
 

 

 

 
 
 
 

ણુો સવ-7 ુ ંઉ સાહવધક 5 રણામ 
ણુો સવ-1મા ંએ  ેડની શાળાઓ 5 થી વધી 2114  

એ- ેડની શાળાઓ 265થી વધી 17635  
અને બી- ેડની શાળાઓ 3823થી વધી 12,527 ન ધાઈ 

.. .. .. .. .. .. 
સી- ેડની શાળાઓ 12,827થી ઘટ  1590 અને 
ડ - ેડની શાળાઓ 14582થી વધી 372 ન ધાઈ 

.. .. .. .. .. .. 
 ધો2ણ-1 થી 5મા ંવાચન, લેખન ને ગણનના ૂ યાકંન ઉ5રાતં ધો2ણ-6 થી 8મા ંવાચંન, લેખન અને 
ગણનની સાથે િવ ાથ ના ઓ.એમ.આ2.સીટ ારા લે ખત ૂ યાકંન સાથે રાજય સ2કાર આુર -16,17,18 
દ2િમયાન ણુો સવ-7 કાય મ ુ ંઆયોજન ક2તા તેના 5 રણામો બૂ જ ઉ સાહવધક આ યા છે. આ 5 રણામો હ2 
ક2તા િશ ણ મં ી ી પેૂ િસહ ડુાસમાએ વષ 2010-11મા ં ણુો સવ-1મા ંએ+ ેડની શાળાઓ મા  પાચં હતી 
તે 2016-17 વષમા ં ણુો સવ-7 5છ  2114 5હ ચી છે. એ જ ર તે એ- ેડની શાળાઓ 265થી વધીને 17635, 
બી- ેડની શાળાઓ 3,823થી વધી 12,527ની સં યાએ 5હ ચી છે. એ જ ર તે સી-અને  ડ  ેડની શાળાઓમા ં
ઘ2ખમ ઘટાડો થયો છે. ણુો સવ-1મા ંસી ેડની શાળાઓ 12,887 હતી તે ઘટ ને 1590 અને ડ  ેડની શાળાઓ 
14582 હતી તે ઘટ ને મા  372 ટલી 2હ  છે. આમ, ણુો સવ અભયાનના 5 રણામે એ+,  એ,  અને બી ેડની 
શાળાઓમા ંસતત વધારો અને સી તથા ડ  ેડની શાળાઓમા ંઘ2ખમ ઘટાડો થતા શાળા ણુો સવ કાય મ ન ધપા  
ર તે સફળ 2હયો હોવા ુ ંિશ ણ મં ી ી પેૂ િસહ ડુાસમાએ જણા ુ ંછે.  
  એ+ ેડ ધરાવતી શાળા એટલે ક 88 ટકા ણુ ક2તા વ  ુ5 રણામ ધરાવતી શાળાઓ ણુો સવ-
6મા ં 1960 હતી  ણુો સવ-7મા ં 2,114 થઈ, એટલે ક શાળાઓનો વધારો થયેલ છે. એ- ેડ ધરાવતી શાળા 
એટલે ક 75 ટકાથી 87 ટકા ણુ 5 રણામ ધરાવતી શાળાઓ ણુો સવ-6મા ં 16,908 હતી  ણુો સવ-7મા ં
17,635 થઈ એટલે ક, 727 શાળાઓનો વધારો થયેલ છે. બી ેડ ધરાવતી શાળા એટલે ક 62 ટકા થી 74 ટકા 
ણુ ધુી 5 રણામ ધરાવતી શાળાઓ ણુો સવ-6મા ં12,605 હતી  ણુો સવ-7મા ં12,527 થઈ કા2ણ ક, આ 

શાળાઓ ણુો સવ-7મા ંએ- લસ ક એ ેડમા ંઅ5 થયેલ છે તેથી 78 શાળાઓ બી ેડમા ંઓછ  આવેલ છે. સી ેડ 
ધરાવતી શાળા એટલે ક 49 ટકા થી 61 ણુ ધુી 5 રણામ ધરાવતી શાળાઓ ણુો સવ-6મા ં 2002 હતી  
ણુો સવ-7મા ં1590 થઈ કા2ણ ક આ શાળાઓ ણુો સવ-7મા ંએ+ ક અ5 થયેલ છે તેથી સી ેડ ઘટાડો થયેલ છે. 

