	̀ 	૮૦૦/-	નષી	મિત	તબષીબષી	
િહા્	આપવામાં	આવે	છે.

►	 વ્ડકતગત િોરણે મકાન સહા્ ઃ	આ	્ોજના	તવિરતષીતવમુકત	જાતતનષી	વ્ફકતઓન	ેવ્તક્તરત	ધોરણે	મકાન	બાંધવા	
માટે	`	૧.૫૦	લાખ	િુધષીનષી	િહા્	આપવામાં	આવ	ેછે.	વાતષ્ગક	આવક	મ્ા્ગદા	ગ્ામ્	તવસતાર	માટે	`	૧,૨૦,૦૦૦/-	અને	
રહેરષી	તવસતાર	માટે	`	૧,૫૦,૦૦૦/-	રાખવામાં	આવેલ	છે.
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(૩) સમાિ સુરક્ષા : 
•  પ્રારંજભક રૂપરેખા
	 િમાજ	િુરક્ા	 તન્ામકનષી	કિેરષી,	રુજરાત	રાજ્,	મુખ્તવે	અનાથ,	 તનરાધાર,	ઉપેતક્ત,	ત્જા્ેલ	બાળકો,	વૃદો	અને	
ફદવ્ાંર	વ્તક્તઓ	જેવા	િમાજના	નબળા	વરગોના	કલ્ાણ	માટ	ેકામ	કરે	છે.	િમાજ	િુરક્ા	રિભાર	દ્ારા	તેઓને	િામાજીક	
કા્દાઓના	માધ્મથષી	રક્ણ,	આશ્્,	તરક્ણ	તથા	વ્વિાત્ક	તાલષીમ	જેવષી	િરવડો	આપષી	િમાજના	મુખ્	રિવાહમાં	ભેળવવામાં	
િહા્	કર	ેછે.	 િંસથાકી્	અને	 તબન	િંસથાકી્	િરવડો	દ્ારા	તેઓન	ેતકો	પુરષી	પાડષી	તેમના	િંપૂણ્ગ	હકો	ભોરવવા	િુિજ્જ	
કરવામાં	આવે	છે.	િમાજ	િુરક્ા	રિભારનષી	તમામ	કલ્ાણકારષી	્ોજનાઓનષી	કામરષીરષી	નષીિે	મુજબના	૯	રિકારના	કા્દાનષી	
જોરવાઇ	મુજબ	અમલમા	ંછે.	
	 ૧.	બાળલગ્	રિતતબંધક	અતધતન્મ	૨૦૦૬
	 ૨.	રુનેરાર	પફરતવક્ા	અતધતન્મ		૧૯૫૮
	 ૩.	 તભક્ા	રિતતબંધ	અતધતન્મ		૧૯૫૯
	 ૪.	ભારતષી્	પુન:વિન	િંસથાનો	ધારો	૧૯૯૨
	 ૫.		અરક્ત	વ્તક્તઓના	અતધકાર	અતધતન્મ		૨૦૧૬	
	 ૬.	નરેનલ	રિસટ	એકટ	૧૯૯૯
	 ૭.		ધ	જુવેનાઇલ	જસટષીિ	કેર	એન્ડ	રિોટેકરન	ઓિ	તિલડ્રન	એકટ		૨૦૧૫
	 ૮.		ધષી	મને્ટેનન્િ	એન્ડ	વેલિેર	ઓિ	પેરને્ટિ	એન્ડ	તિતન્ર	તિટષીઝન	એકટ	–	૨૦૦૭
	 ૯.	 	જાતત્	રુનાઓ	િામે	બાળકોન	ેરક્ણ	આપતા	અતધતન્મ	૨૦૧૨	
	 ૧૦.		રિાન્િજેન્ડર	વ્તક્તઓના	(અતધકારોનુ	ંરક્ણ)	અતધતન્મ	૨૦૧૯
•  એકંદર કામગીરીનો સારાંશ ઃ
 ♦  ડદવ્ાંગ કલ્ાણ ઃ

►	 એસ.ટી.બસમાં મફત મુસાફરી ્ ોિના ઃ	ફદવ્ાંર	વ્ફકતઓને	અભ્ાિ,	િારવાર,	નોકરષી	ધંધાના	સથળે	જવા	અને	અન્્	
િામાતજક	કારણોિર	રુજરાત	રાજ્	માર્ગ	વાહન	વ્વહાર	તનરમનષી	બિમા	ંરિવાિ	ભાડામા	ંરાહત	આપવાનષી	્ોજના	
અમલમાં	 મુકવામાં	 આવેલ	 છે.	 જેમાં	 ૪૦	 ટકા	 કે	 તેથષી	 વધુ	 ફદવ્ાંરતા	 ધરાવતષી	 વ્તક્તને	 રુજરાત	 રાજ્	 માર્ગ	
વાહનવ્વહારનષી	તમામ	રિકારનષી	બિોમા	ંરુજરાત	રાજ્નષી	હદમાં	તવનામૂલ્ે	મુિાિરષીનો	લાભ		આપવામાં	આવ	ેછે.	
વધુમાં	 ફદવ્ાંર	વ્તક્ત	ઘરે	બેઠા	આ	્ોજનાનો	લાભ	લઈ	રકે	તે	હેતુથષી	આ	્ોજના	હેઠળ	અરજી	કરવાનષી	રિતક્ર્ા	
esamajkalyan.gujara t .gov. in	પર	ઓનલાઇન	કરવામા	ંઆવેલ	છે.

	 આ	્ોજના	હેઠળ	વષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨	ઓકટોબર	અંતતત	જોરવાઇ,	ખિ્ગ	અન	ેલાભાથથીનષી	તવરત	નષીિે	મુજબ	છે.

િરથિ જોગિાઇ (` લાખમાં) ખિથિ (` લાખમાં) લાભા્થી
૨૦૨૧-૨૨ ૪૧૫૬.૦૦ ૧૧૨૨.૮૮ ૩૦૩૦૩૫

 ♦  ડદવ્ાંગ જશષ્વૃજત્ત ઃ
	 ફદવ્ાંર	તરષ્વૃતત્તનષી	્ોજના	હેઠળ	ધો.૧	થષી	૮	િુધષીના	અભ્ાિ	કરતા	ફદવ્ાંર	તવદ્ાથથીઓન	ેકે	જેઓનષી	ફદવ્ાંરતાનષી	
ટકાવારષી	 ૪૦	 ટકાથષી	 વધ	ુ હો્	અને	છેલ્ષી	 વાતષ્ગક	 પરષીક્ા	 ૪૦	 ટકાથષી	 વધુ	 માક્કિ	મેળવષી	 પાિ	 કરેલ	 હો્	 તેવા	 ફદવ્ાંર	
તવદ્ાથથીઓને	વાતષ્ગક	̀  ૧૦૦૦/-	તરષ્વૃતત્ત	તથા	ધો.૯	થષી	ઉપર	અભ્ાિ	કરતા	તવદ્ાથથીઓન	ેવાતષ્ગક	̀  ૧પ૦૦/-	થષી	̀  પ,૦૦૦/-	
િુધષીનષી	તરષ્વૃતત્ત	િુકવવામાં	આવે	છે.
	 આ	્ોજના	હેઠળ	વષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨	ઓકટોબર	અંતતત	જોરવાઇ,	ખિ્ગ	અન	ેલાભાથથીનષી	તવરત	નષીિે	મુજબ	છે.

િરથિ જોગિાઇ (` લાખમાં) ખિથિ (` લાખમાં) લાભા્થી
૨૦૨૧-૨૨ ૧૪૩.૬૦ ૪૪.૩૮ ૫૫૦૪
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 ♦  ડદવ્ાંગ વ્જતિઓને સાિન સહા્ આપિાની ્ોિના

								રાજ્માં	ફદવ્ાંરોને	કૃતત્મ	અવ્વો	બેિાડવા	તથા	રૈક્તણક	અને	ધંધાકી્	રષીતે	ઉપ્ોરષી	થા્	તેવા	િાધનો	પુરા	પાડષી	
તેમનો	રૈક્તણક	તવકાિ	અને	િામાતજક	પુનઃસથાપન	થા્	તે	હેતુથષી	િાધન	િહા્	્ોજના	અમલમાં	મુકવામાં	આવેલ	છે.	જેમાં	
૪૦	ટકા	કે	તેથષી	વધ	ુફદવ્ાંરતા	ધરાવતા	વ્તક્તન	ેલાભ	આપવામા	ંઆવે	છે.	વધુમાં	ફદવ્ાંર	વ્તક્તઓ	ઘરે	બેઠા	આ	્ોજનાનો	
લાભ	લઈ	રકે	તે	હેતુ	થષી	આ	્ોજના	હેઠળ	અરજી	કરવાનષી	રિતક્ર્ા	esamajkalyan.gujrat.gov.in	પર	ઓનલાઇન	કરવામાં	
આવેલ	છે.
	 આ	્ોજના	હેઠળ	ફદવ્ાંર	વ્તક્તને	` ૨૦,૦૦૦/-	નષી	મ્ા્ગદામાં	િહા્	િાધનના	સવરૂપે	આપવામા	ંઆવે	છે.	જેમાં	
ફદવ્ાંર	વ્તક્તને	સવરોજરાર	માટ	ેતેમજ	તેનષી	ફદવ્ાંરતામાં	રાહત	થા્	તેવા	િાધનો	આપવામાં	આવે	છે.
							આ	્ોજના	હેઠળ	વષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨	ઓકટોબર	અંતતત	જોરવાઇ,	ખિ્ગ	અને	લાભાથથીનષી	તવરત	નષીિે	મુજબ	છે.

િરથિ જોગિાઇ (` લાખમાં) ખિથિ (` લાખમાં) લાભા્થી
૨૦૨૧-૨૨ ૧૦૧૫.૦૦ ૦૦ ૮૭૯૬

 ♦  સંત સુરદાસ સહા્ ્ોિના
	 તષીવ્ર	ફદવ્ાંરતા	ધરાવતષી	વ્તક્તઓનો	િવાાંરષી	તવકાિ	થા્	તેમજ	તેઓન	ેનાણાંકી્	િહા્	પુરષી	પાડષી	તેમનું	િામાતજક	
પુનઃસથાપન	થા્	તે	હેતુથષી	િંતિુરદાિ	્ોજના	અમલમા	ંમુકવામાં	આવેલ	છે.	આ	્ોજના	હેઠળ	િંપૂણ્ગ	િહા્	રાજ્	િરકાર	
દ્ારા	આપવામાં	આવે	છે.	વધુમાં	ફદવ્ાંર	હેતુ	ઘરે	બેઠા	આ	્ ોજનાનો	લાભ	લઈ	રક	ેતે	હેતુથષી	આ	્ ોજના	હેઠળ	અરજી	કરવાનષી	
રિતક્ર્ા	esamajkalyan.gujrat.gov.in	પર	ઓનલાઇન	કરવામાં	આવેલ	છે.
	 આ	્ોજના	હેઠળ	હાલમાં	િહા્	મેળવવાનષી	પાત્તા
	 •	 ૮૦	ટકા	કે	તેથષી	વધ	ુ	ફદવ્ાંરતા	ધરાવનાર	વ્તક્ત.
	 •	 ૦	થષી	૧૭	વષ્ગ	િુધષીના	ફદવ્ાંર	વ્તક્તને	લાભ	મળવાપાત્	છે.
	 આ	્ોજનાનો	લાભ	રરષીબષી	રેખા	હેઠળ	જીવતા	રુજરાતનષી	ફદવ્ાંર	વ્તક્તઓને	મળવાપાત્	છે.	(ગ્ામ્	તવસતાર	માટે	
ભારત	િરકારનષી	તમનષીસરિષી	ઓિ	રૂરલ	ડેવલેપમેન્ટ	તેમજ	રહેરષી	તવસતાર	માટે	ભારત	િરકારના	મષીનષીસરિષી	ઓિ	અબ્ગન	હાઉિીંર	
એન્ડ	પોવટથી	એલષીવેરન	તરિથષી	જે	બષી.પષી.એલ.	(રરષીબષી	રેખા	હેઠળ	જીવતા	લોકોનષી	્ાદષી)	્ાદષી	બનાવવામાં	આવેલ	છે	તેમા	
િમાતવષ્ટ	ફદવ્ાંર	વ્તક્તઓન	ેઆ	્ોજનાનો	લાભ	મળવાપાત્	છે.
 આ ્ોિના હેઠળ હાલમાં સહા્ મેળિિાની પાત્તા
	 •	આ	્ોજના	હેઠળ	લાભાથથીને	માતિક	` ૬૦૦/-	િહા્	મળવાપાત્	છે.
	 •	 ્ોજના	હેઠળ	વષ્ગ	૨૦૨-૧૨૨	ઓકટોબર-૨૦૨૦	અંતતત	જોરવાઇ	ખિ્ગ	અને	લાભાથથીનષી	તવરતો	નષીિે	મુજબ	છે.

િરથિ જોગિાઇ (` લાખમાં) ખિથિ (` લાખમાં) લાભા્થી
૨૦૨૧-૨૨ ૨૨૮૧.૭૬ ૧૦૮૧.૮૭ ૨૫૫૫૪

 ♦  ઇનનદરા ગાંિી નેશનલ ડડસેબીલીટી પેનશન સકીમ
	 રરષીબષી	રેખા	હેઠળ	જીવતષી	ફદવ્ાંર	વ્તક્તઓન	ેઆતથ્ગક	િહા્	આપવાનષી	્ોજના	અમલમાં	મુકવામાં	આવેલ	છે.	જેનો	
મુખ્	હેતુ	તષીવ્ર	ફદવ્ાંરતા	ધરાવતષી	વ્તક્તઓનો	િવાાંરષી	તવકાિ	થા્	તેમજ	તેઓને	નાણાંકી્	િહા્	પુરષી	પાડષી	તેમનું	િામાતજક	
પુનઃસથાપન	કરવાનો	છે.
 આ ્ોિના હેઠળ હાલમાં સહા્ મેળિિાની પાત્તા
	 •	 ૮૦	ટકા	કે	તેથષી	વધ	ુફદવ્ાંરતા	ધરાવનાર	વ્તક્ત.
	 •	 ૧૮		થષી	૭૯	વષ્ગ	િુધષીના	ફદવ્ાંર	વ્તક્તને	લાભ	મળવાપાત્	છે.
	 આ	્ોજનાનો	લાભ	રરષીબષી	રેખા	હેઠળ	જીવતા	રુજરાતનષી	ફદવ્ાંર	વ્તક્તઓને	મળવાપાત્	છે.	(ગ્ામ્	તવસતાર	માટે	
ભારત	િરકારનષી	તમનષીસરિષી	ઓિ	રૂરલ	ડેવલેપમેન્ટ	તેમજ	રહેરષી	તવસતાર	માટે	ભારત	િરકારના	મષીનષીસરિષી	ઓિ	અબ્ગન	હાઉિીંર	
એન્ડ	પોવટથી	એલષીવેરન	તરિથષી	જે	બષી.પષી.એલ.	(રરષીબષી	રેખા	હેઠળ	જીવતા	લોકોનષી	્ાદષી)	્ાદષી	બનાવવામાં	આવેલ	છે	તેમાં	
િમાતવષ્ટ	ફદવ્ાંર	વ્તક્તઓન	ેઆ	્ોજનાનો	લાભ	મળવાપાત્	છે.
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	 આ	્ોજના	હેઠળ	મળવાપાત્	િહા્
	 •	આ	્ોજના	હેઠળ	લાભાથથીને	માતિક	` ૬૦૦	િહા્	મળવાપાત્	છે.	જેમાં	` ૩૦૦/-	રાજ્	િરકાર	દ્ારા	અને	
` ૩૦૦/-	કેન્દ્ર	િરકાર	દ્ારા	આપવામાં	આવે	છે.
	 આ	્ોજના	હેઠળ	વષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨	ઓકટોબર	અંતતત	જોરવાઇ,	ખિ્ગ	અન	ેલાભાથથીનષી	તવરત	નષીિે	મુજબ	છે.

િરથિ જોગિાઇ (` લાખમાં) ખિથિ (` લાખમાં) લાભા્થી
૨૦૨૧-૨૨ ૧૪૨૦.૦૦ ૭૧૩.૩૮ ૧૭૭૨૮

 ♦  ડદવ્ાંગ વ્ડકતઓના કુટુંબીિનને િીમા સહા્ ્ોિના
	 આપઘાત	 કે	 કુદરતષી	મૃત્ુ	 તિવા્	બષીજી	કોઇપણ	રષીતે	 ફદવ્ાંર	 વ્તક્તનું	 મૃત્ુ	 થા્	 કે	 કા્મષી	અપરં	બન	ેતો	આ	
્ોજનાનો	લાભ	વષીમા	પોલષીિષીનષી	રરતોને	આધષીન	રહષીન	ેમળવાપાત્	છે.
	 િામાન્્	જૂથ	અકસમાત	વષીમા	પોલષીિષીનષી	રરતોન	ેધ્ાનમાં	રાખષી	વષીમા	રકમ	નષીિે	મુજબના	િંજોરોમા	ંમળવાપાત્	થરે.
	 (અ)	 અકસમાતના	કારણે	મૃત્ુ/કા્મષી,	િંપણૂ્ગ	અપરંતાના	ફકસિામાં	૧૦૦	ટકા.
	 (બ)	 અકસમાતને	કારણે	બે	આંખ	કે	બે	અંર	અથવા	હાથ/પર	રુમાવવાના	ફકસિામાં	૧૦૦	ટકા.
	 (ક)		 અકસમાતને	કારણે	એક	આંખ	અન	ેએક	અંર	રુમાવવાના	ફકસિામાં	૧૦૦	ટકા.
	 (ડ)		 અકસમાતને	કારણે	એક	આંખ	અથવા	એક	અંર	રુમાવવાના	ફકસિામાં	પ૦	ટકા.
	 આ	્ોજના	હેઠળ	વષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨	ઓકટોબર	અંતતત	જોરવાઇ,	ખિ્ગ	અન	ેલાભાથથીનષી	તવરત	નષીિે	મુજબ	છે.

િરથિ જોગિાઇ (` લાખમાં) ખિથિ (` લાખમાં) મંિુર ્્ેલ દાિાની સંખ્ા
૨૦૨૧-૨૨ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૦૦

 ♦  ડદવ્ાંગ ્ી ડદવ્ાંગ અને સામાન્ વ્ડકત્ી ડદવ્ાંગ વ્ડકતઓને લગ્ સહા્ની ્ોિના ઃ   
	 ફદવ્ાંર	થષી	ફદવ્ાંર	અન	ેફદવ્ાંરથષી	િામાન્્	વ્તક્તઓને	લગ્	માટ	ેઆતથ્ગક	િહા્	આપવા	માટે	આ	્ોજના	અમલમાં	
મુકવામાં	આવેલ	છે.	જેનો	મુખ્	હેતુ	ફદવ્ાંર	વ્તક્તઓ	િમાજમાં	િન્માન	પૂવ્ગક	જીવષી	રકે	તે	હેતુથષી	ફદવ્ાંર	લગ્	િહા્	
્ોજના	અમલમાં	મુકવામાં	આવેલ	છે.	વધુમાં	ફદવ્ાંર	હેતુ	ઘરે	બેઠા	આ	્ોજનાનો	લાભ	લઈ	રકે	તે	હેતુથષી	આ	્ોજના	હેઠળ	
અરજી	કરવાનષી	રિતક્ર્ા	esamajkalyangujrat.gov.in	પર	ઓનલાઇન	કરવામાં	આવેલ	છે
	 આ	્ોજના	હેઠળ	હાલમાં	િહા્	મેળવવાનષી	પાત્તા
	 •	 કન્્ાનષી	ઉંમર	૧૮	વષ્ગથષી	ઉપર	અને	છોકરાનષી	ઉંમર	૨૧	વષ્ગથષી	વધુ	હોવષી	જોઇએ.
	 •	 ્ોજનાનો	લાભ	િક્ત	એક	જ	વખત	(્ુરલ	દષીઠ)	મળવાપાત્	રહેરે.
	 •	આ	્ોજના	હેઠળ	લગ્	થ્ાના	બે	વષ્ગમાં	અરજી	કરવાનષી	રહે	છે.
	 •	આ	્ોજનાનો	હેઠળ	નષીિે	મુજબનષી	ફદવ્ાંરતા	ધરાવતા	વ્તક્તઓન	ેઆપવામાં	આવે	છે.	

ક્રમ ડદવ્ાંગતા ડદવ્ાંગતાની ટકાિારી
૧ આનુવંતરક	કારણોથષી	થતો	સ્ા્ુક્્	(Muscular	Dystrophy),	રક્તતપતિાજા	

થ્ેલ	 (Leprosy	Cured	 person),	એિષીડના	હુમલાનો	ભોર	બનેલા	 (Acid	
Attack	Victim),	હલન	િલન	િાથેનષી	અરકતતા(Locomotor	Disability),	
િેરેબલપાલિષી	(Cerebral	palsy),	વામનતા	(Dwarfism),	બહુતવધ	સકલેરોતિિ	
રરષીરનષી	પેરષીઓ	કઠણ	થવાનષી	તવકૃતત	(Multiple	Sclerosis).	અંધતવ	(Blind-
ness),	ઓછષી	દ્રષ્ટષી	(Low	Vision)

૪૦	ટકા	કે	તેથષી	વધુ

૨ િાંભળવાનષી	ક્તત(Hearing	Impairment) ૭૧	થષી	૧૦૦	ટકા
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૩ ક્રોતનક	ન્્ુરોલોજીકલ	લસથતત	(Chronic	Neurological	Condition),	િામાન્્	
ઇજા	જીવલેણ	રક્તસત્ાવ	(Hemophilia),		ધુ્જારષી	સ્ા્ુબદ	કઠોરતા(Parkinsons	
Disease),	 બૌલધધક	 અિમથ્ગતા	 (Intellectual	 Disability),	 દષીધ્ગ	 કાલષીન	
અનેતમ્ા	(Sickle	Cell	Disease),	માનતિક	તબમાર	(Mental	Illness),	ખાિ	
અભ્ાિ	િંબંતધત	તવકલાંરતા(Specific	Learning	Disabilities),	વાણષી	અને	
ભાષાનષી	અરકતતા	(Speech	and	Language	Disability),	િેતાતતં્	ન્્ુરોનષી	
તવકાિલક્ષી	 લસથતતમાં	 ક્તત	 (Autism	 Spectrum	Disorder),	 બહેરા	અંધતવ	
િતહત	અનેક	અપંરતા	(Multiple	Disabilities	Including	Deaf	Blindness)

૫૦	ટકા	કે	તેથષી	વધુ

 આ ્ોિના હેઠળ મળિાપાત્  સહા્
	 •	આ	્ોજના	હેઠળ	ફદવ્ાંર	થષી	ફદવ્ાંર	વ્તક્ત	પરસપર	એક	બષીજા	િાથે	લગ્	કર	ેત્ારે	્ુરલનષી	બન્ે	વ્તક્તન	ે

` ૫૦,૦૦૦/-	+	` ૫૦,૦૦૦/-	િહા્	મળવાપાત્	છે.
	 •	 ફદવ્ાંરથષી	િામાન્્	વ્તક્ત	એક	બષીજા	િાથે	લગ્	કરે	તેવા	 ફકસિામાં	 ફદવ્ાંર	વ્તક્તન	ે` ૫૦,૦૦૦/-નષી	િહા્	

આપવામાં	આવે	છે.
	 	આ	્ોજના	હેઠળ	વષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨	અંતતત	જોરવાઇ,	ખિ્ગ	અન	ેલાભાથથીનષી	તવરત	નષીિે	મુજબ	છે.				

િરથિ જોગિાઇ (` લાખમાં) ખિથિ (` લાખમાં) લાભા્થી
૨૦૨૧-૨૨ ૭૫૦.૦૦ ૩૦૪.૫૦ ૬૧૨

 ♦  નીરામ્ા હેલ્ ઇનસ્ોરનસ પોલીસી ઃ
	 આ	્ોજના	 હેઠળ	 મેન્ટલ	 રષીટા્ડ્ગ	 (માનતિક	 ક્તતવાળા),	 િેરેબલ	 પાલિષી(મરજનો	 લકવો),	ઓટષીઝમ	 (સવલષીનતા),	
મલટષીપલ	ફડિેબષીલષીટષીઝ	(બહુતવધ	ફદવ્ાંરતા)	ધરાવતા	વ્તક્તઓન	ે	લાભ	મળવાપાત્	છે
	 આ	્ોજનામાં	 ફદવ્ાંર	 વ્તક્તઓને	` ૧,૦૦,૦૦૦/-	 િુધષીનુ	ંવષીમા	રક્ણ	મળવાપાત્	છે.	જેમાં	હોલસપટલમાં	દાખલ,	
ઓપરેરન,	ઓ.પષી.ડષી	દવાઓ	અન	ેવાહનવ્વહાર	ખિ્ગનો	િમાવેર	થા્	છે.	આ	્ોજના	હેઠળ	તમામ	રિકારના	વ્	જૂથના	
ફદવ્ાંર	હેતુનો	િમાવરે	થા્	છે.
	 આ	્ોજના	હેઠળ	વષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨	અંતતત	જોરવાઇ,	ખિ્ગ	અન	ેલાભાથથીનષી	તવરત	નષીિે	મુજબ	છે.		

િરથિ જોગિાઇ (` લાખમાં) ખિથિ (` લાખમાં) લાભા્થી
૨૦૨૧-૨૨ ૨૦.૦૦ ૯.૩૫ ૩૧૫૯

 ♦  બૌજિક અસમ્થિતા િરાિતી (મનોડદવ્ાંગ) વ્જતિઓને આજ્થિક સહા્ ્ોિના ઃ
	 આ	્ોજના	હેઠળ	૭૫%	કે	તેથષી	વધુ	બૌલધધક	અિમથ્ગતા	/	િેરેબલ	પાલિષી	/	ઓટષીઝમ	સપેકરિમ	ડષીિઓડ્ગર	(િેતાતતં્	
ન્્ુરોનષી	તવકાિલક્ષી	લસથતતમાં	ક્તત)	ધરાવતા	ફદવ્ાંર	વ્તક્તઓન	ેઆવક	મ્ા્ગદાના	બાધ	તિવા્	માતિક	` ૧૦૦૦/-	િહા્	
આપવામાં	આવે	છે.	
	 આ	્ોજના	હેઠળ	વષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨	અંતતત	જોરવાઇ,	ખિ્ગ	અન	ેલાભાથથીનષી	તવરત	નષીિે	મુજબ	છે.							

િરથિ જોગિાઇ (` લાખમાં) ખિથિ (` લાખમાં) લાભા્થી
૨૦૨૧-૨૨ ૨૦૩૦.૦૦ ૯૩૩.૨૭ ૧૯૨૬૯

વૃદ્ધ કલ્ાણ ઃ
 ♦  જનરાિાર વૃદ્ધ પેનશન ્ોિના  (રાજ્ સરકારની ્ોિના) ઃ

							તનરાધાર	વૃદો	તથા	ફદવ્ાંરોના	કલ્ાણ	માટે	તનરાધાર	વૃધધ	િહા્	્ોજના	હેઠળ	રાજ્	િરકાર	દ્ારા	૨૧	વષ્ગનો	પતુ્	ન	
હો્	તેવા	સત્ષી	કે	પુરુષ	૬૦	વષ્ગ	કે	તે	કરતાં	વધુ	ઉંમરના	તનરાધાર	વૃદો,	તેમજ	૪૫	વષ્ગથષી	વધુ	વ્	તથા	૭૫	ટકા	અરકત	
ફદવ્ાંરતા	ધરાવતા	ફદવ્ાંરોને	તથા	પુત્	માનતિક	અલસથર	હો્	કે	કેન્િર,	ટષીબષી	જેવષી	રંભષીર	માંદરષીથષી	પષીડાતા	હો્	તેવા	વૃદોને	
તનરાધાર	વૃધધ	પેન્રન	્ોજનામાં	૬૦	થષી	૭૪	વષ્ગના	વૃદોન	ેિહા્નષી	રકમ	કુલ.	` ૧૦૦૦/-	માતિક	િહા્	ડષી.બષી.ટષી.	મારિતે	
પેન્રનનષી	રકમ	લાભાથથીના	ખાતામાં	િષીધષી	જમા	કરવામાં	આવે	છે.	્ ોજના	હેઠળ	િહા્	મેળવવાનષી	અરજી	જનિેવા	કેન્દ્ર	અથવા	
મામલતદાર	કિેરષી	ખાતે	કરવાનષી	થા્.	
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	 આ	્ોજના	હેઠળ	વષ્ગ:૨૦૨૧-૨૨	ઓકટોબર	અંતતત	જોરવાઈ,	ખિ્ગ	અન	ેલાભાથથીનષી	તવરત	નષીિે	મુજબ	છે.

િરથિ જોગિાઇ (` લાખમાં) ખિથિ (` લાખમાં) લક્ાંક લાભા્થી
૨૦૨૧-૨૨ ૧૨૦૬૫.૦૦ ૬૭૪૩.૭૯ ૧૩૦૦૦૦ ૧૩૦૫૦૨

 ♦  ઈનનદરા ગાંિી રાષ્ટી્ વૃદ્ધ પેનશન ્ોિના ઃ
		 આ	્ોજના	હઠેળ	રરષીબષી	રેખાનષી	૦	થષી	૨૦	્ાદષી	પર	નામ	ધરાવનાર	૬૦	થષી	૭૯	વ્ના	વૃદોને	` ૭૫૦/-(રાજ્	
િરકારના	` પ૫૦/-	+	ભારત	િરકારના	` ૨૦૦)તથા	૮૦	વષ્ગથષી	વધુ	વ્ના	લાભાથથીઓને	` ૧,૦૦૦/-	(રાજ્	િરકારના	
` પ૦૦/-	+	ભારત	િરકારના	` ૫૦૦)નષી	માતિક	િહા્	ડષી.બષી.ટષી.	મારિત	તેમના	પોતાના	ખાતામાં	જમા	કરવામાં	આવે	છ.ે	
આ	્ોજના	હેઠળ	િહા્	મેળવવાનષી	અરજી	જનિેવા	કેન્દ્ર	અથવા	મામલતદાર	કિેરષી	ખાતે	કરવાનષી	થા્.
	 આ	્ોજના	હેઠળ	વષ્ગ	:૨૦૨૧-૨૨	ઓકટોબર	અંતતત	જોરવાઈ,	ખિ્ગ	અન	ેલાભાથથીનષી	તવરત	નષીિે	મુજબ	છે.

િરથિ જોગિાઇ (` લાખમાં) ખિથિ (` લાખમાં) લક્ાંક લાભા્થી
૨૦૨૧-૨૨ ૮૭૩૪૫.૦૦ ૪૬૦૯૨.૩૮ ૯૦૦૦૦૦ ૮૯૫૮૮૮

 ♦  રાષ્ટી્ કૌટુંજબક આજ્થિક સહા્ ્ોિના (નેશનલ ફેમીલી બેનીફીટ સકીમ) ઃ  
	 આ	્ોજના	હેઠળ	રરષીબષી	રેખા	નષીિ	ેજીવતા	કુટુબંના	મૃત્	ુપામનાર	પરુૂષ	કે	સત્ષીનષી	ઉંમર	૧૮	વષ્ગથષી	વધ	ુઅન	ે૬૦	વષ્ગથષી	
ઓછષી	હો્	તવેા	કુટંબના	મખુ્	કમાવનાર	વ્ફકતનુ	ંઅવિાન	થા્	તો	તમેના	વારિદારન	ેતાતકાતલક	` ૨૦,૦૦૦/-	નષી	િહા્	
આપવામા	ંઆવ	ેછે.	આ	્ોજના	હેઠળ	િહા્	મળેવવાનષી	અરજી	જનિેવા	કેન્દ્ર	અથવા	મામલતદાર	કિરેષી	ખાત	ેકરવાનષી	થા્.
	 આ	્ોજના	હેઠળ	વષ્ગ	:૨૦૨૧-૨૨	ઓકટોબર	અંતતત	જોરવાઈ,	ખિ્ગ	અન	ેલાભાથથીનષી	તવરત	નષીિે	મુજબ	છે.

િરથિ જોગિાઇ (` લાખમાં) ખિથિ (` લાખમાં) લક્ાંક લાભા્થી
૨૦૨૧-૨૨ ૧૬૦૦.૦૦ ૯૦૮.૮૦ ૮૦૦૦ ૪૫૪૪

 ♦  સને ૧૯૫૮નો ગુનેગાર પડરજિક્ષા અજિજન્મ હેઠળની પ્રવૃજત્તઓ :
	 રુજરાત	રાજ્નષી	વષ્ગ	:	૧૯૬૦માં	સથાપના	થઇ	ત્ારથષી	૧૯૩૮નો	મુબંઇ	રુનેરાર	પફરતવક્ા	અતધતન્મ	અમલમાં	હતો	
પછષી	૧૯૫૮	રિોબરેન	ઓિ	ઓિેન્ડિ્ગ	એકટ	અમલમાં	આવેલ	છે.	 તન્ંત્ણ	બહારના	િંજોરો	અન	ેજુદા	જુદા	પફરબળોનષી	
અતનલચછનષી્	અિરને	કારણે	રુનાતહત	કા્્ગમાં	ઝંપલાવ્ુ	હો્	તેવા	રિથમ	રુનેરાર	અન	ે્ુવાન	રુનરેારોન	ેિમાજમાં	રાખષીને	
િુધારષી	રકા્	છે.	રુનેરારોને	૧૯૫૮ના	રુનેરાર	પફરવષીક્ા	અતધતન્મ	જોરવાઇ	અન્વ્ે	પફરવષીક્ા	પર	મુક્ત	કરવાનો	લાભ	
આપવામાં	આવે	છે.
	 નાણાંકી્	૨૦૨૧-૨૨માં	માહે	ઓકટોબર	૨૦૨૧	અંત	િુધષીમા	ંરાજ્નષી	અલર	અલર	કોટ્ગ	તરિથષી	રિોબેરન	ઓિ	
ઓિેન્ડિ	એકટ	હેઠળ	કુલ૨૬૧	કેિો	રષીિર	થ્ેલ	છે.	જે	પૈકી	૨૨૬	કેિોના	રષીપોટ્ગ	કોટ્ગમા	ંરજુ	થ્ેલ	છે.	તેમજ	ઓકટોબર	
૨૦૨૧	અંતતત	કુલ	૨૮૪	કેિો	હાલમાં	િુપરતવઝન	હેઠળ	િાલુ	છે.	
 ♦  કેદી સહા્ ્ોિના :

					 આ	્ોજના	વષ્ગ	૧૯૭૯	થષી	રુજરાત	રાજ્માં	અમલમાં	આવેલ	છે.	જ્ારે	રુનરેારન	ેજેલમાં	મોકલવામાં		આવ	ેછ	ે
અથવા	તેન	ેિજા	કરવામાં	આવે	છ	ેત્ારે	તેના	કુટુંબષીજનોન	ેમુશકેલષી	પડે	છે.	કમાઉ	વ્તક્ત	જેલમાં	જતા	તેના	કુટુંબને	આતથ્ગક	રષીતે	
પરભર	થવા	માટે	આ	િહા્	આપવામાં	આવ	ેછે.	૫	વષ્ગ	કે	તેથષી	વધુ	િજા	થ્ેલ	હો્	તેવા	રરષીબષી	રેખા	નષીિે	જીવતા	તેમજ	
આવક	મ્ા્ગદા	ધ્ાન	ેલઇ	કુટુંબને	આ	લાભ	મળવાપાત્	છે.	` ૨૫,૦૦૦/-	નષી	આતથ્ગક	િહા્	આપવામાં	આવે	છે.	જેમાં	દુધાળા	
ઢોર	ખરષીદવા,	તિલાઇમરષીન	ખરષીદવા,	િાર	પૈડાનષી	લારષી	ખરષીદવા	માટે	આ	િહા્	મળે	છે.	આ	માટે	જેલવાિ	ભોરવતા	કેદષીએ	
જે	તે	જેલના	વેલિેર	ઓફિિરને	અરજી	આપવાનષી	હો્	છે.	આ	અરજી	તપાિ	અથષે	તજલ્ા	િમાજ	િુરક્ા	અતધકારષીને	મોકલવામાં	
આવે	છે.	આ	અતધકારષી	તપાિ	કરષીને	તેનો	અહેવાલ	જે	ત	ેજેલને	મોકલષી	આપે	છે.	આ	અહેવાલ	મુજબ	કેદષી	િહા્	િતમતષી	
ભલામણ	કરષીને	 તન્ામક,	િમાજ	 િુરક્ા	રિભારન	ેમોકલષી	આપે	છે.	જેના	આધારે	 કેદષી	િહા્	મંજુર	 કરષી	 કેદષીના	 કુટુંબના	
તજલ્ાના	િમાજ	િુરક્ા	અતધકારષીને	મંજુરષી	આદેર	મોકલવામાં	આવે	છે.	જેના	આધારે	કેદષીના	કુટુંબને	િહા્	િુકવવામાં	આવ	ે
છે.	આ	્ોજનાનું	માર્ગદર્ગન	તજલ્ા	િમાજ	િુરક્ા	અતધકારષીશ્ષીનષી	કિેરષી	દ્ારા	આપવામા	ંઆવે	છે.	
	 આ	્ોજના	હેઠળ,	નાણાંફક્	વષ્ગ	:	૨૦૨૧-૨૨માં	માહે	ઓકટોમબર૨૦૨૧	અંત	િુધષીમાં		કુલ	:	૨૧૮	લાભાથથીઓને	
કુલ	` ૫૪.૫૦	લાખનષી	િહા્	િુકવવામાં	આવેલ	છે.	
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	 કેદષી	િહા્	્ ોજના	હેઠળ	કેદષીઓના	િરાઓને	િહા્	માટે,	નાણાંકી્	વષ્ગ	:	૨૦૨૨-૨૩	માટે	કુલ	:	૩૪૦	લાભાથથીઓન	ે
કુલ	:	` ૮૫.૦૦	લાખ	િહા્	આપવાનુ	આ્ોજન	છે.
 ♦  બાળલગ્ પ્રજતબંિ અજિજન્મ-૨૦૦૬ હેઠળની પ્રવૃજત્તઓ ઃ

	 રુજરાત	રાજ્નષી	િને	૧૯૬૦માં	સથાપના	થઇ	ત્ારથષી	જ	નાનષી	વ્ે	લગ્	કરવાથષી	ઉપલસથત	થતા	અતનષ્ટોથષી	િમાજન	ે
બિાવવા	માટ	ેબાળલગ્	રિતતબંધક	અતધતન્મ	અમલમાં	છે.	હાલમાં	બાળલગ્	રિતતબંધ	અતધતન્મ-૨૦૦૬	હેઠળ	રાજ્ના	
તમામ	તજલ્ાઓનાં	મુખ્	મથકે	૩૩	બાળલગ્	રિતતબંધક	અતધકારષીઓ	કા્્ગ	કરષી	રહ્ાં	છે.	
	 બાળલગ્	રિતતબંધ	અતધતન્મ-૨૦૦૬	હેઠળ,	નાણાંકી્	વષ્ગ	:	૨૦૨૧-૨૨	માં	માહે	ઓકટોમબર		૨૦૨૧	અંત	િુધષીમાં	
કુલ	૧૭૮	અરજીઓ	મળેલ.	જે	પૈકી	કુલ	૧૨૩	બાળલગ્ો	અટકાવવામાં	આવેલ	છે.	અન	ેકુલ	૦૮	અરજીઓમાં	અતધતન્મ	
હેઠળ	નામ.	કોટ્ગમાં	િફર્ાદ	દાખલ	કરવાનષી	કા્્ગવાહષી	કરવામા	ંઆવેલ	છે.	અન	ેકુલ	૨૭	અરજીઓનષી	િકાિણષી	કરતાં	અરજીઓ	
ખોટષી	ઠરેલ	છે.	જ્ાર	ે૨૦	અરજીઓનષી	તપાિ	હાલમાં	પેન્ડીંર	છે.	
 ♦  બાળ કલ્ાણ

•  પાલક માતા જપતા ્ોિના 
		 રાજ્	િરકાર	દ્ારા	૦	થષી	૧૮	વષ્ગના	અનાથ	અને	તનરાધાર	બાળકોને	પાલક	માતાતપતા	્ોજના	હેઠળ	માતિક	` 

૩૦૦૦/-	નષી	િહા્	DBT	મારિત	આપવામાં	આવે	છે.	વષ્ગ	૨૦૨૦-૨૧માં	કુલ	૧૭૮૦૪	લાભાથથીઓને	કલુ	` ૩૬.૭૩	
કરોડનષી	િહા્	ઓકટોબર-૨૦૨૧	અંતતત	િૂકવા્ેલ	છે.
•  શેરો પોજિટીિ ઇલનેશ ્ોિના  
									રાજ્	િરકાર	દ્ારા	રેરો	પોતઝટષીવ	ઇલનેર	્ોજના	હેઠળ	જે	બાળક	પોતે	રેરો	ઇલનેર	પોતઝટષીવ	હો્	અથવા	
તેના	માતાતપતા	અથવા	માતાતપતા	બન્ેમાંથષી	 કોઇ	એક	હો્	તેવા	 ફકસિામાં	અભ્ાિ	કરતા	બાળકને	ધોરણ-૧	થષી	૫								
(્ુતનિોમ્ગ	ખિ્ગ	િતહત	` ૨૦૦૦/-)	અને	ધોરણ-૬	થષી	૧૦	(્ુતનિોમ્ગ	ખિ્ગ	િતહત	` ૨૫૦૦/-)	ધોરણ	૧૧	ક	ેતેથષી	વધુ	
ઉચ્ચ	અભ્ાિ	માટે	` ૪૦૦૦/-	થષી	` ૧૬,૦૦૦/-	િુધષી	(િી	અને	પુસતકો	માટે	માતિક	` ૧,૦૦૦/-	રિમાણે	દિ	માિ	માટે	
તથા	માતિક	̀  ૬૦૦/-	ભોજન	તથા	હોસટલે	િાતજ્ગિ)	તરષ્વૃતત્ત	િહા્	િૂકવવામાં	આવે	છે.	વષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	કુલ૨૯૪૯	
લાભાથથીઓને	૮૨.૭૮	(લાખમાં)	તરષ્વૃતત્ત	ઓકટોબર	૨૦૨૧	અંતતત	િૂકવા્ેલ	છે.
 ♦  ગિુરાત જભક્ષા પ્રજતંબિક અજિજન્મ ૧૯૫૯ની પ્રવૃજત્તઓ ઃ

	 રુજરાત	રાજ્માં	રુજરાત	તભક્ા	રિતતબંધક	અતધતન્મ	૦૮	િેબ્ુઆરષી	૧૯૬૦	થષી	અમલમાં	છે.	રાજ્	િરકાર	રાજપત્માં	
જાહેરનામું	રિતિધધ	કરષીન	ેરાજ્ના	કોઇ	તવસતાર	માટ	ેતે	અથષે	નક્ષી	કરે	તે	તારષીખે	તે	તવસતારમાં	અમલમાં	આવ	ેછે.	હાલ	રાજ્માં	
અતધતન્મનષી	કલમ	૧૬	મુજબ	પુરૂષો	માટે	અમદાવાદ,	વડોદરા,	િુરત,	રાજકોટ	અન	ેસત્ષીઓ	માટે	ડભોડા	(રાંધષીનરર)	એમ	
કુલ–૦૫	િરકારષી	ભષીક્ુક	સવષીકાર	કેન્દ્રો/-ગૃહો	કા્્ગરત	છે.	િંસથાના	ઓફિિર	ઇન્િાજ્ગ/-અધષીક્ક	દ્ારા	િંસથાના	કમ્ગિારષીઓન	ેિાથે	
રાખષી	પોલષીિ	તવભારનષી	મદદથષી	રાઉન્ડ	અપ	કરવામાં	આવે	છે.	રાઉન્ડ	અપ	દરમ્ાન	ભષીક્ાવૃતત્ત	કરતા	પકડા્ેલ	ભષીક્ુકોને	નામ.
કોટ્ગ	િમક્	હાજર	કરવામાં	આવ	ેછે.	નામ.કોટ્ગ	 દ્ારા	આ	ભષીક્ુકોન	ે કા્દાનષી	કલમ	૪(૧)	થષી	૪(૩)	હેઠળ	િંસથામા	ંરિવેર	
આપવાનષી	તથા	કલમ	૫(૧)	થષી	કલમ	૫(૫)	મુજબ	૦૧	વષ્ગ	િુધષી	ભષીક્ુક	ગૃહ/-કેન્દ્રોમા	ંઅટકમાં	રાખવામા	ંઆવે	છે.	ભષીક્ુકગૃહોમા	ં
લાવવામાં	આવેલ	ભષીક્ુકોને	મિત	ભોજન,	આશ્્,	આરોગ્રિદ	િુતવધા	તેમજ	તવતવધ	વ્વિા્લક્ષી	ગૃહ	ઉદ્ોરો	દ્ારા	તાલષીમ	
આપવામાં	આવે	છે.	િાલુ	ંનાણાંકી્	વષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	કુલ	૦૫	િરકારષી	ભષીક્ુક	ગૃહોન	ેકુલ	૩૦૨.૫૦	(લાખ)	ગ્ાન્ટ	િાળવેલ	
જેનષી	િામે	૧૨૭.૦૦(લાખ)	પરાર	ખિ્ગ,	૮૩.૪૬(લાખ)	તનભાવખિ્ગ	એમ	કુલ	૨૧૦.૪૭(લાખ)	ખિ્ગ	નવેમબર-૨૦૨૧	અંતતત	
થ્ેલ	છે.	તેમજ	હાલમાં	ઉકત	૦૫	ભષીક્ુક	ગૃહોનષી	કુલ	૩૭૦	ટોિ	મ્ા્ગદા	િામે	કુલ	૨૦૦	ભષીક્ુકો	આશ્્	લઇ	રહેલ	છે.		
	 હાલ	રાજ્માં	દેવભૂતમ	દ્ારકા,	અંબાજી,	રષીરિોમનાથ	અન	ેરાજકોટ	(મતહલા)	સવૈલચછક	ભષીક્ુકગૃહો	કા્્ગરત	થ્ેલ	છે.	
 ♦  સંકજલત બાળ સુરક્ષા ્ોિના અંતગથિત કરેલ કામગીરીનો સારાંશ ઃ

								જુવેનાઇલ	જલસટિ	 કેર	એન્ડ	 રિોટેકરન	ઓિ	 તિલડ્રન	એકટ	 –	જે	 જે	એકટ	૨૦૦૦,	 િુધારો	 ૨૦૦૬	અને	 હાલમાં	
૨૦૧૫નષી	જોરવાઇઓ	મુજબ	રુજરાત	રાજ્માં	વષ્ગ	૨૦૧૦	થષી	િંકતલત	બાળ	િુરક્ા	્ોજના	અમલમાં	છે.	્ોજના	અંતર્ગત	
રાજ્	કક્ાએ	રુજરાત	રાજ્	બાળ	િંરક્ણ	િંરઠન	(GSCPS)	અને	તજલ્ા	કક્ાએ	તજલ્ા	બાળ	િુરક્ા	એકમ	(DCPU)	કા્્ગરત	
છે.	િંભાળ	અને	રક્ણનષી	જરૂફર્ાત	વાળા	બાળકો	માટે	રુજરાત	રાજ્માં	કુલ	૩૩	િાઈલડ	વેલિેર	કતમટષી	તથા	કા્દા	િાથ	ે
િંઘષ્ગમાં	આવેલ	બાળકો	માટે	કુલ	૩૩	જુવેનાઈલ	જલસટિ	બોડ્ગનષી	રિના	કરવામાં	આવેલ	છે.
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	 જ	ેજ	ેએકટનષી	જોરવાઇઓ	અનુિાર	અનાથ,	તનરાધાર,	રખડતા,	ભટકતા	અન	ેકા્દા	િાથે	િંઘષ્ગમાં	આવેલા	બાળકોને	
તવતવધ	્ોજનાઓનો	લાભ	અન	ેિુરક્ા	મળષી	રહે	તે	હેતુિર	હાલમા	ંકુલ	૧૩૧	િંસથાઓનષી	જે	જે	એકટ	હેઠળ	નોંધા્ેલ	છે.	
જેમાંથષી	કા્દાના	િંઘષ્ગમાં	આવેલા	બાળકો	માટે	૦૩	િરકારષી	અને	૦૩	તબનિરકારષી	ઝોનલ	ઓબઝવષેરન	હોમ	કા્્ગરત	છે.	તેમજ	
૦	થષી	૬	વષ્ગના	અનાથ	અને	ત્જા્ેલા	અન	ેપફરત્ાર	થ્ેલા	બાળકો	માટે	૦૮	િરકારષી	અન	ે૦૮	તબનિરકારષી	તવતરષ્ટ	દત્તક	
િંસથા	 (SAA)	કા્્ગરત	છે.	જેમાં	 રક્ણ	અને	િંભાળનષી	જરૂફર્ાતવાળા	બાળકોને	 તિલડ્રન	હોમમાં	િાઇલડ	વેલિેર	કતમટષીના	
આદેરથષી	રાખવામાં	આવે	છે.	રાજ્માં	ફદકરષીઓ	માટે	વડોદરા	ખાતે	પલેિ	ઓિ	િેિટષી	/	સપશે્લ	હોમ	તથા	છોકરાઓ	માટે	
રાજકોટ	અને	મહેિાણા	ખાતે	િાલે	છે.	આ	બાળકો	પૈકી	જેમને	િંસથાકી્	જીવનનષી	જરૂફર્ાત	જણા્	તેમને	િંસથાકી્	આશ્્	
આપષી	તવરેષ	તાલષીમ	આપવામાં	આવે	છે.
 ♦  સંકજલત બાળ સુરક્ષા ્ોિના ઃ

	 િકંતલત	બાળ	િરુક્ા	્ોજના	હેઠળ	ઓકટોબર-૨૦૨૧	અતંતત	કુલ	` ૨૦૬૮.૨૫	લાખ	ગ્ાન્ટ	મળેલ	છે.	જમેા	ંભારત	
િરકારના	તહસિા	મજુબ	૧૨૮૧.૬૧	લાખ	અન	ેરાજ્	િરકારના	તહસિા	મજુબ	૭૮૬.૬૪	લાખ	મળેલ	છે.	જનેષી	િામ	ે̀  ૧૧૧૯.૩૪	
લાખ	ઓકટોબર-૨૦૨૧	અંતતત	ખિ્ગ	થ્ેલ	છે.
 ♦  રાજ્ સરકારની ્ોિનાઓ ઃ

							બાળ	િંભાળ	િંસથામાં	એક	માિ	કે	તેથષી	વધુ	િમ્થષી	રહેતા	૦	થષી	૧૮	વષ્ગ	િુધષીના	બાળકોને	તેના	પોતાના	કુટુંબમાં	જ	
પુન:સથાપનના	હેતુિર	માતિક	` ૩,૦૦૦/-	િહા્	આપવામાં	આવે	છે.	હાલમાં	૫૫૨	છોકરાઓ	અન	ે૨૫૩	છોકરષીઓ	એમ	કુલ	
૮૦૫	બાળકોને	લાભ	આપવામાં	આવષી	રહેલ	છે.
(૪) જિકલાંગ વ્ડકતઓ માટેના કજમશ્નરની કિેરી : 
	 ફદવ્ાંર	વ્ફકતઓ	ઉપલબધ	હક્ો	અને	અતધકારો	માનપવૂ્ગક	ભોરવષી	સવતન્ગભર	થઇ	િમાજનષી	તવકાિનષી	મુખ્	ધારામાં	
જોડાઈ	રકે	તે	માટ	ેભારત	િરકારે	ધ	રાઇટિ	ઓિ	પિ્ગન્િ	 તવથ	ડષીિેબષીલષીટષીઝ	એકટ-૨૦૧૬	પિાર	કરેલ	છે.	આ	કા્દો	
તા.૧૯/-૦૪/-૨૦૧૭	થષી	અમલષી	બન્્ો	છે.
	 રાજ્માં	આ	કા્દાના	અિરકારક	અમલષીકરણ	તથા	આ	કા્દાનષી	જોરવાઇઓનો	ભરં	થતા	ફકસિાઓમાં	અરજદારન	ે
ન્્ા્	આપવાનષી	કા્્ગવાહષી	માટે	તવકલાંર	વ્ફકતઓના	કતમશ્નરશ્ષીનષી	તનમણૂંક	કરવામાં	આવેલ	છે.
આ	કિેરષી	દ્ારા	ફદવ્ાંરજનોના	હક્ો	અને	તેમનામા	ંજાગૃતત	લાવવા	માટે	નષીિે	મુજબનષી	કામરષીરષી	થા્	છે.
(૧)			 રાજ્માં	 રિવત્ગતા	 ફદવ્ાંરજનોના	 કા્દા	અથવા	 પોલષીિષી/-રિોગ્ામ	અન	ે રિતક્ર્ાને	આ	 કા્દા	 હેઠળ	િુિંરત	 કરવા	

િુઓમોટો	(SUO	MOTO)/-પોતાનષી	રષીતે	અથવા	કા્દામાં	જોરવાઇ	કરાવષી	િુધારારતમક	પરલા	લેવા.
(૨)			 ફદવ્ાંરજનને	રિવત્ગમાન	્ોજનાથષી	થ્ેલ	અન્્ા્	બાબતે	અથવા	તો	અન્્ા્	ન	થા્	તે	માટે	રક્ણ	પુરૂ	પાડવુ.	આ	માટે	

તપાિ	અથવા	િુઓમોટો	(SUO	MOTO)	રષીતે	િંબંતધત	િત્તાતધકારષી	િમક્	બાબત	(Matter)	રજુ	કરષી	િુધારાતમક	
પરલા	લેવા.	

(૩)			 ધ	રાઈટિ	ઓિ	પિ્ગન્િ	તવથ	ફડિેબષીલષીટષીઝ	એકટ-૨૦૧૬	અતધતન્મ	હેઠળ	દરા્ગવેલ	િેિ	રાડ્ગ	તેમજ	અન્્	જોરવાઇઓનું	
પાલન	કરાવવુ	તેમજ	તેનો	અિરકારક	રષીતે	અમલ	અમલ	થા્	તે	અંરેના	પરલા	લેવા.

(૪)			 આ	કા્દા	હેઠળ	આવરષી	લષીધેલ	તમામ	હક્ોનુ	ંિવધ્ગન	થા્	તેમજ	આ	હક્ોના	લાભ	ફદવ્ાંરજન	િુધષી	પહોિે	તેના	
માટે	નકકર	પરલા	તથા	ભલામણો	કરવષી.

(૫)			 તવકલાંરતા	ક્ેતે્	િુરમતાના	હેતુિર	નવા	િંરોધનોન	ેરિોતિાહન	આપષી	વધુને	વધુ	િંરોધન	રિવૃતત્ત	હાથ	ધરાવવષી.
(૬)			 ફદવ્ાંરજનોના	અતધકારો	માટે	જાગૃતત્ત	કા્્ગક્રમોન	ેરિોતિાહન	આપવુ	તેમજ	તેનું	િંવધ્ગન	કરવુ.
(૭)			 ફદવ્ાંરજનોના	ઉતથાન	અરંે	તૈ્ાર	કરવામા	ંઆવેલ	કા્્ગક્રમો,	્ોજનાઓ,	વરેરેનું	આ	એકટન	ેધ્ાને	લઈ	તન્મન	તથા	

અમલ	કરાવવો.
(૮)			 ફદવ્ાંરજનોના	ઉતથાન	તેમજ	તવકાિ	માટે	બનાવેલ	્ોજનાઓ	અંરેનષી	નાણાકી્	જોરવાઇઓન	ેઆ	એકટનષી	મ્ા્ગદામાં	

ફદવ્ાંરજનને	્ોગ્	લાભ	થા્	તે	અંરેનું	તન્મન	કરવુ.	
(૯)			 રાજ્	િરકાર	િોંપે	તેવષી	અન્્	કામરષીરષી	હાથ	ધરવષી.
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(૫) ગુિરાત રાજ્ બાળ અજિકાર સંરક્ષણ આ્ોગ 
 ♦  આ્ોગની રિના

 પ્રસતાિના
	 બાળકો	એ	િમાજનું	એક	અતભન્	અંર	છે	તથા	ત	ેિમાજનો	મહતવનો	તહસિો	છે.	એક	િુફરક્ત,	તંદુરસત	અન	ેતરતક્ત	
બાળક	તભવષ્માં	િુદ્રઢ	િમાજનું	તનમા્ગણ	કરે	છે.	તે	ધ્ાને	લઇ	બાળકોન	ેતવતવધ	અતધકારો	આપવામા	ંઆવે	છે.	પરંતુ,	બાળકો	
આ	અતધકારો	મુકત	રષીતે	ભોરવષી	રકે	તે	માટે	અનેક	અડિણો	ઉભષી	થતષી	હો્	છે.	આ	િંદભ્ગમાં	બાળકના	િવાાંરષી	તવકાિ	માટે	
બાળ	અતધકારના	િંરક્ણનષી	જોરવાઇ	કરવષી	પણ	એટલષી	જ	અરત્નષી	છે.	
•  ગિુરાત રાજ્ બાળ અજિકાર સંરક્ષણ આ્ોગની રિના
	 ભારત	િરકાર	દ્ારા	વષ્ગ	૧૯૯ર	માં	્ુનાઇટેડ	નેરન્િના	ંબાળ	અતધકારો	બાબતના	િમજૂતષી	કરાર	સવષીકારેલ	છે.	જેના	
િંદભષે	બાળ	અતધકારોના	રક્ણ	અથષે	"ધષી	કમષીરન	િોર	રિોટેકરન	ઓિ	િાઇલડ	રાઇટિ	એકટ-ર૦૦પ"	િંિદે	ઘડેલ	છે.	અને	
મહાતમહમ	રાષ્ટ્રપતતશ્ષી	દ્ારા	તાઃર૦/૦૬/ર૦૦૬	ના	રોજ	આ	કા્દાને	અનુમતત	આપવામા	ંઆવેલ	છે.	આ	કા્દાનષી	કલમ	૧૭	
મુજબ	 તા.ર૮/૦૯/ર૦૧ર	 ના	 રોજ	આ	 કા્દાના	જાહેરનામાથષી	 રુજરાત	 રાજ્	બાળ	અતધકાર	 િંરક્ણ	આ્ોરનષી	 રિના	
કરવામાં	આવેલ	છે.		
•  ગિુરાત રાજ્ બાળ અજિકાર સંરક્ષણ આ્ોગના િેરપસથિન
	 આ્ોરના	અધ્ક્શ્ષીનષી	તાઃ૧૩/૦૧/ર૦૧૬ના	જાહેરનામાથષી	િુ.શ્ષી	જાગૃતતબેન	હરેનભાઇ	પંડ્ાનષી	તનમંણુક	કરવામાં	
આવષી	છે.	
•  બાળ અજિકારો
	 ધષી	કતમરન	િોર	રિોટેકરન	ઓિ	િાઇલડ	રાઇટિ	એકટ-ર૦૦પ	નષી	કલમ	ર(બષી)	મજુબ	બાળ	અતધકારો	તા.૨૦/૧૧/ર૦૮૯	
ના	રોજ	્નુાઇટેડ	નેરન્િ	કન્વને્રન	ઓિ	િાઇલડ	રાઇટિમા	ંસવષીકારવામા	ંઆવલેા	અને	ભારત	િરકાર	દ્ારા	તા.૧૧/૧ર/૧૯૯ર	
ના	રોજ	અનમુોફદત	થ્ેલ	બાળ	અતધકારનો	િમાવરે	કરવાનો	થા્	છે.	
કામગીરી અને કા્થિક્ષેત્
•	  આ્ોગના કા્ગો
►	 બાળ	અતધકારના	ભંર	કે	અતતક્રમણના	ફકસિાઓમાં	તપાિ	કરવષી	અન	ેિત્તાવાળાઓન	ેકામરષીરષી	કરવા	ભલામણ	કરવષી.
►	 કોઇ	પણ	કા્દા	દ્ારા	અથવા	તેનષી	હેઠળ	બાળકોનષી	િુરક્ાના	અતધકારોના	િંરક્ણ	અંરેનષી	તમામ	બાબતોનષી	તપાિ	અને	

િમષીક્ા	કરવષી	અને	તેના	અિરકારક	અમલષીકરણ	માટે	પરલા	લેવા.
►	 બાળકોના	અતધકારો	ભોરવવામાં	બાધારૂપ	હો્	તેવા	પરષીબળો	જેમ	ક	ેઆતંકવાદ,	કોમષી	તહંિા,	હલુ્ડો,	કુદરતષી	આપતત્ત,	

ઘરેલું	તહંિા,	એિ.આઇ.વષી/-એઇડિ,	દવુ્્ગવહાર	્ાતના	અન	ેરોષણ,	વેશ્ારષીરષીમાં	વરેરે	ધકેલવું	વરેરે	બાબતોમાં	તપાિ	
કરવષી	અને	્ોગ્	ઉપા્ાતમક	પરલાં	લેવાનષી	ભલામણ	કરવષી.	

►	 જ્ાં	 બાળ	 રુન્હેરારોને	 િારવાર	 માટ	ે િુધારણા	 માટ	ે કે	 રક્ણ	 માટ	ે રાખવામા	ંઆવ્ા	 હો્	 તે	 બાળ	 રક્ણ	ગૃહનુ	ં
ઇન્િેપકરન	કરવું	અને	ઉપા્ાતમક	પરલાં	માટેનષી	બાબત	િબંતધત	િાથે	હાથ	ધરવષી.

►	 બાળકોને	મિત	અન	ેિરતજ્ાત	તરક્ણનો	અતધકાર	અતધતન્મ	ર૦૦૯	તથા	બાળકોના	જાતષી્	િતામણષીના	િંરક્ણ	
અતધતન્મ	ર૦૧ર	હેઠળ	મોનષીટરીંર	અન	ેતપાિ	કામરષીરષી.	

►	 બાળ	અતધકારોના	ભરંનષી	િફર્ાદો	મળતા	તપાિ	કરવષી	અન	ેપોતાનષી	મેળે	નોંધ	લઇ	(Suo	Motto)		નષીિેનષી	બાબતો	
હાથ	પર	લેવષી.	

	 (૧)	 બાળ	અતધકારોથષી	વંતિત	રાખવા	અને	તેના	ભંર	બાબત.
	 (ર)		 બાળકોના	રક્ણ	અને	તવકાિ	માટે	જોરવાઇ	કરતા	કા્દાઓનો	અમલ	નતહ	કરવો.
	 (૩)		બાળકોનષી	મુશકેલષીઓ	હળવષી	કરવાના	ઉદે્રથષી	તથા	બાળકોના	કલ્ાણન	ેિુતનતશ્ચત	કરતષી	આવા	બાળકોને	રાહત	

પુરષી	પાડનાર	નષીતતતનણ્ગ્ો,	માર્ગદર્ગક	િૂિનો	તથા	િૂિનાઓનુ	ંઅનુપાલન	નતહ	કરવા	અથવા	આવષી	બાબતોમાંથષી	
ઉભા	થતા	મુદ્ાઓ	્ોગ્	િત્તાતધકારષી	િાથે	હાથ	ધરવા.	
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►	 બાળ	અતધકારોના	િંરક્ણનષી	હાલનષી	નષીતષીઓ,	કા્્ગક્રમો	અને	બષીજી	રિવૃતત્તઓ	તપાિષી	બાળકોના	તહતમાં	તેનુ	ંઅિરકારક	

અમલષીકરણ	કરવા	ભલામણ	કરવષી.	
►	 િમાજના	 તવતવધ	 તવભારોમાં	 બાળ	 અતધકારોનષી	 િાક્રતાનો	 િેલાવો	 કરવો	 અને	 રિકારનો,	 રિિારરિિાર	 માધ્મો,	

િેતમનારો	અને	અન્્	ઉપલબધ	િાધનો	મારિત	આ	અતધકારોના	રક્ણ	માટે	ઉપલભ્	વ્વસથાનષી	જારરૂકતાન	ેરિોતિાતહત	
કરવષી.	

►	 વાતષ્ગક	/	િમ્ાંતરે	રાજ્	િરકારને	બાળ	અતધકાર	િંરક્ણ	િંબતધતના	કામકાજનષી	અિરકારકતા	અરંે	અહેવાલ	આપવો.	
►	 બાળ	અતધકાર	ક્ેત્ે	ખાિ	અભ્ાિ	કરવા	અન	ેકરાવવા.	
►	 આ્ોગની સત્તાઓ 
	 1.	 કિેનષી	અદાલતષી	કા્્ગવાહષીનષી	હકૂમત	ધરાવતા	મેતજસરિટેને	કોઇ	કેિ	મોકલવા	આ્ોરને	િત્તા	રહેરે.	
	 2.	 આ્ોરને	કેટલષીક	બાબતોમાં	તપાિ	કરતષી	વખતે	દષીવાનષી	કા્્ગરષીતત	કા્દો	૧૯૦૮	હેઠળ	દાવાનષી	કા્્ગવાહષી	કરતષી	

દષીવાનષી	અદાલતનષી	તપાિ	િત્તાઓ	રહેરે	અન	ેખાિ	કરષીન	ેનષીિેનષી	બાબતોમાં	એટલ	ેકેઃ	
	 	 a.	 કોઇ	પણ	વ્ફકતને	બોલાવવાનષી	હાજર	કરાવવષી	અન	ેિોરંદ	પર	તેન	ેતપાિવષી.
	 	 b.	 કોઇ	દસતાવેજોનષી	રોધ	અને	તે	રજૂ	કરવા.
	 	 c.	 િોરંદનામા	પર	પુરાવા	મેળવવા.
	 	 d.	 કોઇ	અદાલત	કે	કિેરષીમાંથષી	જાહેર	રેકડ્ગ	કે	તેનષી	નકલ	માંરવષી.
	 	 e.	 િાક્ષીઓ	કે	દસતાવેજોનષી	તપાિ	માટે	કા્ા્ગતધકાર	બહાર	પાડવા.	
•	  તપાસ બાદની કા્થિિાહી 
►	 આ	અતધતન્મ	હેઠળ	કરવામાં	આવેલષી	તપાિ	પુરષી	થ્ેથષી	આ્ોર	નષીિેનામાંથષી	કોઇ	પણ	પરલું	લેરે,	એટલે	કેઃ
►	 જ્ાં	તપાિ,	બાળ	અતધકારનો	રંભષીર	રિકારનો	ભંર	થ્ાન	ુઅથવા	તતકાલષીન	અમલમાં	હો્	એવા	કોઇ	કા્દાનષી	

જોરવાઇઓનું	ઉલ્ઘંન	રિકટ	કરે	ત્ાં	િબંતધત	વ્તક્ત	કે	વ્તક્તઓ	િામ	ેિફર્ાદ	માંડવા	અથવા	આ્ોરન	ે્ોગ્	લારે	
એવષી	કા્્ગવાહષી	કરવા	તે	િબંતધત	િરકાર	અથવા	િત્તાતધકારષીન	ેભલામણ	કરષી	રકે.	

►	 ન્્ા્ાલ્ને	જરૂરષી	લારે	એવષી	િૂિનાઓ	હુકમ	અથવા	રષીટ	માટે	િવગોચ્ચ	ન્્ા્ાલ્	કે	ઉચ્ચ	ન્્ા્લ્નો	િંપક્ક	કરે.	
►	 આ્ોર	આવશ્ક	રણે	તે	રિમાણે,	ભોર	બનેલાન	ેઅથવા	એના	કુટુંબના	િભ્ન	ેઆવષી	વિરાળાનષી	રાહત	આપવા	માટે	

િબંતધત	િરકાર	કે	િત્તાતધકારષીને	ભલામણ	કરે.	
•	  િરથિ ર૦૨૧-૨૨ની કામગીરીનો સારાંશ 
►	 રાજ્, જીલ્ા અને તાલુકા િક્કશોપનું િાજરથિક આ્ોિન :	િમગ્	રુજરાતમા	ંતરક્ણ,	પોતલિ,	શ્મ	અને	રોજરાર,	

િામાજીક	ન્્ા્	અને	અતધકારષીતા	તવભાર,	આઇ.િષી.ડષી.એિ,	ડબલ્ુ.િષી.ડષી,	આરોગ્	તવભારના	અતધકારષીશ્ષીઓને	અને	
કમ્ગિારષીઓને	તાલષીમ	વક્કરોપ	પૂણ્ગ	કરવામાં	આવ્ા.

►	 રાઇટ ટુ એિ્ુકેશનનું મોનીટરીંગ :	રાઇટ	ટુ	એજ્ુકેરન	એકટ	અંતર્ગત	રાજ્માં	અમલવારષી	માટે	આ્ોર	દ્ારા	
જીલ્ા,	તાલુકા,	કક્ાએ	રૂબરૂ	સથળ	મુલાકાત	કરવામાં	આવે	છે.	અને	રાઇટ	ટુ	એજ્ુકેરન	એકટના	અમલષીકરણ	અંરે	
મોનષીટરીંર	કરવામાં	આવે	છે.	રાઇટ	ટુ	એજ્ુકેરન	અંતર્ગત	રૂબરૂ	િુનાવણષીઓ	રાખવામાં	આવે	છે.	અન	ેતેના	દ્ારા	
િફર્ાદોનો	તનકાલ	કરવામાં	આવે	છે.	રાઇટ	ટુ	એજ્ુકેરન	અંતરત્ગ	જાન્્ુઆરષીથષી	માિ્ગ	િુધષીમા	ંિમગ્	રાજ્માં	બાળ	
આ્ોરનષી	ટષીમ	દ્ારા	રૂબરૂ	મુલાકાત	દ્ારા	િતક્ર્	મોનષીટરીંરનુ	ંઆ્ોજન	ઘડવામાં	આવેલુ	છે.	ઓનલાઇન	િફર્ાદ	
તનવારણ	તંત્	ઉભુ	કરવામાં	આવ્ુ	છે.	તેમજ	માિુમ	મોબાઇલ	એપિ	પણ	લોંન્િ	કરવામાં	આવેલ	છે.	

►	 ફડર્ાદના જનિારણ માટે અસરકારક વ્િસ્ાતંત્ : આ્ોર	 દ્ારા	 અરજી	 સવરૂપે,	 રૂબરૂ,	 ટતેલિોનષીક,	 ઇમેઇલ,	
વત્ગમાનપત્ના	કટીંર,	ટેલષીતવઝન	વરેરે	દ્ારા	િફર્ાદો	લેવામા	ંઆવે	છે.	િફર્ાદ	અંરે	િબંતધત	તવભાર	પાિેથષી	અહેવાલ	
મરંાવવામાં	આવે	છે.	ત્ારબાદ	અહેવાલ	પરથષી	આ્ોર	દ્ારા	આરળનષી	કા્ા્ગવાહષી	અથષે	િોલોઅપ	કરવામાં	આવે	છે.	
રંભષીર	રિકારનષી	િરષી્ાદ	માટે	આ્ોર	દ્ારા	પષીડષીત	તેમજ	તેને	િબંતધત	તવભારના	જવાબદાર	અતધકારષીઓને	રૂબરૂ	
આ્ોરનષી	 કિેરષીએ	 િુનાવણષી	 માટે	 બોલાવવામા	ંઆવે	 છે.	 અન	ે તે	 અંરે	 અિરકારક	 તનણ્ગ્	 કરાવવામાં	આવે	 છે.	
જાન્્ુઆરષીથષી	થષી	ઓકટોબર	અંતતત	૯૦	ટકા	જેટલષી	િફર્ાદોનો	િુખદ	તનકાલ	કરવામાં	આવેલ	છે.		
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►	 િેબીનાર દ્ારા અજિકારીશ્રીઓ સા્ે બેઠક :	દર	ત્ણ	માિે	જીલ્ા	બાળ	િુરક્ા	અતધકારષીઓ	િાથે	ફરવ્ુ	બેઠક	કરવામાં	

આવે	છે.	કોતવડ-૧૯ના	કારણે	વેતબનાર	દ્ારા	આ્ોજન	કરવામાં	આવેલ	છે.	રાજ્	કક્ાએ	પણ	બાળ	અતધકાર	િંરક્ણ	
િબંતધત	તવભારોના	અતધકારષીશ્ષીઓ	િાથે	કોતવડ-૧૯ના	કારણે	વેતબનાર	દ્ારા	આ્ોજન	કરવામા	ંઆવેલ	છે.	બેઠક	
કરવામાં	આવે	છે.	જેથષી	કરષીને	જીલ્ા	તંત્	િાથે	િારૂ	િંકલન	િાધષી	રકા્.	દર	જીલ્ામાં	બાળ	અતધકાર	િંરક્ણ	િબંતધત	
જુદા	જુદા	તવભારના	મુખ્	અતધકારષીઓન	ેઆ્ોરનષી	કિેરષીએ	જીલ્ા	વાઇઝ	બાળ	અતધકારોના	િંરક્ણ	બાબતે	રષીવ્ુ	
બેઠક	કરવાનું	આ્ોજન	આ્ોર	દ્ારા	હાથ	ધરા્ેલું	છે.

►	 િનજાગૃજત અજભ્ાન :	િમગ્	રુજરાતમાં	એિ.એમ,એિ.ટષી	બિમાં	આવેલ	એલ.ઇ.ડષી	ટષી.વષી	માં	જાહેરાત	આપષીને,	
ડોક્ુમેન્રિષી	ફિલમ	દ્ારા	લોક	જાગૃતત	કરવામાં	આવષી.

િરથિ ૨૦૨૨-૨૩માં કરિાની કામગીરીનો અંદાિ
►	 રાજ્	જીલ્ા	અને	તાલુકા	વક્કરોપ	દ્ારા	બાળ	અતધકારોનષી	જોરવાઇનષી	તાલષીમનુ	ંવાતષ્ગક	આ્ોજન
►	 રાઇટ	ટ	ુએજ્ુકેરનનું	મોનષીટરીંર	તેમજ	તે	અંરે	કેિ	સટડષી	અન	ેિવષે	ફરપોટ્ગ	તૈ્ાર	કરવાનષી	કામરષીરષી.
►	 િફર્ાદના	તનવારણ	માટે	અિરકારક	વ્વસથાતંત્	તેમજ	િુઓ-મોટો	હાથ	ધરવાનષી	કામરષીરષી.
►	 જુદા-જુદા	તવભારના	અતધકારષીશ્ષીઓ	િાથે	બાળ	અતધકારનષી	જોરવાઇઓ	અંરે	બેઠક	અન	ેિંકલન.
►	 િમગ્	રાજ્માં	ડોક્ુમેન્રિષી	ફિલમ,	બેનિ્ગ,	એિ.એમ,	વરેરે	દ્ારા	જનજાગૃતત	અતભ્ાન.
•  બિેટના આંકડા ઃ
	 (૧)	 વષ્ગ	૨૦૧૩-૧૪ના	વષ્ગ	માટે	` ૬૧.૦૦	લાખનષી	િાળવેલ	ગ્ાન્ટ	િામે	` ૬૧.૦૦	લાખનો	ખિ્ગ	થ્ેલ	છે.
	 (૨)	 વષ્ગ	૨૦૧૪-૧૫ના	વષ્ગ	માટે	` ૮૯.૦૬	લાખનષી	િાળવેલ	ગ્ાન્ટ	િામે	` ૮૯.૦૬	લાખનો	ખિ્ગ	થ્ેલ	છે.
	 (૩)		વષ્ગ	૨૦૧૫-૧૬	માટે	` ૧૬૩.૦૫	લાખના	અંદાજો	તેમજ	બાળ	અતધકાર	૧૩૦.૩૧	લાખનો	ખિ્ગ	થ્ેલ	છે.	
	 (૪)		વષ્ગ	૨૦૧૬-૧૭	ના	વષ્ગ	માટે	` રર૩.૯૩	લાખનષી	મંજુરષી	િરકારશ્ષી	દ્ારા	મળેલ	છે.	તેનષી	િામે	૧પ૪.પ૬	લાખનો	

ખિ્ગ	થ્ેલ	છે.	
	 (૫)		વષ્ગ	૨૦૧૭-૧૮	ના	વષ્ગમાટ	ે` ૫૮૩.૦૦	લાખનષી	મંજુરષી	િરકારશ્ષી	દ્ારા	મળેલ	છે.તેનષી	િામે	૩૪૧.૧૧લાખનો	

ખિ્ગ	થ્ેલ	છે.	
	 (૬)		વષ્ગ	ર૦૧૮-૧૯	ના	વષ્ગ	માટે	૫૮૮.૦૦	લાખના	િૂતિત	અંદાજો	મુકવામાં	આવેલા	છે.તેનષી	િામ	ે૩૬૩.૨૬	લાખો	

ખિ્ગ	થ્ેલ	છે.	
	 (૭)		વષ્ગ	 ર૦૧૯-ર૦	ના	વષ્ગ	માટ	ેપ૮૮.૦૦	લાખના	 િૂતિત	અંદાજો	મુકવામાં	આવેલા	છે.	તેનષી	િામ	ે૪૨૧.૫૪	

લાખનો	ખિ્ગ	થ્ેલ	છે.	
	 (૮)		વષ્ગ	ર૦ર૦-ર૧	ના	વષ્ગ	માટે	પ૮૮	લાખના	િુતિત	અંદાજો	મુકવામાં	આવેલા	છે.	તેનષી	િામે	૪૬૨.૧૭	લાખનો	

ખિ્ગ	થ્ેલ	છે.	
	 (૯)		વષ્ગ	ર૦ર૧-૨૨	ના	વષ્ગ	માટ	ેપ૮૮.૦૦	લાખના	િુતિત	અંદાજો	મુકવામાં	આવેલા	છે.	માહે	નવેમબર-૨૦૨૧	

અંતતત	` ૪૦૭.૯૫	લાખનો	ખિ્ગ	થ્ેલ	છે.
	 (૧૦)		વષ્ગ	ર૦૨૨-૨૩	ના	વષ્ગ	માટે	પ૮૮.૦૦	લાખના	િુતિત	અંદાજો	મુકવામાં	આવેલા	છે.
(૬)  અન્ પછાત િગગોનું પંિ : 
	 ઇન્દ્રાિહાનષીના	કેિમાં	(રષીટપષીટષીરન	તિતવલ	નં.	૯૩૦-૧૯૯૦)માં	નામદાર	િુતરિમ	કોટદે	આપેલ	આદેરના	પાલન	રૂપે	
રુજરાત	રાજ્ના	નારફરકોને	અન્્	પછાતવરગોનષી	્ાદષીમાં	િમાવેર	કરવા	તેમજ	અતત	િમાવેર	ક	ેઅલપ	િમાવેર	માટેનષી	
રજુઆતો	 તપાિવાના	 હેતુથષી	 રાજ્	 િરકારે	 િમાજ	 કલ્ાણ	 તવભારના	 તા.૧૮/૩/૧૯૯૩ના	 ઠરાવ	 ક્રમાંકઃએિએિપષી	
-૧૧૯૩-ખ-૧૦૨-અ	થષી	રુજરાત	હાઇકોટ્ગના	તનવૃત	મુખ્	ન્્ા્મુતત્ગ	શ્ષી.	પષી.આર.રોકુલતક્રષણનનષી	પિં	તરષીકે	તનમણુંક	કરષી	
હતષી.	હાલ,	પંિનષી	જગ્ા	પર	અધ્ક્ા	તરષીકે	રુજરાત	હાઇકોટ્ગના	ભુતપુવ્ગ	ન્્ા્મુતત્ગ	માનનષી્	િુશ્ષી	િુજ્ાબેન	કે.	ભટ્ટ	છે.	
	 જ્ાતત	કે	જાતત	મંડળો	તરિથષી	પંિને	મળેલ	રજુઆતો	ધ્ાને	લઇ,	અરજદારોન	ેરિશ્નાવલષી	મોકલષી	માતહતષી	એકત્	કરવામાં	
આવે	છ	ેતથા	પંિના	અતધકારષીશ્ષીઓ	સથળ	તનરષીક્ણ	રૂબરૂ	મુલાકાત	લઇ	તપાિ	કરે	છે.	મળેલ	રજુઆતોના	િંદભ્ગમા	ંતમામ	
પાિાઓનો	અભ્ાિ	કરષી	જ્ાતત/-જાતતનો	અન્્	પછાતવરગોનષી	્ાદષીમા	ંિમાવેર	કરવા	્ોગ્	છે	કે	કેમ	તે	અરંેનષી	િરકારને	પિં	
ભલામણ	કર	ેછે.
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(૭) ગુિરાત રાજ્ જબન અનામત િગગોનું આ્ોગ
 ગિુરાત રાજ્ જબન અનામત િગગોનું આ્ોગની રિના
•  પ્રસતાિના ઃ
	 િામાતજક	 ન્્ા્	 અન	ે અતધકારષીતા	 તવભાર,	 િતિવાલ્,	 રાંધષીનરરનષી	 તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૭નષી	 અતધિૂિના	 ક્રમાંકઃ	
જીએિએમ/૨૦૧૭/૧૩/િરપ/૧૨૨૦૧૭/૫૭૫૯૪૯/અ	થષી	રુજરાત	રાજ્	તબન	અનામત	વરગોનુ	ંઆ્ોરનષી	રિના	કરવામાં	
આવેલ	છે.	આ	આ્ોરનો	ક્ેત્ાતધકાર	િમગ્	રુજરાત	રહેરે	અન	ેઆ્ોરનું	વડુ	મથક	રાંધષીનરર	રહેરે.
ગુિરાત રાજ્ જબન અનામત િગગોનું આ્ોગના અધ્ક્ષ
	 િામાતજક	ન્્ા્	અને	અતધકાફરતા	તવભારનષી	તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૭નષી	અતધિૂિનાથષી	અધ્ક્,	ઉપાધ્ક્	અને	ત્ણ	િભ્ોનષી	
તનમણૂંક	કરવામાં	આવેલ	હતષી.	(તનમણૂંકનષી	તારષીખથષી	ત્ણ	વષ્ગ	માટે)	તેમજ	તવભારનષી	તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૧ના	અતધિૂિનાથષી	
અધ્ક્	અને	ઉપાધ્ક્નષી	તનમણૂંક	કરવામાં	આવેલ	છે.	 તબન	િરકારષી	િભ્ોનષી	મુદ્ત	તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૦ના	રોજ	પણૂ્ગ	થતાં	
હાલમાં	જગ્ા	ભરા્ેલ	નથષી.	
કામગીરી અને કા્થિક્ષેત્
•  આ્ોગના કા્ગો
►	 રુજરાત	રાજ્ના	 તબન	અનામત	વરગોનષી	પષીડાઓ,	મુશકેલષીઓ	અન	ેિમસ્ાઓનષી	તપાિ	કરરે	અને	િમાજના	આ	

વરગોનષી	પષીડાઓ,	મુશકેલષીઓ	અને	િમસ્ાઓના	િમાધાન	માટે	ભલામણો	કરરે.
►	 રુજરાત	રાજ્ના	તબન	અનામત	વરગોનષી	કલ્ાણકારષી	્ોજનાઓ	ઘડરે,	તેના	અમલ	માટે	િરકારને	ભલામણ	કરરે.
►	 રુજરાત	રાજ્	િરકારનષી	અમલમા	ંહો્	તેવષી	 કલ્ાણકારષી	્ોજનાનો	અભ્ાિ	કરરે	તે	્ોજનાઓ	 તબન	અનામત	

વરગોના	તહતમાં	કેવષી	રષીતે	લારુ	કરષી	રકા્	તે	અંરેનષી	ભલામણો	કરરે.
►	 આ્ોર	અન્્	રાજ્ો	અને	કેંદ્ર	રાતિત	રિદેરોનષી	કલ્ાણકારષી	નષીતતઓનો	અભ્ાિ	કરરે,	આવષી	નષીતતઓ	સવષીકારવષી	કે	

કેમ	તેનષી	ભલામણો	કરરે.
►	 માર્ગદર્ગક	તિદાંતો	(Directive	Principles)	અન	ેઅન્્	ભારોમાં	િમાવા્ેલષી	તબન	અનામત	વરગો	માટેનષી	જોરવાઇઓના	

અમલ	માટે	ભલામણો	કરરે.	
•  આ્ોગની સત્તાઓ
►	 આ્ોરને	 િરકારષી	 તવભારો,	 િરકારષી	 તેમજ	અધ્ગિરકારષી	 િંસથાઓ,	જાહેર	િાહિો	અન	ે સવા્ત્ત	િંસથાઓ	પાિેથષી	

માતહતષી	મેળવવાનો	અતધકાર	અને	િત્તા	રહેરે.	આ્ોરન	ેતેના	હેતુ	માટે	અને	તબન	અનામત	વરગોના	તહતમા	ંિમગ્	
રાજ્માં	રિવાિ	કરવાનષી	િત્તા	રહેરે.

►	 આ્ોર	રાજ્	િરકાર	િરમાવે	તેવું	અન્્	ખાિ	કા્્ગ	કે	િરજ	બજાવરે.	
િરથિ ૨૦૨૧-૨૨ની કામગીરીનો સારાંશ
►	 જાહેર	જનતા,	રિસટો,	િામાતજક	િંસથાઓ	તરિથષી	તબન	અનામત	વરગોમાં	િમાતવષ્ટ	જ્ાતતઓ	તરિથષી	આ્ોરને	મળતષી	

રજુઆતો	અંરે	આ્ોર	દ્ારા	િરકારશ્ષીમા	ંભલામણો	કરવામાં	આવેલ	છે.	િરકારશ્ષી	દ્ારા	 તબન	અનામત	જાતતઓ/
વરગોના	રૈક્તણક	અને	આતથ્ગક	ઉતકષ્ગ	માટે	તધરાણ/વ્ાજ	િહા્	માટે	તવતવધ	૯(નવ)	્ોજનાઓનષી	મંજુરષી	આપવામાં	
આવેલ	છે.	જેનો	અમલ	રુજરાત	તબન	અનામત	રૈક્તણક	અન	ેઆતથ્ગક	તવકાિ	તનરમ	દ્ારા	તનરમને	મળેલ	અરજીઓ	
ધ્ાને	લઈ	તબક્ાવાર	અમલ	થઇ	રહેલ	છે.

►	 રુજરાત	 રાજ્	 તબન	 અનામત	 વરગોનું	 આ્ોરના	 કા્ગો	 અને	 ઉદ્ેરો	 મુજબ	 રુજરાત	 તિવા્ના	 અન્્	 રાજ્ોનષી	
્ોજનાઓનો	અભ્ાિ	કરવામાં	આવે	છે	તેમજ	અન્્	રાજ્ોમાં	લારુ	કરવામાં	આવેલ	૧૦	ટકા	આતથ્ગક	નબળા	વર્ગનષી	
્ોજનાઓ	બાબતે	અભ્ાિ	કરવામાં	આવે	છે.	

•  આ્ોગની કામગીરીની રીવ્ુ બેઠક
►	 માહે	ઓકટોબર-૨૦૨૧	િુધષીમાં	આ્ોર	ખાતે	કુલ-૨૮	િમષીક્ા	બેઠક	કરવામાં	આવેલ	છે.	જેમાં	તબન	અનામત	વરગોના	

જુદા	જુદા	મુદ્ાઓ	પર	્ોજનાઓ	પર	િિા્ગતવિારણા	કરષી,	િરકારશ્ષીમાં	ભલામણ	કરવામાં	આવેલ	છે.	
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•	  કામગીરી ઃ
►	 તવતવધ	િમાજના	આરેવાનો	િાથે	બેઠકોનું	આ્ોજન	કરષીને,	િામાતજક	િમરિતાનષી	ભાવનાન	ેિફરતાથ્ગ	કરવાના	હેતુથષી	

તબન	અનામત	વરગો	માટે	િરકારે	જાહેર	કરેલષી	્ોજનાઓનષી	માતહતષી	આપવામા	ંઆવે	છ	ેતેમજ	િામાતજક	આરેવાનો	
પાિેથષી	મંતવ્ો/િૂિનો	પણ	મેળવવામાં	આવે	છે.

►	 િરકારશ્ષી	દ્ારા	તબન	અનામત	વરગો	માટે	જે	્ોજનાઓ	મંજુર	કરવામાં	આવેલ	છે.	તે	્ોજનાઓ	અંરેનષી	માતહતષીથષી	
લોકો	અવરત	થા્	અન	ેજાણકારષી	મળષી	રહે	તે	હેતુથષી	નવેમબર	૨૦૨૧	િુધષી	 કુલ-૨૦	 તજલ્ાઓમા	ંજ	ેતે	 તજલ્ા	
કલેકટરશ્ષીનષી	ઉપલસથતતમાં	તજલ્ાના	િામાજીક	આરેવાનો,	િામાજીક	િંસથાના	અગ્ણષીઓ	િાથે	બેઠક	્ ોજી	રિિારરિિારનષી	
કામરષીરષી	કરવામા	ંઆવેલ	છે.	

