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ગુજરાતને રૂ.3050 કરાેડના 
�વકાસકાયા�ની ભેટ અાપતાં વડાપ્રધાન



“પહેલા સરૂજ ઉગતાની સાથ ેજ નદી �કનારે પાણી ભરવા જવુ ંપડતું 

અને વજનદાર ઘડાઅાે ઉંચકી ઘરે અાવવું પડતું હતું. માેટાે પ�રવાર 

હાેવાને કારણે કપડા, વાસણ કે અ� જરુ�રયાતાે માટે પણ દૂર સુધી 

જવું પડતું હતું.

ગરમીના �દવસાેમાં �ારેક પાણીની વધુ અાવશ્યકતા રહેતી 

હાેવાથી પાણી ભરવા બેથી ત્રણ વાર જવું પડતું. પરંતુ અાજ ેમારા ઘરે 

જળ જીવન �મશન અંતગર્ત નળ કને�ન અા�ું છે. જથેી હવે ઘર 

બેઠા પાણીની સુ�વધા પ્રા� થઇ છે.”

ગરીબ િગધાના લોકોના જીિનને સરળ બનાિતી 

‘નલ સે જલ’ ર્ોજના

- ભાનુબેન મગનભાઈ વસાવા
લીમધા, તા. ઉમરપાડા

“જીવનભર કેટલીયે તપ�ા કરતાે પરંતુ પાેતાનું 

પાકા ધાબાનું મકાન બનાવી શકંુ 

તેટલી મારી ત્રેવડ નહાેતી. હંુ અાભારી અને 

ઋણી છંુ અા પ્રજાવ�લ સરકારનાે જેમણે 

મારા જેવા અંત�રયાળ �વસ્તારમાં રહેતા અેક 

સામા� માણસની પરવા કરી છે."

પ્રધાનમંત્રી અાવાસ યાેજનાઅે 
અંત�રયાળ �વસ્તારમાં જીવનભરના સપના કયાર્ સાકાર

- ભગાભાઈ રાઠવા
માલધી, છાેટાઉદેપુર



• પ્યાષાવરણ કદવસની ઉજવણી એ ઉજ્જવળ ભવવષ્યનો માગષા 
કંડારવાનો અવસર છે.

• વડાપ્રધાનશ્ીના વવઝનરી નેતૃતવમાં દેશને પ્રાકૃવતક ખેતી 
દ્ારા જમીન અને માનવીનું સવાસર્ય સુધારવાની નવી કદશા 
મળી છે.

• સૌના સહ્યોગથી ગુજરાત પ્યાષાવરણ વપ્ર્ય ઔદ્ોવગક 
વવકાસમાં અગ્રેસર છે.

• ઉદ્ોગ ગૃહો દ્ારા પ્યાષાવરણ જાળવણીના કરાતા પ્ર્યાસોમાં 
સરકાર તેમની સાથે છે.

• જળ અને જમીનને શુદ્ધ રાખી પ્યાષાવરણ જાળવવાના 
સામૂવહક સંકલપ આવશ્યક છે.

• વડાપ્રધાનશ્ીએ ૨૦૭૦ સુધીમાં ભારતને નેટ ઝીરો કાબષાન 
એવમશન દેશ બનાવવાનો સંકલપ ક્યપો છે.

• વડાપ્રધાનશ્ીના સકંલપન ેપાર પાડવામા ંગજુરાત પણ સપંણૂષા 
્યોગદાન આપવા સજ્જ છે. 

• રાજ્યના ઉદ્ોગગૃહો પણ પ્યાષાવરણ જાળવી અને પ્રદૂષણ 
અટકાવી વવકાસમાં સહભાગી થા્ય તે જરૂરી છે.
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÷ðks{ Lke[uLkkt MÚk¤kuyu MðefkhkÞ Au
• økwshkík ÃkkrûkfLkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ hkßÞLke ík{k{ fBÃÞqxhkRÍTz 

ÃkkuMx ykurVMk{kt MkŠðMk [kso [qfðe ¼he þfkþu.
• økwshkík ÃkkrûkfLkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ hkufzuÚke íkÚkk ¢kuMz rz{kLz 

zÙk^x MðYÃku {krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, rnMkkçke þk¾k, ç÷kuf 
Lkt. ૧૯, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkhLkk MkhLkk{k Ãkh 
Mðefkhðk{kt ykðþu.

• økwshkík ÃkkrûkfLkwt ÷ðks{ rsÕ÷kLke {krníke ¾kíkkLke f[uheyku 
Ãký Mðefkhþu.

• MktÃkfo yrÄfkheLke f[uhe, økwshkík Mkhfkh, Bnkzk rçk®Õzøk Lkt. 
૩૬, Ã÷kux Lkt. ૧૫૦, ykuþeðkhk Ãkku÷eMk MxuþLkLke çkksw{kt, 
òuøkuïhe (Ãkrù{), {wtçkR - ૪૦૦૧૦૨.

• ÷ðks{ Mðefkhðk fkuR ¾kLkøke ÔÞÂõík fu MktMÚkkLku yusLMke 
ykÃke LkÚke.

(હવશ્વ પયા્મવરણ રદવસિી ઉજવણી પ્સંગે 
મુખયમંત્ીશ્રીએ આપેલા વક્તવયિા અંશટો)
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íktºke rð¼køk

‘økwshkík’ Ãkkrûkf fkÞko÷Þ, {krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, 
økwshkík hkßÞ, ç÷kuf Lkt. ૧૯/૧, zkp. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, 

økktÄeLkøkh - ૩૮૨૦૧૦.
VkuLk : ૦૭૯-૨૩૨૫૩૪૪૦, ૨૩૨૫૪૪૧૨

ðkŠ»kf ÷ðks{ : + ૫૦-૦૦
hkßÞ MkhfkhLkk Mk¥kkðkh ynuðk÷ku rMkðkÞ yk Mkk{rÞf{kt 
«rMkØ Úkíkk yLÞ ÷u¾ku{kt ÔÞõík ÚkÞu÷k rð[khku MkkÚku hkßÞ 

Mkhfkh Mkt{ík Au s, yu{ {kLkðwt Lknª.
{krníke ¾kíkwt, økwshkík hkßÞ, økktÄeLkøkh îkhk «fkrþík 

yLku MkkrníÞ {wÿýk÷Þ «k. r÷. íkÚkk 
økwshkík ykuVMkux «k. r÷., y{ËkðkË îkhk {wrÿík

yk ytf Lke[uLke ðuçkMkkRx ÃkhÚke rðLkk {qÕÞu zkWLk÷kuz fhe þfkþu
www.gujaratinformation.gujarat.gov.in

48 + 4 Cover = Total 52 Pages

þçËþ:



�વકાસયાત્રા
6 ગજુરાતને રૂ.3050 કરાેડના વિકાસકાયાચેની ભેિ 

ઓપતાં િડાપ્ધાન 

10 નિસારીનાં ખારલેમાં હાે�સપિલ જનસમવપ્િ ત 

12 િડાપ્ધાનના હસતે IN-SPACe દેશને સમવપ્િ ત

14 એમદાિાદ-ગાંધીનગર માિે પ્કલપાનેી ભેિ 

16 ‘સહકારી શશકણ’ ઓપિાની પહેલ ઓિકાય્ય

17 ભવિ�યને ઉ�જિળ િનાિિાની ઉતિમ તક

18 દેશના વનમા્યણમાં જાહેર સાહસાેનંુ 
યાેગદાન મહત્િપકૂણ્ય

20 રાષ્ટ્ ીય શશકણ નીવતના એમલીકરણમાં 
ગજુરાત એગ્ેસર

24 એમદાિાદને રૂ. 239 કરાેડનાં વિકાસકામાેની ભેિ

25 પાલનપુરમાં ઓઇકાેવનક િસપાેિ્યનંુ લાેકાપ્યણ

27 સાિરકાંઠામાં પાણીની સમ�ા દકૂર કરિા ઓયાજેન 

28 PM યશસિી યાેજના એેક ભારત - શે્� ભારતને 
સાકાર કરશે

31 ગાૈરવ

32 �નણર્ય

37 અનુભૂ�ત
 જન-જનને સરકારની કાય્યવન�ાની એનુભકૂવત

38 સમાચાર સંચય

44 �જલ્લાે બાેલે છે...
 પવરચય પાિણ બજલલાનાે... - કાૈ�શક ગ�જર

46 �નરંતર �વકાસ

47 મારંૂ ગામ, મારંૂ ગાૈરવ
 િેડંચા ગામ િન્યું ગ્ે-િાેિર િટ્ �િમને્િનંુ ઉતિમ માેડલે 

- રેસુગં ચાૈહાણ
 - સહકારથી સ�ૃ�ધધની સંકલપના સાથ્યક કરતંુ થાિર 

ગામ - કુલદ�પ પરમાર

48 �ૂઝ ફ્લેશ

49 �ૂઝ ઇ�ે�

50 યાેગ �દવસ
 યાેગી િનાે, વનરાેગી િનાે, રાષ્ટ્  માિે ઉપયાેગી િનાે...

૧૬ જૂિ, ૨૦૨૨4 økwshkík

આ
કર

ધાણ



ઊઘડતે પાને

ડંકાની ચોટ ઉપર જનસુખાકારીના સંકલપો થઇ રહ્ાા છે સાકાર... 

- આર. કે. મહેતા આઇ.એ.એસ.
માહહતી હિયામક

અષાઢી વરસાદી માહોલ જામી રહ્ો છે. મોરલાઓના ટહુકાર વષાષા રાણીની છડી પોકારી રહ્ા છે. લોકલાડીલા 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના દ્રષ્ીવંત નેતૃતવમાં મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલની ઊજાષાવાન 
સરકારે જ્યાં માનવી ત્યાં સુવવધાનો ધ્યે્ય સુપેરે પાર પાડ્ો છે. ગુજરાતે વવકાસના દરેક ક્ેત્ોમાં અગ્રહરોળમાં 
તેનુ નામ અંકકત ક્યુું છે. વ્યવતિગત વવકાસ, ગામડાઓનો વવકાસ અને વવસતારનો વવકાસ એમ ત્ણ વવભાવનાના 
આધારે આ્યોજનબદ્ધ રીતે ્યોજનાકી્ય કામો હાથ ધરીને ગ્રામ વવકાસ ક્ેત્ે પકરણામલક્ીતાની પ્રતીવત સૌ કોઇને 
થઇ રહી છે.

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ તાજેતરમાં નવસારી, સુરત, વલસાડ, તાપી અને ડાંગ વજલ્ામાં પાણી 
પુરવઠા, આરોગ્ય સેવાઓ, માગષા અને મકાન, ઉજાષા અને શહેરી વવકાસના કુલ રૂ. ૩૦૫૦ કરોડના વવકાસ કામોનું 
લોકાપષાણ - ખાતમુહૂતષા કરીને દવક્ણ ગુજરાતમાં વવકાસની રીતસરની હેલી વરસાવી ત્યારે લોકોના મુખ ઉપર 
અનેરો હષષા છલકાતો જોવા મળ્યો. વવકાસ કામોથી આ વવસતારના લોકોનું જીવન સુખમ્ય તો બનશે. આ સાથે 
આકદવાસી વવસતારોમાં રોજગારીના નવતર અવસરો પ્રાપ્ત થતાં સમગ્ર પ્રદેશનો સવાુંગી વવકાસ વેગવાન બનશે. 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ એક જ કદવસમાં એક જ સથળેથી ૭ ્યોજનાઓના લોકાપષાણ, ૧૨ ્યોજનાઓના 
ખાતમુહૂતષા અને ૧૪ ્યોજનાઓનું ભૂવમપૂજન ક્યાષા ત્યારે સરકાર જે કામનો સંકલપ કરે છે તેને સમ્યસર પૂણષા પણ 
કરે છે તેની જન-જનને અનુભૂવત થઇ. 

કૌશલ્ય અન ેકલાનો સમન્વ્ય કરી ઈજનરેી સથાપત્યમા ંગજુરાત ેનવી ઊચંાઈ પ્રાપ્ત કરી છે. રાજ્ય સરકારનો 
મહત્વાકાકં્ી એસટોલ પ્રોજકેટ પણૂષા કરી, ૨૦૦ માળ જટેલી ઊચંાઇ ઉપર પાણી ચડાવી રાજ્ય સરકારે આધવુનક ્યગુના 
ભગીરથ ઇજનેરી કા્યષાન ેસપંન્ન ક્યુું છે. આ ્યોજનાથી સાડા ચાર લાખ લોકોની તૃષા સતંોષાશ.ે કેન્દ્રી્ય ગૃહ અને 
સહકાકરતા મતં્ી શ્ી અવમતભાઇ શાહે મખુ્યમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલની ઉપસસથવતમા ંગાધંીનગરન ેરૂ. ર૭૯ કરોડના 
વવકાસ કામોની ભટે આપી છે. ગડુા વનવમષાત રૂ. ૧૩.૧૮ કરોડના ૧૩૪ આવાસોની ફાળવણીનો ડ્ો કરી શહેરની 
જનસખુાકારીમાં નવા પકરમાણ ઉમ્ેયાું. નીવત આ્યોગના ત્ીજા સસટેનબેલ ડેવલોપમને્ટ ગોલ ઇન્ડકે્ મુજબ ‘ગડુ હેલથ 
એન્ડ વેલ વબઇંગ’મા ંગજુરાતન ેદેશમા ંપ્રથમ સથાન મળતા ંપ્રત્ેયક ગજુરાતી બાધંવનુ ંમાથુ ંગવષાથી ઉન્નત થ્ંુય છે. 

અમદાવાદ મ્યુવનવસપલ કોપપોરેશનમાં રૂ. ૨૩૯ કરોડના અબષાન ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટસના લોકાપષાણ અને 
ખાતમુહૂતષા થ્યાં. અત્ે એ વનદદેશ કરવો જરૂરી છે કે, સવવણષામ જ્યંતી મુખ્યમંત્ી શહેરી વવકાસ ્યોજના અન્વ્યે 
રાજ્યના બે મહાનગરો - બે નગરોમાં રૂ. ૧૦૯.પ૭ કરોડના વવવવધ વવકાસ કામોને મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે સૈદ્ધાંવતક મંજૂરી આપી છે. જેને પકરણામે જૂનાગઢ-જામનગર-વશહોર અને માણસા નગરોની જનસુવવધામાં 
વધારો થતા નાના નગરોને પણ મેટ્ો વસટી જેવા બનાવવાનું રાજ્ય સરકારનું લક્્ય ઝડપથી વસદ્ધ થશે. અમદાવાદ 
અને વડોદરા મહાનગરોની કુલ ૬ ટાઉન પલાવનંગ સકીમને મંજૂરી આપીને મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ૪૬,૪૦૦ જેટલા 
ઈ.ડબલ્યુ.એસ. આવાસ બનાવવા માટેનો માગષા મોકળો ક્યપો છે. સૌમ્યતા, સહૃદ્યતા સાથે મક્કમ વનણાષા્યકતા થકી 
નાગકરકોની સુખાકારીની વવવવધ ્યોજનાના પકરણામલક્ી અમલીકરણની પકરભાષા ગજુરાત ેનક્કી કરી છે. પ્રસતતુ 
અંકમાં સમાવવષ્ વવકાસની વાત ઉપરાંત કલ્યાણકારી વવવવધ ્યોજનાકી્ય માવહતીને વાચકોને ઉપ્યોગી બની રહેશે 
તેવો મને વવશ્ાસ છે.

જ્ય જ્ય ગરવી ગુજરાત...
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ગુજરાતને રૂ.3050 કરોડના વિકાસકાર્યોની ભેટ આપતાં િડાપ્રધાન
આદિજાવત નાગદરકોની આશા અને આકાંક્ાને અનુરૂપ
 વિકાસ કરિાના વનધાધાર માટે રાજર્ સરકાર કદટબદ્ધ

વવકાસની વાત આવે ત્યારે ગુજરાતનો 
ઉલ્ેખ રોલ મોડલ તરીકે ચોક્કસ કરવામાં 
આવે છે. તેમાં પણ રાજ્યના પૂવષાપટ્ીમાં 
આવેલા આકદજાવત વજલ્ાઓમાં વશક્ણ, 
ક ૃવષ, વીજળી, જળ વ્યવસથાપન તથા 
આરોગ્યના કા્યપો ધ્યાન ખેંચે છે. આ વવકાસ 
માટે કેન્દ્રમાં વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના 
વડપણ હેઠળની કેન્દ્ર સરકાર અને ગુજરાતમાં 
મુ ખ્યમંત્ ી  શ્ી  ભૂપે ન્ દ્રભાઈ પટ ેલની 
આગેવાનીમાં કા્યષા કરતી રાજ્ય સરકાર એમ 
ડબલ એસન્જનવાળી સરકાર છે. નવસારીના 
ખુડવેલ ખાતે ્યોજા્યેલા ગુજરાત ગૌરવ 
અવભ્યાનમાં વવશાળ જનશવતિને સંબોધન 
કરતા વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
ગૌરવ સહ જણાવ્યું હતું કે, સુશાસનના આઠ 
વષષા અમે દેશના ગરીબોની પા્યાની જરૂકર્યાતો 
પૂણષા કરવામાં સમવપષાત ક્યાષા છે. વવકાસ કામો 
એ અમારા માટે કોઇ રાજકી્ય બાબત નથી, 
પણ એ અમારો સેવાનો સંકલપ છે અને તેને 
પૂણષા કરી રહ્ા છીએ.

ગજુરાતના આકદજાવત વવસતારના સવાુંગી 
વવકાસની નમે સાથ ેવડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 

મોદીએ નવસારી વજલ્ાના ચીખલી તાલકુાના 
ખુડવેલ ખાતેથી મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ 
પટેલની ઉપસસથવતમા ંનવસારી, સરુત, વલસાડ, 
તાપી અને ડાંગ વજલ્ામાં પાણી પુરવઠા, 
આરોગ્ય સવેાઓ, માગષા અન ેમકાન, ઉજાષા અને 
શહેરી વવકાસ વવભાગના કુલ રૂ.૩૦૫૦ કરોડના 
વવકાસ કામોનુ ંલોકાપષાણ ખાતમહુતૂષા ક્યુું હતુ.ં 
જેમાં અંદાવજત રૂ.૯૦૦ કરોડના વવકાસ 
પ્રકલપોનુ ં લોકાપષાણ, રૂ.૬૫૦ કરોડના વવકાસ 
કા્યપોનુ ં ખાતમહુતૂષા અન ે રૂ. ૧૫૦૦ કરોડના 
વવવવધ વવકાસ કા્યપોનુ ં ભૂવમપજૂન ક્યુું હતંુ. 
આમ, વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સાત 
્યોજનાઓના લોકાપષાણ, ૧૨ ્યોજનાઓના 
ખાતમહુતૂષા અન ે૧૪ ્યોજનાઓનુ ંભવૂમપજૂન 
એક જ કદવસમા ંએક જ સથળેથી સપંન્ન ક્યુું હતુ.ં

વડાપ્રધાનશ્ીએ નવસારી ખાતે અંદાવજત 
રૂ. ૫૪૨ કરોડના ખચચે વનમાષાણ પામનારી 
સરકારી મકેડકલ કૉલજે અન ેહોસસપટલનુ ંપણ 
ભૂવમપૂજન ક્યુું હતું. 

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ કહ્ં કે, 
અમારી સરકારે ગરીબ, વંવચત, પછાતો, 
મવહલાઓ સવહત આકદવાસી વવસતારોમાં 

આવાસ, વીજળી, શૌચાલ્ય, ગેસ જોડાણ, 
પીવાનું શુદ્ધ પાણી પહોંચાડ્ું છે. એટલું જ 
નહીં દગુષામ અન ેદરૂદરાજના વવસતારોની વચતંા 
કરી કરોડો લોકોના સપનાઓ અન ેઆકંાક્ાઓ 
પૂણષા કરવા સાથે અનેક નવા ક્ેત્ોને વવકાસમાં 
જોડવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે.

આકદવાસી સામર્યષા અને સંકલપની ભૂવમ 
પર ગુજરાત ગૌરવ અવભ્યાનમાં સહભાગી 
બનવું એ મારા માટે પણ ગવષાની વાત છે તેવું 
કહેતા વડાપ્રધાનશ્ીએ ઉમે્યુું હતું કે, ગુજરાતે 
છેલ્ા બે દા્યકામાં વવકાસની નૂતન વક્વતજો 
સર કરી છે. વવકાસ માટે નવી આકાંક્ા અને 
અપકે્ાઓ ઉભી થઇ છે, તને ેગજુરાતની ડબલ 
એસન્જનની સરકાર પ્રમાવણતિાથી આગળ 
વધારી રહી છે. મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલ અને સાંસદ શ્ી સી. આર. પાટીલની 
જોડી લોકોમાં નવો ઉતસાહ જગાવી રહી છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, દવક્ણ ગુજરાતના 
નવસારી, સુરત, વલસાડ, ડાંગ અને તાપી 
વજલ્ાને મળી રહેલા રૂ. ૩૦૫૦ કરોડના આ 
વવકાસ કામોથી આ વવસતારના તમામ લોકોનું 
જીવન સુખમ્ય તો બનશે જ સાથે સાથે 

વિકાસયાત્ા
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આકદવાસી વવસતારોમાં રોજગારીના 
અવસરો પણ ઉભા થશે.

આ વવસતાર સાથ ેપોતાના ભતૂકાળના 
સંસમરણો વાગોળતા શ્ી મોદીએ એ કહ્ં 
કે, ચીખલીના લોકોએ મને ક્યારે્ય ભૂખ્યો 
સુવા દીધો નથી. આકદવાસી પકરવારો 
પાસેથી મને ઘણુ શીખવા મળ્યું છે. તેમની 
સવચછતા, સુઘડતા અને અનુશાસન 
અનુકરણી્ય છે, એટલું જ નહી, આ સમાજની 
સમજદારીપૂવષાકની જીવનશૈલી છે. આકદવાસી 
સમાજ સામુદાવ્યક જીવન સાથે જળ, જમીન 
અને જંગલ સાથે જોડાઇને તેનું સંરક્ણ કરે છે 
તેની પણ પ્રશંસા વડાપ્રધાનશ્ીએ કરી હતી. 

આઠ વષષા પહેલા તમે મને આશીવાષાદ 
આપી બહુ ઉમમીદો સાથે રાષ્ટ્રસેવા કરવા માટે 
કદલહી મોકલ્યો હતો, તેમ જણાવતા 
વડાપ્રધાનશ્ીએ કહં્ કે, ગરીબોનુ ંસશવતિકરણ 
એ અમારી સરકારની પ્રાથવમકતા અને 
પ્રવતબદ્ધતા છે.

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ એમ 
પણ કહ્ં કે, હું જ્યારે મુખ્યમંત્ી હતો ત્યારે 
આકદવાસી વવસતારમાં વવજ્ાન પ્રવાહની 
શાળાઓ શરૂ કરવાનું અવભ્યાન ઉપાડ્ું હતું. 
આકદવાસી વવસતારોના બાળકો પ્રવતભાશાળી 
હો્ય છે. પણ, તેમને તબીબ કે ઇજનરે 
બનવાની તક મળતી નહોતી. પરંતુ, વવજ્ાન 

પ્રવાહની શાળા શરૂ કરવાના અવભ્યાનથી શરૂ 
થ્યલેી સફર હવ ેઇજનરેી, મકેડકલ કોલજે સુધી 
વવસતરી છે. આકદવાસી વવસતારોમાં ગોવવંદ 
ગુરુ અને વબરસા મુંડા ્યુવનવવસષાટી શરૂ કરી 
છે. આકદવાસી ્યુવાનોનું ભવવષ્ય ઉજ્જવળ 
બને તે માટે માતૃભાષામાં તબીબી વશક્ણ 
આપવાનુ ંશરૂ કરવામા ંઆવ્યુ ંછે. નવસારીમાં 
રૂ. ૫૪૨ કરોડના ખચચે મેકડકલ કોલેજ અને 
હોસસપટલ બનવા જઇ રહી છે. જેનો આ 
વવસતારના ૧૦ લાખ લોકોને આરોગ્યલક્ી 
સેવાનો લાભ મળશે, એવો વવશ્ાસ તેમણે 
દશાષાવ્યો હતો. 

પહેલા એવું બનતું ક ે, કોઇને રસી 
આપવાની હો્ય તો દુગષામ વવસતારોમાં 
પહોંચતા વષપો લાગતા હતા. તદ્દઉપરાંત 
બેંકકંગ સેવાઓ તો ત્યાં ઉપલબધ નહોતી. 
પણ, અમે તમામ લોકોને કોવવડ સામેની રસી 
વનઃશુલક આપી છે. બેંકમાં ખાતા ખોલાવ્યા. 

અમે ગરીબ કલ્યાણને લક્્ય બનાવી 
ગરીબોને સશતિ કરવા માટે ૧૦૦ ટકા 
લાભાથથીઓન ે્યોજનાકી્ય લાભો આપવા 
અવભ્યાન શરૂ ક્યુ ું છે. આકદવાસી 
વવસતારોમાં પાત્તા ધરાવતો એક પણ 
લાભાથથી લાભથી વંવચત ના રહી જા્ય 
એ માટે તેજ ગવતથી કામ કરી રહ્ા 
છીએ. ગજુરાત સરકારે પણ શત પ્રવતશત 

લાભાથથીઓને આવરી લેવા માટ ે પૂરી 
ત ાક ાતથ ી  અવભ્યાન ઉપ ાડ્ું  છ  ે તે 
અવભનદંનન ેપાત્ છે એમ પણ વડાપ્રધાનશ્ીએ 
મુ ખ્ય મંત્ ી  શ્ી  ભૂપે ન્ દ્રભાઈ પટ ેલની 
કા્યષાદક્તાની પ્રસંશા કરતા જણાવ્યું હતું. 

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ ઉમે્યુું 
કે, કેટલાક લોકોને એવું લાગે છે કે ચૂંટણી 
આવે એટલે વવકાસના કામો કરવામાં આવે 
છે. પરંતુ આ લોકોને મારો પડકાર છે કે મારૂ 
એક પણ અઠવાકડ્યું એવું શોધી લાવે કે જેમાં 
અમે વવકાસનું કામ ના ક્યુું હો્ય. વવકાસ એ 
અમારા માટે રાજનીવતનો વવષ્ય નથી, પણ 
એ અમારી લોકસેવાની પ્રવતબદ્ધતા અને 
લોકકલ્યાણનો અવસર છે. તેનાથી જ અમને 
જનતાના આશીવાષાદ મળે છે એમ તેમણે 
સપષ્પણે કહ્ં હતું. 

કુદરતી પડકારોનો સામનો કરીને અમલી 
બનાવવામાં આવેલા અસટોલ પ્રોજેકટની 
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પ્રશસંા કરતા શ્ી મોદીએ એમ જણાવ્યુ ંકે, વષષા 
૨૦૧૮માં આ પકર્યોજનાનું ખાતમુહૂતષા 
કરવામાં આવ્યું હતું. અમે ગવષા સાથે કહીએ 
છીએ કે નેવાના પાણી મોભે નહીં પણ ૨૦૦ 
માળની ઊંચાઇએ ચઢાવી આકદવાસી 
પકરવારોના ઘર સધુી પીવાનુ ંપાણી પહોંચાડંુ્ 
છે. જે કામનું અમે ખાતમુહૂતષા કરીએ છીએ, 
એનું લોકાપષાણ પણ અમે જ કરીએ છીએ. આ 
્યોજનાનો કેસ સટડી તરીકે અભ્યાસ કરવા 
ઇજનરેી કોલજેના વવદ્ાથથીઓ અન ેઅધ્યાપકો, 
વનષણાંતોને આહ્ાન ક્યુું હતું.

તમેણ ેજણાવ્યુ ંહતુ ંકે, પ્રજા માટે જીવવાનુ,ં 
પ્રજાના કલ્યાણ માટે ખપી જવાના મંત્ સાથે 
સત્ાન ેઅમે સેવાનુ ંસાધન બનાવ્યુ ંછે. સવેામાં 
રાજકી્ય બાબતોને ટાળી સમાજ માટ ે 
કલ્યાણકારી કામ કરી રહ્ા છીએ. ઉમરગામથી 
અંબાજી સુધીના આકદવાસી વવસતારોના 
સવાુંગીણ વવકાસ માટે અમે વનબંધુ કલ્યાણ 
્યોજના શરૂ કરી હતી. જનેુ ંઅત્યારે ચોથુ ંચરણ 
ચાલી રહ્ં છે. વવકાસને સવાુંગીણ, સવષાસપશથી, 
સવષાસમાવેશક બનાવી તમામ વગષાને આવરી 
લેવાની કદશા ઉપર અમે ચાલી રહ્ા છીએ. 

ગુજરાત સરકાર પણ મખુ્યમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલના નેતૃતવમાં સમ્યબદ્ધ આ્યોજન દ્ારા 
સમાજના છેવાડાના માનવી સુધી વવકાસના 
ફળ પહોંચાડવા માટે કામ કરી રહી છે.

મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આ 
પ્રસંગે જણાવ્યું  હતું  ક ે, વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદીના નતેૃતવમાં ગુજરાત સરકારે 
જ્યાં માનવી ત્યાં સુવવધાનો ધ્યે્ય પાર પાડ્ો 
છે. વડાપ્રધાનશ્ીએ વવકાસની રાજનીવતનો 
માગ ષા  બતા વ્યો  છ ે “ટ ીમ ગુજરાત’ ’ 
વડાપ્રધાનશ્ીના વચંધેલા રાહ પર ચાલવા 
સંકલપબદ્ધ છે. 

મખુ્યમંત્ીશ્ીએ કહ્ ંકે, શ્ી નરેન્દ્રભાઇના 
નતેૃતવની ડબલ એસન્જનની સરકારનો લાભ 
ગુજરાતને મળ્યો છે. શ્ી નરેન્દ્રભાઇના 
કદશાદશષાનમા ંસરકારના પ્ર્યાસોના નક્કર અને 
વાસતવવક પકરણામો પાછલા ૮ વષષામા ંગજુરાત 
સવહત દેશની જનતાએ જો્યા છે. આ ૮ વષષામાં 
ગુજરાતમાં પાંચ લાખથી વધુ ઘરોને નળ 
જોડાણ, ૧૧ લાખ એકરમાં વલફટ ઇરીગેશન, 
પાઇપલાઇન તથા વસચંાઇના કામો, ૩.૩૦ 
લાખ આકદજાવત લાભાથથીઓન ેઘર વપરાશના 
વીજજોડાણ આપવામા ંઆવ્યા ંછે.

