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ઓ�ઝ�દીન� ઓમૃત મહ�ેત્સવન�ે 
ઓમદ�વ�દન� ઓ�ુંગણેથી શ્યભ�રુંભ

ઓુંદ�જપત્ર �વશેષ



“આઝાદીના 75 વર્ષનું પવ્ષ 130 કરોડ દેશવાસીઓની ભાગીદારી અને ભાવનાઓનું પવ્ષ છે. 
અમૃત મહોતસવ સનાતન ભારતના ગૌરવન ેવધારનારં, દેશના શહીદોના ત્ાગથી પે્રણા લનેારં અને 
સૌના સપનાઓને આધુનનક ભારત બનાવવાના સંકલપને નવી શનતિ આપવાનું આ્ોજન છે.” 

- શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદી, વડાપ્ધાન

સાબરમતી આશ્મથી શુભારંભ
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• િષમિ 2021-22નું બજેટ ગુજરાતને ઉત્તમથી સિયોત્તમ બનાિનારં-
સસટેઇનેબલ િેિલપમેન્ટ સાથે સિમિવયાપી ક્િકાસનું પ્રક્તક્બંબ છે. 

• 20 લાખ યિુાઓન ેક્િક્િધક્ષતે્ર ેરોજગારી – બ ેલાખ યિુાનોન ેસરકારી-
અધમિસરકારી નોકરી આપી બેકારીમુતિ ગુજરાત બનાિિું છે.

• આડદિાસીઓને ક્િકાસની મુખયધારામાં જોિતી િનબંધુ કલયાણ 
યોજના-2માં પાંચ િષમિ માટે રૂ.1 લાખ કરોિની જોગિાઈ કરાઈ છે.

• આંગણિાિીથી લઈ પીએચ.િી કક્ષા સુધીના ક્શક્ષણ માટે ગુજરાત 
એજયુકેશનલ હબ બને તે માટે સૌથી િધુ રૂ. 32 હજાર કરોિ ક્શક્ષણ 
ક્ષેત્રે માટે ફાળવયા છે.

• ખેિૂત, ગામિું, ગરીબ, િંક્ચત, પીડિત, અનુસૂક્ચત જાક્ત, જનજાક્ત, 
ઓ.બી.સી., યુિાનો, મક્હલા સૌ સમાજ િગયોના સિમિગ્રાહી ક્હત અને 
કલયાણ માટેનું પ્રગક્તશીલ અંદાજપત્ર છે.

• બજેટમાં લઘુ ઉદ્ોગો, નિી જી.આઇ.િી.સી, ટેકસટાઇલ એન્િ ફામામિ 
પાકસમિ, ટોયઝ પાક્ક જિેા નિા ક્િચારોન ેલઇન ેઉદ્ોગોન ેિધ ુપ્રોતસાક્હત 
કરિામાં આવયા છે. 

• MSME સેકટરથી ગુજરાત આતમક્નભમિરતાનું લક્ય પ્રાતિ કરી શકશે.
• બાગાયત ખેતી તેમજ ઔષધીય ખેતીમાં ગુજરાત આગળ િધે તે માટે 

બજેટમાં ક્િશેષ ધયાન આપિામાં આવયું.
• માતા-બહેનોમાં પિેલાં શક્તિ-સૂઝ-સામરયમિને રાજયના ક્િકાસમાં જોિી 

ગુજરાતને ઉત્તમથી સિયોત્તમ બનાિિાની નેમ.
• ગુજરાત રાજય દ્ારા ક્િશ્વસતરીય મેડરટાઇમ ક્લસટરનું ક્નમામિણ થઇ 

રહ્ં છે.
• મૅડરટાઇમ યુક્નિક્સમિટી દ્ારા ગુજરાત મૅડરટાઇમ ક્ષેત્રે માનિ સંસાધન 

બળ પૂરં પાિિાની નિતર ડદશા ખુલી છે.



આકર્ષણ

28 કવર સટોરી
ગુજરાતનું સવાુંગી નવકાસલક્ષી
અંદાજપત્ - 2021-22 - પુલક નત્વેદી

50 નવધાનસભામા ંમખુ્મતં્ી શ્ી નવજ્ભાઈ રૂપાણીનુ ંપ્રેક સબંોધન 
57 રાજ્ના બજેટની માનહતી ‘ગુજરાત બજેટ’ એપથી ઉપલબ્ધ
58 ગુજરાતનું નવશેર મનહલાલક્ષી જેન્ડર બજેટ 2021-22
27 અનભપ્ા્
 કરેન્દ્રી્ બજેટ ર૦ર૧ને આવકારતા 

મુખ્મંત્ીશ્ી

60 પડરવહન
 અમદાવાદ-ગાંધીનગર ફરેઝ-ર અને 

સરુત મટે્ો રેલવ ેપ્ોજકેટનો નશલાન્્ાસ

64 આસપાસ
70 ગૌરવ

72 વાત નવધાનસભાની

74 નવધાનસભાના દ્ારેથી

78 પદવીદાન

81 નનણ્ષ્

 નારીશનતિ
84 અમદાવાદમાં 

“વી સટાટ્ષ મીટ” ્ોર્ઈ

85 મનહલા સવાવલંબન ્ોજના વહાલી 
દીકરી ્ોજનાના લાભાથમીઓને ચેક 
નવતરણ

86 નવકાસના તમામ ક્ષેત્ે નારીશનતિની 
નવતર પડરભારા - નવભાવરીબહેન દવે

 ગડરમા
6 નવશ્વનું સૌથી મોટું ઇકો ફ્રેન્ડલી 

નરિકરેટ સટેડડ્મ ઃ નરેન્દ્ર મોદી 
સટેડડ્મ - શૈલેર ના્ક

12 ગુજરાત કરેન્દ્રી્ નવશ્વનવદ્ાલ્નો 
�તી્ પદવીદાન સમારોહ સંપન્ન

14 સંવાદ
 મન કી બાત

18 ધરોહર
 નવા નવચાર-નવા સંકલપ અને 

આતમનનભ્ષરતાનું અમૃત એટલે 
આઝાદીનો અમૃત મહોતસવ

 ઉતસવ
82 ઉતિરાધ્ષ મહોતસવ

83 વસંતના વધામણા

 સાફલ્ગાથા
88 મેડડકલ નમરેકલ કરતી વડોદરાની 

સ્ાજી હોસસપટલ - સુરેશ નમશ્ા

89 વેસટ કાપડમાંથી થેલી બનાવી 
લોકોને નનઃશુલક નવતરણ કરે છે 
- ઉમંગ બારોટ

90 પાટણના કામરાજભાઈની 
સરગવાની ખેતીને વડાપ્ધાનશ્ીએ 
વખાણી - અનમત ગઢવી

91 "કુંદન" ર્તની ટેટીની ખેતીમાં 
પ્વીણભાઇની "પ્વીણતા" 
- મહેન્દ્ર વેકડર્ા

92 ‘નશ્ાળુ નવઝા’ લઇ ્ુરોપથી દાહોદ 
આવતા બતક "રેડ નરિસટેડ પોચાડ્ષ" 
- દશ્ષન નત્વેદી

93 પ્વીણભાઇન ેપલાસસટક સજ્ષરીથી નવો 
ચહેરો મળ્ો - અનમતનસંહ ચૌહાણ

94 નવશેર
95 સમાચાર નવશેર
98 પ્ેરણા
 નવશ્વના ૧૦ ઇમપેકટ એજ્ુકરેટરમાં 

મહેસાણાના નશક્ષક - નરેન્દ્ર પંડ્ા

økwshkík ૧૬ માચ્ટ, ૨૦૨૧4



ગુજરાતની ઉતિમથી સવગોતમ ભણી ્ાત્ા : 
સવ્ષસમાવેશક જનનહતલક્ષી અંદાજપત્ - ૨૦૨૧-૨૨

ઉનાળાની શરૂઆત સાથ ેબોગન િલે અન ેગરમાળાના ંઆકષમિક ફકૂલો માગયો ઉપર 
લહેરાતા ંથઇ ગયા ંછે. અમદાિાદ સક્હત દેશભરના રમતગમતના શોખીન માટે ગત 
પખિાડિયામા ંઆનદંના સમાચાર જાણિા મળયા. ગુજરાતના અમદાિાદમાં દેશના રાષ્ટ્રપક્ત 
શ્ી રામનાથ કોક્િંદે એક્શયાિ અન ેઓક્લસમપક રમતો રમી શકાય એિા મોટેરા સટેડિયમ 
ખાત ેસરદાર િલ્લભભાઇ પટેલ િલિમિ કલાસ સપોરસમિ કોમપલકેસનુ ંભકૂ્મપજૂન કયુું. આની 
સાથો સાથ તમેણ ેક્િશ્વના સૌથી મોટા ‘નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સટેડિયમ’નુ ંલોકાપમિણ કરી 
ક્િશ્વમાં ગજુરાતનંુ નામ ગંુજત ુકયુું છે.

ભારતની સિતતં્રતા-આઝાદીના ં૭પ િષમિ પૂણમિ થિાનો અિસર ‘આઝાદી કા અમૃત’ 
મહોતસિની રાષ્ટ્રવયાપી ઉજિણીનો તા.૧રમી માચમિથી અમદાિાદના સાબરમતી આશ્મથી 
િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ પ્રારંભ કરાવયો. રાષ્ટ્રક્પતા મહાતમા ગાધંીએ સાબરમતી 
આશ્મથી તા.૧રમી માચમિ ૧૯૩૦ના રોજ યોજલેી દાિંીયાત્રાની સમૃક્તન ેઆજની પઢેીમાં 
ઉજાગર કરતા ૮૧ પદયાત્રીઓની સાબરમતી આશ્મથી દાંિી સુધીની દાંિીયાત્રા 
ચતેનાસભર ઉતસિ બની રહેશ.ે

મખુય મતં્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ આપલેા પારદક્શમિતા, સિંદેનશીલતા, ક્નણામિયકતા 
અન ે પ્રગક્તશીલતાના સતૂ્રન ે ચડરતાથમિ કરતા રૂ. ૨,૨૭,૦૨૯ કરોિનુ ં કદ ધરાિતા 
ઐક્તહાક્સક બજટેન ે ગજુરાત ક્િધાનસભામા ં નાયબ મખુય મતં્રી અને નાણાં મતં્રી 
શ્ી નીક્તનભાઇ પટેલે રજ ૂકયુું. આ બજેટમા ંિકં્ચતો, આડદજાક્ત, ખિેતૂો, મક્હલાઓ, 
યિુાનો દરેકના સિાુંગી ક્િકાસન ેધયાનમા ંરાખિામા ંઆવયો છે. રાજયની અથમિવયિસથા 
કોક્િિ મહામારીની અસરમાથંી બહાર આવયાના સકેંતો આપતા આ અદંાજપત્રમા ંઆરોગય 
સકુ્િધાઓ, શૈક્ષક્ણક વયિસથા અન ેપીિાના પાણી જેિી પાયાની જરૂડરયાતોન ેિધ ુસુદૃઢ 
કરિાની સાથસેાથ ે રસતાઓ, ક્સચંાઇ, િીજળી તથા બંદરોમા ં ક્િકાસની માળખાગત 
સકુ્િધાઓનુ ંમજબતૂીકરણ તમેજ નિી ઔદ્ોક્ગક નીક્ત, નિી પ્રિાસન નીક્ત, નિી 
સોલાર નીક્ત િગેરે દ્ારા રોજગારી-સિરોજગારીના સજમિન જેિા ંઅગતયના ંક્ષતે્રો પર ભાર 
મકૂિામા ંઆવયો છે. રાજયના કુલ બજટેમા ંજને્િર બજટે માટે રૂ. ૮૭,૧૧૧ કરોિની 
જોગિાઇ કરિામા ંઆિી છે, જે રાજયના કુલ બજટેના ૩૮.૩૭ ટકા છે.

રાજયની ક્નણામિયક સરકાર કોક્િિ મારામારી સામ ે મક્કમ લિાઇ માટે રસીકરણ 
અક્ભયાન આયોજનપિૂમિક પાર પાિી રહી છે. ગુજરાત રસીકણ અક્ભયાનમા ંરાષ્ટ્રભરમાં 
અગ્રહરોળમાં છે. ૯ માચમિ સધુીમા ં૧૬.૫૩ લાખ લોકોન ેપ્રથમ િોઝ અન ે૩.૮૫ લાખ 
લોકોને બીજા િોઝના રસીકરણનુ ંકાયમિ સપંન્ થયુ ંછે. 

પ્રસતતુ અકંમા ંિાચકોન ેક્િધાનસભાની મહત્િપણૂમિ િાત ઉપરાંત અનેક રસપ્રદ ઉપયોગી 
જાણકારી મળી રહેશ.ે

- yþkuf fk÷heÞk

ઊઘડતે પાને
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" શૈલેર ના્ક
‘ભાઇઓ અને બહેનો, કેમ છો ? 

ગુજરાત ક્રિકેટ એસોક્સએશન દ્ારા ક્નક્મમિત 
ક્િશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સટડેિયમનું 
ઉદઘાટન કરીને મને ખૂબ આનંદ થયો છે. 
આ પ્રસંગે હું તમામ દેશિાસીઓ અને 
ખાસ કરીને ક્રિકેટ ચાહકોને અક્ભનંદન 

પાઠિંુ છું. મોટરેાના નિક્નક્મમિત ક્રિકેટ 
સટેડિયમ, જેનું આજથી નામકરણ નરેન્દ્ર 
મોદી ક્રિકેટ સટેડિયમ થઇ ગયું છે.’ 

ખશુીની પળ જ એિી હતી કે કોઇ પણ 
વયક્તિ આનંડદત થઇ ઊઠે તયારે આ તો 
દેશના સન્માનનીય રાષ્ટ્રપક્ત શ્ી રામનાથ 
કોક્િંદ પોતે જ હતા કે જેમણે ગુજરાતી 

ભાષામાં બોલીને પોતાની ખુશી વયતિ 
કરતાં આમ કહ્ં હતું. તેઓએ ક્િશ્વના 
સૌથી મોટા ક્રિકેટ સટેડિયમનું ઉદ્�ઘાટન 
કરીને તેમજ આ ક્રિકેટ સટેડિયમને દેશના 
હાલના િિાપ્રધાનના નામ સાથે જાેિીને 
નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સટડેિયમ નામકરણ 
કરીન ેદેશિાસીઓ સમક્ષ પોતાના આનદંને 

નવશ્વનું સૌથી મોટું ઇકો 
ફ્રેન્ડલી નરિકરેટ સટેડડ્મ નરેન્દ્ર મ�ેદી સે્ડિયમ
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વયતિ કયયો હતો. એટલું જ નહીં પરંતુ 
નરેન્દ્ર મોદી સટડેિયમને ઇકો ફ્ેન્િલી 
ક્િકાસનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ ગણાિીને 
તેની સરાહના કરી હતી.

અમદાિાદ સક્હત દેશિાસીઓ અને 
ખાસ કરીને ક્રિકેટ સક્હતની રમતોના 
ચાહકો માટે આનંદની િાત તયારે બની 
જયારે ગુજરાતના અમદાિાદમાં દશેના 
રાષ્ટ્રપક્ત શ્ી રામનાથ કોક્િંદે મોટેરા 
સટેડિયમ ખાતે સરદાર િલ્લભભાઇ પટેલ 
સપોરસમિ એન્કલેિનું ભૂક્મપૂજન તેમજ 
ક્િશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સટડેિયમનું 
લોકાપમિણ કયુું હતું અને આ સટેડિયમની 
‘નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકટ સટેડિયમ’ નામકરણ 
પટ્ીનું ડિક્જટલ અનાિરણ કયુું હતું.

પોતાની ખુશીને વયતિ કરતાં આ 
પ્રસંગે રાષ્ટ્રપક્ત શ્ી રામનાથ કોક્િંદે 
ઉપસસથત સૌ કોઇન ેસંબોધતાં જણાવયુ ંહતંુ 
કે, આ એક ઉલ્લેખનીય સુખદ સંયોગ છે 
કે લગભગ ચાર દસક પૂિવે મોટેરામાં 
ક્નક્મમિત પહેલા ક્રિકેટ સટેડિયમના ક્નમામિણના 
શભુારંભના સમયે પિૂમિ તતકાલીન રાષ્ટ્રપક્ત 
શ્ી જ્ાની ઝૈલક્સંહ અહીંયાં આવયા હતા 
અને આ સટેડિયમના ક્નમામિણને પૂણમિ 
કરિાનુ ંઅન ેતને ેરાષ્ટ્રન ેલોકાપમિણ કરિાનું 
સૌભાગય આજે મને મળયંુ છે. ગુજરાત 

સરકાર દ્ારા આ જ પડરસરમા ંબનાિિામાં 
આિનારા સરદાર િલ્લભભાઇ પટેલ 
સપોરસમિ એન્કલેિનું ભૂક્મપૂજન કરીને પણ 
મન ેઅતયતં ખશુી થઇ છે. મોટેરા સટેડિયમને 
િતમિમાન સિરૂપ પ્રદાન કરનારા ગુજરાત 
ક્રિકેટ એસોક્સએશનના સૌ પદાક્ધકારીઓ, 

એજન્સી તથા સહયોગી ક્િશષે સરાહનાને 
પાત્ર છે.

ક્િશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સટેડિયમના 
લોકાપમિણ પ્રસંગે તેમણે ઓસટે્ક્લયાના 
જગક્િખયાત મેલબોનમિ સટેડિયમની િાતનો 
ઉલ્લેખ કરીને ગિમિ સાથે જણાવયું હતું કે, 

ગડરમા
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નિેમબર ૨૦૧૮માં ઓસટ્ેક્લયાની મારી 
ક્િદેશયાત્રા દરક્મયાન હું મેલબોનમિ ગયો 
હતો. તયારે મને કહેિામાં આવયું હતું કે 
૯૦ હજાર દશમિકોની ક્ષમતા ધરાિતું 
મેલબોનમિ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્િ ક્િશ્વનું સૌથી મોટું 
ક્રિકેટ સટેડિયમ છે. આજે આપણે સૌ 
દેશિાસીઓ માટે ગિમિની િાત છે કે ૧ 
લાખ ૩૨ હજાર દશમિકોની ક્ષમતા સાથે 
મોટેરાનું આ સટેડિયમ આજે ક્િશ્વનું સૌથી 
મોટું ક્રિકેટ સટેડિયમ બની ગયું છે.

નિક્નક્મમિત સટેડિયમની ક્િશષેતા અને 
ખૂબીઓની સરાહના કરતાં રાષ્ટ્રપક્ત શ્ી 
રામનાથ કોક્િંદે કહ્ં હતંુ કે, મને એ 
જાણકારી આપિામાં આિી છે કે આ 
સટેડિયમમા ંરમાનારી િ ે– નાઇટ મચેો માટે 
LED લાઇડટંગથી રોશનીની ક્િશેષ 
વયિસથા કરિામાં આિી છે. કોઇ પણ 
અન્ય સટેડિયમમાં ઉપયોગમા ંલેિાઇ રહેલી 
લાઇટની તુલનામાં અહીંયાં લગભગ 
અિધો િીજળી ખચમિ થશે. ઊજામિનો આટલો 
ડકફાયતી અને સક્ષમ ઉપયોગ ક્િશેષ 
ઉલ્લેખન ીય  છ ે.  ગ્ર ીન  ક્બ સ લ િં ગ 
સડટમિડફકેશનની ગોલિ રડેટંગયુતિ આ 
સટેડિયમ ઇકોફ્ ેન્િલી ક્િકાસનું એક 
ઉદાહરણ છે. આ સટેડિયમ ક્િશ્વપટલ પર 

પોતાની મજબૂત ઓળખ બનાિનાર 
આજના ભારતની આકાંક્ષાઓ અને 
ક્ષમતાઓને ઉજાગર કરે છે. ભારતે જે 

િચમિસિ ક્રિકેટમાં હાંસલ કયુું છે તે એ 
ક્િશ્વાસન ેમજબતૂ કરે છે કે અન્ય રમતોમાં 
જ નહીં પરંતુ ક્િકાસનાં કે્ષત્રોમાં પણ 
આપણો દેશ ક્િશ્વમાં ઊચું સથાન પ્રાતિ 
કરિાની ક્ષમતા ધરાિે છે.

રાષ્ટ્રપક્ત શ્ી રામનાથ કોક્િંદે યુિા 
પેઢીમાં ક્િશ્વાસ મૂકતાં કહ્ં હતું કે, ખેલના 
મેદાનોમાં માત્ર શારીડરક ક્િકાસ નથી 
થતો પણ ચડરત્રક્નમામિણ પણ થાય છે. મને 
ક્િશ્વાસ છે કે દેશની યુિાપેઢી એક સારા 

ડદલહીના ઢાબાવાળા છોકરાનું હીર પારખીને રાષ્ટ્રપનતભવને પ્ોતસાનહત ક્ગો
દેિના રાષ્ટ્રપતત શ્રી રામનાથ કોતિંદે સપોટ્સ્ટ ફ�તસતલરરી અને એકસેસ રુ સપોટ્સ� 

ફ�તસતલરરીનું મહત્િ સમજાિતાં દદલહરીના એક ઢાબામાં કામ કરતા એક છોકરાનરી 
સાઇકતલંગ પ્રતયેનરી લગન અને ધગિનરી ઉદાહરણરીય િાત કરતાં કહ્ં હતું કે ગયા 
િષ� દદલહરીના ઢાબામાં કામ કરનાર એક હોનહાર સાઇકતલસર બાળક દદલહરીમાં 
રાજયસતરનરી પ્રતતયોતગતામાં ઉધાર લરીધેલરી સાઇકલ ચલાિરીને તસલિર મેડલ �તરી 
ચયૂકયો હતો. પર�તુ ઉપયુતિ ટ્ેક પર સાઇકલ ચલાિિાનો અભયાસ નહ� કરરી િકિાના 
કારણે તે સાઇકતલંગ ફેડરેિન ઓફ ઇસનડયાનરી એકેડમરીમાં પ્રતિક્ણ મારે થનારરી 
પસંદગરીમાં તિફળ થયો. તેનરી પાસે સારરી સાઇકલ નહોતરી અને ટ્ેકના ઉપયોગ મારે 
પ્રિેિ િુલકના પૈસા ન હોતા. તે બાળકને રાષ્ટ્રપતતભિન દ્ારા આધુતનક નિરી સાઇકલ 
આપિામાં આિરી. તેના મારે ટ્ેક ઉપયોગ કરિા મારે સુતિધા પ્રદાન કરાઇ. તયારબાદ 
સાઇકતલંગ ફેડરેિન દ્ારા પ્રતિક્ણ મારેનરી પસંદગરીમાં સફળ થયો અને મને એ 
બતાિતાં ખુિરી થાય છે કે હિે એ બાળકને સપોટ્સ્ટ ઓથોરરીરરી ઓફ ઇસનડયા તરફથરી 
પ્રતિક્ણ તથા આિશ્યક બુતનયાદરી સુતિધા પ્રાપ્ત થઇ રહરી છે.
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સમાજ અને ક્િકક્સત રાષ્ટ્રના ક્નમામિણમાં 
પોતાનું યોગદાન કરતી રહેશે. 

અમદાિાદમાં સાબરમતી નદીના 
ડકનાર ે આકાર પામનાર અતયાધુક્નક 
સપોરસમિ એન્કલેિની િાત કરતાં કેન્દ્રીય 
ગૃહ મંત્રી શ્ી અક્મતભાઇ શાહે કહ્ં હતું 
કે, ભારતના ખેલ જગતના ઇક્તહાસનો 
આજના સિક્ણ મિમ ડદિસે ભારતના 
રાષ્ટ્રપક્તશ્ીના હસતે ભારતના લોહપુરષ, 
ભારતરત્ન અન ેગજુરાતના સુપતુ્ર સરદાર 
િલ્લભભાઇ પટેલના નામ સાથે જાેિીને 
એક મોટા એન્કલેિનુ ંભકૂ્મપજૂન કરિાની 
શરૂઆત થઇ છે. આ સપોરસમિ કોમપલેકસ 
બનશે જેનો સટેડિયમ પણ એક ક્હસસો 
બનશે .  આ સપોરસ મિ  કોમપલેકસમાં 
ક્િશ્વસતરીય બધી રમતોની વયિસથા થશે 
અને દેશ દુક્નયાની બધી રમતોના બધા 
ખેલાિીઓને ટ્ેક્નંગની પણ વયિસથા થશે. 
તેમના કોચને રહેિાની પણ વયિસથા થશે 
અન ેએક સાથ ેત્રણ હજાર બાળકો અહીંયાં 
અલગઅલગ રમતોની ટ્ેનીંગ લઇ શકે 
તેિા પ્રકારની વયિસથાનું ક્નમામિણ થશે. 
શભુ શરૂઆતનુ ં ભકૂ્મપૂજન રાષ્ટ્રપક્તશ્ીના 
હાથે થયું છે તેનો મને બહુ જ આનંદ અને 
ગૌરિ છે.

નિું સપોરસમિ કોમપલેકસ કેિું મોટું હશે 
અને તેની ક્િશેષતાઓ કિેી હશે તેની 
છણાિટ કરતાં શ્ી અક્મતભાઇ શાહે 
જણાવયું હતું ક ે, આ ટોટલ સપોરસમિ 
કોમપલેકસ ૨૩૩ એકર ભૂક્મમાં બનશે. 
આ દેશનું સૌથી મોટું સપોરસમિ કોમપલેકસ 
બનશે, તેની સાથે નારણપુરામાં ૧૮ 

એકરનું એક નિું સપોરસમિ કોમપલેકસ બનશે. આ સરદાર પટેલ સપોરસમિ એન્કલેિ, નરેન્દ્ર 
મોદી સટેડિયમ અન ેનારણપરુામા ંબનનાર ંસપોરસમિ કોમપલકેસ આ ત્રણયે મળીન ેકોઇપણ 
આંતરરાષ્ટ્રીય સપધામિમાં રમાનાર બધી રમતો માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સતર પર પ્રાતિ બધી જ 
વયિસથા એક જ શહેરમાં, એક જ જગયાએ ઊભી થશે. કુલ રૂ. ૪૬૦૦ કરોિના ખચવે 
બનનારા આ સપોરસમિ એન્કલિેનુ ંપી.પી.પી.મોિલથી ક્નમામિણ કરિામા ંઆિશ.ે ફકૂટબોલ, 
એરલેડટક, ઇન્િોર સટેડિયમ તેમજ હોકી સટેડિયમ તેમજ અનેક રમતોને આિરી લેતાં 
કુલ ૨૦ સટેડિયમ આ સંકુલમાં આકાર પામશે. રમતગમત ક્ષેત્રે નામના મેળિનારા 
શ્ેષ્ઠ યોગદાન આપનારા નામાંડકત ખેલાિીઓનાં નામ આ ક્િક્િધ સટેડિયમ સાથે 
જાેિિામાં આિશે.

આ પ્રસગં ેગજુરાતના રાજયપાલ શ્ી આચાયમિ દેિવ્રત, કેન્દ્રીય યિુા અન ેરમતગમત 
મતં્રી શ્ી ડકરણ ડરજ્,ુ ગજુરાતના નાયબ મખુયમતં્રી શ્ી નીક્તનભાઇ પટેલ, ગજુરાતના 
મુખય સક્ચિ શ્ી અક્નલભાઇ મુકીમ, સાંસદ શ્ી પડરમલભાઇ નથિાણી, બી.સી.સી.
આઇ.ના સક્ચિ શ્ી જયભાઇ શાહ, જી.સી.એ.ના ઉપપ્રમખુ શ્ી ધનરાજભાઇ નથિાણી, 
રાષ્ટ્રપક્તનાં ધમમિપત્ની સક્િતા કોક્િંદ અને ભારતના જાક્ણતા ખેલાિીઓ, અક્ધકારીઓ 
તેમજ નાગડરકો ઉપસસથત રહ્ાં હતાં.

એક છત નીચ ેમાત્ર ક્રિકેટ જ નહીં, પરંત ુહોકી, ફકૂટબોલ, બાસકેટબોલ, ટેક્નસ, એરલડેટક 

ગ્યજર�તને ઓ�ુંતરર��ીય કક્ષ�ન્યું શ્રે� સે્ડિયમ ઓને 
��ે�સ્ધ સુંક્યલ ઓ�પવ�ન્યું સપન્યું સ�ક�ર થય્યું

ગુજરાતના મુખયમંત્રી શ્રી તિજયભાઇ રૂપાણરીએ ગુજરાતને આંતરરાષ્ટ્રરીય કક્ાનું 
શ્ેષ્ઠ સરેદડયમ અને સપોટ્સ્ટ સંકુલ આપિાનું સપનું સાકાર થયું હોિાનું જણાિરીને કહ્ં 
હતું કે અમદાિાદ સપોટ્સ્ટ તસરરી તરરીકે દેિ-દુતનયામાં ખયાતત પ્રાપ્ત કરિે.

શ્રી તિજયભાઇ રૂપાણરીએ અમદાિાદના મોરેરા તક્કેર સરેદડયમનું નરેનદ્ર મોદરી 
સરેદડયમ નામાતભધાન કરિા મારે કેનદ્ર સરકાર અન ેકેનદ્રરીય ગૃહમતં્રી શ્રી અતમતભાઇ 
િાહ તથા �.સરી.એ.નો આભાર વયતિ કરરી આનંદનરી લાગણરી વયતિ કરરી હતરી. 
૨૩૩ એકરમાં તનમા્ટણ થનારા તિવિકક્ાના સપોટ્સ્ટ એનકલેિને પણ સરદાર પરેલ 
સપોટ્સ્ટ સંકુલ તરરીકેનરી ઓળખ આપિાનરી કેનદ્રરીય ગૃહ મંત્રી શ્રી અતમતભાઇ િાહનરી 
જાહેરાત મારે આભાર દિા્ટિરી જણાવયું હતું કે ગુજરાતના મુખયમંત્રીકાળ દરતમયાન 
�.સરી.એ.ના અધયક્ તરરીકે શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદરીનું અમદાિાદ અને ગુજરાતને 
આંતરરાષ્ટ્રરીય કક્ાનું શ્ેષ્ઠ સરેદડયમ અને સપોટ્સ્ટ સંકુલ આપિાનું સપનું સાકાર 
થયું છે.

શ્રી તિજયભાઇ રૂપાણરીએ તિવિાસ વયતિ કરતાં કહ્ં હતું કે સરદાર પરેલ સપોટ્સ્ટ 
સંકુલ તનમા્ટણ થિાથરી તિવિ સતરરીય ખેલકૂદ પ્રતિક્ણ સાથે કોમનિેલથ, એતિયાડ 
અને ઓતલસમપક જેિરી ગેમસ મારે અમદાિાદ સપોટ્સ્ટ તસરરી તરરીકે દેિ – દુતનયામાં 
અિશ્ય ખયાતત પ્રાપ્ત કરિે. સરદાર પરેલ સપોટ્સ્ટ સંકુલમાં ત્ણ હજાર જેરલાં બાળકો 
તિતિધ રમતોનરી તાલરીમ લઇ િકે તિેરી વયિસથાથરી ગજુરાતનરી ભાતિ પઢેરી પણ ખલેકૂદ 
ક્ેત્ે રાષ્ટ્રરીય – આંતરરાષ્ટ્રરીય સતરે િળકિે.

શ્રી તિજયભાઇ રૂપાણરીએ આિા વયતિ કરરી હતરી કે રાષ્ટ્રપતતશ્રીના હસતે જેનું 
ભયૂતમપયૂજન થયું છે તેિું આ સરદાર પરેલ સપોટ્સ્ટ સંકુલ ગુજરાતને ખેલકૂદ ક્ેત્ે શ્ેષ્ઠ 
બનાિિાનરી િડાપ્રધાનશ્રીનરી સંકલપના સાકાર કરિે.
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સક્હતની અનકે રમતો જયા ંરમાશે, તનેા 
માટે એક સાથે ત્રણ હજાર ઊભરતા 
ખલેાિીઓ તાલીમ લશે ેઅન ેતયૈાર થઇને 
િકૈ્શ્વક લિેલે ગજુરાત અન ેભારતનંુ નામ 
રોશન કરે અને નામના મળેિ ેતેિી ઉમદા 
ભાિનાથી આકાર પામિા જઇ રહલેા 
સરદાર િલ્લભભાઇ સપોરસમિ એન્કલેિ 
આિનારા ડદિસોમા ંસાચ ેજ દકુ્નયા માટે 
એક અજાયબી બની રહેશ.ે

નવશ્વના મોડલ સટેડડ્મ તરીકરે 
ટૂંકા ગાળામાં નનમા્ષણ પામ્ું તે 

સવ્ં એક રેકોડ્ષ 
કેન્દ્રીય યુિા અને રમતગમત મંત્રી  

શ્ી ડકરણ ડરજુ્એ આનદં વયતિ કરતાં 
આ પ્રસંગે કહં્ હતું કે, િિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદી દરેક ક્ષેત્રમાં ભારતને 
આગળ િધારિા માટે જ ેપ્રક્તબદ્ધતાથી કાયમિ 
કરી રહ્ા છે તમેાં રમતગમત ક્ષતેે્ર આ ક્રિકેટ 

સટેડિયમ આદશમિ પુરિાર થયું છે. આ 
સટેડિયમ ક્િશ્વના મોિલ સટેડિયમ તરીકે ટૂકંા 
ગાળામા ં ક્નમામિણ પામયંુ છે તે સિય ંએક 
રેકોિમિ સમાન છે. િિાપ્રધાન શ્ી ખેલો 
ઇસન્િયા અને  ફીટ ઇસન્િયા જેિા 
ખેલઅક્ભયાન દ્ારા યુિાનોને માનક્સક 
અન ેશારીડરક રીત ેસસુજ્ કરિા કાયમિ કરી 
રહ્ા છે. દેશની ૨ લાખ ૨૦ હજાર સકકૂલોએ 
ફીટ ઇસન્િયા અક્ભયાનમા ંનોંધણી કરાિી 
છે. ફીટ ઇસન્િયા અક્ભયાનમાં ગામિાથી 
શહેર સધુીના નાગડરકો સહભાગી થયા છે.

તેઓએ રમતગમત ક્ષેત્રે ગુજરાતની 
સરાહના કરતાં કહ્ં હતું કે, અમદાિાદ 
શહેર દેશના સપોરસમિ કેક્પટલ તરીકે ઊભરી 
રહ્ં છે. આજે ગુજરાતમાં રમતગમતની 
અતયાધુક્નક સુક્િધાઓ ઊભી થિાના 
કારણે યુક્નિક્સમિટી સતરની ક્િક્િધ રમતોમાં 
ગજુરાત રાજય દેશના ટોપ ફાઇિમા ંસથાન 
મેળિી ચૂકયું છે. •

ગડરમા

રાષ્ટ્રપનતશ્ીનું અમદાવાદ 
એરપોટ્ષ ખાતે  
ઉષમાભ્ુું સવાગત
ભારતના રાષ્ટ્રપતત શ્રી રામનાથ કોતિંદ 
ગુજરાતનરી બે દદિસરીય મુલાકાત આિરી 
પહોંચતાં અમદાિાદ એરપોર્ટ ખાતે તેઓનું 
ગુજરાતના રાજયપાલ શ્રી આચાય્ટ દેિવ્રત, 
નાયબ મુખયમંત્રી શ્રી નરીતતનભાઇ પરેલ 
અને ગૃહ રાજય મંત્રી શ્રી પ્રદરીપતસંહ જાડેજા 
દ્ારા ઉષમાભયુું સિાગત કરિામાં આવયું હતું 
રાષ્ટ્રપતત શ્રી રામનાથ કોતિંદ અને તેઓનાં 
ધમ્ટપત્રી શ્રીમતરી સતિતા કોતિંદનાં 
સિાગત-સતકાર પ્રસંગે રાજયના મુખય સતચિ 
શ્રી અતનલ મુકીમ, અતધક મુખય સતચિ શ્રી 
કમલ દયાનરી, રાજય પોલરીસ િડા શ્રી 
આતિષ ભાદરયા, અમદાિાદ તજલ્ા 
કલેકરર શ્રી સંદરીપ સાગલે અને િહેર 
પોલરીસ કતમિનર શ્રી સંજય શ્રીિાસતિ પણ 
ઉપસસથત રહ્ા હતા.
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ન�મકરણને મળ્યું સે્ન્ડિં ગ ઓ�ેવેશન
અમદાિાદમાં આકાર પામનાર સરદાર િલ્લભભાઇ સપોરસમિ 

એન્કલેિ અને દુક્નયાના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સટેડિયમનું નામકરણ 
નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સટેડિયમ થતાં આ નામકરણને ગુજરાતના 
નાયબ મખુયમતં્રી શ્ી નીક્તનભાઇ પટેલ ેસટેસન્િંગ ઓિશેન અપાવયું 
હતું અને ઉપસસથત સૌ કોઇએ ઊભા થઇને તાળીઓના 
ગિગિાટથી તેને િધાિી લીધું હતું.

શ્ી નીક્તનભાઇ પટેલે આ પ્રસંગે જણાવયું 
હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત જગતમાં 
ગુજરાતનુ ંનામ બહ ુજ ગિમિથી લિેામા ંઆિે 
તનેા માટે જ ેસકુ્િધાઓની અમન ેજરૂડરયાત 
હતી, દેશને જરૂર હતી એિી જરૂડરયાત 
ઇન્ફ્ાસટ્કચર દ્ારા, બહુ જ લાંબા આયોજન 
અને વયિસથા દ્ારા ગુજરાત અને દેશના 
ખેલાિીઓ માટે આખા દેશનું ગૌરિ િધે એિું 
ક્િશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સટેડિયમ અને તેની બાજુમાં 
સરદાર િલ્લભભાઇ પટેલ સપોરસમિ કોમપલેકસનો ક્શલાન્યાસ 
કરિામાં આવયો છે.

અમદાિાદમા ંબનનારા સપોરસમિ એન્કલેિ માટે ગજુરાત સરકારે 
આપલેા ફાળા ક્િશ ેિાત કરતાં નીક્તન પટેલ કહં્ હતુ ંકે સટેડિયમ 

નજીક ડરિરફ્ન્ટ ફેઝ-૨ ગજુરાત સરકારે જાહેર કયયો છે. ગજુરાત 
સરકારે ૨૧૫ એકર જમીન આ સપોરસમિ સંકુલ બનાિિા માટે આપી 
છે અને પી.પી.પી.મોિલ પર એનું કામ થનાર છે. સરદાર 
િલ્લભભાઇ પટેલના નામ સાથ ેજાિેાયલેા સપોરસમિ સકુંલમા ંક્રિકેટ 

ક્સિાય જે મોટી રમતો છે તને ેપણ સામલે કરાશ.ે જમેા ંટ્કે 
ડફલિ, ફકૂટબોલ, હોકી, બધી ઇન્િોર ગમેસ માટે ના 

મદેાન છે. ૧૦ થી ૧૨ હજારની કૅપકે્સટીિાળું 
ઇન્િોર સટેડિયમ પણ હશ ેઅન ે તનેી સાથે 
સસિક્મગંપલુ િગરેેની વયિસથા હશ.ે

શ્ી નીક્તનભાઇ પટેલે જણાવયું હતું કે, 
ગુજરાતમાં આજ સુધી નહોતું અને કદાચ 
ભારતમાં પણ નહીં હોય એિું સૌથી મોટું 

ક્રિકેટ ક્સિાયની રમતો માટે આ સપોરસમિ સંકુલ 
બનાિિાનું કામ પણ િિાપ્રધાનના માગમિદશમિનથી, 

શ્ી અક્મતભાઇના નેતૃતિમાં અમે કરી રહ્ા છીએ અને 
મખુયમતં્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીના નતેૃતિમા ંઅને ગજુરાત ક્રિકેટ 
એસોક્સએશન અને ભારત સરકારના સહયોગથી જે થનાર છે તે 
સપોરસમિ કોમપલેકસમાં આખી દુક્નયામાં ખેલકુદની બાબતમાં 
સિયોત્તમ વયિસથા ઉપલબધ કરાિીશું. •

ગડરમા
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ગાંધીનગર સસથત ગુજરાત કેન્દ્રીય ક્િશ્વક્િદ્ાલયનો તૃતીય 
પદિીદાન સમારોહ રાષ્ટ્રપક્ત શ્ી રામનાથ કોક્િદંની ઉપસસથક્તમાં 
યોજાયો હતો. રાષ્ટ્રપક્તશ્ીએ ક્િદ્ાથથીઓને પદિી એનાયત કરતાં 
જણાવયુ ંહતુ ંકે, પ્રાચીન કાળમા ંનાલદંા, તક્ષક્શલા અન ેક્િરિમક્શલા 
કક્ષાનાં ક્િશ્વક્િદ્ાલયો જે ગુજરાતની િલ્લભી ક્િદ્ાપીઠને તોલે 
આિે તેિાં હતાં. તતકાલીન સમયે ક્શક્ષણ સાથે સમાજ ઉતથાન 
માટે જે પ્રયાસો થયા છે એ આજે પણ ગુજરાતમાં થઇ રહ્ા છે 
જે અક્ભનંદનને પાત્ર છે. રાષ્ટ્રપક્તશ્ીએ યુિાઓ-ક્િદ્ાથથીઓને 
આહૃ્િાન કરતાં જણાવયું હતું કે, સમૃદ્ધ રાષ્ટ્રના ક્નમામિણ માટે 
યુિાઓ સંકલપબદ્ધ બનીને ક્શક્ષણના માધયમ દ્ારા ભારત દેશ 
ક્િશ્વમાં સિમિશ્ેષ્ઠ દેશ બને તે માટે આગળ આિે.

રાષ્ટ્રપક્તશ્ીએ ઉમયેુમિ કે, રાષ્ટ્રક્પતા મહાતમા ગાધંી અન ેસરદાર 
િલ્લભભાઇ પટેલની જન્મભૂક્મ એિી ગુજરાતની પક્િત્ર ભૂક્મ 
પરથી જ રાષ્ટ્રક્નમામિણનો પાયો નંખાયો હતો. આ ભૂક્મએ જ શ્ી 
મોરારજીભાઇ દેસાઇ અને શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના સિરૂપે બે 
મહાન િિાપ્રધાન દેશને આપયા છે. આ બંનેની સાથે મને કામ 
કરિાની તક મળી તે બદલ તેમણે પોતાને ગૌરિશાળી માન્યા 

હતા. તતકાલીન મુખયમંત્રીશ્ી અને દેશના િિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ ગજુરાતમા ંક્શક્ષણ ક્ષતે્ર ેજ ેનિા આયામો હાથ 
ધયામિ તનેા પડરણામ સિરૂપ આજ ેગજુરાતમા ંઅનકે રાષ્ટ્રીય સતરનાં 
સંસથાનો છે. ગુજરાતની સેન્ટ્લ યુક્નિક્સમિટીમાં ક્િક્િધ રાજયોના 
ક્િદ્ાથથીઓ અભયાસ કરી રહ્ા છે. જેનાથી લઘુ ભારત અન ે
ક્િક્િધતામાં એકતાનો ભાિ રજૂ થાય છે. 

િષમિ ૨૦૦૯માં આ ક્િશ્વક્િદ્ાલયની સથાપના થઇ. જેમાં 
ક્િક્િધ રાજયોના ક્િદ્ાથથીઓ અભયાસ કરી રહ્ા છે, જે રાષ્ટ્રીય 
એકતાના પ્રતીક સમાન છે. આ ક્િદ્ાલયે મક્હલા સશતિીકરણનું 
ઉમદા ઉદાહરણ પરૂ ંપાડુ ંછે કેમ કે પદિી મળેિનાર ક્િદ્ાથથીઓમાં 
૫૫ ટકા દીકરીઓએ પદિી મેળિી છે અને ૨૧ પદકો પૈકી ૧૩ 
પદકો પણ દીકરીઓએ મેળવયા છે. તેમણે કહ્ં કે, દીકરીઓ આજે 
અનેક ક્ષેત્રોમાં આગળ િધી રહી છે તયારે સમાજ પડરિતમિનમાં 
નયા ભારતની પ્રક્તકૃક્ત દેખાય છે. 

આ ક્િશ્વ ક્િદ્ાલયનુ ંનિુ ંભિન િિોદરા ખાત ેક્નમામિણ થનાર 
છે એ માટે કેન્દ્ર સરકારે રૂા.૭૪૩ કરોિા ફાળવયા છે. જે આગામી 
સમયમાં આગિી ઓળખ ઊભી કરશે. એ માત્ર આધુક્નક અને 

રાષ્ટ્રપનતશ્ીની ઉપસસથનતમાં
ગજુરાત કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્ાલયનાે
તૃતીય પદિીદાન સમારાેહ સપંન્ન
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સિલતપણૂમિ ભિનથી જ નક્હ પરંતુ ક્િદ્ાથથીઓ અન ેપ્રાધયાપકોના 
આચરણન ેપડરણામે શકય બનશ.ે આ માટે સૌન ેભગીરથ પ્રયાસો 
કરિા તેમણે અનુરોધ કયયો હતો.

રાષ્ટ્રપક્તશ્ીએ કહં્ કે, દેશન ેનોલજે સપુર પાિર બનાિિા માટે 
આજે જે પ્રયાસો થઇ રહ્ા છે તયારે દશેભરમાં અમલી નિી 
ક્શક્ષણનીક્તના નિા દ્ાર ખોલશ.ે આજના યગુમા ંસમાજ ઉતથાન 
માટે અન ેછેિાિાના માનિીના સિાુંગી ક્િકાસ માટે ક્શક્ષણ મહત્િનો 
ભાગ ભજિી શકે છે. એ માટે આ નિી નીક્ત ચોક્કસ મહત્િનું 
પડરબળ બની રહેશ.ે પજૂય બાપનુી સિયોદયની ભાિનાન ેસાથમિક 
કરિા માટે ક્શક્ષણ અગતયનુ ં પડરબળ છે તયારે તમામ િગયોના 
કલયાણ માટે સંિદેના અન ેસન્માન માટે પ્રયાસો કરિા પિશ.ે 

ક્શક્ષણના માધયમ દ્ારા જ યુિાઓ આતમક્નભમિર બની શકે છે. 
સિામી ક્િિેકાનંદના ‘‘ઊઠો જાગો અને ધયેય પ્રાક્તિ સુધી મંડા 
રહો’’ના મતં્રન ેસાથમિક કરીન ેઆતમક્નભમિર બનિાનો ભાિ કેળિીન ે
સમાજના તમામ િગમિના કલયાણ માટે યુિાઓને પોતાનું યોગદાન 
આપિા તેમણે અપીલ કરી હતી. 

ગજુરાત કેન્દ્રીય ક્િશ્વક્િદ્ાલયના ત્રીજા પદિીદાન સમારોહમાં 
ઉપસસથત કેન્દ્રીય ક્શક્ષણ મતં્રી શ્ી િૉ. રમશે પોખડરયાલ - ક્નશકેં 
દીક્ષા લઇ રહેલા તમામ ક્િદ્ાથથીઓન ેશભુચેછાઓ આપતા ંજણાવયું 
હતુ ં કે, દીક્ષાથથીઓ માટે આજનો ડદિસ પોતાનુ ંક્ષતે્ર અન ેલક્ય 
પસદં કરી પોતાની કારડકદથી ક્નમામિણ તથા રાષ્ટ્રક્નમામિણની ડદશામાં 
નક્કર પગલુ ંભરિાનો ડદિસ છે.

‘‘નિી રાષ્ટ્રીય ક્શક્ષણ નીક્ત 2020’’ના પ્રણેતા િૉ. રમેશ 
પોખડરયાલે ક્શક્ષણની નિી નીક્તના ઘિતરમાં રાષ્ટ્રપક્ત શ્ી 
રામનાથ કોક્િદંનુ ંસતત માગમિદશમિન મળયુ ંહોિાનંુ કહીન ેઆ નીક્ત 
નિી પેઢીને નિી ઊંચાઈ સુધી લઈ જશે અને રાષ્ટ્રક્નમામિણ માટે 
મહત્િનું યોગદાન આપશે તેિો દૃઢ ક્િશ્વાસ વયતિ કયયો હતો.

આ દીક્ષાંત સમારોહમાં 73 પીએચ.િી., 26 એમ.ડફલ., 
૧૨૧ અનુસ્ાતક અને ૨૪ સ્ાતક એમ કુલ 244 ક્િદ્ાથથીઓને 
પદિી પ્રદાન કરિામાં આિી. આ ઉપરાંત સ્ાતક અને 
અનુસ્ાતક અભયાસરિમોમાં સૌથી િધુ માકસમિ મેળિનાર ૨૧ 
ક્િદ્ાથથીઓને યુક્નિક્સમિટીના ક્િક્િધ ચંદ્રક રાષ્ટ્રપક્તશ્ીના હસતે 
પ્રદાન કરિામાં આવયા હતા. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાત 
કેન્દ્રીય ક્િશ્વક્િદ્ાલયની સથાપના ભારતની સંસદ દ્ારા 
૨૦૦૯ના અક્ધક્નયમથી કરિામાં આિી છે. ૧૨ િષમિના ટૂંકા 
ગાળામાં જ ગુજરાત કેન્દ્રીય ક્િશ્વક્િદ્ાલય ક્શક્ષણના ક્ષેત્રમાં 
મહત્િનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે. અહીંના ક્િદ્ાથથીઓ અને અધયાપકો 
દ્ારા થયેલ સંશોધનોને રાષ્ટ્રીય તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય સતરે નોંધ 
લેિાઈ છે. આઉટલુક-૨૦૨૦ના સિવેમાં ભારતની કેન્દ્રીય 
યુક્નિક્સમિટીઓમાં ૧૮મું સથાન પ્રાતિ થયું છે. 

આ કાયમિરિમમાં ગુજરાતના રાજયપાલ શ્ી આચાયમિ દેિવ્રતજી, 

નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી નીક્તનભાઇ પટેલ, ગુજરાત કેન્દ્રીય 
ક્િશ્વક્િદ્ાલયના કુલાક્ધપક્ત શ્ી હસમુખ અડઢયા, કલુપક્ત  
શ્ી રમાશંકર દુબે, ક્િક્િધ યુક્નિક્સમિટીઓના કુલપક્તશ્ીઓ, 
િીનશ્ીઓ, ગુજરાત કેન્દ્રીય ક્િશ્વક્િદ્ાલયના અધયાપકશ્ીઓ, 
ક્િદ્ાથથીઓ- િાલીઓ તમેજ ક્શક્ષણ ક્ષતે્રના મહાનભુાિો ઉપસસથત 
રહ્ા હતા. •
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ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kE {kuËeyu Ëuþðk‚eyku ‚kÚku ‚tðkË MÚkkÃkðk þY fhu÷ku ‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ rËLk«ríkrËLk ðÄw 
Lku ðÄw ÷kufr«Þ ƒLkíkku òÞ Au. ðzk«Äk™©e Ëuþ™k Auðkzk™k {k™ðe ‚wÄe ÓËÞLkk ŸzkýÚke hurzÞku™k {kæÞ{ Úkfe 
‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ îkhk rðrðÄ rð»kÞku Ãkh íku{Lkk Ëe½oárüÃkqqýo rð[khku hsq fhu Au. ŒksuŒh{kt «‚krhŒ ÚkÞu÷k 
íku{Lkk ðõíkÔÞLkk ytþkuLke Í÷f «MŒwŒ Au. 

લોકલાડીલા વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીનો 
રેડડ્ોના માધ્મથી જનતા સાથે સંવાદ

મારા ક્પ્રય દેશિાસીઓ, હમણાંજ માઘ પૂક્ણમિમાનું પિમિ હતું. 
મહા મક્હનો ખાસ કરીને નદીઓ, સરોિરો અને જળસ્ોત સાથે 
જોિાયેલો માનિામાં આિે છે. આપણા શાસત્રોમાં કહિેાયું છે કે,

માઘે ક્નમગાાઃ સક્લલે સુશીતે, ક્િમુતિપાપાાઃ ક્ત્રડદિમ્ 
પ્રયાસન્ત...

એટલે કે મહા મક્હનામાં કોઈપણ પક્િત્ર જળાશયમાં સ્ાનને 
પક્િત્ર માનિામાં આિે છે. દુક્નયાના દરેક સમાજમાં નદી સાથે 
જોિાયેલી કોઈને કોઈ પરંપરા હોય જ છે. નદીના તટ પર અનેક 
સભયતાઓ પણ ક્િકક્સત થઈ છે. આપણી સંસકૃક્ત હજારો િષમિ 
જૂની છે, તેથી તેનો ક્િસતાર આપણે તયાં િધુ મળે છે. ભારતમાં 
કોઈ એિો ડદિસ નહીં હોય જયારે દેશના કોઈને કોઈ ખૂણામાં 
પાણી સાથે જોિાયેલો કોઈ ઉતસિ ન હોય. મહા મક્હનાના 
ડદિસોમાં તો લોકો પોતાના ઘર-પડરિાર, સુખ-સુક્િધા છોિીને 
આખો મક્હનો નદીના ડકનારે કલપિાસ કરિા જાય છે. આ 
િખતે હડરદ્ારમાં કુંભ પણ થઈ રહ્ો છે. જળ આપણા માટે 
જીિન પણ છે, આસથા પણ છે અને ક્િકાસની ધારા પણ છે. 
પાણી એક રીતે પારસથી પણ િધારે મહત્િપૂણમિ છે. કહેિાય છે 
કે પારસના સપશમિથી લોખંિ સોનામાં પડરિક્તમિત થઈ જાય છે. 
તેિી જ રીતે પાણીનો સપશમિ જીિન માટે પણ જરૂરી છે, ક્િકાસ 

માટે જરૂરી છે.
સાથીઓ, મહા મક્હનાને જળ સાથે જોિિાનું સંભિતાઃ િધુ 

એક કારણ એ પણ છે કે તેના પછી ઠિંી પૂણમિ થઈ જાય છે, અને 
ગરમીના પગરિ મંિાય છે, તેથી પાણીના સંરક્ષણ માટે આપણે 
અતયારથી જ પ્રયાસો શરૂ કરી દેિા જોઈએ. કેટલાક ડદિસો બાદ 
માચમિ મક્હનામાં જ 22 તારીખે ‘World Water Day’ 
પણ છે.

સાથીઓ, એક સમય હતો જયારે ગામમાં કકૂિા, ખાબોક્ચયાં, 
તેની દેખભાળ બધા મળીને કરતા હતા, હિે આિો જ એક 
પ્રયત્ન, તક્મલનાિુના ક્તરૂિન્ામલાઈમાં થઈ રહ્ો છે. અહીં 
સથાક્નક લોકોએ પોતાના કકૂિાઓને સંરક્ક્ષત કરિા માટે 
અક્ભયાન ચલાવયું છે. આ લોકો તેમના ક્િસતારમાં િષયોથી બંધ 
પિેલા સાિમિજક્નક કકૂિાઓને ફરીથી જીક્િત કરી રહ્ા છે.

મધયપ્રદેશના અગરોથા ગામની બબીતા રાજપૂતજી પણ જે 
કરી રહ્ાં છે, તેનાથી આપ સહુને પ્રેરણા મળશે. બબીતાજીનું 
ગામ બુંદેલખંિમાં છે. તેમના ગામની પાસે એક બહુ મોટું તળાિ 
હતું જે સુકાઈ ગયું હતું. તેમણે ગામની જ અન્ય મક્હલાઓને 
સાથે લીધી અને તળાિ સુધી પાણી લઈ જિા એક નહેર બનાિી 
દીધી. આ નહેરથી િરસાદનું પાણી સીધું તળાિમાં જિા લાગયું. 

સંવાદ
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હિે આ તળાિ પાણીથી ભરેલું રહે છે.
સાથીઓ, પાણીને લઈને આપણે આિી જ રીતે આપણી 

સામકૂ્હક જિાબદારીઓન ેસમજિી પિશે. ભારતના મોટાભાગના 
ક્િસતારોમાં મે-જૂનમાં િરસાદ શરૂ થઈ જાય છે. શું આપણે 
અતયારથી જ આપણી આસપાસના જળસ્ોતોની સફાઈ માટે, િષામિ 
જળના સંગ્રહ માટે, 100 ડદિસનું કોઈ અક્ભયાન શરૂ કરી શકીએ 
છીએ? આ જ ક્િચાર સાથે હિેથી થોિા ડદિસો પછી જળશક્તિ 
મંત્રાલય દ્ારા પણ જળશક્તિ અક્ભયાન – ‘Catch the Rain’ 
પણ શરૂ કરિામાં આિી રહ્ં છે. આ અક્ભયાનનો મૂળ મંત્ર છે, 
‘Catch the Rain, where it falls, when it falls’. આપણે 
અતયારથી જ જોિાઈશું, આપણે પહેલાંથી જ જે Rain Water 
Harvesting System છે તેને સુધારી દઈશું, ગામમાં, 
તળાિોમાં, ખાબોક્ચયાંની સફાઈ કરાિી લઈશું, જળસ્ોતો સુધી 
જઈ રહેલા પાણીના રસતાની અિચણો દૂર કરી નાખીશું તો 
િધારેમાં િધારે િષામિજળનો સંગ્રહ કરી શકીશું.

મારા ક્પ્રય દેશિાસીઓ, જયારે પણ મહા મક્હનો અને તેના 
આધયાસતમક સામાક્જક મહત્િની ચચામિ થાય છે, તો આ ચચામિ 
એક નામ િગર પૂરી નથી થતી. આ નામ છે સંત રક્િદાસજીનું. 
મહા પૂક્ણમિમાના ડદિસે જ સંત રક્િદાસજીની જન્મજયંતી હોય 
છે. આજે પણ સંત રક્િદાસજીના શબદ, તેમનું જ્ાન, આપણું 
પથપ્રદશમિન કરે છે. તેમણે કહ્ં હતું,...

એકૈ માતરી કે સભ ભાંડે
સભ કા એકૌ તસરજનહાર.

રતિદાસ વયાપૈ એકૈ ઘર ભરીતર,
સભ કૌ એકૈ ઘડૈ કુમહાર...

આપણે બધા એક જ માટીનાં િાસણો છીએ, આપણને બધાને 
એકે જ ઘડા છે. સંત રક્િદાસજીએ સમાજમાં વયાતિ ક્િકૃક્તઓ 
પર હંમેશાં ખૂલીને પોતાની િાત કહી છ.ે તેમણે આ ક્િકકૃ્તઓને 
સમાજની સામે રાખી, તેને સુધારિાનો રાહ દેખાડો અને એટલે 
જ મીરાંજીએ કહં્ હતું,...

ગુર ક્મક્લયા રૈદાસ, દીન્હી જ્ાન કી ગુટકી.
એટલે કે ગરુના રૂપમા ંરૈદાસ મળયા અન ેતેમણે સાચા જ્ાનનો 

ઘુંટિો ક્પિિાવયો.
આ મારં સૌભાગય છે કે હું સંત રક્િદાસજીના જન્મસથળ 

િારાણસી સાથે જોિાયેલો છંુ. સંત રક્િદાસજીના જીિનની 
આધયાસતમક ઊંચાઈનો અને તેમની ઊજામિનો મેં એ તીથમિસથળ પર 
અનુભિ કયયો છે.

સાથીઓ, રક્િદાસજી કહેતા હતા, ....
કરમ બંધન મેં બનધ રતહયો, ફલ કી ના તસજિયો આસ,

કમ્ટ માનુષ કા ધમ્ટ હૈ, સત ભાખૈ રતિદાસ...
એટલે કે આપણે સતત આપણું કમમિ કરતાં રહિેું જોઈએ, 

પછી ફળ તો મળશે જ મળશે, એટલે કે કમમિથી જ ક્સક્દ્ધ તો મળે 
જ મળે છે. આપણા યુિાઓને એક િાત સંત રક્િદાસજીથી જરૂર 
શીખિી જોઈએ. યુિાનોએ કોઈપણ કામ કરિા માટે પોતાને, 
જૂના રીત-ડરિાજમાં બાંધિા ન જોઈએ. આપ આપના જીિનને 
પોતે જ નક્કી કરો. તમારા રીત-ડરિાજ પણ પોતે જ બનાિો 
અને તમારં લક્ય પણ પોતે જ નક્કી કરો. જો તમારો ક્િિેક, 
તમારો આતમક્િશ્વાસ મજબૂત છે તો તમારે દુક્નયામાં કોઈપણ 
િસતુથી િરિાની જરૂર નથી.

મારા ક્પ્રય દેશિાસીઓ, National Science Day પણ 
હમણાં જ ઉજિાયો છે. આ ડદિસ ભારતના મહાન િૈજ્ાક્નક 
િૉકટર સી.િી.રમનજી દ્ારા કરિામાં આિેલી Raman Effect 
ની શોધને સમક્પમિત છે. કેરળથી યોગેશ્વરનજીએ NamoApp 
પર લખયું છે કે Raman Effect ની શોધે આખા ક્િજ્ાનની 
ડદશાને જ બદલી નાખી હતી. તેનાથી જોિાયેલો એક બહુ સારો 
સંદેશ મને નાક્શકના સ્ેહીલજીએ મોકલયો છે. સ્ેહીલજીએ 
લખયું છે કે આપણા દેશના અગક્ણત િૈજ્ાક્નકો છે, જેમના 
યોગદાન િગર સાયન્સ આટલી પ્રગક્ત ન કરી શકયું હોત. 
આપણે જે રીતે દુક્નયાના બીજા િૈજ્ાક્નકો ક્િશે જાણીએ છીએ, 
તેિી જ રીતે આપણે ભારતના િૈજ્ાક્નકો ક્િશે પણ જાણિંુ 
જોઈએ. હું પણ મન કી બાતના આ શ્ોતાઓની િાતથી સહમત 
છું. હું ચોક્કસ ઇચછીશ કે આપણા યુિાનો, ભારતના િૈજ્ાક્નક 
– ઇક્તહાસને, આપણા િૈજ્ાક્નકોને જાણે, સમજે અને ખૂબ િાંચે.

સાથીઓ, જયારે આપણે સાયન્સની િાત કરીએ છીએ તો 
ઘણીિાર તેને લોકો ડફક્ઝકસ-કેમેસટ્ી અથિા તો લેબસ સુધી જ 
સીક્મત કરી દે છે, પરંતુ સાયન્સનો ક્િસતાર તો તેનાથી ઘણો જ 
િધારે છે અને ‘આતમક્નભમિર ભારત અક્ભયાન’માં સાયન્સની 
શક્તિનું બહુ મોટું યોગદાન પણ છે. આપણે સાયન્સને Lab 
to Land ના મંત્ર સાથે આગળ િધારિું પિશે.

દાખલા તરીકે, હૈદરાબાદના ક્ચંતલા િેંકટ રેડ્ીજી છે. 
રેડ્ીજીના એક િૉકટર ક્મત્રએ તેમને એક િખત ક્િટાક્મન-િીની 
ઉણપથી થનારી બીમારીઓ અને તેના ખતરા ક્િશે જણાવયું. 
રેડ્ીજી ખેિૂત છે, તેમણે ક્િચાયુું કે તેઓ આ સમસયાના સમાધાન 
માટે શું કરી શકે છે? પછી તેમણે મહનેત કરી અને ઘઉંં, ચોખાની 
એિી પ્રજાક્તઓને ક્િકક્સત કરી કે જે ખાસ કરીને ક્િટાક્મન-િી 
થી યુતિ હોય. આ મક્હને World Intellectual Property 
Organization, Geneva થી patent પણ મળી છે. આ 
અમારી સરકારનું સૌભાગય છે કે િેંકટ રેડ્ીજીને ગતિષવે પદ્મશ્ીથી 
પણ સન્માક્નત કરિામાં આવયા હતા.

આિી જ રીતે ગુજરાતના પાટણ ક્જલ્લામાં કામરાજભાઈ 
ચૌધરીએ ઘરમાં જ સહજનનાં સારાં બીજનો ક્િકાસ કયયો છે. 
કેટલાક લોકો સહજનને સરગિો પણ કહે છે, તેને મોડરંગ અથિા 
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તો ડ્રમ સસટક પણ કહેિાય છે. સારાં બીજની મદદથી જે 
સરગિાનો ઉછેર થાય છે, તેની ક્ૉક્લટી પણ સારી હોય છે. 
તેમની ઉપજને તેઓ તક્મલનાિુ અને પક્ચિમ બંગાળ મોકલીને, 
તેમની આિક િધારી રહ્ા છે.

સાથીઓ, આજકાલ ચીયા ક્સડસનું નામ તમે લોકો બહુ 
સાંભળતા હશો. હેલથ અિેરનેસ સાથે જોિાયેલા લોકો તેને ઘણું 
મહત્િ આપે છે અન ેદુક્નયામા ંતેની મોટી માગ પણ છે. ભારતમાં 
તેને મોટાભાગે બહારથી જ મંગાિાય છે, પરંતુ હિે ચીયા 
ક્સડસમાં આતમક્નભમિરતાનું બીિું પણ લોકો ઉઠાિી રહ્ા છે. આિી 
જ રીતે યુપીના બારાબાંકીમાં હડરચિન્દ્રજીએ ચીયા ક્સડસની ખેતી 
શરૂ કરી છે. ચીયા ક્સડસની ખેતી તેમની આિક પણ િધારશે 
અને આતમક્નભમિર ભારત અક્ભયાનમાં પણ મદદ કરશે.

સાથીઓ, Agriculture Wasteથી Wealth create 
કરિાના પણ કેટલાય પ્રયોગ દેશભરમાં સફળતાપૂિમિક ચાલી રહ્ા 
છે. જેમ કે મદુરાઈના મુરગેસનજીએ કેળાના િેસટમાંથી દોરિું 
બનાિિાનું એક મશીન બનાવયું છે. મુરગેસનજીના આ 
ઈનોિેશનથી પયામિિરણ અને ગંદકીનું પણ સમાધાન થશે અને 
ખેિૂતો માટે િધારાની આિકનો પણ રસતો બનશે.

સાથીઓ મન કી બાતના શ્ોતાઓને આટલા બધા લોકો 
ક્િશે જણાિિાનો મારો હેતુ એ જ છે કે આપણે તેમની પાસેથી 
પ્રેરણા લઈએ. જયારે દેશનો દરેક નાગડરક પોતાના જીિનમાં 
ક્િજ્ાનનો ક્િસતાર કરશે, દરેક ક્ષેત્રમાં કરશે, તો પ્રગક્તના 
રસતાઓ પણ ખૂલશે અને દેશ આતમક્નભમિર પણ બનશે. અને 
મને ક્િશ્વાસ છે કે આ દેશનો દરેક નાગડરક કરી શકે છે.

મારા ક્પ્રય સાથીઓ, કોલકાતાના રંજનજીએ તેમના પત્રમાં 
ખૂબ જ રસપ્રદ અને પાયાનો સિાલ પૂછયો છે અને સાથે જ 
શ્ેષ્ઠ રીતે તેનો જિાબ આપિાની કોક્શશ પણ કરી છે. તેઓ 
લખે છે કે જયારે આપણે આતમક્નભમિર થિાની િાત કરીએ છીએ, 
તો તેનો આપણે માટે કયો અથમિ થાય છે? આ જ સિાલના 
જિાબમાં તેમણે પોતે જ આગળ લખયું છે કે – આતમક્નભમિર 
ભારત અક્ભયાન માત્ર એક ગિનમિમેન્ટ પૉક્લસી જ નથી પરંતુ 
એક નેશનલ સસપડરટ છે. તેઓ માને છે કે આતમક્નભમિર થિાનો 
અથમિ છે કે પોતાના નસીબનો ક્નણમિય પોતે જ કરિો એટલે કે 
પોતાના જ ભાગયના ક્નયંત્રક હોિું. 

જયારે ભારતમાં બનેલી ટને્ક, ભારતમાં બનેલી ક્મસાઈલ, 
આપણું ગૌરિ િધારે છે, જયારે સમૃદ્ધ દેશોમાં આપણે મેટ્ો ટે્નના 
મેિ ઈન ઈસન્િયા કોચ જોઈએ છીએ, જયારે િઝન દેશો સુધી મેિ 
ઈન ઈસન્િયા કોરોના િેસકસન પહોંચતી જોઈએ છીએ, તો આપણું 
માથું િધુ ઊચું થઈ જાય છે. અને એિું જ નથી, કે મોટી-મોટી 
ચીજો જ ભારતને આતમક્નભમિર બનાિશે. ભારતમાં બનેલાં કપિાં, 
ભારતના ટ ેલેન્ટ ેિ કારીગરો દ્ારા બનાિિામાં આિેલા 

હેસન્િરિાફટનો સામાન, ભારતનાં ઇલેકટ્ોક્નક ઉપકરણો, ભારતના 
મોબાઈલ, દરેક ક્ષેત્રમાં આપણે આ ગૌરિને િધારિું પિશે. 
જયારે આપણે આિા ક્િચાર સાથે આગળ િધીશું, તયારે જ સાચા 
અથમિમાં આતમક્નભમિર બની શકીશું અને સાથીઓ મને ખુશી છે 
કે આતમક્નભમિર ભારતનો આ મંત્ર દેશના ગામે-ગામ પહોંચી 
રહ્ો છે. ક્બહારના બેક્તયામાં આિંુ જ થયું છે. જેના ક્િશે મને 
મીડિયામાં િાંચિા મળયું છે.

બેક્તયાના રહિેાસી પ્રમોદજી, ડદલહીમાં એક ટેસનિક્શયન 
તરીકે એલઈિી બલબ બનાિતી ફેકટરીમાં કામ કરતા હતા, તેમણે 
આ ફેકટરીમાં કામ દરક્મયાન આખી પ્રક્રિયાને તેઓ બહુ 
બારીકીથી સમજયા. પરંતુ કોરોનાના સમયમાં પ્રમોદજીએ 
પોતાના ઘરે પરત ફરિું પડું. તમે જાણો છો પરત ફયામિ બાદ 
પ્રમોદજીએ શું કયુું ? તેમણે પોતે એલઈિી બલબ બનાિિાનું નાનું 
યુક્નટ શરૂ કરી દીધું. તેમણે પોતાના ક્ષેત્રના કેટલાક યુિાનોને 
સાથે લીધા અને કેટલાક મક્હનાઓમાં જ ફેકટરી િક્કરથી લઈને 
ફેકટરી ઓનર બનિા સુધીનો પ્રિાસ પૂણમિ કયયો. તે પણ પોતાના 
ઘરમાં જ રહીને.

સાથીઓ, દેશભરમાં આિા કેટલાંય ઉદાહરણ છે, જયાં લોકો 
આતમક્નભમિર ભારત અક્ભયાનમાં આિી રીતે પોતાનું યોગદાન 
આપી રહ્ા છે. આજે આ એક ભાિ બની ચૂકયો છે, જે સામાન્ય 
લોકોના હ્રદયમાં પ્રિાક્હત થઈ રહ્ો છે.

મારા ક્પ્રય દેશિાસીઓ, મેં નમો એપ પર ગુિગાંિ ક્નિાસી 
મયૂરની એક interesting post જોઈ. તેઓ Passionate 
Bird watcher અને Nature Lover છે. મયૂરજીએ લખયું 
છે કે હુ ંતો હડરયાણામા ંરહુ ંછુ,ં પરંત ુહુ ંઈચછુ ંછુ ંકે તમ ેઆસામના 
લોકો અન ેખાસ કરીન ેકાઝીરંગાના લોકોની ચચામિ કરો. મન ેલાગયુ ં
કે મયૂરજી Rhinos ક્િશે િાત કરશે, જેને તયાંનું ગૌરિ કહેિાય 
છે. પરંત ુમયરૂજીએ કાઝીરંગામા ંWater Fowls (િોટર ફાઉલસ 
) ની સંખયામાં થયેલા િધારાને લઈને આસામના લોકોની પ્રશંસા 
માટે કહ્ં છે. હું શોધી રહ્ો હતો કે આપણે Water Fowls ને 
સાધારણ શબદોમાં શું કહી શકીએ છીએ, તો એક શબદ મળયો, 
- જલપક્ષી. એિા પક્ષી જેમનું રહેઠાણ ઝાિ પર નહીં, પાણી પર 
હોય છે, જમે કે બતક િગેરે. કાઝીરંગા નશેનલ પાક્ક એન્િ ટાઈગર 
ડરઝિમિ ઓથોડરટી કેટલાક સમયથી Annual Waterfowls 
Census કરતું આવયું છે. આ સેન્સસથી જળપક્ષીઓની સંખયાની 
જાણકારી મળે છે અને તેમના ગમતાં Habitatની જાણકારી મળે 
છે. હમણાં બે-ત્રણ અઠિાડિયાં પહેલાં જ ફરી સિવે થયો છે. તમને 
પણ એ જાણીને આનંદ થશે કે આ િખતે જળપક્ષીઓની સંખયા, 
ગત િષમિની તલુનામા ંલગભગ 175 ટકા િધ ુઆિી છે. આ સને્સસ 
દરક્મયાન કાઝીરંગા નેશનલ પાક્કમાં Birdsની કુલ 112 
Speciesને જોિામાં આિી છે. તેમાંથી 58 Species યુરોપ, 
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Central Asia અને East Asia સક્હત દુક્નયાના ક્િક્િધ 
ભાગોમાંથી આિેલા Winter Migrants છે. તેનું સૌથી 
મહત્િપૂણમિ કારણ એ છે ક ે અહીં ઘણા સારા Water 
Conservation હોિાની સાથ ેHuman Interference બહુ 
ઓછા છે. આમ તો કેટલાક મામલામાં Positive Human 
Interference પણ બહુ મહત્િપૂણમિ હોય છે.

સાથીઓ, આસામમાં આપણા મંડદર પણ, પ્રકકૃ્તના 
સંરક્ષણમાં પોતાની અલગ જ ભૂક્મકા ક્નભાિી રહ્ા છે, જો તમે 
આપણા મંડદરોને જોશો, તો જાણશો કે દરેક મંડદર પાસે તળાિ 
હોય છે. હજો સસથત હયાગ્રીિ મઘેબ મંડદર, સોક્નતપુરનું 
નાગશંકર મંડદર અને ગુિાહાટીમાં સસથત ઉગ્રતારા ટેમપલ પાસે 
આ પ્રકારનાં કેટલાંય તળાિો છે. તેમનો ઉપયોગ ક્િલુતિ થતા 
કાચબાઓને પ્રજાક્તઓને બચાિિા માટે કરિામાં આિી રહ્ો 
છે. આસામમાં કાચબાઓની સૌથી િધારે પ્રજાક્તઓ મળે છે. 
મંડદરોનાં આ તળાિ કાચબાના સંરક્ષણ, પ્રજનન અને તેમના 
ક્િશે પ્રક્શક્ષણ માટે એક શે્ષ્ઠ સથળ બની શકે છે.

મારા ક્પ્રય દેશિાસીઓ, કેટલાક લોકો સમજે છે કે ઈનોિેશન 
કરિા માટે તમારં સાયસન્ટસટ હોિું જરૂરી છે, કેટલાક ક્િચારે છે 
કે બીજાને કંઈક ક્શખિાિિા માટે તમારં ટીચર હોિંુ જરૂરી છે. 
આ ક્િચારને પિકાર આપનારી વયક્તિ હંમેશાં પ્રશંસાને પાત્ર 
હોય છે. હિે જેમ શું કોઈ કોઈને સોલજર બનિા માટે પ્રક્શક્ક્ષત 
કરે છે, તો શું તેણે સૈક્નક હોિું જરૂરી છે? તમે ક્િચારી રહ્ા 
હશો કે, હા..... જરૂરી છે. પરંતુ અહીં થોિો ટ્ીસટ છે.

