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�કાશક: ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

પાથ� ઉઠાવાે બાણ 
હવે તાે પ�રવત�ન અે જ ક�ાણ 

ગુજરાત અને ગુજરાતીઅાેની ખુશહાલી અે સ�ા પ�રવત�નથી જ શ� છ,ે

અ�ાય સામેની અાગને મશાલ બનાવી તેના �કાશથી ગુજરાતના ભ�વ�ન ે ઉ�વળ બનાવીઅે.

કા��ેસ સાથે મળી પ�રવત�નનાે સંક� લઈઅે.

• ઘર વપરાશનું ગેસ �સ�લ�ર �. 500માં

• ઘર વપરાશની વીજળીના 300 યુ�નટ �ી 

• સરકારી કમ�ચારીઅાે માટે જની પે�શન યાેજનાૂ

• દીકરીઅાે માટે KG થી PG સુધીનું �શ�ણ �ી
• 3000 નવી સરકારી અં�ે� મા�મની શાળાઅાે
• અાધુ�નક શૈ��ણક સં�ાઅાેની �ાપના

• યુવાનાે માટે 10 લાખ નાેકરીઅાે
• કાે��ા� �થા સંપૂણ� નાબૂદ
• �. 3000 બેરાેજગારાેને ભ�થું 

• ખેડતાેનું �. 3 લાખ સુધીનું દેવું માફૂ

• ખેડતાેના વીજળીના �બલ માફૂ

• દધ ઉ�ાદકાેને ��ત લીટર �. 5 ની સબ�સડીૂ

• ��ેક ગુજરાતી માટે �. 10 લાખ સુધીની સારવાર મફત
• �કડની, લીવર અને �દયનું �ા��ા� મફત
• દવાઅાે મફત

• કાેરાેનામાં મૃ�ુ પામનારના પ�રવારને �. 4 લાખની

  સહાય

• અાધુ�નક સુ�વધાઅાેથી સ� નવી સરકારી 

  હાે��ટલાે

• ��સ મા�ફયા સામે કડક કાય�વાહી

• લ�ાકાંડમાંથી મુ�� • ગુનેગારાેને જેલ

• જવાબદારાે સામે કડક કાય�વાહી

કા��ેસના વચન

• શહેરી �વ�તારાેમાં શહેરી રાેજગાર ગેરંટી યાેજના
• ઇ��રા રસાેઈ યાેજના હેઠળ જ��રયાતમંદ લાેકાેને
   મા� �. 8 માં ભાેજનની �વ�ા
• PESA કાયદાનાે સંપૂણ� અમલથી અા�દવાસીઅાેને 
   જંગલની જમીનના ે અ�ધકાર

ગૃ�હણીઅાે માટે

�શ�ણ માટે

યુવાનાે માટે

કાેરાેના પી�ડતાે માટે

�ા� માટે

ખેડતાે માટેૂ

સુર��ત ગુજરાત માટે

સામા�જક �ાય માટે

www.jantanisarkar.in મુ�ક - �ી સારદા �ેસ, ભાવનગર
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જન ઘાેષણા પ� 2022-27 જન ઘાેષણા પ� 2022-27 

પાનાં નં.

પંચાયતી રાજ (30), �ામ �વકાસ (31), સહકાર (31),

મેહ્સુલ (32) 

સમાજ ક�ાણ અને સશ��કરણ :

અ� પછાત ��ત- OBC(33) – NTDNT (35), અનુસુ�ચત ��ત

SC (36)– સફાઈ કામદારા ે(37), અનુસુ�ચત જન��ત ST (39),

લઘુમ�ત સમાજ (42), ભાષાકીય લઘુમ�ત- અ� ભાષાભાષી (44),

E.B.C (44), �દ�ાંગ ઉ�ષ� (45), સીનીયર �સટીઝ� ( )45

મ�હલા સુર�ા અને સશ��કરણ 

લાેકશાહી- બંધારણીય અ�ધકાર– કાયદાે અને �વ�ા-

�ાય- �શાસન– નાગ�રક સંગઠનાે

અા�થ�ક ની�ત – કરવેરા

�પાર- ઉ�ાેગ- પય�ટન

ઈ��ા��ર– બંદરાે– રાેડ– ઉ��– �વજળી

પયા�વરણ સુર�ા

કલા, સં��ત, અ��તાૃ

10

11

�વષય�મ પાનાં નં.

ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 
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��તાવના

મા�ઘવારી 

રાેજગાર - �ાેટ્�સ

�શ�ણ 

અારાે�ય 

ખેડત – ખેતી – જમીન કાયદાે  ૂ

માલધારી – પશુપાલન – ગાૈ સંવધ�ન

માછીમાર – મ� ઉ�ાેગ 

�મ કાયદાઅાે : સંગ�ઠત / અસંગ�ઠત કામદારાે

સંગ�ઠત �ે�ના કામદારાે: સરકારી-અધ�સરકારી કમ�ચારી (21), 

અાશાવક�ર- અાંગણવાડી- મ�ાહન ભાેજન કમ�ચારીઅાે (21),

અેડવાેકેટ (21), �શ�કાે-અ�ાપકાે (22), પ�કારાે(22),

અસંગ�ઠત �ે�ના કામદારાે: મજદરાે (22), અગ�રયાઅાે (23),ૂ

બાંધકામ ��મકા ે (23), ઘરકામ ��મકાે (24), રી�ા-ટે�ી

ચાલકા ે (24), ર�કલાકાર (25), અેસ-ટી કાેપ�. કમ�ચારીઅાે (25)

શેહરી �વકાસ (26)- અાવાસ – ઘરનું ઘર (28) –

પિ�લક �ા�પાેટ� (28)- નાગ�રક પુરવઠા -

�ાહક સુર�ા
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ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

કા��ેસના લાેક લાડીલા નેતા, માનનીય 

�ી રાહલ ગાંધી ‘ભારત �ેડાે યા�ા' �ારા ુ

ભારતના લાખા ે લાેકાે વ�ે જઇને તેમના ં

મનની વાત સાંભળી ર�ા છ; ખરા અથ�માં ે

તપ�ા કરી ર�ા છ. તેઅાે કહે છ કે ે ે

લાેકશાહીમાં ‘જનતા જ સરકાર છ અને ે

જનતા જ મા�લક છ’. તેમના અા �વચારને ે

અનુ�પ અાગામી ચૂંટણીમાં ગુજરાતમાં પણ 

'જનતા ની સરકાર' ની રચના જનતાના 

મનની વાત સાંભળીને જ કરી શકાય.

ગુજરાતમાં ચૂંટણીનાં પડઘમ વાગી ચુ�ા છ; ે

�ારે ફ� કા��ેસ અેક જ અેવાે પ� છ કે ે

જેણે ગુજરાતની જનતા વ�ે જઈન,ે તેમના 

મનની વાત સાંભળીને,  સાડા છ કરાેડ 

ગુજરાતીઅાેની અાકાં�ાઅાેને અનુ�પ 

પાેતાનાે ચૂંટણી ઢંઢેરાે 'જન ઘાેષણા પ� – 

2022' તૈયાર કરેલ છ. ે

જય જય ગરવી ગુજરાત

જય �હ� દ, જય જગત.

ગુજરાત અેટલે મહા�ા ગાંધી અને સરદાર 

પટેલની ભૂ�મ, સ�, અ�હ�સા, �ેમ, શાં�ત અને 

ભાઈચારાની ભૂ�મ, લાેકતાં��ક અ�ધકારાેના 

સ�ાનની ભૂ�મ. અમા�ં �ેય અા મુ�ાેની 

ખેવના અને સમય સાથે તાલ �મલાવતુ સ�ુ�, 

સશ�, ખુશહાલ અને �ગ�તશીલ ગુજરાત 

�નમા�ણનું છ. અેક અેવું ગુજરાત કે જેમાં તમામ ે

નાગ�રકાે માટે �ે� �શ�ણ,  સવા��મ 

અારાે�ય અને રાેજગાર માટેની ઉ�મ તક 

ઉપલ� હાેય. જેના કે��માં ફ� અા�થ�ક 

�વકાસ જ નહી પરંતુ સાવ���ક જન સુખાકારી 

હાેય તથા માનવ ક� ��ત �વકાસ હાેય અને તે 

દેશનું જ નહી પણ �વ�નું પણ સવ� �ે� 

રા� બની રહે.

ફ� માળખાગત સુ�વધાઅાે જ �વકાસનાે 

માપદંડ નથી ખરાે �વકાસ છ ગુજરાતમાં ે

વસતા દરેક ગુજરાતીઅાેનાે માનવીય �વકાસ 

અને તેના માટે ગુજરાતીઅાેના હે�ીનેસ 

ઇ�ે�માં વધારાે. અા�થ�ક, સામા�જક અને 

રાજકીય તેમજ માનવીય મુ�ાે અને 

ંમાનવલ�ી �વકાસની ઉચાઇઅાેને હાંસલ 

કરી અમે ગુજરાતને ખરા અથ�માં ' �ે� 

ગુજરાત – ખુશહાલ ગુજરાત' બનાવીશું તેવું 

ગુજરાતની જનતાને વચન અાપીઅે છીઅે. 

અા  અેસી અાેફીસમાં જન ઘાેષણા પ�

બેસીને તૈયાર નથી કરાયું પરંતું તે  માટે નાં

અેક �વશેષ �ારા - અાેનલાઇન અને ���યા 

અાેફલાઇનના મા�મથી અાશરે લાખ 65 

ગુજરાતીઅાેના મંત�ાે લેવાયા છ. ે 

ગુજરાતના દરેક �જ�ા�તરે અને બધીજ 

�વધાનસભાઅાેને અાવરી લેતા ' બાેલા ે 

સરકાર' ,સંવાદ કાય��માેના અાયાેજન �ારા  

ગુજરાતના તમામ વગ� અને સમાજના 

લાેકાેને સાંભળવામાં અા�ા છ. અામ  અા ે  ,

જન ઘાેષણા પ� ગુજરાતનાં લાેકાેની 

અાશાઅાે  અાકાં�ાઅાે  જ�રીયાતાે અને , ,

�વચારાેનાે સંપુટ છ તથા સામા�જક �ાય ે

માટે મજબુતપણે ઉભેલા ગુજરાતનાે 

�હ�મતભયા� હંકાર છ.ેુ

અા વચન પ� કા��ેસની અાગામી 

સરકારનાે રાેડ મેપ હશે અા રાેડ મેપને . 

લાગ ૂકરવા તથા ગુજરાતની જનતા મા� 

મતદાર ન બની રહે પરંતુ સરકારનાં 

�નણ�યાેમાં તેમની ભા�ગદારી કરી શકે તે 

માટે અેક સંવૈધા�નક �ાય ની ક�મશન

રચના કરવામાં અાવશે.

01 02

દીપક બાબરીઅા
ચેરમેન - મેનીફે�ાે ક�મટી

ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 



ખુશહાલ ગુજરાતી 

ગુજરાતની ગૃ�હણીઅાેને �. 500ના ભાવે ગેસ 

�સ�લ�ર.

વીજ બીલમાં રાહત માટે 300 યુ�નટ સુધીના 

વપરાશ પર વીજળી ચાજ� માફ.

�શ�ણ અને અારાે�યના �ાપારીકરણ પર રાેક.

દીકરીઅાે માટે �ાઇમરીથી પી. અેચ. ડી.  સુધીનું 

�શ�ણ �ી.

દીકરાઅાે માટે કે.�. થી પી.�. સુધી જ��રયાતમંદ 

પ�રવારાેને પરવડે તેવી �શ�ણ ફીમાં માફી / રાહત 

અને �શ�ણ ખચ� માટે  �.500 થી �. 20,000 

સુધીની �શ�વૃ��.

�વત�માન �શ�ણ ફીને ��ગત કરી 25 ટકા ફીનાે 

તા�ા�લક ઘટાડાે કરાશે.

02.

03.

04.

05.

06.

01.  07.  

08.  

09.  

10.

ગુજરાતના દરેક નાગ�રકને સરકારી દવાખાનામાં 

��પયા 10 લાખ સુધીની મફત મે�ડકલ સારવાર, 

તપાસ અને દવા તેમજ ��પયા 5 લાખનાે અક�ાત 

વીમાે  મફત અાપવામાં અાવશે.

રા� સરકાર �ારા નાગ�રકાે પાસેથી લેવામાં 

અાવતા તમામ ભારેખમ ટે�માં 20 ટકાનાે ઘટાડાે.

ઇ�મટે�ની અાવક મયા�દામાં અાવતા 

કમ�ચારીઅાે, �વસાયકારાે, વેપારીઅાેને 

‘�ાેફેશનલ ટે�’ માં માફી.

�દ�ાંગ, �વધવા, જ�રતમંદ મ�હલા, �સ�નયર 

�સટીઝ�ને �. 2,000 નું મા�સક પે�શન.

મા�ઘવારી01

સમાજના દરેક વગ�ની ખુશહાલી

ંઊચાે લાવશે ગુજરાતનાે 

હેપીનેસ ઈ�ે� 
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ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

યુવાનાેમાં રમતગમતમાં �ે�તા - �ાે�ાહન 

અાપતી ‘�મ રણ� �ાેટ્�સ ની�ત’.

રા�ના �વ�ાથ�અાે–યુવાનાે–મ�હલાઅાેને રમત-

ગમત �ે�ે તાલીમ અને સુ�વધા અાપવા ઝાેન / 

�જ�ા �તરે અાધુ�નક રમતગમત સંકલાે અને  ુ

�ાેટ્�સ અેકેડમીની �ાપના.

રા�ના દરેક ગામમાં યુવાનાેના સવા�ગી �વકાસ 

માટે ‘ડાૅ. �વ�મ સારાભાઈ વાંચનાલાય’, ‘વસંત - 

રજબ �ાયામશાળા’, ‘ગાંધી �વચારમંચ’ અને 

‘જવાહર બાલમંચ’ શ� કરાશે.

02.

03.

01.  04.

05.

દરેક શહેરમાં જદા - જદા �વ�તારાેમાં તેમજ દરેક ુ ુ

ગામાેમાં �જ�ેશીયમ અને �ે�ાઉ�ની �વ�ા.

રમતગમતને �ાે�ાહન અાપવા દરેક નગરપા�લકા 

અને પંચાયતાેને અા�થ�ક સહાય.

રાેજગારી �નમા�ણ રા�ની અા�થ�ક ની�તના 

ઘડતરમાં મુ� માપદંડ.

રાેજગારી સજ�ન માટે �વકેિ��ત અને રાેજગારલ�ી 

અા�થ�ક અને અાૈ�ાે�ગક ની�ત અને �ાે�ાહનાે.

સરકારી – અધ� સરકારી સં�ાઅાેમાં 10 લાખ 

ખાલી જ�યાઅાે પર ભરતીની ���યા હાથ ધરાશે.

બેરાેજગાર યુવક-યુવતીઅાેને મ�હને �. 3,000/- 

સુધીનું બેરાેજગારી ભ�થું મળશે.

�ફ� પગાર, કાે��ા� લેબર કે અાઉટસાે�સ�ગના 

બદલે કાયમી નાેકરી.

દસ વષ�થી કાે��ા�, અાઉટસાેસ� અને �ફ� 

પગાર પર કામ કરનારાઅાેને કાયમી કરાશે.

ભરતી માટે �જ�ા ક�ાઅે કેિ��યકત �વ�ા.ૃ

02.

03.

04.

05.

06.

01.  

07.

08.

09.

10.

11.

12.

સરકારી નાેકરીની ભરતીમાં થતી ગેરરી�ત અને 

વારંવાર પેપર ફટવાની ઘટનાઅાેને રાેકવા માટે ૂ

�વશેષ ��ાચાર �નવારણ કાયદાે અને ફા� �ેક 

કાેટ�ની રચના.

પસંદગી બાેડ�માં પારદશ�કતા અને યાે�ય લાયકાત 

ધરાવતી ���અાેની જ �નમણૂંક.

સ�શાેધક �ધા��ક પરી�ા યાેજના હેઠળ 

તાલુકા-નગરપા�લકા �તરે કાે�ચ�ગ �ાસ શ� 

કરાશે. જ��રયાતમંદ �વ�ાથ�અાેને અા�થ�ક સહાય.

�નય�મત ધાેરણે ભરતીની ���યા માટે ભરતી 

કેલે�ર અને તેનાે ચાેકસાઈભયા� અમલ.

તમામ �કારની ભરતીઅાેની અર�અાે 

અાેનલાઇન તેમજ અાેફલાઇન ટાેકન દરે 

�ીકારાશે.

�ાેટ્�સ  ની�ત

�ધા��ક પરી�ા અને ઇ�ર� ૂ માટે ઉમેદવારાેને 

�ી બસ પાસ તથા રાેકાવાની �વ�ા.

�ધા��ક પરી�ા અને ઇ�ર�ૂ ઝાેનલ �જ�ા 

ક�ાઅે અાયાે�જત કરાશે.

�ા�નક લાેકાેને રાેજગારીમાં અ�તા અાપતી 

કાયદાકીય �ેગવાઇનાે અસરકારક અમલ.

સ�વ�સ સે�રમાં રાેજગારી સજ�ન માટે બજેટમાં 

�વશેષ ફાળવણી, �ાે�ાહનાે અને અા�થ�ક સહાય.

દરેક તાલુકામાં �.અાઈ.ડી.સી, યુવા ઉ�ાેગ 

સાહ�સકાે / ટેક�ન�શયનાેને  ક�ેશનલ ભાવે 

�ાેટ તથા હળવા �ાજદરની લાેન, લાંબી મુદતનું 

�ર પેમે�.

રાેજગારલ�ી �ામીણ ઉ�ાેગાેના �વકાસ માટે 

મહા�ા ગાંધી �ામીણ ઉ�ાેગ �વકાસ ની�ત.

�ફ� માશ�લ સેમ માણેકશા મીલીટરી અેકેડમીની 

રચના, જેમાં ગુજરાતના ં યુવક – યુવતીઅાેને 

લ�કરમાં ભરતી માટે તૈયારી અને માગ�દશ�ન.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

દરેક તાલુકામાં રાેજગારલ�ી  ��લ ડેવલપમે� 

માટે અાઈટીઅાઈની �ાપના / અપ�ેડેશન.

‘ �વ�કમા� હ�ર �નમા�ણ યાેજના’ વારસાગત ુ

હ�ર ધરાવનાર સમાજના યુવાનાેને પરંપરાગત ુ

કાૈશ� �વકાસ માટે �ાે�ાહનાે અને અા�થ�ક 

સહાય.

દરેક શહેર, તાલુકા મથકે પરંપરાગત કારીગરાેને 

�રાેજગારી માટે �. અાઈ. ડી. સી.  વસાહતાેનું 

�નમા�ણ.

ઉ�ાેગની જ�રીયાત મુજબ કાૅલેજ તેમજ ટેક�નકલ 

કાૈશ�વધ�ન અ�ાસ�માે.

સરકારી નાેકરીઅાેમાં યુ�નવ�સ�ટી ડી�ીથી �ડ. 

�લટ., �વસા�યક કાેસ�ને અ�ીમતા.

સેવા અાપનાર અને સેવા લેનાર તેમજ નાેકરી 

અાપનાર અને નાેકરીના અરજદાર વ�ે સીધા 

સંપક�  માટે ઈ - પાેટ�લની �ાપના.

ખુશહાલ ગુજરાતી 
રાેજગાર – �ાેટ્�સ02
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ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

રાજયમાં કાેઈ પણ �તના ભેદભાવ વગર તમામ 

�વ�ાથ�- �વ�ા�થ�નીઅાેને  ગુણવ�ાયુ� અને 

પરવડે તેવી ફી સાથે �શ�ણ �ા� થાય અને કાેઈ 

પણ �વ�ાથ� કટંબની અા�થ�ક પ�ર���તને કારણે ુ ુ

�શ�ણની  વં�ચત ના રહે તેવી  ‘મહા�ા ગાંધી 

સવ��ાહી �શ�ણ ની�ત’ (Universal Quality 

and Affordable Education System) 

ઘડવામાં અાવશે.

રાજયમાં વૈ��ક ક�ાનું અને અાધુ�નક ઉ� 

�શ�ણની તકાે ઉપલ� થાય તે માટે રા�માં 

અેમઅાઇટી અને હાવડ�  યુ�ન. જેવી �વ� �વ�ાત 

સં�ાઅાે સાથેના �ેડાણ અને અેડવા� 

અ�ાસ�માે અાેફર કરતી માેડેલ શૈ��ણક 

સં�ાઅાે  સાથે ‘નાેલેજ �સટી’ની �ાપના.

દીકરીઅાેને કે.� થી પી.�. સુધીના �શ�ણ માટે 

સંપૂણ� ફી માફી.

ંઇ�ર �વૃ�તના નામે લેવાતી ઊચી �શ�ણ ફી અને 

ડાેનેશ� પર ��તબંધ.

02.

03.

04.

01.  05.

06.

07.

08.

09.

દરેક �વ�ાથ�ને કે. �. થી પી.�. ગુણવ�ાયુ� 

�શ�ણ અને પરવડે તેવી ફી સાથેની �શ�ણ     

�વ�ા – જ�રતમંદ �વ�ાથ�અાેને ફી માફી / 

રાહત.

તમામ સમાજના જ�રતમંદ �વ�ાથ� – 

�વ�ાથ�નીઅાેને કે.� થી પી.� સુધી શૈ��ણક 

ખચ� પેટે   �. 500 થી �. 20,000/- સુધીની 

�શ�વૃ��.

સે� ફાઇના� તેમજ સે� ફાઈના�માં 

�પાંત�રત સરકારી તેમજ ખાનગી શાળા-કાૅલે�મેાં 

ભણતા  �વ�ાથ�અાેને પરવડે તેવી ફી માટે ફી 

માફી/ રાહત / �ાેલર�શપ.

�શ�ણના �ાપારીકરણ પર �નયં�ણ, રા�ના 

દરેક �વ�તારમાં માેટાપાયે ગુણવ�ાયુ� �શ�ણ 

અને પરવડે તેવી ફી સાથેની સરકારી / �ા�ેડ 

શાળાઅાે - કાૅલે�ે- શૈ��ણક સં�ાઅાે.

રા�માં 3000 અં�ે� મા�મની સરકારી 

શાળાઅાે.

ઇંિ�લશ �ી�ક�ગ અને ���� �વકાસના તેમજ 

સાે� ��લના �વશેષ વગા� શ� કરાશે. 

તબીબી �શ�ણના �વ�તાર માટે ઇ��રા 

��યદ�શ�ની મે�ડકલ યુ�નવ�સ�ટીની �ાપના માટે 

અાયાેજન.

ક�ષ �વ�ાન - પશુપાલન �શ�ણ માટે નવી ૃ

રા�ક�ાની ‘સરદાર પટેલ ક�ષ યુ�નવ�સ�ટી’ની ૃ

રચના.

�શ�ણનું ધાેરણ  સુધારવા  'ગુણવ�ા  અને પરી�ા 

પ�ધ�ત  સુધારણા' અ�ાસ જથની  રચના,  ૂ

શાળાઅાેમાં પરી�ા વગર �માેશનની પ��ત માટે 

સમી�ા.

�લ-કાૅલે�ેની ફી અને તેમાં ઉપલ� �શ�ણનું ૂ

અાંતરમાળખું, �ાફ, �ેસમ�ટ વગેરે બાબતાેને 

લ�માં લઈ તેનું  �ે�ડ�ગ અને ફી ન�ી કરવા માટે 

'ફી �નધા�રણ અને �નયમન ક�મશન' ની  રચના..

સંગીત - �ચ�કલા – પી.ટી. �વષયાેના �શ�કાેની 

ખાલી જ�યાઅાે અને વગ� -4ની ભરતી શ�.

દરેક �લ કાેલેજમાં અાેરડાની સં�ા, પીવાના ૂ

પાણી, ક�ા માટેના જદા ટાેઇલેટની �વ�ા, ુ

�લેક બાેડ�, બ�ચીસ, લાઈ�ેરી, રમત-ગમત અને 

સંગીતના સાધનાે, ક��ૂટર સ�હતની તમામ 

સુ�વધાઅાે  અને પૂરતા �ાે�લફાઇડ �ાફ માટેના 

�નયમાેનાે અસરકારક અમલ.

દરેક ગામમાં પૂવ� �ાથ�મક અને �ાથ�મક �શ�ણ - 

દર �ણ-પાંચ �કલાેમીટર �વ�તારમાં હાઇ�લ ૂ

�શ�ણ તેમજ દરેક તાલુકામાં ઉ�તર મા��મકની 

અં�ે� મા�મની - �વ�ાન �વાહની શાળા, અેક 

માેડલ �લ, I.T.I  તેમજ ટેક�નકલ અને �ાેફેશનલ ૂ

ક��ૂટર કાેસ� માટેની સં�ાઅાે.

દરેક �જ�ામાં �વ�ાન, અાટ�સ, કાેમસ�, લાૅ, 

અેિ�જ�નય�રગ� , મેનેજમે�, મેડીકલ, કાૅલે�ે 

સુચા� અાયાેજન કરાશે.

પછાત �વ�તારમાં કે��ીય અને નવાેદય �વ�ાલયાે 

સમક� ‘મહા�ા �ાે�તબા ફલે અાદશ� �નવાસી ૂ

�વ�ાલયાે’ અને ‘સા�વ�ીબાઈ ફલે અાદશ� �નવાસી ૂ

ક�ા �વ�ાલય’ �નમા�ણ અને સહાય.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

32.