તમેણ ેકહં્ કે, ગજુરાત ેપ્રાકૃવતક ખતેી કે્ત્ે 

સંકલપથી વસવદ્ધની સફરઃ િલસાડના આદિિાસી બાંધિો માટે 
આધુવનક ર્ુગના “ભગીરથે” 1800 ફુટ ઉપર જળ પહોચાડું

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્ી તરીકેના 
કા્યષાકાળ દરવમ્યાન તથા ત્યારબાદ વડાપ્રધાન તરીકેના કા્યષાકાળમાં 
ગુજરાતને એકપછી એક મહતવપૂણષા પ્રોજેકટોની ભેટ આપી છે. તેમાં 
પાણી, આરોગ્ય, સહકાર, સરંક્ણ, પ્રવાસન, કૃવષ જવેા કે્ત્ોનો સમાવશે 
થા્ય છે. તાજેતરમાં વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વલસાડ વજલ્ાના 
પહાડી વવસતારોના અંતકર્યાળ આકદવાસી વવસતારોના 174 ગામડાઓ 
અને 1028 ફવળ્યાઓમાં રહેનારા 4.50 લાખ લોકોના જીવનમાં એક 
નવું પકરવતષાન લાવનારા પ્રોજેકટનું લોકાપષાણ ક્યુું હતું. આ એસટોલ 
પ્રોજેકટ હેઠળ 1800 ફુટ ઉપર વસેલા 
ગામડાના આકદવાસી બાંધવોની તરસ 
છીપાશે. આ ઉપરાંત, આકદવાસી 
નાગકરકોના જીવનમાં પકરવતષાનનો 
પ્રારંભ થ્યો છે. 

ગુજરાત સરકારે આ એસટોલ 
પ્રોજેકટને પૂરો કરવા પકરશ્મની 
પર ાક ાષ્ા  કર ી  છ ે.  મુ ખ્યમંત્ ી  

શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃતવ હેઠળની ટીમ ગુજરાતે આ પડકારને 
સફળતાપવૂષાક હાસંલ ક્યપો છે. આ અંગ ેમખુ્યમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે 
માવહતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, લગભગ 200 માળ (1875 ફીટ)ની 
ઉંચાઈ સુધી પાણીને ઉપર પહોંચાડીને આ પહાડી વવસતારમાં પાણીનું 
વવતરણ અમ ેશક્ય બનાવ્યુ ંછે. વડાપ્રધાનશ્ીએ આ પ્રોજેકટનુ ંખાતમહુતૂષા 
ક્યુું હતું અને એમના દ્ારા પ્રોજેકટ જનસમવપષાત થતાં, ધરમપુર અને 
કપરાડા વવસતારના 174 ગામડાઓમા ંરહેતા 4.50 લાખ લોકોનુ ંજીવન 
સંપૂણષાપણે બદલાઇ જશે.” 

ગુજરાત માટે એસટટોલ પ્ટોજેકટ 
શા માટે છે ખાસ ઃ આકદવાસી વવસતાર 
ધરમપુર અને કપરાડાની ભૌગોવલક 
રચના એવી છે કે ત્યાં ન તો વરસાદના 
પાણીનો સંગ્રહ થઈ શકે છે કે ન તો 
ભૂગભષાજળની પકરસસથવત સારી છે, 
કારણકે અહીંની મોટાભાગની જમીન 
પથરાળ છે અન ેતેના કારણે વષાષાઋતનુા 
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જે ગૌરવ મેળવ્યું છે તેને વધુ ઊંચાઇએ લઇ 
જવુ ંછે. વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇની પ્રરેણાથી 
વશક્ણ, સવાસર્ય, સુરક્ા અને સુખાકારીના 
બહુ વ વધ  વવક ાસ  ક ા્ય પો  ગુજર ાતન ી 
આતમવનભષારતાને નવી કદશા આપશે.

પાણી પુરવઠા મંત્ી શ્ી ઋવષકેશભાઈ 
પટેલ ેજણાવ્ંુય કે રાજ્ય સરકાર દ્ારા ભતૂકાળમાં 
જ્યાં પાણી પહોચવું અસંભવ હતું તેવા દુગષામ 
વવસતારોમાં પણ નલ સે જલ ્યોજના મારફત 
ઘર ઘર પાણી પહોંચતું ક્યુું છે. પાણી પુરવઠા 
ઈજનેરી કૌશલ્યની અજા્યબી એવી મધુબન 
ડેમ આધાકરત અસટોલ જૂથ ્યોજના આનું 

ઉત્મ ઉદાહરણ છે. એટલું જ નવહ જ્યાં જરૂર 
પડી ત્યાં  ઉદવહન કરીને આકદવાસી 
વવસતારોમાં વસંચાઇનું પાણી પણ ખેતરો સુધી 
પહોંચાડી ખેડૂતોને ત્ણ પાક લેતા ક્યાષા છે. 
રાજ્યના દરૂ દરાજના આકદવાસી વવસતારોમાં 
આરોગ્ય સેવાઓ પણ સરળ અને સુલભ 
બનાવી છે.

આકદજાવત વવકાસ મંત્ી શ્ી નરેશભાઈ 
પટેલે જણાવ્યું કે રાજ્ય સરકારે નેવાના પાણી 
મોભે ચડાવી આકદજાવત વવસતારોમાં નળ થી 
જળ પહોંચાડ્ુ ંછે. અસટોલ જથૂ પાણી પરુવઠા 
્યોજનાનું ખાતમુહૂતષા પ્રધાનમંત્ીના હસતે 

કરવામા ંઆવ્યુ ંહતુ ંજનેુ ંલોકાપષાણ આજ ેતેઓ 
કરી રહ્ા છે જે આનંદની વાત છે.

ગજુરાત ગૌરવ અવભ્યાન' કા્યષાક્રમમાં સાસંદ 
શ્ી સી.આર.પાટીલે નેવાના પાણીને મોભે 
ચઢાવવાની વડાપ્રધાનશ્ીની દ્રઢ ઈચછાશવતિને 
કારણે આજે ડુંગરાળ પ્રદેશોમાં પણ, પાણી 
પહોંચાડવાનુ ંભગીરથ કા્યષા ક્યુું છે તમે જણાવ્ુય ં
હતંુ. શ્ી પાટીલ ેકોરોનાની સવદેશી રસી સમ્યસર 
શોધીન ેભારત સરકારે પ્રજાજનોન ેનવુ ંજીવન 
આપ્યુ ંછે તમે જણાવ્યુ ંહતુ.ં

આ પ્રસંગે કેન્દ્રી્ય રેલવે રાજ્ય મંત્ી શ્ી 
દશષાનાબેન જરદોશ, નાણા મંત્ી શ્ી કનુભાઇ 
દેસાઇ, માગષા-મકાન મંત્ી શ્ી પૂણચેશભાઈ 
મોદી, ગૃહ રાજ્ય મંત્ી શ્ી હષષાભાઈ સંઘવી, 
પાણી પુરવઠા રાજ્યમંત્ી શ્ી જીતુભાઈ 
ચૌધરી, શહરેી વવકાસ રાજ્ય મંત્ી શ્ી 
વવનોદભાઈ મોરડી્યા, રાજ્ય મંત્ી શ્ી 
મુ ક ેશભ ા ઈ  પ ટ ેલ  સ વ હ ત  સ ાં સ દ -
ધારાસભ્યશ્ીઓ, પદાવધકારીઓ, વકરષ્ 
સવચવો સવહત વવશાળ સંખ્યામાં આકદજાવત 
બાંધવો ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

સમ્યમાં અહીંના જળાશ્યોમાં પાણી તો ભરાઈ જા્ય છે, પરંતુ તે પાણી 
જમીનની અંદર નથી ઉતરી શકતું. તેના કારણે વષાષાઋતુના થોડાક 
સમ્ય પછી જ અહીંના જળાશ્યો સપંણૂષાપણે સકૂાઈ જા્ય છે. વષષા 2018માં 
રૂ.586.16 કરોડના ખચચે આ પહાડી વવસતારમા ંરહેતા લોકો સધુી દરરોજ 
પીવાનું પાણી પહોંચે તેવા ઉદ્દેશથી રાજ્ય સરકારે એસટોલ પ્રોજેકટની 
શરૂઆત કરી. 

પાઇપલાઇિિે હિછાવવામાં હવહશષ્ટ ટેક્નિકિટો ઉપયટોગ
• અહીંની જમીનની રચના અનુસાર જ અહીં્યા પાઇપલાઇન 

વબછાવવામાં આવી છે, કેટલાક સથળોએ પાણીનું દબાણ સામાન્્ય 
છે, તો કેટલાક સથળોએ પાણીનું દબાણ સામાન્્ય કરતા ઘણું વધારે 
(40 પ્રવત કકગ્રા સેસન્ટમીટર સકૉ્યર) છે. આ તમામ મુશકેલીઓના 
સમાધાન તરીકે મુખ્ય પાઇપની અંદર 12 વમવલમીટર જાડાઈની 
માઇલડ સટીલ પાઇપનો ઉપ્યોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેથી મુખ્ય 
પાઇપને ફાટવાથી બચાવી શકા્ય. 
શું છે એસટટોલ પ્ટોજેકટ

• મધબુન બંધ (વોટર હોસલડગં ગ્રોસ કેપવેસટી 567 વમવલ્યન ક્યવુબક 
મીટર) ના પાણીન ેપવંપંગ સટેશનથી ઉપર ઉઠાવીન ે(વલફટ ટેસનિક) 
લોકોના ઘરો સુધી પાણી પહોંચાડવાની ્યોજના છે. 

• આ પ્રોજેકટ હેઠળ 28 પંવપંગ સટેશન્સ સથાવપત કરવામાં આવ્યા 
છે, જમેની ક્મતા 8 મગેાવોટ વોલટ એસમપ્યર (MVA) છે, જનેા 
દ્ારા દરરોજ લગભગ 7.5 કરોડ લીટર પીવાના પાણીને 4.50 
લાખ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. 

• આ પ્રોજકેટ અંતગષાત 81 કકમીની પવંપગં લાઇન, 855 કકમીની 
કડસસટ્બ્યશુન લાઇન અન ેનાની-નાની વસાહતો સધુી પાણી પહોંચાડવા 
માટે 340 કકમી લાબંી પાઇપલાઇન વબછાવવામા ંઆવી છે.  
એક્્જહિયરરંગ ક્ેત્ે એક મટોટટો ચમતકાર છે એસટટોલ પ્ટોજેકટ
ગુજરાત સરકારનો એસટોલ પ્રોજેકટ એસન્જવન્યકરંગની દ્રસષ્એ એક 

ચમતકાર જ કહી શકા્ય! એવું એટલા માટે કહી શકા્ય કારણકે આ 
પ્રોજેકટ હેઠળ મધુબન બંધથી પાણીને લગભગ 200 માળની ઉંચાઈ 
સુધી પાણીને ઉપર ઉઠાવીને (વલફટ ટેસનિક) ધરમપુરના 50 ગામો 
અને કપરાડાના 124 ગામો (કુલ 174 ગામો) સુધી પહોંચાડવામાં 
આવશે. પહેલીવાર એવું થઈ રહ્ં છે કે મધુબન બંધના પાણીને પીવાના 
પાણી તરીકે ઉપ્યોગમા ંલેવામા ંઆવશ.ે આ પહેલા આ બધંનો ઉપ્યોગ 
વસંચાઇ માટે કરવામાં આવતો હતો. જોકે, પીવાના પાણીની સાથે-સાથે 
આ બધંના પાણીનો પહેલાની જમે જ વસચંાઇ માટે પણ ઉપ્યોગ કરવાનું 
ચાલુ રહેશે. •

વિકાસયાત્ા
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'ગુડ હેલથ એનડ િેલ વબઇંગ’માં ગુજરાત િેશમાં પ્રથમ સથાને
નિસારીના ંખારેલમા ંઅતર્ાધવુનક હોસસપટલન ેજનસમવપધાત કરતા ંPM

ગુજરાતમાં હેલથ ઇન્ફ્ાસટ્ક્ચર અને હેલથ 
ઇસન્ડકેટસષામાં ઉત્રોત્ર વધારો થઈ રહ્ો છે. 
નીવત આ્યોગના ત્ીજા સસટેનબેલ ડવેલોપમને્ટ 
ગોલ ઇન્ડેક્ મુજબ ‘ગુડ હેલથ એન્ડ વેલ 
વબઇંગ’માં ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ સથાને છે. 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ નવસારી 
ખાતે વનરાલી મેમોકર્યલ મેકડકલ ટ્સટ દ્ારા 
નવ વન વમ ષા ત  ૫૦૦ બે ડન ી  વનર ાલ ી 
મલટીસપેવશ્યાવલટી હોસસપટલ તથા એ.એમ.
ના્યક હેલથકેર કેમપસનું લોકાપષાણ ક્યુું હતું. 
આ સાથે, મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની 
ઉપસસથવતમાં વડાપ્રધાનશ્ીએ ગણદેવી 
તાલુકાના ખારેલમાં ‘ના્યક એજ્યુકેશન એન્ડ 
સસકલીંગ સને્ટર ઓફ એકસલન્સ’નો કડવજટલી 
પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. તમેણે વનરાલી મમેોકર્યલ 
મેકડકલ ટ્સટ (NMMT) દ્ારા આઠ 
એકરમાં પથરા્યેલા એ.એમ.ના્યક હેલથકેર 

કેમપસ તેમજ કેન્સર હોસસપટલની મુલાકાત 
લઈને અહીં ઉપલબધ અત્યાધુવનક આરોગ્ય 
સુવવધા અને સંસાધનોનું વનરીક્ણ ક્યુું હતું. 

વડાપ્રધાનશ્ીએ સામાવજક જવાબદારીના 
ભાગરૂપે સમાજશ્ેષ્ીઓએ છેવાડાના લોકો 
માટે પ્રગટાવેલા સેવા્યજ્ની સરાહના કરતા 
વધુમાં જણાવ્યું કે, કેન્દ્ર સરકારે હોવલસસટક 
એપ્રોચ સાથે સામાન્્ય માનવી અને વવશેષતઃ 
માતાઓ, બાળકોને ઉત્મ પોષણ મળે, સવસથ 
જીવનશૈલી તેમજ વપ્રવેન્ટીવ હેલથ સાથે સુદ્રઢ 
હેલથ ઈન્ફ્ાસટ્ક્ચરનો લાભ મળે એ હેતુથી 
અનેકવવધ આરોગ્ય ્યોજનાઓ અમલી 
બનાવી છે. આ્યુષમાન ભારત ્યોજના એનું 
ઉત્મ ઉદાહરણ હોવાનું જણાવતાં કહ્ં કે, 
ગુજરાતના ૪૦ લાખ જરૂકર્યાતમંદ લોકોએ 
આ ્યોજના હેઠળ લાભ મેળવ્યો છે, તેના 
પકરણામે રૂ.૭૦૦૦ કરોડથી વધુ રકમની 

બચત કરી છે. 
ગુજરાતમાં મા અમૃતમ- વાતસલ્ય 

્યોજનાએ અનેક પકરવારોને આરોગ્ય ગકરમા 
બક્ી હોવાનું જણાવતાં તેમણે ‘આ્યુષમાન 
ભારત ્યોજના’ રાષ્ટ્રી્ય સતરે વ્યાપક બનાવવાં 
માટેનો પ્રરેણાસ્ોત બની હતી. વડાપ્રધાનશ્ીએ 
ગજુરાત ેછેલ્ા ૨૦ વષપોમા ંઆરોગ્ય ક્તે્ ેનવા 
મુકામો હાંસલ ક્યાષા છે, ત્યારે ગુજરાતે આજે 
ગામડાઓમા ંસથાવનક સતરે પ્રાથવમક આરોગ્ય 
કેન્દ્રો, સામૂવહક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં અદ્તન 
આરોગ્ય સુવવધાઓ નાગકરકોને ઘરઆંગણે 
મળતી થઈ છે. શહેરોમાં પણ ૬૦૦ થી વધુ 
પંકડત દીનદ્યાલ ઉપાધ્યા્ય ઔષધાલ્યોનો 
લાભ નાગકરકો મેળવી રહ્ા હોવાનું કહ્ં હતું. 

સરકારી હોસસપટલો આધુવનક આરોગ્ય 
સવુવધાઓ આપવામા ંઅગ્રસેર બની છે એમ  
જણાવતા તેમણે ઉમ્ેયુું કે, અમદાવાદ, ભાવનગર, 
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સરુત, વડોદરા ખાત ેકેન્સરની આધુવનક સારવાર 
સાથે સવાસર્ય સુવવધાઓ મળતી થઈ છે, જે 
ગરીબ અન ેમધ્યમવગથી્ય પકરવારોન ેઅસહ્ 
આવથષાક ભારણથી બચાવ ેછે.  

તેમણે ગુજરાતના મજબૂત આરોગ્ય 
માળખાની સરાહના કરી હતી. આ સંદભચે 
તેમણે જણાવ્યું કે, છેલ્ા વીસ વષપોમાં મેકડકલ 
અને પેરામેકડકલનો અભ્યાસ અને તાલીમ 
સુવવધાઓ ખૂબ વધી છે. પકરણામે ગુજરાતમાં 
આજે ૩૦ થી વધુ મેકડકલ કોલેજો કા્યષારત છે. 
ગુજરાતમાં  વચર ંજીવી ્યોજના હ ેઠળ 
જનભાગીદારી સુવનવચિત કરી સંસથાગત 
પ્રસૂવતને વધુ વ્યાપક બનાવી હોવાનું 
વડાપ્રધાનશ્ીએ ભારપૂવષાક કહ્ં હતું.     

દાનવીર ભામાશાશ્ી એ.એમ.ના્યક 
સથાવપત ના્યક ચકેરટેબલ ટ્સટની ૫૦૦ બડેની 
વનરાલી મલટી સપેશ્યાવલટી હોસસપટલ દવક્ણ 
ગુજરાતના નાગકરકો માટે આશીવાષાદરૂપ 
સાવબત થશે એવો મત વ્યતિ કરતા 
વડાપ્રધાનશ્ીએ ઉમે્યુું કે, રોડ અકસમાતોમાં 

સમ્યસર સારવાર આપી માનવ વજંદગીઓ 
બચાવી શકતા 'ગોલડન અવસષા' ખબૂ મહતવપણૂષા 
હો્ય છે, ત્યારે હાઈવ ેપર રહેલી આ હોસસપટલ 
એસકસડન્ટના કેસોમાં ઘા્યલોને સમ્યસર 
સારવાર આપી મૃત્યનુા મખુમાથંી બચાવવામાં 
વનવમત્ બનશે. 

તેમણે કહ્ં કે, 'માત્ બે વષષાની નાનકડી 
ઉંમરે કેન્સરની વબમારીથી દવુન્યામાથંી વવદા્ય 
લેનારી સવ.વનરાલીએ મૃત્યુ પછી પણ લાખો 
જરૂકર્યાતમદં દદથીઓ, વવદ્ાથથીઓના જીવનમાં 
પ્રકાશ પાથ્યપો છે. ના્યક પકરવારે જનસેવાની 
જ્યોત પ્રગટાવી સંતવત ઋણ, વપતૃ ઋણ અને 
સમાજ ઋણ અદા ક્યુું છે', આરોગ્ય સેવાના 
ક્ેત્ે આ મલટી સપેવશ્યાવલટી હોસસપટલ નવું 
સીમાવચહ્ન હાસંલ કરશ,ે અન ેનવસારી સવહત 
આસપાસના વવસતારો માટે હેલથકેર ક્ેત્ે 
લાઈફલાઈન સમાન પરૂવાર થશ ેતમે જણાવી 
વ ડ ા પ્રધ ાનશ્ ીએ  ન ા ્ય ક  પ ક રવ ા રને 
શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.  

આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે શ્ી અવનલભાઈ ના્યકની સવેાભાવનાને 
વબરદાવતા જણાવ્યું હતું કે, ‘જનસેવા એ જ 
પ્રભુસેવા’ની ભારતી્ય સંસકૃવતની ઉમદા 
ભાવનાન ેશ્ી ના્યકે ચકરતાથષા કરી છે. વતનનું 
ઋણ અદા કરવા માટે તેમણે શરૂ કરેલા 
સેવા્યજ્ માટે ધન્્યવાદ પાઠવ્યા હતા. 

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, દવક્ણ ગુજરાતના 
નવસારી, તાપી, વલસાડ, ડાંગ, વ્યારા 
સવહતના વજલ્ાઓ તેમજ મહારાષ્ટ્રના પણ 
બે વજલ્ાઓ- ધૂળે અને નંદુરબારને વનરાલી 

મલટી સપેવશ્યાવલટી એન્ડ કેન્સર હોસસપટલની 
સુપર સપેવશ્યાલટી સેવાઓ સુલભ બનશે. 
નજીવા ખચચે અપાતી આરોગ્ય સુવવધાઓના 
આ સેવા્યજ્થી દકરદ્રનારા્યણોની ખરા અથષામાં 
સેવા થશે એમ જણાવી આરોગ્યનું અમૃત્ પૂરૂ 
પાડનાર આ હો સસપટલ ‘ વનરાલીથી 
વનરામ્ય’ની ભાવના સાકાર કરશે એવો મત 
વ્યતિ ક્યપો હતો. 

આ પ્રસગં ેવનરાલી મમેોકર્યલ ટ્સટ, ના્યક 
ચેકરટેબલ ટ્સટના પ્રમુખ પદ્મવવભૂષણ શ્ી 
એ.એમ.ના્યકે કહ્ં હતું કે, સમાજમાંથી પ્રાપ્ત 
સંપવત્ને સમાજના ભલા અથચે, જન્મભૂવમનું 
ઋણ ચૂકવવા ઉપ્યોગ કરવો એ નૈવતક 
જવાબદારી છે. વનરાલી મેમોકર્યલ મેકડકલ 
ટ્સટ દ્ારા ગ્રામીણ અને વંવચત બાંધવોને શ્ેષ્ 
અને પોષણક્મ તબીબી સંભાળ, સારવાર 
સુવવધાઓ પૂરી પાડવાનો અમારો પ્ર્યાસ છે 
એમ જણાવતા મસલટસપેવશ્યાવલટી હોસસપટલ 
એ સવષાન ેપરવડે તેવી આરોગ્ય સવુવધાઓ પરૂી 
પાડવાની કદશામાં એક મહતવપૂણષા પગલું 
હોવાનું ઉમે્યુું હતું. 

આ પ્રસગં ેઆરોગ્ય મતં્ી શ્ી ઋવષકેશભાઇ 
પટેલ, આકદજાવત મંત્ી શ્ી નરેશભાઈ પટેલ, 
માગષા અને મકાન મંત્ી શ્ી પૂણચેશભાઈ મોદી, 
ના્યબ મુખ્ય દ ંડક શ્ી આર.સી.પટ ેલ, 
ધારાસભ્ય શ્ી વપ્યુષ દેસાઈ, નવસારીના 
સાસંદ શ્ી આર.સી.પાકટલ, વનરાલી મમેોકર્યલ 
ટ્સટના ટ્સટી શ્ી વજજ્ેશ ના્યક અને 
પકરવારજનો સવહત મહાનુભાવો અને 
હોસસપટલ સટાફગણ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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િડાપ્રધાનના હસતે ઇસનડર્ન નેશનલ સપેસ પ્રમોશન એનડ 
ઓથોરાઈઝેશન સેનટર (IN-SPACe) િેશને સમવપધાત 

ગુજરાતના પનોતા પુત્ અને દેશના 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના નેતૃતવમાં 
ભારત તમામ ક્તે્ોમાં આતમવનભષાર બની રહ્ો 
છે. આવું જ  એક કે્ત્ એટલે અવકાશ 
ટેકનોલોજીનું ક્ેત્. એક સમ્યે અન્્ય વવકવસત 
દેશોની ટેકનોલોજીનો ઉપ્યોગ કરીને તેની 
ધરતી ઉપરથી અવકાશ્યાન છોડવા પડતા 
હતા. આજે પકરસસથવત બદલાઈ છે. ભારત 
અવકાશ ક્ેત્ે આતમવનભષાર બનતા આજે 
વવશ્ના અન્્ય દેશો ભારતની ધરતી પરથી 
તેમના અવકાશ્યાન છોડવા આતુર બન્્યા છે. 
ભારતના અવકાશ ક્ેત્ને વધુ મજબૂત 
બનાવવાનું સાક્ી તાજેતરમાં ગુજરાત બન્્યું. 
અમદાવાદના બોપલમાં આકાર પામેલંુ 
ઇસન્ડ્યન નેશનલ સપેસ પ્રમોશન એન્ડ 
ઓથોરાઈઝેશન સેન્ટર (IN-SPACe) 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ  કેસન્દ્ર્ય 
ગૃહ મંત્ી શ્ી અવમતભાઇ શાહ અને 
મુખ્યમંત્ ી  શ્ી  ભૂપે ન્ દ્રભાઈ પટ ેલની 

ઉપસસથવતમાં દેશને સમવપષાત ક્યુષા  હતું. 
IN-SPACeના ઉદઘાટન અવસરે 

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ જણાવ્યુ ંહતું 
કે, ઇસન્ડ્યન નેશનલ સપેસ પ્રમોશન એન્ડ 
ઓથોરાઇઝેશન સને્ટર, (ઇન-સપસે)મા ંભારતના 
અવકાશ ઉદ્ોગમા ંક્રાવંત લાવવાની ક્મતા છે. 
પ્રાઇવેટ સેકટર હવે સપેસ સેકટરમાં બીગ 
વવનરની ભવૂમકા ભજવશ.ે આવનારા સમ્યમાં 
માનવ સમુદા્યના ઉજ્જવળ ભવવષ્ય માટે 
અવકાશ કે્ત્ની તાકાત મહતવની પરૂવાર થશ.ે 

૨૧મી સદીના આધુવનક ભારતની 
વવકાસ્યાત્ામાં  એક વધુ અધ્યા્ય ઈન-સપેસ 
હેડ ક્ાટષાર'ના રૂપમાં ઉમેરા્યો છે. ભારત 
આગામી કદવસોમા ંસપસે કે્ત્ ેનવી ઊચંાઈઓ 
હાંસલ કરશે. ઇન-સપેસ ભારતના ્યુવાનોને, 
ભારતના બેસટ માઇન્ડને પોતાનું ટેલેન્ટ 
બતાવવાનો અવસર આપશે પછી ભલે તે 
સરકારમાં હો્ય કે ખાનગી ક્ેત્માં હો્ય ઇન-
સપેસ તમામ વગષાના લોકોને શે્ષ્ અવસર 

પ્રદાન કરશ.ે  વડાપ્રધાનશ્ીએ કહ્ ંકે, આપણા 
સૌના જીવનમાં સપેસ ટેકનોલોજીનો ફાળો 
સતત વધતો જઈ રહ્ો છે. ૨૧મી સદીમાં 
સપસે-ટેક એક મોટી ક્રાવંતનો આધાર બનવાની 
છે. આજે સપેસ ટેકનોલોજી હવે ‘દુરની સપેસ 
નવહ પરંતુ પસષાનલ સપેસ’ પણ બની રહી છે. 

સામાન્્ય માણસના જીવનમાં સપેસ 
ટેનિોલોજી વણાઇ ગઇ છે. ટવેલવવઝન, 
જીપીએસ, અબષાન પલાવનંગ, ગ્રાઉન્ડ વોટર 
પ્રોજેકટ, ઇન્ફ્ા પ્રોજેકટ, કોસટલ એકર્યા 
પલાવનંગ ઉપરાંત વરસાદના પૂવાષાનુમાન, 
કુદરતી આપવત્ઓની આગોતરી જાણકારી 
સેટલાઇટની મદદથી મળી શકે છે એ દ્રસષ્એ 
સામાન્્ય માનવી સાથે જોડા્ેયલા વવષ્યોમાં 
સપેસ ટેનિોલોજીનો વસંહફાળો છે.

વડાપ્રધાનશ્ીએ ‘ઇન-સપેસ ઇઝ ફોર 
સપેસ’, ‘ઇન સપેસ ઇઝ ફોર પેસ’, ‘ઇન સપેસ 
ઇઝ ફોર એસ’નું સુત્ આપતા કહ્ં કે, આપણે 
સૌ ‘વોચ ધી સપેસ’નું મહતવ સમજી રહ્ા 
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છીએ. આગામી સમ્યમાં સપેસ ટુકરઝમ અને 
સપેસ કડપલોમસીમાં ભારત મહત્વની ભૂવમકા 
ભજવશે. મોટા વવચારો જ વવજેતા બનાવે છે 
અન ેતનેુ ંતાજ ુઉદાહરણ આપણ ેસૌ જોઇ રહ્ા 
છીએ. સપેસ સેકટરમાં સુધારો કરીને તેને 
તમામ પ્રવતબંધોથી મુતિ કરીને ઇન-સપેસના 
માધ્યમથી ખાનગી ઇન્ડસટ્ીન ેસમથષાન આપીને 
દેશ ેઆજે તમેન ેવવજેતા બનાવવાનુ ંઅવભ્યાન 
શરૂ ક્યુું છે. 

વડાપ્રધાનશ્ીએ ્યુવાનોને હાંકલ કરતા 
કહ્ં કે, આપણા દેશમાં સપેસ ટેકનોલોજી ક્ેત્ે 
અનંત સંભાવનાઓ છે, પરંતુ મ્યાષાકદત 
પ્ર્યાસોથી એ સાકાર ન થઇ શકે ત્યારે દેશના 
્યુવાનો સપેસ કરફોમષા ક્ેત્ે આગળ આવે, 
સરકાર તેમને પૂરો સહ્યોગ આપશે. કેન્દ્ર 
સરકાર ભારતના ખાનગી ક્ેત્માં વધુમાં વધુ 
‘ઇઝ ઓફ ડુઇંગ વબઝનેસ’નો માહોલ 
બનાવવાનો સતત પ્ર્યાસ કરી રહી છે. એટલું 
જ નહીં, અવકાશ ક્તે્મા ંસધુારાની આ પ્રવક્ર્યા 
અવવરતપણે ચાલુ રહેશે તેવી ખાતરી પણ 
આપી હતી. વડાપ્રધાનશ્ીએ વશક્કોન ેઅપીલ 
કરતા કહ્ં કે, વવદ્ાથથીઓને સપેસથી જોડા્યેલી 
ભારતી્ય સંસથાઓ અને સેન્ટરોની મુલાકાત 
કરાવે અને તેમને આ વવશે માવહતગાર પણ 
કરવા જોઇએ. 

આ અવસર ે ક સેન્દ્ર્ય ગૃહમંત્ી શ્ી 
અવમતભાઇ શાહે જણાવ્યુ ંહતુ ંકે, ઇન-સપસેના 
મખુ્યાલ્યના ઉદઘાટન સાથ ેજ ભારત ે સપસે 

ક્તેે્ ખબૂ મોટી વસવદ્ધ હાસંલ કરી છે. સટાટષા અપ, 
ખાનગી ક્તે્ અન ે્યવુાનોના સશંોધનોન ેજોડીને 
એક ઈકોવસસટમ બનાવી, ભારતન ે અંતકરક્ 
ક્તે્મા ંઆગળ વધારવાનુ ંસપનુ ંબ ેવષષા પહેલા 
નરેન્દ્રભાઈએ જો્યુ ં હતુ.ં આવનારા સમ્યમાં 
અતંરીક્ ઉદ્ોગ કે્ત્ અથષાતતં્મા ંપણ નોંધપાત્ 
રીત ેકોન્ટ્ીબ્યટુર બનશ.ે શ્ી અવમતભાઈ શાહે 
વધુમાં ઉમે્યુું કે, નીવત વનધાષારણ, પોવલસી 
મેકકંગમાં મોદીજીએ ૨૦૧૪માં સૌથી મોટું 
લાવી અવકાશ ક્ેત્ે  રહ ેલી અગવણત 
સભંાવનાઓન ેખુલ્ી મકૂી છે.