સાથીઓ, કયારેક કયારેક બહુ નાનો અને સાધારણ સિાલ 
પણ મનને અસસથર બનાિી દે છે. એ સિાલ લાંબા નથી હોતા, 
બહુ ક્સમપલ હોય છે, તેમ છતાં તે આપણને ક્િચારિા માટે 
મજબૂર કરી દે છે. કેટલાક ડદિસો પહેલાં હૈદરાબાદનાં અપણામિ 
રેડ્ીજીએ મને એિો જ એક સિાલ પૂછયો. તેમણે કહ્ં કે – આપ 
આટલાં િષયોથી પીએમ છો, આટલાં િષયો સી.એમ રહ્ા, શું 
આપને કયારેય લાગે છે કે કયાંક કંઈક ઉણપ રહી ગઈ? 
અપણામિજીનો સિાલ બહુ જ સહજ છે પરંતુ એટલો જ મુશકલે 
પણ. મેં આ સિાલ પર ક્િચાર કયયો અને પોતાને કહં્ કે મારી 
એક ઉણપ એ રહી છે કે હું દુક્નયાની સૌથી પ્રાચીન ભાષા – 
તક્મલ શીખિા માટે બહુ પ્રયાસ ન કરી શકયો, હું તક્મલ ના 
શીખી શકયો. આ એક એિી સુંદર ભાષા છે, જે દુક્નયાભરમાં 
લોકક્પ્રય છે. ઘણા લોકોએ મને તક્મલ ક્લટરેચરની ક્ૉક્લટી 
અને તેમાં લખેલી કક્િતાઓના ઊંિાણ ક્િશે ઘણું જણાવયું છે. 
ભારત આિી અનેક ભાષાઓનું સથળ છે જે આપણી સંસકૃક્ત 
અને ગૌરિનું પ્રતીક છે. 

મારા ક્પ્રય યુિા સાથીઓ, આિનારા કેટલાક મક્હના આપના 
બધાનાં જીિનમાં ક્િશેષ મહત્િ રાખે છે. મોટાભાગના યુિા 

સાથીઓની exams, પરીક્ષાઓ હશે. આપને યાદ છે ને – 
Warrior બનિાનુ ંછે, Worrior નહીં, હસતા-ંહસતા ંએકઝામ 
આપિા જિાનું છે અને હસતાં હસતાં પાછા આિિાનું છે. કોઈ 
બીજા સાથે નહીં પરંતુ પોતાનાથી જ સપધામિ કરિાની છે. પૂરતી 
ઊંઘ પણ લેિાની છે, અને ટાઈમ મેનેજમેન્ટ પણ કરિાનું છે. 
રમતો રમિાનું પણ નથી છોિિાનું નથી, કારણ કે જે રમે તે ખીલે. 
ડરક્િઝન અને યાદ કરિાની સમાટમિ રીત અપનાિિાની છે, એટલે 
કે કુલ મળીને આ એકઝામસમાં પોતાના બેસટને બહાર લાિિાનું 
છે. તમે ક્િચારી રહ્ા હશો કે આ કેિી રીતે થશે. આપણે બધા 
મળીને આ કરિાના છીએ. દર િષમિની જેમ આ િષવે પણ આપણે 
બધા કરીશું “પરીક્ષા પે ચચામિ...” પરંતુ માચમિમાં થનારી પરીક્ષા પે 
ચચામિથી પહેલા મારી આપ સિવે એકઝામસ િોડરયસમિને, પેરન્રસને 
અને ટીચસમિને એક ડરક્ેસટ છે કે તમારા અનુભિ, તમારી ટીપસ 
જરૂર શેર કરો. તમે MyGov પર શેર કરી શકો છો. નરેન્દ્ર મોદી 
એપ પર શરે કરી શકો. આ િખતની પરીક્ષા પર ચચામિમાં યુિાઓની 
સાથે સાથે પેરન્રસ અને ટીચસમિ પણ આમંક્ત્રત છે. કેિી રીતે 
પાડટમિક્સપેટ કરિાનું છે, કેિી રીતે પ્રાઈઝ જીતિાનું છે, કેિી રીતે 
મારી સાથ ેડિસકશનનો અિસર મળેિિાનો છે, આ બધી જાણકારી 
આપને MyGov પર મળશે. અતયાર સુધી એક લાખથી િધારે 
ક્િદ્ાથથી, લગભગ 40 હજાર પેરન્રસ અને લગભગ 10 હજાર 
ટીચર ભાગ લઈ ચૂકયા છે. આપ પણ આજે જ પાડટમિક્સપેટ કરો. 
આ કોરોનાના સમયમા ંમેં કેટલોક સમય કાઢીન ેએકઝામ િોડરયર 
બુકમાં પણ કેટલાક મંત્ર જોડા છે. હિે તેમાં પેરન્રસ માટે પણ 
કેટલાક મંત્ર જોિિામાં આવયા છે. આ મંત્રો સાથે જોિાયેલી 
ઘણીબધી interesting activities નરેન્દ્ર મોદી એપ પર 
આપિામાં આિી છે જે આપની અંદરના એકઝામ િોડરયરને 
ignite કરિામાં મદદ કરશે. આપ તેને જરૂર ટ્ાય કરીને જુઓ. 
બધા યુિા સાથીઓને આિનારી પરીક્ષાઓ માટે ઘણી-ઘણી 
શુભેચછાઓ.

મારા ક્પ્રય દ ેશિાસીઓ, માચ મિનો મક્હનો આપણા 
ફાઈનાસન્શયલ યરનો છલે્લો મક્હનો પણ હોય છ,ે તેથી 
તમારામાંથી ઘણા લોકોની ઘણી વયસતતા રહેશે. હિે જેિી રીતે 
દેશમાં આક્થમિક ગક્તક્િક્ધઓ િધી રહી છે તેનાથી આપણા 
િેપારીઓ અને ઉદ્મી સાથીઓની વયસતતા પણ ઘણી િધી રહી 
છે. આ બધાં કાયયો િચ્ે આપણે કોરોનાથી સાિધાની ઘટાિિાની 
નથી. આપ બધા સિસથ રહો, ખુશ રહેશો, કતમિવય પથ પર અિગ 
રહેશો, તો દેશ ઝિપથી આગળ િધતો રહેશે.

આપ બધાને તહિેારોની અગાઉથી શુભેચછાઓ, સાથે-સાથે 
કોરોનાના સંબંધમાં જે પણ ક્નયમોનું પાલન કરિાનું છે તેમાં 
કોઈ ઢીલાશ નહીં આિિી જોઈએ. ખૂબ...ખૂબ ધન્યિાદ.... •

સંવાદ
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ધરોહર

િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશની આઝાદીના ૭૫ 
િષમિ – "આઝાદી કા અમૃત મહોતસિ"ના રાષ્ટ્રવયાપી ઉજિણી 
કાયમિરિમોનો પ્રારંભ આઝાદી આંદોલનના મુખય કેન્દ્રક્બંદુ એિા 
અમદાિાદનાં સાબરમતી આશ્મથી કરાિતા આ અમૃત મહોતસિ 
૧૩૦ કરોિ ભારતિાસીઓ માટે સિાતંત્ય સેનાનીઓની પ્રેરણા, 
નિા ક્િચારો, નિા સંકલપો અને નયા ભારતના ક્નમામિણનું અમૃત 
બને તેિી અપેક્ષા વયતિ કરી હતી. િિાપ્રધાનશ્ીએ આગામી 
સિાતંત્ય ડદિસ ૧૫ ઓગસટ ૨૦૨૨ સુધી સમગ્ર દેશમાં ૭૫ 
સતિાહ સુધી આઝાદીનો અમૃત મહોતસિ અંતગમિત યોજાનારા 
ક્િક્િધ કાયમિરિમોનો શુભારંભ અમદાિાદના સાબરમતી આશ્મથી 

દાંિી સુધીની દાંિીયાત્રાને પ્રસથાન કરાિીને કરાવયો હતો.
િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ અંગ્રેજી શાસનના પાયામાં 

લુણો લગાિનાર સિાતંત્ય સંગ્રામની અભૂતપૂિમિ ઘટના એિી દાંિી 
યાત્રાના નિ દાયકા અને દેશની આઝાદીના ૭૫ િષમિ પૂણમિ થિાના 
અિસર પર દેશની જનતામાં રાષ્ટ્રપ્રેમ અને જન-ચેતના ઊભી 
થાય તેિા ઉમદા આશયથી અમદાિાદના જગપ્રક્સદ્ધ સાબરમતી 
આશ્મથી રાષ્ટ્રવયાપી ઉજિણીની શરૂઆત કરાિી હતી.  

તેમણે કહ્ં હતું કે, આઝાદ ભારતના ઐક્તહાક્સક કાળખંિના 
આપણે સૌ સાક્ષી બની રહ્ા છીએ. દાંિીયાત્રાની િષમિગાંઠ અને 
ભારતની આઝાદીના અમૃત મહોતિના પ્રારંભ અિસરે આપણે 

નિા વિચાર-નિા સંકલપ અને 
આ�વનભ્મરતાનંુ અમૃત અેટલે
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ધરોહર

સૌ ઇક્તહાસ બનતો જોઇ રહ્ા છીએ. 
િિાપ્રધાનશ્ીએ સેલયુલર જેલ, મુંબઇનું ઓગસટ રિાંક્ત મેદાન, 

જક્લયાિાલાં બાગ જેિા ંઐક્તહાક્સક સથળો અન ેરાણી લક્મીબાઇ, 
સભુાષચદં્ર બોઝ, િીર સાિરકર જેિા સિાતંત્યિીરોનો ઉલ્લખે કરી 
કહ્ં હતું કે, આજના ડદિસે ભારતની આઝાદીની લિતનાં કેટલાંય 
પૂણય ડદિસ, પૂણય આતમાઓ અને પૂણય તીથયો આપણાં સમૃક્તપટ 
પર એકઠાં થયાં છે. 

આજના ડદને ભારતની આઝાદીનો ઐક્તહાક્સક સંઘષમિ, 
ઊજામિ, બક્લદાન દેશભરમાં પુન:જાગૃત થયા છે તેમ તેમણે ઉમેયુું 
હતું. િિાપ્રધાનશ્ીએ સિાતંત્ય સંગ્રામમાં પોતાના પ્રાણોની 
આહુક્ત આપનારા અને સિતંત્રતાની લિતને નેતૃતિ આપનાર 
િીરોના ચરણોમાં નમન અને િંદનનો ભાિ વયતિ કયયો હતો. 
તેઓએ આઝાદ ભારતની રક્ષા કાજે સરહદો પર જીિનને 
ન્યોછાિર કરનારા શહીદ િીરો અને આઝાદ ભારતની 
પ્રગક્તની એક-એક ઇંટ મૂકનારા અમર આગેિાનો પ્રતયે પણ 
કૃતજ્તા વયતિ કરી હતી. 

િિાપ્રધાનશ્ીએ આઝાદીના અમૃત મહોતસિના પાંચ આધાર 
સતંભ ફ્ીિમ સટ્ગલ, આઇિીયાઝ@૭૫, અચીિમેન્ટ@૭૫, 
એકશન@૭૫ અને રીઝોલવસ@૭૫નો ઉલ્લેખ કરી કહ્ં કે, આ 
આધારસતંભો દેશને સમગ્ર ઉજિણીકાળ દરક્મયાન પ્રેરણા અને 
પથદશમિન પૂરા પાિશે. 

િિાપ્રધાનશ્ીએ કહ્ં હતું કે, આપણો ભવય ભૂતકાળ, અમૃલય 
ક્િરાસત અને તયાગ બક્લદાનની પરંપરા આગળ ધપાિિાથી જ 
દેશનું ગૌરિ ટકી શકે છે. ભારત પાસે ગિમિ કરિા માટે અખૂટ 
ભંિાર અને ચેતનામય સમૃદ્ધ િારસો રહેલો છે. આઝાદીના અમૃત 
મહોતસિની ઉજિણીથી રાષ્ટ્રના િારસારૂપી આ અમૃત ભારતની 
િતમિમાન પેઢીને પ્રાતિ થશે જેનાથી યુિાનોને દેશ માટે જીિિા-
મરિાની પ્રેરણા મળશે. 

િિાપ્રધાનશ્ીએ “મૃતયોમુમિક્ષીય મામૃતાત્” શ્ોકનું ગાન કરી 
કહ્ં કે ભારતની આઝાદીના અમૃત મહોતસિનો આ મૂળ મંત્ર છે. 
આ અમૃત સિાધીનતાનુ ંઅમૃત, નિા ક્િચાર નિા સકંલપનુ ંઅમૃત 
અને આતમક્નભમિરતાનું અમૃત છે. 
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િિાપ્રધાનશ્ીએ કહ્ં કે, આઝાદીનો આ અમૃત મહોતસિ 
રાષ્ટ્રના નિ જાગરણનો મહોતસિ છે. ઘિિૈયાઓએ સેિેલા 
સુરાજયના સિપ્નને સાકાર કરિાનો મહોતસિ છે. િૈક્શ્વક શાંક્ત 
અને ક્િકાસના લક્યને પ્રાતિ કરિાનો મહોતસિ છે. 

િિાપ્રધાનશ્ીએ દાંિીયાત્રાને ભારતના સિાતંત્ય સંગ્રામને િધુ 
વયાપક બનાિનારી તથા ભારતના મૂળભૂત સિભાિ, સંસકાર અને 
દૃસટિકોણને ક્િશ્વ સમક્ષ ઉજાગર કરનારી યાત્રા હોિાનું કહી ઉમેયુમિ 
કે, ભારતમાં મીઠુ એટલે ઇમાનદારી, િફાદારી અને ક્િશ્વાસનો 
ભાિ, મીઠું એટલે શ્મ અને સમાનતાનું પ્રક્તક, મીઠુ એટલે 
આતમક્નભમિરતાનું પ્રક્તક. મીઠા પર કર નાંખી અંગ્રેજોએ ભારતના 
આતમસન્માન પર ઠેસ પહોંચાિી હતી. ગાંધીજીએ મીઠાના આ 
કાયદા સામે અિાજ ઉઠાિી આઝાદીની માંગના અિાજને િધુ 
બુલંદ કયયો હતો. 

િિાપ્રધાનશ્ીએ કહં્ હતુ ંકે, સિાધીનતા સંગ્રામની દરેક ઘટના, 
ચળિળ પાછળ અભૂતપૂિમિ ગાથા રહેલી છે. આ સિાધીનતા 
સંગ્રામમાં રામયુગની ચેતના, ક્શિાજી, પ્રતાપની રાષ્ટ્રભાિનાનો 
ઉદઘોષ પ્રક્તક્બંક્બત થયેલા છે. ૧૮૫૭નો સંગ્રામ, ગાંધીજીનું 
સિદેશ આગમન, ક્તલકની સિરાજય માગં, ભારત છોિોનો ઉદઘોષ 
જેિા અનેક પિાિોએ ભારતીયોના જનમાનસને આઝાદીની લિત 
માટે પ્રેયામિ હતા. આ િેળાએ િિાપ્રધાનશ્ીએ અનેકાનેક સિાતંત્ય 
િીરો, રાષ્ટ્ર-ઘિિૈયાઓનો ઉલ્લેખ કરતા સભાગૃહે તાળીઓના 
હષમિનાદથી ક્બરદાવયા હતા. 

આઝાદીની લિતની અગક્ણત ઘટનાઓ, સિાતંત્ય િીરોની 
ગાથાઓ યથાથમિરૂપે દેશ સામે આિી નથી તયારે આઝાદીનો અમૃત 
મહોતસિ િતમિમાન પેઢી સમક્ષ તે ગાથાઓને ઉજાગર કરિાનો 
અિસર છે, તેમ તેમણે જણાવયું હતું. 

આઝાદ ભારતની અગણિત સફળતાઓ અન્ય દેશો માટે 
પ્રેરિારૂપ છરે. ભારતનો વિકાસ દુવન્યાના વિકાસમા ંસહા્યરૂપ 

છરે. કોરોનાના કપરા કાળમા ંભારતરે િરેક્સન વનમામાિમા ં
આતમવનભમારતા દાખિી દુવન્યાનરે ભારતની આતમવનભમારતાનો 

પરરચ્ય કરાવ્યો છરે.

- શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદી, િડાપ્ધાન 
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િિાપ્રધાનશ્ીએ કચછના શયામજી કૃષણિમામિની અસસથઓ 
લંિનથી પરત લાવયાના પ્રસંગનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્ં કે, શયામજી 
કૃષણિમામિએ  ક્િદેશમાં રહી અંગ્રેજોના નાક નીચે ક્રિડટશ હકકૂમત 
ક્િરૂદ્ધ રિાંક્તકારી પ્રવૃક્ત્તઓ કરી હતી. 

િિાપ્રધાનશ્ીએ “જનની જન્મભૂક્મચિ, સિગામિદક્પ ગરીયસી” 
ઉક્તિનો ઉલ્લેખ કરી ગારો, ખાસી, સંથાલ, નાગા, કુકા, ભીલ, 
મુંિા જેિી ક્િક્િધ આડદજાક્તઓએ જન્મભૂક્મની સિતંત્રતા માટે 
અંગ્રેજો સામે કરેલા સિાતંત્ય સંઘષમિનો ક્ચતાર આપયો હતો. આ 
િેળાએ િિાપ્રધાનશ્ીએ રાણી ગાઇિીનલયુ, ક્બરસા મૂંિા, મુમુમિ 
ભાઇઓ, અલ્લુરી ક્સતારામરાજૂ, માનગઢના ગોક્િંદગુર, સંથાળો 
સક્હતના િનિાસી રિાંક્તિીરોનો ઉલ્લેખ કયયો હતો.  

િિાપ્રધાનશ્ીએ અંગ્રેજોના આગમન પૂિવેના ભારતની સંત 
પરંપરાનો ઉલ્લખે કરી કહ્ ંકે, ભક્તિ આદંોલન ેભારતના સિાતતં્ય 
સંગ્રામની પીડઠકા તૈયાર કરી હતી. 

િિાપ્રધાનશ્ીએ કહં્ કે, જક્લયાંિાલા બાગ, સટચેયૂ ઓફ 
યકુ્નટી, બી.આર.આબંિેકર સાથ ેસકંળાયલેા ંસથાન, િનબધંઓુના 
સંઘષમિને ઉજાગર કરતા મયુક્ઝયમ જેિાં સથળો ભારતની સિાતંત્ય 
લિત અને િીરોને ક્ચરસમરણીય બનાિે છે.

િિાપ્રધાનશ્ીએ કહં્ કે, આઝાદ ભારતની અગક્ણત 
સફળતાઓ અન્ય દેશો માટે પ્રેરણારૂપ છે. ભારતનો ક્િકાસ 
દકુ્નયાના ક્િકાસમા ંસહાયરૂપ છે. કોરોનાના કપરા કાળમા ંભારતે 
િેસકસન ક્નમામિણમાં આતમક્નભમિરતા દાખિી દુક્નયાને ભારતની 
આતમક્નભમિરતાનો પડરચય કરાવયો છે. 

આ મહામારીના કપરા સમયમાં પણ ભારતે િસુધૈિ કુટુંબકમ્ 
ના ભાિ સાથે અન્ય દેશોનું દુખ દૂર કરિાનું કાયમિ કયુમિ છે. તેથી જ 
ક્િશ્વ આખું ભારત પર ક્િશ્વાસ  મૂકી રહ્ં છે. નયા ભારતના 
સૂયયોદયનું આ પ્રથમ ડકરણ છે તેમ તેમણે ઉમેયુમિ હતું. 

િિાપ્રધાનશ્ીએ ‘એક ભારત-શ્ેષ્ઠ ભારત’, ‘આતમક્નભમિર 
ભારત’, સમૃદ્ધ સંસકૃક્તક િારસા થકી ભારતન ેક્િશ્વગરુ બનાિિાના 
ક્નધામિરનો પુનરોચ્ાર કયયો હતો. 

તેમણે કહ્ં કે, દરેક ભારતીય એક પગલું ભરે તો ભારત ૧૩૦ 
કરોિ િગ-પગલાં આગળ જશે. સૌ સાથે મળીને ક્િકાસનાં તમામ 
લક્યો પાર પાિી શકીશું.

િિાપ્રધાનશ્ીએ આગામી ૭૫ અઠિાડિયાં દરક્મયાન 
રચનાતમક કાયમિરિમો યોજિાનુ ંસચૂન કરી આગામી ૧૫મી ઓગસટ 
સુધીમાં આઝાદીનો આ અમૃત મહોતસિ સિમિવયાપી અને સિમિ 
સમાિેશી બને તેિી શુભકામના વયતિ કરી હતી. 

મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ આ પ્રસંગે કહં્ કે, 
આજે સમગ્ર દેશની નજર ગુજરાત પર છે કારણ કે આઝાદીની 
લિતમાં પૂજય બાપુ અને સરદાર પટેલના નેતૃતિમાં ગુજરાતે 
સમગ્ર દેશનું નેતૃતિ કયુમિ હતું. જે ભૂક્મ પરથી આઝાદીની જંગનાં 
મંિાણ થયાં હતાં એ જ ભૂક્મ પરથી આજે દેશની સિતંત્રતાનાં 
૭૫ િષમિની ઉજિણીની શરૂઆત  થઇ છે તે ગુજરાત માટે 
ગૌરિિંતી બાબત છે. 

આજથી ૯૧ િષમિ પહેલાં પૂજય બાપુએ પોતાના ૭૮ સાથીઓ 
સાથે ઐક્તહાક્સક દાંિીકકૂચ કરી હતી અને ૬ એક્પ્રલે એક ચપટી 

આઝાદીના ‘અમૃત મહોતસવ’નો સાબરમતી આશ્મથી વડાપ્ધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ શુભારંભ કરાવ્ો
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મીઠું ઉઠાિીને મીઠાના કાયદાનો ભંગ કરી અંગ્રેજ શાસનના 
પાયામાં લૂણો લગાિિાની શરૂઆત કરી હતી.

આજે આઝાદીનાં ૭૫ િષમિ બાદ સમગ્ર રાષ્ટ્ર “લીિ ફોર ધ 
નેશન” ના મંત્ર સાથે ક્િશ્વગુર બનિા અગ્રેસર થઇ રહ્ં છે તયારે 
પુનરાિક્તમિત દાંિીયાત્રા દેશમાં જનચેતના જગાિનારી જનયાત્રા 
બની રહેશે. 

દાિંીયાત્રાની આ ક્ચનગારીએ સમગ્ર દેશન ેસિદેશી ભાિના 
પ્રતય ેજાગૃત કયયો હતો તમે જણાિી તેમણ ેકહ્ ંકે, સિાતંત્યતાના 
સગં્રામમા ં ગજુરાતનુ ં યશસિી પ્રદાન રહં્ છે. ગાધંીજીએ સમગ્ર 
દેશમાં જનચતેનાનુ ંજનઆદંોલન ચલાવયુ ંતો સરદાર પટેલ ેદેશને 
એક કરી અખિં ભારતનુ ંક્નમામિણ કયુમિ આ રીત ેગાધંીજી સિાતંત્યના 
ક્શલપી જયારે સરદાર પટેલ અખિં ભારતના ક્શલપી બન્યા હતા. 

તમેણ ેકહ્ ંકે, આ બનં ેમહાનભુાિો ક્સિાય ભારતની આઝાદી 
માટે ગણેશ િાસુદેિ માિલંકર, ક્િનોદ ડકનારીિાલા, મગનભાઇ 
પટેલ, બળિંતરાય મહેતા, ઉછંગરાય ઢેબર િગેર જેિા અનેક 
નામી-અનામી દેશભતિોએ પોત-પોતાના ંક્ષતે્રોમાં પોતાનુ ંઅનન્ય 
યોગદાન આપયું હતું જેને ગુજરાત સદૈિ યાદ રાખશે. 

ગુજરાતના સહજાનંદ સિામી, કક્િ નમમિદ, ઉમાશંકર જોષી 
જિેા સમાજ સધુારકોએ દેશમાં સામાક્જક સુધારાની શરૂઆત કરી 
હતી. જયારે રણછોિલાલ છોટાલાલે અમદાિાદમાં સૌપ્રથમ કાપિ 
ક્મલની સથાપના કરીને ગુજરાતમાં ઔદ્ોક્ગક ક્િકાસનો પાયો 
નાંખયો હતો. ગુજરાતના રિાંક્તકારી સરદારક્સંહ રાણા, 
શયામજીકૃષણ િમામિ અને મેિમ ભીખાઇજી કામાએ ક્િદેશમાં 

ભારતના સિાતંત્યતાની ક્મશાલ કાયમ કરી હતી. લીલાિતીબેન 
બેન્કર, પૂક્ણમિમાબેન પકિાસા જેિી ગુજરાતની મક્હલાઓ પણ 
તેમાં પાછળ રહી ન હતી તેમ તેમણે િધુમાં ઉમેયુું હતું. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ કહ્ં કે, અંગ્રેજોના દમન સામે આડદિાસી 
ક્ષેત્રમાં રૂપક્સંહ નાયક અને માનગઢમાં ગોક્િંદ ગુરએ અંગ્રેજો 
સામે ઝીંક ઝીલી ગુજરાતનું  ખમીર બતાવયું હતું આમ સમાજના 
તમામ ક્ષતે્રના લોકોએ સિાધીનતાની લિાઇમા ંઆગળ પિતો ભાગ 
લીધો હતો. આ સિાતંત્યિીરોના યોગદાનને સમરણ કરિાનો આ 
અનેરો અિસર છે. 

તેમણે કહ્ં કે, ગુજરાતનું સદભાગય છે કે આઝાદીની લિત 
દરક્મયાન પૂજય બાપૂએ ગુજરાતમાં સૌથી િધુ સમય ક્િતાવયો 
હતો. સાબરમતી આશ્મ આઝાદીની લિતના અનેક ક્નણમિયોનું 
સાક્ષી રહ્ ંછે તિેા સથળેથી આજ ેદેશની આઝાદીના ૭૫મા િષમિની 
ઉજિણીની શરૂઆત થઇ છે, તેનાથી ગુજરાતની યશકલગીમાં 
િધુ એક પીછુ ઉમેરાયું છે. 

ગાંધીજીના આ પ્રદાન િધુ લોકો સુધી લઇ જિા માટે 
ગુજરાતમા ંગાધંી ટૂડરઝમ સડક્કટ,રાજયમા ંનશેનલ સોલટ મયકુ્ઝયમ 
બનાિિામાં આવયું છે તેમજ ટ્ાયબલ મયુક્ઝયમ ક્નમામિણાધીન છે 
આ ઉપરાંત ઝિેરચંદ મેઘાણી મેમોડરયલ જેિાં સથાનોને સરકાર 
દ્ારા ક્િકક્સત કરિામાં આિી રહ્ાં છે. 

ગજુરાતનુ ંસદભાગય છે કે ગજુરાતમા ંિિાપ્રધાનશ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદીનું સક્ષમ અને મજબૂત નેતૃતિ મળયું છે. ગુજરાત ૮ ટકા 
જી.િી.પી., ૧૬૦૦ ડક.ક્મ.નો દડરયા ડકનારો, ૪૦ પોટમિ(બંદરો), 
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સાથે ડરન્યુએબલ એનર્જી અને રોજગારમાં દેશભરમાં અગ્રેસર છે. 
જે રીતે ગુજરાતે દેશની આઝાદની લિતમાં અગ્રેસર રહી 

નેતૃતિ લીધું હતું તે જ રીતે ગુજરાત દેશના ક્િકાસનું પણ ગ્રોથ 
એસન્જન બની દેશનું ડદશાદશમિન કરશે અને ક્િકાસનું કેન્દ્ર બનશે 
તેિો ક્િશ્વાસ તેમણે વયતિ કયયો હતો.

કેન્દ્રીય સાંસકૃક્તક અને પ્રિાસન રાજય મંત્રી શ્ી પ્રહલાદક્સંહ 
પટેલે સિાગત પ્રિચન કરતાં કહ્ં કે, સાંસકૃક્તક મંત્રાલય દ્ારા 
દેશની આઝાદીના ૭૫ િષમિ પૂણમિ થિાના અિસર પર દેશની ૭૫ 
જગયાઓ પર ૭૫ અઠિાડિયાં સુધી ઉજિણી કરિાનો ક્નધામિર 
કરિામાં આવયો છે. આઝાદીના અમૃત મહોતસિની ઉજિણીમાં 

સરકાર આયોજક નહીં પરંતુ ભાગીદારની ભૂક્મકામાં હશે તેમ 
તેમણે ઉમેયુમિ હતું. 

તેઓએ ગાંધીજીએ લોિમિ ઇરક્િનને લખેલા પત્રોનો ઉલ્લેખ 
કરતા કહ્ં કે, ગુલામીકાળના અંગ્રેજી શાસનમાં ભારતને ક્નબમિળ 
અને સિમાનક્િહીન બનાિી દીધંુ હતું પરંતુ આજે ભારત 
સિમાનભેર આતમક્નભમિર બનીને ક્િશ્વ સમક્ષ ઊભું છે.

કેન્દ્રીય મતં્રીશ્ી એ ઉમયેુું કે, િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના 
માગમિદશમિન હેઠળ ભારતની આઝાદીના શતાબદી િષમિ સુધીનો રોિ-
મેપ તૈયાર કરિામાં આવયો છે. આઝાદીના શતાબદી િષવે ભારત 
સામરયમિ અન ેસમૃક્દ્ધથી ભરેલુ ંહોય અન ેમા - ભારતીનુ ંિભૈિગાન 
દુક્નયાના દરેક ખૂણામાં થાય તે આપણું લક્ય છે. 

કાયમિરિમની શરૂઆતમા ંદેશભરના ૨૦૦ જટેલા કલાકારો દ્ારા 
દેશભાિનાને ઉજાગર કરતી રંગારંગ સાંસકૃક્તક પ્રસતુક્ત રજૂ 
કરિામાં આિી હતી. કુલ ૭૫ અઠિાડિયાના અમૃત મહોતસિની 
ઉજિણી દરક્મયાન દેશમાં કોઈપણ જગયાએ દેશ ક્હતાથવે થનારા 
કામ અંગે ક્ટ્ટ કરી જાણકારી આપિામાં આિશે. આ અિસરે 
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ક્િક્શટિ પ્રકારનો 
ચરખો લોન્ચ કરિામાં આવયો 

હતો. “િોકલ ફોર લોકલ”ની થીમ પર આધાડરત આ ચરખો 
જયારે પણ કોઇપણ ભારતીય દ્ારા સિદેશી િસતુ ખરીદીને ક્ટ્ટ 
કરિામાં આિશે તેમ-તેમ ચરખો એક રાઉન્િ ફરશે. સમગ્ર 
ઉજિણી દરક્મયાન ૭૫ કરોિ િખત ચરખો ફેરિિાનો લક્યાંક 
રાખિામાં આવયો છે. ઉપરાંત આઝાદીના અમૃત મહોતસિ માટે 
એક અલાયદી િેબસાઈટ “India75.nic.in” નું લોસન્ચંગ 
પણ કરિામાં આવયું હતું.

આ પ્રસંગે દેશના ક્િક્ભન્ પ્રકારના કોટન ક્નમામિતા માટે 
આતમક્નભમિર ભારત ઇન્કયબેૂટરની ભકૂ્મકા આપિામાં આિી હતી. 

સાબરમતી આશ્મ ખાત ેિિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
હૃદયકુંજની મુલાકાત લઇ ગાંધીજીની છબીને સૂતરની આંટી 
પહેરાિી શ્દ્ધાંજક્લ અપમિણ કરી હતી. આ િેળાએ નાનાં 
ભૂલકાઓએ ગાંધીજીને ક્પ્રય એિા ભજનોનું મધુર કંઠે ગાન 
કયુું હતું. 

િિાપ્રધાનશ્ીએ ગાંધી આશ્મની મુલાકાત બાદ 
આશ્મની ક્િક્ઝટસમિ બુકમાં પ્રક્તભાિ લખયો હતો. 
આઝાદીના અમૃત મહોતસિની ઉજિણી ઉપરિમે દૃશય-

શ્ાવય ડફલમ રજૂ કરિામાં આિી હતી. તયારબાદ દેશના ક્િખયાત 
ગીતકાર ઝુક્બન નોટીયાલ દ્ારા “તુઝ સે હી તો ઝીંદા હું ઓ મેરે 
ક્હન્દુસતાન” ગીત લાઇિ રજૂ કરિામાં આવયું હતું. 

િિાપ્રધાનશ્ીએ કાયમિરિમ સથળે પધારી ક્ચત્રકાર છગનલાલ જાદિ 
દ્ારા દાિંી યાત્રા પરના સકેચ તથા ક્િક્િધ સમૃક્તક્ચત્રોનુ ં પ્રદશમિન 
ક્નહાળયુ ં હતંુ. આ પ્રસગં ે સાબરમતી આશ્મ ખાત ેગજુરાતના 
રાજયપાલ શ્ી આચાયમિ દેિવ્રત, પ્રિાસન મતં્રી શ્ી જિાહરભાઇ 
ચાિિા, કેસન્દ્રય કૃક્ષ રાજય મતં્રી શ્ી પરુષોત્તમભાઇ રૂપાલા, સાસંદ 
શ્ી સી. આર. પાટીલ, અમદાિાદના નિક્નયતુિ મયેર શ્ી ડકરીટ 
પરમાર, સાબરમતી આશ્મના ટ્સટી શ્ી કાક્તમિકેય સારાભાઈ, શ્ી 
અમૃત મોદી અન ેનગરજનો ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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મતં્રી શ્રી સાૌરભભાઇ પટેલ - કરમસદ

અ�યક્ શ્રી રાજને્દ્ભાઇ વત્રિેદરી - િડાેદરા મતં્રી શ્રી કાૌશશકભાઇ પટેલ - અમદાિાદ

મતં્રી શ્રી ગણપતભાઇ િસાિા - તાપી મતં્રી શ્રી વદલીપકુમાર ઠાકાેર - પાટણ

ધરોહર

મતં્રી શ્રી આર. સી. ફળદુ - પાેરબંદર

રાજ્ભરમાં અમૃત મહોતસવની થ્ેલી ઉજવણી
'સેક્લરિેડટંગ ઇસન્િયા@૭૫ આઝાદી કા અમૃત મહોતસિ' 

કાયમિરિમની રાજયવયાપી �ંખલા અન્િયે નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી 
નીક્તનભાઇ પટેલ રાજકોટ સસથત મહાતમા ગાંધી મયુક્ઝયમ ખાતે 
૯૧ િષમિ બાદ જીિંત થઈ ઉઠેલી દાંિીયાત્રાના સાક્ષી બન્યા હતા. 

આ પ્રસંગે ઉપસસથત દેશપ્રેમી નાગડરકોને નાયબ મુખયમંત્રી 
શ્ી નીક્તનભાઇ પટેલ ેજણાવયુ ંહતંુ કે રાષ્ટ્રક્પતા ગાધંીજીન ેક્િદ્ાથથી 
જીિનથી જ નૈક્તકતાનું બળ પૂરં પાિિામાં રાજકોટનું યોગદાન 
અમૂલય છે. પોતાના જીિન ઘિતરના મહામૂલાં ૧૫ િષયો રાજકોટ 
ખાતે ક્િતાિનાર રાષ્ટ્રક્પતા મહાતમા ગાંધીજીની રાજકોટ ખાતેની 
યાદોન ેપણ શ્ી નીક્તનભાઈએ તાજી કરી હતી. દેશની નિી પઢેીને 
ભારતના ભવય ઐક્તહાક્સક િારસાથી અિગત કરાિિાની આપણી 
નૈક્તક જિાબદારીનું શ્ી નીક્તનભાઇ પટેલે સમરણ કરાવયું હતું. 
નાયબ મખુયમતં્રી શ્ી નીક્તનભાઇ પટેલે સિાતંત્ય સેનાનીઓ અને 
દેશના નાગડરકોના બક્લદાનો થકી મળેલી મહામૂલી આઝાદીને 

આતમસાત કરિા માટે 
િિાપ્રધાનશ્ી મોદીએ 
અમલી બનાિલેા ક્િક્િધ 
રાષ્ટ્રવયાપી કાયમિરિમોની 
રૂપરેખા આપી હતી. 

દાંિીકકૂચને રાજકોટ 
ખાતે આબહેબૂ રીત ેજીિંત 
કરિામાં આિી હતી. અને 
ઉ પ સ સ થ ત  દ ેશ પ્રે મ ી 
નાગડરકો ગાધંીજીના સતયાગ્રહની યાદોમા ંભાિિાહી રીત ેસામેલ થયા 
હતા. આ કાયમિરિમમા ં ધારાસભય શ્ી ગોક્િદંભાઇ પટેલ, રાજકોટ 
મહાનગરપાક્લકાના નિક્નયતુિ કોપયોરેટરો, મયકુ્નક્સપલ કક્મશનર શ્ી 
ઉડદત અગ્રિાલ તેમજ મહાનગરપાક્લકાના અક્ધકારીઓ શાળા-
કોલજેના ક્િદ્ાથથીઓ તથા રાષ્ટ્રપ્રમેી નાગડરકો ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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મતં્રી શ્રી ઇશ્વરભાઇ પરમાર - બારડાેલી

મતં્રી શ્રી જયદ્થત્ �સંહ� પરમાર - હાલાેલ

મતં્રી શ્રી પ્રદરીપત્ �સંહ જાડજેા - અમદાિાદ

મતં્રી શ્રી ઇશ્વરત્ �સંહ પટેલ - નિસારી

મતં્રી શ્રી  યાેગેશભાઇ પટેલ - આણંદ મતં્રી શ્રી ધમગોન્દ્ત્ �સંહ જાડજેા - ગીર સાેમનાથ

મતં્રી શ્રી બચભુાઇ ખાબડ - દાહાેદ

મતં્રી શ્રી િાસણભાઇ આષહર - કચછ

મતં્રી શ્રી વિભાિરીબેન દિે - ભાિનગર મતં્રી શ્રી રમણલાલ પાટકર - િલસાડ મતં્રી શ્રી વકશાેરભાઇ કાનાણી - હવરપરુા, સરુત

ધરોહર
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કેન્દ્રીય બજટે ર૦ર૧-૨૨ને આિકારતા મુ�મંત્રીશ્રી
મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ ભારત 

સરકારના નાણાંમંત્રીશ્ીએ રજૂ કરેલા કેન્દ્રીય 
બજટેન ેઆિકાયુમિ હતુ ંમખુયમતં્રીશ્ીએ આ 
બજેટ અંગેની પ્રક્તક્રિયા આપતાં 
જણાવયુ ંહતુ ંકે, કોરોનાની મહામારીમાં 
ક્િશ્વ આખું સથક્ગત થઇ ગયેલું છે. 
એટલું જ નક્હ, ઘણા દેશો આક્થમિક 
મશુકેલીનો પણ સામનો કરી રહ્ા છે. 
પરંતુ િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદીના કુશળ નેતૃતિ, દીઘમિદૃસટિપૂણમિ આયોજનમાં ભારતે 
કોરોનાકાળમાં પણ ક્િકાસ જારી રાખયો છે. 

શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ કહ્ં કે બજેટમાં આતમક્નભમિર 
ભારતની છક્બ ભક્લભાંક્ત ફક્લત થાય તેિું આ બજેટ આરોગય, 
ઇન્ફ્ાસટ્કચર, સિમિગ્રાહી ક્િકાસ, ઇનોિેશન અને આર. એન્િ િી, 
ક્મક્નમમ ગિમવેન્ટ મસેકસમમ ગિનમિન્સના ધયયે સાથ ેક્િકાસ કેન્દ્રી 
બજેટ છે.ખેિૂત, યુિારોજગારી, મક્હલા ક્િકાસ અને MSME 
નાના-મધયમ કદના ઉદ્ોગો માટે આ બજેટમાં ક્િશેષ ક્ચંતા 
કરિામાં આિી છે. 

મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ આ બજેટથી ગુજરાતને 
થનારા ક્િશેષ લાભોની છણાિટ કરતાં જણાવયું કે, બજેટ-
૨૦૨૧થી ગજુરાતના ક્ગફટ ક્સટીન ેખબૂ લાભ થિાનો છે. BSE 
- NSEમાં રોકાણકતામિઓને એમના ક્િદેશી મૂિીરોકાણ પરના 
ટેકસમાં રાહત આપિામાં આિી છે. ઉપરાંત, એરરિાફટ ક્લક્ઝંગ 
કંપનીઓને પણ કેક્પટલ ગેઇનમાં લાભ મળશે. નિી નિી 
એરરિાફટ ક્લક્ઝંગ કંપનીઓ ગુજરાતમાં આિશે. ખાસ કરીને 
ફોરેન પોટમિફોક્લયો ઇન્િેસટર ક્ગફટ ક્સટીમાં બેસન્કંગ યુક્નટમાં 
રોકાણ કરશે તેમને કેક્પટલ ગેઇન ટેકસમાં જે છૂટ આપિામાં 
આિી છે તેનાથી પણ ક્ગફટ ક્સટીને િધુ િેગ મળશે. ઇન્િેસટમેન્ટ 
ફંિને મળેલા પ્રોતસાહનને કારણે આિનારા ડદિસોમાં ક્ગફટ 

ક્સટીમાં ખૂબ રોકાણ આિશે એિી આશા તેમણે 
વયકત કરી હતી. 

મખુયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઈ રૂપાણીએ 
એસસપરેશનલ ક્જલ્લામાં લેબોરેટરી 
બનિાથી સામાન્ય લોકોન ે સથાક્નક 
કક્ષાએ આરોગય તપાસની સુક્િધાઓ 
મળી રહેશ ેતમે ઉમયુેું હતુ.ં આ બજટે 
આપક્ત્તને અિસરમાં પલટાિનારં 
બજટે છે એમ તેમણ ેકહ્ ંહતંુ. 

મખુયમતં્રીશ્ીએ કહ્ ંકે, દેશમાં ૧૦૦ સૈક્નક સકકૂલ અને ૭૫૦ 
એકલવય મોિલ શાળા ક્નમામિણ કરિાના ક્નણમિયથી િનબંધુ સક્હત 
તમામ િગમિના યુિાનો માટે ક્શક્ષણ અને કારડકદથીના ક્ષેત્રે નિી 
ક્ક્ષક્તજો ખૂલી છે. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ સૌ પ્રથમ િખત ડિક્જટલી િસતી ગણતરી 
અને જૂનાં ભારે િાહન સરિેપ કરિાની પોક્લસીને ક્િશેષ ગણી 
આિકારી હતી. તેઓએ ‘જલજીિન ક્મશન-૨.૦’ અને ડિક્જટલ 
પેમેન્ટને પ્રોતસાહન આપિાની અંદાજપત્રીય જોગિાઈઓને પણ 
મહત્િપૂણમિ ગણાિી હતી. મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું કે, નાબાિમિ 
ઉપરાંતની માઈરિો ઈડરગેશન માટેની નાણાકીય જોગિાઇ અને 
એક્ગ્રકલચર ઇન્ફ્ાસટ્કચર ફંિ આધુક્નક ખેતીના ક્િકાસ માટે 
સરકારના અક્ભગમને સપટિ કરે છે. 

મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ જણાવયું કે, રેલિેમાં 
૧૦૦% રિોિગ્રજે ઇલસેકટ્ડફકેશનના સકંલપથી ટ્નેો ઝિપથી ચાલે 
તેના પર ભાર મૂકિામાં આવયો છે. આ સાથે કેિડિયામાં માટેની 
ટ્ેન સક્હતની ટ્ેનોમાં ક્િસટા િોમ કોચ છે તેની સંખયામાં િધારો 
કરિાની જોગિાઇ પણ મહત્િનું કદમ છે. મુખયમંત્રીશ્ીએ િધુમાં 
જણાવયું કે, ગુજરાતના દડરયાડકનારાને ધયાનમાં રાખીને પણ આ 
બજટેમા ંક્િશષે જોગિાઇ કરિામા ંઆિી છે ઉપરાતં ઇન્ફ્ાસટ્કચર 
ક્ષેત્રે પણ આિનારા સમયમાં ગુજરાતને લાભ થશે. •ક્ષેત્રે પણ આિનારા સમયમાં ગુજરાતને લાભ થશે. •

 આતમવનભમાર ભારતની છણબ સ્પષ્ટ રીતરે ફણલત થા્ય તરે�ુ ંઆ બ�ટ 
આરોગ્્ય, ઇનફ્રાસ્ટ્રકચર, સિમાગ્રાહી વિકાસ, ઇનોિરેશન અનરે આર. એનડ ડી, 
વમવનમમ ગિમ�નટ - મરેક્સમમ ગિનમાનસના ધ્્યરે્ય સાથરે વિકાસકેનદ્રી બ�ટ 
છરે. ખરે�તૂ, �િુારોજગારી, મરહલા વિકાસ અનરે MSME ઉદ્યોગો માટે આ 

બ�ટમા ંવિશરેષ ણચ�તા કરિામા ંઆિી છરે.

- શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાિી, �ખુ્્યમતં્રી, �જુરાત

અનભપ્ા્
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ગજુરાતના ઇવતહાસમાં અગાઉ કદરી રજૂ ન થયું  

• ૫ િિ્મમાં અંદાત્જત બે લાખ યિુાનાેને 
સરકારી નાેકરી અપાશ ેઅને ૨૦ લાખ 
રાેજગારીની નિતર તકાનંુે વનમા્મણ થશે

કવર સટોરી

" પુલક નત્વેદી
ગજુરાતના નાણામતં્રી શ્ી નીક્તનભાઇ પટેલ ેગુજરાત રાજયનું 

િષમિ ૨૦૨૧-૨૨નું િાક્ષમિક અંદાજપત્ર ગુજરાત ક્િધાનસભામાં 
રજૂ કયુું. નાણામંત્રી તરીકે તેમણે આ નિમું અંદાજપત્ર રજૂ કયુું 
છે. આ અંદાજપત્રનું કદ રૂ. ૨,૨૭,૦૨૯ કરોિ છે. જે ગત 
નાણાકીય િષમિ ૨૦૨૦-૨૧ કરતા ંરૂ. ૯૭૪૨ કરોિ િધ ુછે. કોક્િિ 

મહામારીના અસરમાંથી અથમિ વયિસથા બહાર આિિાના સંકેતો 
અાપતા આ પ્રગક્તશીલ બજેટમાં ‘સિવે ભિન્તુ સુખીન: સિવે સન્તુ 
ક્નરામયા’ની ભાિના ઉજાગર થાય છે. 

કેન્દ્ર સરકારના પપેરલસે બજટે બાદ ગજુરાત દેશનુ ંએિુ ંપ્રથમ 
રાજય છે જયા પેપરલેસ બજેટ જાહેર કરિામાં આવયું છે. સૌ 
પ્રથમિાર એિું બન્યું છે કે, બજેટ એસપલકેશન ઉપર ગુજરાતનું 

• દેશનંુ પ્રથમ પપેરલેસ બજટે રજૂ થયું
• િનબંધુ કલ્ાણ યાજેના - ૨ માટે 

પાંચ િિ્મમાં ૧ લાખ કરાેડ ખચા્મશ ે
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હાેય અેિું સાૌથી માેટંુ રૂ. 2,27,029 કરાેડનંુ

કવર સટોરી

• દેશની પ્રથમ 'સવ �િ� સ સેટિર 
યુવનિત્ �સ� ટી' કાય્મરત કરાશે

• નિાે કાેઇ કર બાજેાે નહી ં

અંદાજપત્ર સામાન્ય જનતા માટે પણ ઉપલબધ બન્યુ છે. ડિક્જટલ 
યુગમાં ગુજરાતના અંદાજપત્ર 2021-22ના આ આગેકદમની દેશ 
દુક્નયાના લોકોને પ્રતીક્ત થઈ છે. 

આ અંદાજપત્રમાં આરોગય સુક્િધાઓ, શૈક્ષક્ણક વયિસથા 
અને પીિાના પાણી જેિી પાયાની જરૂડરયાતોને િધુ સુદ્ઢ 
કરિાની સાથે સાથે રસતાઓ, ક્સંચાઇ, િીજળી તથા બંદરોના 

ક્િકાસની માળખાગત સુક્િધાઓનું મજબૂતીકરણ અને નિી 
ઔદ્ોક્ગક નીક્ત, નિી પ્રિાસન નીક્ત, નિી સોલાર નીક્ત િગેરે 
દ્ારા રોજગાર સજમિન જેિા મહત્િનાં ક્ષેત્રો ઉપર ક્િષેશ ભાર 
મૂકિામાં આવયો છે. 

અંદાજપત્રમાં જાહેર કરિામાં આિેલી લાંબાગાળાની 
ઐક્તહાક્સક જોગિાઇઓ ઉપર નજર કરતા ગુજરાતના 
ખૂણેખૂણાના ક્િકાસની દીઘમિદૃસટિ દેખાય છે. 

આગામી પાંચ િષમિ માટે રૂ. ૧ લાખ કરોિની માતબર રકમની 
િન બંધુ કલયાણ યોજના-૨ અમલમાં મૂકિામાં આિનાર છે. આ 
યોજના દ્ારા ૧૪ ક્જલ્લાના ૫૩ તાલુકાનાં ૫૮૮૪ ગામોની ૯૦ 
લાખની િસતી ધરાિતા આડદજાક્ત સમાજના વયક્તિગત અને 
સામદુાક્યક લાભો સકુ્નક્ચિત કરી તઓેના અક્ધકારો અને સાસંકૃક્તક 
અસસમતાનું જતન કરિાનો મુખય ઉદ્ેશ છે. રાજયના દડરયા 
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ડકનારાના ૧૫ ક્જલ્લાના ૩૯ તાલુકાના ૨૭૦૨ ગામોમાં ૭૦ 
લાખની િસતી ધરાિતા સાગરખિે ુક્િસતારના ક્િકાસ માટે રૂ. ૫૦ 
હજાર કરોિની સાગરખેિુ સિાુંગી કલયાણ યોજના-ર અમલમાં 
મૂકિામાં આિશે. આગામી પાંચ િષમિમાં સરકારી, અધમિ સરકારી, 
બોિમિ કોપયોરેશન અને સથાક્નક સિરાજય સંસથાઓની કચેરીઓમાં 
લાયકાત ધરાિતા અંદાક્જત બે લાખ યુિાનોની નિી ભરતી 
કરિામાં આિશે. આગામી પાંચ િષમિમાં મેન્યુફેકચડરંગ, ફામામિ, 
એનર્જી, એસન્જક્નયડરંગ, ઇન્ફ્ાસટ્કચર, આઇટી, પ્રિાસન, 
હોસસપટાક્લડટ, ફકૂિ પ્રોસકે્સગં, બસેન્કંગ, સક્િમિસ સકેટર જેિા ક્િક્િધ 
ક્ષેત્રોમાં યુિાનો માટે ૨૦ લાખ રોજગારીની તકો ઊભી કરિાનો 
લક્યાંક રાખિામાં આવયો છે. 

કૃષિ ક્તે્રના વિકાસ ઉપર વિશિે ભાર
રાજયના ૪ લાખ ખેિૂતોન ેક્બયારણ અન ેઅનાજ સગં્રહ માટે 

એક ડ્રમ અન ે પલાસસટકના ંબ ેટોકર(ટબ) ક્િનામૂલય ેઆપિાની 
યોજના માટે રૂ. ૮૭ કરોિની જોગિાઈ કરિામા ંઆિી છે. ફકૂિ 
પ્રોસેક્સંગ માટે એકમ દીઠ રૂ. ૧૦ લાખની સહાય માટે કેન્દ્ર 
સરકારની યોજના અતંગમિત રૂ. ૮૨ કરોિની જોગિાઇ કરાઇ છે. 

કવર સટોરી

બીજ ઉતપાદક ખેિૂતોને ઉત્તેજન આપિા 
ગજુરાત રાજય બીજ ક્નગમ દ્ારા ફાઉન્િશેન 
તમેજ સડટમિફાઇિ બીજ ઉતપાદન માટે સહાય 
આપિા રૂ. ૫૫ કરોિની જોગિાઇ છે. એગ્રી 
અન ેફકૂિ પ્રોસકે્સંગ ક્લસટરના ક્િકાસ માટેની 

યોજના થકી પ્રભાિશાળી બકેિિમિ અન ેફોરિિમિ 
લીંકેક્જસની જરૂડરયાતો પણૂમિ કરિા રૂ. ૫૦ કરોિની 

જોગિાઇ કરિામા ંઆિી છે.
િાંગ ક્જલ્લાને સંપૂણમિ રસાયણમુતિ ખેતી કરતો ક્જલ્લો 

બનાિિાના ઉદ્ેશથી પ્રાકૃક્તક ખેતી કરતા ખેિૂતોને પ્રોતસાક્હત 
કરિા માટે પ્રથમ િષવે રૂ. ૧૦ હજાર તથા બીજા િષવે રૂ. ૬ હજાર 
નાણાકીય સહાયની યોજના માટે રૂ. ૩૨ કરોિની ફાળિણી કરાઇ 
છે. ઓગવેક્નક તેમજ પ્રાકૃક્તક ખેતી આધાડરત ફળો અને 
શાકભાજીના ઉતપાદનોનું સીધું િેચાણ રાજયના ખેિૂતો દ્ારા 
અમદાિાદ, િિોદરા, સુરત અને રાજકોટના શહેરી ક્િસતારમાં 
કરિા માટેની ઓગવેક્નક એક્ગ્રકલચર માકકેટ યોજના માટે રૂ. ૨૦ 
કરોિની જોગિાઇ. ખેિૂતોને હિામાન આધાડરત માગમિદશમિન 
સમયસર મળે તે હતુેથી ૧૮૦૦ ઓટોમેડટક િેધર સટેશનની 

સથાપના માટે રૂ. ૧૨ કરોિની જોગિાઈ.

બાગાયત વિકાસની િાત 
ક્બનઉપજાઉ સરકારી પિતર 

જમીનને બાગાયતી અને ઔષધીય 
પાકોની ખતેી માટે ઉપયોગમા ંલઇ શકાય 
તે હેતુથી રાજય સરકારે મુખયમંત્રી 
બાગાયત ક્િકાસ ક્મશનની જાહેરાત કરી 
છે. આ યોજનામા ંપ્રથમ તબકે્ક કચછ, 
સુરેન્દ્રનગર, પાટણ, સાબરકાંઠા અને 
બનાસકાઠંા ક્જલ્લાની ૫૦ હજાર એકર 
ખરાબાની ક્બનઉપજાઉ જમીન આધકુ્નક 
ટેનિોલોજીથી ઉપજાઉ બનાિિા માટે 
અને તે દ્ારા મોટી સંખયામાં નિી 
રોજગારીનું  ક્નમા મિણ કરિા માટ ે
પ્રગક્તશીલ ખિેતૂો, સક્ષમ વયક્તિઓ, 
સસંથાઓ, કંપનીઓ અથિા ભાગીદારી 
પઢેીન ેભાિાપટે્ આપિામા ંઆિશ.ે જનેા 
થકી બે લાખ મેક્ટ્ક ટન બાગાયતી 
પાકોનુ ંઉતપાદન અન ેપ્રોસકે્સગંની તકો 
ઊભી થશ.ે આ યોજના માટે રૂ. ૧૦૦ 
કરોિની જોગિાઇ કરિામા ંઆિી છે. 
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પશપુાલન
ગ્રામીણ કક્ષાએ સિરોજગારી માટે દધુાળા ંપશઓુના િરેી ફામમિની 

સથાપના, બકરાં એકમની સથાપના માટે રૂ. ૮૧ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામા ંઆિી છે. ૧૦ ગામદીઠ ૧ ફરતાં પશુ દિાખાનાની સેિાઓ 
માટે રૂ. ૪૩ કરોિની જોગિાઇ છે. ગૌશાળાઓ કે પાજંરાપોળો માટે 
ગૌચર સુધારણા જેિી ક્િક્િધ યોજનાઓની કામગીરી કરિા ગૌ-સિેા 
અન ેગૌચર ક્િકાસ બોિમિ માટે રૂ. ૨૫ કરોિની જોગિાઇ કરાઇ છે. 
મખુયમંત્રી ક્ન:શલુક પશ ુસારિાર યોજના માટે રૂ. ૨૦ કરોિની પણ 
વયિસથા ક્િચારિામા ંઆિી છે. 

કૃષિ સંશાેધન અને શશક્ણ
રાજય કૃક્ષ  યકુ્નિક્સમિટીઓ હસતક કૃક્ષ  સશંોધન અન ેક્શક્ષણના 

કાયમિરિમોને સઘન બનાિિા માટે રૂ. ૬૯૮ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં અાિી છે. કામધેનુ યુક્નિક્સમિટી હસતક સંશોધન અને 
ક્શક્ષણના કાયમિરિમોને સઘન બનાિિા માટે રૂ. ૧૩૭ કરોિની 
જોગિાઇ છે. 

મત્સાેદ્ાેગ વિકાસ
દડરયાઇ ક્િસતારના ૧૦ હજાર માછીમારોને હાઇસપીિ 

િીઝલ ઓઇલ પરની િેટ માફી યોજનાનો લાભ આપિા માટે 
રૂ. ૧૫૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. નિાબંદર, 
માઢિાિ, િેરાિળ, પોરબંદર અને સુત્રાપાિા મતસયબંદરોનો 
ક્િકાસ તથા કુદરતી આફતો સામે બોટ પાડકિંગ સુક્િધાઓ, 
મતસય પકિાશની સિચછ અને ગુણિત્તાયુતિ ઉતપાદન માટે 
જરૂરી માળખાકીય સુક્િધાઓ પૂરી પાિિા રૂ. ૯૭ કરોિની 
જોગિાઇ છે. રાજયના ખેિૂતોના આક્થમિક સશતિીકરણ માટે 
લેિામાં આિેલ પાક ક્ધરાણ ઉપર સમય મયામિદામાં પાક ક્ધરાણ 
પરત ભરપાઇ કરતાં ખેિૂતોને િધારાની વયાજ રાહત આપી 
શૂન્ય ટકા વયાજની પાક ક્ધરાણ યોજના માટે રૂ. ૧૦૦૦ 

કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. કૃક્ષ બજાર વયિસથા 
ઊભી કરી ખરીદ િેચાણ અને સંગ્રહ વયિસથા યોજના હેઠળ 
રૂ. ૭૨ કરોિની જોગિાઈ કરિામાં આિી છ.ે

જળસપંત્તિ
રાજયની મહત્િાકાંક્ષી સૌની યોજનાના પ્રથમ તબક્કાની 

કામગીરી પૂણમિ થયેલ છે. બીજા તબક્કાની કામગીરી મહદ્અંશે 
પૂણમિ થયેલ છે. રાજકોટ શહેરની જીિાદોરી સમાન આજી-૧ અને 
ન્યારી-૧ િેમમાં નમમિદાનું પાણી ભરિામાં આવયું છે તથા 
ભાિનગર શહેરના પીિાના પાણી માટે મહત્િના સ્ોત બોર 

તળાિને સૌની યોજના હેઠળ સમાક્િટિ 
કરિામાં આવયા છે. આ યોજનાના 
ત્રીજા તબક્કા માટે રૂ. ૧૦૭૧ કરોિની 
માતબર રકમની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે. અટલ ભૂજલ યોજના હેઠળ 

૫ િષમિના સમયગાળા માટે રૂ. ૭૫૭ 
કરોિની જોગિાઇ કરાઇ છે. રાજયમાં 

બજેટમાં ક્ા નવભાગને 
કરેટલા રૂનપ્ા ફાળવ્ા?

કૃનર કલ્ાણ, સહકાર નવભાગ
૭,૨૩૨ કરોડ
જળસંપનતિ નવભાગ
૫,૪૯૪ કરોડ
નશક્ષણ નવભાગ

૩૨,૭૧૯ કરોડ

મનહલા અને બાળ 
નવકાસ નવભાગ

૩,૫૧૧ કરોડ
આરોગ્ નવભાગ

૧૧,૩૨૩ કરોડ

સામાનજક, ન્્ા્ 
અનધકાડરતા નવભાગ
૪,૩૫૩ કરોડ

પાણી પુરવઠા નવભાગ
૩,૯૪૭ કરોડ

બંદર અને વાહન 
વ્વહાર નવભાગ
૧,૪૭૮ કરોડ
મહેસૂલ નવભાગ
૪,૫૪૮ કરોડ

ઊર્્ષ-પેટ્ો કરેનમકલ નવભાગ
૧૩,૦૩૪ કરોડ

ઉદ્ોગ અને ખાણ નવભાગ
૬,૫૯૯ કરોડ

ક્ાઇમેન્ટ ચેન્જ નવભાગ
૯૧૦ કરોડ

નવજ્ાન અને પ્ૌદ્ોનગકી નવભાગ
૫૬૩ કરોડ

રમતગમત ્ુવા, સાંસકૃનતક નવભાગ
૫૦૭ કરોડ
કા્દા નવભાગ

૧,૬૯૮ કરોડ

આડદર્નત નવકાસ નવભાગ
૨,૬૫૬ કરોડ

પંચા્ત-ગ્ામનવકાસ નવભાગ
૮,૭૯૬ કરોડ

શ્મ અને રોજગાર નવભાગ
૧,૫૦૨ કરોડ

અન્ન અને નાગડરક પુરવઠા
૧,૨૨૪ કરોડ

શહેરી નવકાસ - ગૃહનનમા્ષણ
૧૩,૪૯૩ કરોડ

માગ્ષ અને મકાન નવભાગ
૧૧,૧૧૮૫ કરોડ

કવર સટોરી
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ચેકિેમ, તળાિો ઊંિા કરિાં અને નિા બનાિિા જળસંચય 
યોજનાઓનાં કામો માટે રૂ. ૩૧૨ કરોિની જોગિાઇ છે. 
બનાસકાંઠા ક્જલ્લાના થરાદ, લાખણી, િીસા અને દાંતીિાિા 
તાલુકાના આશરે ૬૦૦૦ હેકટર ક્િસતારને લાભ આપતી 
થરાદથી સીપુ િેમ સુધીની પાઈપલાઈનની યોજના પ્રગક્ત હેઠળ 
છે. જેના માટે રૂ. ૨૨૬ કરોિની જોગિાઈ છે. સાબરમતી નદી 
પર ક્હરપુરા અને િલાસણા બેરેજના પ્રગક્ત હેઠળના કામ માટે 
િધુ રૂ. ૫૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

આવદજાવત વિસતારના વિકાસનંુ નક્કર આયાેજન 
ઉકાઇ જળાશય આધાડરત સોનગઢ, ઉચછલ, 
ક્નઝર અને કુકરમુંિા તાલુકાના અંદાજે 
૨૭,૨૦૦ હેકટર ક્િસતારને લાભ આપિા 
માટેની રૂ. ૯૬૨ કરોિના ખચવે સોનગઢ-
ઉચછલ-ક્નઝર ઉદ્િહન પાઇપલાઇનનું 

આયોજન છે. જેના માટે રૂ. ૩૩૦ કરોિની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. સુરત ક્જલ્લામાં રૂ. 

૫૯૦ કરોિના ખચવે કાકરાપાર-ગોરધા-િિ ઉદ્ િહન પાઇપલાઇન 
યોજના પૂણમિ થઇ છે અને માંગરોળ અને માંિિી તાલુકાના આશરે 
૧૯,૮૦૦ હેકટર ક્િસતારન ેએના થકી ક્સચંાઇનો લાભ આપિામાં 

આવયો છે. પંચમહાલ ક્જલ્લાના શહેરા, ગોધરા, કાલોલ અને 
ઘોઘંબા તેમજ મક્હસાગર ક્જલ્લાના લુણાિાિા તાલુકાના 
ક્િસતારમાં પાનમ જળાશય અને ઉચ્સતરીય કેનાલ આધાડરત 
યોજનાઓ માટે રૂ. ૧૮૫ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 
સુરત ક્જલ્લાના ઉમરપાિા તથા નમમિદા ક્જલ્લાના િેડિયાપાિા 
તાલુકાનાં ૭૩ ગામોના ૨૧૭૫૦ હેકટર ક્િસતારમાં ક્સંચાઇ 
સુક્િધાનો લાભ આપિા માટે રૂ. ૭૧૧ કરોિની તાપી-કરજણ 
લીંક પાઇપલાઇન યોજનાનાં કામો પ્રગક્ત હેઠળ છે, જેના માટે 
રૂ. ૧૫૦ કરોિની જોગિાઇ છે. 

કિાણા જળાશય આધાડરત કિાણા-દાહોદ પાઇપ લાઇનનું 
ક્િસતૃક્તકરણ કરી દાહોદ ક્જલ્લાના સંજેલી, સીંગિિ, ધાનપુર 
અને દેિગઢબાડરયા તાલુકાઓના ક્સંચાઇથી િંક્ચત રહેલા િધુ 
૪૫૦૦ હેકટર આડદિાસી ક્િસતારન ેઆિરી લિેા માટે અદંાક્જત 
રૂ. ૨૨૬ કરોિની ઉદ્િહન ક્સંચાઇ યોજનાનું આયોજન કરેલ 
છે. જેના માટે રૂ. ૧૧૦ કરોિની જોગિાઇ કરાઇ છે. કરજણ 
જળાશય આધાડરત દક્ક્ષણ ગુજરાત નમમિદા ક્જલ્લાનો નાંદોદ 
તાલકુો, સરુત ક્જલ્લાનો માગંરોળ અન ેભરૂચ ક્જલ્લાના ઝઘડિયા, 
િાક્લયા અને નેત્રંગ તાલુકા ક્િસતારમાં ૭૫૦૦ હેકટર ક્િસતારને 
ક્સંચાઇનો લાભ આપિા રૂ. ૪૧૮ કરોિની પાઇપલાઇન યોજના 
પૂણમિ કરિા માટે રૂ. ૩૬ કરોિની જોગિાઇ છે. 
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કલપસર પ્રભાગ-ભાડભૂત બેરજે યાેજના 
નમમિદા નદીનું મીઠું પાણી અતયારે ભરૂચ પાસે ક્બન ઉપયોગી 

રીત ેદડરયામા ંિહી જાય છે. તેનો સંગ્રહ કરી મીઠા પાણીનુ ંસરોિર 
બનાિી ભરૂચ-અકંલશે્વર ક્િસતારની ખારી થતી જમીનન ેબચાિિા 
અન ેઆ ક્િસતારમા ંદડરયાઇ ભરતીના કારણે ખારા થતાં પાણીની 
ગુણિત્તા સુધારિા ભરૂચ અને અંકલેશ્વર પાસે આિેલ ભાિભૂત 
નજીક નમમિદા નદી ઉપર રૂ. ૫૩૨૨ કરોિની અંદાક્જત ખચમિની 
ભાિભૂત યોજનાની કામગીરી શરૂ કરિામાં આિી છે. આગામી 
ચાર િષમિમાં આ કામગીરી પૂણમિ કરિાનું નક્કર આયોજન છે. આ 
બેરેજમાં ૫૯૯ ક્મક્લયન ઘનમીટર મીઠા પાણીનો સંગ્રહ કરી 
શકાશે જેના કારણે નમમિદા નદીમાં ૭૦ ડકલોક્મટર લંબાઇમાં 
ખારાશ અટકશે. આ ક્િશાળ મીઠા પાણીના સરોિરથી ભરૂચ 
ક્જલ્લાને વયાપક રીતે લાભ થશે. િધુમાં, ભાિભૂત બેરેજ ઉપર ૬ 
માગથીય ક્રિજ બનિિાનુ ંઆયોજન હોિાથી દહેજથી હજીરા-સરુત 
િચ્ેના અંતરમાં ૩૭ ડકલોક્મટરનો ઘટાિો થશે. બેરેજની આ 
કામગીરી માટે રૂ. ૧૪૫૩ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

સૂક્મ ત્ �સંચાઇ 
સકૂ્મ ક્સંચાઇ યોજનાનુ ંઅમલીકરણ કરિા માટે મ-ે૨૦૦૫થી 

ગુજરાત ગ્રીન ડરિોલયુશન કંપનીની સથાપના કરિામાં આિી છે. 

રાજય સરકારની આ કંપની દ્ારા ડ્રીપ ઇડરગેશન ક્સસસટમ 
નંખાિનાર ક્િક્િધ િગમિના ખેિૂતોને ૭૦ થી ૯૦ ટકા સબક્સિી 
આપિામાં આિે છે. જેનો લાભ લઇ અતયાર સુધીમાં ૧૯.૬૮ 
લાખ હેકટર જમીનમાં ખેિૂતોએ સૂક્મ ક્સંચાઈ વયિસથા ઊભી 
કરી છે. સૂક્મ ક્સંચાઇ વયિસથાનો અમલ કરિામાં ગુજરાત રાજય 
દેશમાં પ્રથમ રિમે છે. આ િષવે િધુ એક લાખ સતયાિીસ હજાર 
હેકટર ક્િસતાર સૂક્મ ક્સંચાઇ પદ્ધક્ત હેઠળ આિરી લેિા માટે રૂ. 
૬૭૯ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

નમ્મદા યાેજના 
રાજયની જીિાદોરી સમાન સરદાર સરોિર યોજના થકી 

નમમિદાનું પાણી ૧૭ લાખ ૯૨ હજાર હેકટર ક્િસતારને િાક્ષમિક 
ક્સચંાઇના હેતસુર પરૂ ંપાિિા માટે ક્િશાળ નહેર માળખાના ંકામો 
પૂણમિતાના આરે છે. મુખય નહેરનું કામ ૧૦૦%, શાખા નહેરનું 
કામ ૯૭%, ક્િશાખા નહેરનું કામ ૯૫%, પ્રશાખા નહેરનું કામ 
૯૧%, અને ખેિૂતોના સહકાર સાથે કરિાની થતી પ્રપ્રશાખા 
નહેરનુ ંકામ ૮૭% પણૂમિ થયુ ંછે. જનેા દ્ારા ખરીફ ક્સઝન દરમયાન 
ક્પયત ક્િસતારમા ંખિેતૂોન ેપરૂતુ ંપાણી આપિામા ંઆિલે છે અને 
રિી ક્સઝનમાં પાણી આપિામાં આિી રહ્ં છે. સરદાર સરોિર 
યોજનાના જરૂરી કામોને પૂણમિ કરિા માટે ૭૩૭૦ કરોિની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

શશક્ણ 
બાળકોના સિમિગ્રાહી ક્િકાસ સાથે ઉત્તમ ક્શક્ષણ 

પ્રદાન કરિા માટે ૩૪૦૦ શાળાઓમાં જરૂરી 
તમામ સુક્િધાઓ ક્િકસાિિા પાંચ િષમિ માટે રૂ. 
૧૨૦૭ કરોિનું  આયોજન છે. રાઇટ-ટુ-
એજયુકેશન એકટ અંતગમિત રાજયમાં ખાનગી 
શાળાઓમાં પ્રિેશ મેળિનાર ક્િદ્ાથથીઓ માટે રૂ. 
૫૬૭ કરોિની જોગિાઇ છે. મુખયમંત્રી યુિા સિાિલંબન 
યોજના અંતગમિત ઉચ્ ક્શક્ષણના અભયાસરિમોમાં ક્િદ્ાથથીઓને 
ટ્ૂશન ફી તથા હોસટેલ અને ભોજન ખચમિમાં ક્શષયવૃક્ત્ત સહાય 
રૂપે રાહત પૂરી પાિિા માટે રૂ. ૨૮૭ કરોિની જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે. ૧૧ લાખ કરતાં િઘુ ક્િદ્ાથથીઓને એસ.ટી. બસના ફ્ી 
પાસ કન્સેશન માટે રૂ. ૨૦૫ કરોિ ફાળિિામાં આવયા છે. 
કોલેજના પ્રથમ િષમિમાં પ્રિેશ મેળિતા અંદાક્જત ત્રણ લાખ 
ક્િદ્ાથથીઓને ટેબલેટ આપિા રૂ. ૨૦૦ કરોિની જોગિાઈ છે. 
હયાત ક્નિાસી શાળાઓ જેિી કે, કસતુરબા ગાંધી બાક્લકા 
ક્િદ્ાલય, મોિેલ સકકૂલ અન ેઆશ્મ શાળાઓ ખાત ેઉત્તમ પ્રકારનું 
ક્નિાસી ક્શક્ષણ મળે ત ેહેતથુી ક્િશાળ પાય ેમાળખાગત સકુ્િધાઓ 
ઊભી કરિાની યોજના માટે રૂ. ૮૦ કરોિની જોગિાઇ છે. રાજયની 

કવર સટોરી

økwshkík૧૬ માર્ચ, ૨૦૨૧ 33



૨૦૦૦ પ્રાથક્મક શાળાઓ ખાતે િીજળીકરણ અને પીિાના 
પાણીની સુક્િધા માટે રૂ. ૭૨ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી 
છે. માધયક્મક અન ેઉચ્ત્તર માધયક્મક શાળાઓમા ંઅભયાસ કરતા 
તમામ ઓગણીસ લાખ કરતાં િધુ ક્િદ્ાથથીઓને ક્િનામૂલયે 
પાઠયપુસતકો પૂરાં પાિિા રૂ. ૬૫ કરોિની જોગિાઇ છે. જે 
બાળકોના ઘરનું અંતર તેમની શાળાથી ૧ ડકલોક્મટર કરતાં િધુ 
હોય તેિા દોઢ લાખથી િધુ બાળકોને િાહનવયિહારની સુક્િધા 
આપિા માટે રૂ. ૬૦ કરોિની જોગિાઇ કરાઇ છે. 

ઐક્તહાક્સક મહત્િ અન ેક્િશષે પ્રકારના િારસાગત સથાપતય 
ધરાિતી ખૂબ જૂની શાળાઓનું મહત્િ અનેરં છે. આ શાળાઓને 
હેડરટેજ સકકૂલ તરીકે નિીનીકરણ કરિા માટે રૂ. ૨૫ કરોિની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. ક્િદ્ાથથીઓમાં સુષુતિાિસથામાં રહેલ 
શોધભાિનાને પ્રોતસાહન આપી અિનિા ક્િચારોના સજમિનથી 
સટુિન્ટ સટાટમિઅપ ક્િકસાિિા માટે પહેલ કરનાર ગુજરાત દેશનું 
પ્રથમ રાજય છે. આ નીક્ત અંતગમિત અંદાક્જત ૧૪ લાખ 
ક્િદ્ાથથીઓ માટે રૂ. ૨૦ કરોિની જોગિાઇ છે. આઇઆઇટી 
એસન્જક્નયડરંગ અને મેડિકલ પ્રિેશ ૫રીક્ષા તથા અન્ય સપધામિતમક 
પરીક્ષાની તૈયારી કરિા માટે રાજયની સરકારી અને અનુદાક્નત 
શાળાઓમા ંઘોરણ-૧૧ અન ે૧ર માં અભયાસ કરતા ક્િદ્ાથથીઓને 
ક્નિાસી ક્શક્ષણની વયિસથા અને ઓનલાઇન ડિસટન્સ લક્નુંગની 
સુક્િધા પૂરી પાિિાની યોજના માટે રૂ. ૨૦ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામા ંઆિી છે. અક્ભરક્ચ ધરાિતા ંબાળકોન ેસસંકૃત ક્શક્ષણમાં 
જોિિા પ્રોતસાહન આપિા અને શ્ેષ્ઠ આચાયયો તૈયાર કરિાના 
હેતુથી ૩૭ સંસકૃત પાઠશાળાઓના સદુ્ઢીકરણ માટે ક્મશન ગરુકુળ 
યોજના અંતગમિત રૂ. ૧૦ કરોિની જોગિાઇ છે. 