સાવ�જ�નક શાળા-કાેલેજ, અા�મ શાળા અને 

છા�ાલય માટે ટાેકન દરે  જમીનની ફાળવણી અને 

અા�થ�ક સહાય.

દરેક સરકારી તથા અધ� સરકારી શાળા-કાૅલે�નેું 

ન�વનીકરણ.

દરેક તાલુકા અને �જ�ામાં �વ�ાથ�અાે તેમજ 

�વ�ા�થ�નીઅાે માટેના છા�ાલયાે.

જ�રતમંદ �વ�ાથ�અાેને  �નભાવ  માટે  અંશત / 

સંપૂણ� �ાેલરશીપની  �વ�ા.

તમામ શાળાઅાેમાં મ�ાહન ભાેજન યાેજના હેઠળ 

પાેષણયુ� ભાેજનની �વ�ા.

કેિ��ય અાેનલાઇન-અાેફલાઇન �વેશ પ��તમાં 

થતી ગેરરી�ત અટકાવવા જન ભાગીદારી �વ�ા.

રાઈટ ટ અે�ુકેશન અે�નાે �ાપ વધારીશું. મા� ુ

ધાે. 1 થી 8 સુધી જ નહ� પરંતુ ધાેરણ 9 થી 12 સુધી 

લાગૂ કરીશું.

�વત�માન �શ�ણ ફી ને ��ગત કરી તા�ા�લક 

ફીમાં 20%નાે ઘટાડાે

�ામી �વવેકાનંદ ઉ� અ�ાસ યાેજના હેઠળ 

NEET અને JEE પરી�ાઅાે માટે �વનામૂ�ે કાે�ચ�ગ 

અને છા�ાલયાેની �વ�ા.

તેજ�ી �વ�ાથ�અાેને �વદેશ અ�ાસ માટે 

‘જવાહરલાલ નેહ� અે�ુકેશન ફાઉ�ેશન’ ની 

�ાપના મે�રટ, સામા�જક, અા�થ�ક માપદંડ 

અાધા�રત લાેન �વ�ા – �વધાથ�નીઅાેને �થમ 

પસંદગી.

ર�વશંકર મહારાજ �વ�ાથ� બસ પાસ સેવા હેઠળ 

અેસટી / નગરપા�લકા બસમાં �ી / રાહત દરે પાસ 

રે�ગ�ગના દષણને અટકાવવા અે�ી રે�ગ�ગ અે�.ૂ

' યુવા સારથી ' યાેજના હેઠળ ધાેરણ દસ પાસ કરેલા 

�વ�ાથ�અાેને �ગયર વગરના ટ ��લર ચલાવવા ુ

લાઇસ�ની �વ�ા.

�લના જ�રતમંદ �વ�ાથ�અાેને �ી અેન�ાેઈડ ૂ

માેબાઇલ ફાેન.

ખુશહાલ ગુજરાતી 
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ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

ગુજરાતની અારાે�ય સેવાઅાેના નવસજ�ન માટે 

કા��ેસ ક�ટબ� છ. કા��ેસની સરકાર બનતા જ  ે

સામા� ��ના અારાે�યના ગંભીર ��ાેના ઉકેલ 

માટે ‘સરદાર પટેલ સવ��ાહી અારાે�ય ની�ત’ 

(Sardar Patel Universal Health Care 

Policy ) ઘડાશે.

દરેક નાગ�રકને સરકારી / મા� ખાનગી 

દવાખાનાઅાેમાં ��પયા દસ લાખ સુધીની મફત 

સારવાર અને દવા તેમજ રા�વ ગાંધી અક�ાત 

વીમા યાેજનામાં ��પયા પાંચ લાખનું વીમા કવચ 

અાપશે.

અેમ.અાર.અાઈ., સાેનાે�ાફી, ઇકાે, અે�-રે, 

સી.ટી. �ેન, લેબાેરેટરી વગેરેમા ંતપાસ પણ �વના 

મૂ�ે.

સરકારી દવાખાના અને હાે��ટલમાં �ન�ાંત 

ડાે�રાે અને �ાફની અછતને પહા�ચી વળવા 

અલગ ‘રા� અારાે�ય સેવા ભરતી ક�મશન’.

02.

03.

01.  05.

06.

07.

08.

��પયા દસ લાખ ઉપરની સારવાર માટે  જ�રતમંદાે 

માટેના ખચ�માં સંપૂણ� માફી / રાહત.

સ�તાં ભાવે ગુણવ�ાયુ� દવાની ઉપલ�� માટે ‘ 

જનતા મે�ડકલ �ાેસ�’ની ચેઈન.

ડાયા�બટીસ અને �લડ�ેશરના દદ�અાેને અારાે�ય 

કે��માંથી કાયમી ધાેરણ ે મફત દવા અને જ��રયાત 

મુજબ �નય�મત મફત ચેકઅપની �વ�ા.

કાેરાેના મૃતકાેના પ�રવારજનાેને ચાર લાખની 

સહાય , �નરાધાર થયેલા બાળકાેને  કે.� થી પી.� 

સુધી મફત �શ�ણ અને  21 વષ�ના થાય �ાં સુધી 

��ત માસ ��પયા બે હ�રની સહાય.

કાે�વડમાં �નધન પામેલા  કાેરાેના વાે�રયસ�ના 

પ�રવારમાંથી અેકને સરકારી  નાેકરીમાં અ�ીમતા.

રા�માં તમામ �વ�તારાેને અાવરી લેતું �ન:શુ� 

અ�તન અારાે�ય સેવાન ંુનેટવક� .

અંત�રયાળ ગામાેમાં  માેબાઈલ �ડ�ે�રી સેવા.

તમામ અારાે�ય સેવાઅાેને અ�તન સુ�વધાઅાે 

અાપી અને અમદાવાદની વીઅેસ હાે��ટલનું 

નવીનીકરણ.

ડાે�સ� અને તમામ કમ�ચારી માટે કાે��ા� / 

અાઉટસાે�સ�ગ �થા બંધ કરી કાયમી �નમણૂંક.

તમામ દવખાના હાે��ટલની ��તા, 

ઉપકરણાેની - �બ���ગની �ળવણી માટે ખાસ 

�ાવ�ા.

દરેક ગામડામાં અાેછામાં અાેછાં બે �ા�નક હે� 

વક�ર-નસ�ની ભરતી.

મે�ડકલ અને અારાે�ય સેવા- �શ�ણને સુ�ઢ 

કરવા 'ઇ��રા ��યદ�શ�ની મે�ડકલ યુ�નવ�સ�ટી’ની 

�ાપના.

દરેક હે� સે�ર, દવાખાના અને હાે��ટ�માં 

ડાે�ર, નસ�, દવા, સાધનાે વગેરેની પૂરી �વ�ા.

મે�ડકલ ટ�રઝમના �વકાસ માટે  �વ� ક�ાની ુ

મે�ડકલ સુ�વધાઅાે ઊભી કરવા �ાે�ાહન 

યાેજના.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.
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ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

ડેમના પાણીના વપરાશ માટે ખેતી/પીવાના 

પાણીને �ાથ�મકતા અપાશે.

રા�ના મહ�મ �વ�તારાેને �સ�ચાઈથી અાવરી 

લેવા વરસાદી પાણીના સં�હ માટે હાલના ડેમના 

નીચાણવાસમાં, નદીના વહ� ણમાં �ેણીબ� 

અાડબંધ/ ચેકડેમાે/ તળાવાે બનાવવામાં અાવશે.

ંડંગરાળ અને ઊચાણ �વ�તારાે માટે ચેકડેમ અને ુ

�લ� ઇ�રગેશનની યાેજના.

નમ�દાના/ અ� �સ�ચાઈ યાેજનાઅાેના કમા� 

અે�રયામાં અાવતા ન હાેય અેવા દરેક �વ�તારમાં 

�વ�લભાઈ પટેલ  �સ�ચાઇ યાેજના હેઠળ 20-25 

ગામ વ�ે મ�મ ક�ાના ડેમ બનાવાશે.

દરેક ગામમાં જળસં�હ માટે તળાવાે અને તેને 

વરસાદી/કેનાલના પાણીથી ભરવાની યાેજના.

દરેક તળાવ, નાના, મ�મ, માેટા ડેમમાંથી કાંપ 

કાઢીને પાણીની �મતામાં વધારાે કરાશે.

ખેત તલાવડી અને ફવારા પ��તના વપરાશ માટે ૂ

માેટા પાયે �ાે�ાહન સહાય.

હયાત કેનાલાે/ ડેમાે/ ચેકડેમાેમાં સાફસફાઈ અને 

સમારકામ યુ�ના ધાેરણે હાથ ધરાશે. 

કેનાલ મારફત પાણી છાેડવા માટે ઋતુ અનુસાર 

સમયપ�ક બનાવી અાેનલાઇન �હેર કરાશે.

કેનાલની નબળી કામગીરીને કારણે �લકેજ/ 

ખેડતના ખેતરને થતા નુકસાન માટે વળતરની ૂ

�ેગવાઈ, જવાબદાર સામે સખત કાય�વાહી અને 

અસર��તાે માટે વળતરની જવાબદારી.

ઘેડ જેવા �વ�તારમાં �ાં લાંબા સમય માટે વરસાદી 

પાણી ભરાઈ રહે છ તેવા �વ�તારાેમાં પાણી �નકાલ ે

માટેની કાયમી �વ�ા કરાશે – ટેક�નકલ ટા� 

ફાેસ�ની રચના – બજેટ ફાળવણી.

રાેડ/ ર�તા/ રેલવ/ે  કેનાલ બનવાથી ખેતરાેમાં 

ભરાઈ રહેતા પાણીથી નુકસાની માટે  ખેડતાેને ૂ

વળતરની કાય�વાહી, નવા �ાેજે�ાેમાં પાણી 

�નકાલ માટેની �વ�ા �ાેજે�ના અંગ�પ ભાગ 

બનાવવા માટેનાે �નદ�શ.

03.

04.

05.

06.

08.

10.

09.

07.

11.

12.

13.

14.
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ખેડત, ખેતી, જમીન કાયદાૂ05

રા�ની અા�થ�ક ની�તના ઘડતરમાં ક�ષ �ે�- ૃ

ખેડતના �વકાસને અ��મતા અાપવામાં અાવશે.ૂ

ખેડતાેનું �. 3 લાખ સુધીનું દેવું માફ, વીજળીનું ૂ

બીલ માફ કરાશે.

�ન�ાંતાે અને �હતધારકાેના ��ત�ન�ધ� સાથેના 

ક�ષ અાયાેગ – ક�ષ પંચની રચના.ૃ ૃ

જમીન સંપાદન માટે 2013નાે યુપીઅે સરકારે 

બનાવેલ ખેડતલ�ી જમીન સંપાદન કાયદાનાે ૂ

અમલ, ભાજપ સરકાર �ારા કરવામાં અાવેલા 

ફેરફારાેની સમી�ા - હા�નકારક �ેગવાઇઅાે રદ.

ખેડતાેને નુકસાન કરતા SIRનાે, 2013નાે પાણીનાે, ૂ

2016નું સુધારા �વધેયક તેમજ અ� સંબં�ધત 

કાયદા / ઠરાવાે / �નયમાેની 

સમી�ા/સુધારણા/રદ/ને બદલે નવા કાયદાની 

કાય�વાહી.

અાૈ�ાે�ગક હેતુ માટે ખરબાની જમીનનાે જ 

ઉપયાેગ, ખેતીની ફળ�પુ જમીન સંપાદન પર 

��તબંધ.

02.

03.

04.

01.  05.

06.

નમ�દા યાેજના સ�હત તમામ �સ�ચાઈ યાેજનાઅાેના 

કેનાલ નેટવક�ને યુ�ના ધાેરણે અાગામી �ણ 

વષ�માં સમયબ� રીતે પૂ�ં કરાશે.

સાૈરા�, ક� અને બનાસકાંઠા, પાટણ સ�હત 

ઉ�ર ગુજરાતની પાણીની સમ�ા હલ કરવા 

�ે�શયલ ટા� ફાેસ�.

01.  02.

�સ�ચાઈ

સરકારની પાક વીમા કંપની �ારા જ નવી પાક વીમા 

યાેજનાનું  અમલીકરણ.

પાક વીમા માટે વષ� 2016-17 થી 2019-20 સુધીના 

ખાનગી કંપનીઅાે �ારા કરેલા ��ાચાર શાેધીને, 

ખેડતાેના બાકી પાક વીમાના નાણાં અાપવા ફરજ ૂ

પડાશે.

પાક વીમાના કાેટ� કેસ સ�હતના પડતર કેસાેનાે 

�ણ મ�હનામા ં�નકાલ માટે ટા� ફાેસ�ની રચના.

�ાયમે� ચે�જને કારણે ખેતીને થતાં નુકસાન 

માટે સવ��ાહી વળતર ની�ત.

પાક વીમા યાેજનામાં ઉ�ક ખેતી રાખનાર 

ગણાેતીયા / ભાગીદારને અાવરી લેવામાં અાવશે.

બાગાયતી ખેતીમાં પણ પાક વીમા યાેજના લાગૂ 

કરવા માટે કાય�વાહી.

01.  

02.

03.

04.

05.

06.

પાક વીમા યાેજના – અમલ
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ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

જદા-જદા �વ�તારાેમાં અે�ાે/ફડ �ાેસે�સ�ગ ુ ુ ૂ

ઉ�ાેગાેની �ાપના માટે �.10,000 કરાેડના ભંડાેળ 

સાથે “અે�ાે અે� ફડ �ાેસે�સ�ગ ઇ��ીઝ ૂ

કાેપા�રેશન”  રચાશે. તજ�ાેની સહાયથી ખેડતાેની ૂ

મંડળી �ારા જ ક�ષ ઉ�ાદનની મૂ� વૃ�� માટેના ૃ

�ાેસે�સ�ગના અેકમાે અને માક� �ટ�ગ માટે ખેડતાેની ૂ

નાેન �ાે�ફટ કંપનીઅાેની �ાપના માટે �ાે�ાહન 

/ સહાય.

દેશ / �વદેશ પેદા થતા રાેકડીયા પાક માટે ગુજરાતમાં 

તેના વાવેતરની શ�તા ચકાસવા / ઉ�મ �ાેડ� 

બનાવવા માટે સંશાેધન / માક� �ટ�ગ માગ�દશ�ન માટે 

“ગુજરાતમાં અે�ીક�ચર �રસચ � અને અેના�લ�સસ 

�ડપાટ�મે�”ની �ાપના.

દરેક ગામમાં ક�ષ સહાયતા કે�� અને તાલુકામાં ૃ

અર�ના �નકાલ માટે �સ�ગલ �વ�ાે સી�મ • 

દરેક નાના – �સમાંત ખેડત માટે તાલુકા મથકે ‘યં� ૂ

બ�ક’.

માક� �ટ�ગ યાડ�માં માલ પહા��ા પછીની તમામ 

જવાબદારી માક� �ટ�ગ યાડ�ની રહે તેવી �ેગવાઈ. 

ખેડતાેના તૈયાર પાકના સં�હ માટે માેટા પાયે ૂ

ગાેડાઉન �નમા�ણ માટે �ાે�ાહન – સબ�સડી.

03.

04.

05.

06.

07.

નવેસરથી જમીનની વૈ�ા�નક ધાેરણે માપણી, જની માપણી રદ કરાશે.ૂ01.  

ટેકાના ભાવે જ ખરીદી માટે અેમઅેસપી કાયદાે 

બનાવવામાં અાવશે. 

ખેત પેદાશાેના ઉ�ાદન ખચ�, મજરી, બ�રભાવ ૂ

અને ટેકાના ભાવ વગેરે લ�માં લઈને ભાવ 

�નધા�રણ કરવાની યાેજના / ટેકાના ભાવ �ન��ત 

કરવામાં અાવશે. �ા�પત �હતાે �ારા અા યાેજનાનાે 

દ�પયાેગ રાેકવા સરકાર �ારા યાેજનાનાે લાભ. ુ

ખેડત �ારા કરાયેલ વેચાણને જ લાગ ૂકરાશે. ૂ

ખેડતાેને ખેત પેદાશાેના વાજબી ભાવ માટે ‘ભાવ ૂ

�નધા�રણ સ�મ�ત’ની રચના.

કે��ના  MSP �લ�માં સમાવવામાં નહ� અાવેલ 

મહ�ની ખેત પેદાશાે માટે રા� MSP.

ખેડત/ ક�ષ દરેક તાલુકા કે�� પર MSP માટે ખરીદ ૂ ૃ

કે��ાે બનાવશે.

02.

01.  03.

04.

05.

2013નાે UPA-1 કે�� સરકારે બનાવેલ ખેડતલ�ી ૂ

જમીન સંપાદન કાયદાનાે અમલ.

�ાં વપરાશી હ� તરીકે ખેડતાેની જમીન લેવાશે ૂ

તેવા �ક�ામાં અલગથી સુધારા કરાશે.

ખેડતાેને �દવસ દર�મયાન દસ કલાક વીજળી.ૂ

ખેત વીજ �ેડાણ માટેના �વત�માન દરાેની 

સમી�ા, ન�વા પેમે� અને હળવી શરતની 

લાેનની �ેગવાઈ સાથે નવું �ેડાણ.

ખેત ઉ�ાદનાેમાં ઉ�ાદન મૂ� વૃ�� માટે �ા�નક 

ખેત પેદાશ અનુસાર અે�ાે ફડ પાક�  અને અે�ાે ૂ

�ાેસે�સ�ગ અેકમાેની �ાપનાને �ાે�ાહન / 

સહાય.

કાેટ�માં પડતર જમીન સંપાદનના ંહ�રાે કેસ છ, જે ે

કેસાેમાં ખેડતાે ��ાં તેના અમલ માટે તા�ા�લક ૂ

કાય�વાહી અને પડતર કેસાેમાં ખાસ કાનૂની સ�મ�ત 

અથવા સ�ાવાર સ�મ�તની �ાપના.

�હતરધારક વીજ �ાહક સલાહકાર સ�મ�તની 

રચના અને વીજ સંબં�ધત સમ�ાઅાેનાે ઉકેલ.

ખેડતાેને  ખેતરમાં સાેલાર ફામ� માટેની યાેજના અને ૂ

�ાે�ાહન તેમજ  સહાય.

દરેક તાલુકાઅાેમાં અે�ાે ઉ�ાેગાેની �ાપના માટે 

�ાે�ાહન / સહાય, �અાઇડીસીમાં �ાથ�મકતા.

ખેત પેદાશના સં�હ માટે �ાેરેજ ગાેડાઉનાે – કાે� 

�ાેરેજની �ંખલા બનાવવામાં અાવશે.

02.

02.

01.  

01.  

01.  

03.

03.

02.

04.

�ે�રની ખરીદીમાં 15% સબ�સડી (�.25,000 

સુધી), �ાેલીને અાર.ટી.અાે. પા�સ�ગમાંથી મુ��.

નીલગાય, ભૂંડ જેવા પશુઅાેથી પાકને થતાં 

નુકસાન સામે વાયર ફે���ગ માટે �ાપક 

સબ�સડી.

ખેડતાેના અાક��ક મૃ�ુ, સપ�દંશ �ક�ામાં ૂ

��પયા પાંચ લાખ સુધીની સહાયતા.

કે�મકલ કંપની �ારા જળ, જમીન અને હવાને 

�દ�ષત થતી અટકાવવા �દષણ �નયં�ણ ૂ ૂ

કાયદાનાે કડક અમલ કરાશે.

01.  

02.

03.

04.

અ� 

ટેકાના ભાવે ખરીદી અેમઅેસપી 

જમીન માપણી 

જમીન સંપાદન 

વીજળી 

�ાે�ાહન
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ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

માલધારી સમાજની બહેનાે માટે ‘માલધારી મ�હલા 

પરંપરાગત હનર �વકાસ યાેજના’ હેઠળ તાલીમ ુ

અને લાેન સહાય તથા માક� �ટ�ગ માટે માગ�દશ�ન.

માલધારીઅાેને ખેડત ખાતેદારાેનાે હક અાપવા ૂ

માલધારી તરીકેના દાખલા અાપવામાં અાવશે.

માલધારીઅાેના વાડાઅાે �નય�મત કરાશે.

દરેક શહેર – માેટા ગામાેમાં માલધારી વસાહતાે 

ઊભી કરાશે.

કા��ેસના સમયમાં માલધારી યુવાનાેને પશુ ડાે�ર 

બનવા મળતી 3% અનામતનાે ફરી અમલ.

ખેતી સાથે પશુપાલન માટે પશુ ખરીદી, સંશાેધન 

અને �ચ�ક�ાને �ાધા� અપાશે. દરેક �જ�ા 

પંચાયત સીટ દીઠ પશુ દવાખાના ડાેકટસ� અને  

�નઃશુ� દવા.

પશુપાલન માટે દરેક પ�રવાર દીઠ ચાર ગાય ખરીદે 

�ાં સુધી ��ત ગાય �. 5,000/-ની સબ�સડી.

16.

18.

19.

20.

21.

ખુશહાલ ગુજરાતી 
માલધારી - પશુપાલન - ગાૈ સંવધ�ન06

કા��ેસની સરકાર બનતા જ ‘કામધેનુ-ગાૈસંવધ�ન 

યાેજના’ હેઠળ ��તવષ� �.1,000 કરાેડનું બજેટ.

દરેક �વ�તારને અાવરી લેતું ‘કામધેનુ ગાૈશાળા’ 

નેટવક� .

શહેરાેમાં રઝળતા ંપશુઅાેની સમ�ાને દર કરવા ૂ

ગાૈશાળાઅાે બનાવવામાં અાવશે.

ગાૈશાળાઅાેના સંચાલન માટે ની�ત બનાવવામાં 

અાવશે, નવી ની�તમાં સેવાભાવી નાગ�રકાે / 

સં�ાઅાે અને માલધારી સમાજની જનભાગીદારી 

�ન��ત કરવામાં અાવશે. 

ગાૈશાળાના વીજળી કને�નમાં વીજ દર અને 

�ુટીમાં રાહત.

દધ ઉ�ાદકાેને ��ત લીટર �. 5ની સબ�સડી.ૂ

ગાૈચર �વકાસ ની�ત 2015ની સમી�ા પશુઅાેની 

સં�ાઅાેને અનુ�પ ગાૈચરની �વ�ા.

લ�ી વાઇરસથી મૃ�ુ પામેલ ગાૈમાતાઅાેના 

�ક�ામાં સહાય-વળતર.

માઇ�ન�ગ અને પવનચ�ીઅાે માટે ગાૈચરની 

જમીન પર �નયં�ણ.

સરકારી સાહસ �સવાય ગાૈચરની જમીન પરના 

દબાણાે દર કરીને કબ�ે લેવાશે.ૂ

ઉ�ાેગાે અને ખાનગી / �હેર �ાેજે� માટે 

ગાૈચરની વણવપરાયેલી જમીન પરત લેવાશે.

દર 10 થી 15 �કલાેમીટરે ઘાસચારા માટે સરકારી 

ડેપાે.

ઘાસચારાંનાં વાવેતરને ઉ�ેજન અાપવામાં અાવશે.

પશુચારાે અને ખાણ-દાણના ભાવવધારાનું 

�નયમન કરવામાં અાવશે. 

માલધારી સમાજના સામા�જક - અા�થ�ક ઉ�ષ� 

માટે ગાેપાલક �વકાસ �નગમને �. 1,000/- કરાેડની 

બજેટ ફાળવણી.

02.

03.

04.

05.

07.

06.

01.  08.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

09.

17.

22.

15 16
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ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

ખુશહાલ ગુજરાતી 
માછીમાર - મ�ઉ�ાેગ07

માછીમારી �વૃ��ને ઉ�ાેગનાે દર�ાે અાપી તમામ 

સુ�વધાઅાે અપાશે.

માછીમારાેનું �. 3 લાખ સુધીનું દેવું માફ.

મ�ઉ�ાેગના �હત ધારકાે સાથે વાતચીત કરી 

રા�ના 2003ના ફીશરીઝ અે�ની સમી�ા / 

સુધારા.

માછીમાર સમાજના સામા�જક અને અા�થ�ક ઉ�ષ� 

માટે કા��ેસની અગાઉની સરકારમાં કાય�રત  

‘માછીમાર �વકાસ �નગમ’ને પુનઃ કાય�રત કરાશે.    

ગુજરાતમાં મેરીટાઇમ યુ�નવ�સ�ટીની �ાપના.

02.

03.

01.  04.

05.

માછીમારી માટે સાૈરા�ના દ�રયા�કનારામાં દરેક 

�જ�ામાં અાેછામાં અાેછા અેક  �ફ�શ�ગ પાેટ�નાે 

�વકાસ.

�નદ�શ નહી કરાયેલ જેટીઅાે �નય�મત કરાશે તેમજ 

દ�રયા�કનારે ચાે�સ અંતરે �ફ�શ�ગ જેટીઅાેનું 

અાયાેજન.

પરંપરાગત માછીમારી માટે દેશી વહાણ ઉ�ાેગને 

�વકસાવવા �મનગર, પાેરબંદર, સલાયા, 

વેરાવળ, માંગરાેળ, માંડવી બંદરાે પર દેશી વહાણ 

બાંધવાના યાડા� �વકસાવાશે. 
02.

01.  03.

પાેટ�સ

અે�ા ક�ચર ફા�મ�ગના તળાવાે માટે રાહતદરે ��ત 

યુ�નટ �.3 ના  ભાવે વીજળી અપાશે.

�દષણ �નયં�ણ કાયદા હેઠળ �દ�ષત કચરાને ુ ુ

દ�રયામાં છાેડવા પર ��તબંધ.