શ્ી અવમતભાઈ શાહે દ્રઢતાપૂવષાક કહ્ં કે,  
આ નાનો દેખાતો કા્યષાક્રમ ભારતની સપેસ 
ક્ેત્માં મોટી છલાંગ સાવબત થશે. શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈની કલપનાને સાકાર થતી આપણે 
સૌ કોઈ જોઈ રહ્ા છીએ ત્યારે તેમના જ 
ઉદગારો ્યાદ કરીએ ‘પ્રવતભા પર કોઈ બંધી 
ન હો્ય શકે, પછી તે સાવષાજવનક ક્ેત્ની હો્ય 
કે ખાનગીકે્ત્ની’ આજ ેઈનસપસેના લોકાપષાણ 
સાથે અંતકરક્ ક્ેત્ે ભારતની અવવરત ્યાત્ા 
તેમણે શરૂ કરાવી છે.

મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે જણાવ્યું 
કે, અમદાવાદમા ંઇન-સપસે હેડક્ાટષાર કા્યષારત 
કરાવીને વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
અવકાશી શોધ-સંશોધનના દ્ાર પ્રાઇવેટ 
પલે્યસષા માટે ખોલી આપ્યા છે. અવકાશ 
વવજ્ાનમાં રુચી ધરાવતા વવદ્ાથથીઓ, વશક્કો, 
ખાનગી કંપનીઓ કે ઉદ્ોગો હવે ઈસરો સાથે 

ભાગીદારીમાં સપેસ પ્રોજેકટ કરી શકશે. 
વડાપ્રધાનશ્ીના માગષાદશષાનને પકરણામે ભારતે 
કડફને્સ, સપેસ, કરસચષા એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ, 
સટાટષાઅપ અને ડોમેસસટક પ્રોડકશન ક્ેત્ે 
હરણફાળ ભરી છે.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે, ‘જ્ય જવાન, જ્ય 
કકસાન અને જ્ય વવજ્ાન’ના સૂત્માં 
વડાપ્રધાનશ્ીએ ‘જ્ય અનુસંધાન’નો નવો 
આ્યામ જોડી આપ્યો છે. વવજ્ાન અને 
અનુસંધાન પ્રત્યે વડાપ્રધાનશ્ીના આ પે્રરક 
અવભગમને કારણે દ ેશમાં ઇસરો જેવી 
સંસથાઓને ઘણું પ્રોતસાહન મળ્યું છે. 

મખુ્યમતં્ીશ્ીએ મહાન વવજ્ાની ડૉ. વવક્રમ 
સારાભાઈનો ઉલ્ેખ કરીને ઇસરો અને 
અમદાવાદ વચ્ેના જૂના સંબંધને વણષાવ્યો 
હતો. ઘાટલોડી્યા વવસતારના ધારાસભ્ય 
હોવાને નાતે મુખ્યમંત્ીશ્ીએ બોપલમાં ઇન-
સપેસ હેડક્ાટષારની સથાપના કરવા બદલ 
વડાપ્રધાનશ્ીનો આભાર માન્્યો હતો.

આ પ્રસગં ેઇન-સપસે અન ેખાનગી ક્તે્ના 
૧૦ સટાટષાઅપસ વચે્ MoU સંપન્ન થ્યા 
હતા. આ અવસરે નેશનલ વસક્યુકરટી 
એડવાઇઝર શ્ી અજીત દોવાલ, ઇસરોના 
ચેરમેન શ્ી સોમનાથજી, ઇન સપેસના ચેરમેન 
શ્ી પવન ગો્યેન્કા, શ્ી સી. આર. પાટીલ, 
ભારતના સપસે ઇન્ડ્સટ્ીના પ્રવતવનવધઓ તમેજ 
ઇન સપસેના અવધકારીઓ અન ેપદાવધકારીઓ 
ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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અમિાિાિ-ગાંધીનગરના લોકોની સુખાકારીમાં  
િધારો કરતા પ્રકલપોનું લોકાપધાણ- ખાતમુહૂતધા

ગાંધીનગરના સાંસદ, કેન્દ્રી્ય ગૃહ અને 
સહકાર મતં્ી શ્ી અવમતભાઈ શાહ તાજતેરમાં 
ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા હતા. આ 
દરવમ્યાન મંત્ી શ્ી અવમતભાઈ શાહે 
મુ ખ્ય મંત્ ી  શ્ી  ભૂપે ન્ દ્રભાઈ પટ ેલની 
ઉપસસથવતમાં ગાંધીનગરમાં અંદાવજત રૂવપ્યા 
૧૯૩ કરોડના ૧૫ કામોનું ખાતમુહૂતષા અને 
રૂ.૮૫.૯૯ કરોડના વવકાસ કા્યપોનું લોકાપષાણ 
ક્ુયું હતું. તેમજ અમદાવાદ નજીક શેલા 
ગામના તળાવના બ્યુકટકફકેશન પ્રોજેકટનું 
ખાતમુહૂત ષા  ક્યુ ું  હતું .  આ ઉપરાંત શ્ી 
અવમતભાઇ શાહની ઉપસસથવતમાં આણંદ 
ખાતે ઈરમાનો ૪૧મો દીક્ાંત સમારોહ 
્યોજા્યો હતો. 

ગામ હો્ય, શહેર હો્ય કે વન વવસતારમાં 
રહેતા ગ્રામીણ નાગકરકો, મહાનગરપાવલકા 
હો્ય કે નગરપાવલકા હો્ય સૌને સમાન 
સુવવધાઓ પહોંચી છે. વડાપ્રધાનશ્ીના 
વવકાસના આ ગુજરાત મોડેલની દેશભરમાં 
ચચાષા થઈ અન ેએટલે જ સમગ્ર દેશવાસીઓએ 
દેશનું શાસન આદરણી્ય શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીના હાથમાં સોંપ્યું છે.  

કેન્દ્રી્ય ગૃહ અને સહકાકરતા મંત્ી શ્ી 
અ વમતભ ાઇ  શ ા હ ે મુ ખ ્ય મંત્ ીશ્ ીન ી 
ઉપસસથવતમાં ગાંધીનગર મહાનગર અને 
ગાંધીનગર સંસદી્ય મતકે્ત્ને રૂ. ૧૯૩.૧ર 
કરોડના ખાતમુહૂતષા તથા રૂ. ૮પ.૮૯ કરોડના 

લોકાપષાણ મળી એક જ કદવસમાં ર૭૯ કરોડ 
રૂવપ્યાના વવકાસ કામોની ભેટ  આપી હતી. 
તેમજ ગુડા દ્ારા રૂ. ૧૩.૧૮ કરોડના ખચચે 
વનમાષાણ થ્યેલા ૧૩૪ આવાસોની ફાળવણી 
ડ્ ો  દ્ ા ર ા  ક ર ી  હત ી .   ગ ાં ધ ીનગર 
મહાનગરપાવલકામાં નવા સમાવા્ેયલા સુઘડ, 
ભાટ, કોટેશ્ર, અવમ્યાપૂર, ખોરજ અને 
ઝંૂડાલમાં ડ્ેનેજ વ્યવસથા, વોટર સપલા્ય 
કડસટ્ીબ્યુશન નેટવક્ક, સ્યુએઝ નેટવક્કના કુલ 
રૂ. ૧૯૩.૧ર કરોડના કામોના ખાતમુહૂતષા 
કરવામા આવ્યા છે 

કેન્દ્રી્ય સહકાકરતા અને ગૃહ મંત્ી શ્ી 
અવમતભાઇ શાહ ે પ ોત ાના  સંસદ ી્ય 
મતવવસતાર ગાંધીનગરને દ ેશનો શે્ષ્ 
સંસદી્ય મતવવસતાર બનાવવાની નેમ સાથે 
જણાવ્યુ કે, છેલ્ા ત્ણ વષષામાં ગાંધીનગર 
સંસદી્ય મત વવસતારના સાત વવધાનસભા 
ક્ેત્ોમાં વવવવધ વવકાસ કામો નાગકરકોની 
સેવાઓ માટ ે ખુલ્ા મૂક્યા છ ે. જેમા ં
ઘાટલોકડ્યા વવસતારમાં રૂ. ૧૯૮૪ કરોડના 
કામો, નારણપુરા વવસતારમાં રૂ. ૧,૩૦૦ 
કરોડના, વેજલપુર વવસતારમાં રૂ. ૫૬૧ 
કરોડના, સાબરમતી વવસતારમાં રૂ.૬૩૪, 
સાણંદમાં રૂ. ૭૮૮ કરોડના, કલોલમાં રૂ. 
૪૯૩ કરોડના તથા ગાંધીનગર ઉત્રમાં રૂ. 
૨,૮૫૭ કરોડના વવવવધ વવકાસકામોના 
લાભો નાગકરકોને પહોચાડવા બદલ તેમણે 

ટીમ ગુજરાત ને અવભનંદન પાઠવ્યા હતા. 
વધુમાં તેમણે જણાવ્ંુય હતું કે, વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે ગજુરાતના મખુ્યમતં્ી 
હતા ત્યારથી તેમણે એવી શાસન પદ્ધવત 
ઊભી કરી છે કે, નાગકરકોએ માંગણી માટે 
સરકાર પાસે આવવંુ ન પડે, સરકાર જ 
સામેથી ્યોજનાઓ લઈને  નાગકરકો સુધી 
પહોંચે. સરકાર અને સમાજનું સામંજસ્ય જ 
આદશષા લોકશાહીનું ઉત્મ ઉદાહરણ છે.

મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આ 
પ્રસંગે જણાવ્ુયં કે વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદીના નેતૃતવ અને કેન્દ્રી્ય ગૃહમંત્ી શ્ી 
અવમતભાઇ શાહના માગષાદશષાનમાં ગુજરાતે 
શહ ેરીકરણને આપવત્- ચેલે ન્જ નવહ, 
અવસર-તકમાં પલટાવ્યુ છે. ૪૮ ટકા 
શહ ેર ીકરણ ધર ાવતુ  ગુજર ાત શહ ેર ી 
સુખાકારીમાં પણ અગ્રેસર છે. આકદવાસી 
ક્ે ત્ ,  ખે ત ી ,  અવક ાશ  કે્ત્  સ વ હત 
નાગકરકોના તમામ વગષા, વવકાસના હરેક 
ક્ેત્ને ધ્યાને રાખી ગુજરાતે હોવલસસટક 
ડે વલપમે ન્ ટન ી  ક દશ ા  લ ીધ ી  છ ે તે મ 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુષા હતું. 

આ કા્યષાક્રમમાં ગૃહ રાજ્ય મંત્ી શ્ી 
હષષાભાઇ સંઘવી, અમદાવાદ પૂવષાના સાંસદ 
શ્ી હસમુખભાઈ પટેલ, ગાંધીનગરના 
ધારાસભ્ય શ્ી શંભુજી ઠાકોર સવહત 
ગાંધીનગરવાસીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા.

વિકાસયાત્ા

૧૬ જૂિ, ૨૦૨૨14 økwshkík



શલેા ગામના તળાિનંુ બ્ુવિવિકેશન
એક સમ્ય હતો કે ગુજરાત માટે પાણી 

સંકટ હતું, પરંતુ દેશના વડાપ્રધાન તથા 
તતકાવલન મુખ્યમંત્ી શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના 
દીઘષાદૃસષ્પણૂષા આ્યોજનને પગલે ગુજરાતમાંથી 
પાણીનું સંકટ ટળ્યું છે. આજે પાણીને લીધે 
રાજ્ય અને રાષ્ટ્રના વવકાસ માટે અપાર 
સંભાવનાઓ રહેલી છે. અમદાવાદના નવા 
દવક્ણ-પવચિમ ઝોનમાં આવતા શેલા ગામના 
તળાવના નવીનીકરણ અને બ્ુયકટકફકેશનના 
પ્રોજેકટનું ખાતમુહૂત ષા ક ેન્દ્રી્ય ગૃહ અને 
સહકાર મંત્ી શ્ી અવમતભાઈ શાહે ક્યુું હતું. 
UPL ક ંપન ીન ી  ક ોપ પોર ેટ  સ ો વશ્યલ 
કરસપોસન્સવબવલટીના ભાગરૂપે શેલા ગામ 
નજીક 5.45 હેકટર વવસતારને આવરી લેનાર 
તળાવના નવીનીકરણ તથા બ્યુકટકફકેશન 
પ્રોજેકટ હાથ ધરા્યો છે. આ કંપનીના ચેરમેન 
શ્ી રજ્જુભાઈ શ્ોફના તળાવ વનમાષાણના 
અવભગમને વબરદાવી મંત્ીશ્ીએ કહં્ હતું કે 
શ્ી શ્ોફે તેમની કંપનીની CSRના ભાગરૂપે 
શેલામાં  તળાવના નવીનીકરણ અને 
બ્યુકટકફકેશનની આવકારદા્યક પહેલ કરી 
છે, તેના પગલે આ વવસતારની આસપાસના 
જળસ્ોત ઊંચા આવશે એ વનવચિત છે. 
રજ્જુભાઈએ કૃવષ ક્ેત્ે પ્ર્યોગો કરીને તેનો 
લાભ ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવા માટે બનાવેલા 
ડેમોસટ્ેકટવ ફામષાનો ઉલ્ેખ પણ મંત્ીશ્ીએ 
ક્યપો હતો.

રાજ્યમાં આવેલી વાવોને મહત્વના 
જળસ્ોત ગણાવીને શ્ી અવમતભાઈ શાહે 
જણાવ્યું કે વાવ જે રીતે પાણીના સ્ોત રહી 
છે, તે રીતે ગુજરાતના ગામેગામ તળાવો 
બનાવવાનું અવભ્યાન ઉપાડવું છે. આઝાદીના 
અમૃત મહોતસવ અંતગષાત વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશના દરેક વજલ્ામાં 75 
તળાવો બનાવવાનું સૂચન ક્યુ ું છે, તેમાં 
ગજુરાત પણ અગ્રસેર ભૂવમકા બજાવી રહ્ ંછે.

આ પ્રસંગે પૂવષા મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રવસંહ 
ચુડાસમા, સાણંદના ધારાસભ્ય શ્ી કનુભાઈ 
પટેલ, દસક્રોઈના ધારાસભ્ય શ્ી બાબુભાઈ 
પટેલ, નેહરુ ્યુવા કેન્દ્રના વાઇસ ચેરમેન શ્ી 

પ્રદીપવસંહ વાઘેલા  તેમજ શેલા ગામના 
અગ્રણીઓ, વજલ્ા વવકાસ અવધકારી શ્ી 
અવનલ ધામેવલ્યા સવહત ઉચ્ અવધકારીઓ 
તેમજ આસપાસના વવસતારના ગ્રામજનો 
ઉપસસથત રહ્ા હતા.

ઈરમાનાે ૪૧માે દીકાંત સમારાેહ 
ઇસન્સટટ્ૂટ ઓફ રૂરલ મેનેજમેન્ટ, 

આણંદ (ઈરમા)નો ૪૧માં પદવીદાન 
સમારોહમાં કેન્દ્રી્ય ગૃહ અને સહકાકરતા 
મંત્ી શ્ી અવમતભાઈ શાહની ઉપસસથવતમાં 
સંપન્ન થ્યો હતો. મંત્ીશ્ીના હસતે ૨૫૧ 
વવદ્ાથથીઓને રૂરલ મેનેજમેન્ટમાં પોસટ 
ગ્રેજ ્ુયએટ ક ડ પલ ોમ ા  ઈન મેનેજમે ન્ ટ 
(પીજીડીએમ)ની પદવી એના્યત કરવામાં 
આવી હતી. 

 મંત્ી શ્ી અવમતભાઇ શાહે જણાવ્યું કે, 
પૂજ્ય મહાતમા ગાંધી કહેતા કે દેશની આતમા 
ગામડામાં વસે છે. હું તે વાતને દ્રઢપણે માનું 
છું. ગામડાઓ સમૃદ્ધ, સુવવધાસભર અને 
સવાવલંબી બનશે તો દેશ સમૃદ્ધ બનશે એટલું 
જ નહીં, વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના 
આતમવનભષાર ભારતનું સપનું સાકાર થવા 
સાથે દેશનું અથષાતંત્ પાંચ વટ્વલ્યન ડોલરનું 
બનાવવા ગામડાઓનું ્યોગદાન અમૂલ્ય  
બની રહેશે.

સ્ાતક થનારા છાત્ોને શીખ આપતા 
કેન્દ્રી્ય ગૃહ મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ંુય કે, જ્ાનનો 
અથષા એવો પણ છે કે જ્યારે જ્ાન મળે ત્યારે 
સવથી પર સુધીના તમામનો વવચાર આવે. 
તમને અહીં જે સંસકાર અને વશક્ા મળી છે, 

તેને આતમસાત કરી જીવનભર ગામડા અને 
ગરીબોના વવકાસ માટે ્યોગદાન આપવું 
જોઇએ. તે જ સાચી ગુરૂદવક્ણા છે અને પૂ. 
બાપુના ગ્રામ વવકાસનું સપનું ખરા ખથષામાં 
સાકાર થશે. ગ્રામીણ વવકાસની પ્રવૃવત્ 
ચંદનની જેમ ઘસાઇને વધુ સુગંવધત થશે  
ત્યારે જ તમે જે કામ કરશો તેનો સંપૂણષા 
આતમસંતોષ મળશે.

સરદાર પટેલ, વત્ભુવનદાસ પટેલના 
સહકારી પ્રવૃવત્ દ્ારા ગ્રામ વવકાસના 
સપનાને જમીન પર ઉતારીને ડૉ. કકુર્યને 
આ સંસથાની સથાપના કરી હતી. તે ઇરમા 
આજે ગ્રામ વવકાસ કે્ત્માં વ્યવસાવ્યકો 
આપીન ેકરોડરજ્જ ુસમાન બની છે.  બદલાતી 
જતી દુવન્યા સાથે તાલમેલ વમલાવી ઇરમા 
આધવુનક ગ્રામ વવકાસ માટે નવા અભ્યાસક્રમો 
અમલી કરી તેને લોકજરૂકર્યાત અનુસાર 
ગ્રામ વવકાસમાં પકરવવતષાત કરવા તેમણે પ્રેરક 
સૂચન ક્યુું હતું.  

આ પ્રસંગે  ઇફફોના  ચેરમેન શ્ી 
કદલીપભાઇ સંઘાણી, ઇરમાના ચેરમેન શ્ી 
કદલીપ રથ, એનસીડીએફઆઇના ચેરમેન 
શ્ી મંગલજીત રા્ય, સાંસદ શ્ી વમતેશભાઈ 
પટ ેલ, અમૂલના ચેરમેન શ્ી રામવસંહ 
પરમાર, જી.સી.એમ.એમ.એફ ના એમ.
ડી.શ્ી આર.એસ સોઢી, અમૂલના એમ.ડી. 
શ્ી અમીત વ્યાસ, સહકારી સંસથાઓના 
પ્રવતવનવધઓ, ફેકલટી, વવદ્ાથથીઓ, વાલીઓ 
હાજર રહ્ા હતા. •

શેલા તળાિના બર્ુદટદફકેશન પ્રોજેકટની મુખર્ બાબતો
બયુરટરિકેશિ પ્ટોજેકટિી મુખય િાિતટો જોઈએ તટો એક લેક ઝટોિ હશે અિે િીજો 

પક્બલક પાક્ક ઝટોિ હશ.ે શલેાિા િારમાસી તળાવિા ઇિફલટો અિ ેઆઉટફલટોિી રિઝાઇિમાં 
હસટી સટટોમ્મ વૉટર મેિેજમે્ટ પલાિિે એકીકૃત કરીિે આખા હવસતાર માટે ફલિ પ્ૂરિંગ 
રિવાઇસ સ્ાપવામાં આવશે. એ ઉપરાંત અસરકારક ભૂગભ્મ જળ રરચાજ્મ ્ાય એવી 
વયવસ્ા કરવામાં આવશે. હમયાવાકી પદ્ધહત્ી વાવેતર કરીિે તળાવિી આસપાસ શહેરી 
વિ ઊભું કરાશે. પક્બલક પાક્ક ઝટોિમાં વૉક-વે, જળાશય પર પગપાળા પુલ, રમતિાં 
સાધિટો સા્ે િાળકટોિા રમતિાં મેદાિ, શેિવાળી િેઠકટો ધરાવતા હપકહિક સપટોટ, વયાયામ 
અિ ેયટોગ માટે આઉટિટોર હજમ્હેશયમ િિાવવામા ંઆવશ.ે શલેા ગામ ઉપરાતં આસપાસિા 
િવા હવકસતાં હવસતારિા હજારટો લટોકટોિે અિેક સુહવધાઓ ઉપલબધ ્શે.
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‘સહકારી વશક્ણ’ આપિાની પહેલ આિકાર્ધા

ભરૂચ કડસસટ્કટ સેન્ટ્લ કો-ઓ બેન્ક દ્ારા કમષાચારીઓ, ગ્રાહકો 
તેમજ ભરૂચ અને નમષાદા વજલ્ાની સહકારી મંડળીઓના કવમટી 
સભ્યો, સભાસદો અને કમષાચારીઓને સહકારી કે્ત્ને લગતું વશક્ણ 
અને તાલીમ મળી રહે તે માટે અદ્તન ‘સહકારી વશક્ણ ભવન’નું 
ગૃહ અને સહકાર વવભાગના મંત્ી શ્ી અવમતભાઈ શાહે વચ્યુષાઅલ 
ખાતમુહૂતષા ક્યુું હતું. 

આ પ્રસંગે કેન્દ્રી્ય સહકાર વવભાગના મંત્ી શ્ી અવમતભાઈ 
શાહે જણાવ્યું હતું કે, ૧૧૫ વષષા જૂની આ સંસથાએ ખૂબ સુંદર અને 
અદ ્ભુત કા્યષાની શરૂઆત કરી છે. સહકારી મંડળીઓનંુ કતષાવ્ય અને 
અવધકારોની જાણકારી મંડળીના નીચલા સતર પર ન પહોંચે ત્યા ં
સુધી સહકાર કે્ત્ સમૃદ્ધ અને પારદશષાક બનાવી શકા્ય નહીં. 
લોકોપ્યોગી બનાવવા માટે આ પ્રકારના પ્રવશક્ણની ખૂબ જરૂર છે. 
તેમણે વધુમાં જણાવ્ંુય કે, આ બેન્ક ેપોતાના સવભંડોળમાંથી આવા 
આધુવનક પ્રવશક્ણ બનાવવાના વનણષા્યને ખૂબ આવકા્યષા પગલું 
ગણાવ્ંુય હતું. આ પ્રકારના વશક્ણમાં કમપ્ુયટર લેબ, મેનેજમેન્ટ્યુતિ 
કો-ઓપરકેટવને લગતું પુસતકાલ્ય, મંડળીના કામકાજના વન્યમોનંુ 
સાચું  જ્ાન આપતું  ક ેન્દ્ર બનશે .  સહકારી ક્ેત્ના સટાફને 
કડવજટલાઇઝેશન અંગેનું સાંપ્રત સમ્યની માંગ અનુસારનંુ  પ્રવશક્ણ 
સહકારી કે્ત્ની સમૃવદ્ધ માટે ખૂબ ઉપ્યોગી સાવબત થશે. આ ઉપરાંત 
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતંુ કે, આ પ્રકારના વશક્ણની શરૂઆત 
રાજ્યની અન્્ય કો-ઓપરેકટવ સોસા્યટી પણ અપનાવે તો સહકારી 
ક્ેત્ મજબૂત બનાવાવનંુ કા્યષા ઝડપી બનશે.

આ ઉપરાંત જેવી રીતે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારમાં ખરીદી 'જેમ' 
પોટષાલ મારફતે થા્ય છે તેમ હવે કો-ઓપરેકટવ સોસા્યટી પણ પોટષાલ 
ઉપરથી ખરીદી કરી શકશે, જેથી કરીને વહીવટી પ્રવક્ર્યામાં 
પારદશષાકતા ઝડપી બનશે. આ પ્રકારના પ્રવશક્ણના પ્રોજેકટ થકી 
રાજ્યની ૬૫ હજારથી વધુ સહકારી મંડળીઓને નવું જીવન મળશે. 
આ ઉપરાંત આવી મંડળીઓનો ઢાંચો મજબૂત કરવા માટે અંબે્લા 

સકીમનું પણ આ્યોજન બજેટમાં વવચા્યુું છે.
આ પ્રસંગે ભરૂચના સાંસદ શ્ી મનસુખભાઇ વસાવાએ જણાવ્યું 

હતું કે, અહીં સથાવનક સહકારી કે્ત્ો એવી નમષાદા વજલ્ામાં આવેલી 
સુગર ફેકટરી તથા ભરૂચ વજલ્ામાં આવેલી દૂધધારા ડેરી પણ 
પશુપાલકો અને ખેડૂતો માટે આશીવાષાદરૂપ સાવબત થઈ છે. આ બંને 
સંસથાઓએ ગરીબ તથા મધ્યમ વગષાના લોકો માટે આવથષાક રીતે 
સમૃદ્ધ કરવા માટે અનન્્ય કા્યષા ક્યુું છે, જ્યારે આવી જ સંસથા તરફથી 
સહકારી ક્ેત્નું વશક્ણ મળે છે ત્યારે સહકારી કે્ત્ને નાવીન્્યતા 
પ્રદાન થશે.

આ પ્રસંગે રાજ્યના સહકારમંત્ી શ્ી જગદીશભાઇ વવશ્કમાષાએ 
જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર દેશમાં સૌપ્રથમ વડોદરા ખાતે સહકારી 
મંડળીની સથાપના થઈ, ત્યારબાદ આઝાદીના અમૃત મહોતસવ 
દરવમ્યાન આ પ્રકારની શરૂઆતને સહકાર કે્ત્ે એક નવી શરૂઆત 
તરીકે ગણાવી હતી. ગુજરાતમાં દર ત્ીજો ગુજરાતી એક સહકારી 
ક્ેત્ સાથે સંકળા્યેલો છે ત્યાર ે ભરૂચ વજલ્ામાં 2965 જેટલી 
સહકારી મંડળી નોંધા્ેયલી છે. તેમણે અમૂલ ફેડરેશનનું એક ઉત્મ 
ઉદાહરણ આપતાં જણાવ્યું હતું કે, મવહલાઓ જ્યારે ડેરીમાં દૂધ 
ભરાવે છે ત્યારે તેમના એકાઉન્ટમાં આ ફેડરેશન દ્ારા દોઢસો 
કરોડથી વધુ નાણાં સીધાં જમા કરવામાં આવે છે. આમ સહકાર 
ક્ેત્ે આવી સંસથાએ એક ઉત્મ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્ું છે. આ ઉપરાંત 
તેમણે કેન્દ્ર સરકારની વવવવધ ્યોજનાઓ થકી થ્યેલા લાભો અંગે 
પણ જણાવ્યું હતું.

આ પ્રસંગે નવસારીના સાંસદ શ્ી સી. આર. પાટીલ, ઉચ્ અને 
તાંવત્ક વશક્ણના મંત્ી શ્ી ડૉ કુબેરભાઈ ડીંડોર, ના્યબ મુખ્ય દંડક શ્ી 
દુષ્યંતભાઈ પટેલ, વજલ્ા પંચા્યત પ્રમુખ શ્ીમતી અલપાબહેન પટેલ, 
વાગરાના ધારાસભ્ય શ્ી અરુણવસંહ રણા, પૂવષા સાંસદ શ્ી ભરતભાઈ 
પરમાર, વજલ્ા કલકેટર શ્ી તુષાર સમુરેા તથા વજલ્ા પોલીસ અવધક્ક 
શ્ીમતી લીના પાટીલ સવહત નાગકરકો ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. •
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િરધા 2030 સુધીમાં કુલ જરૂદરર્ાતની 50 ટકા ઊજાધા પુનઃ પ્રાપર્માંથી પેિા કરિાનો વનધાધાર
પર્ાધાિરણ દિિસ એટલે ભવિષર્ને ઉજ્જિળ બનાિિાની ઉત્તમ તક

આપણા ભૂતકાળ પર નજર નાખી પ્યાષાવરણવપ્ર્ય ઉજ્જવળ 
ભવવષ્યનો માગષા કંડારવાનો અવસર એટલે પ્યાષાવરણ કદવસ. સમ્યની 
માંગ સમજીને અને પૃરવી પર જીવવાના દરેકના અવધકારને સુરવક્ત 
રાખીને જેટલું બને તેટલું ઓછું નુકસાન પૃરવીને થા્ય તેવું સામાવજક 
જવાબદારીપૂણષા વતષાન કરીએ તેવી અપીલ મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે કરી હતી. પ્યાષાવરણ કદવસ વનવમત્ે અમદાવાદમાં ્યોજા્યેલા 
કા્યષાક્રમમાં મુખ્યમંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીના નેતૃત્વમાં દેશમાં પ્યાષાવરણ જાળવવાની કદશામાં નવતર કદમ 
અને પહેલથી દેશને પ્રાકૃવતક ખેતી દ્ારા જમીન અને માનવી બે્યનું 
સવાસર્ય સુધારવાની નવી કદશા મળી છે. વડાપ્રધાનશ્ીએ ગલાસગો 
ખાતેની ક્ાઇમેટ ચેન્જ કોન્ફરન્સમાં સંકલપ વ્યતિ ક્યપો હતો કે 2070 
સુધીમાં ભારતને નેટ ઝીરો કાબષાન એવમશન દેશ બનાવવો છે. આ 
સંકલપને સાકાર કરવા 2030 સુધીમાં નોન ફોવસલ એનર્જી કેપેવસટી 
500 ગીગા વોટ સુધી લઈ જવાની અને કુલ ઊજાષા જરૂકર્યાતના 50 
ટકા પુનઃ પ્રાપ્ય ઊજાષા સ્ોતમાંથી મેળવવાની વડાપ્રધાનની નેમ છે એમ 
તેમણે ઉમે્યુું હતું.

 શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલ ેરાજ્યનાં ઉદ્ોગગૃહોન ેપણ પ્યાષાવરણ જાળવી 
અને પ્રદૂષણ અટકાવી વવકાસમાં સહભાગી થવા અનુરોધ કરતાં 
સપષ્પણ ેકહં્ કે ઉદ્ોગગૃહોન ેપ્યાષાવરણ જાળવવાના પ્ર્યાસોમાં સરકાર 
તેમની સાથે છે અને તેમની  ્યોગ્ય તથા વાજબી રજૂઆતો માટે 
મુખ્યમંત્ી કે પ્યાષાવરણમંત્ીના દ્ાર ખુલ્ાં છે. 

અત્ે ઉલ્ેખની્ય છે કે, ગુજરાત પ્રદૂષણ વન્યંત્ણ બોડષા દ્ારા આ 
અવસરે કેટલીક પહેલ પણ હાથ ધરવામા ંઆવી છે. તદઅનસુાર જી.પી.
સી.બી. દ્ારા અંદાવજત રૂ. ૫ કરોડના ખચચે સાબરમતી, મવહસાગર, 
તાપી, દમણગગંા નદીઓ અન ેકાકંકર્યા, થોળ તળાવ પર કર્યલ ટાઇમ 
ઓનલાઇન વોટર ક્ોવલટી મોવનટકરંગ સટેશન સથાપવાની કામગીરી 
ચાલુ છે. તેનાથી નદી-તળાવના પાણીની ગુણવત્ા પર કર્યલ ટાઇમ 
નજર રાખી તેને સુધારવા ચોક્કસ પગલાં ભરી શકાશે. 

વવવવધ પલેટફોમ ષા પર રહેલી ઓનલાઇન 
મોવનટકરંગની કર્યલ ટાઇમ માવહતીને એક જ 
પલેટફોમષા પર લાવી મોવનટકરંગ, ચેક, વોવનુંગ - 
અપડે્ટસ સાથે બોડષા વધુ કા્યષાક્મ અને પારદશષાક રીતે 
ઓછા મેન પાવર સાથે પ્રદૂષણ વન્ંયત્ણ કરવા સક્મ 
બને તે માટે અંદાવજત રૂ. ૭ કરોડના ખચચે સેન્ટ્લ 
કમાન્ડ એન્ડ કંટ્ોલ - વસક્યોર સેન્ટરનું પલાવનંગ 
હાથ ધરવામાં આવ્ુયં છે, જેથી તુલનાતમક ગ્રાકફકલ 
ડેટાબેઝ પરથી કરસચષા અને ડેવલપમેન્ટને પણ વેગ 
મળશે. આ ઉપરાંત બોડષા દ્ારા VLTS- (Vehicle 

Location Tracking System) કા્યષારત કરવામાં આવી છે. આ 
વસસટમના ક્ોઝ લુપ થકી જોખમી કચરાના વ્યવસથાપન પર 
બાજનજર રાખી શકાશે.

GPCBએ શરૂ કરેલી હેલપ ડેસક વ્યવસથાને સમ્યની માંગ સાથે 
નવંુ જ રૂપ આપી રાજ્યની ચેમબરો દ્ારા ૧૦થી વધુ ઔદ્ોવગક 
એસોવસ્ેયશન ખાતે પણ કા્યદાકી્ય તેમજ સરકારી વન્યમો માટે 
માગષાદશષાન આપવા માટે હેલપ ડેસક ઊભાં કરવામાં આવ્યાં છે, જેમાં 
બોડષાના અવધકારીઓ દ્ારા વીકડ્યો કોન્ફરન્સ થકી માગષાદશષાન આપવાની 
સુવવધા કરવામાં આવશે. તેનાથી, ઉદ્ોગોના પ્રશ્ોનું ઝડપી વનરાકરણ 
થશે, ઉદ્ોગોના પ્રશ્ોના સથાવનક કક્ાએ એકસાથે વનરાકરણ માટે 
જીપીસીબી દ્ારા દર માસના ત્ીજા બુધવારે બપોરે ૩ થી ૫ સમ્યે 
રાજ્યની તમામ પ્રાદેવશક કચેરી ખાત ેઓપન હાઉસનુ ંઆ્યોજન જાહેર 
ક્યુું છે. 

GPCBએ ઉદ્ોગોને સથળ પસંદગી માટે પડતી અગવડ દૂર કરવા 
અને અન્્ય વવભાગોના ક્રાઇટેકર્યા સાથે સુમેળ કરી ‘જીપીસીબીના 
સાઇકટંગ ક્રાઇટેકર્યા’ને જાહેર ક્યાષા છે. આનાથી ઉદ્ોગકાર જમીનમાં 
રોકાણ કરતાં પહેલાં સુચારુ રીતે વનણષા્ય લઈ શકશે.

વન અને પ્યાષાવરણ રાજ્ય મંત્ી શ્ી જગદીશભાઈ વવશ્કમાષાએ 
જણાવ્યુ ંહતુ ંકે ‘Only one Earth’ થીમ સાથ ેપ્યાષાવરણ કદવસની 
ઉજવણી કરાઈ રહી છ.ે દેશમાં માત્ ચાર રાજ્ય પૈકી અલગથી 
‘કલાઈમેન્ટ ચેન્જ’ વવભાગ શરૂ કરવાનું શ્ે્ય ગુજરાતને જા્ય છે. સાથે 
સાથે આપણાં ધમષાસથાનોને 'પલાસસટકમુતિ’ કરવાની ઝુંબેશમાં ઉદ્ોગો 
આગળ આવે તેવી હાકલ પણ મંત્ીશ્ીએ કરી હતી.

આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે વૃક્ારોપણ ક્યુું હતું. 
આ કા્યષાક્રમમાં મે્યર શ્ી કકરીટકુમાર પરમાર, ધારાસભ્ય શ્ી 
અરવવંદભાઈ પટેલ, મ્યુવનવસપલ કવમશનર શ્ી લોચન શહેરા, 
GPCBના ચરેમને શ્ી આર. બી. બારડ, ઉદ્ોગપવતઓ અન ેઅગ્રણીઓ 
ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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આઝાિી કા અમૃત મહોતસિ અંતગધાત ગાંધીનગરમાં પદરસંિાિ ર્ોજાર્ો
આતમવનભધાર ભારતના વનમાધાણ માટે જાહેર સાહસોનું ર્ોગિાન મહત્િપૂણધા

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રરેણા અન ેમાગષાદશષાનથી દેશમાં 
ઊજવાઈ રહેલા આઝાદીના અમૃત મહોતસવ - સવતંત્તાના ં૭૫ વષષાની 
ઉજવણીના ભાગરૂપે આ પ્રદશષાન ભારત સરકારના કડપાટષામેન્ટ ઓફ 
પસબલક એન્ટરપ્રાઇવઝસ દ્ારા આઇકોવનક સપ્તાહની ઉજવણી કરવાનું 
આ્યોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેના ભાગરૂપે ગાંધીનગરના મહાતમા 
મંકદર ખાત ે્યોજા્ેયલા પ્રદશષાનનો મખુ્યમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેપ્રારંભ 
કરાવ્યો હતો. આ પ્રસંગે કેન્દ્રી્ય નાણામંત્ી શ્ીમતી વનમષાલા સીતારમણ 
પણ ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. 

આ પ્રદશષાનની સાથે આતમવનભષાર ભારત માટે CPSEની ભૂવમકા 
વવષ્યક પકરષદનો પણ પ્રારંભ કરાવતા ંમખુ્યમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે 
જણાવ્યું હતું કે, જાહેર સાહસોએ દેશના આવથષાક વવકાસમા મહત્વની 
ભૂવમકા ભજવી રહ્ા છે. દેશનાં જાહેર સાહસોને-પસબલક સેકટર 
એન્ટરપ્રાઇવઝસને દેશની પ્રગવત અને વવકાસ માટે સવહ્યારાં પગલાં 
ભરવાની પ્રેરણા આપશે તેવો વવશ્ાસ તેમણે વ્યતિ ક્યપો હતો. 

મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાનશ્ીના 
કદશાદશષાનમાં ભારતે સં્યુતિ અથષાતંત્ અપનાવ્યું છે. આ માળખાની 
વવશેષતા એ છે કે તેમાં પસબલક અને પ્રાઇવેટ સેકટર એમ બંનેને 
મહત્વની ભૂવમકા વનભાવવાની તક મળે છે.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કહ્ં હતું કે આઝાદીના અમૃત મહોતસવની પાંચ 
થીમ, ફ્ીડમ સટ્ગલ, આઇકડ્યાઝ@75, કરસોલવ@75, એકશન@75 
અને એવચવમેન્ટ@75 તે બધી જ થીમ CPSEs અને PSEs સાથે 

સુસંગત રીતે જોડા્યેલી છે. આવા પસબલક સેકટર એન્ટરપ્રાઇઝ દેશમાં 
પ્રાથવમક ક્ેત્થી માંડીને સેવા ક્ેત્માં ્યોગદાન આપી વવકાસની ગવત, 
આતમવનભષારતાની કદશા વધુ તેજ બનાવે છે, તેવો મત મુખ્યમંત્ીશ્ીએ 
વ્યતિ ક્યપો હતો.

દેશના ંજાહેર સાહસોન ેપહેલા ંજવેી મોનોપોલી ભોગવવા ન મળતી 
હોવાના સંદભચે મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કહ્ં હતું કે, સપધાષાતમક બજારમાં ટકી 
રહેવા દેશના ંજાહેર સાહસોએ કર-ઓકર્યને્ટ થવંુ પડશ.ે  મખુ્યમતં્ીશ્ીએ 
ગજુરાતમા ંઆવા PSEsની સગંીન અન ેમજબતૂ ઉપસસથવતની ભૂવમકા 
આપતાં વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ડ્ીમ પ્રોજેકટ સમાન વગફટ 
વસટીની સુવવધાઓનો ખાસ ઉલ્ેખ ક્યપો હતો. 

તમેણ ેવગફટ વસટીમા ંવવશાળ જગ્યા, ICT નટેવક્ક, ગલોબલ ટે્ઝરી 
ઓપરેશન્સ શરૂ કરી શકવાની સુવવધાઓ, બેક ઓકફસ અને IT 
ઓપરેશન્સની વ્યાપક સગવડોનો લાભ લવેા CPSEs વગફટ વસટીમાં 
મૂડીરોકાણ, વ્યવસા્ય કરવા આવે તેવો અનુરોધ ક્યપો હતો.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આ પકરષદમાં સહભાગી થઈ રહેલા વવવવધ 
CPSEsના CEOsને લોહપુરુષ સરદાર વલ્ભભાઈ પટેલની 
વવશ્ની સૌથી ઊચી પ્રવતમા 'સટેચ્યુ ઓફ ્યુવનટી'ની અવશ્ય મુલાકાત 
લેવાનું આમંત્ણ પણ આપ્યું હતું.

કેન્દ્રી્ય નાણામંત્ી શ્ીમતી વનમષાલા સીતારમણે કહ્ં હતું કે, રાષ્ટ્રના 
બહુઆ્યામી વવકાસમાં જાહેર સાહસોનું અમૂલ્ય ્યોગદાન છે. ભારત 
સંસથાનવાદી શાસનમાંથી આઝાદી મેળવ્યાનાં ૭૫ વષષાની ઉજવણી કરી 
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રહ્ં છે, ત્યારે છેલ્ાં ૭૫ વષપોમાં રાષ્ટ્રના વવકાસમાં સેવારત જાહેર 
સાહસોની પ્રગવત દશાષાવવા માટે આ પ્રદશષાનનુ ંઆ્યોજન કરવામાં આવ્યું 
છે. આઝાદીના અમૃત મહોતસવનાં આ ૭૫ અઠવાકડ્યાં ્યોગ્ય સમ્ય 
છે, જેમાં તમામ સંસથાઓને દેશના વવકાસમાં આપેલ ્યોગદાનને 
દશાષાવવાની તક મળી છે. 

નાણામંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુું હતું કે, જાહેર સાહસોની શરૂઆત ખૂબ જ 
સપષ્ સમજણ સાથે કરવામાં આવી હતી કે લાંબાગાળાના રોકાણો સાથે 
માળખાકી્ય વવકાસમાં ્યોગદાન આપે, પરંતુ એ સમ્યે માત્ વસાહતી 
શાસનમાંથી બહાર આવેલા દેશ માટે જ્યાં સુધી સરકાર પોતે રોકાણ 
અને ક્મતાઓનું વનમાષાણ ન કરે ત્યાં સુધી લાંબા ગાળાના પ્રોજેક્ટસ 
શક્ય નહોતા. ૧૯૪૭થી જાહેર સાહસોની સફર શરૂ થઈ અને આજ 
સુધી ભારતી્ય અથષાતંત્ને ઊંચું લાવવામાં અવવરત પોતાનું ્યોગદાન 
આપતા રહ્ા છે. વૈશ્ીકરણ, ઉદારીકરણ અને ખાનગીકરણને પકરણામે 
દેશના ઉદ્ોગસાહવસકોને રાષ્ટ્રવનમાષાણમાં પોતાનું ્યોગદાન આપવાની 
ઉત્મ તક મળી હતી, ગુજરાત ઉદ્ોગસાહવસકો અને સાહસોની ભૂવમ 
છે, જે ભારતની વવશેષતા હતી. 

નાણામંત્ી શ્ીમતી સીતારમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, વષષા ૨૦૨૦-
૨૧ના બજેટમાં જાહેર સાહસોને મુખ્ય કે્ત્ોમાં વવસતાર કરવા, સકેવલંગ 
અપ, વૈવવધ્યીકરણ રોકાણ અંગે પૂરતી તક આપવામાં આવી છે. આથી 
આજે જાહેર સાહસોની સંસથાઓ ખાનગી કે્ત્ સાથે સપધાષા કરી રહી 
છે અને વૈવશ્ક નામના મેળવી રહી છે. આપણે વવકાસનાં નવાં કે્ત્ો 
જોવાની, કા્યષાક્મતા વધારવાની જરૂર છે, જ્યાં આપણે વેબ ૩, 
ઔદ્ોવગક ક્રાંવત ૪.૦, ડીપ ડેટા, ડીપ ટેનિોલોજીથી લાભ મેળવી 
શકીએ છીએ. 

સકોપ તથા સેઇલનાં ચેરપસષાન શ્ીમતી સોમા મંડલે કહ્ં હતું કે, 
દેશના જીડીપીમાં જાહેર સાહસોની સંસથાઓનું મહત્વનું ્યોગદાન 
છે. સકોપના તમામ સભ્યો દશેને પાંચ વટ્વલ્યન ડૉલર ઇકોનોમી 
બનાવવાના લક્્યને સાધવા સતત પ્ર્યત્નશીલ છે. ઉપરાંત, આ 
સંસથાઓ દેશના આવથષાક તથા માળખાકી્ય વવકાસની સાથે સાથે 
CSRના માધ્યમથી વશક્ણ, આરોગ્ય અને કૌશલ્ય વવકાસના કે્ત્ે 
પ્ર્યાસરત રહી સમાવેશી વવકાસને સુવનવચિત કરી રહી છે. આઝાદીના 
અમૃત મહોતસવની ઉજવણીના ભાગરૂપે ્યોજાઈ રહેલા આ પ્રદશષાનમાં 
૭૫ જેટલી જાહેર સાહસોની સંસથાઓના આઝાદીકાળથી આજકદન 
સુધીના વવકાસની ઝાંખી દશાષાવવામાં આવી છે, જે આગામી વષપો 
માટે પ્રેરણારૂપ સાવબત થશે. 

આ કા્યષાક્રમમાં કેન્દ્રી્ય નાણામંત્ી શ્ી સીતારમણ અને મુખ્યમંત્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે મહારાષ્ટ્રના સોલાપુર સસથત એનટીપીસી તથા 
કણાષાટકના બેંગલુરુ સસથત ભારત ઇલેકટ્ોવનકસ વલવમટેડની વસાહતોનું 
‘વમની સમાટષા વસટી’ તરીકે વચ્યુષાઅલી લોકાપષાણ ક્યુું હતું. આ વમની 
સમાટષા વસટીમાં સથાવપત ૭૫૦ કકલોવોટના સોલાર પલાન્ટમાંથી કુલ 
જરૂકર્યાતના ૩૪ ટકા વીજળી મેળવવામાં આવે છે. વીજળી બચત 
માટે એલ.ઈ.ડી. લાઇ્ટસ તેમજ એલ.ઈ.ડી. સટ્ીટલાઇ્ટસનો ઉપ્યોગ 
થ્યો છે. અન્્ય સુવવધાઓમાં અત્યાધુવનક વાહન સકેવનંગ વસસટમ, સપીડ 
વન્યંત્ણ પોઇન્ટ, સુરક્ા માટે સી.સી.ટી.વી. કેમેરા વગેરેનો સમાવેશ 
થા્ય છે. 

આ કા્યષાક્રમમા ંકેન્દ્ર સરકારના જાહેર સાહસોના ઉચ્ અવધકારીઓ, 
રાજ્ય સરકારના ઉચ્ અવધકારીઓ અને ૭૫ જેટલાં કેન્દ્રી્ય જાહેર 
સાહસોની સંસથાઓના પ્રવતવનવધઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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કોઈપણ રાષ્ટ્ર, રાજ્ય કે સમાજના વવકાસના પા્યામાં વશક્ણ મુખ્ય 
બાબત છે. ત્યારે બીબાઢાળ વશક્ણના સથાન ેઇન્કુ્વઝવ અન ેઇવક્ટેબલ 
વશક્ણ પૂરું પાડવું તે સમ્યની માંગ છે, તેમ તાજેતરમાં મહાતમા મંકદર 
ખાતે ્યોજા્યેલી કદ્-કદવસી્ય નેશનલ કોન્ફરન્સ ઓન સકકૂલ 
એજ્યુકેશનમાં મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું. આ સાથે, 
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આપણી સંસકૃવતમાં વવદ્ાધન એ સવષાશ્ેષ્ ધન 
છ ે ત્યારે ટીવચંગ અને લવનુંગની પ્રોસેસને સતત કરકડફાઇન અન ે
કરકડઝાઇન કરતા રહેવાની આવશ્યકતા સમજીને વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ૩૪ વષષા જૂની વશક્ણનીવતમાં બદલાવ લાવી 
સમ્યાનુકકૂળ નવી રાષ્ટ્રી્ય વશક્ણ નીવત દેશની આપી છે. 

આ કોન્ફરન્સમાં કેન્દ્રી્ય વશક્ણમંત્ી શ્ી ધમચેન્દ્ર પ્રધાન, રાજ્યમંત્ી 
શ્ીમતી અન્નપૂણાષા દેવી, ડૉ. સુભાષ સરકાર, શ્ી રાજીવ ચંદ્રશેખર, 
ગોવાના મુખ્યમંત્ી શ્ી પ્રમોદ સાવંત, ગુજરાતના વશક્ણમંત્ી શ્ી 
વજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણી, દેશનાં વવવવધ રાજ્યોના વશક્ણમંત્ીશ્ીઓ, 
NEP-2020ની ડ્ાસફટંગ કવમટીના ચેરમેન ડૉ. કે. કસતુરીરંગન 
સવહતના વશક્ણવવદો, ગજુરાત સરકારના મખુ્ય સવચવ શ્ી પકંજકુમાર, 
વશક્ણ વવભાગના ઉચ્ અવધકારીઓ સહભાગી થ્યા હતા.

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રાષ્ટ્રના ંબાળકો અને આવનારી 

પઢેીન ેઆવુ ંસમ્યાનકુકૂળ વશક્ણ આપવાની પ્રવતબદ્ધતા સાથ ેઆ નવી 
વશક્ણ નીવત આપી છે. સૌને સમાન અન ેઉચ્ ગણુવત્ાવાળુ ંવશક્ણ 
આપવાના રાષ્ટ્રી્ય વશક્ણ નીવતના ધ્યે્યને વસદ્ધ કરવા સમગ્ર દેશ 
વડાપ્રધાનશ્ીના નતેૃતવમા ં કા્યષા કરી રહ્ો છે, તમે તમેણે ઉમે્યુું હતુ.ં 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ંઆઠ વષષાના કા્યષાકાળમા ંદેશમા ંઅનકે 
નવી પહેલ થઈ છે, નવી વશક્ણ નીવત તમેાનંી એક છે. આ નીવતને 
પકરણામ ેદેશના ્યવુાનોન ેઉચ્ વશક્ણ પણ માતૃભાષામા ંમળતુ ંથશે.

દેશમાં વશક્ણ પાછળ થતો ખચષા લગભગ બમણો કરવામાં આવ્યો 
છે, સાથે-સાથે કૌશલ્યવધષાન ઉપર પૂરતું મહત્વ અપા્યું છે અને દેશના 
૧.૩૪ કરોડ ્યુવાનોનું કૌશલ્યવધષાન થ્યું છે. વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્ી તરીકેના તેમના કા્યષાકાળ દરવમ્યાન 
દીકરીઓના વશક્ણને વેગ આપવા ્યોજેલા શાળા પ્રવેશોતસવ, કન્્યા 
કેળવણી રથ્યાત્ા તેમજ ગુણોતસવ કા્યષાક્રમોનાં મળેલાં ઉતકૃષ્ 
પકરણામોની સફળતાની વવગતો મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આપી હતી. આ પ્રસગંે 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ રાષ્ટ્રી્ય વશક્ણનીવતના અમલીકરણમાં ગુજરાતને 
અગ્રેસર રાખવાની નેમ વ્યતિ કરી હતી. 

તેમણે કહ્ં કે, કોરોનાકાળમાં વવદ્ાથથીઓનું વશક્ણકા્યષા ખોરવાઈ 
ન જા્ય તે માટે ગુજરાતે પહેલ કરીને હોમ લવનુંગ કા્યષાક્રમ અંતગષાત 

રાષ્ટીર્ વશક્ણ નીવતના સંપૂણધા અમલીકરણમાં ગુજરાત સમગ્ર િેશમાં અગ્રેસર
સૌને સમાન અને ઉચ્ચ ગુણિત્તાિાળું વશક્ણ

આપિાના ધર્ેર્ને વસદ્ધ કરિા રાજર્ સરકાર કદટબદ્ધ
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‘ગુજરાત ઈ-ક્ાસ’ નામની ્યુ-ટ્ુબ ચેનલ 
શરૂ કરી હતી. તેને ્યુ-ટ્ુબ વસલવર એવોડષા 
મળ્યો છે. રાષ્ટ્રી્ય કડવજટલ ઇન્ફ્ાસટ્કચર તરીકે 
કા્યષારત ‘દીક્ા’ પલેટફોમષાના ઉપ્યોગમાં પણ 
ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ સથાને છે.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ વધુમાં કહ્ં કે, છેલ્ાં ત્ણ વષષામાં જ્ાનકુંજ પ્રોજેકટ 
અંતગષાત ૧૬,૦૦૦ જેટલા સમાટષા વગષાખંડો શરૂ થ્યા છે. માઇક્રોસોફટ 
ટીમ દ્ારા વષષા ૨૦૨૦-૨૧માં ૬ કરોડથી પણ વધુ વચ્યુષાઅલ ક્ાસરૂમ 
લેવામાં આવ્યા છે, જેમાં ગુજરાત સમગ્ર વવશ્માં ત્ીજા ક્રમે છે. વમશન 
સકકૂલ ઓફ એકસલન્સ તરીકે રાજ્યની ૧૫,૦૦૦ સરકારી પ્રાથવમક 
શાળાઓને કા્યષારત કરવામાં આવશે.

મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ગુજરાતની આગવી પહેલ એવા 
વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્રની વવશેષતાઓની વવસતૃત છણાવટ કરી હતી. 
આકટષાકફવશ્યલ ઇન્ટેવલજન્સ, મશીન લવનુંગ, ડેટા એનાવલવસસની 
ઉપ્યોવગતા તેમજ વવદ્ાથથી અને વશક્કોની હાજરી, શાળાનું ગ્રેડેશન, 
સત્ાંત પરીક્ા, ્યુવનટ ટેસટ વગેરે કા્યષાવાહીની વવગતો તેમણે આપી 
હતી. ગુજરાતની વશક્ણ ક્ેત્ે આવી આગવી પહેલોને પકરણામ સવરૂપ 
વલડષા બેંક અને એવશ્યન ઇન્ફ્ાસટ્ક્ચર બેંક જેવી સંસથાઓએ ફંડની 
ફાળવણી કરી છે, તેમ તેમણે ઉમે્યુું હતું.

આઝાદીના અમૃત મહોતસવ વષચે ગુજરાતમા ંઆ્યોવજત બ ેકદવસી્ય 
કોન્ફરન્સમાં દેશભરના વશક્ણમંત્ીશ્ીઓ, વશક્ણવવદો મંથન કરવાના 
છે ત્યારે વશક્ણ ક્ેત્ને વધુ સુદૃઢ કરવાનું વવચાર અમૃત આ કોન્ફરન્સ 
ઘડી આપશે તેવો વવશ્ાસ પણ મુખ્યમંત્ીશ્ીએ વ્યતિ ક્યપો હતો.

કેન્દ્રી્ય વશક્ણમંત્ી શ્ી ધમચેન્દ્ર પ્રધાન ેજણાવ્ંુય હતુ ંકે, શાળાવશક્ણ 

એ જ્ાનઆધાકરત સમાજનો પા્યો છે. રાષ્ટ્રી્ય 
વશક્ણ નીવત (NEP) નો ઉદ્દશે સવાુંગી 
વવકાસન ેપ્રોતસાહન આપવા તમેજ દરેક માટે 
વશક્ણને સુલભ બનાવવાનો છે. આપણે 
આઝાદીના અમૃત કાળમા ંછીએ, ત્યારે વવૈશ્ક 

કલ્યાણ માટે પ્રવતબદ્ધ એવા જ્ાન અથષાતતં્ તરીકે ભારતન ેસથાવપત કરવા 
માટે આગામી ૨૫ વષષા આવનાર પઢેી માટે ખૂબ જ વનણાષા્યક રહેશ.ે 
ભારત એક સસંકૃવત છે જ ેવસધુવૈ કુટમુબકમમા ંમાન ેછે અન ેઆપણ ેએ 
સમજવંુ જોઈએ કે આપણી પાસે માત્ આપણા રાષ્ટ્રની જ નહીં, પરંતુ 
વવશ્કલ્યાણની પણ જવાબદારી છે.

મંત્ીશ્ી અનુરોધ ક્યપો હતો કે આપણે ૨૧મી સદીની તકો અને 
પડકારો માટે તૈ્યારી કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે આપણી વશક્ણ અને 
કૌશલ્યની ઇકોવસસટમન ેવધ ુમજબતૂ કરવા ટેનિોલોજીનો મહત્મ લાભ 
લેવો જોઈએ. તેમણે પૂવષા-શાળાથી માધ્યવમકને આવરી લેતા NEPના 
5+3+3+4 અવભગમ, ECCE પર ભાર, વશક્ક પ્રવશક્ણ અને પુખત 
વશક્ણ, શાળાવશક્ણ સાથે કૌશલ્યવવકાસનું એકીકરણ અને જે તે 
રાજ્યોને પોતાની માતૃભાષામાં વશક્ણને પ્રાધાન્્ય આપવા પર ભાર 
મૂક્યો હતો. 

મંત્ીએ કહ્ં હતું કે વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃતવમાં 
ભારત સરકાર અગામી સમ્યમાં PM શ્ી શાળાઓની સથાપના કરવા 
જઈ રહી છે જે વવદ્ાથથીઓને ભવવષ્ય માટે તૈ્યાર કરવા સંપૂણષા રીતે 
સજ્જ હશે. આ અદ્તન શાળાઓ NEP 2020ની એક આધુવનક 
પ્ર્યોગશાળા હશે. તેમણે PM શ્ી શાળાઓના રૂપમાં ભાવવ બેન્ચમાક્ક 
મોડેલ બનાવવા માટે તમામ રાજ્યો/કેન્દ્રશાવસત પ્રદેશો અને સમગ્ર 

વશક્ણ ઈકોવસસટમ પાસેથી સૂચનો અને 
પ્રવતસાદ માંગ્યાં હતાં.

મંત્ીશ્ીએ ભારપૂવષાક જણાવ્યું હતું કે આ 
કોન્ફરન્સમા ંસરંવચત અન ેપકરણામ આધાકરત 
ચચાષાઓમાં તમામ રાજ્યના વશક્ણમંત્ીઓ 
પાસેથી અનુભવ અને જ્ાનની વહેંચણી, 
NEP 2020ની અનુરૂપ, વશક્ણના 
લેન્ડસકેપમાં પકરવતષાન તરફ એક ડગલું 
આગળ લઈ જશ.ે તમેણ ેવવશ્ાસ વ્યતિ કરતાં 
કહ્ં કે NEP 2020ના સુચારુ અમલીકરણ 
માટે આજ ેદેશમા ંસૌથી વધ ુચચાષા-વચતંન થઈ 
રહ્ં છે ત્યારે આ કોન્ફરન્સ સમગ્ર દેશમાં 
વશક્ણપ્રણાલીને વધુ મજબૂત બનાવવા 
માઈલસટોન સાવબત થશે.

કેન્દ્રી્ય વશક્ણમતં્ી શ્ી ધમચેન્દ્ર પ્રધાન અને 
રાજ્યના મખુ્યમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ દ્ારા 
આ રાષ્ટ્રી્ય સમંલેનનુ ંગુજરાતમા ં્યજમાનપણું 

• મમશન સ્કૂલ ઓેિ એેક્સલનસ તરીકે 
રાજ્યની ૧૫ હજાર સરકારી પ્ાથમમક 
શાળાઓેને કાય્યરત કરિામાં ઓિશ.ે

- મુખ્યમંત્ી શ્ી ભકૂપને્દ્રભાઇ પિેલ

વિકાસયાત્ા
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આપવા બદલ ગૌરવની 
અનભુવૂત વ્યતિ કરતાં 
ગજુરાતના વશક્ણમતં્ી 
શ્ ી  વ જ તે ન્ દ્રભ ા ઈ 
વાઘાણીએ કહ્ ંહતુ ંકે, 
‘નેશનલ કોન્ફરન્સ 
ફોર સકકૂલ એજ્ુયકેશન 
વમવનસટસષા’ કા્યષાક્રમ 
ટેનિોલોજીની મદદથી વશક્ણ ક્તે્ન ેનવી ઊચંાઈ પર લઈ જવા, નવી 
વશક્ણ નીવતના અસરકારક અમલીકરણ તથા વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીના ન્યા ભારતની કલપનાન ેસાકાર કરવાની કદશામા ંમહત્વનુ ંપગલું 
સાવબત થશ.ે

મંત્ીશ્ી વાઘાણીએ કહ્ં હતું કે, રાષ્ટ્રી્ય વશક્ણ નીવત તજજ્ો દ્ારા 
અભ્યાસપૂવષાક તૈ્યાર કરવામાં આવેલી નીવત છે, જેના અમલીકરણથી 
સમાજમાં આપણે નવો બદલાવ જોઈ શકીશું. રાષ્ટ્રી્ય વશક્ણ નીવત - 
દેશની આવતીકાલ અને નવા ભારતનો મહત્વનો દસતાવેજ સાવબત 
થશે, જેનું અમલીકરણ આપણા સૌની જવાબદારી છે. સમાજ માટે 
આપણું સૌથી મોટું દાવ્યતવ વશક્ણ છે અને આ દાવ્યતવ સંપૂણષા વનષ્ા 
સાથે વનભાવવામાં નવી વશક્ણ નીવત સુવણષા પગલું બનશે.

