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•	 રાજય	સરકાર	પયા્ણવરર	રક્ષા	માટે	 પવન	અને	સૌર	ઊજા્ણ	 ઉપરાંત	
ઇલેક્કટ્ક	વાહનોના	ઉપયોગ	પર	પવશેર	ધયાન	કેન્દ્ીત	કરી	રહી	છે.

•	 આ	વરજે	કોરોના	કાળમા	ંભરતી	પ્રપક્રયા	ફેઇસ	લસે-પપેર	લસે	ઢબ	ેકરીને	
પશક્ષર	પવભાગે	પારદપશ્ણતાનું	ઉદાહરર	પ્રસથાપપત	કયુું	છે.

•	 એસ.ટી.	પનગમની	સેવાઓ	કોમપશ્ણયલ	ગપતપવપધ	માટે	નપહ,	જનસેવા	
માટે	છે.

•	 એસ.ટી.	 પનગમે	 સમયાનુકૂલ	 પકરવત્ણન	 સાથે	 વોલવો-સલીપર	 કોચ,	
GPS	સુપવધાસજ્જ	બસ	સેવાઓ	યાતાયાતમાં	મૂકી	છે.	

•	 ગુજરાતનું	બાળક	પવશ્ના	પડકારો	ઝીલવા	તૈયાર	થાય	એવો	રાજય	
સરકારનો	અપભગમ	છે.

•	 રાજયની	 શાળાઓ,	 પશક્ષકો	અને	 ૧	 કરોડ	 પવદ્ાથશીઓના	 પવશાળ	
માળખાની	 દેખરેખ	માટે	અતયાધુપનક	 ટેકનોલોજીયુકત	 કમાન્ડ	એન્ડ	
કંટ્ોલ	સેન્ટર	2.0	પકરરામલક્ષી	બની	રહેશે.

•	 અસંગકઠત	ક્ષેત્રના	૮ર	ટકા	શ્પમકોનું	 યોગદાન-પકરશ્મનો	પરસેવો	
રાષ્ટ્ર-રાજયની	પવકાસ	યાત્રામાં	મહત્વપૂર્ણ	છે.

•	 ‘શ્મ	એવ	જયતે’નો	પ્રધાનમંત્રીશ્ીનો	મંત્ર	સાકાર	કરી	ગુજરાતે	શ્પમક	
વગયોના	કલયાર	માટે	તેમના	પકરવારની	હંમેશા	પચંતા	કરી	છે.

•	 પ્રધાનમંત્રીશ્ીના	 ‘‘આતમપનભ્ણર	 ભારત’’	 સંકલપને	 પૂર્ણ	 કરવામાં	
ગુજરાતનું	મહત્વપૂર્ણ	યોગદાન	રહ્ં	છે.	

•	 FDI-ઓટોમોબાઇલ-કેપમકલસ-ફામા્ણસયકુટકલ-ટેકસટાઇલ-કરન્યએૂબલ	
એનર્જીનાં	ક્ષેત્રોમાં	ગુજરાત	અપગ્મ	હરોળમાં	છે.

•	 નાના-મધયમ	MSME	ઉદ્ોગો	પર	રાજયની	પવકાસયાત્રાના	ભાગીદાર	
બને	તેના	પર	રાજય	સરકારે	ફોકસ	કયુું	છે.	

•	 સત્ાના	 પવકેન્દ્ીકરરથી	 સથાપનક	 પવકાસ	 કામોના	 પનર્ણયોમાં	 ગપત	
આવી	છે.	

•	 પંચાયત	ભવનો	સથાપનક	સવરાજય-પંચાયતી	રાજના	મંકદર	સમાન	છે.	
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ગુજરાતના પ્રચંડ પુરૂષાથ્ગ સામે 
કોરોનાની બીજી લહેર લાંબુ ન ટકી શકી

સામાન્ય	રીતે	આપપત્માં	વયપક્ત	અને	પ્રદેશના	ખમીરની	સાચી	ઓળખ	થતી	હોય	છે	એ	વાત	આપરે	સૌ	
જારીએ	છીએ.	ગજુરાત	પ્રદેશના	ખમીર	અન	ેઝમીરની	ઓળખ	લોકોન	ેતયારે	થઈ	જયારે	એક	બાજ	ુરાજય	કોરોના	
મહામારી	સામે	પૂરી	તાકાતથી	લડી	રહ્	હતુ	અને	કોરોનાની	બીજી	લહેરનો	કહેર	ચાલુ	હતો,	તયારે	બીજી	બાજુ	
‘તાઉતે’	વાવાઝોડાએ	ઉતપાત	મચાવયો.	ગુજરાતના	મુખય	મંત્રી	શ્ી	પવજયભાઈ	રૂપારી	અને	ગુજરાતની	પ્રજા	આ	
બે	મહાભયાનક	 પવપદા	સામે	પર	ન	ડરી	કે	ન	ડગી.	મુખયમંત્રી	શ્ી	 પવજયભાઈ	રૂપારીના	નેતૃતવ	હેઠળની	
પનરા્ણયક	સરકારનો	જન	આરોગય	સરુક્ષા	માટેની	પ્રપતબદ્ધતાનો	પકરચય	સમસત	ગુજરાતન	ેવધ	ુએકવાર	કોરોનાની	
બીજી	લહેર	દરપમયાન	થયો.

12	જૂન	સુધીમાં	બે	કરોડ	ઉપરાંત	લોકોને	રસી	આપીને	કોરોના	સામે	બાથ	ભીડવામાં	ગુજરાત	સમગ્	દેશમાં	
પ્રથમ	ક્રમે	રહ્	છે.	કોરોનાની	સાંપ્રત	પકરક્સથપતને	ધયાને	લઇને	મુખય	મંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારી	અને	નાયબ	
મુખયમંત્રી	શ્ી	નીપતનભાઇ	પટેલની	સંવેદનશીલ	સરકારે	મા	કાડ્ણની	મુદત	વધારી	31.7.2021	સુધી	લંબાવવાનો	
મહત્વપૂર્ણ	પનર્ણય	કયયો	છે.

કોરોનાની	બીજી	લહેરના	આ	પ્રકોપ	સામ	ેગજબની	સંકલપ	શપક્ત	સાથ	ેસમગ્	ગજુરાત	ફરી	એ	જ	ગપતશીલતા	
સાથે	ઉભરી	આવયંુ	છે.	WHO	એ	પર	ગજુરાત	સરકારની	કોપવડના	સંક્રમરન	ેનાથવાની	કામગીરીના	પ્રયાસોની	
ભરપેટ	સરાહના	કરી	છે.	કોરોના	સામે	મક્મ	લડાઈની	સાથે	સાથે	મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઈ	રૂપારીના	પશપક્ષત	
અને	કદપક્ષત	ભાપવ	ગુજરાત	માટે	શાળા	પશક્ષર	ક્ષેત્રે	નવતર	પહેલના	શ્ી	ગરેશ	થયાં.	છેવાડાના	ગામની	શાળાના	
વગ્ણખંડના	પવદ્ાથશીની	ઓનલાઇન	હાજરી,	પરીક્ષા,	અભયાસ	મોપનટકરંગ	માટે	અદ્તન	ટેકનોલોપજયુક્ત	કમાન્ડ	
એન્ડ	કંટ્ોલ	સેન્ટર	2.0	ગુજરાતના	પશક્ષર	જગતમાં	વધુ	એક	યશકલગી	બની	જશે.	

ગુજરાત	સટુડન્ટ	હોપલસટીક	એડેપટીવ	લન�ગ	એપનો	પ્રારંભ	કરીને	કોરોના	કાળમાં	પવદ્ાથશીઓના	અભયાસની	
સતત	પચંતા	કરવામાં	આવી	છે.	સૌ	કોઈ	ગુજરાતીને	ગૌરવ	લેવા	જેવી	ઘટના	એ	પર	બની	કે	ભારત	સરકારના	
પશક્ષર	મંત્રાલયે	રાજયોને	સકૂલ	પશક્ષર	વયવસથાના	દેખાવ	માટે	જે	ગ્ેડીંગ	ઈન્ડેક્ષ	2019-20	અપાય	છે	તેમાં	
ગુજરાતે	A+	ગ્ેડ	મેળવયો	છે.	

આકદવાસી	બાધંવોના	સવા્ણગી	ઉતકર્ણ	માટે	આકદજાપત	પવસતારના	વાત્રક	જળાશય	આધાકરત	મેઘરજ,	માલપરુ	
તાલુકાન	ેહકરયાળા	બનાવવા	માટેની	રૂ.૧૧૭	કરોડની	ઉદ્દવહન	પસચંાઇ	યોજનાન	ેઅનમુપત	મળતા	આ	પવસતારના	
પવકાસને	નવી	કદશા	મળી	છે.	રાજયમાં	૯	મીટર	સુધીની	ઊંચાઇ	ધરાવતા	મકાનોમાં	ચાલતી	શૈક્ષપરક	સંસથાઓએ	
ફાયર	સેફટીમાં	NOC	લેવા	માટે	દોડાદોડી	કરવી	પડશે	નહી.	આવી	શૈક્ષપરક	સંસથાઓ	સવપ્રમાપરત	NOC	
કરી	શકશે.	આ	પ્રકારની	પનરા્ણયકતાની	સરાહના	કરવી	જ	રહી.

રાજય	સરકારનો	સરકારી	લાઈબ્ેરીઓને	સમાટ્ણ	લાઈબ્ેરી	તરીકે	પવકસાવવાનો	પનર્ણય	પશપક્ષત	અને	કદક્ષીત	
ગુજરાત	બનાવવાની	કદશામાં	વધુ	એક	આગેકદમ	છે.	

૧૬	એસ.ટી.	કડવીઝન-૧રપ	બસ	ડેપો-૧૩પ	બસમથકો	અને	૧પપ૪	પીક	અપ	સટેન્ડ	દ્ારા	૮પ૦૦	બસના	
માધયમથી	૭પ૦૦	શેડયુલ	દ્ારા	રોજના	રપ	લાખ	ગુજ્ણર	બાંધવોને	એસ.ટી.	બસની	સુપવધા	દ્ારા	પકરવહન	
વયવસથા	પૂરી	પાડવામાં	આવે	છે.	એ	જ	બતાવી	આપે	છે	કે	પ્રગપતશીલ	અને	પનરા્ણયક	ગુજરાતની	પવકાસ	માટેની	
પ્રપતબદ્ધતા	હંમેશા	અગ્સથાને	રહી	છે.

ગુજરાત	એક	એવુ	રાજય	છે	કે	મુશકેલી	સામે	અકડખમ	ઊભું	રહીને	પવકાસની	રાહને	કયારેય	આંખ	આગળથી	
ઓઝલ	થવા	દેતુ	નથી.	તાઉ-તે	અને	કોરોનાની	બીજી	લહેરમાં	પર	ગુજરાતે	તેની	પવકાસ	યાત્રાને	સતત	જાળવી	
રાખી	છે.	ગુજરાત	પાપક્ષકના	આ	અંકમાં	છેલ્ા	૧૫	કદવસમાં	ગુજરાતે	કરેલા	પ્રચંડ	પુરરાથ્ણની	પવકાસ	ગાથા	
પ્રસતુત	કરવામાં	આવી	છે.

જય	જય	ગરવી	ગુજરાત...
- yþkuf fk÷heÞk

ઊઘડતે પાને
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િાિાઝોડામાં સાગરખેડૂઓને 
થ્યેલા નુ્સાન સામે 

રાજ્યના ઇવતહાસમાં 
સૌ પ્રથમિાર 

રૂ.૧૦૫ કરોડનું રાહત પેકેજ
ભારતનો	 સૌથી	 લાંબો	 સમુદ્કકનારો	 ધરાવતા	 ગુજરાતમાં	

પોરબંદરથી	 ઉમરગામ	 સુધીની	 દકરયાઇ	 પટ્ીમાં	 નાનાં-મોટા	ં
મતસયબંદરો	 પરથી	અનેક	 સાગરખેડુ	 પકરવારો	 દકરયો	 ખેડીને	
માછલી-પજંગા	 જેવાં	 મતસય	 ઉતપાદનો	 મેળવી	 તેના	 વેચારથી	
પોતાની	આજીપવકા	રળીને	પનવા્ણહ	કરતા	રહ્ા	છે.

તાજેતરમાં	આવેલા	 પવનાશક	 તાઉતે	 વાવાઝોડાએ	આવા	
સાગરખેડુ	ભાઇઓની	મતસય	હોડીઓ,	ફાઇબર	બોટ	અને	ટ્ોલર	
તેમજ	માછીમારે	પકરવારોનાં	કાચાં-પાકાં	મકાનો,	બંદર	પર	બોટ	
લાંગરવાની	 સુપવધા-જેટી	 અને	 અન્ય	 માળખાકીય	 સગવડોને	
નકુસાન	કયુું	છે.	રાજય	સરકાર	સાગરખડે	ુપકરવારોની	આ	વદેનામાં	
પૂરી	સંવેદનાથી	સહભાગી	બનીને	તેમને	ફરી	બેઠા	કરવા,	દકરયો	
ખેડી	મતસયપ્રવૃપત	 દ્ારા	આપથ્ણક	આધાર	મેળવતા	 કરવા	સંપૂર્ણ	
પ્રપતબદ્ધ	છે	અન	ેતનેા	પકરરામ	ેઆ	રૂપપયા	૧૦૫	કરોડનંુ	સવ્ણગ્ાહી	
રાહત	પેકેજ	આપપત્ગ્સત	માછીમાર	પકરવારો	માટે	જાહેર	કયુું	છે	

મખુયમતં્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીની	અધયક્ષતામાં	મળેલી	કોર	
કપમટીની	બેઠકે	રાજયમાં	તાજેતરમાં	તાઉતે	વાવાઝોડાને	કારરે	
ખેતી-બાગાયતી	 પાકો	 ઉપરાંત	 દકરયાકકનારાના	 સાગરખેડુ-
માછીમારોને	થયેલા	વયાપક	નુકસાનમાંથી	તેમને	પુન:બેઠાં	કરવા	
અને	 મતસયોદ્ોગ	 પ્રવૃપત્માં	 પૂવ્ણવત્	 કરવાના	 હેતુથી	 સવ્ણગ્ાહી	
સમીક્ષા	કરીન	ેરૂપપયા	૧૦૫	કરોડનુ	ંઉદારતમ	રાહત-સહાય	પકેેજ	
જાહેર	કયુું	છે.

નાયબ	 મુખયમંત્રી	 શ્ી	 નીપતનભાઇ	 પટેલ,	 ઊજા્ણમંત્રી	 શ્ી	
સૌરભભાઇ	પટેલ,	મતસયોદ્ોગ	મતં્રી	શ્ી	જવાહરભાઇ	ચાવડા	અને	
મુખય	 સપચવ	 શ્ી	 અપનલ	 મુકીમ,	 મુખયમંત્રીશ્ીના	 મુખય	
અગ્સપચવશ્ી	કૈલાસનાથન,	અપધક	મુખય	સપચવ	શ્ી	પંકજકુમાર	
અને	વકરષ્ઠ	સપચવોની	ઉપક્સથપતમાં	મતસયોદ્ોગ	અને	પશુપાલન	
સપચવ	શ્ી	નપલન	ઉપાધયાય	અને	કપમશનરશ્ી	ડી.પી.દેસાઇએ	
આ	 કોર	 કપમટીમાં	 રજૂ	 કરેલા	 પવસતૃત	 પ્રેઝન્ટશેનની	 પવપવધ	
બાબતોનો	અભયાસ	 કરીને	આ	 ઉદારતમ	 રાહત	 પેકેજ	જાહેર	
કરવામાં	આવયું	છે.

મખુયમંત્રીશ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	આ	રાહત	સહાય	પકેેજની	

પવગતો	 આપતાં	 કહ્ં	 ક,ે	 સાગરખેડુ-માછીમારોને	 તાઉતે	
વાવાઝોડાથી	થયેલા	વયાપક	નુકસાનમાંથી	પુન:બેઠા	કરવા	અને	
પવૂ્ણવત્	કરવાની	સપંરૂ્ણ	સવેંદનાથી	રાજયના	ઇપતહાસમા	ંપ્રથમવાર	
આટલું	 પવશાળ	૧૦૫	કરોડ	 રૂપપયાનું	 ઉદારતમ	પેકેજ	સરકારે	
જાહેર	 કયુું	 છે.	 તાજેતરમાં	 ગુજરાતના	 ખાસ	 કરીને	 સૌરાષ્ટ્રના	
દકરયાકકનારે	આવેલાં	બંદરો	જાફરાબાદ,	રાજુલા,	સૈયદરાજપરા,	
પશયાળબેટ,	 નવાબંદર	 સપહતનાં	 બંદરોને	 ધમરોળીને	 કલાકના	
૨૨૦	કક.પમ.ની	ઝડપે	ત્રાટકેલા	તાઉતે	વાવાઝોડાથી	દકરયો	પર	
તોફાની	થયો	હતો.આના	પકરરામે	માછીમારોની	કફપશંગ	બોટ,	
મોટા	ટ્ોલર,	હોડીઓ,	કફશનેટ-જાળ	સપહત	અમુક	કકસસાઓમાં	
મતસયબંદરની	માળખાકીય	સુપવધાઓને	પર	મોટાપાયે	નુકસાન	
થયું	હોવાનો	અંદાજ	સામે	આવયો	છે.

રાજય	સરકારે	તાઉતે	વાવાઝોડાથી	પ્રભાપવત	થયેલા	ખેતીપાકો,	
બાગાયતી	પાકો	તેમજ	મકાનોને	થયેલી	નુકસાનીનો	સવજે	તવરાએ	
હાથ	ધરીને	અસરગ્સતોને	કેશડોલસ,	ઘરવખરી	સહાય	૧૦૦	ટકા	
ચૂકવી	આપી	છે.એટલું	જ	નહીં,	બાગાયતી	પાકોના	નુકસાનમાંથી	
ખેડૂતોને	બેઠાં	કરી	અને	પડી	ગયેલાં,	નમી	ગયેલાં,	ઊખડી	ગયેલાં	
ફળાઉ	પાકોના	ઝાડ	પનુ:જીપવત	કરવા	સપહતના	લાભો	આપવાના	
હેતસુર	રૂપપયા	૫૦૦	કરોડનુ	ંવાવાઝોડા	રાહત	સહાય	પકેેજ	અગાઉ	
જાહેર	કરેલું	છે.

મુખયમંત્રીશ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	માછીમાર	પકરવારો	પર	
તાઉતે	વાવાઝોડાના	કારરે	આવેલી	આ	પવપદામાં	પડખે	ઊભા	
રહેવાની	સંપૂર્ણ	સંવેદના	સાથે	આ	રાહત	પેકેજ	જાહેર	કયુું	છે.	
જેમાં	 ૨૫	 કરોડ	 રૂપપયા	 સાગરખેડુ-માછીમારોની	 બોટ,	 ટ્ોલર,	
કફપશંગનેટ	વગેરેને	થયેલા	નુકસાન	રાહત	પેટે	તેમ	જ	૮૦	કરોડ	
રૂપપયા	મતસયબંદરોના	ઇન્ફ્ાસટ્કચરને	થયેલા	નુકસાનની	મરામત	
માટે	મળીને	કુલ	રૂપપયા	૧૦૫	કરોડનું	આ	પેકેજ	છે.

રાહત-સહા્ય પેકેજની ધ્યાનાકષ્ગક બાબતો
•	 બોટ	જાળ/સાધન-સામગ્ીને	થયેલા	નુકસાન	સામે	સહાય	પેટે	

થયલેા	નકુસાનના	૫૦	ટકા	અથવા	રૂ.	૩૫,૦૦૦	સધુી	સહાય	
બેમાંથી	જે	ઓછું	હોય	તે	મળવાપાત્ર	થશે.

સહા્ય
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•	 અંશતઃ	 નુકસાન	 પામેલ	 નાની	 બોટના	 કકસસામાં	 ૫૦%		
અથવા	 રૂ.	 ૩૫,૦૦૦	 સહાય	 બેમાંથી	 જે	ઓછું	 હોય	 તે	
મળવાપાત્ર	થશે.

•	 જો	નાની	બોટ	પૂર્ણ	નુકસાન	પામી	હશે	તો	આવી	બોટની	
કકંમતના	૫૦%	અથવા	રૂ.	૭૫,૦૦૦	બેમાંથી	જે	ઓછું	હોય	
તે	આપવામાં	આવશે.

•	 અંશતઃ	નુકસાન	પામેલ	ટ્ોલર,	ડોલનેટર,	ગીલનેટર	બોટના	
કકસસામાં	૫૦%	અથવા	રૂ.	૨	લાખ	બેમાંથી	જે	ઓછું	હોય	
તે	ઉચ્ચક	સહાય	અપાશે.

•	 આ	ઉપરાંત	રૂપપયા	પાંચ	લાખ	સુધીની	લોન	કોઇ	માછીમાર	
લે	તો	તેના	પર	૧૦	ટકા	સુધીની	વયાજ	સહાય	૨	વર્ણ	માટે	
ઘટતી	જતી	બાકી	રકમ	પર	રાજય	સરકાર	આપશે

•	 પૂર્ણ	 નુકસાન	 પામેલ	 ટ્ોલર,	 ડોલનેટર,	 ગીલનેટર	 બોટના	
કકસસામાં	તેની	કકંમતના	૫૦	ટકા	અથવા	રૂપપયા	પાંચ	લાખ	
બેમાંથી	જે	ઓછું	હશે	તે	રાજય	સરકાર	ઉચ્ચક	આપશે.

•	 આ	ઉપરાંત	રૂપપયા	૧૦	લાખ	સુધીની	લોન	પર	૧૦	ટકા	
સુધીની	વયાજ	સહાય	૨	વર્ણ	માટે	ઘટતી	જતી	બાકી	રકમ	પર	
રાજય	સરકાર	આપશે.	

•	 ઈનપટુ	સબપસડી	મતસય	બીજ,	ફીડ,	સાધન	સામગ્ી	માટે	હેકટર	
દીઠ	રૂપપયા	૮૨૦૦	પ્રમારે	સહાય	અપાશે.

અન્ય વિશેષતાઓ
•	 નુકસાન	 પામેલ	 બોટના	 ખલાસીઓને	 જીવનપનવા્ણહ	 માટે	

ખલાસી	 દીઠ	 ઉચ્ચક	 રૂ.	 ૨૦૦૦ની	 સહાય	 ખલાસીઓના	
ખાતામાં	સીધા	DBTથી	ચૂકવવામાં	આવશે.

•	 જો	માછીમારો	અંશત:	નુકસાન	પામેલ	મોટી	બોટની	મરામત	
માટે	રૂ.	૫	લાખ	સુધીની	બેંક	લોન	મેળવે	તો	તેના	પર	વાપર્ણક	
૧૦%	સુધીની	 વયાજ	સહાય	બે	વર્ણ	માટે	 રાજય	સરકાર	
ચૂકવશે.	

•	 તે	જ	રીતે	પૂર્ણ	નુકસાન	પામેલી	મોટી	બોટની	મરામત	માટે	
રૂ.	૧૦	લાખ	સુધીની	બેંક	લોન	માછીમારો	દ્ારા	મેળવવામાં	
આવે	તો	તેના	પર	વાપર્ણક	૧૦%	સુધીની	વયાજ	સહાય	બે	
વર્ણ	માટે	રાજય	સરકાર	ચૂકવશે.
આમ,	તાઉતે	વાવાઝોડાના	કારરે	રાજયમાં	આશરે	૧૦૦૦	

નાની	મોટી	બોટને	થયેલા	નુકસાન	સામે	રાજય	સરકાર	રૂ.	૧૦૫	
કરોડના	સહાય	પકેેજમાં	સૂચવલેા	ધારાધોરર	અનસુાર	માછીમારોને	
રૂપપયા	૨૫	કરોડ	સહાય	ચૂકવશે	તેમ	મુખયમંત્રીશ્ીએ	ઉમેયુું	હતું.

શ્ી	 પવજયભાઇ	 રૂપારીએ	એમ	 પર	 જરાવયું	 કે,	 તાઉત	ે
વાવાઝોડા	દરમયાન	દકરયાકાઠાનાં	કેટલાંક	બંદરોની	માળખાકીય	
સુપવધાઓને	થયેલા	નુકસાનની	મરામત	અને	નવીનીકરર	માટે	
પર	આ	પેકેજમાં	પવચાર	કરવામાં	આવયો	છે.

તદઅનુસાર	રાજયના	દકરયાકાંઠાના	જાફરાબાદ,	નવાબંદર,	

સયૈદ	રાજપરા	અન	ેપશયાળબટે	ખાતનેા	ંમતસય	બદંરોન	ેમોટા	પાય	ે
થયલેા	નકુસાનની	મરામત	તથા	નવીનીકરર	માટે	સહાય	પકેેજમા	ં
જે	જોગવાઇઓ	કરવામાં	આવી	છે	તે	આ	મુજબ	છે.

જાફરાબાદ
•	 હયાત	જેટીનું	પવસતરર	કરી	૫૦૦મી.	લંબાઈની	નવી	જેટી	

બનાવવી.	
•	 બ્ેક	વોટરની	દુરસતી.
•	 લાલબત્ી	પવસતારમાં	વાફ્ફ	વોલ	સાથેની	પાકકિંગ	સુપવધા	ઊભી	

કરવી.
•	 ટી-જેટી	પવસતારમાં	પાકકિંગ	સુપવધા	ઊભી	કરવી.
•	 હયાત	જેટીની	સરફેસમાં	તેમજ	ઇલેક્કટ્ક	સુપવધાઓને(હાઈ	

માસટ	ટાવર)	થયેલ	નુકસાનની	મરામત
વશ્યાળબેટ

•	 નુકસાન	થયેલ	જેટીની	દુરસતી	તથા	પવસતરર.
•	 ઇલેક્કટ્ક	સુપવધાઓને(હાઈ	માસટ	ટાવર)	થયેલ	નુકસાનની	

મરામત.	
સૈ્યદ રાજપરા

•	 વાફ્ફ	વોલ	અને	સલોપ	પપપચંગને	થયેલ	નુકસાનની	મરામત	
અને	મજબૂતીકરર.

•	 ઇલેક્કટ્ક	સુપવધાઓને(હાઈ	માસટ	ટાવર)	થયેલ	નુકસાનની	
મરામત.	

નિાબંદર
•	 જેટી,	બોલાડ્ણ	અને	સલોપ	પપપચંગને	થયેલ	નુકસાનની	મરામત	

અને	મજબૂતીકરર.
•	 ઈલેકટ્ીક	સુપવધાઓને(હાઈ	માસટ	ટાવર)	થયેલ	નુકસાનની	

મરામત.
•	 મતસય	ઉતરાર	કેન્દ્ો	ઉપર	કડપસલટેશનની	કામગીરી	માટે	પર	

રાજય	સરકાર	સહાય	કરશે.
રાજય	સરકારે	જાહેર	કરેલા	કુલ	૧૦૫	કરોડ	રૂપપયાના	રાહત	

સહાય	 પેકેજમાંથી	 તાઉતે	 વાવાઝોડાના	 કારરે	 માળખાકીય	
સુપવધાઓને	 થયેલા	 નુકસાનમાંથી	 માળખાકીય	 સુપવધા	 પુન:	
કાય્ણરત	કરવા	અન	ેસપુવધાઓનુ	ંપવસતરર	કરવા	તથા	મજબતૂીકરર	
માટે	રૂ.	૮૦	કરોડનો	ખચ્ણ	થશે.	

મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	પવશ્ાસ	વયક્ત	કયયો	કે,	
સાગરખેડૂ-માછીમારોને	તાઉતે	વાવાઝોડાના	પકરરામે	જે	નુકસાન	
સહન	કરવાનુ	ંઆવયંુ	છે	તમેાંથી	બઠેા	કરી	મતસયદ્ોગ	પ્રવૃપત્ઓમાં	
પૂવ્ણવત	કરવા	અને	માછીમારી	દ્ારા	આપથ્ણક	આધાર	મેળવવામાં	
આ	પેકેજ	મોટી	રાહતરૂપ	બનશે.	•

સહા્ય
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વિનાશક તાઉતે િાિાઝોડાથી ગુજરાતમાં થ્યેલી તબાહીમાંથી પુનઃ બેઠા થિા
રાજ્ય સરકારની રૂ. ૯૮૩૬ કરોડની સહા્ય માટે કેનદ્રને રજૂઆત 

ગજુરાતમાં	તાજતેરમા	ંતા.૧૭મી	મનેા	રોજ	ત્રાટકેલા	પવનાશક	
વાવાઝોડા	તાઉતેથી	ઊભી	થયેલી	પકરક્સથપત	અને	નુકસાનીમાંથી	
પૂવ્ણવત્	થવા	પુનવ્ણસન	કામો,	માળખાકીય	સુપવધાનાં	કામો	વગેરે	
માટે	રાજય	સરકારે	કેન્દ્	સરકાર	સમક્ષ	NDRF	અંતગ્ણત	કુલ	
રૂ.	૯૮૩૬	કરોડની	જરૂકરયાત	અંગેનું	મેમોરેન્ડમ-આવેદનપત્ર	
રજૂ	કયુું	છે.	મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીના	કદશાદશ્ણનમાં	
રાજય	સરકારના	પવપવધ	પવભાગોના	વકરષ્ઠ	સપચવોએ	મખુય	સપચવ	
શ્ી	અપનલ	મકુીમના	નતેૃતવમાં	નકુસાની	સામ	ેપવૂ્ણવત્	ક્સથપત	માટે	
આ	 કેન્દ્ીય	 સહાયની	 જરૂકરયાત	 અંગે	આ	આવેદનપત્રમાં	
પવસતારપૂવ્ણક	રજૂઆતો	કરી	છે.	

વાવાઝોડાની	ભારે	પવનાશક	અસરોથી	રાજયમાં	થયેલા	કુલ	
નુકસાન	સામે	એન.ડી.આર.એફ.ના	ધોરરે	સહાય	કેન્દ્	સરકાર	
કરે	તેવી	ભારપૂવ્ણક	રજૂઆત	કરવામાં	આવી	છે.	આ	
આવેદનપત્ર-મેમોરને્ડમમાં	 રાજયમાં	 તાઉતે	
વાવાઝોડાથી	પવપવધ	ક્ષેત્રોમાં	થયેલા	વયાપક	
નુકસાન	 સામે	 ભારત	 સરકાર	 પાસ	ે
NDRFના	ધોરરે	રૂ.	૯૮૩૬	કરોડની	
સહાયની	અપેક્ષા	 વયકત	 કરી	 છે.	 રાજય	
સરકાર	ે આ	 સંદભ્ણમાં	 આવેદનપત્રમાં	
જરાવયંુ	છે	કે,	રાજયના	ઇપતહાસમા	ંઅતયાર	
સુધી	આવેલા	 વાવાઝોડા	 કરતાં	આ	 તાઉત	ે
વાવાઝોડું	પવકરાળ	અને	પવનાશક	વાવાઝોડું	હતું.	
એટલું	જ	નપહ,	ગુજરાત	પર	ત્રાટકેલા	આ	વાવાઝોડાની	
તીવ્રતા	એટલી	હતી	કે,	વાવાઝોડાએ	જતાં	જતાં	પર	અસરગ્સત	
પવસતારોમા	ંમકાનો,	આવશયક	ચીજવસતુઓ	પારી,	વીજળી,	રસતા,	
મોબાઇલ	 નેટવક્ફ	 જેવી	 માળખાકીય	 સુપવધાઓને	 પર	 વયાપક	
નુકસાન	પહોચાડયું	છે.	

રર૦	 કક.પમ.	પ્રપત	કલાકની	ઝડપે	પવન	સાથેના	આ	તીવ્ર	
વાવાઝોડાએ	બાગાયતી	પાકોના	ંવૃક્ષો	અન	ેખતેી	પાકોના	ંઝાડ-વૃક્ષ	
મૂળ	 સાથે	 ઉખેડી	 નાખયાં	 છે.	 સમગ્	 જનજીવનને	 પર	અસર	
પહોચાડી	છે	તેમ	આ	મેમોરેન્ડમમાં	ખેતીવાડી-બાગાયતી	ક્ષેત્રના	
નુકસાનમાંથી	પૂવ્ણવત્	થવા	કેન્દ્ીય	સહાયની	જરૂકરયાત	રાજય	
સરકારને	 રહેશે	 તેવી	 રજૂઆત	 કરતાં	 જરાવવામાં	આવયું	 છે.	
ગુજરાત	૧૬૦૦	કક.પમ.	લાંબો	દકરયાકકનારો	અને	કચછના	રર	
જેવી	ભૌગોપલક	પવશેરતા	ધરાવતો	પ્રદેશ	હોવાથી	આવા	કુદરતી	
પ્રકોપ	જેવા	વાવાઝોડાનો	ભૂતકાળમાં	પર	અનુભવ	કરી	ચૂકયું	છે.	

આ	તાઉતે	વાવાઝોડું	રાજયમાં	પાછલાં	પ૦	વર્ણમાં	આવેલા	
કોઇપર	 વાવાઝોડાથી	 વધુ	 તીવ્ર	અને	 માલ-પમલકતની	 વયાપક	

તારાજી	સજ્ણનારૂં	વાવાઝોડું	બની	ગયું	છે	એમ	પર	મેમોરેન્ડમમાં	
જરાવવામાં	આવયું	છે.	

ગુજરાતમાં	આ	અગાઉ	૧૯૭પ,	૧૯૮ર	અને	૧૯૯૮માં	જે	
વાવાઝોડાં	આવયાં	 હતાં	 તે	આ	 વખતના	 પવનાશકારી	 તાઉતે	
વાવાઝોડાની	તુલનાએ	ઘરી	ઓછી	તીવ્રતા	અને	અસરવાળા	હતાં	
એમ	મમેોરેન્ડમમા	ંરાજયની	વાવાઝોડાની	ક્સથપતનુ	ંપવવરર	કરતાં	
જરાવવામાં	આવેલું	છે.	કેન્દ્	સરકાર	સમક્ષ	રજૂ	કરવામાં	આવેલા	
ગુજરાતના	આ	 મેમોરને્ડમમાં	 તાઉતે	 વાવાઝોડાએ	 સજજેલી	
તારાજીનો	પચતાર	પર	આપવામાં	આવયો	છે.	

મુખયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઇ	 રૂપારીના	 સતત	 માગ્ણદશ્ણનમાં	
સમગ્	 વહીવટીતંત્રએ	 અગમચેતી,	 સમયસરના	 રક્ષરાતમક	
પગલાંઓ,	લોકોનું	સલામત	સથળે	સથળાંતર	વગેરે	યુદ્ધના	ધોરરે	

હાથ	ધરતાં	અને	જાગૃત	જનતાનો	સહયોગ	મળતાં	આ	
વાવાઝોડાથી	 માનવ	 મૃતયુનું	 પ્રમાર	 મહદ્અંશ	ે
પનવારી	શકાયું	છે	તેમ	પર	આ	મેમોરેન્ડમમાં	
ર ાજય	 સરકાર 	ે વાવાઝોડ ાની	 સા મે	
પૂવ્ણતૈયારીઓ	અને	 દાખવેલી	 સતક્ફતાની	
પવગતો	આપતાં	જરાવયું	છે.	
રાજયમા	ંહવાઈપટ્ીઓ,	વીજ,	પસંચાઈ	

અન	ેજળપવતરર	સપહતના	આતંરમાળખાન	ે
ભારે	 નુકસાન	 પહોંચયંુ	 છે.	 કૃપર	અને	 પાક	

વાવેતરમાં	 પર	 મોટું	 નુકસાન	 થયું	 છે	 અને	
અસરગ્સત	પવપવધ	પજલ્ાઓમાં	પશુધનની	મોટાપાયે	

જાનહાપન	થવા	પામી	છે.	પશુપાલન	સબંપધત	પ્રવૃપત્ઓને	ભારે	
ફટકો	પડ્ો	છે.	એમ	પર	આ	મેમોરેન્ડમમાં	જરાવવામાં	આવયું	
છે.	કેન્દ્ીય	સહાય	માટે	કેન્દ્	સરકાર	સમક્ષ	રાજય	સરકારે	રજુ	
કરેલા	આ	મેમોરેન્ડમમાં	જુદા-જુદા	સેકટરમાં	જે	નુકસાન	થયું	છે	
તેની	પર	પવસતૃત	પવગતો	આ	અહેવાલમાં	રજુ	કરવામાં	આવી	
છે	તે	અનુસાર,	 કૃપર	અને	બાગાયતી	 પવભાગ,	ઊજા્ણ	 પવભાગ,	
ઉદ્ોગ	પવભાગ,	મેકરટાઇમ	બોડ્ણ,	પંચાયત,	પારી	પુરવઠો,	માગ્ણ-
મકાન,	મતસયોદ્ોગ,	વન,	શહેરી	પવકાસ,	પશક્ષર	વગરેે	પવભાગોના	
નુકસાન	મળીને	કુલ	૯૮૩૬	કરોડ	રૂપપયાની	આ	નુકસાનમાંથી	
પૂવ્ણવત	થવા	ગુજરાતને	જરૂકરયાત	હોવાના	અંદાજો	કેન્દ્	સમક્ષના	
આવેદનપત્રમાં	આપવામાં	આવયા	છે.	

આ	સહાય	ભારત	સરકાર	NDRFમાંથી	ગુજરાતને	ફાળવે	
તેવી	આગ્હભરી	પવનંતી	પર	કરવામાં	આવી	છે.એટલું	જ	નપહ,	
રાજય	સરકારે	SDRF	માટે	પર	રૂ.	પ૦૦	કરોડની	વધારાની	
સહાયની	માંગરી	કરી	છે.	•

રજૂઆત
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તાઉતે િાિાઝોડાથી િધુ પ્રભાવિત વજલ્ાના કલેકટરો સાથે 
મુખ્યમંત્ીશ્ીની િીડડ્યો કોનફરનસ 

ગજુરાતમાં	કોરોનાના	કહેરની	સાથ	ેતાઉ-તે	વાવાઝોડાએ	પર	
લોકોન	ેમુશકેલીમાં	મૂકી	દીધા.આ	મશુકેલીના	સમયમા	ંરાજય	સરકાર	
ખડે	 પગે	 તૈનાત	 રહી.	 સંવેદનશીલ	 મુખયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઇ	
રૂપારીએ	તવકરત	પગલાં	લીધાં	પકરરામે	મોટી	જાનહાપનમાંથી	
ગુજરાત	 ઊગરી	 શકયું.	 મુખયમંત્રીશ્ીએ	 તાજેતરના	 તાઉત	ે
વાવાઝોડાથી	વધ	ુપ્રભાપવત	સૌરાષ્ટ્રના	ત્રર	પજલ્ા	ગીર	સોમનાથ,	
ભાવનગર	અન	ેઅમરેલીમા	ંપજલ્ા	વહીવટીતતં્ર	દ્ારા	અસરગ્સતોને	
અપાઇ	રહેલી	સહાય	અન	ેઅન્ય	કરસટોરેશન	કામગીરીની	સવ્ણગ્ાહી	
સમીક્ષા	ગાંધીનગરથી	આ	પજલ્ાના	કલેકટરશ્ીઓ	સાથે	વીકડયો	
કોન્ફરન્સ	દ્ારા	કરી	હતી.	

મુખયમંત્રીશ્ીએ	આ	પજલ્ાઓમાં	અસરગ્સત	પકરવારો	અને	
વયપક્તઓને	 કેશડોલસ	 તેમજ	 ઘરવખરી	 સહાયની	 તવરાએ	
ચુકવરીની	 હાથ	 ધરાઈ	 રહેલી	 કામગીરીની	 તલસપશશી	 પવગતો	
કલેકટરો	પાસેથી	મળેવી	હતી.	આ	ત્રરયે	પજલ્ાઓમા	ંકુલ	મળીને	
૪,૮ર,૧૯ર	 લોકોને	 સમગ્તયા	 રૂ.	 રપ.૬૧	 કરોડની	 કેશડોલસ	
ચૂકવવામાં	આવી	છે.	

રાજય	સરકારના	ં પનયમો-ધોરરો	અનસુાર	આ	 કેશડોલસમાં	
પખુત	વયની	વયપક્ત	માટે	રોજના	રૂ.	૧૦૦	અન	ેસગીર-બાળક	માટે	
રોજના	રૂ.	૬૦	પ્રમારે	૭	કદવસની	કેશડોલસ	ચકૂવવામા	ંઆવે	છે.	

તદઅનુસાર	 ગીર-સોમનાથમાં	 ૧	 લાખ	 ૧	 હજાર	 ર૮૪	
વયપક્તઓને	પ.૮	કરોડ	રૂપપયા,	ભાવનગર	પજલ્ામાં	૭૬,ર૮૯	
લોકોને	૪	કરોડ	પ૭	લાખ	રૂપપયા	તેમજ	અમરેલી	પજલ્ામાં	૩	
લાખ	૪	હજાર	૬૧૯	લોકોને	૧પ.ર૪	કરોડ	 રૂપપયા	 કેશડોલસ	
સબંપંધત	પજલ્ા	તતં્રવાહકોએ	ચકૂવીન	ેકેશડોલસ	ચકુવરીની	૧૦૦	
ટકા	કામગીરી	પૂરી	કરી	દીધી	છે.	

આ	ત્રર	અસરગ્સત	પજલ્ાઓમાં	પકરવાર	દીઠ	રૂ.	૭	હજાર	

પ્રમારે	 ઘરવખરી	સહાયનાં	 રાજય	સરકારનાં	 ધોરરો	અનુસાર	
ઘરવખરી	સહાય	ચૂકવવામાં	આવી	છે.	જેમાં	ગીર	સોમનાથમાં	
૩ર,૧૩૮	 પકરવારોને	 રૂ.	 ૨ર.પ	 કરોડ,	 અમરેલી	 પજલ્ામા	ં
૧૬,પ૩૮	પકરવારોને	રૂ.	૪.૩ર	કરોડ	અને	ભાવનગર	પજલ્ામાં	
૧૧,૬૯૭	પકરવારોન	ેરૂ.	ર.૪૯	કરોડ	એમ	સમગ્તયા	રૂ.	ર૯.૩૧	
કરોડની	 ઘરવખરી	 સહાયનો	 લાભ	 ૬૦,૩૭૩	 પકરવારોન	ે
આપવામાં	આવયો	છે.	આ	ઘરવખરી	સહાયની	ચુકવરી	ડી.બી.ટી.	
દ્ારા	કરવામાં	આવી	છે.	એટલું	જ	નપહ,	૧૦૦	ટકા	કામગીરી	
સંપન્ન	થઈ	ગઈ	છે.	

મખુયમંત્રીશ્ીએ	આ	વાવાઝોડાન	ેપકરરામ	ેસપંરૂ્ણ	નાશ	પામલેાં	
કાચાં-પાકાં	મકાનોને	મકાન	દીઠ	રૂ.	૯પ,૧૦૦	સહાય	આપવાનો	
જે	ઉદાર	પનર્ણય	કયયો	છે	તે	અનુસાર	આ	ત્રરેય	પજલ્ામાં	કુલ	
૧૮૩૪	મકાનો	સંપૂર્ણ	નાશ	પામયાં	છે	તેને	૧૦૦	ટકા	સહાય	
આપી	દેવાઇ	છે.

તાઉ-ત	ેવાવાઝોડાન	ેપકરરામ	ેએવા	ંકાચા-ંપાકા	ંમકાનો	જનેે	
આપંશક	નકુસાન	થયુ	ંહોય,	દીવાલ	કે	છત	ધરાશાયી	થઈ	હોય	તવેા	
૧પ	ટકાથી	વધ	ુનકુસાન	ધરાવતા	ંમકાનોને	રૂ.	રપ	હજારની	સહાય	
આપવાનો	અપભગમ	મખુયમંત્રીશ્ીએ	અપનાવયો	છે.	તદઅનસુાર,	
ગીર	સોમનાથ	પજલ્ામા	ં૩૮,૪ર૭	મકાનો	માટે	રૂ.	૯પ.૬૦	કરોડ,	
ભાવનગરમા	ં૭૯પ૦	મકાનો	માટે	રૂ.	૧ર	કરોડ	અન	ેઅમરેલીમાં	
૧૬,૯૧૪	મકાનો	માટે	૩૪.૩૯	કરોડ	રૂપપયાની	સહાય	પજલ્ા	
વહીવટીતતં્રોએ	ચકૂવી	આપી	છે.	એટલુ	ંજ	નપહ,	પશઓુ	રાખવાની	
જગયા	વાડા-ગમારન	ેથયલેા	નકુસાનમા	ંપર	દરેક	પજલ્ામા	ંરૂ.	
પાચં	હજારની	સહાય	ચકૂવવામા	ંઆવી	છે.	

વીકડયો	કોન્ફરન્સમાં	મુખયમંત્રીશ્ીના	મુખય	અગ્	સપચવ	શ્ી	
કે.	કૈલાસનાથન	પર	જોડાયા	હતા.	•
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મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઈ	રૂપારીના	પનરા્ણયક	-	નેતૃતવમાં	
રાજય	 સરકારના	આગોતરા	આયોજનના	 પકરરામે	 તાઉતે	
વાવાઝોડાથી	 મોટી	 જાનહાપન	 થઇ	 નથી.	 રાજયના	 પ્રતયેક	
નાગકરકની	 સતત	 પચંતા	 કરનારા	 મુખયમંત્રીશ્ીના	 પ્રયાસોથી	
વાવાઝોડાની	અસર	હેઠળના	પવસતારોમાં	ઝડપથી	રાહત	કાય્ણ	થઈ	
રહં્	 છે.	 સૌરાષ્ટ્ર	અને	 દપક્ષર	ગુજરાતમાં	 તાઉતે	 વાવાઝોડાથી	
પ્રભાપવત	પવસતારોમાં	આંબા,	નાપળયેરી,	લીંબુ,	ચીકુ,	કેળ,	દાડમ	
જવેા	બહઆુયરુી	બાગાયતી	પાકોન	ેવયાપક	નકુસાન	થયાનુ	ંરાજય	
સરકારની	જારમાં	આવતાં	જ	મુખયમંત્રીશ્ીએ	રાજયની	ચાર	કૃપર	
યુપનવપસ્ણટીઓના	કૃપર	વૈજ્ાપનકોને	આ	અસરગ્સત	પવસતારોના	
ખડેતૂોની	પ્રતયક્ષ	મુલાકાતો	કરી	નકુસાન	પામલેા,ં	મળૂમાથંી	ઉખડી	
ગયેલાં,	નમી	પડેલાં	કે	થડ	ફાટી	ગયેલાં	આવાં	બાગાયતી	વૃક્ષોને	
પનુ:	સથાપપત	(કર-ઇન્સટોલ)	કરવા	ખડૂેતોન	ેમદદરૂપ	થવા	તતકાલ	
પહોચી	જવા	સૂચન	કરેલું.	

મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	આવા	બાગાયતી	પાક	
પકવતા	ખડેતૂોન	ેઆપથ્ણક	નકુસાન	લાંબાગાળા	સુધી	સહન	ન	કરવંુ	
પડે	અને	તેમના	પાકનાં	જે	ઝાડ-વૃક્ષો	બચાવી	શકાય	તેમ	હોય	
તેને	તે	જ	સથળે	પુન:	સથાપપત	કરી	ધરતીપુત્રોને	મદદરૂપ	થવા	
અને	 માગ્ણદશ્ણન	આપવા	આ	 રપ૮	 જેટલા	 કૃપર	 વૈજ્ાપનકોને	
અસરગ્સત	પવસતારોમાં	મોકલયા	હતા.

મુખયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઇ	 રૂપારીએ	 રાજયમાં	 તાઉતે	
વાવાઝોડાના	 પકરરામે	 સૌરાષ્ટ્ર-દપક્ષર	 ગુજરાતના	 સમુદ્કાંઠા	
પવસતારોમાં	નુકસાન	પામેલા	બાગાયતી	પાકોનાં	ઝાડ	તે	જ	સથળે	
પુન:	 સથાપપત	 (કર-ઇન્સટોલ)	 કરવાનો	 અપનાવેલો	 નવતર	
અપભગમ	 રાજયની	 ચાર	 કૃપર	 યુપનવપસ્ણટીઓના	 રપ૮	 કૃપર	
વૈજ્ાપનકોની	 ૧ર૦૦	 ગામોના	 અસરગ્સત	 ખેડૂતોની	 પ્રતયક્ષ	
મુલાકાત	અને	માગ્ણદશ્ણનથી	સાકાર	થવાની	નવી	કદશા	ખૂલી	છે.	

વાવાઝોડું	પસાર	થયાના	બીજા	કદવસથી	એટલે	કે	ર૦-ર૧	મી	
મે	થી	રાજયની	દાંતીવાડા,	આરંદ,	જૂનાગઢ	અને	નવસારી	કૃપર	
યુપનવપસ્ણટીના	આ	 રપ૮	 કૃપર	 વૈજ્ાપનકો	 ‘‘લેબ	 ટુ	 લેન્ડ’’નો	
અપભગમ	સાકાર	કરતા	આ	અસરગ્સત	પવસતારોમાં	પહોચી	ગયા	

હતા.	તેમરે	સતત	૧૦-૧ર	કદવસ	આ	અસરગ્સત	પવસતારો	ખૂંદી	
વળી	૧૧૯પ	ગામોની	મુલાકાત	લીધી	અને	અંદાજે	૧૧	હજાર	
જેટલા	ખેડૂતોને	ટેકપનકલ	ગાઇડન્સ,	લાઇવ	ડેમોન્સટ્ેશન-૧પ૮૪	
પનદશ્ણનો	કરીને	તેમના	બાગાયતી	પાકો	નાપળયેરી,	આંબા,	લીંબુ,	
ચીકુ,	જામફળ	વગરેેન	ેપનુ:	સથાપપત	(કર-ઇન્સટોલ)	કરવાનુ	ંસઘન	
માગ્ણદશ્ણન	આપેલું.	એટલું	જ	નહીં,	જેમાં	ખાસ	કરીને	મૂળમાંથી	
ઊખડી	ગયેલાં,	ત્રાસાં	થયેલાં,	નમી	ગયેલાં,	થોડાં	મૂળ	જમીનની	
અંદર	તેમજ	થોડાં	મૂળ	જમીનની	બહાર	નીકળી	ગયેલાં	વૃક્ષોના	
વૈજ્ાપનક	 પપદ્ધપતથી	 પુન:સથાપન	 માટે	આ	 કૃપર	 વૈજ્ાપનકોએ	
ખેડૂતોને	 માગ્ણદશ્ણન	આપયું	 હતું.	આ	 કૃપર	 વૈજ્ાપનકોએ	ખેડૂતો	
પાસેથી	પર	તેમના	અનુભવો	મેળવયા	હતા.

મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારી	અને	નાયબ	મુખયમંત્રી	શ્ી	
નીપતનભાઇ	પટેલ,	કૃપરમંત્રી	શ્ી	આર.	સી.	ફળદુ,	ઊજા્ણમંત્રી	શ્ી	
સૌરભભાઇ	પટેલ	વગરેે	સમક્ષ	આ	કૃપર	વજૈ્ાપનકોએ	ગાધંીનગરમાં	
યોજાયેલી	સંવાદ	બેઠકમાં	પોતાના	અનુભવો	અને	ખેડૂતો	સાથે	
થયેલી	 વાતચીતનું	આદાન-પ્રદાન	 પે્રઝન્ટેશન	 સાથે	 કયુ્ણ	 હતંુ.	
મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	આ	સંદભ્ણમાં	કહ્ં	કે,	તાઉતે	
વાવાઝોડાથી	ખેડૂતોના	પાકો	ખાસ	કરીને	બાગાયતી	પાકોને	જે	
નુકસાન	થયું	છે	તેમાંથી	તેમરે	ફરી	બેઠા	કરવા	કૃપર	વૈજ્ાપનકોના	
આ	અનભુવો	અને	ખડેતૂોન	ેઆપેલા	પ્રાથપમક	માગ્ણદશ્ણનના	આધારે	
રાજય	સરકાર	ટૂંકસમયમાં	એકશન	પલાન	ઘડીને	ખેડૂતોને	ઝાડ	
પુન:	 સથાપપત	 (કર-ઇન્સટોલ)	 કરવાની	 વયવક્સથત	 માગ્ણદપશ્ણકા	
ગાઇડલાઇન્સ	જાહેર	કરશ.ે	આ	ગાઇડલાઇન્સ	બધા	જ	ખડૂેતો	સધુી	
વયાપકપરે	પ્રચાર-પ્રસારથી	પહોચાડવા	પર	તમેરે	કૃપર	પવભાગન	ે
આયોજન	કરવા	સૂચના	આપી	હતી.	

મુખયમંત્રીશ્ીએ	જરાવયું	કે,	આ	વાવાઝોડાથી	નાશ	થયેલા	કે	
નકુસાન	પામલેા	બાગાયતી	પાકો	સપહત	અન્ય	પાકો	માટે	આગામી	
ચોમાસાની	ઋતુ	 પહેલાં	 ખેડૂતોને	 પૂરતું	 પબયારર	 જરૂકરયાત	
મુજબની	 કલમો	 મળી	 રહે	 તે	 માટ ેની	 વયવસથાઓ	 કૃપર	
યુપનવપસ્ણટીઓ	સાથે	મળીને	 રાજયનો	કૃપર	 પવભાગ	કરશે.	આ	
હેતસુર,	કૃપર	યપુનવપસ્ણટીની	નસ્ણરીઓમા	ંઆવી	કલમો,	છોડ	મોટા	

િાિાઝોડાથી નુકસાન 
પામેલા બાગા્યતી પાકોના 

પુન: સથાપન માટે 
કૃવષ િૈજ્ાવનકોનું 

માગ્ગદશ્ગન
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પાયે	તૈયાર	કરવા	તેમરે	સૂચના	આપી	હતી.	કૃપર	વૈજ્ાપનકોએ	
આપેલા	આ	માગ્ણદશ્ણનને	પકરરામે	લગભગ-લગભગ	૨૫	થી	30	
ટકા	બાગાયતી	પાકોનાં	ઝાડોને	બચાવી	કર-ઈન્સટોલ	કરી	શકાશે.	

મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	આ	બેઠકમાં	કહ્ં	કે,	હજુ	
વધુ	અસરગ્સત	ખેડૂતોને	તેમના	બાગાયતી	પાકોને	થયેલું	નુકસાન	
કે	ઝાડને	થયેલા	નુકસાનમાંથી	બેઠાં	કરી	વૃક્ષો	તે	જ	સથળે	 કર-
ઇન્સટોલ	 કરી	 શકાય	 તેનું	 સઘન	 માગ્ણદશ્ણન	આપવાનો	 રાજય	
સરકારનો	સંકલપ	છે.	આ	માટે	રાજયની	૪	કૃપર	યુપનવપસ્ણટીઓના	
ફેકલટીઝ,	 અધયાપકો	 અને	 ફાયનલ	 ઇયર	 એગ્ી	 સાયન્સના	
પવદ્ાથશીઓને	ત્રર	કદવસ	માટે	અસરગ્સત	પવસતારોના	ખેડૂતોનું	
માગ્ણદશ્ણન	કરવા	મોકલવામાં	આવશે.	

નાયબ	મખુયમતં્રી	શ્ી	નીપતનભાઇ	પટેલે	પર	કૃપર	વજૈ્ાપનકોએ	
પ્રસતુત	કરેલા	પ્રેઝન્ટેશન	અને	અનુભવોના	આદાન	-	પ્રદાન	અંગે	
કહ્ં	કે,	રાજય	સરકાર	અસરગ્સત	ખેડૂતોને	ફરીથી	ઝડપથી	બેઠા	
કરવા	પ્રપતબદ્ધ	છે	તયારે	આ	માગ્ણદશ્ણન	અન	ેપ્રતયક્ષ	પનદશ્ણન	ખડેતૂો	
માટે	વધુ	ઉપયોગી	પુરવાર	થશે.	તાઉ	તે	વાવાઝોડાની	સૌથી	વધુ	
અસર	જે	ચાર	પજલ્ાઓ	ભાવનગર,	જૂનાગઢ,	અમરેલી,	ગીર-
સોમનાથમાં	 થઇ	 હતી	 તયાં	 રાજયની	 ચાર	 યુપનવપસ્ણટીઓના	
વૈજ્ાપનકોની	 ટીમે	 જે	 બગાયતી	 પાકોમાં	 નુકસાન	 થયું	 છે	 તેનું	
કરસટોરેશન	કંઇ	રીતે	કરી	શકાય	તે	 પવરયે	ખેડૂતોને	માગ્ણદશ્ણન	

આપયું	હતું.	જે	વૃક્ષ	કે	છોડ	પડી	ગયા	છે	તેને	ટેક્નિકલી	કેવી	રીતે	
ઊભા	કરી	શકાય	તેનું	લાઇવ	ડેમોન્સટ્ેન્શન	પર	વૈજ્ાપનકો	દ્ારા	
ખેડૂતોને	આપવામાં	આવયું	હતું.

તાઉ	તે	વાવાઝોડાથી	થયેલા	નુકસાન	બાદ	વૈજ્ાપનકો	દ્ારા	
સતત	૧૦-૧૨	કદવસ	સુધી	ખેડૂતો	સાથે	રહીને	બને	એટલાં	વૃક્ષ-
ઝાડ	બચાવવાનો	પ્રયાસ	કરવામાં	આવયો	હતો.	જેમાં	પ્રાથપમક	
અંદાજ	મુજબ	૨૫-૩૦	ટકા	વૃક્ષ-ઝાડ	બચાવવામાં	સફળતા	પ્રાપ્ત	
થઇ	છે	અને	કર-ઇન્સટોલેશન	કરી	શકાશે.	આ	વૈજ્ાપનકોએ	ઉના,	
તલાલા,	ગીર-ગઢડા,	ધારી,	ખાંભા,	બગસરા,	જાફરાબાદ	અને	
કોડીનાર	 પવસતારોની	 મુલાકાત	 લઇને	 ખેડૂતોને	 માગ્ણદશ્ણન	 પૂરં	
પાડ્ું	 હતું.	 દપક્ષર	ગુજરાતના	 સુરત,	 વલસાડ	અને	 નવસારી	
પજલ્ાના	ખડેતૂોન	ેપર	વજૈ્ાપનકો	દ્ારા	જરૂરી	પનદદેશન	આપવામા	ં
આવયા	હતા.	તદુપરાંત	મૌપખક	અને	લેપખત	એડવાઇઝરી	પર	
ખેડૂતો	માટે	જાહેર	કરવામાં	આવી	હતી.	

આ	 સંવાદ	 બેઠકમાં	 મુખયસપચવ	 શ્ી	 અપનલ	 મુકીમ,	
મુખયમંત્રીશ્ીના	 મુખય	અગ્	સપચવ	શ્ી	 કે.	 કૈલાસનાથન,	 કૃપર	
સપચવ	શ્ી	 મપનર	ભારદ્ાજ,	ખેતી	 પનયામક	શ્ી	ભરત	મોદી,	
બાગાયત	પનયામક	શ્ી	વઘાપસયા	તમેજ	ચારેય	કૃપર	યપુનવપસ્ણટીના	
વાઇસ	ચાન્સેલરો	અને	 કફલડમાં	જઇને	આવેલા	કૃપર	વૈજ્ાપનકો	
ઉપક્સથત	રહ્ા	હતા.	•

સંિાદ
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વિશ્વ પ્યા્ગિરણ ડદિસની રાજ્યવ્યાપી ઉજિણી
પ્રકૃવતના જતન અને સંિધ્ગનનો સંકલપ

૫યા્ણવરરનો	શબદાથ્ણ	સમજીએ	તો	૫કર	એટલે	આસ૫ાસનું	
અને	આવરર	એટલે	 ૫ૃથવી,	 જીવસૃક્ટિની	આસ૫ાસનું	 પ્રકૃપત	
પનપમ્ણત	જૈપવક	સૂક્મ	માળખું.	અમીબાથી	માંડીને	માનવ	સુધીના	
જીવોને	 ટકવા	 માટ	ે કુદરત	 તેની	 કડીને	 અનુરૂ૫	આબોહવા-
હવામાનના	આદશ્ણ	 ૫ડનું	 પનમા્ણર	 કર	ે છે.	 જેના	 લીધે	 સમગ્	
જીવસૃક્ટિ	ધબકે	છે.	ગલોબલ	વોપમુંગ,	 પવકાસના	ચાનકે	ક૫ાતાં	
જંગલો,	વાહનોના	ધમુાડાના	અપતક્રમરને	લીધ	ેસમગ્	આવરરમાં	
નકારાતમક	૫કરબળો	સજા્ણયા	છે.	૫કરરામે	૫યા્ણવરરના	આદશ્ણ	
માળખામાં	અવયવસથા	સજા્ણઈ.	માનવ	સપહત	સમગ્	જીવસૃક્ટિના	
અક્સતતવ	સામે	“વોપનુંગબેલ”	વાગી	રહયો	છે.	યુનો,	પવશ્ભરના	
વૈજ્ાપનકો,	પયા્ણવરરપવદો,	સૃક્ટિના	પહતપચંતકોએ	આ	સમસયાને	
૫હેલેથી	 જ	ઓળખી	 લીધી	 અને	 સહજ	 માનવડહા૫રના	
૫કર૫ાકરૂ૫ે	વર્ણ	૧૯૭રથી	૫મી	જૂનને	પવશ્	૫યા્ણવરર	કદવસ	
તરીકે	 ઉજવીને	 સમગ્	માનવજાતને	 ૫યા્ણવરર	પ્રતયે	 સભાનતા	
કેળવવા	પ્રપતબદ્ધ	કરી	છે.

તાજેતરમાં	મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારી	પાંચમી	જૂન,	
પવશ્	પયા્ણવરર	કદવસના	ઉપલક્યમાં	વન-પયા્ણવરર	પવભાગના	
સહયોગથી	યોજાયેલા	સમારોહમાં	સહભાગી	થયા	હતા.

મુખયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઇ	 રૂપારીએ	 સૃક્ટિ	 પરના	 કુદરતી	
આવરર-પયા્ણવરરના	સંતુલનથી	અને	તેની	
સુરક્ષાથી	 ગલોબલ	વોપમુંગના	 તેમજ	વૈપશ્ક	
મહામારીના	પડકારો	સામે	સામૂપહક	લડાઇ	
લડી	પવજય	મેળવવાની	નેમ	વયકત	કરી	હતી.	

આ	પ્રસંગે	મુખયમંત્રીશ્ીએ	પ્રોજેકટ	ફોર	
ઇકોપસપસટમ	કરસટોરેશન	ઇન	ગુજરાતનો	પર	
શુભારંભ	કરાવયો	હતો.	રૂ.	૧૦૭ર	કરોડના	

ખચજે	ઇકોપસપસટમ	કરસટોરેશનનો	આ	પ્રોજકેટ	જાપાન	ઇન્ટરનશેનલ	
કો-ઓપરેશન	એજન્સી	 JICAની	 સહાયથી	 નવ	 વર્ણ	 સુધી	
ચાલવાનો	છે.	

ગુજરાત	પાસે	 દકરયો,	 રર,	પવ્ણતો,	ખુલ્ાં	મેદાનો	જેવી	
અનેકપવધ	પવપવધતાઓ	છ	ેતે	સંદભ્ણમાં	આ	પ્રોજેકટથી	આખીયે	
ઇકોપસપસટમને	 સુદ્ઢ	 કરવાની	 પહેલ	 ગુજરાતે	 કરી	 છે.	આ	
પ્રોજેકટ	અન્વયે	ચેર	અને	મેન્ગ્ુવઝનો	પવકાસ,	ઘાસનાં	મેદાનો,	
ભેજવાળી	જમીન	અને	જંગલોની	પુન:	સથાપના	જેવા	પ્રકલપો	
હાથ	ધરાવાના	છે.	

મખુયમતં્રીશ્ીએ	‘‘જીવથી	પશવ’’	અન	ે‘‘વયપક્તથી	સમક્ટિ’’ના	
અપભગમને	સાકાર	કરવા	સવસથ-શુદ્ધ	અને	પયા્ણવરરપપ્રય	જીવન	
વયવસથાથી	 હેપીનેસ	 ઇન્ડેકસ	 વધારવા	 તેમજ	 પયા્ણવરર	 શુપદ્ધ,	
પ્રદરૂરમપુક્તથી	માનવીના	તન-મનની	શપુદ્ધ	દ્ારા	પનજાનદં-સપંરૂ્ણ	
આનંદની	પવભાવના	સમજાવી	હતી.	

શ્ી	 પવજયભાઇ	 રૂપારીએ	 પવશ્	 પયા્ણવરર	 કદવસની	આ	
ઉજવરીમા	ંઇકો	પસપસટમના	કરસટોરેશન	માટેના	પ્રોજકેટનો	પ્રારંભ	
કરાવતાં	કહ્ં	કે,	તાજેતરના	વાવાઝોડાથી	પડી	ગયેલા	વૃક્ષોની	
સામે	આ	વરજે	વન	મહોતસવમાં	બમરાથી	વધુ	વૃક્ષો	વાવવાની	
નેમ	છે.	કુદરતે	કરેલા	નુકસાન	સામે	પુરરાથ્ણના	આધારે	પુન:	

સથાપન	કરવું	છે.
કોરોનાના	કપરા	કાળમાં	સૌને	પ્રારવાયુ	

ઓક્કસજનનુ	ંમહતવ	સમજાયુ	ંછે	અન	ેવૃક્ષો-
તુલસી	 છોડ	 જેવા	 પ્રારવાયુ-ઓક્કસજન	
આપતા	વૃક્ષોના	વાવેતરથી	ઓક્કસજન	ખુટે	
નપહ	તે	માટે	સજાગ	બન્યા	છીયે.	

તેમરે	રાજયમાં	વન	પવભાગ	દ્ારા	આ	

કિર સટોરી

પ્રોજરોકટ ફ્રોર 
ઇક્રોસિિસ્ટમ 

િરસ્ટ્રોરરોશન ઇન 
ગજુર્તન ર્ો પ્રંભ
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અવસરે	 ર૧	લાખ	તુલસી	 રોપાઓના	 પવતરરની	પ્રસંશા	
કરતા	ંઉમયુેું	કે,	આવા	ર૪	કલાક	ઓક્કસજન	આપતા	તલુસી,	
સ્ેક	ટ્ી,	યેલોવેરા	વગેરે	છોડ	ઘરની	અંદર	અને	ઓકફસોમાં	
મકૂીન	ેસવચછ-શુદ્ધ	પ્રારવાય	ુમળેવવાનો	લાભ	લવેો	જોઇએ.	

આપરે	ગુજરાતમાં	 તુલસી	છોડ	અને	 વૃક્ષારોપરની	
ઘપનષ્ઠ	ઝંુબેશથી	ગ્ીન	ગુજરાત	બનાવવું	છે	એમ	પર	તેમરે	
કહ્ં	હતું.	રાજયમાં	કુલ	ભૌગોપલક	 પવસતારનો	૧૧	ટકા	
પવસતાર	એટલે	કે	૧૪,૭પ૭	ચો.કક.પમ.	વન	આવરર	યુકત	
છે	 અને	 છેલ્ાં	 બે	 વર્ણમાં	 વન	 પવભાગના	 વૃક્ષારોપર	
પ્રયાસોથી	તેમાં	૯૭	ચો.કક.પમ.ની	વૃપદ્ધ	થઇ	છે.	

મખુયમતં્રીશ્ીએ	ગજુરાતમાં	જળ-વાય	ુપ્રદરૂરમપુક્ત	માટે	
લેવાઇ	 રહેલા	 પગલાં	આયોજન	અંગે	 જરાવયું	 કે,	 ગંદા	
પારીના	વયવસથાપન	માટે	૭૬	જેટલા	સૂપચત	STP	પલાન્ટ	
રૂ.	૧૯૩૦	કરોડના	અંદાપજત	ખચજે	બનાવવામાં	આવી	રહ્ા	
છે.	એટલું	જ	નપહ,	ઔદ્ોપગક	ગંદા	પારીના	વયવસથાપન	
માટે	૧ર	જેટલા	સંયુકત	શુદ્ધીકરર	પલાન્્ટસ	CETP	રૂ.	
૪૪ર	 કરોડના	 ખચજે	 બનાવાઇ	 રહ્ા	 છે.	 કોરોના	 કાળમાં	
અતયાર	 સુધીમાં	 ૩૦	 લાખ	 કક.ગ્ામ	 થી	 વધુ	 કોપવડ	
બાયોમકેડકલ	વસેટનો	કોમન	બાયોમકેડકલ	વસેટ	ઇન્સીનરેશન	
ફેસેપલટી	મારફતે	વૈજ્ાપનક	ઢબે	પનકાલ	કયયો	છે.	

શ્ી	 પવજયભાઇ	રૂપારીએ	કારખાનાઓમાં	 કોલસાના	
દહનને	 લીધે	 ઉતપન્ન	 થતાં	 રજકરોને	 પનયંપત્રત	 કરવા	 માટ	ે
‘‘એમીશન	ટ્કેડગં	સકીમ’’	સરુતમા	ંઅમલી	થયા	બાદ	હવ	ેરાજયના	
ઉદ્ોગો	 માટે	 પવસતારવામાં	આવશે	 તેમ	 પર	 જરાવયંુ	 હતું.	
મુખયમંત્રીશ્ીએ	પૃથવી	પરના	સૌ	જીવોને	શુદ્ધ,	સવસથ	અને	સવચછ	
વાતાવરર	મળે	ત	ેહાલના	સમયની	માગં	છે	તનેો	ભારપવૂ્ણક	ઉલ્ખે	
કરતાં	 સૌને	ગ્ીન-કલીન-હકરયાળા	અને	 પ્રદૂરરમુકત	ગુજરાત	
માટે	સંકલપબદ્ધ	થવા	આહ્ાન	કયુ્ણ	હતું.	

વનમંત્રી	શ્ી	ગરપતપસંહ	વસાવા	સુરતથી	આ	ઉજવરીમાં	
વીપડયો	લીન્ક	દ્ારા	સહભાગી	થયા	હતા.	

તમેર	ેગજુરાતમા	ંવન-પયા્ણવરર	પવભાગ	ેગ્ીન	કવર	પવસતારી	
પયા્ણવરર	જાળવરી	માટે	હાથ	ધરેલા	ઉપાયોની	ભૂપમકા	આપી	
હતી.	પયા્ણવરર	રાજયમંત્રી	શ્ી	જયદ્થપસંહજી	પરમારે	મુખયમંત્રી	
શ્ી	 પવજયભાઇ	 રૂપારીના	 દૃક્ટિવંત	 નેતૃતવમાં	 પયા્ણવરર	
જાળવરીની	પ્રપતબદ્ધતા	સાથ	ેગુજરાત	ઉત્મથી	સવયોત્મ	પવકાસની	
ગપત	કરી	રહ્ં	છે	તેનો	આનંદ	વયકત	કયયો	હતો.	

આ	 ઉજવરીમાં	 નાયબ	 મુખયમંત્રી	 શ્ી	 નીપતનભાઇ	 પટેલ	
ગાંધીનગર	મહાનગરમાં,	મંત્રી	શ્ી	આર.	સી.	ફળદુ	જામનગરમાં,	
મંત્રી	શ્ી	ભૂપેન્દ્પસંહ	ચુડાસમા	વડોદરામાં,	મંત્રી	શ્ી	સૌરભભાઇ	
પટેલ	ભાવનગરમાં,	મંત્રી	શ્ી	ગરપતપસંહ	વસાવા	સુરતમાં,	મંત્રી	
શ્ી	જયેશભાઇ	રાદકડયા	રાજકોટમાં	તથા	શ્ી	જવાહરભાઇ	ચાવડા	

જૂનાગઢમાં	અને	રાજય	મંત્રી	શ્ી	પ્રદીપપસંહ	જાડેજા	અમદાવાદમાં	
કાય્ણક્રમોમા	ંઉપક્સથત	રહ્ા	હતા.	વન	પયા્ણવરર	પવભાગના	અપધક	
મખુય	સપચવ	શ્ી	ડૉ.	રાજીવકુમાર	ગપુ્તાએ	પવશ્	પયા્ણવરર	કદવસની	
રાજયવયાપી	ઉજવરીનો	અપભગમ	સવાગત	પ્રવચનમાં	સપટિ	કયયો	
હતો.	આ	પ્રસંગે	શહેરી	પવકાસ	અપધક	મુખય	સપચવ	શ્ી	મુકેશ	
પરૂી,	GPCBના	અધયક્ષ	શ્ી	સજંીવ	કુમાર,	અગ્	મખુય	વન	સરંક્ષક	
અને	વન	પવભાગના	વડા	શ્ી	કદનેશ	શમા્ણ,	અગ્	મુખય	વન	સંરક્ષક	
શ્ી	રામકુમાર,	ગાંધીનગરમાં	ઉપક્સથત	રહ્ા	હતા.

વિશ્વ પ્યા્ગિરણ ડદિસે ભરૂચ શહેરના નાગડરકોને 
૧૨ CNG વસટી બસની મહત્િપૂણ્ગ ભેટ અપ્ગણ 
મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઈ	રૂપારીએ	પવશ્	પયા્ણવરર	કદવસે	

ભરૂચ	શહેરના	 નાગકરકોને	 ૧૨	 પસટી	બસની	 મહત્વપૂર્ણ	ભેટ	
આપી	છે.

મુખયમંત્રીશ્ી	એ	‘સવપર્ણમ	જયંતી	મુખયમંત્રી	શહેરી	 પવકાસ	
યોજના’	અતંગ્ણત	‘મખુયમતં્રી	શહેરી	બસ	સવેા	અન્વયે	ભરૂચ	નગર	
પાપલકા	 દ્ારા	 શરૂ	 કરાયેલી	 પસટી	 બસ	 સેવાનું	 ગાંધીનગરથી	
ઇ-લોકાપ્ણર	 કયુું	 હતું.	 મુખયંત્રીશ્ીએ	કહ્ં	 કે,	ભરૂચના	લોકોની	
સપુવધા	માટે	તમેજ	પયા્ણવરરન	ેધયાનમા	ંરાખીન	ેપ્રદરૂર	અટકાવવા	
માટે	સી.એન.જી	બસ	સેવાનો	પ્રારંભ	કરવામાં	આવયો	છે.	ભરૂચ	
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શહેરમાં	૯	રૂટ	પર	કુલ	૧૨	સી.એન.જી	શહેરી	બસ,	સવેા	શહેરના	
નાગકરકો	માટે	શરૂ	કરવામાં	આવી	છે.

સમગ્	ગુજરાત	પયા્ણવરરના	રક્ષર	માટે	ક્ાયમેન્ટ	ચેન્જના	
પડકારોનો	સામનો	કરવા	પ્રપતબદ્ધ	છે.	

પ્રધાનમતં્રી	શ્ી	નરેન્દ્ભાઈએ	ભરૂચ	અન	ેઅકંલશે્રના	પવકાસ	
માટે	મહત્વપૂર્ણ	પગલાં	લીધાં	હતાં.	એપશયાનું	સૌથી	મોટું	કેપમકલ	
પોટ્ણ	દહેજનો	પવકાસ	પર	તેમના	કાય્ણકાળ	દરપમયાન	થયો	છે.
LNG	ટપમ્ણનલ,	GNFC	સપહત	કેપમકલ	કંપનીઓના	પવકાસ	
દ્ારા	આધુપનક	શહેરનો	ઓપ	આપયો	છે.આના	પકરરામે	ભરૂચમાં	
રોજગાર	વૃપદ્ધ	થવાથી	અનેક	લોકો	આવીને	વસયા	છે	તેમના	માટે	
આ	શહેરી	બસ	સેવા	યાતાયાત	માધયમ	બનશે.	

ગુજરાત	સરકારે	ભારત	સરકારના	સહયોગથી	આ	યોજના	
બનાવી	છે.	નગરપાપલકાઓમાં	આ	બસ	સેવા	શરૂ	કરવા	માટે	
રાજય	સરકાર	૫૦	ટકા	નારાકીય	સહયોગ	પૂરો	પાડી	રહી	છે,	
બીજા	૫૦	ટકા	ખચ્ણ	નગરપાપલકાઓ	પોતે	વહન	કરવાનો	હોય	
છે.	 રાજયની	 ૮	 મહાનગરપાપલકા	અને	 ૨૨	 નગરપાપલકાઓ	
સપહત	કુલ	30	શહેરોમાં	‘સવપર્ણમ	જયતંી	મખુયમંત્રી	શહેરી	પવકાસ	
યોજના’	અન્વય	ે‘મખુયમતં્રી	શહેરી	બસ	સવેા’ના	અપભગમમા	ંહવ	ે
ભરૂચ	શહેરનો	તેમાં	ઉમેરો	થયો	છે.

ભરૂચમાં	પ્રદરૂરની	માત્રામા	ંઘટાડો	થાય,	ટ્ાકફકની	સમસયામા	ં
ઘટાડો	થાય	તેમજ	વયપક્તગત	વાહનોનો	ઉપયોગ	ઘટે	તે	હેતુથી	

પક્બલક	ટ્ાન્સપોટદેશનની	સુપવધા	પવકસાવવા	માટે	રાજય	સરકાર	
ભાર	આપી	 રહી	 છે.	 ભરૂચમાં	 સી.એન.જી	બસો	 શરૂ	 થવાથી	
નાગકરકોને	ઓછા	ખચજે,	સલામતી	સાથે	આરામદાયક	મુસાફરી	
પ્રાપ્ત	થશે.પયા્ણવરરની	રક્ષા	માટે	આ	પ્રકારની	બસ	સુપવધા	શરૂ	
કરવા	 માટ ે	 મુખયમંત્રીશ્ીએ	 ભરૂચ	 નગરપાપલકાના	 સૌ	
પદાપધકારીઓ-અપધકારીઓને	અપભનંદન	પાઠવયા	હતા.

કોરોના	સંક્રમરકાળમાં	 રાજય	સરકારે	 પવકાસની	ગપત	મંદ	
પડવા	દીધી	નથી.	કોરાનાકાળમાં	અંદાપજત	રૂ.	30,000	કરોડના	
કામોનું	 લોકાપ્ણર	અને	ખાતમુહૂત્ણ	 કયુું	 છે	 તેમ	મુખયમંત્રીશ્ીએ	
જરાવયુ	ંહતુ.ં	કોરોનાની	બીજી	લહેરન	ેપનયપંત્રત	કરવામા	ંસફળતાં	
હાંસલ	કરી	છે.	જો	કોરોનાની	સંભપવત	ત્રીજી	લહેર	આવે	તેના	
માટે	ગુજરાત	સજ્જ	છે.	કોરોનાથી	ડરવાની	કોઈ	જરૂર	નથી	પરંતુ	
સાવચેતી	રાખવી	જરૂરી	છે.

સો	ટકા	વેક્કસનશેના	લક્યાકંન	ેપાર	પાડવા	માટે	અપીલ	કરતાં	
મુખયમંત્રીશ્ીએ	 જરાવયું	 કે,	 કોરોનાને	 પનયંત્રરમાં	 લેવા	 માટે	
વેક્કસનેશન	જ	એકમાત્ર	ઉપાય	છે.	ગુજરાતના	તમામ	પજલ્ાના	
૧૮	થી	૪૪	વર્ણ	સુધીના	નાગકરકોને	પવનામૂલયે	વેક્કસન	ઝડપથી	
મળે	તેનો	પ્રારંભ	કરાવી	દેવામાં	આવયો	છે.	આ	ઉપરાંત	૪૫	કે	
તેથી	વધુ	વયના	નાગકરકોને	કોરોનાની	રસીના	બન્ને	ડોઝ	ઝડપથી	
આપી	દેવાની	વયવસથા	પર	ગોઠવવામાં	આવી	છે.

આ	પ્રસંગે	ભરૂચના	ધારાસભય	શ્ી	દુષયંતભાઈ	પટેલ,	ભરૂચ	
નગરપાપલકાના	પ્રમખુ	શ્ી	અપમતભાઈ	ચાવડા,	પક્બલક	ટ્ાન્સપોટ્ણ	
કપમટીના	ચરેમને	શ્ી	ચતેનભાઈ	તથા	પજલ્ા	કલકેટર	શ્ી	મોડીયા,	
કાઉક્ન્સલસ્ણ	 સપહત	 મોટી	 સંખયામાં	 અપધકારીઓ-કમ્ણચારીઓ	
ઉપક્સથત	રહ્ા	હતા.

‘સટેટ એકશન પલાન ઓન કલા્યમેટ ચેનજ’ 
લોનચ કરનારૂૂં ગુજરાત દેશનું અવરિમ રાજ્ય
મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	પવશ્	પયા્ણવરર	કદવસે	

ગજુરાતની	આગવી	પહેલ	રૂપ	‘સટેટ	એકશન	પલાન	ઓન	કલાયમેટ	
ચેન્જ’	લોન્ચ	કરીને	ગુજરાતને	આ	ક્ષેત્રે	અપગ્મ	રાજયનું	ગૌરવ	
અપાવયું	છે.	

મખુયમતં્રીશ્ીએ	રાજયના	કલાયમટે	ચને્જ	પવભાગ	દ્ારા	IIM	
અમદાવાદ	અને	IIT	ગાંધીનગરના	તજજ્ોના	સહયોગથી	તૈયાર	
કરવામાં	આવેલા	સટેટ	એકશન	પલાન	ઓન	કલાયમેટ	ચેન્જ	અને	
કોપવડ-19ની	રાજયનાં	પવપવધ	ક્ષેત્રો	પર	પડેલી	અસરો	અંગેના	
અહેવાલનું	પવમોચન	ગાંધીનગરમાં	સંપન્ન	કયુ્ણ	હતું.	

ગુજરાત	સટેટ	એકશન	પલાન	ઓન	કલાઇમેટ	ચેન્જમાં	ર૦૩૦	
સુધીમાં	રાજયમાં	કલાયમેટ	ચેન્જ	અનુકૂલન,	શમનના	આયોજન	
અને	પગલાંઓનો	સમન્વય	કરવામાં	આવયો	છે.	

મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	આ	અહેવાલ	અને	સટેટ	
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એકશન	પલાનનું	 પવમોચન	કરતાં	સપટિપરે	જરાવયું	કે	ગુજરાત	
કલાયમેટ	ચને્જના	પડકારોન	ેહલ	કરવાના	લાબંાગાળાના	એકશન	
પલાનને	અમલમાં	મૂકનારૂં	ગુજરાત	દેશનું	પ્રથમ	રાજય	બનશે.

તેમરે	કહ્ં	કે,	વડાપ્રધાન	શ્ી	નરેન્દ્ભાઇ	મોદીએ	પયા્ણવરર	
અને	કલાયમેટ	ચેન્જ	અંગે	દાખવેલી	પ્રપતબદ્ધતાને	આપરે	આગળ	
ધપાવી	 સસટઇેનેબલ	 ડેવલપમેન્ટ	 કયુું	 છે.	 ગુજરાતે	 પયા્ણવરર	
જાળવરી,	રક્ષા	માટે	સૌર	અને	પવન	ઊજા્ણ,	ઇલેક્કટ્ક	વાહનોના	
ઉપયોગ	પર	પવશેર	ઝોક	આપયો	છે.

રાજયમાં	નવા	થમ્ણલ	પાવર	પલાન્ટસ	શરૂ	કરવાની	મંજૂરીઓ	
હવે	ન	આપવા	સાથે	નવ	હજાર	મેગાવોટ	પવન	અને	પાંચ	હજાર	
મેગાવોટ	 સૌર	ઊજા્ણ	 ઉતપન્ન	 કરી	 ગ્ીન-કલીન	એન્વાયરમેન્ટને	
સાકાર	કયુ્ણ	છે.	ગુજરાત	આવનારા	કદવસોમાં	૩૦	ગીગાવોટ	સૌર	
અને	પવન	ઊજા્ણનું	ઉતપાદન	કરીને	આ	ક્ષેત્રે	પર	અગ્ેસર	રહેશે.	
કલાયમેટ	ચને્જ	અન	ેપનૂ:	પ્રાપય	ઊજા્ણ	ક્ષતેે્ર	ગુજરાતે	આગવી	પહેલું	
કરી	છે.	જળ	સંરક્ષર,	 કરસાઇકપલંગ	ઓફ	વોટર,	 કરયુઝ	ઓફ	
ટ્ીટેડ	વોટર	દ્ારા	જળ	શુપદ્ધના	આયામો	અપનાવયા	છે.	

રાજયમાં	 પ્રદૂરરમુકત	 યાતાયાત	 સુપવધાઓ	માટે	CNG	
વાહનોને	તમેજ	ઇલેકટ્ીક	વાહનોને	પ્રોતસાહન	અપાય	છે.	૯	હજાર	
CNG	 કફપલંગ	 સટેશન	ઊભાં	 કરી	વધુને	 વધુ	લોકો	CNG	
વાહનોનો	વપરાશ	કરે,	પ્રદરૂર	અટકે	તેવી	નમે	રાખી	છે.	ઇલકે્કટ્ક	
વાહનોના	વપરાશ	માટે	પર	પૉપલસી	ઘડી	છે.	

ઊજા્ણ	બચત,	જળસંરક્ષર,	વનીકરર,	આપપત્	 વયવસથાપન	
એમ	બહપુવધ	ક્ષતે્રોમા	ંકલાઇમેટ	ચને્જના	પડકારો	સામ	ેસજ્જ	થવા	
આપરે	ફોકસ	કયુું	છે.	સોલાર	રૂફટોપ	પૉપલસી,	બેટરી	સંચાપલત	
વાહનો,	ઊજા્ણ	ઓકડટ	અને	કલાઇમેટ	ચેન્જ	સામે	જનજાગૃપતના	
આયામો	ગુજરાતે	પહેલરૂપે	અપનાવયા	છે.	

દેશના	કુલ	સોલાર	રૂફટોપમાં	રપ	ટકા	એકલા	ગુજરાતમાં	છે	
૧.૧૧	લાખ	 ઘરોને	આવરી	 લેવાયાં	 છે.	એટલું	 જ	 નપહ,	 ૧૭	
પમપલયન	ટન	કાબ્ણન	ઉતસ્ણજનમાં	ઘટાડો	તેમજ	૧ર.૩	પમપલયન	
ટન	કોલસાની	બચત	ગુજરાતે	ઊજા્ણ	ક્ષેત્રોમાં	આવા	સૌર-પવનના	
સ્ોત	અપનાવીને	કરી	છે.	

મુખયમંત્રીશ્ીએ	જરાવયું	કે,	ભારત	સરકારે	કલાયમેટ	ચેન્જના	

પનયત	કરેલા	લક્યાકંો	અનસુાર	ગજુરાતનો	આ	નવો	સટેટ	એકશન	
પલાન	આવનારા	૧૦	વર્ણ	એટલે	કે	ર૦૩૦	સુધીના	સમયગાળાને	
અનુલક્ષીને	તૈયાર	 કરવામાં	આવેલો	છે.	આ	એકશન	 પલાનમાં	
કરન્યૂએબલ	એનર્જી,	એનર્જી	સેપવંગ,	વોટર	કન્ઝવજેશન,	વનીકરર,	
સાગરકાઠંા	પવસતારો,	આકદજાપત	ક્ષતે્રો,	પશપુાલન,	ખતેી,	આરોગય	
જેવા	પવપવધ	પાસાંઓને	આવરી	લેવાયાં	છે.

મખુયમતં્રીશ્ીએ	આ	સટેટ	એકશન	પલાન	તયૈાર	કરવામા	ંIIM	
અમદાવાદ	 અને	 IIT	 ગાંધીનગરના	 તજજ્ોના	 સહયોગની	
સરાહના	કરી	હતી.	

આ	લોક્ન્ચંગ	વેળાએ	કલાઇમેટ	ચેન્જ	પવભાગના	અગ્	સપચવ	
શ્ી	એસ.	જે.	 હૈદર,	 જેડાના	એમ.ડી.	 શ્ી	 પબજલ	શાહ	 તેમજ	
IIMના	ડૉ.	અપમત	ગગ્ણ,	 પસપદ્ધબહેન,	 પવમલ	મહેશ્રી	વગેરે	
જોડાયાં	હતાં.

	
જામનગરમાં કૃવષ મંત્ીશ્ીના હસતે વૃક્ારોપણ 
પવશ્	પયા્ણવરર	 કદવસ	 પનપમત્ે	જામનગરમાં	 કૃપરમંત્રી	શ્ી	

આર.સી.ફળદએુ	કહ્	ંહતુ	ંકે,	પયા્ણવરરની	સમતલુા	જાળવવા	હાલ	
પવશ્	સપક્રય	છે	પરંતુ	પ્રકૃપતની	ગપતપવપધઓને	પ્રાકૃપતક	રીતે	જ	
મલૂવી,	સમજી	અન	ેમારસજાતે	તેની	સરુક્ષા	કરવા	આગળ	આવવંુ	
જોઈએ.	પ્રકૃપતએ	આપેલ	ચીજોનો	ભોગ	કરવા	સાથે	જ	જીવન	
અને	સંસકૃપતના	સંરક્ષરની	જેમ	જ	પ્રકૃપતની	સુરક્ષાનું	આચરર	
પર	ખૂબ	આવશયક	છે.	આ	વરજે	પ્રકૃપતનું	પુનઃસથાપનએ	પવશ્	
પયા્ણવરર	કદવસની	થીમ	છે.	તયારે	પ્રકૃપતના	પનુઃસથાપનમા	ંવૃક્ષોની	
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મહત્ા	સમજી	પ્રકૃપતની	સમતલુા	જાળવવામા	ંસવ્ણ	કોઇન	ેયોગદાન	
આપવા	 તેમરે	 અપીલ	 કરી	 હતી.	 ગાંધીનગરથી	 વીકડયો	
કોન્ફરન્સના	 માધયમથી	 મુખયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઇ	 રૂપારીના	
અધયક્ષસથાને	રાજયકક્ષાના	'પવશ્	પયા્ણવરર	કદવસ'ની	ઉજવરી	
કરાઇ	 હતી.	 જેમાં	 કૃપરમંત્રીશ્ી	આર.સી.ફળદુ,	 રાજયમંત્રીશ્ી	
ધમજેન્દ્પસંહ	જાડેજા,	 સાંસદ	 શ્ી	 પૂનમબેન	 માડમ	જામનગરથી	
વચયુ્ણઅલી	જોડાયા	હતા.	જયારે	જામનગરમા	ંઆયોપજત	વૃક્ષારોપર	
બાદ	 મંત્રીશ્ીઓએ	 ૨	 ફાયર	 ફાઇટર	 વાહનો	 જામનગર	
મહાનગરપાપલકાને	અપપ્ણત	કયાું	હતાં.	

જયારે	 રાજયમંત્રી	 શ્ી	 ધમજેન્દ્પસંહ	 જાડેજાએ	 પોતાના	
પનવાસસથાને	 ૨૭	નક્ષત્રરૂપી	 ૨૭	ઔરધીય	 વૃક્ષોનું	 વાવેતર	
કરી	 નક્ષત્રવાકટકાનું	 પનમા્ણર	 કયુ ું	 છે.	આ	 નક્ષત્રવાકટકામાં	
અજુ્ણન,	 આંકડો,	 વાંસ,	 ખીજડો,	 કદંબ,	 અરડૂસી	 જેવાં	 ૨૭	
ઔરધીય	વૃક્ષો	મંત્રીશ્ીએ	રોપપત	કરી	પવશ્	પયા્ણવરર	કદવસની	
ઉજવરી	કરી	હતી.	

િડોદરામાં સેિ ટ્ી, સેિ અથ્ગ અને સેિ લાઈફના 
સૂત્ને અપનાિિા વશક્ણ મંત્ીશ્ીનો અનુરોધ

સંયુકત	રાષ્ટ્રસંઘ	ય.ુએન.	દ્ારા	“ઇકોપસપસટમ	કરસટોરેશન”	આ	
વર્ણને	જાહેર	કરવામાં	આવયુ	છે	એ	સંદભજે	પર	રાજય	સરકાર	દ્ારા	
અસરકારક	આયોજન	 કરાઇ	 રહ્ં	 છે.	 પવશ્	 પયા્ણવરર	 કદવસ	
પનપમતે્	 પશક્ષરમંત્રી	 શ્ી	 ભૂપેન્દ્પસંહ	 ચુડાસમાએ	 વડોદરામા	ં
વૃક્ષારોપર	કયા્ણ	બાદ	સુમનદીપ	પવદ્ાપીઠ	ખાતેથી	ઓક્કસજન	
ટેન્કરને	તેલંગરા	જવા	માટે	પ્રસથાન	કરાવયું	હતું.

પશક્ષરમતં્રી	શ્ી	ભપેૂન્દ્પસંહ	ચડુાસમાએ	જરાવયુ	ંહતુ	ંકે,	સમગ્	
દેશમાં	સૌ	પ્રથમવાર	ગુજરાતમાં	ક્ાઈમેટ	ચેન્જ	 પવભાગ	શરૂ	
કરવામાં	આવયો	છે.	તેમરે	સેવ	ટ્ી,	સેવ	અથ્ણ	અને	સેવ	લાઈફનું	
સૂત્ર	અપનાવવા	નાગકરકોને	અનુરોધ	કયયો	હતો.	પવશ્	પયા્ણવરર	
કદવસની	 ઉજવરી	 અંતગ્ણત	 વન	 પવભાગ	 દ્ારા	 વડોદરા	
મહાનગરપાપલકા	 પવસતારમાં	 એક	 લાખ	 જેટલા	 તુલસીના	
રોપાઓનું	પવતરર	કરાઇ	હતી.