•  બિેટ
►	 વષ્ગ	૨૦૧૯-૨૦ના	બજેટમાં	` ૧૪૭.૨૭	લાખનષી	બજેટ	જોરવાઈ	કરવામાં	આવેલ	હતષી.	` ૯૦.૨૩	લાખનષી	ગ્ાન્ટ	

અત્ેનષી	કિેરષીને	િાળવવામાં	આવેલ.	તેમાંથષી	` ૭૦.૧૮	લાખનો	ખિ્ગ	કરવામાં	આવેલ	છે.	વષ્ગ	૨૦૨૦-૨૧ના	બજેટમાં	
` ૮૩.૭૮	લાખનષી	િુધારેલ	જોરવાઈ	કરવામાં	આવેલ	છે.	તેમાંથષી	`	૫૫.૮૭	લાખનો	ખિ્ગ	થ્ેલ	છે.	વષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨ના	
બજેટમાં	̀ 	૧૪૨.૩૯	લાખનષી	જોરવાઇ	કરવામાં	આવેલ	છે.	તેમાંથષી	̀ 	૯૭.૯૦	લાખનષી	ગ્ાટં	અત્ેનષી	કિેરષીને	િાળવવામા	ં
આવેલ	છે.	તેમાંથષી	નવેમબર-૨૦૨૧	િુધષી	(૧૫/૧૧/૨૦૨૧	િુધષી)	` ૪૬.૩૧	લાખનો	ખિ્ગ	થ્ેલ	છે.	વષ્ગ	૨૦૨૨-૨૩	
માટે	 ` ૧૦૨.૫૮	લાખના	 સથા્ષી	ખિ્ગના	અંદાજો	મોકલવામાં	આવેલ	છે	અન	ે` ૪૨.૦૧	લાખના	િાલ	ુબાબતોના	
અંદાજોનષી	દરખાસત	કરવામાં	આવેલ	છે.
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૨૧. આદિજાતિ તિકાસ તિભાગ
અનુસૂતિિ જનજાતિ કલ્ાણ
	 આ	 વિભાગ	પછાત	િગગોના	કલ્ાણ	પૈકી	આદિજાવતઓના	કલ્ાણની	પ્રવૃવતિઓ	માટે	નીવત	નક્ી	કરે	છે.	અન	ે
ખાતાના	િડાઓ	આદિજાવત	વન્ામકશ્ીની	કચેરી	મારફત	્ોજનાઓનો	અમલ	કરાિે	છે.
	 ૨૦૧૧ની	િસતી	ગણતરી	પ્રમાણે	રાજ્ની	કુલ	િસતી	૬૦૪.૪૦	લાખની	છે.	જેમાં	અનુ.જનજાવતની	િસતી	૮૯.૧૭	
લાખ	છે.	જે	રાજ્ની	કુલ	િસતીના	પ્રમાણમાં	૧૪.૭૫	ટકા	છે.	આદિજાવતઓમા	ં૨૦૧૧	મુજબ	સામાન્	વિક્ષણનું	પ્રમાણ	
૫૯.૦૯	ટકા	છે.	આ	જાવત	માટે	િૈક્ષવણક,	આવ્થિક,	આરોગ્	અન	ેગૃહ	વનમાથિણની	્ોજનાઓ	અમલમાં	છે.	જેમાં	અનુ.જનજાવત	
પૈકી	 ખૂબ	 જ	 પછાત	એિા	 કોલધા,	 કોલચા,	 સીદ્ી,	 પઢાર,	 કા્ોડી,	 હળપવત,	અન	ે કોટિાળી્ા	જાવતઓના	 વિિેષ	 લાભ	
આપિામાં	આિે	છે.
આદિજાતિઓના કલ્ાણ માટેની ્ોજનાઓને મુખ્ િાર તિભાગોમાં િહેંિિામાં આિી છે.
(૧)	વિક્ષણ		(ર)	આવ્થિક	ઉતકષથિ		(૩)	આરોગ્,	ગૃહ	વનમાથિણ	અન	ેઅન્	્ોજનાઓ		(૪)	વનિદેિ	અને	િહીિટ
૧. તિક્ષણની ્ોજનાઓ
૧.૧  તરિ.એસ.એસ.સી.સકોલરિીપ
	 વપ્ર.એસ.એસ.સી.	સકોલરિીપ	ધો.	૧	્ી	૧૦	માં	ભણતા	આદિજાવત	વિદ્ા્થીઓન	ેઆિક	મ્ાથિિા	ધ્ાનમા	ંલીધા	
વસિા્	ચૂકિિામાં	આિે	છે.	પ્રા્વમક	વિભાગમાં	ધો.૧	્ી	૮	માં	(કુમારને)	` ૫૦૦/-	િાવષથિક	સકોલરિીપ	આપિામાં	આિે	છે.		
ધો.	૯	્ી	૧૦માં	` ૭૫૦/-	િાવષથિક	સકોલરિીપ	આપિામા	ંઆિે	છે.	જ્ારે	ધો	૧	્ી	૫માં	કન્ાને	(વિદ્ા્થીઓ)	` ૫૦૦/-	
િાવષથિક	સકોલરિીપ	આપિામાં	આિે	છે.	ધો	૬	્ી	૧૦માં	` ૭૫૦/-	િાવષથિક	વિષ્વૃવતિ	ચૂકિિામાં	આિે	છે.	(નોંધ	ધો.-૯	્ી	
૧૦માં	` ૨.૫૦	લાખ્ી	િધુ	આિક	ધરાિતા	મા/બાપ/િાલીની	 વિદ્ા્થીઓને)	જ્ારે	 વપ્રમીટીિ	ગુ્પના	વિદ્ા્થીઓને	
ધો.૧	્ી	૮	માટ	ે` ૭૫૦/-	િાવષથિક	અને	ધો.૯	્ી	૧૦માં	` ૧૦૦૦/-	િાવષથિક	ચુકિિામાં	આિે	છે.	
	 િષથિ	૨૦૨૧-૨૨માં	` ૭૯૦૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેલ	હતી.	જેની	સામે	માહે-નિેમબર-૨૦૨૧	
અંવતત	` ૬૫૫૯.૭૨	લાખનો	ખચથિ	કરિામાં	આિેલ	છે.	તેમજ	૧૧,૮૦,૨૮૧	વિદ્ા્થીઓને	વિષ્વૃવતિનો	લાભ	આપિામાં	
આિેલ	છ.ે	જ્ાર	ેપૂિથિ	એસ.એસ.સી.	વિષ્વૃવતિની	સમાન	હેતુિાળી	ત્રણ	્ોજનાઓ	માટે	૨૦૨૨-૨૩	ના	િષથિ	માટે	સં્ુક્ત	
રીતે	કુલ	` ૭૯૦૦.૦૦	લાખની	સુવચત	જોગિાઈ	સૂચિેલ	છે.	
૧.૨ ટેકનીકલ અને વ્િસાત્ક અભ્ાસક્રમો માટે સિામી તિિેકાનિં તિષ્વૃતતિ 
	 આઇ.ટી.આઇ.	અન	ેટેકનીકલ	અભ્ાસક્રમ	માટે	માવસક	` ૪૦૦/-	વિષ્વૃવતિ	આપિામા	ંઆિે	છે.	અન	ેવ્િસાવ્ક	
એક	િષથિના	કોષથિ	માટે	` ૪૦૦/-	માવસક	આપિામા	ંઆિે	છે.	ગ્ામ્	વિસતાર	માટે	આિક	મ્ાથિિા	` ૧,૨૦,૦૦૦/-	િાવષથિક	અને	
િહેરી	વિસતાર	માટે	આિક	મ્ાથિિા	` ૧,૫૦,૦૦૦/-	િાવષથિક	રાખિામાં	આિેલ	છે.	મેડીકલ/	એનજીવન્દરંગમાં	અભ્ાસ	કરતા	
વિદ્ા્થીઓ	માટે	િૈક્ષવણક	સાધનો	ખરીિિા	માટ	ેજે	વિદ્ા્થીઓના	િાલીની	આિક	મ્ાથિિા	` ૨.૫૦	લાખ	છે,	તેિા	મેડીકલના	
વિદ્ા્થીઓને	̀  ૧૦,૦૦૦/-,	દડગ્ી	એનજીવન્દરંગના	વિદ્ા્થીઓન	ે̀  ૮,૦૦૦/-	ત્ા	દડપલોમા	એનજીવન્રીંગના	વિદ્ા્થીઓને	
` ૩,૦૦૦/-	િૈક્ષવણક	સાધન	સહા્	વિદ્ા્થી	િીઠ	આપિામા	ંઆિે	છે.	આ	ઉપરાંત	એમ.ફીલ,	પી.એચ.ડી.ના	પોસટ	મેટ્ીક	આિક	
મ્ાથિિા	 ઉપરાંતના	 વિદ્ા્થીઓને	અનુક્રમે	 ` ૨,૦૦૦/-	અને	 ` ૨,૫૦૦/-	 માવસક	 વિષ્વૃવતિ	આપિામાં	આિે	 છે.	 િષથિ	
૨૦૨૧-૨૨	માટે	` ૫૫૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	કરેલ	છે.	જેની	સામ	ેમાહે-નિેમબર-૨૦૨૧	અંવતત	` ૩૯.૯૧	લાખનો	ખચથિ	
્્ેલ	છે.	તેમજ	૮૩૯	 વિદ્ા્થીઓન	ે વિષ્વૃવતિનો	લાભ	આપિામાં	આિેલ	છે.	જ્ારે	સિરહું	ત્રણ	્ોજનાઓ	માટે	િષથિ	
૨૦૨૨-૨૩	માટે	સં્ુક્ત	રીતે	કુલ	` ૫૮૦.૦૦	લાખની	સુવચત	જોગિાઈ	સૂચિેલ	છે.
૧.૩ કોલેજ સંલગ્ન છાત્ાલ્માં રહેિા તિદ્ાર્થીઓને ફૂડતિલ સહા્ 
	 કોલેજ/્ુવનિવસથિટી	 સંલગ્ન	 છાત્રાલ્ોમાં	 રહેતા	 અનુ.જનજાવતના	 વિદ્ા્થીઓન	ે િાવષથિક	 ` ૪,૫૦,૦૦૦/-	આિક	
મ્ાથિિા	 ધ્ાને	લઇ	` ૧૫૦૦/-	ખોરાક	ખચથિ	પેટે	આપિામાં	આિે	છે.	આ	્ોજનાનો	લાભ	ભારત	સરકારની	પોસટ	મેવટ્ક	
વિષ્વૃવતિ	મેળિતા	વિદ્ા્થીઓને	મળ	ેછે.	િષથિ	૨૦૨૧-૨૨	માટે	` ૩૫૦૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	કરેલ	છે.	જેની	સામે	માહે-
નિેમબર-૨૦૨૧	અવંતત	` ૩૭૪.૧૭	લાખનો	ખચથિ	્્ેલ	છે.	તેમજ	૪૫૦૮	વિદ્ા્થીઓન	ે્ોજનાનો	લાભ	આપિામા	ંઆિેલ	
છે.	જ્ાર	ેિષથિ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૩૫૦૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	સૂચિેલ	છે.
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૧.૪ એસ.એસ.સી.પછીના પોસટ મેટ્ીક અભ્ાસક્રમ માટે અનુસૂતિિ જનજાતિની િહેનો (સતહિ) અપાિી તિષ્વૃતતિ 
	 એસ.એસ.સી.	 પછીના	 વિવિધ	 અભ્ાસક્રમોમાં	 અભ્ાસ	 કરતાં	 વિદ્ા્થીઓન	ે ભારત	 સરકાર	 દ્ારા	 પોસટ	 મેવટ્ક	
વિષ્વૃવતિ	આપિામાં	આિે	છે.	િાવષથિક	આિક	મ્ાથિિા	` ૨,૫૦,૦૦૦/-	કરિામાં	આિેલ	છે.	આવ્થિક	માપિંડ	નોકરી	અન	ે
કુટુંબના	કિના	કારણે	પાત્ર	ન	હો્	તેિા	એસ.એસ.સી.	પછીની	વિદ્ા્થીનીઓન	ેઆિક	મ્ાથિિા	ધ્ાન	ેલીધા	વસિા્	રાજ્	
સરકારના	ભંડોળમાં્ી	પોસટ	મેટ્ીક	વિષ્વૃવતિ	્ોજનાના	ધોરણના	િર	મુજબ	વિષ્વૃવતિ	આપિામાં	આિે	છે.	િષથિ	૨૦૨૧-
૨૨	માટે	` ૪૩૦૦૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	કરેલ	છે.	જેમાં	સેલફ	ફા્નાનસ	કોલેજોમાં	અભ્ાસ	કરતી	વિદ્ા્થીનીઓન	ેઆિક	
મ્ાથિિા	ધ્ાને	લીધા	વસિા્	ટ્ુિન	ફીમાં્ી	મુદકત	આપિા	બાબતની	્ોજનાનો	પણ	સમાિેિ	્ા્	છે.	જેની	સામે	માહે-
નિેમબર-૨૦૨૧	અંવતત	` ૧૯૨૨૭.૪૫	લાખનો	ખચથિ	્્ેલ	છે.	તેમજ	૬૩,૧૩૭	વિદ્ા્થી/વિદ્ા્થીનીઓન	ે્ોજનાનો	લાભ	
આપિામાં	આિેલ	છે	જ્ારે	િષથિ	૨૦૨૨-૨૩	માં	સં્ુકત	` ૪૭૫૦૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	સૂચિેલ	છે.
૧.૫ િધારાના તિક્ષણ કેન્દ્ો
	 છાત્રાલ્ોમાં	રહી	અભ્ાસ	કરતાં	આદિજાવતના	ધો.૮	્ી	૧૦	ના	વિદ્ા્થીઓને	વિજ્ાન,	ગવણત	અન	ેઅંગે્જી	જેિા	
અધરા	વિષ્ો	િીખિિા	માટે	િધારાના	વિક્ષણ	િગગો	ચલાિિામાં	આિે	છે.	િષથિ	૨૦૧૪-૧૫	્ી	સિરહુ	્ોજના	બીસીકે-૧૬૫	
પછાત	િગથિના	છાત્રાલ્ોને	સહા્ક	અનુિાનની	્ોજનામાં	મજથિ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.
૧.૬ િુક િેન્ક ્ોજના
	 તબીબી,	ઇજનેરી	અને	પોલીટેકનીકના	અભ્ાસક્રમોમાં	અભ્ાસ	કરતાં	વિદ્ા્થીઓન	ેઅમિાિાિ,	િડોિરા,	રાજકોટ	
અને	સુરત	ખાતેની	બુક	બેંક	્ોજનામાં્ી	પુસતકોની	દકંમતના	પ	ટકા	દડપોઝીટ	લઇ	પુસતકો	પુરા	પાડિામા	ંઆિે	છે.	િષથિ	
૨૦૨૧-૨૨	માટ	ે` ૧૭.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	કરેલ	છે.	
૨. િૈક્ષતણક સિલિો માટે સહા્ક અનિુાનના છાત્ાલ્ો/સરકારી છાત્ાલ્ો
૨.૧ સહા્ક અનુિાનના છાત્ાલ્ો
	 અનૂસવુચત	જનજાવતના	ધોરણ	૫	્ી	૧૨માં	અભ્ાસ	કરતા	કુમાર/કન્ા	માટે	સહા્ક	અનિુાનના	ધોરણે	સિૈચ્છક	
સંસ્ા	સંચવલત	કુલ	૯૧૦	છાત્રાલ્ો	રાજ્માં	કા્થિરત	છે.	સિૈચ્છક	સંસ્ા	દ્ારા	સહા્ક	અનિુાનના	ધોરણે	ચાલતા	છાત્રાલ્ોને	
વન્ત	્્ા	મુજબના	ધોરણે	્ોજના	હેઠળ	વિવિધ	પ્રકારની	સહા્	ચુકિિામાં	આિે	છે.	
	 િષથિ	૨૦૨૧-૨૨	માટે	` ૯૮૯૪.૫૯	લાખની	જોગિાઇ	સુચિેલ	છે.	જેની	સામે	માહ-ેનિેમબર-૨૦૨૧	અંવતત	
` ૨૩૫૧.૫૨	લાખનો	ખચથિ	્્ેલ	છ.ે	તેમજ	કોરોના	માહામારીના	કારણોસર	૩૨,૭૦૦	વિદ્ા્થીઓને	લાભ	આપિામા	ં
આિેલ	છે.	જ્ાર	ેિષથિ	૨૦૨૨-૨૩	માટ	ે` ૧૦૩૨૧.૧૭	લાખની	જોગિાઇ	સુચિેલ	છે.	
૨.૨ સરકારી છાત્ાલ્ો
	 સન	ે૨૦૨૧-૨૨મા	ં૩૩	માધ્વમક	ત્ા	કોલજેકક્ષાની	૧૪૨	હોસટેલ	કા થ્િરત	છે.	જેમા	ં૧૭૩૪૦	વિદ્ા્થી	લાભ	લ	ેછે.	
માધ્તમક કક્ષા ઃ	આ	છાત્રાલ્ોમાં	વિદ્ા્થીઓન	ેમફત	રહેિાની,	તેમજ	અન્	સગિડો	જેિી	કે	પુસતકાલ્,	રમતગમતના	
સાધનો	તેમજ	પ્રા્વમક	સારિાર	માટે	િિાઓની	સુવિધાઓ	આપિામા	ંઆિે	છે.	માધ્વમક	કક્ષાની-૩૩	હોસટેલો	કા્થિરત	છે.	
જેમાં	૨૦૦૫	વિદ્ા્થીઓ	લાભ	મેળિે	છે.	
કોલેજ કક્ષા ઃ	આ	છાત્રાલ્ોમાં	 વિદ્ા્થીઓને	મફત	રહેિાની	તેમજ	અન્	સગિડો	જેિી	ક	ેપુસતકાલ્,	રમત-ગમતના	
સાધનો	તેમજ	પ્રા્વમક	સારિાર	માટે	િિાઓની	સુવિધાઓ	આપિામાં	આિે	છે.	કોલેજ	કક્ષાની-૧૪૨	હોસટેલો	કા્થિરત	છે.	
જેમાં	૧૫૩૩૫	વિદ્ા્થીઓ	લાભ	મેળિે	છે.	િષથિ	૨૦૨૧-૨૨	માટે	` ૧૦૯૨૨.૬૮	લાખની	જોગિાઇ	સૂચિેલ	છ.ે	જેની	
સામે	માહે-નિેમબર-૨૦૨૧	અંવતત	` ૩૧૪૯.૯૮	લાખનો	ખચથિ	્્ેલ	છે.	તેમજ	કોરોના	મહામારીના	કારણોસર	૫૦	ટકા	
પ્રમાણે	૮૮૨૨	વિદ્ા્થીઓને	્ોજનાનો	લાભ	આપિામાં	આિેલ	છે.	જ્ારે	િષથિ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૧૧૨૩૩.૪૭	લાખની	
જોગિાઇ	સૂચિેલ	છે.
૨.૩ સમરસ છાત્ાલ્ 
	 અમિાિાિ,	િડોિરા,	સુરત,	રાજકોટ,	ભાિનગર,	આણંિ,	જામનગર,	ભુજ,	વહંમતનગર	ખાતે	તેમજ	િષથિ-૨૦૨૦-
૨૧્ી	પાટણ	મુકામે	સમરસ	છાત્રાલ્ો	િરૂ	કરેલ	છે.	જેમાં	૩૯૦૦	આદિજાવત	વિદ્ા્થી/વિદ્ા્થીનીઓને	રહેિા	જમિાની	
તેમજ	અદ્તન	સુવિધા	 િાળા	છાત્રાલ્નો	લાભ	પુરો	 પાડિા	 િષથિ	 ૨૦૨૧-૨૨	માટે	 ` ૨૨૩૭.૬૩	લાખની	જોગિાઇ	
સૂચિિામાં	આિેલ	છે.	જનેી	સામ	ેમાહે-નિમેબર-૨૦૨૧	અંવતત	` ૧૨૩૧.૯૯	લાખનો	ખચથિ	્્લે	છે.	જ્ારે	િષથિ	૨૦૨૨-૨૩	
માટે	` ૨૨૮૪.૧૭	લાખની	જોગિાઇ	સચૂિેલ	છે.	
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૨.૪ આશ્રમિાળા
	 આશ્મિાળા	૧	્ી	૮	ધોરણની	રહેણાંક	વ્િસ્ાિાળી	પ્રા્વમક	િાળા	છે.	સામાન્	રીતે	આશ્મિાળાઓ	જંગલમાં	
ઉંડાણના	ભાગમાં	સ્ાપિામાં	આિે	છે.	તેમાં	ભણતા	બાળકોન	ેજમિાની,	રહેિાની	સગિડો	અન	ેગણિેિ	જિેી	સુવિધાઓ	પૂરી	
પાડિામાં	આિે	છે.	આમ	પા્ાની	જરૂદર્ાત	સંતોષાતી	હોઇ,	તેઓ	વિક્ષણ	સરળતા્ી	લઇ	િકે	છે.	છાત્ર	જીિન	સમૃધધ	બને	
તે	માટ	ેબવુન્ાિી	વિક્ષણની	વિવિધ	પા્ાની	પ્રવૃવતિઓ	હા્	ધરિામાં	આિે	છે.	વિક્ષણના	સાવનધ્મા	ંજીિન	ઘડતર	અને	ચદરત્ર	
ઘડતરનું	કા્થિ	સંસ્ામાં	્ા્	છે.
	 આશ્મિાળામાં	૮માં	ધોરણનું	 વિક્ષણ	પુરં	કરીન	ેવિદ્ા્થીઓ	પોતાનુ	ંમાધ્વમક	વિક્ષણ	ચાલુ	રાખ	ેતે	માટે	ઉતિર	
બુવન્ાિી	આશ્મિાળાઓ	િરૂ	કરિામાં	આિી	છે.	આ	સંસ્ામાં	ઉધોગ	તરીકે	કૃવષ	અન	ેગોપાલન	જેિા	વિષ્ો	ભણાિિામાં	
આિે	છે.
	 રાજ્ની	૪૦૩	જેટલી	અનુ.જનજાવતની	આશ્મિાળાઓ,	૧૯૬	ઉતિર	બુવન્ાિી	આશ્મિાળાઓ	ત્ા	૬૨	ઉચ્ચતર	
ઉતિર	બુવન્ાિી	આશ્મિાળાઓમાં	અનુક્રમે	૬૨,૦૮૪,૨૧,૮૪૦	અન	ે૮,૯૯૦	વિદ્ા્થી/વિદ્ા્થીનીઓન	ેમળીને	કુલ	આિરે	
૯૨,૯૧૪	વિદ્ા્થી/	વિદ્ા્થીનીઓને	પ્રિેિ	આપિાની	જોગિાઇ	છે.
	 આદિજાવત	વિસતાર	પેટા્ોજના	હેઠળની	આશ્મિાળાઓ	ત્ા	ઉતિર	બુવન્ાિી	આશ્મિાળાઓના	વનભાિ	
માટે	િષથિ	ર૦૨૦-૨૧	માટે	` ૪૧૦૯૬.૮૨	લાખની	જોગિાઇ	કરિામાં	આિી	હતી.	જેની	સામે	માહે-નિેમબર-૨૦૨૧	
અંવતત	` ૧૪૯૨૭.૬૮	લાખનો	ખચથિ	્્ેલ	છ.ે	તેમજ	૮૯૮૨૫	વિદ્ા્થી/વિદ્ા્થીનીઓને	્ોજનાનો	લાભ	આપિામાં	
આિેલ	છે.	જ્ારે	િષથિ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૩૯૫૮૩.૨૩	લાખ	સૂચિેલ	છે.	
૨.૫ આિિ્શ તનિાસી િાળાઓ
	 આદિજાવત	વિદ્ા્થીઓ	વિક્ષણ	ક્ષેત્રે	તેજસિી	કારકીિથી	પ્રાપ્ત	કરી	િકે	તે	માટે	આિિથિ	વનિાસી	િાળાઓ	િરૂ	કરિામાં	
આિી	છે.	આ	િાળાઓમા	ંવિદ્ા્થીઓને	ભણિાની,	રહેિાની,	જમિાની	તેમજ	અન્	સુવિધાઓ	વિનામૂલ્ે	પૂરી	પાડિામાં	
આિે	છે.	હાલમાં	કુલ	૨૬	કુમારો	માટે,	૨૬	કન્ાઓ	માટે	ત્ા	૨૩	કુમાર/કન્ાઓ	વમશ્	િાળા	મળી	એમ	કુલ	૭૫	આિિથિ	
વનિાસી	િાળાઓ	ચાલે	છે.	જેના	માટ	ેિષથિ	૨૦૨૧-૨૨	માટે	` ૧૧૫૪૯.૭૩	લાખની	જોગિાઇ	કરિામાં	આિી	હતી.	જેની	
સામે	માહે-નિેમબર-૨૦૨૧	અંવતત	̀  ૪૮૦૯.૯૯	લાખનો	ખચથિ	્ ્ેલ	છે.	તેમજ	૧૦૯૫૩	વિદ્ા્થી/વિદ્ા્થીનીઓન	ે્ ોજનાનો	
લાભ	આપિામાં	આિેલ	છે.જ્ારે	િષથિ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૧૧૨૭૪.૪૯	લાખની	જોગિાઇ	સૂચિિામા	ંઆિી	છે.	
૨.૬ મફિ ગણિેિ ્ોજના
	 ધો.૧	્ી	૮	માં	અભ્ાસ	કરતાં	અનુ.જનજાવતના	બાળકોને	આિક	મ્ાથિિા	ધ્ાનમા	ંલીધા	વસિા્	ત્રણ	જોડી	ગણિેિ	
પેટે	` ૬૦૦/-	સહા્	આપિામાં	આિે	છે.	િષથિ	૨૦૨૧-૨૨માં	` ૮૧૦૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેલ	હતી.	જેની	
સામે	માહે-નિેમબર-૨૦૨૧	અંવતત	` ૭૦૭૭.૧૪	લાખનો	ખચથિ	્્ેલ	છે.	તેમજ	૧૧,૮૦,૬૦૫	વિદ્ા્થી/વિદ્ા્થીનીઓને	
્ોજનાનો	લાભ	આપિામાં	આિેલ	છે.	જ્ારે	િષથિ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૮૧૦૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	સૂચિિામાં	આિી	છે.
૨.૭ તિદ્ાસાધના ્ોજના
	 ધો.૯	માં	ભણતી	અને	ગરીબી	રેખા	નીચ	ેજીિતા	ંકુટુંબોની	અનુ.જનજાવતની	કન્ાઓન	ેઆ	્ોજના	હેઠળ	મફત	
સા્કલ	ભેટ	આપિામાં	આિે	છે.	આિક	મ્ાથિિા	ગ્ામ્	વિસતાર	માટે	` ૧,૨૦,૦૦૦/-	ન	ેિહેરી	વિસતાર	માટે	` ૧,૫૦,૦૦૦/-	
િાવષથિક	રાખિામાં	આિેલ	છે.	િષથિ	૨૦૨૧-૨૨	માટે	` ૧૯૦૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	કરેલ	છે.	જ્ારે	િષથિ	૨૦૨૨-૨૩	
માટ	ે` ૧૭૦૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	સૂચિેલ	છે.
૩. આતર્્શક ઉતકર્શની ્ોજનાઓ
	 અન.ુઆદિજાવતના	લોકોનો	આવ થ્િક	વિકાસ	્ા્	અન	ેપોત	ેપગભર	્ઇ	િકે	ત	ેમાટે	નીચનેી	્ોજનાઓ	અમલમા	ંછે.
૩.૧ માનિ ગરીમા ્ોજના
	 માનિ	ગરીમા	્ોજના	હેઠળ	સિરોજગારીની	કુલ	દકટસના	સાધનોની	સખં્ા	અન	ેદકંમત	જિુા	જિુા	ટ્ડે	મજુબ	નક્ી	
કરિામા	ંઆિલે	છે.	કુલ	૨૮	ધંધાિારી	કીટસ	સહા્રૂપ	ેઆપિામા	ંઆિ	ેછે.	આિક	મ્ાથિિા	િાવષથિક	̀  ૧,૨૦,૦૦૦/-	ગ્ામ્	વિસતાર	
માટે	અન	ેિહેરી	વિસતાર	માટે	` ૧,૫૦,૦૦૦/-	કરિામા	ંઆિલે	છે.	આ	્ોજના	હેઠળ	સને	ર૦૨૦-૨૧	ના	િષથિમા	ં` ૧૫૦૦.૦૦	
લાખની	જોગિાઇ	કરિામા	ંઆિલે	છે.	જમેા	ંખતેમજરુોન	ેસાધન	સહા્	્ ોજનાની	જોગિાઇનો	પણ	સમાિિે	્ ા્	છે.	જ્ારે	સને	
૨૦૨૨-૨૩મા	ંસં્ કુત	` ૧૫૦૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	સચૂિેલ	છે.
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૩.૨ પછાિ િગ્શની મતહલાઓ માટે તિિણિગગો
	 રાજ્માં	બહેનોને	વિક્ષણની	તાલીમ	લઇને	વિિણકામ	કરી	રોજગારી	મેળિી	િકે	ત	ેમાટે	વિિણિગથિ	સરકાર	દ્ારા	
ચલાિિામાં	આિતા	હતાં.	િષથિ	૨૦૨૧-૨૨	માટે	` ૨.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	કરેલ	છે.	જેની	સામે	માહે-નિેમબર-૨૦૨૧	
અવંતત	` ૧.૦૧	લાખનો	ખચથિ	્્ેલ	છે.	િષથિ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૨.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	સૂચિેલ	છે.	
૩.૩ પૂિ્શ પરીક્ષા િાલીમ કેન્દ્ો
	 સરકારી/અધથિ	સરકારી	નોકરીઓમાં	આરવક્ષત	જગ્ાઓ	હોિા	છતા	ંતાલીમના	અભાિે	અનુ.આદિજાવતના	ઉમેિિારો	
ઇનટરવ્ુમાં	સારો	િેખાિ	કરી	િકતા	ન્ી.	આ્ી	તેમની	પરીક્ષાલક્ષી	તાલીમ	માટે	પિૂથિ	પરીક્ષા	તાલીમ	કેનદ્ો	ચલાિિામા	ં
આિતા	હતાં.	
	 િષથિ	૨૦૨૧-૨૨	માટે	` ૧૧.૬૩	લાખની	જોગિાઇ	કરેલ	છે.	જેની	સામ	ેમાહે-નિેમબર-૨૦૨૧	અવંતત	` ૬.૮૫	
લાખનો	ખચથિ	્્ેલ	છે.	જ્ારે	િષથિ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૧૫.૮૧	લાખની	જોગિાઇ	સૂચિેલ	છે.
૩.૪ તિરસા મુંડા ભિન, ગાંધીનગર
	 આદિજાવત	ભિન,	ગાંધીનગર	મુકામે	 તૈ્ાર	 કરિામાં	આિેલ	છે.	 જેનું	 નામાવભધાન	 વબરસા	 મુંડા	ભિન	તરીક	ે
કરિામાં	આિેલ	છે.	આ	ભિનમાં	વન્ામકશ્ી,	આદિજાવત	વિકાસની	કચેરી,	મુખ્	કારોબારી	અવધકારીશ્ી,	ડી-સેગની	કચેરી,	
કા્થિપાલક	વન્ામકશ્ી,	ગુજરાત	આદિજાવત	વિકાસ	વનગમની	કચેરી	ત્ા	કા્થિપાલક	વન્ામકશ્ી,	ગુજરાત	રાજ્	ટ્ા્બલ	
એજ્ુકિેન	સોસા્ટી,	ગાંધીનગરની	કચેરીઓ	કા્થિરત	છે.	આ	ઉપરાંત	આદિજાવત	લોકો	ગાંધીનગર	મુકામે	સરકારી	કામે	આિે	
ત્ાર	ેતેઓને	રહેિાની	ખૂબ	જ	અગિડ	પડતી	હતી	જેને	ધ્ાન	ેલઇન	ેઆદિજાવતઓન	ેરહિેા	માટે	વિશ્ામગૃહ	પણ	બનાિિામા	ં
આિેલ	છે.	જે	કા્થિરત	છે.	િષથિ	૨૦૨૧-૨૨	માટે	` ૪૫.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	કરેલ	છે.	જેની	સામે	માહે-નિેમબર-૨૦૨૧	
અવંતત	` ૧૨.૮૬	લાખનો	ખચથિ	્્ેલ	છે.	જ્ારે	િષથિ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૪૪.૮૦	લાખની	જોગિાઇ	સૂચિેલ	છે.
૩.૫ ગુજરાિ આદિજાતિ તિકાસ તનગમ
	 આ	વનગમ	સંપૂણથિ	રીતે	રાજ્	સરકાર	દ્ારા	ચાલ	ેછે.	જેનું	ધ્ે્	અનુ.જનજાવતની	વ્દકતઓનું	આવ્થિક	સતર	ઊંચ	ુ
લાિિાનું	છે.	આ	વનગમ	આદિજાવત	સહકારી	મંડળીના	સભ્ોન	ેઆવ્થિક	સહા્	આપ	ેછે.	આ	વનગમના	િહીિટી	ખચથિ	ત્ા	
અન્	પ્રવૃવતિ	માટ	ેસરકાર	નાણાંકી્	સહા્	આપે	છે.	આદિજાવત	વિકાસ	વનગમ	અવધવન્મ-૧૯૭ર	ની	જોગિાઇ	અનુસાર	
રાજ્	સરકાર	ેમૂડી	ભંડોળ	વનગમન	ેઆ	પ્રવૃવતિ	હા્	ધરિા	પુર	પાડેલ	છે.	સન	ે૨૦૨૦-૨૧માટે	̀  ૬૭૭.૯૯	લાખની	વનગમના	
િહીિટી	ખચથિ	માટે	જોગિાઇ	કરિામાં	આિી	છે.	જેની	સામે	માહે-નિેમબર-૨૦૨૧	અંવતત	` ૩૮૦.૫૮	લાખનો	ખચથિ	્્ેલ	
છે.	જ્ાર	ેસને	૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૬૭૭.૯૯	લાખની	િહીિટી	ખચથિ	માટે	જોગિાઇ	સૂચિેલ	છે.
૩.૬ કા્િા અને િિીિી સ્ાિકોને સિિંત્ વ્િસા્ િરૂ કરિા માટે લોન િર્ા સહા્
	 મેડીકલમા	ંસ્ાતક	્્ેલા	આદિજાવત	ઉમેિિારોન	ેસિતંત્ર	વ્િસા્	િર	કરિા	માટે	લોન	સહા્	ગુજરાત	આદિજાવત	
વિકાસ	વનગમ	મારફતે	મંજૂર	કરિામાં	આિે	છે.	જે	ઉપરાંત	બેંક	અ્િા	નાણાકી્	સંસ્ાઓ	પાસે્ ી	` ૫૦.૦૦	લાખ	સુધીની	
લોન	મેળિે	ત્ારે	આ	લોન	પર	૬	ટકાના	િરે	વ્ાજ	સબસીડી	` ૩	(ત્રણ)	લાખ	સુધીની	ત્રણ	િષથિ	સુધી	આપિાની	જોગિાઇ	
િષથિ-૨૦૧૩-૧૪્ી	કરિામાં	આિેલ	છે.	આદિજાવતના	કા્િાના	સ્ાતકોન	ેસિતંત્ર	વ્િસા્	િરૂ	કરિા	માટે	લોન	સહા્	
ગુજરાત	આદિજાવત	વિકાસ	વનગમ	મારફતે	મંજૂર	કરિામાં	આિે	છે.	જ	ેઉપરાંત	કા્િાનો	અભ્ાસ	ક્ાથિ	બાિ	બે	િષથિમાં	સનિ	
મેળિી	હો્	તેિા	આદિજાવત	્ ુિક	/્ુિતીઓ	માટે	સટાઇપેનડ	આપિાની	જોગિાઇ	અમલમા	ંછે.	િષથિ	૨૦૨૧-૨૨માં	̀  ૪૬.૮૦	
લાખની	જોગિાઇ	કરિામાં	આિી	હતી.	જેની	સામે	માહે-નિેમબર-૨૦૨૧	અંવતત	` ૨૬.૨૬	લાખનો	ખચથિ	્્ેલ	છે.	તેમજ	
૨૬	લાભા્થીઓન	ે્ોજનાનો	લાભ	આપિામાં	આિેલ	છે.	જ્ારે	સને	૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૨૩.૪૦	લાખની	જોગિાઇ	સૂચિેલ	
છે.	આ	્ોજનાનો	અમલ	ગુજરાત	આદિજાવત	વિકાસ	વનગમ,	ગાંધીનગર	મારફતે	કરાિિામા	ંઆિે	છે.
૩.૭ મુખ્મંત્ીશ્રીની નાહરી કેન્દ્ ્ોજના
	 આદિજાવત	વિસતારના	મવહલા	જૂ્ોને	રોજગારી	પુરી	પાડિા	િષથિ	૨૦૧૬-૧૭્ી	અમલમાં	આિેલ	મુખ્મંત્રીશ્ીની	
નાહરી	કેનદ્	્ોજના	માટે	િષથિ	૨૦૨૧-૨૨	માટે	` ૨૦૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	સૂચિેલ	છે.	જેની	સામ	ેમાહે-નિેમબર-૨૦૨૧	
અવંતત	` ૭૨.૦૬	લાખનો	ખચથિ	્્ેલ	છે.	તેમજ	૫	લાભા્થીઓન	ે્ોજનાનો	લાભ	આપિામાં	આિેલ	છે.	જ્ારે	િષથિ	૨૦૨૨-
૨૩	માટે	` ૧૬૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	સૂચિેલ	છે.



535

૪ આરોગ્, ગૃહ તનમા્શણ અને અન્્ ્ોજનાઓ
૪.૧ વ્દકિગિ ધોરણે મકાન સહા્
	 વ્દકતગત	ધોરણે	આિાસ	સહા્,	અનુ.જનજાવતના	વપ્રમીટીિ	ગ્રૃપના	લોકોન	ેઆિાસ	સહા્	ત્ા	હળપવત	હાઉસીંગ	
અને	િહેરી	વિસતાર	માટેની	મકાન	સહા્	્ોજના	માટે	તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૮્ી	સહા્ની	રકમ	આિાસ	િીઠ	` ૧,૨૦,૦૦૦/-	
કરિામાં	આિેલ	છે.	હાલ	આ	્ોજનામાં	બી.પી.એલ.	્ાિીમાં	સમાિેિ	્્ેલ	૦-૧૬	સકોર	ધરાિતા	લાભા્થીઓને	પ્ર્મ	
પસંિગી	આપિામાં	આિે	છે.	ત્ાર	બાિ	૦-૧૬	સકોર	પણૂથિ	્્ે્ી	૧૭	્ી	૨૦	સકોર	ધરાિતા	લાભા્થીઓન	ેમકાન	સહા્નો	
લાભ	આપિામાં	આિે	છે.	જ્ારે	હળપવત	ગૃહ	વનમાથિણ	બોડથિ	દ્ારા	હળપવત	જાવતના	ઇસમો	માટ	ેસહા્નું	ધોરણ	ગ્ામ્	વિસતાર	
માટે	૨૦્ી	ઉપરનો	બીપીએલ	સકોર	તેમજ	નગરપાવલકા	વિસતારમાં	૮૦	્ી	૧૦૦	ભારાંક	ધરાિતા	િહેરી	ગરીબ	હળપવત	
લાભા્થીઓને	આપિાનું	સુધારેલ	ઠરાિ્ી	ઠરાિેલ	છે.	િષથિ	૨૦૨૧-૨૨માં	` ૬૭૧૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	કરિામાં	આિી	
હતી.	જેની	સામે	માહે	નિેમબર-૨૦૨૧	અંવતત	` ૩૪૨૬.૫૫	લાખનો	ખચથિ	્્ેલ	છે.	તેમજ	૪૦૫૦	લાભા્થીઓન	ેસહા્નો	
લાભ	મળેલ	છે.	જ્ારે	ર૦૨૨-૨૩	માટે	(આદિમજુ્	અન	ેહળપવત	સવહત)	` ૬૯૫૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	સૂચિેલ	છે.
૪.૨ મફિ િિીિી સહા્
	 આ	્ોજના	હેઠળ	તબીબી	સહા્ની	્ોજના	હેઠળ	સામાન્	િિગો	માટે	̀  ૧૫૦/-,	ક્ષ્	જેિા	િિથી	માટે	મવહન	ે̀  પ૦૦/-	
િિથિ	મટ	ેત્ાં	સુધી,	પ્રસૂવતના	ગંભીર	કેસ	માટે	` પ૦૦/-	કેસ	િીઠ,	રકતવપતિ	માટે	` ૮૦૦/-	માવસક	િિથિ	મટે	ત્ાં	સુધી	સહા્	
આપિામાં	આિે	છે	અને	કેનસર	જેિા	જીિલેણ	િિગો	માટે	` ૧૦૦૦/-	માવસક	િિથિ	મટે	ત્ાં	સુધી	સહા્	આપિામા	ંઆિે	છે.	
િષથિ-૨૦૧૬-૧૭્ી	આદિજાવત	સમાજના	 સીકલસેલ	એનીમી્ાનો	ભોગ	બનેલ	 િિથીઓન	ે તબીબી	 સારિાર	 ત્ા	 પૌચટિક	
આહારના	ખચથિમાં	સહા્	રૂપ	્િા	િિથી	િીઠ	માવસક	` ૫૦૦/-ની	સહા્	ચુકિિામા	ંઆિે	છે.	
	 આ	્ોજના	હેઠળ	િષથિ	૨૦૨૧-૨૨માં	` ૧૦૬૫.૬૦	લાખની	જોગિાઇ	કરિામાં	આિી	હતી.	જેની	સામે	માહે	
નિેમબર-૨૦૨૧	અંવતત	` ૪૦૬.૨૮	લાખનો	ખચથિ	્્ેલ	છે.	તેમજ	૧૧,૬૨૨	લાભા્થીઓન	ેસહા્નો	લાભ	મળેલ	છે.જ્ાર	ે
િષથિ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૧૦૬૫.૬૦	લાખની	જોગિાઇ	સૂચિેલ	છે.
૪.૩ અત્ાિારના દકસસામાં નાણાંકી્ સહા્
	 અન.ુ	જનજાવતના	લોકો	પર	્તા	અત્ાચારના	બનાિો	રોકિા	માટે	વિવિધ	કાનનૂી	જોગિાઇના	ઘણા	ંપગલાં	લિેામાં	
આિી	રહ્ા	ંછે.	અત્ાચારના	દકસસાઓમા	ંવિવિધ	િરોએ	નાણાંકી્	સહા્મા	ંભારત	સરકારે	વન્ત	કરેલ	સહા્ના	િરો	(વિડ્લુ	
મજુબ)	તા.૨૩/૦૬/૨૦૧૪્ી	અમલમા	ંમકુિા	તા.૧૪/૦૪/૨૦૧૬ના	જાહેરનામાની	જોગિાઇ	મજુબ	વન્ત	્્લે	તાજતેરમાં	
સધુારેલ	િરો	પ્રમાણે	ચકુિિામા	ંઆિ	ેછે.	ખનુના	કેસોમા	ં` ૮,૨૫,૦૦૦/-	અને	બળાતકારના	દકસસામા	ં` ૫,૦૦,૦૦૦/-	સધુીની	
નાણાકંી્	સહા્	આપિામા	ંઆિ	ેછે.	અત્ાચારો	અટકાિિા	માટે	“અત્ાચાર	વનિારક	અવધવન્મ	૧૯૮૯”	અમલમા	ંમકુિામાં	
આિેલ	છે.	આ	કા્િાના	અસરકારક	અમલ	માટે	તાલકુા,	જીલ્ા	અને	રાજ્	કક્ષાએ	તકેિારી	સવમવતઓની	ત્ા	ખાસ	અિાલતોની	
રચના	કરિામા	ંઆિી	છે.	આ	્ોજના	માટે	િષથિ	૨૦૨૧-૨૨	માટે	` ૧૮૩૪.૯૯	લાખની	જોગિાઇ	્્લે	છે.	જેની	સામ	ેમાહે	
નિેમબર-૨૦૨૧	અવંતત	` ૯૪૯.૯૭	લાખનો	ખચથિ	્્ેલ	છે.	તમેજ	૩૨૭	જટેલા	ઇસમોને	સહા્	ચકુિલે	છે.જ્ારે	િષથિ	ર૦૨૨-
૨૩	માટે	` ૧૮૪૬.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	સચૂિેલ	છે.	
૪.૪ કુંિરિાઇના મામેરાની ્ોજના
	 અન.ુ	આદિજાવત	 પુખતિ્ની	 કન્ાન	ે લગ્નપ્રસંગ	ે કંુિરબાઇના	 મામરેાની	 ્ોજના	અતંગથિત	 ` ૧૨,૦૦૦/-	 સધુીની	
નાણાકંી્	સહા્	આપિામા	ંઆિ	ેછે.	િષથિ-૨૦૧૪-૧૫્ી	કંુટુબંિીઠ	મહતિમ	બ	ેકન્ાઓન	ેઆ	સહા્નો	લાભ	મળિાપાત્ર	્ા્	
છે.	િષથિ	૨૦૨૧-૨૨	માટે	` ૧૧૯૭.૬૨	લાખની	જોગિાઇ	સુચિલે	છે.	જનેી	સામ	ેમાહે	નિમેબર-૨૦૨૧	અવંતત	` ૪૦૫.૧૯	
લાખનો	ખચથિ	્્લે	છે.	તમેજ	૩૨૬૩	કન્ાઓન	ેસહા્નો	લાભ	મળેલ	છે.	જ્ારે	િષથિ	ર૦૨૨-૨૩	મા	ંસં્ કુત	` ૧૨૫૦.૦૦	
લાખની	જોગિાઇ	સચૂિલે	છે.
૪.૫ સાિફેરા સમૂહ લગ્નના
	 આ	્ોજના	૧૯૯૮-૯૯માં	પ્ર્મિાર	અમલમાં	આિેલ	છે.	જેમાં	૧૦	કરતાં	િધુ	આદિિાસી	્ુગલો	સમૂહ	લગ્નમાં	
ભાગ	લે	તો	્ુગલને	` ૧૨,૦૦૦/-	અન	ેઆ્ોજક	સંસ્ાને	્ુગલ	િીઠ	` ૩,૦૦૦/-	િધુમાં	િધુ	` ૫૦,૦૦૦/-ની	મ્ાથિિામાં	
સહા્	આપિાની	જોગિાઇ	છે.	િષથિ	૨૦૧૫-૧૬્ી	સિરહુ	્ોજના	િીકિેા્	૩૪	મામેરા	મંગળસુત્ર	માટે	નાણાકી્	સહા્ની	
્ોજનામાં	મજથિ	કરિામાં	આિેલ	છે.
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૪.૬ િૂધ સંજીિની ્ોજના
	 િૂધ	સંજીિની	્ોજના	હેઠળ	ધોરણ-૧	્ી	૮માં	અભ્ાસ	કરતા	અનુસવૂચત	જનજાવતના	૭.૬૮	લાખ	જેટલા	બાળકોને	
િષથિ	૨૦૧૯-૨૦મા	ંલાભ	આપિામાં	આિતો	હતો.	િષથિ	૨૦૨૧-૨૨	માટે	` ૧૭૦૬૦.૧૬	લાખની	જોગિાઇ	કરેલ	પરંત	ુ
કોરોના	મહામારીને	કારણે	િાળાઓ	બંધ	હોિા્ી	અમલિારી	્ઇ	િકેલ	ન્ી.	જ્ારે	િષથિ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૧૪૬૭૯.૬૬	
લાખની	જોગિાઇ	સૂચિેલ	છે.	
૫.૧ ન્્ુ ગુજરાિ પેટન્શ 
	 ગુજરાત	સરકારે	અનુસૂવચત	જનજાવતના	સિાાંગી	 વિકાસન	ેપ્રાધાન્	આપેલ	છે.	જનજાવતઓના	 વિકાસ	તેઓની	
ભાગીિારી	અને	સહ્ોગ્ી	્ા્	તેને	આિશ્ક	ગણીને	ન્ુ	ગુજરાત	પેટનથિ	પ્રમાણે	આદિજાવત	વિકાસનુ	ંમાળખું	ઉભું	કરેલ	છે.	
જેના	િડે	સ્ાવનક	જરૂદર્ાતના	પદરપ્રેક્્માં	્ોજનાઓ	બનાિી	તેનું	અમલીકરણ	કરી	િકા્.
	 ન્ુ	ગુજરાત	પેટનથિ	પ્રમાણેનો	આદિજાવત	વિકાસ	સતિા	વિકનેદ્ીકરણનો	ઉતકૃટિ	નમૂનો	છે.	જેમાં	સ્ાવનક	જરૂદર્ાત	
પ્રમાણે	્ોજનાઓ,	કા્થિક્રમોનું	ઘડતર	અને	અમલીકરણ	સ્ાવનક	કક્ષાએ	આદિજાવતઓને	સા્ે	રાખીન	ેનાણાંકી્	આ્ોજન	
અને	નાણાકી્	વસચધધ	હાંસલ	કરિામા઼ં	આિે	છે.	ન્ુ	ગુજરાત	પેટનથિ	હેઠળ	અમલ	્તા	કા્થિક્રમની	સમીક્ષા	અન	ેમુલ્ાંકન	માટે	
માન.	મંત્રીશ્ી,	આદિજાવત	વિકાસની	અધ્ક્ષતામાં	રાજ્	કક્ષાના	આદિજાવત	વિકાસ	મંડળ	કા્થિરત	છે.	વજલ્ા	માટ	ેપ્રભારી	
મંત્રીશ્ીની	અધ્ક્ષતામાં	વજલ્ા	આદિજાવત	વિકાસ	મંડળ	અને	તાલુકા	સતરે	તાલુકા	આદિજાવત	વિકાસ	મંડળ	પણ	સબંવધત	
એટીિીટીના	પ્રાંત	અવધકારીશ્ીની	અધ્ક્ષતામાં	કા્થિરત	છે.	ન્ુ	ગુજરાત	પેટનથિ	હેઠળ	વિકાસની	જુિી	જુિી	બાબતો	જેિી	કે	રસતા,	
પાણી,	વસંચાઇ,	વિજળીકરણ,	કૃવષ,	સિાસ્થ્,	વિક્ષણ	ઇત્ાિી	કામો	હા્	ધરિામા	ંઆિ	ેછે.	ન્	ુગજુરાત	પટેનથિના	અમલીકરણ્ી	
ગુજરાતના	પિૂથિ	પટ્ીના	વિસતારોમા	ંઆદિજાવત	વિકાસના	કામોમાં	અભતૂપિુથિ	સફળતા	મળેલ	છે.	િષથિ	૨૦૨૧-૨૨મા	ં̀  ૪૩૧.૦૦	
કરોડની	જોગિાઇ	્્લે	છે.	જનેી	સામ	ેમાહે	નિમેબર-૨૦૨૧	અવંતત	` ૧૦૬.૫૩	કરોડનો	ખચથિ	્્ેલ	છે	અન	ે૩૪૭	કામો	પણૂથિ	
્્ેલ	છે.
૫.૨ ભારિના િંધારણની કલમ ૨૭૫(૧) હેઠળ આંિર માળખાકી્ સિલિો 
	 આદિજાવત	વિસતારોમાં	રસતાના	કામો,	વબરસા	મુંડા	ટ્ા્બલ	્ુવનિથિસીટી,	ઇ.એમ.આર.એસ.	િાળાઓના	/જી.એલ.
આર.એસ	િાળાઓના	મકાન	બાંધકામ	અને	રીકરીંગ	ગ્ાનટ	જેિી	 સુવિધાઓ	માટે	િષથિ	૨૦૨૧-૨૨માં	` ૧૩૫૦૨.૮૬	
લાખની	 કેનદ્	સરકારમાં	 િરખાસત	 કરેલ	છે.	જેની	સામે	 ` ૮૭૯૩.૭૯	લાખની	મંજૂર	 કરિામાં	આિેલ	છે.	જ્ારે	 િષથિ	
ર૦૨૨-૨૩માં	` ૧૦૫૫૩.૧૮	લાખની	જોગિાઇ	સૂચિેલ	છે.
૫.૩ આદિજાતિ તિસિાર પેટા ્ોજના
	 ગુજરાત	રાજ્માં	આદિજાવત	વિસતાર	પેટા	્ોજના	નીચ	ેઆદિજાવત	વિસતાર	અન	ેિસવતનો	વિકાસ	ત્ા	આવ્થિક	
અને	સામાજીક	ઉતકષથિ	ઝડપી	્ા્	તે	માટેનું	આ્ોજન	અને	તેનુ	ંઅમલીકરણ	૧૯૭૬ના	િષથિ્ી	િરૂ	્્ેલ	છે.	 રાજ્ની	
આદિજાવત	િસવત	મહિઅંિે	રાજ્ના	ખૂબ	જ	પછાત	એિા	વિસતારો	પૈકીના	પૂિથિ	ભાગની	સરહિ	પરના	વિસતારોમા	ંિસે	છે.	
આ	વિસતારો	મોટાભાગે	ડૂંગરાળ	પ્રિેિ,	ખડકાળ	જમીન,	અવનવવિત	િરસાિ	્તા	છૂટીછિાઇ	િસતી	હોિાની	લાક્ષવણકતા	ધરાિે	
છે.	આદિજાવત	િસતી	મુખ્તિે	૧.	બનાસકાંઠા	ર.	સાબરકાંઠા	૩.	અરિલ્ી	૪.	મહીસાગર	૫.	પંચમહાલ	૬.	િાહોિ	
૭.	છોટાઉિેપુર	૮.	ભરૂચ	૯.	નમથિિા	૧૦.	સુરત	૧૧.	તાપી	૧૨.	િલસાડ	૧૩.	નિસારી	૧૪.ડાંગ	એ	ચૌિ	જીલ્ાઓમાં	
ફેલા્ેલી	છે.	આ	્ ોજનાની	વ્ૂહરચના	મુજબ	આવ્થિક	આ્ોજન	ઘડતર	માટ	ેવિકાસના	હેતુસર	આદિજાવતના	ગીચ	િસવતિાળા	
૫૩	તાલુકા	પ્રોવિઝનલ	ત્ા	૧૬	લઘ	ુવિસતારો	આમોિ	માડા	પોકેટ	વિસતાર	સવહત	તેમજ	૪	કલસટરને	આિરી	લેતા	૧૪	
સંકવલત	આદિજાવત	પ્રા્ોજના	વિસતારોના	જૂ્ોની	સંરચના	કરિામાં	આિેલ	છે.
	 રાજ્ના	૧,૯૬,૦ર૪	ચો.કી.મી.ના	કુલ	વિસતાર	પૈકી	૩૧,૬૪૨	ચો.કી.મી.નો	વિસતાર	આદિજાવત	પેટા	્ોજના	હેઠળ	
આિરી	લેિામાં	આવ્ો	છે.	જે	રાજ્ના	કુલ	ભૌગોવલક	વિસતાર	ના	૧૬.૧૪	ટકા	છે.	સન	ે૨૦૧૧ની	પ્રોવિઝનલ	િસતી	ગણતરી	
મુજબ	આદિજાવત	જીલ્ાની	૮૯.૧૭	લાખની	કુલ	િસતી	સામે	૭૪.૩૮	લાખની	આદિજાવત	િસતીને	આિરી	લે	છે.	જે	રાજ્ની	
કુલ	આદિજાવતની	િસતીના	૮૩.૪૧	ટકા	્ા્	છે.	જ્ારે	રાજ્ની	કુલ	િસતીના	૧૪.૭૫	ટકા	્ા્	છે.	ખેત	વિષ્ક	જમીન,	
િન	તેમજ	ખનીજ	આદિજાવત	િેિોની	મુખ્	કુિરતી	સંપવત	છે.	ખેતી,	પિુપાલન,	મતસ્ોધોગ,	િન્	પિેાિો,	ખેતમજૂરી,	નાના	
ગ્ામીણ	અને	કુદટર	ઉધોગો	ઇત્ાિી	વ્િસા્ોમાં્ી	મુખ્તિે	તેઓ	તેમની	આજીવિકા	મેળિે	છે.	
	 આદિજાવત	વિસતાર	પેટા	્ોજનાના	મુખ્	ઉિેિો	એ	છે	કે,	આદિજાવત	વિસતારો	અન	ેવબન	આદિજાવત	વિસતારોના	
વિકાસની	કક્ષા	િચ્ચેનો	ગાળો	ઘટાડિો.	ગરીબી	રેખા	હેઠળ	જીિતા	આદિજાવત	કુટુંબો	ગરીબી	રેખા્ી	ઉપર	લઇ	જિા	સુસંકવલત	
અને	સધન	પ્ર્ાસો	કરિા,	 વિક્ષણની	કક્ષા	ઊંચી	લાિિી,	કુિરતી	સંપવત,	જમીન	અન	ેિનની	ઉતપાિન	િદકતનો	મહતિમ	
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ઉપ્ોગ	કરિા	સવક્ર્,	સધન	અન	ેહેતુપૂિથિકના	પ્ર્ાસો	કરિા,	આદિજાવતના	લોકોન	ેિોષણ	સામ	ેરક્ષણ	આપિું	તેમજ	તેમને	
માટે	વિકાસના	લાભો	સુવનવચિત	કરી	માળખાકી્	અને	આંતરસતરી્	સુવિધા	ઉભી	કરી	તેમનો	સામાજીક	અન	ેઆવ્થિક	ઉતકષથિ	
ઝડપી	કરિાનો	છે.
	 િષથિ	૨૦૨૧-૨૨	િરમ્ાન	આદિજાવત	વિસતાર	પટેા	્ોજના	(િનબધં	ુકલ્ાણ	્ોજના)	હેઠળ	` ૧૪૪૬૩.૦૮	કરોડની	
જોગિાઇ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	જનેી	સામે	માહે	નિમેબર-૨૦૨૧	અવંતત	` ૬૪૬૪.૯૮	કરોડનો	ખચથિ	કરિામા	ંઆિેલ	છે.
૫.૪ પદરિારલક્ષી આતર્્શક ઉતકર્શ કા્્શક્રમ 
	 સિરહુ	 કા્થિક્રમનો	અમલ	 પ્રા્ોજના	 િહીિટિારશ્ી,	 કૃવષ	 વન્ામકશ્ી,	 ગ્ામ	 વિકાસ	 કવમશ્નરશ્ી,	 કુદટર	 ઉધોગ	
કવમશ્નરશ્ી	અને	અન્	ખાતાઓ	તેમજ	એજનસીઓ	મારફત	આદિજાવત	વિસતાર	પેટા	્ોજનામા	ંકરિામા	ંઆિે	છે.	
૫.૫ આદિમજૂર્ તિકાસ કા્્શક્રમ
	 રાજ્માં	અનુ.આદિજાવતમાં	અવત	પછાત	એિા	કોટિાવળ્ા,	કોલધા,	કા્ોડી,	પઢાર	અને	સીદ્ી	જાવતઓને	કેનદ્	
સરકાર	ેમાન્તા	આપતાં	આદિમજુ્ 	તરીકે	જાહેર	કરિામાં	આિેલી	છે.	તેમના	આવ્થિક	અન	ેસામાજીક	ઉતકષથિ	માટે	સઘન	
પ્ર્ાસો	 હા્	 ધરિામા	ંઆિેલ	 છે.	આિા	જાવતઓના	 લોકોન	ે િસિાટ,	 વ્િસા્	 કે	 રોજગાર	 મળી	 રહે	 તે	 માટે	આવ્થિક	
અસક્ામાતો	પુરી	પાડિા	કે	તાલીમ	આપી	સાધન	સામગ્ી	પુરી	પાડી	તેમજ	વિક્ષણ	સુવિધાઓ	મળી	રહે	તે	મુજબ	્ોજનાઓનું	
ઘડતર	કરી	સઘન	રીતે	અમલમા	ંમુકિામાં	આિે	છે.	
	 આદિમ	જૂ્ોના	 વિકાસ	માટે	સને	૨૦૨૧-૨૨	માટે	` ૨૦૦૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેલ	છે.	િષથિ	
૨૦૨૨-૨૩મા	ં` ૨૦૦૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇ	સૂચિેલ	છે.
૫.૬ છૂટાછિા્ા આદિિાસીઓ માટેનો કા્્શક્રમ 
	 િષથિ	૨૦૨૧-૨૨માટે	̀  ૧૦૨૮.૫૦	લાખની	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેલ	છે.	જેની	સામ	ેમાહે	નિેમબર-૨૦૨૧	અંવતત	
` ૧૩૬.૩૯	લાખનો	ખચથિ	્ ્ેલ	છે.	તેમજ	૩૬૬	કામો	મંજુર	્ ્ેલ	છે.	િષથિ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	̀  ૧૧૩૧.૩૪	લાખની	જોગિાઇ	
સૂચિેલ	છે.	
૫.૭ િનિંધુ કલ્ાણ ્ોજનાની સફળિા માટે માનની્ મુખ્ મંત્ીશ્રીના િસ (૧૦) મુદ્ાનો કા્્શક્રમ
	 ૧.	પાંચ	લાખ	કુટુંબો	માટે	રોજગારલક્ષી	કા્થિક્રમ
	 ૨.	વિક્ષણની	ગુણિતિા	અને	ઉચ્ચ	અભ્ાસો	ઉપર	ભાર
	 ૩.	આદિિાસી	વિસતારોનો	આવ્થિક	વિકાસ	િેગિંતો	બનાિિો
	 ૪.	સૌને	માટે	આરોગ્
	 ૫.	સૌને	માટે	ઘર
	 ૬.	પીિાનું	પાણી
	 ૭.	વસંચાઇ
	 ૮.	બારમાસી	રસતાઓ
	 ૯.	િીજળીની	સાિથિવત્રક	ઉપલબધતા
	 ૧૦.	િહેરી	વિકાસ
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૨૨. સામાન્ય વહીવટ વવભાગ
સવાતં�્ય સેનાની અને તેમના આવરિતોને પેન્શન 
	 	 દેશની	આઝાદીની	ચળવળમાં	ભાગ	લીધેલ	હોય	તેવા	અથવા	તેમના	આશ્રિતોન	ેરાજય	સરકાર	દ્ારા	પેનશન	ચૂકવવામાં	
આવ	ેછે.	હાલ	રાજયના	૧૮૨	પેનશનરો/	તેમના	આશ્રિતોન	ેઆ	યોજનાનો	લાભ	મળે	છે.	આ	હેતુસર	સન	ે૨૦૨૦-૨૧ના	
નાણાંકીય	વર્ષમાં	₨	૨૦૩.૧૫	લાખ	ખચ્ષ	થયેલ	છે.
	 	 કનેદ્ર	સરકારની	સવાતં�ય	સૈશ્નક	સનમાન	સકીમ-૧૯૮૦	હેઠળ	પેનશન	મેળવતા	રાજયના	કુલ-૪૮	સવાતં�ય	સેનાનીઓન	ે
રાજય	સરકાર	તરફથી	સનમાનના	પ્રશ્તક	રુપે	₨	૨૦૦/-	પ્રશ્તક	પેનશન	ચૂકવવામાં	આવે	છે.	
	 	 શ્હંદ	છોડો	આંદોલનની	 ઉજવણીના	ભાગરૂપે	 પ્રશ્ત	વર્ષ	 ૯મી	ઓગષ્ટના	 રોજ	ગૃહ	મંત્ાલય,	ભારત	સરકાર	 દ્ારા	
રાષ્ટ્રપશ્ત	ભવન,	નવી	દદલહી	ખાતે	“એટ	હોમ”	કાય્ષક્રમ	યોજવામા	ંઆવે	છે.	આ	કાય્ષક્રમમાં	માન.	રાષ્ટ્રપશ્ત	દ્ારા	સવાતં�ય	
સેનાનીઓનું	ઉશ્ચત	સનમાન	કરવામાં	આવે	છે.	ભારત	સરકારની	સૂચના	મુજબ	આ	કાય્ષક્રમમાં	ભાગ	લેવા	માટે	દર	વરષે	
રાજયના	પસંદગી	પામેલ	અન	ેકેનદ્ર	સરકારમાંથી	સવાતં�ય	સેનાની	તરીકેનું	પેનશન	મેળવતા	કુલ-૫	સવાતં�ય	સેનાનીઓન	ે
રાજય	સરકારના	ખચષે	લઇ	જવામાં	આવે	છે.	જેમનો	તમામ	ખચ્ષ	રાજય	સરકાર	ભોગવે	છે
નવ વનમામાણ આંદોલનમાં સહન કરનારને પેન્શન :
	 	 રાજયમાં	નવશ્નમા્ષણ	આંદોલનમાં	સહન	કરનાર	રાજયની	૧૨	 વયશ્તિઓન	ેપણ	રાજય	સરકાર	તરફથી	 સવશ્વવેક	
શ્નધીમાંથી	₨	૧,૦૦૦/-	માશ્સક	પેનશન	ચૂકવવામાં	આવ	ેછે.
અવિલ ભારતી્ય મુલકકી સેવા રમત ગમત સપરામાઓ 
	 	 રાષ્ટ્રીય	કક્ાએ	ભારત	સરકારના	અને	રાજય	સરકારના	કમ્ષચારીઓ	માટે	ભારત	સરકારના	કમ્ષચારી	ગણ	લોક	ફરીયાદ	
અને	પેનશન	મંત્ાલયના	કેનદ્રીય	મુલકી	સેવા	સાંસકકૃશ્તક	અને	શ્ક્રડા	સંસથાન,	નવી	દદલહીના	ઉપક્રમ	ેભારતના	જુદા	જુદા	રાજયો	
દ્ારા	સાંશ્ધક-વયશ્તિગત	મળી	કુલ	-	૧૭	સપધા્ષઓ	યોજવામાં	આવે	છે.	આ	સપધા્ષમાં	ભાગ	લેવા	જતા	ગુજરાત	સશ્ચવાલય	
ટીમના	ખેલાડીઓને	મેનેજર	સશ્હત	વયશ્તિ	દીઠ	₨	૨૫૦૦/-	કીટ	એલાઉનસ	તથા	સપધા્ષમા	ંપ્રથમ,	દદ્શ્તય	અન	ેતૃશ્તય	ક્રમે	
આવનાર	ખેલાડીનું	બહુમાન	કરવામાં	આવે	છે.	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	દરશ્મયાન	ગાંધીનગર(ગુજરાત	)	ખાતે	અશ્ખલ	ભારતીય	
મુલકી	સેવા	તરણ	સપધા્ષ,	૨૦૨૧-૨૨નું	આયોજન	કરેલ	છે.	આ	સપધા્ષમાં	ભાગ	લેનાર	રાજય	સરકાર	અન	ેરીજીયોનલ	સપોરસ્ષ	
બોડ્ષની	ટીમોના	ખેલાડીઓને	અન	ેઓદફશ્સયલસને	સશ્ચવાલય	કલયાણ	સશ્મશ્ત	દ્ારા	 શ્વના	મુલયે	રહેઠાણ,	વાહન,	ભોજન,	
નાસતો	અને	ચા	પાણીની	સુશ્વધા	પુરી	પાડવામાં	આવે	છે.
આંતર વવભાગી્ય રમત ગમત સપરામાઓ 
	 	 સશ્ચવાલય	 કલયાણ	સશ્મશ્ત	 દ્ારા	 દર	 વરષે	 સશ્ચવાલયના	 શ્વભાગો	 તથા	 શ્વધાનસભા	 સશ્ચવાલયના	અશ્ધકારીઓ/	
કમ્ષચારીઓ	માટે	જુદી	જુદી	કુલ	૧૩	જેટલી	આંતર	શ્વભાગીય	રમત-ગમત	સપધા્ષઓનુ	ંઆયોજન	કરવામાં	આવે	છે.	અન	ે
વર્ષના	અંતે	ઇનામ	શ્વતરણ	સહ	બહુમાન	કરવામાં	આવે	છે.	આવી	સપધા્ષઓની	જુદી	જુદી	ઇવેનટમાં	દર	વરષે	અંદાજ	ે૯૫૦-
૧૦૦૦	જેટલા	અશ્ધકારીઓ/કમ્ષચારીઓ	ભાગ	લેતા	હોય	છે.	
ફકીટનેસ સેનટર
	 	 સશ્ચવાલય	સંકુલમાં	 ફરજ	બજાવતા	 તમામ	અશ્ધકારીઓ-કમ્ષચારીઓના	 સવાસ્થયની	જાળવણીના	 હેતુસર	સામાનય	
વશ્હવટ	શ્વભાગ/	સશ્ચવાલય	કલયાણ	સશ્મશ્ત	દ્ારા	બલોક	નં-૭	અન	ેબલોક	નં-૧૧ના	ભોંયતળીય	ેઅદ્યતન	સાધનો	ધરાવતા	બે	
દફટનેસ	સેનટરો	કાય્ષરત	છે.		
કેનટીન સુવવરા
	 	 સશ્ચવાલય	સંકુલમાં	અશ્ધકારીઓ-કમ્ષચારીઓ,	બહારથી	આવતા	મુલાકાતીઓ	તથા	જાહેર	જનતાન	ેનાસતો/ચા-પાણી/
જમવાની	વાજબી	ભાવે	સુશ્વધા	મળી	રહે	તે	માટે	કેનટીનોની	ફાળવણી-	મોનીટરીંગ	અંગેની	કાય્ષવાહી	કરવામાં	આવે	છે.	
રેલવે આરક્ષણ સુવવરા 
	 	 સરકારી	કમ્ષચારીઓને	સરકારી	કામકાજ	માટે	મુંબઇ	તથા	નવી	દદલહી	જવા	મયા્ષદદત	ટ્ેનોમા	ંરેલવ	ેઆરક્ણની	સુશ્વધા	
પણ	કલયાણ	શાખા	દ્ારા	પુરી	પાડવામાં	આવે	છે.		
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માનવ સં્શારન અને વ્યવસ્ાપન પદ્ધવત (HRMS-Human Resource Management System)
	 	 માનવ	સંશાધન	ક્ેત્ે	સમસયાઓના	ઉકેલની	દદશામાં	અશ્ધકારી/કમ્ષચારીરિીઓની	ઉતપાદકતા	અન	ેકાય્ષક્મતામાં	વધારો	
થશે	અને	તેઓ	દ્ારા	અપાતી	સેવાઓની	ગુણવત્ામાં	સુધારો	કરવાના	ઉદ્ેશથી	આ	પદ્ધશ્ત	શરૂ	કરવામાં	આવેલ	છે.	
	 	 આ	યોજના	અંતગ્ષત	અંદાજ	ેકુલ	૩૫,૧૦૦	જેટલા	અશ્ધકારી/કમ્ષચારીરિીઓન	ેઆવરી	લેવામાં	આવેલ	છે.	હાલમાં	
રાજય	સરકારના	અશ્ધકારીઓ/કમ્ષચારીઓ	દ્ારા	“સાથી”	એપલીકેશનમા	ં૦૭	મોડ્ુલોનો	બહોળા	પ્રમાણમાં	ઉપયોગ	કરવામાં	
આવે	છે:
રાજ્ય અવતવ્ઓનું આવતથ્ય ઃ
	 	 ગુજરાત	 રાજયની	 મુલાકાતે	 આવતા	 માન.	 રાષ્ટ્રપશ્તરિી,	 માન.	 વડાપ્રધાનરિી,	 કનેદ્રના	 મંત્ીરિીઓ,	 સશુ્પ્રમ	 કોટ્ષના	
જજરિીઓ,	અનય	રાજયોના	મુખય	મંત્ીરિીઓ	/	મંત્ીરિીઓ,	હાઇકોટ્ષના	જજરિીઓ	તેમજ	શ્વદેશમાંથી	આવતા	વી.વી.આઇ.પી.	
/	વી.આઇ.પી.ઓના	આશ્ત્થય	અંગેની	કામગીરી	કરવામાં	આવશે.
દસતાવેજોનું પ્રમાણીકરણ ઃ
	 	 શ્વદેશ	જતા	નાગદરકોને	તેઓની	સંબંશ્ધત	એમબેસી	દ્ારા	માંગવામાં	આવેલ	પ્રમાણપત્ો	જેવા	કે,	જનમ	/	લગ્ન	/	શ્શક્ણ	
/	શ્મલકત	/	કરારનામું	/	અંગત	પ્રમાણપત્ો	વગેરે	પ્રમાણપત્ોનુ	ંએટેસટેશન	કરવામાં	આવે	છે.
	 	 ગુજરાત	ગૌરવ	દદન,	સવાતં�ય	દદન	અન	ેપ્રજાસત્ાક	દદનની	ઉજવણી	રાજય	/	શ્જલ્ા	અન	ેતાલુકા	કક્ાએ	રાજવીઓનુ	ં
રાજકીય	પેનશેન,	જાહેર	રજાઓ,	યુનો	દદવસની	ઉજવણી,	નૂતન	વર્ષ	શ્મલન	સમારોહ,	ભૂતપૂવ્ષ	રાજયપાલરિીઓને	સવલતો	
માટેની	કામગીરી	આ	શ્વભાગમાં	કરવામાં	આવે	છે.	
ગુજરાત જાહેર સેવા આ્યોગ ઃ
	 	 ભારતના	સંશ્વધાનની	કલમ-૩૨૦	અનવયે	દ્ારા	મુલકી	સેવા	અન	ેવહીવટી	સેવાની	ભરતી,	બઢતી	અન	ેખાતાકીય	
તપાસ	અંગેની	પરામશ્ષની	કાય્ષવાહી	કરવામાં	આવે	છે.	આયોગ	દ્ારા	તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧ની	સસથશ્તએ	ભરતી	અંગેની	કાય્ષવાહી	
નીચે	પ્રમાણે	કરવામાં	આવેલ	છે:
  ૯૨	જાહેરાતો	માટે	કુલ-૧૧૧૯	ઉમેવારોની	ભલામણ	કરવામાં	આવેલ	છે.	ગુજરાત	વહીવટી	સેવા,	વગ્ષ-૧,	ગુજરાત	
મુલકી	સેવા	વગ્ષ-૧/૨	અને	ગુજરાત	નગરપાશ્લકા	મુખય	અશ્ધકારી	સેવા,	વગ્ષ-૨,	શ્હસાબી	અશ્ધકારી,	વગ્ષ-૨,	મદદનીશ	ઈજનેર	
(શ્સશ્વલ),	(નમ્ષદા	જળ	સંપશ્ત્)વગ્ષ-૨	સશ્હત	કુલ	૪૧	જાહેરાતો	પ્રશ્સદ્ધ	કરવામાં	આવેલ	છે.	૪૫	પ્રાથશ્મક	કસોટીના	પદરણામ	
અને	૨૧	આખરી	પદરણામ	પ્રશ્સદ્ધ	કરવામાં	આવેલ	છે.	૯૭	જાહેરાતો	માટે	રૂબરૂ	મુલાકાત	યોજવામાં	આવેલ	છે.	૧૬૦ 
પ્રાથશ્મક	કસોટીઓ	અને	૧૫	મુખય	લેશ્ખત	કસોટીઓ	યોજવામા	ંઆવેલ	છે.	
	 	 ગુજરાત	વહીવટી	સેવા,	વગ્ષ-૧,	ગુજરાત	મુલકી	સેવા	વગ્ષ-૧/૨	અને	ગુજરાત	નગરપાશ્લકા	મુખય	અશ્ધકારી	સેવા,	વગ્ષ-
૨	તથા	શ્હસાબી	અશ્ધકારી,	વગ્ષ-૨	સશ્હતની	૨૮	જાહેરાતો	માટે	જાનયુઆરી-૨૦૨૨	સુધીમાં	પ્રાથશ્મક	કસોટીઓ	યોજવામાં	
આવશે	તથા	માચ્ષ-૨૦૨૨	સુધીમાં	૦૩	જાહેરાતો	માટે	મુખય	લેશ્ખત	કસોટીઓ	યોજવામા	ંઆવશે.	
	 	 દસ	વરષીય	ભરતી	કેલેનડર	અનવયે	ભરતીની	કાય્ષવાહી	માટ	ેઆયોગને	મળનાર	માંગણી	પત્ક,	બઢતીની	દરખાસતો,	
ભરતી	 શ્નયમો	અન	ેપરીક્ા	 શ્નયમો	તથા	ખાતાકીય	તપાસની	દરખાસતોની	કામગીરી	સમય	મયા્ષદામાં	પૂણ્ષ	કરવાનું	તથા	
આયોગ	દ્ારા	પ્રશ્સદ્ધ	કરવામાં	આવેલ	પરીક્ા	કાય્ષક્રમ	મુજબ	પરીક્ાઓનુ	ંઆયોજન	કરવાનું	લકયાકં	આયોગ	ધરાવે	છે.	
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ 
	 	 શ્બન	સશ્ચવાલય	સંવગ્ષની	વગ્ષ-૩	ની	સીધી	ભરતીથી	ભરાતી	જગયાઓ,	રાજય	સરકાર	હેઠળના	શ્વભાગો/ખાતાના	
વડાઓની	કચેરીઓની	વગ્ષ-૩	ની	 શ્બનતાંશ્ત્ક	તથા	તાંશ્ત્ક	સંવગગોની	જગયાઓ	ભરવાની,	રાજય	સરકાર	હેઠળના	તમામ	
શ્વભાગો/ખાતાના	વડાઓની	કચેરીઓના	વગ્ષ-૩	ના	તમામ	સંવગગોની	ખાતાકીય	પરીક્ાઓ	યોજવી	વગેરે	કામગીરી	ગુજરાત	
ગૌણ	સેવા	પસંદગી	સશ્મશ્ત	દ્ારા	કરવામાં	આવે	છે.	
	 	 નાણાંકીય	વર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	દરમયાન	જુદા	જુદા	સંવગ્ષમા	ંહાથ	ધરવામા	ંઆવનાર	ભરતી	પ્રશ્ક્રયા	દરમયાન	કુલ	૭૦૫૭	
ઉમેદવારોની	ભરતી	કરવાનું	આયોજન	છે.	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	દરમયાન	જુદાજુદા	સંવગગોની	કુલ	૧૮	ખાતાકીય	પરીકસાનું	
આયોજન	કરવામાં	આવેલ	હતુ.	જેમાથી	૧૩	ખાતાકીય	પરીક્ાનુ	ંપદરણામ	પ્રશ્સદ્ધ	કરેલ	છે.	વર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	દરમયાન	જુદા	
જુદા	સંવગગોની	૨૫૫૯	ઉમેદવારો	માટેની	કુલ	૧૬	ખાતાકીય	પરીક્ાનું	આયોજન	કરવામાં	આવશે.	
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રાજ્ય ચૂંટણી આ્યોગ 
	 	 રાજયની	 સથાશ્નક	 સવરાજયની	 સંસથાઓ	 ગ્ામ	 પંચાયતો,	 શ્જલ્ા/તાલુકા	 પંચાયતો,	 મહાનગરપાશ્લકા	 અન	ે
નગરપાશ્લકાઓની	મતદારયાદીઓ	તૈયાર	કરી	પ્રશ્સદ્ધ	કરવાની	તથા	સામાનય,	મધયસત્	કે	પેટા	ચૂંટણીઓ	યોજવાની	અને	
વોડ્ષ/મતદાર	મંડળોની	રચના,	સીમાંકન	તથા	બેઠક	ફાળવણીની	કામગીરી	આયોગ	દ્ારા	થાય	છે.
૧.  સીમાંકન અને બેઠક ફાળવણી :
	 	 ફેબુ્આરી-ર૦૨૩	માં	યોજાનાર	રાજયની	નગરપાશ્લકાઓ	પૈકી	૭૨	નગરપાશ્લકાઓમાં	વોડ્ષ	સીમાંકન	અન	ેબેઠક	
ફાળવણી	અંગેના	વર્ષ-ર૦૧૭-૧૮	ના	આખરી	આદેશની	અનુસશૂ્ચ-રમા	ંસુધારો	કરવા	અંગેની	કાય્ષવાહી	કરવામાં	આવે	છે.	
	 	 મુદત	પુરી	થતી	૨	 શ્જલ્ા	પંચાયતો	તથા	૧૭	તાલુકા	પંચાયતોના	 સથાશ્નક	 સવરાજયના	એકમોમા	ંપણ	અનામત	
બેઠકોની	પુન:ફાળવણી	કરવાની	થશે.	
૨.  મતદાર્યાદીઓ ઃ
	 	 શ્વધાનસભા	 મતદાર	 શ્વભાગોની	 છેલ્ી	 પ્રશ્સદ્ધ	 થયેલ	 મતદારયાદીઓ	 ઉપરથી	 સથાશ્નક	 સવરાજયની	 સંસથાઓની	
વોડ્ષવાર	મતદારયાદીઓ	રાજય	ચૂંટણી	આયોગે	સથાશ્નક	સવરાજયની	સંસથાઓની	વોડ્ષવાર	મતદારયાદીઓ	તૈયાર	કરવાની	
પ્રશ્સશ્દ્ધ	કરાવવા	અને	સુધારવાની	કામગીરી	બજાવવાની	રહે	છે.	
૩. ચૂંટણીઓ ઃ
	 	 તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૨	થી	તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૩	સુધી	મુદત	પૂરી	થતી	ગ્ામ	પંચાયતો	અન	ેભશ્વષયમાં	કોઈ	ગ્ામ	પંચાયતોનુ	ં
શ્વસજ્ષન	થાય	તો	તેની	મધયસત્	ચૂંટણીઓ	કાયદાની	જોગવાઇઓ	મુજબ	સમયાંતર	ેયોજવામા	ંઆવશે.
	 	 વર્ષ	 ૨૦૨૨-૨૩	ના	 વરષે	 નગરપાશ્લકા,	 શ્જલ્ા	 પંચાયતો,	 તાલુકા	 પંચાયતો	અન	ેગ્ામ	 પંચાયતોની	 કુલ	 ૩૩૪૨	
સામાનય	ચૂંટણીઓ	યોજવાનું	આયોજન	છે.	
	 	 ગ્ામ	પંચાયતોની	સામાનય/પેટા	ચૂંટણીઓ	પણ	વીજાણ	ુમતદાન	યતં્	(ઇ.વી.એમ.)	ની	ઉપલબધ	અનુસાર	તેના	ઉપયોગથી	
કરવામાં	આવેલ	છે.	સથાશ્નક	સવરાજયની	સવષે	સંસથાઓની	ચૂંટણીઓ	ઉપલબધતાના	આધારે	શકય	હોય	તયાં	સુધી	ઇ.વી.એમ.થી	
કરવામાં	આવે	છે.	ઇ.વી.એમ.ના	ઉપયોગ	માટે	મશીનોનુ	ં શ્નદશ્ષન	મતદારોમાં	પ્રશ્સદ્ધ	અન	ેપ્રચાર	કરવામાં	માટે	આવે	છે.	
મતદાન	મથકોની	જાણકારી	માટે	મતદારો	માટ	ેઆયોગની	વેબસાઇટ	ઉપર	સચ્ષ	એનજીન	પણ	મૂકવામાં	આવેલ	છે.
	 	 ચૂંટણી	અશ્ધકારીઓએ	માટેની	હેનડબુક	અને	મતદાન	મથકના	પ્રમુખ	અશ્ધકારીઓ	માટેની	માગ્ષદશ્શ્ષકા	જેવા	શ્જલ્ાઓને	
પુરૂ	પાડવામાં	આવેલ	છે.		
ગુજરાત મુલકકી સેવા વરિબ્યુનલ ઃ
	 	 ગુજરાત	સરકાર	અને	પંચાયતના	વગ્ષ-૩	અને	વગ્ષ-૪	ના	કમ્ષચારીઓ	તથા	સરકારરિીનો	હુકમ	ન	હોય	તેવા	ખાતાના	
વડા/કશ્મશ્નરરિી	 કે	અનય	અશ્ધકારીઓએ	કરેલા	ગેઝેટેડ	અશ્ધકારીઓ	તેમની	 શ્શસત	અન	ે વત્ષણૂંક	 શ્વરયક	ચુક/ક્શ્ત	માટે	
કરવામાં	આવેલ	 શ્શક્ા	સામે	 નયાય	મેળવવા	આ	શ્ટ્બયુનલન	ેઅપીલ	કરી	શકે	છે.	આ	શ્ટ્બયુનલના	ચુકાદા	સામ	ેનામદાર	
ગુજરાત	હાઇકોટ્ષ	શ્સવાય	અનય	કોઇ	સત્ાશ્ધકારી	સમક્	અપીલ	થઇ	શતિી	નથી.
	 	 શ્ટ્બયનુલ	સમક્	અપીલ	કરવા	માટે	અરજદાર	પાસેથી	કોઇ	ફી	લેવામા	ંઆવતી	નથી.	શ્વવાદી	જાત	ેઅથવા	શ્ટ્બયનુલની	
પરવાનગીથી	વકીલ/સાથી	શ્મત્	મારફત	રજુઆત	કરી	શકે	છે.	 શ્ટ્બયુનલ	ેજાહેર	કરેલ	ચુકાદાની	નકલ	પક્કારોન	ેટપાલથી	
શ્વના	મુલયે	મોકલી	આપવામાં	આવે	છે.જો	પક્કારોને	શ્નણ્ષયથી	સંતોર	થયો	ન	હોય	તો	તે	નામદાર	ગુજરાત	હાઇકોટ્ષ	સમક્	
બંધારણના	આટષીકલ	૨૨૭	હેઠળ	પડકારી	શકે	છે,	ઉપરાંત	ટ્ીબયુનલના	ચૂકાદાની	પ્રમાશ્ણત	નકલ	શ્નયમાનુસાર	શ્નયત	ફી	
ભરીને	અરજદારોને	આપવામાં	આવે	છે.
	 	 ગુજરાત	મુલકી	સેવા	શ્ટ્બયુનલની	તમામ	કામગીરીનુ	કોમપયુટરાઇઝેશન	કરવામાં	આવેલ	છે.	નામદાર	શ્ટ્બયુનલ	દ્ારા	
આપવામાં	આવતા	તમામ	ચુકાદાઓ	તથા	કરેલ	સુનવણીના	વોડ્ષ	ટ્ીબયનુલની	વેબસાઈટ	પર	મુકવામાં	આવે	છે	
	 	 રાજય	સરકારના	વગ્ષ-૧	અને	વગ્ષ-૨	ના	તમામ	અશ્ધકારીઓની	વાશ્ર્ષક	કામગીરીના	મુલયાકંન	અહેવાલની	પદ્ધશ્ત	
અમલમાં	આવતાં,	આ	કામગીરી	મુલયાંકન	અહેવાલ	(PAR)	ઉપર	રજુઆત	માટે	શ્નયત	કરેલ	“ReferalBoard”	ની	સત્ા	
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૪	થી	ગુજરાત	મુલકી	સેવા	શ્ટ્બયુનલને	સોંપવામા	ંઆવેલ	છે.	
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વનવાસી આ્યુક્તરિીની કચેરી, નવી દદલહી
	 	 દદલહી	સસથત	શ્નવાસી	આયુતિરિીની	કચેરીના	સુદૃઢ	અન	ેઅસરકારક	વહીવટ	અથષે	વર્ષ	૨૦૦૬માં	શ્નવાસી	આયુતિરિીની	
કચેરી	હેઠળ	ગુજરાત	ભવન,	માશ્હતી	કેનદ્ર,	સરકારી	વાહન	સેવા	તથા	નાયબ	કાય્ષપાલક	ઈજનેર	(શ્સશ્વલ	અન	ેઈલેકટ્ીકલ)ની	
કચેરીઓને	સુગ્શ્થત	કરવામાં	આવેલ	છે	જેની	મુખય	કામગીરી	નીચ	ેમુજબ	છે.	
	 •	 ગુજરાત	રાજયના	કેનદ્ર	સરકાર	સમક્	પડતર	પ્રશ્નો	બાબતે	ફોલોઅપ,	માન.	સંસદસભયરિીઓ	સાથ	ેઆ	અંગે	બ્ીફીંગ	

સંકલન	તથા	આ	સંબંશ્ધત	બેઠકોમાં	રાજય	સરકાર	વતી	પ્રશ્તશ્નશ્ધતવ.	
	 •	 માન.	રાજયપાલરિી,	માન.	મુખયમંત્ીરિી,	ગુજરાત	હાઈકોટ્ષના	માન.	મુખય	નયાયાધીશ	તેમજ	અનય	નયાયાધીશો,	માન.	