દેશના વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગજુરાતના મખુ્યમતં્ી હતા, 
ત્યારે તમેણ ેવવઝન સાથ ેગજુરાતમાં લીધલેા વનણષા્યોએ આજે ગજુરાતને 
દેશના રોલમોડેલ તરીકે પ્રસથાવપત ક્યુું છે. મંત્ી શ્ી વાઘાણીએ ઉમે્યુું 
હતું કે, વશક્ણ ક્ેત્ને નવી ટોચ પર લઈ જવા માટે વવદ્ાથથીઓનો ડ્ોપ 
આઉટ રેવશ્યો ઘટાડવા અને સકકૂલમાં ૧૦૦ ટકા એનરોલમેન્ટ માટેનો 
લક્્યાંક પૂણષા કરવા ગુણોતસવ, કન્્યાકેળવણી તથા શાળા પ્રવેશોતસવ 
જેવા કા્યષાક્રમોના વવઝનનો પણ સમાવેશ થા્ય છે.

વશક્ણમંત્ીશ્ીએ વધુમાં જણાવ્યું હતુ કે, મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલના માગષાદશષાન હેઠળ રાજ્યના વવદ્ાથથીઓને ગુણવત્ાલક્ી વશક્ણ 
મળે એ માટે અનેક ્યોજનાઓ અમલી બનાવવામાં આવી છે, જેમાં રૂ. 
૫૦૦ કરોડની જોગવાઈ ધરાવતી SSIP ૨.૦ 
(સટડુન્ટ સટાટષાઅપ ઇનોવશેન પોવલસી)નો પણ 
સમાવશે થા્ય છે. આ પોવલસીનો વ્યાપ વધારી 
હવે પ્રાથવમક શાળાના વવદ્ાથથીઓને પણ 
આવરી લેવામાં આવ્યા છે, જે અભ્યાસ 
દરવમ્યાન અને અભ્યાસ પૂણષા થ્યા બાદ 
વવદ્ાથથીઓને નવા ઇનોવેશન માટે મદદરૂપ 
થઈ રહી છે.

કેન્દ્રી્ય વશક્ણ સવચવ શ્ી અનીતા કરવાલે 
કહ્ ંહતુ ંકે, દેશનો એક પણ બાળક વશક્ણથી 
વંવચત ન રહે તે માટે દેશભરનાં વવવવધ 
રાજ્યોમા ંવશક્ણની એકસૂત્તા જળવાઈ રહે તે 

માટે પા્યાના વશક્ણને 
વમશન મ ો ડ  પર 
લ ા વ ી ને  વ શ ક્ ણ 
આપવાનો છે, ત ેમાટે 
આ ક ો ન્ફર ન્સમ ાં 
વવચારવવમશષા કરાશે. 
તમામ રાજ્યો વશક્ણ 
ક્ેત્ે ટ ેનિોલોજીનો 

ઉપ્યોગ કરી જ રહ્ા ંછે તેન ેછેવાડાના વવદ્ાથથી સધુી કેવી રીતે પહોંચાડા્ય 
ત ેમાટેના સંવનષ્ પ્ર્યાસો કરાશ.ે કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા નવી રાષ્ટ્રી્ય વશક્ણ 
નીવત અમલી બનાવાઈ છે તેનો દેશભરમા ંસતવરે અમલ કરીન ેસામાવજક 
ઉતથાનના પ્ર્યાસો થકી વવદ્ાથથીઓન ેવશક્ણ અપાશ.ે લવનુંગ એજ્ુયકેશન, 
વશક્ણની ક્મતા વધ ુમજબતુ થા્ય એ માટે શુ ં કરી શકા્ય, લવનુંગ 
કેપવેસટી, બાળકોનુ ંટે્કકંગ કેવી રીત ેથા્ય, જેનાથી તનેુ ંલવેલ જાણી શકા્ય 
તે માટે ટેનિોલોજીનો મહત્મ ઉપ્યોગ કેવી રીતે કરવો એ માટે 
આદાનપ્રદાન આ કોન્ફરન્સમા ંથશ,ે જેના થકી વશક્ણ વ્યવસથાને વધુ 
સદુૃઢ બનાવાશ.ે મહાતમા મકંદર ખાત ેનશેનલ એજ્યકેુશન પોવલસી-
૨૦૨૦ના ડ્ાસફટંગ કવમટીના ચરેમને શ્ી કે. કસતરૂીરંગન દ્ારા NEP-
૨૦૨૦ના ઉદે્દશ્યો રજ ૂક્યાષા હતા. આ ઉપરાતં શાળા વશક્ણ અતંગષાત 
‘ગજુરાત શોકેવસગં ધ બસેટ પ્રસેકટવસસ, ભારત સરકાર દ્ારા અમલી 
NEP-૨૦૨૦ની વતષામાન સસથવત તેમજ નેશનલ એજ્યુકેશનલ 
ટેનિોલોજી ફોરમ અન ેનેશનલ કડવજટલ એજ્ુયકેશન આકક્કટેકચર વવષ્ય 
પર વવસતૃત પ્રઝેન્ટેશન રજ ૂકરા્યાં હતા.ં

કોન્ફરન્સમા ંકદવસ દરવમ્યાન કેન્દ્રી્ય વશક્ણમતં્ીશ્ી સવહત વવવવધ 
રાજ્યોના વશક્ણમંત્ીશ્ીઓ વચ્ે સંવાદ ્યોજા્યો હતો, જેમાં રોલ 
આઉટ એન્ડ પ્રોગે્રસ ઓફ NEP-૨૦૨૦ ઈસમપલમેન્ટેશન, સટેટ 
કકરક્યુલમ ફ્ેમવક્ક (SCF) વપ્રપરેશન, શેકરંગ ઓફ સટે્કટવજક ફોર 
લવનુંગ કરકવરી આફટર સકકૂલ કરઓપવનંગ, ફાઉન્ડશેનલ વલટરસી એન્ડ 
ન્્યુમેરસી એન્ડ વવદ્ા પ્રવેશ, સસકલસ ઇન સકકૂલસ અને સટુડન્ટ રવજસટ્ી 

એન્ડ NDEAR જેવા વવષ્યો ઉપર તજજ્ો 
દ્ારા વવચારવવમશષા ્યોજા્યો હતો.

આ પ્રસગં ેકેન્દ્રી્ય વશક્ણ રાજ્યમંત્ી શ્ી 
અન્નપણૂાષા દેવી, કેન્દ્રી્ય કૌશલ્યમતં્ી શ્ી રાજીવ 
ચદં્રશખેર, રાજ્યના વશક્ણ રાજ્યમતં્ી શ્ી 
કુબેરભાઈ ડીંડોર, શ્ી કીવતષાવસંહ વાઘેલા, 
વશક્ણસવચવ શ્ી વવનોદ રાવ, રાષ્ટ્રી્ય વશક્ા 
નીવત ડ્ાસફટંગ કવમટીના ચેરમેન શ્ી કે.
કસતરુીરંગન, રાજ્યના મખુ્ય સવચવ શ્ી પકંજ 
કુમાર, વવવવધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાવસત 
પ્રદેશના વશક્ણમતં્ીશ્ીઓ, સવચવશ્ીઓ તથા 
ઉચ્ અવધકારીશ્ીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

• રાષ્ટ્ ીય શશકણ નીવત - દેશની ઓિતી 
કાલ એને નિા ભારતનાે મહત્િનાે 
દસતાિજે સાબિત થશ ે

• ઓ કાને્િરનસ િેકનાેલાેજીની મદદથી 
શશકણ કતે્ને નિી ઊંચાઈ પર 
લઈ જિા, રાષ્ટ્ ીય શશકણ નીવતના 
એસરકારક એમલીકરણ તથા 
િડાપ્ધાન શ્ી નરને્દ્રભાઈ માેદીના નયા 
ભારતની કલપનાને સાકાર કરિાની 
વદશામાં મહત્િનંુ પગલું સાબિત થશે

- શશકણમતં્ી શ્ી બજતને્દ્રભાઈ િાઘાણી
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વશક્ણ ક્ેત્ે આમૂલ પદરિતધાનના કાર્ધાને િધાિી લેતા મહાનુભાિો
વિવિધ રાજર્ોના વશક્ણમતં્ીશ્ીઓએ વિદ્ા સમીક્ા કેનદ્રની મલુાકાત લીધી

ગાધંીનગરના આગંણ ેદેશના ંરાજ્યોના ંવશક્ણમતં્ીશ્ીઓનુ ંરાષ્ટ્રી્ય 
સંમેલન ્યોજા્યું હતું. આ સંમેલન ભારત સરકારના કડપાટષામેન્ટ ઓફ 
સકકૂલ એજ્યુકેશન એન્ડ વલટરસી, વશક્ણ મંત્ાલ્ય, નવી કદલહી અને 
ગુજરાત રાજ્યના વશક્ણ વવભાગના સં્યુતિ ઉપક્રમે ્યોજવામાં આવ્યું 
હતુ.ં આ સંમલેનમાં હાજર રહેલા કેન્દ્રી્ય વશક્ણમતં્ી શ્ી ધમચેન્દ્ર પ્રધાન, 
રાજ્યકક્ાના વશક્ણમંત્ીશ્ીઓ, સમગ્ર ભારતમાંથી પધારેલા વવવવધ 
રાજ્યોના વશક્ણમંત્ીશ્ીઓ, વશક્ણસવચવશ્ીઓ સવહત અન્્ય ઉચ્ 
અવધકારીશ્ીઓ અલગ-અલગ ચાર જૂથમાં વહેંચાઈને ગાંધીનગરના 
સકેટર-19 સસથત વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્રની મલુાકાત લીધી હતી. આ વળેાએ 
રાજ્યના વશક્ણમંત્ી શ્ી વજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણી તેમજ રાજ્ય કક્ાના 
વશક્ણમતં્ી શ્ી કુબરેભાઈ ડીંડોર અન ેશ્ી કીવતષાવસંહ વાઘલેાએ સહભાગી 
થઈ વવસતૃત વવગતો પૂરી પડી હતી.

કેન્દ્રી્ય વશક્ણમતં્ી શ્ી ધમચેન્દ્ર પ્રધાનની આગવેાની હેઠળના જૂથમાં 
કદલહીના ના્યબ મખુ્યમતં્ીશ્ી તમેજ મવણપરુ, ગોવા, વબહાર, મધ્ય પ્રદેશ, 
ઉત્ર પ્રદેશ, વત્પરુા, આસામ, વહમાચલ પ્રદેશ અન ેહકર્યાણા રાજ્યના 
વશક્ણમતં્ીશ્ીઓ ઉપરાતં વશક્ણ વવભાગના સવચવશ્ીઓ તથા ઉચ્ 
અવધકારીશ્ીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. આ તકે વશક્ણસવચવ શ્ી વવનોદ 
રાવ દ્ારા વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્રની કા્યષાપ્રણાલી દ્ારા ટેનિોલોજી અને 
ઓનલાઇન વશક્ણ દ્ારા દરેક વવદ્ાથથીની શીખવાની પ્રગવત અન ેગ્રડે ્યોગ્ય 
વશક્ણ પકરણામો, ઓનલાઇન વવદ્ાથથીઓની હાજરી(એટેન્ડન્સ વસસટમ), 
વવદ્ાથથી માટે વનદાન કસોટી અન ેઓરલ રીકડંગ ફલઅુન્સી ટેસનિક તમેજ 
ચાઇલડ ટ્કેકંગ વસસટમનો ઉપ્યોગ જણાવી વવસતૃત વવગતો આપી હતી.

કદલહીના ના્યબ મુખ્યમંત્ીશ્ી દ્ારા વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્રની 
કા્યષાપ્રણાલી અંગે પ્રશંસા કરી હતી. માઇક્રોસોફટ વચ્યુષાઅલ ટીવચંગ, 
દીક્ા, જી-શાલા, ટીમસ અને ્યુટ્ુબ જેવા વવવવધ નવીન પ્રકલપો તથા 
કોવવડ દરવમ્યાન વવદ્ાથથીઓને અપા્યેલી ઓનલાઈન વશક્ણ અને 
તેના ડેટા વવશ્ેષણ અને આકટષાકફવશ્યલ ઈન્ટેવલજન્સે વવવવધ સતરે 

વશક્ણ વધારવામા ંમદદ કરી તનેાથી સૌને વાકેફ કરવામા ંઆવ્યા હતા. 
વશક્ણના હાદષાસમી એકમ કસોટી (PAT) અને સત્ાંત કસોટી (SAT)
ના સકોસષાની નીપજરૂપ પ્રવક્ર્યાની સમજ આપવામાં આવી હતી. એકમ 
કસોટી દ્ારા વવદ્ાથથીઓની સાથે વશક્કો અને આચા્યષાને વવદ્ાથથીઓના 
અધ્ય્યન સતર, શાળાઓના વશક્ણસતરને સુધારવામાં મદદ કરે છે તે 
ફલશ્ુવતની વાત સદૃષ્ાંત રજૂ કરાઈ હતી. 

કદલહીના ના્યબ મખુ્યમતં્ીશ્ી દ્ારા ખાનગી શાળાઓન ેઆ પ્રકારની 
પદ્ધવત અપનાવવાથી કેવા પ્રકારનો અને કેટલો ફા્યદો થ્યો તેની 
જાણકારી મેળવી હતી. વનદશષાન દરવમ્યાન ઉપસસથત થ્યેલા પ્રશ્માં 
ડેટા એનાવલવસસની સમગ્ર પ્રવક્ર્યા દરવમ્યાન વશક્કને કેટલો સમ્ય 
ફાળવવો પડે અને ડેટાના આધારે વવદ્ાથથીની વશક્ણ ગુણવત્ા પર 
કેટલી અસર થા્ય તેનો સમાવેશ થ્યો હતો. આ બાબતને ધ્યાને રાખી 
ધોરણ ત્ણથી આઠના વવદ્ાથથીઓના સકકૂવલંગ ટુ લવનુંગ દ્ારા તેના 
પકરણામ પર પડતી સકારાતમક અસરન ેશીખવાના પકરણામ સાથે જોડી 
શકા્ય તે અંગે સૂચન ક્યુું હતું. 

આ કોન્ફરન્સમા ંગણુોતસવ 2.0ની કા્યષાપદ્ધવતની પણ ચચાષા કરવામાં 
આવી અને કેવી રીતે શાળાઓનું ગ્રેડેશન કરવામાં આવે છે તે પદ્ધવત 
સમજાવવામાં આવી હતી. મહાનુભાવો દ્ારા વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્રની 
શૈક્વણક ગુણવત્ાની કા્યષાપ્રણાલીની પ્રશંસા કરી અન્્ય સંસથાઓ, જેવી 
કે ભાસકરાચા્યષા નેશનલ ઇસન્સટટ્ૂટ ફોર સપેસ એસપલકેશન એન્ડ વજ્યો-
ઇન્ફોમચેકટક્ટસ (BISAG-N), ઇન્ટરનેશનલ ઓટોમોબાઇલ સેન્ટર 
ઓફ એકસલેન્સ (iACE) અન ેનશેનલ ફોરેસન્સક સા્યન્સ ્યવુનવવસષાટી  
(NFSU)ની પણ મુલાકાત લીધી હતી. 

આ મુલાકાત બાદ તમામ મહાનુભાવો વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્રથી 
અવભભૂત થઈ ગુજરાતની ટીમ વશક્ણને ખૂબ-ખૂબ અવભનંદન આપી 
પોતાનાં રાજ્યોમાં પણ આવી વ્યવસથા ઊભી કરવાની ઇચછા વ્યતિ 
કરી હતી. •
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અમિાિાિને રૂ. 239 કરોડનાં વિકાસકામોની ભેટ આપતાં મુખર્મંત્ી
અમિાિાિના સમતોલ અને સિધાગ્રાહી વિકાસ માટે રાજર્ સરકાર પ્રવતબદ્ધ
વવકાસના રાહે ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ 

એસન્જન છે. ગજુરાત ઘણા ંબધા ંકે્ત્ોમા ંનબંર 
વન પર છે. ગુજરાતના નાગકરકોને પા્યાની 
તમામ સુવવધાઓ ઉપલબધ છે. રાજ્યના સૌથી 
મોટા અન ેઆવથષાક ગવતવવવધઓના કેન્દ્રસમાન 
અમદાવાદનો છેલ્ા બે દા્યકામાં અકદ્તી્ય 
વવકાસ થ્યો છે. આજે અમદાવાદ વલવેબલ 
અને લવેબલ શહેર બન્્યું છ.ે અમદાવાદ 
શહેરના પૂવ ષા અને પવચિમ વવસતારનો 
એકસરખી ગવતથી અને સમાન રીતે વવકાસ 
થઈ રહ્ો છે. તતકાલીન મુખ્યમંત્ી શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ અમદાવાદને હેકરટેજ 
વસટીનંુ સન્માન અપાવી, શહેરને વૈવશ્ક 
ઓળખ અપાવી છે. વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ વવકાસની રાજનીવત કરવાની કદશા 
આપી છે અન ેતમેના માગષાદશષાનમા ંગજુરાતનો 
ઉત્રોતર વવકાસ થઈ રહ્ો છે.

મુ ખ્યમંત્ી  શ્ી ભૂપે ન્દ્રભાઈ પટ ેલે 
તાજેતરમાં અમદાવાદમાં રૂ. ૨૩૯ કરોડના 
અબષાન ડવેલપમને્ટ પ્રોજકે્ટસના લોકાપષાણ અને 
ખાતમુહૂતષા ક્યાષા હતા. આ પ્રસંગે તેમણે 
શહેરીજનોને જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન શ્ી 
નરને્દ્રભાઈ મોદીએ સૌનો સાથ - સૌનો 
વવકાસ, સૌનો વવશ્ાસ અને સૌના પ્ર્યાસથી 

આગળ વધવા માટે સતત પ્રોતસાહન આપ્યું 
છે. કોઈપણ નાત-જાત અને ધમષાના નાગકરકો 
પણ વવકાસની કેડી પર સતત આગળ વધે 
તેવાં કા્યપો અને પ્ર્યાસો સતત હાથ ધરવામાં 
આવી રહ્ા છે. 

મખુ્યમતં્ીશ્ીએ વધમુા ંજણાવ્યુ ંકે, વડાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નતેૃતવમાં કેન્દ્ર સરકારના 
સશુાસનના ંઆઠ વષષા પણૂષા થ્યા ંછે. ગજુરાતને 
તો વડાપ્રધાનશ્ીના નતેૃતવનો લાભ ૨૦ વષષાથી 
મળી રહ્ો છે. મુખ્યમંત્ીશ્ી ઉમે્યુું હતું કે 
કોવવડની મહામારીમાંથી ભારતદેશને મુતિ 
કરાવવામા ંવડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
આગવી પહેલ સવરૂપ ેદેશના નાગકરકોન ેફ્ી રસી 
આપવાનુ ંવચન પણૂષા ક્યુું છે.

મખુ્યમતં્ી શ્ી જણાવ્યુ ંહતુ ંકે જમેની પાસે 
ઘર ના હો્ય અથવા નાના કે ઝૂંપડપટ્ીમાં 
રહેતા નાગકરકોને પોતીકું ઘર એટલે શું તેની 
ખબર હો્ય છે. આ નાગકરકો માટે પ્રધાનમંત્ી 
આવાસ ્યોજના અતંગષાત શહેરમા ંઘરના ઘરનું 
સપનું સાકાર થ્યું છે. મહાનગરપાવલકા દ્ારા 
આ મકાનોમા ંલાઇટ, પાણી, ગસે જવેી તમામ 
પા્યાની સુવવધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. 

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માગષાદશષાન 
હેઠળ ગજુરાત સરકાર રાજ્યના નાગકરકો માટે 

વશક્ણ, સવાસર્ય અને સુરક્ા ક્ેત્ે પા્યાની 
સવુવધાઓ ઉપલબધ કરાવવા માટે હરહંમશે 
કકટબદ્ધ છે તવેો વવશ્ાસ વ્યતિ ક્યપો હતો.

 આ વવકાસકા્યપોમાં નરોડા વવસતાર રૂ. 
૧૦૩ કરોડના ખચચે તૈ્યાર થ્યેલા વનવમષાત 
ઓવર-વબ્જ અને રૂ. ૧૭ કરોડના ડ્ેનેજ 
પ્રોજેકટનું લોકાપષાણ ક્યુું હતું, જ્યારે રૂ. ૧૧૯ 
કરોડના ૪ પ્રોજેકટના ખાતમુહૂતષા ક્યાું હતાં, 
જેમાં, રૂ. ૫૫ કરોડના હાઉવસંગ પ્રોજેકટ, રૂ. 
૫૩ કરોડના સુએજ પ્રોજેકટ, રૂ. ૭ કરોડના 
વોટર કડસસટ્બ્યશુન પ્રોજકેટ અન ેરૂ. ૪ કરોડના 
મસલટપપષાઝ હોલ પ્રોજેકટનો સમાવેશ થા્ય છે. 

આ પ્રસંગે અમદાવાદના મે્યર શ્ી 
કકરીટભાઈ પરમારે જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વડપણ હેઠળ સમગ્ર દેશ 
વવકાસની હરણફાળ ભરી રહ્ો છે. કોરોના 
જેવા કપરા સમ્યમાં  પણ અમદાવાદ 
મહાનગરપાવલકા દ્ારા વવકાસની ગવત અટકી 
નથી અને સતત અમદાવાદ શહ ેરના 
નાગકરકોની જનસુખાકારી માટે વવકાસનાં 
કામો હાથ ધરીને રૂ. ૨૩૯ કરોડના વવવવધ 
પ્રકલપોનું ખાતમુહૂતષા અને લોકાપષાણ કરવામાં 
આવ્યું છે. 

સામાવજક ન્્યા્ય અને અવધકાકરતા મંત્ી 
શ્ી પ્રદીપભાઈ પરમારે જણાવ્યું કે, દેશ અને 
રાજ્ય વવકાસની કેડી પર અવવરતપણ ેઆગળ 
વધી રહ્ો છે ત્યારે ગુજરાતના કરોડો નાગકરકો 
માટે સુશાસન એ વનકાસનો પ્યાષા્ય સાવબત 
થ્યો છે. ગુજરાતે હંમેશાં છેવાડાના માનવીની 
વચંતા કરી છે. આતમવનભષાર ગુજરાત થકી 
આતમવનભષાર ભારત બને તેવા સતત પ્ર્યત્ન 
હાથ ધરવામાં આવી રહ્ા છે. 

આ પ્રસંગે મ્યુવનવસપલ કવમશનર શ્ી 
લોચન શહેરા, સાંસદ શ્ી હસમુખભાઈ પટેલ, 
ધારાસભ્ય સવષાશ્ી બલરામ થાવાણી, પ્રદીપવસંહ 
જાડેજા, સુર ેશભાઈ, પદાવધકારીશ્ીઓ, 
કોપપોરેટરશ્ીઓ, અવધકારીશ્ીઓ અને મોટી 
સંખ્યામાં નગરજનો ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

વિકાસયાત્ા
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ઉત્તર ગુજરાતના પ્રથમ આઇકોવનક બસપોટધાનું લોકાપધાણ

રાજ્યના મોટાભાગના વવસતાર અને બહુધા 
વસવતને પોતાની સેવાથી આવરી લેતી એસ.ટી.
બસસેવાએ દરેક પકરસસથવતમાં નાગકરકોની સેવા 
કરી છે. રાજ્ય એસ.ટી. સેવાને સમ્યની સાથે વધુ 
ને વધુ આધુવનક બનાવવાના રાજ્ય સરકારના 
વનધાષારને મૂવતષામંત કરવા એક પછી એક કા્યપો 
કરવામા આવી રહ્ાં છે, જેમાં વધુ બસ, સારી બસની સાથે મુસાફરોની 
જરૂકર્યાતને ધ્યાનમાં રાખીને બસસટેશનને સજ્જ કરવામાં આવી રહ્ા 
છે. ગુજરાતે બસસટેશનને અપગ્રેડ કરીને એરપોટષા જેવા બનાવવાની 
કદશામાં આગેકદમ ક્યુું છે, જેના ભાગરૂપે પાલનપુરમાં રૂ. ૩૭ કરોડના 
ખચચે તૈ્યાર થ્યેલા આઇકોવનક બસપોટષાનું તાજેતરમાં મુખ્યમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે લોકાપષાણ ક્યુું હતું. આ સાથે, વજલ્ાના વધતા જતા 
ઔદ્ોવગકીકરણ અન ેકૃવષ ક્તે્ના વવકાસન ેધ્યાનમા ંરાખીન ેવડગામના 
સીસરાણામા ં૨૨૦ કે.વી. સબસટેશનનુ ંવડગામમાં વચ્યુષાઅલ ભવૂમપજૂન 
ક્ુયું હતું. આ સબસટશેનથી ૧.૨૦ લાખ વીજગ્રાહકોને વન્યવમત 
વીજપુરવઠો મળશે. 

ગજુરાત રાજ્ય માગષા વાહનવ્યવહાર વનગમ એસ.ટી. દ્ારા રાજ્યમાં 
આવા અદ્તન સુવવધાસભર સાત આઇકોવનક બસપોટષા પી.પી.પી. 
ધોરણે વનમાષાણ થઈને પેસેન્જર સેવામાં કા્યષારત છે અને ૧૦ સેટેલાઇટ 
બસપોટષા વનમાષાણાધીન છે. જે પકૈીના એક બસપોટષા પાલનપરુ ખાતે ત્ૈયાર 
કરવામા આવ્યું છે. આ બસપોટષા ૨૯,૭૦૦ ચોરસ મીટર વવસતારમાં 
તૈ્યાર કરવામાં આવ્યું છે.

પાલનપુર ખાતે ્યોજા્યેલા કા્યષાક્રમમાં મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માગષાદશષાનમાં 
કા્યષારત રાજ્ય સરકાર લોકવહત, જનકલ્યાણ અને અંત્યોદ્યનાં કા્યપોને 
પ્રાધાન્્ય આપે છે. ગામડાંમાં સારા રસતા, સારી આરોગ્ય સેવા, પૂરતી 
વીજળી આપીને આપણે આ ત્ણે્ય ક્ેત્ોમાં અનેક વવકાસકામો 
વડાપ્રધાનશ્ીના માગષાદશષાનમાં ક્યાું છે એમ પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.

સામાન્્ય માનવી, ગરીબ અન ેછેવાડાના લોકોને 
સુવવધા સરળતાથી મળે તેવો વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈનો વનધા ષાર આઠ વષપોના તેમના 
સુશાસનમાં પાર પડ્ો છે તેમ મુખ્યમંત્ીશ્ીએ 
દૃઢતાપૂવષાક જણાવ્યું હતું.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કોરોના મહામારી દરવમ્યાન 
એસ.ટી. વનગમના કમષાચારીઓએ આપેલી સેવાઓની સરાહના કરતાં 
કહ્ં કે, ૨૩ હજાર બસ દ્ારા ૬.૯૯ લાખ મુસાફરોને લાભ આપનારા 
એસ. ટી.ના આ સેવકો અવભનંદનને પાત્ છે.

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ગુજરાતના મુખ્યમંત્ી તરીકેના 
કા્યષાકાળ દરવમ્યાન ઘરે-ઘરે વીજળી પહોંચાડવાની રાજ્ય સરકારની 
સફળતાની વવસતૃત છણાવટ મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કરી હતી.

૧૯૬૦મા ંગજુરાત અલગ રાજ્ય તરીકે અસસતતવમાં આવ્યુ,ં ત્યારથી 
૨૦૦૨ સુધીમાં ૭૦૨ વીજ સબસટેશન બન્્યાં હતાં. બે દા્યકામાં 
રાજ્યમાં ૧૫૪૯ નવાં વીજ સબસટેશન બન્્યા છે એટલે કે દર વષચે 
એવરેજ ૭૮ વીજ સબસટેશનોનું વનમાષાણ થા્ય છે. વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રરેણાથી ગજુરાતન ેપકરવહન અન ેઊજાષા એમ બનંે 
ક્ેત્ે આતમવનભષાર બનાવવાની પ્રવતબદ્ધતા મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આ પ્રસંગે 
વ્યતિ કરી હતી.

આ પ્રસંગે વશક્ણ રાજ્યમંત્ી શ્ી કીવતષાવસંહ વાઘેલાએ મુખ્યમંત્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનો આભાર વ્યતિ કરતાં જણાવ્ંુય હતું કે, 
બનાસકાંઠા વજલ્ાને એરપોટષાની સુવવધા જેવા બસપોટષાની આજે ભેટ 
આપીન ેવજલ્ાની તસવીર બદલી નાખી છે. આ અવસરે અન્ન નાગકરક 
પુરવઠા રાજ્ય મંત્ી શ્ી ગજેન્દ્રવસંહ પરમાર, બનાસકાંઠાના સંસદસભ્ય 
શ્ી પરબતભાઇ પટેલ, પાટણના સાંસદસભ્ય શ્ી ભરતવસંહ ડાભી, 
રાજ્યસભાના સાંસદ શ્ી કદનેશભાઈ અનાવાકડ્યા, અગ્રણીઓ તેમજ 
નાગકરકો ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

રૂ. ૧૧૮ કરાેડના ખચચે વનમા્યણ 
થનારા િડગામ તાલુકાના 

સીસરાણા ૨૨૦ કે.િી. 
સિસે્શનનંુ મખુ્યમંત્ીશ્ીએે 

ઈ-ભકૂમમપકૂજન કયુું

વિકાસયાત્ા

૧૬ જૂન, ૨૦૨૨ 25økwshkík



ઝાલાિાડ વબઝનેસ કોનક્ેિ બનશે સુરેનદ્રનગરની પ્રગવતનું દ્ાર
મુખ્યમંત્ી  શ્ી ભૂપે ન્દ્રભાઈ પટ ેલે 

સુરેન્દ્રનગર ખાતે આ્યોવજત વત્-કદવસી્ય 
ઝાલાવાડ વબઝનસે કોન્કે્વ-૨૦૨૨ના બીજા 
સસંકરણનો તાજેતરમાં પ્રારંભ કરાવતા ંજણાવ્ંુય 
હતું કે, વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 
ગુજરાતના મુખ્યમંત્ી તરીકેના દૂરંદેશી અને 
સતત પ્ર્યાસોના પકરણામે ગુજરાત આજે 
ઔદ્ોવગક વવકાસનું મુખ્ય કેન્દ્ર બન્્યું છે. આ 
પ્ર્યાસોના પકરણામે જ આજે દેશમાં વબઝનેસ 
કરવા માટે સૌથી વધુ પસંદગીનાં રાજ્યોમાં 
ગુજરાત અગ્રક્રમે છે. ઝાલાવાડ વબઝનેસ 
કોન્કે્વ થકી સરેુન્દ્રનગર વજલ્ામા ંઔદ્ોવગક 
વવકાસ ઝડપી બનશ ેતેવો તમેણે વવશ્ાસ વ્યતિ 
ક્યપો હતો. આ કોન્ક્વેનુ ંઆ્યોજન ઝાલાવાડ 
ફેડરેશન ઓફ ટ્ેડ એન્ડ ઇન્ડસટ્ીઝ દ્ારા 
કરવામાં આવ્યું હતું. 

આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલ ેજણાવ્યુ ંહતુ ંકે, ગજુરાત સરકાર વેપાર-
ઉદ્ોગોના વવકાસ માટે તેમને કૌશલ્ય્યુતિ 
માનવસંસ ાધનોની  સરળ ઉપલસબધ , 
આંતરમાળખાકી્ય સુવવધાઓનો સતત 
વવકાસ, પ્રવક્ર્યાના સરળીકરણ સવહતનાં 
ક્ેત્ોમાં સતત સુધારાઓ લાવી રહી છે, જેનાં 
પકરણામે કોરોના મહામારીનાં કારણે ઉદ્ોગ-
ધધંાઓન ેવવપરીત અસર છતાં આવથષાક કે્ત્માં 
દેખાવની રીતે ગુજરાત દેશમાં ટોચ પર છે.

ગુજરાતના મુખ્યમંત્ી તરીકે વડાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રાજ્યમાં આવથષાક 

પ્રવૃવત્ઓના વવકાસ માટે લીધેલા વાઇબ્ન્ટ 
સવમટના આ્યોજન સવહતનાં પગલાં અને 
તેનાં સુફળ વવશે વાત કરતાં મુખ્યમંત્ીશ્ીએ 
જણાવ્યું હતું કે બે દા્યકા પહેલાં રાજ્યમાં 
સૂક્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્ોગોની સંખ્યા 
૨.૭૪ લાખ હતી, જે આજે વધીને ૮ લાખ 
જેટલી થઈ છે. વષષા ૨૦૦૨માંં ઇન્ડસસટ્્યલ 
આઉટપુટ ૧.૨૭ લાખ કરોડ હતું, જે આજે 
વષષા ૨૦૨૨માં વધીને ૧૬.૧૯ લાખ કરોડ 
થવા પામ્યું છે. કેટલાક કકસસાઓમાં ક્ોઝર 
નોકટસથી એકમોને પડતી મુશકેલીઓ અંગેની 
રજૂઆતો સરકારના ધ્યાને આવી છે તેમ 
જણાવતાં મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુ ું હતું ક ે 
ગુજર ાતમાં  ઔદ્ો વગક અને  વેપ ાર ી 
પ્રવૃવતઓના સંચાલન અને વવકાસ માટે શ્ેષ્ 
વાતાવરણ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે અને તે 

કદશામાં અવવરત પ્ર્યાસો ્યથાવત્ રહેશે. 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દેશને 

પાચં વટ્વલ્યન ડોલરની ઇકોનોમી બનાવવાના 
સવપ્નને પૂણષા કરવામાં ગુજરાત તેના ઉદ્ોગ 
સાહવસકોની મદદથી આગળ રહેશે તેવો 
વવશ્ાસ તેમણે વ્યતિ ક્યપો હતો.

સરેુન્દ્રનગર વજલ્ામા ંરહેલી તકો વવશ ેવાત 
કરતા ંમખુ્યમતં્ીશ્ીએ જણાવ્યુ ંહતુ ંકે વજલ્ામાં 
કૃવષઆધાકરત ઉદ્ોગોના વવકાસની વવપુલ 
સભંાવના છે ત્યારે સરકાર દ્ારા ટેકસટાઇલ 
પાક્કની સથાપના જવેા પ્રકલપો વવકસાવવા માટે 
પરૂતા પ્ર્યાસો કરવામાં આવશ.ે

આ પ્રસંગે કવૃષમંત્ી શ્ી રાઘવજીભાઈ 
પટલેે જણાવ્ંુય હતંુ કે, ઝાલાવાડ વબઝનેસ 
કોન્કે્વ એક આવકારદા્યક નવીન પહેલ છે, 
જે વેપાર અને ઉદ્ોગ ક્ેત્ે સુરેન્દ્રનગર 
વજલ્ાને પ્રગવત માટે એક સુંદર પલેટફોમષા પૂરું 
પાડશ.ે ગજુરાત રાજ્ય વવદેશી મડૂીરોકાણ કે્ત્ે 
અગ્રેસર છે તેમ જણાવતાં મંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુું 
હતું કે, આજે દેશનાં અન્્ય રાજ્યો આ 
વાઇબ્ન્ટ સવમટનું અનુકરણ કરી રહ્ા છે. 
સરકારે સુરેન્દ્રનગર વજલ્ામાં નમષાદાનાં નીર 
ઉપલબધ કરાવતાં હવે આ પ્રદેશ હકર્યાળો 
બનશે અને કૃવષપેદાશો આધાકરત ઉદ્ોગોના 
વવકાસની અનેક તકો વજલ્ામાં સજાષાશે તેમ 
મંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુું હતું. •

• કાેરાેના મહામારીથી ઉદાેગ-ધંધાઓેને વિપરીત એસર છતાં ઓમથ્િ ક કેત્ે 
ગજુરાત દેશમાં િાેચ પર.

• િે દાયકામાં ગજુરાતમાં MSMEની સખં્યા ૨.૭૪ લાખથી િધીને ૮ લાખ એને 
ઇન્ડસ્સ્ટ્યલ ઓઉિપુિ ૧.૨૭ લાખ કરાેડથી િધીને ૧૬.૧૯ લાખ કરાેડ થયાે.

• સુરને્દ્રનગર બજલલામાં િેક્સિાઇલ પાક્ય સમહતના કૃમિ ઓધાવરત પ્કલપાનેા 
વિકાસમાં સરકાર મદદ કરશ.ે

• દેશને પાંચ વિટ્ મલયન ડાેલરની ઇકાનેાેમી િનાિિાના િડાપ્ધાનશ્ીના સિપ્નને 
પકૂણ્ય કરિામાં ગજુરાત તનેા ઉદાગે સાહબસકાનેી મદદથી સાૌથી ઓગળ રહેશ.ે

- મુખ્યમંત્ી શ્ી ભકૂપને્દ્રભાઈ પિેલ

વિકાસયાત્ા

૧૬ જૂિ, ૨૦૨૨26 økwshkík



સાબરકાંઠામાં પાણીની સમસર્ા િૂર કરિા જૂથ પાણીપુરિઠા ર્ોજના

‘ગુજરાતના મુખ્યમંત્ી તરીકેની શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની દૂરંદવેશતા 
અને સતત સફળ પ્ર્યાસોના પકરણામે ગુજરાત આજે 'હર ઘર જલ'નું 
સવપ્ન સાકાર કરી રહં્ છે. આજથી બે દા્યકા પહેલાં પાણીનો પોકાર 
સાંભળવા મળતો હતો, તે આજે મહદ્ અંશે દૂર થ્યો છે. રાજ્ય 
સરાકારના પ્ર્યાસોના પકરણામે આજે અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીના 
આકદવાસી પટ્ામાં ઘર-ઘર સુધી પાણીનું વ્યવસથાપન થ્ંુય છે’, એમ 
મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે તાજેતરમાં ખેડબ્હ્ા ખાતે 
પાણીપુરવઠા વવભાગની રૂ. ૫૩૬.૭૮ કરોડની વવવવધ જૂથ 
પાણીપુરવઠા ્યોજનાનું લોકાપષાણ તથા ખાતમુહૂતષા પ્રસંગે જણાવ્યું હતું. 
સાબરકાંઠા વજલ્ામાં ખેડબ્હ્ાની આડચેતિા કોલેજ ખાતે મુખ્યમંત્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપસસથવતમાં સાબરકાંઠા વજલ્ામાં 
પાણીપુરવઠા હસતકની રૂ. ૧૩૬.૪૩ કરોડના ખચચે પૂણષા કરા્ેયલી 
્યોજનાઓનું લોકાપષાણ, જ્યારે રૂ. ૪૦૦ કરોડના ખચચે નવી આકાર 
પામનાર વવવવધ જૂથ ્યોજનાઓનું ખાતમુહૂતષા કરવામાં આવ્યું હતું. 
અત્ે ઉલ્ેખની્ય છે કે, ધરોઈ, વણજ ડેમ તથા નમષાદા મુખ્ય નહેર 
આધાકરત આ મહત્વની ્યોજનાથી વહંમતનગર અને તલોદ શહેર 
તથા ખેડબ્હ્ા, વવજ્યનગર, પોશીના અને પ્રાંવતજનાં ૪૧૯ ગામોના 
૧૭.૧૫ લાખ લોકોને પીવાના પાણીનો લાભ મળશે. 

આ અવસરે મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્ી હતા ત્યારથી જ સરકાર 
છેવાડાના માનવી સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકે તેવા તમામ પ્ર્યાસો 
ક્યાષા છે. શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃતવમાં દેશમાં વવકાસની 
રાજનીવતનો ્યુગ શરૂ થ્યો છે અને વવકાસ કોને કહેવા્ય એ આજે 
દેશ અને દુવન્યા જોઈ રહી છે. આજે ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એસન્જન 
બન્્યું છે અને ટીમ ગુજરાત આ ગ્રોથ એસન્જનને આગળ વધારવાનો 

સતત પ્ર્યાસ કરી રહી છે એમ તમેણે 
વધુમાં ઉમે્યુું હતું.

પ્ર ા ક વૃ ત ક  ખે ત ી  અં ગે 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કહ્ં હતું કે, પ્રાકૃવતક 
ખેતીના દીઘષાદ્રષ્ા શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ દેશના સૌ નાગકરકોના 
સવાસર્યની વચંતા કરી છે અને 
પ્ર ા ક ૃવ ત ક  ખે ત ીને  પ્ર ો તસ ાહન 
આપવામાં આવી રહ્ં છે.

ગુજરાતમાં પ્રાકૃવતક ખેતીને વધુ 
વેગવંતી બનાવવા માટ ે તમામ 
પ્રકારના પ્ર્યાસો રાજ્યપાલ શ્ી 
આચા્યષા દેવવ્રતના માગષાદશષાનમાં 
કરવામાં આવી રહ્ા છે. ગુજરાતે તો 

ડાંગ વજલ્ાને પ્રથમ પ્રાકૃવતક ખેતી કરનાર વજલ્ો પણ જાહેર કરી 
દીધો છે એમ તેમણે વધુમાં ઉમે્યુું હતું.

વવચરતી જાવત માટે થ્ેયલાં વવકાસકા્યપોની રૂપરેખા આપતાં 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કહં્ કે, રાજ્ય સરકારે વવચરતી જાવતના લોકોનું પણ 
વવશેષ ધ્યાન રાખ્યું છે. વવચરતી જાવતના લોકો જે હરીફરીને પોતાનું 
ગુજરાન ચલાવતા રહે છે એ લોકોને રાજ્ય સરકારે પાકાં મકાનો 
બનાવી આપ્યાં છે અને તેમનાં છોકરાંઓને વશવક્ત અને દીવક્ત 
કરવાનું કામ પણ આ રાજ્ય સરકારે ક્યુું છે.

ગુજરાતના વવકાસને ગવત શ્ી નરેન્દ્રભાઈએ આપી છે તેને આ 
સરકાર 'સૌનો સાથ, સૌનો વવશ્ાસ અને સૌનો પ્ર્યાસ'થી આગળ 
ધપાવી રહી છે એમ મુખ્યમંત્ીશ્ીએ વધુમાં ઉમે્યુું હતું.

આ પ્રસંગે આરોગ્યમંત્ી શ્ી ઋવષકેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, 
તતકાલીન મુખ્યમંત્ી શ્ી નરેન્દ્રભાઈએ શરૂ કરેલી 'નલ સે જલ' 
્યોજનાના ભગીરથ પ્ર્યાસના ભાગરૂપે રૂવપ્યા ૫૩૬ કરોડના ખચચે 
સાબરકાંઠા વજલ્ામાં આ ્યોજનાના કા્યષાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો 
છ.ે તેમણે ઉમે્યુું હતું કે, રાજ્ય સરકાર છેવાડાના માનવી સુધી 
વવકાસના ંકામો તથા વવવવધ કલ્યાણકારી ્યોજનાઓનો લાભ પહોંચાડી 
રહી છે. આ પ્રસંગે રાજ્યસભાનાં સાંસદ શ્ી રમીલાબહેન બારાએ 
જણાવ્યું હતું કે, આ સરકાર આકદવાસીઓનું કલ્યાણ કરતી સરકાર 
છે. વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ડ્ીમ પ્રોજેકટ એવા 'નલ સે 
જલ' ્યોજના થકી પહાડી વવસતારો અને વનવવસતારોમાં પણ પાણી 
પહોંચતું થ્યું છે.

આ અવસરે અન્ન નાગકરક પુરવઠા રાજ્ય મતં્ી શ્ી ગજેન્દ્રવસહં પરમાર, 
સાસંદ શ્ી દીપવસંહ રાઠોડ, ધારાસભ્ય શ્ી રાજેન્દ્રવસંહ ચાવડા, વજલ્ાના 
વકરષ્ અવધકારીશ્ીઓ તથા ગ્રામજનો ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

વિકાસયાત્ા
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PM ર્શસિી ર્ોજના એક ભારત - શ્ેષ્ઠ ભારતને સાકાર કરશે

કેન્દ્ર સરકારના સામાવજક ન્્યા્ય અને 
સશતિીકરણ મતં્ાલ્ય દ્ારા શરૂ કરા્યલેી PM 
્યશસવી ્યોજનાનુ ંલોસન્ચગં કરાવતા મખુ્યમતં્ી 
શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યુ ંકે વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીના આઠ વષષાના સફળ 
સશુાસનમા ંસામાવજક ન્્યા્ય અન ેસશતિીકરણ 
એ સરકારનો કા્યષામતં્ બની ગ્યો છે. 

સવષાસમાવેશી-સવષાગ્રાહી અને પારદશથી 
સુશાસનનું ઉત્મ ઉદાહરણ આઠ વષષામાં 
લોકોએ જો્યું છે. આ સંદભષામાં તેમણે કહ્ં કે 
સમાજના વંવચત, પછાત વગપો, આવથષાક રીતે 
પછાત વગષા અને ડી-નોકટફાઇડ જનજાવતનાં 
બાળકો-વવદ્ાથથીઓને વવવવધ વશક્ણ સહા્ય 
્યોજનાનો લાભ અડંર વન અમબે્લા આપવાની 
પહેલ વડાપ્રધાને કરી છે. 

એટલંુ જ નહીં દેશના લાખો વવદ્ાથથીઓના 
્યોગ્ય વશક્ણ તેમજ કારકકદથી ઘડતર માટે આ 
્યોજના ખબૂ જ ઉપ્યોગી બનશે એવો વવશ્ાસ 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ વ્યતિ ક્યપો હતો. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કેન્દ્રી્ય સામાવજક ન્્યા્ય 
અને સશતિીકરણ મંત્ી શ્ી ડૉ. વીરેન્દ્ર કુમાર 
તથા રાજ્ય સરકારના સામાવજક ન્્યા્ય અને 
અવધકાકરતા મંત્ી શ્ી પ્રદીપભાઈ પરમાર, 
રાજ્ય કક્ાના મંત્ી શ્ી આર. સી. મકવાણા 
અને  ક ેન્દ્ર સરકારના સવચવશ્ીઓની 
ઉપસસથવતમાં આ ્યોજનાનું લોસન્ચંગ ક્યુું હતું. 

શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, આ 
PM ્યશસવી ્યોજનાન ેપકરણામ ેવવદ્ાથથીઓને 
સહા્ય સકોલરવશપ માટે વસંગલ પોઇન્ટ 
કોન્ટકેટ સહા્ય મળતી થશે. સાથોસાથ 
દેશભરમા ંમળૂભતૂ અભ્યાસક્રમ અન ેવશક્ણના ં
ધોરણો જાળવવામાં મહત્વપૂણષા મદદ થશે. 

મુખ્યમંત્ીએ વશક્ણ, સવાસર્ય અને 
સુરક્ાને વવકાસના મુખ્ય આધાર ગણાવતાં 
જણાવ્યું કે, ગુજરાત દરેક બાળક, ્યુવાનને 
ઉત્મ વશક્ણ આપી વશક્ણ ક્ેત્ે પણ 
રોલમોડેલ બનાવવાની નેમ રાખે છે. 

વ ડ ા પ્ર ધ ા ન શ્ ી એ  જ ન વ હ ત લ ક્ ી 
્યોજનાઓના સેચ્યુરેશનનો નવતર વવચાર 
આપ્યો છે. ગુજરાતે સરકારની ્યોજનાઓ-
પ્રોગ્રામોને ૧૦૦ ટકા લાભાથથી સુધી 
પહોંચાડવાની નીવત-રીવત અપનાવી છે.

મુખ્યમંત્ી ્યુવા સવાવલંબન ્યોજનામાં 
અત્યાર સુધીમાં ૩ લાખથી વધુ છાત્ોને  
રૂ. ૧૩૧૮ કરોડની સહા્ય અપાઈ છે. તેની 
પણ ભૂવમકા મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આપી હતી

શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ઉમે્યુું કે, આ નવી 
PM ્યશસવી ્યોજના એક ભારત શે્ષ્ 
ભારતની નેમ પણ પાર પાડશે. 

કેન્દ્રી્ય સામાવજક ન્્યા્ય અન ેઅવધકાકરતા 
મતં્ી શ્ી વીરેન્દ્ર કુમારે 'PM – YASASVI' 
્યોજના લોન્ચ કરતાં કહ્ં કે, સમાજ અને 

સરકારના સહ્યોગથી જ રાષ્ટ્ર આવથષાક અને 
સામાવજક રીતે સક્મ બનશે. આ ્યોજના 
વવધાથથીઓ વશક્ણમાં આવથષાક સહા્યતા પૂરી 
પાડવાની સાથે કૌશલ્ય વવકાસ થકી તેમનું 
સશતિીકરણ કરી રોજગારવાચંછુક તરીકે નહીં, 
પરંતુ રોજગારદાતા તરીકે આતમવનભષાર 
બનાવવામાં મદદરૂપ સાવબત થશે. 

મતં્ી શ્ી વીરેન્દ્ર કુમારે ્યોજના વવશ ેવધુ 
માવહતી આપતાં કહં્ કે,વંવચત સમાજનાં 
વવદ્ાથથીઓન ેવશક્ણમા ંપ્રોતસાહન મળે અને 
વવદ્ાથથીઓના કલ્યાણ માટ ે 'PM – 
Y A S A S V I '  ( P M  Y O U N G 
ACHIEVERS SCHOLARSHIP 
AWARD SCHEME FOR VIBRANT 
INDIA FOR OBCs & Others) ્યોજના 
લોન્ચ કરવામા ંઆવી છે, જ ેઅતંગષાત કેન્દ્ર 
સરકારના ૬૦ ટકા અન ેરાજ્ય સરકારના ૪૦ 
ટકા ફાળાથી ્યોજનાનો અમલ વષષા ૨૦૨૨-
૨૩થી વષષા ૨૦૨૫-૨૬ સધુી કરવામા ંઆવશ.ે

કેન્દ્રી્ય સામાવજક ન્્યા્ય અન ેઅવધકાકરતા 
મંત્ાલ્યના સવચવ શ્ી આર સુબ્મણ્યમે કહ્ં 
હતું કે, આ ્યોજનાથી અન્્ય પછાત વગષા, 
આવથષાક રીતે પછાત વગષા અને વવચરતી-
વવમુકત જાવતના વવદ્ાથથીઓના વવકાસ માટે 
નવું પ્રકરણ શરૂ કરી રહ્ા છીએ. આ ્યોજના 
વવદ્ાથથીઓના વશક્ણ અને કૌશલ્યવધષાનમાં 
માઈલસટોન સાવબત થશે.

 મુખ્યમંત્ીશ્ી અને કેન્દ્રી્ય મંત્ી તેમજ 
મહાનભુાવોના હસત ેરાષ્ટ્રી્ય પછાત વગષા નાણાં 
અને વવકાસ વનગમના લાભાથથીઓને લોન 
સકટષાકફકેટ એના્યત કરવામાં આવ્યાં હતા ંતથા 
પીએમ - ્યશસવી ્યોજના અંગેની પુસસતકાનું 
વવમોચન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.

આ કા્યષાક્રમમાં સામાવજક ન્્યા્ય અને 
અવધકાકરતા વવભાગનાં એકડશનલ ચીફ 
સેક્રટેરી શ્ી સુન્યના તોમર, કેન્દ્ર અને  
રાજ્ય સરકારના ઉચ્ અવધકારીઓ સવહત 
એન.બી.સી.એફ.ડી.સીના લાભાથથીઓ 
ઉપસસથત રહ્ાં હતા. •

વિકાસયાત્ા
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મેિાડા વરિકેટ 
કાવનધાિલ ૨૦૨૨માં 
CMની ઉપસસથવત
'શ્ી વવશ્કમાષા મવેાડા પ્રગવત સમાજ' 

સંલગ્ન મેવાડા વક્રકેટ કલબ, અમદાવાદ 
આ્યોવજત ‘મેવાડા વક્રકેટ કાવનષાવલ 
૨૦૨૨’માં મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલ ેઉપસસથત રહી રમતવીરોનો ઉતસાહ 
વધા્યપો હતો.

અમદાવાદ નજીક ઓગણજ ખાતે 
આ્યોવજત વક્રકેટ ટુનાષામેન્ટમાં ઉપસસથત 
રહેલા મુખ્યમંત્ીશ્ીનું શ્ી વવશ્કમાષા 
મેવાડા પ્રગવત સમાજ અને મેવાડા વક્રકેટ 
કલબના પ્રવતવનવધઓ અને આ્યોજકો 
દ્ારા સવાગત અને અવભવાદન કરવામાં 
આવ્યું હતું. મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કાવનષાવલનો 
પ્રારંભ કરાવ્યા બાદ વક્રકેટ પીચ પર 
બેકટંગ કરવાનો આનંદ માણવાની સાથે 
ટનુાષામને્ટન ેખલુ્ી મૂકી હતી. આ ઉપરાતં, 
મવહલાઓ, બાળકો અને ્યુવાનો માટે 
પણ રમત-ગમત અને અન્્ય સપધાષાઓનું 
આ્યોજન કરવામાં આવ્યુ ંહતુ.ં આ પ્રસગંે 
સમાજના અગ્રણીઓ રમતવીરો વગેરે 
ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. •

કલોલ ઇફકોના નનેો રુ્દરર્ા  
પલાનટની મલુાકાત લતેા ંમખુર્મતં્ી

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ તાજતેરમા ંજનેુ ંઉદ ્ઘાટન ક્યુું છે તે કલોલ 
સસથત ઇફકોના નનેો ્યકુર્યા પલાન્ટની મખુ્યમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેમલુાકાત 
લીધી હતી. આ આધવુનક પલાન્ટ અત્યારે ૧.૫ લાખ બોટલનુ ંઉતપાદન કરવાની 
ક્મતા ધરાવ ેછે. આગામી સમ્યમા ંદેશમા ંઆવા આઠ વધ ુપલાન્ટ પણ શરૂ કરીન ે
્યકુર્યા પરની વવદેશી વનભષારતા ઘટાડવાની વડાપ્રધાનશ્ીની નમે છે. ખાતરમા ંઆ 
નનેો ટેનિોલોજીમા ંવડાપ્રધાનશ્ીના માગષાદશષાનમા ંઆતમવનભષારતા તરફ જ ેપગલુ ં
ભ્યુું છે ત ેકેટલંુ મહત્વનુ ંછે તનેી પ્રત્યક્ અનભુવૂત મખુ્યમતં્ીશ્ીએ આ પલાન્ટની 
મલુાકાતથી કરી હતી. ૧૭૫ કરોડના રોકાણથી ઇફકો કલોલમા ંકા્યષારત થ્યલેા આ 
પલાન્ટમા ં૫૦૦ મી.લી.ની ૧.૫ લાખ બોટલ પ્રવતકદન નનેો ્યકુર્યાનુ ંઉતપાદન થા્ય 
છે. મુખ્યમતં્ીશ્ીએ નનેો ્યકુર્યાના સમગ્ર પલાન્ટની ગવતવવવધનંુ તમેજ કંટ્ોલ રૂમનું 
રસપવૂષાક વનરીક્ણ ક્યુું હતુ.ં આ મલુાકાતમા ંમુખ્ય સવચવ શ્ી પંકજ કુમાર, કલકેટર 
શ્ી કુલદીપ આ્યષા તમેજ ઇફકો કલોલ પલાન્ટના વકરષ્ ઇજનરેો જોડા્યા હતા. •

આંતરરાષ્ટીર્ હીરાસર ગ્રીનદફલડ 
એરપોટધાની મુલાકાત લેતાં CM 
મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રાજકોટની ભાગોળે 

આકાર લઈ રહેલા વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ડ્ીમ 
પ્રોજેકટ એવા આંતરરાષ્ટ્રી્ય હીરાસર ગ્રીનકફલડ એરપોટષાની 
મુલાકાત લીધી હતી. સૌરાષ્ટ્રના પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રી્ય 
એરપોટ ષાનાં વવકાસકા્યપોની સંબંવધત અવધકારીઓએ 
વવગતવાર જાણકારી મુખ્યમંત્ીશ્ીને આપી હતી, જેમાં 
હ ેવલપેડ, રન-વે અને વબ્જવનમા ષાણ, બોકસ કલવટષા, 
ફા્યરસટેશન, એ.જી.એલ. સબ-સટશેન, એમ.ટી. પુલ, એ.
ટી.સી. સવહતની કામગીરીનો સમાવેશ થા્ય છે. આ પ્રસંગે 
વાહનવ્યવહાર મંત્ી શ્ી અરવવંદભાઈ રૈ્યાણી, વજલ્ા 
વવકાસ અવધકારી શ્ી દેવ ચૌધરી અને એરપોટષા ઓથોકરટીના 
અવધકારીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

ઋવરિન ડેરોલ ખાતે સિામી સસચ્ચિાનંિજીનું સનમાન

ક્રાંવતકારી પૂજ્ય સંત શ્ી પદ્મભૂષણ સવામી સસચ્દાનંદજી મહારાજના સન્માન તથા 
અવભવાદનનો કા્યષાક્રમ તાજેતરમાં વવશ્ પ્યાષાવરણ કદવસે મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની 
અધ્યક્તામાં ્યોજાઈ ગ્યો. આ કા્યષાક્રમ સાબરકાંઠા વજલ્ાના વતરુપવત ઋવષવન દેરોલ ખાતે 
્યોજા્યો હતો. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે વૃક્ારોપણ કરી પ્યાષાવરણપ્રેમીઓને 
સંબોધન કરતાં જણાવ્ંુય હતંુ કે, "વવશ્ પ્યાષાવરણના કદવસે આપણે સૌ પ્યાષાવરણના જતન માટે 
ભેગા થ્યા છીએ. વૃક્ વાવી પ્યાષાવરણની જાળવણી કરવાની છે પ્રકવૃતને જીવંત રાખવાની છે." 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ વધુમાં જણાવ્ંુય હતું ક,ે ગલોબલ વોવમુંગના કારણે ઋતુઓ પણ બદલાતી જા્ય 
છે, પણ આપણી પાસે વવઝનરી લીડરવશપ છે. વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગલોબલ 
વોવમુંગ અને ક્ાઇમેટ ચેન્જ, પ્યાષાવરણ માટે ખૂબ પ્ર્યાસો ક્યાષા છ ેઅને ક્ાઇમેટ ચેન્જ માટે 
અલા્યદો વવભાગ શરૂ ક્યપો છે. સાથે સાથે વડાપ્રધાનશ્ીએ "એક સૂરજ એક વવશ્ એક ગ્રીડ"નો 
મંત્ આપ્યો છે. વવશ્માં સૂ્યષાઊજાષા - સોલાર ઊજાષાને પ્રોતસાહન આપી ઐવતહાવસક વનણષા્યો ક્યાષા 
છે, જેમાં વવશ્ના વવકવસત દેશો પણ આ મુવહમમાં જોડા્યા છે. આ કા્યષાક્રમમાં ડૉ. વજતુભાઈ 
પટેલ દ્ારા વલવખત પુસસતકા ‘પે્રરણા’નંુ મંત્ીશ્ી અને મહાનુભાવો દ્ારા વવમોચન કરવામાં આવ્યુ ં
હતું. આ પ્રસંગે આરોગ્યમંત્ી શ્ી ઋવષકેશભાઈ પટેલ, ધારાસભ્ય શ્ી રાજેન્દ્રવસંહ ચાવડા, પૂવષા 
મંત્ી શ્ી એ. કે. પટેલ સવહતના મહાનુભાવો ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. •

વિકાસયાત્ા
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િેશનું વિકાસ રોલમોડેલ ગુજરાત બનર્ું છેઃ CM
અમદાવાદ ખાતે ABP ન્્યુઝ ચેનલ આ્યોવજત ‘અસસમતા 

મહાસંવાદ’માં મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્ંુય હતું કે, 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃતવમાં દેશના સુશાસનનાં આઠ 
વષષા પૂણષા થ્યાં છે. તમેના માગષાદશષાનમા ંટીમ ગજુરાત રાજ્યના વવકાસની 
કદશામાં કા્યષારત રહેવા કકટબદ્ધ છે. મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત વવકાસના રોલમોડલ તરીકે સમગ્ર દેશ અને 
દુવન્યામાં પ્રસથાવપત થ્યું છે, તેના માટે તતકાલીન મુખ્યમંત્ી શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વવકાસલક્ી રાજનીવત જવાબદાર છે. વધુમાં તેમણે 
કહ્ં કે, શ્ી નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતનાં તમામ ક્ેત્ોનો વવકાસ ક્યપો છે. 
ગામડાંના છેવાડાના લોકો સુધી પાણી અને વીજળી જેવી પા્યાની 
સુવવધાઓ પહોંચાડી છે, એટલું જ નહીં, વવશ્ના અનેક દેશોએ તેની 
નોંધ લીધી છે. તેમણે વધુમાં ઉમે્યુું હતું કે, શ્ી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃતવમાં 
વશક્ણ, સવાસર્ય અને સુરક્ા ક્ેત્ે ગુજરાતે ખૂબ સારું કામ ક્યુું. 20 
વષષામાં ધોરણ 1 થી 8નો ડ્ોપઆઉટ રેવશ્યો 38%થી ઘટીને 3% થ્યો, 
જે વશક્ણમાં આવેલું આમૂલ પકરવતષાન સૂચવે છે. વધુમાં તેમણે કહ્ં 
હતું કે ગુજરાત આજે નાણાકી્ય વ્યવસથાના માપદંડોમાં ટોપ પર છે. 

