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િાઇબ્રન્ટ ગુજરાત – ૨૦૨૨

આત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારતઆત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારત
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િાઇબ્રન્ટ ગુજરાત – િાઇબ્રન્ટ ગુજરાત – ૨૦૨૨૨૦૨૨

સહકારથી સમૃનધિ સુિાસિ સપ્ાહ િદી ઉતસિ પ્રાકૃનતક કૃનરિા પંથે
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þçËþ:
• િાઇબ્રનટ સવમટ-2022 દ્ારા ગુજરાતની વિવશટિ વસવદ્ધઓ, ક્મતા અને 

આતમવનભયાર ભારતની વિકાસ ગાથામા ંનતેૃતિ લિેાની સજ્જતા ઉજાગર કરાશ.ે
• આઝાદીના અમૃત મહોતસિ અંતગયાત પ્રધાનમંત્ીના આતમવનભયાર ભારતના 

સંકલપને સાકાર કરિા ગુજરાત પ્રવતબધધ છે.
• ગુજરાત રોબસટ ઇકોવસસટમ ફરુચદરષ્સટક ઇનફ્ાસટ્કચર અને એનટરવપ્રનરોર 

પોટેષ્નશરલનું ગૌરિ ધરાિતું રાજર બનરુ.
• ઇનડીરા ષ્સકલસ-ર૦ર૧ માત્ સપધાયા નવહં પરંતુ આપણી રુિાશવતિને ગલોબલ 

રુથ બનિાની તક આપતું પલેટફોમયા છે.
• ગુજરાતમાં ઉતપાદદત થતી દિાઓ અને ફામાયાસરુદટકલ ક્ેત્એ લોકોનો સંપૂણયા 

ભરોસો અને વિશ્વાસ સંપાદદત કરયો છે.
• ગુણિત્તા-શ્ેષ્ઠતાના માનાંક ઉપર ગુજરાતનો ફામાયા ઉદ્ોગ ખરો ઉતરયો છે. 
• જનકલરાણના કારયો માટે સમાજના તમામ લોકોના સૂચનો સરકારમાં 

આિકારયા છે. 
• પી.એમ. ગવતશવતિ નેશનલ માસટર પલાનને અનુરૂપ પદરિહન માળખુ, 

લોવજષ્સટકસ સવુિધા અન ેહેઝલ ફ્ી ટ્ાનસપોટદેશનથી ગજુરાત લીડસ ઇનડકે્માં 
અગ્ેસર.

• લોવજષ્સટક ક્ેત્માં આધુવનક ટેક્ૉલૉજી લાિી તેને કારયાદક્ બનાિિા માટે 
રાજર સરકાર કદટબદ્ધ છે.

• 'નદી ઉતસિ'થી નદીઓ, વૃક્ો સવહતની કુદરતી સપંવત્તના સરંક્ણની આહલકે 
જગાિીશું.

• શ્ેષ્ઠ માળખાકીર સગિડો, સુશાસન, ઇઝ ઓફ ડૂઇંગ અને ઇનડસટ્ી ફ્ેનડલી 
નીવતઓને પદરણામે ગુજરાત બેસટ ડેષ્સટનેશન ફોર ઇનિેસટમેનટ બનરું.

• ડૉ  બાબાસાહેબ આંબેડકરે રાષ્ટને શવતિશાળી બનાિિા પ્રતરેક વરવતિને 
સિતંત્તા, સમતા અને બંધુતિ વરિહારને અનુસરિા પ્રેરણા આપી છે.

• ગુજરાતની પહેલરૂપ પ્રથમ હેદરટેજ ટુદરઝમ પૉવલસી દ્ારા પ્રાચીન ધરોહર, 
ઐવતહાવસક વિરાસતો-ઇમારતોને હેદરટેજ ટુદરઝમ ડેષ્સટનેશન તરીક ે
પ્રોતસાહન મળરુ છે .

• ગુજરાતે પ્રિાસન ધામોમાં પરાયાિરણ જાળિણી, ઇ-વહીકલ અને સોલાર 
એનર્જીના વરાપથી સમરાનુરૂપ નિા આરામો વિકસાવરા છે.
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ગજુરાત એટલ ેવિકાસનો પરાયાર. ગજુરાત એટલ ેએિુ ંરાજર જણે ેતમામ આફતોનો મક્કમતાથી 
મુકાબલો કરીને વિકાસની રફતાર જાળિી રાખી છે. ખમીરિંતી ગુજરાતી પ્રજા અને દીરયાદૃષ્ટિપૂણયા 
નેતૃતિના સમનિરથી ગુજરાત આજે દેશનું ગ્ોથ એષ્નજન બનરું છે. 1960માં અલગ ગુજરાત 
રાજરની સથાપના સમર ેગુજરાત એક સીવમત વિકાસ ધરાિતું રાજર હતું. િરયા 2001માં તતકાલીન 
મુખર મંત્ી અને હાલના લોકલાડીલા ભારતના િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીનું દીરયાદ્રટિા અને 
કમયાઠ નતેૃતિ રાજરન ેપ્રાપ્ત થરંુ. ગુજરાત માટે િરયા 2003 ખૂબ મહત્િનુ ંરહં્ છે. િાઇબ્રનટ ગુજરાતના 
વિચારને િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ સફળ રીતે કારાયાષ્નિત કરી ગુજરાતના સમગ્તરા 
વિકાસને નિી દદશા આપી. જગતભરમાંથી ઉદ્ોગકારો પોતાના ઔદ્ોવગક એકમો ગુજરાતમાં 
સથાપિા આતુર બનરા. રાજરની કારદો અને વરિસથાની ષ્સથવત, 24 કલાક િીજપુરિઠો અને 
વિવશષ્ઠ ભૌગોવલક મહત્િના કારણ ેએક પછી એક વિદેશી કંપનીઓ ગજુરાતમા ંપોતાના ઔદ્ોવગક 
એકમો શરૂ કરિા લાગી. 

િાઇબ્રનટ ગુજરાતની શંખલા જેમ - જેમ આગળ િધતી ગઇ તેમ - તેમ રોકાણ કરનારાઓની 
સંખરામાં પણ ઉત્તરોત્તર િધારો થતો જોિા મળરો. નિ િાઇબ્રનટ સવમટના કારણે ગુજરાતમાં 
િેપાર, નૉલેજ શૅદરંગ, દડપલોમસી ક્ેત્ે નોંધપાત્ વિકાસની સાથે સાથે સથાવનક રુિાનોને વિપુલ 
પ્રમાણમાં રોજગારીના અિસરો સાંપડ્ા છે. આજે િાઇબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ સવમટ એ સમગ્ 
વિશ્વ માટે જ્ાનના આદાનપ્રદાન અને ઉદ્ોગ વિકાસ માટેનું િૈવશ્વક પલૅટફૉમયા બનરું છે. 

ગુજરાતમાં એિા અનેક પ્રકલપો શરૂ થરા છે, જેના કારણે રાષ્ટીર, આંતરરાષ્ટીર સતર પર 
ગુજરાતની આગિી ઓળખ ઊભી થઇ છે. ધોલેરા(સર), બુલેટ ટ્ેન, મેટ્ો રેલિે, સારનસ વસટી, 
વગફટ વસટી, સટટૅચરુ ઑફ રુવનટી િગેરે વિકવસત ગુજરાતની નિતર છબી પ્રસતુત કરે છે. 

દેશના વિકાસમાં ગુજરાતનું મહત્િપૂણયા રોગદાન રહ્ં છે. િડાપ્રધાનશ્ીના ભારતને 5 વટ્વલરન 
ડોલર ઇકૉનૉમીમા બનાિિાના સિપ્નને સાકાર કરિા માટે ઉજાયાિાન મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ 
પટેલના નેતૃતિમાં ગુજરાત અથાક પદરશ્મ કરી રહ્ં છે. કોરોનાકાળમાં પણ ગુજરાતના વિકાસની 
રફતાર જળિાઇ રહી છે. એમ લાગે છે કે િાઇબ્રનટ ગુજરાત 2022 રણા અથયામાં વિશેર બની 
રહેિાની છે. આજે સમગ્ વિશ્વ સિાસ્થર સુરક્ા અને આવથયાક પ્રગવત એમ બંન્ે મોરચે લડાઇ લડી 
રહ્ં છે, તરારે િાઇબ્રનટ ગુજરાતની આ દસમી કડી દેશ અને વિશ્વને નિી રાહ બતાિશે. 

દીરયાદ્રટિા િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીના આતમવનભયાર ભારતના સિપ્નને સાકાર કરિા 
ગુજરાત પ્રવતબદ્ધ છે. આતમવનભયાર ગુજરાત બનિાની દદશામાં ગુજરાત રાજરના મુખરમંત્ી  
શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલના નેતૃતિમાં ઉદ્ોગ, સેિા અને કૃવર ત્ણેર ક્ેત્ે સમતોલ વિકાસ સાધી રહ્ં 
છે. ‘આતમવનભયાર ગુજરાતથી આતમવનભયાર ભારત’ થીમ ઉપર િાઇબ્રનટ ગુજરાતની ૧૦મી કડી 

આત્મનિર્ષર ગુજરાતથી આત્મનિર્ષર રારત તરફ 
ગુજરાતિું પરરણા્મલક્ી પ્રયાણ...
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ગુજરાત અને દેશના આવથયાક વિકાસની સાથે સાથે સામાવજક અને શૈક્વણક વિકાસના નિતર 
સીમાડાઓ સર કરશે. િાઇબ્રનટ સવમટ પૂિવે આણંદમાં નૅચરલ ફાવમિંગ, ઝીરો બજેટ ખેતી વિરરક 
રાષ્ટીર પદરરદ રોજાઇ હતી. સમગ્ દેશમાંથી આિેલા સહકારી અગ્ણીઓને િડાપ્રધાન  
શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ સંબોવધત કરી હતી. આ વત્દદિસીર રાષ્ટીર પદરરદમાં કૃવર વિરરક 
પદરસિંાદોમા ંફળદારી ચચાયાવિચારણા ઉપરાતં સહકારી ક્તે્ ેનિા મડૂીરોકાણ માટે સમજતૂી કરારો 
થરા હતા. િાઇબ્રનટ ગુજરાત સવમટના પૂિવે રાજરમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં મૂડીરોકાણ આવરું અને 
તેની સાથે સિાભાવિક રીતે જ સથાવનક રુિકો માટે રોજગારીની નિી તકો ઊભી થશે. 

છેલ્ા એક મવહનાથી મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલની આગેિાનીમાં મંત્ીમંડળના 
સદસરશ્ીઓ તથા િદરષ્ઠ સનદી અવધકારીઓ દેશ અને વિદેશમાં રોડ શો કરી રહ્ા છે. આ િખતે 
િાઇબ્રનટ સવમટમાં એક નિી પહેલ કરિામાં આિી છે. જે અંતગયાત 22 નિેમબર, 2021થી દર 
સોમિારે  મુખરમંત્ીશ્ી તથા મંત્ીશ્ીઓની હાજરીમાં એમ.ઓ.રુ. કરિામાં આિી રહ્ા છે. જેમાં 
અતરાર સુધીમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં રોકાણ માટે સમજૂતી થઈ છે. આ સાથે, ગાંધીનગર ષ્સથત 
એષ્્ઝવબશન સેનટર ખાતે વિવિધ ઔદ્ોવગક ક્ેત્ો સાથે સંકળારેલા િૈવશ્વક કક્ાનાં પ્રદશયાનો 
રોજારાં હતાં.

ગુજરાતે દેશને સહકાર ક્ેત્ે આપેલી કોઈ અમૂલર ભેટ હોર તો તે છે અમૂલ ડેરી. અમૂલ 
ડેરીના 75મા િરયાની ઉજિણી વનવમત્તે આણંદ ખાતે રોજારેલ કારયાક્રમમાં કેનદ્રીર સહકારમંત્ી શ્ી 
અવમતભાઈ શાહ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. ગુજરાતની ગ્ામીણ નારીશવતિની ક્મતાનો ઉતકૃટિ નમૂનો 
એટલે અમૂલ પેટનયા સમસત વિશ્વ માટે અભરાસનો વિરર બની રહ્ો છે. 

ગુજરાતે વિકાસ રોજનાઓ સમરસર પૂણયા કરિાનો નિો અવભગમ સમગ્ દેશને બતાવરો છે. 
આ ક્રમમાં તાજેતરમાં અમદાિાદમાં શહેરીજનોની સુખાકારી માટેના વિકાસ પ્રકલપોનું મુખરમંત્ી 
શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે લોકાપયાણ કરુિં હતું. ગુજરાતે ભૂતપૂિયા િડાપ્રધાન અને ભારત રત્ન સિ. અટલ 
વબહારી િાજપેરીના જનમદદિસની સુશાસન દદિસ તરીકે ઉજિણી કરી, સતત એક સપ્તાહ સુધી 
જનસુખાકારીનાં વિવિધ કારયો અને રોજનાઓ અમલમાં મૂકી અટલજીએ પ્રબોધેલી સુશાસનની 
દદશામાં સાચા અથયામાં ગુજરાતે પગરણ માંડ્ાં. મને શ્દ્ધા છે કે ગુજરાતના ઔદ્ોવગક વિકાસની 
દ્ોતક િાઇબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ સવમટની વિગતો ઉપરાંત પ્રસતુત અંકમાં અપારેલી રાજરના 
સમગ્તરા વિકાસની િાત િાચકવમત્ોને ઉપરોગી બની રહેશે.

જર જર ગરિી ગુજરાત...
- ડી.પી. દેસાઇ આઇ.એ.એસ.

માહિતી હિયામક
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િાઈબ્રનટ ગુજરાતની 10મી શંખલા આગામી તા. 10 
જાનરુઆરીથી ગાંધીનગરના આંગણે રોજાશે. આમ તો િરયા 
2003માં શરૂ થરેલી આ રાત્ા સમરની સાથે વિસતૃત બનતી 
ગઈ છે. આજે િૈવશ્વક રોકાણકારો િાઈબ્રનટ ગુજરાત સવમટની 
રાહ જોતા હોર છે, કારણ કે ગુજરાત રાજરમાં રોકાણ કરનારને 
તેના રોકાણની સામે િળતર મળિાની સંભાિના ખૂબ ઉજ્જિળ 
રહે છે. તથેી િાઈબ્રનટ સવમટન ેિવૈશ્વક સિીકૃવત મળી છે. િાઈબ્રનટ 
સવમટમાં પાટયાનર કનટ્ી તરીકે જોડાિા માગતા દેશોની સંખરામાં 
િધારો થઈ રહ્ો છે. 

િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદી દ્ારા ગુજરાતમાં શરૂ 
કરારેલા િાઈબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ સમીટની ૧૦મી શંખલા 
આગામી તા. ૧૦થી ૧૨ જાનરુઆરી એમ ત્ણ દદિસ દરવમરાન 
રોજાશે. તા. ૧૦મી જાનરુઆરીના રોજ િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોદીના હસતે િાઈબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ સવમટ તેમ જ ગલોબલ 
ટ્ેડ શોનો ઉદ્ાટન સમારોહ રોજાશે. વત્દદિસીર સવમટમાં વિવિધ 
ક્ેત્ો સંદભવે સેવમનારો રોજાશે. િાઈબ્રનટ સવમટ પૂિવે રાજરભરમાં 
દશ જેટલાં વિવિધ ક્ેત્ોના વપ્ર-ઇિેનટ કારયાક્રમો પણ રોજાશે તેમ 
જ આ ૧૦મી િાઈબ્રનટ સવમટમાં ૨૫થી િધુ દેશો કનટ્ી પાટયાનર 

તરીકે સહભાગી થશે. 
િાઈબ્રનટ સવમટ થકી ગુજરાતમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં 

ઔદ્ોવગક રોકાણ આવરંુ છે. આ રોકાણની સાથે રાજરમાં નિા 
ઉદ્ોગો સથપારા છે, રોજગારી પ્રાપ્ત થઈ છે અને રાજરની 
આવથયાક-સામાવજક અને શૈક્વણક ષ્સથવતમાં પદરિતયાન આવરું છે. 
િાઈબ્રનટ સવમટમાં થરેલા કુલ એમ.ઓ.રુ. પૈકી 65 ટકાથી િધુ 
રોકાણો અમલમાં આવરા છે. છેલ્ી નિ િાઈબ્રનટ સવમટમાં 
થરેલા એમ.ઓ.રુ. પૈકી કુલ રૂ. 55.91 લાખ કરોડનાં રોકાણ 
અમલમાં આવરા હતા. 

િરયા 2003થી શરૂ થરેલા િાઈબ્રનટ ગુજરાત સવમટમાં 
એમ.ઓ.રુ.ની સંખરામાં સતત િધારો થઈ રહ્ો છે. તેની સાથે 
રોકાણ પણ િધી રહ્ં છે. આ રોકાણોના કારણે રાજરમાં 22.71 
લાખ રુિાનોને રોજગારી મળી છે. 

આ િરવે રોજાનાર િાઈબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ સવમટ-૨૦૨૨ 
વિશે થોડી વિગતો જાણી તો...  આ િરવે ૧૦મી સવમટનો આરંભ 
10મી જાનરુઆરીનાં રોજ િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદી દ્ારા 
કરિામાં આિશે. તા. ૧૧મી જાનરુઆરીએ િડાપ્રધાનશ્ીની 
વિઝનરી રોજના 'ગવતશવતિ રોજના' હેઠળ ગુજરાતને કઈ રીતે 

નવશ્વભરમાં	ર્યુજરાિિી	આર્વી	ઓળખ
િાઈબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ સન્મટ - 2022

નિહંગાિલોકિ
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ઇનફ્ાસટ્કચરલ તેમ જ ઇનિેસટમેનટ દૃષ્ટિકોણથી િધુ ને િધુ લાભ 
મળે તેની કારયારીવત રડાશે. તે ઉપરાંત પ્રોડ્શન વલં્ડ 
ઇનિેસટમેનટ સકીમસ અંતગયાત વિવિધ સે્ટરમાં જાહેર કરારેલી 
રોજનાઓ થકી ગુજરાતનો ઔદ્ોવગક વિકાસ આગળ ધપાિિા 
નક્કર કદમ ભરાશે અને દેશમાં પ્રોડ્શન અંગેની તૈરાર કરારેલી 
રોજનાઓ અંગે પણ વિશદ ચચાયા હાથ ધરિામાં આિશે. જરારે 
તા. ૧૨મી જાનરુઆરીએ ટેક્ોલૉજીનો મહત્તમ ઉપરોગ, િધુ 
ને િધુ રોજગારી તેમ જ ટેક્ોલૉજી થકી િૅલરુ ઍદડશન થાર તે 
સવહતના વિરર પર વિસતૃત ચચાયા કરાશે અને તરારબાદ િાઈબ્રનટ 
સવમટનું સમાપન કરિામાં આિશે.

િાઈબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ સવમટના પ્રચાર અથવે દેશ-
વિદેશમાં રોડ શોનું આરોજન કરિામાં આવરું છે. જેમાં અમેદરકા, 
જમયાની, નેધરલૅનડ, રુ.કે., ફ્ાનસ, જાપાન, દુબઈ, અબુધાબી તથા 
વમડલ-ઇસટના દેશોનો સમાિેશ થાર છે. મુખરમંત્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ છ મેટ્ો શહેરો તથા દુબઇ અને અબુધાબી 

ખાતે રોડ શોમાં સહભાગી થરા. આ રોડ શોમાં મંત્ીમંડળના 
સદસરશ્ીઓ પણ ઉપષ્સથત રહ્ાં હતાં.

િાઇબ્રનટ ગુજરાત સવમટ સંદભવે રાજર સરકાર દ્ારા તા. 1 
દડસેમબરથી 12 જાનરુઆરી સુધી વિવિધ કારયાક્રમોનું આરોજન 
કરારું છે. િાઈબ્રનટ સવમટ સુધીમાં દર સોમિારે મોટા અને 
વિવશટિ પ્રોજે્ટ માટે એમ.ઓ.રુ. કરિામાં આિશે. જે 
એમ.ઓ.રુ. પ્રોજે્ટમાં પદરિવતયાત થાર એિા જ એમ.ઓ.રુ. 
કરિામાં આિશે.

આ સવમટમા ંલરુ અન ેમધરમ ઉદ્ોગોન ેપ્રોતસાવહત કરિા માટે 
ખાસ ધરાન કેષ્નદ્રત કરારંુ છે, જ ેમાટે મખુરમતં્ીશ્ીના અધરક્સથાને 
બનૅકસયા વમદટંગ પણ કરાઇ છે, જ ેમહત્િની પરુિાર થશ.ે એમએસએમઇ 
ઉદ્ોગ ક્તે્ ેલોકોન ેમાવહતી મળે એ માટે તા. ૧૦મી જાનરઆુરીથી 
વત્દદિસીર ગલોબલ ટ્ડે શોનુ ં હેવલપડે ગ્ાઉનડ, ગાધંીનગર ખાતે 
આરોજન કરારંુ છે. આ ટ્ડે ફેર શોની થીમ ‘આતમવનભયાર ગજુરાતથી 
આતમવનભયાર ભારત’ રાખિામા ંઆિી છે. •

વાઈબ્રન્ટ ગજુરાત ગ્ાોબ્ સમિ્ટ 
અંતગ્વત તા. ૧ વડસોમ્બરથી ૧૨િી 
જન્યુઓરી સુધી વવવવધ કા્ય્વકિાો.

૨૫થી વધુ દોશાો કન્ટટ્ ી પા્ટ્વનર તરીકો 
સહભાગી : દોશ-વવદોશાોિાં રાોડ શાો.

નિહંગાિલોકિ
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ઓન્મક્ોિ - કોરોિાિી સંરનિત ત્ીજી લહેરિા 
્મક્ક્મ ્મુકાબલા ્માટે CMિી આગોતરી સિ્ષગ્ાહી સ્મીક્ા

રાજરના નાગદરકોની આરોગર સુખાકારી માટે ગુજરાત 
સરકાર કદટબદ્ધ છે. નાગદરકોને સારામાં સારી આરોગર સુવિધા 
મળી રહે એ માટે ગામડાઓ સુધી માળખાકીર સુવિધા ઉપલબધ 
કરાિી છે. રાજરમાં કોરોના અને ઓવમક્રોનની પ્રિતયામાન ષ્સથવત 
અંગે તાજેતરમાં મુખર મંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે ઉચ્ચ સતરીર 
બેઠક રોજી સિયાગ્ાહી સમીક્ા કરી હતી.

આ બઠેકમા ંઆરોગર મતં્ી શ્ી ઋવરકેશભાઇ પટેલ, રાજરમતં્ી 
શ્ી વનવમરાબહેન સુથાર અન ેમખુર મતં્ીશ્ીના મખુર અગ્સવચિ 
શ્ી કૈલાશનાથન તમેજ મુખર સવચિ શ્ી પકંજ કુમાર, ગૃહ વિભાગના 
અવધક મખુર સવચિ શ્ી રાજકુમાર જોડારા હતા. આ બેઠકમાં 
મખુરમંત્ીશ્ીએ જણાવરુ ંહતુ ંકે, રાજર સરકાર દ્ારા રોજના ૭૦ 
હજાર જટેલા ટેસટ કરિામા ંઆિ ેછે. ભારત સરકારની ગાઇડલાઇનસ 
મજુબ વિદેશથી આિનારા પ્રિાસીઓના ટેષ્સટંગ અન ેકૉનટટ્ૅ ટ ટે્વસંગ 
માટેની વરિસથા આરોગર અને ગૃહ વિભાગ સાથ ેમળીન ેકરે, તનેા 
કારયા-આરોજનની બઠેકમા ંસમીક્ા કરી હતી.

મુખરમંત્ીશ્ીએ આપેલા દદશા-વનદદેશ અનુસાર રાજરભરમાં 
કોરોના-ઓવમક્રોનથી બચાિના પગલાં અંગે મુખર સવચિ શ્ી 
પંકજ કુમારની અધરક્તામાં ઉચ્ચસતરીર બેઠક રોજાઈ હતી. આ 
બેઠકમાં કોવિડ અંગે તમામ મહાનગરપાવલકાના કવમશનરશ્ીઓ 
અને વજલ્ાના કલેકટરશ્ીઓ વિદડરો કોનફરનસના માધરમથી 
જોડારા હતા. આ સમીક્ા બઠેકમા ંકોવિડની પ્રિતયામાન પદરષ્સથવત 
અંગે જરૂરી પગલાં,  કોવિડ પ્રોટોકોલના ચુસત પાલન, 
િે્સીનેશન, માઇક્રો કનટેનટમેનટ ઝોન, ટષે્સટંગ અને ટ્ેવસંગ 

કામગીરી ઉપર વિશેર ભાર મૂકિામાં આવરો હતો. રાજરના 
દરેક વજલ્ા કલેકટરશ્ી અને મરુવનસીપલ કવમશનરશ્ીની 
કોરોના વનરંત્ણ માટેની વરૂહરચના જાણીને મુખર સવચિશ્ીએ 
કોવિડ પદરષ્સથવત અંગે સમીક્ા કરી તેને કાબૂમાં લેિા જરૂરી 
માગયાદશયાન પૂરં પાડ્ું હતું.

મખુર સવચિ શ્ી પકંજ કુમારે કલકેટરશ્ીઓ અન ેમરવુનવસપલ 
કવમશનરશ્ીઓન ેમાઇક્રો કનટેનટમનેટ ઝોન ઉપર વિશરે ભાર મકૂી 
તે સથળોની વિઝીટ અંગે સૂચના આપી હતી. માઇક્રો કનટેનટમેનટ 
ઝોનમાંથી કોઈપણ વરવતિ કનટેનટમેનટ કિોરંટાઇન ભંગ ન કરે 
તેની ખાસ તકેદારી રાખિા સાથોસાથ દરરોજ એક વસવનરર 
અવધકારીને પણ આ સથળે વિઝીટ લેિા આદેશ આપિામાં આવરા 
છે. દરેક વજલ્ાઓમા ંરસીકરણની કામગીરી અગં ેવિગતો મળેિીને 

અગ્મચેતી
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અગ્મચેતી

૧૫ થી ૧૮ િર્ષિા બાળક ્માટે 
રસીકરણિી સપેનિયલ ડ્ાઇિ યોજાિે

િતયામાન ગુજરાત રાજરે સુશાસન સપધાયાની 
કષ્મપદટદટિ રેનકમાં સમગ્ દેશમાં ગુજરાત 
પ્રથમ ક્રમ હાંસલ કરયો છે. ગુજરાત 
રાજરને મળેલા આ ગૌરિ અંગે મંત્ી 
શ્ી જીતનેદ્રભાઇ િારાણીએ જણાવરુ હતું 
કે, ગુજરાતનો સુશાસન સપધાયામાં સમગ્ 
દેશમાં પ્રથમ નંબરે આિિાનો જશ 
મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલને ફાળે જાર 
છે. આ સાથ ેમતં્ી શ્ી િારાણીએ જણાવરુ ંહતુ ંકે, રાજર સરકારની 
રોજનાઓનો લાભ નાગદરકોને સરળતાથી અને સતિરે મળે તે 
માટ ે મુખરમંત્ીશ્ીએ દરેક વિભાગના મંત્ીશ્ીઓ અને 
અવધકારીશ્ીઓને સૂચના આપી છે. મુખરમંત્ીશ્ીએ આગામી 
સમરમાં ગ્ામ સથાપના દદિસની ઉજિણી કરિા સૂચન કરુયા છે. 
હિે રાજરના વિવિધ ગામોના સથાપના દદિસની સામૂવહક 
ઉજિણી કરિમાં આિશે. 

આ સાથે, આગામી તા.૭ જાનરુઆરી એ ૧૫ થી ૧૮ િરયાના 
બાળક માટે રાજરભરમાં કોરોના રસીકરણની સપેવશરલ ડ્ાઇિનું 
આરોજન કરિામાં આવરું છે. તે માટે કેનદ્રીર આરોગરમંત્ી શ્ી 
મનસખુભાઇ માડંવિરાના સહરોગથી ૨૦ લાખ જટેલા િષે્્સનના 
ડોઝ ગુજરાતને પ્રાપ્ત થશે. રાજરના ૩૦ થી ૩૨ લાખ બાળકો 
૧૫ થી ૧૮ િરયાની િરના હોિાનો અંદાજ છે. તે તમામને 
રસીકરણ દ્ારા સુરવક્ત કરિામાં આિશે. એટલુ જ નવહ. ૧૫ 
થી ૧૮ િરયાના બાળકોને આઇડેનટીફાઇ કરિા માટે ખાસ એ્શન 
પલાન બનાિી ઉચ્ચ અવધકારીશ્ીઓની કવમદટને ડેટા કલે્શનની 
કામગીરી પણ સોંપી દેિામાં આિી છે. 

આ ઉપરાંત કોરોનાના કેસો પર વનરંત્ણ લાિિા ટેસટીંગ 
અને કોનટેકટ ટ્ેસીંગ િધારિા જરૂરી સૂચનાઓ આપિામાં આિી 
છે. આરોગર અને ગૃહ વિભાગ સાથે મળીને સમગ્ ષ્સથવતનું 
મોનીટરીંગ કરશે અને રાજરના નાગદરકોને કોરોનાથી સુરવક્ત 
રાખિા તમામ જરૂરી પગલા લેિાશે. 

તાજેતરમાં િાપી ખાતે રોજારેલ જુડો સપધાયામાં ભાગ લઇ 
પરત ફરતા ખલેાડી-કોચન ેનડલેા અકસમાતની રટના અગં ેરાજર 
સરકારની સંિેદના વરકત કરી હતી. તેમજ અકસમાતમાં ઇજા 
પામલે વરવતિઓની સારિારનો તમામ ખચયા રાજર સરકાર ઉપાડશે 
તેમ જણાિી અકસમાતમાં મૃતરુ પામેલા ૩ વરવતિઓને પ્રતરેકને 
રૂ. ૪ લાખની સહાર આપિાની તથા ઈજાગ્સત થરેલા 
વરવતિઓને વરવતિ દીઠ રૂ. ૫૦ હજારની સહાર આપિાની 
સંિેદનાસભર જાહેરાત પણ કરી છે. •

મખુર સવચિશ્ીએ િધનુ ેિધ ુરસીકરણ કેમપનુ ંઆરોજન કરી બનંે 
ડોઝની ૧૦૦ ટકા રસીકરણ કામગીરી પૂણયા કરિા સૂચના  
આપી હતી.

રાજર સરકાર દ્ારા કોરોના િારરસ અને તેના સંક્રમણને 
અટકાિિા માટે જે પગલાં લેિાઇ રહ્ાં છે તેની પણ વિસતૃત 
સમીક્ા કરિામાં આિી હતી. રાજરની હોષ્સપટલોમા ંઈનફ્ાસટ્કચર, 
બેડની સંખરા, ઓષ્્સજનની સુવિધા, િેષ્નટલેટર, માસક, PPE 
(પસયાનલ પ્રોટે્ ટ ઇવવિપમેનટ), સેવનટાઈઝસયા અને આિશરક 
દિાઓના પૂરતી માત્ામાં જ્થથા સંદભવે સમીક્ા કરીને જરૂરી 
માગયાદશયાન આપરું હતું. આ પ્રસંગે ગાંધીનગર ખાતે આરોગર 
વિભાગના અવધક મુખર સવચિ શ્ી મનોજ અગ્િાલ, આરોગર 
કવમશનર શ્ી જરપ્રકાશ વશિહરે, સવચિ શ્ી લોચન સહેરા સવહત 
આરોગર વિભાગના અવધકારીશ્ીઓ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

ગુજરાત્માં િેકસીિિાં  
કુલ 8.88 કરોડ ડોઝ અપાયા 

દેશના દરેક નાગદરકોને કોરોનાથી બચાિિા િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોદીના માગયાદશયાનમાં વિશ્વના સૌથી મોટા િષે્્સનશેન 
કારયાક્રમ ચાલી રહ્ો છે. રાજરના દરેક નાગદરકોને સુરવક્ત 
બનાિિા ગુજરાત સરકાર દેશમાં અગ્ેસર રહી િેષ્્સનેશન 
અવભરાન ચલાિી રહી છે. અતરાર સુધીમાં રાજરમાં કુલ 
૮,૮૮,૨૦,૪૫૨ ડોઝ આપિામાં આવરા છે. 

રાજરના ૧૯,૨૨,૬૫૮ હેલથ કેર િક્કર અને ફ્નટલાઈન 
િક્કરોને કોરોનાની રસીનાં બંને ડોઝ આપિામાં આવરા છે. તેિી 
જ રીતે, રાજરમાં 45 િરયાથી િધુની ઉંમરના ૧,૬૫,૪૫,૦૮૭ 
તથા, 18-45 િરયા સુધીના ૨,૩૫,૭૭,૫૦૬ નાગદરકોને રસીનાં 
બંને ડોઝ આપિામાં આવરા છે. અત્ે ઉલ્ેખનીર છે કે, રાજરમાં 
કોરોનાનો રીકિરી રેટ 98.61 ટકા જેટલો છે. રાજર સરકારના 
આરોગર વિભાગના સરન પ્રરાસોના કારણે સુધી ૮,૧૮,૪૨૨ 
લોકોએ કોરોનાને મહાત આપી છે. •
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કોરોિા સંક્્મણકાળ્માં તબીબોિી સેિાિે નબરદાિતા CM
ક ો ર ો ન ાએ  છ ા ત ી , 

ફેફસાંને લગતા રોગો પ્રતરે 
હિે સામાનરમાં સામાનર 
માનિીને સજાગ કરાયા છે 
અને પલમોનોલૉવજસટ શબદ 
રરે-રરે પહોંચી ગરો છે. 
પલમોનોલૉવજસટ, ચેસટ 
દફવઝવશરન, થોરાકીક સજયાન 
સ વ હ ત ન ા  ત બ ી બ ો એ 
કોરોનાના કાળમાં સમગ્ માનિ સમાજની ઈશ્વરીર સેિા કરી છે. 
તાજેતરમાં ગાંધીનગરમાં રોજારેલી થોરાકીક ઍનડોસકોપી 
કૉનફરનસ ટેસકોન-ર૦ર૦માં દેશના વિવિધ રાજરોના તજજ્ો, 
વનષણાતો સાથે શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ કૉનફરનસના બીજા દદિસે 
સહભાગી થરા હતા. 

મુખર મંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે, ટેસકોન-ર૦ર૦ના છત્ નીચે તબીબી 
વિજ્ાન જગતના આધુવનક રુગના ઋવરમુવનઓ આ પદરરદમાં 
માનિ જગતના સિાસ્થર-સેિા-સારિાર માટે સમૂહ વચંતન-મનન 
કરિાના છે. ચરક, સુશ્ુત, પતંજવલ જેિા પ્રાચીન ઋવરઓએ 
ભારતમાં આરુવિયાજ્ાનનો પારો નાખી રોગની સારિાર-સેિાની 
પરંપરામાં ખેડાણ કરુિં હતું. િતયામાન સમરમાં મેદડકલ સારનસ 

પણ એિું જ વિસતરી રહેલું ક્ેત્ છે અને ઍનડોસકોપી, બ્રોનકોસકોપી 
જેિી પદ્ધવતઓથી છાતી-ફેફસાંના રોગમાં સારિાર કારગદર 
સાવબત થઇ શકે તેમ છે. 

ર૦૧રમાં સથપારેલી આ સોસારટીની આ પાંચમી નૅશનલ 
કૉનફરનસમાં મુખર મંત્ીશ્ીએ ઉતકૃટિ સારિાર-સેિા માટે બે 
િદરષ્ઠ તબીબો રાજસથાનના શ્ી વિક્રમ જૈન અને લખનૌના શ્ી 
રાજેનદ્ર પ્રસાદને લાઇફ ટાઇમ અચીિમેનટ ઍિૉડયાથી સનમાવનત 
કરાયા હતા. આ કૉનફરનસમાં સોસારટીના પ્રમુખશ્ી સરકાર, 
સકેે્રટરીશ્ી ગપુ્તા, ઑગવેનાઇવઝગં સકેે્રટરી ડૉ. આનદં પટેલ, મનોજ 
પટેલ તથા પ્રેવસડેનટશ્ી ડૉ. સોલંકી સવહત તબીબશ્ીઓ ઉપષ્સથત 
રહ્ાં હતાં. •

મુ�મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે ગાંધીનગર �સ�વલ 
હાૅ��ટલની અાે�ચ�તી 
મુલાકાત લીધી હતી. 
તેમણે અહ� સારવાર લઇ 
રહેલા દદ�અાે સાથે 
વાતચીત કરી મા�હતી 
મેળવી હતી. અેટલું જ 
ન�હ, હાૅ��ટલમાં 
કાયર્રત કમ�અાે સાથે 
પણ સંવાદ કરી 
સાફસફાઇ, દવાઅાે,
દદ�અાેને અપાતી 
સુ�વધાઅાેની જાત 
મા�હતી મેળવી હતી.

મુ�મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે ગાંધીનગર �સ�વલ 
હાૅ��ટલની અાે�ચ�તી 
મુલાકાત લીધી હતી. 
તેમણે અહ� સારવાર લઇ 
રહેલા દદ�અાે સાથે 
વાતચીત કરી મા�હતી 
મેળવી હતી. અેટલું જ 
ન�હ, હાૅ��ટલમાં 
કાયર્રત કમ�અાે સાથે 
પણ સંવાદ કરી 
સાફસફાઇ, દવાઅાે,
દદ�અાેને અપાતી 

અગ્મચેતી
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નાગદરકોને ઉડ્ડરનની સેિાઓ સતિરે 
પરૂી પાડિા ગજુરાત સરકારે મક્કમ વનધાયાર 
કરીને સમરબદ્ધ આરોજન કરુિં છે. જેના 
ભાગરૂપ ેનાગદરકોન ેઆકષ્સમક સંજોગોમાં 
૧૦૮ની જેમ ઍર ઍમબરુલનસની સેિા 
ઉપલબધ બનાિિા દેશભરમાં ગુજરાતે 
સૌપ્રથમ િાર આરોજન કરીને કનેદ્ર 
સરકારને દરખાસત કરી હોિાનું નાગદરક 
ઉડ્ડરનમંત્ી શ્ી પૂણવેશભાઈ મોદીએ 
જણાવરું હતું. 

કેનદ્રીર ઉડ્ડરનમતં્ી શ્ી જરોવતરાદદતર 
વસવંધરાના અધરક્ સથાન ેવિવિધ રાજરોના 
ઉડ્ડરનમંત્ીઓની બેઠક તાજેતરમાં દદલહી 
ખાતે રોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં રાજરમાં 
ઍર સુ વિધાઓનો વરાપ િધે અને 
નાગદરકોને િધુ સારી સુવિધાઓ ઉપલબધ 
બને એ માટે ગુજરાત સરકારે વિવિધ 
માગણીઓ કરી હતી. આ માગણીઓનો 
હકારાતમક અવભગમથી ઉકેલ લાિિા કેનદ્ર 
સરકારે તતપરતા દશાયાિી હોિાનું મંત્ી શ્ી 
પૂણવેશભાઈ મોદીએ ઉમેરુિં હતું. 

ગુજરાતને િધુ ને િધુ હિાઇ સેિા 
પ્રાપ્ત થાર તે માટે કરિામાં આિલેી માગણી 
અંગે િધુ વિગતો આપતા મંત્ીશ્ીએ કહ્ં 
હતું કે દેશમાં સૌપ્રથમ િાર ૧૦૮ની જેમ 
ઍર ઍમબરુલનસની સેિાઓ મળે તે માટે 
રાજર સરકારે આરોજન કરુિં છે. જેમાં 
૧૦૮ દ્ારા સેિાઓની જરૂદરરાત માટે 
કૉલ આિ ેતો કલાકના રૂ. ૫૦,૦૦૦ લખે,ે 
હૉષ્સપટલમાથંી કૉલ આિ ેતો રૂ. ૫૫,૦૦૦ 
તથા કોઈ વરવતિ કે નાગદરક દ્ધારા આ 
સેિાઓ માટે કૉલ કરિામાં આિશે તો રૂ. 
૬૦,૦૦૦નું ભાડું વનરત કરારું છે.

ર ા જરન ા  ઐ વતહ ા વસક  શહ ેર 
અમદાિાદની સંસકૃવતથી લોકો પદરવચત 
થાર અને અમદાિાદનાં મહત્િનાં સથળો 
જોઈ શકે તે માટે સાબરમતી હેવલપેડથી 
સમગ્ અમદાિાદ દશયાન માટે હેવલકૉપટર 

સેિા શરૂ કરિા માટે પણ ગુજરાત દ્ારા 
કેનદ્રને રજૂઆત કરાઈ છે. એ જ રીતે 
નાગદરકોને સી-પલેનની સુવિધાઓ 
ઉપલબધ બને તે માટે રાજરનાં છ સથળો 
સાબરમતી દરિરફ્નટ, સટેચર ુઑફ રવુનટી, 
પાવલતાણા શેત્ુંજર ડૅમ, સાપુતારા લેક, 
મહેસાણા ધરોઈ ડૅમ અને સુરતના ઉકાઈ 
ડૅમને પસંદ કરી સિવેની કામગીરી શરૂ 

કરિામા ંઆિી છે. આ માટે કેનદ્ર સરકારને 
સહાર માટે રજૂઆત કરાઈ છે. 

રાજરને બે સી-પલેન માટે આવથયાક 
સહારની અપીલ કરાઈ છે. તદુપરાંત 
આગામી સમરમા ંપાઇલટ પ્રોજે્ ટ તરીકે 
સાબરમતી દરિરફ્નટથી સટેચર ુઑફ રવુનટી 
માટે સિાર-સાજં બ ેફલાઇટની સવુિધાઓ 
કરિા માટે પરિાનગી માગિામા ંઆિી છે.

મંત્ીશ્ીએ ઉમે રુ િં  હતું  ક ે ઉત્તર 
ગુજરાતના નાગદરકોને અનર શહેરો સાથે 
ઉડ્ડરન સેિાઓનો લાભ મળે એ હેતુસર 
ડીસા ઍર સટ્ીપન ેસતિરે શરૂ કરાર ત ેમાટે 
જમીન સોંપણી માટે પણ કેનદ્રને દરખાસત 
કરિામાં આિી છે. એ જ રીતે કૃવર ઉડાન 
પ્રોજે્ટ અંતગયાત શાકભાજી અને ફળોની 
વનકાસ સુવિધાઓ પૂરી પાડિા નિા કોલડ 
સટોરેજ વનમાયાણ માટે પણ દરખાસત 
કરિામાં આિી છે. રાજકોટના ગ્ીન ફીલડ 
ઍરપૉટયા માટે પણ નાગદરકોને સવુિધા પરૂી 
પાડિા એવિરેશન પાક્કના જોડાણ માટે 
ટે્સી વલનક મંજૂરી માગિામાં આિી છે. 
ઉપરાંત કેશોદ ઍર સટ્ીપને ઉડાનસેિા 
અતંગયાત પાદકિંગના સુવિધાના પ્રશ્ો સતિરે 
હલ કરિા રજઆૂત કરાઈ હતી. સાથોસાથ 
રાજરમાં કારયારત ૯ ઍરપૉટયા અને ૩ ઍર 
સટ્ીપ પર ટ્ાદફક િધી રહ્ો છે એને ધરાને 
લઈને નાગદરકોના સમરની બચત થાર 
તે માટ ે િધુ સી.આઈ.એસ.એફ.ના 
જિાનોની સેિાઓ પૂરી પાડિા માટે પણ 
કેનદ્રને દરખાસત કરિામાં આિી છે. •

ગજુરાતો અ�ર અ�મ્બ્ુ્નસની  
સોવા િા્ટો ઓ્યાોજન કરીનો કોનદ્ર 

સરકારનો દરખાસત કરી.

રાજ્યિાં સી-પ્ોનની સોવાઓો  
િા્ટો ્છ સ્થળાોની પસંદગી િા્ટો 

સવયોની કાિગીરી શરૂ.

અિદાવાદ દશ્વન િા્ટો  
હોમ્કા�પ્ટર સોવા ઉપ્બધ  

કરવાનંુ ઓ્યાોજન.

ઉત્તર ગુજરાતના ડીસા અ�ર 
સ્ટ્ ીપ ખાતોથી ડા�િોસ્સ્ક સુવવધા 
પૂરી પાડવા જિીન સાપંણી િા્ટો 

દરખાસત.

રાજકાો્ટ ગ્ીન ફીર્ અ�રપા�્ટ્વ 
ખાતો અોવવ્યોશન પાક્વ બનાવવાની 

િાગણી.

કૃમિ ઉડાન િા્ટો નવા કાોર્ 
સ્ાોરોજની સુવવધાઓો બનાવવા 

દરખાસત.

દેિ્માં પ્રથ્મિાર ગુજરાત િરૂ કરિે ‘ઍૅર ઍૅમ્બયુલનસ સેિા’

િિતર
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િિતર

આરોગય નિરાગ દ્ારા હેલથ સનિ્ષસીસ ્મૅિેજ્મેનટ સેનટરિો પ્રારંર
ગુજરાતમાં PMJAY અને મા કાડયા સવહતની 

રાષ્ટીર અને રાજર સતરની વિવિધ આરોગરલક્ી 
સેિાઓનું મૉવનટદરંગ હિે િધુ સુદૃઢ અને 
સરળ બનરું છે. આ હેતુસર રાજરના 
આરોગર અન ેપદરિાર કલરાણ વિભાગના 
હેલથ સવિયાસીસ મૅનેજમેનટ સેનટર 
HSMCનો મખુર મતં્ીશ્ી ભૂપનેદ્રભાઈ 
પટેલે તાજતેરમાં શુભારંભ કરાવરો હતો. 
આ લોકાપ યાણ આરોગર મંત્ી શ્ી 
ઋવરકેશભાઈ પટેલ અન ેિદરષ્ઠ સવચિોની 
ઉપષ્સથવતમાં કરિામાં આવરું હતું. 

રાજરના નાગદરકો, જરૂરતમંદ પદરિારો અને 
વરવતિઓની આરોગર સુખાકારીમાં ટેક્ોલૉજીનો ઉપરોગ 
કરિાનો અવભનિ પ્રરોગ આરોગર પદરિાર કલરાણ વિભાગે શરૂ 
કરયો છે. 

મુખર મંત્ીશ્ીએ પ્રારંભ કરાિેલી આ સેિાના પદરણામે 
પ્રધાનમંત્ી માતૃિંદના રોજના, રાષ્ટીર બાળ સિાસ્થર કારયાક્રમ 
જેિી સગભાયા માતા અને બાળકોની આરોગર સેિા સુરક્ાની 
રોજનાઓના લાભાથથીઓન ેમળેલા લાભનુ ંમૉવનટદરંગ થઇ શકશ.ે 

આ નિીન સિેા અનિર ેઅલથી ચાઇલડ હડૂ ડિેલપમનેટ અંતગયાત 
સગભાયા માતાને પ્રસૂવત સુધી દર મવહને એક કૉલ કરીને તેમજ 
બાળકનાં બે િરયા સુધી દર ત્ણ મવહને એક કૉલ કરીને માતા-
બાળકની આરોગર સેિાઓ માટે કાઉનસેવલંગ કરિામાં આિિાનું 

છે.  આ સેિાઓમાં કસતુરબા પોરણ સહાર રોજના, 
જનની વશશુ સુરક્ા કારયાક્રમમાં લાભાથથીઓને 

મળેલા લાભ, સિેાની ગણુિત્તા િગરેેનુ ંપણ 
મૉવનટદરંગ થશે. 

રાજરમા ંવબનચપેી રોગોના વનદાન 
સારિાર કૅમપ અંતગયાત બલડ પે્રશર, 
ડારાવબટીસ, કૅનસરના દદથીઓને જે 
મફત વનદાન સારિાર અપાર છે એનું 
પણ મૉવનટદરંગ, સમીક્ા આ HSMC 

દ્ારા કરિામાં આિશે. મુખર મંત્ીશ્ીએ 
HSMCના નજેા તળે ગજુરાત એવપડવૅમક 

દરસપૉનસ મૅનેજમેનટ  ઇનફમવેશન વસસટમ પોટયાલ 
પણ લૉનચ કરુિં હતું. 

આ પોટયાલ રાજરની સરકારી અન ેખાનગી કોવિડ હૉષ્સપટલમાં 
ઉપલબધ િેષ્નટલેટર, ઑષ્્સજન બેડ અને અનર સામાનર બેડ 
ઉપલષ્બધ િગેરેની સાચી જાણકારી-માવહતી લોકોને મળે એ માટે 
રોજબરોજ મૉવનટદરંગ કરશ.ે  આ વિગતો મળેિિા માટે www.
gujhealth.gujarat.gov.in અથિા www.
germis.gujarat.gov.in િેબસાઇટ પરથી ઍષ્પલકેશન 
ડાઉનલોડ કરીને જરૂરી વિગતો ભરી રવજસટ્શેન કરાિિાનુ ંરહેશ.ે 

મુખર મંત્ીશ્ીએ એિો વિશ્વાસ વરતિ કરયો હતો કે રાજરમાં 
જન-જનને મળતી આરોગરલક્ી સેિાઓ િધુ સુદૃઢ અને સરળ 
બનાિિામાં આ સેિાઓનો પ્રારંભ સેતુરૂપ ભૂવમકા વનભાિશે. • 
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૧૦૮ નસટીઝિ ્મોબાઇલ ઍૅપ 
કટોકટીિી પળ્માં ઇ્મજ્ષનસી આરોગય સેિા આંગળીિા ટેરિે

ગુજરાતના પનોતા પુત્ અને તતકાલીન મુખરમંત્ી શ્ી 
નરેનદ્રભાઇ મોદીની દૂરંદેશીતાના પદરણામે િરયા ૨૦૦૭માં ૫૩ 
જેટલી ઍમબરુલનસની સેિાઓ સાથે રાજરભરમાં શરૂ કરારેલી 
૧૦૮ની સેિા આજે ૮૦૦ ઍમબરુલનસના બળ સાથે નાગદરકોના 
આરોગરની રક્ા કરે છે. સાથે વિવિધ આરોગરલક્ી સેિાઓનો 
વરાપ િધારીને વખલવખલાટ, અભરમ્ હેલપલાઇન-૧૮૧, ૧૦૪, 
કરણા ઍમબરુલનસ સેિાઓ નાગદરકો માટેની સેિામાં રાઉનડ ધ 
ક્ૉક કારયારત બની છે. આ દદશામાં આગળ િધતાં તાજેતરમાં 

આરોગરમંત્ી શ્ી ઋવરકેશભાઈ પટેલે 
અમદાિાદના કઠિાડા ષ્સથત ૧૦૮ 
ઍમબરુલનસ સેનટર ખાતે ‘વસટીઝન 
મોબાઇલ ઍપ’નું લૉષ્નચંગ કરીને નિી 
૧૦૮ ઍમબરુલનસોને લીલી ઝંડી આપી 
શહેરીજનોની સેિામાં કારયારત કરી હતી

આરોગર મંત્ીશ્ીએ જણાવરું હતુંં કે, 
કોરોનાના કાળમાં ૧૦૮ના સિેાકમથીઓએ 
કર ેલી પ્રસંશનીર કામગીરી અને 
મહામારીમાં પણ સતત ખડેપગે ફરજરત 
રહેનારા ૧૦૮ના સેિાકમથીઓની કતયાવર 

પરારણતાને આરોગરમંત્ીશ્ી સવહતના મહાનુભાિો દ્ારા 
વબરદાિીને તેમનું હરયાભેર સનમાન કરિામાં આવરું હતુંં.

આ પ્રસંગે મહાપુરર સમૃવત સમારક સેિા ટ્સટ દ્ારા પદ્મશ્ી  
ઈશ્વરભાઈ પટેલની પુણરવતવથની સમરણાંજવલએ કોરોનાકાળ 
દરમરાન જીિના જોખમે દદરદ્રનારારણની સેિા કરનારા ૧૦૮ના 
કોરોના િૉદરરસયાનું આરોગરમંત્ી શ્ી ઋવરકેશભાઈ પટેલ સવહત 
અગ્ણીશ્ી જરેશભાઇ પટેલ, શ્ીમતી અનારબહેન પટેલના હસતે 
સનમાન કરિામાં આવરું હતું. •

૧૦૮ નસટીઝિ ્મોબાઇલ ઍૅપ્લકેિિિાં ફીચસ્ષ અિે કા્મગીરી
• આ ઍૅપ્લિકેશિ દ્ારા હસટીઝિ મૉડ્યુલિ, ઇમર્જનસી 

રરસપૉનસ સેનટર મૉડ્યુલિ, પાઇલિટ (ડ્ાઇવર) મૉડ્યુલિ, 
ઇમર્જનસી મેરડકલિ ટેપનિહશયિ મૉડ્યુલિ અિે િૉપસપટલિ 
મૉડ્યુલિ કાય્જરત કરાયાં છે.

• આ અદ્યતિ ઍૅપ્લિકેશિ દ્ારા ઓછા સમયમાં ઝડપથી 
દદદીિે િજીકિી િૉપસપટલિ સયુધી પિોંચાડવા અિે સારવાર 
આપવા મદદરૂપ બિશે.

• કૉલિ સેનટરમાં કૉલિ કયા્જ હવિા આસપાસિા હવસતારમાં 
ઉપલિબધ ઍમબયયુલિનસિ ેપસંદ કરી ઍપૅ્લિકેશિ થકી બોલિાવી 
શકાશે.

• મોબાઇલિ ઍૅપ્લિકેશિ મારફતે જો કોઇ ઘટિાસથળેથી કૉલિ 
કરે તો કૉલિ કરિારિયું ચોક્કસ સથળ ઇમર્જનસી રરસપૉનસ 
સેનટર ખાતે તયુરંત ર ગૂગલિિા િકશાિા લિેટ લિૉનગ સાથે 
મળી રશે, રેથી રરસપૉનસ સેનટરમાં ટેહલિફોિ ઓપરેટર 
દ્ારા ઘટિાસથળ સહિતિી માહિતી મેળવવા માટે સમયિો 
બચાવ થશે.

• કૉલિ કરિાર વયહતિ ઘટિાસથળે આવી રિલેિી ૧૦૮ 
ઍમબયયુલિનસિો પિોંચવાિો અંદાહરત સમય તેમર કયાં 
પિોંચી છે એિી રરયલિ ટાઇમ માહિતી મેળવી શકશે.

• ઘટિાસથળે મદદ માટે આવતી ઍમબયયુલિનસિયુ ંલિાઇવ ટૅ્રકંગ 
કરી શકાશે.

• ૧૦૮ મોબાઇલિ ઍૅપ્લિકેશિિા માધયમથી કૉલિ કરિાર 
વયહતિ ઘટિાસથળિી િજીકમાં આવેલિી તમામ સરકારી 
તેમર પસંદગીિી ખાિગી િૉપસપટલિ અિે બલિડ બૅનકિી 
માહિતી મળેવી શકશ ેતેમર ઉપલિબધ બલિડ ગૂ્પિી માહિતી 
પણ જાણી શકશે.

• મોટા અકસમાતોિા રકસસામાં ઘટિાસથળિા ફોટોગ્ાફસ 
મોબાઇલિ ઍપ થકી અપલિોડ કરી શકાશે, રેથી કમાનડ 
સેનટર ખાતે મોટી ઘટિાિી ગંભીરતા અિે અસર હવશેિી 
જાણકારી મળી શકશે અિે એક કરતાં વધયુ ઍમબયયુલિનસિી 
રરૂરરયાત િોય તો તાતકાહલિક વધયુ ઍમબયયુલિનસો મદદ માટે 
ઘટિાસથળે મોકલિી શકાશે.

િિતર
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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 િડાપ્રધાિ શ્ી િરેનદ્રરાઈ ્મોદીિો 
રેરડયોિા ્માધય્મથી જિતા સાથે સંિાદ

મારા વહાલાં દેશિાસીઓ, નમસકાર...
અતરારે તમે 2021ને વિદાર આપી રહ્ાં છો અને 2022નાં 

સિાગતની તૈરારીમાં જોડાઇ ગરાં છો. નિાં િરવે દરેક વરવતિ, 
દરેક સંસથા આિનારાં િરયા માટે કંઇક િધુ સરસ કરિા માટેનાં 
તમેજ બનિા માટેના ંસંકલપ લ ેછે. પાછલા ંસાત િરયોથી આપણી 
‘મન કી બાત’ પણ વરવતિનાં, સમાજનાં, દેશનાં સારા 
પાસાંઓને ઉજાગર કરી, અને સારાં બનિાં માટેની પ્રેરણા 
આપતી આિી છે. આ સાત િરયોમા,ં ‘મન કી બાત’ કરતા ંકરતાં 
હું સરકારની ઉપલષ્બધઓ પર પણ ચચાયા કરી જ શકતો હતો. 
તમને લોકોને પણ સારં લાગતુ, તમે લોકોએ િખાણ પણ કરાયા 
હોત પરંતુ મારો દારકાનો અનુભિ છે કે મીદડરાની ચમક-
દમકથી દૂર, સમાચારપત્ોની હેડલાઇનસથી દૂર, એિાં કરોડો 
લોકો છે જે રણું બધું સારં કામ કરી રહ્ાં છે. તેઓ દેશની 
આિતીકાલ માટે પોતાનાં પ્રરત્નો થકી પોતાની આજને 
નરોછાિર કરી રહ્ાં છે. તેઓ દેશની આિનારી પેઢીઓ માટે 
પોતાના પ્રરત્નો થકી આજે દદલથી કારયારત છે. આિાં લોકોની 
િાત, ખૂબ શાંવત આપે છે, ઊંડી પ્રેરણા આપે છે. મારાં માટે 
‘મન કી બાત’ હમેશાથી એિાં લોકોનાં પ્રરત્નોથી જ ભરપૂર 
છે, ફળદ્રપુ, સજાિારલેા એક સુદંર બગીચા સમાન રહં્ છે. અને 

‘મન કી બાત’ માં દર મવહને મારી મહેનત એ જ િાત માટે 
રહે છે કે આ બગીચાની કઇ પાંખડી આપ સૌ િચ્ચે લઇને 
આિું. મને ખુશી છે કે આપણી બહુરત્ના િસુંધરાનાં પુણર 
કારયોનો અવિરત પ્રિાહ વનરંતર િહેતો રહે છે.

સાથીઓ, આ જનશવતિની તાકાત છે, સૌનો પ્રરત્ન છે કે 
ભારત 100 િરયામાં આિેલ સૌથી મોટી મહામારી સામે લડી 
શ્રું. આપણે દરેક મુસીબતનાં સમરે એકબીજા સાથે, એક 
પદરિારની જેમ ઊભાં રહ્ાં. આપણાં વિસતાર અથિા શહેરમાં 
કોઇની મદદ કરિી હોર, તો જેનાથી જે શ્ર બનરું તેનાથી 
િધુ કરિાનાં પ્રરત્નો કરાિં. આજે વિશ્વમાં િેષ્્સનેશનનાં જે 
આંકડા છે, તેની તુલના ભારત સાથે કરીએ તો જણાર છે કે 
દેશે કેટલું અભૂતપૂિયા કામ કરુિં છે, કેટલું મોટું લક્ર હાસલ કરુિં 
છે. િેષ્્સનનો 140 કરોડ માટેનો ડોઝ પૂરો કરિો, પ્રતરેક 
ભારતીરની પોતાની ઉપલષ્બધ છે. આ પ્રતરેક ભારતીરનો, 
વરિસથા પર, વિશ્વાસ દશાયાિે છે, વિજ્ાન પર વિશ્વાસ દશાયાિે 
છે, િૈજ્ાવનકો પર વિશ્વાસ દશાયાિે છે અને સમાજ પ્રતરે પોતાની 
જિાબદારીઓને વનભાિી રહેલ, આપણાં ભારતીરોની 
ઇચછાશવતિનું પ્રમાણ પણ છે. પરંતુ સાથીઓ, આપણે એ પણ 
ધરાન રાખિાનું છે કે કોરોનાંનો એક નિો િેરીરનટ ટકોરા મારી 

રડસેમબર 2021

સંિાદ
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ચૂ્રો છે.  આ જે નિો ઓવમક્રોન િેરીરનટ આવરો છે, તેનું 
સંશોધન આપણાં િૈજ્ાવનકો કરી રહ્ાં છે. દરરોજ તેમને નિો 
ડેટા મળી રહ્ો છે, તેમની સલાહો પર કામ થઇ રહ્ં છે. આિાં 
સમરે પોતાની સતક્કતા, પોતાની વશસત, કોરોનાનાં આ 
િેદરએનટની વિરધધ દેશની ખૂબ મોટી શવતિ બની રહેશે. 
આપણી સામૂવહક શવતિ જ કોરોનાને હરાિશે, આ જ દાવરતિ 
બોધ સાથે આપણે િરયા 2022 માં પ્રિેશ કરિાનો છે.

મારા વહાલાં દશેિાસીઓ, મહાભારતનાં રુદ્ધ િખતે, 
ભગિાન શ્ી કૃષણએ અજુયાનને કહં્ હતંુ - ‘नभः स्पृशं 
दीप्तम’् એટલે કે ગિયા સાથે આકાશને આંબજે. આ ભારતીર 
િારુસેનાનું આદશયા િા્ર પણ છે. 

મા ભારતીની સેિામાં વરસત અનેક જીિન આકાશની 
ઊંચાઇને ગૌરિ સાથે સપશવે છે, આપણને રણું બધું શીખિે છે. 
આિું જ જીિન રહ્ં છે ગ્રૃપ કેપટન િરણ વસંહનું, િરણ વસંહ, 
તે હેલીકોપટરને ઊડાિી રહ્ાં હતાં જે આ મવહને તવમલનાડુમાં 
અકસમાતનો ભોગ બનરું. તે અકસમાતમાં આપણે, દેશનાં પ્રથમ 
સીડીએસ જનરલ વબવપન રાિત 
અને તેમનાં પષ્ત્ન સાથે કેટલાંર 
િીરોન ેગમુાવરાં. િરણ વસહં પણ 
મૃતરુ સામે િીરતાપૂિયાક લડ્ાં, 
પરંતુ આખરે તેઓ આપણને 
છોડીને જતાં રહ્ાં. િરણ જરારે 
હોષ્સપટલમાં હતાં, તે સમરે મેં 
સોવશરલ વમડીરા પર એિું જોરું, 
જે મારા દદલને સપશથી ગરું. આ 
િરવે ઓગસટમાં જ તેમને શૌરયા 
ચક્ર આપિામાં આવરું હતું. આ સનમાન મળરાં પછી તેમણે 
તમેના ંસકકૂલના ંઆચારયાન ેએક પત્ લખરો હતો. ત ેપત્ન ેિાચંીને 
મારાં મનમાં પહેલો વિચાર આવરો કે સફળતાનાં વશખરે 
પહોંચીને પણ તે મૂવળરાંને પોરણ આપિાનું નથી ભૂલરાં. બીજું 
– કે જરારે તેમની પાસે ઊજિણી કરિાનો સમર હતો તરારે 
તેમણે આગામી પેઢીઓની વચંતા કરી. તેઓ ઇચછતા હતા કે 
જે સકકૂલમાં તેઓ ભણરાં, તરાંના વિદ્ાથથીઓનંુ જીિન પણ 
ઊજિણીરૂપ બની રહે. પોતાના ંપત્માં િરણ વસહંજીએ પોતાના 
પરાક્રમનાં િખાણ નથી કરાયા પરંતુ પોતાની અસફળતાઓની 
િાત કરી છે. કેિી રીતે તેમણે પોતાની ઊણપોને તેમની 
કાબેવલરતમાં ફેરિી, તેની િાત કરી છે. 

સાથીઓ, હું લખનૌમાં રહેતાં વનલેશજીની એક પોસટની 
પણ ચચાયા કરિાં માગું છું. વનલેશજીએ લખનૌમાં બનેલ એક 
અનોખા Drone Showની ખબૂ પ્રશસંા કરી છે. આ Drone 
Show લખનૌના ંરેસીડનેસી વિસતારમા ંઆરોજીત કરારો હતો. 

1857ના ંપ્રથમ સિાતતં્તા સગં્ામની સાક્ી, રેસીડનસીની દદિાલો 
પર આજે પણ નજર આિે છે. રેસીડનસીમાં થરેલ Drone 
Showમાં ભારતીર સિતંત્તા સંગ્ામનાં અલગ-અલગ 
તબક્કાઓને જીિંત બનાવરા. એ ‘ચોરી ચોરા આંદોલન’ હોર, 
‘કાકોરી ટ્ેન’ની રટના હોર અથિા પછી તે નેતાજી સુભારનું 
અદમર સાહસ અન ેપરાક્રમ હોર, આ Drone Showએ સૌનું 
દદલ જીતી લીધું. તમે પણ આિી જ રીતે પોતાનાં શહેરોનાં, 
ગામડાંઓનાં, આઝાદીનાં આંદોલન સાથે જોડારેલ અનોખા 
તબક્કાઓને લોકોની સામે લાિી શકો છો. તેમાં ટેકનોલોજીની 
પણ ખૂબ મદદ લઇ શકો છો. આઝાદીનો અમૃત મહોતસિ, 
આપણને આઝાદીનાં રુધધની રાદોને જીિિાનો અિસર આપે 
છે, તેનો અનુભિ કરિાનો અિસર આપે છે. તે દેશ માટે એક 
નિો સકંલપ લિેાનો, કંઇક કરિાની ઇચછાશવતિન ેબતાિિાનો, 
પ્રેરક ઉતસિ છે, પ્રેરક અિસર છે. આિો, સિતંત્તા સંગ્ામની 
મહાન વિભૂતીઓથી પ્રેરીત બનતાં રહીએ, દેશ માટે આપણાં 
પ્રરત્નોને િધું મજબૂત બનાિતાં રહીએ.

મારા વહાલાં દેશિાસીઓ, 
આ પ ણું  ભ ા ર ત  ક ેટ લ ી ર 
અસાધારણ પ્રવતભાઓથી સંપન્ 
છે, જમેનુ ંકૃતતિ બીજાઓન ેપણ 
કંઇક કરિા માટે પ્રેદરત કરે છે. 
આિા જ એક વરવતિ છ ે 
તે લંગણાનાં  ડ ો્ટર ક ુર ેલા 
વિઠ્ઠલાચારયાજી. તેમની ઉંમર 84 
િરયા છે. વિઠ્ઠલાચારયાજી તેનું 
ઉદાહરણ છે કે જરારે િાત 

પોતાનાં સપનાંઓ પૂરા કરિાની હોર તરારે ઉંમર મહતિની 
નથી હોતી. 

સાથીઓ, વિઠ્ઠલાચારયાજીની બાળપણથી એક ઇચછા હતી કે 
તે એક મોટું પુસતકાલર ખોલે. દેશ તરારે ગુલામ હતો, કેટલીક 
પદરષ્સથવતઓ એિી હતી કે બાળપણનું સપનું, તરારે સપનું જ 
રહી ગરું. સમર સાથે વિઠ્ઠલાચારયાજી, લેકચરર બનરાં, તેલુગુ 
ભારાનો ઊંડો અભરાસ કરયો અને તેમાં જ કટેલીર સરસ 
રચનાઓનું સજયાન પણ કરુિં. 6-7 િરયા પહેલાં એક િાર ફરી 
તેઓ પોતાનું સપનું પૂરં કરિાં માટે લાગી ગરાં. તેમણે પોતાના 
પસુતકો દ્ારા પસુતકાલરની શરૂઆત કરી. પોતાના ંજીિનભરની 
કમાણી તેમાં ખચથી નાખી. ધીરે-ધીરે લોકો તેની સાથે જોડાતાં 
ગરા ંઅન ેરોગદાન આપતા ંરહ્ા.ં રદાદ્રી-ભિુનાવગરી વજલ્ાનાં 
રમન્ાપેટ મંડળનાં આ પુસતકાલરમાં લગભગ બે લાખ જેટલાં 
પુસતકો છે. વિઠ્ઠલાચારયાજી કહે છે કે અભરાસને લઇને તેમને જે 
મુશકેલીઓનો સામનો કરિો પડ્ો, તે કોઇ બીજાને ન કરિો 

“કરાોડાો ્ાોકાો ્છો જો ઘણ ંબધુ ંસારં કાિ કરી રહાં ્છો. 
તોઓો દોશની ઓવતીકા્ િા્ટો પાોતાનાં પ્્યતાો થકી 

પાોતાની ઓજનો ન્યાો્છાવર કરી રહાં ્છો. તોઓો દોશની 
ઓવનારી પોઢીઓો િા્ટો પાોતાના પ્્યતાો થકી ઓજો 

વદ્થી કા્ય્વરત ્છો.

”

સંિાદ
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પડે. તેમને આજે એ જોઇને ખૂબ સારં લાગે છે કે, ખૂબ મોટી 
સંખરામાં વિદ્ાથથીઓને તેનો લાભ મળી રહ્ો છે. તેમનાં 
પ્રરત્નોથી પ્રેરીત થઇને, કેટલાંર બીજાં ગામડાંઓનાં લોકો પણ 
પુસતકાલર બનાિિાં લાગી ગરા છે. 

મારાં વહાલાં દેશિાસીઓ, તાજેતરમાં જ મારં ધરાન એક 
રસપ્રદ પ્રરત્ન તરફ ગરું છે. એ પ્રરત્ન આપણાં પ્રાચીન ગ્ંથો 
અને સાંસકૃવતક મૂલરોને માત્ ભારતમાં જ નહીં, પરંતુ 
દવુનરાભરમા ંલોકવપ્રર બનાિિાના ંછે. પનૂામા ંBhandarkar 
Oriental Research Institute નામનું એક કેનદ્ર છે. આ 
કેનદ્રમા બીજાં દેશોનાં લોકોને મહાભારતનાં મહતિથી પદરવચત 
કરાિિા માટે ઓનલાઇન કોસયા શરૂ કરયો છે. તમે એ જાણીને 
દંગ રહી જશો કે આ કોસયા ભલે તાજેતરમાં જ શરૂ કરારો છે 
પરંતુ જે કંટેનટ ભણાિિામાં આિે છે તેને તૈરાર કરિાની 
શરૂઆત 100 િરયાથી પણ પહેલાં થઇ હતી. જરારે સંસથાએ 
એનાથી જોડારેલ કોસયા શરૂ કરયો તો તેને જબરદસત પ્રવતભાિ 
મળરો. હું આ શાનદાર પહેલની ચચાયા એટલા માટે કરી રહ્ો 
છું કારણકે લોકોને જાણ થાર કે 
આપણી પર ંપરાનાં  વિવભન્ 
પાસાંઓને ક ેિી રીતે મોડનયા 
પધધવતથી પ્રસતુત કરાઇ રહ્ાં છે. 
સાત સમદુ્ર પાર બેઠેલા ંલોકો સુધી 
તેનો લાભ કેિી રીતે પહોંચે, તેનાં 
માટ ે પણ વનતનિા પ્રરત્નો 
અપનાિિામાં આિી રહ્ાં છે.

સાથીઓ, આજે દવુનરાભરમાં 
ભારતીર સંસકૃવત વિશે જાણિામાં 
રસ િધી રહ્ો છે. વભન્-વભન્ 
દેશોનાં લોકો માત્ આપણી સંસકૃવત વિશે જાણિાં માટે ઉતસુક 
જ નથી પણ તેને િધારિામાં મદદ પણ કરી રહ્ાં છે. આિાં જ 
એક વરવતિ છે, સવબયારન સકોલર ડો. મોવમર વનદકચ (Serbian 
Scholar Dr. Momir Nikich). તેમણે એક Bilingual 
Sanskrit-Serbian દડ્શનરી તૈરાર કરી છે. આ 
દડ્શનરીમાં સામેલ કરલે સંસકતૃનાં 70 હજારથી પણ િધુ 
શબદોનો સવબયારન ભારામા ંઅનિુાદ કરારો છે. તમન ેએ જાણીને 
િધુ સારં લાગશે કે ડો. વનદકચે 70 િરયાની ઉંમરે સંસકૃત ભારા 
શીખી છે. 

તેઓ જણાિ ેછે કે આની પ્રરેણા તમેન ેમહાતમા ગાધંીના ં
લખેોન ેિાચંીન ેમળી. આ જ પ્રકારનુ ંઉદાહરણ મગંોવલરાના ં93 
િરયાના ંપ્રોફેસર જે. ગેંદેધરમનુ ંપણ છે. પાછલા ંચાર દારકાઓથી 
તમેણ ેભારતનાં લગભગ 40 પ્રાચીન ગ્થંો, મહાકાવરો અને 
રચનાઓનો મગંોવલરન ભારામાં અનુિાદ કરયો છે. આપણાં 

દેશમાં પણ આ પ્રકારનાં જસુસા સાથે રણા ંબધા ંલોકો કામ કરી 
રહ્ા ંછે. મન ેગોિાના ંસાગર મલુજેીના ંપ્રરત્નો વિશ ેપણ જાણિાં 
મળરુ,ં જ ેસેંકડોં િરયા જનુી ‘કાિી’ વચત્કળાન ેલપુ્ત થતાં બચાિિા 
તરફ લાગલેા છે. ‘કાિી’ વચત્કળાએ ભારતના ંપ્રાચીન ઇવતહાસને 
પોતાનામંા ંસમાવરો છે. જોકે, ‘કાિ’નો અથયા થાર છે – લાલ માટી. 
પ્રાચીન કાળમા ંઆ કળામા ં લાલ માટીનો ઉપરોગ કરિામાં 
આિતો હતો. ગોિામાં પોટુયાવગઝ શાસન દરવમરાન તરાંથી 
પલારન થનારા લોકોએ બીજા રાજરના ંલોકોન ેપણ આ અદભતુ 
વચત્કળાનો પદરચર કરાવરો. સમરની સાથ ેત ેવચત્કળા લપુ્ત 
થઇ રહી હતી. પરંતુ સાગર મલેુજીએ આ કળામાં નિા પ્રાણ 
પરૂાયા છે. તમેના ંઆ પ્રરત્નન ેભરપરૂ પ્રશસંા પણ મળી રહી છે. 
સાથીઓ, એક નાનો પ્રરત્ન, એક નાનુ ંપગલુ,ં આપણી સમૃદ્ધ 
કળાઓના ંસરંક્ણમાં ખબૂ મોટુ ં રોગદાન આપી શકે છે. જો 
આપણા ં દેશના ંલોકો વનશ્ચર કરી લ,ે તો દેશભરમા ંઆપણી 
પ્રાચીન કળાઓન ેસજાિિા, માિજત અન ેસરંક્ણનો ઉતસાહ 
એક જન-આદંોલનનંુ રૂપ લઇ શકે છે. મેં અહીં અમકુ જ પ્રરત્નો 

વિશ ેિાત કરી છે. દેશભરમા ંઆ 
પ્રકારના ંઅનકે પ્રરત્નો થઇ રહ્ાં 
છે. તમ ેતનેી જાણકારી Namo 
App મારફત ેમારા ંસધુી જરૂર 
પહોંચાડો.

મારા વહાલાં દેશિાસીઓ, 
અરણાચલ પ્રદેશનાં લોકોએ 
સમગ્ િરયા દરવમરાન એક અનોખંુ 
અવભરાન ચલાવરું છે અને તેને 
નામ આપરું છે – “અરણાચલ 
પ્રદેશ એરગન સરેંડર અવભરાન”. 

આ અવભરાનમા,ં લોકો, સિચેછાએ પોતાની એરગન સરેંડર કરી 
રહ્ાં છે – જાણો છો કેમ? 

જેનાથી અરણાચલ પ્રદેશમાં પક્ીઓનો અંધાધૂંધ વશકાર 
રોકી શકાર. સાથીઓ, અરણાચલ પ્રદેશ પક્ીઓની 500થી 
પણ િધ ુપ્રજાવતઓનુ ંરર છે. એમા ંકેટલીક એિી દેશી પ્રજાવતઓ 
પણ સામેલ છે, જે દુવનરામાં ્રાંર બીજે મળી નથી શકતી. 
પરંતુ ધીરે-ધીરે હિે જંગલોમાં પક્ીઓની સંખરામાં રટ આિી 
રહી છે. તેને સુધારિાં માટે જ હિે એરગન સરેંડર અવભરાન 
ચાલી રહ્ં છે. પાછલા કેટલાક મવહનાઓમાં પહાડથી મેદાનનાં 
વિસતારો સુધી, એક Communityથી લઇને બીજી 
Community સુધી, રાજરમાં દરેક દદશામાં લોકોએ આને 
ખલુ્ા દદલથી સિીકારુિં છે. અરણાચલના ંલોકો પોતાની ઇચછાથી 
આજ સુધી 1600થી પણ િધુ એરગન સરેંડર કરી ચુ્રાં છે. 
હું અરણાચલનાં લોકોની, આ માટે પ્રશંસા કરં છું, તેમને 

“ઓજો દુવન્યાભરિાં ભારતી્ય સંસૃ્વત વવશો જણવાિાં 
રસ વધી રહાો ્છો. શભન્ન-શભન્ન દોશાોનાં ્ ાોકાો િાત્ર 

ઓપણી સસૃં્વત વવશો જણવાં િા્ટો ઉતસકુ જ નથી પણ 
તોનો વધારવાિાં િદદ પણ કરી રહાં ્છો.

”

સંિાદ
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અવભનંદન પાઠિું છું. 
સાથીઓ, મને saafwater (સાફિોટર) નામનાં એક 

સટાટયા-અપ વિશે જાણ થઇ, જેને કેટલાંક રુિાનોએ શરૂ કરુિં છે. 
ત ેArtificial Intelligence અન ેinternet of thingsની 
મદદથી લોકોને તેમનાં વિસતારમાં પાણીની શુદ્ધતા અને 
ગુણિત્તા સાથે જોડારેલ બાબતો વિશે જાણકારી આપશે. તે 
સિચછતાનું જ આગળનું પગલું છે. લોકોનાં સિચછ અને સિસથ 
ભવિષર માટે તે સટાટયા અપનાં મહતિને જોતાં તેને એક ગલોબલ 
એિોડયા પણ મળરો છે.

સાથીઓ, ‘एक कदम स्वच्छ्ता की ओर’ આ પ્રરત્નમાં 
સસંથાઓ હોર કે સરકાર, દરેકની મહતિપૂણયા ભૂવમકા છે. આપ સૌ 
જાણો છો કે પહેલા ં સરકારી કચરેીઓમા ં જનૂી ફાઇલો અને 
કાગળોનો કેટલો ઢગલો પડી રહેતો હતો. જરારથી સરકારે જૂની 
પધધવતઓન ેબદલિાનુ ંશરૂ કરુિં છે, ત ેફાઇલસ અન ેકાગળનાં 
ઢગલા ંDigitize થઇને કોમપરટુરના ંફોલડરમા ંસમાતા જઇ રહ્ા ં
છે. જટેલુ ંજનૂુ ંઅન ેપેષ્નડગ મટીરીઅલ છે, તેન ેપૂરં કરિા ંમાટે 
મતં્ાલરો અન ેવિભાગોમા ં વિશરે 
અવભરાન પણ ચલાિાઇ રહં્ છે. 
આ અવભરાનથી કેટલીક ખૂબ 
રસપ્રદ બાબતો સામે આિી છે. 
પોસટખાતામાં જરારે તે સફાઇ 
અવભરાન ચાલરુ ંતરારે તરાનંું જકંરાડયા 
સપંણૂયા રીત ેખાલી થઇ ગરંુ. હિે આ 
જંકરાડ યાને courtyard અને 
cafeteriaમા ંબદલી કઢારંુ છે. એક 
તરફ જકંરાડયા ટ ુષ્વહલસયા માટે પાદકિંગ 
સપેસ બનાિારું છે. આ રીતે 
પરાયાિરણ મતં્ાલરે પોતાના ં ખાલી થરેલ જકંરાડયાન ે િલેનસે 
સનેટરમા ંપદરિવતયાત કરી દીધુ,ં શહેરી કારયા મંત્ાલર ેતો એક સિચછ 
ATM પણ સથાવપત કરુિં છે. તેનો હેતુ છે કે લોકો કચરો આપે 
અન ેબદલામા ંકેશ લઇન ેજાર. Civil Aviation Ministryનાં 
વિભાગોએ વૃક્ પરથી ખરી પડતા ંસકૂા ંપાદંડાઓંને અન ેજૈવિક 
કચરામાથંી જવૈિક ખાતર બનાિિાનુ ંશરૂ કરુિં છે. 

આ વિભાગ િસેટ પપેરમાથંી સટેશનરી પણ બનાિિાનુ ંકામ 
કરી રહ્ં છે. આપણાં સરકારી વિભાગ પણ સિચછતા જેિાં 
વિરર પર આટલાં ઇનોિેટીિ થઇ શકે છે. કેટલાંક િરયા પહેલાં 
સુધી કોઇને પણ આિો વિશ્વાસ પણ નહોતો થતો, પરંતુ આજે 
ત ેવરિસથાનો ભાગ બની રહ્ ંછે. આ જ તો દેશનો નિો વિચાર 
છે જેનું નેતૃતિ દરેક દેશિાસી મળીને કરી રહ્ાં છે.

મારાં વહાલા દેશિાસીઓ, ‘મન કી બાત’ માં આ િખતે 
પણ આપણે રણાં બધાં વિરરો પર િાત કરી છે. દર િખતની 

જેમ, એક મવહના પછી, આપણે ફરી મળીશું, પરંતુ 2022માં. 
દરેક નિી શરૂઆત પોતાનાં સામ્થરયાને ઓળખિાનો પણ એક 
અિસર લઇને આિે છે. જે લક્રોની પહેલાં આપણે કલપના 
પણ નહોતી કરતાં, આજે દેશ તેનાં માટે પ્રરત્ન કરી રહ્ો છે. 
આપણે તરાં કહેિારું છે – 

क्षणश: कणशश्चै्व, व्वद्ाम ्अर्थं ् साध्े्त ्|
क्षणे नष्े कु्तो व्वद्ा, कणे नष्े कु्तो धनम ्|| 
એટલ ેકે, જરારે આપણ ેવિદ્ા અવજયાત કરિી હોર, કંઇક નિું 

શીખિંુ હોર, કરિંુ હોર તરારે આપણ ેદરેક પળનો ઉપરોગ કરિો 
જોઇએ. અન ેજરારે આપણ ેધન અવજયાત કરિુ ંહોર, એટલ ેકે, 
ઉન્વત-પ્રગવત કરિી હોર તરારે દરેક કણનું એટલે કે દરેક 
સસંાધનનો, રોગર ઉપરોગ કરિો જોઇએ. કેમકે, પળ નટિ થિાથી 
વિદ્ા અન ેજ્ાન જત ુરહે છે અન ેકણ નટિ થિાથી, ધન અને 
પ્રગવતનાં રસતા બંધ થઇ જાર છે. આ િાત આપણાં સૌ 
દેશિાસીઓ માટે પ્રરેણા છે. આપણ ેકેટલુ ંબધુ ંશીખિાનુ ં છે, 
નિા નિા ઇનોિેશનસ કરિાના ં છે, નિા-નિા લક્ર હાવસલ 

કરિાના ંછે, એટલા ંમાટે આપણે 
એક પણ પળ િેડફરા િગર 
કારયારત રહેિુ ંપડશ.ે આપણ ેદેશને 
વિકાસની નિી ઊંચાઇઓ પર 
લઇન ે જિાનો છે, એટલા માટે 
આપણ ેઆપણા દરેક સસંાધનોનો 
સપંણૂયા ઉપરોગ કરિો પડશ.ે 

તે એક રીતે, આતમવનભયાર 
ભારતનો પણ મંત્ છે, કેમકે, 
આ પ ણે  જ ર ા ર ે આ પ ણ ાં 
સંસાધનોનો રોગર ઉપરોગ 

કરીશું, તેને વરથયા નહીં થિા દઇએ, તરારે જ આપણે લોકલની 
તાકાતને ઓળખીશું, તરારે જ તો દેશ આતમવનભયાર બનશે. 
એટલા માટે, આિો આપણે આપણો સંકલપ દોહરાિીએ કે મોટું 
વિચારીશું, મોટા સપના જોઇશું અને તેને પૂરા કરિા માટે જીિ 
રેડી દઇશું. અને, આપણાં સપનાં માત્ આપણાં સુધી સીવમત 
નહીં રહે. આપણાં સપનાં એિાં બનશે કે જેનાથી આપણો 
સમાજ અને દેશનો વિકાસ જોડારેલ હોર, આપણી પ્રગવતથી 
દેશની પ્રગવતનાં રસતા ખુલશે અને તેનાં માટે, આપણે આજને 
જોતરિી પડશે, એક પળ પણ િેડફરા િગર, એક કણ િેડફરા 
િગર. મને સંપૂણયા વિશ્વાસ છે કે આ જ સંકલપ સાથે આિનારા 
િરયોમાં દેશ આગળ િધશે, અને 2022, એક નિા ભારતનાં 
વનમાયાણ માટેનું સિવણયામ પૃષ્ઠ બનશે. આ જ વિશ્વાસ સાથે, આપ 
સૌને 2022ની રણી  બધી શુભકામનાઓ. 

ખૂબ ખૂબ ધનરિાદ.          •

“જ્યારો ઓપણો વવદા અસ ્જિ ત કરવી હાો્ય, કંઇક નવંુ 
શીખવંુ હાો્ય, કરવંુ હાો્ય ત્ારો ઓપણો દરોક પળનાો 

ઉપ્યાોગ કરવાો જોઇઅો. અનો જ્યારો ઓપણો ધન અસ ્જિ ત 
કરવંુ હાો્ય, અો્ટ ો્ કો, ઉન્નવત-પ્ગવત કરવી હાો્ય ત્ારો 
દરોક કણનંુ અો્ટ ો્ કો દરોક સસંાધનનાો, ્યાોગ્ય ઉપ્યાોગ 

કરવાો જોઇઅો.

”

સંિાદ
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બનરા હતા. અમૂલે ૭૫ િરયા પહેલાં ૨૧ 
ગામોમાં શરૂ કરાિેલી સહકારી દૂધ 
ઉતપાદન િેચાણની ચળિળમાં આજે ૧૮ 
હજાર ગામોના ૩૬ લાખ લોકો જોડારા 
છે અને સહકાદરતાનું જનઆંદોલન 
ગુજરાતે શ્ેષ્ઠતાપૂિયાક પ્રસથાવપત કરુિં છે.

આ કે્ત્માં દેશના અથયાતંત્ને ગવત 
આપિાની જ નહીં, પરંતુ દરેક ક્ેત્ોને 
વિકાસમર બનાિિાની આગિી ક્મતા 
છે. કનેદ્રીર મંત્ીશ્ીએ આ અિસરે 
પ્રગવતશીલ મવહલા પશુપાલક દૂધ-
ઉતપાદક બહેનોને સનમાવનત કરતાં 
જણાવરું કે, વિશ્વમાં િુમન એમપાિરમેનટ 
- મવહલા સશવતિકરણની ચચાયા કરનાર 
લોકો ગુજરાતની ગ્ામીણ નારીશવતિની 
ક્મતાના ઉતકૃટિ અમૂલ પેટનયાનો અભરાસ 
કરી શકે છે. સિાસો કરોડ જેિી વિશાળ 
જનસંખરા ધરાિતા દેશમાં સિયાગ્ાહી 
સિયાસપશથી અને સિયાસમાિેશી વિકાસમાં 

જન-જનને જોડિાનું સહકાદરતાનું શ્ેષ્ઠ 
મૉડલ િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ 
આપરું છે.

૩૬ લાખ લોકો એકસાથે મળીને 
સમાન વહત, સમાન ધરેર સાથે કામ કરે 
તો પ્રચંડ જનશવતિની કેટલી મોટી તાકાત 
બની શકે એ અમૂલે સહકાદરતાના 
આંદોલનથી વિશ્વને બતાવરું છે.

અમૂલ િગર ભારતનું દૂધ-ઉતપાદન 
અને ખપતની જરૂદરરાત પૂરી કરિી 
અસંભિ છે એિી લાગણી વરકત કરતાં 
શ્ી અવમતભાઈ શાહ ે જણાવરું  ક ે 
આઝાદીનાં ૭૫ િરયા આપણે જરારે 
ઊજિીએ તરારે અમૂલને કરા સથાને લઈ 
જિી છે એની બલૂ વપ્રનટનું આરોજન કરી 
એ સંકલપ વસદ્ધ કરિા સૌ સાથે મળી 
અતરારથી જ કારયારત થાર.

આ નિા કારયારત થરેલા ચાર પલાનટ 
દૂધ સહકારી ક્ેત્નાં ત્ણ અંગો એિાં દૂધ 

વવશાળ જનસખં્ા ધરાવતા ભારત દોશના સવ્વસપશશી-  
સવ્વસિાવોશી વવકાસ િા્ટો જનસિહૂનો જોડવાનંુ સહકાવરતાનંુ શ્ોષ્ઠ િા�ડ્ 

વડાપ્ધાનો ઓપ્ુય ં્છો. - કોનદ્રી્ય ગૃહ અનો સહકાવરતા િંત્રી શ્ી અમિતભાઇ શાહ

ગુજરાતે દેિિે આપેલી સહકારરતાિી રેટ જિઆંદોલિ બિી

સહકારથી સમૃનધિ સિારે ચાર િાગર ેઊઠીન ેપશ ુદોહિાનું 
અને દૂધ મંડળીમાં દૂધ પહોંચાડિાનું જે 
કામ ગ્ામીણ મવહલા-શદકત કરે છે તે એક 
આગિી તાકાત છે. આ મવહલાશવતિના 
કારણે દેશનું ગ્ામીણ અથયાતંત્ મજબૂત 
બનરું છે. આજથી 75 િરયા પહેલાં ખેડા 
વજલ્ામાં શરૂ થરેલી અમૂલ ડેરીએ સમગ્ 
દેશમા ંસહકાદરતા ક્તે્ ેઆગિી છાપ છોડી 
છે. કેનદ્રીર ગૃહ અને સહકાદરતા મંત્ી શ્ી 
અવમતભાઈ શાહે ગાંધીનગર નજીક રૂ. 
415 કરોડના ખચવે તૈરાર થરેલા અમૂલ 
ડેરીના ચાર નિા પલાનટનું લોકાપયાણ કરતાં 
જણાવરું હતું કે, વિશ્વમાં વિકાસનાં રણાં 
મૉડલ આવરાં, પરંતુ આવથયાક સક્મતા સાથે 
સૌને વિકાસની - ઉન્વતની તક આપતું 
સહકાદરતાનું મૉડલ આઝાદીનાં ૭૫ િરયા 
પછી િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ 
સરકારમાં પૂણયાપણ ેસહકાદરતા વિભાગ શરૂ 
કરીને આપરું છે.

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ, 
કૃવરમંત્ી શ્ી રારિજીભાઈ પટેલ, સહકાર 
રાજરમંત્ી શ્ી જગદીશભાઇ વિશ્વકમાયા 
સવહત ગુજરાત કૉ-ઑપરેદટિ વમલક 
માકકેદટંગ ફેડરેશન સંલગ્ન વિવિધ ડેરીના 
ચૅરમૅન, િાઇસ ચેરમેન, અગ્ણીઓ અને 
સંરના સભાસદો આ અિસરના સાક્ી 
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ઉતપાદન-શવતિ, ઉપભોતિા સુધી વિવિધ 
પ્રોડ્ટ પહોંચાડિાની કૅપૅવસટી અને 
વિતરણ માક કેદટ ંગ વરિસથાને  િધુ  
સુદૃઢ કરશે. 

દેશ અને દુવનરા હિે પ્રાકૃવતક ખેતી 
- નૅચરલ ફાવમિંગ ઑગવેવનક ફાવમિંગ તરફ 
િળી છે. પ્રગવતશીલ દકસાનોએ તેનો 
સિીકાર કરીન ેપ્રાકૃવતક કૃવર ઉતપાદનો પણ 
શરૂ કરાિં છે. આિાં ઉતપાદનોને રોગર 
બજાર અને ભાિ મળે તે માટે અમૂલ 
પોતાની માક કેદટ ંગ બજાર વિતરણ 
વરિસથાની મહારથનો વિવનરોગ કરે અને 
કોઈ નક્કર કારયા રોજના બનાિે તેિંુ 
આહ્ાન તેમણે કરુિં હતું .

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 
અમૂલના આ સહકાદરતા મૉડલને 
સસટેનેબલ અને લાંબાગાળાના સિયાગ્ાહી 
વિકાસનું શ્ેષ્ઠ મૉડલ ગણાવરું હતું. તેમણે 
જણાવરું હતું કે, આઝાદી પહેલાં ગાંધીજી 
અને સરદારસાહેબના માગયાદશયાનમાં શરૂ 
થરેલી ગ્ામીણ કે્ત્ના દૂધ ઉતપાદકોની 
પ્ર વૃ વ ત્ત  આ જે  ન ર ને દ્ર ભ ા ઈ  અ ને 

અવમતભાઈના નેતૃતિમાં િટવૃક્ બની 
સહકારથી સમૃવદ્ધનું ઉદાહરણ બની છે. 
આજે અમૂલ િલડયા બ્રાનડ બની છે અને 
અાબાલવૃદ્ધ સૌ કોઈ 'અમૂલ દૂધ પીતા હૈ 
ઇષ્નડરા'થી સારી રીતે પદરવચત થઈ  
ગરા છે. 