ફાેરેન �ફ�શ�ગ જહા�ેને 12 નાે�ટકલ માઇલ પર 

�વેશવા પર �નયં�ણ અને પગલાંઅાે.

02.

01.  03.

અ�

નવી બાેટના ર��ેશનની ���યાને સરળ 

બનાવી કાેઈપણ માછીમારને ર��ેશન 

અાપવામાં અાવશે.

નવી બાેટ ખરીદવા કે સમારકામ માટે હળવી 

શરતની લાેન અને અા�થ�ક સહાય અપાશે.

અગાઉ કા��ેસ સરકારમાં માછીમારાેને મળતાે 

ડીઝલ તથા કેરાેસીનનાે  પૂરતાે જ�થાે સબસીડી 

સાથે ફરી શ� કરાશે અને હાલ સરકાર તરફથી 

મળતી વેટ રાહત (સબસીડી)માં વધારાે કરાશે.

બાેટ મા�લકાેને વા�ષ�ક 36,000 લીટર સુધી ડીઝલ  

અને નાની ફાઇબર બાેટ-�પલાણાને કેરાેસીનને 

બદલે પે�ાેલ વાપરવાની મંજરી સાથે વા�ષ�ક 4,000 ૂ

લીટર સુધીની ફાળવણી કરવામાં અાવશે.

પા�ક�તાનના કબ�માં રહેલ બાેટના મા�લકાેને �. 

50.0 લાખ સુધીનું અા�થ�ક પેકેજ અને અવસાન 

પામેલ માછીમારના પ�રવારને �. 10.0 લાખની 

સહાય.

સરહદ ભંગ માટે પકડાયેલ માછીમારનાે કાેઈ 

ગુના�હત ઈ�તહાસ ન હાેય તાે બાેટની જ�ીને બદલે 

મા� દંડની જ કાય�વાહી કરવા માટે �નયમાેની 

સમી�ા.

દ�રયાઈ તાેફાનમાં માછીમારી બાેટને થતાં નુકસાન 

અેમઅેટીઇ  વીમાની �ેગવાઈ.

દ�રયામાં ગયેલી બાેટને �પીઅેસ �સ�મથી �ે�ક�ગ 

અને બચાવની કામગીરીને અસરકારક બનાવાશે.

02.

01.  05.

જહાજધારકાે માટે

03.

04.

06.

07.

08.

દરેક નાના-માેટા બંદરાેના �ફશ માક�ટ / �ાેસ� / 

�ાેસે�સ�ગ / કાે� �ાેરેજ / ગાેડાઉનની સુ�વધાઅાે 

સાથેના ડેવલપમે� �ાન અને  “માછીમાર 

�ાપાર ઝાેન” ની રચના.

અે માટે �. 2,000/- કરાેડની ફાળવણી.

નાના-માેટા દરેક બંદરે �ફ�શ�ગ માક�ટ અને �ફશ 

�ા�ય�ગ �ાેટ્સની �વ�ા. માછીમારની સહકારી 

મંડળીને ઝડપથી ફાળવળી.

મ�ઉ�ાેગના ઉ�ાદનની તપાસ માટે અાધુ�નક 

લેબાેરેટરીની સગવડ.

મ�ઉ�ાેગના �નકાસ વેપાર માટે ‘અે�પાેટ� 

�માેશન સે�ર’ �ાપવામાં અાવશે. 

દરેક મુ� બંદરે મ�ઉ�ાેગ સબંધી તમામ 

�કારના ખાેરાક અને દવાઅાેના વેચાણની 

�વ�ા.

02.

01.  04.

મ�ઉ�ાેગ �વકાસ �ાે�ાહન

03.

05.

06.
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ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

�ફશરીસ �ડપાટ�મે�માં અલગ �વભાગ બનાવી 

રા�ની દરેક માછીમાર વસાહતાેમાં �ાથ�મક 

નાગ�રક સુ�વધાઅાે (ર�તા, પાણી, લાઈટ, ગટર, 

�લ, દવાખાનું અને મજબૂત �ાેટે�ન વાેલ) પૂરી ૂ

પડાશે .

અા માટે  �. 1,000  કરાેડની ફાળવણી.

માછીમારી વસાહતાેમાં પાકા મકાનાે અને પીવાના 

પાણીની �વ�ા અાપવામાં અાવશે. 

સાગર ખેડઅાેના ક�ાણ માટે �કનારાવત� ૂ

�જ�ાઅાેમાં સાગર ખેડ અાૈ�ાે�ગક તાલીમ કે��.ૂ

સાગરખેડની ક�ાઅાેના �શ�ણ માટે વસાહતાેમાં ૂ

‘સાગરખેડ ક�ા શાળા’અાે શ� કરાશે. ૂ

સાગરખેડની ક�ાઅાેને પણ કે.�. થી પી.�. સુધી ૂ

મફત �શ�ણની �વ�ા મળશે.

02.

01.  04.

05.

06.

સાગરખેડઅાેને �વસાય માટે લાેન- સહાય અને ૂ

યાેજનાઅાેનાે અમલ.

માછીમાર ભાઈ-બહેનાે માટે દરેકને �. 10 લાખ 

સુધીનાે અારાે�ય વીમાે અને ‘રા�વ ગાંધી 

અક�ાત વીમા’ યાેજના હેઠળ �. 5 લાખ સુધી 

અક�ાત વીમાે.

સાગરખેડ ભાઈઅાે માટે �ેડીટ સાેસાયટી અને ૂ

બ�કની �વ�ા કરાશે.

અાેફ સીઝનમાં માછીમારાેના �નભાવ માટે બચત 

અને રાહત યાેજના શ� કરાશે.

02.

01.  03.

04.

માછીમાર વસાહતાેનાે �વકાસ

સામા�જક સુર�ા

03.

ખુશહાલ ગુજરાતી 
�મ કાયદા- સંગ�ઠત –અસંગ�ઠત �ે�ના કામદારાે  08

કે�� સરકાર �ારા પસાર કરાયેલા ચાર લેબર 

કાેડના અમલીકરણ અંગે કામદારાેના �હતમાં કરેલા 

સુધારા પુરતાે જ અમલ.

ફડચામાં ગયેલ બંધ કંપનીઅાેના કામદારાેના 

લેણાંની ઝડપી વસૂલાત અને અેનસીઅેલ.ટી / 

ડીઅારટીમાં કામદારાેના �હતની ર�ા માટે રા� 

સરકારની દર�ાનગીરી / કાયદાઅાેમાં જ�રી 

સુધારા માટે કાય�વાહી.

છ�ાં વષા�માં રા� સરકાર �ારા ��મકાેને ે

નુકસાન કરતાં જે સુધારાઅાે કાયદામાં કયા� છ તેની ે

સમી�ા અને જ�રી સુધારાઅાે.

મજર કાયદાઅાેના અસરકારક અમલની સાથે ૂ

કામની જ�યાઅે સલામતી માટે સુ�ઢ માે�નટર�ગ.

કામદારાેના ��ાેના ઉકેલ માટે લેબર ક�મશનરની 

કચેરીમાં અગાઉની કા��ેસ સરકારમાં હતી તેવી 

અસરકારક �વ�ા ફરી શ� કરાશે.

લેબર કાેટ�ને ફા� �ેક કરાશે. �ણ માસમાં ચુકાદાે 

મળે તે માટે જ�રી કાય�વાહી કરાશે. 

દરેક ઉ�ાેગ અને �વસાય માટે લઘુતમ વેતનને 

મા�ઘવારીના અાંક સાથે �ેડી દર �ણ મહીને નવાે 

દર ન�ી કરાશે. દૈ�નકની સાથે સાથે ��ત કલાક 

દર પણ �ન��ત કરવામાં અાવશે.  

કાે��ેકટ કામદારાેને મજર કાયદાઅાેનાે લાભ જેમ કે ૂ

પી.અેફ. / ઈ.અેસ.અાઈ. / બાેનસનાે લાભ મળે 

તેવી �વ�ા તેમજ ‘સમાન કામ – સમાન વેતન’ 

નાે અમલ.

અાૈ�ાે�ગક વસાહતાે અને શહેરાેમાં મજર ૂ

વસાહતાેમાં ‘ઇ��રા ગાંધી અ�પુણા� યાેજના’ 

હેઠળ �. 8/- માં ભાેજન માટે કે�ીનાે.

કામદારાે માટે દરેક વસાહતની અાસપાસ રહેણાંક, 

શાળા અને દવાખાનાની સાથે લેબર કાેલાેની.

02.

03.

04.

05.

01.  06.

07.

08.

09.

10.

�મ કાયદાઅાે 
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ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

બંધ પડેલી કે ફડચામાં ગયેલી તમામ સુગર �મલાેના 

કામદારાેના લેણાંની ચૂકવણીન ેઅ�તા.

��મકાેનું શાેષણ અટકાવવા હાલની 

જનભાગીદારી ની�તની સમી�ા.

11. 12.

તમામ વગ�ના કમ�ચારીઅાે માટે જની પે�શન યાેજના ૂ

(OPS) લાગૂ.

સરકારી/ અધ� સહકારી/ �ા�નક �રા�ની 

સં�ાઅાે સ�હતના તમામ ખાતામાં કાે��ા� �થા, 

અાઉટસાે�સ�ગ અને �ફ� પગારની �થા નાબૂદ.

છ�ાં દસ વષા�થી કે તેની પહેલાંથી કામ કરતાં ે

કમ�ચારીઅાેને કાયમી કરવામાં અાવશે.

વન �વભાગ, માગ� મકાન, �સ�ચાઇ કે અ� કાેઈ પણ 

સરકારી / અધ�સરકારી / �ા�નક �રા�ની 

સ�ાઅાેમાં દસ વષ�થી કામ કરતા રાેજમદાર 

મજરાેને કાયમી કરાશે.ૂ

સરકારી અને અધ�સરકારી કમ�ચારીઅાેના 

અવસાનના �ક�ામાં વારસદારાેને રહેમરાહે 

નાેકરી.

�ાં સુધી ઉપરાે�  કાયમી ભરતી �થાનાે  સંપૂણ� 

અમલ થઈ શ�ાે ન હાેય �ાં સુધી અા તમામ 

કમ�ચારીઅાેના ખાતામાં સીધા સરકારી ચેકથી 

પગારની ચૂકવણી તેમજ તમામ મજર કાયદાનાે ૂ

અમલ કરવામાં અાવશે.

અેડવાેકેટ પર થતા હમલા અને ર�ણ માટે ુ

‘અેડવાેકેટ �ાેટે�ન અે�’ બનાવાશે.

કાેટ� ફીની સમી�ા કરવામાં અાવશે.

કાેટ� પ�રસરમાં અેડવાેકેટન ે બેસવા યાે�ય 

�વ�ાને �ાથ�મકતા અપાશે.

જ�નયર અેડવાેકેટને (1 થી 3 વષ� ) �ાઈપે� માટે ુ

�વચારણા કરવામાં અાવશે.

�નવૃત કમ�ચારીઅાે-અ�ધકારીઅાેને વારંવારની 

કરાર અધા�રત �નમણૂંકાે બંધ.

અાશા વક�રાે, મ�ાહન ભાેજન કમ�ચારી- પાટ� 

ટાઇમ કમ�ચારીઅાે.

અાંગણવાડી વક�ર, અાશા વક�ર, મ�ાહન 

ભાેજન કમ�ચારી અને તમામ સરકારી-અધ� 

સરકારી પાટ� ટાઇમ કમ�ચારીઅાેને મા�ઘવારી અાંક 

સાથે �લ� કરેલ લઘુતમ વેતન અાધા�રત 

સ�ાનજનક વેતન અપાશે.

અા તમામ કમ�ચારીઅાેને મજર કાયદાઅાેનું ૂ

બાેનસ, પીઅેફ, �ે�ુટી અને ર�અાેનાે લાભ 

અપાશે.

તમામને રા�વ ગાંધી અાક��ત વીમા યાેજના 

હેઠળ �. 5 લાખનાે વીમાે , અારાે�ય માટે �. 10 લાખ 

સુધીની સરકારી હાે��ટલમાં �ી સારવાર / તપાસ 

/ દવા અને �ી ક�ા �શ�ણ તેમજ દીકરાઅાે માટે 

પરવડે તેવી ફી માટેની ફી રાહત નાે લાભ અાપવામાં 

અાવશે.

અેડવાેકેટસ લેબર વે�ેર બાેડ�ની રચના કરવામાં 

અાવશે.  

અેડવાેકેટને પણ રા�વ ગાંધી અક�ાત વીમા 

યાેજના હેઠળ �.5 લાખનાે વીમાે અારાે�ય માટે �.10 

લાખ સુધીની સરકારી હાે��ટલમાં �ી સારવાર / 

તપાસ / દવા અને �ી ક�ા �શ�ણ તેમજ 

દીકરાઅાે માટે પરવડે તેવી ફી માટેની ફી રાહતનાે 

લાભ અાપવામાં અાવશે.

01

01

02.

02.

03.

03.

04.

04.

05.

06.

07.

05.

08.

06.

09.

10.

સરકારી-અધ� સરકારી કમ�ચારી

અેડવાેકેટસ

ખાનગી શાળાઅાેના �શ�કાે માટે પે �ેલ ન�ી 

કરાશે.

સરકારી, અધ� સરકારી શાળાઅાેના �શ�કાેને 

�શ�ણ �સવાયની કામગીરી બંધ.

લાયકાત ધરાવતાં �શ�કાે – અ�ાપકની ભરતીનું 

કેલે�ર ��સ� કરાશે.

પાટ� ટાઇમ અ�ાપકાેને કાયમી કરાશે અને ખાલી 

જ�યાઅાેની ભરતીમાં અ�ીમતા અપાશે.

પ�કારાે-જના��લ� માટે તેમના પર થતા હમલા ુ

અને સુર�ા માટે ‘જના��લ� �ાેટે�ન અે�’ 

બનાવાશે.

નાના સા�ા�હક અખબારાેને અપાતી �હેરાતાે 

અને તેમના ભાવની સમી�ા કરાશે.

અગાઉ પ�કાર કાેલાેની માટે અપાતી જમીન,/ 

મકાન ફાળવળી / લાેન ફરી શ� કરાશે.

પ�કારાે માટે બહમાળી �બ���ગમાં �ેસ�મની ુ

�વ�ા અને દરેક �જ�ામાં �ેસ �મ બનાવાશે.

અાખા ગુજરાતમાં લારી, પાથરણા, ફે�રયા 

ભાઈઅાેને તં�ની કનડગત અને  હ�ા રાજ તેમજ 

ધંધાની અસલામતીના ભયમાંથી મુ� કરાશે. 

અસંગ�ઠત કામદારાે અને �રાેજગારીતા ેઅા�થ�ક 

�વકાસ માટે ‘ડાે. બાબાસાહેબ અાંબેડકર  ��મક 

વે�ેર બાેડ�ની’ રચના અને  �. 5,000/- કરાેડની 

ફાળવણી.

અા બાેડ� �ારા �રાેજગા�રત ભાઈ/બહેનાેને 

ધંધાના �વકાસ માટે હળવા શરતની લાેન-

સબ�સડી.

સરકારી/ અધ�સરકારી શાળાઅાેના �શ�કાેને 

�શ�ણ �સવાયની વધારાની કામગીરી સા�પવાનું 

બંધ.

પ�કારાેને પણ રા�વ ગાંધી અક�ાત વીમા 

યાેજના હેઠળ �. 5 લાખનાે �વમાે,  અારાે�ય માટે  

પ�રવારના દરેક સ�ને �. 10 લાખની સરકારી 

હાે��ટલમાં �ી સારવાર / તપાસ / દવા અને 

બાળકાેના �શ�ણ માટે �ી ક�ા �શ�ણ તેમજ 

પરવડે તેવી ફી માટેની ફી રાહતનાે લાભ અપાશે.

પ�કારાેને પણ રા�વ ગાંધી અક�ાત વીમા 

યાેજના હેઠળ �.5 લાખનાે �વમાે,  અારાે�ય માટે  

પ�રવારના દરેક સ�ને �.10 લાખની સરકારી 

હાે��ટલમાં �ી સારવાર / તપાસ / દવા.

બાળકાેના �શ�ણ માટે �ી ક�ા �શ�ણ તેમજ 

પરવડે તેવી ફી માટેની ફી રાહત નાે લાભ અપાશે.

પ�કાર �મ�ાેના અે�ે�ડટેશન, �ી�ુનલ વગેરે 

��ાેની સમી�ા કરી મી�ડયા �ે�લી બનાવાશે. 

પ�કારાેના લાભાથ� પ�કાર વે�ેર બાેડ�ની રચના 

કરાશે.

�રાેજગાર �ે�ના લારી ગ�ાં, પાથરણાં, રી�ા 

ચાલક, ક�ડયા-સુથાર જેવા અને અ� તમામ 

�રાેજગારીતાેને �ીન ��મક અાેળખકાડ� અને તે 

જ રીતે છટક મજરી કરતાં તમામ ભાઈ-બહેનાેને ૂ ૂ

��ુ ��મક અાેળખકાડ� અપાશે. 

��મક અાેળખકાડ� ધરાવનારાઅાેને “ઘરનું ઘર” 

યાેજનામાં અાવાસાેની ફાળવણીમાં �ાથ�મકતા.

તમામ કાડ� ધારકાેને સરકારી દવાખાનામાં �. 10 

લાખ સુધીની �ી સારવાર, તપાસ, દવા અને            

�. 5 લાખનાે અક�ાત વીમાે મળશે.

02.

02.

02.

03.

03.

03.

04.

04.

01.  

01.  

01.  

05.

05.

04.

06.

06.

05.

07.

06.

08.

�શ�કાે – અ�ાપકાે

પ�કારાે જના��લ� 

�રાેજગાર - મજરાેૂ

21 22

સંગ�ઠત �ે�નાં કામદારાે

અસંગ�ઠત �ે�નાં કામદારાે



ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

તેઅાેને રા�વ ગાંધી અક�ાત વીમા યાેજના હેઠળ 

�.5  લાખનાે વીમાે, અારાે�ય માટે �.1 0  લાખ 

સુધીની સરકારી હાે��ટલમાં �ી સારવાર / તપાસ 

/ દવા અને બાળકાેના �શ�ણ માટે �ી ક�ા 

�શ�ણ તેમજ દીકરાઅાે માટે પરવડે તેવી ફી માટે ફી 

રાહત યાેજનાનાે લાભ અપાશે. 

રાેજનું કમાઈને રાેજ ખાનાર હાેય તેવી ���ને 

અક�ાત કે સજ�રીના કારણે હાે��ટલમાં દાખલ 

થવું પડે �.25000/- સુધીની સીધી સહાય.

�ાજખાેરાેના �ાસમાંથી મુ� કરાવવા ‘શાહકાર ુ

ધારા’ નાે અસરકારક અમલ.

સુથારી, ����ગ, ક�ડયાકામ જેવી સેવા પૂરી 

પાડતા  �રાેજગારીતા ેમાટે સરકાર તરફથી 

ઈ-પાેટ�લની સુ�વધા શ� કરાશે.

07. 09.

08.

10.

અગ�રયાઅાે માટે સહકારી સં�ા બનાવી 

કાયદેસરનું �ેટ્સ અપાશે.

ઘુડખર અાર��ત ઝાેનમાં મીઠા અગ�રયાઅાે માટે 

કંડ કે તળાવ અથવા પાક�ની જ�રી મંજરી સરળ ુ ૂ

બનાવવા માટે કાય�વાહી.

સાેલાર પંપ – સાેલાર લાઈટ માટે સબ�સડી અને 

હળવી શરતની લાેન અપાશે.

તેમની �ાથ�મક સુ�વધા માટે પાકા મકાન, 

બાળકાેને �શ�ણ અને અારાે�યની સગવડાે 

અપાશે.

માેબાઇલ ફાેનમાં �સ�લ / �પીઅેસ �સ�મ માટે 

અગર �વ�તારાેમાં માેબાઈલ ટાવરાે.

અગ�રયાઅાે માટે અસંગ�ઠત �ે�ના કામદારાેના 

સામા�જક અા�થ�ક ઉ�ાન માટે રચાયેલ  'ડાે. 

બાબાસાહેબ અાંબેડકર  ��મક વે�ેર બાેડ� ' સાથે 

સાંકળી લેવાશે અને અસંગ�ઠત કામદારાે માટેની 

તમામ યાેજનાઅાેનાે લાભ અાપવામાં અાવશે.

અગ�રયાઅાેને પીવાના પાણી માટે રણમાં અાર. 

અાે. �કઅાે� બનાવાશે. 

અગ�રયાઅાેને રા�વ ગાંધી અક�ાત વીમા 

યાેજના હેઠળ �. 5 લાખનાે વીમાે, અારાે�ય માટે �. 

10 લાખ સુધીની સરકારી હાે��ટલમાં �ી સારવાર 

/ તપાસ / દવા અને બાળકાેના �શ�ણ માટે �ી 

ક�ા �શ�ણ તેમજ દીકરાઅાે માટે પરવડે તેવી ફી 

માટે ફી રાહત યાેજનાનાે લાભ અપાશે.

02.

03.

04.

01.  

05.

06.

07.

08.

અગ�રયા

બાંધકામ ��મક બાેડ� પાસે જમા તમામ રકમનાે 

��મકાેના ક�ાણ માટે ઉપયાેગ કરાશે. 

તેમના સામા�જક અને અા�થ�ક ક�ાણ માટે 

ગુજરાત ક��કશન લેબર વે�ેર બાેડ�માં 

ફર�યાત ના�ધણી કરાશે. બાંધકામ �ળે કામ 

કરતાં ��મકાેને ના�ધણીની જવાબદારી મેનેજમે� 

પર નખાશે. 

બાંધકામ કામદારાેને બાેનસ માટે હ�દાર 

બનાવાશે.

"ગુજરાત ક��કશન લેબર વે�ેર બાેડ�ન"ે  

કાય��મ બનાવવા �નયમાેની પુનઃ સમી�ા કરાશે.

શહેરી બેરાેજગાર બાંધકામ ��મકાેને ��તા�વત 

‘ઇ��રા ગાંધી શહેરી રાેજગાર ગેરંટી યાેજના’ હેઠળ 

અાવરી લેવામાં અાવશે - હર હાથ કાે કામ, હર ઘર 

ખુશહાલી.

ના�ધાયેલા ��મકાેને પાેતાનું મકાન બનાવવા/ 

રીપેર કરવા �. 2 લાખ સુધીની લાેન / સહાય.

લઘુતમ વેતન �. 500/- �દવસ �ન��ત.

02.

03.

04.01.  

05.

06.

બાંધકામ ��મક

07.

23 24

ઘરેલું કામદારાે માટે લઘુ�મ વેતન અને બાેનસના 

�નયમાે બનાવવામાં અાવશે.  

ઘરકામ કરતાં ��મકાેને અસંગ�ઠત �ે�ના 

કામદારાેના સામા�જક અા�થ�ક ઉ�ાન માટે 

રચાયેલ  'ડાે. બાબાસાહેબ અાંબેડકર  ��મક 

વે�ેર બાેડ� ' સાથે સાંકળી લેવાશે.

ઘરકામ કરતાં ��મકાેને અારાે�ય, રેશનકાડ�, 

�શ�ણ અને રહેણાંકની સુ�વધા મળશે.

ઘરકામ સાથે �ેડાયેલ ��મકાેને અાઈ કાડ� અપાશે.

તેઅાેને રા�વ ગાંધી અક�ાત વીમા યાેજના હેઠળ 

�. 5 લાખનાે વીમાે, અારાે�ય માટે �. 10 લાખ 

સુધીની સરકારી હાે��ટલમાં �ી સારવાર / તપાસ 

/ દવા અને બાળકાેના �શ�ણ માટે �ી ક�ા 

�શ�ણ તેમજ દીકરાઅાે માટે પરવડે તેવી ફી માટે ફી 

રાહત યાેજનાનાે લાભ અપાશે.

02.

03.

04.01.  

અ�પુણા� યાેજનાનાે લાભ નહ� મેળવવા માંગતા 

��મકાેને અવેજમાં અનાજની કપન મળશે.ૂ

બાંધકામ ક�ાણ બાેડ�માં �હત ધારકાે / કામદારાેના 

��ત�ન�ધઅાેનાે સમાવેશ કરવામાં અાવશે.

તેઅાેને રા�વ ગાંધી અક�ાત વીમા યાેજના હેઠળ 

�. 5 લાખનાે વીમાે તેમજ અારાે�ય માટે �. 10 લાખ 

સુધીની સરકારી હાે��ટલમાં �ી સારવાર, તપાસ, 

દવા અને બાળકાેના �શ�ણ માટે �ી ક�ા �શ�ણ 

તેમજ દીકરાઅાે માટે પરવડે તેવી ફી માટે ફી રાહત 

યાેજનાનાે લાભ અપાશે.

09.

08. 10.

05.

ઘરકામ ��મકાે

રી�ા –  ટે�ી ચાલકાે

રા�માં રી�ા-ટે�ી ચાલકાેના સામા�જક/અા�થ�ક 

ઉ�ાન માટે ‘રી�ા ચાલક વે�ેર બાેડ� ’ રચાશે.

�ર�ાચાલકાેના �ાઈ�વ�ગ લાયસ� અને બેઝ માટે 

અાર.ટી.અાે. ના �નયમાેની પુનઃ સમી�ા કરાશે.

�ા�ફક પાેલીસ અને RTO �ારા રી�ા ટે�ાે ને કરાતા 

અાકરા દંડની �ેગવાઈઅાેની સમી�ા કરાશે તેમજ 

માેટર �વ�હકલ અે�ની કલમ 183, 189 નાે 

દ�પયાેગ બંધ કરાશે.ુ

રી�ા ભાડાને સી.અેન.�. / પે�ાેલના ભાવ અને 

મા�ઘવારી સાથે �ેડીને ભાડાના દર ન�ી કરાશે. 