આપણ ેસૌ આતમવનભષાર ભારત તરફ આગળ વધવા સકંલપબદ્ધ બનીએ. 
આ પકરસંવાદમાં ગૃહ રાજ્યમંત્ી શ્ી હષષાભાઈ સંઘવીએ જણાવ્યું 

હતું કે, રાજ્યમાં કોઈપણ પ્રકારના દુષકમષાના કેસમાં પીકડતને ઝડપી 
ન્્યા્ય મળે તે માટે રાજ્ય સરકાર કકટબદ્ધ છે. આ સાથે, ્યુવાનો 
રમતગમત ક્તે્મા ંઆગળ વધ ેત ેહેતથુી નવી સપો્ટસષા પોવલસી લાવવામાં 
આવી. આ સાથે, રાજ્યમાં આધુવનક સપો્ટસષા કોમપલેકસ તૈ્યાર કરવામાં 
આવી રહ્ાં છે. પંચા્યત રાજ્યમંત્ી શ્ી વબ્જેશભાઇ મેરજાએ જણાવ્યું 
હતું કે, ગુજરાતનું પંચા્યતી માળખું એ વત્સતરી્ય પંચા્યતી માળખું છે 
ગામડાંઓમાં પા્યાની કામગીરી વ્યવસસથત રીતે થા્ય તે કદશામાં આ 
માળખું કા્યષારત છે. ‘પંચ ત્યાં પરમેશ્ર’ એટલે કે ગામડાંના પ્રશ્ોનું 
ગામડાનંા લોકો દ્ારા વનવારણ કરવામા ંઆવ ેતવેી વ્યવસથા પચંા્યતના 
વત્સતરી્ય માળખામાં કરવામાં આવી છે. આગામી કદવસોમાં 
ગ્રામપંચા્યતોને સુવવધા સંપન્ન કરવામાં આવશે, તેમજ દરકે 
્યોજનાઓનો લાભ ગામડાનંા નાગકરકો સધુી પહોંચ ેતે સવુનવચિત કરાશ.ે 
આ પ્રસંગે વવવવધ રાજકી્ય તથા સામાવજક અગ્રણીઓ અને પત્કારો 
સવહતના મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

ગુજરાતને નોલેજ એનડ આઉટસોવસિંગનું હબ બનાિિા MoU
મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની પ્રેરક 

ઉપસસથવતમાં ગજુરાત સરકારના સા્યન્સ એન્ડ 
ટેનિોલોજી વવભાગ અને એનાવલકટકસ 
વબઝનસે સોલ્યશુન્સ ઇસન્ડ્યા પ્રાઇવટે વલવમટેડ 
વચ્ે ગાંધીનગરમાં MoU કરવામાં આવ્યા 
છે. આ MoU અન્વ્યે આગામી પાંચ વષષામાં 
રૂ. રપ૦ કરોડના સૂવચત રોકાણ સાથે 
એનાવલકટકસ સોલ્ુયશન્સ રાજ્યમા ં૧પ૦૦થી 
ર હજાર જેટલા ્યુવાઓને IT અને ITES 
સેકટરમાં કૌશલ્યવધષાનથી રોજગાર અવસર 
ઉપલબધ કરાવશે. 

મખુ્યમતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલના દૃસષ્વતં 
નતેૃતવમા ંરાજ્ય સરકારે તાજતેરમા ંIT અને 
ITES પોવલસી ર૦રર-ર૭ જાહેર કરેલી છે. 
આ પોવલસીનો હેત ુરાજ્યમા ંઆ બંન ેકે્ત્ોમાં 
્યવુાશવતિના કૌશલ્યન ેવનખાર આપી રોજગારી 
તથા નાનામોટા MSME દ્ારા આતમવનભષાર 
બનાવવાનો છે. એટલંુ જ નહીં, એકાઉસન્ટંગ 
એન્ડ ફાઇનાન્સ, હેલથકેર, એવી એન્ડ ઇ.એસ.
એસ, એચ.આર, ડટેા મનેજેમને્ટ સવવષાસીસ જવેાં 
ક્તે્ોમા ં IT અન ે ITESનો મહત્મ ઉપ્યોગ 

કરવામાં આ નવી પોવલસીમા ંપ્રોતસાહનો જાહેર 
થ્યલેા ંછે.

ગુજરાત સરકાર સાથે કરેલા આ MoU 
અંતગુંત એનાવલકટકસ વબઝનેસ સોલ્યુશન્સ 
રાજ્યની અગ્રણી ્યવુનવવસષાટીઝ સાથ ેટાઈ-અપ 
કરીને ITES સેકટરમાં પ્રવતભાવાન ્યુવાઓ 
માટે વધુ રોજગાર સજષાન માટ ે કેકર્યર 
કાઉન્સેવલંગ કરશે. આ MoU ર૧મી સદીમાં 
ગુજરાતને આઉટસોવસુંગ અને નોલેજનું મોટું 
હબ બનાવી આતમવનભષાર ગુજરાતથી 
આતમવનભષાર ભારતના વનમાષાણની કદશામાં 

મહત્વપૂણષા બનશે. 
રાજ્યના સા્યન્સ એન્ડ ટેનિોલોજી મંત્ી 

શ્ી વજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણી, વશક્ણ રાજ્યમંત્ી 
શ્ી કુબેરભાઈ ડીંડોર, મુખ્યમંત્ીશ્ીના અવધક 
મુખ્ય સવચવ શ્ી પંકજ કુમાર અને કંપનીના 
એમ.ડી સતીશ પટેલની ઉપસસથવતમાં આ 
MoU પર રાજ્ય સરકારના સા્યન્સ-
ટેનિોલોજી સવચવ શ્ી વવજ્ય નહેરાએ અને 
એનાવલકટકસ વબઝનેસ સોલ્યુશન્સ વતી કંન્ટ્ી 
હડે અને પ્રેવસડન્ટ શ્ી રાજીવ ભાકટ્યાએ 
હસતાક્ર ક્યાષા હતા. •

વિકાસયાત્ા
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‘‘એિોડધા ફોર એકસલનસ’’ - રાજકોટે પ્રથમ સથાન હાંસલ કર્ુિં
સમગ્ર દેશમાથંી ‘‘એવોડષા ફોર એકસલન્સ’’ 

મળેવનાર વજલ્ા તરીકે પ્રથમ ક્રમાંકે રાજકોટ 
વજલ્ાની પસંદગી કરવામા ંઆવી છે. વજલ્ા 
કલકેટર શ્ી અરૂણ મહેશ બાબનુ ેકદલહી ખાતે 
આ એવોડષા એના્યત કરવામા ંઆવ્યો હતો. 

આ એવોડષા માટે દેશભરના વજલ્ાઓમાં 
કા્યષારત પલાવનંર પ્રોજેક્ટસનું મુલ્યાંકન નીવત 
આ્યોગ, આઇ.આઇ.ટી. કદલહી અને 
આઇ.આઇ.ટી. ખડગપુરના વનષણાંતો દ્ારા 
કરા્ુય હતંુ. આ પ્રકારના પ્રોજકેટ માટે રાજકોટ 
વજલ્ાની સૌ પ્રથમ વખત પસંદગી કરવામાં 
આવી હતી. જેમાં રાજકોટ વજલ્ાની 
ગંગાસવરૂપા બહેનો, એઇડ્સ પીકડત દદથીઓ, 
એલ.જી.બી.ટી. સમુદા્ય, આઇ.ટી.આઇ.ની 
લેબોરેટરીમાં ટ્ેઇવનંગ ઓફ ટ્ેઇનસષા સવહતની 
બાબતો અંગે થ્યેલી કા્યષાવાહીની વવશેષ નોંધ 
લઇને રાજકોટ વજલ્ાની આ એવોડષા માટે 
પસંદગી કરવામાં આવી હતી.  

કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા કા્યષારત વમવનસટ્ી ઓફ 
સસકલ એન્ડ એન્ટરવપ્રન્્યોરશીપ (MSDE) 
દ્ારા કડસટ્ીકટ સકીલ ડેવલોપમેન્ટ પલાવનંગ 

માટે એવોડષા ફોર એકસલન્સ આપવામાં આવે 
છે. વષષા ૨૦૨૦-૨૧માં દેશભરમાંથી આશરે 
૭૦૦ ડીસટ્ીકટ સકીલ ડેવલોપમેન્ટ પલાન 
સબવમટ ક્યાષા હતા. જે અંતગષાત રાજકોટ 
વજલ્ાનો ‘ડીસટ્ીકટ સકીલ ડેવલોપમને્ટ પલાન’ 
એવોડષા ફોર એકસલન્સ માટે પસંદગી પામ્યો 
હતો. જનેા ંભાગરૂપ ેવજલ્ા કલકેટર શ્ી અરૂણ 
મહેશ બાબનુ ેકદલ્ીમા ંMSDE દ્ારા એવોડષા 
એના્યત કરા્યો હતો. આમ રાજકોટ વજલ્ાનો 
પલાન સમગ્ર દેશના વવવવધ વજલ્ાઓ પૈકી 
પ્રથમ સથાન ેરાષ્ટ્રી્યકક્ાએ પસદંગી પામ્યો છે.

કદલહી ખાતેથી મહાનુભાવોના હસત ે
એવોડષા ફોર એકસલન્સ સવીકા્યા ષા બાદ 

કલેકટરશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રી્ય કક્ાએ 
રાજકોટ વજલ્ાના પલાવનંગની પ્રથમ સથાને 
પસંદગી કરવામાં આવતાં સમગ્ર રાજકોટ 
વજલ્ા વહીવટીતંત્ તથા સમગ્ર ટીમને 
બહુમાન પ્રાપ્ત થ્યું છે.

આ એવોડષા માટેનો સમગ્ર પલાન મહાતમા 
ગાંધી નેશનલ ફેલોશ્ી વહરલચંદ્ર મારૂ અને 
રાજકોટ ઔદ્ોવગક તાલીમ સંસથાના 
આચા્યષાશ્ી વનપુણ રાવલ, રાજકોટ વજલ્ાના 
પૂવષા કલેકટર શ્ી રેમ્યા મોહન અને હાલના 
કલેકટર શ્ી અરૂણ મહેશ બાબુનાં માગષાદશષાન 
હેઠળ તૈ્યાર કરવામાં આવ્યો હતો. •

ગાૌરિ

પાટણ વજલ્ાને સટટીદફકેટ ઑફ એકસલનસ એનાર્ત
નવી કદલહીના ડૉ. આંબેડકર ઈન્ટરનેશનલ સેન્ટર ખાતે ્યોજા્યેલા 

સમારોહમાં કેન્દ્ર સરકારના વમવનસટ્ી ઑફ સસકલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ 
એન્ટરપ્રેન્્યોરવશપ દ્ારા પાટણ વજલ્ાને સટથીકફકેટ ઑફ એકસલન્સ 
એના્યત કરવામાં આવ્યું છે. વજલ્ામાં કૌશલ્યવધષાન માટે કરવામાં 
આવી રહેલી આ્યોજનબદ્ધ કામગીરીના ફલસવરૂપ દેશભરના ૪૬૭ 
પ્રવતસપધથીઓમાંથી પાટણ વજલ્ાની પસંદગી કરવામાં આવી છે.

ગુજરાતના પનોતાપુત્ ્યશસવી વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
સસકલ ઈસન્ડ્યા જેવા કા્યષાક્રમો દ્ારા ્યુવાનોના કૌશલ્યવધષાન પર ભાર 
મૂક્યો છે ત્યારે પાટણ વજલ્ામાં કૌશલ્યવધષાન દ્ારા મહત્મ રોજગારી 
ઉપલબધ બને તે માટે વજલ્ા કલેકટરશ્ીના માગષાદશષાન હેઠળ કડસટ્ીકટ 
સસકલ ડેવલપમેન્ટ ઑકફસર અને ઔદ્ોવગક 
તાલીમ સંસથાના નોડલ ઑકફસર સુશ્ી 
મ્યુરીબેન પ્રજાપવત, કડસટ્ીકટ સસકલ કમ્યુવનટી, 
એમ.જી.એન.એફ. ફેલો અન ેજી.એસ.ડી.એમ.ની 
ટીમ દ્ારા તૈ્યાર કરવામાં આવેલા સસકલ 
ડેવલપમેન્ટ પલાન અને તેના અમલીકરણની 

કામગીરીની કેન્દ્ર સરકારે નોંધ લીધી છે.
આ ઉપલસબધ મામલે વજલ્ા કલેકટરશ્ી સુપ્રીત વસંઘ ગુલાટીએ 

જણાવ્યું કે, પાટણ વજલ્ાને ભારત સરકાર દ્ારા વજલ્ા કૌશલ્ય વવકાસ 
્યોજનામાં મળેલા સન્માન બદલ આનંદની લાગણી અનુભવું છું. 
વજલ્ાના વહીવટી તંત્ દ્ારા કરવામાં આવેલા સુચારૂ આ્યોજન અને 
કૌશલ્ય વવકાસ ્યોજનાના છેવાડાના લોકો સુધી પહોંચાડવાના પ્ર્યત્નો 
થકી આ બહુમાન પ્રાપ્ત થ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્ી પણ ્યુવાનોના કૌશલ્ય 
વવકાસ માટે સતત માગષાદશષાન આપી રહ્ા છે. ત્યારે આ એવોડષા માટે 
વજલ્ા વહીવટી તંત્ને અવભનંદન આપું છું. સંકલપ ્યોજના અંતગષાત 

વજલ્ા કૌશલ્ય વવકાસ આ્યોજનના બીજા રાઉન્ડ 
હેઠળ વષષા ૨૦૨૦માં દેશભરમાંથી નોવમનેશન 
મંગાવવામાં આવ્યા હતા. ચાલુ વષચે જાન્્યુઆરી 
માસમાં દેશના ટૉપ ૩૦ વજલ્ાઓને તેમણે 
કરેલા આ્યોજનની સફળ અમલવારી અંગે 
પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરવા આમંવત્ત કરા્યા હતા.•

૧૬ જૂન, ૨૦૨૨ 31økwshkík



‘સમ્ાટ પૃથિીરાજ ચૌહાણ’ કરમકુ્ત 
મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ભારતભૂવમના 

વીર સમ્ાટ પૃરવીરાજ ચૌહાણની શૌ્યષાગાથા રજૂ કરી 
દેશના સાહસપૂણષા ઇવતહાસને ઉજાગર કરતી વહન્દી 
કફલમ ‘સમ્ાટ પૃરવીરાજ’ને ગુજરાતમાં કરમુવતિ 
આપવાનો વનણષા્ય ક્યપો છે. •

મહાનગરો-નગરોના આઉટગ્રોથ 
વિસતારના વિકાસ માટે રૂ. પ૮૭ કરોડ
રાજ્યના મહાનગરો અન ેનગરોના આઉટગ્રોથ વવસતારોમાં 

વવકાસના વવવવધ કામોને તથા નાગકરક સુખાકારીના 
આતંરમાળખાકી્ય કામોન ે વગે આપવા સવવણષામ જ્યતંી 
મખુ્યમતં્ી શહેરી વવકાસ ્યોજના અન્વ્ય ેઆઉટગ્રોથ વવસતાર 
વવકાસકામો માટે રાજ્ય સરકારે અત્યાર સધુીમા ંપ૮૭.પ૦ 
કરોડ રૂવપ્યા ફાળવ્યા છે. મખુ્યમતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલે 
આ સદંભષામાં વડોદરા મહાનગરપાવલકાના આઉટગ્રોથ વવસતારનાં 
કામો માટે રૂ. રપ.૭૭ કરોડની દરખાસતન ેસદૈ્ધાંવતક મંજરૂી આપી છે. 
વડોદરા મહાનગરના આઉટગ્રોથ વવસતારોમા ંડ્નેજે, રસતા, સટ્ીટલાઇટ 
અન ેપાણીની સવુવધાના મળીને કુલ-૬૬ જેટલા ંકામો આ ગ્રાન્ટમાથંી 
હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે સવવણષામ જ્ંયતી મખુ્યમતં્ી શહેરી વવકાસ ્યોજનામાં 
આઉટગ્રોથ વવસતાર માટેની જે ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવ ેછે, તેમાં ર૦૧૬-
૧૭થી અત્યાર સધુીમા ંરાજ્યની મહાનગરપાવલકાઓ માટે રૂ. ૪૯૯.૯ર 
કરોડ તેમજ નગરપાવલકાઓ માટે રૂ. ૮૭.પ૮ કરોડ જટેલી માતબર 
રકમ ફાળવવામા ંઆવી છે. આઉટગ્રોથ વવસતારમા ંપાણી, ડે્નજે, રસતા, 
સટ્ીટલાઇટ, આંતરમાળખાકી્ય સવુવધા સવહતનાં વવવવધ ૩૪૧ કામો 
મહાનગરપાવલકા આઉટગ્રોથ વવસતારમાં તેમજ ૭૭પ કામો નગરપાવલકા 
વવસતારમા ંમળી સમગ્રત્યા ૧૧૧૬ કામો મજંરૂ કરવામા ંઆવલેા ંછે. 
•

અમિાિાિ અને િડોિરા મહાનગરોની 
કુલ ૬ ટાઉન પલાવનંગ સકકીમને મંજૂરી

મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આ્યોજનબદ્ધ શહેરી 
વવકાસની કદશામાં વધુ એક સતુત્ય વનણષા્ય ક્યપો છે. શહેરી 
વવકાસને વધુ વેગવંતો બનાવવાના હેતુથી અમદાવાદ 
અને વડોદરાની ક ુલ ૬ ટાઉન પલાવનંગ સકીમને 
મુખ્યંત્ીશ્ીએ મંજૂરી આપી છે. આ સકીમને મંજૂરી 

મળતાં સંબંવધત વવસતારોમાં આંતરમાળખાકી્ય સવલતો 
અને રસતાઓના કામનું ઝડપી અમલીકરણ થતાં નાગકરકોને 

વધુ સુવવધા મળતી થશે. મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ૧ 
પ્રીવલમનરી ટાઉન પલાવનંગ સકીમ, ૧ ફાઇનલ સકીમ ઉપરાંત ૪ 
ડ્ાફટ સકીમ મંજૂર કરી છે. પ્રીવલમનરી સકીમમાં અમદાવાદ 
મ્યુવનવસપલ કોપપોરેશનની ટી.પી. સકીમ નં ૨૬ (મકરબા) અને 
ફાઇનલ સકીમમાં અમદાવાદ મ્યુવનવસપલ કોપપોરેશનની ટી.પી. 
સકીમ નં . ૩૭ (દાણીલીમડા નોથ ષા)નો સમાવેશ થા્ય છ ે. 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ વડોદરાની ચાર ડ્ાફટ ટાઉન પલાવનંગ સકીમને 
મંજૂરી આપી છે. તદઅનુસાર, આ ડ્ાફટ ટી.પી. સકીમમાં વડોદરા 
શહેરી વવકાસ સત્ામંડળની ડ્ાફટ (1) ટી.પી. સકીમ નં. ૨૭/
બી(વબલ) (2) ટી.પી. સકીમ નં. ૨૭/સી(ચાવડ) (3) ટી.પી. 
સકીમ નં. ૨૪/બી (ભા્યલી-ગોકુલપુરા-રા્યપુરા) તથા (4) ટી.પી. 
સકીમ નં. ૪૨(કો્યલી)નો સમાવેશ થા્ય છે.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આ ટાઉન પલાવનંગ સકીમને આપેલી મંજૂરીના 
પકરણામ ેઅમદાવાદ મ્ુયવનવસપલ કોપપોરેશનની એક પ્રીવલવમનરી ટી.પી. 
સકીમ અને વડોદરા શહેરી વવકાસ સત્ામંડળની ૪ ડ્ાફટ ટી.પી. સકીમ 
એમ કુલ પાચં ટી.પી. સકીમ મળીન ેસામાવજક અન ેઆવથષાક રીતે નબળા 
વગષાના લોકોના આવાસ-રહેઠાણ માટે ૫૧.૮૪ હેકટસષા જમીન, 
બાગબગીચા, રમત-ગમતના મેદાન અને ખુલ્ી જગ્યા માટે કુલ 
૬૧.૫૨ હેકટસષા જમીન ઉપરાંત જાહેર સુવવધા માટે ૫૨.૮૯ હેકટસષા 
જમીન સંપ્રાપ્ત થશે. આંતરમાળખાકી્ય સવલતોના ખચષાને પહોંચી 
વળવાના હેતુસર વેચાણ માટે કુલ આશરે ૧૧૧.૯૯ હેકટસષા જમીન 
સંપ્રાપ્ત થશે. આ પાંચ સકીમમાં મળીને અંદાજે કુલ ૪૬,૪૦૦ ઈ.ડબલ્યુ.
એસ. આવાસો બની શકશે. •

ગુજરાતી દફલમ ‘નાવર્કાિેિી’ને 
દફલમ પ્રોતસાહન નીવતનો લાભ
ગુજરાતી ચલવચત્ ‘નાવ્યકાદેવી’ને રાજ્ય 

સરકારની કફલમ પ્રોતસાહન નીવતના મળવાપાત્ થતા 
લાભો આપવાની મખુ્યમંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે 

જાહેરાત કરી છે. ગજુરાતી ચલવચત્ ‘નાવ્યકાદેવી’ન ેરાજ્યમા ંકરમવુતિનો 
લાભ મળવાપાત્ થશ.ે વસનમેાગૃહો દ્ારા આ કફલમ પ્રદવશષાત કરવા બદલ 
ચકૂવા્યલેા કરનુ ંવળતર તમેન ેરાજ્ય સરકાર દ્ારા આપવામા ંઆવશ.ે 
આ કફલમના પ્રદશષાન બદલ જ-ેત ેવસનમેાગૃહ દ્ારા ચકૂવવામા ંઆવતા 
SGSTની પરત ચુકવણી તેમન ેરાજ્ય સરકાર દ્ારા કરવામાં આવશ.ે 
આ માટે વસનમેાધારકે ‘આ કફલમ કરમતુિ છે’ તવેુ ં સપષ્ દશાષાવવાનું 
રહેશ ેતમેજ કફલમના પ્રદશષાન બદલ ચૂકવા્યલેા SGSTના વળતર માટે 
ગાધંીનગર માવહતી વન્યામકની કચરેી ખાત ેવન્યત નમનૂામા ંઆવશ્યક 
પરુાવાઓ રજ ૂકરીન ેક્ઇેમ કરી શકશ.ે અત્ ેવનદદેશ કરવો જરૂરી છે કે, 
આ ચલવચત્ પાટણના ંરાજમાતા નાવ્યકાદેવીના જીવન-કવનના સાહસ, 
શૌ્યષા અન ેમોહમમદ ઘોરીન ે્યદુ્ધમા ંપરાવજત કરવાની શરૂવીરતાની ગાથાને 
રૂપરેી પડદે ઉજાગર કરે છે. એટલુ ંજ નવહ, આપણા સાસંકૃવતક વારસાનાં 
દશષાન અન ેધરોહરન ેજીવતં રાખતી આ કફલમ છે. •

વનણ્યય
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કરિેરા પ્રોતસાહક િળતર ર્ોજના
‘આઝાદી કા અમૃત મહોતસવ પ્રોતસાહક વળતર’ ્યોજનાને 
જૂન અને જુલાઈ એમ વધુ બે મવહના લંબાવવાનો 
મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે વનણષા્ય ક્યપો છે. 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ રાજ્યની નગરપાવલકાઓ દ્ારા 
નગરજનોને પરૂી પાડવામાં આવતી વવવવધ માળખાકી્ય 

સવેાઓના કર-વેરા જમેાં વમલકતવરેો, સામાન્્ય પાણી વરેો, 
ખાસ પાણી વરેો, દીવાબત્ી (લાઇટ) વરેો, ગટર વરેો વગરેે વરેાઓની 
ચુકવણીમા ં નાગકરકોન ે સરળતા અન ેપ્રોતસાહન આપવા આ નવતર 
અવભગમ અપનાવ્યો છે. નાણાકી્ય વષષા ર૦રર-ર૩ની વરેાની રકમ જો 
નાગકરકો તા. ૩૦-૬-ર૦રર સુધીમાં એડવાન્સ ભરપાઈ કરે તો તમેન ે૭ 
ટકા વળતર આપવામા ંઆવશે. આવી વરેાની રકમ મોબાઇલ એપ કે 
ઇ-નગરના ઓનલાઇન પોટષાલ મારફત ેતા. ૩૦ જનૂ-ર૦રર સુધીમાં ભરપાઇ 
કરનારા નાગકરકોન ેવધારાનુ ંપ ટકા વળતર અપાશે. એટલે કે, કડવજટલ 
ટ્ાન્ઝકેશન કરનારા નાગકરકોન ે કુલ ૧૨ ટકા વળતરનો લાભ મળશ.ે 
‘આઝાદી કા અમૃત મહોતસવ પ્રોતસાહક વળતર ્યોજના’નો લાભ નગરોના 
વધુ નાગકરકો લઈ શકે તવેો ઉદાત્ અવભગમ પણ મુખ્યમંત્ીશ્ીએ દાખવ્યો 
છે. તદઅનસુાર, નાણાકી્ય વષષા ર૦રર-ર૩ની વરેાની રકમ તા. ૧ જલુાઈ-
ર૦રરથી તા. ૩૧ જલુાઈ-ર૦રર સધુીમા ંએડવાન્સ ભરપાઈ કરનારા 
નાગકરકોન ેપાંચ ટકા વળતર મળવાપાત્ થશ.ે આ જ સમ્યગાળા દરવમ્યાન 
ઈ-નગર મોબાઇલ એપ કે ઈ-નગરના ઓનલાઇન વસકટઝન પોટષાલ મારફતે 
વેરાની રકમ ભરનારા લોકોને વધ ુપાંચ ટકા વળતર મળવાપાત્ રહેશે. •

મુખર્મંત્ીએ રૂ. ૧૦૯ કરોડનાં 
વિકાસકામોને આપી સૈધધાંવતક મંજૂરી

રાજ્યની બ ેમહાનગરપાવલકાઓ અન ેબ ેનગરપાવલકાઓ મળી ચાર 
શહેરોમા ંસવવણષામ જ્યવંત મખુ્યમતં્ી શહેરી વવકાસ ્યોજના અતંગષાત રૂ. 
૧૦૯.પ૭ કરોડના વવવવધ વવકાસ કામોન ેમખુ્યમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલ ેસદૈ્ધાવંતક મજંરૂી આપી છે. તદઅનસુાર, જામનગર મહાનગરપાવલકામાં 
આંતરમાળખાકી્ય વવકાસ કામો અન્વ્યે રસતા, વબ્જ, શાળા-કોલેજ 
વબલડીંગ અન ેસલમ વવસતારના કુલ ૩૩ કામો માટે રૂ. ૭૧.પ૯ કરોડના 
કામો હાથ ધરવા સદૈ્ધાવંતક મજંરૂી આપી છે. સવવણષામ જ્યવંત મખુ્યમતં્ી 
શહેરી વવકાસ ્યોજનામા ંનગરો-મહાનગરોમા ંજનસખુાકારીના કામો 
ઉપરાતં ખાનગી સોસા્યટી જનભાગીદારી ્યોજના હેઠળના કામો, શહેરી 
સડકના કામો જવેા બહવુવધ વવકાસ કામો હાથ ધરવામા ંઆવ ે છે. 
મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જનૂાગઢ મહાનગરપાવલકામાં મુખ્યમતં્ી 
શહેરી સડક ્યોજનાના ૮ કામો માટે રૂ. ૩.રર કરોડની ગ્રાટં ફાળવવા 
સદૈ્ધાવંતક મજંરૂી આપી છે. તો ભાવનગર વજલ્ાની વશહોર નગરપાવલકામાં 
વશહોરથી વલ્વભપરૂ માગષા પર આવલેા લવેલ ક્રોસીંગ રપ૦/બી ઉપર 
કદ્માગથી્ય રેલવ ેઓવરબ્ીજ બનાવવાના રૂ. ૩૪.૪૦ કરોડના કામોને 
સદૈ્ધાવંતક મજંરૂી આપી છે. આ સાથ,ે મખુ્યમતં્ીશ્ીએ ગાધંીનગર વજલ્ાની 
માણસા નગરપાવલકાન ેપણ સવવણષામ જ્યવંત મખુ્યમતં્ી શહેરી વવકાસ 
્યોજનામાથંી ખાનગી સોસા્યટી જનભાગીદારીથી પવેર બલોક અને સી.સી. 
રોડના ૧૧ કા્યપો માટે કુલ રૂ. ૩૫. ૮૪ લાખ મજંરૂ 
ક્યાષા છે. •

ભાિનગર સવહત ત્ણ નગરોમાં  
પાણીપુરિઠાનાં કામો મંજૂર કરતા CM

મખુ્યમતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલે રાજ્યનાં નગરો-મહાનગરોમાં 
નાગકરકોન ેપીવાનુ ંપાણી પરૂતા પ્રમાણમા ંમળી રહે તેવી પ્રવતબદ્ધતા 
સાથ ેભાવનગર મહાનગરપાવલકા તથા અમરેલી અને માવળ્યા-વમ્યાણા 
નગરપાવલકાઓ માટે કુલ રપ.૭૯ કરોડ રૂવપ્યાના પાણીપરુવઠાનાં વવવવધ 
કામોન ેએક જ કદવસમા ંસૈદ્ધાવંતક મજૂંરીઓ આપી છે. 

મખુ્યમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ સમક્ ભાવનગર મહાનગરપાવલકાની 
રૂ. ૧૪.પ૧ કરોડની જે દરખાસત સવવણષામ જ્યંતી મુખ્યમંત્ી શહેરી 
વવકાસ્યોજના અન્વ્યે ગુજરાત અબષાન ડેવલપમેન્ટ વમશને રજૂ કરી 
હતી તેને તેમણે અનુમવત આપી છે. આ દરખાસત મંજૂર થવાથી 
ભાવનગર મહાનગરપાવલકા દ્ારા પાણીપુરવઠા ્યોજનાની વવતરણ 
વ્યવસથા માટે તમામ ડી.આઇ. પાઇપલાઇન સાથે કામગીરી કરાશે. 
આના પકરણામે ભાવનગર મહાપાવલકામાં ર૦ર૦થી નવા સમાવા્યેલા 
અધવેાડા ગામવવસતારની રપ હજાર જટેલી જનસખં્યાન ેપાણીવવતરણનો 
લાભ મળશે. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આ ઉપરાંત ગુજરાત અબષાન ડેવલપમેન્ટ વમશન 
દ્ારા રજૂ થ્યેલી અમરેલી નગરપાવલકાની પાણીપુરવઠા ્યોજનાનાં 
કામો માટેની ૭.ર૬ કરોડ રૂવપ્યાની દરખાસત અને માવળ્યા-વમ્યાણા 
નગરપાવલકાની ૪.૦ર કરોડ રૂવપ્યાની દરખાસત પણ મંજૂર કરી છે. 
આ બંને નગરપાવલકા વવસતારની આગામી ર૦પરના વષષાની અંદાવજત 
વસવતને ધ્યાનમાં લઈને આ પાણીપુરવઠા ્યોજનાનાં કામોની મંજૂરી 
આપવામાં આવી છે. માવળ્યા-વમ્યાણા નગરપાવલકાને હાલ નમષાદા 
પાઇપલાઇનથી ર.ર૩ એમ.એલ.ડી અને અમરેલીને ર૬ એમ.એલ.ડી 
પાણીપુરવઠાનું વવતરણ કરવામાં આવે છે. 