સહકારી દૂધ ઉતપાદન િેચાણની આ 
પ્રવૃવત્ત ગ્ામ ીણ અથ યાતંત્ને  સક્મ 
બનાિીને િડાપ્રધાનશ્ીના આતમવનભયાર 
ભારતના સંકલપને સાકાર કર ે છ ે. 
ભારતને ૫ાંચ વટ્વલરન ડૉલર ઇકૉનૉમી 
બનાિિાના િડાપ્રધાનશ્ીના વિઝનમાં 
પણ આ દૂધ સહકારી પ્રવૃવત્તઓ ઉતકૃટિ 
રોગદાન આપશે.

GCMMFના ચરૅમનૅ શ્ી શામળભાઈ 
પટેલે કહ્ં કે, અમૂલ િાવરયાક ૫૩ હજાર 
કરોડનું ટનયાઓિર કરે છે. ભવિષરમાં એક 

લાખ કરોડનુ ંટનયાઓિર થાર એિા લક્રાકં 
સાથે અમૂલ આગળ િધી રહ્ં છે. ૨૫૭ 
કરોડ રૂવપરાના મૂડી રોકાણથી તૈરાર 
થરલેો આ નિો વમલક પાઉડર પલાનટ દૈવનક 
૧૫૦ ટનની ઉતપાદન ક્મતા ધરાિે છે, 
જે એવશરાનો સૌથી મોટો વમલક પાઉડર 
પલાનટ છે. ૮૫ કરોડ રૂવપરાના ખચવે તરૈાર 
થરેલા નિા બટર પલાનટથી બટર ઉતપન્ 
કરિાની ક્મતા ૪૦ મૅવટ્ક ટનથી િધી 
૧૩૦ મૅવટ્ક ટન થશે. નિા ફ ુલ્ી 
ઑટોમૅદટક સટોરેજ પલાનટથી પૅકવેજંગ 
સિરૂપે ૫૦ લાખ વલટર લૉનગ લાઇફ 
વમલકનો સંગ્હ કરી શકાશે તથા નિા 
પૉવલદફલમ પૅકેજીંગ પલાનટના કારયારત 
થિાથી ઉત્તમ પૉવલદફલમનો જ્થથો પૂરો 
પાડિામાં સહારતા રહેશે.

આ લોકાપયાણ પ્રસગં ેદધૂ ઉતપાદન ક્તે્ે 
વસવદ્ધ મેળિનાર પ્રગવતશીલ ખેડૂતોને 
કેનદ્રીર સહકાર મતં્ી શ્ી અવમતભાઈ શાહ 
અને મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના 
હસતે  પુરસકાર એનારત કરિામ ાં  
આવરા હતા. 

GCMMFના િાઇસ ચૅરમૅન શ્ી 
િાલમભાઈએ કહ્ં હતું કે, અમૂલ હિે ફ્કૂટ 
અને શાકભાજી ઉતપાદદત કરતા ખેડૂતો 
માટે પણ સહભાગી થશે. ઑગવેવનક દૂધ 
અને ઑગવેવનક ખેત પેદાશોના ઉતપાદન 
સંદભ વે સૂચિેલા ક નેદ્ર ીર મંત્ી  શ્ી 
અવમતભાઈ શાહનાં સૂચનોનો અમૂલ 
સતિરે અમલ કરાિી તંદુરસત રાષ્ટના 
વનમાયાણની દદશામાં એક પગલું ભરશે.

આ પ્રસંગે ગુજરાત વિધાનસભાના 
ઉપાધરક્ શ્ી જેઠાભાઈ આવહર, રાજરની 
વિવિધ દધૂ ઉતપાદક સહકારી મડંળીઓના 
અધરક્શ્ીઓ, ખેડૂતો અને અમૂલના 
કમયાચારીઓ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

અિૂ્ વામિ્િ ક ૫૩ હજર કરાોડનંુ ્ટન્વઓોવર કરો ્છો. ભવવષ્યિાં અોક ્ાખ 
કરાોડનંુ ્ટન્વઓોવર થા્ય અોવા ્ક્ાંક સાથો અિૂ્ ઓગળ વધી રહંુ ્છો.
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અ્મદાિાદ્માં આરંરાયા 
રૂનપયા 363 કરોડિાં નિકાસકાયયો

ગાોતાના ગાિ તળાવ, વોજ્પુર વા�ડ્વિાં ઓર.સી.સી. રાોડ, જોધપુર વા�ડ્વિાં 
નવું હોલ થ સોન્ટર અનો જસપુર વા�્ટર વક્સ્વ ખાતો 200 અોિઅો્ડી ક્િતાના 

નવા વા�્ટર ્ટટ્ ી્ટિોન્ટ પ્ાન્ટ સમહતનાં વવકાસકા્યાયોનંુ ખાતિુહૂત્વ

છે. ગૃહમંત્ીએ આ તકે અમદાિાદ 
મહ ાનગર  પ ા વલક ાન ા  ચૂં ટ ા રે લ ા 
પ્રવતવનવધઓને પણ આ વિકાસકારયો માટે 
અવભનંદન પાઠવરાં હતાં.

શ્ી અવમતભાઈ શાહે અમદાિાદ 
મહાનગરપાવલકા વિસતારમાં થરેલા 
રૂવપરા 113.93 કરોડના વિકાસકારયોનું 
લોકાપયાણ અન ે165.58 કરોડનુ ંખાતમહુતૂયા 
તેમ જ ઔડાના રૂવપરા 83.51 કરોડના 
કારયોનું ખાતમુહૂતયા સંપન્ કરુિં હતું.

કેનદ્રીર ગૃહમંત્ીશ્ીએ અમદાિાદ 
મહાનગરપાવલકા ક્ેત્માં ઉત્તર-પવશ્ચમ 
ઝોનના થલતેજ અને ગોતા િૉડયામાં 
ષ્સિવમંગ પૂલ, વજમ્નેવશમર અને ટેવનસ 
કોટયાનું લોકાપયાણ કરુિં હતું. મંત્ીશ્ીએ 
થલતેજ િૉડયામાં નિા િૉટર દડષ્સટ્બરુશન 
સટેશનનું પણ લોકાપયાણ કરુિં, જેના પગલે 

થલતેજમાં નાગદરકોને પીિાનું શુદ્ધ પાણી 
મળી રહેશ.ે શ્ી અવમતભાઈએ અમદાિાદ 
બોટાદ રેલિે લાઇન પર ક્રૉવસંગ નં - 20 
િસત્ાપુર સટેશન પાસે અનડરપાસ તેમ જ 
સીમસ હૉષ્સપટલ ચાર રસતા પાસ ેફોર લને 
ફલાર ઓિર વબ્રજને પણ ખુલ્ા મૂ્રા 
હતા. આ ઉપરાંત ગોતાના ગામ તળાિ, 
િેજલપુર િૉડયામાં આર.સી.સી. રોડ, 
જોધપુર િૉડયામાં નિું હેલથ સેનટર અને 
જાસપરુ િૉટર િ્સયા ખાત ે200 એમએલડી 
ક્મતાના નિા િૉટર ટ્ીટમેનટ પલાનટ 
સવહતનાં વિકાસકારયોનું ખાતમુહૂતયા કરુિં 
હતુ.ં જરારે દેશ પાસ ેદૃષ્ટિિતં નતેૃતિ હોર 
એના કેિાં સારાં પદરણામો પ્રાપ્ત થાર છે 
એનું  ઉ દ ાહરણ  આપત ાં  ક ેન દ્ર ી ર 
ગૃહમંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે કોરોનાકાળમાં એક 
પણ ગરીબ ભૂખરો ન સૂએ એની વચંતા 

ગુજરાતમાં વિકાસની સદરતા સતત 
િહી રહી છે. રાજરના તમામ વિસતારમાં 
વિકાસના કોઈ ન ેકોઈ પ્રકલપ અવિરત ચાલુ 
છે. જનેા કારણે નાગદરકોની સખુાકારીમાં 
િધારો થઈ રહ્ો છે. તાજતેરમા ંઅમદાિાદ 
મહાનગરપાવલકા અન ેઅમદાિાદ શહેરી 
સત્તા વિકાસ મડંળ દ્ારા થરલેા રૂવપરા 363 
કરોડનાં વિકાસકારયોના લોકાપયાણ અને 
ખાતમહુતૂયા કેનદ્રીર ગૃહ અન ેસહકારમંત્ી 
શ્ી અવમતભાઈ શાહ અન ેમખુરમતં્ી શ્ી 
ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલના હસત ેકરિામા ંઆવરું 
હતું. આ પ્રસંગે કેનદ્રીર ગૃહમંત્ી શ્ી 
અવમતભાઈ શાહ ે જણાવરું  હતું  ક ે, 
કોરોનાકાળમાં ગુજરાતની વિકાસરાત્ા 
અટકી નથી, ધીમી પડી નથી. જરારે સમગ્ 
વિશ્વમાં વિકવસત દેશો પણ મંદીનો સામનો 
કરી રહ્ા હતા, તરારે પણ ગુજરાતમાં 
વિકાસકારયો તજે ગવતથી આગળ રહ્ા ંહતા.ં 

શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના નેતૃતિમાં 
કામ કરી રહેલી ગુજરાતની નિી ટીમની 
પ્રશસંા કરતાં શ્ી શાહે કહ્ ંકે, નરેનદ્રભાઈના 
નેતૃતિમાં શહેરી વિકાસ અને િન-
પરાયાિરણ જેિાં વિવિધ ક્ેત્ોમાં નક્કી 
કર ેલા લક્રાંકોને પાર પાડિા માટ ે 
ગુજરાતમાં શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ અને તેમની 
નિી ટીમ રાત-દદિસ પદરશ્મ કરી રહી 
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કરી કેનદ્ર સરકારે બે િરયા સુધી 80 કરોડથી 
િધ ુલોકોન ેવન:શલુક અનાજ પરૂ પાડ્ુ ંછે. 

આ અિસરે નગરજનોને સંબોધતાં 
મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે જણાવરું 
કે, રોજનાઓ સમર કરતાં િહેલી પૂરી 
થાર એ દદશામાં ગુજરાતની નિી ટીમ 
આગળ િધી રહી છે. સુવિધાસભર અને 
ઇઝ ઑફ વલવિંગમા ંઅગ્સેર, આતમવનભયાર 
નગર ો -મહ ાનગર ોન ા  વનમ ા યાણથ ી 
આતમવનભયાર ગુજરાત દ્ારા આતમવનભયાર 
ભારત સાકાર કરિું છે. અમદાિાદ - 
ગાંધીનગરમાં કુલ રૂ. 363 કરોડનાં 
વિકાસના ંકામોની ભટે એ તરફનુ ંિધ ુએક 
કદમ છે. 

મુખરમંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે, વિકાસ જ 
આપણી પ્રાથવમકતા છે. વિકાસનો કોઈ 
વિકલપ નથી. રાજરનાં મહાનગરો 
સિ ચછત ા - ડ્ે નેજ ,  િ ૉ ટર  ટ્ ી ટમે ન ટ 
-રીસાઇષ્ક્ંગ ઑફ િૉટરનાં ક્ેત્ોમાં 
વિશ્વનાં શહેરોની સપધાયા કરે એિી ષ્સથવત 
ઊભી કરિાની દદશામાં આપણે આગળ 
િધી રહ્ા છીએ. ગુજરાતની નિી ટીમે 
નિો ઉમંગ, નિી શવતિ, જોમજુસસાથી 
રાજર સરકારની જનસેિા રાત્ા શ્ી 
નર ેન દ્રભ ાઈ  અને  અ વમતભાઈન ા 
દદશાદશયાનમાં બમણા િેગથી આગળ 
ધપાિિાનો સંકલપ કરયો છે. આ સંકલપને 
સાકાર કરિા રાજર સરકાર, સતત એક 
પછી એક વિકાસકારયોની ભેટ જનતા 
જનાદયાનને આપે છે. છેલ્ા બે-અઢી 
દારકામાં ગુજરાતમાં માગયા, િીજળી, 

પાણી, ગૅસ, બ્રૉડબૅનડ કનેષ્્ટવિટી જેિી 
સવુિધાઓનુ ંવિરાટ માળખંુ રાજર સરકારે 
રચરું છે. ઑનલાઇન વસસટમથી નકશા-
પલાન પાસ કરિા, િેરા-વબલ ભરિા જેિી 
વસટીઝન સેષ્નટ્ક સગિડો અપનાિી 
લોકોને નગરપાવલકા-મહાપાવલકાની 
ઑદફસે આિિું જ ન પડે એિી સુદૃઢ 

વરિસથા ઊભી કરી છે. નાણાંના અભાિે 
કોઈ રોજના અટકી હોર એિી ષ્સથવતને 
ગુજરાતમાંથી દેશિટો આપરો છે. આપણે 
એિું આરોજન કરુિં છે કે, રૂવપરા સામે 
સિા રૂવપરાનું કામ થાર છે. ડંકાની ચોટ 
ઉપર પૂરેપૂરી ટ્ાનસપરનસી સાથે અને એક 
પણ પાઈ-પૈસાના ભ્રટિાચાર વિના થાર 
એની ફકૂલપ્રૂફ વરિસથા વિકસાિી છે. 

આ અિસરે અમદાિાદના મેરર શ્ી 
દકદરટભાઈ પરમાર, ઉદ્ોગ મંત્ી શ્ી 
જગદીશભાઈ વિશ્વકમાયા, સામાવજક નરાર 
અને અવધકાદરતા મંત્ી શ્ી પ્રદીપભાઈ 
પરમાર, આરોગરમંત્ી શ્ી ઋરીકેશભાઈ 
પટેલ, ભૂતપૂિયા ગૃહરાજર મંત્ી શ્ી 
પ્રદીપવસંહ જાડેજા સવહતના મહાનુભાિો 
ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

અ્મદાિાદ િહેરિે 23્મા રેલિે ઓિરનબ્રજિી રેટ
કેનદ્ી્	�િ	અિે	સિકાર	મંત્ી	શ્ી	અનમિભાઈ	શાિે	અમિાવાિમાં	સીમ્સ	

િૉનસ્ટિ	રાર	રસિાથી	િેબિ્યુરિે	�ડિા	રસિા	ઉ્ર	ફોરિેિ	ફિા્ઓવર	
નબ્જિયું	િોકા્્સણ	મયુખ્મંત્ીશ્ી	ભૂ્ેનદ્	્ટેિિી	ઉ્નસથનિમાં	ક્યુાં	િિયું.	અમિાવાિ	
મ્્યુનિનસ્િ	કૉ્�રેશિ	દ્ારા	ઉત્તર-્નશ્ચમ	ઝોિમાં	નિનમ્સિ	આ	રેિવે	ઓવરનબ્જ	
કા્્સરિ	થવાથી	સોિાથી	િેબિ્યુર	નવસિારમાં	આવાર્મિ	સરળ	બન્યું	છે	અિે	
રેિવે	ફાટકિે	કારણે	સજા્સિી	ટ્રાકફકિી	સમસ્ાિયું	નિરાકરણ	થ્યું	છે.	્કરવિિ	
માર્�િે	ફાટક	મયુક્ત	કરવાિી	રાજ્	સરકારિી	િેમ	છે,	ત્ારે	અમિાવાિ	શિેરિે	
એિા	આ	ત્ેવીસમા	રેિવે	ઓવરનબ્જિી	કેનદ્ી્	મંત્ીશ્ીિા	િસિે	ભેટ	મળી	છે.	

અમિાવાિ	શિેરમાં	 મિાિર્ર્ાનિકા	દ્ારા	 નિનમ્સિ	 22	 રેિવે	ઓવરનબ્જ	
કા્્સરિ	છે.	આ	અવસરે	મંત્ી	શ્ી	ઋનિકેશભાઈ	્ટેિ,	મંત્ી	શ્ી	જર્િીશભાઇ	
નવશ્વકમા્સ,	ધારાસભ્્	શ્ી	પ્િી્નસંિ	જાડેજા,	શ્ી	અરનવંિભાઈ	્ટેિ,	શિેરિા	
મે્ ર	શ્ી	કકરીટભાઈ	્ રમાર,	મ્્યુનિનસ્િ	કૉ્�રેશિિા	રરૅમૅિ	શ્ી	નિિેશ	બારોટ	
ઉ્નસથિ	રહ્યા	િિા.

અ્મદાિાદ્માં આરંરાયા 
રૂનપયા 363 કરોડિાં નિકાસકાયયો
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તેમણે સમગ્ દેશમાં મંદદર વનમાયાણ-પુનરોદ્ાર અંગેની 
પૂિયાભૂવમકા આપતાં કહં્ કે, િડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઈ મોદીના 
નેતૃતિમાં સમગ્ દેશમાં શ્દ્ધા કેનદ્રોને પુનર્જીવિત કરિાનું 
અવભરાન ચાલી રહં્ છે. તેમણે આ અિસરે કાશી વિશ્વનાથ 
મંદદર અને કેદારનાથ ધામના પુનરોદ્ધારનાં ઉદાહરણો પણ 
ટાં્રાં હતાં. કનેદ્રીર ગૃહમંત્ીશ્ીએ આ અિસરે ઉપષ્સથત સૌ 
નાગદરક ભાઈ-બહેનોને કોરોનાવિરોધી રસીનો બીજો ડોઝ 
લેિાનો અનુરોધ કરતાં કહ્ં કે, િડાપ્રધાનશ્ીના નેતૃતિમાં વિશ્વનું 
સૌથી મોટું કોરોનાવિરોધી રસીકરણનું અવભરાન ચાલી રહં્ છે, 
તેમાં આપણે સૌ સહરોગ આપીએ. 

સોલા્માં  
ઉન્મયાધા્મિો 
નિલાનયાસ
સશતિ વરવતિના વનમાયાણ દ્ારા સશતિ સમાજનુ ંવનમાયાણ થઈ 

શકે છે અન ેસશતિ સમાજના વનમાયાણ દ્ારા સશતિ રાષ્ટનુ ંવનમાયાણ 
થાર છે. જરારે તમામ સમાજો એકબીજા સાથે સદભાિ, 
સમરસતાથી જોડાર તરારે એ દેશના વિકાસને કોઈ રોકી શકતું 
નથી. ધમયાસંસથાઓ સમાજને જોડિાનું કારયા કરે છે. તાજેતરમાં 
અમદાિાદના સોલાષ્સથત ઉવમરા માતાજી મંદદરના વશલાનરાસ 
સમારોહ પ્રસંગે કેનદ્રીર ગૃહમંત્ી શ્ી અવમતભાઈ શાહ તથા 
મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. 

 કેનદ્રીર ગૃહમતં્ી શ્ી અવમતભાઈ શાહે તેમના મતક્તે્મા ંમા 
ઉવમરાના ભવર મદંદર વનમાયાણ અગં ેઆનદંની લાગણી વરતિ કરતાં 
કહ્ ંકે, મંદદરો એ માત્ ધમયાકેનદ્ર નથી, પરંત ુસમાજના ઊજાયાકેનદ્ર છે 
અન ેતે સમગ્ સમાજન ેએક તાંતણ ેબાધેં છે. શ્ી અવમતભાઈ શાહે 
મા ઉવમરા માતાજી મદંદરના વશલાનરાસ સમારોહમા ંઆમંત્ણ 
બદલ પાટીદાર સમાજનો આભાર વરતિ કરતાં કહં્ કે, પાટીદારોના 
આસથાનાં કેનદ્ર સમાન ઉવમરા માતાજીના મંદદર વનમાયાણ માટે 
અવભનદંન પાઠિુ ંછુ ંઅન ેત ેપાટીદાર સમાજનુ ંઉતકરયા કેનદ્ર બની 
રહે તેિી શુભકામના પાઠિંુ છંુ. જરારે ગુજરાતના વિકાસની 
ગૌરિગાથા લખાશે તરારે પાટીદાર સમાજનુ ંનામ તેમા ંસિુણયા અક્રે 
લખાશ.ે તમેણ ેઆ અિસરે ૫૧ કરોડ મતં્લેખન માટે પાટીદાર 
બહેનોન ેપણ અવભનદંન પાઠવરા ંહતાં. 
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ગુજરાતના રાજરપાલ શ્ી આચારયા દિેવ્રતે સમારોહને 
સંબોધતાં જણાવરું હતું કે, મા ઉવમરાધામ સંસથા ભાવિ પેઢીના 
ઉતકરયાનું શ્દ્ધાનું કેનદ્ર બનશે. એકતા, સંગઠન, ભાઈચારો, 
સવહષણુતા અને કઠોર પદરશ્મના સદગુણો ધરાિતા પાટીદાર 
સમાજે વિશ્વભરમાં ભારતના ગૌરિને પ્રસથાવપત કરુિં છે. 

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે મંદદર કારયા વનમાયાણ સાથે 
જોડારેલા ટ્સટી ગણને અવભનંદન પાઠિતાં કહ્ં કે આ પ્રકારનાં 
કારયો માત્ ઈશ્વરીર મદદથી જ પાર પડી શકે છે. શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈએ 
આ અિસરે પાટીદાર સમાજની સેિા ભાિનાની પ્રશંસા કરતાં 
કહ્ં કે, પાટીદાર સમાજ િૈવશ્વક કુટુંબ ભાિનામાં વિશ્વાસ ધરાિે 
છે અને એટલે જ તે હંમેશાં સૌની સેિા માટે તતપર રહે છે. 

 આ અિસરે ભૂતપૂિયા નારબ મુખરમંત્ી શ્ી નીવતનભાઈ 
પટેલ, અમદાિાદના મેરર શ્ી દકરીટભાઈ પરમાર, આરોગર મતં્ી 
શ્ી ઋવરકેશભાઈ પટેલ, ઉદ્ોગમંત્ી શ્ી જગદીશભાઈ વિશ્વકમાયા, 
સામાવજક નરાર અને અવધકાદરતા મંત્ી શ્ી પ્રદીપભાઈ પરમાર, 
ગૃહ રાજર મંત્ી શ્ી હરયાભાઈ સંરિી, શ્મ અને રોજગાર મંત્ી 
શ્ી વબ્રજેશભાઈ મેરજા, ઉવમરાધામ મંદદર સંસથાનના પ્રમુખશ્ી 
મવણભાઈ પટેલ, પૂિયા ગૃહ રાજર મંત્ી શ્ી પ્રદીપવસંહ જાડેજા, પૂિયા 
ઉદ્ોગ મંત્ી શ્ી સૌરભભાઈ પટેલ અને પાટીદાર સમાજના 
અગ્ણીઓ-શ્ેષ્ઠીઓ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

્મા ઉન્મયાધા્મ સોલા ખાતે રૂનપયા ૧૫૦૦ 
કરોડિા ખચચે નિનિધ સંકુલિું નિ્મા્ષણ થિે

મા ઉહમયાધામ સોલિા ખાતે મયુખયમતં્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટેલિિા િસત ેભૂહમપરૂિ સમારોિ યોજાયો િતો. ઊઝંા સસંથાિ 
દ્ારા અમદાવાદ પસથત સોલિા કૅમપસમા ંમા ઉહમયાધામ મરંદર 
ખાત ે74 િજાર ચોરસ વાર રમીિ પર અંદાહરત રૂહપયા 1500 
કરોડિા ખચચે મા ઉહમયાધામિયુ ંહિમા્જણ થશ.ે રમેા ંશ્ી ઉહમયા 
માતાજીિા ભવય મરંદરિયુ ંહિમા્જણ સહિત હવદ્યાથદીઓ માટે 400થી 
વધારે રૂમ બિાવાશ,ે રમેા ંઅદંારે ૧૨૦૦થી વધયુ ભાઈ-બિેિો 
રિી શકશ.ે અહતઆધયુહિક સયુહવધા સાથ ેઅભયાસ કરી શકે તવેી 
વયવસથા ઊભી કરાશ.ે ઉહમયાધામ કૅમપસમાં અંદાહરત 52 
સકવૅર ફૂટમાં અતયાધયુહિક પાટદી ્લિૉટ અિે બેનકે્ટ િૉલિ 
બિાવાશે. ઉહમયાધામમાં ભોરિ અિે રિેવાિી સયુહવધા 
બિાવાશે. તેમર હવશ્ાંહત ગૃિ અિે આધયુહિક મેરડકલિ સેનટરિયું 
હિમા્જણ કરાશે. મયુખયમતં્ીશ્ીએ રણાવયયુ ં િતયુ ં કે રથેી દરેક 
સમારમા ંહશક્ષણિયુ ંપ્રમાણ વધશે તો ઘણી બધી સમસયાઓિો 
ઉકેલિ મળી રશ.ે આ પ્રસગં ેકેનદ્રીય મતં્ી શ્ી પયુરુષોત્તમભાઈ 
રૂપાલિા, પવૂ્જ િાયબ મયુખયમતં્ી શ્ી િીહતિભાઈ પટેલિ અિે 
હવશાળ સખંયામા ંસમારિા લિોકો ઉપપસથત રહ્ા િતા.
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કૃવરને કવેમકલની પ્રરોગશાળામાંથી 
બહાર કાઢી પ્રકૃવતની પ્રરોગશાળા સાથે 
જોડિી એ સમરની માગ છે. સમગ્ વિશ્વ 
અ ત ર ા ર ે ગ લ ો બ લ  િ ો વ મ િં ગ ન ા 
સંક્રમણકાળમાંથી પસાર થઈ રહ્ં છે. 
જળિાર ુપદરિતયાનનો ખતરો તોળાઈ રહ્ો 
છે. એના ઉપચારાતમક પગલાં રૂપે જમીન 
અને કવૃરમાં રાસારવણક ખાતરો અને 
દકટનાશકોનો િપરાશ બંધ કરી પ્રકૃવત 
તરફ પાછા િળિું અવનિારયા છે. ઉદ્મી 
અન્દાતાની આિક િધે તથા કવૃરકે્ત્ે 
સંશોધનને પ્રોતસાહન મળે તે માટે એગ્ો 
અને ફકૂડ પ્રોસેવસંગની રાષ્ટીર પદરરદમાં 
નૅચરલ ફાવમિંગ ઝીરો બજેટ ખેતી અંગે 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ નિી 
દદલહીથી િચરુયાઅલ સંબોધન કરુિં હતું. આ 
વત્-દદિસીર વપ્ર-અેગ્ી સવમટનો આરંભ 
રાજરપાલ શ્ી આચારયા દેિવ્રતે કરાવરો 
હતો. આણંદ ખાતે દેશની સિયા પ્રથમ 
પ્રાક ૃવતક ખેતીની રાષ્ટીર પદરરદને 
િચરુ યાઅલી િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોદીએ િચરુયાઅલી સંબોધન કરુિં હતું. 

કૃનરિે પ્રકૃનતિી 
પ્રયોગિાળા સાથે જોડિાિું 
િડાપ્રધાિશ્ીિું આહ્ાિ
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ક્ારમેટ ચેનજ સવમટમાં જીિનને િૈવશ્વક 
અવભરાન બનાિિાનું આહ્ાન કરુિં હતું. 
૨૧મી સદીમાં તેનું નેતૃતિ ભારત અને 
ભારતના ખેડૂતો કરિાના છે. 

િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ 
જણાવરું  હતું  ક ે આઝાદી પછીના 
દારકાઓમાં કૃવરનો વિકાસ જે રીતે અને 
જે દદશામાં થરો છે એ આપણે સૌએ જોરું 
છે. આઝાદીના ૧૦૦મા િરયા સધુી કૃવરક્તે્ે 
નિી જરૂદરરાતો અને નિા પડકારો 
અનુસાર કૃવરને ઢાળિી પડશે. છેલ્ાં સાત 
િરયામાં વબરારણથી લઈ બજાર સુધીની, 
માટી પરીક્ણથી લઈ નિા બીજવનમાયાણ 
સધુી, પીએમ દકસાન સનમાન વનવધથી લઈ 
પોરણક્મ ભાિ દોઢ ગણા િધારિા તેમ 
જ વસંચાઈના મજબૂત માળખાથી લઈ 
દકસાન રેલ સુધી ખેડૂતોની આિક બમણી 
કરિા માટ ે અનેકવિધ પગલાં લેિામાં 
આવરાં છે. 

આપણા દેશના કુલ ખેડૂતોમાંથી ૮૦ 
ટકા ખેડૂતો નાના અને સીમાંત પ્રકારના 
છે, તરારે પ્રાકવૃતક ખેતીનો સૌથી િધુ 

ફારદો આ િગયાના ખેડૂતોને થશે. તેઓ 
પ્રાકવૃતક ખેતી તરફ િળશે તો તેમની 
આવથ યા ક  ષ્ સથ વત અને  જીિન િધુ  
બહેતર બનશે. 

િડાપ્રધાનશ્ીએ દેશના દરેક રાજર 
અને સરકારોને પ્રાકૃવતક ખેતીને જન 
આંદોલન બનાિિાનું આહ્ાન કરતાં 
જણાવરું  ક ે, દ ેશ આઝાદીનો અમૃત 
મહોતસિ મનાિી રહ્ો છે, તરારે દરેક 
પંચારતનું ઓછામાં ઓછું એક ગામ 
કુદરતી ખેતી સાથે જોડાર તેિા સિયાગ્ાહી 
પ્રરાસો હાથ ધરિા જોઇએ. 

ભારતમાં બે હજાર િરયા પૂિવે થરેલા 
ઋવરઓ અન ેસતંોએ કેિી રીત ેખતેી કરિી 
તેનું વિપુલ જ્ાન આપણને આપરું છે. કૃવર 
અંગે ઋગિેદ અને અથિયાિેદથી લઇને 
પુરાણો સુધી આપણા ઋવરમુવનઓએ 
ભરપૂર સમજ આપી છે. તેમાં મૌસમ, 
પાણી અને જમીનની સારી માવહતી હોર 
તો ખેડૂત ્રારેર ગરીબ રહે નહીં, એિું 
કહેિામાં આવરુ ંછે. હિ ેઆ પ્રાચીન જ્ાનન ે
આધુવનક ટેક્ોલૉજી સાથે વિવનરોગ કરી 
િધ ુઅસરકારક રીત ેઅમલમા ંમકૂી શકાર 
એમ છે. આપણી પાસે ટેક્ોલૉજી અને 
સાધનોની ઉપલષ્બધ છે. માત્ પ્રાચીન જ્ાન 
અનુસાર કુદરતી રીતે ખેતી કરિાની 
જરૂરત છે. 

પ્રાકૃવતક ખેતી તરફ િધુમાં િધુ ખેડૂતો 
જોડાર તે માટે શોધ અને સંશોધનો માત્ 
કાગળ ઉપર રહી ન જાર એની તકેદારી 

રાખિાનું જણાિી શ્ી મોદીએ કહ્ં કે, હિે 
આ શોધોને લૅબથી લૅનડ સુધી લાિિાની 
આપણી રાત્ા હોિી જોઈએ. 

ભારતની વિકાસરાત્ા સાથે ખેતીનો 
પણ બહ ુજ વિકાસ થરો હતો. રાસારવણક 
ખાતરો અને દિાઓથી હદરતક્રાંવત આિી 
હતી, એ િાત સાચી છે. એની સાથે ખાતર 
અન ેદકટકનાશકોના િધ ુપડતા ઉપરોગથી 
જમીન, પાણી, િાતાિરણ અને સિાસ્થરને 
પણ નુકસાન થરું છે, એ િાત આપણે સૌ 
સારી રીત ેજાણીએ છીએ, પ્રકૃવતન ેનકુસાન 
પહોંચાડતી આ ભૂલને સુધારિાનો આ જ 
સ ાચ ો  સમર  છ ે,  એમ  જણ ાિ ી 
િડાપ્રધાનશ્ીએ આઝાદીના અમૃત 
મહોતસિ દરવમરાન મા ભારતીને 
રાસારવણક ખાતરો અને જંતુનાશક 
દિામુતિ બનાિિા સૌને સંકલપબદ્ધ થિા 
તેમણે હાકલ કરી હતી. 

કેનદ્ર સરકાર દ્ારા કૃવરકારોના કલરાણ 
માટે અનેક પગલાં લેિામાં આિી રહ્ાં છે, 
આતમવનભયાર ભારત અવભરાન હેઠળ 
ખડેતૂો માટે અનકે ભૌવતક સવુિધાઓ ઊભી 
કરિામાં આિી છે. સુદૃઢ કોલડ ચેઇન, 
સટોરેજ, ટ્ાનસપૉટદેશન અને ફકૂડ પ્રોસેવસંગ 
માટે કરોડો રૂવપરાની જોગિાઇ પણ 
કરિામાં આિી છે.

માત્ ખેતી જ નહીં, તેની આનુરાંવગક 
બાબતો ઉપર પણ લક્ર આપિામાં આિી 
રહ્ં છે. ખેતી સાથે પશુપાલન, મધમાખી 
ઉછેર, મતસરપાલન, સૌર ઊજાયા અને બારો 

• જળવા્ુય પવરવત્વનના દુષ્ પ્ભાવથી બ્ચવા િા્ટો જંતુનાશક દવા અનો 
રાસા્યણણક ખાતરનાો વપરાશ બંધ કરી પ્ાકૃવતક ખોતી તરફ પા્છા 
વળવંુ પડશો.

• દરોક પં્ચા્યતનંુ ઓો્છાિાં ઓો્ંુછ અોક ગાિ કુદરતી ખોતી સાથો જોડા્ય તોવા 
સવ્વગ્ાહી પ્્યાસાો હાથ ધરવા જોઈઅો.

• ઓઝાદીના ૧૦૦િા વિ્વ સુધી કૃમિક્ોત્રો નવી જરૂવર્યાતાો અનો નવા પડકારાો 
અનુસાર કૃમિનો ઢાળવી પડશો.

• ભારતના પ્ા્ચીન કૃમિજ્ાન અનો ઓધુવનક ્ટોકનાો્ ા�જીના સભુગ વવવન્યાોગથી 
કૃમિ અનો કૃમિકારાોનો સમ્ૃસધિ તરફ દાોરી જવાશો.

- વડાપ્ધાન શ્ી નરોનદ્રભાઈ િાોદી 
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ફરુઅલ જેિા વિકલપો આપીને ખેડૂતોની 
આિક બમણી કરિાના પ્રરાસો કરિામાં 
આિી રહ્ા છે.

દ ેશ અને વિદશેમાં જૈવિક અને 
પ્રાકૃવતક પદ્ધવતથી પકાિેલી ખેતપેદાશોની 
માંગ સતત િધી રહી છે. સમગ્ વિશ્વનું 
બજાર તેની રાહ જોઇ રહ્ં છે. હિે 
ભારતના ખેડૂતોએ પ્રાકૃવતક ખેતી અને 
સિાસ્થરપ્રદ ખેત-ઉપજોમાં સમગ્ વિશ્વનું 
નેતૃતિ કરિાનું છે. તેની સાથે આ ક્ેત્માં 
રોકાણની પણ વિપુલ તકો વનમાયાણ થઇ 
છે. ખાદ્ સંસકરણ અને તેની પ્રવક્રરાના 
આવિષકારમાં રોકણનો હાલમાં ઉત્તમ 
સમર છે.

િડાપ્રધાન શ્ી મોદીએ આતમવનભયાર 
ભારતના સપનાને સાકાર કરિા કૃવર અને 
કૃવરકારોને આતમવનભયાર બનાિિા સાથે 
પ્રાકૃવતક ખેતીને મહત્િ આપી જન જનનું 
આંદોલન બનાિિા અપીલ કરી હતી.

ગુજરાતના રાજરપાલ શ્ી આચારયા 
દ ેિવ્રતે એવગ્ વપ્ર-િાઇબ્રનટ સવમટ-
૨૦૨૧ના સમાપન સમારોહમાં સંબોધન 
કરતાં જણાવરું હતું કે, પ્રાકૃવતક કૃવર 
આતમવનભયાર ખેડૂતોથી આતમવનભયાર 
ભારતના વનમાયાણનું જનઅવભરાન છે. 
રાજરપાલશ્ીએ પ્રાકૃવતક કૃવરને રસારણ 
કૃવરના મજબૂત વિકલપ તરીકે ગણાિી 

ઉમરુેિં હતુ ંકે, રાસારવણક કૃવર એ સિતતં્તા 
સમર ેહદરતક્રાવંત માટે સમરની માગ હતી, 
પરંત ુહિ ેરાસારવણક કૃવરના દષુપદરણામથી 
વિશ્વ આખું ત્સત છે, તરારે પ્રાકૃવતક કૃવર 
આ દુષપદરણામથી મુવતિ માટે મજબૂત 
વિકલપ છે. પ્રાકૃવતક કૃવરથી જળ-જમીન 
અને પરાયાિરણની રક્ા થાર છે. જમીનની 
ફળદ્રુપતા િધે છે, દેશી ગારનું જતન 
-સંિધયાન થાર છે, કવૃરખચયા રટતાં અને 
પ્રાક ૃવતક ક ૃવરનાં ઉતપાદનોના ભાિ 
પ્રમાણમાં િધારે મળતાં ખેડૂતોની આવથયાક 
ષ્સથવત મજબૂત થાર છે. ગામના પૈસા 
ગામમા ંરહે છે, શહેરના પસૈા પણ ગામમાં 
આિે છે.

એક દેશી ગારના ંછાણ અન ેગૌમતૂ્થી 
૩૦ એકર જમીનમાં પ્રાકૃવતક કૃવર કરી 
શકાર છે. જેમાં ઉપરોગી દેશી ગારનાં 
છાણ-ગૌમૂત્ સાથે બેસન-ગોળ અને 
માટીના વમશ્ણથી બનતા જીિામૃત અને 
રનજીિામૃતન ેઅસરકારક કલચર ગણાિતાં 
રાજરપાલશ્ીએ જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ 
જાળિિાથી લઈને આચછાદનના મહત્િને 
સમજાવરું હતું. રાસારવણક ખાતરો અને 
ઝેરી જં તુનાશકોને  કારણે ખેતરમાં 
વમત્જીિોનો ક્ર થાર છે જરારે જીિામૃત-
રનજીિામૃત અન ેઆચછાદનથી અળવસરાં 
જેિા વમત્જીિોની વૃવદ્ધ થાર છે, જે કૃવર 

પાકને પોરણ આપે છે. િાતાિરણમાંના 
નાઇટ્ોજનને જમીનમાં સથાવપત કરે છે. 
આ તકે રાજરપાલશ્ીએ પ્રાકૃવતક કૃવરક્ેત્ે 
િૈજ્ાવનકોને જુદાં જુદાં સંશોધનો દ્ારા 
આગળ આિિા અનુરોધ પણ કરયો હતો.

કેનદ્રીર ગૃહ અને સહકાદરતા મંત્ી શ્ી 
અવમતભાઈ શાહે જણાવરુ ંકે, દેશના ખડેતૂો 
પ્રાકૃવતક ખતેી તરફ િળે એ માટે િડાપ્રધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ પ્રાકૃવતક ખેતીને 
પુનઃજીવિત કરિાનું મોટંુ અવભરાન 
ઉપાડ્ું છે. દેશના ખેડૂતો પ્રાકૃવતક ખેતી 
અપનાિે તે માટે સહકાદરતા વિભાગ દ્ારા 
ખેડૂતોને તેમની ખેતપેદાશોના રોગર ભાિ 
અને િૈવશ્વક બજાર મળે તેમ જ બ્રાનડ 
સથાવપત થાર તે દદશામાં કારયા થઈ રહ્ં છે. 
પ્રાકૃવતક ખેતી અપનાિનાર ખેડૂતોની 
જમીન ચકાસણી સવહત ખેત ઊપજમાં 
રાસારવણક ખાતરના ઉપરોગની ચકાસણી 
માટે એક િરયામા ંબ ેરાજરોમા ંલબૅોરેટરીની 
સથાપના કરિામાં આિશે.

પ્રાક ૃવતક ખેત ઉતપાદનો કરતા 
ખેડૂતોને રોગર બજાર મળી રહે તે માટે 
અમૂલ સવહત વિવિધ સંગઠનોના 
સહરોગથી માકકેદટંગ ચઇેન ઊભી કરિામાં 
આિી રહી છે.

િરયા ૨૦૧૪ થી દેશની અથયાવરિસથામાં 
ખેડૂતોને કેનદ્રવબંદુમાં રાખિામાં આવરા છે, 

 પ્ાકૃવતક ખોત ઉતપાદક ખોડૂતાોનો ્યાોગ્ય બજર િળી રહો તો િા્ટો િાકયોવ �્ંટગ ્ચોઇન ઊભી કરવાિાં ઓવી રહી ્છો. 
- કોનદ્રી્ય ગૃહ અનો સહકાવરતા િંત્રી શ્ી અમિતભાઈ શાહ
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તેનો સવિશેર ઉલ્ેખ કરતાં કેનદ્રીર મંત્ી 
શ્ી અવમતભાઈ શાહ ે જણાવરું  ક ે, 
િડાપ્રધાનશ્ીના નેતૃતિમાં દેશના ખેડૂતો 
પ્રાકૃવતક ખેતી અપનાિી રાસારવણક 
ખાતર મુતિ કૃવર ઊપજ પેદા કરી વિશ્વને 
દદશાદશયાન કરાિશે.

તેમણે  કહ્ં  હતું  ક ે સહકાદરતા 
વિભાગના માધરમથી ખેડૂતોને પ્રાકવૃતક 
ખેતી માટે પ્રોતસાવહત કરિા નાણાકીર 
સવહત વિવિધ ક્ેત્ોમાં સહરોગ પૂરો 
પાડિામાં આિશે.

એક દેશી ગારથી ૨૦ એકર જમીનમાં 
પ્રાકૃવતક ખેતી થઈ શકે છે. દેશી ગારના 
ગોબરમાંથી બનેલું જીિામૃત જમીનને 
ફળદ્રુપ બનાિે છે. એટલું જ નહી કૃવર 
ઉતપાદનમાં િધારા સાથે જળસંચર િધે છે 
અને ખેતીખચયા રટે છે.

િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદી 
ગુજરાતના મુખરમંત્ી હતા તરાર ે 
ગુજરાતમાં કવૃર મહોતસિના માધરમથી 
કૃવરલક્ી વિસતરણ સેિાઓ ખેડૂતોનાં 
ખેતરો સુધી પહોંચાડી માઇક્રો વસંચાઈનો 
વરાપ િધારયો હતો, જેને પદરણામે 
ગજુરાતનો કૃવર વિકાસ દર સતત દસ િરયા 
સુધી ૧૦ ટકા રહ્ો હતો.

નૅશનલ કોનક્ેિ ઑન નૅચરલ 
ફાવમિંગને સંબોધન કરતાં મુખરમંત્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે જણાવરું કે, સરદાર 

સાહેબની દૃઢ ઇચછાશવતિ અને વનધાયારથી 
એક અને અખંડ રાષ્ટનું વનમાયાણ થરું. હિે 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇના સંકલપથી 
અનેકતામાં એકતા સાથે આતમવનભયાર 
ભારતનું વનમાયાણ થઇ રહં્ છ.ે ગુજરાત 
આતમવનભયાર ભારતના વનમા યાણમાં 
આતમવનભયાર ગુજરાતથી પોતાનું રોગદાન 
આપિા કદટબદ્ધ છે.

િડાપ્રધાનશ્ીની પ્રેરણાથી રોજાનારી 
િાઈબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ સવમટ 
ર૦રરની થીમ પણ આતમવનભ યાર 
ગુજરાતથી આતમવનભયાર ભારત રાખિામાં 
આિી છે.

સંસક ૃવતની, જમીનની, પ્રજાની, 
ભારાની, પોશાકની, ખાનપાનની, 
આબોહિાની એિી અનકે વિવિધતા િચ્ચે 
કૃવરકે્ત્ની પણ આગિી િવૈિધરતા ભારતમાં 
છે. આપણ ેતરા ંરણપ્રદેશથી લઈન ેનદીના 
કાપંિાળી જમીનનો પ્રદેશ છે, તો સાથોસાથ 
પિયાતીર ટેકરાિાળી જમીન પર ખતેી અને 
પિયાતની ગોદમા ં ફળદ્રપુ જમીનની ખતેી 
પણ છે. કૃવર વિવિધતા ધરાિતા ભારતમાં 
આઝાદી પછી અનાજની માગ પરૂી કરિા 
હદરતક્રાવંત આિી હતી. આના પદરણામે 
સુધારેલાં વબરારણો અને રાસારવણક 
ખાતરોના ઉપરોગથી ખેત ઉતપાદન  
િધરુ ંહતુ.ં

મુખરમંત્ીશ્ીએ રાસારવણક ખેતીના 

દુષપ્રભાિ અંગે કહ્ં કે, કાળક્રમે આપણે જે 
પોતાનું  હતું  તે  વિસરી ગરા અને 
રાસારવણક ખાતર પાછળ આંધળી દોટ 
મૂકી હતી. આિાં રસારણોના ઉપરોગથી 
પરાયાિરણ દૂવરત થરું છે. જમીનની 
ફળદ્રુપતા રટતી ગઇ અને ખેતપેદાશોમાં 
જંતુનાશક દિાઓના અિશેરો આિિાને 
કારણે માનિ સિાસ્થર પર ખરાબ અસરો 
પડી છે. આપણે તરાં કહેિત છે કે અન્ 
એિો ઓડકાર, આપણી થાળીમાં જે અન્ 
આિે છે તે રાસારવણક ખાતરથી પકિેલું 
હોર તો ધીમા પગલે શરીરમાં રોગ-
બીમારીનો પેસારો પણ કરાિે છે. તેનાથી 
સિાસ્થરને નુકસાન થાર છે. આ બધી 
પદરષ્સથવત સામે લડિા તેમ જ જળ-
જમીન, પરાયાિરણ અને માનિ સિાસ્થરનું 
રક્ણ કરિા માટે હિે ‘બૅક ટુ નૅચર’- 
પ્રાકૃવતક ખેતી તરફ િળિું એ જ શ્ેષ્ઠ 
વિકલપ છે.

પ્રાકૃવતક ખતેી કુદરતના વસદ્ધાતં પર 
આધાદરત ખતેી છે. ખતેીખચયા નવહિત્ અને 
ગણુિત્તા ઉત્તમ એિી આ ખતેી છે. આજે 
વિશ્વના મોટા ભાગના દેશોમા ંઆિા નચૅરલ 
ફાવમિંગ- ઝીરો બજટે ખેતીથી ઉતપન્ થરેલા 
ખતે ઉતપાદનની બહુ મોટી માગ છે. િલડયા 
માકકેટ આિી પ્રોડ્ટ માટે ખલુ્ુ ંછે. િડાપ્રધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદી ૨૦૨૨ સધુીમા ંદેશના 
ખડેતૂોની આિક બમણી કરિા કૃતસકંલપ છે.

 પ્ાકૃવતક કૃમિ ઓત્મવનભ્વર ખોડૂતાોથી ઓત્મવનભ્વર 
ભારતના વનિા્વણનંુ જન અશભ્યાન.

- રાજ્યપા્ શ્ી ઓ્ચા્ય્વ દોવવ્રત 

 ઓત્મવનભ્વર ભારતના વનિા્વણ િા્ટો ગજુરાત 
પાોતાનંુ ્યાોગદાન ઓપવા કવ્ટબધિ ્છો. 

- િુખ્િંત્રી શ્ી ભૂપોનદ્રભાઈ પ્ટો્ 

કૃનર ક્ાંનત
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પ્રાકૃવતક ખેતી કરતા પદરિારને દેશી 
ગારના વનભાિ માટે પ્રવતમાસ રૂવપરા 
૯૦૦ની સહાર આપિામાં આિે છે. 
રાજરમાં ર૦૨૦-૨૧ના િરયામા ંએક લાખ 
પ ાંચ  હજાર ખે ડૂત ોને  આિી  ક ુલ  
રૂ. ૫૭.૬૨ કરોડ સહાર ચૂકિિામાં  
આિી છે.

પ્રાકૃવતક ખતેી માટે મોટા પાર ેદકસાનોને 
પ્રેદરત કરિા બારસેગ સેટેલાઇટ અને 
ઈ-ગ્ામ સનેટર જિેા માધરમથી અતરાર 
સધુી આઠ લાખ િીસ હજાર ધરતીપતુ્ોને 
માગયાદશયાન આપિામા ંઆવરંુ છે. આદદજાવત 
વિસતાર અને રાજરમાં છેક છેિાડાના 
વજલ્ા ડાંગન ે૧૦૦ ટકા પ્રાકૃવતક ખતેીરુતિ 
વજલ્ો બનાિી દીધો છે.

િડાપ્રધાનશ્ીના માગયાદશયાન અને 
પ્રરેણાથી પ્રાકૃવતક ખતેીની દદશામા ંઆપણે 
જેટલા આગળ િધીશું તેટલા ખેડૂત અને 
ખેતી સમૃદ્ધ થશે - આતમવનભયાર બનશે 
એમ જણાિતાં મુખરમંત્ીશ્ીએ કહં્ કે 
‘િોકલ ફોર લોકલ’ના મંત્ સાથે પ્રાકૃવતક 
ખેતીથી ઉતપન્ થરેલું અન્ અને ઉતપાદનો 
વિશ્વ સમક્ પહોંચાડી ભારતને જગતગુર 
બનાિિાની નેમ સાકાર થશે.

શ્ી નરનેદ્રભાઈએ િરયા ૨૦૧૯માં 
સિાતંત્ર દદિસે લાલ દકલ્ા પરથી 
આપણને પ્રાકવૃતક ખેતી તરફ િળિાનું 
આહ્ાન કરુિં હતું. આઝાદીનો અમૃત 
મહોતસિ આપણ ેતમેના નતેૃતિમા ંઊજિી 
રહ્ા છીએ તરારે ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં 
રાસારવણક ખાતરોનો ઉપરોગ ઓછો કરી 
ખતેીન ેપણ અમૃતમર બનાિ ેતેિા સિપ્નને 
સાકાર કરિા સૌ કોઈ આગળ આિે તે 

જરૂરી છે.
કેનદ્રીર કૃવરમતં્ી શ્ી નરેનદ્રવસંહ તોમરે 

જણાવ રંુ હતંુ ક ે,  ગુજરાતની ભૂ વમ 
પ્રેરણાદારી છે. આ ધરતી પર ગાંધીજીએ 
જનમ લીધો હતો અને તેમણે દેશની 
આઝાદીની રાહ કંડારી હતી. આ જ 
ભવૂમના રત્ન સરદાર સાહેબ ેદેશી રાજરોને 
એક કરી ભારતન ેઅખડં બનાવરુ ંહતુ.ં હિે 
ગુજરાતના જ પનોતા પુત્ શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોદીએ સમગ્ ભારતને વિકાસની નિી 
રાહ આપી છે. આ િાતની સાવબતી 
િારાસણી ષ્સથત ભગિાન શ્ી કાશી 
વિશ્વનાથ મંદદરનું પુનઃવનમાયાણ, કારાકલપ 
કરીને આપી છે. સામાનર રીત આપણા 
મકાનનું કામ પૂણયા થાર પછી તેમાં કામ 
કરતા શ્વમકોન ેઆપણ ેમહેનતાણુ ંઆપીને 
ભૂલી જઈએ છીએ. પણ િડાપ્રધાનશ્ીએ 
કાશી વિશ્વનાથ મદંદરના પનુ:વનમાયાણ સાથે 
જોડારેલા શ્વમકોને ફકૂલથી િધાિી તેમની 
સાથે ભોજન લીધું હતું. તેમની રાહબરીમાં 
નિા ભારતનું વનમાયાણ થઈ રહ્ં છે. ગામ, 
ગરીબ અને ખેડૂતના કલરાણ માટે તેઓ 
સતત કારયારત છે.

િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદી દેશના 
ગરીબોના કલરાણ માટે સદૈિ વચંવતત છે 
એમ કહેતાં શ્ી તોમરે જણાવરુ ંકે, કોવિડના 
કપરા કાળમા ંદેશના િવંચતો અન ેગરીબોને 
કેનદ્ર સરકાર દ્ારા રૂ. ૧.૬૦ લાખ કરોડનું 
અનાજ વિનામૂલરે આપિામાં આવરું છે.

ગુજરાતની પહેલાંની ષ્સથવત અંગે 
આપણ ેસૌ સારી રીત ેિાકેફ છીએ કે અહીં 
ખેતી માટે પાણી કે િીજળી નહોતી. 
પીિાના પાણીની પણ ભારે સમસરા હતી. 

ખેડૂતોની હાલત ખરાબ હતી, પણ 
તતકાલીન મુખરમંત્ી શ્ી નરનેદ્રભાઈ 
ગજુરાતની આ ષ્સથવતમાં આમલૂ પદરિતયાન 
લાવરા. તેમણે ભગીરથ કારયા કરીન ેવસચંાઇ 
માટે પાણીની ઉપલબધતા સાથે િીજળીની 
વરિસથા કરી હતી. આજે ગુજરાતની 
જમીન અને ખેડૂત સમૃદ્ધ બનરાં છે. એટલું 
જ નવહ, પશુપાલકો અને સાગર ખેડૂઓ 
માટે પણ આરોજનબદ્ધ પગલાં લેિામાં 
આવરા ંહતા.ં શ્ી મોદીની સિંદેનશીલતાનો 
પદરચર તરાં મળે છે કે ગુજરાતમાં દુધાળા 
પશુઓના પણ આંખના મોવતરાના 
ઑપરેશન કરિામાં આિે છે.

પીએમ દકસાન સનમાન વનવધ અતંગયાત 
૧૧.૩૦ કરોડ ખડેતૂોને રૂ. ૧.૬૦ લાખ 
કરોડની સહાર તનેા બનૅક ખાતામા ંજમા 
કરિામા ંઆિી છે. કૃવરકારોન ેરૂ. ૧૬ લાખ 
કરોડનુ ંપાકવધરાણ આપિામાં આવરુ ં છે. 
દસ હજાર એફપીઓન ેરૂ. ૬૫૦૦ કરોડની 
સહાર કરિાની જોગિાઈ કરીન ેખડેતૂો માટે 
પ્રાકૃવતક ખતેી, ટેક્ોલૉજી, પાક વિવિધતા 
અન ેબજાર સાથે જોડાણ કરિાનુ ંઆરોજન 
કરિામા ંઆવરુ ં છે. આતમવનભયાર ભારત 
અવભરાન હેઠળ ભારત સરકાર દ્ારા કૃવર 
ક્તે્મા ંઆતંર માળખાકીર સવુિધા ઊભી 
કરિા રૂ. દોઢ લાખ કરોડની જોગિાઈ 
કરિામાં આિી છે. તનેાથી દેશની કૃવરમા ં
આમલૂ પદરિતયાન આિશ,ે એિો દૃઢ વિશ્વાસ 
શ્ી તોમરે અતં ેવરતિ કરયો હતો.

મુખર સવચિ શ્ી પંકજ કુમારે જણાવરું 
કે િડાપ્રધાનશ્ીના આતમવનભયાર ભારતના 
સિપ્નને સાકાર કરિા ગુજરાત પ્રવતબદ્ધ 
બનરું છે. આતમવનભયાર ભારત માટ ે  
કૃવર અને કૃવરકારો આતમવનભયાર બને તે 
જરૂરી છે.

ગુજરાતે િડાપ્રધાનની પ્રેરણાથી 
આગિી પહેલ કરી કવૃર અને ખાદ્ 
પ્રસંસકરણ એગ્ી વપ્ર િાઈબ્રનટ સવમટનું 
આરોજન આણદંમા ંકરારુ ંહતુ.ં જમેાં ૧૭ 
રાજરો અને કેનદ્ર શાવસત પ્રદેશો સવહત 
જમયાની, ફ્ાનસ અને અમેદરકાની સંસથાઓ 
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અને તજજ્ો જોડારા હતા. જેમાં પ્રાકૃવતક 
ખેતી અંગે સકારાતમક ચચાયા-વિચારણા 
કરિામા ંઆિી છે. આણંદમાં ૭૨૦૦ િગયા 
મીટરમાં રોજારેલા કૃવર પ્રદશયાનમાં ૩૦૦ 
જેટલા સટૉલ ઊભા કરિામાં આવરા હતા.

આ પ્રસગં ેગજુરાતના કૃવર મતં્ી શ્ી 
રારિજીભાઈ પટેલ, રાજરમતં્ી સિયા શ્ી 
જગદીશભાઈ વિશ્વકમાયા, મકેુશભાઈ પટેલ, 
દેિાભાઇ માલમ, વબહારના કૃવર મતં્ી શ્ી 
અમરેનદ્ર પ્રતાપ વસંર, વત્પરુાના સહકાર 
મતં્ી શ્ી રામપ્રસાદ પોલ અન ેપશપુાલન 
મંત્ી શ્ી ભગબાન દાસ, સાંસદ શ્ી 
વમતેશભાઈ પટેલ, ધારાસભરશ્ીઓ, 
પદા વધકારીશ્ીઓ, ગુજરાત એગ્ો 
ઇનડસટ્ીઝના એમડી શ્ી મહેશ વસરં, કેનદ્રીર 
સહકાર સવચિ શ્ી ડી. કે. વસરં, રાજરના 
કૃવર અન ેખડેતૂ કલરાણ વિભાગના સવચિ 
શ્ી મનીર ભારદ્ાજ, સહકાર વિભાગના 
સવચિ શ્ી નવલન ઉપાધરાર, સહકાર 
રવજસટ્ાર શ્ી દિેાંગ દેસાઈ, સંશોધન 
િજૈ્ાવનક સિયા શ્ી ડૉ. બલવજત વસરં, ટી. 
વિજર કુમાર, રાજશે્વર ચડંલે, કલકેટર શ્ી 
મનોજ દવક્ણી, કેનદ્ર અન ેરાજર સરકારના 
અવધકારીઓ તથા ખેડૂતો ઉપષ્સથત  
રહ્ા હતા.

ઓંણદિાં મપ્ - વાઈબ્રન્ટ ગજુરાત સમિ્ટના ભાગરૂપો પ્ાકૃવતક ખોતી 
અંગોનાો રાષ્ટ્ ી્ય સોમિનાર ્યાોજ્યાો હતાો. જો અંતગ્વત રાજ્યભરિાં િતં્રીશ્ીઓો, 
ધારાસભ્યશ્ીઓો, બાોડ્વ વનગિના ્ચ�રિ�નશ્ીઓોની ઉપસ્સ્થવતિાં સજલ્ા 
કક્ાના કા્ય્વકિાો ્યાોજ્યા હતા. જોની ઓ્છોરી ઝ્ક અત્રો પ્સતુત ્છો...

િડોદરા 
આણદંમા ંરોજારેલ વપ્ર - િાઈબ્રનટ ગજુરાત સવમટ કારયાક્રમમા ંિચરુયાઅલી જોડાઈ િડાપ્રધાન 

શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ સબંોધન કરુિં હતુ.ં આ કારયાક્રમના ભાગરૂપ ેિડોદરામા ંવશક્ણમતં્ી 
શ્ી વજતનેદ્રભાઈ િારાણીએ ઉપષ્સથત રહી જણાવરુ ંહતુ ંકે પ્રાકૃવતક ખેતી અપનાિિા માટે 
આણદં ખાત ેવિશરે કારયાક્રમ રોજારો ત ેભારતના ઇવતહાસમા ંસિુણયાદદન છે. દેશભરના ૮ 
કરોડથી િધ ુખડેતૂો આ કારયાક્રમમા ંજોડારા. ખેતીની પદ્ધવત પદરિતયાન લાિી, પ્રાકૃવતક ખતેી 
અપનાિીએ અન ેરાસારવણક ખાતરથી થતા ંનકુસાનન ેબચાિિા માટે સિવે કૃવરકારોનો સહકાર 
જરૂરી છે. પ્રાકૃવતક ખતેીમા ંગજુરાત ગૌરિિંત ુસથાન પામ ેતે માટે િધમુા ંિધ ુખેડતૂો પ્રાકૃવતક 
ખતેી અપનાિ ેઅન ેદેશી ગાર આધાદરત ખતેી અપનાિીએ. ડાગં વજલ્ો પ્રાકૃવતક ખતેી કરતો 
વજલ્ો જાહેર કરિામા ંઆવરો છે. આ કારયાક્રમમા ંવજલ્ા પચંારત પ્રમખુશ્ી અશોકભાઈ 
પટેલ, વજલ્ા વિકાસ અવધકારી શ્ી ડૉ. રાજનેદ્રભાઈ પટેલ, ડૉ. વિજરભાઈ શાહ અને 
મહાનભુાિો સવહત નગરજનો ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. 
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્મહેસાણા

એગ્ી વપ્ર - િાઈબ્રનટ હેઠળ ‘નેચર ફાવમિંગ’ અંગેના નૅશનલ 
કૉનક્િે અતંગયાત મહેસાણામા ંવજલ્ા કક્ાના કારયાક્રમમા ંરાજરના 
આરોગરમંત્ી શ્ી ઋવરકેશભાઈ પટેલે જણાવરું હતું કે પ્રાકૃવતક 
ખેતી થકી ભાવિ પેઢીને શુદ્ધ હિા, પાણી અને જમીન આપિાનું 
ભગીરથ કારયા ખેડૂતોએ કરિાનું છે. ખેડૂતોની આિક બમણી થાર 
તે દદશામાં સરકાર દ્ારા વિવિધ રોજનાકીર કારયો કરાઇ રહ્ાં છે, 
જેનો મહત્તમ લાભ ખેડૂતોને મળરો છે.

દેશના િડાપ્રધાનશ્ીએ તમેના મુખરમતં્ી તરીકેના કારયાકાળમાં 
રાજરમા ંશરૂ કરાિેલા કૃવર મહોતસિના ંમીઠા ંફળ ખેડતૂોન ેમળરાં 
છે. રાજરનો સિાિંગી અન ેસમતોલ વિકાસ થાર ત ેમાટે કૃવરક્તે્ે 
હદરરાળી ક્રાવંત માટે સરકારે કામ કરુિં છે. ‘Lab To Land’ના 
સતૂ્ની પદરપાટી પર ચાલીન ેવિવિધ વબરારણોના લબૅમા ંવનષણાતો 
દ્ારા સશંોધનો કરાિીન ેરાજરભરના ખડેતૂો સુધી પહોંચતા ંકરાિં 
છે. આ તમામ પ્રરાસોના પદરણામ ેઅગાઉ કરતા ંગજુરાતમા ંઆજે 
ખેત ઉતપાદનમાં િધારો થરો છે. રાસારવણક ખાતરના િધુ 
િપરાશના ઉપરોગથી લોકોનંુ તદંરુસત શરીર નાદરુસત બનરુ ંછે. 
આગામી સમરમા ંતદંરુસત રાષ્ટના વનમાયાણમા ંપ્રાકૃવતક ખતેી એ 
આજના સમરની તાતી જરૂદરરાત છે.

િિસારી 
પ્રાકૃવતક ખતેી તરફ રાજર અન ેદેશના ખેડતૂો આગળ આિી 

રહ્ા છે તે ખબૂ આનદંની િાત હોિાનુ ંજણાિતા ંઆદદજાવત વિકાસ 
મતં્ી શ્ી નરેશભાઇ પટેલ ેકહ્ ંહતુ ંકે, રાસારવણક ખાતરનો િધુ 

પડતો ઉપરોગ કરિાથી જમીન વબનઉપજાઉ બની જાર છે. 
રાસારવણક ખાતરનો ઉપરોગ બધં કરી ખડેતૂોન ેપ્રાકૃવતક ખેતી કરી 
ખતે ઉતપાદન િધારિા આહ્ાન કરુિં હતુ.ં રાજર સરકાર દ્ારા 
આપિામા ંખેતીલક્ી સાધન સહાર, સબવસડીનો લાભ લઈ વજલ્ાના 
તમામ ખડેતૂોન ેપ્રાકૃવતક ખેતી કરિા અનરુોધ કરયો હતો.

િરડયાદ

ગ્ામ ગૃહ વનમાયાણ અને ગ્ામવિકાસ મંત્ી શ્ી અજુયાનવસંહ 
ચૌહાણે નદડરાદ ખાતે ઉપષ્સથવત રહી ખેડૂતોને સંબોધન કરતાં 
જણાવરુ ંહતુ ંકે પ્રાકૃવતક ખેતી દ્ારા સમગ્ સૃષ્ટિના બચાિનુ ંઅદભતૂ 
કારયા થાર છે. સરકાર ખેડૂતોની તકલીફોને દૂર કરિા સતત 
પ્રરત્નશીલ છે. ખેડૂતવમત્ોને દર ત્ણ માસે આવથયાક સહાર આપી 
પરૂક બનિાનો પ્રરત્ન કરે છે, તો નિી નિી ટેક્ોલૉજીનો ઉપરોગ 
અન ેતાલીમ િગયો દ્ારા જાણકારી પણ આપી રહી છે, પરંત ુસમગ્ 
જીિસૃષ્ટિ અને પરાયાિરણને ધરાનમાં રાખી હજી રણું કામ કરિાનું 
છે. આના માટે પ્રાકૃવતક ખેતી સરળ અને ઉત્તમ ઉપાર છે. દેશી 
ગારનો વનભાિ કરતા વજલ્ાના ૨૨૦૦ જેટલા પશુપાલકોને 
રૂવપરા ચાર કરોડની સહાર ચૂકિિામાં આિી છે.

્મોરબી
ગુજરાત સરકારના કૃવર ખેડૂત કલરાણ અને સહકાર વિભાગ 

દ્ારા આણંદમાં કૃવર વપ્ર - િાઈબ્રનટ સવમટ રોજિામાં આિી છે. 
જે અંતગયાત પ્રાકૃવતક ખેતી અંગેના રાષ્ટીર સેવમનારના મોરબી 
વજલ્ા કક્ાનો કારયાક્રમ શ્મ, કૌશલર વિકાસ અન ેરોજગાર, રાજર 
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મંત્ી શ્ી વબ્રજેશભાઇ મેરજાની ઉપષ્સથવતમાં રોજારો હતો. આ 
પ્રસંગે મંત્ીશ્ીએ જણાવરું હતું કે ગુજરાત સરકારે ડાંગ વજલ્ાને 
પ્રાકૃવતક વજલ્ો જાહેર કરયો છે. આ દદશામાં મોરબી વજલ્ો આગળ 
િધશે તેિી અપેક્ા અને આશા છે. 

સુરત

‘િાઈબ્રનટ ગુજરાત-૨૦૨૨’ને અનુલક્ીને ‘વપ્ર-િાઈબ્રનટ 
ગુજરાત સવમટ’ અંતગયાત આણંદ ખાતે પ્રાકૃવતક ખેતી અંગેનું 
રાષ્ટીર સંમેલન રોજારું હતું. જે સંદભવે બારડોલીમાં રોજારેલા 
વજલ્ા કક્ાના કારયાક્રમમાં આદદજાવત વિકાસ અને આરોગર 
રાજરમંત્ી શ્ીમતી વનવમરાબહેન સુથારે જણાવરું હતું કે ખેતીમાં 
રાસારવણક ખાતરો અન ેઝરેી કીટનાશક દિાઓનો ઉપરોગ િધતાં 
જમીનમાં રહેલા કૃવરવમત્ જીિજંતુઓનો નાશ, ઉતપાદનખચયામાં 
િધારો અને જમીનની ફળદ્રુપતા પણ રટે છે. ઉપરાંત રાસારવણક 
ખાતરથી ઉતપન્ થતા અનાજના ઉપરોગથી માનિ બીમારીઓનું 
પ્રમાણ િધરું છે અને પશુપક્ીઓ માટે જીિનું જોખમ ઊભું થાર 
છે. આ સંજોગોમાં હિે જમીનની ફળદ્રુપતામાં િધારો થાર તેમ 
જ ‘કેવમકલ ફ્ી’ અનાજનું ઉતપાદન થાર તે સમરની માગ છે. 

રાજકોટ 
રાજકોટના વજલ્ા કક્ાના કારયાક્રમમાં ઉપષ્સથત રહી 

િાહનવરિહાર, પ્રિાસન મંત્ી શ્ી અરવિંદભાઈ રૈરાણીએ પોતે 
ખેડૂતપુત્ હોિાનું ગૌરિ અનુભિતા હોિાનું જણાિી કહ્ં હતું કે 
ખેડૂતોની સમૃવદ્ધ માટે પ્રાકૃવતક ખેતીની આિશરકતાની દદશામાં 
સરકાર આગળ િધી રહી છે, જેથી રાસારવણક પાકના બદલે 
કુદરતી ખોરાક આપણે ખાઈ શકીશું. ખેતીિાડી સાથે બહેનો 
પશુપાલન કરી પૂરક રોજગારી પણ મેળિી શકે છે.

આ તકે ધારાસભર શ્ી લાખાભાઈ સાગદઠરા, કલે્ટર  
શ્ી અરણ મહેશ બાબુ, ઇનચાજયા વજલ્ા વિકાસ અવધકારી શ્ી 

જ.ેકે.પટેલ, પ્રાતં અવધકારી શ્ી વસદ્ધાથયા ગઢિી, ખતેીિાડી અવધકારી 
સિયાશ્ી પી. પી. મારિાદડરા, એ. એલ. સોજીત્ા, જ.ે સી. સતાવસરા 
તથા મોટી સંખરામાં ખેડૂતો ઉપષ્સથત રહ્ા હતા.

બિાસકાંઠા
 દાંતીિાડા કૃવર રુવનિવસયાટી ખાતે વશક્ણ રાજર મંત્ી શ્ી 

કીવતયાવસંહ િારેલાની ઉપષ્સથવતમાં વજલ્ા કક્ાનું પ્રાકૃવતક કૃવર 
સંમેલન રોજારું હતું. આ પ્રસંગે મંત્ીશ્ીએ જણાવરું હતું કે પ્રાચીન 
રુગથી આપણે પ્રાકૃવતક ખેતી સાથે જોડારેલા હતા. આઝાદી 
પછી હદરરાળીક્રાંવત અને શ્વેતક્રાંવત લાિિામાં િધારે પડતાં 
રાસારવણક ખાતરો અને દિાઓના ઉપરોગથી ફારદાઓની 
સાથે નુકસાન પણ થરંુ છે. રાસારવણક ખાતરોના આડેધડ 
ઉપરોગના લીધે માણસના સિાસ્થર પર પણ વિપરીત અસરો 
પડી છે. રાસારવણક ખાતરો અને દિાઓના બેફામ ઉપરોગથી 
કૃવર ઉતપાદન ક્ેત્ે દેશમાં પ્રથમ ગણાતા પંજાબ રાજરમાં કૅનસર 
જેિી બીમારીઓનું પ્રમાણ પણ િધરું છે. •
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કૃવરકારોની આવથયાક સમૃવદ્ધ અને 
સુગમતા માટે ક ૃવર િૈજ્ાવનકો નૂતન 
આવિષકાર કરે એ સાંપ્રત સમરની માગ છે.

નૂતન આવિષકાર રૂપે જૈવિક ખેતી 
કરતાં પ્રાકૃવતક ખેતી િધુ અસરકારક છે. જૈવિક ખેતીમાં બહારના 
દેશોમાંથી લિાતાં અળવસરાં ભારતીર આબોહિામાં જીિી શકતાં 
નથી અને તે માત્ લાકડાં જ ખાર છે. માટી ખાતાં નથી એટલે 
ખેતી માટે કામ આિી શકતાં નથી. આિું હદરરાણાના કૃવર 
િૈજ્ાવનકો દ્ારા થરેલાં સંશોધનોથી ફવલત થરું છે. તેની સામે 
પ્રાકૃવતક ખેતી પદ્ધવત સરળ અને અસરકારક છે.

રાજરપાલ શ્ી આચારયા દેિવ્રતે વપ્ર - એગ્ી સવમટના પ્રારંભે 
જણાવરું હતું કે ગુજરાતની પાિન ધરતીએ સમર સમરે દેશને 
નેતૃતિ પૂરં પાડ્ું છે. આદદકાળથી લઈ આઝાદીના જંગમાં પૂ.
મહાતમા ગાંધી અન ેસરદારસાહેબ ેપોતાનુ ંઅનનર રોગદાન આપરું 
હતું. િતયામાનમાં પણ દેશના સિાિંગી વિકાસ માટે રાત-દદિસ 
પદરશ્મની પરાકાષ્ઠા સર્જીને મહેનત કરતા િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઇ મોદી પણ આ જ ધરતીનું સંતાન છે.

ગુજરાતના તતકાલીન મુખરમંત્ીશ્ી અને હાલના દેશના 

િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ શરૂ કરેલા િાઈબ્રનટ ગુજરાત 
સવમટ રાજરના ઔદ્ોવગક વિકાસ સાથે વિવિધ કે્ત્ોમાં 
રોકાણકારો અને લોકો માટે નિો માગયા પ્રશસત કરયો છે.

આ અિસરે રાજરપાલ શ્ી આચારયા દેિવ્રત તથા મહાનભુાિોએ 
પોરબંદર વજલ્ાના ખાપટમાં કૃવર કૉલેજ, નિસારીમાં દફશરીઝ 
કૉલેજના ભિન સવહત મહેસાણા વજલ્ાના સુંશી અને િલસાડ 
વજલ્ાના ચણિાઈમાં સેનટ્લ ઑફ એ્સલેનસનું ઈ-લોકાપયાણ, 
પાટણમાં કૃવત્મ બીજ દાન લૅબનું લોકાપયાણ કરિા સાથે આણંદ 
કલેકટર કચેરી દ્ારા પ્રાકૃવતક ખેતી માટે તૈરાર કરિામાં આિેલી 
િેબ સાઇટનું લૉષ્નચંગ કરુિં હતું.

રાજરપાલશ્ીએ આતમવનભયાર ફામયાસ ઑફ ગજુરાત : રોડ મપે 
- ૨૦૩૦, આણદં કૃવર રવુનિવસયાટી ઍટ અ ગલાનસ,શ્વતેક્રાવંત ક્તે્ે 
અગ્સેર ગુજરાત અન ેસહકાર વિભાગ દ્ારા તૈરાર કરિામા ંઆિેલ 
ગવિયાત સહકારી ક્તે્ વિરરક પષુ્સતકાઓનુ ંવિમોચન કરુિં હતંુ.

વાઈબ્રન્ટ ગજુરાત થકી રાોકાણકારાોનો ઓકિશી રાજ્યની સખુ અનો 
સમ્ૃસધિનો નવી વદશાિાં ્ઈ જવાનાો િાગ્વ વડાપ્ધાન શ્ી નરોનદ્રભાઈ 
િાોદીઅો પ્શસત ક્યાયો ્છો : કોનદ્રી્ય િંત્રી શ્ી પરસાોત્તિભાઈ રૂપા્ા

પ્રાકૃનતક ખેતી દ્ારા સહકારી 
ક્ેત્િો િિા યુગ્માં પ્રિેિ

કૃનર ક્ાંનત
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આ તકે કેનદ્રીર મંત્ી શ્ી પરસોત્તમભાઈ 
રૂપાલાએ કહ્ં કે િાઈબ્રનટ ગુજરાતનું આ 
દસમંુ સંસકરણ નિી ઊંચાઈ સથાવપત 
કરશ.ે િાઈબ્રનટ ગજુરાત થકી રોકાણકારોને 
આકરથી રાજરની સુખ અન ેસમૃવદ્ધન ેનિી 
દદશામાં લઈ જિાનો માગયા િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઇ મોદીએ પ્રશસત કરયો છે. 
રોકાણકારો, નીવત-વનધા યારકો અને 
ઉપભોતિાને એક છત્ નીચે લાિિામાં 
િાઈબ્રનટ ગુજરાત સફળ રહ્ં છે.

આતમવનભયાર ભારત રોજના હેઠળ 
કેનદ્ર સરકાર દ્ારા રૂ. એક લાખ કરોડની 
જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. કૃવર, ડેરી 
અને પશુપાલન ક્ેત્માં નિા પ્રરોગો અને 
સંશોધન કરિા માટ ે સરકાર સતત 
પ્રોતસાહન આપી રહી છે. રોકાણકારો અને 
કૃવરકારોએ તનેો લાભ લેિો જોઈએ. મતસર 
ઉદ્ોગ અને રાસચારા માટે નિપ્રિતયાન 
કરિા અન ેઉદ્ોગ સાહવસકતાન ેપ્રોતસાહન 
આપિા ૫૦ ટકા કવૅપટલ સબવસડી 
આપિામાં આિે છે. એક જ ઉદ્ોગ માટે 
બંને રોજનાનો લાભ લઈ શકાર છે. શ્ી રૂપાલાએ કહ્ં હતું કે 
ગુજરાતમાં ફકૂડ પ્રોસેવસંગ ઉદ્ોગમાં વિપુલ તકો રહેલી છે. િૅલરુ 
ઍદડશન સાથે પ્રોસેવસંગ અને પૅકેવજંગ તથા માકકેદટંગન બાબતમાં 
સરકાર દ્ારા ઉદાત્તભાિે સહાર કરિામાં આિે છે. તેનો લાભ 
ખેડૂતોએ લેિો જોઈએ. તેમણે કેનદ્ર સરકારની વિવિધ રોજનાની 

માવહતી આપી હતી.
કૃવરમંત્ી શ્ી રારિજીભાઈ પટેલે જણાવરું હતું કે ગુજરાતમાં 

િાઈબ્રનટ ગુજરાત સવમટના કારણે રોકાણો િધતાં સમૃવદ્ધ અને 
જનસખુાકારીમા ંિધારો થરો છે. રોજગારીની તકો િધારે ઉજ્જિળ 
બની છે. એના કારણે જ દેશમાં સૌથી િધુ રોજગારી ગુજરાત 
રાજર પૂરી પાડી રહ્ં છે. જે િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીની 

 આણંદ્માં રૂનપયા ૨૩૫૯ કરોડિા સ્મજૂતી કરારો થયા
આણંદ કૃનર યુનિિનસ્ષટી ખાતે યોજાયેલી નપ્ર-િાઇબ્રનટ સન્મટ્માં રાજયિા 

કૃનર ક્ેત્્માં રોકાણો ્માટે રૂ. ૨૩૫૯ કરોડિા સ્મજૂતી કરારો કરિા્માં આવયા 
હતા. રાજયપાલ શ્ી આચાય્ષ દેિવ્રત, કેનદ્રીય ડેરી ્મંત્ી શ્ી પરસોત્ત્મરાઈ 
રૂપાલા તથા ્મહાિુરાિોિી ઉપપસથનત્મા ંથયલેા સ્મજતૂી કરારોિી નિગત... 
•	 આમાન્ા	ઓર્ગેનિક	પ્ા.	નિ.	દ્ારા	૧૫૦	કકિો	નિટર	પ્નિકિિ	ક્ષમિા	માટે	

ઇથેિોિ	પિાનટ	માટે	રૂ.	૧૯૨	કરોડિા	સમજૂિી	કરાર.	
•	 ઇસકોિ	બાિાજી	ફૂડ	દ્ારા	 નિંમિિર્રમાં	સ્ેકિા	ઉત્ાિિ	માટે	ફ્ોઝિ	

્ોટેટો	બેઇઝ	પિાનટ	માટે	રૂ.	૫૦૦	કરોડિા	સમજૂિી	કરાર.	
•	 ર્ાંધીિર્રમાં	એગ્ી	પ્ોડ્યુસ	ગ્ીિ	ઈ-કૉમસ્સ	પ્ોજેકટ	માટે	રૂ.	૨૦૦	કરોડિા	

સમજૂિી	કરાર.
•	 DAPS	ઇનફા	પ્ા.	નિ.	૧૫૦	કકિોનિટર	ક્ષમિાિા	પિાનટ	માટે	રૂ.	૧૯૨	કરોડ.
•	 ્ારસ	સ્ાઇસીસ	દ્ારા	રાજકોટ	ખાિ	ેરૂ.	૧૦૦	કરોડિા	ખર્સથી	ડીિાઇઝશેિ,	

્કે	િાઉસ,	સોટેક્ષ	અિ	ેસ્ાઇસ	ગ્ાઇનનડરં્	માટે	કરાર
•	 ્ય્ુ ીએિ	દ્ારા	રૂ.	૫૦૦	કરોડિા	ખર્સથી	િિેજમાં	૫૦૦	કકિોનિટર	પ્નિકિિિી	

ક્ષમિાિા	ઇથિેોિ	પિાનટ	માટે	કરાર
•	 સેનટ્રિ	ઇનનસટટ્ટૂ	ઓફ	બ્કેીસ	વૉટર	ઍનડ	એનગ્કલરર	દ્ારા	માળખાર્િ	

સયુનવધા	માટે	 રૂ.	 ૨૫	કરોડ.	િયુિા	 કેનમકલસ	પ્ા.	 નિ.	દ્ારા	 પ્નિકિિ	૫૦૦	
કકિોનિટર	ક્ષમિાિા	ઇથિેોિ	પ્ોજકેટ	માટે	રૂ.	૬૫૦	કરોડિા	સમજિૂી	કરાર.

•	 રાજ્માં	રોખા	અિે	મકાઈમાંથી	ઇથેિોિ	પિાનટ	સથા્વા	માટે	કરાર.
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દેન છે. રાજર સરકાર દ્ારા કૃવરના સિાિંગી વિકાસ તથા ખડેતૂોના 
કલરાણ માટે અનેક પગલાં લેિામાં આવરાં છે. જળ સંચર, ખાતર 
અને િીજળીની સુલભતા ઉપરાંત રોજનાકીર લાભોના પ્રદાનથી 
ખેડૂતોની આિક બમણી કરિાના પ્રરાસો કરિામાં આિી રહ્ા 
છે. લો કોસટ ખેતી અને પ્રાકૃવતક ખેતીને સરકાર દ્ારા પ્રોતસાહન 
આપિામાં આિી રહ્ં છે.

સહકાર રાજર મંત્ી શ્ી જગદીશભાઈ વિશ્વકમાયાએ કહ્ં હતું 
કે ગજુરાત ેવિકાસના તમામ ક્તે્ોમા ંસમગ્ દેશ અન ેવિશ્વન ેદદશા 
બતાિી છે. ગુજરાતનું સહકારી માળખું દેશભરમાં મોખરે છે.
આઝાદીનાં ૭૦ િરયા બાદ િડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઇ મોદીએ 
સહકાદરતા વિભાગ શરૂ કરયો છે. સહકાર દ્ારા જ ખડેતૂો સમૃવદ્ધના 
માગયા તરફ આગળ િધશે એિો વિશ્વાસ તેમણે વરકત કરયો હતો.

અમૂલના સથાપક વત્ભુિનદાસ પટેલે બે મંડળીથી શરૂ કરેલ 
દૂધ ઉતપાદક સહકારી દૂધ મંડળીઓની સંખરા આજે ૧૭ હજારે 
પહોંચી છે. જેમાં ૩૫ લાખથી િધુ સભાસદો છે. અમૂલ આજે 
િૈવશ્વક બ્રાનડ બની ચૂકી છે. અમૂલ એ સમગ્ દેશમાં સહકાદરતાનું 
ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરં પાડ્ું છે.

કૃવર રાજર મંત્ી શ્ી મુકેશભાઈ પટેલે જણાવરું હતું કે સમગ્ 
દેશના ખેડૂતોની આિક િરયા-૨૦૨૨ સુધીમાં બમણી થાર તે માટે 
કેનદ્ર અન ેરાજર સરકાર સિયાગ્ાહી પગલાં લઈ રહી છે. ગુજરાતમાં 
હિે મકાઈ અને ચોખામાંથી ઇથેનોલ બનાિિા માટેના સમજૂતી 
કરાર આ સવમટમાં કરિામાં આવરા છે. રાજરના ખેડૂતો પ્રાકૃવતક 
ખેતી તરફ િળે તે માટે ગામડાઓમાં કૃવરવનષણાતો દ્ારા વરાપક 
સમજ આપિામાં આિશે.

આ પ્રસંગે રાજર મંત્ી શ્ી વજતુભાઈ ચૌધરી, શ્ી દિેાભાઈ 
માલમ, વત્પુરાના ગૃહમંત્ીશ્ી રામપ્રસાદ પૌલ, શ્મમંત્ીશ્ી 
ભગબાન ચંદ્ર દાસ, વબહારના કૃવરમંત્ીશ્ી અમરનેદ્ર પ્રતાપ વસંહ, 
કૃવર અને ખેડૂત કલરાણ વિભાગના સવચિ શ્ી મનીર ભારદ્ાજ, 
સહકાર વિભાગના સવચિ શ્ી નવલન ઉપાધરાર, કનેદ્ર રાજર 
સરકારના ઉચ્ચ અવધકારીઓ, પદાવધકારીઓ, કવૃર િૈજ્ાવનકો, 
પ્રગવતશીલ ખેડૂતો, કવૃરવનષણાતો સવહત વિશાળ સંખરામાં ખેડૂતો 
હાજર રહ્ા હતા. • 

આણંદ ખાતે કૃનર પ્રદિ્ષિિે  
ખુલું ્મૂકતા રાજયપાલશ્ી

રાજ્્ાિ	શ્ી	આરા્્સ	િેવવ્રિજીએ	કેનદ્ી્	મંત્ી	શ્ી	
્રસોત્તમભાઈ	રૂ્ાિા,	રાજ્િા	કૃનિમતં્ી	શ્ી	રાઘવજીભાઈ	
્ટેિિી	ઉ્નસથનિમાં	આણંિ	કૃનિ	્યુનિવનસ્સટીિા	સ્ૉટ્સસ	
મેિાિમાં	્ોજવામાં	આવેિા	એગ્ો	એનડ	ફૂડ	પ્ોસેનસંર્,	
ફિકેસી	બા્ોર્સૅ	કૃનિ	ક્ોિ	ટેક્ોિૉજીિા	પ્િશ્સિિે	ખયુલયું	
મૂક્યું	િિયું.	

રાજ્્ાિશ્ીએ	 નવનવધ	 સટૉિિી	 મયુિાકાિ	 િઈ	
પ્િશ્સિિયુ	ંનિરીક્ષણ	કરી	અદ્યિિ	ટેક્ોિૉજીિી	જાણકારી	
મેળવી	િિી.	આ	પ્િશ્સિમા	ંઅદ્યિિ	કૃનિ	અરં્િેી	જાણકારી	
આ્િા	ંનવનવધ	પ્કારિા	૩૦૦થી	વધયુ	પ્િશ્સિ-સટૉિો	ઊભા	
કરવામાં	આવ્ા	છે.	જેમાં	ખાસ	કરીિે	પ્ાકૃનિક,	જૈનવક	
ખેિી,	ડેરી	્ શયુ્ાિિ,	મતસ્	્ ાિિ,	િેમ	જ	કૃનિ	નવિ્ક	
નવનવધ	આધયુનિક	્ંત્સામગ્ી	અિે	પ્ાકૃનિક	ખેિી	કરિા	
ખેડૂિોિા	સટૉિો	પ્િનશ્સિ	કરવામાં	આવ્ા	છે.	ર્ોબર	ર્ૅસ	
પિાનટિયું	 પ્િશ્સિમાં	 નિિશ્સિ	 કરવામાં	આવ્યું	 છે.	આ	
પ્િશ્સિિે	ખેડૂિોએ	્ણ	નિિાળી	કૃનિ	નવિ્ક	અદ્યિિ	
ટેકિોિૉજીિી	જાણકારી	મેળવી	િિી.
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રારત્માં ફૂડ 
અિે એગ્ો 
ઇનડસટ્ીઝ્માં 
રોકાણિી 
નિપુલ તકો

આણંદ કૃવર રુવનિવસયાટીમાં િાઈબ્રનટ 
ગુજરાત સવમટ - ૨૦૨૨ના ભાગરૂપે 
રોજારેલ એગ્ી વપ્ર - ઇિેનટ એગ્ો અને 
ફકૂડ પ્રોસેવસંગ સવમટના બીજા દદિસ ેએગ્ો 
પ્રોસેવસંગ ઍનડ ઇનફ્ાસટ્કચર ચલૅનેજ ઍનડ 
પ્રોટ ેષ્ નશરલ વિરરક જ્ાન સત્માં 
એવગ્કલચર ઍનડ પ્રોસેસડ ફકૂડ પ્રોડ્ટ 
એ્સપૉટ યા  ડેિલપમે નટ ઑથૉદરટી  
(અપેડા)ના વનદદેશક શ્ી તરણ બજાજે 
મહત્િપૂણયા જાણકારી આપતાં કહ્ં કે 
પાછલા ંિરયોમા ંકોરોના હોિા છતાં સરકારે 
ફકૂડ અને એગ્ો ઇનડસટ્ીઝને કોઈ પ્રૉબલેમ 
આિિા દીધો નથી. જરૂર પડી તરાં ખાસ 
ટ્ેન ચલાિિામાં  આિી હતી અને 
લોવજષ્સટક માટે વિમાનોનો પણ ઉપરોગ 
કરિામા ંઆવરો હતો. ગરા િરવે આ ઉદ્ોગ 
૨૯ ટકાના દરથી વૃવદ્ધ પામરો હતો. 
આપણા દેશમાં ફકૂડ ઍનડ એગ્ો ક્ેત્માં 
રોકાણ માટે વિપુલ શ્રતા રહેલી છે.

ફકૂડ ઍનડ એગ્ો સે્ટરનું વનકાસમાં 
રોગદાન જોઈએ તો તેમાં ભારત નિમું 
સથાન ધરાિે છે. જરારે આરાત કરિામાં 
૧૨મંુ સથાન છે. સમગ્ વિશ્વમાં કુલ 
વનકાસમાં ભારતની વહસસેદારી ૨.૧ ટકા 
છે. એ જ પ્રકારે આરાતમાં ૧.૧ ભાગીદારી 
છે. વનકાસ િધારિા માટે કેનદ્ર સરકાર દ્ારા 
કેટલાક મહત્િપૂણયા કદમ લેિામાં આિી 
રહ્ાં છે. નિી માકકેટ સાથે જોડાણ કરિા 

પ્રરાસો ચાલી રહ્ા છે.
હાલમાં ખેડૂતને જમીનના સાપેક્માં 

ઊપજ ઓછી છે અને ખેત ઉતપાદનોની 
પડતર ઊંચી આિે છે. આ માટે જમીનનો 
મહત્તમ ઉપરોગ કરીને ટેક્ોલૉજીના 
સમનિરથી આ સમસરાનો ઉકેલ લાિિાનો 
પ્રરાસ થઇ રહ્ો છે. હિે વનકાસની માગ 
હોર એિાં ફળો અને શાકભાજીની 
વિવિધતા િધારિાની જરૂરત છે. આપણે 
રુરોવપરન રુવનરનના માપદંડો પ્રમાણેના 
ખેત ઉતપાદન કરિાં પડશે. માકકેટ એ્સેસ 
િધારિી પડશે. ભારતમાં આ ક્ેત્ માટે 
વિકાસનું એકદમ અનુકકૂળ િાતાિરણ છે.

ભારત સરકારના ફ કૂડ પ્રોસેવસંગ 
ઇનડસટ્ીઝના ખાસ સવચિ શ્ી મનોજ 
જોરીએ જણાવરું કે ફળ અને ફકૂડ પ્રોસેવસંગ 
ક્ેત્ે ગુજરાતમાં વરાપક શ્રતાઓ રહેલી 
છે. ગજુરાતમા ંબનાસકાઠંા અન ેસાબરકાઠંા 
વજલ્ામાં બટાકાનું મહત્તમ ઉતપાદન થાર 
છે. સમગ્ દેશમા ંગજુરાતમા ંબટાકાનુ ં૩૦ 
ટકા પ્રોસેવસંગ થાર છે. ગુજરાતે ખેડૂતોના 
સહરોગથી બટાકાના પ્રોસેવસંગ માટે 
આધુવનક પલાનટ ઊભા કરાયા છે.

ગજુરાતમા ંસૌરાષ્ટની કેસર કેરી અને 
ભાિનગર, અમરેલી વજલ્ામા ં ઉતપાદદત 
થતી સફેદ ડુંગળી, કચછની ખારેકની 
વનકાસની પણ વિપલુ તકો રહેલી છે. આ 
માટે કેનદ્ર સરકાર દ્ારા એફ.પી.ઓ.ને 

પોતાની ખતેપદેાશોના વનકાસ માટે દકસાન 
રેલ દ્ારા સહરોગ આપિામા ંઆિી રહ્ો 
છે. દેશના ખડેતૂોન ેપોતાના માલની વનકાસ 
માટે ઑપરેશન ગ્ીન રોજના હેઠળ ૫૦ ટકા 
સબવસડી આપિામા ંઆિ ેછે. પ્રધાનમતં્ી 
ફોમયામેશન રોજના હેઠળ રૂ. ૧૦ હજાર કરોડ 
અને પીએલઆઇ હેઠળ રૂ. ૧૦,૯૦૦ 
કરોડની ફાળિણી કરિામા ંઆિી છે.

