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Continuous issue-20 | Dec 2015 – Jan 2016 
 

ભાનલ વલકાવ અમોજન અને ગજુયત 
 

 ભાનલ વલકવનાાં ામાનાાં વનદેશ્કોભાાં દદધાાયષુ્મ, વળક્ષણ અને ભાથાદીઠ આલકનો વભાલેળ UNDP 

દ્રાયાકયલાભાાં આવ્મો છે. તેથી આલા ભાદાંડોનાાં આધાયે કોઈણ દેળનો ભાનલ વલકાવ સચૂકાાંક નક્કી કયલાભાાં 
આલે છે.ભાનલ યાષ્રની વાચી વાંવત છે. એ ભાનલ વલકાવનો મૂભતૂ ખ્માર છે. તેથી ભાનલ ળક્તતનો વલકાવ 
કયીને ભાનલ વલકાવનાાં રક્ષમાાંકો ાય ાડલાભાાં આલે છે. અને તે ભાટે દયેક યાજ્મો આમોજન કયે છે. 
         યાજ્મ વયકાય દ્રાયા ભાનલ વલકવને વીધી અવય કયતા વાભાજજક વલેાનાાં ક્ષેત્રોને વૌથી લધ ુભશત્લ આપ્ય ુ
છે. તેભાાં નીચેના કે્ષત્રો મખુ્મ છે. 
૧. વળક્ષણ 
૨. આયોગ્મ 
૩. યોજગાય અને તારીભ 
             ઉયતુત વલબાગોનાાં વલકાવ ભાટે યાજ્મ વયકાયે અનેક કલ્માણરક્ષી મોજનાઓનુાં અભરીકયણ કયેર 
છે. જેને વાંક્ષક્ષપ્તભાાં નીચે મજુફ દળાાલી ળકામ. 
(૧) વળક્ષણ  : Educatio 

                        યાજ્મભાાં પ્રથવભક વળક્ષણ રુુાં ાડતી ળૈક્ષક્ષણક વાંસ્થાઓની વાંખ્મા લા ૨૦૧૩-૧૪ ભાાં ૪૩૧૭૬ શતી 
અને ભાધ્મવભક તેભજ ઉચ્ચતય ભાધ્મવભક વળક્ષણ આતી વાંસ્થાઓ ૧૦૫૩૭ શતી તેભાાં પ્રથભેકળાા ભાાં નોંધણી 
થમેર વલદ્યાથીઓ ૯૨.૨૯ રાખ શતા જ્માયે ભાધ્મવભક અને ઉચ્ચતય ભધ્માવભકભાાં ૨૭.૦૨ રાખ શતી. 
                 ભાનલ વલકાવ ભાટે વળક્ષણ ખફૂજ અગત્મનુાં વપ્રફ છે, તેનો વ્મા કધાયલા અને ગણુલતા 
સધુાયલા ભાટે નીચે મજુફનુાં કેટલકુ આમોજન થમેર છે. 
૧. ગજુયાત પ્રાયાંબીક વળક્ષણ વપ્રદ- જે યાજ્મ સ્તયે વલે વળક્ષા અક્ષબમાન ભાટે અભરીકયણ એજ ાંવી છે. 
૨. યાજ્મભાાં યાઈટ-ટુ-એજ્યકેુળનનો અભર 
૩. વલદ્યાદી મોજના દ્રાયા પ્રાથવભકળાાનાાં વલદ્યાએથીને લીભાકલચ 
૪.વલદ્યારક્ષભી ફોન્ડ-કન્મા વળક્ષણનો ક્યા લધાયલા ભાટે રૂ. ૨૦૦૦ના ફોન્ડ પ્રાથવભક રૂૂ કમાા છે આામ છે 
૫. વલના મલૂ્મે ાઠમ સૂ્તક મોજના- પ્રથવભકળાાનાાં ફાળ્કોને તેભની જરૂદયમાત મજુફના સુ્તકોનો વેટ 
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આામ છે. 
૬. ગણુોત્વલ કામાક્રભ- વયકાયે નક્કી કયેરા ચાલીરૂ વનદેળાકો મજુફ વયકાયી અવધકાયીઓની ટીભ દ્રાયા 
વલદ્યાથીઓનુાં પ્રથવભક ળાાઓભાાં મલૂ્માાંકન 
૭. બૌવતક સવુલધાઓ- ળાઓભાાં ીલાનુાં ાણી, છોકયા-છોકયીઓ ભાટે અરગ ળૌચારમ તેભજ કોમ્પપ્યટુયની 
સવુલધા 
૮. ભાનનીમ મખુ્મભાંત્રી શ્રી કન્મા કેલણી વનવધ- ભાનનીમ મખુ્મભાંત્રીને ભેર બેટ વોગાદોની દય લે શયયાજી 
કયી પાંડ ઉભ ુકયવ ુઅને કન્મા કેલણીભાાં લાયવુાં ઉયાાંત દાતાઓ ાવેથી દાન રેલાભાાં અલે છે 
૯. ભાધ્માશન બોજન-મોજના-ગજુયાતભાાં ૧૯૮૪ થી રાગ ુકયામ છે. 
(૨) આયોગ્મ :Health 