સિસ્થ અને સમૃદ્ધ ગજુરાતના વનમા્મણ માટે 
આરાેગય અને પવરિાર કલ્ાણ ક્તે્રના  

વિકાસનુ આયાેજન 
િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદી દ્ારા શરૂ 

કરિામાં આિેલી પ્રધાનમંત્રી જન આરોગય 
યોજના અને રાજય સરકારની મુખયમંત્રી મા-
િાતસલય યોજના ગરીબ અને મધયમ િગમિના 
પડરિારો માટે અતયતં આશીિામિદરૂપ પરુિાર થઇ 

છે. આ યોજના દ્ારા લાભાથથીઓને િાક્ષમિક રૂક્પયા 
પાંચ લાખ સુધીની સારિાર ક્િનામૂલયે આપિામાં આિે 

છે. આ યોજનાના ક્િકાસ માટે રૂ. ૧૧૦૬ કરોિની જોગિાઈ 
કરિામાં આિી છે. રાજયમા ંઓછા િજન સાથ ેજન્મતા બાળકોને 
ક્િનામૂલયે સારિાર પૂરી પાિતી યોજના બાલસખા-૩ માટે રૂ. 
૧૪૫ કરોિની જોગિાઈ છે. નિી ક્સક્િલ હોસસપટલ, અમદાિાદની 
સુક્િધાઓને અ૫ગ્રેિ ક૨િા માટે રૂ. ૮૭ કરોિની જોગિાઈ છે. 

પ્રધાનમતં્રી માતૃિદંના યોજના અંતગમિત સગભામિ માતાઓન ેસહાય 
માટે રૂ. ૬૬ કરોિની જોગિાઈ છે. ભારત સરકારના સહયોગથી 
ગોધરા અને મોરબી ખાતે બનાિિામાં આિનાર નિી મેડિકલ 
કોલેજના બાંધકામ અને હોસસપટલોને અપગ્રેિ કરિા માટે રૂ. ૫૦ 
કરોિની જોગિાઈ છે.

અતયંત લોકક્પ્રય અને પડરણામલક્ષી પુરિાર થયેલી ૧૦૮ 
એમબયુલન્સ સક્િમિસમાં હાલ ૬૨૨ એમબયુલન્સ િાન કાયમિરત છે. 
નિી ૧૫૦ એમબયુલન્સિાન સેિારત કરિા રૂ. ૩૦ કરોિની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. સુરત ખાતે ડકિની હોસસપટલને 
અદ્તન બનાિિા માટે સાધન સામગ્રી અને માનિ સંસાધન 
ઉપલબધ કરાિિા માટે રૂ. ૨૫ કરોિની જોગિાઈ છે. રસીકરણની 
કામગીરી સુચારરૂપથી કરિા માટે રાજયકક્ષાએ ખાસ રસીકરણ 
સેલ ઊભો કરિામાં આિશે. િધુમાં ૮ ક્જલ્લામાં મેડિકલ િેસકસન 
સટોરના બાંધકામ માટે રૂ. ૩ કરોિની જોગિાઇ છે. ૨૦ ક્સક્િલ 
હોસસપટલો ખાત ેઆયિુવેડદક પદ્ધક્તથી પચંકમમિ સારિાર પરૂી પાિિા 
િે-કેર પંચકમમિ સેન્ટર શરૂ કરિામાં આિનાર છે. 

નારી સશક્ીકરણની વદશામાં મષહલા અને 
બાળ વિકાસ ક્તે્રે નક્કર આયાેજનનાં પગલાં

પૂરક પોષણ યોજનાઓ માટે રૂ. ૯૩૯ 
કરોિની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. 
ગંગાસિરૂપા આક્થમિક સહાય યોજના 
હેઠળ અંદાક્જત ૮ લાખ લાભાથથી 
ક્િધિા બહેનોને સહાય આપિા રૂ. 

૭૦૦ કરોિની જોગિાઇ છે. રાજયની ૧૫ 
થી ૧૮ િષમિની ૧૧ લાખ ૭૬ હજાર ડકશોરીઓને 

લાભ આપિા માટે પૂણામિ યોજના અંતગમિત રૂ. ૨૨૦ કરોિની 
જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. ક્િકાસશીલ તાલુકાઓ અને 
આડદજાક્ત ક્િસતારના મળી કુલ ૮૩ તાલુકામાં આંગણિાિી 
લાભાથથીઓન ેફલિેિમિ દધૂ પરૂ ંપાિિા માટેની દૂધ સજંીિની યોજના 
અંતગમિત રૂ. ૧૩૬ કરોિની જોગિાઈ છે. છ માસથી ત્રણ િષમિના 
બાળકો, સગભામિ અને ધાત્રી માતાઓના પોષણસતરમાં સુધારો 
લાિિા પ્રાયોક્ગક ધોરણે િાંગ, દાહોદ, નમમિદા, દ્ારકા અને 
ભાિનગર ક્જલ્લામાં આયુિવેડદક ઔષક્ધઓના ઉપયોગનું 
આયોજન છે. જે માટે રૂ. ૯ કરોિની જોગિાઇ છે. 

નિી ક્શક્ષણ નીક્ત-૨૦૨૦ અનુસાર પૂિમિ પ્રાથક્મક ક્શક્ષણ 
સુદૃઢ કરિા અને આંગણિાિીમાં અભયાસ અથવે આિતા ૧૬ 
લાખથી િધુ બાળકોનો ગુણિત્તાપૂણમિ સિાુંગી ક્િકાસ માટે “પા 
પા પગલી” યોજનાનું આયોજન કરિામાં આિેલ છે. જે માટે રૂ. 
૫ કરોિની જોગિાઈ કરાઇ છે. સામાક્જક ઉતથાનના પ્રયાસ રૂપે 
પુનલમિગ કરનાર ક્િધિા મક્હલા ગૌરિ સાથે સન્માક્નત જીિન 
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નિેસરથી શરૂ કરી શકે તે માટે લાભાથથી દીઠ રૂ. ૫૦ હજારની 
સહાય કરિામાં આિશે. આ ગંગાસિરૂપા પુનાઃ લગ સહાય 
યોજના માટે રૂ. ૩ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

પાણી પુરિઠાનંુ પાણીદાર આયાેજન 
આડદજાક્ત ક્િસતાર પેટા યોજના હેઠળ ૨૮૪૧ ગામોના 

પ્રગક્ત હેઠળનાં તથા ૧૯૪૧ ગામોના મંજૂર થયેલ પાણી 
પુરિઠાનાં કામો માટે રૂ. ૧૦૦૦ કરોિની જોગિાઇ કરાઇ છે. 
સરફેસ સોસમિ આધાડરત જૂથ પાણી પુરિઠા યોજના મારફતે 
ક્જલ્લાના ગામોને પાણી પૂરં પાિિા િિોદરા, દાહોદ, મહીસાગર, 
છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ, સુરત, નિસારી અને િલસાિ 
ક્જલ્લાઓમાં બલક પાઇપલાઇન યોજનાનાં કામો માટે રૂ. ૯૬૮ 
કરોિની જોગિાઇ છે. સૌરાષ્ટ્ર ક્િસતારમા ંઆગામી િષયોની પીિાના 
પાણીની જરૂડરયાતને પહોંચી િળિા નાિિાથી ચાિંિ અને 
બુધેલથી બોરિા સુધીની ૧૪૩ ડકલોક્મટરની બલક પાઇપલાઇન 
માટે રૂ. ૬૭૫ કરોિની જોગિાઇ કરાઇ છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચછના 
દડરયાકાંઠાનાં ગામોમાં જળ સલામતી પ્રદાન કરિા માટે ચાર 
જગયાએ ૨૭ કરોિ ક્લટર ક્ષમતાના ડિસેક્લનેશન પલાન્ટ સથાપિા 
માટે રૂ. ૩૦૦ કરોિની જોગિાઈ છે. હર ઘર જલ યોજનામાં 
ગાંધીનગર, મહેસાણા, પોરબદંર, બોટાદ અન ેઆણદં ક્જલ્લાઓની 
૧૦૦% કામગીરી પૂણમિ થયલે છે. રાજયનાં બાકી રહેલ ૧૭ લાખ 
૭૮ હજાર ઘરોમાં નળજોિાણ દ્ારા પીિાનું પાણી પૂરં પાિિાના 
આયોજન અંતગમિત રૂ. ૩૦૦ કરોિની જોગિાઈ છે. 

ડરયુઝ ઓફ ટ્ીટેિ િસેટ િોટર નીક્ત અંતગમિત જદુા જદુા શહેરી 
ક્િસતારોમા ંગદંા પાણીને ટ્ીટ કરી તેના પનુ:ઉપયોગની યોજનાઓ 
માટે રૂ. ૫૦ કરોિની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. અમદાિાદ, 
િિોદરા અને જેતપુરમાં ઔદ્ોક્ગક ગંદા પાણીના િહન માટે 
અદંાજે રૂ. ૨૨૭૫ કરોિના પ્રોજકેટનુ ંઅમલીકરણ કરિામા ંઆિી 
રહેલ છે. જે માટે રૂ. ૭૫૮ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

િંષચતાનેા વિકાસને પ્રાધાન્ય આપતું આયાેજન : 
સામાત્જક ન્યાય અને અવધકાવરતા ક્તે્ર

વૃદ્ધ પેન્શન, ક્નરાધાર વૃદ્ધ યોજના અને 
િયિંદના યોજના અંતગમિત ૧૦ લાખ ૯૫ 
હજાર ક્નરાધાર વૃદ્ધોને પેન્શન આપિા 
માટે રૂ. ૧૦૩૨ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. પ્રાથક્મક શાળામાં 

અભયાસ કરતા અનુસૂક્ચત જાક્ત અને 
ક્િકસતી જાક્તના કુલ ઓગણચાલીસ લાખ 

એંશી હજાર ક્િદ્ાથથીઓને ક્શષયવૃક્ત્ત અને ગણિેશ સહાય તથા 
ધોરણ-૯ અન ે૧૦ માં અભયાસ કરતા ૬.૬૩ લાખ ક્િદ્ાથથીઓને 

ક્શષયવૃક્ત્ત આપિા રૂ. ૫૪૯ કરોિની જોગિાઇ કરાઇ છે. 
આંબેિકર આિાસ યોજના અને પંડિત દીનદયાલ આિાસ 
યોજના હેઠળ સહાય આપિા રૂ. ૧૫૯ કરોિની જોગિાઇ છે. 
ધોરણ-૯માં અભયાસ કરતી અનુસૂક્ચત જાક્ત અને ક્િકસતી 
જાક્તની અંદાજે એક લાખ બયાંશી હજાર કન્યાઓને ક્િનામૂલયે 
સાઇકલ આપતી સરસિતી સાધના યોજના હેઠળ રૂ. ૭૧ કરોિની 
જોગિાઇ છે. ડદવયાંગોના સશતિીકરણ માટે ડદવયાંગ ક્શષયવૃક્ત્ત, 
ડદવયાંગ સિરોજગારી અને એસ.ટી. બસમાં મફત મુસાફરી 
માટેની યોજના હેઠળ રૂ. ૫૩ કરોિની જોગિાઇ કરાઇ છે. માનિ 
ગડરમા યોજના હેઠળ સિરોજગારી માટે અનુસૂક્ચત જાક્તના 
૧૪ હજાર લાભાથથીઓને અને ક્િકસતી જાક્તના ૨૦ હજાર 
લાભાથથીઓને સાધનો પૂરાં પાિિા માટે રૂ. ૪૪ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. 

અનુસૂક્ચત જાક્ત અને ક્િકસતી જાક્તની કન્યાઓને 
કુંિરબાઇનું મામેરં યોજના હેઠળ આપિામાં આિતી રૂ. 
૧૦,૦૦૦ની સહાયમાં રૂ. ૨૦૦૦ નો િધારો કરી રૂ. ૧૨,૦૦૦ 
કરિાની જાહેરાત કરાઇ. આ માટે રૂ. ૪૦ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. ૮૦ ટકા કે તેથી િધુ બૌક્દ્ધક અસમથમિતા 
ધરાિતી ડદવયાંગ વયક્તિને માક્સક રૂ. ૧૦૦૦ પેન્શન આપિામાં 
આિે છે. હિે આ યોજનાના લાભ માટે ડદવયાંગતાની ટકાિારી 
૮૦ ટકાથી ઘટાિીને ૭૫ ટકા કરિાની જાહેરાત કરી છે. િધુમાં 
સેરેરિલ પાલસી અને ઓડટઝમ સપેકટ્મ ડિસઓિમિર ડદવયાંગતા 
ધરાિતા વયક્તિઓન ેપણ આ યોજનામા ંઆિરી લિેામા ંઆિશ.ે 
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જેના કારણે આ પ્રકારની ડદવયાંગતા ધરાિતા િધુ વયક્તિઓને 
પેન્શનનો લાભ મળશે. જે માટે રૂ. ૯ કરોિની જોગિાઇ કરાઇ 
છે. અનુસૂક્ચત જાક્તની ૨૮ અને ક્િકસતી જાક્તની ૩૩ આદશમિ 
ક્નિાસી શાળાઓમાં સમાટમિ સકકૂલ ઇ-લક્નુંગ પ્રોજેકટ શરૂ કરિા 
માટે રૂ. ૩ કરોિની જોગિાઇ છે. અનુસૂક્ચત જાક્તના ક્િદ્ાથથીઓ 
માટે ત્રણ નિા સરકારી છાત્રાલયના મકાન બાંધકામ માટે રૂ. ૩ 
કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

ગાંધીનગર ખાતે કન્યાઓ માટે અદ્તન સુક્િધા સાથેના 
સમરસ છાત્રાલયના મકાન બાધંકામ માટે રૂ. ૧ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામા ંઆિી છે. િિોદરા ખાતે િામિ.બાબાસાહેબ આંબિેકર સકંલપ 
સમારકનાં કામો માટે રૂ. ૧૨ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી 
છે. ગુજરાત ક્બનઅનામત શૈક્ષક્ણક અને આક્થમિક ક્િકાસ ક્નગમ 
દ્ારા અમલમાં મુકાયેલ શૈક્ષક્ણક અને રોજગારલક્ષી યોજનાઓ 
તેમજ ક્િક્િધ લોન સહાય માટે રૂ. ૫૦૦ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે.

 અનુસૂક્ચત જનજાક્તના બે લાખ ક્િદ્ાથથીઓને પોસટ મૅક્ટ્ક 
ક્શષયવૃક્ત્ત આપિા માટે રૂ. ૩૬૫ કરોિની જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે. દધૂ સજંીિની યોજના અંતગમિત ૫૩ આડદજાક્ત તાલકુાના 

પ્રાથક્મક શાળાના ૮ લાખ બાળકોને ફલેિિમિ દૂધ 
આપિા માટે રૂ. ૧૭૦ કરોિની જોગિાઈ 
કરિામા ંઆિી છે. અનસુકૂ્ચત જનજાક્તના 
ક્ પ્ર -એસ .એસ .સ ી .ન ા  ૧૫  લ ાખ 
ક્િદ્ાથથીઓને ક્શષયવૃક્ત્ત આપિા માટે રૂ. 
૧૩૮ કરોિની જોગિાઈ કરિામા ંઆિી છે. 

રાષ્ટ્રક્પતા મહાતમા ગાંધીજીની પ્રેરણાથી અને 
મૂકસેિક ઠક્કરબાપાના માગદશમિનથી બનાિિામાં 

આિેલ સિૈસચછક સંસથાઓ સંચાક્લત અનુસૂક્ચત જનજાક્તની 
આશ્મ શાળાઓ/ઉત્તર બકુ્નયાદી આશ્મશાળાઓ/ઉચ્ત્તર ઉત્તર 
બુક્નયાદી આશ્મશાળાઓમાં ખૂટતી ભૌક્તક સુક્િધાઓ પૂરી 
પાિિા તથા જજમિડરત િગમિખિંોના નિીનીકરણ માટે રૂ. ૩૦ કરોિની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. નમમિદા ક્જલ્લાના રાજપીપળા મુકામે 
ક્બરસા મુિંા આડદજાક્ત યકુ્નિક્સમિટી માટે રૂ. ૨૬ કરોિની જોગિાઈ 
કરિામાં આિી છે. અદ્તન સુક્િધાિાળા સમરસ છાત્રાલયો 
અતંગમિત અનસુકૂ્ચત જનજાક્તના ક્િદ્ાથથીઓ માટે રૂ. ૨૨ કરોિની 
જોગિાઇ છે. 

અનુસૂક્ચત જનજાક્તની ધો.૯ માં અભયાસ કરતી ૪૮,૦૦૦ 
ક્િદ્ાક્થમિનીઓન ેક્િદ્ાસાધના યોજના હેઠળ સાઇકલ માટે રૂ. ૧૯ 
કરોિની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. સિતંત્રતાની રાષ્ટ્રીય 
ચળિળમાં  મહત્િનો  ભ ાગ ભજિનાર  આડદજાક્ત 
સિાતંત્યસેનાનીઓના યોગદાન અને આડદિાસી સંસકૃક્તને 
ઉજાગર કરતા નમમિદા ક્જલ્લાના રાજપીપળા ખાતે રાષ્ટ્રીય કક્ષાના 

સંગ્રહાલયના ક્નમામિણ માટે રૂ. ૧૮ કરોિ ફાળિિામાં આવયા છે. 
હાલમાં જયારે ડિક્જટલ સેિાઓનો વયાપ િધયો છે તયારે તેનો 
લાભ અંતડરયાળ આડદજાક્ત ક્િસતારને પણ સરળતાથી મળી શકે 
તે હેતુથી નેટિક્ક કિરેજ િધારિા નિા મોબાઇલ ટાિર ઊભા 
કરિા માટે રૂ. ૧૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે.

 
પંચાયત અને ગ્ામવિકાસ 

ગ્રામીણ સથાક્નક સિરાજય સંસથા દ્ારા રસતા, પીિાનું પાણી 
અન ેગટરવયિસથા, આરોગય અને ક્શક્ષણની 

પ્રાથક્મક વયિસથા તેમજ સટ્ીટ લાઇટની 
સુક્િધા ઊભી કરિા ૧૫મા નાણાપંચ 
અંતગમિત રૂ. ૨૩૮૫ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. િોર ટુ િોર કલેકશન 

દ્ારા ઘન કચરો એકત્ર કરિા માટે મહાતમા 
ગાધંી સિચછતા ક્મશન અતંગમિત ગ્રામ પચંાયતોને 

વયક્તિદીઠ માક્સક ગ્રાન્ટ રૂક્પયા બેથી બમણી કરી રૂક્પયા ચાર 
કરિાની જાહેરાત કરી છે. જેના માટે રૂ. ૧૭૫ કરોિની રકમ 
ફાળિિામાં આિી છે. માદરે િતન અને રૂબમિન યોજના માટે રૂ. 
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૧૪૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. ગ્રામ પંચાયતોને 
જરૂરી કમપયૂટર વયિસથા અને હાઇ-સપીિ ઇન્ટરનેટ કનેસકટક્િડટ 
પૂરી પાિિા રૂ. ૯૦ કરોિની જોગિાઇ છે. નિીન બનેલ ગ્રામ 
પંચાયત/તાલુકા પંચાયત/ક્જલ્લા પંચાયતના મકાનો પર સોલાર 
રૂફ ટોપ માટે રૂ. ૧૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

૨૦૨૨ સધુીમા ંસૌન ેઆિાસના ઉદે્શ સાથ ેઅમલમા ંઆિલે 
પ્રધાનમંત્રી આિાસ યોજના (ગ્રામીણ) હેઠળ નિા ૧ લાખ 

આિાસો બાંધિામાં આિશે. જેના માટે રૂ. ૧૨૫૦ 
કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. સિચછ 
ભારત ક્મશન (ગ્રામીણ) અંતગમિત રૂ. ૮૦૦ 
કરોિની જોગિાઇ છે. મહાતમા ગાંધી રાષ્ટ્રીય 
ગ્રામીણ રોજગાર યોજના અંતગમિત રૂ. ૫૬૪ 

કરોિની રકમ ફાળિિામાં  આિી છ ે. 
મક્હલાઓના સશતિીકરણ અને આક્થમિક ક્િકાસ 

માટે નેશનલ રૂરલ લાઈિક્લહુિ ક્મશન (આજીક્િકા) 
અંતગમિત રૂ. ૩૦૦ કરોિની જોગિાઇ છે. પ્રધાનમંત્રી કૃક્ષ ક્સંચાઇ 
યોજના માટે રૂ. ૧૨૪ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 
સથાક્નક આક્થમિક ક્િકાસને ઉત્તેજન આપિા અને મૂળભૂત 

સિેાઓનો વયાપ િધારિા શયામાપ્રસાદ મખુર્જી રૂબમિન ક્મશન હેઠળ 
રૂ. ૧૦૦ કરોિની જોગિાઇ કરાઇ છે. 

મનરેગા યોજના હેઠળ ગ્રામીણ ક્િસતારમાં ઉપયોગી 
અસકયામતો ઊભી કરિી જરૂરી હોિાથી જૂથ કકૂિા, બાગાયત 
નસમિરી, ગ્રામ પંચાયત ભિન, આંગણિાિી કેન્દ્રો, સેક્ગ્રગેશન શેિ, 
અનાજ સંગ્રહ માટેના ગોિાઉન, સિસહાય જૂથ સંચાક્લત 
લઘુઉદ્ોગો માટે િક્ક શેિ, કેટલ શેિનાં કામો માટે રાજય સરકાર 
દ્ારા રૂ. ૧૦૦ કરોિની જોગિાઇ કરાઇ છે. નિા મજંરૂ આિાસની 
સાથે બાથરૂમની સુક્િધા ઊભી કરિા માટે રૂ. ૫૦ કરોિની 
જોગિાઇ છે. ગામમાં પ્રિાહી કચરાના વયિસથાપન માટે ગ્રે-િોટર 
ટ્ીટમેન્ટ પલાન્ટ નાખિાની યોજના અંતગમિત રૂ. ૩૪ કરોિની 
જોગિાઇ કરાઇ છે. મક્હલા ઉતકષમિ યોજનાના લાભાથથીઓને 
આક્થમિક ઉપાજમિનની કાયમી વયિસથા મળે ત ેહેતથુી મનરેગા યોજના 
અંતગમિત બોરિેલ અને સોલાર પંપ આપિા માટે રૂ. ૨૫ કરોિની 
જોગિાઇ છે. 

ગ્રામીણ ક્િસતારના પલોટક્િહોણા લાભાથથીઓ માટે જયારે 
પયામિતિ ગામતળ ઉપલબધ ના હોય તયારે ૧૦ હજારથી િધુ િસતી 
ધરાિતા મોટા ગામોમા ંમયામિડદત જમીનનો ઉપયોગ કરી ૩ માળના 
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મકાનોની યોજનાથી આિાસોનો લાભ આપી શકાય તે માટે 
મુખયમંત્રી સામુદાક્યક આિાસ યોજના (ગ્રામીણ) અંતગમિત રૂ. 
૨૧ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. મક્હલા સિસહાય 
જૂથોને શૂન્ય વયાજ દરે ક્ધરાણ મળી શકે તે ઉદ્ેશથી વયાજ સહાય 
આપિા માટે રૂ. ૧૮ કરોિની જોગિાઇ છે. 

સુવિધાપૂણ્મ શાનદાર શહેરાેના વનમા્મણની 
વદશામાં આગેકદમ 
સિક્ણમિમ જયંતી મુખયમંત્રી શહેરી ક્િકાસ 

યોજના હેઠળ રાજયની નગરપાક્લકાઓ, 
મહાનગરપાક્લકાઓ અને શહેરી ક્િકાસ 
સત્તામિંળો માટે રૂ. ૪૫૬૩ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. િષમિ ૨૦૨૨ સુધીમાં 

શહેરી ક્િસતારમાં સૌને આિાસ ઉપલબધ 
કરાિિા નિા ૫૫,૦૦૦ આિાસોના ક્નમામિણ અથવે 

સહાય માટે રૂ. ૯૦૦ કરોિની જોગિાઇ છે. અમદાિાદ, સુરત, 
રાજકોટ, િિોદરા અને ગાંધીનગર મહાનગરપાક્લકાઓ તથા 
દાહોદ નગરપાક્લકા સમાટમિ ક્સટી હેઠળ રૂ. ૭૦૦ કરોિની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. અમદાિાદ અને ગાંધીનગર તથા 
સુરત શહેર ગુજરાત મેટ્ો રેલ કોપયોરેશન (જીએમઆરસી) 
ક્લક્મટેિ હેઠળ રૂ. ૫૬૮ કરોિની જોગિાઇ કરાઇ છે. સિચછ 
ભારત ક્મશન (અબમિન) તથા ક્નમમિળ ગુજરાત હેઠળ રૂ. ૨૦૦ 
કરોિની જોગિાઇ છે. દીન-દયાળ અંતયોદય યોજના-નેશનલ 
અબમિન લાઇસવલહુિ ક્મશન હેઠળ રૂ. ૧૫૦ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. મુખયમંત્રી મક્હલા ઉતકષમિ યોજના હેઠળ 
મક્હલા ઉતકષમિ જૂથ બનાિી રૂ. ૧ લાખ સુધીનું સંપૂણમિ વયાજ 
રક્હત ક્ધરાણ આપિાની યોજના માટે રૂ. ૮૦ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. રાજયની નગરપાક્લકાઓમાં ભૂગભમિ ગટર 
યોજનઓના માનિબળ રક્હત સંચાલન અને ક્નભાિણી માટે 
રૂ. ૫૦ કરોિની જોગિાઇ છે. 

રાજયના અમદાિાદ, સુરત મહાનગર અને રાજયના 
પાટનગર એિા ગાંધીનગરમાં મેટ્ોનું આયોજન કરી દિેામાં 
આિેલ છે. રાજય મહાનગર એિા િિોદરા, રાજકોટ, ભાિનગર 
અને જામનગર શહેરોમાં પણ મેટ્ો લાઇટ-મેટ્ો નીઓ જેિી નિી 
ટેનિોલોજીિાળી મેટ્ો સેિા પૂરી પાિિાનું આયોજન રાજય 
સરકારે હાથ ધયુું છે. આ યોજના માટે રૂ. ૫૦ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. રાજય સરકાર દ્ારા દર િષવે તમામ મ.ન.પા. 
અને નગરપાક્લકાઓને અસગશમન િાહનો અને અતયાધુક્નક 
સાધનો પૂરાં પાિિામાં આિે છે. આ યોજના અંતગમિત નિાં 
અસગશમન સાધનો ખરીદિા રૂ. ૩૯ કરોિની જોગિાઇ કરાઇ 
છે. ફાયર સેસફટ કોપ પોટમિલ ઊભું કરી ફાયર સેફટી ઓડફસરોને 

તાલીમ અને પ્રમાણપત્ર આપિા માટે રૂ. ૨૭ કરોિની જોગિાઇ 
છે. પ્રક્સદ્ધ શક્તિપીઠ અંબાજીના સિમિગ્રાહી ક્િકાસ માટ ેએડરયા 
િેિલપમેન્ટ ઓથોરીટીની રચના કરેલ છે. આ ઑથોડરટી દ્ારા 
અંબાજી દેિસથાન ક્િસતારના ક્િકાસ નકશાઓ બનાિી 
આયોજનબદ્ધ રીતે અનેકક્િધ કામો હાથ ધરિામાં આિશે. જે 
માટે રૂ. ૫ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

ગુજરાત ઇનટરનેશનલ ફાયનાનસ ટેક (ષગફ્ટ) ત્સટી
િૈક્શ્વક કક્ષાનું નાણાકીય કેન્દ્ર ક્ગફટ ક્સટીમાં દેશનુ સૌ પ્રથમ 

ઇન્ટરનેશનલ ફાયનાન્સ સેન્ટર કાયમિરત કરિામાં આિી છે. આ 
કેન્દ્રમાં રોજના રૂ. ૧ લાખ કરોિથી િધારે રકમના આંતરરાષ્ટ્રીય 
સોદાઓનું ટ્ેડિંગ થાય છે. ક્ગફટ ક્સટીમાં રાષ્ટ્રીય અને 
આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની બેન્કો, ઇન્સયોરન્સ કંપનીઓ, ફાયનાન્સ 
કંપનીઓ જેિી ૨૨૦ થી િધારે કંપનીઓ કાયમિરત થઇ છે. જેના 
માધયમથી અંદાક્જત ૧૨૦૦૦ યુિાનોને પ્રતયક્ષ રોજગારી મળી 
છે. ન્યુ િેિલોપમેન્ટ બેન્ક (રિીકસ)ના પ્રથમ ક્ષેત્રીય કાયામિલયની 
સથાપના પણ ક્ગફટ ક્સટીમાં કરિામાં આિી છે. ભારતના પ્રથમ 
બુક્લયન સપોટ એકસચેન્જ ક્ગફટ ક્સટી ખાતે કાયમિરત કરી સોના 
અને ચાંદીના સંગ્રહ માટે બુક્લયન સંગ્રહ સુક્િધાની વયિસથા 
કરિામાં આિી છે. ક્ગફટ ક્સટી આઇ.એફ.એસ.સી. માં કાયમિરત 
સસંથાઓન ેકેન્દ્ર સરકાર દ્ારા ૧૦ િષમિ માટે આિકિરેામાથંી મકુ્તિ 
આપિામાં આિી છે. જેનાથી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસથાઓ દ્ારા ક્ગફટ 
ક્સટીમાં મોટા પ્રમાણમાં ક્િદેશી મૂિી રોકાણ કરાશે અને મોટા 
પ્રમાણમાં રોજગારીની તકો ઊભી થશે. ગલોબલ ઓફશોર ફંડસને 
આકષમિિા માટે ક્નયમોન ેહળિા કરિામા ંઆવયા છે. જનેાથી ક્ગફટ 
આઇ.એફ.એસ.સી. ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય ફિંોની સથાપનાની 
શરૂઆત થિા લાગી છે. 

ગુજરાત સરકાર દ્ારા શેર રિોકસમિને ક્ગફટ ક્સટીમાં થતાં 
નાણાકીય વયિહારો પર સટેમપ ડટૂીમાથંી મકુ્તિ આપિામા ંઆિલે 
હોિાથી રિોકસમિના રક્જસટ્ેશનની સંખયામાં નિા રોજગાર સાથે 
અક્િરત િધારો થઈ રહી છે. એરરિાફટ લીક્ઝંગનો ખૂબ મોટો 
વયિસાય આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ કાયમિરત છે. આ વયિસાયને 
આકષમિિા માટે ગુજરાત સરકાર દ્ારા ક્ગફટ ક્સટીમાંથી કાયમિરત 
થતાં એરરિાફટ લીક્ઝંગ ક્બઝનેસને સટમેપ ડૂટીમાંથી મુક્તિ 
આપિામાં આિેલ છે. જેના કારણે આ ક્ષેત્રમાં પણ મોટાપાયે 
ક્િદેશી મિૂી રોકાણ અન ેરોજગારીની તકો ઊભી થશ.ે ગજુરાતમાં 
મેરીટાઈમ ટ્ાડફકમાં અનેકગણો િધારો થયો છે. મૅડરટાઈમ ક્ષેત્રે 
હિે આંતરરાટિીય સેિાઓ જેમ કે મેડિએશન અને આક્બમિટ્ેશન, 
શીપ લીક્ઝગં અન ેલીગલ સક્િમિસીસ ક્િકસાિિાની જરૂડરયાત છે. 
જે માટે ગુજરાત મૅડરટાઈમ યુક્નિક્સમિટી દ્ારા ક્ગફટ ક્સટી ખાતે 
ઈન્ટરનેશનલ મેડિએશન અને આક્બમિટ્ેશન સેન્ટરની સથાપના 
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કરિામાં આિશે. ગીફટ ક્સટી ગાંધીનગર ખાતે સક્િમિસ સેકટર 
માટે આતંરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનુ ંએકસલન્સ સને્ટર શરૂ કરિામા ંઆિશ.ે 
ગુજરાત સરકારની સંપૂણમિ માક્લકીની ક્ગફટ ક્સટી કંપનીમાં મૂિી 
રોકાણ માટે રૂ. ૧૦૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

શ્રષમક કલ્ાણ અને રાેજગાર 
શ્ક્મકોને તેમના કામકાજના સથળની 

નજીકમાં જ રહેઠાણ પ્રાતિ થાય તે માટે 
કારખાનાની નજીક આિાસ ઉપલબધ કરાિિા 
મુખયમંત્રી ઔદ્ોક્ગક શ્મયોગી અને 
ઇન્િસસટ્યલ હાઉક્સંગ આિાસ(મસીહા) 

યોજના અમલમા ંમકૂી રહ્ા છીએ. આ યોજના 
હેઠળ પીપીપી ધોરણ ેરાહત દરના શ્ક્મક આિાસોનું 

ક્નમામિણ કરિામાં આિશ.ે રાજયની આઇ.ટી.આઇ.ઓનુ ંતબક્કાિાર 
અપગ્રિેશેન કરી તાલીમાથથીઓની રોજગાર ક્ષમતામા ંિધારો કરિો 
જરૂરી છે. જેથી ૨૨૫ આઇ.ટી.આઇ.મા ંદોઢ લાખ તાલીમાથથીઓ 
માટે ઉદ્ોગ ગૃહોની મદદથી હાઇ-એન્િ તાલીમ સકુ્િધા અન ેનિા 
ઊભરતા વયિસાયો માટે ક્િશ્વકક્ષાની સલંગ તાલીમ વયિસથા ઊભી 
કરિામા ંઆિશે. મખુયમતં્રી અપ્રસેન્ટસ યોજના હેઠળ એક લાખ 
અપૅ્રસેન્ટસોન ેસહાય આપિા માટે રૂ. ૫૩ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે. સરકારી ઔદ્ોક્ગક તાલીમ સંસથાઓ ખાતે તાલીમાથથીઓને 
વયિસાયલક્ષી અન ેગણુિત્તાયુતિ પ્રાયોક્ગક તાલીમ આપિા માટે 
જરૂરી ટલૂસ અન ેઇક્ક્પમને્ટ, ફક્નમિચર પરૂા પાિિાની યોજના હેઠળ 
રૂ. ૪૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામા ંઆિી છે. 

રાજયની ક્િક્િધ ઔદ્ોક્ગક તાલીમ સંસથાઓ ખાતે ઉપલબધ 
માળખાકીય સુક્િધાઓનું સટ્ેન્ધક્નંગ જેમકે ખૂટતા િક્કશોપ અને 
થીયરી રૂમનું બાંધકામ, સટાફ ક્ાટમિસમિ, હોસટલે તથા ૪ નિી 
આઇ.ટી.આઇ.ના બાંધકામ માટે રૂ. ૩૫ કરોિની જોગિાઇ છે. 
રાજયના ઔદ્ોક્ગક ક્િકાસની સાથે સાથે સક્િમિસ સેકટરનો પણ 
ક્િકાસ જરૂરી છે. જેના દ્ારા પણ લાખોની સંખયામાં રોજગારીની 
તકો ઉપલબધ થાય છે. સક્િમિસ સેકટરમાં િધુ રોજગારી ઉપલબધ 
થાય તે માટે યુિાનોને ઉચ્ કક્ષાની તાલીમ અને ક્શક્ષણ આપિા 
દેશની સિમિપ્રથમ સક્િમિસ સેકટર યુક્નિક્સમિટીનું ક્નમામિણ કરિાનો 
રાજય સરકારે ક્નણમિય કયયો છે. 

માગ્મ અને મકાન 
સાત િષમિ કે તેથી િધુ સમય સુધી ડરકાપવેટ ન થયા હોય તેિાં 

૪૯૪૯ કામોના ૧૬,૮૫૭ ડકલોક્મટર લંબાઇના રસતાઓના 
ડરસરફેક્સંગ માટે રૂ. ૪૪૭૮ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી 
છે. છેલ્લા પાંચ િષમિમાં ૨૯ રેલિે ઓિર ક્રિજ રૂ. ૮૭૩ કરોિના 
ખચવે પૂણમિ થયો છે. િી.એફ.સી.સી. રૂટ સક્હત રેલિે રિોક્સંગ ઉપર 

૭૫ ઓિર ક્રિજનાં કામો પ્રગક્ત હેઠળ છે. રૂ. ૩૪૦૦ કરોિના 
ખચવે નિા ૬૮ રેલિે ઓિરક્રિજ મંજૂર કરિામાં આવયા છે. 
અમદાિાદ-બગોદરા-રાજકોટના ૨૦૧ ડકલોક્મટર રસતાને રૂ. 
૨૮૯૩ કરોિના ખચવે છ-માગથીય કરિાની કામગીરી પ્રગક્ત 
હેઠળ છે. સૌરાષ્ટ્રના તમામ ક્જલ્લાઓને અમદાિાદ અને 
ગાંધીનગર સાથે જોિતા રાજકોટથી અમદાિાદ રસતાનું રૂ. 
૨૬૨૦ કરોિના ખચવે છ-માગથીયકરણનું કામ પ્રગક્ત હેઠળ છે. 
સરખજેથી અમદાિાદ શહેરમા ંપસાર થતો ગાંધીનગરથી ક્ચલોિા 
સુધીના એસ.જી.હાઇિેને રૂ. ૮૬૭ કરોિના ખચવે છ-માગથીય 
બનાિિાનું કામ ભારત સરકારના સહયોગથી પ્રગક્તમાં છે. આ 
રોિ પૈકીના અમદાિાદ શહેરમાં ખૂબ જ ભારે ટ્ાડફક ધરાિતા 
ક્સંધુભિન જંકશન અને સરખેજ-સાણંદ રસતા ઉપરના 
ઓિરક્રિજનું તથા ગાંધીનગરના પ્રિેશદ્ાર ઉિારસદ ફલાય 
ઓિરનું લોકાપમિણ પણ થયું છે. 

મહાનગરો, બંદરો, ઔદ્ોક્ગક ક્િસતાર, પ્રિાસન તથા 
યાત્રાધામોને જોિતા ૭૬૨ ડકલોક્મટરના ૪૨ રસતાઓના 
અનુભાગોને ફોર-લેન બનાિિાની કામગીરી રૂ. ૨૪૬૬ કરોિના 
ખચવે પુરજોશે પ્રગક્ત કરી રહ્ં છે. ૧૧૬ રસતાના અનુભાગોની 
૧૯૫૧ ડકલોક્મટર લંબાઈને ૧૦ મીટર કે ૭ મીટર પહોળા 
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કરિાની કામગીરી રૂ. ૨૩૩૧ કરોિના ખચવે પ્રગક્તમાં છે. ક્િશ્વ 
બેન્ક સહાક્યત યોજના અંતગમિત રાજય ધોરીમાગયોને પહોળા, 
મજબૂત તથા નિીનીકરણની કામગીરી રૂ. ૧૯૩૫ કરોિના ખચવે 
પ્રગક્તમા ંછે. ભારત સરકાર દ્ારા પ્રધાનમતં્રી ગ્રામ સિક યોજનાના 
ત્રીજા તબક્કાની કામગીરી શરૂ થનાર છે. જેમાં રાજયના ૩૦૧૫ 
ડકલોક્મટરના ગ્રામીણ માગયોન ેસાિાપાંચ મીટર સુધી પહોળા કરિા 
રૂ. ૧૭૪૯ કરોિની અદંાક્જત ડકંમતના ંકામોનુ ંઆયોજન કરિામાં 
આવયું છે. અમદાિાદ-મુંબઇ બૂલેટ ટ્ેનની કામગીરી પ્રગક્તમાં છે. 
હાઇસપીિ કોડરિોરના આ પ્રોજકેટ માટે રાજય સરકારના શરેફાળા 
પેટે રૂ. ૧૫૦૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. િાક્ષમિક 
રૂક્પયા એક લાખ કરોિનું ટનમિઓિર ધરાિતા અને સમગ્ર ક્િશ્વમાં 
ક્સરાક્મક ઉદ્ોગમાં નામના મેળિનાર મોરબી ઔદ્ોક્ગક 
ક્િસતારમાં આિેલા મોરબી-હળિદ અને જેતપર-મોરબી-
અણીયાળી-ધાટીલા રાજય ધોરી માગયોની કુલ ૭૦ ડકલોક્મટર 
લંબાઇને ચાર માગથીકરણ કરિા માટે રૂ. ૩૦૯ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. 

અમદાિાદ-મહેસાણા ચાર માગથીય રસતાન ેછ માગથીય કરિાની 
કામગીરી માટે રૂ. ૧૦૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. ખબૂ 
જ લોકક્પ્રય એિી મખુયમતં્રી ગ્રામ સિક યોજના માટે રૂ. ૨૦૧૧ 
કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. તે અંતગમિત નોનપલાન 
રસતાઓના બાંધકામ અન ેસધુારણા માટે રૂ. ૯૩૬ કરોિ અન ેઅન્ય 
ક્જલ્લા માગયો, મખુય ક્જલ્લા માગયો અન ેથૂ્-રૂટન ેપહોળા કરિાની 
કામગીરી માટે રૂ. ૨૪૪ કરોિની જોગિાઇ કરિામા ંઆિી છે. 
ક્િધાનસભાની સદસય ક્નિાસ સક્મક્તની ભલામણ અનુસાર 
ગાધંીનગર ખાત ેનિુ ંસદસય ક્નિાસ સંકુલ બનાિિામાં આિશ.ે 
ગાધંીનગર-કોબા-હાસંોલ રોિ (એરપોટમિ રોિ) પર રાજસથાન સક્કલ 
પર રૂ. ૧૩૬ કરોિના ખચવે એકસટ્ા િોઝ કેબલ સટેિ ક્રિજ તેમજ 
રક્ષા શક્તિ સક્કલ પર રૂ. ૫૦ કરોિના ખચવે ફલાય ઓિરક્રિજ 
બનાિિાનું આયોજન કરેલ છ.ે ગાંધીનગર ખાતે આિેલ 
ટાઉનહોલનુ ંરૂ. ૧૬ કરોિના ખચવે આધકુ્નકીકરણ કરિામાં આિશ.ે 

બંદરાે અને િાહન વ્યિહાર 
જનતાની સેિા માટે ૮૦૦ ડિલકસ પ્રકારની અને ૨૦૦ 

સલીપર કોચ મળી ૧૦૦૦ નિી બસો કાયમિરત કરિામાં આિશે. 
લાંબા અંતરની મુસાફરી માટે આરામદાયક ૫૦૦ િોલિો બસ 
પીપીપી ધોરણે શરૂ કરિામાં આિશે. જે માટે રૂ. ૨૭૦ કરોિની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. પ્રજાની સુખાકારી સાથ ેપયામિિરણનો 
ખયાલ રાખતી રાજય સરકારે િાયુ પ્રદૂષણ ઘટાિિા માટે અને 
ગ્રીન એનર્જીન ેપ્રોતસાહન આપિા માટે એસ.ટી. દ્ારા પ્રથમ િખત 
૫૦ ઇલેસકટ્ક બસો સંચાલનમાં મૂકિાનું આયોજન કયુું છે. 
તદ્ઉપરાતં, ઇકો ફે્ન્િલી ૫૦ સી.એન.જી. િાહનો પણ સંચાલનમાં 

મૂકિામાં આિશે. જેના માટે રૂ. ૩૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે. રાજકોટ શહેરમાં માધાપર ચોકિી ખાતે પીપીપી ધોરણે 
અતયાધુક્નક સુક્િધાઓ સાથેનું નિું બસ સટેશન તથા રાજયમાં 
અન્ય ૬ નિાં બસ સટેશનનું બાંધકામ અને હયાત જૂનાં ૯ બસ 
સટેશનોનું ડરનોિેશન કરિામાં આિશે. જે માટે રૂ. ૧૦૦ કરોિની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

એસ.ટી. બસ સટેશનો ખાતે મુસાફર જનતાની સુક્િધા માટે 
ફ્ી િાઇ-ફાઇ સિેા અન ેસરુક્ષા અથવે સીસીટીિી સિવેલન્સ ક્સસસટમ 
માટે રૂ. ૧૭ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. દેશનાં નાનાં 
બંદરો દ્ારા થતા માલિહનનો ૭૦ ટકા ક્હસસો ગુજરાતના નાના 
બદંરો ધરાિે છે. ગજુરાત રાજયના દડરયાઇ િપેારન ેિધ ુબદંરોની 
સુક્િધાઓ ઉપલબધ કરિાના હેતુથી પીપીપી ધોરણે આશરે રૂ. 
૪૮૦૦ કરોિના રોકાણ સાથે નારગોલ અને ભાિનગર બંદરોનો 
ક્િકાસ કરિામાં આિશે. દહેજ ખાતે કેક્મકલ પોટમિ ટક્મમિનલના 
ક્િસતૃતીકરણ માટ ે રૂ. ૧૨૦૦ કરોિના ખચવે બીજી જેટ્ી 
ક્િકસાિિાનું આયોજન કરિામાં આવયું છે. નિલખી બંદર ખાતે 
માળખાકીય સુક્િધાઓ પૂરી પાિિાના હેતુથી રૂ. ૧૯૨ કરોિના 
ખચવે નિી જેટી બનાિિાનું આયોજન છે. સચાણા ક્શપ રિેડકંગ 
યાિમિ ખાતે ક્શપ રિેડકંગ પ્રવૃક્ત્ત પુન: ચાલુ કરિા માટે આશરે રૂ. 
૨૫ કરોિના ખચવે આંતર માળખાકીય સુક્િધાઓ ક્િકસાિિામાં 
આિનાર છે. 

ગુજરાતમાં મૅડરટાઈમ ટ્ાડફકમાં અનેકગણો િધારો થયો છે. 
મડૅરટાઈમ ક્ષતે્ર ેહિ ેઆતંરરાટિીય સિેાઓ જેમ કે મડેિએશન અને 
આક્બમિટ્ેશન, ક્શપ લીક્ઝગ અને લીગલ સક્િમિસીસ ક્િકસાિિાની 
જરૂડરયાત છે. આ માટે ગુજરાત મૅડરટાઈમ યુક્નિક્સમિટી દ્ારા 
ક્ગફટ ક્સટી ખાતે ઈન્ટરનેશનલ મેડિએશન અને આક્બમિટ્ેશન 
સેન્ટરની સથાપના કરિામાં આિશે. 
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ઊજા્મ અને પેટ્ર ાે કેષમક�સ 
ખેિૂતોને ક્સંચાઇનું પાણી ઓછા ખચવે મળે 

તે માટે સરકારે છેલ્લાં ૨૫ િષમિથી દર િષવે 
ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ખેિૂતોને િીજ ક્બલમાં 
સબક્સિી આપી રહી છે. આ માટે રૂ. 
૮૪૧૧ કરોિની જોગિાઈ કરિામાં આિી 

છે. રાજયના ગ્રામીણ ક્િસતારમાં ખેિૂતોને 
જયારે રાતે્ર િીજ સપલાય મળતો હોય તયારે રાક્ત્રના 

ઉજાગરા સાથે ક્સંહ, દીપિા જેિાં પ્રાણીઓ તેમજ સાપ, િીંછી 
જેિા ંજીિજતંઓુનુ ંપણ જોખમ રહે છે અન ેતઓેન ેજીિના જોખમે 
રાત્ર ેક્સચંાઇ કરિી પિે છે. ખિેતૂોન ેઆ મોટી હાિમારીમાથંી મતુિ 
કરિા મખુયમતં્રી શ્ી ક્િજયભાઈ રૂપાણીના નતેૃતિ હેઠળની સરકાર 
દ્ારા ખિેતૂોના જીિનમાં પડરિતમિન સમાન ખિૂેતોન ેરાક્ત્રના બદલે 
ડદિસે િીજળી પૂરી પાિિાની ડકસાન સૂયયોદય યોજના અમલમાં 
મકૂિામાં આિી છે. જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાિનગર, 
બોટાદ, રાજકોટ, મોરબી, પોરબંદર, જામનગર, દેિભૂક્મ દ્ારકા, 
સુરેન્દ્રનગર, પાટણ, મહેસાણા, કચછ, સાબરકાંઠા, અરિલ્લી, 
દાહોદ, પંચમહાલ જેિા મોટાભાગના ક્જલ્લામાં તેની અમલિારી 
પણ શરૂ થઇ ચૂકી છે. આ યોજનાની કામગીરી આગળ ધપાિિા 
માટે રૂ. ૧૦૦૦ કરોિની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. 

તમામ ગ્રામ પચંાયતોના ંિોટર િકસમિ માટે ક્િના મલૂય ેિીજળી 
પૂરી પાિિા રૂ. ૭૩૪ કરોિની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. નિાં 
કૃક્ષ ક્િષયક િીજ જોિાણો આપિા માટે રૂ. ૪૦૦ કરોિની 
જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. જેટકોનાં સબસટેશનોની નજીકમાં 
આિતી સરકારી પિતર જમીનમાં તબક્કાિાર ૨,૫૦૦ મેગાિોટ 
સૌર ક્ષમતાના પ્રોજેકટ માટે રૂ. ૬૦૦ કરોિની જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે. આડદજાક્ત, અનુસૂક્ચત જાક્તના અને ઓછી આિક 
ધરાિતા પડરિારોને ઘર િપરાશનું િીજજોિાણ આપિા રૂ. ૨૫ 
કરોિની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. 

�લાઇમેટ ચ�ેજ 
સોલર રૂફટોપ સથાક્પત કરિામાં દેશમાં ગુજરાત પ્રથમ નંબરે 

છે. લોકક્પ્રય સૂયમિ ગુજરાત યોજના અંતગમિત એક લાખ ચોિીસ 
હજાર ઘરોમાં ૪૭૧ મેગાિોટની સોલર ઊજામિ ઉતપાદન ક્ષમતા 
ઊભી કરિામાં આિી છે. િધુ ૯૦૦ મેગાિોટ સોલર ઊજામિ 
ઉતપાદનના લક્યાંક સાથે ૩ લાખ ઘરોને સહાય આપિા માટે રૂ. 
૮૦૦ કરોિની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. 

ઉદ્ાેગ અને ખાણ વિભાગ 
ટેકસટાઈલ પૉક્લસી અંતગમિત આિતા ઉદ્ોગોને 

સહાય માટે રૂ. ૧૫૦૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે. નિી ઔદ્ોક્ગક નીક્ત-૨૦૨૦ 
અંતગમિત લઘુ નાના અને મધયમ કદના 
(એમએસએમઈ) એકમોની ક્િક્િધ પ્રોતસાહન 
યોજનાઓ માટે રૂ. ૧૫૦૦ કરોિની જોગિાઇ 
કરાઇ છે. ક્િપુલ પ્રમાણમાં રોજગારી ઊભી 
કરિાની ક્ષમતા ધરાિતા મોટા કદના ઉદ્ોગોને પસંદ કરેલા 
સેકટરમાં સહાય આપિા માટે રૂ. ૯૬૨ કરોિની જોગિાઈ 
કરિામાં આિી છે. રાજયમાં કુડટર અને ગ્રામોદ્ોગ દ્ારા 
સિરોજગારીની તકો ઊભી કરિાની ક્િક્િધ યોજનાઓ માટે કુલ 
રૂ. ૫૭૮ કરોિની જોગિાઈ છે. ભારત સરકારની યોજના હેઠળ 
ગુજરાતમાં બે મેગા ટેકસટાઇલ પાક્ક સથાપિાનું આયોજન છે. 

મેડિકલ અને ફામામિ સેકટરમાં ગુજરાત રાજયનું આગિું સથાન 
છે. આ સેકટરને િધુ મજબૂત કરિા ભરૂચ ક્જલ્લાના જંબુસર 
તાલુકામાં બલક ડ્રગ ઇન્િસસટ્યલ પાક્ક અને રાજકોટ ખાતે મેડિકલ 
ડિિાઇસ ઇન્િસસટ્યલ પાક્ક સથાપિાનુ ંઆયોજન છે. માનિ કલયાણ 
યોજના અન્િયે નાના પ્રકારના ધંધા રોજગાર કરતા આક્થમિક રીતે 
નબળા િગમિના લોકોને સહાયભૂત થિા તેમના ધંધાને અનુરૂપ 
સાધન-ઓજાર સિરૂપે સહાય તરીકે ૨૭ ટ્ેિ માટે ૩૪,૦૦૦ 
લાભાથથીઓને લાભ આપિાની યોજના અંતગમિત રૂ. ૪૮ કરોિની 
જોગિાઇ કરિામા ંઆિી છે. સટાટમિઅપ-ઇનોિેશન યોજના-૨૦૨૦ 
અંતગમિત પ્રક્ત સટાટમિ-અપને પ્રક્ત માસ રૂ. ૨૦,૦૦૦ અને મક્હલા 
ઇનોિેટર હોિાના ડકસસામા ંિધ ુ૨૫ ટકા અલાઉન્સ આપિા માટે 
આર એન્િ િી યોજના સક્હત રૂ. ૧૮ કરોિની જોગિાઇ છે. 
આંતરરાષ્ટ્રીય હરીફાઇમાં ગુજરાતના લઘુ અને નાના ઉદ્ોગોને 
મદદરૂપ થિા માટે જરૂરી ક્ોક્લડટ કંટ્ોલ અને લેબ ટેસસટંગ 
ફેક્સક્લટીની કોમન સુક્િધા પ્રાતિ થાય તે હેતુથી ક્મની ક્લસટર 
યોજના માટે રૂ. ૧૪ કરોિની જોગિાઇ છે. 

રાજયના જુદા જુદા ક્િસતારમાં ઔદ્ોક્ગકીકરણને પ્રોતસાહન 
આપી સથાક્નક રોજગાર ક્નમામિણ થાય તે હેતુથી બનાસકાંઠા 
ક્જલ્લામાં જલોત્રા, જામનગર ક્જલ્લામાં શેખપાટ, ગાંધીનગર 
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ક્જલ્લામાં કિજોદરા, અમરેલી ક્જલ્લામાં પીપાિાિ અને રાજકોટ 
ક્જલ્લામાં નાગલપર ખાત ેતમેજ પાટણ, આણદં, મહીસાગર અને 
મોરબી ક્જલ્લામાં જી.આઇ.િી.સી. દ્ારા નિી ઔદ્ોક્ગક િસાહતો 
સથાપિાનું આયોજન છે. દહેજ, સાયખા, અંકલેશ્વર, હાલોલ, 
સાણદં, િાપી અન ેલોક્ધકાની ઔદ્ૌક્ગક િસાહતોન ેસપંણૂમિ સકુ્િધા 
સાથ ેમોિલે એસટેટ તરીકે ક્િકસાિિામા ંઆિશ.ે હંસપરુા-નરોિા, 
ઉમરગામ, સરીગામ, િાપી, સક્ચન, પાનોલી, અકંલશે્વર, ઝઘડિયા 
અને સાિલી ખાતે એમએસએમઇ માટે ક્િકક્સત ઔદ્ોક્ગક 
િસાહતોમાં મલટીલેિલ શેિનું આયોજન કરિામાં આવયું છે. 

 પ્રિાસન
ગજુરાતમાં આિનાર પ્રિાસીઓન ેગુણિત્તાસભર 

આધકુ્નક સકુ્િધાઓ ઉપલબધ કરાિિા માટે રૂ. 
૨૮૨ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 
િિનગર ખાત ેઆિલે ક્િક્િધ હેરીટેજ સટ્કચર, 
પરુાતત્િીય સથળ, જદુાં જદુાં તળાિો, ક્િક્િધ મડંદરો 

તમેજ અન્ય પ્રિાસી સુક્િધાઓ માટે માસટર પલાન 
બનાિી ક્િકાસ કામગીરી કરિામા ંઆિશે. બદુ્ધ સરકીટના 

સથાનો જિેા કે દેિની મોરી, ખંભાલીિા, શાણા, ક્સયોટ, િાસલમકીપરુ 
િગરેે સથળો ખાત ેપ્રિાસન સકુ્િધાઓ ક્િકસાિિામા ંઆિશ.ે મહક્ષમિ 
દયાનદં સરસિતીના જન્મસથળ ટંકારા ખાત ેપ્રિાસન સકુ્િધાઓ 
ક્િકસાિિામાં આિશ.ે રાષ્ટ્રક્પતા મહાતમા ગાધંીના જન્મસથળ 
પોરબંદર ખાતે દેશ ક્િદેશના પ્રિાસી આિતા હોિાથી કીક્તમિ મડંદર, 
બરિા ક્હલ િન્યજીિ અભયારણય, પોરબદંર પક્ષી અભયારણય, 
પોરબંદર બીચ, જાબંિુન ગફુા, સિામી ક્િિકેાનદં મમેોડરયલ િગરેે 
સથળોન ેિધ ુક્િકસાિિામા ંઆિશ.ે રાષ્ટ્રીય શાયર શ્ી ઝિેરચદં 
મઘેાણીની ૧૨૫મી જન્મજયતંી િષમિ ક્નક્મતે તેઓ સાથ ેસકંળાયેલા 
ક્િક્િધ સમૃક્તસથળોન ેપ્રિાસન સથળ તરીકે ક્િકસાિિામા ંઆિશ.ે 

સે્ચયૂ આેફ યુવનટી 
આ ક્િશ્વ પ્રક્સદ્ધ પ્રિાસન સથળનો આયોજનબદ્ધ ક્િકાસ થાય 

ત ેમાટે સરકારે સટેચય ૂઓફ યકુ્નટી એડરયા િિેલપમને્ટ 
એન્િ ટૂડરઝમ ગિનમિન્સ ઓથોડરટીની રચના કરી 
છે. કેિડિયાના સંકક્લત ક્િકાસમાં જંગલ સફારી, 
આરોગય િન, એકતા રિુઝ, ડરિર રાસફટગં 
નેક્િગેશન ચેનલ, ગરિેશ્વર િીયર, હાઇ-લેિલ 

ગોરા ક્રિજ, બે બસ ટક્મમિનસ, ૫૦ હોમ-સટે, એકતા 
મોલ, ક્ચલડ્રન ન્યુક્ટ્શન પાક્ક, મીરર મેઝ, કેકટસ ગાિમિન, 

એકતા નસમિરી અને ખલિાણી ઈકો-ટૂડરઝમની યોજનાઓનો 
સમાિેશ થાય છે. સટેચયૂ ઓફ યુક્નટી એરીયા િેિલપમેન્ટ માટે 
રૂ. ૬૫૨ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

યાત્રાધામ વિકાસ
પાિાગઢ-માંચીના સિમિગ્રાહી ક્િકાસ માટે રૂ. ૩૧ કરોિના 

પ્રોજકેટનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવયુ ંછે. નારાયણ સરોિર-કચછના 
ક્િકાસ માટે આગામી િષયોમા ંરૂ. ૩૦ કરોિના પ્રોજકેટનુ ંઆયોજન 
છે. શ્ી માતાનો મઢ-કચછના ક્િકાસનો માસટર પલાન બનાિી 
આગામી િષયોમાં રૂ. ૨૫ કરોિના પ્રોજેકટનું આયોજન છે. પ્રક્સદ્ધ 
યાત્રાધામ બહુચરાજીના ક્િકાસ માટે રૂ. ૧૦ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. કંથારપુર િિ, ક્જલ્લો ગાંધીનગરના ક્િકાસ 
માટે રૂ. ૧૦ કરોિનું આયોજન કરિામાં આવયું છે. 

નાગવરક ઉડ્ડયન 
રાજયમાં હેક્લકોપટર સેિાનો િધતો જતો વયાપ ધયાને લઇ 

કાયમી ધોરણે હકે્લપોટમિ ક્િકસાિિામાં આિશે. જે અંતગમિત 
અમદાિાદ, સોમનાથ, અંબાજી, દ્ારકા, સાપુતારા અને ગીર 
ખાતે હેક્લપોટમિ ક્િકસાિિા માટે રૂ. ૩ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે. 

કવર સટોરી
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િન અને પયા્મિરણ ક્તે્ર 
રાજયમાં આિેલ િનોના ક્િકાસ અને 

સિંધમિન હેતસુર રૂ. ૨૮૬ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. િનક્િસતાર ક્સિાયના 
ક્િસતારોમા ંસામાક્જક િનીકરણન ેિગેિતંુ 
બનાિિા માટે રૂ. ૨૧૯ કરોિની જોગિાઇ 
છે. યુઝર એજન્સી પાસેથી મળેલ રકમમાંથી 
િળતર િનીકરણ અને િનક્િકાસની 
કામગીરીઓ માટે કેમપા ફંિ અંતગમિત રૂ. 
૧૮૨ કરોિની જોગિાઈ કરિામાં આિી 
છે. િન્યપ્રાણીની વયિસથા અન ેક્િકાસ માટે 
રૂ. ૧૭૬ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી 
છે. ઘાસ અને િાંસના ક્િકાસના સૂત્ર સાથે 
કચછ ઘાસચારા સિાિલંબન યોજના 
અંતગમિત ર,૪૪૦ હેકટર ઘાક્સયાં મેદાનોને 
પુનાઃજીક્િત કરી ઘાસ ઉતપાદન ક્ષમતા 
િધારિા અન ેઘાસ ગોિાઉન બાંધકામ માટે 
રૂ. ૧૭ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી 
છે. કમલમ્ (ડ્રેગન ફ્ુટ)ના બે લાખ રોપા 
નસમિરીમાં ઉછેર કરી કેિડિયાની આજુબાજુ 
૫૦ કીલોક્મટરની ક્ત્રજયામાં કમલમ્ નું 
િાિેતર તથા જાળિણી માટે રૂ. ૧૫ 
કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

રાજયના દડરયાકાંઠે આિેલ ચેરના 
જંગલોનો ક્િકાસ, ઘાસના મેદાનો, 
જળપલાક્િત ક્િસતારો અને જંગલોની 
પુનાઃસથાપના કરિા ૨૧ ક્જલ્લાઓમાં કુલ 
૯ િષમિના સમયગાળા માટે રૂ. ૧૦૭૧ 
કરોિની જાપાન ઇન્ટરનેશનલ કો-
ઓપરેશન એજન્સી (જાયકા) સહાક્યત 
યોજનાના પ્રથમ િષમિ માટે રૂ. ૧૫ કરોિની 
જોગિાઇ. રોજગારીની તકો ઊભી કરિા 
અન ેિાસંની ઉપલબધતા િધારિાના હેતથુી 
પૂિમિપટ્ીના ૧૪ ક્જલ્લાઓના િનોમાં 
િાંસઝંુિની િૈજ્ાક્નક ઢબે માિજત કરી 
ઉતપાદકતા િધારિા તેમજ આજીક્િકાપકૂ્તમિ માટે કૌશલયિધમિનકેન્દ્રોની 
સથાપના માટે રૂ. ૧૨ કરોિની જોગિાઇ છે. 

એક્શયાઈ ક્સહંોના એકમાત્ર ક્નિાસસથાન ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્ાન 
અને અભયારણય તથા બૃહદ્ ગીર ક્િસતારના ક્જલ્લાઓ જેિા કે, 
જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાિનગર અને બોટાદ 
ક્જલ્લાના મહેસલૂી, િીિી ક્િસતારમા ંક્સહંોના સરંક્ષણ અને સિંધમિન 

ષગફ્ટ ત્સટીમાં દેશનંુ સાૌ પ્રથમ ઇનટરનેશનલ ફાઇનાનસ સનેટર
િતૈવિક કક્ાનુ ં નાણાકીય કેનદ્ર તગફર તસરરીમા ં દેિનુ ં સૌપ્રથમ ઇનરરનિેનલ 

ફાઇનાનસ સનેરર કાય્ટરત કરિામા ંઆિલે છે. આ કેનદ્રમા ંરોજના રૂ. ૧ લાખ કરોડથરી 
િધારે રકમના આતંરરાષ્ટ્રરીય સોદાઓનુ ંટે્દડગં થાય છે. તગફર તસરરીમા ંરાષ્ટ્રરીય અને 
આતંરરાષ્ટ્રરીય કક્ાનરી બનેકો, ઇનસયોરનસ કંપનરીઓ, ફાયનાનસ કંપનરીઓ જેિરી ૨૨૦ 
થરી િધારે કંપનરીઓ કાય્ટરત થઇ છે. જનેા માધયમથરી અદંાતજત ૧૨૦૦૦ યિુાનોને 
પ્રતયક્ રોજગારરી મળરી છે. નયયૂ ડિેલોપમનેર બનેક (બ્રીકસ)ના પ્રથમ ક્તે્રીય કાયા્ટલયનરી 
સથાપના પણ તગફર તસરરીમા ંકરિામા ંઆિરી છે. ભારતના પ્રથમ બુતલયન સપોર 
એકસચનેજ તગફર તસરરી ખાત ેકાય્ટરત કરરી સોના અન ેચાદંરીના સગં્રહ મારે બતુલયન 
સંગ્રહ સુતિધાનરી વયિસથા કરિામાં આિરી છે. 
તગફર તસરરી આઇ.એફ.એસ.સરી.માં કાય્ટરત 
સંસથાઓને કનેદ્ર સરકાર દ્ારા ૧૦ િષ્ટ મારે 
આિકિેરામાંથરી મુતતિ આપિામાં આિરી છે. 
જેનાથરી આંતરરાષ્ટ્રરીય સંસથાઓ દ્ારા તગફર 
તસરરીમા ંમોરા પ્રમાણમાં તિદેિરી મયૂડરી રોકાણ કરાિે 
અન ેમોરા પ્રમાણમા ંરોજગારરીનરી તકો ઊભરી થિ.ે 
ગલોબલ ઓફિોર ફંડસન ેઆકષ્ટિા મારે તનયમોન ે
હળિા કરિામાં આવયા છે. જેનાથરી તગફર 
આઇ.એફ.એસ.સરી. ખાતે આંતરરાષ્ટ્રરીય ફંડોનરી 
સથાપનાનરી િરૂઆત થઇ છે. ગજુરાત સરકાર દ્ારા 
િેર બ્ોકસ્ટને તગફર તસરરીમાં થતાં નાણાકીય 
વયિહારો પર સરેમપ ડ્યૂરરીમાંથરી મુતતિ આપિામાં આિેલરી હોિાથરી બ્ોકસ્ટના 
રતજસટ્િેનનરી સંખયામા ંનિા રોજગાર સાથ ેઅતિરત િધારો થઈ રહ્ો છે. એરક્ાફર 
લરીતિગંનો ખયૂબ મોરો વયિસાય આતંરરાષ્ટ્રરીય કક્ાએ કાય્ટરત છે. આ વયિસાયને 
આકષ્ટિા મારે ગજુરાત સરકાર દ્ારા તગફર તસરરીમાથંરી કાય્ટરત થતા ંએરક્ાફર લરીતિગં 
તબિનસેન ેસરેમપ ડ્યૂરરીમાથંરી મુતતિ આપિામા ંઆિરી છે. જનેા કારણે આ કે્ત્માં 
પણ મોરાપાય ેતિદેિરી મયૂડરી રોકાણ અન ેરોજગારરીનરી તકો ઊભરી થિ.ે ગજુરાતમાં 
મદૅરરાઇમ ટ્ાદફકમા ંઅનેકગણો િધારો થયો છે. મરેરીરાઇમ કે્ત્ ેહિ ેઆતંરરાષ્ટ્રરીય 
સિેાઓ જમે કે મદેડએિન અન ેઆતબ્ટટે્િન, િરીપ લરીતિગં અને લરીગલ સતિ્ટસરીસ 
તિકસાિિાનરી જરૂદરયાત છે. જ ેમારે ગજુરાત મદૅરરાઇમ યતુનિતસ્ટરરી દ્ારા તગફર 
તસરરી ખાત ેઈનરરનિેનલ મદેડએિન અન ેઆતબ્ટટ્િેન સેનરરનરી સથાપના કરિામાં 
આિિ.ે ગરીફર તસરરી ગાધંરીનગર ખાત ેસતિ્ટસ સકેરર મારે આંતરરાષ્ટ્રરીય કક્ાનંુ 
એકસલનસ સનેરર િરૂ કરિામા ંઆિિ.ે ગુજરાત સરકારનરી સપંયૂણ્ટ માતલકીનરી તગફર 
તસરરી કંપનરીમા ંમયૂડરી રોકાણ મારે રૂ. ૧૦૦ કરોડનરી જોગિાઇ કરિામા ંઆિરી છે.

માટે ભારત સરકાર દ્ારા અમલમાં આિનાર લાયન પ્રોજેકટના 
પ્રથમ િષમિ માટે રૂ. ૧૧ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 
ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્ાન અને અભયારણય તથા બૃહદ ગીર ક્િસતારમાં 
આિતા ક્સહંોન ેખોરાક િધારિા હેત ુક્પ્ર-બઝે તયૈાર કરિા સાભંર 
રિીડિંગ સેન્ટર બનાિિાની કામગીરી માટે રૂ. ૧૦ કરોિની 
જોગિાઇ છે. રાજયમાં સથાક્પત ૨૦ સાંસકૃક્તક િનોના 
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નિીનીકરણ અને આધુક્નકીકરણ માટે રૂ. ૧૦ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. અમરેલી અને જાંબુઘોિા ક્િસતારમાં 
દીપિાઓથી થતું નુકશાન અટકાિિા માટે દીપિાનું મેગા રેસકયુ 
સેન્ટર બનાિિા રૂ. ૭ કરોિની જોગિાઇ છે. વહેલ-શાક્ક ટૂડરઝમ 
સાથે સાગરખેિુભાઇઓને તેમજ અન્ય સથાક્નક લોકોને રોજગારી 
આપિાની નિતર યોજનાનું આયોજન કરિામાં આવયું છે.

 
કાયદાે અને વ્યિસ્થા 

ગૃહક્િભાગ હેઠળ ક્િક્િધ સિંગમિની કુલ ૩૦૨૦ નિી જગયાઓ 
ઊભી કરિામા ંઆિશ.ે જમેા ંમખુયતિ ેસરુત શહેર માટે ક્િક્િધ 

કેિરની ૭૩૬ નિી જગયાઓ, રાજયમાં ક્િક્િધ 
સથળોએ ૯ નિા ંપોલીસ સટેશનો માટે ૬૫૩ 
નિી જગયાઓ, લાચં રૂશ્વત ક્િરોધી બયરૂો ખાતે 
૧૯૯ નિી જગયાઓ, એન્ટી હ્મન ટ્ાડફડકંગ 
યકુ્નટ માટે ૧૪૭ નિી જગયાઓ, રાજકોટ 

પોલીસ કક્મશનરેટની ટ્ાડફક શાખા માટે ૧૮૪ 
નિી જગયાઓ તથા સાયબર સરુક્ષાના આશ્વસત પ્રોજકેટ 

માટે ૧૧૨ નિી જગયાઓનો સમાિેશ થાય છે. ક્િશ્વાસ પ્રોજકેટ 
હેઠળ ૪૧ શહેરોમા ં૬,૦૦૦ થી િધ ુસીસીટીિી કેમરેા લગાિિામા ં
આિલે છે. િધ ુશહેરોમાં િધ ુસથળો પર નિા સીસીટીિી કેમરેા 
લગાિિા માટે રૂ. ૯૦ કરોિ અન ેઇ-ગજુકોપ પ્રોજકેટ માટે રૂ. ૩૬ 
કરોિની જોગિાઇ કરિામા ંઆિી છે. પોલીસ તતં્રની પટે્ોક્લગંની 
વયિસથાન ેસઘન બનાિિા િધ ુનિા ૮૭૬ િાહનો ખરીદિામાં 
આિશ.ે જે માટે રૂ. ૫૦ કરોિની જોગિાઈ કરિામા ંઆિી છે. 
રાજયમાં 'કસન્િકશન રેટ' િધારિા માટે 'કસન્િકશન રેટ ઈમપ્રિુમને્ટ 
પ્રોજકેટ' હેઠળ રૂ. ૨૮ કરોિની જોગિાઈ કરિામા ંઆિી છે. રાજય 

હસતકના એરપોટમિ, એરોડ્રોમ, િોટરડ્રોમ અન ેહૅક્લપેિન ેસરુક્ષા પરૂી 
પાિિા રાજય અનામત પોલીસદળ હેઠળ નિી ક્િશષે બટાક્લયનની 
રચના કરિામા ંઆિશ.ે રાજયના સરહદી ક્િસતાર ક્િકાસ માટે રૂ. 
૩૦ કરોિની જોગિાઈ કરિામા ંઆિી છે. પોલીસ આધકુ્નકીકરણ 
યોજના હેઠળ રૂ. ૨૬ કરોિની જોગિાઈ છે. ખલાલ ખાતે 
ક્નમામિણાધીન કમાન્િો તાલીમ સને્ટર માટે રૂ. ૨૦ કરોિની જોગિાઈ 
કરિામા ંઆિી છે. દેશ ક્િદેશમા ંબનતા ગનુાઓ સદંભમિમા ંપરુાિાની 
સચોટ અન ેિજૈ્ાક્નક ઢબ ેતપાસ કરિા માટે રાજયની ફોરેસન્સક 
સાયન્સ લબેોરેટરીએ દકુ્નયાભરમા ં નામના મળેિલે છે. એફ.
એસ.એલ.ના આધુક્નકીકરણ માટે રૂ. ૧૪ કરોિની જોગિાઈ 
કરિામા ંઆિી છે. ભારત નટે પ્રોજકેટ હેઠળ આઉટ પોસટ અને 
પોલીસ ચોકીઓન ેરિોિબને્િ કનસેકટક્િટી પરૂી પાિિા માટે રૂ. ૧૦ 
કરોિની જોગિાઇ કરિામા ંઆિી છે. ઇમરજન્સી ડરસપોન્સ સપોટમિ 
ક્સક્સટમ હેઠળ નિા ૧૦૦ પીસીઆર િને ખરીદિા રૂ. ૧૦ કરોિની 
જોગિાઇ કરાઇ છે. 

અન્ન અને નાગવરક પુરિઠાે 
રાજય સરકાર દ્ારા જન્માટિમી અને 

ડદિાળીના તહેિાર ક્નક્મત્ત ેઅતંયોદય અને 
બીપીએલ કાિમિ ધરાિતા ૩૫ લાખ કુટંુબોને 
જ અતયારે કુટંુબ દીઠ એક-એક ક્લટર 
કપાક્સયા તલે રાહત દરે આપિામા ંઆિે 

છે. હિે આ યોજનાનો વયાપ િધારી રાષ્ટ્રીય 
અન્ સરુક્ષા કાયદા હેઠળના કુટુબંોન ેઆિરી લઇ 

તમામ ૭૧ લાખ કુટુબંોન ેજન્માટિમી અન ેડદિાળી ક્નક્મતે્ત રાહત 
દરે એક-એક ક્લટર કપાક્સયા તેલ આપિામાં આિશ.ે ત ેમાટે રૂ. 
૭૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. રાજયના ગસે ક્સક્લન્િર 
ક્િહોણા અદંાક્જત ત્રણ લાખ બાર હજાર લાભાથથીઓને ગ્રીન અને 
ક્લીન ફયઅુલ સિરૂપ ે કેરોસીનની જગયાએ પીએનજી અથિા 
એલપીજી ગસેકનકેશન આપિા રૂ. ૫૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે. 