રી�ા �ાયવરાેને પડતી પાેલીસ હેરાનગતીને રાેકવા 

વષ� બે વખત ‘સંવાદ સેતુ’ કાય��મ યાે�શે. 

�જ�ા અને રા� �તરે અારટીઅાે માટે �હત 

ધારકાેના ��ત�ન�ધ�વાળી સલાહકાર સ�મ�ત 

બનશે.

તેમના જ��રયાતમંદ બાળકાેને �શ�ણમાં �ી શીપ/ 

રાહત ફી/ �ાેલરશીપની �ેગવાઈ કરાશે. 

તેમને રી�ા માટે લાે મા�જ�ન/ રાહત �ાજ સાથે 

લાેનની �વ�ા કરાશે.

અાેટાે ફાઈના� કંપનીના લાેન માટેના દ�તાવે�ે 

�ાઈવરાે સમ�/ વાંચી શકે તેવી ભાષામાં તૈયાર 

કરવા �નયમાે બનાવાશે.

અાેટાેરી�ા �ધરાણના પણ શાહકાર ધારાે લાગુ પડી ુ

ંઊચા �ાજ/ પેન�ી પર રાેક લગાવશે. રી�ા 

�ાઈવરાેને સાે� �ીલ અને પેસે�જરાે સાથેના 

�વહાર માટે તાલીમ ની �વ�ા.

ઘર �વહાેણા રી�ા �ાયવરાેને 'ઘરનું ઘર' યાેજના 

હેઠળ મકાન ફાળવણીમાં અ�તા અપાશે.

02.

03.

04.

01.  

05.

07.

06.

08.

09.

10.

11.



ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

હીરા ઉ�ાેગના ��મકાેને માટે ગુજરાત ર� કલાકાર 

વે�ેર બાેડ�ની રચના કરવામાં અાવશે. 

ર� કલાકારાેની સામા�જક સુર�ા માટે તેઅાેને 

ર�, બાેનસ, પી.અેફ., �ે�ુટી, લે અાેફ વળતર 

મળે તેમજ સલામતી / અક�ાત વળતર મળે તે 

માટે કાયદાકીય �ેગવાઈ કરવામાં અાવશે.

તેઅાેને રા�વ ગાંધી અક�ાત વીમા યાેજના હેઠળ 

�. 5 લાખનાે વીમાે તેમજ અારાે�ય માટે �. 10 લાખ 

સુધીની સરકારી હાે��ટલમાં �ી સારવાર, તપાસ, 

દવા અને બાળકાેના �શ�ણ માટે �ી ક�ા �શ�ણ 

તેમજ દીકરાઅાે માટે પરવડે તેવી ફી માટે ફી રાહત 

યાેજનાનાે લાભ અપાશે.

02.

01.  03.

ર� કલાકાર

પેસે�જર �ારા ગેરકાયદે વ�તુઅાેની હેરફેરના 

�ક�ામાં રી�ા �ાયવરાેને પડતી કાયદાકીય 

મુ�કેલી �નવારવા �નયમાેની સમી�ા કરી સુધારાે 

કરાશે.

પેસે�જર રી�ા માટે શહેરી �વ�તારાેમાં જદા જદા ુ ુ

�ળે સ�ાવાર રી�ા �ે� બનાવાશે. 

લાેડ�ગ �ક-ટે�ાે-ટે�ી માટે શહેરી �વ�તારમાં 

પા�ક�ગની �વ�ા કરાશે.

તેઅાેને રા�વ ગાંધી અક�ાત વીમા યાેજના હેઠળ 

�. 5 લાખનાે વીમાે, અારાે�ય માટે �. 10 લાખ 

સુધીની સરકારી હાે��ટલમાં �ી સારવાર / તપાસ 

/ દવા અને બાળકાેના �શ�ણ માટે �ી ક�ા 

�શ�ણ તેમજ દીકરાઅાે માટે પરવડે તેવી ફી માટે ફી 

રાહત યાેજનાનાે લાભ અપાશે.13.

12. 15.

14.

ખુશહાલ ગુજરાતી 
શહેરી �વકાસ, ઘરનું ઘર, �ાથ�મક નાગ�રક સુ�વધાઅાે, અાવાસ09

ઘર - ઘર સુધી �� પીવાનું પાણી, ટકાઉ પાકા 

ર�તા, ભૂગભ� ગટર, સફાઇ, �ીટ લાઇટ ગાડ�ન, 

લાઈ�ેરી, �જ�, બાલ ભવન - ��ડાંગણ, પિ�લક 

�લ, દવાખાના, કાે�ુ�નટી સે�ર/ હાે�.ૂ

શાક માક� ટ્સ, પાથરણાં બ�ર, લારી �ે�, રી�ા 

�ે�, પિ�લક ટાેઇલેટસ, પે અને પાક�  સુ�વધા.

દરેક ઝાેનમાં �ાેટ્�સ કાે��ેક્સ, ઇ�ાેર ગે� 

�ે�ડયમ, ���મ�ગ પૂ�, અે�ુઝમે� પાક� .

શહેરાે અને ગામમાં દરેક �વ�તારમાં રમત ગમતને 

ઉ�ેજન અાપવા માટે, સાવ�જ�નક હેતુ માટે ખુ�ા 

�ાેટનું અાયાેજન.

શહેરાેમાં ઉભરાતી ગટરાે અને ચાેમાસામાં પાણીના 

ભરાવાને રાેકવા અનુભવી અને �વ�સનીયતા 

વાળા ક�લટ� અને અેજ�ીઅાેની �નયુ��.

ગુણવ�ાયુ� કામ માટે લાેક ભાગીદારી સુ�ન��ત 

કરાશે.

દરેક નવા �વક�સત �વ�તારમાં ટીપી �ીમમાં 

ઉપરાે� હેતુઅાે માટે �વ�તારવાર �ાેટ્સ �રઝવ� 

કરી અાગાેત�ં અાયાેજન - દરેક 

મહાનગરપા�લકાના વાેડ�માં �રટેલ ઝાેન 

�વકસાવાશે.

જળ સંચયની સુ�વધા માટે ટીપી �ીમમાં શહેરી 

તળાવાેનું અાયાેજન કરાશે.

ઝંપડા વસાહતાે અને ચાલીઅાેમાં કાેઈ પણ શરતાે ુ

વગર ગટર,  પાણી અને લાઇટની સુ�વધાઅાે 

અાપવામાં અાવશે. વ�તીના �માણમા 

શાૈચાલયાેની �વ�ાં પણ અાપવામાં અાવશ.ે 

વારંવાર તૂટી જતાં  રાેડની ગુણવ�ા માટે ટકાઉ 

�ે�સ�ફકેશ� અને કામની ગુણવ�ાપૂણ� 

કામગીરી માટે �ાે�લટી ક��ાેલની જવાબદારી 

સાથેની �ેગવાઇ.

01.  

04.

નાગ�રક સુ�વધાઅાે

02.  

03.  

05.

06.

07.

08.

09.

10.

25 26

�ેટ - �ુ�ન�સપલ પ�રવહનમાં તમામ કામ માટે 

કાે��ેકટ �સ�મ દર કરી કાયમી ભરતી કરાશે. ૂ

અેસ.ટી કમ�ચારીઅાેને પે�શન યાેજના હેઠળ 

અાવરી લેવામાં અાવશે.

ફરજ પર �નધન પામનાર કંડકટર – �ાઇવરના 

પ�રવારને રહેમરાહે નાેકરી મળશે. 

અેસ.ટી.ના કમ�ચારીઅાેના ��ાેના �નકાલ માટે 

'મેનેજમે� અને કમ�ચારીઅાેની સંકલન  

સ�મ�ત'ની રચના કરાશે. તેમજ પેસે�જર ��ાેના 

�નકાલ માટે 'પેસે�જર સલાહકાર સ�મ�ત' 

બનાવાશે.

અેસ.ટી. �ાફની કાય��મતા વધારવા તાલીમ અને 

સ�વ�સ ��નું અસરકારક પાલન કરાશે. 

કશળ અને �બનકશળ રાેજમદાર ��મકને લઘુતમ ુ ુ

વેતન અપાશે. 

તેઅાેને રા�વ ગાંધી અક�ાત વીમા યાેજના હેઠળ 

�. 5 લાખનાે વીમાે, પ�રવારના દરેક સ�ાેને 

અારાે�ય માટે �.  1 0 લાખ સુધીની સરકારી 

હાે��ટલમાં �ી સારવાર / તપાસ / દવા અને 

બાળકાેના �શ�ણ માટે �ી ક�ા �શ�ણ તેમજ 

દીકરાઅાે માટે પરવડે તેવી ફી માટે ફી રાહત 

યાેજનાનાે લાભ મળશે.

02.

04.

01.  05.

06.

07.

અેસ.ટી. કાેપા�રેશન કમ�ચારીઅાે

03.
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ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

માેટા શહેરાેમાં �ાથ�મક સુ�વધાઅાેની સમ�ાના 

�નકાલ માટે યાે�ય અનુભવી અેજ�ીની �નયુ�� 

અને યુ�ના ધાેરણે સવ� તથા કામગીરી હાથ ધરાશે.

પે અે� યુઝ ચા�જ�સને રહેવાસીઅાેને પરવડે તેવા 

�ન��ત કરવામાં અાવશે.

11. 12.

રાહદારીઅાે માટે શહેરાેમાં લી�ની સુ�વધા સાથે 

ચાર ર�તાઅાે પર ફટ અાેવર �ીજ .ૂ

�સનીયર �સટીઝન અને બાળકાેની સલામતી માટે 

�ાે�સ�ગ / �સ�લની �વ�ા .

શહેરાેમાં યાે�ય અંતરે મ�હલા અને પુ�ષાે માટે 

ટાેઇલટની �વ�ા.

01.  

02.

03.

રાહદારીઅાે માટે

નવી ટી.પી.�ીમમાં પા�ક�ગની �વ�ા  ઉપરાંત 

ગીચ વ�તી  �વ�તારાેમાં “પે અે� પાક�” ની સુ�વધા.

પુરતી પા�ક�ગ સુ�વધા સાથે બ�ર કે��ાે �વક�સત 

કરાશે.

મુ� શહેરાેમાં �લાયઅાેવર – અ�રપાસ અને 

�સ�� માેટા �માણમાં લાગ ંુકરાશે.

01.  

02.

03.

�ા�ફક અને પા�ક�ગની સમ�ા

તમામ શહેરાેમાં નવા રમત ગમત સંકલ, ઇ�ાેર ુ

ગે� �ેડીયમ , ���મ�ગપૂ� અને યુવા મંડળાેની 

�વૃ�� �વકસાવવામાં અાવશે. 

સામા�જક �સંગાે માટે માેટા શહેરાે / 

નગરપા�લકાઅાેમાં નવા કાે�ુ�નટી હાેલ- પાટ� 

�ાેટ બનાવાશે.

01.  02.

ગાડ�ન કાે�ુ�નટી સે�ર તથા �ાેટ્�સ કાે�લે�

��કીય ફ�રયાદાેના કાય��મ સમયબ� �નકાલ 

માટે સીટીઝન ચાટ�રનાે �ાપ વધારી તેના 

અસરકારક અમલ માટે  અાર.ટી.અાઇની તજ� પર 

"નાગ�રક  અ�ધકાર  ક�મશન" ની રચના.

દરેક વાેડ� અને �વભાગાેમાં જન  ભાગીદારી માટે 

"નાગ�રક સલાહકાર સ�મ�ત" અાેની રચના.

01.  02.

��કીય ફ�રયાદાેનાે �નકાલ

ગુજરાત સરકારે હાઉ�સ�ગ સાેસાયચીઅાે માટે 1982 

થી 2001 દર�ાન જે જે �લેટ અેલાેટમે� કે 

પઝેશનથી અેલાેટ થયા હાેય અે તમામ �લેટના 

મા�લકાેઅે  તે સમયની જં�ી અને પેન�ી ભરવાનું 

�હેર કરાયેલ પ�રપ� રદ કરાશે.

�ે� પેપર/ પાવર અાેફ અેટન�થી અિ�ત�માં 

અાવેલ 5 0  વાર સુધીના  અાવાસાે - 

સાેસાયટીઅાેને રે�યુલરાઇઝ કરાશે.

01.  02.

અ�

કા��ેસની સરકારનાે બહેનાેને ‘ઘરનું ઘર’ મળે તે 

માટે અાગામી પાંચ વષ�નાે મુ� �ેય બની રહેશે.

અાગામી પાંચ વષ�માં શહેરી �વ�તારમાં રા�વ ગાંધી 

અાવાસ હેઠળ 25 લાખ અને �ા�મણ �વ�તારમાં  

ઇ��રા અાવાસ હેઠળ 10 લાખથી વધુ મકાનાેન ંુ

�નમા�ણ કરાશે. કા��ેસ 8 મહાનરપા�લકા અને 156 

નગરપા�લકાઅાેમાં તથા 1 8 હ�ર ગામાેમાં 

મ�હલાના નામે ‘ઘરનું ઘર’ અાપશે. 

તમામ ઘરાેની ફાળવણી મ�હલાઅાેના નામે કરાશે. 

ફાળવણીમાં અેકલ મ�હલા,  �કતા,  �વધવા, 

�દ�ાંગ અને વૃ�ધને �થમ પસંદગી. 

છ�ાં 30 વષ�માં ટીપી અમલીકરણ અને  �વ�વધ ે

�ાેજે�ના કારણે બેઘર કરી દેવાયેલા 

ઝંપડાવાસીઅાેને નવા અાવાસાેની ફાળવણીમાં  ુ

�ાથ�મકતા અપાશે.

લાે ઇ�મ �ુપના અાવાસાેમાં  શ� હાેય �ાં સુધી 

ચાર માળના લાે રાઇઝ મકાનાે બનાવાશે.

માેટી સં�ામાં અાવાસાેના �નમા�ણ માટે શહેરી 

જમીન ટાેચ મયા�દા, ફાજલ જમીનનાે 100 ટકા  

ઉપયાેગ ઉપરાે� હેતુ માટે કરાશે.

પાેતાનું મકાન નથી અેવા તમામ રેશનકાડ�ધારકાેને  

ઘરનું ઘર અાપવા ગુજરાત હાઉ�સ�ગ બાેડ�ને સ��ય 

કરાશે.

તમામ શહેરી અને �ા� �વ�તારમાં 31-12-2022 

સુધીમાં  ઝંપડા-ચાલીમાં વસવાટ કરતાં તમામ ૂ

પ�રવારાેનાે સરવે કરીને પુ� પ�ર�ણત પુ�ને 

અલગ ��� ગણીન ે ના�ધણી કરાશે ઉપરાંત 

ફાળવણી માટેના �વહા� ધાેરણાે ન�ી કરાશે. તે 

માટે અલગ કેટેગરીનું �લ� બનાવી �હેર કરાશે.

ગામતળમાં વસવાટ કરતાં ભૂ�મહીન પ�રવારાેને 

વસવાટના હ� અાપી �ા� �વ�તારમાં ખરાબાની 

જમીન  અપાશે.  

સરકારી અધ� સરકારી અને યુઅેલસીની જમીન 

ઉપર વસવાટ કરતાં ઝંપડાવાસીઅાેને શ� હાેય ૂ

�ાં સુધી તે જ �ળે પુનઃવસવાટ કરવામા અાવશે. 

અ�થા વૈિ��ક જ�યા ફાળવાશે.

શહેરી અને �ા� �વ�તારમાં ઘર �વહાેણાઅંાેનું 

સરવે કરી રાહતદરે �ાજ અને હ�ાની �વ�ા.

જનભાગીદારી યાેજનાઅાેની સમી�ા અને 

�બ�રાે-ડેવલાેપસન� ે જમીન અાપી દેવાને બદલે 

તમામ જમીનનાે અાવાસ �નમા�ણ માટે ઉપયાેગ 

કરાશે.

02.

04.

01.  07.

09.

10.

ઘરના ઘરની ફાળવણી અને સરકારી કે અધ� સરકારી સં�ાઅાે �ારા અાવાસ �નમા�ણ

03.

08.

સુરત, વડાેદરા અને રાજકાેટમાં મે�ાે રેલ શ� કરાશે. 

રા� પ�રવહનની બસાેની સં�ામાં વધારાે કરી 

ભાડાનું �નયમન કરાશે. 

શહેરાેમાં બી.અાર.ટી.અેસ. �ટની પુનઃ સમી�ા 

કરીને નવી બસાે ઉમેરાશે. 

ખાનગી �ા�પાેટ� અાેપરેટરાેના મુસાફરાે માટે 

શહેરાેમાં ખાનગી બસ �ેશન બનાવાશે.

તમામ મહ�ના શહેરાેમાં શહેરી બસ �ા�પાેટ� 

સ�વ�સ શ� કરાશે. 

�ેટ �ા�પાેટ� બસાેને �� સલામત અને 

સગવડભરી મુસાફરી �કફાયતી ભાડાથી ��લ�ી 

પસંદ તરીકે �વકસાવવામાં અાવશે. 

�ામીણ રી�ા-છકડાને  સલામત �ડઝાઇન સાથે 

કાયદેસરતા અાપવામાં અાવશે અને તેમને હ�ા 

રાજમાંથી મુ� કરાશે.

01.  05.

પિ�લક �ા�પાેટ�

02.

03.

04.

06.

07.

05.

06.

11.

12.

27 28
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ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

સરકારી અધ� સરકારી મા�લકીની જમીનમાં 

રી-ડેવલાેપમે�ની હાલની યાેજનામાં  ફાજલ થતી 

જમીનનાે ઉપયાેગ પણ ગરીબ-નબળા વગ�ના 

અાવાસાે માટે જ કરાશે.

બી� કાેઇ શરતાે સાથે �ે�ા વગર 25 ચાેરસ 

મીટર સુધીના રહેણાંકા ે માટે વીજળીનું કને�ન 

અાેન �ડમા� અાપવામાં અાવશે.

શહેરી - �ામીણ �વ�તારાેમાં વધુમાં વધુ 

ઇડબ�ુઅેસ અને અેલઅાઈ� અાવાસાેનું 

�નમા�ણ કરાશે.

50 વષ� સુધી ટકી રહે તેવા અાવાસાેની �ડઝાઇન 

બનાવવામાં અાવશે.

�હતધારકાેની ભાગીદારી સાથેનું સુપર�વઝન 

દાખલ કરાશે.

14.

13. 15.

અા અાવાસાેના મેઇ�ે�ની સંપૂણ� જવાબદારી 

કાેપા�રેશન-�ુ�ન�સપા�લટી સંભાળશે અને ખચ� 

માટે �ાેપટ� ટે�માં અથવા મા�સક રીતે રકમ 

લાઇટ�બલમાં ઉઘરાવવાની �વ�ા કરાશે.

શહેરી અને �ા�મણ �વ�તારાેમાં વધુને વધુ 

ઇડબ�ુઅેસ અને અેલઅાઇ� અાવાસાેનું 

�નમા�ણ . 

જનભાગીદારી યાેજનાનું  �ર� ૂ કરી �બ�રાે-

ડેવલાેપસ�ને જમીન અાપવાને બદલે તમામ 

જમીનનાે અાવાસ �નમા�ણ માટે ઉપયાેગમાં લેવાશે. 

શહેરી અને �ા� �વ�તારના ઘર�વહાેણાનાે સરવે, 

યાદીની ચકાસણી અને સરળ પરવડે તેવા ડાઉન 

પેમે�, સબ�સડી,  રાહત દરે �ાજ અને હ�ા 

અાપવામાં અાવશે. 

ઇ.ડ��ુ.અેસ-અેલઅાઇ� અાવાસમાં સમાજના 

તમામ નાગ�રકાેને સબ�સડીની ચુકવણી કરાશે.

�ા�મણ-શહેરી �વ�તારમાં સરકારી/ અધ� સરકારી 

જમીનાે પર વસવાટ કરતાં નાગ�રકાે અને નાના 

ધંધાથ�અાેને �ળ ઉપર-વૈિ��ક �વ�ા/ 

જ�યા –  અાપવામાં અાવશે.

�રડેવલપમે� માટે 75 ટકા રહીશાેની નાેટરાઇઝડ 

સંમ�ત ફર�જયાત કરાશે  તેમ જ �રડેવલપમે�ની 

જ��રયાત માટે નામાં�કત  �કચર ઇજનેર-

સં�ાના �માણપ� રજ કરવાના રહેશે. ૂ

દરેક શહેરમાં ઘર�વહાેણા,  ચાલી, 

ઝંપડાવાસીઅાેનાે મતદાર યાદી સરવ ે પેટન� પર ુ

સરવેની ચાેકસાઇ કરાશે.

હાલની ફાળવણી માટે 2010ના પુરાવાની કટ અાેફ 

તારીખને બદલીને 31-12-2020 કરાશે. તેમજ જે તે 

�ળને બદલે તેઅાેની જની જ�યાના ઝંપડાના ૂ ૂ

પુરાવાને પણ �ાનમાં લેવાશે.

બી� કાેઇ શરતાે સાથે �ે�ા વગર 25 ચાે.મી. 

સુધીના રહેણાંક માટેના ઝંપડાઅાેને વીજળીનું ૂ

�ેડાણ ‘અાેન �ડમા�’ અપાશે. 

સરકારી જમીન પર વસવાટ કરતાં 

ઝંપડાવાસીઅાેને ઘર �વહાેણા ંકરવામાં નહ� અાવે. ૂ

તેઅાે પા�તા ધરાવતા હાેય તે �વક�ે જ�યા 

અાપાશે. અ�થા તેઅાેને બી� જ�યાઅે �ાથ�મક 

સુ�વધાઅાે સાથે �ળાંત�રત કરાશે.

02.

03.

04.

01.  

05.

10.

ઈડબ�ુઅેસ - �લમ �ાટસ� – અેલઅાઇ� – સીઅેમઅેવાય - પીઅેમઅેવાય

જેઅેનયુઅારઅેમ અાવાસાેની �ળવણી – સમારકામ – સુ�વધા

06.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

ખુશહાલ ગુજરાતી 
પંચાયતી રાજ - �ામ �વકાસ – મહેસૂલ – સહકાર10

પંચાયતી રાજને સુ�ઢ કરવા ‘રા�વ ગાંધી પંચાયતી 

રાજ સુધારણા અને સુ�ઢીકરણ સ�મ�ત’ની રચના 

કરાશે. 

ભાજપ �ારા પંચાયતાે પાસેથી છીનવી લેવાયેલ 

સ�ા અને કાયા� તેમને પાછા સુપરત કરાશે. 

�બનવપરાશી �ા�ને પરત લઈ લેવાની સ�ા જે 

છીનવી લેવામાં અાવી છ તે પરત કરાશે.ે

તાલુકા અને �જ�ા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સ�ાેને 

માનદ વેતન અપાશે.

ગાૈચરની �ાણી કરવા પર તા�ા�લક ��તબંધ 

મૂકાશે.

મનરેગામાં ��ાચાર અટકાવી સમયસર ચૂકવણું 

થાય તે માટે અ�ીમતા અપાશે.

ભૂ�મહીન �ામીણ મજરાેને ઘરથાળના �ાેટ ૂ

અપાશે. 

પંચાયત –  નગરપા�લકાના તમામ વગ�ના 

કમ�ચારીઅાેની કાે��ા� �થા બંધ કરી કાયમી 

ભરતી કરાશે. 

�ામ સેવકાે ગામમાં જ રહે તે માટેના અસરકારક 

�નયમાે બનાવી તેમને માટે રહેણાંકની સુ�વધા પૂરી 

પડાશે.

જમીનની સેટેલાઇટ માપણી રદ કરી ચાે�ાઈ સાથે 

પુનઃ માપણી કરાશે.

વીસીઅાે ની કામની જવાબદારી �ન��ત કરી 

તેઅાેને સ�ાનજનક મહેનતાણું અપાશે.

�ામ સેવક અને તલાટી કમ મં�ીની જવાબદારી 

અને �ેલ �ન��ત કરાશે.

02.

03.

04.

01.  07.

09.

પંચાયતી રાજ

08.

05.

06.

10.

11.

12.

29 30
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ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

દરેક ગામમાં નીચેની �ાથ�મક નાગ�રક સુ�વધાઅાે 

અાપવામાં અાવશે.

વાેટર વક�સ- નળથી ઘર ઘર પાણી , પાકા ર�તા 

અને �ીટ લાઇટ, અાેપન �ે �ાઉ�.

પાકી નાળી/ બંધ/ ભૂગભ� ગટર, ર�તાની 

સાફસફાઇ અને કચરાના �નકાલ માટે ક�ાે� 

�ા�.

બાલભવન, બાલ ��ડાગણ, �જમ/ �યામશાળા, 

કાે�ુનીટી હાૅલ તથા લાય�ેરી બનાવાશે.

ગંદા પાણીના શુિ�ધકરણ માટે સુઅેઝ �ીટમે� 

�ા� તથા લે� ફીલ સાઇટ બનાવાશે.

ઉપરાે� તમામ સુ�વધાઅાે માટે રા� સરકાર 

�ારા 100 ટકા �ા� ઉપલ� કરાવાશે.

ગામડાઅાેમાં પાેલીસ પટેલાેની ફરીથી �નમણુંક 

કરાશે. 

પાણીના સાેસ� વગરના ખારવાળા �વ�તારમાં 

પાણીના �ફ�ર માટે અાર.અાે. વાેટર �કયાે� 

મૂકાશે. 