1. જાશયે આયોગ્મ: 
        યાજ્મભાાં કામાળીર લમજુથની તાંદુયસ્તી ભાટે અને વાભાન્મ વમધૃ્ધ્ધ તેભજ ફાવલકાવ, વરાભત 
ભાતતૃ્લ અને વાંતવત વનમભન જેલી ફાફતો ય ધ્માન આીને લસ્તી ક્સ્થયતાનાાં રક્ષમાાંક વાથે આયોગ્મ 
વેલાઓનુાં વલસ્તવૃતકયણ કયલાભાાં આવ્ય ુછે 
૨. આયોગ્મ- આંતયભખાની સ્થાના: 
            યાજ્મ આ ફાફતભાાં ઉધ્ચ્ચ્વધ્ધ્ધ પ્રાપ્ત કયેર છે જેભા ૩૧૮ વામદૂશક આયોગ્મ કેન્દ્રો, ૧૧૭૪ 
પ્રથવભક આયોગ્મ કેન્દ્રો અને ૭૭૧૦ ેટા કેન્દ્રો કામાયત છે. 
૩. વાંક્રાભક યોગોનુાં વનમાંત્રણ: 
           એવડેવભક કાંરોર પ્રોગ્રાભનો મખુ્મ ઉદેળ યાજ્મભાાં વાંક્રભક યોગો જેલા કે ાણીજન્મ યોગો, 
લાયજુન્મ ચેી યોગો લગેયેના કાંરોર ભાટે કાભગીયી કયલાનો છે. 
૪. સધુાયેર યાષ્રીમ ક્ષમ વનમાંત્રણ કામાક્રભ: 
             આ કામાક્રભની ળરૂઆત ૧ ઓતટોફય ૧૯૯૮ થી થઈ છે DOST શઠે અનેક દદીઓને વાયલાય 
અાઈ છે અને આલા દદીઓને મતૃ્યથુી ફચાલી ળકામ છે. 
૫. યાષ્રીમ અંધત્લ વનલાયણૅ કામાક્રભ: 
          ભોવતમાનાાં ઓયેળન અને નેત્રભક્ષણ મકુલાના રક્ષમાાંકભાાં વધૃ્ધ્ધ તેભજ ળાા આયોગ્મ કામાક્રભ 
શઠે ફાકોને ળાાભાાં ભપત ચશ્ભાનુાં વલતયણ અને ચક્ષદુાનભાાં વધૃ્ધ્ધ થમેર છે. 
૬. ળાા આયોગ્મ તાવ કામાક્રભ: 
          યાજ્મ વયકાયે અભરભાાં મકેુર ળાા આયોગ્મ તાવણી કામાક્રભ એક ળૌથી ભોટા વભમગાા 
ભાટેનો આયોગ્મ કામાક્રભ છે લા-૨૦૦૮ થી ભાધ્તવભક ળાા અને ઉચ્ચ્તય ભાધ્મવભક ળાાનાાં વલદ્યાથીને આ 
કામાક્રભ શઠે આલયી રેલામેર છે જાન્યઆુયી ૨૦૧૪ સધુીભાાં ૧૫૬ રાખ ફકોની આયોગ્મ તાવણી 
કયલાભાાં આએર છે. 
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૭. યતત સયુક્ષા કમાક્રભ : 
         આ કામાક્રભ શઠે કુર ૧૩૯ બ્રડ ફેંક કામાયત છે લા ૨૦૧૪-૧૫ ભાાં ૪૬૬૬૩૫ યવુનટ યતત 
એકવત્રત કયલાભાાં આલેર છે 
૮. ભાદશતી વળક્ષણ અને વાંચાય : 
           ગજુયાત HIV/AIDS વનમાંત્ર અને અટકામત ભાટે વભગ્ર યાજ્મભાાં ઈ.ટીલી ગજુયાતી ય ટી.લી 
શ્રીણી પ્રવાદયત કયલાભાાં આલે છે જાશયે સ્થોએ જાશયેાતનાાં ાદટમા રગાલલાભાાં આલે છે વનશુ ભાધ્મભો 
દ્રાયા યાષ્રીમ ભાગાદવળિકા અનુાંવાય લધ ુપેરાલા લાા જજલ્રાઓભાાં લધ ુજનજાગવૃત ભાટેનાાં પ્રમાવો 
૯. પ્રજનન અને ફા આયોગ્મ કામાક્રભ: 
           આ કામાક્રભનો શતે ુકુર પ્રજનનદય, ફા ભયણદય અને ભાતા મતૃ્યદુયભાાં ધટાડો રાલલાનો છે. 
૧૦. જનની સયુક્ષા મોજના : 
            યાષ્રીમ ગ્રાભીણ સ્લાસ્્મ વભળન અંતગાત ગયીફ વગબાા ફશનેોને વાંસ્થાકીમ પ્રસવુતના પ્રોત્વાશન 
દ્રાયા ભાતા ભયણ અને નલજાત વળશભુયણને ધટાડલાના શતેવુય વરાભત ભાતતૃ્લ રૂૂ ાડલાની દદળાભાાં એક 
ગલ ુછે મોજનાભાાં ૨૦૧૪-૧૫ ભાાં ૧૧૯૮૦૫ વગબાા ફશનેોને આલયી રેલામેર છે. 
૧૧. ક્ષચયાંજીલી મોજના : 
              યાજ્મ વયકાયે ખનગી તફીફોને વાાંકીને આવથિક છાત લગાની વગબાાઓને વરાભત પ્રસવુત 
વેલાઓ યૂી ાડમા છે. 
૧૨. જનની વળશ ુસયુક્ષા કામાક્રભ : 
          આ મોજનાશઠે તભાભ વગબાાઓને જાશયે આયોગ્મની વાંસ્થાઓભાાં વલનામલૂ્મે વાભાન્મ તેભજ 
વીઝેયીમન પ્રસવુત વદશતની વાંણુા ભાતતૃ્લ વેલાઓ જ્માયે નલજાત વળશનેુ જન્ભ ફાદ ૧ લા સધુી આયોગ્મ 
રક્ષી તભાભ વાયલાય અામ છે. 
૧૩. ક્ષખરક્ષખરાટ : 
             વયકાયી વાંસ્થાભાાંથી ભાતા અને નલજાત વળશનેુ પ્રસવુત ફાદ વલનામલૂ્મે મકુલા ભાટે ક્ષખરક્ષખરાટ 
લાશનની વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલી છે. 
૧૪. ફા વખા મોજના : 
                 ફામતૃ્યદુયનુાં પ્રભાણ ધટાડલા ખનગી ફાૅ વનષ્ણાાંતોની ભદદ 
૧૫. વાલાવત્રક વવીકયણ કામાક્રભ : 
               આ કામાક્રભ ફાકનાાં જીલને જોખભભાં મકેુ તેલી દયક્સ્થતેઓ વાભે યક્ષણ આ તો ચાલીરૂ 
કામાક્રભ છે જેભા, ઝેયીકભો, ક્ષમ, ફરકલો, દદપ્થેયીમા, ધનયુ, ટીફી, અને ઓયી જેલા ધતકયોગો વાભે 
યક્ષણ આામ છે. 
૧૬. અન્મ કામાક્રભો : 
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  ઈ- ભભતા 
 