સુરતમાં કોરોના િોડર્યસ્ગને  
તુલસીના છોડથી સનમાવનત કરા્યા

સુરતમાં	વનમંત્રી	શ્ી	ગરપતપસંહ	વસાવા	તથા	આકદજાપત	
રાજય	મતં્રી	શ્ી	રમરભાઈ	પાટકરે	વૃક્ષારોપર	કયુું	હતંુ.	આ	વેળાએ	
મંત્રીશ્ીઓ	તથા	અન્ય	પદાપધકારીઓ,	અપધકારીઓએ	કોરોના	
વોકરયસ્ણ	ડૉકટરો,	નપસુંગ	સટાફને	તુલસીના	રોપા	અપ્ણર	કરીને	
સન્માપનત	કયા્ણ	હતા.	

આ	પ્રસગં	ેમતં્રી	શ્ી	ગરપતપસંહ	વસાવાએ	ગલોબલ	વોપમુંગના	
પડકાર	સામે	વધુમાં	વધુ	વૃક્ષોનું	વાવેતર	કરીને	ભાવીપેઢી	માટે	
સવસથ	પ્રાકૃપતક	વારસાનું	પનમા્ણર	કરવા	આહ્ાન	કયુું	હતું.	તેમરે	
જરાવયું	કે,	મહાનગરપાપલકા	પવસતારમાં	આગામી	એક	મપહના	
દરપમયાન	બે	લાખ	તુલસીના	રોપાનું	પવતરર	કરવામાં	આવશે.	
આ	અવસરે	વન,	આકદજાપત	રાજયમંત્રી	શ્ી	રમરલાલ	પાટકરે	
જરાવયું	 હતું	 કે,	 કોરોનાની	 મહામારીના	 સમયે	 આપરને	
ઓકકસજનની	કકંમત	સમજાઈ	છે,	તયારે	આવનારા	સમયમા	ંવધમુા	ં
વધુ	વૃક્ષોનું	જતન	અને	સંવધ્ણન	થાય	તેવા	પ્રયાસો	કરવા	જોઇએ.	

અમદાિાદમાં “તુલસી રથ”નું પ્રસથાન
અમદાવાદના	 વટવામાં	 ગૃહ	 રાજયમંત્રી	 શ્ી	 પ્રદીપપસંહ	

જાડેજાએ	રોપા	વાવીને	તમામ	નાગકરકોને	મહત્મ	વૃક્ષારોપર	
કરીને	ઓક્કસજનનું	 સતર	વધારવા	અપીલ	કરી	છે.	આ	પ્રસંગે	
મીકડયા	સાથે	સંવાદ	સાધતાં	ગૃહ	રાજય	મંત્રી	શ્ી	એ	જરાવયું	કે,	
પ્રકૃપતનુ	ંદોહન	કરવા	આપર	ેસૌએ	સપહયારા	પ્રયાસ	હાથ	ધરવાના	
છે	તેવો	ભાવ	શ્ી	પ્રદીપપસંહ	જાડેજાએ	વયક્ત	કયયો	હતો.	
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પ્રકૃપતના	 શોરરના	 કારરે	 પવશ્	આખુ	ક્ાઇમેટ	 ચેન્જ,	
ગલપેશયરનુ	ંપીગળવ,ુ	અરધાયા્ણ	પરૂની	પકરક્સથપત,	વાવાઝોડુ	ંજવેી	
અનેક	કુદરતી	આપપત્નો	સામનો	કરી	રહ્ં	છે.	જે	બધાના	મૂળમાં	
પ્રકૃપતનું	અસંતુલન	સમાયેલું	છે	તેમ	શ્ી	પ્રદીપપસંહ	જાડેજાએ	કહ્ં	
હતું.	શ્ી	પ્રદીપપસંહ	જાડેજા	એ	વાતાવરરમાં	ઉમેરાતા	શંકાસપદ	
પાકટ્ણકલ	મેટર	(p.m.	particle)ના	કારરે	માનવ	શરીરમાં	
શ્ાસને	લગતી	પવપવધ	સમસયાઓ	અને	રોગોનું	પ્રમાર	વધી	રહ્ં	
છે	 તેવામાં	 પ્રકપૃતનું	 જતન	 કરીને	 વધુમાં	 વધુ	 વૃક્ષો	 વાવવા	
નાગકરકોએ	 સંકલપબદ્ધ	 થવાની	 પ્રેરરા	 ગૃહ	 રાજયમંત્રી	 શ્ી	
પ્રદીપપસંહ	જાડેજાએ	આપી	હતી.

અમદાવાદમાં	૧૫	લાખ	વૃક્ષોનું	 વાવેતર	કરવામાં	આવશે.	
સામાપજક	વનીકરર	પવભાગ	દ્ારા	ત્રર	લાખ	રોપાનું	પજલ્ાના	
પવપવધ	પવસતારોમાં	પવતરર	કરીને	પ્રકૃપતનું	જતન	કરવા	તમામ	
પ્રયાસો	 હાથ	 ધરવામાં	આવનાર	 છે	 તેમ	 ગૃહ	 રાજયમંત્રી	 શ્ી	
પ્રદીપપસંહ	જાડેજાએ	જરાવયું	હતું.

રિીન ગુજરાતની સંકલપનાને 
પૂણ્ગ કરિા પુરિઠા મંત્ીનું આહિાન

રાજકોટમાં	અન્ન	અને	નાગકરક	પુરવઠા	મંત્રી	શ્ી	જયેશભાઇ	
રાદકડયાએ	વૃક્ષારોપર,	અને	રોપા	પવતરર	કયુું	હતું.	આ	પ્રસંગે	
મંત્રી	શ્ી	રાદકડયાએ	વૃક્ષોનું	જીવનમાં	મહત્વ	દશા્ણવતા	જરાવયું	
હતું	કે	હાલમાં	જ	વાવાઝેાડાને	કારરે	અનેક	વૃક્ષોનો	નાશ	થયેલો	
છે.	તયારે	રાજયના	મુખયમતં્રીશ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	આ	તમામ	
પવસતારોમાં	વધુમાં	વધુ	વૃક્ષોને	ઉછેરવા	કકટબદ્ધ	બનવા	અનુરોધ	
કયયો	છે.	જેથી	ગ્ીન	ગુજરાતની	સંકલપના	પકરપૂર્ણ	કરી	શકાય.	
કાય્ણક્રમના	અંતે	મંત્રીશ્ી	રાદકડયા	અને	મયુપનપસપલ	ફાઇનાન્સ	
બોડ્ણના	ચેરમેનશ્ી	ધનસુખભાઇ	ભંડેરી	સપહતના	મહાનુભાવોના	
હસતે	 વૃક્ષારોપર	અને	 નગરજનોને	 તુલસી	 સપહતના	 પવપવધ	
રોપાઓનું	પવતરર	કરાયું	હતું.

જૂનાગઢમાં 270 ઔષધી્ય છોડનું િાિેતર 
જૂનાગઢમાં	પ્રવાસન	મંત્રી	શ્ી	જવાહરભાઇ	ચાવડા	લીમડા	

સપહત	 ૨૭૦	 જેટલા	ઔરધીય	 છોડનું	 વાવેતર	 કરાયું	 હતું.	

મંત્રીશ્ીએ	તુલસીના	રોપ	પવતરર	માટે	વૃક્ષ	રથનું	પર	પ્રસથાન	
કરાવયું	 હતું.	મંત્રી	શ્ી	જવાહરભાઇ	ચાવડાએ	કહ્ં	 કે,	લોકોએ	
કુદરતી	આપપત્ઓના	 ભોગથી	 બચવું	 હશે	 તો	 પયા્ણવરરન	ે
પ્રાથપમકતા	આપવી	પડશે.	મંત્રીશ્ીએ	એકલો	મારસ	પયા્ણવરર	
જાળવવા	શું	કરી	શકે	તેના	પવપવધ	દૃટિાંતો	આપી	સૌને	પયા્ણવરર	
જાળવવા	અનુરોધ	કયયો	હતો.	

	
ભાિનગરમાં તુલસી અને લીમડાનું વૃક્ારોપણ 
ભાવનગરમાં	 પશક્ષર	રાજયમંત્રી	સુશ્ી	 પવભાવરીબહેન	દવે	

૧૦૮	લીમડાનાં	 વૃક્ષ	અને	૧૦૮	તુલસીના	છોડનું	 વૃક્ષારોપર	
કરવામા	ંઆવયુ	ંહતુ.ં	તમેર	ે'પ્રોજકેટ	ફોર	ઇકો	પસપસટમ	કરસટોરેશન	
ઇન	 ગુજરાત'	 અપભયાનની	 શરૂઆત	 કરાવી	 હતી.	 પશક્ષર	
રાજયમંત્રી	સુશ્ી	પવભાવરીબહેન	દવેએ	જે	લોકો	વધુ	વૃક્ષો	વાવશે	
તેમને	'વૃક્ષ	પમત્ર'	તરીકેનું	સન્માન	કરવાની	જાહેરાત	કરી	હતી.	
તેમરે	કહ્ં	કે,	'સાસ	હો	રહી	હે	કમ,	આવો	પેડ	લગાયે	હમ,	ના	
ન્યાયે	વધુ	વૃક્ષો	વાવવા	તે	આજે	અપત	આવશયક	બની	ગયું	છે.	
આપરી	પાસે	બચત	માટેના	પસસટમેકટક	પલાન	છે	પરંતુ	પ્રકૃપતના	
જતન	સંવધ્ણનના	નથી.તે	પ્રકૃપત	પ્રતયેની	આપરી	બેદરકારી	અને	
પનષકાળજી	દશા્ણવે	છે.	આ	ઉપરાંત	વૃક્ષો	વાવવા	એટલું	નહીં,	પરંતુ	
વાવેલાં	વૃક્ષો	મોટાં	થાય	તેની	કાળજી	લેવાય	એ	પર	એટલું	જ	
જરૂરી	છે	તેમ	તેમરે	વૃક્ષોની	મહત્ા	દશા્ણવતાં	જરાવયું	હતું.	•
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મુખ્યમંત્ી ડકસાન સહા્ય ્યોજના 
ઝીરો પ્રીવમ્યમમાં ખેડૂતોને મળશે પાક નુકસાનનું િળતર 

રાજયના	લાખો	ખેડૂતોને	ખરીફ	ઋતુમાં	કુદરતી	આપપત્થી	
થતાં	પાક	નુકસાન	સામે	સહાયરૂપ	થવા	મુખયમંત્રી	કકસાન	સહાય	
યોજનાને	વર્ણ	૨૦૨૧	માટે	મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	
મંજૂરી	આપી	 છે.	આ	 યોજનામાં	 રાજયના	 નાના-મોટા	 તેમજ	
સીમાંત	બધા	જ	ખેડૂતોને	આવરી	લેવામાં	આવયા	છે.	રાજયના	
અંદાજે	૫૩	લાખથી	વધુ	કકસાનોને	આ	યોજનાનો	લાભ	મળશે.	
એટલું	જ	નહીં,	આ	યોજના	માટે	ખેડૂતે	કોઇ	જ	પ્રીપમયમ	કે	અન્ય	
કોઇપર	પ્રકારની	નોંધરી	ફી	ભરવાની	રહેશે	નહીં.	અનાવૃક્ટિ-
દુષકાળ-અપતવૃક્ટિ-કમોસમી	વરસાદ-માવઠું	જેવાં	જોમખથી	થતા	
પાક	 નુકસાનને	 પર	આ	મુખયમંત્રી	 કકસાન	સહાય	 યોજનામાં	
આવરી	લેવામાં	આવયા	છે.	

મુખયમંત્રી	 કકસાન	સહાય	યોજનાના	સહાય	ધોરર	અંગેની	
વાત	કરવામાં	આવે	તો,	ખરીફ	ઋતુમાં	થયેલ	પાક	નુકસાનની	
ટકાવારી	33	થી	૬૦	ટકા	હોય	તો	પ્રપત	હેકટર	રૂ.	૨૦,૦૦૦ની	
સહાય	 વધુમાં	 વધુ	 ૪	 હેકટરની	 મયા્ણદામાં	આપવામાં	આવશે.	
એટલું	જ	નહીં,	ખરીફ	ઋતુમાં	થયેલ	પાક	નુકસાન	૬૦	ટકાથી	
વધુ	 હોય	તો	પ્રપત	હેકટર	 રૂ.	૨૫,૦૦૦ની	સહાય	મહત્મ	૪	
હેકટરની	 મયા્ણદામાં	 અપાશે.	 તદઉપરાંત	 વન	અપધકાર	 કાયદા	
હેઠળ	સનદ	ધરાવતા	વનબંધુ	ખેડૂતોને	પર	લાભ	મળશે.	

આ	યોજનાનો	લાભ	લેવા	માટે	ખેડૂતોની	અરજી	ઓનલાઇન	
મેળવવા	 ડેકડકેટેડ	પોટ્ણલ	પર	તૈયાર	કરાશે.	લાભાથશી	ખેડૂતોએ	
ઇ-ગ્ામ	સેન્ટર	ઉપર	જઇ	પોટ્ણલ	પર	ઓનલાઇન	અરજી	કરવાની	
રહેશે.	 ખેડૂતોને	અરજી	માટે	 કોઇપર	 પ્રકારની	 ચુકવરી	 કે	 ફી	
ભરવાની	રહેશે	નહીં.	તેમજ	અરજીની	ડેટા	એન્ટ્ી	માટે	 રાજય	
સરકાર	સંપૂર્ણ	ખચ્ણ	 ચૂકવશે.	આ	મુખયમંત્રી	 સહાય	 યોજનામાં	
પ્રાથપમક	આકારરી	 અને	 ખેડૂતોની	 અરજીના	
આધારે	 લાભની	 ગરતરી	 તેમજ	 તાલુકા	
કક્ષાએથી	સહાય	મજંરૂ	થયા	બાદ	પજલ્ા	
ક ક્ષ ા એ થ ી 	 સ હ ા ય ન ી 	 ર ક મ	
લાભાથશીઓના	 બેંક	 એકાઉન્ટમાં	
સીધી	 DBT	 દ્ારા	 ચૂકવવામા	ં
આવશે.	આ	યોજનાના	સુચારરૂપ	
અમલીકરર	 તેમજ	 ખેડૂતોના	
માગ્ણદશ્ણન	માટે	 ટોલ	ફ્ી	નંબરની	
સુપવધા	પર	આપવામાં	આવી	છે.	
આ	 યોજના	 ઉપરાંત	 જે 	 ખે ડૂત	
લ ાભ ાથ શીઓને 	 એસ . ડ ી .આર .એફ	
યોજનાની	જોગવાઇઓ	મજુબ	લાભ	મળવાપાત્ર	

હશે	તો	તે	પર	મળવાપાત્ર	થશે.
રાજયના	ખેડૂતો	આખું	વર્ણ	મહેનત	કરતા	હોય	તયારે	ઘરી	

વખત	કુદરતી	પકરબળો	સાથ	ના	આપે	અને	કુદરતી	આપપત્ના	
કારર	ેપાકન	ેનકુસાન	જાય	તયારે	ગજુરાત	સરકાર	હંમશેા	ંરાજયના	
લાખો	ખેડૂતોના	પડખે	રહી	છે	અને	ખેડૂતો	માટે	સહાયરૂપ	પેકેજ	
પર	આપતી	આવી	 છે.	 મુખયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઇ	 રૂપારીએ	
તાજેતરમાં	 રાજયમાં	 ‘તાઉ	 તે	 વાવઝોડાને	 કારરે	 અસરગ્સત	
પજલ્ાઓમાં	ખેડૂતોને	થયેલ	નુકસાનથી	બેઠા	કરવાની	સંવેદના	
સાથે	અસરગ્સત	ખેડૂતોની	પડખે	રહીને	રૂ.૫૦૦	કરોડનું	પેકેજ	
જાહેર	કયુું	છે.	એટલુ	ંજ	નપહ	ભતૂકાળમા	ંરાજયના	ખડેતૂોન	ેજયારે	
જયારે	કુદરતી	આપદાઓનો	સામનો	કરીને	પાક	નુકસાન	વેઠવાનું	
આવયું	છે	તયારે	તયારે	મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	કકસાન	
પહતકારી	 સંવેદનશીલ	અપભગમ	અપનાવીને	 ઉદારતમ	સહાય	
પેકેજ	આપેલાં	છે.	

તદઅનસુાર,	મખુયમતં્રીશ્ીએ	વર્ણ	૨૦૨૦મા	ંઅૉગસટ	માસમાં	
થયેલા	ભારે	 વરસાદના	પકરરામે	ખેડૂતોને	થયેલા	નુકસાનની	
ભરપાઇ	માટે	પર	રાજય	સરકાર	દ્ારા	રૂ.	૩૭૦૦	કરોડનું	પેકેજ	
જાહેર	કયુું	હતું.	એ	જ	રીતે,	વર્ણ	૨૦૧૯માં	ઓકટોબર-નવેમબર	
દરપમયાન	આવેલા	કમોસમી	વરસાદના	કારરે	રાજયના	ખેડૂતોન	ે
ભારે	નુકસાન	થયું	હતું	 તયારે	પર	રાજય	સરકારે	રૂ.	૩૭૯૫	
કરોડનું	ઐપતહાપસક	 પેકેજ	જાહેર	 કયુું	 હતું.	આ	ઉપરાંત	 વર્ણ	
૨૦૧૮-૧૯માં	 પવપવધ	 કુદરતી	આપપત્ઓ	 સામે	 રાજયના	
ખેડૂતોને	રૂ.૧૬૭૩	કરોડની	સહાય	તેમજ	વર્ણ	૨૦૧૭-૧૮માં	
આવેલ	અપતવૃક્ટિના	કારરે	બનાસકાંઠા	અને	અન્ય	પજલ્ામાં	જે	
નુકસાન	થયું	હતું	તેની	સામે	પર	ખેડૂતોને	રૂ.૧૭૦૬	કરોડની	

સહાય	કરવામાં	આવી	હતી.
મુખયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઇ	 રૂપારીના	
નતેૃતવની	કકસાન	પહતકારી	રાજય	સરકારે	
આવાં	ઉદારતમ	સહાય	પેકેજ	આપવા	
સાથે	 હવે	 ધરતીપુત્રોને	 ખરીફ	
મોસમમાં	કુદરતી	આપપત્થી	થતા	
પાક	નુકસાન	સામે	સહાયરૂપ	થવા	
મુખયમંત્રી	 કકસાન	સહાય	યોજના	
વર્ણ	૨૦૨૧	માટે	મજંરૂ	કરી	છે.	આ	
પહેલ	 ચોકસપરે	 રાજયના	 ખેડૂતો	

માટે	સહાયરૂપ	બનશે	અને	આવનારા	
સમયમા	ંખડેતૂોની	આવક	બમરી	કરવામાં	

ગુજરાત	દેશને	નવી	રાહ	પર	ચીંધશે.	•

જનસુખાકારી
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મોરબીના વજલ્ા પચંા્યત ભિનનુ ંગાધંીનગરથી ઈ-લોકાપ્ગણ 

પંચાયત	 ભવનો,	 સથાપનક	
સવરાજયની	 સંસથાઓ	 પંચાયતી	
રાજના	મંકદર	સમાન	છે.	પંચાયતો	
પમની	 સપચવાલય	 બને 	 તેવી	
ગાંધીજીની	કલપનાને	સાકાર	કરવા	
રાજય	સરકારે	ગામડા,ં	તાલુકા	અને	
પજલ્ા	 કક્ષાએ	 અતયાધુ પનક,	
સુપવધાસભર	 પંચાયત	 ભવનોના	ં
પનમા્ણર	કયાું	છે.	સત્ાના	પવકેન્દ્ીકરર	એટલે	કે	કડસેન્ટ્લાઇઝેશન	
ઓફ	પાવરને	પકરરામે	સથાપનક	સતરે	જ	પવકાસ	કામોના	પનર્ણયો	
થવાથી	રાજયમાં	પવકાસની	ગપતને	નવી	કદશા	મળી	છે.	

તાજેતરમાં	મુખયમંત્રી	શ્ી	 પવજયભાઈ	રૂપારીએ	મોરબીમાં		
રૂ.	 ૨૭.૪૬	 કરોડના	 ખચજે	 પનપમ્ણત	 પજલ્ા	 પંચાયત	 ભવનનુ	ં
ગાંધીનગરથી	ઇ-લોકાપ્ણર	કયુ્ણ	હતુ.	ગુજરાતના	ગ્ામીર	લોકોની	
હૃદયની	ભાવનાને	ધબકતી	રાખતાં	પંચાયત	ભવનો	સરકારની	
યોજનાઓને	જન-જન	સુધી	પહોંચાડવામાં	મુખય	ભૂપમકા	ભજવે	
છે.	પંચાયત	ભવનો	થકી	લોકશાહીના	મૂલયોનું	જતન	થાય	અને	
પવકાસની	સરવારી	વહેતી	રહે	તે	માટે	રાજયમાં	પંચાયતી	રાજની	
વયવસથા	સુપેરે	કાય્ણરત	છે.

મખુયમતં્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારી	કહ્	ંહતુ	ંકે,	લોકોનો	સરકાર	
પ્રપત	પવશ્ાસ	વધ	ેઅન	ેકમ્ણચારીઓ	સફૂપત્ણથી	ફરજ	બજાવીન	ેસાચા	
અથ્ણમાં	 કમ્ણયોગીઓ	બને	એવું	આ	સુપવધાસભર	ભવન	રાજય	
સરકારની	મહત્વની	યોજનાઓ	લોકો	સુધી	પહોંચાડીને	પવકાસનો	
ધોધ	વહેવડાવનારં	ભવન	બની	રહેશે.	

શ્ી	 પવજયભાઇ	રૂપારીએ	કહ્ં	કે,	 પજલ્ા	પંચાયતો	સપહત	
સરકારી	 કચેરીઓના	ભવનો	 સુપવધાસભર	 હોય	અને	 કોપયોરેટ	
પબક્લડંગો	 કરતાં	 પર	 ગુજરાત	 સરકારની	 કચેરીઓના	 ભવનો	
આધુપનક	હોય	એ	કદશામાં	ગુજરાત	મોડેલ	સટેટ	બની	રહ્ં	છે.	
રાજય	સરકાર	આ	માટે	જે	તે	પજલ્ા	પ્રશાસનને	અનુદાન	આપે	

છે.	અતયાર	 સુધીમાં	અમરેલી,	અરવલ્ી,	
બોટાદ,	 મહીસાગર,	 દેવભૂપમ	 દ્ારકા,	
છોટાઉદેપુર,	 ગીરસોમનાથ	અને	 મોરબી	
પજલ્ા	પંચાયતોનાં	 નૂતન	ભવન	 પનમા્ણર	
થઈ	 ગયાં	 છે	 જયાર	ે સુરત,	 સુરેન્દ્નગર,	
પંચમહાલ,	ડાંગ	અને	ખેડા	પજલ્ા	પંચાયત	
ભવનોનાં	પનમા્ણર	કાય્ણ	પ્રગપતમાં	છે.	

મોરબી	 પજલ્ો	 હંમેશાં	 પડકારોને	
પોંખીને	આગળ	 વધયો	 છે.	
રાજાશાહી	 યુગમાં	 ‘પેકરસ’	
કહ ેવ ા તંુ 	 મ ો રબ ી 	 આજે	
ઘ ક ડ ય ા ળ , 	 ટ ા ઇ લ સ ,	
ઇલેકટ્ોપનકસ	અને	 નપળયા	
ઉતપાદનને	કારરે	ઔદ્ોપગક	
રીત	ેઅગે્સર	છે.	મોરબી	આજ	
ર ીતે 	 પ વક ાસશ ીલ 	 અને	
આધુપનક	 બની	 રહે	 એવી	
શભુકામનાઓ	શ્ી	પવજયભાઇ	

રૂપારીએ	આપી	હતી.	તમેર	ેરૂ.	૨૭.૪૬	કરોડના	ખચજે	નવપનપમ્ણત	
પજલ્ા	 પંચાયતના	 ભવન	 માટે	 પજલ્ા	 પ્રશાસનને	અપભનંદન	
પાઠવયા	હતા.	

સમારોહના	આરંભે	પંચાયત	પવભાગના	અપધક	મુખય	સપચવ	
શ્ી	એ.	કે.	રાકેશે	સવાગત	ઉદ્દબોધનમાં	કહ્ં	હતું	કે,	રાજય	સરકાર	
પજલ્ા	પંચાયતોનાં	ભવનના	 પનમા્ણર	માટે	રૂ.	૨૯	કરોડ	અને	
તાલુકા	 પંચાયતનાં	ભવન	 પનમા્ણર	માટે	 રૂ.	 ૨.૫	 કરોડ	જેટલી	
માતબર	રકમનુ	ંઅનદુાન	આપ	ેછે.	એટલુ	ંજ	નહીં	ગ્ામ	પચંાયતોને	
નવા	મકાનના	બાધંકામ	માટે	વસતીના	ધોરરે	અનદુાન	આપવામાં	
આવી	રહ્ં	છે.	અતયારે	ગુજરાતમાં	૯૨	તાલુકા	પંચાયતોનાં	નવા	
ભવનોનુ	ંપનમા્ણર	થઈ	ગયુ	ંછે	અન	ે૨,૨૨૭	ગ્ામપચંાયતોના	ંનવા	ં
ભવનો	બધંાયા	ંછે	જયારે	૧,૦૦૭	ગ્ામ	પચંાયતોનાં	નવા	ંભવનોના	
પનમા્ણરની	કામગીરી	પ્રગપતમાં	છે.	

આ	પ્રસંગે	સાંસદ	શ્ી	પવનોદભાઇ	ચાવડા,	શ્ી	મોહનભાઇ	
કુંડાકરયા,	શ્ી	મહેન્દ્ભાઇ	મુંજપરા,	શ્ીમતી	પૂનમબહેન	માડમ,	
ધારાસભય	શ્ી	પબ્જેશભાઇ	મેરજા,	શ્ી	પરસોત્મભાઇ	સાબકરયા,	
પૂવ્ણ	ધારાસભય	શ્ી	કાંપતભાઇ	અમૃપતયા,	પજલ્ા	પવકાસ	અપધકારી	
શ્ી	પી.	જે.	ભગદેવ,	પોલીસ	અપધક્ષક	શ્ી	એસ.	આર.	ઓડેદરા	
તથા	પજલ્ાના	પદાપધકારીઓ	અને	મહાનુભાવો	ઉપક્સથત	રહ્ાં	
હતાં.	 રાજયના	 પવકાસ	 કપમશનર	 શ્ી	 નપલન	 ઉપાધયાયે	
આભારપવપધ	કરી	હતી.	•
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ઇનનડ્યન ઓઇલ કોપપોરેશન િડોદરામાં ૬ નિા પ્રોજેકટસ સથાપશે 
રાજય	સરકારની	પારદશશી	નીપતના	પકરરામે	ગુજરાત	આજે	

રોકારકારો	માટે	બસેટ	ડકે્સટનશેન	ફોર	ઈન્વસેટમને્ટ	બન્યુ	ંછે.	રાજય	
સરકારની	ઔદ્ોપગક	 નીપત,	 રાજયમાં	 શાપત,	 સલામતીના	
વાતાવરરના	કારરે	દેશ	પવદેશના	રોકારકારો	ગુજરાતમાં	ખેંચાઈ	
આવે	છે.	આજે	ગુજરાત	ફોરેન	ડાયરેકટ	ઇન્વેસટમેન્ટ	મેળવવામાં	
દેશમાં	સૌથી	મોખરે	છે.	ગુજરાતમાં	કદવસેને	કદવસે	રોકારકારો	
પોતાના	ઉદ્ોગો	સથાપી	રહ્ા	છે	તયારે	આ	કદશામાં	આગળ	વધતા	
ઇક્ન્ડયન	ઓઇલ	કોપયોરેશન	રૂ.	ર૪	હજાર	કરોડના	રોકાર	સાથે	
૬	નવા	પ્રોજેકટસ	વડોદરામાં	સથાપશે.	મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	
રૂપારી	અન	ેકેન્દ્ીય	પટે્ોપલયમ-કુદરતી	ગસે-સટીલ	મતં્રી	શ્ી	ધમજેન્દ્	
પ્રધાનની	ઉપક્સથપતમાં	આ	અંગેના	MoU	ગુજરાત	સરકાર	અને	
ઇક્ન્ડયન	ઓઇલ	કોપયોરેશન	વચ્ચે	ગાંધીનગરમાં	કરવામાં	આવયા	
હતા.	આ	પ્રોજકેટના	પકરરામ	ેવડોદરા	અન	ેઆસપાસના	પવસતારો	
સપહતના	અંદાજે	રપ	હજાર	લોકોને	પ્રતયક્ષ	કે	પરોક્ષ	રોજગારના	
અવસર	પ્રાપ્ત	થશે.

ગજુરાત	સરકાર	વતી	આ	MoU	પર	મખુયમતં્રીશ્ીના	અપધક	
મુખય	સપચવ	અને	ઉદ્ોગ	 પવભાગના	અપધક	મુખય	સપચવ	શ્ી	
એમ.	કે.	દાસ	દ્ારા	અન	ેઇક્ન્ડયન	ઓઇલ	કોપયોરેશન	વતી	ચરેમને	
શ્ી	એસ.	એમ.	વૈદ્	દ્ારા	હસતાક્ષર	કરીને	MoUનું	પરસપર	

આદાન-પ્રદાન	થયું	હતું.
મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	આ	પ્રસંગે	જરાવયું	હતું	

કે,	ગુજરાત	ગેસ	એન્ડ	પેટ્ોકેપમકલ	ક્ષેત્રે	અગ્રી	રાજય	છે	અને	
આ	નવાં	રોકારોના	પ્રોજેકટસથી	રાજયમાં	ડાઉન	સટ્ીમ	ઉદ્ોગોને	
વધુ	 સક્ષમતા	 પ્રાપ્ત	 થશે.	 વડાપ્રધાન	 શ્ી	 નરને્દ્ભાઇ	 મોદીના	
‘‘આતમપનભ્ણર	 ભારત’’ના	 સંકલપને	 પૂર્ણ	 કરવામાં	 ગુજરાત	
મહત્વપૂર્ણ	યોગદાન	આપી	રહ્ં	છે.	

વૈપશ્ક	કોરોના	મહામારીની	સમગ્	દેશ	સપહત	ગુજરાતમાં	
પર	વયાપક	અસર	પડી	છે	તેમ	છતાં	ઇન્ડક્સટ્યલ	ગ્ોથમાં	ગુજરાતે	
પવકાસદર	જાળવી	રાખયો	છે.	મહામારીથી	થયલેા	નકુસાનન	ેપહોંચી	
વળવા	તેમજ	ગુજરાતની	આપથ્ણક	વયવસથાને	બુસટ	કરવા	રાજય	
સરકારે	રૂ.	૧૪,૦૦૦	કરોડનુ	ં‘ગજુરાત	આતમપનભ્ણર	પકેેજ’	જાહેર	
કયુું	હતું.	ગુજરાતે	એપપ્રલ	૨૦૨૦	થી	માચ્ણ	૨૦૨૧	એટલે	કે	
છેલ્ા	નારાકીય	વર્ણ	દરપમયાન	કુલ	૧.૬૩	કરોડ	રૂપપયાનું	FDI	
પ્રાપ્ત	 કયુું	 છે.	આ	સમયગાળા	 દરપમયાન	 દેશમાં	આવેલા	 કુલ	
એફ.ડી.આઈનો	દર	૩૭	ટકા	રહ્ો	છે,	અન	ેગુજરાતે	કોરોનાકાળમા	ં
પર	સતત	ચોથા	વરજે	પોતાનું	પ્રથમ	સથાન	જાળવી	રાખયું	છે.	

ગજુરાત	ેરાષ્ટ્રીય	સતરે	સવ્ણસમાવશેક	આપથ્ણક	પવકાસ	પ્રાપ્ત	કયયો	
છે.	ઓટોમોબાઈલ,	 કેપમકલસ,	 ફામા્ણસયુકટકલસ,	 ટેકસસટાઈલસ,	
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પસરાપમક,	કરન્યૂએબલ	એનર્જી,	મરેીટાઈમ	અન	ેશહેરી	પવકાસ	જવેાં	
ક્ષતે્રોમા	ંગજુરાતે	સમગ્	પવશ્મા	ંઅપગ્મ	હરોળમા	ંસથાન	હાસંલ	કયુું	
છે.	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	જરાવયુ	ંકે,	અમાર	ંફોકસ	ફક્ત	મોટા	
ઇન્વસેટમેન્ટ	પર	જ	નહીં	બલકે	નાના-મધયમ	ઉદ્ોગો	પર	ગજુરાતમાં	
આવ	ેઅન	ેગજુરાતના	પવકાસમા	ંભાગીદાર	બન	ેતનેા	પર	છે	અને	
સરકાર	આ	કદશામા	ંકામ	પર	કરી	રહી	છે.	MSME	સકેટરનો	
ગજુરાતના	ઔદ્ોપગક	પવકાસમા	ંમખુય	ફાળો	રહ્ો	છે.	રાજયમાં	
૩૫	લાખથી	વધ	ુMSME	છે,	જ	ેરાજયમા	ંસૌધી	વધ	ુરોજગાર	
આપનારી	ઇન્ડસટ્ી	તરીકે	પર	ઊભરી	આવયુ	ંછે.

મુખયમંત્રીશ્ીએ	 તાજેતરમાં	 જ	 પ્રધાનમંત્રીશ્ી	 નરેન્દ્ભાઇ	
મોદીએ	ગુજરાતમાં	 પવશ્નો	સૌથી	મોટો	હાઇપબ્ડ	 કરન્યૂએબલ	
એનર્જી	પાક્ફનો	 પશલાન્યાસ	કયયો	છે,	તેની	ભૂપમકા	આપી	હતી.	
કચછમાં	તૈયાર	થનાર	આ	પવંડ	સોલર	હાઇપબ્ડ	પાક્ફ	 પસંગાપુર	
જટેલો	પવશાળ	છે.	આ	હાઇપબ્ડ	પાક્ફ	૧.૮	લાખ	એકરમા	ંફેલાયલેો	
છે	જેની	ઇન્સટોલડ	કેપેપસટી	૩૦,૦૦૦	મેગાવોટ	હશે	તેમ	તેમરે	
જરાવયું	હતું.	 રાજય	સરકાર	 ‘ઇઝ	ઓફ	ડૂઇંગ	 પબઝનેસ’	અને	
‘પ્રોએક્કટવ	ઇન્વેસટર	ફેપસપલટેશન’	પર	પર	ફોકસ	રાખીને	એ	
કદશામાં	આગળ	વધી	રહી	છે.	એટલું	જ	નહીં,	ગુજરાતમાં	નવા	
ઇન્વેસટમેન્ટ	અને	પકરયોજનાઓ	માટે	પર	રાજય	સરકાર	દ્ારા	
સહયોગ	આપવામાં	આવશે.

મુખયમંત્રીશ્ીએ	અસંગકઠત	 કે્ષત્રના	 શ્પમકો-કામદારો	 માટ	ે
કામચલાઉ	આવાસ-રેન્ટલ	 એકોમોડેશનની	 વડાપ્રધાન	 શ્ી	
નરેન્દ્ભાઇ	મોદીની	સંકલપનામાં	ગુજરાત	IOCLને	આ	હેતુસર	
જરૂરી	જમીન	અને	અન્ય	સુપવધાઓ	પૂરી	પાડવામાં	પૂર્ણ	સહયોગ	
કરશે	તેમ	ઉમેયુ્ણ	હતું.	

કેન્દ્ીય	પટે્ોપલયમ	મતં્રીશ્ી	ધમજેન્દ્	પ્રધાન	ેગજુરાત	સરકાર	અને	
IOCL	વચ્ચ	ેથયલેા	 રૂ.	 ૨૪૦૦૦	 કરોડના	 મડૂી	 રોકાર	માટે	
ગજુરાત	સરકાર	અન	ેIOCLન	ેઅપભનદંન	પાઠવયા	હતા.	કેન્દ્ીય	
પટે્ોપલયમ	મતં્રીશ્ીએ	કહ્	ંકે,	સમગ્	દપુનયા	ક્ાઇમટે	ચને્જ,	ગલોબલ	
વોપમુંગ	 પવશ	ેચચા્ણ	અન	ે પચંતા	કરે	 છે	પરંત	ુગજુરાત	ેદોઢ	દશક	
પહેલાં	તનેી	પચતંા	કરીન	ેનચેરલ	ગસેનો	ઉપયોગ	મોટા	પ્રમારમાં	
શરૂ	કયયો	હતો.	ભારતમા	ં૬	ટકા	નચેરલ	ગસેનો	ઉપયોગ	થાય	છે	
એટલ	ેકે	દેશની	‘નચેરલ	ગસે’	ની	એવરેજ	૬	ટકા	છે,	‘ગલોબલ	
એવરેજ’	૨૪	ટકાની	આસપાસ	છે	જયારે	‘ગજુરાતની	એવરેજ’	
૨૬	ટકા	એટલ	ેકે	‘ગલોબલ	એવરેજ’	કરતા	ંપર	૨	ટકા	વધ	ુછે	તે	
માટે	તમેર	ેઅપભનદંન	પાઠવયા	હતા.	મતં્રીશ્ીએ	કહ્	ં કે,	જયારે	
દેશ-દપુનયા	સાથ	ેકોઈપર	બાબતમા	ંતલુના	કરવાની	થાય	તયારે	
ગજુરાતની	પવશરેતા	ધયાનમાં	આવ	ેછે.

કેન્દ્ીય	મંત્રીશ્ીએ	વધમુા	ંઉમેયુું	કે,	કોરોના-કોપવડ	મહામારીમા	ં
ગજુરાત	ેપોતાની	ઓક્કસજનની	જરૂકરયાત	સતુંપલત	રાખીન	ેદેશનાં	
અન્ય	રાજયોને	પર	ઓક્કસજન	પૂરો	પાડયો	અને	કોપવડ-19માં	

જે	હેલથ	મેનેજમેન્ટ	કયુું	તે	માટે	ગુજરાત	સરકાર	અપભનંદનને	
પાત્ર	છે.	ગજુરાત	રોકારકારોની	પહેલી	પસદં	બન્યુ	ંછે	તનેા	મળૂમાં	
પ્રધાન	મંત્રી	શ્ી	નરેન્દ્ભાઇ	મોદીએ	રાજયના	સવ્ણગ્ાહી	પવકાસ	
માટે	 અપનાવેલા	 નવતર	આયોજનો	 છે.	 શ્ી	 નરેન્દ્ભાઈએ	
પવકાસની	કેડી	કંડારી	છે	તેને	રાજયના	મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	
રૂપારી	વધુ	તેજ	ગપતથી	આગળ	ધપાવી	રહ્ા	છે.	

ઇક્ન્ડયન	ઓઇલ	કોપયોરેશનના	ચેરમેન	શ્ી	વૈદ્ે	IOC	એ	
ગુજરાતમાં	તેની	સથાપનાથી	આજ	સુધીની	જે	પ્રગપત	સાધી	છે	
તેની	પવકાસગાથા	રજૂ	કરી	હતી.	તેમરે	જરાવયું	કે,	ક્ીન	એનર્જી	
પહેલના	ભાગરૂપ	ેગજુરાત	કરફાઈનરી	ભારતનો	પ્રથમ	હાઈડ્ોજન	
વાયુ	ઉતપાદન	પલાન્ટ	શરૂ	કરશે.	

ગુજરાતના	ઔદ્ોપગક	પવકાસમાં	એક	નવું	પ્રકરર	ઉમેરતા	
ઇક્ન્ડયન	ઓઇલ	ગુજરાત	કરફાઈનરીએ	પોતાની	ઉતપાદનક્ષમતા	
18	પમપલયન	મપેટ્ક	ટન	પ્રપતવર્ણ	લઈ	જવાનુ	ંનક્ી	કયુું	છે.	અહીંના	
નવા	 ઉદ્ોગ	એકમો	 પોપલપ્રોપેલીન,	 બયુટાઇલ	એપક્રલેટ	 અને	
લુપબ્કન્ટ	જેવા	ઔદ્ોપગક	 વપરાશના	અગતયના	 કાચા	 માલનું	
ઉતપાદન	કરશે.	કોકટંગ-રંગકામ,	એડહેપસવ-	ગુંદર,	ટેકસટાઇલ	
અને	અન્ય	રસાયરો	જે	હાલ	આયાત	કરવામાં	આવે	છે	તેના	
ઉતપાદન	માટે	અપત	મહત્વનું	બયુટાઇલ	એપક્રલેટ	અહીં	ઉતપાકદત	
થશે	અને	આપરો	દેશ	આવા	મહત્વનાં	ઔદ્ોપગક	રસાયરો	માટે	
આતમપનભ્ણર	બનશે.

ઉદ્ોગ	અને	ખાર	પવભાગ	અને	મુખયમંત્રીશ્ીના	અપધક	મુખય	
સપચવશ્ી	 એમ.ક	ે દાસે	 કહ્ં	 કે,	આજે	આખું	 પવશ્	 કોરોના	
મહામારીમાથંી	પસાર	થઇ	રહ્	ંછે,	તયારે	આપરા	અથ્ણતતં્રન	ેતાકાત	
આપવાની	જરૂર	છે,	જેમાં	IOCL	અને	ગુજરાત	સરકાર	વચ્ચે	
થયેલા	૨૪	હજાર	કરોડના	આ	એમ.ઓ.યુ	આવનારા	સમયમાં	
અથ્ણતંત્રને	વેગ	આપશે.	

અપધક	મુખય	સપચવશ્ીએ	વધુમાં	કહ્ં	કે,	ગુજરાતમાં	અતયાર	
સુધી	 થયેલા	એમ.ઓ.યુમા	ં મોટા	 પ્રોજેકટના	 કામો	એમ.ઓ.ય	ુ
થયાના	 માત્ર	૧૧	મપહનામાં	 જ	 પૂરા	 કરી	 દેવામાં	આવયા	છે.	
ગુજરાત	સરકારનો	તમામ	સહયોગ	આવા	પ્રોજેકટને	આપવામાં	
આવયો	છે.	આવનારા	સમયમાં	 IOCL	દ્ારા	ગુજરાતમાં	વધુ	
રોકાર	પર	આવશે	તેવો	પવશ્ાસ	પર	અપધક	મુખય	સપચવશ્ીએ	
સૌને	આવકારતાં	સવાગત	પ્રવચનમાં	વયકત	કયયો	હતો.	

આ	MoU	 પ્રસંગે	 મુખય	 સપચવ	 શ્ી	 અપનલ	 મુકીમ,	
મુખયમંત્રીશ્ીના	મુખય	અગ્	સપચવ	શ્ી	કે.	કૈલાસનાથન,	ઉદ્ોગ	
કપમશનર	શ્ી	રાહલુ	ગપુ્તા,	ઇક્ન્ડયન	ઓઇલ	કોપયોરેશનના	પનયામક	
શ્ી	પકરન્દુ	ભગત,	ઇન્ડેક્ટ-બી	ના	એમ.ડી.	શ્ીમતી	પનલમ	રાની,	
ઇક્ન્ડયન	ઓઇલ	કોપયોરેશન-ગુજરાત	કરફાઇનરીના	અપધકારીઓ	
વગેરે	જોડાયાં	હતાં.	•

જનસુખાકારી
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નાગકરકોને	 આકક્સમક	 સંજોગોમાં	
તવકરત	આરોગય	 સેવાઓ	 પૂરી	 પાડીન	ે
મહામૂલી	પજંદગી	બચાવવાના	ઉદ્દેશથી	જ	
રાજયમાં	૮૦૦થી	વધુ	૧૦૮	ઈમરજન્સી	
એમબયુલન્સ	વાનની	સેવાઓ	કાય્ણરત	છે.	
તાજેતરમાં	 ગાંધીનગરમાં	 નવી	 પચ્ચીસ	
૧૦૮	 એમબયુલન્સ	 વાનનું	 લોકાપ્ણર	
કરવામાં	આવયું	હતું.	

વાનનંુ	 લોકાપ ્ણર	 કરતાં 	 નાયબ	

મુખયમંત્રી	શ્ી	નીપતનભાઇ	પટેલે	જરાવયું	
હતું	કે,	૧૦૮ની	૮૦૦	એમબયુલન્સ	સેવા	
રાજયભરમાં	 કાય્ણરત	છે.	આ	યોજનાની	
સફળતાન	ેધયાન	ેલઈન	ેતમેા	ંવધારો	કરાયો	
છ ે.	 નાગકરકોની	 મહામૂલી	 પજંદગી	
બચાવવા	માટે	આગામી	બે-ત્રર	માસમાં	
નવી	પંચોતેર	૧૦૮	એમબયુલન્સ	વાનની	
સુપવધા	નાગકરકો	માટે	કાયા્ણક્ન્વત	કરાશે.	
દદશીઓને	વધુ	સઘન	સારવાર	મળી	રહે	એ	

માટે	૨૦૦	એમબયલુન્સ	વાનમા	ંવેક્ન્ટલટેર	
સપહત	મોપનટર	અને	અન્ય	આનુરંપગક	
સાધનો	સાથે	સુસજ્જ	છે.	

તેમરે	 ઉમેયુું	 કે	 ૧૦૮	એમબયુલન્સ	
વાન	 દ્ારા	 ૧	 કરોડ	 ૨૨	 લાખથી	 વધુ	
દદશીઓને	હોક્સપટલ	સુધી	પહોંચાડાયા	છે	
એટલંુ	 જ	 નહીં	 ૧.૨૦	 લાખથી	 વધુ	
મપહલાઓની	 પ્રસૂપત	 પર	આ	 વાનમાં	
કરાઈ	 છે.	 કોરોનાકાળમાં	 ૧૦૮	 દ્ારા	
૨.૧૫	લાખથી	વધ	ુકોરોનાગ્સત	દદશીઓને	
હોક્સપટલ	સુધી	પહોંચાડવાની	કામગીરી	
કરી	 છે.	 એટલું	 જ	 નહીં	 હોક્સપટલમાં	
દદશીઓને	પથારી	મળે	 તયાં	સુધી	બે-ચાર	
કલાક	સુધી	૧૦૮	એમબયુલન્સ	વાનમાં	જ	
ઓક્કસજન	 સુપવધાઓ	 પૂરી	 પાડીન	ે
નાગકરકોની	મહામૂલી	 પજંદગી	બચાવવા	
માટેના	અપવરત	પ્રયાસો	કરાયા	છે.	આ	
પ્રસગેં	આરોગય	રાજય	મતં્રી	શ્ી	કકશોરભાઈ	
કાનારી	સપહત	આરોગય	પવભાગના	ઉચ્ચ	
અપધકારીઓ	ઉપક્સથત	રહ્ા	હતા.	•

અમરેલીના પાંચ તાલુકામાં  
માગ્ગ વનમા્ગણને મંજૂરી

મુખયમંત્રી	 ગ્ામ	 સડક	 યોજના	 હેઠળ	અમરેલી	 પજલ્ાના	
સાવરકુંડલા	અને	લીલીયાના	રૂ.	૧૪	કરોડ	તેમજ	જાફરાબાદ,	
રાજુલા	અન	ેખાંભા	તાલકુામા	ંરૂ.૧૪	કરોડના	માગયોના	ંકામો	એમ	
કુલ	 મળી	 પજલ્ામાં	 રૂ.૨૮	 કરોડના	 માગયોનાં	 કામો	 નાયબ	
મુખયમંત્રી	શ્ી	નીપતનભાઈ	પટેલ	દ્ારા	મંજૂર	કરવામાં	આવયાં	છે.