ગામના હયાત તળાવાેનાે કાપ દર કરી નવીનીકરણ ૂ

માટે કામને નરેગામાં સમાવશે.  

ગામની અંદર અાર.સી.સી. રાેડ બનાવાશે. 

�ામ પંચાયત �બ��ગમાં સુ�વધા સાથે w i - fi 

ઈ�રનેટ સેવા અપાશે. 

દરેક ગામને ભૂગભ� ગટર યાેજનાથી સાંકળી લેવાશે. 

'મહા�ા ગાંધી �ામીણ ઉ�ાેગ યાેજના' હેઠળ �ા� 

રાેજગારીનું સજ�ન કરાશે.  

બંધારણના 73 માં સુધારણા અનુસાર �ા�નક 

�રા�ની સં�ાઅાેને સ�ાનું �વકે��ીકરણ 

કરીને સાચા અથ�માં ‘�ી� સરકાર’ બનાવાશે. 

01.  08.

�ામ �વકાસ

રા�ની સહકારી �વૃ��ને પ�ીય રાજકારણ અને 

રાજકીય દખલથી મુ� કરવામાં અાવશે. 

સહકારી મંડળીઅાેની ચુંટણી �ન�� અને 

સમયસર થાય તે સુ�ન��ત કરવા કાયદામાં સુધારાે 

કરાશે. 

સહકારી મંડળ /  ફેડરેશનની સ� સં�ા / 

ચાે�સ ટન�અાેવર ધરાવતી માેટી ઉ�ાદક 

મંડળીઅાેની ચૂંટણીઅાે ‘ રા� ચૂંટણી પંચ' ને 

સા�પવા માટે �ેક હાે�સ� સાથે �વચારના કરવામાં 

અાવશે. 

ચાે�સ સ� સં�ા / ટન�અાેવર ધરાવતી 

સં�ાઅાેના કમ�ચારીઅાેની ભરતી માટે �ાય� 

રા� સહકારી કમ�ચારી ભરતી બાેડ� બનાવવામાં 

અાવશે. 

દ��ણ ગુજરાતની માંદી પડેલ કાે. અાેપરેટીવ 

�ે�ની સુગર �મ�નું પુનઃવસન પુનઃ��વત 

કરવાની કાય�વાહી કરવામાં અાવશે. 

સહકારી �વૃ��ને મજબૂત બનાવવા અને પારદશ�ક 

વહીવટ માટે કાે. અાેપરેટીવ અે�ની 

�ેગવાઈઅાેનાે અસરકારક અમલ કરવામાં 

અાવશે / પગલાં લેવામાં અાવશે.

02.

01.  04.

06.

સહકાર

03.

05.

રાજયમાં બાંધકામ ઉ�ાેગને �ાે�ાહન અાપવા 

જમીનના કાયદાઅાેને સરળ બનાવવામાં અાવશે.

રહેણાક,  ઉ�ાેગ,  વા�ણજય તેમજ અ� હેતુ 

જમીનની સરળ ઉપલ�� થાય, ખેડતાે સીધા �બન ૂ

ખેડતાેને વેચાણ કરી શકે તે માટે N.A.ના �નયમાે ૂ

સરળ બનાવવામાં અાવશે.

કટંબના �વભાજન સાથે મા�લકી હ�ની અે��ીની ુ ુ

���યા સરળ બનાવવામાં અાવશે. 

વારસાઈ અને જમીનના ટકડાઅાેની તેમજ ુ

�મલકત �ા�ફરની રેવ�ુ રેકાેડ� અે��ીના 

�નયમાેને સરળ બનાવવામાં અાવશે.

મહેસૂલ ખાતામાં થતાં �વલંબ અને કનડગતને 

�નવારવા �જ�ા કલકટર�ી �ારા ��ત માસ “લાેક 

દરબાર” અાયાે�જત કરવામાં અાવશે.

નાગ�રક અ�ધકાર કાયદાનાે અસરકારક અમલ 

કરવામાં અાવશે. ‘નાગ�રક અ�ધકાર’ના �નયમાે 

અને તે માટેની કાય�વાહી અેપેલેટ તેમજ �વલંબ 

માટેની જવાબદારી માટે �શ�ા�ક પગલાંઅાેની 

�ેગવાઈ કરવામાં અાવશે.

અા માટે રેવ�ુ �વભાગમાં દરેક �તરે 

અારટીઅાઇની તજ� પર નાગ�રકાેની ફ�રયાદના 

ઉકેલ માટે ' નાગ�રક અ�ધકાર ક�મશનર' ની  

�ા�યક અેપેલેટ �વ�ા ઊભી કરવામાં અાવશે. 

રા�માં બાંધકામ ઉ�ાેગને �ાે�ાહન, 'ઘરનું ઘર' 

અને અેફાેડ�બલ હાઉસ�ગ માટેની જમીનની 

જ�રત, શહેરાેના �વકાસમાં �હેર હેતુ માટેની 

જમીનની જ�રતાે, ગાૈચરની જમીનની સુર�ા, 

ખેડતાેના �હતની સુર�ા, જની-નવી શરતાેની ૂ ૂ

અાંટીઘૂંટી તેમજ મહેસુલ ખાતામાં �ાપેલા ભારે 

��ાચાર અને �શ�થલતા ડામવા, જમીન અંગેના 

કાયદાઅાેમાં સંશાેધન જ�રી બ�ું છ.  ે

અા સમ� મહેસુલ અને જમીન કાયદાઅાેનાે 

સવ��ાહી રી�ુ જ�રી બનેલ છ, ઉપરાે� �ેયાેને ે

લ�યમાં રાખી ' રા� જમીન કાયદા સુધારણા 

કમીશનની રચના' કરવામાં અાવશે. 

મહેસુલના દરની સમી�ા કરવામાં અાવશે. નાની 

રકમના મહેસુલની માફી માટે �વચારના કરવામાં 

અાવશે.

01.  07

મહેસૂલ

02.

03.

04.

05.

06.

07.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

02.

03.

04.

05.

06

08.

09.

10.
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ખુશહાલ ગુજરાતી 
સમાજ ક�ાણ – સશ��કરણ - અ� પછાત ��ત (અાેબીસી) -

અેનટી-ડીઅેનટી, અનુસુ�ચત ��ત – અનુસુ�ચત જન��ત – ઇબીસી - 

લઘુમતી અન ેભાષાકીય લઘુમતી – �દ�ાંગ – �સ�નયર �સટીઝ�

11

ગુજરાતના વં�ચત અને શાે�ષત સમાજના લાેકાેના 

ક�ાણ માટે અને �વવાદાેના કાયમી �નવારણ હેતુ 

કા��ેસ સરકાર કાયમી ‘અનામત અાયાેગ’ની રચના 

કરશે. 

��ત અાધા�રત વ�તી ગણતરી માટે કાય�વાહી 

કરાશે. 

અા સમાજની વ�તી ગણતરીના અાધારે �ા�નક 

�રા�ની સં�ાઅાેમાં ચૂંટણીમાં અા સમાજના 

લાેકાેને માટે ભાજપ �ારા રદ કરવામાં અાવેલ 

અનામત પુનઃ લાગુ કરાશે.  

અા સમાજના સવા�ગી �વકાસ માટે વ�તીના ધાેરણે 

બજેટ ફાળવાશે અને તેને સબ �ાનની �ેગવાઈ 

લાગુ કરાશે. 

પછાતમાં અ�તપછાત અને ગરીબમાં અ�તગરીબ 

પ�રવારાેને સમાજ ક�ાણ યાેજનાઅાે અને 

ભરતીમાં ચડતા �મથી અ�ીમતા અાપી 

અં�ાેદયના �સ�ાંતનાે અમલ કરાશે.

02.

03.

01.  06.

07.

બંધારણીય અ�ધકાર

અાેબીસીના જદા જદા સમાજના ક�ાણ અને ુ ુ

ઉ�ષ� માટે પછાત વગ� �વકાસ �નગમને �. 10,000 

કરાેડનું બજેટ ફાળવાશે તેમાંથી 20 ટકા રકમ 

અેન. ટી. ડી. અેન. ટી.  સમાજ માટે અને અ� 

સમા�ેના �નગમાેને અાપવામાં અાવશે. 

અા સમાજમાં અ�તપછાત ��તઅાેને અ�તગરીબ 

પ�રવાર યાેજનાનાે લાભ અપાશે.

અઢાર વષ� પૂણ� કરેલ દીકરીઅાેને લ��સંગે 

મંગળસૂ� માટે �. 25,000 ની રકમ.

કંવરબાઈનું મામે�ં યાેજના હેઠળ �. 51,000 ની ુ

સહાય અપાશે.

01.  03.

સામા�જક સશ��કરણ

02.

04.

** અ� પછાત ��ત (OBC) **

સરકારી / અધ� સરકારી કમ�ચારીઅાેની ભરતીમાં 

કાે��ા� �થા / અાઉટ સાે�સ�ગ નાબૂદ કરી કાયમી 

ભરતી કરાશે અને �ાં સુધી અા સુધારા 

સંપૂણ�પણે અમલ ન થાય �ાં સુધી ભરતીમાં 

અનામતની �ેગવાઈનાે અમલ કરાશે.

પગારના ચેક સરકાર તરફથી સીધા બે� ખાતામાં 

જમા થશે 

સરકારી નાેકરીઅાેમાં અનામત બેકલાેગનાે અમલ 

કરાશે

અધ� સરકારી સં�ા/�હેર સાહસાે /સરકારની 

મા�લકીની / પેટા કંપનીઅાે / સહકારી �ે�માં 

અનામતનાે અમલ કરાશે. 

�વ�કમા� હનર �નમા�ણ યાેજના વારસાગત હનર ુ ુ

ધરાવનાર સમા�ેના યુવાનાેને હનર �વકાસ માટે ુ

�ાે�ાહનાે અને અા�થ�ક સહાય.

દરેક શહેર, તાલુકા મથકે પરંપરાગત કારીગરાેને 

�રાેજગારી માટે �અાઈડીસી વસાહતાેનું 

�નમા�ણ.

અા સમુદાયના લાેકાેને શહેરમાં �રાેજગાર માટે 

વે�સ� અે� હેઠળ અાવરી લેવાશે.

અા સમાજની �વસા�યક મ�હલાેઅાેને હળવી 

શરતાે - રાહતના �ાજ દરે લાેનની �વ�ા કરાશે.

01.  05.

નાેકરી – રાેજગાર

02.

06.

03.

04.

07.

08.

જમીન �વહાેણા અને અ�ત ગરીબ અા સમાજના 

નાગ�રકાેને ખેતીની જમીન અને રહેણાંક માટે ઘર 

થાળની જમીન અાપાશે.  જેમાં પછાતપણાના 

મૂ�ાંકન અાંક અને અા�થ�ક ���ત �ાને લેવાશે.

પાકા મકાનાે બાંધવા માટે �. 3 લાખ સુધીની લાેન / 

સહાય અપાશે. 

તમામ �જ�ા / તાલુકા મથકે પછાત ��તના 

સમૂહાે માટે સાવ�જ�નક કાે�ુ�નટી હાેલ બનાવવા 

રાહતદરે સરકારી જમીન, રાહત દરની લાેન અને 

સહાય અાપવામાં અાવશે.

01.  03.

જમીન મકાન ફાળવણી

02.
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ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

ઝંપડા અને કાચા ઘરાેમાં રહેતા પ�રવારાેને ૂ

બીપીઅેલ અથવા અં�ાેદય રેશનકાડ� અપાશે.

કા��ેસ સરકાર �ારા બનાવાયેલ �ીટ વે�સ� 

અે� લાગુ કરાશે.

અા સમાજની મ�હલાેઅાેને હળવી શરતાેને 

અા�ધન �ાજ દરે લાેનની �વ�ા કરાશ.ે

અા સમાજના લાેકાેને સહકારી મંડળી બનાવી 

સામુ�હક હનર માટે ખરાબાની કે પડતર જમીન ુ

અપાશે. 

અેમના રાેજગાર માટે મંડળી બનાવી સામુ�હક હનર ુ

માટે જમીન અને હળવા દરની લાેન તેમજ સહાય 

ફાળવાશે.

01.  04.

રાેજગાર – �વસાય

03.

05.

અા સમાજના તમામ નાગ�રકાેને રા�વ ગાંધી 

અક�ાત વીમા યાેજના હેઠળ �. 5 લાખનાે વીમાે, 

પ�રવારના દરેક સ�ાેને અારાે�ય માટે �. 10 લાખ 

સુધીની સરકારી હાે��ટલમાં �ી સારવાર / તપાસ 

/ દવા અન ેબાળકાેના �શ�ણ માટે કે.� થી પી.�. 

સુધી ક�ા �શ�ણ સંપૂણ� �ી તેમજ દીકરાઅાે માટે 

રાહતદરની / સંપૂણ� ફી માફી.

જ�રતમંદ �વ�ાથ�અાેને �શ�ણ ખચ� માટે �. 

500/- થી 20,000/- ની �ાેલરશીપ અપાશે.

01.  02.

�શ�ણ – અારાે�ય

અા સમાજના તમામ નાગ�રકાેને રા�વ ગાંધી 

અક�ાત વીમા યાેજના હેઠળ �. 5 લાખનાે વીમાે, 

પ�રવારના દરેક સ�ાેને અારાે�ય માટે �. 10 લાખ 

સુધીની સરકારી હાે��ટલમાં �ી સારવાર / તપાસ 

/ દવા અને બાળકાેના �શ�ણ માટે કે.�. થી પી. �. 

સુધી ક�ા �શ�ણ સંપૂણ� �ી તેમજ દીકરાઅાે માટે 

રાહતદારની / સંપૂણ� ફી માફી.

જ�રતમંદ �વ�ાથ�અાેને �શ�ણ ખચ� માટે �. 

500/- થી 20,000/- ની �ાેલરશીપ અપાશ.ે

પા�પુ�તક મંડળ ફરી કાયા�િ�વ� કરી જ�રતમંદ 

�વ�ાથ�અાેને �વનામૂ�ે / રાહતદરે પા�પુ�તકાે 

અપાશે. 

અા સમાજના યુવક-યુવતીઅાે માટે �ધા��ક 

પરી�ા માટે તૈયારી કરવા પેકેજ અપાશે.

દરેક તાલુકામાં છા�ાે માટે અાંબેડકર હાેલ, 

છા�ાલય અને �ંથાલય બનાવાશે.

અા ��તના �શ�કાે અને વાલીઅાેના ��ાેના 

ઉકેલ માટે નાગ�રક અ�ધકાર ક�મશન અ�વયે 

અાવરી લેવામાં અાવશે. 

અા સમાજની સાવ�જ�નક �લ, કાેલેજ, �નવાસી ૂ

શાળા, છા�ાલયના �નમા�ણ માટે રાહત દરે જમીન, 

હળવા દરે લાેન અને સહાય

02.

03.

01.  04.

05.

�શ�ણ – અારાે�ય

06.

07.

�વચરતી- �વમુ� ��ત માટે રા�ીય ક�મશનના 

�રપાેટ�નાે અ�ાસ કરી તેની ભલામણાેનાે અમલ 

કરવામાં અાવશે.

��ત �માણપ�ાેના �નયમાે સરળ બનાવાશે, 

�માણપ� �વહાેણાને ��ત �માણપ� અપાશે. 

કે��ની ��તની યાદીમાં ‘દેવીપૂજક’ શ� ઉમેરાય 

અે માટે કાય�વાહી.

અા ��તના પ�રવારાેને પાેલીસ હેરાન ન કરે અે 

માટે ન�ર પગલાં ભરાશે.

અગાઉની કા��ેસ સરકાર �ારા દેવીપૂજક સમાજને 

જે લાભાે અપાયા હતા તે હાલમાં પાછા લઈ લેવામાં 

અા�ા છ તેને ફરી ��ા�પત કરવાની કાય�વાહી ે

કરાશે.

પાેલીસ �ેશનમાં અેફ.અાઈ.અાર. માં ��ત નહી 

પણ અટક લખવા કાયદાકીય �વ�ા કરાશે. 

નવી ભરતી થયેલા પાેલીસ અ�ધકારીઅાેને અા 

સમાજની ���ત અંગે ખાસ તાલીમ અપાશે. 

02.

03.

01.  05.

06.

અેન.ટી.ડી.અેન.ટી.

07.

04.

�વચરતી-�વમુ� ��તના ઘર�વહાેણા પ�રવારાેને 

�ાેટ અને અાવાસની �વ�ા અપાશે.

�ા� �વ�તારાેમાં વષા�થી રહેતા અા સમાજના લાેકાે 

પાસે રહેણાંકના મા�લકી દ�તાવેજ ન હાેય તાે જે તે 

���ના નામે રે�યુલરાઇઝ કરાશે. 

અા સમાજના ઝંપડામાં રહેતા લાેકાેને પાકા મકાનાે ૂ

બનાવી અપાશે. 

શહેરી �વ�તારમાં ઘર�વહાેણા અા સમાજના 

નાગ�રકાેને ઘરનું ઘર યાેજનામાં અ�ીમતા અપાશે. 

02.

01.  03.

04.

રહેણાંક

02.

રા�માં સામા�ક �ાય અને અ�ધકાર માટે 

અેસ.સી ક�મશનની રચના.

�વશેષ સ�મ�તની રચના કરી ગુજરાતને 

અાભડછટમુ� રા� બનાવાશે.ે

અે�ાે�સટી કાયદાના અમલ માટે પગલાં તથા દરેક 

�જ�ામાં ફા� �ેક કાેટ�ની રચના.

ઊના (માેટા સમ�ઢયાળા) જેવા અ�ાચારના 

કેસમાં કેસાેની તપાસ માટે સીટની રચના, દાે�ષતાેને 

સ� અને અસર��તાેને �ાય અપાશે .

ઊના અાંદાેલન અને અ� અાંદાેલનાેમાં દ�લતાે 

પર થયેલા કેસાેની સ�મ�ા કરી પરત ખ�ચાશે.

�હજરતી �હેર કરેલ પ�રવારાેને પુનઃવસનનું 

પેકેજ.

માથે મેલું ઉપાડવાની અમાનવીય �થાને નાબૂદ 

કરાશે.

ગટર સફાઈ માટે અાધુ�નક સાધનાે અને 

ટેકનાેલાે�નાે ઉપયાેગ.

02.

03.

01.  05.

બંધારણીય અ�ધકાર

** અનુસુ�ચત ��ત (SC) **

04.

06.

07.

08.
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ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

પાંચ વષ�થી હંગામી ફરજ બ�વતા તમામ સફાઈ 

કામદારાેને કાયમી કરાશે.

અેક પણ સફાઈ કામદારને ગટરમાં ઉતરવું ન પડે 

તેવા અાધુ�નક સાધનાે લવાશે.

ફરજ દર�મયાન મૃ�ુ પામેલ સફાઈ કામદારને 

તા�કદે યાે�ય વળતર અને પ�રવારને રહેમરાહે 

નાેકરી અપાશે.

સમ� રા�માં વસતીના ધાેરણે સફાઈ કામદારાેનું 

નવું મહેકમ ઊભું કરાશે.

�ામ પંચાયત - નગરપા�લકાના સફાઈકમ�અાેનાે 

�ેલ સરકાર ન�ી કરશે.

મૃત પશુઅાેના �નકાલ સ�હત પરંપરાગત ચમ� 

�વસાય છાેડવા માંગતા અા સમાજના લાેકાેને 

��નભ�ર બનાવવા ખાસ યાેજના બનશે.

કચરાે, કાગળ, �ા��ક વીણતી બહેનાેના પુનઃ 

વસન માટે �વશેષ યાેજના બનશે.

સફાઈકમ�અાે ઘર�વહાેણા ભાઈ-બહેનાે માટે 

અાવાસાેનું �નમા�ણ થશે.

તમામ સફાઈ કામદારાેને સમયસર વેતન માટે 

ચાેકકસ �વ�ા હાથ ધરાશે.

તમામ સફાઈકમ�અાેના �ાટ�સ�ને સમારકામ 

કરાશે, જ�ર હશે �ાં નવા બનશે.

01.  06.

સફાઈ કામદારાે- વા��કી સમાજના હ�ાેનું ર�ણ

02.

રા�ના બજેટમાં અનુસુ�ચત ��તના માટે કલ ુ

બજેટમાં સાત ટકા રકમ અનામત રખાશે.

અા 7 ટકા રકમ ખાસ અંગભૂત યાેજનામાં ફાળવી 

100 ટકા ખચ � તેમન ક�ાણ માટે કરાશ.ે અા અંગ ે

�વધાનસભામાં કાયદાે બનાવાશે. 

નગરપા�લકા –  કાેપા�રેશનમાં સામા�જક �ાય 

સ�મ�તઅાેની રચના કરાશે. 

અનુસુ�ચત ��તના તમામ �ા� ઇન અેઇડ 

છા�ાલયાેના �ાફને સ�ાનજનક પગાર અને 

ભાેજન �ા�ની સમી�ા કરાશે.

તમામ �ામ પંચાયતમાં અનુસુ�ચત ��તના �વકાસ 

માટે અલગથી �ા� ફાળવાશે.

02.

03.

01.  04.

05.

સબસેમ �ાન બજેટ ફાળવણી - સામા�જક �ાય

પછાતમાં અ�તપછાત અને ગરીબમાં અ�તગરીબ 

પ�રવારાેને સમાજ ક�ાણ યાેજનાઅાે અને 

ભરતીમાં ચડતા �મથી અ�ીમતા અાપી 

અં�ાેદયના �સ�ાંતનાે અમલ કરાશે.

અા સમાજમાં અ�તપછાત ��તઅાેને અ�તગરીબ 

પ�રવાર યાેજનાનાે લાભ અપાશે. 

અઢાર વષ� પૂણ� કરેલ દીકરીઅાેને લ��સંગે 

મંગળસૂ� માટે �. 25,000/- ની રકમ.

કંવરબાઈનું મામે�ં યાેજના હેઠળ �. 51,000 ની ુ

સહાય અપાશે.

દ�લત �વ�તારાેમાં સામા�ક �સંગાે માટે અાંબેડકર 

હાેલનું �નમા�ણ.

દ�લત સા�હ�કારાે તેમજ કલાકારાેને અપાતી 

�ા�ની સમી�ા કરી વધારાે થશે.

ડાે.બાબાસાહેબ અાંબેડકરના �વચારાે દ�લત 

સા�હ�ના �ચાર માટે સહયાેગ.

02.

03.

01.  

05.

06.

સામા�જક સશ��કરણ

07.

04.

સરકારી નાેકરીઅાેમાં અનામત બેકલાેગનાે �ણ 

માસમાં અમલ કરાશે.

અધ� સરકારી સં�ા/�હેર સાહસાે /સરકારની 

મા�લકીની / પેટા કંપનીઅાે /સહકારી �ે�માંમાં 

અનામતનાે અમલ કરાશે. 

સરકારી / અધ� સરકારી કમ�ચારીઅાેની ભરતીમાં 

કાે��ા� �થા / અાઉટ સાે�સ�ગ નાબૂદ કરી કાયમી 

ભરતી કરાશે.

છ�ાં પાંચ વષ�થી હંગામી ધાેરણે ફરજ બ�વતા ે

સફાઇ કમ�અાેને કાયમી કરાશે.

�ાં સુધી અા સુધારા સંપૂણ�પણે અમલ ન થાય 

�ાં સુધી ભરતીમાં અનામતની �ેગવાઈનાે અમલ, 

પગારના ચેક સરકાર તરફથી સીધા બે� ખાતામાં 

જમાથશે.

ઉ�ાેગ સાહ�સકાે, વેપારીઅાે, મ�હલાઅાેને ધંધા 

માટે હળવા દરની લાેન અને સહાય.

મૃતપાય થયેલ હે�લૂમ કાેપા�રેશન તથા ચમ� ઉ�ાેગ 

બાેડ�ની પુનઃ કાયા�િ�વ� કરાશે.

સહકારી મંડળીઅાેને પુનઃ ��વત કરાશે અને 

સરકારી ટે�રાેમાં તેમને �ાે�ાહન અપાશે.

02.

01.  05.

06.

નાેકરી-�વસાય

03.

04.

07.

08.

જમીન �વહાેણા દ�લતાેને ખેતીલાયક જમીન અને 

ઘર �વહાેણા દ�લતાેને ઘરથાણની જમીન / પાકા 

અાવાસાેની �વના મૂ�ે ફાળવણી.

અા સમાજના ભૂ�મહીન ખેતમજરાેને જમીન / ૂ

મકાન ફાળવી બહેનાેના નામે કરાશે.

ઘરથાળ માટે જમીન ન હાેય તાે નવું ગામતળ કરીને 

�ાેટ ફાળવાશે.

ઇ��રા અાવાસ અને અાંબેડકર અાવાસની રકમ 

વધારીને �ણ લાખ સુધી કરાશે.

અાંબેડકર અાવાસ અને ઇ��રા અાવાસની 

પીડબ�ુઅાર-2019ની યાેજના ફરી ચાલુ કરાશે.

01.  03.

જમીન –મકાન ફાળવણી

02.

04.

05.

દરેક તાલુકામાં અા સમાજના છા�ાે માટે અાંબેડકર 

હાેલ, છા�ાલય અને �ંથાલય બનાવાશે.

અા ��તના યુવક-યુવતીઅાે માટે �ધા��ક 

પરી�ા માટે તૈયારી કરવા પેકેજ અપાશે.

જ�રતમંદ દરેક બાળકને પા�પુ�તકાે �વનામૂ�ે-

રાહતદરે અપાશે. 