મંત્ીરિીઓ,	માન.	શ્વરોધ	પક્ના	નેતા,	મુખય	સશ્ચવરિી	વગેરેની	દદલહી	મુકામે	મુલાકાત	દરશ્મયાન	પ્રોટોકોલની	તથા	
વયવસથાપનની	કામગીરી.	

વનવાસી આ્યુક્તરિીની કચેરીની ૨૦૨૧-૨૦૨૨ના વરમા દરમ્યાનની નોંરની્ય કામગીરી :
	 •	 કોશ્વડ-19	સંદભષે	અતે્ની	કચેરીથી	ઓસકસજન	સપલાય,	એમફોટેરીસીન	–બી,	રેમડેશ્સવીર,	ટોસીલીઝુમેબ	વગેરે	દવાઓ	

માટે	આરોગય	શ્વભાગના	સંકલનમાં	શ્જલ્ા	કક્ાએ	સરકારી	હોસસપટલસના	સુપ્રીટેનડનટ	તથા	અનય	હોસસપટલસનો	સંપક્ક	
કરીને	લોકોને	જરૂરી	તબીબી	સહાય	સમયસર	મળી	રહે	તે	માટે	સંકલન	કરવામા	ંઆવેલ	છે.	કોરોના	મહામારીના	
બીજા	તબક્ા	દરશ્મયાન	૧૮૭૦	Amphototericin	B	ઈંજેકશન,	૧૯૧૦	વેનટીલેટર,	૧૮૭૫	રેશ્પડ	એનટીજન	ટેસટ	
(૭૫૦૦૦	ટેસટ)	કીટ	ભારત	સરકાર	સાથ	ેસંકલન	કરીને	મેળવયાં	અને	ગુજરાત	સરકારન	ેમોકલવાની	વયવસથા	કરી.

	 •	 ડેનમાક્ક	દકંગડમના	માનનીય	વડાપ્રધાન	રિીમતી	મેટ્ે	ફ્ેડદરકસેનની	ભારત	યાત્ા	વખત	ેતા.	૧૧.૧૦.૨૦૨૧ના	રોજ	
‘ગરવી	ગુજરાત	’	સસથત	ગુજરાત	સરકારના	હેનડલૂમ	અને	હેનડીક્રાફટ	સેનટર	‘ગરવી	ગુજ્ષરી’ની	મુલાકાત	દરશ્મયાન	
ગુજરાત	રાજયની	કલા	અને	સંસકકૃશ્તથી	તેઓન	ેમાશ્હતગાર	કરવા	માટેનુ	ંઆયોજન	કરવામાં	આવેલ.	ગુજરાત	થકી	
ભારત	અને	ડેનમાક્કના	રાજદ્ારી	સંબંધો	માટે	આ	મુલાકાત	વયહૂાતમક	રીતે	ખૂબ	અગતયની	હતી.	આ	મુલાકાત	દરશ્મયાન	
પ્રાચીન	ગુજરાત	થી	અવા્ષચીન	ગુજરાત	સાફલય	ગાથા	પ્રદશ્શ્ષત	કરવામાં	આવેલ	તથા	માનનીય	વડાપ્રધાનરિી	નરેનદ્રભાઈ	
મોદીના	ગુજરાત	રાજયના	તતકાલીન	મુખયમંત્ી	તરીકેના	કાય્ષકાળ	દરશ્મયાન	ગુજરાત	ની	ગરીબ	મશ્હલાઓ	આશ્થ્ષક	
અન	ેસામાશ્જક	ઉતથાન	માટ	ે‘સખી	મંડળો’	દ્ારા	થયેલ	કાયગોથી	તેઓરિીને	અવગત	કરવામાં	આવેલ.	

	 •	 ગુજરાત	રાજયને	પસંદગીપાત્	મૂડીરોકાણ	હબ	તરીકે	ઉત્રોત્ર	શ્વકસાવવાના	રાજય	સરકારના	પ્રયત્ોના	ભાગરૂપે	
૨૫મી	 નવેમબર,	 ૨૦૨૧	 ના	 રોજ	 ૧૦મી	 વાઈબ્નટ	 ગુજરાત	 વૈશ્વિક	 રોકાણકાર	 સશ્મટ,	 ૨૦૨૨	 ”આતમશ્નભ્ષર	
ગુજરાત	થી	આતમશ્નભ્ષર	ભારત”નો	ઉદ્ાટન	સમારંભ	કાય્ષક્રમનું	સફળતાપવૂ્ષક	આયોજન	કરવામાં	આવેલ.	માનનીય	
મુખયમંત્ીરિીના	વડપણમાં	નવી	 દદલહી	ખાત	ેભારત	સરકાર	સાથેના	સંકલનમા	ં શ્વશ્વધ	દેશોના	 રાજદ્ારીઓ	તથા	
શ્વશ્વધ	ઉદ્યોગકારો	સાથેની	બેઠકો	આયોશ્જત	કરવામાં	આવી	હતી.	તેમાં	વૈશ્વિક	રોકાણકારો	માટે	સાનુકૂળ	વાતાવરણ	
સજ્ષવાના	હેતુથી	સરકારે	લીધેલા	શ્વશ્વધ	નીશ્તગત	પહેલ	અન	ેસુધારા	અંગેના	શ્નણ્ષયો	શ્વશે	ઉપસસથત	સૌન	ેમાશ્હતગાર	
કરવામાં	આવયા	હતા.	

	 	 વાઈબ્નટ	ગુજરાત	મૂડીરોકાણ	સશ્મટ-૨૦૨૨ના	પ્રમોશન	માટે	ગુજરાત	સરકાર	દ્ારા	માનનીય	મુખયમંત્ીરિી	તેમજ	
અનય	મહાનુભાવોના	વડપણમાં	શ્વશ્વધ	દેશોની	મુલાકાતે	ગયેલા	૫	પ્રશ્તશ્નશ્ધમંડળો	માટે	ભારત	સરકારના	ંશ્વશ્ભન્ન	મંત્ાલયો	
તરફથી	જરૂરી	મંજૂરી	મેળવી	તથા	તેઓન	ેજે-તે	દેશોના	શ્વઝા	મેળવવામાં	પણ	મદદરૂપ	થયેલ.	
િાતાકકી્ય તપાસના િાસ અવરકારીની કચેરી 
	 	 રાજય	સરકારના	વગ્ષ-૧	અન	ેવગ્ષ-ર	ના	અશ્ધકારીઓ	સામેની	પ્રાથશ્મક	તપાસ	તેમજ	ખાતાકીય	તપાસના	કેસોના	
ઝડપી	શ્નકાલ	માટે	ખાતાકીય	તપાસના	ખાસ	અશ્ધકારીની	કચેરીની	રચના	કરવામાં	આવેલ	છે.
વહીવટી સુરારણા અને તાલીમ પ્રભાગ 
	 	 જીલ્ા	 કલેકટર/જીલ્ા	 શ્વકાસ	 અશ્ધકારીરિીઓન	ે રિેષ્ી	 કામગીરી	 બદલ	 પુરસકાકર	આપવા	 બાબત	 :	 વહીવટમાં	
ગશ્તશીલતા	લાવવા	તેમજ	અશ્ધકારીઓને	દર	વરષે	સારી	કામગીરી	માટ	ેપ્રોતસાશ્હત	કરવાના	હેતુથી	શ્જલ્ા	કલેકટરરિી	અને	
શ્જલ્ા	શ્વકાસ	અશ્ધકારીરિીઓને	પુરસકાર	આ૫વામાં	આવે	છે.
	 	 સુધારેલી	યોજનાનુસાર,	વહીવટમાં	આધુશ્નક	ઉપકરણનો	ઉપયોગ	તથા	નવીનતમ	યોજનાઓ/કાય્ષક્રમ	અને	અનય	
માપદંડોને	ધયાનમાં	લઇ	CM	DASHBOARD	અંતગ્ષત	આવરી	લેવાયેલ	KPI	(Key	Performance	Indicator)	ના	ધોરણ	ે
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આ	યોજનામાં	 રાજયના	૩૩	 શ્જલ્ાઓને	 (૦૨)	બે	ભાગમાં	 (A.	૧૫	લાખથી	વધુ	 વસતી	અન	ે મયુશ્નશ્સપલ	કોપગોરેશનો	
ધરાવતા	શ્જલ્ા	અને	B.	૧૫	લાખ	સુધીની	વસતી	ધરાવતા	શ્જલ્ા)	વહેંચવામા	ંઆવેલ	છે.	આ	દરેક	કેટેગરીમાંથી	કુલ	૦૨	
(બે)	શ્જલ્ા	કલેકટર	અને	૦૨	(બે)	શ્જલ્ા	શ્વકાસ	અશ્ધકારીઓન	ેઈનામ	માટે	૫સંદ	કરવામાં	આવશે.	૫સંદગી	પામેલ	દરેક	
અશ્ધકારીને	₨	૫૧,૦૦૦/-	(રૂશ્પયા	એકાવન	હજાર)	તથા	તેઓ	જ	ેજીલ્ાનુ	ંપ્રશ્તશ્નશ્ધતવ	કરતા	હોય	તે	શ્જલ્ાના	શ્વકાસ	માટે	
₨	૪૦,૦૦,૦૦૦/-	(રૂશ્પયા	ચાલીસ	લાખ)	ફાળવવામાં	આવે	છે.	
	 	 માન.સંસદ	સભયરિીઓ/	ધારાસભયરિીઓના	પડતર	પત્ો	તેમજ	ભારત	સરકાર	તરફથી	મુખય	સશ્ચવરિીને	લખાયેલા	
અધ્ષસરકારી	પત્ોની	સમીક્ા.	
	 	 વર્ષ	દરમયાલ	માન.સંસદસભયરિીઓ/	માન.ધારાસભયરિીઓના	પડતર	પત્ો	સશ્ચવરિીઓની	દર	માસની	પ્રથમ	બેઠકમાં	
પ્રેઝનટશેન	રજૂ	કરવામાં	આવે	છે	તેમજ	ભારત	સરકાર	તરફથી	મુખય	સશ્ચવરિીન	ેલખાયેલા	અધ્ષસરકારી	પત્ોની	સમયાંતર	ે
સશ્ચવરિીઓની	બેઠકમાં	સમીક્ા	કરવામાં	આવે	છે.	
સેવા સેતુ કા્યમાક્રમ : તબક્ો-૬ અને તબક્ો-૭ : 
	 	 રાજય	સરકારની	પ્રજાલક્ી	યોજનાઓનો	લાભ	પ્રજાન	ેસતત	મળતો	રહે	તે	માટ	ેવહીવટમાં	કાય્ષક્મતા,	પારદશ્ષકતા,	
સંવેદનશીલતા	તથા	જવાબદારીપણા	(Accountability)ની	બાબતને	રાજય	સરકાર	દ્ારા	હાદ્ષ	સમાન	ગણેલ	છે.
	 	 રાજય	 સરકારના	 પારદશ્ષક,	 સંવેદનશીલ	 વહીવટી	 તતં્ને	 વેગવંતુ	 બનાવવાના	 હેતુથી	 નાગદરકોની	 વયશ્તિલક્ી	
રજૂઆતોનો	સથળ	પર	શ્નકાલ	થાય,	એક	જ	સથળ	ેજવાબો	મળી	રહે	તે	માટે	રાજય	સરકાર	ેતા.૦૨/૦૮/૨૦૨૧	સોમવારના	
રોજ	સમગ્	રાજયમાં	‘સંવેદના	દદવસ’	તરીકે	સેવા	સેતુ	કાય્ષક્રમ	શ્જલ્ાના	ગ્ામય	કક્ાએ	અન	ેનગરપાશ્લકા	-	મહાનગરપાશ્લકા	
કક્ાએ	કુલ	૪૩૩	કાય્ષક્રમો	યોજવામાં	આવેલ	છે.	આ	કાય્ષક્રમો	દ્ારા	કુલ	૫૭	સેવાઓ	આવરી	લેવામા	ંઆવેલ	છે.
	 	 ગ્ામય	અને	 શહેરી	 શ્વસતારમાં	 સેવાસેતુ	 કાય્ષક્રમ	તબક્ો–૭,	 તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૧	થી	 તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨	 દરમયાન	
યોજવાનો	રાજય	સરકારે	શ્નણ્ષય	કરેલ	છે.આ	સાતમા	તબક્ાના	સેવાસેત	ુકાય્ષક્રમમાં	તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨	સુધીમા	ંશહેરી	અને	
ગ્ામય	શ્વસતારમાં	મળીને	કુલ	૨૫૦૦	સેવાસેતુ	કાય્ષક્રમો	યોજવામા	ંઆવેલ	છે.	
	 	 ગ્ામય	કક્ાએ	૬	થી	૮	ગામો	વચ્ે	પ્રાંત	અશ્ધકારીની	અધયક્તામાં	જુદા-જુદા	૧૩	અશ્ધકારીઓની	ટીમ	દ્ારા	એક	કેમપ	
ગોઠવી	સેવાસેતુ	કાય્ષક્રમ	યોજાશે,	જયારે	શહેરી	શ્વસતારમા	ંમહાનગરપાશ્લકા	શ્વસતારમાં	સમગ્	સમયગાળા	દરમયાન	૪	થી	૧૦	
કાય્ષક્રમો	નાયબ	મયુશ્નશ્સપલ	કશ્મશ્નરરિીની	અધયક્તામા	ંકુલ-૧૧	અશ્ધકારીરિીઓની	ટીમ	દ્ારા	યોજાશ	ેઅન	ેનગરપાશ્લકા	
શ્વસતારમાં	૪	થી	૫	વોડ્ષનુ	ંએક	યુશ્નટ	બનાવી	સમગ્	રાજયની	તમામ	નગરપાશ્લકાઓમાં	૨	થી	૩	કાય્ષક્રમ	શ્જલ્ા	મયુશ્નશ્સપલ	
અશ્ધકારીરિીની	અધયક્તામાં	કુલ-૧૧	અશ્ધકારીરિીઓની	ટીમ	દ્ારા	યોજાશે.	આ	કાય્ષક્રમ	દર	અઠવાદડયે	શુક્રવાર	અન	ેશશ્નવારે	
યોજાશે,	જેમાં	કુલ	૫૬	સેવાઓનો	ગ્ામય	અને	શહેરી	શ્વસતારમાં	સમાવેશ	કરવામાં	આવેલ	છે.	
સરદાર પટેલ લોકપ્ર્શાસન સંસ્ા, અમદાવાદ (વસુતાપ્ર-૩) 
૧. પદરચ્ય ઃ
	 	 સરદાર	પટેલ	લોકપ્રશાસન	સંસથા	(સપીપા)	તા.	૦૧/૧૦/૨૦૦૪	થી	સવાયત	થયેલ	છે.	સંસથાના	શ્નયંત્ણ	હેઠળ	કુલ	૬	
પ્રાદેશ્શક	તાલીમ	કનેદ્રો	છે.	જે	અમદાવાદ,	વડોદરા,	રાજકોટ,	મહેસાણા,	સુરત	અન	ેગાંધીનગર	ખાતે	કાય્ષરત	છે.	સંસથા	દ્ારા	
જ્ાનનો	પ્રચાર	પ્રસાર	કરવા	તથા	રાજય	વયાપી	પ્રવૃશ્ત્ઓ	અંતગ્ષત	સપીપા	દ્ારા	શ્વશ્વધ	તાલીમ	કાય્ષક્રમો	અન	ેપરીક્ાઓનું	
આયોજન	કરવામા	ંઆવે	છે.	
	 	 સપીપા,	અમદાવાદ	ખાતે	પ્રોબેશનસ્ષ	આઇ.એ.એસ.	ન	ેતથા	રાજયનાં	 શ્વશ્વધ	સંવગ્ષના	અશ્ધકારીરિીઓન	ેસંસથાકીય	
તાલીમ	 આપવામાં	 આવે	 છે.	 સીધી	 ભરતીથી	 શ્નમણૂંક	 પામનાર	 રાજયપશ્ત્ત	 અશ્ધકારીરિીઓ,	 નાયબ	 કલેકટરરિીઓ,	
મામલતદારરિીઓ	વગેરેને	પૂવ્ષસેવા	તાલીમ	આપવામાં	આવે	છે.	સંસથાનાં	પ્રાદેશ્શક	તાલીમ	કેનદ્રો	ખાત	ેવગ્ષ-૩	અન	ેવગ્ષ-૪	
સંવગ્ષના	કમ્ષચારીઓને	તાલીમ	આપવામાં	આવે	છે.	આ	ઉપરાંત	યુપીએસસી	સટડી	સેનટર	અન	ેસીજીઆરએસ	સટડી	સેનટરની	
સપધા્ષતમક	પરીક્ા	પાસ	કરેલ	ઉમેદવારોને	તાલીમ	આપવામા	ંઆવે	છે.	સંસથા	ખાત	ેતાલીમાથષીઓ	માટે	અદ્યતન	સુશ્વધાસજ્જ	
સેશ્મનાર	હોલ	તથા	રહેવા	માટે	હોસટેલની	સવલત	ઉપલબધ	છે.	સપીપા	ખાતે	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	દરમયાન	કુલ	૩૮	શ્વરયો	ઉપર	
તાલીમ	યોજવામાં	આવેલ	હતી.	
સેનરિલ ગવનમામેનટ રીક્રરુટમેનટ સટડી (સીજીઆરએસ) સેનટર ઃ
	 	 કનેદ્ર	સરકારની	કચેરીઓ	અને	જાહેર	સાહસોમાં	વગ્ષ	૧-ર	ની	ભરતી	માટ	ેઆઇ.બી.પી.એસ.,	આર.બી.આઇ.,	એસ.બી.
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આઇ.,એલ.આઇ.સી.,એસ.એસ.સી.,આર.આર.બી.,વગેરે	જેવી	જાહેર	સપધા્ષતમક	પરીક્ાની	તૈયારી	માટે	 શ્વના	મૂલયે	પ્રશ્શક્ણ	
વગગો	 વર્ષ-	 ૨૦૧૩-૧૪માં	 શરૂ	 કરવામાં	આવેલ	 છે.	 સપીપા	 તેના	 હસતકના	 પ્રાદેશ્શક	 તાલીમ	 કનેદ્રો	 દ્ારા	 વાશ્ર્ષક	 ૪૬૦	
શ્વદ્યાથષીઓને	તાલીમ	આપવામાં	આવે	છે	
૩. ્યુપીએસસી સટડી સેનટર :
	 	 કસેનદ્રય	જાહેર	સેવા	આયોગ	દ્ારા	લેવામાં	આવતી	અશ્ખલ	ભારતીય	મુલકી	સેવા	અન	ેતેની	સંલગ્ન	પરીક્ામાં	સફળતા	
મેળવી	IAS/IFS/IPS	etc.	વગેરે	બનવાની	મહતવકાંક્ા	ધરાવતા	ગુજરાત	રાજયના	પ્રશ્તભાશાળી	યુવકો/યુવતીઓન	ેઉચ્કક્ાની	
તાલીમ	મેળવી	રહે	તે	હેતુસર,	આ	સંસથા	ખાતે	ગુજરાત	સરકાર	દ્ારા	૧૯૯૨	થી	કેસનદ્રય	જાહેર	સેવા	આયોગ	દ્ારા	લેવામાં	
આવતી	વહીવટી	સેવા	અન	ેતેની	સંલગ્ન	પરીક્ા	માટેના	તાલીમ	વગ્ષ	અંગેની	યોજના	શરૂ	કરવામાં	આવે	છે.	
	 	 સપીપા	અમદાવાદ	અન	ેતેના	 શ્નયંત્ણ	હેઠળના	પ્રાદેશ્શક	તાલીમ	કેનદ્રો	તેમજ	ગુજરાત	કોમસ્ષ	 કોલેજ,	અમદાવાદ	
ખાતે	કુલ	૫૦૦	ઉમેદવારોને	પ્રવેશ	પરીક્ાના	માધયમથી	મેરીટવાઈઝ	અન	ેરાજય	સરકારના	પ્રવત્ષમાન	અનામત	નીશ્ત	મુજબ	
કેટેગરી	વાઈઝ	ઉમેદવારો	ભરીને	શ્પ્રશ્લમ	પરીક્ા,	મુખય	પરીક્ા	અન	ેપસ્ષનાલીટી	ટેસટની	સઘન	તાલીમ	આપવામા	ંઆવ	ેછે.	
સપીપા	ખાતે	પ્રવેશ	મેળવનાર	ઉમેદવારને	સટાઈપેનટ	અન	ેયુપીએસસીમા	ંઉશ્તણ્ષ	થયેલ	ઉમેદવારને	પ્રોતસાહક	ઈનામ	આપવામાં	
આવે	છે.	
  વસવદ્ધ :	વર્ષ	૧૯૯૨	થી	એશ્પ્રલ	૨૦૨૧	સુધી	સંસથામાંથી	કુલ	૨૩૮	ઉમેદવારો	અશ્ખલ	ભારતીય	મુલકી	સેવામાં	
પસંદગી	પામેલ	છે.	યુ.પી.એસ.સી.	સીવીલ	સશ્વ્ષસીઝ	પરીક્ા	૨૦૨૦માં	સપીપાના	કુલ	૧૩	ઉમેદવારોએ	સફળતા	પ્રાપ્ત	કરેલ	
છે.	
	 	 વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મા	ંયુ.પી.એસ.સી.	સીવીલ	સશ્વ્ષસીઝ	પરીક્ા	૨૦૨૨	માટ	ેપ્રવેશ	પરીક્ા	૨૦૨૧	ના	માધયમથી	પ્રવેશ	
મેળવેલ	કુલ	૪૮૨	ઉમેદવારોને	શ્પ્રશ્લમ	પરીક્ાની	સઘન	તાલીમ	આપવામાં	આવનાર	છે.	
૪. ગ્ં્ાલ્ય ઃ
	 	 સપીપાના	 કોમયુટરઈઝડ	 ગ્ંથાલયમાં	 શ્વશ્વધ	 શ્વરયના	 પચાસ	 હજાર	 થી	 વધુ	 પુસતકો	 અન	ે એક	 લાખ	 ઉપરાંતના	
સરકારી	પ્રકાશનો	છે.	ઉપરાંત	૧૪	જેટલા	વત્ષમાન	પત્ો	તેમજ	૫૧	જેટલા	મેગેઝીન	જન્ષલ	સબસક્રાઇબ	કરવામા	આવેલ	છે.	
આઈ.એ.એસ.	સટડી	સેનટર	તથા	સીજીઆરએસના	શ્વદ્યાથષીઓના	પુસતકો	માટે	અલાયદો	શ્વભાગ	રાખવામા	ંઆવેલ	છે	જેમાં	
તેમની	જરૂદરયાતોને	લગતા	શ્વશ્વધ	શ્વરયો	પરના	પુસતકો	વસાવવામાં	આવેલ	છે.	
	 	 ગુજરાત	(જાહેર	સેવાઓ	અંગેનો	નાગદરકોનો	અશ્ધકાર)	અશ્ધશ્નયમ	૨૦૧૩	અંતગ્ષત	સંસથા	ખાત	ે૧	દદવસીય	કુલ	
૩	 તાલીમ	 વગગોનું	આયોજન	 કરેલ	જેમા	 કુલ	૪૮	અશ્ધકારી/કમ્ષચારીઓન	ે તાલીમ	આપેલ	છે.	 ગુજરાત	 (જાહેર	સેવાઓ	
અંગેનો	નાગદરકોનો	અશ્ધકાર)	અશ્ધશ્નયમ	૨૦૧૩ના	એક	દદવસીય	તાલીમ	કાય્ષક્રમોનુ	આયોજન	કરેલ	જેમા	ંકુલ	૭૭૧	
તાલીમાથષીઓ	તાલીમમાં	જોડાયેલ	છે.	
	 	 સરદાર	પટેલ	લોકપ્રશાસન	સંસથા	ખાતે	૨૯/૦૩/૨૦૨૧	થી	તા.	૦૧/૦૫/૨૦૨૧	દરશ્મયાન	ગુજરાત	કેડરના	કુલ	૧૭	
અજમાયશી	આઇ.એ.એસ	અશ્ધકારીઓની	સંસથાકીય	તાલીમનુ	ંઆયોજન	કરવામાં	આવય.ુ	
	 	 સરદાર	પટેલ	લોકપ્રશાસન	સસંથા	ખાત	ેતા.૨૧/૦૯/૨૦૨૦	થી	તા.૧૧/૧૨/૨૦૨૦	દરશ્મયાન	ગજુરાત	વહીવટી	સવેા	
વગ્ષ-૧ના	૨૦૧૯ની	બચેના	૫૫	અશ્ધકારીઓની	ફાઉનડશેન	તાલીમની	બીજા	ફેઝની	સસંથાકીય	તાલીમ	આપવામા	ંઆવલે	છે.
	 	 કોમપયુટર	શાખા	દ્ારા	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	દરમયાન	ઓકટોબર	માસ	સુધીમાં	CCC+ના	૧૩	તાલીમવગ્ષનું	આયોજન	કરી	
૨૧૪	તાલીમાથષીઓને	તાલીમ	આપી	કુલ	૨૫૬૮	માનવદદન	પ્રાપ્ત	થયેલ	છે.
પરીક્ષા ્શાિા ઃ
	 	 પરીક્ા	શાખા	દ્ારા	પૂવ્ષસવેા	તાલીમાનત	પરીક્ા,	ખાતાકીય	પરીક્ા,	પેમનેટ	બઇેઝડ	ખાતાકીય	પરીક્ા	અને	CCC+ની	પરીક્ા	
એમ	અલગ–અલગ	પ્રકારની	પરીક્ાઓનુ	ંઆયોજન	કરવામાં	આવ	ેછે.	ગજુરાત	શ્વકાસ	સેવા	વગ્ષ-૨	મા	ંબઢતી	માટેની	ખાતાકીય	
પરીક્ા,	મહેસલુ	તલાટીની	પવૂ્ષસવેા	તાલીમાંત	પરીક્ા,	મખુય	સશે્વકાન	ેબાળ	શ્વકાસ	યોજના	અશ્ધકારી	(વગ્ષ-૨)મા	ંબઢતી	માટેની	
ખાતાકીય	પરીક્ા,	મુખય	અશ્ધકારી	વગ્ષ-૩ની	પવૂ્ષસવેા	તાલીમાનત	પરીક્ા,	મોટર	વાહન	શ્નરીક્કોની	તાલીમાનત	પરીક્ા,	રાજય	વરેા	
શ્નરીક્કોની	પરીક્ા,	અનસુશૂ્ચત	જાશ્તના	સમાજ	કલયાણ	શ્નરીક્કોની	પરીક્ા,	શ્વકસતી	જાશ્તના	સમાજ	કલયાણ	શ્નરીક્કોની	પરીક્ા,	
આદદજાશ્ત	શ્વકાસના	અશ્ધકારીઓની	પરીક્ા	વગરેે	જવેી	પેમનેટ	બઈેઝડ	પદરક્ાઓ	યોજવામાં	આવ	ેછે.	સી.જી.આર.એસ.	પ્રશ્શક્ણ	
વગ્ષ	માટેની	પ્રવશે	પરીક્ા	તમેજ	ય.ુપી.એસ.સી.	પ્રશ્શક્ણ	વગ્ષ	માટેની	પ્રવશે	પરીક્ા	યોજવામા	ંઆવ	ેછે.	
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૧. ગુજરાત (જાહેર સેવાઓ અંગેનો નાગદરકોનો અવરકાર) અવરવન્યમ,૨૦૧૩
	 	 રાજયના	નાગદરકોને	વહીવટતંત્	દ્ારા	ઝડપી,	અસરકારક,	પારદશ્ષક	અન	ેભ્રષ્ટાચાર-રશ્હત	સેવાઓ	પૂરી	પાડવા	માટ	ે
રાજય	સરકાર	દ્ારા	નાગદરક	અશ્ધકારપત્	અનવયે	નાગદરકોન	ેસેવાઓ	શ્નયત	સમયમા	ંપૂરી	પાડવા	માટ	ેકોઇ	કાયદાકીય	
પીઠબળ	મળે	અને	આવી	સેવાઓ	શ્નયત	સમય-મયા્ષદામાં	ઉપલબધ	થાય	તે	માટ	ેધી	ગુજરાત	(રાઇટ	ઓફ	સીટીઝનસ	ટુ	પબલીક	
સશ્વ્ષસીસ)	શ્બલ-૨૦૧૩	પસાર	કરવામાં	આવેલ	છે.	
	 	 ગુજરાત	(જાહેર	સેવાઓ	અંગેનો	નાગદરકોનો	અશ્ધકાર)	અશ્ધશ્નયમ,	૨૦૧૩	પૂણ્ષ	રીતે	અમલમાં	આવતા	ંઆ	કાયદા	
અંતગ્ષત	ગુજરાત	સરકારના	નાગદરકોને	સીધી	સપશ્ષતા	કુલ-૨૦	શ્વભાગોની	૪૩૮	જેટલી	સેવાઓન	ેકાયદા	હેઠળ	આવરી	
લેવામાં	આવેલ	છે.	આ	સેવાઓ	માટે	શ્વભાગો	દ્ારા	મુકરર	અશ્ધકારી,	ફદરયાદ	શ્નવારણ	અશ્ધકારી	તેમજ	મુકરર	સત્ાશ્ધકારીની	
શ્નમણૂકોની	કાય્ષવાહી	કરવામાં	આવેલ	છે	અને	રાજયકક્ાએ	કામગીરી	માટે	રાજય	અપીલ	સત્ામંડળની	શ્નમણૂંક	પણ	કરવામાં	
આવેલ	છે.	
	 	 કાયદાનો	અમલ	કરનાર	અશ્ધકારી/કમ્ષચારીઓન	ેસરદાર	પટેલ	લોક	પ્રશાસન	સંસથા	દ્ારા	કાયદાની	જાણકારી	અન	ે
માગ્ષદશ્ષન	માટે	તાલીમ	મોડયુલ	બનાવી	તબકકાવાર	તાલીમો	આપવામા	ંઆવેલ	છે,	તેમજ	કાયદાની	જાણકારી	નાગદરકોન	ે
મળે	તે	માટે	પ્રચાર-પ્રસાર	માટે	પણ	કાય્ષક્રમ	ઘડવામાં	આવેલ	છે.	
૨. લોક ફદર્યાદ ઃ
	 	 નાગદરકોના	 પ્રશ્નોના	 શ્નરાકરણ	 માટે	 ભારત	 સરકારના	 વહીવટી	 સુધારણા	 અન	ે લોક	 ફદરયાદ	 શ્વભાગ	 દ્ારા	
ઓનલાઇન	ફદરયાદ	નોંધાવી	શકાય	તે	માટે	PG	Portal	(CPGRAMS)	નામનું	સોફટવેર	તૈયાર	કરવામાં	આવેલ	છે.	જે	માટે	
રાજય	સરકારના	નોડલ	શ્વભાગ	તરીકે	સામાનય	વહીવટ	શ્વભાગ	(વસુતાપ્ર)ને	શ્નયત	કરવામાં	આવેલ	છે.	વર્ષ	૨૦૧૨	થી	
ઓકટોબર-૨૦૨૧	સુધીના	સમયગાળામાં	નાગદરકો	દ્ારા	કુલ	૨,૧૬,૧૭૮	જેટલી	ઓનલાઇન	ફદરયાદ	મળેલ	છે,	જે	પૈકી	
૧,૯૯,૭૨૩	જેટલી	ફદરયાદોનો	શ્નકાલ	થયેલ	છે.	જેનો	શ્નકાલનો	દર	૯૨.૩૯	ટકા	જેટલો	છે.
આરટીઆઇસેલ ્શાિા 
	 	 માશ્હતી	અશ્ધકાર	અશ્ધશ્નયમ-૨૦૦૫	નો	અમલ	રાજયમાં	૧૨/૧૦/૨૦૦૫	થી	કરવામા	ંઆવે	છે.	આ	કાયદાની	કલમ-
૧૫	અનવયે	ગુજરાત	માશ્હતી	આયોગની	રચના	કરવામાં	આવી	છે.	
૨૦૨૧-૨૨ ના વરમામાં ્્યેલી કામગીરી
	 	 રાજયના	તમામ	અપીલ	અશ્ધકારીઓ	અને	જાહેર	માશ્હતી	અશ્ધકારીઓમા	ંમાશ્હતી	અશ્ધકાર	અશ્ધશ્નયમ-૨૦૦૫	
શ્વરે	 સમજ	 શ્વકસે	 તે	 હેતુસર	સરદાર	 પટેલ	લોક	 પ્રશાસન	સંસથા	ખાતે	 ૨	 દદવસીય	 કુલ-૦૨	તાલીમ	 વગગોનુ	ંઆયોજન	
કરવામાં	આવેલ,	જેમાં	રાજય	સરકારના	૪૧	અશ્ધકારી/કમ્ષચારીઓન	ેતાલીમ	આપવામા	ંઆવેલ	છે.	આ	ઉપરાંત	સપીપાના	૬	
પ્રાદેશ્શક	તાલીમ	કેનદ્રો	દ્ારા	માશ્હતી	અશ્ધકાર	અશ્ધશ્નયમ-૨૦૦૫	હેઠળ	૧૬	તાલીમ	કાય્ષક્રમ	યોજવામા	ંઆવયા	તેમાં	૮૧૨	
તાલીમાથષીઓને	તાલીમ	આપવાની	કામગીરી	કરેલ	છે.	
	 	 લોક	જાગૃશ્ત	માટે	દુરદશ્ષન	અને	એફ.એમ.રેડીયો	સપોટ	દ્ારા	માશ્હતી	અશ્ધકાર	અશ્ધશ્નયમ-૨૦૦૫	ના	પ્રચાર-પ્રસારની	
કામગીરી	૨૦૨૨-૨૩	ના	વર્ષ	પછી	પણ	કરવામાં	આવનાર	છે.	તાલીમ	દરશ્મયાન	માશ્હતી	અશ્ધકાર	અશ્ધશ્નયમ	કાયદાની	
પુસસતકા,	સાશ્હતય	પ્રકાશન	વગેરે	કામગીરી	હાથ	ધરવામાં	આવશે.	
વબન-વનવાસી ગુજરાતી પ્રભાગ-પ્રવતષ્ાન 
(૧) વબન-વનવાસી ગુજરાતીઓનો ડેટાબેઝ :
	 	 ગુજરાત	રાજય	શ્બન-શ્નવાસી	ગુજરાતી	પ્રશ્તષ્ાન	દ્ારા	પ્રવાસી	ભારતીય	દદવસ,	સદાકાળ	ગુજરાત,	વાઈબ્નટ	ગુજરાત	
શ્વગેર	ેજેવા	મેગા-કાય્ષક્રમોમાં	ભાગ	લઈ	એન.આર.જી.	સેનટરો	મારફતે	શ્વશ્વધ	કાય્ષક્રમો	યોજી	ગુજરાતી	સમાજો	સાથે	સંલગ્ન	
થઈ	શ્બન	શ્નવાસી	ગુજરાતીઓનો	ડેટાબેઝ	વધારવાનો	શ્નરંતર	પ્રયાસ	કરવામાં	આવે	છે.	આ	ઉ૫રાંત	શ્વશ્વધ	રાજયોની	રૂબરૂ	
મુલાકાત	લઈને	તયાંના	ગુજરાતી	સમાજોના	પ્રશ્તશ્નશ્ધઓ	સાથ	ેસં૫ક્ક	બેઠકો	યોજીન	ેરાજયના	શ્વકાસથી	માશ્હતગાર	કરવા	
ઉ૫રાંત	 ડેટા	 મેળવવાની	 કામગીરી	 કરવામાં	આવી	 રહેલ	છે.	અતયાર	સુધીમા	ંઆશરે	 ૩,૨૫,૮૮૬	જેટલો	 શ્બન-શ્નવાસી	
ગુજરાતીઓનો	ડેટાબેઝ	એકત્	કરવામાં	આવેલ	છે.
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(ર)   ગુજરાત કાડમા ્યોજના ઃ
	 	 પ્રશ્તષ્ાન	 દ્ારા	 શ્બન-શ્નવાસી	ગુજરાતીઓન	ેગુજરાત	 કાડ્ષ	આપવાની	યોજના	અનવયે	 શ્બન-શ્નવાસી	ગુજરાતીઓ	
શ્નયત	ફોમ્ષ	ભરી	₨	રર૫/-	અથવા	પ	(પાંચ)	યુ.એસ.એ.	ડોલર	ની	ફી	તથા	રહેઠાણના	પુરાવા	દસતાવેજો,	પાસપોટ્ષની	ઝેરોક્	
નકલ	ગુજરાત	રાજય	શ્બન-શ્નવાસી	પ્રશ્તષ્ાનની	કચેરીએ	રજૂ	કયષેથી	ગુજરાત	કાડ્ષ	આ૫વામાં	આવે	છે.
	 	 ગુજરાત	કાડ્ષ	ધારકોને	નામાંદકત	હોસસપટલો,	હોટલો,	જવેલરીની	દુકાનો,	રેડીમેડ	ગામષેનટમાં	ખાસ	વળતર	આપવા	માટે	
નામાંદકત	સંસથાઓન	ેસમજૂત	કરી	આ	યોજનામાં	જોડવામા	ંઆવે	છે	જે	અંતગ્ષત	૯૪૩	જેટલી	સંસથાઓ	ગુજરાત	કાડ્ષ	ધારકન	ે
લાભ	આપે	છે.	
	 	 શ્બન-શ્નવાસી	ગુજરાતીઓ	ગુજરાત	કાડ્ષનું	ફોમ્ષ	સરળતાથી	મેળવી	શકે	ત	ેહેતુસર	ગુજરાત	કાડ્ષનુ	ંફોમ્ષ	સંબંશ્ધત	શ્જલ્ા	
કલેકટરરિીની	કચેરી,	પ્રશ્તષ્ાનની	વેબસાઈટ,	ગુજરાત	રાજયમાં	અમદાવાદ,	આણંદ,	વડોદરા,	સુરત,	રાજકોટ	અન	ેમહેસાણા	
એનઆરજી	સેનટરો	અને	ગુજરાતી	સમાજોમાંથી	પણ	ગુજરાત	કાડ્ષના	ફોમ્ષ	ઉ૫લબધ	કરાવવામાં	આવેલ	છે.	ગુજરાત	કાડ્ષ	
ધારકોને	સરકારી	કચેરી/બોડ્ષ-કોપગોરેશનમાં	કામ	હોય	તયારે	અગ્તા	આપવા	સૂચનાઓ	આપેલ	છે.	
	 	 પ્રશ્તષ્ાન	દ્ારા	અતયાર	સુધી	કુલ	૨૪,૦૯૨	થી	વધુ	ગુજરાત	કાડ્ષ	આ૫વામાં	આવયા	છે.	શ્બન	શ્નવાસી	ગુજરાતીઓને	
પ્રશ્તષ્ાનની	પ્રવૃશ્ત્ઓની	જાણકારી	માટે	પ્રશ્તષ્ાનની	વેબસાઈટ	www.nri.gujarat.gov.in	કાય્ષરત	છે.	
(૪)  જીલ્ા NRG સવમવત ઃ
	 	 શ્બન-શ્નવાસી	ભારતીયોના	પ્રશ્નોના	શ્નરાકરણ/માગ્ષદશ્ષન	માટે	તમામ	શ્જલ્ાઓમા	ંશ્જલ્ા	કલેકટરરિીના	અધયક્૫દ	ે
શ્જલ્ા	સશ્મશ્તની	રચના	કરવામાં	આવી	છે.	જેમાં	શ્જલ્ા	શ્વકાસ	અશ્ધકારીરિી	તેમજ	શ્જલ્ા	પોશ્લસ	અશ્ધકારીરિી	સભય	તરીકે	
શ્જલ્ાના	મૂળ	શ્નવાસી	હોય	તેવા	શ્બન-શ્નવાસી	ગુજરાતી	અથવા	તેમણે	સૂચવેલ	પ્રશ્તશ્નશ્ધ	હોય	તેવા	ચાર	શ્બન-સરકારી	
સભયો	હોય	છે.
	 	 શ્જલ્ા	એન.આર.જી.	સશ્મશ્ત	સાથે	સંકલનમાં	રહી	શ્બન-શ્નવાસી	ભારતીયોના	પ્રશ્નોના	શ્નરાકરણ/માગ્ષદશ્ષન	માટે	
પ્રયત્ો	કરવામાં	આવે	છે.	
(પ)  ૫રપ્રાતંમા ંગજુરાતી સમાજ ભવનના વનમામાણ ત્ા હ્યાત સમાજ ભવનના નવીનીકરણ માટે આવ મ્ાક સહા્ય ્યોજના ઃ
	 	 ગુજરાત	બહાર	દેશના	અનય	રાજયોમાં	વસતા	ંગુજરાતીઓએ	રચેલી	સંસથાઓ	મારફત	જે	તે	રાજયમાં	સાંસકકૃશ્તક	અને	
સામાશ્જક	પ્રવૃશ્ત્ઓ	ચાલુ	રાખવા	માટે	ગુજરાતી	સમાજ	ભવનના	બાંધકામ/ખરીદી/શ્વસતરણના	ખચ્ષ	પેટ	ે₨	૪૦.૦૦	લાખ	
અથવા	ખચ્ષના	૪૦%	જે	ઓછી	રકમ	હોય	તે	અન	ેસમાજ	ભવનના	મરામત,સમારકામ	કે	નવીનીકરણ	માટ	ે₨	૧૦.૦૦	લાખ	
અથવાખચ્ષના	૪૦%	જે	ઓછી	રકમ	હોય	તે	સહાય	આપવામાં	આવે	છે.
	 	 આ	યોજના	હેઠળ	શ્નયત	પાત્તા	ધરાવતી	અને	શરતો	પદરપણૂ્ષ	કરતી,	અનય	રાજયોની	કુલ	૧૭	ગુજરાતી	સમાજ	
સંસથાઓને	કુલ	₨	૧,૮૯,૭૩,૨૫૦/-ની	નાણાંકીય	સહાય	પુરી	પાડવામા	ંઆવેલ	છે.
(૬)  એન.આર.જી.સેનટરોની સ્ા૫ના ઃ
	 	 રાજયના	 જ	ે શહેરોમાં	 શ્બન-શ્નવાસી	 ગુજરાતીઓની	અવર-જવર	 વધુ	 રહેતી	 હોય	 તેવા	 મુખય	 શહેરો	અમદાવાદ,	
વડોદરા,	સુરત,	રાજકોટ	આણંદ	અને	મહેસાણા	ખાતે	પ્રશ્તશ્ષ્ત	સંસથાઓના	સહયોગમા	ંએન.આર.જી.	સેનટર	કાય્ષરત	કરવામા	ં
આવેલ	છે,	આ	સેનટરોને	વાશ્ર્ષક	ધોરણે	આવત્ષક	ખચ્ષ	પેટે	₨	૩.૦૦	લાખ	અન	ેપદરણામલક્ી	કામગીરી	પેટ	ે₨	૩.૦૦	લાખની	
મયા્ષદામાં	ચુકવણી	કરવામાં	આવે	છે.	
(૭)  વબન-વનવાસી ગુજરાતીઓના પ્રશ્ોના ઉકેલમાં સહ્યોગ ઃ
	 	 શ્બન-શ્નવાસી	ગુજરાતીઓ	તરફથી	મળતી	રજુઆતો/પ્રશ્નોનું	રજીસટર	પ્રશ્તષ્ાનની	કચેરી	દ્ારા	 શ્નભાવવામાં	આવ	ે
છે.	એન.આર.જી.ની	 સં૫શ્ત્	જેમ	 કે	 મકાન/જમીનન	ે લગતા	 પ્રશ્નો	અંગે	 સબંશ્ધત	 શ્વભાગ/કચેરી,	 શ્જલ્ા	 કલેકટર	 કચેરી,	
શ્જલ્ા	પોલીસ	કશ્મશ્નર	કચેરી	સાથે	૫ત્	 વયવહાર	કરીન	ેસમસયાનુ	ં શ્નરાકરણ	લાવવા	પ્રયત્	કરવામાં	આવે	છે.	NRI/
PIO	ના	પોલીસ	ખાતાને	સબંશ્ધત	પ્રશ્નોના	શ્નરાકરણ	માટે	પોલીસ	મહાશ્નદદેશક	અન	ેમુખય	પોલીસ	અશ્ધકારીરિીની	કચેરી,	
ગાંધીનગરમાં	NRI	Redressal	Cell	ની	રચના	કરવામાં	આવેલ	છે.	
	 	 કનેદ્ર	સરકારના	કાય્ષક્ેત્માં	આવતી	બાબતો	અંગે	મળેલ	રજુઆતો	જરૂરી	કાય્ષવાહી	અથષે	 કેનદ્ર	સરકારના	સંબંશ્ધત	
મંત્ાલયને	મોકલવામાં	આવે	છે.	શ્બન-શ્નવાસી	ગુજરાતીઓના	પ્રશ્નોના	શ્નરાકરણ	માટે	કેનદ્ર	સરકાર	દ્ારા	ગુજરાત	રાજય	
શ્બન-શ્નવાસી	ગુજરાતી	પ્રશ્તષ્ાનના	શ્નયામકરિીની	નોડલ	અશ્ધકારી	તરીકે	શ્નમણૂક	કરેલ	છે.
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(૮)  ગુજરાતી લનનીંગ સી.ડી. ઃ
	 	 ગુજરાત	બહાર	વસતા	ગુજરાતીઓ	અને	ખાસ	કરીન	ેયુવા	પેઢી	ગુજરાતી	ભારા	શીખી	શકે	અન	ેગુજરાત	ની	સંસકકૃશ્તનુ	ં
જતન	કરી	શકે	તે	માટે	ગુજરાતી	ભારા	શીખવા	માટેની	સી.ડી.	બહાર	પાડવામા	ંઆવેલ	છે.	પ્રશ્તષ્ાન	દ્ારા	શ્બન-શ્નવાસી	
ગુજરાતીઓને	આસીડી	શ્વના	મૂલયે	પૂરી	પાડવામાં	આવે	છ	ેતેમજ	શ્બન-શ્નવાસી	ગુજરાતીઓન	ેલગતા	કાય્ષક્રમોમા	ંઆ	સીડીનુ	ં
શ્વના	મૂલયે	શ્વતરણ	કરવામાં	આવે	છે.
(૯)  એન.આર.જી. ટાઈમસ ઃ
	 	 દર	૧૫	દદવસે	એન.આર.જી.	ટાઈમસ	પ્રશ્સદ્ધ	કરવામાં	આવે	છે,	જેમાં	 શ્બન-શ્નવાસી	ગુજરાતીઓના	શ્હતન	ેલગતાં	
નયુઝ,	આટષીકલ,	ગુજરાત	સરકારની	પ્રવૃશ્ત્ઓ	અને	શ્સશ્દ્ધઓ,	સાશ્હતય,	કલા	અન	ેસંસકકૃશ્તની	માશ્હતી	વગેરે	પ્રશ્સદ્ધ	કરવામા	ં
આવ	ેછે.	આ	મેગેઝીન	પ્રશ્તષ્ાનની	વેબસાઈટ	www.nri.gujarat.gov.in	ઉ૫ર	મૂકવામાં	આવે	છે.	
(૧૦)  ભારત સરકાર/ અન્ય રાજ્ય સરકારો સા્ે સંપક્ક/ બેઠકો ઃ
	 	 પ્રવાસી	ભારતીય	કાય્ષ	મંત્ાલયની	વાશ્ર્ષક	કનસલટશેન	બેઠકમાં	ભાગ	લેવામાં	આવે	છે.	ગુજરાતીઓની	વધુ	વસતી	
ધરાવતાં	રાજયો	અને	શ્વદેશમાં	પણ	સઘન	પ્રવાસ/સંપક્ક	કરીને	વધુમાં	વધુ	NRGને	ગુજરાત	સાથે	જોડવા	પ્રયત્ો	કરવામા	ં
આવે	છે.
(૧૧)  સવવૈચ્છિક સંસ્ાઓના ડેટાબેઝ અને સંકલનની કામગીરી ઃ
	 	 વર્ષ-	પ્રશ્તષ્ાન	ખાતે	સવૈસ્છક	સંસથાના	સંકલનને	લગતી	કામગીરી	તબદીલ	કરવામાં	આવેલ	છે.	પ્રશ્તષ્ાનની	કચેરી	
સવૈસ્છક	સંસથાતઓની	શ્જલ્ાવાર	અને	પ્રવૃશ્ત્વાર	નોંધણી	કરીને	યાદી	શ્નભાવ	ેછે.	પ્રશ્તષ્ાન	રાજયમાં	આવતી	આપશ્ત્ઓના	
સમયમા	ં સવૈાસ્છક	સંસથાશ્ઓ	અન	ેસરકાર	 વચ્ે	સંકલનની	 કામગીરી	બજાવે	છે.	અતયાર	સુધીમા	ં શ્વશ્વધ	માધયમો	 દ્ારા	
૩,૨૩,૪૫૩	સવૈસ્છક	સંસથાઓનો	ડેટાબેઝ	મેળવેલ	છે.
(૧૨)  ગુજરાત પદરભ્રમણ ્યોજના :
	 	 વર્ષ	૨૦૧૮-૧૯	થી	અનય	રાજયોમાં	વસતાં	શ્બન-શ્નવાસી	ગુજરાતીઓની	યુવા	પેઢી	ગુજરાત	ની	મુલાકાત	લેતી	થાય,	
પોતાના	વતનની	સુવાસને	જાણે,	માણે	અને	સમજે	તે	માટે	“યુવા	શ્બન-શ્નવાસી	ગુજરાતીઓ	માટે	ગુજરાત	પદરભ્રમણ	યોજના”	
અમલમાં	મૂકવામાં	આવેલ	છે.
(૧૩)  ગુજરાત દ્શમાન ્યોજના ઃ
	 	 અનય	રાજયોમાં	વસતાં	 શ્બન-શ્નવાસી	ગુજરાતીઓ	ગુજરાત	ની	મુલાકાત	ેઆવે,	પોતાના	વતનની	સુવાસન	ેજાણે,	
માણે	અને	સમજ	ેતે	માટે	૬૦	થી	૭૦	વર્ષની	વચ્ેના	અનય	રાજયોમાં	વસતા	શ્બન-શ્નવાસી	ગુજરાતીઓ	માટ	ે“ગુજરાત	
દશ્ષન”નામની	ગુજરાત	ની	મુલાકાતની	એક	નવી	યોજના	વર્ષ	૨૦૧૯-૨૦થી	અમલમાં	મૂકવામાં	આવેલ	છે.	
(૧૪)  વંદે ભારત વમ્શન :
	 	 કોશ્વડ-૧૯	 મહામારીના	 કારણે	 ભારત	 બહાર	 અનય	 દેશોમા	ં ફસાયેલા	 ભારતીયોન	ે પરત	 લાવવા	 ભારત	 સરકાર	
દ્ારા	“વંદે	ભારત	 શ્મશન”	હેઠળ	અશ્ભયાન	શરૂ	કરવામાં	આવેલ.	આ	અશ્ભયાન	અંતગ્ષત	 શ્વદેશોમાં	ફસાયેલા	ભારતીયો	
ભારત	પરત	ફરે	તયારે	એરપોટ્ષ	ઉતરે	તયારથી	શરૂ	કરીને	ક્ોરેનટાઇન	થવા	અંગ	ેઅન	ેઘરે	પહોંચ	ેતયાં	સુધી	અનુસરવા	અંગે	
અમલીકરણ	પ્રશ્ક્રયા	અંગેની	કાય્ષપદ્ધશ્ત	ભારત	સરકારના	સટાનડડ્ષ	ઓપરેટીંગ	પ્રોટોકોલ	શ્નયત	કરેલ	છે.	આ	કામગીરી	અંતગ્ષત	
પ્રશ્તષ્ાનના	શ્નયામકરિીને	નોડલ	ઓદફસર	તરીકે	નીમવામા	ંઆવેલ	છે.	
વાઈબ્રનટ ગુજરાત ઃ
	 	 રાજય	સરકાર	દ્ારા	દર	બ	ેવરષે	યોજવામા	ંઆવતા	ંવાઈબ્નટ	ગજુરાત	કાય્ષક્રમમા	ંપ્રશ્તષ્ાન	દ્ારા	ભાગ	લવેામા	ંઆવ	ેછે.	
સદાકાળ ગુજરાત ઃ
	 	 દેશના	અનય	રાજયોના	જે	શહેરોમાં	ગુજરાતીઓની	સંખયા	વધુ	હોય	તયાં	શ્બન-શ્નવાસી	ગુજરાતીઓની	યુવા	પેઢીન	ે
ગુજરાત	ની	સંસકકૃશ્તથી	માશ્હતગાર	કરવા,	શ્બન-શ્નવાસી	ગુજરાતીઓન	ેપોતાના	મૂળ	સાથે	જોડાયેલા	રાખવા	તથા	સરકારની/
પ્રશ્તષ્ાનની	પ્રવૃશ્ત્ઓનો	પ્રચાર-પ્રસાર	કરવા,	ગુજરાતી	યુવા	ધનનો	ડેટાબેઝ	તૈયાર	કરવા	શ્વગેરે	જેવા	હેતુઓ	સાથે	સદાકાળ	
ગુજરાત	કાય્ષક્રમ	યોજવામાં	આવે	છે.	સદાકાળ	ગુજરાત	કાય્ષક્રમ	નવેમબર	૨૦૨૧માં	ગોવા	ખાતે	યોજવામા	ંઆવેલ	હતો.	
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વવકેચનરિત વજલ્ા આ્યોજન કા્યમાક્રમ
	 	 શ્વકેસનદ્રત	શ્જલ્ા	આયોજન	કાય્ષક્રમનો	અમલ	શ્જલ્ા	આયોજન	મંડળો	મારફત	થાય	છે.	તાલુકા	કક્ાએથી	જરૂરીયાતના	
કામોની	દરખાસત	તૈયાર	થયે	શ્જલ્ા	આયોજન	મંડળમાં	મંજૂરી	માટ	ેરજુ	થાય	છે.	શ્જલ્ા	આયોજન	મંડળમાં	જે-ત	ેશ્જલ્ાના	
રાજય	સરકારના	પ્રભારી	મંત્ીરિી	અધયક્	તરીકે	હોય	છે.	શ્જલ્ા	આયોજન	અશ્ધકારીરિી	શ્જલ્ા	આયોજન	મંડળના	સભય	
સશ્ચવ	છે.
૨. વવકેચનરિત વજલ્ાક આ્યોજન કા્યમાક્રમ હેઠળની વવવેકારીન અને પ્રોતસાહક જોગવાઈની રકમો પવૈકકી નીચે દ્શામાવ્યા 
મુજબના કા્યમાક્રમો અમલમાં મુકવામાં આવે છિે. 
(૧) વજલ્ાના સંતુવલત વવકાસ માટે વવકચેનરિત આ્યોજન ઃ
	 	 (i)	શ્જલ્ા	આયોજન	મંડળો	પોતે	પોતાના	 શ્જલ્ાેની	સથાગશ્નક	જરૂરીયાતોન	ેલક્માં	લઈને	 સવતંત્	રીતે	 નયૂનત્મ	
જરૂરીયાત	અંગેની	યોજના	૧૦૦	ટકા	સરકારી	ગ્ાનટમાંથી	મંજુર	કરી	શકે	તે	માટે	શ્વવેકાધીન	જોગવાઈ.
	 	 (ii)	 શ્જલ્ા	કક્ાએ	વધારાના	નાણાંકીય	સાધનો(લોકફાળો)	એકશ્ત્ત	કરવામાં	આવે	તેની	સામ	ે શ્નશ્ચિત	પ્રમાણમાં	
સરકારી	સહાય	આપવા	માટે	પ્રોતસાહક	જોગવાઈ
	 	 (iii)	ભૌગોશ્લક	રીતે	ખાસ	પછાત	શ્વસતારોના	શ્વકાસ	માટેની	ગ્ાનટ
(૨) સ્ાવનક અગત્ય રરાવતા સામૂવહક વવકાસના કામો અંગેના કા્યમાક્રમ હેઠળ વવરાનસભા 
	 	 સભયરિીઓને	મતશ્વસતાર	દીઠ	ફાળવવા	અંગેની	ગ્ાનટ	(ધારાસભયરિી	ગ્ાનટ)	શ્વકેસનદ્રત	શ્જલ્ા	આયોજન	કાય્ષક્રમ	હેઠળ	
સામાનય	વહીવટ	શ્વભાગ	દ્ારા	બહાર	પાડવામાં	આવેલ	માગ્ષદશ્ષક	યાદીન	ેઆધીન	કામો	લેવામાં	આવે	છે.	માગ્ષદશ્ષક	યાદીમાં	
માગ્ષદશ્ષક	યાદી	સુધારણા	માટેની	કેબીનેટ	પેટા	સશ્મશ્ત	દ્ારા	કરવામાં	આવેલ	ભલામણ	સબંધે	સરકારરિી	દ્ારા	સુધારણા	કરી	
શ્વવેકાધીન	તેમજ	પ્રોતસાહક	યોજનામાંથી	સ્ાનઘર,	જે	શાળામાં	ભારત	સરકારની	જલમતી	યોજના	હેઠળ	આર.ઓ.	પલાનટ	
આપવામાં	આવેલ	 હોય	 તે	 શ્સવાયની	 સરકારી/	 મહાનગરપાશ્લકા/	 નગરપાશ્લકા/	 ગ્ાનટ	 ઈન-એઈડ	 પ્રાથશ્મક	શાળાઓમાં	
આર.ઓ.	પલાનટ	તેમજ	સરકારી	પ્રાથશ્મક	શાળામાં	સવારની	પ્રાથ્ષના,	સમૂહ	કવાયત	જેવી	પ્રવૃશ્ત્ઓના	સથળે	સાદા	શેડના	
કામનો	સમાવેશ	કરવામાં	આવેલ	છે.	વધુમાં,	મધયાહન	ભોજન	યોજના	હેઠળ	સટોરરુમ	તેમજ	રસોડાના	બાંધકામની	યોજનાની	
મહત્મ	મયા્ષદા	₨	૨૫,૦૦૦થી	વધારીને	₨	૫૦,૦૦૦,	પ્રાથશ્મક	શાળાઓમા	ંલાયબ્ેરીના	હેત	ુમાટ	ેફતિ	પુસતકો	અને	કબાટ	
ખરીદવા	માટે	₨	૫૦,૦૦૦	ની	મયા્ષદા	વધારીન	ે₨	૧.૦૦	લાખ	તથા	સરકારી	હોસસપટલમાં	વૈધકીય	શ્નદાન	તેમજ	સારવારના	
તાંશ્ત્ક	સાધનો	₨	૫.૦૦	લાખ	સુધીની	મયા્ષદા	મા	ંમાત્	એકજ	વાર	આપી	શકાતા	હતા	તેની	મયા્ષદા	દૂર	કરવામાં	આવેલ	છે.	
તે	જ	રીતે,	ધારાસભયરિીઓની	ગ્ાનટના	વપરાશમાં	વધુ	લોકાશ્ભમુખ	માંગણીઓ	સંતોરાય	ત	ેમાટે	ધારાસભયોની	ગ્ાનટમાંથી	
આંગણવાડીના	 કામોની	 મયા્ષદા	 ₨	 ૭.૦૦	 લાખ,	 શબને	 અસગ્નદાહ	આપવા	 માટે	 લાકડા,	 છાણાં	 અન	ે પુળા	 ભરવા	 માટે	
સમશાનમાં	ઓરડી	બનાવવાની	મયા્ષદા	વધારીને	₨	૨.૦૦	લાખ	તથા	સરકારી	હોસસપટલમાં	વૈધકીય	શ્નદાન	તેમજ	સારવારના	
તાંશ્ત્ક	સાધનો	₨	૧૦.૦૦	લાખ	સુધીની	મયા્ષદામાં	માત્	એકજ	વાર	આપી	શકાતા	હતા	તેની	મયા્ષદા	દૂર	કરવામાં	આવેલ	
છે	અને	ગામદીઠ	એક	પક્ીઘર	જેવી	નવી	જોગવાઇઓ	મંજૂર	કરી	યોજનાનો	વયાપ	વધારવામા	ંઆવેલ	છે.	વધુમાં	રાજયના	
મહાનગરોમાં	અથા્ષત	મહાનગરપાશ્લકાની	 હદમાં	 પ્રજાની	સલામતી	અને	સુરક્ા	માટે	 તેમજ	ગુનાશ્હત	પ્રવૃશ્ત્ઓ	કાબૂમાં	
રાખવા	અન	ેક્રાઈમ	દડટેકશનના	હેતુથી	જયાં	પોલીસ	ખાતાનો	અશ્ભપ્રાય	થતો	હોય,	તેવા	જાહેર	રસતાઓ,	જાહેર	સથળોએ	
તેમજ	ખાનગી	અને	જાહેર	સોસાયટી,	ફલેટ,	પોળ	વગેરે	સથળોએ	CCTV	પ્રોજેકટનું	કનટ્ોલ	યુશ્નટ	પોલીસ	કનટ્ોલ	રૂમ	અથવા	
પોલીસ	સટેશનમાં	રાખવામાં	આવે	અને	પ્રોજેકટ	અમલીકરણ	કચેરી	તરીકે	ગૃહ	શ્વભાગ	હેઠળની	કોઈ	કચેરી	રાખવામાં	આવે,	
તે	શરતે	CCTV	પ્રોજેકટની	સંપૂણ્ષ	રકમ	મંજૂર	કરવાની	જોગવાઈ	પણ	કરેલ	છે.	
	 	 (૩)	રાજયના	અતયંત	પછાત	તાલુકાઓને	શ્વકાસશીલ	તાલુકાઓની	હરોળમાં	લાવવા	માટે	શ્વકાસના	કામો	હાથ	ધરી	
શકાય	તે	માટે	રાજયમાં	કુલ	૫૦	અંતયત	પચાત	તાલુકાઓન	ેપસંદ	કરી	શ્વકાસશીલ	તાલુકાઓની	હરોળમા	ંલાવવા	પ્રયત્	
કરવામાં	આવે	છે.	
	 	 (૪)	રાજયમાં	રાષ્ટ્રીય	પવગોની	ગરીમાને	ઉજ્જવલીત	કરવા	અને	આ	દદવસે	પ્રજાના	શ્વકાસ	કામો	માટે	રાજય	સરકાર	
દ્ારા	 શ્જલ્ામાં	 મહાનગરપાશ્લકા	હોય	તેવા	 શ્જલ્ામાં	મહાનગરપાશ્લકા	 શ્વસતારમાં	 શ્વકાસના	 કામો	હાથ	ધરવા	માટે	
` ૨.૫૦	કરોડ	અને	નગરપાશ્લકા	 શ્વસતારમાં	 શ્વકાસના	કામો	હાથ	ધરવા	માટે	` ૨.૫૦	કરોડ	કલેકટરરિી	હસતક	તથા	
શ્જલ્ાના	ગ્ામય	શ્વસતારના	શ્વકાસના	કામો	હાથ	ધરવા	માટે	શ્જલ્ા	શ્વકાસ	અશ્ધકારીરિી	હસતક	` ૨.૫૦	કરોડની	રકમ	
ફાળવવામાં	આવે	છે.	
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	 	 આ	ઉપરાંત	રાજયકક્ાની	ઉજવણી	તથા	શ્જલ્ા	કક્ાની	ઉજવણી	શ્સવાયના	રાજયના	તમામ	તાલુકા	પૈકી	વધુ	વસતી	
ધરાવતા	૧	(એક)	ગામને	પસંદ	કરી	ગ્ામય	કક્ાએ	રાષ્ટ્રીય	પવ્ષની	ઉજવણીની	શરૂઆત	કરવામા	ંઆવેલ	છે.	અને,	આ	ગામના	
શ્વકાસના	કામો	હાથ	ધરવા	માટે	₨	પ.૦૦	લાખની	ગ્ાંટ	ફાળવવામા	ંઆવે	છે.
(૫) આપણો તાલુકો વા્યબ્રનટ તાલુકો ઃ
	 	 “આપણો	તાલુકો	શ્વકાસ	યોજના”	વર્ષ	૨૦૧૧-૧૨થી	અમલમાં	મુકવામાં	આવેલ	છે.	આ	યોજના	દ્ારા	રાજય	સરકાર	
ગ્ામય	કક્ાએ	પાયાની	સુશ્વધાઓ	જેવી	કે	ગ્ામય	આંતદરક	રસતાઓ,	ગટર	વયવસથાય,	ઘન	કચરાના	શ્નકાલ	માટેની	યોજના,	
પીવાના	પાણીની	યોજના	જેવી	સુશ્વધાઓ	પૂરી	પાડવામાં	આવે	છે.	
	 	 વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨માં	જોગવાઇવાર	મેળવેલ	ભૌશ્તક	શ્સશ્દ્ધઓ(આગળના	વરગોના	પડતર	કામો	સશ્હતના	કુલ	કામો)ની	
શ્વગતો.

ક્રમ ્યોજનાનું નામ

મંજુર ્્યેલ કામો 
(તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ 
સુરી) આગળના વરષો 

સવહત

પૂણમા ્્યેલ કામો 
(તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ 
સુરી) આગળના વરષો 

સવહત
૧ ૨ ૩ ૪
૧ શ્જલ્ાના	સંતુશ્લત	શ્વકાસ	માટે

શ્વકેસનદ્રત	આયોજનની...	
શ્વવેકાધીન	જોગવાઈ

૧૭૭૯૬ ૮૬૫૭

પ્રોતસાહક	જોગવાઈ ૨૦૯ ૧૩૬
ભૌગોશ્લક	રીતે	ખાસ	પછાત	શ્વસતારોનો	શ્વકાસ ૨૧૪ ૧૩૮

૨ સથાશ્નક	અગતયતા	ધરાવતા	સામૂશ્હક	શ્વકાસના	કામો	
(ધારાસભયરિી	ફંડ)

૪૪૦૨ ૨૯૧૮

૩ શ્વકાસશીલ	તાલુકા	યોજના	 ૧૪૧૬ ૧૪૮૩
૪ રાષ્ટ્રીય	પવગોની	ઉજવણી ૧૨૧ ૩૩૦
૫ આપણો	તાલુકો	વાયબ્નટ	તાલુકો ૧૮૪૭૬ ૧૦૪૮૯

કરુલ ૪૨૬૩૪ ૨૪૧૫૧

	 	 શ્વકસેનદ્રત	શ્જલ્ા	આયોજન	કાય્ષક્રમ	હેઠળ	વર્ષ	ર૦૨૧-૨૨	અન	ેવર્ષ	ર૦૨૨-૨૩ના	અંદાજપત્મા	ંઅનુસશુ્ચત	જાશ્ત	
પેટા	યોજના	(SCSP)અન	ેઆદદજાશ્ત	શ્વસતાર	પેટા	યોજના	(TASP)યોજના	હેઠળ	મંજુર	થયેલ	જોગવાઇ	અંગેની	સદરવાર	
શ્વગતો	નીચે	મુજબ	છે.	

(₨	લાખમાં)

ક્રમ કા્યમાક્રમ
વરમા ૨૦૨૧-૨૨ વરમા ૨૦૨૨-૨૩

SCSP માટેની 
જોગવાઇ

TASP માટેની 
જોગવાઇ

SCSP માટેની 
જોગવાઇ

TASP માટેની 
જોગવાઇ

૧. શ્જલ્ાના	સંતુશ્લત	શ્વકાસ	માટે	શ્વકેસનદ્રત	
આયોજનની...	શ્વવેકાધીન	જોગવાઈ

૩૩૫૩.૦૦ ૩૫૯૩.૦૦ ૩૩૫૩.૦૦ ૩૫૯૩.૦૦

૨. શ્વકાસશીલ	તાલુકા	યોજના	 ૩૬૦.૦૦ ૫૬૦૦.૦૦ ૩૬૦.૦૦ ૫૬૦૦.૦૦
૩. આપણો	તાલુકો	વાયબ્નટ	તાલુકો ૩૧૬૮.૦૦ ૭૮૪૫.૦૦ ૩૧૬૮.૦૦ ૭૮૪૫.૦૦

કરુલ ૬૮૮૧.૦૦ ૧૭૦૩૮.૦૦ ૬૮૮૧.૦૦ ૧૭૦૩૮.૦૦

	 	 વર્ષ-૧૯૭૯મા	ંશ્વકેસનદ્રત	શ્જલ્ા	આયોજન	કાય્ષક્રમ	હેઠળ	ગ્ાનટ	ફાળવણીની	ટકાવારી	નક્ી	કરવામાં	આવેલ	હતી.	
વર્ષ	૨૦૧૦-૧૧થી	આ	કાય્ષક્રમ	હેઠળ	ટકાવારીના	ધોરણે	ગ્ાનટ	ફાળવણી	કરવાના	બદલે	તાલુકાન	ે શ્વકાસનુ	ંએકમ	ગણી	
“Taluka	Centric	Approach”	અપનાવીને	તાલુકામાં	આવેલ	ગામોની	સંખયાન	ેધયાનમાં	લઇ	ગ્ાનટ	ફાળવણી	માટેનુ	ંધોરણ	
આપનાવવામાં	આવેલ	છે.	
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પદરણામલક્ષી અંદાજપત્ર ઃ
	 	 ભારત	સરકારના	નાણા	મંત્ાલય	દ્ારા	વર્ષ	૨૦૧૬	થી	જાહેર	નાણાના	ંઉપયોગ	થકી	હાંસલ	થયેલ	પદરણામો	જાણવા	
માટે	પદરણામલક્ી	અંદાજપત્	ઘડવાનું	શરૂ	કરવામાં	આવેલ	છે.	રાજય	સરકાર	દ્ારા	પણ	વર્ષ	૨૦૧૭-૧૮	થી	તે	જ	રીતે	
પદરણામલક્ી	અંદાજપત્	(આઉટકમ	બજેટ)	બહાર	પાડવામા	ંઆવે	છે.
	 	 ભારત	સરકારના	નીશ્ત	આયોગ	દ્ારા	શ્વશ્વધ	યોજનાઓન	ેપદરણામલક્ી	માપદંડો	આધારીત	મૂલયાકંન	કરવા	ઉપર	
ખાસ	ભાર	મૂકવવામાં	આવેલ	છે.	વધુમાં,	આ	પદરપ્રેક્માં	સંયુકત	રાષ્ટ્રસંઘના	એજનડા	૨૦૩૦	દ્ારા	શ્નધા્ષદરત	કરેલ	સસટેનેબલ	
ડેવલપમેનટ	ગોલ	અંતગ્ષત	રાજય	સરકાર	દ્ારા	“ગુજરાત	સસટેનેબલ	શ્વઝન	૨૦૩૦”	(તૈયાર	કરવામાં	આવેલ	છે.	પદરણામલક્ી	
અંદાજપત્	એ	આ	દદશામાં	એક	પહેલ	છે.	
	 	 રાજય	સરકાર	દ્ારા	અંદાજપત્ીય	જોગવાઇનુ	ંમાત્	દસતાવેજીકરણ	કરવાના	બદલે	માપી	શકાય	તેવા	યોગય	પદરણામો	
મેળવવાના	મુખય	હેતુથી	પદરણામલક્ી	અંદાજપત્	તૈયાર	કરવામાં	આવે	છે.	આ	અંદાજપત્	પ્રકાશનમા	ંસમાવેલા	ભૌશ્તક	
પદરણામો	ખાલી	સરકાર	દ્ારા	લેવામાં	આવેલ	પગલાં	અન	ેમાત્	વપરાશ	કે	નાણાંકીય	સત્ોતોની	જોગવાઇના	દ્રસષ્ટકોણથી	માપી	
શકાય	તેવા	એકમો	જ	નહી	પરંતુ	ભૌશ્તક	એકમો	અન	ેતેના	માપી	શકાય	તેવા	પદરણામો	દશા્ષવે	છે.	
	 	 પદરણામલક્ી	અંદાજપત્	દ્ારા	સરકારના	 શ્વભાગોન	ેતેની	યોજનાઓના	અમલીકરણ	માટેની	નીશ્ત	ઘડતરમાં	તથા	
તેની	સમીક્ા	કરવામાં	પડતી	મુશકેલીઓન	ેઓળખી	કાઢવા	માટેની	તક	પુરી	પાડવામા	ંઆવેલ	છે.	પદરણામલક્ી	અંદાજપત્	
સરકાર	દ્ારા	લેવાયેલ	પગલા	અંગેના	ભૌશ્તક	લકયાંકો	અન	ેનાણાંકીય	જોગવાઇ	વચ્ે	વધુ	સચોટ	અન	ેસુચારૂ	રીત	ેસંયોજન	
કરે	છે.	પદરણામલક્ી	અંદાજપત્	ખચ્ષવામાં	આવેલ	નાણાંની	સામે	હાંસલ	થયેલ	શ્સશ્દ્ધઓનું	અસરકારક	શ્નયતં્ણ	અન	ેમૂલયાંકન	
કરવાની	શ્વપુલ	તકો	પુરી	પાડે	છે.
	 	 આયોજન	પ્રભાગ	દ્ારા	પદરણામલક્ી	અંદાજપત્	મા	ંદશા્ષવેલ	સરકારની	યોજનાઓ	તથા	કાય્ષક્રમોના	ભૌશ્તક	લકયાંકોની	
સામે	હાંસલ	કરેલ	ભૌશ્તક	શ્સશ્દ્ધઓની	શ્ત્માશ્સક	સમીક્ા	હાથ	ધરવામાં	આવે	છે,	જેનું	ઉચ્	કક્ાએ	પુનશ્વ્ષલોકન	કરવામાં	આવ	ે
છે.	
વવકાસ વવવરણ ઃ
	 	 “શ્વકાસ	શ્વવરણ”	પુસસતકા	બે	ભાગમાં	પ્રકાશ્શત	થાય	છે.	ભાગ-૧	માં	સામાશ્જક,	આશ્થ્ષક,	માનવ	શ્વકાસ,	બાળકો	અને	
મશ્હલા	સશશ્તિકરણ	જેવા	શ્વશ્વધ	મુદ્ાઓન	ેસમાવતા	૧૦	પ્રકરણો	નો	સમાવેશ	કરવામાં	આવે	છે.	
આકાંવક્ષત વજલ્ા કા્યમાક્રમ ઃ
	 	 આ	 ઉપરાંત	 ભારત	 સરકાર	 દ્ારા	 જાનયઆુરી,	 ૨૦૧૮માં	આકાંશ્ક્ત	 શ્જલ્ા	 કાય્ષક્રમનો	 પ્રારંભ	 કરવામાં	આવેલ.	
“ટ્ાનસફોમષેશન	ઑફ	એસસપરેશનલ	દડસસટ્કરસ”	કાય્ષક્રમનો	મુખય	ધયેય	રાજયના	કેટલાક	અશ્વકશ્સત	શ્જલ્ાઓમા	ંઝડપથી	અને	
અસરકારક	રીતે	પદરવત્ષન	લાવવાનો	છે.	
	 	 દેશભરમા	ં117	આકાંશ્ક્ત	શ્જલ્ાઓની	ઓળખ	કરવામાં	આવેલ	જ	ેઅંતગ્ષત	ગુજરાત	ના	બે	શ્જલ્ાઓ	નમ્ષદા	અન	ે
દાહોદનો	સમાવેશ	કરવામાં	આવેલ	છે.	નીશ્ત	આયોગ	દ્ારા	માશ્સક	ધોરણ	ેશ્જલ્ાઓની	પ્રગશ્ત	પર	દેખરેખ	અન	ેશ્નયંત્ણ	
માટે	ડેશબોડ્ષ	પણ	તૈયાર	કરવામાં	આવેલ	છે.
	 	 આરોગય	અન	ેપોરણ,	શ્શક્ણ,	કકૃશ્ર,	જળ	સંસાધનો,	નાણાંકીય	સમાશ્વષ્ટતા	અને	કૌશલય	શ્વકાસ	વગેરે	જેવા	મહત્વના	
પદરણામો	આધાદરત	સૂચકાંકોની	સદટક	આકારણી	દ્ારા	ગુજરાત	સરકાર,	દાહોદ	અને	નમ્ષદા	શ્જલ્ાઓમાં	આ	પહેલનો	અમલ	
કરી	રહી	છે.	આ	શ્જલ્ાઓમાં	પદરવત્ષન	લાવવા	હેતુસર	કેનદ્ર	અન	ેરાજય	સરકારના	શ્વશ્વધ	કાય્ષક્રમોના	કનવઝ્ષન	કરી	આ	
ઘટકો	પર	લાગુ	કરવામાં	આવશે.
મૂલ્યાંકન અભ્યાસ ઃ
	 	 શ્વકાસ	કાય્ષક્રમોના	અમલીકરણમાં	સુધારાતમક	ઉપાયો	યોજવામા	ંમૂલયાંકન	અભયાસ	મહતવનું	પ્રદાન	કરતા	હોવાથી,	
દરેક	તબક્ે	સંબશ્ધત	શ્વભાગ	દ્ારા	તેઓને	અમલ	કરવાની	તમામ	કાય્ષવાહી	સમયસર	હાથ	ધરાય	અન	ેતેમ	કરવામાં	તેમનો	
સંપૂણ્ષ	સહકાર	મળી	રહે	તે	માટ	ેમૂલયાંકન	અભયાસ	હાથ	ધરવામાં	આવે	છે.	નાણાંકીય	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	દરશ્મયાન	કુલ	૨૭	
મૂલયાંકન	અભયાસ	હાથ	પૂણ્ષ	કરવાનું	આયોજન	કરવામાં	આવેલ	છે,જેમા	પછીથી	અનય	૪	મૂલયાંકન	અભયાસનો	ઉમેરો	કરવામા	ં
આવેલ	છે.	
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વનરંતર વવકાસના ધ્યે્યો (SDGs) ઃ
	 	 શ્વકાસ	અંગેના	સંયુતિ	રાષ્ટ્ર	સંઘના	એજનડા	૨૦૩૦	અંતગ્ષત	૧૭	શ્નરંતર	શ્વકાસના	ધયેયો	અન	ે૧૬૯	લકયાંકો	શ્નયત	
કરેલ	છે.	
૨૦ મુદ્ા કા્યમાક્રમ-૨૦૦૬
	 	 ૨૦	 મુદ્ા	 કાય્ષક્રમ-ર૦૦૬	 એ	 રાષ્ટ્રીય	 કાય્ષક્રમ	 છે,	 જેમાં	 ગરીબી	 નાબૂદ	 ક૨વી,	 ઉતપાદકતા	 વધા૨વી,	આવકની	
અસમાનતા	ઘટાડવી	તથા	સામાશ્જક	અને	આશ્થ્ષક	અસમાનતાઓ	દૂ૨	ક૨વી	એટલ	ેકે	લોકોનુ	ંજીવન	ધો૨ણ	ઉંચું	લાવવાની	
રાષ્ટ્રની	વચન-બદ્ધતા	પ્રશ્તપાદ	ક૨વાની	બાબતોનો	સમાવેશ	ક૨વામાં	આવેલ	છે.
સવવણમામ વસવદ્ધ અને સવવણમામ સોપાન ૫૦ મુદ્ા કા્યમાક્રમ 
	 	 ગુજરાત	ની	સથાપનાને	૧લી	મે	ર૦૧૦ના	રોજ	પ૦	વર્ષ	પૂણ્ષ	થયેલ	છે.	સુવણ્ષ	જયંતી	રાજય	માટે	અન	ેરાજયમાં	વસતા	
નાગદરકો	માટે	ખૂબ	જ	મહતવનો	પ્રસંગ	હોઇ	તેને	ધયાીને	રાખીન	ેસવષે	નાગદરકોનું	કલયા	ણ	થાય	અન	ેશ્વકાસ	થાય	ત	ેમાટે	માન.	
મુખય	મંત્ીરિીના	માગ્ષદશ્ષન	હેઠળ	મહતવના	૧૭	જેટલા	શ્વભાગોન	ેસાંકળીન	ેસવશ્ણ્ષમ	શ્સશ્દ્ધ	અને	સવશ્ણ્ષમ	સોપાન	૫૦	મુદ્ા	
કાય્ષક્રમ	શ્નયત	કરવામાં	આવેલ	છે.	આ	કાય્ષક્રમની	સમીક્ા	માટે	એક	ઉચ્	સતરીય	સશ્મશ્ત	માન.મુખયમંત્ીરિીની	અધયક્તામાં	
નીમવામા	ંઆવેલ	છે.	
અ્મા્શાસત્ર અને આંકડા્શાસત્ર કા્યામાલ્ય, ગુજરાત રાજ્ય
	 	 અથ્ષશાસત્	અને	આંકડાશાસત્	શ્નયામકની	કચેરી,	રાજય	સરકાર	દ્ારા	હાથ	ધરાતી	તમામ	પ્રકારની	આંકડાકીય	પ્રવૃશ્ત્	
માટે,	રાજય	સરકાર	દ્ારા	શ્નયુતિ	થયેલ	કેનદ્રસથ	સંસથા	છે.	આ	કચેરીના	મુખય	કાયગો	નીચ	ેમુજબ	છે.
	 1)	 રાજયના	આશ્થ્ષક	આયોજન,	અમલીકરણ,	 નીશ્ત	 ઘડતર	 માટે	 જરૂરી	એવી	 રાજયના	અથ્ષતંત્ન	ે લગતી	અગતયની	

આંકડાકીય	માશ્હતી	એકત્	કરવી,	તેને	ચકાસવી,	પ્રકાશનના	સવરૂપમા	ંતેન	ેપ્રકાશ્શત	કરવી.
	 2)	 સામાશ્જક-આશ્થ્ષક	મોજણીઓ	અન	ેઅભયાસો	હાથ	ધરવા.
	 3)	 રાજય	આવકના	અંદાજો	તૈયાર	કરવા,	ઉદ્યોગોની	વાશ્ર્ષક	મોજણી	અંગેની	કામગીરી,	રાજય	સરકારના	વત્ષમાન	આશ્થ્ષક	

શ્ચત્ને	લગતી	તાંશ્ત્ક	નોંધો	રજૂ	કરીને	આશ્થ્ષક	નીશ્તના	ઘડતરમાં	મદદરૂપ	થવું.
	 4)	 રાજય	સરકારના	જુદા	જુદા	શ્વભાગો	દ્ારા	હાથ	ધરાતી	આંકડાકીય	પ્રવૃશ્ત્ઓનુ	ંસંકલન	કરવું	અન	ેજરૂદરયાત	મુજબની	

આંકડાકીય	માશ્હતી	પૂરી	પાડવી.
ગુજરાત સંકવલત આંકડાકકી્ય પ્રણાલી (GISS) ઃ
	 	 અથ્ષશાસત્	અને	આંકડાશાસત્	 શ્નયામકની	 કચેરી,	ગાંધીનગર	 રાજય	 કક્ાની	આંકડાકીય	માશ્હતી	બાબતની	નોડલ	
એજનસી	હોઇ,	રાજયના	શ્વશ્વધ	શ્વભાગો	દ્ારા	એકશ્ત્ત	કરાતી	અને	પ્રકાશ્શત	કરાતી	આંકડાકીય	માશ્હતી	બેવડાય	નશ્હ	તે	
રીતે	જીલ્ા,	તાલુકા	અને	ગ્ામય	કક્ાના	શ્વશ્વધ	ક્ેશ્ત્ય	આંકડાકીય	માશ્હતી,	પૃ્થથકરણીય	સવરૂપે	તૈયાર	કરી	રાજય	તથા	જીલ્ા/
તાલુકા	કક્ાની	શ્વશ્વધ	કચેરીઓ,	આયોજનકારો,	શ્શક્ણશ્વદો,	વગેરેને	એક	જ	જગયાએથી	આ	ઉપયોગી	માશ્હતી	મળી	રહે	તે	
માટે	અત્ેની	કચેરી	દ્ારા	ટેકનીકલ	કનસલટનટ	GILમારફતે	TSP	નક્ી	કરી	GISS	સીસટમ	શ્વકસાવવામાં	આવેલ	છે.	
વવલેજ પ્રોફાઇલ ઃ
	 	 રાજયના	ગ્ામય	શ્વસતારના	સવ્ષ	સમાવેરક	અન	ેસમતોલ	શ્વકાસ	માટેની	પ્રશ્ક્રયા	અને	ખાસ	કરીને	શ્વકેસનદ્રત	આયોજનની	
પ્રશ્ક્રયાને	વધુ	અસરકારક	બનાવવા	ગ્ામય	કક્ાએ	ઉપલબધ	અને	ખુટતી	શ્વશ્વધ	સવલતો/સેવાઓ	અંગેની૧૧	સેકટરોની	૩૪૧	
થી	વધુ	પેરામીટસ્ષની	માશ્હતી	“શ્વલેજ	પ્રોફાઈલ	અને	તાલુકા	પલાનીંગ	એટલાસ”	પોટ્ષલ	દ્ારા	એકશ્ત્ત	કરી	ડેટાબેઝ	તૈયાર	
કરવામાં	આવે	છે.	આ	માશ્હતીને	શ્ત્માશ્સક	ધોરણે	શ્નયશ્મત	રૂપે	શ્જલ્ા	આંકડા	કચેરીઓ	દ્ારા	અદ્યતન	કરવામાં	આવે	છે.	આ	
માશ્હતીનો	રાજયના	શ્જલ્ા/તાલુકા	કક્ાએ	તથા	સરકારના	શ્વશ્વધ	શ્વભાગો	તેમજ	શ્જલ્ા	આયોજન	કચેરી	દ્ારા	શ્વકનેદ્રીત	
આયોજનની	 શ્વશ્વધ	યોજનાઓમાં	ગ્ામય	 શ્વસતારના	૧૭૯૭૮	ગામોની	ખુટતી	સવલતોની	ગેપ	એનાશ્લસીસની	માશ્હતી	
ધયાનમા	ંલઈ	આયોજનમાં	કામોની	ફાળવણી	કરવામાં	આવે	છે.	
ઘરગથ્ુ ઉતપાદનના અંદાજો ઃ
	 	 આ	કચેરી	દ્ારા	રાજયની	આશ્થ્ષક	શ્વકાસની	પારાશીશી	સમાન	તેમજ	રાજય	કક્ાએ	નીશ્ત	શ્વરયક	શ્નણ્ષયો	માટે	ખૂબ	
જ	મહતવના	આશ્થ્ષક	શ્નદદેશક	“રાજયનું	ઘરગ્થથું	ઉતપાદન”	(SDP)	તેમજ	રાજયમા	ંથયેલ	“મૂડી	સજ્ષન	અન	ેવપરાશી	ખચ્ષ”ના	
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અંદાજો	તૈયાર	કરવામાં	આવ	ેછે.	વધુમાં	“શ્જલ્ાના	ઘરગ્થથુ	ઉતપાદન”(District	Domestic	Product)ના	આંકડા	મેળવવા	
માટેની	આનુરાંશ્ગક	કામગીરી	હાથ	ધરેલ	છે.
સામાવજક-આવ્માક પૃ્ક્રણ :
	 	 રાજયના	સામાશ્જક	અને	આશ્થ્ષક	શ્વકાસને	અસર	કરતા	જુદા	જુદા	શ્વકાસના	સદરો	(શ્વકાસના	શ્નદદેશકો)ની	આંકડાકીય	
માશ્હતી	રાજય	સરકાર	અન	ેકનેદ્ર	સરકારની	જુદી	જુદી	કચેરીઓ/પ્રકાશનોમાંથી	મેળવી	તેની	ચકાસણી	કરી	તેનુ	ંપૃથક્રણ	
કરી	દર	ત્ણ	માસે	ગુજરાત	ના	અથ્ષતંત્ને	લગતી	માશ્હતીવાળું	’’ક્ાટ્ષલષી	રીવયુ	ઓફ	ગુજરાત	ઈકોનોમી’’	નામનું	શ્ત્માશ્સક	
બુલેટીન	બહાર	પાડવામાં	આવ	ેછે.	
(૫) ઉદ્ોગોની વાવરમાક મોજણી :
	 	 મધયસથ	આંકડાકીય	કચેરી	(Central	Statistical	Office),નવી	દદલહીના	સૂચવયા	અનુસાર	વર્ષ	૨૦૧૧-૧૨	ને	પાયાનું	
વર્ષ	 ગણીને	 “રાજયનો	ઔદ્યોશ્ગક	 ઉતપાદનનો	 સૂચક	આંક”(State	 Index	 of	 Industrial	 Production)	 તૈયાર	 કરવાની	
કામગીરી	હાથ	ધરવામાં	આવેલ	છે.
રાષ્ટી્ય નમૂના મોજણી :
	 	 વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨(ઓકટોબર-૨૦૨૧	અંશ્તત)	થયેલ	કામગીરી:ભારત	સરકારના	ંNSSના	આવત્ષન	પરથી	૬૦	થી	૭૬	
આવત્ષન	સુધી	ગુજરાત	નું	શ્ચત્	સપષ્ટ	કરતાં	points	અંગેની	પુસસતકા	“Statistical	system	of	National	sample	survey	
and	highlights	of	survey	Government	of	Gujarat”	તૈયાર	કરેલ	છે.
	 •	ભારત	સરકારનાં	Annual	report	of	Periodic	labour	Force	survey	(July	2019-June	2020)	પરથી	ગુજરાત	નું	

શ્ચત્	સપષ્ટ	કરતાં	points	અંગેની	notes	તૈયાર	કરેલ	છે.
	 •	ભારત	સરકારનાં	Quarterly	 report	of	Periodic	 labour	Force	 survey	 (July	2020-September	2020)	તથા	

(October	2020-December	2020)	પરથી	ગુજરાત	નુ	ંશ્ચત્	સપષ્ટ	કરતાં	points	અંગેની	notes	તૈયાર	કરેલ	છે.
મૂલ્યાંકન વન્યામકની કચેરી 
	 	 મૂલયાંકન	શ્નયામક	કચેરીની	મુખય	કામગીરી	સરકારરિીની	યોજના/કાય્ષક્રમોના	સુપ્રત	કરાયેલા	મૂલયાકંન	અભયાસો	હાથ	
ધરવાની	છે.	આ	કચેરી	દ્ારા	સરકારરિીના	કકૃશ્ર	અન	ેસહકાર	શ્વભાગ	હેઠળના	૧૩	ખાતાની	યોજનાઓના	શ્વશ્નમયનની	
કામગીરી	પણ	હાથ	ધરવામાં	આવે	છે.	
સરકારરિીની ્યોજનાઓ/કા્યમાક્રમોના મૂલ્યાંકન અભ્યાસ હા્ રરવાના મુખ્ય ઉદ્ે્શો
	 ૧.	સરકારરિીની	યોજના,	કાય્ષક્રમ,	પ્રવૃશ્ત્,	નીશ્તનો	પદ્ધશ્તસર	અને	તટસથપણ	ેઅભયાસ	કરવા	માટે	મૂલયાકંન	અભયાસ	હાથ	

ધરવામાં	આવે	છે.	
	 ૨.	મૂલયાંકન	અભયાસો	હાથ	ધરવાનો	મૂળભૂત	હેતુ	શ્વશ્વધ	યોજનાઓ/કાય્ષક્રમો	જે	હેતુઓ	માટે	હાથ	ધરવામાં	આવ	ેછે	તે	

હેતુઓ	કેટલે	અંશે	શ્સદ્ધ	થયા	છે	તે	ચકાસવાનો,	યોજના	બાબતે	લાભાથષીઓના	પ્રશ્તભાવો	મેળવવાનો	તથા	યોજનાના	
સુદૃઢ	અમલીકરણ	માટે	જરૂરી	સુધારા	માટેના	પગલાંઓ	સુચવવાનો	છે.	