એગ્ી વબઝનસે કનસલટનટ તરીકે િવૈશ્વક 
સતરે કારયારત શ્ી ગાથ અકીનસન િચરુયાઅલ 
માધરમથી જોડારા હતા. તમેણ ેજણાવરુ ં કે 
િૈવશ્વક સતર ે એગ્ો પ્રોસેસ સે્ટર તીવ્ર 
સપધાયાતમક બનરુ ંછે, તરારે આ બાબત ેપરુિઠા 
કેષ્નદ્રત અપ્રોચન ેસથાન ેમાકકેટ કેષ્નદ્રત અપ્રોચની 
જરૂર છે. ગુજરાત એગ્ો ઇનડસટ્ીઝ 
કૉપયોરેશનના મનૅવેજંગ દડરેકટરશ્ી મહેશ વસરંે 
જણાવરુ કે ખતે ઉતપાદન પર પ્રવક્રરા કરિા 
સવહત કે્ત્મા ં નિી ટેક્ોલૉજીનો અમલ 
કરિા સવહત અનકેવિધ પડકારો છે. અથાણાં 
ઉપરાતંની િાનગીઓ બનાિિાની પ્રવક્રરા એ 
ફકૂડ પ્રોસવેસગં છે. શ્ી સવચન શમાયાએ એગ્ો 
પ્રોસવેસગં ચલૅનેજીસ વિશ ેિાત કરતા ંકહં્ કે 
ખડેતૂોન ેતમેની આ ખતે ઉતપાદન માટેની 
શવતિઓથી િાકેફ કરિા આિશરક છે. 
ખડેતૂોના જૂથ બનાિી તમેના પાસ ેમાગણી 
મજુબ ખતેી કરિા પ્રોતસાવહત કરી શકાર. આ 
સેવમનારમાં ખેડૂતો અને રુવનિવસયાટીના 
અધરાપકો ઉપષ્સથત રહ્ા હતા.

કૃનર ક્ાંનત
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ટેક્ોલૉજીિા ઉપયોગ 
દ્ારા ખેતી્માં િુકસાિ 

ઘટાડી િકાય 
આણંદ કૃવર રુવનિવસયાટીમાં િાઈબ્રનટ 

ગુજરાત સવમટ - ૨૦૨૨ના ભાગરૂપે 
રોજારેલ એગ્ી વપ્ર - ઇિેનટ એગ્ો અને 
ફકૂડ પ્રોસેવસગં સવમટના બીજા દદિસ ેસમાટયા 
એવગ્કલચર - રોલ ઑફ ટેક્ોલૉજી ઇન 
ટ્ાનસફોમયાદરંગ એવગ્કલચર વિરરક જ્ાન 
સત્માં વિવિધ વનષણાતોએ કૃવરમાં 
દડવજટલ, વમકેવનકલ, બારો અને નેનો 
ટેક્ોલૉજી અગં ેપોતાના વિચારો રજ ૂકરાયા 
હતા. આ સેવમનારમાં નીવત આરોગના 
વસવનરર ઍડિાઇઝર ડૉ. વનલમ પટેલે 
જણાવરું કે ખેડૂતોના જીિનને િધુ બહેતર 
બનાિિા ગ્ામર વિસતારના રુિાનોન ે
ટેક્ોલૉજી સાથે જોડી તેમનામાં રહેલી 
ક્મતા ને  બહાર  લ ાિ ી  ખે ડૂ ત ોન ી 
સમસરાઓનુ ંસમાધાન કરિામા ંઆિી રહ્ં 
છ ે. ભારત-2 પ્રોજે્ટ હ ેઠળ ગ્ામર 
વિસતારમાં ઇનટરનેટ અને બ્રૉડબૅનડનો 
વરાપ િધારિામાં આિી રહ્ો છે, જેથી 
ટેક્ોલૉજીનો ખેડૂતો િધુમાં િધુ ઉપરોગ 
કરી શકે. 

નીવત આરોગે ક ૃવર નીિ હેઠળ 
ઈ-ચોપલ, વબગ બાસકેટ, વમલક મતં્, નીજા 
કાટ યા જેિા પ્રોજે્ટ શરૂ કરી ગ્ામર 
વિસતારમાં પદરિતયાનો લાિિામાં સફળતા 
મળી છે. નીવત આરોગ દ્ારા વિવિધ 
સસંથાઓના સહરોગથી નાણાકીર સહરોગ 
પૂરો પાડિામાં આિી રહ્ો છે. કનેદ્ર 

સરકારના સંરુતિ સવચિ સુશ્ી સૌવમતા 
વબસિાસે જણાવરું કે ગુજરાત અને ખાસ 
કરીન ેઆણદંની ભૂવમ એગ્ો ટેક્ોલૉજીના 
નતૂન સશંોધનોની ભવૂમ છે. સહકાદરતાના 
માધરમથી શ્વેતક્રાંવતનું જનક આણંદ રહ્ં 
છે. હિે બદલાતા જતા સમર અને 
બજારની માગ મુજબ કેટલાક બદલાિની 
ખાસ આિશરકતા છે. પાછલા દશકોમાં 
આપણે જોરું છે કે ભારતના કુલ રરેલુ 
ઉતપાદનમાં કૃવરક્ેત્નો ફાળો ૬૦થી ૭૦ 
ટકા જટેલો રહ્ો છે. આ આકંડાકીર પ્રમાણ 
ઓછંુ છે, પણ એનો મતલબ એિો વબલકુલ 
નથી કે જીડીપીમા ંકૃવર કે્ત્નો ફાળો રટ્ો 
છે, પણ ભારતમાં અનર ક્ેત્નો ફાળો 
િધિાના કારણે કૃવરના રોગદાનનો ફાળો 
ઓછો દેખાર છે.

ભારતની હાલની ષ્સથવત એિી છે કે 
પાદરિાદરક કારણોથી ખેડૂતો પાસે નાના 
ટુકડાની જમીન હોર એનું પ્રમાણ િધતું 
જાર છે. હિે ઓછી જમીનમાં કૃવર 
ઉતપાદન િધારિા માટે હિે વમકવેનકલ 
ટેક્ોલૉજીના વિવનરોગ વસિાર કોઈ 
બીજો વિકલપ નથી. નાના અને સીમાંત 
ખેડૂતોને સહારક હોર એિી વમકેવનકલ 
ટેક્ોલૉજીના િાસતવિક અમલથી પ્રવત 
એકર ઉતપાદનનું પ્રમાણ િધારી શકાશે. 
વમકેવનકલ ટેક્ોલૉજીના વિવનરોગથી 
જંતુનાશક તથા ખાતર, પેસટીસાઇડનો 
વિિેકપૂણયા અને અસરકારક ઉપરોગ કરી 
શકાશે .  હ િે  ત ો  સુપર ઍડિાનસ 
ટેક્ોલૉજીનો સમર આિી ગરો છે. 

ભારતમા ંહિ ેદરમોટ સષે્નસગં તથા રોબોટ, 
ડ્ૉન જેિાં સાધનોનો ખેતીમાં ઉપરોગથી 
ખેડૂત ખાતર અને જંતુનાશક દિાઓનો 
જરૂર હોર એટલો િપરાશ કરી શકાર છે. 
દેશના સંશોધકોએ એ દદશામાં કામ 
કરિાની આિશરકતા છે. 

ઇસરો અમદાિાદના સપસે ઍષ્પલકેશન 
સેનટરના ગ્ુપ ડારરે્ટર શ્ી વબમલકુમાર 
ભટ્ાચારવે કહ્ કે ખેડૂતો અને એગ્ો 
ઇનડસટ્ીઝન ેફેરફારની આિશરકતા રહે છે. 
સપેસ ટેક્ોલૉજીના ઉપરોગથી ખેડૂતોને 
ફારદો થાર, પાક િીમાનો લાભ મળી રહે 
તે માટે કારયા કરિામાં આિી રહ્ં છે. દદન 
-પ્રવતદદન િપરાશકારોની સંખરામાં ઉમેરો 
થઇ રહ્ો છે. ઇસરો દ્ારા પડકારો સામે 
િધુ સારં કારયા કરિા સંશોધનો કરિામાં 
આિી રહ્ાં છે. ખાનગી ઇનડસટ્ીઝ સાથે 
સંપક્ક કરી આ ક્ેત્માં િધુ સારં કારયા થશે 
તિેી આશા તમેણ ેવરતિ કરી હતી. ક્રોપીન 
ટેક્ોલૉજીના શ્ી કૃણાલ પ્રસાદે જણાવરું 
કે દેશમાં ૪૦ ટકા જેટલા ખેડૂતો સમાટયા 
ફોનનો ઉપરોગ કરી રહ્ા છે. દેશના 
મહત્તમ ખે ડૂ ત ો  વિ વિધ પ્રક ારની 
ટેક્ોલૉજીનો ઉપરોગ કરતા થાર તો 
ખતેપદેાશોના ઉતપાદનમા ંથતુ ંઅંદાજ ે૩૦ 
ટકા જેટલું નુકસાન રટાડી શકાર છે.

રરિૉલયુિિરી રરસચ્ષ ઇિ 
ધ એનગ્કલચર િૅલયુ ચેઈિ 
નિરયક સેન્મિાર યોજાયો

આણંદ કૃવર રુવનિવસયાટીમાં િાઈબ્રનટ 
ગુજરાત સવમટ - ૨૦૨૨ના ભાગરૂપે 
રોજારેલી એગ્ી વપ્ર-ઇિેનટ એગ્ો અને ફકૂડ 
પ્રોસે વસંગ સવમટના બીજા દદિસે 
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દરિૉલરુશનરી દરસચયા ઈન ધ એવગ્કલચર 
િૅલરુ ચેઈન વિરરક જ્ાન સત્માં વિવિધ 
વનષણાતોએ પોતાના વિચારો રજૂ કરાયા 
હતા. ઇષ્નડરન ઇષ્નસટટ્ૂટ ઑફ સીડ 
સારનસના ડૉ. સંજર કુમારે જણાવરું કે 
ઉત્તમ ગુણિત્તા ધરાિતા બીજનું િાિેતર 
કરિાથી કવૃર ઉતપાદનમાં ૧૫થી ૨૦ 
ટકાનો િધારો કરી શકાર છે. ભારત જેિા 
દેશમા ંસારા ંવબરારણોના સજયાન માટે કામ 
થઈ રહ્ં છે. આપણા દેશને િરયા ૨૦૩૦ 
સુધીમાં ૩૫૦૦ હજાર મૅ વટ્ક ટન 
ખાધાન્ની જરૂરત પડશે. એને સંતોરિા 
માટે સારાં વબરારણોની આિશરકતા 
ખેડૂતોને રહેશે. 

કેનદ્ર સરકાર દ્ારા હાલમાં ખેડૂતોને 
સારા વબરારણની જાતો મળી રહે એ માટે 
વિવિધ પગલાં લેિામા ંઆિી રહ્ા ંછે. ૧૭ 
રાજરોમાં બીજ વનગમો કારયારત છે. ૫૦ 
મોટા અને ૫૦૦ જેટલા નાના તથા 
માધરમ કદના બીજ-ઉતપાદકો કારયારત છે. 
હિે સમગ્ વિશ્વે જળિારુ પદરિતયાનની 
અસરો અન ેબજારની માગ પ્રમાણે બીજનું 
ઉતપાદન કરિાની જરૂદરરાત છે. તજજ્ શ્ી 
સેલિારાજ અરાિાઝીએ જણાવરું કે કેનદ્ર 
સરકાર દ્ારા ખેડૂતોની આિકમા ંવૃવદ્ધ સાથે 
તેમના સિાસ્થરિધયાક ખેતપાકોનું િાિેતર 
િધ ેએિા પ્રરત્નો કરિામા ંઆિી રહ્ા છે. 
કૃવરકારોમાં ઉદ્ોગ સાહવસકતા આિે તે 
માટે ટેષ્ક્કલ સહાર ઉપરાંત માગયાદશયાન 
આપિામાં આિે છે. 

કેનદ્ર સરકાર દ્ારા ખડેતૂોની માકકેટ સાથે 
જોડાણ કરીન ેલોકોની જરૂદરરાત પ્રમાણેના 
પાકોનું િાિેતર કરિા માટે પ્રોતસાવહત 
કરિામાં આિે છે. ખાસ કરીને રુિાનોને 
અને દેશના આદદિાસી ખેડૂતોને કૃવરલક્ી 
તાલીમ આપી એની ખેતીન ેસમૃદ્ધ કરિામાં 
આિ ેછે. મવહલાઓન ેમલૂરિધયાન કૃવર માટે 
તાલીમબદ્ધ કરિામાં આિે છે.

આ સવેમનારમા ંમધર પ્રદેશ રાજર કૃવર 
બજાર બોડ યાના એમ.ડી. શ્ી વિકાસ 
નારિાલે જણાવરું કે ખેડૂતોને પોતાની કૃવર 

પેદાશોના પોરણક્મ ભાિ મળી રહે એ 
માટે એ.પી.એમ.સી.ને હાઇટેક બનાિિી 
પડશે. તેમણે ઉમેરુિં કે ખેડૂતો માકકેટ રાડયામાં 
આિે તેના બદલે જો માકકેટ રાડયો સામે 
ચાલીને ખેડૂતો સુધી પહોંચે તો ખેડૂતોને 
રરેબેઠાં ગ્ેદડંગના આધારે પાક ઊપજના 
સારા ભાિ મળી રહેશ.ેમધર પ્રદેશમા ંઆિો 
પ્રરોગ હાથ ધરિામાં આવરો છે.

આ સેવમનારમાં ફ્ાનસના શ્ીરુત 
ફે્નકોઇસ ેએ હાઈબ્રીડ અન ેનિા ંવબરારણો 
અંગે વિસતૃત માવહતી આપી હતી.

કૃનર ક્ેત્ે િેિો બાયો 
ટેક્ોલૉજીથી આ્મૂલ 

પરરિત્ષિ આિિે
આણદં કૃવર રવુનિવસયાટીમા ંએગ્ો ઍનડ 

ફકૂડ પ્રોસેવસંગ ઉપર રોજારેલી વત્દદિસીર 
પ્રી-િાઈબ્રનટ ગુજરાત સવમટ ૨૦૨૧ના 
બીજા દદિસે કૃવર ક્ેત્ે બારો ટેક્ોલૉજી 
અન ેનનેો ટેક્ોલૉજીના વરાપ, શ્રતાઓ 
અને તકો ઉપર જ્ાનસત્ રોજારું હતું. 

આ જ્ાનસત્માં ઇફકોના એએસડી 
વિભાગના િડા શ્ી તરનેનદુ વસંરે જણાવરું 
હતું કે ઇફકો ખેડૂતોના ઉતપાદન-ગુણિત્તા 
સવહતની બાબતોમાં િધારો થાર એ માટે 
ઉન્ત ટેક્ોલૉજીને ખેડૂતો સુધી પહોંચાડી 
રહી છે. ઇફકો બહુધા કેવમકલ ખાતર માટે 
જાણીતી છે. ઇફકો ૫૪ િરયાથી લાગલગાટ 
ખેડૂતોનાં વહતો માટે કારયારત છે. દેશના 
કરોડો ખેડૂતો ઇફકો સાથે જોડારેલા છે. 
દેશમાં ૩૫૦ લાખ ટન રુદરરાનો િપરાશ 
છે. ઇફકો દ્ારા ૮૯ લાખ મવૅટ્ક ટન રદુરરા 

પૂરં પડાર છે. 
કેવમકલ ખાતરના રણા દુષપ્રભાિો 

જોિા મળી રહ્ા છે, પણ ખેડૂતો તેના 
વિકલપ વિશે વિચારતા નથી. રુદરરાના જે 
દુષપ્રભાિો છે તેની સામે ઇફકો દ્ારા 
વિકસાિિામાં આિેલંુ નેનો રુદરરા ખૂબ 
મહત્િનું સાવબત થશે. નેનો રુદરરાથી 
માટીની ગુણિત્તા સુધરે છે. તેમાં રહેલા 
નાઇટ્ોજન સવહતનાં તત્િોનું પ્રમાણ ઊંચું 
આિે છે. ખેત-ઉતપાદન િધે છે. રુદરરા 
ખાતરની આખી બોરી સામ ેનનેો રદુરરાની 
એક બૉટલ પૂરતી છે. આ નેનો રુદરરાનાં 
૧૮ રાજરોમાં ૩૫૫ જેટલી ટ્ારલ કરાઈ 
છે. આ નેનો રુદરરા દરેક માપદંડ પર ખરં 
ઊતરી રહ્ં છે. તે બારોસેફ છે, નોન 
ટોષ્્સસ, ઇકો ફ્રેંડલી છે. ખેડૂતોના 
ઉતપાદનમાં નોંધપાત્ િધારો થાર છે. 
ઇફકો દ્ારા નેનો રુદરરા વલવવિડ, નેનો 
વઝંક અને નેનો કૉપર વિકસાિિામાં 
આવરાં છે. જે ભવિષરમાં નેનો ટેક્ોલૉજી 
થકી કૃવરકે્ત્મા ંઆમલૂ પદરિતયાન આિશ.ે 
જેની શરૂઆત ઇફકો દ્ારા કરિામાં  
આિી છે.

ઇફકોના સટેટ માકકેદટંગ મૅનેજર શ્ી 
એન. એસ. પટલેે જણાવરંુ કે ઇફકો 
દુનરાભરમાં પ્રથમ નંબરની સહકારી 
સંસથા છ,ે જેનો શ્ેર ખેડૂતોને જાર છે. 
દેશમાં ૩૫૦ લાખ ટન રુદરરાની િપરાશ 
છે તરારે િડાપ્રધાનશ્ીએ ખડૂેતોન ેઓછામાં 
ઓછુ ંરદુરરાનો િપરાશ કરિા જણાવરંુ છે. 
િડાપ્રધાનશ્ીએ આતમવનભયાર ભારતનું 
આહ્ાન કરુ િં છે તરારે ઇફકોએ નેનો 
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રુદરરાનો આવિષકાર કરયો છે. દુનરામાં 
સિયાપ્રથમ ઇફકોએ નેનો રુદરરાને લૉનચ 
કરુિં છે. સામાનર રુદરરાની કારયાક્મતા 
૩૦-૪૦ ટકા છે, જરારે નેનો રુદરરાની 
ઊપજાિ-ક્મતા ૮૬ ટકા છે. 

બેરર ક્રોપ સારનસ વલવમટેડના ડૉ. 
પ્રસન્ા ભટ્ે જણાવરું કે ખેડૂતોના સિાિંગી 
વિકાસ માટે ખાનગી અને જાહેર ક્ેત્ોએ 
એક થઈને કામ કરિાની જરૂર છે. ખેડૂતો 
માટે સીડ, કવેમકલ સવહતનાં ઉતપાદનો 
સાથે અમારી કંપની દ્ારા પ્રોડ્ટ ઍનડ 
સોલરુશન બેઇઝ સવિયાસ પણ અપાઇ  
રહી છે.

દેશમાં ગુજરાત કૉટનનું સૌથી િધુ 
ઉતપાદન કરે છે, જરારે કૉટન ઉતપાદનની 
જમીન મામલે રાજર બીજા ક્રમે છે. તેનું 
કારણ અહીંના ખેડૂતો નિી ટેક્ોલૉજીને 
સરળતાથી અપનાિી રહ્ા છે. અમારી 
ક ંપની દ્ારા  કૉટન ક્ેત્માં  બોરો 
ટેક્ોલૉજીનો ઉપરોગ કરાઈ રહ્ો છે. 
ભારતમાં અનર દેશોની સરખામણીમા ંઆ 
ક્ેત્ે બીજી જનરેશન ચાલી રહી છે, જરારે 
કેટલાક દેશો ખૂબ આગળ છે, જરાં ચોથી 
જનરેશન કહી શકાર. એટલે કે ભારતમાં 
આ ક્ેત્ે રણી સંભાિના રહેલી છે. આ 
માટે કેટલીક નીવતગત ઉપારોની પણ જરૂર 
છે. ટેક્ોલૉજીનો ઉપરોગ કરીને દેશ 
કૃવરક્ેત્ે ખૂબ આગળ આિી શકે છે.

કામધેનુ  રુ વનિવસ યાટીના િાઇસ 
ચાનસેલર ડૉ. એન. એચ. કેલાિાલાએ 
બારો ટ ેક્ોલૉજીનો પશુપાલન કે્ત્ે 
ઉપરોગ બાબત ેપ્રિચન આપરુ ંહતુ.ં તમેણે 
જણાવરું કે ફતિ ખેતી કે ફતિ પશુપાલન 
કરતા ંઆ બન્ ેએકસાથ ેઅપનાિિા ખડેતૂો 
માટે િધ ુનફાકારક છે. પશપુાલન ક્તે્ ેઆ 
ઉન્ત તકવનકના ઉપરોગથી ઊંચી 
ગુણિત્તાની ઔલાદો મળે છે તેમ જ 
પશુપાલન િધુ નફાકારક બને છે. આ 
િેળાએ નિસારી કૃવર રુવનિવસયાટીના 
િાઇસ ચાનસેલર ડૉ. ઝેડ. પી. પટેલે કૃવર 
ક્ેત્ે  બારો ટ ેક્ોલૉજી અને  નેનો 

ટેક્ોલૉજીના ઉપરોગ વિશે િાત કરી 
હતી. આ સેવમનારમાં ખેડૂતો, વિદ્ાથથીઓ 
તેમ જ અધરાપકો ઉપષ્સથત રહ્ા હતા.

 
ખેડૂતોિે નિનક્ત  

કરિા ્માટે ટેક્ોલૉજીિો 
ઉપયોગ આિશયક

વપ્ર-િાઈબ્રનટ સવમટ અંતગયાત આણંદ 
કૃવર રુવનિવસયાટીમાં વમકેવનકલ ટેક્ોલૉજી 
(ખતેસાધનો) વિરર પર સવેમનાર રોજારો 
હતો. આ સેવમનારમાં સંિાદ સાધતાં કૃવર 
અને ખેડૂત કલરાણ વિભાગના જૉઇનટ 
સેક્રેટરી શ્ીમતી શોવમતા વબશ્વાસે ખેત 
સંસાધનોના ફારદાઓ, ખેડૂતોની આિક 
િધે, પાક નુકસાનથી બચિું, ખેતખચયા 
રટાડિો, કુદરતી સંસાધનોનો ઉપરોગમાં 
િધારો કરિો, ખેતપ્રવક્રરામાં રટાડો કરિા 
સવહતના મુદ્ાઓ પર છણાિટ કરી હતી. 
તેમણે ખેત-ઉતપાદનની િેચાણ સેિામાં 
પડકાર, ગુણિત્તારુતિ મશીનનો અપૂરતો 
પુરિઠો, રોકાણની ઓછી ક્મતા, નાનાં 
ખેતરોમાં મોટાં ખેતસાધનોના ઉપરોગની 
દુવિધા, કૌશલરસભર ખેતકતાયાઓનો 
અભાિ, ખેડૂતોની નબળી આવથયાક ષ્સથવત 
અને ખેડૂતોમાં બૅષ્નકગં સેિાઓ અને 
પ્રવૃવત્તઓથી અજ્ાત હોર છે. 

 ખેતી સાથે સંકળારેલા લોકોની 
સંખરામાં સમરાંતરે રટાડો થરો. ખેતીમાં 
પશુઓથી લઈ ડીઝલ એષ્નજન, પાિર 

દટલર, ટ્ૅ્ટર અને ઇલેષ્્ટ્ક મોટરનો 
ઉપરોગ કરિામાં આિી રહ્ો છે. િધુ 
ઉતપાદન માટે મશીનરીનો બખબૂી ઉપરોગ 
કરિો જરૂરી છે. સુપર ઍડિાનસડ ફાવમિંગ 
ટેક્ોલૉજીના ઉપરોગથી િધુ ઉતપાદન 
મેળિી શકાર છે. જમીનની પોરણક્મતા 
અને આરોગરને જાળિી રાખિા ઉપરાંત 
ઍડિાનસડ ફાવમિંગ ટેક્ોલૉજીના ઉપરોગ 
થકી રોજગારી વનમાયાણ કરી શકાર છે.

ટાફેના ગ્ુપ પ્રેવસડેનટ શ્ી ટી. રમણ 
કેશિને કહ્ં કે વિદેશમાં કામ કરિા 
માણસોની અછત હોિાથી તરાં ટ્ૅ્ટરનો 
ઉપરોગ કરિામાં આવરો. ભારતમાં હાલ 
બરાશી લાખ જેટલાં ટ્ૅકટર છે અને આશરે 
પંદર કરોડ ખેડૂતોને ટ્ૅ્ટરની આિશરકતા 
છે. ગજુરાતમા ંટૅ્્ટરનો િપરાશ, ટૅ્્ટરનો 
રોગર ઉપરોગ માટે શું કરી શકાર તેના 
પર પણ તેમણે છણાિટ કરી હતી. 

નાગદરકોને વશવક્ત કરિા માટ ે 
ટેક્ોલૉજીનો ઉપરોગ કરી શકાર છે અને 
ગ્ામર વિસતારમાં ટેક્ોલૉજીનો સિીકાર 
સરળતાથી થાર છે. કોવિડ-19 િખતે ફ્ી 
ટ્ૅ્ ટર રેનટલ સકીમ અમલી કરિામા ંઆિી 
તે ઉપરાંત લૅનડ ટુ રેનટ - ઉપલબધ 
મશીનરીની ક્મતાઓનો પણ ખેડૂતોને 
લાભ મળી રહે તેિા પ્રરાસો કરિામાં 
આિી રહ્ા છે. ટેક્ોલૉજી બદલાઈ રહી 
છે અને આપણે પણ સમર સાથે બદલાિું 
પડે તેમ છે. •
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ગુજરાત ઔદ્ોવગક રીતે પ્રગવતશીલ 
રાજર રહ્ં છે. રાજરમાં ઔદ્ોવગક 
ગવતવિવધઓમાં સદાર અગ્ેસર રહ્ં છે. 
જનતાની ખુમારી અને દીરયાદૃષ્ટિપૂણયા 
નેતૃતિના કારણે ગુજરાતે દેશના વિકાસનું 
ઉદ્ીપક રહ્ં છે. રાજરની શાંવત–સલામતી 
તથા ભૌગોવલક વિશેરતાના કારણે 
ગુજરાત ઔદ્ોવગક મૂડીરોકાણ આકરયાિા 
સફળ રહ્ં છે. તતકાલીન મુખરમંત્ી અને 
િતયામાન િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોદીની દીરયાદૃષ્ટિ અને પ્રરાસોથી િરયા 
2003માં શરૂ થરેલી િાઇબ્રનટ ગુજરાત 
ગલોબલ સવમટ ઉત્તરોત્તર નિા રેકૉડયા 
સથાપી રહી છે. ગુજરાતને વિશ્વ સમુદાર 
સમક્ મોસટ વપ્રફડયા ડેષ્સટનેશન ફોર 
ઇનિેસટમેનટ તરીકે પ્રસથાવપત કરતી 
િાઇબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ સવમટ 
િડાપ્રધાન શ્ી નર ેનદ્રભાઈ મોદીના 
માગયાદશયાનમાં ઉત્તરોતર નિા રેકૉડયા સથાપી 
રહી છે. 

 િાઇબ્રનટ સવમટને કારણે ગુજરાત 
િૈવશ્વક વબઝનેસ હબ બનિા તરફ આગળ 
િધી રહ્ં છે તેિા સમરે ૧૦મી િાઇબ્રનટ 
ગજુરાત ગલોબલ સવમટ ૨૦૨૨ના પડરમ 
િાગી રહ્ા છે. જાનરુઆરી 2022માં 
રોજાનારી આ સવમટ આતમવનભયાર 
ગુજરાતથી આતમવનભયાર ભારતની પ્રગવત 
અને સફળતાની ગાથાને િધુ ગવતથી 
આગળ િધારશે.

ગુજરાતને ગલોબલ ડેષ્સટનેશન ફોર 
ઇનિેસટમેનટ તરીકે પ્રસથાવપત કરી રહેલી 
આ િાઇબ્રનટ સવમટની 10મી શંખલાના 
પ્રારંભ પિૂવે ગજુરાત સરકારે 22 નિમેબરથી 
દર સોમિારે MoU કરિામાં આવરા 

હતા. જેની પ્રથમ કડીમાં રૂ. 24,185.22 
કરોડના સવૂચત મડૂીરોકાણ માટે 20 જટેલા 
MoU(મેમોરેનડમ ઑફ અનડરસટેષ્નડંગ) 
પર હસતાક્ર કરાયા હતા. આ મૂડીરોકાણ 
દ્ારા રાજરમાં અંદાજે 36,925 જેટલી 
રોજગારની નિી તકો ઊભી થશે. આ 
MoU સમરે મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટ ેલ તથા ઉદ્ોગ રાજરમંત્ી શ્ી 
જગદીશભાઈ વિશ્વકમાયાની ઉપષ્સથવતમાં 
કરિામાં આવરા હતા.

રાજર સરકાર પણ શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોદીના પદવચહ્ો પર ચાલીને સકારાતમક 
વબઝનેસ પૉવલસી તથા પ્રોતસાહક 
િાતાિરણથી િધ ુન ેિધ ુઉદ્ોગો રાજરમાં 
આિે તે માટે પ્રવતબદ્ધ છે.

શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે કહ્ં હતું કે જે 
MoU થાર તે ઉદ્ોગો સમરસર શરૂ 
કરિાની જિાબદારી ઉદ્ોગો વનભાિે તે 
જરૂરી છે. તેમણે રાજર સરકાર દ્ારા 
ઉદ્ોગોને જરૂરી મદદ અને સહારરૂપ 

થિાની નેમ પણ વરતિ કરી હતી.
આ પ્રસંગે ઉદ્ોગ રાજરમંત્ી શ્ી 

જગદીશભાઈ વિશ્વકમાયા, મુખરમંત્ીશ્ીના 
ચીફ વપ્રષ્નસપલ સકેે્રટરી શ્ી કે. કૈલાશનાથન, 
ગુજરાત સરકારના મુખર સવચિ શ્ી પંકજ 
કુમાર તથા ગુજરાત સરકારના ઉદ્ોગ અને 
ખાણ વિભાગના અવધક મુખર સવચિ ડૉ. 
રાજીિકુમાર ગુપ્તા સવહત વસવનરર 
અવધકારીઓ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા.

આ MoUમાં  િડ ાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોદીના ડ્ીમ પ્રોજે્ટ ધોલેરા 
વિશરે રોકાણ ક્તે્ (SIR)મા ંબ ેપ્રોજે્ ટનો 
સમાિેશ થાર છે. આ ક્ેત્માં રાજર તેમ 
જ કેનદ્ર સરકાર બંને દ્ારા વિશેર ધરાન 
આપિામાં આિતું હોિાથી રોકાણકારોને 
અતરાધવુનક માળખાકીર સવુિધાઓ સવહત 
પુષકળ તકો ઉપલબધ થઈ રહી છે.

િડાપ્રધાનની ગવતશવતિ રોજના માટે 
પણ ધોલેરા SIR મુખર ચાલકબળ બની 
રહેશે, જેના આધારે આગામી િરયોમાં 

ગુજરાત બનયું રોકાણકારો ્માટે
્મોસટ નપ્રફડ્ષ ડેપસટિેિિ
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અનેક મેગા પ્રોજે્ટનો પારો નખાશે. જે 
ઔદ્ોવગક કે્ત્ોએ મૂડીરોકાણમાં રસ 
દાખવરો છે તેમાં ઉતપાદન, રસારણો તેમ 
જ એગ્ોકેવમકલસ, ટેષ્ક્કલ, ટે્સટાઇલ, 
દિા ઉદ્ોગો તેમ જ કૃવરસાધનો બનાિતી 
કંપનીઓ સવહત અનર વિવિધ કે્ત્ોનો 
સમાિેશ થાર છે. આ ઉદ્ોગો ગુજરાતમાં 
દહેજ, ભરૂચ, ધોલેરા, િડોદરા, હાલોલ 
સવહત અનર સથળોએ મૂડીરોકાણ કરશે.

િૈવશ્વક રોકાણકારો દ્ારા રોકાણ 
માટેના MoU કરિાની બીજી કડીમાં 
વિવિધ ઉદ્ોગકારોએ રૂ. ૧૪,૦૦૦થી િધુ 
કરોડનાં સૂવચત રોકાણો અંગેના ૧૨ જટેલા 
MoU ગાંધીનગરમાં સંપન્ થરા હતા. 
આ સૂવચત રોકાણોથી શરૂ થનારા 
ઉદ્ોગોમાં આગામી સમરમાં પ્રતરક્ અને 
પરોક્ મળી એમ ૨૮,૫૮૫ લોકોને નિા 
રોજગારના અિસર પ્રાપ્ત થશે. 

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે આ 
અિસરે કહં્ હતંુ ક ે િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોદીએ આતમવનભયાર ભારતનો 
જે કૉલ આપરો છે, તેને આ િાઇબ્રનટ 
સવમટની ‘આતમવનભયાર ગુજરાતથી 
આતમવનભયાર ભારત’ની થીમ દ્ારા સાકાર 
કરિા ગુજરાત સંપૂણયા પ્રવતબદ્ધ છે. તેમણે 
કહ્ં કે ભારતના હરેક ક્ેત્ની પ્રગવત અને 
વિકાસમાં ગુજરાત મોટું રોગદાન આપિા 

તતપર છે. 
શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે જે ઉદ્ોગો 

માટેના સૂવચત રોકાણ MoU થરા છે તે 
ઉદ્ોગો સમરસર શરૂ થાર તે માટે રાજર 
સરકાર તરફથી આપિાની થતી મદદમાં 
સરકાર વિલંબ નવહ દાખિે તેમ પણ 
ઉદ્ોગકારોને જણાવરું હતંુ. આ પ્રસંગે 
ઉદ્ોગ રાજરમંત્ી શ્ી જગદીશભાઈ 
વિશ્વકમાયા, મુખરમંત્ીશ્ીના મુખર અગ્ 
સવચિ શ્ી કે. કૈલાશનાથન, ગુજરાત 
સરકારના મુખર સવચિ શ્ી પંકજ કુમાર 
તથા ગુજરાત સરકારના ઉદ્ોગ અન ેખાણ 
વિભાગના અવધક મુખર સવચિ ડૉ. 
રાજીિકુમાર ગુપ્તા સવહત વસવનરર 
અવધકારીઓ અને ઉદ્ોગ સંચાલકો, 
પ્રવતવનવધઓ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા.

જ ેઔદ્ોવગક ક્તે્ોએ મડૂીરોકાણમા ંરસ 
દાખવરો છે તમેા ં કેવમકલ, ફામાયા, API, 
પષે્સટસાઇડસ, ઇલષે્્ટ્ક વહીકલની બટૅરી 
માટે કેવમકલ, પઇેનટ ફૅ્ટરી, ડાયઝ ઍનડ 
ઇનટરવમદડરેટ રસારણો તમે જ એગ્ોકેવમકલસ, 
દિા ઉદ્ોગોની કંપનીઓ સવહત અનર 
વિવિધ ક્તે્ોનો સમાિશે થાર છે. 

તૃતીર શંખલામાં મુખરમંત્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલની ઉપષ્સથવતમાં વિવિધ 
ઉદ્ોગકારોએ રાજરમાં ઔદ્ોવગક કે્તે્ 
સવૂચત રોકાણો અંગેના ૧૨ જટેલા MoU 

ગાંધીનગરમાં સંપન્ કરાયા હતા. 
મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે કહ્ં 

હતું કે િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ 
આતમવનભયાર ભારતનો જે કૉલ આપરો છે 
તેને આ િાઇબ્રનટ સવમટની ‘આતમવનભયાર 
ગુજરાતથી આતમવનભયાર ભારત’ની થીમ 
દ્ારા સાકાર કરિા ગજુરાત સપંણૂયા પ્રવતબદ્ધ 
છે. અતે્ એ વનદદેશ કરિો જરૂરી છે કે 
િાઇબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ સવમટ 
૨૦૨૨ના પૂિાયાધયારૂપે દર સપ્તાહ પ્રથમ 
દદિસે ગાંધીનગરમાં મુખરમંત્ીશ્ીની 
ઉપષ્સથવતમાં વિવિધ ઉદ્ોગ-રોકાણકારો 
સાથે MoUનો ઉપક્રમ શરૂ કરિામાં 
આવરો છે. 

આ MoUની ત્ીજી કડીમાં  જે 
ઔદ્ોવગક કે્ત્ોએ મૂડીરોકાણમાં રસ 
દાખવરો છે તેમાં ઇલેષ્્ટ્ક ટૂ-વહીલર, 
કેવમકલ, ફામાયા, API, ઇલષે્્ટ્વસટી સટોરેજ 
સોલરુશન, ઑગવેવન્સ, પેપર, મેટલ, 
હાઇજીન, જે્લરી, ડાયઝ સવહત અનર 
વિવિધ ક્ેત્ોની કંપનીઓનો સમાિેશ  
થાર છે.

આ ઉદ્ોગો ગજુરાતમા ંઅજંાર, દહેજ, 
ભરૂચ, િલસાડ, ગાંધીનગર, હાલોલ, 
સાિલી, ઝરદડરા, સારખા, પાલ સવહત 
અનર સથળોએ ઔદ્ોવગક મડૂીરોકાણ કરશ.ે 
આ મૂડીરોકાણો દ્ારા ‘આતમવનભયાર 
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ગજુરાતથી આતમવનભયાર ભારત’નુ ં સિપ્ન 
સાકાર થશ.ે આ સવમટ દ્ારા વબઝનસે તમે 
જ સમાજ માટે સિયા સમાિેશક પ્રગવતનો માગયા 
ખલૂશ ેઅન ે તનેાથી સથાવનક ઉતપાદનોને 
િવૈશ્વક બજાર સધુી પહોંચાડી શકાશ.ે

આ પ્રસંગે માગયા-મકાનમંત્ી શ્ી 
પૂણવેશભાઇ મોદી, ઉદ્ોગ રાજરમંત્ી શ્ી 
જગદીશભાઈ વિશ્વકમાયા, મુખરમંત્ીશ્ીના 
મુખર અગ્ સવચિ શ્ી કે. કૈલાશનાથન, 
ગુજરાત સરકારના મુખર સવચિ શ્ી પંકજ 
કુમાર તથા ગજુરાત સરકારના ઉદ્ોગ અને 
ખાણ વિભાગના અવધક મુખર સવચિ ડૉ. 
રાજીિકુમાર ગુપ્તા સવહત વસવનરર 
અવધકારીઓ અને ઉદ્ોગ સંચાલકો, 
પ્રવતવનવધઓ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા.

ગુજરાતને ગલોબલ ડેષ્સટનૅશન ફૉર 
ઇનિેસટમેનટ તરીકે પ્રસથાવપત કરી રહેલી 
આ િાઇબ્રનટ સવમટની ૧૦મી શંખલાના 
પ્રારંભ પૂિવે મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટ ેલ તથા ઉદ્ોગ રાજરમંત્ી શ્ી 
જગદીશભાઇ વિશ્વકમાયાની ઉપષ્સથવતમાં 
ગુજરાત સરકારે વિવિધ કે્ત્ે સૂવચત 
રોકાણો માટેના િધ ુ૩૭ MoU જદુાં જદુાં 
ઉદ્ોગ ગૃહો, સંસથાઓ સાથે સંપન્ કરાયા 
છે. ઉદ્ોગ વિભાગના અવધક મુખર 
સવચિશ્ી ડૉ. રાજીિકુમાર ગુપ્તાએ આ 
MoU સંબંવધત ઉદ્ોગકારો સાથે પરસપર 

એ્સચેનજ કરાયા હતા. 
રાજરના ઉદ્ોગ અને ખાણ વિભાગે 

િાઇબ્રનટ સવમટ પૂિાયાધ રૂપે દર સપ્તાહના 
પ્રથમ દદિસે વિવિધ કે્ત્ોમાં સૂવચત 
રોકાણો માટેના MoU કરિાની શરૂ કરેલી 
પરંપરામા ંઅતરાર સધુીમા ંચાર કડીમા ં૮૦ 
જટેલા MoU થરા છે. MoU સાઇવનંગની 
ચોથી કડી આ સોમિારે સફળતાપિૂયાક પણૂયા 
થઈ છે. 

શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલની ઉપષ્સથવતમાં 
જે ૩૭ MoU થરા છે એમાં કેવમકલસ, 
સપશેરાવલટી કેવમકલસ, ફામાયા ઇનટરવમદડરટે, 
ઈ-િસેટ રીસાઇષ્ક્ગં પ્રોજે્ ટ, ઇનડષ્સટ્રલ 
તથા ઍપરલ પાક્ક ડેિલપમેનટ, એમ. એસ 
પાઇપના ઉતપાદન તથા એગ્ોકવેમકલસ, 
ઇ.િી. ચાવજિંગ નેટિક્ક, ટોયઝ પાક્ક, 
આઇ.ટી. પાક્ક િગેરે કે્ત્ોમાં સૂવચત 
રોકાણોના MoUનો સમાિેશ થાર છે. 

ઉદ્ોગ ક્ેત્ ઉપરાંત એજરુક ેશન 
સે્ટર માટે પણ પાંચ જેટલા સટ્ેટેવજક 
MoUમુખર મંત્ીશ્ીની ઉપષ્સથવતમાં 
કરિામાં આવરા હતા. આિા સટ્ેટેવજક 
MoUમાં ટષે્ક્કલ એજરુકેશન કે્ત્ે 
સટુડનટ એ્સચેનજ પ્રોગ્ામ, િેટરનરી 
કૉલેજ માટેના, વરસનમુવતિ અને માનિ 
સિાસ્થર કે્ત્મા ંસટડુનટ ઇનટનયાવશપ, વચલડ્ન 
રુવનિવસયાટી એજરુકેશન ખાતે ટૉર હબ 
માટે ટેષ્ક્કલ સપોટયાના MoU થરા હતા. 

મુખર મંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે આ 
MoU કરનારા સૌ ઉદ્ોગ-રોકાણકારોને 
ગુજરાતમાં સાનુકકૂળ િાતાિરણ અને 
િેપાર-ઉદ્ોગ વરિસાર વિકસાિિાની 
િૈવશ્વક તક મળશે એમ આ અિસરે 
જણાવરું હતું. 

આ MoU એ્સચેનજ અિસરે મુખર 
મંત્ીશ્ીના મુખર અગ્ સવચિ શ્ી 
કૈલાસનાથન, વશક્ણ અગ્સવચિ શ્ી હૈદર 
તેમજ ઉદ્ોગ કવમશનરશ્ી સવહતના 
િદરષ્ઠ અવધકારીઓ અને MoU કરનારા 
ઉદ્ોગ ગૃહોના સંચાલકો, પ્રવતવનવધઓ 
પણ જોડારા હતા. 

ગુજરાતને ગલોબલ ડેષ્સટનેશન ફોર 
ઇનિેસટમેનટ તરીકે પ્રસથાવપત કરિામાં 
િાઇબ્રનટ ગુજરાત સવમટની ભૂવમકા 
મહત્િપૂણયા છે. િાઇબ્રનટ પૂિવે ઉદ્ોગ 
વિભાગ દ્ારા આરોવજત સૂવચત રોકાણની 
પાંચમી શંખલામાં 16 MoU સંપન્  
થરા હતા.  

મહેસૂલ મંત્ી શ્ી રાજેનદ્રભાઈ વત્િેદી 
અને ઉદ્ોગ રાજરમંત્ી શ્ી જગદીશભાઈ 
વિશ્વકમા યાન ી  ઉપષ્સથવતમાં  ઉદ્ોગ 
વિભાગના અવધક મુખર સવચિ ડૉ. 
રાજીિકુમાર ગુપ્તાએ આ MoU સંબંવધત 
સૂ વચત રોકાણકારો સાથે  પરસપર 
એ્સચેનજ કરાયા હતા. આ સૂવચત રોકાણો 
માટેના જે MoU થરા છે તેમાં િેસટ ટુ 
એનર્જી પલાનટ, િેસટ-ટુ ઑઇલ પલાનટ 
ઉપરાંત પરાયાિરણ જાળિણીના નિતર 
અવભગમ સાથે િારુપ્રદૂરણ વનરંવત્ત 
કરિા અને િારરસ, બૅ્ટ ેદરરાના 
વનષ્ષક્રરકરણ માટે પેટનટેડ ઉપરકરણોના 
ઇનસટોલેશનના MoU મુખરતિે રહ્ા છે. 

વિશ્વ પ્રિાસન ધામ તરીકે ખરાવત પ્રાપ્ત 
સટટૅચર ુઑફ રવુનટી કેિદડરા ખાત ેતાજ હૉટલસ 
દ્ારા હૉટલ વનમાયાણના MoUનો સમાિેશ 
થાર છે. આ ઉપરાતં ૭૦ મગેાિૉટના હાઇબ્રીડ 
દરનરુએબલ એનર્જી પાક્ક, જંતુનાશક 
ફૉમરુયાલશેન પલાનટ, સપવેશરાવલટી કેવમકલસ 
તમેજ રડારની સાધનસમગ્ી દડફેનસના થમયાલ 
કૅમરેા તમેજ દડફેનસની એસસરીઝ ઉતપાદન 
સવહતના વિવિધ સવૂચત પ્રોજે્ ્ટસ માટે 
MoU થરા હતા. 

અતે્ એ વનદદેશ કરિો જરૂરી છે કે 
વપ્ર-િાઇબ્રનટ ઇિેનટ રૂપે MoUની દર 
સપ્તાહના પ્રથમ દદિસે રોજાતી શંખલામાં 
અતરાર સુધી સમગ્તરા ૯૬ જેટલા 
MoU વપ્ર-િાઇબ્રનટ ઇિેનટ રૂપ ેસપંન્ થઇ 
ગરા છે. MoU એ્સચનેજની આ પાચંમી 
કડ ીમ ાં  ર ાજર સરક ારન ા  િ દરષ્ઠ 
સવચિશ્ીઓ તથા MoU કરનારા 
ઉદ્ોગકારો, રોકાણકારો સહભાગી  
થરા હતા. •
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ગજુરાતના આવથયાક વિકાસમા ંરાજકીર 
નેતૃતિ અને ઔદ્ોવગક વિકાસ મહત્િનો 
છે. આ ઔદ્ોવગક વિકાસને િેગ આપિા 
માટે િરયા 2003માં શરૂ કરેલી િાઈબ્રનટ 
સવમટ આજે ગલોબલ બ્રાનડ ઇમેજ બની 
ગઇ છે. પહેલાં િાઈબ્રનટ સવમટમાં 
ગુજરાતમાં મૂડીરોકાણની ચચાયા થતી હતી, 
પણ હિે અહીં રોકાણની સાથોસાથ 
વિશ્વની સમસરાઓ, તેના સમાધાન અને 
િૈવશ્વક સતરે ઉપલબધ અિસરોનું વચંતન-
મથંન પણ થાર છે. નટેિદકિંગ અન ેનોલેજ 
શૅદરંગ પણ થાર છે.

ઇનફ્ાસટ્કચર, ઇઝ ઑફ ડૂઇંગ 
વબઝનેસ અને ઇઝ ઑફ વલવિંગના 
વત્િેણી સંગમથી ગુજરાત વિશ્વના 
મડૂીરોકાણકારો માટે પસદંગીનુ ંસથળ બનરું 
છે. લોવજષ્સટ્સની સુવિધાઓ, સવક્રર 
નીવત વનમાયાણ અને રોકાણકારો માટ ે

સાનુકકૂળ િાતિરણને પદરણામે ૨૦૨૧માં 
સમગ્ ભારતમાં સૌથી િધારે વિદેશી 
રોકાણ એફ.ડી.આઇ. ગુજરાતે મેળવરું છે

િાઈબ્રનટ ગજુરાત ગલોબલ સવમટની 
2022માં રોજાનારી 10મી એદડશન સદંભયામા ં
દેશની રાજધાની નિી દદલહીમા ંમખુરમંત્ી 
શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે અગ્ણી ઉદ્ોગ 
સંચાલકો સાથે બેઠક રોજીને રાજરના 
ચોતરફા વિકાસની ગાથા પ્રસતતુ કરી હતી. 
આ પ્રસગં ેમુખરમતં્ી શ્ી ભૂપનેદ્રભાઈ પટેલે 
જણાવરુ ંહતુ ંકે ગજુરાત ેપાછલા બ ેદારકામાં 
પ્રભાિક પ્રોતસાહક અન ેધબકતા િાઈબ્રનટ 
વિકાસ અન ેઅથયાતતં્ની તેજ રફતાર પકડી 
છે. ગજુરાતમા ંિડાપ્રધાનશ્ીના માગયાદશયાનમાં 
બ ેદશક દરમરાન એિંુ િાઇબ્રનટ અથયાતતં્ 
વિકસરુ ંછે કે દરેક પ્રકારની પદરષ્સથવતઓમાં 
ટકી શકે અન ેબદલાિન ેરોગર પ્રવતસાદ 
આપી શકે. 

િડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઈ મોદીના 
દૃષ્ટિિંત નેતૃતિમાં દેશે આવથયાક, સામાવજક 
વિકાસના ક્તે્ ેપ્રગવતની નિી દદશા કંડારી 
છે, તરારે તેમના પદવચહ્ો પર ચાલતાં 
ગુજરાતે પણ વિકાસની આ તેજ રફતાર 
પકડી છે. શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે આ 
િાઈબ્રનટ સવમટનો નિતર વિચાર 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ 2003માં 
ગુજરાતના મુખરમંત્ી તરીકે આપરો હતો 
તેની ભૂવમકા આપી હતી.

આ સંદભયામાં મુખરમંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે 
િડાપ્રધાનશ્ીનાં દદશાદશયાનમાં હિે તો આ 
સવમટ ગલોબલ નોલેજ શૅદરંગ નેટિદકિંગનું 
િૈવશ્વક પલૅટફૉમયા બની ગઈ છે. શ્ી 
ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલ ેજણાવરંુ હતુ ંકે આગામી 
10 જાનરઆુરી, 2022ના રોજ આ ગલોબલ 
સવમટનો િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદી 
પ્રારંભ કરાિશે.

િાઇબ્રનટ સન્મટ ઃ ૨૦૨૨
દેિ - નિદેિ્માં યોજાયા રોડ - િો

ગુજરાત અઢી દાયકાથી પૉનલરટક્લ 
સટેનબનલટી-ડેિલપ્મેનટ ્માટેિા 

કન્મટ્મેનટ અિે ઑલ રાઉનડ હોનલસટીક 
ડેિલપ્મેનટિા એનિાયન્મચેનટથી નિકાસિું 

રોલ ્મૉડલ બનયું છે : ્મુખય્મંત્ીશ્ી

િાઈબ્રનટ સન્મટ-ર૦રરિા પૂિા્ષધ્ષ રૂપે ્મુંબઇ્માં 
ઉદ્ોગ જગતિા અગ્ણીઓ - સંચાલકો  
સાથે િિ-ટુ-િિ બેઠકો અિે પ્રરાિક 

પ્રસતુનતિો ઉપક્્મ યોજતા  
્મુખય્મંત્ી શ્ી રૂપેનદ્રરાઇ પટેલ

િાઈબ્રનટ રોડ-િો
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આ અિસરે દેશનાં વિવિધ રાજરોના 
િડા, વિશ્વના અનર દેશોના િદરષ્ઠ 
મહાનુભ ાિ ,  ગલ ોબલ સી .ઈ .ઓ. 
વિવિધલક્ી સસંથાઓના પ્રવતવનવધઓ તમે 
જ વિચારકો અને ભારત સરકારના 
મંત્ીશ્ીઓ પણ ઉપષ્સથત રહેિાના છે.

મુખરમંત્ીશ્ીએ િાઈબ્રનટ ગુજરાત 
ગલોબલ સવમટની આ િરયાની થીમ 
‘આતમવનભયાર ગુજરાતથી આતમવનભયાર 
ભારત’ રાખિામાં આિી છે તેની પણ 
વિશદ છણાિટ કરી હતી.

તેમણે ઉમેરુિં હતું કે િડાપ્રધાનશ્ીએ 
2020માં આતમવનભયાર ભારત માટેનું 
આહ્ાન કરેલું છે. ભારતની સટ્ેનગથ, ષ્સકલ 
અને કૅપૅવસટીને વિશ્વના ભલા માટે 
ઉજાગર કરિા આતમવનભયાર ભારતના 
િડાપ્રધાનશ્ીના આહ્ાનને સુસંગત આ 
િરયાની િાઈબ્રનટ સવમટની આ થીમ છે.

મુખરમંત્ીશ્ીએ સામાવજક-આવથયાક 
વિકાસનાં વિવિધ ક્ેત્ોમાં ગુજરાતે 
મેળિેલી વસવદ્ધઓની પ્રસતુવત આ અગ્ણી 
ઉદ્ોગ સંચાલકો સમક્ કટદેઇન રેઇઝર 
કારયાક્રમમાં કરી હતી.

્મુંબઇ્માં ઉદ્ોગ જગતિા 
અગ્ણીઓિે ્મળતાં CM
િાઈબ્રનટ ગજુરાત સવમટ સંદભવે મુબંઈ 

આિેલા મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 
જણાવરું હતું કે િૈવશ્વક વિકાસના રોલ 
મૉડલ બની ગરેલા ગુજરાતની સિયાગ્ાહી 

વિકાસરાત્ામાં અઢી દારકામાં રાજરની 
પૉવલદટકલ સટેવબવલટી, ડિેલપમનેટ માટેનું 
કવમટમેનટ અને ઑલ રાઉનડ હોવલસટીક 
ડેિલપમેનટનંુ એનિારનમવેનટ મહત્િના 
બનરા છે. મુખરમંત્ીશ્ીએ મુંબઇમાં 
ઉદ્ોગ-િેપાર જગતના અગ્ણીઓ અને 
વિદેશી રાષ્ટોના કૉનસરુલે્ટસ તેમ જ 
ડેવલગેટસ સાથે આ િાતચીત રોજી હતી. 

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 
જણાવરું હતું કે કોઇ પણ રાષ્ટ-રાજરના 
વિકાસ માટે પૉવલદટકલ સટેવબવલટી અને 
જનસેિા તથા વિકાસ માટેની પ્રવતબદ્ધતા 
મહત્િના હોર છે. 

િડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઇ મોદીની 
વિઝનરી લીડરવશપમાં ગુજરાતે સૌના 
સાથ, સૌના વિકાસ અને સૌના વિશ્વાસથી 
વિકાસના અનકે નિા ંવસમાવચહ્ો પાર કરાિં 
છે. મુખરમંત્ીશ્ીએ સપટિપણે ઉમેરુયા કે શ્ી 
નરેનદ્રભાઇ મોદીએ ર૦૦૩માં િાઈબ્રનટ 
ગુજરાત સવમટની શરૂઆત કરી તરારે દેશ 
અને દુવનરા માટે આ એક નિતર પ્રરોગ 
હતો. તેમણે કહ્ં હતું કે આ ઇિેનટના 
માધરમથી આખી દુવનરા જાણી ગઈ છે કે 
ગુજરાતે િલડયા ક્ાસ સટેટ બનિા માટેના 
નક્કર કદમ ભરાિં છે. આ જ વિરાસતને 
આગળ ધપાિી ગજુરાત ેિાઈબ્રનટ સવમટ-
૨૦૨૨નું આરોજન કરુિં છે. 

મુખરમંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઇએ ૧૩૦ કરોડ દેશિાસીઓના 
આગિા વિકાસ માટે આતમવનભયાર ભારતનુ ં

જ ેવિઝન અપનાવરુ ંછે તેન ેપદરપૂણયા કરિા 
ગજુરાત સપંણૂયા પ્રવતબદ્ધતાથી કતયાવરરત છે. 
તેમણે કહં્ હતું કે આગામી િાઈબ્રનટ 
સવમટની થીમ પણ આતમવનભયાર ગજુરાતથી 
આતમવનભયાર ભારત રાખિામાં આિી છે. 

મુખરમંત્ીશ્ીએ મુંબઇના અગ્ણી 
ઉદ્ોગકારો અને  ડે વલગે્ટસ સમક્ 
ગુજરાતની િાઈબ્રનટ ઇકૉનૉમીનું વિસતૃત 
વિિરણ આપતાં જણાવરું કે દેશ અને 
દુ વનરાના િેપાર-ઉદ્ોગકારો માટ ે 
ગુજરાત મોસટ પ્રીફડ યા  ઇનિેસટમેનટ 
ડેષ્સટનેશન બનરું છે. 

મુખરમંત્ીશ્ીએ િધુમાં જણાવરું કે 
સાતતરપૂણયા સામાવજક-આવથયાક વિકાસને 
બ ળ  આ પ િ ા  ને ્ સ ટ  જ ન ર ેશ ન 
ઈનફ્ાસટ્કચર, એનર્જી અને દડવજટલ 
નેટિક્ક, ઈમવજિંગ ટેક્ોલૉજી, દફનટેક, 
સટાટયા-અપ અને ઈનોિેશન, ઈ-વહીકલ, 
દરસચ યા  ઍનડ ડેિલપમે નટ ,  નો લેજ 
એ્સચેનજ, એ્સપૉટયા, ટૂદરઝમ અને 
ફાઇનાષ્નશરલ સવિયાસ જેિાં કે્ત્ોમાં િધુ 
મડૂીરોકાણ મળેિિાની ગજુરાત સરકારની 
નેમ છે.

િડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઈ મોદીના 
નેતૃતિમાં ભારતે કરેલા નોંધપાત્ આવથયાક 
અને સામાવજક વિકાસની િાત કરતા ં
મુખરમંત્ીશ્ીએ જણાવરું કે પી. એમ. 
ગવતશવતિ માસટર પલાન, પ્રોડ્શન વલં્ડ 
ઈનસેષ્નટિ સકીમ, ઈઝ ઓફ ડૂઈંગ 
વબઝનેસ, ઈઝ ઓફ વલવિંગ, મેક ઇન 
ઇષ્નડરા સવહતની અનેક પહેલથી દેશના 
ઉદ્ોગ ક્ેત્માં નિા પ્રાણ ફકૂંકારા છે. 

ગુજરાત આ બધી પહેલમા ંલીડ લઇને 
આતમવનભયાર ભારત માટે આતમવનભયાર 
ગુજરાતના મંત્થી મક્કમતાથી આગળ 
િધરું છે એમ તેમણે ઉમેરુિં હતું. ગુજરાત 
સિયાસમાિેશક, સિયાગ્ાહી વિકાસ માટેની 
સંપૂણયા ઇકોવસસટમ ધરાિે છે. 

મુખરમંત્ીશ્ીએ કહ્ં હતંુ કે કોરોના 
પછી રી-લોકેટ થિા માગતા ઉદ્ોગોને 
અનુકકૂળ ઇનડષ્સટ્રલ પૉવલસી, ઈ-વહીકલ 
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પૉવલસી, સોલાર પૉવલસી જેિી વિવિધ 
પૉવલસીઓથી ગજુરાત દેશ અન ેદુવનરાના 
ઉદ્ોગોને આિકારિા આતુર છે.

મુખરમંત્ીશ્ીએ આ િાતચીતમાં 
ઉપષ્સથત ફાઇનાષ્નશરલ ઇષ્નસટટ્ૂશનસ, 
દફનટેક કંપનીઓ અને સટાટયા-અપસને 
ગુજરાતના વગફટ વસટીમાં રોકાણો અને 
વબઝનેસ માટે આિિા આમંત્ણ પાઠવરું 
હતું. મુખરમંત્ીશ્ીએ મુંબઈષ્સથત દેશ-
વ િદ ેશન ા  અગ્ણ ી  ઉદ્ ોગક ા ર ોને 
‘આતમવનભયાર ગુજરાતથી આતમવનભયાર 
ભારત’ તરફની વિકાસરાત્ામા ંસહભાગી 
બનિા તેમ જ ૧૦મી િાઈબ્રનટ ગુજરાત 
સવમટમાં ઉપષ્સથત રહિેા ભાિભરુિં 
વનમંત્ણ પાઠવરું હતું. 

મુખર સવચિ શ્ી પંકજ ક ુમાર ે 
િાઈબ્રનટ સવમટ-ર૦રર આતમવનભયાર 
ભારતના િડાપ્રધાનશ્ીના વિઝનને 
સુસંગત થીમ સાથે રોજાઈ રહી છે તેની 
ભૂવમકા આપી હતી. 

તમેણ ેધોલેરા SIR, વગફટ વસટી જિેા 
વિશાળકાર પ્રોજકેટ રાજરના વિકાસના 
ચાલકબળ છે. સાથોસાથ ૩૩ લાખ જટેલા 
MSME પણ અથયાતંત્ના બેકબોનયા છે 
તેમ ઉમેરુયા હતું. રાજરના નાણા, ઉજાયા અને 
પેટ્ોકેવમકલસ મંત્ી શ્ી કનુભાઈ દેસાઈએ 
ગુજરાતના વિકાસ મૉડલને હિે દેશ અને 
દુવનરાના લોકોએ સફળતાના આગિા 
મૉડલ તરીકે સિીકારુિં છે તેની ભૂવમકા 
પ્રાસંવગક પ્રિચનમાં આપી હતી. ઉદ્ોગ 
વિભાગના અવધક મુખર સવચિશ્ી ડૉ. 
રાજીિકુમાર ગુપ્તાએ િાઈબ્રનટ સવમટની 
વિશેરતાઓ તેમ જ રાજરના સિયાગ્ાહી 
વિકાસની ગાથા પ્રેઝનટેશન દ્ારા પ્રસતુત 

કરી હતી. આ િાતચીતમાં ઉદ્ોગ 
રાજરમંત્ી શ્ી જગદીશભાઈ વિશ્વકમાયા, 
મુખરમંત્ીશ્ીના મુખર અગ્સવચિ શ્ી 
કૈલાશનાથન તેમ જ િદરષ્ઠ સવચિો અને 
અગ્ણી ઉદ્ોગ સંચાલકો ડેવલગે્ટસ પણ 
જોડારા હતા. 

િાઈબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ 
સન્મટ-૨૦૨૨ સંદર્ષ્માં 

્મુખય્મંત્ીશ્ીિી રોકાણકારો 
સાથે િિ-ટુ-િિ બેઠક
સંિાદ એ સમસરાના સમાધાન માટે 

નવહ, પર ંતુ  આપણી િાત અનરને 
સમજાિિા માટે અવનિારયા છે. સંિાદથી 
વિચારોની સાથે સાથે િાવણષ્જરક 
આદાનપ્રદાન પણ થાર છે. મુખરમંત્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે ગુજરાતના િાવણજવરક 
વિકાસને આગળ ધપાિિાના હેતુસર 
સંિાદની જાણે હારમાળા સર્જી દીધી. 

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 
િાઈબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ સવમટ-
૨૦૨૨ના અંતગયાત એક દદિસીર મુંબઇ 

મુલાકાત રોજી હતી. જેમાં તેઓ અગ્ણી 
ઉદ્ોગકારો સાથે િન-ટુ-િન બેઠક, રોડ-
શો, મુંબઇ સટૉક એ્સચેનજની મુલાકાત 
અને વસવદ્ધવિનારક મંદદરે દશયાન એમ 
દદિસભર બેક-ટુ-બેક કારયાક્રમોમાં વરસત 
રહ્ા હતા. 

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ 
સાથેની િન-ટુ-િન બઠેકના આ ઉપક્રમમાં 
સૌપ્રથમ ટાટા સનસના ચરૅમૅન શ્ી નટરાજ 
ચં દ્રશેખર ે મુ ખરમંત્ ીશ્ ીને  મળ ીન ે
ગુજરાતમાં આગામી બે િરયામાં ટાટા 
મોટસયાના સાણંદ પલાનટમાં નિાં રોકાણો 
અંગે માવહતી આપી હતી. તેમણે ટાટા 
હૉટેલસ દ્ારા કેિદડરા સટેચરુ ઓફ રુવનટી 
ખાત ેહૉટલ વનમાયાણમા ંપણ તેઓ આગામી 
સમરમાં આગળ િધશે તેિી તતપરતા 
વરતિ કરી હતી. તેમણે આગામી સમરમાં 
ટાટા કેવમકલસના પલાનટના એકસપાનશન 
માટેની પણ તતપરતા વરતિ કરીને ચચાયા 
કરી હતી.

મખુરમંત્ી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલ સાથે 
કોટક મવહનદ્રા બૅનકના એમ.ડી. અને 
સી.ઈ.ઓ. ઉદર કોટકે િન-ટ-ુિન બઠેક 
રોજીને ગુજરાતે સાધેલી વિકાસમર 
પ્રગવતની પ્રશસંા કરી હતી. ખાસ કરીને 
વગફટ વસટીમા ં ફાઇનાનસ અન ે બષૅ્નકગ 
સે્ ટર માટે જ ેઅદ્તન સુવિધાઓ વિકસી 
છે ત ેઆ સે્ ટરના રોકાણકારો માટે વિશાળ 
તકો પરૂી પાડ ેછે તમે જણાવરુ ંહતુ.ં શ્ી ઉદર 

નસનધિનિિાયકિાં દિ્ષિ કરતા ્મુખય્મંત્ીશ્ી
મયુખ્મંત્ી	શ્ી	ભૂ્ેનદ્ભાઈ	્ટેિે	વાઈબ્નટ	ર્યુજરાિ	ગિોબિ	સનમટિા	રોડ	શો	
સંિભગે	મયુંબઈિી	િેમિી	મયુિાકાિ	બાિ	મયુંબઈિા	સયુપ્નસદ્ધ	નસનદ્ધનવિા્ક	મંકિરે	
જઈિે	 ર્ણેશજીિાં	 િશ્સિ-્ૂજિ	શ્દ્ધાભાવ	 ્ૂવ્સક	 ક્ાાં	 િિાં.	 િાણામંત્ી	શ્ી	
કિયુભાઈ	 િેસાઈ,	 ઉદ્યોર્	 રાજ્મંત્ી	 શ્ી	 જર્િીશભાઈ	 નવશ્વકમા્સએ	 ્ણ	
મયુખ્મંત્ીશ્ી	સાથે	નસનદ્ધનવિા્કિાં	િશ્સિ	ક્ાાં	િિાં.
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કોટકે પોતે ગુજરાતી હોિાના નાતે 
ગજુરાતના િધ ુગવતશીલ વિકાસમા ંઅને 
સમાજ વહતના ંકામોમા ંપોતાની સહભાવગતા 
માટે પણ ઉતસુકતા દશાયાિી હતી.

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ સાથે 
સિાન એનર્જીના એમ.ડી શ્ી વનવખલ 
મચયાનટ ે બેઠક રોજીને જાફરાબાદમાં 
આગામી બે િરયામાં તેમના દ્ારા પાંચ 
એમ.એમ.પી.ટી.એ. કેપેવસટીના એલ.
એન.જી ટવમ યાનલ કાર યારત કરિાના 
આરોજનની મુખરમંત્ીશ્ીને વિગતો 
આપી હતી. 

મુખરમંત્ીશ્ી સાથેની બેઠકમાં બૅનક 
ઓફ અમેદરકાના પ્રેવસડનટ અને ઇષ્નડરા 
હેડ સુશ્ી કાકુ નખાટે તેમના ગુજરાત 
પ્રોજે્ ્ટસ વિશે મખુરમતં્ીશ્ીન ેમાવહતગાર 
કરાયા હતા. બૅનક ઑફ અમેદરકા વગફટી 
વસટી કૅમપસમાં એક લાખ ચોરસ ફકૂટમાં 
ગલોબલ વબઝનેસ સવિયાસ સેનટર ચલાિી 
રહ્ં છે. તેમણે કહ્ં હતું કે વગફટ વસટીમાં 
બૅનક ઑફ અમેદરકાનું કેનદ્ર, દફનટેક અને 
આદટયાદફવશરલ ઇનટેવલજનસ પર પણ ધરાન 
કેષ્નદ્રત કરી રહ્ં છે અને મોટા પારે આ 
સે્ટરમાં રાજરના રુિાનોને રોજગાર 
નાઅિસર પૂરા પાડે છે. મુખરમંત્ીશ્ીએ 
સુશ્ી કાક ુ નખાટેને વગફટ વસટીમાં 
વિકસાિિામાં આિી રહેલી વિવિધ 
સુવિધાનો લાભ લેિા પણ જણાવરું હતું 
અન ેિાઇબ્રનટ સવમટમા ંજોડાિા આમતં્ણ 

આપરું હતું.
અંબુજા વસમેનટ અને એસીસીના 

સીઇઓ શ્ી નીરજ અખૌરીએ મુખરમંત્ી 
શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ સાથે બેઠકમાં 
પોતાના ગ્ુપના વિવિધ વરિસારો અંગે 
વિગતિાર માવહતી આપી હતી. આ 
બઠેકમાં તેમણે ગજરાતમા ંતમેના િતયામાન 
વરિસાર રોકાણને િધારિાની ઉતસુકતા 
વરતિ કરી હતી. મખુરમતં્ીશ્ીએ આગામી 
િાઈબ્રનટ સવમટમાં જોડાિા શ્ી નીરજ 
અખૌરીને આમંત્ણ આપરું હતું.

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ સાથે 
મુબંઈમા ંસન ફામાયાના શ્ી દદલીપ સરંિીએ 
િન-ટુ-િન બેઠકમાં ગુજરાતમાં ફામાયા 
સે ્ ટ રમ ાં  તે મન ા  ર ો ક ા ણ  અં ગે 
મુખરમંત્ીશ્ીને િાકેફ કરાયા હતા અને આ 
સે્ટરમાં તેઓ િધુ વરાપક સતરે રોકાણો 
કરિાના છે તેનાથી પણ મુખરમંત્ીને 
માવહતગાર કરાયા હતા.

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ સાથે 
વસએટ ટારસયાના શ્ી અનંત ગોરેંકાએ 
મુંબઈમાં બેઠક રોજીને તેમના ગ્ુપ દ્ારા 
૧૨૦૦ કરોડના રોકાણો પ્રથમ તબબકે કરાિં 
છે અને દર બે-ત્ણ િરવે તેમના પલાનટમાં 
રોકાણ િધારી રહ્ા છે તનેી વિગતો આપી 
હતી. તેમણે પોતાના પલાનટના સટ્ેટેવજક 
લોકેશનથી તેમને રાજર સરકાર દ્ારા 
થરેલા વિકાસકામોથી જે લાભ મળી રહ્ો 
છે તે માટે પણ આભાર વરતિ કરયો હતો. 

આગામી િાઈબ્રનટમાં તેમણે સહભાગી 
થિાની પણ ઉતસુકતા દશાયાિી હતી.

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલની 
દરલારનસ ઇનડસટ્ ીઝ વલ વમટ ેડન ા 
એષ્્ઝ્રુદટિ દડરે્ ટર શ્ી વનવખલ 
મેસિાણી સાથે થરેલી બેઠકમાં શ્ી 
વનવખલ મેસિાણીએ કહ્ં ક ે ઊજાયા, 
પેટ્ોકવેમકલસ, નૅચરલ ગૅસ, દરટ ેલ, 
ટેવલકૉમરુવનકેશન, માસ મીદડરા અને 
ટે્સટાઇલ વબઝનેસ સાથે દરલારનસ 
ભારતના સૌથી મોટા ખાનગી કે્ત્માંનું 
એક છે. એટલું જ નહીં, ગુજરાત ગ્ીન 
મેગા ઇનોિેદટિ પ્રોજે્ટ સાથે પદાપયાણ 
કરી રહ્ં છે. મુખરમંત્ીશ્ીએ તેમને સંપૂણયા 
સહકારની ખાતરી આપી હતી.

જનરલ ઇલેષ્્ટ્કલ સાઉથ એવશરાના 
પ્રેવસડેનટ અને સી.ઇ.ઓ. શ્ી મહેશ 
પલશીકરે ગુજરાતના સાણંદના જી.ઇ. 
પલાનટમાંથી ૮૦% ઉતપાદન એ્સપોટયા 
થાર છે તેની વિગત મુખરમંત્ીશ્ીને આપી 
હતી. શ્ી મહેશ પલશીકરે ગુજરાતની 
ઇનડસટ્ીઝ અન ેજી.ઇ.ની એ્સપટથીઝ િચ્ચે 
વરૂહાતમક ભાગીદારીથી પાિર અને 
દરનરુએબલ એનર્જી જેિાં  કે્ત્ોમાં 
મૂડીરોકાણો માટે ઉતસુકતા દશાયાિી હતી. 
વહંદુજા ગ્ુપ ઓફ કંપનીઝના ચૅરમૅન શ્ી 
અશોક વહંદુજાએ ઑટોમોદટિ અને ખાસ 
કરીને નાનાં િાહનોના ઉતપાદન તથા 
મૂડીરોકાણનાં ક્ેત્ો વિશે ચચાયા કરી હતી. 

તેમણે આગામી િાઈબ્રનટ સવમટ 
પહેલાં ગુજરાતમાં પોતાના મૂડીરોકાણ 
માટે એમ.ઓ.ર.ુ કરિાની ઉતસકુતા દશાયાિી 
હતી તથા િાઇબ્રનટ સવમટમાં સહભાગી 
થઇન ેક્ીન એનર્જી, સારબર વસ્રૉદરટી, 
આઇ.ટી. પાક્ક જેિા વિસતરી રહેલા 
સે્ટસયામાં પણ મૂડીરોકાણો માટે રસ 
દાખવરો હતો. 

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 
ગુજરાતમાં ઉદ્ોગ અને મૂડીરોકાણ માટે 
રાજર સરકાર કનડ્ુવસિ એનિારનમવેનટથી 
ઉદ્ોગકારોના પ્રશ્ોનો હલ લાિી તેમને 

િાઈબ્રનટ રોડ-િો
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ઉદ્ોગ સંસથાપનમાં જરૂરી સહાર કરશે 
તેમ જણાવરું હતું. મુખરમંત્ીશ્ીએ િન-
ટુ-િન બેઠકોનો ઉપક્રમ પૂણ યા  કરી 
ગુજરાતમાં મૂડીરોકાણની તકો, વિવિધ 
ક્ેત્ોમાં ગુજરાતની વસવદ્ધઓ અને 
ગુજરાત દેશના રોલ મૉડલ તરીકે ઊભરી 
આવરું છે તેની વિસતૃત જાણકારી ઉદ્ોગ 
અને  િેપ ાર  જગતના અગ્ણીઓ, 
ડેવલગે્ટસ અને આમંવત્તો સમક્ રોડ શો 
અંતગયાત આપી હતી.

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 
િાઈબ્રનટ સવમટ ૨૦૨૨ના રોડ શો સંદભવે 
તેમની મુંબઈ મુલાકાત દરમરાન બપોર 
બાદ મુંબઇ સટૉક એ્સચેનજની પણ 
મુલાકાત લઈ સટૉક એ્સચેનજની 
ગવતવિવધ વનહાળી હતી અને માવહતી 
મેળિી હતી. 

મુખરમંત્ીશ્ીએ ગુજરાતના એમ.
એસ.એમ.ઇ. સેકટર અને સથાવનક 
સિરાજરની સંસથાઓમાં કેવપટલ રેઇવઝંગ 
અંગે તથા વગફટ વસટીને ઇનટરનૅશનલ 
ફાઇનાષ્નશરલ સવિયાવસસ માટેની સિયોચ્ચ 
સંસથા બનાિિા અંગે બૉમબે સટૉક 
એ્સચેનજના પદાવધકારીઓ સાથે 
વિગતિાર ચચાયા કરી હતી. મખુરમતં્ી શ્ી 
ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલે િાઈબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ 
સવમટના રોડ શો સદંભવે વિવિધ કારયાક્રમો બાદ 
મુંબઈના સુપ્રવસદ્ધ વસવદ્ધવિનારક મંદદરે 
જઈને  ગણે શજીન ાં  દશ યા ન -પૂ જન 

શ્દ્ધાભાિપિૂયાક કરાિં હતા.ં મખુરમંત્ીશ્ીના 
દદિસભરના કારયાક્રમોમાં નાણામંત્ી શ્ી 
કનુભાઈ દેસાઈ, ઉદ્ોગ રાજરમંત્ી શ્ી 
જગદીશ વિશ્વકમાયા, મખુરમતં્ીશ્ીના મખુર 
અગ્સવચિ શ્ી કે. કૈલાશનાથન, મખુર સવચિ 
શ્ી પકંજ કુમાર, ઉદ્ોગ વિભાગના અવધક 
મુખર સવચિ ડૉ. રાજીિ કુમાર ગુપ્તા, 
મખુરમતં્ીશ્ીના અવધક મખુર સવચિ શ્ી 
પકંજ જોરી અન ેઅનર િદરષ્ઠ સવચિશ્ીઓ 
પણ જોડારા હતા. 

્મખુય્મતં્ીશ્ીિી  
સૌજનય ્ુમલાકાતે 

લકઝ્મબગ્ષિા રાજદતૂ
મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલની 

સૌજનર મુલાકાત લ્ઝમબગયા - ગ્ાનડ 
ડચીના રાજદૂત સુશ્ી પેગી ફ્નેટઝેને 
ગાધંીનગરમાં લીધી હતી. તેમણે મખુરમતં્ી 
શ્ી સાથેની િાતચીતમાં જણાવરું હતું કે, 
તેમના રાષ્ટની એક કંપની કચછના મુંદ્રામાં 
૧૦૦ કરોડ રૂવપરાના રોકાણ સાથ ેપોતાનું 
રુવનટ સથાપિાની છે. લ્ઝમબગયા રાજદૂતે 
ગાંધીનગરના વગફટ વસટીમાં લ્ઝમબગયા 
સટૉક એ્સચેનજ શરૂ કરિાની પણ 
તતપરતા વરતિ કરી હતી.

સુશ્ી પેગી ફ્ેનટઝેને મુખરમંત્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલને તેમના કારયાકાળમાં 
રોજાઇ રહેલી આ પ્રથમ િાઈબ્રનટ 
સવમટની સફળતાની શુભેચછાઓ પાઠિી 

હતી. મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 
જણાવરું હતું કે ગુજરાતમાં આઇ.ટી., 
ફાઇનાષ્નશરલ સવિ યાસીઝ, મે દડકલ 
દડિાઇસીઝ અને દરનરુએબલ એનર્જીનાં 
ક્ેત્ોમાં રણી પ્રગવત થઇ છે. આગામી 
િાઈબ્રનટ સવમટ-૨૦૨૨મા ંલ્ઝમબગયાના 
ઉદ્ોગો આ સે્ટરમાં સહભાવગતા માટે 
આગળ આિે તો આ સાઝેદારી ભારત-
ગુજરાત- લ્ઝમબગયા માટે ઉપરતુિ બનશે 
એમ પણ શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલ ેઉમરુેિં હતુ.ં

મખુરમતં્ીશ્ીએ લ્ઝમબગયા રાજદૂતને 
સટેચરુ ઑફ રુવનટીની મુલાકાત લેિાનું 
આમંત્ણ પાઠિીને આગામી િાઈબ્રનટ 
૨૦૨૨માં તેમના દશેના ઉચ્ચ સતરીર 
પ્રવતવનવધમંડળ સાથે  જોડાિા પણ 
વનમંત્ણ આપરું હતું. મુખરમંત્ીશ્ીએ 
લ્ઝમબગયા રાજદૂતશ્ીને સટચેરુ ઓફ 
રુવનટીની પ્રવતકવૃત સમૃવતભેટ રૂપે અપયાણ 
કરી  હતી .  મુખરમંત્ીશ્ીના  મુ ખર 
અગ્સવચિ શ્ી કૈલાશનાથન તેમ જ 
ઉદ્ોગ કવમશનર શ્ી રાહુલ ગુપ્તા, 
ઇનડે્સ-બીના એમ.ડી. શ્ીમતી વનલમ 
રાની આ બેઠકમાં જોડારાં હતાં. 

્મુખય્મંત્ીશ્ીિો દુબઈ પ્રિાસ 
મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 

િાઈબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ સવમટ-
ર૦રરના રોડ શો અને િન-ટુ-િન બેઠક 
માટે ગુજરાત ડેવલગેશન સાથે દુબઇની 
દદ્-દદિસીર મુલાકાત લીધી હતી. 
મુખરમંત્ીશ્ીની આ મુલાકાત દુબઇના 
ઉદ્ોગ-રોકાણકારો માટે ગુજરાતમાં 
વિવિધ ક્ેત્ે રોકાણોની ઉતસુકતા માટેની 
એક મહત્િપૂણયા ઇિેનટ બની ગઇ છે. 

શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટ ેલના દુબઇ 
પ્રિાસના પ્રથમ દદિસે બુધિારે રોજારેલા 
રોડ શો અને દદિસ દરમરાન દુબઇના 
અગ્ણી ઉદ્ોગ-િેપાર સંચાલકો સાથેની 
િન-ટુ-િન બેઠક પણ અતરંત ફળદારી 
રહી છ.ે દુબઇના ૧૯ જેટલા ઉદ્ોગ-
રોકાણકારોએ ગુજરાતમાં  પોતાના 
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વરિસાર-કારોબાર અને ઉદ્ોગોની 
સથાપના માટે આ રોડ શો દરમરાન 
મુખરમંત્ીશ્ીની ઉપષ્સથવતમાં ગુજરાત 
સાથે વગફટ વસટીમાં પ્રોજે્્ટસ રોકાણો 
સવહત વિવિધ સે્ટસયામાં રોકાણો માટે 
MoU કરાયા હતા. દુબઇનું પ્રવતવષ્ઠત 
શરાફ ગ્ુપ ગુજરાતમાં લોવજષ્સટ્સ પાક્ક 
સથાપિાનું છે તે માટેના MoU તેમણે 
ગુજરાત સરકાર સાથે કરાયા હતા. 

આ ઉપરાંત અલફનાર ગ્ુપની નેત્ા 
વિનડ પ્રારિેટ વલવમટેડ દ્ારા ૩૦૦ 
મેગાિોટના િીનડ પાિર પ્રોજે્ટ, સમાટયા 
ગ્ીડ પ્રોજે્ ટ અન ેટ્ાનસમીશન પ્રોજે્ ટસમાં 
રોકાણ અંગેના MOU થરા હતા. 

ગુજરાતમાં અનર જે પ્રોજે્્ટસમાં 
રોકાણો માટે દુબઇના રોકાણકારો-ઉદ્ોગ 
સંચાલકોએ રસ દાખવરો છે, તેમાં 
ઇષ્નટગ્ેટેડ સટીલ પલાનટ, હજીરામાં ગ્ીન 
વસમનેટ ઉતપાદન, વગફટ વસટીમા ંિલૅરદુટંગ 
સવિયાસીસ અને સટૉક બ્રૉદકંગ સવિયાસીસ, 
ભાિનગર પૉટયા ઇનફ્ાસટ્કચર તેમ જ 
ધોલેરા SIRમાં રોકાણો, ચાંચ પૅલેસ 
દરસોટયા ડેિલપમેનટ, નાઇવટ્ક ઍવસડ 
બેઇઝડ ડેદરિેટીવઝ, પ્રેવશરસ મેટલસ 
દરફાઇવનંગ ઍનડ ટે્દડંગ, કનસલટનસી 
સવિયાસીસ તથા શૉવપંગ મૉલ-હારપર 
માકકેટ અંગે, કૅવપટલ માકકેટ ઍષ્્ટવિટીઝ 
માટે કૉપયોરેટ હાઉસ અને ત્ણ MoU 
મષ્લટપલ પ્રોજે્્ટસ માટેના થરા છે.

ગુજરાત સાથે જ ેMoU થરા છે તમેાં 
મુખરતિે શરાફ ગ્ુપ, અલફનાર ગ્ુપ, લુલુ 
ગ્પુ, ટ્ાનસિલડયા, કોનારેસ ગ્પુ, નરોલા ગ્પુ 
ઇનટરનૅશનલ જેિા પ્રવતવષ્ઠત ઉદ્ોગ-
િેપ ાર  અગ્ણી સવહતના  વિ વિધ 
રોકાણકારોનો સમાિેશ થાર છે. 

આ અગાઉ દબુઈ ખાત ેરોજારલેા રોડ 
શોમાં ગુજરાત UAE માટે ભારતનું 
પ્રિેશદ્ાર છે અને ભારત માટે UAEનું 
પ્રિેશદ્ાર બનિા એકદમ તૈરાર હોિાનું 
મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે જણાવરું 
હતું . આ રોડ શોમાં UAEના બે 
મંત્ીશ્ીઓ તેમ જ ૮ જેટલા અગ્ણી 
ઉદ્ોગ-રોકાણકારોને િન-ટુ-િન બેઠકમાં 
મળરા હતા.

ધોલેરા SIR, વગફટ વસટી, વિશ્વનો 
સૌથી મોટો હાઇબ્રીડ (સોલાર અને વિનડ) 
દરનરુએબલ એનર્જી પાક્ક જેિા સસટેનેબલ 
ઇનફ્ાસટ્કચર પ્રોજે્્ટસના વિકાસ પર 
ગુજરાતે ભાર મૂ્રો છે. 

શ્ી પટેલે આ ત્ણેર પ્રોજે્્ટસની 
વિસતૃત છણાિટ કરી આિા ફરુચદરષ્સટક 
પ્રોજેક્ટસના પારામાં ગુજરાતને િલડયા 
કલાસ ઇનફ્ાસટ્કચરથી સજ્જ બનાિિાની 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીની પ્રેરણા 
અને માગયાદશયાન રહેલાં છે એમ ઉમેરુિં હતું. 

શ્ી ભૂ પેનદ્રભાઇ પટ ેલે  ગુજરાતે 
વિકાસના રોલ મૉડલ સટેટ તરીકે મેળિેલી 
આ પ્રવતષ્ઠાની પ્રતરક્ અનુભૂવત કરિા 

UAEના ઉદ્ોગ-િેપાર અગ્ણીઓને 
િાઈબ્રનટ સવમટ-ર૦રરમા ંસહભાગી થિા 
ભાિભરુિં વનમંત્ણ પાઠવરું હતું. 

મુખરમંત્ીશ્ીએ જણાવરું કે ગુજરાત 
અતરારે કેટલાક નોંધપાત્ સટાટયા-અપસનું 
કેનદ્ર છે. ગુજરાતમાં ઇન્રુબેશન કનેદ્રો, 
આઇવક્રએટ િગેરે દ્ારા એક એિી સફળ 
ઇકોવસસટમ વિકસી છે જેમાં ઇનોિેશન 
અને ઉદ્ોગ સાહવસકતાને પ્રોતસાહન  
મળે છે.

તેમણે  ઉમે રુ યા  ક ે િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઇ મોદીએ આતમવનભયાર ભારત-
સેલફ દરલારનટ ભારત માટેનું આહ્ાન કરુિં 
છે. ગુજરાત ઔદ્ોવગક, કૃવર, સામાવજક, 
માળખાકીર એમ સિયાગ્ાહી વિકાસથી 
આતમવનભ યાર  બની  ‘આતમવનભ યાર 
ગુજરાતથી આતમવનભયાર ભારત’ માટે 
પ્રવતબદ્ધ છે. આ સંદભયામાં મુખરમંત્ીશ્ીએ 
કહ્ં કે િાઈબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ સવમટ-
ર૦રરની થીમ પણ આતમવનભ યાર 
ગજુરાતથી આતમવનભયાર ભારત રાખિામાં 
આિી છે. 

મુખરમંત્ીશ્ીએ વહઝ હાઇનેસ ક્રાઉન 
વપ્રનસે  અબુધ ાબ ીમ ાં  બ ીએપીએસ 
(BAPS) મંદદર અને સાંસકૃવતક કેનદ્રનું 
વનમાયાણ કરિા માટે જમીન દાનમાં આપી 
છે, તેનો ઉલ્ેખ કરતાં કહ્ં કે આ પહેલ 
ભારત-UAEના મજબૂત સંબંધ અને 
વમત્તાનું આગિું ઉદાહરણ છે.

મુખરમંત્ીશ્ીએ આ રોડ શોમાં 
ઉપષ્સથત રહેલા દુબઇના અગ્ણી ઉદ્ોગ-
રોકાણકારોને ગુજરાતની વિકાસરાત્ામાં 
ભાગીદાર બનિા િાઈબ્રનટ ગુજરાત 
ગલોબલ સવમટ ૨૦૨૨માં જોડાિાનું 
આમતં્ણ આપરુ ંહતુ ંતમે જ સૌન ેગજુરાત 
સરકારના પૂરતા સહરોગની ખાતરી પણ 
આપી હતી.

િડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઇ મોદીના 
વિઝન અને પે્રરણાથી વનમાયાણ પામેલી 
પ્રવતમા વિશ્વની સૌથી ઊંચી સટેચરુ ઑફ 
રુ વ ન ટ ી ન ી  મુ લ ા ક ા ત  લે િ ા  પણ 
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મુખરમંત્ીશ્ીએ ઉપષ્સથતોને વનમંત્ણ 
આપરું હતું. અગ્ણી ઉદ્ોગ-િેપારકારોએ 
ગુજરાત અને ભારતમાં પોતાના વરાપાર-
કાર ોબારને  મળી રહ ેલી  સરળતા  
અને પ્રોતસાહક અવભગમના અનુભિો 
િણયાવરા હતા. 

 આ દુબઇ રોડ શો દરમરાન થરેલા 
આ MoU િેળાએ ઉદ્ોગ રાજરમંત્ી 
શ્ી જગદીશભાઈ વિશ્વકમાયા, UAE 
ખાતેના ભારતીર રાજદૂત શ્ી સુજર 
સુધીર, મુખરમંત્ીશ્ીના મુખર અગ્સવચિ 
શ્ી કૈલાશનાથન, ઉદ્ોગ વિભાગના અવધક 
મુખર સવચિ ડૉ. રાજીિકુમાર ગુપ્તા અને 
ગુજરાત ડેવલગેશનના િદરષ્ઠ સવચિો, 
અગ્ણી ઉદ્ોગ-િેપાર સંચાલકો ઉપષ્સથત 
રહ્ા હતા.

કોલકાતા્માં VGGS 2022 
અંતગ્ષત રોડ-િો

આગામી જાનરુઆરી-2022માં 
રોજાનાર િાઈબ્રનટ સવમટમા ંસથાવનક અને 
વિદેશી રોકાણકારોને આકરયાિા માટે 
રાજરના મખુરમંત્ીશ્ી સવહત મતં્ીમડંળના 
સદસરોએ વિવિધ શહેરો અને દેશની 
મલુાકાત લીધી હતી. એ ક્રમમા ંતાજતેરમાં 
કોલકાતામાં રોડ શો રોજારો હતો. જેમાં 
ઉદ્ોગ રાજરમંત્ી શ્ી જગદીશભાઈ 
વિશ્વકમાયાની આગેિાનીમા ંવજરોલૉજી અને 
માઇવનગં વિભાગના કવમશનર શ્ી રૂપિતં 
વસંહ સવહત રાજર સરકારના અનર 
અવધકારીઓ રોડ શોમાં જોડારા હતા.

ભારતે સામાવજક-આવથયાક ક્ેત્માં 
સાધેલી પ્રગવતનો ઉલ્ેખ કરીને મંત્ી શ્ી 
જગદીશભાઈ વિશ્વકમાયાએ જણાવરું હતું કે 
િડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઈ મોદીના 
નતેૃતિમાં દેશ નોંધપાત્ પ્રગવત સાથ ેસમગ્ 
વિશ્વમાં એક અલગ ઓળખ ઊભી કરી 
રહ્ો છે. શ્ી વિશ્વકમાયાએ ભારતના ભવિષર 
ઉપર લાંબાગાળાની અસર કરે એિા કેનદ્ર 
સરકાર દ્ારા લેિારેલાં પગલાંનું ઉદાહરણ 
ટાં્ રુ ંહતુ.ં તમેા ંપીએમ ગવતશવતિ માસટર 

પલાન, ઉતપાદન આધાદરત પ્રોતસાહન 
રોજના, પારદશથી અન ેવનવશ્ચત કરવરિસથા, 
ઈઝ ઑફ ડુઈંગ વબઝનેસ, ઈઝ ઑફ 
વલવિંગ અને મેઈક ઈન ઈષ્નડરા િગેરેનો 
સમાિેશ થાર છે. 

શ્ી વિશ્વકમાયાએ ભારપૂિયાક કહ્ં હતું કે 
ગુજરાત નીવત સંચાવલત રાજર છે. 
વબઝનેસ માટે સાનુકકૂળ િાતાિરણ સજયાિા 
માટે રાજર સરકારે ઔદ્ોવગક નીવત 
2020, સુગ્વથત લોવજષ્સટ્સ અને 
લોવજષ્સટ્સ પાક્ક નીવત, ઈલેષ્્ટ્ક િાહન 
નીવત, સૂરયા ઊજાયા નીવત તથા પ્રિાસન અને 
કાપડ નીવત 2021 જિેી વિવિધ નીવત અને 
રોજનાઓનો પ્રારંભ કરયો છે.

ધોલેરા SIR તથા GIFT વસટી 
અંગે તેમણે જણાવરું હતું કે આ બંને મેગા 
ઇનફ્ાસટ્કચર પ્રોજે્ ટ ગજુરાતની પ્રગવતને 
નિી ઊંચાઈએ લઈ જશે. વગફટ વસટીમાં 
ભારતનુ ંસૌપ્રથમ આતંરરાષ્ટીર નાણાકીર 
સે િ ા  ક ને દ્ર  ( આ ઈ એ ફ એ સ સ ી ) 
ઑથોદરટીની સથાપના કરિામાં આિી છે, 
ત ેસાથ ેઆતંરરાષ્ટીર બવુલરન એ્સચનેજ 
પણ સથાપિામાં આવરું છે. વગફટ વસટીમાં 
બૅષ્નકંગ, ઇનસરોરનસ, ઑફશોદરંગ તથા 
ક ૅવપટલ માક કેટની એકીક ૃત સેિાઓ 
ઉપલબધ છે.