પા�પુ�તક મંડળ ફરી કાયા�િ�વત કરાશે.

અા ��તના �શ�કાે અને વાલીઅાેના ��ાેના 

ઉકેલ માટે નાગ�રક અ�ધકાર ક�મશન અ�વયે 

અાવરી લેવામાં અાવશે. 

અા સમાજના તમામ નાગ�રકાેને રા�વ ગાંધી 

અક�ાત વીમા યાેજના હેઠળ �. 5  લાખનાે 

અક�ાત વીમાે, પ�રવારના દરેક સ�ાેને અારાે�ય 

માટે �. 10 લાખ સુધીની સરકારી હાે��ટલમાં �ી 

સારવાર / તપાસ / દવા અને બાળકાેના �શ�ણ 

માટે ક�ા �શ�ણ સંપૂણ� ફી માફી અને દીકરાઅાે 

માટે રાહતદારની ફી / સંપૂણ� ફી માફી.

જ�રતમંદ �વ�ાથ�અાેને �શ�ણ ખચ� માટે �. 

500/- થી 20,000/- ની �ાેલરશીપ અપાશે.

અા સમાજની સાવ�જ�નક �લ, કાેલેજ, �નવાસી ૂ

શાળા, છા�ાલયના �નમા�ણ માટે રાહત દરે જમીન, 

હળવા દરની લાેન અને સહાય.

01.  06.

�શ�ણ અને અારાે�ય

02.

07.

03.

04.

08.
05.

03.

04.

05.

07.

08.

09.

10.
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સરકારી નાેકરીઅાેમાં નાેકરીના રાે�ર �મ અને 

ભરતીની સમી�ા �ારા પૂવ�વત ���ત બનાવાશે.

અધ� સરકારી સં�ા/�હેર સાહસાે /સરકારની 

મા�લકીની /  પેટા કંપનીઅાે / સહકારી �ે�માં 

અનામતનાે અમલ કરાશે. 

સરકારી / અધ� સરકારી કમ�ચારીઅાેની ભરતીમાં 

કાે��ા� �થા / અાઉટ સાે�સ�ગ નાબૂદ કરી કાયમી 

ભરતી કરાશે.

�ાં સુધી અા સુધારાનાે સંપૂણ�પણે અમલ ન થાય 

�ાં સુધી ભરતીમાં અનામતની �ેગવાઈનાે અમલ, 

પગારના ચેક સરકાર તરફથી સીધા બે� ખાતામાં 

જમા થશે.

છ�ાં પાંચ વષ�થી હંગામી ધાેરણે ફરજ બ�વતા ે

જંગલ / અ� ખાતાના કમ�ચારીઅાે.

દસ વષ�થી રાેજમદાર તરીકે કામ કરતાં મજરાેને ૂ

કાયમી કરાશે.

અા સમાજના યુવક-યુવતીઅાે માટે રાેજગારી હેતુ 

કાૈશ�વધ�ન કે��ાેની �ાપના થશે.

અા�દવાસી �જ�ાઅાેમાં પછાત તાલુકાઅાેને 

અલગ તારવી ઉ�ાેગાેની �ાપના માટે �ાે�ાહન 

અપાશે.

વનઉપજના �ચાર અને વેચાણ માટે 'ગુજરાત વન 

ઉપજ' નામનું ઈ-�ેટફાેમ� બનાવાશે.

અા સમાજના યુવક યુવતીઅાેને �રાેજગાર માટે 

રાહતદરે �ધરાણ સાથે સબ�સડીની યાેજનાનાે 

લાભ મળશે.

રાે�-રાેટી માટે �ળાંતર કરતા અા સમાજના 

લાેકાેને ગામમાં જ રાેજગારી અાપવા મનરેગા 

યાેજના ફરી શ� કરાશે અને સમયસર પેમે� 

મળશે.

જંગલ �વ�તારમાં વસવાટ કરતા અા સમાજને વૃ� 

ઉછર માટે �ાે�ાહન અપાશે.ે

અમુલની તજ� પર બા�ુ અને પેપર �મલના 

મા�મથી માેટી સં�ામાં રાેજગારી સજ�નના 

�યાસ કરવામાં અાવશે.

01.  08.

નાેકરી-�વસાય

02.

સબ �ાનના નાણાં અા�દવાસી સમાજના 

લાભાથ�અાે માટે જ વપરાય તે માટે ખાસ કાયદાે 

બનાવાશે.

નગરપા�લકા –  કાેપા�રેશનમાં સામા�જક �ાય 

સ�મ�તઅાેની રચના કરાશે.

અા�દવાસી વસતીના �માણમાં કલ બજેટમાં 14 ુ

ટકા રકમ અનામત રખાશે અને સબ �ાનમાં 

પૂરતા �માણમાં રકમ ફાળવવામાં અાવશે.

બજેટમાં વધેલા નાણાં અાવતા વષ� અે જ યાેજના 

માટે કેરી ફાેરવડ� કરાશે.

02.

01.  03.

04.

સબસેમ �ાન બજેટ ફાળવણી - સામા�જક �ાય

અા�દવાસી �જ�ાઅાેમાં શેડયુલ-5 ની 

�ેગવાઈનાે અા�દવાસીઅાેના બંધારણીય 

અ�ધકારાેના ર�ણ માટે અમલ કરવામાં અાવશે.

પેસા અે� (Panchayat Extension to the 

Scheduled Areas Act) નાે અમલ કરવામાં 

અાવશે. જે અ�વયે �ામ સભાને �ાક�તક ૃ

સંશાધનાેના વહીવટ માટેની સ�ા અાપવામાં 

અાવેલ છ.ે

ભૂરીયા સ�મ�તની ભલામણાેનાે અમલ કરી 

જંગલની જમીન અને �ાક�તક તમામ સંશાધનાેના ૃ

ઉપયાેગ માટે �ામ સભાને સ�ા સા�પવામાં અાવશે.. 

ફાેરે� રાઇટ અે�નાે અમલ કરવામાં અાવશે. જે 

અ�વયે અા�દવાસીઅાેને જંગલની જમીનનનાે 

અ�ધકાર અાપવામાં અાવશે. અે માટેના પા�તા 

ધારવતા તમામ કેસાેનાે �નણ�ય કરવામાં અાવશે.

�રજે� થયેલા કેસાેને �ર�ુ કરવામાં અાવશે.

ભાજપ સરકાર �ારા અા�દવાસી સમાજ માટે 

વપરાતા ‘ વનવાસી’  અને ' વનબંધુ’ શ�ાેને 

સરકારની તમામ યાેજના અને રેકાેડ�માંથી દર ૂ

કરવામાં અાવશે.

વેદા�ા અને પાર-તાપી લ��ેજ �ાેજે�્સને 

લગતી તમામ મંજરીઅાે અને કાય�વાહીને ૂ

રદ/સમા� કરવામાં અાવશે.

�વ�વધ �ાેજે� માટે �વ�ા�પત થતાં નાગ�રકાેની 

સંપાદન કરાતી જમીનનું સમયબ� કાયદેસરનું 

વળતર અને પુનઃવસન માટે 'ગુજરાત 

�રહ�બ�લટેશન અે�' બનાવવામાં અાવશે. અે 

કાયદા અ�વયે વહીવટી તં� �ારા �વ�ા�પત 

લાભાથ�અાેનું સમયમયા�દામાં �રહે�બ�લટેશન 

જ�રી બનશે. કાયદામાં તં�ની જવાબદારી/ �વલંબ 

માટે દંડના�ક કાય�વાહીની �ેગવાઈ રાખવામાં 

અાવશે.

અા�દવાસીઅાેના બંધારણીય અને કાયદાઅાેની 

�ેગવાઇઅાે પર તરાપ મારતા અ� કાયદાઅાે 

અને ઠરાવાેને રદ કરવામાં અાવશે. અાવા અેક 

કાયદાે “�ે�ુ અાેફ યુ�નટી અે�રયા ડેવલપમે� 

અે� ટ�રઝમ ગવન�� અે�”ને રદ કરવામાં ુ

અાવશે. ખેડતાેની જબરજ�તીથી સંપા�દત કરવામાં ૂ

અાવેલ જમીન પરત કરવામાં અાવશે. 

અા�દવાસી કાઉ��લને બંધારણની કલમ 244 

હેઠળ કાયા�િ�વત કરાશે.

�ાઇબલ કાઉ��લના ચેરમેન તરીકે �ાઇબલ 

ધારાસ�ની �નમણૂંક કરવામાં અાવશે.

અા�દવાસીઅાેને લગતી કાેઈ પણ મહ�ની 

કાયદાકીય બાબત / ની�તને �ાઈબલ 

કાઉ��લની �વચારણા માટે લઈ જવાશે અને 

અં�તમ �નણ�યમાં કાઉ�ીલના અ�ભ�ાયને 

લ�માં લેવાશે.

01.  08.

બંધારણીય અ�ધકાર

** અનુસૂ�ચત જન��ત (ST) **

02.

03.

04.

05.

06.

07.

09.

10.

12.

11.

અા�દવાસી �વકાસ કાેપા�રેશનને ફરી કાય�રત 

કરાશે, અા�દવાસી સમાજના અા�થ�ક અને 

સામા�જક ઉ�ાન માટે અા �નગમને �. 2500 

કરાેડની ફાળવાળી કરવામાં અાવશે.

પછાતમાં અ�તપછાત અને ગરીબમાં અ�તગરીબ 

પ�રવારાેને સમાજ ક�ાણ યાેજનાઅાે અને 

ભરતીમાં ચડતા�મથી અ�ીમતા અાપી અં�ાેદયના 

�સ�ાંતનાે અમલ કરાશે.

શૈ��ણક અને અ� સરકારી યાેજનામાં અાવક 

મયા�દા પાંચ લાખ સુધી કરાશે.

અા સમાજના જદા-જદા �વ�તારાેમાં �બરસા મુંડા ુ ુ

કાે�ુ�નટી હાેલ બનાવાશે.

અા સમાજના �વ�તારાેમાં સહકારી મંડળીઅાેના 

સેવાકે��ાે ફરી શ� કરાશે.

અા સમાજના �વ�તારમાં પૂવ� પ�ીમાં તમામ ગામને 

�સ�ચાઈની �વ�ા, જ�ર પડે તાે �લફટ 

ઇ�રગેશનથી પાણી અપાશે. 

અા સમાજના દબળા, કાેલગા, પઠાર પ�રવારાેને ુ

�વ�વધ યાેજનાઅાેમાં અ�તા અપાશે.

01.  04.

સામા�જક સશ��કરણ

02.

05.

03.

06.

07.

03.

04.

05.

06.

07.

09.

10.

11.

12.

13.
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અા સમાજના છા�ાેને �વદેશ અ�ાસ માટે 

�ાેલરશીપ લાેન અપાશે.

અા સમાજના તેજ�ી તારલાઅાે માટે '�ાે�તબા 

ફલે' �શ�વૃ��ની �ેગવાઇ કરાશે.ૂ

અા સમાજ માટે રાેજગારલ�ી �શ�ણની અલગ 

�વ�ા ઊભી કરાશે.

અા�દવાસી �વ�તારમાં �શ�ણનું �તર સુધારી 

�શ�કાેની ખાલી જ�યા ભરાશે.

અા સમાજના �વ�તારાેમાં નવી હાઇ�લાે, કાૅલે�ે, ૂ

સરકારી �ા� ઈન અેઇડ સાથે શ� કરાશે.

નવા વગ�ખંડાેની મંજરી અપાશે.ૂ

અા સમાજ માટે RTI કાયદાનાે કડક અમલ કરાશે.

અા ��તના તમામ �ા�ેડ છા�ાલયાે/ અા�મ 

શાળાના �ાફને સ�ાનજનક પગાર અપાશે અને 

ભાેજન �ા�ની સમી�ા થશે.

11. 15.

12. 16.

�વ� અા�દવાસી �દવસ નવમી અાેગ�ની �હેર 

ર� �ન��ત કરવા માટે કાય�વાહી કરવામાં અાવશે.

અા�દવાસી �વ�તારાેમાં �ાેજે�્સમાં કામ કરતાં 

�મ�વીઅાેને અક�ાત �નધન પામે �ારે સરકાર 

તરફથી અાપવામાં અાવતી સહાય તેના પ�રવાર 

સુધી પહા�ચતી નથી. જે માટે કા��ેસ સરકાર અા 

સહાય પહા�ચે તે માટેની ચાે�સ �વ�ા 

ગાેઠવાશે.

ભાજપ શાસન દર�ાન રાજકીય અાંદાેલનાે અને 

રાજકીય વેરભાવથી કરવામાં અાવેલા ખાેટા કેસાેને 

�ા�યક �ર�ુ કરી પાછા ખ�ચી લેવામાં અાવશે.

જંગલ �વ�તારાેમાં થતાં ગેરકાયદેસર માઇ�ન�ગ અને 

લાકડાની ચાેરી રાેકવા /બંધ કરી કડક પગલાં 

ભરાશે અને જન ભાગીદારી. ખાણ મા�ફયાઅાે / 

ત�રાે સામે કડક પગલાં લેવાશે.

અા સમાજના નાગ�રકાે પર થયેલા અ�ાચારાેના 

કેસાેની તપાસ માટે સીટની રચના કરાશે. 

અા સમાજના જે લાેકાે કાેરાેનામાં �નધન પા�ા છ ે

તેમને ચાર લાખની સહાય અપાશે.

અા�દવાસી �વ�તારાેમાં પ�રવારદીઠ દર મ�હને પાંચ 

લીટર કેરાેસીનની ફાળવણી માટે કાય�વાહી કરાશે.

01.  04.

અ�

02.

05.

03.

06.

07.

ગામતળ / ખરાબાની / જંગલની જમીન પર વષા�થી 

રહેતા અા�દવાસીઅાેને રહેણાકનાે / મા�લકીનાે 

હક �નય�મત કરાશે,  અા�દવાસી ઘર�વહાેણા 

પ�રવારાેને 2027 સુધીમાં પાકં મકાન.ુ

શહેરાેમાં ઘર�વહાેણા અા�દવાસીઅાેને પાકા 

અાવાસાેની ફાળવણી,  �ામીણ �વ�તારમાં 

ઘરથાણની જમીન,  વૈક��ક �વ�ા �સવાય 

કાેઇને પણ બેઘર કરાશે નહ�.

અા�દવાસી પ�રવારની વારસાગત જમીનાેના નાના 

ટકડાને પણ સવ� નંબર અાપવામાં અાવશે.  ુ

સંયુ� મા�લકીના �ાેટમાં સરકારી યાેજનાના 

લાભ માટે વીજ �ેડાણ કે કેનાલનું પાણી મેળવવા 

વહીવટકતા�ની �નમણૂંક મા� રહેશે.

અાવાસ �નમા�ણ સહાયની રકમ વધારીને ��પયા 

�ણ લાખ સુધી કરાશે.

02.

01.  03.

04.

જમીન – મકાન ફાળવણી / વારસાઈ / અાવાસ / પુનઃ�ાપન

05.

હળપ�ત �વકાસ બાેડ�ને ફરી શ� કરાશે અને તેને 

બજેટથી �. 1000 કરાેડની ફાળવાળી કરાશે. જેનાે 

ઉપયાેગ મુ��ે હળપ�ત અાવાસના �નમા�ણ માટે 

કરવામાં અાવશે.

શહેરાે અને �ામીણ �વ�તારાેમાં રહેતા 

હળપ�તઅાેની કાૅલાેનીને ટીપીમાં પાછલી અસરથી 

કાયમ કરાશે અને રહેણાક/મા�લકીના હક અપાશે.

હળપ�તના અાવાસાે ટીપી ��મમાં સમાવાઇ ગયા 

હાેય તાે પણ તેઅાેને મા�લકીના ધાેરણે �ાેટ 

ફાળવણી /તે જ જ�યાઅે પુન:વસવાટના 

અ�ધકારી બનશે.

સરકારી /જંગલની જમીન પર વસતા હળપ�ત 

અાવાસાેને �નય�મત કરાશે.

02.

01.  03.

04.

હળપ�ત અાવાસ

અા�દવાસી �વ�ાથ�અાેના �શ�ણ માટે શાળા, 

કાૅલેજ, અા�મશાળા અને છા�ાલયાેનું �નમા�ણ.

સાવ�જ�નક �લ, કાૅલેજ, અા�મ શાળા, ૂ

છા�ાલયના �નમા�ણ માટે જમીન અને નાણાકીય 

સહાય. 

અા સમાજના તમામ નાગ�રકાેને રા�વ ગાંધી 

અક�ાત વીમા યાેજના હેઠળ �. 5  લાખનાે 

અક�ાત વીમાે, પ�રવારના દરેક સ�ાેને અારાે�ય 

માટે �. 10 લાખ સુધીની સરકારી હાે��ટલમાં �ી 

સારવાર / તપાસ / દવાઅાે.

બાળકાેના �શ�ણ માટે કે.�. થી પી.�. સુધી ક�ા 

�શ�ણમાં સંપૂણ� ફી માફી અને દીકરાઅાે માટે 

રાહતદારની ફી / સંપૂણ� ફી માફી.

જ�રતમંદ �વ�ાથ�અાેને �શ�ણ ખચ� માટે �.  

500/- થી �. 20,000/- ની �ાેલરશીપ અપાશે.

અા�દવાસી �વ�તારાેમાં �શ�ણ અને અારાે�ય 

સેવાના ખાનગીકરણ પર �નયં�ણ.

અા�દવાસી સમાજના યુવક-યુવતીઅાે માટે 

�ધા��ક પરી�ા માટે તૈયારી કરવા પેકેજ.

પા�પુ�તક મંડળ ફરી કાયા�િ�વ� કરી જ�રતમંદ 

દરેક છા�ાેને �વનામૂ�ે-રાહતદરે પા�પુ�તકાે.

અા સમાજના �વ�તારાેમાં છા�ાે માટે �લ, કાૅલે�ે ૂ

અને અા�મશાળા બનાવાશે.

અા �લ, કાૅલેજ, છા�ાલય માટે �ાફ અને ૂ

�શ�કાેની ભરતી કરાશે.

02.

01.  05.

06.

�શ�ણ અને અારાે�ય

03.

04.

07.

08.

09.

10.

13.

14.

17.

18.
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** લઘુમ�ત સમાજ **

રા�માં વસતા તમામ લઘુમ�ત અને ભાષાકીય 

લઘુમતીઅાે માટે સલામતી અને સુર�ાની ગેર�ી.

લઘુમતી સમાજને �નશાન બનાવતા 

ગેરબંધારણીય કાયદાઅાે  / �નયમાેનીની સમી�ા.

ટાેળાંશાહી �ારા અાચરવામાં અાવતી �હ�સાને 

અટકાવવા કાયદાકીય �ેગવાઇ.

વાેડા�નું રાજકીય સીમાંકન- �ડ�લ�મટેશન તટ� / 

�નયમ અનુસાર કરવામાં અાવશે.

બંધારણીય અ�ધકારાેના ર�ણ માટે કામ કરનાર 

કમ�શીલાે સામેની બનાવટી પાેલીસ ફ�રયાદાે માટે 

તપાસ સ�મ�ત રચાશે.

02.

03.

01.  04.

બંધારણીય અ�ધકારાે- કાયદાઅાે

05.



ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

ભાષાકીય લઘુમ�ત અને અ� ભાષા બાેલનાર

03.

07.

ગુજરાતમાં વસતા દરેક  પર�ાં�તયને  સુર�ા અને 

સમાનતાની ગેરંટી.

પર�ાંતીય માટે રે�વેના ��ાેનું �નવારણ લાવવા 

જ�રી પગલાં લેવાશે.

યુ.પી, �બહાર તથા અ� રા�ાેમાંથી અાવી વસતા 

લાેકાેને પડતી હાલાકી �નવારવા કે��માં યાે�ય 

રજઅાત કરવામાં અાવશે.ૂ

કાે��કટ વક�ર તરીકે ઉ�ાેગાેમાં કામ કરતાં 

પર�ાંતીય મજરાે, ફે�રયાઅાેની નાેધણી કરવામાં ૂ

અાવશે અને તેમને મજર કાયદાઅાે અ�વયે મળવા ૂ

પા� લાભ મળે તે માટે અસરકારક પગલાં લેવાશે. 

પર�ાંતીય સમાજ માટે સમાજ ભવન / કાે�ુનીટી 

હાેલ બનાવવા અા�થ�ક સહાય અાપવામાં અાવશે.

પર�ાંતીયાેના ડાેમીસાઈલ અને �તી �માણપ�ના 

��ાેના �નવારણ માટે ની�ત �નયમાેની સમી�ા કરી 

સરળ બનાવવામાં અાવશે.

ગુજરાતમાં વસેલા જદા જદા �ાંત અને ભાષા ુ ુ

ધરાવતા નાગ�રકાેને તેમની સાં��તક અને ૃ

ભાષાકીય �વૃ�તઅાે માટે �ાે�ાહન અને સહાય 

અાપવામાં અાવશે. 

02.

01.  05.

06.

04.

ઇબીસી સમૂહ

અા�થ�ક રીતે નબળા વગ� માટે બનેલ અાયાેગને 

સુ�ઢ અને અા�થ�ક સ�મ બનાવવામાં અાવશે.

તમામ નાગ�રકાેને રા�વ ગાંધી અક�ાત વીમા 

યાેજના હેઠળ �. 5 લાખનાે વીમાે, પ�રવારના દરેક 

સ�ાેને અારાે�ય માટે �.10 લાખ સુધીની સરકારી 

હાે��ટલમાં �ી સારવાર/ તપાસ/ દવા બાળકાેના 

�શ�ણ માટે કે.�. થી પી. �. સુધી  ક�ા�શ�ણ 

સંપૂણ� �ી તેમજ દીકરાઅાે માટે રાહતદારની / 

સંપૂણ� ફી માફી.

જ�રીયાતવાળા �વ�ાથ�અાેને �શ�ણ ખચ� માટે �. 

500/ થી 20,000/- ની �ાેલરશીપ અપાશે.

EBCના યુવક-યુવતીઅાે માટે �ધા��ક પરી�ા 

માટે તૈયારી કરવા પેકેજ અપાશે.

છા�ાેને �વદેશ અ�ાસ માટે �ાેલર�શપ લાેન 

અપાશે.

અા�થ�ક નબળા વગ�ના કટંબાેને ‘ઘરનું  ઘર’ ુ ુ

અાવાસ યાેજનાની ફાળવાળીમાં �ાથ�મકતા 

અપાશે.

02.

01.  03.

04.

ગુજરાતમાં કાેઈ પણ કટંબ અા�થ�ક પ�ર���તના લીધે મુ� ધારા અને સમાન તકથી વં�ચત ન રહી �ય તે માટે રા�માં દરેક ુ ુ

��ત / ધમ�ના લાેકાેને તેમની અા�થ�ક ���તને અાધારે તેમના સશ��કરણ માટે નીચેના પાગલાઅાે  :

05.

06.
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સરકારમાં અલગ લઘુમતી મં�ાલય રચાશે.

રા� માનવ અ�ધકાર પંચમાં તથા અ� 

અાયાેગમાં લઘુમતી સમાજને પુરતું �ાન 

અાપવામાં અાવશે.

માૈલાના અબુલ કલામ અાઝાદ લઘુમતી અાયાેગની 

રચના.

રા�ના અ�સં�ક નાણા અાયાેગને સુ�ઢ 

અને અા�થ�ક સ�મ બનવામાં અાવશે.

02.

01.  03.

ગવન��

04.

બંધારણની �ેગવાઈઅાે મુજબ લઘુમ�ત શૈ��ણક 

સં�ાઅાેને અપાયેલ �ાય�ાનું ર�ણ કરાશે.

લઘુમતી �શ�ણ �ે�ે ઉદ� મા�મની નવી સરકારી ૂ

મા��મક શાળાઅાે શ� કરાશે.

ઉદ� મા��મક- ઉ�,  મા��મક શાળાઅાેમાં ૂ

બાેડ�ના ��ાે ફરીથી ઉદ�માં અપાશે.ૂ

લઘુમતી �વ�તારાેમાં �ા� ઇન અેઇડ શાળા કાેલેજ 

�પાશે.

રા�ની �ાથ�મક / મા��મક ઉદ� શાળાઅાેમાં ુ

�ાેલીફાઈડ �શ�કાેની ઘટ પૂણ� કરાશે.

મદરેસાઅાેમાં બાળકાેને ધા�મ�ક �શ�ણ સાથે 

�ાથ�મક �શ�ણ મળે તે હેતુથી સંબં�ધત �હત 

ધારકાે સાથે સંવાદ કરી ની�ત ઘડવામાં અાવશે.

02.

01.  04.

�શ�ણ

05.

03. 06.

લઘુમ�ત સમાજને ધંધા રાેજગાર માટે ભેદભાવ વગર 

માફક લાેન / �ાે�ાહનાે / સહાય.

વડા�ધાનના લઘુમતીઅાે માટેના 15 સૂ�ીય

કાય��માેના અમલ માટે માેનીટર�ગ સ�મ�ત.

લઘુમતી સમાજની મ�હલાઅાેના અા�થ�ક 

સશ��કરણ માટે “મ�હલા બે�”ની રચના.

લઘુમ�ત સમાજની �કતા / તલાકશુદા બેહનાેને 

અાવાસ યાેજનાઅાેમાં અ�ીમતા.

લઘુમતી સમાજના �વ�તારાેમાં પાણ ઘરનું ઘર 

યાેજના અ�વયે અાવાસાેનું �નમા�ણ.02.

01.  04.

�ાથ�મક સુ�વધાઅાે – સશ��કરણ

05.