સાવરકુંડલા	અને	લીલીયા	તાલુકામાં	ભૂવાથી	ધાર	રોડ,	ઠવી-
દંડલેશ્ર	મહાદેવ	ગોરી	ટોપરા	રોડ,	લીખાળાં-ગોરડકા	રોડ	એમ	
ત્રર	 રોડને	 ડામર	 રોડ	 બનાવવામાં	આવશે.	 તેમજ	અંટાપળયા	
સાજન	ટીમબા	હરીપર	રોડને	પહોળા	કરવાની	કરવામાં	આવશે.

આ	પ્રમારે	જાફરાબાદ,	રાજલુા	અન	ેખાંભા	તાલુકાના	વડલી-
નાના	રીંગપરયાળા	રોડ,	સાળવા-	આંબપલયાળા	રોડ,	પીછડી-
મોટાબારમર	રોડ,	ચાંચબંદરથી	અઠારાપરા	પવસતાર	રોડ,	પાટી	
મારસા	જામકા	 રોડ,	 રાજુલા	 જૂની	 માંડરડી	 રોડ,	 ભેરાઈ-ઠવી	
પવસતાર	રોડ	એમ	કુલ	સાત	ડામર	રોડ	બનાવાશ.ે	તમેજ	બારપટોળી	
કાગવદર	રોડ	અને	પીપકરયા	સમકઢયાળા	રોડને	પહોળા	કરવાની	
કામગીરી	કરવામાં	આવશે.	•

વિશેષ

માણસાની જનરલ હોનસપટલમાં 
ઓન્સજન પલાનટનું  લોકાપ્ગણ

કોરોનાકાળમાં	ઓક્કસજનની	મહત્ા	સૌકોઇને	સમજાઇ	ગઇ	
છે.	રાજયની	પવપવધ	હોક્સપટલસમાં	દદશીઓની	સેવામાં	ઉપયોગી	
પનવડતા	ઓક્કસજન	ઉતપાકદત	કરતાં	પલાન્ટના	પનમા્ણરને	રાજય	
સરકાર	ે પ્રાથપમકતા	આપી	 છે.	 તાજેતરમાં	 મારસાની	 જનરલ	
હોક્સપટલમાં	ઓક્કસજન	પલાન્ટનું	લોકાપ્ણર	નાયબ	મુખય	મંત્રી	
શ્ી	નીપતનભાઈ	પટેલે	કયુું	હતું.		

અમદાવાદના	શ્ી	માતા	વૈષરાદેવી	તીથ્ણધામના	સહયોગથી	
તૈયાર	કરાયેલા	આ	ઓક્કસજન	પલાન્ટ	થકી	હોક્સપટલમાં	૬૦	
દદશીઓની	ઓક્કસજન	જરૂકરયાત	સંતોરી	શકાશે.	તેમજ	લાઇટ	
જતી	રહે	તવેી	ક્સથપતમા	ંહોક્સપટલન	ેકાય્ણરત	રાખવા	ઓસટ્પેલયામાં	
રહેતા	યુવાનોએ	રૂપપયા	૧૧	લાખના	ખચજે	અપ્ણર	કરેલ	જનરેટર	
સટેનુ	ંઅન	ેનવપનપમ્ણત	આઠ	ડાયાપલસીસ	બડે	સને્ટરનુ	ંપર	તમેના	
હસતે	લોકાપ્ણર	કરાયુ	ંહતંુ.	નાયબ	મખુય	મતં્રીશ્ીના	હસતે	દાતાઓનુ	ં
સન્માન	 પર	 કરવામાં	આવયું	 હતું.	આ	 સાથે	 તેમરે	 સમગ્	
હોક્સપટલનું	જાત	પનરીક્ષર	કયુું	હતું.	•
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કોરોના રસીકરણ અવભ્યાનમાં ગુજરાતની અપૂિ્ગ વસવધિ
ગુજરાત રસીકરણના દરેક તબક્ે 

‘પર વમવલ્યન રસીકરણ’માં સમરિ દેશમાં પ્રથમ ક્રમે
મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઈ	રૂપારીના	કદશાદશ્ણનમાં	ગુજરાતે	

કોરોના	રસીકરર	અપભયાનમાં	અપૂવ્ણ	પસપદ્ધ	મેળવી	છે.	તા.	૧૨	
જૂન	શપનવારે	સાંજે	૪	વાગયા	સુધીમાં	રાજયમાં	કોરોના	રસીના	
૨	કરોડ		ડોઝ		લોકોને	આપવામાં	આવયા	છે.	બે	કરોડ	રસીના	
આ	ડોઝમાં	તા.13	જૂન	સુધીમાં	૧	કરોડ	૫૫	લાખ	પ્રથમ	ડોઝ	
અને	૪૫	લાખ	સેકન્ડ	ડોઝ	આપવામાં	આવયા	છે.

મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઈ	રૂપારીના	નેતૃતવમાં	નાગકરકોના	
પવનામૂલયે	રસીકરરના	રાજય	સરકાર	દ્ારા	અમલી	અપભયાનને	
પકરરામે	ગુજરાતમાં	રસીકરર	અપભયાન	શરૂ	થયાના	માત્ર	પાંચ	
મપહનામાં	બે	 કરોડ	લોકોને	 વયાપક	રસીકરર	અપભયાન	હેઠળ	
આવરી	લેવામાં	આવયા	છે.	ગુજરાત	 રસીકરરના	
દરકે	 તબક્ે	 ‘પર	 પમપલયન	 રસીકરર’માં	
સમગ્	દેશમાં	પ્રથમ	ક્રમે	રહ્ં	છે.		હાલ	
રાજયમાં	દૈપનક	૩	લાખની	આસપાસ	
વયપક્તઓને	કોપવડ-૧૯	રસીના	ડોઝ	
આપવામાં	આવી	રહ્ા	છે.

આ	લખાય	છે	 તયારે	એટલે	કે	
તા.	13	જૂન	સુધી	હેલથ	વક્ફર	જથુમાં	
૬.૧૭	 લાખને	 પ્રથમ	 ડોઝ	 અને	
૪.૪૬	લાખને	બીજો	ડોઝ	આપવામાં	
આવયો	 છ.ે	 કલુ	 ૧૩.૨૪	 લાખ	 ફ્ન્ટ	
લાઇન	 વક્ફરને	 પ્રથમ	 ડોઝ	 તથા	 ૬.૫૪	
લાખન	ેબીજો	ડોઝ	આપવામા	ંઆવયો	છે.	૪૫થી	
વધુ	ઉંમર	ધરાવતા	કુલ	૯૯.૪૧	લાખ	લોકોને	પ્રથમ	
ડોઝ	અને	૩૩.૮૨	લાખ	લોકોને	બીજો	ડોઝ	આપવામાં	આવયો	
છે.	૧૮થી	૪૪	વય	જથુના	૩૬.૦૨	લાખ	લોકોન	ેપ્રથમ	ડોઝ	અને	
૫૯	હજાર	લોકોને	બીજો	ડોઝ	આપવામાં	આવયો	છે.

ગજુરાતમાં	૧૬	જાન્યઆુરીથી	તબક્ાવાર	રસીકરરનો	પ્રારંભ	
થયો	હતો.	પ્રથમ	તબક્ામાં	હેલથ	અને	ફ્ન્ટલાઈન	વક્ફર,	૧લી	
માચ્ણથી	શર	થયેલા	બીજા	તબક્ામાં	કોમોપબ્ણડ	અને	વૃદ્ધ	લોકો,	
૧લી	એપપ્રલથી	શર	થયેલા	ત્રીજા	તબક્ામાં	૪૫થી	વધુ	વયના	
લોકો	અને	 ચોથા	 તબક્ામાં	 ૧૮થી	 ૪૪	 વયના	 લોકોને	 રસી	
આપવાનું	આયોજન	કરવામાં	આવયું	છે.

હેલથ	વક્ફર	ફ્ન્ટલાઈન	વક્ફર	અન	ેકોમોપબ્ણડ	વયપક્તઓના	સફળ	
રસીકરર	અપભયાનના	અમલીકરર	બાદ	રાજય	સરકારે	ગુજરાત	
સથાપના	કદન-૧લી	મથેી	રાજયના	યવુાનોન	ેરસી	આપવાનો	પ્રારંભ	
કયયો	હતો.	૧લી	મેથી	રાજયના	૭	મહાનગરો	અને	૩	પજલ્ામાં	

રોજના	૩૦	હજાર	ડોઝ	આપી	યુવાનોનું	રસીકરર	શર	કરવામાં	
આવયું	હતું

મુખયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઈ	 રૂપારી	અધયક્ષતામાં	 પનયપમત	
મળતી		કોર	કપમટીએ	તયારબાદ	૨૪મી	મેથી	એક	અઠવાકડયા	
સુધી	આ	૧૦	પજલ્ાઓમાં	૩૦	હજારને	બદલે	રોજના	૧	લાખ	
ડોઝ	આપવાનું	નક્ી	કયુું	હતું.	વળી	આ	દરપમયાન	અગાઉના	
ત્રર	 તબક્ામાં	 પ્રથમ	 ડોઝ	 મેળવેલ	 વયપક્તઓને	 બીજો	 ડોઝ	
આપવાની	કામગીરી	પર	સુપેરે	યથાવત	રહી	હતી.

મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઈ	રૂપારીએ	૪થી	જૂનથી	રાજયના	
તમામ	 પજલ્ાઓમાં	 શહેરી-ગ્ામીર	 પવસતારને	આવરી	 લઇ	

રાજયવયાપી	 રસીકરર	 અપભયાન	 શરૂ	 કરવાનો	
મહતવપૂર્ણ	 પનર્ણય	 કયયો	 છે.	આ	અપભયાન	

અંતગ્ણત	 પર	 હાલ	 યુવાઓના	 વયાપક	
રસીકરરનો	રાજયવયાપી	કાય્ણક્રમ	ચાલી	
રહ્ો	 છે.	 ગુજરાતમાં	 રસીકરર	
અપભયાનના	શરૂ	થયાના	માત્ર	પાંચ	
જ	 	 મપહનામાં	 બે	 કરોડ	 લોકોને	
વયાપક	રસીકરર	અપભયાન	હેઠળ	
મુખયમંત્રીશ્ીના	સતત	માગ્ણદશ્ણનમાં	
આવરી	લેવામાં	આવયા	છે.	
આ	 માટ ે	 રાજય	 સરકાર ે	 ક ુલ	

૧૨૦૦થી	વધ	ુરસીકરર	કેન્દ્ો	રાજયભરમા	ં
ઊભા	કયા્ણ	છે.	કદવયાંગ	અને	વૃદ્ધો	માટે	પવશેર	

વેક્કસનેશન	કેમપ	જેવી	પહેલ	તથા	સામાપજક	સંગઠનો,	
કોમયપુનટી	હોલ	અન	ેખાનગી	હોક્સપટલના	સહકારથી	રસીકરરના	
અપભયાનના	 વધુ	 સશક્ત	 કરવામાં	 આવયું	 છે.	 મુખયમંત્રી		
શ્ી	 પવજયભાઈ	રૂપારીએ	આ	સફળતાપૂવ્ણકની	કામગીરી	માટે	
આરોગય	પવભાગના	સૌ	કમશીઓને	અપભનંદન	પાઠવયા	હતા.

તજજ્ો	ત્રીજી	લહેરની	સંભાવના	વયક્ત	કરી	રહ્ા	છે	તયારે	
મખુયમંત્રીશ્ીએ	ગુજરાતમા	ંવધનુ	ેવધ	ુલોકોન	ેકોરોના	રસીના	ડોઝ	
આપીને	કોરોના	સામે	રક્ષર	આપવાનું	આ	એક	મહા	અપભયાન	
વધુ	વયાપક	બનાવવા	આરોગય	કમશીઓને	આહ્ાન	કયુું	હતું.

મુખયમંત્રીશ્ીએ	પવશ્ાસ	વયક્ત	કયયો	હતો	કે	કોરોના	સામેના	
આ	અમોઘ	શસત્ર	એવા	રસીકરરમાં	રાજયના	તમામ	નાગકરકોન	ે
આવરી	 લઈ	સંભપવત	 ત્રીજી	લહેરમાં	ઓછામાં	ઓછાં	 લોકો	
સંક્રપમત	 થાય	 તેવા	 સંકલપ	 સાથે	 ગુજરાત	 કોરોના	 સામે		
જંગ	છેડશે.	•

ગૌરિ
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''જલ જીિન વમશન'' રાજ્યમાં િેગિંતુ બન્યું...
કેનદ્ર સરકાર દ્ારા ગુજરાતને રૂ. 3411 કરોડની ફાળિણી

ગજુરાતના	પનોતા	પતુ્ર	અને	દેશના	વડાપ્રધાન	શ્ી	નરેન્દ્ભાઈ	
મોદીએ	 વર્ણ	 2024	 સુધીમાં	 દેશના	 દરેક	 ઘરને	 નળથી	 જળ	
આપવાનો	 લક્યાંક	 પનધા્ણકરત	 કયયો	 છે.	 વડાપ્રધાનશ્ીના	આ	
લક્યાકંન	ેપકરપરૂ્ણ	કરવા	માટે	મખુયમતં્રી	શ્ી	પવજયભાઈ	રૂપારીના	
નેતૃતવમાં	ગુજરાત	સરકાર	દેશમાં	સૌથી	ઝડપી	કાય્ણ	કરી	રહી	છે.	
ગુજરાતે	જારે	જલ	જીવન	 પમશનનું	નેતૃતવ	લીધું	હોય	તે	 રીતે	
દેશમાં	ઉદાહરર	રૂપ	કાય્ણ	થઈ	રહ્ં	છે.	જેની	નોંધ	લઈ	''	નેશનલ	
જલ	જીવન	પમશન''	હેઠળની	યોજનાના	ભાગરૂપે	કેન્દ્	સરકારે	
વર્ણ-2021-22	 માટ	ે ગુજરાત	 સરકારને	 રૂ.	 3410.61	 કરોડની	
ગ્ાન્ટની	ફાળવરી	કરી	છે.	આ	પૈકીની	રૂ.	852.65	કરોડની	રકમ	
રાજય	 સરકારને	 આપી	 પર	 દવેાઈ	 છે.	 અતે્ર	
ઉલ્ેખનીય	છે	 કે,	વર્ણ-2019-20	માટે	આ	
યોજના	 અંતગ્ણત	 માત્ર	 રૂ.	 390.31	
કરોડની	ફાળવરી	થઇ	હતી,	જે	વર્ણ-
2020-21માં	 વધારીને	 રૂ.883.08	
કરોડ	જેટલી	કરી	દેવામાં	આવી	
હતી.	 ક ને્દ્ીય	 જળસંસાધન	
મંત્રીશ્ી	 ગજેન્દ્પસંહ	ે ગુજરાત	
માટે	 ચાલુ	 વરજે	આ	અપભયાન	
અંતગ્ણતની	 રકમ	આશરે	 ચાર	
ગરી	વધારી	દીધી	છે.	

"જલ	જીવન	 પમશન:	 હર	 ઘર	
જલ''	યોજનાનો	પ્રારંભ	વડાપ્રધાનશ્ી	
નરેન્દ્	મોદીએ	15	ઓગસટ,	2019ના	રોજ	
કરાવયો	 હતો.	 જેનો	 ઉદેશ	 વર્ણ-2024	 સુધીમાં	
ગ્ામીર	લોકોનું	અને	ખાસ	કરીને	મપહલાઓ	અને	દીકરીઓનું	
જીવનધોરર	સુધારીને	 પ્રતયેક	ઘર	સુધી	પીવાલાયક	શુદ્ધ	પારી	
પહોંચાડવાનો	હતો.	વર્ણ-2020-21માં	ગુજરાતના	10.94	લાખ	
ગ્ામીર	ઘરો	સુધી	''નળથી	જળ''	પહોંચતું	કરી	દેવામાં	આવયું	છે.	
જયારે	વર્ણ	2021-22	સધુીમા	ંવધ	ુ10	લાખ	ઘરો	સધુી	નળ	મારફતે	
શદુ્ધ	જળ	પહોંચાડવાની	યોજના	છે.	રાજયમા	ં92.22	લાખ	ગ્ામીર	
આવાસો	છે,	જે	પૈકીના	77.21	લાખ	(આશરે	83%)	ઘરો	સુધી	
પાઇપથી	પારી	પહોંચતંુ	થાય	છે.	ગત	વરજે,	આ	યોજનાની	સમીક્ષા	
બેઠક	 દરપમયાન	 કેન્દ્ીય	 જળસંસાધન	 મંત્રીશ્ી	 ગજેન્દ્પસંહ	
શેખાવતને	રાજયના	મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઈ	રૂપારીએ	‘જળ	
જીવન	 પમશન’ને	 વેગવંતુ	 બનાવીને	 રાષ્ટ્રીય	લક્યાંક	 પૂવજે	 વર્ણ-
2022ના	અંત	સુધીમાં	રાજયના	પ્રતયેક	ગ્ામીર	ઘરોમાં	''નળ	થી	
જળ''	પહોંચાડી	દેવાની	ખાતરી	આપી	હતી.	

ગજુરાતમા	ંઆશરે	6700	ગામો	એવા	ંછે;	જયા	ં100%	ઘરોમા	ં
''નળથી	જળ''	પહોંચી	ચૂકયું	છે.	વર્ણ-2020-21માં	બીજાં	5900	
ગામોમાં	100%	ઘરોને	''હર	ઘર	જળ''	અંતગ્ણત	નળ	દ્ારા	પારી	
પૂરં	પાડવાની	કામગીરી	ચાલુ	થઇ	ગઈ	છે.	અત્રે	નોંધવું	જોઈએ	
કે,	રાજયના	પાંચ	 પજલ્ાઓના	પ્રતયેક	ગ્ામીર	ઘરમાં	 ''નળથી	
જળ''	ઉપલબધ	છે.	

લોકભાગીદાકરતા	સાધીને	પવકાસ	કરવામાં	ગુજરાત	હંમેશાં	
અગ્ેસર	રહ્ં	છે	અને	આ	પ્રવૃપત્	હેઠળ	જ	''પારી	સપમપત"ની	
સથાપના	કરીને	ગ્ાપમરસતરે	પીવાના	પારીનું	સંચાલન	કરવામાં	
આવયુ	ંછે.	જનેી	શરૂઆત	વર્ણ-2002મા	ંવોટર	એન્ડ	સપેનટાઇઝશેન	

ઓગજેનાઇઝેશન	 (વાસમો)ની	 સથાપના	 સાથે	 થઇ	
હતી.	 17,225	 ગામડાઓમાં	 10-15	

સથાપનકો	 મળીને	 લોકગીદાકરતાથી	
''પારી	 સપમપત''	 બનાવે	 છે	 અને	
તેની	યોજના,	અમલીકરર	અને	
જાળવરીની	 કામગીરી	 કરે	 છે.	
અ ત ય ા ર 	 સુ ધ ી 	 1 7 , 1 0 7	
ગામડાઓમાં	5	વરશીય	એકશન	
પલાન	 તૈયાર	 કરવામાં	આવયો	
છે;	 જે	 15-માં	 નારાપંચના	
સમયગાળા	 સાથે 	 સાયુજય	

સાધીને	 પારીની	 સુરક્ષા	 અને	
સવચછતા	 સુ પનપશ્ત	 કરશે . 	 આ	

કામગીરીમાં	 સથાપનક	 લોકો	 મુખય	ભાગ	
ભજવે	 છે.	 અને	 તેઓ	 ગામડાની	 જરૂકરયાત	

પ્રમારે	પારીના	સ્ોત	શોધી	પલાન	બનાવે	છે,	જયારે	પક્બલક	
હેલથ	એક્ન્જપનઅર	તેમને	ટેનિીકલ	સહયોગ	પૂરો	પાડે	છે.	

રાજય	 દ્ારા	 મહત્વાકાંક્ષી	 પજલ્ાઓ	અને	 સંસદ	આદશ્ણ	
ગ્ામ	 યોજના	 (એસએજીવાય)ના	 ગામોમાં	 નળનાં	 પારીનાં	
જોડારો	 પૂરાં	 પાડવામાં	 વેગ	 મળયો	 છે.	 ગુજરાતમાં	 કુલ	 86	
જળ-પરીક્ષર	પ્રયોગશાળાઓ	છે	જેમાંથી	આઠને	એનએબીએલ	
દ્ારા	માન્યતા	પ્રાપ્ત	છે.	ગ્ામીર	ઘરોને	પૂરા	પાડવામાં	આવતા	
નળના	પારીની	કામગીરીની	દેખરેખને	મજબૂત	બનાવવા	માટે,	
ગુજરાતે	20	ગામોમાં	સમાટ્ણ	વોટર	મોપનટકરંગ	હાથ	ધયુું	છે.	
દાહોદ	પજલ્ામાં	ચાર	પાઇલટ	પ્રોજેકટસની	શરૂઆત	થઈ	ચૂકી	
છે.	રાજય	સરકાર	આ	વરજે	આઇઓટી	આધાકરત	સમાટ્ણ	વોટર	
સપલાય	મોપનટકરંગ	માટે	500	થી	વધુ	ગામડાં	આવરી	લેવાની	
યોજના	ધરાવે	છ.ે	•

ગૌરિ
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નીવત આ્યોગના સસટેનેબલ ડેિલપમેનટ ગોલ અંતગ્ગત
આરોગ્ય સેિામાં ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ

નાગકરકોને 	 ઘરઆંગરે 	 સતવર ે	
આરોગયલક્ષી	 સારવાર	 પૂરી	 પાડવામાં	
આવી	રહી	છે.	જેની	ભારત	નીપત	આયોગે	
પર	 નોંધ	 લઇને	 ગુજરાતની	આરોગય	
સેવાઓને	 ૮૬ના	 ઇન્ડેકસના	 સૂચકાંક	
(માકસ્ણ)	 સાથે	 સમગ્	 દેશમાં	 પ્રથમ	 ક્રમ	
આપયો	છે.	જે	ગજુરાત	માટે	ગૌરવની	વાત	
છે.	તાજેતરમાં	પ્રકાપશત	થયલેા	સસટેનબેલ	
ડેવલપમેન્ટ	ગોલ	(એસ.ડી.જી.)	-	નીપત	
આયોગ	 –	ઈન્ડેકસ	વર્ણ	 ૨૦૨૦-૨૧માં	
આરોગય	 સંબંપધત	 એસ.ડી.જી.૦૩	 માં	
ગુજરાત	૮૬	સકોર	સાથે	તમામ	રાજયોમાં	
પ્રથમ	ક્રમે	છે.	સમગ્	દેશમાં	અને	રાજયમાં	
સવાસથય	અને	 સુખાકારીના	 માપદંડ	 માટે	
એસ.ડી.જી.૦૩	અંતગ્ણત	દસ	સૂચકાંકોની	
પસંદગી	 કરવામાં 	 આવે 	 છ ે. 	 જેમાં	
જનઆરોગય	 સંબં પધત	 અસરકારક	
કામગીરીના	પકરરામે	ગુજરાતની	પસંદગી	
થઇ	છે.	

નીપત	આયોગ	 દ્ારા	આરોગય	 ક્ષેત્રે	
સૂચકાંકો	 પનયત	 કરાયા	 હતાં	 તે	 સંદભજે	
ગજુરાત	ેકરેલી	કામગીરીનો	પચતાર	નાયબ	
મુખયમંત્રી	શ્ી	નીપતનભાઇ	પટેલે	આપયો	
હતો.	તેમરે	જરાવયું	હતું	 કે,	એક	લાખ	
બાળકો	જન્મે	તેની	સામે	સમગ્	ભારતમાં	
૧૧૩	માતાનાં	મરર	નોંધાય	છે	જનેી	સામે	
ગુજરાતમાં	આરોગયની	 સુપવધાઓ	અને	
સમયસરના	અસરકારક	પગલાને	 કારરે	
માતા	મૃતયદુરમા	ંઘટાડો	થઇ	૭૫	માતાઓનુ	ં
મરર	 થાય	 છે.	 તેવી	 જ	 રીતે	 પાંચ	 વર્ણ	
સુધીનાં	બાળકોના	મૃતયુદર	ભારતના	૩૬	
બાળકોની	 સામે	 ગુજરાતમાં	 ૩૧	છે.	 ૧	
લાખની	વસતીએ	ટી.બી.	રોગના	દદશીઓને	
શોધી	 સમગ્	 દેશમાં	 ૧૭૭	 ને	 સારવાર	
અપાય	છે	તેની	સામે	ગુજરાતમાં	૨૩૨	ને	
સારવાર	આપવામા	ંઆવ	ેછે.	ચપે	વગરના	
૧૦૦૦	ની	વસતીએ	દેશમા	ંઅન	ેગુજરાતમાં	
એચ.આઇ.વી.	નું	પ્રમાર	૦.૦૫	છે.	એક	

લાખની	વસતીએ	રોડ	ટ્ાકફક	અકસમાતમાં	
દેશમાં	૧૧.૫	ના	મૃતયુ	થાય	છે	જેની	સામે	
ગુજરાતમાં	તમામ	પવભાગની	અસરકારક	
કામગીરીને	 કારરે	 અકસમાતથી	 મૃતયુના	
પ્રમારમાં	 નોંધપાત્ર	 ઘટાડો	 ૧૦.૮	 છે.	
સંસથાકીય	 પ્રસૂપતનું	 પ્રમાર	 દેશભરમા	ં
૯૪.૪	 ટકા	 છે	 જેની	 સામે	 ગુજરાતમાં	
૯૯.૫	ટકા	સંસથાકકય	પ્રસૂપત	થકી	માતા	
અન	ેબાળકોના	મૃતયદુરમા	ંપર	ઘટાડો	થયો	
છે	એ	જ	રીત	ેઉપરોક્ત	આરોગયની	તમામ	
સેવાઓ	આપવા	માટે	 દર	૧૦,૦૦૦ની	
વસતીએ	 ઉપલબધ	 તબીબી	 અપધકારી,	
સટાફનસ્ણ	અને	 મીડવાઇફ	સમગ્	 દેશમાં	
૩૭	છે	જયારે	ગુજરાતમાં	૪૧	છે.

તેમરે	ઉમેયુ્ણ	કે,	ઈન્ડેકસ	વર્ણ	૨૦૨૦-
૨૧માં	 એસ.ડી.જી.૦૩	 માટે	આરોગય	
ઇન્ડકેસનો	સકોર	રાજયો	કેન્દ્શાપસત	પ્રદેશો	
માટે	 ૫૯	 થી	 ૮૬ની	 વચ્ચે	 છે,	 જેમા	ં
રાજયોની	કેટેગરીમાં	ગુજરાત	પ્રથમ	ક્રમે	
છે.	પાંચ	વર્ણથી	પ્રકાપશત	થતા	ઈન્ડેકસમાં	
રાજયનો	હેલથ	ઈન્ડેકસ	સકોર	અને	પવપવધ	
રાજયોમા	ંગજુરાતનો	ક્મ	ઉત્રોત્ર	વધીને	
નંબર-૧	પર	આવયો	છે.	સવાુંગી	પવકાસ	
માટે	સારં	સવાસથય	આવશયક	ચાવીરૂપ	છે	
આથી	 પવપવધ	આપથ્ણક	 અને	 સામાપજક	
અસમાનતાઓ,	 ઝડપી	 શહેરીકરર,	
પયા્ણવરર	-	આબોહવા	માટે	જોખમોને	
ધયાન	ેલઈ,	ગભંીર	તથા	નવા	રોગો,	
માનપસક	આરોગયની	સમસયાઓ	
જવેા	મદુ્દાઓ	ઉપર	ખાસ	ધયાન	
કેક્ન્દ્ત	કરવામાં	આવી	રહ્ં	
છે.	 જેથી	 ગુરવત્ાસભર	
આવ શ ય ક 	 આ ર ો ગ ય	
સેવાઓની	પહોંચ	વધારી,	
સલામત	અને	અસરકારક	
સેવાઓ	 થકી	 સાવ્ણપત્રક	
આરોગય	 સેવાઓ	 પૂરી	
પાડી	શકાય.	

ભારત	સરકાર	દ્ારા	છેલ્ા	ંપાચં	વર્ણથી	
એસ.ડી.જી.	 સંબંપધત	 ઈન્ડેકસની	 શ્ેરી	
ચલાવવામાં	આવી	રહી	છે,	જેમાં	નીપત	
આયોગ	દ્ારા	એસ.ડી.જી.ની	પ્રાથપમકતાઓ	
ધયાને	 લઈ	 “ઇક્ન્ડયા	 ઇન્ડેકસ	 અને	
ડેશબોડ્ણ”	તૈયાર	કરવામાં	આવે	છે.	રાષ્ટ્રીય	
અને	 રાજકીય	 સતરે	 થયેલી	 પ્રગપતની	
દેખરેખ	 હેઠળ	આરોગય	 માટેની	 પવપવધ	
સરકારી	યોજનાઓ,	જેવી	કે	આયુષમાન	
ભારત,	પોરર	અપભયાન,	સવચછ	ભારત	
અપભયાનનું	 સુચાર	 અમલીકરર	 તથા	
રાજયો/કેન્દ્શાપસત	 પ્રદેશો	 વચ્ચે	 સવસથ	
સપધા્ણની	 સાથે	 સાથે	 રાજયો	 દ્ારા	 કરેલ	
નવીન	પહેલ	અન	ેતેની	પ્રગપતનુ	ંપનરીક્ષર	
કરવામાં	આવે	છે.

રાજય	સરકારના	આરોગય	પવભાગના	
અથાગ	પ્રયાસો	અને	 રાજયના	આરોગય	
પવભાગના	અપધકારીઓ-કમ્ણચારીઓએ	
કોરોના	મહામારીમા	ંપર	બજાવેલી	ઉતકૃટિ	
કામગીરીને	પકરરામે	આ	શકય	બન્યું	છે.	
જે	 સમગ્	 ગુજરાત	 રાજયની	 જનતાન	ે
ગૌરવ	અપાવે	તેવું	છે.	•

ગૌરિ
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કોરોના સંક્રમણને રોકનારૂૂં અને ઈકોનોમીને પણ બચાિનારૂૂં અસરકારક ગુજરાત મોડેલ 
ફક્ત 2 ટકા એન્ટિ કેસીસ રેવશ્યો સાથે  

96.8% ડરકિરી રેટ હાંસલ કરિામાં ગુજરાત સફળ
કોરોના	મહામારીની	ઘાતક	બીજી	લહેર	સમગ્	દેશમાં	ફેલાયા	

પછી,	ગુજરાત	ભારતનાં	એવાં	કેટલાંક	જૂજ	રાજયોમાં	સામેલ	છે,	
જેરે	કોરોનાના	દદશીઓમાં	નોંધપાત્ર	કરકવરી	નોંધાવી	છે.	બીજી	
લહેર	દરપમયાન	ફેલાયેલો	કોરોના	વાઇરસનો	સંક્રમર	દર	તેમજ	
દૈપનક	પોપઝકટવ	કેસોની	સંખયા	અને	કોરોનાને	લીધે	થતાં	મૃતયુની	
સંખયામાં	નોંધપાત્ર	ઘટાડો	કરવામાં	ગુજરાત	સફળ	રહ્ં	છે.

એપપ્રલ	 મપહનાની	 શરૂઆતમાં	 રાજયમાં	 જે	 રીતે	 કોરોના	
વાઇરસનો	વયાપ	વધયો	હતો	તેન	ેજોતાં	ગુજરાતમાં	થયલેી	કરકવરી	
ખરેખર	પ્રભાપવત	કરનારી	છે.	7	જનૂ,	2021ની	તારીખ	ેગુજરાતમા	ં
2%	ના	એક્કટવ	રેપશયો	સાથ	ેકોપવડ-19ના	ફક્ત	16,162	એક્કટવ	
કેસીસ	જ	છે,	 જયારે	 તેની	 સામે	 રાજયના	 7,	 90,	 906	 લોકો	
કોરોનાથી	સાજા	થયા	છે	અને	તે	સાથે	જ	રાજયનો	કરકવરી	રેટ	
96.8%	જેટલા	ઊંચા	દરે	પહોંચયો	છે.	રાજયનો	ટેસટ	પોપઝકટપવટી	
રેપશયો	 પર	 ઘટીને	 1.4%	 પર	 પહોંચયો	 છે,	 જે	 દેશના	અન્ય	
રાજયોની	સરખામરીએ	ઘરો	ઓછો	છે.	

રાજયમાં	એક્કટવ	કેસીસનો	ગ્ાફ	ઇન્વેટદેડ	વી	(V)	આકારનો	
છે,	જે	દશા્ણવે	છે	કે	બીજી	લહેરનો	સૌથી	ખરાબ	તબક્ો	હવે	પૂરો	
થઈ	ગયો	છે	અન	ેહવ	ેકેસીસનો	આકંડો	એપપ્રલની	શરૂઆત	પહેલા	
જે	સતર	પર	હતો	તેની	આસપાસ	પહોંચી	ગયો	છે.

આ	 ઉપરાંત,	 ગુજરાત	 ભારતના	 મહત્વાકાંક્ષી	 રસીકરર	
અપભયાનને	તવકરત	ગપતએ	આગળ	વધારનારા	રાજયોમાંનું	એક	
છે.	ગજુરાત	ેખબૂ	ઝડપથી	ટોચના	એ	રાજયોમા	ંસથાન	મળેવી	લીધુ,ં	
જયાં	રસીના	બંને	ડોઝ	મેળવનારી	વસતીની	ટકાવારી	સૌથી	વધુ	
છે.	 ગુજરાતની	 કુલ	 વસતીના	આશર	ે 6.4	 ટકા	 લોકોનું	 સંપૂર્ણ	
રસીકરર	થઈ	ચૂકયું	છે.

ગુજરાત મોડલ, જેના કારણે કોરોના મહામારીની બીજી 
લહેર પછી રાજ્યને ઝડપી રરકવરી મેળવવામાં મદદ મળી 

સૌપ્રથમ	ધયાન	ખેંચે	એવી	બાબત	એ	છે	કે	ગુજરાતે	બીજી	
લહેર	દરપમયાન	કયારેય	પર	સંપૂર્ણ	લોકડાઉન	લાગુ	નહોતું	કયુું.	
કોરોના	 મહામારીની	 પ્રથમ	 લહેર	 દરપમયાન	 રાજયના	 લોકોને	
પહેલાં	જ	ખૂબ	આપથ્ણક	નુકસાન	થઈ	ચૂકયું	હતું.	આ	બાબતને	
ધયાન	ેરાખીને	ગજુરાત	સરકારે,	મહારાષ્ટ્ર	અન	ેકદલહી	જવેાં	રાજયો	
દ્ારા	 જે	 સંપૂર્ણ	 પ્રપતબંધો	 લાદવાનો	અપભગમ	અપનાવવામા	ં
આવયો,	તેને	બદલે	વધુ	આયોજનબદ્ધ	અને	સંતુપલત	પદ્ધપતથી	આ	
મહામારીનો	સામનો	કરવાનો	પનર્ણય	કયયો.	પકરરામે,	રાજયમાં	
કોરોના	વાઇરસની	ગાઈડલાઈન્સના	કડકાઈથી	પાલન	કરવાની	

સાથે	આપથ્ણક	પ્રવૃપત્ઓ	સતત	ચાલુ	રહી.
રાજયભરમાં	લોકડાઉન	લાગુ	કરીને	ગરીબ	લોકોની	આવક	

પર	પ્રહાર	કરવાને	બદલે	રાજય	સરકારે	એવા	પવસતારોમાં	માઇક્રો	
કન્ટેઇનમેન્ટ	 ઝોન્સ	 સથાપપત	 કરવાની	 સટે્ટેજી	અપનાવી,	 જયાં	
કોપવડ-19ના	કેસોની	સંખયા	અમુક	ચોક્સ	આંકડાથી	ઉપર	હોય.	
જો	સપક્રય	કોપવડ-19	કેસોની	સંખયા	પૂવ્ણ	પનધા્ણકરત	સંખયાને	પાર	
કરી	 જાય,	 તો	 એવા	 રેપસડેક્ન્શયલ	 કોમપલેકસીસ	 અને	 ગેટેડ	
કોમયપુનટીઓન	ેમાઇક્રો	કન્ટેઇન્મને્ટ	ઝોન્સ	જાહેર	કરવામા	ંઆવતા	
હતા.	આ	સટ્ેટેજીને	પકરરામે,	આપથ્ણક	પ્રવૃપત્ઓ	પર	ચાલુ	રાખી	
શકાઈ	અને	 ફક્ત	એ	 જ	 પવસતારોને	 બંધ	 કરવા	 પડ્ા	 જયાં	
કોરોનાના	કેસીસમાં	ઉછાળો	નોંધાયો	હતો.	આમ,	લોકડાઉન	અને	
અથ્ણવયવસથા	બંને	વચ્ચે	સંતુલન	જાળવી	શકાયું.
જાન ભી હૈ જહાન ભી હૈ નુ ંશે્ષ્ઠ ઉદાહરણ બન્યુ ંગજુરાત મોડલ

ગજુરાતમા	ંકયારેય	પર	સપંરૂ્ણ	લોકડાઉન	લાગ	ુકરવામા	ંનહોતું	
આવયું,	 તેમ	 છતાંપર	 કોરોના	 મહામારીના	 કારરે	આપથ્ણક	
પ્રવૃપત્ઓન	ેઅસર	તો	થઈ	જ	હતી.મખુયમતં્રી	શ્ી	પવજય	રૂપારીએ	
એક	સંવેદનશીલ	પનર્ણય	કરીને	કોરોના	મહામારીથી	અસરગ્સત	
રાજયમાં	ક્સથત	હોટલો,	કરસો્ટસ્ણ,	રેસટોરન્્ટસ	અને	વોટર	પાકસ્ણને	
એક	વર્ણ	માટે	એટલે	કે	1	એપપ્રલ,	2021થી	31	માચ્ણ,	2022	સુધી	
પ્રોપટશી	 ટેકસ	તેમજ	ઇલેક્કટ્પસટી	 પબલના	 કફકસડ	ચાપજ્ણસમાંથી	
રાહત	આપી	છે.	આ	પનર્ણયની	જાહેરાત	સાથે	જ	ગુજરાત	એવાં	
કેટલાંક	રાજયોમાં	સથાન	પામયું	છે,	જેમરે	મહામારી	પછી	આપથ્ણક	
સંકટનો	સામનો	કરવામાં	ધંધા-ઉદ્ોગોની	મદદ	કરી	છે.	

કેવી રીતે ગુજરાતે કોવવડ-19 મહામારીનો સામનો કરવા 
માટે ઉદ્ોગજૂથો અને મંરદરોનો ઉપ્યોગ ક્યયો 

કોરોના	 મહામારીની	 બીજી	 લહેર	 દરપમયાન	 મેકડકલ	
ઓક્કસજનનો	સપલાય	એ	ફક્ત	ગુજરાત	જ	નહીં	પરંતુ	દેશનાં	
ઘરાં	રાજયોમા	ંએક	મોટી	સમસયા	હતી.	કોપવડ-19ની	બીજી	લહેરે	
શ્સનની	ગભંીર	બીમારી	નોતરી	હતી,	આ	વાતન	ેધયાનમા	ંરાખીને	
રાજય	સરકારે	યુદ્ધના	ધોરરે	ઓક્કસજન	પલાન્્ટસ	ઊભા	કયાું.	
રાજય	સરકારે	ઝડપથી	ઓક્કસજનનું	ઉતપાદન	વધાયુું,	કે	જેથી	
ફક્ત	રાજયની	જ	નહીં	પરંતુ	પાડોશી	રાજયોની	ઓક્કસજનની	
જરૂકરયાત	પર	પૂરી	કરી	શકાય.

કોરોના	મહામારીના	આ	પ્રકોપને	 પહોંચી	 વળવા	માટે	એ	
તમામ	લોકોની	મદદ	લેવામાં	આવી	જેઓ	રાજય	સરકારને	મદદ	
કરવા	માટે	ઇચછુક	હતા.	કોરોના	વાઇરસના	સંક્રમર	પર	કાબૂ	

સપેવશ્યલ સટોરી
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મેળવવા	 માટ ે	 રાજય	
સરકારને	સપક્રય	મદદ	મળે	
તે 	 હ ેતુથ ી 	 શ્ી 	 પવજયભાઇ	
રૂપારીની	સરકારે	ખાનગી	ક્ષેત્રને	પર	
આ	 કાય્ણમાં	 જોડ્ું.	 કરલાયન્સે	 મેકડકલ	
ઓક્કસજનનું	પ્રપતકદન	0થી	1000	મેપટ્ક	ટન	
પનઃશલુક	ઉતપાદન	ઝડપથી	કરી	શકાય	ત	ેમાટે	પોતાના	
સંસાધનોને	 ડાયવટ્ણ	 કયા્ણ	 છે.	 કરલાયન્સ	 ઇન્ડસટ્ીઝ	
પલપમટેડના	જરાવયા	પ્રમારે,	પોતાની	દૈપનક	1000	મેપટ્ક	ટન	
ઉતપાદન	ક્ષમતા	સાથે	કંપની	આજે	દૈપનક	સરેરાશ	1	લાખથી	વધુ	
લોકોની	ઓક્કસજનની	 જરૂકરયાત	 પૂરી	 કરી	 રહી	 છે.	એપપ્રલ	
મપહનાની	 શરૂઆતમાં	 કરલાયન્સે	 તેની	 ગુજરાત	 ખાતેની	
કરફાઇનરીમાંથી	મહારાષ્ટ્રને	પનઃશુલક	ઓક્કસજન	મોકલવાનું	શરૂ	
કયુું	હતું.	તે	સમયે	કોપવડ-19ના	સતત	વધી	રહેલા	કેસોને	કારરે	
મહારાષ્ટ્ર	ઓક્કસજનની	ભયંકર	અછતનો	સામનો	કરી	રહ્ં	હતું.	
તયારે	 કંપની	તેના	પેટ્ોપલયમ	કોક	ગેપસકફકેશન	માટે	વપરાતા	
ઓક્કસજનને	 મેકડકલ	 ઉપયોગ	 માટે	 લાયક	 બનાવીને	 તે	
ઓક્કસજન	મહારાષ્ટ્રને	મોકલી	રહી	હતી.

કંપનીએ	ઓક્કસજનના	ટ્ાન્સપોટદેશન	માટે	ઓછામાં	ઓછા	
24	ISO	કન્ટેઇનસ્ણ	પર	એરપલફટ	કયા્ણ	હતા,	જનેા	કારરે	ભારત	
માટે	 ટ્ાન્સપોટદેશનની	 ક્ષમતામાં	 500	 મેપટ્ક	 ટનનો	એકડશનલ	
વધારો	થયો	હતો.	આ	સાથ	ેજ	કરલાયન્સ	ેગજુરાતના	જામનગરમાં	
અપવરત	ઓક્કસજન	સપલાય	સાથેની	1000	બેડસની	હોક્સપટલ	
પર	ઊભી	કરી	હતી.

કોરોના	મહામારી	સામે	લડવા	માટે	ગુજરાત	સરકારે	અદારી	
ગ્ૂપના	ચેરમેન	ગૌતમ	અદારીની	પર	મદદ	માંગી	હતી.	અદારી	
ગ્ૂપ	દ્ારા	અમદાવાદમાં	ચલાવવામાં	આવતી	સકૂલને	કોપવડ	કેર	
સેન્ટરમાં	 ફેરવવામાં	આવી	 હતી.	આ	સેન્ટર	 મારફતે	અદારી	
ફાઉન્ડશેન	ેદદશીઓન	ેબડેસ,	પોરરયકુ્ત	આહાર	અન	ેઅન્ય	મકેડકલ	
સુપવધાઓ	પ્રદાન	કરી	હતી.

મહત્વનાં	આવશયક	સાધનોને	પસંગાપોર,	સાઉદી	અરેપબયા,	
થાઇલેન્ડ	અને	દુબઈથી	આયાત	કરવા	માટે	અદારી	ગ્ૂપે	તેમના	
વૈપશ્ક	વયાપારી	સંબંધો	અને	લોપજક્સટકલ	પ્રોવેસને	કામે	લગાડ્ા	
હતા.	આ	સાધનોમાં	ઓક્કસજન	સપલાય	માટે	40થી	વધુ	ISO	
ક્રાયોજેપનક	કન્ટેઇનસ્ણ,	100થી	વધુ	ઓક્કસજન	બેડસ	ધરાવતી	
હોક્સપટલોને	 સપોટ્ણ	 કરવાની	 ક્ષમતા	 ધરાવતા	 20	ઓક્કસજન	
પલાન્્ટસ,	120	ઓક્કસજન	કોન્સન્ટ્ેટસ્ણ	અને	5000	ઓક્કસજન	
પસપલન્ડસ્ણનો	સમાવેશ	થાય	છે.

મહામારીનો	સામનો	કરવા	માટે	રાજયના	ંમકંદરો	પર	ગજુરાત	

સપેવશ્યલ સટોરી

સરકારની	 મદદ	 માટે	
આગળ	આવયા	ંહતા.ં	શ્ી	
સોમનાથ	મકંદર	 ટ્સટે	 પ્રભાસ	
પાટરના	કોમયપુનટી	હેલથ	સને્ટરમાં	
ઓક્કસજન	પલાન્ટ	સથાપપત	કરવા	માટે	
રૂ.50	લાખનુ	ંદાન	કયુું	હતુ.ં	એક	અહેવાલ	
મજુબ,	આ	પલાન્ટ	દરરોજ	લગભગ	51	ઓક્કસજન	
પસપલન્ડરો	આપતો	 હતો.	 તે	 પસવાય,	 ટ્સટે	 રાજય	
સરકારન	ેપોતાનુ	ંલીલાવતી	ભવન	પર	કોપવડ	કેર	ફેપસપલટી	
તરીકે	કાય્ણરત	કરવા	માટે	આપી	દીધુ	ંહતંુ.	અન્ય	કેટલાક	અહેવાલો	
પ્રમાર,ે	શ્ી	સોમનાથ	મકંદર	ટ્સટ	મહામારી	દરપમયાન	જરૂરતમદંોની	
મદદ	માટે	રસોડુ	ંઅન	ેકટકફન	સપવ્ણસ	પર	ચલાવ	ેછે.		