તો બીજી તરફ, ધોલરેા SIR ભારતનું 
સૌથી વિશાળ ગ્ીનફીલડ ઔદ્ોવગક 
મડૂીરોકાણ કે્ત્ તથા દેશનુ ંપ્રથમ ગ્ીનફીલડ 

ઔદ્ોવગક સમાટ યા વસટી છે. ધોલેરા 
આધુવનક માળખાકીર સુવિધાઓ, ઉત્તમ 
કનેષ્્ટવિટી, ઑટોનોમી માટેનું માળખું, 
ઝડપી અપૂ્રિલ સવહત અસાધારણ 
સંભાિનાઓ ઑફર કરે છે. પ્રગવત માટે 
ધોલેરા કરતાં િધારે સારં સથળ કોઈ નથી 
એમ શ્ી વિશ્વકમાયાએ ઉમેરુિં હતું. કોલકાતા 
સવહત પવશ્ચમ બંગાળના રોકાણકારોને 
વનમતં્ણ આપતા ંશ્ી વિશ્વકમાયાએ કહ્ ંહતું 
ક ે VGGS 2022માં તેમના માટ ે 
વબઝનેસની વિવશટિ સંભાિનાઓ છે.

ગુજરાતના પ્રવતવનવધમંડળે વબઝનેસ 
અને  ઔદ્ો વગક અગ્ણીઓ સાથે 
વરવતિગત બેઠક પણ રોજી હતી, જેમાં 
રૂપા ઍનડ કંપની વલવમટેડ, વતતાગઢ ગ્ુપ, 
વબરલા કૉપયોરેશન વલવમટેડ, વિક્રમ સોલાર 
વલવમદટડ, જરુ વપટર ઈનટરનૅશનલ 
વલવમટેડ, ગ્ીનપલાર ઈનડસટ્ીઝ વલવમટેડ, 
ટેગા ઈનડસટ્ીઝ, એ્સાઈડ ઈનડસટ્ીઝ 
વલવમટેડ, ઍટોવમક વમનરલસ દડરે્ટોરેટ 
ફૉર એ્સપલોર ેશન ઍનડ દરસચ યા , 
આઈટીસી વલવમટેડ, ગલોસટર વલવમટેડ, 
વલકં પને તથા પલાષ્સટ્સ વલવમટેડ િગરેેનો 
સમાિેશ થતો હતો. 

કોલકાતામાં આ રોડ શોને વબઝનેસ 
અગ્ણીઓ તરફથી ઉતસાહજનક પ્રવતભાિ 
સાપંડ્ો હતો, જને ેપગલ ેગજુરાતમા ંનિાં 
મૂડીરોકાણ આિિાની સંભાિના છે. •

િાઈબ્રનટ રોડ-િો
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૧૦્મા એગ્ી એનિયા એપકઝનબિિ્માં 
રરપથી િધુ ક�પિીઓિી સહરાનગતા 

પરંપરાગત ખેતીનાં અનુભિ-જ્ાન અને આધુવનક િૈજ્ાવનક અવભગમના 
સમનિરથી કૃવરકારોને કૃવર પાકોમાં િૈવિધર અને ઉતપાદનમાં વૃવદ્ધ થાર છે. 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ ર૦રર સુધીમાં ખેડૂતોની આિક બમણી 
કરી ધરતીપુત્ોને પ્રગવતના પંથે લઇ જિાની નેમ રાખી છે. આ નેમને સાકાર 
કરિા િૅલરુ ઍદડશન અને ટેક્ોલૉજીનો સમરોવચત ઉપરોગ તથા દકસાન 
વહતકારી નીવતઓ-પૉવલસીઝ દ્ારા ધરતીપુત્ોને આવથયાક સક્મતા આપિાનાં 
આરોજનો થરાં છે. 

આ આરોજનના ભાગરૂપે મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે ૧૦મા એગ્ી 
એવશરા એષ્્ઝવબશનનો ગાંધીનગરમાં પ્રારંભ કરાવરો હતો. આ 
એષ્્ઝવબશનમાં સહભાગી બનેલી રરપથી િધુ કંપનીઓ અને ૪ જેટલી 
વિદેશી સટાટયા-અપ કંપનીઓ આ પ્રદશયાન દ્ારા ખેડૂતોની આિક બમણી કરિા 
માગયાદશયાક બનશે. શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે કહ્ં હતું કે ભૂતપૂિયા િડાપ્રધાન સિ. 
અટલ વબહારી િાજપેરીજીએ જર જિાન, જર દકસાન સાથે જર વિજ્ાન 
સૂત્ આપીને કૃવર ક્ેત્ે પણ વિજ્ાનને પ્રેદરત કરુિં હતું. આપણા િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઇએ કૃવર વિકાસનું વિચારબીજ ગુજરાતમાં કૃવર મહોતસિોની સફળ 
શંખલા રોજીને આપરું અને ખેડૂતના ખેતર સુધી કૃવરવિકાસ પહોંચાડ્ો.

મખુરમંત્ીશ્ીએ કૃવરપ્રધાન ભારત દેશન ેઆતમવનભયાર ભારત બનાિિાના 
િડાપ્રધાનશ્ીના સંકલપમા ંખતેીમા ંટેક્ોલૉજીનો સમરાનકુકૂળ ઉપરોગ આપણે 
કરયો છે. હિ ેઆધવુનકતા સાથ ેપ્રાચીન પરંપરાનો સગંમ કરીન ેપ્રાકૃવતક ખતેી, 
નૅચરલ ફાવમિંગ અપનાિિુ ંસમરની માગ છે. રાજરમા ંખતેી હેઠળનો વિસતાર 
િધારિો, ઉતપાદકતા િધારિી તથા સંસાધન ક્મતા ઊભી કરિી અન ેહાઇટેક 
બાગારત અપનાિિું તેમ જ નિીન ટેક્ોલોજીને પ્રોતસાહન સાથોસાથ 
ઑગવેવનક, પ્રાકૃવતક ખેતીની વૃવદ્ધ એિા ફોકસ એદરરા નક્કી કરીને રાજર 
સરકાર સતત કારયારત છે. 

ગુજરાતમાં તેલીવબરાંના પાકોમાં ૬૦ ટકા ઉતપાદન વૃવદ્ધ, ખાદ્ પાકોમાં 
૬પ ટકા, કપાસમાં ૭૩ લાખ ગાંસડીના ઉતપાદન સાથે દેશના કુલ કપાસ 
ઉતપાદનના ર૦ ટકા એકલું ગુજરાત આપે છે. ગુજરાતમાં ઝીરો ટકા વરાજે 
લોન, ટેકાના ભાિે વિક્રમજનક ખરીદી તથા કુદરતી આફત સમરે ઉદાર 
સહાર પૅકેજથી સરકાર ખેડૂતોની પડખે ઊભી રહી છે. ગુજરાત દેશના 
વિકાસનું રોલ મૉડલ છે જ. હિે ટેક્ોલૉજીના નિતર અવભગમ અને 
પ્રાકૃવતક ખેતીના સમનિરથી દેશમાં હદરતક્રાંવતની પણ આગેિાની લેશે. 
મુખરમંત્ીશ્ીએ એગ્ી એવશરાના વિવિધ સટૉલસની પણ પ્રતરક્ મુલાકાત 
લઇ પ્રોડક્ટસ અંગેની માવહતી મેળિી હતીં. આ અિસરે સહકાર રાજરમંત્ી 
શ્ી જગદીશભાઇ વિશ્વકમાયા, નેધરલૅનડના ભારતષ્સથત રાજદૂત શ્ીરુત માટદેન, 
અમૂલ ડેરીના ચૅરમૅન શ્ી રામવસંહ પરમાર, સહકારી ડેરી સંરના અધરક્ 
શ્ી શામળભાઇ તેમ જ કૃવર ક્ેત્ના અગ્ણી તજજ્ો ખેડૂત ભાઇ-બહેનો 
ઉપષ્સથત રહ્ાં હતાં. •

 િાઈબ્રનટ પ્રદિ્ષિ
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ગાંધીિગર્માં યોજાયું રાજયિું 
સૌથી નિિાળ એપનજ્મેક પ્રદિ્ષિ

િાઇબ્રનટ ગુજરાત ગલોબલ સવમટ (VGGS)-2022 પહેલાં 
વિવિધ ટ્ેડ શો, એષ્્ઝવબશનનું આરોજન કરિામાં આવરું હતું. એ 
અંતગયાત રાજરના સૌથી મોટા એષ્નજવનરદરંગ પ્રદશયાન એષ્નજમેક-
૨૦૨૧નો મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે પ્રારંભ કરાવરો હતો. કે 
ઍનડ ડી કૉમરવુનકેશનસ દ્ારા આરોવજત એષ્નજમકે ૨૦૨૧ એવશરાનો 
સૌથી મોટો િૈવિધરસભર એષ્નજવનરદરંગ, મશીનરી, મટીદરરલ 
હટૅનડવલંગ તથા મશીન ટૂલસ પ્રદશયાન ગણાર છે. પાંચ દદિસ સુધી 
રોજારેલા આ પ્રદશયાનમાં ૫૦૦થી િધુ પ્રદશયાકોએ ભાગ લીધો હતો. 

 એષ્નજમેક પ્રદશયાનમાં આધુવનક એષ્નજવનરદરંગ ઉતપાદનો તથા 
સેિાઓ, ભારે અને હળિાં મશીનો, મશીનરીનાં સાધનો તથા 
એ્સેસરી, એષ્નજવનરદરંગ ટૂલસ અને એને સંલગ્ન ઉતપાદનો તથા 
સિેાઓ રજ ૂકરિામા ંઆિી હતી. કે ઍનડ ડી કૉમરવુનકેશન વલવમટેડના 
સીએમડી શ્ી કમલેશ ગોવહલે જણાવરું હતું કે કોવિડ-19 મહામારી 
દરવમરાન આવથયાક ગવતવિવધ મંદ પડિાથી MSME ક્ેત્ને ભારે 
નાણાકીર નુકસાન થરું હતું. અથયાતંત્ હિે સુધરી રહ્ં છે. એષ્નજમેક 
૨૦૨૧ MSMEન ેસમવપયાત છે અન ેઅમન ેવિશ્વાસ છે કે આ પ્રદશયાન 
મધરસથીની ભૂવમકા ભજિશે અને અથયાતંત્માં સુધારાની ગવત િધુ 
ઝડપી બનશે, જેથી વબઝનેસ માટે નિી તકો ઊભી થશે. ગુજરાત 
MSMEનું હબ છે અને અથયાતંત્માં થઈ રહેલા સુધારાનો મહત્તમ 
લાભ મળિાની ધારણા છે.

૧૫મા એષ્નજમેક પ્રદશયાનમાં આ ઉદ્ોગની ટેક્ોલૉવજકલ ક્મતા 
તથા સંશોધનો રજૂ કરિામાં આવરાં હતાં. શો દરવમરાન આ ક્ેત્માં 
થરેલાં નિાં સંશોધનોને પ્રોતસાહન આપિા નૉલેજ શૅદરંગ કરિામાં 
આવરુ હતુ. શો દરવમરાન મુખરતિે મશીન ટૂલસ અને મશીન ટૂલ 
એ્સસેરી, ઑટોમશેન અન ેરોબોદટ્સ, ટૂવલગં વસસટમ, હાઈડ્ોવલ્સ 
અને નરૂમૅવટ્્સ, પમપ અને િાલિ, ફાસટનર અને હાડયાિેર, 
ઑટોમોબાઇલ, આઇટી આધાદરત સેિાઓ, ઇલેષ્્ટ્કલ અને 
ઇલે્ટ્ોવન્સ, ફેવબ્રકેશન અને િેષ્લડંગ િગેરે ક્ેત્ો ઉપર ધરાન કેષ્નદ્રત 
કરિામાં આિી રહ્ં છે.

પ્રદશયાનના ઉદ્ાટન પ્રસંગે રાજરમંત્ીશ્ી જગદીશભાઈ વિશ્વકમાયા, 
ઇષ્નડરન ઇષ્નસટટ્ૂટ ઑફ ફાઉનડ્ીમૅનના ચૅરમૅન શ્ી સુબોધ પંચાલ 
તથા મૅનેવજંગ દડરે્ટર શ્ી અવમર પંચાલ, MTMAના ચૅરમૅન શ્ી 
રોગીન ચાવનઆરા, ગુજરાત લરુ ઉદ્ોગ સંગઠનના પ્રમુખ શ્ી અતુલ 
કાપસી, એસસી અને એસટી ફેડરેશનના પ્રમુખ શ્ી અવનલભાઈ, 
ગુજરાત ચેમબર ઑફ કૉમસયા ઍનડ ઇનડસટ્ીના પ્રમુખ શ્ી હેમંત શાહ 
તથા સેક્રેટરી શ્ી સવચન પટેલ અને મેકપાિર સીએનસી ઑટોમેશન 
વલ.ના ચૅરમૅન શ્ી રૂપેશ મહેતા ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

 િાઈબ્રનટ પ્રદિ્ષિ
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 િાઈબ્રનટ પ્રદિ્ષિ

સુરતિો ટેક્ટાઈલ ઉદ્ોગ લાખો લોકોિી રોજગારીિું સરિા્મુ
સુરત એટલે દેશનું સૌથી ઝડપથી વિકસતુ શહેર. સુરત એટલે 

વહરા પોવલશ અને ટેક્ટાઈલ ઉદ્ોગનું હબ. આમ જોઈએ તો 
સુરતને ગુજરાતનું આવથયાક પાટનગર પણ કહી શકાર.  સુરતનો 
કાપડ ઉદ્ોગ અંદાજ ૧૫ લાખ લોકોને પ્રતરક્ અને પરોક્ રીતે 
રોજગારી આપી રહ્ો છે. અહીં િરવે દહાડે અંદાવજત ૧૪,૬૦૦ 
વમવલરન મીટર કાપડ અને ૧૦.૫૦ લાખ મેવટ્ક ટન રાનયાનું 
ઉતપાદન થાર છે. સુરત હીરાપોવલવશંગ અને જરીના ઉદ્ોગ સાથે 
કાપડ ઉતપાદનમાં અવિલ સથાન મેળિી રહ્ં છે. જેના કારણમાં 
અહીંના ઉદ્ોગકારો બદલાતી ફેશનને અનુરૂપ ઉતપાદન પદ્ધવતમાં 
બદલાિ કરી વિશ્વના માકકેટમાં સથાન બનાવરુ છે.

સુરતનો સૌથી મોટો ઉદ્ોગ કાપડ િણાટ (જરી, દકનખાબ, 
રેશમ અન ેઅનર) તમેજ અન ેડાઈંગ–વપ્રષ્નટંગનો છે. હીરા, મોતી, 
ઝિેરાત અને જરીના ઉદ્ોગ ઉપરાંત આટયા વસલક પાિરલૂમસ અને 
વમલોનો રણો વિકાસ થરો છે. ભારતના ૬૫ ટકા મનેમેડ ફાઈબરનું 
ઉતપાદન એકલુ ંસરુત કરે છે. સરુતમા ંિરયા ૧૯૬૦ થી પોવલરસેટર 
ઉદ્ોગમાં સુરતે કાઠું કાઢ્યું અને ધીરે ધીરે ડાઈંગ, વપ્રનટીંગ, રાનયા 
મેનરુફેકચરીંગ, એમબ્રોરડરી દડઝાઈવનંગ, નેટ ફેવબ્રકસ, ટેકવનકલ 
ટેક્ટાઈલમાં સુરતના ટેક્ટાઈલ ઉદ્ોગે નામના મેળિી છે. રુરોપ 
અને ચીનમાં સારી ટેકનોલોજી ધરાિતી ટેક્ટાઈલ મશીનરીને 
આરાત કરિામાં આિે છે. 

સમગ્ ભારતમા ંટેક્ટાઈલ વસટીની અનોખી ખરાવત મળેિનાર 
સુરત શહેરમાં ૭.૧૫ લાખ જેટલા શટલ, િોટરજેટ, રેવપરર, 
એરજેટ જેિા લુમસ મશીનો થકી ફેવબ્રકસ પ્રોડ્શનમાં ૮૧,૨૨૮ 
કરોડનું િાવરયાક ટનયાઓિર થાર છે. હાલ સુરતમાં ૬ ટેક્ટાઈલ 
પાક્ક કારયારત છે, જરારે આગામી દદિસોમા ંિધ ુચાર નિા ટેક્ટાઈલ 
પાક્કના વનમાયાણ થકી લાખો રોજગારીનું સજયાન થશે. 

સધનયા ગુજરાત ચેમબર ઓફ કોમસયાના પ્રમુખશ્ી આવશર 

ગુજરાતી જણાિે છે કે, વિશ્વમાં ફેશનનું ઉદ્ગમસથાન ગણાતા 
ફ્ાનસના 'પદેરસ' શહેરમા ંસરુતનુ ંકાપડ િપરાર છે. સરુતમા ંતરૈાર 
કરિામાં આિતા નેટ ફેવબ્ર્સની બાંગલાદેશ અને ગલફના દેશોમાં 
ભારે દડમાનડ છે. બાંગલાદેશમાં રેદડમેડ ગારમેનટમાં ઉપરોગ માટે 
મોટાપારે તરાંના ઉદ્ોગકારો તરફથી ઓડયાર મળે છે. 

ભારતના કુલ કાપડની વનકાસમાં સુરતના કાપડ ઉદ્ોગનો 
ફાળો ૫ ટકા છે. ભારતનું ૬૫ ટકા રાનયા સુરત સવહત દવક્ણ 
ગુજરાતમાં બને છે. સુરતમાં ૧.૫૦ લાખ એમબ્રોઈડરી મશીન, 
૨૦ હજાર રેવપરર મશીન તેમજ ૭.૧૫ લાખ પાિરલુમસ રુવનટ 
છે. માત્ પાિરલૂમ ઈનડસટ્ીમાં જ ચાર લાખ કારીગરો કામ કરી 
રહ્ાં છે. સુરતની ૨.૫૦ લાખ મવહલાઓ રરેબેઠા ટીકી- સટોન 
િક્ક, ભરતકામ, લેસ કદટંગ અને મેદકંગ, વસલાઈકામ જેિા વિવિધ 
પ્રકારના જોબિક્ક કરી રોજગારી મેળિી રહી છે.

સુરતમાં રોજગારી માટે આિતો દેશના કોઈ પણ રાજરનો 
સકીલડ અથિા અનસકીલડ કારીગર ટ્ેનમાંથી સુરતની ધરતી પર 
પગ મૂકે એટલે તેને નોકરી મળિાનું વનવશ્ચત હોર છે. એટલે જ 
સુરત સૌને સમાિતું રોજગારીદાતા શહેર પણ છે. સુરતના કાપડ 
ઉદ્ોગ સફળ થિાના ત્ણ કારણોમાં એનટરવપ્રનરોરવશપ(ઉદ્ોગ 
સાહવસકતા), ઈનોિેશન(નિીનીકરણ) અને ઈઝીલી એડોપશન 
ઓફ નરુ ટેકનોલોજી (નિી ટેકનોલોજીને સરળતાથી અપનાિી 
લેિી) છે.

ટેક્ટાઈલ ઈનડસટ્ીની જરૂદરરાત મુજબ સરકારે પ્રધાનમંત્ી 
કૌશલ વિકાસ રોજના (PMKVY) અંતગયાત નેશનલ સકીલ 
ડેિલપમેનટ કોપયોરેશન (NSDC)ના નેજા હેઠળ ૨૭ જેટલા 
કોસયા ડેિલપ કરાયા છે. જેમાં ટેક્ટાઈલ ઈનડસટ્ીઝના સપીવનંગ, 
વિવિંગ, નીદટંગ, કેવમકલ પ્રોસેવસંગ અને હેનડલૂમસ િગેરે તમામ 
૧૯ જેટલા સેકટરનો સમાિેશ થાર છે. •
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" ્મિીરા િાઘેલા
આજકાલ આપણ ેજોઈ-અનભુિી રહ્ા છીએ કે સમગ્ વિશ્વમાં 

્રાંક અવતશર ઠંડી, ગરમી કે િરસાદ પડી રહ્ો છે. િળી જરાં 
ઠંડી કે ગરમી ન પડી હોર કે ઓછી પડતી હોર તરાં એનું પ્રમાણ 
િધુ નોંધારંુ છે. આિા અસિાભાવિક આબોહિા પદરિતયાનથી 
જીિસૃષ્ટિને ગંભીર અસર પડી રહી હોિાથી સમગ્ વિશ્વનું 
તાપમાન રટાડિાના ંકારણો અન ેતેન ેવનિારિાની દદશામાં વિવિધ 
દેશો દ્ારા પ્રરાસો કરિામા ંઆિી રહ્ા છે. આબોહિા પદરિતયાનનાં 
અનેક કારણો પૈકી એક કારણ ઊજાયા-ઉતપાદન પણ છે. કોલસા 
અને ક્રકૂડ ઑઇલ ઉપર િધારે પડતો આધાર રાખિાના પદરણામે 
આવથયાક, પરાયાિરણ અન ેઊજાયા-સરંક્ણ સબંંવધત સમસરાઓ ઉદ્ભિી 
છે. જેના પદરણામે ઉદ્ોગોન ેવિવિધ વિકલપોનો આશરો લિેા પડી 
રહ્ો છે અન ેમાટે જ પનુઃપ્રાપર ઊજાયા (દરનરઅુલ એનર્જી)ના સ્ોતો 
વિકસાિિા એ િતયામાન સમરની સૌથી પ્રબળ માગ બની ગઈ છે. 

આવથયાક ઉન્વત અને સમૃવદ્ધ એ સાતતરપૂણયા વિકાસનાં બે 
મહત્િના ંઅંગો છે. રનુાઇટેડ નશૅનસના અંદાજ પ્રમાણે િરયા ૨૦૫૦ 
સુધીમાં વિશ્વની જનસંખરા ૯.૨ વબવલરને પહોંચી જશે. િધતી 
િસતીને ધરાનમાં રાખીને ક્ીન અને ગ્ીન ઊજાયા ઉતપાદન ક્ેત્ના 
વિકાસ અન ેકાબયાન ફકૂટવપ્રનટ રટાડિા સાતતરપૂણયા પ્રવૃવત્ત અવનિારયા 
બની છે. સાતતરતા જાળિી રાખી કાબયાન ફકૂટવપ્રનટમાં રટાડો કરિા 

ઉદ્ોગોએ રથારોગર પ્રરાસો કરિા જ પડશે. પુનઃપ્રાપર ઊજાયા 
સવહતની પદ્ધવતઓ દ્ારા કાબયાન ફકૂટવપ્રનટમાં રટાડો થઈ શકે છે. 
ઊજાયાના િકૈષ્લપક સ્ોતો એટલ ેકે સિદેશી, વબનપ્રદવૂરત અન ેઅખટૂ 
પુનઃપ્રાપર ઊજાયાસ્ોતો. ભારતે સમરની માગને ધરાને રાખીને 
પુનઃપ્રાપર ઊજાયાસ્ોતોને સથાપિામાં પ્રગવત સાધી છે. પુનઃપ્રાપર 
ઊજાયાના ક્ેત્માં ભારતની પ્રગવત એ જળિારુ પદરિતયાન વિરદ્ધની 
લડાઈ માટેની પ્રવતબદ્ધતા અને દૃઢ વિશ્વાસનું પદરણામ છે. એના 
પદરણામે પુનઃપ્રાપ્ત ઊજાયાક્ેત્ે સથાવપત ક્મતાની દૃષ્ટિએ ભારત 
સમગ્ વિશ્વમાં ચોથા ક્રમે છે. ભારતની સથાવપત ઊજાયા-ઉતપાદન 
ક્મતા 369 વગગાિૉટ(GW) છે અન ેિવૈશ્વક દૃષ્ટિએ એનો ફાળો 
4.43 ટકા છે. ભારત સથાવપત ક્મતાની દૃષ્ટિએ સૌર-ઊજાયાક્ેત્ે 
પાંચ અને પિન-ઊજાયાક્ેત્ે ચોથા ક્રમે છે. જે પુનઃપ્રાપ્ત ઊજાયાક્ેત્ે 
એના લક્રાંકો તરફની ઝડપી પ્રગવતને દશાયાિે છે. આવથયાક અને 
સામાવજક રીત ેપ્રગવત કરિા ઇચછકુ દરેક રાષ્ટ પાસ ેપરાયાપ્ત માત્ામાં 
પરિડે એિી દકંમતે ઊજાયા હોર એ પારાની જરૂદરરાત છે. જેને 
ભારત અને ખાસ કરીને ગુજરાત બખૂબી સમજી ચૂ્રાં છે. 
ભારતના વિકાસ આરોજનમાં ગુજરાત પહેલકારની ભૂવમકામાં 
રહ્ં છે. 

ભારતની નિીન તથા પુનઃપ્રાપર કુલ િીજ-ઉતપાદન ક્મતા 
અતરારે 1,56,347 મેગાિૉટ છે. અશમીભૂત ઇંધણ વસિારના 

પુિઃપ્રા્ય ઊજા્ષસ્ોત સિચછ પયા્ષિરણિી રદિા્માં 
ગુજરાતિી પયા્ષિરણલક્ી િીનત

નિિેર અહેિાલ

વાઇબ્રન્ટ સમિ્ટથી ગજુરાતનો વૌશવિક ઓોળખ પ્ાપ્ થઇ ્છો. ઓ સમિ્ટના પવરણાિો રાજ્યિાં 
વવપુ્ પ્િાણિાં િૂડીરાોકાણ અનો રાોજગારીની તકાો ઉપ્બધ થઇ ્છો. ઉલ્ોખની્ય ્છો કો, 

ગાંધીનગર ખાતો ઓગાિી ૧૦ જન્યુઓરીથી વાઇબ્રન્ટ ગજુરાત સમિ્ટ ્યાોજશો. પ્સતુત વવશોિ 
અહોવા્િાં ગજુરાતો વવવવધ ક્ોત્રો હાંસ્ કરો્ ી સસણધધની વાત વણી ્ોવાિાં ઓવી ્છો. 
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સ્ોતનો ઉપરોગ કરીને ઉતપાદદત ગ્ીન ઇલેષ્્ટ્વસટીના ઉતપાદનમાં 
ગુજરાત સમગ્ દેશમાં ત્ીજા સથાને છે. જરારે તાવમલનાડુ 
20,366.08 મેગાિૉટ અને કણાયાટક 20,303 મેગાિૉટ ઉતપાદન 
ક્મતા સાથ ેઅનકુ્રમ ેપહેલા અન ેબીજા સથાન ેઆિ ેછે. અશમીભતૂ 
સ્ોત વસિારના સ્ોતોનો ઉપરોગ કરીન ેગુજરાતની િીજ-ઉતપાદન 
ક્મતા હાલ 17,658 મેગાિૉટ છે, જેમાં નાના કદની જળવિદ્ુત 
ઉતપાદન ક્મતા 82.69 મેગાિૉટનો, વિશાળ કદની જળવિદ્ુત 
ઉતપાદન ક્મતા 1990 મગેાિૉટનો, પિન-ઊજાયાની ઉતપાદન ક્મતા 
8952 મેગાિૉટનો, બારો પાિર 99.88 મેગાિોટનો, સૌર-ઊજાયા 
ઉતપાદન ક્મતા 6092 મગેાિૉટનો સમાિશે છે. િરયા 2030 સધુીમાં 
500 વગગાિોટ વબનઅશમીભતૂ ઊજાયા-ઉતપાદન ક્મતાના લક્રાકંને 
હાંસલ કરિા માટે કનેદ્ર સરકાર દ્ારા વનરંતર પ્રરાસો જારી 
રાખિામાં આવરા છે. જેમાં ગુજરાતે પહેલ કરી કેનદ્ર સરકારના 
લક્રાંકને પાર પાડિામાં પહેલકારી નીવત અને ઇઝ ઑફ ડૂઇંગ 
વબઝનેસ તરફ ધરાન કેષ્નદ્રત કરુિં છે. 

પુનઃપ્રાપ્ત ઊજાયાની સથાવપત ક્મતાની દૃષ્ટિએ ત્ીજા ક્રમ ેરહેલા 
ગુજરાતના પદરપે્રક્રમાં િાત કરીએ તો ભારત સરકારે આગામી 
દસ િરયા માટે વનરત કરેલા આબોહિા પદરિતયાનના લક્રાંકો 
અનુસાર ગુજરાત સરકારે નિો સટટે ઍ્શન પલાન તૈરાર કરયો 
છે. પુનઃપ્રાપ્ત ઊજાયા-ઉતપાદન ક્મતામાં િધારો કરિા તેમજ 
એનર્જી બાસકટેમાં પુનઃપ્રાપર ઊજાયાનો મહત્તમ ફાળો રહે એિા 
પ્રરાસો કરિામાં ગુજરાત અગ્ેસર રહં્ છે. હાલ ભારતની કુલ 
પુનઃપ્રાપર ઊજાયાક્મતામાં ગુજરાતનો વહસસો ૧૨ ટકા છે. જરારે 
ગુજરાતની કુલ સથાવપત ઊજાયાક્મતામાં પુનઃપ્રાપર ઊજાયાકે્ત્નો 
વહસસો ૩૦ ટકા છ.ે પુનઃપ્રાપર ઊજાયા સથાપનાની દદશામાં ગુજરાત 
સરકારની પહેલકારી પ્રોતસાહક નીવતના ફળ સિરૂપે રાજર 
સપ્તાહના સાતેર દદિસ ચોિીસ કલાક િીજળી પૂરી પાડિામાં 
સક્મ બનરંુ છે. િરયા ૨૦૦૯થી ગુજરાત ઊજાયાકે્તે્ સરપલસ રાજર 
બનરું છે. 

ગત િરયોમાં ગુજરાતે પુનઃપ્રાપર ઊજાયાક્ેત્ે સાધેલી પ્રગવતની 
િાત કરીએ તો ફતિ નાણાકીર િરયા ૨૦૧૯-૨૦ની જ િાત કરીએ 
તો સૌર-ઊજાયાક્મતામા ં૩૧૩ મગેાિૉટનો િધારો થરો છે. ગજુરાત 
રૂફટૉપ સોલાર સથાવપત કરિામાં ૫૫૮ મેગાિૉટ સાથે પ્રથમ ક્રમે 
છે. પિન-ઊજાયાની િાત કરીએ તો નાણાકીર િરયા ૨૦૧૯-૨૦માં 
પિન-ઊજાયાની ક્મતામાં ૧૪૭૧ મેગાિૉટનો િધારો થરો છે. જે 
ગુજરાતની પુનઃપ્રાપર ઊજાયાક્મતા િધારિાની ગવતને પ્રવતપાદદત 
કરે છે. પિન-ઊજાયા ઉતપાદનમાં ગુજરાત બીજા ક્રમે છે. પુનઃપ્રાપર 
ઊજાયા સથાપનમાં ખાનગી સે્ટરનો ૯૭ ટકા જેટલો ગંજાિર ફાળો 
રહ્ો છે. જે ગુજરાત સરકારની પ્રોતસાહક અને કાબેલ નીવતનું જ 
પદરણામ છે. ગુજરાતે પુનઃપ્રાપર ઊજાયાક્ેત્ે ગત ચાર િરયામાં એની 
સથાવપત ક્મતા બે ગણી કરી દીધી છે. 

ગુજરાતની ઊજાયાક્ેત્ની પ્રગવતમાં પુનઃપ્રાપર ઊજાયા સથાવપત 
ક્મતાએ પ્રાણ પૂરાયા છે, તો એના ચાલક અને કારક બળ તરીકે 
સરકારની નીવતએ ઉદ્ીપકની ભૂવમકા વનભાિી છે. પુનઃપ્રાપર 
ઊજાયા-ઉતપાદન અનર િીજ-ઉતપાદન સ્ોતોની સરખામણીમાં રણું 
જ સસતું હોિાથી સરકારે એને પ્રારોદરટી સે્ટરમાં સમાિેશ કરયો 
અને ૧૦૦ ટકા એફડીઆઇ (FDI)ની મંજૂરી આપી દીધી છે. 
જનેી સીધી અસર આ કે્ત્ 
ઉપર થઈ છે. ગુજરાતે િરયા 
૨૦૧૮-૧૯ દરવમરાન 
૧૨,૬૧૮ કરોડનું સીધંુ 
વિદેશી રોકાણ મેળવરું. 
જેમાં  પ્રવત િરયા સતત 
િધારો થતો રહ્ો છે. 

િળી, િલડયા બૅનકના 
સિવેમાં ઇઝ ઑફ ડૂઇંગ 
વબઝનેસમાં  ગુજર ાત 
અગ્ીમ હરોળમાં હોિાનું 
સાવબત થરું છે. વિનડ 
એનર્જી સોલાર રૂફટૉપ 
પૉ વલસી  અને  ન ાના 
હાઈડ્ો પાિર પ્રોજે્્ટસને 
વિવિધ આવથયાક લાભો 
પણ આપિામા ંઆવરા છે. 
ક ેટલ ીર  ક ંપન ીઓએ 
બારોમાસ, વિનડપાિર, 
સોલાર પાિર િગેરે જેિા 
પુનઃપ્રાપર ઊજાયાસ્ોતો 
અપનાવરા છે. કુદરતી 
ઊજાયાસ્ોતનો ઉપરોગ 
કરતી જીઓથમયાલ વસસટમ 
અથિા સોલાર પનૅલ અને 
વિનડ ટબાયાઇનસના ઉપરોગ િડે અનેક ઉતપાદનો અને સેિાઓના 
ઊજાયા-વબલમાં રટાડો થઇ શ્રો છે. પુનઃપ્રાપર ઊજાયાના સહારે 
ઔદ્ોવગક ક્ેત્માં વિકવસત ગુજરાતે ૧૬.૮૨ ટકા ઇનડસટ્ીરલ 
આઉટપુટ સાથે ભારતમાં બીજો ક્રમ હાંસલ કરયો છે અને નૅશનલ 
જીડીપીમાં ગુજરાત ૭.૭ ટકાનો વહસસો ધરાિે છે. િીજક્ેત્ે િધતી 
માગ પણ પનુઃપ્રાપર ઊજાયાકે્ત્ ેસથાવપત ક્મતા િધારિામા ંવનવમત્ત 
બની છે. 

અહીં ઉલે્ખ કરિો પડે એમ છે કે િડાપ્રધાનશ્ીએ CoP26મા ં
જાહેરાત કરાયા અનુસાર, સરકાર િરયા 2030 સધુીમા ંવબનઅશમીભતૂ 
ઇંધણ સ્ોતોમાંથી 500 GW સથાવપત િીજ-ઉતપાદન ક્મતા 

• પુિ ઃપ્ર ા ્ય  ઊજા ્ષસ્ોત  જ 
પયા્ષિરણીય સ્મસયાઓિો 
રા્મબાણ ઇલાજ

• ઓ છ ી  જા ળ િ ણ ી  અ િે 
ઝીરો ઉતસજ્ષિ પુિઃપ્રા્ય 
ઊજા્ષસ્ોતોિી સૌથી ્મોટી ખબૂી

• ગ્ ી િ  ઇ લે પ ક ટ્ ન સ ટ ી િ ા 
ઉતપાદિ્માં ગુજરાત સ્મગ્ 
દેિ્માં ત્ીજા સથાિે

નિિેર અહેિાલ
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હાંસલ કરિા માટે પ્રવતબદ્ધ છે. આ ધરેર હાંસલ કરિા માટેની 
પહેલોમાં આર.ઈ. ડેિલપસયાને પલગ ઍનડ પલે ધોરણે જમીન અને 
ટ્ાનસવમશન આપિા માટે આર.ઈ. પાક્કની સથાપના, પ્રધાન મંત્ી 
દ કસ ાન ઊજા યા  સુ રક્ ા  તથ ા  ઉ તથ ાન મહાઅવભરાન 
(PMKUSUM), સોલર રૂફટૉપ ફેઝ ટૂ, 12,000 MW 
CPSU રોજના ફેઝ ટૂ િગેરે જેિી રોજનાઓ તથા સોલાર 
ફોટોિોલટેઇક વસસટમ/ઉપકરણોની જમાિટ માટેનાં ધોરણોની 
સચૂના અન ેરોકાણને આકરયાિા અન ેસવુિધા આપિા માટે પ્રોજે્ ટ 
ડેિલપમેનટ સેલની સથાપનાનો પણ સમાિેશ થાર છે. સરકારે 
ગ્ીડ કને્ટેડ સોલાર પીિી અને વિનડ પ્રોજે્્ટસમાંથી િીજળીની 
પ્રાવપ્ત માટે ટેદરફ આધાદરત સપધાયાતમક વબદડગં માટે સટાનડડાયાઇવઝગં 
વબદડંગ ગાઇડલાઇનસ જેિી પહેલ પણ કરી છે.

ક ેનદ્ર સરકાર ે પણ દશેમાં 
પુનઃપ્રા પર ઊજાયા-

ઉતપાદનના પ્રોતસાહન અથવે અનેક પગલાં લીધાં છે. જેમાં 
ઑટોમૅદટક રૂટ હેઠળ 100 ટકા સુધી સીધું વિદેશી મૂડીરોકાણ 
(FDI)ન ેમજંરૂી આપિી, સૌર અન ેપિન-ઊજાયાના આતંરરાજર 
િેચાણ માટે ઇનટર સટેટ ટ્ાનસવમશન વસસટમ (ISTS) ચાજયામાં 
માફીનો સમાિેશ થાર છે. 30મી જૂન, 2025 સુધીમાં કારયારત 
થનારા પ્રોજે્્ટસ માટે, નિી ટ્ાનસવમશન લાઇનો નાખિા અને 
પનુઃપ્રાપર ઊજાયાન ેવિતદરત કરિા માટે નિા સબ-સટેશનની ક્મતા 
ઊભી કરિી તથા િરયા 2022 સધુી દરનરએુબલ પરચઝે ઓષ્બલગશેન 
(RPO) માટેની વરિસથાની રોરણાનો પણ સમાિેશ થાર છે.

સમગ્ િાતનો હાદયા એ છે કે પેટ્ોવલરમ આધાદરત ઊજાયા 
પ્રણાલીને વતલાંજવલ આપી પુનઃપ્રાપર ઊજાયા જેિી કે સૌર-ઊજાયા, 
પિન-ઊજાયા, જળ-ઊજાયા સ્ોતોને અપનાિી અશમીકૃત ઇંધણ 
પરનો આધાર રટાડી શકાર તથા પરાયાિરણમાં આિતાં માઠાં 
પદરિતયાનને રોકી િાતાિરણને પુનઃ હદરરાળું બનાિી શકાર. 
જેને સુપેર જાણી ચૂકેલા ભારતે પુનઃપ્રાપર ઊજાયાક્ેત્ે મહત્િપૂણયા 
પ્રગવત સાધી છે. ઔદ્ોવગક પ્રવૃવત્તઓના વનષણાતોનું માનીએ 
તો પુનઃપ્રાપર ઊજાયા સ્ોતોની ક્મતા અને અનર પદરબળોને 
અનુલક્ીને કહિેામાં આિે તો િૈવશ્વક બજાર પુનઃપ્રાપર 

ઊજાયાસ્ોતો માટે રણી તકો રહેલી છે. િધુમાં કુદરતી અને 
ઊજાયાની આપૂવતયા કરતાં સાધનો તથા ઉતપાદન ક્ેત્ે 

સતત વિકાસ થઈ રહ્ો છે. જેને પગલે સિચછ અને 
હદરરાળા પરાયાિરણરૂપી ભાવિનું વનમાયાણ થઈ 

રહ્ં  છ ે.  આમ,  પુન ઃપ્ર ા પર  ઊજા યાસ્ ોત ો 
પરાયાિરણીર સમસરાઓના ઉકેલ લાિિા 
માટે ઉપરોગી ઉપરાંત સહારરૂપ થાર છે. 
હિે ઉદ્ોગો પણ બખૂબી જાણી ચૂ્રા છે 
કે આ પદ્ધવતઓ આતમસાત્ કરીને તેઓ 
સિવનભયાર થઈ શકે છે ઉપરાંત ઉતપાદકીર 
પ્રવક્રરામાં પણ એ ખૂબ જ સહારરૂપ 
વનિડે છે. •

ઊજા્ષ ક્ેત્ે 
રોજગારીિી તકો

સરકાર દેશમાં પયુિઃપ્રા્ય ઊજા્જ-ઉતપાદિ 
ઉપરાંત આ ક્ષેત્ે રોરગારી વધારવાિા પ્રયાસો કરી રિી 
છે. છેલા ં5 વષ્જમા ંિવીિીકરણીય સથાહપત ક્ષમતામા ં226% 
વૃહધિ સાથે ભારત હવશ્વમાં મોખરે છે અિે આ ક્ષેત્માં અપાર 
સંભહવતતાઓિે િાંસલિ કરવા માટે સતત લિક્યોિે પયુિઃહિધા્જરરત 
કરવામાં આવી રહ્ાં છે. િાલિમાં ભારત પાસે વષ્જ 2022 સયુધીમાં 175 
GW િવીિીકરણીય ઊજા્જ અિે વષ્જ 2030 સયુધીમાં 450 GW 
િવીિીકરણીય ઊજા્જિયું લિક્ય છે.મિત્વાકાંક્ષી ડેકાબબોિાઇઝેશિ માગ્જિે 
અિયુસરીિ ે2030 સયુધીમા ંભારત વીરકે્ષત્મા ંરોરગારીિી સખંયા લિગભગ બમણી 
કરવાિયું લિક્ય સેવી રહ્ં છે. વષ્જ 2050 સયુધીમાં િવીિીકરણીય ઊજા્જ અવકાશમાં, 
સોલિાર અિે બાયોમાસ પેટા ક્ષેત્ોમાં સંશોધિ દ્ારા 2 હમહલિયિ અિે 1.1 હમહલિયિ 
કમ્જચારીઓ સયુધી રોરગાર અિે યોગદાિ આપવામાં સૌથી મોટો ફાળો આપવાિો 
અદંાર છે. તારતેરિાં વષબોમા,ં ભારત િવીિીકરણીય ઊજા્જકે્ષતે્ હવશ્વિા અગ્ણી તરીકે 
ઊભરી આવયયું છે અિે એ ક્ષેત્િી અંદર ઉતપાદિ વધારવાિયું ચાલિયુ રાખે છે. •

નિિેર અહેિાલ
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" ઝીલ ઠક્કર 
રજુિવેદમાં કહેિામાં આવરું છે કે ધમયા, અથયા, કામ અને મોક્નું 

મખુર સાધન છે મનષુર શરીર. રાષ્ટના વિકાસમાં તંદરુસત માનિીનું 
મહત્િપૂણયા રોગદાન રહેલું છે. મહવરયા ચરકની વચદકતસા પદ્ધવત 
તથા આરુિવેદની વચદકતસા પદ્ધવત દ્ારા આરોગરલક્ી સાંસકૃવતક 
િારસો ધરાિતા ભારતના જન સુરક્ા અને સિાસ્થર માટે વિશેર 
કાળજી લેિામાં આિી રહી છે. રાજરના પ્રતરેક નાગદરક સિાસ્થર, 
વનરામર અને દીરાયારુ જીિન પ્રાપ્ત કરે તે માટે રાજર સરકારે જન 
સામાનર માટે અનેક આરોગરલક્ી નીવતઓ અને રોજનાઓ રડી 
છે. તે પદરણામલક્ી અમલ કરીને સામાવજક જિાબદારીનું િહન 
રાજર સરકાર સુપેરે કરી રહી છે. રાજર સરકાર છેક અંતદરરાળ 
અને છેિાડાના લોકો સુધી સિાસ્થરલક્ી સેિાઓ પહોંચે એ માટે 
ઈ-સંજીિની, ઈ-ઓળખ જેિી ઈ-સેિાઓ ઊભી કરી આરોગર 
ક્ેત્ે વિકાસ સાધી રહી છે.

કોરોનાના કપરા કાળમા ંભારત ેએની વિકાસની ગવત બરકરાર 
રાખી એનુ ંમખુર કારણ ભારતન ેમળેલ ુદીરયાદ્રટિા અન ેસામ્થરયાિાન 
નેતૃતિ છે. િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ જન જનની વચંતા 
કરી છે. મહામારી પહેલાંના સમરમાં માત્ એક પરીક્ણ લૅબોરેટરી 
હતી, જરારે હિે દેશમાં અંદાજે 3,000 પરીક્ણ લૅબોરેટરીનું 
નેટિક્ક તૈરાર થઇ રહ્ં છે. ભારત માસક અને કોવિડ-દકટના 
આરાતકાર દેશોમાં મોખરે છે. દેશમાં પૂરતા પ્રમાણમાં િેષ્નટલેટર 
સુવિધા ઉપલબધ કરિામાં આિી છે. મેડ ઇન ઇષ્નડરા પૂણયા રસીનું 
ઝડપથી અને ખૂબ જ મોટા પારે ભારતે ઉતપાદન કરુિં છે, એથી 
જ ભારતે વિશ્વનું સૌથી મોટું અને ઝડપી રસીકરણ અવભરાન 
અમલમાં મૂ્રું છે. 

રાજર સરકાર નિજાત બાળકોથી લઇ વૃદ્ધ નાગદરકોમા ં
સિાસ્થરની દરકાર લઇ રહી છે. તમામ નાગદરકોના સિાસ્થર 

સુખાકારી માટે અતરાધુવનક સાધનો સાથે હૉષ્સપટલ કારયારત 
કરિામા ંઆિી છે. મખુરમતં્ી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઇ પટેલની આગિેાની 
હેઠળ રાજરના આરોગર મંત્ી શ્ી ઋવરકેશભાઈ પટેલ ઉતકૃટિ 
કામગીરી કરી રહ્ા છે. ‘મુખર મંત્ી અમૃતમ માં િાતસલરમ જન 
આરોગર રોજના’ હેઠળ રાજરના કુલ 79.89 લાખ કુટંુબોને 
(આશરે 3.30 કરોડ વરવતિઓ) રૂ. 5 લાખ સુધી વિનામૂલરે 
સારિાર આપિામાં આિી છે. રાજકોટમાં રૂ. 12,000 કરોડના 
ખચવે 800થી 1000 પથારીની સુવિધા ધરાિતી આધુવનક એઇમસ 
હૉષ્સપટલ ઑલ ઇષ્નડરન ઇષ્નસટટ્ૂટ મેદડકલ સારનસમાં 
કારાયાવિનત કરિાની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે.
રાજ્યિાં ઉજજવળ ભવવષ્ય સાથો સવસ્થ વત્વિાનનાો વનધા્વર
• દેશની ટૉપ 30 મેદડકલ કૉલેજો ગુજરાતમાં, મેદડકલની 5700 

સીટ ઉપલબધ.
• નાણાકીર િરયા 2020-21માં સિાસ્થર ક્ેત્ના બજેટમાં થરો 

137% િધારો. 
• બાળકોના પોરણ અંગે ખાસ કાળજી રાખિામાં આિી, 

પદરણામે ગુજરાતમાં સંપૂણયા રસીકરણનો દર 97.2% છ.ે 
જરારે ભારતમાં 91% છે, જે લક્રાંક 100%નો છે.

• ખાસ માનવસક સિાસ્થરની અમદાિાદ, િડોદરા, જામનગર 
તથા ભુજમાં હૉષ્સપટલો છે. 

• ટેક્ોલૉજીનો ઉપરોગ કરી મધર અને ચાઇલડ ટ્ૅદકંગ વસસટમ 
(MCTS) વિકસાિિામાં આિી.

• 24 કલાક વબનચેપી રોગો, માનવસક રોગોના વનિારણ માટે 
તાતકાવલક સારિારની સુવિધા.

PM ઓત્મવનભ્વર સવાસ્્ય ભારત ્યાોજના અંતગ્વત....
• 17,788 ગ્ામીણ તથા 11,024 શહેરી હેલથ તથા િેલનેસ 

સેનટર શરૂ કરારાં.

સિસથતાિી સોિેરી કલ્મે લખાયો ગુજરાતિો નિકાસ...
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• 11 રાજરોમાં 3382 પષ્બલક હેલથ રુવનટ સથપારા. 
• 602 વજલ્ાઓમાં વક્રદટકલ કૅર બલૉગસ તથા 12 કેનદ્રીર 

સંસથાઓ સથાપિામાં આિી. 
• દરેક રાજર તથા કેનદ્રશાવસત પ્રદેશોમાં જાહેર સિાસ્થર લૅબ 

સાથે જોડાણના ઉદેશથી એકીકૃત સિાસ્થર માવહતી પૉટયાલનું 
વિસતરણ કરિામાં આવરું.

• નશૅનલ સેનટર ફૉર ડીસીસ કનટ્ોલ (NCDC)ન ેિધ ુસશતિ 
કરિા 5 પ્રાદેવશક શાખાઓ તથા 20 મેટ્ોપોવલદટન સિાસ્થર 
વનરીક્ણ રુવનટ વિકવસત કરારા. 

• 17 નિા પષ્બલક હેલથ રુવનટ તથા વિમાનમથક ખાતે 32 
પષ્બલક હેલથ રુવનટ સશતિ.

ઓ્યષુિાન ભારત - પ્ધાનિંત્રી જન ઓરાોગ્ય ્યાોજના :
સિવે ભિનત ુસવુખનઃ સિવે સનત ુવનરામરા: - જ ેસિપ્ન ભારતના 

ઋવરમુવનઓએ જોરું હતું, એ સિપ્ન ભારતના લોકલાડીલા તથા 
પનોતા પુત્ િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીના નતેૃતિ હેઠળ સાકાર 
થરું છે. દેશના દદરદ્રનારારણોની સેિા કરિાનો એક મહામૂલો 
સંકલપ એટલે આરુષમાન ભારત - પ્રધાનમંત્ી જન આરોગર 
રોજના. બાબાસાહેબ આંબેડકર જરંતીના દદિસે શરૂ થરેલા આ 
વમશન અંતગયાત મેદડકલ ઇનફાસટ્કચર િધુ ગવતશીલ બનરું છે, 
પદરણામે દેશમાં 90,000 હેલથ િેલનેસ સેનટર ચાલી રહ્ાં છે તથા 
2024 સુધીમાં 1,50,000 નિા િેલનેસ સેનટર સશતિ કરિામાં 
આિશે. ગામડે ગામડે કારયારત આ િેલનેસ સેનટરમાં વન:શુલક 
મેદડકલ સેિા તથા દિાઓની સવુિધા રહેશ.ે 600થી િધ ુવજલ્ામાં 
વક્રદટકલ કૅર તથા 35,000થી િધુ નિા બેડ ગોઠિાશે. આ રોજના 
અંતગયાત અતરાર સુધી 2 કરોડથી િધુ દેશિાસીઓએ વિનામૂલરે 
ઇલાજની સુવિધાનો લાભ ઉઠાવરો છે. આરુષરમાન ભારત હેલથ 
ઇનફાસટ્કચર વમશનના માધરમથી દેશમાં ઇલાજથી લઇ વક્રદટકલ 
દરસચયા સુધીની એક સંપૂણયા ઇકો વસસટમ વિકવસત કરિામાં આિી 
છે. આ વમશન ફતિ સિાસ્થર જ નવહ, પરંતુ દેશમાં રોજગારીની 
અનેક તકો પણ િધારી છે. PM-JAY રોજનાને નરૂ દદલહી 
ખાતે ‘સકોચ ગિનયાનસ ઍિૉડયા કૅશલેસ અને પેપરલેસ એ્સેસ 

ઍિૉડયા’ તથા ‘મા’ અને PM-JAY રોજનાને ‘six sigma 
excellence’  હેલથકૅર ઍિૉડયા 2019 અંતગયાત ‘Best 
initiative of the year’ ઍિૉડયા પ્રાપ્ત થરો છે.
ઓરાોગ્ય ક્ોત્રો વડસજ્ટ્ કાંવત :

દેશના ભૂતપિૂયા િડા પ્રધાન અટલ વબહારી િાજપેરી માનતા 
હતા કે ‘કનષે્્ટવિટીનો સીધો સબંધં વિકાસ સાથે છે’ તમેની પે્રરણાને 
કારણે જ આજ ેદેશમા ંદડવજટલ કનેષ્્ટવિટી દ્ારા વિકાસની ગવત 
બમણી થઇ છે. કોરોનાના કપરા કાળમા ંટૂકંા સમરગાળામા ં જે 
પ્રકારે ભારત સવુિધાઓ ઊભી કરી છે તે આપણા દેશની ક્મતાઓ 
બતાિ ે છે. દડવજટલ ઇષ્નડરા અવભરાન દ્ારા ભારતમા ંસામાનર 
માનિીને દડવજટલ ટેક્ોલૉજીથી કને્ટ કરી દેશની શવતિમાં 
અનકેગણો િધારો કરયો છે. િડા પ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદી દ્ારા 
આરુષમાન ભારત દડવજટલ વમશન શરૂ કરિામાં આવરું. આ 
ઐવતહાવસક અિસર વનવમતે્ત રાષ્ટન ેસબંોધતા ંિડા પ્રધાન ેકહં્ કે 
છેલ્ા ંસાત િરયાથી અડીખમ આરોગર સવુિધા િધ ુમજબતૂ કરિાનું 
અવભરાન આજ ેનિા તબક્કામાં પ્રિેશી રહં્ છે. આ વમશન ભારતની 
આરોગર સવુિધાઓમા ંક્રાંવતકારી પદરિતયાન લાિિાની ભરપરૂ ક્મતા 
ધરાિ ેછે. આરુષમાન ભારત દડવજટલ વમશન હિે દેશિાસીઓ તથા 
દડવજટલ હેલથ સોલરશુન કડીરૂપ બનરુ ંછે ભારત એક એિા સિાસ્થર 
મૉડલ પર કામ કરી રહ્ ંછે જ ેસિયાગ્ાહી અન ેસિયાસમાિેશક છે. 
એક મૉડલ જ ેવનિારક આરોગર સભંાળ પર ભાર મકેૂ છે અને 
રોગના દકસસામા,ં સરળ, સસતુ ંઅન ેસલુભ સારિાર ત ેમાટે સરકાર 
સતત કારયાશીલ રહે છે.
્યાોજના અંતગ્વત ગજુરાતની સવાયોત્તિ કાિગીરી : 
• રાજરના 63% પદરિારોને રોજનાનો મળરો લાભ.
• મખુરતિે 4 લાખ કરતા ંઓછી આિક ધરાિતા તમામ પદરિારો 

આિરી લેિારા.
• 2,519 હૉષ્સપટલ સૂવચબદ્ધ કરિામા ંઆિી, જેમા ંજાહેર 1,872 

ખાનગી 647 હૉષ્સપટલોનો સમાિેશ થરો.
• દકડની ટ્ાનસપલાનટ તથા અગંદાન સબંધંી સારિારમા ંગજુરાત 

અગ્ેસર. 
સિાસ્થર સેિાને સહજ અને સુલભ બનિનાર આ અવભરાન 

આજે આખા દેશમાં થઇ રહ્ં છે. ભારત એક એિા હેલથ 
ઇનફાસટ્કચર પર કામ કરી રહ્ં છે, જે 24 કલાક ગવતશીલ રહે 
છે. ફતિ મેનપાિર જ નવહ, પરંતુ હેલથથી જોડારેલી આધુવનક 
પદ્ધવત, બારોટેક્ોલૉવજકલ દરસચયા, દિાઓ તથા ઉપકરણો ક્ેત્ે 
આતમવનભયાર વમશન મોડમાં સતત કારયારત છે. આ ઉપરાંત ઇઝ 
રાઇટ ઇષ્નડરા 2019, દફટ ઇષ્નડરા મિૂમનેટ, પોરણ-2.0, વનઃશલુક 
રસીકરણનો લાભ પણ દેશના લોકોને આપિામાં સરકારે અવગ્મ 
ભવૂમકા વનભાિી છે. આમ દેશનુ ંહેલથ ઇનફાસટ્કચર સતત કારયાશીલ 
અને ધબકતું રહ્ં છે. •
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" રીિા દનક્ણી
વિશ્વના કોઇ પણ દ ેશ માટ ે દ ેશની સરહદ સુરક્ા 

અવતમહત્િની છે. ભારત માટે સરહદી પદરપ્રેક્રમાં ગુજરાત 
આગિંુ સથાન ધરાિે છે. ભૌગોવલક દૃષ્ટિએ જોતાં જમીન 
સરહદની સાથોસાથ ગુજરાત ૧૬૦૦ દક.મી. લાંબી દદરરાઇ 
સરહદ પણ ધરાિે છે. એની સુરક્ા રાજર અને દશે માટે 
પડકારરૂપ છે. ભારતે આ પડકારને ઝીલરો છે. ભારત પાસે વિશ્વનું 
બીજું સૌથી મોટુ સશસત્દળ છે. 

િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ મેઇક ઇન ઇષ્નડરાનો 
નારો આપરો છે. ગુજરાતે આ દદશામાં મક્કમતાપૂણયા આગે 
કદમ કરુિં છે. આતમવનભયાર ભારત માટે ગુજરાતે ઍરોસપેસ અને 
દડફેનસ સે્ટરને કનેદ્ર વબંદુ બનાવરું છે. આ કે્ત્માં વિકાસ કરિા 
માટે સરકારે નિી રોજનાઓ બનાિિાનું નક્કી કરુિં છે. ભારતે 
હિે આ ક્ેત્માં ખાનગી અને વિદેશી રોકાણકારોને આિકારાયા 
છે, જેથી િધુમાં િધુ રોકાણકારો મળી શકે. ગુજરાતમાં રોજાતી 
િાઇબ્રનટ સવમટ પણ રોકાણકારોને આકરયાિામાં સફળ રહી છે. 
જેનો લાભ ગુજરાતને મળરો છે. િરયા 2018-19માં ગુજરાતના 
ગ્ોસ સટેટ ડોમેષ્સટક પ્રોડ્ટ (GSDP)માં 13.1 ટકાનો િધારો 
થરો છ.ે ઉતપાદન ક્ેત્ે ગુજરાત રાજરનું રોગદાન 36% છે. 
ભારતના કુલ ઔદ્ોવગક ઉતપાદનમાં ગુજરાત રાજરનો ફાળો 
16.85 % છે. િરયા 2015-16ના 73મા રાઉનડ પ્રમાણે 
ગુજરાતમાં 3.3 વમવલરનથી િધુ MSME આિેલા છે. 
MSME સવહત ઉદ્ોગોના વિકાસ માટે 1450 કરોડ રૂવપરા 
ફાળિિામાં આવરા છે. 

રાજરના ઍરોસપેસ ઍનડ દડફેનસ પલાનટને ટેકો આપિા માટે 
એષ્નજવનરદરંગ ક્સટર અને MSMEને ઉત્તેજન આપિામાં 
આવરું છે. MRO પ્રવૃવત્ત અને દદલહી મુંબઇ ઇનડષ્સટ્રલ 

કૉદરડૉરની વનકટતા માટે પણ ગુજરાત વરૂહાતમક સથાન ધરાિે 
છે. 17 ઑપરેશનલ ઍરપૉટયા તેમજ ઍરસટ્ીપસ અને ધોલેરા ખાતે 
બની રહેલુ ઇનટરનૅશનલ ઍરપૉટયા પણ આ ક્ેત્ે ફારદો કરાિી 
શકે છે. ઍર હબ અને ઉડ્ડરન ઉદ્ોગના વિકાસ માટ ે 
GUJSAILની સથાપના કરિામાં આિી છે. િરયા 2018-19 
પ્રમાણે ગલોબલ MRO ઇનડસટ્ીનું મૂલર 45 વમવલરન રુ.એસ. 
ડૉલર હતંુ, જરારે ભારતીર MROનું મૂલર 750 વમવલરન  
ડૉલર હતું. 

ગુજસેલે તાજેતરમાં જ ગુજરાતમાં જનરલ એવિરેશન 
MRO સેટ કરયો છે. તેમાં બે ઍરક્રાફટ માટેની પાદકિંગ ફેસેવલટી 
છે, સાથે જ એક દરપેર-શૉપ છે તેમજ પા્ટસયા અને સાધનો રાખિા 
માટેની જગરા તેમજ ઑદફસ અને અલગ અલગ અનર ફેસેવલટી 
પણ છે. ખાનગી વબઝનેસ ઍરક્રાફટ અને અનર હેતુઓ માટે 
ઉપરોગમાં લેિાતાં વિમાનોનું ઍરફ્ેમ હેિી મેઇનટેનનસ, 
કમપોનનટ સેિાઓ, લાઇન મેઇનટનેનસ અને વનરીક્ણ સંભાળે 
છે. A LEGACY 650 એ આ MRO પર આિનાર પ્રથમ 
ઍરક્રાફટમાંનું એક હતુ. 

ધોલેરામાં સંરક્ણ અને ઍરો ઉતપાદન ક્સટરની સંભાિના 
છે. હેલીપેડની જોગિાઈ તેમજ ઍરસટ્ીપના પરીક્ણ માટે પૂરતી 
જગરા બનાિિાની જોગિાઈ છે. ધોલેરા આનુરંવગક ઉદ્ોગોનું 
વરૂહાતમક સથાન છે અને અહીં ઉદ્ોગોનું ભાિી વિસતરણ થઈ 
શકે તેમ છે. ધોલેરા ઇનટરનૅશનલ ઍરપૉટયાનું અંતર પણ 
ફારદાકારક છ.ે અહીં ઇનટરનૅશનલ પેસેનજર અને કાગયો 
ટવમયાનલની વરિસથા કરિામાં આિી છે. સરળ કામગીરી માટે 
બે રન-િેની જોગિાઈ છે. એમઆરઓ સેટ અપ કરિાની મોટી 
સંભાિના જોિાઈ રહી છે. મૅનરુફૅકચદરંગ સે્ટર પર ધરાન 
કેષ્નદ્રત કરીને સમગ્ રાજરમાં 35થી િધુ આર ઍનડ ડી સુવિધાઓ 

આકાિિે આંબતું ઍૅરોસપેસ અિે રડફેનસ ક્ેત્
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" હર્ષદ રૂપાપરા
ફામાયાસરુદટકલસ અન ેમદેડકલ દડિાઇસ 

ક્ેત્ે ગુજરાત આતમવનભયાર બની રહ્ં છે. 
એટલંુ જ નવહ, મેદડકલ દડિાઇસીસની 
વનકાસ કરિામાં પણ ભારત આગળ િધી 
રહ્ ંછે. ગજુરાતમાં મોટા પ્રમાણમા ંમદેડકલ 
દડિાઇસના ઉતપાદન લાઇસનસ જારી 
કરિામા ંઆવરાં છે. સરકારે આ માટે અનકે 
અલગ અલગ પગલાં પણ લીધાં છે, જેની 
સકારાતમક અસર જોિા મળી રહી છે.

ભારતના ફામાયા માકકેટમાં ગુજરાતનો 
વહસસો 1/3 જેટલો રહેલો છે તેમજ 
ભારતની વનકાસલક્ી ક ંપનીઓની 
સંખરામાં ગુજરાત બીજા સથાને છે. િરયા 

2018-19 સુધીના સમરગાળાની િાત 
કરીએ તો ગુજરાતમાં 649 જેટલી કંપની 
હતી. ગુજરાતમાં અતરાર સુધી ફામાયા માટે 
4.5 લાખથી િધ ુઉતપાદન લાઇસનસ જારી 
કરારાં છે તેમજ ગુજરાતમાં 628 WHO 
GMP ઉતપાદન એકમો છે. ફામા યા 
કંપનીઓએ ગજુરાતમા ંિરયા 2018 સધુીમાં 
180 નિા એકમોની નોંધણી માટે અરજી 
કરી છે. આરોગર અને કુટંુબ કલરાણ 
વિભાગમાં ગુજરાત સરકાર દ્ારા બજેટ 
2021-22 માટે 1.6 વબવલરન રુ.એસ. 
ડૉલરની ફાળિણી કરિામાં આિી છે. 
ગુજર ાત  ફ કૂડ  ઍન ડ  ડ્ગ  ક ન ટ્ ોલ 
ઍડવમવનસટ્ેશન (FDCA) દર મવહને 

બે હજાર પ્રોડ્ટ લાઇસનસ જારી કરે છે. 
ભારતની  40% કૉ ન ટૅ્્ટ  દરસચ યા 
ઑગવેનાઇઝેશન ગુજરાતમાં છે. ભારતની 
ફામાયા સે્ટર માટેની 40% મશીનરી 
ગુજરાતમાં છે. ભારતના કુલ રવજસટડયા 
મદેડકલ દડિાઇસ મનૅરફૅુકચરસયામાથંી 53% 
મૅનરુફૅકચરસયા ગુજરાતમાં આિેલા છે. 

ગુજરાત ભારતમાં ફામાયા ઉતપાદનોનું 
સૌથી િધુ વનકાસ કરતું રાજર છે. 
નાણાકીર િરયા 2021માં ભારતની ફામાયા 
વનકાસમાં ગુજરાત 19.5% વહસસો ધરાિે 
છે. નાણાકીર િરયા 2017મા ં1.98 વબવલરન 
રુ.એસ. ડૉલરની ફામાયા પ્રોડ્ટની વનકાસ 
કરી હતી, િરયા 2018માં 2.87 વબવલરન 

ઊભી કરિામાં આિી રહી છે. ટષે્સટગં રેનજ માટે લૅનડ પાસયાલની 
સુવિધા પણ ઉપલબધ કરાિિામાં આિી છે. 

ગુજરાતમાં ઍરોસપેસ ઍનડ દડફેનસનું ઉતપાદન કરિા માટે 
ખાનગી કંપનીઓને 20 લાઇસનસ પ્રાપ્ત થરાં છે, જેમાં લાસયાન 
ઍનડ ટ્રુબ્રોનો સમાિેશ થાર છે, જેણે ગુજરાતના હજીરામાં નર ૂ
ગ્ીનફીલડ-મૅનરુફૅકચદરંગ-ટષે્સટગં કૉમપલે્સ સથાપરું છે. હાલમાં 
K9 - VAJRA-T સેલફ પ્રોપેલડ હોવિતઝર ગનસ પ્રોગ્ામ ચાલી 
રહ્ો છે, જે વમવનસટ્ી ઑફ દડફેનસ દ્ારા ખાનગી કંપનીને 
અપારેલો સૌથી મોટો કૉનટૅ્્ટ છે, જેમાં કંપનીએ 250 કરોડથી 
િધુનું રોકાણ કરુિં છે અને જે 800 જેટલા કમયાચારીઓ ધરાિે છે. 
આ રાદીમાં બીજી કંપની જેવિરલ ઍરોસપેસ પ્રાઇિેટ વલવમટેડ 

છે કે જે એક મૅનરુફૅકચદરંગ, ટેક્ોલૉજી, પ્રોસેસ અને ટૂવલંગ 
ઑગવેનાઇઝેશન છે, જે ગુજરાતના સાણંદમાં આિેલી છે. આ 
કંપનીએ 20 કરોડથી િધુનું રોકાણ કરુિં છે અને 140થી િધુ 
લોકોને રોજગારી આપે છે. આ રાદીમાં ત્ીજું નામ રુવનક ફોજયા 
પ્રાઇિેટ વલવમટેડનું છે, જે બૉમબ બૉડી અને વપસતોલનું ઉતપાદન 
કરે છે. આ કંપનીએ 3.5 કરોડનું રોકાણ કરુિં છે અને 35થી િધુ 
લોકોને રોજગારી આપે છે. 

દેશિાસીઓ જડબેસલાક સુરક્ા કિચને કારણે વનવશ્ચંત થઇને 
આરામની નીંદર માણી શક ેછે. ગુજરાતનું ઍરોસપેસ અને દડફેનસ 
ક્ેત્ આકાશની ઊંચાઇ આંબી રહ્ં છે. •

ફા્મા્ષસયુરટકલસ ઍૅનડ ્મેરડકલ રડિાઇસીસ ક્ેત્ે 
ગુજરાતિી હરણફાળ
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રુ.એસ. ડૉલર, િરયા 2019માં 2.72 
વબવલરન રુ.એસ. ડૉલર, િરયા 2020માં 
3.09 વબવલરન રુ.એસ. ડૉલર અને િરયા 
2021માં 3.43 વબવલરન ર.ુએસ. ડૉલરની 
વનકાસ કરી હતી.

ગુજરાતના િડોદરા, અમદાિાદ, 
િલસાડ/િાપી અને રાજકોટમાં ફામાયા 
ક્સટર આિેલા છે તેમજ આિનારા 
દદિસોમાં ભરૂચમાં 1600 એકર જમીન 
પર ફામાયા મેદડકલ દડિાઇસ પાક્ક બનશે. 

ફામાયા ક્સટરથી ગુજરાતને અનેક 
ફારદા થશે. ગુજરાતમાં ફામાયા ક્સટરના 
કારણે મેદડકલ દડિાઇસ અને ફામાયા 
ઉતપાદનને િલડયા ક્ાસ ઇનફ્ાસટ્કચર 
મળશે. નિી ટેક્ોલૉજીના વરાપારીકરણને 
િેગ મળશે. વનકાસને પ્રોતસાહન મળશે. 
સવજયાકલ સટાટ યા-અપને ઉદ્ોગો સાથે 
સહરોગ કરિાની તક મળશે. વરિસાર 
માટે અનુકકૂળ િાતાિરણ મળશે.

ભારતના 40% કૉનટ્ૅ્ટ દરસચયા 

ઑગવેનાઇઝેશન ગુજરાતમાં ષ્સથત છે. 
ભારતની પ્રથમ ફામયાસી કૉલજે, એલ. એમ. 
ફામયાસી કૉલેજ (1947) ગુજરાતમાં 
આિેલી છે. જરાં દડપલોમા, દડગ્ી અને 
માસટસયાના અભરાસક્રમો થાર છે. આ 
ઉપરાંત ગુજરાતમાં ટોરેનટ દરસચયા સેનટર, 
ઝારડસ દરસચયા સનેટર, સન ફામાયા ઍડિાનસ 
દરસચયા કંપની વલવમટેડ, જીટીર ુકૉલજે ઑફ 
ફામયાસી - અમદાિાદ, NIPER (નશૅનલ 
ઇષ્નસટટ્ટૂ ઑફ ફામાયાસરદુટકલ એજરકેુશન 
ઍનડ દરસચયા ગાધંીનગર) MSU િડોદરા, 
વનરમા રુવનિવસયાટી, અમદાિાદ અને બી. 
કે. મોદી ગિનયામેનટ ફામયાસી કૉલજે રાજકોટ 
ખાતે દરસચયા અને ડેિલપમેનટ અંગેના 
અભરાસક્રમો કારયારત છે. 

મૅ ન રુ ફ ૅક ચ દ ર ંગ  લ ા ઇ સ ન સ ન ી 
સમરમરાયાદા 60 દદિસ કરિામાં આિી. 
જુદા જુદા વિૉવલટી કનટ્ોલ અપ્રૂિલ 
મળેિિા માટે ફીના 50% ખચયા ઉઠાિિામાં 
આિે છે. ગુજરાત રાજર બારોટેક્ોલૉજી 

ન ી વ ત  ( 2 0 1 6 - 2 1 )  અં ત ગ યા ત 
બારોટેક્ોલૉજી ઉદ્ોગ માટે વિવિધ 
સહારની રોજના બનાિિામાં આિી છે. 
ERP, ISO પ્રમાણપત્ અને WHO 
GMP પ્રમાણપત્ મેળિિાની પ્રવક્રરા 
સરળ બનાિિામાં આિી છે. FDCA 
દ્ાર ા  અમલમાં  મૂ કિ ામ ાં  આિેલ 
મૅનરુફૅકચદરંગ લાઇસનસ અને પ્રોડ્ટ 
લાઇસનસ માટે વસંગલ વિનડો પૉટયાલની 
વરિસથા કરિામાં આિી. 52થી િધારે 
દદનદરાળ પ્રધાનમંત્ી જન ઔરવધ કેનદ્રો 
શરૂ કરિામાં આવરાં છે. આ ઉપરાંત 
500થી િધુ જેનદરક દિાની દુકાન શરૂ 
કરિ ામ ાં  આિનાર  છ ે.  સરક ાર ી 
ખરીદીઓમા ંજનેદરક દિાઓન ેપ્રાથવમકતા 
આપીને તેને પ્રોતસાહન આપિામાં આવરું 
છે. આિાં અનેક પગલાઓના કારણે જ 
ફામાયાસરુદટકલસ ઍનડ મેદડકલ દડિાઇસીસ 
ક્ેત્ે ગુજરાત અગ્ેસર રહ્ં છે.•

ગુજરાત રારતિું ઑટો્મોબાઇલ હબ

" અલકા રાગિાિી
પ્રકૃવતનાં વિવિધ રૂપો ગુજરાતને મળરાં છે. વિશાળ દદરરો, 

અફાટ રણ, મેદાની પ્રદેશ, રવળરામણા ડુંગરાઓની સાથોસાથ 
સબળ નેતૃતિ પણ ગુજરાતને સાંપડ્ું છે. વરૂહાતમક સથાન અને 
વરિસાર-મૈત્ીપૂણયા નીવતઓના કારણે ગુજરાત ઝડપથી સથાવનક 
અને વિદેશી સીધા રોકાણ માટે પસંદગીના સથળ તરીકે ઊભરી 

આવરું છે. જે મુખર ક્ેત્ોમાં રોકાણ થરું છે તેમાં ફકૂડ પ્રોસેવસંગ 
ઉપરાંત કાપડ, રસારણો, ઑટોમોબાઇલ, પલાષ્સટક, ઊજાયા અને 
પાિરનો સમાિેશ થાર છે. રાજર સરકાર મજબૂત ઔદ્ોવગક 
ઇકોવસસટમ, પારદશયાક અને રોકાણકાર-મૈત્ીપૂણયા નીવતઓ, 
ઈનફ્ાસટ્કચર અને વરિસાર કરિા માટેનાં સાહસોને અવિરત 
સમથયાન પૂરં પાડે છે. િરયોથી ગુજરાતનો વિકાસદર બે આંકડામાં 
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રહ્ો છે એટલે જ ગુજરાત િેપારીઓની પ્રથમ પસંદ રહ્ં છે.
છેલ્ાં કેટલાંક િરયોમાં ગુજરાત દેશના કેટલાક સૌથી મોટા 

ઑટો-ઉતપાદકોના હબ તરીકે ઊભરી આવરુ ંછે. ગજુરાત બહારના 
અનકે કાર-ઉતપાદકો મોટી સખંરામા ંકાર-ઉતપાદનના ંકારખાનાઓ 
સથાપિા માટે ગુજરાતને પસંદ કરે છે. તેના મૂળમાં રાજર 
સરકારની નીવતઓ કારણભૂત છે. આ ઉપરાંત શે્ષ્ઠ માગયા-
પદરિહન સુવિધા, 24 કલાક પાણી અને િીજળી પુરિઠાને કારણે 

કાર-ઉતપાદકો ગજુરાત તરફ આકરાયારા છે. ગજુરાતમા ંબદંરો પણ 
છે, જેના કારણે પવશ્ચમી દેશો સાથે િેપાર સરળ બનરો છે. આ 
ઉપરાંત ગુજરાતને દદલહી-મુંબઈ ઈનડષ્સટ્રલ કૉદરડૉર હાઈિેનો 
મહત્તમ લાભ મળરો છે, જે તેને ફૅ્ટરીઓ સથાપિા માટે રોગર 
સથળ બનાિશે જેથી ઉતપાદદત િાહનોને દેશનાં બે મહાનગરોમાં 
સરળતાથી લઈ જઈ શકાર.

રણા ઑટો-ઉતપાદકો ગુજરાત તરફ આકરાયારા છે અને ઑટો 
પલાનટ સથાપરા છે. જનરલ મોટસયા, ટાટા મોટસયા, મારવત સુઝુકી 
ઈષ્નડરા વલવમટેડ, ફોડયા, પરજુો, અતલુ ઑટો, ઓરેિા અન ેએવશરા 
મોટર િ્સયાના ઉતપાદકો ગુજરાત તરફ આકરાયારા છે. આ ઉપરાંત 
રણા ઑટો-ઉતપાદકો આગામી થોડાં િરયોમાં રાજરમાં તેનો 
મૅનરુફૅકચદરંગ પલાનટ સથાપિાની રોજના ધરાિે છે. સીએટ ટારર 
અને એપોલો ટારર પણ ગુજરાતમાં હાલોલ ખાતે છે.

જનરલ મોટસયા ઈષ્નડરા, જેનું િડોદરામાં કાર-ઉતપાદન એકમ 
છે, તે 1990ના દારકામાં ગુજરાતમાં તેનો પલાનટ સથાપનારી 
પ્રથમ મોટી ઑટો-ઉતપાદક કંપની હતી. જરારે ટાટા મોટસવે તેના 
નેનો પલાનટને 2008માં પવશ્ચમ બંગાળના વસંગુરમાંથી ગુજરાતમાં 
ખસેડિાનું નક્કી કરુિં હતું. તરારે કંપનીએ ત્ણ દદિસમાં સાણંદ 
ખાતે 1,100 એકર જમીન મેળિી હતી જેથી ઑટો-ઉતપાદક તરા ં
સરળતાથી પલાનટ સથાપી શકે. દેશમાં ઑટોમોબાઇલ હબ બનિા 
તરફ રાજરના ઇવતહાસમાં આ હરણફાળ સુિણયા અક્રે 
કોતરારેલી રહેશે.

ગુજરાત સરકાર, રોકાણકારોને આકરયાિા માટે, લરુતમનું 
રોકાણ ધરાિતી કંપનીઓને કર લાભો આપે છે. આ અને આિા 
અનેક કારણોસર ગુજરાત દેશના સૌથી મોટા ઑટોમોબાઈલ હબ 
તરીકે ઊભરી આવરું છે અને આગામી થોડાં િરયોમાં િધુ સંખરામાં 
કંપનીઓ ગુજરાતમાં આિશે એ વનવશ્ચત છે. •

ગયુરરાતિી મયુખય ઑટો અિે ઑટો-કમપોિનટ કંપિીઓ
કંપિીિયું િામ સથળ બિાવટ

TATA Motors સાણંદ, અમદાવાદ Cars (including EV)

Ford India Pvt. Ltd (FIPL) સાણંદ, અમદાવાદ Cars

Maruti Suzuki India
Ltd. (MSIL

િાંસલિપયુર, બેચરાજી Cars

MG Motor India (SAIC Motor Corp. Limited) િાલિોલિ, વડોદરા Cars

Honda Motorcycles and Scooters India (HMSI) હવઠ્ઠલિપયુર Two wheelers

Hero MotoCorp(HMCL) િાલિોલિ, વડોદરા Two wheelers

Maxxis Rubber India Pvt. Ltd (MRIPL સાણંદ, અમદાવાદ Tires & tubes

MRF દિેર, ભરૂચ Tires & tubes
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" હરેશ્વરી રાબા 
િડા પ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીના ‘આતમવનભયાર ભારત’ના 

સિપ્નન ેસાકાર કરિા માટે  ગજુરાત ભારતનુ ંનતેૃતિ લિેા દૃઢ વનશ્ચરી 
છે. િડા પ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદી આપણા ધરતીપતુ્ોન ેઋવરઓ 
સાથ ેસરખાિે છે અન ેકહે છે, “ખતેરમા ંપોતાનો પરસિેો પાડનાર 
ખડૂેત ત ેખરેખર તો કૃવરનો ઋવર છે.” આજ ેજરારે ખતેી સાથ ેસલંગ્ન 
સમગ્ પ્રવક્રરામા ં ‘બકૅ ટ ુ બવેઝક’-‘બકૅ ટ ુ નચૅર’નો વિચાર ખૂબ 
લોકવપ્રર થઈ રહ્ો  છે તરારે ભારત દેશ આ દદશામા ંસમગ્ વિશ્વને 
રાહ ચીંધનારની ભવૂમકા સપુરેે વનભાિી શકે એટલી ક્મતા ધરાિે છે. 
િડા પ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ  કૃવરકારો અન ેિજૈ્ાવનકોન ેપાક-
આધાદરત આિકના બદલે મલૂરિવધયાત કૃવરસધુાર માટેના  સવંમવલત 
પ્રરાસો માટે આહ્ાન કરુિં છે કે જથેી કૃવરકારોની આિકન ેબમણી 
કરિાના ધરરેન ેસહારતા મળે. કેનદ્ર સરકાર દ્ારા વિવિધ કારયાક્રમ 
જેિા કે એ્સલરેટેડ ઇદરગશેન પ્રોગ્ામ (AIBP), હર ખતે કો પાની 
(HKKP) અન ેપર ડ્ૉપ મોર ક્રૉપ (PDMC) અતંગયાત દેશમાં 
કૃવરપદેાશોના સધુારન ેપ્રાધાનર આપિામા ંઆવરુ ંછે. 

કૃવર અને કૃવર-આધાદરત િસતુઓના વિશ્વબજારમાં ભારતીર 
કૃવરબજાર છઠ્ં સૌથી મોટું સથાન ધરાિે છે જેનું રીટેલ િેચાણમાં 
રોગદાન ૭૦% સુધીનું રહ્ં છે. ભારતીર ખાદ્ ચીજિસતુઓનું 
બજાર ઉતપાદનમાં, ઉપરોગમાં, આરાતમાં અને અપેવક્ત વિકાસ 
સાધિામાં દેશના અનર ઉદ્ોગોની સરખામણીમાં પાંચમા નંબરે 
આિે છે. પ્રોસેસડ ફકૂડમાં ભારતમાંથી આરાત થતી ખાદ્ાન્ની 
િસતુઓ િરયા ૨૦૧૮-૧૯માં ૪.૪૫ અબજ અમેદરકન ડૉલર 
(USD 4.45 Billion)ની રહી હતી. ‘રેડી ટુ ઈટ’ ખાદ્ાન્ની 
આરાતની િસતઓુ િરયા ૨૦૧૯મા ં૬૮૧.૯૫ દસ લાખ (681.95 
million) સુધી પહોંચી છે.  કેરીનો પલપ, પ્રોસેસડ થરેલા 
શાકભાજી, વિવિધ અથાણાં, ફળોના જરસૂ, બદામ-અખરોટ, કાજુ 

–દ્રાક્ િગેરે સૂકામેિા આધાદરત વિવિધ બનાિટો, મગફળીની 
બનાિટો, ગોળ તેમજ વિવિધ કંદમૂળ તેમજ મીઠાઈની બનાિટો 
અને કોકો પ્રોડ્્ટસની ભારત બહાર ખૂબ માગ િધી રહી છે.              
ગજુરાત : વૌવવધ્ય્ક્ી કૃમિ અથ્વતતં્ર 

રાજરના અથયાતંત્ના વિકાસ માટે કૃવર અને સંલગ્ન ક્ેત્ોનો 
વિકાસ અતરંત મહત્િનું પદરબળ છે. રાજર કૃવર અથયાતંત્માં વનમ્ન 
દકંમત ધરાિતાં ધાનર અને બીજા પાકોને બદલે મહત્તમ દકંમત 
ધરાિતા પાકો જેિા કે કપાસ, મગફળી, ફળો શાકભાજી અને 
ગરમ મસાલાનો વહસસો િધતો જોિા મળે છે. કૃવર-ઉતપાદનમાં 
બાગારતી પાકોનું મહત્િનું રોગદાન રહેલ છે. બાગારતી પાકો 
પ્રવત હે્ટર િધુ ઉતપાદન આપતા હોિાથી એ તરફ કૃવરકારોનો 
ઝોક િધી રહ્ો છે. રાજરનો લક્રાંક ‘નૅશનલ હૉદટયાકલચર 
વમશન’ના ભાગરૂપ ેમાળખાગત સવુિધામા ંવિકાસ અન ેબજારતતં્ 
પૂરં પાડીને બાગારતી ઉતપાદન અને આિકને બે ગણો કરિાનો 
છે. આ વમશન અંતગયાત રાજરના ૨૧ વજલાઓમાં એના 
અમલીકરણ દ્ારા ક્રૉપ ઇનફ્ાસટ્કચર અને બજારની સુવિધા પૂરી 
પાડિામાં આિી રહી છે. 

દેશમાં ગુજરાતનો વહસસો  ૩૧.૦૫% કપાસ, ૪૨.૫૫% 
મગફળી, ૯૦% િદરરાળી, ૨૦% મતસર-ઉતપાદનમા ંછે. ગજુરાત 
દદિેલ, જીરંના ઉતપાદનમાં પ્રથમ સથાને અને દૂધ ઉતપાદનમાં 
ત્ીજા સથાન ેછે.  આણંદ ખાત ેઆિલેી વિશ્વવિખરાત અમલૂ સહકારી 
ડરેી, વલજ્જત, ધનિંતરી િગરેે જિેા ગજુરાતના ફકૂડ પ્રોસવેસગં રવુનટ 
દ્ારા ગજુરાતનંુ નામ રરે રરે ગુજંતુ ંથરુ ંછે. જ ેઆતમવનભયાર ભારત 
અન ે‘લોકલ ટ ુગલોબલ’ની વિભાિનાન ેસાકાર કરી રહ્ ંછે.  
ગજુરાત : ફૂડ પ્ાોસોસ �સંગ કલસ્સ્વ 
• ગુજરાતનાં મુખર ઉતપાદન કેનદ્રો : કેરી, પપૈરાં, મગફળી, 

િદરરાળી, દૂધ, બાજરી, કેળાં, ટમેટાંના મુખર ઉતપાદન કેનદ્ર 

આત્મનિર્ષર ખેડૂત િડે આત્મનિર્ષર રાજય અિે દેિ...
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કચછ, પાટણ, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ખેડા, 
િડોદરા, નમયાદા, તાપી, સુરત, િલસાડ, આણંદ, નિસારી, 
ભરૂચ, ભાિનગર, જૂનાગઢ અને સુરેનદ્રનગરમાં છે. 

• ગજુરાતમાં ૩૦,૦૦૦થી િધ ુફકૂડ પ્રોસવેસંગ કંપનીઓ આિેલી  
છે. અમદાિાદ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, આણંદ, િડોદરા, 
ભરૂચ, સુરત, ભાિનગર, િેરાિળ, રાજકોટ, પાટણ ખાતે 
બેકરી પ્રોડ્્ટસ, વમલક પ્રોસવેસંગ, મતસર અન ેઅનર ઉતપાદન, 
રાઇસ વમલસ રેડી ટુ ઈટ ફકૂડ, ઇસબગુલ પ્રોસેવસંગ, સીરીઅલસ 
પ્રોસેવસંગ, ફળો અને શાકભાજીની પ્રોસેવસંગ કંપનીસ 
આિેલી છે. 

• માળખાગત સુવિધા : અમદાિાદ, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, 
સાબરકાંઠા, ખેડા, પંચમહાલ િડોદરા , સુરત , આણંદ, 
ભાિનગરમાં કોલડ ચેઇન સથાવપત છે.  મહેસાણા અને સુરત 
ખાતે ફકૂડપાક્ક અને કચછ ખાતે ઇનડષ્સટ્રલ પાક્ક  આિેલા છે. 

• નિ ઇનલૅનડ કનટેનર ડેપો (ICD) પૈકી િડોદરા, અંકલેશ્વર 
અન ેગાધંીનગરમા ંત્ણ સરકારી ICD છે. છ ખાનગી ICD 
કંડલા, અમદાિાદ, િડોદરા અને સુરતમાં છે. 

• રાજરમાં ૧૧૯ ઇનડષ્સટ્રલ એદરરા છે. ૭૧૦ સટોરેજ અને 
મતસર એકમો છે. 

• ગુજરાતમાંથી વનકાસ થતી પ્રોસેસડ ફકૂડ પ્રોડ્્ટસમાં બાસમતી 
ચોખા, ગિારગમ, મગફળી, પ્રોસેસડ શાકભાજી, ફળ, સૂકામિેા 
અને ફળોના રસનો સમાિેશ થાર છે. 

• િરયા–૨૦૧૮-૧૯માં ગુજરાતમાંથી ૫.૧૪ વબવલરન રુએસ 
ડૉલસયાની દકંમતના પ્રોસેસડ  ફકૂડની વનકાસ કરિામાં  
આિી હતી. 

• દેશની પ્રોસેસડ ફકૂડની વનકાસમાં ગુજરાતનો વહસસો સૌથી િધુ 
છે. િરયા ૨૦૧૮-૧૯માં દેશમાં પ્રોસેસડ ફકૂડ અને ડેરી 
પ્રોડ્્ટસની વનકાસમાં ગુજરાતનો  ૨૮.૬૨% વહસસો  છે. 

પ્ાોતસાહક નીવત : એગ્ો હબઝિેસ પૉહલિસી ૨૦૧૬-
૨૦૨૧ અંતગ્જત પ્રોતસાિક પગલિાં. 
• નિા એગ્ો અને ફકૂડ પ્રોસેવસંગ રુવન્ટસ, કોલડ ચેઇન, ફકૂડ 

ઇરેડીએશન પ્રોસેવસંગ પલાનટ, પકૅ હાઉસીસ, ગ્ામર વિસતારમાં 
પ્રાઇમરી પ્રોસેવસંગ સેનટર / કલે્શન સેનટર સથાપિા ૨૫% 
પ્રોજે્ટ કૉસટ  સબવસડી આપિામાં આિી છે.

• એમએસએમઇ રવુનટ માટે ૨૫%થી ૪૦% સધુી ઍર ફ્ાઇટ 
સબવસડી  અને  ૨૫%થી ૪૦% સુધી સી-ફ્ાઇટ સબવસડી.  

• એગ્ો અન ેફકૂડ પ્રોસેવસગં રવુન્ટસ, કોલડ ચેઇન, ફકૂડ ઇરેડીએશન 
પ્રોસેવસંગ પલાનટ, પૅક હાઉસીસને ૭.૫%ની વરાજ સહાર. 

• એસસી / એસટી, દદવરાંગજનો, મવહલા ઉદ્ોગ સાહવસકો, 
૩૫ િરયાથી નીચેની િરના ઉદ્ોગ સાહવસકો માટે ૧% 
િધારાની વરાજ સબવસડી.

રાજ્યિાં અોમગ્કલ્ચર્ વ�લુ ્ચોઇન િા્ટો ખરીદ–
વો્ચાણની સુવવધા : 
• રાજરમાં ૨૨૪ એપીએમસી માકકેટ રાડસયા અને સબ-માકકેટ 

રાડસયા છે.
• એક વમવલરન લોકોને રોજગારી પૂરી પાડતા ૩૦,૦૦૦થી 

િધુ ફકૂડ પ્રોસેવસંગ રુવન્ટસ આિેલા છે.
• ૨૦ એગ્ો એ્સપૉટયા ઝોન છે.
• ૨.૦૩ વમવલરન મૅવટ્ક ટનની ક્મતા ધરાિતા ૭૧૦ કોલડ 

સટોરેજ અને દફશ પ્રોસેવસંગ રુવનટ છે.
• ૪૫ કેનદ્રોમાં ૨૦૭ િેરહાઉસ અને ચાર ઇરેદડએશન પલાનટ 

અને એક ઍર કાગયો કૉમપલે્સ સથપારાં છે.
ગજુરાતિાં ફૂડ પ્ાોસોસ �સંગ ક્ોત્રો િૂડીરાોકાણાોની તકાો :  
• એહગ્કલચરલિ  / િોરટ્જકલચરલિ ઇનફ્ાસટ્કચર પ્રોરકે્ટસ ઃ 

ડુગંળી માટે કોલડ સટોરેજ, તાજા ંફળો માટે પૅક હાઉસ, શાકભાજી 
– પૅક હાઉસ, બંદરો ખાતે રાવંત્ક સચંાલન અને સગં્હની 
વરિસથા, ફકૂડ પાક્ક, ટવમયાનલ માકકે્ટસ, મસાલા અને ઇસબગલુ 
માટે ઇરેડીએશન સનેટરની વરિસથા છે. 

• વૅલયયુ ઍડેડ પ્રોસેહસંગ ઃ ટમેટાં અને બટાટાનો પાઉડર અને 
ફલે્સ, ગિારગમ પાઉડર, દરફાઇનડ સુગર , ઇંડાં પાઉડર, 
બેકસયા રીસટ, દફશ ઑઇલના પ્રોસેવસંગ રુવનટો છે.

• િવીિતમ ટેનિોલિૉજી આધારરત પ્રોરેક્ટસ અિે તકો ઃ સપાઇસીસ 
ક્રારો ગ્ાઇષ્નડગં, ફ્ીઝ ડ્ાઇડ ફકૂટ પ્રોસવેસગં રવુનટ, પાઉચમાં ઇનસટનટ 
િવેજટેબલસ, પોટેટો ફેવબ્રકેટેડ વચપસ માટેના રવુનટો છે.

• હિકાસ આધારરત પ્રોસેહસંગ ઃ પીનટ બટર, તલનાં બીજ 
અને તેલ, કપાસ, દદિેલનું વિકાસ આધાદરત પ્રોસેવસંગ 
કરિામાં આિે છે.

• િવીિ તકો ઃ ઑગવેવનક દૂધ અન ેએની બનાિટો, આઇસક્રીમ 
બૉલસ, દદિલે આધાદરત રો-મટીદરરલ, કેળાના રેસાનુ ંવનષકરયાણ 
અન ેટે્સટાઇલ પ્રોડ્શનની નિી તકો રોકાણકારો માટે છે.