મહેસૂલ વિભાગ
રાજયના ૧૬ ક્જલ્લાઓમાં મહેસૂલ 

ક્િભાગ હેઠળની ક્િક્િધ કચેરીઓ તથા 
સટાફ કિારસમિના મકાનોના બાધંકામ માટે 
કુલ રૂ. ૩૯ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં 

આિી છે. ખેતીની જમીનની માપણી 
આધુક્નક પદ્ધક્તથી સચોટપણે થાય તે માટે િધુ 

૧૩૧ નિા િી.જી.પી.એસ. મશીનો િસાિિા રૂ. ૩૩ કરોિની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 
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વિજ્ાન અને પ્રાૌદ્ાેષગકી
નાગડરકોને ક્જલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએ પ્રાતિ થતી 

નાગડરકલક્ષી સેિાઓ પોતાના ગામમાં જ મળી રહે એ હેતુથી 
માનનીય મુખયમંત્રીશ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણી દ્ારા ડિક્જટલ સેિા 
સેતુ કાયમિરિમની શરૂઆત કરિામાં આિેલ છે. આ નિતર કાયમિરિમ 
થકી ૫૫ જેટલી ક્િક્િધ સેિાઓનો લાભ ૯,૧૧૨ ગામિાઓમાં 
ત્રીસ લાખથી િધારે લોકોને આપિામાં આિી છે. આ વયિસથાને 
િધ ુસદુ્ઢ બનાિિા માટે રૂ. ૧૬ કરોિની જોગિાઇ કરિામા ંઆિી 
છે. ભારતનેટ પ્રોજેકટ હેઠળ અતયાર સુધી રાજયની ૭૫૨૨ 

ગ્રામપંચાયતોને હાઇ બેન્િિીથ પૂરી પાિિાની કામગીરી પૂણમિ 
કરિામાં આિી છે. બાકી રહેલ ગ્રામ પંચાયતોને કનેસકટક્િટી પૂરી 
પાિિા માટે રૂ. ૧૫૪ કરોિની જોગિાઇ કરિામા ંઆિી છે. સાયન્સ 
ક્સટી ખાતે ફેઝ-૧ પ્રોજેકટ અંતગમિત આઇમેકસ ક્થયેટર, મયુક્ઝકલ 
ફાઉન્ટેન અન ેકેફેટેડરયાના નિીનીકરણ માટે તથા ફેઝ-૨ પ્રોજકેટ 
હેઠળ એક્ેડટક અને રોબોડટકસ ગેલેરી તથા એસટ્ોનોમી અને 
સપેસ સાયન્સ ગેલેરીના બાંધકામ માટે રૂ. ૮૦ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. 

રાજય સરકાર દ્ારા આપિામાં આિતી ઓન-લાઇન સેિા 

સવવે સન્તુ નનરામ્ાઃ
આરોગ્ અને પડરવાર કલ્ાણ માટે રૂ. ૧૧૩૨૩ કરોડની બજેટમાં જોગવાઇ

રાજયમાં ૯૨૩૧ પેટા આરોગય કેન્દ્રો, 
૧૪૭૭ પ્રાથક્મક આરોગય કેન્દ્રો, ૩૧૭ 
શહ ેરી આરોગય ક ેન્દ્રો અને ૩૪૮ 
સામુદાક્યક આરોગય કેન્દ્રો દ્ારા આરોગય 
સુક્િધાઓ પૂરી પાિિામાં આિે છે. 
આરોગયક્ષેત્રે ક્િકસાિિામાં આિેલી આ 
પાયાની સુક્િધાઓના કારણે રાજય 
સરકારે આરોગય સૂચકાંકમાં ખૂબજ સારો 
સુધારો હાંસલ કયયો છે. 
• કેન્દ્ર સરકારની પ્રધાનમંત્રી જન 

આરોગય યોજના અને  ર ાજય 
સરકારની મુખયમંત્રી મા-િાતસલય 
યોજના ગરીબ અને મધયમ િગમિના 
પડરિારો માટે ખૂબજ ઉપયોગી પરુિાર 
થઇ છે. આ યોજના દ્ારા લાભાથથીઓને 
િાક્ષમિક રૂક્પયા પાંચ લાખ સુધીની 
સારિાર ક્િનામૂલયે આપિામાં આિે 
છે. આ યોજના માટે રૂ. ૧૧૦૬ 
કરોિની જોગિાઈ છે.

• રાજયમાં ઓછા િજન સાથે જન્મતાં 
બાળકોને ક્િનામૂલયે સારિાર પૂરી 
પાિતી યોજના બાલસખા-૩ માટે રૂ. 
૧૪૫ કરોિની જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે. 

• નિી ક્સક્િલ હોસસપટલ, અમદાિાદની 
સુક્િધાઓને અ૫ગ્રેિ ક૨િા માટે રૂ. 
૮૭ કરોિની જોગિાઈ કરાઇ છે. 

• રાજયમાં અંતડરયાળ ક્િસતારો અને 

જરૂડરયાત ધરાિતા સથળોએ લેબોરેટરી, 
સપે શ ય ાલ ી ટ ી  હ ો સ સપટલ  અને 
સુપરસપેશયાલીટી હોસસપટલ માટે 
સાધનોની ખરીદી ઉપર સબક્સિી પરૂી 
પાિિા તમેજ લોકભાગીદારીથી નિી 
સુપરસપેશયાલીટી હોસસપટલ અને 
મડેિકલ કોલજેની સથાપના માટે સહાય 
પૂરી પાિિાની યોજના હેઠળ ચાલુ 
બાબતમા ંમહેસલૂ સદરે રૂ. ૮૦ કરોિની 
જોગિાઇ સચૂિિામા ંઆિી છે. 

• પ્રધાનમંત્રી માતૃિંદના યોજના 
અંતગમિત સગભામિ માતાઓને સહાય 
માટે રૂ. ૬૬ કરોિની જોગિાઈ 
કરિામાં આિી છે. 

• રાજયની ૧૪ ક્જલ્લા/પેટા ક્જલ્લા 
હોસસપટલો ખાત ેઇમરજન્સી દરક્મયાન 
દદથીની સારિાર માટેના ક્રિડટકલ 
અિસમિ દરમયાન સારિાર માટેની 
અદ્તન સકુ્િધા ક્િકસસાિિા રૂ. ૫૪ 
કરોિની જોગિાઇ છે. 

• ભારત સરકારના સહયોગથી ગોધરા 
અને મોરબી ખાતે બનાિિામાં 
આિનાર નિી મેડિકલ કોલેજના 
બાંધકામ અને હોસસપટલોને અપગ્રેિ 
કરિા માટે રૂ. ૫૦ કરોિની જોગિાઈ 
કરિામાં આિી છે. 

• મેડિકલ કોલેજોમાં અભયાસ કરતી 
ક્િદ્ાક્થમિનીઓને મુખયમંત્રી યુિા 

સિાિલબંન યોજના હેઠળ મખુયમતં્રી 
કન્યા કેળિણી ક્નક્ધ અંતગમિત ચાલુ 
બાબત તરીકે રૂ. ૫૦ કરોિની જોગિાઇ 
કરાઇ છે. 

• પીિીય ુહોસસપટલ, રાજકોટ ખાત ેપ૦૦ 
પથારીની ક્ષમતા ધરાિતી મટેરનીટી 
ચાઇલિ હોસસપટલ બાધંકામ માટે રૂ. ૪૦ 
કરોિની જોગિાઇ કરિામા ંઆિી છે. 

• ખૂબજ લોકક્પ્રય અને ઉપયોગી બનેલ 
૧૦૮ એમબયુલન્સ સક્િમિસમાં હાલ 
૬૨૨ એમબયુલન્સિાન કાયમિરત છે. 
નિી ૧૫૦ એમબયુલન્સિાન સેિારત 
કરિા રૂ. ૩૦ કરોિની જોગિાઇ છે. 

• સુરત ખાતે ડકિની હોસસપટલને 
અદ્તન બનાિિા માટે સાધન સામગ્રી 
અન ેમાનિ સસંાધન ઉપલબધ કરાિિા 
માટ ે રૂ. ૨૫ કરોિની જોગિાઈ 
કરિામાં આિી છે. 

• રસીકરણની કામગીરી સુચારરૂપથી 
કરિા માટ ે રાજયકક્ષાએ ખાસ 
રસીકરણ સલે ઊભો કરિામા ંઆિશ.ે 
િધુમાં ૮ ક્જલ્લામાં મેડિકલ િેસકસન 
સટોરના બાંધકામ માટે રૂ. ૩ કરોિની 
જોગિાઇ છે. 

• ૨૦ ક્સક્િલ હોસસપટલો ખાતે 
આયુિવેડદક પદ્ધક્તથી પંચકમમિ સારિાર 
પૂરી પાિિા િે-કેર પંચકમમિ સેન્ટર શરૂ 
કરિામાં આિશે. •
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સંદભવે િેટા ડરકિરી સેન્ટરની સથાપના માટે રૂ. ૬૫ કરોિની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. બાયોટેકનોલોજી ક્ષેત્રે ચાલતા 
સંશોધનથી ઉદ્ોગ, પયામિિરણ, મરીન અને જીનોમ જેિાં ક્ષેત્રોને 
લાભ મળે તે હેતુથી સટેટ ઓફ ધ આટમિ બાયોસેફટી-લેિલ 3ની 
લેબની સથાપના માટે રૂ. ૨ કરોિની જોગિાઈ છે. સાબરકાંઠા 
ક્જલ્લાના સલાલ ગામમાંથી પસાર થતા કક્કવૃત્તના ભૌગોક્લક 
મહત્િ ક્િશે જાગૃક્ત લાિિાના ઉદ્ેશથી આ સથળે સાયન્સ પાક્ક 
ક્િકસાિિામાં આિશે.

રમતગમત યુિા અને સાંસૃ્વતક પ્રવૃત્તિઆે
િિનગર ખાતે એરલેડટક ટે્ક અન ેસપોરસમિ હોસટેલ બનાિિા રૂ. 

૧૪ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. િિોદરા મયુક્ઝયમ એન્િ 
ક્પક્ચર ગલેરેી ખાતે લાઇટ એન્િ સાઉન્િ શોની સકુ્િધા ક્િકસાિિા 
રૂ. ૫ કરોિની જોગિાઇ કરાઇ. ક્જલ્લા કક્ષાના ગ્રથંાલયોન ેઅપગ્રિે 
કરી સમાટમિ લાઇરિરેી બનાિિા માટે રૂ. ૫ કરોિની જોગિાઇ છે. 
સાય ન્સ ક્સટી, અમદાિાદ ખાતે બાળકો માટે આકષમિણરૂપ ટોય 

મયકુ્ઝયમ બનાિિામાં આિશે. ક્િધાનસભા પડરસરમાં ગજુરાતનો 
ઇક્તહાસ દશામિિતુ ંઅતયાધકુ્નક સગં્રહાલય ક્િકક્સત કરિામા ંઆિશ.ે 

ધારાસભયશ્ીઓન ેતમેના મતક્િસતારદીઠ અપાતી રૂક્પયા દોઢ 
કરોિની િાક્ષમિક ગ્રાન્ટની ફાળિણી કોરોના 

મહામારી દરક્મયાન કરકસરના ભાગરૂપે 
મોકકૂફ રાખિામાં આિી હતી. હિે 
રાજયની આક્થમિક પડરસસથક્તમા ં સધુારો 
થતાં ધારાસભયશ્ીઓની લાગણી અને 

માગંણી ધયાન ેલઇ રાજયના સિાુંગી ક્િકાસ 
માટે િષમિ ૨૦૨૧-૨૨થી ધારાસભયશ્ીઓને આ 

ગ્રાન્ટ ફાળિણી પનુાઃ શરૂ કરિામા ંઆિશ.ે ક્િકેસન્દ્રત ક્જલ્લા 
આયોજન કાયમિરિમ, એ.ટી.િી.ટી. અન ેઅન્ય યોજનાઓ હેઠળ 
સથાક્નક જરૂડરયાતના ક્િકાસના કામો માટે રૂ. ૧૩૦૫ કરોિની 
જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. રાજયના જૂની સીરીઝના મતદાર 
ફોટો ઓળખકાિમિ ધરાિતા ંમતદારોન ેનિી સટાન્િિમિ સીરીઝના મતદાર 
ફોટો ઓળખકાિમિ આપિા માટે રૂ. ૧૧ કરોિની જોગિાઈ કરાઇ છે. 
ચાલ ુયોજનાઓની સમયાતંરે સમીક્ષા કરી તેના અમલીકરણમાં 
બદલાતી પડરસસથક્ત અનસુાર સધુારાઓ કરિા જરૂરી છે. આ 
સામાક્જક-આક્થમિક ક્િશ્ષેણની કામગીરી માટે ગજુરાત સોક્શયો 
ઇકોનોક્મક એનાલડેટકસ સને્ટરની સથાપના કરિામાં આિનાર છે. 

સૌનો સાથ સૌનો ક્િકાસ અને સૌના ક્િશ્વાસના મંત્રને 
મૂક્તમિમંત કરી રહેલી મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીના 
નેતૃત્િિાળી સરકારનું સિમિસમાિેશક િષમિ ૨૦૨૧-૨૨નું 
અંદાજપત્ર નાણામંત્રી શ્ી નીક્તનભાઇ પટેલે નિમી િખત 
ગજુરાત ક્િધાનસભામા ંપ્રસતતુ કયુું છે. અગાઉ કદી પણ ન જોયલેી 
ભયાનક મહામારી કોરોનાના કપરા કાળમાં પણ ગુજરાતની 
ક્િકાસયાત્રાને િણથંભી રીતે િેગિાન બનાિતું અતયાર સુધીનું 
સૌથી મોટું રૂ. ૨,૨૭,૦૨૯ કરોિનું િષમિ ૨૦૨૧-૨૨નું બજેટ 
ગુજરાતના સિાુંગીણ ક્િકાસનુ દ્ોતક બની રહેિાનું છે.  •
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નશનક્ષત - દીનક્ષત ગુજરાતના નનમા્ષણની ડદશામાં નક્કર આ્ોજન
• બાળકોના સિમિગ્રાહી ક્િકાસ સાથે ઉત્તમ ક્શક્ષણ પ્રદાન કરિા 

માટ ે ૩૪૦૦ શાળાઓમાં જરૂરી તમામ સુક્િધાઓ 
ક્િકસાિિા પાંચ િષમિ માટે રૂ. ૧૨૦૭ કરોિનું આયોજન 
કરિામાં આવયું છે. 

• રાઇટ-ટુ-એજયુકેશન એકટ અંતગમિત રાજયમાં ખાનગી 
શાળાઓમાં પ્રિેશ મેળિનાર ક્િદ્ાથથીઓ માટે રૂ. ૫૬૭ 
કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• મધયાહ્ન ભોજન અંતગમિત ક્િક્િધ પેટા યોજનાઓ માટે રૂ. 
૩૬૧ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• ક્જલ્લા પ્રાથક્મક ક્શક્ષણ 
પડરષદની માટે સી.આર.સી. 
સેલેરી, કેજીબીિી, પ્રાથક્મક 
શ ા ળ ા ઓ મ ાં  ઇ ન્ ટ ર ને ટ 
ક ને સ કટિ ીટ ી ,  જ્ ાનક ુંજ , 
આઇ.ઇ.સી .  ક ો મયુ ક્નટ ી 
મ ો ક્બલાઇઝેશન,  શ ાળ ા 
પસુતકાલય, સમાટમિ સકકૂલ, શાળા 
સિચછતા કીટ, પ્રજ્ા િગમિ ખંિ 
સજ્્તા, શાળા સજ્તા, 
મ ી ન ી એ ચ ર  સ પ ો ર સ મિ 
ઇક્ક્પમેન્ટ, બલોક ડરસોસમિ 
સેન્ટર ખાતે થેરાપીની સગિિ 
ક્િકસાિિા અંગે, ક્િક્શટિ 
જરૂડરયાતિાળાં બાળકોને 
સાધન સહાય માટે રૂ. ૨૮૦ 
કરોિની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે. 

• ૧૧  લ ાખ  ક રત ાં  િ ધુ 
ક્િદ્ાથથીઓને એસ.ટી. બસ ફ્ી પાસ કન્સેશન માટે રૂ. ૨૦૫ 
કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• સરકારી માધયક્મક અને ઉચ્તર માધયક્મક શાળાઓના 
ક્િક્નયક્મત ક્િકાસ અંતગમિત િગમિ િધારા, ઇન્ટરનેટ સુક્િધા, 
નિી એકસેલેન્સ શાળાઓની સથાપના તેમજ ક્શક્ષકોને 
પ્રોતસાહક ઇનામ માટે કુલ રૂ. ૧૧૭ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. 

• સૈક્નક શાળાઓમા ંફકૂિ-બીલ સહાય, ક્મલટે્ી ટે્ક્નગં, લો બજટે 
ક્જમ િગેરે પ્રવૃક્ત્તઓ અને ક્િક્નયક્મત ક્િકાસ માટે રૂ. ૧૦૦ 
કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• મુખયમંત્રી યુિા સિાિલંબન યોજના હેઠળ માધયક્મક અને 

ઉચ્ત્તર માધયક્મક શાળાઓ માટે મફત પાઠ્યપુસતકો માટે 
કુલ રૂ. ૯૭ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• માધયક્મક અન ેઉચ્ત્તર માધયક્મક શાળાઓમા ંઅભયાસ કરતા 
તમામ ઓગણીસ લાખ કરતાં િધુ ક્િદ્ાથથીઓને ક્િનામૂલયે 
પાઠયપુસતકો પૂરાં પાિિા રૂ. ૬૫ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે. 

• જ ેબાળકોના ઘરનુ ંઅંતર તેમની શાળાથી ૧ ડકલોક્મટર કરતાં 
િધુ હોય તેિા દોઢ લાખથી િધુ બાળકોને િાહનવયિહારની 
સુક્િધા આપિા માટે રૂ. ૬૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં  

આિી છે. 
• નિી ક્શક્ષણ નીક્ત-૨૦૨૦ 
અનુસાર પૂિમિ પ્રાથક્મક ક્શક્ષણ 
સુદૃઢ કરિા અને આંગણિાિીમાં 
અભયાસ અથ વે આિતા ૧૬ 
લ ા ખ થ ી  િ ધુ  બ ા ળ ક ો ન ો 
ગુણિત્તાપૂણમિ સિાુંગી ક્િકાસ માટે 
“પા પા પગલી” યોજનાનું 
આયોજન કરિામાં આવયું છે. જે 
માટે રૂ. ૫ કરોિની જોગિાઈ 
કરિામાં આિી છે. 
• મુખયમંત્રી યુિા સિાિલંબન 
યોજના અંતગમિત ઉચ્ ક્શક્ષણના 
અભયાસરિમોમાં ક્િદ્ાથથીઓને 
ટયૂશન ફી તથા હોસટલે અને 
ભોજન ખચમિમાં ક્શષયવૃક્ત્ત સહાય 
રૂપે રાહત પૂરી પાિિા માટે રૂ. 
૨૮૭ કરોિની જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે. કોલેજના પ્રથમ િષમિમાં 

પ્રિેશ મેળિતા અંદાક્જત ત્રણ લાખ ક્િદ્ાથથીઓને ટેબલેટ 
આપિા રૂ. ૨૦૦ કરોિની જોગિાઈ છે.

• સરકારી ઈજનરેી કોલજેો તમેજ IITRAM મણીનગર તથા 
સેપટ, અમદાિાદ માટે અનુદાક્નત સહાય માટે રૂ. ૧૭૯ 
કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• રાજયની યુક્નિક્સમિટીઓમાં નિીનીકરણ, સુધારાિધારા, 
સમારકામ અને સાર-સંભાળ માટે તથા ગુજરાત યુક્નિક્સમિટી 
અમદાિાદ ખાતે ડરસચમિ પાક્ક બનાિિા માટે રૂ. ૧૩૩ કરોિની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• આડદજાક્ત ક્િસતાર અન ેક્બન-આડદજાક્ત ક્િસતારમા ંસરકારી 
કોલેજોના ક્િકાસ, આહિા િાંગની સરકારી ક્િનયન કોલેજ 
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માટે ખાસ ગ્રાન્ટ શહીદ િીર ડકનારીિાલા જૂથ િીમા યોજના, 
રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના માટે રૂ. ૧૩૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે. 

• ગુજરાત બાયોટેનોલોજી યુક્નિક્સમિટીના ક્નમામિણ માટે રૂ. ૫૫ 
કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• મેડિકલ કોલેજોમાં અભયાસ કરતી ક્િદ્ાક્થમિનીઓને મુખયમંત્રી 
યિુા સિાિલંબન યોજના હેઠળ મુખયમતં્રી કન્યા કેળિણી ક્નક્ધ 
અતંગમિત ચાલ ુબાબત તરીકે રૂ. ૫૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે. 

• ખેલકકૂદ ક્ષેત્રે ઊભરતી પ્રક્તભાઓને ક્શક્ષણ સાથે ખેલકકૂદની 
સઘન તાલીમ મળી રહે તે હેતુથી ક્જલ્લા કક્ષા સપોરસમિ સકકૂલ 
માટે રૂ. ૨૭ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• રાજયની ક્િક્િધ યુક્નિક્સમિટી ખાતે પીએચ.િી. ડિગ્રી માટે 
સંશોધન કરતા ક્િદ્ાથથીઓ માટે શોધ યોજના અંતગમિત રૂ. 
૨૦ કરોિની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. 

• ક્િદ્ાથથીઓમા ંસુષુતિાિસથામાં રહેલ શોધભાિનાને પ્રોતસાહન 
આપી અિનિા ક્િચારોના 
સજમિનથી સટુિન્ટ સટાટમિઅપ 
ક્િકસાિિા માટે પહેલ કરનાર 
ગુજરાત દેશનું પ્રથમ રાજય 
છ ે.  આ ની ક્ત અંતગ મિત 
અં દ ા ક્ જ ત  ૧ ૪  લ ા ખ 
ક્િદ્ાથથીઓ માટ ે રૂ. ૨૦ 
કરોિની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે.

• રાજયના ઔદ્ોક્ગક ક્િકાસની 
સાથે સાથે સક્િમિસ સેકટરનો પણ ક્િકાસ જરૂરી છે. જેના દ્ારા 
પણ લાખોની સંખયામાં રોજગારીની તકો ઉપલબધ થાય છે. 
સક્િમિસ સેકટરમાં િધ ુરોજગારી ઉપલબધ થાય ત ેમાટે યિુાનોને 
ઉચ્ કક્ષાની તાલીમ અને ક્શક્ષણ આપિા દેશની સિમિપ્રથમ 
સક્િમિસ સેકટર યુક્નિક્સમિટીનું ક્નમામિણ કરિાનો રાજય સરકારે 
ક્નણમિય કયયો છે. 

• ગુજરાતમાં મૅડરટાઇમ ટ્ાડફકમાં અનેક ગણો િધારો થયો છે. 
મૅડરટાઇમ ક્ષેત્રે હિે આંતરરાટિીય સેિાઓ જેમ કે મેડિએશન 
અને આક્બમિટ્ેશન, ક્શપ લીક્ઝંગ અને લીગલ સક્િમિસીસ 
ક્િકસાિિાની જરૂડરયાત છે. જે માટે ગુજરાત મૅડરટાઇમ 
યુક્નિક્સમિટી દ્ારા ક્ગફટ ક્સટી ખાતે ઈન્ટરનેશનલ મેડિએશન 
અને આક્રિટ્ેશન સેન્ટરની સથાપના કરિામાં આિશે. 

• પ્રાથક્મક શાળામાં અભયાસ કરતા અનુસૂક્ચત જાક્ત અને 
ક્િકસતી જાક્તના કુલ ઓગણચાલીસ લાખ એંશી હજાર 
ક્િદ્ાથથીઓને ક્શષયવૃક્ત્ત અને ગણિેશ સહાય તથા ધોરણ-૯ 

અને ૧૦ માં અભયાસ કરતા છ લાખ તે્રસઠ હજાર 
ક્િદ્ાથથીઓને ક્શષયવૃક્ત્ત આપિા રૂ. ૫૪૯ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. 

• ધોરણ-૯ માં અભયાસ કરતી અનુસૂક્ચત જાક્ત અને ક્િકસતી 
જાક્તની અંદાજે ૧.૮૨ લાખ કન્યાઓને ક્િનામૂલયે સાઇકલ 
આપતી સરસિતી સાધના યોજના હેઠળ રૂ. ૭૧ કરોિની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• અનુસૂક્ચત જનજાક્તના બે લાખ ક્િદ્ાથથીઓને પોસટ મૅક્ટ્ક 
ક્શષયવૃક્ત્ત આપિા માટે રૂ. ૩૬૫ કરોિની જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે. 

• દૂધ સંજીિની યોજના અંતગમિત ૫૩ આડદજાક્ત તાલુકાના 
પ્રાથક્મક શાળાનાં ૮ લાખ બાળકોને ફલેિિમિ દૂધ આપિા માટે 
રૂ. ૧૭૦ કરોિની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. 

• અનુસૂક્ચત જનજાક્તના ક્પ્ર-એસ.એસ.સી.ના ૧૫ લાખ 
ક્િદ્ાથથીઓને ક્શષયવૃક્ત્ત આપિા માટે રૂ. ૧૩૮ કરોિની 
જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. 

• નમમિદા ક્જલ્લાના રાજપીપળા 
મુકામે ક્બરસા મુંિા આડદજાક્ત 
યકુ્નિક્સમિટી માટે રૂ. ૨૬ કરોિની 
જોગિાઈ કરિામા ંઆિી છે. 
• અદ્તન સુક્િધાિાળા સમરસ 
છાત્રાલયો અંતગમિત અનુસૂક્ચત 
જનજાક્તના ક્િદ્ાથથીઓ માટે રૂ. 
૨૨ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છ ે.  આડદજાક્ત અને 
અગડરયા ક્િસતારમાં કુલ ૪૬ 

રેક્સિેસન્શયલ હોસટેલમાં આ િષમિથી રહેિા અને જમિાની 
વયિસથા ઊભી કરિા માટે કુલ ૮૫૩ ક્િદ્ાથથીઓ માટે 
ક્િદ્ાથથીદીઠ રૂ. ૪૧૦૦૦ એક િષમિ માટે મળીન ેકુલ રૂ. ૩.૫૦ 
કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• ભારત સરકારના સહયોગથી ગોધરા અને મોરબી ખાતે 
બનાિિામાં આિનાર નિી મેડિકલ કોલેજના બાંધકામ અને 
હોસસપટલોને અપગ્રેિ કરિા માટે રૂ. ૫૦ કરોિની જોગિાઈ 
કરિામાં આિી છે. 

• રાજય કૃક્ષ  યકુ્નિક્સમિટીઓ હસતક કૃક્ષ  સશંોધન અન ેક્શક્ષણના 
કાયમિરિમોને સઘન બનાિિા માટે રૂ. ૬૯૮ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. 

• કામધને ુયુક્નિક્સમિટી હસતક સશંોધન અન ેક્શક્ષણના કાયમિરિમોને 
સઘન બનાિિા માટે રૂ. ૧૩૭ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે. •
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સુનવધાપૂણ્ષ શાનદાર શહેરોના નનમા્ષણ માટે શહેરી નવકાસ અને  
શહેરી ગૃહનનમા્ષણ નવભાગની રૂ. ૧૩૪૯૩ કરોડની જોગવાઇ

સિચછ શહેર બાબતના સિવેક્ષણમાં સમગ્ર દેશમાં મગેા ક્સટીમાં 
અમદાિાદે પ્રથમ રિમ તો અન્ય શહેરોમાં સુરતે બીજો અન ેરાજકોટે 
ચોથો રિમ મેળવયો છે. ગાંધીનગર શહેરને બેસટ ક્સટી ઇન 
ઇનોિેશન એન્િ બેસટ પ્રેસકટક્સસનો પુરસકાર મળેલ છે. સિક્ણમિમ 
જયંતી મુખયમંત્રી શહેરી ક્િકાસ યોજના હેઠળ રાજયની 
નગરપાક્લકાઓ, મહાનગરપાક્લકાઓ અને શહેરી ક્િકાસ 
સત્તામંિળો માટે રૂ. ૪૫૬૩ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 
રાજયની નગરપાક્લકાઓ, મહાનગરપાક્લકા અને કેન્ટોન્મેન્ટ 
ક્િસતારમા ંરસતા, ગટર, પાણી, આરોગયલક્ષી, પયામિિરણન ેલગતી, 
સટ્ીટ લાઇટ િગેરે માળખાકીય સુક્િધાઓ નાગરીકોને મળી રહે 
તે માટે ૧૫મા નાણાપંચ અન્િયે ૨૦૨૧-૨૨ માટે રૂ. ૧૧૬૩ 
કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. િષમિ ૨૦૨૨ સુધીમાં શહેરી 
ક્િસતારમાં સૌને આિાસ ઉપલબધ કરાિિા નિા ૫૫,૦૦૦ 
આિાસોના ક્નમામિણ અથવે સહાય માટે રૂ. ૯૦૦ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. 

અમદાિાદ, સુરત, રાજકોટ, િિોદરા અને ગાંધીનગર 
મહાનગરપાક્લકાઓ તથા દાહોદ નગરપાક્લકા સમાટમિ ક્સટી હેઠળ 
રૂ. ૭૦૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. અમૃત યોજના 
હેઠળ રાજયના ૧ લાખથી િધુ િસતી ધરાિતાં શહેરો માટે રૂ. 
૬૫૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. સિચછ ભારત ક્મશન 
(અબમિન) તથા ક્નમમિળ ગુજરાત હેઠળ રૂ. ૨૦૦ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. દીન-દયાળ અંતયોદય યોજના-નેશનલ અબમિન 
લાઇિક્લહુિ ક્મશન હેઠળ રૂ. ૧૫૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે. મુખયમંત્રી મક્હલા ઉતકષમિ યોજના હેઠળ શહેરી 
ક્િસતારમાં મક્હલા ઉતકષમિ જૂથ બનાિી રૂ. ૧ લાખ સુધીનુ સંપૂણમિ 
વયાજરક્હત ક્ધરાણ આપિાની યોજના માટે રૂ. ૮૦ કરોિની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. રાજયની નગરપાક્લકાઓમાં ભૂગભમિ 
ગટર યોજનાઓના માનિબળરક્હત સંચાલન અને ક્નભાિણી 
માટે રૂ. ૫૦ કરોિની જોગિાઇ છે. 
• રાજયના ંઅમદાિાદ, સરુત મહાનગર અન ેરાજયના પાટનગર 

એિા ગાંધીનગરમાં મેટ્ોનું આયોજન કરી દેિામાં આવયું છે. 
રાજય મહાનગર એિાં િિોદરા, રાજકોટ, ભાિનગર અને 
જામનગર શહેરોમાં પણ મેટ્ો લાઇટ-મેટ્ો નીઓ જેિી નિી 
ટેનિોલોજીિાળી મેટ્ો સેિા પૂરી પાિિાનું આયોજન રાજય 
સરકારે હાથ ધયુું છે. આ યોજના માટે રૂ. ૫૦ કરોિની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• ડરયુઝ ઓફ ટ્ીટિે િેસટ િોટર નીક્ત અંતગમિત જુદા જુદા 
શહ ેર ી  ક્િસતારોમાં  ગંદ ા  પાણીને  ટ્ ીટ કરી તેના 

પુન:ઉપયોગની યોજનાઓ માટે રૂ. ૫૦ કરોિની જોગિાઈ 
કરિામાં આિી છે. 

• રાજય સરકાર દ્ારા દર િષવે તમામ મ.ન.પા. અને 
નગરપાક્લકાઓને અસગશમન િાહનો અને અતયાધુક્નક 
સાધનો પૂરાં પાિિામાં આિે છે. આ યોજના અંતગમિત નિાં 
અસગશમન સાધનો ખરીદિા રૂ. ૩૯ કરોિની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. 

• ફાયર સેફટી કોપ પોટમિલ ઊભું કરી ફાયર સેફટી ઓડફસરોને 
તાલીમ અને પ્રમાણપત્ર આપિા માટે રૂ. ૨૭ કરોિની 
જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• ઓગવેક્નક તેમજ પ્રાકૃક્તક ખેતી આધાડરત ફળો અને 
શાકભાજીનાં ઉતપાદનોનું સીધું િેચાણ રાજયના ખેિૂતો દ્ારા 
અમદાિાદ, િિોદરા, સરુત અન ેરાજકોટના શહેરી ક્િસતારમાં 
કરિા માટેની ઓગવેક્નક એક્ગ્રકલચર માકકેટ યોજના માટે રૂ. 
૨૦ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં આિી છે. 

• પ્રક્સદ્ધ શક્તિપીઠ અંબાજીના સિમિગ્રાહી ક્િકાસ માટે એડરયા 
િેિલપમેન્ટ અૉથોડરટીની રચના કરિામાં આિી છે. આ 
અૉથોડરટી દ્ારા અંબાજી દિેસથાન ક્િસતારના ક્િકાસ 
નકશાઓ બનાિી આયોજનબદ્ધ રીતે અનેકક્િધ કામો હાથ 
ધરિામાં આિશે. જે માટે રૂ. ૫ કરોિની જોગિાઇ કરિામાં 
આિી છે. 
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મુખયમંત્રી શ્રી તિજયભાઈ રૂપાણરીએ રાજયપાલશ્રીનું અતભભાષણ તિકાસનરી નિરી દદિા ખોલનારં રાજય સરકારને 
અન ેગજુરાતન ેિધ ુગૌરિિતંરી કામગરીરરી મારે પ્રરેણા આપનાર ંગણાિતાં પોતાનુ ંિતિવય પ્રસતુત કયુું હતંુ. મુખયમંત્રીશ્રીએ 
ગૃહના નેતા તરરીકે સભાગૃહના સનમાનનરીય તમામ સભયશ્રીઓનો અંતઃકરણપયૂિ્ટકનો આભાર વયતિ કયયો હતો. તેમણે 
ગુજરાતના અને ગુજરાતરીઓના તિકાસ મારે તિતિધ મહત્િપયૂણ્ટ તિષયો ઉપર તેમના અમયૂલય તિચારો પ્રસતુત કયા્ટ 
હતા. મુખય મંત્રી શ્રી તિજયભાઈ રૂપાણરીએ તિધાનસભા ગૃહને કરેલા સંબોધનના અંિો અત્ે પ્રસતુત છે...

• લોકશાહી શાસન વયિસથામાં જનક્હતલક્ષી ચચામિ ક્િચારણાનું 
આગિું મહાતમય છે.

• સંસદીય પ્રણાક્લકાઓમાં સરકાર અને ક્િપક્ષના સભયો દ્ારા 
થતી ચચામિઓનું અતયંત મહત્િ રહ્ં છે.

• જેને ગમે એ પ્રશંસા કરે અને જેને ન ગમે તે ટીકા પણ કરે. 
પરંતુ આ પ્રશંસા અને ટીકાઓમાં અંતે તો સાચું શું છે ? અને 
લોકક્હતમાં શું છે ? એ મહત્િનું છે.

• ગરિા ગુજરાતની મહાનભૂક્મના આપણે સૌ સંતાનો છીએ.
• ગુજરાતને અને ભારતને અમે ખરા ડદલથી પ્રેમ કરીએ છીએ.
• ક્નણામિયકતા, પારદશમિકતા, સિેંદનશીલતા અન ેપ્રગક્તશીલતાના 

ચાર મજબૂત પાયા ઉપર ગુજરાતના ખૂણે ખૂણાનો ક્િકાસ 
થઈ રહ્ો છે.

• જનતાને સરળતાથી મહેસૂલી સેિાઓ મળી રહે એ માટે 
મહેસૂલ ક્િભાગની ૨૫ જેટલી સેિાઓ આઈ-ઓરા ઉપર 
ઓનલાઈન કરિામાં આિી છે જેમાંથી ૧૯ જેટલી સેિાઓ 
કેસલેસ છે. ફેરિુઆરી ૨૦૨૧થી લગભગ ૧ લાખ ૧૪ હજાર 
અરજીઓ ઓનલાઈન પ્રાતિ થઈ છે જેમાંથી ૧ લાખ 
અરજીઓનો સકારાતમક ક્નકાલ કરિામાં આવયો છે.

• આઈ-ઓરાથી અઠિાડિયામાં NA મળી જાય છે. 

રાજયકક્ષાએથી મોક્નટડરંગ થતી અરજીઓનુ ંઝિપી ક્નરાકરણ 
શકય બન્યું છે.

• ૮૬ ટકા લોકોએ આઈ-ઓરાનો પોક્ઝડટિ ફીિબકે આપયો છે.
• મહેસૂલી સેિાઓ માટે આઈ-ઓરા ઓનલાઈન પોટમિલ શરૂ 

કરનારં ગુજરાત ભારતનું પ્રથમ રાજય છે.
• છેલ્લા દોઢ જ િષમિમાં ૩૦ હજારથી િધુ ડકસસામાં પારદશમિક 

રીતે ઓનલાઈન NAની મંજૂરી આપિામાં આિી છે.
• ૫૫૩ જેટલી જનક્હતલક્ષી યોજનાઓના નાણાં ગરીબ અને 

મધયમિગમિના લાભાથથીઓના બેન્ક ખાતામાં બારોબાર િીબીટી 
દ્ારા રાજય સરકારે જમા કરાવયા છે. એટલે ભ્રટિાચારનું કોઈ 
બારં જ રહ્ં નથી.

• છેલ્લા ં૪ િષમિના ૩૬ હજાર કરોિ જટેલી માતબર રકમ કોઈપણ 
િચેડટયા િગર સરકારે ગુજરાતના ખેિૂતો, ગરીબો, શ્ક્મકો, 
મધયમિગમિના નાગડરકોના બેન્ક ખાતામાં િીબીટી દ્ારા 
સીધેસીધા જમા કરાવયા છે.

• ખાણ ખનીજની હરાજીમાં ઓનલાઈન ઓકસનની પદ્ધક્ત 
દાખલ કરાતાં ભ્રટિાચાર ઉપર જબરજસત લગામ કસિામાં 
આિી છે.

• એસીબીને ક્િશાળ સત્તાઓ આપીને અમે કસન્િકશન રેટમાં 

નવધાનસભામાં મુખ્મંત્ી શ્ી નવજ્ભાઈ રૂપાણીનું પ્ેરક સંબોધન 
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૧૭ ટકાનો િધારો કયયો છે.
• ગત નાણાકીય િષમિ દરક્મયાન ૩ કરોિ ૮૫ લાખ લોકોને રૂ. 

૯૯૮૭ કરોિ જટેલી રકમ િીબીટી દ્ારા તમેના બને્ક ખાતામાં 
જમા કરાિિામાં આિી છે.

• પ્રગક્તશીલતાના પાયામા ંક્નણામિયકતાનો બહ ુમોટો રોલ હોય છે.
• રાજય સરકારના દરેક ક્નણમિયની સફળતાના મૂળમાં અમારી 

સાફ ક્નયત રહેલી છે. 
• રોજરેોજ પ્રજાક્હતનાં કાયયો માટે નિા નિા ક્નણમિયો લઈ એના 

અસરકારક અમલીકરણની સરકારની ક્નષ્ઠાને લોકોએ 
ક્િશ્વાસપૂિમિક િધાિી છે.

• આ પાંચ િષમિમાં ૧૭૦૦થી પણ િધુ જનક્હતલક્ષી ક્નણમિયો 
કયામિ છે.

• ગંગસિરૂપા બહેનોને એમનો દીકરો સગીર િયનો થાય તયારે 
સહાય બંધ કરી દેિામાં આિતી હતી. આ શરત દૂર કરિાનો 
સંિેદનશીલ ક્નણમિય કયયો છે.

• મા અમૃતમ્ અને મા િાતસલય યોજનાની આિક મયામિદા 
િધારી અમે િધુમાં િધુ ગરીબ અને િંક્ચત ૭૦ લાખ 
પડરિારોના ૩.૫ કરોિ લાભાથથીઓને આિરી લેિાનું પગલું 
ભયુું છે. 1100 કરોિ રૂક્પયા આ માટે ફાળવયા છે.

• સરકારે માનિીઓ પ્રક્ત તો સંિેદનશીલ છે જ, પરંત ુએથી પણ 
આગળ િધીન ેમૂગંા પશ-ુપક્ષીઓની પણ દરકાર લીધી છે.

• ઘાયલ પશપુક્ષીઓના જીિ બચાિિા રાજયના ૨૬ ક્જલ્લાઓમાં 
૪૫૦ કરણા એક્નમલ એમબયુલન્સ કાયમિરત કરી છે.

• બાંધકામ ક્ષેત્રે સંકળાયેલા ગરીબ શ્ક્મકોને રૂ. ૧૦માં ભરપેટ 
ભોજન આપિાની શ્ક્મક અન્પૂણામિ યોજનાને કારણે ગરીબ 
શ્ક્મકોના આશીિામિદ અમને મળયા છે.

• મંૂગા પશુધન પ્રક્ત અમારી સિંદેના ક્િશષે રહી છે અમે 
ઓકટોબર-૨૦૧૮મા ંઅછતના કપરાકાળમા ંઅબોલ પશુઓ 
માટે ક્િરિમજનક ૧૫ કરોિ ડકલો ઘાસનુ ંક્િતરણ કયુું છે.

• સામાન્ય રીત ેજાન્યઆુરી મક્હનામા ંસિવે કરીન ેઅછત 
જાહરે કરિામાં આિે છે પરંતુ સરકારે અછત 
મને્યઅુલમાં સધુારો કરીન ેિષમિ ૨૦૧૮માં ઓકટોબર 
મક્હનામા ંઅછત જાહેર કરી એટલુ ંજ નહીં ૧૨૫ 
ક્મ.ક્મ.થી ઓછો િરસાદ હોય તયારે અછતગ્રસત 
તાલુકો જાહેર કરિામા ંઆિતો હોય છે. અમે 
તમેા ંપણ પડરિતમિન કરીન ે૪૦૦ ક્મ.ક્મ. કે 
તેથી ઓછા િરસાદિાળા તાલુકાઓને 
અછતગ્રસત જાહેર કરિાનો રિાંક્તકારી 
ક્નણમિય લીધો છે.

• ગુજરાતના છેિાિે િસતા ગરીબો, 
અંતયોદય, ગ્રામજનો, ડદવયાંગોને પ્રક્તમાસ હું 

• ઘાયલ પશપુક્ષીઓના જીિ બચાિિા રાજયના ૨૬ ક્જલ્લાઓમાં 

• બાંધકામ ક્ષેત્રે સંકળાયેલા ગરીબ શ્ક્મકોને રૂ. ૧૦માં ભરપેટ 
ભોજન આપિાની શ્ક્મક અન્પૂણામિ યોજનાને કારણે ગરીબ 

• મંૂગા પશુધન પ્રક્ત અમારી સિંદેના ક્િશષે રહી છે અમે 
ઓકટોબર-૨૦૧૮મા ંઅછતના કપરાકાળમા ંઅબોલ પશુઓ 

જાહરે કરિામાં આિે છે પરંતુ સરકારે અછત 
મને્યઅુલમાં સધુારો કરીન ેિષમિ ૨૦૧૮માં ઓકટોબર 
મક્હનામા ંઅછત જાહેર કરી એટલુ ંજ નહીં ૧૨૫ 
ક્મ.ક્મ.થી ઓછો િરસાદ હોય તયારે અછતગ્રસત 
તાલુકો જાહેર કરિામા ંઆિતો હોય છે. અમે 
તમેા ંપણ પડરિતમિન કરીન ે૪૦૦ ક્મ.ક્મ. કે 
તેથી ઓછા િરસાદિાળા તાલુકાઓને 

અંતયોદય, ગ્રામજનો, ડદવયાંગોને પ્રક્તમાસ હું 

મોકળા મને મળીને તેમના પ્રશ્ોની ક્િગતે ચચામિ કરં છું. 
એમનો મને ખૂબ સ્ેહ પ્રાતિ થયો છે.

• બનાસકાંઠાના અસરગ્રસત ભાંિુઓ માટે રૂ. ૧૭૦૦ કરોિનું 
માતબર રાહત પેકેજ અમે આપયું છે.

• િાયુ િાિાઝોિા િખતે પણ ઝીરો કેજયુક્લટીના ક્સદ્ધાંત મુજબ 
આગોતરી વયિસથાઓ યોજીને ઝિપથી ઈિેકયુશનના 
સંિેદનશીલ પગલાં ભયાું હતા.
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પહેલા િાત કરં ઉદ્યોગ ક્ેત્નરી...
• રાજયના કરોિો લોકોને રોજગારી આપતા નાના અને મધયમ 

કક્ષાના ઉદ્ોગો સુરક્ક્ષત રહે અને ક્િકસે તેમજ મોટા ઉદ્ોગો 
િૈક્શ્વક ફલક પર િધુ આગળ િધી શકે એ માટે ગુજરાત 
ઈન્િસસટ્યલ પૉક્લસી ૨૦૨૦ જાહેર કરાઇ છે.

• ઉદ્ોગકારોન ેતમેના રોકાણના પ્રમાણમા ંસમયસર ઈન્સસેન્ટિ-
સબક્સિી આપિાની પારદશમિકતા નિી ઉદ્ોગ નીક્તનો પ્રાણ છે.

• અન્ય પ્રદેશ-દેશોમાંથી રોકાણકારો ગુજરાતમાં ઔદ્ોક્ગક 
રોકાણ કરી શકે તે માટે ક્િશેષ લેન્િ ડરલોકેશનની સિલત 
અમે આપી રહ્ા છીએ. જેને પડરણામે ગુજરાતનું ઔદ્ોક્ગક 
માળખું િધુ ધમધમિાનું છે. રોજગાર સિરોજગારના અનેક 
નિા અિસરો ખૂલી રહ્ા છે.

• સાિાચારથી પાચં રૂક્પયામા ંઉદ્ોગકારોન ેિીજળી આપતી નિી 
સોલર પૉક્લસી આિતા ંઉદ્ોગકારોની પ્રોિકશન કોસટ ઘટશે 
અન ેઉતપાદન િધશ ેએટલ ેસિાભાક્િક રીત ેજ િૈક્શ્વક કક્ષાએ 
ગજુરાતના ઉદ્ોગકારોની ડિમાન્િ ઊભી થિાની છે. સસતી 
િીજળી-ક્લીન િીજળીમા ંગજુરાત અગ્રસેર બનિાનુ ંછે.

• નિી સોલાર પૉક્લસીમાં િીજભારના ૫૦ ટકાની મયામિદાને 
અમે દૂર કરી છે. જેને પડરણામે ઔદ્ોક્ગક ગૃહોને અમયામિદ 
રીતે ઈન્સટોલેશનની સિલત પ્રાતિ થઈ શકી છે.

• એક કરતાં િધારે ઔદ્ોક્ગક એકમો સંયુતિ રીતે સોલર 
િીજળીનું ઉતપાદન કરી શકે તેિી જોગિાઈ પણ કરિામાં 
આિી છે. જેના પડરણામે ઔદ્ોક્ગક ઉતપાદનની પ્રોિકશન 
કોસટ નીચી આિશે.

• રાજયના પ્રિાસન અન ેહોસસપટાક્લટી સકેટરન ેસાકંળી લઈને 
નિી ટૂડરઝમ પૉક્લસી રાજયના પ્રિાસન ઉદ્ોગને બળ 
આપનારી પૂરિાર થિાની છે.

• અમ ેનિી હેલથ પૉક્લસી લઈન ેઆવયા છીએ જમેા ંરિાઉનફીલિ 
મેડિકલ કોલેજ દાહોદ, અમરેલી અને પાલનપુરમાં બનિા 
જઈ રહી છે. જયારે નડિયાદ અને ક્િસનગરમાં ગ્રીનફીલિ 
મેડિકલ કોલેજ બનિા જઈ રહી છે.

• MSME માટે અલાયદું કક્મશનરેટ બનાિી ઉદ્ોગ ક્ષેત્રે 
૩૬૦ ડિગ્રીએ ચેન્જ લાિી શકયા છીએ.

મેડિકલ કોલેજ બનિા જઈ રહી છે.
• MSME માટે અલાયદું કક્મશનરેટ બનાિી ઉદ્ોગ ક્ષેત્રે 

૩૬૦ ડિગ્રીએ ચેન્જ લાિી શકયા છીએ.

• ક્નયમોની આંટી ઘૂંટી તોિીને પહેલાં પ્રોિકશન પછી 
પરક્મશનનો મંત્ર લઘુ, નાના અને મધયમ એકમો માટે 
આશીિામિદરૂપ બની ગયો છે.

• ગુજરાતની ઔદ્ોક્ગક પ્રવૃક્ત્તઓમાં ઈન્િસસટ્યલ પાક્ક અને 
લોક્જસટીક પાક્ક ઊભા કરીને ગુજરાતની ઔદ્ોક્ગક પ્રવૃક્ત્તને 
િધુ િેગિાન બનાિી છે.

• પારદશમિક પ્રક્રિયાથી ઓનલાઈન એસપલકેશન ક્સક્સટમ અને 
સીંગલ ક્િન્િો ક્લીયરન્સ એકટ ગુજરાતની ઔદ્ોક્ગક 
પ્રગક્તનું મહત્િનું અંગ બની ગયું છે.

• ગત િષમિની તુલનામા ંરૂક્પયા ૪૩ હજાર કરોિની એફિીઆઈનું 
રોકાણ ગુજરાતમાં થયું છે. જે આખા દેશમાં સૌથી િધુ છે.

• કોરોના કપરા કાળમાં એક્પ્રલથી સપટેમબર ૨૦૨૦માં રૂ. ૧ 
લાખ ૧૯ હજાર કરોિનું ક્િદેશી મૂિીરોકાણ ગુજરાતમાં થયું 
છે. જે દેશના કુલ મૂિીરોકાણના ૫૩ ટકા જેટલું થાય છે.

• દેશની જીિીપીમાં ૮ ટકા જેટલું નોંધપાત્ર યોગદાન આપણા 
ગુજરાતનું રહ્ં છે.

•  ઉદાર િહીિટી સુધારણાઓ કરીને ૩૦૦થી િધુ કાયદાકીય 
પદ્ધક્તઓમાં સરળીકરણ કયુું છે.

• ઈઝ ઓફ િ�ુગ ક્બઝનસેની ડદશામા ંસકારાતમક એપ્રોચ દ્ારા 
આપણું રાજય દેશમાં અગ્ર સથાને છે.

• િાિણીથી લઈને િેચાણ સુધી અમે ખેિૂત ભાઈઓની દરકાર 
લેનારા લોકો છીએ.

• ખેિૂત ભાઈઓને પડરિહન વયિસથા, ગોિાઉન સિલત, 
પ્રાકૃક્તક ખેતી, જીિામૃત કીટ સહાય, ઓજાર ક્િતરણ જેિા 
મહત્િના કાયયોમા ંતમેની પિખ ેઊભા રહી સાત પગલા ંખિેતૂ 
કલયાણનું સૂત્ર સાચા અથમિમાં ચડરતાથમિ કયુું છે.

• ખેિૂતભાઈઓની િીજ કનેકશન માટેની ૩ લાખ ૨૫ હજાર 
અરજીઓ પેસન્િંગ હતી. જયારે છેલ્લાં ૪ િષમિમાં ૪ લાખ ૫૦ 
હજાર જેટલાં કૃક્ષ િીજ જોિાણો આપીને ધરતીપુત્રોની પિખે 
અમ ેઅિીખમ ઊભા રહ્ા છીએ. આ માટે રૂ. ૭ હજાર કરોિની 
માતબર રકમનો ખચમિ પણ કયયો છે.

• છેલ્લાં ૪ િષમિમાં રૂ. ૧૭ હજાર કરોિનાં ખેત ઉતપાદનોની 
ટેકાના ભાિ ેખરીદી કરીન ેખિેતૂનુ ંઅમ ેઆક્થમિક સશતિીકરણ 
કયુું છે. અમે ઘઉં, ચોખા, તુિેરની દાળ, ચણા, મગ, મગફળી 
દરેક પ્રકારની ખેત પેદાશોની ટેકાના ભાિે ખરીદી કરી છે.

• ૩૮ લાખ ખેિૂતો પાસેથી ૩૨ લાખ ટનથી પણ િધારે ખેત 
પેદાશો ટેકાના ભાિે રાજય સરકારે ખરીદી કરી છે.

• છેલ્લાં ૨૫ િષયોથી કૃક્ષ િીજદરમાં એક પણ પૈસાનો િધારો 
ન કરીને સરકારે ખેિૂતોનું ક્હત જાળવયું છે. 

• ૧૫ લાખથી િધ ુખેિતૂોન ેઝીરો ટકા વયાજે ખતે ક્ધરાણ આપયુ ંછે.
• ખેિતૂોન ેરાતના ઉજાગરા કરિા ન પિ ેએ માટે ડદિસ ેિીજળી 
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આપતી ડકસાન સયૂયોદય યોજનાનો પડરણામલક્ષી અમલ કયયો છે.
• કમોસમી િરસાદથી ખેિૂતભાઈઓના આક્થમિક નુકસાનને 

પહોંચી િળિા માટે િષમિ ૨૦૧૯માં રૂ. ૩૭૯૫ કરોિ અને 
િષમિ ૨૦૨૦મા ંરૂ. ૩૭૦૦ કરોિનુ ંન ભતૂો ન ભક્િષયક્ત એિંુ 
રાહત પેકેજ આપયું.

• ગુજરાતને ઉત્તમથી સિયોત્તમ બનાિિા માટે ખચમિની ક્ચંતા 
નથી કરી.

• સુરત ક્જલ્લામાં કાકરાપાર–ગોરધા–િિ ઉદિહન ક્સંચાઈ 
યોજનાની કામગીરી મહદઅંશે પૂરી કરી છે. આ યોજનાથી 
સરુત ક્જલ્લાના માિંિી અન ેમાગંરોળ તાલકુાના ં૮૯ ગામના 
૫૦ હજાર એકર જેટલા ક્િસતારના આડદિાસી ખેિૂત 
ભાઈઓને ક્સંચાઈના લાભ મળિાના છે.

• રૂ. ૪૧૮ કરોિના ખચમિિાળી કરજણ જળાશય આધાડરત 
પાઈપલાઈન યોજનાનું કામ પૂરજોશમાં આગળ િધારી રહ્ા 
છીએ જનેા પડરણામ ેિષયોથી ક્સચંાઈથી ક્િમખુ રહેલા નમમિદા, 
ભરૂચ અને સુરત ક્જલ્લાના ૭૫૦૦ એકર જેટલા ક્િસતારને 
ક્સંચાઈની સુક્િધા મળિાની છે. 

• રૂ. ૧૦૯૭ કરોિના ખચમિ િાળી કિાણા-દાહોદ ઉદિહન 
પાઈપલાઈન યોજનાનું કામ પુરં થઈ ગયું છે. પડરણામે ૧૦ 
હજાર એકર આડદિાસી ક્િસતારમાં ક્સચંાઈના લાભ મળિાના 
શરૂ થઈ જશે.

• ઉકાઈ જળાશય ઉપરિાસમાં આિેલા તાપી ક્જલ્લાના 
સોનગઢ, ઉચછલ, નીઝર અને કુકરમુંિા તાલુકાના આડદજાક્ત 
ક્િસતારનાં કુલ ૧૩૬ ગામોના ૬૯ હજાર એકર ક્િસતારને 
ઉદિહન પાઈપલાઈન યોજનાથી ક્સંચાઈની સિલત મળિાની 
શરૂ થશ.ે ૪૦૪ હયાત ચકેિેમોમાં પણ આના પડરણામ ેપાણી 
ભરી શકાશે.

• ઉમરપાિા તથા નમમિદા ક્જલ્લાના િેડિયાપાિા તાલુકાના 
આડદજાક્ત ક્િસતારના ંકુલ ૯૩ ગામોના ૫૩૭૦૦ એકર 
ક્િસતારમાં ક્સંચાઈની સુક્િધા પૂરી પાિિા રૂ. ૭૧૧ 
કરોિની તાપી-કરજણ લીન્ક પાઈપલાઈન યોજનાની 
કામગીરી ઝિપથી પૂરી થનાર છે.

• ૧૬૦૮૯ મીની પાઈપ યોજનાઓ તેમજ ૨ લાખ 
૧૦ હજાર હેન્િપંપ આડદજાક્ત ક્િસતારમાં 
બનાિીન ેિંુગરાળ અન ેછટૂાછિાયા અતંડરયાળ 
ક્િસતારોમાં રહેતા આડદિાસી બાંધિોની 
સુક્િધામાં િધારો કયયો છે.

• એમ કહી શકાય કે મોભના પાણી નેિે 
ચિાિીને આડદિાસી બાંધિોને પાણી 
આપયું છે.

સોનગઢ, ઉચછલ, નીઝર અને કુકરમુંિા તાલુકાના આડદજાક્ત 
ક્િસતારનાં કુલ ૧૩૬ ગામોના ૬૯ હજાર એકર ક્િસતારને 
ઉદિહન પાઈપલાઈન યોજનાથી ક્સંચાઈની સિલત મળિાની 
શરૂ થશ.ે ૪૦૪ હયાત ચકેિેમોમાં પણ આના પડરણામ ેપાણી 

• ઉમરપાિા તથા નમમિદા ક્જલ્લાના િેડિયાપાિા તાલુકાના 
આડદજાક્ત ક્િસતારના ંકુલ ૯૩ ગામોના ૫૩૭૦૦ એકર 

કરોિની તાપી-કરજણ લીન્ક પાઈપલાઈન યોજનાની 

• ૧૬૦૮૯ મીની પાઈપ યોજનાઓ તેમજ ૨ લાખ 
૧૦ હજાર હેન્િપંપ આડદજાક્ત ક્િસતારમાં 
બનાિીન ેિંુગરાળ અન ેછટૂાછિાયા અતંડરયાળ 
ક્િસતારોમાં રહેતા આડદિાસી બાંધિોની 

• નો સોસમિ શબદ ડિક્ષનેરીમાંથી બાકાત કરી નમમિદાના પરમેનન્ટ 
સોસમિ ઊભા કયામિ છે.

• રાજયના ૧૭,૮૪૩ ગામિાંઓ અને ૧૬,૪૦૨ પરાઓને 
પાકા રસતાથી જોિિાનું સુદૃઢ આયોજન કયુું છે.

• છેલ્લાં ૫ િષમિમાં ૫૨,૯૪૧ ડકલોમીટર લંબાઈના ૨૦,૨૬૩ 
માગમિના કામો મંજૂર કરાયા છે.

• રૂ. ૬૮૩૫ કરોિના ખચવે ૨૭,૦૬૪ ડકલોમીટર લંબાઈના 
૧૦,૩૯૯ માગયોનું ક્નમામિણ કરિામાં આવયું છે.

• આગામી ટૂકં સમયમા ંગજુરાત દેશનુ ંપહેલુ ંફાટકમતુિ રાજય 
બનિાની ડદશામાં ખૂબ ઝિપથી આગળ િધી રહ્ં છે.

• મહાનગરપાક્લકાઓમાં ૩૬ અને નગરપાક્લકાઓમાં ૪૫ 
ઓિરક્રિજનું ક્નમામિણ કરિામા ંઆવયું છે. ૭૨ ઓિરક્રિજના 
ક્નમામિણનું કાયમિ પૂરજોશમાં આગળ િધી રહ્ં છે.

• છેલ્લાં ૫ િષમિમાં શહેરી ક્િસતારમાં રૂ. ૫૦૮ કરોિના ખચવે 
૩૧ રેલિે ફાટકો દૂર કરીને ઓિરક્રિજ અથિા અંિરક્રિજ 
બનાિાયા છે.

• આડદિાસી બાંધિોનું એકપણ બાળક ક્શક્ષણથી િંક્ચત ન રહે 
અને તમામ બાળકોને પાયાનું ક્શક્ષણ મળી રહે એ માટે અમે 
૪૧ એકલવય મોિેલ રેક્સિેસન્શયલ સકકૂલોનું ક્નમામિણ કયુું છે.

• લોકિાઉનના બ ેમાસના સમયગાળા દરક્મયાન ૬૮.૮૦ લાખ 
NFSA રેશનકાિમિ ધારકો અને ૬૧ લાખ APL-1 ધારકોને 

રૂક્પયા બે હજાર કરોિની બજાર ડકંમતનું અનાજ 
ક્િનામૂલયે આપયું છે.
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• લક્નુંગ િીથ અક્નુંગનો અક્ભનિ અક્ભગમ અપનાિી 
મુખયમંત્રી એપ્રેસન્ટશશીપ યોજનાનો પડરણામલક્ષી અમલ 
કયયો છે.

• ગુજરાત દેશનું એિું પ્રથમ રાજય છે કે જેણે કેન્દ્ર સરકારની 
માગમિદક્શમિકા હેઠળ ક્બનઅનામતના લોકો માટે ૧૦ ટકા 
આરક્ષણનું નક્કર અમલીકરણ કયુું છે.

• છેલ્લા ં૪ િષમિમા ંરોજગાર ભરતી મળેાના માધયમથી ૧૧ લાખ 
યુિાનોને રોજગારીના અિસરો પૂરા પાડા છે.

• આગામી િષવે ૨ લાખ યુિા શક્તિને સરકારી નોકરી આપીને 
િહીિટમાં સામેલ કરિા જઈ રહ્ા છીએ.

• મુખયમંત્રી મક્હલા ઉતકષમિ જેિી મહત્િપૂણમિ યોજના દ્ારા ૧૦ 
લાખ મક્હલાઓને ઝીરો ટકા વયાજે રૂ. એક હજાર કરોિની 
લોન સહાય આપિાનું નક્કર આયોજન કયુું છે.

• મા અમૃતમ્ અને મા િાતસલય યોજના હેઠળ િાક્ષમિક છ લાખ 
રૂક્પયા સુધીની આિક ધરાિતા કુટુંબના ૬૦ કે તેથી િધુ 
િયના ક્સક્નયર ક્સટીઝનને આિરી લેિામાં આવયા છે.

• શાંક્ત અન ેસલામતી ગુજરાતની આગિી ઓળખ છે. કિકમાં 
કિક કાયદા બનાવયા છે. 

• પાસા એકટમાં સુધારો કરીને ગુજરાતની શાંક્ત, સલામતી 
અને સુરક્ષાને િધુ સુદૃઢ બનાિી છે. સાયબર રિાઈમ, નાણાં 
ધીરનાર, ગેરકાયદે નાણાં િસુલાતા હોય એિા, શારીરીક 
ક્હંસાની ધમકીઓ આપનારા, જાતીય સતામણી કરનારા, 
અસામાક્જક તત્િોને પાસા એકટ હેઠળ આિરી લીધા છે.

• જાતીય ગનુાઓનુ ંપ્રમાણ ઘટાિિા માટે મક્હલાઓની સરુક્ષાને 
િધ ુસદુૃઢ કરિા પાસા એકટની જોગિાઈઓન ેિધુ ક્િસતારી છે.

• ગુજરાત ગુંિા એન્િ એસન્ટસોક્શયલ એસકટક્િટી ક્પ્રિેસન્શયલ 
એકટ રાજયના નાગડરકોની શાંક્ત અને સુરક્ષાને િધુ સુદૃઢ 
બનાિે છે.

• આ એકટથી ગુનેગારોને ઓછામાં ઓછી ૭ િષમિથી માંિીને 
િધુમાં િધુ ૧૦ િષમિની જેલ અને ૫૦ હજાર સુધીનો દંિ 
ફટકારિાની સજા કરાશે. 

• રાજયની મા, બહેન અને દીકરીઓની સુરક્ષા માટે ચેઈન 
સ્ચેસમિન ેસખત નક્સહત આપિાની ડદશામાં અભૂતપિૂમિ 

ક્નણમિય કયયો છે.

ફટકારિાની સજા કરાશે. 
• રાજયની મા, બહેન અને દીકરીઓની સુરક્ષા માટે ચેઈન 

સ્ચેસમિન ેસખત નક્સહત આપિાની ડદશામાં અભૂતપિૂમિ 
ક્નણમિય કયયો છે.

• બાળકીઓ ઉપર દુષકમમિ કરનાર સામે લાલ આંખ કરી છે. 
ગનુગેારો માટે ફાસટટ્કે કોટમિની રચના કરી છે. ઓછામા ંઓછી 
આજીિન કેદ અથિા ફાંસીની સજા ગુનેગારોને કરાશે.

• આતંકિાદીઓ સામે ગુજરાત કંટ્ોલ ઓફ ટેરડરઝમ એન્િ 
ઓગવેનાઈઝિ રિાઈમ એકટ લાવયા છીએ. આજીિન કેદ અને 
કેક્પટલ પનીશમેન્ટનું પ્રાિધાન આ એકટમાં કયુું છે.

• હુક્કાબાર નાબૂદીનો ક્નણમિય કરીને રાજયના યુિાધનને 
નશાખોરીથી બચાિિાની અિગ પ્રક્તબદ્ધતા રાખી છે.

• ગુજરાત લેન્િ ગ્રેક્બંગ પ્રોક્હક્બશન એકટ ૨૦૨૦ લાિીને 
ભૂમાડફયાઓને સખત નક્સહત આપી છે. ૨૧૯૧ જેટલી 
અરજીઓ અને ૬૬ જેટલી સુઓમોટો અરજી મળીને કુલ 
૨૨૫૭ અરજીઓ મળી છે. ૨૯૩ વયક્તિઓ સામે ૭૭ 
એફઆઈઆર દાખલ કરી છે.

• આિલેી અરજીઓ પકૈી કોટમિમા ં૮ ચાજમિશીટ દાખલ કરિામા ંઆિી 
છે અન ે૫ કેસ સપકે્શયલ કોટમિન ેડરફર કરિામા ંઆવયા છે. 

• ગૌહતયા નાબૂદીનો કાયદો ઘિીને ગાયમાતા પ્રક્ત ઋણ અદા 
કયુું છે.

• આધુક્નક ગુજરાત દેશ અને દુક્નયાનું એક મોિેલ સટેટ તરીકે 
ઓળખાઈ રહ્ં છે.

• મેટ્ો ટ્ેન ગુજરાતની નિતર પહેચાન બનશે.
• BRTS ઝિપી અન ેસરુક્ક્ષત પડરિહનનુ ંસીમાક્ચહ્ન બની છે.
• ક્િશ્વના ક્િકસીત દેશોની જમે ડરિરફ્ન્ટ પ્રોજકેટ સહેલાણીઓને 

મંત્રમુગધ કરી રહ્ો છે.
• ભાિનગરમાં ક્િશ્વનું પ્રથમ સીએનજી ટક્મમિનલ આકાર લઈ 

રહ્ં છે.
• કચછનું ડરન્યુએબલ એનર્જી પાક્ક પિન અને સૌર ઊજામિ બન્ેને 

એક સાથ ેઉપયોગમા ંલેનારો જગતનો પ્રથમ પાક્ક બનિા જઈ 
રહ્ો છે.

• પીરાણા િમપ સાઈટ, લીગાસી િેસટ પ્રોસે ક્સંગથી 
બાયોમાઈક્નંગની કામગીરીને દેશમાં એક મોિેલ તરીકે 
સિીકારિામાં આિે છે.

• ૩૧૧ TP સકીમ અને ૪૦ DP સકીમ એકપણ પાઈ પૈસાનો 
ભ્રષ્ટ્રાચાર કયા મિ ક્િના ગુજરાતનાં નગરોને શાનદાર 
બનાિિાની ડદશામાં ગુજરાત અગ્ર હરોળમાં છે.

• રાજયની સાત મહાનગરપાક્લકાઓમાં  અને  ૧૫ 
નગરપક્લકાઓમાં કોમન GDCR અમલમાં મૂકનારં 
ગુજરાત દેશનું પ્રથમ રાજય છે.

• ગુજરાતના અમદાિાદ, િિોદરા, રાજકોટ, સુરત અને 
ગાધંીનગરમા ંસકાયરાઈઝ-ગગનચુબંી ઈમારતોના બાધંકામને 
પરિાનગી મળતાં હિે ગુજરાત દુબઈ અને ક્સંગાપોર 
શહેરોની જેમ શાનદાર બનિા જઈ રહ્ં છે.

કવર સટોરી
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• છેલ્લાં પાંચ િષમિમાં ૨૧૭૦ તબીબી બેઠકોનો િધારો કરીને 
આજે ગુજરાતમાં ૫૭૦૦ મેડિકલ બેઠકો ઉપલબધ છે.

• અમે ગુજરાતને ફરી તક્ષક્શલા અને નાલંદાની જેમ 
એજયુકેશન હબ બનાિિાની ડદશામાં ખૂબ ઝિપથી આગળ 
િધી રહ્ા છીએ. દુક્નયાના લોકો અહીં ભણિા આિે તે માટે 
સટિી ઈન ગુજરાત કેમપેઈન શરૂ કયયો છે. 

• આજે િષમિ ૨૦૨૧માં રાજયમાં ૮૩ જેટલી યુક્નિક્સમિટીઓ 
કાયમિરત છે. અગાઉ િષમિ ૨૦૦૧માં માત્ર ૯ યુક્નિક્સમિટીઓ 
જ હતી.

• ગુજરાતનાં બાળકો બહાર ભણિા જાય એ જમાનો હિે પૂરો 
થઈ ગયો હોય એમ લાગે છે. હિે આગામી સમયમાં 
જગતભરમાંથી ક્િદ્ાથથીઓ ગુજરાતમાં ભણિા આિશે.

• ઈ-સેિાસેતુના અક્ભનિ ક્િચારથી સરકારી િહીિટીતંત્રમાં 
૩૬૦ ડિગ્રીએ પડરણામલક્ષી બદલાિ અમે લાવયા છીએ.

તિ તબતલિ ઈન ધ બેસર, 
તિ િક� ફોર ધ બેસર,

તિ િરીલ મેક ગુજરાત ધ બેસર... 
• ગુજરાતને િલિમિ બેસટ બનાિિાની ડદશામાં મક્કમ પ્રયાણ 

આદયુું છે.
• સરદાર સાહેબને યથોક્ચત અંજલી આપતાં ક્િશ્વની સૌથી 

ઊંચી પ્રક્તમા સટેચયૂ ઓફ યુક્નટીનું ક્નમામિણ કરી સમસત 
ક્િશ્વમાં ગુજરાતનો િંકો િગાડો છે.

• દેશની સૌથી ઝિપી રેલ સેિા બુલેટ ટ્ેન ગુજરાતની શાન 
બનિા જઈ રહી છે.

• કચછમાં ક્િશ્વનો સૌથી મોટો ડરન્યુએબલ એનર્જી પાક્ક 
ગુજરાતના દમખમનો પડરચય આપે છે.

• એક્શયાનો સૌથી ઊંચો ક્ગરનાર રોપ-િે ક્િશ્વમાં ગુજરાતની 
નિી ઓળખ બનાિી રહ્ો છે.

• સી-પલેન હિ ેઆધકુ્નક ગજુરાતની નિી પહેચાન બની છે.
• દડરયાના ખારા પાણીન ે પીિાલાયક મીઠુ ં પાણી બનાિિાની 

ડદશામા ંડિસેક્લનશેન પલાન્ટ સથાક્પત કરનાર ંગજુરાત ક્િકાસનું 
મોિલે તરીકે ઓળખાય છે.

• દેશમાં સૌપ્રથમ િખત ખેિૂતોને ડદિસે િીજળી આપતી 
ડકસાન સૂયયોદય યોજના ગુજરાતના કૃક્ષ ચમતકારનું નિું 
નજરાણું છે.

• ધોલેરા સમાટમિ ક્સટી ગુજરાતનું ક્સંગાપોર બનિા જઈ 
રહ્ં છે.

• બાલાક્સનોરના રૈયોલીમાં િાયનોસોર ફોક્સલ પાક્ક 
ઈન્ટરનેશનલી ગુજરાતની ઈમેજ ક્બલિઅપ કરી 
રહ્ં છે.

• ક્શિરાજપુરનો બલયુ  ક્બચ ક્િશ્વભરના 

• સી-પલેન હિ ેઆધકુ્નક ગજુરાતની નિી પહેચાન બની છે.
• દડરયાના ખારા પાણીન ે પીિાલાયક મીઠુ ં પાણી બનાિિાની 

ડદશામા ંડિસકે્લનેશન પલાન્ટ સથાક્પત કરનાર ંગજુરાત ક્િકાસનું 

• દેશમાં સૌપ્રથમ િખત ખેિૂતોને ડદિસે િીજળી આપતી 
ડકસાન સૂયયોદય યોજના ગુજરાતના કૃક્ષ ચમતકારનું નિું 

• બાલાક્સનોરના રૈયોલીમાં િાયનોસોર ફોક્સલ પાક્ક 
ઈન્ટરનેશનલી ગુજરાતની ઈમેજ ક્બલિઅપ કરી 

• ક્શિરાજપુરનો બલયુ  ક્બચ ક્િશ્વભરના 

સહેલાણીઓ માટે આકષમિણનું કેન્દ્ર બનિાનો છે.
• સાત હજાર બેિ સાથે એક્શયાની સૌથી મોટી હોસસપટલ 

મેડિક્સટી ગુજરાતનું ગૌરિ છે.
• ક્ગફટ ક્સટી દેશક્િદેશમાં આધુક્નક ગુજરાતની છાપ ઊભી 

કરી રહ્ં છે.
• એક્શયાિ અને ઓક્લસમપક રમતો રમાિી શકાય એિા િલિમિ 

ક્લાસ સપોરસમિ કોમપલેકસ અમદાિાદના આંગણે મોટેરામાં 
આકાર પામિાનું છે, જેનું રાષ્ટ્રપક્તશ્ીએ ખાતમુહૂતમિ કયુું છે.

• દકુ્નયાભરના સહેલાણીઓ માટે ફસટમિ ચોઈસ ઓફ િેસસટનસેન 
બને તે રીતે અમદાિાદને િલિમિ હેડરટેજ ક્સટી તરીકે જાહેર 
કરિામાં આવયું છે.

• ઈઝ ઓફ લીિીંગમા ંટોપ ટેન ક્સટીમા ંગજુરાતના અમદાિાદ, 
સુરત અને િિોદરાનો સમાિેશ થાય છે.

• અમદાિાદનું નરેન્દ્ર મોદી-મોટેરા સટેડિયમ ક્િશ્વનું સૌથી મોટું 
સટેડિયમ છે.

• ગુજરાતની જનતાની આ અખંિ, અિગ અને અડિખમ 
તાસીરને િંદન કરીએ છીએ.

• િાિાઝોિા, અક્તવૃસટિ જેિી કુદરતી આફતો સામે ‘ગરિા 
ક્ગરનાર’ની જેમ ગુજરાત અિીખમ છે.

• મા નમમિદાના પાણી અન ેિમેનો ક્િરોધ કરનારાઓનો સામનો 
કરીને લોહપુરષ સરદાર પટેલની જેમ ગુજરાત અડિખમ છે.