વડોદરાનુ	ંબાપસ	(BAPS)	સવામીનારાયર	મકંદર	પર	કોરોના	
મહામારીનો	સામનો	કરવા	માટે	ગજુરાત	સરકારની	મદદે	આવયંુ	
હતુ.ં	તઓેએ	પોતાના	યજ્પરુર	સભાગૃહન	ેકોપવડ-19	ફેપસપલટીમાં	
ફેરવી	નાખંયંુ,	જમેાં	કોરોનાથી	સકં્રપમત	થયલેા	દદશીઓની	સારવાર	
માટે	500	બડેસ,	પલપવિડ	ઓક્કસજન	ટેંકસ	અન	ેપાઈપડ	ઓક્કસજન	
લાઇન્સ	 જેવી	ઓક્કસજન	 સુપવધાઓ,	આઇસીયુ	 બેડસ	અને	
વકે્ન્ટલેટસ્ણ	જવેી	સપુવધાઓ	છે.	આમ,	કોરોના	વાઇરસના	વધી	
ગયલેા	 વયાપન	ે પનયપંત્રત	કરીન	ેતને	ે રોકવા	માટે	ગજુરાત	ેએક	
સવાુંગી	અપભગમ	અપનાવયો,	જમેાં	મોટા	ંકોપયોરેટ	હાઉપસસ	અને	
રાજયના	ંમકંદરોની	પર	મદદ	લવેામા	ંઆવી.	તનેા	પકરરામ,ે	
ગજુરાત	કોપવડ-19ની	બીજી	લહેરને	કારર	ેઊભી	થયલેી	
મુશકલેીઓને	અપતક્રમીને	 ઝડપથી	 કરકવર	 થવામાં	
સફળ	રહ્	ંછે.	•
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એસ.ટી. વિભાગને રૂ.43 કરોડનાં વિકાસકા્યપોની ભેટ
કોરોના કાળમાં એસ.ટી. વનગમ બન્યું લોકસેિાનું માધ્યમ

ગુજરાતે	 સામાન્ય-મધયમવગશીય-ગરીબ	 માનવીઓ	માટેના	
પકરવહન	સવેા	માધયમ	એસ.ટી.ના	બસ	મથકોન	ેઅદ્તન	એરપોટ્ણ	
જેવા	સુપવધાસભર,	સુઘડ	બસપોટ્ણ	તરીકે	 પવકસાવીને	એક	નવું	
મોડલે	દેશમાં	પ્રસથાપપત	કયુ્ણ	છે.	ગજુરાતના	એસ.ટી.	પવભાગ	દ્ારા	
સમયની	સાથે	પોતાનામાં	પકરવત્ણન	લાવીને	પોતાની	સેવાને	શ્ેષ્ઠ	
બનાવવાનો	સફળ	પ્રયત્ન	કયયો	છે.	રાજયની	એસ.ટી.	બસ	સવેાઓ	
વાપરક્જયક	ગપતપવપધ	 માટે	 નપહં	 પર	લોકસેવાનું	 માધયમ	છે.	
રાજયના	 તમામ	 પવસતારો	અને	 મહત્મ	નાગકરકો	સુધી	આજે	
ગુજરાતની	એસ.ટી.બસ	સેવા	પહોચે	છે.	આજે	એસ.ટી.બસના	
બેડામાં	સુપવધાસભર	વોલવો,	સલીપર	કોચ,	જી.પી.એસ.	પસપસટમ	
સાથેની	 બસ	 સેવાઓ	અને	અદ્તન	બસપોટ્ણ	 પ્રજાની	 સેવામા	ં
મૂકવામાં	આવયા	છે.		મુખયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઈ	 રૂપારીએ	
તાજેતરમાં	રાજયના	પવપવધ	પવસતારોમાં	આઠ	નવાં	બસ	સટેશન,	
એક	એસ.ટી.	વક્ફશોપના	મળીને	કુલ	રૂ.	ર૮.ર૦	કરોડનાં	કામોનાં	
લોકાપ્ણર	કયાું	હતાં.	આ	ઉપરાંત,	તેમરે	કુલ	રૂ.	૧પ.પર	કરોડના	
ખચજે	પનમા્ણર	થનારા	પાંચ	ડેપો	વક્ફશોપનું	ઇ-ખાતમુહૂત્ણ	કયુું	હતું.	

ગાંધીનગર	 ખાતે	 યોજાયેલા	 આ	 વચયુ ્ણઅલ	 કાય્ણક્રમમાં	
મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	જરાવયું	હતું	કે,	ખાનગી	
ટ્ાવેલસ	સેવાઓ	નફાકારક	રૂટ	પર	જ	પોતાના	રૂટ	ચલાવતી	
હોય	છે	જયાર	ેએસ.ટી	પનગમ	નફા	કે	નુકસાનનો	પવચાર	કયા્ણ	
પવના	રાજયના	દરેક	ગામને	જોડીને	ઓછામાં	ઓછી	રોજની	એક	
ટ્ીપ	ગામને	મળે	અને	ગરીબ,	સામાન્ય	માનવીને	કનેક્કટપવટીની	
સુપવધા	મળે	તે	રીતે	કાય્ણરત	છે.	

મખુયમતં્રીશ્ીએ	એમ	પર	કહ્	ંકે,	રાજયના	લાખો	પવદ્ાથશીઓને	
૮૦	 ટકા	 કન્સેશન	 પાસ	આપીને	 તેમને	અભયાસ	 પ્રવૃપત્	 માટે	
અવર-જવર	અને	 ભાપવ	 કારકીદશી	 ઘડતરમાં	 એસ.ટી.	 પનગમ	
મહત્વનું	પ્રદાન	કરે	છે.	

એટલું	જ	નપહ,	ગરીબ	પકરવારોને	લગ્ન	જેવા	પ્રસંગોએ	અન્ય	
વાહતુક	 વાહનો-ટ્ક	 વગેર ેમાં	 જાન	 લઇને	 જતાં-આવતાં	
અકસમાતનો	ભોગ	ન	બને	તે	માટે	આવા	લગ્ન	પ્રસંગે	રાહત	દરે	
બસ	આપવા	 સપહત	 કદવયાંગ,	 વૃદ્ધો,	 સામાન્ય	 માનવી	 સૌને	
સુપવધાસભર	યાતાયાતનો	શ્ેષ્ઠ	પવકલપ	એસ.ટી	બની	રહી	છે.

મુખયમંત્રીશ્ીએ	જરાવયું	હતું	કે,	ગુજરાતમાં	૯૯	ટકા	ગ્ામીર	
પવસતારો	એસ.ટી.	સેવાથી	જોડાયેલા	છે.	૧૬	કડપવઝન,	૧રપ	બસ	
ડેપો,	૧૩પ	બસમથકો	અને	૧પપ૪	પીક	અપ	સટેન્ડ	તેમજ	૮પ00	
બસો	દ્ારા	૭પ૦૦	શેડયુલ	ટ્ીપથી	રોજના	૩પ	લાખ	કક.પમ.	બસ	
સચંાલનથી	રપ	લાખ	લોકોન	ેએસ.ટી.	સવેાઓનો	લાભ	મળી	રહ્ો	
છે.	એટલું	જ	નપહ,	મહારાષ્ટ્ર,	રાજસથાન,	મધયપ્રદેશ,	દીવ-દમર	
જેવા	પડોશી	રાજયો-પ્રદેશોમાં	પર	ગુજરાત	એસ.ટી.ની	સેવાઓ	
ઉપલબધ	બનાવી	છે.	

શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	કોરોના	સંક્રમર,	વાવાઝોડું,	પૂર	કે	
અન્ય	કોઇ	પર	કુદરતી	આફતોમાં	લોકોન	ેસલામત	સથળે	સથળાતંર	
કરવા	કે	પહોચાડવામાં	એસ.ટી.	પનગમ	અને	તેના	કમ્ણયોગીઓની	
સેવા	પરાયરતાને	અપભનંદન	આપી	પબરદાવયા	હતા.	

આ	કમ્ણયોગીઓએ	કોરોનાકાળમાં	પર	એસ.ટી.	સેવાઓ	કે	
પ્રવૃપત્ઓ	અટકવા	દીધી	નથી	અને	ઇનહાઉસ	બસ	બોડી	પનમા્ણર	
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કરવાના	તેમજ	કરકસરયુકત	ઇંધર	સંચાલન	જેવા	એવોડઝ્ણ	પર	
મેળવયા	છે	તેની	તેમરે	સરાહના	કરી	હતી.

મુખયમંત્રીશ્ીએ	ગાધંીનગરથી	વીકડયો	 કોન્ફરન્સ	દ્ારા	જ	ેબસ	
મથકોનાં	લોકાપ્ણર	કયાું	તેમાં	સબંપંધત	કાય્ણક્રમ	સથળે	નાયબ	મખુયમતં્રીશ્ી	
સપહત	રાજય	મતં્રીમડંળના	મતં્રીશ્ીઓ	પર	જોડાયા	હતા.	

તદઅનસુાર,	દહેગામ	બસમથક	લોકાપ્ણરમા	ંનાયબ	મખુયમતં્રી	
શ્ી	નીપતનભાઇ	પટેલ,	સારંદ	ખાતે	મંત્રી	શ્ી	પ્રદીપપસંહ	જાડેજા,	
લીમડીમાં	રાજય	મંત્રી	શ્ી	બચુભાઇ	ખાબડ,	સંતરામપુરમાં	મંત્રી	
શ્ી	ઇશ્રપસંહ	પટેલ,	પાલનપુરમાં	મંત્રી	શ્ી	કદલીપકુમાર	ઠાકોર,	
પીપળાવમાં	 મંત્રી	 શ્ી	 કૌપશકભાઇ	 પટેલ	 તેમજ	 વાઘોકડયામા	ં
રાજયમંત્રી	 શ્ી	 યોગેશભાઇ	 પટેલ	અને	અરવલ્ીના	 ડેમાઇમા	ં
રાજયમંત્રી	શ્ી	રમરભાઇ	પાટકર	તથા	ભાવનગર	ડેપો	વક્ફશોપ	
લોકાપ્ણરમા	ંમતં્રી	શ્ી	જવાહરભાઇ	ચાવડા	જોડાયા	હતા.	સમગ્તયા	
મુખયમંત્રીશ્ીએ	રૂ.	ર૮.ર૦	કરોડના	ખચજે	તૈયાર	થયેલાં	આ	બસ	
મથકોનાં	ઇ-લોકાપ્ણર	કયાું	હતાં.	

આ	ઉપરાંત	રૂ.	૧પ.પર	કરોડના	કુલ	ખચજે	 પનમા્ણર	થનારા	
પાંચ	 એસ.ટી.	 ડેપો	 વક્ફશોપના	 જે	 વચયુ ્ણઅલ	 ખાતમુહૂત ્ણ	
મુખયમંત્રીશ્ીએ	કયાું	તેમાં	કાય્ણક્રમ	સથળોએ	દ્ારકામાં	રાજયમંત્રી	
શ્ી	ધમજેન્દ્પસંહ	જાડેજા,	મોરબીમાં	મંત્રી	શ્ી	સૌરભભાઇ	પટેલ,	
વાંકાનેરમાં	મંત્રી	શ્ી	કુંવરજીભાઇ	બાવપળયા,	પવરપુરમાં	મંત્રી	શ્ી	
જયેશભાઇ	રાદકડયા	અને	સરધારમાં	મંત્રી	શ્ી	આર.	સી.	ફળદુ	
ઉપક્સથત	રહ્ા	હતા.	

વાહનવયવહાર	 મંત્રી	 શ્ી	આર.સી.	 ફળદુએ	 સરધારથી	
કાય્ણક્રમને	સબંોપધત	કરતા	ંજરાવયંુ	હતુ	ંકે,	એસ.ટી.	પનગમ	ે૧ર૦૦	
કરોડ	રૂપપયાના	ખચજે	પપ૦૦	બસો	પ્રજાજીવનમાં	યાતાયાત	માટે	
મૂકેલી	છે	તથા	૮	હજાર	બસો	ગ્ામીર	ક્ષેત્રને	આવરી	લે	છે.	તેમરે	
જરાવયંુ	 કે,	 એસ.ટી.	 પનગમના	 ૪૪	 હજાર	 કમ્ણયોગીઓએ	
કોરોનાના	કપરા	કાળમાં	પર	એસ.ટી.	સેવાઓ	કોરોના	પનયંત્રર	
ગાઇડ	લાઇન્સના	પાલન	સાથે	ચાલુ	રાખીને	પ્રજાવગયોની	સેવાનું	
દાપયતવ	પનભાવયું	છે.	શ્ી	આર.	સી.	ફળદુએ	કહ્ં	કે	રાજયમાં	જે	
સથળોએ,	તાલુકાઓમાં,	જૂનાં	અને	જજ્ણકરત	બસમથકો	હતાં	તયાં	

સપુવધાસભર	બસમથકો	બનાવવાની	વયાપક	કામગીરી	છેલ્ા	ંત્રર	
વર્ણથી	પનગમે	ઉપાડી	છે.	

આ	 લોકાપ્ણર-ખાતમુહૂત્ણ	 અવસર	ે ગાંધીનગરથી	 વાહન	
વયવહારના	અપધક	 મુખય	 સપચવ	શ્ી	 કમલ	 દાયાની,	એસ.ટી.	
પનગમના	એમ.ડી.	શ્ી	હૈદર,	જનરલ	મેનેજર	શ્ી	જેઠવા	સપહતના	
અપધકારીઓ	તમેજ	કાય્ણક્રમ	સથળોએ	સથાપનક	ધારાસભયો,	પજલ્ા-
તાલુકા	પ્રમુખો,	પદાપધકારીઓ	જોડાયા	હતા.	

દહેગામ
દહેગામ	ખાતે	રૂપપયા	૬	કરોડના	ખચજે	પનમા્ણર	પામેલા	બસ	

સટેશનનુ	ંનાયબ	મખુય	મતં્રી	શ્ી	નીપતનભાઇ	પટેલ	ેલોકાપ્ણર	કરતા	ં
જરાવયું	 હતું	 કે,	 રાજયના	 નાગકરકોની	 સલામત	 યાતાયાતની	
સુપવધાઓ	પૂરી	પાડી	અદ્તન	પકરવહન	સેવાઓ	પૂરી	પાડવા	
રાજય	 સરકારે	 મક્મ	 કરીને	 સમયબધધ	આયોજન	 કયુ્ણ	 છે.	
પ્રવત્ણમાન	યગુમા	ંટેકનોલોજીના	માધયમથી	એસ.ટી.ની	સપુવધાઓ	
સપહત	 નવીન	 બસો	 દ્ારા	 મુસાફરોને	 પકરવહન	 સેવાઓ	 પૂરી	
પાડવામાં	આવી	રહી	છે	જેનો	મહત્મ	ઉપયોગ	નાગકરકો	કરી	
રહ્ા	છે.	દહેગામ	બસ	સટેશન	ખાતથેી	દરરોજ	અદંાજીત	૧૦	હજાર	
કરતાં	વધુ	નાગકરકો	પોતાના	કામ	અથજે	અવરજવર	કરે	છે.

નાયબ	મુખયમંત્રીશ્ીએ	જરાવયું	હતું	કે,	રાજયમાં	 પનયપમત	
રીતે	૨૫	લાખ	જેટલા	લોકો	બસ	પકરવહનની	સુપવધાનો	ઉપયોગ	
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કરે	છે.	આટલી	મોટી	સંખયામાં	
ર ાજયન ા 	 ન ાગ કરક ો 	 બસ	
સુ પવધાનો	 ઉપયોગ	 કરતા	
હોવાથી	 તેમને	 ઉત્મ	 પ્રાથપમક	
સુપવધાઓ	 મળી	 રહ	ે તે	 માટે	
રાજય	 સરકાર	 દ્ારા	 અદ્તન	
સુપવધા	 સજ્જ	 બસ	 સટેશનોનું	
પનમા્ણર	કરવામાં	આવી	રહ્ં	છે.	

આગામી	પાંચ	વર્ણમાં	રાજયના	તમામ	તાલુકાનાં	બસ	સટેશનો	
સુપવધાજનક	બનાવવાનું	આયોજન	રાજય	સરકારે	કયુું	છે.	

દહેગામ	ખાત	ેપનમા્ણર	કરવામા	ંઆવલેા	બસસટેશનમા	ંઅદ્તન	
સુપવધાવાળા	મુસાફરો	માટેની	બેઠક	 વયવસથા	સાથેનો	 વેઇકટંગ	
હોલ,	સટુડન્ટ	પાસ	–	કટકકટ	રૂમ,	એ.ટી.એસ.-	એ.ટી.આઇ	રૂમ,	
કંટ્ોલ	રૂમ,	કેન્ટીન,	વોટર	રૂમ,	સટોલ	કમ	શોપ,	લેડીઝ	રેસટ	રૂમ	
(શૌચાલય	 સપહત),	 શૌચાલય,	 પવકલાંગ	 વયપક્તઓ	માટે	 સપે.	
પ્રકારના	શૌચાલય	તથા	સલોપીંગ	રેમપસની	સુપવધા	સપહત,	રેસટ	
રૂમ	જેવી	સુપવધાઓ	આપવામાં	આવી	છે.

આ	પ્રસંગે	દહેગામના	ધારાસભય	શ્ી	બલરાજપસંહ	ચૌહાર,	
પજલ્ા	કલેકટર	શ્ી	ડા્ણ.	કુલદીપ	આય્ણ	સપહત	એસ.ટી.	પનગમના	
કમ્ણચારીઓ	અને	નાગકરકો	ઉપક્સથત	રહ્ા	હતા.	

સરધાર 
સરધાર	ખાતે	 યોજાયેલા	એસ.ટી.	બસસટેશનના	ખાતમુહૂત્ણ	

પ્રસંગે	ઉપક્સથત	રાજયના	કૃપર	અને	વાહન	વયવહાર	મંત્રી	શ્ી	
આર.સી.ફળદુએ	 વાહન	 વયવહાર	 પનગમના	 ૪૪	 હજાર	
કમ્ણચારીઓન	ેકોરોનાના	કપરા	સમયમા	ંપર	યાતાયાતની	સપુવધા	
જાળવી	રાખવા	બદલ	અપભનદંન	આપયા	હતા.	મતં્રીશ્ીએ	રાજકોટ	
એસટી	 પવભાગ	દ્ારા	સરધાર	ખાતે	 રૂ.	૯૮.૧૯	લાખના	ખચજે	
બાંધવામાં	આવનાર	નવા	બસસટેશનનું	ખાતમુહૂત્ણ	કયુું	હતું.આ	
કાય્ણક્રમમાં	 ધારાસભય	 શ્ી	 લાખાભાઈ	 સાગકઠયા,	 સથાપનક	
અગ્રીઓ	તથા	મોટી	સંખયામાં	ગ્ામજનો	જોડાયા	હતા.

વિરપુર
પવરપુર	બસ	સટેશનના	ઇ-ખાતમુહૂત્ણ	કાય્ણક્મમાં	અન્ન	અને	

નાગકરક	પુરવઠા	મંત્રી	શ્ી	જયેશભાઇ	રાદકડયાએ	જરાવયું	હતું	
કે,	 ગુજરાતમાં	 એસ.ટી.	 પનગમ	 દ્ારા	 સેવાઓ	અને	 સવલતો	
વધારવામાં	આવી	છે.	ગુજરાત	સરકારની	મુસાફરો	માટે	સવલતો	
અને	સેવાઓ	વધારવાની	કકટબદ્ધતાના	ભાગરૂપે	પવરપુરમાં	પર	
એસ.ટી.ના	મુસાફરોને	નવા	બસસટેશનમાં	પવપવધ	સગવડો	મળી	
રહેશે.	પવરપુર	જલારામબાપાની	પપવત્ર	ભૂપમ	પવરપુરનું	આ	નવું	
બસ	સટેશન	અહીં	આવતા	પ્રવાસીઓને	પર	ઉપયોગી	બનશે.	

આ	પ્રસંગે	પજલ્ા	રાજકોટ	ડેરીના	ચેરમેન	શ્ી	ગોરધનભાઈ	
ધામેપલયા,	 સથાપનક	 અગ્રીઓ	 તથા	 એસ.ટી.	 પવભાગના	
અપધકારીઓ	ઉપક્સથત	રહ્ા	હતા.

મોરબી
મોરબી	બસસટેશન	ખાતે	૫.૫	કરોડ	રૂપપયાના	ખચજે	નવપનમા્ણર	

પામનાર	બસ	પોટ્ણનુ	ંખાતમહુતૂ્ણ	ઊજા્ણ	મતં્રી	શ્ી	સૌરભભાઇ	પટેલની	
ઉપક્સથપતમાં	 તેમજ	 ૪.૫	 કરોડના	 ખચજે	 નવપનમા્ણર	 પામનાર	
વાકાંનેર	 બસસટશેનનું	 ખાતમુહૂત્ણ	 પારી	 પુરવઠા	 મંત્રી	 શ્ી	
કુંવરજીભાઇ	બાવપળયાની	ઉપક્સથપતમાં	કરવામાં	આવયું	હતું.	

ઊજા્ણમંત્રી	શ્ી	સૌરભભાઇ	પટેલે	જરાવયું	હતું	કે,	મુખયમંત્રી	
શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીના	નતેૃતવ	હેઠળની	સરકારે	મોરબી	પજલ્ાન	ે
અનેક	પ્રોજેકટ	હેઠળ	કરોડો	રૂપપયાની	ગ્ાન્ટની	ફાળવરી	કરી	છે.	
સરકાર	જે	વચન	આપે	છે	તેને	પૂરાં	પર	કરે	છે.	પવકાસ	એ	સતત	

સુવિધા

økwshkík ૧૬ જૂન, ૨૦૨૧30



ચાલતી	પ્રપક્રયા	છે.	સરકાર	પ્રજાની	અપેક્ષા	પ્રમારે	આગળ	વધી	
રહી	છે.	

	આ	પ્રસંગે	મોરબીના	ધારાસભય	શ્ી	પબ્જેશભાઇ	મેરજાએ	
જરાવયું	હતું	કે,	મોરબીમાં	અતયાધુપનક	સુપવધાઓ	સાથે	નવું	બસ	
સટેશન	પનમા્ણર	પામશે.	રાજય	સરકારે	છેલ્ા	છ	મપહનામાં	૫૫૦	
કરોડ	રૂપપયાનાં	કામોને	મંજૂરી	આપી,	તે	બદલ	રાજય	સરકારનો	
આભાર	વયક્ત	કયયો	હતો.	વાંકાનેર	ખાતેથી	પારી	પુરવઠા	મંત્રી	
શ્ી	 કુંવરજીભાઇ	 બાવપળયા	 ઉપરાંત	 સાંસદ	 શ્ી	 મોહનભાઇ	
કુંડાકરયા	પર	ઉપક્સથત	રહ્ા	હતા.	

	
પાલનપુર

પાલનપુર	ખાતે	 રૂ.	
૩.૬૩	 કરોડના	ખચ્ણથી	
બ ાં ધવ ામ ાં 	 આવેલ ા	
સુ પવધ ાયુક્ત	 નવીન	
બસસટશેનનું	 લોકાપ્ણર	
ક ર ત ાં 	 મં ત્ર ી 	 શ્ ી	
કદલીપક ુમાર	 ઠાકોર ે	

જરાવયું	હતું	કે,	બસોમાં	લોકોને	સારી	પકરવહન	સુપવધા	પ્રાપત	
થાય	તે	માટે	નવી	અને	પમની	બસ	સપહત	એ.સી.	બસ	એસ.ટી.	
પનગમ	દ્ારા	ચલાવવામાં	આવે	છે.	આ	પ્રસંગે	બનાસકાંઠા	સાંસદ	
શ્ી	 પરબતભાઇ	 પટેલ,	 રાજયસભા	 સાંસદ	 શ્ી	 કદનેશભાઇ	
અનાવકડયા,	 સથાપનક	અગ્રીઓ,	એસ.ટી.ના	 અપધકારીઓ-
કમ્ણચારીઓ	સપહત	નાગકરકો	ઉપક્સથત	રહ્ા	હતા.

ભાિનગર
ભાવનગર	ખાતે	રૂા.	૨૨	કરોડના	ખચજે	તૈયાર	થયેલ	ડેપો-	

વક્ફશોપનુ	ંપર	મખુયમતં્રીશ્ીના	હસતે	ઇ-	લોકાપ્ણર	કરવામાં	આવયું	
હતું.	આ	 પ્રસંગે	 ભાવનગરમાં	 ઉપક્સથત	 પ્રવાસન	 મંત્રી	 શ્ી	
જવાહરભાઈ	ચાવડાએ	જરાવયું	હતું	કે,	એસ.ટી.	 પવભાગ	દરેક	
સમયે	અને	સંકટમાં	નાગકરકોની	પડખે	રહી	છે	અને	આગામી	
સમયમાં	પર	તે	પોતાની	જનસેવાનું	કાય્ણ	સતત	ચાલુ	રાખશે.	આ	

પ્રસંગે	 ધારાસભય	 શ્ી	 જીતુભાઇ	
વ ા ઘ ા ર ી , 	 મે ય ર 	 શ્ ી મ ત ી	
કીપત્ણબાળાબહેન	દાપરધકરયા,	કલકેટર	
શ્ી	 ગૌરાંગ	 મકવારા,	 એસ.ટી.	
પવભાગના	કમ્ણચારીઓ-અપધકારીઓ	ઉપક્સથત	રહ્ાં	હતાં.	

અમદાિાદ
અમદાવાદના	 સારંદ	 તાલુકાના	 નગરજનોની	 પકરવહન	

સપુવધા	અન	ેસખુાકારીમા	ંવધારો	કરવા	મખુયમતં્રી	શ્ી	પવજયભાઈ	
રૂપારી	દ્ારા	સારંદ	બસસટેશનનું	ઇ-	લોકાપ્ણર	કરવામાં	આવયું	
હતું.	 રૂ.4.21	કરોડના	ખચજે	તૈયાર	થયેલા	નવીન	બસસટેશનના	
લોકાપ્ણર	પ્રસંગે	ગૃહ	રાજયમંત્રી	શ્ી	પ્રદીપપસંહ	જાડેજા	ઉપક્સથત	
રહ્ા	હતા.

ગૃહ	 રાજયમંત્રી	શ્ી	 પ્રદીપપસંહ	જાડેજાએ	જરાવયું	 હતું	 કે,	
અમદાવાદ	પજલ્ાનો	સારંદ	તાલુકો	ઝડપથી	પવકાસની	ગપત	ભરી	
રહ્ો	છે.	ઓટોમોબાઇલ	હબથી	લઈ	બહઆુયામી	પવકાસમા	ંસારદં	
તાલકુાએ	દોટ	માડંી	છે	જ	ેસમગ્	અમદાવાદ	પજલ્ા	માટે	ગૌરવની	
બાબત	છે.	આ	નવા	બસસટેશનથી	દરરોજ	15	હજાર	મુસાફરોની	
સુખાકારીમાં	વધારો	થશે.	આ	કાય્ણક્રમમાં	ધારાસભય	શ્ી	કનુભાઇ	
પટેલ,	 પજલ્ા	કલેકટર	શ્ી	સંદીપ	સાંગલે,	
પજલ્ા	પવકાસ	અપધકારી	શ્ી	અરર	મહેશ	
બાબુ	 અને	 સારંદ	 તાલુકાના	 અગ્રીઓ	
ઉપક્સથત	રહ્ા	હતા.
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દાહોદ

દાહોદ	પજલ્ાનાં	લીમડી	ખાત	ેરૂ.	૨.૧૭	કરોડના	ખચજે	બનલેા	
બસસટેશનના	 લોકાપ્ણર	 પ્રસંગ	ે ઉપક્સથત	 રહેલા	 રાજયમતં્રી	 શ્ી	
બચભુાઈ	ખાબડ	ેજરાવયુ	ંહતુ	ંકે,	રાજય	સરકાર	હરહંમેશ	છેવાડાના	
માનવીન	ેલક્ષમા	ંરાખીન	ેપવકાસકાયયો	કરે	છે.	દાહોદના	લીમડી	ખાત	ે
નવપનપમ્ણત	 બસસટેશનથી	અહીંના	 મસુાફરો	 માટે	 મોટી	 સપુવધા	
ઉપલબધ	થશ.ે	પવદ્ાથશીઓ	માટે	અહીં	રાહતદરના	પાસ	ઉપલબધ	છે	
જ	ેતમેન	ેઅભયાસમા	ંઆગળ	વધવા	સહાયરૂપ	બનશ.ે	આ	પ્રસગંે	
પજલ્ા	પચંાયતના	પ્રમખુ	સ	ુશ્ી	શીતલ	વાઘલેા,	કલકેટર	શ્ી	પવજય	
ખરાડી,	 ગોધરા	એસટી	 પવભાગના	અપધકારી	 શ્ી	 કડંડોર,	 પૂવ્ણ	
ધારાસભય	શ્ી	મહેશભાઇ	સપહતના	અગ્રીઓ	ઉપક્સથત	રહ્ા	ંહતા.	

મહીસાગર

મહીસાગર	 પજલ્ાના	સંતરામપુર	ખાતે	 રૂા.૪.૪૦	કરોડના	
ખચજે	નવપનપમ્ણત	બસસટેશનનુ	ંમખુયમતં્રી	શ્ી	પવજયભાઈ	રૂપારીએ	
ઇ	લોકાપ્ણર	કયુું	હતું.	આ	લોકાપ્ણર	પ્રસંગે	લુરાવાડા	ખાતે	હાજર	
રહેલાં	વાહન	વયવહાર	રાજય	મંત્રી	શ્ી	ઇશ્રપસંહ	પટેલે	જરાવયું	
હતું	કે	આ	નવા	બસસટેશનથી	દૈપનક	૬૦૦	ટ્ીપોના	સંચાલન	સાથે	
૧૦,૦૦૦	પ્રવાસીઓન	ેલાભ	મળશ.ે	બસસટેશનમા	ંબઠેક	વયવસથા,	
કૅન્ટીન,	પાસ્ણલ	રૂમ,	વોટર	રૂમ,	વેઇકટંગ	રૂમ,	શૌચાલય,	પવપવધ	
સટોલ	 સપહત	અનેક	 સગવડોથી	 સજ્જ	નવપનપમ્ણત	 બસસટેશન	
સંતરામપુર	નગર,	તાલુકા	સપહત	અન્ય	પવસતારના	યાપત્રકો	માટે	
આશીવા્ણદરપ	પનવડશે.	આ	પ્રસંગે	દાહોદ	સાંસદ	શ્ી	જસવંતપસંહ	
ભાભોર,	 ધારાસભય	 સવ્ણશ્ીઓ	 કુબેરભાઈ	 કડંડોર,જીગ્નેશભાઈ	
સેવક,	પનપમરાબહેન	સુથાર,	પજલ્ા	કલેકટર	શ્ી	આર.બી.બારડ	
સપહત	 પદાપધકારીશ્ીઓ	અપધકારીશ્ીઓ,	એસટી	 પવભાગના	
અપધકારી-	કમશીઓ	ઉપક્સથત	રહ્ાં	હતાં.

િડોદરા

વડોદરા	પજલ્ાના	વાઘોકડયામા	ંરૂ.૨૨૬	લાખના	ખચજે	પનમા્ણર	
થયેલ	અદ્તન	બસસટેશનના	વચયુ્ણઅલ	લોકાપ્ણર	પ્રસંગે	નમ્ણદા	
પવકાસ	રાજય	મતં્રી	શ્ી	યોગશેભાઈ	પટેલ	ેજરાવયંુ	હતુ	ંકે,	સામાન્ય	
માનવીની	સપુવધાસભર	યાતાયાતનો	શ્ષે્ઠ	પવકલપ	એસ.ટી.	પનગમ	
બની	રહી	છે.	આ	કાય્ણક્રમમાં	ધારાસભય	શ્ી	મધુભાઈ	શ્ીવાસતવ,	
પજલ્ા	 પંચાયત	 પ્રમુખ	 શ્ી	 અશોકભાઈ	 પટલે,	 અગ્રીશ્ી	
અપશ્નભાઈ	પટેલ,	કલેકટર	શ્ીમતી	શાપલની	અગ્વાલ,	પજલ્ા	
પવકાસ	 અપધકારી	 શ્ી	 કકરર	 ઝવેરી,	 પદાપધકારીઓ	 અને	
અપધકારીઓ	ઉપક્સથત	રહ્ાં	હતાં.

દ્ારકા
પવકાસ	એ	 રાજય	 સરકારનો	 મંત્ર	 છે,	 કોરોના	 સંક્રમરના	

સમયમાં	છેવાડાના	માનવીને	વધુમાં	વધુ	સુપવધા	મળી	રહે	તે	માટે	
રાજય	સરકાર	સતત	પ્રયત્નશીલ	છે.	દ્ારકા	ખાતે	રૂ.191	લાખના	
ખચજે	તૈયાર	થયેલા	નવા	ડેપો-વક્ફશોપના	ખાતમુહૂત્ણ	પ્રસંગે	રાજય	
મંત્રી	શ્ી	ધમજેન્દ્પસંહ	જાડેજાએ	જરાવયું	હતું	કે,	કોરોના	સંક્રમરના	
સમયમાં	છેવાડાના	માનવીને	વધુમાં	વધુ	સુપવધા	મળી	રહે	તે	માટે	
રાજય	સરકાર	સતત	પ્રયત્નશીલ	છે.	નાગકરકોન	ેઅવર-જવર	માટે	
રાજય	સરકારે	એસ.ટી.	કડપવઝનમાં	પવપવધ	સુપવધાઓ	પવકસાવી	
છે.	વધુમાં	તેમરે	“તાઉ-તે”	વાવાઝોડાના	સમયે	સતત	ખડેપગે	
રહી	કામગીરી	કરવા	બદલ	પજલ્ા	વહીવટી	તંત્રને	અપભનંદન	
પાઠવયા	હતા.	આ	પ્રસંગે	પજલ્ા	કલેકટરશ્ી	ડૉ.નરેન્દ્કુમાર	મીના	
તેમજ	 એસ.ટી.પવભાગના	 ડી.ટી.ઓ.શ્ી	 વી.બી.ડાંગર	 તેમજ	
કમ્ણચારીઓ	ઉપક્સથત	રહ્ા	હતા.	•

સુવિધા
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અરિલ્ીનાં ૬૦ તળાિો િાત્કના પાણીથી ભરાશે
મુખયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઈ	 રૂપારીએ	આકદજાપત	

પવસતાર	 અરવલ્ી	 પજલ્ામાં	 વાત્રક	 જળાશયની	
ઉપરવાસમાં	આવેલા	મેઘરજ,	માલપુર,	મોડાસાને	
ખેતીવાડી	માટે	પસંચાઇની	સુપવધા	આપવા	૧૧૭	
કરોડ	રૂપપયાની	ઉદ્દવહન	યોજનાને	મંજૂરી	આપી	
છે.	આ	યોજના	અતંગ્ણત	મઘેરજના	ં૧૯,	માલપરુના	ં
૩૬	અન	ેમોડાસાનાં	૫	તળાવ	મળી	કુલ	૪૮	ગામોનાં	
૬૦	તળાવો	વાત્રકના	પારીથી	ઉદ્દવહન	પસચંાઇ	મારફતે	
ભરવામાં	આવશે	એટલું	જ	નપહ	પસંચાઇથી	વંપચત	એવા	૪૬૯૫	
એકર	 પવસતારને	 પસંચાઇના	પારીની	બારમાસી	સુપવધા	મળતી	
થશે.	આ	યોજનાથી	મેઘરજ	અને	માલપુર	તાલુકાના	આકદજાપત	
પવસતારના	ખેડૂતને	આપથ્ણક	સધધરતા	પર	પ્રાપ્ત	થશે.

મુખયમંત્રીશ્ીએ	રાજયના	૧૪	પજલ્ાઓમાં	૫૪	તાલુકાના	
આકદજાપત	પવસતારોમાં	વસવાટ	કરતા	વનબંધુઓને	પસંચાઇના	
પારી	તથા	પીવાના	પારીની	ઉપલક્બધ	માટે	ચાર	વર્ણમાં	રૂપપયા	
6642	કરોડના	માતબર	ખચજે	નાની	મોટી	૧૬૪૪	યોજનાઓ	
મારફત	કુલ	૫,૪૩,૦૬૭	એકર	જમીનમાં	પસંચાઇની	સવલત	
પૂરી	પાડવાની	પનરા્ણયકતા	દશા્ણવતા	આકદજાપત	કલયારની	નેમ	
રાખી	છે.

રાજયના	૧૪	પજલ્ાઓ	સાબરકાંઠા,	બનાસકાંઠા,	અરવલ્ી,	
દાહોદ,	પચંમહાલ,	છોટાઉદેપરુ,	મહીસાગર,	સરુત,	ભરૂચ,	નમ્ણદા,	
ડાંગ,	તાપી,	નવસારી	અને	વલસાડ	પજલ્ાના	પ૪	તાલુકાઓમાં	
આકદજાપત	 પવસતારો	મોટાભાગે	ઊંચાઇવાળા	લેવલે	 કે	 ડુંગરાળ	
પવસતારમાં	વસેલા	છે.	

મુખયમંત્રીશ્ીએ	આ	 પવસતારોમાં	 પસંચાઇના	 પારી	 માટેની	
સમસયા	વારંવાર	ઉપક્સથત	થતી	હોવાથી	તેના	 પનરાકરર	માટે	
સવંદેનશીલ	અપભગમ	અપનાવી	વર્ણ	૨૦૧૬	થી	૨૦૨૦	ના	ચાર	
વર્ણ	દરમયાન	નાની	પસચંાઇ	યોજનાઓ	હાઇલવેલ	કેનાલ,	નાના-
મોટા	ચેકડેમો,	પલફટ	ઇકરગેશન	સકીમ	તથા	ઉદ્દવહન	પસંચાઇ	
યોજનાના	ંકામો	મોટાપાય	ેહાથ	ધરવા	સબંપંધત	પવભાગોન	ે
પ્રેકરત	કયા્ણ	છે.	

તદનુસાર,	મુખયતવે	૧૩	મોટી	ઉદ્દવહન	પસંચાઇ	
યોજનાઓ,	૩૪૪	પલફટ	ઇકરગશેન	સકીમ	ર૩૮	નાની	
મોટી	પસંચાઇ	યોજનાઓ,	૪૩૨	નાના	મોટા	ચેકડેમો	
તેમજ	 ૬૧૭	 અનુશ્વર	 તળાવોમાંથી	 વનબંધ	ુ
પવસતારોની	૫,૪૩,૦૬૭	એકર	જમીનને	પસંચાઇનો	
લાભ	પહોંચાડવાની	પવપવધ	યોજનાઓ	પ્રગપતમાં	કે	
પૂર્ણતાના	તબક્ે	છે

મખુયમતં્રીશ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	આવા	વનબધંુ	

પવસતારમાં	પસંચાઇના	પારીની	સુપવધા	માટે	હવે	વધુ	
એક	 સંવેદનાપૂર્ણ	 અપભગમ	 દશા્ણવીને	 મધય	
ગુજરાતના	અરવલ્ી	 પજલ્ાના	મેઘરજ	અને	
માલપુર	 તાલુકાને	 હકરયાળા	 બનાવવા		
રૂ.	 ૧૧૭.૧૩	 કરોડની	 ઉદ્દવહન	 પસંચાઇ	
યોજનાને	મંજૂરી	આપી	છે.	
અરવલ્ી	 પજલ્ામાં 	 આવેલા	 વાત્રક	

જળાશયમાં	 પારીની	 ઉપલક્બધ	 હોવા	 છતાં	આ	
પવસતારમાં	 પસંચાઇ	માટે	પૂરતું	પારી	આપી	શકાતું	ન	હતું.	

મૂલતઃ	આ	પવસતાર	ડુંગરાળ	હોવાથી	વરસાદી	પારી	નદીમાં	વહી	
જાય	છે	અને	પસંચાઇ	કે	પીવાના	પારીની	સમસયા	રહે	છે.	

શ્ી	 પવજયભાઈ	 રૂપારીના	આ	 પનર્ણયને	 પકરરામે	 મેઘરજ	
માલપુર	અને	મોડાસા	તાલુકાના	કુલ	મળીને	૪૮	ગામોને	પલફટ	
ઇકરગેશનથી	પસંચાઇ	અને	પીવાના	ઉપયોગ	માટે	પારી	મળતું	
થશે.	એટલું	જ	નહીં	ખેડૂતો	કપાસ,	તુવેર,	ઘઉં,	મકાઈ	જેવા	પાક	
માટે	પૂરતું	પારી	મેળવીને	વધુ	પાક	ઉતપાદનથી	વધુ	આવક	રળી	
શકશે.	આ	ઉપરાંત	ખેડૂતોને	હવે	ઉનાળામાં	પર	પાક	લેવાની	
સરળતા	થશ	ેઅન	ેપશપુક્ષીઓ	તથા	માનવ	વસતીન	ેપીવાનુ	ંપારી	
પર	પયા્ણપ્ત	માત્રામાં	મળતું	થશે.

મુખયમંત્રીશ્ી	દ્ારા	સાબરકાંઠા	પજલ્ામાં	સુજલામ્	સુફલામ્	
યોજના	અંતગ્ણત	જલુંદ્ાથી	કોજર	ડેમ	થઇ	પહંમતનગર	તાલુકાના	
રાયગઢ	સધુીની	ઉદ્દવહન	પસચંાઇ	યોજનાની	રૂ.૨૩૪.૩૭	કરોડની	
મજૂંરી	આપવામા	ંઆવી	છે,	જનેાથી	સાબરકાઠંા	પજલ્ાના	૭૪૦૦	
એકર	પવસતારને	પસંચાઇ	સુપવધા	પ્રાપ્ત	થશે.	•

વનણ્ગ્ય
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હોટલ-ડરસોરસ્ગ-રેસટોરનરસ 
અને િૉટરપા્સ્ગને એક િષ્ગ 
માટે પ્રોપટટી ટે્સમાંથી મુવક્ત 

મુખયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઈ	 રૂપારીએ	 રાજયમાં	
આવલે	હોટલ,	રીસો્ટસ્ણ,	રેસટોરન્્ટસ	અન	ેવૉટરપાકસ્ણને	
એક	 વર્ણ	 માટે	 પ્રોપટશી	 ટેકસમાંથી	અને	 વીજબીલના	
કફકસચાજ્ણમાંથી	મુપક્ત	આપવાનો	પનર્ણય	કયયો	છે.

તદઅનુસાર,	તારીખ	1	એપપ્રલ	2021	થી	31	માચ્ણ	
2022	સુધીના	સમય	માટે	હોટલ,	કરસો્ટસ્ણ,	રેસટોરન્્ટસ	
અન	ેવૉટરપાકસ્ણન	ેપ્રોપટશી	ટેકસમાથંી	મપુક્ત	આપવામા	ં
આવી	છે.

આ	 ઉપરાંત	 હોટલ,	 કરસો્ટસ્ણ,	 રેસટોરન્્ટસ	અને	
વૉટરપાકસ્ણને	 વીજબીલમાં	 કફકસચાજ્ણમાંથી	 મુપક્ત	
આપી	ખરેખર	વીજ	વપરાશ	થયો	હોય	તેના	પર	જ	
વીજ	બીલ	આકારી	ચાજ્ણ	વસૂલ	કરવામાં	આવશે	તેવો	
પર	પનર્ણય	મુખયમંત્રીશ્ીના	અધયક્ષસથાને	મળેલી	કોર	
કપમટીમાં	લેવામાં	આવયો	હતો.	

કોરોના	સંક્રમરના	આ	કાળમાં	સજા્ણયેલી	ક્સથપતને	
ધયાનમાં	 લઇ	 મુખયમંત્રીશ્ીએ	 હોટલ,	 કરસો્ટસ્ણ,	
રેસટોરન્્ટસ	અને	 વૉટરપાકસ્ણને	આ	 પનર્ણયથી	 મોટી	
આપથ્ણક	રાહત	આપી	છે.

કોર	 કપમટીની	આ	 બેઠકમાં	 નાયબ	 મુખયમંત્રી		
શ્ી	નીપતનભાઈ	પટેલ,	પશક્ષર	મંત્રી	શ્ી	ભૂપેન્દ્પસંહ	
ચુડાસમા,	 ઊજા્ણ	 મંત્રી	 શ્ી	 સૌરભભાઈ	 પટેલ,	 ગૃહ	
રાજય	 મંત્રી	 શ્ી	 પ્રદીપપસંહ	 જાડેજા	 મુખય	 સપચવ		
શ્ી	અપનલ	મુકકમ,	મુખયમંત્રીશ્ીના	મુખય	અગ્	સપચવ	
શ્ી	 કે.કૈલાસનાથન,	 મુખયમંત્રીશ્ીના	 અપધક	 મુખય	
સપચવ	શ્ી	એમ.કે.દાસ	સપહત	વકરષ્ઠ	સપચવશ્ીઓ	
ઉપક્સથત	રહ્ા	હતા.	•

રાજ્યની સાત ્યુવનિવસ્ગટીઓને 
‘સેનટર ઓફ એ્સેલનસ’ની 

સૈધિાંવતક મંજૂરી
આંતરરાષ્ટ્રીય	 કક્ષાએ	 પશક્ષર	ક્ષેત્રે	 પવશેર	ઓળખ	મળે	 તેવા	 હેતુથી	

ગુજરાતની	પ્રપતપષ્ઠત	સાત	યુપનવપસ્ણટીઓને	‘સેન્ટર	ઓફ	એકસેલન્સ’ની	
સૈદ્ધાંપતક	મંજૂરી	આપવાનો	મુખયમંત્રી	શ્ી	 પવજયભાઇ	રૂપારીએ	પનર્ણય	
કયયો	છે.	

મુખયમંત્રી	શ્ી	 પવજયભાઇ	રૂપારીના	અધયક્ષસથાને	તેમજ	 પશક્ષરમંત્રી		
શ્ી	ભૂપેન્દ્પસંહ	ચુડાસમા,	પશક્ષર	રાજય	મંત્રી	શ્ી	પવભાવરીબહેન	દવે,	ઉચ્ચ	
પશક્ષર	પવભાગના	અગ્	સપચવ	શ્ી	અંજુ	શમા્ણની	ઉપક્સથપતમાં	ગાંધીનગર	
ખાતે	યોજાયેલી	પશક્ષર	પવભાગની	ઉચ્ચકક્ષાની	બેઠકમાં	ગુજરાતમાં	કાય્ણરત	
પનરમા	યુપનવપસ્ણટી,	ચારૂસેટ	યુપનવપસ્ણટી,	અમદાવાદ	યુપનવપસ્ણટી,	મારવાડી	
યુપનવપસ્ણટી,	 PDPU,	CEPT	 તેમજ	DAIICTને	 ‘સેન્ટર	ઓફ	
એકસેલન્સ’ની	સૈદ્ધાંપતક	મંજૂરી	આપવાનો	પનર્ણય	કરાયો	છે.	

