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પ્રસાર ભારતી
પ્રાદે શિક સમાચાર શિભાગ, અમદાિાદ
તાયીખ : 03-03-2021

ફોયે : 2.20 to 2.25

લાય : બુધલાય
આકાળલાણી અભદાલાદ, લડોદયા....પ્રાદે શળક વભાચાય

સોન રમાર

(ન્ય ૂઝ બ્રેક – આ પ્રાદે શળક વભાચાય આ આકાળલાણી અભદાલાદ – લડોદયા યથી વાાંબી યહ્યા છો)
(વભાચાયને અંતે – આકાળલાણી – અભદાલાદ – લડોદયા કે ન્ર યથી વભાચાય  ૂયા થમા)

લાાંચે છે .

REGIONAL MIDDAY NEWS AT 2.20 TO 2.25 PM 03-03-2021-2

ુ રાત અંદાજત્ર-1
ગજ
નાણાભાંત્રી શનતીનબાઈ ટેરે આજે ગુજયાત શલધાનવબાભાાં 2021-22
ના નાણાાંકીમ લષના અંદાજત્રને યજૂ કયુું છે .
 તેભણે વૌ પ્રથભલાય ડીજીટર અંદાજત્ર યજૂ કયીને માષલયણીમ અભબગભ
અનાવ્મો છે અને ગુજયાત ફજેટ એ ય અંદાજત્ર યજૂ કયુું છે , તે દ્વાયા
અંદાજે 45 રાખ રૂશમાની ફચત કયી છે .
 નાણાાંભત્ર
ાં ીએ આગાભી નાણાકીમ લષ 2021-22 દયશભમાન 2 કયોડ 27 રાખ
રૂશમાના ખચષનો અંદાજો આજે શલધાનવબાભાાં યજૂ કમો છે . તે અનુવાય 32
શજાય કયોડ શળક્ષણ ાછ , 11 શજાય કયોડ આયોગ્મ ાછ , 13 શજાય કયોડ
ઊજાષ અને પ્રેટોકેશભકર તથા 11 શજાય કયોડ ભાગષ અને ભકાન શલબાગ ભાટે
જોગલાઈ કયી છે .
 અંદાજત્રભાાં અભદાલાદ- મુફ
ાં ઈ બુરટ
ે ટ્રેન પ્રોજેક્ટ ભાટે 1500 કયોડ

,

પ્રાકૃશતક ખેતી ભાટે 10 કયોડ , આદદજાતી શલકાવ ભાટે 11 શજાય 349 કયોડ ,
અને ભદશરા શલકાવ ભાટે વાડા ત્રણ શજાય કયોડની જોગલાઈ કયી છે .
 નાણાભાંત્રીએ જણાવ્યુાં છે કે , કોયોનાના કાયણે આલકભાાં 40 ટકા ઘટાડો થમો
છે , તેભ છતાાં નલા કયલેયાની કોઈ જોગલાઈ કયી નથી અને 587 કયોડ
રૂશમાની ુયાાંત દળાષલી છે .
 અંદાજત્રભાાં ગૃશ શલબાગ ભાટે 7 શજાય 960 કયોડ વોભનાથ

, અંફાજી,

દ્વાયકા, વાુતાયા અને ગીય ખાતે શેરીોટષ શલકવાલલા દયખાસ્ત મ ૂકી છે .
 ગીફ્ટ વીટી ભાટે 100 કયોડ રૂશમા, અભદાલાદ – ગાાંધીનગય સુયત ભેટ્રો ભાટે
568 કયોડની જોગલાઈ કયી છે .
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નાણાાંભત્ર
ાં ીએ ગુજયાતભાાં ફે ભેગા ટેક્વટાઈર ાકષ , ભેડીકર ડીલાઈવ,
ઈન્ડસ્ટ્રીમર ાકષ , જબુ
ાં વયભાાં ફલ્ક ટ્રક ઈન્ડીસ્ટ્રીટર ભાકષ ની જોગલાઈ કયી છે .
 વોરય રૂપટો ભાટે 800 કયોડ રૂશમાની જોગલાઈ કયી છે અને તે દ્વાયા 3
રાખ ઘયોને વશામ આલાભાાં આલળે.