	 ૩.	મૂલયાંકન	અભયાસમા	ંમુખયતવે	અપેક્ીત	અન	ેશ્સદ્ધ	કરેલા	લકયાકંો	ત	ેહાંસલ	કરવા	માટેની	પદ્ધશ્ત,	યોજનાનુ	ંઅમલીકરણ	
તેને	અસર	કરતા	પાસાઓ	અન	ેતે	દ્ારા	થયેલ	અસરોનુ	ંપૃ્થથકરણ	કરવામાં	આવે	છે.

	 ૪.	અમલમાં	મુકાયેલ	યોજનાઓનો	લાભ	કેટલે	અંશે	લક્ીત	જૂથો	સુધી	પહોં્યો	છે,	અમલીકરણમાં	પડતી	મુશકેલીઓ	તથા	
જણાવેલ	ત્ુટીઓ	શ્નવારવા	જરૂરી	સુધારા	માટેના	ભલામણો	સૂચવવાનો	છે.	

મૂલ્યાંકન અભ્યાસો હા્ રરવાની પ્રવક્ર્યા 
	 	 સરકારરિીના	જુદા	જુદા	શ્વભાગો	દ્ારા	તેમના	હસતકના	કાય્ષક્રમો/યોજનાઓના	મૂલયાકંન	અભયાસ	હાથ	ધરવા	માટે	
સામાનય	 વહીવટ	 શ્વભાગ	 (આયોજન)ને	 દરખાસત	 કરવામાં	આવે	 છે.	 નીચ	ે દશા્ષવેલ	 કાય્ષક્રમ/યોજનાઓન	ેઅગ્તા	આપી	
મૂલયાંકન	અભયાસ	માટે	કાય્ષકમ/યોજનાઓ	પસંદ	કરવામાં	આવે	છે.
	 •	 ગરીબી	શ્નવારણ	અન	ેરોજગાર	વૃશ્દ્ધના	કાય્ષક્રમો
	 •	 પછાત	શ્વસતારો	અને	નબળા	વગ્ષ	માટેના	ખાસ	કાય્ષક્રમો
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	 •	અમલમા	ંમંદગશ્ત,	શ્વલંબ,	અવરોધો	અને	મુશકેલીઓ	દશા્ષવતા	હોય	તેવા	તથા	પ્રાયોશ્ગક	પ્રકારના	બધા	પ્રોજેકટો	અન	ે
કાય્ષક્રમો	

	 •	 મોટી	રકમની	જોગવાઇવાળા	કાય્ષક્રમો	નાણાંકીય	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨માં	આ	કચેરી	હસતક	૧૩	શ્વભાગોના	૨૬	મૂલયાંશ્કન	
અભયાસોની	કામગીરી	શ્વશ્વધ	તબક્ે	પ્રગશ્તમાં	છ	ેતે	પૈકી	૩	મૂલયાકંન	અભયાસો	પૂણ્ષ	થયેલ	છે.	જયારે	બાકીના	૨૩	
મૂલયાંકન	અભયાસો	જુદા	જુદા	તબક્ે	પ્રગશ્ત	હેઠળ	છે.	આ	અભયાસોમા	ંકકૃશ્ર,	ખેડૂત	કલયાણ	અન	ેસહકાર	શ્વભાગ,	
પંચાયત,	ગ્ામ	ગૃહ	શ્નમા્ષણ	અને	ગ્ામ	શ્વકાસ,	અન્ન,	નાગદરક	પુરવઠા	અને	ગ્ાહકોની	બાબતોનો	શ્વભાગ,	સામાનય	
વહીવટ	શ્વભાગ,	આરોગય	અન	ેપદરવાર	કલયાણ,	ગૃહ	શ્વભાગ,	ઉદ્યોગ	અને	ખાણ,	રિમ	અને	રોજગાર,	મશ્હલા	અન	ે
બાળ	શ્વકાસ,	આદદજાશ્ત	શ્વકાસ,	રમતગમત,	યુવા	અન	ેસાંસકકૃશ્તક	પ્રવૃશ્ત્ઓનો	શ્વભાગ,	શ્વજ્ાન	અને	પ્રૌશ્દ્યયોશ્ગકી	
શ્વભાગઅને	સામશ્જક	નયાય	અને	અશ્ધકારીતા	શ્વભાગની	યોજનાઓના	જુદા	જુદા	અભયાસોનો	સમાવેશ	થાય	છે.	

	 	 તદઉપરાંત	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨માં	કકૃશ્ર	અને	સહકાર	શ્વભાગના	શ્નયંત્ણ	તળેના	૧૩ખાતાઓની	આયોજીત	યોજનાઓમા	ં
થયેલ	પ્રગશ્તની	શ્વશ્નયમનની	કામગીરી	કરવામાં	આવી	રહેલ	છે.
	 	 આ	અભયાસો	ઉપરાંત	સરકાર	દ્ારા	આગામી	વર્ષ	૨૦૨૨-૨૩માં	જ	ેયોજનાઓના	અભયાયસો	અગ્ીમતાના	ધોરણે	
સોંપવામાં	આવશે	તે	યોજનાઓના	અભયાસોની	કામગીરી	પણ	હાથ	ધરવામાં	આવશે.
	 	 વર્ષ	૨૦૨૨-૨૩મા	ંકકૃશ્ર	અને	સહકાર	શ્વભાગના	શ્નયંત્ણ	તળેના	૧૩	ખાતાઓની	આયોજીત	યોજનાઓમા	ંથયેલ	
પ્રગશ્તની	શ્વશ્નયમનની	કામગીરી	કરવામાં	આવશે.
ગુજરાત સામાવજક આંતર માળિાકકી્ય વવકાસ સોસા્યટી (GSIDS) ઃ
	 	 રાજય	સરકાર	દ્ારા	પ્રજાના	સવાાંગી	શ્વકાસ	માટે	તેમજ	માનવ	શ્વકાસના	અશ્ભગમને	સશુ્નસશ્ચત	દદશામાં	પ્રોતસાહન	
મળે	તે	ઉદ્ેશથી	વર્ષ	:	૧૯૯૯માં	માન.મુખયમંત્ીરિીના	અધયક્પણા	હેઠળ	“સામાશ્જક	આંતર	માળખાકીય	શ્વકાસ	બોડ્ષ’’ની	
રચના	કરવામા	ંઆવેલ	હતી.	તયારબાદ	માનવ	શ્વકાસ	સૂચકાંક	(HDI)માં	વૃશ્દ્ધ	કરવાના	ઉદ્ેશથી	સામાશ્જક	આંતર	માળખાકીય	
બાબતોનો	શ્વકાસ	કરવા	માટે	સામાનય	વહીવટ	શ્વભાગ	(આયોજન)	પ્રભાગ	હેઠળ	સવાયત્	સંસથા	તરીકે	“ગુજરાત	સામાશ્જક	
આંતર	માળખાકીય	શ્વકાસ	સોસાયટી	(GSIDS)”ની	રચના	કરવામાં	આવેલ	છે.
વરમા ઃ ૨૦૨૨-૨૩ નાં સમ્યગાળા દરવમ્યાન હા્ રરવામાં આવનાર કામગીરીઓની વવગત ઃ
	 •	 માનવ	શ્વકાસને	સપશ્ષતા	શ્વશ્વધ	પાસાંઓને	લગતા	શ્વસતાર/સામશૂ્હક	શ્વકાસ	આધારીત	અભયાસ	હાથ	ધરીન	ેઅહેવાલો	

તૈયાર	કરવામાં	આવી	રહ્ા	છે.	જેથી	રાજયનો	માનવ	શ્વકાસ	આંક	ઊંચો	લાવવા	સંદભષે	નીશ્ત	શ્વરયક	શ્નણ્ષયો	લેવામાં	
સહાયરૂપ	થશે.

	 •	 રાજય	સરકાર	દ્ારા	માનવ	શ્વકાસ	સૂચકાંક	ઉંચો	લાવવાના	હેતુ	માટે	તથા	ફલેગશીપ	અન	ેમીશનમોડ	યોજનાઓના	
અમલીકરણની	કામગીરી	માટે	SDG	અંતગ્ષતની	કામગીરી	માટે	રાજય/શ્જલ્ા	કક્ાએ	શ્સશ્નયર	પ્રોજેકટ	એસોસીયેટ	
કમ	કનસલટનટ	અને	શ્સશ્નયર	પ્રોજેકટ	એસોસીયેટની	શ્નમણૂંક	અંગેની	કાય્ષવાહી	હાથ	ધરવામાં	આવશે.	

	 •	 તમામ	શ્જલ્ાના	શ્જલ્ા	માનવ	શ્વકાસ	અહેવાલ	(DHDR)ને	જીલ્ા	કક્ાએથી	અદ્યતન	કરવામાં	આવશે.
	 •	 તમામ	૩૩	શ્જલ્ાના	રપ૧	તાલુકા	શ્વકાસ	પલાન	(TDP)	ને	અધયતન	કરવામાં	આવશે.
	 •	 ૫૦	શ્વકાસશીલ	તાલુકાના	Ranking	નાં	ઈનડીકેટરોમાં	સંતૃપ્ત	ઈનડીકેટરોના	સથાન	ેનવા	ઈનડીકેટરો	ઉમેરવાની	કામગીરી	

કરવામા	ંઆવશે.	
	 •	 ૫૦	શ્વકાસશીલ	તાલુકાના	Rankingના	ંઆધારે	Analytical	report	તૈયાર	કરવાની	કામગીરી	કરવામાં	આવશે.	
	 •	એસપીરેશનલ	ડીસટ્ીકટસ	પ્રોગ્ામ	અનવયે	દાહોદ	અન	ેનમ્ષદા	શ્જલ્ાનો	દર	માસે	અહેવાલ	તૈયાર	કરવામા	ંઆવશે	તથા	

માશ્હતી	સી.એમ.ડેશબોડ્ષ	માટે	મોકલી	આપવામાં	આવશે.
	 •	 નીશ્ત	આયોગના	એસપીરેશનલ	ડીસટ્ીકટસ	પ્રોગ્ામની	મેથોડોલોજી	મુજબ	રાજયના	તમામ	૩૩	શ્જલ્ાઓનું	દર	માસે	

રેનકીંગ	કરવામા	ંઆવશે	તથા	માશ્હતી	સી.એમ.ડેશબોડ્ષ	માટ	ેમોકલી	આપવામા	ંઆવશે.
	 •	 GISS	પોટ્ષલ	પર	એસપીરેશનલ	દડસટ્ીકટસ	દાહોદ	અન	ેનમ્ષદાની	CS	Valueના	આધારે	ટ્ેનડ	એનાલીસીસની	કામગીરી	

કરવામા	ંઆવશે.	
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	 •	 SDGs	૨૦૩૦	ના	 અંતગ્ષત	SDGsના	મોનીટરીંગ	માટે	 શ્જલ્ા	કક્ાના	૧૪૯	ઈનડીકેટર	સામેલ	કરી	Gujarat	
State	Wide	Indicator	Framework	(G-SWIFT)	નામનું	પોટ્ષલ	તૈયાર	કરવામાં	આવેલ	છે	તેને	શ્ત્માશ્સક	ધોરણે	
અપડેટ	કરવા.

	 •	 G-SWIFT	પોટ્ષલ	પર	ઉપલબધ	૧૪૯	District	Indicator	Framework	ના	ંઆધારે	તમામ	શ્જલ્ાના	District	SDG	
Report	તૈયાર	કરવા.		

	 •	 SDGs	અંતગ્ષત	રાજય/શ્જલ્ા	કક્ાએ	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	માટે	શ્નયશ્મત	ધોરણે	Capacity	
Building	માટે	તાલીમ/શ્શબીર/સેમીનાર	શ્વગેરેનું	આયોજન	કરવામાં	આવશે.

	 •	 SDGsના	સથાનીકીકરણ	માટે	ગ્ાસ	રૂટ	કક્ાના	અશ્ધકારી/કમ્ષચારીન	ેમાશ્હતગાર	કરવા	તાલીમ/વક્કશોપ	યોજવા	તથા	
તાલીમની	અસરકારકતા	વધે	તે	હેતુથી	ઓડીયો-શ્વઝયઅુલસ	ફીલમ	દ્ારા	સમજ	પૂરી	પાડવામા	ંઆવશે.

	 •	 સામાશ્જક	ક્ેત્ોને	સપશ્ષતા	સેકટરોમાંથી	શ્જલ્ા	કક્ાએથી	Success	Storiesની	શ્વગતો	શ્નયશ્મત	ધોરણે	મેળવી	તેનો	
અહેવાલ	તૈયાર	કરવામાં	આવશે.

	 •	 નીશ્ત	આયોગ	તથા	સંબંશ્ધત	શ્વભાગો	સાથ	ેIndicator	બાબતે	સંકલનની	કામગીરી	કરવામાં	આવશે.
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૨૩. બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વવભાગ

	 બંદરો	અને	વાહન	વ્યવહાર	વવભાગ	અંતગ્ગત	વવભાગની	કામગીરી	સારૂ	ગુજરાત	મેરરટાઈમ	બોર્ગ,	ગુજરાત	રાજ્ય	માગ્ગ	
વાહન	વ્યવહાર	વનગમ,	વાહન	વ્યવહાર	કવમશ્નરશ્ી,	ગુજરાત	રાજ્ય	તથા	ગુજરાત	રોર	સેફટી	ઑથોરીટી	કા્ય્ગરત	છે.	જેમાં;
•	 રાજ્યનાં	બંદરોન	ેસંલગ્ન	વહીવટી/પોલીસી	 વવષ્યક	કામગીરી,	રાજ્યના	ંદરર્યા	 રકનારા	 વવષ્યક	વહીવટી	કામગીરી,	

બંદરો	પર	બાંધકામની	કામગીરી	તથા	સરકારશ્ીના	ંબંદરોનાં	સંચાલનની	કામગીરી	ગુજરાત	મેરરટાઈમ	બોર્ગ	દ્ારા	હાથ	
ધરવામાં	આવે	છે.	

•	 નાગરરકોની	 સુવવધા	 સારૂ	 રાજ્યમાં	 તથા	આંતર-રાજ્ય	જાહેર	 પરરવહનની	 કામગીરી	 ગુજરાત	 રાજ્ય	 માગ્ગ	 વાહન	
વ્યવહાર	વનગમ	દ્ારા	હાથ	ધરવામાં	આવે	છે.

•	 રાજ્યમાં	તમામ	પ્રકારનાં	વાહનોની	નોંધણીની	કામગીરી,	ડ્ાઈવીંગ	લા્યસનસ	સંબંવધત	કામગીરી,	વાહનોની	નોંધણી	
તથા	સંચાલનનાં	અનુસંધાન	ેતમામ	પ્રકારનાં	ટેક્ષ	અંગેની	કામગીરી	તથા	મોટર	વાહન	અવધવન્યમ,	૧૯૮૮	અંતગ્ગત	
માલવાહક	વાહનોમાં	ઓવરલોર/ઓવરરા્યમેન્શનના	ંઈનસપેક્શનની	કામગીરી	વાહન	વ્યવહાર	કવમશ્નરશ્ી,	ગુજરાત	
રાજ્ય,	ગાંધીનગર	દ્ારા	હાથ	ધરવામાં	આવે	છે.		

•	 માગ્ગ-અકસમાતોથી	થતાં	મૃત્યુ	એ	માનવ-સમાજ	માટ	ેએક	મહત્વનો	પ્રશ્ન	હોઈ	રાજ્યમાં	માગ્ગ-અકસમાતો	તથા	તેનાથી	
થતા	મૃત્યુ	ઘટારવાની	રદ્શામા	ંવવવવધ	કામગીરી	હાથ	ધરવા	માટે	ગુજરાત	રોર	સેફટી	ઑથોરીટી	દ્ારા	કામગીરી	હાથ	
ધરવામાં	આવે	છે.	ઉક્ત સંસ્ાઓની વર્ષ : ૨૦૨૨-૨૩ની પ્રવૃવતિની રૂપરેખા આ સા્ે સામેલ વવગતો મુજબ છે.

ગુજરાત મેરરટાઈમ બોર્ષ
 ♦ ગુજરાત મેરરટાઈમ બોર્ષ :

૧. બંદરી્ય પ્રવૃવતિઓ
	 ગુજરાત	રાજ્ય	દ્ેશના	૯	દરર્યાઈ	રાજ્ય	પૈકીનું	એક	મહતવનું	દરર્યાઈ	રાજ્ય	છે.	દે્શના	કુલ	સાગરકાંઠાના	આ્શર	ે
૧૬૦૦	 રક.મી.	લંબાઈના	સાગરકાંઠા	ધરાવતા	ગુજરાત	રાજ્યના	કુલ-૪૮	બંદરો	આવેલા	છે.	આ	બંદરો	ઉપરાંત	કંરલા	એ	
મહાબંદર		છે,	જેનો	વહીવટ	ભારત	સરકાર	વતી	રદન-દ્યાળ	પોટ્ગ	ટ્રસટ	હસતક	છે.	આમ	રાજ્યના	દરર્યાઈ	કાંઠા	પૈકીના	૪૮	
(અરતાલીસ)	નાના	અને	મધ્યમ	કક્ષાના	બંદરો	રાજ્ય	સરકાર	હસતક	છે.	
ર. રાજ્યના બંદરો
	 રાજ્યના	ંકુલ-૪૮	બંદરોને	૧૩	મધ્યમ	કક્ષાના,	૩૧	નાના	તથા	૪	ખાનગી	બંદરોમાં	વગગીકૃત	કરવામાં	આવેલ	છે.
	 ગુજરાત	મેરીટાઈમ	બોર્ગ	અવધવન્યમ,૧૯૮૧	અનવ્યે	મધ્યમ	તથા	નાના	બંદરોનો	વહીવટ,	સંચાલન	અન	ેવન્યંત્રણ	
ગુજરાત	મેરીટાઈમ	બોર્ગ	હસતક	મુકા્યેલ	છે.	આ	અવધવન્યમ	અનુસાર	નીચે	દ્શા્ગવેલ	કામગીરી	ગુજરાત	મેરીટાઈમ	બોર્ગ	દ્ારા	
કરવામાં	આવે	છે.
(અ)	 બંદરો	૫ર	માલસામાનની	હેરફેર	માટે	જરુરી	માળખાકી્ય	સુવવધાઓ	પૂરી	પારવી.
(બ)	 બંદરો	૫રથી	મહેસુલ(પોટ્ગર્યુઝ)	તથા	ચાજગીસની	વસુલાત	કરવી.
(ક)	 મધ્યમ	કક્ષાના	બંદરો	અન	ેલઘ	ુબંદરોનો	વહીવટ,	વન્ંયત્રણ	અને	સંચાલન	કરવા	માટ	ેઈનનર્યન	પોટ્ગ	એકટ-૧૯૦૮	તથા	

ગુજરાત	મેરીટાઈમ	બોર્ગ	એકટ-૧૯૮૧	નીવત	વન્યમો	ઘરવા	તથા	વવવવધ	નીવત	વન્યમોની	વખતોવખત	બજવણી	કરવી.
(ર)	 બંદરોના	સવાસ્થ્ય	વન્યમો(પોટ્ગ	હેલથ	રુલસ)નું	અમલીકરણ
(ઈ)	 બંદરોની	સીમા	મ્યા્ગદા(પોટ્ગ	લીમીટ)	તથા	માલ	સામાન	ચરાવવા/ઉતારવા	માટેની	બંદરો	હસતકની	જગ્યાઓ	જાહેર	કરવી.
	 તદ્ઉ૫રાંત	ભાવનગર	નજીક	અલંગ-સોસી્યા	અને	સચાણા	ખાતેના	્શી૫	બ્ેકીંગ્યાર્ગની	કામગીરી	ગુજરાત	મેરીટાઈમ	
બોર્ગના	વન્યંત્રણ	હેઠળ	છે.
૩. રાજ્યના બંદરો ૫રનો ટ્ારિક
	 રાજ્યમા	ંટ્રારફકની	હેરફેર	મુખ્યતવે	૧૯	મધ્યમ	કક્ષાના	બંદરો	૫રથી	થા્ય	છે.	ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોર્ગ	દ્ારા	સંચાવલત	
૪૮	 નોન-મેજર	 બંદરો	 દ્ારા	 વષ્ગ	 ૨૦૨૦-૨૧	 માં	 ૩૮૭.૫૭	MMT	 ટ્રારફક	 નોંધા્યેલ	 હતો.	 વષ્ગ	 ૨૦૨૦-૨૧મા	ં એવપ્રલ-
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ઓકટોબર	૨૦૨૦	સુધી	કુલ	૨૦૮.૪૬	MMT	ટ્રારફકની	સાપેક્ષમા	ંચાલ	ુવષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	એવપ્રલ-ઓકટોબર	૨૦૨૧	સુધી	
૨૩૨.૫	MMT	ટ્રારફકનું	પરરવહન	થ્યેલ	છે.	આમ	ગત	વષ્ગની	સાપેક્ષમા	ં૧૧.૫૩%	નો	વધારો	થ્ેયલ	છે.	ગુજરાત	મેરીટાઇમ	
બોર્ગ	 દ્ારા	સંચાવલત	નોન-મેજર	બંદરો	 દ્ારા	નાણાકી્ય	વષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨	માં	૪૦૫.૦૦	MMT	અન	ેસન	ે૨૦૨૨-૨૩	માં	
૪૨૫.૦૦	MMT	ટ્રારફક	અંદાજવામાં	આવેલ	છે.	દે્શના	કુલ	૧૮૫	જેટલા	નાના	અન	ેમધ્યમ	કક્ષાના	બંદરો	પૈકી	૪૮	જેટલા	
એટલે	કે,	ર૬%	બંદરો	ગુજરાતમાં	આવેલ	છે.	આમ,	ગુજરાત	રાજ્ય	દે્શના	રાજ્ય	કક્ષાના	વહાણવટા	ક્ષેત્રે	પ્રથમ	સથાને	છે.
	 બંદર	નીવતના	સંદભ્ગમાં	થઈ	રહેલા	બંદરી્ય	વવકાસન	ે૫રરણામે	ટ્રારફકની	હેરફેરમાં	થ્ેયલ	વૃવધિ	નીચ	ેમુજબ	છે.

વર્ષ ટ્ારિક(લાખ ટનમાં) આગળના વર્ષની સરખામણીએ વૃવધિ 
દર (ટકાવારીમાં)

ર૦૧૦-૧૧ ર૩૦૯.ર૯ ૧ર.૩૪
ર૦૧૧-૧ર ર૫૯૦.ર૯ ૧ર.૧૭
ર૦૧ર-૧૩ ર૮૭૮.૧૭ ૧૧	.૧૧
ર૦૧૩-૧૪ ૩૦૯૯.૪૬ ૭.૬૯	
૨૦૧૪-૧૫ ૩૩૬૦.૯૩ ૮.૪૪
૨૦૧૫-૧૬ ૩૩૯૭.૭૯ ૧.૧૦
૨૦૧૬-૧૭ ૩૪૫૭.૩૯ ૧.૭૫
૨૦૧૭-૧૮ ૩૭૦૭.૬૯ ૭.ર૪
૨૦૧૮-૧૯ ૩૯૯૧.૯૭ ૭.૬૭
૨૦૧૯-૨૦ ૪૧૧૭.૯૨ ૩.૧૬
૨૦૨૦-૨૧ ૩૮૭૫.૭૨ -૫.૮૮
૨૦૨૧-૨૨	

(અ૫	ટુ	ઓકટોબર-૨૦૨૧સુધી)
૨૩૨૪.૯૫ ૧૧.૫૩

	 વષ્ગ	૨૦૨૨-૨૩માં	ગુજરાતના	બંદરો	પર	૫%ના	વૃનધધ	દરથી	એટલ	ેકે	૪૨૫.૦૦	વમવલ્યન	મેવટ્રક	ટન	કાગગો	પરરવહન	
થવાનો	અંદાજ	છે.			 	 	 	 	 	
૪.  ખાનગીક્ેત્ર દ્ારા મૂરી રોકાણ્ી બંદરોનો વવકાસ
	 ગુજરાતના	ઔદ્ોવગક	 વવકાસના	 ૫રરણામે	 ભવવષ્યમાં	આ્યાત-વનકાસનો	 વેપાર	 ખૂબજ	 મોટા	 પ્રમાણમાં	 વધવાની	
અપેક્ષાઓ	છે.	 રાજ્ય	 સરકારે	આ	 પ્રકારની	 વનરદ્ગષ્ટ	 જહાજી	માલ-સામાનની	આ્યાત-વનકાસની	 જરૂરી્યાત	 સંતોષવા	 બંદરો	
ઉ૫ર	્યોગ્ય	પ્રકારની	સગવર	ઉભી	કરવા	માટે	નીચ	ેમુજબના	બે	પ્રકારે	જુદી	જુદી	્યોજનાઓ	સરકારશ્ીએ	હાથ	ધરી	છે.	આ	
્યોજનાઓમાં	ખાનગી	મૂરીરોકાણોને	આકષ્ગવાનો	રાજ્ય	સરકારનો	અવભગમ	રહેલો	છે.
	 ૧.		વવ્શેષ	સવલતોની	જરૂરી્યાતવાળા	ઉદ્ોગો	માટે	કેપટીવ	જેટીઓ
	 ર.		ખાનગી	ક્ષેત્રમાં	નવા	અન	ેસં્યુકત	સાહસ	તરીકે	બંદરોનો	બૂટના	વસધધાંતો	આધારરત	વવકાસ
	 ઉપરોક્ત	 કા્ય્ગરીવતથી	 ૨૦૨૦-૨૧	 સુધી	 સરકારશ્ીએ	 જુદા-જુદા	 ૦૭	 બંદરોએ	 જુદી-જુદી	 કંપનીઓન	ે જરૂરર્યાત	
મુજબની	જેટીનું	બાંધકામ	કરવા	દઈ	ખાનગી	મૂરી	રોકાણન	ેઆકષષેલ	છે.	
૧.  વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માં કેપટીવ જેટી ્યોજનાઓ માટે હા્ ધરવામાં આવેલ કામગીરી નીચે મુજબ છે:

1.		દહેજ	SEZ	Ltd.	ખાતે	M/s.	ISGEC		દ્ારા	રફંગર	જેટ્ીનુ	ંબાંધકામ	પણૂ્ગ	કરી	જેટી	કા્ય્ગરત	કરેલ	છે.
2.		M/s.	RSPL	Ltd	ને	દેવભૂવમ	દ્ારકા	ખાત	ેકેપટીવ	જેટ્ીના	પ્રોજેકટ	માટે	સૈધધાંવતક	મંજૂરી	આપેલ	છે.
3.		રીલા્યનસ	પોટ્ગ	ટમગીનલ	લી.	નુ	ંA-2	બથ્ગ	નું	બાંધકામ	પણૂ્ગ	થ્યેલ	અને	તા.	૨૧/૦૬/૨૦૨૧	થી	કાગગો	પરરવહન	

માટે	મંજૂરી	આપવામાં	આવેલ	છે.
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 ♦ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન  વવશેર સવલતોની જરૂરી્યાત વાળા ઉધોગો માટે પ્રબધધ (કેપટીવ) જેટીઓ અનવ્યે 

્નાર કામગીરી. 
•	 મે.	શ્ી	વસમેનટ	ને	કોરી	ક્ીક,	કચછ	ખાતે	જેટી	બનાવવા	અંગ	ેગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોર્ગ	દ્ારા	આપવામા	ંઆવેલ	સૈધધાંવતક	

મંજૂરી	અનવ્ેય	કંપની	દ્ારા	રીટેઇલ	પ્રોજેકટ	રીપોટ્ગ	તથા	પ્યા્ગવરણ	અંગેની	મંજૂરી	મેળવવાની	કા્ય્ગવાહી	પ્રગવતમાં	છે.		
•	 મે.એચ.એમ.પી.એલ	તા.મુનદ્ા	જી.કચછ	ખાતે	એસ.પી.એમ	બનાવવા	ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોર્ગ	દ્ારા	આપવામા	ંઆવેલ	

સૈધધાંવતક	મંજૂરી	અનવ્યે	કંપની	દ્ારા	પ્યા્ગવરણ	અંગેની	મંજૂરી	મેળવવાની	કા્ય્ગવાહી	પ્રગવતમાં	છે.		
•	 મે.	અદાણી	 વસમેનટે્શન	તા.લખપત	જી.કચછ	ખાત	ેજેટી	બનાવવા	ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોર્ગ	 દ્ારા	આપવામા	ંઆવેલ	

સૈધધાંવતક	મંજૂરી	અનવ્યે	કંપની	દ્ારા	પ્યા્ગવરણ	અંગેની	મંજૂરી	મેળવવાની	કા્ય્ગવાહી	પ્રગવતમાં	છે.		
•	 મે.	આરએસપીએલ	ને	કુરંગા,	દેવભવુમ	દ્ારકા	ખાતે	કેપટીવ	જેટી	બનાવવા	અંગે	ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોર્ગ	દ્ારા	આપવામાં	

આવેલ	સૈધધાંવતક	મંજૂરી	અનવ્યે	કંપની	દ્ારા	પ્યા્ગવરણ	અંગેની	મંજૂરી	મેળવવાની	કા્ય્ગવાહી	પ્રગવતમાં	છે.		
•	 મે.	દેવ	સોલટ	પ્રાઇવેટ	લીવમટેર	ને	હરીપુરા,માલી્યા	મી્યાણા	ખાતે	કેપટીવ	જેટી	બનાવવા	માટે	ગુજરાત	મેરીટાઇમ	

બોર્ગ	દ્ારા	આપવામાં	આવેલ	સૈધધાંવતક	મંજૂરી	અનવ્યે	કંપની	દ્ારા	પ્યા્ગવરણ	અંગેની	મંજૂરી	મેળવવાની	કા્ય્ગવાહી	
પ્રગવતમાં	છે.			

૨. ખાનગીક્ેત્ર અને સં્યુકત સાહસમાં નવા બંદરોનો BOOTના વસધધાતંો આધારરત વવકાસ
 ♦ રાજ્ય	સરકારની	બંદરના	વવકાસમાં	ખાનગી	મુરી	રોકાણની	સવ્યંસપષ્ટ	નીવતને	પરરણામે	ગુજરાત	રાજ્યમા	ંપીપાવાવ,	

મુંદ્ા,	દહેજ	અને	હજીરા	ખાતે	ગ્ીનફીલર	બંદરોનો	વવકાસ	થ્યેલ	છે.
•	 મુંદ્ા	અન	ેપીપાવાવ	ખાનગી	મરુીરોકાણ	દ્ારા	આધુવનક	બંદર	કા્ય્ગરત	થ્યેલ	છે.	આ	પ્રકારની	સુવવધાના	વવકાસથી	ઉત્તર	

ભારતના	રાજ્યો	જેવા	કે,	પંજાબ,	હરર્યાણા,	ઉત્તર	પ્રદે્શ	વગેરેને	અગાઉ	લાંબા	અંતરના	બંદરો	જેવા	કે	જવાહરલાલ	નહેરુ	
પોટ્ગ	અને	મુંબઈ	બંદરેથી	કનટેનર	મોકલવામાં	આવતા	હતા.	તેન	ેબદલે	મુંદ્ા	અને	પીપાવાવના	ઓછા	અંતરવાળા	બંદરથી	
આ	સુવવધા	મળતા	વૈવવિક	બજારની	હરરફાઈમાં	દે્શની	આ્યાત-વનકાસ	સપધા્ગતમક	ભાવથી	કરી	્શકવા	સક્ષમ	થ્યેલ	છે.	

•	 રાજ્યના	દહેજ	બંદર	ખાતે	દ્ેશના	સૌપ્રથમ	આંતરરાષ્ટી્ય	કક્ષાનું	એલ.એન.જી.	ટવમ્ગનલનુ	ંપેટ્રોનેટ	એલ.એન.જી.	ટવમ્ગનલ	
દ્ારા	વનમા્ગણ	થ્યેલ	છે.	આ	ટવમ્ગનલ	દ્ારા	વષ્ગ	દરમ્યાન	૧૭.૫	મીલી્યન	ટનના	કુદરતી	વા્યુ	આ્યાત	કરવાનું	વનશ્ીત	
થ્યેલ	છે.	

•	 રાજ્યના	હજીરા	બંદર	ખાતે	્શેલ	દ્ારા	આધવુનક	એલ.એન.જી.	ટવમ્ગનલનો	વવકાસ	કરેલ	છે.	
•	 દહેજ	ખાતે	સોલીર	કાગગો	ટવમ્ગનલ	વવકસાવવા	માટ	ેસબ	કનસે્શન	કરારનામા	હેઠળ	સોલીર	કાગગો	ટવમ્ગનલનુ	ંબાંધકામ	

હાથ	ધરવા	મે.પટે્રોનેટ	એલ.એન.જી.લી.દ્ારા	મેસસ્ગ.	અદાણી	ગ્ુપ	કંપની	મેસસ્ગ.	અદાણી	પટે્રોનેટ	(દહેજ)પોટ્ગ	પ્રા.લી.ની	
સથાપના	કરેલ	છે.

•	 દહેજ	ખાતે	જુદા-જુદા	રાજ્ય/કેનદ્ની	સં્યુકત	સાહસની	કંપનીઓ	જેવી	કે	આઈપીસીએલ,	જીએસએફસી,	જીએનએફસી,	
જીઆઈઆઈસી,	જીએસીએલ,	જીઆઈરીસી	અન	ેજીએમબી	દ્ારા	ગુજરાત	કેમીકલ	પોટ્ગ	ટવમ્ગનલ	લી.	ની	સ્ંયુકત	સાહસની	
કંપનીની	રચના	કરી	કેમીકલ	આ્યાત-વનકાસ	માટ	ેટવમ્ગનલ	વવકસાવવામાં	આવેલ	છે.	આ	ટવમ્ગનલ	પરથી	કાગગો	પરરવહન	
જાન્યુઆરી-૨૦૦૧થી	્શરૂ	થ્યેલ	છે.		

•	 મેસસ્ગ.	હજીરા	પોટ્ગ	પ્રા.લી.	દ્ારા	કનસે્શન	એગ્ીમેનટની	જોગવાઈ	અંતગ્ગત	તબકકા-૧-બી	હેઠળના	બંદરના	વવકાસના	
આ્યોજન	અંતગ્ગત	કનટેનર	ટવમ્ગનલ	સુવવધા	સબ	કનસે્શનથી	વવકસાવવામાં	મેસસ્ગ.	અદાણી	પોટ્ગ	એનર	એસઈઝરે	લી.ન	ે
નવેમબર	૨૦૦૯માં	ઈરાદાપત્ર	ઈસ્યુ	કરવામાં	આવેલ	છે.	જેના	સંદભ્ગ	અદાણી	હજીરા	પોટ્ગ	પ્રા.લી.	દ્ારા	એસપીવી	કંપની	
સથાપવામાં	આવેલ	છે.	કંપનીએ	કુલ	પાંચ	બથ્ગનું	કામ	પુણ્ગ	કરી	કા્યા્ગનનવત	કરેલ	છે.	જ	ેઆ્શરે	૩૦મી.મ	ેટન	જુદા-જુદા	
પ્રકારનો	માલ-સામાન	આ્યાત/વનકાસની	ક્ષમતા	ધરાવે	છે.	

 ♦ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં બંદરોના વવકાસ માટે ્્યેલ કામગીરી:
•	 છારા	ખાતે	એલ.એન.જી	ટવમ્ગનલ	ના	વવકાસ	માટે	સબ-કનસે્શન	એગ્ીમેનટની	મંજૂરીની	પ્રવક્્યા	કરવામાં	આવેલ.
•	 નારગોલ	બંદરના	વવકાસ	માટે	નવેસરથી	બીરીંગ	પ્રવક્્યા	હાથ	ધરી	વવકાસકારની	પસંદગી	માટે	Request	For	Proposal	

(RFP)	મંગાવવામાં	આવેલ.
•	 છારા	ખાતે	LPG	Terminal	ના	વવકાસ	માટે	સૈધધાંવતક	મંજૂરી	આપવામાં	આવેલ.	
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 ♦ ૨૦૨૨-૨૩ ના વર્ષ દરમ્યાન બંદરોના વવકાસ માટે હા્ ધરનારી અગત્યની કામગીરી
•	 છારા	ખાતે	એલ.એન.જી	ટવમ્ગનલનુ	બાંધકામ	પૂણ્ગ	કરી,	કા્યા્ગનનવત	કરવા	સંબંવધત	કામગીરી
•	 જાફરાબાદ	ખાતે	સવાન	એલ.એન.જી	પ્રા.	લી		ના	ંએલએનજી	ટવમ્ગનલન	ેકા્યા્ગનનવત	કરવા	સંબંવધત	કામગીરી
•	 ભાવનગર	બંદર	(નવા	બંદર)	નાં	ઉત્તર	ભાગે	બ્ાઉનરફલર	પોટ્ગ	(સીએનજી	ટવમ્ગનલ	અન	ેઅન્ય	ટવમ્ગનલો)	વવકસાવવા	

DPR	ને	મંજૂરી	આપવાની	કામગીરી
•	 હજીરા	ખાતે		ફેઝ-૨	ના	વવકાસ	માટે	DPR	અન	ેબાંધકામની	મંજૂરી	આપવાની	કામગીરી
•	 નારગોલ	બંદરના	વવકાસ	માટે	વવકાસકારની	પસંદગી	કરવા	સંબંવધત	કામગીરી
•	 મનુદ્ા	ખાતે	અદાણી	પોરસ્ગ	એનર	સપેશ્યલ	ઇકોનોવમક	ઝોનના	ફેઝ-૩	ના	વવકાસ	માટે	DPR	ની	મંજૂરી	આપવાની	પ્રવક્્યા
•	 દહેજ	ખાતે	પેટ્રોનેટ	એલએનજી	દ્ારા	ત્રીજી	જેટીના	વવકાસ	માટે	સૈધધાંવતક	મંજૂરી
•	 નવા	ગ્ીનરફલર	બંદરના	વવકાસ	માટે	પ્રવક્્યા	હાથ	ધરવી.

૫.  બંદર નીવત અને શીપ વબલરીંગ નીવત 
	 સરકારશ્ી	દ્ારા	રીસેમબર-૧૯૯૫માં	જાહેર	કરવામાં	આવેલ	બંદર	નીવત	અંતગ્ગત	રાજ્યના	હ્યાત	મધ્યમ	અને	નાના	
બંદરો	પર	ખાનગી	મૂરીરોકાણથી	જેટી/વાફ્ફના	અધૂરા	કામો	પૂરા	કરાવી	અન	ેનવીજેટી/વાફ્ફ	બનાવી	ખાનગી	જેટી	તરીક	ેચોક્કસ	
સમ્યગાળા	માટ	ેભારા	પટ્ે	વાપરવા	આપી	બંદરની	ક્ષમતા	અન	ેકાગગો	પરરવહનમા	વધારો	કરવાના	દ્ષ્ટીકોણ	અને	ઉદે્્શના	
પરરણામ	સવરૂપ	અલગ-અલગ	બંદર	સથળોએ	કુલ	૧૦	ખાનગી	જેટીઓ	કા્ય્ગરત	છે.	જે	કાગગોના	ટ્રારફકની	માંગન	ેપહોંચી	વળવા	
મહતવપૂણ્ગ	ભૂવમકા	ભજવે	છે.	વષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨	(ઓકટોબર-૨૦૨૧	સુધી)	દરમ્યાન	ખાનગી	જેટીઓ	પરથી	૨૮.૩૬	લાખ	મે.ટન	
કાગગો	પરરવહન	થ્યેલ	છે.	રાજ્યના	દરર્યાકાંઠા	કુલ	(૯)	નવ	્શીપ્યાર્ગ	હ્યાત	છે,	જે	આ્શરે	વાવષ્ગક	૧.૧૧	મીલી્યન	મે.	ટન	
(રીરબલ્યુટી)	ની	ક્ષમતા	ધરાવે	છે.
વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટેની સુવચત ્યોજનાઓ:
•	 નવલખી	બંદર	ખાતે	મે.રીએમસીસી	ઓઈલ	ટમગીનલ	(નવલખી)	વલવમટેરને	૪૪૦	મીટર	લંબાઈની	મલટી	પરપઝ	ખાનગી	

જેટી	વવકસાવવાની	આપવામાં	આવેલ	મંજૂરી	અંતગ્ગત	એપ્રોચ	રોર	તેમજ	બ્ીજના	બાંધકામની	કામગીરી	્શરૂ	કરવામાં	
આવેલ	છે.

•	 વવકટર	બંદર	ખાતેની	હ્યાત	વબન	કા્ય્ગરત	બંદરી્ય	સુવવધાઓન	ેખાનગી	મૂરીરોકાણથી	મજબૂતીકરણ	કરી	કા્યા્ગનનવત	
કરવી.		

•	 બરેી	બંદરના	રોઝી	વપ્યર	સથળે	૩૦૦	મીટર	લંબાઈમાં	નવી	ખાનગી	જેટી	વવકસાવવા	માટે	એનવા્યરમેનટ/સીઆરઝેર	
કલી્યરનસ	મેળવવાની	કામગીરી.	

•	 સુરત	મગદલ્ા	ખાતે	ખાનગી	જેટીની	કામગીરી.		
•	 નવલખી	બંદર	ખાતે	રા્યરેકટ	બથથીંગ	ટવમ્ગનલ	વવકસાવવુ.		

૬. અલંગ શીપ રીસા્યકલીંગ ્યાર્ષ
	 અલંગ	્શીપ	રીસા્યકલીંગ	્યાર્ગ	એવ્શ્યામા	ંસૌથી	મોટો	્શીપ	રીસા્યકલીંગ	્યાર્ગ	છે.	અલંગ	્શીપ	રીસા્યકલીંગ	્યાર્ગ	
ખાતે	પલોટોના	સંચાલન	માટે	બોર્ગ	દ્ારા	અલગથી	વવવન્યમો	બનાવવામા	ંઆવેલ	છે.	જે	અંતગ્ગત	પલોટની	ફાળવણી,	ચાજગીસોની	
વસુલાત,	સલામતી	અંગેના	વન્યમોની	અમલવારી	વગેરે	કામગીરી	થા્ય	છે.	્શીપ	રીસા્યકલીંગ	ઉદ્ોગને	ઉત્તેજન	મળી	રહે	તે	
માટે	તમામ	પાસાંઓને	આવરી	લઇ	સરકારશ્ી/ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોર્ગ	દ્ારા	લાંબાગાળાની	નીવતના	ભાગરૂપ	ેવવવન્યમો-ર૦૧પ	
પ્રવસધધ	કરેલ	છે.	વષ્ગ:ર૦૨૦-૨૧માં	અલંગ	્શીપ	રીસા્યકલીંગ	્યાર્ગ	ખાત	ે૧૭,૬૦,૬૪૧મે.	ટન	ભારના	૧૮૭	જહાજો	ભાંગવા	
માટે	આવેલ	હતા.	ચાલુ	નાણાંકી્ય	વષ્ગ	ર૦૨૧-૨૨ના	ઓકટોબર-ર૦૨૧	સુધીમાં	૮,૭૬,૯૩૭.૬૨મે.	ટન	ભારના	૧૨૫	જહાજો	
ભાગવા	માટે	આવેલ	છે.	
	 અલંગ	્શીપ	રીસા્યકલીંગ	્યાર્ગ	ખાતે	કામ	કરતા	કામદારોને	સલામતી,	પ્યા્ગવરણી્ય	બાબતોની	સુવ્યવનસથત	તાલીમ/
જાણકારી	આપવા	માટે	્યાર્ગ	ખાતે	તાલીમ-સહ-કલ્યાણ	સંકુલનુ	ં` ૪૦૭	લાખના	ખચષે	વનમા્ગણ	કરવામાં	આવેલ	છે.		જેમાં	વષ્ગ	
ર૦૦૩-૦૪થી	વષ્ગ	ર૦૨૧-૨૨ના	ઓકટોબર-ર૦૨૧	સુધીમા	ંઅલગ-	અલગ	કેરરના	૧,૫૩,૪૭૫	કામદારોન	ેસલામતી	અન	ે
પ્યા્ગવરણન	ેલગતી	વવવવધ	પ્રકારની	તાલીમ	આપવામાં	આવેલ	છે.	તદ્ઉપરાંત	્યાર્ગ	ખાતે	કામદારો	માટે	સમ્યાંતરે	આરોગ્ય	કેમપ	
અને	વવવવધ	સાંસકૃવતક	કા્ય્ગક્મો	વવગેરેનું	આ્યોજન	કરવામા	ંઆવે	છે.	હાલમાં	ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોર્ગ	દ્ારા	DGFASLI	સાથે	
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કામદારોને	અદ્ત્તન	તાલીમ	આપવા	અંગેના	કરાર	કરવામાં	આવેલ	છે.	જેનાથી	કામદારોન	ેવધુ	સારી	તાલીમ	મળી	્શક્શે.
	 અલંગ	સોસી્યા	્શીપ	રીસા્યકલીંગ	્યાર્ગ	ખાતે	કામ	કરતા	કામદારોન	ેઆરોગ્ય	સેવા	મળી	રહ	ેત	ેમાટે	્યાર્ગ	ખાત	ે
ઇનનર્યન	રરે	ક્ોસ	સોસા્યટી,	ભાવનગર	સંચાવલત	રીસપેનસરીના	વનભાવ	માટે	ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોર્ગ	દ્ારા	નાણાંકી્ય	સહા્ય	
પૂરી	પારવામા	ંઆવ	ેછે.	નાણાંકી્ય	વષ્ગ	૧૯૯૬-૯૭	થી	વષ્ગ	ર૦૨૦-૨૧	સુધીમાં	સંસથાને	આવથ્ગક	સહા્ય	પેટ	ેકુલ	રકમ	` ૩.૦૭	
કરોર	ચૂકવવામા	ંઆવેલ	છે.
	 અલંગ	ખાતે	જસટીસ	બી.	જે	રદવાનની	ચેરમેન	્શીપ	હેઠળ	ટ્રસટની	રચના	કરી	હોનસપટલ	વષ્ગ	૧૯૯૮-૯૯માં	બનાવવામા	ં
આવેલ,	પરંતુ	સંજોગો	વસાત	હોનસપટલો	ચાલુ	થઇ	્શકેલ	નહીં.	ભારત	સરકાર	તેમજ	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	હાલ	પ્રાથવમક	મંજૂરીઓ	
આપવામાં	આવતાં,	માચ્ગ-૨૦૧૯થી	્યાર્ગ	ખાતે	ટ્રસટ	હોનસપટલ	 વબનલરંગમાં	ઇનનર્યન	રરેક્ોસના	નેજા	હેઠળ	પ્રથમ	તબક્કામા	ં
૧૫	બેરની	આધુવનક	સુવવધા	સાથે	મલટી	સપેશ્યાલીસટ	હોનસપટલ	કા્ય્ગરત	કરવામાં	આવેલ	છે	જેમાં,	ઓથગોપેરીકવોર્ગ,	બનસ્ગવોર્ગ,	
આઇ.સી.્ુય.	્યુવનટ,	લેબોરેટરી,	દવાના	વવભાગ,	મોબાઇલ	રીસપેનસરી	વવગેરે	સુવવધાઓ	ઉભી	કરવામાં	આવેલ	છે.	હાલમાં,	વધુ	
બેર	તેમજ	એમ.આર.આઇ,	સીટીસકેન,	ટ્રોમાસેનટર,	આઇ.સી.્યુ.	જેવી	અદ્ત્તન	સુવવધાઓ	ઉપલબધ	કરવા	માટેની	કામગીરી	હાથ	
પર	લેવામાં	આવેલ	છે.
	 અલંગ	્શીપ	રીસા્યકલીંગ	્યાર્ગ	ખાતે	 કામ	કરતા	કામદારો	અને	સંલગ્ન	માણસોન	ેઅકસમાત	 વવગેરેમા	ં તાતકાલીક	
સારવાર	મળી	રહે	તે	માટે	્યાર્ગ	ખાતે	ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોર્ગની	સહા્યથી	૧૦૮	એમબ્યલુનસની	સેવા	તા.ર૯-૦૧-ર૦૧૩થી	
કા્ય્ગરત	કરવામા	ંઆવેલ	છે.	આ	સેવા	માટે	ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોર્ગ	દ્ારા	જીવીક	ેઇએમઆરઆઇ-૧૦૮,	કઠવારા,	અમદાવાદને	
ઓપરે્શનલ	અને	પ્રોજેકટ	ઓવર	સાઇટ	ચાજ્ગ	પેટે	વાવષ્ગક	` ૨૩	લાખની	રકમ	ચુકવવામાં	આવે	છે.
	 અલંગ	ખાતે	પ્યા્ગવરણી્ય	વ્યવસથાની	કક્ષા	ઉંચી	લાવવા	માટ	ેરાજ્ય	સરકાર	પ્ર્યત્ન્શીલ	છે.	અલંગ	ખાત	ેકામ	કરતા	
કામદારોને	મૂળભૂત	સુવવધાઓ	માટેના	અનેક	પગલાંઓ	હાથ	ધરવામાં	આવેલ	છે.	જે	અંતગ્ગત	હાઉસીંગ	કોલોનીના	વનમા્ગણ	માટે	
બોર્ગ	દ્ારા	૧,૦૪,૦૭ર	ચો.મી.	જમીન	સંપાદન	કરી	તેમાં	પહેલા	ફેઝની	કામગીરી	પેટે	૧૦૦૮	મજૂરોને	આવાસની	સુવવધા	મળી	
રહે	તે	માટે	અંદાજીત	કુલ	` ર૪.૫૨	કરોરના	ખચષે	હાઉસીંગ	કોલોનીનુ	ંવનમા્ગણ	કરવામાં	આવેલ	છે.
૭. ડે્જીંગ
	 બંદરોમા	ંથતો	કાંપ	અને	રેતીનો	ભરાવો	એક	પ્રાકૃવતક	અને	સતત	ચાલ	ુરહેતી	પ્રવક્્યા	છે.	જેના	લીધ	ેબંદરોના	મુખમાં,	
જેટી,	વાફ્ફવોલ	તેમજ	ચેનલમાં	કાંપનો	ભરાવો	થા્ય	છે.	જેના	લીધે	ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોર્ગના	મોટા	ભાગના	બંદરોઓ	છોડ્ાફટ	
ધરાવતા	હોઇ	પાણીના	સતરના	ઘટારાને	કારણે	ટ્રારફક/્શીપીંગની	કામગીરીને	અસર	થા્ય	છે.
	 સદર	હું	સમસ્યા	વનવારવા	ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોર્ગના	વવવવધ	બંદરો	તેમજ	મતસ્યોદ્ોગ	પ્રવૃવત્ત	કરતા	વેરાવળ	અને	
પોરબંદર	બંદરો	ઉપર	મતસ્યોદ્ોગ	ખાતાની	જરૂરર્યાત	મુજબ	ડ્ેજીંગ	કામગીરી	કરવામાં	આવે	છે.	આ	અંગે	ગુજરાત	મેરીટાઇમ	
બોર્ગ	દ્ારા	કામગીરીને	પહોંચી	વળવા	વવવવધ	પ્રકારના	ડ્ેજર,	સવષેલોંચ,	બાજગીસ	વવગેરે	વવસાવવામાં	આવેલ	છે.	તદાનુસાર	દરેક	
બંદરોએ	જરૂરી્યાત	અનુસાર	ખાતાકી્ય	તેમજ	આઉટસોવસિંગથી	ડ્ેજીંગ	કામગીરી	કરવામાં	આવે	છે.	વવ્શેષમાં	ભાવનગર	નવા	
બંદરે	ખુબજ	વધારે	પ્રમાણમાં	કાંપના	ભરાવાની	સમસ્યા	રહેલ	જે	માટે	સતત	ડ્ેજીંગની	કામગીરી	કરવામાં	આવે	છે	જેના	કારણે	
ડ્ેજ	લેવલો	જે	+૭	મીટર	હતા	તેને	સતત	ડ્ેજીંગ	દ્ારા	+૫.૫૦	મીટર	લાવવામા	ંઆવેલ	છે.
	 ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોર્ગ	દ્ારા	સુચારુ	તથા	્યોગ્ય	સંકલનથી	જુદાજુદા	બંદરો	પર	ડ્ેજીંગની	કામગીરી	થઈ	્શક	ેતે	માટે	
“ડ્ેજીંગ	કમીટી”	ની	રચના	કરવામાં	આવેલ	છે	તથા	સેરીમેનટે્શન	સટરી	કરવાનંુ	પણ	આ્યોજન	કરવામાં	આવેલ	છે.	વષ્ગ	
૨૦૨૨-૨૩માં	ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોર્ગના	ડ્ેજરોથી	તેમજ	આઉટસોવસિંગ	થી	મેઈનટેનનસ	ડ્ેજીંગ	મારફત	ેજુદા-જુદા	બંદરોએ	
હાથ	ધરવાનું	આ્યોજન	છ	ેતેમજ	બોર્ગ	દ્ારા	છેલ્ા	પાંચ	વષ્ગમાં	જુના	ડ્ેજીંગ	્યુનીટો	કે	જેની	આ્ુયમ્યા્ગદા	પૂણ્ગ	થતાં	વનકાલ	કરેલ	
છે	અને	જહાજો	જે	જજ્ગરીત	હાલતમાં	છે	તેનો	વનકાલ	કરવાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	
	 ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોર્ગ	દ્ારા	મતસ્યોદ્ોગ	વવભાગ	માટે	નવા	બંદર	ખાત	ે` ૨.૫૦	કરોરનાં	ખચષે	રીપોઝીટરી	વક્ફ	હેઠળ	
ડ્ેજીંગની	કામગીરી	પુણ્ગ	કરેલ	છે.		વવ્શેષમા	ંફી્શરીઝ	ખાતા	દ્ારા	જ્યા-ંજ્યાં	ડે્જીંગ	કરવા	અથષે	આ્યોજન	કરવામાં	આવે	છે	
તેમાં	GMB	દ્ારા	જરૂરી	ટેકવનકલ	માગ્ગદ્શ્ગન	અને	આ્યોજન	તથા	નક્શાઓની	જરૂરી	મંજૂરી	આપવામાં	આવ	ેછ	ેઅને	થર્ગ-પાટગી	
ઇનસપેક્શન	તરીક	ેજરૂરી	ચાજષેબલ	બેજીસ	પર	કામગીરી	કરવામાં	આવે	છે.	GMBના	બંદરોની	ચેનલોમા	ંવહાણો	સલામત	અન	ે
સરળ	રીતે	અવર-જવર	કરી	્શકે	તે	હેતુથી	GMB	દ્ારા	બંદરો	પર	લાઇટરે	બો્યઝ	ઇનસટોલે્શન	તથા	તેની	જાળવણીની	કામગીરી	
કરવામાં	આવે	છે.
 ♦ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં નીચે મુજબ કામગીરીનું આ્યોજન કરવામાં આવેલ છે.
•	 જુના	મુંદ્ા	બંદર,	પોરબંદર,	ઓખા	તથા	નવલખી	બંદરે	આઉટસોવસિંગથી	મેઈનટનેનસ	ડ્ેજીંગનુ	ંઆ્યોજન	કરવામાં	આવેલ	



559
છે.	ભાવનગર	તથા	અન્ય	બંદરે	સતત	ડ્ેજીંગ	કામગીરી	ચાલુ	રાખવામા	ંઆવ્શે.	જેથી	નેવીગે્શન	માટે	જરૂરી	ડ્ાફટ	
જળવાઈ	રહે.	

•	 મગદલ્ાં	ખાતે	લાઇટેર	નેવીગે્શન	બો્યાની	કામગીરીનું	આ્યોજન	કરવામાં	આવેલ	છે.		
૮. ્યાંવત્રક
	 બંદરોની	કા્ય્ગક્ષમતા,	સલામતી	અન	ેસુરક્ષા	વધારવા	તથા	ઈકો	ફ્ેનરલી	પ્યા્ગવરણમાં	માલસામાનનુ	ંપરરવહન	થા્ય	તે	
બાબતને	ધ્યાને	લઇ	બંદરોનુ	આધવુનકરણ	તથા	અપગે્રે્શન	કરવાનું	આ્યોજન	કરેલ	છે.	જેમાં	વષ્ગ	:	૨૦૨૨-૨૩માં	હાથ	ધરા્શે.	
•	 નવલખી	ખાતે	અંદાજીત	` ૧૨	કરોરના	ખચષે	૧નંગ	પાઇલોટ	લોંચ	ખરીદ	કરવાનુ	આ્યોજન	છે.	
•	 નવલખી,	ઓખા	તથા	અલંગ	ખાતે	આધુવનક	મલટી	પપ્ગજ	ફા્યર	ટેંરર	ખરીદ	કરવાનું	આ્યોજન	છે.	
•	 નવલખી	તથા	ઓખા	બંદરે	૯	કરોરના	અંદાજીત	ખચષે	ઇલેકટ્રીકલ	અપગે્રે્શન	કરવાનું	આ્યોજન	છે.	

ફલોટીલા ્યુવનટસ : 
	 ગુજરાત	મેરીટાઈમ	બોર્ગની	્યાંત્રીક	્શાખા	બંદરો	ઉપર	જહાજના	નેવીગ્ેશનની	કામગીરી	માટે	ફલોટીલા	વેસલસની	
ખરીદી	તેમજ	મરામત	અન	ેજાળવણીની	મુખ્ય	કામગીરી	કરે	છે.	આ	વેસલસ,	માલ-સામનનુ	ંપરરવહન,	પા્યલોટીંગ,	લાઈટરેજ	
કામ,	પેટ્રોલીંગ,	સટાફની	અવર-જવર,	હાઈડ્ોગ્ાફીક	સવષે	વગેરેમા	ઉપ્યોગી	રહે	છે.	ફલોટીલા	વેસલસન	ેવધુ	સક્ષમ	બનાવવા	તેના	
ડ્ા્યરોકીંગ	સવષેની	કામગીરીનુ	આ્યોજન	કરેલ	છે.	
૯.  પ્યા્ષવરણ
	 ગુજરાત	રાજ્યના	બંદરો	અને	તેને	સંબંવધત	બાંધકામોના	વવકાસ	અને	માવજતની	સાથે-સાથ	ેસમુદ્	અને	સમુદ્કાંઠા	
પર	આવેલા	૫્યા્ગવરણના	જતન	અને	જાળવણી	માટે	ગુજરાત	મેરીટાઈમ	બોર્ગમાં	૧૯૯૮માં	૫્યા્ગવરણ	્શાખા(Environment	
Cell)ની	રચના	કરવામાં	આવી	હતી,	જે	ઉચ્ચ	સતરી્ય	વ્યવસથાતંત્રના	સીધા	 વન્ંયત્રણ	હેઠળ	કા્ય્ગરત	છે.	૫્યા્ગવરણ	્શાખાનો	
એવો	વવવિાસ	છે	કે	વવકાસને	લગતી	જ	ે્યોજનાઓ	પ્યા્ગવરણની	દ્ષ્ટીએ	ટકાઉ(Environmentally	Sustainable)	ન	હો્ય	તો	તે	
ખરેખર	તે	કોમવ્શ્ગ્યલી	વ્યવહારુ	પણ	રહી	્શકતી	નથી.	આ	્શાખા	બંદરો	અન	ેતેને	લગતી	આંતરમાળખાકી્ય	સુવવધાઓ	તેમજ	
સમુદ્કાંઠાના	વવસતારનો	પ્યા્ગવરણી્ય	રીતે	ટકાઉ		વવકાસ	કરવા	પ્રવતબધિ	છ	ેજે	માટે	જરૂરી	વવવવધ	વૈજ્ાવનક	અભ્યાસો	કરાવવાનુ	ં
કા્ય્ગ	તેમજ	બંદર	વ૫રા્શકારો	ને	૫્યા્ગવરણ	સંરક્ષણના	રાષ્ટી્ય	અન	ેઆંતરરાષ્ટી્ય	કા્યદાઓના	માળખાની	જાણકારી	આપવાનું	
કા્ય્ગ	કર	ેછે	તથા	્શાખા	દ્ારા	સંલગ્ન	ધારા-ધોરણોના	અમલીકરણ	બાબતે	જરૂરી	કા્ય્ગવાહી	કરવાનું	કા્ય્ગ	કરે	છે.
	 ૫્યા્ગવરણ	સેલ(Environment	Cell)	દ્ારા		જહાજ	ભાંગવાના	ક્ષેત્રે	તથા	બંદરી્ય	ક્ષેત્રે	૫્યા્ગવરણ	વ્યવસથા૫ન	અનવ્ેય	
વષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨	દરવમ્યાન	થ્યેલ	કા્યગો	નીચે	મુજબ	છે.	
 ♦ જહાજ ભાંગવાના ક્ેત્રમાં ્્યેલ કા્ય્ષ  
•	 અલંગ	ખાતે	વ્શપરીસા્યન્લગં	ની	પ્રવૃવત્તન	ે૫્યા્ગવરણી્ય	દ્નષ્ટએ	પ્રોતસાહીત	કરવા	નવા	લેનરફીલ	સલે	(Landfill	Cell)	તથા	

વબલજ	વોટર	ટ્રીટમનેટ	પલાન,	ઇનસીનરેટર	(Incinerator)	અને	અનગ્ન્શામક	પ્રણાલી	(Fire	Fighting	System)	પ્યા્ગવણગી્ય	
સવુવધાઓનો	TSDF-અલંગ	ખાત	ેવવકાસ	કરી	કા્ય્ગરત	કરવામાં	આવલે	હતુ.ં	TSDF	સાઇટ	૫રથી	પ્રાપ્ત	થ્ેયલ	કચરાના	
આકંરાઓ	મુજબ	વષ્ગ	ર૦૨૧-૨૨મા	ં	નીચ	ેમજુબના	જદુા	જદુા	પ્રકારના	કચરાઓનો	ના્શ	કરવામા	ંઆવ્યો		હતો.

રરસા્યકલ કરેલ 
જહાજોની સંખ્યા

જહાજનું લાઇટ રરસપલેસમેનટ 
ડ્ેનેજ (એલ. રી. ટી) 

(આંકરામેવટ્ક ટન માં)
કચરાનો પ્રકાર

વજન 
(આંકરા મેવટ્ક 

ટન માં)

જહાજ ના એલ. રી. ટી 
ની સાપેક્માં કચરાની 

ટકવારી (%)

૧૨૯	
(નવેમબર	૨૦૨૧	

સુધી)
૧૦૨૫૦૫૪

ઝેરી	કચરો ૫૮૬૪.૬૩૦ ૦.૫૭૨
મ્યુવનવસપલ	ઘન	કચરો ૨૪૪.૬૫૫ ૦.૦૨૪
ઇનસીનરેબલ	(સળગાવી	
્શકા્ય	તેવો)	કચરો

૬૬૩.૬૪૦ ૦.૦૬૪

વબલજ	વોટર/વેસટ	વોટર ૧૬૦૦.૭૨૫ ૦.૧૫૬
•	 બોર્ગ	પાસેથી	મંજૂરી	મેળવ્યા	પછી,	CSIR-સનેટ્રલ	સોલટ	એનર	મરીન	કેવમકલસ	રરસચ્ગ	ઇનનસટટ્ૂટન	ેઅલંગ-સોવસ્યા	વ્શપ	

રરસા્યન્લંગ	્યાર્ગના	ઇકોલોજી	અને	પ્યા્ગવરણના	લાંબા	ગાળાના	મૂલ્યાંકનના	કામ	માટે	સવીકૃવત	પત્ર	જારી	કરવામાં	
આવેલ	છે.
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•	 બોર્ગ	 પાસેથી	 મંજૂરી	 મેળવ્યા	 પછી,	 ICMR-ને્શનલ	 ઇનનસટટ્ૂટ	ઑફ	ઓક્યપુે્શનલ	 હેલથન	ે અલંગ-સોવસ્યા	 વ્શપ	

રરસા્યન્લંગ	્યાર્ગ	ખાતે	કામદારોના	વ્યવસાવ્યક	સવાસ્થ્યની	નસથવતનું	મૂલ્યાકંન	કરવા	માટે	વ્યાપક	અભ્યાસના	કામ	માટે	
સવીકૃવત	પત્ર	જારી	કરવામાં	આવેલ	છે.

•	 અલંગ-સોવસ્યા	 વ્શપ	 રરસા્યન્લંગ	 ્યાર્ગના	 વવસતરણ	 માટ	ે પ્યા્ગવરણી્ય/	 સી.આર.ઝરે	 મંજુરી	 માટ	ે અલંગ-સોવસ્યા	
વ્શપ	રરસા્યન્લંગ	્યાર્ગના	સી.આર.ઝેરના	નક્શા	બનાવવાનુ	ંકામ	ન્ેશનલ	સેનટર	ફોર	સસટનેેબલ	કોસટલ	મેનેજમેનટ	
(NCSCM)આપવામાં	આવેલ	છે.	

બંદરી્ય ક્ેત્રે ૫્યા્ષવરણ વ્યવસ્ા૫ન ્યોજના અનવ્યે ્્યેલ કા્ય્ષ :
•	 નમ્ગદા	પરરક્માના	્યાત્રાળુઓ	માટ	ેવમલેવિર	ખાતે	જેટીના	બાંધકામ	માટ	ે	જરૂરી	સી.આર.ઝરે	ન્લ્યરનસ	મેળવવામાં	

આવેલ	છે.
•	 નવીનલ	ક્ીક,	APSEZ,	મનુદ્ા,	 વજલ્ો-	કચછ,	ગુજરાત	ખાત	ેભારતી્ય	કોસટ	ગાર્ગના	જહાજો	માટ	ેબવથિંગ	જેટી	અન	ે

સંલગ્ન	માળખાકી્ય	સુવવધાઓના	વવકાસના	કામ	માટ	ેપ્યા્ગવરણી્ય	અન	ેસી.આર.ઝરે	ન્લ્યરનસ	મેળવવામાં	આવેલ	છે.
•	 “ઓખા,	વજલ્ા-દેવભૂવમ	દ્ારકા,	ગુજરાત	ખાતે	વહીવટી	મકાન	અન	ેસટાફ	ક્ાટ્ગરના	વનમા્ગણના	પ્રોજેકટ	માટે	હાલના	

કોસટલ	રેગ્યુલ્ેશન	ઝોન	ન્લ્યરનસમાં	સુધારો	મેળવવા”ના	કામ	માટે	તજજ્ની	વનમણૂક	માટ	ેટેનરર	આમંવત્રત	કરવામાં	
આવ્યા	છે.	જ	ેબાદ	તજજ્ની	વનમણૂંક	કરવામાં	આવ્શે.	

•	 “ઓખા,	વજલ્ા-દેવભૂવમ	દ્ારકા,	ગુજરાત	ખાતે	વહીવટી	મકાન	અન	ેસટાફ	ક્ાટ્ગરના	વનમા્ગણના	પ્રોજેકટ	માટે	હાલના	
કોસટલ	રેગ્યુલ્ેશન	ઝોન	 ન્લ્યરનસમાં	સુધારો	કરાવવા	ઓખા	ખાત	ેસી.આર.ઝરેના	નક્શા	બનાવવાનુ	ં કામ	ન્ેશનલ	
સેનટર	ફોર	સસટેનેબલ	કોસટલ	મેનેજમેનટ	(NCSCM)ને	આપવામા	ંઆવેલ	છે.

•	 ડ્ેવજંગ	માટેના	માસટર	પલાનના	ભાગ	રૂપે,	“જીએમબી	બંદરો	માટ	ેગાવણવતક	મોરેલ	અભ્યાસ”	નુ	ંકા્ય્ગ	સનેટ્રલ	વોટર	
એનર	પાવર	રરસચ્ગ	સટે્શન	(CWPRS),	જલ	્શવક્ત	મંત્રાલ્ય,	પૂણેન	ેઆપવામા	ંઆવ્યું	છે.	તદનુસાર,	નીચેના	બંદરો	માટ	ે
CWPRS	દ્ારા	મોરેવલંગ	અભ્યાસ	હાથ	ધરવામાં	આવ્શે.

	 (1)	ભાવનગર	નવું	બંદર,
	 (2)	ઑલર	બેરી,	ન્યુ	બેરી,	રોજી	વપ્યર(બેરીબંદર	જૂથ)
	 (3)	નવલખી	બંદર
	 (4)	માંરવી	બંદર
•	 CWPRS	ના	કા્ય્ગના	અવકા્શ	મજુબ,	જરૂરી	સા્યનટીફીક	રેટા	ઉપલબધ	કરવા	હાઇડ્ોગ્ારફક	સવષેક્ષણની	કામગીરી	નવલખી	

બદંર	તથા	બરેી	જથુ	બદંરો	પર	હાથ	ધરેલ	છે.	સદરહ	ુકામગીરી	માટે		એજનસીઓની	વનમણૂકં	કરવામા	ંઆવલે	છે.	
•	 ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોર્ગ	હેઠળ	ના	બંદરો	ક	ેજેની	ગુજરાત	પ્રદૂષણ	વન્ંયત્રણ	બોર્ગ	(ગુ.પ્ર.વન.બોર્ગ)	ની	કોનસોલીટરે	કનસેનટ	

અને	ઓથોરાઈઝે્શન	(CC&A)	મેળવવામા	ંઆવેલ	છ	ેતેની	જરૂરી	પતુ્ગતા	કરવા	માટેની	પ્યા્ગવરણી્ય	તાવંત્રક	માવહતી	
સમ્યાંતરે	ગુ.પ્ર.વન.બોર્ગ	ની	વેબસાઇટ	પર	ભરવામાં	આવે	છે.

•	 ને્શનલ	 ઓઇલ	 સપીલ	 રીઝાસટર	 કનટેનજનસી	 પલાન-૨૦૧૫	 અનવ્યે	 અપરેટ	 કરેલ	 ઓઇલ	 સપીલ	 કનટેનજનસી	
પલાન(ઓએસસીપી)	ને	ભારતી્ય	તટરક્ષક	દળને	જરૂરી	મંજુરી	માટ	ેમોકલ્યા	બાદ	તેઓ	તરફથી	મળેલ	રટપપણીઓ	પર	
કામગીરી	કરવામા	ંઆવી	રહી	છે.	

૨૦૨૨-૨૦૨૩ માં કરવામાં આવનાર મહતવના કા્ય્ષની રૂપરેખા :
 ♦ જહાજ ભાંગવાના ક્ેત્રે કરવામાં આવનાર કા્ય્ષ : 
•	 અલંગ-સોવસ્યા	 વ્શપ	 રરસા્યન્લંગ	 ્યાર્ગના	 વવસતરણ	 માટ	ે બોર્ગના	 વનદદે્શન	 મુજબ	 પ્યા્ગવરણી્ય	 અન	ે સી.આર.ઝેર	

ન્લ્યરનસ	મેળવવા	માટ	ેતજજ્ની	વનમણૂંક	કરવામાં	આવ્શે.
•	 અલગં-સોવસ્યા	વ્શપ	રરસા્યન્લગં	્યાર્ગ	ખાતે	ઇકોલોજી	અને	પ્યા્ગવરણના	લાબંા	ગાળાના	મલૂ્યાકંનના	કામ	અનવ્ય	ેCSIR-

સનેટ્રલ	સોલટ	એનર	મરીન	કેવમકલસ	રરસચ્ગ	ઇનનસટટ્ટૂ	દ્ારા	પ્રથમ	ચરણનુ	ંપ્યા્ગવરણી્ય	મોનીટરીંગ	કરવામા	ંઆવ્ેશ.	
•	 અલંગ-સોવસ્યા	વ્શપ	રરસા્યન્ંલગ	્યાર્ગ	ખાતે	કામદારોના	વ્યવસાવ્યક	સવાસ્થ્યની	નસથવતનું	મૂલ્યાંકન	કરવા	માટ	ેવ્યાપક	

અભ્યાસના	કામ	માટે	ICMR-ને્શનલ	ઇનનસટટ્ૂટ	ઑફ	ઓક્યુપે્શનલ	હેલથ	દ્ારા	કામદારોના	વ્યવસાવ્યક	સવાસ્થ્યની	
નસથવતનું	મૂલ્યાંકન	કરવામાં	આવ્શે.	
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 ♦ બંદરી્ય ક્ેત્રે કરવામાં આવનાર કા્ય્ષ :
•	 “ઓખા,	વજલ્ા-દેવભૂવમ	દ્ારકા,	ગુજરાત	ખાતે	વહીવટી	મકાન	અન	ેસટાફ	ક્ાટ્ગરના	વનમા્ગણના	પ્રોજેકટ	માટે	હાલના	

કોસટલ	રેગ્યુલ્ેશન	ઝોન	ન્લ્યરનસમા	ંસુધારો	મેળવવા”ના	કામ	માટે	સલાહકારની	વનમણૂક	બાદ	સી.આર.ઝરે	ની	મંજૂરી	
મેળવવા	જરૂરી	કામગીરી	હાથ	ધરવામાં	આવ્શે.

•	 સનેટ્રલ	વોટર	એનર	પાવર	રરસચ્ગ	સટે્શન	(CWPRS),	જલ	્શવક્ત	મંત્રાલ્ય,	પૂણે	પાસેથી	જીએમબીના	નીચેના	છ	બંદરો	
માટે	ગાવણવતક	મોરેલ	અભ્યાસનું	કા્ય્ગ	પણૂ્ગ	કરાવવામાં	આવ્શે.		

	 (1)	નવા	બંદર,	ભાવનગર
	 (2)	જૂની	બેરી,	નવી	બેરી,	રોજી	વપ્યર(બેરીબંદર	જૂથ)
	 (3)	નવલખી	બંદર
	 (4)	માંરવી	બંદર
•	 ને્શનલ	ઓઇલ	સપીલ	રીઝાસટર	કનટેનજનસી	 પલાન	-૨૦૧૫	મુજબ	બાહ્ય	તજજ્ની	મદદથી	અપરેટ	કરવામાં	આવેલ	

GMBના	બંદરોનો	ઓઇલ	સપીલ	કનટેનજનસી	પલાન	(ઓએસસીપી)	માટ	ેભારતી્ય	તટરક્ષક	દળ	પાસેથી	મંજુરી	મળ્યા	
બાદ	આગળની	કા્ય્ગવાહી	કરવામાં	આવ્શે.

૧૦.  સીવીલ(ઈજનેર)
	 ઇજનેર	 વવભાગ	 દ્ારા	 વષ્ગ	 ૨૦૨૧-૨૨	 દરમ્યાન	 સાધેલ	 પ્રગવત	અન	ે વષ્ગ	 ૨૦૨૨-૨૩	 દરમ્યાન	 હાથ	 ધરાનારી	
અગત્યની	પ્રવૃવત્તની	રૂપરેખા	
	 રાજ્યના	કુલ	૪૯	બંદરો	પૈકીના	૪૮	બંદરો	રાજ્ય	સરકાર	હસતક	છે.	જ્યારે	કેનદ્	સરકાર	હસતકનું	૦૧	કંરલા	બંદર	
મહાબંદર	તરીકે	ગુજરાત	રાજ્યમાં	કા્ય્ગરત	છે.	ગુજરાત	સરકાર	હસતકના	બંદરોના	વહીવટી	કનટ્રોલ	અન	ેસંચાલન	ગુજરાત	
મેરીટાઇમ	બોર્ગ	દ્ારા	કરવામાં	આવે	છે	ગુજરાત	મેરીટાઇમ	બોર્ગ	હસતકના	મહતવના	બંદરો	જેવા	કે	ઓખા,	બેરી,	ભાવનગર,	
નવલખી,	મગદલ્ા,	જાફરાબાદ,	પોરબંદર,	માંરવી,	બેરી,	વેરાવળ	ખાતે	કાગગો	હેનરલીંગ	તથા	પોટ્ગ	ઓપર્ેશન	ક્ષમતામાં	વધારો,	
એસેટની	ઉપ્યોગીતામાં	સુધારા,	પ્યા્ગવરણલક્ષી	કામો,	વહીવટી	ક્ષમતામાં	વધારો,	બંદરો	વચ્ચેના	જોરાણમાં	સુધારા	લાવવાના	
તેમજ	ખાસ	મરામતના	કામો	વષ્ગ	દરમ્યાન	હાથ	ધરવામાં	આવે	છે.	
(૧) બંદરોની ક્મતામા વધારો તેમજ માલસામાનની હેરિેરની ક્મતામા વધારો :
• જામનગર :	રોજી	ખાતે	૩૦૦	મી.	વાફ્ફ	વોલના	` ૪૬.૭૩	કરોરના	કામની	વહીવટી	મંજૂરી	મળેલ	છે.		પ્યા્ગવરણી્ય	

મંજૂરી	મળેલ	છે.	જેના	સુધારેલ	અંદાજો	ચકાસણી	હેઠળ	છે.	
• પોરબંદર :	પોરબંદર	ખાતે	કોસટલ	કાગગો	માટે	બથ્ગની	સુવવધા	પૂરી	પારવા	` ૩૪.૯૨	કરોરની	સાગરમાલા	્યોજના	

અંતગ્ગત	કામ	મંજૂર	થ્યેલ	છે.	જેની	ફાઈનલ	અલાઈમેનટ	નક્કી	થ્યા	બાદ	કામ	હાથ	ધરવા	અથષેની	કામગીરી	કરવામાં	
આવનાર	છે.

• નવલખી :	નવલખી	ખાતે	૪૮૫	મીટર	જેટીનું	કામ	` ૧૭૩.૧૧	કરોરના	ખચષે	બાંધવાનું	આ્યોજન	છે.	જેના	ટેનરર	
મંગાવેલ	છે.	જેને	૨૪	મવહનામાં	પૂણ્ગ	કરવાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	

• માંગરોળ : માંગરોળ	મતસ્યબંદર	ખાતે	 ફેઝ-૩	અંતગ્ગત,	 પાટ્ગ-એ	ઓફ	્શોર	 સટ્રક્ચરમા	ં બ્ેકવોટર,	 જેટી,	 વાફ્ફ,	 જેવા	
મરીન	બાંધકામોમાં	૮૪.૯૧%	પ્રગવત	સધા્યેલ	છે.	પાટ્ગ-”સી”ના	ઓન	્શોર	સટ્રકચરનુ	ંકામની	૭૧.૬૪%	જેટલી	પ્રગવત	
સધા્યેલ	છે.	

• ઓખા :	ઇનટીગ્ેટેર	પોટ્ગ	 રેવલપમેનટ	પલાન	અંતગ્ગત	ઓખા	ખાત	ેપ્રથમ	તબકકામાં	હાથ	ધરવાના	કામોની	સૈધધાંવતક	
મંજૂરી	બોર્ગની	તા.	૧૭/૦૫/૨૦૧૯ની	૨૫૬મી	બોર્ગ	બેઠકમાં	વનણ્ગ્ય	લેવામા	ંઆવેલ	છે.

•	 જે	અંતગ્ગત	ઓખા		ખાતે	ગોવીંદઘાટની	ઉત્તર	દી્શામા	ં૫૦	મીટર		તથા	દવક્ષણ	દી્શામાં	૮૦	મીટર	લંબાઇમાં	વાફ્ફ	વોલના	
બાંધકામની	સટ્રક્ચરલ	રરઝાઈનની	કામગીરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	જે	પણૂ્ગ	થ્યેથી	કામ	હાથ	ધરવામાં	આવ્ેશ.

•	 હ્યાત	્શીટ	પાઇલ	વાફ્ફન	ે૮૦	મીટર	લંબાવવા	માટે	બોર્ગની	મંજૂરી	મળેલ	આ	માટે	સટ્રક્ચરલ	રરઝાઈનની	કામગીરી	પ્રગવત	
હેઠળ	છે	જે	પૂણ્ગ	થ્યા	બાદ	અંદાજ	બનાવવાની	કામગીરી	હાથ	ધરવામાં	આવ્શે.

•	 ઓખા	ખાતે	ઇનટરનલ	રીઝીર	પેવમેનટનુ	ંકામ	પૂણ્ગ	કરવામાં	આવેલ	છે.		
•	 ઓખા	ખાતે	પાકા	સટેકીંગ	પલેટફોમ્ગનું	કામ	હાથ	ધરવામાં	આવેલ	છે.	જે	પૂણ્ગ	કરવામાં	આવનાર	છે.		
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•	 ઓખા		ખાતે	પ્રોવાઇરીંગ	પાકા	સટેકીંગ	પલટેફોમ્ગ	ફોર	કોલ	સટેકીંગ	ની્યર	મેઇન	ગેટ	એરી્યા	એટ	પોટ્ગ	ઓખાનુ	ંકામ	

૯.૫૮	કરોરના	ખચષે	હાથ	ધરેલ	છે.
•	 ઓખા	ખાતે	“એસ.આર.ટુ	વોચ	ટાવર	ફોર	આઈ	એસ	પી	એસ	કોર”	નુ	ંકામ	પૂણ્ગ	કરવામાં	આવેલ	છે.	
•	 ઓખા	ખાતે	“એસ	આર	ટુ	સી	વોલ	ઈન	ફ્નટ	ઓફ	વવશ્ાંવત	ગૃહ”	નું	કામ	પૂણ્ગ	કરવામાં	આવેલ	છે.
•	 ઓખા	ખાતે	“એસ	આર	ટુ	બ્ેકવોટર	પેરેપટ	વોલ,	કબથીંગ	&	વેરીંગ	કોસ્ગ	ઓન	રોર”	નું	કામ	પણૂ્ગ	કરવામાં	આવેલ	છે.		
• ભાવનગર :	ભાવનગર	ખાતે	રીસટોરે્શન	ઓફ	આર.સી.સી	જેટીનુ	ંકામ	માટે	` ૨૫.૮૯	કરોર	હાથ	ધરેલ	છે.	
•	 ભાવનગર	ખાતે	રીસટોરે્શન	ઓફ	લોકગેટ	પલેટફોમ્ગનું	કામ	હાથ	ધરેલ	છ	ે

(૨)   સુરક્ા અને સલામતી અંગે :
• અલંગ ઃ	અલંગ	ટીએસરીએફ	સાઈટ	ખાતે	કમપાઉનર	વોલ	ઉંચી	કરવાનું	કામ	̀  ૧૯.૮૬	લાખમાં	પણૂ્ગ	કરવામાં	આવેલ	છે.	

(૩)   બંદરો પર રોર પલેટિોમ્ષની સુવવધા તેમજ વહીવટી ક્મતામા વધારો
• પોરબંદર :	કાગગો		સટેકીંગ		માટેના		પલટેફોમ્ગ	અન	ેઇનટરનલ	રોરનુ	ં૮૫%	કામ	પણૂ્ગ	થ્ેયલ	છે.		
• નવલખી :	નવલખી	ખાતે	પ્રોવાઇરીંગ	સીસી	પેવર	બલોક	પલેટફોમ્ગ	એટ	કોલ્યાર્ગના	કામ	માટે	મંજૂરી	મળેલ	હોઈ	તે	હાથ	

ધરાવાનું	આ્યોજન	છે.	
•	 ભાવનગર	બંદર	ખાતે		ઉતરોત્તર	વધી	રહેલ	કાગગોના	જ્થથા	હેનરલીંગન	ેધ્યાન	ેલઇન	ેસટેરકંગ	પલેટફોમ્ગ	નં.૧૬ન	ુકામ	

પ્રગવતમાં	છે.	સટેરકંગ	પલટેફોમ્ગ	નં.	૭	ના	સુધારણાનું	કામ	પણૂ્ગ	કરવામાં	આવેલ	છે.	સટેરકંગ	પલેટફોમ્ગ	નં.૨,૩ના	અપગે્રે્શન	
અને	 રેવલોપમેનટના	 કામ	 હાથ	 ધરવાનુ	આ્યોજન	છે.	 જુના	 ગોરાઉનન	ે તોરીન	ે કાગગો	 સટેક	 કરવા	 સટેરકંગ	 પલેટફોમ્ગ	
બનાવવાનુ	આ્યોજન	છે.		

•	 ભાવનગર	ખાતે	ઇનટરનલ	રોરના	મરામતની	કામગીરી	પ્રગવતમાં	છે.	
•	 ન્યુપોટ્ગ,	ભાવનગર	ખાતે	મુખ્ય	આરસીસી	જેટી	પાસેના	એપ્રોચના	મરામતની	કામગીરી	અંદાજીત	૧૫	કરોર	ના	ખચષે	

નાણાકી્ય	વષ્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માં	હાથ	ધરવાનું	આ્યોજન	છે.	
•	 ભાવનગર	ખાતે	અંદાજીત	૧૦	કરોર	ના	ખચષે	નવી	ઓફીસ	વબલરીંગ	બનાવવાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	
• અલંગ :	અલંગ	ખાતેના	મથાવરા	માં		સીસી	રોર	બનાવવાના	માટે	વહીવટી	મંજૂરી	અથષે	̀  ૨૮.૮૬	કરોર	ના	નક્શા	અન	ે

અંદાજોને	સરકારશ્ીમાં	સાદર	કરેલ	છે	સાથે	ભાવપત્રકો	મંગાવવામાં	આવેલ	છે.	વહીવટી	મંજૂરી	મળેથી	અન	ેએજનસી	
નક્કી	થ્યેથી	કામ	હાથ	ધરવામાં	આવ્શે.			