• દેશની આઝાદીના મજબૂત સૂત્રધાર મહાતમા ગાંધીજી અને 
સરદાર પટેલની જેમ ભ્રટિાચારીઓ સામે ગુજરાત અિીખમ 
રહ્ં છે.
અતંમા ંફરી એકિાર આતમસન્માન અને આતમગૌરિ આપતા 

માનનીય રાજયપાલશ્ીના અક્ભભાષણમાં અક્ભવયતિ થયેલા 
મારી સરકારના જનક્હતલક્ષી કાયયોને પ્રક્તક્બંક્બત કરિા બદલ 
હું એમનો અંતાઃકરણપૂિમિકનો આભાર માનું છું.

જય જય ગરિી ગુજરાત... 
ભારત માતા કી જય...

કવર સટોરી
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ડદવંગત સભ્શ્ીઓને 
મુખ્મંત્ીશ્ીની ભાવાંજનલ

મુખયમંત્રીશ્ી અને ક્િધાનગૃહના નેતા શ્ી ક્િજયભાઇ 
રૂપાણીએ ૧૪મી ગુજરાત ક્િધાનસભાના આઠમા સત્રના પ્રથમ 
ડદિસે ગૃહમાં શોકદશમિક ઉલ્લેખને રજૂ કરીને પૂિમિ મુખયમંત્રીશ્ી 
સિ. માધિક્સંહ સોલંકી તેમજ સિ. શ્ી કેશુભાઇ પટેલ સક્હતના 
ચાર પૂિમિ ડદિંગત રાજયમંત્રીશ્ીઓ અને સાત પૂિમિ ડદિંગત 
ધારાસભયો ભાિસભર અંજક્લ આપી હતી. મુખયમંત્રીશ્ીએ પૂિમિ 
રાજયમંત્રીઓ ડદિંગત સિમિશ્ી સુંદરક્સંહ ચૌહાણ, બાબરભાઇ 
તિિી, રજનીકાંત રજિાિી અને શ્ી રોક્હતભાઇ પટેલના દુ:ખદ 

અિસાન અંગે શોક વયતિ કરી સદગત સભયોન ેશ્દ્ધાજંક્લ 
પાઠિી હતી.

તેમણે  ક્િધાનસભાના પૂિ મિ  ડદિંગત 
ધારાસભયોશ્ીઓ સિ. ડદનકરભાઇ દેસાઇ, 
શ્ીમતી ચંદ્રાબહેન શ્ીમાળી, ધારશીભાઇ 
ખાનપુરા, જોધાજી ઠાકોર, નરેશ કનોડિયા, 
મેઘજીભાઇ કણઝારીયા અને ભૂપેન્દ્રક્સંહ 

ખાંટના ક્નધન અંગે પણ દુ:ખ વયતિ કરી શ્દ્ધા 
સુમન પાઠવયાં હતાં. 

ગૃહના નેતા તરીકે મુખયમંત્રીશ્ી ક્િજયભાઇ 
રૂપાણીએ જણાવયું હતું કે, રાજયની શાળાઓમાં મધયાહ્ન ભોજન 
યોજના શરૂ કરનારા સિ. શ્ી માધિક્સહં સોલકંીએ કુશળ પ્રશાસક, 
દીઘમિદૃટિા અન ેગ્રામજગતના ઉતથાન માટે ક્િચક્ષણ રાજપરુષ તરીકે 
આપેલું યોગદાન સદાકાળ સમરણીય રહેશે.

મુખયમંત્રીશ્ીએ પૂિમિ મુખયમંત્રી સિ. શ્ી કેશુભાઇ પટેલને 
ધરાતળના લોકનેતા તરીકે ભાિસભર અંક્જલ આપતાં જણાવયું 
હતું કે, ગોકુળગ્રામ યોજનાથી સિાુંગી ગ્રામીણ ક્િકાસના પ્રણેતા 
સિ.કેશુભાઇ પટેલે ડકસાન પુત્ર તરીકે ખેિૂતોનાં ક્હતો પ્રતયે પણ 
સદાય સંિદેના દશામિિી હતી. સોમનાથ ટ્સટના અધયક્ષ તરીકે 
દીઘમિકાલીન સેિાઓ આપનારા સિ.કેશુભાઇ પટેલે પોતાનું સમગ્ર 
જીિન ખેિૂત, ગામિાં, સામાક્જક ઉતકષમિ અને રાજયના સિમિગ્રાહી 
ક્િકાસ માટે ખપાિી દીધું હતું.

ક્િધાનસભા અધયક્ષ શ્ી રાજેન્દ્રભાઇ ક્ત્રિેદી, નાયબ 
મુખયમંત્રી શ્ી નીક્તનભાઇ પટેલ, ક્િપક્ષના નેતા શ્ી પરેશભાઇ 
ધાનાણી, રાજયમતં્રી મિંળના મતં્રીશ્ીઓ, સત્તાપક્ષ અન ેક્િપક્ષના 
ધારાસભયોએ પણ આ ડદિંગત સભયોને આદરાંજક્લ પાઠિતા 
શોક પ્રસતાિમાં ભાગ લીધો હતો.

સમગ્ર સભાગૃહે બે ક્મક્નટનું મૌન પાળીને સૌ પૂિમિ ડદિંગત 
સભયોને અંજક્લ આપી હતી અને શોકસંતતિ પડરિારો પ્રતયે 
ડદલસોજીની લાગણી વયતિ કરી હતી. •

મૃતક પ્ર્જનો-કોરોના 
વોડર્સ્ષને ગૃહની શોકાંજનલ
મુખયમંત્રીશ્ી અને ક્િધાનગૃહના નેતા શ્ી ક્િજયભાઈ 

રૂપાણીએ ૧૪મી ગુજરાત ક્િધાનસભાનાં આઠમા સત્રના પ્રારંભ 
ડદિસે ગૃહમાં ક્િશેષ શોકદશમિક ઉલ્લેખમાં િૈક્શ્વક મહામારી 
કોરોનાથી રાજયમા ંમૃતય ુપામલેા પ્રજાજનો-નાગડરકો અન ેકોરોના 
િોડરયસમિ પ્રતયે દુાઃખ સાથે સંિેદના વયતિ કરી શ્દ્ધાંજક્લ  
પાઠિી હતી. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ શોકપ્રસતાિમાં જણાવયું હતંુ કે, આિી 
મુશકેલીના સમય ેઆરોગયતતં્રના સટાફે ખિે- પગ ેરહી સિેા બજાિી 
છે અને પ્રજાના જીિ બચાિિા અથાગ પ્રયાસ કયામિ છે જેના 
પડરણામે આજે કોરોના મહામારી મહદઅંશે કાબૂમાં 
આિી શકી છે તેમજ મૃતયુનું પ્રમાણ ઘટાિી શકયા 
છીએ. કોરોના સંરિક્મત લોકોની સિેામા ંકાયમિરત 
કોરોના િોડરયસમિ પોતે પણ આ રોગથી 
સંરિક્મત થયા છે અને પોતાના જીિ પણ 
ગુમાવયા છે.

રાજય અને કેન્દ્ર સરકાર કોરોના િોડરયસમિ 
પ્રતયે સંિેદના દાખિી હંમેશાં એમની પિખે ઊભી 
રહી છે. આ માનિતાભયામિ સેિાના કાયમિમાં જેઓએ 
પોતાનો જીિ ગુમાવયો છે તેિા કોરોના િોડરયસમિના પ્રતયેક કુટુંબને 
રૂ. ૫૦ લાખનું િળતર આપિામાં આવયું છ.ે કોરોનાકાળ 
દરક્મયાન રાજયમાં અતયાર સુધીમાં અંદાજે ૨,૬૯,૪૮૨ લોકો 
સંરિક્મત થયા છે જે પૈકી ૨,૬૨,૮૧૫ ડરકિર થયા છે. રાજયમાં 
કુલ એસકટિ કેસની સંખયા ૨૨૫૮ છે.

કોરોના િાઇરસ સામે રક્ષણ આપતી િેસકસન ઉપલબધ થતાં 
રાજયના પ્રજાજનોમાં મહામારીનો ફેલાિો અસરકારક રીતે 
અટકાિી શકાશે તેિો ક્િશ્વાસ પણ શ્ી ક્િજયભાઈ રૂપાણીએ 
વયતિ કયયો હતો. મુખયમંત્રીશ્ીએ કોરોના મહામારીથી અિસાન 
પામેલા કોરોના િોડરયસમિ અન ેપ્રજાજનોન ેસિંદેનાસભર શ્દ્ધાજંક્લ 
આપતાં ડદિંગતોના સિજનો અને શોકસંતતિ કુટુંબીજનો ઉપર જે 
અસહ્ આપક્ત્ત આિી પિી છે તમેના દાુઃખ અન ેસંિેદનામા ંસમગ્ર 
સભાગૃહ સહભાગી બનીન ેડદલસોજી પાઠિે છે તેમ પણ શોકદશમિક 
ઉલ્લેખમાં જણાવયું હતું.

ક્િધાનસભા અધયક્ષ શ્ી રાજેન્દ્રભાઈ ક્ત્રિેદી, નાયબ 
મુખયમંત્રી શ્ી નીક્તનભાઇ પટેલ, ક્િપક્ષના નેતા શ્ી પરેશભાઈ 
ધાનાણી, મંત્રીઓ તેમજ સત્તાપક્ષ-પ્રક્તપક્ષના ધારાસભયોએ પણ 
કોરોના મહામારીમાં જાન ગુમાિનારા નાગડરકો પ્રતયે ભાિસભર 
સંિેદના શોકદશમિક પ્રસતાિનું સમથમિન કરતા પ્રગટ કરી હતી. •
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 ‘ગુજરાત બજેટ’ એપ : રાજ્ના બજેટની માનહતી હવે આંગળીના ટેરવે
 રાજય સરકારની કલયાણકારી યોજનાના 

લાભો સામાન્ય નાગડરકને આંગળીના ટેરિે 
મળી રહે તે માટે રાજય સરકારે ટેકનોલોજીના 
માધયમ દ્ારા અનેકક્િધ નિતર આયામ હાથ 
ધયાું છે. ડિક્જટલ ગુજરાતના ક્નમામિણના 
સંકલપને સાકાર કરિા રાજય સરકારનું 
અંદાજપત્ર પણ આમ નાગડરકો માટે ઉપલબધ 
થઈ શકે તે માટે િધુ એક નકકર કદમ ભરીને 
‘ગુજરાત બજેટ મોબાઇલ એસપલકેશન’ તૈયાર 
કરી છે. રાજય સરકારના નાણા ક્િભાગ દ્ારા 
તૈયાર કરાયેલ રાજયના અંદાજપત્ર અંગેની 
માક્હતી આપતી ‘ગુજરાત બજેટ મોબાઇલ 
એસપલકેશન’નુ ંલોસન્ચગં નાયબ મખુયમતં્રી શ્ી 
નીક્તનભાઈ પટેલે કયુું હતું. 

ગજુરાત રાજયનુ ંિષમિ ૨૦૨૧-૨૨ માટેનું 
અંદાજપત્ર તા.૩જી માચમિ-૨૦૨૧ના રોજ 
ગુજરાત ક્િધાનસભામાં રજૂ કરિામાં આવયું છે. આ મોબાઇલ 
એસપલકેશન દ્ારા ક્િધાનસભા ગૃહના સભયો તેમજ જન સામાન્યને 
બજટે સંબકં્ધત દસતાિજેો ઝિપથી અન ેસરળ રીત ેઉપલબધ કરાિી 
શકાશે. આ એસપલકેશનમાં ગુજરાતી તેમજ અંગ્રેજી ભાષામાં 
આગામી નાણાકીય િષમિ ૨૦૨૧-૨૨ના અને પાછલાં િષયોના, 
તમામ બજેટ સંબક્ધત દસતાિેજો ઉપલબધ થશે. 

નાયબ મુખયમંત્રીશ્ી નીક્તનભાઇ પટેલે જણાવયું હતું કે, 
લોકશાહીમાં નાગડરકોને પારદક્શમિતાથી સતિરે અંદાજપત્રની 
ક્િગતો આંગળીના ટેરિે ટેકનોલોજીના માધયમ દ્ારા પહોંચાિિા 
માટેની આ એસપલકેશન અતયાર સુધીના ગુજરાત ક્િધાનસભાના 
ઇક્તહાસમાં પ્રથમિાર રજૂ થશે. આ અંદાજપત્ર નાગડરકો સુધી 
ઝિપથી પહોંચાિિા માટે ગુજરાત ક્િધાનસભાના અધયક્ષ શ્ી 
રાજેન્દ્રભાઇ ક્ત્રિેદી અને 
મુખયમંત્રીશ્ી ક્િજયભાઇ 
રૂપાણી દ્ારા મંજૂરી આપિામાં 
આિી છે, તે બદલ તેમનો 
આભાર માન્યો હતો. 

શ્ી પટેલે ઉમેયુું હતું કે, 
હ ા લમ ાં  આ  મ ો બ ા ઇલ 
એ સ પ લ ક ેશ ન ,  એ ન્ ડ્ર ો ઈ િ 
િપરાશકતામિઓ માટે ગગૂલ પલે 
સટોર પર “ગુજરાત બજેટ” 
નામથી ઉપલબધ છ ે.  ટંૂક 

સમયમાં, આ એસપલકેશન એપલ પલે સટોર 
દ્ારા આઈ.ઓ.એસ. િપરાશકતામિઓને પણ 
પ્રાતિ થશે. રાજયના નાગડરકો, ક્િક્િધ 
સરકારી, અધમિસરકારી અન ેખાનગી કચરેીઓ, 
ક્િક્િધ સસંથાઓ, સરકારના ક્િક્િધ ક્િભાગો 
આ મોબાઇલ એપની મદદથી સરકારિતી 
બજેટમાં મૂકિામાં આિેલ લોકક્હતની 
યોજનાઓની માક્હતી હિે ગમે તે સથળેથી 
આંગળીના ટ ેરિે મેળિી શકશે. જેના 
પડરણામે રાજય સરકારની યોજનાઓ 
છેિાિાના નાગડરકો સુધી સરળતાથી અને 
પારદશથી રીતે પહોંચાિિામાં તથા યોજનાના 
ઉદ્ેશ મુજબના લાભોનું ક્િતરણ કરિામાં 
સરળતા થશે.

નાયબ મુખયમંત્રીશ્ીએ ઉમેયુમિ હતું કે, 
ગુજરાતની સથાપના થઇ તયારથી પ્રથમ 

અંદાજપત્ર ક્િધાનસભામાં રજૂ થયું તે સમયે અંદાજપત્રના 
પ્રકાશનોની સંખયા ૩૦ હતી. જેમજેમ રાજય સરકારના ક્િભાગો 
િધતા ગયા તેમ તેમ પ્રકાશનોની સખંયા પણ િધતી ગઇ. ક્િકસતા 
જતા ટકેનોલોજીના યુગમાં સટશેનરીનો બચાિ થાય અને 
લોકશાહીમાં નાગડરકોને રાજય સરકારની કામગીરીનો 
પારદક્શમિતાથી સતિરે ક્િગતો મળી રહે તે માટે દેશભરમાં ગુજરાતે 
પ્રથમિાર આ પ્રયાસ કયયો છે. િષમિ ૨૦૨૦-૨૧ ના અંદાજપત્રમાં 
આશરે ૭૩ જેટલાં પ્રકાશનો પ્રકાક્શત કરિામાં આવયા છે. જેમાં 
૫૫,૧૭,૩૦૫ પાનાની સંખયા થાય છે. અંદાજપત્રનાં પ્રકાશનો 
ડિક્જટલ સિરૂપે આિતાં, હિે જરૂડરયાત મુજબ ૨૦ % 
અંદાજપત્રનાં પ્રકાશનો છાપિામાં આિશે. એટલે સટેશનરીનો 
બચાિ થશે. •

‘ગુજરાત બજેટ’ એપ નવશે
(૧) અંદાજપત્ પ્રકાિનના તિભાગ
 - િાક્ષમિક નાણાકીય પત્રક, આિકનું અંદાજપત્ર તેમજ ૨૭ ક્િભાગોના ક્િગતિાર પ્રકાશનો 
(૨) અંદાજપત્નરી મહત્િનરી બાબતો તિભાગ
 - અંદાજપત્રની મહત્િની બાબતો જેિી કે બજેટ ઇન રિીફ, બજેટ હાઈલાઈરસ ગુજરાતી 

તેમજ અંગ્રેજી ભાષામાં 
(૩) અંદાજપત્ પ્રિચન પુસસતકામાં નાણામંત્રીશ્રીના અંદાજપત્ પ્રિચનના ભાગ-ક અને 

ભાગ-ખ એમ બંને ભાગ ઉપલબધ કરાિિામાં આિિે. 
(૪) અંદાજપત્નરી રસપ્રદ િાતોમાં અંદાજપત્ અંગેનરી તિતિધ રસપ્રદ માતહતરી ઉપલબધ થિે. 
(૫) અંદાજપત્ના સમાચારોમાં અંદાજપત્ અંગેના સમાચારો સંતક્પ્તમાં આપિામાં આિિે.

કવર સટોરી
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સ સ ટ ેને બ લ િ  િે િ લ ો પ મે ન્ ટ 
ગોલસ(SDG) પૈકી SDG-5નો હેતુ 

સમાજમાં સમાનતા હાંસલ કરિાનો અને 
મક્હલાઓ ક્િરદ્ધના તમામ ભેદભાિને સમાતિ 

કરીન ેમક્હલા સશતિીકરણનો છે. જાક્તગત સમાનતા 
એ માત્ર મૂળભૂત માનિ અક્ધકાર નહીં પરંતુ ઉન્ત 

ભાક્િની ચાિી છે. ગુજરાત સરકારે જાક્તગત સમાનતાના 
મુદ્ાન ેસમાિતુ ંગજુરાત સસટેનબેલ ક્િઝન 2030 તૈયાર કરી દીધું 
છે. મક્હલા સશતિીકરણ અને જાક્તગત સમાનતાનાં ઇસચછત 
પડરણામો લાિિા માટે, રાજય સરકાર દ્ારા મક્હલા અને 
કન્યાઓના ક્િકાસ માટે યોજનાઓ અમલીકૃત છે. જેન્િર 
બજેડટંગની પ્રક્રિયા હિે રાજયની બજેટ બનાિિાની પ્રક્રિયામાં 
સસંથાગત કરિામાં આિી છે, જનેા ભાગરૂપ ેનાણાકીય િષમિ 2021-
22 માટે, રાજય સરકારે બજેટમાં મક્હલાલક્ષી 867 યોજનાઓ 
માટે િષમિ 2020-21ના અંદાજપત્રમાં રૂ.૮૭,૧૧૧ કરોિની 
પ્રસતાક્િત જોગિાઈ કરી છે. જે મક્હલા સશતિીકરણના રાજય 
સરકારના ઉદ્ેશને સાકાર કરિામાં મહત્િપૂણમિ પૂરિાર થશે. 
ગજુરાત સરકારના મહત્િના ક્િભાગોની મક્હલાલક્ષી યોજનાઓમાં 
મક્હલાઓ માટે સુક્િધા, તાલીમ, સાધનસહાય સક્હતની આક્થમિક 
જોગિાઇની ઝલક અહીં પ્રસતુત કરિામાં આિી છે. 

મતસ્ોદ્ોગ નવભાગ
મતસયોદ્ોગ પ્રવૃક્ત્તમાં કુલ ૬૯,૪પ૮ મક્હલા માછીમારી, 

માછલીના છૂટક િેચાણ તથા જાળિણી સાથે સંકળાયેલી છે. આ 
ક્િભાગમાં મક્હલાઓને માછલી િેચાણ માટેના સાધનો મક્હલા 
લાભાથથીઓ ત૨ફથી ખરીદે તો યુક્નટ કોસટ રૂ. ૧૦,૦૦૦ના 

૫૦%ના ધો૨ણે રૂા.૫,૦૦૦ની મયામિદામા ંસહાય આ૫િામા ંઆિે 
છે. આ હેતુ માટે રૂ.૯ લાખની જોગિાઇ સૂચિિામાં આિી છે. 
જયારે આડદજાક્ત મક્હલા લાભાથથીન ેરૂ.૩ લાખ સપોન ઉછે૨ માટે 
આ૫િામા ંઆિ ેછે. તેમન ે૧૦૦૦ નગં ફ્ાયના રૂ.૭૦ મહેનતાણું 
તેમજ સપોનથી ફ્ાય પર રૂ.૭૦ પ્રક્ત એક હજાર નંગ દીઠનું 
મહેનતાણું ચૂકિિામાં આિે છે. આ હેતુ માટે રૂ. ૧૧૯ લાખની 
જોગિાઇ િષમિ ર૦૨૦-૨૧ માટે કરાઇ છે. તો મક્હલા માછીમાર 
લાભાથથીને લારીની ખરીદીમાં પણ સહાય મળિાપાત્ર છે. 

નશક્ષણ નવભાગ
ગુજરાત સરકાર ક્શક્ષણ થકી મક્હલા ઉતકષમિના ઉદ્ેશને પાર 

પાિિા મહત્િપૂણમિ યોજના અને જોગિાઇ કરી છે. જે પૈકી કેટલીક 
યોજના અને બજેટમાં કરિામાં આિેલી તેને લગતી જોગિાઇ 
સક્હતની માક્હતી અહીં આપિામાં આિી છે. જેમાં ક્િદ્ાલક્મી 
બોન્િ, કસતુરબા ગાંધી બાક્લકા ક્િદ્ાલય, મક્હલા સામખય, 
રાજયની પ્રાથક્મક શાળાઓમાં ખૂટતી માળખાકીય સુક્િધાઓ 
માટેની યોજના, અન્ સંગમ યોજના, કન્યા સૈક્નક શાળાની 
ક્િદ્ાક્થમિનીઓને ક્શષયવૃક્ત્ત, યુક્નફોમમિ અને તાલીમ, કન્યાઓને 
ક્િના મૂલયે ક્શક્ષણ, સરકારી મક્હલા છાત્રાલય, તપોિન કેન્દ્ર, 
સરકારી પોક્લટેકક્નકોનું બાંધકામ, સરકારી ઇજનેરી કોલેજોમાં 
બાંધકામની સુક્િધા આપતી યોજનાઓનો સમાિેશ થાય છે. 

સામાનજક અને ન્્ા્ અનધકાડરતા નવભાગ
માઇ રમાબાઇ આંબેડકર સાત ફેરા સમયૂહ લગન યોજના 

(અનુસયૂતચત જાતત / તિકસતરી જાતત) : સામાક્જક અને શૈક્ષક્ણક 
રીતે ૫છાત િગમિના યુગલ જો સમૂહ લગમાં જોિાય તો યુગલદીઠ 
રૂ.૧૦,૦૦૦ની નાણાકીય સહાય આ૫િામાં આિે છે. સમૂહ 

રાજ્ય સરકાર તેના નાગિરકાેના 
સામા�જક અને આ� �થ� ક િવકાસને 

પ્રાે�સાહન આપવા માટે પ્ર�તબદ્ધ છે અને 
આ િદશામાં કાયર્રત રહી વહીવટમાં િવકાસની 

તકાે અને તનેા લાભ રાજ્યના દરેક ��ક્ત સધુી 
પહા�ચે તે સિુન��ત કરે છે. રાજ્ય સરકાર યાજેનાઆે 

અને કાયર્ક્રમાે દ્વારા સમાનતાને પ્રાે�સાહન આપવા 
નાણાક�ય ની�તઆે સ�ૂચત કરે છે. અકે પિરવારમા ંમિહલાનું 

�ાન અિવચળ છે અને અ�ંત મહ�વનું છે. તેથી જ તેમના 
ઉ�કષર્ની િદશામાં રાજ્ય સરકાર િવશષે પ્રયાસાે કરે છે. જેમાનંું અેક 

પગલું છે જે�ડર બજેટ. �શક્ષણ, �વા�ય - સભંાળ કાયા� માટેની 
યાે�ય પિર���તઆે તથા રાજક�ય અને આ� �થ� ક િનણર્ય લેવાની 

પ્રિક્રયાઆેમાં મિહલાઆેને સમાન પ્ર�તિનિધ�વ પ્રદાન કરવાથી ટકાઉ 
અથર્�વ�ામાં વધારાે થશ ેતેમજ તેમના કાૈશ� થક� દેશની ઉ��તના માગર્ને 

પ્રશ�ત કર� શકાશ.ે 
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લગની આયોજક સંસથાને યુગલદીઠ રૂ.૨,૦૦૦ અને િધુમાં િધુ 
રૂ.૫૦,૦૦૦ સુધીની મયામિદામા ંપ્રોતસાહક સહાય આ૫િામા ંઆિે 
છે. આિક મયામિદા ગ્રામીણ ક્િસતારમાં રૂ. 1.20 લાખ અને શહેરી 
ક્િસતારમાં રૂ. 1.50 લાખ છે. સાત ફેરા સમૂહ લગ માટેની 
સહાયમાં િધારો કરિામાં આિેલ છે, જે પ્રમાણે હિે રૂ.૧૦ 
હજારની જગયાએ રૂ.૧૨ હજારની સહાય આપિામાં આિશે, જે 
િષમિ ૨૦૨૦-૨૧થી અમલી બનશે.

સરકારરી કનયા છાત્ાલયો / સમરસ છાત્ાલયોના 
બાંધકામનરી યોજના (અનુસયૂતચત જાતત) : અનુસૂક્ચત જાક્તની 
કન્યાઓના અભયાસ માટે ક્િક્િધ સતરે સરકારી કન્યા છાત્રાલયો/
સમરસ છાત્રાલયોનુ ંક્નમામિણ કરાશ.ે િષમિ ૨૦૨૦-૨૧મા ંઅમરેલી, 
બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, પાટણ, ગાધંીનગર, પોરબદંરમા ંક્જલ્લાઓમાં 
નિીન કન્યા છાત્રાલયોનું બાંધકામ કરાશે. જયારે િષમિ ૨૦૨૦-
૨૧માં અરિલ્લી તેમજ સુરત ક્જલ્લાઓમાં નિીન સમરસ કન્યા 
છાત્રાલયોનું બાંધકામ કરિામાં આિશે.

આડદર્નત નવકાસ નવભાગ 
મુખયમંત્રી નાહરરી કેનદ્ર યોજના : નાહરી કેન્દ્રો ગ્રાહકોને 

પરંપરાગત સથાક્નક આડદજાક્ત રાધંણકળાથી તૈયાર થયલેા તમેજ 
સથાક્નક સતરે બનાિાતાં ઉતપાદનો જેમ કે પીણાં, પાપિ િગેરેનું 
િેચાણ કરશે. 

શહેરી નવકાસ અને શહેરી ગૃહ નનમા્ષણ 
સિસહાય જયૂથોમાં બચતનરી આદત તિકસાિિરી : સરકારી 

બેન્કો સક્હત ક્િક્િધ ક્ધરાણ સંસથાઓના સહયોગથી આ યોજના 
ગ્રામીણ તેમજ શહેરી ક્િસતારોમાં અમલમાં મૂકાશે. આિી ક્ધરાણ 
સંસથાઓ મારફત પ્રતયેક જૂથને રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦ની લોન જૂથ 
રચના સાથે જ આપિામાં આિશે. 

મનહલા અને બાળ નવકાસ નવભાગ 
આંગણિાડરી િક�ર- હેલપરના પગારમાં િધારો : સંકક્લત 

બાળ ક્િકાસ યોજનાને સુદૃઢ કરિાના હેતુથી, આંગણિાિી 
કાયમિકરન ેરૂ.૭૮૦૦, મીની આગંણિાિી કાયમિકરન ેરૂ.૪૪૦૦ 
અને આંગણિાિી તેિાગરને રૂ.૩૯૫૦નું માક્સક 
માનદિેતન આપિાનું નક્કી કરાયું છે. 

પ્રધાનમંત્રી મા�િંદના યોજના (PMMVY) : 
આ યોજનાનો મુખય હેતું સગભામિ, ધાત્રી માતા અને 
નિજાત ક્શશુનાં આરોગય અને પોષણ સસથક્તમાં 
સુધારો લાિિાનો છે. શરતો પૂણમિ કયવેથી 
લાભાથથીન ેરૂ. ૫૦૦૦ની સહાય ત્રણ હતિામાં 
ચૂકિિામાં આિે છે. તેની સાથેસાથે 
માક્સક એક ડકલો િબલ ફોડટમિફાઇિ 
મીઠંુ પણ તેમને આપિાની 
યોજના છે. 

ઘરેલ ુક્હંસા સામ ેમક્હલાન ેરક્ષણ આપતો અક્ધક્નયમ–૨૦૦૫ 
અગં ેતમેજ કામકાજના સથળે મક્હલાઓની થતી જાતીય સતામણી 
(અટકાિ, પ્રક્તબંધ અને ક્નિારણ) અક્ધક્નયમ-૨૦૧૩ અંગે 
ક્જલ્લાસતરે સેક્મનારનું આયોજન કરિામાં આિશે. 

નારરી અદાલત : નારી દ્ારા, નારી માટે, નારીિાદી અક્ભગમ 
સાથ ેનારીઓન ેન્યાય આ૫િા માટે ગજુરાતમા ંનારી અદાલતોની 
શરૂઆત કરાઈ છે. નારી અદાલતોમા ંસમાજની આગિેાન બહેનો 
પોતાની કોઠાસૂઝથી ગ્રામીણ સતરની સમસયાગ્રસત અને ક્હંસાનો 
ભોગ બનેલ બહેનોને ક્િનામૂલયે ન્યાય અપાિિાનું કાયમિ કરે છે. 
રાજય મક્હલા આયોગ દ્ારા આ નિી નારી અદાલતો શરૂ કરિાનંુ 
કામ થઇ રહ્ં છે. 

આમ, ગજુરાત સરકારે નારીની પ્રગક્તન ેક્િકાસનુ ંનિુ ંસોપાન 
ગણીને મક્હલા ઉતકષમિ પર િધુ ધયાન આપી ક્િશેષ જેન્િર બજેટ 
તૈયાર કરિા સાથે તેના અનુસંધાને ક્િક્િધ મક્હલાલક્ષી 
યોજનાઓનું અમલીકરણ પણ શરૂ કયુું છે. જે રાજય 
સરકારની આ ડદશામા ંમક્કમતાપિૂમિક આગળ િધિાની 
પ્રક્તબદ્ધતાને પ્રક્તપાડદત કરે છે. •

બેન્કો સક્હત ક્િક્િધ ક્ધરાણ સંસથાઓના સહયોગથી આ યોજના 
ગ્રામીણ તેમજ શહેરી ક્િસતારોમાં અમલમાં મૂકાશે. આિી ક્ધરાણ 
સંસથાઓ મારફત પ્રતયેક જૂથને રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦ની લોન જૂથ 

 સંકક્લત 
બાળ ક્િકાસ યોજનાને સુદૃઢ કરિાના હેતુથી, આંગણિાિી 

અને આંગણિાિી તેિાગરને રૂ.૩૯૫૦નંુ માક્સક 

(PMMVY) :
આ યોજનાનો મુખય હેતું સગભામિ, ધાત્રી માતા અને 
નિજાત ક્શશુનાં આરોગય અને પોષણ સસથક્તમાં 
સુધારો લાિિાનો છે. શરતો પૂણમિ કયવેથી 
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રાજય સરકારે ગામિાઓ અને શહેરોમાં ભક્િષયમાં ઊભી 
થનાર જરૂડરયાતોને ધયાને લઈને દીઘમિદૃસટિપૂિમિક ક્િકાસકામ શરૂ 
કયાું છે. શહેરોમાં જાહેર પડરિહન, પાકા રસતા, જાહેર ઉદ્ાનો, 
ઓિર ક્રિજ-અંિર ક્રિજના ક્નમામિણ કરિામાં આવયાં છે. દેશના 
સૌથી ઝિપી ક્િકસતા શહેર સુરતમાં રૂા.૧૨,૦૨૦ કરોિના ખચવે 
સાકાડરત થનારા સુરત મેટ્ો રેલ પ્રોજેકટ તથા અમદાિાદ-
ગાંધીનગર મેટ્ો રેલ પ્રોજેકટ ફેજ-ર નું િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ ઈ-ભૂક્મપૂજન કયુું હતું. આ પડરયોજના અંતગમિત પ્રથમ 
તબક્કામાં ક્ડ્રમ ક્સટીથી ચોકબજારથી રેલિે સટેશન (એક્લિેટેિ 
કોડરિોર) તેમજ ચોકબજારથી સુરત રેલિે સટેશન (અંિરગ્રાઉન્િ 
કોડરિોર)ની કામગીરીનો નિી ડદલહીથી િચયુમિઅલ માધયમથી તમેણે 
શુભારંભ કરાવયો હતો.

િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જણાવયું હતું ક ે, 
ઇન્ફ્ાસટ્કચર ક્ષેત્રે દેશનાં મહાનગરોમાં અનેક હરણફાળ ભરી છે 
તયારે મહાનગરોમાં આિનારા િષયોની જરૂડરયાતોનું આકલન 

કરીને બહેતર સુક્િધાઓ માટે મેટ્ો રેલ પૂરક પુરિાર થશે. આ 
િેળાએ ગુજરાતના રાજયપાલ શ્ી આચાયમિ દિેવ્રતજી, 
ક્િધાનસભાના અધયક્ષ શ્ી રાજેન્દ્ર ક્ત્રિેદી અને મુખયમંત્રી શ્ી 
ક્િજયભાઇ રૂપાણી ગાંધીનગરથી સહભાગી થયા હતા. 

િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશના સૌથી મોટાં િેપારી 
કેન્દ્રો અમદાિાદ અન ેસરુત શહેરોન ેમટે્ો રેલની સકુ્િધાથી જોિીને 
આિાગમનની કનેસકટક્િટી માટે ઐક્તહાક્સક કદમ ઉઠાવયું છે જે 
આિનારા સમયમાં ગુજરાતને એક આગિી ઓળખ અપાિશે. 
આ બંને શહેરોના રૂ. ૧૭ હજાર કરોિ કરતાં િધુ રકમના આ 
પ્રોજેકટથી ઈન્ફ્ાસટ્કચરને િધુ પ્રેરક બળ મળશે. કોરોનાના કપરા 
કાળમાં પણ દેશમાં લાખો- કરોિોના નિા ઈન્ફ્ાસટ્કચરના 
પ્રોજેકટોનાં ખાતમુહૂતમિ અને લોકાપમિણ થયાં છે જે દેશના ક્િકાસને 
નિી ડદશા આપશે.

આતમક્નભમિર ભારતના ક્નમામિણ માટે આ પ્રોજેકટ એક નિો 
રાહ ચીંધનારો બનશ.ે અમદાિાદ મટે્ો ફેઝ-2મા મોટેરાથી મહાતમા 

ઓમદ�વ�દ-ગ�ુંધીનગર ફેઝ-ર ઓને  
સ્યરત મેટ�ે રેલવે પ�ેજેક્ટન�ે શશલ�ન્�સ
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મડંદર સધુીનો એક કોડરિોર અન ેGNLUથી ગીફટ ક્સટી સુધીનો 
બીજો કોડરિૉર બનશે જે અમદાિાદ ગાંધીનગરના લાખો 
નાગડરકોને યાતાયાતની સુક્િધામાં િધારો કરશે. એ જ રીતે 
સુરતમાં પણ સરથાણાથી ડ્રીમ ક્સટી અને ભેસાણથી સંથેલીને 
જોિશે જેનું આિનાર સમયને પારખીને આયોજન કરાયું છે.

રાજય સરકારે મેટ્ો પૉક્લસીનું ક્નમામિણ કરીને રાજયોની અન્ય 
કનેસકટક્િટી સાથે જોિીને એકરૂપતા લાિિાનો પ્રયાસ કયયો છે. 
જેના થકી દેશભરમાં ઈસન્ટગ્રેટેિ નેટિક્કનું માળખું ઊભું કરી દીધું 
છે જે એકબીજાને પૂરક બનશે. જેમાં આજની સમસયાઓ અને 

આિનારા સમયની સંભક્િત ટ્ાડફક સક્હતની સમસયાઓને ધયાને 
લઇને આયોજન કરાયું છે. િષમિ ૨૦૧૪ પહેલાં માત્ર ૨૫૦ 
ડકલોક્મટરની જ મેટ્ો રેલનું નેટિક્ક હતું. આજે છેલ્લાં છ િષમિમાં 
૭૦૮ ડકલોક્મટરનું મેટ્ો રેલનું માળખંુ કાયમિરત છે અને ૨૭ 
શહેરોમાં આશરે ૧૦૦૦ ડકલોક્મટરનાં કામો પ્રગક્તમાં છે. 

િિાપ્રધાનશ્ીએ સુરત શહેરે સાધેલી ક્િકાસ યાત્રા સંદભવે ટીમ 
ગુજરાતને અક્ભનંદન આપતાં કહ્ં કે, રાજય સરકારના દૃસટિપૂણમિ 
આયોજન અને ક્િકાસને પડરણામે સુરત આબાદી માટે દેશનું 
આઠમું અને ક્િશ્વનું ચોથું ક્િકસતું શહેર છે એ જ રીતે દેશમાં મેન 
મેઇિ ફેક્રિકમાં ૪૦ ટકા અને મેન મેઇિ ફાઈબરમાં ૩૦ ટકા 
ક્હસસો ગુજરાત ધરાિે છે. દેશનું સૌથી સફળ શહેર સુરત છે જે 
માત્ર ને માત્ર સારા ક્િચારો અને સફળ આયોજનના પડરણામે 
શકય બન્યું છે. સુરતમાં ભૂતકાળમાં ૨૦ ટકા ઝૂંપિપટ્ી ક્િસતાર 
હતો. એ હિ ેમાત્ર ૬ ટકા છે. શહેરોન ેઝિપથી ભીિમુતિ કરિાની 
ડદશામાં ટ્ાડફક મેનેજમેન્ટની સુંદર વયિસથા ઊભી કરી છે. 

સુરત શહેરમાં ૧૦૦થી િધુ પુલ બન્યા છે. જેમાં ૮૦ થી િધુ 
પુલ તો છેલ્લાં ૨૦ િષમિમાં બન્યા છે. એ જ રીતે ૧૨થી િધુ સુએજ 
ટ્ીટમને્ટ પલાન્ટ પણ કાયમિરત થયા છે. જનેા લીધ ેરૂા.૧૦૦ કરોિથી 
િધુની આિક થઇ છે. સાથે સાથે સુરતમાં સારી હોસસપટલોનું 
ક્નમામિણ થયું છે. જેના પડરણામે ‘ઈઝ ઓફ ક્લક્િંગ’નું સતર િધુ 
સુદૃઢ બન્યું છે. દેશભરના લાખો ઉદ્મી લોકોએ સુરતમાં પોતાનું 
યોગદાન આપયું છે અને એક ભારત શ્ેષ્ઠ ભારતનું સપનું સાચા 
અથમિમાં સાકાર કરીને એક લઘુ ભારતનું ક્નમામિણ સુરતમાં સાકાર 
થઈ રહ્ં છે. જે આગામી સમયમાં નિી ઊંચાઈ સર કરશે એિો 
દૃઢ ક્િશ્વાસ િિાપ્રધાનશ્ીએ વયતિ કયયો હતો. 

ગાંધીનગર એક સમયે સરકારી કમમિચારીઓ અને ક્નવૃત્ત 
અક્ધકારીઓના નગર તરીકે ઓળખાતંુ હતંુ. રાજય સરકારે 
ગાંધીનગરની છબી બદલિાનો મક્કમ ક્નધામિર કરીને સમયબદ્ધ 
આયોજન કયુું જેના પડરણામે ગાંધીનગરને જીિંત બનાિીને એક 
સિપ્નશીલ શહેર બનાિી દીધું છે. ગાંધીનગરમાં આજે દેશભરના 

રા�્ય સરકારના દૃ�ષ્ટ�િૂમા આ્યોજન અનરે વિકાસનરે પરરિામરે �રુત આબાદી 
માટે દેશ�ુ ંઆઠ�ુ ંઅનરે વિ��ુ ંચો�ુ ંવિકસ� ુ ંશહરે છરે એ જ રીતરે દેશમા ં
મરેન મરેઇડ ફેણબ્રકમા ં૪૦ ટકા અનરે મરેન મરેઇડ ફાઈબરમા ં૩૦ ટકા રહસ્સો 

�જુરાત ધરાિરે છરે. દેશ�ુ ંસૌથી સફળ શહરે �રુત છરે � માત્ર નરે માત્ર સારા 
વિચારો અનરે સફળ આ્યોજનના પરરિામરે શક્ય બન�ુ ંછરે.

- શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદી, િડાપ્ધાન 
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અનેક યુિાઓ શૈક્ષક્ણક કારડકદથીની સાથે પોતાનું ભાક્િ ઘિી રહ્ા 
છે. જે માટે આ મેટ્ો રેલ એક આગિી ઓળખ આપીને 
આરામદાયક યાતાયાતની સુક્િધા પૂરી પાિશે. ગાંધીનગર મેટ્ો 
રેલનો આ પ્રોજેકટ મોટેરાથી મહાતમા મંડદર અને GNLUથી 
ક્ગફટ ક્સટીને જોિશે.

ગાંધીનગરમાં આજે IIT, IITE, નેશનલ ફોર ેસન્સક 
સાયસન્સસ યુક્નિક્સમિટી, રક્ષાશક્તિ યુક્નિક્સમિટી, PDPU, 
GNLU, NIFT, ધીરભાઈ અંબાણી ઇસન્સટટૂ્ટ જેિી િૈક્શ્વક 
સતરની સંસથાઓએ ગાંધીનગરની એક આગિી ઓળખ 
પ્રસથાક્પત કરી છે. એટલું જ નક્હ પણ ગાંધીનગરમાં સથપાયેલી 
િૈક્શ્વક કંપનીઓ પણ સથાક્નક યુિાનોને ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં 
રોજગારી આપી રહી છે. મહાતમા મંડદર પણ રાષ્ટ્રીય-
આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સ થકી રોજગાર ક્નમામિણ માટેનું પૂરક બળ 
આપી રહં્ છે. તથા આધુક્નક રેલિે સટશેનનું ક્નમામિણ થઇ રહં્ 
છે. જે ટૂંક સમયમાં પૂણમિ થશે જેના દ્ારા પણ ગાંધીનગરની નિી 
ઓળખ સાથે પડરિહનની સેિા િધતા ગાંધીનગરમાં ઉદ્ોગ 
માક્લકોને રોકાણ માટે નિી તક મળશે.

િિાપ્રધાનશ્ીએ દેશના પ્રથમ હેડરટેજ ક્સટી સમા અમદાિાદની 
ભૂક્મકા આપતાં કહ્ં કે, અમદાિાદ પણ આક્થમિક દૃસટિએ ઉભરતું 
શહેર છે તયારે મેટ્ો ફેઝ-રનો આ પ્રોજેકટ પણ એ માટે પ્રેરક 
બનશે. શહેરમાં ક્િશ્વનું સૌથી મોટુ મોટેરા સટેડિયમ, અમદાિાદ 
સરખેજ-ક્ચલોિા સીકસલેન હાઇિેના મહત્િના પ્રોજેકટનું કામ 
પ્રગક્તમાં છે. સાથેસાથે ધોલેરાને પણ એરપોટમિ આપયું છે અને 
રેલિે સાથે જોિિાનાં કામો પણ પ્રગક્તમાં છે. અમદાિાદ-સુરત-

મુંબઇ બુલેટ ટ્ેનનો પ્રોજેકટ પણ પ્રગક્તમાં છે. જે ગુજરાત માટે 
મહત્િનો પુરિાર થશે અને ક્િકાસક્ષેત્રે પણ સહાયરૂપ થશે.

ખેિૂતોને ખેતી માટે ડદિસે િીજળી મળે એ હેતુસર દેશભરમાં 
ગુજરાતે પહેલ કરીને ડકસાન સૂયયોદય યોજનાના માધયમ દ્ારા 
િીજળી આપિાની શરૂઆત કરી દીધી છે. તથા દેશના સૌથી મોટા 
ક્ગરનાર રોપિેનું પણ લોકાપમિણ કરીને નાગડરકોની સુક્િધાઓમાં 
િધારો કયયો છે. તથા દક્ક્ષણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રને પણ ઘોઘા-રો 
પેકસ ફેરી સક્િમિસ કાયમિરત કરીને જોિી દેિામાં આવયા છે. જેના 
થકી નાગડરકોના સમયની સાથે સાથે પેટ્ોલ ડિઝલની બચત થઇ 
રહી છે અન ેખેિતૂો પોતાના ંપાક ઉતપાદનો પણ સરળતાથી દક્ક્ષણ 
ગજુરાતમા ંપહોંચાિીન ેઆક્થમિક રીત ેિધ ુસમૃદ્ધ બન્યા છે એ રાજય 
સરકારની દૃસટિિંત નીક્તને આભારી છે. 

િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ નયા ભારતના ક્નમામિણ 
ક્ષેત્રે લોકોની અપેક્ષાઓ સમજીને આગળ િધિાનો મક્કમ ક્નધામિર 
કયયો છે તમે જણાિી ઉમયેુું કે કેન્દ્રીયસતરે રાજયોના ંક્િકાસકામોની 
સમીક્ષા માટે અમે ‘પ્રગક્ત’ પલેટફોમમિ કાયમિરત કયુું છે જેના દ્ારા 
તમામ રાજયોમાં ક્િકાસલક્ષી પ્રોજેકટની ક્નયક્મત સમીક્ષા થઇ 
રહી છે અને આ પલેટફોમમિના માધયમ દ્ારા ૧૩ લાખ કરોિથી િધુ 
પ્રોજેકટનું ક્ચંતન કરીને િષયોથી અટિાયેલા પ્રશ્ોનું ઉક્ચત 
સમાધાન પણ કયુું છે. 

કને્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્ી અક્મતભાઈ શાહે જણાવયું હતંુ કે, 
અમદાિાદ મેટ્ો રેલ પડરયોજના ચરણ-૨ અને સુરત મેટ્ો રેલના 
ક્શલાન્યાસ તથા ભૂક્મપૂજનથી આજે ગુજરાતની ક્િકાસયાત્રામાં 
િધુ એક યશનું છોગંુ ઉમેરાયું છે, જે શહેરી ક્િકાસના 
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ઇન્ફ્ાસટ્કચરને િધુ એક પિાિ આગળ લઈ જશે. િિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદી જયારે ગજુરાતના મુખયમતં્રી હતા તયારથી તેમણે 
રાજયમાં ઇન્ફ્ાસટ્કચર િેિલપમેન્ટ ઉપર ખૂબ ભાર મૂકયો હતો. 
આજે ગુજરાત રાજય ક્િકાસની દૃસટિએ સમગ્ર દેશમાં મોિેલ 
રાજયની સાથે પ્રથમ નંબર ઉપર છે. આ ક્િકાસની પરંપરા 
ગુજરાત હજુ આગળ િધારી રાજયની ક્િકાસયાત્રાને િધુ 
ગક્તશીલ બનાિશે તેિો મને દૃઢ ક્િશ્વાસ છે.

અમદાિાદની માસ ટ્ાન્સપોટટેશનની અદ્તન ક્સસસટમ એિી 
બીઆરટીએસન ેયાદ કરતા ંજણાવયુ ંકે અમદાિાદમા ંબીઆરટીએસ 
થકી નગરજનોને ઝિપી, સરળ અને કમફટમિ પડરિહન વયિસથા 
પ્રાતિ થઈ તે એક સફળતા છે. આ જ રીતે માસ ટ્ાન્સપોટટેશન 
ક્સક્સટમને િધુ અદ્તન બનાિિાની ડદશામાં મેટ્ો રેલ પ્રોજેકટ 
મહત્િનું કદમ સાક્બત થશે. આ મહત્િપૂણમિ પ્રોજેકટ અમદાિાદ-
ગાંધીનગરને જોિિાની સાથે સાથે ક્ગફટ ક્સટી, મોટેરા સક્હતનાં 
અનેક મહત્િનાં સથળોને આિરી લેશે અને કમફટમિ ટ્ાન્સપોટટેશન 
વયિસથા ઊભી થશે. રાજયની ક્િકાસયાત્રા ક્નક્ચિતરૂપે આગળ 
િધશે તેઓ દૃઢ ક્િશ્વાસ શ્ી શાહે વયતિ કયયો હતો.

કેન્દ્રીય ગૃહક્નમામિણ અને શહેરી ક્િકાસ રાજયમંત્રી શ્ી 
હરદીપક્સંહ પુરીએ કહ્ં કે, સુરત અને અમદાિાદ ગાંધીનગર 
મેટ્ો પ્રોજેકટનો ક્શલાન્યાસ થિા જઈ રહ્ો છે એ રાજયની 
ક્િકાસયાત્રાન ેઆગળ િધારશે અન ેયાતાયાતની સુક્િધામાં િધારો 
કરશે. તેમણે ઉમેયુ ું કે દેશની આઝાદીની હીરક જયંતીએ 
અમદાિાદ ફેઝ -૧ મટે્ો પ્રોજકેટનુ ંકામ જનૂ-૨૦૨૨ સુધીમાં પણૂમિ 
થશે, જે અમદાિાદના ૬૫ લાખ લોકોન ેશ્ષે્ઠ પડરિહનની સકુ્િધા 
પૂરી પાિશે. િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃતિ અને 
દીઘમિદૃસટિપણૂમિ આયોજનના પડરણામ ેદેશભરમા ંહાલ ૧૮ શહેરોમાં 
૭૦૮ ડકક્મના મેટ્ો રેલ પ્રોજેકટ ચાલુ છે અને ૨૭ શહેરોમાં 
૧૦૧૬ ડક.ક્મ.ના પ્રોજેકટનાં કામો પ્રગક્તમાં છે.

મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ અમદાિાદ-ગાંધીનગર 
મેટ્ો રેઇલ પડરયોજનાના બીજા ચરણનો અને સુરત શહેરની 
મેટ્ોના પ્રથમ ચરણના ક્શલાન્યાસ અિસરન ેભક્િષયના આધકુ્નક 
ગુજરાતના ક્નમામિણની પાયાની ઇંટ સમાન ગણાવયો હતો. તેમણે 
પ્રધાનમતં્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના દૃસટિિંત આયોજનમા ંગજુરાત 
ક્િશ્વના પ્રિાસન નકશે કેિડિયા સટેચયૂ ઓફ યુક્નટીના રેલિે 
જોિાણથી પ્રસથાક્પત થયું છે અને ગુજરાતે ક્િકાસની હરણફાળ 
ભરી છે તે માટે પ્રધાનમંત્રીશ્ીનો આભાર વયકત કયયો હતો. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ કહ્ં કે, ગુજરાતનાં શહેરો ક્િશ્વનાં શહેરોની 
સરખામણી કરી શકે તેિાં અદ્તન ક્િકાસયુકત બનાિિા સાથે 
ગુજરાત માટે અનેક નિા ક્િકાસ આયામોની ભેટ કેન્દ્ર સરકારે 
આપી છે. આ સંદભમિમા ંતેમણે ઉમયેુું કે, પાછલા દોઢ-બ ેમક્હનામાં 
જ કોરોના સરંિમણકાળ છતાં પણ AIIMS, ક્િશ્વના સૌથી મોટા 

ર્ણો મેટ્ો રેલ નવશે
અમદાવાદ ગાધંીનગર મટે્ો ફરેઝ -૨ રૂ.૫૩૮૦ કરોડના 
ખચવે ૨૮ ડક.નમ.નો બનશ.ે જમેા ંબ ેએનલવટેર કોડરડોર 
થકી મોટેરા, મહાતમા મડંદર, પીડીપી્,ુ જીએનએલ્નુે 
જોડાશ.ે એ જ રીત ેસરુત હીરા કાપડ ઉદ્ોગ માટે આનથ્ષક 
શહેરમા ંપણ રૂ.૧૨ હર્ર કરોડના ખચવે ૪૦ ડક.નમ.ની 
મટે્ો પ્ોજકેટ બનશ.ે જમેાં ૬.૩ ડક.નમ.નો અડંરગ્ાઉન્ડ 
અન ે૭ ડક.નમ.નો એનલવટેેડ કોડરડોર બનશ.ે જનેા 
પડરણામ ેનાગડરકોની સનુવધામા ંવધારો થશે અન ેશહેરો 
વનૈશ્વક સતરે પ્સથાનપત થશે.

ડરન્યુએબલ એનર્જી પાક્ક, ડિસકે્લનશેન પલાન્ટ,-રો પકેસ સક્િમિસીસ, 
સી-પલેન સેિાઓ, ક્ગરનાર રોપ-િે અને ડકસાન સૂયયોદય યોજના 
જેિા અનેક ક્િકાસ પ્રકલપો ગુજરાતને મળયા છે. 

આ પ્રસંગે રાજયપાલ શ્ી આચાયમિ દેિવ્રતજી, ગુજરાત રાજય 
ક્િધાનસભા અધયક્ષ શ્ી રાજેન્દ્રભાઇ ક્ત્રિેદી, ક્શક્ષણ ક્િભાગના 
રાજયમતં્રી સશુ્ી ક્િભાિરીબને દિ,ે ધારાસભય શ્ી શભંજુી ઠાકોર, 
મુખય સક્ચિ શ્ી અક્નલ મુકીમ, શહેરી ક્િકાસ ક્િભાગના અક્ધક 
મખુય સક્ચિશ્ી મકેુશ પરૂી સક્હત ઉચ્ અક્ધકારીશ્ીઓ ઉપસસથત 
રહ્ાં હતાં. •
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સવ્ષગ્ાહી ઔદ્ોનગક નવકાસની નવી ડદશા
રાજ્માં ૮ ઔદ્ોનગક વસાહતનું નનમા્ષણ થશે

ગુજરાત સરકાર રાજયમાં કૃક્ષની સાથે ઔદ્ોક્ગક ક્િકાસ 
કરિા પ્રયત્નશીલ છે. રાજયમાં સસથર શાસન, કુદરતી સંસાધનો, 
રાજયમાં કાયદો અને વયિસથાની ઉત્તમ પડરસસથક્તના કારણ ે
દેશ-ક્િદેશના ઉદ્ોગકારો માટે ગુજરાત બેસટ િેસસટનેશન ઓફ 
ઈન્િેસટમેન્ટ બન્યું છે. રાજય સરકારે રાજયના ઉદ્ોગ સાહક્સકોને 
પ્રોતસાહન આપિા નિી જી.આઈ.િી.સી.ની સથાપના, િીજળી, 
કર સક્હતની બાબતમાં રાહત આપિામાં આિી છે. આ ડદશામાં 
આગળ િધતાં તાજેતરમાં મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ 
ગાંધીનગરથી િીડિયો કોન્ફરન્સના માધયમથી પાટણ ક્જલ્લાના 
ચારૂપ જી.આઇ.િી.સી.ના ૨૬૪ પલોટની કોમપયૂટરાઇઝ ડ્રો 
ફાળિણી કરી હતી.

ભારતન ેફાઇિ ક્ટ્ક્લયન ઇકોનોમી બનાિિાનુ ંિિાપ્રધાનશ્ીનું 
સપનું સાકાર કરિા માટે ગુજરાતે ઔદ્ોક્ગક ક્ષેત્રે ક્િકાસ કરી 
લીિ લેિા સજ્ હોિાનું જણાિતાં મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઇ 
રૂપાણીએ કહ્ ંહતુ ંકે, ગજુરાતમાં પ્રતયેક ક્જલ્લાની આગિી પ્રોિકટ 
િેિલપ થાય અને િન ડિસસટ્કટ િન પ્રોિકટનો સંકલપ સાકાર થાય 
તે માટે રાજયમાં કારખાના-ઉતપાદન એકમોને અનુકકૂળ માહોલ 
આપી રહ્ા છીએ. મોટા પ્રમાણમાં એમ.એસ.એમ.ઈ એકમોની 
અનેક લોકોને રોજીરોટી પ્રાતિ થાય તે પ્રકારનું એક ઈકોનોક્મકલ 
સક્કલ િેિલોપ કરિું છે.

મખુયમતં્રીશ્ીએ રાજયના સિમિગ્રાહી ઉદ્ોગ ક્િકાસન ેિધ ુવયાપક 
બનાિિા રાજયના ૮ ક્જલ્લામા ં૯૮૭ હેકટરમા ંનિી ઔદ્ોક્ગક 
િસાહતો સથાપિાની જાહેરાત કરી હતી. આ ૮ િસાહતોમાં મોરબી 
ખાત ેઆશરે ૫૦૦ હેકટર ક્િસતારમા ંબનનાર નિીન િસાહત 
તમામ અદ્તન માળખાકીય તેમજ આનુષંક્ગક સુક્િધાઓથી 
સસુજ્ એક ‘મોિલ એસટેટ’ બનશ.ે આ નિી જી.આઇ.િી.સી. 
િસાહતોથી એમ.એસ.એમ.ઇ. સકેટરને ૫૦૦ થી ૨૦૦૦ ચોરસ 
મીટરના ૨૫૭૦ પલોટ અન ેમોટા ઉદ્ોગોન ે૧૦ હજારથી ૫૦ 

હજાર ચોરસ મીટરના ૩૩૭ પલોટ ઉપલબધ થશે.
મખુયમતં્રીશ્ીએ અન્ય મહત્િપણૂમિ જાહેરાત કરતા ંજણાવયુ ં કે, 

સરકારે MSMEન ેિગે મળે તે હેતુથી રાજયની હયાત ૯ ઔદ્ોક્ગક 
િસાહતોમા ંમલટી સટોરી શડેસ (બહમુાળી શિે) બનાિિાનો ક્નણમિય 
કયયો છે. પાંચ ક્જલ્લા િલસાિ, સુરત, ભરૂચ, િિોદરા અને 
અમદાિાદમા ં૩૬૦ નિા બહમુાળી શિે ક્નમામિણ પામશ.ે જથેી લગભગ 
૧૦૦ કરોિ રૂક્પયાનુ ં કેક્પટલ ઇન્િસેટમને્ટ અન ે૧ હજાર નિી 
રોજગારી શકય બનશ.ે દહેજ, સાયખા, અકંલશે્વર, હાલોલ, સાણદં-
૨, િાપી અન ેલોક્ધકાની હયાત િસાહતોન ેપણ તમામ મળૂભૂત 
અન ેહાઈટેક સકુ્િધાઓ સાથ ેક્િકસાિી‘મોિલ એસટેટ’ બનાિિાનું 
આયોજન છે. રાજયની ઔદ્ોક્ગક િસાહતો-જી.આઇ.િી.સી.મા ંહિે 
‘પલગ એન્િ પલે’ના ધોરણ ેઈન્ફ્ાસટ્કચર ક્નમામિણ થયા ંછે. એસટેટમાં 
આિનાર કારખાનદેાર સીધા પોતાના મશીન ગોઠિ ેઅન ેઉતપાદન 
શરૂ કરે ત ેપ્રકારની અતયાધકુ્નક સકુ્િધાઓ સાથેના શિે સરકારે તયૈાર 
કયામિ છે. 

છેલ્લા બે દાયકાની ક્િકાસ યાત્રા બાદ આજે રાજયમાં ૩૫ 
લાખ એમ.એસ.એમ.ઈ યુક્નટ કાયમિરત છે. એમ.એસ.એમ.ઈ 
સેકટરથી જ ગુજરાત આતમક્નભમિરતાનું લક્ય પ્રાતિ કરી શકશે. 
ગુજરાતના મોરબીનો ક્સરાક્મક ઉદ્ોગ એકમાત્ર ઇન્િસસટ્યલ પાક્ક 
છે જે ચાઇનાને ઉતપાદન ક્ષેત્રે હંફાિે છે. ગયા િષવે તો મોરબીએ 
ચાઇનાને જ ક્સરાક્મક ઉતપાદનો ક્નયામિત કયામિ છે જે ગુજરાતની 
ઔદ્ોક્ગક ક્ષમતા દશામિિે છે.

આ પ્રસગં ેપાટણ, આણદં, િલસાિ, સરુત, િિોદરા, બનાસકાઠંા, 
મોરબી અને અમદાિાદ ક્જલ્લામાંથી જી.આઇ.િી.સી.ના 
અક્ધકારીશ્ીઓ-પદાક્ધકારીશ્ીઓ, પાટણ જી.આઇ.િી.સી.ના ચરેમને 
શ્ી બળિતંક્સહં રાજપતૂ ઓનલાઇન જોિાયા હતા. મખુયમતં્રીશ્ીના 
અક્ધક મખુય સક્ચિ શ્ી એમ. કે. દાસ તથા જી.આઇ.િી.સી.ના એમ.િી. 
શ્ી એમ. થને્ારસન ગાધંીનગરથી જોિાયા હતા. •

આસપાસ

økwshkík ૧૬ માર્ચ, ૨૦૨૧64



સાણંદમાં દેશનો સૌથી મોટો મલટી-મોડેલ લોનજસસટક પાક્ક સથપાશે
મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીની ગુજરાતને સિાુંગી 

ક્િકાસ ક્ષેત્રે ઉત્તમથી સિયોત્તમ તરફ લઇ જિાની ક્નણામિયકતામાં 
િધુ એક ક્પચછ ઉમેરાયુ છે. મુખયમંત્રીશ્ીની ઉપસસથક્તમાં રાજય 
સરકારના ઉદ્ોગ અને ખાણ ક્િભાગે અદાણી પોરસમિ એન્િ SEZ 
ક્લક્મટેિ સાથ ેસાણદંમા ંઓટોમોબાઇલ હબ નજીક ક્િરોચનનગરમાં 
૧૪પ૦ એકર ક્િસતારમાં અંદાક્જત રૂ. પ૦ હજાર કરોિના 
સંભક્િત રોકાણ સાથે ભારતનો સૌથી ક્િશાળ મલટી મોિેલ 
લોક્જસસટક પાક્ક સથાપિા માટેના MoU કયામિ છે. આ મસલટ-મોિલે 
લોક્જસસટક પાક્ક રપ હજારથી િધુ લોકોને પ્રતયક્ષ કે પરોક્ષ 
રોજગારીના અિસરો પૂરા પાિશે. 

રાજય સરકાર િતી આ MoUપર મુખયમંત્રીશ્ીના અક્ધક 
મુખય સક્ચિ અને ઉદ્ોગ-ખાણ અક્ધક મુખય સક્ચિ શ્ી એમ. કે. 
દાસ અને અદાણી પોરસમિ એન્િ SEZ ક્લ. ના CEO શ્ી કરણ 
અદાણીએ પરસપર હસતાક્ષર કયામિ હતા. આ પાક્ક િેડિકેટેિ ફ્ેઈટ 
કોડરિોર તેમજ ગુજરાતનાં તમામ મુખય બંદરો સાથે સીધું જોિાણ 
ધરાિનારો અદ્તન સુક્િધાયુકત પાક્ક બનશે. 

પ્રધાનમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ‘આતમક્નભમિર 
ભારત’ના ક્િઝનને અનુરૂપ આ પ્રોજેકટથી રાજયના 
લોક્જસસટક ખચમિમાં માતબર ઘટાિો થશે. આ પાક્ક દેશના 
અગ્રણી ઓટો હબ અમદાિાદ સાથે તેમજ આિનાર 
સમયમાં ગુજરાતમાં ઉભા થનારાં અન્ય ઔદ્ોક્ગક ક્ષેત્રો 
સાથ ેકનસેકટક્િટી પરૂી પાિિાનુ ંશે્ષ્ઠ માધયમ પણ બનશ.ે 

મખુયમતં્રીશ્ીના અક્ધક મુખય સક્ચિ શ્ી એમ.કે.દાસે 
આ અંગેની િધુ ક્િગતો આપતાં જણાવયું કે, આ પાક્કમાં 
સથપાનાર એર કાગયો ટક્મમિનલ 4.6 ડક.ક્મ. લંબાઈનો રનિે ધરાિતુ ં
હશ,ે જનેા પડરણામ ેઅતયતં મોટા ંમાલિાહક ક્િમાનો કે જહાજોને 
હેન્િલ કરી શકશે અને તેથી સથાક્નક અને એકસપોટમિ માકકેટ સાથે 
કનેસકટક્િટી મળશે. 

આ પાક્કમાં રેલ ફ્ેઈટ ટક્મમિનલ પણ હશે તેની ડદલહી-મુંબઈ 
ઈન્િસસટ્યલ કોડરિોર પ્રોજેકટના ભાગરૂપ િેડિકેટેિ ફ્ેઈટ કોડરિોર 
સાથ ેસીધી કનસેકટક્િટી આપિામાં આિશે. અહીં 90 લાખ ચોરસ 
ફકૂટ ક્િસતારમાં િેરહાઉસ ઝોન ક્િકસાિિામાં આિશે, જે એર 
ફ્ેઈટ સટેશન (4.5 મેક્ટ્ક ટન), ગ્રેિ-એ િેરહાઉસ, કોલિ સટોરેજ 
સક્હતની સુક્િધાથી સજ્ હશે. આ ઉપરાંત, આ પાક્કમાં 3 લાખ 
ચોરસ ફકૂટ ક્િસતારમાં ક્બઝનેસ સેન્ટર અને લોક્જસસટક ક્ષેત્રે 
પ્રક્શક્ક્ષત માનિબળ મળી રહે તે માટે એક અલાયદું સસકલ 
િેિલપમેન્ટ સેન્ટર પણ સથાપિામાં આિશે. પાક્કની સથાપના 
અંગેની તમામ જરૂરી કાયદાકીય મંજૂરીઓ મળયા બાદ છ 
મક્હનામાં ક્નમામિણ કાયમિ શરૂ કરીને તબક્કાિાર ત્રણ િષમિમાં સમગ્ર 

પ્રોજેકટ પૂણમિ કરિાનું આયોજન છે. 
મખુયમતં્રી શ્ી ક્િજયભાઈ રૂપાણીના માગમિદશમિનમા ંગજુરાતમાં 

અતયંત ઝિપથી ઔદ્ોક્ગક ક્િકાસ થઈ રહ્ો છે અને રાજયના 
ક્બઝનેસ-ઉદ્ોગો ક્િશ્વકક્ષાએ િધુ સપધામિતમક બની રહ્ા છે તયારે 
આ પાક્કની સથાપનામાં ભક્િષયની જરૂડરયાતોને ધયાને રાખી 
ગુજરાતને ઇન્િસસટ્યલ હબ બનાિિાનું એક િધુ ક્સમાક્ચહ્ન 
પ્રસથાક્પત કરિાનો હેતુ છે. 

આ પાક્કમાં સથાક્પત િેરહાઉસમાં 38 લાખ ચોરસ ફકૂટમાં 
ટેકસટાઈલ, બલક, ઈ-કોમસમિ અને બીટીએસ સુક્િધાઓ; 9 લાખ 
ચોરસ ફકૂટ ક્િસતારમાં બોન્િેિ િેરહાઉક્સસ, 4 લાખ ગ્રેિ-એ 
પેલેટાઈઝિ ફેસીક્લટી અને 60,000 પેલેરસની ટેમપરેચર કન્ટ્ોલિ 
પલેટેાઈઝિ ફેસીક્લટી હશ.ે 
3.3 લાખ ક્ષમતા સામ ેઆ 
કન્ટ ેનર યાિ મિમાં  ચાર 
હેન્િક્લંગ લાઇન સાથેના 

ટ ી ઈયુ  (ટ્ ેંન્ ટ ી  ફ કૂટ 
ઈક્ક્િેલન્રસ) હશે. આ 
ઉપરાંત, અન્ય કાગયો 
હેન્િક્લંગ આંતરમાળખામાં સટીલ કાગયો યાિમિ 4 લાખ મે.ટન, કાર 
યાિમિ (30,000 કાર), એગ્રી ક્સલોસ (1 લાખ મે.ટન), પીઓએલ 
ટેન્ક ફામમિ (3.5 લાખ કે.એલ) અને સીમેન્ટ ક્સલોસ (1 લાખ 
મે.ટન) સક્હતની સુક્િધાઓ પણ ઉપલબધ થિાની છે. 

રાજયના કોસમપ્રહેસન્સિ ઇન્િસસટ્યલ િિેલપમને્ટમા ંઅમદાિાદ 
મહાનગર મહત્િનું પ્રદાન છે તથા અમદાિાદ નજીકના સાણંદમાં 
પાછલા બે દાયકામાં મોટાપાયે ઔદ્ોક્ગક ક્િકાસ થયેલો છે. અને 
આ સમગ્ર ક્િસતાર દેશના ઓટોમોબાઈલ હબ તરીકે ઊભરી 
આવયો છે તયારે આ મલટી-મોિેલ લોક્જસસટક પાક્કની સથાપનાથી 
સામાક્જક-આક્થમિક ક્િકાસના અનકે નિા અિસરો ઊભા થશ ેઅને 
અમદાિાદ ક્જલ્લામાં મોટા પાયે રોજગારીનું સજમિન પણ થશે. •

1450 અેકર વિસતારમાં સ્થપાનારાે 
આ પાક્મ ડવેડકેટેડ અેર કાગાગો 
કાેમ્પલેક્સથી સજજ 

મલટી-માેડલે લાેત્જસ્સ્ક પાક્મને 
ડાયરકેટ અેર-રલે અને રાેડ 
કનેસ્ટિવિટી પૂરી પડાશે

અંદાજ ેરૂ. 50,000 કરાેડના 
મૂડીરાેકાણ સાથ ે25,000 લાેકાનેે 
મળશ ેપ્રત્યક્ કે પરાેક્ રાેજગારી

િધુમાં િધુ ૬ મષહનામાં પ્રાજેટેિ 
શરૂ કરી તબક્કાિાર ત્રણ િિ્મમાં 
પ્રાજેકેટ પૂણ્મ કરાશે
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મૅડરટાઇમ ઇસન્ડ્ા સનમટ-૨૦૨૧નું પ્ધાનમંત્ીશ્ીના હસતે વર્ુ્ષઅલ ઉદ્ાટન
૧૬૦૦ ડકલોક્મટર લાબંો વયહૂાતમક 

સમુદ્રડકનારો ધરાિતું ગુજરાત સમગ્ર 
દેશના ૪૦ ટકાથી િધ ુકાગયો હેન્િક્લગંથી 
ગેટિે ઓફ ઇસન્િયા બન્યું છે અને 
ક્િદેશી મૂિીરોકાણ આકષમિિામાં દેશનાં 
અન્ય રાજયો માટે પણ પ્રેરણારૂપ બન્યું 
છે.તાજેતરમાં નિી ડદલહીમાં યોજાઈ 
રહેલી ‘મૅડરટાઇમ ઇસન્િયા સક્મટ-
૨૦૨૧’ના પ્રધાનમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદી દ્ારા થયેલ િચયુમિઅલ પ્રારંભ અિસરે ગુજરાતના મૅડરટાઇમ 
સેકટરની ક્સક્દ્ધઓની પ્રભાિક પ્રસતુક્ત મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઈ 
રૂપાણીએ િીડિયો કોન્ફરન્સ સંબોધનથી કરી હતી.

ભારત સરકારના પોરસમિ ક્શક્પંગ એન્િ િોટરિેઝ પ્રભાગના 
કેન્દ્રીય મંત્રી શ્ી મનસુખભાઈ માંિક્િયા, પેટ્ોક્લયમ મંત્રી  
શ્ી ધમવેન્દ્ર પ્રધાન તેમજ આંધ્રપ્રદેશના મુખયમંત્રી શ્ી જગનમોહન 
રેડ્ી, િેનમાક્કના ટ્ાન્સપોટમિ ક્મક્નસટર શ્ીયુત બેની એંગલ ક્રિસટ, 
િી.પી. િલિમિના ગ્રૂપ ચેરમેન શ્ીયુત સુલતાન અહેમદ ક્બન 
સલુયેમાન, તમેજ મડેરટાઇમ, ક્શક્પગં અન ેપોરસમિ સકેટરના તજજ્, 
અગ્રણી સંચાલકો આ ક્ત્રડદિસીય સક્મટના ઉદ્ાટનમાં સહભાગી 
થયા હતા.મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઈ રૂપાણીએ આ સક્મટના 
ઉદ્ાટન સત્ર દરક્મયાન િીડિયો સંબોધન કરતાં કહ્ં કે, સૌના 
સક્હયારા પ્રયાસોથી મૅડરટાઇમ સેકટરને િૈક્શ્વક અથમિતંત્ર સાથે 
જોિિા અને આતમક્નભમિર ભારતની સંકલપના સાકાર કરિા આ 
સક્મટનું આયોજન ઉપયુતિ બનશે.

તેમણે જણાવયું કે, કેન્દ્ર સરકારે ભારતના મૅડરટાઇમ સેકટરને 
આંતરરાષ્ટ્રીય સતરે સપધામિ કરિા માટે સક્ષમ બનાિિા િિાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની આગેિાનીમાં અનેક પહેલ કરી છે જેના 
સુખદ પડરણામો મળયાં છે.ગુજરાત પાસે ભારતનો સૌથી લાંબો 
દડરયાકાંઠો છે. િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જયારે ગુજરાતના 
મુખયમંત્રી હતા તયારે તેઓએ ગુજરાતને મળેલી આ કુદરતી ભેટ 

સમા દડરયાકાઠંાના ક્િકાસથી રાજયના 
પોટમિ લેિ િેિલોપમેન્ટની બલુ ક્પ્રન્ટ 
તૈયાર કરી આપી હતી. આજે 
ગુજરાતની આ ભૌગોક્લક સસથક્તનો 
ફાયદો જનકલયાણ માટે ઉઠાિિાની 
ડદશામાં કાયમિ કરી રહ્ા છીએ.

મુખયમંત્રીશ્ીએ ગુજરાતના 
મૅડરટાઇમ સેકટરને નિી ઊંચાઈએ 
લઈ જિા માટ ે િિાપ્રધાનશ્ીનો 

આભાર વયતિ કરતા ંકહં્ કે, તમેની દરૂદક્શમિતાન ેકારણ ેજ ગજુરાત 
મૅડરટાઇમ યુક્નિક્સમિટીની સથાપના થઇ છે. રાજયના યુિાનો 
મૅડરટાઇમ યુક્નિક્સમિટી થકી વયાિસાક્યક જ્ાન મેળિી રહ્ા છે. 
ગુજરાત મૅડરટાઇમ યુક્નિક્સમિટીએ નેધરલેન્િની એસ.ટી.સી. 
ઇન્ટરનેશનલ ઇરાસમસ યુક્નિક્સમિટી અને િેનમાક્કની કોપનહેગન 
ક્બઝનેસ સકકૂલ સાથે સટ્ેડટક્જક પાટમિનરક્શપ કરી છે.ગુજરાત 
મૅડરટાઇમ ક્ષેત્રે કુશળ માનિ સંસાધન પૂરૂં પાિિા આ મેડરટાઇમ 
યુક્નિક્સમિટીથી સજ્ છે. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ ગુજરાતમાં અલંગ ક્શપ ડરસાઇકક્લંગ યાિમિ 
દેશની કુલ ડરસાઇસક્લંગ એસકટક્િટીમાં ૯૮ ટકા ક્હસસો ધરાિતું 
અગ્રેસર યાિમિ છે તેનું ગૌરિ કયુું હતું. મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું કે 
ગુજરાતમાં ૪૮ નોન મેજર અને ૧ મેજર પોટમિ પરથી કાગયો 
હેન્િક્લંગ થાય છે.રાજય સરકારના સાહસ ગુજરાત મૅડરટાઇમ 
બોિવે ૮૦ હજાર કરોિથી િધુના ઇન્િેસટમેન્ટ ઈન્ટેન્શન્સ મેળવયા 
છે. પંડિત દીનદયાળ પોટમિ ટ્સટ સાથે સમગ્રતયા મૅડરટાઇમ બોિવે 
૧.૫૦ લાખ કરોિના ઇન્િેસટમેન્ટ ઈન્ટેન્શન્સ મેળવયા છે.