   ડ  ેડ ધરાવતી શાળા એટલે ક 48 ટકા ણુના 5 રણામ ધરાવતી શાળાઓ ણુો સવ-6મા ં764 હતી  
ણુો સવ-7મા ં372 થઈ કા2ણ ક આ શાળાઓ ણુો સવ-7મા ંઉ52ના ેડમા ંઅ5 થયેલ છે તેથી ડ  ેડ ઘટાડો 

થયેલ છે. 
 આમ, ઓવ2ઓલ એ+, એ ેડમા ં ણુો સવ-6ની સ2ખામણીમા ં ણુો સવ-7મા ંશાળાની સ યામા ંવધારો 
થયેલ છે અને સી. અને ડ  ેડ ધરાવતી શાળાઓની સં યામા ં ઘટાડો થયો છે. આમ, 5 રણામમા ં લુના મક 
ન ધપા  ધુારો કર  શકાયો છે.  
 ણુો સવ-7 દ2િમયાન રાજયની 34,238 શાળાઓ ુ ં ૂ યાકંન ક2વામા ં આ ુ ં હ ુ.ં 11,532 ાથિમક 
શાળાઓમા ંબાહય ૂ યાકંન ક2વામા ંઆ ુ.ં 22706 ાથિમક શાળાઓમા ં વ- ૂ યાકંન ક2વામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં ુલ 
50,52,980 બાળકો ુ ં ણુો સવ-7 દ2િમયાન ૂ યાકંન ક2વામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં ણુો સવ દ2િમયાન રાજયની સવાગી 
િસ ઓ ુ ં ૂ યાકંન ણ િવભાગમા ંક2વામા ંઆવે છે. મા ંશૈ ણક ૂ યાકંન 60 ટકા, સહઅ યાિસક િૃ ઓ 20 
ટકા અને લોક ભાગીદાર  સસંાધનોના ઉ5યોગ ુ ં20 ટકા ૂ યાકંન નકક  ક2વામા ંઆ ુ ંછે. 
... જતે   રામી ...      ....................... 
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કુકાબાર પર િતબધં કૂવાના  
જુરાત િવધાનસભાએ પસાર કરલ ધુારા િવધેયકને  

રા પિત ીએ આપી મં ૂર  : હૃ રા ય મં ી ી દપિસહ ડ  
.. .. .. .. .. ..  

 ુ ા બારના ૂષણને ડામવા કાયદામા ં ધુારો કર  કડક જોગવાઇ કરાઇ  
 આ ધુારો થવા થી રા યમા ં ુ ાબાર પર િતબધં કૂ  શકાશે : નુો કો  નીઝેબલ ગણાશે  
 ુ ાબારમા ં વેશ, તપાસ, ઝડતી, જ  તીની સ ા પોલીસ અિધકાર ઓને અપાઇ  
 નુાના ભગં બદલ એક વષ કરતા ંઓછ  નહ  અને 3 વષ ધુીની સ  અને 20 હ રથી 

ઓછો નહ  અને .50 હ ર ધુીનો દંડ 
.. .. .. .. .. ..  

 હૃ રા ય મં ી ી દપિસહ ડ એ જણા  ુ ંછે ક, રા યના વુાધનને નશાખોર ની િૃ માથંી ુ ત કરવા માટ 
ુ  યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ મ મ િનધાર કર ને કાયદામા ંઅનેકિવધ ધુારા કયા છે. ુ ાબારના ૂષણને ડામવા માટ 