• મગદલ્ા :	મગદલ્ા	બંદરે	સટકેીંગ	પલટેફોમ્ગ	ના	મરામત	ની	કામગીરી	` ૧.૫૫	કરોર	ના	ખચષે		પૂણ્ગ	કરવામા	ંઆવેલ	છે.	
•	 હજીરા	ખાતે	રો-પેકસ	ટવમ્ગનલ	માટે	એપ્રોચ	રોરનુ	ંબાંધકામનું	કામ	̀  ૭.૧૫		કરોરના	ભાવપત્રકો		મંજુર	થ્ેયલ.	સરકારશ્ી	

તરફથી	જમીન	મળ્યેથી	આ	કામ	હાથ	ધરવાનુ	આ્યોજન	છે.		
•	 મગદલ્ા	પોટ્ગના	એપ્રોચ	રોરનું	અપગ્ેરે્શન	નું	કામ	` ૧૪૫	કરોરના	ના	ખચષે	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
•	 ભરૂચ	ખાત	ે̀  ૬.૩૫	કરોર	ના	ખચષે	સટાફ	ક્ાટસ્ગ	બનાવવાનુ	ં	આ્યોજન	છે.	એજનસી	નક્કી	થ્યથેી	કામ	હાથ	ધરવામાં	આવ્ેશ.
•	 ભરૂચ	ખાતે	આ્શરે	૭	કરોર	ના	ખચષે	વહીવટી	સંકુલ	બનાવનાન	ુઆ્યોજન	છે.
•	 નાણાકી્ય	વષ્ગ	૨૦૨૨-૨૩	મા	ંપોટ્ગ	કોલોની	મગદલ્ા	ખાત	ેસટાફ	ક્ાટસ્ગ	અન	ેઅન્ય	પોટ્ગ	વબલરીંગ	બનાવવાનુ	ંઆ્યોજન	છે.		

(૪) અલંગ શીપ-રીસા્યક્લંગ 
	 અલંગ	ખાતે	જહાજો	રી-સા્યકલ	કરવાનું	વવવિનું	સૌથી	મોટું	અને	પ્યા્ગવરણલક્ષી	્યાર્ગ	રાજ્ય	સરકાર	હસતક	છે.		
•	 વ્શપ	રરસા્યન્લંગ	્યાર્ગ,	અલંગ-સોસી્યા	ખાત	ેમનારી	નદી	અન	ેપવશ્વાલી	નદી	પરના	હાલના	પુલોના	ખાસ	મરામતનું	

` ૨.૯૩	કરોરનુ		કામ	હાથ	ધરવાનું	આ્યોજન	છે.	
•	 અલંગ	વ્શપ	રરસા્યન્લંગ	્યાર્ગમાં	રોરના	મરામતનું		` ૨૦૮	કરોરનુ	ંકામ		હાથ	ધરવાનું	આ્યોજન	છે.	
•	 લેબર	હાઉવસંગ	કોલોનીના	મરામતની	કામગીરી	હાથ	ધરવાનુ	ંઆ્યોજન	છે.	

(૫) પ્યા્ષવરણી્ય લક્ી કામો
• નવલખી :	નવલખી	બંદર	ખાતે	૫્યા્ગવરણી્યલક્ષી	કામો	` ૯.૬૦	કરોરના	ખચષે	પાકા	સટેરકંગ	પલેટફોમ્ગના	કામો	પણૂ્ગ	

કરવામાં	આવેલ	છે.
• ઓખા :	ઓખા	બંદર	ખાતે	પ્યા્ગવરણી્યલક્ષી	કામો	અંતગ્ગત	એર	પોલ્યુ્શન	કંટ્રોલ	માટ	ેવવનર્શીલરનર	કમપાઉનર	વોલનુ	ં
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કામ	` ૧૦.૯૭	કરોરના	ખચષે	કામ		પૂણ્ગ	કરવામાં	આવેલ	છે.	

(૬) રીપોઝીટેર ્યોજના
• નમ્ષદા ૫રીક્રમા :	નમ્ગદા	પરરક્માના	્યાત્રાળુઓની	સુવવધાના	ભાગરૂપ	લુહારા	દહેજ	ખાતે	બીજા	તબક્કામાં	રકનારાની	

બોટ	બથથીંગ	સુવવધાઓનું	કામ	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	
•	 નમ્ગદા	પરરક્માના	્યાત્રાળુઓની	સવુવધાના	ભાગરૂપ	વામલેવિર	બોટ	બથથીંગ	સવુવધાઓનુ	ંકામ	હાથ	ધરવાનુ	આ્યોજન	છે.
•	 સટેચ્યુ	ઓફ	્યુવનટી	કેવરી્યામાં	બોટ	બથથીંગ	ફેસેલીટીનુ	ંકામ	SSNLના	ંરીપોઝીટ	વક્ફ	તરીકે	પૂણ્ગ	કરેલ	છે.	
• કોસટગાર્ષ :	રરપોઝીટ	્યોજના	અંતગ્ગત	કોસટગાર્ગના	્શીપ	લાંગરવા	માટે	ઓખા	ખાતે	૨૦૦	મીટર	જેટીના	નક્શા	અને		

અંદાજોની	તાંવત્રક	મંજૂરી	અપા્યેલ	છે	તથા		તેના	ટેનરરો	મંગાવવાની	કામગીરી	પ્રગવત	હેઠળ	છે.	ટેનરર	પ્રવક્્યા	પૂણ્ગ	કરી		
કામગીરી	હાથ	ધરવામાં	આવનાર		છે.

•	 કોસટગાર્ગના	્શીપ	લાંગરવા	માટે	પોરબંદર	ખાત	ે૧૦૦	મીટર	જેટીના	કામગીરી	હાથ	ધરવામાં	આવનાર	છે.
•	 ભાવનગર	મહાનગરપાલીકાનાં	 રરપોઝીટરી	 વક્ફ	 તરીકે	ભાવનગર	ખાતે	 કેબલ	 સટે	 બ્ીજની	 કામગીરી	 હાથ	 ધરવામાં	

આવનાર		છે.
૧૧. મરીન રીપાટ્ષમેનટ
 ♦ ૨૦૨૧-૨૨ માં કરવામાં આવેલ અગત્યની પ્રવૃવતિઓ/કામગીરી:
•	 વષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨	દરવમ્યાન	ગુજરાત	મેરીટાઈમ	બોર્ગ	હસતકના	બંદરો	ઉપર	કુલ	૬૫	વહાણોનુ	ંરજીસટ્રે્શન	અને	કુલ	૪૩૭	

વહાણોનું	સવષે	કરવામાં	આવેલ	છે.	
•	 વષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨	દરવમ્યાન	ગુજરાત	મેરીટાઈમ	બોર્ગ	દ્ારા	વોટર	સપોટ્ગસ	પ્રવૃવત્ત	માટે	૧૬	એન.ઓ.સી,	૧૮	વોટર	સપોટ્ગસ	

ક્ાફટ/	સપીર	બોટનું	રજીસટ્રે્શન	અને	૨૯	વોટર	સપોટ્ગસ	ક્ાફટ/	સપીર	બોટનુ	ંસવષે	હાથ	ધરવામાં	આવેલ	છે.	
 ♦ ૨૦૨૨-૨૩ માં હા્ ધરવામાં આવનાર અગત્યની પ્રવૃવતિઓ/કામગીરી:
•	 વધુમાં	વધુ	વોટર	સપોટ્ગસ	ક્ાફટનું	રજીસટ્રે્શન	તેમજ	સવષેન	ેલગતી	કામગીરી	પૂણ્ગ	કરવામાં	આવ્શે	જેથી	રાજ્યના	પ્રવાસન	

ઉદ્ોગને	વેગ	મળે.	
•	 આવનાર	વષ્ગમાં	ચાલું	વષ્ગ	કરતા	વધુ	૧૦%	ઈનલેનર	વેસલ	ના	રજીસટ્રે્શનનો	લક્યાંક	રાખવામાં	આવેલ	છે.	
•	 ઈનલેનર	વેસલ	રૂલસ	મુજબ	આઈ.	વી.	એકઝામીને્શનનુ	ંઆ્યોજન	કરવામાં	આવ્શે	જેથી	વધુ	ને	વધુ		લોકોન	ેરોજગારીની	

તકો	ઉપલબધ	થા્ય.	
ગુજરાત રાજ્ય માગ્ષ વાહન વ્યવહાર વનગમ

 ♦ ગુજરાત રાજ્ય માગ્ષ વાહન વ્યવહાર વનગમ :
•	 રાજ્યના	૯૯.૫૮%	ગામરાઓને	પરરવહનની	સેવા	પુરી	પારવામાં	આવી	રહેલ	છે.	
•	 મુસાફરો,	વવદ્ાથગીઓ	અન	ેલોકપ્રવતનીધીઓની	રજુઆતો	ધ્યાન	ેલઇ	વષ્ગ	૨૦૨૧-૨૨માં	૮૯	ટ્રીપોન	ેલંબાણ,	૫૪	ટ્રીપો	

ટુંકાણ,	૨૬	ટ્રીપો	ફંટાણ,	૧૬૫	ટ્રીપોનો	માગ્ગ	ફેરફાર,	૪૬૮	ટ્રીપોનો	સમ્ય	ફેરફાર,	૨૫	ટ્રીપોના	સવવ્ગસ	પ્રકારમાં	ફેરફાર,	
૨૨૦	ટ્રીપો	રદ	કરી	૬૭૪	નવીન	ટ્રીપો	્શરુ	કરેલ	છે.

•	 વષ્ગ	 ૨૦૨૧-૨૨	 દરમ્યાન	 ૧૦૦૦	 નવા	 વાહનો	 ખરીદી	 કરવા	 માટ	ે ` ૨૭૦.૦૦	 કરોરની	જોગવાઇ	 થ્યેલ	 છ	ે જ	ે
બસોની	ચેસીસ	ખરીદીની	ફાઇલ	સરકારશ્ીની	મંજુરીમાં	છ	ેજે	મંજુરી	મળ્યેથી	૧૦૦૦	નવા	વાહનો	જુલાઇ-૨૨	સુધીમાં	
સંચાલનમા	ંમુકવામાં	આવનાર	છે.

•	 ૫૦	ઇલેકટ્રીક	બસો	પૈકીની	૨૫	બસો	રરસેમબર	સુધીમા	ંસંચાલનમા	ંમુકવામાં	આવનાર	છે	તેમજ	૨૫	ઇલેકટ્રીકટ	બસો	
માચ્ગ-૨૦૨૨	સુધીમાં		સંચાલનમાં	મૂકવામા	ંઆવનાર	છે.	

•	 વનગમ	દ્ારા	ધોળાવીરા,	દાંરી	અન	ેમાંચી	તેમજ	સટેચ્યુ	ઓફ	્યુવનટીના	રૂટો	તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૧	ના	રોજથી	્શરૂ	કરવામાં	
આવેલ	છે.	

•	 અંબાજી	ખાતે	ભાદરવી	પુનમના	મેળામાં		દ્શ્ગનાથગીઓની	સુવવધામા	ંવધારો	થા્ય	તે	હેતુસર	૩૨૬૪	ટ્રીપોના	એકસટ્રા	
સંચાલન	થકી	૧૩૭૫૧૭	મુસાફરોને	સુવવધા	પુરી	પારેલ.

•	 રદવાળીના	તહેવાર	દરમ્યાન	મુસાફરોના	વધારાના	ઘસારાન	ેપહોંચી	વળવા	માટે	૨૨૭૦૪	ટ્રીપોના	એકસટ્રા	સંચાલન	થકી	
૧૧૦૬૮૧૯	મુસાફરોને	સુવવધા	પુરી	પારેલ.

•	 રાજ્યના	નાગરરકોન	ેલગ્ન	પ્રસગેં	ટંુકા	અતંરની	ગુ્પ	મસુાફરી	માટે	કુલ	૧૦૦	કુટુબંોન	ેઆ	્યોજના	થકી	સવુવધા	પરુી	પારલે.	
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•	 મુસાફર	જનતાને	ગ્ામ્ય	કક્ષાએ	 /નજીકના	 સથળેથી	બુકીંગની	સુવવધા	ઉપલબધ	થા્ય	તેવા	ઉદ્ે્શથી	 રીઝીટલ	સેવાસેત	ુ

અંતગ્ગત	ચાર	સવવ્ગસ-	બસ	ટીકીટ	બુકીંગ,	બસ	 રટકીટ	 કેનસલેે્શન,	મુસાફર	પાસ(નવા),	મુસાફર	પાસ	 (રીન્યુઅલ)ન	ુ
ઇનટીગ્ે્શન	કરવામાં	આવેલ	છે.

•	 ગુજરાત	સરકારશ્ીની	શ્વણ	તીથ્ગ	્યોજના	અંતગ્ગત	એસ.ટી.	વનગમ	અન	ેપવવત્ર	્યાત્રાધામ	વવકાસ	બોર્ગની	વેબ	સાઇટન	ુ
લીનકીંગ	કરવામાં	આવેલ	છે.	વનગમની	આ	્યોજનાનો	કુલ	૧૨,૩૫૦	લાભાથગીઓ	દ્ારા	લાભ	લેવામાં	આવેલ	છે.

•	 રીઝીટલ	ઇનરી્યા	 કેમપેઇન	અંતગ્ગત	 વનગમ	દ્ારા	જરૂરર્યાત	મુજબ	કમપ્યુટર	હાર્ગવેરની	ખરીદ	પ્રવક્્યા	હાથ	ધરવામાં	
આવેલ	છે.

•	 જી.પી.એસ./જી.આઇ.એસ.	આધારરત	ઓનલાઇન	ફલીટ	મેનેજમેનટ	સીસટમ	એનર	પબલીક	ઇનફોમષે્શન	સીસટમ	રેવલપ	
કરાવી	વનગમની	૮૩૨૫	બસોમાં	અમલીકરણ	કરવામા	ંઆવેલ	છે	તેમજ	૧૧૧	બસ	સટે્શન	પર	૫૭૮	રીસપલે	ઇનફોમષે્શન	
સીસટમ	હેઠળ	મુસાફરોને	રી્યલ	ટાઇમ	જાણકારી	આપવામાં	આવી	રહેલ	છે.

•	 વનગમના	સંચાલનમા	ંઇનફોમષે્શન	ટેકનોલોજીના	ઉપ્યોગન	ુમહતવ	સવીકારીન	ેમુસાફરોની	સુવવધા	માટે	૮૯	બસ	સટે્શનો	
પર	ફ્ી	વાઇ-ફાઇ	સુવવધા	પુરી	પારવામાં	આવેલ	છે.

•	 બસ	સટે્શન	સધુારણા	તથા	માળખાકી્ય	સવુવધાઓ	અપગ્રે	કરવા	માટે	રાજ્ય	સરકારશ્ી	દ્ારા	મરુીફાળા	પેટે	જનરલ	માગંણી	
ક્માકં	૭૪	હેઠળ	` ૮૨.૪૩	કરોર	તથા	ટ્રા્યબલ	એરી્યા	માગંણી	ક્માકં	૯૬	હેઠળ	` ૧૭.૫૭	કરોર	મળી	કુલ	` ૧૦૦.૦૦	
કરોરની	વહીવટી	મંજરુી	આપવામાં	આવલે	છે,	રાજ્ય	સરકારશ્ી	દ્ારા	ફાળવવામાં	આવેલ	મરુીકૃત	બજટે		અનવ્ય	ેનવવન	
પ્રાપ્ત	કરેલ	જમીન	ઉપર	તમેજ	હ્યાત	જનુા	અને	જજ્ગરીત	બસ	સટે્શન	રીમોલી્શન	કરી	હાલમા	ં૨૩-સથળો	ખાતે	નવવન	બસ	
સટે્શન	તમેજ	૩-સથળો	ખાતે	નવવન	વક્ફ્શોપ/રપેો	બનાવવાની	કામગીરી	પ્રગવતમા	ંછે.	જ્યારે	૧૯-સથળો	ખાતે	નવવન	બસ	
સટે્શન	બનાવવાની	તમેજ	૯	સથળો	ખાત	ેનવવન	રપેો/વક્ફ્શોપ	બનાવવાની	કામગીરી	ટુકં	સમ્યમા	ં્શરૂ	કરવામા	ંઆવનાર	છે.		

•	 વનગમ	દ્ારા	પુણ્ગ	થ્યેલ	બસ	સટે્શનોમાં	રદવ્યાંગ	વ્યવક્તઓ	માટે	સાઈનેજીસ	્યોગ્ય	રીતે	દેખા્ય	તેમજ	સલોપીંગ	રેમપ	તથા	
્શૌચાલ્યમાં	હેનર	રેલની	સુવવધાઓ	ઉપલબધ	કરાવવામાં	આવેલ	છે,	તેમજ	આ્યોજન	હેઠળના	નવવન	બસ	સટે્શનોમા	ંઆ	
સુવવધાઓનો	સમાવે્શ	કરવામાં	આવેલ	છે.		

 ♦ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માં હા્ ધરવામાં આવનાર પ્રવૃવતિઓ ઃ
•	 વષ્ગ	૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૩૭૯.૦૦	કરોરના	ખચષે	૧૨૦૦	નવા	વાહનો	ખરીદવાનુ	ંસૂવચત	છે	તથા	૫૦	ઇલકેટ્રીક	બસો	

સંચાલનમાં	મૂકવામાં	આવનાર	છે.
•	 ગુજરાત	સરકારશ્ીના	ગ્ીન	એનજગી	અવભગમન	ેવેગ	મળી	રહે	તે	માટે	સામાજીક	જવાબદારીના	ભાગરૂપ	ેવનગમ	દ્ારા	

પ્રારંવભક	ધોરણે	૧૦૦	રીઝલ	બસોને	LNG		બસમા	ંકનવટ્ગ	કરવા	માટે	રટે્રો	ફીટમેનટની	કામગીરી	કરવામાં	આવનાર	છે.
•	 વનગમના	બાકી	રહેતા	૩૦	બસ	સટે્શનો	ખાતે	મુસાફર	જનતાની	સુવવધા	માટે	ફ્ી	વાઇ-ફાઇ	સુવવધા	ઉપલબધ	કરાવવામા	ં

આવનાર	છે.
•	 વનગમની	વવવવધ	એપલીકે્શન	એક	જ	પલટેફોમ્ગ	પર	આવરી	લેતુ	Unified	IT	Solution	પ્રસથાવપત	કરવામા	ંઆવનાર	

છે.	આ	માટે	રેવન્યુ	્શેરીંગ	મોરલ	ઉપર	વનગમની	અલગ	અલગ	સીસટમ	સદર	્યુવનફાઇર	સોલ્યુ્શનમાં	આવરી	લેવામા	ં
આવનાર	છે.

•	 વનગમના	૬૦	થી	વધુ	બસ	સટે્શબ/વક્ફ્શોપ	ખાતે	સીસીટીવી	સીસટમ	ઉપલબધ	કરાવવામાં	આવનાર	છે.
•	 આગામી	વષ્ગ	 દરમ્યાન	 રાજ્ય	અને	જીલ્ા	 કક્ષાના	્યોજાનાર	ધાવમ્ગક,	સામાવજક	મેળાઓ	અન	ે રદવાળીના	તહેવારો	

દરમ્યાન	મુસાફરો/્યાત્રાળુઓની	સુવવધામાં	વધારો	કરવા	માટે	એકસટ્રા	બસ	સુવવધાનુ	આ્યોજન	કરવામાં	આવનાર	છે.
•	 આગામી	વષ્ગ	દરમ્યાન	વવદ્ાથગી/મુસાફરોની	માંગણી	મુજબ	પરરવહન	સુવવધામા	ંવધારો	થા્ય	તે	હેતુથી	સંચાવલત	રૂટોન	ુ

રે્શનાલાઇઝ	કરવામાં	આવનાર	છે.
•	 વષ્ગ	:	૨૦૨૨-૨૩મા	ંનવીન	પ્રાપ્ત	કરેલ	જમીન	ઉપર	તેમજ	હ્યાત	જુના	અન	ેજજ્ગરીત	બસ	સટે્શન	રીમોલી્શન	કરી	૧૪	

સથળો	ખાતે	નવીન	બસ	સટે્શન	તેમજ	૨૪	સથળો	ખાતે	નવવન	રેપો/વક્ફ્શોપ	બનાવવાની	કામગીરી	મંજુરી	મળ્યેથી	હાથ	
ધરવામાં	આવ્શે.	

વાહન વ્યવહાર કવમશ્નરશ્ીની કચેરી
ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર

પ્રસતાવના
	 વાહન	વ્યવહાર	ખાતુ	એ	રાજ્ય	સરકારનું	એક	મહતવનુ	ંઅંગ	છે.	મોટર	વાહન	વેરો	રાજ્ય	સરકારની	મહેસૂલી	આવકોમાં	
અગ્સથાન	ધરાવે	છે.	રાજ્યની	આવથ્ગક	વવકાસની	સાથે-સાથે	વાહનોની	સંખ્યા	તથા	વાહન	ચાલકોની	સંખ્યામા	ંઉત્તરોત્તર	વધારો	
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થઇ	રહેલ	છે.	તેની	અનુસાંવગક	વાહન	રજીસટ્રે્શન,	લાઇસનસ,	પરમીટ	વગેરે	કારણોસર	મોટી	સંખ્યામાં	નાગરીકો	આરટીઓ	
કચેરીઓમાં	મુલાકાત	લેતા	હો્ય	છે.	રાજ્યમાં	ટ્રાનસપોટ્ગ	ઉદ્ોગને	પ્રોતસાહન	આપવા	માટે	નાણા	ંઅન	ેસમ્યનો	બચાવ	કરવા	
ચેકપોસટ	નાબુદી	કરી	ODC	Module	અન	ેTax	Module	ની	સુવવધા	ઉપલબધ	કરાવવામાં	આવેલ	છે.	નાગરીકોની	સુવવધામાં	
વધારો	કરવા	તથા	ઝરપી	અને	પારદ્શગી	સેવા	મળી	રહે	તે	હેતુથી	વાહન	અન	ેલા્યસનસ	સંબંવધત	૮૦%	સેવાઓ	ફેસલેસ	કરવામા	ં
આવેલ	છ	ેતેમજ	કાચા	લા્યસનસની	કામગીરી	૩૬	આરટીઓ	કચેરીની	જગ્યાએ	૨૨૧	આઈટીઆઈ	અન	ે									૨૯	પોલીટેકવનક	ખાતે	
્શરૂ	કરવામાં	આવેલ	છે.
ખાતાનો પરરચ્ય ઃ
વાહનવ્યવહાર ખાતા દ્ારા મુખ્યતવે નીચે મુજબની કામગીરી ્ા્ય છે.

મોટર	વાહન
કા્યદા	અંતગ્ગત

૧)	ડ્ાઇવીંગ	લા્યસનસ	ઇસ્યુ	કરવુ.
૨)	વાહનોની	નોંધણી	કરવી.
૩)	વાહનોની	પરમીટ	ઇસ્યુ	કરવી.
૪)	વાહન	તથા	લા્યસનસ	સંબંવધત	સેવાઓ	પૂરી	પારવી.

 

વેરાકી્ય

૧)	મોટર	વાહન	વેરો
૨)	પેસેનજર	વેરો
૩)	મોટર	વાહન	કા્યદા	હેઠળની	ફી
૪)	મોટર	વાહન	કા્યદા	હેઠળ	ગુનહાઓ	માટે	માંરવાળ	ફી

  

એનફોસ્ગમેનટ
૧)	ટ્રારફક	વન્યમોનુ	ંઅમલીકરણ
૨)	કસુરવારો	પાસેથી	દંરની	વસુલાત	(રીએ	કેસો)	

ટીમવાન
પ્રોજેકટ ૧)	માગ્ગ	સુરક્ષા	પ્રત્યે	જનજાગૃવત

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં એવપ્રલ-૨૧ ્ી નવેમબર-૨૧ સુધી ્્યેલ કામગીરી :

નોંધા્યેલ	વાહનોની	સંખ્યા ૮.૦૬	લાખ
આર.સી	બુક	ઇસ્યુ ૧૬.૨૯	લાખ
ડ્ાઇવીંગ	લા્યસનસ ૩.૭૭	લાખ
વાહનની	અરજીઓનો	વનકાલ ૧૪.૦૮	લાખ
સારથીની	અરજીઓનો	વનકાલ ૭.૬૪	લાખ
કુલ આવક ૨૨૭૪.૦૮ કરોર

ઉપરાંત નીચે મુજબના નવા વનણ્ષ્યો અને પોલીસીઓ પ્રત્યે ચાલુ વરષે અમલવારી કરવામાં આવી.
૧) ગુજરાત ઇલેકટ્ીક વહીકલ પોલીસી
•	 ગુજરાત	સરકાર	હંમે્શા	પ્યા્ગવરણ	મુદ્ે	ગંભીર	રહી	છ	ેઅને	એટલે	જ	પટે્રોલ	રરઝલ	થી	ચાલતા	વાહનો	ના	બદલે	ઇલેકટ્રીક	

વાહનોને	પ્રોતસાહન	આપવા	ઇલેકટ્રીક	વહીકલ	પોવલસી	અમલમાં	લાવી	ખૂબ	જ	દુરંદે્શી	 વનણ્ગ્ય	લીધો	છે.	ભવવષ્યનું	
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ભારત	પ્રદૂષણમુક્ત	હો્ય	એની	પહેલ	ગુજરાત	રાજ્યથી	જ	થઈ	રહી	છે.

•	 તા.	૦૧.૦૭.૨૦૨૧થી	ખરીદા્યેલા	ટુ-વહીલર,	થ્ી-વહીલર	અન	ેફોર	વહીલર	ઇલેકટ્રીક	વાહનો	પર	સબસીરી	આપવાનુ	ં
સરકારશ્ી	દ્ારા	નકકી	થ્યેલ	છે.	

•	 આ	પોલીસી	ચાર	વષ્ગના	સમ્યગાળા	માટે	કા્ય્ગરત	રહે્ેશ.	જેમાં	કુલ	બે	લાખ	ઇલેકટ્રીક	વાહનો	પર	સબસીરી	આપવામાં	
આવ્શે.	(૧,૧૦,૦૦૦	ટુ-વહીલર,	૭૦,૦૦૦	થ્ી-વહીલર,	૨૦,૦૦૦	ફોર-વહીલર)	

•	 ભારત	સરકારની	ફેમ-૨મા	ંતમામ	ઇલેકટ્રીક	વાહનોન	ેબટેરી	ક્ષમતા	આધારીત	વન્યત	થ્ેયલ	સબસીરી	ચકૂવવાની	થા્ય	છે.	
•	 સબસીરીનું	ધોરણ	વાહનની	બેટરી	કેપેસીટી	(kwh)	પર	વન્યત	કરેલ	છે.	૧	kwh	પર	`	૧૦,૦૦૦/-	ન	ેધોરણે	ટુ-વહીલર	

માટે	મહત્તમ	`	૨૦,૦૦૦/-,	થ્ી	વહીલર	માટે	મહત્તમ	`	૫૦,૦૦૦/-	અને	ફોર	વહીલર	માટે	મહત્તમ	`	૧,૫૦,૦૦૦/-	ની	
સબસીરીની	રકમ	વન્યત	કરેલ	છે.		

•	 અરજદાર	ેવાહન	નોંધણી	ક્યા્ગ	બાદ	રીઝીટલ	ગુજરાત	પોટ્ગલ	પર	વવના	મુલ્યે	અરજી	કરવાની	રહે	છ	ેઅન	ેઇલકેટ્રીક	
વહીકલ	ખરીદકતા્ગ	વાહનધારકને	સબસીરીની	રકમ	DBT	દ્ારા	અરજદારના	ખાતામા	ંસીધી	જમા	કરવામાં	આવે	છે.

૨) વાહન સક્રેપીંગ પોલીસી
•	 જુના	અનરફટ	વાહનો	એ	અકસમાતનું	મોટું	કારણ	બન	ેછે	ઉપરાંત	પ્રદુષણ	પણ	ફેલાવ	ેછે.	ગુજરાત	સરકાર	રોર	સેફટીના	

મુદે્	નોંધની્ય	કામગીરી	કરતી	આવી	છે.	આવા	અનરફટ	વાહનો	નો	્યોગ્ય	વનકાલ	થા્ય	એ	માટે	વાહન	સકે્પીંગ	પોલીસીનુ	ં
૧૩	ઓગસટ-૨૦૨૧ના	રોજ	માન.	વરાપ્રધાનશ્ીના	હસતે	ગાંધીનગર	ખાતે	અનાવરણ	કરવામાં	આવેલ.	

•	 પોલીસી	મુખ્યતવે	૧૫	વષ્ગ	જુના	નોનટ્રાનસપોટ્ગ	વાહનો	અને	૮	વષ્ગ	જુના	ટ્રાનસપોટ્ગ	વાહનોન	ેલાગુ	પરે	છે.	
•	 હાલમા	ંગુજરાત	રાજ્યમાં	નોંધા્યેલ	અંદાજીત	૨૩	લાખ	વાહનો	આ	પોલીસી	હેઠળ	સક્ેપ	થઇ	્શકે	તેમ	છે.	
•	 સકે્પ	સેનટરના	વનમા્ગણ	અથષે	ઓનલાઇન	સીંગલ	વવનરો	સીસટમ	વવકસાવવાની	કામગીરી	હાલ	કેનદ્	સરકાર	દ્ારા	પૂણ્ગ	

થ્યેલ	છે.	તેમજ	રોકાણકારો	દ્ારા	સક્ેવપંગ	સેનટરના	રજીસટ્રે્શન	અથષે	અરજીની	પ્રવક્્યા	પણ	્શરૂ	થ્યેલ	છે.
૩) કોવવરની પરરકસ્વતમાં ટેક્-માિી 
•	 કોવીર-૧૯ની	પરરનસથતીમાં	રાજ્યની	ધંધા-રોજગારની	માઠી	અસર	થ્યેલ	હતી.	જેમાં	વાહન	વ્યવહાર	પણ	બાકાત	નથી.	

પેસેનજર	બસો,	અને	મુસાફરોની	હેરાફેરી	કરતાં	મેકસીકેબ	વાહનોના	માવલકો	પરરનસથતી	ખરાબ	થ્યેલ	હતી.	સંવેદન્શીલ	
સરકાર	દ્ારા	અસરગ્સત	સેકટરને	બેઠુ	ંકરવા,	ધંધાના	માવલકો	અન	ેસટેક	હોલરરોમાં	આતમ	વવવિાસ	અન	ેધબકાર	પૂરવા	
ટેક્ષમા	ંરાહત	જાહેર	કરેલ	છે.

•	 જ	ેહેઠળ	ખાનગી	લકઝરી	બસો	(કોનટ્રાકટ	કેરેજ	બસો)	તથા	જીપ,	ટેક્ષી	(મેકસીકેબ)	વગેરેના	ધંધાન	ેલોકરાઉનના	કારણે	
માઠી	અસર	થ્યેલ	હોવાથી	૧-એવપ્રલ-૨૦૨૧	થી	૩૦-જુન-૨૦૨૧	સુધીના	૩	મવહનાના	મોટર	વહીકલ	ટેક્ષ	(રોર	ટેક્ષ)	
ભરવામા	ંસંપૂણ્ગ	માફી	આપવામાં	આવેલ	છે.	જે	અનવ્યે	સદર	ત્રણ	મવહના	દરમ્યાન	કુલ-૨૦,૯૩૫	વાહનોન	ેકુલ	રૂવપ્યા-
૧૧૨.૪૭	કરોર	રાહત	પેટે	આપવામાં	આવેલ	છે.	જ્યારે	ગુડઝ	વાહનોન	ેએવપ્રલ-૨૧	દરમ્યાન	અધ્ગ-વાવષ્ગક/વાવષ્ગક	ટેક્ષ	
ભરવામા	સરકારશ્ી	દ્ારા	૧૦	તારીખની	જગ્યાએ	૩૦	તારીખ	સુધીની	મુદત	વધારી	આપવામા	ંઆવેલ	હતી.

૪) વાહન અને સાર્ીની િેસલેસ સેવાઓનો શુભારંભ 
•	 વાહન	વ્યવહાર	ખાતાની	કુલ	૨૦	સેવાઓ	ઇ-કેવા્યસીની	મદદથી	અન	ે૮	સેવાઓ	મોબાઇલ	OTP	ની	મદદથી	એમ	કુલ	

૨૮	સેવાઓ	ફેસલેસ	તરીકે	્શરૂ	કરવામાં	આવી.
•	 વાવષ્ગક	6૩	લાખ	લોકોને	ફા્યદો	થ્શે.
•	 RTO	કચેરીની	મુલાકાતની	જરૂરી્યાત	ન	રહેતા	માનવકલાકો,	સ્ંશાધનોનો	બચાવ	થ્શે.
•	 કચેરી	ખાતે	પણ	કામગીરી	વધારે	અસરકારક,	ઝરપી	અન	ેપારદ્શ્ગક	થઇ	્શક્શે.
•	 નીચ	ેમુજબની	આર.ટી.ઓને	લગતી	કુલ	૨૦	સેવાઓ	ઇ-કેવા્યસીની	મદદથી	ફેસલેસ	સવરૂપ	ેઉપલબધ	કરાવવામાં	આવી.

(A) વાહન સંબંવધત સેવાઓ. 
(૧)	ટ્રાનસફર	ઓફ	ઓનર્શીપ
(૨)	વાહનના	સરનામામાં	ફેરફાર
(૩)	હાઇપોથીકે્શનનો	ઉમેરો
(૪)	હાઇપોથીકે્શન	રદ	કરવું
(૫)	હાઇપોથીકે્શન	ચાલુ	રાખવું
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(૬)	અન્ય	રાજ્યોની	એન.ઓ.સી.
(૭)	રુપલીકેટ	આર.સી.	
(૮)	નવી	પરમીટ,	રીન્યુઅલ	અને	રુપલીકેટ	પરમીટ

(B)	લા્યસનસ	સંબંવધત	સેવાઓ.	
(૧)	લા્યસનસનું	રીન્યુઅલ
(૨)	લા્યસનસનું	રીપલે્શમેનટ
(૩)	લા્યસનસનું	એકસટ્રેકટ
(૪)	રુપલીકેટ	લા્યસનસ
(૫)	લા્યસનસમાં	સરનામામાં	સુધારો
(૬)	હેઝાર્ગસ	લા્યસનસના	કલાસનો	ઉમેરો
(૭)	લા્યસનસમાં	નામનો	સુધારો
(૮)	લા્યસનસમાં	ફોટો/સીગ્નેચરમાં	સુધારો
(૯)	પહારી	વવસતારમાં	વાહન	ચલાવવાના	વગ્ગનો	ઉમેરો
(૧૦)	લા્યસનસ	અથવા	બેઝમાં	કરાવવું
(૧૧)	ઇનટરને્શનલ	ડ્ાઇવીંગ	પરમીટ
(૧૨)	રીફેનસ	લા્યસનસ	હોલરર	માટે	લા્યસનસના	વગ્ગમાં	ઉમેરો

•	 AADHAR	Based	 e-KYC	સવવ્ગસીસના	અમલીકરણ	બાદ	 પણ	નીચ	ે મુજબની	 કુલ-૮	 સવવ્ગસ	 જેમાં	 AADHAR	
ઓથેનટીકે્શનની	હાલ	જરૂરી્યાત	રહેતી	નથી.	તેવી	નીચ	ેમુજબની	આઠ	સવવ્ગસમા	ંમોબાઇલ	ઓથેનટીકે્શનથી	અરજદાર	
ફે્શલેસ	સવવ્ગસનો	લાભ	લઇ	્શક્શે.	

	 (૧)	વાહનનો	ટેક્ષ	પેમેનટ
	 (૨)	આર.સી/	ડ્ાઇવીંગ	લા્યસનસ	બેકલોગ
	 (૩)	નોન	ઇનટીમે્શન
	 (૪)	આર.સી.	પટગીક્યુલર
	 (૫)	વાહનમાં	મોબાઇલ	નંબરનું	અપરેટ
	 (૬)	એરી્શનલ	એનરોસ્ગમેનટ	ટુ	ડ્ાઇવીંગ	લા્યસનસ	(લનથીંગ	લા્યસનસ	ભાગ)
	 (૭)	એકસપા્યર	થ્યેલા	લા્યસનસના	વાહનો	માટે	લનથીંગ	લા્યસનસ	ઇશ્યુ	
	 (૮)	રીવેલીરે્શન	ઓફ	એકસપા્યર	ડ્ાઇવીંગ	લા્યસનસ	(લનથીંગ	લા્યસનસ	ભાગ)
૫) અમદાવાદ અને રાજકોટ કચેરીઓનું ભૂવમપૂજન
•	 સૌથી	 વ્યસત	 કચેરીઓ	અમદાવાદ	 અન	ે રાજકોટ	 કચેરીઓનુ	ં તા.૨૦/૧૧/૨૦૨૧ના	 રોજ	 માન.	 મુખ્યમંત્રીશ્ી	 દ્ારા	

ભવૂમપૂજન	કરવામાં	આવેલ	જેની	વવગતો	નીચ	ેમુજબ	છે.
આર.ટી.ઓ. અમદાવાદ
1.	 નવી	કચેરી	કુલ	G+૩	માળની	અને	૩	ટુ-વહીલર	અન	ે૪-વહીલરના	ડ્ાઇવીંગ	ટેસટ	ટ્રેકથી	સજજ	થ્ેશ.
2.	 અમદાવાદ	આરટીઓ	કચેરીનું	નવીન	બાંધકામ,	`	૩૯.૪૦	કરોરના	ખચષે	વનમા્ગણ	થનાર	છે.
3.	 મકાનના	બાંધકામનું	ક્ષતે્રફળ	૫૫૭૪	ચો.મી.	અન	ેબેઝમેનટ	૬૨૪૦	ચો.મી.	રહે્શે.
4.	 અત્યાધવુનક	સુવવધા	સવહતના	બાંધકામનો	લાભ	આરટીઓ	અમદાવાદની	મુલાકાત	લેતા	ંવાવષ્ગક	અંદાજીત	૫	લાખ	

અરજદારોને	મળ્શે.		
આર.ટી.ઓ. રાજકોટ
1.	 રાજકોટ	આરટીઓ	કચેરીમાં	નવીન	કચેરીનુ	ંબાંધકામ	ટુ-વહીલર	તથા	ફોર-વહીલરના	ડ્ાઇવીંગ	ટેસટ	ટ્રેક	સવહત	ત્રણ	

મંજીલમાં	વનમા્ગણ	પામનાર	છે.	
2.	 રાજકોટ	આરટીઓ	કચેરીમાં	નવીન	કચેરીનુ	ંબાંધકામનો	ખચ્ગ	`	૯.૭૮	કરોર	થનાર	છે.	
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3.	 મકાનના	બાંધકામનું	ક્ષેત્રફળ	૪૧૫૦	ચો.મી.	રહે્શે.	
4.	 અત્યાધુવનક	સુવવધા	સવહતના	બાંધકામનો	લાભ	આરટીઓ	રાજકોટની	મુલાકાત	લેતા	ંવાવષ્ગક	અંદાજીત	૩.૨૫	લાખ	

અરજદારોને	મળ્શે.		
૬) રીજીટલ ચલણ અને સમાટ્ષ એનિોસ્ષમેનટ
•	 મોટર	 વાહન	 ખાતા	 દ્ારા	 ચાલુ	 વષષે	 કુલ	 ૩૫	 અત્યાધુવનક	 ઇનટરસેપટર	 વાહનો	 ખરીદવામાં	 આવ્યા	 છે.	 જે	 સમાટ્ગ	

એનફોસ્ગમેનટના	વવચાર	દ્ારા	સપીર	ગન,	કેમેરા	અન	ેપબલીક	એડ્ેસ	સીસટમથી	સજજ	છે.
•	 રાજ્યમા	ંકુલ	૫૮	ચકેપોઇનટ	પર	આ	ઇનટરસપેટરથી	સઘન	કામગીરી	થ્ેશ	ઉપરાંત	ખાતા	દ્ારા	તમામ	ચલણન	ેરીજીટલાઇઝર	

કરવાથી	તમેજ	નવા	ચલણ	POSથી	જ	ઇસ્ય	ુકરતા	હોવાથી	પારદ્શગી	અને	સુવવધા્યકુ્ત	એનફોસ્ગમનેટનુ	ંમાળખ	ુઉભુ	થ્ય	ુછે.
•	 ચાલ	ુવષ્ગ	નવેમબર-૨૦૨૧	અવંતત	કુલ	૧.૦૫	લાખ	ચલણ	POS	દ્ારા	ઇસ્ુય	થ્ેયલ	જમેાં	૫૨.૫૩	કરોરની	વસુલાત	થ્ેયલ	છે.
•	 એનફોસ્ગમેનટની	કામગીરી	કરતા	વાતાવરણની	પ્રવતકુળ	અસરથી	અવધકારીઓન	ેરક્ષણ	આપતી	સુવવધાઓ	માટે	૪૬	પોટા્ગ	

હટખરીદી	કરવાની	કા્ય્ગવાહી	ચાલુમાં	છે.
૭) ડ્ાઈવવંગ ટેસટ ટ્ેક વેઇટીંગ વપરી્યરમાં ઘટારા માટે કરેલા ઉપા્યો 
•	 પ્રમુખ	્શહેરોમાં	ડ્ાઇવીંગ	લા્યસનસના	ફીઝીકલ	ટેસટમાં	લાંબા	વેઇટીંગ	વપરી્યરન	ેવનવારવા	અમદાવાદ,	વરોદરા,	રાજકોટ,	

સુરત	અને	વસત્રાલમાં	આરટીઓ	કચેરીઓ	ખાતે	સવારે	૬-૦૦	થી	રાત્રીના	૧૦-૩૦	કલાક	સુધી	બે	વ્શફટમા	ંટેસટ	લેવાની	
કામગીરી	થા્ય	છે.	જેથી	વેઇટીંગ	વપરી્યર	ઘટવા	અરજદારોને	નવી	એપોઇનટમેનટ	ઝરપથી	મળે	છે.	

૮) BH સીરીઝ 
•	 અન્ય	રાજ્યમાંથી	ગુજરાત	રાજ્યમાં	વેચાણ/સરનામાના	ફેરફારન	ેલીધે	NOC	લઇ	રજીસટ્રે્શન	માટે	આવતા	વાહનો	

બહોળા	પ્રમાણમાં	રહેતા	હો્ય	છે.	જેમા	ંબદલીપાત્ર	સરકારી/વબનસરકારી	કમ્ગચારીઓન	ેવારંવાર	બદલીન	ેલીધ	ેમુશકેલીનો	
સામનો	કરવો	પરે	છે.

•	 હવ	ેરાજ્ય	સરકાર,	ભારત	સરકાર,	જાહેર	સાહસો,	પ્રાઈવેટ	કંપની	વગેરેના	બદલીપાત્ર	કમ્ગચારીઓ	માટે	આંતર	રાજ્ય	
બદલી	સમ્યે	ફરીથી	રજીસટ્રે્શન	કરાવવામાંથી	મુવક્ત	મળ્શે.

•	 આવા	કમ્ગચારીઓ	BH	સીરીઝ	મેળવી	એક	વખતમાં	વન્યત	ટેક્ષ	ભરી	સમગ્	દે્શમાં	વાહન	ફેરવી	્શક્શે.

અનુ.નં. ઇનવોઇસ રકંમત ટેક્ રેટ
(ઇનવોઇસ રકંમતનાં)

૧ ૧૦	લાખથી	નીચે ૮%
૨ ૧૦	થી	૨૦	લાખ ૧૦%
૩ ૨૦	લાખથી	વધારે	 ૧૨%

•	 રીઝલ		વાહનો	માટે	ટેક્ષ	રેટ	૨%	ઉંચા	રહે્શે	જ્યાર	ેઇલકેટ્રીક	વાહનો	માટ	ે૨%	ઓછા	રહે્ેશ.
૯) રીક્ા ભારા વધારો:-
•	 ્શહેરી	વવસતારમાં	રીક્ષાએ	મુસાફરોના	પરરવહન	માટ	ેઅગત્યનું	માધ્યમ	છે.	સીટી	બસ	સેવાની	સાથ	ેસાથ	ેએનર	માઇલ	

કનેકટીવીટી	માટે	લોકો	રીક્ષા	પર	પણ	અવલંવબત	રહે	છે.
•	 ઉપરાંત	રીક્ષા	એ	ઘણા	બધા	રીક્ષાચાલકો	માટે	આજીવવકાનુ	ંસાધન	બની	રહે	છે.	જેના	ન્યૂનત્તમ	ભારા	નક્કી	કરવાની	

કામગીરી	વાહનવ્યવહાર	ખાતા	દ્ારા	કરવામાં	આવે	છે.
•	 વધતી	જતી	મોંઘવારી,	સી.એન.જી.	ભાવ	વધારો,	વાહનો	અન	ેતેની	એસીસરીઝની	રકંમતમાં	વધારો	વગેરેને	ધ્યાન	ેલેતા	ં

ખાતાએ	રીક્ષા	ચાલકોની	દરકાર	કરી	રીક્ષાના	ન્યૂનતમ	ભારા	વધારાનો	વનણ્ગ્ય	લેવા્યો.
જુના ભારા નવા ભારા

મ્યુવનવસપલ વવસતારમાં

૧૫	`	(પ્રથમ	૧.૨	રક.મી.	માટે)	+
૧૦	`	(પ્રવત	વધારાના	૧	રક.મી.	માટે)

૧૮	`	(પ્રથમ	૧.૨	રક.મી.	માટે)	+
૧૩	`	(પ્રવત	વધારાના	૧	રક.મી.	માટે)

મ્યુવનવસપલ વવસતારની બહાર
ઉપર	મુજબ	કરતાં	૧.૫	ગણા	દર ઉપર	મુજબ	કરતાં	૧.૫	ગણા	દર
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૧૦) માગ્ષ સલામતી માટે ટીમવાન (ટ્ારિક એજ્યુકેશન અને અવેરનેશ મોબાઇલ વાન)
	 ગુજરાત	રાજ્યમાં	માગ્ગ	અકસમાતોમાં	ઘટારો	લાવવા	દે્શના	ભાવવ	નાગરરકો	અન	ેભવવષ્યના	વાહન	માવલકોમાં	તથા	
જાહેર	જનતામાં	ટ્રારફકના	વન્યમોનું	અને	માગ્ગ	સલામતી	બાબતે	સભાનતા	તથા	જાગૃતતા	લાવવાના	હેતુસર	વષ્ગ	૨૦૧૦	થી	
રાજ્યમાં		TEAM	–	Traffic	Education	and	Awareness	Mobile	Project	અંતગ્ગત	કુલ	૧૯	RTO/ARTOમા	ં૨૧	ટીમવાન		
કા્ય્ગરત	છે.
	 આ	પ્રોજેકટમાં	રોર	સેફટી	માટેના	કુ્શળ	ટ્રેઇનર	સાથે	TV,	લેપટોપ,	પ્રોજેકટર,	પબલીક	એડ્ેસ	વસસટમ	તથા	રોર	સેફટી	
મરટરી્યલસ	સાથેનું	અને	રોર	સેફટીના	વસમબોલસ	અન	ેપોસટર	થી	સુસજ્જ	વાહન	દરરોજ	બે	થી	ત્રણ	્શાળા	તથા	જાહેર	જગ્યાની	
મુલાકાત	લે	છે.	અન	ેઆ	્શાળાઓમા	ંવવદ્ાથગીઓને	તથા	જાહેર	જનતાન	ેરોર	સેફટીનું	વ્શક્ષણ	જ્ાન	સાથ	ેગમમતની	પધધવતથી	
આપે	છે.	આ	પ્રોજેકટ	ખુબ	લોકવપ્ર્ય	થ્યેલ	છે.	આ	ટીમ	પ્રોજેકટને	છઠ્ા	રાષ્ટી્ય	રોર	સેફટી	એવોર્ગમાં	તૃવત્ય	સથાનનો	એવોર્ગ	મળેલ	
છે.	૮૪,૩૩,૯૨૬	વ્યવક્તઓએ	આ	પ્રોજેકટ	દ્ારા	ટ્રેઇનીંગ	લીધેલ	છે.
આગામી વરષે કરવાની મહતવપૂણ્ષ કા્યયો ઃ

1.	 PPP	 મોરલ	આધારરત	 ફીટને્શ	 સેનટરોન	ે મંજૂરી	 મળ્યેથી	આવા	 ફીટન્ેશ	 સેનટરોન	ે માન્યતા	આપવી	અન	ેએનું	
મોવનટરીંગ	કરવું.	

2.	 એનફોસ્ગમેનટની	કામગીરી	સાથે	સંકળા્યેલ	અવધકારીઓન	ેબોરી	વોન્ગ	કેમેરાથી	સજજ	કરવામાં	આવ્શે	જેથી	અસરકારક	
અને	પારદ્શગી	કામગીરી	થઇ	્શક્શે.

3.	 વરોદરા,	રાજકોટ	અને	સુરતમાં	વધારાના	ટુ	અન	ેફોર	વહીલરનાં	ટેસટ	ટ્રેક	વવકસાવવામાં	આવ્શે	જેથી	લાંબા	વેઇટીંગ	
વપરી્યર	ની	સમસ્યાનું	સમાધાન	થ્શે.

4.	 અત્યારના	ચીપ	ધરાવતા	RC	અને	DL	સમાટ્ગકાર્ગની	જગ્યાએ	QR	CODE	ધરાવતા	સમાટ્ગકાર્ગ	ઇસ્યુ	કરવામાં	આવ્શે.
 ♦  ગુજરાત રોર સેફટી ઑ્ોરરટી :

	 ગુજરાત	રોર	સેફટી	ઑથોરરટી	ગુજરાત	રાજ્યમા	ંમાગ્ગ	સલામતીની	લીર	એજનસી	તરીક	ેનામ.સવુપ્રમ	કોટ્ગ	કવમટી	ઓન	
રોર	સેફટી	દ્ારા	ગુજરાત	રાજ્યમાં	માગ્ગ	અકસમાતો	ઘટારવા	આપવામાં	આવતાં	રદ્શાવનદદે્શોનો	અમલ,	ન્ેશનલ	અન	ેસટટે	રોર	
સેફટી	પોવલસીના	અમલ	અન	ેમોવનટરીંગ	કરવાનુ	ંકા્ય્ગ	કરે	છે.	
 ♦  વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન સાધેલી પ્રગવતની વવગતો :

(૧)		 માગ્ગ	સલામતી	સાથે	સંકળા્યેલ	સબંવધત	વવભાગો,	જેવા	કે	માગ્ગ	અને	મકાન	વવભાગ,	ન્ેશનલ	હાઈવે	ઑથોરરટી,	્શહેરી	
વવકાસ	વવભાગ,	ગૃહ	વવભાગ,	વાહન	વ્યવહાર	વવભાગ,	આરોગ્ય	વવભાગ,	વ્શક્ષણ	વવભાગ	વગેરે	તેમજ	વજલ્ા/્શહેર	
માગ્ગ	સલામતી	સવમતીઓ	સાથે	સંકલન	અને	તેમના	દ્ારા	કરવામાં	આવતી	કામગીરીનુ	ંમોવનટરીંગ	કરવામાં	આવે	છે.	

(૨)		 માગ્ગ	સલામતી	બાબતે	સંબંવધત	વવભાગો	સાથ	ેકરેલ	વવવવધ	બેઠકની	વવગતો	નીચ	ેપ્રમાણે	છે.

ક્રમ માગ્ષ સલામતીની 
બેઠક

તારીખ અધ્યક્શ્ી સૂચનાઓ

૧ ગુજરાત	રોર	સેફટી	
ઓથોરીટી

તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૧ માન.મંત્રીશ્ી રાજ્યમા	ંજીવલેણ	અકસમાત	ઘટારવા,	

૨ ગુજરાત	રોર	સેફટી	
કાઉનનસલ

તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૧ માન.મંત્રીશ્ી બલેકસપોટ	દુર	કરવા	અન	ેભવવષ્યમા	ં“Zero	Fatality”	
હાંસલ	કરવા	નક્કર	કામગીરી	કરવા	જણાવેલ.

૩ કારોબારી	સવમવત તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧
તા.૦૭/૧૦/૨૦૨૧

માન.અવધક	
મુખ્ય	સવચવશ્ી

સંબંવધત	વવભાગો	દ્ારા	માગ્ગ	સલામતી	બાબતે	કરેલ	
કામગીરીની	સમીક્ષા	

૪ નોરલ	અવધકારીશ્ી તા.૬/૭/૨૦૨૧	
તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૧

માન.	રોર	સેફટી	
કવમ્શનરશ્ી

માગ્ગ	સલામતી	સુવનવશ્ત	કરવા		સંબંવધત	વવભાગો	સાથે	
સંકલન	તેમજ	કરેલ	કામગીરીનુ	ંવનરીક્ષણ		

•	 ઉક્ત	કોષ્ટકમાં	જણાવ્યાં	મુજબની	બેઠકમાં	મળેલ	સુચનાઓનુ	ંઅસરકારક	અમલીકરણ	થા્ય	તે	માટ	ેસંબંવધત	વવભાગો	
સાથે	સંકલન	તેમજ	તેમના	દ્ારા	કરેલ	કામગીરીના		મોનીટરીંગ	થકી	ગુજરાતમાં	૩૦૦	થી	વધારે	બલકેસપોટમાં	સંલગ્ન	
વવભાગો	મારફતે	સુધારણા	થ્યેલ	છે,	૨૦૮૮	જંક્શન	અન	ે૨૭૩૦	અન્ય	સથળો	પર	ટ્રાફીક	કાવમિંગ	મેઝસ્ગ	લેવરાવેલ	છે.

•	 વષ્ગ	૨૦૨૦માં	૧૮૦૧	રકમી	રસતાઓનું	સંલગ્ન	વવભાગો	મારફતે	રોર	સેફટી	ઓરીટ	થ્યેલ	છે.		
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(૩)	 ગુજરાતમા	ંમાગ્ગ	અકસમાતની	નસથવત	:

જાન્યુઆરી ્ી સપટમેબર ૨૦૧૯ જાન્યુઆરી ્ી સપટેમબર ૨૦૨૧
કુલ		માગ્ગ	અકસમાત મૃત્યુ ઈજાઓ કુલ		માગ્ગ	અકસમાત મૃત્યુ ઈજાઓ

૧૨,૯૧૮ ૫,૫૯૪ ૧૨,૩૮૧ ૧૧,૦૪૩ ૫,૨૯૯ ૧૦,૦૮૪
(નોંધ:	વષ્ગ	૨૦૨૦	માં	કોવીર-૧૯ના	કારણે	લોકરાઉનની	પરરનસથવતને	ધ્યાને	લેતાં	અકસમાતની	સાચી	નસથવતનુ	ંવનરૂપણ	થા્ય	તે	
માટે	વષ્ગ-૨૦૧૯ના	આંકરા	ધ્યાને	લીધેલ	છે.)
	 ઉપરોકત	કોષ્ટક	ધ્યાન	ેલેતાં	વષ્ગ	૨૦૧૯	(જાન્યુઆરી	થી	સપટેમબર)ની	સાપેક્ષમા	ંવષ્ગ	૨૦૨૦(જાન્યુઆરી	થી	સપટમેબર)
માં	કુલ	અકસમાતમાં	૧૪.૫૧%	ઘટારો,	મૃત્યુમાં	થ્ેયલ	ઘટારો	૫.૨૭%	તથા	માગ્ગ	અકસમાતથી	થ્યેલ	ઇજાઓમા	ં૧૮.૫૫%	
ઘટારો	થ્યેલ	છે.	આમ,	ગુજરાત	રોર	સેફટી	ઓથોરીટી	દ્ારા	રાજ્યમાં	માગ્ગ	સલામતી	અંતગ્ગત	કરેલ	અસરકારક	કામગીરી	દ્ારા	
અકસમાતોની	સંખ્યા	તથા	ગંભીર	ઈજાઓ/મૃત્યુના	રકસસામાં	ઘટારો	થ્યેલ	છે.
(૪)	 મહાનગરપાવલકા	અને	 ્શહેરી	 વવકાસ	 સત્તા	 મંરળના	 વવસતારમાં	 માગ્ગ	 સલામતી	 સવુનવશ્ત	 કરવા	 માટે	 અમદાવાદ,	

વરોદરા,	રાજકોટ,	સુરત	અન	ેગાંધીનગર	મહાનગરપાવલકા	સાથ	ેમ્યુવનવસપલ	કવમ્શનરશ્ી,	પોલીસ	અવધક્ષકશ્ી,	પોલીસ	
કવમ્શનરશ્ી	તથા	સંબવંધત	વવભાગના	સાથે	અવધકારીઓ	સાથ	ેરૂબરૂ	બેઠક	કરી	માગ્ગ	અકસમાત	ઘટારવા	અંગ	ેઅસરકારક	
કામગીરી	કરવા	જણાવેલ	છે.	

(૫)	 વવદ્ાથગીઓ	તથા	સંબંવધત	 વવભાગનાં	અવધકારીશ્ીઓ	સાથે	 માગ્ગ	 સલામતી	અંગે	જાગૃતતા	 કેળવવા	 કરેલ	 વક્ફ્શોપ/
સેવમનારની	વવગત

ક્રમ વક્કશોપ/સેમીનારનું સ્ળ તારીખ ભાગ લેનાર અવધકારીશ્ી/ 
વવદ્ા્થીઓની સંખ્યા

૧ SVNIT,	સુરત	 તા.૨૩/૦૭/૨૦૨૧,	તા.૨૪/૦૭/૨૦૨૧	 અંદાજીત	૨૦૦	
૨ ગણપત	્યુનીવસગીટી,	ખેરવા,	મહેસાણા તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૧	 અંદાજીત	૧૫૦
૩ જામનગર તા.૨૮/૦૮/૨૦૨૧	 અંદાજીત	૨૨૫
૪ BRGF	કોમ્યુનીટી	હોલ,ગોધરા તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૧	 અંદાજીત	૨૦૦

(૬)	 ફેસબુક,	ટ્ીટર,	ઇનસટાગ્ામ,	્યુ-ટ્ુબ	વગેરે	સોવ્શ્યલ	વમરી્યા	થકી	વમરી્યા	સજ્ગનો.	પોસટર/હોરીંગ	દ્ારા	માગ્ગ	સલામતીના	
બહોળા	પ્રચાર	–પ્રસારની	કામગીરી	કરેલ	છે.

(૭)	 વ્શક્ષણ	વવભાગના	સંકલનથી	્શાળાનાં	ધો.૬	થી	૮	તથા	૯	થી	૧૨	ના	અભ્યાસક્મમાં	માગ્ગ	સલામતીના	વવષ્યવસતુના	
વનમા્ગણની	કામગીરી	કરી	વ્શક્ષણ	વવભાગને	ઘટતી	કા્ય્ગવાહી	અથષે	મોકલેલ	છે.

(૮)	 ટ્રક	ટ્રાનસપોટ્ગ	એસોવસએ્શન.	ઓટો	રીક્ષા	એસોવસએ્શન,	પેટ્રોલ/CNG	પંપના	રીલર	તથા	પટે્રોલ/રીઝલ/CNG	સપલા્ય	
એજનસી	સાથે	 રૂબરૂ	બેઠક	 કરી	માગ્ગ	સલામતી	માટ	ેજરૂરી	પ્રચાર-પ્રસાર	અન	ે ડ્ાઈવરો	માટ	ે રોર	સેફટી	 ટ્રેઈનીંગનું	
આ્યોજન	કરવાના	સુચનો	આપેલ	છે.

(૯)	 અકસમાતોનું	 રીજીટલાઈઝ્ેશન,	 વવશ્ેષણ	માટે	NIC	 રદલહી	દ્ારા	તૈ્યાર	થ્યેલ	 iRAD(Integrated	Road	Accident	
Database)સોફટવેર	 ગુજરાત	 રાજ્યમાં	અમલીકરણ	 કરવા	 માટેની	 પવૂ્ગ	 તૈ્યારીના	ભાગરૂપે	 સંબંવધત	 વવભાગો	 સાથ	ે
સંકલન	માટે	બેઠક	કરી	જરૂરી	સુચનો	આપેલ	છે.

(૧૦)		MoRTH,	ન્યુ	રદલહી	દ્ારા	સૂવચત	“State	Support	Programme	for	Road	Safety”	સકીમનું	અસરકારક	અમલીકરણ	
થા્ય	તે	અથષે	સંબંવધત	વવભાગો	સાથે	સંકલન	કરી	પૂવ્ગ	આ્યોજન	માટેની	કા્ય્ગવાહી	કરેલ	છે.

 ♦ આગામી વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માં હા્ ધરવામાં આવનારી અગત્યની પ્રવૃવતિઓની વવગતો :
(૧)	 માગ્ગ	સલામતીને	સંબંવધત	વવભાગો	સાથે	સંકલન	કરી	આગામી	નાણાંકી્ય	વષ્ગ	૨૦૨૨-૨૩માં	માગ્ગ	અકસમાત	ઘટારવા	

તથા	ગત	વષ્ગ	નાણાંકી્ય	૨૦૨૧-૨૨માં	માગ્ગ	અકસમાત	ઘટારવા	થ્યેલ	ક્યગો	તથા	એક્શન	ટેકન	રીપોટ્ગ	તૈ્યાર	કરી	તેની	
સમીક્ષા	સંબવંધત	વવભાગો	સાથે	કરવી.

(૨)	 MoRTH,	ન્યુ	રદલહી	દ્ારા	સૂવચત	State	Support	Programme	for	Road	Safetyના	અસરકારક	અમલીકરણ	માટે	
સંબંવધત	વવભાગ/એજનસી	સાથે	સંકલન	અને	તેમના	દ્ારા	કરવામાં	આવતી	કામગીરીનું	મોનીટરીંગ	કરવામાં	આવ્શે.
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(૩)	 iRAD(Integrated	Road	Accident	Database)સોફટવેરના	ગુજરાત	રાજ્યમાં	વ્યુહાતમક	અમલીકરણ	તથા	ઉપ્યોગ	

અથષે	 NIC,	 ન્યુ	 રદલહી	 સાથે	 પરામ્શ્ગ	 તથા	 તે	 સંબંવધત	જરૂરી	 સુચનો	 સંબંવધત	 વવભાગો	 પાસેથી	 સંકવલત	 કરી	 તેનું	
મોનીટરીંગ	અને	પોલીસી	મેઇરકંગમાં	ઉપ્યોગ	કરવામાં	આવ્ેશ.

(૪)	 સટેટ	ફંરેર	્યુવનવસગીટી,	પ્રાઇવેટ	્યુનીવસગીટી	ખાત	ેકોલેજના	વવદ્ાથગીઓન	ેસલામત	ડ્ાઈવીંગ	તથા	ટ્રારફકના	વન્યમો	અંગે	
જાગૃત	કરવા	વક્ફ્શોપ/સેમીનારનું	આ્યોજન	કરવામાં	આવ્શે.

(૫)	 નવા	બલેક	સપોટ	્શોધવા	તેનું	આખરીકરણ	કરવા	તથા	અદ્તન	બલકે	સપોટ	વનવારવા	વજલ્ા/્શહેર	માગ્ગ	સલામતીઓ	
સાથે	સંકલન	અન	ેકરેલ	કામગીરીનું	વનરીક્ષણ	કરી	બાકી	રહેલા	ંબલેકસપોટ	દૂર	કરાવવા	કા્ય્ગવાહી	કરવામાં	આવ્શે.

(૬)	 માગ્ગ	સલામતી	તજજ્ોની	મદદથી	GSRTC/BRTS/AMTS	વનગમના	ડ્ાઈવરો	માટે		વવવ્શષ્ટ	તાલીમનુ	ંઆ્યોજન	
(૭)	 લોક-જાગૃવતના	હેતુસર	વવવવધ	રેરર્યો	FM	ચેનલસ,	જાહેર	સમાચાર	પત્રો,	દુરદ્શ્ગન	વગેરે	માધ્યમો	દ્ારા	બહોળા	પ્રમાણમાં	

પ્રચાર	–પ્રસાર
(૮)	 ગુજરાત	રોર	સેફટી	ઓથોરીટી	દ્ારા	વન્યુક્ત	બ્ાંર	એમબેસરેર/આઇકોન	ના	સહકારથી	માગ્ગ	સલામતી	અંગે	અસરકારક	

જન-જાગૃવત	કેળવા્ય	તે	સંબંવધત	કા્ય્ગક્મનું	આ્યોજન	
(૯)	 ગુજરાત	રોર	સેફટી	ઓથોરીટી	દ્ારા	રાજ્યભરમા	ંઆગામી	માગ્ગ	સલામતી	માસ,	વવવિ	શ્ધધાજંલી	રદવસની	ઉજવણી	માટે	

વજલ્ા/્શહેર	માગ્ગ	સલામતી	સવમવત	તથા	સંબંવધત	NGO	સાથે	સંકલન	કરી	લોક-જાગૃવત	કેળવવામાં	આવ્શે.
(૧૦)	 ગુજરાત	રોર	સેફટી	ઓથોરીટી,	સટેટ	રોર	સેફટી	કાઉનનસલ,	કારોબારી	સવમવત	વગરે	બેઠકની	સમાંતરે	આ્યોજન	કરી	

સંબવંધત	વવભાગ	દ્ારા	માગ્ગ	સલામતી	સુવનવશ્ત	કરવા	કરેલ	કામગીરીની	સમીક્ષા	કરવામાં	આવ્શે.
(૧૧)	 વ્શક્ષણ	 વવભાગના	 સંકલનથી	 ્શાળાનાં	 ધોરણ-૬-૧૨ના	અભ્યાસક્મમાં	 માગ્ગ-સલામતી	 વવષ્યનું	ઓછામાં	ઓછું	 ૧	

પ્રકરણ	દાખલ	કરવાની	કા્ય્ગવાહી	કરવામાં	આવ્શે.					
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૨૪. મહિલા અને બાળ હિકાસ હિભાગ
(૧) પૂરક પોષણ કાર્યક્રમ :
	 પોષણ	કાર્યક્રમ	એ	રાષ્ટ્રીર	આરોગર	ન્રીતિનો	એક	ભાગ	છે.	સંકતિિ	બાળ	તિકાસ	સેિા	રોજના	હેઠળ	તિતિધ	સેિાનું	
પેકેજ	પુરં	પાડિામાં	આિે	છે.	સંકતિિ	બાળ	તિકાસ	સેિા	રોજનાએ	િાભાર્થી	િક્્રી	પોષણ	કાર્યક્રમ	છે.	સમાજના	૬	માસર્્રી	૬	
િષ્ય	સુધ્રીન્રી	િરના	બાળકો	િર્ા	સગભા્ય/ધાત્્રી	માિાઓમાં	પ્રિિ્યિા	કુપોષણન	ેતનિારિા	માટે	રાજર	સરકાર	દ્ારા	આ	ઉણપ	દુર	
કરિા	માટે	પોષણ	કાર્યક્રમનું	આરોજના	િર્ા	અમિ્રીકરણ	કરિામાં	આિે	છે.	આ	કાર્યક્રમ	હેઠળ	૬	માસ	ર્્રી	૬	િષ્યન્રી	િરના	
બાળકોને	૫૦૦	કિેેર્રી	અને	૧૨	ર્્રી	૧૫	ગ્ામ	પ્રોટ્રીન	મળ્રી	રહે	િેિા	પોષણરુક્ત	આહાર	આપિામાં	આિેિ	છે.	અન	ેકુપોતષિ-
અતિ	ઓછા	િજનિાળા	બાળકોને	૮૦૦	કેિેર્રી	અને	૨૦	ર્્રી	૨૫	ગ્ામ	પ્રોટ્રીન	મળ્રી	રહે	િેિો	પોષણરુક્ત	આહાર	આપિામા	ં
આિે	છે.	જરાર	ેસગભા્ય-ધાત્્રી	માિા	અને	કકશોર્રીઓને	આ	રોજના	હેઠળ	૬૦૦	કેિેર્રી	અન	ે૧૮	ર્્રી	૨૦	ગ્ામ	પ્રોટ્રીન	મળ્રી	રહ	ે
િેિો	પોષણરુક્ત	આહાર	આપિામાં	આિે	છે.	જેનો	દર	ન્રીચ	ેમુજબ	છે.
લાભાર્થીઓના પૂરક પોષણનો દર

લાભાર્થી િગ્ય સુધારેલ દર (પ્રહિ લાભાર્થી પ્રહિ દદન) કેલેરી (દકલો કેલેરી) પ્રોટીન (ગ્ામ)
બાળકો	(૬	માસ	ર્્રી	૭૨	માસ) ` ૮.૦૦ ૫૦૦ ૧૨-૧૫
અતિ	ઓછા	િજનિાળા	બાળકો
(૬	માસર્્રી	૭૨	માસ)

` ૧૨.૦૦ ૮૦૦ ૨૦-૨૫

સગભા્ય	સ્ત્્રી	અને	ધાત્્રી	માિા	 ` ૯.૫૦ ૬૦૦ ૧૮-૨૦
પુરક પોષણ કાર્યક્રમ િેઠળ અમલી રોજનાઓ :
૧.૧  બાળકો માટે ગરમ ભોજન અને ફળ :
	 	 આઇ.સ્રી.ડ્રી.એસ	રોજના	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રમાં	આિિા	૩	િષ્યર્્રી	૬	િષ્યના	િમામ	બાળકોને	સિારે	ગરમ	નાસ્િો	અન	ે
બપોરનું	ગરમ	ભોજન	િૈરાર	કર્રી	આપિામાં	આિે	છે.	આ	સાર્ે	બાળકોને	અઠિાડ્રીરામાં	2	કદિસ	ફળ	આપિામાં	આિે	છે.	
આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રોમાં	ગરમ	નાસ્િો	આપિા	માટે	િમામ	આંગણિાડ્રીઓમા	ંહોટ	કુક	મ્રીિ	(HCM)	માટ	ેફાળિિામાં	આિિુ	રેશન	
સમરસર	અને	તનરિ	માત્ામાં	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રો	સુધ્રી	પહોંચ	ેિે	માટે	wcdmis-icds.gujarat.gov.in	ઓનિાઇન	સ્રીસ્ટમ	િૈરાર	
કરિામાં	આિેિ	છે.	આ	સ્રીસ્ટમ	મારફિે	દર	ત્ણ	માસે	હોટ	કુક	મ્રીિ	માટ	ેડ્રીમાન્ડ	માંગણ્રીર્્રી	િઇ	આંગણિાડ્રી	િક્કર	દ્ારા	જથર્ા	
ઉપાડ	એ	આધાર	બેઝડ	છે.	આમ	મોન્રીટરીંગ	ઓનિાઇન	સ્રીસ્ટમ	દ્ારા	હાર્	ધરિામાં	આિે	છે.	દરેક	આંગણિાડ્રીન	ેતત્માસ્રીક	
ઘઉંં,	ચોખા,	સીંગિેિ	અને	મ્રીઠાન્રી	ફાળિણ્રી	ગુજરાિ	નાગર્રીક	પુરિઠા	તનગમના	માધરમર્્રી	ગામના	સસ્િા	અનાજન્રી	દુકાન	
મારફિે	કરિામાં	આિે	છે.
	 આ	માટે	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	માં	` ૩૭૬૦૩.૯૨	િાખન્રી	મંજૂર	બજેટ	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેિ	હિ્રી	અને	િષ્ય	
૨૦૨૨-૨૩માં	` ૩૫૦૭૦.૬૨	િાખન્રી	સુતચિ	જોગિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.	
નોંધ ઃ	કોતિડ-૧૯	ન્રી	મહામાર્રીને	કારણે	હાિમાં	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્ર	બંધ	હોિાર્્રી	િેમજ	NFSA-2013	મુજબ	આઇસ્રીડ્રીએસના	
િાભાર્થીને	ઓછામાં	ઓછા	૩૦૦	કદિસ	પુરક	પોષણના	આપિાનું	હોઇ	તનરિ	કરેિ	માત્ામાં	ગરમ	નાસ્િાન્રી	અિેજીમાં	એક	
અઠિાકડરામાં	પ્રતિ	િાભાર્થી	૧	કકિોગ્ામ	સુખડ્રી	બનાિ્રીન	ેિાભાર્થીના	ઘર	ેપહોચાડિામાં	આિે	છે.	અન	ેસરેરાશ	૧૬.૬૭	િાખ	
િાભાર્થીને	સુખડ્રીનો	િાભ	આપિામા	આિે	છે.	
૧.૨ ટેક િોમ રેશન : (THR)
	 આઇ.સ્રી.ડ્રી.એસ	રોજના	હેઠળ	૬	માસર્્રી	૩	િષ્ય	સુધ્રીના	િમામ	બાળકો,	૩	િષ્યર્્રી	૬	િષ્યના	અતિઓછા	િજનિાળા	
બાળકો,	સગભા્ય	સ્ત્્રીઓ,	ધાત્્રી	માિાઓ	અને	કકશોર્રી	િાભાર્થીઓન	ેપૂરક	પોષણ	આહાર	િર્રીકે	બાિશકકિ,	માતૃશકકિ	અન	ે
પૂણા્યશકકિ	ટેક	હોમ	રેશન(THR)	િર્રીકે	આપિામાં	આિે	છે.	ટેક	હોમ	રેશનના	ઉતપાદન	અને	તિિરણન્રી	વરિસ્ર્ા	ગુજરાિ	
કોપરેટ્રીિ	તમલક	માકકેકટંગ	ફેડરેશન	(GCMMF)	મારફિે	કરિામા	ંઆિેિ	છે.
	 ગુજરાિ	રાજરના	િમામ	ઘટકમા	ંટેક	હોમ	રેશનના	તિિરણ	માટેના	સોફટિેર	મારફિ	અમુિ,	સુમિુ	અન	ેબનાસ	ડેર્રી	
દ્ારા	તિિરણ	ર્િા	THRનું	ઓનિાઇન	ટે્કકંગ	કરિામાં	આિે	છે.	અન	ેિેનુ	OTP	(	One	Time	Password)	દ્ારા	Real	Time	
Monitoring	ર્ઇ	રહ્ં	છે.	જરા	OTPનો	પ્રશ્ન	આિે	તરાં	જથર્ો	મળરાન્રી	પહોંચ	અન	ેઆ.િા.	કાર્યકરનો	ફોટો	જથર્ા	સારે્	કેન્દ્ર	
ઉપરર્્રી	સ્રીસ્ટમમાં	અપિોડ	કરિામાં	આિે	છે.
		 ટેક	હોમ	રેશન	માટે	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	માં	`	૫૩૫૪૬.૪૨	િાખન્રી	મંજૂર	બજેટ	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેિ	હિ્રી	અને	િષ્ય	
૨૦૨૨-૨૩માં	૭૬૦૯૩.૪૭	િાખન્રી	સુતચિ	જોગિાઈ	કરિામા	આિેિ	છે.	
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૧.૩.  દુધ સંજીિની રોજના : 
	 	 રાજરના	૨૦	તજલ્ાના	૫૦	આકદજાતિ	િાિુકાઓના	૮૩	ઘટકો	અન	ે૨૨	તિકાસશ્રીિ	િાિુકાઓના	૨૬	ઘટકોમાં	
અમિમાં	છે.	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રોમાં	આિિા	૬	માસર્્રી	૬	િષ્યના	બાળકોને	અઠિાડ્રીરામા	ં૫	કદિસ	૧૦૦	તમિ્રી.	પેશરુરાઇઝડ	
ફિેિડ્ય	ફોટથીફાઇટ	દૂધ	આપિા	માટ	ેઅને	સગભા્ય,	ધાત્્રી	માિાઓન	ેઅઠિાડ્રીરામાં	૨	કદિસ	૨૦૦	મ્રી.તિ	પેશરુરાઇઝડ	ફિેિડ્ય	
ફોટથીફાઇટ	દૂધ	આપિામાં	આિે	છે.
	 આ	રોજના	માટે	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	મા	` ૧૩૬૧૫.૬૪	િાખન્રી	મંજુર	બજેટ	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેિ	હિ્રી	અન	ેિષ્ય	
૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૧૭૯૬૮.૭૫	િાખન્રી	સુતચિ	જોગિાઈ	કરિામાં	આિેિ્રી	છે.
	 કોતિડ-૧૯	ન્રી	મહામાર્રીને	કારણે	હાિમાં	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્ર	બંધ	હોિાર્્રી	રોજના	મોકુફ	કરેિ	છે.
૧.૪ ડબલ ફોદટ્યફાઇડ મીઠું : 
	 બાળકોના	રોગર	વૃતદ્ધ	અને	તિકાસ	માટે	પૂરિું	પોષણ	મળિું	ખૂબ	જ	જરૂર્રી	છે.	િેમજ	સગભા્ય	અને	ધાત્્રી	માિાઓને	િેમન	ે
અને	િેમના	બાળકના	પોષણન્રી	જરૂર્રીરાિન	ેપુરૂ	પાડિા	રોતજંદ્રી	જરૂકરરાિ	કરિા	િધારે	શતક્ત,	પ્રોટ્રીન,	તિટામ્રીન્સ,	ખન્રીજ	
િતિો	િગેરે	જેિા	સુક્મ	પોષક	િતિોન્રી	જરૂકરરાિ	હોર	છે.	િળ્રી	આર્યન	અન	ેઆરોકડનન્રી	શર્રીરન	ેખાસ	જરૂર્રી	છે.	
	 િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨માં	આઇસ્રીડ્રીએસ	અંિગ્યિ	િાભાર્થીઓને	આર્યન	અને	આરોડ્રીન	ડબિ	ફોટથીફાઇડ	મ્રીઠું	માટ	ે
` ૧૨૦૦.૦૦	િાખન્રી	બજેટમાં	 મંજૂર	 કરિામાં	આિેિ	હિ્રી.	અને	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માટે	 ` ૧૯૮૯.૦૦	િાખન્રી	
સુતચિ	જોગિાઈ	કરિામા	આિેિ્રી	છે.
૧.૫  પોષણ સુધા રોજના :  
	 સ્ત્્રીના	જીિનમાં	સગભા્ય	સ્ત્્રી	અન	ેધાત્્રી	માિાન્રી	અિસ્ર્ા	ખુબ	મહતિપુણ્ય	છે.	આ	અિસ્ર્ા	દરતમરાન	માિાઓને	ગભ્યમાં	
રહેિ	શ્રીશુ	અને	સ્િનપાન	કરાિિા	માટે	િધ	ુપ્રમાણમાં	પોષણન્રી	જરૂર્રીરાિ	રહે	છે.	જેને	ધરાન	ેિેિા,	ગુજરાિ	સરકાર	દ્ારા	િષ્ય	
૨૦૧૭-૧૮	ર્્રી	પ્રારોતગક	ધોરણે	રાજર	બજેટમાં	પાંચ	તજલ્ાઓના	૬	િાિુકાઓમા	ંપોષણ	સુધા	રોજના	(સ્પોટ	ફીડીંગ	પ્રોગ્ામ)	
શરૂ	કરિામાં	આિેિ	છે.	સગભા્ય	સ્ત્્રીઓ	અને	ધાત્્રી	માિાઓમા	ંપાંડુરોગમા	ંઘટાડો	િેમજ	િેઓન્રી	પોષણ	સસ્ર્તિ	અને	પ્રસૂતિના	
પકરણામોમાં	સુધારો	િાિિાનો	છે.	જેમાં	િમામ	સગભા્ય	સ્ત્્રીઓ	અન	ેધાત્્રી	માિાઓન	ેઆંગણિાડ્રી	કેન્દ્ર	ઉપર	જ	રોજ	એક	િખિ	
સંપુણ્ય	ભોજન	આપિામાં	આિે	છે	િર્ા	િેન્રી	સાર્ે	સાર્ે	આઇ.એફ.એ	અન	ેકેસલશરમન્રી	ગોળ્રી	પણ	આપિામા	ંઆિે	છે.	આ	
રોજના	માટે	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	માં	` ૯૫૬.૭૭	િાખન્રી	બજેટમાં	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેિ	હિ્રી.	અને	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	
` ૧૪૫૭.૬૯	િાખન્રી	સુતચિ	જોગિાઈ	કરિામાં	આિેિ્રી	છે.
૧.૬ સુપોષણ સંિાદ : 
		 આ.ઈ.સ્રી.ડ્રી.એસ	રોજનાનો	મુખર	હિેુ	માિા	અને	બાળકના	પોષણ	સ્િરમાં	સુધારો	િાિિો	અન	ેમાિાન	ેઆરોગર	પોષણ	
તશક્ણ	આપિુ	િગેરે	છે.	સુપોષણ	સંિાદ	કદિસન્રી	ઉજિણ્રી	દર	મતહનાના	પ્રર્મ	મંગળિારે	આંગણિાડ્રી	સ્િરે	ઉજિણ્રી	કરિામાં	
આિે	છે.	જેનો	મુખર	હેિુ	સગભા્ય	અન	ેધાત્્રી	માિાઓ	એકબ્રીજાના	અનુભિો	અને	પડિ્રી	મુશકેિ્રીઓન	ેસમજે	અને	િેનો	સમુદાર	
સ્િર	ેિૈજ્ાતનક	ઢબે	સાચો	અને	સરળ	ઉકેિ	મેળિ્રી	િેનો	અમિ	કરિાનો	છે.	દરેક	આંગણિાડ્રી	દ્રીઠ	એક	મધર	સપોટ્ય	ગ્ુપન્રી	
રચના	કરિામાં	આિશે	જેમાં	એક	માિા	િારકાિ	ધરાિિા	હોર	િેન	ેપ્રેરક	માિા(ફેસ્રીિ્રીટેટર)	િર્રીક	પસંદગ્રી	કરિામાં	આિે	છે.	
િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	માટે	̀  ૫૭૭.૨૬	િાખન્રી	મંજુર	બજેટ	જોગિાઇ	કરેિ	હિ્રી.	અને	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૧૦૫૪.૫૩	િાખન્રી	
સુતચિ	જોગિાઈ	કરિામાં	આિેિ્રી	છે.
(૨)  સકકીમ ફોર એડોલેશનટ ગરસ્ય (SAG) સકકીમ ફોર એડોલેશનટ ગરસ્ય (SAG) : 
	 રાજરના	૩૩	જીલ્ા	અન	ે૭	કોપપોરેશન	તિસ્િારમાં	એસ.એ.જી	રોજના	કારા્યસન્િિ	છે.	આ	રોજના	હેઠળ	૧૧	ર્્રી	૧૪	
િષ્યન્રી	શાળાએ	ન	જિ્રી	કકશોર્રીઓનો	પુરક	પોષણ	જીિન	કૌશલર	િાિ્રીમ,	પોષણ	આરોગર	તશક્ણ,	િોકેશનિ	િાિ્રીમ	િગેર	ે
સેિાઓ	આપિામાં	આિે	છે.	
•	 એસ.એ.જી	રોજના	હેઠળ	૧૧	ર્્રી	૧૪	િષ્યન્રી	શાળાએ	ના	જિ્રી	 કકશોર્રીઓન	ેપુરક	પોષણ	આપિામા	ંઆિે	છે.	દતૈનક	

િાભાર્થી	દ્રીઠ	` ૯.૫	િેખે	૩૦૦	કદિસ	માટેન્રી	જોગિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.
•	 નોન-ન્રુટ્્રીશન	કમપોનન્ટમાં	પ્રતિ	આંગણિાડ્રી	દ્રીઠ	પ્રતિ	માસ	પ્રતિ	ચોર્ા	મંગળિારે	પૂણા્ય	કદિસન્રી	ઉજિણ્રી	માટે	` ૬૦	ન્રી	

જોગિાઇ	છે.	જેમાં	િોકેશનિ	િાિ્રીમ,પોષણ	તશક્ણ,	િાઇફ	સ્કીિ	એજરુકેશન	જેિ્રી	સેિાઓ	આપિામાં	આિે	છે.
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	 િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨મા	ંઆઈસ્રીડ્રીએસ	જનરિ	સદરે	` ૧૪૪૨.૨૩	િાખ,	ટ્ારબિ	સદરે	` ૭૩૯.૪૮	િાખ,	અન	ેએસ.સ્રી.
પ્રી	સદરે	` ૧૦૮.૫૪	િાખન્રી	ચાિુ	બાબિ	િર્રીકે	જોગિાઇ	સૂચિિામા	ંઆિેિ	છે.
(૩)  પુણા્ય રોજના : 
	 રાજરના	િમામ	જીલ્ા	અને	કોપપોરેશન	તિસ્િારમાં	પુણા્ય	રોજના	અમિ્રી	છે.	૧૫	ર્્રી	૧૮	િષ્યન્રી	શાળાએ	જિ્રી	િેમજ	
ના	જિ્રી	કકશોર્રીઓને	પુરક	પોષણ	િેમજ	તબન-પોષણન્રી	સેિાઓ	પુર્રી	પાડિામાં	આિે	છે.	પુરક	પોષણ	સિેાઓમા	ંિાભાર્થી	દ્રીઠ	
` ૯.૫૦	િેખે	૩૦૦	કદિસ	માટે	જોગિાઇ	કરેિ	છે.		
•	 તબન-પોષણ	 સિેાઓ	જેિ્રી	 કે	 જીિન	 કૌશલર,	 િાિ્રીમ,	 પોષણ	આરોગર,	 તશક્ણ,	 િોકેશનિ	 િાિ્રીમ	 િગેરે	 સિેાઓ	

આપિામાં	આિે	છે.	 તબન-પોષણ	સિેાઓ	માટ	ેપ્રતિ	માસ	પ્રતિ	ચોર્ા	મંગળિારે	પૂણા્ય	 કદિસન્રી	ઉજિણ્રી	માટ	ેપ્રતિ	
આંગણિાડ્રી	દ્રીઠ	` ૧૪૦	ન્રી	જોગિાઈ	કરેિ	છે.	પુણા્ય	રોજના	૧૦૦%	સ્ટેટ	બડ્યન	છે.	એટિે	કે	આ	રોજનામા	ંકેન્દ્ર	
સરકારનો	કોઇ	ફાળો	નર્્રી.	

•	 િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨મા	ંઆઈસ્રીડ્રીએસ	જનરિ	સદરે	૧૦૦	%	સ્ટેટ	બડ્યન	̀  ૨૨૯૪૮.૦૦	િાખ	ચાિુ	બાબિ	િર્રીકે	જોગિાઇ	
સૂચિિામાં	આિેિ	છે	જે	કમપોનન્ટ	િાઇઝ	ન્રીચે	મુજબ	છે.	

(૪) રાષ્ટીર ઘોદડરાઘર રોજના ઃ 
 િેિુ :	વરિસાર	કરિાં	માિાતપિાના	૬	માસ	ર્્રી	૬	િષ્ય	સુધ્રીન્રી	ઉંમરના	બાળકોના	માિાતપિા	જેઓ	કદિસ	દરમરાન	
િેમના	ઘરર્્રી	દૂર	હોર	તરારે	િેમના	બાળકોન્રી	કાળજી,	માગ્યદશ્યન,	સંભાળ,	પોષણ	અને	આરોગરન્રી	સસ્ર્તિ	સુધારિ્રી,	િેમજ	
બાળકોના	સિા્યગ્રી	તિકાસને	પ્રોતસાહન	આપિું.	

•	 	 ભારિ	સરકાર	 દ્ારા	 િા.૦૧/૦૧/૨૦૧૭	ન્રી	અસરર્્રી	 રાજર	સરકાર	હસ્િક	અમિ	કરિા	નક્્રી	 કરિામાં	
આિેિ	છે.	

•	 	 મ.બા,ક	 તિભાગના	િા.૦૧/૦૫/૨૦૧૭	ના	 ઠરાિર્્રી	 તનરામકશ્્રી	આઇસ્રીડ્રીએસ	દ્ારા	અમિ	કરિા	 ઠરાિિામા	ં
આિેિ	છે.