આ	અંગે	મુખયમંત્રીશ્ીએ	જરાવયું	 હતું	 કે,	આ	સાત	યુપનવપસ્ણટીઓને	
સેન્ટર	ઓફ	એકસેલેન્સનો	 દરજ્જો	મળવાથી	 વૈપશ્ક	 ફલક	 ઉપર	પોતાનું	
પવશેર	 પ્રદાન	આપવા	એક	એકશન	 પલાન	 તૈયાર	 કરાશે.	આ	 પનર્ણયથી	
યુપનવપસ્ણટીઓમાં	પશક્ષરની	ગુરવત્ામાં	વધારો	થશે	અને	તેને	વૈપશ્ક	ટચ	
મળશે.	આ	ઉપરાંત	પવદ્ાથશીઓ	માટે	યુપનવપસ્ણટીઓમાં	આંતરરાષ્ટ્રીય	કક્ષાનું	
ઇન્ફ્ાસટ્કચર	જેમાં	હાઇટેક	અને	સટુડન્ટ	ફ્ેન્ડલી	ક્ાસરૂમ,	શ્ેષ્ઠ	ફેકલટીઝ,	
લેબોરેટરીઝ,	લાઇબ્ેરી,	હોસટેલ	જેવી	સુપવધાઓ	ઉપલબધ	થશે.	

તમેરે	જરાવયુ	ંહતુ	ંકે,	ભારત	અન	ેપવદેશના	પવદ્ાથશીઓ	ગજુરાતમા	ંઉચ્ચ	
પશક્ષર	માટે	આવ	ેત	ેહેતથુી	‘સટડી	ઇન	ગજુરાત’	અપભયાન	પર	શરૂ	કરવામા	ં
આવયું	છે	જેના	ઉપર	વધુ	ભાર	મૂકવામાં	આવશે.	

મુખયમંત્રીશ્ીએ	 પવશ્ાસ	 સાથે	 જરાવયું	 હતું	 કે,	 ગુજરાતની	 સાત	
યુપનવપસ્ણટીઓ	 ‘સેન્ટર	ઓફ	અેકસેલન્સ’ના	 માધયમથી	 પવશ્ના	 શૈક્ષપરક	
જગતમાં	પોતાનું	આગવું	સથાન	પ્રસથાપપત	કરશે.	આ	પનર્ણયથી	ગુજરાતમાં	
ઉચ્ચ	પશક્ષર,	કરસચ્ણ,	ઇનોવશેન	અન	ેસટાટ્ણઅપન	ેવધ	ુબળ	મળશ.ે	આ	ઉપરાતં	
વૈપશ્ક	સતરે	પશક્ષરનું	આદાન-પ્રદાન	થઈ	શકશે.	પશક્ષર	ક્ષેત્રે	પવશ્ની	બેસટ	
પ્રેક્કટસીસનો	ગુજરાતના	પવદ્ાથશીઓને	લાભ	મળશે.

મુખયમંત્રીશ્ીએ	 પનદદેશ	 કયયો	 હતો	 કે,	 પશક્ષરમંત્રી	 શ્ી	 ભૂપેન્દ્પસંહ	
ચુડાસમાની	અધયક્ષતામાં	આ	સાત	યુપનવપસ્ણટીઓના	વડાઓએ	આગામી	
સમયમા	ંબઠેક	કરીન	ેદેશની	ટોપ-૧૦	અન	ેપવશ્ની	ટોપ-૧૦	યપુનવપસ્ણટીઓનો	
અભયાસ	 કરીને	 ગુજરાતમાં	 ‘સેન્ટર	ઓફ	એકસેલેન્સ’-COE	અંતગ્ણત	
એકશન	પલાન	તૈયાર	કરવામાં	આવે.

સાત	યુપનવપસ્ણટીઓ	પોતાનો	એકશન	પલાન	તૈયાર	કરીને	આવતા	બે	
સપ્તાહમાં	મુખયમંત્રીશ્ી	સમક્ષ	રજૂ	કરશે.

આ	 બેઠકમાં	 મુખયમંત્રીશ્ીના	 સપચવ	 શ્ી	 અપશ્નીકુમાર,	 સાત	
યુપનવપસ્ણટીઓના	વડા-	વાઇસ	ચાન્સેલરશ્ીઓ	સપહત	 પશક્ષર	 પવભાગના	
ઉચ્ચ	અપધકારીઓ	ઉપક્સથત	રહી	ચચા્ણ-	પવચારરા	કરી	હતી.	•

વનણ્ગ્ય
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ધમ્ગસિાતંત્્ય સુધારા અવધવન્યમ-ર૦ર૧ અમલી
ગુજરાતમાં લોભ-લાલચ, બળજબરી કે કોઇ પણ પ્રકારની વહંસાના પ્રભાવ હેઠળ કોઇપણ વ્યવતિને ધમ્મ પરરવત્મન ન 

કરાવવામાં આવે તે સુવનવચિત કરવા ‘ગુજરાત ધમ્મસવાતંત્્ય અવધવન્યમ-ર૦૦૩’નો રાજ્યમાં અમલ થઈ રહ્ો છે. 
મુખ્યમંત્ી શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીએ આ ગુજરાત ધમ્મસવાતંત્્ય અવધવન્યમ-ર૦૦૩માં કરવામાં આવેલા સુધારાઓના 

સંદભ્મમાં હવે તા.૧પ જૂન-ર૦ર૧થી રાજ્યમાં ગુજરાત ધમ્મ સવાતંત્્ય (સુધારા) અવધવન્યમ-ર૦ર૧ અમલી કરવાનો વનણ્મ્ય 
ક્યયો છે. 

રાજ્યમાં તા.૧પ જૂન-ર૦ર૧થી અમલમાં આવેલા આ 
અવધવન્યમની મહત્વની જોગવાઇઓ આ પ્રમાણે છે:-
•	 માત્ર	ધમ્ણ	પકરવત્ણનના	હેતુથી	કરેલ	લગ્ન	અન/ેઅથવા	લગ્નના	

હેતુથી	કરેલ	ધમ્ણ	પકરવત્ણનના	કકસસામાં	થયેલ	લગ્ન	ફેપમલી	
કોટ્ણ/ન્યાયક્ષેત્ર	ધરાવતી	કોટ્ણ	દ્ારા	રદ	કરવામાં	આવશે.

•	 કોઇપર	વયપક્ત	સીધી	રીતે	અથવા	અન્યથા	કોઇપર	વયપક્તને	
બળપૂવ્ણક	અથવા	લલચાવીને	અથવા	કપટયુક્ત	સાધનો	દ્ારા	
અથવા	 લગ્ન	 દ્ારા	 અથવા	 લગ્ન	 કરાવવા	 અથવા	 લગ્ન	
કરાવવામાં	મદદ	કરવા	ધમ્ણ	પકરવત્ણન	કરાવી	શકશે	નહીં.

•	 આ	અંગે	સાપબત	કરવાનો	ભાર	(Burden	of	Proof)	
આરોપી,	ધમ્ણ	પકરવત્ણન	કરાવનાર	તથા	સહાયક	પર	રહેશે.	

•	 ગનુો	કરનાર/કરાવનાર/મદદ	કરનાર/સલાહ	આપનાર	તમામ	
સમાન	પ્રકારે	દોપરત	ગરાશે.

•	 આ	જોગવાઇનુ	ંઉલ્ઘંન	કરનારન	ે૩	વર્ણથી	ઓછી	નપહ	અન	ે૫	વર્ણ	
સધુીની	કેદ	અન	ેરૂ.	૨	લાખથી	ઓછા	નપહ	તમે	દંડન	ેપાત્ર	થશ.ે

•	 પરંતુકમાં,	 સગીર,	 સત્રી,	 અનુસૂપચત	 જાપત,	 અનુસૂપચત	
આકદજાપતની	વયપક્તના	સબંધંમા	ંસજાની	જોગવાઇ	૪	થી	૭	વર્ણ	
સધુીની	કેદ	અન	ેરૂ.૩	લાખથી	ઓછા	નપહ	તમે	દંડન	ેપાત્ર	થશ.ે	

•	 કોઇ	નારાજ	થયેલી	વયપક્ત,	તેના	માતાપપતા,	ભાઈ,	બહેન	
અથવા	લોહીની	સગાઇથી,	લગ્નથી	અથવા	દત્ક	સવરૂપે	હોય	
તેવી	બીજી	કોઇ	વયપક્ત	દ્ારા	આવા	ધમ્ણ	પકરવત્ણન	તથા	લગ્ન	
સામે	FIR	દાખલ	કરાવી	શકાશે.	

•	 આ	જોગવાઇઓનું	પાલન	ન	કરનાર	સંસથાનું	રપજસટ્ેશન	રદ	
કરાશે	તેમજ	આવી	સંસથાને	૩	વર્ણથી	ઓછી	નહીં	અને	૧૦	
વર્ણ	સુધીની	કેદ	તથા	રૂ.	૫	લાખ	સુધીના	દંડની	સજાને	પાત્ર	
થશે.	આવી	 સંસથાને	 ચાજ્ણશીટ	 ફાઇલ	 કરવામાં	આવેલી	
તારીખથી	 રાજય	 સરકાર	 દ્ારા	 નારાકીય	 મદદ/અનુદાન	
મળવાપાત્ર	થશે	નહીં.	

•	 ગુજરાત	ધમ્ણ	સવાતંત્ય	અપધપનયમ-ર૦૦૩ની	મહત્વપૂર્ણ	
જોગવાઇઓમાં	 નીચેની	 બાબતોનો	 સમાવેશ	 કરવામા	ં
આવેલો	હતો.	

•	 	આ	કાયદા	હેઠળના	ગુના	પબનજામીનપાત્ર	તથા	કોક્ગ્નઝેબલ	

ગનુા	ગરાશ	ેતમેજ	તનેી	તપાસ	Deputy	Superintendent	
of	Policeથી	ઊતરતા	દરજ્જાના	અપધકારી	દ્ારા	તપાસ	કરી	
શકાશે	નપહ.	

•	 બળપૂવ્ણક,	લલચાવીને,	કપટયુક્ત	સાધનો	દ્ારા	કરાતાં	ધમ્ણ	
પકરવત્ણન	માટે	૩	વર્ણ	સુધીની	કેદ	અને	૫૦	હજાર	રૂપપયા	
સુધીનો	દંડ

•	 સગીર,	 સત્રી,	 અનુસૂપચતજાપત,	 અનુસૂપચત	આકદજાપતની	
વયપક્તના	સંબંધમાં	બળપૂવ્ણક,	લલચાવીને,	કપટયુક્ત	સાધનો	
દ્ારા	કરાતાં	ધમ્ણ	પકરવત્ણન	માટે	૪	વર્ણ	સુધીની	કેદ	અને	એક	
લાખ	રૂપપયા	સુધીનો	દંડ.

•	 ધમ્ણ	પકરવત્ણનની	ધાપમ્ણક	 પવપધ	કરાવનારે	સંબંપધત	 પજલ્ા	
મપેજસટે્ટની	પવૂ્ણ	પરવાનગી	મળેવવી.	પજલ્ા	મપેજસટે્ટે	તપાસ	
પછી	૧	મપહનાની	અંદર	પરવાનગી	આપવી/ઇન્કાર	કરવો.

•	 ધાપમ્ણક	 પવપધ	 કરાવનાર	ે સંબંપધત	 પજલ્ા	 મેપજસટે્ટની	 પૂવ્ણ	
પરવાનગી	ન	મેળવી	હોય	તેવા	કકસસામાં	એક	વર્ણ	સુધીની	
કેદ	અથવા	૧	હજાર	રૂપપયા	સુધીનો	દંડ	અથવા	બન્ને

•	 ધમ્ણ	પકરવત્ણન	કરનારે	ધમ્ણ	પકરવત્ણનની	પવપધની	તારીખથી	
૧૦	કદવસની	અંદર	 પજલ્ા	મેપજસટ્ેટને	જાર	ન	કરી	હોય	
તેવા	કકસસામાં	એક	વર્ણ	સુધીની	કેદ	અથવા	૧	હજાર	રૂપપયા	
સુધીનો	દંડ	અથવા	બન્ને.

•	 ગુનાની	કોઇપર	કાય્ણવાહી	પજલ્ા	મેપજસટ્ેટ/સબ-કડપવઝનલ	
મેપજસટ્ેટની	પૂવ્ણ	મંજૂરી	પવના	શરૂ	કરી	શકાશે	નહી.

•	 આ	કાયદા	હેઠળના	ગુના	પોલીસ	અપધકાર	હેઠળના	ગુના	
ગરાશે	 તેમજ	 તેની	 તપાસ	Police	 Inspector	 થી	
ઊતરતા	દરજ્જાના	અપધકારી	દ્ારા	તપાસ	કરી	શકાશે	નપહ.
આમ,	મખુયમતં્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	રાજયમા	ંલવજહેાદ	

જેવી	પ્રવૃપત્ઓ-ગપતપવપધઓ	અને	માત્ર	ધમ્ણ	પકરવત્ણનના	હેતુથી	
કરેલા	લગ્ન	કે	લગ્નના	હેતુથી	કરેલ	ધમ્ણ	પકરવત્ણનના	કકસસાઓ	
સપહતની	 બાબતો	 માટે	 હવે	 ગુજરાત	 ધમ્ણ	 સવાતંત્ય	 (સુધારા)	
અપધપનયમ-ર૦ર૧નો	તા.૧પ	મી	જૂન-ર૦ર૧થી	અમલ	કરવાનો	
પનર્ણય	કયયો	છે.	•
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કોરોનાના કપરા કાળમાં રાજ્યના ખેડૂતોને  
પાક વધરાણની રકમ ચૂકિિામાં રાહત 

કોરોનાના	 કપરાકાળમાં	
મુખયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઈ	
રૂપારીએ	રાજયના	ખડેતૂોને	
પ ાક 	 પધર ારની 	 રકમ	
ચૂકવવામાં	 રાહત	આપતો	
મહત્વપૂર્ણ	 ખેડૂત	 પહતલક્ષી	
પનર્ણય	લીધો	છે.	

રાજયની	નશેનલાઇઝડ,	કરપજયોનલ	
રૂરલ	બેંકો	કે	સહકારી,	ખાનગી	બેંકો	પકૈી	
કોઇપર	બને્કમાથંી	ખડેતૂો	દ્ારા	લીધલે	ટૂકંી	
મુદતનુ	ંપાક	પધરાર	ભરપાઇ	કરવાની	મદુત	
તા.	 ૩૦	 જૂન	 સુધી	 લંબાવીને	 રાજયના	
ધરતીપતુ્રોન	ેમોટી	આપથ્ણક	રાહત	આપતો	
આ	સવંદેનશીલ	પનર્ણય	લવેામા	ંઆવયો	છે.

મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઈ	રૂપારીએ	
એવો	 પનર્ણય	 પર	 કયયો	 છે	 કે	 રાજયના	
આવા	તમામ	ખડેતૂો	માટે	રાજય	સરકારના	
૪	ટકા	વયાજ	રાહતની	રકમ	રાજય	સરકાર	
ચૂકવશે.	આ	કકસાન	પહતકારી	પનર્ણયના	
પકરરામે	 ખેડૂતો	 પરના	 વયાજ	 રાહતનો	
વધારાનો	અદંાપજત	રૂ.	૨૪૧.૫૦	કરોડનો	
ખચ્ણ	રાજય	સરકાર	ભોગવશે.	

રાજયના	 કૃપર	 કલયાર	અન	ેસહકાર	

પવભાગ	દ્ારા	આ	અગંનેી	યાદીમા	ં
વધુમાં 	 જરાવાયું 	 છ ે	 ક ે	
નાબાડ્ણની	 ક્રેકડટ	 પૉપલસી	
મુજબ	 રાજયમાં	 ખેડૂતોને	
ટૂકંી	 મદુતનુ	ં પાક	 પધરાર,	
પધરાર	સસંથાઓ	મારફત	૭	

ટકાના	દરે	પરૂ	ંપાડવામા	ંઆવ	ેછે	
જ	ેપકૈી	સમયસર	પધરાર	પરત	ભરપાઇ	

કરતા	ંખડેતૂોન	ે૩	ટકા	વયાજ	રાહત	ભારત	
સરકાર	દ્ારા	પરૂી	પાડવામા	ંઆવ	ેછે.	જયારે	
૪	ટકા	વયાજ	રાહત	ગજુરાત	સરકાર	દ્ારા	
પરૂી	પાડવામા	ંઆવ	ેછે.	પકરરામ	ેગજુરાત	
રાજયના	આવા	ખડેતૂોન	ેઝીરો	ટકા	વયાજ	
દરે	પાક	પધરાર	ઉપલબધ	થાય	છે.	

Covid-19ના	સેકન્ડ	વેવમાં	માચ્ણ-
ર૦ર૧થી	 મહામારીના	 કેસોમાં	 વધારો	
થયેલ	છે.	જેના	પકરરામે	ચાલુ	વરજે	ખેડૂતો	
દ્ારા	તા.	૩૧-૦૩-ર૦ર૧	સધુીમા	ંપધરાર	
પરત	ભરપાઇ	ના	કરી	શકે	તવેી	પકરક્સથપત	
ઉદ્દભવી	છે.	આ	સજંોગોમા	ંતા.	૦૧-૦૪-
ર૦ર૦	થી	તા.	૩૦-૦૯-ર૦ર૦	સુધીનું	
પાક	 પધરાર	લીધેલું	હોય	તેવા	રાજયના	
તમામ	ખેડૂતો	માટે	પાક	પધરારની	રકમ	

પરત	ભરપાઇ	કરવાની	મુદત	તા.	૩૦-
૦૬-ર૦ર૧	સધુી	વધારવા	અગં	ેમખુયમતં્રી	
શ્ી	 પવજયભાઈ	 રૂપારીના	 માગ્ણદશ્ણનમાં	
રાજય	સરકારે	પનર્ણય	કયયો	છે.	

આના	પકરરામ	ેરાજયના	કોઇપર	ખડેતૂ	
દ્ારા	નશેનલાઇઝડ,	કરપજયોનલ	રૂરલ	બેંક,	
સહકારી	બને્ક	કે	ખાનગી	બને્ક	પકૈી	કોઇપર	
બને્કમાથંી	 તા.	 ૦૧-૦૪-ર૦ર૦	 થી	 તા.	
૩૦-૦૯-ર૦ર૦	સધુીમા	ંપાક	પધરાર	લીધલેુ	ં
હશ	ેતેવા	પાક	પધરારની	રકમ	પરત	ભરપાઇ	
કરવાની	મદુત	તા.	૩૦-૦૬-ર૦ર૧	સધુી	
વધારવામા	ંઆવી	છે.	

તા.	 ૦૧-૦૪-ર૦ર૧	 થી	 તા.	 ૩૦-
૦૬-ર૦ર૧	 સુધીમાં	 લહરેી	 થયેલ	 પર	
પધરારની	રકમ	અથવા	લહેરી	થનાર	રકમ	
તા.	 ૩૦-૦૬-ર૦ર૧	 સુધીમાં	 અથવા	
ખેડૂતો	 દ્ારા	 ખરેખર	 પાક	 પધરાર	 પરત	
ભરપાઇ	કરે	તે	બેમાંથી	જે	વહેલું	હોય	તે	
તારીખ	સધુીમા	ંપાક	પધરાર	પરત	ભરપાઇ	
કરે	તેવા	તમામ	ખેડૂતોને	 રાજય	સરકાર	
દ્ારા	મળતી	૪	ટકા	વયાજ	રાહતની	રકમ	
રાજય	સરકાર	દ્ારા	ચૂકવવા	અંગે	પનર્ણય	
કરવામાં	આવયો	છે.	•

રાજ્યની રવજસટડ્ગ ગૌશાળા, પાંજરાપોળને 
જૂન – જુલાઇ માટે પશુ દીઠ રૂ. રપ દૈવનક સહા્ય અપાશે

મુખયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઇ	 રૂપારીએ	 કોરોના	 વાઇરસ	
સંક્રમરની	 બીજી	 લહેરને	 પકરરામે	 સજા્ણયેલી	 ક્સથપતને	 કારરે	
રાજયના	 મૂંગા-અબોલ	 પશુજીવોને	 ઘાસચારો-પશુ	આહાર	
મેળવવામાં	મુશકેલી	ન	પડે	તેવી	સંવેદના	સાથે	રાજયની	રપજસટડ્ણ	
ગૌશાળા,	પાંજરાપોળનાં	નોંધાયેલાં	પશુઓ	માટે	પશુ	દીઠ	દૈપનક	
રૂ.	રપ	સહાય	રાજય	સરકાર	તરફથી	આપવાનો	પનર્ણય	કયયો	છે.	

રાજયની	 રપજસટડ્ણ	ગૌશાળા,	 પાંજરાપોળનાં	આશરે	૪.૫૦	
લાખ	જેટલા	પશુઓ	માટે	જૂન-જુલાઇ	એમ	બે	મપહના	સુધી	પશુ	
દીઠ	રોજના	રૂ.	રપની	સહાય	રાજય	સરકાર	આપશે	તેવો	પનર્ણય	
મુખયમંત્રીશ્ી	 પવજયભાઇ	 રૂપારીના	અધયક્ષસથાને	અને	 નાયબ	
મુખયમંત્રી	શ્ી	નીપતનભાઇ	પટેલ,	 પશક્ષરમંત્રી	શ્ી	ભૂપેન્દ્પસંહ	
ચુડાસમા,	 ઊજા્ણમંત્રી	 શ્ી	 સૌરભભાઇ	 પટેલ	 અને	 વકરષ્ઠ	

સપચવશ્ીઓની	ઉપક્સથપતમાં	આ	પનર્ણય	લેવામાં	આવયો	હતો.	
આ	સહાય	આપવાને	પકરરામે	રાજય	સરકાર	અંદાજે	રૂ.	૭૦	

કરોડનો	વધારાનો	બોજ	વહન	કરશે.	અત્રે	પનદદેશ	કરવો	જરૂરી	છે	
કે	કોરોનાની	પહેલી	લહેર	દરપમયાન	મુખયમંત્રીશ્ીએ	આવી	રૂ.	
રપની	 દૈપનક	 પશુસહાય	 એપપ્રલ-૨૦૨૦	 અને	 મે-૨૦૨૦	
મપહનામાં	પર	પાંજરાપોળ	ગૌશાળાઓ	માટે	જાહેર	કરેલી	હતી	
અને	 પજલ્ા	 કલેકટરતંત્ર	 દ્ારા	 તે	 ગૌશાળા-પાંજરાપોળન	ે
પહોચાડવામાં	આવી	હતી.

મુખયમંત્રીશ્ીએ	પશુઓ-અબોલ	જીવોને	ઘાસચારો	મળી	રહે	
તે	માટેની	સંવેદના	દશા્ણવી	આ	સહાય	આ	વરજે	જૂન-૨૦૨૧	અને	
જલુાઇ-૨૦૨૧	એમ	બ	ેમપહના	માટે	આપવાનો	પનર્ણય	કયયો	છે.•
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 “મા-અમૃતમ્ િાતસલ્ય” ્યોજનાના લાભાથટીઓને 
 વ્યવક્તગત ઓળખપત્ અપાશે 

રાજયના	 નાગકરકોને	આકક્સમક	
સંજોગ ો મ ાં 	 ત થ ા 	 ગં ભ ી ર	
બીમારીઓ	 સામે	 તવકરત	
સારવાર	 પૂરી	 પાડવા	 માટે	
રાજય	સરકારે	"મા-અમૃતમ્	
વાતસલય"	યોજના	કાય્ણરત	કરી	
છે	 જેમા	 લાભાથશીઓને	 આખા	
પકરવારદીઠ	એક	કાડ્ણના	બદલે	હવે	દરેક	
લાભાથશીને 	 વયપક્તગત	 ઓળખપત્ર	
આપવાનો	 આરોગય	 પવભાગ	 દ્ારા	
મહત્વનો	પનર્ણય	કરાયો	છે.	

નાયબ	 મુખયમંત્રી	 શ્ી	 નીપતનભાઈ	
પટેલે	જરાવયું	હતુ	કે,	મા/મા	વાતસલય	કાડ્ણ	
નાગકરકોને	હવે	સરકારી	હોક્સપટલોમાંથી	
બનાવી	આપવામા	ંઆવ	ેછે.	રાજય	સરકાર	
દ્ારા“આયુષમાન	ભારત-પ્રધાનમંત્રી	જન	
આરોગય	 યોજના”,	 “મા”	 યોજના	અને	
“મા	 વાતસલય”	 યોજના	અંતગ્ણત	 પનયત	
માપદંડો	 ધરાવતા	 પકરવારોને	 કટંુુબદીઠ	
વાપર્ણક	રૂપપયા	પાચં	લાખ	સુધીનંુ	આરોગય	
કવચ	પવનામૂલયે	પૂરં	પાડવામાં	આવે	છે.	
મા-મા	વાતસલય	કાડ્ણ	ધરાવતા	લાભાથશીઓ	

યોજના	 અંતગ્ણત	 જોડાયેલી,	 માન્યતા	
મેળવેલી	 કોઇપર	 સરકારી/ટ્સટ	
સં ચ ા પલત 	 અને 	 ખ ાનગ ી	
હોક્સપટલોમાં	 સારવાર	મેળવી	
શક ે	 છ ે.	 ભારત	 સરકારની	
જોગવાઈઓ	 મુજબ	 સમગ્	

રાજયમાં	“મા-અમૃતમ્”	અને	“મા-
અમૃતમ્ 	 વ ા ત સ લ ય ” 	 ય ો જન ા ન ા	
લાભાથશીઓન	ેઅગાઉ	આખા	પકરવાર	દીઠ	
એક	 કાડ્ણ	આપવામાં	આવતું	 હતું.	 તેના	
બદલે	 હવે	 દરેક	 લાભાથશીને	 વયપક્તગત	
ઓળખકાડ્ણ	આપવામા	ંઆવશ.ે	દા.ત.	એક	
પકરવારમાં	 પાંચ	 વયપક્ત	 હોય	 તો	આ	
પહેલાં	પાંચ	વયપક્ત	વચ્ચે	એક	જ	કાડ્ણ	હતું.	
હવ	ેપકરવારના	પાચં	જરન	ેઅલગ-અલગ	
વયપક્તગત	કાડ્ણ	આપવામાં	આવશે	જેથી	
સારવાર	મેળવવામાં	સરળતા	રહેશે.	

તેમરે	 ઉમેયુું	 કે,	 હાલમાં	 રાજયની	
સરકારી	 હોક્સપટલ,	 સામૂપહક	 અને	
પ્રાથપમક	આરોગય	 કેન્દ્ોમાં	 નવા	 કાડ્ણ	
કાઢવાનું	શરૂ	કરી	દેવામાં	આવયું	છે.	તેથી	
બધા 	 લાભાથશીઓ	 નવા	 ક ાડ ્ણ 	 આ	

હોક્સપટલોમાંથી	કઢાવી	શકશે.	જયાં	સુધી	
નવુ	ંકાડ્ણ	કાઢવામા	ંના	આવ	ેતયા	ંસધુી	જનૂા	
કાડ્ણ	પરનો	લાભ	પહેલાંની	જેમ	જ	ચાલુ	
રહેશ.ે	જથેી	કોઇની	સારવાર	અટકશ	ેનહીં.	
“મા”	યોજનાના	દરેક	લાભાથશીએ	હવ	ેનવું	
કાડ્ણ	તાતકાપલક	મેળવી	લેવા	અનુરોધ	છે	
જથેી	જરૂકરયાત	પ્રમાર	ેપાચં	લાખ	સધુીની	
સારવાર	પવનામૂલયે	મેળવી	શકે	તેમ	તેમરે	
ઉમેયુ્ણ	હતું.

	અત્રે	ઉલ્ેખનીય	છે	કે	તાજેતરમાં	
રાજય	સરકારે	જે	નાગકરકોના	મા-કાડ્ણની	
મુદ્દત	તા.૩૧.૦૩.૨૦૨૧ના	 રોજ	પૂરી	
થઇ	 છે	 તેવા	 નાગકરકો	 માટ	ે હાલની	
કોરોનાની	પકરક્સથપતને	ધયાનમાં	રાખીને	
તથા	આવકના	દાખલા	કઢાવવાની	સાંપ્રત	
મુશકેલીને	 ધયાને	 લઇ,	 મા-કાડ્ણની	 મુદ્દત	
વ ધુ 	 ત્ર ર 	 મ પ હ ન ા 	 એ ટ લે 	 ક ે,	
તા.૩૦.૦૬.૨૦૨૧	 સુધી	 લંબાવવામા	ં
આવી	 હતી.	 કોરોનાની	 હાલની	 સાંપ્રત	
પકરક્સથપતને	ધયાને	રાખી	આ	મુદ્દત	૩૧	
મી	 જુલાઇ,	 ૨૦૨૧	 સુધી	 લંબાવવાનો	
પનર્ણય	કરવામાં	આવયો	છે.	•

રાજ્યના પાંચ સરકારી વજલ્ા રિંથાલ્યને સમાટ્ગ લા્યબ્ેરી તરીકે વિકસાિાશ ે
રાજયના	 વાંચન-સાપહતય	 પ્રેમીઓ,	 યુવાઓ,	 પવદ્ાથશીઓને	

સમયાનુકૂલ	વાંચન-સંદ્ણભ	સાપહતય	સાથે	ગ્ંથાલયોમાં	અદ્તન	
સપુવધાઓ	પરૂી	પાડવાના	ઉદેશયથી	પાંચ	પજલ્ા	ગ્થંાલયોન	ેસમાટ્ણ	
લાઇબ્ેરી	તરીકે	પવકસાવવામાં	આવશે.	

મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	આ	હેતુસર	મહત્વનો	
પનર્ણય	લઇને	રાજયના	અમદાવાદ,	વડોદરા,	રાજકોટ,	મહેસારા	
અન	ેજનૂાગઢના	સરકારી	પજલ્ા	ગ્થંાલયો	પ્રતયેક	માટે	રૂ.	૧	કરોડ	
પ્રમારે	કુલ	રૂ.	પાંચ	કરોડના	ખચજે	સમાટ્ણ	લાઇબ્ેરી	તરીકેનો	
અદ્તન	ઓપ	આપવાની	મંજૂરી	આપી	છે.	

મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીના	આ	પનર્ણય	
અનસુાર	આ	પાંચ	ગ્થંાલયોમાં	વાચંન	તમેજ	અભયાસ	
માટે	આવનારા	યવુાઓ,	વાચંન-સાપહતય	પ્રમેીઓ	માટે	
આ	 તમામ	 ગ્ંથાલયોમાં	 વાઇફાઇ	 નેટવક્ફ,	આર.
એફ.આઇ.ડી	પસપસટમ,	કમપયૂટર	હાડ્ણવરે,	સોફટવરે,	ઓકડયો	

પવઝયુઅલ	પસપસટમની	સુપવધા	અને	સી.સી.ટીવી	કેમેરા	ઉપલબધ	
બનાવાશે.	આ	ગ્ંથાલયોમાં	હાલ	રહેલી	વાંચન	સામગ્ી,	પુસતકો	
સંદભ્ણગ્ંથો	સાથે	સમયાનુરૂપ	નવું	વાંચન	અને	સંદભ્ણ	સાપહતય	પર	
આ	 સમાટ્ણ	 લાઇબ્ેરીઓમાં	 મળી	 રહે	 તેની	 વયવસથાઓ	 માટે	
પરવાનગી	આપી	છે.	

એટલું	 જ	 નપહ,	આવા	 ગ્ંથાલયોમાં	 વાંચન-અભયાસ	 માટ	ે
આવનારા	લોકો-યુવા	પવદ્ાથશીઓ	માટે	અદ્તન	ફપન્ણચર,	આર.ઓ	

પલાન્ટ,	 ફાયર	 પસપસટમ	 અને	 કરફ્શેમેન્ટ	 ઝોન	 પર	
પવકસાવવાની	સૈદ્ધાંપતક	મંજૂરી	મુખયમંત્રીશ્ીએ	આપી	
છે.	મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	રાજયના	
સરકારી	 ગ્ંથાલયોને	 અદ્તન	 સુપવધાસભર	
બનાવવાની	રાજય	સરકારની	પ્રપતબદ્ધતા	રૂપે	આ	
પાંચ	 પજલ્ા	ગ્ંથાલયોને	આધુપનક	સમાટ્ણ	લાઇબ્ેરી	

તરીકે	પવકસાવવાનો	અપભગમ	અપનાવયો	છે.	•

વનણ્ગ્ય
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અભ્યાસ અથથે વિદેશ જતા 
વિદ્ાથટીઓને િેન્સનેશનમાં 

વિશેષ અરિતા અપાશે

અભયાસ	અથજે	પવદેશ	જતા	ગુજરાતના	પવદ્ાથશીઓને	કૉપવડ	
વૅક્કસનેશનમાં	અગ્તા	અપાશે.	 પવદ્ાથશીઓના	 પહતમાં	 રાજય	
સરકારે	આ	પનર્ણય	અંગે	મુખયમંત્રી	શ્ી	 પવજયભાઈ	રૂપારીએ	
જરાવયું	 હતું	 કે,	 આગામી	 મપહનાઓમાં	 ગુજરાતના	 ઘરા	
પવદ્ાથશીઓ	અભયાસ	અથજે	પવદેશ	જઈ	રહ્ા	છે.	આવા	પવદ્ાથશીઓન	ે
પવદેશ	પ્રવાસમાં	કોઈ	અડચર	ઊભી	ન	થાય	એ	માટે	પવદ્ાથશીઓને	
વૅક્કસનેશનમાં	પવશેર	અગ્તા	અપાશે.	આ	માટે	સમગ્	રાજયમાં	
પજલ્ા	કલેકટસ્ણન	ેઅને	મહાનગરપાપલકા	પવસતારોમા	ંમયુપનપસપલ	
કપમશનસ્ણને	જવાબદારી	સોંપવામાં	આવી	છે.	

મખુયમતં્રી	શ્ી	પવજયભાઈ	રૂપારીના	અધયક્ષપદે	ગાંધીનગરમાં	
મળેલી	કોર	કપમટીની	બેઠકમાં	રાજય	સરકારે	આ	સંવેદનશીલ	
પનર્ણય	કરવામા	ંઆવયો	હતો.	અભયાસ	માટે	આગામી	મપહનાઓમા	ં
પવદેશ	 જઇ	 રહેલા	 પજલ્ાના	 પવદ્ાથશીઓએ	અગ્તાના	 ધોરરે	
વૅક્કસન	લેવા	પોતાના	આઈ-20	ફોમ્ણ	અથવા	DS-160	ફૉમ્ણ	
અથવા	તો	પવદેશની	જે	તે	યુપનવપસ્ણટી	કે	કોલેજનો	એડપમશનના	
કન્ફમજેશન	લેટર	સાથે	રૂબરૂ	કલેકટરનો	સંપક્ફ	કરવાનો	રહેશે.

જયારે	 સુરત,	 વડોદરા,	 રાજકોટ,	 જૂનાગઢ,	 ભાવનગર,	
જામનગર	અને	ગાંધીનગર	મહાનગરપાપલકા	પવસતારોમાં	રહેતા	
પવદ્ાથશીઓએ	આ	પત્રો	 સાથે	 મયુપનપસપલ	 કપમશનરનો	 સંપક્ફ	
કરવાનો	રહેશે.

અમદાવાદ	મહાનગરપાપલકા	પવસતારમા	ંરહેતા	પવદ્ાથશીઓએ	
અમદાવાદ	મયુપનપસપલ	કોપયોરેશનના	ડેપયટુી	મયપુનપસપલ	કપમશનર	
(વસેટ	ઝોન)	નો	સપંક્ફ	કરવાનો	રહેશ.ે	અભયાસ	માટે	પવદેશ	જઇ	
રહેલા	પવદ્ાથશીઓન	ેવકૅ્કસનન	ેકારરે	કોઈ	તકલીફ	ન	પડ	ેએ	માટે	
રાજય	સરકારે	 પરૂતી	 તયૈારી	 રાખી	 છે.	 સમગ્	 રાજયમા	ંઆવા	
પવદ્ાથશીઓન	ેઅગ્તાના	ધોરરે	વકૅ્કસન	અપાશ.ે	•

કોરોનાની બીજી લહેર નબળી 
પડતાં, ગુજરાતના શહેરોમાં 

વન્યંત્ણો હળિા કરા્યા
મખુયમતં્રી	શ્ી	 પવજયભાઈ	રૂપારીની	અધયક્ષતામા	ંતાજતેરમાં	

મળેલી	કોર	કપમટીની	બઠેકમા	ંમહતવના	પનર્ણયો	લવેામા	ંઆવયા	હતા.	
જમેા	ંતા.	૧૧	જનૂ	૨૦૨૧ના	સવારે	૬	વાગયાથી	કેટલાક	પનયતં્રરો	
હળવા	કરવામા	ંઆવશ.ે	આ	પનયતં્રરો	તારીખ	૧૧	જનૂથી	૨૬	જનૂ	
સવારે	૬	વાગયા	સધુી	હળવા	કરવામા	ંઆવયા	છે.

મખુયમંત્રીશ્ીએ	કોર	કપમટીની	બઠેકમાં	કરેલા	અન્ય	પનર્ણયો	
અનસુાર	રેસટોરન્ટ	અન	ેહોટલ	આ	સમયગાળા	એટલ	ેકે	૧૧	જનૂ	
થી	૨૬	જનૂના	સમય		દરપમયાન	સવારે	૯	થી	સાજં	ે૭	સધુી	તનેી	
બસેવાની	ક્ષમતા	ના	૫૦	%	સાથ	ેચાલ	ુરાખી	શકાશ.ે	તમેજ	રાત્રે	
૯	સધુી	અન	ેહોમ	કડપલવરી	રાત્ર	ે૧૨	વાગયા	સધુી	થઈ	શકશ.ે	રાત્રી	
કફયુ્ણનો	અમલ		તારીખ	11	જનૂ	રાત્ર	ે૯	થી	તારીખ	૨૬	જનૂ	
૨૦૨૧	ના	સવારે	૬	વાગયા	સધુીના	કદવસો	દરપમયાન		દરરોજ	
રાત્ર	ે૯	થી	સવારે	૬	વાગયા	સધુી	કરવાનો	રહેશ.ે

તમામ	દકુાનો,	લારી-ગલ્ા,	શોપપગં	કોમપલેક્ષ,	માકકેટયાડ્ણ,	હેર	
કટીંગ	સલનૂ	આ	સમયગાળા	દરપમયાન	સવારે	૯	થી	સાજંના	૭	
સધુી	ચાલ	ુરાખી	શકાશ.ેવાચંનાલય	લાઇબ્રેી	અન	ેજીમ્પેશયમ	૫૦	
ટકા	કેપપેસટી	સાથ	ેઆ	સમયગાળા	દરપમયાન	ચાલ	ુરાખી	શકાશે	
અન	ેએસ,.ઓ.પી.નુ	ંપાલન	આવશયક	રહેશ.ે	

રાજયના	જ	ેપવદ્ાથશીઓ	પવદેશ	અભયાસ	માટે	જરૂરી	પરીક્ષાઓ	
IELTS,	TOEFLવગેરે	આપવાના	હોય	તેવા	પવદ્ાથશીના	પહતને	
ધયાનમા	ં લઈન	ે મખુયમતં્રીશ્ીએ	આ	પરીક્ષાઓ	એસ.ઓ.પી.ના	
પાલન	સાથ	ેયોજવાની	પર	છટૂ	આપી	 છે.	 રાજયમા	ં રાજકીય,	
સામાપજક	(બસેરુ)ં	ધાપમ્ણક,	સાસંકૃપતક	કાય્ણક્રમો	વધમુા	ંવધ	ુ૫૦	
વયપક્તની	મયા્ણદામા	ંએસ.ઓ.પી.ના	પાલન	સાથ	ેઆ	સમયગાળા	
દરપમયાન	રાખી	શકાશ.ે	જયારે	શહેરી	બસ	સવેાઓ	અન	ેએસટી	
બસ	સપવ્ણસ	60%	પસેને્જર	ક્ષમતા	સાથે	ચાલ	ુરાખી	શકાશે.

રાજયના	તમામ	ધાપમ્ણક	સથાનો	જાહેર	જનતા	માટે	દશ્ણનાથજે	
ખલુ્ા	ંરહેશ,ે	પરંત	ુએક	સમયે	એક	સાથ	ે૫૦થી	વધ	ુદશ્ણનાથશીઓ	
એકત્રીત	ન	થાય	તમેજ	એસ.ઓ.પી.નુ	ંપાલન	અવશયપર	ેથાય	તે	
સુપનપચિત	 કરવાનું	 રહેશે.	આ	બેઠકમાં	 નાયબ	 મુખયમંત્રી	 શ્ી	
નીપતનભાઇ	પટેલ,	 પશક્ષરમતં્રી	શ્ી	ભપેૂન્દ્પસહં	ચડુાસમા,	ઊજા્ણ	
મતં્રી	શ્ી	સૌરભભાઇ	પટેલ,	ગૃહરાજય	મતં્રી	શ્ી	પ્રદીપપસહં	જાડજેા,	
મખુય	સપચવ	શ્ી	અપનલ	મકુીમ	અન	ેમખુયમંત્રીશ્ીના	અપધક	મખુય	
સપચવ	શ્ી	કૈલાસનાથન,		ગૃહ	ના	અપધક	મખુય	સપચવ	શ્ી		પકંજ	
કુમાર,	મખુય	મતં્રીશ્ી	ના	અપધક	મખુય	સપચવ	શ્ી	એમ.કે	દાસ	
સપહત		વકરષ્ઠ	સપચવો	પર	ઉપક્સથત	રહ્ા	હતા.	•

વનણ્ગ્ય
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નવસિંગ કમ્ગચારીઓને રૂ.૩૦૦૦નું 
નવસિંગ એલાઉનસ મળશે

નાયબ	મુખયમંત્રી	શ્ી	નીપતનભાઈ	પટેલે	જરાવયું	
છે	 કે,	 રાજયનાં	 તમામ	 નપસુંગ	 કમ્ણચારીઓના	
નપસુંગ	એલાઉન્સમાં	રૂપપયા	૧૭૦૦	નો		એટલે	
કે,	૧૩૦	ટકા	જેટલો	માતબર	વધારો	કરી	રૂપપયા	
૩૦૦૦નું	નપસુંગ	એલાઉન્સ	આગામી	તારીખ	૧	
લી	જુલાઇ	૨૦૨૧થી	આપવાનો	આરોગય	પવભાગ	

દ્ારા	પનર્ણય	કરાયો	છે	જેનો	લાભ	૧૫૦૦૦	થી	વધુ	
નપસુંગ	કમ્ણચારીઓને	થશે.	ગાંધીનગર	ખાતે	યુનાઇટેડ	નપસુંગ	ફોરમની	
માંગરીઓ	સંદભજે	નાયબ	મુખયમંત્રી	શ્ી	નીપતનભાઇ	પટેલ,	આરોગય	
કપમશનર	શ્ી	જયપ્રકાશ	પશવહરે,	નારાં	પવભાગના	સપચવ	શ્ી	પમપલંદ	
તોરવરે	અને	ફોરમના	પ્રપતપનપધઓ	સાથે	યોજાયેલી	બેઠકમાં	ફોરમનાં	
પ્રશ્ો	સંદભજે	પવસતૃત	ચચા્ણ-પવચારરા	થઇ	હતી.	ફોરમના	પ્રપતપનપધઓએ	
એલાઉન્સ	વધારા	સપહતના	અન્ય	પ્રશ્ોના	પનકાલ	અંગે	સંતોર	વયક્ત	
કયયો	હતો.	

નાયબ	 મુખયમંત્રીશ્ીએ	 ઉમેયુ્ણ	 કે,	 રાજયના	 નાગકરકોને	 તવકરત	
આરોગય	સવલતો	મળી	રહે	અને	આરોગય	પવભાગમાં	વધુ	માનવબળ	
જોડાય	તે	માટે	૨૦૦૦	જેટલી	સટાફ	નસયોની	ભરતી	કરવાની	મંજૂરી	
આરોગય	પવભાગ	દ્ારા	આપી	દેવાઇ	છે	જેની	પરીક્ષા	લેવાશે,	પરીક્ષાનું	
પકરરામ	આવયા	બાદ	તમામ	વહીવટી	કામગીરી	પરૂ્ણ	કરી	સતવરે	આદેશો	
કરવામાં	આવશે.	•

રાજ્યમાં ફા્યર સેફટી NOC 
અંગે મહત્િપૂણ્ગ વનણ્ગ્ય

મખુયમતં્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીની	અધયક્ષતામા	ંમળેલી	
બેઠકમાં	રાજયમાં	૯	મીટરથી	ઓછી	ઊંચાઇ	ધરાવતા	હોય	
અને	 બેઝમેન્ટ	 ન	 હોય	 તેવાં	 મકાનોમાં	 ચાલતી	 શૈક્ષપરક	
સંસથાઓએ	હવે	ફાયર	NOC	લેવામાંથી	મુપક્ત	આપવાનો	
પનર્ણય	કરવામાં	આવયો	છે.	પરંતુ	આવી	શૈક્ષપરક	સંસથાઓ	
પનકદ્ણટિ	પનયમાનુસારની	ફાયર	સેફટી	વયવસથાઓ	સુપનપશ્ત	
કરીને	સેલફ	એટેસટેડ	સવપ્રમાપરત-	રીતે	ફાયર	NOC	જાતે	
મળેવી	શકશ	ેઆ	સવપ્રમાપરત-	સલેફ	એટેસટેડ	ફાયર	NOC	
કયા્ણની	જાર	સંબંપધત	 નગર,	 શહેર	 કે	 પજલ્ામાં	 પશક્ષર	
પવભાગના	અપધકારીને	કરવાની	રહેશે.	

આ	બઠેકમા	ંઅન્ય	એક	એવો	પનર્ણય	પર	લવેામા	ંઆવયો	
છે	કે	નગરપાપલકા	પવસતારોમાં	ફાયર	NOC	આપવાની	
સત્ા	અન	ેઅપધકારો	અક્ગ્નશમન	પનયામકના	સથાન	ેસબંપંધત	
નગરપાપલકાના	ફાયર	ઓકફસરોને	આપવામાં	આવશે.	આ	
પનર્ણયન	ેપકરરામ	ેરાજયના	નગરોમા	ંફાયર	NOC	લોકોને	
તવરાએ	મળી	શકશે.	મુખયમંત્રી	શ્ી	 પવજયભાઇ	રૂપારીએ	

રાજયમા	ંઅક્ગ્નશમન	સવેાઓનો	વયાપ	વધ	ેઅન	ેનાગકરકોને	
કામકાજમાં	સરળતા	મળી	રહે	તે	હેતુસર	એક	વધુ	ફાયર	
કરપજયનનો	ઉમેરો	કરવાનો	પર	પનર્ણય	કયયો	છે.