રાજક ય ઢ ઇ છાશ કતથી કાયદામા ં ધુારો કર ને ુ ાબાર પર િતબધં કુવા જુરાત િવધાન સભામા ં ધુારા િવધેયક 
પસાર કર ને રા યપાલ ીને મોકલવામા ંઆ  ુહ ુ.ં રા યપાલ ી ારા આ ધુારા િવધેયકને રા પિત ીને મોકલવામા ંઆ ુ ં
હ ુ.ં ને રા પિત ીએ મં ૂર ની મહોર માર  છે. ના પ રણામ  વ પે રા યમા ં ુ ાબાર પર િતબધં કૂવાનો આ મહ  વનો 
િનણય કરાયો છે. હવેથી આ નુો કો  નીઝેબલ નુો ગણાશે અને ુ ાબાર ચલાવનારાઓ સામે પણ કડક હાથે પગલા ંલેવાશે.  
 તેમણે ઉમે  ુક, સીગારટ અને અ  ય તમા ુના ઉ  પાદન(િવ ાપન િનષેધ તેમજ વેપાર અને વા ણ ય, ઉ પાદન, રુવઠા 
અને વહચણી િનયં ણ) ધારો 2003મા ં ુ ાબારની િૃ ને િનયં ીત કર  શકાતી હતી પરં  ુ િતબધં કૂ  શકાતો નહોતો 
વુાનોને આ ુગંાલમાથંી બહાર લાવવા માટ રા ય સરકાર ઢ ઇ  છાશ તથી આ કાયદામા ં ધુારો કય  છે અને કડક િનયં ણો 
હર કયા છે. મા ં ુ ાબારને િતબિંધત હર કર  ુ ાબારમા ં વેશ, તપાસ, ઝડતી, જ  તીની સ ા પોલીસ સબ ઇ પેકટર 

ક તેથી ઉપરના અિધકાર ઓને આપવામા ંઆવી છે. આ કાયદાના ભગં બદલ એક વષ કરતા ંઓછ  નહ  અને 3 વષ ધુીની 
કદની સ  અને .20 હ રથી ઓછો નહ  અને .50 હ ર ધુીનો દંડ વ લુ કરવાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. આ 
કો  નીઝેબલ નુા તગત પોલીસ અિધકાર  વોરંટ વગર ધરપકડ કર  શકશે તેમજ નુાની એફ.આઇ.આર. દાખલ કર ને 
મે  ટની પરવાનગી વગર તપાસ પણ હાથ ધર  શકશે.                                         
 હૃ રા ય મં ી ીએ ઉમે  ુહ  ુક, રા યના કટલાક શહર  િવ  તારોમા ંઆવેલ સાવજિનક, ખાનપાનની જગા (હોટલ-
ર  ટોર  ટ)મા ંતમા ુ િમિ ત ુ ાની સગવડો ાહકોને રૂ  પાડવા ુ ંચલણ વ  ુ ં છે. ના કારણે આવી જગાઓ પર વુાધન 
આકિષત થાય છે અને નશાની લતમા ંસપડાઇને શાર રક તેમજ આિથક પાયમાલીનો િશકાર બનીને પોતા ુ ં વન બરબાદ કર  
દ છે તેને  યાને લઇ રા ય સરકાર આ મહ  વનો િનણય કય  છે.  
 તેમણે ઉમે  ુક, રા ય ુ ં વુાધન નશાખોર , નુાખોર ના રવાડ ચઢ છે અને આના કારણે સમ  ુ ુંબને સામા જક, 
નૈિતક અને આિથક ર તે સહન કર ુ ંપડ છે. વુાધન આવી અિન  ટ િૃ  પાછળ વેડફાય નહ  તે માટ રા ય સરકાર ક ટબ  
છે.  
 અ ે ઉલેખનીય છે ક, ુ ામા ંતમા ુને ગરમ કરવામા ં કોલસો વપરાય છે ના મુાડામા ંવધાર માણમા ં કાબન 
મોનોકસાઇડ, મેટલ અને ક  સર પેદા કરતા કિમક  સ હોય છે. ુ ાની તમા ુના સેવનથી જડબા ુ,ં ફફસા ુ,ં ગળા ુ,ં અ  નનળ ુ ં
ક  સર તેમજ ક ડની, લીવર,  વા ુપ ડને પણ કુશાન થ ુ ંહોય છે. ુ ાના સેવનથી રા યના વુાનોને શાર રક બેહાલીથી 
બચાવવા રા ય સરકાર સતત ચિતત છે અને આ ધુારો કરવાથી ચો સ વુા વગ ને આ ૂષણથી બચાવી શકાશે તેમ તેમણે 
ઉમે  ુહ ુ.ં  
દલીપ ગ જર / જતે   રામી...    ....................... 
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