• પ્રાકૃહતક સ્ોત આધારરત તક ઃ પ્રાકૃવતક ખાદ્ રંગો, લીમડા અને 
તમાકુના ંતલે  આધાદરત જિૈ દકટનાશકો, ફકૂડ પ્રોસવેસગં માટેના 
ઉતસચેકો, દફશ વમલ આધાદરત જવૈિક ખાતરની ઉપલષ્બધ. 
િૈજ્ાવનક કૃવરપદ્ધવતની પહલે થકી ગુજરાત દેશના કવૃર અને 

બાગારત કે્ત્ે મહત્િનું સથાન ધરાિે છે. માચયા – ૨૦૨૦થી 
ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૧ દરમરાન ૯૧૦.૮૩વમવલરન રુએસ ડૉલર 
દકંમતના પ્રોસેસડ ફકૂડની વનકાસની સાથે ફકૂડ પ્રોસેવસંગ ક્ેત્ે રાજર 
નિાં સોપાનો સર કરી રહં્ છે. રાજર  ફકૂડ પ્રોસેવસંગ ઇનડસટ્ીઝ 
ક્ેત્ે નિી તકો,  નેનો ફદટયાલાઇઝર, પર ડ્ૉપ મોર ક્રૉપ અને 
પ્રાકૃવતક કવૃરપદ્ધવતને અપનાિી અને એને પ્રોતસાહન આપિા 
તતપર છે. ગુજરાતનું એગ્ો અને ફકૂડ પ્રોસેવસંગ કે્ત્ સહકારના 
એક નિા રુગમાં પ્રિેશ કરી રહ્ં છે. •
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ગુજરાત પેટ્ોકેન્મકલ ક્ેત્ે અગ્ેસર

નિિેર અહેિાલ

" નિલય રાિલ
ભારત વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી અથયાવરિસથાઓમાંની 

એક છે અને ભારતમાં ગુજરાત વરિસાર કરિા માટે અંતરત 
લાભદારી છે. ગુજરાત સરકારની પ્રોતસાહક અને સાનુકકૂળ નીવત 
તથા િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણા અને માગયાદશયાનમાં 
ગુજરાત ચોતરફી વિકાસથી આગળ ધપી રહ્ં છે. ગુજરાતનો 
કેવમકલ અને પેટ્ોકેવમકલ ઉદ્ોગ 13.048 વમલીરન ટનના 
ઉતપાદન સાથે દેશમાં 62 ટકાની વહસસેદારી ધરાિે છે.

દહેજમા ંઆિેલા પીસીપીઆઈઆર(પેટ્ોવલરમ કેવમકલ એનડ 
પેટ્ોકેવમકલ ઈનિેસટમેનટ રીજીરન)ના કારણે એક લાખથી િધુ 
નાગદરકોન ેરોજગારી મળી છે. એક અદંાજ પ્રમાણ ેપીસીપીઆઈઆર 
સંપૂણયા રીતે વિકવસત થશે તો, આઠ લાખ લોકોને પ્રતરક્ કે પરોક્ 
રીતે રોજગાર મળશે. ગુજરાતમાં િડોદરા, જામનગર,િાપી, 
અંકલેશ્વર, હજીરા જેિા વિવિધ સથળોએ પેટ્ો પ્રોડ્ટ તથા પેટ્ો 
કેવમકલ પ્રોડ્ટના ઉતપાદનનું હબ છે. 

દહેજ અને PCPIR વિસતારમાં આિેલ ONGC પેટ્ો 
એદડશનસ વલવમટેડ- ઓપલે પલાન દેશનો સૌથી મોટો પટે્ોકેવમકલ 
પલાનટ છે. રૂ.30 હજાર કરોડના રોકણથી સથપારેલા આ પલાનટના 
કારણે હજારો લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થઈ છે. પાઇપ નેચરલ ગેસ 
નટેિક્કમાં રાજરનો દરેક વજલ્ો આિરી લિેામા ંઆવરો છે. 22.19 
લાખ રરો સુધી પાઇપલાઇન નેચરલ ગેસ કનેકશન આપી 
પીએનજી જોડાણમાં ગુજરાત સમગ્ દેશમાં પ્રથમ ક્રમે છે. 

Gujarat State Petronet Ltd. (GSPL) દ્ારા 
સમગ્ રાજરમાં તેના ગેસ ગ્ીડ નેટિક્કનું વિસતરણ કરિામાં આિી 
રહ્ં છે. ૨૬૮૨ દક.મી. લંબાઇની પાઇપલાઇન નાખિામાં આિી 
છે. પાઈપલાઈન નેટિક્ક ગુજરાતના ૨૫ વજલ્ાઓમાંથી પસાર 
થાર છે. હાલમાં આ કંપનીઓ ગુજરાતમાં ૧૬૪૦૦૦ થી િધુ 

રરેલું ગ્ાહકો, ૫૦૯ C.N.G સટેશનો, ૧૩૧૦૦ િાવણજરક 
અને નોન કોમવશયારલ ગ્ાહકો અને ૩૯૫૦ ઔદ્ોવગક ગ્ાહકોને 
PNG સપલાર કરી રહી છે. આ કંપનીઓ અંદાજે ૫૦૯ 
C.N.G સટેશનો દ્ારા ઓટોમોબાઈલ સે્ ટર માટે કમપે્રસડ નચેરલ 
ગેસ પણ પૂરો પાડી રહી છે.
ગજુરાતની અગણણત સસસધિઓો 
• 17.4 વબવલરન ર.ુએસ ડોલર સાથ ે ગજુરાત કેવમકલ કે્ત્ે 

વિકાસના પથં.ે 
• રાજરમાં 2500થી િધુ મેનરુફેકચદરંગ રુવનટ કારયારત. 
• ભારતમાં પેટ્ો કેવમકલ ક્ેત્ે અભૂતપૂિયા રોકાણ કરનાર પ્રથમ 

રાજર ગુજરાત.
• ભારતનો પ્રથમ કેવમકલ પોટયા ગુજરાતના દહેજમાં.
• ઓગવેવનક કેવમકલ, ઇન-ઓગવેવનક કેવમકલ ર.ુએસ.એ, ચાઈના, 

ર.ુકે, નધેરલેનડ, સાઉથ આવફ્કા તથા બલેજીરમ જેિા દેશોમા ંવનકાસ 
• ભારતના કુલ કેવમકલ અને પેટ્ો કેવમકલના વનકાસમાં 

ગુજરાતનો વહસસો 14% છે જે અનુક્રમે ભારતની કુલ 
વનકાસના 5% અને  ગુજરાતની ક ુલ વનકાસમાં  
27%નો વહસસો ધરાિે છે.

• રાજરમા ં102 MMTPAની સરંતુિ ક્મતાના 41% વહસસો 
• વિશ્વનું સૌથી મોટું પેટ્ોવલરમ દરફાઇવનંગ હબ ગુજરાતના 

જામનગર ખાતે આિેલ છે 
ઑટોમોરટવ કેહમકલસ : ઑટોમોબાઇલ ક્ેત્ે ગુજરાત  

હરણફાળ ભરી રહ્ં છે. ટેક્ોલોજીના ઉપરોગ દ્ારા રાજરના  
ઓટોમોબાઇલ સે્ ટરમા ંહાઇટેક્ોલોજી વિકવસત કરિામા ંઆિી 
છે. આજે ગુજરાત વિકાસનું રોલ મોડલ બની ગરું છે. 
ઑટોમોબાઈલ સે્ટરનો વિકાસ થતા ઑટોમોદટિ કેવમકલની 
માંગમાં િધારો થરો છે. જે અંતગયાત વિકસે પુરઝડપ પકડી છે. •
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'સુિાસિ સપધા્ષ'્માં ગુજરાત સ્મગ્ દેિ્માં પ્રથ્મ

સુશાસન એ સિરાજ સમરથી નાગદરકોની ઝંખના હતી. 
આઝાદી મળી તરારથી દેશને સિરાજ મળરું હતું પરંતુ સુરાજ 
નહીં. પૂિયા િડાપ્રધાન સિ. અટલ વબહારી િાજપેરીજીએ સુરાજની 
વરાખરા કરી હતી. આપણા લોકલાડીલા િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોદીએ દરેક આરામોમાં સુશાસનની કલપના દેશ 
સમક્ પ્રસતુત કરી છે. ગાંધીનગર સંસદીર મતવિસતારમાં 
વિકાસકારયોનાં લોકાપયાણ માટે આિેલા કેનદ્રીર ગૃહ અન ે
સહકાદરતા મંત્ી શ્ી અવમતભાઇ શાહે જણાવરું હતું કે, દેશના 
તમામ રાજરો િચ્ચે રહેલી સુશાસન સપધાયાની કોષ્મપટેટીિ રેનકમાં 
ગુજરાત સમગ્ દેશમાં પ્રથમ રહં્ છે જે દરેક ગુજરાતીઓ માટે 
ગૌરિની િાત છે. ગુજરાતે દસમાંથી પાંચ કે્ત્ો ઇકોનોવમકલ 
ડેિલોપમેનટ, માનિ સંસાધન વિકાસ, સાિયાજવનક બુવનરાદી 
માળખું અને ઉપરોવગતા, સમાજ કલરાણ, નરાર અને સાિયાજવનક 
સુરક્ામાં ખૂબ જ સુંદર પ્રદશયાન કરુિં છે.

ગ ાં ધ ી ન ગ ર  સં સ દ ી ર  વ િ સ ત ા ર ન ા  ગ ાં ધ ી ન ગ ર 
મહાનગરપાવલકાના બગીચાઓ અને પ્રાથવમક આરોગર કેનદ્રના 
ઈ-લોકાપયાણ તેમજ બાિળા નગરપાવલકા વિસતારના એફોડવેબલ 
હાઉવસંગ પ્રોજેકટના ઈ-ખાતમુહૂતયા કરતા કષે્નદ્રર મંત્ી શ્ી 
અવમતભાઈ શાહે જણાવરું હતુ કે, િરયા ૨૦૨૧માં ગાંધીનગર 
લોકસભા ક્ેત્માં રૂ.૨૩૪૨ કરોડના ખચવે ૧૩૬૭ જેટલા વિકાસ 
કામો થરા છે. આ બધા વિકાસ કામો નાગદરકોની સુખાકારીમાં 
િધારો કરી રહ્ા છે. લોકાપયાણ થઈ રહેલા બગીચાઓ તથા 
પ્રાથવમક આરોગર કેનદ્રો જરૂરી સુવિધારુકત છે. નાગદરકોને 
કોરોના સામે હજુ પણ સાિચતેી રાખી કેનદ્ર અન ેરાજર સરકારની 
ગાઇડલાઇનનું અચૂક પાલન કરિા અપીલ કરી હતી.

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે જણાવરું હતું કે, દેશના 
સુશાસનનો પારો આપણા સૌના પ્રેરણા સત્ોત એિા સિ.શ્ી 
અટલ વબહારી િાજપેરીજીએ નાંખરો હતો. તેમના જનમ દદને 
દેશભરમાં "ગુડ ગિનયાનસ" દદનની ઉજિણી કરિામાં આિે છે. 
ગુડ ગિનયાનસ એટલે સિયા સમાિેશક વિકાસ સાથે સંકળારેલું 

િહીિટી તંત્. દેશને સિરાજર િરયા ૧૯૪૭માં મળરું પરંતુ સુરાજર 
ગુડ ગિનયાનસનું સિપ્ન અધૂરં જ રહ્ં હતું. સિ.શ્ી િાજપેરીજીએ 
તેમના શાસનકાળમાં સુશાસનનો પારો નાખરો હતો. 
રાષ્ટવનમા યાણના તેમના સંકલપને આપણા િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોદી અને કેનદ્રીર ગૃહ અને સહકાદરતા મંત્ી શ્ી 
અવમતભાઈ શાહ બંનેની જોડી દશેભરમાં ગુડ ગિનયાનસની 
ઉજિણી થકી િધુ સુદ્રઢતાથી સાકાર કરી રહ્ા છે.

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે ઉમેરુિં હતું કે, 'વિકાસ 
વસિાર કોઈ િાત નહીં અને વિકાસમાં વિિાદ નવહ' એ 
ગુજરાતનો હંમેશથી ધરેરમંત્ રહ્ો છે. જેમાં ગ્ામ પંચારતના 
સભર, સરપંચથી લઈને મહાનગરોના મેરર, ધારાસભરો, મંત્ી 
અને સાંસદ સુધી સૌ પદરશ્મની પરાકાષ્ઠા સર્જીને જનવહતને 
સમવપયાત રહ્ા છે. તેથી જ આજે સમગ્ દેશ-વિદેશમાં ગુજરાત 
રાજર વિકાસ મોડેલ તરીકે પ્રસથાવપત થરંુ છે, એટલું જ નવહ, 
ગાંધીનગર સંસદીર વિસતારને ઉત્તમ સંસદીર વિસતાર બનાિિા 
કેનદ્રીર ગૃહ અને સહકાર મંત્ી તેમજ  ગાંધીનગર સાંસદ શ્ી 
અવમતભાઇ શાહે કરોડો રૂવપરાની ભેટ આપી છે.

આ લોકાપયાણમાં ગાંધીનગર શહેરના સે્ટર-૧૪ અને 
સે્ટર- ૨૯ના પ્રાથવમક આરોગર કેનદ્રનું નિીનીકરણ તેમજ 
શહેરના કુલ ૧૪ બગીચાઓનો સમાિેશ થાર છે. આ સાથે, 
ગાંધીનગર મહાનગર પાવલકા વિસતારના ૧૪ બગીચાઓ અને 
બે પ્રાથવમક આરોગર કેનદ્રના નિીનીકરણ માટે મળી કુલ 
રૂ.૧૫.૨૨ કરોડના ઈ-લોકાપયાણ કરિામાં આવરા હતા. તે 
ઉપરાંત બાિળા નગરપાવલકા દ્ારા પ્રધાનમંત્ી આિાસ રોજના 
હેઠળ તૈરાર થનાર કુલ ૪૬૮ રહેણાંક એકમોના એફોડવેબલ 
હાઉવસંગ પ્રોજે્ટનું પણ ખાતમુહૂતયા કરિામાં આવરું હતું.

આ પ્રસંગે ગૃહ રાજર મંત્ી શ્ી હરયાભાઈ સંરિી, ધારાસભર 
શ્ી શંભુજી ઠાકોર, મેરર શ્ી વહતેશ મકિાણા, ડેપરુટી મેરર શ્ી 
પે્રમલવસંહ ગોલ સવહત શહેરના પદાવધકારીશ્ીઓ અને 
અવધકારીશ્ીઓ ઉપષ્સથત રહ્ાં હતા.• 

આસપાસ
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સુરત્માં 'નિનિંગ ગ્ોથ ફોર ટેક્ટાઈલ' 
નિરયક નપ્ર-િાયબ્રનટ સન્મટ યોજાઈ

'ગુજરાત વરવતિ કેનદ્રી નહીં, પણ પોવલસી વડ્િન રાજર છે. 
ગુજરાતમાં વિવિધ પ્રકારની ઈનડસટ્ીરલ ફ્ેનડલી પોવલસી અમલી 
છે, તેના કારણે ગુજરાત 'બેસટ ડેસટીનેશન ફોર ઈનિેસટમેનટ' બનરું 
છે. રાજર સરકારે ટેક્ટાઇલ પોવલસીના માધરમથી ટકે્ટાઇલ 
ઊદ્ોગમાં ટેકનોલોજી અપગે્ડેશન, સકીલ એનહાનસમેનટ-
ડેિલપમેનટ અને ટેક્ટાઇલ પાક્કસ-કલસટરના વિકાસ માટે અનેક 
પ્રોતસાહનો પૂરા પાડરા છે', એમ મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 
સુરત ખાતે તાજેતરમાં રોજારેલા 'વિવિંગ ગ્ોથ ફોર ટેક્ટાઈલ' 
વિરર પર વપ્ર-િારબ્રનટ સવમટમાં સંબોધન કરતાં જણાવરું હતું. 

'િારબ્રનટ ગજુરાત ગલોબલ સવમટ-૨૦૨૨'ના ભાગરૂપ ેવપ્ર-
િારબ્રનટ સવમટના વિવિધ તબક્કાનુ ંઆરોજન કરિામા ંઆિી હતંુ. 
મખુરમંત્ીશ્ીએ જણાવરંુ હતંુ કે, ટેક્ટાઈલ ઉદ્ોગ માનિીની 'રોટી, 
કપડા અન ેમકાન'ની મળૂભૂત ત્ણ જરૂદરરાતોમાથંી એક જરૂદરરાત 
પૂરી કરિામાં મહતિનું રોગદાન આપી રહ્ો છે. ગુજરાતમાં 
ટેક્ટાઈલ સવહતના ઉદ્ોગો માટે સાનકુકૂળ િાતાિરણ છે. ફામયા ટુ 
ફારબર, ફારબર ટ ુફેવબ્રક, ફેવબ્રક ટ ુફેશન, ફેશન ટ ુફોરેન એમ 
ફાઇિ ‘F’ની િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીની ફોમરુયાલાથી ગજુરાતે 
કાપડ ઉદ્ોગમાં ઉલે્ખનીર પ્રદાન કરુયા છે. નિી ટેકનોલોજી, નિી 
પટેનયા અન ેસકીલ અપગ્ડેશેનના સહારે રાજરનો કાપડ ઉદ્ોગ ગવત 
પકડી રહ્ો છે, જમેા ંસરુતનો ફાળો વિશરે છે.

દેશનું કુલ ૩૭ ટકા સૂતરનું ઉતપાદન કરનારૂં ગુજરાત દેશના 
ટેક્ટાઇલ ઉદ્ોગનું કેવપટલ છે. ભારતમાં િણારેલા ફેવબ્રકસમાં 
ગુજરાતનો વહસસો ૩૭ ટકા છે, મેનમેડ ફાઈબર અને મેનમેઇડ 
ફાઈબર ઉતપાદનમાં ગુજરાત અગે્સર છે. રાજરનું રુિાધન 
આઈ.ટી.આઈ.માં ટેક્ટાઇલનો અભરાસ કરી આ ક્ેત્માં ઉજ્જિળ 
કારદકદથી બનાિે એ હેતુથી રાજરની ૨૫ ઔદ્ોવગક તાલીમ 
સંસથાઓમાં ટેક્ટાઇલનો અભરાસક્રમ ચલાિિામાં આિે છે. 

મખુરમંત્ીશ્ીએ માત્ મોટા ઉદ્ોગો માટે જ નહીં, પરંત ુનાના 
અન ેમધરમ કક્ાના ઉદ્ોગોના વિકાસ માટે નક્કર આરોજન કરુિં 
હોિાનુ ંજણાિતા ંઉમરુેિં કે, ફામયા ટુ ફેશનની સપંણૂયા િલેર ુચઈેન 
સરુતના ટેક્ટાઈલ ઉદ્ોગમાં ઉપલબધ છે, જેના થકી િવૈશ્વક ફલક 
પર સરુતનો ટેક્ટાઈલ ઉદ્ોગ વિકાસના સીમાવચહ્ો સર કરશ,ે તનેો 
માતબર લાભ રાજર અન ેદેશના અથયાતતં્ન ેથિાનો છે એિો વિશ્વાસ 
વરતિ કરયો હતો.

કેનદ્રીર ટેક્ટાઈલ રાજરમંત્ી શ્ી દશયાનાબેન જરદોશે જણાવરુ ં
હતુ ંકે, િડાપ્રધાનશ્ીએ દેશમાં ૪૪૪૫ કરોડના ખચવે ૭ ટેક્ટાઈલ 
પાક્ક બનાિિાની જાહેરાત કરી છે. PLI સકીમનો સૌથી િધ ુફારદો 
રેડીમેડ ગારમનેટ, મનેમડે ફાઈબર, ટેકવનકલ ફાઈબર ક્તે્ન ેથશ.ે 
'િોકલ ફોર લોકલ'ના મંત્ થકી કેનદ્ર સરકાર અંતરોદરની 
વિચારધારાન ેિગેિાન બનાિી છે.

ઉદ્ોગ રાજરમતં્ી શ્ી જગદીશભાઈ વિશ્વકમાયાએ જણાવરુ ંહતું 
કે, ટેક્ટાઈલ, ગારમનેટ, વસલક, જેમસ એનડ જિેલરી જેિા ક્તે્ોમાં 
સુરત શહેર તેજ ગવતએ વિકાસના વસમાવચહ્ો સર કરાયા છે. 
આિનારા સમરમા ંટેકવનકલ ટેક્ટાઈલ ક્તે્નુ ંભાવિ ઉજળ ુહોિાનું 
જણાિીન ેઆ કે્ત્ના વિકાસમાં આગળ િધિાનો અનરુોધ તમેણે 
કરયો હતો. સાસંદ શ્ી સી.આર.પાટીલ ેજણાવરુ ંહતુ ંકે, રાજર સરકાર 
કાપડ ઉદ્ોગકારોની જી.એસ.ટી. અગંનેી માંગણીન ેધરાન ેલઈને 
કેનદ્ર સરકાર સમક્ રજુઆત કરશ.ે આ પ્રસગં ેમાગયા અન ેમકાનમતં્ી 
શ્ી પૂણવેશભાઈ મોદી, કૃવર રાજરમંત્ી શ્ી મુકેશભાઈ પટેલ, ગૃહ 
રાજરમંત્ી શ્ી હરયાભાઈ સંરિી, શહેરી વિકાસ રાજરમંત્ી શ્ી 
વિનોદભાઈ મોરડીરા, GIDCના ચેરમેન શ્ી બળિંતવસંહ 
રાજપૂત, મેરર શ્ીમતી હેમાલી બોરાિાલા, કેનદ્રીર ટેક્ટાઈલ 
મતં્ાલરના સકેે્રટરી શ્ી ઉપનેદ્ર પ્રસાદ વસરં, સવહત ધારાસભરશ્ીઓ, 
પદાવધકારીઓ, ટેક્ટાઈલ ઉદ્ોગકારો ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •
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ગુજરાતમાં ટૂદરઝમ-પ્રિાસન સે્ટરનો હોવલષ્સટક અને 
ઇનકલવુઝિ ગ્ોથ સાકાર થરો છે. િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ 
ગુજરાતની સંસકૃવત-પરંપરાઓને પ્રિાસન સાથે જોડીને રાજરના 
ટદૂરઝમન ેનિો આરામ આપરો છે. મખુરમતં્ી 
શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ તાજેતરમાં ઇષ્નડરન 
ઍસોવસરેશન ઑફ ટૂર ઓપરેટસયા IATO 
દ્ારા ગાંધીનગરમાં આરોવજત ૩૬મા િાવરયાક 
સંમેલનમાં ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. 

ટદૂરઝમ સે્ટરના સિયાગ્ાહી વિકાસ સાથે 
સથાવનક રોજગાર અિસર પણ વિપુલ 
પ્રમાણમાં ઉપલબધ થાર છે. ગુજરાતમાં 
અપાર પ્રિાસન િૈવિધર છ.ે િડાપ્રધાનશ્ી 
નરેનદ્રભાઇ મોદીએ ગુજરાતના મુખરમંત્ી 
તરીકેના સેિાકાળ દરમરાન ઉતસિોને પણ 
પ્રિાસન સાથે જોડિાનો ફેષ્સટિલ ટૂદરઝમનો નિતર કનસેપટ દેશ 
અને દુવનરાને ગુજરાતની ધરતી પરથી બતાવરો છે. 

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે જણાવરું હતું કે IATOના 
આ િાવરયાક સંમેલનની થીમ બ્રાનડ ઇષ્નડરા-અ રોડ ટુ દરકિરી 
રાખિામાં આિી છે, એ સમર સાથે સુસંગત છે. કોરોના 
મહામારીન ેકારણ ેટદૂરઝમ ઇનડસટ્ીન ેમાઠી અસર પડી હતી, એમાં 
હિે ઝડપથી દરકિરી આિી રહી છે. એટલું જ નવહ, આ ક્ેત્ના 
ભાવિ રોડ મેપ માટે પણ આ સંમેલન દદશાસૂચક બનશે. 

શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે ગુજરાતમાં ડેઝટયા ટૂદરઝમમાં રણોતસિ, 
ષ્સપદરચરુઅલ ઍનડ દરવલવજરસ ટૂદરઝમ, ક્રકૂઝ ટૂદરઝમ અને સટેચરુ 
ઑફ રુવનદટથી પેવટ્ઓદટક ટૂદરઝમ જેિી પ્રિાસન િૈવિધરની 

ભૂવમકા આપી હતી. 
પ્રિાસન ધામોમાં હિે પરાયાિરણ જાળિણી, ઈ-વહીકલનો 

ઉપરોગ અને સોલાર એનર્જીના વરાપથી સમરાનુરૂપ નિા 
આરામો ગુજરાતે વિકસાવરા છે. આ નિા 
આરામો સાથે ગુજરાતને ઑલરાઉનડ 
ટૂદરઝમ હબ બનાિિાની નેમ તેમણે  
દશાયાિી હતી. 

ગુજરાતની પહેલરૂપ પ્રથમ હદેરટેજ 
ટૂદરઝમ પૉવલસી દ્ારા પ્રાચીન ધરોહર, 
ઐવતહાવસક વિરાસતો-ઇમારતોને હદેરટેજ 
ટૂદરઝમ ડેષ્સટનેશન તરીકે પ્રોતસાહન મળરુ ં
છે. પ્રિાસન કે્ત્ે ઉતકૃટિ કામગીરી માટેના 
હોલ ઑફ ફેમ ઍિોડઝયા પણ મખુરમતં્ીશ્ીએ 
એનારત કર ા યા  હત ા .  આ અિસર ે 

ઍસોવસરેશનના પ્રમુખ શ્ી રાજીિ મહેરા, પદાવધકારીઓ તેમ 
જ પ્રિાસન સવચિ શ્ી હાદરત શુકલા અને ઍસોવસરેશનના 
સભરો પણ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

ટૂરરઝ્મ સેકટરિો હોનલપસટક અિે ઇનકલુનઝિ ગ્ોથ સાકાર કરતું ગુજરાત

ગાંધીનગરિાં ઇણનડ્યન 
અ�સાોસસ્યોશન ઓ�ફ ્ૂટર ઓોપરો્ટસ્વ-

IATOનું ૩૬િંુ વામિ્િ ક સંિો્ન

પ્વાસન ધાિાોિાં હવો પ્યા્વવરણ 
જળવણી ઈ-વહીક્નાો  

ઉપ્યાોગ-સાો્ાર અોનજી્વ નાો વ્યાપ 
જોવા સિ્યાનુરૂપ નવા  

ઓ્યાિાો ગજુરાતિાં વવકસ્ા 
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ગાધંીજીએ કહેલુ ંકે સાચુ ંભારત ગામડાઓમા ંિસ ેછે. ગામડાઓ 
ભારતના હૃદર સમાન છે. આિો જ સકંલપ િડાપ્રધાનશ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોદીએ આતમવનભયાર ભારતના વનમાયાણ માટે કરયો છે. આતમવનભયાર 
ભારતના વનમાયાણ માટે આતમવનભયાર ગુજરાત હોિુ ં જરૂરી છે. 
ગામડાઓ સુવિધાઓ સાથે સિાિલંબી બને અને છિેાડાના 
માનિીઓન ેપણ શહેરો જિેી સવુિધાઓ પ્રાપ્ત થાર એિો રાજર 
સરકારનો પ્રરાસ છે. પ્રજાકલરાણની રોજનાઓ છેિાડાના માનિી 
અન ેગામડાઓ સુધી પહોંચાડિાના પ્રરાસરૂપ ેઆતમવનભયાર ગ્ામ 
વિકાસરાત્ા રોજાઇ હતી.

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે દેશની આઝાદીનાં ૭પ િરયા 
પૂણયા થિા અિસરે ઊજિાઈ રહેલા ‘આઝાદી કા અમૃત મહોતસિ’ 
અંતગયાત વત્દદિસીર આતમવનભયાર ગ્ામરાત્ાનો ઐવતહાવસક ખડેા 
વજલ્ાના મહેમદાિાદથી રાજરવરાપી પ્રારંભ કરાવરો હતો. 
ગામડાઓના સિાિંગી વિકાસ થકી ગુજરાતને આતમવનભયાર 
બનાિિાનો રાજર સરકારનો સંકલપ છે. 

આ અિસરે મખુરમતં્ીશ્ીએ ખડેા વજલ્ામા ંવિવિધ વિભાગોના 
રૂ. ૫૩.૩૯ કરોડના ૧,૯૩૬ જટેલા ંકામોનુ ંલોકાપયાણ - ખાતમુહતૂયા 
કરિા સાથ ે વિવિધ ૩,૪૦૬ લાભાથથીઓન ે રૂ. ર.૮ર કરોડના 
રોજનાકીર લાભોના ચકે, લોન સહારનુ ંવિતરણ કરુિં હતંુ. 

દેશ કેિી રીત ેઆતમવનભયાર બની શકે તનેુ ં ઉત્તમ ઉદાહરણ 
કોરોનાની મહામારીમાથંી મળી રહે છે. કોરોના જરારે આવરો તરારે 
દેશમા ંપરૂતી પીપીઇ દક્ટસ પણ નહોતી. આિા કપરા સજંોગોમાં 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ દેશન ેદદશાદશયાન કરુિં અન ેજરારે 
દવુનરાના બીજા દેશો આ મહામારી સામ ેથાકી ગરા તિેા સજંોગોમાં 
ભારત ેઆ રોગનો મજબતૂાઇથી સામનો કરયો. 

મુખરમંત્ીશ્ીએ કહં્ કે િધુ પડતાં રાસારવણક ખાતરો, 
દિાઓના િપરાશના કારણે એની વિપરીત અસરો પડી રહી છે. 
તેના વનિારણ માટે રાજર સરકાર મહત્તમ ખેડૂતો પ્રાકૃવતક ખેતી 
અપનાિે એ માટે આરોજનબદ્ધ રીતે આગળ િધી રહી છે. 

આતમવનભયાર ગ્ામરાત્ા રાજરના ૯૯૩ રૂટ ઉપર પદરભ્રમણ કરી 
૧૦૯૦ વજલ્ા પચંારતોન ેઆિરી લિેાઇ હતી. આ રાત્ા ગ્ામજનોને 
વિવિધ રોજનાકીર બાબતો અગં ેમાગયાદશયાન આપિામા ંઆવર ુહતુ.ં 
જમેા ં વિવિધ વિકાસકામોના લોકાપયાણ, ખાતમહુતૂયા, રોજનાકીર 
લાભોના ચકે સહાર વિતરણ, વિવિધ કૅમપ, વનદશયાન વશવબર, 
હરીફાઇનુ ંઆરોજન કરારુ ંહતુ.ં આ રથ દ્ારા સરકારના વિવિધ 
વિભાગોની રોજનાઓનો પ્રચાર-પ્રસાર દફલમો, વવિકી, પમેફલટે 
િગરેેના માધરમથી કરિામા ંઆવરુ ંહતુ.ં આ રાત્ા ગામડાઓંની 
કારાપલટ કરિામાં ઉદ્ીપકરૂપ બની રહી. આ વત્દદિસીર 
આતમવનભયાર ગ્ામરાત્ામા ંસિચછતા રટૅલી તમે જ શાળાઓ, પચંારત 
રર, આંગણિાડી, પોસટ ઑદફસ, બનૅક, દધૂ મડંળીઓ, સામવૂહક 
શૌચાલર તથા વરવતિગત શૌચાલરની સમજ આપિા સાથે 
વરવતિલક્ી રોજનાઓની સમજ આપિામા ંઆિી હતી.

મુખરમંત્ીશ્ીએ સમગ્તરા રાજર સરકારના ૧૨ વિભાગોના 
રૂ. ૪૪૧.૮૯ કરોડના ૧૯,૬૩૦ જટેલા વિકાસ કામોના લોકાપયાણ 
તેમ જ રૂ. ૯૬૭.૮૨ કરોડના ૨૩,૩૨૦ જેટલાં વિકાસકામોનું 
ખાતમહુતૂયા કરુિં હતુ ંઅન ે૧,૯૨,૫૭૫ લાભાથથીઓન ેરૂ. ૧૬૭.૫૫ 
કરોડ જેટલી નાણાકીર સહાર વિતરણનો પ્રારંભ કરાવરો હતો.
મુખરમંત્ીશ્ી આતમવનભયાર ગ્ામરાત્ાને લીલી ઝંડી આપી તે પૂિવે 
રોજનાકીર સટૉલ અને પ્રદશયાનોનું ઉદ્ાટન કરુિં હતું. તેમણે વિવિધ 
સટૉલની મુલાકાત લઈ જાતમાવહતી મેળિી હતી. •

આત્મનિર્ષર ગ્ા્મયાત્ા
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સામાવજક ઉત્તરદાવરતિનાં ક્ેત્ોમાં કારયારત રહી આરકર 
વિભાગ રાષ્ટવનમાયાણમાં પોતાનું રોગદાન વિભાગ આપી રહ્ો છે. 
આરકર વિભાગ દ્ારા આરોવજત 'સાઇક્ોથોન' 2021ને 
અમદાિાદથી પ્રસથાન કરાિતા ંમુખરમતં્ી શ્ી 
ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલ ેજણાવરુ ંહતુ ંકે, આિકિરેા 
વિભાગ ેખડેા સતરાગ્હની સમૃવતન ેઆઝાદીના 
અમૃત મહોતસિના આ િરવે સાઇક્ોથોનથી 
ફરી જીિંત કરિાનો સરાહનીર પ્રરોગ  
કરયો છે.

આ સાઇક્ોથોનનો પ્રારંભ કરાિતાં 
મખુરમતં્ીશ્ીએ કહ્ ંહતુ ંકે, 1918મા ંજ ેમાગયા 
પર સતરાગ્હીઓ દ્ારા ખડેા સતરાગ્હ કરારો 
હતો, તે જ માગયા પર અમદાિાદથી ખેડા 
વજલ્ાના નદડરાદ સધુી આરકર વિભાગ દ્ારા સાઇક્ોથોન-2021 
ખેડા સતરાગ્હીઓની અડગ ભાિનાને એક ઉમદા શ્દ્ધાંજવલ છે. 

ખેડા સતરાગ્હ ભારતીર સિાતંત્ર સંગ્ામમાં એક ક્રાંવતકારી 
પગલંુ અને ખેડા વજલ્ાના ખેડૂતોએ દુષકાળની પૃષ્ઠભૂવમમાં 
દમનકારી કરવરિસથા સામે કરેલું શાંવતપૂણયા આંદોલન હતું.

કારદા હેઠળ મહત્તમ આિકની િસૂલાત માટે અનુરૂપ 
િાતાિરણ પૂરં પાડિું એ જ આિકિેરા વિભાગનું ધરેર છે. 

કરિસૂલાત વસિારના પણ સામાવજક ઉત્તરદાવરતિનાં ક્ેત્ોમાં 
કારયારત રહી રાષ્ટવનમાયાણમાં પોતાનું રોગદાન આરકર વિભાગ 
આપી રહ્ો છે. 

આઝાદીના અમૃત મહોતસિના આ 
િરયામાં આરકર વિભાગ પોતાના શ્ેષ્ઠ 
પ્ર દ ાનથ ી  આતમ વનભ યા ર  ભ ા રતન ી 
િડાપ્રધાનશ્ીની નેમ પાર પાડશે એિો 
વિશ્વાસ મુખરમંત્ીશ્ીએ વરતિ કરયો હતો. 
મુ ખ રમં ત્ ીશ્ ીએ  મહ ા ત મ ા  ગ ાં ધ ી , 
સરદારસાહેબ, શરામજી કૃષણ િમાયા, મૅડમ 
કામા, સરદારવસંહ રાણા, િીર સાિરકર, 
મદનલાલ ધીંગરા, ભગતવસંહ જેિા 
રાષ્ટિીરોની તપસરા, તરાગ અન ેબવલદાનને 

રાદ કરાયા હતા. ગાધંીજીના નતેૃતિમા ંસાબરમતી આશ્મથી દાડંીની 
રાત્ા હોર કે ૧૯૧૮મા ંદકુાળના કપરા કાળમા ંપણ ખેડતૂો પાસેથી 
કર િસૂલિાની અંગ્ેજોની નીવત સામેનો ખેડા સતરાગ્હ હોર 
ગુજરાતે આઝાદીના આંદોલનમાં વનણાયારક ભૂવમકા ભજિી છે. 
આ કારયાક્રમમાં ઉપષ્સથત શ્ી રિીનદ્ર કુમાર, પ્રધાન મુખર આરકર 
આરુતિ શ્ી પ્રિીણ કુમાર તેમ જ આરકર મહાવનદદેશક શ્ી એસ. 
એમ. રાણા ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

સાઇક્લોથોિ-2021  
ખેડા સતયાગ્હીઓિી અડગ રાિિાિે અંજનલ 

ઓઝાદીના અમ્ૃત િહાોતસવિાં 
ખોડા સત્ાગ્હની સમ્ૃવતનો 

સાઇક્ાોથાોન થકી જીવંત કરવાનાો 
પ્્યાસ અતં્ત સરાહની્ય

િખુ્િંત્રીશ્ીઅો ઓ્યકર  
વવભાગ દ્ારા ઓ્યાોસજત 
'સાઇક્ાોથાોન 2021'નંુ 

અિદાવાદથી કરાવ્યું પ્સ્થાન.
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ખડેતૂો એ સરકારની પ્રાથવમકતા છે અને 
હંમેશાં રહિેાની છે. તેની પ્રતીવત પ્રતરેક 
નાગદરકને થતી જ રહે છે. િડાપ્રધાન શ્ી 
નરનેદ્રભાઇ મોદીએ સંરરયા કરીને નમયાદા 
રોજના પૂણયા કરાિી અને તેમના દૃષ્ટિિંત 
આરોજનથી સૂકા, અછતિાળા વિસતારો 
હદરરાળા બનરા છે. િડાપ્રધાનશ્ીના પથ 
પર આગળ િધતા મખુરમતં્ી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ 
પટેલ ેમહેસાણા વજલ્ાના વિજાપરુ તાલુકાના 
વહરપુરા ખાતે સાબરમતી નદી બેરેજ 
વનમાયાણ અનિરે રૂ. ર૧૪ કરોડના અંદાવજત 
ખચ વે ૩ .૪૭  વમ વલરન  રનમ ી ટ ર 
સંગ્હક્મતાના આકાર પામનારા વહરપુરા 
બેરેજનું ખાતમુહૂતયા સંપન્ કરુિં હતું. આ 
રોજના પૂણયા થિાથી વિજાપુર તાલુકાના બે 
અને વહંમતનગર તાલુકાના ચાર ગામોના 
૩ર૦૦ હેકટર વિસતારને વસંચાઇ સુવિધા 
મળતી થશે. 

મુ ખ ર મં ત્ ી શ્ ી એ  આ  બે ર ેજ ન ા 
ખાતમુહૂત યા ઉપરાંત મહેસાણા વજલ્ાના વિવિધ વિકાસ 
પ્રકલપોના ઈ-ખાતમુહૂત યા અને લોકાપયાણ કરા યા હતા. શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે કહં્ કે, ખેડૂતોને પૂરતું પાણી મળરું છે. હિે 
પ્રાકૃવતક ખેતી તરફ વિશેર ઝોક આપી લોકોને રાસારવણક 
ખાતરમુતિ અને િધુ સિાસ્થરપ્રદ ખોરાક અને અન્ આપિાની 
દદશા ખેડૂતોએ લેિાની છે.

આ સરકાર ખેડૂતો, ગ્ામીણ લોકો, નાનામાં નાના માણસને 
પડતી મુશકેલીઓ તિરાએ વનિારિા સંકલપબદ્ધ છે. તેનો ઉલ્ેખ 
કરતાં મુખરમંત્ીશ્ીએ લોકોની રજૂઆતોનો ઝડપથી ઉકેલ આિે 
અન ેતમેન ેરોગર મદદ અન ેસહાર મળે તેિા જનવહત અવભગમથી 
કતયાવરરત રહેિા તંત્િાહકોને ભાર મૂ્રો હતો.

સંસદસભર સી. આર. પાટીલે જણાવરું હતંુ કે, પાણીની 
સમસરાના વનિારણ માટે પાણીનો સદુપરોગ કરિો વહતાિહ છે. 
આ પ્રકારની રોજનાથી ગામડાઓ સમૃદ્ધ બને તે દદશામાં સરકાર 
પ્રરત્નો કરી રહી છે. પાણીપરુિઠા મતં્ી શ્ી ઋવરકેશ પટેલ ેજણાવરુ ં
હતું કે, લોકોની સુખાકારી માટે લીધેલાં પગલાઓ એટલે ગુજરાત 
મૉડલ. રાજરમાં છેિાડાના માનિીનો વિકાસ થાર તે દદશામાં 
સરકાર કામ કરી રહી છે. રાજરમાં પીિાની અને વસંચાઇની 
સિલતોથી ખેડૂતોને સીધો ફારદો થરો છે. રાજરમાં આરોગરની 

સુખાકારી સિલતોથી નાગદરકો વનરામર બનરા છે.
પૂિયા નારબ મુખરમંત્ી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલે જણાવરું હતું કે, 

રાજરમા ંપ્રાથવમક અન ેમાળખાકીર સવુિધાઓથી નાગદરકો સજ્જ 
થાર તે દદશામાં સરકારે કામ કરુિં છે. મુખરમંત્ીશ્ી સવહત 
મહાનુભાિો દ્ારા વિવિધ વિકાસ પ્રકલપોના ઈ-લોકાપયાણ અને 
ઈ-ખાતમુહૂતયા કરિામાં આવરું હતું. જેમાં બ્રાહ્મણિાડા સબરાડયા 
૫૦૦૦ ટન ગોડાઉનનું ઈ-ખાતમુહૂતયા કરારું હતું. જે અંદાવજત 
૩,૨૫,૦૦,૦૦૦ના ખચવે તૈરાર થનાર છે, જેમાં સરકાર દ્ારા રૂ. 
૧,૬૨,૫૦,૦૦૦ની સહાર આપિામાં આિેલી છે. આ ઉપરાંત 
મહેસાણા પ્રાથવમક શાળા નંબર ૭ ના ૨૦ નિીન િગયાખંડોનું 
ઈ-લોકાપયાણ કરારું હતું.

મુખરમંત્ીશ્ીએ શરામા પ્રસાદ મુખર્જી રૂબયાન વમશન અંતગયાત 
બેચરાજી તાલુકાના સાત પ્રાથવમક શાળાઓના પદરસરના 
અપગ્ેડેશન કામોનું ઈ-લોકાપયાણ કરુિં હતું. જેમાં કાલરી, એદલા, 
ગણેશપુરા, ચડાસણ અને બેચરાજી પ્રાથવમક શાળાના િગયાખંડો 
સવહત મધરાહન ભોજન રસોડુ અને શૌચાલરની સુવિધાનું 
ઈ-લોકાપયાણ કરારું હતું. આ સુવિધાઓ રૂ. ૧૪૪.૪૭ લાખના 
ખચવે પૂણયા કરિામાં આિી છે. શરામા પ્રસાદ મુખર્જી રૂબયાન વમશન 
અંતગયાત એસેસ ટુ વિલેજ વિથ સટ્ીટ ગટર લાઇન તેમ જ સી.સી. 
રોડનાં કામોનું ઈ-લોકાપયાણ પણ કરારું હતું. •

્મહેસાણાિાં નહરપુરા્માં બેરેજ બિિાથી
નિજાપુર - નહં્મતિગરિી ૩૨૦૦ હેકટર જ્મીિ િિપલનિત થિે
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ડૉ . બાબાસાહેબ આંબેડકરે રાષ્ટની 
હંમેશાં વચંતા કરીને એક નિંુ જ વચંતન 
રજૂ કરુિં હતું. તેમણે રાષ્ટને શવતિશાળી 
બનાિિા રાષ્ટના પ્રતરેક વરવતિને 
સિતંત્તા, સમતા અને બંધુતિ વરિહારનો 
અનુભિ કરી એને અનુસરિા પ્રેરણા 
આપી છે.

તાજેતરમાં શ્ી દકશોરભાઈ મકિાણા 
વલવખત પુસતક રાષ્ટપુરર ડૉ. બાબાસાહેબ 
આંબેડકરનું મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટેલે વિમોચન કરુ િં હતું . આ સાથે 
બાબાસાહેબ આબંડેકર ઓપન રવુનિવસયાટી 
(બીએઓરુ- BAOU) દ્ારા સંચાવલત 
રાજરના દરેક પ્રાદેવશક કેનદ્ર પર અદ્તન 
કૉમપરુટર સેનટરનું લોકાપયાણ, સાઇન 
લેંગિેજ િેબવલંકનું ઉદ્ધાટન, ગાગથી દરસચયા 
પ્રપોઝલ અનિરે અનુદાન પ્રદાન, 
રાજરવરાપી પ્રવતભાશોધ સપધાયા તજેતૃરાના 
તેજસિી તારલાઓનું અવભિાદન-ઇનામ 
વ િતરણ  ક રિ ા  જે િ ા  ક ા ર યા ક્રમ ો  
રોજારા હતા. 

સમાજમાં વરાપ્ત અસમાનતાઓ અને 
વિરમતાઓ સામે ડૉ. આંબેડકરનું જીિન-
લક્ર સામાવજક ક્રાંવત બની જતાં તેઓ 
વરવતિ મટી સમષ્ટિ બની ગરા.

મુખરમંત્ીશ્ીએ કહ્ં હતંુ કે, ડૉ. 
બાબાસાહેબ આંબેડકરનું સમગ્ વરવતિતિ 
પ્રેરણા આપનારં છે. ડૉ. બાબાસાહેબના 

વિચારો આજે પણ મૂલરિાન છે. મલૂરિાન 
વિચારોને િતયામાન વશક્ણવરિસથા સાથે 
જોડીને ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન 
રવુનિવસયાટીએ ‘સાથયાકતાના પચંામૃત’નો જે 
આરામ ઉપાડરો છે તમેન ેમખુરમતં્ીશ્ીએ 
વબરદાવરા હતા.

િરના બાધ િગર ભણતા ગુજરાતના 
વિદ્ાથથીઓને આગળ િધિાની સુિણયા તક 

મળે છે તો ભણતરથી િંવચત રહી ગરેલા 
લોકોને વશક્ણ મેળિિા માટેનું પ્રોતસાહન 
મળે ત ેમાટેના આ પ્રરાસ વશક્ણના સતરને 
િધારિા અને ગુણિત્તારુતિ બનાિિામાં 
ચોક્કસ ફાળો આપશે તેિો વિશ્વાસ 
મુખરમંત્ીશ્ીએ વરતિ કરયો હતો.

સાંસદ શ્ી સી. આર. પાટીલે જણાવરું 
કે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરનું જીિન 
સંરરયામર રહ્ ંહતુ.ં તમેની વિદ્તાના કારણે 
આજે સમગ્ રાષ્ટ તેમને ઓળખે છે. આ 
પ્રખર કોઠાસૂઝ અને વિદ્તાના કારણે જ 
બંધારણની રચનામાં તેમનો વસંહફાળો 

રહ્ો છે. 
સાથયાકતાના પંચામૃત કારયાક્રમમાં 

સામાવજક અગ્ણી શ્ી દકશોરભાઈ 
મકિાણા  દ્ ાર ા  ડ ૉ .  બ ાબાસાહ ેબ 
આંબેડકરના જીિન પર વલવખત રાષ્ટપુરર 
ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના પુસતકનું 
મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ સવહતના 
મહાનુભાિો દ્ારા વિમોચન કરિામાં 
આવરું હતું.

આ પચંામૃત કારયાક્રમમા ંમખુરમતં્ીશ્ીના 
હસતે BAOU દ્ારા સંચાવલત રાજરના 
દરેક પ્રાદેવશક કેનદ્ર પર અદ્તન કૉમપરુટર 
સેનટરનું ઈ-લોકાપયાણ, સાઇન લેંગિેજ 
િેબવલંકનું ઈ-ઉદ્ધાટન, ગાગથી દરસચયા 
પ્રપોઝલ અનિરે અનુદ ાન-પ્રદાન, 
રાજરવરાપી પ્રવતભાશોધ સપધાયા તેજતૃરાના 
તેજસિી તારલાઓનું અવભિાદન-ઇનામ 
વિતરણ કરિામાં આવરું હતું.

સાથયાકતાના પંચામૃત પાિન અિસરે 
ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર રુવનિવસયાટીના 
કુલપવત શ્ી પ્રો. (ડૉ.) અમી ઉપાધરાર, 
સામાવજક અગ્ણી શ્ી દદલીપભાઇ 
દેશમુખ, શ્ી દકશોરભાઇ મકિાણા, 
રાજરના ભૂતપૂિયા વશક્ણમંત્ી સિવે શ્ી 
ભપૂનેદ્રવસંહ ચડૂાસમા, રમણલાલ િોરા, શ્ી 
પ્રદીપવસંહ િારેલા સવહતના મહાનુભાિો 
ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

'રાષ્ટ્રપુરુર ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર' પુસતકિું નિ્મોચિ

િખુ્િંત્રી શ્ી ભૂપોનદ્રભાઈ પ્ટો્ના 
અધ્યક્ સ્થાનો ડા�.બાબાસાહોબ 

ઓંબોડકર ઓોપન ્ુયવનવસસ્િ ્ટીનાો 
‘સાથ્વકતાનંુ પં્ચામ્ૃત’  

કા્ય્વકિ ્યાોજ્યાો.
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ગજુરાત સરકારની સાનકુકૂળ નીવત અને 
પ્રોતસાહક રોજનાઓન ેલીધ ેગજુરાત ફોરેન 
ડારરે્ટ ઇનિસેટમા ંસમગ્ દેશમાં નબંર િન 
છે. િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીની પ્રરેણા 
અન ેમાગયાદશયાનમા ંગજુરાત રાજર ચોતરફી 
વિકાસથી આગળ ધપી રહ્ ંછે. સૌનો સાથ, 
સૌનો વિકાસ અને સૌના વિશ્વાસ થકી 
ગજુરાતમા ં વિદેશી મડૂીરોકાણ આિી રહં્ 
છે. આ દદશામાં નક્કર કદમ ઉઠાિતાં 
તાજતેરમા ંમખુરમતં્ી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલે 
દેિભવૂમ દ્ારકા વજલ્ાના િાડીનારમા ંનરારા 
એનર્જી દ્ારા વનવમયાત પટે્ોકેવમકલ પ્રોજકેટનો 
વશલાનરાસ કરયો હતો.

િડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઈ મોદીના 
માગયાદશયાન હેઠળ ગુજરાત વિકાસની 
દદશામાં હરણફાળ ભરી રહં્ છે તરારે 
િાઇબ્રનટ ગુજરાત 2019 અંતગયાત કરારેલ 
સમજૂતી કરાર મુજબ દિેભૂવમ દ્ારકા 
વજલ્ામાં આિેલી નરારા એનર્જીના 450 
KTPA પટે્ોકેવમકલસ પ્રોજે્ ટનુ ંવનમાયાણ 
કરી રહી છે. આ પ્રોજે્ ટ રૂ. 6500 કરોડના 
ખચવે પૂણયા થશે અને જેના થકી 4 હજાર 
જેટલા લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થશે.

મુખરમંત્ીશ્ીએ નરારા એનર્જી 
સવહતના ઔદ્ોવગક ગુ્પને સથાવનક 
રિુાનોને િધ ુન ેિધ ુરોજગારી આપિાનું 
આહ્ાન કરુિં હતંુ. આતમવનભયાર ભારતના 

સપનાન ેસાકાર કરિા ગુજરાત અગે્સર છે.
આ પ્રસંગે કેનદ્રીર પેટ્ોવલરમ નૅચરલ 

ગૅસ અને શહેરી તથા આિાસ બાબતોના 
મંત્ી શ્ી હરદીપવસંર પુરીએ પ્રોજે્ટનો 
િચરુયાઅલી વશલાનરાસ કરતાં જણાવરું હતું 
કે, િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીના પાચં 
વટ્વલરન ડૉલર ઇકૉનૉમીના અવભરાનમાં 
પેટ્ોકેવમકલસ સેકટરનું મહત્િનું રોગદાન 
છે. આતમવનભયાર ભારતના સપનાન ેસાકાર 
કરિા દેશમાં રાજરો અને કેનદ્ર સામૂવહક 
પ્રરાસો કરી રહ્ા છે.

આ પ્રસંગે  ક ૅવબને ટ  મંત્ ી  શ્ી 
રારિજીભાઈ પટેલે જણાવરું હતું કે, 
સરકારની રોગર નીવત-રીવત તથા 
પ્રોતસાહનન ેકારણે કૃવરક્તે્ ેઅગે્સર રહેલું 
ગુજરાત હિે ઔદ્ોવગક ક્ેત્ે પણ નંબર 
િન બનરું છે. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્ી 
પૂનમબહેન માડમે જણાવરું હતંુ કે, આ 
માત્ નરારાનો જ નહીં, પરંતુ સમગ્ 
વિસતારને સપશયાતો કારયાક્રમ છે. સરકાર 
દ્ારા વિદેશી વનિશેકોન ેઉવચત િાતાિરણ 
પૂરં પાડિામાં આિી રહ્ં છે. આ પ્રોજેકટ 
થકી અનેક લોકોને રોજગારી મળશે તેમ 
જ સમગ્ વિસતાર સમૃવદ્ધ અને વિકાસની 
દદશામાં આગળ િધશે.

નરારા એનર્જીના ચૅરમૅનશ્ી ટોની 
ફાઉનટેને જણાવરું હતું કે, ભારત વિશ્વની 

સ ૌ થ ી  ઝ ડ પ થ ી  વ િ ક સ ત ી 
અથયાવરિસથાઓમાંની એક છ ે અને 
ભારતની અંદર ગુજરાત વરિસાર કરિા 
માટે અતરંત લાભદારી છે. અમારા 
વરિસારન ેટેકો આપિા બદલ અમ ેરાજર 
તથા કેનદ્ર સરકારના આભારી છીએ.

આ કારયાક્રમમાં નરારા એનર્જી દ્ારા 
સિચછ ભારત અવભરાન અતંગયાત 500 હટૅનડ 
િૉવશંગ સટેશનોનો પ્રારંભ થિા જઈ રહ્ા 
છીએ, જેના ભાગરૂપે વજલ્ાનાં બે 
ગામોનાં સટશેનોનું મુખરમંત્ીશ્ી દ્ારા 
લોકાપયાણ કરિામાં આવરંુ હતું. તેમ જ 
મુખરમંત્ીશ્ીએ આ તક ે C.S.R. 
ઍષ્્ટવિટીનું પણ વનરીક્ણ કરુિં હતું.

આ પ્રસંગે સામાવજક અગ્ણી શ્ી 
ભીખભુા િાઢેર તરફથી જામનગરની સમપયાણ 
હૉષ્સપટલન ે1.25 કરોડનો ચકે મુખરમતં્ીશ્ીને 
એનારત કરિામા ંઆવરો હતો.

આ પ્રસગેં કંપનીના સી.ઇ.ઓ. શ્ી ડૉ. 
એલોઇસ વિરાગ, ધારાસભર શ્ી ધમવેનદ્રવસંહ 
જાડેજા, ગ્ામ ગૃહ વનમાયાણ બોડયાના ચૅરમૅન 
શ્ી મળૂભુાઈ બરેા, દેિભવૂમ દ્ારકા વજલ્ા 
પંચારત પ્રમુખ શ્ી, રાજીબહને મોરી, 
જામનગર વજલ્ા પંચારત પ્રમુખ શ્ી 
ધરમશીભાઇ ચવનરારા, શ્ી ખીમજીભાઈ 
જોગલ સવહતના મહાનુભાિો ઉપષ્સથત 
રહ્ા હતા. •

દેિરૂન્મ દ્ારકાિા િાડીિાર્માં 
િયારા એિર્જીિા પેટ્ોકેન્મકલસ પ્રોજેકટિો નિલાનયાસ
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રાજરના સિાિંગી વિકાસની પ્રવતબદ્ધતા 
સાથે રાજરને આંતરરાષ્ટીર સતરે મૉડલ 
સટેટ બનાિિાની દદશામાં સરકાર કદટબદ્ધ 
છે. આ કદટબદ્ધતા રાજર સરકાર દ્ારા 
કરાતાં વિવિધ વિકાસકામોમાં ઝલકાર છે. 
ત ાજેતરમાં  અમદાિાદના  આંગણે 
વિકાસની િણથંભી િણઝાર િરસાિતા 
મુખરમંત્ી  શ્ી  ભૂપે ન દ્રભાઈ પટ ેલે 
અમદાિાદના નગરજનોને ૭૧૧ કરોડનાં 
વિકાસકારયોના લોકાપયાણ અન ેખાતમહુતૂયાની 
ભટે અપયાણ કરી હતી. જમેા ં૫૨૧ કરોડનાં 
૨૧ પ્રજાલક્ી કામોના લોકાપયાણ અન ે
૧૯૦ કરોડના ખચવે ૧૩ જનવહતલક્ી 
કારયોનું ખાતમુહૂતયાનો સમાિેશ કરિામાં 
આવરો હતો.

આ પ્રસંગે મુખરમંત્ીશ્ીએ જણાવરુ ં
હતું કે, સિાિંગી વિકાસના ધરેરને િરેલી 
રાજર સરકારે શહેરો અને ગામડાઓને 
સુવિધારુતિ બનાિિા અનેકવિધ પગલાં 
ભરાિં છે. લરુત્તમ સાધનોનો મહત્તમ 
ઉપરોગ કરીને જરાં માનિી તરાં સુવિધા 
પહોંચાડિા સરકાર ે કમર કસી છે. 

પ્રિતયામાન સરકારે વનધાયાદરત સમર પહેલાં 
વિકાસકારયો પૂણયા કરિા પ્રવતબદ્ધ છે. 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ જોરેલા 
આતમવનભયાર ભારતના સિપ્નને સાકાર 
કરિા ગુજરાતનાં શહેરો અને ગામોને 
આતમવનભયાર બનાિી આતમવનભયાર 
ગુજરાતથી આતમવનભયાર ભારતના સકંલપને 
પૂણયા કરિાની નેમ મુખરમંત્ીશ્ીએ વરતિ 
કરી હતી. લોકાપયાણ અને ખાતમુહૂતયા 
કરારેલા વિવિધ વિકાસ પ્રકલપોમાં એ 
ઈ-બસોનું લોકાપયાણ ટકાઉ વિકાસના 
વનધાયારને િેગિંતું બનાિશે તેિો ભાિ 
મુખરમંત્ીશ્ીએ વરતિ કરયો હતો.

લ ો ક ા પ યા ણ  ક ર ા રે લ ાં  વ િ વ િ ધ 
વિકાસકારયોમાં ઐવતહાવસક વિ્ટોદરરા 
ગાડયાનનુ ંરીડેિલપમનેટ અન ે૧૦૦ કરોડના 
ખચવે વિકસાિેલી ૬૦ નિી બી.આર.ટી.
એસ. બસ અને ચાવજિંગ સટેશનને પણ 
નગરજનોની સેિામાં ખુલ્ાં મૂકિામાં 
આવરાં હતાં.

આ વિકાસકારયોમા ંઅમદાિાદ શહેરના 
નરોડા અન ે વનકોલ વિસતારમા ં નિા ં બે 

ફારર સટેશનોનો પણ સમાિેશ કરિામાં 
આવરો છે. મખુરમતં્ીશ્ીના હસત ેપી.એમ. 
સિવનવધ રોજનાના લાભાથથીઓન ેપ્રતીકરૂપે 
સહારવિતરણ કરિામા ંઆવરુ ંહતુ.ં

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના 
હસત ેહેદરટેજ વસટી અમદાિાદથી અિગત 
કરાિતી 'સમાટયા હેદરટેજ મોબાઈલ' ઍપનું 
લૉષ્નચંગ અને અમદાિાદ શહેર વિરે 
મહત્િની માવહતી આપતાં કૅટલૉગનું 
અનાિરણ કરિામાં આવરું હતું.

આ કારયાક્રમમાં મંત્ી શ્ી પ્રદીપભાઈ 
પરમાર, ધારાસભર સિયા શ્ી િલ્ભભાઈ 
ક ા ક દ ડ ર ા ,  સુ ર ેશ ભ ા ઈ  પ ટ ેલ , 
અ ર વ િં દભ ા ઈ  પ ટ ેલ ,  મે ર ર  શ્ ી 
દકરીટભાઈ પરમાર, સટટૅષ્નડંગ કવમટી 
ચૅ રમૅન  શ્ ી  વહતેશભાઇ  બ ાર ો ટ , 
મરુવનવસપલ કવમશનર શ્ી મુકેશ કુમાર, 
પૂિયા મેરર શ્ી અવમતભાઈ પોપટલાલ 
શાહ, કૉપયોરેટરશ્ીઓ, અમ. મરુ. કૉપયો.
ન ા  અ વ ધ ક ા ર ી શ્ ી ઓ ,  શ હ ેર ન ા 
અગ્ણીઓ, શહેરીજનો ઉપષ્સથત રહ્ા 
હતા. •

અ્મદાિાદિા િગરજિોિે ્મળી જિસુખાકારીિાં કાયયોિી રેટ
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તાલી્માથથી પોલીસ ઇનસપેકટસ્ષિી દીક્ાંત પરેડ યોજાઈ

ગુજરાત એટલે સુખ, શાંવત અને સલામતીનું પરાયાર. 
ગુજરાતની આ છબી પાછળ રાજર સરકારનો પ્રજાના રક્ણ 
માટેનો દૃઢ વનધાયાર રહેલો છે. રાજર સરકારે નાગદરકોની 
સલામતી માટે અનેકવિધ પ્રકલપ શરૂ કરાયા છે. તેમજ પારદશથી 
પ્રવક્રરા દ્ારા પોલીસ તંત્માં રુિાનોની ભરતી કરિામાં આિી 
છે. તાજેતરમાં મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના અધરક્સથાને 
ગુજરાત પોલીસ અકાદમી કરાઇ ખાતે ૧૦પ તાલીમાથથી પોલીસ 
ઇનસપે્ટસયાની દીક્ાંત પરેડ રોજાઈ હતી. એમાં અધરક્સથાનેથી 
સંબોધન કરતાં મુખર મંત્ીશ્ીએ જણાવરું હતું કે, ગુજરાતનું 
પોલીસ દળ ટ ેક્ોસેિી નિરુિાઓની પોલીસ સેિામાં 
નિવનરુવતિથી ટેક્ોલૉજી સભર બનરું છે. 

દડવજટલ ટેક્ોલૉજીના આ રુગમાં સારબર ક્રાઇમ જેિા 
ગુનાઓ સવહતની બદલાઇ રહેલી ક્રાઇમ પેટનયાને જાણિા-
સમજિા આિા નિરુિાન પોલીસકમથીઓની સજ્જતાને આપણે 
િધુ સંગીન બનાિિી છે. ગુજરાત શાંત, સલામત અને સુરવક્ત 
રાજર બનિા સાથે વિકાસના મૉડલ સટટે તરીકે ખરાવત પામરુ ં
છે, એના પારામાં સમાજ જીિનની રક્ા-સુરક્ા માટેની પોલીસ 
દળની કતયાવર પરારણતા અને ફરજપરસતી પડેલાં છે. 

મુખર મંત્ીશ્ીએ ગુજરાત પોલીસ દળમાં નિવનરુતિ થઇ 
રહેલા પોલીસ ઇનસપે્ટસયાને પ્રેરણા આપતાં કહ્ં કે, વિકાસના 
મૂળમાં સુરક્ા-સલામતી માત્ જરૂદરરાત નથી રહી, પરંતુ પ્રથમ 
શરત પણ બની ગઇ છે. વિકાસની ગવતને અડીખમ-અણનમ 
રાખિા રક્ાશવતિનાં બાિડાનં ેશ્ર એટલા ંિધ ુમજબતૂ બનાિિા 
સરકારની નેમ છે. નિા પડકારો, બદલાતી જતી ક્રાઇમ પેટનયાને 
પહોંચી િળિા રાજર સરકાર પણ વિશ્વાસ પ્રોજે્ટ, સારબર 
આશ્વસત પ્રોજે્ ટ, CCTV નટેિક્ક તથા બૉડી િૉનયા કૅમરેા િગરેેથી 

પોલીસ દળને સમરની માગ મુજબ સુસજ્જ કરી રહી છે. 
મુખર મંત્ીશ્ીએ પોલસ દળમાં નિવનરુતિ થઇ રહેલા આ 

પોલીસકમથીઓ ઉચ્ચ વશક્ા-પદિી ધરાિે છે એની સરાહના કરતાં 
ઉમેરુિં કે, તેમની ક્મતા અને રાષ્ટ-રાજર રક્ા માટેની કતયાવર 
પરારણતાન ેસમાજની શાંવત-સલામતી કાજ ેઉજાગર કરિા રાજર 
સરકાર સપોટયા આપશે. સમાજ વહત – સમાજ રક્ાના બોનાફાઇડ 
ઇનટેનશનથી થરેલા કોઇ પણ કામમાં આ સરકાર તમારી પડખે 
રહેશે એિો વિશ્વાસ પણ મુખર મંત્ીશ્ીએ આપરો હતો. 

િડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઇ મોદીએ રક્ાશવતિ, જ્ાનશવતિ, 
જલશવતિ, જનશવતિ અને ઊજાયાશવતિની શવતિ પંચામૃત ધારાથી 
ગુજરાતની વિકાસ બુવનરાદ બુલંદ બનાિી છે. એને િધુ ઉન્ત 
બનાિીને વનદયોર દંડાર નવહ, પ્રજાને રંજાડનારા છૂટે નવહ એિી 
સંિેદના સાથે હિે આ નિવનરુતિ અવધકારીઓ ખાખી િદથીની 
આન-બાન-શાન િધારે એ અપેક્ા છે. ગુજરત વબટ પોલીવસંગથી 
સમાટયા પોલીવસંગ તરફ આગળ િધરું છે. ટેક્ોલૉજીના વરાપક 
ઉપરોગ સાથોસાથ પોલીસ દળને પૂરતું માનિસંસાધન બળ 
આપિાના પણ શ્ેણીબદ્ધ આરોજનો થરાં છે. એક હજાર ઉપરાંત 
પી.એસ.આઇ. અને ૧૦ હજાર જેટલા લોકરક્કની ભરતી 
પ્રગવતમાં છે, એની ભૂવમકા પણ તેમણે આપી હતી. 

મુખર મંત્ીશ્ીએ તાલીમ દરમરાન ઉતકૃટિ દેખાિ કરનારા 
આઠ જેટલા તાલીમાથથીઓની સફળતા અને વસવદ્ધને ટ્ૉફી તથા 
પુરસકારથી વબરદાવરા હતા. કરાઇ પોલીસ અકાદમીમાંથી તાલીમ 
પૂણયા કરી પોલીસ દળમાં નિવનરુતિ થઇ રહેલા આ પોલીસ 
ઇનસપે્ટસયામાં ૩પ બહેનો સવહત ૧૦પ રુિાઓનો સમાિેશ થાર 
છે. મુખર મંત્ીશ્ીએ આ સૌ નિવનરુતિ કમથીઓને રાજર-
રાષ્ટવહત સિયોપરી રાખિાની શીખ આપતાં ઉજ્જિળ ભાવિની 
શુભેચછાઓ આપી હતી. 

અકાદમીના આચારયા શ્ી ચૌધરીએ આ તાલીમ પૂણયા કરી 
પોલીસ સેિામાં જોડાઇ રહેલા રુિા અવધકારીઓને સેિા-
કતયાવરવનષ્ઠાના શપથ લિેડાવરા હતા. અવધક પોલીસ મહાવનદેશક 
(તાલીમ) શ્ી વિકાસ સહારે અકાદમીનો તાલીમ અહિેાલ 
પ્રસતુત કરયો હતો. 

આ પ્રસંગે ગૃહ રાજરમંત્ી શ્ી હરયાભાઈ સંરિી, ગૃહ 
વિભાગના અવધક મુખર સવચિ શ્ી રાજકુમાર, પોલીસ 
મહાવનદેશક શ્ી આવશર ભાદટરા સવહતના િદરષ્ઠ પોલીસ 
અવધકારીઓ તમેજ તાલીમ સફળતાપિૂયાક પણૂયા કરી અકાદમીમાથંી 
પાસ આઉટ થઇ રહેલા નિવનરુતિ પોલીસ ઇનસપે્ટસયાના 
પદરિારજનો પણ આ ગૌરિશાળી દીક્ાંત પરેડ સમારોહમાં 
ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •
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ગરુુદ્ારા લખપત સાનહબ ખાતે પ્રકાિ પિ્ષ સ્માપિ સ્મારોહ
ગુજરાત શીખોનું  બીજું  રર છે. 

ગુજરાતની ધરતી શીખોને પ્રેમ, ઇજ્જત 
આપનારી ધરતી છે. શીખ ગુરઓનું 
રોગદાન સમાજ અને આધરાષ્તમક પૂરતું 
જ નથી. આપણું રાષ્ટવચંતન, રાષ્ટ-આસથા 
અને રાષ્ટ-અખંદડતતા આજે સુરવક્ત છે 
એની પાછળ પણ શીખ ગુરઓની મહાન 
તપસરા રહેલી છે. ગુજરાતમાં પહેલી 
પાતશાહી ગુરદ્ારા લખપતમાં છે. પહેલી 
પાતશાહી ગુરદ્ારાનો મતલબ થાર છે 
‘પ્રથમ ગુરનો ગુરદ્ારા’. ગુરનાનક 
દેિજીએ તેમની ધમયાપ્રચાર રાત્ા દરમરાન 
અનેક િખત આ સથળની મુલાકાત લીધી 
હતી. ૧૫મી સદીમાં સાઉદી અરેવબરાના 
મક્કા-મદદનાની ધમ યાપ્રચાર રાત્ા 
દરવમરાન ગુર નાનક દિેજી લખપત 
પધારાયા હતા અને થોડા દદિસ રોકારા 
હતા. તાજતેરમા ંિડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોદી િચરુ યાઅલ માધરમથી કચછમાં 
ઐવતહાવસક લખપત સાવહબ ગુરદ્ારા 
ખાતે શ્ી ગુરનાનક દેિજીના પ્રકાશ પિયા 
સમાપન સમારોહમાં જોડારા હતા.

લખપત સાવહબ સમરની દર ેક 
ગવતવિવધનું સાક્ી રહં્ છે. ભૂતકાળમાં 
લખપત સાવહબે રણા ઝંઝાિાતો જોરા છે. 
વરાપારનું મુખર કેનદ્ર રહેલા લખપતના 
ગૌરિને સાચિિા દેશના વશલપીઓએ 
પ્રાચીન લેખનશૈલીની દીિાલો પર 
ગુરિાણી અંદકત કરલેી છે. જેનાથી 
ગુરનાનક દેિનો સંદેશો નિી ઊજાયા સાથે 
સમગ્ દવુનરામાં પહોંચાડિાનો પ્રરાસ થરો 
છે. િડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવરંુ હતંંુ કે, 
દસકાઓથી કતારપુર કૉદરડૉરની પ્રતીક્ા 
હતી, એ ૨૦૧૯માં અમારી સરકારે પૂણયા 
કરી છે. અમદેરકાએ ભારતન ે૧૫૦થી િધુ 
ઐવતહાવસક િસતુઓ પરત કરી છે, એમાં 
એક નાની તલિાર પણ હતી, જેમાં 
ફારસીમાં ગુર હરગોવિંદજીનું નામ લખરું 
હતુંં અને આ પાછી લાિિાનું સૌભાગર 

પણ  મ ા ર ી  સરક ા રને  મ ળરું  છ ે. 
અફરાવનસતાનથી ગુરગ્ંથ સાહેબનાં 
સિરૂપોન ેભારત લાિિામા ંપણ અમ ેસફળ 
રહ્ા છીએ. ગુજરાત માટે ગૌરિની િાત 
એ છે કે ખાલસા પંથની સથાપનામાં મુખર 
ભવૂમકા ભજિનાર પજં પરારેના ચોથા ગરુ 
શીખ મોહકમ વસંર ગુજરાતના જ હતા. 
દેિભવૂમ દ્ારકામાં તમેની સમૃવતમા ંગરુદ્ારા 
બેટ દ્ારકા મોહકમ વસંરનું વનમાયાણ કરારું 
છે. ગુરનાનક દેિજી અને તેમની પછી 
થરેલા અલગ અલગ ગુરઓએ ભારતની 
ચતેનાન ેતો પ્રજ્જ્જિવલત રાખી છે, ભારતન ે
સુરવક્ત રાખિાના માગયા પણ બનાવરા છે.

સિયાધમયા સમભાિની સંસકૃવતને િરેલા 
ગુજરાતના િવૈશ્વક વિકાસમાં શીખ સમુદાર 
ખભેખભા વમલાિી ભાગીદાર થઇ રહ્ો 
છે, એમ મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે 
જણાવરું હતુંં.

કોમી એખલાસના તીથયા ગુરદ્ારા 
લખપત સાવહબને સટેટ પ્રોટે્ટ મોનરુમેનટ 
જાહેર કરારું છે. ૨૦૦૧ના ભૂકંપ બાદ 
તતકાલીન મુખર મંત્ીશ્ી નરનેદ્રભાઇ 
મોદીની દેખરેખ હેઠળ પુનઃવનમાયાણ 
પામેલા ગુરદ્ારાને રુનેસકોએ એવશરા 
પૅવસદફક હેદરટેજ ઍિૉડયા પણ આપરો છે.

જરાં ગુરનાનક દેિનાં પગલાં પડ્ાં 

છે એ ગુજરાતની ઐવતહાવસક ભૂવમ 
લખપતમાં પ્રકાશ પિયાની ઉજિણીમાં 
સહભાગી થિાનો આનદં વરતિ કરી તમેણે 
જણાવરું હતુંં કે, ગુરદ્ારાને વિશ્વકક્ાના 
રાત્ાધામ તરીકે વનખારિા પ્રિાસન 
વિભાગે રૂ. પાંચ કરોડ ફાળવરા છે. 
પ્રિાસન વિકાસ અને પ્રાથવમક સુવિધાના 
પગલે શ્દ્ધાળુઓને ઉત્તમ સુવિધાઓ 
મળશે. 

સિયાધમયા સમભાિ સાથોસાથ એક 
ભારત, શ્ેષ્ઠ ભારતના મંત્ને િડા પ્રધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ કરતારપરુ સાવહબ 
કૉદરડૉરનો વિકાસ કરી લાખો શીખ 
આસથાળુઓની મહેચછાપૂણયા કરી છે. 
સમરસતા અન ેસામાવજક એકતાના તાતંણે 
બધંારેલા શીખ સમદુારન ેમખુર મતં્ીશ્ીએ 
પ્રકાશ પિયાની શુભેચછાઓ પાઠિી  હતી.

આ સમારોહમાં રાષ્ટીર અલપસંખરક 
આરોગના અધરક્ શ્ી ઇકબાલવસંહ 
લાલપુરા, સાંસદ શ્ી વિનોદભાઇ ચાિડા, 
વિધાનસભાના ંઅધરક્ા શ્ી ડૉ. નીમાબહેન 
આચારયા, અગ્ણી શ્ી મહેનદ્રભાઇ પટેલ, 
શ્ી કેશુભાઇ પટેલ, અવનરદ્ધભાઇ દિે, 
પદાવધકારીઓ, શીખ તેમજ સિયા ધમયાના 
અનુરારીઓ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

આસપાસ
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િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ ધોલરેાન ેિવૈશ્વક સતરે સમાટયા 
વસટી બનાિિાનું જે વિઝન આપરું હતું તે સાકાર થઇ રહ્ં છે. 
િડાપ્રધાનશ્ી દ્ારા દેશમાં ૧૦૦ સમાટયા શહેરોના વિકાસ માટેની 
કેનદ્ર સરકારની રોજનામાં ગુજરાતના ધોલેરા SIR (Special 
Investment Region) અને વગફટ વસટીનો પણ સમાિેશ 
કરયો છે. 

મખુરમતં્ી શ્ી ભૂપનેદ્રભાઇ પટેલે ધોલેરા સપવેશરલ ઇનિસેટમનેટ 
દરવજરનની મુલાકાત લઇ વનમાયાણાધીન પ્રકલપોને વનહાળરા બાદ 
જણાવરું હતું કે, િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ આતમવનભયાર 
ભારત - ‘મેઇક ઇન ઇષ્નડરા’નો જે મંત્ આપરો છે. એને દેશ-
વિદેશના ઉદ્ોગ-રોકાણકારોને ગુજરાતમાં આકવરયાત કરીને ૧૦૦ 
ટકા ચદરતાથયા કરિા ગુજરાત સરકાર કૃતસંકલપ છે.

શહેરોની િધતી િસતી અને ગીચતાના વિકલપરૂપે મોટાં 
શહેરોન ેસટેેલાઇટ વસટી તરીકે તેમ જ મધરમ 
કદનાં શહેરોને આધુવનક બનાિિાનું જે 
વિઝન શ્ી નરેનદ્રભાઇએ આપરું છે તે 
પદરપાટી પર ચાલીને ગુજરાતમા ંઔદ્ોવગક 
વિકાસની સાતતરપૂણયા પરંપરામાં પરાયાિરણ 
જાળિણીનો પણ ખરાલ રાખીને ધોલેરાને 
ઔદ્ોવગક વસટી તરીકે વિકવસત કરિાની 
સાથે ગ્ીન ફીલડ ઇનડષ્સટ્રલ વસટી બનાિિા 
પણ સરકાર કારયારત છે. ૯૨૦ ચોરસ દક.મી. 
વિસતારમાં વિકસી રહેલા ધોલેરા સૌથી મોટું 
ગ્ીન ફીલડ ઇનડષ્સટ્રલ ઇનિસેટમનેટ દરવજરન 
અને ઇષ્નડરન ગ્ીન વબષ્લડંગ કાઉષ્નસલ દ્ારા પલૅદટનમ રેદટંગ 
મેળિનાર ભારતનું સૌપ્રથમ ગ્ીન ફીલડ ઇનડષ્સટ્રલ સમાટયા વસટી 
છે. ધોલરેા સપવેશરલ ઇનિસેટમનેટ દરવજરન વસંગાપોર જિેા દેશના 
વિકવસત વિસતાર કરતાં પણ મોટું છે.

આવથયાક અને સામાવજક દૃષ્ટિએ સંતુવલત એિા આ િલડયા 
ક્ાસ, નરુએજ ઇનફ્ાસટ્કચડયા વસટીના આરોજન અને વિકાસ 
માટે ધોલેરા સપેવશરલ ઇનિેસટમેનટ દરવજરન ડેિલપમેનટ 
ઑથૉદરટીની રચના કરી છે તેની ભૂવમકા મુખરમંત્ીશ્ીએ આપી 
હતી. ધોલેરા SIR ઍરોસપેસ, દડફેનસ, એષ્નજવનરદરગં, 
ઑટોપા્ટસયા, ફામાયાસરુદટકલ, ઇનફોમવેશન ટેક્ોલોજી, ઇલે્ટ્ોવનક, 
એગ્ો-ફકૂડ પ્રોસેવસંગ, દરનરુએબલ એનર્જી ક્ેત્ના ઉદ્ોગો માટે 
બેસટ પોટેષ્નશરલ ધરાિે છે. 

તદુપરાંત એક હજાર એકર વિસતારમાં અહીં ગલોબલ 
એજરુકેશન પૂરં પાડતો સપેવશરલ એજરુકેશન દરવજરન પણ 

આકાર પામિાનો છે. ધોલેરામાં માત્ ઇનડષ્સટ્રલ ડેિલપમેનટ જ 
નવહ, સોવશરલ ઇનફ્ાસટ્કચર ડિેલપમનેટન ેપણ મહત્િ આપરુ ંછે.

ધોલરેા SIR થી સાડા ત્ણસો દકલોમીટરની રેદડરસમા ંઆિેલા 
અમદાિાદ શહેર, પીપાિાિ પૉટયા, કંડલા પૉટયા, મુનદ્રા પૉટયા, 
વનમાયાણાધીન ભાિનગર CNG પૉટયા િગેરે ધોલેરા SIRને 
સીમલેસ લૉવજષ્સટક ઍનડ સપલાર ચેઇન પૂરી પાડિામાં આિશે 
તેમ જ ઍરપૉટયા ઑથૉદરટી ઑફ ઇષ્નડરાએ ધોલેરા ઇનટરનૅશનલ 
ઍરપૉટયા માટેની કામગીરી પણ કારયારત હોિાનું મુખરમંત્ીશ્ીએ 
ઉમેરુિં હતું. 

ધોલેરામાં આધુવનક આંતરમાળખંુ, શ્ેષ્ઠ કનેષ્્ટવિટી, 
સસટેનેવબવલટીને કેનદ્રમાં રાખીને કરારેલું ઇનફ્ાસટ્કચર પલાવનંગ, 
સિારત્તતા, ફાસટટે્ક એપ્રિૂલ સવહતની અનકે વિશરેતાઓ ‘ધોલરેા 
અ નરૂ એરા’ની પદરકલપનાને ચદરતાથયા કરે છે. 

ધોલેરા SIR, વગફટ વસટી, િાઇબ્રનટ 
ગુજરાત સવમટ જેિા અનેક પ્રકલપો અને 
આરોજનોથી ગુજરાતને નરૂ એરા-નિા 
રુગમાં લઇ જિાનો પ્રરાસ સફળ થરો છે. 
‘આતમવનભયાર ગુજરાતથી આતમવનભયાર 
ભારત’ તરફની વિકાસરાત્ામાં સહભાગી 
બનિા ૧૦મી િાઈબ્રનટ ગુજરાત સવમટમાં 
સૌને ઉપષ્સથત રહેિા મુખરમંત્ીશ્ીએ 
ભાિભીનું આમંત્ણ પાઠવરું હતુ.

કુટીર ઉદ્ોગ રાજરમતં્ી શ્ી જગદીશભાઈ 
વિશ્વકમાયાએ ધોલેરામાં િલડયા ક્ાસ કોર 

ઇનફ્ાસટ્કચર જેમાં ફોર લેનનો ૩ર દક.મી. ઇનટરનલ રોડ, ૧પ૦ 
એમ.એલ.ડી. િૉટર સપલાર જેિી સુવિધા વિસતારિાનો ખરાલ 
આપરો હતો. 

પૂિયા વશક્ણમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ ચૂડાસમાએ ધોલેરા SIR ની 
મુલાકાત અંગે મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલનો આભાર વરતિ 
કરયો હતો. ગૃહ અને ઉદ્ોગ વિભાગના અવધક મુખર સવચિ શ્ી 
રાજીિ ગુપ્તાએ િડાપ્રધાનશ્ીના ડ્ીમ પ્રોજે્ટને પૂણયાતા તરફ લઇ 
જિા માટેની કટીબદ્ધતા પણ મુખરમંત્ીશ્ી સમક્ વરતિ કરી હતી.

આ મુલાકાતમાં મુખર કારોબારી અવધકારી શ્ી હદરત શુક્ા, 
ધારાસભર શ્ી બાબુભાઇ પટેલ, મુખરમંત્ીશ્ીના મુખર અગ્સવચિ 
શ્ી કે. કૈલાસનાથન, અમદાિાદ વજલ્ા કલે્ ટર શ્ી સદંીપ સાગલે, 
વજલ્ા વિકાસ અવધકારી શ્ી અવનલ ધામવેલરા સવહત ઉદ્ોગકારો, 
પદાવધકારીઓ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

દેિિાં ૧૦૦ સ્માટ્ષ િહેરોિા નિકાસિી યોજિા્માં
ધોલેરા અિે નગફટ નસટીિો સ્માિેિ

ધાો્ોરા સાૌથી િાો્ંુટ ગ્ીન ફીર્ 
ઇનડસ્સ્ટ્્ય્ ઇનવોસ્િોન્ટ વરસજ્યન 

અનો ઇણનડ્યન ગ્ીન સબલ �રં્ગ 
કાઉસ્નસ્ દ્ારા પ્�વ્ટનિ રોવ �્ંટગ 
િોળવનાર ભારતનંુ સાૌપ્થિ ગ્ીન 
ફીર્ ઇનડસ્સ્ટ્્ય્ સિા્ટ્વ સસ્ટી ્છો.

સ્માટ્ષ નસટી
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સંપૂણ્ષ રસાયણ્મુક્ત ખેતી કરતા નજલા તરીકેિું
ડાંગિે ્મળયું બહુ્માિ 

ખડેતૂ જગતનો તાત છે. વશરાળો હોર, 
ઉનાળો હોર કે ચોમાસું હોર રાત-દદિસ 
મહેનત કરી અન્ ઉતપન કરી દેશના 
કોઠારો ભરે છે. ગુજરાત સરકારની ખેડૂત 
વહતલક્ી નીવતના કારણ ેખડેતૂોન ેિીજળી, 
વસંચાઈ, ખાતર, પાકવધરાણ સવહતની 
સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થઈ છે. સાથે રોકદડરા 
પાક, બાગારત પાકો, મસાલા પાકોની 
ખેતી કરી ગુજરાતના ખેડૂતોની આિકમાં 
િધારો થરો છે. આજના સમર પ્રમાણે 
સાતતરપૂણયા વિકાસ માટે પ્રકૃવતન ેઓછામાં 
ઓછી હાવન થાર અને લોકોનું આરોગર 
સાર ંરહે એ જરૂરી છે. આ દદશામા ંઆગળ 
િધતાં ગુજરાતના ખેડૂતો પ્રાકૃવતક ખેતી 
તરફ િળરા છે. તાજેતરમાં ‘આપણું ડાંગ, 
પ્રાક વૃતક ડ ાંગ’ અવભરાન અનિરે 
ગુજરાતના છિેાડાના િનિાસી પ્રદેશ 

ડાંગને, સંપૂણયા પ્રાકૃવતક ખેતીરુતિ વજલ્ો 
જાહેર કરિા રાજરપાલશ્ી આચારયા 
દેિવ્રતજી અને મુખર મંત્ીશ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટેલની પ્રેરક ઉપષ્સથવતમાં ડાંગના મુખર 
મથક આહિામાં ખેડૂતોને પ્રોતસાવહત કરી 
સંબોવધત કરિામાં આવરા હતા. 

ડાંગના ખેડતૂો સામ ેરાજર અન ેદેશના 
લોકો આશાની મીટ માંડી રહ્ા છે, એમ 
જણાિતાં ગુજરાતના રાજરપાલશ્ી 
આચારયા દિેવ્રતજીએ ‘આપણું ડાંગ, 
પ્રાકૃવતક ડાગં’ કારયાક્રમ બાદ ડાગંના ખેડતૂો 
અને તેમના ખેત-ઉતપાદનની માગ િધિા 
સાથે દેશના લોકો પ્રાકૃવતક ખેતી કરતા 
ડાંગી ખેડૂતોને સનમાનની દૃષ્ટિએ જોશે 
એમ જણાવરું હતું.

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 
જણાવરું હતું ક ે િનિાસી બંધુઓની 

પ્રાકૃવતક કૃવરથી થરેલી ક્રાંવત જોિા દેશ 
અને દુવનરાના લોકો ડાંગ આિશે એ 
દદિસો હિે દૂર નથી. આપણો દકસાન 
અતરાર સધુી રાસારવણક ખાતરરતુિ ખતેી 
કરતો હતો. આના પદરણામે એની 
જમીનને પણ અસર પહોંચી હતી. હિે 
દકસાનો પ્રાકૃવતક ખેતી તરફ િળરા છે, 
તરારે એેનો વરાપક પ્રચાર-પ્રસાર થાર અને 
ડાગંના િનબધં ુખડેતૂોમાથંી અનર દકસાનો 
પ્રેરણા લઈ, આિી પ્રાકૃવતક ખેતી કરતા 
થાર એ સમરની માગ છે. 

‘સંપૂણયા રસારણ મુતિ ડાંગ વજલ્ા’ 
હેઠળ પ્રાકૃવતક ખેતી કરતા કુટુંબો માટે રૂ. 
૩૧ કરોડની નાણાકીર સહાર રોજના 
જાહેર કરિામાં આિી છે. જેમાં ખેડૂત 
કુટુંબોને ખેત-ઉતપાદનની સંભવિત રટ 
સામ ેિળતર પટેે રૂ. ૧૦ હજાર પ્રવત હે્ટર 
િાવરયાક સહાર માટે રૂ. ૨૦ કરોડની 
જોગિાઈ, ઉપરાંત ખેડૂતોના થડયા પાટથી 
ઑગવેવનક સદટયાદફકેશન અને હટૅનડ હોષ્લડંગ 
માટે રૂ. ૧૦ કરોડની જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે. આ રોજના હેઠળ ડાગં વજલ્ાના 
૧૨,૫૨૭ ખેડૂતો કુટુંબોને રૂ. ૬.૫૦ 
કરોડની સહાર ચૂકિિામાં આિી છે. 

‘આપણું ડાંગ, પ્રાકૃવતક ડાંગ’ કારયાક્રમ 

પ્ાકૃવતક ખોતી શુ ં્છો?
ઝીરો બરેટ પ્રાકૃહતક કૃહષએ ખેતીિી એવી પધિહત છે, રેમાં રાસાયહણક ખાતરો 

અિે દવાિો ઉપયોગ કયા્જ વગર કે વધારાિાં િાણાં ખચ્જ કયા્જ વગર ખેતી કરવામાં 
આવે છે. આ ખેત-પધિહતમાં ખેતરિી આરયુબારયુમાં મળતાં પ્રાકૃહતક સંસાધિોિો 
ઉપયોગ કરીિે ખેત-ઉતપાદિિા ખચ્જમાં લિગભગ સાવ ઘટાડો કરવામાં આવે છે. આ 
પધિહતમાં ખેડૂતો દ્ારા પાકિા ઉતપાદિ માટે ગાયિયું ગોબર, ગૌમૂત્, અળહસયાં તથા 
અનય રૈહવક પદાથબોિો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

સંિધ્ષિ
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દરવમરાન રાજરપાલ શ્ી આચાર યા 
દેિવ્રતજી અને મુખર મંત્ીશ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટેલના હસતે પ્રતીકરૂપે પાંચ ખેડૂતોને 
સહારના ચેકોનું વિતરણ કરિા સાથે, 
ભારત સરકારની FPO રોજના હેઠળ 
૩૦૦ ખેડૂતોને  આ રોજના હ ેઠળ 
મૅનેજમેનટ કૉસટ માટે રૂ. ૧૮ લાખ અને 
રૂ. ૨ કરોડની ગૅરંટી લોન, ‘આપણું ડાંગ, 
પ્રાકૃવતક ડાંગ’ વિરરક નિ વમવનટના 
િીદડરો દસતાિેજીકરણનું  લૉષ્નચંગ, 
પ્રાકૃવતક ખેતપેદાશોનાં પ્રદશયાનો અને 
િચેાણ-સટૉલ, સરદાર પટેલ ઍિૉડયા વિજેતા 
બે ખેડૂત કુટુંબોને ઍિૉડયા, અને પ્રમાણપત્ 
તથા પ્રાકૃવતક ખેતી કરતી વજલ્ાની ૩૦૦ 
બહેનો દ્ારા ૬૦૦ દકલો ચોખા કુપોવરત 
બાળકો માટે આંગણિાડીઓને અપયાણ 
કરારા હતા. 

પ્રાકૃવતક કૃવરના પ્રચારક શ્ી સાંઇરામ 
દિે, ગૌદાન કરનાર ગૌશાળાના સંચાલકો 
અને ગાર મેળિનારા લાભાથથીઓનું પણ 
અહીં અવભિાદન કરિામાં આવરું હતંુ. 
મહાનુભાિોએ પ્રાકૃવતક ખેતપેદાશના 
વનદશયાન અને િેચાણ-સટૉલસની મુલાકાત 
લઈ જરૂરી જાણકારી મેળિિા સાથે 
ઉપરોગી માગયાદશયાન પણ પૂરં પાડ્ું હતું.

ડાંગ વજલ્ામાં અંદાજે ૧૯ હજાર 
હે્ટરમાં પ્રાકૃવતક ખેતી થાર છે. ડાંગના 
૧૨ હજાર જેટલા ખેડૂતો પ્રાકૃવતક ખેતી 
કરતા થાર એિા પ્રરાસો થઈ રહ્ા છે એ 
સરાહનીર છે. ડાંગ વજલ્ાનો ૭૦ ટકા 
વિસતાર જંગલ ધરાિે છે. ડાંગમાં ૧0થી 
િધુ જાત ચોખા, ચણા, નાગલી, રાજગરો, 
અડદ, મગ, મગફળી, ચા, િટાણા, તુિેરની 
ખેતી િધુ પ્રમાણમાં થાર છે. તેમજ બે 
હજાર પ્રકારનાં ફકૂલો અન ે૨૨ જાતના ંવૃક્ો 
છે. સાથે ૪૫૦ જાતની જુદી જુદી 
િનસપવતઓ ઊગે છે. ડાંગ વજલ્ાના કુલ 
૧,૭૯૬ ચો.દક.મી. વિસતારમાં ૧,૩૬૮ 
ચો. દક.મી.માં જંગલ છે.