03.

વ� સંબં�ધત �વવાદાેના �નરાકરણ માટે રા�માં 

ઝાેન મુજબ ‘વકફ ���ુનલ’ રચાશે.

વકફ �મલકતાે ઉપરના ગેરકાયદે દબાણાે દર ૂ

કરવામાં અાવશે.

વકફ બાેડ�ના સરળ વહીવટ માટે ��ા ક�ાઅે 

અલગ અાેફીસ બનાવવામાં અાવશે.

મુિ�લમ તથા ���તી સમાજના ક��તાન માટે 

જમીનની ફાળવણી કરવામાં અાવશે.

02.

01.  04.

વકફ

05.



ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

ખુશહાલ ગુજરાતી 
મ�હલા સુર�ા અને સશ��કરણ12

કે.� થી પી.� સુધી મફત �શ�ણ.

મહ�ષ� દયાનંદ સર�તી �ાનયાેજના હેઠળ 

મે�ડકલ, ઇજનેરી અને અેમબીઅેમાં �વેશ 

મેળવનાર છા�ાઅાેને મફત લેપટાેપ.

મ�હલા સુર�ા માટે 100 ટકા નશાબંધી કાયદાનાે 

અમલ કરાશે. 

જ�રતમંદ છા�ાઅાેને �. 500/- થી �. 20,000/- 

સુધીની �શ�ણ ખચ� સહાય.

ઇ��રા ��યદ�શ�ની પાસ યાેજના હેઠળ અાઠ 

મહાનગરાેમાં, મ�હલાઅાે માટે રાહતદરે મુસાફરી.

�લ-કાૅલેજ જતી છા�ાઅાેને �ી/ રાહત દરે બસ ૂ

પાસ.

દરેક મ�હલાને રા�વ ગાંધી અક�ાત વીમા 

યાેજના હેઠળ �. 5 લાખનાે વીમાે, પ�રવારના દરેક 

સ�ાેને અારાે�ય માટે �. 10 લાખ સુધીની સરકારી 

હાે��ટલમાં �ી સારવાર/ તપાસ/ દવા અને 

બાળકાેના �શ�ણ માટે �ી ક�ા �શ�ણ તેમજ 

દીકરાઅાે માટે પરવડે તેવી ફી માટે 'ફી રાહત 

યાેજના'નાે લાભ મળશે. 

02.

03.

04.

01.  05.

07.

મ�હલા �શ�ણ

06.

45 46

SC, ST, OBC, EBC નાે લાભ મેળવતા લાેકાેનાં અ�ધકારાેના સંર�ણ માટે તાલુકા �તરીય સ�મ�તઅાેની રચના કરવામાં 

અાવશે.

સામા�જક સુર�ા

�સ�નયર �સ�ટઝન ને �. 2,000નું મા�સક પે�શન.

તમામ �સ�નયર �સ�ટઝનને �.10 લાખની 

મયા�દામાં મફત સારવાર, તપાસ અને દવા.

વૃ�જનાેની સુર�ા માટે �સ�નયર �સ�ટઝન 

હે�લાઇન.

વ�ર� નાગ�રકાેને ડાયા�બટીસ અને �લડ�ેશરની 

દવા �ી, મેડીકલ ચેકઅપ �ી.

અેકલા રહેતા જ�રતમંદ વૃ�ાેને અ� સુર�ા 

યાેજના સાથે �ેડાશે.

02.

01.  

03.

04.

�સનીયર �સટીઝ�

05.

બીપીઅેલ કાડ�ના અભાવે કાેઈ પણ યાે�યતા 

ધરાવતાે પ�રવાર સરકારી યાેજનાઅાેના લાભથી 

વં�ચત ના રહે તે માટે બીપીઅેલ કાડ� યાદીની ચૂંટણી 

કાડ�ની માફક સતત સુધારણા કરાશે. 

બીપીઅેલ કાડ�ધારક યાદી સુધારણા કયા�ના �ણ 

માસની અંદર હાથ ધરાશે. બીપીઅેલના માપદંડાેને 

�વહા� બનાવવામાં અાવશે.  સાથે સાથે 

દ�પયાેગ અટકાવવા ખાેટી મા�હતી અાપનાર સામે ુ

���મનલ કેસ કરવામાં અાવશે.

01.  02.

બીપીઅેલ કાડ�

�દ�ાંગાેને સરકારી- ખાનગી સં�ાઅાેમાં નાેકરી 

માટે 4% અનામત.

‘અ�ાવ� �દ�ાંગ યાેજના’ હેઠળ �રાેજગાર માટે 

50 % સબ�સડી લાેન.

�દ�ાંગાે –  �નરાધાર વૃ�ાેને પે�શનની રકમ 

વધારીને �. 2000 કરાશે.

�દ�ાંગાે અને તેમના બાળકાેના અ�ાસ માટે ફી 

માફી.

�દ�ાંગાેને મકાનની ફાળવણીમાં અ�તા.

દરેક �વકલાંગને �વકલાંગતા અાંકના અનુસાર 

બીપીઅેલ કાડ�.

01.  04.

�દ�ાંગાેનાે ઉ�ષ�

02.

03.

05.

06.
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ખેડત મ�હલા માટે 'ખેડત'ની �ા�ામાં સુધારાે ૂ ૂ

કરાશે.

�વધાનસભામાં મ�હલાઅાે માટે 33 ટકા અનામતના 

ખરડાને મંજરી.ૂ

અાગામી પાંચ વષ�માં 5 લાખ મ�હલાઅાેની સરકારી 

નાેકરીમાં ભરતી.

પાેલીસ અને સેનામાં જવા માંગતી દીકરીઅાે માટે 

'ઝાંસીની રાણી તાલીમ અેકેડમી'ની રચના.

સમાન વેતન, સમાન કામનાે અમલ કરાશે.

મ�હલા ઉ�ાેગ સાહ�સકાે માટે અેક કરાેડ સુધીના 

ટન�અાેવર સુધી �ે� �ૂટી અને �ેટ 

�અેસટીમાંથી મુ��.

�યં સહાયતા સમૂહ હેઠળ ��નભ�ર બહેનાેની 

�. 10,000/- સુધીની સરકારી લાેન માફ. સખી 

મંડળની બહેનાેને �. 2 લાખ સુધીની રાહતદરની 

લાેન અા માટે �.  5,000 કરાેડની ફાળવળી.

અાંગણવાડી-અાશાવક�ર વગેરે બહેનાે માટે 

મા�ઘવારી અાંક સાથે �ેડેલ લઘુ�મ વેતન.

મ�હલા ક�ાણ માટે 'રમાબાઇ અાંબેડકર કટંબ�ી' ુ ુ

કાય��મ બનાવાશે, 1000 કરાેડની ફાળવણી.

�રાેજગાર અને ઉ�ાેગ સાહ�સકતા માટે માઇ�ાે -  

ફાઇના� લાેનની �વ�ા, અા માટે �. 1,000/- 

કરાેડની ફાળવણી.

મ�હલાઅાેને ખેતી અને પશુપાલન માટે બે લાખ 

સુધીની લાેન અને સબ�સડી.

દરેક નગરપા�લકા અને તાલુકા�તરે 'ઇ��રા 

��યદશ�ની �યં સહાયતા સંયાેજક'ની �નમણુંક.

અાંગણવાડી, અાશાવક�ર અને મ�ાહન ભાેજનમાં 

કામ કરતી બહેનાેને મા�ઘવારી અાંક સાથે �ેડેલ 

લઘુ�મ વેતન ન�ી કરી, કાયમી નાેકરી અપાશે. 

02.

01. 08.

મ�હલા રાેજગાર

મ�હલા સુર�ા માટે પી�ડત મ�હલાઅાેના �ાય માટે 

ફા� �ેક મ�હલા કાેટ�ની રચના.

મ�હલાઅાે સામે થતી �હ�સાને રાેકવા દરેક તાલુકા/ 

વાેડ�માં �સ�ગલ �વ�ાે �સ�મ અને હે�લાઇનની 

�વ�ા.

�તીય સતામણી અટકાવવા તથા મ�હલા સુર�ા 

માટે 'દગા�શ�� દળ'ની રચના.ુ

મ�હલાઅાેને સુર��ત પ�રવહન માટે માેટા શહેરાેમાં 

�તં�ાસેનાની 'ઇ��રા ગાંધી' �પ� �ર�ા અને 

�પ�ક કેબ સ�વ�સ શ� થશે. અા માટે સાે� લાેન 

અને સહાય.

સરકારમાં અેકલ મ�હલા �વભાગની રચના કરાશે.

�વધવા સહાય, વૃ�ાવ�ા પે�શનની દર �ણ વષ� 

સમી�ા, હાલના પે�શનને �. 2,000 કરાશે.

દીકરીઅાેને �ગ�થી �ા�ફર થતી �મલકતાે પર 

�ે� ડયુટી સંપૂણ� માફ.

મ�હલાના નામે 'ઘરનું ઘર' ખરીદાય તે માટે �ે� 

ડયુટી સંપૂણ� માફ.

અેકલ નારી માટે “મૃદલા સારાભાઈ મ�હલા ુ

સશ��કરણ કાડ�” જેમાં બીપીઅેલના તમામ 

લાભાે.

�ા� �વ�તારમાં રહેતી અેકલ જમીન�વહાેણી 

મ�હલાને પાંચ ગૂંઠા જમીન અપાશે.

02.

04.

01.  

05.

07.

08.

મ�હલા સુર�ા – સશ��કરણ

03.

�વધવા અને અેકલ નારી બહેનાેને પશુપાલન માટે 

50 ટકા સબ�સડી સાથે 50 હ�રની લાેન.

�ક�ર, �ા�જે�સ� તથા L.G.B.T. કાે�ુ�નટીના 

અ�ધકારાેના ર�ણ માટે ક�મશનની રચના.

દરેક મ�હલા માટે સરકારી અારાે�ય કે�� પર થી �ી 

સે�નટરી પેડનું �વતરણ.

�વધવા, વૃ�, અેકલ નારી ઉપરાંત તમામ જ�રતમંદ 

મ�હલાને મ�હને �. 2,000/- નું મા�ઘવારી

 અેલાઉ�.

‘મધર ટેરેસા મ�હલા �� યાેજના' અ�વયે 45 

ંવષ�થી વધુ ઉમરની દરેક બહેનાેને સરકારી/ 

સરકાર મા� હાે��ટલમાં ��ત વષ� �ી મે�ડકલ 

બાેડી ચેક અપ.

દરેક મ�હલાને રા�વ ગાંધી અક�ાત વીમા 

યાેજના હેઠળ �. 5 લાખનાે વીમાે,પ�રવારના દરેક 

સ�ાેને અારાે�ય માટે �. 10 લાખ સુધીની સરકારી 

હાૅ��ટલમાં �ી સારવાર/ તપાસ/ દવા અને 

બાળકાેના �શ�ણ માટે �ી ક�ા �શ�ણ તેમજ 

દીકરાઅાે માટે પરવડે તેવી ફી માટે ફી રાહત 

યાેજનાનાે લાભ મળશે.

12.

11.  15.

03.

04.

05.

06.

07.

09.

10.

11.

12.

13.

06.

09.

10.

13.

14.

16.

47 48
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13. 16.

ખુશહાલ ગુજરાતી 
લાેકશાહી - બંધારણીય અ�ધકાર - કાયદાે અને �વ�ા - સંસદીય કાય�વાહી13

નાત, �ત, ધમ� કે પ�ીય ભેદભાવ વગર કાયદાનું 

શાસન.

રાજ�ાેહ અને પાસાના કાયદાના દ�પયાેગ પર ૂ

�નયં�ણ.

રા�માં લાેકશાહી અને બંધારણીય અ�ધકારાેનું 

પુનઃ પાલન.

ભાજપ શાસનમાં ��ના બંધારણીય અ�ધકાર 

અને �ા�યક સમાનતાના �સ�ાંતાે પર અા�મણ 

કરતા �વ�વધ કાયદાઅાેની સમી�ા/ સુધારા/ રદ 

કરવાની કાય�વાહી કરાશે .

મી�ડયા - સાે�શયલ �મ�ડયામાં મહાપુ�ષાેના 

ચા�ર� ખંડન, અફવા, નફરતની રાજની�ત સામે 

કડક કાયદાકીય કાય�વાહી.

નફરત અને અાંતક �ચાર – �સાર સામે કડક 

કાયદાકીય કાય�વાહી.

વાણી અને અ�ભ��� �તં�તાના અ�ધકારાનેી 

�ળવણી.

લાેક અાંદાેલનાેને ડામી દેવા 1 4 4 ની કલમનાે 

દ�પયાેગ રાેકાશે.ુ

�બ�ીસ બાનાેના કેસના અારાેપીઅાેની સ� માફ 

કરવાના �નણ�યને રદ કરવાની કાય�વાહી કરાશે.

પાેલીસ �ારા રાજકીય અાગેવાનાે / સામા�ક 

કાય�કરાેને નજરકેદ કે �ડટેઇન કરવાની 

�બનકાયદાકીય દબાણ બંધ કરાશે.

ભાજપ શાસનમાં થયેલા જન અાંદાેલનાે, દેખાવાે, 

ધારણાના કેસાે, રાજકીય �ેષભાવ / વેરભાવથી 

કરવામાં અાવેલા ખાેટા કેસાે, �ર� ૂકરી �ા�યક 

���યાથી પરત ખ�ચાશે.

નાણાકીય વષ�માં અાેછામાં અાેછા 50 �દવસ માટે 

�વધાનસભાની કાય�વાહી.

02.

03.

04.

05.

01.  07.

08.

09.

10.

11.

�શાસન-જનભાગીદારી – નાગ�રક સંગઠનાે

ભાજપ શાસનમાં ��� કે સમૂહાે સામે �ેષભાવ / 

વેરભાવથી કરવામાં અાવેલા અ�ાચારાે અને 

ખાેટા કેસમાં સહયાેગ કરનાર તં�ની જવાબદાર 

���અાે સામે કડક કાયદાકીય પગલાં / કડક 

સ�ની કાય�વાહી કરાશે.

�ા�નક �રા�ની સં�ાઅાેમાં ચૂંટાયેલા 

સ�ાેની ખરીદફરાેખ અને પ�પલટાના દષણને ૂ

ડામવા માટે પ�ાંતર ધારા �વરાેધી કાયદાનાે 

અસરકારક અમલ / કાયદામાં સુધારાે કરાશે.   

ઉના કાંડ, ન�લયાકાંડ, થાનગઢ કાંડ, પેપરલીક 

કાૈભાંડ,  ધમણ વે��લેટર કાંડ,  કાેરાેનાકાળમાં 

દવાઅાે, અાે��જનના કાળાબ�ર, માેરબી પૂલ 

દઘ�ટના તથા પાટીદાર અાંદાેલન વખતે ુ

અ�ાચારાેના બનાવાેની તપાસ/સમી�ા તથા 

�ાય.

ખરીદવામાં અાવેલા પ�પલટ ધારાસ�ાેની સીટ ુ

�ારા તપાસ .

ધારાસ�ાેની ખરીદ-વેચાણ રાેકવા કડક કાયદાે.

લાેકશાહી મજબૂત કરવા બેક ટ બેલેટનાે ુ

તા�ા�લક અમલ,  �ા�નક ચૂંટણીઅાેથી 

શ�અાત,  �વધાનસભા - લાેકસભામાં બેલેટથી 

ચૂંટણી માટે કાય�વાહી.

ભાજપ સરકારે બંધ કરેલ �વધાનસભાની 

કાય�વાહીનું �વંત �સારણ ફરી શ�.

કેગ �રપાેટ�,  અાયાેગ રીપાેટ�સ,  �હેર �હસાબ 

સ�મ�તના અહેવાલાે �વધાનસભામાં મૂ�ાનાં 

�થમ સ�ાહમાં જ �હેર કરાશે.

06. 12.

14.

15.

17.

18.

19.

20.

��ાચાર �નવારણ માટે લાેકાયુ� સં�ાને 

મજબૂત કરાશે.

��ાચાર �નવારણ માટેના વત�માન કાયદામાં 

સુધારાે / સમય મયા�દામાં તપાસ અને ફા��ેક 

કાેટ�ની કાય�વાહી તેમજ કડક સ�ની �ેગવાઈ 

કરતાે નવાે કાયદાે.

ભાજપ શાસનમાં પાટ�વાદ / સગાવાદ / 

��ાચારને કારણે ફેલાયેલી અરાજકતા સામે કડક 

કાય�વાહી કસુરવારાે સામે પગલાં. 

ભાજપ શાસનમાં અાચરવામાં અાવેલા ��ાચાર - 

કાૈભાંડાેની સઘન તપાસ અને  કાય�વાહી.

01.

02.

03.

04.

��ાચાર �નવારણ

દા�બંધીના કડક અમલ માટે પાેલીસની 

જવાબદારી ન�ી કરાશે.

��સના દષણને રાેકવા બાળકાેના ઉપયાેગ માટે ૂ

બ�ા ન હાેય તેવા પદાથા�, થીનર, સાે�ુશન 

�ુબ, સાેલવ�, પે�ાેલ બાળકાેન ે વેચાણ પર 

��તબંધ.

વાેડ� / તાલુકા લેવલે �સન મુ�� કાઉ�ે�લ�ગની 

�વ�ા.

દરેક �જ�ા શહેરાેમાં �સનમુ�� કે��ાે- 

મ�હલાઅાે માટે અલગ �વ�ા.

‘�ેટ નારકાેટી� કં�ાેલ �ાેરાે (S.N.C.B)’ ની 

રચના. 

રા�માં પકડાતા હ�રાે કરાેડ ��પયાના ��સના 

ંજ�થાઅાેના કેસાેમાં ઊડી તપાસ અને 

અારાેપીઅાેને સ� સ�ની કાય�વાહી .

01.

02.

04.

05.

��સ / નશા મુ��

03.

06.
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ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

નાગ�રકાેના ��ાેના ઉકેલ અને ઝડપી કાય�વાહી 

માટે જન ભાગીદારી, તમામ સરકારી �વભાગાેમાં 

તાલુકા / વાેડ�થી રા� સુધી �ેક હાે�સ�ના 

��ત�ન�ધ� સાથેની સલાહકાર સ�મ�તઅાે.

સરકારની સાથેના નાગ�રકાેના કાયદાકીય �વવાદાે 

�નવારવા અ�ાસ સ�મ�ત બનાવી તેના �નવારણ 

માટેની �વ�ા ઊભી કરવામાં અાવશે. 

અગ� કારણાેસર ની�ત �નયમાેના દેખીતા ખાેટા 

અથ�ઘટનથી ઊભા કરવામાં અાવતા �વવાદાે માટે 

તં�ની જવાબદારી પણ ન�ી કરાશે .

�ાયતં� �ે�ે રાજકાેટ, વડાેદરા અને સુરત ખાતે 

હાઇકાેટ�ની બે�ચ માટે કાય�વાહી.

નાગ�રકાે તેમની ફ�રયાદ અંગે ઉ� ક�ા સુધી 

રજઅાત કરી શકે તે માટે વાેડ� / તાલુકા ક�ાઅે ૂ

અાેફ લાઈન અને અાેન લાઈન મુ�મં�ી 

જનશ�� કે��ાે.

�વકેિ��ત શાસન �વ�ા માટે દરેક ઝાેનમાં 

�ડ�વઝનલ ક�મશનરેટની રચના.

નવા જ�ેની �નમણૂંક માટે �ુડી�શઅલ 

અેપાેઇ�મે� ક�મશનની રચના માટે કાય�વાહી.

સામા� નાગ�રકાેને �ાય માટે “�ા�યક સલાહ 

અને સહાયતા” કે��ાેની �ાપના.

મા�હતીના અ�ધકાર કાયદાનાે �મા�ણકપણે 

અમલ.

01.

02.

05.

06.

વહીવટી સુધારણા

03.

04.

07.

08.

09.

નાગ�રક સંગઠનાે અને કમ�શીલાેને રા�ના 

�વ�વધ �ે�માં સશ��કરણની ���યાના અેક 

મહ�ના ભાગીદાર તરીકે અાવકારવામાં અાવશે.

અા સંગઠનાે સાથે દરેક ક�ાઅે ની�ત �વષયક 

બાબતાે ઉપર �નય�મત વાતા�લાપ કરવામાં અાવશે 

અને તે માટેની સલાહકાર સ�મ�તમાં �ાન 

અાપવામાં અાવશે.

અા સંગઠનાે / કમ�શીલાેના અનુભવ અને કાય�ને 

લ�યમાં લઈ તેઅાેનું રે�ટ�ગ કરવામાં અાવશે.

રા�માં ‘ સાે�શયલ અે�ેર ���ાેરશીપ’નાે 

ક�ે� �વકસાવવામાં અાવશે.

નાગ�રક સંગઠનાે અને કમ�શીલાેને અમલીકરણ 

માટે ભાગીદાર બનવા �ાે�ાહન અપાશે. 

01.

02.

03.

04.

જન ભાગીદારી – નાગ�રક સંગઠનાે

05.

કાયદાે �વ�ાના કડક અમલ,  ગુનાઅાેની 

સં�ા,  તપાસ અને સ�ના �માણ માટે 

પાેલીસકમ�અાે / અ�ધકારીઅાેની જવાબદારી.

રાજકીય કાય��માે-તહેવારાેના બંદાેબ�ત માટે 

અલગ પાેલીસ દળની �ેગવાઇ.

ગુનાખાેરી રાેકવા મ�હલા સુર�ા માટે સીસીટીવી 

કેમેરાનું નેટવક� .

રા�માં ઝડપી �ાય માટે ગંભીર �કારના 

ગુ�હાઅાે માટે ફા�-�ેક કાેટ� માટેની કાય�વાહી.

પાેલીસ �વભાગમાં વષા�થી ખાલી જ�યાઅાે પર 

ભરતી.

સાઇબર �ાઇમને રાેકવા દરેક �જ�ામાં સાઈબર 

ફા� �ેક કાેટ�ની રચના.

�ાજખાેરાેના �ાસમાંથી ગરીબ ��ની મુ�� માટે 

શાહકાર ધારાનાે અસરકારક અમલ.ુ

ચીટફંડાેની છતરપ�ડીનાે ભાેગ બનેલ નાગ�રકાેને ે

�ાય માટે �ાઈમ �ાંચ તપાસ ટીમની રચના.

અસમા�ક ત�ાે,  ભૂમા�ફયા,  �ગ મા�ફયા, 

બૂટલેગરાે, �ાજખાેરાેના �ાસથી જનતાને મુ��.

લાંચ ��તને રાેકવા ��ાચાર �વરાેધી નવા 

કાયદાની રચના.

પાેલીસ કમ�ચારીઅાેની સ�વ�સ ક��શન અને 

પડતર ��ાેના ઉકેલ માટે �વચારણા અને ઉકેલ.

01

02.

03.

04.

06.

07.

કાયદાે અને  �વ�ા

05.

08.

09.

10.

11.
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અા જન ઘાેષણા પ�મા ં ગુજરાતની જનતાના 

મનની વાત કંડારાયેલી છ તેથી અા ઘાેષણા પ� ે

કા��ેસની અાગામી સરકારનાે - ‘જનતા સરકારનાે’ 

રાેડ મેપ હશે.

કા��ેસનાં અા જન ઘાેષણા પ�માં અપાયેલાં 

વચનાેના અસરકારક અમલ માટે અને સરકારના 

�નણ�યાેમાં જનતાની ભાગીદારી તથા દેખરેખ 

સુ�ન��ત કરવાં માટે અેક �ાય� અન ેસંવૈધા�નક 

‘�ાય ક�મશનની’ રચના કરવામાં અાવશે.

01. 02.

�ાય ક�મશન



ગુજરાત �દેશ કા��ેસ સ�મ�ત 

રા�ની અા�થ�ક ની�તના કે��માં ‘ સામા� જનતાની 

સુખાકારી, તેનું સશ��કરણ અને રાેજગારી સજ�ન’ રહેશે.

રા�ના �વકાસના માપદંડ સાથે સુખાકારી ઇં�ે�ને 

�ેડવામાં અાવશે.

અા�થ�ક ની�તના ઘડતરમાં,  પરંપરાગત અા�થ�ક સૂચકાંકા ે

ઉપરાંત ક�ષ અને �ામીણ �વકાસ,  સ�વ�સ સે�ર, ૃ

રાેજગારલ�ી ઉ�ાેગાે તેમજ પછાત �વ�તારાેમાંના રાેકાણ, 

રાેજગારી સજ�ન અને નાગ�રક સુ�વધાઅાે માટેના રાેકાણાેને 

મહ�ના માપદંડ તરીકે �ેડવામાં અાવશે.

રા�ની સામા� જનતાની સુખાકારી માટે તેમને 

મા�ઘવારીમાંથી રાહત અાપવા અને તેઅાેની રાેજબરાેજની 

નાગ�રક સુ�વધાઅાે અને અાવાસ �નમા�ણ તેમજ �ા�પાેટ�, 

અારાે�ય અને �શ�ણ માટે જ�રી ભંડાેળ ફાળવવામાં અાવશે 

અને તે માટેના અા�થ�ક �ાેત પણ ઊભા કરવામાં અાવશે. 

ભાજપ સરકાર �ારા બેફામપણે વધારવામાં અાવેલા તમામ 

�કારના ટે�ની સમી�ા કરી �હેર સામા� જનતાને 

�શ�તા ભારે વેરામાં 20% જેટલાે ઘટાડાે અાગામી વષા�માં 

કરવામાં અાવશે.