હવે	 રાજયમાં	આઠ	 મહાનગરો	 ઉપરાંત	 કરપજયોનલ	
કપમશનર	ઓફ	મયુપનપસપાપલકટઝ	કચેરીના	કાય્ણક્ષેત્ર	મુજબ	
અમદાવાદ,	 સુરત,	 વડોદરા,	 ગાંધીનગર,	 રાજકોટ	 અને	
ભાવનગર	એમ	છ	ફાયર	 કરપજયન	મળી	કુલ	૧૪	ફાયર	
કરપજયન	 કાય્ણરત	 થશે	 આ	 ફાયર	 કરપજયનના	 ફાયર	
ઓકફસરોએ	આઇ.એ.એસ.	કક્ષાના	પસપનયર	ઓકફસરો	જે	
તે	પ્રાદેપશક	મયુપનપસપલ	કપમશનર	તરીકે	ફરજ	બજાવે	છે	
તેમના	પનયંત્રર	હેઠળ	ફરજો	બજાવવાની	રહેશે.	

શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	એવો	પર	પનર્ણય	કયયો	છે	કે,	
શહેરી	પવકાસ	સત્ામંડળોના	પવસતારોમાં	સમાપવટિ	પવસતારો	
માટે	 મહાનગર	 પાપલકાના	 ચીફ	 ફાયર	ઓકફસર	 ફાયર	
NOC	આપવાની	કામગીરી	કરશે.	•

રાજ્યમાં ધો.૧રની પરીક્ા આ િષ્ગ 
માટે રદ કરિાનો વનણ્ગ્ય 

ગજુરાત	ઉચ્ચતર	માધયપમક	પશક્ષર	બોડ્ણ	દ્ારા	યોજાતી	
ધોરર-૧રની	વાપર્ણક	પરીક્ષા	આ	વર્ણ	માટે	રદ	કરવાનો	
પનર્ણય	લેવામાં	આવયો	છે.	પશક્ષરમતં્રી	શ્ી	ભૂપને્દ્પસહં	
ચડુાસમાએ	આ	પનર્ણયની	ભપૂમકા	આપતાં	જરાવયું	
કે,	કોરોના	સકં્રમરની	પ્રવત્ણમાન	ક્સથપતમા	ં દેશના	
વડાપ્રધાન	 શ્ી	 નરેન્દ્ભાઇ	 મોદીએ	 પવદ્ાથશીઓના	

વયાપક	આરોગય	પહતમા	ંધોરર-૧ર	CBSE	પરીક્ષાઓ	
આ	વરજે	નહીં	યોજવાની	જાહેરાત	કરી	છે.	મખુયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	
રૂપારીના	અધયક્ષસથાન	ેમળેલી	રાજય	મતં્રીમડંળની	બઠેકમા	ંઆ	સદંભ્ણમા	ં
પવશદ	 ચચા્ણ-પવચારરા	 કરીને	 રાજય	 સરકારે	 પ્રધાનમંત્રીશ્ીના	આ	
પનર્ણયના	સમથ્ણનમા	ંગજુરાતમા	ંપર	ઉચ્ચતર	માધયપમક	પશક્ષર	બોડ્ણ	
દ્ારા	ધોરર-૧ર	ની	આ	વરજે	યોજાનારી	પરીક્ષાઓ	રદ	કરવાનો	એટલે	
કે	નપહ	યોજવાનો	પનર્ણય	કયયો	છે.	તમેર	ેકહ્	ંહતુ	ંકે,	આ	બોડ્ણની	પરીક્ષાઓ	
અગંનેી	હવ	ેપછીની	આગળની	કાય્ણવાહી	ભારત	સરકારની	ગાઇડ	લાઇન્સ	
–	માગ્ણદપશ્ણકા	મુજબ	રાજય	સરકાર	કરશ.ે	•

વનણ્ગ્ય
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અસંગડઠત ક્ેત્-બાંધકામ શ્વમકોની નોંધણી હિે ઓનલાઇન 
રાજયમાં	 ક ુલ	 શ્મયોગીઓ	 પૈકી	

અસંગકઠત	શ્મયોગીની	સંખયા	અંદાપજત	
૮૨	 ટકા	 છ ે	 તયાર ે	 આ	 અસંગકઠત	
શ્મયોગીઓને	 રાજય	સરકારના	 પવપવધ	
પવભાગો	 દ્ારા	 ચાલતી	 કલયારકારી	
યોજનાનો	 લાભ	 મળે	 તે	 જરૂરી	 છે.	
મુખયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઇ	 રૂપારીએ	
રાજયના	આવા	અસંગકઠત	ક્ષેત્રના	અને	
બાંધકામ	શ્પમકોની	ઓનલાઇન	નોંધરી	
માટેના	ઇ-પનમા્ણર	પોટ્ણલ	અને	મોબાઇલ	
એક્પલકેશનનું	 ઇ-લોક્ન્ચંગ	ગાંધીનગરથી	
શ્મ-રોજગાર	 મંત્રી	 શ્ી	 કદલીપકુમાર	
ઠાકોરની	ઉપક્સથપતમાં	કયુ્ણ	હતું.	

મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	
રાજયની	પવકાસ	યાત્રાના	પાયામાં	રહેલા	
શ્પમકો	ખાસ	કરીને	અસંગકઠત	ક્ષેત્ર-	અન	
ઓગજેનાઇઝડ	સકેટરના	શ્પમકોના	કલયાર	
માટે	આધાર	 પલંન્કડ	 યુ-વીન	 સમાટ્ણ	 કાડ્ણ	
અંતગ્ણત	આવા	 ૧૦	 લાખ	 શ્પમકોની	
નોંધરી	કરી	પવપવધ	લાભો	તમેન	ેમળે	તવેી	
નેમ	 વયકત	 કરી	 હતી.	 આ	 સંદભ્ણમા	ં
મખુયમંત્રીશ્ીએ	જરાવયુ	ંહતંુ	કે,	આવા	અન	
ઓગજેનાઇઝડ	સેકટરના	શ્પમકો	બાંધકામ	
શ્પમકો	સપહત	૮ર	ટકા	નાના-શ્પમકોના	
પકરશ્મના	યોગદાનથી	જ	રાષ્ટ્ર-રાજયનો	
પવકાસ	સંભવ	બન્યો	છે.	

અસંગ કઠત 	 કે્ષત્રન ા 	 શ્ પમક ોન ી	
ઓનલાઇન	 નોંધરી	 કરવાની	 પહેલ	
કરનારૂં	 ગુજરાત	 પ્રથમ	 રાજય	 છે.	આ	
કામગીરી	પર	ઇન-હાઉસ	GIPL	દ્ારા	
કરવામા	ંઆવી	છે	ત	ેમાટે	તમેર	ેઅપભનદંન	
પાઠવયા	હતા.	

શ્મ	અન	ેરોજગાર	મતં્રી	શ્ી	કદલીપભાઇ	
ઠાકોરે	જરાવય	ુહતુ	ં કે,	તમામ	અસગંકઠત	
શ્મયોગીઓની	નોંધરી	 ઝડપથી	 થાય	 તે	
માટે	 ઇ-પનમા્ણર	 પોટ્ણલ	 તેમજ	 મોબાઇલ	
એપનુ	ંલોક્ન્ચગં	કરવામા	ંઆવયુ	ંછે.	અતયાર	
સધુી	શ્મયોગીન	ે પોતાના	 કામનો	 સમય	
બગાડીને	 અથવા	 રજા	 પાડીને	 સરકારી	

કચરેીમા	ંનોંધરી	કરાવવા	જવુ	ંપડતુ	ંહતુ.ં	
હવ	ેતઓે	આ	ઇ-પોટ્ણલ	અન	ેમોબાઇલ	એપ	
તમેજ	કોમન	સપવ્ણસ	સને્ટરના	માધયમથી	
નોંધરી	કરાવી	શકશે

હવેથી	શ્પમકોના	વસવાટસથળ	અને	
કાય્ણસથળ	 પર	 જઇ	 શ્પમકોની	 નોંધરી	
કરવામાં	આવશે.	આ	 માટ	ે ગુજરાતમા	ં
૨૧,૨૯૧	 કોમન	 સપવ્ણસ	 સેન્ટર	 પર	
વયવસથા	ઊભી	 કરવામાં	આવી	છે	 તેની	
પવગત ો 	 મંત્ર ીશ્ ીએ	 આપી 	 હત ી .	
શ્મયોગીઓએ	 નોંધરી	 માટે	 આધાર	
નંબર,	બેંક	એકાઉન્ટ,	રેશનકાડ્ણ,	આવકનું	
પ્રમારપત્ર	જેવા	જૂજ	પુરાવા	આપવાના	
રહેશે.	 રાજયમાં	 વર્ણ	 ૨૦૧૫માં	આવા	
અસંગકઠત	શ્મયોગીની	નોંધરી	કરવામાં	
આવી	હતી	જમેા	ંકુલ	૯.૨૦	લાખ	ય-ુવીન	
કાડ્ણ	આપવામાં	આવયાં	છે.	

અસંગ ક ઠત 	 શ્મયોગ ીઓ	 પૈ ક ી	
બાંધકામ	 શ્પમકો	 માટે	 ગુજરાત	 મકાન	
અને	 બાંધકામ	 શ્મયોગી	 કલયાર	 બોડ્ણ	
દ્ારા	 પવપવધ	 કલયારકારી	 યોજનામા	ં
અપાતી	સહાય	અંગે	મંત્રીશ્ીએ	જરાવયું	

ક ે,	 પ્રસૂપત	 સહાય	 યોજના	 અંતગ્ણત	
બાંધકામ	 શ્પમકની	 પત્નીને	 અગાઉ		
રૂ.	 ૫૦૦૦	 સહાય	 તેમજ	 ૨૦૦૦	 વધુ	
ઉચ્ચકની	રકમ	આપવામાં	આવતી	હતી.	
પર	 હવે	 મુખયમંત્રીશ્ીના	 સંવેદનાપૂર્ણ	
અપભગમથી	આ	સહાયમાં	 રૂપપયા	 ૨૦	
હજારની	 વધારાની	 મંજૂરીથી	 હવે	 કુલ		
રૂ.	૨૭,૫૦૦	સહાય	આપવામાં	આવે	છે.	

આ	મોબાઇલ	એપ	અને	ઓનલાઇન	
નોંધરી	માટેના	ઇ-પનમા્ણર	પોટ્ણલને	યુઝર	
ફેન્ડલી	 બનાવવામાં	 સહયોગ	આપનારી	
કોમન	સપવ્ણસ	સેન્ટર	અને	GIPL	સાથે	
શ્મ	 પનયામક	 તથા	 બાંધકામ	 શ્મયોગી	
બોડ્ણ	 દ્ારા	 કરવામાં	આવેલા	MoUનુ	ં
આદાન-પ્રદાન	 પર	 મુખયમંત્રીશ્ીની	
ઉપક્સથપતમાં	કરવામાં	આવયું	હતું.	

આ	 પ્રસંગે 	 શ્મ	 અને	 રોજગાર	
પવભાગના	અપધક	 મુખય	 સપચવ	 પવપુલ	
પમત્રા,	 શ્મ	 પનયામક	શ્ી	આલોક	 પાંડે,	
બાંધકામ	 બોડ્ણના	 સપચવ	 શ્ી	 બી.એમ	
પ્રજાપપત,	 ગુજરાત	 ઇન્ફો	 પેટ્ો.પલ.ના	
સી.ઇ.ઓ.	શ્ી	મહેશભાઇ	ગોપહલ,	કોમન	
સપવ્ણસ	 સેન્ટરના	 સી.ઇ.ઓ.	 શ્ી	 રાકેશ	
કુમાર	તમેજ	શ્મ	અન	ેરોજગાર	પવભાગના	
અપધકારીઓ	અને	 પદાપધકારીઓ	 તથા	
પજલ્ા	કક્ષાએ	શ્મ	અપધકારીઓ	કલકેટરો	
વીકડયો	પલન્કથી	ઉપક્સથત	રહ્ા	હતા.	•

ડડવજટલ ક્રાંવત
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કમાનડ એનડ કૂંટ્ોલ સેનટર 2.0 
રાજ્યભરની શાળાઓનું એક જગ્યાએથી મોવનટડરંગ

ગજુરાત	સરકારે	ટેનિોલોજીન	ેપમપનમમ	ગવન્મજેન્ટ,	મકે્કસમમ	
ગવન્ણન્સનો	મંત્ર	અપનાવી	ટેકનોલોજીના	ઉપયોગ	દ્ારા	વહીવટી	
ક્ષેત્રે	પારદપશ્ણતા	લાવી	છે.	પશક્ષર	એ	અપત	મહત્વપૂર્ણ	બાબત	છે.	
પશક્ષર	થકી	માનવી	 વયપક્તગત	તથા	સમગ્	સમાજનો	 પવકાસ	
સાધી	શકે	છે.	પશક્ષરની	આવી	જરૂકરયાતને	ધયાને	રાખીને	રાજય	
સરકારે	પશક્ષર	ક્ષેત્રને	પ્રાથપમકતા	આપી	અનેક	પવપવધ	પ્રકલપો-
પહેલ	શરૂ	કરી	છે.	તાજતેરમા	ંમખુયમતં્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	રૂપારીએ	
રાજયના	છેવાડાના	ગામના	વગ્ણખડંના	બાળક	સધુીના	પવદ્ાથશીઓના	
અભયાસ,	હાજરી,	પરીક્ષા	અને	પશક્ષર	વયવસથાના	કરયલ	ટાઇમ	
મોપનટકરંગની	ગુજરાતની	અપભનવ	પહેલ	કમાન્ડ	એન્ડ	કંટ્ોલ	
સને્ટર-2.0નુ	ંગાધંીનગરમા	ંલોકાપ્ણર	
કયુ્ણ	હતું.	

સમગ્	 દેશમાં	ગજુરાત	ે પ્રાથપમક	
પશક્ષરથી	ઉચ્ચત્ર	માધયપમક	 પશક્ષર	
સધુી	વિોપલટી	એજયકેુશન,	 પવદ્ાથશી	
હાજરી,	પશક્ષક	સજ્જતાન	ેટેકનોલોજીના	
માધયમથી	મોપનટકરંગ	કરવા	સપહતની	
વયવસથાઓ	આ	કમાન્ડ	કંટ્ોલ	સને્ટર	
2.0	દ્ારા	પવકસાવી	છે.	

મુખયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઇ	
રૂપારીએ	કમાન્ડ	એન્ડ	કંટ્ોલ	સેન્ટર	
2.0	ના	ભવન	લોકાપ્ણર	સાથ	ેવીકડયો	
વોલ	મારફત	ેપશક્ષર	પવભાગના	કફલડ	
સટાફ	સાથે	સીધો	સંવાદ	સાધી	આ	
પ્રોજેકટસ	અગંનેા	પ્રપતભાવો-કફડબકે	
મળેવયા	હતા.	તમેરે	આરંદ	પજલ્ાની	
કાજીપુરા	 પ્રાથપમક	શાળાના	 પશક્ષક	
સાથે	ઓનલાઇન	સંવાદ	કયયો	હતો.	

મુખયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઇ	
રૂપારીના	 માગ્ણદશ્ણનમાં	 રાજયમા	ં
કોરોનાના	આ	કાળમાં	‘શાળા	બંધ-

પશક્ષર	નપહ’ના	ધયેય	મંત્ર	સાથે	પવદ્ાથશીઓને	ઘરે	બેઠાં	અભયાસ	
હોમ	લપનુંગ	માટેના	અપભનવ	પ્રોજકેટ-ગજુરાત	સટડુન્ટડ	હોપલક્સટક	
એડક્પટવ	લપનુંગ	એપનો	પર	પ્રારંભ	કરવામાં	આવયો	છે.	આ	
પ્રોજેકટ	અન્વયે	ધોરર-૧	થી	૧ર	ના	પવદ્ાથશીઓ	માટે	ઇ-કન્ટેન્ટ	
અને	લપનુંગ	મેનેજમેન્ટ	પસપસટમ	તૈયાર	કરવામાં	આવયાં	છે.	

સમાટ્ણફોન-ટેબલેટ	ધરાવતા	હોય	તેવા	ધોરર	૧	થી	૧૨ના	
પવદ્ાથશીઓ	 હોમલપનુંગ	 અંતગ્ણત	 લપનુંગ	 મેનેજમેન્ટ	 પસપસટમ	
G-SHALA	(ગુજરાત	સટુડન્્ટસ	હોપલક્સટક	એડક્પટવ	લપનુંગ	
એપ)	એક્પલકેશન	અન	ેઇ-કન્ટેન્ટ	થકી	પશક્ષર	મળેવે	તવંુે	આયોજન	
કરવામાં	આવયું	છે.	

આ	 ઇ-કન્ટેન્ટમાં	 એપનમેટેડ	 વીકડયો,	
પ્રયોગોના	પસમયુલેશન્સ,	સવ	અધયયન	અને	
સવ	 મૂલયાંકન	 મોડ્ૂલ	અને	 સંદભ્ણ-પૂરક	
સાપહતય	ઉપલબધ	કરાવવામાં	આવયા	છે.	
આ	 સુપવધાઓને	 પવદ્ાથશીઓ	 કોઈપર	
કડવાઈસ	કે	પલટેફોમ્ણથી	એકસસ	કરી	શકશ.ે

ગુજરાતનાં	 પવદ્ાથશીઓ-બાળકોના	
ઉજ્જવળ	 ભાપવના	 પહતને	 ક ેન્દ્સથાને	
રાખવાના	 મુખયમંત્રીશ્ીના	 દૃક્ટિવંત	
આયોજન	અનુરૂપ	 ‘‘જ્ાનસેતુ-પબ્જકોસ્ણ	
કલાસ	 રેડીનેસ’’	 કાય્ણક્રમ	 પર	 પશક્ષર	
પવભાગે	 ધોરર-૧	 થી	 ૧૦ના	 પવદ્ાથશીઓ	
માટે	એક	માસ	એટલ	ેકે	૧૦	જનૂથી	૧૦	
જલુાઇ	સધુીના	સમય	માટે	શરૂ	કયયો	છે.	તનેો	
પર	વચયુ્ણઅલ	પ્રારંભ	મખુયમતં્રીશ્ીએ	કરાવયો	
હતો.	પશક્ષરમતં્રી	શ્ી	ભપૂને્દ્પસહં	ચડુાસમા,	
રાજયમતં્રી	શ્ી	 પવભાવરીબહેન	દવ	ેતમેજ	
પશક્ષર	સપચવ	શ્ી	પવનોદ	રાવ	સવ્ણ	પશક્ષા	
અપભયાનના	પમશન	કડરેકટર	શ્ીમતી	ભારતી	
અને	 પશક્ષરના	 વકરષ્ઠ	અપધકારીઓ	આ	
પ્રસગં	ેમુખયમતં્રીશ્ી	સાથ	ેજોડાયા	હતા.	•

કમાનડ એનડ કૂંટ્ોલ સેનટર 2.0 વિશે
મુખ્યમંત્ી શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીના 

રદશાદશ્મનમા ંવશક્ષણ વવભાગ ેપ્રાથવમક વશક્ષણની 
ગણુવત્ા સધુારણા પર વવશષે FOCUS કરીને 
વમશન વવદ્ા, વશક્ષક-વવદ્ાથથીની ઓનલાઇન 
હાજરી, હોમ લવનિંગ, વપરર્યોરડક એસેસમેનટ 
ટેસટ જેવા નાવીન્યપૂણ્મ પ્રોજેકટ છેલાં બે વષ્મથી 
અપનાવેલા છે. આ નવીનતમ પ્રોજેકટસ અને 
વશક્ષણની અન્ય ્યોજનાઓના મોવનટરરંગ માટે 
કમાનડ એનડ કંટ્ોલ સેનટર કા્ય્મરત થ્યેલું છે. 

રાજ્યની પ૪૦૦૦ જટેલી પ્રાથવમક-માધ્યવમક 
અન ેઉચ્ચત્ર માધ્યવમક શાળાઓ, ૩ લાખથી 
વધાર ે વશક્ષકો અને ૧ કરોડ ઉપરાંતના 
વવદ્ાથથીઓના વવશાળ માળખાની સઆુ્યોવજત 
દેખરેખ માટે હવે, આ કમાનડ એનડ કંટ્ોલ 
સેનટરના નવા વબલ્ડંગને અવત આધુવનક 
ટેકનોલોજી-સવુવધાથી સજ્જ કરવામા ંઆવ્ંુય છે. 
આ નવીન કમાનડ એનડ કંટ્ોલ સનેટર 2.0 માં 
આવતા ડેટાન ેમશીન લવનિંગ, વવઝ્ુયઅલ પાવર 
cQube ટલૂથી એનેલાઇઝ કરાશ.ે 

ડડવજટલ ક્રાંવત
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આસપાસ

‘હારશે કોરોના –જીતશે ગુજરાત’ ધ્યે્ય મંત્ સાથે 
કોરોનાની સભંવિત ત્ીજી લહેર સામે 

રાજ્ય સરકારનો એ્શન પલાન

મુખ્યમંત્ી શ્ી વવજ્યભાઇ રૂપાણીની રાહબરીમાં સરકારે બીજી લહેરની સાપેક્ષે સંભવવત ત્ીજી લહેરની સામે રાજ્યની 
આરોગ્્ય વ્યવસથા-સુવવધાઓમાં વધારો કરવાની કા્ય્મ્યોજના વનધા્મરરત કરવામાં આવી છે :-

•	 ઓક્કસજન	બેડની	સંખયા	૬૧,૦૦૦	
વધારી	૧,૧૦,૦૦૦	કરાશે.

•	 આઇ.સી.ય.ુ	બડેની	સખંયા	૧૫	હજારથી	
વધારીન	ે૩૦	હજાર	કરવામાં	આવશ.ે

•	 ઓક્કસજન	કોન્સન્ટ્ટેરની	સંખયા	૭૦૦થી	
વધારે	૧૦,૦૦૦	કરવામા	ંઆવશ.ે

•	 સપેપશયાપલસટ	 તબીબોની	 સંખયા	
૨૩૫૦	 વધારી	 ૪૦૦૦,	 એમ.બી.
બી.એસ.	તબીબની	સંખયા	૫૨૦૦થી	
વધારી	૧૦,૦૦૦	નસ્ણની	સંખયા	૧૨	
હજારથી	વધારી	૨૨,૦૦૦	વગ્ણ-૪ના	
કમ્ણચારીઓની	 સંખયા	 ૮	 હજારથી	
વધારી	૧૫	હજાર	અને	અટેન્ડન્ટની	
સંખયા	૪૦૦૦થી	 વધારે	 ૧૦	હજાર	
કરવાનો	પનર્ણય	કયયો	છે.	

•	 મુખયમંત્રીશ્ીએ	સંભપવત	ત્રીજી	લહેર	
માટે	 ટેસટીંગ,	 ટ્ેપસંગ,	 પટ્ટમેન્ટની	
ટ્ીપલ	 ટી	 સટ્ેટ ેજી	 રૂપે	 સવજેલન્સ	

યુપનટની	 સંખયામાં	 ૧૪	 હજારથી	
વધાર ો 	 કર ી 	 ૨૧	 હજાર	 અને	
સવજેલન્સની	 ટીમની	 સંખયામાં	 ૨૧	
હજારનો	 વધારો	 કરી	 ૬૦	 હજાર	
કરવાનો	પનધા્ણર	કયયો	છે.

•	 આ	સાથે	રાજયમાં	RTPCR	ટેસટની	
સંખયા	 રોજના	૭૫	હજારથી	વધારી	
૧.૨૫	લાખ	કરાશે

•	 RTPCR	લેબની	 સંખયા	 ૧૦૪	 થી	
વધારી	૧૫૫	કરવામાં	આવશે.

•	 મખુયમતં્રીશ્ીએ	ધન્વંતરી	રથની	સખંયા	
૧૫૦૦થી	 વધારી	 ૩૦૦૦	 અને	
સંજીવની	 રથની	 સંખયા	 ૧૪૦૦થી	
વધારી	 ૩૦૦૦	 કરવાનું	 પર	આ	
રરનીપત	કાય્ણયોજનામાં	સૂચવયું	છે.

•	 ધન્વતંરી	રથ	અતયારના	રોજના	૧.૧૦	
લાખ	કેસની	સાપેક્ષે	૨.૨૫	લાખ	કેસ	
હેન્ડલ	કરશે	તથા	સંજીવની	રથ	૨૮	

હજારની	સાપેક્ષે	૬૦	હજાર	કેસ	ટ્ીટ	
કરશે.

•	 કોપવડ-19	 કેસોનું	 તેમજ	 સારવારનું	
સીધંુ	 પનયંત્રર	 અને	 મોપનટકર ંગ	
મુખયમંત્રીશ્ી	 કક્ષાએથી	 થઇ	 શકે	 તે	
હેતુસર	 પજલ્ા	 સતરે	 કમાન્ડ	 એન્ડ	
કંટ્ોલ	સેન્ટર	કાય્ણરત	કરાશે.	

•	 ઇક્ન્ડયન	 કાઉક્ન્સલ	ઓફ	 મેકડકલ	
કરસચ ્ણના	 સહયોગથી	 રાજયમાં	
એપપડેપમક	 ઇન્ટેપલજન્સ	 યુપનટની	
સથાપના	કરવામાં	આવશે	જે	રાજયના	
પવપવધ	પજલ્ાના	પવસતારોમાં	કોપવડ	
કેપસસમાં	વધારા-ઘટાડાનું	પૂવા્ણનુમાન	
કરવામાં	મદદરૂપ	થશે.

•	 હોમ	આઇસોલેશનમાં	રહેલા	દદશી	માટે	
ટલેી	 મેકડપસન	 વયવસથા	 ઊભી	 કરી	
પનવૃત	તબીબો	દ્ારા	ઇ-સજંીવની	એપ	
થકી	માગ્ણદશ્ણન	આપવામા	ંઆવશ.ે	•

ગુજર ાત	 ક ો પવડ-19	
કોરોનાની	 સંભપવત	 ત્રીજી	
લહેરનો	મક્મતાથી	સામનો	

કરવા	માટે	સંપૂર્ણ	સજ્જ	છ.ે	રાજય	સરકાર	આ	હેતુસર	એક	
પવસતૃત	અને	નક્ર	એકશન	પલાન	ઘડી	‘‘હારશે	કોરોના-જીતશે	
ગુજરાત’’ના	મંત્ર	સાથે	 કોરોનાની	આવનારી	સંભપવત	ત્રીજી	
લહેર	સામે	પર	પવજય	હાંસલ	કરશે.	મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઇ	
રૂપારીએ	 કોરોનાની	 સંભપવત	 ત્રીજી	 લહેર	 સામેના	 રાજય	
સરકારના	એકશન	પલાનની	જાહેરાત	કરતાં	આ	પનધા્ણર	વયકત	
કયયો	હતો.

નાયબ	મુખયમંત્રી	શ્ી	નીપતનભાઇ	પટેલ,	મુખય	સપચવ	શ્ી	
અપનલ	મૂકીમ	તેમજ	મુખયમંત્રીશ્ીના	મુખય	અગ્	સપચવ	શ્ી	કે.	
કૈલાસનાથન	અને	આરોગયના	અપધક	મુખય	સપચવ	શ્ી	મનોજ	
અગ્વાલની	 ઉપક્સથપતમાં	 મુખયમંત્રીશ્ીએ	આ	એકશન	 પલાન-
રરનીપત	પ્રચાર	માધયમો	સમક્ષ	જાહેર	કરી	હતી.	

મખુયમંત્રીશ્ીએ	જરાવયુ	ંકે,	કેસોની	સખંયા	ઘટી	છે	પરંત	ુકોરોના	

વાયરસ	હજી	ગયો	નથી.	કોરોના	સામેની	સમજ	અને	પશસતમાં	
જરા	પર	કઢલાશ	પાલવે	તેમ	નથી.	આપરે	દવાઇ	ભી,	કડાઇ	ભી	
અને	જાન	ભી	હૈ,	જહાન	ભી	હૈ	ના	પ્રધાનમંત્રીશ્ીના	સંકલપ	સાથે	
રોપજદંી	પ્રવૃપત્ઓ	સપંરૂ્ણ	સતક્ફતા-સાવચતેીથી	ચાલ	ુરાખવાની	છે.	
એટલું	 જ	 નપહ,	 પવશ્ના	અને	આપરા	 દેશના	 તજજ્ો	 કોપવડ	
મહામારીની	ત્રીજી	વેવ-લહેર	આવવાની	સંભાવના	વયકત	કરી	
રહ્ા	છે	તયારે	ગુજરાત	આ	ત્રીજી	લહેરનો	ઓછામાં	ઓછો	ભોગ	
બને	અને	તેની	અસરોને	વયૂહાતમક	રીતે	ખાળી	શકાય	તેવા	હેતુથી	
રાજય	સરકારે	એક	પવસતૃત	અને	સવ્ણગ્ાહી,	એકશન	પલાન	ઘડયા	
છે.	આવો	આગોતરો	એકશન	પલાન	ઘડનારૂં	ગુજરાત	દેશનું	એક	
માત્ર	રાજય	છે.	

તદઅનુસાર,	 ત્રીજા	 વેવને	આવતો	 જ	અટકાવવો	 તેમજ	
તીવ્રતા-ઇન્ટેપસટી	ઘટાડવી	સાથોસાથ	જો	સંભપવત	ત્રીજા	વેવમાં	
કેસોની	સંખયા	વધી	જાય	તો	તેને	પહોચી	વળવા	આરોગય	તંત્રનું	
ક્ષમતા	વધ્ણન	કરવું	એવી	બેવડી	 રરનીપત	સાથે	 રાજય	સરકાર	
આગળ	વધવા	પ્રપતબદ્ધ	છે.	•
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િડતાલમાં ઓન્સજન પલાનટનું લોકાપ્ગણ

કોરોનાથી	નાગકરકોને	બચાવવા	સરકાર	પૂરા	પ્રયાસથી	કાય્ણ	
કરી	રહી	છે.	જેના	પકરરામે	કદવસેને	કદવસે	કોરોના	સંક્રપમતોના	
કેસમાં	ઘટાડો	જોવા	મળી	રહ્ો	છે.	કોરોના	દદશીઓને	સારી	અને	
ઝડપી	 સારવાર	 મળી	 રહે	 તે	 માટે	 રાજયના	 બધા	 પવસતારની	
હોક્સપટલમાં	 સુપવધામાં	 વધારો	 કરવામાં	 આવી	 રહ્ો	 છ.ે	
સરકારની	સાથે	સામાપજક,	ધાપમ્ણક	સંસથાઓ	પર	આ	કાય્ણમાં	
સરકાર	સાથે	જોડાઈને	 સેવાનું	 કાય્ણ	 કરી	 રહી	છે.	 તાજેતરમાં	
મુખયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઇ	 રૂપારીએ	 શ્ી	 સવાપમનારાયર	
મક્લટસપેશયાપલટી	હોક્સપટલ-	વડતાલ	ખાતેના	નવીન	ઓક્કસજન	
પલાન્ટનું	ગાંધીનગરથી	ઇ-લોકાપ્ણર	કયુું	હતું.

આ	 પ્રસંગે	 મુખયમંત્રીશ્ીએ	 જરાવયું	 હતું	 ક ે,	 પલપવિડ	
ઓક્કસજનની	મયા્ણદાઓ	સામે	હવે	હવામાંથી	સીધો	ઓક્કસજન	
મેળવવાના	 પલાન્ટસ	 રાજયમાં	 સથાપીને	 ૩૦૦	 ટન	 PSA	
ઓક્કસજન	મેળવી	પગભર	બનવાની	કદશામાં	આપરે	આગળ	
વધી	રહ્ા	છીએ.	રાજય	સરકાર	દ્ારા	ઓક્કસજન	ઉતપાદનના	
કાય્ણમાં	વડતાલ	સપહત	અન્ય	ધાપમ્ણક	 -	સામાપજક	સેવાભાવી	

સંસથાઓ,	અમૂલ,	 બનાસ	 ડેરી	 ઉપરાંત	 એન.આર.આઇ	 પર	
સમયની	માંગને	અનુસરીને	જોડાયાં	છે	તે	અપભનંદનને	પાત્ર	છે.	
કોરોનાકાળમાં	વડતાલ	મંકદર	દ્ારા	ઓક્કસજન	પલાન્ટ	અપ્ણર	
કરીને	આ	સેવા	પરંપરા	વધુ	ઉજ્જવળ	કરી	છે.	

મુખયમંત્રીશ્ીએ	આ	હોક્સપટલમાં	વધુ	એક	ઓક્કસજન	પલાન્ટ	
સથાપવાની	અપીલ	કરી	હતી.	તેના	પ્રપતસાદરૂપે	આ	જ	હોક્સપટલ	
ખાતે	બીજા	૫૦	બેડના	ઓક્કસજન	પલાન્ટની	જાહેરાત	કરવામાં	
આવી	હતી.	બીજા	ઓક્કસજન	પલાન્ટ	માટે	હોક્સપટલના	પ્રમુખ	
શ્ી	ધનજીભાઈ	દ્ારા	રૂપપયા	૧૫	લાખ,	મુખય	દંડક	શ્ી	પંકજભાઈ	
દેસાઈ	દ્ારા	૧૦	લાખ	તથા	સાંસદ	શ્ી	દેવુપસંહ	ચૌહાર	દ્ારા	
રૂપપયા	૩૫	લાખની	અદ્તન	એમબયુલન્સ	ફાળવવાની	જાહેરાત	
કરવામાં	આવી	હતી.

આ	ઇ-	લોકાપ્ણર	પ્રસંગે	વડતાલ	ખાતે	શ્ી	રાકેશ	પ્રસાદજી	
મહારાજ,	 ધારાસભય	 શ્ી	અજુ્ણન	 પસંહ	 ચૌહાર	 સપહત	 પૂજય	
સંતોશ્ીઓ	ઉપક્સથત	રહ્ા	હતા.	•

રાજકોટમાં ડા્યાવબટીસ વપ્રિેનશન અને  
લાઇફસટાઇલ મેનેજમેનટ સેનટર જનસમવપ્ગત

મુખયમંત્રી	શ્ી	પવજયભાઈ	રૂપારીએ	
રાજકોટ	ક્સથત	રોટરી	પમડટાઉન	લપલતાલય	
ડાયાપબટીસ	પપ્રવેન્શન	અને	લાઇફસટાઇલ	
મનેજેમને્ટ	સને્ટરનુ	ંવચયુ્ણઅલ	લોકાપ્ણર	કયુું	
હતું.	આ	પ્રસંગે	મુખયમંત્રીશ્ીએ	જરાવયું	
હતું	કે	સમગ્	પવશ્માં	પાંચમી	જૂનના	રોજ	
ઉજવવામાં	આવતા	 ‘‘પવશ્	 પયા્ણવરર	
કદન’’	 પનપમત્ે	પયા્ણવરરની	સુરક્ષા	સાથે	
પ્રદૂરરમુક્ત	 ગુજરાતના	 પનમા્ણર	 માટે	
રાજય	સરકાર	સંપૂર્ણતયા	સંકલપબદ્ધ	છે.	
હાલના	 કોરોનાકાળમાં	 કોપવડ	સેન્ટરોમાં	
કોરોના	વોકરયસ્ણ	તરીકે	કાય્ણરત	નસ્ણ	હેલથ	

વક્ફર	 પાસે	 વૃક્ષારોપર	 કરાવીને	 રાજય	
સરકાર	ે આ	 બાબતની	 પ્રપતબદ્ધતાનો	
પુરાવો	પૂરો	પાડ્ો	છે.

કોરોનાની	સભંપવત	ત્રીજી	લહેર	સામે	
નાગકરકોન	ેરક્ષર	પરૂ	ંપાડવા	માટે	રાજય	
સરક ાર 	 દૂ ર ંદ ેશ ી 	 આયોજન	 અન	ે
આતંરમાળખાકીય	સપુવધા	 સાથ	ેઆગળ	
વધી	રહી	છે.	કોરોનાના	ડાયાપબટીસવાળા	
દદશીઓમા	ંજોવા	મળતી	મયકુર	માઇકોપસસના	
ઉપદ્વન	ે નાથવા	 માટે	 રાજકોટ	 શહેરમા	ં
કરાયેલી	પજલ્ા	વહીવટીતંત્ર	તથા	રાજકોટ	
મહાનગરપાપલકાની	 આરોગયલક્ષી	

કામગીરીન	ેમખુયમતં્રીશ્ીએ	પબરદાવી	હતી.
કાય્ણક્રમના	પ્રારંભે	સંસથાના	પ્રેપસડેન્ટ	

શ્ી	 કદનેશભાઈ	જીવરાજાનીએ	 સવાગત	
પ્રવચનમાં	 સંસથાની	 પ્રવૃપત્ઓનો	 ટૂંકો	
પચતાર	રજૂ	કયયો	હતો		

આ	કાય્ણક્રમમાં	ગુજરાત	મયુપનપસપલ	
ફાઇનાન્સ	બોડ્ણના	અધયક્ષ	શ્ી	ધનસખુભાઇ	
ભંડેરી,	સંસદસભયશ્ી	રામભાઈ	મોકરીયા,	
મેયર	ડૉ.	પ્રદીપભાઈ	ડવ,	ડેપયુટી	મેયર	ડૉ.	
દપશ્ણતાબહેન	 શાહ,	 શહેરના	 જારીતા	
ડૉકટસ્ણ	 તથા	 સંસથાના	 અન્ય	 સભયો	
ઉપક્સથત	રહ્ાં	હતાં.	•

આસપાસ
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સમાજ શ્ષે્ઠીઓના ્યોગદાનથી સમાજ 
કલ્યાણકારી અને પ્રગવતશીલ બને -રાજ્યપાલશ્ી

સમાજ	શ્ેષ્ઠીઓના	યોગદાનથી	જ	
સમાજ	કલયારકારી	અને	પ્રગપતશીલ	
બને	 છ ે.	 વડોદરા	 ખાતે	 વ્રજધામ	
આધયાક્તમક	સંકુલ	અને	 વલ્ભ	યુથ	
ઓગજેનાઇઝેશનના	સહયોગથી	કોપવડ	
કરે	 ડ્ાઇવ	 અંતગ્ણત	 પવપવધ	 સેવા	
પ્રકલપોને	 તાજેતરમાં	 રાજયપાલ	 શ્ી	
આચાય્ણ	દેવવ્રતે	લોકાપપ્ણત	કયા્ણ	હતા.

રાજયપાલશ્ીએ	આ	પ્રસંગે	સાવલી,	વડોદરા	ક્સથત	મંજુસર,	
જી.આઇ.ડી.સી.માં	ઓક્કસજન	પલાટનું	લોકાપ્ણર	કયુું	હતું.	આ	
ઉપરાંત	૨૫	ઓક્કસજન	કન્સન્ટે્ટસ્ણ,	૧૫	બાયપેપ	મશીન,	૬	
વેક્ન્ટલેટસ્ણનું	પર	તેમરે	લોકાપ્ણર	કયુું	હતું.	રાજયપાલશ્ીએ	આ	
પ્રસંગે	જરાવયું	 હતુ	 કે,	 પવશ્	કલયારની	 પવચારધારા	આપરી	
સંસકૃપતનો	આધાર	છે	અને	 વૈષરવ	સંપ્રદાયે	 કોરોનાના	 કપરા	
કાળમાં	 જનસેવાને	 જ	 સાચી	 સેવા	 માનીને	 આપરી	 પવશ્	
કલયારની	ભાવનાને	ચકરતાથ્ણ	કરી	છે.	રાજયપાલશ્ીએ	ધનની	
ત્રર	ગપત	દાન-ભોગ	અને	નાશ	પૈકી	દાનને	શ્ેષ્ઠ	ગપત	ગરાવી	
હતી	અને	દાનશ્ેષ્ઠીઓને	સમાજના	ઘરેરાંરૂપ	ગરાવયા	હતા.	
રાજયપાલશ્ીએ	કોરોનાના	કટિદાયક	સમયમાં	વૈષરવ	સંપ્રદાયના	
યોગદાનને	ખરા	અથ્ણમાં	પ્રેરરાદાયી	ગરાવયું	હતું.

આ	પ્રસંગે	વૈષરવાચાય્ણ	શ્ી	વ્રજરાજકુમારજીએ	જરાવયું	હતું	

કે,	વ્રજધામ	આધયાક્તમક	સંકુલ	અને	
વલ્ભ	યુથ	ઓગજેનાઇઝેશન	 દ્ારા	
ગુજર ાતમાં 	 અંદ ાજે 	 ૬	 કર ોડ	
રૂપપયાના	 ખચજે	 ૨૯	ઓક્કસજન	
પલ ાં ટ 	 ઊભા 	 કરવ ાથ ી 	 લઇન	ે
હોક્સપટલોને	 વેન્ટીલેટસ્ણ,	 બાયપેપ	
મશીન,	 ઓક્કસજન	 કન્સટ્ેટસ ્ણ	
આપવા	તેમજ	કોરોના	વોકરયસ્ણને	

કકટ	 પવતરર	અને	મુખયમંત્રી	તેમજ	પ્રધાનમંત્રી	 રાહત	ફંડમાં	
યોગદાન	આપવા	 જેવી	 અનેકપવધ	 પ્રવૃપત્ઓ	 વૈષરવજનોના	
સહયોગથી	હાથ	ધરાઇ	છે.	

રાજભવન	 દ્ારા	 ચાલી	 રહેલા	 કોરોના	 સેવાયજ્ને	 તેમરે	
સમાજ	 કલયારના	 યજ્	 તરીકે	 ગરાવી	 ધમા્ણચાયયો	 સાથેની	
રાજયપાલશ્ીની	પચંતન	બેઠકમાં	આ	સેવાયજ્માં	કોરોના	વૉકરયસ્ણ	
માટે	૫૪૪	કકટના	યોગદાનની	ઘોરરા	કરી	હતી	તેની	માપહતી	
પર	આપી	હતી.	વૈષરવાચાય્ણશ્ીએ	સમાજ	શ્ેષ્ઠીઓને	સહયોગ	
માટે	આગળ	આવવા	અપીલ	પર	કરી	હતી.

	આ	પ્રસંગે	ધારાસભય	શ્ી	કેતનભાઇ	ઇનામદાર,	વડોદરા	
મેયર	શ્ી	 કેયુરભાઇ	 રોકકડયા	અગ્રી	શ્ી	 પવજયભાઇ	શાહ,	
મયુપનપસપલ	 કપમશનર	 શ્ી	 પી.	 સવરૂપ	 સપહત	 મહાનુભાવો	
ઉપક્સથત	રહ્ા	હતા.	•

" ડકશોરભાઇ વજકાદરા

ગીર-સોમનાથમાં િાિાઝોડા સંદભથે અપાતી સહા્યની સમીક્ા
ગીર-સોમનાથ	 પજલ્ામાં	 તાઉતે	

વાવાઝોડાથી	થયેલી	નુકસાની	અને	રાજય	
સરકાર	 દ્ારા	 જાહેર	 કરવામાં	આવેલી	
સહાય	પજલ્ા	તંત્ર	દ્ારા	ચૂકવાઇ	રહી	છે.	
તે	 અંગેની	 તમામ	 કામગીરીની	 સમીક્ષા	
અન્ન,	નાગકરક	પરુવઠા	મતં્રી	શ્ી	જયેશભાઇ	
રાદકડયાએ	કરી	હતી.	

આ	બેઠકમાં	તાઉતે	વાવાઝોડાથી	ખાસ	
કરીને	વધારે	અસરગ્સત	થયેલા	ઉના	અને	
ગીરગઢડા	 તાલુકામાં	 લાભાથશીઓને	
ચૂકવાઇ	 રહેલી	 પવપવધ	 સહાયની	 રકમ,	
પરૂ્ણ	થયેલા	સવજે	તમેજ	વીજપરુવઠો	પવૂ્ણવત્	
કરવાની	 ચાલતી	 કામગીરી	 અને	 જયાં	
વીજળી	નથી	તયા	વકૈક્લપક	વયવસથાથી	થતી	
પારી	 પવતરરની	 કામગીરી	 સપહત	

વહીવટી	 તંત્રની	 તમામ	 કામગીરીની	
માપહતી	આપવામાં	આવી	હતી.	

આ	તકે	મતં્રીશ્ીએ	બઠેકમાં	ઉપક્સથત	
સાસંદ	શ્ી	રાજશેભાઇ	ચડુાસમા	અન	ેગીર-
સોમનાથ	 પજલ્ાના	અન્ય	આગવેાનોના	

પર	લોક	 ઉપયોગી	અન	ેહાલની	 તતં્રની	
રાહત	બચાવની	કામગીરીમા	ંઝડપ	આવે	
અન	ેલોકોને	લાભ	મળે	ત	ેઅગંનેા	કેટલાંક	
અગતયના	ંસચૂનો	ધયાન	ેલીધાં	હતા	ંઅને	
માગ્ણદશ્ણન	આપયુ	ંહતુ.ં	•

સમાચાર વિશેષ
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સુરત વજલ્ામાં વિકાસકા્યપો સાથે 
આરોગ્ય વિષ્યક સુવિધા

સુરત	પજલ્ામાં	રસતાના	ખાતમુહૂત્ણથી	માંડીને	
મજબૂતીકરર	તથા	આરોગય	સુપવધાઓ	વધારવાનાં	
કાયયો	 કોરોના	 સંક્રમર	વચ્ચે	 પર	 કરવામાં	આવી	
રહ્ાં	છે.	