અંદાજત્રની જોગિાઇઓ
નાણાભાંત્રી નીશતન ટેરે જણાવ્યુાં કે શલે આણે ધીભે ધીભે કોયોનાની
ભશાભફભાયીથી ફશાય આલી યહ્યા છીએ. સ્થાશનક સ્લયાજની ચટાં ૂ ણીભાાં જનતાએ
વયકાયની નીશતઓને વશમોગ આપ્મો છે . તેભણે કહ્ુાં કે અભદાલાદની શવશલર
શોસ્સ્ટરનુ ાં અગ્રેડેળન કયાળે અને તેની ાછ

87 કયોડ રૂશમાની જોગલાઈ

કયલાભાાં આલી છે . આ ઉયાાંત ગુજયાતની ઐશતશાશવક સ્કૂરોને શેદયટેજ સ્કૂર
તયીકે જાશેય કયાળે. આગાભી 5 લષભાાં વયકાયી કચેયી ફોડષ કોોયે ળનભાાં ફે રાખ
યુલાનોની બયતી થળે. નલરખી ફાંદય ખાતે

192 કયોડના ખચષ નલી જેટ્ટી

ફનાલાળે. નાયગોર અને બાલનગય ફાંદય

4800 કયોડ રૂશમાના ખચે

શલકવાલાળે. શવયાભીક ઉદ્યોગનાાં કેન્રો વભા ભોયફી

, શલદ , જેતુય , ભોયફી

અણીમાી અને ઘાટીરાનો 70 દક.ભીનો યસ્તો ચાય ભાગી કયાળે.
આ ઉયાાંત વૌયાષ્ટ્ટ્રભાાં 675 કયોડ રૂશમાના ખચે ીલાના ાણી ભાટે 143
દકરોભીટયની ફલ્ક ાઈ રાઈન નખાળે. યાજકોટભાાં ીીી ધોયણે નવુાં ફવ
સ્ટેળન અને અન્મ સ્થો

6 નલા ફવ સ્ટેન્ડ ફનળે. તેના ભાટે

100 કયોડની

જોગલાઈ કયલાભાાં આલી છે . તભાભ ગ્રાભ ાંચામતોના લોટયલક્વષ ભાટે શલના
મુલ્મે લીજી  ૂયી ાડલા

734 કયોડની જોગલાઈ કયી છે .

શજાયની વફવીડી અાળે એલી જાશેયાત નાણા ભાંત્રીએ કયી છે .

ઈ-દયક્ષા દીઠ 40
નાણા મંત્રીએ
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ધારાસભ્યોને અાતી ગ્રાન્ટ પરીથી િરૂ કરી છે , જે કોયોનાના કાયણે વયકાયે ભોકૂપ
યાખી શતી. શલસ્તાયના શલકાવ ભાટે અાતી ગ્રાન્ટ ચાલુ થઇ છે .
અંદાજત્રમાં ગૃહ શિભાગ માટે

7 હજાર 960 કરોડની જોગિાઈ કરી છે .

ગૃશ શલબાગભાાં નલી 3020 જગ્મા ઊબી કયાળે , વયશદી શલસ્તાય શલકાવ ભાટે. 30
કયોડ, ોરીવ આધુશનકીકયણ ભાટે 26 કયોડ, સુયત ળશેયભાાં 4 ોરીવ સ્ટેળનભાાં
300 જગ્મા, કભાન્ડો તારીભ વેન્ટય ભાટે 20 કયોડ અને 10 કયોડના ખચે 100
નલી PCR લાન ખયીદાળે એલી જોગલાઈ જાશેય કયી છે .
ન્મામ વશામક પ્રમોગળાા ભાટે

14 કયોડ, SRPFભાાં નલી શલળે

ફટારીમનની યચના કયાળે , યાજ્મ શસ્તકના એયોટષ , એયોડ્રોભની સુયક્ષા ભાટે
શનણષમ કયામો છે , અને લોટયડ્રોભ , શેરીેડને સુયક્ષા ુયી ાડલા ફટારીમન
યચાળે.
ૂ કલ્યાણ અને સહકાર શિભાગ માટે 7 હજાર 232
અંદાજત્રભાાં કૃશિ, ખેડત
કરોડની જોગિાઈ કરી છે .