ખડેતૂો પ્રાકૃવતક ખતેી તરફ િળે અને 
તમેન ેસારા ભાિ મળી રહે એ માટે રાજર 

 પ્રાકૃનતક ખેત-ઉતપાદિિા નિદિ્ષિ સટૉલસિી ્મુલાકાત 
લેતા રાજયપાલશ્ી તથા ્મુખય ્મંત્ીશ્ી 

ડાંગને આંગણે રોજારેલા ‘આપણું ડાંગ, પ્રાકૃવતક ડાંગ’ કારયાક્રમના મુખર સટેજ પાસે 
કારયાક્રમના હાદયાને સપટિ કરતાં પ્રદશયાન અને િેચાણ માટેના સટૉલસ પણ લગાિારા હતા. 
ડાંગ વજલ્ાના પ્રાકૃવતક ખેત-ઉતપાદનો અને એની બનાિટો પ્રદવશયાત કરાઇ હતી. અહીં 
દેશી ગાર સવહત નડગખાદીના દરવદ્ધવસવદ્ધ સખી મડંળ દ્ારા, નાગલીની વિવિધ બનાિટો, 
ધાનર અને કઠોળ પાકો સાથે કૃવર વિજ્ાન કેનદ્ર-િરઇના હલકા ધાનર સંશોધન કેનદ્ર દ્ારા 
જદુા જદુા પાકો, સાપ્રો-સાપતુારાની વિવિધ બનાિટો, મોખામાળના સકેંત ઑગવેવનક ફામયા 
દ્ારા વિવિધ ખેત-ઉતપાદનો, આતમા પ્રોજે્ટ અને GOPCA (ગુજરાત ઑગવેવનક 
પ્રોડ્ટ સદટયાદફકેશન એજનસી)ના મસાલા પાકો, પ્રાકૃવતક ખેતપેદાશોની િાનગી અને 
એકતા બચત ગ્ૂપ-આહિા દ્ારા વિવિધ ચીજિસતુઓનું વનદશયાન અને િેચાણ કરારું હતું. 
આ પ્રદશયાન સટૉલસની મહાનુભાિોએ મુલાકાત લઈને વિસતૃત જાણકારી મેળિિા સાથે, 
ઉપરોગી માગયાદશયાન પૂરં પાડ્ું હતું. મહાનુભાિોએ અહીં પ્રદવશયાત ચીજિસતુઓની ખેતી, 
ઉતપાદન, મૂલરિવધયાત ઉતપાદન, િેચાણ વરિસથા, સિરોજગારી, જેિા મુદ્ે સટૉલધારકો 
સાથે વિચારવિમશયા કરયો હતો. •

સરકાર દ્ારા પ્રાકૃવતક કૃવરના ં ઉતપાદનોનું 
િચેાણ કેનદ્ર શરૂ કરિામાં આવરુ ંછે. રાજરપાલ 
અન ેમખુર મંત્ીશ્ીની પે્રરક ઉપષ્સથવતમાં 
તાજેતરમાં ૧૦,૦૦૦ જેટલા ખેડૂતો-
અવધકારીઓ માટે એક દદિસીર પ્રાકૃવતક કૃવર 
કારયાશાળાથી ઝંુબશે શરૂ કરિામા ંઆિી. 
ગજુરાત રાજરમા ંપ્રાકૃવતક કૃવરનો વરાપ િધે 
એ માટે સાત દદિસીર તાલીમનુ ંઆરોજન 
કરિામાં આવરંુ, જેમા ં૨૧,૮૬૧ માસટર ટે્નર 
તરૈાર કરિામા ંઆવરા.

ગુજરાત પ્રાકવૃતક ખેતીના જન 
ચેતનાને કારણે છેલ્ાં બે િરયામાં બે લાખ 
ખેડૂતો પ્રાકવૃતક ખેતી કરતા થરા છે. 
પ્રાકૃવતક ખેતી કરતા ખેડૂતોનાં ઉતપાદનો 

ગ્ાહકો સુધી સીધાં પહોંચે એ માટે 
િેચાણની વરિસથા કરિામાં આિી છે. 
બાગારત ખાતા હસતકની શાકમાકકેટ 
સે્ટર ૨૧, ગાંધીનગર ખાતેની જગરા 
આતમાન ેફાળિિામા ંઆિી છે. જ ેઆતમા 
દ્ારા SPNFના ઍસોવસરેશનને વિનામલૂર ે
ફાળિિામાં આિી છે.

પ્રાકૃવતક કૃવર-ઉતપાદનના િચેાણ કેનદ્ર 
દ્ારા લોકોને  રાસારવણક ખાતર, 
જતંનુાશકોથી મતુિ એિા ં પ્રાકૃવતક કૃવર 
ઉતપાદનો મળી શકે તથા ખડેતૂોન ેઆિાં 
ઉતપાદનોની રોગર દકંમતો મળી શકે એ 
હેતથુી રાજરમા ંઆિા દરેક વજલ્ા મથકે 
િચેાણ કેનદ્રો શરૂ કરિાનુ ંઆરોજન છે. •

સંિધ્ષિ
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દેિિા ફા્મા્ષસયુરટકલ ઉદ્ોગોિું સેનટર પૉઇનટ છે ગુજરાત  
દેશના કુલ વિસતારનો છ ટકા ભૂ-ભાગ ધરાિતું ગુજરાત 

ભારતના ફામાયાસરદુટકલ પ્રોડ્શનમા ં૧/૩ એટલ ેકે ૩૩ ટકા જટેલું 
રોગદાન આપીન ેઅગ્સેર બનરુ ંછે. ગજુરાત દેશના ફામાયાસરદુટકલ 
ઉદ્ોગોનું સેનટર પૉઇનટ છે. તાજેતરમાં િાઇબ્રનટ ગુજરાત-2022 
અતંગયાત ગાધંીનગરમાં પદંડત દીનદરાળ એનર્જી રવુનિવસયાટી ખાતે 
વપ્ર-િાઇબ્રનટ ઇિનેટ અનિર ેઆરોવજત હોવલસટીક હેલથકૅર : ફો્સ 
ઑન ફામાયાસરુદટકલસ ઍનડ મેદડકલ દડિાઇસીસ સવમટના ઉદ્ાટન 
અિસરે મુખરમતં્ી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલ ેજણાવરુ ંહતંુ કે ગુજરાતમાં 
ઉતપાદદત થતી દિાઓ અને ફામાયાસરુદટકલ સે્ટરે લોકોનો સંપૂણયા 
ભરોસો અને વિશ્વાસ સંપાદદત કરયો છે. એટલું જ નવહ, ગુજરાત 
તબીબી ઉપકરણોના ઉતપાદનમાં પણ અગ્સેર છે. કાદડયારાક સટેનટનું 
૭૦ ટકાથી િધુ તથા ઑથયોપેદડક ઇમપલાન્ટસનું ૬૦ ટકા જેટલું 
ઉતપાદન રાજરમાં થાર છે. 

મખુર મતં્ીશ્ીએ ફામાયાસરદુટકલ, મદેડકલ દડિાઇસીસ સે્ ટરના 
ઉદ્ોગકારો-વનિેશકોને િાઇબ્રનટ સવમટમાં સહભાગી થિાનુ ં
વનમંત્ણ પાઠવરું હતું. તેમણે કહ્ં કે, િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોદીએ આપેલા આતમવનભયાર ભારતના આહ્ાનને સાકાર કરિા 
ફામાયા ઉદ્ોગો માટે આ સવમટ ઉપરુકત બનશે. ગુજરાતનું આ 
ક્ેત્ ગુણિત્તા, શ્ેષ્ઠતાના માનાંક પર ખરં ઊતરુિં છે, એની ભૂવમકા 
આપતાં શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે ઉમેરુિં હતું કે, ભરૂચ નજીક 
અતરાધુવનક બલક ડ્ગ પાક્ક કેનદ્ર સરકારના સહરોગથી સથપાિાની 
કારયાિાહી ગવતમાં છે. 

એટલું જ નવહ, કોરોના મહામારીમાં દિાઓ-ઔરવધઓની 
જે માગ ઊભી થઇ એની આપૂવતયા પણ ગુજરાતે કરી છે. દિાઓ 

ઉપરાંત િેષ્્સન અને એ.પી.આઇ. ઉતપાદન જેિાં ક્ેત્ોમાં પણ 
ગુજરાતનું ઉલ્ેખનીર પ્રદાન છે. 

મખુર મતં્ીશ્ીએ રાજરના ફકૂડ ઍનડ ડ્ગ કંટ્ોલ ઍષ્ડમવનસટે્શનની 
છ દારકાની સફળતાની ગાથા આલેખતા પુસતકનું વિમોચન પણ 
કરુિં હતું. તેમણે જણાવરું કે દિાઓની ગુણિત્તાને લઇને રાજર 
સરકારનું તંત્ સતક્ક છે. દિા જેિી જીિનરક્ક બાબતમાં કોઇ ચેડાં 
સરકાર ચલાિી લેિા માગતી નથી. પ્રધાનમંત્ી જન ઔરવધ 
રોજના તેમજ રાજરમાં કારયારત દીનદરાળ જન ઔરવધ સટોસયાને 
પદરણામે સૌને સરળતાથી તથા સસતી, ગુણિત્તારુકત જેનેદરક 
દિાઓ મળી રહે છે. 

મુખર મંત્ીશ્ીએ હેલથકૅર અને ફામાયા ઉદ્ોગોને હજુ આગળ 
લઇ જિાની નેમ દશાયાિતાં જણાવરું કે, આિનારા બે દારકાના 
ભવિષરને ધરાનમાં રાખી લોકોને િાજબી ભાિે, ગુણિત્તા સભર 
દિાઓ અને આરોગર સેિા પ્રદાન કરિાનું આરોજન રડિાનો 
હિનેો સમર છે. તેમણે આ દદશાના વિચાર-મથંન માટે હોવલસટીક 
હેલથકૅર-ફો્સ ઑન ફામાયાસરુદટકલસ ઍનડ મેદડકલ દડિાઇસીસ 
વિરરક સવમટ એક સક્મ પલૅટફૉમયા બનશે એિી આશા વરકત 
કરી હતી. 

કેનદ્રીર આરોગર અન ેપદરિાર કલરાણ મતં્ી શ્ી મનસખુભાઈ 
માંડવિરાએ ફામાયાસરુદટકલ ઉતપાદકોને આહ્ાન કરતાં કહ્ં કે, 
દેશના જિાનો જેમ સીમાની સુરક્ા કરે છે એ રીતે આપ સૌ 
નાગદરકોને સસતી અને ગુણિત્તાલક્ી દિાઓનું ઉતપાદન કરીને 
ઉત્તમ સેિાનું માધરમ બનાિીને જનસેિાનું અપ્રવતમ કારયા કરશો 
એિો મને દૃઢ વિશ્વાસ છે. આ સવમટના આરોજન માટે રાજર 

અગ્ેસરતા
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સરકારને અવભનંદન પાઠિતાં મંત્ી શ્ી માંડવિરાએ કહ્ં હતું કે, 
ગુજરાતને રોલ મૉડલ પ્રસથાવપત કરિાના આશરથી તતકાલીન 
મુખર મંત્ીશ્ી અને હાલના િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ 
નૉલેજ શૅદરંગના માધરમ દ્ારા શરૂ કરારેલી િાઇબ્રનટ ગુજરાત 
ગલોબલ સવમટની આગામી સમરમાં દશમી શંખલા રોજાનાર છે 
એ માટે આ વપ્રઇિેનટ સવમટ મહત્િની પુરિાર થશે.

મંત્ીશ્ી માંડવિરાએ કહં્ હતું કે નાગદરકોને સસતી અને 
ગુણિત્તાલક્ી દિાઓ મળી રહે એ માટે ૮,૫૦૦ જેટલાં જન 
ઔરવધ કેનદ્રો કારયારત કરી દેિારાં છે. ભારતમાં બનતી જેનદરક 
દિાઓ પૈકીની ૪૦ ટકા દિાઓ અમેદરકામાં િપરાર છે. જેનદરક 
દિાઓનો ફાળો આજે દેશભરમાં આઠ ટકાથી િધુ છે. દેશમાં 
ફામાયાસરુદટકલ ક્ેત્ે આગળ િધિા અને ઉતપાદન િધારિા માટે 
કેનદ્ર સરકારે પારદશથી નીવત સાથ ેમજંરૂીઓ માટે િધ ુસરળીકરણની 
નીવત અપનાિી છે. દેશમાં ૧૦ હજારથી િધુ એમ.એસ.એમ.ઇ. 
એકમો દ્ારા દિાઓનું ઉતપાદન થઇ રહ્ં છે. આતમવનભયાર ભારત 
માટે આપણી જરૂદરરાતો પૂરી કરીને દેશ અને દુવનરાની 
જરૂદરરાતો પૂણયા કરિા સૌએ પ્રરાસ કરયો છે એ અવભનંદનને પાત્ 
છે. કોવિડ-૧૯ની િૈવશ્વક મહામારી સમરે િેષ્્સનની શોધ કરી 
ટૂંકા ગાળામાં િેષ્્સન ઉપલબધ બનાિીને ૧૫૦થી િધુ દેશોને 
આપણે રસી પૂરી પાડીને મદદ કરી છે. 

ફામાયા ઉતપાદકોએ દરસચયા કરી ભારતની પેટનટ ઊભી કરી 
દુવનરાને પહોંચાડી છે, એ માટે કેનદ્ર સરકાર દરસચયા પૉવલસીની 
દદશામાં કામ કરી રહી છે, તરારે આિનાર સમરમાં ભારત આ 
ક્તે્ ેપણ વિશ્વન ેરાહ ચીંધશ.ે આતમવનભયાર ભારત માટે, રોકાણકારો 
માટે ભારત બેસટ ડેષ્સટનેશન બનરું છે. કોવિડ બાદ રોકાણ માટે 
ભારતની પ્રથમ પસંદગી લોકો કરી રહ્ા છે. ભારત મોટી લોકશાહી 
સાથે મજબૂત નેતૃતિ અને મજબૂત જષ્સટસનું માળખું છે, જેના 
લીધે વહનદુસતાન પર લોકોનો વિશ્વાસ િધરો છે. એ તાકાતનો 
આપણે ઉપરોગ કરી ઉત્તમ સેિા કરિાના અિસરને આપણે 
ઉચ્ચત્તમ રીતે વનભાિિાનો છે. 

આરોગરમંત્ી શ્ી ઋવરકેશભાઈ પટેલે કહ્ં હતું કે, ભારત 
િૈવશ્વક સતરે ફામાયાસરુદટકલ ક્ેત્માં આગિું સથાન ધરાિે છે. ભારત 
િૈવશ્વક સતરે જેનદરક દિાઓનો સૌથી મોટો પ્રદાતા છે. દેશમાં 
10,000થી િધુ ફામાયાસરુદટકલ ઉતપાદન એકમો છે. ભારત 60 
થેરાપરુદટક કૅટટૅગરીમાં 60,000થી િધુ જેનદરક ડ્ગ બ્રાનડ ઑફર 
કરે છે. િધુમાં, ભારત વિવિધ રસીઓ માટેની િૈવશ્વક માગના 
60%થી િધ ુઅન ેિવૈશ્વક સતરે ઉપરોગમા ંલિેાતી એષ્નટરેટ્ોિારરલ 
દિાઓના લગભગ બે તૃતીરાંશ ભાગનો પુરિઠો પૂરો પાડે છે. 
દેશમાં િૈજ્ાવનકો અને ઇજનેરોનું એક મોટું વરાિસાવરક સંગઠન 
પણ છે, જે ઉદ્ોગને િધુ ઊંચાઈએ લઈ જિાની ક્મતા ધરાિે છે.

ભારતમાં 3,300થી િધુ ફામાયાસરુદટકલ એકમો કારયારત છે, 

જેમાં 130થી િધુ USFDA મંજૂર એકમો અને લગભગ 700 
WHO GMP ઉતપાદન એકમોનો સમાિેશ થાર છે. રાજર 
સરકાર દ્ારા ભરૂચમાં હોલસેલ ડ્ગસ પાક્ક સથાપિામાં આિી રહ્ો 
છે. આ પ્રોજે્ટમાં રૂ. 11,000 કરોડથી િધુના રોકાણની અપેક્ા 
છે. ગુજરાત ફામાયાસરુદટકલ ઉતપાદનમાં અગ્ેસર છે. બલક ડ્ગ પાક્ક 
મખુર પ્રારંવભક સામગ્ી અન ેકાચા માલની આરાત પરની આપણી 
વનભયારતાને રટાડિામાં ફાળો આપશે.  

ભારતના ડ્ગ કનટ્ોલર ડૉ. િી. જી. સોમાનીએ કહ્ં હતું કે 
ગુણિત્તારુતિ અને પરિડે એિી હેલથકૅર સુધી પહોંચ એ કનેદ્ર 
સરકાર માટે પ્રાથવમકતા છે. દિાઓ પરનો ખચયા રટાડિા માટે, 
ભારત સરકારની પ્રધાનમંત્ી જન ઔરવધ પદરરોજના 
(PMBJP) અને ગુજરાત સરકારના દીનદરાળ પ્રધાન મંત્ી 
જન ઔરવધ સટોર દદથીઓને જેનદરક દિાઓ પૂરી પાડે છે. 
જેનદરક દિાઓની દકંમત તેમના બ્રાનડેડ િઝયાન કરતાં 30%થી 
80% જેટલી ઓછી હોર છે. જેનદરક દિાઓ તેમની સલામતી 
અને અસરકારકતાના સંદભયામાં બ્રાનડેડ દિાઓ જેટલી જ 
અસરકારક છ.ે આજે ગુજરાત આ કે્ત્ે પોતાની કુશળતા પુરિાર 
કરી રહં્ છે. આગામી દદિસોમાં ગુજરાત દિાઓનું પ્રમુખ 
સપલારર બની જશે.

આરોગર વિભાગના અવધક મુખર અગ્સવચિ શ્ી મનોજ 
અગ્િાલ ેકહ્ ંહતુ ંકે, નૉલેજ શદૅરંગ અન ેઇનડ્સટીઝ ક્તે્ન ેમજબતૂ 
બનાિી સામાવજક વિકાસના આશરથી શરૂ કરારેલ િાઇબ્રનટ 
ગુજરાત ગલોબલ સવમટે આજે િૈવશ્વક ઓળખ મેળિી છે.

કેનદ્રીર આરોગર સવચિશ્ી એસ. અપણાયાએ કહ્ં હતું કે આ 
સવમટના કારણે રોકાણકારો ગુજરાત તરફ આકરાયારા છે. 
નાગદરકોને સસતી અને ઉત્તમ ગુણિત્તાિાળી દિાઓ મળી રહે 
એ દદશામાં ગુજરાત કારયા કરી રહં્ છે. ગુજરાત આિનારા 
દદિસોમા ંિધ ુન ેિધ ુસંશોધનો કરી દિાઓના ઉતપાદન ક્તે્ ેનિી 
વસવદ્ધઓ હાંસલ કરશે એિો વિશ્વાસ તેમણે વરતિ કરયો હતો.

USFDAના કનટ્ી ડારરે્ ટર સારાહ મેકમુલને કહં્ કે 
ગુજરાત મેદડકલ અને ફામાયા ક્ેત્ે એક હબ તરીકે ઊભરી આવરું 
છે, કારણ કે અહીં વનષણાત તબીબો, અદ્તન સાધનો, હેલથકૅરનું 
સમૃદ્ધ ઇનફ્ાસટ્કચર, કેનદ્ર અને રાજર સરકારની વિવિધ 
જનવહતલક્ી રોજનાઓ, િાજબી દકંમતે દિાઓ અને નજીિો 
તબીબી ખચયા છે. ફકૂડ ઍનડ ડ્ગસ કવમશનર શ્ી એચ. જી. કોવશરાએ 
કહ્ં હતું કે, ભારત સરકારની સૂવચત પ્રોડ્શન વલં્ડ ઇનસેષ્નટિ 
સકીમ અન ેઆગામી બલક ડ્ગ પાક્ક રાજરની ઉતપાદનક્મતાઓમાં 
િધારો કરિા અનુકકૂળ ષ્સથવત આપે છે. આમ આ સવમટમાં ફામાયા 
ઉદ્ોગકારોના વરાપક સામાવજક-આવથયાક વિકાસ માટે પૂરતી તક 
રહેલી છે. •

અગ્ેસરતા
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'િીર સાિરકર : ધ ્મૅિ હૂ કુડ હેિ નપ્રિેનટેડ પારટ્ષિિ' પુસતકિું નિ્મોચિ 
મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે કેનદ્રીર માવહતી કવમશનર 

શ્ી ઉદર માહુરકર અને લેખક શ્ી વચરારુ પંદડત દ્ારા વલવખત 
'િીર સાિરકર : ધ મૅન હૂ કુડ હેિ વપ્રિેનટેડ પાદટયાશન (The 
Man Who Could Have Prevented Partition)' 
પુસતકનું વિમોચન કરુિં હતું.

પુસતકનું વિમોચન કરાયા બાદ મુખરમંત્ીશ્ીએ જણાવરું કે, રાષ્ટ 
પુરર િીર સાિરકર શસત્ અને શાસત્ બંનેના ઉપાસક હતા. િીર 
સાિરકર બહુમુખી પ્રવતભા સાથેની જીિંત રુવનિવસયાટી હતા. 
મુખરમંત્ીશ્ીએ િીર સાિરકરના િીરતાના દકસસા લોકો સમક્ 
રજૂ કરતાં કહં્ કે શહીદ િીર સાિરકર દ્ારા ૧૮૫૭ના 
સિાતંત્રસંગ્ામને આઝાદ ભારત માટેની પ્રથમ લડત હોિાનું 
ગણાિિામાં આવરું હતું. સમગ્ દેશમાં આઝાદીનાં ૭૫ િરયાની 
ઉજિણીન ે'આઝાદી કા અમૃત મહોતસિ' અંતગયાત વિવિધ કારયાક્રમો 
દ્ારા ઉજિણી કરિામાં આિી રહી છે, તરારે રાષ્ટ પુરર િીર 
સાિરકર ઉપર લખારેલું આ પુસતક પણ મહત્િનું બની રહેશે.

િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદી દ્ારા પણ િીર સાિરકરની 
સરંરયારાત્ા અન ેસિતંત્ ભારતની ચળિળમા ંતમેના અવતમહત્િના 
રોગદાનને ભાવિ પેઢી સમક્ મૂકિા માટે અાંદામાન-વનકોબાર 
ઍરપૉટયાને િીર સાિરકર ઍરપૉટયા નામ આપિામાં આવરું છે. 
શહીદ િીર સાિરકર દ્ારા માભોમની રક્ા કાજ ેશરૂ કરેલી સિાતતં્ર 
ચળિળ બદલ અંગ્ેજો દ્ારા તેમને બે િખત જનમટીપની સજા 
કરિામાં આિી હતી. પુસતકના વિમોચન પ્રસંગે સિાતંત્રસેનાની 
વિનારક દામોદર સાિરકરના જીિનચદરત્ને રજૂ કરતી દૃશર-
શ્ાવર ટૂંકી દફલમ પણ બતાિિામાં આિી હતી. કેનદ્રીર માવહતી 
કવમશનર અન ેિીર સાિરકર પસુતકના મખુર લખેક શ્ી ઉદર માહરુકરે 
આ પસુતક વિશે વિસતૃત માવહતી રજ ૂકરી હતી. ‘િીર સાિરકર’ના 
પસુતક વિમોચન પ્રસંગ ે પજૂર સિામી પરમાતમાનંદ સરસિતીજી, 
લારનસ ક્બ પાસટ ઇનટરનશૅનલના ડારરે્ટર શ્ી પ્રિીણ છાજેદ, 
દડષ્સટ્ક ગિનયાર શ્ી જગદીશચદં્ર અગ્િાલ, અગ્ણી શ્ી જરતંીભાઈ 
ભાડેવશરા ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

સરધારધા્મ્માં નિ્મા્ષણ પા્મેલા રવય ્મંરદરિો ્મૂનત્ષ પ્રનતષ્ા ્મહોતસિ
સેિા-સદાચાર અને સંસકાર વસંચન 

સદીઓથી સિાવમનારારણ સંપ્રદારની 
ઓળખાણ બનરા છે. મુખરમંત્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે તાજેતરમાં ભગિાન 
સિાવમનારારણની ચરણરજથી પાિન 
બનેલા રાજકોટના સરધાર ધામની પવિત્ 
ભૂવમ પર વનમાયાણ પામેલા ભવર મંદદરના 
મૂવતયા પ્રવતષ્ઠા મહોતસિમાં સહભાગી થઇ 
સંતોના આશીિાયાદ મેળવરા હતા.

રાજકોટ રાજરની એક િળેાની રાજધાની 
એિા આ સરધારનગર સાથે ભગિાન 
સિાવમનારારણનો વિવશટિ સબધં રહ્ો છે. 

ભગિાન સિાવમનારારણ ે વચધંલેા સસંકાર-
વશક્ણ-સદાચારના વસચંનનુ ંકારયા કરીન ેઆ 
મદંદર રાષ્ટ વનમાયાણ માટે રિુા પઢેીમા ંનશેન 
ફસટયાનો ભાિ પણ પાર પાડી રહં્ છે, તનેો 
તમેણ ેવિશરે ઉલ્ખે કરયો હતો. 

આ પ્રસંગે નિસારીના સાંસદ શ્ી 
સી.આર.પાટીલે જણાવરું હતું કે, ધમયા અને 
રાજકારણ બંને એકબીજાથી અળગા 
્રારરે ન હોર કારણ કે ધમયા િગરનંુ 
રાજકારણ અનીવત નોતરે છે. સામાવજક 
જીિનમાં જરારે પણ સમસરાઓ ઉદ્ભિે છે 
તરારે નીવતવિરરક વનણયારો લેિાના થાર 

છે. રાજકોટના સરધાર ખાતે આરોવજત 
મૂવત યા પ્રવતષ્ઠા મહોતસિમાં મંદદરના 
વસહંાસન માટે ૪૦ દકલો સોનાનો ઉપરોગ 
કરિામાં આવરો છે. આ મહોતસિમાં 
િાહન વરિહાર રાજર મંત્ી શ્ી 
અરવિંદભાઇ રરૈાણી, ધારાસભર શ્ી 
ગોવિંદભાઇ પટ ેલ, શ્ી લાખાભાઇ 
સાગઠીરા, શ્ી મનસુખભાઇ ખાચરીરા, 
શ્ી ભરતભાઇ બોરરા, સંપ્રદારના સંતો 
શ્ી માધિવપ્રરદાસજી સિામી, કલેકટર શ્ી 
અરૂણ મહેશ બાબ ુતેમજ અનર મહાનભુાિો 
હરીભકતો ઉપષ્સથત રહરા હતા. •

ટીટબીટસ
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કણા્ષિતી યુનિિનસ્ષટી દ્ારા યુથ પાલા્ષ્મેનટિું આયોજિ
લોકતંત્ ભારતનો આતમા છે. લોકતાંવત્ક રાજરવરિસથાઓ 

સૌ પહેલા ભારતમાં અષ્સતતિમાં આિી હોિાનું અનુમાન છે. 
વિદેશી આક્રમણખોરોની ગુલામીના લાંબા કાળખંડ બાદ ભારતે 
લોકતાંવત્ક શાસનવરિસથા કારમ કરી છે. ભારતીર સમાજે - 
ભારતનાં નાગદરકોએ આઝાદીનાં જે સપનાં જોરાં હતાં, સિતંત્ 
સમૃદ્ધ અને સુખી થિા માટેની જે ઝંખના કરી હતી એ આ 
લોકતાંવત્ક વરિસથાએ સાકાર કરી આપી છે.

રુિાનોને લોકશાહીનાં મૂલરોનું મહત્િ સમજાિિાનાં હેતુસર 
કણાયાિતી રવુનિવસયાટી ખાત ે‘રથુ પાલાયામનેટ ઑફ ઇષ્નડરા ૨૦૨૧’ 
રોજાઇ હતી.

આ પ્રસંગે મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે કહં્ કે, રુથ 
પાલાયામેનટ રુિાશવતિ માટે મોટી તક લઇને આિી છે. રુિાનોએ 
રાષ્ટવહત માટે આગેિાની લેિામાં પાછા પડિાનું નથી. રુિાન 
ઊજાયાિાન હશે તો બીજાને પ્રભાવિત કરી શકશે.

રુથ પાલાયામેનટનો ઉદેશર દેશની રુિા પેઢીને કારદા વનમાયાણની 
લોકતાંવત્ક પ્રવક્રરાથી પદરવચત કરિાનો છે. રુથ પાલાયામેનટમાં 
મનોમંથન અને સંિાદ દ્ારા રુિાનોને જ્ાનરૂપી અમૃત પ્રાપ્ત થશે. 
ઉતકૃટિ રુિાશવતિના જાગરણથી ઉન્ત રાષ્ટવનમાયાણની નેમમાં રુથ 
પાલાયામેનટ એક અગતરનું પદરબળ બનશે. મુખરમંત્ીશ્ીએ ઝાલર 
િગાડીને આ રુથ પાલાયામેનટની વિવધિત્ શરૂઆત કરાિી હતી, 
સાથે જ તેની ભવર સફળતા માટે શુભકામનાઓ પાઠિી હતી. 

નિસારીના સાંસદ શ્ી સી. આર. પાટીલે જણાવરું કે, 
જીિનમાં પ્રગવત કરિી હોર તો બીબાઢાળ પદ્ધવતઓમાંથી બહાર 
આિી નિીન અને રચનાતમક કારયો તરફ િળિંુ પડશે. રુથ 
પાલા યામેનટ આિો જ એક રચનાતમક અવભગમ છે. રુથ 
પાલાયામેનટમાં િતયામાન ષ્સથવતના પ્રશ્ો-મુશકલેીઓના ઉકેલ 
માટેની ચચાયા થાર તે ઇચછનીર છે.

ભારત સરકારના પાલાયામેનટરી અફેસયા વિભાગના રાજરમંત્ી 
શ્ી અજુયાનરામ મરેિાલ ેઆ પ્રસગેં િીદડરો સદેંશ દ્ારા શભુચેછાઓ 
પાઠિી હતી. 

જાણીતા િતિા સંત શ્ી જ્ાનિતસલ સિામીજીએ પ્રેરક પ્રિચન 
દ્ારા રુિાનોને જીિનરડતર અંગેનું માગયાદશયાન પૂરં પાડ્ું હતું. 
સિામીજીએ રુથ પાલાયામેનટમાં સહભાગી બનેલા રુિાનોને 
ચાદરત્રિાન, વનવરયાસની, સંરમી અને ઈશ્વરમાં શ્દ્ધાપૂિયાક જીિન 
જીિિાની પ્રેરણા પોતાની રસાળ શૈલીમાં આપી હતી. 

આ પ્રસંગે સામાવજક નરાર અને અવધકાદરતા મંત્ી શ્ી 
પ્રદીપભાઈ પરમાર, કુટીર ઉદ્ોગ રાજરમંત્ી શ્ી જગદીશભાઇ 
વિશ્વકમાયા, કારયાક્રમની ગિવનિંગ કાઉષ્નસલના અધરક્ અન ેરનુાઇટેડ 
ગ્ુપના ચૅરમૅન કમલદકશોર હાંડા, ડીએ ગ્ુપના ચૅરમૅન અવનલ 
અગ્િાલ, કણાયાિતી રુવન.ના ઉપકુલપવત એ. કે. સૂરયાિંશી અને 
દેશભરમાંથી આિેલા રુિાનો ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •
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ડાંગિા ગોંડલનિનહરિી ્મુલાકાતે રાજયપાલશ્ી અિે ્મુખય્મંત્ીશ્ી
રાજર સરકારની ‘હર રર દસતક’ 

કોવિડ િેષ્્સનેશન ઝુંબેશ અંતગયાત 
મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ અને 
રાજરપાલ શ્ી આચારયા દિેવ્રતજીએ ડાંગ 
વજલ્ાના ગોંડલવિવહર ગામની મુલાકાત 
લીધી હતી.

મુખરમંત્ીશ્ીએ કોરોના િેષ્્સન 
સંદભવે ગોંડલવિવહર ગામના પં દડત 
સુકરભાઈ ચૌરાયાના રરની મુલાકાત લઈ, 
પદરિારજનોની િેષ્્સન અંગેની જાગૃવત 
બાબતે પૃચછા કરી પ્રથમ અને બીજા 
ડોઝની વિગતો મેળિી હતી.

તેમની સાથે પધારેલા રાજરપાલ  
શ્ી આચારયા દેિવ્રતજીએ ગામના સરપંચ 
શ્ી ધમવેશભાઈ ગાંગુડવેને ગામની એક પણ 
વરવતિ િેષ્્સન વિના રહી ન જાર, તેની 
તક ેદારી રાખિા જણાવરું  હતંુ. શ્ી 
ચીમનભાઈ પાંડુભાઇ કામડી અને તેમનાં 

ધમયાપત્ની હીરાબહેન બાલુભાઈ કામડીએ 
રાજરપાલશ્ી અને મુખરમંત્ીશ્ીની 
ઉપ ષ્ સથ વતમાં  રસ ીન ો  બ ીજો ડ ોઝ  
લીધો હતો.

અવધક વજલ્ા આરોગર અવધકારીશ્ી 
ડૉ. વહમાંશુ ગામીતે ગાઢિી PHCના 

ગોંડલવિવહર ગામે ૩૧૩ રર અને 
૧,૭૫૭ની િસતીને સો ટકા પ્રથમ ડોઝ 
આપી દિેારો છે. જરારે બીજા ડોઝમાં 
માત્ ૪૬ વરવતિઓ જ બાકી રહે છે તેમ 
જણાવરું હતું. •

RTOિી ૨૦ જેટલી કૅિલેિ સેિાઓિો િુરારંર 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીના દડવજટલ ઇષ્નડરાના 

સંકલપને પગલે ગુજરાતમાં સરકારી કચેરીઓમાં નાગદરક 
સુવિધાઓ િધુ સરળ બની છે. મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 
તાજેતરમાં અમદાિાદ અને રાજકોટની પ્રાદેવશક િાહનવરિહાર 
કચેરીના ખાતમુહૂતયા કરાિં. મુખરમંત્ીશ્ીએ આ અિસરે સરકારી 
સેિાઓમાં દડવજટલાઇઝેશનની ગવતને િધુ િેગિાન બનાિિાનો 
વનધાયાર વરતિ કરયો હતો

સરકારી સેિાઓમાં લરુતમ હ્મન ઇનટરફેસ થાર એ 
પ્રકારની સુવિધાઓ વરિસથાઓ સરકાર વિકસાિી રહી છે. 

િાહનવરિહાર કચેરીમાં 20 જેટલી સેિાઓ કૅશલેસ બનતાં 
રાજરના 63 લાખથી િધુ નાગદરકોને લાભ થશે. અમદાિાદમાં 
વનમાયાણ થનારી િાહનવરિહાર કચેરી 39.40 કરોડના ખચવે 
બનશે. એટલું જ નવહ, ચાર માળનું આ ભિન 600 લોકોની 
ક્મતા ધરાિતો A\C હૉલ, 1000 િાહનોની ટેસટની 
સુવિધારુતિ હશે. રાજકોટમાં આશરે 9 કરોડના ખચવે આ કચેરી 
વનમાયાણ થશે. મુખરમંત્ીશ્ીએ આ સેિાઓ વિકસાિિા બદલ 
અવધકારીગણને અવભનંદન પાઠવરા હતા. મુખરમંત્ીશ્ીએ 
સામાનર નાગદરકની હાલાકીમાં રટા઼ડો થાર અને સુખાકારી િધે 
તે માટેની રાજર સરકારની કદટબદ્ધતા ફરી િાર દોહરાિી હતી. 
આ અિસરે રાજકોટ પ્રાદેવશક િાહનવરિહાર અવધકારીની કચેરી 
ખાતેથી રાજરકક્ાના િાહનવરિહાર મંત્ી શ્ી અરવિંદભાઈ 
રૈરાણી પણ જોડારા હતા. િાહનવરિહાર મંત્ી શ્ી પૂણવેશભાઇ 
મોદીએ જણાવરું હતું કે ગુજરાતમાં દરેક વજલ્ા મથકે વહીકલ 
દફટનેસ સદટયાદફકેટ સેનટર પષ્બલક પ્રાઇિેટ પાટયાનરવશપ (PPP)
ના ધોરણે ઊભાં કરિામાં આિશે. આ કારયાક્રમમાં ધારાસભર 
સિયાશ્ી અરવિંદભાઈ પટેલ, રાકેશભાઈ શાહ, અમદાિાદ 
મહાનગરપાવલકાના ડેપરુટી મેરર શ્ી ગીતાબહેન પટેલ સવહતના 
મહાનુભાિો ઉપષ્સથત રહ્ાં હતાં. •
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રૂચર્મોરીિી િૌય્ષરૂન્મ્માં િહીદ િૂરિીરોિે િીરાંજનલ
જા મ ન ગ ર  વ જ લ્ ા ન ા 

ભૂચરમોરીમાં અવખલ ગુજરાત 
રાજપૂત રુિા સંર દ્ારા આરોવજત 
શૌરયાકથામાં સહભાગી થઈ શહીદોને 
િીરાંજવલ આપતાં મુખરમંત્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે જણાવરું હતુંં કે, 
મહાન િીરો - રોદ્ધાઓન ેરાદ કરિા 
અન ેતઓેના ંપરાક્રમન,ે બવલદાનોને 
લોકો સમક્ રજૂ કરિા એ આપણું 
પરમ કતયાવર છે. દેશ અને સિધમયા 
માટે પોતાના જીિનની પરિા કરાયા 
િગર બવલદાનો આપનારા ગુજરાતના િીર સપૂતોની રશગાથા 
ગાિાની આ ધનર રડી છે. શરણે આિેલાની રક્ા કરિી એ ક્ાત્ 
ધમયા છે. ગુજરાત અને તેમાંર સૌરાષ્ટનો ઇવતહાસ આિા અનેક 
પ્રસંગોની સાક્ી પૂરે છે.

અપ્રવતમ શૌરયા, બવલદાન, સાહસ અન ેપરાક્રમની રટના એટલે 
જામ સતાજીની આગેિાનીમાં લડારેલું ભૂચરમોરીનું રુદ્ધ 
કાદઠરાિાડના કુરક્ેત્ સમાન છે. ભૂચરમોરીના રુદ્ધમાં આશરા 
ધમયા વનભાિિાને કાજે અનેક ક્વત્રો અહીં શહીદ થરા હતા. 
સતર, નરાર અને ધમયા માટે લડિાની આપણી ઊજળી પરંપરા રહી 

છે તેમ જણાિતાં મુખર મંત્ીશ્ીએ 
જામ રાિલ, જામ સત્તાજી, જામ 
દદષ્ગિજરવસંહજી, જામ અબડા 
અળભંગ ,  જામ ઉન્ડ િગેર ે 
શૂરિીરોને  રાદ કરી તેમની 
શૌરયાતાને વબરદાિી આદરાંજવલ 
અપયાણ કરી હતી.

ભારતના ભૂતપૂિયા િડા પ્રધાન 
સ િ ગ યા સ થ  અ ટ લ  વ બ હ ા ર ી 
િાજપરેજીની સમૃવતમા ંતા સશુાસન 
સપ્તાહ ઊજિાઇ રહં્ છે, તરારે 

ભારતમાંના સપૂત એિા િાજપેરીજીના શૌરયાને પણ મુખર 
મંત્ીશ્ીએ રાદ કરુિં હતુંં. િીર રોદ્ધાઓના શૌરયાથી દેશની રક્ા 
થાર છે અને એટલે જ દેશમાં સુશાસન, શાંવત અને વિકાસ સંભિ 
બન ેછે. ભારતમાતાના આિા િીર, સાહસી અન ેપરાક્રમી સપતૂોની 
કથાઓનું િાંચન, ગારન અને રસપાન થતું જ રહેિું જોઇએ તેમ 
મુખર મંત્ીશ્ીએ ઉમેરુિં હતુંં. આ પ્રસંગે રાજરમંત્ીશ્ી કીવતયાવસંહ 
િારેલા, પૂિયા મંત્ી અને ધારાસભરશ્ી ધમવેનદ્રવસંહ જાડેજા, વજલ્ા 
પંચારત પ્રમુખશ્ી ધરમશીભાઈ ચનીરારા, મેરર શ્ીમતી 
બીનાબહેન કોઠારી સવહતના આગેિાનો ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

ટીટબીટસ

ગુજરાત્માં 500 કેએલડીિો બાયોઈથેિોલ ્લાનટ સથપાિે
ગુજરાત સરકારનું સાહસ ગુજરાત આલકલીઝ ઍનડ કેવમકલસ 

વલવમટેડ-GACL અન ેભારત સરકારનુ ંસાહસ ગૅસ ઑથૉદરટી 
ઑફ ઇષ્નડરા વલવમટેડ-GAIL િચ્ચે રાજરમાં બારોઇથેનોલ 
પલાનટ સથાપિાના MoU ગાંધીનગરમાં સંપન્ થરા હતા. 
મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલની ઉપષ્સથતીમાં થરેલા આ 
MoU અંતગયાત ગુજરાતમાં અંદાજે ૧,૦૦૦ કરોડના રોકાણ 
સાથ ેપ૦૦ દકલોવલટર પ્રવતદદનની ક્મતાનો બારોઇથનેોલ પલાનટ 
સથપાશે. 

આ MoU પર GACLના મૅનેવજંગ દડરે્ટર શ્ી વમવલંદ 
તોરિણ ેઅન ેGAILના વબઝનસે ડેિલપમનેટ દડરે્ટર શ્ી એમ. 
િી. ઐરરે હસતાક્ર કરાયા હતા. િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ 
આતમવનભયાર ભારતના સંકલપ સાથે દેશમાં ક્રકૂડ ઑઇલની આરાત 
રટાડીને ફૉરેન એ્સચેનજની બચતના ઉદ્ેશથી આગામી ર૦રપ 
સુધીમાં પેટ્ોલમાં ર૦ ટકા ઇથેનોલ બલેષ્નડંગ માટેનો રોડ મૅપ 
લૉનચ કરયો છે. ગુજરાતમાં GACL અને GAILના સંરુકત 
સહરોગથી સથપાનારો આ બારોઇથેનોલ પલાનટ િડા પ્રધાનના 
આ લક્રને વસદ્ધ કરી આતમવનભયાર ગુજરાતથી આતમવનભયાર 

ભારતની નેમ સાકાર કરિામાં મહત્િપૂણયા પદરમાણ બનશે. 
આ પલાનટમાં ફીડસટૉક તરીકે મકાઈ કે ચોખાના ભૂસાંનો 

ઉપરોગ કરીને ઈકોફ્ેનડલી ટેક્ોલૉજી દ્ારા 500 કેએલડી (દકલો 
વલટર પ્રવતદદિસ) બારોઈથેનોલનું ઉતપાદન કરિામાં આિશે. 
બાર-પ્રોડ્ટ તરીકે અંદાજે 135 કેટીપીએ જેટલું પ્રોટીન-રીચ 
ઍવનમલ ફીડ અન ે16.50 કેટીપીએ જટેલુ ંકૉનયા-ઑઇલ પ્રાપ્ત થશ.ે

આ બારોઈથેનોલ પલાનટથી અંદાવજત િાવરયાક રૂ. 1500 કરોડનું 
ટનયા ઓિર થશ ેઅન ેઅદંાજ ે700 લોકોન ેપ્રતરક્ કે પરોક્ રોજગારી 
મળશે. આ ઉપરાંત ક્રકૂડ ઑઇલની આરાત રટિાને લીધે ફોરેન 
એ્સચેનજમાં દર િરવે અંદાજે 70 વમવલરન રુએસ ડૉલર જેટલી 
બચત પણ થશે. એટલું જ નવહ, ખેડૂતો પાસે મોટા પારે મકાઈની 
ખરીદી કરિામાં આિતા તેમના માટે આિકના નિા દ્ાર ખૂલશે 
તથા મકાઇ પકિતા ખેડૂતોની આવથયાક સમૃવદ્ધ પણ િધશે. 

આ MoU સાઇવનંગ પ્રસંગે મુખર મંત્ીશ્ીના મુખર 
અગ્સવચિ શ્ી કૈલાશનાથન, અવધક મુખર સવચિશ્ી પંકજ જોરી, 
GAILના સીએમડી શ્ી મનોજ જૈન તથા િદરષ્ઠ અવધકારીઓ 
પણ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •
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રાજકોટ સિાન્મિારાયણ ગુરુકુળ્માં અમૃત સંકલપ સ્મારોહ
સમગ્ દેશમાં ચાલી રહેલી ૨૮૦થી િધુ કારયારત ગુરકુળોની 

માતૃસંસથા એિી રાજકોટષ્સથત સિાવમનારારણ ગુરકુળ સંસથાને 
૭૫ િરયા પૂણયા થિાના અિસરે આરોવજત ‘અમૃત સંકલપ 
સમારોહ’માં ઉપષ્સથત રાજરના મહામવહમ રાજરપાલ શ્ી 
આચારયા દેિવ્રતજીના હસતે ગુરકુળના નૂતન છાત્ાલર ભિનનું 
ભૂવમપૂજન કરારું હતું.

પ્રાચીન સમરથી ભારત િરયામા ંભારતીર સસંકૃવતના જતન અને 
સંિધયાન માટે કારયારત ગુરકુળ પરંપરાને િણયાિતાં રાજરપાલશ્ીએ 
ઉમેરુિં હતું કે, સુસંસકૃત સમાજના વનમાયાણ અને વિદ્ાથથીઓમાં 
ચાદરત્રિાન ગુણો અને કૌશલરેાના વસંચન સાથે, સમાજ માટે 
ઉપરેાગી થિાના જીિનધરેરને સમવપયાત નાગદરકોનું વનમાયાણ હાલ 
પણ કરી રહી છે તે અવભનંદનને પાત્ છે. 

આ તકે ઉદ્ોગપવત શ્ી ધીરભાઇ કોટદડરા દ્ારા રાજકોટ ખાતે 
કનરાઓ માટે સૌપ્રથમ ગરુકુળ પ્રારંભ કરિાના સકંલપ સાથ ેરૂ. ૫૧ 
લાખના રોગદાનન ેઆિકારી આ કારયા થકી રાષ્ટની માતાઓ અને 
બહેનોમાં પણ ભારતીર સંસકૃવતના ઉચ્ચ સંસકારોના વસંચન થકી 
ભારતીર પરંપરા અને સંસકૃવતના જતન અને સંિધયાનમાં અનેરં 
રોગદાન વસદ્ધ થશે તેિા શુભાવશર રાજરપાલશ્ી દેિવ્રતજીએ 

પાઠવરા હતા. આચારયાશ્ી દેિવ્રતજીએ સંસથાનાં ૭૫ િરયા પૂણયા 
થિાના અિસરે અમૃત સકંલપ મહોતસિના મોનોગ્ામના લૉષ્નચંગ 
સાથ ેરાષ્ટના વનમાયાણમા ંઆવથયાક, સામાવજક કલરાણ અન ેશકૈ્વણક 
રોગદાન આપી સમાજ માટેના ઋણને ચૂકિિા તતપર રહેિા 
ઉપષ્સથત સૌને અનુરોધ કરયો હતો. 

આ તકે રાજરપાલ શ્ી દેિવ્રતજીએ સંસથાની મુલાકાત લઇ 
સંસથાની કામગીરી જોઇ સંતોર વરતિ કરતા રૂ. ૫ લાખ ૫૧ 
હજાર રૂવપરાનું અનુદાન જાહેર કરુિં હતું. આ ઉપરાંત તેઓએ 
સંસથાના નૂતન છાત્ાલરનું ભૂવમપૂજન કરુિં હતું અને સંસથા ખાતે 
ગૌમાતાનું પૂજન પણ કરુિં હતું. •

િાલસુરા્માં નિદ્ુત નિિેરજ્ઞતા ટ્ેનિંગિી પાનસંગ આઉટ પરેડ
ભારતીર નૌસેના િાલસુરા 

ખાતે વિદ્ુત વિશેરજ્તા પાઠ્યક્રમ 
O175નો  દ ીક્ ાંત  સમાર ોહ 
‘પાવસંગ આઉટ પરેડ’ કારયાક્રમ 
રાજરપાલ શ્ી આચારયા દેિવ્રતના 
અધરક્સથાને રોજારો હતો. આ 
પરેડ કારયાક્રમમાં ૩૬ અવધકારીઓને 
વિદુ્તીર વિશેરજ્તા પાઠ્યક્રમની 
૯૪ સપ્તાહની પ્રોફેશનલ ટ્વેનગં પણૂયા 
કરાયા બાદ એમટેકની ઉપાવધ આપિામાં આિી હતી. 

આ તકે રાજરપાલશ્ીએ પરેડમાં સંવમવલત જિાનોને ઉતકૃટિ 
અભરાસ માટે તેમ જ તેમની કારદકદથીમાં આ મહત્િપૂણયા ઉપાવધ 
મળેિિા બદલ અવભનંદન પાઠવરા ંહતા,ં સાથ ેજ રાજરપાલશ્ીએ 
ટ્ેવનંગ પ્રાપ્ત કરનાર સિવે અવધકારીઓને પોતાના જ્ાનને રાષ્ટસેિા 
માટે સમવપયાત કરિા, સતરના માગયા પર ચાલિા તેમ જ ધમયાના 
આચરણ સાથે પોતાની જિાબદારીને સમપયાણ ભાિનાથી 
વનભાિિાની અભરથયાના વરતિ કરી હતી.

રાજરપાલશ્ીએ નૌસેના િાલસુરાના સેનાનીઓની અદમર 

રાષ્ટભાિનાની પ્રશંસા કરતાં 
covid-19 મહામારીના સમરમાં 
પણ પ્રવતબંધો સાથે વશક્ણ પ્રાપ્ત 
કરનાર સિ વે તાલીમાથથીઓને 
સિયોત્તમ વરાિસાવરક કૌશલર અને 
નેતૃતિ વિશેરતાઓને દેશસેિામાં 
નરોછાિર કરિા તથા શૌરયા, િીરતા, 
સાહસ દ્ારા આ જિાનોને કમયારોગી 
બનાિિા અન ેપ્રાપ્ત જ્ાનન ેરાષ્ટસિેા 

માટે સમવપયાત કરિા રાજરપાલશ્ીએ સૈવનકોને હાકલ કરી હતી.
આ પ્રસંગે રાજરપાલશ્ીએ વશક્ણ, ખેલ અને ઈતર 

પ્રવૃવત્તઓમાં ઉતકૃટિ પ્રદશયાન કરનાર અવધકારીઓને પુસતક તેમ જ 
ટ્ૉફી દ્ારા સનમાવનત કરાયા હતા. આ ટે્વનગંમા ંભારતીર નૌસનેાના 
૩૦ અવધકારી તેમ જ વમત્ દેશો બાંગલાદેશ, મરાનમાર, રાના, 
મોરેવશરસના છ આંતરરાષ્ટીર અવધકારીઓ પણ સામેલ હતા. 
સમારોહમાં નૌસેનાના ૫૦ જિાનો દ્ારા રાજરપાલશ્ીને ગાડયા 
ઑફ ઑનર પ્રદાન કરિામાં આવરું હતું. રાજરપાલશ્ીએ િૉર 
મેમોદરરલ ખાતે શ્દ્ધા સુમન અપયાણ કરાયા હતા. •
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ગાંધીિગર્માં IITEિો ચોથો દીક્ાંત સ્મારોહ યોજાયો 

ભારતીર વશક્ક પ્રવશક્ણ સસંથાન, ગાધંીનગરના ચોથા દીક્ાતં 
સમારોહમા ંગજુરાતના રાજરપાલ શ્ી આચારયા દેિવ્રતે પદિીધારક 
વિદ્ાથથીઓને શુભેચછા પાઠિી ઉજ્જિળ ભાવિ જીિનની કામના 
કરી હતી. રાજરપાલશ્ીએ વશક્કના કમયાને સૌથી િધુ કદઠન અને 
સૌથી િધુ જરૂરી કારયા ગણાિતાં જણાવરું હતું કે, વશક્ક જ સમાજ 
વનમાયાણ અને ચદરત્ વનમાયાણનું કારયા કરે છે. ભારતના િડાપ્રધાન 
અને ગુજરાતના તતકાલીન મુખરમંત્ી શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ 
શ્ેષ્ઠ-કૌશલરિાન, જ્ાનસંપન્ વશક્કોના વનમાયાણ માટે ઇષ્નડરન 
ઇષ્નસટટરૂટ ઑફ ટીચસયા એજરકેુશન IITEની સથાપના કરી સપનું 
સેવરું હતું. આ સપનાને સાકાર કરી શ્ેષ્ઠ વશક્ક વનમાયાણનું કારયા 
આ સંસથા દ્ારા થાર તેિો ભાિ વરતિ કરયો હતો.

રાજરપાલશ્ીએ શતપથ બ્રાહ્મણ ગ્ંથનો ઉલ્ેખ કરી જણાવરું 
હતુ ંકે, બાળકના જીિનમા ંત્ણ ગરુ છે. માતા-વપતા અન ેઆચારયા. 
આ ત્ણેર ગુર બાળકનો શારીદરક-માનવસક સતરે વિકાસ સાધી 
શ્ેષ્ઠ, જ્ાન સંપન્, સંસકારિાન અને ચાદરત્રિાન નાગદરકોનું 
વનમાયાણ કરે છે. બાળકની ગ્હણશવતિ સૌથી તેજ હોર છે. આચાર-
વિચારથી બાળક વશક્કનું અનુસરણ કરે છે તરારે વશક્કોની 
જિાબદારી અતરવધક િધી જાર છે. વશક્કનો જીિનવરિહાર જ 
વિદ્ાથથીઓ માટે સૌથી મોટો ઉપદેશ છે.

આ પ્રસંગે મહત્િની જાહેરાત કરતાં  વશક્ણ મંત્ી  
શ્ી વજતેનદ્રભાઇ િારાણીએ જણાવરું હતું કે, ધો. ૯થી ધો. ૧૨ના 
અભરાસક્રમમાં પ્રાકૃવતક ખેતી વિરર સામેલ કરિામાં આિશે. 
વિદ્ાથથી પોતાના અભરાસક્રમમા ંઅલગથી પ્રોફેશનલ અભરાસક્રમ 
પસંદ કરતા હોર છે, તરારે સિરોજગાર મેળિી શકાર તેિા સાત 
અભરાસક્રમો સામેલ કરિાનું આરોજન રાજરના વશક્ણ વિભાગે 
રાજરપાલશ્ીના માગયાદશયાન અને મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટેલના નેતૃતિ હેઠળ કરુિં છે. જે પૈકી કૃવર અંતગયાત પ્રાકૃવતક ખેતી 
એટલે કે ગાર આધાદરત ખેતી વિરરનો ઉમેરો કરિામાં આવરો 
છે. રાજરના ખડેતૂોનો ખચયા રટાડી આિક બમણી કરિાની દદશામાં 

આ અભરાસક્રમ ખૂબ ઉપરોગી સાવબત થશે. આિનારા સમરમાં 
રાજરપાલશ્ી અને મુખરમંત્ીશ્ીના માગયાદશયાન હેઠળ રાજરની 
વિવિધ કૉલેજો-રુવનિવસયાટીઓમાં પ્રાકૃવતક ખેતી સંદભવે વિવિધ 
સેવમનાર રોજાશે. ‘શોધ’ રોજના અંતગયાત વિવિધ વિરરોના 
સંશોધકોને નિાં-નિાં સંશોધનો માટે સહાર આપિામાં આિે છે. 
હિેથી પ્રાકૃવતક ખેતી શાખાના સંશોધકોને પણ ‘શોધ’ રોજના 
અંતગયાત સહાર મળે તેિું આરોજન કરિામાં આવરું છે. 

રાજર વશક્ણ મંત્ી શ્ી કુબેરભાઈ ડીંડોરે પદિી પ્રાપ્ત કરનારા 
સૌ વિદ્ાથથીઓને શુભેચછા આપતાં કહ્ં કે, આ એક ઐવતહાવસક 
અિસર છે. મુખરમંત્ીશ્ી અને દેશના િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોદીના દૃષ્ટિિંત આરોજન અને નેતૃતિના પદરણામે િરયા 
૨૦૦૦માં સથપારેલ આ સંસથાન આજે િટવૃક્ બની ગરું છે. આ 
રુવનિવસયાટી સામાનર રુવનિવસયાટી નહીં, પણ અભરાસક્રમ સાથે 
ઈષ્નટગ્ેટેડ અભરાસક્રમ પૂરો પાડીને વરવતિતિ રડતર માટે પણ 
ઉમદા સેિાઓ આપી રહી છે તેમ આપ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છો.

આ સમારોહમાં રાજરપાલશ્ીના હસતે ૭૨૫ જેટલા 
વિદ્ાથથીઓને બી.એ., બીએડ., બી.એસસી., બીએડ., એમ.એ., 
એમ.એસસી., એમ.એડ., એમ.એ. અને એમ.એસસી. ઇન 
એજરુકેશનની પદિી એનારત કરાઇ હતી. આ ઉપરાંત 
IITEમાથંી વશક્ણ વિદ્ાશાખામા ંસશંોધન અભરાસ પણૂયા કરનાર 
સૌપ્રથમ 3 દરસચયા સકૉલરન ેપીએચ.ડી.ની પદિી એનારત કરિામાં 
આિી હતી. તેમ જ તમામ ફેકલટીમાં પ્રથમ, દદ્તીર અને તૃતીર 
ક્રમ વિજેતાને મેડલ આપી સનમાવનત કરિામાં આવરા હતા.

આ પ્રસંગે િાઇસ ચાનસેલર ડૉ. હરયાદ પટેલ, ડીન ડૉ. કલપેશ 
પાઠક, IITEના રવજસટ્ાર ડૉ. વહમાંશુભાઈ પટેલ, IITEના 
ઍકેડૅવમક અને એષ્્ઝ્રુદટિ કાઉષ્નસલના સભરો, વિવિધ 
રુવનિવસયાટીના કુલપવતશ્ીઓ, વશક્ણવિદો, અધરાપકો તેમ જ 
વિદ્ાથથીઓ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •
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િડોદરા િહેરિે જેરટંગ ્મિીનસ અપ્ષણ
કોરાનાકાળમાં લોકોને સિચછતાનું 

મહત્િ સમજારુ છે. સફાઇકમથીઓની 
જહેમતને લીધે જ કોરોના પર વનરંત્ણ 
રાખી શકાર છે. આિા સમરે સફાઇ માટે 
આિશરક સાધન-સુવિધાઓમાં િધારો 
કરીન ેશહેરની સિચછતા િધારિામા ંઆિી 
રહી છે. 

સામાવજક નરાર અને અવધકાદરતા 
મંત્ી શ્ી પ્રદીપભાઈ પરમારે િડોદરા 
મરુવનવસપલ કૉપયોરેશન દ્ારા રૂ. ૧.૩૨ 
કરોડના ખચવે ખરીદિામાં આિેલા ત્ણ 
જદેટંગ મશીન િાહનોનુ ંલોકાપયાણ કરુિં હતંુ. 
તેમણે 'મારી બીટ, સિચછ બીટ' અંતગયાત 
સફાઇ કામદારો અને રોગ વશવબરના 
રોગગુરઓને સનમાવનત કરાયા હતા.

મંત્ીશ્ીએ જણાવરંુ કે કોરોનાના સમરે 

કોઇ કોઇના સંપક્કમાં નહોતું આિી શકે 
એમ છતાં તરારે સફાઇ કામદારોએ શહેરને 
સિચછ રાખી નાગદરકોના આરોગરની 
વચંતા કરી છે. રોગગુરએ રોગ દ્ારા 
લોકોને નીરોગી રહેિાનું માગયાદશયાન પૂરં 
પાડ્ું છે. 

આ ક ાર યા ક્રમમ ાં  મ વહલ ા  અને 
બ ાળ વિક ાસ  ર ાજરમંત્ ી  શ્ ીમત ી 
મનીરાબહેન િકીલ, સાસંદ શ્ીમતી 
રંજનબહેન ભટ્, સફાઇ કામદારો અને 
રોગગુરઓ ઉપષ્સથત રહ્ાં હતાં. •

ગુજરાતે ડ્ગસ રરિૉડ્ષ પૉનલસી બિાિી
રાજરમાં કારદો અને વરિસથા 

જાળિિામાં પોલીસ વિભાગ રાઉનડ ધી 
ક્ૉક કામ કરે છે. ટાઢ, તડકો કે િરસાદ 
હોર તેમની ફરજ વનષ્ઠાપૂિયાક બજાિે છે. 
િાસતિમાં પદરિારની તુલનામાં કારદો 
અને વરિસથાની ષ્સથવત જાળિિાને 
પ્ર ાથ વમકત ા  આપિા  બદલ અને 
જનસામાનર સખુની નીંદર માણી શકે એિું 
િાતાિરણ ઊભું કરિા માટે પોલીસ 
કમયાચારીઓનુ ંસનમાન કરિુ ંરટે. તાજતેરમાં 
ગૃહ રાજરમંત્ી શ્ી હરયાભાઈ સંરિી અને 
સાંસદ શ્ી સી. આર. પાટીલના હસતે 

સુરતમાં શ્ેષ્ઠ કામગીરી કરનારા પોલીસ 
જિાનોને પોલીસ શૌરયા પુરસકારથી 
સનમાવનત કરારા હતા. 

સમગ્ દેશમાં સૌપ્રથમ ગુજરાતે ડ્ગસ 
દરિૉડયા પૉવલસી બનાિી હોિાનો ઉલ્ેખ 
કરતાં ગૃહ રાજરમંત્ી શ્ી હરયાભાઈ 
સંરિીએ જણાવરું હતું કે, રાજરમાં ૬૩ 
દદિસમાં ૬૭ કેસોમાં ૧,૩૫૦ કરોડનું 
ડ્ગસ પકડીને ગુજરાત પોલીસે શ્ેષ્ઠ 
કામગીરી કરી છે. રાજરની શાંવત, 
સલામતી અને સુરક્ાએ ગુજરાતની 
પોલીસને આભારી છે. આગામી સમરમાં 

પોલીસ કમયારોગીને રહેિા માટે મકાનો 
મળી રહે તે માટે હાઉવસંગ પૉવલસી 
બનાિિાની દદશામાં આગળ િધી રહ્ા 
છીએ. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્ી સી. આર. 
પાટીલે જણાવરું હતું કે, સારબર ક્રાઇમ 
દડટે્શન કરિા માટે અદ્તન ટેક્ોલૉજી 
સાથેનાં સાધનો સુરતને મળે તે માટે 
વરિસથા કરિામાં આિશે. 

આ પ્રસંગે કોરોનાકાળ દરમરાન 
કોરોના સંક્રમણના કારણે શહીદ થરેલા 
પદરિારજનોને સનમાવનત કરારા હતા. 
આ ઉપરાંત શહેરના શ્ેષ્ઠીઓને પણ 
સનમાવનત કરારા હતા.

આ પ્રસંગે કૃવરમંત્ી શ્ી મુકેશભાઈ 
પટેલ, ધારાસભર સિયા શ્ી ઝંખનાબહેન 
પટેલ, સંગીતાબહેન પાટીલ, અરવિદંભાઇ 
રાણા, પ્રિીણભાઇ ધોધારી, કાંવતભાઈ 
બલર, પોલીસ કવમશનર શ્ી અજર તોમર, 
અવધક પોલીસ કવમશનરશ્ી શરદ વસરંલ 
તથા પ્રિીણ મલ તેમ જ ઉચ્ચ પોલીસ 
અવધકારીઓ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

સ્માચાર નિિેર
" િીરિ રાિલ

økwshkík ૧ જાનયયુઆરી, ૨૦૨૨88



સુરત્માં ઓપિ જેલિું નિ્મા્ષણ કરાિે
ક્વણક આિશેમા ંગનુો આચરી જલેમાં 

આવરા બાદ જલે તતં્ના સિંદેનાતમક કારયાને 
લીધ ેઅનકે કેદીઓના જીિનમાં આમલૂ 
પદરિતયાનો આવરાં છે. તમેન ેનિી ચતેના 
આપિા સાથ ેસમાજમાં ઉન્ત મસતક રાખી 
જીિી શકે તે રીતે કેદીઓને જેલમાં 
પ્રોતસાવહત કરિામા ંઆિ ેછે. તાજતેરમાં 
લાજપોર મધરસથ જલેના બદંીિાનો માટે 
ઍમબરુલનસ તથા લાજપોરથી સરુતની વસટી 
બસસિેાન ેગૃહ રાજર મતં્ી શ્ી હરયાભાઇ 
સરંિી તથા કૃવર રાજર મતં્ી શ્ી મકેુશભાઈ 
પટેલે લાજપોર મધરસથ જેલ ખાતથેી લીલી 
ઝંડ ી  આપી પ્રસથાન કરાવરું  હતું . 
મતં્ીશ્ીઓએ નિસારી સબ-જલે ખાતે જલે 
આિાસો તથા બગીચાના લોકાપયાણની 
તકતીઓનુ ંઅનાિરણ કરુિં હતુ.ં 

આ પ્રસંગે ગૃહ રાજર મંત્ી શ્ી 
હરયાભાઈ સંરિીએ જણાવરું  હતું  ક ે, 
આગામી સમરમાં સુરત વજલ્ામા ંઓપન 

જેલનું  વનમા યાણ કરિામ ાં  આિશે . 
મંત્ીશ્ીના હસતે જેલના બંદીિાનોના 
શારીદરક અને માનવસક સિાસ્થર માટે 
વજમ્ને વશરમ તથા રાજર સરકારની 

પેપરલેસ પદ્ધવત દ્ારા સીધી હાઈ કોટયામાં 
અરજી થઈ શકે તે માટે નિવનવમયાત 
ઈ-ફાઈવલંગ સેનટરનું લોકાપયાણ કરિામાં 
આવરું હતું. •

ટોકયો પૅરાનલપમપક નિજેતા રાનિિા પટેલિું નિિેર સન્માિ

ગુજરાતમાં રમતગમતને સવિશેર 
મહત્િ રાજર સરકાર ે આપરું  છ ે. 
રમતગમતને પ્રોતસાવહત કરિા િડાપ્રધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ 'ખેલ મહાકુંભ'નો 
આરંભ કરયો. જેનાં ફળ સિરૂપે ગુજરાતના 
ખેલાડીઓ વિવિધ રમતોમાં રાષ્ટીર અને 

આંતરરાષ્ટીર સતરે ઉતકૃટિ પ્રદશયાન કરી 
ર હ્ ા  છ ે.  ત ા જે ત ર મ ાં  ટ ો ક ર ો 
પૅરાવલષ્મપ્સમાં - 2020 ટેબલ ટેવનસની 
સપધાયામાં દેશનું ગૌરિ િધારનાર અને 
ઇવતહાસ રચનાર ગુજરાતી ખેલાડી શ્ી 
ભાવિનાબહેન પટેલને દદવરાંગ ખેલ 

પ્રવતભા ઍિૉડયા અંતગયાત ત્ણ કરોડ 
રૂવપરાનો ચેક આપીને વિશેર સનમાન 
કરુિં હતું. 

આ પ્રસંગે રમતગમત મંત્ી શ્ી 
હરયાભાઈ સંરિીએ જણાવરું હતું કે ''કોઇ 
દદવરાગં મવહલા ખલેાડીએ ટેબલ ટેવનસમાં 
મેડલ જીતરો હોર તેિંુ પ્રથમિાર બનરંુ છે. 
પૅરા ટેબલ ટેવનસ સપધાયામાં (ક્ાસ-૪) 
ફાઇનલ મૅચમાં ગુજરાતની ટેબલ ટેવનસ 
સટાર ભાવિના પટેલે ચીનના ખેલાડીને 
હરાિીને વસલિર મેડલ જીતરો હતો અને 
રાજર અને દેશનું નામ સમગ્ વિશ્વમાં 
ગુંજતુ કરુિં હતું. 

આ પ્રસંગે ભાવિનાબહેન પટ ેલે 
ખલાડીઓને શીખ આપતાં જણાવરું હતું 
કે, તમે જે ધરેર પર પહોચિા માગો છો 
એ લક્ર પર પહોચિા માટે હંમેશા ં
કદટબદ્ધ રહો. •

સ્માચાર નિિેર
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લોકો સુધી પહોંચિાિો હેતુ ‘સેિા સેતુ’
સાચો લાભાથથી સરકારી સહારથી 

િંવચત ન રહે એિા હેતુથી કામ કરતી 
રાજર સરકારે લોકો સધુી પહોંચિા સિેાને 
સેતુ બનાવરો છે. રાજર સરકારે વિવિધ 
સેિાઓને એક જ છત્ હેઠળ લોકોના 
રરઆંગણે પહોંચાડિી શરૂ કરી છે. આ 
પારદશથી પ્રશાસનની પ્રતીવત લાભાથથીની 
જીભે રમી રહી છે. તાજેતરમાં સુરતના 
પુણા ગામે કૃવર રાજરમંત્ી શ્ી મુકેશભાઈ 
પટેલના અધરક્સથાને સેિા સેતુ કારયાક્રમ 
આરોવજત આરોવજત કરારો હતો. 

સરકારે પ્રજાવહતમાં લીધેલા વનણયારો 
વિરે કૃવર રાજરમંત્ીશ્ીએ જણાવરું હતું 
કે, મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના 
નેતૃતિ હેઠળ ૧૦૦ દદિસના રોડ મેપ 
મુજબ સમગ્ રાજરમાં ૨૫૦૦થી િધુ 
સેિ ા  સેતુ  ક ાર યાક્રમ થકી  લોક ોની 
સમસરાઓનું વનરાકરણ લાિીશું. 

પુણામાં રહેતા ધનજીભાઈ િાણીએ 
પ્રવતભાિ આપતાં જણાવરું હતું કે સેિા 
સેતુ કારયાક્રમ થકી આિકનો દાખલો માત્ 
૪૦ વમવનટમાં જ મળતાં સમરનો વરર 
થતા બચી ગરો. માગયાદશયાન સાથે ઓછા 
સમરમાં  ક ામ પણ થઈ ગરું .  હંુ 
સંિેદનશીલ સરકારનો આભારી છું કે 

તેમણે મારી અનેક દદિસોની મજૂરી 
બચાિી, જેથી હું પદરિારનું ગુજરાન 
ચલાિી શકું છું. 

જરારે સેિા સેતુમાં સટ્ીટ િેનડસયા 
આતમવનભયાર વનવધ રોજનામાં અરજીને 
સથળ પર જ મંજૂરી મળતાં આનંદદત 
લક્માબહેન સપકાળેએ ઋણસિીકાર 
કરતાં જણાવરું હતું કે હું પુણા ગામમાં 
ફળો િેચી ૮ સભરોના પદરિારનું 
ભરણપોરણ કરં  છું .  સેિા  સેતુમાં 

પ્રધાનમંત્ી સટ્ીટ િેનડસયા આતમવનભયાર 
વનવધ રોજના થકી રાજર સરકાર ૧૦ 
હજારની ૭% સબવસડી સાથે લોન 
આપશે. આ આવથયાક સહારથી ફળ 
િેચાણના વરિસારમા ંઉપરોગી સાધનોની 
ખરીદી કરિામાં અને પદરિારનું ગુજરાન 
ચલાિિામાં મને આવથયાક સહાર મળશે.

આ કાર યાક્રમમાં  ધ ાર ાસભર શ્ી 
દકશોરભાઈ કાનાણી સવહત શહેરીજનો 
અને લાભાથથીઓ હાજર રહ્ા હતા. •

િગરરચિાિી કા્મગીરી િેગિંતી બિાિાિે
શહેરી વિકાસ અથયાતંત્નું ચાલકબળ 

છે. શહેરોમાં જેમ સુવિધા િધુ તેમ તેનો 
અથયાતંત્માં ફાળો િધુ. તેથી જ રાજર 
સરકાર શહેરોમાં વિકાસલક્ી કામગીરી 

ઉપર સવિશેર ધરાન આપી રહી છે. 
તાજેતરમાં ગાંધીનગરમાં શહેરી વિકાસ 
અને શહેરી ગૃહ વનમાયાણ રાજર મંત્ી શ્ી 
વિનોદભાઇ મોરદડરાના અધરક્સથાને 

રાજરના મહાનગરોના ટી.પી.ઓ.ની 
કામગીરી અગં ેસમીક્ા બઠેક રોજાઇ હતી. 

નગરરચના રોજનાઓની કામગીરી 
િધુ િેગિંતી બનાિાશે તેમ જણાિી મંત્ી 
શ્ી વિનોદભાઇ મોરદડરાએ રાજરના 
શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ વનમાયાણ 
વિભાગના તાબા હેઠળના નગર આરોજન 
અને મૂલરાંકન ખાતાના રાજરનાં સાત 
મહાનગર અમદાિાદ, િડોદરા, સુરત, 
રાજકોટ, ભાિનગર, જામનગર અને 
ગાંધીનગરના નગરરચના અવધકારીઓ 
સાથે કામગીરીની સમીક્ા કરી હતી. •

સ્માચાર નિિેર
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િાંસદા્માં આરદજાનત ખેડૂતોિે ખેતીલક્ી સાધિસહાય

સરકારે આદદિાસી સમાજના ઉતથાનની સાથે અનર વિકવસત 
સમાજ સમકક્ બનાિિા િનબંધુ કલરાણ રોજના-2 અમલી 
બનાિી છે. તાજેતરમાં નિસારીના િાંસદા તાલુકાના કાિડેજ 
ગામે આદદજાવત વિકાસ મંત્ી શ્ી નરેશભાઈ પટેલ તથા કલપસર 
અને મતસરોદ્ોગ મંત્ી શ્ી વજતુભાઈ ચૌધરીએ આદદિાસી 
કલરાણની જુદી જુદી રોજનાઓ અંતગયાત આદદિાસી વિસતારના 
ખેડૂતોને ખેતીલક્ી રોજનાની દકટ, દુધાળા પશુસહાર મંજૂરી પત્ 
અને ચેક વિતરણ કરાયા હતા. 

આ પ્રસંગે આદદજાવત વિકાસમંત્ી શ્ી નરેશભાઈ પટેલ ે
જણાવરું હતું કે, અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીના આદદિાસી 
વિસતારમાં િનબંધુ રોજના થકી રાજર સરકારે સિાિંગી વિકાસ 
કરયો છે. તેમણ ેરાજર સરકારની આદદજાવત કલરાણલક્ી અનકેવિધ 
રોજનાઓની જાણકારી આપી હતી. આ પ્રસંગ ેમતં્ી શ્ી વજતભુાઈ 
ચૌધરીએ આદદિાસી બાંધિોને સરકારની રોજનાઓનો લાભ 
લેિા અનુરોધ કરયો હતો. આ અિસરે અગ્ણીઓ તેમ જ 
લાભાથથીઓ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

કૅપમબ્રજ પાટ્ષિરનિપ ફૉર એજયુકેિિ 
સાથે સ્મજૂતી કરાર 

વિદ્ાથથીઓને આંતરરાષ્ટીર કક્ાનું વશક્ણ મળે તે માટે રાજર 
સરકાર વિદેશી રુવનિવસયાટીને રરઆંગણે લાિી રહી છે. 
તાજેતરમાં ગાંધીનગરમાં વમશન સકકૂલ ઑફ એ્સલનસ માટે 
સિયોત્તમ અભરાસક્રમ રડિા રાજર સરકારના વશક્ણ વિભાગ 
અને કૅષ્મબ્રજ પાટયાનરવશપ ફૉર એજરુકેશન િચ્ચે સમજૂતી કરાર 
કરિામાં આવરો હતો.

વશક્ણમંત્ી શ્ી વજતેનદ્રભાઈ િારાણીએ કહ્ં કે, એમઓરુનો 
હેતુ આંતરરાષ્ટીર શૈક્વણક ધોરણોને ધરાને રાખી ધોરણ-૬થી 
૧૨ના વિદ્ાથથીઓ માટે સિયોત્તમ અભરાસક્રમ તૈરાર કરિાનો 
છે. વિદ્ાથથીઓ િધુ કૌશલરિાન બને તે માટે અંગ્ેજીનું વશક્ણ 
તેમ જ દદ્ભારી માધરમથી વશક્ણ આપિામાં આિશે.

તદુપરાંત િલડયા બૅનકની વમશન ટીમે વમશન સકકૂલસ ઑફ 
એ્સલનસ દ્ારા આિનારાં પાંચ િરયામાં રાજરની લગભગ 
20,000 સરકારી શાળાઓનું આમૂલ રૂપાંતરણ કરિા માટે અને 
િૈવશ્વક સુવિધાઓ આપિા માટે વશક્ણ મંત્ી શ્ી વજતેનદ્રભાઇ 
િારાણી અને રાજરકક્ાના મંત્ી શ્ી કીવતયાવસંહ િારેલા સાથે 
ચચાયાવિચારણા કરી હતી. •

્માંગરોળ્માં સરકારી સેિાઓિો 
ઘરઆંગણે લાર

ગુજરાતનાં રરેણાં સમાન ગામડાના લોકોને વિવિધ સરકારી 
સેિાઓ અને પ્રમાણપત્ો માટે શહેર કે તાલુકા વજલ્ા મથકના 
ધક્કા ખાિા ન પડે તેની દરકાર રાજર સરકારે લીધી છે. 
જૂનાગઢના માંગરોળ તાલુકાના કાલેજ ગામે પાંચ ગામોનો સેિા 
સેતુ કારયાક્રમ પશુપાલન અને ગૌસંિધયાન રાજરમંત્ી શ્ી દેિાભાઇ 
માલમની ઉપષ્સથવતમાં રોજારો હતો. 

સાતમા તબક્કાના સેિાસેતુનો પ્રારંભ કરાિતાં પશુપાલન 
અને ગૌસંિધયાન રાજરમંત્ી શ્ી દેિાભાઇ માલમે જણાવરું હતુ 
કે રરઆંગણે વિવિધ ૫૬ સેિાઓનો લાભ આપિામાં આિી 
રહ્ો છે, જેના માટે સેિાસેતુનો લાભ લેિા જણાવરું હતુ.•
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પાણીપુરિઠાિી રૂ. ૨૮૨ કરોડિી 
યોજિાઓિું લોકાપ્ષણ 

કચછની િાત આિે એટલે આંખો સમક્ રણનું વચત્ ઊપસી 
આિે, માટે જ ગુજરાત સરકાર કચછની કારાપલટ કરિા માગે 
છે. કચછને પાણીદાર કરિા ભુજના રદ્રમાતામાં આરોગર અને 
પાણી પુરિઠા મંત્ી શ્ી ઋવરકેશભાઇ પટેલની ઉપષ્સથવતમાં રૂ. 
૨૮૨ કરોડના ખચવે પાણીપરુિઠા વિભાગની વિવિધ રોજનાઓનું 
ગજુરાત વિધાનસભાના ંઅધરક્ા ડૉ. નીમાબહેન આચારવે લોકાપયાણ 
તેમ જ ખાતમુહૂતયા કરુિં હતું. 

આ તકે ડૉ. નીમાબહેન આચારવે જણાવરુ ંહત ુકે ટપપર વસચંાઇ 
રોજના થકી અંજાર તાલુકા ઉપરાંત ભુજને પણ લાભ થશે. મંત્ી 
શ્ી ઋવરકેશભાઇ પટેલે જણાવરું હતું કે રાજર સરકારની નેમ છે 
કે િરયા ૨૦૨૪ સુધીમાં રાજરના તમામ રરોને નલ સે જલ 
રોજનાથી જોડી દેિા. જે અંતગયાત કચછ વજલ્ામાં માચયા ૨૦૨૨ 
સુધીમાં એક પણ રર નળ િગરનું નવહ રહે.

લોકાપયાણ કરિામા ંઆિેલા ંવિવિધ રોજનાકીર કામોમા ંટપપર 
ડૅમ આધાદરત રોજનામાં િધારાનું ૧૫૦ એમએલડી પાણી પૂરં 
પાડિાની રોજના, ભજુ માટે વસિેજ ટ્ીટમનેટ પલાનટના લોકાપયાણનો 
સમાિેશ થાર છે. 

આ ઉપરાંત નમયાદા પાઈપલાઈન આધાદરત રોજનાકીર 
ખાતમહુતૂયા અતંગયાત બન્ી સધુારણા જથૂ પાણીપરુિઠા રોજના 
અતંગયાત માડંિી ભાગ-૧ સધુારણા જૂથ પાણીપરુિઠા રોજના અને 
માડંિી-૩ સધુારણા જથૂ પાણીપરુિઠા રોજના ઉપરાતં િાસમો 
આધાદરત નલ સ ેજલ રોજના અતંગયાત આતંદરક પાણીવિતરણ 
રોજનાનુ ંપણ ખાતમહુતૂયા કરિામા ંઆવરુ ંહતંુ. •

ગુજરાત ્મહેસૂલ પંચિી 
કચેરીિું રૂન્મપૂજિ

મહેસલૂ એ સરકારનો પારાનો વિભાગ છે. આ વિભાગ સૌથી 
િધ ુરોજગારી આપતા ખતેીિાડી અન ેબાધંકામ ઉદ્ોગમા ંસતેરુૂપ 
છે, જેથી તેને િધુ સુદૃઢ બનાિિા પર રાજર સરકાર ધરાન આપી 
રહી છે. ગુજરાત મહેસૂલ પંચની અમદાિાદના લાલ દરિાજા 
રાજરકક્ાની કચેરી ખાતે ટ્ાદફક અને પાદકિંગની સમસરાને ધરાને 
લઈ રાજર સરકારે એસ. જી. હાઈ-િે પર તેના વનમાયાણનો વનણયાર 
કરયો છે. જેનું ભૂવમપૂજન મહેસૂલમંત્ી શ્ી રાજેનદ્રભાઈ વત્િેદીએ 
કરુિં હતું. આ પ્રસંગે મહેસૂલમંત્ીશ્ીએ જણાવરું હતું કે, મજબૂત 
લોકશાહી માટે સતર અને નરાર પારાના ંતત્િો છે. અમદાિાદના 
સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈિે પર ગોતા વિસતારમાં રૂ. ૨૬.૧૧ 
કરોડના ખચવે આ નિી કચેરીનું વનમાયાણ થશે. •

અ્મદાિાદ–રાજકોટ રોડ પર 
અનડરપાસિું લોકાપ્ષણ

ગજુરાતના ંપ્રમખુ શહેરોન ેજોડતા માગયોન ેિધ ુપહોળા કરી 
વસ્સ લેન બનાિિા તમે જ િધ ુસવુિધાસભર બનાિિાના આરોજન 
રાજર સરકાર પાર પાડી રહી છે. તાજતેરમા ંઅમદાિાદ-રાજકોટ 
રોડ પર ભામસરા પાસ ે રૂ. ૧પ કરોડના ખચવે તરૈાર કરારલેા 
અનડરપાસનુ ંલોકાપયાણ માગયા અન ેમકાનમતં્ીશ્ી પણૂવેશભાઈ મોદીએ 
કરુિં હતુ.ં ગજુરાતના ંચાર મહાનગરો પકૈી અમદાિાદ અન ેરાજકોટને 
જોડતા ૨૦૧ દક.મી રોડન ે ચાર માગથીરમાથંી હિ ે છ માગથીર 
બનાિિામાં આવરો છે. ટ્ાદફકની સમસરા વનિારિા બાિળાના 
ભામસરા પાસ ેઅનડરપાસ વબ્રજ બનિાથી અિરજિરની સવુિધાઓ 
િધશ ેસાથ ેસલામતી, સમર તથા ઈંધણનો બચાિ થશ.ે •
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રાિિગર િહેરિે ખાદ્ ખોરાક ટેસટીંગ િાિિી રેટ
ફકૂડ સફેટી ઍનડ સટાનડડયા ઑથૉદરટી ઑફ ઇષ્નડરાના માધરમથી 

ખોરાક અને ઔરધ વનરમન તંત્, ગાંધીનગર દ્ારા ભાિનગર 
મરવુનવસપલ કૉપયોરેશનન ેખાદ્ પદાથયોના ચદેકંગ માટે ફાળિિામાં 
આિેલી ટેષ્સટંગ િાનનું વશક્ણમંત્ી શ્ી વજતેનદ્રભાઈ િારાણીએ 
લોકાપયાણ કરુિં હતુંં. આ અિસરે મંત્ીશ્ીએ જણાવરું કે, રાજરમાં 
આ પ્રકારની ૨૦ ફકૂડ સફેટી િાન કારયારત છે. આ ફકૂડ સફેટી િાનથી 
ભાિનગર શહેરના વિવિધ વિસતારોમાં સથળ પર જે-તે  ખાદ્ 
પદાથયો તેમજ દૂધના નમૂના લઈને એમાં ભેળસેળ છે કે કેમ એની 
સથળ પર જ ચકાસણી કરી શકાશે અને એનું પ્રમાણપત્ પણ તરત 
જ ઉપલબધ બનશે.

આ ઉપરાંત વશક્ણમંત્ીશ્ીની ઉપષ્સથવતમાં સિામી વિિેકાનંદ 
હોવમરોપથી મેદડકલ કૉલેજ તેમજ તાપીબાઈ સરકારી આરુિવેદદક 
હૉષ્સપટલ તેમજ પી. એન. આર. સોસારટીના સહરોગથી દરેક 
જાતના રોગો તેમજ ‘બેતાળા’ ચશમાંનું  વિનામૂલરે વિતરણ તેમજ 
વનઃશુલક સારિાર કૅમપનું આરોજન પણ કરિામાં આવરું હતુંં. એ 

પ્રસંગે મંત્ીશ્ીએ જણાવરું હતુંં કે, આ મેદડકલ કૅમપથી કુંભારિાડા 
વિસતારના લોકોને આરુિવેદદક, હોવમરોપવથક દિાઓનો લાભ 
મળશ.ે તમેણ ેઆ સિેાકારયામા ંસહકાર આપનાર ડૉ્ટરો, સથાવનક 
આગેિાનોનો આભાર માનરો હતો. •

િિસારી્માં િણથંરી નિકાસયાત્ા  
રાજર અને કેનદ્ર સરકારે પ્રાપ્ત થરેલી 

સત્તાને સેિાનું માધરમ બનાવરું છે. સરકાર 
દ્ારા છેિાડાના માનિી સુધી અનેકવિધ 
રોજનાઓનો લાભ તેમજ સુવિધાઓ કેિી 
રીતે પહોંચે એના પર કામ થઈ રહ્ં છે. 
એટલંુ જ નહીં, નાનામા ંનાની રોજનાઓનો 
જેને લાભ મળિાપાત્ છે તેને લાભ 
આ પ િ ા મ ાં  આ િ ી  ર હ્ ો  છ ે. 
નિસારીિાસીઓની સુવિધામાં િધારો 
થરો જેના કારણમાં છે નિસારીમાં 
રોજારેલી િણથંભી વિકાસરાત્ા.

ચીખલી તાલકુાના ખડુિેલ ખાતે મખુર 
મંત્ી ગ્ામ સડક રોજના હેઠળ રસતાઓ 
તેમજ પુલના કામના રૂ. ૭૭૦ લાખના 
િારડવનગં ઍનડ સટ્નધવનગં ઑફ પીરખાડી, 
દાદરા, સરાદા, કણભઇ, અગાસી રોડ તથા 
રેજ, િાંજરીફવળરા ટુ ખુશાલ ફવળરા 
જૉઇવનંગ રોડ જૉઇવનંગ ખેરગામ િાિ 
રોડનુ ંલોકાપયાણ તથા કનસટ્ષ્્ટંગ સલબેડ્ઇેન 
ઍટ િેલણપુર એપ્રોચ રોડનું ખાતમુહૂતયા  
માગયા અન ેમકાન, િાહનવરિહાર મતં્ી શ્ી 
પૂણ વેશભાઈ મોદીના હસતે કરિામાં 

આવરું હતુંં. 
મતં્ીશ્ીએ જણાવરુ ંહતું ંકે, રાજર અને 

ક ેનદ્ર સરકાર ે અટકેલાં વિકાસકામો, 
પ્રજાવહતને સપશયાતા પ્રોજે્ટોને ઝડપભેર 
પૂણયા કરિામાં વિશેર ધરાન આપરું છે.

રાજરભરમાં સારી રોડ કનેષ્્ટવિટી 
એ સરકારની પ્રાથવમકતા છે એમ જણાિતાં 
મંત્ીશ્ીએ વિકાસકામોને િેગ આપનારી 
મહત્િની જાહેરાતો કરતાં જણાવરું કે પૂર, 
િરસાદ જિેી કુદરતી આફતમા ંરણા ંગામો 
વિખૂટાં પડી જતાં હોર છે, રાજર સરકારે 
આિાં ૨૯૫ ગામોને આઇડેષ્નટફાર કરાિં 
છે, આ તમામ ગામોમાં આિેલાં નદી, 
નાળાં અને ખાડીઓ પર રાજર સરકાર 
કોઝિે કમ વિરર, પુલ બનાિશે. 

આઝાદી પછી પ્રથમિાર રાજરભરમાં 
પરા વિસતારોમાં રૂ. ૫૦૦ કરોડના ખચવે 
રસતાઓનુ ંવનમાયાણ કરાશ.ે છેિાડાના લોકો 
સુધી સરકારની રોજનાઓના મીઠાં ફળો 
મળી રહે એ માટેના અવિરત પ્રરાસો િડા 
પ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીના નેતૃતિમાં 
થઈ રહ્ાં છે.•
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ગાંધીિગરથી ‘પા પા પગલી પ્રોજેકટ’િો રાજયવયાપી પ્રારંર

રાજર સરકાર ગરીબો, ખેડૂતો, િંવચતો, પીદડતો, મવહલાઓ, 
બાળકોના સિાિંગી વિકાસ માટે વિશરે પ્રરાસ કરી રહી છે. ગજુરાત 
અને દેશની ભાવિ પેઢી સમાન બાળકોના આરોગર અને પોરણ 
માટે રાજર સરકારે અનકે રોજના અમલી બનાિી છે. આ દદશામાં 
આગળ િધતાં રાજરનાં બાળકોનો સિાિંગી વિકાસ થાર તેમજ 
બાળકો શાળાકીર વશક્ણ માટે સજ્જ થાર તે હેતુથી ગાંધીનગર 
ખાતેથી મવહલા અને બાળવિકાસ મંત્ી શ્ી મનીરાબહેન િકીલે 
‘પા પા પગલી પ્રોજે્ટ’નો રાજરવરાપી શુભારંભ કરાવરો હતો. 

મવહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ રાજરનાં છ િરયા સુધીનાં 
આંગણિાડીમાં આિતાં બાળકો તેમજ સગભાયા બહેનો, ધાત્ી 
માતાઓ, દકશોરીઓના સિાિંગી વિકાસની જિાબદારી િહન કરી 
રહ્ં છે. બાળક આપણી ઉજ્જિળ આિતી કાલ છે. બાળકના 
સિાિંગી વિકાસ માટે વિવિધ પ્રકારે બાળકો ‘પા પા પગલી’ 
રોજનાનો મહત્તમ લાભ લે તે પ્રકારના આરોજન સરકાર દ્ારા 
સતત કરિામાં આિી રહ્ાં છે. 

ગુજરાત સરકારે આંગણિાડીમાં આિતાં બાળકોનો સિાિંગી 
વિકાસ થાર અન ેબાલિાદટકા માટેની સજ્જતા કેળિી શાળાપ્રિશે 
મેળિે તે માટે મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલની નેતૃતિિાળી 
સરકાર દ્ારા ‘પા પા પગલી’ પ્રોજે્ટ અંતગયાત રૂ. પાંચ કરોડની 
જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. જેના પદરણામે આંગણિાડીમાં 
આિતાં ૩થી ૬ િરયાના રાજરભરના અંદાવજત ૧૮ લાખથી િધુ 
બાળકોને આ પ્રોજે્ટ-રોજનાનો લાભ મળશે, તેમ મવહલા અને 
બાળ વિકાસમંત્ીશ્ી મનીરાબહેન િકીલે જણાવરુ હતું. 

નિી વશક્ણનીવત ૨૦૨૦ અંતગયાત પૂિયા પ્રાથવમક વશક્ણને 
બાળકના આગળના શાળાકીર વશક્ણ માટે ખૂબ જ મહત્િપૂણયા 
ગણિામાં આવરાં છે. આંગણિાડીમાં 3થી ૫ િરયાનાં બાળકોને 
મળતા અનુભિો તેમના આગળના જીિન તેમજ પ્રાથવમક વશક્ણ 

મેળિિા માટેનો પારો નખાર છે. આ મહત્િને સમજતાં 
આંગણિાડીમાં આિતાં બાળકોનો સિાિંગી વિકાસ થાર અને 
બાલિાદટકા માટેની સજ્જતા કેળિી શાળાપ્રિેશ મેળિે તે માટે 
રાજર સરકાર દ્ારા ‘પા પા પગલી’ પ્રોજે્ટ શરૂ કરિામાં આવરો 
છે. જેને િધુ અસરકારક બનાિિા અલારદું અને તાલીમબદ્ધ 
માનિબળની જોગિાઈ પણ કરિામાં આિી છે. 

મંત્ીશ્ીએ િધુ વિગતો આપતાં જણાવરું હતું કે બાળકોના 
સજયાનાતમક વિકાસ માટે ૩થી ૬ િરયાનાં બાળકોની ભણતરની 
વચંતા કરીને અંદાજે ૧૬ લાખ બાળકોને તેમના રરે જ પ્રવૃવત્ત 
પુષ્સતકા તેમજ વચત્પોથીનું વિતરણ કરિામાં આવરું છે. આ િરવે 
ખાસ પૂિયા પ્રાથવમક વશક્ણની ગુણિત્તા સુધારણા માટે અને 
બાળકોન ેઆગંણિાડીમા ંઆિિા માટે પ્રોતસાવહત કરિા રાજરના 
અંદાજે ૩થી ૬ િરયાનાં ૧૪ લાખ બાળકોને રૂ. ૩,૬૨૮ લાખના 
ખચવે રુવનફૉમયા પણ આપિામાં આવરા છે.