•	 	 િાભાર્થીન્રી	સંખરા	:	૬	માસ	ર્્રી	૩	િષ્યના	૧૫	બાળકો,	અન	ે૩	ર્્રી	૬	િષ્યના	૧૦	બાળકો	કુિ	૨૫	બાળકો	
•	 	 એક	ઘોકડરાઘરન્રી	િાતષ્યક	નાણાંકીર	જોગિાઇ	` ૧,૫૨,૦૦૦/-છે.	જેમાં	૬૦%	ભારિ	સરકાર	૩૦%	રાજર	

સરકારનો	ફાળો	છે	અને	૧૦%	સંસ્ર્ાએ	ભોગિિાનો	રહે	છે
•	 	 િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨માં	આઈસ્રીડ્રીએસ	જનરિ	સદરે	` ૧૨૧.૪૭	િાખ	ચાિુ	બાબિ	િર્રીકે	જોગિાઇ	સૂચિિામાં	

આિેિ	છે.
(૫) પ્રધાનમંત્ી માતૃ િંદના રોજના (PMMVY) :
	 પ્રધાનમંત્્રી	માતૃ	િંદના	રોજના	(PMMVY)	િષ્ય	૨૦૨૦-૨૧	ર્્રી	આરોગર	તિભાગમાં	િબકદિ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	
(૬)  માિા રશોદા એિોડ્ય : 
	 સંકતિિ	બાળતિકાસ	 રોજના	અંિગ્યિ	 કાર્યરિ	આંગણિાડ્રી	 કેન્દ્ર	 પરના	 માનદ	 કાર્યકર	અને	 િેડાગર	એ	 રોજના	
અંિગ્યિ	સમુદાર	અને	િંત્	િચ્ેન્રી	મહતિન્રી	કડ્રી	છે.	આ	માનદ	કાર્યકરન્રી	સેિાઓને	િધુ	સુદ્રઢ	બનાિિા	અને	િેઓને	િધુ	
કાર્યદક્િાર્્રી	સેિાઓ	પુર્રી	પાડિા	માટે	પ્રોતસાતહિ	કરિા	અંગે	રાજર	સરકાર	િરફર્્રી	આંગણિાડ્રી	કાર્યકર	અને	િેડાગરને	
પ્રોતસાહક	ઈનામ	આપિા	રાજર	સરકાર	દ્ારા	આંગણિાડ્રી	કાર્યકર	અને	િેડાગર	બહેનોન્રી	શ્ેષ્ઠ	કામગ્રીર્રી	માટે	“માિા	રશોદા	
એિોડ્ય”	આપિાન્રી	રોજના	અમિમાં	મુકિામાં	આિેિ	છ.ે	િે	અન્િરે	મતહિા	બાળ	તિકાસ	તિભાગના	િા.૧૯/૦૮/૨૦૨૦	
ના	ઠરાિર્્રી	મુખર	સેતિકાને	રાજરકક્ાનો	` ૬૧૦૦૦	િર્ા	 તજલ્ા	કક્ાનો	` ૪૧૦૦૦	નો	એિોડ્ય	આંગણિાડ્રી	કાર્યકરને	
રાજરકક્ાનો	̀  ૫૧૦૦૦	નો	એિોડ્ય/	તજલ્ાકક્ાનો	̀  ૩૧૦૦૦	નો	એિોડ્ય/ઘટકકક્ાનો	̀  ૨૧૦૦૦	નો	એિોડ્ય	અને	આંગણિાડ્રી	
િેડાગરને	 રાજરકક્ાનો	 ` ૩૧૦૦૦નો	 એિોડ્ય/તજલ્ાકક્ાનો	 ` ૨૧૦૦૦	 નો	 એિોડ્ય/ઘટકકક્ાનો	 ` ૧૧૦૦૦	 નો	 એિોડ્ય	
આપિાનું	ઠરાિેિ	છે,	જેમાં	તજલ્ાકક્ાના/મહાનગરપાતિકાકક્ાના/	ઘટકકક્ાના	અને	નગરપાતિકા	કક્ાના	િમામ	આંગણિાડ્રી	
કાર્યકરો	અને	આંગણિાડ્રી	િેડાગરને	આિર્રી	િેિામાં	આિે	છે.	અને	પાત્િા	ધરાિિા	અંગેના	તનરિ	માપદંડો	ન્રીચે	મુજબ	છ.ે	
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માિા રશોદા એિાડ્ય માટે કામગીરીના માપદંડો અને ગુણભાર
(અ ) આંગણિાડી કાર્યકર/િેડાગર  :          કુલ-૫૦ 
  આરોગર અને પોષણ ઃ             કુલ ગુણ- ૨૦

ક્રમ હિગિ ગુણ
૧. સગભા્યવરસ્ર્ા	અને	ધાત્્રીિસ્ર્ા	દરમરાન	કુિ	૧૮૦	કદિસ	આર્યન	ફોતિક	એતસડન્રી	

ગોળ્રી	િ્રીધેિ	હોર	િો
૩

બાળકોનું	સંપૂણ્ય	રસ્રીકરણ	કરાિેિ	હોર-૨સ્રીકરણ ૨
૨. આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રમં	પુરક	પોષણના	િાભ	િ્રીધેિ	િાભાર્થીઓનુ	ંકિરેજ ૧૫

૬	માસર્્રી	૩	િષ્યના	નોંધારેિ	િમામ	બાળકોને	THR	નો	િાભ	આપેિ	હોર	િો (૫)
૩	ર્્રી	૬	િષ્યના	નોંધારેિ	િમામ	બાળકોને	પુરક	પોષણનો	િાભ	આપેિ	હોર	િો (૫)
નોંધારેિ	િમામ	સગભા્ય	અન	ેધાત્્રી	માિાઓન	ેTHRનો	િાભ	આપેિ	હોર	િો (૫)

૨. એસ.એ. જી અને પણૂા્ય           કુલ ગુણ - ૧૦

ક્રમ હિગિ ગુણ
૧. સિવે	મુજબ	નોંધારેિ	કકશોર્રીઓ	સામે	પુરક	પોષણ	મેળિેિ	કકશોર્રીઓ ૩
૨. સિવે	મુજબ	નોંધારેિ	કકશોર્રીઓ	સામે	આઇ.એફ.એ	આપેિ	કકશોર્રીઓ	 ૨
૩. સિવે	મુજબ	નોંધારેિ	શાળાએ	ન	જિ્રી	કકશોર્રીઓ	સામ	ેશાળા	પુન	:	પ્રિેશ	આપિે	કકશોર્રીઓ ૨
૪. સિવે	મુજબ	નોંધારેિ	કકશોર્રીઓ	સામ	ે૪	િખિ	આરોગર	િપાસ	ર્રેિ	હોર	િેિ્રી	કકશોર્રીઓ	

પુરક	પોષણ	મેળિેિ	કકશોર્રીઓ	
૩

૩.  પૂિ્ય પ્રાર્હમક હશક્ષણ            કુલ ગુણ - ૫

ક્રમ હિગિ ગુણ
૧. રમિ-ગમિ	પુસસ્િકાનો	ઉપરોગ	 ૨
૨.	 માર્રી	તિકાસ	રાત્ા	કાડ્ય	ભરેિ	છે	 ૩

૪. લોકભાગીદારી અને આંગણિાડીનું એકંદર િાિાિરણ-     કુલ ગુણ- ૧૫

ક્રમ હિગિ ગુણ
૧. આંગણિાડ્રીન્રી	 સ્િચછિા	 જેમકે	 મકાનન્રી	 જાળિણ્રી,	 રંગકામ,	 તભંિચ્રીત્ો,	 સામાન્ર	 માતહિ્રીનું	

પેઇન્ટીંગ
૫

૨. શૌચાિર	અને	શુધધ	પ્રીિાના	પાણ્રીન્રી	વરિસ્ર્ા ૫
૩. કકચન	ગાડ્યન ૫

(બ) મુખર સેહિકા :        કુલ ૫૦
 આરોગર અને         કુલ- ગુણ-૨૦ 

ક્રમ હિગિ ગુણ
૧. સગભા્યવરસ્ર્ા	અન	ેધાત્્રીિસ્ર્ા	દરમરાન	કુિ	૧૮૦	કદિસ	આર્યન	ફોતિક	એતસડન્રી	ગોળ્રી	

િ્રીધેિ	હોર	િો
૩

બાળકોનું	સંપૂણ્ય	રસ્રીકરણ	કરાિેિ	હોર	-	૨સ્રીકરણ ૨
૨. આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રમાં	પુરક	પોષણના	િાભ	િ્રીધેિ	િાભાર્થીઓનુ	ંકિરેજ ૧૫

૬	માસર્્રી	૩	િષ્યના	નોંધારેિ	િમામ	બાળકોન	ેTHRનો	િાભ	આપેિ	હોર	િો (૫)
૩	ર્્રી	૬	િષ્યના	નોંધારેિ	િમામ	બાળકોને	પુરક	પોષણનો	િાભ	આપેિ	હોર	િો (૫)
નોંધારેિ	િમામ	સગભા્ય	અન	ેધાત્્રી	માિાઓન	ેTHRનો	િાભ	આપેિ	હોર	િો (૫)
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 ૨. એસ.એ.જી.અને પૂણા્ય           કુલ ગુણ-૧૦

ક્રમ હિગિ ગુણ
૧. સિવે	મુજબ	નોંધારેિ	કકશોર્રીઓ	સામે	પુરક	પોષણ	મેળિેિ	કકશોર્રીઓ ૩
૨. સિવે	મુજબ	નોંધારેિ	કકશોર્રીઓ	સામે	આઇ.એફઆપિે	કકશોર્રીઓ	એફ.	 ૨
૩. સિવે	મુજબ	નોંધારેિ	શાળાએ	ન	જિ્રી	કકશોર્રીઓ	સામ	ેશાળા	પુન	પ્રિેશ	આપિે	કકશોર્રીઓ.	 ૨
૪. સિવે	મુજબ	નોંધારેિ	કકશોર્રીઓ	સામ	ે૪	િખિ	આરોગર	િપાસ	ર્રેિ	હોર	િેિ્રી	કકશોર્રીઓ	પુરક	

પોષણ	મેળિેિ	કકશોર્રીઓ	
૩

 ૩. પુિ્ય પ્રાર્હમક હશક્ષણ :          કુલ ગુણ - ૫

ક્રમ હિગિ ગુણ
૧. રમિ-ગમિ	પુસસ્િકાનો	ઉપરોગ	 ૨
૨.	 માર્રી	તિકાસ	રાત્ા	કાડ્ય	ભરેિ	છે	 ૩

 ૪. લોકભાગીદારી અને આંગણિાડીનું એકંદર િાિાિરણ    કુલ ગુણ- ૧૫

ક્રમ હિગિ ગુણ
૧. આંગણિાડ્રીન્રી	 સ્િચછિા	 જેમકે	 મકાનન્રી	 જાળિણ્રી,	 રંગકામ,	 તભિચ્રીત્ો,	 અન	ે સામાન્ર	

માતહિ્રીનું	પેઇન્ટીંગ
૫

૨. શૌચાિર	અન	ેશુધધ	પ્રીિાના	પાણ્રીન્રી	વરિસ્ર્ા ૫
૩. કકચન	ગાડ્યન ૫

	 ઉપરોકિ	એિોડ્ય	જુદ્રી	જુદ્રી	કક્ાએ	નક્્રી	કરેિ	જુદ્રી-જુદ્રી	કતમકટઓ	દ્ારા	નક્્રી	કર્રી	આપિામાં	આિે	છે.	આ	માટ	ેચાિુ	
િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	મા	ં` ૧૯૬.૫૧	િાખન્રી	જોગિાઇ	ર્રેિ	છે.	જરારે	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માટે	પિાન	સદર	ે૧૯૯.૯૨	િાખ	ચાિુ	
બાબિ	િર્રીકે	સૂચિિામાં	આિેિ	છે.
(૭)  માિા રશોદા ગૌરિહનહધ : (આંગણિાડી કાર્યકર અને િેડાગર બિેનો માટે હિમા રોજના) 
		 માિા	રશોદા	ગૌરિતનતધ	 તિમા	રોજના	અંિગ્યિ	આંગણિાડ્રી	કાર્યકરો	િર્ા	િેડાગર	બહેનોને	 તિમા	કિચ	 પુરૂ	
પાડિાના	હેિુર્્રી	` ૫૦/-	નો	ફાળો	રાજર	સરકાર	અને	બાકીના	` ૫૦નો	ફાળો	તિમા	પોિ્રીસ્રી	ધારક	આંગણિાડ્રી	કાર્યકર/
િેડાગર	બહેનોએ	ચૂકિિાનો	રહે	છ.ે	આમ	માતસક	` ૧૦૦ના	તપ્રતમરમ	પૈકી	` ૧૭	ન્રી	રકમ	તિમા	પેટે	િર્ા	બાકી	રહેિ્રી	
` ૮૩	ન્રી	રકમ	તિમા	ધારકન્રી	બચિ	િર્રીકે	જમા	ર્ાર	છે.	તિમા	ધારક	િર	તનવૃત્ત	ર્ાર	તરારે	િેના	ખાિે	િેન્રી	ર્રેિ	બચિ	
રકમ	વરાજ	સતહિ	મળિાપાત્	ર્ાર	છે.	જો	તિમા	ધારક	િર	તનવૃત્ત	પહેિાં	અિસાન	પામે	િો	` ૫૦,૦૦૦	અને	બચિ	
રકમ	વરાજ	સતહિ	આપિામાં	આિે	છે.	આ	રોજના	હેઠળ	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	માટે	` ૬૨૫.૫૫	િાખન્રી	જોગિાઈ	ર્રેિ	છ.ે	
જરાર	ેિષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૬૨૫.૫૫	િાખન્રી	જોગિાઇ	સૂચિિામાં	આિેિ	છે.	
(૮) આંગણિાડી બાંધકામ : 
	 રાજરમાં	કુિ	૫૩૦૨૯	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્ર	કાર્યરિ	છે.	આ	િમામ	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રમાં	માળખાકીર	સતુિધાઓ	પુર્રી	પાડિા	
માટે	રાજર	સરકાર	કકટબધધ	છે.	સને	૨૦૨૨-૨૩	માટ	ેરાજરમાં	ચાિિા	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રમાં	ન્રીચ	ેમુજબ	માળખાકીર	સુતિધાઓ	
ઉપિબધ	કરિામાં	આિેિ	છે.	
(૮.૧) આંગણિાડી કનેદ્રના મકાન (મનરેગા) : રાજરના	કુિ	૫૩૦૨૯	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રન્રી	સામ	ે૪૩૧૬૩	આંગણિાડ્રી	

કેન્દ્રના	સરકારશ્્રી	દ્ારા	તનરિ	કરિામાં	આિેિ	ધારાધોરણ	મુજબના	પોિાના	(નંદઘર	ટાઇપ	ડ્રીઝાઇન)	મકાનો	છે.	સને	
૨૦૨૨-૨૩	મા	ંરાજરમાં	કુિ	૫૦૦	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્ર	માટે	` ૧૦૦૦.૦૦	િાખન્રી	જોગિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	

(૮.૨) આંગણિાડી કનેદ્રમાં પીિાના પાણીની સુહિધા : રાજરના	કુિ	૫૩૦૨૯	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્ર	પૈકી	૩૭૪૪૮	આંગણિાડ્રી	
કેન્દ્રમાં	પ્રીિાના	પાણ્રીના	નળ	કનેકશનન્રી	સતુિધા	ઉપિબધ	છે.	િેમ	જ	બાકી	રહેિા	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રોમા	ંિાસ્મો	સાર્ે	
કન્િઝ્યન્સ	કર્રી	આ	સુતિધા	ઉપિબધ	કરિા	ચાિુ	િષવે	આરોજન	કરેિ	છે.	સન	ે૨૦૨૨-૨૩માં	૧૦	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રમા	ં
પાણ્રીન્રી	સુતિધા	માટે	` ૧.૦૦	િાખન્રી	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.	
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(૮.૩) આંગણિાડી કેનદ્રમાં શૌચાલરની સુહિધા :	 રાજરના	 કુિ	૫૩૦૨૯	આંગણિાડ્રી	 કેન્દ્ર	પૈકી	૫૧૫૪૭	આંગણિાડ્રી	

કેન્દ્રમાં	શૌચાિરન્રી	સુતિધા	ઉપિબધ	છે	િેમ	જ	બાકી	રહેિા	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રમાં	સદર	સુતિધા	ચાિુ	િષ્યમાં	પુરા	કરિાનો	
િક્રાંક	છે.	સને	૨૦૨૨-૨૩માં	૩૧૬૭	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્ર	માટે	` ૩૮૦.૦૪	િાખન્રી	જોગિાઇ	સૂચિિામાં	આિેિ	છે.	

(૮.૪) આંગણિાડી કનેદ્રમાં િીજ કનેકશનની સુહિધા : રાજરના	કુિ	૫૩૦૨૯	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રન્રી	સામે	૫૨૪૬૫	આંગણિાડ્રી	
કેન્દ્રમાં	િ્રીજ	કનેકશનન્રી	સુતિધા	ઉપિબધ	છે.	બાકીના	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્ર	માટે	સન	ે૨૦૨૨-૨૩માં	` ૧.૦૦	િાખન્રી	
જોગિાઇ	સૂચિિામાં	આિેિ	છે.

(૮.૫) આંગણિાડી કેનદ્રનું અપગ્ેડેશન : રાજરના	કુિ	૫૩૦૨૯	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્ર	પૈકી	પોિાના	મકાનો	ધરાિિા	આંગણિાડ્રી	
કેન્દ્રના	અપગ્ેડેશન	માટે	ભારિ	સરકાર	દ્ારા	સને	૨૦૨૨-૨૩	માં	કિુ	૧	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્ર	માટે	` ૨.૦૦	િાખન્રી	
જોગિાઇ	સૂચિિામાં	આિેિ	છે.	

(૮.૬) આંગણિાડી કનેદ્રનું રીપેરીંગ : રાજરના	કુિ	૫૩૦૨૯	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્ર	પૈકી	પોિાના	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્ર	ધરાિિા	
૪૩૧૬૩	આંગણિાડ્રીના	 કેન્દ્રના	 ર્રીપેરીંગ	માટે	 સન	ે ૨૦૨૨-૨૩માં	 ૩૪	આંગણિાડ્રી	 કેન્દ્ર	 માટ	ે ` ૧.૦૨	િાખન્રી	
જોગિાઇ	સૂચિિામાં	આિેિ	છે.	

(૮.૭) જજ્યરીિ આંગણિાડી કેનદ્રનું બાંધકામ : રાજરમાનં્રી	જજ્યર્રીિ	આગંણિાડ્રી	 કેન્દ્ર	િોડ્રી	િ	ેજ	 સ્ર્ળે	 “નદંઘર”	ટાઇપ	
ડ્રીઝાઇનના	૨૫૦	નિા	મકાનો	બનાિિા	માટે	સને	૨૦૨૨-૨૩મા	ં` ૧૮૭૫.૦૦	િાખન્રી	જોગિાઇ	સચૂિિામા	ંઆિેિ	છે.

(૮.૮) આગંણિાડી કેનદ્રના મકાન (શિેરી) : રાજરના	મહાનગરપાતિકા	 િેમ	જ	નગરપાતિકા	 તિસ્િારમા	ં રાજર	સરકારના	
૧૦૦%	ફાળાર્્રી	“નદંઘર”	ડ્રીઝાઇન	ધરાિિા	કુિ	૫૦	આગંણિાડ્રી	કેન્દ્રના	બાધંકામ	માટે	સન	ે૨૦૨૨-૨૩	માં	̀  ૩૫૦.૦૦	
િાખન્રી	જોગિાઇ	સચૂિિામા	ંઆિેિ	છે.

(૮.૯) સેજા કચેરીના મકાન : રાજરના	મુખરસેતિકાઓન્રી	સેજા	કચેર્રીઓના	બાંધકામ	માટે	રાજર	સરકારના	૧૦૦	%	ફાળાર્્રી	
કિુ	૧૫	સેજા	કચેર્રીનાં	બાંધકામ	માટે	સને	૨૦૨૨-૨૩માં	` ૧૮૫.૫૫	િાખન્રી	જોગિાઇ	સૂચિિામા	ંઆિેિ	છે.	

(૯)  આઇસીડીએસ િાલીમ કાર્યક્રમ : 
(૯.૧) જોબ/ઓરીએનટેશન િાલીમ : 

 ► કેન્દ્ર	સરકાર	િર્ા	રાજર	સરકારનાં	સહરોગર્્રી	આંગણિાડ્રી	કાર્યકર	િર્ા	િેડાગરન	ેજોબ	િાિ્રીમ	આપિાનુ	આરોજન	છે	
જેના	માટ	ે` ૨૫૨.૪૯	િાખનો	ખચ્યન્રી	જોગિાઇ	કરેિ	છે.

 ► પ્રિિ્યમાન	િૈતવિક	મહામાર્રી	કોતિડ	-૧૯ને	ધરાને	િઇ	આગામ્રી	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨માં	 તનિાસ્રી	િાિ્રીમો	કરિાને	બદિે	
સોફટિેરનાં	માઘરમર્્રી	ઓનિાઇન	ર્રીફ્ેશર	િાિ્રીમ	કરિાર્્રી	સંક્રમણન્રી	શકરિાઓ	ઓછ્રી	કર્રી	શકાર	િેમ	હોિાર્્રી	
ઓનિાઇન	િાિ્રીમ	કરિા	માટ	ેિાિ્રીમ	પુસસ્િકા,	સોફટિેર	િૈરાર	કરિા	િર્ા	પ્રમાણપત્	િૈરાર	કરિા	માટે	કુિ	̀  ૯૭.૩૦	
િાખનો	ખચ્યન્રી	જોગિાઇ	કરેિ	છે.

 ► િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨માં	રોજનાનાં	પ્રચાર-પ્રસાર	માટે	માતસક	સામતરક	િૈરાર	કરિામા	ંઆિેિ	છે	જેના	ંકુિ	૧૦	અંકો	પ્રતસદ્ધ	
કરિામાં	આિેિ	છે	િર્ા	માચ્ય	૨૦૨૨	સુધ્રીમાં	િધુ	૪	અંકો	પ્રતસદ્ધ	ર્શે.	

(૧૦) આઇસીડીએસ ઇસીસીઇ કાર્યક્રમ : 
(૧૦.૧) હપ્ર-સકુલ કકીટ :

 ► સંકતિિ	બાળ	તિકાસ	રોજના	અંિગ્યિ	તપ્ર-સ્કુિ	કીટ	રોજના	અન્િરે	જણાિિાનુ	ંકે,	કેન્દ્ર	સરકારના	૬૦%	અને	રાજર	
સરકારના	૪૦%	સહરોગ	ર્્રી	ગુજરાિ	રાજર	ના	િમામ	જીલ્ા	અને	કોપપોરેશનન્રી	૫૩૦૨૯	આંગણિાડ્રીમાં	બાળકોના	
સિાાંગ્રી	તિકાસ	માટે	આંગણિાડ્રી	દ્રીઠ	` ૪૦૦૦/-	ન્રી	જોગિાઇ	તપ્ર-સ્કુિ	કીટમાં	કરિામાં	આિે	છે.	જે	અંગે	િષ્ય-૨૦૨૦-
૨૧	ન્રી	તપ્ર-સ્કુિ	કીટ	ખર્રીદિા	િક્ક	ઓડ્યર	આપેિ	છે	અન	ેઆગળન્રી	પ્રતક્રરા	ગતિમાં	છે.

 ► િષ્ય	 :૨૦૨૨-૨૩	માં	૫૩૦૨૯	આંગણિાડ્રી	માટ	ે` ૨૧૨૧.૧૬	િાખન્રી	 તપ્ર-સ્કુિ	કીટમા	ંબજેટ	જોગિાઇ	કરિામાં	
આિેિ	છે.

(૧૦.૨) ઇસીસીઇ િાલીમ :
 ► ઇસ્રીસ્રીઇ	િાિ્રીમ	માટે	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨માં	૪૩૧.૯૭	િાખ	બજેટ	જોગિાઇ	મંજુર	ર્રેિ	છે.	પરંિુ	કોરોના	મહામાર્રીના	

કારણોસર	િાિ્રીમ	નું	આરોજન	કરિામાં	આિેિ	નર્્રી.
 ► િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	ઇસ્રીસ્રીઇ	િાિ્રીમ	માટે	` ૫૩૦.૨૯	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.
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(૧૦.૩) રુહનફોમ્ય :

 ► િષ્ય	:૨૦૨૧-૨૨મા	ંસંકતિિ	બાળ	તિકાસ	રોજના	અંિગ્યિ	૩	ર્્રી	૬	િષ્યના	બાળકોન	ે` ૨૫૦/-	ન્રી	મરા્યદા	માં	િષ્યમાં	
૨	જોડ્રી	રુતનફોમ્ય	ચાિુ	બાબિે	૧૦૬-૨૨૩૬-૦૨-૮૦૦-૧૯,	તમશન	બિમ્	સુખમ્	સદરે	` ૩૯૫૯.૮૦	િાખ	રાજર	
કક્ાએ	ર્્રી	૧૦૦%	ખચ્ય	કરિા	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.

 ► િષ્ય	:૨૦૨૨-૨૩	માં	રુતનફોમ્ય	માટે	` ૪૪૬૨.૭૦	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.
(૧૦.૪) અનટાઇડ ફંડ :

 ► અનટાઇડ	 ફંડ-તચલડ્રન	 તિર્	 સ્પેતશરિ	 તનડસ	 હેઠળ	 રાજરન્રી	આંગણિાડ્રીઓના	ં ૦	 ર્્રી	 ૬	 િષ્યના	આિા	 સ્પેતશરિ	
ન્રીડિાળા	બાળકોને	સક્મ	બનાિિા	માટ	ેજોગિાઇ	કરિામાં	આિેિ	િદ્દનુસાર	અતે્ર્્રી	કરિામા	ંઆિેિ	દરખાસ્િ	અન્િરે	
ભારિ	સરકારના	મતહિા	અન	ેબાળ	તિકાસ	તિભાગના	ઠરાિ	ર્્રી	રાજરન્રી	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રોના	૦	ર્્રી	૬	િષ્ય	બાળકો	
માટે	બાળક	દ્રીઠ	િાતષ્યક	` ૩૦૦૦/-	ન્રી	જોગિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	જેમાં	િષ્ય	:૨૦૧૮-૧૯માં	૧૬૮.૦૦	િાખ	ન્રી	
બજેટ	જોગિાઇ	કરિામા	ંઆિેિ	હિ્રી.	જેમાં	સ્ટટે	ન્રી	૪૦%	રકમ	` ૬૭.૨૦	િાખ	ન્રી	ગ્ાન્ટ	જમા	ર્રેિ	હિ્રી.ભારિ	
સરકારન્રી	સ્રીએસએસ	ન્રી	૬૦%	રકમ	` ૧૦૦.૮૦	િાખ	ન્રી	ગ્ાન્ટ	જમાં	ર્રેિ	નર્્રી.	જેર્્રી	સ્ટેટન્રી	રકમ	િષ્ય	:૨૦૧૮-
૧૯	માં	સરકારશ્્રીમાં	સરન્ડર	કરિામાં	આિેિ	હિ્રી.િષ્ય	:૨૦૧૯-૨૦	મા	ં` ૧૨૦.૦૦	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	કરિામા	ં
આિેિ	હિ્રી.	જેમાં	સ્ટેટ	ન્રી	ગ્ાન્ટ	જમા	ર્રેિ	પરંિુ	સ્રીએસએન્રી	ગ્ાન્ટ	જમા	ર્રેિ	નર્્રી.	જેર્્રી	સ્ટેટન્રી	રકમ	િષ્ય	:૨૦૧૯-
૨૦	માં	સરકારશ્્રીમાં	સરન્ડર	કરિામાં	આિેિ	હિ્રી

 ► િષ્ય	:૨૦૨૦-૨૧માં	અનટાઇડ	ફંડ	માટે	` ૧૧૧.૦૦	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.
 ► િષ્ય	:૨૦૨૧-૨૨માં	અનટાઇડ	ફંડ	માટે	` ૧૦,૦૦૦/-	હજારન્રી	ટોકન	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.
 ► િષ્ય	:૨૦૨૨-૨૨માં	અનટાઇડ	ફંડ	માટે	` ૧૦,૦૦૦/-	હજારન્રી	ટોકન	જોગિાઇ	કરિામાં	આિેિ	છે.

(૧૦.૫) ઉંબરે આંગણિાડી :
 ► ૩	ર્્રી	૬	િષ્યના	બાળકો	અન	ેિેમના	િાિ્રીઓ	માટ	ેબાઇસેગના	માધરમર્્રી	પિૂ્ય	પ્રાર્તમક	તશક્ણને	િગિા	કાર્યક્રમોનુ	ં

અભરાસક્રમ	મુજબ	ઓકટોબર	માસર્્રી	માસના	પહેિા	અને	ત્્રીજા	સોમિાર	ેિંદ	ેગુજરાિ	ચેનિ	૧	પર	૨:૦૦	ર્્રી	૨:૩૦	
કિાકે	અને	દૂરદશ્યનના	ડ્રીડ્રી.	 તગરનાર	પર	દર	બુધિારે	૪.૩૦-૫.૩૦	કિાકે	પ્રસારણ	કરિામાં	આિે	છે.	િધુમાં	આ	
ક્રાર્યક્રમ	જીઓ	ટ્રી.િ્રી.	એપ	િેમજ	ફેસબુક	અને	રુટ્ુબના	માધરમર્્રી	તનહાળ્રી	શકાર	છે.

 ► િા.૮/૦૪/૨૦૨૦	ર્્રી	આજ	સુધ્રીમાં	આ	ક્રાર્યક્રમના	૯૧	એપ્રીસોડ	પ્રસાર્રીિ	કરિામાં	આિેિ	છે.	
 ► બાળકોને	પ્રવૃતત્ત	માટેનું	સાતહતર	જેિા	કે	તચત્પોર્્રી	અને	તપ્ર-સ્કુિ	માટેન્રી	પુસસ્િકાઓ	આંગણિાડ્રી	કાર્યકરો	દ્ારા	૧૬	

િાખ	બાળકોને	ઘરે-ઘરે	પહોંચાડિામાં	આિ્રી	છે.	આ	કાર્યક્રમો	િાિ્રીઓ	અન	ેબાળકો	ગુજરાિના	જુદા	જુદા	જીલ્ાઓમાં	
વરાપક	પ્રમાણમા	ંજુએ	છે	અન	ેબાળકો	પિૂ્ય	પ્રાર્તમક	તશક્ણન્રી	પ્રવૃતત્તમાં	વરસ્િ	રહ્રી	શકરા	છે.	અતરાર	સુધ્રીમાં	િાખો	
બાળકો	અને	િાિ્રીઓએ	ટેતિતિઝન	ચેનિ	િર્ા	કડજીટિ	માધરમો	જેિા	કે,	રુટ્ુબ,	ફેસબુક	િેમજ	જીઓ	ટ્રી.િ્રી.એપના	
માધ્યમર્્રી	અંદાજીિ	૮.૫	િાખ	િાભાર્થી	દ્ારા	કાર્યક્રમ	તનહાળેિ	છે.

(૧૧)  સંકહલિ બાળ હિકાસ સિેા રોજના : 
	 સંકતિિ	બાળ	તિકાસ	સેિા	રોજનાન્રી	શરૂઆિ	રાજરમાં	૧૯૭પ	મા	ંછોટાઉદેપુર	ખાિે	ર્રેિ	હિ્રી.	આ	રોજના	હેઠળ	
શરૂઆિમાં	૩૩	ઘટક	મંજુર	કરિામા	ંઆિેિ,	તરાર	બાદ	ઘટકોમાં	ક્રમશ	િધારો	ર્રેિ	છે.	૩૦મ્રી	ઓકટોમબર-૨૦૨૧	ના	અંિ	
સુધ્રીમાં	સંકતિિ	બાળ	તિકાસ	સેિા	રોજનાનાં	૫૩૦૨૯	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રો	અન	ે૪૨૬	ઘટકો	મંજુર	કરિામાં	આવરા	છે.	જે	પૈકી	
૪૨૬	ઘટકો	અને	૫૩૦૨૯	આંગણિાડ્રી	 કેન્દ્રો	 કારા્યસન્િિ	ર્રેિ	છે.	 કુિ	૫૩૦૨૯	આંગણિાડ્રી	 કેન્દ્રો	 પૈકી	 કુિ	૧૩૩૩૩	
આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રો	આકદજાતિ	તિસ્િારમાં,	૪૫૪૧	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રો	શહેર્રી	અન	ે૩૫૧૫૫	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રો	ગ્ામર	તિસ્િારોમા	ં
મંજુર	કરિામાં	આિેિ	છે.	આ	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રોમાં	૫૧૨૨૯	આંગણિાડ્રી	કાર્યકર,	૫૧૨૨૯	આંગણિાડ્રી	િેડાગર	અન	ે૧૮૦૦	
મ્રીન્રી	આંગણિાડ્રી	કાર્યકરન્રી	જગરા	ભારિસરકાર	દ્ારા	મંજુર	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	સરકારશ્્રીના	મતહિા	અન	ેબાળ	તિકાસ	
તિભાગના	ઠરાિ	ક્રમાક	:	આઈસ્રીડ્રી/	૧૦૨૦૧૯/	૧૬૫૨/	બ(પાટ્ય-૨),	િા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯	ર્્રી	હાિ	સમગ્	રાજરમા	ંઆંગણિાડ્રી	
કાર્યકર/િેડાગરન્રી	ઓનિાઈન	ભરિ્રી	e-hrms	િેબ	પોટ્યિ	પરર્્રી	કરિાન્રી	કામગ્રીર્રી	અમિમાં	મુકિામાં	આિેિ	છે.	આ	પોટ્યિ	
હેઠળ	સને	૨૦૨૦મા	ં૫૬૬૨	આંગણિાડ્રી	કાર્યકર/િેડાગરન્રી	ઓનિાઈન	ભરિ્રી	કરિામાં	આિેિ	છે.	િાજેિરમાં	મતહિા	અને	
બાળ	તિકાસ	તિભાગના	ઠરાિ	ક્રમાક	:	આઈસ્રીડ્રી/	૧૦૨૦૧૯/	૧૬૫૨/	બ(પાટ્ય-૨),	િા.૧૭/૧૧/૨૦૨૧	સુધારા	ઠરાિ	પ્રતસદ્ધ	
ર્રેિ	છે.
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(૧૧.૧) આંગણિાડી કાર્યકર/િેડાગર, મીની આંગણિાડી કાર્યકર બિેનોનું માનદિેિનનું ચુકિણું DBT પદ્ધહિ : 
	 જ	ેફેબ્ુઆર્રી-૨૦૨૧	ર્્રી	ગુજરાિ	રાજરના	િમામ	તજલ્ા/કોપપોરેશનના	આંગણિાડ્રી	કાર્યકર/િેડાગર	બહેનોનુ	ંમાનદિેિન	
ભારિ	સરકારશ્્રીન્રી	ગાઈડિાઈન	મુજબ	કેન્દ્ર્રીરકૃિ	પદ્ધતિર્્રી	સ્રીધા	િેમના	બેંક	ખાિામાં	પસબિક	ફારાનાન્સ	મેનેજમેન્ટ	સોફટિેર	
(PFMS)	ના	માધરમર્્રી	જમા	કરિામાં	આિે	છે.	DBT/PFMS	અિંગ્યિ	સ્રીધા	ચુકિણા	માટે	ઈિેકટ્ોન્રીક	તસગ્ેચર	પદ્ધતિનો	
અમિ	કરિામાં	આિે	છે.	
	 ડ્રીબ્રીટ્રી	ર્િાને	કારણે	આંગણિાડ્રી	કાર્યકર/િેડાગરના	માનદિેિનન્રી	સ્રીધ્રી	રકમ	િેઓના	બેન્ક	ખાિામાં	DBT	પદ્ધતિર્્રી	
ચૂકિિામાં	આિે	છે.	ડ્રીબ્રીટ્રી	ર્િાર્્રી	ઓછા	સ્ટાફર્્રી	કામગ્રીર્રી	ર્ઈ	શક	ેછે.	જેર્્રી	મેનપાિરમાં	બચિ	ર્ાર	છ	ેઅન	ેઓછ્રી	મહેનિે	
કામ	ઝડપર્્રી	ર્ાર	છે.
(૧૨) મધરસર્ જેલ ખાિે ચાર મીની આંગણિાડી કેનદ્ર બાબિ 
	 ગુજરાિ	સરકારના	મતહિા	અને	બાળ	તિકાસ	તિભાગના	ઠરાિ	ક્રમાંક	:	આઈસ્રીડ્રી/	૧૧૨૦૨૦/	૬૫/	બ,	િા.૨૨/૦૫/૨૦૨૦	
ર્્રી	ચાર	મધરસ્ર્	જેિ	ખાિે	જેિમાં	રાખિામાં	આિિા	મતહિા	કેદ્રીઓ	સાર્ેના	બાળકો	અને	સ્ટાફના	બાળકો	માટે	૧૦૦%	સહાર	
હેઠળ	(અમદાિાદ,	સુરિ,	િડોદરા	અને	રાજકોટ)	નિા	ચાર	(મ્રીન્રી)	જેિ	આંગણિાડ્રી	કેન્દ્રો	શરૂ	કરિા	માટે	` ૪,૫૭,૨૮૦/-	ન્રી	
બજેટ	જોગિાઈન્રી	િષ્ય	:	૨૦૨૦-૨૧	નિ્રી	બાબિને	િહ્રીિટ્રી	મંજુર્રી	આપિામા	ંઆિેિ	છે.	જે	કારા્યસન્િિ	કરિામાં	આિેિ	છે.	
૪	જેિ	આંગણિાડ્રીમાં	૦	ર્્રી	૬	િષ્યના	૧૬૨	બાળકો,	સગભા્ય	૬,	ધાત્્રી	૫	અને	કકશોર્રીઓ	૧૫ને	િાભ	આપિામાં	આિે	છે.	
િષ્ય:	૨૦૨૧-૨૨	ના	બજેટ	માટે	કુિ	` ૪૫૭૨૮૦/-(અંકે	રૂતપરા	ચાર	િાખ	સિાિન	હજાર	બસો	એંસ્રી	પુરા)	ન્રી	નાણાંકીર	
જોગિાઈ	સૂચિિામાં	આિેિ	છે.	
(૧૩) અગરીરા હિસિારમાં ૧૫ ટેનટ “રણ આંગણિાડી” ની વરિસર્ા બાબિ
	 ગુજરાિ	 સરકારના	 મતહિા	 અને	 બાળ	 તિકાસ	 તિભાગના	 ઠરાિ	 ક્રમાંક	 :	 આઈસ્રીડ્રી/	 ૧૧૨૦૨૦/	 ૯૪/	 બ,	
િા.૧૭/૦૬/૨૦૨૦	ર્્રી	સુરેન્દ્રનગર	તજલ્ાના	દસાડા	અને	ધાગધ્ા	િાિુકામાંર્્રી	સ્ર્ળાંિર	કરિા	૧૫૦૦	જેટિા	અગર્રીરા	
કુંટંુબોના	અંદાજીિ	૩૫૦	જેટિા	િાભાર્થીઓ	માટે	૧૫	ટને્ટ	“રણ	આંગણિાડ્રી”	માટે	` ૨૩.૦૦	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઈન્રી	
િષ્ય	:	૨૦૨૦-૨૧	નિ્રી	બાબિને	િહ્રીિટ્રી	મંજુર્રી	આપિામાં	આિેિ	છે.	જે	કારા્યસન્િિ	કરિામાં	આિેિ	છે.	િષ્ય	:૨૦૨૧-૨૨	
ના	બજેટ	માટે	કુિ	` ૨૩.૦૦	િાખ	(અંકે	રૂતપરા	ત્ેિ્રીસ	િાખ	પુરા)ન્રી	નાણાંકીર	જોગિાઈ	સૂચિિામાં	આિેિ	છે.	
(૧૪) કોહિડ-૧૯ના સંક્રમણને કારણે અિસાનના દકસસામાં આંગણિાડી કાર્યકર/િેડાગરના આહરિિોને સરકારરિી દ્ારા 

` ૨૫ લાખની સિાર
	 ગુજરાિ	 સરકાર	 સામાન્ર	 િહ્રીિટ	 તિભાગ	 સતચિાિર,	 ગાંધ્રીનગરના	 ઠરાિ	 ક્રમાંક:પરચ-૧૦૨૦૨૦-૨૫૦-ક	
િા:૦૮/૦૪/૨૦૨૦	ર્્રી	 ર્રેિ	જોગિાઈ	મુજબ	 કોતિડ-૧૯ના	 સંક્રમણને	 કારણે	અિસાનના	 કકસ્સામાં	આંગણિાડ્રી	 કાર્યકર/
િેડાગરના	આતશ્િનાઓન	ેસરકારશ્્રી	દ્ારા	` ૨૫	િાખન્રી	સહાર	નક્્રી	કરિામાં	આિેિ	છે.	જે	મુજબ	રાજરના	(૫)	પાંચ	
આંગણિાડ્રી	કાર્યકર/િેડાગર	બહેનોને	રકમ	` ૧,૨૫,૦૦,૦૦૦/-ન્રી	સહાર	આપિામાં	આિેિ	છે.	
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અહધક કહમશનરરિી (મહિલા િીંગ), કહમશનરરિી, 
મહિલા અને બાળ હિકાસની કચેરી, ગાંધીનગર.

	 રાજરના	સિાાંગ્રી	તિકાસ	માટ	ેિમામ	િગપોન્રી	આતર્્યક	િેમજ	સામાજીક	ઉન્નતિ	જરૂર્રી	છે.	આ	માટે	સરકાર	દ્ારા	અમિ્રી	
રોજનાઓ/પ્રવૃતત્ત	ઓ	પૈકી	 મતહિા	 કલરાણન્રી	 પ્રવૃતત્તઓ	પણ	સિપોચ્	અગ્િા	 ધરાિે	 છે.	 કતમશ્નરશ્્રી,	 મતહિા	અને	 બાળ	
તિકાસન્રી	કચેર્રી	મતહિા	અને	બાળ	તિકાસ	હેઠળ	િષ્ય	૧૯૮૮	માં	ઉભ્રી	કરિામાં	આિ્રી.	જે	મતહિાસશતક્તકરણ	કલરાણ	અને	
તિકાસ	માટ	ેકાર્યરિ	છે.	મતહિા	કલરાણન્રી	રોજનાઓનું	 કે્તત્ર	કક્ાએ	સુચારૂ	રૂપ	ેઅમિ	ર્ાર	િે	માટે	મતહિા	અન	ેબાળ	
અતધકાર્રી,	 તજલ્ા	 દહેજ	 પ્રતિબંધક	અતધકાર્રી,	 ફીલડ	ઓકફસર,	ક્ાક્ક	 તિગેરે	 અતધકાર્રીશ્્રી/કમ્યચાર્રીશ્્રીઓન્રી	 તજલ્ા	 કક્ાએ	
તનમણુંક	કરિામાં	આિેિ	છે.
ગંગા સિરૂપા આહર્્યક સિાર રોજના :
	 ૧૯૭૯	ના	િષ્યર્્રી	રોજનાનો	આરભં	ર્રેિ	છે.	િા.	૦૮/૦૩/૨૦૧૯	ના	ઠરાિર્્રી	સહારમાં	` ૨૫૦/-	નો	િધારો	કર્રી	
` ૧૨૫૦	િમામ	ગંગા	સ્િરૂપા	બહેનોને	આપિામાં	આિે	છે.	૨૧	િષ્યનો	પુત્	ર્િાં	સહાર	બંધ	કરિામાં	આિિ્રી	હિ્રી	િે	શરિ	
રદ	કર્રી	આજીિન	સહાર	આપિામાં	આિે	છે.	સહાર	મેળિિા	માટે	ગ્ામર	તિસ્િાર	માટે	િાભાર્થીના	કુટુંબન્રી	િાતષ્યક	આિક	
` ૧,૨૦,૦૦૦/-	અને	શહેર્રી	તિસ્િાર	માટે	` ૧,૫૦,૦૦૦/-	હોિ્રી	જોઈએ.	તિધિા	િાભાર્થીના	ખાિામાં	DBT	મારફિે	રકમ	
જમા	કરાિ્રી	સહારન્રી	ચુકિણ્રી	કરિામાં	આિે	છે.	હાિમાં	રાજરમાં	૧૦.૭૨/-	િાખ	(નિેમબર	૨૦૨૧	અંતિિ	સુધ્રી)	જેટિા	
િાભાર્થીઓને	સહાર	ચૂકિિામાં	આિેિ	છે.
	 િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૨૪૦૬૦૫.૬૦	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	સૂચિેિ	છે.
“વિાલી દદકરી” રોજના
(૧)	 િા.૦૨/૦૮/૨૦૧૯	(િા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯	મધરરાત્્રી	૧૨	:૦૦	કિાક	પછ્રી)	કે	તરારબાદ	જન્મેિ	કદકર્રીને	િાભ	મળિાપાત્	

રહેશે.	કદકર્રીના	જન્મ	સમરે	માિાન્રી	ઉંમર	૧૮	િષ્ય	કે	િેર્્રી	િધુ	હોિ્રી	જોઇએ.	દંપિ્રીન્રી	(પતિ	-પસનિન્રી	સંરુક્ત)	િાતષ્યક	
આિક	મરા્યદા	ગ્ામ્રીણ	અને	શહેર્રી	તિસ્િાર	માટે	એક	સમાન	` ૨,૦૦,૦૦૦/-	કે	િેર્્રી	ઓછ્રી	રહેશે.	

(૨)		 દંપતિન્રી	પ્રર્મ	ત્ણ	સંિાનો	પૈકીન્રી	િમામ	કદકર્રીઓને	આ	રોજનાનો	િાભ	મળિાપાત્	રહેશે.	
(૩)	 અપિાદરૂપ	 કકસ્સામાં	 બ્રીજી/ત્્રીજી	 પ્રસુતિ	 િખિે	 કુટુંબમાં	 એક	 કરિા	ં િધાર	ે કદકર્રીઓનો	 જન્મ	 ર્ાર	અને	 દંપિ્રીન્રી	

કદકર્રીઓન્રી	સંખરા	ત્ણ	કરિાં	િધ	ુર્િ્રી	હોર	િો	પણ	િમામ	કદકર્રીઓને	આ	રોજનાનો	િાભ	મળિાપાત્	ર્શે.
(૪)	 બાળિગ્	પ્રતિબંધક	અતધતનરમ-૨૦૦૬	જોગિાઈઓ	મુજબ	પુખિ	િરે	િગ્	કરેિ	હોર	િેિા	દંપતિન્રી	કદકર્રીઓન	ેજ	

આ	રોજનાનો	િાભ	મળિાપાત્	ર્શે.
 ● 	“િહાિ્રી	કદકર્રી”	રોજનામાં	દ્રીકર્રીઓન	ેપ્રર્મ	ધોરણમાં	પ્રિેશ	િખિે	` ૪૦૦૦/-
 ● 	નિમાં	ધોરણમાં	` ૬૦૦૦/-	ન્રી	સહાર.
 ● 	૧૮	િષ્યન્રી	ઉંમરે	ઉચ્	તશક્ણ/િગ્	સહાર	િર્રીકે	કુિ	` ૧,૦૦,૦૦૦/-	ન્રી	સહાર.

	 િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૧૧૭૨૬.૯૩	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	સૂચિેિ	છે.
ગંગા સિરૂપા પુન:લગ્ન આહર્્યક સિાર રોજના

 ● 	િા	:	૦૨/૦૮/૨૦૨૧	ર્્રી	અમિમાં	આિેિ.	
 ● 	રાજરન્રી	ગંગા	સ્િરૂપા	મતહિાઓન્રી	સામાતજક,	આતર્્યક	સુરક્ા	સુતનતચિિ	કરિ્રી.
 ● 	ગંગા	સ્િરૂપા	મતહિાઓન	ેપુન:િગ્ને	પ્રોતસાહન	આપિું.	
 ● 	“ગંગા	સ્િરૂપા	આતર્્યક	સહાર	રોજનાનો	િાભ	મેળિનાર	૧૮	ર્્રી	૫૦	િષ્યન્રી	ઉંંમરન્રી	કોઇપણ	પુન	:	િગ્	કરનાર	
ગંગા	સ્િરૂપા	મતહિા	આ	રોજનાનો	િાભ	િઇ	શકશે.	

 ● 	આ	સહાર	એકજ	િાર	મળિા	પાત્	રહેશે.	
 ● 	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	માં	` ૨૫૦.૦૦	િાખ	જોગિાઈ	સૂચિિામા	ંઆિેિ	છે.
 ● 	સને	૨૦૨૧-૨૨માં	નિેમબર-૨૦૨૧	અંતિિ	કુિ	૫૭	િાભાર્થીઓન્રી	સહાર	મંજુર	કરિામા	ંઆિેિ	છે.
 ● 	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	માં	૫૦૦	િક્રાંક	છે.	
 ● 	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	૫૦૦	િક્રાંક	છે.
 ● 	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	૨૫૦.૦૦	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઈ	સૂચિેિ	છે.
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હિહિધલક્ષી મહિલા કરરાણ કનેદ્ર રોજના :
	 તિતિધિક્્રી	મતહિા	કલરાણ	કેન્દ્ર	રોજના	૨૦૦૬	ર્્રી	અમિમા	ંછે.	મતહિાઓન	ેકાનૂન્રી	સમસ્રાઓ	માટે	માગ્યદશ્યન	અને	
રોજગાર્રી	માટ	ેિાિ્રીમ	આપિામા	ંઆિે	છે.	હાિમાં	આિા	૩૧	તજલ્ા	કેન્દ્રો,	શહેર્રી	તિસ્િાર	અન	ેિાિુકાના	૨૩૦	મળ્રી	કુિ	
૨૬૧	તિતિધિક્્રી	મતહિાકલરાણ	કેન્દ્રો	કાર્યરિ	છે.	આ	રોજના	અન્િરે	મહત્તમ	મરા્યદાના	૭૫%	અનુદાન	અન	ેમાનદિેિન	પેટે	
૧૦૦%	અનુદાન	ચૂકિિામાં	આિે	છે.	તિસ્િરણ	અતધ	કાર્રીશ્્રી	દ્ારા	ઓડ્રીટ	ર્રા	બાદ	અનુદાનન	ુચુકિણુ	કરિામા	ંઆિે	છે.
	 તિતિધિક્્રી	મતહિાકલરાણ	કેન્દ્રો	દ્ારા	ઇન્ફોમવેશન	એજરુકેશન	એન્ડ	કોમરુતનકેશન	હેઠળ	પતત્કાઓ,	પેમફિેટો	િગેરે	
રાજરના	પ્રજાજનોને	બહોળ્રી	જાણકાર્રીનાં	હિેુસર	કેન્દ્ર	દ્ારા	પ્રકાતશિ	કર્રીને	િેઓ	દ્ારા	િેનો	બહોળો	પ્રચાર	કરિામાં	આિે	
છે.	રાજર	સરકારશ્્રી	દ્ારા	ઘરેિુ	તહંસા	અતધતનમ-૨૦૦૫	હઠેળ	સતિ્યસ	પ્રોિાઈડર	િર્રીકે	૨૬૬	સેન્ટોરોને	તનરુક્ત	કરિામાં	
આિ્રી	છે.
	 િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૪૯૮.૯૩	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	સૂચિેિ	છે.
મહિલા હિકાસ એિોડ્ય
	 મતહિા	તિકાસ	એિોડ્યનું	અમિ્રીકરણ	િષ્ય	૨૦૦૬	ર્્રી	કરિામાં	આિે	છે.	મતહિા	તિકાસ	ક્ેત્ે	ગુજરાિ	રાજરમાં	૧૦	
િષ્યર્્રી	કામગ્રીર્રી	કરિ્રી	સ્િૈસચછક	સંસ્ર્ાન	ેઅને	સામાતજક	કાર્યકરન	ેિેમન્રી	કામગ્રીર્રી	બદિ	પ્રોતસાહન	રૂપે	એિોડ્ય	આપિાન્રી	
રોજના	અમિમાં	છે.	મતહિા	તિકાસ	ક્ેતે્	શ્ેષ્ઠ	કામગ્રીર્રી	કરિ્રી	એક	સ્િૈસચછક	સંસ્ર્ા	ને	` ૧.૦૦	િાખ	િર્ા	મતહિા	કલરાણ	કે્ત્ે	
કાર્ય	કરિ્રી	શ્ેષ્ઠ	એક	મતહિા	કાર્યકરને	` ૦.૫૦	િાખનો	દર	િષવે	પુરસ્કાર	એિોડ્ય	આપિાન્રી	રોજના	છે.	સદર	પુરસ્કાર	સ્િૈસચછક	
સંસ્ર્ા	અને	મતહિા	કાર્યકરને	એક	જ	િખિ	મળિાપાત્	છે.
	 િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૨.૦૦	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	સૂચિેિ	છે.
કુટુંબ સલાિ કનેદ્રો
	 કુટુંબ	સિાહ	કેન્દ્રોન્રી	કામગ્રીર્રી	મતહિા	અને	બાળ	તિકાસ	તિભાગના	ઠરાિ	ક્રમાંક	:પરચ/	૧૦૨૦૦૦/	૫૩	(૬)/અ,	
િા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬	ર્્રી	સમાજ	સુરક્ાન્રી-	કચેર્રીમારં્્રી	િબદ્રીિ	ર્ઇ	કતમશ્નર	મતહિા	અન	ેબાળ	તિકાસન્રી	કચેર્રીને	સોંપિામાં	
આિેિ	છે.	કુટુંબ	સિાહ	કેન્દ્રોમાં	કૌટુંતબક	િર્ા	સામાતજક	તિિાદને	િગિા	ંપ્રશ્નો	જેિા	કે,	છૂટાછેડા,	કૌટુંતબક	કિહ,	સ્ત્્રીઓન	ે
કુટુંબ	દ્ારા	માનતસક	ત્ાસ	સ્ત્્રીઓને	સંપતત્તના	પ્રશ્નોમા	ંઅન્રાર	તિગેરે	સામાતજક	તિિાદને	િગિા	ંપ્રશ્નોનુ	ંતનરાકરણ	િાિિા	
િર્ા	સમાધાન	કરાિિા	આિા	કેન્દ્રો	દ્ારા	પ્રરનિો	હાર્	ધરિામાં	આિે	છે.	હાિમાં	૦૪	કુટુંબ	સિાહ	કેન્દ્રો	કાર્યરિ	છે.	કેન્દ્ર	દ્રીઠ	
એક	(૧)	સામાતજક	કાર્યકર	ફરજ	બજાિે	છે.	જેઓને	પગારના	ંખચ્ય	પેટે	૯૦	ટકા	િેખે	રાજર	સરકાર	દ્ારા	અનુદાન	મંજુર	
કરિામાં	આિે	છે.	ઓડ્રીટ	ર્રા	બાદ	અનુદાનનુ	ચુકિણું	કરિામાં	આિે	છે.
	 િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૨૪.૦૪	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	સૂચિેિ	છે.
મહિલા મંડળ
	 મતહિા	મંડળન્રી	રોજનાકીર	કામગ્રીર્રી	મતહિાઅન	ેબાળ	તિકાસ	તિભાગના	ઠરાિ	ક્રમાંક	:પરચ/	૧૦૨૦૦૦/૫૩(૬)/અ,	
િા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬	ર્્રી	સમાજ	સુરક્ાન્રી-કચેર્રીમાંર્્રી	િબદ્રીિ	ર્ઇ	કતમશ્નર	મતહિા	અન	ેબાળ	તિકાસન્રી	કચેર્રીને	સોંપિામાં	
આિેિ	છે.	મતહિામંડળન્રી	રોજના	દ્ારા	અભણ,	તનરાધાર,	તબનરોજગાર	બહેનોને	આતર્્યક	ઉપાજ્યન	ર્ાર	િર્ા	િેઓને	પગભર	
કરિાના	સુઆશ્રર્્રી	તસિણ,	એમબ્ોરડર્રી	તિગેરેન્રી	િાિ્રીમ	આપિામાં	આિે	છે.	મતહિા	મંડળ	કેન્દ્રોન	ેગ્ાન્ટ	ઇન	કોડ–૧૯૯૨	
ન્રી	જોગિાઇને	આતધન	૯૦%	િેખે	અનુદાન	મંજુર	કરિામાં	આિે	છે.	જેમાં	નાણાકીર	તિસંગિિા	હોઇ	સરકારશ્્રીન	ેએકસતુ્િા	
માટે	અહેિાિ	કરેિ	છે.	હાિ	રાજરના	છ	તજલ્ામા	ંકુિ	૧૨	કેન્દ્રો	કાર્યરિ	છે.	ઓડ્રીટ	ર્રા	બાદ	અનુદાનનુ	ંચુકિણું	કરિામાં	
આિે	છે.
	 િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૧.૩૧	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	સૂચિેિ	છે.
સિધાર ગૃિ
	 ભારિ	સરકારન્રી	નિ્રી	માગ્યદતશ્યકા	મુજબ	સ્િધાર	શેલટર	હોમ	અન	ેશોટ્ય	 સ્ટે	હોમ	ન	ે“સ્િધાર	ગૃહ”	માં	 રૂપાંિકરિ	
કરિામાં	આિેિ	છે.	શેલટર	હોમ	દ્ારા	પ્રીકડિ	મતહિાઓન	ેરહેિાન્રી	સગિડ	િર્ા	પુનિ્યસનના	પ્રરનિો	હાર્	ધરિાન્રી	સાર્ે	
મુશકેિભર્રી	સસ્ર્તિ	માં	મુકારેિ	મતહિાઓના	સામાતજક	િેમજ	આતર્્યક	ઉતર્ાન	કરિામાં	આિે	છે.	હાિ	કાર્યરિ	સ્િધાર	રોજના	
અને	શોટ્ય	સ્ટેહોમ	રોજનાનુ	એકીકરણ	કર્રીને	ભારિ	સરકાર	દ્ારા	તપડ્રીિ	મતહિાઓન	ેરહેઠાણ	અન	ેન્રુનિમ	જરૂર્રીરાિ	પુર્રી	
પાડિા	નિ્રી	રોજના	“સ્િધાર	ગૃહ”	અમિમા	મુકિામા	આિ્રી	છે.	ભારિ	સરકાર	ે૬૦%	અન	ેરાજર	સરકારશ્્રીએ	૪૦%	ફાળો	
આપિાનો	ર્ાર	છે.	રાજરમાં	૦૭	સ્િધાર	ગૃહ	કાર્યરિ	છે.
	 િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૧૨૦.૭	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	સૂચિેિ	છે.
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સિધાર ગૃિ બાંધકામ
	 બાંધકામ	 અનુદાન	 રાજર	 સરકારોન્રી	 એજન્સ્રીઓ	 સતહિ	 મતહિાતિકાસ	 તનગમો,	 મરુતનતસપિ	 કોપપોરેશનો	 અન	ે
પંચારિ્રીરાજ	સસં્ર્ા	ઓને	આપિામાં	આિશે.	ભારિ	સરકારે	૬૦%	અન	ેરાજર	સરકારશ્્રીએ	૪૦%	ફાળો	આપિાનો	ર્ાર	છે.	
બાંધકામ	પેટ	ેિાભાર્થી	દ્રીઠ	મહિમ	` ૧,૩૩,૦૦૦	સહાર	ચૂકિિામાં	આિે	છે.	િષ્ય	૨૦૨૦-૨૧	(િહ્રીિટ્રી	અન	ેબાંધકામ)	માટે	
આરોજન	હેઠળ	કિુ	` ૧.૦૦	િાખન્રી	ટોકન	જોગિાઇ	સૂચિિામાં	આિેિ	છે.
	 િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૧.૦૦	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	સૂચિેિ	છે.
િદકિંગ િુમન િોસટેલ :
	 ભારિ	સરકાર	પુરસ્કૃિ	રોજના	છે.	કામ	કરિ્રી	મતહિા,	તિધિા,	તન	રાધાર,	છૂટાછેડા	િ્રીધિે,	જુદ્રી	રહેિ્રી	પરતણિ	સ્ત્્રીઓ	
માટે	 રહેઠાણન્રી	 વરિસ્ર્ા	 છે.	 NGO,	 ઉધોગગૃહો,	 રાજર	 સરકાર	 સંચાતિિ	 તનગમો,	 રાજર	 સરકાર,	 રુતનિસથીટ્રી,	 સ્ર્ાતનક	
સ્િરાજરન્રી	 સસં્ર્ાઓ,	 સરકાર્રી	 સંસ્ર્ાઓ,	 િગેર	ે સંસ્ર્ાઓ	 બાંધ્રી	 શકે.	 અમદાિાદ-૪,	 િડોદરા-૩,	 સુરિ-	 ૨,	 રાજકોટ-	 ૨,	
ભાિનગર	-૧,	જામનગર	-૧,	કચછ-૧,	મહેસાણા-૧,	ગાંધ્રીનગર-૧	મળ્રી	હાિ	રાજરમાં	૧૬	િકકિંગ	તિમેન	હોસ્ટેિ	કાર્યરિ	છે.	
કેન્દ્ર/રાજરનો	િર્ા	સંસ્ર્ાનો	તહસ્સો	૬૦:૧૫	:૨૫	િેખે	રહેશે	િેમજ	હાિમાં	સુરિ	તજલ્ામા	ંિકકિંગ	તિમેન	હોસ્ટેિ	નુ	ંબાંધકામ	
ચાિુ	છે	અને	ભરૂચ	તજલ્ાના	બાંધકામ	અર્વે	ભારિ	સરકારને	દરખાસ્િ	મોકિ્રી	આપેિ	છે.
	 િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	ટોકન	જોગિાઇ	સૂચિેિ	છે.
ઉજ્જિલા :
	 ભારિ	સરકાર	પુરસ્કૃિ	રોજનાના	માપદંડ	મુજબ	સ્િૈતછક	સસં્ર્ાઓન	ેમતહિા	અન	ેબાળ	તિકાસ	મંત્ાિર,	કદલહ્રી	દ્ારા	
મંજુર્રી	આપિામાં	આિે	છે.	મુખર	હેિુ	ગેરકારદેસર	દેહવરાપારન	ુતનરંત્ણ	અન	ેબચાિ	પુન:સ્ર્ાપન	અન	ેગેરકારદે	દેહવરાપારના	
શોતષિોના	પુન:સમન્િર	અંગેન્રી	સિ્યગ્ાહ્રી	રોજના	છે.
	 આ	રોજનામાં	ભારિ	સરકારનો	તહસ્સો	૬૦%	અને	રાજર	સરકારનો	તહસ્સો	૩૦%	અન	ેસંસ્ર્ાનો	તહસ્સો	૧૦%	છે.	િષ્ય	
૨૦૧૬-૧૭	 ર્્રી	 રોજના	અમિમાં	આિેિ	 છે.	 સામાતજક	 ગતિશ્રીિિા	અન	ે સ્ર્ાતનક	 સમાજોન્રી	 સામેિગ્રીર્રી,	 ન્રીતિતનમા્યણ	
કાર્યક્રમો,	કાર્યશાળાઓ,	સેતમનારો	અન	ેઆિા	અન્ર	કાર્યક્રમો	દ્ારા	ચચા્યઓ	પેદા	કરિ્રી	અન	ેઅન્ર	નિ્રીન	પ્રવૃતત્તઓ	દ્ારા	શોતષિ	
વરતક્તઓને	િેમના	શોષણના	 સ્ર્ાનેર્્રી	છોડાિિન્રી	સરળિા	કર્રી	આપિ્રી	અન	ેિેમને	સુરતક્િ	કબજામાં	 રાખિ્રી.	શોતષિોને	
પરામશ્ય/સિાહ	સૂચન,	કાનૂન્રી	મદદ	અને	માગ્યદશ્યન	સતહિ	પારાન્રી	સિિ	િો	જરૂકરરાિો	જેિ્રી	ક	ેઆશ્ર,	ખોરાક,	કપડાં,	
િબ્રીબ્રી	સારિાર	પૂરાં	પાડ્રીને	િતકાળ	અને	િાંબાગાળાન્રી	પુન:સ્ર્ાપન	સેિાઓ	પૂર્રી	પાડિાન્રી	કામગ્રીર્રી	કરિામા	ંઆિે	છે.	
ગુજરાિમાં	અમદાિાદ	ખાિે	૧	કેન્દ્ર	કાર્યરિ	છે.
	 િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૨૩.૭૩	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	સૂચિેિ	છે.
ઘરેલું હિંસા સામે મહિલાઓને રક્ષણ આપિો અહધહનરમ-૨૦૦૫ ઃ
	 રાજર	સરકાર	ેમતહિાઓ	ઉપર	ર્િ્રી	ઘરેિું	તહંસાના	અટકાિ	માટે	ઘરેિું	તહંસા	અતધતનરમ-૨૦૦૫	અમિ્રી	બનાિેિ	છે.	
કુટુંબમાં	ર્રેિ	કોઇપણ	જાિન્રી	તહંસાનો	ભોગ	બનેિ	મતહિાઓન	ેિર્ા	િે	સાર્ે	સંકળારેિ	બાબિોમાં	અસરકારક	રક્ણ	પુરૂ	પાડ	ે
છે.	હાિમાં	૨૬૬	સતિ્યસ	પ્રોિાઇડરન્રી	તનમણુંક	આપેિ	છે.
નારી સંરક્ષણ ગૃિો / કેનદ્રો :
	 નૈતિક	અને	સામાતજક	સ્િાસ્થર	ભાગરૂપ	ેરાજરમાં	આ	રોજના	કાર્યરિ	છે	અને	અનૈતિક	િેપાર	અટકારિ	ધારો-૧૯૫૬	
(સુધારેિ-૧૯૮૬)	ગુજરાિ	રાજરમાં	અમિમાં	છે.	હાિમાં	ગુજરાિ	રાજરમાં	કતમશ્નર	મતહિા	અન	ેબાળ	તિકાસ	હસ્િક	સરકાર્રી	
૦૪	નાર્રી	સંરક્ણ	ગૃહો	અને	૦૬	નાર્રી	સંરક્ણ	કેન્દ્રો	કાર્યરિ	છે.	િે	જ	ર્રીિે	સ્િૈસચછક	ધોરણે-૦૬	તપ્રિેન્ટ્રીિ	રેસ્કરુ	સને્ટર	કાર્યરિ	
છે.	જેમાં	ન્રીચ	ેમુજબ	મતહિાઓન	ેપ્રિેશ	આપિામાં	આિે	છે.	
	 ઘરિેું	તહંસા,	અનાર્,	આશ્રન્રી	જરૂર્રીરાિિાળ્રી	સામાતજક	બતહષકાર	અર્િા	બળજબર્રીર્્રી	દેહતિક્રર	કરિામાં	આિિ્રી	
અને	નૈતિક	ર્રીિે	ભરમાં	મુકારેિ્રી	૧૮	િષ્યર્્રી	ઉપરન્રી	મતહિાઓન	ેઆશ્ર	રહેઠાણ,	ભોજન,	આતર્્યક	સ્િાિંબન	માટે	િાિ્રીમ,	
કાનુન્રી	સિાહ,	તશક્ણ	િગેરે	સેિાઓ	આપિામાં	આિે	છે.	મતહિા	સાર્ે	૧૪	િષ્ય	સુધ્રીન્રી	દ્રીકર્રી	િર્ા	૦૬	િષ્ય	સુધ્રીના	પતુ્ન	ે
પણ	આશ્ર	આપિામાં	આિે	છે.	િધુમાં	૩	માસ	ર્્રી	૦૧	િષ્ય	સુધ્રી	આશ્ર	આપિામા	ંઆિે	છે.
	 નાર્રી	સંરક્ણ	ગૃહો/કેન્દ્રોનો	મુળ	ઉદ્દેશ	તનિસ્રીઓન	ેસશતક્તકરણ	પ્રેરિાનો	અન	ેતિકસાિિનો	અન	ેિેણ્રીન	ેપુનિ્યસનમાં	
મદદ	કરિાનો	છે.
	 િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૫૭૧.૩૩	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	સૂચિેિ	છે.
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રાજર મહિલા સંશાધન કનેદ્ર – SRCW – NMEW :

	 ગુજરાિમાં	રાજર	મતહિા	સંસાધન	કેન્દ્ર	(SRCW)	ન્રી	શરૂઆિ	જુિાઈ	-	૨૦૧૨માં	ગુજરાિ	સરકારના	મતહિા	અને	
બાળ	તિકાસ	તિભાગના	મતહિાતિંગ	ખાિે	કરિામાં	આિ્રી.	SRCWનો	મુખર	હેિુ	રાજરમા	ંમતહિાઓનો	સિાાંગ્રી	તિકાસ	ર્ાર	
અને	મતહિાઓનું	સશતક્તકરણ	ર્ાર	 િે	માટે	 તિતિધ	 તહિધારકો	સાર્ે	જાતિ	ગિ	સિંેદનશ્રીિિા	 (Gender	Sensitization)	
કાર્યક્રમોનું	 અમિ્રીકરણ	 િર્ા	 અસરકારક	 સંકિન	 દ્ારા	 કારદાઓ	અન	ે રોજનાઓ	અંગેન્રી	 માતહિ્રી	 છેિાડાના	 િોકો	 સુધ્રી	
પહોંચાડિાનો	છે.
	 મતહિા	શતક્ત	કેન્દ્ર	મતહિા	અને	બાળ	તિકાસ	મંત્ાિર	દ્ારા	ગ્ામર	મતહિાઓના	સિાાંગ્રી	તિકાસ	અન	ેસશતક્તકરણ	માટે	
તજલ્ા	િેમજ	િાિુકા	સ્િરે	મતહિાશતક્ત	કેન્દ્રો	શરૂ	કરિા	માટે	“મતહિા	શતક્ત	કેન્દ્ર”	(MSK)	રોજના	અમિમા	ંમુકેિ	છે.	મતહિા	
શતક્ત	કેન્દ્ર	દ્ારા	સરકારન્રી	તિતિધ	સેિાઓ,	કાર્યક્રમો,	રોજનાઓ	િર્ા	કૌશલર	તિકાસ,	રોજગાર્રી,	કડતજટિ	સાક્રિા,	આરોગર	
અને	પોષણને	િગિ્રી	માતહિ્રી	અન	ેકાર્યક્રમો	ગ્ામર	સ્િરન્રી	છિેાડાન્રી	મતહિાઓ	સુધ્રી	પહોચાડિામાં	આિશે	જેર્્રી	મતહિાઓ	
સશક્ત	બન્રી	શકે.
	 આ	ઉપરાંિ	ભારિ	સરકાર	દ્ારા	મતહિા	સશતક્તકરણ	માટે	અમિ્રી	કાર્યક્રમો,	રોજનાઓ	જેિા	કે	બેટ્રી	બચાઓ	બેટ્રી	
પઢાઓ	(BBBP),	િન	સ્ટોપ	સેન્ટર,	મતહિા	હેલપિાઈન,	મતહિા	પોિ્રીસ	સ્િરંસિેકો,	સ્િધાર,	ઉજ્જિિા,	િકકિંગ	િ્રીમેન	હોસ્ટેિ	
િગેરે	સતહિ	રાજર	સ્િરન્રી	મતહિાિક્્રી	કાર્યક્રમો,	રોજનાઓ	અંગેન્રી	માતહિ્રી	અને	સેિાઓ	પૂર્રી	પાડિામા	ંઆિશે.
	 મતહિા	અને	બાળ	તિકાસ	મંત્ાિરન્રી	આ	રોજનાન્રી	માગ્યદતશ્યકામાં	દશા્યવરા	મુજબ	આ	રોજનાના	અમિ્રીકરણ	બાબિે	
તજલ્ાઓન્રી	પસંદગ્રી	ન્રીતિ	આરોગ	દ્ારા	કરિામાં	આિેિ	છે.	જે	અનુસાર	િેનો	કાર્ય	તિસ્િાર	ભારિના	તનરિ	કરિે	૬૪૦	
તજલ્ાઓમાં	સુરોતજિ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	જે	પૈકી	ગુજરાિના	૨૬	 તજલ્ાઓમાં	 “તજલ્ા	મતહિા	શતક્ત	કેન્દ્ર”	 (District	
Mahila	Shakti	Kendra	-DMSK)	અને	િાિુકા	મતહિા	શતક્ત	કેન્દ્ર	(	Block	Mahila	Shakti	Kendra)	કાર્યરિ	છે.	જે	પૈકીના	
બે	તજલ્ાના	(નમ્યદા	અને	દાહોદ)	કુિ	૧૩	િાિુકામા	ંિાિુકા	મતહિા	શતક્ત	કેન્દ્ર	કાર્યરિ	છે.	
	 િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૭૫૧.૯૬	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	સૂચિેિ	છે.
બેટી બચાિો બેટી પઢાિો ઃ
	 બેટ્રી	 બચાિો	 બેટ્રી	 પઢાિો	 કેન્દ્ર	 સરકારના	 મતહિા	અન	ે બાળ	 તિકાસ	 મંત્ાિર	 દ્ારા	 િા.	 ૨૨/૦૧/૨૦૧૫ના	 રોજ	
પાન્રીપિ(હકરરાણા)	ખાિે	માન.	િડાપ્રધાનશ્્રી	દ્ારા	“બેટ્રી	બચાિો	બેટ્રી	પઢાિો”	રોજનાન્રી	શરૂઆિ	કરિામાં	આિ્રી	છે.	આ	
રોજના	ભારિ	સરકારના	મતહિાઅન	ેબાળ	તિકાસ	મંત્ાિર,	આરોગર	અન	ેપકરિાર	કલરાણ	મંત્ાિર	અને	માનિ	સંસાધન	
તિકાસ	મંત્ાિરના	દ્ારા	કારા્યસન્િિ	કરિામાં	આિેિ	છે.	આ	રોજનાનુ	ંઅમિ્રીકરણ	ભારિના	િમામ	રાજરો	અને	કેન્દ્રશાતસિ	
પ્રદેશોમાંર્્રી	પસંદ	કરિામાં	આિેિ	૧૬૧	તજલ્ાઓમાં	કરિામાં	આિેિ	છે.	ગુજરાિ	રાજરના	૨૨	તજલ્ાઓમાં	આ	રોજનાનુ	ં
અમિ્રીકરણ	કરિામાં	આિેિ	છે.
સખી િન સટોપ સેનટર : (OSC) 
	 ભારિ	સરકારના	મતહિા	અને	બાળ	તિકાસ	મંત્ાિર	દ્ારા	િમામ	રાજરોમાં	તહસાર્્રી	પ્રીકડિ	મતહિાઓન	ેએક	જ	સ્ર્ળેર્્રી	
િાતકાતિક	આશ્ર	િર્ા	સંકતિિ	સેિાઓ	પૂર્રી	પાડિા	માટે	ઓગસ્ટ	૨૦૧૬	ર્્રી	સખ્રી	િન	સ્ટોપ	સેન્ટર	(OSC)	રોજના	શરૂ	
કરિામાં	આિ્રી	છે.	આ	રોજનાનો	હેિુ	તહંસાર્્રી	પ્રીકડિ	કોઇપણ	કકશોર્રી/	મતહિાને	એક	જ	સ્ર્ળેર્્રી	િેન	ેજરૂર	હોર	િેિ્રી	િમામ	
સુતિધાઓ	પૂર્રી	પડિાનો	છે.	સખ્રી	કેન્દ્ર	દ્ારા	 તહસાર્્રી	પ્રીકડિ	 કકશોર્રીઓ/મહ્રીિાઓન	ેિાતકાતિક	િબ્રીબ્રી	સારિાર,	આશ્ર,	
કારદાકીર	સિાહ/	માગ્યદશ્યન,	પોિ્રીસન્રી	સહાર	િર્ા	પરામશ્ય	જેિ્રી	સિેાઓ	િાતકા	તિક	ધોરણે	પૂર્રી	પાડિામાં	આિે	છે.	કેન્દ્ર	
સરકાર	દ્ારા	ગુજરાિના	૩૩	તજલ્ાઓમાં	િન	સ્ટોપ	સને્ટર	કાર્યરિ	છે.
૧૮૧ અભરમ્ મહિલા િેરપલાઈન :

	 રોજના	અમિ્રીકરણ	૪	ફેબ્ુઆર્રી	૨૦૧૪	ર્્રી	નિેમબર	૨૦૨૧	સુધ્રી	૯,૫૦,૦૩૮	ર્્રી	પણ	િધારે	મતહિાઓને	તિકટ	
પકરસસ્ર્તિ	માં	સિાહ,	બચાિ	માગ્યદશ્યન	માટે	૧૮૧	હેલપ	િાઇનન્રી	મદદ	િ્રીધ્રી	છે	િેમજ	િાકીદન્રી	પર્રીસસ્ર્તિ	મા	ંઘટના	સ્ર્ળ	
ઉપર	અભરમ્	રેસકરુિન	સાર્ે	કાઉસન્સિર	જઇને	૧,૯૪,૨૫૭	જેટિા	મતહિાન	ેમદદ	પુર્રી	પાડિે	છે.	િેમજ	૧,૨૦,૬૫૩	જેટિા	
કકસ્સા	માં	સ્ર્ળ	ઉપર	જ	સમાધાન	કર્રી	કેસનો	તનકાિ	કરેિ	છે.	૫૮,૮૭૭	જેટિ્રી	મતહિાઓના	ગંભ્રીર	પ્રકારના	કકસ્સામાં	ઘટના	
સ્ર્ળ	ઉપર	જઈને	રેસકરું	િાન	દ્ારા	રેસકરું	કર્રીન	ેિાંબાગાળાના	કાઉસન્સતિંગ	માટે	સરકારન્રી	અન્ર	સંસ્ર્ાઓ	સુધ્રી	પહોંચાડિામાં	
આિેિ	હિા.
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	 રાજરન્રી	મતહિાને	મુશકેિ્રીન્રી	સસ્ર્તિમાં	ઝડપર્્રી	તિકરિ	મદદ	મળ્રી	રહે	િે	માટે	અદ્યિન	ટેક્ોિૉજીનો	ઉપરોગ	કર્રીને	
સમગ્	ભારિમાં	પહેિ્રી	કહ્રી	શકાર	િેિ્રી	ઇન્ટ્રીગ્ેટેડ	૧૮૧	અભરમ્્	મોબાઈિ	એસપિકેશન	બનાિિમાં	આિ્રી	છે.	૧૮૧	અભરમ્્	
મતહિા	હેલપ	િાઇનના	અધરિન	મોબાઈિ	એસપિકેશનનું	િોકાપ્યણ	શ્્રી	તિજર	રૂપાણ્રી,	માન.	મુખરમંત્્રી,	ગુજરાિના	િરદ	હસ્િે	
િા	૬	ઓગસ્ટ,	૨૦૧૮	ના	રોજ	કરિામાં	આિેિ	છે.	આ	પ્રસંગે	શ્્રી	પ્રકદપતસંહ	જાડેજા,	માન.	મંત્્રીશ્્રી	ગૃહ	તિભાગ	(રાજરકક્ા)	
અને	શ્્રીમિ્રી	તિભાિર્રીબેન	દિે,	માન.	મંત્્રીશ્્રી,	મતહિા	અને	બાળ	તિકાસ	તિભાગ	(રાજર	કક્ા)ન્રી	પ્રેરક	ઉપસસ્ર્તિ	માં	િોકાપ્યણ	
કામગ્રીર્રી	પણુ્ય	કરિામાં	આિ્રી	હિ્રી.	૧૮૧	અભરમ્્	મોબાઈિ	એસપિકેશનનુ	ંટૂંકા	સમર	ગાળામાં	૧,૩૦,૭૧૬	કરિા	ંિધાર	ે
મતહિાઓ	દ્ારા	રજીસ્ટ્ેશન	કર્રી	પોિાન્રી	સેફટ્રી	માટે	મોબાઈિ	એસપિકેશન	ડાઉનિોડ	કરેિ	છે.	ઓગસ્ટ	૨૦૧૮માં	સમગ્	
રાજરમાં	 ૩૮	જેટિા	અભરમ્	મતહિા	સંમેિનનું	આરોજન	 કરિામાં	આવરું	 હિું	 જેમાં	 તજલ્ાિર	 રાજરના	માન.	 મંત્્રીશ્્રી,	
સાંસદશ્્રી,	 ધારાસભરશ્્રી,	 બોડ્ય/તનગમ	અન	ે તજલ્ા	 કક્ાના	 પદાતધકાર્રીશ્્રીઓ	 દ્ારા	 તિશાળ	 સંખરામાં	 ઉપસસ્ર્િ	 મતહિાઓન	ે
માગ્યદશ્યન	પુરં	પડેિ.
	 મતહિાઓને	૧૮૧	અભરમ્	હેલપ	િાઈનન્રી	માતહિ્રી	મળ્રી	રહે	િેમજ	જન	જાગૃતિ	ફેિાિ્રી	શકાર	િે	માટે	ખાસ	અતભરાન	
ચિાિિામાં	આવરું	હિું.	તબન	જરૂર્રી	ફોન	કોિ	કે	મેસેજ	દ્ારા	મતહિાન્રી	પજિણ્રીના	કેસમાં	પોિ્રીસ	સ્ટેશને	ગરા	િગર	ઘેરબેઠા	
સમસ્રાના	તનરાકરણ	માટે	૧૮૧	મતહિા	હેલપિાઇનમાં	અદ્યિન	ટેક્ોિૉજીનો	ઉપરોગ	કર્રીને	પોિ્રીસ	એકશન	ડેસ્કને	સતક્રર	
ર્રીિે	કાર્યરિ	કરિામાં	આિે	છે.
	 િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૧૨૩૪.૨૪	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	સૂચિેિ	છે.
મહિલા પોલીસ િોલેનટીરર :