શ્ી ક્િજયભાઈ રૂપાણીએ ભાિનગરમાં રૂ. ૧૯૦૦ કરોિના 
રોકાણ સાથે ક્િશ્વનું સૌપ્રથમ સી.એન.જી. ટક્મમિનલ બનિા જઈ 
રહ્ં છે તેનો ઉલ્લેખ કરતાં કેન્દ્ર સરકારના સાગરમાલા પ્રોજેકટ 
અન્િયે રાજયના ૬ બંદરનાં ક્િકાસકાયયો ચાલી રહ્ાં છે તેની પણ 
ભૂક્મકા આપી હતી. •
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ગુજરાત બા્ોટેકનોલોજી ્ુનનવનસ્ષટી અને  
નવશ્વનવખ્ાત ્ુનનવનસ્ષટી ઓફ એડડનબગ્ષ વચ્ે MOA 

મુ ખ ય મં ત્ર ી  શ્ ી 
ક્િજયભાઇ રૂપાણીના 
દૃસટિિંત નેતૃતિમાં ગુજરાતે 
િૈક્શ્વક ક્શક્ષણની િધુ એક 
નિતર પહ ેલ ગુજરાત 
બ ા ય ો ટ ેક ન ો લ ો જી 
યુક્નિક્સમિટીના માધયમથી 
કરી છે. તાજેતરમાં ગુજરાત 
બાયોટેકનોલોજી યુક્નિક્સમિટી 
અને યુ.કે.ના સકોટલેન્િ સસથત યુક્નિક્સમિટી ઓફ એડિનબગવે ભારત 
અને ક્િશ્વને ગુજરાત ડરસચમિ, ઇનોિેશન અને ઉચ્દક્ષતા પ્રાતિ 
ક્િદ્ાથથીઓ આિનારા ભક્િષયમાં પૂરા પાિી શકે તે હેતુસર 
ગાંધીનગરમાં એક મહત્િપૂણમિ MOA સંપન્ કયામિ હતા. 

મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીની પ્રતયક્ષ ઉપસસથક્તમાં 
થયલેા આ MOA એકસચેંજ સડેરમનીમા ંક્રિડટશ હાઇકક્મશનર 
ટ ુઇસન્િયા શ્ીયતુ એલકેસ, યકુ્નિક્સમિટી ઓફ એિન બગમિના િાઇસ 
ચાન્સેલર શ્ીયુત પ્રોફેસર ક્પટર મેથીસન, ભારત સરકારના 
ક્પ્રસન્સપલ સાયસન્ટડફક એિિાઇઝર પ્રો. કે. રાઘિન િચયુમિઅલ 
માધયમથી જોિાયા હતા. 

મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીની ઉપસસથક્તમાં આ 
MOAનું પરસપર આદાન-પ્રદાન રાજય સરકારના સાયન્સ 
ટેકનોલોજી સક્ચિ શ્ી હાડરત શુકલા અન ેગુજરાત તથા રાજસથાન 
માટેના ક્રિડટશ િેપયુટી હાઇકક્મશનર શ્ીયુત ક્પટર કકૂક િચ્ે 
કરિામાં આવયું હતું. 

મખુયમતં્રીશ્ીએ આ તકન ેગજુરાત માટે એક મહત્િપણૂમિ અિસર 
ગણાિતા ં જણાવયુ ં કે, ક્િકાસનંુ રોલમોિેલ ગજુરાત ઔદ્ોક્ગક, 
પ્રિાસન સક્હતનાં ક્ષતે્રોના ક્િકાસ સાથ ેિલિમિ કલાસ એજયકેુશન 
હબ તરીકે પણ ઊભરી આવયુ ંછે. ગજુરાતમા ંક્િશ્વ સમકક્ષ બહધુા 
ક્િષયોના તજજ્ ક્શક્ષણ-અભયાસ માટે રાજય સરકાર સેકટર 
સપકે્સડફક યકુ્નિક્સમિટીના કન્સપેટ સાથે આગળ િધી રહી છે. 

રાજયની આિનારી પેઢીને બાયોટેકનોલોજી ક્ષેત્રના િતમિમાન 
સમયની માંગ અનુસાર ક્િશ્વકક્ષાનું ક્શક્ષણ ઘર આંગણે મળી રહે 
તે માટે ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી યુક્નિક્સમિટીએ આ નિીન પહેલ 
કરીને સકોટલેન્િ યાિમિ-યુ.કે.ની એડિન બગમિ યુક્નિક્સમિટી સાથે તજજ્ 
ક્શક્ષણ વયિસથાના MOA કયામિ છે. આ MOAના પડરણામ 
સિરૂપે ઇનોિેડટિ ડરસચમિ એન્િ િેિલપમેન્ટ સેકટરમાં િલિમિ 
સાયસન્ટસટ અને સબજેકટ એકસપટમિના જ્ાનનો લાભ ગુજરાતના 
ક્િદ્ાથથીઓને મળતો થિાનો છે. 

શ્ ી  ક્ િ જ ય ભ ા ઇ 
રૂપાણીએ ગજુરાતન ેનોલજે 
ક્ડ્રિન ઇકોનોમી તરીક ે
પ્ર સ થ ા ક્ પ ત  ક ર િ ા ન ા 
બહુઆયામી ઉદેૃશ સાથે 
ધોલરેામા ંG-SER એટલે 
કે સપેક્શયલ એજયુકેશન 
ડરજયન રાજય સરકાર 
સથાપિાની છે તેની પણ 

ભૂક્મકા આપી હતી. 
મહામારી, આનિુકં્શક રોગ, કલાયમટેચેન્જ, ફકૂિ ક્સકયુડરટીનાં 

ક્ષતે્રોમા ંમાનિજાત માટેની સમસયાઓનો સામનો કરિાની ક્ષમતા 
બાયોટેકનોલોજીમાં છે. રાજય સરકારે ગુજરાતમાં ઇનોિેશન ઇકો 
ક્સક્સટમનો ક્િકાસ કરિા ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી યુક્નિક્સમિટી 
પણ શરૂ કરી છે. એટલું જ નક્હ, બાયોટેકનોલોજી ક્ષેત્રને સંલગ 
અદ્તન સટેટ ઓફ ધી આટમિ બાયોસેફટી લેિલ-૩ લેબ સથાપિા 
આ િષમિના બજેટમાં બે કરોિ રૂક્પયાનું પ્રાિધાન પણ કયુમિ છે. શ્ી 
ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી યુક્નિક્સમિટી અને 
યુક્નિક્સમિટી ઓફ એડિનબગમિ િચ્ેની આ સહભાક્ગતા એક નિું 
ક્સમાક્ચહ્ન બનશે એિો દ્રઢ ક્િશ્વાસ વયકત કયયો હતો. 

ક્રિડટશ હાઇ કક્મશનર ટ ુઇસન્િયા શ્ીયતુ એલકેસ ેજણાવયુ ંકે, 
ગુજરાત એજયુકેશન, ઇન્િેસટમેન્ટ અને ટેલેન્ટમાં ભારતનું 
પાયોક્નયર સટેટ છે. 

આ પ્રસંગે ભારત સરકારના બાયોટેકનોલોજી ક્િભાગના 
સક્ચિ િૉ. રેનુ સિરૂપ, મુખયમંત્રીશ્ીના સક્ચિ શ્ી અક્શ્વનીકુમાર, 
બાયોટેકનોલોજી ક્મશન િાયરેકટર શ્ી સક્ચન ગંુસાઇ િગેરે 
ઉપસસથત રહ્ા હતા. 

સાયન્સ ટેકનોલોજી સક્ચિ શ્ી હાડરત શુકલાએ આ અંગેની 
િધુ ક્િગતો આપતાં જણાવયું કે, આ ભાગીદારીથી મેડિકલ, 
ઇન્િસસટ્યલ, એક્ગ્રકલચરલ અને એન્િાયમવેન્ટલ બાયોટેનિોલોજી 
જેિા ક્િષયોમાં ઇનોિેડટિ માસટસમિ પ્રોગ્રામસ તેમજ ઇન્િસટ્ી સાથે 
સકંક્લત પીએચિી પ્રોગ્રામસ ઉપલબધ થશ ેઅન ેઆ તમામ પ્રોગ્રામસ 
2021-22ના શૈક્ષક્ણક સત્ર માટે ચાલુ થશે. 

ગાંધીનગર ખાતે સથપાનારી આ ઇનોિેડટિ અને મોિનમિ 
ઇસન્સટટ્ૂશનમાં ફેકલટી િેિલપમેન્ટ, ક્િક્ઝડટંગ ફેકલટી, સટુિન્ટ 
મોક્બક્લટીની સુક્િધાઓ તેમજ િૈક્શ્વક કક્ષાનું શૈક્ષક્ણક અન ે
સંશોધન માટેનું િાતાિરણ ઊભું કરિા માટેની પૉક્લસીઓ પણ 
યકુ્નિક્સમિટી ઓફ એડિનબગમિ દ્ારા સાથ ેમળીન ેઘિિામા ંઆિશ.ે•
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ગુજરાત હાઇકોટ્ષની હીરકજ્ંતીના ઉપલક્્માં  
ટપાલ ડટડકટ અને ફસટ્ષ ડે કવરનું અનાવરણ 

કાયદાનું શાસન, સુશાસન કે સુરાજયનો આધાર છે. 
ન્યાયતંત્રએ સકારાતમક અને રચનાતમક રીતે ભારતીય બંધારણનું 
અથમિઘટન કરીને એને હંમેશાં મજબૂત કયુું છે. ન્યાયતંત્રએ 
નાગડરકોના અક્ધકારો અને સિતંત્રતાના ક્ષેત્રોમાં એની ભૂક્મકા 
ભજિીન ેકાયદાના શાસનન ેસથાક્પત કરિા અન ેએન ેજાળિિાની 
કામગીરી પણ કરી છે. તાજેતરમાં િિાપ્રધાન શ્ી નરને્દ્રભાઇ 
મોદીએ િીડિયો કોન્ફરસન્સંગ દ્ારા ગુજરાત હાઈકોટમિની 
હીરકજયંતી મહોતસિની ઉજિણીના ઉપરિમે આયોક્જત એક 
કાયમિરિમને સંબોધન કયુું હતું. 

તેમણે ગુજરાત હાઈકોટમિની સથાપનાનાં 60 િષમિ પૂણમિ થિાની 
યાદગીરી સિરૂપે એક પોસટેજ સટેમપ (ટપાલ ડટડકટ)નું લોકાપમિણ 
પણ કયુું હતું.

િિાપ્રધાનશ્ીએ કહ્ ંહતંુ કે, બધંારણના મલૂયોન ેજીિતં રાખિા 
માટે ન્યાયતંત્રએ એની જિાબદારી સુપેરે અદા કરી છે. 
િિાપ્રધાનશ્ીએ કહ્ં હતું કે, ભારતીય સમાજમાં કાયદાનું શાસન 
આપણી સભયતા અને સામાક્જક તાણાિાણાના આધાર રહ્ં છે. 
આ જ મંત્રએ આપણા સિતંત્રતા સંગ્રામમાં દેશિાસીઓને નૈક્તક 
તાકાત આપી હતી. આ જ ક્િચારને આપણા બંધારણના 
ઘિિૈયાઓએ પણ બંધારણની રચના સમયે સૌથી િધુ મહત્િ 
આપયું હતું. આપણા બંધારણની પ્રસતાિનામાં કાયદાનું શાસન 
સથાક્પત કરિાનો સંકલપ જ વયતિ કરિામાં આવયો છે. 

િિાપ્રધાનશ્ીએ રોગચાળાના મુશકેલ સમયગાળા દરક્મયાન 
ન્યાયતંત્રની પ્રક્તબદ્ધતાને ક્બરદાિી હતી. તેમણે કહં્ હતું કે, 
ગુજરાત હાઈકોટટે િીડિયો કોન્ફરસન્સંગ દ્ારા સુનાિણી િહેલામાં 
િહેલી તકે શરૂ કરિી, એસએમએસ કોલ-આઉટ, કેસનું 
ઇ-ફાઇક્લગં અન ે‘ઇમલે માય કેસ સટેરસ’ જિેી પહેલો અપનાિીને 
એની પડરિતમિન અને ટેકનોલોજીના સિીકારની ક્ષમતા પ્રદક્શમિત 

કરી હતી. કોટટે યુટ્ૂબ પર એના ડિસપલે બોિમિનું પ્રસારણ પણ શરૂ 
કયુું હતું તથા િેબસાઇટ પર એના ચુકાદા અને આદેશો પણ 
અપલોિ કયામિ હતા. ગુજરાત હાઈકોટમિ દેશની પ્રથમ કોટમિ બની 
હતી, જેણે કોટમિની કાયમિિાહીનું સટ્ીક્મંગ કયુું હતું. 

કેન્દ્રીય કાયદા અને દૂરસંચાર મંત્રી શ્ી રક્િશંકર પ્રસાદે 
ગુજરાત હાઇકોટમિની સથાપનાના ૬૦ િષમિ પૂણમિ થિા અિસરે 
ન્યાયપાક્લકા સાથે જોિાયેલા સૌને અક્ભનંદન અને શુભેચછાઓ 
પાઠવયા હતા. 

 મખુયમતં્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ કહ્ ંકે, બૃહદ મુબંઈમાથંી 
ગુજરાત રાજય અલગ થયું તયારે ઘણા લોકોના મનમાં શંકા હતી 
કે ખારોપાટ, બંજર જમીન અને આિિો મોટો દડરયાકાંઠો એ 
ક્સિાય ગુજરાત પાસે કાંઇ નથી, એ ગુજરાત કરશે શું? પરંતુ 
ગુજરાતીઓની સૂઝબૂઝ અને સિબળ થકી એ જ ગુજરાત આજે 
દેશમાં ક્િકાસનું રોલ મોિલ પ્રસથાક્પત થયું છે. 

આ પ્રસંગે સિયોચ્ અદાલતના ન્યાયાધીશ જસસટસ શ્ી એમ. 
આર. શાહ, ગુજરાત હાઇકોટમિના ચીફ જસસટસ શ્ી ક્િરિમનાથ, 
ભારતના સૉક્લક્સટર જનરલ શ્ી તુષાર મહેતા તેમજ રાજયના 
એિિોકેટ જનરલ શ્ી કમલ ક્ત્રિેદીએ પ્રાસંક્ગક સંબોધનો કયાું 
હતાં અને ગુજરાત હાઇકોટમિની ૬ દાયકાની ઉત્તરોત્તર પ્રગક્તની 
ભૂક્મકા આપી હતી. ન્યાયાધીશો, િકીલો, બાર એસોક્સએશનના 
સભયો સક્હત કાયદા ક્ષેત્રના અગ્રણીઓ આ િેળાએ ઉપસસથત 
રહ્ા હતા. •
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અમદાવાદમાં ફામ્ષ ફ્રેશ ફરેસસટવલ-2021 

રાજયપાલ શ્ી આચાયમિ દેિવ્રતજીએ 
અમદાિાદમાં સાબરમતી ડરિરફ્ન્ટ ખાતે 
ગજુરાત સરકારના કૃક્ષ ખિેતૂ કલયાણ અને 
સહકાર ક્િભાગ આયોક્જત ક્ત્રડદિસીય 
ફામમિ ફ્શે ફેસસટિલનું મુખયમંત્રી શ્ી 
ક્િજયભાઈ રૂપાણીની પ્રેરક ઉપસસથક્તમાં 
ઉદઘાટન કયુું હતું. 

રાજયપાલ શ્ી આચાયમિ દેિવ્રતજીએ 
આ અિસર ે જણાવયું હતંુ કે, રાજયનો 
નાગડરક રોગમુકત બને એ જ રાજય 
સરકારનો ક્નધામિર છે. તેમણે આ પ્રસંગે 
રાજય સરકાર દ્ારા પ્રાકૃક્તક ખેતી માટે 
લેિાઈ રહેલાં સંખયાબંધ પગલાઓ અંગે 
સંતોષનો ભાિ વયતિ કયયો હતો.  

મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઈ રૂપાણીએ 
ફામમિ ફ્ેશ ફેસસટિલની ભૂક્મકા આપતાં 
જણાવયું હતું કે, પ્રજાને કેક્મકલમુતિ 
આહાર મળે અન ેખિેતૂોન ેસારા ભાિ મળે 
તે ઉદ્ેશથી રાજય સરકાર દ્ારા ફામમિ ફ્ેશ 
ફેસસટિલનું આયોજન કરિામાં આવયું છે.

નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી નીક્તનભાઈ 
પટેલે જણાવયંુ હતુ ંકે, ફામમિ ફે્શ ફેસસટિલથી 
ખતેપદેાશ ઉતપાદક અન ેખિેતૂ બનંને ેલાભ 
થશે. ખેતપેદાશમાં મૂલયવૃક્દ્ધના પગલે 
ખેિૂતોને સારા ભાિ મળી રહ્ા છે અને 
ખેિૂતોએ આ પ્રકારના આયોજનનો 
મહત્તમ લાભ લેિો જોઈએ. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ બંજર જમીનમાં 

બાગાયતી ખેતી માટે રાજય સરકારની 
નિી પહેલ મુખયમંત્રી બાગાયત ક્િકાસ 
ક્મશનના પગલે ખેિૂતો તરફથી પ્રાતિ 
થયેલ ા  પ્ર ક્તસાદની  ક્િગતો  પણ 
રાજયપાલશ્ીન ેઆપી હતી. મખુયમતં્રીશ્ીએ 
પ્રાકકૃ્તક ખેતી કરતા ખેિૂતો ઉપરાંત 
મૂલયવૃક્દ્ધ કરી ક્નકાસ કરતા ખેિૂતો સાથે 
સંિાદ સાધી તેમને પ્રોતસાક્હત કયામિ હતા. 

આ કાયમિરિમમા ંકૃક્ષ મતં્રી શ્ી આર.સી.
ફળદુ તેમજ કૃક્ષ ખેિૂત કલયાણ અને 
સહકાર ક્િભાગના સક્ચિ શ્ી મક્નષ 
ભારદ્ાજ, ગુજરાત એગ્રોના એમ.િી શ્ી 
રંધાિા સક્હત ઉચ્ અક્ધકારીઓ તેમજ 
અમદાિાદ ક્જલ્લા િહીિટીતંત્રના ઉચ્ 
અક્ધકારીઓ પણ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

ગુજરાતના નવનવધ ્ાત્ાધામોને હવાઇમાગગોથી જોડવાનું નક્કર આ્ોજન 
મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઈ રૂપાણીએ આદ્શડકત પીઠ 

અબંાજીની મલુાકાત લઈ માતાજીના ભક્તિભાિપિૂમિક પજૂન અચમિન 
શ્ીમતી અંજક્લબહેન રૂપાણી સાથે કયામિ હતા.

મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઈ રૂપાણીએ રાજયના શ્દ્ધાં -  
આસથા કેન્દ્રો અંબાજી, સોમનાથ, પાક્લતાણા, દ્ાડરકા િગેરે 
જગયાએ દશમિનાથથીઓ ઝિપથી પહોંચી શકે અને દશમિન કરી શકે 
તેિી સુક્િધા ઊભી કરિા માટે આ યાત્રાધામોને હકે્લકોપટર સેિા 
જેિી હિાઈસેિાથી જોિીને િધુ સુગ્રક્થત કરિાની નેમ વયતિ 
કરી હતી.

અંબાજીમાં આદ્શડકત અંબે માના દશમિન કરી પ્રચાર માધયમો 

સાથેની િાતચીતમાં મુખયમંત્રીશ્ીએ કહ્ં કે આ હેતુસર રાજય 
સરકાર દ્ારા આ િષમિના બજેટમાં જોગિાઈ પણ કરિામાં આિી 
છે.યાત્રાધામ અંબાજીમાં િેિલપમેન્ટ પલાન અને માસટર પલાન 
ઝિપથી પૂણમિ કરીને તેના આધાર ઉપર અંબાજી મંડદરની ભવયતા 
ક્િશાળતા ઊભી કરિામાં આિશે. 

શ્ી ક્િજયભાઈ રૂપાણીએ અંબાજીનો િેલ પલાન્િ ક્સટી તરીકે 
ક્િકાસ કરીન ેઆ પક્િત્ર ધામના દશમિન ેઆિતા લાખો શ્દ્ધાળઓુને 
પ્રાથક્મક સુક્િધાઓ સક્હતની સેિા પૂરી પાિિા અંબાજી 
િેિલપમેન્ટ ઓથોડરટીને િધુ સુદૃઢ બનાિિાની પણ ક્િસતૃત 
જાણકારી આપી હતી. •

આસપાસ
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કોરોના વેસકસનેશન ક્ષેત્ે દેશભરમાં મોખરે ગુજરાત

રાજયના નાગડરકોને કોરોનાથી રક્ષીત કરિા માટે રાજય 
સરકારે મક્કમ ક્નધામિર કરીને સમયબધધ આયોજન કયુમિ છે. 
િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદી દ્ારા દેશના નાગડરકોન ેકોરોનાની 
રસીથી સુરક્ષીત કરિામાં આિી રહ્ાં છે તયારે ગુજરાતમાં પણ 
કોરોના િોરીયસમિ અને ફ્ન્ટ લાઇન કોરોના િોરીયસમિને રસીકરણ 
ક્ષતે્ર ેગજુરાત દેશભરમા ંઅગ્રસેર રહં્ છે. આ અગં ેમાક્હતી આપતા 
નાયબ મખુયમતં્રીશ્ી નીક્તનભાઈ પટેલ ેજણાવયુ ંહત ુકે, કોરોનાના 
રસીકરણના બીજા તબક્કામાં ૬૦ િષમિથી ઉપરના સીનીયર 
સીટીઝન અને ૪૫ િષમિ સુધીના ગંભીર પ્રકારના રોગોથી પીિાતાં 

નાગડરકો માટે રસીકરણનો પ્રારંભ સમગ્ર દેશમા ંતા. ૧ લી માચમિથી 
શરૂ થયો છે. આ માટે ગુજરાતમાં પણ સુદ્રઢ વયિસથા ગોઠિિામાં 
આિી છે. 

રાજયમાં કોરોના િોરીયસમિ અને ફ્ન્ટ લાઇન કોરોના 
િોરીયસમિને પ્રથમ તબક્કામાં જે રસીકરણ કરિામાં આવયું છે તેમાં 
પ્રક્ત ૧૦ લાખના માપદંિમાં ગુજરાત દેશભરમાં પ્રથમ રિમે છે. 
બીજા તબક્કાના આ રસીકરણ અક્ભયાન અંતગમિત રસી માટે 
લાયક લાભાથથીઓ કોક્િન પોટમિલ અથિા આરોગય સેતુ 
એપલીકેશનમાં ઓનલાઇન રજીસટ્ેશન કરાવયા બાદ રસી લઇ 

શકશે અથિા રસીકરણના સથળ પર જઇને નોંધણી કરાિીને 
પણ રસી લઇ શકશ.ે નોંધણી માટે આધાર કાિમિ અન ેજો આધાર 
કાિમિ ઉપલબધ ના હોય તો ક્નયત કરેલ આઇ ઓળખ કાિમિ પૈકી 
કોઇપણ એક ઓળખ કાિમિ તથા ૪૫-૫૯ િષમિના લાભાથથીને 
િોકટરનું પ્રમાણપત્ર ફરજીયાત રજુ કરિાનું રહેશે. 

તમેણ ેઉમયેુમિ કે, આ બીજા તબક્કાના રસીકરણ અક્ભયાન 
માટે અદંાજીત ૫૦૦ જેટલા સને્ટર (સરકારી+ખાનગી) રિમશ: 
તેમા ંિધારો કરિામા ંઆિશ.ે તમામ રસી લીધલે લાભાથથીઓને 
રસી આપી દેિાઇ છે. તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર જે-તે રસીકરણના 
સથળેથી આપિામાં આિશે. તમામ લાભાથથીને બીજા િોઝની 
જાણ સીસટમ દ્ારા કરિામાં આિશે.  

નાયબ મખુયમતં્રીશ્ીએ ઉમયેુમિ કે, સમગ્ર દેશમા ંફ્ન્ટ લાઇન 
કોરોના િક્કરોનું રસીકરણ શરૂ કરનાર ગુજરાત પ્રથમ રાજય 
છે. તા. ૩૧ મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ ના રોજથી ફ્ન્ટ લાઇન 
િક્કરોનું રસીકરણ સમગ્ર રાજયમાં શરૂ કરિામાં આિેલ છે 
જેમાં આજ ડદન સુધી ૪.૮૨ લાખ હેલથ કેર િક્કર પૈકી કુલ 
૪.૦૭ લાખ (૮૪%)થી િધ ુઅન ે૫.૪૧ લાખથી ફ્ન્ટલાઇન 
િક્કર પૈકી ૪.૧૪ લાખ (૭૭%) થી િધુને કોરોનાની રસીનો 
પ્રથમ િોઝ જયારે ૧.૬૪ લાખ લોકોન ેબીજા િોઝન ેપાત્ર હેલથ 
કેર િક્કર પૈકી ૧.૨૩ લાખ (૭૬%) ને બીજો િોઝ આપી 
દેિાયો છે. •

zuõ÷uhuþLk

૧. «fkþLk MÚk¤ : {krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, ç÷kuf Lkt. ૧૯/૧,  
zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh - ૩૮૨૦૧૦

૨. «fkþLkLke Mkk{rÞfíkk : Ãkkrûkf
૩. {wÿfLkwt Lkk{ ૧. MkkrníÞ {wÿýk÷Þ «k. ÷e., y{ËkðkË 

૨. økwshkík ykuVMkux «k. ÷e., y{ËkðkË
hkr»xÙÞíkk ¼khíkeÞ
MkhLkk{wt ૧. Mkexe r{÷ fBÃkkWLz, fktfrhÞk hkuz, y{ËkðkË

૨. siLk yk©{Lke Mkk{u, ðxðk hu÷ðu MxuþLk hkuz, 
ðxðk, y{ËkðkË

૪. «fkþfLkwt Lkk{ : {krníke rLkÞk{f, økwshkík Mkhfkh
hkr»xÙÞíkk : ¼khíkeÞ
MkhLkk{wt : {krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, ç÷kuf Lkt. ૧૯/૧,  

zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh - ૩૮૨૦૧૦
૫. íktºkeLkwt Lkk{ : yþkuf fk÷heÞk

hkr»xÙÞíkk : ¼khíkeÞ
MkhLkk{wt : {krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, ç÷kuf Lkt. ૧૯/૧,  

zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh - ૩૮૨૦૧૦
૬. {kr÷fLkwt Lkk{ : økwshkík Mkhfkh, {krníke ¾kíkwt

MkhLkk{wt : {krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, ç÷kuf Lkt. ૧૯/૧,  
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nwt yþkuf fk÷heÞk, {krníke rLkÞk{f ykÚke ònuh fhwt Awt fu, WÃkh sýkðu÷ ík{k{ 
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f[uhe, ç÷kuf Lkt. ૧૯/૧, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh - ૩૮૨૦૧૦
yþkuf fk÷heÞk, {krníke rLkÞk{f
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રાજ્ના કૃનર-ખેડૂત કલ્ાણ નવભાગને બે રાષ્ટ્રી્ સન્માન 
ગજુરાત સરકારે સંિેદનશીલતા સાથ ેિહીિટી ક્ષતે્ર ેપારદક્શમિતા 

લાિીને નાગડરકોને મહત્તમ સેિા પ્રદાન કરિાનો ક્નધામિર કયયો છે. 
લોકક્હતલક્ષી યોજનાનો પ્રારંભ, યોજનાનો સુદૃઢ અમલ િગેરે 
બાબતમાં ગુજરાતે સમગ્ર દેશમાં પથદશમિકરૂપે કાયમિ કરી રહ્ં છે. 
ઈનોિશેન, અતયાધકુ્નક ટેકનોલોજીનો અમલ, ડિક્જટલાઈઝેશનના 
સુભગ સમન્િયથી રાજયના નાગડરકોને ઝિપી, સરળ અને 
પારદશથી સેિાનો લાભ મળતો થયો છે. જેની માત્ર રાજયમાં જ 
નહી પરંત ુસમગ્ર દેશમા ંનોંધ લિેાઈ રહી છે. તાજેતરમાં રાજયના 
કૃક્ષ, ખેિૂત કલયાણ ક્િભાગને પ્રધાનમંત્રી ડકસાન સન્માન ક્નક્ધ 
યોજના અંતગમિત તેમજ કૃક્ષ ક્ષેત્રે ટેકનોલોજી ઇનોિેશન માટે એમ 
બે-બે પ્રક્તક્ષ્ઠત એિોિમિ સન્માન પ્રાતિ થયા છે. 

ભારત સરકારની મહત્િાકાંક્ષી ખેિૂત કલયાણ યોજના 
પ્રધાનમંત્રી ડકસાન સન્માન ક્નક્ધ યોજનામાં ગુજરાતના 
આડદજાક્ત કે્ષત્ર દાહોદ ક્જલ્લાને ક્ગ્રિન્સીસ ડરડે્રસલ-ફડરયાદ 
ક્નિારણની શ્ેષ્ઠતા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા એિોિમિ આપિાની 
જાહેરાત કરિામાં આિી છે. રાજયના કૃક્ષ સક્ચિ શ્ી 
મક્નષ ભારદ્ાજે આ અગેંની ક્િગતો આપતા ંજણાવયંુ 
હતું કે, ગુજરાતમાં પાકના િાિણી ક્િસતાર અને 
નુકશાનની ગણતરી-રિોપ એડરયા એસસટમેશન 
એન્િ લોસ એસસમેન્ટ માટે ક્જઓ સપાટીઅલ 
ટેકનોલોજીના ઉપયોગ બાબતે ગુજરાત રાજયને 
ક્જઓ-સપાટીઅલ ટેકનોલોજી ઇનોિેશન એિોિમિ 
FICCI દ્ારા જાહેર કરિામાં આવયો છે. 

ગુજરાતના આડદજાક્ત ક્િસતાર દાહોદ ક્જલ્લાને પ્રધાનમંત્રી 
ડકસાન સન્માન ક્નક્ધ યોજના અંતગમિત ક્ગ્રિન્સીસ ડરડ્રેસલ-
ફડરયાદ ક્નિારણ કેટેગરીમાં શ્ેષ્ઠત્તમ દેખાિનો જે એિોિમિ કેન્દ્ર 
સરકાર દ્ારા જાહેર કરિામાં આવયો છે, તેની ભૂક્મકા પણ કૃક્ષ 
સક્ચિે આપી હતી. દેશના ખેિૂતોની આિક િધારિાના હેતુસર 
ખેિૂત પડરિારોને સહાયરૂપ થિા કેન્દ્ર સરકારના કૃક્ષ અને ખેિૂત 
કલયાણ ક્િભાગે પ્રધાનમંત્રી ડકસાન સન્માન ક્નક્ધની ફેરિુઆરી-
ર૦૧૯થી શરૂઆત કરી છે. આ મહત્િાકાંક્ષી યોજના અન્િયે 
ખેિૂત પડરિારને િાક્ષમિક કુલ રૂ. ૬૦૦૦ની સહાય િી.બી.ટી. 
મારફતે દર ચાર મક્હને રૂ. ર૦૦૦ના સમાન હપતામાં ત્રણ િાર 
ચૂકિિામાં આિે છે. 

પ્રધાનમંત્રી ડકસાન સન્માન ક્નક્ધના સફળ અમલીકરણનાં બે 
િષમિ પૂણમિ થિા અિસરે ભારત સરકારે દેશનાં રાજયો અને કેન્દ્ર 
શાક્સત પ્રદેશોના ક્જલ્લાઓમાં આ યોજનાના અમલની શ્ેષ્ઠતા 
માટે ક્િક્િધ ત્રણ કેટેગરીમાં એિોિમિ આપિાની જાહેરાત કરી છે. 
સમગ્ર દેશના ૭૧૮ ક્જલ્લાઓ પૈકી ૧પ ક્જલ્લાઓને આ ત્રણ 

કેટેગરી અંતગમિત ઉતકૃટિ દેખાિ માટે એિોિમિ મેળિિા પસંદગી 
પામયા છે. 

તદઅનુસાર, ગુજરાતના આડદજાક્ત ક્િસતારના ક્જલ્લા 
દાહોદને ક્ગ્રિન્સીસ ડરડ્રેસલ એટલે કે ફડરયાદ ક્નિારણ અન્િયે 
પી.એમ. ડકસાન પોટમિલ દ્ારા મળેલી ૨૧૨૧ ઓનલાઇન 
અરજીઓમાથંી ૯૮.૪૦ ટકા એટલ ેકે ર૦૮૭ અરજીઓના ક્નકાલ 
માટે ક્ગ્રિન્સીસ ડરડ્રેસલ માટે બેસટ પરફોમન્સનો એિોિમિ જાહેર 
થયો છે. 

પ્રધાનમંત્રી ડકસાન સન્માન ક્નક્ધનો લાભ પારદક્શમિતાથી મળી 
રહે ત ેમાટે ખિૂેતોન ેસપંણૂમિ આધારકાિમિ પ્રમાણભતૂ સહાય ચકૂિણી 
તથા ક્ગ્રિન્સીસ ડરડે્રસલ અન ે ડફક્ઝકલ િડેરડફકેશન એમ ત્રણ 
કેટેગરીમા ંકેન્દ્ર સરકારે એિોિમિ જાહેર કરેલા છે. એિોિમિ પ્રાતિ દાહોદ 
ક્જલ્લામા ં૯ તાલકુાના ર,ર૬,૭૪૩ ડકસાન પડરિારોન ેઆ યોજના 
અતંગમિત સહાય આપિામા ંઆિી છે. કેન્દ્ર સરકારે આ યોજના 
હેઠળ ખેિૂત પડરિારના તમામ સભયોની સંયુકત માક્લકીની 

ખિેાણલાયક જમીનમા ંબ ેહેકટર સધુીની જમીન ધરાિતા 
કુટંુબોને સહાય આપિાની મયામિદા પણ જૂન-

ર૦૧૯થી દરૂ કરી તમામ ખિેતૂોનો આ સહાયમાં 
સમાિશે કયયો છે. 

આ એિોિમિ ઉપરાતં ડફક્કી ક્જઓ- સપાટીઅલ 
એકસલન્સ ઇન ગિનુંન્સ, ક્જઓ- સપાટીઅલ 

ટેકનોલોજી ઇનોિેશન અને ડફક્કી ક્જઓ- 
સપાડટયલ એકસલન્સ ઇન ક્બઝનેશ એસપલકેશન એમ 

ત્રણ કેટેગરીમા ંએિોિમિની જાહેરાત FICCI દ્ારા કરિામા ંઆિી 
છે. આ એિોિમિમાં એક માત્ર સરકારી ક્િભાગ તરીકે ગુજરાત 
સરકારના કૃક્ષ-ખેિૂત કલયાણ ક્િભાગને એિોિમિ મળયો છે. 

કૃક્ષક્ષેત્રના ક્િકાસ માટે રાજય સરકાર દ્ારા અતયાધુક્નક 
ટેકનોલોજીના ઉપયોગ બદલ ભારત સરકારના કૃક્ષ સહકાર અને 
ખિેતૂ કલયાણ ક્િભાગ ેખિેતૂોની આિક બમણી કરિાના ડરપોટમિમાં 
ગુજરાતનો કેસ સટિી તરીકે સમાિેશ કરેલો છે. 

આ એિોિમિ પહેલાં પણ ગુજરાતને ‘બેસટ એક્ગ્રકલચર એન્િ 
ફાક્મુંગ ઇક્નક્શએડટિ એિોિમિ’ તથા ‘ડિક્જટલ ઇસન્િયા એિોિમિ ઇન 
ઇમક્જુંગ ટેકનોલોજી’ પણ મળયો છે. કૃક્ષ ક્ષેત્રે સાયન્સ એન્િ 
ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી ખતેીન ેિધ ુનફાકારક વયિસાય બનાિી 
છે. ખેિૂતોની આિક બમણી કરિાના લક્ય સાથે રાજય સરકાર 
પણ કૃક્ષ કલયાણ અથવે અતયાધુક્નક તકક્નકોનો ઉપયોગ કરી 
ખેિૂતોને મદદરૂપ બની રહી છ.ે સેટેલાઈટ ઇમેક્જંગ, ડરમોટ 
સેસન્સંગ, આટથીડફક્શયલ ઈન્ટેલીજન્સ અને મશીન લક્નુંગ જેિી 
ક્જઓ-સપાટીઅલ ટેકનોલોજી તેનાં ઉત્તમ ઉદાહરણો છે. •

ગૌરવ

økwshkík૧૬ માર્ચ, ૨૦૨૧ 71



નવધાનસભામાં લોકપ્શ્નોને મળી વાચા

રાજયમાં પિુતચદકતસા અતધકારરી િગ્ટ-2નરી જગયા બાબતે ઊનાના ધારાસભય શ્રી પુંજાભાઈ િંિે પયૂછેલા 
પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મંત્રીશ્રીએ જણાવયું હતું કે, તા.31-12-2020નરી સસથતતએ કુલ 460 જગયાઓ ભરાયેલરી છે.

રાજકોર અને પોરબંદર તજલ્ામાં તા.31-12-2020નરી સસથતતએ તજલ્ાિાર કેરલરી સરકારરી, ખાનગરી 
ગ્રાનરેડ અને નોન ગ્રાનરેડ પ્રાથતમક િાળા આિેલરી છે તે અંગેનો પ્રશ્ન ધોરા�ના ધારાસભય શ્રી લલરીતભાઈ 
િસોયાએ પુછ્યો હતો. જેના જિાબમાં મંત્રીશ્રીએ જણાવયું હતું કે, રાજકોરમાં 864 સરકારરી, 7 ખાનગરી 
ગ્રાનરેડ, 1035 નોન ગ્રાનરેડ તથા પોરબંદર તજલ્ામાં 313 સરકારરી તથા 123 નોન ગ્રાનરેડ પ્રાથતમક િાળા 
આિેલરી છે. 

પરેલાદના ધારાસભય શ્રી તનર�જનભાઈ પરેલના આણદં અન ેિડોદરા તજલ્ામા ંતળાિો ઊડંા અને 
પહોળા કરિા અંગેના પ્રશ્નનો જિાબ પાઠિતા મતં્રીશ્રીએ 31-12-2020નરી સસથતતએ બ ેિષ્ટમા ંઆણદંમા ં
278 અન ેિડોદરામાં 19 તળાિો ઊડંા કરિામા ંઆવયાં હોિાનરી માતહતરી આપરી હતરી.

કેિોદના ધારાસભય શ્રી દેિાભાઈ માલમે જયૂનાગઢ તજલ્ામાં ગ્રામપંચાયતના મકાન અંગે ગૃહમાં 
પયૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા મંત્રીશ્રીએ જણાવયું હતું કે, તા. ૩૧ દડસેમબર-૨૦૨૦નરી સસથતતએ 
છેલ્ાં એક િષ્ટમાં જયૂનાગઢ તજલ્ામાં ૨૦ ગ્રામપંચાયતોનાં નિાં મકાનો બનાિિા મારે મંજયૂરરી આપરી 
તે મારે કુલ રૂ. ૨૮૦ લાખ અનુદાન મંજયૂર કરિામાં આવયું છે.

ડાગંના ધારાસભય શ્રી તિજયભાઈ પરેલે સબુરીર તાલકુામા ંકે્ત્રીય િનરીકરણ કાય્ટક્મ અગં ેપુછેલા પ્રશ્નના 
જિાબમાં મંત્રીશ્રીએ જણાવયું હતું કે, સુબરીર તાલકા િષ્ટ 2019-20માં 1004 હેકરરમાં તથા િષ્ટ 2020-
21માં 888.50 હેકરર તિસતારમાં રોપાનું િાિેતર કરિામાં આવયું છે. 

મહેસાણા તજલ્ામાં માઇક્ો સમોલ મરીડરીયમ એનરરપ્રાઇિ(MSME) એકમોનરી અર� મંજયૂર કરિા 
અંગને કડરીના ધારાસભય શ્રી કરિનભાઇ સોલંકીના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા મંત્રીશ્રી માતહતરી આપરી હતરી કે, 
31-12-2020નરી સસથતતએ બે િષ્ટમાં માઇક્ો સમોલ મરીડરીયમ એનરરપ્રાઇિનરી 353 અર� મંજયૂર કરાઇ છે. 
આ ઉપરાંત, તજલ્ાનાં 887 એકમોને રૂ.4657 લાખનરી આતથ્ટક સહાય પણ ચયૂકિિામાં આિરી છે.

લોકતહતનાં કાયયો કરરી ચયૂંરાયેલા ધારાસભયશ્રીઓએ લોકપ્રહરરી તરરીકે ખરા ઊતરિાનું હોય છે. તિધાનસભામાં તિકાસકાયયોને 
િાચા આપિાનું બહયૂમયૂલય કાય્ટ આ લોકપ્રહરરીઓના તિરે હોય છે. ૧૪મરી તિધાનસભાના આઠમા સત્ દરતમયાન લોકો દ્ારા 
પયૂછિામાં આિેલા પ્રશ્નોનું પ્રતતતનતધતિ ધારાસભયશ્રીઓએ કયુું હતું. સમગ્ર પ્રશ્નોત્તરરીને સમાિિાં િકય ન હોિા છતાં તિધાનસભા 
સત્નરી કામગરીરરીનરી િલક અત્ે રજયૂ કરિાનો પ્રયાસ કરિામાં આવયો છે. 
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આણંદ િહેરમાં અમૃત યોજનાના કામો અંગેના ખંભાતના ધારાસભય શ્રી મહેિકુમાર રાિલના પ્રશ્નનો 
જિાબ આપતા માતહતરી સિરૂપે મંત્રીશ્રીએ જણાવયું હતું કે, 31 દડસેમબર 2020નરી સસથતતએ બે િષ્ટમાં કેનદ્ર 
પુરસક�ત અમૃત યોજના હેઠળ અમૃત યોજના અંતગ્ટત આણંદ િહેરનરી મંજયૂર ભયૂગભ્ટ ગરર યોજના મારે 
રૂ.14.94 કરોડનો િક� ઓડ્ટર 8 માચ્ટ 2019ના રોજ આપિામાં આવયો છે અને 90 રકા કામ પયૂણ્ટ થયું છે. 
રરીપરી-8ના સુએજ ટ્રીરમેનર પ્લાનરનું કામ પયૂણ્ટ થયું છે. 

દાહોદ તજલ્ામાં ગ્રામ પંચાયતના નિા ઘર સંબંતધત લરીમખેડાના ધારાસભય શ્રી િૈલેષભાઈ ભાભોરના 
પ્રશ્નનો પ્રત્યુતર પાઠિતા મંત્રીશ્રીએ માતહતરી આપરી હતરી કે, 31 દડસેમબર 2020નરી સસથતતએ છેલ્ા એક 
િષ્ટમાં દાહોદ તજલ્ામાં 26 ગ્રામ પંચાયતના નિા ઘર બનાિિા મંજયૂરરી અપાઇ છે અને તે મારે સરકાર દ્ારા 
રૂ.368 લાખ મંજયૂર કરાયાં છે.

કોરોના મહામારરીમા ંઅનય રાજયોમા ંફસાયલેા ગજુરાતરીઓન ેરાજયમાં પરત લાિિાનરી કામગરીરરી અગંે 
સતંરામપરુના ધારાસભય શ્રી કુબેરભાઈ દડંડોરે પયૂછેલા પ્રશ્નનો જિાબ આપતા મતં્રીશ્રીએ જણાવયંુ હતુ ંકે, 
છેલ્ા એક િષ્ટમા ં4,97,562 ગુજરાતરીઓન ેઅનય રાજયમાથંરી પરત લાિિામા ંઆવયા છે.

તસદ્ધપુરના ધારાસભય શ્રી ચંદન� ઠાકોરે રાજયમાં બાંધકામ મજયૂરોના સેસના કાયદા મુજબ 
િેલફેર ફંડમાં સેસનરી જમા રકમ બાબતે પ્રશ્ન પુછ્યો હતો. જેના જિાબમાં મંત્રીશ્રીએ જણાવયું હતું 
કે, િેલફેર ફંડમાં સેસનરી રૂ.3301.92 કરોડનરી રકમ જમા છે.

જામનગર તજલ્ામાં MSME એકમોનરી મજંયૂર અર�ઓ અગં ેજામનગર(ગ્રામય)ના ધારાસભય 
શ્રી રાઘિ�ભાઈ પરેલે પયૂછેલા પ્રશ્નનો જિાબ આપતા મંત્રીશ્રીએ જણાવયું હતું કે, ઔદ્યોતગક નરીતત-
2015 અતંગ્ટત વયાજસહાય યોજના હેઠળ જામનગર તજલ્ામા ંMSME એકમોનરી 295 અર�ઓ 
મંજયૂર કરિામાં આિરી છે.

સૌનરી યોજના અગંનેા િાિના ધારાસભય શ્રી ગેનરીબહેન ઠાકોરે પયૂછેલા પ્રશ્ન સંબધં ેમાતહતરી આપતા મતં્રીશ્રીએ  
જણાવયુ ંહતુ ંકે, 31 દડસમેબર 2020નરી સસથતતએ સૌનરી યોજનાનો બરીજા તબક્કાના કામ પયૂણ્ટ થયા ંછે અન ેત્રીજા 
તબક્કાના કામ પ્રગતતમા ંછે તમેજ કુલ ખચ્ટ રૂ.15482 કરોડ થયો છે. 

ભાિનગર તજલ્ાના બોર તળાિમાં સૌનરી યોજના મારફતે નમ્ટદાનું પાણરી ભરિા અંગે મહુિાના 
ધારાસભય શ્રી આર.સરી. મકિાણાએ પયૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર પાઠિતાં મંત્રીશ્રીએ જણાવયું હતું કે, 
તા.31-12-2020નરી સસથતતએ પાણરી ભરિાનરી કામગરીરરી કતમિતનગં તબકકે છે. તેમા ંકુલ રૂ. 107.43 
કરોડનો ખચ્ટ થયો છે.

વાત નવધાનસભાની

økwshkík૧૬ માચ્ટ, ૨૦૨૧ 73



આઉટસોનસુંગ કમમીઓનું વેતન 
સીધું બેન્ક એકાઉન્ટમાં

ક્િધાનસભાના સત્ર દરક્મયાન આઉટસોક્સુંગ પર કામ 
કરતા કમમિચારીઓના િેતન તેમજ તબીબોની ભરતી અંગે 
પણ ચચામિ થઇ હતી. નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી નીક્તનભાઈ 
પટેલે જણાવયું હતું કે, રાજયભરમાં આઉટસોક્સુંગથી કામ 

કરતા તમામ કમથીઓને તેમનું િેતન તેમના 
એસકો એકાઉન્ટથી સીધું જમા કરિામાં 

આિે છે. 
ક્િધાનસભા ખાતે મક્હસાગર અને 

પંચમહાલ ક્જલ્લામાં આરોગય કેન્દ્રોના 
મહેકમના પ્રશ્ના પ્રતયુતરમાં મંત્રી શ્ી 

નીક્તનભાઈ પટેલે જણાવયું હતું કે, ક્િક્િધ 
સંિગમિની જગયાઓ પ્રમોશન અને ક્નવૃક્ત્તના 

કારણે ખાલી હોય છે. આ માટે િાક્ષમિક ભરતી કેલેન્િર 
મુજબ ભરતી કરિામાં આિે છે. જયારે તબીબોની 
જગયાઓ માટે િૉક ઈન ઇન્ટરવયૂ દ્ારા ભરતી કરીને 
તબીબોને ક્નમણૂક આપિામાં આિે છે. 

એ જ રીત ેસી.એમ. સતે ુયોજના હેઠળ પણ તબીબોની 
સેિાઓ ગ્રામીણકક્ષાએ લેિામાં આિતી હોય છે. જેથી 
નાગડરકોને આરોગય સેિાઓ સતિરે મળી રહે. 

તેમણે ઉમેયુું હતું કે, મક્હસાગર, પંચમહાલ અને 
સંતરામપુરની જનરલ હોસસપટલમાં છલે્લાં બે િષમિમાં 34 
તબીબોને ક્નમણૂક આપિામાં આિી છે. ઉપરાંત જે 
બોન્િેિ તબીબો હોય અને તે ગ્રામીણ ક્િસતારની માંગણી 
કરે તો તેમને અક્ગ્રમતાના ધોરણે ક્નમણૂક આપિામાં 
આિે છે. •

સુજલામ્ સુફલામ્ જળઅનભ્ાન 
થકી જળરિાંનત

ગુજરાતમાં દુકાળને ભૂતકાળ બનાિિા મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઇ 
રૂપાણીએ જળઅક્ભયાનનો પ્રારંભ કરાવયો હતો. આજે તેના સુંદર 
પડરણામ સિરૂપે ગુજરાતનો ખેિૂત આક્થમિક સમૃક્દ્ધના દ્ાર ખખિાિી રહ્ો 
છે. ગુજરાત ક્િધાનસભામાં અંદાજપત્ર સત્ર દરક્મયાન જળસંગ્રહ સંદભવે 
પૂછાયેલા પ્રશ્નો ઉત્તર આપતાં નાયબ મુખય મંત્રી શ્ી નીક્તનભાઈ 
પટેલે કહં્ હતું કે, સુજલામ્ સુફલામ્ જળઅક્ભયાન થકી 
જળસંગ્રહ ક્ષમતા િધારી ગુજરાતે જળરિાંક્તનાં નક્કર પગલાં 
લીધાં છે. 

શ્ી નીક્તનભાઈ પટેલ ેગૃહન ેમાક્હતી આપતા કહ્ ંહતું 
કે, તા. ૩૧ ડિસમેબર-૨૦૨૦ની સસથક્તએ છેલ્લા ંબ ેિષમિમાં 
નિસારી ક્જલ્લામા ં૪૦ અન ેિલસાિ ક્જલ્લામા ં૭૧ તળાિો 
ઊિંા અન ેપહોળા કરિામાં આવયાં છે. પડરણામ,ે નિસારી ક્જલ્લામાં 
૧૯.૦૫ મી.ઘનફકૂટ અન ેિલસાિ ક્જલ્લામા ં૧૭.૬૫ મી.ઘનફકૂટ જળસગં્રહ 
ક્ષમતામા ંિધારો થયો છે.જ ેમાટે નિસારી ક્જલ્લામા ંરૂા.૬.૮૯ લાખ તથા 
િલસાિ ક્જલ્લામાં રૂા.૩૮.૩૧ લાખનો ખચમિ થયો છે. •

અનાથ- નનરાધાર બાળકોના ્ોગ્ ઉછેર માટે રાજ્ સરકાર કડટબદ્ધ 
ક્િધાનસભા ગૃહમાં ક્િક્િધ ક્િષયો પૈકી ક્નરાધાર, અનાથ 

બાળકો અંગે પણ પ્રશ્ પૂછિામાં આવયો હતો. જેનો 
સામાક્જક ન્યાય અન ેઅક્ધકાડરતા મતં્રી શ્ી ઈશ્વરભાઇ 
પરમારે માક્હતીસભર પ્રતયુત્તર પાઠવયો હતો. 

ગુજરાત ક્િધાનસભાગૃહમાં અનાથ અને 
ક્નરાધાર બાળકો માટેની પાલક માતા ક્પતા યોજના 
સદંભવે પછૂાયલેા પ્રશ્નો ઉત્તર આપતા સામાક્જક 
ન્યાય અન ેઅક્ધકાડરતા મંત્રીશ્ીએ કહં્ હતંુ કે, અનાથ 
અન ેક્નરાધાર બાળકોનો સિસથ અન ેસિચછ િાતાિરણમાં 
ઉછેર થાય ત ેમાટે રાજય સરકાર કડટબદ્ધ છે.

મંત્રીશ્ીએ કહ્ં હતું કે, રાજયમાં પાલક માતા ક્પતા યોજના 
િષમિ-2009થી અમલમાં છે. આ યોજનાનો મુખય હેતુ બાળકોના 

સંતુક્લત ક્િકાસનો છે. જેમાં 18 િષમિ સુધીના અનાથ બાળકો, 
જેમનાં માતા-ક્પતા મૃતયુ પામયાં હોય અને માતાએ પુનાઃલગ 

કયાું હોય તો પણ આિાં બાળકોને આ યોજનાનો લાભ 
મળિાપાત્ર છે. આિા બાળકોને િૈકસલપક કુટુંબોમાં 
રાખી સિચછ અને સિસથ િાતાિરણ પૂરં પાિી 
તેમનો તંદુરસત ઉછેર કરી શકાય છે.

મંત્રીશ્ીએ પૂરક પ્રશ્નો ઉત્તર આપતાં કહ્ં 
હતુ ંકે, પાલક માતા-ક્પતા યોજના હેઠળ રૂ.1,000ની 

સહાય આપિામાં આિતી હતી તેમાં િષમિ-2016માં રૂ. 
2,000નો િધારો કરિામાં આવયો હતો. આમ હાલ રૂ.3,000ની 

સહાય યોજના હેઠળ આપિામાં આિી રહી છે.

નવધાનસભાના દ્ારેથી

økwshkík ૧૬ માર્ચ, ૨૦૨૧74



સવાુંગી નવકાસમાં સક્ન એન્ડ ગ્ીન 
એનર્જી એ મહત્વનું પડરબળ

ડદવય અને ભવય ભારત ક્નમામિણમાં ગુજરાત રાજયની ભૂક્મકા મહત્િની 
છે અને મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીની આગેિાનીમાં રાજય સરકાર 
અનેકાનેક પહેલકારી પગલાં દ્ારા તે ડદશામાં આગળ િધી રહી છે. 

ગજુરાતના સિાુંગી ક્િકાસમા ંસક્લન એન્િ ગ્રીન એનર્જી મહત્િનુ ંપડરબળ 
પૂરિાર થશે એટલા માટે જ ગુજરાત સરકાર સોલાર ઊજામિને પ્રાધાન્ય આપી 
રહ્ી છે એમ મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઈ રૂપાણીએ સોલાર પ્રોજેકટસની 
અતયંત મહત્િપૂણમિ જાણકારી આપતા ક્િધાનસભા ગૃહમાં જણાવયું હતું. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ ક્િધાનસભાગૃહમાં માક્હતી આપી હતી કે, 
સમોલ સકેલ ડિસસટ્બયુટેિ સોલાર પ્રોજેકટ અંતગમિત લોકો 
ઘરઆંગણે જ ઊજામિ ઉતપન્ કરી શકશે જેના પડરણામે 
ટ્ાન્સક્મશન અને ડિસસટ્બયુશન લોસ ઓછો થશે અને 
ગુણિત્તાયુતિ િીજળી મળશે અને રોજગારી પણ મળશે. 

મુખયમંત્રીશ્ી ક્િધાનસભા ગૃહની પ્રશ્ોતરી દરક્મયાન 
અબિાસાના ધારાસભયશ્ીએ કચછ ક્જલ્લામાં સમોલ સકલે 
ડિસસટ્બયુટેિ સોલાર પ્રોજેકટ યોજના અંગેની અરજીઓના સંદભમિમાં 
ઉપસસથત કરેલા પ્રશ્ના ઉત્તરમાં સહભાગી થયા હતા. 

તેમણે ઉમેયુું કે, સોલાર ઊજામિ માટે ગુજરાતે ઈક્નક્શયેડટિ લીધું છે અને 
કચછ ખાતે ક્િશ્વના સૌથી મોટા 30 હજાર મેગાિોટ પાક્કનું ભૂક્મપૂજન કયુું 
છે જે દરરોજ 30 હજાર મેગાિોટ ઉતપન્ કરશે. સોલાર ઊજામિ ઉતપાદનથી 

આપણ ેહિ ેથમમિલમાંથી બહાર નીકળી સૌરઊજામિ ક્ષતેે્ર આગળ િધીશુ.ં રાજયમાં 
4 મેગાિોટના સમોલ ડિસસટ્બયુટેિ સોલાર પ્રોજેકટમાં 20 પૈસાનો દર અપાશે. 
આ પ્રોજેકટ અંતગમિત રાજયમાં અતયાર સુધીમાં 12,404 અરજીઓ આિી છે 
જેના પડરણામે 9 હજાર મેગાિોટ સૌરઊજામિ ઉતપન્ થશે. 

કચછ ક્જલ્લામાં સમોલ સકેલ ડિસસટ્બયુટેિ સોલાર પ્રોજેકટના પ્રશ્ના આ 
ઉત્તરમાં ઊજામિમંત્રી શ્ી સૌરભભાઈ પટેલે િધુ ક્િગતો આપતાં જણાવયું હતું 
કે, ડરન્યુએબલ એનર્જી ક્ષેત્રે દુક્નયામાં િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ 
નેતૃતિ લીધું છે અને મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઈ રૂપાણી પણ એને આગળ 
િધારી રહ્ા છે. આ નાના સોલાર પ્રોજેકટ જયાં િીજ િપરાશ હશે તયાં જ 
િીજ ઉતપાદન થશે જેના કારણે ટેકક્નકલ લોસ ઓછો થશે અને ટ્ાન્સક્મશન 
અને ડિસસટ્બયુશન ખચમિ બચશે અને જે િીજઉતપાદન થશે એનાથી લોકો 
િધારાની િીજળી િેચી રોજગારી પણ મેળિશે. •

ગુજરાતમાં દેશનો સૌથી 
ઓછો બેરોજગારી દર
ગુજરાતમાં ઉદ્ોગોના ક્નમામિણ થકી રોજગારીનો 

વયાપ િધુને િધુ િધે છે. ગુજરાતે ઔદ્ોક્ગક ક્ષેત્રે 
સાધલેો ક્િકાસ અન ેમાળખાકીય સિલતોના પડરણામે 
ઔદ્ોક્ગક ક્ષતે્ર ેકાઠુ ંકાઢુ ંછે. જનેા પડરણામ ેરાજયમાં 
રોજગારીનું પ્રમાણ િધયું છે એટલે જ ૩.૫ ટકાના 
સૌથી ઓછા બરેોજગારી દર સાથ ેગજુરાત દેશભરમાં 
રોજગારી માટે મોખરે છે.

ગુજરાત ક્િધાનસભામાં તાપી અને િાંગ 
ક્જલ્લામાં કાયમિરત GIDCના પ્રશ્માં 

સહભાગી  થત ાં  મુ ખયમંત્ર ી  શ્ ી 
ક્િજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવયું હતું કે, 
ઉદ્ોગોના ક્નમામિણ થકી ઘરઆંગણે 
રોજગારી આપિાના ક્નધામિર સાથે અમે 

કામ કરી રહ્ા છીએ. રાજયમા ંછેલ્લા ંત્રણ 
િષમિમા ં૨૩ GIDCનુ ંક્નમામિણ કયુું છે. આગામી 

સમયમાં બહુમાળી GIDCનું ક્નમામિણ કરિા તરફ 
આગળ િધી રહ્ા છે. દરેક ક્જલ્લામાં GIDC 
સથાપિાના પ્રયાસો છે. પરંતુ GIDC સથાપિા માટે 
ક્જલ્લાની ભૌગોક્લક પડરસસથક્તનો અભયાસ કરી સરિે 
કરિામાં આિે છે. એના આધારે GIDC સથપાય છે. 
દરેક ક્જલ્લાની ક્િશેષતા છે જયાં ઇન્ફાસટ્કચર અને 
પોટસેન્શયાલીટી મુજબ કામગીરી કરાય છે અને 
GIDCનું ક્નમામિણ કરાય છે. 

રાજયનો જે રીતે સુગ્રક્થત ક્િકાસ થઇ રહ્ો છે 
તેને ધયાને લઇને ધોલેરાને ઇન્િસસટ્યલ  સમાટમિ ક્સટી 
તરીકે ક્િકસાિીને ક્સંગાપોર કરતા પણ મોટું 
ઇન્િસસટ્યલ  ક્સટી તરીકે ક્નમામિણ કરિાનું આયોજન 
છે. એ જ રીતે ઇન્િસસટ્યલ પૉક્લસી ૨૦૨૦ અંતગમિત 
ક્િક્િધ ઇન્સસેન્ટિ પણ પરૂા પાિીન ેરોજગારીનો વયાપ 
િધારિામાં આિશે.

ઉદ્ોગ ક્િભાગનો ક્િધાનસભાનો હિાલો ધરાિતા 
મંત્રી શ્ી સૌરભભાઇએ જણાવયું હતું કે, ટ્ાયબલ 
ક્િસતારમાં પણ GIDCનું ક્નમામિણ કરિા અમારી 
સરકાર કડટબદ્ધ છે અને અનકે ક્િસતારોમા ંGIDC 
ચાલ ુપણ છે. તાપી ક્જલ્લામા ંિોસિાિા ખાતે GIDCના 
ક્નમામિણની કામગીરી પ્રગક્ત હેઠળ છે. જ ેમાટે િદેાન્ત 
ગ્રપૂ સાથ ેMOU પણ સરકારે કયયો છે. જે કાયામિસન્િત 
થતા ંરોજગારીનંુ પ્રમાણ ચોક્કસ િધશ.ે •
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રાજ્ના દરેક ઘરને "નલ સે જલ"
િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ લાલ ડકલ્લા પરથી 

સમગ્ર દેશમાં ‘નલ સે જલ’ યોજના હેઠળ ઘરે-ઘરે 
નળથી પાણી આપિાની યોજના અગં ેજાહેરાત કરી, 
સમગ્ર દેશને પાણીજન્ય રોગોથી મુતિ કરિાનો 
સકંલપ લીધો છે. િષમિ ૨૦૨૪ સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં 
‘નલ સે જલ’ યોજના હેઠળ ઘરે ઘરે પાણી પહોંચે 
તેિો લક્યાંક અપાયો છે, તયારે ગુજરાતમાં આ યોજના 
િષમિ ૨૦૨૨ના અંત સુધીમાં પૂણમિ કરિાનો રાજય સરકારનો 
લક્યાંક છે. એટલું જ નહીં આ યોજના હેઠળ રાજયના ઝૂંપિપટ્ી 
ક્િસતારોને પણ આિરી લેિામાં આિશે.

મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ ક્િધાનસભા ગૃહમાં 
પ્રશ્ોત્તરીમાં આડદિાસી પડરિારોને સિજલધારા અને સેકટર 
ડરફોમમિ યોજના અગં ેપછૂાયેલા પ્રશ્ના ઉત્તરની ચચામિમા ંસહભાગી 
થતાં આ પ્રક્તબદ્ધતા દશામિિી હતી. 

મખુયમતં્રીશ્ીએ ઉમેયુું કે, સૌરાષ્ટ્ર પથંકમાં ક્ષારયતુિ પાણીને કારણે 
પથરી, ઉત્તર ગજુરાત ક્િસતારમા ં ફલોરાઈિયતુિ પાણીન ે કારણે 
હાથીપગો કે દાતં પીળા પિી જિા સક્હતના રોગોનો સતત સામનો 
કરિો પડો છે. સમગ્ર રાજયન ે૧૦૦ ટકા ડફલટિમિ પાણી મળી રહે તે 
ડદશામા ંઅમારી સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે. જ ેઅતંગમિત ‘નલ સે 
જલ’ યોજનાની ઝિપી કામગીરી કરિામા ંઆિી રહી છે. 

રાજયમા ં૮૨ ટકા કામગીરી પણૂમિ કરી દેિામાં આિી છે. જયારે 

બાકીના ૧૮ બાકી રહેલ ક્િસતારોમા ંિુગંરાળ ક્િસતારોનો 
સમાિેશ થાય છે. િુંગરાળ આડદિાસી ક્િસતારોમાં 
ક્લફટ ઈડરગેશન થકી ‘નલ સે જલ’ યોજના 
નેટિક્ક પૂણમિ કરિાની કામગીરી ચાલી રહી છે જે 
આગામી ૧૭ મક્હનામાં પૂણમિ કરી દેિાનો લક્યાંક 
છે. એટલે કે િષમિ ૨૦૨૨ના અંત સુધીમાં રાજયનું 

એક પણ ઘર ‘નલ સે જલ’ યોજના અંતગમિત બાકી 
રહેશે નહીં. એિો ક્નધામિર તેમણે દશામિવયો હતો. 

પાણી પુરિઠા મંત્રી શ્ી કુંિરજીભાઇ બાિક્ળયાએ અરિલ્લી 
અન ેસાબરકાઠંા ક્જલ્લામા ંસિજલધારા અન ેસકેટર ડરફોમમિ યોજના 
અગં ેક્િધાનસભા ગૃહમા ંપછૂાયેલા પ્રશ્ના પ્રતયતુર આપતા ઉમયેુું 
કે, રાજયનું એક પણ ગામ પીિાના શુદ્ધ પાણીથી િંક્ચત ન રહે 
તે માટે સરકારે પહેલ કરી છે. સાબરકાંઠા ક્જલ્લામાં આડદિાસી 
પડરિારોને સિજલધારા અને સેકટર ડરફોમમિ યોજના અંતગમિત 
ખેિરિહ્ાનાં ૧૮ ગામો, ક્િજયનગરનાં ૫ ગામો, ક્હંમતનગરનાં 
૭ ગામો અને ઈિરનાં ૩ ગામોમાં ૧૦૦ ટકા ઘર સુધી નળથી 
પીિાનું પાણી પૂરં પાિિામાં આિે છે. જયારે અરિલ્લી ક્જલ્લાના 
ક્ભલોિામાં ૩૮ ગામો તથા મેઘરજનાં ૨૯ ગામોમાં ૧૦૦ ટકા 
ઘર સુધી નળથી પીિાનું પાણી પૂરં પાિિામાં આિે છે. એટલું જ 
નહીં પરંત ુિષમિ ૨૦૨૨ સધુી તબક્કાિાર રાજયના ંતમામ ગામોને 
નળથી પાણી પૂરં પાિિામાં આિશે. •

ગુજરાત સરકારનો મંત્ઃ પ્ર્ની શાંનત- સલામતી અને સુરક્ષા
ગુજરાત સરકાર પ્રજાની શાંક્ત-

સલામતી અને સુરક્ષા જાળિિાના મંત્રને 
આતમસાત્ કરી લીધો છે. પ્રજાકીય સુરક્ષા 
માટે રાજય સરકારે લીધેલાં પગલાં અંગે 
ક્િધાનસભાગૃહમાં જાણકારી આપિામાં 
આિી હતી. ગૃહ અને કાયદા રાજય મંત્રી 
શ્ી પ્રદીપક્સંહ જાિેજાએ જણાવયું હતું કે, 
ગજુરાતની પ્રજાની શાકં્ત-સલામતી સરુક્ષા 
માટે જરૂરી કિક અને સખત પગલાં લઇ 
રહી છે. આ સંદભવે ઓગવેનાઇઝ ગુનાઓને 
સખત અન ેકિક હાથ ેિામી દેિા ગજુસીટોક 
કાયદો અમલી બનાવયો છે. 

અમદાિાદ શહેરમાં ગુજરાત કન્ટ્ોલ 
ઓફ ટેરીડરઝમ એન્િ ઓગવેનાઇઝ રિાઇમ 
હઠેળ નોંધિામાં આિેલ ગુના અને 
આરોપીઓની ધરપકિ અંગેના પ્રશ્ના 

ઉત્તરમાં ગૃહ રાજય મંત્રીશ્ીએ 
જણાવયું હતું કે, છલે્લાં બે 
િષમિમાં ગુજસીટોકના આ 
કાયદા હેઠળ બે ગુનાઓ 
નોંધી ૧૮ આરોપીઓની 
ધરપકિ કરિામાં આિી છે.

ગૃહ રાજયમંત્રીશ્ીએ 
જણાવયંુ હતું કે, ગુજસીટોકના 
કાયદા હેઠળ નોંધાયલે આરોપીઓના નામે 
સંખયાબંધ ગુનાઓ નોંધાયેલ છે તયારે આ 
કાયદા હેઠળ આિતા ગુનેગારોની સાન 
ઠેકાણે લાિિા નાત-જાતની ભદેભાિ ક્િના 
પગલાં લેિામાં આવયાં છે. આ સરકાર 
પ્રબળ ઇચછાશક્તિથી જ કાયદા બનાિે છે 
અને તેથી જ ગુજરાતની પ્રજાએ અમને 
શાસન આપયું છે.

આ કાયદા માટ ે સજાની 
જો ગ િ ા ઇ  સં દ ભ વે ગૃ હ 

રાજયમંત્રી શ્ી જાિેજાએ 
જણાવયું કે, આતંકિાદી 
કૃતય, સોપારી આપિી, 
સ ા ઇ બ ર  રિ ા ઇ મ , 

મ ાનિતસકર ી ,  ખં િણી , 
ક્હંસા-ધમકી, આક્થમિક ગુનાઓ, 

જિેી ગરેકાયદે પ્રવૃક્ત્ત કરતી ઓગવેનાઇઝિ 
ગેંગને નાથિા આજીિન કેદ સક્હતની 
જુદી જુદી સજાઓની જોગિાઇ છે અને 
આ જોગિાઇ હેઠળ રાજયના જુદા જુદા 
ક્જલ્લાઓમાં કિક અને સખત પગલાં 
રાજયના પોલીસ તંત્ર દ્ારા લેિામાં 
આવયાં છે. •

નવધાનસભાના દ્ારેથી
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નવકાસલક્ષી નીનતના પડરણામે પ્ર્નો ભરોસો ઉતરોતિર વધ્ો 
ગુજરાત ક્િધાનસભામાં રાજયપાલશ્ીના સંબોધન પરની 

ચચામિમાં ભાગ લેતા મક્હલા અને બાળ કલયાણ રાજયમંત્રી શ્ી 
ક્િભાિરીબહેન દિેએ જણાવયું હતું કે, પ્રજાકીય આશાઓ 
અપકે્ષાઓની રજઆૂત આિ ેત ેપહેલા ંજ મખુયમતં્રીશ્ી 
દ્ારા ક્નરાકરણ કરિામાં આિે છે. અમારી સરકારે 
માત્ર ૧૪૦૦ ડદિસમાં જ ૧૫૦૦થી િધુ 
જનક્હતલક્ષી ક્નણમિયો કરીને ૩૬૦ ડિગ્રીથી ક્િકાસ 
સાધયો છે. જનેા પડરણામ ેદેશભરમાં આજ ેગજુરાત 
રોલ મોિલ પુરિાર થઈ રહ્ં છે. 

રાજય સરકારની કલયાણકારી યોજનાઓના લાભો 
પારદક્શમિતાથી લોકોને સતિરે મળે અને િચેડટયા પ્રથા દૂર થાય એ 
માટે ટેકનોલોજીનો મહત્તમ ઉપયોગ કરી ફેસલેસ વયિસથા ઊભી 
કરી દીધી છે અન ેલાભોની સહાય DBTથી સીધી ખાતામા ંજમા 
કરાિી દેિાય છે. ઈ-સેિાના માધયમ દ્ારા ગુજરાતે પહેલ કરીને 
સેિાઓ લોકોને ઘેરબેઠાં પૂરી પાિી છે. જેના પડરણામે લોકોને 
સરકારી કચેરીના ધક્કા ઓછા થયા છે. એ જ રીતે ભરતી 
પ્રક્રિયાઓ, મહેસૂલી સેિાઓ અને ખેિૂતોને લગતી મોટાભાગની 
સેિાઓ ઓનલાઈન ઉપલબધ બનાિી છે. 

ગુજરાતે જળ ક્ષેત્રે અને ઊજામિ ક્ષેત્રે કરેલી શ્ેષ્ઠ કામગીરીને 
પડરણામે ગુજરાત દેશભરમાં મોખરે છે. નાગડરકોને ઘરઆંગણે 
પીિાનું શુદ્ધ પાણી પૂરં પિિા માટે ‘નલ સે જલ’ યોજના હેઠળ 
૮૫ ટકા કામગીરી પૂણમિ કરી છે અને આગામી સમયમાં ૧૦૦ 
ટકા કામગીરી પૂણમિ કરાશે. સૌની યોજના દ્ારા િેમો પણ ભયાું 
છે અને સુજલામ્ સુફલામ્ જળસંચય અક્ભયાન હેઠળ પણ ૪૨ 
હજાર ઘનફકૂટ જળસંગ્રહ ક્ષમતામાં િધારો કયયો છે. ૧૫૦ 
નગરપાક્લકામાં STP-સુએઝ ક્ટ્ટમેન્ટ પલાન્ટ પણ 
કાયમિરત કયાું છે. જયારે દડરયાના ખારા પાણીને મીઠું 
કરિા માટે ડિસેક્લનેશન પલાન્ટ સથાપિાની પણ શરૂઆત 
કરી દીધી છે. 

મંત્રી શ્ી ક્િભાિરીબહેન દિેએ જણાવયું હતું કે, ઊજામિ 
ક્ષતેે્ર પણ અમારી સરકારે શ્ષે્ઠ કામગીરી કરી છે. તતકાલીન 
મુખયમંત્રી શ્ી અને દેશના િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદીએ જયોક્તગ્રામ યોજના થકી ૨૪ કલાક ગુણિત્તાયતુિ 
િીજળી પૂરી પાિી છે. જેના પડરણામે ગ્રામીણ જીિન અને 
અથમિતંત્ર મજબૂત બન્યુ છે. એટલું જ નહીં ખેિૂતોને રાત્રે 
ખતેરમાં પાણી િાળિા જિુ ંન પિ ેએ માટે ડકસાન સયૂયોદય 
યોજના થકી ડદિસ ેિીજળી પરૂી પાિિાની શરૂઆત કરીને 
ખેિૂતોનાં અંધારાં ઉલેચયાં છે. એ જ રીતે સૌર ઊજામિ ક્ષેત્રે 
પણ ગુજરાતે દેશભરમાં શ્ેષ્ઠ કામગીરી કરી છે. રૂફટોપ 

સોલારમા ંગજુરાત ૬૪% ક્હસસા સાથે દેશમા ંમોખરે છે. ચારણકા 
ખાતે એક્શયામાં સૌથી મોટો સોલાર પ્રોજેકટ કાયમિરત છે. એટલું 

જ નહીં કચછ ખાતે ક્િશ્વના સૌથી મોટા ૩૦ હજાર 
મગેાિોટની ક્ષમતાિાળા સોલાર પ્રોજકેટનુ ંભૂક્મપજૂન 

પણ િિાપ્રધાનશ્ીએ કયુમિ છે જનેા પડરણામ ેરાજયમાં 
રોજગારીની વયાપક તકો ઉપલબધ બનશે. 