 પ્લ્વ ોક્ષરમો યવીકયણ 
 

 કુાંટુાંફ વનમોજન 
 

 ફેટી ફચાલો અક્ષબમાન 
 

 ભભતા દદલવ 
 

 કસ્તયુફા ોણ વશામ મોજના 
 

 યાષ્રીમ સ્લાસ્્મ લીભાાં મોજના 
 

 મખુ્મભાંત્રી અમતૃભ ‘ભા’ મોજના 
 

 દુધ વાંજીલની મોજના 

(૩) યોજગાય અને તારીભ : Employment and Training 

                યોજગાય વલવનમભ કચેયીઓભાાં યોજગાય લાચ્ુઓની  નોંધણી કયીને તેભને તાભીભ દ્રાયા યોજગાયી ભી 
યશ ેતેલી કેટરીક ભશત્લની મોજનાઓનો અભર કયામો છે. 
 

૧. વ્મલવામરક્ષી તારીભ 
૨. વાગયખેડુ મોજના દ્રાયા તારીભ 
૩. લનફાંધ ુમોજના દ્રાયા તારીભ 
૪. વલકાવળીર તાલકુા મોજના 
૬. નાયી ગૌયલ મોજના તારીભ 
૭. કૌળલ્મલધાફે કેન્દ્રો મોજના 
૮. વેન્ટય પોય એતવેરન્વ મોજના 
             આભ, ગજુયાતભાાં ભાનલવલકાવના આમોજન અંતગાત ભાનલ વલકાવનાાં મખુ્મ ત્રણ દયભાણો 
વળક્ષણ, આયોગ્મ અને ભાથાદીઠ આલકભાાં વધૃ્ધ્ધ થઈ ળકે તેલા પ્રમાવો થમા છે. 
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  વાંદબા :  

૧. વાભાજજક-આવથિક વભીક્ષા, ગજુયાત યાજ્મ-૨૦૧૩-૧૪ 
૨. વાભાજજક-આવથિક વભીક્ષા, ગજુયાત યાજ્મ-૨૦૧૪-૧૫ 
૩. ગજુયાત પ્રાયાંક્ષબક વળક્ષણ દયદ- ગાાંધીનગય 
૪. કવભશ્નયશ્રી આયોગ્મ, તફીફી વેલાઓ અને વળક્ષણ- ગાાંધીનગય 
 

************************************************************* 
 

ડો. એસ.કે.પ ાંભર                     

અર્થશ સ્ત્ર વિભ ગ                                                

એન.પી. આર્થસ & કોમસથ કોલેજ                                            

કેશોદ, જજ. જુન ગઢ 
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