પ્રેસનોટ:૧ (નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલ)

િા.0૩/03/૨૦૨૧

પ્રદે શ મીડિયા તિભાગ એક અખબારી યાદીમાં જણાિે છે કે, ગુજરાિ રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી,
આરોગ્યમંત્રીશ્રી અને નાણામંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલે ગુજરાિ તિધાનસભામાં આજરોજ િા.03.03.૨૦૨૧ ના
રોજ ગુજરાિ રાજ્યનુ ં ૨૦૨૧-૨૨નુ ં બજેટ રજુ કર્ુું હતુ.ં આજરોજ રજુ થયેલ આ બજેટ પ્રથમ પેપરલેસ બજેટ
છે . ૧ એતપ્રલ સુધી આ બજેટ સત્ર ચાલશે.

શ્રી પટેલે સ્થાતનક સ્િરાજની ચુટં ણીમાં ગુજરાિની ૬.30 કરોિની જનિાનો આભાર વ્યક્િ કરિા કહ્ું કે,
માનનીય િિાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્રી અતમિભાઈ શાહ, ગુજરાિનાં સંિેદનશીલ મુખ્યમંત્રીશ્રી
તિજયભાઈ રૂપાણી િથા પ્રદે શ ભાજપા અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ પર તિશ્વાસ મ ૂકી િેમના તિશ્વાસને મિમાં
રૂપાંિરીિ કરી ગુજરાિની જનિાએ અમને ઘણો પ્રેમ આપ્યો છે .
માનનીય આરોગ્ય અને નાણામંત્રીશ્રીએ બજેટ સત્રની "સિે ભિંત ુ સુખીનાં: સિે સંત ુ તનરામયા:" આ
શ્લોકનો ઉલ્લેખ કરી શરુઆિ કરિા જણાવ્ર્ુ ં કે, કોરોના દરમ્યાન ગુજરાિની ભાજપા સરકારે સિવશ્રેષ્ઠ કામગીરી કરી
છે . ગુજરાિ સરકારે કોરોના કાળ દરમ્યાન તિતિધ ક્ષેત્રે ઉતમ મ થી સિ્તમ મ કામગીરી કરે લ છે . તિશ્વમાં જ્યારે કોરોના
મહામારીથી દુતનયાના તિકતસિ દે શો પણ પ્રભાતિિ થયા હિા, ત્યારે દે શની િથા ગુજરાિની ભાજપા સરકારે
સેિાકીય કાય્ પર િધુ ભાર મુકયો હિો. ગુજરાિે િાત્કાલલક ઇન્દ્રાસ્રક્ચર ઉભુ ં કર્ુું િથા ગુજરાિના દદીઓને
સારામાં સારી આધુતનક સારિાર મળે િેિો પ્રયાસ કય્ છે . કોરોના સંકટમાં સરકારની ૪૦ ટકા આિક ઘટી છે .
ગુજરાિના પાિોશી રાજ્ય મહારાષ્ર કે અન્દ્ય રાજ્યો કરિા સિવશ્રેષ્ઠ કાયવ કર્ુું છે . િૈતશ્વક આરોગ્ય સંસ્થા િલ્િવ હેલ્થ
ઓગેનાઈઝેશનએ કોરોના કાળમાં કરિામાં આિેલી ગુજરાિ સરકારની કામગીરીને લબરદાિી છે .
માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી અને ગુજરાિના નાણામંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલે જણાવ્ર્ુ ં કે, ગુજરાિમાં
િિીલોને રસી આપિાનુ ં કામ શરુ કરી દે િાર્ુ ં છે . કોરોનાકાળ દરમ્યાન મોટી સંખ્યામાં જોિાયેલ આરોગ્યકમી,
સુરક્ષાકમી, સફાઈકમી જાહેર વ્યિસ્થામાં ફરજ બજાિિા સરકારી, લબનસરકારી કમવચારીઓ, ધાતમિક અને સેિાભાિી
સંસ્થાઓના કાયવકરો, દાિાઓ, પ્રેસ અને મીડિયા કમીઓ િથા ગૃહના સન્દ્માનીય ધારાસભ્યશ્રીઓ નો અંિ:કરણ પ ૂિવક
આભાર વ્યક્િ કય્.
રાજ્યની ભાજપા સરકારે બે દાયકામાં સેિાકીય અને માળખાકીય કાય્ જેિા કે, નિી મેિીકલ કોલેજો,
હોસ્સ્પટલોની િધારે લી ક્ષમિા, આધુતનક સાધન-સામગ્રીથી સુસજ્જ નિી લેબોરે ટરીઓ, બ્લિબેંકો, ૧૦૮ સડહિની
આધુતનક એમ્બ્ર્ુલન્દ્સ સેિાઓ, િમામ પ્રકારની દિાઓની ઉપલબ્ધિા, સમરસ સડહિના નિા છાત્રાલયો િગેરે
સુતિધાઓના િમામ પ્રકારની દિાઓની ઉપલબ્ધિા અમદાિાદ, સુરિ, િિોદરા, રાજકોટ, જામનગર, ભાિનગર
સડહિના રાજ્યના બધાજ જજલ્લાઓમાં દદીઓની સારિાર માટે સરકારે િમામ વ્યિસ્થાઓ ઉભી કરી છે .