કોરોનાના કપરા કાળમાં પણ મુખયમંત્રીશ્ી 
અને નાયબ મુખયમંત્રીશ્ીના માગમિદશમિન હેઠળ 

અદભુત કામગીરી થઇ જેના પડરણામે આપણે 
મહામૂલાં  માનિજીિન બચાિી શકયા છીએ. 

મુખયમંત્રીશ્ીના અધયક્ષસથાને રચાયેલ કોર કક્મટીએ લીધેલા 
ક્નણમિયોને પડરણામે આ શકય બન્યું છે. સાથે સાથે સી.એમ. િેશ 
બોિમિ દ્ારા સતત મોક્નટડરંગ પણ મુખયમંત્રીશ્ી કક્ષાએ થઇ રહ્ 
છે. રાજય સરકારે કોરોના માટે કોક્િિ િકે્ઝગટેેિ હોસસપટલો ક્જલ્લ ે
ક્જલ્લે ઊભી કરી પૂરતા બેિ ઉપલબધ બનાવયા તથા ૪૫ હજાર 
રૂક્પયાનું મોંઘામાં મોંઘું ઇન્જેકશન દદથીઓને ક્િનામૂલયે આપયું છે. 
કોરોનાના કપરાકાળમાં િેપારજગત તથા નાના વયિસાયકારોને 
સહાયરૂપ થિા રૂ. ૧૪ હજાર કરોિનુ ંઆતમક્નભમિર ગજુરાત પકેેજ 
પણ ગુજરાતે દેશમાં પ્રથમ િાર જાહેર કરી લાભો પૂરા પાડા છે. 
નાગડરકોને િીજબીલમાં રાહત સક્હત ગરીબ મધયમિગમિના 
પડરિારોને ક્િનામૂલયે અનાજ ક્િતરણ પણ પૂર પાડું છે. રાજય 
સરકારની હકારાતમક નીક્ત અને દૃસટિિંત આયોજનને પડરણામે 
રાજયના નાગડરકોન ેયોજનાકીય લાભો આપયા છે. જનેા પડરણામે 
ગુજરાત તમામ ક્ષેત્રે મોખરે છે. •

નવધાનસભાના દ્ારેથી
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જૂનાગઢ કૃનર ્ુનનવનસ્ષટીનો 
૧૬મો દીક્ષાંત સમારોહ સંપન્ન

ક્િદ્ાથથીકાળમા ંપદિીદાનનો અિસર સમગ્ર જીિનનુ ંયાદગાર સભંારણું 
બની રહે છે. કોક્િિ મહામારીન ેકારણ ેસાિચતેીના ભાગરૂપ ેિતમિમાન સમયમાં 
ઓનલાઇન સમારોહ યોજાય છે.તાજતેરમા ંગજુરાતના રાજયપાલ શ્ી આચાયમિ 
દેિવ્રત ેજનૂાગઢ કૃક્ષ યકુ્નિક્સમિટીના ૧૬મા દીક્ષાતં સમારોહ પ્રસગં ેપદિીધારક 
ક્િદ્ાથથીઓન ેઓનલાઇન સબંોધયા હતા. રાજયપાલશ્ીએ જણાવયુ ંહતુ ંકે આઝાદી 
સમય ેરાસાયક્ણક કૃક્ષ એ સમયની માગં હતી પરંત ુસમય જતા રાસાયક્ણક 
કૃક્ષના ંદુષપડરણામોના કારણે જળ, જમીન અન ેપયામિિરણ ઉપરાંત માનિ સિાસરય 
સામ ેખતરો પદેા થયો છે. આિા સમય ેરાસાયક્ણક કૃક્ષના મજબતૂ ક્િકલપ 
તરીકે એિી કૃક્ષ પદ્ધક્ત અપનાિિી પિશ ેજનેા કારણ ેઆ ખતરાન ેટાળી શકાય. 
કૃક્ષ ખચમિન ેઘટાિી શકાય અન ેપ્રધાનમતં્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના િષમિ ૨૦૨૨ 
સધુીમા ંખિૂેતોની આિક બમણી કરિાના સંકલપને સાકાર કરી શકાય. 

આ પ્રસંગે શ્ી રજનીકાંત શ્ોફે જણાવયું હતુ કે, કોક્િિ-૧૯ મહામારી 
દરક્મયાન કૃક્ષક્ષેત્રે સૌથી ઓછું નુકસાન થયું છે. િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદીના ૨૦૨૨ સુધીમાં ખેિૂતોની આિક ખમણી કરિાના સંકલપમાં 
ક્િદ્ાથથીઓન ેસહભાગી થિા અનરુોધ કયયો હતો. ગ્રામક્િકાસ અન ેકૃક્ષમતં્રી 
શ્ી આર.સી.ફળદએુ પદિીપ્રાતિ છાત્રોન ેશુભચેછા પાઠિી હતી. જનૂાગઢ કૃક્ષ 
યુક્નિક્સમિટીના ઓડિટોડરયમ ખાતે યોજાયેલ ઓનલાઈન ૧૬મા િાક્ષમિક 
પદિીદાન સમારંભમાં કુલ ૬૬૦ ક્િદ્ાથથીઓને પદિીઓ એનાયત કરિામાં 
આિી હતી. •

નચલડ્રન્સ ્ુનનવનસ્ષટીનો પ્થમ પદવીદાન સમારોહ ્ોર્્ો
પ્રાચીન ભારતની ઋક્ષ પરંપરા અને 

માનિ કલયાણના ધયેયને સાકાર કરિા 
ગુજરાતના તતકાલીન મુખયમંત્રીશ્ી અને 
દેશના િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
ક્ચલડ્રન્સ યુક્નિક્સમિટીની સથાપના કરી હતી. 
તાજેતરમાં ગુજરાતના રાજયપાલ શ્ી 
આચાયમિ દેિવ્રતે દેશની એકમાત્ર એિી 
ગાંધીનગર સસથત ક્ચલડ્રન્સ યુક્નિક્સમિટીના 
પ્રથમ દીક્ષાતં સમારોહન ેસબંોધતા ંજણાવયું 
હતુ ંકે, બાળકના ગભામિિસથાથી તરૂણાિસથા 
સુધીના ક્શક્ષણ-સંસકારનું ક્ચંતન એ 
ક્ચલડ્રન્સ યકુ્નિક્સમિટી દ્ારા થઈ રહેલા શે્ષ્ઠ 
માનિ ક્નમામિણનો પુરષાથમિ છે. 

રાજયપાલશ્ીએ જણાવયું હતું ક ે, 
પ્રાચીન ભારતની ઋક્ષ પરંપરાના કેન્દ્રમાં 
બાળકનુ ંસથાન હતુ ંઅન ેબાળકના ક્શક્ષક-
સંસકારથી મહામાનિના ક્નમામિણનું ક્ચંતન 

ભારતની ધરતી પર થતું હતું. ગભમિ 
સંસકારથી અંતયેક્ષ્ઠ સુધીના 16 સંસકારો 
માનિ જીિન સાથે િણાયેલા હતા. 
ક્ચલડ્રન્સ યકુ્નિક્સમિટી માનિ ક્નમામિણની આ 
યાત્રા દ્ારા ક્િશ્વને નિી ડદશાનું દશમિન 

કરાિશે, આ  પ્ર સં ગે  ક્ ચ લ ડ્ર ન્ સ 
યકુ્નિક્સમિટીના કુલપક્તશ્ી હષમિદભાઈ શાહે 
પદિી પ્રાતિ કરનારા ક્િદ્ાથથીઓને 
શુભકામના પાઠિી યુ ક્નિક્સ મિટીની 
ક્િકાસગાથા િણમિિી હતી. •

વીર નમ્ષદ ્ુનનવનસ્ષટીનો 
પદવીદાન સમારોહ

િીર નમમિદ દક્ક્ષણ ગુજરાત યુક્નિક્સમિટીનો ૫૨મો 
પદિીદાન સમારોહ યોજાયો હતો. આ દીક્ષાંત 
સમારોહમાં રાજયપાલ શ્ી આચાયમિ દેિવ્રતે ઉપસસથત 
રહી યુિાઓને પ્રોતસાહન પૂરં પાડું હતું. યુિા છાત્રોને 
આજીિન ક્િદ્ાથથી બની કોલેજ ક્શક્ષણ દ્ારા જે જ્ાન 
પ્રાતિ કયુું છે તે માત્ર સિઉતકષમિ માટે જ નહીં, પણ 
લોકકલયાણ અને રાષ્ટ્રના ક્નમામિણ માટે પણ ઉપયોગી 
થાય તેિો પુરષાથમિ કરિા તેમણે ક્િદ્ાથથીઓને આહ્ાન 
કયુું હતુ.ં યકુ્નિક્સમિટીના કન્િને્શન હોલ ખાત ેઆયોક્જત 
સમારોહમાં રાજયપાલશ્ી અને મહાનુભાિોના હસતે 
૧૨ ક્િદ્ાશાખાઓના ૧૧૧ અભયાસરિમોના ૩૬,૬૧૪ 
યુિા છાત્ર-છાત્રાઓને મેિલસ તથા પદિીઓ એનાયત 
કરિામાં આિી હતી. આ ઉપરાંત ૮૫ પીએચ.િી. તથા 
૧૪ એમ.ડફલ ધારકોને પદિીઓ એનાયત થઈ હતી.

આ પ્રસંગે નીક્ત આયોગના સી.ઈ.ઓ. શ્ી 
અક્મતાભ કાંત, યુક્ન.ના કુલપક્ત શ્ી હેમાલી દેસાઈ, 
કુલસક્ચિ શ્ી એ.િી.ધિૂક, ક્િભાગીય િિાઓ, 
યકુ્નિક્સટથીના પદાક્ધકારીઓ, કોલજેોના આચાયમિશ્ીઓ 
સક્હત ક્િદ્ાથથીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા.

પદવીદાન
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ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ ્ુનનવનસ્ષટીનો દીક્ષાંત સમારોહ 
એક સમયે ગુજરાતના યુિાનને 

મેડિકલ અન ેએસન્જક્નયડરંગના અભયાસ 
માટે ભારે ભરખમ િોનશેન ભરી રાજયની 
બહાર ભણિા જિંુ પિતું હતું. આજે 
સસથક્ત બદલાઈ ગઈ છે, સમગ્ર ભારતમાં 
ગુજરાત એજયુક ેશનલ હબ તરીક ે 
પ્રસથાક્પત થઈ ગયું છે. ગુજરાતની 
સથાપના બાદ ૩૫ િષયો સુધી રાજયમાં 
માત્ર ૭ યુક્નિક્સમિટી હતી જયારે આજે 
િધીન ે૭૭ સકેટર સપકે્સફીક યકુ્નિક્સમિટીઓ થઇ છે. એસન્જક્નયડરંગ 
અભયાસ કે્ષત્ર ેઅગ્રસેર ગુજરાત ટેનિોલોક્જકલ યકુ્નિક્સમિટી(GTU)
નો ૧૦મો દીક્ષાંત સમારોહ તાજેતરમાં યોજાયો હતો. 

દીક્ષાંત સમારોહ પ્રસંગે ગુજરાતના રાજયપાલ શ્ી આચાયમિ 
દેિવ્રત ેપદિીપ્રાતિકતામિ ક્િદ્ાથથીઓન ેશુભકામના પાઠિતાં જણાવયુ ં
હતું કે, ક્િદ્ાથથીઓ દીક્ષાંતે મેળિેલી પદિીની સાથમિકતા માનિીય 
અક્ભગમ સાથ ેરાષ્ટ્રક્િકાસના પરુષાથમિ દ્ારા ક્સદ્ધ કરે. ટેકનોલોજીના 
િતમિમાન સમયમાં સમાજને કૌશલયિાન યુિાધનની પ્રતીક્ષા છે 
તયારે ભારતીય પ્રાચીન જ્ાનપરંપરાના સંસકાર સાથે આધુક્નક 
ક્શક્ષણની સજ્તાના સમન્િયથી ક્િદ્ાથથીઓ શ્ષે્ઠ સફળતા હાંસલ 
કરી શકશે. દયા, કરણા, સક્હષણુતા અને ભલાઇના માગમિ પર 
ચાલીને રાષ્ટ્રકલયાણના લક્ષને ક્સદ્ધ કરિા રાજયપાલશ્ીએ 
યુિાનોને અનુરોધ કયયો હતો. 

મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ જણાવયું કે, રાજયના 
સામાન્ય પડરિારના સંતાનોને- ક્િદ્ાથથીઓને ઘરઆંગણે જ શ્ેષ્ઠ 
ક્શક્ષણ મળી રહે તે માટે િિાપ્રધાનશ્ી નરેન્દ્ર મોદીએ તતકાલીન 
મુખયમંત્રી તરીકે જી.ટી.યુ.ની સથાપના કરી હતી. પાછલા બે-અઢી 
દાયકામાં ગુજરાતમાં ટેકક્નકલ એજયુકેશન ક્ષેત્રને િધુ મહત્િ 
આપિામાં આવયું છે. ગુજરાતમાં ૧૯૯૫માં માત્ર ૨૦ ડિગ્રી-

એસન્જક્નયડરંગ કોલજેો હતી જ ેઆજે િધીન ે૨૪૨ થઈ છે. ૨૨૯૫ 
ડિગ્રી-એસન્જક્નયડરંગની બેઠકો હતી. જી.ટી.યુ.માંથી ક્શક્ક્ષત 
ક્િદ્ાથથીઓનું કૌશલય રાષ્ટ્રક્નમામિણમાં કામ આિશે. રાજયના 
યુિાનોને પૂરતી તક મળે તે પ્રકારે રાજયમાં ક્શક્ષણ અને રોજગાર 
સજમિન માટે સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે. 

દીક્ષાંત સમારોહમાં અક્તક્થક્િશેષ પદે ઉપસસથત રહેલા 
રાજસથાન કેન્દ્રીય ક્િશ્વક્િદ્ાલયના કુલાક્ધપક્ત તેમજ ઇસરોના 
પૂિમિ અધયક્ષ પદ્મક્િભૂષણ િૉ. કે. કસતુરીરંગને ક્િદ્ાથથીઓને 
શુભેચછા પાઠિી હતી. પદિીદાન સમારંભમાં જુદા-જુદા કોસમિના 
૧,૦૬,૫૧૧ જટેલા ક્િદ્ાથથીઓન ેપદિી એનાયત કરિામા ંઆિી 
હતી. જેમાંથી ૧૩૨ ક્િદ્ાથથીઓને ગૉલિમેિલ તથા ૫૧ 
ક્િદ્ાથથીઓને પીએચ.િીની ડિગ્રી એનાયત કરાઈ હતી. જીટીયુની 
પરંપરા મુજબ નિીન સાહસને પ્રોતસાહન આપિા બાબતે રિુક 
એન્િ બલૂમસ સટાટમિઅપના યશ ભટ્ને શ્ેષ્ઠ સટાટમિઅપકતામિ માટેનો 
આ િષમિનો ગૉલિમેિલ આપીને સન્માનિામાં આવયા હતા.

આ પ્રસગં ેરાજયકક્ષાના ક્શક્ષણ મતં્રી શ્ી ક્િભાિરીબહેન દિે, 
જીટીયુના િાઇસ ચાન્સેલર શ્ી નિીનભાઇ શેઠે, ક્િક્િધ 
યકુ્નિક્સમિટીઓના િાઇસ ચાન્સલેસમિ, બોિમિ ઓફ ગિનુંન્સના સભયો, 
અદ્ાપકશ્ીઓ, દીક્ષાથથીઓ ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. •

સોમનાથ ્ુનનવનસ્ષટીમાં ૭૫૦ નવદ્ાથમીઓને પદવી એના્ત
િેરાિળમાં શ્ી સોમનાથ સંસકતૃ 

યુક્નિક્સમિટીનો તેરમો પદિીદાન સમારોહ 
ઓનલાઈન રાજયપાલ શ્ી આચાયમિ 
દેિવ્રતજીના અધયક્ષસથાને યોજાયો હતો, 
જેમાં મેિલો મેળિનારા અને પદિી પ્રાપત 
કરનારા ૭૫૦ ક્િદ્ાથથીઓને અક્ભનંદન 
પાઠવયા હતા. રાજયપાલ શ્ી દેિવ્રત 
આચાયમિજીએ ભારતીય સસંકૃક્તના પ્રચાર-
પ્રસાર કરિાના શે્ષ્ઠ કાયમિ બદલ યકુ્નિક્સમિટીને 

અક્ભનદંન પાઠવયા હતા. િદે, જયોક્તષ, 
વયાકરણ, દશમિન, સાક્હતય આડદ ક્િષયોમાં 
ઉતકૃટિ સંશોધન, પ્રકાશન અન ેઅધયાપન 
બદલ યુક્નિક્સમિટીન ેક્બરદાિી હતી. ૭૫૦ 
જેટલા સ્ાતકોને અને પદકધારકોને 
અક્ભનદંન પાઠવયા હતા.

આ સમારોહમાં મુખય અક્તક્થ શ્ી 
રમેશભાઈ ઓઝા ઓનલાઈન માધયમથી 
ઉપસસથત રહ્ા. ઘણા જન્મ પછી પ્રાતિ થયલે 

આ પક્િત્ર મનુષય જીિનને સંપૂણમિપણે 
સંસકૃતમય બનાિિા સૌને અનુરોધ કયયો 
હતો. શ્ી સોમનાથ સંસકૃત યુક્નિક્સમિટીના 
કુલપક્ત પ્રો. ગોપબંધુ ક્મશ્એ મંચસથ 
મહાનુભાિોનો પડરચય આપયો હતો. 

સ ારસિત અક્ત ક્થ શ્ી  એન.
ગોપાલાસિામીજી, ભારત સરકારના પિૂમિ ચીફ 
ઇલકેશન કક્મશનરશ્ીએ પ્રસગંોક્ચત સારસિત 
ભાષણ થકી સૌને આશ્વાક્સત કયાું હતા. •

પદવીદાન
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્ુવાપેઢીના નવોન્મેર નવચારો રાષ્ટ્રનનમા્ષણ- જનકલ્ાણ માટે 
મહત્વપૂણ્ષ: રાજ્પાલ શ્ી આચા્્ષ દેવવ્રત 

ગજુરાત યકુ્નિક્સમિટીના ૬૯માં દીક્ષાંત સમારોહમાં 
“तमसो मा ज्ोततर्गम्। मतृ्ोमा्गमतृं रम्” 
નો ઉચ્ારણ કરતા રાજયપાલ શ્ી આચાયમિ દેિવ્રતે 
ઉપસસથત ક્િદ્ાથથીઓને ઉદ્શેીને કહં્ હતંુ ક ે, 
ક્િદ્ાથથીઓએ મેળિેલી દીક્ષા સમાજકલયાણના કરેલા 
કાયયો થકી જ ખરા અથમિમા ંસાથમિક થશ.ે દીક્ષાતં સમારોહ 
એ ક્શક્ષાનો અતં ન હોઇ શકે માટે ક્િદ્ાથથીઓએ ક્શક્ષા 
મળેવયા બાદ પણ ક્નરંતર કંઇક નિંુ શીખિાની 
પ્રક્રિયા ચાલુ રાખિી જોઇએ. તાજેતરમાં 
અમદાિાદ ખાતે ગુજરાત યુક્નિક્સમિટીનાં 
દીક્ષાંત સમારોહમાં રાજયપાલ શ્ી આચાયમિ 
દેિવ્રત ેયકુ્નિક્સમિટીના ૫૬૦૮૩ ક્િદ્ાથથીઓએ 
દીક્ષા અને પ્રમાણપત્ર એનાયત કયામિ હતા.

રાજયપાલ શ્ી આચાયમિ દેિવ્રતે ગુજરાત 
યુક્નિક્સમિટીની સથાપનાની પીડઠકા સિાતંત્યતા 
પહેલાં તૈયાર થઇ હોિાનું જણાિી ગૌરિભેર કહ્ં હતું કે, ગુજરાત 
યુક્નિક્સમિટીએ દેશને અક્ગ્રમ હરોળના ક્િદ્ાથથીઓ તૈયાર કરીને 
આપયા છે. જે ક્િદ્ાથથીઓનું દેશના ક્િક્િધ ક્ષેત્રોમાં જન ક્િકાસ 
સાથે દેશ ક્િકાસમાં અમૂલય યોગદાન રહેલું છે. 

શ્ી આચાયમિ દેિવ્રતે પ્રિતમિમાન ગુજરાત યુક્નિક્સમિટીની 
ઉપલસબધઓથી પ્રભાક્િત થઇન ેજણાવયંુ કે, ગજુરાત યકુ્નિક્સમિટીના 
દીક્ષાંત સમારોહના આગમન િેળાએ રજૂ કરિામાં આિેલ “સટાટમિ 
અપ” પ્રોજેકટ ખરા અથમિમાં ક્િદ્ાથથીઓની મહેનત અને નિોન્મેષ 
ક્િચારસરણીની પ્રતીક્ત કરાિે છે. ગુજરાત યુક્નિક્સમિટીના 
ક્િદ્ાથથીઓ દ્ારા બનાિાયલેા  ૨૫૦ જટેલા સટાટમિઅપ અપ પ્રોજકેટ 
ન્યૂ ઇસન્િયાની પડરકલપના ક્િશ્વ સમક્ષ મૂકિામાં મદદરૂપ બનશે. 

આચાયમિ દેિવ્રતે પ્રાચીન ક્શક્ષણ પ્રણાલી અને દીક્ષાંત પ્રથાનો 
ઉલ્લેખ તૈતડરય ઉપક્નષદના “ सत्ं वद, धममं चर, માતૃદેિો 
ભિ, ક્પતૃદેિો ભિ, આચયમિ દેિો ભિ, અક્તથી દેિો ભિનો જેિા 
શ્ોકના સંદભમિ સાથે કરી ક્િદ્ાથથીઓને દરેક શ્ોકનો મમમિ  
ક્િસતારપૂિમિક સમજાિીને ક્િદ્ાથથીઓને જીિનમાં તેનું આચરણ 
કરિા માટેની પ્રેરણા આપી હતી. 

રાજયપાલશ્ીએ દીક્ષા મેળિી રહેલા ક્િદ્ાથથીઓને તેમના 
મેળિેલા જ્ાન દ્ારા જરૂડરયાતમંદોને ઉપયોગી થિા તેમજ 
જનકલયાણની સાથે –સાથે રાષ્ટ્રકલયાણમાં પણ જ્ાનનો ઉપયોગ 
કરી સહભાગી થિા માટે પ્રયેામિ હતા. રાજયપાલશ્ીએ ક્િદ્ાથથીઓને 
િિાપ્રધાનશ્ી દ્ારા દેશના સિાુંગી ક્િકાસ અથવે કરિામાં આિી 
રહેલાં કાયયો ક્િશે જણાિીં ક્િદ્ાથથીઓન ેરાષ્ટ્રઉન્ક્ત માટે સકંલપબદ્ધ 

કયામિ હતા. 
ર ાજયપ ાલશ્ીએ દ ીક્ષ ા 

મેળિતા ક્િદ્ાથથીઓને જીિનના 
પાઠ ભણાિતા જીિનની દરેક 
કપરી પડરસસથતમા ંસહાનભુકૂ્તની 
જગયાએ પરાનુભૂ ક્ત દ્ ાર ા 
જીિિના ક્નણમિય લેિાની સાથે 

જીિનમા ંએકતા, સે્હ અન ેભાઇચારા સાથ ેજીિનક્નિામિહ કરિાની 
સલાહ આપી હતી. 

સુપ્રીમ કોટમિના જજ શ્ી એમ. આર. શાહે કહં્ હતું કે, િષમિ 
૧૯૨૦  પૂજય ગાંધીજી, લાલભાઇ, ગણેશ િાસુદેિ માિલંકર 
દ્ારા  ગુજરાત યુક્નિક્સમિટીના ક્નમામિણની પીડઠકા તૈયાર કરિામાં 
આિી હતી. જેનું ક્નમામિણ ૧૯૪૯માં કરીને ગુજરાતના ક્શક્ષણ 
ક્ષેતે્ર એક નિા અધયાયની શરૂઆત કરિામાં આિી હતી. ગુજરાત 
યુક્નિક્સમિટીના સતત શે્ષ્ઠ ક્શક્ષણના પ્રયાસો દ્ારા દેશના 
ક્િકાસમાં બહુમ્ૂલય યોગદાન રહેલું હોિાનું તેઓએ ઉમેયુમિ હતુ.

ગુજરાત યુક્નિક્સમિટીના દીક્ષાંત સમારોહમાં ઉપસસથત 
ક્િદ્ાથથીઓને ગોલિ અને ક્સલિર પદક એનાયત કરિાની સાથે 
સાથે િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદી દ્ારા શરૂ કરિામાં આિેલા 
અટલ ઇનોિેશનના ભાગરૂપે શ્ી ક્ત્રષલા પંજાબીને મેડિકલ 
એજયકેુશનમા ંડિક્જટલીકરણ માટે મટેગરુ એપ તયૈાર કરિા બદલ 
તેમજ ક્પ્રયમ સમેતને લોકિાઉનના સમયમાં ફ્ી-એગ્રી એપ તૈયાર 
કરી રાજયના ખિેતૂોન ેમદદરૂપ થિા બદલ પદક એનાયત કરિામાં 
આવયા હતા. 

ગુજરાત યુક્નિક્સમિટીના દીક્ષાંત સમારોહના પ્રસંગે રાજય 
ક્શક્ષણ ક્િભાગના અગ્રસક્ચિ શ્ીમતી અંજૂ શમામિ, ગુજરાત 
યુક્નિક્સમિટીના કુલપક્ત િૉ. ક્હમાંશુભાઇ પંડા, ઉપકુલપક્ત શ્ી 
જગદીશભાઇ ભાિસાર, યુક્ન.ના રક્જસટ્ાર શ્ી, તમામ શૈક્ષક્ણક 
ડિપાટમિમેન્ટના િીન અને િિાઓએ ઉપસસથત રહીને દીક્ષા મેળિી 
રહેલા ક્િદ્ાથથીઓની મહેનતને ક્બરદાિી હતી. •

પદવીદાન
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નમ્ષદા કમાન્ડ નવસતારમાં 
ઉનાળુ પાક માટે પાણી મળશે 

ગુજરાતની જીિાદોરી સમાન સરદાર સરોિર નમમિદા 
બંધ દ્ારા ગજુરાતના લાખો ખિૂેતોન ેક્સચંાઇ માટેનુ ંપાણી 
તથા ૪ કરોિ કરતાં િધુ નાગડરકોને પીિાનું પાણી પૂરં 
પાિિામાં આિી રહ્ ંછે. સુજલામ્-સુફલામ્ યોજના, સૌની 
યોજના દ્ારા પણ ઉત્તર ગુજરાત, મધય ગુજરાત અને 
સૌરાષ્ટ્ર-કચછ સધુી નમમિદાના પાણીનો લાભ પૂરો પાિિામાં 
આિી રહ્ો છે તયારે રાજય સરકાર દ્ારા નમમિદા કમાન્િ 
ક્િસતારના ખેિૂતોને ઉનાળુ પાક માટે નમમિદાનંુ પાણી 
આપિાનો ક્નણમિય કયયો છે. 

ગજુરાત સરકારના ખેિતૂક્હતલક્ષી ક્નણમિય અગં ેક્િગત 
આપતાં નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી નીક્તનભાઇ પટેલે જણાવયું 
હતું કે, રાજયના ખેિૂતોને રિી સીઝનમાં (ક્શયાળુ પાક 
માટે) નમમિદા નહેરો દ્ારા તથા ફતેહિાિી ખારીકટ 
કેનાલમાં પણ પૂરતું પાણી સરકારે આપયું છે. સાથે-સાથે 
મહેસાણા અને પાટણ ક્જલ્લામાં જયાં ક ેનાલમાં 
દરિાજાઓ મૂકયા છે તયાં રૂપેણ અને પુષપાિતી નદીમાં 
પણ પાણી િહેિિાિીને ક્સંચાઇની સુક્િધા ઉપલબધ 
બનાિાઇ હતી. 

ગત ચોમાસામાં થયેલા સારા િરસાદના પડરણામે 
નમમિદા િેમમાં પાણીનો જરથો પૂરતા પ્રમાણમાં એટલે કે 
આજે ૧૩૦.૫૬ મીટર લેિલે છે. ધારાસભયશ્ીઓ, 
ડકસાનસંઘ અને ખેિૂત આગેિાનો દ્ારા મળેલ રજૂઆતો 
ધયાને લઇને, આગામી ઉનાળાની સીઝનમાં પણ ખેિૂતોને 
પાક િાિેતર માટે પાણી તા. ૫ મી માચમિના રોજથી 
આપિાનો રાજય સરકારે ક્નણમિય કયયો છે. આ ક્નણમિયને 
પડરણામે ઉનાળુ િાિેતર કરતા નમમિદા કમાન્િ ક્િસતારના 
અંદાજે ૪ લાખ હેકટર કરતાં િધુ ક્િસતારના ખેિૂતોને 
આ પાણીનો લાભ મળશે અને તેમની ઉતપાદકતામાં તથા 
િાિેતરની ક્ષમતામાં પણ િધારો થશે.  

મધયપ્રદેશ અને તયાંના બંધોમાં પણ પૂરતું પાણી 
ઉપલબધ હોિાના પડરણામે આજે સરદાર સરોિર િેમમાં 
૧૩૦.૫૬ મીટર પાણીનુ ંલેિલ છે. આ િષવે નમમિદા કન્ટ્ોલ 
અૉથોડરટી દ્ારા નક્કી થયા મુજબ ગુજરાતના ભાગમાં 
આિતું ૧૦.૦૮ ક્મક્લયન એકર ફીટ પાણી ગુજરાતને 
િાપરિા મળશ.ે આ પાણીમાથંી પીિાના પાણી માટે સમગ્ર 
ઉનાળો અને ચોમાસાના બે માસ માટે જરથો સુરક્ક્ષત 
રાખી અન્ય પાણી ખેતીિાિી માટે ખેિૂતોને આપિાનો 
રાજય સરકારે ક્નણમિય કયયો છે. •

સમગ્ રાજ્માં એનપ્લથી 
સુજલામ્ સુફલામ્ જળ અનભ્ાન

ગજુરાતન ેપાણીદાર-િોટર સરપલસ સટેટ બનાિી જળ સમૃદ્ધ ગજુરાતની 
પ્રક્તબદ્ધતા સાથ ેમખુયમતં્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ શરૂ કરાિલેા સજુલામ્ 
સફુલામ્ જળઅક્ભયાનના ચોથા તબક્કાનો પ્રારંભ આગામી તા.૧ એક્પ્રલથી 
શરૂ થશે. મુખયમંત્રીશ્ીએ રાજયના જળસંપક્ત્ત ક્િભાગને આગામી તા.૧ 
એક્પ્રલ-ર૦ર૧થી તા.૩૧મી મ ેસધુી આ રાજયવયાપી અક્ભયાન હાથ ધરિા 
મંજૂરી આપી છે. 

આ સુજલામ્ સુફલામ્ જળ અક્ભયાન અંતગમિત જળસંગ્રહનાં મહત્િનાં 
કામોમાં તળાિો ઊંિા કરિાં, હયાત ચેકિેમના ડિસીસલટંગ અને ડરપેડરંગ, 
હયાત જળાશયોનું ડિસીસલટંગ, તળાિોના પાળા અને િેસટ ક્િયરનું 
મજબતૂીકરણ, નહેરોની સાફસફાઇ, મરામત-જાળિણી તમેજ નદી, િોકળા, 
કાંસની સાફસફાઇને નદી પુન: જીક્િત કરિી જેિાં ક્િક્િધ કામો હાથ 
ધરિામાં આિે છે. 

છેલ્લાં ૩ િષમિમાં રાજયભરમાં જળસંગ્રહ સ્ોતની સાફ-સફાઇ અને વૃક્દ્ધ 
કરિાનાં કામોમાં ૧૬,૧૭૦ તળાિો ઊંિા કરિામાં આવયાં છે. એટલું જ 
નક્હ, ૮૧૦૭ ચેકિેમ અને ૪૬ર જળાશયોનાં ડિસીસલટંગ, રર૩૯ ચેકિેમના 
ડરપેડરંગ, પ૬૮ નિા તળાિોનું ક્નમામિણ અને ૧૦૭૯ નિા ચેક િેમ મળીને 
સમગ્રતયા ૪૧,૪૮૮ કામો કરિામાં આવયાં છે. આ ઉપરાંત ૩૮,૩ર૩ 
ડક.ક્મ. લંબાઇમાં નહેરોની અને પ૧૧૩ ડક.ક્મ. લંબાઇમાં કાંસની સફાઇ 
કરિામાં આિેલી છે. આ બધાં જ કામોની સફળતાને પગલે છેલ્લાં ત્રણ 
િષમિમાં રાજયમાં ૪ર,૦૬૪ લાખ ઘનફકૂટ જળસંગ્રહ ક્ષમતા િધી છે. 

મખુયમંત્રીશ્ીએ ર૦ર૦ના િષમિમા ંકોરોનાની િકૈ્શ્વક મહામારી િચ્ ેપણ 
આ જળસંગ્રહ અક્ભયાન માટે રાજય સરકારના તંત્રને પ્રોતસાક્હત કરતાં 
તા.ર૦ એક્પ્રલ-૨૦૨૦થી તા.૧૦ જૂન-ર૦ર૦ સુધીના માત્ર પ૧ ડદિસના 
ટૂકંાગાળામા ંસુજલામ સુફલામ જળ અક્ભયાનના ત્રીજા તબક્કામા ં૧૧,૦૭ર 
કામો લોકભાગીદારીથી અને મનરેગા હેઠળ હાથ ધરી ૩૦ લાખથી િધારે 
માનિડદન રોજગારી ઉતપન્ કરિામાં આિી હતી. •

ઘઉંની ટેકાના ભાવે સીધી ખરીદી કરાશે
રાજય સરકાર દ્ારા રિી માકકેડટુંગ સીઝન ૨૦૨૧-૨૨ અતંગમિત લઘુતમ 

ટેકાના ભાિે ઘઉંંની ખરીદી કરિાનો ક્નણમિય કરિામાં આવયો છે. આગામી 
તા.૧૬મી માચમિથી તા.૩૧મી જુલાઇ-૨૦૨૧ દરક્મયાન ઘઉંની ખરીદી 
કરિામાં આિશે. ગુજરાત રાજય નાગડરક પુરિઠા ક્નગમના ૨૩૫ જેટલાં 
ગોિાઉન કેન્દ્રો દ્ારા લઘુતમ ટેકાના ભાિે ઘઉંની ખરીદી કરિામાં આિશે. 
ભારત સરકાર દ્ારા ઘઉં માટે લઘતુમ ટેકાનો ભાિ રૂા.૧૯૭૫ પ્રક્ત ક્ક્ન્ટલ 
ક્નયત કરિામાં આવયો છે. લઘુતમ ટેકાના ભાિે ઘઉં િેચાણ કરિા ઇચછા 
ધરાિતા ખેિૂતોની ઓનલાઇન નોંધણી સંબંક્ધત ક્નગમના ગોિાઉન કેન્દ્ર 
ખાત ેતથા ગ્રામીણ કક્ષાએ V.C.E. મારફત ેતા.૩૧મી માચમિ-૨૦૨૧ સધુી 
ચાલુ રહેશે. •

નનણ્ષ્
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ભારતીય સસંકૃક્તમા ંપ્રકૃક્ત પજૂા િણાયેલી છે. ગીત, સગંીત, 
નૃતય ભારતીય સંસકૃક્તની એક આગિી ઓળખ છે. ગુજરાત સરકારે 
આિી સાંસકૃક્તક ક્િરાસતન ેજાળિિા અન ેઆગળ િધારિા 
તાના-રીરી મહોતસિ, ઉત્તરાધમિ પિમિની શરૂઆત કરી છે. તાજતેરમાં 
સપુ્રક્સદ્ધ સયૂમિ મડંદર મોઢેરામાં ઉત્તરાધમિ મહોતસિનો ગાધંીનગરથી 
ઇ-માધયમથી પ્રારંભ કરાિતા મખુયમતં્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ 
જણાવયુ ંહતુ ંકે, જનેી સસંકૃક્તમાં જ સૂયમિ િણાયેલો છે, તિેી ગજુમિર 
સસંકૃક્ત અન ેઅસસમતા આજ ેઅનકે ક્ષતે્રોના ંસિાુંગી ક્િકાસના 
રથ ઉપર સિાર થઈન ેસમગ્ર ક્િશ્વમાં િખણાઇ રહી છે. એટલંુ 
જ નહીં, શાસત્રીય ગીત-સગંીતના અન ેનૃતયકળાના સિંધમિન માટે 
પણ મહોતસિોનુ ંઆયોજન કરીન ે રાજય સરકાર આ ક્ષતે્રના 
ક્િશ્વખયાત કલાકારોન ેમચં પરૂો પાડો છે.

આપણે સદનસીબ છીએ કે, ગજુરાતમા ંમહત્તમ સયૂમિપ્રકાશ 
મળી રહ્ો છે તિંુે જણાિી મખુયમતં્રીશ્ીએ ઉમયેુું હતુ ંકે, સયૂમિપ્રકાશને 
સૌર ઊજામિ (સોલર એનર્જી)મા ંરૂપાતંડરત કરીન ેગજુરાત ે ક્બન 
પરંપરાગત ઊજામિ સ્ોત ક્િકસાવયા છે. આધકુ્નક અન ેક્િકસતા 
યગુમાં સૂયમિ ઉપાસના માટે સયૂમિશક્તિના મહત્તમ ક્િક્નયોગ માટે 
સોલર ઊજામિ સોલર એનર્જીનુ ંહબ ગજુરાત બન્યુ ંછે. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ કહ્ં હતું કે, પક્ચિમ ભારતના મોઢેરા સૂયમિ 
મડંદરના ઉત્તરાધમિ ઉતસિ જમે જ પિૂમિમા ંકોણાક્ક સૂયમિમડંદરમા ંિાન્સ 
ફેસસટિલ યોજાય છે. શક્તિસિરૂપા આધયશક્તિનો ઉતસિ નિરાત્રી 
ગુજરાતની િૈક્શ્વક પહેચાન છે, તો બંગાળનો દુગામિપૂજા શક્તિ-
આરાધનાનો સમન્િયકારી ઉતસિ છે તેની પણ ભૂક્મકા તેમણે 
આપી હતી.

િસધુિૈ કુટુમંબકમ્ એટલ ે કે સમગ્ર ક્િશ્વન ેપડરિાર માનતી 
આપણી આ સસંકૃક્ત છે. ભારતીય સસંકૃક્ત તો એક ક્િચારધારા છે. 
ભવય પરંપરા છે. જમેા ંસૌનુ ંસહઅસસતતિ સિીકારાયુ ંછે. ‘સહિીયું 
કરિા િહે’ નો શાશ્વત ભાિ છે. આ સાસંકૃક્તક એકતાના માધયમથી 
જ ભારત આજ ેસૌના સાથ અન ેસૌના ક્િકાસના મતં્ર સાથે જગતગુર 
બનિાની ડદશામા ંઆગળ િધી રહં્ છે તિેુ ંપણ તમેણ ેઉમયેુું હતુ.ં 
અનકેતામા ંએકતા જ એ જ આપણી ક્િશષેતાન ેઆ ઉતસિ સાકાર 
કરી સયૂમિ શક્તિની નિીન ઊજામિથી જન -જનમા ંક્િશ્વ બધંતુિ સદભાિ 
સમભાિનો સાક્ષાતકાર કરાિશ ેતિેો પણ ક્િશ્વાસ વયતિ કયયો હતો.

ગજુરાત એક ક્િરાસત સમૃદ્ધ રાજય છે અને પિૂમિકાલીન દરેક 
રાજિી િશં તરફથી એકથી એક ચડિયાતા અજોિ અન ેબજેોિ 
સથાપતય ક્શલપકલાના ંઉતકૃટિ સાજણા ંમળયા ંછે. મનુસર તળાિ, 
ક્બંદુ સરોિર, સહસ્ક્લંગ તળાિ, રદ્રમહાલય જેિાં અનેક 
ઐક્તહાક્સક સથાપતયો અન ે સથળોએ ગજુરાતના ઇક્તહાસમાં 
આગિંુ સથાન મળેવયુ ંછે. સલતનત યગુમા ંઆપણન ેસરખજે રોજા, 
જામા મસસજદ, ચાપંાનરેના અમલૂય સથાપતયો મળયા ંછે. સાથ ેકચછનું 
રણ, સટેચય ૂઓફ યકુ્નટી, સાપતુારા અને માિંિી, ક્શિરાજપરુ, 
ચોરિાિનો સમુદ્રડકનારો, સાસણના ક્સહંો, સોમનાથનંુ પ્રાચીન 
મડંદર ક્િક્િધતાઓનો ખજાનો ગજુરાતમાં છે.

આ પ્રસંગે રાજયના નાયબ મુખયમંત્રી નીક્તનભાઇ પટેલ, 
રમતગમત અને યુિા- સાંસકૃક્તક પ્રવૃક્ત્તઓ ક્િભાગના મંત્રી શ્ી 
ઈશ્વરક્સંહ પટેલ, ધારાસભય શ્ી કરસનભાઈ સોલંકી, પૂિમિ 
ગૃહરાજયમંત્રી શ્ી રજનીભાઈ પટેલ, મહેસાણા કલેકટર શ્ી 
એચ.કે પટેલ સક્હત મહાનુભાિો ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

ઉત્તર�ધ્ધ મહ�ેત્સવ
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વસંતના વધામણાં
ગજુરાત અન ેભારતની સસંકૃક્તની આલબલે પાેકારતા િસતંોતસિનો પ્રારંભ 

સંગીત, નૃતય અને િાદ્ની પ્રસતુક્ત થકી કરિામાં આિે છે. િસંતોતસિ એટલે 
માંગક્લક કાયમિ, ઉતસિ, શીતળ હિા, ખીલતાં પુષપો, કેરીનું આગમન, ફાગણનાં 
મોજીલાં ગીતો છે. િસંતોતસિ આનંદ – ઉતસિની ઓળખ સમો બની ગયો છે.

કોરોનાકાળમાં પણ મયામિડદત લોકો િચ્ે દર િષમિની પરંપરા મુજબ 
િસંતોતસિના કાયમિરિમનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવયુ ંહતુ.ં ગજુરાતમા ંિિનગરનો 
તાનારીરી મહોતસિ અને મોઢેરાનો ઉત્તરાધમિ મહોતસિ તથા િસતંોતસિ તતકાલીન 
મુખયમંત્રી અને દેશના િતમિમાન િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના સમયથી 
લોકક્પ્રય બન્યા છે.

ગાધંીનગરના સંસકૃક્તકંુજ ખાત ેઆયોક્જત ૨૫મા િસતંોતસિનો દીપ પ્રાગટય 
કરીન ેપ્રારંભ કરાિતા ંરાજયના મખુયમતં્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ જણાવયુ ંહતું 
કે, રમતગમત, યિુા સાસંકૃક્તક પ્રવૃક્ત્ત અન ેસગંીત અકાદમી માટે સરકાર દ્ારા 
ચાલ ુિષમિના બજેટમા ંપણ ૫૦૦ કરોિ રૂક્પયાની ફાળિણી કરિામાં આિી છે. 
ગજુરાત ેખલે મહાકંુભ થકી અનકે રાષ્ટ્રીય અન ેઆંતરરાષ્ટ્રીય ખયાક્ત અન ેએિોિમિ 
મળેવયા છે, ત ેજ રીત ેગજુરાતના કલા મહાકંુભ થકી કલાકારોન ેપ્રોતસાહન 
આપિાનુ ંકાયમિ પણ કરિામા ંઆિે છે.     

આ પ્રસંગે યુિક સેિા અને સાંસકૃક્તક પ્રવૃક્ત્તના ક્િભાગના મંત્રી શ્ી 
ઇશ્વરક્સંહ પટેલે જણાવયું હતું કે, ગુજરાતના સાંસકૃક્તક િારસાની આગિી 
એાળખ છે. ગરબા, ભિાઇ, લોકમેળાઓ અને લોકનૃતય એ ગુજરાતની ઓળખ 
છે. ગુજરાતના આ સાંસકૃક્તક િારસાની ક્િશ્વફલક પર ઓળખ ઊભી કરિા 
માટે સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે. ભારતના સાંસકૃક્તક િારસાના પયામિય એિા 
િસંતોતસિમાં ઉપસસથત સિવે કલાકારોનું તેમણે હૃદયના ઉમળકાથી સિાગત 
કયુું હતું. 

કાયમિરિમની શરૂઆતમાં જાણીતા નૃતયાંગના શ્ીમતી ઐશ્વયામિ િૉડરયર અને 
તેમના ગ્રૂપ દ્ારા ભરતનાટ્મ્ શૈલીમાં સરસિતી િંદના પ્રસતુત કરિામાં આિી 
હતી. તયારબાદ પડટયાલા ઘરાનાનાં રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ખયાક્તપ્રાતિ 
ગાક્યકા શ્ીમતી કૌક્શકી ચરિિતથી દ્ારા શાસત્રીય સંગીત અને કાયમિરિમનાં અંક્તમ 
ચરણમાં રાજકોટનાં સંગીત તજજ્ શ્ીમતી પીયુબેન સરખેલ દ્ારા શાસત્રીય 
સંગીત રજૂ કરિામાં આવયું હતુ. જેને ક્િક્િધ ક્જલ્લાઓમાંથી ઉપસસથત એકસો 
(૧૦૦) થી િધુ શાસત્રીય સંગીતના સન્માનનીય કલાકારોએ માણયું હતું.

કાયમિરિમમાં યુિક સેિા અને સાંસકૃક્તક પ્રવૃક્ત્ત ક્િભાગના અક્ધક મુખય 
સક્ચિ શ્ી સી.િી.સોમ, કક્મશનર શ્ી િી.િી. કાપડિયા, ગાંધીનગર ક્જલ્લા 
કલેકટર શ્ી િૉ. કુલદીપ આયમિ સક્હત રાજયના ગણમાન્ય કલાકારોમાં 
કીક્તમિદાનભાઇ ગઢિી, લક્લતાબેન ઘોિાદરા તથા રાજકોટની ક્હરાણી 
પરફોક્મુંગ આરસમિ કોલજ, િિોદરાના ગોક્િંદ િેણુ સંગીત ક્િદ્ાલય અને 
સંગમ મયુક્ઝક અકાદમી તથા પરફોક્મુંગ આટમિ મયુક્ઝક કોલેજ તેમજ રાજયના 
ક્િક્િધ શહેરોથી સંગીત સંસથાના કલાકારો ઉપસસથત રહ્ા હતા.•
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અમદાવાદમાં “વી સટાટ્ષ મીટ” ્ોર્ઈ

ક્ િ દ ેશ ન ી  સં સ ક ૃક્ ત મ ાં 
નારીશક્તિની ઉપાસના અન ેમાન-
સન્માન માત્ર એક ડદિસ એટલ ેકે 
ક્િશ્વ મક્હલા ડદન પરૂતા ંઉજિાય 
છે, પરંતુ ભારતીય સંસકૃક્તમાં 
મક્હલાઓનું સન્માન- આદર 
હંમશેા થાય છે. એટલ ેજ ભારતીય 
શાસત્રોમાં કહેિાયુ ં છે કે, “જયા ં
સત્રીઓનુ ં સન્માન થાય છે, તયાં 
દેિતાઓનો િાસ છે. લક્મીનો િાસ 
છે”. તાજતેરમા ંઆતંરરાષ્ટ્રીય મક્હલા ડદિસની પિૂમિ સધંયાએ નોલેજ 
કન્સોડટમિયમ ઓફ ગજુરાત ખાત ેગજુરાત સટિુન્ટ સટાટમિ અપ એન્િ 
ઇનોિશેન હબ (આઇ- હબ) દ્ારા આયોક્જત “િી સટાટમિ મીટ”નો 
મખુયમતં્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ શભુારંભ કરાવયો હતો. 

ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં સટાટમિઅપ ક્ષેત્રે અગ્રેસર રાજય છે તયારે 
ભારતને ૫(પાંચ) ક્ટ્ક્લયન િોલર ઈકોનોમી બનાિિાના 
િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના પ્રયત્નોને સાકાર કરિા માટે 
મક્હલાઓ પણ તમેા ંસહયોગી બન ેતિંુે મખુયમતં્રીશ્ીએ આહિાન 
કયુું હતુ.

શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ જણાવયું કે, સટાટમિઅપને પ્રોતસાહન 
આપિા માટે રાજયની યકુ્નિક્સમિટીઓમા ંસટાટમિઅપ અન ેઇનોિેશન 
ઇન્કયુબેટર સેન્ટરો ઊભાં કયાું છે. બાિળા ખાતે ઇઝરાયેલના 
સહયોગથી i-create સંસથાની સથાપના કરી છે. પીએચ.િી. 
કરતા ક્િદ્ાથથીઓને તેમના શોધ- સંશોધન માટે “શોધ” યોજના 
અંતગમિત દર મક્હને રૂા. ૧૫ હજારની સહાય આપિામાં આિે છે.

રાજય સરકારે મક્હલાઓને સથાક્નક સિરાજયની સંસથાઓમાં 
આપલેા આરક્ષણન ેપડરણામ ેતાજતેરમાં યોજાયલેી ચૂટંણીમાં અનકે 
મક્હલાઓ ક્િજેતા બની છે. આ મક્હલાઓ નયા ભારતના 

ક્નમા મિણમાં સક્રિય સહયોગ 
આપિાની છ ે.  તે  જ રીતે 
સમાજના તમામ ક્ષેત્રોમાં 
મક્હલાઓ આગળ આિી નતેૃતિ 
લે તે સમયની તાતી જરૂડરયાત 
છે. રાજય સરકારે મક્હલાઓને 
ક્મલકતના અક્ધકાર ધરાિતી 
થાય તે માટે ક્મલકત નોંધણી 
ફીમાં માફી આપી છે, જેનાથી 
અનેક મક્હલાઓ ક્મલકતની 

માક્લક બની છે.
મખુયમતં્રીશ્ીએ ક્િક્િધ સટાટમિઅપના સટોલ પર જઈ જદુી-જદુી 

પ્રોિકટ અને સેિાઓની જાણકારી મેળિી હતી. તેમણે ‘િી સટાટમિ 
સેક્લરિેડટંગ િુમન ઈન સટાટમિઅપ’ નામની કોફીટેબલ બુકનું પણ 
ક્િમોચન કયુું હતું. 

ક્શક્ષણમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રક્સંહ ચુિાસમાએ મક્હલા ડદનની 
શુભેચછા પાઠિતાં જણાવયું કે, સટેન્િ-અપ, સટાટમિઅપ જેિા શબદો 
અગાઉ આપણ ેસાભંળયા ન હતા. આ માત્ર સૂત્રો કે સલોગન નથી. 
ન્યૂ ઇસન્િયા માટેનું આયોજન છે, 

મક્હલા અને બાળ કલયાણ રાજય મંત્રી શ્ી ક્િભાિરીબહેન 
દિેએ જણાવયું હતું કે, સિ-સહાય જૂથની બહેનોને રૂા. ૧ લાખની 
સહાય કરિાનો સતુતય ક્નણમિય રાજય સરકારે કયયો છે. 

આ અિસરે મક્હલા અન ેબાળ ક્િકાસ સક્ચિ શ્ીમતી મનીષા 
ચંદ્રા, ક્શક્ષણ અગ્ર સક્ચિ અને I-Hub ના ચેરપસમિન શ્ીમતી 
અંજુ શમામિ, ઉચ્ ક્શક્ષણના ક્નયામક શ્ી એમ. નાગરાજન, 
ટેકક્નકલ ક્શક્ષણના ક્નયામક શ્ી જી.ટી.પંડા, ગુજરાત 
યુક્નિક્સમિટીના કુલપક્ત શ્ી ક્હમાંશુભાઈ પંડા અને ક્િક્િધ 
સટાટમિઅપની મક્હલાઓ ઉપસસથત રહી હતી. •

નારીશનતિ
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મનહલા સવાવલંબન - વહાલી દીકરી ્ોજના
લાભાથમીઓને ચેક નવતરણ 

નારીશક્તિમાં આગિી શક્તિ, સામરયમિ અને સૂઝ 
આંતરક્નક્હત પિેલાં જ હોય છે. ઘર-પડરિારનું મેનેજમેન્ટ 
અને બાળકોના ભરણ-પોષણ કરનારી માતા-બહેનો િગર 
સશકત સમાજની કલપના જ અશકય છે. િિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ સેિેલા નયા ભારતના ક્નમામિણના 
સપનાને ભારતને આક્થમિક મહાસત્તા-ફાઇિ ક્ટ્ક્લયન િોલર 
ઇકોનોમી તરીકે પ્રસથાક્પત કરીને પાર પાિિામાં નારી-
માતૃશક્તિના હરેક ક્ષેત્રે યોગદાન અને સહભાક્ગતાથી જ 
સાકાર કરી શકાશે. દેશની જન સંખયાના અિધો અિધ એિી 
માતા-બહેનોમાં પિેલી આંતરક્નક્હત શક્તિ, સૂઝ અને 
સામરયમિને બહાર લાિી મક્હલાઓને પણ સમાન અિસરથી 
નયા ભારતના ક્નમામિણમાં ગુજરાત સક્રિય યોગદાન આપશે. 

મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ ૮મી માચમિની 
આંતરરાષ્ટ્રીય મક્હલા ડદિસની ઉજિણીના ઉપલક્યમાં 
ગજુરાત સરકારની આગિી પહેલ રૂપ ેરાજયની આગંણિાિી 
કાયમિકર અને તેિાગર બહેનોને માનદ િેતનની ચૂકિણી 
DBT મારફતે સીધા જ બેંક ખાતામાં ચૂકિિાની પારદશથી 
પદ્ધક્તનો પ્રારંભ કરાવયો હતો. 

શ્ી ક્િજયભાઇ રૂપાણીએ રાજયની આગંણિાિી તિેાગર 
બહેનોન ેહિ,ે પગારના નાણા ંસીધા જ બેંક ખાતામા ંજમા 
થિાની ગજુરાતની પહેલન ેપારદશથી વયિસથા, ફેઇસ લસે ક્સક્સટમ 
અન ેિચડેટયા નાબદૂીની ડદશામા ંિધ ુએક નક્કર કદમ ગણાિી હતી. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ વહાલી દીકરી યોજના અંતગમિત સરકારે 
દીકરીના જન્મ બાદ તનેા અભયાસની ક્ચતંા કરીને પહેલા ધોરણમા ં
પ્રિેશ િેળાએ રૂ. ૪ હજારથી શરૂ કરીને ૧૮ િષમિની ઉંમરે 
ઉચ્ક્શક્ષણ-લગ માટે કુલ મળીન ે૧ લાખ રૂક્પયા સરકાર વહાલી 
દીકરીઓને આપે છે તેનો ક્ચતાર આપયો હતો. 

રાજય સરકારે આ હેતુસર એલ.આઇ.સી.ને ફંિ મેનેજર 
તરીકેની જિાબદારી સોંપીને MoU કયામિ છે. આ વહાલી દીકરી 
યોજનાના અમલીકરણ અને સંચાલન એજન્સી તરીકે એલ.
આઇ.સી. સાથે રાજય સરકારના મક્હલા બાળ ક્િકાસ ક્િભાગના 
થયેલા MoU અન્િયે રર કરોિ રૂક્પયાનો ચેક એલ.આઇ.સી.ને 
અપમિણ કયયો હતો. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ મક્હલા બાળકલયાણ મંત્રી શ્ી ગણપતક્સંહ 
િસાિા અને રાજયમંત્રી શ્ીમતી ક્િભાિરીબહેન દિેની 
ઉપસસથક્તમાં જેન્િર િેશબોિમિ અને ક્િભાગની યોજનાકીય 
માક્હતીની ડિક્જટલ બુકનું પણ લોંક્ચંગ કયુમિ હતું. મહાનુભાિોએ 
આ પ્રસંગે મક્હલા સિાિલંબન યોજનાના ચેક ક્િતરણ તેમજ 

વહાલી દીકરી યોજનાના લાભાથથીઓને ચેક અપમિણ કયામિ હતા. 
ક્િધિા માતા-બહેનોને ઓક્શયાળાપણું ન અનુભિિું પિે તે 

માટે ગંગાસિરૂપા જેિું સન્માનજનક નામ આપીને તેને મળતી 
સહાયમાં પણ િધારો કરી રૂ. ૧રપ૦ની સહાય અપાય છે તેની 
પણ તેમણે ક્િસતૃત ક્િગતો આપી હતી. 

આ િષ મિના બજેટમાં  જેન્િર બજેટ અન્િયે મક્હલા 
સશતિીકરણની ક્િક્િધ યોજનાઓ અને ૧૦૦ ટકા મક્હલાલક્ષી 
યોજનાઓ માટે સમગ્રતયા બેય કેટેગરીમાં ગત િષમિની તુલનાએ 
રૂ. ૮૬૯ર.૬૩ કરોિનો િધારો કરિામાં આવયો છે એમ 
મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું. 

તેમણે આ યોજનાઓનો લાભ લઇ મક્હલાશક્તિ રાજયની 
ક્િકાસયાત્રામાં ખભેખભા ક્મલાિી સહભાગી બને તેિું પે્રરક 
આહ્ાન કયુું હતું. 

મક્હલા બાળ કલયાણ સક્ચિ અને કક્મશનર શ્ીમતી મક્નષા 
ચન્દ્રાએ પ્રારંભમાં સૌને આિકારી કાયમિરિમની ભૂક્મકા આપી હતી. 
આ પ્રસંગે મક્હલા આયોગ અધયક્ષા શ્ીમતી લીલાબહેન 
અંકોક્લયા, ગાંધીનગરના મેયર શ્ીમતી રીટાબહેન પટેલ અને 
અગ્રણી મક્હલાઓ, લાભાથથી બહેનો ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. •
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નવશ્વ મનહલાડદન નવશેર
નવકાસના તમામ ક્ષેત્ે નારીશનતિની નવતર પડરભારા 

" નવભાવરીબહેન દવે
ફકૂલની કોમળતા, પિમિતની અિગતા, દડરયાની ક્િશાળતા, 

ધરતીની ધીરજ... આ બધાનો સમન્િય એટલે નારી. નારીના 
યોગદાન ક્િના સિાુંગીણ ક્િકાસ અધૂરો ગણાય. સમાજમાં 
મક્હલાશક્તિ અિધો અિધ સંખયાબળ ધરાિે છે. ક્િશ્વભરની 
મક્હલાઓ આજ ેક્િકાસના ક્િક્િધ ક્ષતે્રોમા ંપોતાનુ ંસામરયમિ પરુિાર 
કરી િૈક્શ્વક ક્િકાસમાં સમાન ભાગીદારી નોંધાિી રહી છે. 
મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃતિની ગુજરાત સરકારે 
રાજયની મક્હલાઓના સિાુંગી ક્િકાસની ક્િશેષ ક્ચંતા કરી 
નારીશક્તિના સામરયમિનું ક્િકાસયાત્રામાં મહત્તમ યોગદાન મળી 
રહે તે માટે મક્હલા સશતિીકરણ માટે નક્કર પગલાં લીધાં છે. 
જેના પડરણામે આજે રાજયનાં અનેક ક્ષેત્રોમાં મક્હલાઓ નેતૃતિ 
લઈ રાજયના ક્િકાસમાં પોતાની ભાગીદારી નોંધાિી રહી છે. 

મક્હલાના આરોગય બાબતે ઘરમાં થતી ઉપેક્ષાને ધયાને રાખી 
તનેા આરોગય બાબત ેસરકારે ક્ચતંા કરી છે. મક્હલાઓન ેસુરક્ક્ષત 
માતૃતિ મળે, પૂરક પોષણયુતિ આહાર મળે માટે ગુજરાત સરકારે 
દેશમાં આદશમિ કાયમિ કયુું છે. મક્હલાઓ તથા ડકશોરીઓના આરોગય 
અને પોષણની ક્ચંતા કરી ક્ચરંજીિી યોજના, પ્રધાનમંત્રી સુરક્ક્ષત 
માતૃતિ અક્ભયાન, ક્ખલક્ખલાટ િાન, મમતા સખી, મમતા ઘર, 
સબલા યોજના, પૂણામિ યોજનાનો અસરકાર અમલ કયયો છે. 
રાજયમાં ઉપલબધ ક્ન:શુલક ૧૦૮ તાતકાક્લક સેિાનો લાભ સૌથી 
િધુ મક્હલાઓએ લીધો છે.  

મક્હલાઓ પોતાના પડરિારમા ંતથા બહાર ક્નભમિય રીતે રહી 
શકે તનેી જિાબદારી ગજુરાતની સિંદેનશીલ સરકારે લીધી છે. 
મક્હલાઓ અસામાક્જક તત્િોથી, ઘરેલુ ક્હંસા કે અન્ય રીત ેપીડિત 
ન થાય માટે ખાસ અભયમ્ ૧૮૧ રેસકય ુિાનની સકુ્િધા શરૂ કરી 
છે. સકંટ સમય ેસલાહ, બચાિ અન ેમાગમિદશમિન સાથનેી મદદ માટે 

મક્હલાઓન ેઅભયમ્ સેિાનો લાભ આપી અભય બનાિી છે. 
અરે... જરૂર પડ ેપોલીસ સટેશનમા ંજિાનુ ંથાય તો તયા ંપણ મક્હલા 
પોલીસની મદદ મળે છે. રાજયમા ં૨૫ જટેલા ંખાસ મક્હલા પોલીસ 
સટેશન પણ શરૂ કરિામા ંઆવયા છે. ઘરેલ ુ ક્હંસાના બનાિમાં 
સારિાર, કાયદાકીય માગમિદશમિન અન ેજરૂર પિે કોટમિ કાયમિિાહીમાં 
િકીલ સક્હતની સહાય ક્ન:શલુક આપિા ગજુરાત સરકાર પિખે 
ઊભી રહે છે. મક્હલાઓન ેઝિપી ન્યાય મળી રહે તે માટે ખાસ 
૨૭૦ જેટલી નારી અદાલતની વયિસથા ગજુરાતમા ંકરિામા ંઆિી 
છે. જયા ંમક્હલા દ્ારા મક્હલાઓ માટે ન્યાક્યક પ્રક્રિયા કરી ક્ન:શલુક 
ન્યાય આપિાની વયસથા કરિામાં આિી છે. અતયાર સધુીમા ં18 
હજારથી િધ ુકેસોનુ ંસમાધાન નારી અદાલત મારફત ેથય ુછે. 

મક્હલાઓ પગભર બને તેમજ પડરિારના આક્થમિક ઉતકષમિમાં 
ભાગીદાર બને તે માટે ગુજરાત સરકારે અનેકક્િધ યોજનાઓ 
અમલી બનાિી છે. મક્હલાઓને સિાિલંબી બનાિિા દરેક 
ક્જલ્લામાં ખાસ મક્હલા માટેની અલગ ITIની વયિસથા કરી છે. 
સત્રીઓ પોતાનો સિરોજગાર શરૂ કરી પગભર થાય તે માટ ે
સબક્સિીિાળી લોન મક્હલા આક્થમિક ક્િકાસ ક્નગમ દ્ારા 
આપિામાં આિે. 

મક્હલાઓની સુરક્ષા બાબતે ગુજરાતને સૌથી િધુ સુરક્ક્ષત 
રાજય ગણિામાં આિે છે. રાજય સરકારે પોલીસ ભરતીમાં 
મક્હલાઓ માટે અનામતની જોગિાઈ કરી છે. જેના પડરણામે 
આજે ૯૦૦૦થી િધુ મક્હલાઓ હિે રાજયનો કાયદો- વયિસથા 
જાળિિામા ંપોતાનુ ંખતં અન ેખમીર ઝળકાિી રહી છે. ગજુરાતની 
સુરક્ક્ષત મક્હલાઓ હિે રાજયની સુરક્ષાની મહત્િપૂણમિ કામગીરી 
કરી રહી છે. ક્હંમત અને ખંતથી મજબૂત બનેલી ગુજરાતની 
મક્હલાઓ હિે ક્સંહણ બની ગઇ છે. પોલીસ ઉપરાંત િન 
ક્િભાગમા ંજોિાયલેી ગજુરાતની મક્હલાઓ હિ ેગીરના જગંલમાં 
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ક્સહંોની રખિેાળી કરી પોતાની નારી શક્તિનો પડરચય પણ આપે 
છે. તેને જોતા ક્સંહ પર સિારી કરનાર ‘મા દુગામિ’ યાદ આિે. 

પહેલાના સમયમાં પક્ત-પત્નીના ઝઘિામાં પક્ત પત્નીને 
ઘરમાંથી કાઢી મૂકી કહેતો કે, `આ મારં ઘર છે, નીકળી જા-મારા 
ઘરમાંથી’ આિી અસલામતી અનભુિતી મક્હલાઓન ેપણ છતની 
સલામતી મળે માટે ગુજરાત સરકારે ક્મલકતની રક્જસટ્ેશન ફી 
માફ કરી છે. છેલ્લાં ૧૫-૨૦ િષમિમાં રક્જસટ્ેશન ફી માફીનો લાભ 
લિેા પડરિારના પરુષો ઘર, દકુાન, ફેકટરી કે જમીન જિેી ક્મલકતો 
મક્હલાના નામે લેિા પ્રેડરત થયા છે. આજે ગુજરાતની લગભગ 
૨૫ લાખથી િધુ મક્હલાઓ ક્મલકતની માક્લક બની છે. સરકારે 
૧૫૦૦ કરોિથી િધ ુરકમની માફી આપી મક્હલાઓન ેઇન્િાયરેકટ 
સામાક્જક સુરક્ષા આપી છે. ગુજરાત માત્ર એિું રાજય છે જયાં 
મક્હલાઓ માટે અલગ ઇન્િસસટ્યલ પાક્ક બન્યા છે. મક્હલા 
GIDC બનાિી છે. મક્હલા ઉદ્ોગકારો પોતાના ઉદ્ોગો સથાપી 
તનેા દ્ારા આતમક્નભમિર બની છે. જનેા પડરણામ ેઆજ ેગજુરાતની 
મક્હલાઓ નોકરી માંગતી નહીં 
પરંતુ નોકરી આપતી બની છે. 

રાજયના છિેાિાના નાના-
નાના પડરિારની મક્હલાઓના 
આક્થમિક ઉતકષમિ માટે માન. શ્ી 
ક્િજયભાઇ રૂપાણીના નેતૃતિની 
ગુજરાત સરકાર ‘‘મુખયમંત્રી 
મક્હલા ઉતકષમિ યોજના’’ દ્ારા 
‘ઝીરો ટકા વયાજે’ લોનની 
સુક્િધા આપિામાં આિે છે. આ 
યોજના અંતગમિત નારીશક્તિમાં 
ર હ ેલ ા  હુ ન્ ર ,  ક ૌ શ લ યને 
ક્િકસાિિા 10 લાખ બહેનોને ઝીરો ટકા દરે લોન આપિામાં 
આિશ ેજનેુ ંવયાજ રાજય સરકાર ભરશ.ે જનેા પડરણામ ેમક્હલાઓ 
વયાજની ચુગંાલમાથંી બચશ ેતમેજ મક્હલાઓ આતમક્નભમિર બનશ.ે 
આતમક્નભમિર મક્હલાઓ દ્ારા પડરિાર, સમાજ અને સમગ્ર રાષ્ટ્ર 
પણ આતમક્નભમિર બનશે. રાજય સરકારે ક્મશન મંગલમ્ દ્ારા 
સખીમંિળની 30 લાખથી િધુ મક્હલાઓના હાથમાં નાણાકીય 
િહીિટ સોંપયો છે. 

મુખયમંત્રી શ્ી ક્િજયભાઈ રૂપાણીએ ક્િધિા મક્હલાઓને 
સન્માનજનક ગંગાસિરૂપા બહેનનું નામ આપી તેમને મળતા 
પેન્શનમા ંિધારો કરી આંસ ુલછૂિાનુ ંકાયમિ કયુું છે. દેશમા ંકોઇ રાજય 
નથી આપતી એટલી ક્િધિા સહાય ગુજરાત સરકાર આપ ે છે. 
રાજયની સિેંદનશીલ સરકાર ગુજરાતની ૯ લાખ જટેલી ગગંા-
સિરૂપા મક્હલાની પિખે અિીખમ ઊભા રહી દરેકને િાક્ષમિક 
રૂ.૧૫,૦૦૦ સધુીનુ ંપને્શન આપિાનુ ંકાયમિ કરી રહી છે. ખતેી – પશુ 

પાલન કરતી મક્હલાઓને ક્િક્િધ યોજનાની સહાય, સબક્સિી તથા 
િરેીમાં દૂધ અપાય તો તનેાં નાણા ંમક્હલાના એકાઉન્ટમા ંજમા થાય 
છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા ગસેના ફ્ી બોટલ પણ પડરિારની મક્હલાના 
નામ ેજ આપિામા ંઆિ ેછે. જનધન ખાતા પણ મક્હલાઓના નામે 
ખોલી તેમન ેબચતન ેસરુક્ષા આપી છે. આ ઉપરાતં મદુ્રા યોજનાનો 
સૌથી િધ ુલાભ પણ મક્હલાઓન ેમળયો છે.  

ગુજરાત સરકારે મક્હલા ઉદ્ોગ સાહક્સકોને તમામ તબક્કે 
મદદ કરી રહી છે. જેના પડરણામે આજે રાજયની મક્હલાઓએ 
ઈનોિશેન અન ેસટાટમિઅપ ક્ષતે્ર ેકાઠુ ંકાઢુ ંછે. ગજુરાતની મક્હલાઓ 
અનેક નિાં નિાં ઉતપાદનો, આઇડિયા દ્ારા અનેક લોકોન ે
રોજગારી આપતી બની છે. ગજુરાત સરકારે આિી ઉદ્ોગસાહક્સક 
મક્હલાઓ તથા તમેન ેમદદ કરતી સસંથાઓન ેહરહંમેશ પ્રોતસાહન 
પૂરં પાડું છે. 

રમત- ગમત ક્ષતે્ર ેપણ મક્હલાઓન ેખૂબ પ્રાધાન્ય મળે છે એટલે 
જ આપણી સડરતા ગાયકિાિે માત્ર ગજુરાતનુ ંજ નહીં પણ ભારતનંુ 

નામ રોશન કયુ ું છે. આિા 
ખેલાિીને ગુજરાતની પોલીસ 
કિેરમાં નોકરી આપી સરકારે 
મક્હલાનુ ંગૌરિ િધાયુું છે. 

ગજુરાતના પનોતાપતુ્ર અને 
દેશના માન. િિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ મક્હલાઓ 
દ્ ા ર ા  ગુ જ ર ા ત ને  ઉ ત્ત મ 
બનાિિાના પ્રયાસો કયામિ હતા. 
આજે માન.મુખયમંત્રી શ્ી 
ક્િજયભાઇ રૂપાણી દ્ારા ખાસ 
મક્હલાઓ માટે ગુજરાતમાં 

ક્િદ્ાલક્મી બોન્િ, મક્હલા સામખય (ક્શક્ષણ દ્ારા સત્રી સશતિીકરણ), 
જનની સરુક્ષા, દીકરી યોજના, ક્મશન મગંલમ્, સરસિતી સાધના 
યોજના, કંુિરબાઈનંુ મામરંે, ક્િદ્ા સાધના યોજના, વહાલી દીકરી 
યોજના, ઘર દીિિા યોજના જેિી એક - બ ેનક્હ પરંત ુ૪૦થી િધુ 
યોજનાનો સદુૃઢ અમલ કરી ગજુરાતન ેસિયોત્તમ બનાિિાની ડદશામાં 
પ્રયાસ કરિામા ંઆવયો છે. 

ગજુરાતમા ંમક્હલાઓના ક્િકાસ માટે તમેના ંપ્રશ્ો, મુઝંિણો, 
તકલીફોને પ્રાથક્મકતા આપી તેને સમજી તેનું ક્નરાકરણ કરિામાં 
આવયું છે. મક્હલાઓને ગૌરિ મળે, એનુ સન્માન જળિાય તેિી 
કામગીરી કરાઇ છે. એટલે કે મક્હલાઓનો ક્િકાસ એમ નહીં પણ 
મક્હલાઓ દ્ારા ગજુરાતનો ક્િકાસ એમ કહેિુ ંઘટે તિેી પડરસસથક્ત 
છે. હા... શાસત્રોમાં કહેિાયું છે.... •

(લેતખકા ગુજરાત સરકારના મતહલા અને બાળ કલયાણ 
તિભાગનાં રાજયકક્ાનાં મંત્રી છે)

“યત્ર નાય્મસતુ પજૂ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેિતાઃ”
જયા ં નારરીનુ ં પયૂજન થાય છે, સનમાન, માન, ગૌરિ 

જળિાય છે તયા ંદેિતાઓનો િાસ થાય છે. ત ેપતંતિ જાણે 
ચદરતાથ્ટ થતરી હોય તિેુ ંલાગ ેછે. યાદ કરો ૨૦ િષ્ટ પહેલાનરી 
મતહલાઓનરી સસથતત અન ેઆજનરી પદરસસથતતમા ં ૩૬૦ 
દડગ્રરીનો તફાિત લાિરી ગજુરાત સમગ્ર દેિન ેનિરી દદિા 
આપરી રહં્ છે. માર ંમાનિુ ંછે કે, ગજુરાત ેમતહલાઓનુ ંમાન, 
સનમાન, ગૌરિ િધાયુ્ટ છે. જનેા પદરણામ ેઆજ ેગજુરાત 
દેિભરમાં સમૃદ્ધ, તિકતસત અને સખુરી રાજય ગણિામાં 
આિ ેછે. એરલ ેજ ઉતિ પંતતિ ચદરતાથ્ટ થતરી જોિા મળે છે. 

નારીશનતિ
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મેડડકલ નમરેકલ કરતી વડોદરાની સ્ાજી હોસસપટલ

" સુરેશ નમશ્ા
સયાજી હોસસપટલ એ મધય ગુજરાતની સૌથી મોટી હોસસપટલ 

છે અને માત્ર પૂિમિ કે દક્ક્ષણ ગુજરાતના ક્જલ્લાઓ જ નક્હ પરંતુ 
છેક મધય પ્રદેશ,રાજસથાન અને મહારાષ્ટ્રથી આરોગય સેિાના 
જરૂરતમંદોને અહીં સારિાર સેિા મળી રહે છે. 

આ હોસસપટલનો બાળ રોગ ક્િભાગ િૉ. શીલા ઐયરના નતેૃતિ 
હેઠળ કાયમિરત છે અને આ સમક્પમિત ટીમ અધૂરા માસે જન્મેલાં, 
નિજાતથી લઈને બાળ િય સુધીનાં બચ્ાઓની જે સારિાર કરે 
છે, તે મેડિકલ ક્મરેકલથી કમ નથી.જો કે તેઓ ચમતકારનો કોઈ 
દાિો કયામિ િગર સમક્પમિતપણે તેમનું આ કામ કયવે જાય છે. 