ૂ ોને ભફમાયણ અને અનાજ વાંગ્રશ ભાટે
4 રાખ ખેડત

એક ડ્રભ અને પ્રાસ્સ્ટકના ફે ટફ શલના મ ૂલ્મે આલા 87 કયોડની જોગલાઈ કયી
છે . ફૂડ પ્રોવેશવિંગ ભાટે એકભ દીઠ

10 રાખ રૂશમાની વશામ ભાટે

82 કયોડની

ૂ ો ભાટે ગુજયાત યાજ્મ ફીજ શનગભ દ્વાયા પાઉન્ડેળન
જોગલાઈ, ફીજ ઉત્ાદક ખેડત
તેભજ વદટિપાઈટ ફીજ ઉત્ાદન ભાટે વશામ આલા

55 કયોડની જોગલાઈ કયી

છે .
ુ ષ યવામણમુક્ત ખેતી કયતો જજલ્રો ફનાલલા પ્રાકૃશતક
ડાાંગ જજલ્રાને વાંણ
ૂ ોને પ્રોત્વાદશત કયલા પ્રથભ લે
ખેતી કયતાાં ખેડત

10 શજાય તથા ફીજા લે 6

શજાય રૂશમાની વશામની મોજના ભાટે 32 કયોડની જોગલાઈ કયી છે . ઓગેશનક
તેભજ પ્રાકૃશતક ખેતી આધાદયત પો અને ળાકબાજીના ઉપ્તાદનોનુ ાં વીધુાં લેચાણ
ૂ ો દ્વાયા અભદાલાદ , લડોદયા , સુયત અને યાજકોટના ળશેયીશલસ્તાય
યાજ્મના ખેડત
ભાટેની ઓગેશનક એભગ્રકલ્ચય ભાકે ટ મોજના ભાટે

20 કયોડ રૂશમાની જોગલાઈ

ૂ ોને શલાભાન આધાદયત ભાગષદળષન વભમવય ભે તે શેતથ
ુ ી
તથા ખેડત

1800
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ઓટોભેદટક લેધય સ્ટેળનની સ્થાના ભાટે

12 કયોડની જોગલાઈ કયી છે . યોગ-

જીલાતના વભમવય વલે થકી ઉરલની જાણકાયી ભેલી તેના અવયકાયક
શનમાંત્રણ ભાટે પ્રામોભગક ધોયણે યાજ્મના

10 જજલ્રાભાાં ભોફાઈર ક્રો ક્ક્રશનક

ભાટે 2 કયોડ રૂશમાની જોગલાઈ કયી છે .
અંદાજત્રભાાં ફાગામત ખેતીની મોજનાઓ ભાટે

442

કયોડની

જોગલાઈ કયી છે . ભફનઉજાઉ વયકાયી ડતય જભીનને ફાગામતી અને
ઔશધમ ાકોની ખેતી ભાટે ફાગામત શલકાવ શભળનની જાશેયાત કયી છે અને
પ્રથભ તફક્કાભાાં કચ્છ , સુયેન્રનગય, ાટણ, વાફયકાાંઠા અને ફનાવકાાંઠાની 50
શજાય એકય ખયાફાની ભફનઉજાઉ જભીન ઉજાઉ ફનાલલા બાડાટ્ટે આલાભાાં
આલળે. જેનાથી 2 રાખ ટન ફાગામતી ાકોનુ ાં ઉત્ાદન અને પ્રોવેશવિંગની તકો
ઉબી થળે. આ મોજના ભાટે 100 કયોડ રૂશમાની જોગલાઈ કયી છે . નવષયીઓ અને
વેન્ટય પોય એક્વરેન્વના વદ્દઢીકયણ તેભજ અફષન શોદટિકલ્ચય ડેલરોભેન્ટ
કેન્રોભાાં તારીભ આલા ભાટે 2 કયોડની જોગલાઈ કયી છે .
શુારન શલબાગ ભાટે ડેયી પાભષની સ્થાના

, ફકયાાં એકભની સ્થાના

ભાટે 81 કયોડ રૂશમાની જોગલાઈ , 10 ગાભ દીઠ 1 પયતાાં શુ દલાખાનાની
વેલાઓ ભાટે 43 કયોડ રૂશમાની જોગલાઈ , ગૌ વેલા અને ગૌચય શલકાવ ફોડષ
ભાટે 25 કયોડ રૂશમાની જોગલાઈ, મુખ્મભાંત્રી શનિઃશુલ્ક શુ વાયલાય મોજના ભાટે
20 કયોડ રૂશમાની જોગલાઈ , શુઓ ભાટે દાણ ખયીદીની વશામ ભાટે 20 કયોડ
રૂશમાની જોગલાઈ
કરુણા એશનભર એમ્બ્યુરન્વ-1962 ભાટે 7 કયોડની જોગલાઈ, દૂધાા ગીયકાાંકયે જ ગામોના શુના પાભષની સ્થાના અને દૂધ અને દૂધની ફનાલટોનુ ાં લેચાણ
દ્વાયા સ્લયોજગાયી ઉબી કયલાની મોજના ભાટે 3 કયોડ રૂશમાની જોગલાઈ કયી છે .
યાજ્મ કૃશ યુશનલશવિટીઓ શસ્તક કૃશ વાંળોધન અને શળક્ષણના કામષક્રભોનો
વઘન ફનાલલા ભાટે 698 કયોડ રૂશમાની જોગલાઈ કયી છે . કાભધેન ુ યુશનલશવિટી
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શસ્તક વાંળોધન અને શળક્ષણના કામષક્રભોને વઘન ફનાલલા ભાટે