	 ગુજરાિ	રાજરમાં	આ	રોજના	કતમશ્નર	કચેર્રી,	મતહિાતિંગ,	મતહિાઅન	ેબાળ	તિકાસ	તિભાગ	અન	ેગૃહ	તિભાગ	દ્ારા	
િષ્ય	૨૦૧૭	ર્્રી	અમિ્રીકૃિ	છે,	ભારિ	સરકારન્રી	ગાઈડ	િાઇન	મુજબ	પ્રારોતગક	ધોરણ	ેરાજરના	કોઈ	પણ	બે	તજલ્ા	ક	ેજરાં	
સ્ત્્રી	જન્મ	દર	ઓછો	હોર	િેમજ	મતહિા	પર	ર્િ્રી	તહસાનું	પ્રમાણ	િધારે	હોર	િેિા	તજલ્ાન્રી	પસંદગ્રી	કરિાન્રી	રહે	છે.	
	 ગુજરાિ	રાજરમાં	આ	રોજના	માટે	ઉક્ત	માપદંડો	પ્રમાણે	પ્રારોતગક	ધોરણે	સુરિ	િેમજ	અમદાિાદ	તજલ્ાન્રી	પસંદગ્રી	
કરિામાં	આિેિ	છે.	પસંદગ્રી	કરેિ	સુરિ	તજલ્ામાંન્રી	૫૬૭	અન	ેઅમદાિાદ	તજલ્ામાંન્રી	૪૭૪	ગ્ામ	પંચારિો	ને	આિર્રીને	
પંચારિ	દ્રીઠ	૧	“મતહિા	પોિ્રીસ	િોતિન્ટ્રીરર”	ન્રી	માનદ	સેિા	િેિામાં	આિે	છે.	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	માં	૭૫૦	ર્્રી	પણ	િધ	ુમતહિા	
પોિ્રીસ	િોતિન્ટ્રીરર	મતહિાઓ	કાર્યરિ	છે.	
	 િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૧૦૦.૦૦	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	સૂચિેિ	છે.
પોલીસ સટેશન બેઇઝ સપોટ્ય સેનટર ઃ
	 ગુજરાિ	 સરકારના	 મતહિા	 અને	 બાળ	 તિકાસ	 તિભાગના	 ઠરાિ	 ક્રમાંક	 નં.	 મહર/૧૦૨૦૧૩/૯૬૨૪૦/અ,	
િા.૦૮/૦૫/૨૦૧૩	દ્ારા	પ્રીકડિ	મતહિાઓ	માટ	ેતજલ્ા	દ્રીઠ	એક	સપોટ્ય	સને્ટર	શરૂ	કરિાન્રી	રોજનાન	ુઅમિ્રીકરણ	કરિામાં	
આિેિ	છે.	આ	સને્ટરનો	મુખર	હેિુ	તિંગભેદ,	સ્ત્્રી	ભૃણહતરા,	ઘરેિું	તહંસા	અન	ેઅતરાચાર	અન	ેસામાતજક	અસમાનિા	જેિા	
પ્રશ્નોમાં	પ્રીકડિ	મતહિાને	પોિે	તનણ્યર	િેિા	સક્મ	બનાિિન્રી	અન	ેસસં્ર્ાકીર	સહાર	કરિાનો	હેિુ	રહેિો	છે.	
	 પોિ્રીસ	સ્ટશેન	બેઇઝડ	સપોટ્ય	સેન્ટર	રોજના	હાિના	િબક્ે	ગુજરાિના	૩૩	તજલ્ાઓમાં	૬૫	સેન્ટર	કાર્યરિ	છે.	જેના	
માટે	િમામ	તજલ્ાઓમાં	તનધા્યકરિ	કરેિ	પોિ્રીસ	સ્ટશેનમા	ંિાિ્રીમબદ્ધ	બે	કોઉન્સેિરન્રી	તનમણુક	કરિામાં	આિ્રી	છે.	જે	પૈકી	
હાિના	િબક્ે	૧૦૦	કાઉન્સેિર	કાર્યરિ	છે.	િષ્ય	૨૦૨૦-૨૧	દરમરાન	૭૦૦૯	તપકડિ	મતહિાઓએ	રોજના	અિંગ્યિ	સેિા	
િ્રીધેિ	છે.
	 અતરાર	સુધ્રી	કિુ	૮૮૭૫	મતહિાઓન	ેપોિ્રીસ,	પ્રોટેકશન	ઓફીસર,	કાનુન્રી	સેિા	િર્ા	સતિ્યસ	પ્રોિઈડર	સારે્	સંકિન	
કર્રીને	મતહિાઓને	ઘરેિું	તહંસાના	કેસમાં	મદદ	પૂર્રી	પાડિામાં	આિ્રી	છે.	હાિના	િબકે્	રોજના	અિંગ્યિ	૧૯૫૪	કેસન્રી	પ્રતક્રરા	
ચાિુ	કેસ	છે.	કાઉન્સેિર	દ્ારા	સંિગ્	તજલ્ામાં	જેન્ડરના	મુદ્દામાં	જાગૃતિ	કાર્યક્રમ	કરિામાં	આવરા	છે.
	 સપોટ્ય	સેન્ટરમાં	ઘરેિું	તહંસા,	નશામાં	ર્િ્રી	તહંસા,	બળાતકાર,	બાળ	અતરાચાર,	દહેજ,	બાળકનો	કબજો,	સાઈબર	ક્રાઈમ,	
મતહિાઓન્રી	જાિ્રીર	સિામણ્રી	િર્ા	ડાકણ	પ્રર્ા	જેિા	કેસોમા	ંસપોટ્ય	પુરો	પાડિામા	ંઆવરો	છે.
	 િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૨૯૨.૪૦	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઇ	સૂચિેિ	છે.
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પ્રવૃહતિની રૂપરેખા િષ્ય ૨૦૨૨-૨૩
	 ગુજરાિ	 મતહિા	 આતર્્યક	 તિકાસ	 તનગમ	 િ્રી.	 ગાંધ્રીનગરન્રી	 રચના	 ગુજરાિ	 રાજરન્રી	 ગર્રીબ	 અને	 જરૂર્રીરાિમંદ	
મતહિાઓનાં	ઉતકષ્યનાં	ઉદ્દેશર્્રી	માચ્ય	૧૯૮૧	નાં	રોજ	કરિામા	ંઆિેિ.	તરારબાદ	તનગમને	ભારિ્રીર	કંપન્રી	ધારા-૧૯૫૬	હેઠળ	
િા.	૧૬/૮/૧૯૮૮	નાં	રોજ	નોંધિામાં	આિેિ.	તનગમ	દ્ારા	કંપન્રી	િર્રીકેન્રી	કામગ્રીર્રી	િા.૦૧/૦૧/૧૯૮૯	ર્્રી	શરૂ	કરિામાં	
આિેિ.	
	 ગુજરાિ	મતહિા	આતર્્યક	તિકાસ	તનગમ	િ્રી.	મતહિાઓ	આતર્્યક	ર્રીિે	આતમતનભ્યર	બને,	કુટુંબના	ંઆતર્્યક	તિકાસમાં	ફાળો	
આપ્રી	 શક	ે િે	 માટ	ે િંશ	 પરંપરાગિ	 ગૃહ	 ઉદ્યોગ	 સતહિ	 રોજગારિક્્રી,	 િેપાર	 િક્્રી	 અન	ે િાતંત્ક	 િાિ્રીમ	 જરૂર્રીરાિિાિ્રી	
મતહિાઓને	આ	િેમજ	આિ્રી	િાિ્રીમ	િ્રીધેિ	મતહિાઓન	ેઉદ્યોગ	કે	વરિસાર	શરૂ	કરિા	બેંકેબિ	રોજના	હેઠળ	આિર્રી	િઈ	
સહારભિૂ	ર્ાર	છે.	
	 િાજેિરમાં	ગુજરાિ	મતહિા	આતર્્યક	તિકાસ	તનગમ	િ્રી.	ન્રી	પ્રવૃતત્તઓનો	વરાપ	િધાર્રી	િધુમાં	િધુ	મતહિાઓને	રાજર	
સરકારન્રી	િેમજ	ભારિ	સરકારન્રી	રોજનાઓનો	િાભ	આપ્રી	શકાર	િે	હેિુન	ેધરાન	ેિઈ	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	ગુજરાિ	મતહિા	
આતર્્યક	તિકાસ	તનગમ	િ્રી.	ગાંધ્રીનગર	દ્ારા	ન્રીચે	દશા્યિેિ	તિગિે	રોજનાકીર	પ્રવૃતત્ત	અમિમાં	મુકિાનુ	ંઆરોજન	તિચારેિ	છે.	
(૧)  મહિલા સિાિલંબન રોજના
	 આ	રોજના	અંિગ્યિ	ગ્ામર	તિસ્િારમાં	` ૧,૨૦,૦૦૦/-	સુધ્રીન્રી	િેમજ	શહેર્રી	તિસ્િારમાં	` ૧,૫૦,૦૦૦/-	સુધ્રીન્રી	િાતષ્યક	
આિક	ધરાિિા	કુટુંબન્રી	મતહિાઓના	આતર્્યક	તિકાસ	માટે	સહાર	ક૨િામા	ંઆિે	છે,	જે	અંિગ્યિ	મતહિાઓન	ેઆતર્્યક	પ્રવૃતત્ત	
માટે	` ૨૦૦૦૦૦/-	(રૂતપરા	બે	િાખ)	ન્રી	મરા્યદામાં	િોન	આપિા	માટ	ેબેંકોને	મતહિા	આતર્્યક	તિકાસ	તનગમ	દ્ારા	ભિામણ	
કરિામાં	આિે	છે.	આ	રોજના	અિંગ્યિ	િાભાર્થી	મતહિાન	ેપ્રોજેકટ	કોસ્ટના	૧૫%	અર્િા	મહત્તમ	` ૩૦,૦૦૦/-	(રૂતપરા	ત્્રીસ	
હજાર)	બન્ને	માર્્રી	જે	ઓછ	ુહોર	િે	મુજબ	સબસ્રીડ્રી	આપિામાં	આિે	છે.	
	 િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	મા	ંિા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧	અંતિિ	૨૯૦	મતહિા	િાભાર્થી	િાભ	આપિામાં	આિેિ	છે.	િેમજ	` ૬૮.૪૦	
િાખન્રી	સબસ્રીડ્રીન્રી	સહાર	આપિામા	ંઆિ્રી	છે.	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	અંદાજીિ	૧૦૦૦	મતહિા	િાભાર્થીઓન	ેઆ	રોજના	
હેઠળ	આિર્રી	િેિાનો	િક્રાંક	નક્્રી	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	જ	ેમાટે	અંદાજપત્મા	ંકુિ	̀  ૧૫૦.૦૦	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઈ	કરિામાં	
આિેિ	છે.	
(૨) જનરલ િાલીમ રોજના
	 આ	રોજનાનો	મૂળભિૂ	હેિુ	ગર્રીબ્રી	રેખા	હેઠળન્રી	૧૮	િષ્યર્્રી	િધુ	કે	૫૦	િષ્ય	સુધ્રીન્રી	િરન્રી	જરૂકરરાિમંદ	મતહિાઓને	
પરંપરાગિ	કે	બ્રીનપરંપરાગિ	આતર્્યક	પ્રવૃતત્તઓ	માટે	કૌશલર	તિકાસ	િાિ્રીમ	આપિાનો	છે.	
	 િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	માં	િા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧	અંતિિ	૦૫	િાિ્રીમિગપોનુ	ંઆરોજન	કરેિ	છે.	જેમાં	૧૫૬	મતહિાઓને	િાભ	
આપિામાં	આિેિ	છે.	જેમાં	` ૧૪.૯૨	િાખનો	ખચ્ય	કરિામાં	આિેિ	છે.	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	આ	રોજના	હેઠળ	૧૨૫	િાિ્રીમ	
િગપોનું	આરોજન	કરિાનો	િક્રાંક	નક્્રી	કરેિ	છે.	જે	માટે	` ૧૩૦.૦૦	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઈ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	
(૩) મહિલા જાગૃહિ હશહબર ઃ
	 મતહિા	જાગૃતિ	તશતબરનો	ઉદ્દેશ	મતહિાઓને	તિતિધ	વરિસાર,	સરકારશ્્રીન્રી	મતહિાઓન	ેઅનિુક્્રીન	ેઅમિમાં	મુકાિ્રી	
રોજનાઓ	અને	 િેિ્રી	 રોજનાઓ	 હેઠળ	 િાભ	 મેળિિા	 માટે	 અનુસરિાન્રી	 નિ્રી	 પદ્ધતિ	 અંગે	આિ્રી	 તશતબરોમાં	 જાણકાર્રી	
આપિામાં	આિે	છે.	
	 િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	મા	ંિા.૨૦/૧૨/૨૦૨૧	અંતિિ	૫૫	મતહિા	જાગૃતિ	તશતબરનુ	ંઆરોજન	કરિામાં	આિેિ	છે.	જેમાં	
૩૩૭૬	મતહિાઓને	િાભ	આપિામાં	આિેિ	છે.	જેમાં	` ૨૩.૦૦	િાખનો	ખચ્ય	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માં	કુિ	
૭૫	મતહિા	જાગૃતિ	તશતબરનું	આરોજન	કરિાનો	િક્રાકં	નક્્રી	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	જ	ેમાટે	` ૧૫.૦૦	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઈ	
કરિામાં	આિેિ	છે.	જેમાં	૨૨,૫૦૦	મતહિા	િાભાર્થીઓન	ેઆિર્રી	િેિાનો	ભૌતિક	િક્રાકં	રાખિામાં	આિેિ	છે.	
(૪)  પ્રદશ્યન - સિ - િેચાણ : 
	 મતહિાઓ	 દ્ારા	 ઉતપાકદિ	 ચ્રીજિસ્િુઓના	 િેચાણને	 પ્રોતસાહન	આપિા	 દર	 િષવે	 રાજરમાં	 િેચાણન્રી	 ક્મિાિાળા	
શહેરોમાં	પ્રદશ્યન	સહ	િેચાણનું	આરોજન	કરિામાં	આિે	છે,	જેમાં	આિ્રી	મતહિાઓને	સ્ટોિ	ટોકન	ફી	િઈને	ફાળિિામાં	
આિે	છે	 જેર્્રી	મતહિાઓને	ન્રુનિમ	ખચવે	િેચિાન્રી	િક	મળે	છે.	અને	િાંબાગાળાન્રી	િેચાણ	વરિસ્ર્ા	પ્રસ્ર્ાતપિ	કરિાનો	
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અનુભિ	 મળે	 છે.	 (આ	રોજના	અંિગ્યિ	 http://mela.gwedc.gov.in/	 િેબસાઈટ	મારફિે	ઓન	િાઈન	પ્રતક્રરા	 દ્ારા	 સ્ટોિ	
ફાળિિાન્રી	િમામ	કામગ્રીર્રી	કરિામા	આિે	છે.)
	 િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	માં	િા.૨૦/૧૨/૨૦૨૧	અંતિિ	૬	મેળાનું	આરોજન	કરિામાં	આિેિ	છે.	જેમાં	૫૪૫	મતહિા	ઉદ્યમ્રીઓને	
િાભ	આપિામાં	આિેિ	છે.	જેમાં	` ૨૯૭.૫૮	િાખનું	િેચાણ	ર્રેિ	છે.	જેમાં	` ૮૮.૭૩	િાખનો	ખચ્ય	કરિામાં	આિેિ	છે.	િષ્ય	
૨૦૨૨-૨૩	માં	કુિ	૧૬	પ્રદશ્યન	સહ	િેચાણ	મેળા	રોજિાનો	િક્રાકં	નક્્રી	કરેિ	છે.	જે	માટ	ેકુિ	` ૬૦૦.૦૦	િાખન્રી	બજેટ	
જોગિાઈ	કરિામાં	આિેિ	છે.	
(૫) નરુકલીરસ બજેટ : 
	 િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	દરમરાન	ચાિુ	રોજનાઓમાં	સમાિેશ	ર્રેિ	ન	હોર	િેિ્રી	રોજનાકીર	બાબિો	માટે	કુિ	̀  ૧૦/-	િાખન્રી	
નાણાંકીર	જોગિાઈ	સૂચિેિ	છે.	
(૬) હનગમની રોજનાકકીર પ્રવૃહતિઓનો પ્રચાર-પ્રસાર : 
	 તનગમન્રી	મતહિા	કલરાણકાર્રી	રોજનાઓન્રી	તિગિો/માતહિ્રીઓ	જાણકાર્રી	આપિા	િર્ા	રાજરન્રી	મતહિાઓમા	ંસામાજીક	
જાગૃતિ	િાિિાનાં	ઉદ્દશે	માટે	િષ્ય	૨૦૨૧-૨૨	માં	િા.૨૦/૧૨/૨૦૨૧	અંતિિ	` ૧૧.૪૯	િાખ	ખચ્ય	કરિામાં	આિેિ	છે.	િેમજ	
િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૬૦/-	િાખન્રી	બજેટ	જોગિાઈ	કરિાનુ	ંઆરોજન	કરેિ	છે.	
	 તનગમે	સદર	કામગ્રીર્રીઓ	બોડ્ય,	હોડીંગસ,	રેકડરો-ટ્રી.િ્રી.	જેિા	તિજાણુ	પ્રચાર	માધરમો	મારફિે	કરિાનું	આરોજન	
કરેિ	છે.	
(૭) પ્રહિકૂળ પદરસસર્હિમાં જીિિી મહિલાઓ ઃ
	 તનગમ	દ્ારા	આ	રોજના	માટે	સને	૨૦૨૨-૨૩	માં	` ૧.૦૦	િાખન્રી	ટોકન	જોગિાઈ	કરિાનું	સૂચિેિ	છે.	
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ગુજરાિ રાજર મહિલા આરોગની કામગીરી 

પ્રવૃહતિની રૂપરેખા ૨૦૨૨-૨૩
	 ગુજરાિ	રાજર	મતહિા	આરોગ	અતધતનરમ,	૨૦૦૨	અિંગ્યિ	ગુજરાિ	રાજર	મતહિા	આરોગન્રી	રચના	કરિામાં	આિેિ	
છે.	ગુજરાિમાં	રાજર	મતહિા	આરોગન્રી	શરૂઆિ	માચ્ય	૨૦૦૫	ર્્રી	ર્રેિ	છે.	િેનો	આશર	મતહિાઓના	આતર્્યક,	સામાતજક,	
શૈક્તણક	તિકાસનો	છે.	અતધતનરમ	હેઠળ	રાજર	મતહિા	આરોગ	િરફર્્રી	અધ્યન્રાર્રીક	પ્રતક્રરાર્્રી	મતહિાઓને	ર્િા	અન્રાર	અંગે	
કાર્યિાહ્રી	કરિામાં	આિે	છે.	
	 ગુજરાિ	રાજર	મતહિા	આરોગના	હોદ્દેદારો	માન.અધરક્ા	ઉપરાંિ	(4)	ચાર	તબનસરકાર્રી	સભરો,	હોદ્દાન્રી	ર્રીિે	તનમારેિ	
૭	પદાતધકાર્રીઓ	અને	આરોગના	સભર	સતચિનો	સમાિેશ	ર્ાર	છે.	ગુજરાિ	રાજર	મતહિા	આરોગન્રી	કચેર્રી	િા.૨૮/૦૩/૨૦૦૫	
ર્્રી	કાર્યસન્િિ	ર્રેિ	છે.	
	 ગુજરાિ	રાજર	મતહિા	આરોગ	૨૦૦૫ર્્રી	કાર્યરિ	છે.	તરારર્્રી	ગરા	િષ્ય	૨૦૨૦-૨૧	ન્રી	પને્ડ્રીગ	અરજી	ન્રી	૫૮૭	િર્ા	
ચાિુ	િષવે	૨૦૨૨-૨૩	ન્રી	૨૩૦૭	અરજીઓ	મળેિ	છે.	િે	પૈકી	૨૩૯૩	અરજીઓનો	તનકાિ	કરિામા	ંઆિેિ	છે.	આરોગ	ખાિે	
ચાિુ	િષવે	૯૮	સુનાિણ્રી	ર્રેિ	છે	જેમાં	૬૭૬	કેસોન્રી	સુનાિણ્રી	કરિામાં	આિેિ	છે.
મહિલા હિષરક કારદાકકીર જાગૃહિ/ હશહબર ઃ
	 ગુજરાિ	રાજર	મતહિા	આરોગ	દ્ારા	જ	ેિે	તજલ્ાઓમા	ંચૂંટારેિા	મતહિા	પ્રતિતનતધઓ	રાજરન્રી	સ્ર્ાતનક	સ્િરાજરન્રી	
સંસ્ર્ાઓના	ચૂંટારેિ	મતહિા	િોક	પ્રતિતનતધઓ/	સરપંચન	ેમતહિાઓ	અંગે	 કારદાન્રી	જાણકાર્રી	માટે	 કારદાકીર	 તશતબરોનું	
આરોજન	પણ	કરિામાં	આિે	છે.	જે	અંિગ્યિ	સન	ે૨૦૨૦-૨૧	માં	૨	તજલ્ાઓમાં	૨	કારદાકીર	જાગૃતિ	તશતબર	રોજિામાં	
આિેિ	છે.	જેમાં	અંદાજીિ	૪૦૦	જેટિ્રી	મતહિા	ચૂંટારેિ	મતહિા	પ્રતિતનતધઓન	ેકારદાકીર	જાણકાર્રી	આપિામા	ંઆિેિ	છે.	
બાકી	રહેિા	તજલ્ાઓ	૨૦૨૧-૨૨	માં	તશતબર	રોજિા	આરોજન	કરિામા	ંઆિેિ	છે.
નારી સંમેલન ઃ 
	 સરકાર	દ્ારા	શરૂ	કરિામાં	આિેિ	નાર્રી	અદાિિ	રોજનાન્રી	તિસ્તૃિ	જાણકાર્રી	અર્વે	આરોગ	િરફર્્રી	નાર્રી	સંમેિનો	
રોજિામાં	આિે	છે.	નાણાકીર	િષ્ય-૨૦૨૦-૨૧માં	૨૨	નાર્રી	સંમેિન	કરિામાં	આિેિ	છે.	જેમાં	૪૪૦૦	હજાર	જેટિ્રી	બહેનોએ	
ભાગ	િ્રીધેિ	છે.
નારી અદાલિ ઃ
	 નાર્રી	અદાિિ	બહેનો	માટે,	બહેનો	દ્ારા	ચિાિિામા	ંઆિિ્રી,	ન્રાર	પ્રાણાિ્રી	છે.	બહેનોન	ેઘર	આંગણે	પોિાના	પ્રશ્નો	
કોટ્યમાં	ગરા	તિના	તનરાકરણ	િાિિાન્રી	િક	પુર્રી	પાડ	ેછે.	િેમજ	બહેનોન	ેઓછા	ખચવે	ઝડપ્રી,	િટસ્ર્િાર્્રી	અન	ેઆતમસન્માન	
સાર્ે	ન્રાર	મળ	ેછે.	રાજરમાં	હાિમાં	કુિ	૨૭૦	નાર્રી	અદાિિો	કાર્યરિ	છે.
રુહનિ્યસીટી સેમીનાર ઃ
	 નાણાકીર	િષ્ય-૨૦૨૧-૨૨	માં	ડ્રીસેમબર	સુધ્રીમાં	આરોગ	દ્ારા	૫	રુતનિ્યસ્રીટ્રીઓમા	ંસેમ્રીનાર	રોજિા	માટે	આરોજન	
કરિામાં	આિેિ	છે.
	 ગુજરાિ	રાજરમાં	 તબનતનિાસ્રી	ભારિ્રીર	સાર્ે	િગ્	કરિ્રી	બહેનોન્રી	સમસ્રાઓનો	 તિકટ	પ્રશ્ન	છે.	આર્્રી	મતહિા	
આરોગમાં	ઓગષ્ટ	૨૦૦૮	ર્્રી	NRI	CELL	ન્રી	સ્ર્ાપના	કરિામા	ંઆિ્રી	છે.	િેમના	પ્રશ્નોના	તનકાિ	માટે	રાષ્ટ્રીર	મતહિા	
આરોગ/ભારિ	સરકારના	પરામશ્યમાં	રહ્રી	કામગ્રીર્રી	કરિામાં	આિે	છે.	
સોશરલ કાઉનસીલર :
	 ગુજરાિ	 રાજર	 મતહિા	આરોગમાં	 સોશરિ	 કાઉન્સ્રીિરન્રી	 જગરા	 મંજૂર	 કરિામાં	આિ્રી	 છે.	 િેઓ	બહેનોને	 િેમના	
સામાતજક	પ્રશ્નો	અંગે	માગ્યદશ્યન	અન	ેકારદાકીર	જાણકાર્રી	આપે	છે.	
	 આરોગમાં	૧૮૦૦-૨૩૩-૧૧૧૧	ટોિ	ફી	ફોન	કાર્યરિ	છે.	
	 િધુમાં	ઉપરોક્ત	બાબિો	માટે,	ગુજરાિ	રાજર	મતહિા	આરોગન્રી	સ્ર્ાપના	મુખરસદર :	૧૦૬-૨૨૩૫-૦૨-૧૦૩-૨૫	
સદર	ેિષ્ય :	૨૦૨૧-૨૨	માં	` ૨૦૦.૪૮	િાખન્રી	જોગિાઈ	કરેિ	છે.	િર્ા	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩માટે	` ૨૨૩.૩૦	િાખન્રી	જોગિાઈ	
કરેિ	છે.	
	 િધુમાં	 નાર્રી	અદાિિ	 માટે	 સદર:૧૦૬-૨૨૩૫-૦૨-૧૦૩-૩૧	સદરે	 િષ્ય :	 ૨૦૨૧-૨૨	માં	 ` ૬૦૦.૦૦	િાખન્રી	
જોગિાઈ	કરેિ	છે.	િર્ા	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩	માટે	` ૫૭૦.૨૫	િાખન્રી	જોગિાઈ	કરેિ	છે.	
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 ► જીઆરસ્રી	દ્ારા	તિતિધ	તહિધારકોને,	સમાજમાં	પ્રિિ્યમાન	સ્ત્્રી	જાતિ	અને	પરુષ	જાતિ	િચ્ેના	ભેદભાિો,	મતહિાઓ	પર	
ર્િ્રી	તહંસા	તિષરે	સંિેદનશ્રીિ	બનાિિા	િેમજ	મતહિા	સશતક્તકરણ	અંગેના	તિતિધ	તિષરે	િાિ્રીમ	કેિેન્ડર	િૈરાર	કર્રી	
ઘતનષ્ઠ	િાિ્રીમ	કાર્યક્રમો	રોજિામાં	આિશે.

જેનડર એનડ ડેિલોપમેનટ િાલીમ મોડુ્લ 
 ► રાજરના	તિતિધ	તિભાગો	અંિગ્યિ	કાર્યરિ	િાિ્રીમ	સંસ્ર્ાનો	દ્ારા	જેન્ડર	અંગે	આપિામાં	આિિ્રી	િાિ્રીમોમાં	એકસતુ્િા	
જળિાર	િેમજ	“જેન્ડર	એન્ડ	ડેિેિોપમેન્ટ”	અંગ	ેન્રીતિ	ઘડનાર,	આરોજકો,	અમિકિા્ય	િેમજ	અન્ર	તહિધારકોન્રી	િાિ્રીમ	
પકરમાણોમાં	સમાિેશ	કરિામાં	આિશે.	

માહસક પ્રહક્રરા અંગે જાગૃહતિકરણ અને ભેદભાિોના અટકાિ અંગેની માગ્યદહશ્યકા
 ► માતસકચક્રના	 કારણે	 ર્િા	ભેદભાિ	અટકાિ	અંગેન્રી	માગ્યદતશ્યકાનુ	ંઅંતિમ	 સ્િરૂપ	આપિામા	ંઆિશે.	જેર્્રી	માતસકચક્ર	
દરમરાન	કામ	કરિ્રી	મતહિાઓને	સુરતક્િ,	સિામિ,	સ્િચછ	અન	ેસંકોચ	મુક્ત	િાિાિરણ	મળ્રી	શકે.	આ	માગ્યદતશ્યકાના	અંગે	
પ્રચાર	પ્રસાર	કરિામાં	આિશે.

હિહિધક્ષેત્માં પ્રર્મ સર્ાન મેળિેલ મહિલાઓની કોફકી ટેબલ બુક
 ► સ્ત્્રીઓન્રી	શતક્તઓને	ઓળખ્રી,	તિતભન્ન	ક્ેત્	સાર્ે	જોડારેિ	મતહિાઓન્રી	ઓળખ	કરાિિ્રી	અન	ેરુિતિઓ,	કકશોર્રીઓ	અને	
મતહિાઓને	પ્રેરણા	મળ	ેિે	આશરર્્રી	“શતક્ત	રૂપેણ	સંસસ્ર્િા	“	ગુજરાિન્રી	પ્રર્મ	મતહિા	શતક્તઓન્રી	સ્મરણ્રીકા	બુક	િૈરાર	
કરિે	છે.	આ	બુકિેટનું	અનાિરણ	કરિામાં	આિશે.

જેનડર બજેટ સટેટમેનટ (જીઆરબી)
 ► જીઆરસ્રી	દ્ારા	રાજર	સરકારના	િષ્ય	િમામ	તિભાગોના	બજેટનું	 તિશ્ેષણ	કર્રી	મતહિાઓ	માટે	કરેિ	જોગિાઈઓન્રી	
માતહિ્રી	દશા્યિિું	િષ્ય	૨૦૨૨-૨૩નું	“જેન્ડર	બજેટ	સ્ટેટમેન્ટ”	િૈરાર	કર્રી	પ્રકાતશિ	કરિામાં	આિશે.

નારી ગૌરિ નીહિ
 ► મતહિાઓના	સિાાંગ્રી	તિકાસ	માટે	ઘડારેિ	“નાર્રી	ગૌરિ	ન્રીતિ-	૨૦૦૬”	નુ	ંપુન:ગઠન	કરિામા	ંઆિશે.	

મતહિાિક્્રી	કારદાના	અમિ્રીકરણમાં	સહરોગ	
 ► કામકાજના	સ્ર્ળે	મતહિાઓન્રી	જાિ્રીર	સિામણ્રી	(તનિારણ,	પ્રતિબંધ	અન	ેફકરરાદ	તનિારણ)	અતધતનરમ-૨૦૧૩	અન્િરે	
િકન્રીકી	સહાર	આપિામાં	આિશે	.

સંશોધન 
 ► મતહિાિક્્રી	તિતિધ	મુદ્દાઓં	અંગ	ેસંશોધનન્રી	કામગ્રીર્રી	હાર્	ધરિામાં	આિશે.
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રાજર બોડ્યની પૂિ્યભહૂમકા 
		 સ્િાિં�ર	પ્રાતતિ	પછ્રી	મતહિાઓ	અને	બાળકોના	સામાજીક	અન	ેશૈક્તણક	ઉતકષ્ય	માટે	મૌતિક	અતભગમર્્રી	રસ	િઇને	કામ	
ર્ાર	િે	માટે	ભારિ	સરકાર	દ્ારા	દુગા્યબાઇ	દેશમુખના	અધરક્પદે	કેન્દ્ર્રીર	સમાજ	કલરાણ	બોડ્યન્રી	સન	ે૧૯૫૩	માં	 સ્ર્ાપના	
કરિામાં	આિ્રી.	દેશના	દરેક	રાજરના	ખૂણે	ખૂણે	આ	પ્રવૃતત્તનો	 વરાપ	પહોંચાડિા	માટ	ેકેન્દ્ર્રીર	બોડ્ય,	નિ્રી	 કદલહ્રી	દ્ારા	દરેક	
રાજરમાં	રાજર	સમાજ	કલરાણ	બોડ્યન્રી	સ્ર્ાપના	કરિામાં	આિ્રી.	સને	૧૯૬૦	માં	ગુજરાિ	રાજરન્રી	રચના	ર્િા	ંિે	જ	સમરે	
ગુજરાિ	રાજર	સમાજ	કલરાણ	બોડ્યન્રી	સ્ર્ાપના	કરિામાં	આિ્રી.	
	 હાિમાં	રાજર	બોડ્ય	કેન્દ્ર્રીર	સમાજ	કલરાણ	બોડ્યના	કારક્રમોનો	અમિ	કરે	છે,	જે	ન્રીચ	ેમુજબ	છે.	જેન્રી	૧૦૦	ટકા	ગ્ાન્ટ	
કેન્દ્ર્રીર	સમાજ	કલરાણ	બોડ્ય,	નિ્રી	કદલહ્રી	આપ	ેછે.	કેન્દ્ર્રીર	બોડ્ય	ભારિ	સરકારના	મતહિા	અન	ેબાળ	તિકાસ	મંત્ાિર	હેઠળ	કામ	
કરે	છે.
(૧) કુટુંબ સલાિ કેનદ્ર
		 મતહિાઓ	પરના	અતરાચારો	િર્ા	ગુનાઓનુ	ંિધિું	પ્રમાણ	એ	એક	ગંભ્રીર	તચંિાનો	તિષર	છે.	મોટાભાગન્રી	સમસ્રાઓ	
કુટુંબ	સાર્ે	સંબંતધિ	છે.	આ	સમસ્રાઓ	પતિ	સાર્ેના	િગ્જીિનમાં	મિભેદ,	ક્રરૂરિા	અર્િા	દહેજન્રી	માંગ	કે	પછ્રી	કૌટુંતબક	
અસમારોજનને	કારણે	ઉતપન્ન	ર્ાર	છે.	સામાજીક	રચનાન	ેટકાિ્રી	રાખિા	િર્ા	કુટુંબન	ેતિસચછન્ન	ર્િાં	અટકાિિા	માટ	ેએ	જરૂર્રી	
છે	કે	કુટુંબ	સિાહ	કેન્દ્રોન્રી	સેિાઓને	સતક્રર	બનાિિામાં	આિે.	આ	હેિુર્્રી	કેન્દ્ર્રીર	સમાજ	કલરાણ	બોડવે,	૧૯૮૪	ર્્રી	કુટુંબ	સિાહ	
કેન્દ્રન્રી	રોજના	અમિમાં	મૂકી	છે.	પાર્રીિાર્રીક	પ્રશ્નો	િઇ	આિિા	પર્રીિારજનોન	ેપરામશ્ય	દ્ારા	પ્રશ્નો	ઉકેિિામા	ંસહાર	કરિામાં	
આિે	છે.	એક	કુટુંબ	સિાહ	કેન્દ્ર	માટે	` ૨,૮૮,૦૦૦/-	(બજેટના	૯૦	%	મુજબ)	નુ	ંઅનુદાન	સંસ્ર્ાને	કેન્દ્ર્રીર	બોડ્ય,	નિ્રી	કદલહ્રી	
દ્ારા	મંજુર	કરિામાં	આિે	છે.
	 આ	ઉપરાંિ	વરિસાતરક	િાિ્રીમ	અને	રોજગાર્રી	સંબંધ્રી	મદદ	િર્ા	સેિાઓ	પૂર્રી	પાડિામા	ંઆિે	છે.	સાર્ે	સારે્	આ	
કાઉન્સેિરો	દ્ારા	ગામડામાં	મતહિા	જાગૃતિ	મ્રીટીંગોનુ	ંપણ	આરોજન	કરિામાં	આિે	છે.
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૨૫. વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોવિકી વિભઞાિ

વનયઞામકશ્રી આઇ.સરી.ટરી.અને ઇ-િિન્નનસનરી કચેરરી

•	 રાજ્ય	સરકારના	વિભાગો,	ખાતાના	િડાઓ	અને	વિલ્ા	કચેરીઓના	ંઅવિકારીઓન	ેઆઈ.ટી.	બાબતે	્યોગ્ય	સહા્ય	પૂરી	
પાડિા	િર્ષ	-૨૦૧૫	માં	આ	વિભાગ	હેઠળની	ખાતાના	િડાની	કચેરી	ડા્યરેકટરેટ	ઓફ	આઈ.સી.ટી.	એનડ	ઈ-ગિન્ષનસની	
રચના	કરી	તેમાં	આઇ.ટી.	ક્ેત્રના	વનષ્ાંત	અવિકારીઓની	વિવિિ	કેડર	ઉભી	કરિામાં	આિી	છે.

•	 આ	ઉપરાંત	આઇ.ટી	પોલીસી	(૨૦૧૬-૨૧),	ઇલેકટ્ોવનકસ	પોલીસી	(૨૦૧૬-૨૧)	અન	ેસટાટ્ષઅપ	પોવલસી	(૨૦૧૬-
૨૧)	નુ	ંઅમલીકર્	પ્	આ	કચેરી	દ્ારા	કરિામા	ંઆિે	છે.	આ	નીવતનો	હેતુ	રાજ્યમા	ંઆઈ.ટી.	અન	ેઈલેકટ્ોવનકસ	
ક્ેત્રમાં	રોકા્	િિે,	આઈ.ટી.	પ્ોડક્ટસ	અને	સવિ્ષસની	વનકાસમા	ંિિારો	થા્ય	અન	ેઆઈ.ટી.	અને	ઈલકેટ્ોવનકસ	ક્ેત્રમાં	
રોિગારી	િિારિાનો	છે.	આ	ઉપરાંત	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	દરવમ્યાન	સા્યબર	વસક્યુરીટી	પોવલસી,	વસક્યુરીટી	ઓપરેશન	
સેનટર,	ગુિરાત	સટેટ	ઈલેકટ્ોનીક	વમશનની	જોગિાઈ	કરિામા	ંઆિી	છે

•	 આઇ.ટી	 પોલીસી	 (૨૦૧૬-૨૧),	 ઇલેકટ્ોવનકસ	 પોલીસી	 (૨૦૧૬-૨૧)	 અને	 સટાટ્ષઅપ	 પોવલસી	 (૨૦૧૬-૨૧)નુ	ં
અમલીકર્	પ્	આ	કચેરી	દ્ારા	કરિામા	ંઆિે	છે.	આઇ.ટી	પોલીસી	(૨૦૨૧-૨૬),	ઇલકેટ્ોવનકસ	પોલીસી	(૨૦૦૧-
ર૬)	અને	આઇ.ટી	અને	ઇલકેટ્ોવનકસ	સટાટ્ષઅપ	પોવલસી	(૨૦૨૧-૨૬	ભવિષ્યમા	ંનિા	િરષે	શરુ	થિાનો	અંદાિ	છે)આ	
નીવતનો	હેતુ	રાજ્યમાં	આઈ.ટી.	અને	ઈલકેટ્ોવનકસ	ક્ેત્રમાં	રોકા્	િિે,	આઈ.ટી.	પ્ોડક્ટસ	અન	ેસવિ્ષસની	વનકાસ	િિારો	
થા્ય	અને	આઈ.ટી.	અને	ઈલકેટ્ોવનકસ	ક્ેત્રમાં	રોિગારી	િિારિાનો	છે.	

િુજરઞાત ઇન્યોમમેટટકસ વિવમટેડ(GIL)
 ♦ ટડવજટિ િુજરઞાત પયોટ્નિ (કયોમન સવિ્નસ પયોટ્નિ) 

•	 રાજ્યના	નાગરરકોને	એકિ	પોટ્ષલ	દ્ારા	દરેક	વિભાગની	નાગરરકલક્ી	સિેાઓ	ઘર	ેબેઠા	મળી	રહે	ત	ેહેતુથી	ડીજીટલ	
ગુિરાત	પોટ્ષલ	કા્ય્ષરત	છે.	િેમાં	વિવિિ	વિભાગો	િેિા	કે	મહેસૂલ	વિભાગ,	સામાવિક	ન્યા્ય	અન	ેઅવિકારીતા	વિભાગ,	
વશક્્	વિભાગ,	પંચા્યત	વિભાગની	સેિાઓ	ઉપલબિ	છે.	રાજ્યમા	ંરડવિટલ	ગુિરાત	પોટ્ષલ	(કોમન	સવિ્ષસ	પોટ્ષલ)	ના	
માધ્યમથી	૧૧૮	િેટલી	સરકારી	સેિાઓ	ઉપલબિ	કરિામાં	આિી	છે.

•	 ૪૧	િેટલી	સિેાઓની	મોબાઇલ	ઍપ્લકેશન	પ્	ઉપલબિ	કરાિિામા	ંઆિી	છે.	
•	 હાલમાં	એક	રદિસી્ય	e-Governance	સિેાઓ	િેિી	કે	આિક	પ્મા્પત્ર,	જાવત	પ્મા્પત્ર,	રેશનકાડ્ષ	િગેરેને	લગતી	

વિવિિ	સેિાઓ	પોટ્ષલ	પર	ઉપલબિ	છે,	િેનો	લાભ	નાગરરકો	લઇ	રહેલ	છે.	
 ♦ ઇ-સરકઞાર એપ્િકેશન

•	 અસરકારક,	કા્ય્ષક્મ	અને	પારદશ્ષક	શાસન	માટે	કોમ્્યુટરાઈઝડ	અન	ેઓટોમેટેડ	પ્વરિ્યા	બનાિિા	માટે	ગુિરાત	સરકાર	
ઈ-સરકાર	એપ્લકેશન	લોનચ	કરેલ	છે.	ઇ-	સરકાર	સોફટિેરને	લેટેસટ	ટેક્ોલોજી	સાથ	ેડિેલપ	કરિામાં	આવ્યું	છે.	આ	
એપ્લકેશન	ગુ્િત્ા્યુક્ત	વન્્ષ્યો	લેિાની	પ્વરિ્યાને	પ્	ઝડપી	બનાિશે.

•	 ઇ-	સરકાર	એપ્લકેશનનો	અમલ	સવચિાલ્ય/ખાતાના	િડા/	બોડ્ષ/	કોપપોરેશન	અન	ેગુિરાત	સરકારની	અન્ય	મહતિપૂ્ ્ષ	
કચેરીઓમાં	તબક્ાિાર	અમલીકર્	કરિામાં	આિશે.	પ્થમ	તબક્ામાં,	સવચિાલ્યના	તમામ	વિભાગો/ખાતાના	િડા/	
બોડ્ષ/	કોપપોરેશન	તથા	બીિ	તબક્ા	કલેકટર	કચેરી,	મામલતદાર	કચેરી	અન	ેઅન્ય	વિલ્ા	અન	ેતાલુકા	સતરની	કચેરીઓન	ે
આિરી	લેિામાં	આિશે.	

•	 ઇ-	સરકાર	એપ્લકેશનના	માધ્યમથી	ગિુરાતના	તમામ	નાગરરકો	સરળતાપિૂ્ષક	અવિકારીઓની	વનમ્ૂંક	લિેા,	RTI	
અરજી	ફાઇલ	કરિા	અને	સંબંવિત	કચેરીમાં	તેમની	ફરર્યાદો	રિૂ	કરી	શકશે.	

 ♦ ટડવજટિ સેિઞા સેતુ 
•	 વિજ્ાન	અને	પ્ાદ્ોવગકી	વિભાગ	દ્ારા	વિલ્ા	અન	ેતાલુકા	કક્ાએ	પુરી	પડાતી	સરકારી	સેિાઓ	ન	ેઇ-ગ્ામ	કેનદ્ો	દ્ારા	

ગ્ામ્ય	કક્ાએ	વિસતૃત	કરિા	રડવિટલ	સેિા-સેતુ	કા્ય્ષરિમનો	અમલ	કરિામાં	આવ્યો	છે.	
•	 રડવિટલ	સિેા	સેતુ	કા્ય્ષરિમ	૨૦૨૦થી	સફળતાપૂિ્ષક	ચાલી	રહ્ો	છે.	આિની	તારીખમાં,	રડવિટલ	સિેા	સેતુ	દ્ારા	65	

લાખથી	િિુ	અરજીઓ	પર	પ્વરિ્યા	કરિામા	ંઆિી	છે.	હાલમાં,	૧૪૦૦૦	થી	િિુ	ગ્ામ	પંચા્યતોમાં	રડવિટલ	સિેા	સેતુ	
પહેલ	હેઠળ	276	સેિાઓ	અમલમા	ંછે.
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 ♦ ઈ-વિધઞાન એપ્િકેશન (નેિઞા)

•	 ઇ-વિિાન	એપ્લકેશન	(નિેા)	નો	ઉદ્ેશ	ગુિરાત	વિિાનસભાની	કામગીરી	િેિી	કે	કા્ય્ષિાહીના	વન્યમો,	વ્યિસા્યની	
સવૂચ,	 તારાંરકત/અતારાંરકત	 પ્શ્ો	 અને	 િિાબો,	 બીલ	 પ્ોસેસીંગ,	 િાવર્ષક	 અહેિાલો,	 સવમવત	 રરપોટ્ષ,	 હાઉસ	ઓફ	
પ્ોસીડીંગસ,	કા્ય્ષિાહીના	સારાંશ,	કેલેનડર	અને	એમએલએ	ને	લગતી	બાબતો,	સમાચાર	અને	પ્ેસ	રરલીઝ	અને	સંદભ્ષ	
સામગ્ી	િગેરે	ઓનલાઇન	કરિાનો	છે.

•	 ઇ-વિિાન	એપ્લકેશન	(નિેા)	ના	અમલીકર્	માટે	ગુિરાત	વિિાનસભા,	વિજ્ાન	અને	પ્ાદ્ોવગકી	વિભાગ	તથા	સંસદી્ય	
બાબતોનું	મંત્રાલ્ય,	ભારત	સરકાર	િચ્ે	એમ.ઓ.્યુ	થ્યેલ	છે.	

•	 ઇ-વિિાન	એપ્લકેશનનો	પ્ોિેકટ	રીપોટ્ષ,	સંસદી્ય	બાબતોનુ	ંમંત્રાલ્ય,	ભારત	સરકાર	તરફથી	મંિૂરી	મળે	આગળની	
કા્ય્ષિાહી	હાથ	િરિામાં	આિશે.	

 ♦ ઇ-સઞાઇન અને ઇ-સરીિ	
•	 ઇ-સાઇન	અને	ઇ-સીલ	સોલ્યુશન	કોઈપ્	ટોકન-આિારરત	હસતાક્ર	સેિાની	િરૂરર્યાત	વિના	રડજીટલ	હસતાક્રરત	અને	

સીલબંિ	દસતાિેજો	જારી	કરિા	માટે	વિભાગ/હોડી/બોડ્ષ/વનગમોને	સુવિિા	આપશે.	
•	 ઈ-સાઈન	અન	ેઈ-સીલ	ના	અમલીકર્	માટે	૧૦	વિભાગોમા	ંએનરોલમેંટની	પ્વરિ્યા	હાથ	િારિામાં	આિેલ	છે.	રિેન્યુ	

વિભાગ	દ્ારા	IORA	પોટ્ષલ	પરથી	ઈ-સીલ	થ્યેલ	૭/૧૨	અને	૮-	અ	ની	નકલો	નાગરીકો	દ્ારા	મેળિી	શકા્ય	છે.	
•	 િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	માં	ઈ-સાઈન	અને	ઈ-સીલની	સેિાનો	ઊપ્યોગ	ઇ-સરકાર	એ્લીકેશન	અન	ેઅન્ય	વિભાગોના	સવિ્ષસ	

પોટ્ષલમાં	કરિામાં	આિશે.	
 ♦ િુજરઞાત સટેટ િઞાઈડ એટરયઞા નેટિક્ક (GSWAN)

•	 જીસિાનના	નેટિક્કના	માધ્યમથી	સટેટથી	વિલ્ા	લેિલની	કચેરીઓન	ે૫૦૦/૨૫૦	એમબીપીએસ	તથા	તાલુકા	લેિલની	
કચેરીઓને	૧૦૦/૨૦૦	એમબીપીએસની	બેનડિીથ	થી	જોડિામા	ંઆિેલ	છે.

•	 આ	 નેટિક્કના	 ઉપ્યોગથી	 સરકારના	 વિભાગો	 વિલ્ા	 અને	 તાલુકા	 કક્ાની	 રફલડની	 ૬૦૦૦	 કચેરીઓ	 ખાતે	 ડેટા	
કોમ્યુવનકેશન,	િોઇસ	કોમ્યુવનકેશન	તેમિ	િીરડ્યો	કોનફરનસીંગની	સગિડ	આપિામાં	આિે	છે.		

•	 જીસિાન	પ્ોિેકટ	અનિ્યે	 વિલ્ા	કક્ાની	 કલેકટર	ઓરફસ,	 વિલ્ા	 વિકાસ	અવિકારીઓની	ઓરફસ,	 વિલ્ા	પોલીસ	
અવિકારી	ઓરફસ	 તેમિ	 તાલુકા	 મામલદાર	 કચેરીએ	 મામલતદાર	ઓરફસમાં	 હાઇ	 ડેફીનેશન	 વિડી્યો	 કોનફરનસીંગ	
સુવિિા	ઉપલબિ	કરિામાં	આિેલ	છે.

•	 જીસિાન	માધ્યમથી	અંદાજીત	૪૮	હજારથી	િિુ	સરકારી	કમ્ષચારીઓન	ેઇ-મેઇલની	તેમિ	ઇનટરનેટ	િાપરિાની	સુવિિા	
પ્	આપિામાં	આિી	છે.	િેનું	મોનીટરીંગ	પ્	કરિામાં	આિે	છે

 ♦ િુજરઞાત સટેટ ડેટઞા સેનટર (GSDC)
•	 ગુિરાત	રાજ્ય	ડેટા	સેનટર	(GSDC)	૨૦૧૦થી	કા્ય્ષરત	છે.	તે	રાષ્ટી્ય	ઈ-ગિન્ષનસ	્યોિના	હેઠળ	અમલમાં	મુકા્યેલ	

ભારતમાં	પ્થમ	સટટે	ડેટા	સેનટર	છે.	GSDC	એ	તમામ	ડીઝીટલ	ડેટા,	એપ્લકેશન	અને	રાજ્ય	સરકારની	સેિાઓનો	સંગ્હ	
િરાિતો	મુખ્ય	માવહતી	ભંડાર	 સત્રોત	છે.	 GSDC	ગ્તરી	માટે,	 માવહતી	સંગ્હ	માટે,	 નેટિક્ક	અન	ેસલામતી	અને	
માળખાકી્ય	ઘટકો	િરાિતુ	ં્લેટફોમ્ષ	પરૂું	પડે	છે.	િેનો	રાજ્ય	સરકારના	તમામ	વિભાગો	દ્ારા	તેમના	ઇલેકટ્ોવનક	ડેટા/
સિેાઓની	િરૂરર્યાત	મુિબ	ઉપ્યોગ	કરિામા	ંઆિે	છે.

•	 વિજ્ાન	અન	ેટેક્ોલોજી	વિભાગ	દ્ારા	િર્ષ	૨૦૧૭-૧૮માં	કલાઉડ	ઈનફ્ાસ્ટક્ચરનું	વનમા્ષ્	કરિામા	ંઆવ્યું.	િેની	કેપેસીટી	
૪૦૦૦	કોર	િેટલો	ટોટલ	કોમ્્યુટર	પાિર	છે.	િેથી	તમામ	વિભાગની	િુદી-િુદી	એ્લીકેશન	આ	કલાઉડમા	એક	િ	
િગ્યાએ	સેંટ્લાઈિ	વસક્યોર	એનિા્યરમેનટમાં	રહી	શક	ેછે.	

 ♦ અર્નન િઞાઈ-્ઞાઈ પ્યોજેકટ
•	 વિજ્ાન	અને	ટેક્ોલોજી	વિભાગ	દ્ારા	િર્ષ	૨૦૧૭-૧૮માં	અબ્ષન	િાઈ-ફાઈ	પ્ોિેકટ	હેઠળ	૫૫	શહેરોના	૩૨૩	જાહેર	

સથળો	િેિા	કે	એસ.	ટી.	બસ	સટેનડ,	વસવિલ	હોપસપટલ,	વિલ્ા	અદાલત,	મામલતદાર	ઓરફસ,	નગર	પાવલકા,	પુસતકાલ્યો	
અન	ેતાલુકા	કચેરીઓમા	મફત	ઇનટરનેટ	સેિાઓ	આપિામા	આિે	છે.	િેનો	લાભ	નાગરરકો	વનઃશુલક	લઈ	શકે	છે.	
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•	 ભુિ,	રાિકોટ,	ભાિનગર,	પાટ્	અન	ેિડોદરા	ખાતે	વિકવસત	૫	પ્ાદેવશક	વિજ્ાન	મ્યઝુી્યમ(આરએસએમ)ની	સથાપના	
અને	 વિકાસ	 ગુિકોસટ	 દ્ારા	 રાજ્યમાં	 રાિકોટ,	 પાટ્,	 ભાિનગર,	 અન	ે ભુિ	 ખાત	ે પ્ાદેવશક	 વિજ્ાન	 સગં્હાલ્ય	
(આરએસએમ)ના	વનમા્ષ્નું	કા્ય્ષ	હાલ	ચાલુ	છે.	િે	િર્ષ	૨૦૨૧ના	અંત	સુિીમા	ંપૂ્ ્ષ	કરિામાં	આિશે.

•	 પ્ાદેવશક	 વિજ્ાન	 મ્યુઝી્યમ	િડોદરાના	બાંિકામ	કા્ય્ષ	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩માં	હાથ	િરિામાં	આિનાર	છે.	આ	પ્ાદેવશક	
વિજ્ાન	સગં્હાલ્ય	બની	રહેલ	વિવિિ	ગેલેરીઓ	મુખ્ય	આકર્ષ્નુ	ંકેનદ્	હશે.	આ	પ્ાદેવશક	વિજ્ાન	સગં્હાલ્યની	રડઝાઈન	
Science,	Technology,	Engineering	&	Mathematics	ના	ંક્ેત્રન	ેિ	સંલગ્ન	હશે.	

•	 ઉપરોક્ત	ચાર	પ્ાદેવશક	 વિજ્ાન	 મ્યવુઝ્યમ	 કુલ	પ્ોિકેટ	ખચ્ષ	=	` ૮૫.૦૦	કરોડ	 *	૪	=	` ૩૪૦.૦૦	કરોડ	 છે.	િ	ેપકૈી	
સ્ટેમબર-૨૦૨૦	સિુીમા	ં̀  ૧૯૯.૦૦	કરોડનુ	ંચકુિ્ૂ	ંકામની	પ્ગતી	અનસુાર	કરી	દેિામાં	આિલે	છે.	આમ	૪	આર.એસ.એમ	
` ૧૪૧.૦૦	કરોડનુ	ંચકુિ્ા	કરિાનુ	ંબાકી	છે.	િ	ેમાટે	ના્ાંકી્ય	િર્ષ	૨૦૨૧-૨૨ના	બિટે	માંથી	̀  ૫૦	કરોડ	તથા	ગજુકોસટને	
આગામી	બિટે	માથંી	૪	આરએસએમના	વનમા્્ષ 	અને	વિકાસ	માટે	ફળિિામાં	આિલે	રકમ	િ	ેજીએસએફસીમા	ંિમા	કરાિલે	
છે	તનેા	ભડંોળમાથંી	ઓકટૉબર-૨૦૨૧	અંતીત	૪	આરએસએમ	માટે	િમા	કરેલ	ફંડ	̀  ૬૭.૩૧	કરોડમાંથી	ચકુિિામાં	આિશ.ે	
આમ	કુલ	ગજુકોસટ	પાસ	ે૪	આર.એસ.એમ	પ્ોિકેટ	માટે	કુલ	` ૧૧૭.૩૦	કરોડ	ફંડ	જોગિાઈ	છે.	િથેી	૪	પ્ાદેવશક	વિજ્ાન	
મ્ુયવઝ્યમના	ચુકિા્ા	માટે	રકમ	̀  ૨૩.૭૦	કરોડ	(` ૧૪૧.૦૦	કરોડ-	̀  ૧૧૭.૩૦	કરોડ)	ની	બિટે	જોગિાઈ	સન	ે૨૦૨૨-૨૩	
માટે	કરિાની	રહે	છે.	

•	 ગુજકોસટ	કચેરીન	ેસને	દ્ારા	સને	૨૦૧૦-૧૧	ના	બિેટમાં	રાજ્યમા	ંિડોદરા	વિલ્ા	ખાતે	પ્	પ્ાદેશીક	વિજ્ાન	મ્યુવઝ્યમ	
બનાિિાની	મિંુરી	આપિામાં	આિેલ	હતી.	પરંત	ુપ્ાદેશીક	વિજ્ાન	મ્યુવઝ્યમ	માટ	ેિમીન	ન	મળિાથી	તેની	વનમા્્ષ	
પ્કી્યા	શરૂ	થઈ	શકેલ	ન	હતી.	વિજ્ાન	અને	પ્રૌદ્ોવગક	વિભાગ	અન	ેગુજકોસટ	કચેરી	િડોદરા	ખાતે	પ્ાદેશીક	વિજ્ાન	
મ્યુવઝ્યમ	સથાપિા	માટે	િમીન	ઉપલબધિ	થા્ય	માટે	સતત	િડોદરા	મ્યુનીસીપલ	કોપપોરેશન	તથા	કલેકટર	કચેરી	સાથ	ે

•	 પત્રવ્યિહાર	તમિ	રૂબરૂ	મુલાકત	લીિેલ	છે.	આ	અંગે	િડોદરા	મ્યુનીસીપલ	કોપપોરેશન	માચ્ષ-૨૦૨૨	સિુીમાં	િમીનની	
ફાળિ્ી	કરિામાં	આિશે.	િેથી	િડોદરા	પ્ાદવેશક	વિજ્ાન	મ્યુવઝ્યમની	વનમા્્ષ	કા્ય્ષની	શરૂઆત	સન	ે૨૦૨૨-૨૩	મા	ં
શરૂ	થશે.	િડોદરા	પ્ાદવેશક	વિજ્ાન	મ્યુવઝ્યમની	અંદાિે	`	૧૦૦	કરોડ	ખચષે	વનમા્્ષ	પામશે.	િે	પૈકી	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	માં	
` ૫૦	કરોડની	બિેટ	જોગિાઈ	કરિાની	થા્ય	છે.	

(૨)  પ્ઞાાંવતજ, સઞારરકઞાાંઠઞા વજલ્ઞા ખઞાતે કક્કવૃત્ત વનદશ્નન સઞાયનસ પઞાક્કનુાં વનમઞા્નણ 
•	 કક્કવૃત	કે્ત્રેનું	ભરૌગોલીક	મહતિ	વિશે	જાગૃવત	અન	ેસમિ્	મેળિિા	તેમિ	સથળને	એક	સંશોિન	વબંદુ	તરીક	ેવિકસાિિા	

માટે,	સાબરકાંઠા	વિલ્ામાં	વહંમતનગર	હાઇિે	પર	આિેલ	ગામ	સલાલ	ખાતે	૫૯૩૦	ચોરસ	મીટરના	કે્ત્રમાં	સા્યનસ	
પાક્કના	વિર્યની	રચના	અન	ેવિકાસ	કરિાનો	પ્સતાિ	ગુજકોસટ	કચેરી	દ્ારા	મુકિામાં	આિેલ	હતો.	

•	 કક્કવૃત	વનદશ્ષનનું	મહતિ	અને	સમિ	ફેલાિિાની	િરૂરર્યાતન	ેધ્યાનમાં	લઇન	ેવિલ્ા	િહીિટી	તંત્ર	દ્ારા	ગિુરાતના	
વિજ્ાન	અને	ટેક્ોલોજી	વિભાગને	5930	ચોરસ	મીટર	િમીનની	તબદીલ	કરિામાં	આિી	હતી.

•	 ઉપરોક્ત	બાબત	અંગ	ેગુજકોસટ	કચેરી	દ્ારા	સને	૨૦૨૧-૨૨	માં	નિી	બાબત	અંગેની	કુલ	̀  ૨૫૦.૦૦	લાખની	દરખાસત	
કરિામાં	આિેલ	હતી.	િે	પૈકી	` ૫૦	લાખની	ફાળિ્ી	સન	ે૨૦૨૧-૨૨	માં	મંિુર	કરિામાં	આિેલ	હતી.	ગુજકોસટ	
કચેરી	દ્ારા	સન	ેઆ	અંગ	ેઓકટોબર-૨૧	સુિીમા	ંડીઝાઈન	અને	સુપરિીઝન	એિનસીની	વનમ્ૂંક	કરી	દીિી	છ	ેઅન	ે
ડીસેમબર-૨૧	સુિીમાં	કનસટ્કશન,	વનમા્ષ્	અને	વનભાિ	એિનસીની	પ્	ટેનડર	પ્રિી્યા	દ્ારા	પસંદગી	કરી	જાન્યુ-૨૨	માં	
વનમા્ષ્	પ્રિી્યા	શરૂ	કરિામાં	આિશે.	

(૩) રઞાજયમઞાાં િયોક વિજ્ઞાન કનેદ્યોનરી સ્ઞાપનઞા અને વિકઞાસ(૩૧ િયોક વિજ્ઞાન કેનદ્યો) 
•	 બાળકો	અને		વિદ્ાથથીઓમાં	નાનપ્થી	િ	વિજ્ાન	તરફ	અવભરૂવચ	િિે,	િૈજ્ાવનક	મનોિલ્	કેળિા્ય	તથા	િનસમુદા્યમાં	

િૈજ્ાવનક	વિચારિારાનો	વિકાસ	થા્ય	તથા	વિજ્ાન	અને	પ્રૌદ્ોવગક	વિભાગનો	પ્ચાર	અન	ેપ્સાર	થા્ય	તે	હેતુન	ેધ્યાનમા	ં
લઇને	લોકવિજ્ાન	કેનદ્ોની	સથાપના	કરિામાં	આિેલ	છે.	અત્યાર	સિુીમાં	રાજ્યના	૩૧	વિલ્ાઓમાં	સથાપના	કરિામા	ં
આિેલ	છે.	િેમાં	દર	િરષે	વિલ્ા	સતરના	કેનદ્ને	` ૭.૫૦	લાખ	અન	ેપ્ાદેવશકસતરના	કેનદ્ને	` ૧૦.૦૦	લાખની	િાવર્ષક	
ગ્ાનટ	આપિામાં	આિે	છે.	

•	 ગિુકોસટ	દ્ારા	દરેક	વિલ્ામા	ંલોક	વિજ્ાન	કેનદ્ોની	સથાપના	કરિામા	ંઆિી	છે.	િરષે	૨૦૨૦-૨૧	માં,	ગિુકોસટના	ંવિલ્ા	
મથકે	આિલેા	૩૧	લોક	વિજ્ાન	કેનદ્ો	દ્ારા	વિજ્ાન	અન	ેપ્રૌદ્ોવગકીના	ંક્તે્રોમા	ંઅદંાજીત	૧૦,૨૦૮	કા્ય્ષરિમો/પ્વૃવત્ઓ	કરેલ	
છે.	િેમા	ંઅદંાજીત	૧૩,૯૭,૦૮૭	લાખ	વિદ્ાથથીઓ,	વશક્કો,	ખડેતુો,	મવહલાઓ	િગરેેએ	ભાગ	લીિેલ	હતો.
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•	 વિલ્ામાં	લોક	વિજ્ાન	કેનદ્ોની	સથાપના	અન	ેવિકાસ	માટે	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	માં	કુલ	` ૩૫૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇની	

દરખાસત	કરિામાં	આિી	છે.	
(૪) િુજરઞાત ટકશયોર િૈજ્ઞાનરીક પ્યોતસઞાહન યયોજનઞા(GKPVY) 
•	 મૂળભૂત	વિજ્ાનનો	અભ્યાસ	કરતા	ગિુરાતના	વિદ્ાથથીઓન	ેવિજ્ાનમા	ંસંશોિન	કારરકદથી	બનાિિા	પ્ોતસાવહત	કરિા	

૨૦૨૧મા	ગુિરાત	રકશોર	પ્ોતસાહન	્યોિના(GKPVY),	રડપાટ્ષમેનટ	ઓફ	સા્યનસ	અન	ેટેક્ોલોજી,	ગુિરાત	સરકાર	
દ્ારા	શરૂ	કરિામા	આિેલ	છે.	આ	પ્ોગ્ામનો	ઉદ્ેશ	પ્વતભાશાળી	અન	ેપ્ેરરત	 વિદ્ાથથીઓન	ેસંશોિન	ક્ેત્રે	 કારરકદથી	
બનાિિા	માટે	ઓળખિા	અને	પ્ોતસાવહત	કરિાનો	છે.	લાખની	બિેટ	મંિુરી	આપિામાં	આિેલ	છે.	

•	 આ	્યોિના	અંતગ્ષત	૧૧માં	િોર્માં	(વિજ્ાન	પ્િાહ)	માં	પ્િેશ	મેળિનારા	વિદ્ાથથીઓ	અન	ેદસમાં	િોર્	બોડ્ષમાં	
મેથેમરેટકસ	અને	વિજ્ાન	વિર્યમાં	ઓછામા	ંઓછા	75%	(એસસી	/	એસટી	/	પીડબલ્યડુી	માટે	65%)	માક્કસ	મેળિનારા	
વિદ્ાથથીઓ	િચ્ે	સપિા્ષતમક	પરીક્ા	્યોિિામા	ંઆિશે.	આ	પરરક્ામા	ંિિુ	ગુ્	મેળિનાર	પ્થમ	૪૦		વિદ્ાથથીઓને	(બે	
િર્ષ	૧૧	અને	૧૨	માટે)	` ૫૦૦૦/	-	વિદ્ાથથી	દીઠ,	દર	મવહને,	બે	િર્ષ	માટે	+	આકપસમક	ગ્ાનટ(૧૦,૦૦૦	/	-	દર	િરષે)	
ગુજકોસટ	કચેરી	દ્ારા	સકોલરશીપ	આપિામા	ંઆિશે.	

•	 આ	્યોિના	અંતગ્ષત	સા્યનસ	પ્િાહ	સાથે	જોડા્યેલા	ગ્ેજ્યુએટ	કોર્ષ	િેિા	ંકે	બી.એસ.સી.	ફીઝીકસ/	કેમેસટ્ી/	બા્યોલોજી/	
મેથસ	માં	 પ્િેશ	લીિેલ	હો્ય	અને	 િોર્	૧૨	માં	 ૭૫%	ગુ્	 (૬૫%	SC/ST)	માટે	 વિર્ય	ફીઝીકસ,	મેથેમેટીકસ,	
બા્યોલોજી,	કેમેસટ્ી	સાથે	મેળિેલ	હો્ય	ત	ેસપિા્ષતમક	કસોટી	આપિા	માટે	લા્યક	રહેશે.	આ	પરરક્ામાં	િિુ	ગુ્	મેળિનાર	
પ્થમ	૪૦		વિદ્ાથથીઓને	` ૧૦,૦૦૦/-	દર	મવહન	ેવિદ્ાથથી	દીઠ	ત્ર્	િર્ષ	માટ	ે+	આકપસમક	ગ્ાનટ	(૨૦,૦૦૦/-	દર	િરષે)	
ની	સકોલરશીપ	આપિામાં	આિશે.	

•	 આ	ઉપરાંત	આ	્યોિના	અમલીકર્	માટે	દેખરેખ,	સુવિિાઓ,	માળખાગત	સુવિિાઓ,	કાગળ	મૂલ્યાકંન	િગેર	ેસવહત	
પરીક્ા	કેનદ્ો	માટેની	ચુકિ્ી	માટેનો	ખચ્ષ	તથા	સંસાિન	 વ્યવક્તઓ	ટી.એ.	 /	 ડી.એ.,	સનમાનપત્રક,	તાલીમ	સામગ્ી,	
પ્મા્પત્રો,	સભાઓ	િગેરે	માટે	ખચ્ષની	જોગિાઈ	કરિાની	રહે	છે.	

(૫) રઞાજયમઞાાં સેવમનઞાર / વસમપયોવિયઞા / િક્કશયોપ / કયોન્રનસ / તઞાિરીમ કઞાય્નક્રમ / એસટરીઆઈનઞા કટીંિ એજ પરનઞા 
પ્દશ્નનયો મઞાટે સાંસ્ઞાઓ/ વિવિધ યવુનિવસ્નટરીનઞા વિભઞાિયોને નઞાણઞાાંકીય સહઞાય

•	 વિકાસ	પામી	રહેલા	વિસતારોમા	ંવિજ્ાન	અને	ટેક્ોલોજીન	ેઉત્િેન	આપિા	માટે	વિવિિ	વિજ્ાન	સસંથાઓ,	એનજીની્યરીંગ,	
ફામ્ષસી	્ુયવનિવસ્ષટીઓ	અન	ેવિભાગો	તરફથી	વિજ્ાન	અન	ેટેક્ોલોજીન	ેલગતા	વિવિિ	વિર્યો	પર	ચચા્ષસભાઓ,	તાલીમ	
વશવબરો,	પ્િચનો,	કા્ય્ષશાળાઓ	્યોિિાના	પ્સતાિોન	ેગિુકોસટ	પ્ોતસાહન	આપ	ેછે.	અન	ેઆથથીક	મદદ	પ્	કરે	છે.

•	 કોવિડ-૧૯	પરરપસથવતન	ેધ્યાનમા	ંરાખીને	ગિુકોસટ	સને	૨૦૨૦-૨૧મા	ંઓનલાઇન	માધ્યમથી	િવેબનાર	દ્ારા	કા્ય્ષરિમો	
્યોિિા	૧૦૩	િદુા-િદુા	વિર્યોમા	ંસવેમનાર,	વસમપોઝી્યા,	તાલીમ	કા્ય્ષશાળા	કા્ય્ષરિમોન	ેઉત્િેન	અન	ેપ્ોતસાહન	આપિામાં	
આિેલ	છે.	આ	માટે	૧૨૩	િટેલી	વિવિિ	્ુયવનિવસ્ષટી	અન	ેકોલજેોન	ે` ૨૧.૮૭	ની	સહા્ય	કરિામા	ંઆિી	છે.

•	 રાજ્યમાં	સેવમનાર	/	વસમપોવઝ્યા	/	િક્કશોપ	/	કોનફરનસ	/	તાલીમ	કા્ય્ષરિમ	/	એસટીઆઈના	કટીંગ	એિ	પરના	પ્દશ્ષનો	
માટેસંસથાઓ/	વિવિિ	્યુવનિવસ્ષટીના	વિભાગોન	ેના્ાંકી્ય	સહા્ય	માટે	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	માં	કુલ	` ૨૦૦.૦૦	લાખની	
જોગિાઇની	દરખાસત	કરિામાં	આિી	છે.	

(૬) િર્ન દરવમયઞાન રઞાજયમઞાાં પ્ઞાદવેશક વિજ્ઞાન મયુિરીયમ(આરએસએમ), િયોક વિજ્ઞાન કેનદ્ અને અનય સાંસ્ઞાઓમઞાાં 
વિજ્ઞાન-ટેક્યોિયોજી ટદિસયોનરી ઉજિણરી 

•	 ગુિકોસટ	દ્ારા	૧૦૦	થી	િિારે	િુદા	િુદા	વિજ્ાન-ટેક્ોલોજી	રદિસો	િેિા	કે,	વિશ્વ	પ્યા્ષિર્	રદિસ,	મેથેમેટીકસ	રદિસ,	
નેશનલ	સા્યનસ	ડે,	ઓઝોન	ડે,	વિશ્વ	સપશે	િીક,	વિશ્વ	સા્યનસ	ડે	િેિા	રદિસોની	ઉિિ્ી	કરિામાં	આિે	છે.	લોક	વિજ્ાન	
કનેદ્ોની	 મદદથી	 ટેક્ોલોજી	 રદિસ,	 વિશ્વ	 પ્યા્ષિર્	 રદિસ,	ઓઝોન	 રદિસ,	 તથા	 અન્ય	 વિજ્ાન	 અન	ે ટેક્ોલોજી	
રદિસોની	પ્	ઉિિ્ી	ગુિકોસટ	દ્ારા	કરિામા	ંઆિે	છે.	 વિજ્ાન,	ટેક્ોલોજીના	વિર્યો	પર	વનબંિ,	લેખન,	કવિઝ,	
ચચા્ષ-વિિાદ	હરીફાઇ,	વિજ્ાનનાં	પ્દશ્ષન	વિગેરે	િેિી	પ્વૃવત્ઓ	/	કા્ય્ષરિમો	્યોિિામાં	આિે	છે.	વિજ્ાન	ની	સમિૂવત	માટે	
ગ્ામ	સભાઓ	પ્	્યોજા્ય	છે.	ઓછા	ખચષે	બની	શકે	તેિા	 વિજ્ાવનક	રમકડાં	બનાિિાની	અને	િૈજ્ાવનક	પર	િાતા્ષ	
કહેિાનો	કા્ય્ષરિમ	્યોિિામાં	છે.	

•	 વિજ્ાન-ટેક્ોલોજી	રદિસોની	ઉિિ્ી	કા્ય્ષરિમ	માટે	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩માં	કુલ	` ૩૫૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇની	દરખાસત	
કરિામાં	આિી	છે.
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(૭)  સઞાયનસ કિરીિ/ સઞાયનસ ડ્ઞામઞા/સઞાયનસ જા્ઞા/ સઞાયનસ સેવમનઞાર/ રઞાળ વિજ્ઞાન કોંગ્ેસ અને સઞાયનસ પ્યોગ્ઞામસ ઃ
 ♦ રૂરિ આઇટરી કિરીિ :

•	 ગુિરાત	કાઉપનસલ	ઓન	સા્યનસ	એનડ	ટેક્ોલોજી,	વિજ્ાન	અન	ેપ્રૌદ્ોવગકી	વિભાગ,	ગુિરાત	સરકાર,	વિજ્ાન	અને	
ટેક્ોલોજી	વિભાગ,	ક્ા્ષટક	સરકાર	અને	ટાટા	કનસલટીંગ	સવિ્ષસ	દ્ારા	દર	િરષે	દેશભરમાં	રૂરલ	શાળાના	વિદ્ાથથીઓ	માટ	ે
આઈ.	ટી.	વવિઝ	્યોિિામાં	આિે	છે.	બાળકોમાં	ઈંફોમષેશન	ટેક્ોલોજીના	ંવિવિિ	પાસાઓનુ	ંજ્ાન	િિે	એિા	આશ્યથી	
ગુિકોસટ	દ્ારા	15૦૦	થી	િિારે	પ્શ્ોનુ	ંસંકલન	કરી	બૂકલેટ	બનાિિામા	ંઆિી	છે.	િેમાં	 IOT,	ક્ાઉડ	કમ્્યટુીંગ,	
ઓપરેટીંગ	સીસટમ,	ટેક્ોલોજી,	નેટિકકીંગ,	કોડીંગ,	િેિા	વિર્યોને	આિરી	લેતા	પ્શ્	િિાબ	આપિામાં	આવ્યા	છે.	

•	 િર્ષ	૨૦૨૧માં	ગિુરાત	રાજ્યમાથંી	કુલ	૧૧૫૫	શાળાઓનાં	૧૭,૭૨૫	બાળકોએ	શાળા	કક્ાની	ટેસટમા	ંભાગ	લીિો	હતો.	
કોવિડ-૧૯ની	પરરપસથવતન	ેધ્યાનમા	ંલઈન	ેવપ્-રાજ્ય	સતરની	પરરક્ા	ઓન	લાઈન	માધ્યમથી	લેિા,	ગિુકોસટ	દ્ારા	ગિુરાત	
સટેટ	ડટેા	સનેટર	સાથ	ેમળીને	ઓનલાઈન	લનનીંગ	મનેિેમનેટ	વસસટમનો	ઉપ્યોગ	કરિામા	ંઆવ્યો.	હતો.	ગિુરાતભરમાથંી	
૨૧૪૩	વિદ્ાથથીઓ	િ-ેત	ેસથળેથી	મોબાઈલ,	કોમ્્યટુર	દ્ારા	લોગ	ઈન	થઈને	પરીક્ામા	ંભાગ	લીિો	હતો.	િમેાં	કે.ડી.અબંા્ી	
રરલા્યનસ	ફાઉનડશેન	સકકૂલ,	જામનગરનો	વપ્્યાશં	ુરાકેશ	વસહંાએ	એ	રાજ્ય	સતરની	સપિા્ષનો	પ્થમ	વિિતેા	અને	આઈ.બી.
પટેલ	ઈંગલીશ	સકુલ,	આ્દં	શાળાનો	ઠક્ર	જીષ્	ુભાિશેભાઈ	રાજ્ય	સતરની	સપિા્ષનો	રદ્તી્ય	વિિતેા	બનેલ	હતો.	રાજ્ય	
કક્ાના	પ્થમ	વિિતેાને	` ૧૦,૦૦૦/-	નુ	ંગીફટ	િાઉચર	અન	ેરદ્તી્ય	વિિતેાન	ે` ૭૦૦૦/-	નંુ	ગીફટ	િાઉચર	અને	બાકીના	
૪	વિદ્ાથથીઓન	ે` ૩૦૦૦/-	નુ	ંગીફટ	િાઉચર	અન	ેબિા	વિદ્ાથથીઓન	ેસરટ્ષફીકેટ	આપિામા	ંઆવ્યુ	ંહતુ.ં	

•	 પ્થમ	વિિેતા	થનાર	વિદ્ાથથી	વપ્્યાંશ	ુરાકેશ	વસંહાએ	૧૮મી	નિેમબર,	૨૦૨૧માં	્યોજાનાર	રાષ્ટી્ય	કક્ાની	સપિા્ષમાં	ભાગ	
લીિો	હતો.	આ	રાષ્ટી્ય	સતરની	સપિા્ષમાં	કે.ડી.અંબા્ી	રરલા્યનસ	ફાઉનડેશન	સકકૂલ,	જામનગરનો	વપ્્યાંશ	ુરાકેશ	વસંહાએ	
રદ્તી્ય	વિિેતા	બનીને	ગિુરાત	રાજ્યનું	નામ	રોશન	ક્યુ્ષ	હતું.	રદ્તી્ય	વિિેતા	બનેલ	વપ્્યાંશુ	રાકેશ	વસંહાન	ે̀  ૫૦,૦૦૦/-	
એિ્ુયકેશનલ	સકોલરશીપ	અન	ેટ્ોફી	આપિામાં	આિી	હતી.	

 ♦ રઞાષ્ટરીય રઞાળ વિજ્ઞાન કોંગે્સ-૨૦૨૧ 
•	 િર્ષ	૨૦૨૧	ની	NCSCની	Focal	theme:	સામુચીક	જીિન	માટે	વિજ્ાન	એટલ	ેકે	Science	for	Sustainable	Living	

છે	િેના	પેટા	વિર્યો	આ	મિુબ	છે.	(i)	Ecosystem	for	Sustainable	Living,	(ii)	Appropriate	Technology	for	
Sustainable	Living,	(iii)	Social	Innovation	for	Sustainable	Living,	(iv)	Design,	Development,	Modeling	
and	Planning	for	Sustainable	Living,	(v)	Traditional	Knowledge	Systems	(TKS)	for	Sustainable	Living.

•	 િર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	માટે,	ગુિકોસટના	લોક	વિજ્ાન	કેનદ્	દ્ારા	રાજ્યમાં	NCSC	કા્ય્ષરિમનું	સંચાલન	કરે	છે.	રાજ્યભરની	
વિવિિ	શાળાઓમાં	૨૫૦૦૦	થી	િિુ	વિદ્ાથથીઓએ	ભાગ	લીિો	હતો.	આ	અનોખા	કા્ય્ષરિમમાં	તમામ	૩૩	વિલ્ામાંથી	
લગભગ	૧૮,૦૦૦	વિદ્ાથથીઓએ	તેમના	પ્ોિેકટ	વિલ્ા	સતરે	રિૂ	ક્યા્ષ	હતા.	આમ,	વિલ્ા	સતરની	પ્વત્યોવગતા	બાદ	
પસંદ	થ્યેલ	પ્થમ	કુલ	૩૩૦	વિદ્ાથથીઓ	તેમના	વશક્કો	અન	ેસં્યોિક	સાથ	ેરાજ્ય	કક્ાના	NCSC	કા્ય્ષરિમમાં	ભાગ	લેશે.	
આ	રાજ્ય	સતરનો	કા્ય્ષરિમ	૩	રદિસનો	રહેશે	અન	ેસા્યનસ	વસટીમા	ંરડસેમબર,	૨૦૨૧માં	આ્યોિન	કરિાનો	છે.

•	 રાષ્ટી્ય	કક્ાના	૨૯માં	નેશનલ	વચલડ્રન	સા્યનસ	કોંગ્ેસનું	આ્યોિન	ગુિકોસટ	કરી	રહ્ં	છ.ે	કોવિડ-૧૯ની	અ્િારી	
પરરપસથવત	 અને	 િાઈબ્રનટ	 ગુિરાત	 સવમટને	 કાર્ે,	આ	 કા્ય્ષરિમ	 ૧	 થી	 ૫મી	 ફબે્રુઆરી,	 ૨૦૨૨	 દરવમ્યાન	
્યોિિામાં	આિશે.

•	 સા્યનસ	કિીઝ/	સા્યનસ	ડ્રામા/સા્યનસ	જાથા/	સા્યનસ	સેવમનાર/	બાળ	વિજ્ાન	કોંગ્ેસ	અન	ેસા્યનસ	પ્ોગ્ામસ	માટે	િર્ષ	
૨૦૨૨-૨૩મા	ંકુલ	` ૨૫૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇની	દરખાસત	કરિામાં	આિી	છે.

(૮) રઞાજયભરનરી સરકઞારરી શઞાળઞાઓ, અને સકકુિ સઞાયનસ કિર શઞાળઞાનઞા વિદ્ઞા્થીઓ મઞાટે DO-IT-Yourself (DIY) 
કીટનરી તઞાિરીમ અને ઓટરએનટેશન િક્કશયો્સ સઞા્ે વિતરણ મઞાટેનરી દરખઞાસત

•	 વિશ્વના	સપિા્ષતમક	્યોગમા	ંઆપ્ા	દેશ	અને	રાજ્યના	બાળકો	અન્ય	દેશોના	બાળકોની	સરખામ્ીનાં	પ્ગવત	સાિી	શક	ે
તથા	ઉભી	થનારી	નિી	તકો	વિરે	જાગૃત	થા્ય	તેમિ	તે	માટે	તૈ્યાર	થા્ય	અન	ેવિજ્ાન,	ટેક્ોલોજીથી	માવહતગાર	થા્ય	તે	
માટે	તૈ્યાર	કરિાના	ભાગરૂપ	ેઆ	કા્ય્ષરિમ	શરૂ	કરિામાં	આિેલ	છે.	વિદ્ાથથીઓમા	ંવિજ્ાન	અને	ગવ્ત	િેિા	વિર્યોમા	ં
અવભરૂવચ	િિારિાના	ભાગરૂપે	પ્વૃવત્	મારફતે	સરળ	રીતે	સમજી	શકા્ય	તે	માટે	િૈજ્ાવનક	પ્વૃવત્ઓ	દ્ારા	સકકૂલ	સા્યનસ	
કલબ	દ્ારા	શીખિિાના	પ્્યત્ન	છે	તથા	આિા	અઘરા	િ્ાતા	વિર્યો	સરળ	રીતે	શીખી	શકા્ય	છે	તેિી	મનોવૃવત્	પેદા	
કરિાનો	છે.	ઉપરાંત	નિી	પેઢીની	િૈજ્ાવનક	તથ્યો	આિારરત	વિચારસર્ી	ખીલિિાનો	છે.
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•	 DO-IT-Yourself	 kitsનુ	ં રડઝાઇન	 કરિામાં	આિશે	અને	 િરૂરી	 સૂચનાઓ,	 તાલીમ	 કા્ય્ષરિમ	અન	ે માગ્ષદશ્ષન	સાથે	

શાળાઓન	ે પહોંચાડિામાં	આિશે.	 શરૂઆતમાં,	 ગુિકોસટએ	અંદાજીત	 ` ૧.૨૫	 લાખ	 (એક	 સેટની	 રકંમત)ની	 DIY	
રક્ટસની	ખરીદી	કરિાની	્યોિના	બનાિી	છે.	િે	રાજ્યમા	ંપસંદ	કરેલ	૧૦૦	શાળાઓન	ેઆપિામા	ંઆિશે.	

•	 રાજ્યભરની	સરકારી	શાળાઓ,	અને	સકલુસા્યનસ	કલબ	શાળાના	વિદ્ાથથીઓ	માટે	DO-IT-Yourself	(DIY)	કીટની	
તાલીમ	અને	ઓરરએનટેશન	િક્કશો્સ	માટે	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩માં	કુલ	` ૧૨૫.૦૦	લાખની	જોગિાઇની	દરખાસત	કરિામાં	
આિી	છે.

(૯)  આર એનડ ડરી મઞાટે સહઞાય યયોજનઞા (Research Support Scheme for R&D) અને ટેક્યોિયોજી ડેમયોનસટે્શન અને 
પઞાયિટ ટડ્િયોયમેનટ (Technology Demonstration and Pilot Deployment-) : 

•	 રાજ્યમાં	વિજ્ાન,	ટેક્ોલોજી	અન	ેઇનોિેશન	(નિીનીકર્)ને	િેગ	આપિા	તથા	સંશોિન	માટે	સંશોિકોને	પ્ોતસાવહત	
કરિા,	રાજ્ય	સરકારે	વિજ્ાન,	ટેક્ોલોજી	અન	ેઇનોિેશન	પોવલસી	(STI	Policy)તૈ્યાર	કરિામા	ંઆિી	છે.	આ	STI	
ફંડનાં	અંતગ્ષત	૨	મહતિની	પસકમની	જાહેરાત	કરેલ	છે.	િે	નીચ	ેમુિબ	છે	:	

•	 Research	Support	Scheme	for	R&D	in	emerging	fields	of	S&T	on	State	Priority	Areas.
•	 Technology	Demonstration	and	Pilot	Deployment
•	 રાજ્યની	પ્ાથવમક	િરૂરર્યાતને	અનુલક્ીન	ેપસંદગી	પામેલ	્ુયવનિવસ્ષટી,	રીસચ્ષ	સેનટરો,	STEM	સંસથાઓમાં	પીએચડી	

વિદ્ાનો	/	પી.જી.	વિદ્ાનોને	આ	સકીમ	હેઠળ	પસંદ	થ્યેલ	પ્ોિેકટને	સંશોિન	અને	વિકાસ	માટે	મહતમ	` ૫૦	લાખની	
સહા્ય	 કરિામાં	આિશે.	આ્યોિન	 દ્ારા	 માત્ર	 બેઝીક	 રરસચ્ષના	ં બદલે	એ્લાઇડ	 રરસચ્ષ	 કરીને	 રાજ્યની	 મહતિની/	
તારિેલી	સમસ્યાઓન	ેવિજ્ાન,	ટેક્ોલોજી	અન	ેનિીનીકર્	દ્ારા	ઉકેલી	શકાશે	અને	િે	ભવિષ્યમાં	સમાિની	સુખાકારીમાં	
ફાળો	આપશે.

•	 આ	્યોિનાને	સંશોિકો	અને	વશક્્વિદો	તરફ	થી	ખૂબ	સારો	પ્વતસાદ	મળ્યો	છે.	હાલ	૧૦૦	થી	પ્	િિુ	પ્ોિેક્ટસનું	
મુલ્યાંકન	થઈ	રહ્	છે	િેમાંથી	અંદાિે	૫૦	પ્ોિેક્ટસન	ેમંિુરી	મળિા	ની	શક્યતા	છે.	આ	અગાઉ	૫૦	પ્ોિેક્ટસને	મંિુરી	
આપિામા	આિી	હતી	િે	અત્યારે	વિવિિ	સંસથાઓમાં	કા્ય્ષરત	છે.	

•	 આર	એનડ	ડી	માટે	સંશોિન	સહા્ય	્યોિના	(Research	Support	Scheme	for	R&D)	અને	ટેક્ોલોજી	પ્દશ્ષન	અને	
પા્યલટ	રડ્લો્યમેનટ	(Technology	Demonstration	and	Pilot	Deployment)માટે	નિા	પ્ોિેક્ટસની	ફાળિ્ી	માટે	
તથા	અગાઉ	મંિુર	કરેલ	પ્ોિેક્ટસના	બીજા	હપ્ાની	રિૂઆત	માટે	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩માં	̀  ૧૨૦૦.૦૦	લાખની	જોગિાઇની	
દરખાસત	કરિામાં	આિી	છે.

(૧૦) રઞાજયનરી વિવિધ યવુનિવસ્નટરી, સાંસ્ઞાઓમઞાાં સાંશયોધન અને નિરીનતઞાઓ મઞાટે ્ેકલટરી ડેિિપમેનટ પ્યોગ્ઞામ (એ્ડરીપરી)
•	 ગિુરાત	કાઉપનસલ	ઓન	સા્યનસ	એનડ	ટેક્ોલોજી	દ્ારા	 ફેકલટી	ડિેલપમનેટ	કા્ય્ષરિમ	કે	િમેાં	એસ.	ટી.	આઈ.	પોવલસી	

અતંગ્ષત	રરસચ્ષ	સપોટ્ષ	પસકમ	અન	ેટેક્ોલોજી	ડમેોસટ્શેન	અન	ેપાઈલોટ	ડી્લો્યમનેટ	પોવલસી	અગં	ેજાગૃવત	લાિિા	તથા	
્ુયવનિવસ્ષટી	અન	ેકોલજેો	મા	ંફેકલટી-	રરસચ્ષર	ન	ેરાજ્ય	અગ્તા	ક્તે્રમા	ંઅ્લાઈડરીસચ્ષ	માટે	પ્ોતસાહન	પરૂુ	પાડિા	તથા	રરસચ્ષ	
અતંગ્ષત	ઉતસાહ	િિારિા	માટે,	સશંોિન	પદ્ધવત	પર	સિતતં્ર	સશંોિન	હાથ	િરિા	અને	ફેકલટી	સભ્યો	ની	ક્મતાઓન	ેિિારિા,	
સફળ	સશંોિન	પ્ોિકેટ	/પ્પોઝલ	અથિા,	રીસચ્ષ	સબંવંિત	વિર્ય	ની	પસંદગીના	ંમળૂ	પાસા,	સશંોિન	વસપધિ	ન	ેતોડિા	માટે	
પ્્ાવલગત	અવભગમ,	સશંોિન	નુ	ંઆ્યોિન,	પ્ોિકેટ	દરખાસત	લખેન	અને	સશંોિન	પપેર	લખેન	કે	િનેાથી	સહભાગીઓ	
ન	ેપદ્ધવતસર	સામગ્ીઓ	ન	ેસમિિામા	ંસક્મ	બનાિિા	માટે	તથા	સંશોિન	બાબતે	સંશોિકો	માં	ઉતસાહ	િિારિા	માટે	િર્ષ	
2022-23	 દરમ્યાન	 વિવિિ	્યવુનિવસ્ષટી/કોલજેોમા	ં ફેકલટી	 ડિેલપમનેટ	 કા્ય્ષરિમ	્યોિિા	માટે	 ` ૫૦	લાખની	જોગિાઇની	
દરખાસત	કરિામા	ંઆિી	છે.

(૧૧)  રઞાજયનરી STEM સાંસ્ઞામઞાાં રયોરયોટ મેટકંિ કયોમપરીટરીશન (તઞાિરીમ અન ેમઞાિ્નદશ્નન સઞા્ે 7 શ્ણેરીઓમઞાાં 3 સતરનરી સપધઞા્ન) 
•	 ગત	 િરષે	 રાજ્યનાં	 સા્યનસ,	 ટેક્ોલોજી,	એનજીની્યરીંગ	અન	ે મેથેમેરટકસ	 સંસથાઓના	ં વિદ્ાથથીઓમા	ં સક્મતા	અને	

કુશળતાનાં	 સતરને	સુિારિા	ગુિકોસટ	 દ્ારા	 રોબોફેસટ–ગુિરાત	૨૦૧૯	અને	 રોબોફેસટ–ગુિરાત	૨.૦	કોપમપરટશનનુ	ં
આ્યોિન	કરિામાં	આવ્યું	હતું.	આ	કોપમપરટશનન	ેખુબ	સારો	પ્વતસાદ	મળ્યો	છે	અન	ેહિે	તે	પૂ્ ્ષ	થિામા	ંછે.	રોબોફેસટ–	
ગુિરાત	૨૦૧૯	કોપમપરટશનને	અંતે	૧૩	રોબો્ટસ,	૭	અલગ-	અલગ	કેટેગરીનાં	વિદ્ાથથીઓ	દ્ારા	બનાિિામાં	આવ્યા	
છે.	રોબોફેસટ–	ગુિરાત	૨.૦	કોપમપરટશન	તેના	છેલ્ા	તબક્ામાં	છે.	

•	 રોબોરટકસ	ક્ેત્રે	ગુિરાતને	આતમવનભ્ષર	બનાિિા	અને	 રોબોરટકસ	ક્ેત્રે	 નિા	 ઉદ્ોગો	 સથાપિા	ગુિકોસટે	 દ્ારા	 િર્ષ	
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૨૦૨૨-૨૩	મા	ંરોબોફેસટ	3.0	કોપમપરટશન	નું	આ્યોિન	ક્યુું	છે.	 િેમાં	૭	અલગ-	અલગ	કેટેગરીમાં	૩	સતરમાં	આ	
કોપમપરટશન	્યોજાશે.	િેમા	૭૦	લાખ	`	સુિીના	કુલ	ઈનામ	પ્	આપિામાં	આિશે.	

•	 આ	સપિા્ષ	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	માં	 રોબોરટકસ	ક્ેત્રે	ગુિરાતને	આગળ	િિારિા	્યોિિામાં	આિશે.	આ	કોપમપરટશન	
વત્રસતરી્ય	રહેશે.	
1.	આઈરડ્યેશન	 	 2.	પ્ૂફ	ઓફ	કોનસે્ટ	 		 3.	પ્ોટોટાઈપ

•	 િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	માં	આ	કોપમપરટશન	માટે	` ૧૫૦	લાખની	જોગિાઇની	દરખાસત	કરિામાં	આિી	છે.
(૧૨) રઞાજયમઞાાં વિજ્ઞાન, ટેક્યોિયોજી અને ઈન્યોમમેશન ટેક્યોિયોજીનઞા અગ્ણરીય કે્ત્યોમઞાાં ટડિઞાઈન	
•	 લેબની	સથાપના	(૮	રડઝાઇન	શાળાઓ	=	` ૨૫.૦૦	લાખ	દરેક)
•	 ગુિરાત	કાઉપનસલ	ઓન	સા્યનસ	એનડ	ટેક્ોલોજીએ	સિ્ષનાતમકઅને	નિીનત્મ	 વિચારોથી	સભર	 વિદ્ાથથીઓ	તથા	

પ્ાધ્યાપકોને	 ્યોગ્ય	 સુવિિા	 પૂરી	 પાડિા	 માટ	ે રાજ્યની	 કોલેજો,	 ્ુયવનિવસ્ષટીઓમા	ં તથા	 સંસથાઓમાં	 ગુજકોસટ	 દ્ારા	
“ડીઝાઇન	લેબ”	ની	સથાપના	કરિામાં	આિેલ	છે.	

•	 ના્ાંકી્ય	િર્ષ	૨૦૧૭-૧૮ના	બિેટમાં	ડેઝાઈન	લેબની	સથાપના	માટ	ેની	નિી	બાબતને	મંિુરી	આપિામાં	આિેલ	છે.	
િે	અનિ્ેય	ગુજકોસટ	દ્ારા	અત્યાર	સુિીમાં	કુલ	૧૮	ડીઝાઈન	લેબની	સથાપના	કરિામાં	આિી	છે.		

•	 િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩માં	નિી	૮	ડીઝાઈન	લેબની	સથાપના	માટે	એક	ડીઝાઈન	લેબના	` ૨૫	લાખ	ના	ખચ્ષ	લેખે	નિી	
૮	ડીઝાઈન	માટે	` ૨૦૦	લાખ	માટનેી	દરખાસત	કરિામાં	આિે	છે	તથા	હાલની	૧૮	રડઝાઇન	લેબો	માટે	તાલીમ,	
િક્કશોપ	અને	અન્ય	નીભાિ	ખચ્ષ	માટ	ે(૧૮@	સંસથા	દીઠ	` ૧.૦૦	લાખ)	લેખે	૧૮	લાખની	િરૂરી્યાત	છે.	

•	 નિી	૮	હાલની	રડઝાઇન	લેબોની	સથાપના	અન	ે૧૮	રડઝાઇન	લેબો	માટે	તાલીમ,	િક્કશોપ	અન	ેઅન્ય	નીભાિ	ખચ્ષ	માટ	ે
િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩મા	ંકુલ	` ૨૧૮.૦૦	લાખની	જોગિાઇની	દરખાસત	કરિામા	ંઆિી	છે.