આરોગ્્મંત્રીશ્રીએ જણાવ્ર્ુ ં કે, કોરોનામાં સરકારની ૪૦ ટકા આિક ઘટી છે . કોરોનાકાળમાં
આરોગ્યક્ષેત્રે ભાજપાની ગુજરાિ સરકારે ૧૪ હજાર કરોિની રકમ આત્મતનભવર ગુજરાિ પેકેજ અમલમાં મુકી
દરે ક સ્િરના ધંધા રોજગાર અથે આતથિક સક્ષમિા જાળિી રાખિા સહાય કરી છે . કોરોનામાં ૬૯ લાખ
કુટુંબીજનોને ૬ િખિ તિના મુલ્યે ઘઉં, ચોખા, દાળ, ખાંિ અને મીઠાનુ ં તિિરણ કર્ુું હતુ.ં
માનનીય નાણાંમત્ર
ં ીશ્રીએ આગામી પાંચ િર્વ માટે ગુજરાિના ઈતિહાસનુ ં સૌથી મોટું 2.27 લાખ કરોિનુ ં
ૂ માં તિગિ નીચે મુજબ છે .
બજેટ રજૂ કર્ુું જેમાં તિતિધ ક્ષેત્રોને સમાિી લેિામાં આવ્યા છે . જેની ટંક
• ગુજરાિના ઇતિહાસનુ ં સૌથી મોટું બજેટ રજૂ
• િર્વ 2021-22 માટેન ુ ં 2 લાખ 27 હજાર 29 કરોિનુ ં બજેટ
ૂ કલ્યાણ યોજના માટે 7 હજાર 232 કરોિ
• કૃતર્ ખેડિ
• જળસંપતતમ  માટે 5 હજાર 494 કરોિ
• તશક્ષણ માટે 32 હજાર 719 કરોિ
• આરોગ્ય અને પડરિાર કલ્યાણ તિભાગ માટે 11 હજાર 323 કરોિ
• પાણી પુરિઠા માટે રૂતપયા 3974 કરોિ ની જોગિાઈ
• સામાજજક ન્દ્યાય અને અતધકારીિા માટે રૂતપયા4353 કરોિની જોગિાઈ
• શહેરી તિકાસ માટે 13493 કરોિની ફાળિણી
• શ્રતમક કલ્યાણ અને રોજગાર માટે રૂતપયા 1502 કરોિની જોગિાઈ
• િન પયાવિરણ માટે રૂતપયા 1814 કરોિ ની જોગિાઈ
• અન્ન અને નાગડરક પુરિઠા માટે રૂતપયા 1224 કરોિ ની જોગિાઈ
ુ તિભાગના ફાળે રૂતપયા 4548 કરોિ ની જોગિાઈ કરી છે
• મહેસલ
• તિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોલગકી માટે રૂતપયા 563 કરોિ ની જોગિાઈ
• તનરાધાર વ ૃધ્ધ પેન્દ્શન માટે 1032 કરોિની જોગિાઈ
• અમદાિાદ-મુબ
ં ઈ બુલેટ રેન માટે 1500 કરોિનુ ં બજેટ
• પોલીસ માટે નિા િાહન ખરીદિા 50 કરોિનુ ં બજેટ
• સહકારી તિભાગમાં પાકતધરાણ માટે 100 કરોિ ફાળવ્યા
• આિક ઓછી છિાં સરકારે ગુજરાિના તિકાસના કામો નથી અટકાવ્યા. કોરોનાકાળમાં રાજ્યની તિકાસ યાત્રા અમે
ચાલુ રાખી. મડહલાઓ, વ ૃદ્ધોને પેંશન આપિાની કામગીરી ચાલુ કરી.
• માગવ અને મકાન તિભાગ માટૈ 11185 કરોિની જોગિાઈ
• બંદર અને િાહન વ્યિહાર તિભાગ માટે 1478 કરોિની જોગિાઈ
• ઉજાવ અને પેરો કેતમકલ તિભાગ માટે 13034 કરોિની જોગિાઈ
• ક્લાઈમેન્દ્ટ ચેન્દ્જ તિભાગ માટે 910 કરોિની જોગિાઈ
• ઉદ્યોગ અને ખાણ તિભાગ માટે 6599 કરોિની જોગિાઈ
• િન અને પયાવિરણ તિભાગ માટે 1814 કરોિની જોગિાઈ