આ ઉપરાતં રાજરના ૭ વજલ્ાઓમા ંઆગંણિાડીમા ંઆિતી 
તમામ સગભાયા, ધાત્ીમાતાઓ અન ેબાળકોના પોરણસતરમા ંસધુારા 
માટે પરંપરાગત પૌષ્ટિક િાનગીઓન ેધરાન ેલઈ અન ેઆરિુવેદદક 
પદ્ધવતઓના સહરોગથી હાલમાં આપિામા ંઆિતા ટેક હોમ રટૅશન 
બાલશવતિ અન ેમાતૃશવતિનુ ંઆરિુવેદદક ઔરધો દ્ારા મલૂરિધયાન 
કરિામા ંઆવરુ ંછે, જ ેલાભાથથીઓને વિનામલૂર ેઆપિામા ંઆિનાર 
છે. દેશમા ંગજુરાત એકમાત્ રાજર છે, જરા ંસગભાયા, ધાત્ીમાતા 
અન ે દકશોરીઓમા ંઆરનયા અન ેઆરોદડનની ઊણપ દરૂ કરિા 
‘સત્િ’ ડબલ ફોદટયાફાઇડ મીઠુ ંઆપિામા ંઆિ ેછે. 

આ પ્રસગં ેમવહલા અન ેબાળ વિકાસ વિભાગના સવચિ અને 
કવમશનર શ્ી કે. કે. વનરાલા, ICDSના વનરામક શ્ી ડી. એન. મોદી 
સવહત અવધકારીઓ, રવુનસફે ગજુરાતના હોદે્દારો તમેજ આગંણિાડીની 
બહેનો અને લાભાથથી બાળકો ઉપષ્સથત રહ્ાં હતા.ં •
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સ્માચાર નિિેર

આયુિચેરદક ડ્ગ લાઇસનસ પોટ્ષલિું લોકાપ્ષણ
ગુડ ગિનયાનસ સપ્તાહના ભાગરૂપે મહેસાણામાં ખોરાક 

અને ઔરધ વનરમન તંત્ના આરુર ઑનલાઇન લાઇસનસ 
સૉફટિેર-ayudmla.gujarat.gov.inનું આરોગર 
મતં્ીશ્ી હૃરીકેશભાઇ પટેલના હસત ેલોકાપયાણ કરિામા ંઆવરું 
હતું. NIC દ્ારા તૈરાર કરિામાં આિેલંુ આ સૉફટિેર 
ઑનલાઇન થિાથી આરુિવેદદકના નાના-મોટા ઉતપાદકોને 
લાઇસનસને લગતી, િધારાની બનાિટની તેમજ વિવિધ 
સદટયાદફકેટ મેળિિાની કામગીરી ઑનલાઇન થઈ શકશે. 
ઉપરાંત અરજદાર અરજી-ફી પણ ઑનલાઇન સારબર ટ્ઝેરી 
મારફત ભરી શકશ.ે આ પોટયાલની મદદથી અરજદારોન ેમજંરૂ 
થરેલી અરજીની જાણ ઈ-મેઇલ/એસ.એમ.એસ. દ્ારા થશે અને 
QR કોડ થકી લાઇસનસની વપ્રનટ કાઢી શકશે.

અગાઉ ખોરાક અને ઔરધ વનરમન તંત્ દ્ારા બનાિેલી 
દિાના િેચાણના પરિાના મેળિિાનું પોટયાલ XLN Indiaને 
નૅશનલ ઈ-ગિનયાનસનો ગોલડ ઍિૉડયા એનારત થરો છે. આ 
સૉફટિેર દેશનાં વિવિધ ૧૯ રાજરો અનુસરી રહ્ાં છે. આમ 
થિાથી અરજદારોને ગાંધીનગરના વબનજરૂરી ધક્કામાંથી મુવતિ 
મળશે આમ કરનાર ગુજરાત દેશનું પ્રથમ રાજર બનરું છે. 

મહત્િપૂણયા છે કે હાલ રાજરમાં આશરે ૮૭૫ જેટલી 
આરુિવેદદક દિાઓનું ઉતપાદન કરતી પેઢીઓ આિેલી છે. જે 
આશરે સિા લાખ જેટલી વિવિધ બનાિટોની પરિાનગી ધરાિે 
છે. આ ઉતપાદક પેઢીઓને જી.એમ.પી, ફ્ી-સેલ, નૉન-કષ્નિ્શન 
જેિાં વિવિધ પ્રકારનાં સદટયાદફકેટ આપિાની કામગીરી હાલમાં 
ઑફલાઇન થાર છે. આ ઑનલાઇન લાઇસનસ સૉફટિેર કારયારત 
થિાથી વિવિધ પ્રકારનાં સદટયાદફકેટ મેળિિાની કામગીરી િધુ 
સરળ અને ઝડપી બનશે. •

ગુજરાત પંચાયત સેિા પસંદગી ્મંડળિી િેબસાઇટ લૉનચ  
ગુજરાત સરકાર દ્ારા પારદશથી રીતે 

તમામ કેડરમાં ભરતી પ્રવક્રરા કરિામાં 
આિે છે. રાજર સરકારના પંચારત 
વિભાગ હસતકના સેિા િગયા-૩ના વિવિધ 
સંિગયોની ભરતી કરતાં ગુજરાત પંચારત 
સિેા પસદંગી મડંળની િબેસાઇટ https://
gpssb.gujarat.gov.inનુ ંરાજરકક્ાના 
પંચારત વિભાગનો સિતંત્ હિાલો 
ધરાિતા મંત્ી શ્ી વબ્રજેશ મેરજાના  હસતે 
લોકાપયાણ કરિામાં આવરું હતું. આગામી 
સમરગાળામાં પંચારત સેિા િગયા-
૩ના વિવિધ સંિગયોની ભરતીપ્રવક્રરા 
આિી રહી છે, તરારે ઉમેદિારોને 
એક જ જગરાએથી તમામ જાહેરાતની 
તબક્કાિાર માવહતી તથા અનર 
તમામ માવહતી સરળતાપૂિયાક મળી 
રહે તે હેતુથી ગુજરાત પંચારત સેિા 
પસં દગ ી  મં ડળન ી  િેબસ ાઇટ 
બનાિિામાં આિી છે. 

આ િબેસાઇટ રઝુર ફે્નડલી છે જમેાં 
રાજર સરકારની પચંારત સિેાને લગતા 
ભરતીલક્ી વનરમો, ઠરાિો િગરેેની માવહતી 
તમેજ ભરતીપ્રવક્રરામા ંઑનલાઇન અરજી 
કઈ રીતે કરિી તનેી વિગતો તથા પરીક્ાનો 
અભરાસક્રમ,દરેક સિંગયાની જાહેરાત અનિરે 
પરીક્ાની તારીખ, પ્રોવિઝનલ દરઝલટ, 
પ્રોવિઝનલ મેદરટ વલસટ, પ્રમાણપત્ 
ચકાસણી, ફાઇનલ વસલે્ટ વલસટ અને 
વજલ્ા ફાળિણી સુધીની વિગતિાર 

માવહતી એક જ જગરાથી ઉમેદિારોને 
સરળતાથી ઉપલબધ થઇ શકશે. 

સીધી ભરતી માટ ેની સપધા યાતમક 
પરીક્ાઓની તૈરારી કરતા ઉમેદિારોને 
ધરાનમાં રાખીને આ િેબસાઇટનું વનમાયાણ 
કરિામાં આવરું છે. જે પંચારત સેિા 
િગયા-3ના સંિગયો માટેની તૈરારી કરતા 
દરેક ઉમદેિારન ેઉપરોગી અન ેલાભદારી 
થઈ પડશે તેિો વિશ્વાસ મંત્ીશ્ીએ વરકત 
કરયો હતો.  ગજુરાત પચંારત સેિા પસદંગી 

મં ડ ળ ,  ગુ જ ર ા ત  પં ચ ા ર ત 
અવધવનરમની કલમ ૨૩૫ હેઠળ 
રચારલે િધૈાવનક સત્તામડંળ છે. જનેું 
મખુરતિે કામ પચંારત સિેા િગયા-
૩ના કમયાચારીઓની સીધી ભરતી 
પ્રવક્રરા કરિાનુ ં છે તેમજ પચંારત 
સેિા િગયા-૩ની બઢતીની અને 
વશક્ાની  બાબતોમાં  વજલ્ા 
પચંારતોન ેસલાહ આપિાનુ ંછે. •
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સરકારિી આનથ્ષક પાંખથી સફળતાિા આકાિ્માં નિહરતી ખુશબૂ 
" સોિાલી ન્મસત્ી / જીજ્ઞેિ પર્માર 

સખત પદરશ્મનો એક જ વિકલપ છે એ વિકલપ એટલે 
સફળતા. આ િાતને જરા જુદી રીતે કહેિી હોર તો કહી શકાર 
કે પદરશ્મ + દ્રઢ ઇચછાશવતિ = સફળતા. આપણી સફળતા માટે 
આપણી મહેનત તો જિાબદાર છે જ પરંતુ મુશકેલીના સમરમાં 
મળતો ટેકો પણ એટલો જ કારણભૂત છે. આજે એિી જ એક 
વરવતિની િાત કરિી છ ે કે જેને રાજર 
સરકાર તરફથી આવથયાક ટ ેકો મળતા 
આકાશન ેઆબંિાનુ ંસિપ્ન સાકાર કરી શકી. 
રાજર સરકાર છેક છેિાડાના માનિીનુ ંધરાન 
રાખી રહી છે તેનો િધ ુએક પરુાિો ખુશબૂએ 
આપરો. આપણે જ આપણા રડિૈરા છીએ.
મહેનત, સંરરયા અને સફળતા એ એક 
સીડીના પ્રથમ ત્ણ ચઢવણરા છે અને એક 
બીજાના પૂરક છે. આ િાતની પ્રતીવત ખુશબુ 
પરમાર નામની એક રુિતી કરાિે છે. 
બાલરાિસથામાં વપતાનું છત્ ગુમાિી ચૂકેલી આ રુિતીને તેમની 
માતાએ ભણાિી અને કમવશયારલ પાઇલટ બનાિી છે. ગુજરાત 
સરકારે આપેલી આવથયાક સહારરૂપી પાંખથી ખુશબુ આજે 
સફળતાના આકાશમાં વિહરી રહી છે.

ગુજરાત સરકાર રુિાઓને કારદકદથી રડિામાં દરેક સહાર 
પૂરી પાડિાના ઉત્તમ પ્રરાસો કરી રહી છે. સરકારની વિવિધ 
રોજનાઓ રુિાનોનું ભાવિ ઉજ્જિળ બનાિિામાં મદદરૂપ થાર 
છે. વિદ્ાથથીઓ, રુિાઓ અને િંવચત સમાજને મદદરૂપ થિા 
સરકારની વિશરે રોજનાઓ સામાવજક વિકાસમાં મહતિનો ફાળો 
આપે છે.આજે િંવચતો મુખર ધારામાં આિી ગરા છે. વશક્ણથી 

માણસને આંખ અને પાંખ બંને મળે છે. આંખ એટલે નિી દ્રષ્ટિ 
મળે છે અને પાંખ એટલે નિી દદશા પ્રાપ્ત થાર છે.જે ગુજરાતનાં 
િંવચતોને મળી છે.

     િડોદરાના મધરમિગયા પદરિારમાં ઉછરેલી ૨૮ િરથીર 
ખુશબુ અંબાલાલ પરમારનું બાળપણથી એકમાત્ સિપ્ન હતું 
આકાશમાં ઉડિાનું. નાનપણમાં વપતાના અિસાનને પદરણામે 

નબળી આવથયાક પરીષ્સથવત ખશુબનુા સપનાઓ 
િચ્ચે મુશકેલીના પહાડ સમાન હતી. માતા 
એક છાત્ાલરમાં ગૃહમાતા તરીકે નોકરી કરે 
છે અને તેમણે પોતાની દીકરીના આંખના 
સપનાના આંજણને ઝાંખુ પડિા દીધું નહીં. 
ધોરણ ૧૨ સારનસ સુધી લગનથી અભરાસ 
કરાવરો. ખુશબુનું દૃઢ મનોબળ, પદરશ્મ અને 
ગુજરાત સરકારની કમવશયારલ પાઇલટ 
લાઇસનસ રોજના તનેુ ંસપનુ ંસાકાર કરિામાં 
જોડાઈ ગરા.

    સામાવજક નરાર અને અવધકારીતા વિભાગ દ્ારા ખુશબુનું 
પાઇલટ બનિાનું સિપ્ન સાકાર થરું. ગુજરાત સરકારની રોજના 
હેઠળ રૂ. ૨૪,૭૨,૦૦૦ ની લોન દ્ારા ખશુબુનંુ કમવશયારલ પારલટ 
લારસનસ મળેિિાનુ ંઅન ે ઉજ્જિળ કારદકદથી રડિાનુ ંસફળ થરંુ. 
તદુપરાંત, ખુશબુની હાલમાં એક નામાંદકત એરલાઈન કંપનીમાં 
આવસસટનટ પારલટ તરીકે પસંદગી થઈ છે. 

ગુજરાત સરકારની કમવશયારલ પાઇલટ લાઇસનસ રોજના 
અનસુવૂચત જાવતના રિુાઓની નબળી આવથયાક પદરષ્સથવતમા ંમદદ 
કરી તેજસિી કારદકદથી ધરાિતા વિદ્ાથથીને સમાન તક આપિાના 
પ્રરાસો કરે છે. કમવશયારલ પાઇલટ લાઇસનસ મેળિિા ઇચછતા 

વિદ્ાથથીઓએ હારર સેકનડરી અથિા તેના સમકક્ 
પરીક્ા પાસ કરેલી હોિી જરૂરી છે. ટ્ેનીંગ અથવે 
ગુજરાત સરકાર દ્ારા રૂ. ૨૫ લાખની લોન ૪% 
વરાજના દરે આપિામા ંઆિે છે. લાભાથથીએ તાલીમ 
પૂણયા કરાયા બાદ ભારતમાં પાંચ િરયા સુધી સેિાઓ 
આપિાની રહેશે. િધુમાં, લાભાથથીને લોનની 
ચુકિણી થરાની તારીખથી એક િરયા પછી લોનની 
િસુલાત શરૂ કરિામાં આિે છે.

     દેશના રુિાધનને સતત પ્રોતસાહન અને 
નિી તકો આપિા ગુજરાત સરકાર પ્રરત્નશીલ છે. 
કમવશયારલ પાઇલટ લાઇસનસ મેળિીને ખુશબુએ 
પોતાના પદરિાર અને સમાજને ગવિયાત કરાયા છે. 
ખુશબુ હાલની રુિા પેઢી માટે પ્રેરણારૂપ છે. •

ગજુરાત સરકાર દ્ારા  
રૂ. ૨૪.૭૨ ્ાખની ઓમથ્િ ક 
સહા્ય િોળવી કિશશ્િ ્ય્ 

પાઇ્્ટ ્ાઇસનસ 
િોળવનાર વડાોદરાની ્ુયવતી  
્યવુાઓો િા્ટો પ્ોરણાદા્યી
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દેિર્ષિો ‘અિુધિ લોહી સા્મેિા જંગ’્માં નિજય
" નહ્માંિુ ઉપાધયાય

જીિન માટે ઑષ્્સજન (પ્રાણિારુ)નું શું 
મહત્િ છે તે કોરોનાની બીજી લહેરમાં સૌને 
સમજારું. હૃદર ધબકતું રહે તો માણસ જીિંત રહે 
છે, પરંતુ શરીરમાં ઑષ્્સજનનું પ્રમાણસર િહન 
પણ એટલું જ મહત્િનું છે. મહેસાણા વજલ્ાના 
૭ િરયાના દેિરયા પટેલના શરીરમાં ઑષ્્સજનનું 
પ્રમાણ જ અપ્રમાણસર બનરું. સામાનર બાળકમાં 
૯૫ ટકાથી િધ ુજોિા મળતંુ ઑષ્્સજનનુ ંપ્રમાણ 
આ બાળકમા ં૬૦થી ૭૦ ટકા જટેલંુ જ રહેતંુ હતંુ. 
માસૂમ બાળકની આ ગંભીર સમસરાનો ઇલાજ 
ખાનગી હૉષ્સપટલોમાં લાખોમાં થાર એમ હતો, 
પરંતુ ગુજરાત સરકારના શાળા આરોગર કારયાક્રમ 
હેઠળ અમદાિાદ વસવિલની રુ. એન. મહેતા હાટયા હૉષ્સપટલમાં 
ઇલાજ વિનામૂલરે સંપન્ થરો છે. 

મહેસાણા વજલ્ાના દેિરયાના શરીરમાં ઑષ્્સજનનું પ્રમાણ 
અપ્રમાણસર રહેતાં તેના પદરિારજનો વચંવતત રહેતા હતાં. 
પદરિારજનો બાળકને સથાવનક હૉષ્સપટલમાં લઇ ગરા, સથાવનક 
તબીબોને આ સમસરા જદટલ લાગતાં અમદાિાદ વસવિલ 
હૉષ્સપટલ મેદડસીવટષ્સથત રુ. એન. મહેતા હાટયા હૉષ્સપટલમાં 
બાળકને દરફર કરારું હતું. 

આ અંગે વિગતો આપતાં રુ. એન. મહેતા હાટયા હૉષ્સપટલના 
બાળહૃદરરોગ વિભાગના તબીબ ડૉ. ભાવિક ચાંપાનેરી કહે છે કે 
આ બાળકન ેકનજેનાઇટલ પોટયો-વસસટેવમક શ્ંટસ (Congenital 
Porto-Systemic Shunts) નામની બીમારી હતી. 
સામાનરપણ ેઅશુદ્ધ લોહીનુ ંલીિરમા ંશદુ્ધીકરણ થાર છે. લીિરમાં 
શુદ્ધ થરેલ લોહીનું હૃદર અને ફેફસાંમાં િહન થાર છે. દેિરયાના 
દકસસામાં લીિરમાં શુદ્ધ લોહી પહોંચાડતી નળી અને હૃદરમાં શુદ્ધ 
લોહી પહોંચાડતી નળી િચ્ચ ેઍબનૉમયાલ જોડાણ હતુ. જેથી અશદુ્ધ 
થરેલું લોહી માગયા બદલીને હૃદર અને 
ફેફસાંમાં પહોંચતુ.ં જે કારણોસર ફેફસાનંી 
નળીઓ પહોળી થિા લાગી અને એ જ 
કારણોસર બાળકનુ ંઑષ્્સજનનુ ંપ્રમાણ 
રટિા લાગરું. 

બાળકને આ તમામ તકલીફોથી 
ઉગારિા સરન સારિાર આપિામાં ન 
આિે તો બાળકનું મૃતરુ થિાની પણ 
સભંાિના હતી. જેથી ડૉ્ટસયાની ટીમ ેઆ 
બાળકનું ઑપરેશન હાથ ધરુિં. જેમાં કી-

હૉલ ટેષ્ક્કની મદદથી મેટલ દડિાઇસનો ઉપરોગ કરીને સજયારી 
સફળતાપૂિયાક પાર પાડિામાં આિી. આિા દકસસામાં સજયારી કરાયા 
બાદ આ હૉલને બંધ કરિાની જરૂર પડતી હોર છે. જરારે રણાં 
બાળકોમાં આિા દકસસામાં લીિર ડેમેજ થઇ જિાથી લીિરનું 
પ્રતરારોપણ કરિાની પણ ફરજ પડી શકે છે. તમામ પદરષ્સથવતને 
જોતા ંઅન ેઅગાઉ પણ આ પ્રકારની 8થી 10 સજયારીના અનભુિના 
આધારે બાળકન ેનવહિત્ નકુસાન પહોંચ ેતે માટે મેટલ દડિાઇસનો 
ઉપરોગ કરીને જ આ સજયારી હાથ ધરિામાં આિી, જે સંપૂણયાપણે 
સફળ રહી છે. હાલ બાળક સિસથ થઇને સિગૃહે પરત ફરુિં છે. 

આ સમગ્ સજયારી શાળા આરોગર કારયાક્રમ અંતગયાત વન:શુલક 
કરિામાં આિી હતી. વસવિલ મેદડવસટીની રુ. એન. મહેતા 
હૉષ્સપટલમા ંપાચં િરયામા ં11 હજાર બાળકોની સારિાર સકકૂલ હેલથ 
કારયાક્રમ હેઠળ કરિામાં આિી છે. 

દેિરયાના પદરિારજનો કહે છે કે અમારા પદરિાર માટે ખાનગી 
હૉષ્સપટલસમાં રૂ. 3 લાખની તોવતંગ રકમની ખચાયાળ સજયારી 
કરાિીને દેિરયાને સાજો કરિો લગભગ અસંભિ હતું. રાજર 

સરકારના સકકૂલ હેલથ કારયાક્રમની મદદથી 
રુ .  એન. મહ ેતા જેિી સુ વિખરાત 
હૉષ્સપટલમાં ઍડિાનસ ટેક્ોલૉજીની 
મદદથી દિેરયાને કોઇપણ જાતની અનર 
પીડા િગર સજયારી સફળતાપૂિયાક પાર પડી 
છે. જેમાં અમારે કોઇપણ જાતનો ખચયા 
ભોગિિો પડ્ો નથી. જે માટે અમારો 
સમગ્ પદરિાર રાજર સરકારનો હૃદરપિૂયાક 
આભાર વરતિ કરે છે. •

િું છે કી-હૉલ સજ્ષરી ?
કી-િૉિ	 સજ્સરી	 એક	 ઍડવાનસ	

ટ્રીટમનેટ	્ દ્ધનિ	છે,	જમેા	ંિાથ,	્ ર્	અથવા	
ર્ળા	વાટે	શરીરમા	ંખામી્યુક્ત	ભાર્	સયુધી	
મટેિ	કડવાઇસ	્ િોંરાડીિે	િૉિિે	્ રૂવામા	ં
આવ	ેછે.	આ	્દ્ધનિમા	ંશરીરમા	ંઓ્િ	
સજ્સરી	કરવી	્ ડિી	િથી.	િમે	જ	શરીરિા	
કોઇ્ણ	જગ્ાએ	કા્ો	મકૂવો	્ ડિો	િથી	
કે	ટાકંા	િવેાિી	જરૂકર્ાિ	રિેિી	િથી.
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એ્મેઝોિિા જંગલ્માં લાગેલી આગે 
આયા્ષિા હૃદય્માં 'ક્લાય્મેટ ચેનજ ક્ાંનત'િી જ્ાળા પ્રગટાિી 

" અંજનલ િુક્લ
નિસજયાનની શરૂઆત નાનાં કારયો 

અને પહેલથી જ થાર છે. ્રારેક તમારા 
દ્ારા કરારેલી નાની પહેલ ક્રાંવતનું સિરૂપ 
પણ ધારણ કરી લે છે. આ વિચારો છે 
અમદાિાદ શહેરની બાર િરયાની લેવખકા 
આરાયા ચાિડાના.

અમદાિાદ શહેરના થલતેજ વિસતારમાં 
રહેતી આરાયા પાંચમા ધોરણમાં અભરાસ 
કરે છે. હરિાફરિા, મોજમસતી કરિાની 
ઉંંમરમાં આરાયાએ વિવિધ જનકલરાણ અને 
સમાજકલરાણ અને કહીએ તો વિશ્વ 
કલરાણના વિરરો ઉપર ૮ જેટલાં પુસતકો 
લખરાં છે. એટલું જ નવહ આરાયા એક સારી 
વચત્કાર અને િતિા પણ છે.

આરાયાએ પોતાના પુસતક ‘seeds 
of hope’ અને ‘seeds to 
sow’માં આજે સમગ્ વિશ્વ જ ે‘ક્ાઇમટે 
ચેનજ’ અને ‘ગલોબલ િૉવમિંગ’ જેિી 
સમસરાનો સામનો કરી રહ્ં છે તેના વિશે 
ખૂબ જ ઊંડાણપૂિયાક િાતને રજૂ કરી છે.

આરાયા જણાિે છે કે જરારે કોવિડ-૧૯ની 
શરૂઆત થઇ તરારે તણે ેએમઝેોન અને 
ઑસટ્વેલરાના ંજગંલોમા ંલાગલેી આગના 
કારણ ેલાખો વનદયોર િનર જીિ મારાયા ગરાના 
અહેિાલ સમાચારમા ંિાચંરા. આ િાચંતાની 
સાથે જ આરાયાન ે પ્રશ્ ઉદ્ભવરો કે કદાચ 
પરાયાિરણન ેથતા નકુસાન માટે મનષુરનો 
પ્રકૃવતમા ંહસતકે્પ જિાબદાર છે અન ેરોગર 
પગલા ંઅન ેવનણયારો દ્ારા તને ેરોકી શકાર 
છે. આ વિચાર વબદંનુી સાથ ે‘seeds of 
hope’ પસુતકનુ ંવનમાણયા થરંુ. 

આટલેથી અટકી ન જતાં આરાયાએ 
લોકોને પરાયાિરણનું મહત્િ સમજાિિા 
માટે ‘ઇકો - વસસટમ’ ઉપર ‘seeds to 
sow’ પુસતક લખરું છે. એનું વિમોચન 
મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ દ્ારા 
કરિામાં આવરું હતું.

માત્ પરા યાિરણ જ નવહ, પર ંતુ 
અતરારના આધુવનક સમાજને સપશયાતા 
વિરરો ઉપર આરાયા પોતાના ંપસુતકો લખી 
ચૂકી છે. િરયા ૨૦૧૭માં રુનેસકો દ્ારા 
અમદાિાદન ેવિશ્વનુ ંપ્રથમ હેદરટેજ વસટી 
જાહેર કરિામાં આવરું. પદરણામે આરાયા 
પોતાના વપતા સાથે અમદાિાદની હેદરટેજ 
િૉક માટે નીકળી હતી, તરારે તનેે થરુ ંકે 
મારે આ સથાપતર અન ેકલાને લોકો સધુી 
પહોંચાડિી જોઇએ. આ વિચારની સાથ ેજ 
આરાયાનો લવેખકા તરીકે જનમ થરો. માત્ 
આઠ િરયાની ઉંમરે પોતાનુ ં પ્રથમ પસુતક  
‘અમદાિાદ માર વસટી માર હેદરટેજ’ લખરુ.ં

આરાયાનાં પુસતકોની વિશેરતા એ છે કે 
તેનાં તમામ પુસતકોમાં આરાયાએ પોતાનાં 
દોરેલાં વચત્ોનો સમાિેશ કરયો છે. આરાયા 
અનેક સરકારી અને ખાનગી શાળાઓ, 
કૉલજેો તથા વિવિધ સસંથાઓમા ંવરાખરાન 
આપી ચૂકી છે. આ ઉપરાંત અનેક રાષ્ટીર 
અન ેઆંતરરાષ્ટીર પલટૅફૉમસયા પર ભારતીર 
સંસકૃવત અન ેિારસાના પ્રચાર-પ્રસાર અગંે 
ભારતનું પ્રવતવનવધતિ કરી ચૂકી છે. 
આરાયાની પ્રકૃવત જાળિણીની વિવિધ 
પહેલથી પ્રભાવિત થઇને UNICEF 
દ્ારા પણ આરાયાના વરાખરાનનું આરોજન 
કરિામાં આવરું હતુ. 

જનૂ 2019માં ફતિ નિ િરયાની ઉંમરે 

આરાયાએ પદૅરસષ્સથત િલડયા હેદરટેજ કવમટી 
અઝરબજૈાનના બાકુમા ં૪૩મા સમારોહમાં  
180 દેશના ૨૫૦૦ રાજદ્ારીઓ સામે 
પોતાની હેદરટેજ અંગેની કલા અને 
કૌશલરની પ્રવતભા દેખાડી હતી.  કોવિડ-
19ના મશુકેલ સમરમા ંએવપ્રલ 2020મા ંિલડયા 
હેદરટજે સેનટર પૅદરસ ખાતે આરાયાને 
વિશ્વવરાપી અવભરાન શરૅ રૉર હેદરટેજ 
અતંગયાત સપધાયામા ંભાગ લઈ રહેલા ંવિશ્વનાં 
૫૫ જેટલાં રાષ્ટના બાળપ્રવતવનવધઓને 
સંબોધરા હતા અને િૈવશ્વક સાંસકૃવતક 
વિવિધતા વિશ ેઅન ે તમેનામા ંઆશાનો 
સકારાતમક સંદેશો ફેલાર એિો અદ્ભુત 
સદેંશો આરાયાએ આપરો હતો. 

આ ઉપરાંત રાષ્ટીર કક્ાએ કેનદ્રીર 
ગૃહમતં્ીશ્ી અવમતભાઇ શાહ, ગજુરાતના 
ભૂતપૂિયા રાજરપાલ શ્ી ઓ. પી. કોહલી, 
અન ેવિવિધ મતં્ીઓએ આરાયાના પરાયાિરણ 
અને સાંસકૃવતક િારસાની જાળિણીના 
અનોખા કારયાને વબરદાવરું છે. આરાયા સૌ 
કોઇને પોતાનો સંદેશો આપતાં જણાિે છે, 
“મારી આઠ િરયાની ઉંમરથી શરૂ થરેલી 
સફરથી લઈ આજ દદન સુધી મને હંમેશાં 
રાજર સરકારનો સંપૂણયાપણે ટેકો રહ્ો છે 
અન ેહંમશેા ંસતત આગળ રહેિા પ્રોતસાહન 
અને પીઠબળ પૂરં પાડ્ું છે એ માટે હું 
ગુજરાત સરકારની આભારી છું.” •
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'્માનહતી ખાતા'િી ્માનહતીએ આનિરરાઈિું જીિિ બદલયું
" અન્મતનસંહ ચૌહાણ

રણી િખત આપણન ેઆપણી આસપાસના એિા સ્ોતમાથંી 
અચાનક એિી પ્રરેણા મળે છે કે જનેી આપણન ેકલપના પણ ન 
હોર! આિી અચાનક ઉદભિેલી પ્રરેણા માણસ માટે રણી આશાઓ 
લાિતી હોર છે. અમદાિાદમાં રહેતા અન ેિરયોથી એનકાઇલોવઝંગ 
સપોષ્નડલાઇદટસ નામની બીમારીથી પીડાતા એક ભાઈએ અચાનક 
આ બીમારીની વસવિલ હૉષ્સપટલમા ંસફળ સજયારી થઈ હોિાના 
સમાચાર િાચંરા અને તેમન ેપણ આ સજયારી કરાિિાની પ્રરેણા 
મળી. વસવિલ હૉષ્સપટલમા ંઆ સજયારી કરાવરા બાદ હિ ેઆ ભાઈ 
ખબૂ જ ઝડપથી સખુી જીિન તરફ આગળ ધપી રહ્ા છે. 

રસપ્રદ િાત એ છે કે અખબારમાં છપારેલી એ સ્સેસ 
સટોરીનો મૂળ સ્ોત એ બીજું કોઇ નહીં, પણ ગુજરાત સરકારનું 
માવહતી ખાતું હતું.

કેસની વિગત એિી 
છ ે ક ે અ મ દ ા િ ા દ 
શહેરમાં િસતા ૩૪ 
િર યાના આવશરભાઈ 
ચ ૌહ ાણ  ક ૉ મ પ રુ ટ ર 
ઓપરેટર તરીકે નોકરી 
કર ે છ ે. છ ેલ્ાં છથી 
સ ા ત  િ ર યા થ ી 
એ ન ક ા ઇ લ ો વ ઝં ગ 
સ પ ો ષ્ ન ડ લ ા ઇ દ ટ સ 
નામની બીમાર ીથી 
પીડાઇ રહ્ા હતા. આ 
બીમારીના કારણે કરોડરજ્જુના મણકા એકબીજા સાથે ચોંટી 
જતા હોર છે અને કરોડરજ્જુ િાંકી િળી જતી હોર છે, જેના 
કારણે તેમને બેસિામાં, ચાલિામાં કે ડોક ઊંચી કરીને જોિામાં 
તકલીફ પડતી હતી. દદિસ દરમરાન તેઓને આ પીડા દૂર કરિા 
ત્ણથી ચાર િખત પેઇન દકલર લેિી પડતી હતી, જેના કારણે 
તેમની ઇમરુવનટી વસસટમ પણ ખૂબ જ નબળી પડી ગઈ હતી. 
તેઓએ આ છથી સાત િરયામાં ૨૫થી ૩૦ જેટલાં ખાનગી 
દિાખાનામાં બતાવરું, પરંતુ આિી બીમારીનો કોઈ ઇલાજ ન 
હોિાનું જાણિા મળરું અને ખાનગી દિાખાનામાં રરના રર 
િેચાઈ જાર એટલા લાખના ખચવે સજયારી કરાિિા આવશરભાઈ 
સક્મ નહોતા, કેમ કે નાણાકીર ભીંસનો પ્રશ્ ઊભો થતો હતો. 

આવશરભાઈએ એક દદિસ એક અખબારમાં તનિીબહેન 
નામના દદથી આ બીમારીમાંથી સજયારી બાદ સાજાં થરાં હોિાના 
વિરરની સ્સેસ સટોરી િાંચી હતી, જેના બાદ તેમણે વિચારુિં 

કે જો સરકારી હૉષ્સપટલમાં આ બહેન સાજાં થઇ શકતાં હોર 
તો હું કેમ ન સાજો થઈ શકું? આ જ વિચારધારા સાથે 
આવશરભાઈએ વસવિલ હૉષ્સપટલમા ંઆિીન ેસબંવંધત તબીબોનો 
સંપક્ક કરયો અને કહં્ કે મારે પણ આ બહેનની જેમ સાજા થિંુ 
છે. અમદાિાદ વસવિલ હૉષ્સપટલમા ંતો PMJAY જનઆરોગર 
રોજનાના કારણે આવશરભાઈને ખચયાની સમસરા પણ નડે તેમ 
નહોતી. તબીબોએ તેમને દાખલ કરીને સજયારીની તૈરારીઓ અને 
પરીક્ણો શરૂ કરાિં. 

જુદા જુદા ટેસટ પરથી તબીબોને જણારું કે આવશરભાઈમાં 
તનિીબહેન કરતા ંતકલીફ િધારે હતી, પરંત ુહારે તો એ અમદાિાદ 
વસવિલના તબીબો નહીં! વસવિલ હૉષ્સપટલના વસવનરર સપાઇન 
સજયાન ડૉ. પીરૂર વમત્તલ અને તેમની ટીમે વિચારવિમશયા બાદ 
આવશરભાઈ ઉપર જિલ્ે જ થતી પેદડકલ સબસટ્ે્શન 

ઓષ્સટઓટોમી નામની 
જદટલ સજયારી કરિાનો 
વનધાયાર કરયો. ડૉ્ટસવે નરરૂો 
મ ો વ ન ટ દ ર ંગન ી  પણ 
ઑપરેશનમા ંમદદ લીધી. 
સજયારી બાદ દદથીને કોઇ 
પણ તકલીફ ન પડે, તે 
રરનું ગુજરાન ચલાિિા 
ઉપરાંત સ્ાન, બેસિું, 
ઊઠિંુ, ચાલિંુ કે આડા 
સૂ િ ા  જે િ ી  ર ો વજં દ ી 
વક્રરાઓ આસાનીથી કરે 

અને તેના જીિનની ગુણિત્તા ન જોખમાર તેનું પણ ડૉ્ટસવે 
ઑપરેશનમાં ખાસ ધરાન રાખરું. 

આખરે ડૉ્ટસયાની મહેનત ફળી અને આવશરભાઈ ઉપર 
કરારેલી સજયારી સફળ રહી અને એ સાથે જ આવશરભાઈને 
છેલ્ાં સાત િરયાથી ચાલી આિતી સમસરામાંથી છુટકારો મળરો. 
હિે આવશરભાઈ સજયારી બાદ ધીરે ધીરે દરકિર થઈ ગરા છે.

આ સજયારીના સંદભયામાં  પ્રવતવક્રરા આપતાં વસવિલ 
સુપદરનટનેડેનટ ડૉ. રાકેશ જોરી જણાિે છે કે વસવિલ હૉષ્સપટલમાં 
ગુજરાત ઉપરાંત પડોશી રાજરો રાજસથાન, મધર પ્રદેશ, ઉત્તર 
પ્રદેશ સવહતનાં ૧૩થી િધુ રાજરોના જરૂદરરાતમંદ દદથીઓ 
વસવિલ હૉષ્સપટલમાં થનાર વિવિધ સજયારીની અખબારી માધરમો, 
સોવશરલ મીદડરાના માધરમ થી વિગતો િાંચી હૉષ્સપટલમાં 
સારિાર અથવે આિતા હોર છે અને અહીંરા શે્ષ્ઠ સારિાર લઈ 
હસતામુખે સિગૃહે પરત થાર છે. •
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દ્ારકાિી વૃધધાિું પરરિાર સાથે પુિઃન્મલિ કરાિતું
જા્મિગર “સખી” િિ સટોપ સેનટર

" રદવયા નત્િેદી
મવહલા વિકાસ અને મવહલા ઉતથાન માટ ે સરકાર અનેક 

રોજનાઓ થકી કામગીરી કરી રહી છે, તરારે ગુજરાત સરકારનું 
મવહલા સુરક્ા અને મવહલાઓની સહાર હેતુ કામગીરી કરતું 
સખી િનસટોપ સેનટર અનેક મવહલાઓની સખી બની તેમના 
જીિનના સંરરયામર પડાિોમાં સાચી સખી બની છે. જામનગરમાં 
પણ સખી િન સટોપ સેનટરની સખીઓએ આિી જ ઉમદા ફરજ 
બજાિી દ્રારકાના માનવસક અસિસથ ૭૦ િરથીર વૃધધાનો પદરિાર 
સાથે મેળાપ કરાવરો છે. 

થોડાં દદિસો પહેલા એક જાગૃત નાગદરક દ્ારા ૧૮૧ મા ંકોલ 
કરીન ેજામનગર બસ-સટેશન પર અંદાજ ે૭૦ િરથીર એક અજાણી 
વૃધધ મવહલા મળી હોિાની માવહતી આપિામા ંઆિી હતી. ૧૮૧ 
અભરમ મવહલા હેલપલાઇનની ટીમ દ્રારા આ મવહલાની માનવસક 
ષ્સથવત અને હાલની વશરાળાની ઠંડીને ધરાને લઇ જામનગર 

“સખી” િન સટોપ સેનટર પર આશ્ર અપાિિામાં આવરો હતો.
“સખી” િન સટોપ સનેટર દ્ારા આ વૃધધ મવહલાનુ ંકાઉનસવેલગં 

કરતા તેમનું નામ રંભાબેન કેશિજીભાઈ નકુમ, ઉંમર-૭૦ િરયા 
હોિાનું જાણિા મળરુ. તેઓ દ્ારકાના િતની છે. રંભાબેનએ 
જણાિેલ કે, તમેન ેસતંાનમા ં૬ દદકરા છે, તનેા દદકરા અન ેપતુ્િધુ 
રોગર રીતે રાખતા ન હોિાથી તેઓ રરેથી નીકળી ગરા અને 
છેલ્ા ૧૨ મવહનાથી જામનગર બસ સટેશન પર રહેતા હતા. 
સેનટર દ્ારા બહેનનું વનરીક્ણ કરતા તેઓની માનવસક ષ્સથવત 
અસિસથ હોિાથી અને શારીદરક ષ્સથવત પણ સારી ન હોઇ, બહેન 
રોગર રીતે ચાલી પણ નહોતા શકતા. 

વજલ્ા મવહલા અને બાળ અવધકારી શ્ી ચંદે્રશ ભાંભીની 
સૂચના અને માગયાદશયાન હેઠળ “સખી” િન સટોપ સેનટરના કેનદ્ર 
સંચાલક હેતલબેન અમેથીરા દ્ારા સોશરલ મીદડરાના માધરમથી 
વૃધધાના ભાઈનો સંપક્ક થઈ જતા, જામનગર “સખી” િન સટોપ 
સનેટરની ટીમ દ્ારા મવહલાન ેદેિભૂવમ દ્ારકા વજલ્ાના કલરાણપરુ 
તાલકુાના ખાખરડા ગામમા પોતાના ભાઈ સાથ ેપનુઃવમલન કરાવરુ ં
હતું. મવહલાના ભાઇએ કહ્ં હતું કે, વૃધધાનાં દદકરાઓ સરખી 
રીતે સાચિતા ન હોિાથી તેઓ છેલ્ા અઢી મવહનાથી રરેથી 
નીકળી ગરા હતા. સેનટર દ્ારા બહેનના ભાઈને રોગર સંભાળ 
લેિા જણાિેલ હતું અને બહેનના પરીિારજનોએ જામનગર 
“સખી” િન સટોપ સેનટરનો આભાર માનરો હતો. આમ, વૃધધ 
મવહલાનુ ંજામનગર “સખી” િન સટોપ સનેટર દ્ારા વૃધધ મવહલાનું 
તેમના પદરિાર સાથે પુનઃવમલન કરાિિામાં આવરું હતું. •
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" પીિલ પટેલ 
િરયોથી રાસારણીક ખતેી થતી હોર એિા પદરિારના વરિસારે 

એષ્નજવનરર રુિાન ખેડૂતને વિચાર આિે કે, કૃવર ક્ેત્ે અદ્તન 
ટેક્ોલોજીના ઉપરોગ અને અિનિા સંશોધનોના કારણે કૃવર 
ઉતપાદન તો મબલખ મળે પણ સામે ખચયાનું પ્રમાણ કેટલું મોટું ? 
આ રીતે ખેડૂત ખેતીમાં કઈ રીતે લાંબા ગાળા સુધી ટકી શકે. 

સાબરકાંઠા વજલ્ાના ખડેબ્રહ્મા તાલકુાના સગરામપરુા કંપાના 
રિુાન એષ્નજનીરર પણ ખતેીમા ંવિશરે રસ ધરાિતા દીવક્તભાઈ 
પટ ેલ આિંુ જ વિચાર ે છ ે, એટલે જ 
દ ી વ ક્ ત ભ ા ઈ  પ ો ત ા ન ો  ધ ી ક ત ો 
એષ્નજનીરરીંગનો ધંધો છોડી, ગાંધીનગરની 
પોતાની ઓફીસન ેખડૂેત તાલીમ કરેંદ્રમા ંફેરિી 
પ્રકૃવત ખેતી તરફ ખેડૂતો િળે તે માટે સુભાર 
પાલકેરજીની સાથ ેસાથ ેપોત ેપણ ગજુરાતના 
ગામડાઓ ખુંદી પ્રાકૃવતક ખેતીનો પ્રચાર-
પ્રસાર કરિામાં લાગી ગરા છે.

દીવક્તભાઈ કહે છે કે, વરિસારે મારા 
વપતા ખેડૂત, પરંતુ હું વરિસારે એષ્નજવનરર 
છુ ંએષ્નજવનરદરંગમા ંભણરા પછી એષ્નજનીરદરંગ કે્ત્માં વરિસારે 
ગરો, પરંતુ ખેતી મારા બાપ-દાદાનો વરિસાર હોિાથી ખેતીમાં 
પણ મને એટલો જ રસ હતો. હું રાસારવણક ખેતી જ કરતો પરંતુ 
તેમાં ખચયા િધુ અને નફો ઓછો મળતો હોિાથી મને એમ થરું કે 
આપણ ેબહુ ખોટા રસતે છીએ. શોધ કરતા કરતા રાજીિ દીવક્તના 
પ્રિચનો મારા સાંભળિામાં આવરા તેમાંથી મને રણી પ્રેરણા મળી 
તરારબાદ મન ેસભુાર પાલકેરજીનો ઓનલાઈન સપંક્ક થરો. તમેનું 
કૃવર સંબંવધત તમામ સાવહતર ઓનલાઇન િાંચરા પછી િરયા 
૨૦૧૫માં ત્ણ દદિસની િક્કશોપમાં જોડારો. િરયા ૨૦૧૬થી હું 

સંપૂણયા પ્રાકૃવતક ખેતી તરફ િળરો છું જેના મને ખૂબ જ સુંદર 
પદરણામો મળરા છે.

આ પદરણામો બાદ ખેતી તરફનો મારો અવભગમ બદલારો 
પ્રાકૃવતક ખેતીનો વરાપ િધારિાના કારયામાં હું પોતે પણ લાગી 
ગરો. આજે મેં મારો એષ્નજવનરરીંગનો વરિસાર છોડી સંપૂણયા 
ખેડૂત બની ગુજરાતના ખેડૂતો સંપૂણયા પ્રાકૃવતક ખેતી તરફ િળે તે 
માટે અમે િક્કશોપ રોજીને તાલીમ આપી રહ્ા છીએ.

આજ ેમારા ખતેરમા ંઅદંાજ ે૩૦થી ૪૦ દકલો સુધીની કેળાની 
લમુ છોડ પર ઝલૂી રહી છે. હાલ અઢી એકરમાં 
કેળાની ખેતી કરી છે અને બાકીના અઢી 
એકરમાં શાકભાજીનુ ંિાિતેર કરુિં છે. કેળાના 
ખતેરમા ં૩૦૦૦ છોડ છે. ૧૬ દકલોની લમૂ 
સહેજે મળે છે એ જોતા અદંાજ ે૨૦ મવેટ્કટન 
કેળાનંુ ઉતપાદન થાર જ ેહોલ સેલ બજારમાં 
રૂ. ૩૦ના દકલોના ભાિે િચેાર છે. દરટેલમાં 
રૂ. ૪૦-૪૫ના ભાિ ેિચેાર આ ગણતરી કરતાં 
રૂ. અઢી એકરમા ંરૂ. ૧૨ થી ૧૩ લાખની 
કેળાની ખતેીની આિક થાર છે. 

દદવક્તભાઇ હાલ ગાધંીનગર ખાત ેરહે છે. ખતેી માટે દસકે 
દદિસ ેગામડ ેઆિે છે.પોતાની જમીનમા ંસંપણૂયા પ્રાકૃવતક ખતેી કરે 
છે. આ ખતેી પ્રકૃવત, પાણી, આરોગર, પરાયાિરણ તમામ સમસરાઓનું 
સમાધાન છે. દીવક્તભાઈએ અતરાર સુધીમાં ગુજરાતના ૨૫ 
હજારથી િધ ુખડેતૂોન ેપ્રાકૃવતક કૃવર તરફ િાળિા તાલીમ અને 
માગયાદશયાન આપરુ ંછે તમેનુ ંકૃવર ઉતપાદન જોઈ આસપાસના ખડેતૂો 
પણ આ ખતેી તરફ િળરા છે, પ્રાકૃવતક ખતેી હાલની તમામ 
સમસરાઓનુ ં સમાધાન કરનારી અન ે નીરોગી તદંરુસત જીિન 
આપનારી ખતેી બનશ.ે . •

ટેક્ોલોજી અિે ખેતીિા સ્મનિયથી કૃનરિી
િિી રદિા નચંધતા યુિા એપનજિીયર ખેડૂત 

હંુ અોસ્્જની્યરીગંનાો 
વ્યવસ્થા ્છાોડી સંપૂણ્વ ખોડૂત 

બની ગ્યાો ્ંુછ. ગજુરાતના 
ખોડૂતાો સંપૂણ્વ પ્ાકૃવતક 
ખોતી તરફ વળો તો િા્ટો 

તા્ીિ ઓપી રહા ્છીઅો.
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" બી. પી. દેસાઇ
કુદરતનુ ં સરનામંુ એટલ ે ડંુગર, જગંલો, નદીઓ, સરોિરો, 

ઝરણાં, િનર જીિો અન ેભાત ભાતના ંપક્ીઓ. િડોદરા નજીક 
પચંમહાલ વજલ્ામાં અદંાજ ેરસતા માગવે ૭૦થી ૮૦ દકમીના અંતરે 
આિુ ંજ એક કુદરતનુ ંમસત સરનામુ ંછે જાબંરુોડા અભરારણરમાં 
આિલંુે કડા જળાશર, જ ેઅહીં કોઈ ડમૅ (બધં) ન હોિા છતા ંબહધુા 
કડા ડમૅના નામ ેઓળખાર છે. કદાચ એની ત્ણ બાજ ુ નાની 
ટેકરીઓની કુદરતી દીિાલ હોિાથી આ નામ પડ્ુ ંહશ.ે મળૂભૂત 
રીત ેઆ ખબૂ નાનુ,ં વસચંાઇ વિભાગના તાબા હેઠળનંુ તળાિ છે, 
જનેી વસચંાઇનો લાભ નજીકના ધનપરી અન ેકડા ગામના ખડેતૂોને 
મળે છે.

આ વિસતારના િન અવધકારી શ્ી એચ. ડી. રાઉલજીએ આ 
અગં ેિધુ માવહતી આપતાં જણાવરંુ હતુ ં કે નાનીમોટી ડુગંરીઓ 
પરથી રેલાતુ ંિરસાદી પાણી આ તળાિનો મખુર જળ સ્ોત છે. આ 
વિસતારમા ંઆ િરવે ચોમાસુ ંનબળુ ંરહ્ ંછે. એટલ ેનબળા ચોમાસે 
જરારે પાણી ખટૂી જાર તરારે ઉનાળામા ંએન ેસુખી કૅનાલની મદદથી 
ભરિામા ંઆિ ેછે, જ ેખતેીની સાથ ેિનર જીિોની તરસ વછપાિ ેછે 

અન ેપક્ીઓન ેપોર ેછે. તળાિના કાઠેં િનકેડી અન ેટાિર પણ છે.
િડોદરાથી હાલોલ - વશિરાજપરુ થઈન ેઅન ેડભોઇ - બોડલેીના 

રસત ેજાબંરુોડા પહોંચી શકાર છે. જાબંરુોડા ગામની બહારના બે 
પટે્ોલ પંપ િચ્ચનેી કેડી પર થઈન ેકડા ડમૅ સાઇટ પહોંચાર છે. 
રસતા બહધુા પાકા છે.

કડા ડમૅ, સાદરાના જગંલમા ંઆિેલુ ંધનપરી પ્રકૃવત પ્રિાસન 
કેનદ્ર, નજીકમા ંઆિલેા પ્રાચીન અન ેવિશાળકાર, જગંલના રખિેાળ 
ઝડં હનમુાનદાદા અન ેતરગોળ વસચંાઇ તળાિ એકબીજા સાથે 
સકંળારલેા છે અન ેલગભગ ૨૫થી ૩૦ દકલોમીટરના િનભ્રમણ 
માટે મસત ગણાર એિા છે.

કડા અન ે ધનપરી પ્રકૃવત પ્રિાસન કેનદ્ર ખાત ે ટેનટ, કૉટેજ, 
ડૉરવમટરી જેિી રહ ેિાની વરિસથાઓ છ.ે ધનપરીની 
વનિાસીવરિસથામા ં િીજપરુિઠો ખોરિાર તો કામ લાગે એિા 
ઇનિટયાર, સોલર ગીઝર, જંગલમા ંફરિા માટે ભાડથેી સાઇકલની 
વરિસથા, િનભ્રમણ માટે િાન, બેઠક રોજિા માટે સભાખડં જિેી 
સવુિધાઓ ઉપલબધ છે.

વસંચાઇનો લાભ આપતા કડા ડૅમની આસપાસ નાનકડા 

અહી ંકાોઈ ડ�િ નથી, પણ સ �સં્ચાઈ િા્ટો બનાવવાિાં ઓવો્ું 
ઓ તળાવ વન્ય જીવાો અનો પક્ીઓોનો તરસ્ાં રહોવા દોતું નથી

કુદરતિે ક�કોતરી લખતા હો તો એક ક�કોતરી
જાંબુઘોડા અરયારણ્યિા કડા ડૅ્મિા િા્મે અિશય લખજો
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િડોદરા 
િનય જીિ 

નિરાગિી પ્રિાસી 
સુરક્ા ્માટે અિોખી પહેલ...

વડોદરા વનય જીવ હવભાગે જાંબયુઘોડા અિે 
રતિ મિાલિ અભયારણ્યિી જાંબયુઘોડા, હશવરારપયુર 

અિે કંરેટા રેનર િેઠળ આવેલિા પ્રકૃહત પ્રવાસિ કેનદ્રોમાં 
આવતા મિેમાિોિી સલિામતી માટે વીમા સયુરક્ષા છત્િયું 

આયોરિ કયયુું છે. અહધકૃત પરહમટ સાથે રંગલિમાં પ્રવેશ 
કરિાર અિે આ કેનદ્રો માટ ે આરક્ષણ કરાવિાર સિયુ 

પ્રવાસીઓિે તેિો લિાભ મળી શકે છે. અિ� પ્રવાસીઓિા માથે 
કોઈ મોટાં જોખમો તોળાય છે એવયું િથી એવી સપષ્ટતા કરતાં 
કાય્જકારી મદદિીશ વિસંરક્ષક શ્ી એચ. ડી. રાઉલિજી કિે છે કે 
રંગલિ છે અિે દીપડો, ર�છ રેવાં પ્રાણીઓ છે એટલિે કયારેક કોઈ 
પ્રવાસી પર િયુમલિા કે સપ્જદંશ રેવી ઘટિા બિી શકે. મારી જાણમાં 
િરયુ આવી કોઈ ઘટિા બિી િથી. તેમ છતાં પ્રવાસીઓિી સયુરક્ષા 
અિે સલિામતીિી કાળજી લિેવાિા અહભગમ િેઠળ વીમા સયુરક્ષા 
છત્િી પિેલિ કરી છે. રંગલિિી હશસત પાળો તો વનય પ્રાણીઓ 
કયારેય િયુમલિો કરતાં િથી. આ લિાભ માત્ અહધકૃત પ્રવેશ 

કરિાર પ્રવાસીઓિે ર મળવાપાત્ છે.

િડોદરા 
િનય જીિ 

નિરાગિી પ્રિાસી 
સુરક્ા ્માટે અિોખી પહેલ...

વડોદરા વનય જીવ હવભાગે જાંબયુઘોડા અિે 
રતિ મિાલિ અભયારણ્યિી જાંબયુઘોડા, હશવરારપયુર 

અિે કંરેટા રેનર િેઠળ આવેલિા પ્રકૃહત પ્રવાસિ કેનદ્રોમાં 
આવતા મિેમાિોિી સલિામતી માટે વીમા સયુરક્ષા છત્િયું 

આયોરિ કયયુું છે. અહધકૃત પરહમટ સાથે રંગલિમાં પ્રવેશ 
કરિાર અિે આ કેનદ્રો માટ ે આરક્ષણ કરાવિાર સિયુ 

પ્રવાસીઓિે તેિો લિાભ મળી શકે છે. અિ� પ્રવાસીઓિા માથે 
કોઈ મોટાં જોખમો તોળાય છે એવયું િથી એવી સપષ્ટતા કરતાં 
કાય્જકારી મદદિીશ વિસંરક્ષક શ્ી એચ. ડી. રાઉલિજી કિે છે કે 
રંગલિ છે અિે દીપડો, ર�છ રેવાં પ્રાણીઓ છે એટલિે કયારેક કોઈ 
પ્રવાસી પર િયુમલિા કે સપ્જદંશ રેવી ઘટિા બિી શકે. મારી જાણમાં 
િરયુ આવી કોઈ ઘટિા બિી િથી. તેમ છતાં પ્રવાસીઓિી સયુરક્ષા 
અિે સલિામતીિી કાળજી લિેવાિા અહભગમ િેઠળ વીમા સયુરક્ષા 
છત્િી પિેલિ કરી છે. રંગલિિી હશસત પાળો તો વનય પ્રાણીઓ 
કયારેય િયુમલિો કરતાં િથી. આ લિાભ માત્ અહધકૃત પ્રવેશ 

કરિાર પ્રવાસીઓિે ર મળવાપાત્ છે.

પક્ીતીથયાનો કુદરતી વિકાસ થરો છે એિી 
જાણકારી આપતા ંિન અવધકારી શ્ી િનરાજવસહં 

પરમાર કહે છે કે આ વિસતારમાં બારેમાસ 
વિવિધતાસભર દેશી પક્ીઓ જોિા મળે છે, એની સાથે 

આ તળાિથી બનતા િટેલનૅડન ેલીધ ે વશરાળામાં અહીં 
રારાિર પક્ીઓના નાના સમહૂો પણ આિ ેછે.
આમ તો જંગલનો રાજા વસંહ કહેિાર, પણ અહીંનાં 

જંગલોમાં દીપડાનું રાજર છે. તેની સાથે લોંકડી, ઝરખ, કીડીખાઉ, 
રીંછ, નીલગાર જેિા િનર જીિો અહીં િસે છે. જોકે વસંહ રાજિી 
જીિ છે એટલે ગીરમાં વસંહદશયાન જેિું આરોજન શ્ર છે. દીપડો 
ખૂબ ચપળ, આક્રમક જીિ છે એટલે દીપડાદશયાનનું આરોજન 
શ્ર નથી.

જાબંરુોડા વિસતારન ેઅભરારણર તરીકેની માનરતા અહીંના પૂિયા 
રાજિીએ ખબૂ અભરાસપણૂયા રજઆૂતો દ્ારા અપાિી હતી. તમેને 
આ કામમા ંિડોદરાના િનસપવતશાસત્ી અન ેપરાયાિરણવિદ સિ. ડૉ. 
ગણુિતં ઓઝાએ રણી મદદ કરી હતી.

આ જગંલવિસતારમા ંસદરસૃપ વિવિધતા છે. અહીં ટ્દૅકંગ ખબૂ 
સાિચતેી રાખીન ેકરિુ ંજરૂરી છે. હાલોલથી જાબંરુોડાના રસત ેભાટ 
ખાત ેપ્રકૃવત પ્રિાસન કેનદ્ર છે. નજીકમા ંહાથણી માતા નામના સથળે 
ચોમાસા પરૂતો મરાયાદદત ધોધ છે.

કુદરત સાથે આંખ વમલાિી શકતા હો તો જ અહીં આિિુ.ં આ 
મોટા અિાજ ેગીતો િગાડી, નાચગાન અન ેધમાચકડી માટેનુ ંસથળ 
નથી. િન કેડીઓ પર ફરીન ેકુદરતન ેમાણિાની અન ેઓળખિાની 
આ જગરા છે એટલે પલાષ્સટકનો કચરો પોતાની સાથ ેજ બહાર 
લઈ જિાની માનિતા દાખિિી અહીં ખબૂ જરૂરી છે.

અહીંનાં પ્રકૃવત પ્રિાસન કેનદ્રો ગામલોકોની મંડળીઓ દ્ારા 
સચંાવલત છે. સાદુ ંસિદેશી ભોજન અન ેનાસતો તઓે ઉપલબધ 
કરાિ ેછે. સોલરનો વિવનરોગ િન વિભાગ ેકરયો છે. હદરરાળીનું 
પ્રમાણ લોકોના સહરોગ અન ેિન વિભાગની કાળજીથી સારં 
એિુ ંિધરુ ં છે. આ જગંલના ંમખુર વૃક્ો રરેરૂ મહડુા, ઊંચા 
ઊંચા સાગ અને પારડીપને પથરારેલા િાંસનાં ઝંુડ છે. 
ધનપરીના પદરસરમા ંલીલા િાસંના ંઝુડંથી બનાિેલુ ંિાસંરર 
મસત છે.

અહીં િન વિભાગના એક ભતૂપિૂયા ચોકીદાર જગંલના ભોવમરા 

તરીકે સેિા આપ ેછે, જમેની સાથ ેિનકેડીઓ પર વિહરિા જિેુ ંછે. 
તાજેતરમા ંજ િન વિભાગ ેપ્રિાસીઓ જંગલના રસતા અન ેકેડીઓ 
પર ફરી શકે એિુ ંિાહન રૂ. દશ લાખના ખચવે િસાવરુ ંછે, જનેો 
ભાડુ ંચકૂિીન ેલાભ લઈ શકાર છે.

કડા અન ેધનપરી, બનં ેજગરાઓએ િન વશવબરો રોજિાની 
પણ સવુિધા છે. જાબંરુોડા અભરારણરની ખાવસરત એ છે કે 
આરવક્ત જંગલ િચ્ચ ેગામો અન ેખતેરો આિેલા ંછે. એટલ ેમાનિ 
અન ેપ્રકૃવતના સહજીિનનુ ંઉત્તમ િાતાિરણ અહીં જોઈ શકાર છે.

આ જગંલનુ ંસચંાલન િનર જીિ વિભાગ, િડોદરા દ્ારા િનર 
જીિ િતુયાળ, કેિદડરાના માગયાદશયાન હેઠળ થાર છે. આ િન વિસતારની 
મલુાકાત લિેા માટે શરદથી લઈન ેવશરાળા સધુીનો સમર ઉત્તમ 
ગણાર. ઉનાળો કદાચ આકરો લાગે, તો તમે પણ ્રારેક 
જાંબુરોડાના સંરવક્ત િનના મહેમાન બનિાનું 
વિચારજો. કુદરતમા ં રસ હશ ે તો 
અિશર મજા આિશ.ે •
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રાજયિી બાર ટાઉિ ્લાનિંગ સકી્મિે ્મંજૂરી
શહેરોમાં ભવિષરમાં ઉભી થનારી જરૂરીરાતોને 

ધરાન ેલઈન ેગજુરાત સરકારે દીરયાદ્રટિીપણૂયા વનણયારો 
કરી વિકાસ કામો હાથ ધરાયા છે. શહેરોમાં 
ટ્ાદફકોના પ્રશ્ના ઉકેલ માટે ઓિર બ્રીજ, 
અડંરબ્રીજનુ ંવનમાયાણ કરિામા ંઆવર ુછે. તમેજ 
શહેરીજનોની સુખાકારી માટે ભૂગભયા ગટર, 
બાગબગીચાઓ, પાકા રસતાઓ, આિાસની 
સુંદર વરિસથા કરાિામા આિી છે. રાજરમાં નિા 
રોકાણકારોના આગમનના કારણે ગુજરાત રોજગારી 
માટેનું કેનદ્ર બનરુ છે. રાજરના શહેરોનો વરાપ િધતો જાર છે. 
તાજેતરમાં મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે ગુજરાતનાં શહેરોની 
વિકાસવૃવદ્ધની દદશામાં િધ ુએક કદમ ભરતાં રાજરમાં બાર ટાઉન 
પલાવનંગ સકીમને મંજૂરી આપી છે. 

મુખર મંત્ીશ્ીએ મંજૂર કરટૅલી ફાઇનલ ટીપી સકીમમાં 
અમદાિાદ અંતગયાત નારોલ ટીપી સકીમ નં. ૫૭, િેજલપુર ટી.
પી. સકીમ નં. ૨૪, ચાંદખેડા ટી.પી. સકીમ નં. ૭૫,  િટિા-પ 
ટી.પી. સકીમ નં. ૮૫, અમદાિાદમાં ઔડા અંતગયાત સાણંદમાં 
આિલેી ટીપી સકીમ ન.ં 9 અન ેસુરતના િસુે- મગદલ્ા વિસતારમાં 
આિેલી ટીપી સકીમ નં. 7  જહાંગીરાબાદ ટી.પી. સકીમ નં. ૪૪ 
અને ટી.પી. સકીમ નં. ૪૬નો સમાિેશ થાર છે.

મુખર મંત્ીશ્ીએ મંજૂર કરટૅલી ડ્ાફટ ટી.પી સકીમમાં સુરતની 
સકીમ નં. ૧પ (ફુલપાડા) (ત્ીજો ફેરફાર) અને િડોદરા (વબલ)
ની ટી.પી સકીમ નં. ર૭-Aનો સમાિેશ થાર છે. મુખર મંત્ીશ્ીએ 
િડોદરા શહેરની ડ્ાફટ સકીમ નં. ર૭-Aને મંજૂરી આપતાં સંપ્રાપ્ત 
૫૫.૫૨ હે્ટર જમીન પર સામાવજક અને આવથયાક રીતે નબળા 
િગયાના લોકોનાં રહેઠાણ, ખુલ્ી જગરા, બાગ-બગીચાનું વનમાયાણ 
થઇ શકશે તેમજ આંતરમાળખાકીર સિલતોના ખચયાને પહોંચી 
િળિા િેચાણ માટેની જમીન પણ ઉપલબધ બનશે. 

આ ઉપરાંત મુખરમંત્ીશ્ીએ મંજૂર કરેલી 2 ડ્ાફટ ટીપી 

સકીમમાં ભાિનગર મરુવનવસપલ કોપયોરેશન અંતગયાત 
અકિાડા વિસતારમાં આિેલી ટીપી સકીમ નં. 29 

અને ભાિનગર વિસતાર વિકાસ સત્તા મંડળ 
અંતગયાત અધેિાડા વિસતારમાં આિેલી ટીપી 
સકીમ નં. 17નો સમાિેશ થાર છે. આ બંને 
ડ્ાફટ ટીપી સકીમ મંજૂરી થિાથી અનુક્રમે 39.6 

હે્ટર જમીન અને 105.12 હેકટર જમીન 
સંપ્રાપ્ત થશે. આમ ભાિનગર શહેર માટે કુલ 

144.72 હેકટર જમીન સંપ્રાપ્ત થશે. મુખરમંત્ીશ્ીએ 
ભાિનગર શહેરની ડ્ાફટ સકીમોની મંજૂરી આપતા સંપ્રાપ્ત જમીન 
પર સામાવજક અને આવથયાક રીતે નબળા િગયાના લોકોના રહેઠાંણ, 
ખૂલ્ી જગરા, બાગ-બગીચાનું વનમાયાણ થઇ શકશે તેમજ 
આંતરમાળખાકીર સિલતોના ખચયાને પહોંચી િળિા િેચાણ 
માટેની જમીન પણ ઉપલબધ બનશે. 

ગુજરાત રાજર શહેરી વિકાસના ક્ેત્ે હરણફાળ ભરી રહ્ં છે. 
શહેરોના આરોજન માટે સરકાર દ્ારા ખૂબ જ ઝડપી વનણયારો 
લેિારા છે. તેથી નાગદરકલક્ી સુવિધાઓ પુરી પાડિા માટેની 
કામગીરીમાં અકલપનીર ગવતશીલતા આિી છે. મુખરમંત્ીશ્ીએ 
તિદરત વનણાયારક નેતૃતિનો પદરચર આપતાં વિકાસના કામ માટે 
એક પળનો પણ વિલંબ કરાયા વિના મંજૂરી આપિાની કારયારીતી 
અપનાિી છે. મુખરમંત્ીશ્ી એ સંલગ્ન અવધકારીઓને પણ 
નાગદરકલક્ી અવભગમ અપનાિિા સપટિ સુચના આપેલ છે.

મુખરમંત્ીશ્ીએ રાજરના નગરોમાં આંતરમાળખાકીર 
સિલતો જેિી કે વબ્રજ, રસતા કે ફારર સવિયાસથી લઇ ડી.પી./ટી.પી. 
માટેના દરેક પ્રશ્ો માટે જરૂર જણાર તરાં તિરીત વનષણાંતો, 
અવધકારીઓ, પ્રજાના પ્રવતવનવધઓ અને સંસથાઓ સાથે વિચાર 
વિમશયા કરી-બેઠકો રોજી વનણયાર લેિાનો નિતર અવભગમ 
અપનાવરો છે.

અત્ે ઉલ્ેખનીર છે કે, ગુજરાત સરકારના પારદશથી િવહિટ, 
વનણાયારકતાના કારણે શહેરોનો વિકાસ ઝડપી બનરો છે. 
ઓનલાઈન એન.એ., મહેસુલી સુધારા, નાગદરકવહતલક્ી નીવત, 
વસગંલ વિડંો વસસટમના કારણ ેલોકોના નાણા અન ેસમરની બચત 
થઈ છે. ગજુરાતના લોકોન ેવિકાસ પરિાનગી માટે કચેરીના ધક્કા 
ન ખાિા પડે અને પોતાના રેર બેસી ૨૪ કલાકમાં જ અવધકૃત 
નકશા અન ેરજા વચઠ્ઠી મળે તેિી ઓનલાઇન ડિેલપમનેટ પરમીશન 
વસસટમ (ODPS) ૨.૦  પણ લોનચ કરી છે. આ દદશામા ંઆગળ 
િધતા  મુખરમંત્ીશ્ીએ બાર ટાઉન પલાનીંગ સકીમો મંજૂર કરી 
ગજુરાતના શહેરોનો વિકાસ િગેિતંો રાખિાનો રાજર સરકારનો 
સંકલપ ફરી સાકાર કરયો છે. •
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દડવજટલ સિરૂપે રજૂ થતા વબન નોંધણીપાત્ લેખોમાં સટેમપ 
ડ્ટુી ભરિા માટે દડવજટલ ઈ - સટેષ્મપંગ પધધવતનો અમલ કરિાનો 
રાજર સરકારે મહત્િનો વનણયાર કરયો છે. જનેા પદરણામ ેબેંકો દ્ારા 
વધરાણને લગતા વિવિધ દસતાિેજો માટેના લેખ ઉપર દડઝીટલ ઇ 
- સટેમપીંગ પધધવતથી સટેમપ ડ્ૂટી ભરી શકશે.

 આ અંગે વિગતિાર માવહતી 
આપતાં મહેસૂલ મંત્ી શ્ી રાજેનદ્રભાઈ 
વત્િેદીએ જણાવરું હતું કે, િડાપ્રધાન 
શ્ી નરનેદ્રભાઈ મોદીના દડવજટલ 
ઈનડીરાના સપનાને સાકાર કરિા માટે 
મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના 
નેતૃતિ િાળી સરકાર ે દડ વજટલ 
ગજુરાતના વનમાયાણ માટે અનકે નિતર 
આરામો હાથ ધરાયા છે, જેના પદરણામે 
જનસુખાકારીના લાભો લોકોને ઝડપથી અને 
પારદવશયાતાથી મળતા થરા છે એ ક્ેત્ે પણ 
આ વનણયાર મહત્િનો પુરિાર થશે.

 મહેસૂલ વિભાગના સટેમપ પ્રભાગ દ્ારા 
NSL પલટેફોમયા ઉપર સટોક હોલડીંગ કોપયોરેશન 
ઓફ ઇષ્નડરા વલવમટેડની દડઝીટલ ઇ - 
સટેમપીંગની સુવિધાનો શુભારંભ કરાિતા 
મંત્ીશ્ીએ ઉમેરુયા કે, દડવજટલ ઇ–સટેષ્મપંગ 
પદ્ધવત ભારત સરકાર દ્ારા બેંકની વધરાણને 
લગતી વિવિધ સેિાઓ માટે દડઝીટલ 
ડો્રુમનેટ એષ્્ઝ્રશુન (DDE) પલટેફોમયા તરૈાર કરુયા છે.આ માટે 
ભારત સરકારની નેશનલ ઇ ગિનયાનસ સવિયાસ વલવમટેડ (NeSL) 
દ્ારા નેશનલાઈઝ બેંકો તથા રાષ્ટીર કક્ાએ વધરાણકરતી ૨૩૪ 
જટેલી નાણાકીર સંસથાઓ સાથ ેમળી રાષ્ટીર કક્ાએ Insolvency 
& Bankruptcy Code - 2016 (IBC-2016) તથા 
Information Utility (IU) માવહતી ઉપરોવગતાની જોગિાઇ 
મુજબ ડીઝીટલ લોન ડો્રુમેનટ એષ્્ઝ્રુશન પ્રવક્રરા ઉપલબધ 
કરિામાં આિી છે. DDE પલેટફોમયાએ પેપરલેસએષ્્ઝ્રુશન 
અને નાણાકીર કોનટ્ા્ટના સંગ્હ માટેનું એક શ્ેષ્ઠ માધરમ છે, 
જેનાથી ખાસ કરીન ેવરિસારો માટે ઝડપી વધરાણની જરૂદરરાતના 
આજના સમરમાં "Ease of Doing Business"  
િેગિંતુ બનશે.

આ સુવિધાના પદરણામે લોન આપનાર અને લેનાર બંનેને 
પૈસા અને સમરની બચત થશે. ઉપરાંત લોનની પ્રવક્રરાની 

કારયાદક્તામાં િધારો થશે. આ આખી પ્રવક્રરા પેપરલેશ હોિાની 
સાથે સાથે ઓનલાઇન રીરલ ટાઇમ થી દડવજટલ ઇ સટેષ્મપગં દ્ારા 
સટેમપ ડ્ુટી પણ ભરપાઈ થઇ જશે.આધાર કાડયાની સહી સાથે 
ઇ- સાઈન િાળો લોનનો દડવજટલ ડો્રુમેનટ બનશે . આ 
દસતાિેજનું ઓનલાઇન દડવજટલ સિરૂપમાં રેકોડયા/ સંગ્હ થશે. આ 

માટે રાજર સરકાર દ્ારા દડવજટલ 
ઇ-સટેષ્મપંગની પદ્ધવતને ભારત સરકાર 
દ્ારા અવધકૃત કરેલ સટોક હોલડીંગ 
કોપયોરેશન ઓફ ઇષ્નડરા વલવમટેડની 
NeSLના પલેટફોમયા પર બેંકો અને 
નાણાકીર સંસથાઓ દ્ારા લોન 
વરિહારો માટેના દડવજટલ સિરૂપે રજૂ 
થતા વબન નોંધણીપાત્ લેખોમાં સટેમપ 
ડ્ુટી ભરપાઈ કરિાની દડવજટલ 

ઈ-સટેષ્મપંગ પધધવત કારયારત કરાઈ છે.
આ ઈ સટેમપીગ સુવિધા ઉપલબધ થતાં 

મુખરતિે બેંકો દ્ારા વધરાણને લગતા 
દસતાિેજો જેિા ક,ે સોગંદનામું, કરાર/ 
કબૂલાત (અનર જોગિાઇ કરી ન હોર 
તરારે), હક્ક પત્ો અનામત મૂકિા (જંગમ 
વમલકત સંબં વધત) ,બોનડ ,  બોટમરી 
બોનડ(િહાણ ગીરોખત), પતાિટ ખત, 
હામીખત, બાંહેધરી પત્, લારસનસ પત્, 
પાિર ઓફ એટનથી (જગંમ વમલકત સબંવંધત), 

દરસપોનડષે્નશરા બોનડ, જામીન ખત અથિા ગીરો ખત જિેા લખે 
ઉપર દડઝીટલ ઇ-સટેમપીંગ પધધવતથી સટેમપ ડ્ટૂી ભરી શકાશ.ે

સટેમપીંગ કૌભાંડ જેિી નાણાંકીર ગેરરીવતઓ ન થઇ શકે તેિા 
ઉમદા હેતથુી તતકાવલન મખુરમતં્ીશ્ી અન ેહાલના િડાપ્રધાનશ્ીએ 
ગુજરાતમાં ઇ-સટેમપીંગની પહેલ કરાિી હતી. આજે રાજરમાં 
ઈ-સટેષ્મપંગના ૪૫૦૦ થી િધુ સેનટરો કારયારત છે. આ સેનટરોને 
િધુ સુદ્રઢ કરિાની આ નિી વરિસથા છે. દડવજટલ ડો્રુમેનટ 
એ્ઝી્રુશન પલેટફોમયા ઉપરથી બેંકો તથા નાણા વધરાણ કરતી 
સંસથાઓ દ્ારા જંગમ વમલકતો માટે લેિામાં આિતી લોન જેિી 
કે, કાર ફાઇનાનસ, મોબાઇલ ફાઇનાનસ, ટુ વહીલર ફાઇનાનસ 
અન ેબેંક ગરંેટીન ેલગતા વરિહારો માટે આ પધધવત ખબૂ જ સરળ, 
સુરવક્ત અને ઝડપી પુરિાર થશે અને સામાનર નાગદરકને પણ 
ઇઝ ઓફ ડુઇંગ વબઝનેસના લાભો મળશે. •

બેંકો દ્ારા નધરાણિે લગતા દસતાિેજો પર
રડઝીટલ ઇ-સટેમપીંગથી સટેમપ ડ્ૂટી રરી િકાિે

બંકાો અનો નાણાકી્ય સંસ્થાઓોનો 
્ાોન વ્યવહારાો િા્ટો વડસજ્ટ્ 

સવરૂપો રજૂ થતા સબન નાંધણીપાત્ર 
્ોખાોિાં સ્ોમ્પ ડ્ુ્ટી ભરવા િા્ટો 
ઈ - સ્ોસ્ �મ્પંગ પધધવતનાો શભુારંભ 

કરાવતા િહોસૂ્ િંત્રી  
શ્ી રાજોનદ્રભાઈ વત્રવોદી
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રાજયિા ત્ણ ્મહાિગરોિા રૂ.૬૦૭ 
કરોડિા નિકાસ કા્મો ્મંજૂર

રાજરના શહેરી કે્ત્ો સવહતના વિસતારોમાં સિયાગ્ાહી 
વિકાસની નેમ સાથે સિવણયામ જરંવત મુખરમંત્ી શહેરી વિકાસ 
રોજના અનિરે સુરત, રાજકોટ અને ગાંધીનગર એમ ત્ણ 
મહાનગરોમાં કુલ ૬૦૭ કરોડના ૧ર૪ કામો માટે મુખરમંત્ી 
શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે સૈદ્ધાંવતક મંજૂરી આપી છે. મુખરમંત્ીશ્ીએ 
સુરત મહાનગરમાં પ૮૧.૪૦ કરોડ રૂવપરાના ખચવે આકાર 
પામનારા વિવિધ ૧૦૯ કામો માટે મંજૂરી આપી છે. 

તદ્અનુસાર, ભૌવતક આંતરમાળખાકીર વિકાસના કામોમાં 
ડ્ેનેજ, સટ્ોમ િોટર ડે્નેજ તથા પાણી પૂરિઠાના અને સી.સી. 
રોડના ૬૦ કામો માટે રૂ. ૪૦૭.૪૩ કરોડ, સામાવજક 
આંતરમાળખાકીર વિકાસના ૪ર કામોમાં લારબ્રેરી, ફારર સેફટી 
વસસટમ ઇનસટોલેશન, િોડયા ઓદફસ, વસિીક સેનટર, કોમરુવનટી 
હોલ, હેલથ સેનટર મલટીલેિલ પાકકીંગ, પબલીક હેલથ લેબોરેટરી 
િગેરે માટે ૧૪૯.૬૪ કરોડ રૂવપરા ફાળિિાની સૈદ્ધાંવતક મંજૂરી 
આપી છે. 

સુરત મહાનગરમાં ફલાર ઓિર, બસ શેલટર, કોરીડોર 
ડેિલપમેનટ જેિા અબયાન મોવબલીટીના ૬ કામો માટે રૂ. ર૦ 
કરોડ અને આગિી ઓળખના કામ તરીકે ૧ સિીમીંગ પૂલના 
કામોને પણ શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે સૈદ્ધાંવતક મંજૂરી આપી છે. 
મુખરમંત્ીશ્ીએ રાજકોટ મહાનગરના આઉટગ્ોથ વિસતારોમાં 
પણ રસતાના પ કામો માટે રૂ. ૧૦.૪પ કરોડ, પાણી પૂરિઠાના 
૬ કામો માટે ૧૦.૧૪ કરોડ તથા આંગણિાડીના ૧ કામ માટે 
રૂ. ર૦ લાખ એમ સમગ્તરા ૧ર કામો માટે ર૦.૭૯ કરોડ 
રૂવપરા ફાળિિાનો સૈદ્ધાંવતક વનણયાર કરયો છે. એટલું જ નવહ, 
રાજરના પાટનગર ગાંધીનગર મહાનગરમાં પણ શહેરી સડક 
રોજનાના ૩ કામો માટે રૂ. પ કરોડની ફાળિણીની સૈદ્ધાંવતક 
મંજૂરી મુખરમંત્ીશ્ીએ આપી છે. 

તદ્અનુસાર, ચાર ટી.પી સકીમમાં અસફાલટ રોડ બનાિિાના, 
નિા રોડ બનાિિાના તથા મહાનગરમાં સમાવિટિ ઝૂંડાલ, ભાટ, 
કોટેશ્વર, કોબા, િાસણા હડમતીરા, સરગાસણ અને રાંધેજામાં 
હરાત ડામર રોડના દરસરફેસીંગના કામો સિવણયામ જરંવત 
મુખરમંત્ી શહેરી વિકાસ રોજના અંતગયાત હાથ ધરાશે.

રાજરના નગરો, મહાનગરોમાં સિવણયામ જરંવત મુખરમંત્ી 
શહેરી વિકાસ રોજના અંતગયાત વિવિધ વિકાસ કામોની સંબંવધત 
નગરો-મહાનગરોની દરખાસતને તિરાએ સૈદ્ધાંવતક મંજૂરી 
આપિાના  મુખરમંત્ ીશ્ીના  આ અવભગમથી શહ ેર ી 
જનસુખાકારીના કામોમાં નિી દદશા મળી છે. •

્મહેસૂલી રેકોડ્ષિા િ્મુિા િં.૬, ૭/૧૨, 
૮-અ હિે ઓિ-લાઇિ ઉપલ્બધ 

ગુજરાત સરકારે દડવજટલ ગુજરાતના વનમાયાણ માટે 
ઈ-ગિનયાનસના માધરમ દ્ારા અનેકવિધ નિતર આરામો હાથ 
ધરીન ેપારદશથી સિેાઓ નાગદરકો માટે ઉપલબધ બનાિી છે. જનેા 
ભાગરૂપે એક િધુ નક્કર કદમ રાજર સરકારે ઉપાડીને ભેટ આપી 
છે. જે અંતગયાત મહેસૂલી રેકોડયાના નમુના નં.૬, ૭/૧૨, ૮-અ હિે 
ઓન-લાઇન ઉપલબધ થશે. રાજર સરકારના સારનસ એનડ 
ટેકનોલોજી વિભાગની ગાઈડલાઈન મુજબ સીટીઝન સેનટ્ીક 
સિથીસ ક્ેત્ે ઈ સીલનો ઉપરોગ સૌ પ્રથમ િાર મહેસૂલ વિભાગે 
શરૂ કરયો છે. 

મહેસૂલ મંત્ી શ્ી રાજેનદ્રભાઈ વત્િેદીએ જણાવરું હતું કે, 
રાજરના મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના નેતૃતિ હેઠળ રાજર 
સરકારે જનસુખાકારી અન ેનાગદરકોના જરૂરી મહેસલૂી દસતાિજેો 
સરળતાથી ઉપલબધ બને તે માટે આ મહત્િનો વનણયાર કરયો છે. 
જમીન માટેનું મહત્િનું રેકડયા ગામ નમૂના નં.૬, ૭/૧૨, ૮-અની 
અવધકૃત નકલો હાલ ેજ ેતાલકુા ઇ-ધરા કેનદ્રો / ઇ-ગ્ામર કક્ાએથી 
ઉપલબધ થાર છે, તે હિે કોઇપણ વરદકત ડીજીટલી સાઇનડ 
(Digitally Signed) નકલ ઓન-લાઇન મેળિી શકશે તથા 
આ નકલ ઉપરોગ માટે અવધકૃત ગણાશે. આ માટે ભરપાઇ 
કરિાની થતી નકલ ફી પણ ઓન-લાઇન ભરિાની રહેશે. 
ડીજીટલી સાઇનડ નકલ AnyRoR (https://anyror.gujarat.
gov.in) અથિા i-ORA (https://iora.gujarat.gov.in) 
પોટયાલ પરથી મેળિી શકાશે. આ નકલ પર કરુઆર કોડ (QR 
Code) ઉપલબધ હશે જેથી તેની અવધકૃતતાની ખાત્ી ઓન-
લાઇન કોઇપણ વરદકત સંસથા કરી શકશે. 

મહેસૂલી સેિાઓના દસતાિેજો રાજરના નાગદરકોને 
સરળતાથી અને પારદશથીતાપૂિયાક મળી રહે એ માટે રાજર સરકારે 
i-ORA પોટયાલ સવહત અનેકવિધ નિતર આરામો હાથ ધરીને 
આ સેિાઓ પરૂી પાડિામા ંઆિી રહી છે જનેા પદરણામ ેરાજરના 
નાગદરકોના સમરની સાથે નાણાંની બચત પણ થઈ રહી છે. •
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રાજય્મા ંરીસિચેિી િાધંા અરજીઓ ્માટેિી ્મદુ્દત એક િર્ષ લબંાિાઈ
મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના માગયાદશયાનમાં 

રાજર સરકારે ખેડૂતોના વહતમાં રાજરમાં જમીન 
રીસિવેની િાંધા અરજીઓ માટેની મુદ્ત એક િરયા 
િધારીને એટલે કે દડસેમબર ૨૦૨૨ સુધી 
લંબાિિાનો મહતિનો વનણયાર કરારો છે 

મહસૂેલ મંત્ી શ્ી રાજેનદ્રભાઈ વત્િેદીએ 
જણાવરું હતું કે, રાજરના એક પણ ખેડૂતને જમીન 
રીસિવેમાં અનરાર થશે નહીં, તમામને સંતોર થાર તરાં 
સુધી કામગીરી ચાલુ રહેશે. નેશનલ લેનડ રેકોડયા મોડયાનાઈઝેશન 
પ્રોગ્ામ-NLRMP હેઠળ સમગ્ દેશમાં રાજરની ખેતીની 
જમીનની દફલડમાં જઈ માપણી કરી DGPS-ETS જેિી 
આધુવનક પદ્ધવત-સાધનોનો ઉપરોગ કરનાર ગુજરાત એકમાત્ 
રાજર છે. ગુજરાતમાં રીસિવેના પ્રમોલગેશન બાદ પણ ખેડૂત 
ખાતેદારને વિનામૂલરે િાંધા વનકાલની સાદી અરજી કરિાની 
તક િરયા ૨૦૧૬થી આપિામાં આિી છે તેની મુદ્ત હાલમાં પણ 
ચાલુ છે જે સતત ચાલતી પ્રવક્રરા છે 

મહેસૂલ વિભાગ દ્ારા રીસિવેમાં ખાસ ઝુંબેશ તરીકે રાજરમાં 
૪૦ હજારના લક્રાંક સામે ૩૮ હજાર અરજીઓનો વનકાલ અને 
૬૪ હજારથી િધ ુસિવે નબંરની માપણીની કામગીરી પણૂયા કરિામાં 
આિી છે. જરારે આગામી સમરમાં િધુ ૪૦ હજાર અરજીઓનો 
ઝુંબેશના ભાગરૂપે વનકાલ કરિાનો લક્રાંક મહેસૂલ વિભાગ દ્ારા 
નક્કી કરારો છે. ઝુંબેશના ભાગરૂપે ૧૦૦થી િધુ અરજીઓિાળા 
ગામોના કલસટર બનાિીને ૬૮ ગામોની ૧૧,૮૮૪ અરજીઓની 
માપણી કામગીરી પૂણયા કરાઈ છે.

રાજરમાં રીસિવેની આ કામગીરીમાં અંદાજે ૯૫ લાખ સિવે 
નંબરોની સામે અતરારસુધી મળેલી ૫.૨૮ લાખ એટલે કે માત્ 

૫ ટકા િાધંા અરજીઓમાથંી ૪.૧૩ લાખ અરજીઓની 
કારયાિાહી પૂણયા કરિામાં આિી છે.

રીસિવેના િાંધા વનકાલની ઝુંબેશના ભાગરૂપે 
િધુ અરજી ધરાિતા બનાસકાંઠા, મહેસાણા, 
દ ેિભૂ વમદ્ારકા, જામનગર, સુર ેનદ્રનગર, 
સાબરકાંઠા, અરિલ્ી, િલસાડ, નિસારી અને 

જનૂાગઢ એમ કુલ ૧૦ વજલ્ાઓમા ંમનેપાિર અને 
મશીનરી ઉપલબધ કરાિિા ૯૬ સિવેરરો, ૧૨ DGPS 

અને ૮૪ ETS મશીનો કારયારત કરિામાં આવરા છે. આ ઉપરાંત 
અનર વજલ્ાઓમાંથી િધુ ૧૫ DGPS અને ૧૪  ETSની 
ફાળિણી કરિામાં આિી છે.

રાજરમા ંવજલ્ા કક્ાએ એક પ્થથર કે જને ુDGPS મશીનથી 
૭૨ કલાક સધુી ઓબઝિવેશન લઇન ેપૃ્થિીના અક્ાશં રેખાશં નક્કી 
કરેલ છે. આિા ૨૭ પ્થથરો (ICONIK/ AREA OF 
INTEREST STONE) ઉભા કરિામા ંઆવરા છે. દરેક તાલકુા 
કક્ાએ DGPS મશીનથી ૧૨ કલાક સુધી ઓબઝિવેશન લઇને 
પૃ્થિીના અક્ાંશ-રેખાંશ નક્કી કરારા છે. આિા ૧૩૧ પ્થથરો 
(REGIONAL STONE) ઊભા કરિામાં આવરા છે.

સમગ્ રાજરની માપણી હાથ ધરિા માટે માપણીની ચોકસાઇ 
િધારિા રાજરમાં ૧૬ દક.મી. X ૧૬ દક.મી.નાં અંતરે પ્થથરો 
નાખીન ે૭૪૭ પ્થથરો (PRIMARY CONTROL POINT) 
ઉપર ૮ કલાક ઓબઝિવેશન લઇને પૃ્થિીના અક્ાંશ-રેખાંશ નક્કી 
કરિામાં આવરા છે. ઉપરાંત રાજરમાં ૪ દક.મી. X ૪ દક.મી.ના 
અંતરે પ્થથરો નાખીને ૮,૯૨૮ પ્થથરો (SECONDARAY 
CONTROL POINTS) ઉપર ૪ કલાક ઓબઝિવેશન લઇને 
પૃ્થિીના અક્ાંશ-રેખાંશ નક્કી કરિામાં આવરા છે. •

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના માગયાદશયાનમાં 
રાજર સરકારે ખેડૂતોના વહતમાં રાજરમાં જમીન 

જણાવરું હતું કે, રાજરના એક પણ ખેડૂતને જમીન 
રીસિવેમાં અનરાર થશે નહીં, તમામને સંતોર થાર તરાં 

૫ ટકા િાધંા અરજીઓમાથંી ૪.૧૩ લાખ અરજીઓની 
કારયાિાહી પૂણયા કરિામાં આિી છે.

જનૂાગઢ એમ કુલ ૧૦ વજલ્ાઓમા ંમનેપાિર અને 
મશીનરી ઉપલબધ કરાિિા ૯૬ સિવેરરો, ૧૨ 

અ્મદાિાદ્માં ગડ્ષર તૂટી પડિાિી દુઘ્ષટિાિી ઉચ્ચ સતરીય તપાસ 
મુખર મંત્ીશ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે અમદાિાદમાં સરદાર પટેલ 

દરંગ રોડ ઉપર મેમદપુરા રોડ ક્રૉવસંગ પરના વબ્રજના બોપલ 
સનાથલ તરફ જતા એક બો્સ ગડયારના અચાનક તૂટી પડિા 
અગંનેી દરુયાટનાની ગભંીરતા ધરાન ેલઇ રટનાની તપાસ માટે ઉચ્ચ 
કક્ાની તપાસ સવમવતની રચનાની જાહેરાત કરી છે. 

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહવનમાયાણ સવચિશ્ી લોચન 
સહેરાની અધરક્તામાં આ તપાસ સવમવતમાં અનર ચાર સભરોની 
પણ સેિાઓ જરૂદરરાત મુજબ લઇ શકાશે. 

આ તપાસ સવમવત દુરયાટના થિાનાં કારણો, નુકસાનીની 
વિગતો તથા વનમાયાણકારયાન ેલગતી કામગીરીની ક્વત-બદેરકારીની 

તપાસ કરશે. એટલું જ નવહ, ભવિષરમાં આિા બનાિો ના બને 
એ માટેનાં સુધારાતમક પગલાંઓ સૂચિશે. 

તપાસ સવમવતએ પોતાનો પ્રાથવમક અહેિાલ ૩૦ 
દદિસમાં રાજર સરકારને સુપરત કરિાનો રહેશે. આ તપાસ 
સવમવતમાં ગુજરાત હાઉવસંગ બોડયાના મુખર ઇજનેર, માગયા 
અને મકાન વિભાગના દડઝાઇન સક્કલના મુખર અથિા 
અધીક્ક ઇજનેર, GERI િડોદરાના એક પ્રવતવનવધ તેમજ 
ફોરેષ્નસક સારનસ લૅબોરેટરીના એક પ્રવતવનવધની સેિાઓ 
જરૂર જણારે લેિામાં આિશે. •

નિણ્ષય
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સુરત્માં તાપી રરિરફ્રનટિું નિ્મા્ષણ કરિા રાજય સરકાર પ્રનતબધિ
‘િદી ઉતસિ’ િદીઓિા રકિારે નિસરાયેલી
રવય સંસકૃનતિે સજીિિ કરિાિો પ્રયાસ

ગુજરાતને ગ્ીન કિરથી આચછાદદત 
કરિા તેમજ ઉદ્ોગો દ્ારા ટ્ીટેડ િૉટર જ 
નદીઓમાં છોડિામા આિે એ દદશામાં 
રાજર સરકાર નક્કર આરોજન કરશ,ે એમ 
તાપી નદીના તટેથી રાજરવરાપી 'નદી 
ઉતસિ'નો શુભારંભ કરાિતા ંમુખરમતં્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે જણાવરું હતુંં. આ સાથે, 
તમેણે સુરતમાં 'તાપી નદી પર દરિરફ્નટનું 
વનમાયાણ કરિા રાજર સરકાર પ્રવતબદ્ધ 
હોિાનું જણાવરું હતુંં.