(૧૩) રઞાજયમઞાાં વિજ્ઞાન, ટેક્યોિયોજી અને ઈન્યોમમેશન ટેક્યોિયોજીનઞા અગ્ણરીય ક્ેત્યોમઞાાં સાંશયોધન અને વિકઞાસ મઞાટે સુપર 
કયોમ્યુટીંિનરી સ્ઞાપનઞા (1 સુપર કમ્યુટર = ` ૧૫.૦૦ િઞાખ) :

•	 વિજ્ાન	અન	ેપ્ોદ્ોવગક	 વિભાગ	દ્ારા	એનજીવન્યરરંગ	કોલજેોમા	ંComputational	Resource,	 Simulation	 and	Data	
Analysis	માટે	આિવુનક	સવુિિાઓથી	સજ્જ	સપુર	કમ્્યટુર	સથાવપત	કરિાનો	પ્્યાસ	ગિુકોસટ	દ્ારા	કરિામા	ંઆવ્યો	છે.	

•	 િેના	માટે	PARAM	Shavak,	C-DAC,	Pune	પાસેથી	૨૦	High	Performance	Supercomputer	અન	ે૬	ડીપલવનુંગ	
સુપરકોમ્્યુટરની	સથાપના	૨૬	િુદી	િુદી	પસંદ	કરિામાં	આિેલ	ઇિનેરી	કોલેિમાં	કરિામાં	આિેલ	છે.	

•	 નિા	૧૨	સુપર	કોમ્્યુટર	ફેસીલીટીની	સથાપના	માટે	એક	સુપર	કોમ્્યટુર	ફેસીલીટીના	` ૧૫	લાખ	ના	ખચ્ષ	લેખે	નિા	
૧૨	સુપર	કોમ્્યુટર	માટ	ે` ૧૮૦	લાખ	તથા	હાલના	સથાપીત	૨૬	સુપર	કોમ્્યટુર	ફેસીલીટીના	ંતાલીમ,	િક્કશોપ	અને	
અન્ય	નીભાિ	ખચ્ષ	માટે	૧	સુપરકોમ્્યુટર	દીઠ	` ૧.૦૦	લાખ	લેખે	કુલ	` ૨૦૬	લાખની	જોગિાઇની	દરખાસત	કરિામાં	
આિી	છે.

ઇનસટરીટયુટ ઓ્ વસસમયોિયોજીકિ ટરસચ્ન (ISR)
•	 ૨૬મી	જાન્યુઆરી,	૨૦૦૧ના	ભૂિના	ભૂકંપ	પછી	ભૂકંપ	ક્ેત્રે	સંશોિનની	િરૂરી્યાત	િ્ાતા	ંસન	ે૨૦૦૩માં	ભૂકંપ	

સંશોિન	સંસથાનની	સથાપના	કરિામાં	આિેલ	છે.	આઈ.એસ.આર.એ	સમગ્	ભારતમા	ંભૂકંપને	લગતું	સંશોિન	કરનારી	
એક	માત્ર	સંસથા	છે.	

 ♦ સાંસ્ઞાનયો મુખય હેતુ ઃ
•	 ઈ.સ.	 ૨૦૦૬	 થી	 ગિુરાતમાં	 ૬૦	 વનરીક્્	 મથકોનુ	ં જાળું	 કા્ય્ષરત	 છે.	 મોટા	 ભાગના	 મથકોના	 ડેટા	 િી-સેટ	 દ્ારા	

મેળિિામાં	આિે	છે	અન	ેડેટા	સેનટર	૨૪	કલાક	ચાલ	ુરહે	છે.	ભૂકંપનું	કેનદ્વબંદુ	અન	ેતેની	તીવ્રતા	ભૂકંપની	થોડીક	િ	
મીનીટોમાં	શોિી	કાઢે	છે	સંલગ્ન	વિભાગને	પહોંચડિામાં	આિે	છે.

 ♦ િર્ન ૨૦૨૦-૨૦૨૧ નરી વસવદ્ધઓ ઃ
•	 આઈ.એસ.આર.ને	ભારતના	આઠ	મોટા	શહેરો	 િેિા	કે	અમૃતસર(પંજાબ),	આગ્ા(્યુપી	),	મેરઠ(્યુપી),	લખનઉ(્ુયપી),	

કાનપુર(્યુપી),	િારાસ્ી	(્યુપી),	પટના	(વબહાર)	િનબાદ	(ઝારખંડ)	માટ	ેસીપસમક	માઈરિોઝોનેશનની	માટેની	કામગીરી	
પૃથિી	અને	વિજ્ાન	મંત્રાલ્ય,	ભારત	સરકાર	દ્ારા	સોપિામાં	આિેલ	છે.
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•	 આઈ.એસ.આર.ને	ડાંગ	વિલ્ામાં	GWRDC	દ્ારા	પ્િાનમતં્રી	રકશાન	વસંચાઈ	્યોિના	અંતગત્ષ	૩૫૦૦	ભગૂભ્ષ	િળના	

કિુાના	 સથળોના	 વનદદેશન	તથા	ભરૌગોવલક	તપાસ	માટે	 કામગીરી	સોંપિામાં	આિેલ	છે	િેમાં	આઈ.એસ.આર.	 દ્ારા	
સિષેક્્	પૂ્્ષ	કરેલ	છે.

•	 આઈ.એસ.આર.	દ્ારા	એવશ્યાના	સરૌથી	મોટા	સરૌર	અન	ેવિનડ	પાક્ક	કે	િે	ગુિરાતના	કચછ	અને	રાિનેસડા	માટે	સાઈટ	
સપેફીકેશન	અભ્યાસ	હાથ	િરેલ	છે.	િિુમા	ંસંસથા	દ્ારા	IOCL	કડંલા	એલપીજી	(LPG)	્લાનટ	માટે	વસસમીક	જોખમના	
આકાર્ીનો	અભ્યાસની	કામગીરી	પૂ્્ષ	કરેલ	છે.	

•	 આઈ.એસ.આર.	દ્ારા	નમ્ષદા	અન	ેકલપસર	વિભાગ	માટે	ભરુચ	વિલ્ાના	ભાડભુત	ગામની	નજીકના	બેરેિ	માટે	વસસમીક	
જોખમની	આકાર્ીનો	અભ્યાસની	કામગીરી	પૂ્ ્ષ	કરેલ	છે.	

•	 આઈ.એસ.આર.	દ્ારા	રાજ્યની	ડેમ	સેફટી	પેનલ	(DSP)	માં	ભાગ	લઈ	રહ્ં	છે	િે	હેઠળ	રાજ્યના	મોટા	સાત(૦૭)ડેમોની	
પસંદગી	કરિામાં	આિી	છે	અને	તમામ	ડેમોનુ	ંવનરીક્્	કરા્ંુય	છે.િે	તમામ	ડેમ	ભૂકંપ	માપક	્યંત્રો	પ્સથાવપત	કરિામાં	
આિશે	અને	તેનું	વનરીક્્	કરિામાં	આિશે.	

•	 ONGC	અને	GSPC	દ્ારા	પ્	ખનીિતેલ	સંશોિન	ક્ેત્રે	ચોક્સ	વ્યિપસથત	સથળની	શોિ	માટે	આઈ.એસ.આર.ની	મદદ	
લેિામાં	આિેલ	છે.	

•	 સરદાર	સરોિર	નમ્ષદા	વનગમ	લીમીટેડ	સાથેના	એમ.ઓ.્યુ.	અનુસાર	ઈનસટીટ્યુટ	ઓફ	વસસમોલોજીકલ	રરસચ્ષ	છેલ્ા	૧૦	
િર્ષથી	નમ્ષદા	પ્ોિેકટમાં	અને	તેની	આસપાસના	વિસતારોનુ	ંભૂકંપી્ય	વનરીક્્	કરી	રહ્ં	છે.	આ	્યોિના	િર્ષ	૨૦૨૪	
સિુી	`	૧૫૦૯	લાખના	ખચષે	લંબાિિામાં	આિેલ	છે.	

•	 આઈ.એસ.આર.	 દ્ારા	 તાિેતરમાં	 િ	 કલપસર	 વિભાગ	સાથે	 વસપસમક	 નેટિક્કની	 સથાપના	 માટે	અને	 વસસમોલોજીકલ	
અભ્યાસ	કરિા	માટે	િુલાઈ	૨૦૨૦માં	૦૫	િર્ષ	માટે	એમઓ્યુ	હસતાક્ર	કરેલ	છે	આમ	આ	એમ્ુયઓની	કુલ	રકંમત	
૮૬૭.૦૦	લાખ	પાંચ	િર્ષ(૨૦૨૦	થી	૨૦૨૫)	ના	સમ્યગાળામાં	છે.

•	 ગ્ેિીટી	સિષે	આિારે	મહારાષ્ટમાં	સોનાના	ભંડોળ	શોિિાની	કામગીરી	િેદાંત	રીસોસ્ષ	દ્ારા	આઈ.એસ.આર.ને	મળેલ	છે.	
 ♦ આઈ.એસ.આર. દ્ઞારઞા િર્ન ૨૦૨૧-૨૨ નરી અિતયનરી પ્વૃવત્તઓ ઃ

•	 ૨૪*૭	ગુિરાત	રાજ્યના	ભૂકંપી્ય	ખતરા	માટે	વનરીક્્	:	૨૬મી	જાન્યુઆરી,	૨૦૦૧માં	ભચાઉ,	ભુિમાં	આિેલ	૭.૬ની	
તીવ્રતાનો	આંચકો.	આ	ભૂકંપ	પછી	"ગેરી"	(GERI)	િડોદરા	દ્ારા	GSDMA	ના	સહ્યોગથી	૨૨	BBS	અને	૪૦	SMA	
િરાિતુ	એક	વસસમીક	નેટિક્કની	ગુિરાત	રાજ્યમાં	સથાપના	કરિામાં	આિેલ	હતી.	અન	ેઆ	તમામ	સટેશનો	ઑન	લાઇન	
વસસમીક	ડેટા	પ્ાપ્	કરિા	માટે	િી-સેટ	મારફતે	સાથ	ેજોડિામાં	આિેલ	છે.	હાલ	૨.૫	મેગ્નેટ્ુટ	કે	તેથી	િિારે	તીવ્રતા	
િરાિતા	આંચકનો	અહેિાલ	ઉચ્	સત્ાિાળાઓ	(મુખ્ય	સવચિશ્ી,	અવિક	મુખ્ય	સવચિશ્ી	–	 વિ.	અન	ેપ્ો.	 વિભાગ,	
સીઇઓ	–	જીએસડીએમએ,	રાહત	કવમશ્ર,	કલેકટર	િગેરે)	ને	તુરંત	િ	મોકલી	આપિામાં	આિે	છે	ઃ

•	 િર્ષ	૨૦૨૧માં	નોંિા્યેલા	ભૂકંપોની	માવહતી	નીચ	ેઆપેલ	કોષ્ટકમાં	દશા્ષિેલ	છે.
Region Kachchh Saurashtra Mainland TotalMagnitude
1.0	–	1.9 221 98 26 345
2.0	–	2.9 87 38 20 145
3.0	–	3.9 17 2 2 21
4.0	–	4.9 3 2 0 5
5.0	–	5.9 328 140 38 516
Total 221 98 26 345

• પૂિથીય કચ્છમઞાાં ભૂિભ્ન જળસત્યોતનુાં સાંશયોધન ઃ	આ	પ્ોિેકટ	 દ્ારા	પિૂથી્ય	કચછના	 (ભચાઉ,	અંજાર	અન	ેગાંિીિામ	
તાલુકાઓમાં)	૧૬૦૦	ચોરસ	રકમી	વિસતારમાં	ભૂગભથી્ય	િળ	સત્રોત	અન	ેમીઠા	અન	ેખારા	પા્ીનુ	ંસીમાંકન	કરી	ખારા	
અન	ેમીઠા	પા્ીના	સત્રોતોની	માવહતી	શોિિામા	ંઆિશે.	આ	સૂવચત	અભ્યાસ	રાજ્યના	વિવિિ	સામાવિક	અને	આવથ્ષક	
પ્શ્ો	િેિા	કે,	પીિા	પા્ીની	ઉપલબિતા,	દરર્યા	રકનારાના	વિસતારમાં	દરર્યાઇ	પા્ીની	ઘુસ્ખોરી	તેમિ	પીિાના	
પા્ીની	અછતની	સમસ્યાનું	વનરાકર્	કરિામાં	મદદ	કરશે.	િિુમાં	૩ડી	છબીઓ	દરેક	વિસતારના	ભૂસતરી્ય	માળખાઓ	
દ્ારા	કચછ	વિસતારમાં	કુદરતી	જોખમો	તેમિ	ખનીિની	સંભવિતતાની	સમિ	મળશે.	કચછના	તાલુકાના	ડ્રેનેિ	નકશા	
તૈ્યાર	કરિામાં	આિેલા	છે	અન	ેપેવલઓ	ચેનલસના	સપાટીના	ભાગોન	ેઓળખિાની	કામગીરી	પૂ્્ષ	કરેલ	છે.	ભચાઉ	અને	
અંજાર	તાલુકાનો	વિગતિાર	જો્યોરફઝીકલ	નકશો	તૈ્યાર	કરી	દેિામાં	આવ્યો	છે.	ભચાઉ	અન	ેઅંજાર	તાલુકામાં	કુલ	૨૩૨	
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TDEM	સાઇ્ટસનું	સિષેક્્	કરિામાં	આિેલ	છે.	ભિુ	તાલુકાની	અમુક	સાઇટસ	પર	૧ડી	અન	ે૨ડી	સિષેક્્	કરિામાં	
આિેલ	છે	અને	ડેટા	વિશ્ેર્ની	કામગીરી	ચાલુ	છે.			

•	 ઉચ્	ચોકસાઇ	પુિ્ષક	વિ્યોમેગ્નેરટક	માપદંડોનો	ઉપ્યોગ	કરીન	ેવિદુ્ત	ચુંબકી્ય	ભૂકંપ	અગમચેતીનો	અભ્યાસ	:	વિદુ્ત	
ચુંબકી્ય	ભૂકંપોનો	અભ્યાસ	કરિો	એ	િ	આ	્યોિનાનો	હેતુ	છ	ેિેમકે	ચુંબકી્ય	pulsations	અન	ેભૂકંપ	િચ્ેનો	સબિં	
સમિિો,	ચુંબકી્ય	તોફાનોની	ભૂકંપ	પર	શુ	અસર	છ	ેએ	સમિિી.	આ	્યોિનામા	ંઆઇએસઆર	બે	િગ્યાઓ	પર	ચુંબકી્ય	
્યંત્રો	સેંટીલેશન	મીટર	અને	જીપીએસ-ટીઈએસ	સથાવપત	કરીશું.	આઇએસઆર	આ	ચુંબકી્ય	સટેશનો	પરથી	મળતા	ડેટાનો	
આઇએસઆર	ઇંટરમગે્નેટીક	સટેશનોના	પરથી	મળતા	ડેટા	સાથ	ેસરખામ્ી	કરિા	માટ	ેઆ	્યોિનાની	દરખાસત	કરિામા	ં
આિેલ	હતી.	

	 આ	્યોિના	હેઠળ	ચાલુ	િરષે	નીચે	મુિબની	કામગીરી	કરિામા	ંઆિેલ	છે	:
•	 ગાંિીનગરમાં	70	સથળોએ	સોઇલ	રેડોન	સિષે	હાથ	િરિામાં	આવ્યો	હતો	અન	ેગાંિીનગરના	કેટલાક	વિસતારમાં	રેડોનના	

ઉચ્	સતરની	વિવિિ	શક્યતાઓ	સાથે	પરર્ામોની	સરખામ્ી	કરિામા	ંઆિી	હતી.
•	 SG	ડેટા	પર	મપલટફ્ેકટલ	વિશ્ેર્	લાગ	ુકરિામાં	આિે	છે	અન	ે20મી	િૂન	2020ના	રોિ	કચછ,	ગુિરાતમાં	આિેલા	5.1	

ભૂકંપના	સહ્યોગથી	સકેવલંગ	પ્ોપટથીઝનો	અભ્યાસ	કરિામા	ંઆિે	છે.
•	 વચલી	અને	જાપાનના	િરતીકંપો	સાથે	બદરગઢ	ખાતે	આિેલ	િરતીકંપના	અિલોકનો	અન	ેમોડેલોની	સરખામ્ી
•	 14મી	 િૂન	 2020ના	 રોિ	 કચછ,	 ગિુરાતમાં	આિેલા	 5.3	 ભૂકંપના	 વસગ્નલોનુ	ં ULF	જીઓમગે્નેરટક	 વસગ્નલો	 સાથે	

અિલોકન	ક્યુું
•	 ભારતી્ય	ઉપખડંમાથંી	નજીકના	વિરિુવૃત્ી્ય	પ્દેશમાથંી	વિવિિ	સરૌર	ચરિમા	ંજીઓમગે્નરેટક	Pc1	પલસશેનનો	અભ્યાસ	ક્યપો.
	 આઇ.એસ.આર	દ્ારા	આગામી	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩માં	હાથ	િરિાની	પ્વૃવત્ઓ	નીચ	ેમુિબ	છ	ે:
• િુજરઞાતમઞાાં આિનઞારઞા ભૂકંપયોનુાં રઞાત-ટદિસ વનરરીક્ણ કરિુાં :	રાજ્યના	મોટા	ભાગના	ભાગોમાં	ભૂકંપી્ય	પ્વૃવત્	કા્ય્ષરત	

છે.	િેથી	વનરંતર	ભૂકંપનું	વનરીક્્	અન	ેઝડપી	રીપોટનીંગ	િરૂરી	છે.	ભૂકંપ	નેટિક્કના	ડેટા	સંશોિન	માટે	એક	મુળભુત	
સંશોિન	સાિન	છે.	ભવિષ્યમાં	આિનારા	ભૂકંપો	વિશ	ેજા્િા	માટે	ભુતકાળના	ડેટા	અન	ેિત્ષમાન	ભૂકંપોની	જા્કારી	
હોિી	િરૂરી	છે.	િરતીકંપના	આંચકાની	વતવ્રતા,	િમીનની	હલન	ચલન	અન	ેનુકશાનની	જા્કારી	મેળિિી	િરૂરી	છે.	
ઓનલાઇન	ભૂકંપ	વનરીક્્	નેટિક્ક	દ્ારા	સમ્યસર	માવહતી	પ્ાપ્	થા્ય	છે,	તેનુ	ંવિષલેર્	કરી	શકા્ય	છે,	િરતીકંપની	
માવહતીનું	સુવ્યિપસથત	રીતે	વ્યિસથાપન	કરી	શકાશે.	સારી	સૂવચ	ભવિષ્યના	િરતીકંપની	સંભાિના,	સથાન	અન	ેકદની	
સમિને	સુિારી	અન	ેભૂકંપના	સંકટની	ગ્તરી	કરિા	માટે	િરૂરી	છે.	ભૂકંપના	ખતરાની	માવહતી	આિારે	િુની	ઇમારતો	
અને	 બાંિકામ	 િોર્ો	 સુિારી	 ભૂકંપથી	 થતા	 નુકશાનન	ે ઘટાડી	 શકાશે.	 તેનાથી	 સુઇસમીક	 માઇરિોઝોનેશન,	 ભૂકંપની	
આગાહી	અભ્યાસ,	િળાશ્યોની	ભૂકંપ	જોખમોનો	અભ્યાસ,	સુનામી	ચેતિ્ી	િગેરે	અન્ય	કા્ય્ષ	માટે	ઉપ્યોગી	થશે.	

• આઇ એસ આર કચેરરીનઞા ભુમઞાપન નેટિક્ક, ધરતરીકંપનઞા અણસઞારયો મઞાટેનુાં નેટિક્ક અને વસપસમક એરે નેટિક્કનુાં 
વનરરીક્ણ : આ	્યોિના	હેઠળ	ગિુરાત	પ્દેશમા	ંિિતી	તા્	િરાિતા	ઝોનની	ઓળખ	માટ	ેસંભવિત	વિસતારોન	ેઆિરી	
લઈને	પસથર	અને	અિ્ષ-પસથર	મોડ	દ્ારા	સતત	દેખરેખ	હાથ	િરિામાં	આિશે.	આ	સમ્ય	દરવમ્યાન	ગુિરાતના	વિવિિ	
ભાગો	અને	આસપાસના	રાજ્યોમાંથી	જીએનએસએસ	ડેટાસેટ	િનરેટ	કરિામા	ંઆિશે.	તમામ	કા્યમી	અન	ેકેમપને	મોડ	
સાઇટોને	 ભૂકંપ	 સંશોિન	 ફરીથી	 ઉચ્	 રેટથી	 કનફીગર	 કરિામાં	આિશે.	 ઉચ્	 રેટ	જીપીએસ	 વિસથાપન	સીિી	 રીત	ે
અિલોકન	કર	ેછ	ેઆથી	ભૂકંપના	રકસસામાં	અગત્યનું	છે.	િેમ	કે	ઇનટ્ા-્લટે	પ્દેશમાં	િમીનની	વિરૂપતાનો	દર	ખૂબ	િ	
ઓછો	હો્ય	છે,	િેથી	લાંબા	સમ્યની	શે્્ી	િરાિતા	સતત	જીએનએસએસ	ડેટા	નોંિપાત્ર	પરર્ામો	માટે	િરૂરી	છે.	
કચછની	ત્ર્	મલટી	પેરામેટ્ીક	જીઓરફઝીકલ	િેિશાળાઓમાંથી	ડેટા	એકવત્રત	કરિામાં	આિશે	અન	ેપિૂ્ષિર્ષતી	હસતાક્રોનો	
અભ્યાસ	કરિામાં	આિશે.	૫૦	સટેશનોના	સતત	બ્રોડબેનડ	વસપસમક	ડેટા	એકવત્રત	કરિામાં	આિશે	અન	ેકચછની	નીચ	ે
આંતરરક	માળખું	અને	એવનસોટ્ોપી	પર	સંશોિનને	આગળ	િિારિામાં	આિશે.
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 િુજરઞાત રઞાજય રઞાયયોટેક્યોિયોજી વમશન(GSBTM)

	 રાજ્યમા	ંબા્યોટેક્ોલોજીમાં	સંશોિન	અન	ેવિકાસ	માટે	રાજ્ય	સરકારે	‘ગુિરાત	રાજ્ય	બા્યોટેક્ોલોજી	વમશન’ની	
રચના	કરી	છે.	 િેમાં	બા્યોટેક્ોલોજી	નીવત	અન	ે્યોિનાઓનો	અમલ	કરિો,	બા્યોટેક્ોલોજી	ક્ેત્રે	પાક્ક	 વિકસાિિા,	કુશળ	
માનિબળ	તૈ્યાર	કરિા	અને	બા્યોટેક્ોલોજી	ક્ેત્રે	સંશોિનન	ેપ્ોતસાહન	આપિા	િેિી	કામગીરી	થા્ય	છે.	
 ♦ સાંશયોધન અને વિકઞાસ ઃ

•	 ગુિરાત	રાજ્ય	બા્યોટેક્ોલોજી	વમશન	દ્ારા	સંશોિન	સહા્ય	્યોિના	(રરસચ્ષ	સપોટ્ષ	સકીમ)	શરૂ	કરિામા	ંઆિી	છે.	િે	
હેઠળ	સંશોિન	પ્ોિેકટો	માટે	તથા	અન્ય	સંશોિન	લક્ી	પ્વૃવત્ઓ	માટે	ના્ાંકી્ય	સહા્ય	પૂરી	પાડિામા	ંઆિે	છે.	િે	
અંતગ્ષત	્ુયવનિવસ્ષટીઓ	અને	સંશોિન	સંસથાઓમાં	રીસચ્ષ	પ્ોિેકટ	તેમિ	અન્ય	રીસચ્ષ	સંબંિી	કામગીરી	અને	સહા્ય	
આપિાનું	આ્યોિન	છે.આ	કામગીરી	માટ	ેિર્ષ	૨૦૨૨-૨૩માં	` ૧૫૦૦	લાખની	બિેટ	જોગિાઇ	સૂચિિામા	ંઆિે	છે.

 ♦ ઉદ્યોિ અને વયઞાપઞાર વિકઞાસ ઃ
•	 બા્યોટેક	 ક્ેત્ર,ે	 પાક્ક,	 ઉદ્ોગો,	 ફીનીશીંગ	 સકકૂલ,	 બા્યોટેક/હેકાથોન	અન	ેઇનક્યુબેટર	 થકી	 માળખાકી્ય	 વિકાસ,	 માનિ	

સંસાિન	વિકાસ;	સંશોિન	અને	નિવનમા્ષ્,	તેમિ	નિીન	ઉદ્ોગ	સાહવસકો	સટાટ્ષઅપનુ	ં વનમા્ષ્	કરી	શકે	અને	નિા	
ઉદ્ોગો	તથા	ચાલુ	ઉદ્ોગોમાં	વિકાસ	થા્ય,	તે	હેતુથી	બા્યોટેક્ોલોજી	ક્ેત્રના	સંલગ્ન	તમામ	સટેકહોલડરો	િેિા	કે	ઉદ્ોગ,	
વિશ્વવિદ્ાલ્યો,	કોલેજો,	સંગઠનો,	સટાટ્ષઅપ,	િગેરેને	બા્યોટેક્ોલોજી	નીવત	અંતગ્ષત	સહા્ય	આપિામા	ંઆિે	છે.	આ	
પ્વૃવત્ને	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	માં	પ્	ચાલુ	રાખિાનુ	ંઆ્યોિન	છે.	

•	 બા્યોટેક્ોલોજી	 ક્ેત્ર	 જ્ાન	 આિારરત	 અથ્ષતંત્ર	 હોિાથી,	 તે	 ક્ેત્રમાં	 વનિેશ	 માટે	 ઈકોવસસટમ	 વિકસાિિા	 સાિલી,	
જીઆઈડીસી	એસટેટ,	િડોદરા	ખાતે	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	બા્યોટેક	પાક્ક	વિકસાિામાં	આિી	રહેલ	છે	તે	પ્	ચાલુ	રાખિાનું	
આ્યોિન	છે.	આમ,	આ	તમામ	કામગીરી	માટે	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાિપત્રમાં	` ૪૦૦૦.૦૦	લાખની	બિેટ	જોગિાઈ	
સુચિિામાં	આિે	છે.

 ♦ મઞાનિસાંસઞાધન વિકઞાસ :
•	 માનિ	સંસાિન	કોઈ	પ્	ક્ેત્રના	વિકાસ	માટેની	ચાિી	છે.	િેન	ેધ્યાન	ેલઈ	રાજ્ય	સરકારે	રાજ્યમાં	બા્યોટેક	માનિશવક્તના	

વ્યાપક	વિકાસ	માટે,	બા્યોટેકમાં	સ્ાતકો	અને	અનુસ્ાતકો	માટે	સપિા્ષતમક	પરીક્ાઓમા	ંકુશળતા	િિારિા	માટે	તાલીમ	
કા્ય્ષરિમો	શરૂ	ક્યા્ષ	છે,	વિવિિ	રાજ્ય	સતરની	સપિા્ષઓ	દિારા	સપિા્ષતમક	િાતાિર્	ઉભુ	ંકરિાનો	પ્્યાસ	કર	ેછે.	બા્યોટેક	
વ્યાપાર	વિકાસ	માટે	ઉદ્ોગ	સાહવસકતા	વિકાસના	કા્ય્ષરિમો	કરે	છે	અન	ેઅનુસ્ાતકો	માટ	ેઔદ્ોવગક	તાલીમનું	આ્યોિન	
કર	ેછે.	

•	 માનિ	સંસાિન	વિકાસની	િત્ષમાન	ગવતવિવિમાં,	જીએસબીટીએમ	રાજ્યના	વહસસેદારો	માટે	નિા	નિા	કા્ય્ષરિમો	ઘડી	રહં્	
છે,	 િેનાથી	બા્યોટેક	સંશોિન	અન	ેશૈક્વ્ક	કુશળતામાં	િિારો	થશે.	આ	તમામ	કામગીરી	માટે	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩ના	
અંદાિપત્રમાં	` ૧૦૦.૦૦	લાખની	બિેટ	જોગિાઈ	સુચિિામા	ંઆિે	છે.

 ♦ જી.એસ.રરી.ટરી.એમ :
•	 બા્યોટેક્ોલોજી	 સેકટરની	 વિવિિ	 પ્વૃવત્ના	 અમલ	 માટે	 જી.એસ.બી.ટી.એમ.ની	 સથા૫ના	 કરિામા	ંઆિેલ	 છે.	આ	

કચેરીના	અવિકારીઓ/કમ્ષચારીઓના	પગાર	ભથથા,	 કચેરીની	જાળિ્ી	માટે	 ` ૩૩૦.૦૦	લાખ	સન	ે૨૦૨૨-૨૩ના	
બિેટમા	ંમેળિિીએ.	

	 આમ,	૩૪૨૫-૬૦-૦૦૪-૦૩	જીએસબીટીએમના	હેડ	માટે	` ૩૩૦.૦૦	લાખની	બિેટ	જોગિાઈ	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩ના	
અંદાિપત્રમાં	સુચિિામાં	આિે	છે.

•	 આમ,	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	બા્યોટેક્ોલોજી	આિારરત	વિવિિ	પ્વૃવત્ઓ	માટ	ેગુિરાત	રાજ્ય	બા્યોટેક્ોલોજી	
વમશનની	કચેરી	માટે	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩ના	અંદાિપત્રમાં	કુલ	` ૫૯૩૦.૦૦	લાખની	બિેટ	જોગિાઈની	મંિૂરી	આપિાની	
દરખાસત	છે.	
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•	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	વિદ્ાથથીઓ	તેમિ	સામાન્ય	પ્જાિનમાં	પ્ચાર	પ્સાર	અથષે	િર્ષ	૨૦૦૧	માં	આંતરરાષ્ટી્ય	કક્ાનું	
વિજ્ાન	 વશક્્	અને	 મનોરંિનનો	 સુમેળ	 િરાિતું	 સા્યનસ	 સીટી	 અમદાિાદમાં	 વિકસાિિામાં	આિેલ	 છે.	 ગુિરાત	
સરકારના	વિજ્ાન	અન	ેટેક્ોલોજી	વિભાગ	હેઠળ	કા્ય્ષરત	ગુિરાત	સા્યનસ	સીટી	રાજ્ય	તથા	દેશભરમાં	વિશાળ	પા્યે	
વિજ્ાનને	લોકવપ્્ય	બનાિી	રહ્યુ	છે.	સા્યનસ	સીટીનો	મુખ્ય	આશ્ય	છે,	“જ્ાનોરિંન”	એટલ	ેકે	“મનોરિંન	સાથ	ેજ્ાન”.
સા્યનસ	સીટીના	મુખ્ય	હેતુઓમાં	િૈજ્ાવનક	અવભગમ	કેળિિો,	િૈજ્ાવનક	રૂવચનેપોરિી	અન	ેજાગૃત	કરિી,	નિીન	અન	ે
પ્્યોગાતમક	પ્વૃવત્ઓન	ેપ્ોતસાવહત	કરિી,	વિજ્ાન	અન	ેટેક્ોલોજીની	અજા્યબીઓનું	પ્દશ્ષન	કરિું,	દેશભરમાં	સા્યનસ	
નેટિક્કની	સથાપના	કરિી	િગેરેનો	સમાિેશ	થા્ય	છે.	

•	 સા્યનસ	સીટી	ખાતે	વિજ્ાનના	પ્ચાર	અન	ેપ્સાર	અથષે	સા્યનસપો્્યલુરાઇઝેશન	વિભાગ	દ્ારા	વિજ્ાન	પ્ત્યઅેવભરૂચીકેળિા્ય	
તે	માટ	ેઅલગ	અલગવિર્યોને	અનુરૂપ	પ્વૃવત્ઓ,	મહતિના	િૈજ્ાવનક	રદિસોની	ઉિિ્ી,	વિવિિ	વિર્યો	પર	વ્યાખ્યાનો	
અને	ચચા્ષ	િગેરેનું	વન્યમીતપ્ે	આ્યોિન	કરિામાં	આિે	છે.	િેના	દ્ારા	વિદ્ાથથીઓ	રાજ્ય	તેમિ	રાષ્ટ	કક્ાની	સપિા્ષતમક	
પરીક્ા	માટેની	માવહતી	મેળિી	શકે	છે.	તેમિ	તેઓ	રાષ્ટી્ય	કક્ાની	સપિા્ષતમક	પરીક્ાઓમાં	ભાગ	લઇ	કારકીદથી	બનાિી	
શકે	છે.	

•	 આ	ઉપરાંત	વિવિિ	કાલપવનક	વનદશ્ષનો,	પ્વૃવત્	કેનદ્ો,	પ્્યોગશાળાઓ	અન	ેજીિંત	વનદશ્ષનો	દ્ારા	સામાન્ય	પ્જાિનોન	ે
વિજ્ાન	પ્ત્યે	રસ	લેતા	કરિામાં	આિે	છે.	

•	 ગુિરાત	સા્યનસસીટીના	આકર્ષ્ોમાં	૧)	આઇમેકસ	થ્ીડી	થી્યેટર,	૨)	હોલ	ઓફ	સપેસ,	હોલ	ઓફ	સા્યનસ,	૩)	એનિથી	
એિ્ુયકેશન	પાક્ક,	૪)	વચલડ્રન	એકટીિીટી	સેનટર,	૫)	થ્ીલરાઇડ,	૬)	નેચર	પાક્ક,	૭)	એમફીથી્યેટર,	૮)	મ્યુઝીકલ	ફાઉનટેન,	
૯)	એલઇડી	સરિીન,	૧૦)	લાઇફ	સા્યનસ	પાક્ક,	૧૧)	્લેનેટ	અથ્ષ	િગેર	ેઆિેલ	છે,	ક	ેિેના	દ્ારા	વિજ્ાનન	ેલોકાવભમુખ	
બનાિિાના	ઉદ્ેશ	સાથે	કામગીરી	કરિામાં	આિે	છે.

 ♦ આઇમેકસ થ્રીડરી વ્યેટર
•	 આઠ	માળ	ઊંચી	કાચ	િેિી	ચોખખી	વચત્રકલપનાઓઅન	ેભવ્ય	રડ	જીટલસરાઉનડસાઉનડ	સાથે,	આઇમેકસ	માત્ર	કલપનામાં	

િ	જોઇ	હો્ય	તેિી	દુવન્યામા	ંલઇ	જા્ય	છે.	ટેકવનકલ	સુસિિ	અન	ેજોિામાં	આકર્ષક	આઇમેકસઅનુભિ	વિશ્વનો	સરૌથી	
તાકાતિર	અને	ગળાડુબ	ઓતપ્ોત	કરે,	તિેો	વત્ર-પરરમા્ી્ય	અનુભિ	છ	ેઅન	ેતેની	પાછળ	કામ	કરતી	ટેક્ોલોજી	પ્	
અદભુત	અને	અજોડ	છે.	આઇમેકસનો	અનુભિ	વિદ્ાથથીન	ેવિજ્ાનના	વસદ્ધાતંો	અન	ેરહસ્યો	શીખિા	મંચ	પુરૂ	પાડ	ેછે,	િે	
રસપ્દ	તેમિ	આકર્ષક	છે.	

 ♦ હયોિ ઓ્ સપેસ
•	 ગુિરાત	સા્યનસ	સીટી	ખાતે	હોલ	ઓફ	સપેસ	એ	મગિને	સચેત	રાખતું	એક	પ્દશ્ષન	છે	િે	મુલાકાતીઓની	કલપનાઓન	ે

ઝડપી	 મોડેલ,	 કોમ્્યુટર	 મલટીમીરડ્યા,	 મલટી	 સરિીન	 પેનોરવેમક	 પ્ોિેકશન,	 એવનમેટ્ોવનકસ,	 મોશનસીમ્યુલેટર,	
ઇિેનટસીમ્યુલેટર	િેિા	ઇનટર	એકટીિ	એકઝીબી્ટસની	મદદથી	સમિ્	કેળિી	જ્ાનન	ેવિજ્ાન	તરફ	સુદ્ઢ	કરી	રોમાંચ	
િગાિતો	પ્શ્	કરિા	પ્ેરે	છે	–કે	શું	આવિરાટ	બ્રહાડંમાં	આપ્ે	એકલા	િ	છીએ?

 ♦ હયોિ ઓ્ સઞાયનસ
•	 હોલ	ઓફ	સા્યનસ	એક	મોટી	ખુલ્ી	પ્્યોગ-શાળા	છે.	િ્યાં	મુલાકાતીઓ	પ્કાશ,	દ્પષ્ટ,	અરરસા,	ગવત	શાસત્ર,	ગ્ીત-

શાસત્ર,	અિાિ	તરલતા	િેિા	િુદા	િુદા	વિભાગોમાં	ફરતા	તેઓ	પ્દશથીત	એકઝીબી્ટસનો	જાત	અનુભિ	કરી	તેની	સાથ	ે
સંકળાઇ	શકે	છે	અને	વિજ્ાન	વિશે	જા્ી	શકે	છે.	મુલાકાતીઓ	સપાક્ક	વથ્યેટરમાં	વિદ્ુત	શવક્ત	વિશે	સમિ્	મેળિે	છે.	

 ♦ એનજથી એજયુકેશન પઞાક્ક
•	 પાક્કમાં	દરેક	પ્કારના	 વબન	રૂરઢગત	ઊજા્ષ	સત્રોતોનુ	ંપ્દશ્ષન	કરિામાં	આિેલું	છે	અન	ેતેનો	હેતુ	ઊજા્ષ	ઉતપાદન	અન	ે

ઉપભોગના	વિવિિ	સિરૂપો	વિશે	મુલાકાતીઓ	અન	ેબાળકોમાં	વિવશષ્ટ	પ્ે	જાગૃવત	કેળિિાનો	છે.	
 ♦ વચલડ્ન એકટરીિરીટરી સેનટર

•	 ગુિરાત	સા્યનસ	સીટી	દ્ારા	શાળા	અને	કોલેજોના	વિદ્ાથથીઓ,	વશક્કો,	િૂથ	અન	ેજાહેર	માધ્યમોના	સવરિ્ય	સહકારથી	
મહતિના	િૈજ્ાવનક	રદિસોની	તથા	ઘટનાઓની	િર્ષભર	ઉિિ્ી	કરિામા	ંઆિે	છે.	
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•	 30	 બેઠક	 િરાિતું	 3D	 વસમ્યુલેટર	 રાઈડ	 છે	 િે	 ઊંચા	 ચકડોળમાં	 બેસિાની,	 વિમાનમા	ં ઉડિાની,	 બ્રહાડંની	 સફરની,	
ઇજીપ્ના	ટાઇમગેઇટ	ની	અન	ેઅન્ય	વિવિિ	પ્કારની	અનુભૂવત	પ્દાન	કરે	છે.	

 ♦ એમ્ી્રીયેટર
•	 ગુિરાત	સા્યનસ	સીટી	ખાતે	૧૨૦૦	સીટની	ક્મતા	િરાિતા	એપમફથી્યેટર	માં	વિજ્ાન	સંબંવિત	નાટકો,	જાદુના	ખેલ,	

્યોગાભ્યાસ	તેમિ	આકાશ	દશ્ષન	િેિી	પ્વૃવત્ઓનું	આ્યોિન	કરિામાં	આિે	છે.	
 ♦ મયુિરીકિ ્ઞાઉનટને

•	 ગુિરાત	સા્યનસ	સીટી	ખાતે	આિેલ	સંગીતમ્ય	ફુિારો	ભારતનો	સરૌથી	વિશાળ	મ્યુઝીકલ	ફાઉનટને	છે.	હાઇડ્રોસટેરટકસ,	
હાઇડ્રોડા્યનેવમકસ,	 ઇલેકટ્ોમેગ્નેટીઝમ	અને	 રડજીટલ	ઇલેકટ્ોનીકસ	નુ	ં સં્ુયકત	અને	 રોમાંચક	 વનદશ્ષક	છે.	 ફુિારાના	
મુખમાંથી	છુટતી	પા્ીની	બુંદોમાં	ફલુઇડડા્યનવેમકસ	ના	મૂળભૂત	વન્યમો	િેિા	કે,	પાસકલનો	વન્યમ	અને	બનપોલીનો	
વસદ્ધાંત	જોઇ	શકા્ય	છે.	સા્યનસસીટીમા	ંઆિેલ	સંગીતમ્ય	ફુિારો	એ	સંગીત	અન	ેવિજ્ાનના	સમનિ્યનુ	ંમાનિસિથીત	
સુંદર	ઉદાહર્	છે.	હાલ	માં	મ્યુઝીકલફાઉનટને	ખાત	ેઅપગે્ડેશન	ની	પ્વરિ્યા	ચાલી	રહેલ	છે.

 ♦ િઞાઇ્ સઞાયનસ પઞાક્ક
•	 ૯૦૦૦	સકે.	મીટરના	 વિશાળ	વિસતારમાં	લાઇફ	સા્યનસ	પાક્ક	પથરા્ેયલ	છે.	આ	પાક્કનો	મુખ્ય	હેતુ	પ્કૃવતના	 વિવિિ	

પાસાઓ	િેિા	કે,	વિવિિ	પ્કારના	સુગંિ	આપતા,	ઔરિી	આપતા,	આવથ્ષક	દ્ષ્ટીએ	રકંમતી	વૃક્ો	વિશે	સમિ્	આપિાનો	
છે.	આ	ઉપરાંત	નદીના	મૂળથી	મુખ	સુિીની	્યાત્રા	અને	વિવિિ	પ્કારની	જીિસૃપષ્ટ	દશા્ષિિાનો	છે.	આ	પાક્કમા	ંટીસ્યુ	
કલચર	અંગ	ેપ્	સમિ્	મેળિી	શકા્ય	છે.

 ♦ ્િેનેટ અ્્ન
•	 ગુિરાત	સા્યનસ	સીટી	ખાતે	આિેલ	્લાનેટ	અથ્ષ	પેવિલી્યન	આપ્ા	પોતાના	ગ્હ	પૃથિી	અન	ેતેની	જીિસૃપષ્ટ	અને	

અજીિસૃપષ્ટની	ભવ્ય	સંપતી,	કુદરતી	આપદાઓ	અંગે	મુલાકાતીઓમા	ંજાગરૂકતા	કેળિનાર	અજોડ	પેવિવલ્યન	છે.	આ	
પેિેલી્યન	૫૦	મીટર	 વ્યાસ	િરાિતું	અદભુત	 ડોમ	આકારના	બાંિકામની	૯૦૦૦	 સકે.	 	મીટરના	 વિસતારમાં	આિેલ	
પેિેવલ્યનમાં	વિવિિ	પ્કારની	પ્ાકૃવતક	સંપદાઓ	દશા્ષિતા	એકઝીબી્ટસ	આિેલા	છે,	િે	ભારતના	સરૌથી	મોટા	ડોમમાંનુ	
એક	છે.

 ♦ સઞાયનસ પયો્યુિરઞાઇિેશન 
•	 સા્યનસ	સીટી	ખાતે	વિજ્ાનના	પ્ચાર	અને	પ્સાર	અથષે	સા્યનસ	પો્્યલુરાઇઝેશન	વિભાગ	દ્ારા	વિજ્ાન	પ્ત્યે	અવભરૂચી	

કેળિા્ય	તે	માટે	અલગ-અલગ	વિર્યોને	અનુરૂપ	પ્વૃવત્ઓ,	મહતિના	િૈજ્ાવનક	રદિસોની	ઉિિ્ી,	વિવિિ	વિર્યો	પર	
વ્યાખ્યાનો	અને	ચચા્ષ	િગેરેનું	વન્યમીતપ્ે	આ્યોિન	કરિામાં	આિે	છે.	િેના	દ્ારા	વિદ્ાથથીઓ	રાજ્ય	તેમિ	રાષ્ટ	કક્ાની	
સપિા્ષતમક	પરીક્ા	માટેની	માવહતી	મેળિી	શકે	છે.	તેમિ	તેઓ	રાષ્ટી્ય	કક્ાની	સપિા્ષતમક	પરીક્ાઓમા	ંભાગ	લઇ	કારકીદથી	
બનાિી	શકે	છે.	

•	 ૧૬	િુલાઇ	૨૦૨૧ના	રોિ	ભારતના	માનની્ય	િડાપ્િાન	શ્ી	નરનેદ્	મોદીએ	માનની્ય	કેનદ્ી્ય	ગૃહ	મંત્રીશ્ી,	ગુિરાતનાં	
માનની્ય	મુખ્યમંત્રીશ્ી	તથા	અન્ય	મહાનુભાિોની	હાિરીમાં	સા્યનસ	વસટી	૨૦	અંતગ્ષત	એવિેરટક	ગેલેરી,	રોબોરટકસ	
ગેલેરી	અને	નેચર	પાક્કનુ	ંલોકાપ્ષ્	ક્યુું.	ત્યારબાદ	ગુિરાત	સા્યનસ	સીટી	સંપૂ્ ્ષપ્ે	ડીવઝટલ	અન	ેકેસલેશ	સુવિિા	સાથે	
મુલાકાતીઓને	આકરથી	રહ્ં	છે.

•	 હાલ,	 સા્યનસ	સીટીમાં	 ફેઝ-૨ના	 વિકાસ	માટે	આંતરરાષ્ટી્ય	 કક્ાની	એસટ્ોનોવમ	એનડ	 સપેસ	સા્યનસ	ગેલેરી	 માટેનું	
બાંિકામ	પ્ગવતમાં	છે.	તથા	માનિ	અને	િૈવિક	વિજ્ાન	ગેલેરી	અને	વશવપંગ	અને	નેવિગેશન	ગેલેરી	િેિી	૨	અજોડ	અને	
નિીન	ગેલેરીઓથી	સજ્જ	કરિામાં	આિશે.

 ♦ રયોરયોટટક િેિેરરી
•	 રોબોરટક	ગેલેરીમાં	વિવિિ	પ્કારના	રોબો્ટસ	તેનો	વિકાસ	અન	ેવિવિિ	ક્ેત્રોમાં	તેના	ઉપ્યોગન	ેપ્દવશ્ષત	કરતી	ગેલેરી	

છે	િેનો	મુખ્ય	આશ્ય	વિજ્ાનની	વિવિિ	શાખાઓમા	ંઅભ્યાસ	કરતા	વિદ્ાથથીઓન	ેરોબો્ટસ	ક્ેત્રની	જા્કારી,	માગ્ષદશ્ષન,	
કુતહલતા	અને	ભવિષ્યની	દ્પષ્ટ	પુરી	પાડે	છે	અન	ેસંશોિનાતમક	પ્વૃવત્ઓ	માટે	મંચ	પુરો	પાડે	છે.	િિુમાં	રરસે્સનમાં	
હ્મનોઇડ	રોબોટ	દ્ારા	 સિાગત	કરિાથી	લઇન	ેરોબોરટકસના	ક્ેત્રનો	ઇવતહાસ	શીખિા	 વિરે	િુદા	િુદા	રોબો્ટસની	
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એ્લીકેશન	વિરે	શીખિા	માટે,	સિ્યં	સંચાવલત	કારમાં	ફરિા	માટે,	રોબોરટક	ગેલેરી	એક	એિા	પ્િાસનો	અનોખો	અનુભિ	
કરાિે	છે	િે	રોબો્ટસ	દ્ારા	સંચાવલત	છે	અને	ખોરાક	પ્	રોબો્ટસ	દ્ારા	બનાિિામાં	તેમિ	પીરસિામાં	આિે	છે.

 ♦ એક્ેટટક િેિેરરી
•	 આ	ગેલેરીમાં	વિવિિ	પ્કારના	િળ્લાવિત	વિસતારોમાં	રહેલા	િળચર	પ્ા્ીઓન	ેએક	િગ્યાએ	મહત્મ	દશા્ષિી	શકા્ય	

તેિંુ	પ્દશ્ષન	આ	ગેલેરીમાં	બતાિિામાં	આિી	રહં્	છે.	િળ્લાવિત	વિસતારોની	પારીપસથતીરક્ય	સમિ્,	પોરક	તતિોનુ	ં
સં્યોિન,	ઉષ્તામાન	પા્ીનો	પ્િાહ	અન	ેપા્ીમાં	 રહેલ	િળચરપ્ા્ીઓનો	પારસપરરક	સંબંિ	અને	આિુબાિુના	
વિસતારોના	ભરૌગોવલક	અન	ેિૈવિક	પરરપસથવતની	િળ્લાવિત	વિસતારો	ઉપર	અન	ેિળચરપ્ા્ીઓ	ઉપર	પડતી	અસરોનો	
અભ્યાસ	કરિાની	તક	પુરી	પાડે	છે.	સનેટ્લ	એવટ્અમથી	મુલાકાતીઓ	વિવિિ	કદની	૭૨	ટેનકસ	(ટાંકીઓ)અન	ે૧૮૦થી	
િિુ	વિવિિ	િળચર	અન	ેઅિ્ષ-િળચર	જાવતઓના	ં૧૧૦૦૦	થી	િિારે	પ્ા્ીઓ	િરાિતી	ગેલેરીમાં	પ્િેશ	કરી	શક	ેછે.	
આ	અનડર	િોટર	વથમ	િાળી	ગેલેરી	માત્ર	ભારતના	િ	નહીં	પરંતુ	એવશ્યા,	આવફ્કા,	અમેરરકા	અન	ેવિવિિ	સમુદ્ોમાંથી	
વિવિિ	વિસતારોના	િળચર	પ્ા્ીઓનુ	ંઘર	છે.	દરેક	ઝોનમાં	મુલાકાતીઓ	િળચર	સામ્ાજ્ય	ની	બા્યો-ડા્યિ્ષસીટી	નો	
પ્થમ	અનુભિી	અને	તે	માછલીના	પ્કાર	(તાજા,	ખારાશ	અથિા	ખારા)	અથિા	ત	ેઊંડા	કે	છીછરા	પા્ીમાં	રહ	ેછ	ેઅથિા	
શું	તેઓ	ગરમ	અથિા	ઠંડા	પા્ીમાંજોિા	મળે	છે	તે	પ્યા્ષિર્ના	પ્કાર	વિરે	જા્િા	મળે	છે.	

 ♦ એસટ્યોનયોવમ એનડ સપેસ સઞાયનસ િેિેરરી 
•	 એસટ્ોનોવમ	એનડ	સપેસ	સા્યનસને	લગતા	વિવિિ	પ્દશ્ષન,	કા્ય્ષશાળાની	સાથ	ે૨૦૦	સીટની	બેઠક	વ્યિસથા	િરાિતું	૩-ડી	

્લેનેટોરર્યમ	અન	ેઅિકાશ	અભ્યાનને	લગતી	સપસેઓબઝરિેટરીનુ	ં વનમા્ષ્	કરિામાં	આિનાર	છે.િેમાં	ખગોળશાસત્ર	
અને	 અિકાશ	 વિજ્ાનમાં	 થ્યેલ	 પ્ગવતઓન	ે દશા્ષિિામાં	 આિશે	 ખગોળશાસત્ર	 અન	ે અિકાશ	 વિજ્ાનના	ં ક્ેત્રમાં	
કલપનાઓને	સમજાિતા	વિવિિ	પ્કારનાં	સંિાદાતમક	અને	વબન-સિંાદાતમક	પ્દશ્ષનોન	ેઆ	ગેલેરીમા	ંસમાિેશ	કરિામાં	
આિશે.	કલાતમક	્લેનેટોરી્યમ	અન	ેએક	૨૪	ઇંચ	ટેલીસકોપ	પ્દશ્ષની	મુલાકાતીઓન	ેગેલેરીની	અિારનિાર	મુલાકાત	
લેિા	માટે	પે્ર્ા	આપશે.	ડીસેમબર	૨૦૧૯માં	શરૂ	થ્ેયલ	બાંિકામ	અંગે	૩૦%	ની	કામગીરી	પૂરી	થ્ેયલ	છે.	

 ♦ મઞાનિ અને જૈવિક વિજ્ઞાન િેિેરરી
•	 માનિ	અને	િૈવિક	 વિજ્ાન	ગેલેરી	 દ્ારા	માનિ	શરીરની	િરટલતાઓન	ે દશા્ષિિા	માટે	 માનિ	અન	ેિૈવિક	 વિજ્ાન	

ગેલેરીની	કલપના	કરિામાં	આિી	છે.ગેલેરી	માનિ	ઉતરિાંવત	અન	ેમાનિ	જીિવિજ્ાન	ના	ક્ેત્રને	લગતા	પ્શ્ો	પ્ત્યે	પ્ેર્ા	
અને	 વિજ્ાસા	 પેદા	 કરિાનું	 લક્યાંક	 બનાિશે.	 ્ુયગોથી	 માંદગીની	 સારિારમાં,	 દિાના	 ક્ેત્રમાં	 થ્યેલા	 વિકાસ	 અન	ે
સફળતાઓ	અન	ે વિવિિ	અવભગમોનું	 વનરૂપ્	કરિા	માટે	 કલપના	 કરિામાં	આિી	છે.	આ	ગેલેરી	 દ્ારા	મુખ્ય	પેટા	
ગેલેરીઓ	િેિી	કે	દિાનો	ઇવતહાસ,	આંતરરક	દિા,	સવિ્ષકલ	વિજ્ાન,	તબીબી	નિીનતા,	ભારતી્ય	દિા	પ્્ાલી	આ્યોવિત	
કરિામાં	આિશે.	આ	ગેલેરીમા	ંમુખ્ય	આકર્્ષ ો	િેિાકે	દિાનો	ઇવતહાસ,દિા-તમામ	શોિો,	ભૂતકાળથી	િત્ષમાન	સુિીની	
બીમારીના	અવભગમો,	આકપસમક	શોિો,	 દંતકથાઓ	 વિરુદ્ધ	 િાસતવિક	 વિજ્ાન,	 રસીઓ	અન	ેએલોપથી,	એકસ-રેથી	
પરમા્ુ	દિા	અંગેની	માવહતી	તથા	આંતરરક	દિા,	માનિ	શરીરરચના,	સંબંવિત	રોગોની	વિવિિ	શાખાઓ	પાછળનુ	ં
વિજ્ાન	દશા્ષિામાં	આિશે.

 ♦ વશવપાંિ અને નેવિિેશન િેિેરરી
•	 વશવપંગ	અને	નેવિગેશન	ગેલેરીવશવપંગ	પર	કપેનદ્ત	નેવિગેશનના	વિજ્ાન	અને	ઉતરિાંવતને	પ્દવશ્ષત	કરશે.	િે	મુલાકાતીઓ	

ને	ભવિષ્યની	 રચના	માટે	 પ્ાચીન	ઇવતહાસ	સાથે	સાંકળશે.	આ	ગેલેરી	ની	મુખ્ય	 વિશેરતાઓ	 સંગ્હાલ્યનો	બોટ	
આિારરત	પ્િાસ	વિભાગ,	VR	અનુભિો	-	સબમરીન,	દરર્યાઈ	તોફાન,	નાિ,	ઇવતહાસ	અને	્યુદ્ધ	સવહત	નેવિગેશનલ	
રૂ્ટસ	અને	તેમનું	વ્યૂહાતમક	મહતિ	નું	પ્દશ્ષન,	વશવપંગ	અને	નેવિગેશન	પાછળના	વિજ્ાન	અને	વમકેવનકસનંુ	પ્દશ્ષન,	
સંકવલત	AV	સામગ્ી	સાથે	 ઇનટરેપકટિ	ગેલેરી	 નો	 સમાિેશ	 કરિામાં	આિશે.	આ	ગેલેરી	 િહાજો	માટે	 િપરાતા	
નેવિગેશન	અને	સંચાર	સાિનો	અને	તેની	પાછળના	વિજ્ાન	તથા	હોકા્યંત્રોનો	ઇવતહાસ	ની	સમિૂતી	દશા્ષિશે.	તથા	
િરપો	થી	અને	વિવિિ	િૈવશ્વક	પ્દેશોમાં	વિવિિ	પ્કારનાં	િહાજોનંુ	પ્દશ્ષન	કરતી	પ્વતકૃવતઓ	સથાવપત	કરિામાંઆિશેઅને	
ઐવતહાવસક	 અને	 આિુવનક	 ્યુગમાં	 િપરાતા	 એનકર,	 સેઇલ	 અને	 અન્ય	 દરર્યાઈ	 મુસાફરીના	 સાિનો	 પ્દવશ્ષત	
કરિામાંઆિશે.	ભારતી્ય	નરૌકાદળનો	ઇવતહાસ,	નરૌકાદળ	અને	ભારતી્ય	્યુદ્ધ	િહાજોની	ભૂવમકા,	ભારતમાં	િહાિ	
વનમા્ષ્	–	ઉદ્ોગ	અને	ટેક્ોલોજી,	ભારતી્ય	િેપારી	િહાજો	નો	સમાિેશ	કરિામાં	આિશે.	દરર્યાઈ	નેવિગેશન	નો	
પ્ાચીનકાળથી	લઈને	આિુવનક	્યુગ	સુિીનો	ભારતનોદરર્યાઈ	પ્વૃવત્	અને	દરર્યાઈ	મુસાફરીનો	ઈવતહાસ,	િૈવશ્વક	
નેવિગેશનનો	ઇવતહાસ	અને	તેની	વ્યૂહાતમક	અસરો	દશા્ષિશે.	
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સઞાિિરી ટેક્યોિયોજી અને ટેક્યોિયોજી અને વરિનેસ ઈનકયુરેટર (એસટરીરરીઆઈ)

•	 સાિલી	ટેક્ોલોજી	એનડ	 વબઝનેસ	ઈનક્યુબેટર	 (એસ.ટી.બી.આઈ.)	સંસથાની	રચના	ઉભરતા	ઉદ્ોગ	સાહવસકોને	ટેકો	
આપિા	તથા	ટેક્ોલોજી	આિારરત	સટાટ્ષ-અ્સના	વિકાસ	માટે	કરિામા	ંઆિી	છે.	આમ	નિી	રોિગાર,	રોકા્ની	તકોનું	
વનમા્ષ્	અને	ઇનફ્ાસટ્ક્ચરને	ટેકો	આપિા	િડોદરાની	સાિલી	ઔદ્ોવગક	િસાહતમાં	સાિલી	ટેક્ોલોજી	અને	વબઝનેસ	
ઇનક્યુબેટરની	સથાપના	કરિામાં	આિી	છે.	

•	 સાિલી	ટેક્ોલોજી	એનડ	વબઝનેસ	ઇનક્યુબેટર	(એસ.ટી.બી.આઈ.)	ની	સથાપના	બા્યોટેક્ોલોજી	ક્ેત્રે	સટાટ્ષ-અપ	અને	
ઉદ્ોગ-સાહવસકોને	મદદરૂપ	થિા	માટે	કરિામાં	આિેલ	છે.	આ	સંસથા	દ્ારા	ઉદ્ોગ-સાહવસકોન	ેિરૂરી	એિી	લેબોરેટરી,	
ઇનસ્રુમેનટ,	મેનટરીંગ	તેમિ	અન્ય	િરૂરી	માળખાકી્ય	સુવિિાઓ	પૂરી	પાડિામાં	આિે	છે.	આ	સંસથાની	રચના	ઉભરતા	
ઉદ્ોગ	સાહવસકોને	ટેકો	આપિા	તથા	ટેક્ોલોજી	આિારરત	સટાટ્ષ-અ્સના	વિકાસ	માટે	કરિામાં	આિી	છે.	અત્યાર	સુિી	
૩૬	થી	િિુ	બા્યોટેક્ોલોજી	આિારરત	સટાટ્ષ-અ્સ	અને	ઉદ્ોગ-સાહસિીરોને	ઇનક્યુબેશનસુવિિા	પૂરી	પાડિામાં	આિેલ	
છે,	િે	થકી	૫૫	િેટલી	માનિબળની	તકો	ઉભી	કરિામા	ંઆિેલ	છે.	એસ.ટી.બી.આઈ	કેનદ્	સરકારની	સંસથા	BIRAC	ના	
SEED	ફંડમાં	પ્	પાટ્ષનર	તરીકે	ભાગ	લીિેલ	છે.	િેથી	ગુિરાતના	ઉદ્ોગ-સાહવસકોન	ેકેનદ્	સરકાર	દ્ારા	ફાળિિામાં	
આિતા	ના્ાનો	પ્	લાભ	મળે.	હાલમાં	એસ.ટી.બી.આઈ	ને	અદ્તન	લેબોરેટરીની	સુવિિા	ઉભી	કરિા	માટે	ભારત	
સરકાર	તરફથી	અનુદાન	ફાળિેલ	છ	ેિે	અંતગ્ષત	અવત-અધ્યતન	સુવિિાઓ	િરાિતી	પ્્યોગશાળાઓ	સથાપિાનું	કા્ય્ષ	
પ્ગવતમાં	છે.	િેમાં	ટેક્ોલૉજી	એગ્નોપસટક	પ્્યોગશાળાઓ,	ફેવબ્રકેશન	લેબ	િગેરે	સથાપિાનુ	ંકા્ય્ષ	હાથ	િરિામાં	આિશે.

િુજરઞાત રઞાયયોટેક્યોિયોજી ટરસચ્ન સેનટર(જીરરીઆરસરી)
•	 આિના	્યુગમાં	બા્યોટેક્ોલોજી	સરૌથી	ઝડપી	વિકસી	રહેલ	ક્ેત્રો	પૈકીનુ	ંએક	છે.	વિજ્ાનની	આ	શાખા	દ્ારા	ખાસ	કરીન	ે

હેલથકેર,	એગ્ીકલચર,	એનિા્યરમેનટ,	વિગેરેમાં	મહતિની	શોિખોળ	થકી	અગત્યનો	ફાળો	આપેલ	છે.
•	 રાજ્યના	અગત્યના	પ્શ્ોના	વનિાર્	માટે	બા્યોટેકનોલેજી	રીસચ્ષને	પ્ોતસાહન	આપિા	માટે	ગુિરાત	સરકારના	વિજ્ાન	

અને	પ્ોદ્ોવગકી	વિભાગ	દ્ારા	ગુિરાત	બા્યોટેક્ોલોજી	રીસચ્ષ	સેનટરની	(જીબીઆરસી)	સથાપના	કરિામાં	આિી	છે.	
જીબીઆરસી	મુખ્યતિે	1.	બેપનકંગ,	2.	બા્યોપ્ોસપકેરટંગ,	3.	જીનોવમકસ,	4.	બા્યોઇનફોમષેરટકસના	ક્ેત્રમા	ંઅનુભિ	િરાિે	
છે.	જીબીઆરસીનો	ધ્યે્ય	હેલથકેર,	એગ્ીકલચર,	એનિા્યરમેનટ,	મરીન	િગેરે	િેિા	ક્ેત્રોમાં	પ્ોડકટ/	પ્ોટોટાઇપ/	પ્ોસેસના	
ઉતપાદન	તેમિ	ઉપ્યોગને	લગતા	સંશોિન	હાથ	િરિાનો	છે.	જીબીઆરસી	ઇન-હાઉસ	રીસચ્ષની	સાથો	સાથ	રાજ્યનું	
બા્યોટેક્ોલોજી	માટે	ઉત્મ	સહ્યોગી	સંસાિન	કેનદ્	બની	રહે	તેિી	આશા	છે.	જીબીઆરસીએ	ઇન-હાઉસ	રીસચ્ષ	તરીકે	
નીચે	મિુબના	ધ્યે્યને	ધ્યાને	રાખેલ	છે.

• હેલ્કેર રઞાયયોટેક્યોિયોજી ઃ
	ગુિરાતના	મુખ્ય	રોગો	માટે	મોલેક્યુલર	ડા્યગ્નોપસટકસ	કીટ,	ઉપચાર,	રસીકર્નો	વિકાસ	કરિો.
	મુખ્ય	મ્યુટિેેવનક	રડસઓડ્ષસ્ષ	માટે	બા્યોમાક્કર	વિકસાિિા.	
	કૃવર	બા્યોટેક્ોલોજી	
	બા્યોટેક્ોલોજીનો	ઉપ્યોગથી	પાકમાં	સુિારો
	કૃવર-વનદાનનો	વિકાસ	
	પ્યા્ષિર્	બા્યોટેક્ોલોજી	
	મોટેભાગના	ઘન	અન	ેપ્િાહી	કચરાના	વનકાલ	માટેની	ટેક્ોલોજીનો	વિકાસ.	
	દરર્યાઇ	બા્યોટેક્ોલોજી	
	મરીન	બા્યો-રરસોવસ્ષસનું	બા્યોપ્ોસપેકરટંગ	
	એવનમલ	બા્યોટેક્ોલોજી	
	પશુિન્ય	રોગો	માટે	વનદાન	પદ્ધવત	અને	રસીકર્નો	વિકાસ	
	પ્ા્ી	દ્ારા	માનિમા	ંફેલાતા	રોગો,	માનિિર્ષતન	પર	તનેી	અસર	અને	રોગકારક	સુકમજીિોમાં	દિાના	પ્વતકારનો	અભ્યાસ	
	ઈનડસટ્ી્યલ	બા્યોટેક્ોલોજી	
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	સિાસથ્ય	સિુારા	માટે	િિાબદાર	ઉતસેચકોની	શોિ	
	ઔદ્ોવગક	ઉપ્યોવગતા	િરાિતા	ઉતસેચકોનો	અભ્યાસ	
	બા્યોઈનફોમષેરટકસ	
	જીનોવમકસ	ક્ેત્રે	થતાં	વિવિિ	ડેટાનું	સંકલન	કરી	તેનુ	ંએનાવલસીસ	કરિું.
	મોલેક્યુલર	ડા્યનેવમકસ	દ્ારા	કોવિડ	િેિા	રોગો	માટે	સંશોિન	કરિું.	

	 આમ,	જીબીઆરસીના	મંિૂર	થ્યેલ	ફેલોઝ,	સા્યનટીફીક	સાિનોની	જાળિ્ી,	બા્યો-બેનકીંગ	ફેસીલીટીની	જાળિ્ી,	
જીન	એડીટીંગ	સુવિિાના	વિકાસ,	રરપોસીટરી	ઓફ	બા્યોમોલેક્યુલ,	શેડ્ષ	લેબોરેટરીના	ખચ્ષ,	માઇનોર	ઇંસ્રુમેંટ,	જીબીઆરસી	
મુખ્ય	વબલડીંગનુ	બાંિકામ	અને	અગાઉના	િર્ષમા	મિંુર	થ્ેયલ	નિી	બાબત-	જીબીઆરસી	મુખ્ય	વબલડીંગનુ	બાંિકામ-	BSL3+	
Facility	સાથે	વિગેરે	િેિી	પ્િુવતઓ	માટે	ના્ાંકી્ય	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	દરવમ્યાન	કુલ	` ૧૮૫૫.૦૦	લાખ	બિેટની	જોગિાઇ	
બિેટ	હેડ	૩૪૨૫-૬૦-૦૦૪-૦૪	રીસચ્ષ	ઇન	બા્યોટેક્ોલોજી	હેતુ	કરિાની	દરખાસત	છે
 ♦ જી.રરી.આર.સરી. ઃ

•	 જી.બી.આર.સી.	હાલના	સટાફને	ધ્યાનમાં	રાખી	તેમિ	ભરતી	પ્વરિ્યા	અવંતમ	તબક્ામા	હોઇ	નિીન	વનમ્ૂંક	પામનાર	
સટાફને	ધ્યાને	લઇ	તેમના	પગાર,	ભથથા	તથા	કચેરી	ખચ્ષ	માટ	ે` ૪૦૦.૦૦	લાખની	બિેટ	જોગિાઇ	બિેટ	હેડ	૩૪૨૫-
૬૦-૦૦૪-૦૫	ગુિરાત	બા્યોટેક્ોલોજી	રીસચ્ષ	સેંટર	હેતુ	કરિાની	દરખાસત	છે.	

	 આમ,	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	દરમ્યાન	ગુિરાત	બા્યોટેક્ોલોજી	રરસચ્ષ	સેનટરની	કચેરી	દ્ારા	કુલ	` ૨૨૫૫.૦૦	લાખની	
બિેટ	જોગિાઇ	કરિાની	દરખાસત	કરિામાં	આિે	છે.



605

૨૬. કલાઇમેટ ચેન્જ વિભાગ

	 ક્લાઈમેટ	ચેન્જની	વિભલાગની	સ્લાપનલા	િર્ષ	૨૦૦૯મલંા	અલલાયદલા	વિભલાગ	તરીકે	કરિલામલાં	આિી	છે.	િૈવવિક	તલાપમલાનમલાં	
િધલારલા	ત્લા	આબોહિલા	પરરિત્ષનનલા	પડકલારોને	પહોંચી	િળિલાનલા	ઉદ્ેશય્ી	અલલાયદલા	વિભલાગની	રચનલા	કરિલામલંા	રલાજયએ	પહેલ	
કરેલ	છે.	ગુ્જરલાત	ઊર્્ષ	 વિકલાસ	એ્જનસી	(્જેડલા)	 વિભલાગનલા	નેર્	નીચ	ેકલાય્ષરત	છે.	્જેડલા	પુન:પ્લાપય	ઊર્્ષનલા	સત્ોતો	્ેજિલા	કે,	
સોલર,િીનડ,	બલાયો	એન્જજી	ને	પ્ોતસલાહન	આપિલા	મલાટેની	ગુ્જરલાત	સરકલારની	નોડલ	એ્જનસી	કલામગીરી	કરે	છે.	એ્જનસીની	મુખય	
પ્વૃવતિઓ	પૈકી	સલામલાનય	ત્લા	આદીર્તી	વિકલાસ	પેટલા	યો્જનલા	અંગેની	નીચ	ેમુ્જબની	વિવિધ	યો્જનલાઓ	અન	ેપ્ો્જેકટનલા	અમલ	
મલાટે	િર્ષ	૨૦૨૧-૨૨મલાં	` ૯૦૮.૬	કરોડની	જોગિલાઈ	કરિલામલાં	આિેલ	છે.	્જે	આગલામી	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	મલાટે	` ૯૨૧.૦૦	
કરોડની	જોગિલાઈ	કરિલામલાં	આિેલ	છે.
રાજ્યનો સટટેટ એક્શન પલાન ઓન ક્ાઇમેટ ચેન્જ (SAPCC)
	 અગલાઉ	 રલાજયનો	પ્્મ	SAPCC	િર્ષ	૨૦૧૪	મલાં	 પ્વસદ્ધ	કરલાયેલ.	હલાલ	ભલારત	સરકલારની	 રૂપરેખલા	મુ્જબ	પેરરસ	
એગ્ીમેનટ	 ત્લા	 સસટેનેબલ	 ડેિલપમેનટ	 ગોલન	ે ધયલાનમલાં	 રલાખી	 SAPCCનુ	ં રીિીઝન	 કરિલાનુ	ં છે.	 ્જેમલંા	 કૃવર,	 ્જળ,	 ઊર્્ષ,	
િલાહનવયિહલાર,	શહેરી	વિકલાસ,	્જંગલો	અને	્જૈિ	િૈવિધયતલા	્જેિલા	ક્ેત્ો	પર	ક્લાઈમેટ	ચેન્જની	અસરોન	ેઆિરી	લેિલામલાં	આિેલ	
છે.	્જેનલા	રીિીઝનની	કલામગીરી	આઈ.આઈ.એમ.	અમદલાિલાદ,	ત્લા	આઈ.આઈ.ટી.	ગલાંધીનગરનલા	સહયોગ્ી	કરિલામલાં	આિી	
રહેલ	છે.		
	 ક્લાઈમેટ	ચેન્જ	બહુ	આયલામી	વિરય	હોય	અનેક	વિભલાગોની	યો્જનલાઓમલંા	ક્લાઈમેટ	ચેન્જન	ેલગતી	કલામગીરી	્લાય	
છે.	તેનું	સંકલન	કરી	છેલ્લા	ત્ણ	િર્ષ્ી	અનય	વિભલાગોની	ક્લાઈમેટ	ચેન્જ	યો્જનલા	તરીકે	વનદશ્ષન	કરિલામલાં	આિે	છે.	
કલાઈમેટ ચેન્જ ફંડ ઓફ ગુ્જરાત (સીએલસી-૧)
	 કલલાઈમેટ	ચેન્જ	ક્ેતે્	સંશોઘન	અને	વિકલાસલક્ી	કલામગીરી	હલા્	ધરિલા	કલલાઈમેટ	ચેન્જ	ફંડ	ઓફ	ગુ્જરલાતની	રચનલા	
અંગે	સરકલારશ્ીની	મં્જૂરી્ી	ઠરલાિ	કરિલામલાં	આિેલ	છે.	િર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મલાં	કુલ	` ૦.૫	કરોડ	ફલાળિેલ	છે.	્જે	મલાટે	આગલામી	િર્ષ	
૨૦૨૨-૨૩મલાં	` ૦.૫	કરોડની	જોગિલાઈ	કરિલામલાં	આિેલ	છે.
કલાઈમેટ ચેન્જની અસરોનો અભ્યાસ અને સંલગ્ન પ્ો્જેકટસ (સીએલસી-૨)
	 આણંદ	કૃવર	યુવનિવસ્ષટી,	ગીર	ફલાઉનડેશન,	ગેમી,	્જમજી,	ગલાઈડ	ભુ્જ	્જેિી	શૈક્વણક	ત્લા	સંશોધન	ક્ેત્ે	કલામગીરી	કરતી	
સંસ્લાઓને	ક્લાઈમેટ	ચેન્જ	સંશોધનનલા	 કલામ	મલાટે	 પ્ોતસલાહન	આપી	 રીસચ્ષ	 પ્ો્જેકટ	મલાટ	ેગ્લાંટ	 ફલાળિિલામલાં	આિેલ	છે.	આ	
ઉપરલાંત	વિવિધ	ક્ેત્ે	કલલાઈમેટ	ચેન્જની	અભયલાસ	હલા્	ધરિલામલાં	આિશે.	્જેની	મલાટે	િર્ષ	૨૦૨૧-૨૨મલંા	` ૨.૦૦	કરોડ	ફલાળિેલ	
છે.	ઉપરલાંત,	` ૨	કરોડ	િેસટ	ટુ	એન્જજી,	લઘુ	સહલાય	મલાટે	` ૦.૫૦	કરોડ	ફલાળિિલામલંા	આિેલ	છે.	લઘ	ુસહલાય	યો્જનલા	અંતગ્ષત	
ક્લાઇમેટ	ચેન્જ	/	વબન-	પરંપરલાગત	ઊર્્ષ	કે્ત્ે	સંશોધન	કરનલારને	` ૨.૫૦	લલાખ	સુધીની	ગ્લાનટ	આપિલાનું	વિચલારલાયું	છે.	આમ,	
િર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મલાટે	વિવિધ	યો્જનલાઓ	મલાટ	ેકુલ	` ૮.૦૦	કરોડ	ફલાળિિલામલાં	આિેલ	છે.	્જે	મલાટે	આગલામી	િર્ષ૨૦૨૨-૨૩મલાં	
` ૧૨.૦૦	કરોડની	જોગિલાઈ	કરિલામલાં	આિેલ	છે.
માવિતી, સંચાર અને તાલીમ પ્વૃવતિઓ (સીએલસી-૩)
	 વિદ્લા્જીઓમલાં	ક્લાઈમેટ	ચેન્જ	અંગેની	તલાલીમ	અન	ે્જનર્ગૃવત	સેવમનલાર	અને	િક્કશોપ	મલાટે	ગુ્જરલાત	યુવનિવસ્ષટી,	
રલાજયની	કવૃર	યુવનિવસ્ષટી,	મહલારલાર્	સયલાજીરલાિ	યવુનિવસ્ષટી	બરોડલા	િગેરેને	સહલાય	આપિલામલાં	આિે	છે.	આ	પ્વૃવતિ	ઉપરલાંત	
હિલામલાનમલાં	્તલા	પરરિત્ષનો	અંગ	ે્જનર્ગૃવત	લલાિિલા	અને	પુન:પ્લાપય	ઊર્્ષ	પ્ો્જેકટોને	પ્ોતસલાવહત	કરિલા	અંગે	મલાવહતી,	વશક્ણ.	
રલાષ્ટીય	–	આંતર	રલાષ્ટીય	ચચલા્ષ	સત્ો,	કલાય્ષ	 વશવબરો,	તલાલીમ	કલાય્ષક્રમો,	 વનદશ્ષનો,	પ્દશ્ષનો,	 વિદ્લા્જીઓ	મલાટે	બલાલ	ઊર્્ષ	રક્ક	
દળ-બડ્ષ	કલાય્ષક્રમ,	સંચલારલક્ી	પ્વૃવતિઓ	અન	ેતલાલીમ	કલાય્ષક્રમો	હલા્	ઘરિલામલંા	આિશે.	િીર્ણુ	ત્લા	મુદ્રણ	મલાઘયમ	દ્લારલા	ર્ગૃવત	
ઝુંબેશ	હલા્	ધરલાશે.	સલા્ે-સલા્ે	ટેકવનકલ	કમ્ષચલારીઓનલા	ક્મતલા	 વનમલા્ષણનો	પણ	સમલાિેશ	્લાયે	છે.	આ	સલા્ે	સખીમંડળ	દ્લારલા	
ગ્લામય	વિસતલારમલાં	પલલાસસટક	િેસટ	મેને્જમેંટની	યો્જનલા	સવહતની	યો્જનલાઓ	મલાટે	મલાવહતી	સંચલાર,	તલાલીમ	અન	ેસેમીનલાર	મલાટ	ેિર્ષ	
૨૦૨૧-૨૨મલાં	કુલ	` ૧૧.૫૦	કરોડ	ફલાળિેલ	છે.	્જે	મલાટે	આગલામી	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩મલાં	` ૯.૫૦	કરોડની	જોગિલાઈ	કરિલામલાં	
આિેલ	છે.
અનુસૂવચત જાવત પેટા ્યો્જના (સીએલસી-૪, ૫) 
	 અનુસવૂચત	ર્વત	પેટલા	યો્જનલા	મલાટે	િર્ષ	૨૦૨૧-૨૨મલાં	` ૫૩.૧૬	કરોડની	જોગિલાઈ	કરિલામલાં	આિેલ	છે.	્ેજ	મલાટે	
આગલામી	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩મલાં	` ૦.૧૯કરોડની	જોગિલાઈ	કરિલામલાં	આિેલ	છે.
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પુન: પ્ાપ્ય ઉજાજા (સીએલસી-૪)
	 ગ્ુજરલાતનલા	ભૌગોવલક	સ્લાન	ત્લા	૧૬૦૦	રક.મી.	્જેટલલા	દરરયલારકનલારલાનલા	કલારણે	સૌર	ત્લા	પિન	ઊર્્ષ	્જેિલા	પુનઃપ્લાપય	
ઊર્્ષનલા	સત્ોતોનો	વિકલાસ	ગુ્જરલાતમલાં	શકય	બનયો	છે	ત્લા	રલાજય	સરકલારે	પણ	પહેલ	કરી	પુનઃપ્લાપય	ઊર્્ષ	અંગે	સૌર	ઊર્્ષ	નીવત	
૨૦૨૧,	પિન	ઊર્્ષ	નીવત	૨૦૧૬	િગેરે	ઘડેલ	છે.	ભલારત	સરકલારે	પેરરસ	એગ્ીમેનટ	અંતગ્ષત	કુલ	૧૭૫	ગીગલાિોટ	પુનઃપ્લાપય	
ઊર્્ષનો	લકયલાંક	૨૦૨૨	સુધીમલાં	વસદ્ધ	કરિલાનુ	ંવનધલા્ષરેલ	છે.	તે	અંતગ્ષત	ગુ્જરલાતન	ે૮૦૦૦	મેગલાિોટ	સૌર	ઊર્્ષ,	૮૦૦૦	મેગલાિોટ	
પિન	ઊર્્ષ	 વિકસલાિિલાનું	 લકયલાંક	છે.	 તે	 પૈકી	 ૩૧.૧૦.૨૦૨૧ની	 સસ્વતએ	૬૦૨૭	મેગલાિોટ	સૌર	 ઉર્્ષ	 ત્લા	૮૮૯૫.૬૩	
મેગલાિોટ	પિન	ઊર્્ષ	કલાય્ષરત	છે.	વિભલાગ	દ્લારલા	સૌર	ઉર્્ષને	પ્ોતસલાહન	આપિલા	રહેણલંાક	મકલાનો	પર	સોલર	રૂફટોપ	મલાટે	સબસીડી	
સહલાય	આપિલામલાં	આિે	છે.	
	 રલાજયનલા	ભૌગોવલક	 રીતે	 છુટલાછિલાયલા	 સ્ળોએ	૧	મેગલા	 િોટ	 ક્મતલાનલા	ગ્ીડ	સલા્ે	જોડલાયેલ	અ્િલા	 સટનેડ	અલોન	
વિકેનદ્રીકૃત	સોલર	પલાિરપલલાનટ	ઊભલા	કરિલા	સૌર	િી્જ	ઉતપલાદન	હેઠળ	િઘુન	ેિઘુ	વિસતલાર	આિરી	લેિલાય	તેિંુ	આયો્જન	કરેલ	
છે.	આ	િી્જ	મ્કોન	ેરદિસ	દરવમયલાનનલા	વિવિઘ	ક્મતલાનલા	ભલાર	મલાટે	પરસપર	સલંાકળી	શકલાય.	યુવનિવસ્ષટી,	સટેરડયમ,	સરકલારી	
કચેરીઓ	િગેરેની	િી્જ	્જરૂરરયલાતો	મલાટે	સંસ્લા/	સ્ળનલા	પ્બદ્ધ	ઉપયોગ	મલાટ	ેઆિલા	સોલર	પલાિર	પલલાનટ	ઊભલા	કરી	શકલાય.	આ	
મલાટે	કેટલીક	્જગયલાઓ	્જેિી	કે	યુવનિવસ્ષટી,	સીિીલ	હોસપીટલ,	સરકલારી	વબલડીંગ,	એસન્જવનયરરંગ	કોલ્ેજ	વિ.નો	સમલાિેશ	કરિલામલંા	
આિેલ	છે.	્જેનલા	મલાટ	ેિર્ષ	૨૦૨૧-૨૨મલાં	કુલ	` ૨૪.૧૦	કરોડ	જોગિલાઈ	કરિલામલાં	આિેલ	છે.	આગલામી	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	મલાટે	
` ૨૨.૯૦	કરોડની	જોગિલાઈ	કરિલામલાં	આિેલ	છે.
	 ્જે	વસસટમસ	્જેડલા	દ્લારલા	અગલાઉ	સ્લાપિલામલાં	આિેલ	છે	અન	ે્જેનો	એનયુઅલ	મેઇનટેનનસ	કોનટ્લાકટ	પૂરો	્ઈ	ગયેલ	છે,	
તેિી	વસસટમસનલાં	રીપેરીંગ	મલાટે	પણ	` ૧.૫૦	કરોડની	જોગિલાઇ	કરિલામલાં	આિેલ	છે.	
	 આમ,	ઉપરોક્ત	પ્વૃવતિઓ	મલાટે	િર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મલાટે	કુલ	` ૭૭૪.૧૦	કરોડ	ફલાળિિલામલંા	આિેલ	છે.	આગલામી	િર્ષ	
૨૦૨૨-૨૩	મલાટ	ે` ૮૫૦.૧૫	કરોડની	જોગિલાઈ	કરિલામલાં	આિેલ	છે.
પુન:પ્ાપ્ય ઊજાજા, ઊજાજા સંરક્ષણ અને ઊજાજા કા્યજાદક્ષતા માટટે નિીન પ્ો્જેકટો(સીએલસી-૫)
	 પુનઃપ્લાપય	ઊર્્ષ	ઉપરલાંત	ઊર્્ષ	કલાય્ષક્મતલા	અંગ	ેપણ	વિવિધ	યો્જનલાઓ	દ્લારલા	નિીન	પહેલો	કરિલામલાં	આિે	છે.	્ેજ	અંતગ્ષત	
શલાળલામલાં	ઊર્્ષ	કલાય્ષક્મ	પંખલાઓ,	એલ.ઈ.ડી.	ટ્ૂબલલાઈટ	લગલાડિલામલંા	આિે	છે.	્જેમલાં	િર્ષ	૨૦૨૧-૨૨મલંા	તલા.૩૧.૧૦.૨૦૨૧	
સુધી	૧,૧૫,૪૩૪	ટ્ૂબ	લલાઈટ	ત્લા	૫૪,૩૫૭	પંખલાઓ	લગલાડિલામલાં	આિેલ	છે	તે	્જ	રીતે	બેટરી	સંચલાવલત	રદ્ચક્રી	િલાહનો	મલાટે	
સબસીડીનો	લલાભ	િર્ષ	૨૦૨૧-૨૨મલાં	તલા.૩૧.૧૦.૨૦૨૧	સુધીમલાં	કુલ	૧૭૯૨૯	વિદ્લા્જીઓએ	લીધેલ	છે	ત્લા	બેટરી	સંચલાવલત	
ઈ-રીક્લાની	સબસીડીનો	લલાભ	કુલ	૩૭૭	લલાભલા્જીઓએ	લીધેલ	છે.	ગ્લામ	પંચલાયતોમલંા	લલાકડલાની	બચત	ત્લા	પ્દૂરણ	વનિલારણ	
હેતુ્ી	સુધલારેલ	સમશલાનભઠ્ીઓ	બેસલાડિલામલાં	આિે	છે.તે્જ	રીત	ેિલાતલાિરણમલંા	કલાબ્ષન	ઓછલામલંા	ઓછો	્લાય	તેિલા	પ્ો્જેકટો	્ેજિલા	કે	
પલાણી	ઉપર	ચઢલાિિલા	પિનચક્ી,	છત	પર	સોલર	પલાિર	વસસટમ,	નલાનલા	અન	ેમઘયમ	ઉદ્ોગોમલાં	ઊર્્ષ	ઓરડટ,	સરકલારી	મકલાનોમલંા	
ઊર્્ષ	ઓરડટ	હલા્	ઘરિલામલાં	આિશે.	ટેકનોલોજીની	કક્લા	ઊંચી	લલાિીન	ેતેનલા	વિકલાસ	મલાટ	ેસહલાય	પૂરી	પડલાશે.	સંસ્લાકીય	બલાયોગેસ	
પલલાનટ,	ઔદ્ોવગક	કચરલાનલા	બલાયોવમ્ેનેશનનો	પ્ો્જેકટ,	ગ્ીડ	સલા્ે	જોડલાયેલ	અને	ગ્ીડ	સલા્ે	ન	જોડલાયેલ	સોલર	ફોટોિોલટઈેક	
વસસટમનલા	ઉપયોગ	િધ	ેતે	મલાટેનલાં	્જનર્ગૃવતિ	કલાય્ષક્રમો,	એન્જજી	ઓરડટ	અને	ઊર્્ષ	સંરક્ણ	અંગે	મોબલાઈલ	િલાન	પ્દશ્ષન	હલા્	
ઘરિલા	વિચલારલાયું	છે.	આ	ઉપરલાંત	ઘરગથ્ુ	કુકર,	સોલર	હોટિોટર	સીસટમ	ત્લા	સમશલાન	ભઠ્ીનો	સમલાિેશ	કરિલામલંા	આિેલ	છે.	
તેમ્જ	ઈ-	િેસટ	મેને્જમેનટ	ટ્ેવનંગ	પ્ોગ્લામ	અન	ેબલાયોમેરડકલ	િેસટ	ટ્ેવનંગ	પ્ોગ્લામ	તેમ્જ	ગ્ીન	વબલડીંગ	સટજીરફકેશન	્જેિી	નિી	
બલાબતો/	યો્જનલાઓ	મલાટેની	પણ	જોગિલાઈ	કરિલામલાં	આિેલ	છે.	ઉપરોક્ત	પ્વૃવતિઓ	મલાટ	ેિર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મલાટ	ેકુલ	` ૬૦.૨૧	
કરોડ	ફલાળિિલામલાં	આિેલ	છે.	આગલામી	િર્ષ	૨૦૨૨-૨૩	મલાટે	` ૩૬.૭૬	કરોડની	જોગિલાઈ	કરિલામલંા	આિેલ	છે.
આદદજાવત વિસતાર પેટા ્યો્જના (TASP)
	 પુન:પ્લાપય	ઊર્્ષ,	ઊર્્ષ	સંરક્ણ	અને	ઊર્્ષ	કલાય્ષદક્તલા	ત્લા	કલલાઈમેટ	ચેન્જન	ેલગતલા	પ્ો્ેજકટો	રલાજયનલા	આરદર્વત	
વિસતલારોમલાં	આ	સદર	હેઠળ	હલા્	ઘરિલા	વિચલારલાયું	છે.	્જેની	મલાટે	િર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	મલંા	̀  ૧.૧૩	કરોડ	ફલાળિેલ	છ	ે્જે	મલાટે	આગલામી	
િર્ષ૨૦૨૨-૨૩મલાં	` ૦.૯૦	કરોડની	જોગિલાઈ	કરિલામલાં	આિેલ	છે.

_____________
સરકારી મુદ્રણાલ્ય, ભાિનગર.
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