�અેસટીના અને �ાપાર ઉ�ાેગના ��ાેના ઉકેલ માટે ઉ� 

ક�ાની ઉ�ાેગ-નાણામં�ીની અ��તામાં સલાહકાર 

સ�મ�તની રચના કરવામાં અાવશે. 

02.

03.

04.

01.  07.

08.

09.

10.

રા�માં �શ�ણ અને અારાે�યના �ાપારીકરણ પર ��તબંધ 

લગાવી તે �ે�ની અા�થ�ક રાેકાણની જ��રયાત માટે બજેટમાં 

રા�ના �.ડી.પી.ના 5 ટકા સુધીની રકમ અા �ે� માટે 

ફાળવવાશે.    

કા��ેસની સરકાર બનતા જ નવી રાેજગારલ�ી અને પછાત 

�વ�તારાેના �વકાસ માટેની સંતુ�લત અાૈ�ાે�ગક ની�ત ઘડવામાં 

અાવશે.

ગુજરાતનાં �ાપાર ઉ�ાેગની �ધા��ક શ�� �ળવી રાખવા 

અને તે માટે ટે�ેશનના દર, વીજળીનાં દર, �ાેપટ� ટે�, 

પ�રવહન,  ટાેલટે�,  �અેસટી દર,  રાે-મટીરીયલ અને 

રાેય�ી દર તેમજ �ાજ દરાેની સમી�ા કરી ટે� માળખાને 

�વહા� બનાવવામાં અાવશે.

રા�ના �હેરાતાે અને સમારંભાેના ઉડાઉ ખચ�મા કાપ, તેમજ 

સાદાઈ અને કરકસરભયા� વહીવટથી �હેર અને વહીવટી 

ખચ� પર �નયં�ણ અને �હેર દેવા પર પણ �નયં�ણ �નયમન 

કરાશે.

ગેસ અને �ડઝલને �અેસટીમાં અાવરી લેવાય તે માટે પણ 

�યાસાે કરવામાં અાવશે.

�.અેસ.ટી.માં નવી ના�ધણીઅાે સહેલાઈથી થાય તે માટેના 

પગલાં લેવામાં અાવશે. 

કાેઈપણ �ાેડ�માં 18 ટકાથી વધારે �.અેસ.ટી. નહ� લેવાય તે 

માટે GST કાઉ��લમાં કા��ેસ સરકાર રજઅાત કરશે.ૂ

ખુશહાલ ગુજરાતી 
અા�થ�ક ની�ત - કરવેરા14
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05.

06.

11.

12.

13.

ખુશહાલ ગુજરાતી 
�ાપાર, ઉ�ાેગ, પય�ટન15

�ાપાર ઉ�ાેગની �ધા��ક શ�� �ણવણી માટે 

વીજળીનાં દર �ાેપટ� ટે�, પ�રવહન, ટાેલટે�, 

�અેસટી દર, રાે-મ�ટરીયલ, રાેય�ી દર અને 

�ાજદરાેની સમી�ા કરાશે.

�ણ માસમાં 'ગુજરાત �ાપાર ઉ�ાેગ નવસજ�ન 

ની�ત' હેઠળ નવી અાૈ�ાે�ગક ની�તની રચના.

અાગામી બે વષ�માં 50 કરાેડનું ટન� અાેવર ધરાવતા 

1,000 અેકમાેની �ાપના.

ઉ�ાેગાે અને વેપારીઅાેના ��ાે માટે �જ�ા અને 

રા� �તરે સલાહકાર સ�મ�તની રચના.

વહીવટી �વલંબ / કનડગત �નવારવા �સટીઝન 

ચાટ�ર અને અારટીઅાઈની તજ� પર નાગ�રક 

અ�ધકાર ક�મશનની રચના અને અેપેલેટ 

કાય�વાહીની �વ�ા.

�બન�દ�ષત ઉ�ાેગાે,  ઇલેક�ાે�નકસ ૂ

અેસે���લ�ગ, �ા��ક, ફામા�, ગારમે�, અે�ા ે

�ાેડ�સ અે���નયર�ગ જેવા રાેજગારલ�ી 

ઉ�ાેગાે માટે ‘કલ�ર પાક� ’/ વસાહત.

માેરબી �સરા�મક, રાજકાેટ અેિ�જ�નય�રગ�  અને 

અમરેલી, ભાવનગર, સુરતમાં હીરા ઉ�ાેગ, કાપડ 

ઉ�ાેગ માટે �ે�શયલ ��ર.

રાજયના ટે�ટાઇલ અને ગારમે� ઉ�ાેગની વૈ��ક 

અાેળખ માટે નવી ટે�ટાઇલ ની�ત.

પછાત તાલુકાઅાેના �વકાસ માટે ડેવલપમે� બાેડ� .

નાના વેપારીઅાે –ઉ�ાેગાેને �ધરાણ હેતુ �. 5,000 

કરાેડનું �ાેલ �બઝનેસ- અેમઅેસઅેમઈ ફંડ.

ઉ�ાેગ ધંધાના અેક જ લાયસ�માં બધા 

લાયસ�નાે સમાવેશ થઇ �ય તેવી �વ�ા.

02.

03.

04.

05.

01.  06.

07.

09.

10.

11.

�ાપાર –ઉ�ાેગ

08.
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મ�હલાઅાે, ટેકનાે�ેટ અને યુવા સાહ�સકાેને દસ 

ટકા ડાઉન પેમે� તથા હળવી શરતાેની લાેન અા 

માટે �. 2,500 કરાેડનું ભંડાેળ.

મ�હલા ઉ�ાેગ સાહ�સકાે માટે અેક કરાેડ સુધીના 

ટન�અાેવર સુધી �ે� �ૂટી અને �ેટ 

�અેસટીમાંથી મુ��.

નાના વેપારીઅાેના �ધરાણ માટે ક�મ�ટની રચના.

માેગ�જ માટેની �ે� ડયુટીમાં ઘટાડાે.

તમામ �કારની મંજરીઅાે સમય મયા�દામાં ૂ

અાેનલાઇન મળે તેવી �વ�ા.

જેમણે 2 5  વષ� સુધી ટે� ભયા� હાેય અેવા 

ઉ�ાેગકારાે, વેપારીઅાેને ‘સ�ાનીય વેપારી કાડ�’.

મ�મ અને નાના �ેલના ઉ�ાેગાે માટે નવી ક�ટર ુ

ઉ�ાેગ ની�ત.

સીક યુ�નટ �રવાઇવલ ક�મટીની પુનઃરચના.

12.

13.

અાેનલાઇન અને માેલ ક�ચર સામે રીટેઈલ 

વેપારીઅાે ટકી રહે તે માટે કાયદાકીય �ેગવાઇ.

ઉ�ાેગાેને �નરંતર વીજ પુરવઠાે. નાના અને મ�મ 

કારખાનેદારાેને રાહતદરે વીજળી.

�ા�પાેટ� ખચ�માં લેવલ �ેઈંગ �ફ� માટે ટાેલ 

ટે�નાે �ર�ૂ / શ� તેટલાે ઘટાડાે,  વપરાશ 

અાધા�રત દર માટે કાય�વાહી.

દરેક મહ�ના અાૈ�ાે�ગક �નકાસ કે��ાેમાં 

ઇ�રનેશનલ કાગા� ક�ેઇનર ડેપાે.

રા�માં 150 ચાેરસ ફટ થી અાેછ �ે�ફળ ધરાવતી ંૂ ુ

દકાનાે / અાે�ફસાે/ વગેરેના ઉપયાેગ કરતા તમામ ુ

�કારના �ાવસા�યકાે / �રાેજગારીતાે / 

વેપારીઅાેના �ાેપટ� ટે�ની અાકારણી ઉ�ાેગાેના 

ધાેરણે - ટે�મા 70 ટકા જેટલી રાહત મળશે.

ઇ�મ ટે�ની મયા�દામાં પગાર / અાવક ધરાવતા 

પગારદારાે/ �રાેજગારીતાે / વેપારીઅાે / 

�ાેફેશનલાેનાે �વસાય વેરાે માફ કરવામાં અાવશે.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

�અાઈડીસી વસાહતાેનું ઈ��ા��ર �વ� 

ક�ાનું બનાવવામાં અાવશે.

દરેક તાલુકામાં �અાઈડીસી વસાહત અને 

�અાઈડીસીની કામગીરીમાં પારદશ�કતા લવાશે.

 પડતર દરખા�તાેનાે અાગામી �ણ માસમાં �નકાલ.

પરંપરાગત કારીગરાે માટે દરેક તાલુકામાં �મ�ન 

અે�ેટ, ન�વા ડાઉન પેમે� અને રાહત દરનું 

લાંબા ગાળાનું �ધરાણ.

ઉ�ાેગકારાેના પડતર ��ાે માટે સતત સંવાદ, દરેક 

વસાહતની અેડવાયઝરી ક�મટી.

દરેક વસાહતમાં જ�રી તમામ યાે�ય 

ઇ��ા�કચરની સમી�ા અને �ણ માસમાં પૂણ�તા.

અાૈ�ાે�ગક વસાહતાે અને તેની ન�કના શહેર કે 

ગામને ��ન �સટી તરીકે �વકાસ.

�અાઈડીસી અને અાૈ�ાે�ગક ઝાેન સુધી અાવવા-

જવા માટે �હેર પ�રવહન.

02.

01.  05.

�અાઈડીસી

03.

04.

06.

07.

08.

પય�ટનના �વકાસ માટે ટ�ર� પાક�ની �ાપના.ુ

હાેટેલ ઉ�ાેગને �ાે�ાહન, બજેટ હાેટે�ને �વશેષ 

�ાે�ાહન.

હાેટેલ, સામા�જક–ધા�મ�ક સં�ાના સાવ�જ�નક 

�વ�ામ ગૃહાે માટે જમીન-સાે� લાેનની ફાળવણી.

તમામ ધમ�ના પગપાળા યા�ીઅાેને �ાનમાં રાખી 

ર�તામાં રે� હાઉસની �વ�ા.

દરેક ધમ�ના યા�ાધામાે ખાતે યા�ાળુઅાે માટે '�સાદ 

સેવા કે��ન'ની �વ�ા.

રે�ાેર� માટે પણ સાે� લાેનની �વ�ા.

અ�ત�થગૃહાે, ધમ�શાળા વગેરેને સબ�સડી, લાેન 

અને �અેસટી, વીજળી દરાે અને વેરામાં રાહત.

મહ�ના પય�ટન અને યા�ાધામાેને અલગ અલગ 

�જ�ાઅાે સાથે �ેડતી સીધી બસ સેવા.

01.  05.

પય�ટન

02.

03.

04.

06.

07.

08.

ખુશહાલ ગુજરાતી 
ઇ��ા�કચર, બંદરાે, રાેડ,  ઊ��, વીજળી16

ગુજરાતના અાગામી 25 વષ�ની જ��રયાતનાે

સવ��ાહી નકશાે તૈયાર કરાશે.

25 વષ�ની જ��રયાતાેને �ાનમાં રાખી વીજળી, 

ગેસ, ઊ��, હાઇવે, બંદર, પાણી, �ેનેજની 

�વ�ાનું અાયાેજન કરાશે. 

ક�ષ �ે� માટે પણ 25 વષ�ની જ��રયાતાેનુંૃ

અાયાેજન.

રાેડ �ે�ે તાલુકા મથકાેને �જ�ા મથક સાથે પાકા 

ડબલ લાઇન ર�તા.

�જ�ા મથકને �ા�નક મુ� મથક સાથે ફાેર લેન 

પાકા ર�તા.

કાે�લ હાઇવે અને પૂવ� પ�ીના ર�તાઅાે અપ�ેડ.

ચાર �ા�નક મુ� મથકાેને અમદાવાદ, ગાંધીનગર 

સાથે છ-અાઠ માગ�થી અપ�ેડ.

બંદર �ે�ે કંડલા ઉપરાંત બી� બે થી �ણ

બારમાસી બંદરાેના �વકાસનું અાયાેજન. 

હાલના બંદરાેને રેલ તેમજ ફાેરલાઇન,  �સ� 

લાઇન ર�તાઅાે સાથે હાઇવે સાથે �ેડાણ.

નાના બંદરાેની હે��લ�ગ �મતા પાંચ વષ�માં 

બમણી કરવામાં અાવશે.

દેશી વહાણ �ારા અાંતરદેશીય હેરફેર માટે 

�ાે�ાહન યાેજના. 

દ��ણ ગુજરાત અને ક�ને સાૈરા� સાથે ફેરી 

સ�વ�સ માટેનું અાયાેજન અને સઘન �યાસાે.

સીઅેન� ગેસના વપરાશકરાેના �હતમાં ' ગેસ 

�ાઇસ રે�યુલેટરી ક�મશન'ની રચના.

દરેક નાગ�રક પાેતાના ઘર પર વીજળી ઉ�ન કરી 

શકે તે માટે 2 KVની સાેલર પેનલ સબ�સડી.

02.

01.  08.

10.

ઇ��ા�કચર, બંદરાે, રાેડ, ઊ��

09.

03.

04.

05.

06.

07.

11.

12.

13.

14.
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�ાે�ાહન �હેર કરી ફરી ગયેલ ભાજપ સરકારના 

અ�ાયથી પી�ડત સાેલર �ે�ના 5,500 જેટલા 

નાના રાેકાણકારાેને �ાય અાપવા �યાસ કરવામાં 

અાવશે.

ખેડતાેને પાેતાના ખેતરમાં સાેલર ફામ� બનાવવા ૂ

�ાે�ાહન.h

બીનપરંપરાગત વીજળી �ાેત સાેલર અને 

પવનચ�ી અાધા�રત ઊ�� તથા કાેલસાની 

ખાણના પીટ હેડ-pit head- અાધા�રત પાવર 

�ા�ની �ાપના.

નાના ઉ�ાેગાે વીજ વપરાશકારાેને કાેમન સાેલાર 

પાવર �ા� માટે �ાે�ાહન – સહાય.

15. 17.

16. 18.

રા�ના દરેક નાગ�રકના �વજળી બીલના 300 

યુ�નટ માફ કરવામાં અાવશે.

વીજ �ે�ે અાગામી 25 વષ�ની વીજ જ��રયાતનું 

અાયાેજન.

�ાહકાેને વાજબી ભાવે વીજ પુરવઠાે મળે તે માટે 

ઉ�ાદન કંપની અને �વતરણ કંપની અલગ કરાશે, 

�ાહકાેને પાેતાની પસંદગીનાે વીજ સ�ાયર ન�ી 

કરવાનાે હક રહેશે.

વીજ ઉ�ાદનમાં ખાનગી કંપનીઅાે પર અાધા�રત 

રહેવાને બદલે �હેર �ે�ની �ેઇ� સે�ર કંપની 

પર અાધા�રત થવાની �ૂહરચના બનાવવામાં 

અાવશે.

ફ�રયાદાેના �નકાલ માટે વીજ �ાહક સલાહકાર 

સ�મ�તની રચના.

�ાહકાે તથા સરકારી �ત�ેરીને નુકસાન કરનારા 

તમામ પાવર પચ�સ અે�ીમે�ની સમી�ા / રદ.

વીજળી અને ગેસ કંપનીઅાેના બીલાે સરળ 

ભાષામાં અપાશે.

રા�ના દરેક �વ�તારમાં દર મ�હને વીજળીના 

બીલ અપાશે.

રા�ના સાવ�જ�નક અને ધા�મ�ક �ાનાેના 

વીજળી દરાે અને વેરામાં રાહત અાપવામાં અાવશે.

01.  05.

�વજળી

02.

03.

04.

06.

07.

08.

09.

વા�ષ�ક 5,000 km નાં નવાં રાેડ. રાજકીય કાય��માેમાં સરકારી બસાેના પરીવહન 

માટેનાે ઉપયાેગ બંધ.

01.  02.

પરીવહન

ખુશહાલ ગુજરાતી 
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રા�ને અાગામી પાંચ વષ�માં �દષણમુ� ૂ

બનાવવા માટે સઘન પગલાં.

રા�ની તમામ નદીઅાેમાં �દષણમુ� કરવા ૂ

માટેનાે અે�ન �ાન.

રા�માં હવા, પાણી અને �ેખમી ઘન કચરા 

સંબં�ધત કાયદાઅાેનાે કડક અમલ.

રા�માં હવાના �દષણ અને �લાેબલ વાે�મ�ગને ૂ

�નવારવા 25 કરાેડ વુ�ાેનું વાવેતર.

રા�નના ં તમામ ડંગરાળ �વ�તારાેમાં �ાપક ુ

�ીનકવર અથવા વનીકરણ માટે �ા�ેશન 

�ાે�ામ.   

દ�રયા �કનારે સુનામી અને વાવાઝાેડાને રાેકવા 

મે��ૂ�ઝ વૃ�ાેની �દવાલાે બનાવાશે.

�ા��ક થેલીઅાેના વપરાશ પર ��તબંધ.

�ા��ક વે� કચરાના અેક��કરણ કામનાે 

મનરેગામાં સમાવેશ.

તળાવાેના પૂરાણ પર ��તબંધ.

દ�રયા �કનારાઅાેની જમીન પર �સરતી ખારાશને 

રાેકવા માટે ટા�ફાેસ� – અે�ન �ાન.

અાગામી પાંચ વષ�માં દરેક મહાનગર પા�લકા અને 

નગરપા�લકામાં ' સુઅેજ �ીટમે� �ા�'  અને 

“�સ�ાેડ� લે� ફીલ સાઈટસ” બનાવાશે.

અાગામી બે વષ�માં ગુજરાત રા�ને ‘�ા��ક 

વે�’ મુ� બનાવવાનું અ�ભયાન.

રા�માં ��ત 35 C.E.T.Pને �ા�પત માપદંડાે 

સાથે કાય�રત કરવામાં અાવશે.  

નાના માેટા શહેરાેમાં સુઅેઝ �ીટમે� �ા� અને 

ઘનકચરાના �નકાલ માટે ‘ �સ�ાેડ� લે� ફીલ 

સાઈટ’નું અાગાેત�ં અાયાેજન અને અે માટે રા� 

સરકાર તરફથી જમીન, �ધરાણ અને સહાય.

શહેરાેમાં ઇલેિ��ક વાહનાે / ઇલેિ��ક ટ ��લસ� ુ

અને સાઈકલના વપરાશને �ાે�ાહન.

રા�માં �દષણ �નવારણ માટે જન ભાગીદારી ૂ

સાથેનું ‘�ીન ગુજરાત અ�ભયાન’ શ� કરાશે.

02.

01.  10.

12.

11.

03.

04.

05.

06.

07.

13.

14.

15.

16.

08.

09.
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ગુજરાતની સં��તઅે ગાંધી અને સરદારની સં��ત ૃ ૃ

છ. ગુજરાતની સં��ત અે સ�, અ�હ�સા અને �ેમની ે ૃ

છ, ગુજરાતની સં��ત અે  ભાઈચારાે, અેખલાસ, ે ૃ

શાં�ત અને સ�હ�ુતાની છ. ગુજરાતની સં��ત અને ે ૃ

અ��તાની �ળવણી અે કા��ેસ સરકારની 

�ાથ�મકતા રહેશે. રા�માં બંધારણીય મૂ�ાે- 

લાેકશાહી- ભાઈચારાે અને સદભાવના જળવાઈ રહે  

અને નફરતની રાજની�તને દર કરીને સદભાવનાની ૂ

રાજ ની�ત – રાજધમ�નું પાલન કરવામાં અાવશે.

ગુજરાતી ભાષા,  સા�હ� અને કલાનાે ગાૈરવ�દ 

ઇ�તહાસ અને વારસાે ર�ાે છ. કા��ેસ સરકાર �ારા ે

અા વારસાની �ળવણી અને તેના સંવધ�ન માટે 

ગુજરાત રા� સા�હ� પ�રષદ અને ગુજરાત 

લ�લતકલા અકાદમીને સંપૂણ� �ાય�તા અાપી 

સરકારી દખલગીરીમાંથી મુ� કરાશે.

ગુજરાતી ભાષા, ગુજરાતી નાટકાે, કલાવૃંદાે, ગુજરાતી 

ચલ�ચ�ાે-�સનેમા માટે �ાે�ાહન ની�ત બનાવાશે 

અને �વશેષ નાણાંકીય �ેગવાઈ કરાશે

ભવાઈ, ડાયેરા, તૂ�ર, વા�જ��ાે વગેરે વા�ા ે સાથેની 

ગુજરાતની પારંપ�રક કલા અને સં��ત �ળવવા ૃ

�ાે�ાહન અપાશે.

02.

03.

01.  05.

06.

06.

07.

ગુજરાતમાં �વ� ��સ� �ાચીન સં��તના �ળાે ૃ

શાેધાયેલા છ તેને બચાવવા / સાચવવા અને નવાં ે

�ળાે શાેધવા પુરાત� �વભાગને પૂરતાે �ાફ 

અપાશે. તેમજ પુરાત� �વભાગનાે �તં� �વભાગ 

બનાવવામાં અાવશે.

�રનાેવેશનના નામે પૂ. બાપુના સાબરમતી અા�મની 

�ૃ�ત અને ગાૈરવ સાથે રમત રમવા પર તુરંત ��તબંધ 

લગાવાશે.

વહીવટીતં� અને �ાયતં�માં ગુજરાતી ભાષાનાે 

ઉપયાેગ વધે તે માટે �યાસાે કરવામાં અાવશે.

ગુજરાતના, દેશના અને �વ�ના મહામાનવ સરદાર 

વ�ભભાઈ પટેલના માન-સ�ાનને ઠેસ 

પહા�ચાડતા અને ગુજરાતની અ��તા પર �હાર કરતા 

'માેટેરા �ે�ડયમ'નું નામ જે સરદાર પટેલ �ે�ડયમ હતું 

તે બદલીને ભાજપે તેને નવું નામ અા�ું, ગુજરાતની 

અ��તા પર �હાર કરતા અા �નણ�યને પહેલી જ 

કે�બનેટ બેઠકમાં બદલીને માેટેરા �ે�ડયમનું નામ 

ફરીથી ‘સરદાર વ�ભભાઈ પટેલ �ે�ડયમ’ કરાશે.

�થમ કે�બનેટમાં જ સરદાર સાહેબનું સ�ાન 

પુન:�ા�પત કરવામાં અાવશે.

ખુશહાલ ગુજરાતી 
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દીપક બાબરીયા

ગુજરાત �દેશ મેનીફે�ાે સ�મ�ત

ચેરમેન

સવ� મેનીફે�ાે લાેકસંપક�  કાૅઅાેડ�નેટર અને બધાં �જ�ાના મેનીફે�ાે સ�મ�તના ક�વીનર અને સ�ાે

�ીમતી સાેનલબેન પટેલ

ક�વીનર

ડાૅ. મનીષ દાેશી �ી અહેસાન શેખ

સહ ક�વીનર

�ી રજનીકાંત કડ

�ી કાં�તભાઈ
બાવરવા

�ડ�વઝનલ  કાૅઅાેડ�નેટર

�ી માંગીલાલ
પટેલ

�ી અસલમ
સાયકલવાલા

�ી અભય
�ેટવા

�ી અારીફ
રાજપૂત

�ી ભા�વન
�ાસ

�ી યુનુસ
બેલીમ

�ી �હરેન
બે�ર

મેનીફે�ાે સલાહકાર સ�મ�ત:

• �ી જગદીશભાઈ ઠાકાેર • �ી સુખરામભાઈ રાઠવા • �ી મધુસુદન �મ�ી • �ી ભરત�સ�હ સાેલંકી • �ી અજ�ન માેઢવા�ડયાુ

• �ી �સ�ાથ� પટેલ • �ી શ���સ�હ ગાે�હલ • �ી અ�મત ચાવડા • �ી પરેશ ધનાણી • �ી નારણભાઇ રાઠવા • ડાૅ. અમી યા��ક 

• �ી લાલ�ભાઈ દેસાઈ • �ી ��ેશ મેવાણી • �ી પૂં�ભાઈ વંશ • �ી તુષાર ચાૈધરી • �ી ખુરશીદ સૈયદ • �ી શૈલેષ પરમાર

મેનીફે�ાે �ા���ગ સ�મ�ત:

• �ી �ભાબેન તા�વયાડ• �ી અશાેક પં�બી• �ી �દનેશ પરમાર• �ી ઇકબાલ શેખ• �ી બાલુભાઈ પટેલ• �ી �તુભાઇ પટેલ

• �ી કલદીપ શમા�• ડાૅ. કનુભાઈ કાલસરીયા• ડાૅ. �વજય દવે• �ી કદીર પીરઝાદા• �ી લ�લત કાગથરા• �ી અનંત પટેલુ

• �ી ઋ��ક મકવાણા• �ી અાનંદ ચાૈધરી • �ી �હ�મત�સ�હ પટેલ • �ી ઇ���વજય�સ�હ ગાે�હલ • �ી અમરીશ ડેર 

• �ી નવસાદ સાેલંકી • �ી પાલભાઈ અંબા�લયા • �ીમતી અલકાબેન ���ય • �ી �કસન પટેલ • �ી વીર� ઠમરુ

• ડાૅ. હેમાંગ વસાવડા • �ી લ�મણ કણજરીયા • �ીમતી શહેનાઝબેન બાબી • �ી યાેગેશ રવાણી • �ી સંજયભાઈ અમરાણી

• �ી ભીખાભાઇ રબારી • �ીમતી જેનીબેન ઠમર • �ી નૈષધ દેસાઈ • �ી ડી. સી. સાેલંકીુ

 • તમામ �ં�લ અને સેલ / �ડપાટ�મે�નાં ચેરમેન�ીઅાે.