સામાપજક	 ન્યાય	અને	 અપધકાકરતા	 મંત્રી	 શ્ી	
ઈશ્રભાઈ	 પરમાર	ે બારડોલી	 અને	 પલસારા	
તાલુકાનાં	ગામોમાં	રૂ.૨૦	કરોડના	ખચજે	રસતાઓના	
કામોનું	 ખાતમુહૂત્ણ	 કયુું	 હતું.	 જેમાં	 બારડોલીથી	
પલસારા	 સુધીનો	 રોડ,	 એના	 ગામથી	 તુંડી	 અને	
કારેલી	સુધીનો	રોડ	તેમજ	અરેક-પસસોદરા-પૂરી-
સરભોર	સધુીનો	રોડનુ	ંવાઈડપનગં	કરી	મજબતૂીકરર	
કરવાંના	કાય્ણનું	ખાતમુહૂત્ણ	 કયુું	હતું.	આ	અવસર	ે
મંત્રી	 શ્ી	 ઈશ્રભાઈ	 પરમાર	ે જરાવયું	 હતું	 કે,	
બારડોલી	અને	પલસારા	તાલુકાના	ગામોમાં	પાકા	
રસતાઓના	સટ્કચર	વાઈડપનંગ	કરી	મજબૂતીકરરના	
કારરે	યાતાયાત	વધુ	સુપવધાજનક	બનશે.	આ	સાથે	
નગર	અને	ગ્ામજનોની	માંગરી	પર	સંતોરાઈ	છે

મંત્રી	 શ્ી	 ઈશ્રભાઈ	 પરમારે	 ધારાસભયની	
ગ્ાંટમાંથી	પલસારા	તાલુકાના	ચલથાર	ખાતે	ઉત્મ	
આરોગય	 સેવા	 મળ	ે એ	 માટ	ે રૂ.૨૮,૭૭,૬૪૫નુ	ં
અનુદાન	આપયું	 છે.	 આ	 અનુદાનનો	 ઉપયોગ	
કડપજટલ	 એકસ-રે	 મશીન,	 પોટદેબલ	 વેક્ન્ટલેટર,	
કડકફબીલેટેર	મશીન,	લેકરંગોસકોપ	સેટ,	 કડસપોઝલ	
બલેડસની	 સુપવધા	 ઊભી	 કરાશે.	 મંત્રીશ્ીએ	આ	
માટેના	 અનુદાનનો	 પત્ર	 હોક્સપટલના	 ટ્સટીઓને	
અપ્ણર	કયયો	હતો.	•

જસદણ તાલુકામાં વિકાસકામોનું વનરીક્ણ

ગુજરાત	રાજયમા	ંહાલમા	ંજ	પસાર	થયલેા	તાઉતે	વાવાઝોડા	અન	ેહાલની	
કોરોના	મહામારીના	સમયમાં	લોકોને	 પવપદામાં	પડતી	મુશકેલીઓનું	જાત	
પનરીક્ષર	કરી	તેનો	ઉકેલ	લાવવા	રાજયના	પારીપુરવઠા	અને	પશુપાલન	
ખાતાના	મંત્રી	શ્ી	કુંવરજીભાઇ	બાવપળયા	સતત	જનસંપક્ફમાં	રહે	છે.

મંત્રી	શ્ી	બાવપળયાએ	જસદર	તાલુકાના	 પચતલીયા,	નાની	લાખાવડ,	
કોઠી,	 ખડવાવડી,	 ગઢીયા(જામ),	આધીયા	 સપહત	 પવપવધ	 ગામોની	જાત	
મુલાકાત	લીધી	હતી.	આ	તકે	તેઓએ	વાવાઝોડા	સંદભજે	થયેલી	નુકસાની,	
કોરોના	અંગેના	આરોગયલક્ષી	પશ્ો,	રસીકરર	સપહતની	બાબતોની	પવસતૃત	
ચચા્ણ	કરી	આગામી	કદવસોમા	ંઆ	પ્રશ્ોનો	ઝડપી	ઉકેલ	આવ	ેએ	માટે	સલંગ્ન	
અપધકારીઓને	સથળ	પરથી	જ	સૂચના	આપી	હતી.

મંત્રીશ્ી	બાવપળયાએ	કોરોનાને	અટકાવવા	રસીકરર	પર	ભાર	મૂકતા	
રાજય	 સરકાર	 છેવાડાનાં	 ગામોમાં	 વસતા	 લોકોની	 સુખાકારી	 માટે	 સતત	
પચપંતત	હોવાનુ	ંજરાવયુ	ંહતુ.ં	તઓેએ	ઉમયુે્ણ	હતુ	ંકે	કોરોનાની	પવકટ	પકરક્સથપત	
હોવા	છતા	ંરાજય	સરકાર	દ્ારા	પવકાસના	ંકામો	સતત	ચાલ	ુરાખી	દરેક	ગામનો	
પીવાના	પારી,	રસતા,	કેનાલ,	વીજળી,	ગટર	સપહતના	ંતમામ	કામોથી	સવાુંગી	
પવકાસ	થાય	તે	માટે	સતત	કાય્ણરત	છે.•

સમાચાર વિશેષ

મોરબીમા ંપ્રિાસનન ેપ્રોતસાવહત કરતા ંકામોનુ ંભવૂમપૂજન
માપળયા	તાલુકાના	વવાપરયા	ગામે	

પ્રવાસન	 પનગમ	 દ્ારા	 ડેક્સટનેશન	
ડેવલોપમેન્ટ	ઓફ	 શ્ીમદ	 રાજચંદ્	
અંતગ્ણત	 રામબાઈ	 મંકદરમાં	 રૂ.૭૨૯	
લાખના	 કામોનું	 ભૂપમપૂજન	પ્રવાસન	
મતં્રી	શ્ી	જવાહર	ચાવડા	દ્ારા	કરવામા	ં
આવયું	હતું.	રામબાઈ	મંકદર	ખાતે	આ	
કામો	 અંતગ્ણત	 ભોજનાલય,	 રસોડું,	
કોઠારરૂમ,	૨૫૦	મારસ	બસેી	શકે	તવેા	
સતસંગ	 હોલના	 કામોનું	 આયોજન	
કરવામાં	આવયું	છે.

આ	પ્રસગં	ેમતં્રીશ્ીએ	જરાવયુ	ંહતુ	ંકે	પ્રવાસન	પવભાગ	દ્ારા	આ	પવસતારની	
જરૂકરયાતને	ધયાને	લઈને	પવકાસ	માટે	પસંદગી	કરી	છે.	

કાય્ણક્રમમા	ંમોરબી	માપળયા	પવસતારના	ધારાસભય	શ્ી	પબ્જશેભાઈ	મરેજાએ	
ધારાસભયશ્ીની	ગ્ાન્ટમાંથી	વવાપરયા	પી.એચ.સી.ને	એમબયુલન્સ	ફાળવરી	
કરવાની	જાહેરાત	કરી	હતી.	મતં્રીશ્ીએ	કાય્ણક્રમ	બાદ	શ્ીમદ્દ	રાજચદં્	આશ્મની	
મુલાકાત	લીધી	હતી.	•
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ગા્ય આધાડરત પ્રાકૃવતક ખેતીમાં  
કેરીનું મબલખ ઉતપાદન મેળિતા વશક્ક

" મહેનદ્ર િેકડર્યા
આજના	આધપુનક	યગુમા	ંઝરેમકુ્ત	ખોરાક	માટે	પ્રાકૃપતક	ખતેી	

એ	 સમયની	 માંગ	 છે.	આજની	 ઝડપી	 જીવનશૈલીમાં	 લોકો	
ખાનપાનની	બાબતે	જાગૃત	થઈ	રહ્ા	છે,	ખેડૂતો	પ્રાકૃપતક	કૃપર	
અપનાવીને	 રાસાયપરક	 કૃપરના	 દુષપકરરામથી	 મુપક્ત	મેળવવા	
માટે	મોટી	સંખયામાં	જાગૃત	થઈ	રહ્ા	છે,	તયારે	સુરત	પજલ્ાના	
મહુવા	તાલુકાના	ખેડૂતો	પર	પ્રાકૃપતક	ખેતી	અપનાવીને	પ્રકૃપત	
તરફ	પ્રયાર	કરી	રહ્ા	છે.	તેમાં	પર	પશપક્ષત	ખેડૂતોએ	પ્રાકૃપતક	
ખેતીથી	અદ્દભૂત	સફળતા	મેળવી	અન્ય	ખેડૂતોને	પ્રેરરા	આપી	
રહ્ા	છે.

મહુવા	તાલુકાના	સરવલ્ા	ગામના	રહેવાસી	અને	વયવસાયે	
પશક્ષક	ભરતભાઈ	પટેલે	ગાય	આધાકરત	પ્રાકૃપતક	ખતેી	અપનાવીને	
૧૦	વીઘા	જમીનમાં	૩૫૦	મર	કેરીનું	મબલખ	ઉતપાદન	મેળવયું	
છે.	તેઓ	વાડીએથી	જ	ગ્ાહકોને	કેરીઓનું	સીધું	વેચાર	કરે	છે.

તેઓ	પોતાની	વાડીમાં	રાજાપુરી,	કેસર,	તોતાપુરી,	દાડમ,	
લંગડો,	આમ્રપાલી	જેવી	પવપવધ	પ્રકારની	કેરીનું	ઉતપાદન	લે	છે,	
અને	ગુરવત્ાયુક્ત	કેરીની	ખેતીમાં	ગૌમૂત્ર	આધાકરત	જવારરનો	
ઉપયોગ	કરીને	આવકમાં	વૃપદ્ધ	કરી	છે.	પશક્ષકની	ફરજની	સાથ	ે
આજે	તેમની	'નંદનવન	ગીર	ગૌ-શાળા'માં	૧૮	જેટલા	નાના-
મોટા	ગૌવંશ	થકી	ગાય	આધાકરત	ખેતી	કરી	રહ્ા	છે.	ઉપરાંત,	
ખેતી	પાકોનું	 મૂલયવધ્ણન	 કરીને	 પર	વધારાની	આવક	મેળવી	
રહ્ા	છે.	જેમાં	તેમના	બન્ને	યુવાન	દીકરાઓ	
ખભેખભા	 પમલાવીને	 તેમના	 પપતાને	
મદદરૂપ	થઇ	રહ્ા	છે.

પ્રાકૃપતક	 ખેતી	 અંગેની	 પ્રેરરા	 અને	

અનુભવો	અંગે	વાત	કરતાં	ભરતભાઈ	કહે	છે	કે,	છ	વર્ણ	પહેલાં	
ભરૂચ	ખાત	ેગ્ામ	પવકાસ	પશપબરમા	ંપ્રાકૃપતક	ખતેીની	પે્રરરા	મળી.	
ગાય	આધાકરત	ખતેી	પદ્ધપત	દ્ારા	આબંાના	પાકમા	ંકેરીનુ	ંમબલખ	
ઉતપાદન	કરી	શકાય	તે	અંગે	પ્રકાશ	પાડતાં	તેઓ	કહે	છે	કે,	મે-
જનૂમા	ંકેરીનો	ઉતારો	આવયા	બાદ	આબંાના	ઝાડની	ઊચંાઈ	પ્રમારે	
છાંયડાના	એક	મીટર	અંદરના	ઘેરાવામાં	ગૌમૂત્ર,	ગોબર,	છાશ	
અને	ઘનજીવામૃત	નાખવાથી	ચોમાસા	દરપમયાન	કીટકો	થડમાં	
આવે	તયારે	રોગ	પનયંત્રરનું	ઉત્મ	કામ	કરે	છે.	

ગૌમૂત્ર	તથા	ખાટી	છાશમાંથી	બનાવવામાં	આવતા	જવારર	
નામના	પ્રાકૃપતક	કીટનાશક	પવશે	પવગતો	આપતાં	કહે	છે	કે,	એક	
ડ્મમા	ંપવપવધ	ફળોનો	રસ	લઈન	ેતમેા	ંગૌમતૂ્ર	તમેજ	છાશ	ભળેવીન	ે
આઠ	મપહના	સુધી	રાખવામાં	આવે	છે.	આ	રીતે	તૈયાર	થયેલા	
જવારરનો	આબંામા	ંજયારે	મોર	બસેે	તયારે	છંટકાવ	કરવામા	ંઆવે	
છે,	જેથી	મધમાખી,	પતંપગયા	જેવા	પમત્રકીટકો	આકરા્ણય	છે.	જેથી	
ફલાવકરંગનું	કામ	સરળ	થાય	છે.	તેઓ	જૈપવક	રીતે	પનયંત્રર	કેવી	
રીતે	થાય	તે	અંગે	દર	રપવવારે	પશપબર	યોજે	છે.

ભરતભાઈ	 જરાવે	 છે	 કે,	 કચછ	 પજલ્ાના	 કુકમા	 અને	
મહારાષ્ટ્રના	 ગૌ-પવજ્ાન	અનુસંધાન	 કેન્દ્	 નાગપુર	 ખાતે	 મારા	
દીકરા	 હર્ણકુમાર	 સાથે	 જઈને	 પ્રાકૃપતક	 ખેતીમાં	 પવપવધ	 જૈવ	
પનયંત્રરના	 કીટનાશકો	 બનાવવાની	 તાલીમ	 લીધી.	 જેમા	ં
ઘનજીવામૃત,	 અક્ગ્નઅસત્ર,	 ઉધઈ	 પનયંત્રર,	 બ્હ્ાસત્ર	 જેવા	

કીટનાશકોનો	ઉપયોગ	કરીને	ભીંડા,	કપાસ	
જેવા	પાકો	પર	પ્રયોગ	કરીએ	છીએ.	

ભરતભાઈના	બન્ને	દીકરા	પજજ્ાંશુ	અને	
હર્ણકુમાર	પર	પ્રાકૃપતક	ખેતી	અપનાવીને	
આજની	યુવાપેઢીના	 યુવાનોને	 માગ્ણદશ્ણન	
આપી	 રહ્ા	 છે.	 તેઓએ	ઓગજેપનક	ખેતી	
અગં	ેગજુરાત	ઓગજેપનક	પ્રોડકશન	સકટ્ણકફકેટ	

પર	મળેવયંુ	છે.	કૃપર	પવજ્ાન	કેન્દ્	સરુત-નવસારી	દ્ારા	ભરતભાઈન	ે
હલઘર	ઓગજેપનક	ફામ્ણર	એવોડ્ણ	તથા	સૌરાષ્ટ્ર	જલધારા	ટ્સટ	દ્ારા	
સન્માપનત	કરાયા	છે.	

ભરતભાઈ	 કહે	 છે	 કે,	 તેમની	 નંદનવન	ગીર	ગૌ-શાળામાં	
આગાખાન	સંસથાના	સહયોગથી	એક	હજારથી	વધુ	ખેડૂતોને	ગાય	
આધાકરત	પ્રાકૃપતક	ખેતી	માટેની	તાલીમ	આપવામાં	આવી	છે.	
આબંાની	ખતેીની	સાથે	ભરતભાઈ	ગાય	આધાકરત	ખતેપદ્ધપત	થકી	
પોતાની	વાડીમા	ંભીંડા,	શરેડી,	જમરૂખ	જવેા	પાકોનુ	ંપર	ઉતપાદન	
લઈ	રહ્ા	છે.	આ	ઉપરાંત	જીવામૃતનું	વેચાર	કરીને	પર	પૂરક	
આવક	મેળવી	રહ્ા	છે.	•

કૃવષ ક્રાંવત
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પ્રાકૃવતક ખેતી થકી ખારેકનું મબલખ ઉતપાદન કરતા ડો. રમેશભાઈ

" નરેશ મહેતા 
પ્રાકૃપતક	 ખેતીથી	 સૌરાષ્ટ્રના	 કૃપર	 જગતની	 તાસીર	

બદલાઈ	રહી	છે.	સૌરાષ્ટ્રના	પ્રગપતશીલ	ખેડૂતોના	નવા	
પ્રયોગ	અન	ેપ્રાકૃપતક	ખતેીના	પકરરામો	નાના	અન	ેસીમાંત	
ખડૂેતો	માટે	ઉતપાદન	ખચ્ણમા	ંમોટો	ઘટાડો	કરીન	ેરોજગારીની	નવી	
કદશા	આપી	 રહ્ા	 છે.	 રાજકોટના	 પ્રગપતશીલ	ખેડૂત	 કે	 જેઓ	
વયવસાયે	 ડૉકટર	 એવા	 રમેશભાઈ	 પીપપળયા	 પ્રાકૃપતક	 ખેતી	
કરવાના	 શોખથી	 પ્રેક્કટસ	 મૂકીને	 તેઓએ	 રાજકોટ	 નજીક	
જશવંતપુર	ગામે	તેના	૨૦	વીઘા	ફામ્ણમાં	૧૨થી	૧૫	ગીર	ગાય	
વસાવી	સંપૂર્ણ	પ્રાકૃપતક	ખેતી	કરી	બીજા	ખેડૂતોને	પ્રેરરા	મળે	તેવા	
આપવષકારો	કયા્ણ	છે.

પ્રગપતશીલ	ખેડૂત	ડૉ.રમેશભાઈ	પીપપળયાએ	તેમની	પ્રાકૃપતક	
ખેતી	અંગે	જરાવયું	કે	તેઓએ	સાત	વર્ણ	પહેલાં	જશવંતપુર	ગામે	
૨૦	 વીઘાની	 જમીનમાંથી	 ૧૦	 વીઘા	 જમીનમાં	 જમીનમાં	
કટશયૂકલચર	પદ્ધપતથી	ખારેકનું	વાવેતર	કયુું	હતું.	તેઓ	ચાર	વર્ણથી	
ખારેકનું	ઉતપાદન	મેળવે	છે.	વધુ	પવગત	જરાવતાં	તેઓએ	છે	કે	
ગાય	આધાકરત	અને	સંપૂર્ણ	નેચરલ	ખાતરનો	ઉપયોગ	કરવાથી	
બીજી	કોઇ	દવાનો	ઉપયોગ	કરવો	પડતો	નથી.	એક	એકર	જમીનમાં	
ખારેકના	૬૦	ઝાડ	ઊભાં	છે	અને	દરેક	ઝાડ	પર	માચ્ણ	મપહનાથી	
ખારેક	આવવાનું	શરૂ	થાય	છે	અને	જૂન-જુલાઈમાં	ખારેક	પાકી	
જતાં	તેનો	ઉતારો	લેવામાં	આવે	છે.	હાલ	એક	ઝાડ	પર	૫૦થી	
૬૦	કકલો	ખારેકનો	ઉતારો	છે.	આ	રીતે	દસ	વીઘા	જમીનમાં	કુલ	
૧૪	હજાર	કકલો	ખારેકના	ઉતપાદનનો	અંદાજ	છે.	અન્ય	પાકના	
પ્રમારમાં	તેઓને	ખારેકમાં	મબલખ	ઉતપાદન	મળયું	છે.એક	ઝાડ	
દીઠ	રૂ.૫	થી	૭	સાત	હજારની	આવક	થાય	છે.

ખારેકની	આવક	 સાતતયપૂર્ણ	
રહે	છે	અન	ેહવામાનની	કોઈ	ખાસ	
અસર	 થતી	 નથી	 તેમ	 જરાવતા	
રમશેભાઈ	કહે	છે	કે	જો	નાનો	ખડૂેત	
તેની	ટૂંકી	જમીનમાં	ખારેક	વાવે	તો	
એક	બે	વીઘા	જમીનમાં	પર	દોઢ	
બે	 લાખનું	 ઉતપાદન	આરામથી	
મેળવી	શકે	છે.	કારર	કે	પ્રાકૃપતક	
ખેતી	 અને	 સટાન્ડડ ્ણ	 ક ંપનીના	
કટશયૂકલચર	 પાકથી	 બધી	 જ	
ખારેકમાં	મીઠાશ	જળવાઈ	રહે	છે	

અન	ેખડેતૂ	પોત	ેમહેનત	કરી	
કરટેલ	વેચાર	કરે	તો	વધારે	
ફાયદો	થાય	છે.	આ	ઉપરાંત	
ખારેકનાં	બ	ેઝાડ	વચ્ચ	ેવધારે	
અંતર	રહેતું	હોવાથી	આંતર	
ખેતીથી	 પર	 પૂરક	આવક	
મળેવી	શકાય	છે.	ઇઝરાયલેી	

પદ્ધપતથી	ખારેકના	ઝાડ	વચ્ચે	હવે	આંબાના	વાવેતરના	પ્રયોગો	
પર	 સફળ	 થયા	 છ.ે	 ડૉ.	 રમેશભાઈ	 પીપળીયા	 જરાવે	 છે	 કે	
સૌરાષ્ટ્રમાં	હવે	પારી	અને	વીજળીનો	 પવસતાર	વધયો	છે	એટલે	
બાગાયતી	પ્રાકૃપતક	ખેતી	પર	ખેડૂતો	માટે	પનયપમત	અને	કાયમી	
રોજગારીનું	માધયમ	બની	શકે	છે.

ગુજરાતના	 રાજયપાલ	આચાય્ણ	 દેવવ્રત	 અને	 મુખયમંત્રી		
શ્ી	 પવજયભાઈ	 રૂપારી	 તેમજ	 ગુજરાત	 સરકારના	 ખેતીવાડી	
પવભાગ	દ્ારા	પર	પ્રાકૃપતક	ખેતીને	પ્રોતસાહન	આપવામાં	આવી	
રહ્ં	છે.	ખારેકની	ખેતીમાં	એક	રોપા	દીઠ	નોંધપાત્ર	સબપસડી	પર	
મળે	છે	અને	૩૩	ટકા	જેટલા	ખચ્ણમાં	પર	રાહત	મળે	છે,	તેમ	
જરાવી	તેઓએ	ખારેકની	ખેતીમાં	બહુ	પારીની	પર	જરૂર	રહેતી	
નથી,	તેમરે	ઉમેયુું	હતું.

રાજકોટના	 બાગાયત	અપધકારીએ	 જરાવયું	 હતંુ	 કે,	 હાલ	
ખારેકના	વાવેતર	માટે	એક	રોપા	દીઠ	રૂ.૧૨૫૦	મહત્મ	એક	
હેકટર	સુધી	સબપસડી	સહાય	આપવામાં	આવે	છે.	રાજકોટના	આ	
પ્રગપતશીલ	ખેડૂત	તેના	રાપધકા	ફામ્ણમાં	૧૨થી	૧૫	ગીરગાય	પર	
રાખે	છે	અને	આ	ગાય	શુદ્ધ	અને	સાક્ત્વક	દૂધ	તો	આપે	છે	પરંતુ	
તનેા	ગોબર	અન	ેગૌ-મતૂ્ર	થી	દેશી	ખાતર	બનાવી	ખતેીમા	ંઉપયોગ	
કરે	છે.	તેઓએ	જંતુનાશક	દવાના	ઉપયોગ	વગર	તેમજ	દૂધનો	
છંટકાવ	કરી	શાકભાજીના	પાક	પર	રોગના	 પનયંત્રર	પર	પર	
સફળ	પ્રયોગ	કયયો	છે.	•

કૃવષ ક્રાંવત
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કોરોના કાળમાં ૭૧ િષ્ગના નસ્ગ જૈવમનીબહેન દ્ારા થતી દદટીનારા્યણની સેિા
" દશ્ગન વત્િેદી

નામ	એમનું	છે	જૈમીનીબહેન	જોશી.	
ઉંમર	 છે	 ૭૧	 વર્ણ.	 અહીંની	 ઝાયડસ	
હોક્સપટલના	આ	સૌથી	મોટી	ઉંમરના	મટે્ન	
છે.	વૃદ્ધાવસથાના	એક	પડાવ	સુધી	પહોંચી	
ગયા	 બાદ	 પર	 તેમરે	 દદશીનારાયરની	
સેવાનું	 કાય્ણ	 શરૂ	 રાખયું	 છે	 અને	 આ	
સેવાકાય્ણ	કોરોનાકાળમાં	પર	છોડ્ું	નથી.	
બલકે	 યુવાનોને	 પર	 શરમાવે	 એવા	
ઉતસાહથી	 તેઓ	 પોતાની	 ફરજ	 બજાવી	
રહ્ા	છે.	જપૈમનીબહેનના	પપતા	મોહનલાલ	
જીવરામ	જોશી	દાહોદમાં	પેઇક્ન્ટંગનું	કામ	
કરતા	 હતા.	આઠમા	 ધોરરમાં	 અભયાસ	

કરતા	 હતા	 તે	 દરપમયાન	 જ	 પપતાનુ	ં
કેન્સરની	બીમારી	સબબ	અવસાન	થયા	
બાદ	 ટંૂકા	 સમયમાં	 માતા	 લપલતાબહેન	
જોશીનુ	ંપર	હાટ્ણ	એટેકના	કારરે	મૃતય	ુથયુ.ં	
નવ	 ભાઇભાંડુમાં	 જૈપમનીબહેન	 ત્રીજા	
નંબરના.	 ઘરમાં	આવી	 બીમારી	જોઇને	
તેમને	 દદશીઓની	 સેવા	 કરવાની	 પ્રબળ	
ઇચછા	થઇ.	

એન	ેકારરે	ઓલડ	એસ.એસ.સી.	પાસ	
કરીને	જામનગર	ક્સથત	ઇરપવન	કોલેજમાં	
પકરચાકરકાનો	અભયાસ	 વર્ણ	 ૧૯૭૦માં	
કયયો.	 તયાં	જ	ખાનગી	દવાખાનામાં	ત્રર	
વર્ણ	સધુી	નોકરી	કયા્ણ	બાદ	રાજય	સરકારની	

સેવામાં	 ૧૯૭૯માં	 જોડાયા.	 દાહોદમાં	
પવપવધ	સરકારી	દવાખાનામાં	સારી	રીતે	
ફરજ	બજાવી.	રાજય	સરકારની	આ	સેવા	
દરપમયાન	તેઓને	હજારો	દદશીઓને	સાજા	
કરવાનું	સૌભાગય	પ્રાપ્ત	થયું.	

રડતા	 રડતા	 દવાખાનામાં	આવેલા	
દદશીઓને	 ચહેરા	 ઉપર	 ક્સમત	 સાથે	 ઘરે	
મોકલયા.	 ખાસ	 કરીને	 દાહોદ	 જેવા	
આકદવાસીવાસી	બાહુલય	પવસતારમાં	જે	તે	
સમયે	આરોગય	 પવરયક	 સેવાઓ	અલપ	
હતી,	તેવા	સમય	ેજપૈમનીબહેનની	લીમખડેા	
તાલુકામાં	 સેવા	અનન્ય	 રહી.	 હજુ	 પર	
અનેક	લોકો	સાથે	તેમનો	નાતો	જળવાઇ	
રહ્ો	છે.	

તેમની	 તંદુરસતી	 પર	 ગજબની	 છે.	
તેઓ	આજે	 પર	 ભાગયે	 જ	 પલફટનો	
ઉપયોગ	કરે	છે.	ફરજ	દરપમયાન	સફૂપત્ણથી	
સતત	ચાલે	છે.	અને	માત્ર	એક	જ	ટાઇમ	
જમે	છે.	નખમાંય	રોગ	નથી.	છે	ને	રસપ્રદ	
વ ા ત 	 ! 	 ક ો ર ો ન ા ક ા ળમ ાં 	 આવ ા		
અનેક	આરોગયસેનાનીઓ	છે	 જે	 માનવ	
પજંદગી	બચાવવા	માટે	 કદનરાત	તનતોડ	
મહનેત	 કરી	 રહ્ા	 છે.	 તેમની	 સેવાને	
પબરદાવી	ઘટે	!	•

થાકીશું તો કોરોનાને હરાિીશું કેિી રીતે...? – વચરાગ પટેલ
“થાકીશુ	ંતો	કોરોનાન	ેહરાવીશુ	ંકેવી	રીત”ે	આ	શબદો	છે	ઊઝંા	

તાલકુા	આરોગય	કચરેીમા	ંફામા્ણપસસટ	તરીકે	ફરજ	બજાવતા	પચરાગ	
પટેલના.	ઊઝંા	તાલકુા	આરોગય	અપધકારી	ડૉ.શકુલાના	માગ્ણદશ્ણનમાં	
છેલ્ા	 દોઢ	વર્ણથી	 કોરોના	સબંપધત	 કામગીરી	 કરતા	શ્ી	 પચરાગ	
પટેલના	 પકરવારમાં	 તેમની	 માતા	 લતાબહેન	અને	 ધમ્ણપત્ની	
અચ્ણનાબહેન	પર	કોરોના	સબંપંધત	કામગીરી	કરી	રહ્ા	ંછે.

શ્ી	 પચરાગ	 પટેલ	અને	 તાલુકાની	
ટીમ	દ્ારા	દૈપનક	100થી	વધુ	RT-PCR	
અને	રેપપડ	ટેસટ	કરવામાં	આવી	રહ્ા	છે.	
પચરાગ	પટેલ	કોરોનાની	પ્રથમ	લહેરની	
પીક	સમયમા	ંઅમદાવાદ	અન	ેમહેસારા	
ખાતે	 પ્રપતપનયુપક્ત	 પર	 ફરજ	 બજાવી	
હતી.	 તેઓ	આ	 ઉપરાંત	 કોપવડ	 કેર	

સેન્ટરમાં	 કામગીરી,પવદેશથી	આવેલા	 નાગકરકોને	વિોરેન્ટાઇન	
કરી	તેમના	સવજેલન્સની	કામગીરી	સપહત	ઊંઝા	તાલુકામાં	કોપવડ	
ડેટા	કરપોકટુંગની	કામગીરી	કરી	રહ્ા	છે.

પચરાગ	પટેલ	ેજરાવયુ	ંહતુ	ંકે	ઘરે	જતા	ંમારી	ચાર	વર્ણની	દીકરી	
જીયાનાની	સતત	પચતંા	સતાવતી	રહે	છે	પરંત	ુએ	જ	સમય	ેઅસંખય	
નાગકરકોના	સવાસથયની	પચંતા	મને	બળ	પૂરં	પાડે	છે.	નોંધનીય	છે	

કે	કોરોનાગ્સત	થયા	બાદ	પચરાગ	પટેલ	
5	કદવસમાં	કોરોનાને	માત	આપી	પુનઃ	
ફરજ	પર	હાજર	થઇ	ગયા	હતા.	પચરાગ	
પટેલના	 પકરવારમાં	 તેમની	 માતા	
લતાબહેન	 અને	 પત્ની	 અચ્ણનાબહેન	
પશક્ષકા	 છે	 જેઓ	 પર	 સતત	 કોરોના	
સંબપધત	કામગીરી	કરી	છે.	•

સાફલ્યગાથા

økwshkík ૧૬ જૂન, ૨૦૨૧48



રાજ્યની વબનસરકારી અનુદાવનત ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓમાં 
ર૯૩૮ વશક્ણ સહા્યકોનું નિવન્યુકત માનિબળ જોડા્યું

પશક્ષક	વગ્ણને	 સવગ્ણ	
બનાવે	 છે.	 પશક્ષક	 થકી	
સમાજન	ેઉત્મ	નાગકરક	
મળે	 છે.ગુરવત્ાયુક્ત	
પશક્ષર	 માટે	 સમયસર	
પશક્ષકોની	ભરતી	થાય	તે	
આવશયક	છે.	તાજેતરમા	ં
મુ ખ ય મં ત્ર ી 	 શ્ ી	
પવજયભાઇ	 રૂપારીએ	
રાજયની	પબનસરકારી	અનદુાપનત	ઉચ્ચત્ર	માધયપમક	શાળાઓમા	ં
નવી	પનમરૂક	પામેલા	ર૯૩૮	પશક્ષર	સહાયકોને	પનયુકકત	પત્ર	
એનાયત	કયા્ણ	હતા.

મખુયમંત્રી	 શ્ી	 પવજયભાઇ	 રૂપારીએ	 પશક્ષકના	 વયવસાયને	
નોબલે	પ્રોફેશન	ગરાવતા	ંએમ	પર	કહ્	ંકે,	આ	વયવસાય	મની	
મકેકંગ	નથી	પરંત	ુસમાજની	ઉચ્ચ	સસંકાર	યકુત	ચાકરત્યવાન	ભાપવ	
પઢેીનુ	ંઘડતર	કરવાનુ	ંઉત્મ	સવેાદાપયતવ	આ	વયવસાય	પરૂ	ંપાડ	ેછે.	

રાજયની	શાળાઓમાં	કોરોના	દરમયાન	શાળાઓ	બંધ	હતી	
પર	પશક્ષર	નપહ,	પશક્ષકોના	અભાવ	ેપવદ્ાથશીઓન	ેકોઇ	પવરયોના	
અભયાસમાં	તકલીફ	કે	રકાવટ	ન	આવે	તે	હેતુસર	રાજય	સરકારે	
કોરોના	સંક્રમરના	કાળમાં	પર	ફેઇસ	લેસ	પેપર	લેસ-ટ્ાન્સપેરન્ટ	
ભરતી	પ્રપક્રયા	હાથ	ધરી	આ	નવપનયકુત	પશક્ષકોનુ	ંચયન-પસદંગી	
ગુરવત્ાના	ધોરરે	 કરી	છે.	 પશક્ષર	 પવભાગને	આ	માટે	 તેમરે	
અપભનંદન	પાઠવયા	હતા.	

પાછલા	એક	 દસક-૧૦	 વર્ણમાં	 રાજયની	 શાળાઓમાં	 ૧૪	
હજાર	જેટલા	પશક્ષકોની	ભરતી	આ	સરકારે	કરી	છે.	ઓનલાઇન	
પશક્ષરનો	 નવતર	અપભગમ	અપનાવી	 રાજય	 સરકારે	 કોરોના	
દરમયાન	પવદ્ાથશીઓનો	અભયાસ	ન	બગડે	તેની	પર	કાળજી	લીધી	
છે.	 પશક્ષક	 સમુદાય	 કોરોના	 સંક્રમર	 પનયંત્રર	
કામગીરીમાં	પર	કોરોના	વૉકરયસ્ણ	તરીકે	જોડાયો	તેની	
તેમરે	પ્રસંશા	કરી	હતી.	

મુખયમંત્રીશ્ીએ	 પ્રતીકરૂપે	 ગાંધીનગરમાં	 પાંચ	
નવપનયુકત	પશક્ષકોન	ેપનમરૂકપત્રો	એનાયત	કયા્ણ	હતા.	
રાજયના	પજલ્ા	મથકોએ	પજલ્ા	કલકેટરો	દ્ારા	આવા	
પનયપુક્ત	પત્રો	અપ્ણર	થયા	હતા.	આ	સમગ્	કાય્ણક્રમ	
વીકડયો	લીન્ક	દ્ારા	પજલ્ા	સતરે	પર	પ્રસાકરત	થયો	હતો.	

પશક્ષરમંત્રી	શ્ી	ભૂપેન્દ્પસંહ	ચુડાસમાએ	રાજયના	
પ્રાથપમક	 અને	 માધયપમક	 શાળાના	 પવદ્ાથશીઓના	
પહતમાં	રાજયવયાપી	પબ્જકોસ્ણ	શરૂ	કરવાની	જાહેરાત	

કરતાં 	 કહ્ં 	 ક ે, 	 માસ	
પ્ર મ ો શ ન 	 મે ળ વે લ ા	
પવદ્ાથશીઓને	 પાછલા	
ધોરરના	મખુય	પવરયોના	
અગ તયન ાં 	 પ્ર ક રર ો	
સમજાવવા	 માટ 	ે આ	
બ્ીજકોસ્ણ	આવશયક	છે.

સ ા મ ા ન્ ય 	 ર ી તે	
પવદ્ાથશીઓને	 પ્રતયક્ષ	

શીખવાની	અને	પશક્ષકને	પ્રતયક્ષ	પશખવાડવાની	આદત	હોય	છે.	
કોરોનાને	કારર	ેપવદ્ાથશીઓ	પ્રતયક્ષ	પશક્ષરથી	વંપચત	રહ્ા	છે	અને	
માસ	 પ્રમોશન	 પર	 મેળવયંુ	 છે	 તયાર	ે પશક્ષકો	 પબ્જકોસ્ણ	 થકી	
પવદ્ાતશીઓને	નવા	પવરયો	ભરવા	માટે	સજ્જ	બનાવે	તે	જરૂરી	
છે.	આજે	જે	પવદ્ાથશી	અપગયારમા	ધોરરમાં	છે	તેરે	ધોરર	૯	અને	
ધોરર	૧૦ની	પરીક્ષા	આપી	નથી.	પશક્ષરની	ગુરવત્ા	જળવાઈ	
રહે	તે	માટે	બ્ીજ	કોસ્ણ	અપત	ઉપયોગી	બની	રહેશે	

પશક્ષર	 સપચવ	 ડૉ.	 પવનોદ	 રાવે	 જરાવયું	 કે,	 પશક્ષર	 ક્ષેત્રે	
મેનપાવર	 મેનેજમેન્ટ	 અને	 ઇન્ફ્ાસટ્કચર	 ઇમપ્રૂવમેન્ટ	 રાજય	
સરકારનો	 સંકલપ	 છે	 તયાર	ે સરકારી	 માધયપમક	અને	 ઉચ્ચતર	
માધયપમકમાં	૧૮૦૦	 પશક્ષર	સહાયકોને	 પનમરૂક	હુકમ	આપી	
દેવામાં	આવયા	છે	અને	આજે	પબન	સરકારી	અનુદાપનત	ઉચ્ચતર	
માધયપમક	શાળાના	૨૯૩૮	 પશક્ષર	સહાયકોને	 પનમરૂક	હુકમ	
એનાયત	થયા	છે.	આ	પનમરૂકને	પકરરામે	રાજયમાં	ટીચર	સટુડન્ટ	
રેપશયો	૩૦:૧	થી	પર	ઓછો	આવશે.	

મખુયમતં્રીશ્ીએ	ગાધંીનગર	ખાત	ેપ્રપતપનપધ	પશક્ષકોન	ેપનમરકૂ	
હકુમ	એનાયત	કયા્ણ	હતા.	પસદંગી	પામલે	પશક્ષકો	પકૈી	૨	પશક્ષકોએ	
મખુયમતં્રીશ્ી	સમક્ષ	પ્રપતભાવો	રજૂ	કયા્ણ	હતા.

આ	 પ્રપતભાવોમાં	આકદજાપત	 ક્ષેત્ર	 છોટાઉદેપુર	
પજલ્ામાં	 નવી	 પનમરૂક	 મેળવનારા	 પૃથવીરાજપસંહ	ે
આટલી	 પારદપશ્ણતા	અને	ગુરવત્ાના	 ધોરરે	 થયેલી	
ભરતી	માટે	મુખયમંત્રીશ્ી-પશક્ષર	મંત્રીશ્ીનો	આભાર	
વયકત	કયયો	હતો.	

આ	પ્રસગેં	પશક્ષર	રાજય	મતં્રી	સશુ્ી	પવભાવરીબહેન	
દવે,	 સંયુક્ત	 પનયામક	 શ્ી	 એચ.	 એન.	 ચાવડા	
ગાંધીનગર	 ખાતે	 ઉપક્સથત	 રહ્ા	 હતા.	 પજલ્ા	
કલેકટરશ્ીઓ,	 પજલ્ા	 પશક્ષરાપધકારીશ્ીઓ	અને	
પનમરૂક	પામેલા	પશક્ષર	સહાયકો	વચયુ્ણઅલ	માધયમથી	
આ	કાય્ણક્રમમાં	જોડાયા	હતા.	•

વશક્ણનો ઉજાસ
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વૃક્ોના જતનથી ખંભાવળ્યાને રિીન રાખતાં મવહલા PSI

" એચ. એ. ગોવજ્યા
પયા્ણવરરએ	પંચમહાભૂતનું	એટલે	કે	

હવા,	પારી,	જમીન,	આકાશ	અન	ેઅક્ગ્નનુ	ં
બનેલું	છે	અને	આપરા	પપવત્ર	ગ્ંથ	શ્ીમદ્	
ભાગવદ્	ગીતામાં	કરેલા	ઉલ્ેખ	અનુસાર	
પચંમહાભૂત	એ	ઈશ્રનો	જ	અંશ	છે.	પ્રકૃપત	
એ	એક	માત્ર	એવો	ભગવાન	છે	જે	વૃક્ષો,	
જમીન,	 પારી	 તથા	 કુદરતી	 સુંદરતાના	
રૂપમાં	 નરી	આંખે	જોઈ	શકાય	છે	અને	
જેના	થકી	જ	આપરું	અક્સતતવ	છે.	આપરે	
પ્રકૃપતનું	સન્માન	નહીં	 કરીએ	તો	પ્રકૃપત	
આપરી	 કદર	 કરવાનું 	 છોડી	 દશેે .	
કોરોનાકાળમાં	 સજા્ણયેલી	 પકરક્સથપતએ	
આપરને	 પ્રકપૃતનું	 મહત્વ	 સમજાવયું	 છે.	
પ્રકૃપત	 પ્રતયેની	આતમીયતા	એ	જ	 પરમ	
સુઃખ	છે	આ	શબદો	 છે	 મપહલા	 પોલીસ	
સબઈન્સપેકટર	શ્ી	આશાબહેન	વદરના.

દ ેવભૂપમ	 દ્ારકા	 પજલ્ામાં	 જામ	
ખંભાપળયા	ખાતે	કરઝવ્ણ	પોલીસ	સટેશનમાં	
શ્ી	આશાબહેન	વદર	મપહલા	પોલીસ	સબ	
ઈન્સપેકટર	તરીક	ેફરજ	બજાવી	રહ્ાં	છે,	
અને	 તેમના	 પપત	 પગગન	 ભરતભાઈ	
ઓડેદરા	 પબ્કટશ	આમશી	સાથે	જોડાયેલા	
છે.	તેમને	બાળપરથી	જ	પ્રકૃપત	પ્રતયે	ખૂબ	
પ્રેમ	હતો.	તેઓ	અભયાસ	બાદ	પોલીસ	
પવભાગમાં	અમદાવાદમાં	ફરજ	બજાવયા	

બાદ	છેલ્ાં	બેએક	વર્ણ	પહેલા	ખંભાપળયા	
કરઝવ્ણ	પોલીસ	સટેશનમાં	જોડાયાં.	અહીંની	
પથથર	 પમપશ્ત	 વેરાન	 ભૂપમ	 જોઈ	 તેને	
હકરયાળી	 બનાવવાનો	જારે	 સંકલપ	 જ	
લઈ	લીધો.

આશાબહેને	 પોલીસ	 સટેશનને	 એક	
હકરયાળો	 બાગ	 બનાવવા	 માટે	 પોલીસ	
પકરવાર	સાથે	મળીને	પથથરોની	ભૂપમમાં	
માટીનું	પુરાર	કરાવી	વૃક્ષો	વાવવાનું	શરૂ	
કયુું.	પરંતુ	એક	તો	આ	પથથરોની	ભૂપમ,	
એમાંય	તે	પારીની	અછત	!	વૃક્ષોનું	જતન	
કરવું 	 તો	 કઈ	 રીતે	 એ	 મોટો	 પ્રશ્	
આશાબહેનની	 સામે	આવી	ઊભો	 થયો.	
આશાબહેન	 અને	 તેમના	 સટાફે	 ફરજ	
બાદના	 સમયે 	 સતત	 મહ ેનત	 કરી	
આસપાસના	 વાડી-પવસતાર	 ધરાવતા	
ખડેતૂોની	મદદ	મળેવી	પારી	અન	ેખાતરની	
સહાય	મેળવી	વૃક્ષોનું	જતન	કરવાનું	શરૂ	
કયુું	 જેમાં	 તેમના	 પપતએ	 પર	 ઉપયોગી	
સલાહ	આપી	સહકાર	આપયો.	

આજે	પર	પારીનું	તળ	ઊંચું	લાવવા	

અન	ેપયા્ણવરરન	ેબચાવવા	તમેજ	ગલોબલ	
વોપમુંગ	ઘટાડવા	યોગદાન	આપી	રહ્ાં	છે.	
તેમરે	છેલ્ાં	૨	વર્ણમાં	આશરે	૧૫૦૦થી	
વધુ	વૃક્ષોનું	જતન	કરી	મોટા	કયાું	છે.	જેમાં	
ઉમરો,	 પીપળો,	 કરજી,	 વડલા	 (વડ),	
રાયર,	વાંસ,	આબંળા,	ગલુમહોર,	પસસમ,	
ખાટી	આંબલી,	જાંબુ,	લીંમડો,	નાપળયેરી	
સપહતનાં	 અલગ-અલગ	 ફુલછોડ	 અને	
બાગાયતી	વૃક્ષો	વાવયાં	છે.

આશાબહ ેને 	 જર ા વ યું 	 હ તું 	 ક ે,	
પયા્ણવરરનો	મખુય	ભાગ	વૃક્ષ	પર	આભારી	
છે.	 વૃક્ષ	 થકી	 જીવન	 ઉપજયારા	આથી	
પયા્ણવરરની	જાળવરીમાં	વૃક્ષો	આવશયક	
અને	 અગતયનો	 ભાગ	 ભજવે	 છે.	 વૃક્ષો	
કાબ્ણન	 ડાયોકસાઈડ	 લઇ	ઓક્કસજન	
એટલે	 ક ે	 પ્રારવાયુ	 આપે	 છે,	 આથી	
પયા ્ણવરરનું 	 રક્ષર	 કર વંુ 	 એ	 દર ેક	
નાગકરકની	જવાબદારી	છે.

આ	 બાબતે	 વાત	 કરતા	 તેમના	 જ	
સટાફના	 લોકરક્ષક	 પવજયપસંહ	 પરમારે	
જરાવયું	હતું	કે,	અમે	છેલ્ા	૯	મપહનાથી	
આશાબહેન	સાથે	જોડાયેલા	છીએ.	તેઓ	
દરરોજ	સવારે	અને	સાંજે	ફરજ	પસવાયનાં	
સમયમા	ંવૃક્ષોનુ	ંજતન	કરે	છે.	તમેની	સાથ	ે
કામ	 કરતાં	 કરતાં	 અમને	 પર	 પ્રકૃપતનું	
મહત્વ	 સમજાયું 	 છ ે. 	 અમે	 અહીંયાં	
આશાબહેનના	 માગ્ણદશ્ણન	 હેઠળ	 ગાય-
ભેંસનું	ગોબર	એટલે	કે,	દેશી	ખાતર	એકઠું	
કરી	 વૃક્ષોની	 માવજત	 કરીએ	 છીએ.	
આશાબહેન	હંમશેા	ંપ્રકૃપતનો	આદર	કરવો	
અને	વૃક્ષોનું	જતન	કરવું	તેમ	કહેતાં	હોય	
છે	જનેો	ખરો	અથ્ણ	આજ	ેઅમ	ેવાવલેા	ંવૃક્ષો	
મોટાં	થતાં	જોઈ	અમને	સમજાય	છે.	જો	
લોકો	 પર	આવી	જ	 રીતે	 વૃક્ષોનું	 જતન	
કરશે	 તો	 મને	 નથી	 લાગતું	 કે	 કોઈને	
એસીની	જરૂર	પડે.	વૃક્ષારોપર	કરવું	એ	
માનવજાપત	માટે	ઉમદા	કાય્ણ	બની	રહેશે.	
આવો	આજે	સૌ	સંકલપ	લઈએ	દર	વરજે	
એક-એક	વૃક્ષનું	જતન	કરીશું.	•

પ્રેરણા
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ગભરાશો નહ�, થોડી સાિધાની, સૌની સલામતી, િેન્સન અિશ્્ય લગાિો

જીતશે ગુજરાત, હારશે કોરોના

ગુજરાત “પર મઠીલઠીયન રસઠીકરણ”માં 
દેશમાં પ્રથમ ક્રમે

રા�ના નાગ�રકાેને બે કરાેડ 
ડાેઝ અાપવામાં અા�ા

દૈ�નક ત્રણ લાખ 
નાગ�રકાેનું રસઠીકરણ



To,
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