દેશની આઝાદીને ૭૫ િરયા પૂણયાતાના 
અિસરે દ ેશભરમાં ઊજિાઈ રહેલા 
‘આઝાદી કા અમૃત મહોતસિ’ના ભાગરૂપે 

દેશની પ્રગવત અને પ્રકૃવતમાં મહત્િનું 
રોગદાન આપતી નદીઓનું ગૌરિગાન 
અને સનમાન કરિાના હેતુથી મુખરમંત્ી 
શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલની અધરક્તામાં 
સરુતના વસગંણપોર વિરર કમ કોઝિ ેખાતે 
રાજરકક્ાનો ‘નદી ઉતસિ’ રોજારો હતો. 
જરાં તાપી નદીના પાિન તટે મુખર 
મતં્ીશ્ીએ ભદેૂિોના િદૈદક મતં્ોચ્ચાર સાથે 
પણુરસવલલા તાપીમરૈાનુ ંપજૂન-અચયાન કરુિં 
હતુંં. તેમણે શ્મદાન કરી નદીઓને સિચછ 
અને  સુ ર વ ક્ત  ર ાખિ ાન ો  સં દ ેશ  
આપરો હતો.             

મુખર મંત્ીશ્ીએ 'નદી ઉતસિ' 

નદીઓના દકનારે વિસરારેલી ભવર 
સંસકૃવતને સજીિન કરિાનો આ પ્રરાસ 
હોિાનું જણાિી િધુમાં ઉમેરુિં ક ેનદીઓ, 
પરાયાિરણ આપણી મહામૂલી સંપવત્ત છે. 
આપણી નદીઓ રાજરના અપ્રવતમ 
વિકાસની મૂક સાક્ી છે. માનિજીિન 
સવહત અનેકવિધ સજીિો માટે નદીઓ 
શુદ્ધ મીઠાં પાણીનો એકમાત્ સ્ોત છે. 
આપણી  આિનાર ી  પે ઢ ીઓ સા થે 
પરાયાિરણની સુરક્ા માટે જીિનદાતા 
નદીઓની જાળિણી કરિી આપણી 
ફરજ છે. 

મખુર મતં્ીશ્ીએ ભતૂકાળની સરકારના 

સુરત રાઉનડઅપ
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સુરત્માં ‘રફટ ઇપનડયા, રફટ ગુજરાત 
સાઇક્લોથૉિ’િી ઉ્મંગરેર ઉજિણી  

રાજરના દરેક નાગદરકો નીરોગી અને સુખમર જીિનના ધરેર સાથે આઝાદીના 
અમૃત મહોતસિની ઉજિણીમાં ભાગ લે એ માટે સરકારના આરોગર વિભાગ અને સુરત 
વજલ્ા િહીિટી તંત્ દ્ારા આરોવજત ‘દફટ ઇષ્નડરા, દફટ ગુજરાત સાઇક્ોથૉન’ સપધાયાને 
મુખર મંત્ીશ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે ફલૅગ ઑફ આપી પ્રસથાન કરાવરું હતંંુ. આ 
સાઇક્ોથૉનમાં સેંકડો સુરતીલાલાઓ ઉતસાહભેર જોડારા હતા. 

મુખર મંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે જણાવરું હતું કે, શારીદરક અને માનવસક સજ્જતા 
સાથે સંભવિત રોગચાળાને નાથિા માટે પ્રતરેક જન સજ્જતા કેળિે એ આિશરક છે, 
કોરોનાની સંભવિત આપવત્ત સામે પ્રજાજનોને કોરોનાનો વપ્રકોશન ડોઝ આપિા માટે 
રાજર સરકારે તૈરારીઓ આરંભી દીધી છે.

શહેરના હાદયા સમા િેસુ વિસતારમાં તૈરાર કરારેલા ૨.૫ દક.મી. લાંબા નિવનવમયાત 
જોવગંગ ટ્ૅકની પણ મુખર મંત્ીશ્ીએ જાતમુલાકાત લીધી હતી. આ ટ્ૅક િાહન પાદકિંગ 
સવહત રમતગમત માટે શહેરીજનોને ઉપરોગી પુરિાર થશે.  

સાઇકલચાલન થકી વબનચેપીરોગથી મુદકતની થીમ પર સાઇક્ોથૉનની થીમ પર 
શહેરના ભગિાન મહાિીર કૉલેજ ખાતે ૧૦ અને ૩૦ દક.મી.ના રૂટ પર રોજારેલી 
સાઇક્ોથૉનમા ંવિવિધ સાઇકલ ગૂ્પો, પોલીસ જિાનો, મહાનગરપાવલકાના કમયારોગીઓ, 
હજારો સાઇકલસિારો ઉતસાહભેર જોડારા હતા.

ગૃહ રાજરમતં્ી શ્ી હરયાભાઇ સરંિીએ જણાવરુ ંહતું ંકે, ‘દફટ ઇષ્નડરા, દફટ ગજુરાત’ના 
નારા સાથ ેસમગ્ રાજરભરના ંવિવિધ સથળોએ રોજારલેી સાઇક્ોથૉનમા ંલાખો લોકોએ 
સાઇકલ રટૅલીમાં ભાગ લીધો છે. સુરત મહાનગરપાવલકા વિસતારમાં ૬૦ દક.મી.નો 
સાઇકલ ટ્ૅક તૈરાર થઈ રહ્ો છે. આગામી સમરમાં પણ ગુજરાતીઓનું સિાસ્થર સારં રહે 
એ માટે આિી ઈિેનટ કરિામાં આિશે.

સુરતની સાથે રાજરભરમાં ૭૫ પ્રાથવમક આરોગર કેનદ્રો ખાતે પણ અંદાવજત ૭૫ 
હજાર લોકો સાઇક્ોથૉનમાં જોડારા હતા. આ િેળાએ મુખર મંત્ીશ્ી સવહતના 
મહાનુભાિો, સાઇષ્ક્સટોએ દફટનેસ જાળિણીના શપથ લીધા હતા. આ પ્રસંગે કેનદ્રીર 
રેલિ ેઅન ેકાપડ રાજરમંત્ી શ્ીમતી દશયાનાબહેન જરદોશ, આરોગરમતં્ી શ્ી ઋવરકેશભાઈ 
પટેલ, કૃવર રાજરમંત્ીશ્ી મુકેશભાઈ પટેલ, મેરર શ્ીમતી હેમાલીબહેન બોધાિાલા, 
સાંસદ શ્ી સી.આર. પાટીલ, ધારાસભરશ્ીઓ, અવધકારીશ્ીઓ તેમજ મોટી સંખરામાં 
સાઇષ્ક્સટો ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

શાસનમાં જોિા મળતી સુવિધાઓનો 
ઉલે્ખ કરતા ંકહ્ ંકે એક સમર ેસાબરમતી 
નદીના પટ પર વક્રકેટના મેદાનો અને 
સક્કસના ડેરા-તંબુ જોિા મળતાં હતાં, 
જરારે તતકાલીન મખુરમતં્ી અન ેિડાપ્રધાન 
શ્ી નરનેદ્રભાઈ મોદીની દીરયાદૃષ્ટિના 
પદરણામે આજે આધુવનક સુવિધાઓથી 
સજ્જ દરિરફ્નટ સાકાર થરો છે. 

ર ાજરભરમ ાં  'નદી  ઉતસિ'ના 
માધરમથી નદીઓ, વૃક્ો સવહતની કુદરતી 
સપંવત્તના સંરક્ણની અહાલકે જગાિિામાં 
આિશે .  ઉપરાંત , નદીઓને વસટી 
બરુદટદફકેશન સવહતના બહુવિધ વિકાસ-
આરામો સાથે જોડીને લોકસુવિધા ઊભી 
કરિાની સરકારની નેમ છે. નમયાદાના 
ક ેિ દ ડર ા  ખાતે  એકતા  ક્ર કૂઝ  અને 
દરિરરાષ્ફટગં જેિી આનંદ-પ્રમોદની 
સુવિધાઓ સરકારે વિકસાિી છે. 

રાજર સરકાર સશુાસનના પ્રણતેા પિૂયા 
િડા પ્રધાન સિ. અટલ વબહારી િાજપરેીજીની 
સમૃવતમા ંદરેક વરવતિન ેસરળતાથી સરકારી 
સિેાઓના લાભ આપિા સાથ ેનાગદરકોની 
સમસરાઓ વનિારિાના અનકેવિધ પ્રરાસો 
કરી 'સુશાસન સપ્તાહ'ની ઉજિણી કરિા પણ 
સંકલપબદ્ધ હોિાનું મુખર મંત્ીશ્ીએ  
જણાવરુ ંહતું.ં 

આ પ્રસંગે  ક નેદ્ર ીર ર ેલિે  અને 
ટે્સટાઇલ રાજરમંત્ી શ્ીમતી દશયાનાબહેન 
જરદોશ, આરોગર અને પદરિાર કલરાણ 
પાણી પુરિઠામંત્ી શ્ી ઋવરકેશભાઇ 
પટ ેલ, શહ ેરી વિકાસ અને શહ ેરી 
ગૃહવનમાયાણ રાજરમંત્ી શ્ી વિનોદભાઈ 
મોરદડરા, કૃવર, ઊજાયા અને પેટ્ોકેવમકલસ 
રાજરમંત્ી શ્ી મુકેશભાઈ પટેલ, સાંસદ 
શ્ી સી. આર. પાટીલ, મેરર શ્ીમતી 
હેમાલી બોરાિાલા, વજલ્ા કલે્ટર શ્ી 
આરરુ ઓક, મર.ુ કવમશનરશ્ી બછંાવનવધ 
પ ાન ી  સ વ હત  ધ ા ર ાસ ભરશ્ ીઓ, 
પદાવધકારીઓ, શહેરીજનો, મનપાના 
કમયાચારીગણ ઉપષ્સથત રહ્ાં હતાં. •
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સુરત્માં બુલેટ ટ્ેિિી પ્રગનતિું નિરીક્ણ 
કરતા ્મુખય ્મંત્ીશ્ી રૂપેનદ્રરાઈ પટેલ 

િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીના ડ્ીમ પ્રોજે્ ટ અન ેદેશના પવશ્ચમ ભાગના વિકાસના 
ઉદ્ીપક એિા બુલેટ ટ્ેન પ્રોજે્ટનું કારયા ગુજરાતમાં પુરજોશમાં ચાલી રહ્ં છે. આ કારયાનું 
વનરીક્ણ કરિા મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે તાજેતરમાં સુરત વજલ્ાના િતિાણા 
ગામની મલુાકાત લીધી હતી. આ પ્રસગેં તેમણે મુબંઈ-અમદાિાદ હાઈસપીડ રેલ કૉદરડોરના 
અવધકારીઓ સાથે આ કારયાને લઈને તેમની સાથે મહત્િપૂણયા ચચાયા-વિચારણા કરી હતી. 

મખુરમતં્ી શ્ી ભપેૂનદ્રભાઈ પટેલન ેનશૅનલ હાઈસપીડ રેલ કૉપયોરેશન વલ.ના મનૅવેજગં 
દડરે્ટર શ્ી સતીશ અષ્ગ્નહોત્ીએ આ વિસતારમાં વિકસાિિામાં આિેલા સેગમેનટલ 
કાષ્સટંગ રાડયાની સમગ્લક્ી કારયાપદ્ધવતથી માવહતગાર કરાયા હતા. મુખર મંત્ીશ્ી સાથે 
કેનદ્રીર રેલિે અને ટે્સટાઇલ રાજરમંત્ી શ્ીમતી દશયાનાબહેન જરદોશ, ગૃહ રાજર મંત્ી 
શ્ી હરયાભાઇ સંરિી, કૃવર રાજરમંત્ી શ્ી મુકેશભાઈ પટેલ પણ જોડારાં હતાં.

સુરતના િતિાણા ગામ (@Ch.૨૫૪) ખાતે સગેમનેટલ કાષ્સટંગ રાડયા તરૈાર કરિામાં 
આવરું છે, જરાં ૩૦થી ૬૦ મીટર લંબાઈના ૨૯૪ સપાનનું ઉતપાદન કરિામાં આિી રહ્ં 
છે. જેમાં ૫૨૯૨ સેગમેનટના કાષ્સટંગનો સમાિેશ થાર છે. આ સપાન દ્ારા નૅશનલ 
હાઈસપીડ રેલ કૉપયોરેશન વલ. દ્ારા બનાિિામાં આિી રહેલા મુંબઈ-અમદાિાદ HSR 
કૉદરડોરમાં નિ દક.મી. લંબાઈના િારાડ્ટ બનશે.

NHSRCL નૅશનલ હાઈસપીડ રેલ કૉપયોરેશન વલ.એ સેગમેનટલ મેથડ સાથે ફુલ 
સપાન લૉષ્નચગં મથેડ (૪૦ મીટર લબંાઈ) અપનાિી છે. સગેમેનટલ ગડયાસયાની સરખામણીમાં 
ફુલ સપાન ગડયાસયા (૪૦ મીટર લંબાઈ) િધુ પસંદ કરિામાં આિે છે, કારણ કે એને ઊભા 
કરિાનું કામ સાત ગણું ઝડપી હોર છે. આ પ્રસંગે વજલ્ા કલે્ટર શ્ી આરુર ઓક, 
NHSRCLના એષ્્ઝ્રુદટિ દડરે્ટરશ્ી પ્રમોદ શમાયા સવહત અવધકારીઓ ઉપષ્સથત 
રહ્ા હતા. •

સુરત્માં િરસી 
નિકાસકા્મોિી હેલી 

સરકારના સતત પ્રરાસોથી આજે 
છેિાડાના માનિી સુધી પ્રાથવમક સુખ-
સવુિધાઓ પહોંચી છે તમેજ ભવિષરમા ંપણ 
હિાઈ માગયા, દદરરાઈ માગયા અન ેજમીનમાગયા 
એમ ત્ણેર ક્તે્ન ેજોડતી તમામ પ્રકારની 
કનષે્્ટવિટી છેિાડાના માનિી સધુી પહોંચે 
એ મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલની 
પ્રગવતશીલ સરકારનો મખુર ઉદે્શર છે. આ 
ઉદ્ેશની પૂવત યા માટ ે સુરતમાં અનેક 
વિકાસકામોના ંખાતમહુતૂયા થરા.ં માગયા અને 
મકાન વિભાગ, િાહનવરિહાર, નાગદરક 
ઉડ્ડરન, પ્રિાસન અને  રાત્ાધામ 
વિકાસમતં્ી શ્ી પૂણવેશભાઈ મોદીના હસતે 
સરુત વજલ્ાના પાચં તાલકુામા ંરૂ. ૯.૫૬ 
કરોડના ખચવે કુલ ૧૦ વિકાસકામોનું 
ખાતમહુતૂયા રોજારુ ંહતું.ં મતં્ીશ્ીએ સવચન 
ખાત ે રૂ. એક કરોડના ખચવે અતરાધવુનક 
સુ વ િધ ાઓથી  સજ્જ નિ વન વમ યા ત 
વિશ્ામગૃહનું લોકાપયાણ કરુિં હતુંં. કૃવર, 
ઊજાયા, પેટ્ોક ેવમકલસ રાજરમંત્ી શ્ી 
મકેુશભાઈ પટેલ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા.

મંત્ીશ્ીએ જણાવરું હતુંં કે આગામી 
સમરમાં રાજરનાં ૨૯૫ ગામડાંઓમાં રૂ. 
૫૦૦ કરોડના ખચવે કોઝિેનું વનમાયાણ 

સુરત રાઉનડઅપ

økwshkík ૧ જાનયયુઆરી, ૨૦૨૨110



કા્મરેજ્માં ઓિરનબ્રજિું નિ્મા્ષણ થતાં સ્મય 
અિે �ધણિી બચત થિે 

રાજર અને કેનદ્ર સરકારે સુવિધાજનક વિકાસકામો, પ્રજાવહતને સપશયાતા પ્રોજે્્ટસને 
ઝડપભેર પૂણયા કરિામાં વિશેર ધરાન આપરું છે. રાજરના એક છેડેથી બીજા છેડે માત્ 
છથી આઠ કલાકમાં પહોંચી શકાર એિી રોડ કનેષ્્ટવિટી પૂરી પાડિી એ સરકારનું 
લક્ર છે. િરયોથી જેની લોકમાગણી હતી એિો ઉંભેળ ખાતે વનમાયાણ પામનાર ઓિરવબ્રજ 
એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. તાજેતરમાં માગયા અને મકાનમંત્ી શ્ી પૂણવેશભાઈ મોદીના 
હસતે નૅશનલ હાઈિે નં. ૪૮ પર કામરેજ તાલુકાના ઉંભેળ ખાતે નૅશનલ હાઈિે 
ઑથૉદરટી દ્ારા રૂ. ૩૩.૪૬ કરોડના ખચવે સાકાર થનારા છ લેનના ઓિરવબ્રજનું 
ખાતમુહૂતયા કરિામાં આવરું હતુંં. 

મંત્ીશ્ીએ રાજર સરકારના નિા ભાવિ પ્રોજે્્ટસની રૂપરેખા આપતાં કહ્ં કે, નિા 
િરયા ૨૦૨૨ના પ્રારંભે હેવલકોપટરમાં અમદાિાદ દશયાન માટેનો પ્રોજે્ટ શરૂ કરાશે, જેમાં 
પ્રિાસીઓનો રોગર પ્રવતસાદ મળરા બાદ સુરતમાં પણ હેવલકોપટરથી સુરત દશયાન પ્રોજે્ટ 
શરૂ કરાશે. ઉપરાંત સુરત સવહત દવક્ણ ગુજરાતના લાખો સૌરાષ્ટિાસીઓ િતન સૌરાષ્ટ 
જતા હોર છે, તરારે નૅશનલ હાઈિે નં. ૪૮ પર ટ્ાદફકનું ભારણ રટે અને નિો હાઈિે 
વનમાયાણ થાર એ માટે સુરતથી ભરૂચના હાંસોટ-જંબુસર-ખંભાતને જોડતા નિા હાઇિેનું 
વનમાયાણ કરિાનું આરોજન છે, જેના કારણે સૌરાષ્ટ જિા માટે ૧૦૦ દક.મી.નું અંતર રટી 
જશે. સમર, ઈંધણ અને માનિકલાકોની પણ બચત થશે. 

મંત્ીશ્ીએ સુરતના ચલથાણ-નિી પારડી પાસે પણ ઓિરવબ્રજ બનાિિા તેમજ 
સાપુતારાથી નમયાદાના કેિદડરાષ્સથત સટટૅચરુ ઑફ રુવનટીને જોડતા ફૉર લેન હાઈિેના 
વનમાયાણ માટે માગયા અને મકાન વિભાગ આગળ િધી રહ્ા હોિાનું જણાિી ટૂંક સમરમાં 
રસતાઓનાં આ કામો હાથ ધરાશે એમ જણાવરું હતુંં. આગામી દદિસોમાં રાજર 
િાહનવરિહાર વિભાગ િોલિો બસો સવહત નિી ૧૭૦૦ એસ. ટી. બસો ખરીદશે. 

ઉંભેળ વબ્રજના કારણે િાહનવરિહારમાં સરળતા િધશે, સમર અને ઈંધણના બચાિ 
સાથે ટ્ાદફકની વિકટ સમસરાનો અંત આિશે. ઝડપભેર વબ્રજ સાકાદરત થતાં ગ્ામજનો, 
િાહનચાલકોને ટ્ાદફકના ભારણથી મુવતિ મળશે.   

આ પ્રસગં ેધારાસભરશ્ી િી. ડી. ઝાલાિાદડરા, તાલકુા પચંારત પ્રમખુ શ્ી અવજતભાઈ 
આહીર, સરપંચશ્ી દશયાન પટેલ, NHAIના પ્રોજે્ટ ડારરે્ટર સૂરજકુમાર વસંર સવહત 
માગયા અને મકાન વિભાગ, નૅશનલ હાઈિે ઑથૉદરટીના અવધકારીઓ, સામાવજક 
અગ્ણીઓ સવહત ગ્ામજનો ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

કરિામાં આિશે. ૧૮ વજલ્ાઓમાં રૂ. 
૫૦૦ કરોડના ખચવે ૪૧૭ જેટલાં 
વિકાસકામો પદરપૂણયા કરાશે. તદુપરાંત, 
૧૦૮ ઍમબરુલનસની સુવિધાથી િંવચત 
રાજરના દુગ યામ અને  અંત દરરાળ 
વિસતારોમાં પણ હિે આ સુવિધા સુલભ 
બનાિિામાં આિશે. જરારે રાજર સરકાર 
દ્ારા ઍરપૉટયાની જમે છ સથળ પર હેવલપૉટયા 
બનાિિામા ંઆિશ,ે જમેાનંુ ંએક હેવલપૉટયા 
સાપુતારામાં વનમાયાણ પામશે.

આ પ્રસંગે કૃવર મંત્ી શ્ી મુકેશભાઈ 
પટેલે ડભારી અને ભાગીિાડીને જોડતા 
૨.૭૦ દક.મી.ના રસતાની સથાવનક લોકોની 
િરયોજનૂી માગ પણૂયા થઇ છે એમ જણાિતાં 
કહ્ં હતુંં કે હિે ડભારી દદરરાદકનારે 
રાત્ીઓની સંખરામાં િધારો થશે, જેથી 
અનકે લોકો માટે રોજગારીની તકો સજાયાશે 
તેમજ રાતારાતની સમસરાનું  પણ 
વનરાકરણ થશે.

આ પ્રસંગે  ધ ાર ાસભર સિ યાશ્ી 
ઈશ્વરભાઈ પરમાર, શ્ીમતી ઝંખનાબહેન 
પટેલ, મોહનભાઈ ઢોદડરા, અવધક ઇજનરે 
એ. જી. િસાિા, ડભારીના સરપંચ 
રજનીકાંતભાઈ, વિવિધ ગામના સરપંચ-
ઉપસરપંચશ્ીઓ, અગ્ણીઓ અને 
ગ્ામજનો ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •

સુરત રાઉનડઅપ
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સુરતિે રૂનપયા 200 કરોડથી િધુિા નિકાસકાયયોિી રેટ
સુરતીઓના ઝમીર અને ખમીરને ઉજાગર કરતા અને 

દેશભરમાં શ્વમક પદરિારોન ેસખુ, શાવંત અન ેસમૃવદ્ધ સાથ ેરોટલો 
અને ઓટલો પૂરો પાડતા સુરતને સોનાની મુરતની પદરભારાને 
ચદરતાથયા કરતાં વિકાસના શ્ણેીબદ્ધ પ્રકલપોનુ ંતાજતેરમાં મખુરમતં્ી 
શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે લોકાપયાણ અને ખાતમુહૂતયા કરુિં હતુંં. આ 
વિકાસકારયોમાં સુરત શહેર, સુડા તથા વજલ્ા િહીિટી તંત્નાં રૂ. 
217 કરોડથી િધુનાં વિકાસકારયોનો સમાિેશ થાર છે. 

સુરત સવહત રાજરભરના વિકાસલક્ી પ્રોજે્્ટસ, િૈવશ્વક 
હરીફાઈમાં દેશમાં રોલ મૉડલ બની રહ્ા છે, તેમ જણાિતાં મુખર 
પ્રધાનશ્ીએ સરુત શહેરન ેઆગામી દદિસોમા ંમટે્ો ટ્ને, દરિરફ્નટ, 
ડ્ીમ વસટી, ડારમંડ બુસયા જેિા િૈવશ્વક સુવિધાઓના પ્રકલપો થકી 
નિી ઓળખ મળી રહેશે એમ જણાવરું હતુંં.

'શહેરી વિકાસ દદિસ'ની રાજરકક્ાની ઉજિણીમાં 
ડારમંડ વસટી ખાતે પધારેલા મુખરમંત્ીશ્ીએ 
સિરાજથી સુરાજરની દદશામા અગ્ેસર રાજર 
અન ેકેનદ્ર સરકાર, આપવત્તઓન ેઅિસરમા 
પલટીને પદરશ્મની પરાકાષ્ઠા સર્જી રહી 
છે એમ જણાવરું હતુંં.

શહેરી અને ગ્ામર વિસતારના 
સમવુચત વિકાસની દદશામાં નક્કર રીતે 
આગળ િધી રહેલી રાજર સરકાર શહેરી 
અન ેગ્ામીણ આિાસો, િદકિંગ કૅવપટલ 
લોન જિેા િડાપ્રધાનશ્ીના ડ્ીમ પ્રોજે્ ટમાં 
અદકેરી વસવદ્ધ મળેિીન ેગુડ ગિનયાનસની દદશામાં 
અગ્સેર બની છે, તેમ ઉમરુેિં હતું.ં

સમાટયા, સસટેનેબલ અને હેલધી કૉષ્મપદટશનની દદશામાં 
અગ્સેર સરકારે નાણાકીર ષ્સથરતા સાથ ેિવૈશ્વક વિકાસની દદશામાં 
હરણફાળ ભરી છે, એમ જણાિતાં મુખર મંત્ીશ્ીએ ગુજરાતે 
સિાિંગીણ વિકાસનું િૈવશ્વક મૉડલ પ્રસથાવપત કરુિં છે તેમ જણાવરું 
હતુ.ં શહેરી બસસેિા, મટે્ો ટે્ન પ્રોજે્ ટ જિેા પ્રકલપો િડાપ્રધાનશ્ીના 
ગવતશદકતના સંકલપને સાકાર કરશે. મુખર મંત્ીશ્ીએ, સુરતના 
આંગણેથી જુદી જુદી રોજનાઓના લાભાથથીઓને સુશાસનની 
પ્રતીવત કરાિતા વિવિધ લાભો પણ એનારત કરાયા હતા.

િડાપ્રધાન શહેરી આિાસ રોજનાના કૉમપરુટરાઇઝડ ડ્ૉ સાથે 
વિકાસકામોનું દડવજટલી ખાતમુહૂતયા અને લોકાપયાણ કરતાં મુખર 
મતં્ીશ્ીએ સુરતની વક્વતજ ેસતત વિકાસનો સિવણયામ સરૂયોદર થઈ 
રહ્ો છે એમ જણાવરું હતું.

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે સૌને રોટી, કપડાં, મકાન 
જિેી પારાની સુવિધા સરળતાથી મળે અન ેગ્ામીણ કે શહેરી હરેક 

વરવતિને પોતીકી સરકાર લાગે, એ સુશાસનની સાચી દદશા 
ગુજરાતમાં આપણે અપનાિી છે, એમ ઉમેરુિં હતું.

સાંસદ શ્ી સી. આર. પાટીલે જણાવરું હતું કે, દેશભરમાં 
મૉડલરૂપ કામગીરી કરી રહેલી સુરત મહાનગરપાવલકાના 
પદરશ્મનાં પદરણામો દેશ આખો જોઈ રહ્ો છે, દેશભરમાં સૌથી 
િધુ ઝડપથી વિકસી રહેલા સુરત શહેરમાં આિતા દેશભરના 
શ્વમકો, પ્રજાજનોને ધરાને રાખીને સુચાર વરિસથાઓ ઉપલબધ 
કરાિી રહી છે.

સુરત સવહત રાજરભરનાં શહેરોમાંથી વભક્ુકો, રખડતાં ઢોરો 
જેિી સમસરાઓ બાબતે પણ સતત વચંવતત મુખર મંત્ીશ્ીની 
કારયાપ્રણાલીનો ખરાલ આપી શ્ી પાટીલે સુરત શહેરમાં ૧૧૦૦થી 
િધ ુવભક્કુોન ેરહેિા માટે શેલટર હોમનુ ંવનમાયાણ કરીન ેવભક્કુમકુત 

શહેર બનિાની દદશામાં આગળ િધી રહ્ં છે. સુરત 
શહેરની જળ વરિસથાપન નીવતનો ખરાલ 

આપતાં સાંસદ શ્ી સી. આર. પાટીલે 
સુરત સવહત દેશભરનો સિવણયામકાળ 

િડા પ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીના 
િડપણ હેઠળ ચાલી રહ્ો છે તેમ 
જણાવરું  હતું .  ગુજરાત અને 
ગુજરાતીઓની તાસીરનો ખરાલ 
આપતાં  શ્ી પાટ ીલે  સુરતને 

સિચછતામાં ચૌદમા નંબરેથી બીજા 
નંબર સુધી અને હિે પહેલા નંબરે લઈ 

જિાનું સૌને આહ્ાન કરુિં હતું.
જો કોઈને વિકાસ મૉડલ જોિું હોર તો 

ગુજરાતના સુરતની મુલાકાત અિશર લેિી પડે. આ 
શ્ર બનરું છે અહીંના પદાવધકારીઓ-અવધકારીઓના સુભગ 
સમનિર થકી. સુરત શહેર વિશ્વનાં શહેરો સાથે વિકાસની સપધાયા 
કરી રહ્ં છે 'સુશાસન'ના પ્રણેતા ભૂતપૂિયા િડા પ્રધાન અને ભારત 
રત્ન સિ. શ્ી અટલ વબહારી િાજપેરીના પગલે આગળ િધી 
રહેલા 'આતમવનભયાર ભારત'ના સિપ્નદ્રટિા શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીના 
સંકલપને આગળ િધારતા ગુજરાતે વિકાસની હરણફાળ ભરી છે, 
કેનદ્રીર રેલિ ેઅન ેકાપડ રાજરમતં્ી શ્ીમતી દશયાનાબહેન જરદોશ,ે 
સુરતના વિકાસનો સિવણયામકાળ ચાલી રહ્ો છે તેમ જણાવરું હતું. 
પ્રાસંવગક ઉદ્બોધનમાં શ્ીમતી જારદોશે સુરતનો ભવર ભૂતકાળ 
િણયાિી, ઉજ્જિળ આિતી કાલની રૂપરેખા પણ િણયાિી હતી.

પં. દીનદરાળ ઉપાધરારના છેિાડાના માનિીઓ સુધી 
વિકાસનાં ફળ પહોંચાડિાનું ભગીરથ કારયા, િતયામાન રાજર અને 
કેનદ્ર સરકાર સુપેરે કરી રહી છે તેમ જણાિતાં શહેરી વિકાસમંત્ી 
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શ્ી વિનોદભાઈ મોરદડરાએ રાજરની તમામ સુધરાઈઓમાં હાથ 
ધરારેલી પ્રજાલક્ી કારયોની વિગતો િણયાિી હતી. શહેરી વિકાસનાં 
કામોમા ંગવત સાથ ેઆરોજનબદ્ધ કારયો હાથ ધરાિં છે તેમ જણાિીને 
આગામી સમરમાં રાજરભરમાં નદી કે નાળાંમાં ગંદું પાણી ન 
જાર એ માટેનું સુવનરોવજત નેટિક્ક ઊભું કરિામાં આિશે તેમ 
તેમણે જણાવરું હતું.

મેરર શ્ીમતી હેમાલીબહેન બોરાિાલાએ 'બહુજન વહતાર, 
બહજુન સખુાર'ના સતૂ્ન ેચદરતાથયા કરતા ંસરુત મહાનગરપાવલકાએ 
હાથ ધરેલાં કારયો, અને હાંસલ કરેલી વસવદ્ધઓની ઝાંખી િણયાિી 
હતી. ભારતના બીજા નંબરના સૌથી સિચછ સુરત શહેરને 
સુશાસનની પદરભારાને ચદરતાથયા કરતા 'ગાબવેજ ફ્ી વસટી ઍિૉડયા' 
સવહત 'સફાઈ વમત્ સુરક્ા ચૅલેનજ ઍિૉડયા' તથા જળ સંરક્ણ 
ક્ેત્નો 'િૉટર પલસ' ઍિૉડયા પણ મળી ચૂ્રો છે. સુશાસન માટે 
સજ્જ સુરત સુધરાઈ શહેરીજનોને માળખાગત સુવિધાઓ 
આપિામાં પણ અગ્ેસર છે.

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે સુરતના શહેરીજનોને જે 
નિા પ્રકલપોની ભેટ આપી છે, તેમાં પ્રધાનમંત્ી આિાસ રોજના 
(ફેઝ ૩-૪-૫) અંતગયાત EWS-II ટાઇપના કુલ ૪,૮૮૮ 
આિાસોની ફાળિણીનો કૉમપરુટરાઇઝડ ડ્ૉ તથા અંદાવજત રૂ. 
૬૪.૬૬ કરોડના ખચવે સાકાદરત પ્રધાનમંત્ી આિાસ રોજના 
હેઠળ આિાસો, દુકાનો, ભૂગભયા ટાંકી, આંગણિાડી, અને વસવિક 
સેનટર સવહતના પ્રકલપોનું લોકાપયાણ ઉપરાંત વિવિધ ઝોન 

વિસતારમા અંદાવજત રૂ. ૧૩૩.૨૨ કરોડના ખચવે સાકાદરત થનાર 
પ્રધાનમંત્ી આિાસ રોજના હેઠળના આિાસો, દુકાનો, ફારર 
સટેશન તથા ફારર સટાફ વિાટસયા, ખાડી વબ્રજ, સટૉમયા ડ્ેનેજ લાઇન 
અને િરસાદી ગટર લાઇન નાખિા સવહતના વિવિધ પ્રકલપોના 
ખાતમુહૂતયા તથા સુરત શહેરી વિકાસ સત્તામંડળના EWS-II 
કક્ાના ૮૧૨ આિાસોના કૉમપરુટરાઇઝડ ડ્ૉ અને નગરપાવલકા 
વિસતાર સવહત સુરત વજલ્ાના અંદાવજત રૂ. ૧૯.૩૭ કરોડના 
ખચવે વિવિધ પ્રકલપોના લોકાપયાણ/ખાતમુહૂતયાની તકતીઓનું 
ઈ-લોકાપયાણ કરારું હતું. આમ કુલ રૂ. ૨૧૭.૨૫ કરોડના 
વિકાસકામોનું લોકાપયાણ/ખાતમુહૂતયા કરિામાં આવરું હતું.

આ કારયાક્રમમાં કેનદ્રીર રેલિે અને ટે્સટાઇલ રાજરમંત્ી 
શ્ીમતી દશયાનાબહેન જરદોશ, રાજરના નાણાં-ઊજાયા તથા 
પેટ્ોકેવમકલસ મંત્ી શ્ી કનુભાઈ દેસાઈ, શહેરી વિકાસમંત્ી શ્ી 
વિનોદભાઈ મોરદડરા, ગૃહ રાજરમંત્ી શ્ી હરયાભાઈ સંરિી, 
કૃવર-ઊજાયા અને પેટ્ોકેવમકલસ રાજરમંત્ી શ્ી મુકેશભાઈ પટેલ, 
મેરર શ્ીમતી હેમાલીબહેન બોરાિાલા, સાંસદ શ્ી સી. આર. 
પાટીલ, સથાવનક ધારાસભરશ્ીઓ, કૉપયોરેટરો, રાજરના શહેરી 
વિકાસ વિભાગના અવધક મુખર સવચિશ્ી મુક ેશ પુરી, 
મરુવનવસપલ કવમશનર શ્ી બંછાવનવધ પાની, સુરત વજલ્ા 
કલે્ટર શ્ી આરુર ઓક, પોલીસ કવમશનર શ્ી અજર તોમર, 
વજલ્ા વિકાસ અવધકારી શ્ી ડી. એસ. ગઢિી તથા િહીિટી 
તંત્ના ઉચ્ચાવધકારીઓ ઉપષ્સથત રહ્ા હતા. •
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િલડ્ષ બૅનક િધારાિા 250 ન્મનલયિ ડૉલર સાથે કુલ 750 ન્મનલયિ ડૉલર આપિે 
‘ન્મિિ સકૂલ ઑફ એકસલનસ’્માં 

િલડ્ષ બૅનકે 500 ન્મનલયિ ડૉલર ફપનડંગ ્મંજૂર કયુ�
ગુજરાત સરકારના વશક્ણ ક્ેત્ે અવતમહત્િપૂણયા પ્રોજે્ટ 

‘વમશન સકકૂલ ઑફ એ્સલનસ’ના ક્ેત્ે થરેલી કામગીરી અને 
પ્રગવતની સમીક્ા તમેજ ગુજરાતના આ પ્રોજે્ ટન ેબસેટ પ્રષૅ્્ટસીસ 
તરીકે દેશમાં અને વિશ્વમાં અનર સથાનોએ પ્રસતુત કરી શકાર 
એના માગયાદશયાન માટે રાજરની મલુાકાતે િલડયા બનૅક અન ેએવશરન 
ઇનફ્ાસટ્કચર ડેિલપમેનટ બૅનક – AIIBની આંતરરાષ્ટીર ટીમ 
આિી હતી.

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલ સાથે આ ટીમના તજજ્ોએ 
વશક્ણ મંત્ી શ્ી વજતેનદ્રભાઇ િારાણી અને રાજરમંત્ી શ્ી 
કીવતયાવસંહ િારેલાની ઉપષ્સથવતમાં બેઠક રોજી હતી. 

સરકારી અને ગ્ાનટેડ શાળાઓને સપધાયાતમક અને માળખાકીર 
રીતે શ્ેષ્ઠ બનાિિા તેમજ બાળકો માટે સમાટયા ક્ાસ રૂમ, સટેમ 
લૅબ જેિી અદ્તન ભૌવતક સુવિધા આપિા આ વમશન સકકૂલ ઑફ 
એ્સેલનસ હાથ ધરિામા ંઆવરુ ંછે. આ પ્રોજે્ ટ અનિર ેઆગામી 
પાંચ િરયામાં શાળા વશક્ણ ક્ેત્ે રૂ. 10,000 કરોડ ખચયા કરિામાં 
આિશે. િલડયા બૅનક દ્ારા 500 વમવલરન ડૉલરના ફંદડંગને મંજૂરી 
આપિામા ંઆિી છે અન ેસમગ્ પ્રોજે્ ટન ેઇફેષ્્ટિ જાહેર કરારો 
છે. એટલું જ નહીં, િલડયા બૅનક િધારાના 250 વમવલરન ડૉલર માટે 
કારયાિાહી કરી રહ્ં છે આમ િલડયા બૅનકના 750 વમવલરન ડૉલર 
આ પ્રોજે્ટમાં મળશે. એવશરન ઇનફ્ાસટ્કચર ઇનિેસટમેનટ બૅનક 
– AIIB સાથે 250 વમવલરન ડૉલર ફંદડંગ મેળિિાની પ્રવક્રરા 
અંવતમ ચરણમાં છે. સમગ્તરા કુલ એક વબવલરન ડૉલરનું ફંદડંગ 
મેળિિામા ંઆવરુ ંછે. સમગ્ દેશમા ંકોઈ રાજરમા ંસોવશરલ સે્ ટર 
માટેનો અતરાર સુધીમાં િલડયા બૅનક સહાવરત આ મોટોમાં મોટો 
પ્રોજે્ટ છે. AIIB વિશ્વમાં પ્રથમિાર વશક્ણ ક્ેત્નો પ્રોજે્ટ 
એકમાત્ ગુજરાત સાથે કરી રહી છે.

મખુરમતં્ી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઇ પટેલ ેરાજરના ંબાળકોન ેશ્ષે્ઠ વશક્ણ 
આપિાની પ્રવતબદ્ધતામા ંઆ ‘વમશન સકકૂલ ઑફ એ્સલનસ’ પ્રોજે્ ટ 
બળ પરૂ ંપાડશ ેતમે જણાવરુ ંહતું.ં તમેણ ેઆ પ્રોજે્ટમા ંસહાર માટે 
િલડયા બનૅક અન ેAIIBનો આભાર પણ વરતિ કરયો હતો. િલડયા બનૅકના 
કનટ્ી ડારરે્ટરશ્ી જનેુદ કમાલ ેમખુર મતં્ીશ્ીન ેજણાવરુ ંહતું ંકે, તેઓ 
ગજુરાતની વશક્ણપદ્ધવત અન ે રાજર દ્ારા લિેામા ંઆિી રહેલા 
શકૈ્વણક સધુારણાના ંપગલાઓં તથા ખાસ કરીન ેકોવિડ દરવમરાન 
થરલેી કામગીરીથી ખૂબ પ્રભાવિત થરા છે. 

ગજુરાતના આ મૉડલન ેસટડી કરિા માટે વિશ્વકક્ાએ પ્રદવશયાત 
કરશે. આગામી સમરમાં િલડયા બૅનક વિશ્વકક્ાની એક કૉનફરનસ 
કરિા જઈ રહ્ ંછે, તરારે આ કૉનફરનસમા ંવિશ્વભરમાથંી આિનારા 

પ્રવતવનવધઓને તેઓ ગુજરાતની મુલાકાતે લાિશે. િલડયા બૅનક માટે 
ગુજરાત ખૂબ મહત્િનું પાટયાનર છે અને આ પાટયાનરવશપ િધુ ને 
િધુ આગળ િધારિાની ઇચછા તેમણે વરતિ કરી હતી. 

AIIBના ડારરે્ટર જનરલ કીમ હુને જણાવરું હતુંં કે, તેઓ 
દ્ારા વિશ્વમાં સિયાપ્રથમ િખત વશક્ણ ક્ેત્ે ફષ્નડંગ આપિામાં 
આિી રહ્ં છે અને આ ફંડ ગુજરાતની વશક્ણ ક્ેત્ે વસવદ્ધઓ અને 
ક્મતા જોઈને આપિામાં આિી રહ્ છે. આગામી પાંચથી છ 
િરયામાં આ ‘વમશન સકકૂલ ઑફ એ્સલનસ’ દ્ારા એક કરોડ જેટલા 
વિદ્ાથથીઓને સીધો ફારદો થશે.

ગજુરાતમાં આના પદરણામ ેપ્રાથવમક વશક્ણનો પારો મજબતૂ 
બનશે. ‘વમશન સકકૂલ ઑફ એ્સલનસ’ એ રાષ્ટીર કક્ાએ આ 
પ્રકારનો મોટા પારે વશક્ણની ગુણિત્તા સુધારણા માટે હાથ 
ધરિામાં આિેલો દેશનો સિયા પ્રથમ પ્રોજે્ટ છે, એ સમગ્ દેશ 
માટે દદશાસૂચક સાવબત થશે. 

‘વમશન સકકૂલ ઑફ એ્સલનસ’ અંતગયાત બે તબક્કામાં 
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આગામી ૧૫૦૦ દદિસમાં ૧૫,૦૦૦ મોટી પ્રાથવમક શાળાઓ 
અને ૫,૦૦૦ માધરવમક અને ઉચ્ચતર માધરવમક મળીને કુલ 
૨૦,૦૦૦ શાળાઓને સિાિંગી રીતે અપગ્ેડ કરિામાં આિનાર 
છે. આ ૨૦,૦૦૦ એટલે કે આશરે ૫૦ ટકા શાળાઓમાં હાલ 
૪૦ લાખ વિદ્ાથથીઓ એટલે કે કુલ બાળકો પૈકી ૮૦ ટકા 
વિદ્ાથથીઓ ભણે છે અને તે િધીને આિતાં પાંચ િરયામાં ૪૫ લાખ 
(૯૦ ટકા) સુધી પહોંચી શકે છે.

‘વમશન સકકૂલ ઑફ એ્સલનસ’ અંતગયાત સકકૂલ ટ્ાનસફોમવેશન 
- સકકૂલ ટ્ાનસફોમવેશન અનિરે તમામ પસંદ થરેલા પ્રાથવમક, 
મા ધરવમક અને  ઉચ્ચ માધરવમક શાળાઓમાં Civil 
Infrastructure, Digital Infrastructure, Smart 
Classrooms, Computer Labs, STEM Labs, 
Language Lab, Online Assessments, Remedial 
Classes, Holistic Education સક કૂલ જેિાં અનેક 
આરોજનબદ્ધ કારયો થકી અપ્રતરક્ અને પરોક્ રીતે આગામી 
પાંચથી છ િરયામાં એક કરોડ જેટલા વિદ્ાથથીઓને સીધો ફારદો 
થશે અને ગુજરાતમાં પ્રાથવમક વશક્ણના પારા મજબૂત બનશે. 

વસસટમ ટ્ાનસફોમવેશન અંતગયાત SSA, GCERT, STTI, 
GSHSEB, GIFT, Text Book Board સવહત વશક્ણ વિભાગ 

તમામ સંસથાઓને જોડીને વશક્કોનું સતત તાલીમ અને 
મજબૂતીકરણ કરિામાં આિશે. Accountability સાથે ધોરણ 
પ્રમાણેની શૈક્વણક વનષપવત્તઓ (Grade Appropriate 
Learning Outcomes) સુવનવશ્ચત કરિામાં આિશે. 

આ સમગ્ પ્રોજે્ટનું ઑનલાઇન દરરલ ટાઇમ મૉવનટદરંગ 
ગાંધીનગરમાં Artificial Intelligence અને Machine 
Learning સવહત અદ્તન ટેક્ોલૉજીરતુિ Command and 
Control Centre for Schools ખાતેથી કરિામાં આિશે. 
આ માટે ખાસ સકકૂલ એ્સલનસ ડેશબોડયા તૈરાર કરિામાં આવરું 
છે. આ કમાનડ ઍનડ કનટ્ોલ સેનટર વશક્ણ ક્ેત્ે સમગ્ દેશમાં 
પ્રથમ પહેલ છે. 

સમગ્ પ્રોજે્ટની જાણકારી વશક્ણ સવચિ શ્ી વિનોદ રાિ 
અને િલડયા બૅનકના ભારત ખાતેના એજરુકેશન સપેવશરાવલસટ 
શ્ીમતી શબનમ વસંહ અને સાથેના અવધકારીશ્ીઓ દ્ારા 
આપિામા ંઆિી હતી. મખુરમંત્ીશ્ી સાથેની આ મલુાકાતમા ંિલડયા 
બૅનકના કનટ્ી ડારરે્ટરશ્ી નિી દદલહી તથા તેમના અનર 
પ્રવતવનવધઓ જાપાન, રવશરા, બૅનગકૉક, તાઇિાન અને AIIBના 
અવધકારીશ્ીઓ િીદડરો કૉનફરનસના માધરમથી જોડારા હતા.•
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સુિાસિ સપ્ાહિો પ્રારંર કરાિતા ્મુખય ્મંત્ીશ્ી
િાગરરકોિો અિાજ સાંરળી, સ્મસયાઓ નિિારિા સરકાર પ્રજાિી પડખ ેછે 

એિો રાિ દરેક વયનક્તિે જાગે એ જ ગુડ ગિિ્ષનસ
દરેક વરવતિને સરળતાથી સરકારી સેિાઓના લાભ મળે એ 

રાજર સરકારનો ધરેર છે. નાગદરકોનો અિાજ સાંભળી, 
સમસરાઓ વનિારિા સરકાર પ્રજાની પડખે છે એિો ભાિ દરેક 
વરવતિને જાગે એ જ સરકારની સફળતા અને ગુડ ગિનયાનસ-
સુશાસન છે. મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે સુશાસન સપ્તાહના 
પ્રથમ દદિસ ેગાધંીનગર સવચિાલર ખાત ેઅદ્તન ટેક્ોલૉજીરુતિ 
માળખાકીર સવુિધા સાથનેા જનસપંક્ક એકમ-સિાગત કક્નો અને 
રાજર સરકારની વિવિધ ગુડ ગિનયાનસ પહેલનો પ્રારંભ કરાવરા 
બાદ કહ્ં હતુંં કે, સામાનરમાં સામાનર માનિીને શાસનમાં 
પોતીકાપણું અનુભિ થાર તે માટે રાજર સરકારે આ વિવિધ 
પ્રકલપો આરંભરા છે. છેિાડાના માનિી - દદરદ્રનારારણને પણ 
વિકાસના લાભ મળે તેિા અટલ વબહારી િાજપેરીજીના સંકલપને 
આ પ્રકલપો સાકાર કરશે.

મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે નાગદરકોની સુવિધામાં વૃવદ્ધ 
કરતાં જનવહત વનણયારોની જાહેરાત કરતા ંકહ્ ંકે, વનવશ્ચત સરકારી 
સેિાઓમાં કારદાકીર રીતે જરૂરી કે બાવધત ન હોર તેિી 
બાબતોમાં એદફડેવિટ કરિામાંથી મુવતિ આપિામાં આિી છે અને 
સેલફ ડેક્ેરેશન માનર રાખિામાં આિશે. દડવજટલી પ્રમાવણત 
પ્રૉપટથીકાડયા હિે ઑનલાઇન મળશે. વબનખેતી હુકમો બાદ ઑટો 
જનરેશનથી પ્રૉપટથીકાડયા ઉપલબધ થશે, વબનખેતી હુકમોની મંજૂરી 
બાદ બાંધકામ અંગેની સમરમરાયાદા દૂર કરિામાં આિી છે અને 
િરયા ૨૦૧૯થી નોંધારેલા દસતાિેજોની દડવજટલી સાઇનડ નકલ 

ઑનલાઇન ઉપલબધ થશે.
તેમણે િધુમાં જાહેરાત કરતાં જણાવરું હતુંં કે હુકમી નોંધ અને 

બૅનક દ્ારા બોજા દાખલ તથા દૂર કરિા અંગેની નોંધો માટેની 
૧૩૫/ડી નોદટસની સમરમરાયાદા ૩૦ દદિસથી રટાડી ૧૦ દદિસ 
કરિામાં આિી છે, લૅનડ રેિનરુ કોડની કલમ-૭૩એએની મંજૂરી 
પ્રવક્રરા હિે ઑનલાઇન થશે. ગણોતધારા કલમ-૩૨ એમ અતંગયાત 
ખરીદ દકંમત ભરપાઇ કરિાની મદુતમા ંત્ણ િરયાનો િધારો કરારો 
છે. ગણોતધારા કલમ-૪૩ તથા કલમ-૬૩ની મુદત અનુક્રમે બે 
િરયાથી િધારી પાંચ િરયા તથા પાંચ િરયાથી િધારી ૧૦ િરયા સુધીની 
સત્તા કલે્ટરશ્ીને આપિામાં આિી છે, PMJAY-MA 
રોજનાના લાભાથથીઓને તલાટી દ્ારા અપાતા આિકનાં 
પ્રમાણપત્ો ત્ણ િરયા સુધી માનર રખાશે.

મુખર મંત્ીશ્ીએ આ અિસરે રાજર સરકારની વિવિધ ગુડ 
ગિનયાનસ પહેલોનો પ્રારંભ કરાવરો હતો, જમેા ંસરકારના વિભાગો 
િચ્ચે સંકલન અને સુદૃઢીકરણ માટે ઈ-સરકાર પૉટયાલ, જાહેર 
વિતરણ વરિસથા િધ ુપારદશયાક અન ેઅસરકારક બનાિતી - My 
Ration Mobile App, સિરોજગારની દડવજટલ સેિા આપતાં 
ઈ-કુટીર પોટયાલ, િન વિભાગ દ્ારા દટંબર ટ્ાષ્નઝટ પાસ મંજૂરી 
માટેના પોટયાલ, પાણીપરુિઠા વિભાગની સગુ્વથત વરાપક કારયાપદ્ધવત 
માટે એનટરપ્રાઇઝ ઍૅષ્પલકેશન પલૅટફૉમયા અને મોબાઇલ ઍપનો 
સમાિેશ થાર છે. 

મુખર મંત્ીશ્ીએ આ પ્રસંગે િધુમાં જણાવરું હતુંં કે ‘સુશાસન 
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દદિસે’  ‘સિાગત ઑનલાઇન કારયાક્રમ'ન ેસમરાનકુકૂળ િધ ુઅદ્તન 
સુવિધાઓ સાથે સુદૃઢ બનાિી રહ્ા છીએ. રાજરમાં ઝડપી અને 
સરળ િહીિટની નેમ સાથે ગુજરાતની હાલની િહીિટી 
કારયાપદ્ધવતન ેસંપણૂયાપણ ેપપેરલસે કરિા ‘ઇ-સરકાર’ ઍષ્પલકેશનનો 
પણ પ્રારંભ કરયો છે. આ ઍષ્પલકેશન સવચિાલરના વિભાગો, 
ખાતાના િડાની કચેરીઓ તથા કલે્ટર કચેરી ડી.ડી.ઓ. કચેરી 
જેિી વજલ્ા કક્ાની કચેરીઓ અને તાલુકા કક્ાની કચેરીઓ સુધી 
કારયારત થશ.ે મખુરમતં્ીશ્ીએ સિગથીર અટલ વબહારી િાજપરેીજીને 
રાદ કરતાં કહ્ં કે અટલજી દેશના મહાન કમયારોગી અને આપણા 
સૌના પ્રેરણા પુરર છે. તેમની સમૃવતમાં દેશ આજે ગુડ ગિનયાનસ 
ડે મનાિી રહ્ો છે. અટલજીએ પોતાનું સમગ્ જીિન રાષ્ટને 
સમવપયાત કરુિં હતુંં. અટલજીનું  જીિન આપણને સિવહત પછી, 
પહેલા રાષ્ટવહતનો સંદેશો આપ ેછે. અટલજીનુ ંજીિન સશુાસનના 
સંદેશાથી ભરેલું છે. ગુજરાતે ગુડ ગિનયાનસ-સુશાસનની દદશામાં 
શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીના નતેૃતિ અન ેદદશાદશયાનમા ંઆજથી બ-ેઅઢી 
દારકા પહેલાં જ નક્કર પદરણામદારી ડગ માંડી દીધાં હતાં. 

મુખર સવચિ શ્ી પંકજકુમારે સુશાસન સપ્તાહના શુભારંભ 
અિસરે મુખર મંત્ીના દૃષ્ટિિંત અને જનકલરાણલક્ી નેતૃતિમાં 
રાજરનું િહીિટી તંત્ વિવિધ પ્રકલપો સફળ બનાિિા સંપૂણયાપણે 
સજ્જ છે એિો વિશ્વાસ વરતિ કરયો હતો. તેમણે આ હેતુસર ૧૦ 
પૉઇનટનો કારયા એજનડા પણ પ્રસતુત કરયો હતો. આ સંદભયામાં મુખર 
સવચિશ્ીએ કહ્ં કે, ગુડ ગિનયાનસને ગુડ-ગુડ ગિનયાનસ તરફ લઈ 
જિા સમગ્ તંત્ પ્રવતબદ્ધ છે. તેમણે રાજર સરકારની બધી જ 
રોજનાઓના લાભાથથીઓના તથા ડારરે્ટ બેવનદફટ ટ્ાનસફરનો 
વરાપ િધારિાની પણ તંત્ની સંકલપબદ્ધતા દશાયાિી હતી. શ્ી 

પંકજકુમાર ે સમરસતા સાથે સિયાગ્ાહી વિકાસમાં ગુજરાતે 
અગે્સરતા હાસંલ કરી છે એનો  પણ વચતાર આપરો હતો. કુપોરણ 
સામે જંગ છેડિા તથા વિવિધ રોજનાઓના લાભાથથીઓની સફળ 
ગાથાઓ પણ પ્રકાવશત કરી િધુ ને િધુ િગયોને રોજનાકીર લાભો 
માટે પ્રેદરત કરિા વહમારત કરી હતી. શ્ી પંકજકુમારે વજલ્ા તંત્ 
અને વિવિધ વિભાગો ગુડ ગિનયાનસના કનસેપટને િધુ સક્મ 
બનાિિા કદટબદ્ધ છે એિી ખાતરી પણ આપી હતી.

્મુખય્મંત્ીશ્ીએ િાગરરકોિી સુનિધા્માં વૃનધિ કરતાં 
જિનહતલક્ી નિણ્ષયોિી જાહેરાત કરી

• વનવશ્ચત સરકારી સિેાઓમા ંકારદાકીર રીત ેજરૂરી કે બાવધત 
ન હોર તિેી બાબતોમા ંએદફડવેિટ કરિામાથંી મવુતિ આપિામાં 
આિી છે અન ેસલેફ ડકે્રેેશન માનર રાખિામા ંઆિશ.ે 

• દડવજટલી પ્રમાવણત પ્રૉપટથીકાડયા હિે ઑનલાઇન મળશે.
• વબનખતેી હકુમો બાદ ઑટો જનરેશનથી પ્રૉપટથીકાડયા ઉપલબધ થશ.ે 
• વબનખતેી હુકમોની મંજરૂી બાદ બાધંકામ અગંનેી સમરમરાયાદા 

દૂર કરિામાં આિી છે અને િરયા ૨૦૧૯થી નોંધારેલા 
દસતાિજેોની દડવજટલી સાઇનડ નકલ ઑનલાઇન ઉપલબધ થશ.ે

• હુકમી નોંધ અને બૅનક દ્ારા બોજા દાખલ તથા દૂર કરિા 
અંગેની નોંધો માટેની ૧૩૫/ડી નોદટસની સમરમરાયાદા ૩૦ 
દદિસથી રટાડી ૧૦ દદિસ કરિામાં આિી.  

• લૅનડ રેિનરુ કોડની કલમ-૭૩એએની મંજૂરી પ્રવક્રરા હિે 
ઑનલાઇન થશે.

• ગણોતધારા કલમ-૩૨ એમ અંતગયાત ખરીદદકંમત ભરપાઈ 
કરિાની મુદતમાં ત્ણ િરયાનો િધારો કરારો છે, ગણોતધારા 
કલમ-૪૩ તથા કલમ-૬૩ની મદુત અનકુ્રમ ેબ ેિરયાથી િધારી 
પાંચ િરયા તથા પાંચ િરયાથી િધારી ૧૦ િરયા સુધીની સત્તા 
કલે્ટરશ્ીને આપિામાં આિી છે.

•  PMJAY-MA રોજનાના લાભાથથીઓને તલાટી દ્ારા 
અપાતા આિકનાં પ્રમાણપત્ો ત્ણ િરયા સુધી માનર રખાશે.

-: ગુડ ગિિ્ષનસ પહેલ:-
• સરકારના વિભાગો િચ્ચે સંકલન અને સુદૃઢીકરણ માટે 

ઈ-સરકાર પૉટયાલ.
• જાહેર વિતરણવરિસથા િધુ પારદશયાક અને અસરકારક 

બનાિતી : My Ration Mobile App.
• સિરોજગારની દડવજટલ સેિા આપતા ઈ-કુટીર પૉટયાલ
• િન વિભાગ દ્ારા દટંબર ટ્ાષ્નઝટ પાસ મંજૂરી માટેના પૉટયાલ
• પાણીપુરિઠા વિભાગની સુગ્વથત વરાપક કારયાપદ્ધવત માટે 

એનટરપ્રાઇઝ ઍૅષ્પલકેશન પલૅટફૉમયા અને મોબાઇલ ઍપ.
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લોકોિા ંકા્મ ઝડપથી અિ ેપારદિ્ષકતા સાથે 
થાય એિી સરકારિી િે્મ

િડોદરામાં રોજારેલા સુશાસન સપ્તાહમાં મહેસૂલમંત્ી શ્ી 
રાજેનદ્રભાઈ વત્િેદી જણાવરું હતું કે, મુખરમંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટેલના નતેૃતિ હેઠળની સરકારની નમે નિુ ંકરિુ,ં સાર ંકરિુ ંઅને 
લોકો માટે કરિુ ંતથા લોકકલરાણ માટે સમગ્ તતં્ન ેસતત કારયારત 
રાખિાની છે. છિેાડાના માનિી સુધી મળિાપાત્ અવધકારો 
લાભના રૂપમાં પહોંચાડિામાં આિે છે એિી લાગણી વરતિ કરતાં 
સુશાસનના પ્રણેતા ભૂતપૂિયા િડા પ્રધાન સિ. અટલજીને આદર 
અંજવલ આપી હતી. 

મંત્ીશ્ીએ જણાવરું હતું કે મુખર મંત્ીશ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલની 
સચૂનાથી સરકારી રોજનાઓના લાભો માટે ખચાયાળ સોગદંનામાની 
જોગિાઇ નાબૂદ કરિામાં આિી છે અને મહેસૂલી કારદાઓને 
સરળ બનાિી ગરીબ ગણોવતરા અને ખેડૂતોના અવધકારોનું રક્ણ 
કરિામાં આિી રહ્ં છે.

ગુડ ગિનયાનસ ઑફ અબયાન ડેિલપમેનટ હેઠળ રોજારેલા આ 
કારયાક્રમમાં િડોદરા મહાનગરપાવલકા વિસતાર, વજલ્ાની ચાર 
નગરપાવલકાઓ અને િુડા વિસતારના લાભાથથીઓને પ્રધાનમંત્ી 
સિવનવધ રોજના, મુખર મંત્ી મવહલા ઉતકરયા રોજના, આિાસ 
રોજનાઓ, નશૅનલ અબયાન લાઇિલી હડૂ વમશનની રોજનાઓનો 
લાભ આપિામાં આવરો હતો. કારયાક્રમમાં કુલ રૂ. ૪૫૮.૯૦ 
લાખના લાભો અને વિકાસલક્ી ખાતમુહૂતયા/લોકાપયાણ કરિામાં 
આવરાં હતાં.

સશુાસન સપ્તાહના ૭ દદિસમા ંકરોડોના ંવિકાસકામોનો લોકોને 

લાભ થશ ે તિેી જાણકારી આપતા ં મવહલા અન ે બાળ વિકાસ 
રાજરમંત્ી શ્ીમતી મનીરાબહેન િકીલે જણાવરું કે, દડવજટલ 
ઇષ્નડરા, દડવજટલ ગજુરાત હેઠળ લોકોન ેરોજનાઓનો સીધો લાભ 
મળી રહ્ો છે એ સુશાસન છે. ૩૦૦ જેટલી રાત્ી ગ્ામસભાઓમાં 
અવધકારીઓએ પ્રજાની આશા-અપકે્ાઓની નોંધ લીધી છે. સિેા 
સતે ુદ્ારા રોજનાઓનો લાભ લોકોન ેરરઆંગણ ેઆપિામા ંઆિી 
રહ્ો છે. મખુર મતં્ીશ્ીની પ્રરેણાથી બાળકના જનમની સાથ ેજ 
આધારકાડયા બન ેઅન ેજનમથી મરણ સધુીની વિગતોનુ ંવસગંલ પોટયાલ 
બન ેએિુ ંઆરોજન કરિામા ંઆિી રહ્ ંછે. 

સરકારે છેિાડાિા ્માિિી સુધી 
યોજિાઓિા લાર પહોંચાડ્ા

સાબરકાંઠાના ગ્ામવિકાસ અને ગ્ામગૃહ વનમાયાણમંત્ી શ્ી 
અજુયાનવસંહ ચૌહાણ અન ેઅન્-નાગદરક પરુિઠામતં્ીશ્ી ગજનેદ્રવસંહ 
પરમારની અધરક્તામાં સુશાસન સપ્તાહની ઉજિણી કરિામાં 
આિી હતી. જમેા ંસશુાસન સપ્તાહના દદ્તીર દદિસ ેશહેરી વિકાસ 
અને શહેરી ગૃહ વનમાયાણ વિભાગ દ્ારા લાભાથથીઓને વિવિધ 
રોજનાઓના લાભનું વિતરણ કરિામાં આવરું હતું. 

મંત્ીશ્ી અજુયાનવસંહ ચૌહાણે જણાવરું હતું કે, આપણા િડા 
પ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ સુશાસનનું સિપ્ન જોરું છે. તેઓ 
અવિરત રાષ્ટ અને નાગદરકોની સેિા કરી રહ્ા છે. તેમનું સિપ્ન 
છે કે ભારતના લોકો આવથયાક, સામાવજક અને શૈક્વણક રીતે સમૃદ્ધ 
બને. દેશ અને ગુજરાતનું વહત સદાર એમના હૈરે િસેલું છે. 
દેશના દરેક ગરીબનું પોતાનું રર, ગુણિત્તારુતિ તબીબી સેિાઓ 
અને ઉચ્ચ વશક્ણ મળે એ માટે અનેકવિધ રોજનાઓ અમલમાં 
મૂકી િડા પ્રધાનશ્ીએ સુશાસનનાં દશયાન કરાવરાં છે. કોરોના 

ગુજરાતિાં સુિાસિ રણીિાં ્મક્ક્મ પગલાં
રડહરટલિ અિે ઑિલિાઇિ વયાપક વયવસથાઓ દ્ારા લિોકોિાં કામ ઝડપથી અિે પારદશ્જક રીતે, સરળતાથી થાય તેવયું આયોરિ 

રાજય સરકારે કયયુું છે. સયુશાસિ સપ્ાિ વડા પ્રધાિ શ્ી િરેનદ્રભાઇ મોદીિી પ્રરેણાથી દેશભરમા ંઊરવાય છે. તારતેરમા ંગયુરરાતમાં 
પણ સયુશાસિ સપ્ાિિી ઉરવણી કરવામાં આવી. અત્ે આ ઉરવણીિી આછેરી ઝલિક પ્રસતયુત કરવામાં આવી છે.
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મહામારીમાં લૉકડાઉન સમરે પણ ગરીબ લોકોની તેમને વચંતા 
હોિાથી દરેક જરૂદરરાતમંદને વન:શુલક અન્ પૂરં પાડ્ું હતું.

િહેરીજિોિે ્માળખાકીય સુનિધા પૂરી 
પાડિા રાજય સરકાર કરટબધિ  

મોરબીમાં શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ વનમાયાણ વિભાગ 
આરોવજત સુશાસન સપ્તાહ ઉજિણી કારયાક્રમ શ્મ, કૌશલર 
વિકાસ અને રોજગાર, પંચારત(સિતંત્ હિાલો), ગ્ામ વિકાસ 
ગૃહ વનમાયાણ રાજરમંત્ીશ્ી વબ્રજેશભાઇ મેરજાની ઉપષ્સથવતમાં 
રોજારો હતો. આ પ્રસંગે મંત્ીશ્ીએ જણાવરું હતું કે, શહેરી 
વિસતારમાં દરેક નાગદરકને રસતા, પાણી, આરોગર, િીજળી, 
વશક્ણ જેિી પ્રાથવમક સુવિધાઓ સરળતાથી મળી રહે તે માટે 
રાજર સરકાર વચંવતત છે. રાજર સરકારે છિેાડાના માનિી સુધી 
પ્રાથવમક સુવિધાઓ પરૂી પાડી રાજરના સિાિંગી વિકાસની ગવતને 
અવિરત ચાલુ રાખી છે. 

ઉપષ્સથત મહાનુભાિોના હસતે પ્રધાનમંત્ી આિાસ રોજના 
લાભાથથીઓને પ્રમાણપત્, એન.રુ.એલ.એમ. રોજનાના 
લાભાથથીઓને બૅનક લોનના મંજૂરીપત્ અને શહેરી શેરી 
ફેદરરાઓને પ્રમાણપત્ એનારત કરિામાં આવરાં હતાં. 

સુિાસિ ્માટે સ્માજિા દરેક િગ્ષિી 
સનક્યતા અિે રાગીદારી આિશયક

પંચમહાલ વજલ્ામાં ગોધરા ખાતેથી આદદજાવત વિકાસ, 
આરોગર અન ેપદરિાર કલરાણ અન ેતબીબી વશક્ણ રાજરમતં્ીશ્ી 
વનવમરાબહેન સુથારના અધરક્સથાને સુશાસન દદનની ઉજિણી 
તેમજ સુશાસન સપ્તાહ ઉજિણીનો શુભારંભ સમારોહ રોજારો 
હતો. સશુાસન અગં ેમતં્ીશ્ીએ જણાવરુ ંહતુ ંકે, સરકારની સિેાઓ 
સમાજના દરેક માનિી માટે ઝડપી, નરારી અને એકસમાન રીતે 
ઉપલબધ કરાિિી, વિકાસનાં ફળો દરેકને સમાનપણે અને નરારી 
રીતે વિતદરત થાર તે સુશાસન. શાસન સંપૂણયાપણે પ્રજાલક્ી, 

પ્રજાવભમખુ, પ્રજાકેનદ્રી હોિંુ જોઈએ અન ેઆ પ્રકારનુ ંશાસન મુખર 
મંત્ીશ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના નેતૃતિ હેઠળની ગુજરાત સરકાર 
આપી રહી છે. છેિાડાના માનિી સવહત સમાજના દરેક િગયાના 
માનિીને સુશાસનનો અનુભિ થાર એ માટે સરકાર ઉપરાંત 
પદાવધકારીઓ અને નાગદરકો પણ સવક્રર રીતે આ પ્રવક્રરામાં 
ભાગીદાર થાર એ આિશરક હોિાનું જણાવરું હતું.

લારાથથી સરકારી યોજિાથી િંનચત િ રહે 
એ ્માટે સરકાર પ્રનતબધિ 

રાજકોટ મરુવનસીપલ કૉપયોરેશન દ્ારા સુશાસન દદિસની 
ઉજિણી િાહનવરિહાર રાજરમતં્ી શ્ી અરવિદંભાઇ રૈરાણી અને 
મરવુનવસપલ ફાઇનાનસ બોડયાના ચરૅમનૅશ્ી ધનસખુભાઇ ભડંરેીની 
પ્રરેક ઉપષ્સથવતમા ં કરાઇ હતી. કોઇપણ જરૂદરરાતમદં લાભાથથી 
રાજર સરકારની સહારકારી રાેજનાના લાભથી િવંચત ન રહે અને 
લાભાથથીન ે તનેા હકનો લાભ સુચાર રીત ે મળે એ જ સશુાસન 
દદિસની ઉજિણીનો મુખર હેત ુછે. રાજર સરકાર દ્ારા સિેા સેતુ 
અતંગયાત અપાતી ૫૬ જટેલી સિેાઓ રરઆંગણ ેઉપલબધ કરાિાઇ 
રહી છે. જરારે પ્રધાનમતં્ી આિાસ રોજના અતંગયાત રરવિહોણા 
લોકોનંુ રરના રરનુ ંસિપ્ન રાજર સરકારે પદરપણૂયા કરુિં છે.   
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લુણાિાડા અિે બાલાનસિોરિે નિનિધ 
નિકાસકા્મોિી રેટ

રાજરના ઉચ્ચ અને તાંવત્ક વશક્ણ, િૈધાવનક અને સંસદીર 
બાબતોના રાજરકક્ાના મતં્ી શ્ી કુબરેભાઇ દડંડોરના અધરક્સથાને 
મહીસાગર વજલ્ાના લુણાિાડામાં ગુડ ગિનયાનસ ઑફ અબયાન 
ડેિલપમેનટ ડેની ઉજિણી કરિામાં આિી હતી. આ પ્રસંગે 
મંત્ીશ્ીએ જણાવરું કે રાજર સરકારે મુખર મંત્ીશ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ 
પટેલના નેતૃતિ હેઠળ વિકાસના નિા આરામો રચીને ગરીબો-
િવંચતો-શોવરતો અન ેગામડાઓંના પ્રશ્ોન ેહલ કરીન ેપ્રજાજનોની 
આશા-અપકે્ા અન ેઆકાકં્ાઓ પદરપણૂયા કરીન ેસશુાસનની પ્રતીવત 
કરાિી છે. મહીસાગર વજલલામાં નગરપાવલકા વિસતારમાં કુલ 
ર,૪૪૫ આિાસો મંજરૂ કરિામા ંઆવરા છે, જ ેપકૈી ૭ર૪ આિાસો 
પૂણયા થરેલા છે. 

આ પ્રસંગે મંત્ીશ્ી અને મહાનુભાિોના હસતે લુણાિાડા 
નગરપાવલકા વિસતારમાં રૂ. ૩પ.૭૪ લાખના અને બાલાવસનોર 
રૂ. ૫૧ લાખના ખચવે વનમાયાણ પામનાર વિવિધ વિકાસકામોનું 
ખાતમહુતૂયા કરિામા ંઆવરુ.ં સાથ ેસાથ ેપ્રધાનમતં્ી આિાસ રોજના 
સહારના પ્રમાણપત્ અને ગુજરાત શહેરી આજીવિકા વમશન 
અંતગયાત શહેરી ફેદરરાઓને પી.એમ. સિવનવધ રોજના તેમજ 
વિવિધ રોજનાઓના લાભાથથીઓને પ્રમાણપત્ અપયાણ કરિામાં 
આવરાં હતાં.   

 
િેરાિળ્માં નિનિધ યોજિાિા  
લારાથથીઓિે સહાય નિતરણ

સુશાસન સપ્તાહની ઉજિણી અંતગયાત િેરાિળમાં સામાવજક 
નરાર અને અવધકાદરતા વિભાગના રાજરકક્ાના મંત્ી શ્ી આર. 
સી.  મકિાણાના અધરક્સથાને રોજનાકીર લાભોનું વિતરણ 
કરિામાં આવરું હતું. જેમાં પ્રધાનમંત્ી આિાસ રોજના (શહેરી), 
શહેરી એન.રુ.એલ.એમ. રોજના અને પી.એમ. સિવનવધ 
રોજનાના લાભાથથીઓને રોજનાકીર લાભોનું મંત્ીશ્ી અને 
ઉપષ્સથત મહાનુભાિોના હસતે વિતરણ કરિામાં આવરું હતંુ. 
ઉપરાંત િેરાિળની મોટી શાકમાકકેટ વિસતારમાં સી. સી. રોડ 
બનાિિાના કામનું મંત્ીશ્ીના હસતે ખાતમુહૂતયા કરિામાં આવરું 

હતુ.ં આ પ્રસગં ેમતં્ીએ જણાવરુ ંહતુ ંકે, ગુજરાતના સિાિંગી વિકાસ 
માટે રાજર સરકાર પ્રવતબદ્ધ અને સતત પ્રરત્નશીલ છે. છેિાડાનો 
એક પણ માનિી રાજર સરકારની રોજનાઓથી િંવચત ના રહે 
એ માટે અનેકવિધ પ્રરાસો કરિામાં આિી રહ્ા છે. માનવસક 
અને શારીદરક રીતે નબળા એિા વનરાધારો/વભક્ુકોની પણ વચંતા 
કરી સરકારશ્ીએ વનરાધારો માટે આશાનું એક નિા રરની પણ 
વરિસથા કરી છે. 

જૂિાગઢિા િહેરી નિસતારો્માં 
નિકાસકા્મોિું લોકાપ્ષણ-ખાત્મુહૂત્ષ  

સશુાસન સપ્તાહની ઉજિણી અતંગયાત જનૂાગઢમા ંપશપુાલન 
અન ેગૌસિંધયાન રાજરમતં્ી શ્ી દેિાભાઇ માલમના અધરક્સથાને 
જનૂાગઢ ઉપરાતં વજલ્ાની વિસાિદર, કેશોદ, િથંલી, સવહત સાત 
નગરપાવલકામા ં કુલ ૮.૬૫ કરોડના ં વિકાસકામોનુ ં ઈ-લોકાપયાણ 
ખાતમહુતૂયા કરારંુ હતુ.ં આ તકે પ્રધાનમંત્ી શહેરી આિાસ રોજના 
અન ેબી.એલ.સી. રટક હેઠળ લાભાથથીઓની સહાર સીધી બનૅક 
ખાતાઓમા ંજમા ંકરાઇ હતી. જનૂાગઢ અન ેવજલ્ાની નગરપાવલકા 
વિસતારના ૧,૫૧૨ ફેદરરાઓન ેપી.એમ. સિવનવધ રોજના ંહેઠળ 
રૂ. ૧.૧૫ કરોડની લોન મજંરૂ કરી ૪૦ લાભાથથીઓને રૂ. ૪.૧૦ 
લાખના ચેક અપયાણ કરારા હતા. તમેજ સટ્ીટ િનેડરનંુ પ્રમાણપત્ 
અન ેએન.રુ.એલ.એમ. રોજના હેઠળ વરવતિગત લોનના ૧૮ 
લાભાથથીઓન ેચકે અપયાણ કરારા હતા.•

સુિાસિ
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LEADS ઇનડેકસ્માં ગુજરાત સતત ત્ીજા િરચે દેિરર્માં પ્રથ્મ ક્્મે  
દેશમાં વિકાસના રોલ મૉડલ રહેલા ગુજરાતની ગૌરિગાથામાં 

િધુ એક વસવદ્ધનુ ંવસમાવચહ્ ઉમરેારંુ છે. ભારત સરકારના િાવણજર 
અને ઉદ્ોગ મંત્ાલરે પ્રવસદ્ધ કરેલા લોવજષ્સટ્સ ઇઝ અક્રોસ 
દડફરનટ સટેટસ ઇનડે્સ (LEADS)-2021માં ગુજરાતે માલ-
સામાનની સરળતાએ હેરફેરની કારયાદક્તામાં દેશભરમાં સતત 
ત્ીજી િાર પ્રથમ સથાન મેળવરું છે. ગુજરાતે આ અગાઉ ર૦૧૮ 
અને ર૦૧૯ એમ બેર િરયોમાં LEADS ઇનડે્સમાં પ્રથમ ક્રમ 
મેળિિાની વસવદ્ધ મેળિેલી છે. 

દેશમાં ઇષ્નટગ્ેટેડ લોવજષ્સટક ઇકોવસસટમને પ્રોતસાહન 
આપિાના હેતુથી ભારત સરકાર દ્ારા દેશનાં વિવિધ રાજરો અને 
કેનદ્રશાવસત પ્રદેશોમા ંલોવજષ્સટ્સ કે્ત્ ેસકંળારેલા સટેક હોલડસયાના 
અવભપ્રારો, મંતવરો મેળિીને તથા ઑનલાઇન સિવે હાથ ધરીને 
આ LEADS ઇનડે્ સ તૈરાર કરિામા ંઆિ ેછે. આ િરવે કોરોના 
િૈવશ્વક મહામારીના વરાપક સંક્રમણના સમરગાળા દરમરાનના 
આ ઇનડે્સમાં ગુજરાતે કોરોના મહામારીની વિપદા છતાં પણ 
પોતાનો પ્રથમ ક્રમ જાળિી રાખિાની ગૌરિવસવદ્ધ પ્રાપ્ત કરી છે. 
મુખર મંત્ીશ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે આતમવનભયાર ગુજરાતથી 
આતમવનભયાર ભારતની દદશાના આ િધુ એક સફળ કદમ માટે 
સંબંવધત વિભાગોને અવભનંદન પાઠવરાં હતાં. 

લીડસ-૨૦૨૧ના ઇનડે્સના પેરામીટસયામાં ર૧ ઇષ્નડકેટસયાનો 
સમાિેશ કરિામાં આિેલો છે, તેમાં રાજરના ઇનફ્ાસટ્કચર એટલે 
કે રોડ–રેલ નેટિક્ક, પૉ્ટસયા ઍનડ ઍરપૉ્ટસયા, િેર હાઉસ અને કોલડ 
સટોરેજ તમેજ સવિયાસ પ્રોિાઇડર દ્ારા અપાતી સેિાઓમાં વનધાયાદરત 
સમરમરાયાદામાં દડવલિરી, લેબર લોઝ, મંજૂરીઓમાં પારદવશયાતા 
જેિા મહત્િનાં ઇષ્નડકેટસયાનો સમાિેશ થાર છે.

ગુજરાતે આ બધાં ઇષ્નડકેટસયામાં સતત ત્ીજા િરવે પ્રથમ 
રટૅષ્નકંગ મેળવરું છે. ગુજરાત દેશના જી.ડી.પી.માં ૮ ટકાના 
રોગદાન સાથે અવગ્મ ઔદ્ોવગક રાજર છે. એટલું જ 
નવહ, એફ.ડી.આઇ. મેળિિામાં તથા આઇ.ઇ.એમ 
મેળિિામાં પણ દેશમાં પ્રથમ ક્રમે રહ્ં છે. ૧૬૦૦ 
દક.મી લાંબો દદરરાદકનારો અને ૧ મેજર તથા ૪૮ 
નૉન-મેજર પૉ્ટસયા સાથે દેશના ૪૦ ટકા એટલે કે 
૫૧૪ વમવલરન મૅવટ્ક ટન કાગયો એકલું ગુજરાત 
િહન કરે છે. 

માગયો-રસતાઓનું છેિાડાના વિસતારો સુધીનું 
વિશાળ નેટિક્ક, હાઇ-િે પર માલસામાનની 
સરળતાએ અિરજિર માટે ચેકપોસટ નાબદૂી ઉપરાતં 
DMIC, DFC, અમદાિાદ ધોલેરા એકસપ્રેસ 

િે, ૧૧ જેટલી જેટીનો વિકાસ અને ૭ જેટલા સૂવચત રેલ 
કનેષ્્ટવિટી પ્રોજેકટ સાથે ગુજરાતે લોવજષ્સટ્સ ઇનફ્ાસટ્કચરની 
સિયાગ્ાહી શંખલા િૅલરુચેઇન ઊભી કરી છે. 

રાજર સરકારની પ્રો-ઍષ્્ટિ પૉવલસીઝ, િેલ ડ્ીિન 
ઇનફ્ાસટ્કચર અને સવિયાસીસ ડ્ીિન બાર અ દરસપૉષ્નસિ 
ગિનયામેનટની નીવતને સુસંગત ઇષ્નટગ્ેટેડ લોવજષ્સટ્સ ઍનડ 
લોવજષ્સટ્સ પાક્કસ-ર૦ર૧ પૉવલસી રાજરવરાપી લોવજષ્સટ્સ 
નટેિક્ક ઇકોવસસટમન ેનિંુ બળ પરંૂ પાડ ેછે. લોવજષ્સટ્સ સિેાઓની 
ગુણિત્તા િધારતી અને ટેક્ોલૉજીના ઉપરોગ પર વિશેર ઝોક 
આપતી ડ્ાફટ નશૅનલ લૉવજષ્સટક પૉવલસીના પ્રાિધાનોન ેસસુગંત 
ગુજરાતની આ પૉવલસી બનાિિામાં આિી છે. 

કોરોના મહામારીની ષ્સથવતમાં ગલોબલ સપલાર ચેઇનમાં 
આિલેા બદલાિથી ગુજરાતમા ંપોતાના વરિસાર-કારોબાર કરિા 
આિી રહેલા ઉદ્ોગોને રાજરના આ રોબસટ લોવજષ્સટક 
ઇનફ્ાસટ્કચરનો લાભ મેળિિામાં લીડસ-LEADS ઇનડે્સમાં 
ગુજરાતની આ સતત ત્ીજા િરયાની અગ્ેસરતા પ્રોતસાહક અને 
આકરયાણ રૂપ બનશે. •

સુરત દેિિું બીજા િંબરિું સિચછ િહેર
 કેનદ્ર સરકારના વમવનસટ્ી ઑફ હાઉવસંગ ઍનડ અબયાન એફસયા દ્ારા 

રોજારેલા સિચછતા સિવેક્ણમાં સુરતે દેશભરના સિચછ શહેરોમાં બીજો ક્રમ 
મળેવરો છે. રાષ્ટપવતશ્ી રામનાથ કોવિદંના હસતે નિી દદલહી ખાતે આરોવજત 

ઍિૉડયા સમારોહમાં સુરતને બીજો ક્મ મેળિિા બદલ શહેરી વિકાસમંત્ી  
શ્ી વિનુભાઈ મોરદડરા તથા મેરર શ્ી હેમાલી બોરાિાલાને સનમાન ઍિૉડયા 
અપયાણ કરિામાં આવરો હતો. સુરતને દેશભરમાંથી બીજો ક્રમ મળિા બદલ 
સમગ્ ગુજરાતને ગૌરિ પ્રાપ્ત થરું છે. સિચછતા સિવેક્ણમાં ૬૦૦૦ મા્સયા 
રાખિામાં આવરા હતા, જેમાંથી સુરતને ૫૫૧૯.૫૯ મા્સયા મળરા હતા.

નોંધનીર છે કે સતત પાંચમી િાર મધર પ્રદેશનું ઈનદોર દેશનું સૌથી સિચછ 
શહેર જાહેર થરું છે. દેશનું સૌથી સિચછ કેનટોનમેનટ અમદાિાદ અને દેશનું 
સૌથી સિચછ રાજર હોિાનું બહુમાન છત્તીસગઢ રાજરે મેળવરું છે. •

ગૌરિ
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ખેડ�તને સ્માટ� ફોન ખરીદીમા� સહાય યોજના
             સ્માટ� ફોન ખરીદવા પર ખેડ�તોને મળશે

રાજરની મવહલાઓનાં આરોગર, પોરણ, વશક્ણ, રોજગાર અને 
રક્ણ માટે રાજર સરકારની નીવતઓ, રોજનાઓ, અવભરાનો તથા 
કારયાક્રમો રડિામા ંઆિે છે. ગુજરાતની દીકરીઓના વશક્ણ માટે 
વિદ્ાલક્મી બૉનડ, કસતરુબા ગાંધી બાવલકા વિદ્ાલર, સરસિતી સાધના 
રોજના જેિી અનેકવિધ રોજનાઓ કારયારત છે. મવહલાઓના 
સિાસ્થરની સખુાકારી માટે કસતરુબા પોરણ સહાર રોજના, વચરંજીિી 
રોજના, બટેી િધાિો અવભરાન, સબલા રોજના, દકશોરી શવતિ 
રોજના, જરારે સરુક્ા માટે ‘૧૮૧-અભરમ્’ તથા ‘૧૦૯૧’ જિેી 
હેલપ લાઇનથી મદદ રાજરની માતાઓ-બહેનો અન ેદીકરીઓ સધુી 
પહોંચી રહી છે. આ અવિરત ચાલતી રાજર સરકારની વિકાસરાત્ામાં 
એક નિતર પહેલ એટલ ે‘િહાલી દીકરી’ રોજના સિરૂપ ેપ્રારંભ થરો. 

ગુજરાત સરકાર સમાજના તમામ િગયોના સિાિંગી વિકાસ માટે 
કદટબદ્ધ છે. એમાં પણ િંવચતો, પીદડતો, મવહલાઓ, ખેડૂતો અને 
બાળકોના વિકાસ માટે સરકાર વિશેર પ્રરાસ કરે છે. ‘સશતિ 
ગુજરાત માટે સશતિ મવહલા’ એ ગુજરાતના સિયાસમાિેશક 
વિકાસનો મંત્ રહ્ો છે. રાજર સરકારની મોટાભાગની 
લોકકલરાણકારી રોજનાઓમાં મવહલાઓ પ્રતરે વિશેર કાળજી 
રાખિામાં આિે છે. મવહલા સશવતિકરણ માટે સરકાર દ્ારા 
સામાવજક, આવથયાક, શકૈ્વણક અન ેસરુક્ાની દૃષ્ટિએ અથાગ પ્રરત્નો 
કરિામાં આિે છે, જેમાં મવહલાઓની જરૂદરરાતોને ધરાનમાં રાખી 
સમરાનુસાર સુધારા-િધારા પણ રાજર સરકાર દ્ારા થરા છે. 

‘િહાલી દીકરી’ રોજનાના પદરણામલક્ી અમલથી રાજરમાં 
સત્ીભ્રણૂહતરાન ેઅટકાિિામાં મદદ મળશ.ે સાથ ેવશક્ણમા ંદીકરીઓના 
ડ્ૉપઆઉટ રેવશરોમા ંરટાડો થશ.ે બાળલગ્ન અટકશ ેતમેજ સમાજમાં 
સત્ીઓન ેસિાિંગી સશતિ બનાિશ.ે સકુનરા રોજના, કનરા કેળિણી 
કારયાક્રમ, બટેી બચાિો-બટેી પઢાિો અવભરાન અન ેનનહી-પરી રોજના 
પછી રાજર સરકારની ‘િહાલી દીકરી’ રોજના થકી રાજરમા ંવશવક્ત 
અન ેસશતિ દીકરીઓના ઉછેરન ેપ્રોતસાહન મળી રહ્ ંછે. 

મુખર મંત્ીશ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ તથા મવહલા અને 
બાળકલરાણમતં્ીશ્ી મનીરાબહેન િકીલના માગયાદશયાન હેઠળ ‘િહાલી 
દદકરી’ રોજનાનો લાભ છેિાડાના લોકો સધુી પહોંચી રહ્ા ં છે. 
નિેમબર-2021 સધુીમા ં92 હજારથી િધ ુઅરજીઓન ે‘િહાલી દદકરી’ 
રોજના અંતગયાત સહાર મજૂંર કરિામા ંઆિી છે. તેમજ રોજનાની 
જોગિાઈ મજુબ લાભાથથીને ભવિષરમા ંસહારનુ ંચકુિણુ ંકરિામા ં
આિશ.ે આ રોજનામાં ફંડ મનૅજેમેનટ એજનસી તરીકે LICન ેવનરત 
કરિામા ંઆિી છે. તમેજ રોજનાના ફંડ સિરૂપે કુલ 72 કરોડ 
ચકૂિિામા ંઆવરા છે. •

શુ ં્ાભ િળશો ? 
• લાભાથથીન ેપ્રથમ હપ્તો દીકરીના પહેલા ધોરણમા ંપ્રિશે િખતે 

રૂ. ૪૦૦૦ (ચાર હજાર).
• બીજો હપ્તો દીકરી નિમા ધોરણમાં આિે તરારે રૂ. ૬૦૦૦ 

(છ હજાર). 
• આખરી હપ્તો દીકરી ૧૮ િરયાની ઉંમરે ઉચ્ચ વશક્ણ માટે તમેજ 

તનેા લગ્નપ્રસગં સહાર તરીકે રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- (એક લાખ)
ની આવથયાક સહાર. 

કાોનો ્ાભ િળશો ?
• ગુજરાતમાં િસતા પદરિારો કે જેઓના પહેલા ત્ણ સંતાનો 

પૈકીની તમામ દીકરીઓને. 
• દંપતીની િાવરયાક આિક મરાયાદા રૂવપરા બે લાખ સુધીની હશે 

તેિાં કુટુંબોને.
• બાળલગ્ન પ્રવતબંધક અવધવનરમ-2006ની જોગિાઈ મુજબ 

પુખતિરે લગ્ન કરેલાં હોર તેિાં દંપતીઓની દીકરીઓને આ 
રોજનાનો લાભ મળશે.

યોજિાકીય

‘િહાલી દીકરી’ યોજિા
્મનહલા સિનક્તકરણ તરફ િધુ એક આગેકદ્મ
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   પાત્તા અિે અરજીિી રીત

દરોક ખોડૂતની દરકાર
કરો છો  ગુજરાત સરકાર

ખેડ�તને સ્માટ� ફોન ખરીદીમા� સહાય યોજના
             સ્માટ� ફોન ખરીદવા પર ખેડ�તોને મળશે

ર્યુજરાિ	સરકાર	િાવી	છે.	

  જમીિ	ધારણ	કરિા	ખેડૂિોિે	ખાિાિીઠ	મળવા્ાત્
  અરજી	આઈ	ખેડૂિ	્ોટ્સિ	્ર	નવિામૂલ્ે	ઓિિાઈિ	

અરજી	કરવીિી	રિેશે
  	એક	કરિાં	વધયુ	ખાિા	ધરાવિા	ખેડૂિિે	એક	જ	

ખાિા	્ર	સિા્	મળશે.
  રાજ્માં	એક	િાખ	અરજીઓે	વિેિા	િે	્િેિાિા	

ધોરણે	મંજૂરી	આ્વામાં	આવશે.

 	િવામાિ	ખાિ
ાિી	

આર્ાિી

		વરસાિિી	આ
ર્ાિી

		સંભનવિ	રોર્
	જીવાિિી	

ઉ્દ્વિી	માનિિ
ી

		જીવાિ	નિ્ંત્
ણ	માનિિી

		કૃનિ	નવિ્ક
	પ્કાશિો	

		કૃનિ	િકિીક
	નવશેિી	

માનિિી
		સરકારી	્ોજ

િાઓિી	

માનિિી	અિે	િેિી	અરજી

સ્માટ્ષ ફોિથી ખેડૂતિે

્મળતી સગિડો 

  જીએસટી	િંબરવાળયું	સમાટ્સ	ફોિ	બીિ
  મોબાઈિિો	આઈએમઈઆઈ	િંબર
  ૮-અ	િી	િકિ
  કેનસિ	રેક	અિે	આધાર	કાડ્સ

કૃનર, ખેડૂત કલયાણ અિે 
સહકાર નિરાગ
ગુજરાત સરકાર

ખેડૂતે રજૂ કરિાિા દસતાિેજો 

સહાયિી રક્મ સીધી ખેડૂતિા 
બેંક ખાત્માં જ્મા થિે

સ્માટ્ષ ફોિિી રક�્મતિા 10% 
અથિા 

રૂ. 1500/- સુધીિી સહાય

ગુજરાત સરકાર
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વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ માેદી
VGGS સ�મટની 10મી શ્રૃંખલાનાે 

10 જા�ુઅારી 2022ના રાેજ કરાવશે શુભારંભ

 ગુજરાતની અાૈદ્યાે�ગક અા��નભર્રતાને પ્રદ�શ�ત કરતાે ગ્લાેબલ ટે્રડ શાે, 
જેની મુલાકાત લેશે દેશ-�વદેશના �ાપારીઅાે અને ઉદ્યાેગકારાે. 

 VGGS 2022માં 25થી વધુ દેશાે કન્ટ્રી પાટર્નર તરીકે બનશે સહભાગી. 

 USA, જમર્ની, નેધરલે�, UK, ફ્રા�, જાપાન અને �મડલ ઈ�ના 
દેશાેમાં તેમજ 6 રા�ાેના મેટ્રાેપાે�લટન �સટીમાં રાેડ-શાે.

 રા� સરકારે દર સાેમવારે મહ�ના ક્ષેત્રાેમાં MoU કરવાની નવી 
પહેલ શરૂ કરી.

અા�નનભ્શર ગુજરાતથી અા�નનભ્શર ભારતનાો સંક� થશો સાકાર...

ગુજરાત સરકાર
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