• ગૃહ તિભાગ માટે 7960 કરોિની જોગિાઈ
ૂ કલ્યાણ અને સહકાર તિભાગ માટે કુલ રૂ. ૭૨૩૨ કરોિની જોગિાઈ નીચે મુજબ છે .
કૃતર્, ખેડિ
ૂ ોને લબયારણ અને અનાજ સંગ્રહ માટે એક ડ્રમ અને પ્લાસ્સ્ટકના બે ટોકર (ટબ) તિના મ ૂલ્ય
• રાજ્યના 4 લાખ ખેડિ
આપિાની યોજના માટે રૂ. ૮૭ કરોિની જોગિાઈ
• ફૂિ પ્રોસેતસિંગ માટે એકમ દીઠ રૂ. ૧૦ લાખની સહાય માટે કેન્દ્ર સરકારની યોજના અંિગવિ રૂ. ૮૨ કરોિની
જોગિાઈ
ૂ ોને ઉતમ ેજન આપિા ગુજરાિ રાજ્ય બીજ તનગમ દ્વારા ફાઉન્દ્િેશન િેમજ સડટાફાઇિ બીજ
• બીજ ઉત્પાદક ખેડિ
ઉત્પાદન માટે સહાય આપિા રૂ. ૫૫ કરોિની જોગિાઈ
• એગ્રી અને ફૂિ પ્રોસેતસિંગ ક્લસ્ટરના તિકાસ માટેની યોજના થકી પ્રભાિશાળી બેકિિવ અને ફોરિિવ લીંકેજીસની
જરૂડરયાિો પ ૂણવ કરિા રૂ. ૫૦ કરોિની જોગિાઇ.
ૂ ોને
• િાંગ જજલ્લાને સંપ ૂણવ રસાયણ મુક્િ ખેિી કરિો જજલ્લો બનાિિાના ઉદ્દે શથી પ્રાકૃતિક ખેિી કરિા ખેડિ
પ્રોત્સાડહિ કરિા પ્રથમ િર્ે રૂ. ૧૦ હજાર િથા બીજા િર્ે રૂ. ૬ હજાર નાણાકીય સહાયની યોજના માટે રૂ. ૩૨
કરોિની જોગિાઈ.
ૂ ો દ્વારા
• ઓગેતનક િેમજ પ્રાકૃતિક ખેિી આધાડરિ ફળો અને શાકભાજીના ઉત્પાદનોનુ ં સીધુ િેચાણ રાજ્યના ખેડિ
અમદાિાદ, િિોદરા, સુરિ અને રાજકોટના શહેરી તિસ્િારમાં કરિા માટેની ઓગેતનક એલગ્રકલ્ચર માકે ટ યોજના માટે
રૂ.૨૦ કરોિની જોગિાઈ
ૂ ોને હિામાન આધાડરિ માગવદશવન સમયસર મળે િે હેતથ
ુ ી ૧૮૦૦ ઓટોમેડટક િેધર સ્ટેશનની સ્થાપના માટે
• ખેડિ
રૂ. ૧૨ કરોિની જોગિાઈ.
ૂ ોને
• રોગ-જીિાિના સમયસર સરિે થકી ઉપરિની જાણકારી મેળિી િેના અસરકારક તનયંત્રણ માટે કરિા ખેડિ
પ્રોત્સાડહિ કરિા માટે પ્રાયોલગક ધોરણે રાજ્યના ૧૦ જજલ્લામાં મોબાઈલ ક્રોપ ક્ક્લતનક માટે રૂ. ૨ કરોિની જોગિાઇ.

ડૉ.યજ્ઞેશ દવે
પ્રદે શ મીડડયા કન્વીનર,