ખાસ કરીને અધૂરા માસે જન્મતાં બાળકોનાં ક્િક્િધ અંગો, 
અિયિોનો પૂરતો ક્િકાસ થયેલો ન હોિાને લીધે જડટલ તબીબી 
મુશકેલીઓ સજામિય છે તેિી જાણકારી આપતાં િૉ. શીલાબહેને એક 
સંિાદમાં જણાવયું કે, તાજેતરમાં જ િિોદરાથી લગભગ પોણા 
બસો ડકલોમીટરના અંતરે અલીરાજપુરથી લગભગ 34 
અઠિાડિયાથી ગભામિિસથા એ જન્મેલી બાળકીને અહીં લાિિામાં 
આિી જેને શ્વાસ લેિામાં તકલીફ પિતી હતી.

1750 ગ્રામ જેટલું ઓછું િજન ધરાિતી આ બાળકીના 
ફેફસાંનો યોગય ક્િકાસ થયો ના હોિાથી એને શ્વાસ લેિામાં 
તકલીફ પિતી હતી અને તેની સારિારની અલીરાજપુરમાં ઉક્ચત 
સકુ્િધા ન હોિાથી મધય પ્રદેશ આરોગય તંતે્ર આ બાળકીન ેસયાજી 
હોસસપટલમા ંડરફર કરી હતી. અહી બાળ રોગ ક્િભાગની સમક્પમિત 
ટીમે આ સાિ માસૂમ બાળકની તબીબી તકલીફોનો તાગ મેળિી 
એને ક્સપેપ િેસન્ટલેટર પર રાખીને સરફેકટેન્ટ જેિી મોંઘી દિાઓ 
આપીને એના સિાસરયને સસથરતા આપી છે. હાલના તબક્કે તેની 
જીિન રક્ષા થઈ છે અને સારિાર ચાલુ છે.શ્વાસની આિી તકલીફ 
સાથે આટલી લાંબી મુસાફરી કરીને તાજું જન્મેલું બાળક અહી 
હેમખેમ લાિી શકાયું એ પણ ચમતકારથી કમ નથી એિું િૉકટરનું 

કહેિું છે. જન્મજાત ખામીઓ સાથે જન્મતાં બાળકોની મુશકેલીઓ 
ખૂબ જડટલ હોય છે અને નાજુક, અપડરપકિ અંગો હોિાથી 
કોઈપણ પ્રોક્સજર કરિો અઘરો હોય છે અને ખૂબ બારીકી અને 
કુશળતા માંગી લે છે.

આિો જ એક ડકસસો જન્મ સમય ેઆતંરિાનો ક્િકાસ શરીરની 
બહાર થયો હોય એિા એક ક્શશુનો છે. તબીબી ક્િજ્ાન આ 
ક્િસંગક્તને ગેસટરો સકાયાસીસ જેિા અઘરા નામે ઓળખે છે. આ 
બાળકના શરીર બહાર ક્િકસલેા આતંરિાન ેખૂબ જડટલ શસત્રક્રિયા 
દ્ારા શરીરની અંદર મૂળ સથાને બેસાિીને તેની હાલત સુધારિામાં 
આિી અને શરીરના અંગોને યોગય રીતે કાયમિરત કરિામાં આવયાં. 
જેના પડરણામે એની તક્બયત સસથર થઈ, સુધરી અને માતાક્પતા 
પડરિારને રાહત મળી.

બીજું એક બાળક િાયા ફ્ેગમેડટક હક્નમિયાની મુશકેલી સાથે 
જન્મયું હતું. માના પેટમાં જ આંતરિા જેિા અંગોના અવયિસસથત 
ક્િકાસને લીધે આ બાળકના ઉદરપટલમાં ખામી સજામિઈ હતી.
જેનો તબીબી કુશળતા સાથે ઇલાજ કરીને તેને નિંુ જીિન 
આપિામાં આવયું. િધુ એક ડકસસામાં ભરૂચના નેત્રંગથી આિેલા 
એક બાળકના જોિાયલેી અન્નળી અન ેશ્વાસનળીની જડટલ સજમિરી 
ખૂબ કુશળતા સાથે કરી, આ બંને િાયટલ ઓગમિન્સને નિેસરથી 
સથાક્પત કરીને આ બાળકને નિું જીિન આપિામાં આવયું. તો 
જન્મ િખતે જ મોટી ગાંઠ, ઓિેડરયન ક્સસટ ધરાિતા બાળકને 
જરૂરી શસત્રક્રિયા દ્ારા સારિાર આપિામાં આિી હતી. 

િૉ. શીલાબહેન કહે છે કે આિા અધૂરા માસે જન્મેલા કે 
નિજાત બાળકોની શારીડરક અને અિયિ ક્િષયક ગૂંચિણો 
તબીબી જ્ાનની કસોટી કરનારી હોય છે. પરંતુ અમારા સમક્પમિત 
બાળ રોગ તબીબો, નક્સુંગ સટાફ જરાય મૂંઝાયા િગર પોતાના 
જ્ાન અને અનુભિજન્ય કુશળતાનો ક્િક્નયોગ કરીને એમને નિું 
જીિન આપિામાં જરાય પાછીપાની કરતા નથી. •

સાફલ્ગાથા
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અનોખા પ્ા્ષવરણ રક્ષક વાસંતીબા
વેસટ કાપડમાંથી થેલી બનાવી લોકોને નનઃશુલક નવતરણ કરે છે

" ઉમંગ બારોટ
"ગમતું મળે તો અલયા ગૂંજે ન ભરીએ 

ગમતાનો કરીએ ગુલાલ" કક્િ મકરંદ 
દિેની  આ પં ક્તિને  અમદાિાદનાં 
િાસંતીબાએ સાથમિક કરી બતાિી છે. ગયા 
િષવે લોકિાઉનમાં અબાલ-વૃદ્ધ સૌ કોઇને 
ઘરમાં પુરાઈ જિું પડું હતું તેિા સમયે 
૮૩ િષમિના િાસંતીબહેને પ્રવૃત્ત રહેિાનો 
માગવે શોધી કાઢો હતો. તેઓએ િષયો 
પહેલાં છોિી દીધેલો ક્સલાઈનો શોખ 
ઘરમાં જ રહી સમય પસાર કરિા માટે 
ફરી તાજો કયયો અને િેસટ કાપિમાંથી થેલી 
બનાિિાનું શરૂ કયુું. બાની આ પ્રવૃક્ત્ત 
આજે પણ ચાલુ છે. િાસંતીબા કાપિની 
થેલી હિે આસપાસના લોકો અને 
દુકાનદારોને ક્ન:શુલક આપી રહ્ા છે. 
એટલું જ નક્હ પલાસસટકને બદલે કાપિની 
થેલી િાપરિાનો સંદેશ પણ.

િાસંતીબાના દીકરા આશુતોષભાઇ 
રાિલ કે જેઓ ટ્ાિેલસ કંપની ચલાિે છે 
તઓેના કહ્ા મુજબ, લોકિાઉનમા ંઘરે બઠેા 

બેઠા એક ડદિસ ચચામિ દરક્મયાન બાએ 
પૂછયું કે આ કોરોના કેમ આવયો ? તયારે 
મેં દકૂ્ષત પયામિિરણ અન ેતમેાથંી ઉદભિતા 
રોગો- મહામારીની િાત કરી. િળી િાત 
િાતમાં પલાસસટકના કચરાનો ક્િશેષ 
ઉલ્લેખ કયયો. તયારે મારી બાએ કહ્ં કે તો 
આપણે લોકોને કાપિની થેલી બનાિી 
આપીએ અને એ જ ઉપયોગમાં લેિાનો 
આગ્રહ પણ કરીએ તો ! 

તેઓ આગળ કહે છે કે, કાપિની થેલી 
બનાિિાના બાના નાનકિા અક્ભયાનની 
આ શુભ શરૂઆત હતી. તેણે િેસટ કાપિ 
ભેગું  કરી તેની ક્સલાઈ કરી થેલી 
બનાિિાનું શરૂ કયુું. બાને મન ક્સલાઈ 
કામ એટલે ગમતી પ્રવૃક્ત્ત. લોકિાઉનના 
કપરા સમયમા ંઆ કામથી બા વયસત રહેિા 
લાગી. ધીરે ધીરે એની રીત ેરોજ અનકુકૂળતા 
પ્રમાણે થેલી સીિતા તયારે કંઈક કયામિનો 
આનંદ અને ગિમિ પણ તેમના ચહેરા પર 
છલકાતો. આ જોઈને બાને ઉંમરલાયક 
હોિા છતાં પણ ક્સલાઈ કામ કરિા માટે 

અટકાવયા નહીં. 
આશુતોષભાઈએ 

હિે દરજીકામ કરતાં 
વયક્તિઓ પાસેથી 
નકામું િધેલું કાપિ 
એકઠું કરી િેસટમાંથી 
બે સટ  બનાિિાની 
તરકીબ અજમાિી છે 
જે સફળ નીિિી છે. 
િાસંતીબાએ બનાિેલી કાપિની થેલી હિે 
આશુતોષભાઇ આસપાસના લોકો અને 
દુકાનદારોને પયામિિરણ રક્ષણના સંદેશ 
સાથે ક્ન:શુલક આપી રહ્ા છે. લોકો પણ 
િાસંતી બાના પે્રમ અને લાગણીથી 
ગૂંથાયેલી થેલીને સહષમિ સિીકારી લે છે.. 

િાસંતીબા અતયાર સુધીમાં આિી 
૫૦૦થી િધ ુકાપિની થલેી બનાિી લોકોને 
ભેટ આપી ચૂકયા છે. િાસંતીબાએ ગમતી 
પ્રવૃક્ત્ત િષયો બાદ ફરી શરૂ કરી અને હિે 
આ કાયમિ બીજાને પણ પ્રેરણા સંદેશ આપી 
રહ્ં છે. •

તેલંગાણાની મનહલાનો પડરવાર સાથે મેળાપ 
દાહોદના સખી િન સટોપ સેન્ટરે તાજેતરમાં જ એક માનક્સક 

અસિસથ મક્હલા જે પોતાના પડરિારથી ક્િખૂટી પિીને ખોિાઇ 
હતી તેને છેક તેલંગાણા ખાતેના પોતાના િતન પહોંચતી કરી છે. 
આ મક્હલાના પડરિારજનો છેલ્લા એક િષમિથી તેની શોધખોળ 
કરી રહ્ાં હતા. આ માટે સખી િનસટોપ સેન્ટર તેમજ મક્હલા 
પોલીસ સટાફ પણ આ મક્હલાના િતનની ભાળ મળેિિા તલેગંાણા 
ગયો હતો. દાહોદ ખાતેના સખી િન સટોપ સેન્ટર ખાતે આ માટે 
૧૧ ડદિસ સુધી આ મક્હલાને આશ્ય આપીને તેલુગુ ભાષા 
જાણકારને સાથે રાખીને તેનું કાઉસન્સક્લંગ કરિામાં આવયું હતું. 

તેલંગાણાની આ ૪૨ િષથીય મક્હલા રૂરલ રાબિાલ પોલીસ 
સટેશન દાહોદ ક્િસતારના કાળીતળાઈ ગામના બસસટેશન પાસે 
મળી આિી હતી. તેઓ માનક્સક રીતે અસિસથ જણાતા હોય 
તેમજ રાજય બહારના હોિાનું જણાતા રાબિાલ રૂરલ પોલીસ 
દ્ારા “સખી” િન સટોપ સેન્ટર દાહોદ ખાતે મક્હલાને આશ્ય 
માટે લાિિામાં આવયા હતા. આ મક્હલાનુ ંકેન્દ્ર સચંાલક સંધયાબને 

અન ેનજમાબને દ્ારા કાઉન્સકે્લંગ કરતાં તઓે તલેગુ ુભાષા જાણતા 
હોિાનું જણાઈ આિતા િેસટનમિ રેલિે દાહોદના કમમિચારી નીતુ 
બોસની મદદથી મક્હલાનું કાઉન્સેક્લંગ કરતાં તેઓ આંધ્રપ્રદેશ 
તલેગંાણાના ક્નજામાબાદમા ંઆિલેા અતંડરયાળ ગામના  હોિાનું 
જણાયું હતું. 

તયાર બાદ “સખી” િન સટોપ સેન્ટર દાહોદ દ્ારા, 
ક્નજામાબાદ સખી િન સટોપ સેન્ટરનો સંપક્ક કરી મક્હલા ક્િશે 
માક્હતી આપી હતી. આ મક્હલા પોતાના િતન જિા માટે 
ઘણું ક્ચંતીત હોય સખી િન સટોપ સેન્ટરે કલેકટરશ્ીની મંજૂરી 
મેળિી મક્હલા પોલીસકમથીઓ તેમજ સખી િન સટોપ સેન્ટરના 
સટાફને સાથે લઇને તેલંગણા ગયો હતો. જયાં ક્નજામાબાદના 
સખી િન સટોપ સેન્ટર તેમજ સથાક્નક પોલીસની મદદથી  
મક્હલાનું તેના પડરિારજનો સાથે સુખદ મેળાપ કરી આપયો 
હતો. આ મક્હલાના ચાર બાળકો છે તેમજ તેમના પક્ત પણ 
તેમની શોધ કરી રહ્ાં હતા.  •

સાફલ્ગાથા
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સાફલ્ગાથા

" અનમત ગઢવી
ભારતના િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દર મક્હન ેરેડિયોના 

માધયમથી રાષ્ટ્રના નાગડરકોને ‘મન કી બાત’ દ્ારા સંબોક્ધત કરે 
છે. જમેા ંિિાપ્રધાનશ્ી દેશના ક્િક્િધ ક્િસતારના જદુા જદુા ક્ષતે્રમાં 
ક્િક્શટિ ઉપલસબધ ધરાિનાર લોકોની િાત કરે છે. ગત ૨૮ 
ફેરિુઆરી, ૨૦૨૧ના રોજ મન કી બાત કાયમિરિમમાં િિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પાટણના ક્સદ્ધપરુ તાલકુાના લખુાસણ ગામના 
પ્રગક્તશીલ ખેિૂત શ્ી કામરાજભાઈ ચૌધરીનો ઉલ્લેખ સરગિાની 
ખેતીને લઈને કયયો હતો. 

યુિાન અને નિા ક્િચારોને િરેલા કામરાજભાઈએ 
ગ્રેજયુએશન કયામિ બાદ ક્પતા પાસેથી ખેતી શીખી. તેઓએ િષમિ 
૨૦૦૧માં સૌપ્રથમ િખત પ્રાયોક્ગક ધોરણે સરગિાની અને િષમિ 
૨૦૦૩માં દાિમની ખેતી ડ્રીપ ઈડરગેશન સાથે કરી હતી. છેલ્લાં 
દસ િષમિથી ક્નયક્મત રીતે સરગિાની ખેતી કરતા કામરાજભાઈ 
પોતાનો અનુભિ િણમિિતાં જણાિે છે કે સરગિાને પાણી ઘણું 
ઓછું જોઈએ છે. જેથી, સૂકું િાતાિરણ સરગિાની ખેતી માટે 
અનુકકૂળ છે. ડ્રીપ ઈડરગેશન દ્ારા સરગિાનો ઉત્તમ પાક લઈ 
શકાય છે. અતયારે કામરાજભાઈએ પાંચ એકર જમીનમાં 
સરગિાના ૨૪૦૦ છોિ લગાવયા છે અને એનું બીજ પણ તેઓએ 
પોત ેતયૈાર કયુું છે. કામરાજભાઈ 
સરગિાનું  ક્બયારણ અન્ય 
ખિેતૂોન ેપણ આપે છે. સરગિામાં 
તેઓ છાક્ણયા ખાતરનો મોટા 
પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરે છે. 

સરગિાની ખેતીમાં ખેિૂતને 

િળતર સારં છે એમ જણાિતાં કામરાજભાઈ કહે છે કે તેઓએ 
િષમિ ૨૦૧૩-૧૪માં ૩૫ િીઘામાંથી ૪૦ લાખ રૂક્પયા જેટલું 
ઉતપાદન મળેવયુ ંહતુ.ં જમેા ં૫ લાખ રૂક્પયા જટેલો ખચમિ થયો હતો. 
જેમાં અંદાજે તેઓએ પ્રતયેક િીઘાએ એક લાખ રૂક્પયાની આિક 
મેળિી હતી. હાલમાં એમના ખેતરમાં િષમિ ૨૦૧૯ના એક્પ્રલ 
મક્હનામાં િાિેતર કરેલા છોિમાંથી પણ તેઓએ િીઘાદીઠ લાખ 
રૂક્પયા જેટલી આિક મેળિી લીધી છે. કામરાજભાઈ પોતાનો 
સરગિો તક્મલનાિ,ુ પક્ચિમ બગંાળ અન ેઓડરસસા જિેા રાજયોમાં 
પહોંચાિે છે. જયાં તેઓને િેપારીઓ પાસેથી ડકલોદીઠ ૫૦ થી 
૫૫ રૂક્પયા ભાિ મળી રહે છે.

કામરાજભાઈએ ખેતી માટે ગુજરાત સરકારની ક્િક્િધ 
ખિેતૂલક્ષી કલયાણકારી યોજનાઓનો લાભ લીધો છે. જમેા ં ડ્રીપ 
ઈડરગશેન, સરગિાના છોિ માટે સબક્સિી, ટ્કેટર અન ેરોટાિટેર 
જિેા ંસાધનો માટે સરકાર તરફથી અલગ અલગ સમયે સહાય 
મળેિી છે. િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ‘મન કી બાત’ 
કાયમિરિમમા ંકામરાજભાઈની િાત કરતા ંગજુરાતભરમાથંી ખેિૂતો 
માગમિદશમિન માટે તમેનો સપંક્ક કરી રહ્ા છે. ખિૂેતોન ેસરગિાની 
ખતેી બાબત ેસલાહ આપતા ંકામરાજભાઈ કહે છે કે, સરગિાનંુ 
ઝાિ જો સારી માિજત કરિામા ંઆિ ેતો ૨૦ િષમિ સધુી સારં 

ઉતપાદન આપ ે છે. સરગિાના 
અનકે ઔષધીય ગણુો હોિાથી 
તનેો બજારમા ંસારો ભાિ મળી 
રહે છે. ખિેતૂોન ેસરગિાની ખતેી 
કરિામા ંસારો એિો લાભ છે. •

સરગિાને પાણરી ઘણું ઓછું જોઈએ છે. જેથરી, 
સયૂકું િાતાિરણ સરગિાનરી ખેતરી મારે અનુકૂળ 
છે. ડ્રીપ ઈદરગેિન દ્ારા સરગિાનો ઉત્તમ પાક 

લઈ િકાય છે. 

પાટણના કામરાજભાઈની સરગવાની 
ખેતીને વડાપ્ધાનશ્ીએ વખાણી 
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"કુંદન" ર્તની ટેટીની ખેતીમાં પ્વીણભાઇની "પ્વીણતા"
" મહેન્દ્ર વેકડર્ા

ઉનાળામાં ફળોની રાણી તરીક ે 
જાણીતી સક્કર ટેટી સૌ હોંશ ેહોંશ ેઆરોગે 
છે. ફળોના રાજા એટલે કે કેરીની સિારી 
આિે તે પહેલાં ફળોની રાણીને આહારમાં 
સમાિીને શરીરમાં પૂરતા પ્રમાણમાં 
પોષકતત્િો મેળિિા સિાસરયક્પ્રય લોકો 
તયૈાર હોય છે. ગજુરાત રાજયમા ંખતેીિાિી 
ક્ષેત્રે ઘણી પ્રગક્ત આિી છે. ખેિૂતો પણ 
ઓછી જમીન પર િધુ પાક લેતાં થયા છે. 
જેના થકી રાજયનો ખેિૂત સમૃદ્ધ બન્યો છે. 

આજના  સમયમ ાં  ખે િૂ ત  હ િે 
ટેકનોલોજીના સહારે પોતાના ક્િસતારમાં 
થતા પરંપરાગત પાકથી અલગ તરીને 
ખેતીમાં િધુ નફાકારક પાકોના ઉતપાદન 
મેળિિા માટેના પ્રયાસો કરતો થયો છે. 
ઉનાળાના આગમનની સાથે બજારમાં 
મીઠી મધુર એિી સક્કર ટેટીનું આગમન 
થઈ ચૂકયું છે. પેટને ટાઢક આપતી મધુરી 
ટેટી ગરીબ હોય કે તિંગર, સૌ કોઈ માટે 
ચક્હતી છે. સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં 
થતી સક્કર ટેટીનુ ંસરુતના ખિેતેૂ ઘરઆંગણે 
ઉતપાદન કરીને નફાકારક ખેતી માટે નિો 
ચીલો ચાતયયો છે. 

સુરત ક્જલ્લાના કામરેજ તાલુકાના 
ઘલા ગામના ૪૧ િષથીય યુિા ખેિૂત 
પ્રક્િણભાઈ િલ્લભભાઈ માંગુડકયાએ 
આધુક્નક ટેકનોલોજીના માધયમથી ઉનાળુ 
ક્સઝનની સક્કર ટેટીનું િાિેતર કરીને 
બમપર ઉતપાદન મેળવયું છે. ટપક ક્સંચાઈ 
પધધક્તથી ખેતી કરીને ડ્રીપ ઈરીગેશનથી 
પાકને જોઈતા પ્રમાણમાં પાણી મળી રહ્ં 
છે, િળી ટેટીના પાક પર મલચીંગ કરી 
ઈઝરાયલની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને 
િાિેતર કયુ ું છે. ખાસ કરીને પોક્લ 
પ્રોક્પલીન ગ્રો કિરથી ટ ેટીને બાહ્ 
આિરણથી સુરક્ક્ષત રાખિામાં આવયું છે. 
આ ખાસ પ્રકારના આધુક્નક સુરક્ષા કિચ 
'ગ્રો-કિર'ના ઉપયોગથી પ્રક્તક ુળ 

િાતાિરણ તમેજ જીિાતો અન ેપક્ષીઓના 
ઉપદ્રિ સાથે પાકનું રક્ષણ થાય છે. 

ટેટીના િાિેતરની પ્રેરણા ક્િશે પૂછતા 
તેમણે કહ્ં કે, સોક્શયલ મીડિયા તેમજ 
યુ-ટયુબમાંથી ક્િક્િધ સક્કર ટેટીના 
જ્ાનિધમિક ક્િિીયો જોઈન ેબાગાયતી ખતેી, 
તાપમાન, માટી, િાિેતર, ઉછેર અને કૃક્ષ 
પદ્ધક્તઓની ઉપયોગી ક્િગતો મેળિીને 
િાિતેર કયુું હતુ.ં ભારતના અન્ય રાજયોના 
પ્રગક્તશીલ ખિેતૂોની યટુ્બુના માધયમથી 
ખતેી કરિાની અનોખી રીતોથી મન ેટેટીની 
સફળ ખેતી કરિાની પ્રેરણા મળી. 

પ્રિીણભાઈ જણાિે છે કે, મહારાષ્ટ્રના 
નાક્સકથી રોપાદીઠ રૂા.૨.૭૦ના ભાિે 
૪૫,૦૦૦ કંુદન જાક્તના રોપાનો ઓિમિર 
આપી મગંાવયા હતા. જ ેપલાન્ટ રોપયા બાદ 
૧૯ ડદિસ સધુી પોલી પ્રોક્પલીન કિર(ગ્રો 
કિર) ઢાકંિામા ંઆવયુ ં હતુ.ં મલચીંગના 
કારણે જમીનમાં ભેજ અને પોષકતતિો 
જરૂડરયાત પ્રમાણ ેજળિાઇ રહે છે તમેજ 
ક્નદંણનો પ્રશ્ પણ ઓછો રહે છે. જયારે 
ગ્રો કિર દ્ારા પાકનુ ંઅનકે રીત ેરક્ષણ થાય 
છે. ગ્રો કિરના કારણ ેટેટીના પાકમા ંરોગ-
જીિાતનો ઉપદ્રિ ઓછો રહે છે. પલાસસટકનું 
ગ્રોકિર ભીની માટી સાથ ેફળોનો સપંક્ક ટાળે 
છે. તથેી ફળોમા ંથતી ઈજા અટકે છે. માખી 
સક્હતની જીિાતો તથા અન્ય િાયરસથી 
રક્ષણની સાથ ેઝાકળ, ભજે અન ેકમોસમી 
િરસાદ જિેા િાતાિરણની પ્રક્તકકૂળ અસરની 
સામે પાકને રક્ષણ મળે છે. જમેા ંતમેન ેરાજય 
સરકાર દ્ારા રૂા.૩૮૫૦૦નો સબક્સિી મળી 
છે. જયારે ડ્રીપ ઈરીગશેનમા ં૧.૫૨ લાખની 
સબક્સિી મળેિી છે. 

પ્રિીણભાઈના જણાવયા અનસુાર ટેટીનું 
િાિતેર કયામિના ૭૫ ડદિસ બાદ પાક તયૈાર 
થઈ જાય છે. જથેી આઠ એકરમાથંી અદંાજે 
૧૪૪ ટન જેટલી ટેટીનુ ંમાતબર ઉતપાદન 
થિાની સંભાિના તમેણે વયકત કરી હતી. 
એક એકરે અંદાજીત મજુંરીથી લઈ અન્ય 

રૂા.૭૫૦૦૦નો ખચમિ થયો છે. આજ સધુી 
માકકેટ યાિમિ સધુી પાકન ેલઈ જિાની જરૂર 
જ પિી નથી. સોક્શયલ મીડિયા અન ેક્મત્રો-
પડરક્ચતોના ગ્રપુમા ંસીધુ ંજ િચેાણ કરે છે. 
ગત િષવે તરબૂચના પાકમાં પણ લોકો 
તરબચૂ ખરીદિા છેક સરુતથી તમેના ખતેર 
સુધી આિતા. આમ પ્રધાનમંત્રીશ્ીના 
૨૦૨૨ સધુીમા ંખેિતુોની આિકન ેિબલ 
કરિાના સિપ્નને સાકાડરત કરિા માટે 
આજનો ખિેતૂ જો ગ્રાહકો સધુી સીધ ુિચેાણ 
કરે અન ેયોગય વયિસથાતતં્ર ગોઠિાય તો 
ચોક્કસ તમેનો સારો નફો મળી રહેશ.ે  યિુા 
ડકસાન પ્રક્િણભાઈએ આ િષવે ચરેીના થોિા 
છોિનુ ંિાિતેર કયુું છે જેમા ંસફળતા મળી 
છે. જથેી ભક્િષયમા ંચેરીની ખતેી કરિાની 
પણ આશા તમેણે વયકત કરી હતી.

પ્રક્િણભાઈએ રાસાયક્ણક ખાતરોના 
સથાને છાણ, ગૌમૂત્ર, લીમિાના અક્કથી 
બનતા જીિામૃત જેિા સેન્દ્રીય ખાતરોનો 
િધુ ઉપયોગ કયયો છે, જેથી યુડરયા અને 
િી.એ.પી.ની પણ જરૂર પિી નથી. 

પ્રક્િણભાઈ માંગડુકયા ન માત્ર આધુક્નક 
ટેનિોલોજીયુતિ ખતેી કરી સારી આિક 
મળેિ ેછે બલકે કૃક્ષક્ષતે્ર ેઆતમક્નભમિર બની 
અન્ય ખિેતૂોન ેનિી રાહ ચીંધી રહ્ા છે. •

સાફલ્ગાથા
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 ‘નશ્ાળુ નવઝા’ લઇ
્ુરોપથી દાહોદ આવતા બતક "રેડ નરિસટેડ પોચાડ્ષ"

" દશ્ષન નત્વેદી
દાહોદમાં ક્શયાળાની મોસમ પક્ષીક્િદો-પ્રમેીઓ માટે અનોખો 

અિસર લઇને આિે છે. માગસર મક્હનાની આસપાસ જયારે ઠંિી 
જોર પકિિાનુ ંશરૂ કરે છે તયારે છેક યરુોપથી પ્રિાસ કરીન ેઆિતા 
રેિ રેિસટેિ પોચાિમિ જને ેગજુરાતીમા ંલાલચાચં કારડરયા કે રાતોબારી 
કહે છે. દાહોદમાં મોટી સંખયામાં પોતાનો ક્શયાળો ગાળે છે. 
ગુજરાતમાં થોર જેિા તળાિમાં પણ આ પક્ષી માંિ બે-ત્રણ જોિા 
મળતાં હોય છે. જયારે દાહોદનાં નગરાળા-દસાલા તળાિ ખાતે 
પક્ષીપ્રેમીઓ તેમને નરી આંખે આસાનીથી ક્નરીક્ષણ કરી શકે છે 
તે પણ દોઢ સોથી પણ િધુ સંખયામાં. આટલી મોટી સંખયામાં 
અન્ય કોઇ જગયાએ તે જોિા મળિા ખૂબ મુશકેલ છે. 

પક્ષીપ્રેમી અને િાઇલિ લાઇફ ફોટોગ્રાફી કરતાં અમદાિાદના 
શ્ી મુકેશ આચાયમિ ખાસ આ પક્ષીની ફોટોગ્રાફી કરિા માટે દાહોદ 
આિે છે. તેઓ જણાિે છે કે, સાઇક્બડરયા-યુરોપના દેશોમાંથી 
પ્રિાસ કરીને આિતું આ માઇગ્રન્ટ (યાયાિર) પક્ષી ક્શયાળામાં 
જયારે યુરોક્પય દેશોમાં બફફીલી મોસમમા ંખોરાકની અછત િતામિતા 
હજારો ડકલોક્મટરનો પ્રિાસ કરીને ગુજરાત આિે છે. ગુજરાતમાં 
પણ ખાસ કરીને દાહોદમાં રાતોબારી મોટી સંખયામાં જોિા મળે 
છે. દાહોદના નગરાળા અન ેદસલા તળાિ ખાતે તે મોટી સંખયામાં 
જોઇ શકાય છે. 

રેિ રેિસટેિ પોચાિમિમા ંમાદા કરતા ંપ્રમાણમા ંનર રાતોબારી ખબૂ 
જ આકષમિક દેખાિ ધરાિે છે. તેને જોતાં જ ઓળખી શકાય છે. 
જયારે માદા રાતોબારી એટલી દેખાિિી નથી હોતી. નર પક્ષી 
તનેા સોનરેી અન ેછીંકણી રંગના ક્મશ્ણિાળુ ંમાથુ ંઅન ેલાલચટક 
ચાંચને લીધે તરત ઓળખાઇ જાય છે. જયારે માદા રેિ રિેસટેિ 
પોચાિમિ છીંકણી રંગનું હોય છે. અન્ય પ્રિાસી પંખીઓની 

સરખામણીમાં રાતોબારીને તેની લાલચાંચ પરથી ઓળખિા ખૂબ 
સહેલા છે, માટે તેમને લાલ ચાંચ કરક્ચયા પણ કહેિામાં આિે 
છે. આ પક્ષી મૂળ તો બતક પ્રજાક્તનાં છે. સાઉથ યુરોપના 
તળાિોમાં તેઓ પોતાના ઇંિા મૂકે છે. જયારે ક્શયાળામાં 
ક્હમઋતુના આગમન બાદ મધય એક્શયા તરફ ખોરાકની શોધમાં 
પ્રયાણ કરે છે અને ભારતમાં તેનો ક્શયાળો ગાળે છે.

આ રેિ રેિસટેિ પોચાિમિની િતમિણકૂનો અભયાસ ખૂબ રસપ્રદ બની 
રહે છે. આમ તો આ પક્ષી માણસોથી ખાસસાં શરમાતાં પક્ષીઓ 
છે. એટલે કે માણસ હોય તયાં સુધી ડકનારા પર આિતાં નથી. 
પરંતુ દાહોદનાં તળાિોમાં તેઓ થોિી છૂટ લેતા નજરે પિે છે. 
માણસોની અિરજિર હોિા છતા ંતેઓ ડકનારા પર આિતા ંજોિા 
મળે છે. સામાન્ય રીતે ડદિસે તેઓ પીઠ પર માથું નાખીને સૂઇ 
જતાં કે અન્ય પ્રવૃક્ત્ત કરતાં જોિા મળે છે. જયારે રાતે ડકનારા પર 
માણસોની અિરજિર બંધ થતાં ડકનારા પરની િનસપક્તને 
પાણીમાં િૂબકી મારીને ખાતાં હોય છે. તળાિમાંની િનસપક્તનાં 
પાન, તનેા મકૂ્ળયા ંરાતોબારીનો ખોરાક. દાહોદના નગરાળા અને 
દસલા તળાિના છીછરાપણા અન ેિનસપક્તન ેલીધ ેઅહીં ત ેમોટી 
સંખયામાં જોિા મળી રહ્ા છે. અહીંનું િાતાિરણ તેમને બધી રીતે 
માફકસર આિી રહ્ં છે. અહીંના તળાિોમાં રાતોબારી િૂબકીઓ 
મારતા કે ઊિતા જોિાનો અનોખો જ લહાિો છે. તેઓ જયારે 
િૂબકી મારીને બહાર આિે અને ભીના થયેલા માથાને સૂકિિા 
માટે માથું ફકૂલાિે છે તયારે ઓર સુંદર લાગે છે. આ પક્ષીઓને 
સમૂહમાં તરતાં જોિા આહ્ાદક અનુભિ બની રહે છે. 

પ્રાકૃક્તક રીતે જળિાયેલું, ખાસ કરીને છીછરા પાણીનું તળાિ 
આ પક્ષીઓને આકષવે છે. દાહોદના તળાિોમાં ક્ગડરજા એટલે કે 
કોટન ટીલ પણ જોિા મળી રહ્ા છે. •

સાફલ્ગાથા
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સાફલ્ગાથા

પ્વીણભાઇને પલાસસટક સજ્ષરીથી નવો ચહેરો મળ્ો 
" અનમતનસંહ ચૌહાણ

પ્રિીણભાઇ કરસનભાઇ ભોભી જાન્યુઆરી મક્હનામાં રાક્ત્ર 
સમય દરક્મયાન ખેતરમાં કામ કરી રહ્ા હતા. એકાએક જંગલી 
પ્રાણીએ તેમના પર ઘાતકી હુમલો કયયો ! આ હુમલો એટલો 
ઘાતક હતો કે જંગલી પ્રાણીના પંજાથી પ્રિીણભાઇના ચહેરા પર 
થયેલ ઇજાએ ચહેરાના 40 ટકા ભાગને ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસત 
કયયો. ઇિર તાલુકાના આંકલા ગામમાં રહેતા પ્રિીણભાઈ ભોભી 
બચી તો ગયા પણ જંગલી પ્રાણીના પંજાના પ્રહારથી તેમનો 40 
ટકા ચહેરો બગિી ગયો હતો.

અચાનક બનેલી આ ઘટના બાદ પ્રિીણભાઈના સગા તેમને 
ઇિર હોસસપટલ લઇ ગયા, તયાંથી તેમને ક્હંમતનગર હોસસપટલે 
લઇ જિાયા. ક્હંમતનગર હોસસપટલના તબીબોએ તેમના 
ઇજાગ્રસત થયેલા બેિોળ ચહેરાને જોઇને સજમિરીની ગંભીરતાનું 
અનુમાન લગાિી લીધી હતું. જે કારણોસર જ પ્રિીણભાઈને 
અમદાિાદ ક્સક્િલ હોસસપટલ લઇ જિા સૂચન કયુું. અમદાિાદ 
ક્સક્િલમાં આવયા બાદ તેમને 
બન્સમિ અને પલાસસટક સજમિરી 
ક્િભાગની દેખરેખ હેઠળ દાખલ 
ક ર િ ા મ ાં  આ વ ય ાં .  અ હ ીં 
ચકાસણીના અંતે જણાયંુ ક ે 
જાનિરના પંજાના પ્રહારથી 
પ્રિીણભાઈએ ચહેરાના િાબા 
ભાગે  આંખનું  ઉપલી અને 

નીચલી પાંપણ, ગાલ, ઉપલા હોઠનો એક ક્હસસો તથા નાકનો 
અમુક ક્હસસો ગુમાિી દીધો હતો. આ પડરસસથક્તમાં થોિા સમય 
બાદ પ્રિીણભાઈની હાલત દયનીય બની જાય તેમ હતી, તેથી 
ઊંિી ચકાસણી બાદ તબીબોએ પ્રિીણભાઈની ડરકન્સટ્સકટિ 
(પુનાઃક્નમામિણ) સજમિરી કરીને પ્રિીણભાઈને એક નિો ચહેરો 
આપિાનો ક્નણમિય કયયો. 

ગાલ અને હોઠના ભાગે નરમ પેશીઓની ખામીને પૂરિા 
માટે રેડિયલ ફોરઆમમિ ફ્ી માઇરિોિાસકયુલર ફલૅપ સજમિરીથી 
ડરકન્સટ્કશન (પુનાઃક્નમામિણ) કરિામાં આવયંુ. નાક અને ઉપરની 
પાંપણને કપાળની માંસપેશી લઈને બનાિિામાં આિેલા, જયારે 
નાક અને આંખની અંદરનો ભાગ બનાિિા સાથળની ચામિી 
અને તાળિામાંથી મયુકોસા લેિામાં આિેલા.

પ્રિીણભાઈની સજમિરી કુલ મળીન ે10 કલાક સધુી ચાલી હતી 
અન ેતમામ પ્રથમ ડરકન્સટ્કશન (પનુાઃક્નમામિણ) એક જ િખતની 
સજમિરીમા ંકરિામા ંઆવયા હતા.ં િૉ. જયશે પી. સચદે, િૉ. માનિ 

પી. સરુી, િૉ. ક્હરેન એ. રાણા 
અન ેપલાસસટક સજમિરી ક્િભાગની 
ટીમ, એનસેથકે્સયા ક્િભાગ તથા 
ઓપથેલમોલોજી ક્િભાગની ટીમ 
પણ આ સજમિરીમા ંજોિાઈ હતી. 
આ ડકસસાથી સાક્બત થાય છે કે 
ગુજરાતમાં  અગાઉ આિી 
ખચામિળ સજમિરી માત્ર ધક્નક િગમિ 
જ કરાિી શકતા હતા જે આજે 

સરકારી હોસસપટલોમા ંગરીબ િગમિના લોકો 
માટે પણ ક્િનામૂલય ેઉપલબધ થઈ છે.

ઉલ્લખેનીય છે કે ક્સક્િલ હોસસપટલમાં 
સતત 10 કલાક થી િધુ સમય ચાલેલી 
પ્રિીણભાઈની સજમિરી અન ેસપંણૂમિ સારિાર 
ક્િનામૂલયે થઈ છે, જેની સામે અન્યત્ર 
ખાનગી હોસસપટલમા ંઅંદાક્જતપણે 10 થી 
11 લાખ રૂક્પયાનો ખચમિ થયો હોત. કોક્િિ 
19 ની મહામારીના કપરા કાળમાં પણ 
અતયાર સુધીમાં અમદાિાદ ક્સક્િલના 
બન્સમિ અને પલાસસટક સજમિરી ક્િભાગે સહેજ 
પણ િગયા િગર દદથીઓની સેિા કરી હતી 
અને આ ગાળામાં અંદાજે 1300 જેટલી 
સજમિરી કરીને કતમિવયપરાયણતાની ક્મસાલ 
સથાપી છે. •

પ્રિરીણભાઈનરી સજ્ટરરી કુલ મળરીને 10 કલાક 
સુધરી ચાલરી હતરી અને તમામ પ્રથમ દરકનસટ્કિન 

(પુનઃતનમા્ટણ) એક જ િખતનરી સજ્ટરરીમાં 
કરિામાં આવયા હતાં.
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કોરોના વેસકસનનો પ્થમ ડોઝ લેતા ના્બ મુખ્મંત્ીશ્ી 
અમદાિાદ સોલા ક્સક્િલ હોસસપટલમાં નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી 

નીક્તનભાઇ પટેલે કોરોના રસીકરણ કરાિી ક્િશ્વસનીયતાનો 
સંદેશ પાઠિી રાજયના નાગડરકોને કોરોના રસીકરણ કરાિિા 
હાદમિભરી અપીલ કરી હતી. 

નાયબ મખુયમતં્રીશ્ીએ સામાન્ય 
વયક્તિની જેમ જ સોલા ક્સક્િલ 
હોસસપટલના કોરોના રસીકરણ કેન્દ્ર 
પર પહોંચીને રસીકરણ માટેની 
સમગ્ર પ્રક્રિયા અનુસરી કોરોના 
રસીકરણ કરાવયંુ હતુ.ં કોરોનાની 
રસીનો પ્રથમ િોઝ લીધા બાદ દંપતી 
ક ો ર ોન ા  રસ ીકરણ ક ેન્ દ્રન ા 

ઓબઝિવેશન રૂમમાં અિધો કલાક સુધી દ ેખર ેખ હ ેઠળ  
રહ્ા ંહતા.ં 

કોરોનાની રસી સંપૂણમિપણે સુરક્ક્ષત હોિાનું જણાિી નાયબ 
મુખયમંત્રી શ્ી નીક્તનભાઇ પટેલે 
જણાવયું હતું કે, રાજયભરમાં મોટી 
સંખયામાં હેલથકેર િક્કરો, ફ્ંટલાઇન 
િક્કરો અને હિે િડરષ્ઠ નાગડરકોએ 
કોરોના રસીકરણ કરાવયું છે. સિદેશી 
િેસકસન સંપૂણમિપણે સુરક્ક્ષત હોિાનું 
જણાિીં સમગ્ર દેશમાં િેસકસનના 
સકારાતમક પડરણામ મળી રહ્ા ં
હોિાનું તેઓએ ઉમેયુમિ હતું. •

નનકોલમાં દેશનો ૭૫૦૦મો “પ્ધાનમંત્ી જનઔરધી સટોર” શરૂ 

અમદાિાદના ક્નકોલમાં દ ેશના 
૭૫૦૦મા “પ્રધાનમંત્રી જનઔષધી 
સટોર”નો િિાપ્રધાનશ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ 
િચયુમિઅલી શભુારંભ કરાવયો હતો આ અિસરે 
નાયબ મખુયમતં્રી શ્ી નીક્તનભાઇ પટેલ 
ખાસ ઉપસસથત રહ્ા હતા. િિાપ્રધાનશ્ીએ 
તમેના ઓનલાઇન સબંોધનમા ંજીિનમાં 
તદંરુસતીનુ ંમહત્િ સમજાિી રોગની ઉતપક્ત્ત 
જ ન થાય ત ે માટે તદંરુસત જીિનશલૈી 
અપનાિિા ભારતીય સંસકૃક્તએ સચૂિેલા 
યોગ- આયિુવેદના માગવે ક્નરામય જીિન 
હાસંલ કરિા માટે હાકલ કરી હતી. 

નાયબ મખુયમતં્રીશ્ી નીક્તનભાઇ પટેલે 
ક્નકોલ ખાત ેઉપસસથત રહી આ અિસરે 
જણાવયુ ંહત ુકે, િિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 

મોદીએ ગરીબોની પીિા-િદેનાન ે સમજી 
સમગ્ર દેશમાં “પ્રધાનમંત્રી જનઔષધી 
સટોસમિ”ની શરૂઆત કરી છે. આ સટોસમિ પરથી 
બજારમા ંમળતી દિા કરતા ંઘણા ઓછા દરે 
જેને ડરક દિાઓ ઉપલબધ બનશે. 
િિાપ્રધાનશ્ીએ પ્રજાલક્ષી માનિસિેાનુ ંકાયમિ 
કરતા ંઆ સટોસમિ ઊભા કરિાથી સમાજમાં 
જે લોકો િાયાક્બટીસ, અસથમા જેિી 
બીમારીઓથી પીિાઈ રહ્ા છે અન ેજઓેને 
સતત અન ેક્નયક્મત દિાની જરૂર પિ ેછે 
તેિા લોકો માટે આ જનઔષધી સટોસમિ 
આશીિામિદરૂપ બની રહેશ.ે

બદલાતી જીિનશૈલી સાથે નિા-નિા 
રોગો ઉદભિી રહ્ા છે તેિા સમય ેશરીરની 
કાળજી માટે દિા ક્સિાય કોઈ ક્િકલપ 

બચતો નથી, તયારે આ જનઔષધી સટોસમિ 
ગરીબ પડરિાર માટે ખૂબ ઉપયોગી બની 
રહેશે. રાજયની સરકારી હોસસપટલોમાં તો 
તમામ રોગોની દિાઓ મફત આપિામાં 
આિે છે. ગુજરાતમાં તેના ઘણા સટોસમિ છે. 
સરકારી હોસસપટલોમા ંઆિા અગાઉ સટોસમિ 
ખોલિામાં આવયા છે તેનો લોકો મોટા 
પ્રમાણમાં લાભ લે છે.

આગામી સમયમાં ભારત સરકારની 
કંપની દ્ારા રાજયની ૭૫ સરકારી 
હો સસપટલોમાં  ઉચ્ ગુણિત્તાિાળી 
અસરકારક દિાઓના િેચાણ માટે ભારત 
સરકારની ક ંપની સાથે એમ.ઓ.યુ. 
કરિામાં આવયા છે. જેની આગામી 
સમયમાં શરૂઆત થાય તે માટેની વયિસથા 
ગોઠિિામાં આિી રહી છે તેની ક્િગતો 
તેમણે આપી હતી. નાયબ મુખયમંત્રીશ્ીએ 
કહ્ં કે, ગરીબ પડરિારો આ જેનેડરક 
દિાઓને લીધે બચેલી રકમનો ઉપયોગ 
તેમનાં બાળકોના સારા ક્શક્ષણ તથા 
પડરિારના આરોગય માટે કરી શકશે.

આ અિસરે સાંસદ શ્ી દેિુક્સંહ 
ચૌહાણ, ધારાસભય શ્ી જગદીશભાઈ 
પંચાલ, શ્ી િલ્લભભાઈ કાકડિયા તથા 
નગરજનો ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

નવશેર
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નવશ્વ નવખ્ાત અલંગ નશપ-બ્ેકીંગ્ાડ્ષનો નશપ ડરસાઇકનલંગ ઉદ્ોગ
ભાિનગર પાસે અલંગમાં ક્િકસેલો ક્શપ ડરસાઇકક્લંગનો 

ઉદ્ોગ ક્િશ્વ ક્િખયાત બન્યો છે. જેણે માત્ર ગુજરાતને જ નહીં 
ભાિનગરને પણ પ્રક્સક્દ્ધ અપાિી છે. આ ક્શપયાિમિની ગુજરાતના 
રાજયપાલ શ્ી આચાયમિ દેિવ્રત ેમલુાકાત લીધી હતી. તમેણ ેઅલગં 
ક્શપયાિમિમાં ક્શપ ડરસાઇકક્લંગ ઉદ્ોગ ક્િશનેી તલસપશથી જાણકારી 
મેળિી હતી.

કાયમિરિમના સથળે સભાને સંબોક્ધત કરતા રાજયપાલશ્ીએ 
જણાવયું હતું કે, “જયારથી હું ગુજરાત આવયો તયારથી દેશ અને 
દુક્નયાના જહાજો ભાંગિામાં અલંગની ક્િશેષતા ક્િશે ખૂબ 
સાંભળયું હતું. આજે અહીંના લોકો,અહીંનું જનજીિન, ખેતીિાિી 
તથા અહીંના ઉદ્ોગ ક્નહાળિાનો અિસર મળયો તેને હું મારં 
સૌભાગય ગણું છું. દેશના ક્િકાસમાં અલંગનો અનેક રીતે ફાળો 

છે.અલંગ અનકે લોકોન ેરોજગારી પરૂી પાિિાની સાથ ેસાથ ેસમગ્ર 
ક્િશ્વમાં પોતાના આ અનોખા ઉદ્ોગના કારણે એક અલગ જ 
છબી ધરાિે છે. થોિા કલાકો માટે સમુદ્રી પાણીનું આિનજાિન 
એ આ ક્િસતાર માટે ઈશ્વરની અનોખી ભટે છે. અહીંના ઉદ્ોગકારો 
હરીફ તરીકે નહીં પરંતુ એકબીજાના સહયોગી બનીને ઉદ્ોગ 
સંચાક્લત કરી રહ્ા છે એ જાણીને પણ ક્િશેષ આનંદ થયો.”

રાજયપાલશ્ીએ વયસનમુક્તિ, સિચછતા અક્ભયાન,પયામિિરણ 
જાળિણી, જળસંરક્ષણ, પ્રાકકૃ્તક ખેતી, સક્હતનાં ક્િક્િધ 
અક્ભયાનો ક્િશ ેમાક્હતી આપી હતી. આગામી સમયમા ંરાજયના 
દરેક શહેરમાં પ્રાકૃક્તક કૃક્ષ પેદાશોના િેચાણ માટે કેન્દ્રો શરૂ 
કરિામાં આિશે તેમ પણ રાજયપાલશ્ી એ ઉમેયુું હતું. •

તલોદનાં રોઝડ ખાતે વૈડદક મંત્ોચ્ાર સાથે  
ગુરૂકુળ ભવનનો નશલાન્્ાસ 

સાબરકાંઠાના તલોદ તાલુકાના રોઝિ 
ખાતે િાનપ્રસથ સાધક આશ્મ પડરસરમાં 
રૂ.ચાર કરોિના ખચવે તૈયાર થનાર ગુરૂકુળ 
ભિનનો ક્શલાન્યાસ તાજતેરમા ંરાજયપાલ 
શ્ી આચાયમિ દેિવ્રતે કયયો હતો. 

આ પ્રસંગે રાજયપાલ શ્ી આચાયમિ 
દેિવ્રતે જણાવયું હતું કે, લોકોની સમસયાનું 
ક્ચંતન કરીને આગળ િધશું તો જ 
સમાજોતથાન થકી સમૃધધ રાષ્ટ્રનું ક્નમામિણ 
કરી શકીશંુ. આયમિ સમાજના ંસથાપક સિામી 
દયાનંદ સરસિતીએ સમાજનાં સામાક્જક 
ક્િકાસ માટે ઘણા કાયયો કયામિ છે, તે આપણા 
ગુજરાતની ધરતીનો ધબકાર છે.

તેમણે જણાવયું હતુ કે, આઝાદી િખતે 
આયમિ સમાજનું  મોટુ અને મહામુલૂ 
યોગદાન રહયંુ છે. તેમણે રોઝિ ખાતે 
આય મિિનમાં  શ્ેષ્ઠ ક ાય મિ  મ ાટ ે શ્ ી 
મનસુખભાઇની ટીમને અને આચાયમિ 
સતયક્જત આયમિની ટીમને અક્ભનંદન 
આપતા ઉમેયુમિ હતું કે, આયમિ સમાજની 
જયોતન ેપ્રજ્િક્લત કરીન ેસુદંર કાયમિ થઇ 
રહયું છે. જેમ કકૂિામાં પાણીના સ્ત્રોતનું 
શ્િણ અક્િરત રહે તો જ ત ેબીજાન ેઆપી 
શકે તેિા ઉમદાભાિ સાથે િૈડદક ધમમિનું 

પ્રક્શક્ષણ પઠન પ્રસાર-પ્રચાર અહીં થાય 
છે. ગુરૂકુલમાં રહેતા છાત્રો પોતાના માટે 
નહી પરંતુ રાષ્ટ્ર કલયાણ માટે કાયમિ કરે છે 
તમે જણાિી ઋક્ષ દયાનદંની ક્િચારધારાને 
લોકો સુધી પહોંચાિિાનુ ંભગીરથ કાયમિ કરી 
રહ્ા હોિાનું તેઓએ ઉમેયુમિ હતુ. 

સામાન્ય કોલેજ-સકકૂલો કરતા આ 
ગુરૂકુલનું ક્શક્ષણ સંસકૃત-િૈડદક અને યજ્ 
આધાડરત છે. ગરુૂકકૂળના સસંકારો તને ેનિી 
જયોત પ્રદાન કરે છે. ત ેિીગ્રી માટે કે નોકરી 
માટે નહી તેમણે સમગ્ર જીિન રાષ્ટ્ર માટે 
લોકોના કલયાણ અથવે જનમાનસ સુધી 
પહોંચાિિાનું દૂરંદેશી કાયમિ ઉપાિયું છે. 
તેમણે કહ્ં કે, આજે આ ગુરૂકુલ ભિનના 
ક્નમાણમિમાં દ ેશ-ક્િદેશના દાતાઓએ 
આપેલો આક્થમિક સહયોગ સાથમિક છે, 

કલયાણકારી છે. તે આપના જીિનમાં 
સુખપ્રદાન કરશે. આ દાનનો સદઉપયોગ 
થશે અને આપણા કુળને ઉજાગર કરશે. 
આ પ્રસગં ેરાજયપાલશ્ીએ રૂ. ૨૧ લાખનું 
દાન કયુમિ હતુ. 

િાનપ્રસથ આશ્મના અક્ધષ્ઠાતા 
પ્રબંધક આચાયમિ શ્ી સતયજીત આયમિ દ્ારા 
આશ્મની ક્િગતો રૂપરેખા આપી હતી. 
આ પ્રસંગે રાજયપાલ શ્ી આચાયમિ દેિવ્રત 
ઉપરાતં, તમેના ધમમિપત્ની શ્ીમતી દશમિનાજી 
તથા સિામી ક્િશ્વ પડરવ્રાજક, શ્ી સરેુશચદં્ર 
આયમિ, શ્ી મનસખુભાઇ િલેાણી, શ્ી શખેર 
અગ્રિાલ અને આયમિ સમાજના અનુયાયી 
ભાઇ-બહેનો મોટી સંખયામાં ઉપસસથત  
રહયા હતા. •

સમાચાર નવશેર
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અમદાવાદના ડરવરફ્ન્ટ પર 'સરસ' મેળો

આતમક્નભમિર ભારતને સાકાર કરિા રાજય સરકારે અનેક 
પહેલ કરી છે. જેમાંનો એક છે સરસ મેળો. તાજેતરમાં 
અમદાિાદના ડરિરફ્ન્ટમાં સરસ મેળો-૨૦૨૧નો કૃક્ષ મંત્રી શ્ી 
આર.સી.ફળદુ એ ક્શક્ષણ મંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રક્સંહ ચુિાસમાની 
ઉપસસથક્તમાં પ્રારંભ કરાવયો હતો.

આ પ્રસંગે કકૃ્ષમંત્રીશ્ી કહં્ હતું કે, સિ- સહાય જૂથની 
મક્હલાઓને તેમના હુન્ર અને બાિિાના બળે આજીક્િકાના 
ક્ષેત્રમાં આગળ િધે તે માટે આિા મેળા પલેટફોમમિ પૂરં પાિે છે. 

આિા મેળામાં પોતાનું ઉતપાદન િેચીને રોજગાર મેળિી આિી 
મક્હલાઓ સિક્નભમિર બની પોતાના ઘર માટે પણ ટેકારૂપ બની 
રહી છે. ક્શક્ષણમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રક્સંહ ચુિાસમાએ ક્િક્િધ 
ચીજિસતુઓનું ઉતપાદન કરીને સિ- સહાય જૂથની મક્હલાઓ 
આક્થમિક રીતે સતત આગળ િધે તે માટે રાજય સરકાર દ્ારા 
ઉઠાિિામાં આિેલા પગલાંઓની સમજ આપી હતી.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ‘સરસ મેળામાં ક્િક્િધ રાજયોમાંથી 
હસતકલા, હેન્િલૂમ, ફકૂિ પ્રોિકટ સાથે સંકળાયેલાં ગ્રામીણ મક્હલા 
જથૂો દ્ારા તયૈાર કરાયલેી કલાતમક ચીજિસતઓુ ક્િશષે આકષમિણનું 
કેન્દ્ર બની હતી. આ પ્રાદેક્શક ‘સરસ મેળા’માં દેશનાં ક્િક્િધ 
રાજયોના ૩૦ થી િધુ સટોલ તેમજ ગુજરાતના તમામ ક્જલ્લાના 
૧૨૦ જેટલા સટોલ રજૂ થયા હતા. •

હીરાના ઉદ્ોગપનતઓની સાફલ્ગાથા સાંભળી ઉપરાષ્ટ્રપનત પ્ભાનવત
'સુરતનો હીરા ઉદ્ોગ 

આતમક્નભમિરતાનું  શ્ેષ્ઠ 
ઉદાહરણ છે. ગુજરાતીઓ 
અન્ય પર અિલંક્બત ન 
રહ ેત ાં  અલગ ચ ીલ ો 
ચાતરીને આગળ િધિાનો 
સ િ ભ ા િ  ધ ર ા િે  છ ે. 
ગુજરાતીઓ કોઈ પર 
ક્નભમિર નક્હ, પરંત ુપોતાની 
જાતન ે'આતમક્નભમિર' બનાિી કામ કરિામા ંમાન ેછે.', એમ દેશના 
ઉપરાષ્ટ્રપક્ત શ્ી એમ.િેંકૈયા નાયિએુ સરુતના સરસાણા કન્િને્શન 
સેન્ટરના પલેટેક્નયમ હોલ ખાતે દક્ક્ષણ ગુજરાતના ઔદ્ોક્ગક 
અને વયાપારી સમૂહો સાથે સંિાદ કરતા જણાવયું હતું.

ધ સધનમિ ગુજરાત ચેમબર ઓફ કોમસમિ દ્ારા આયોક્જત 
કાયમિરિમમાં ઉપસસથત રહી ઉપરાષ્ટ્રપક્તશ્ીએ ગુજરાતી ભાષામાં 
'આપ સૌને નમસકાર' િાકય બોલતા આતમીયતા સાધી હતી. 
સુરત આિીને હીરાના ઉદ્ોગપક્તઓની સફળતાની ગાથાઓ 

સાંભળીને ખૂબ પ્રભાક્િત 
થયા હોિાનું  પણ તેમણે 
ગૌરિથી જણાવયું હતું.

વયાપારમાં  નીક્તગત 
મૂલયોનું પાલન જરૂરી છે 
એિો મત વયકત કરતાં 
ઉપરાષ્ટ્રપક્તશ્ીએ જણાવયુ ંકે, 
ભારત 'િસુધૈિ કુટુંબકમ્'ની 
ભાિનાને િરેલો દેશ છે. 

અહીં 'શેર એન્િ કેર' - પોતાની પાસે રહેલું િહેંચીને અન્યની 
કાળજી લતેી પરમાથથી પ્રજા િસ ેછે. ગજુરાતમા ંસહકારી પ્રવૃક્ત્તઓ 
સફળ થિાનું કારણ તેની સમાજના બહોળા િગમિ સુધી આસાન 
પહોંચ છે. શ્ી િૈંકેયા નાયિુએ િધુમાં જણાવયું હતું કે, ઉદ્ોગોમાં 
ગુજરાતીઓ અને ખાસ કરીને મક્હલા ઉદ્ોગકારો પણ ક્સક્દ્ધના 
ક્શખરો સર કરી રહી છે. યિુાનોએ સટાટમિ અપના માધયમથી દેશના 
ક્િકાસની સાથે લાખો યુિાનોને રોજગારી આપિામાં યોગદાન 
આપયું છે.

સમાચાર નવશેર
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ગુજરાત પોલીસ 10 હર્ર Body Worn Cameraથી સજ્જ 
શાંક્ત, સુરક્ષા અને સલામક્તનો 

પયામિય એટલ ેગજુરાત. રાજયમા ંકાયદો 
અન ેવયિસથાની ઉત્તમ સસથક્તના કારણે 
ગજુરાતની આ છબી બની છે. ગજુરાત 
સરકારે કાયદો અન ેવયિસથાની સસથક્તને 
સદુ્રઢ બનાિિા અનકે રિાકં્તકારી ક્નણમિયો 
લઈ પોલીસ તતં્રન ેઆધકુ્નક બનાવયંુ 
છે. તાજેતરમા ં ગૃહ રાજય મતં્રી શ્ી 
પ્રદીપક્સંહ જાિેજાના હસતે ગુજરાત 
પોલીસન ે10 હજાર બોિી િોનમિ કેમરેા અપમિણ કરી કાયદો વયિસથાને 
મજબતૂ કરિાની ડદશામા ંિધ ુએક આગકેદમ ભયુમિ છે.  

ગૃહરાજય મતં્રી શ્ી પ્રદીપક્સંહ જાિેજાએ અમદાિાદમા ંગજુરાત 
પોલીસન ે10 હજાર “Body Worn Camera” લોકાપમિણ કાયમિરિમ 
પ્રસંગ ેજણાવયંુ હતુ ંકે, ભારતમા ંબોિી િોનમિ કેમરેાનો વયાપક પ્રમાણમાં 
ઉપયોગ કરનારં ગજુરાત પ્રથમ રાજય છે. આ પહેલથી રાજયનું 
પોલીસતતં્ર િધ ુસમાટમિ અન ેશાપમિ બનશ ેએટલંુ જ નહીં ટેકનોલોજી 
અપગ્રિેશેનની મદદથી પોલીસ ગભંીર ગનુાઓની તપાસ િધુ 
અસરકારક રીત ેકરી શકશ.ે ગજુરાતની શાકં્ત અન ેસલામતીમા ંઆ 
કેમરેા અસરકારક હક્થયાર પરુિાર થશ.ે 

‘બોિી િોનમિ કેમેરા’ની ઉપયોક્ગતા િણમિિતા મતં્રીશ્ીએ જણાવયંુ 
હતુ ંકે, ટ્ાડફક ક્નયમન, કાયદો અન ેવયિસથા, VVIP સરુક્ષા જિેી 
ક્િક્િધ પોલીસ કામગીરીમા ં પોલીસ યકુ્નફોમમિ, હેલમટે કે અન્ય 

પહેરિશે પર આ ‘બોિી િોનમિ કેમરેા’નો 
ઉપયોગ કરી શકશ.ે 

 તમેણે કહ્ ંકે, િષમિ 2017 થી 2020 
સધુીમા ં ગજુરાત સરકારે લોકરક્ષકથી 
માિંીન ેપોલીસ ઈન્સપકેટર સધુીના સિંગમિમાં 
30,419 યિુાનોની ભરતી કરી છે અન ેચાલુ 
િષવે રાજય સરકારે બજટેમા ંકાયદો અન ે
વયિસથા માટે રૂ. 7,960 કરોિની ફાળિણી 
કરી છે. રાજયમા ં પ્રજાની શાકં્ત અને 

સલામતી માટે રાજય સરકાર દ્ારા લિેાઈ રહેલા શે્ણીબદ્ધ પગલાનંી 
રૂપરેખા આપતા મતં્રીશ્ીએ જણાવયુ ંહતુ ંકે, ‘ક્િશ્વાસ’ પ્રોજકેટ હેઠળ 
સમગ્ર રાજયના ક્જલ્લા મથકો, ધાક્મમિક સથળો અન ેસટેચય ૂઓફ યકુ્નટીને 
7 હજારથી િધ ુકેમરેાથી સજ્ કરિામા ંઆવયા છે. 

ગજુરાત પોલીસ ક્િભાગના આધકુ્નકીકરણમા ંમહત્િપણૂમિ એિા 
ઈ-ગજુકોપનો પણ આ અિસરે ઉલ્લખે કરતા જણાવયુ ં હતુ ં કે, 
પોલીસતતં્રનો આ ડિક્જટાઈઝેશન પ્રકલપ રાષ્ટ્રીય સતરે સરાહના પામયો 
છે. તમેણ ેઆ અિસરે પોલીસ આધકુ્નકીકરણમા ં‘પોકેટ કોપ’ પ્રકલપનું 
પણ અગતયનંુ સથાન હોિાનુ ંજણાવયંુ હતુ.ં  આ પ્રસગં ેગૃહ સક્ચિ 
શ્ી ક્નપણુા તોરિણ,ે રાજયના પોલીસ િિા શ્ી આક્શષ ભાટીયા, 
કાયદો વયિસથા અન ેપોલીસ મોિમિનાઈઝશેનના એડિશનલ િીજીપી 
શ્ી નરક્સમહા કોમર, પોલીસ કક્મશનર શ્ી સજંય શ્ીિાસતિ અને 
અન્ય ઉચ્ પોલીસ અક્ધકારીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

પ્સાર માધ્મો થકી લોકો સુધી પહોંચતું ગુજરાતનું માનહતી ખાતું
ગુજરાત સરકારના માક્હતી ખાતાની િાત આિે એટલે સતત 

કમમિશીલતાથી રાઉન્િ ધી ક્લોક ચાલુ રહેતું ખાતું નજર સમક્ષ 
તરિરી ઉઠે. મહાનુભાિો હોય કે સામાન્ય જનતા સૌને માટે 
મહત્િની િાત તેમના સુધી પહોંચાિિાનું કાયમિ માક્હતી ખાતું કરતું 
આવયું છે. સરકારશ્ીનાં કાયયોને પ્રસાર માધયમો થકી અિગત 
કરાિિાનું કામ માક્હતી ખાતું કરે છે. તાજેતરમાં ક્િધાનસભા 
સત્રમાં પણ સૌ કોઇને તેનો અનુભિ થયો જ છે. 

ગુજરાત ક્િધાનસભાનું બજેટસત્ર ચાલી રહ્ં છે. જે ડદિસે 
બજેટ રજૂ થયું તેની તમામ ક્િગતો તતકાળ ક્પ્રન્ટ મીડિયા અને 
ઇલેકટ્ોક્નક મીડિયાને મળી રહે એિી વયિસથા માક્હતી ખાતાએ 
સુપેરે ગોઠિી હતી. આ વયિસથાએ દાખલારૂપ કામગીરી કરીને 
ઉત્તમ સેિા આપિા સાથે સરકારી સેિાની મહત્તાને સાક્બત કરી 
હતી. વયિસથાના ભાગરૂપ ેમાક્હતી ખાતાના અક્ધકારીઓની સાથે 
કમમિચારીઓએ એટલી ઝિપી અને સુદૃઢ અને ઝિપી રીતે ક્નભાિી 
કે નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી નીક્તનભાઇ પટેલ બજેટની બુકમાંથી જે 

પાનું િાંચીને પૂરં કરે એ જ પાનાની ક્િગતો પાંચ જ ક્મક્નટના 
સમયગાળામાં પત્રકારોને સીધા તેમના મોબાઇલમાં જોિા મળી 
હતી. આમ સચોટ માક્હતી ઝિપથી પૂરી પાિિામાં ગુજરાત 
સરકારના માક્હતી ખાતાએ પોતાની ક્સદ્ધતા ફરી એકિાર પરુિાર 
કરી દેખાિી હતી. 

માક્હતી ખાતાએ ક્િધાનસભાના સમગ્ર બજટે સત્ર દરક્મયાન 
માઇરિો પલાક્નંગ કરી માક્હતી અને પ્રસારણને લગતી સઘળી 
વયિસથા પૂણમિ કાબેક્લયતથી પાર પાિી હતી. જેમ કે સંબંક્ધત 
છાપેલું સાક્હતય પણ ધારાસભયોની સાથેસાથે પત્રકારોને પણ 
પહોંચાિિાની કાળજી લેિામાં આિી હતી. માક્હતી ખાતા દ્ારા 
બજેટ રજૂ થિાના ડદિસે કોઇપણ પત્રકારને ક્િધાનસભા સંકુલ 
છોિિું ન પિે એિી આગિી વયિસથા ગોઠિિામાં આિી હતી. 
આમ માક્હતી ખાતાએ ટીમિક્કથી ક્િધાનસભા સત્રની તલસપશથી 
માક્હતી પ્રસાર માધયમથી લોકો સુધી પહોંચાિિાની કુનેહભરી 
વયિસથા ગોઠિી હતી. •

સમાચાર નવશેર
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પ્ેરણા

નવશ્વના ૧૦ ઇમપેકટ એજ્ુકરેટરમાં મહેસાણાના નશક્ષક
" નરેન્દ્ર પંડ્ા

ક્શક્ષક િગમિને સિગમિ બનાિે છે. ક્શક્ષક માટે માસતર શબદ 
િપરાય છે. તેનો માના જેિું સતર અથમિ કાઢી શકાય.

ક્શક્ષક આદશમિ િાચક, ઉત્તમ ક્ચંતક અને પક્િત્ર સાધક હોય 
છે. ક્શક્ષક હંમેશાં બાળકોને પ્રેરણા આપે છે. ક્શક્ષક દ્ારા થયેલ 
ઉત્તમ કામગીરીની નોંધ સમાજમાં જ નહીં સમગ્ર ક્િશ્વમાં લેિાય 
છે. મહેસાણા ક્જલ્લાના ક્િજાપુર તાલુકાના મહાદેિપુર શાળાના 
ક્શક્ષકે ક્િશ્વનો BIC CRISTAL PEN AWARD-2020  પ્રાતિ 
કરી ક્શક્ષક વયિસાયનાં ગડરમા અને ગૌરિ િધાયાું છે.

બીઆઇસી ક્રિસટલ પેન ક્શક્ષણ સહાયક સમુદાયો દ્ારા 
જીિનધોરણમા ં સુધારો થાય તમેજ ક્િશ્વમાં ૨૫૦ કરોિથી િધુ 
બાળકોની ભણતરની સસથક્તમા ંસધુારો કરિાના હેતુથી કાયમિરત છે. 
આ સંસથા દ્ારા દર િષવે ક્િશ્વના ઉતકૃટિ ક્શક્ષકોન ેસન્માક્નત કરિામાં 

આિ ેછે. આ સસંથા દ્ારા િષમિ ૨૦૨૦ માટે ક્િશ્વના ૧૦ 
ક્શક્ષકોની પસદંગી કરિામાં આિી છે. જેમાં 

૧૦ ક્શક્ષકોમાંથી ભારત તરફથી 
મહેસાણા ક્જલ્લાના ક્િજાપુર 

ત ાલુ ક ાન ા  મહ ાદ ેિપુ ર 
(િ ાભલા)ના ક્શક્ષક 

ડદલીપક્સહં ક્િહોલની 

પસદંગી કરાઇ છે, જ ેસમગ્ર ગજુરાત માટે ગૌરિની િાત છે.
મહાદેિપુરા (િાભલા) ના સરકારી પ્રાથક્મક શાળાના ક્શક્ષક 

શ્ી ડદલીપક્સંહએ ન્યૂ મેથિ ઓફ લક્નુંગ માટે આ એિોિમિ મેળવયો 
છે. આ એિોિમિની રકમ ૪,૩૩,૧૫૨ રૂક્પયા આ ક્શક્ષકે 
મહાદેિપુરા શાળાને આપી ખરા અથમિમાં શ્ેષ્ઠ ક્શક્ષક બન્યા છે. 
આ ઉપરાંત ડદલીપક્સંહને અન્ય એિોિમિની ૯૬ હજાર રકમ પણ 
મહાદેિપુરા શાળાના ક્િકાસ માટે આપી છે.

આ એિોિમિમાં શાળાનાં બાળકોને સપોટમિ કરિો ક્શક્ષકો અને 
સમાજને જોિિા તેમજ રોક્જંદા અભયાસરિમ શીખિિા ઉપરાંત 
તેઓ તેમના ક્િદ્ાથથીઓને પ્રેરણાતમક કથાઓ અને િક્કશોપનું 
આયોજન કરીને શે્ષ્ઠ નાગડરક બનાિિાની પ્રેરણા આપે છે.
તેઓએ ક્શક્ષણ અને ટેકનોલોજીનું ક્મશ્ણ કરી મહામારીના 
સમયમાં ક્િદ્ાથથીઓને ક્શક્ષણમાં રોકાયેલા રાખિા સાક્હતય 
બનાવયું છે. તેમજ િાલીઓ અને બાળકોના આતમક્િશ્વાસમાં 
િધારો કયયો છે. 

શાળા પયામિિરણમાં ક્િક્િધ જગયાએ ગોઠિાયેલા શૈક્ષક્ણક 
સામગ્રીનો ઉપયોગ બાળકો સતત કરે તે માટે તેમને પ્રોતસાક્હત 
કરેલ છે. તેમજ રમતાં રમતાં સહજ રીતે બાળકો ક્શક્ષણ પ્રાતિ 
કરે તેિા પ્રયત્નો કયયો છે. તેમની આ કામગીરીમાં ક્જલ્લાના 
ક્શક્ષકો, ગ્રામજનોએ ડદલીપક્સંહની આ અનન્ય ક્સક્દ્ધ બદલ 
અક્ભનંદન પાઠિેલ છે. તેમજ ક્જલ્લા ક્િકાસ અક્ધકારી શ્ી 
એમ.િાય. દક્ક્ષણી, ક્જલ્લા પ્રાથક્મક ક્શક્ષણાક્ધકારી શ્ી િૉ. 
ગૌરાંગભાઈ વયાસ,નાયબ ક્જલ્લા પ્રાથક્મક ક્શક્ષણાક્ધકારી શ્ી 
પુલડકતભાઇ જોષીએ માગમિદશમિન આપયું હતું. ડદલીપક્સંહને આજ 
ડદન સુધી રૂ.૦૫,૨૯,૧૫૨ પુરસકારમાં મળેલ તમામ રકમ 
શાળાને અપમિણ કરી સમાજને ઉમદા ક્શક્ષક તરીકેનું ઉદાહરણ 
પૂરં પાિેલ છે.

BIC CRISTAL PEN AWARD-2020 દ્ારા સમગ્ર 
ક્િશ્વમાંથી ૧૦ ઇમપેકટ એજયુકેટમાં અમેડરકા -૨, ઓસટ્ેક્લયા૧, 

ગ્રીસ-૧, તકુફી -૧, રિાક્ઝલ-૨, યગુાન્િા-૧, ઇથોક્પયા-૧ ક્શક્ષક 
સક્હત ભારત તરફથી શ્ી ડદલીપક્સંહ ક્િહોલને પણ આ 

એિોિમિ મળયો. BIC દ્ારા દર િષવે આ એિોિમિ આપિામાં 
આિે છે. આ એિોિમિમાં ૫૦૦૦ યુરો અને ટ્ોફી એનાયત 
કરિામાં આિે છે.

BIC એજયુકેશનને સપોટમિ કરતી સંસથા છે. ઘણા 
લાંબા સમયથી ક્શક્ષણ દ્ારા જીિનમાં સુધારણા, 
સમુદાયોને ટેકો આપિા અને ૨૦૨૫ સુધીમાં િૈક્શ્વક 
સતરે ૨૫૦ ક્મક્લયન બાળકોની ભણતરની સસથક્તમાં 
સુધારો કરિાની કડટબદ્ધતા સાથે કાયમિરત છે. •

økwshkík ૧૬ માર્ચ, ૨૦૨૧98





To,

økwshkík Ãkkrûkf fkÞko÷Þ :-
{krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, økwshkík hkßÞ, ç÷kuf Lkt. 19/1, zkp. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh - 382010

R.N.I. NO. 38351/81, Regd. No. G/GNR/10, LPWP No. PMG/HQ/061/2021-23 Valid upto 31/12/2023 • Licensed to Post without Prepayment At Post : MBC, 
Gandhinagar/Rajkot/Surat/Vadodara on every 3 to 11 and 18 to 26 E.M., Gujarat (Fortnightly) Annual Subscripation Rs. 50. 

96 + 4 Cover = Total 100 Pages • Editor and Published by Ashok Kalariya (Director of Information) on behalf of Directorate of Information, 
Block No-19, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar, Gujarat. Printed by Sahitya Mudranalaya Pvt Ltd, City Mill Compound, Ahmedabad &
Gujarat Offset Pvt Ltd, Vatva, Ahmedabad • If undeliverd pl. return to, Information Department, Sector no. 16, Gandhinagar Respectively. 

ઉત્તર�ધ્ધ મહ�ેત્સવ...