137 કયોડની

જોગલાઈ કયી છે .
ભત્સ્મોદ્યોગ ભાટે દદયમાઈ શલસ્તાયના

10 શજાય ભાછીભાયોને શાઈસ્ીડ

ડીઝર ઓઈર યની લેટ ભાપી મોજનાનો રાબ આલા ભાટે

150 કયોડની

જોગલાઈ, નલાફાંદય, ભાઢલાડ, લેયાલ, ોયફાંદય અને સુત્રાાડા ભત્સ્મ
ફાંદયોનો શલકાવ તથા કુદયતી આપતો વાભે ફોટ ાદકિંગ સુશલધાઓ

, ભત્સ્મ

કડાળના સ્લસ્છ અને ગુણલત્તાયુક્ત ઉત્ાદન ભાટે જરૂયી ભાખાકીમ સુશલધાઓ
ભાટે 97 કયોડની જોગલાઈ, ભાછીભાયોને ઓ.ફી.એભ ભળીનની ખયીદી ય વશામ
ભાટે 15 કયોડોની જોગલાઈ , ચોયલાડ અને ઉભયવાડી શલસ્તાયભાાં ઉતયાણ ભાટે
ફ્રોટીંગ જેટી ફનાલલા 5 કયોડની જોગલાઈ ભાછીભાયોને જમ્બફો પ્રાસ્સ્ટક ક્રેટ
તથા ભેન્યુઅર ભદટદયમર શેન્ડભરિંગ સ્ટેકય ખયીદી ય વશામ ભાટે

3 કયોડોની

જોગલાઈ, જાળમોભાાં કેજ કલ્ચયથી ભત્સ્મ ઉત્ાદનભાાં લધાયો કયલા વશામ
ભાટેની મોજના શેઠ 2 કયોડની જોગલાઈ કયી છે .

ખયીદ લેચાણ અને વાંગ્રશ

વ્મલસ્થા મોજના શેઠ 78 કયોડની જોગલાઈ , તાલુકા અને જજલ્રાની વશકાયી
ખયીદ લેચાણ વાંઘોના શલશલધ પ્રોજેક્ટ ભાટે

50 ટકા કેશટર વશામની મોજના

શેઠ 6 કયોડની જોગલાઈ કયી છે .
જવાંશત્ત શલબાગ ભાટે 5494 કયોડ રૂશમાની જોગલાઈ કયી છે . વૌની
મોજનાના ત્રીજા તફક્કા ભાટે 1071 કયોડ રૂશમાની જોગલાઈ, અટર ભુજ મોજના
શેઠ 5 લષના વભમગાા ભાટે 757 કયોડ રૂશમાની જોગલાઈ, ચેકડેભ, તાલો
ઊંડા કયલા અને નલા ફનાલલા જવાંચમ મોજનાઓના કાભો ભાટે

312 કયોડ

રૂશમાની જોગલાઈ , થયાદથી વીુ ડેભ સુધીની ાઈરરાઈનની મોજના ભાટે
226 કયોડની જોગલાઈ , વાફયભતી નદી ય દશયુયા અને લરવાણા ફેયેજના
કાભ ભાટે લધુ

50 કયોડની જોગલાઈ , સુજરાભ સુપરાભ મોજના શેઠ

ાઈરાઈનથી 295 તાલોભાાં ાણી આલા ભાટે 10 કયોડ રૂશમાની જોગલાઈ

REGIONAL MIDDAY NEWS AT 2.20 TO 2.25 PM 03-03-2021-7

કયી છે . યાજ્મની શલશલધ યુશનલશવિટી ખાતે ીએચડી દડગ્રી ભાટે વાંળોધન કયતા
શલદ્યાથીઓ ભાટે 20 કયોડની જોગલાઈ કયી છે .