મખુ્યમંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેઆ બ ેનગરપાવલકાઓ માટે મજંરૂ 
કરેલી સવૂચત ્યોજનાના મખુ્ય ઘટકોમાં વવતરણ વ્યવસથા, કમપાઉન્ડ વોલ, 
કડસસટ્બ્યશુન નટેવક્ક પી.વી.સી, ઊચંી ટાકંી, સપં, પમપ હાઉસ, રાઇવઝંગ 
મઇેન, વીજજોડાણ વગરેે બાબતોના ંકામોનો સમાવેશ થા્ય છે. •

વનણ્યય
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હિે, િાહન અને મોબાઇલચોરીની ફદરર્ાિ ઓનલાઇન
દેશના નાગકરકોને આપવામા ંઆવતી ઓનલાઇન 

સવેામાં વધારો કરવા કેન્દ્ર સરકારના ગૃહ મંત્ાલ્ય 
દ્ારા આપવામા ંઆવેલા e-FIRના અમલીકરણના 
સચૂનન ેધ્યાન ેલઈ ગુજરાત સરકાર દ્ારા વાહનચોરી 

કે મોબાઇલચોરીના કકસસામાં વસકટઝન પોટષાલ 
www.gujhome.gujarat.gov.in અથવા 

વસકટઝન ફસટષા મોબાઇલ એપ મારફતે નાગકરકોના વવશાળ વહતમાં 
e-FIRની સવુવધા આપવાનો જનકલ્યાણલક્ી વનણષા્ય કરવામા ંઆવ્યો 
છે. e-FIRની આ સવુવધા ફતિ તેવા સંજોગોમા ંજ મળેવી શકાશ ેકે 
જમેા ંઆરોપી અજ્ાત હો્ય તથા ઘટના દરવમ્યાન બળનો ઉપ્યોગ ન 
થ્યો હો્ય કે ઈજા ન પહોંચી હો્ય. ચોક્કસ સમ્યમ્યાષાદામાં e-FIRની 
પ્રાથવમક તપાસ પણૂષા ક્યાષા બાદ તમેાં તર્ય જણા્ય તો તવેી ફકર્યાદ 
FIRમા ંરૂપાંતકરત કરવામા ંઆવશ.ે આ સવેા હેઠળ ફકર્યાદીએ વસકટઝન 
પોટષાલ પર રવજસટર કરાવી વાહન કે ફોનચોરી અગેં ફકર્યાદ અગંનેી 
વવગતો ભરી ઓનલાઇન અપલોડ કરવાની રહેશ.ે ઓનલાઇન અરજી 
કરતી વખત ેઆપવામા ંઆવલેી અરજીના વપ્રન્ટઆઉટ પર ફકર્યાદીની 
સહી ક્યાષા બાદ એ અરજીને સકેન કરીને અપલોડ કરવાની રહેશે. 
ફકર્યાદીન ેE-Mail-SMSથી ફકર્યાદ અરજી મળ્યાની જાણ થશ.ે

બનાવસથળની વવગતમા ંફકર્યાદી દ્ારા જ ેપોલીસ સટેશનનુ ંનામ 
લખવામા ંઆવ્યુ ંહો્ય તે પોલીસ સટેશનમા ંe-FIR ફોરવડષા થશ.ે જો 
પોલીસ સટેશનનુ ંનામ ન જણાવ્યુ ંહો્ય તો જ-ેત ેપોલીસ કવમશનર/
પોલીસ અવધક્કની કચેરીએ e-FIR ફોરવડષા થશ ેઅન ેપોલીસ કવમશનર/

પોલીસ અવધક્કની કચરેી સબંવંધત પોલીસ સટેશન ખાત ે તાતકાવલક 
e-FIR મોકલી આપશ.ે પોલીસ સટેશનમા ંફરજ બજાવતા ંઅવધકારી 
ઈ-ગજુકોપના ્ુયઝર આઈ.ડી.થી લોગ-ઇન કરીન ેપોટષાલ વક્કવલસટમા ંતે 
e-FIR જોઈ શકશે અને કોઈ પણ સંજોગોમાં ૨૪ કલાકની 
સમ્યમ્યાષાદામાં પ્રાથવમક તપાસ અથચે પોલીસ સટેશનમાં ફરજ બજાવતાં 
અવધકારી-કમષાચારીન ેમોકલવાની રહેશ.ે જ ેત ેપોલીસ સટેશન ખાત ેફરજ 
બજાવતા તપાસ અવધકારીન ે પ્રાથવમક તપાસ સોંપાશ ે ત્યારે તપાસ 
અવધકારી અન ેસાથોસાથ ફકર્યાદીન ેતપાસ અવધકારી Assign થવા 
અગં ેE-Mail અથવા SMSથી જાણ કરવામા ંઆવશ.ે

તપાસ અવધકારીન ેઆ પ્રકારની e-FIR મળતા ં સૌપ્રથમ આ 
e-FIRનો જરૂરી અભ્યાસ કરશ ેઅન ેઅપલોડ થ્યાના ૪૮ કલાકમાં 
કા્યષાવાહી પણૂષા કરીન ેઆ અંગનેો પ્રાથવમક તપાસ અહેવાલ થાણા ઇન્ચાજષાને 
મોકલી આપશ.ે ત્યારબાદ થાણા અવધકારી આ અહેવાલ મળ્યાના ૨૪ 
કલાકની સમ્યમ્યાષાદામા ંe-FIRનો ્યોગ્ય વનકાલ કરશ.ે આમ e-FIR 
સદંભચે પાચં કદવસમા ંઆખરી વનણષા્ય અગંનેી કા્યષાવાહી કરવામા ંનહીં આવે 
તો e-FIRન ેઈ-ગજુકોપ દ્ારા FIRનો ધોરણસરનો રવનગં નંબર 
આપોઆપ ફાળવવામા ંઆવશ ેઅન ેથાણા અવધકારીએ તનેી પર અન્્ય 
સામાન્્ય FIRની જમે જ આગળની કા્યષાવાહી હાથ ધરવાની રહેશ.ે આ 
ઉપરાતં e-FIR અગં ે ૧૨૦ કલાકની સમ્યમ્યાષાદામા ં ધોરણસરની 
કા્યષાવાહી ન કરવા બદલ પોલીસ કવમશનર-ના્યબ પોલીસ કવમશનર-
પોલીસ અવધક્ક કે પોલીસ સટેશનના સબવંધત અવધકારીની જવાબદારી 
નક્કી કરીન ેતઓે વવરુદ્ધ વશક્ાતમક કા્યષાવાહી કરવામા ંઆવશ.ે •

ખરીફ પાકના લઘુત્તમ ટેકાના ભાિમાં િધારો 
ગજુરાતના ખડેતૂો દ્ારા ખરીફ ઋત ુ૨૦૨૨-૨૩ના 

મુખ્ય ૧૪ પાકોની ટેકાના ભાવે જે ખરીદી કરવામાં 
આવે છે તેના ભાવો માટે ખેડૂતો દ્બારા વારંવાર 
ગુજરાત સરકાર તથા ભારત સરકારમાં પોતાની 

લાગણીઓ વ્યતિ કરતા હતા, જેના ભાગરૂપે 
ગુજરાતના પનોતાપુત્ તથા દેશના ્યશસવી વડાપ્રધાન 

શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્ારા વષષા ૨૦૨૨-૨૩ના ખરીફ પાકના 
ટેકાના ભાવ ખરીફ ઋતુની શરૂઆત પહેલાં સમ્યસર જાહેર કરવામાં 
આવ્યા છે.

રાજ્યના ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે ભારત સરકાર દ્ારા 
ટેકાના ભાવમાં કરવામાં આવેલા વધારા અને તેની સમ્યસર જાહેરાત 
કરવા માટે રાજ્યના કૃવષમંત્ી શ્ી રાઘવજીભાઈ પટેલે ભારતના 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો રાજ્યના ખડૂેતો વતી આભાર વ્યતિ 
ક્યપો છે.

આ અંગે મંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, ખરીફના ૧૪ પાકોમાં ટેકાના 

ભાવે ખરીદી માટે ખેડૂતોના વહતમાં લઘુત્મ વધારો કરવામાં આવ્યો 
છે, જેમાં પાક ઉછેરનારાઓને તેમજ ઊપજ પર વળતરક્મ ભાવો મળે 
તેની ખાતરી કરી શકા્ય અને પાકના વાવેતરને સુવનવચિત કરવામાં 
માટે ટેકાના ભાવ જ ેત ેપાકના ખતેી ખચષાના ઓછામા ંઓછા ૫૦ ટકાથી 
૮૫ ટકા સુધીનો નફો મળે તે પ્રમાણે નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. 

રાજ્યના ખેડૂતોની આવક બમણી થા્ય તે માટે જુદા જુદા પાકમાં 
ગત વષષા કરતા પ્રવત વક્ન્ટલ રૂવપ્યા ૯૨થી ૫૨૩ સુધીનો વધારો 
કરવામાં આવ્યો છે.

મંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુું હતું કે, રાજ્યના મુખ્ય પાક મગફળીમાં પ્રવત 
વક્ન્ટલ રૂવપ્યા ૩૦૦નો વધારો કરી ટેકાનો ભાવ રૂ. ૫,૮૫૦, તુવેર 
પાકમાં રૂ. ૩૦૦નો વધારો કરી ટેકાનો ભાવ રૂ. ૬,૬૦૦, મગ પાકમાં 
રૂ. ૪૮૦નો વધારો કરી ટેકાનો ભાવ ૭,૭૫૫, તલ પાકમાં રૂ. ૫૨૩નો 
વધારો કરી ટેકાનો ભાવ રૂ. ૭,૮૩૦, અડદ પાકમાં રૂ. ૩૦૦નો વધારો 
કરી ટેકાનો ભાવ રૂ. ૬,૬૦૦, કપાસ પાકમાં રૂ. ૩૫૫નો વધારો કરી 
રૂ. ૬,૩૮૦ ટેકના ભાવ જાહેર ક્યાષા છે તેમ તેમણે ઉમે્યુું છે. •
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વનણ્યય

વિદ્ાથટીઓને ઐવતહાવસક-સાંસકકૃવતક સથળોનું જ્ાન અપાશે 
રાજ્યના બાળકો વશક્ણની સાથ ેસાથ ેસાસંકૃવતક ધરોહર સમાન કલા 

વારસાથી પકરવચત થા્ય ત ેમાટે રાજ્ય સરકારે રાજ્યની સરકારી શાળાના 
બાળકોન ેવશક્ણની સાથ ેસાથ ેઐવતહાવસક અન ેસાંસકૃવતક સથળોનુ ંજ્ાન 
આપવાનો મહતવપણૂષા વનણષા્ય ક્યપો છે. રાજ્ય સરકારના આ વનણષા્ય અગેં 
માવહતી આપતા વશક્ણ મતં્ી શ્ી વજતને્દ્રભાઈ વાઘાણીએ જણાવ્ુય કે, 
મખુ્યમંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલના માગષાદશષાન હેઠળ બાળકોન ેવશક્ણની 
સાથ ેસાથ ેરાજ્યના કલા વારસાથી પકરવચત કરવા અન ેઐવતહાવસક 
ધરોહર સમાન આ વારસાનુ ંઆવનારી પઢેીમા ંજતન થા્ય તવેા આશ્યથી 

આ મહતવનો વનણષા્ય કરા્યો છે. રાજ્યભરની સરકારી 
શાળાઓમા ંઅપાતા ંદરૂવતથી વશક્ણ કા્યષાક્રમ અતંગષાત 

રાજ્યની અતંકર્યાળ વવસતારની સરકારી પ્રાથવમક શાળાના બાળકોને 
એકસપોઝર વવવઝટના ભાગરૂપ ેગજુરાતના ઐતહાવસક તથા સાસંકૃવતક 
સથળોનો પ્રવાસ કરાવાશ.ે આઝાદીના અમૃત મહોતસવની ઉજવણીના 
ભાગરૂપ ેવડનગરના ભવ્ય ઐવતહાવસક તથા સાસંકૃવતક વારસાનો બહોળો 
પ્રચાર અન ેપ્રસાર કરવામા ંઆવશે. દેશના વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીના જન્મ સથળ એવા વડનગરના ઐવતહાવસક સમારકો જવેા કે કીવતષા 
તોરણ, તાનારીરી સમારક, હાટકશે્ર મંકદર, શવમષાષ્ા તળાવ તથા 
સતલાસણાનુ ંતારંગાહીલ, મોઢેરાનુ ંસ્ુયષામકંદર, વસધધપુરનુ ંવબદં ુસરોવર, 
પાટણની રાણકીવાવ જવેા સથાપત્યોની માવહતી બાળકોન ેઆપવામાં 
આવશ ેતમે તમેણે ઉમ્ેયુું હતુ.ં •

ખાનગી શાળાના વિદ્ાથટીઓના વહતમાં મહતિપૂણધા વનણધાર્
ર ાજ્યન ી  વબન 

અનુદ ા વનત ખાનગી 
શાળાઓમા ંઅભ્યાસ કરતા 

વવદ્ાથથીઓ અન ે તમેના વાલીઓના વહતમાં 
વશક્ણ વવભાગ દ્ારા મહતવપણૂષા વનણષા્ય લવેામા 
આવ્યા છે. જ ેઅગં ેવશક્ણ મતં્ી શ્ી વજતને્દ્રભાઇ 
વાઘાણીએ જણાવ્ય ુકે, રાજ્યના મખુ્યમતં્ી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલના માગષાદશષાન હેઠળ વશક્ણ 
વવભાગ દ્ારા વવદ્ાથથીઓ તમેજ વાલીઓના 
વહતમા ંવબન અનદુાવનત ખાનગી શાળા સામે 
કડક વલણ અપનાવી દંડની્ય કા્યષાવાવહથી લઇને 

શાળા કે સસંથાની માન્્યતા રદ કરવા સધુીની 
જોગવાઇઓ કરવામાં આવી છ.ે વશક્ણ 
મતં્ીશ્ીએ ઉમ્ુેયષા કે, વવદ્ાથથીઓન ેગણવશે/બુટ, 
પસુતકો, સાવહત્યો અન ેસટેશનરી ચોક્કસ દકુાન 
કે સસંથામાથંી જ ખરીદવા દબાણ કરતી શાળાઓ 
સામ ે દંડની્ય કા્યષાવાહીની જોગવાઈ કરવામાં 
આવશ.ે એટલ ુજ નવહ, અવન્યવમતતા આચરતી 
ખાનગી શાળાઓ સામ ેપહેલી વખતમા ંરૂ. ૧૦ 
હજાર અન ેત્યારબાદના અવન્યવમતતાના દરેક 
કકસસામા ં રૂ. ૨૫ હજાર દંડ કરવાની વશક્ણ 
વવભાગ દ્ારા જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. તે 

ઉપરાતં પાચં કે તથેી વધ ુવખત અવન્યવમતતા 
આચરે તો તવેા કકસસામા ંશાળા/સસંથાની માન્્યતા 
રદ કરવાની કા્યષાવાહી પણ હાથ ધરવામાં 
આવશ.ે  વવદ્ાથથીઓન ેકોઈ ચોક્કસ સસંથા કે 
એજન્સી પાસથેી કે ચોક્કસ માકાષા કે કંપની પાસથેી 
ખરીદી કરવા માટે આગ્રહ રાખી શકાશે નહીં કે 
ફરજ પાડી શકાશ ેનહીં. અગાઉ કરવામા ંઆવલેી 
જોગવાઈઓનુ ંચસુતપણે પાલન થા્ય ત ેમાટેની 
તકેદારી રાખી, તમામ વજલ્ા વશક્ણાવધકારીઓને 
અગંત રસ લઈ વન્યમોનસુાર કા્યષાવાહી હાથ 
ધરવા આદેશો આપી દેવામાં આવ્યા છે. •

સરકારી શાળાઓના વશક્કોને વજલ્ા-આંતદરક ફેરબિલીનો લાભ અપાર્ો
રાજ્યની સરકારી માધ્યવમક અને ઉચ્તર માધ્યવમક શાળાઓમાં 

ફરજ બજાવતા ૫૪૭ મદદનીશ વશક્કો-વશક્ણ સહા્યકોને વશક્ણ 
મંત્ી શ્ી વજતેન્દ્રભાઇ વાઘાણીના સતત માગષાદશષાનમાં સંપૂણષા પારદશષાક 
પદ્ધવતથી વવવવધ ત્ણ બદલી કેમપમાં વજલ્ા ફેરબદલી અને આંતકરક 
ફેરબદલીના લાભ આપવામાં આવ્યા છે. જે અંતગષાત ગુજરાતની 
શાળાઓની કચેરીના કવમશનરશ્ી શાવલની દુહાનના હસતે સથળ પર 
જ વશક્કોને બદલીના ઓડષાર આપવામાં આવ્યા હતા.  

આ અગાઉ મદદનીશ વશક્ણ વનરીક્ક માટે રાજ્ય કક્ાના બદલી 
કેમપનુ ંગાંધીનગર ખાત ેઆ્યોજન કરવામા ંઆવ્યુ.ં જેમા ં૨૭ જગ્યાઓ 
ભરવામાં આવી છે.  રાજ્યના કુલ મહેકમ ૨૧૦માંથી ૨૦૭ જગ્યાનો 
હાલના તબક્કે ભરા્યેલી છે, જે સમગ્ર વશક્ણ વવભાગ માટે ગૌરવની 
વાત છે. અગાઉ ્યોજા્યેલા આંતકરક ફે૨બદલી કેમપમાં જેમાં ઉચ્તર 
માધ્યવમક વવભાગમાં ૧૩૧ ઉમેદવારોએ, જ્યારે માધ્યવમક વવભાગમાં 
૨૩૮ ઉમેદવારોએ વજલ્ા આંતકરક ફેરબદલીનો લાભ લીધો હતો.

વધુમાં અમદાવાદમાં ્યોજા્યેલા ઉચ્તર માધ્યવમક શાળાઓના 

વશક્કો માટે રાજ્ય કક્ાના વજલ્ા ફેરબદલી કેમપમાં વવવવધ ૧૬ 
વવષ્યોની ખાલી જગ્યાઓ ઉપર કુલ ૨૦૩ ઉમવેારોએ સથળ પસદંગીથી 
વજલ્ા ફેરબદલીનો લાભ લીધો હતો. જ્યારે માધ્યવમક વવભાગના 
વવવવધ સાત વવષ્યોની ખાલી જગ્યાઓ ઉપર કુલ ૩૧૭ વશક્કોએ 
વજલ્ા ફેરબદલી કેમપનો લાભ લીધો હતો. આ વષચે વેકેશનના 
સમ્યગાળામાં જ વજલ્ા ફેરબદલી કેમપ ્યોજાતા, નવા સત્થી 
શાળાઓમાં વશક્કો અવત ઉતસાહથી વધુ સારું કામ કરી શકશે. રાજ્ય 
કક્ાના આ કેમપમાં વવધવા, કદવ્યાંગ, સ૨કારી વશક્ક દંપવત, સ૨કારી 
દંપવત, તબીબી કારણસર, ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ અને બોડષા-કોપપોરેશન-
વનગમમાં ફરજ બજાવતાં દંપવતને પણ આ કેમપમાં અગ્રતાનો લાભ 
આપવામાં આવ્યો. જેમાં વજલ્ા ફેરબદલી સવીકારનાર ઉમેદવારોને 
કેમપના કદવસ ેઅન ેકેમપના સથળે જ ફેરબદલીના આદેશ સપુરત કરવામાં 
આવ્યા હતાં. વશક્કોની વજલા ફેરબદલી માટેની તમામ અરજીઓ 
વસવન્યોકરટી મુજબ ગોઠવી સંપૂણષા પારદશષાક રીતે સમગ્ર કેમપનું સુચારુ 
અને  સફળ આ્યોજન કરવામાં આવ્યું હતું. •
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વનણ્યય

પાચં િરધામા ંચાર લાખ નિા વિદ્ાથટીઓનો સરકારી શાળામા ંપ્રિશે
ર ા જ ્ય ન ી  સ ર ક ા ર ી 

શાળાઓમાં આપવામાં આવી 
રહેલા ગુણવત્ા્ુયતિ વશક્ણને પકરણામે  
છલે્ા ૫ વષષામાં ૪ લાખ જેટલા નવા 
વવદ્ાથથીઓએ રાજ્યની સરકારી શાળામાં 
પ્રવેશ મેળવ્યો છે. ગત વષચે રાજ્યના ૧ લાખ 
વવદ્ાથથીઓએ સરકારી શાળામાં પ્રવેશ 
મેળવ્યો છે જે ખૂબ જ ગૌરવની બાબત છે. 
આ માવહતી વશક્ણ મંત્ી શ્ી વજતેન્દ્રભાઈ 
વાઘાણીએ ગ્રીષમોતસવના સમાપન પ્રસંગે 
આપી હતી. વશક્ણ વવભાગે વવદ્ાથથીઓ 
અને વાલીઓ માટે ફી્યરલેસ એકઝામનો 
માહોલ ઉભો ક્યપો હોવાનું જણાવી મંત્ીશ્ીએ 
બોડષાની પરીક્ામાં અસફળ વવદ્ાથથીઓને 
વનરાશ ન થઈ વધુ એક પ્ર્યાસ સાથે બેસટ 
પરફોમષાન્સ આપવા અનુરોધ ક્યપો હતો.

GIET અને GCERTના સં્ુયતિ 
ઉપક્રમ ેઅમદાવાદમા ંઆ્યોવજત ગ્રીષમોતસવના 
સમાપન પ્રસંગ ેવશક્ણ મતં્ીશ્ીએ જણાવ્યુ ંહતંુ 
કે, વશક્ણ વવભાગના અનોખા પ્ર્યોગ સવરૂપે 
સૌપ્રથમ વખત ગુજરાતમાં ગ્રીષમોતસવની 
શરૂઆત થઈ. સરકારી શાળાના બાળકો માટે 
વકેેશન સમ્યગાળા દરવમ્યાન શ્ીમદ્ ભાગવત, 

વવજ્ાન, ગવણત, કળા-કૌશલ્ય, સગંીત, કોકડંગ, 
મનોરંજન, વાતાષા અન ે દેશી રમતો સવહતના 
વવષ્યોના કા્ય ષાક્રમો ઓનલાઇન અને 
ઓફલાઇન ્યોજા્યા, જેમા ંઅદંાજ ે૬.૫ લાખ 
બાળકોનુ ંરવજસટ્શેન થ્યુ ંહતંુ.

મંત્ીશ્ીએ ઉમે્ુય ું કે, આ કા્યષાક્રમમાં 
રાજ્યના તમામ તાલુકાનું પ્રવતવનવધતવ જોવા 
મળ્યું છે અને તેમાં પણ સરકારી શાળાના 
બાળકો પર વવશેષ ધ્યાન આપવામાં આવ્યુ ં
છ ે. આ એવા ગરીબ અને આકદવાસી 
વવસતારના વવદ્ાથથીઓ છ ે.  આ રીતે 
કદવાળીના વેકેશનમાં શરદોતસવનું પણ 
આ્યોજન કરવામાં આવશે. તેમણે ઉમે્યુું કે, 
NCERT દ્ારા કરા્યેલા નેશનલ એવચવમેન્ટ 
સરવેમાં ગુજરાતની સરકારી શાળાઓ ધોરણ 
૩ થી ૮ના વવવવધ વવષ્યોમાં ઉતકૃષ્ દેખાવ 
સાથે દેશભરમાં ટોચ પર રહી છે. રાષ્ટ્રના 
સરેરાશ દેખાવ કરતા પણ રાજ્યનો દેખાવ 
સારો રહ્ો છે. 

મંત્ીશ્ીએ વધુમાં જણાવ્ુયં કે, છેલ્ા ૪ 
વષષામાં વવવવધ ઉતસવો અને કા્યષાક્રમો થકી 
વશક્ણના સતરમાં ખૂબ સુધારો આવ્યો છે. 
છેલ્ા ૫ વષષામાં ૪ લાખ જેટલા નવા 

વવદ્ાથથીઓ સરકારી શાળામાં દાખલ થ્યા છે 
જે વવક્રમજનક આંકડો છે. ગત વષચે ૧ લાખ 
વવદ્ાથથીઓએ સરકારી શાળામાં એડવમશન 
લીધું છે. કોરોનાકાળમાં પણ વવદ્ાથથી પર 
અભ્યાસક્રમનો ભાર ન રહે ત ેપ્રમાણ ેવ્યવસથા 
ગોઠવાઈ હતી. ૨૫ ટકા વસલેબસ કાપવાની 
વ ાતને  વનષણાંત ો  સાથે  વવમશ ષા  કર ી 
વવદ્ાથથીઓના વહતમાં નકારી અને વધુ 
સવાલ, ઓછા જવાબની પદ્ધવત પ્રમાણે 
પરીક્ા લેવાઈ હતી. વવદ્ાથથીઓ અને 
વાલીઓ માટે ફી્યરલેસ એકઝામનો માહોલ 
વશક્ણ વવભાગે ઉભો ક્યપો.

મતં્ીશ્ીએ વધમુા ંકહ્ ંકે, બોડષાની પરીક્ામા ં
પણ વવદ્ાથથીઓ-વાલીઓ અન ેવશક્કો સવહત 
વશક્ણ વવભાગની મહેનત રંગ લાવી છ.ે 
રાજ્યના ૯૫૮ કેન્દ્રોમાં ૪.૭૨ લાખથી વધુ 
વવદ્ાથથીઓએ આપેલી S.S.C પરીક્ાનું 
૬૨.૧૮ ટકા પકરણામ જાહેર થ્યું છે. જે 
વવદ્ાથથીઓ સફળ થ્યા છે તેમને અવભનંદન 
આપી, જે વવદ્ાથથીઓ સફળ નથી થ્યા તેઓ 
વનરાશ ન થઈ વધુ એક પ્ર્યાસ સાથે બેસટ 
પરફોમષાન્સ આપવા કહ્ં હતું. •

ધો.૯થી ૧૨માં પ્રાકકૃવતક ખેતીનો અભર્ાસરિમ
વવદ્ાથથીઓન ેશાળાકી્ય અભ્યાસક્રમ દ્ારા પ્રાકૃવતક ખતેી અંગે માવહતી 

અન ેમાગષાદશષાન મળી રહે ત ે હેતથુી રાજ્ય સરકાર દ્ારા ધોરણ-૯ ના 
સામાવજક વવજ્ાન વવષ્યના અભ્યાસક્રમમા ંપ્રાકૃવતક ખેતીના પ્રકરણનો 
સમાવશે કરવાનો મહતવનો વનણષા્ય કરવામા ંલવેામા ંઆવ્યો છે. ત્યારબાદ 
ક્રમશઃ ધોરણ-૧૦, ધોરણ-૧૧ અન ેધોરણ-૧રના અભ્યાસક્રમમા ંપણ 
પ્રાકૃવતક ખતેીના અભ્યાસક્રમનો સમાવશે કરવામા ંઆવશ.ે વશક્ણ મતં્ી 
શ્ી વજતને્દ્રભાઈ વાઘાણીએ જણાવ્ંુય હતુ ંકે, શકૈ્વણક વષષા-૨૦૨૨-૨૩થી 
ધોરણ-૯મા ંપ્રાકૃવતક ખતેીનો અભ્યાસક્રમમા ંસમાવશે કરવામા ંઆવ્યો છે. 
જનેો અભ્યાસક્રમ વવષ્યના તજજ્ો દ્ારા ત્ૈયાર કરવામા ંઆવ્યો છે. જેથી 
ધોરણ-૯ના બાળકોન ેઆ વષચે જ સામાવજક વવજ્ાનના અભ્યાસક્રમ દ્ારા 
તનેી જાણકારી પ્રાપ્ત થશ.ે હવ ેપછીના વષપોમા ંક્રમશ: આગળના ધોરણોમાં 

પ્રાકૃવતક ખતેીનો અભ્યાસક્રમમાં સમાવશે કરવામાં આવનાર 
છે. પ્રાકૃવતક ખતેીનો સમાવશે અભ્યાસક્રમમાં થવાથી 

વવદ્ાથથીઓન ેપ્રાકૃવતક ખતેી અગં ેવવગતવાર માવહતી, તનેા લાભાલાભ 
તમેજ આ અગંનેી પરૂતી સમજ મળી રહેશ.ે જથેી તેઓ તમેના વાલીઓને 
પણ પ્રાકૃવતક ખતેી અગં ેમાવહતગાર કરશ.ે આ ઉપરાતં ભવવષ્યમા ંત ેપોતે 
પણ પ્રાકૃવતક ખતેી કરીન ેવધારે ઉતપાદન મળેવી શકશ ેતમેજ રાસા્યવણક 
ખાતરો અન ેજતંનુાશક દવાઓનો ઉપ્યોગ પણ નવહવત પ્રમાણમા ંકરશે. 
જનેા કારણ ેઓછા ખચચે મબલખ પાકનુ ંઉતપાદન થઇ શકશ.ે જનેા થકી 
રાજ્યના નાગકરકોન ેગણુવત્ા્યતુિ અનાજ પ્રાપ્ત થશ ેઅન ેતમેનુ ંઆરોગ્ય 
સધુરશ.ે મતં્ીશ્ીએ ઉમ્ેયુું કે, "ભારતી્ય કૃવષનો ઇવતહાસ અન ેપ્રાકૃવતક 
ખતેીનો પકરચ્ય" શીષષાક હેઠળ ઉમેરવામા ંઆવલેા આ પ્રકરણમા ંભારતી્ય 
કૃવષનો ઇવતહાસ ઉપરાતં પ્રાચીન આતમવનભષાર ગ્રામ્ય વ્યવસથા, હકર્યાળી 
ક્રાવંતનો ઉદ્ભભવ અન ેતનેા પકરણામો, પ્રાકૃવતક ખતેી એટલ ેશુ?ં તથા શા 
માટે પ્રાકૃવતક ખતેી શે્ષ્ વવકલપ છે તનેી વવસતૃત સમજ આ પ્રકરણમાં 
આપવામા ંઆવી છે. •
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જન-જનને સરકારની કાર્ધાવનષ્ઠઠાની અનુભૂવત
ગુજરાતના પનોતાપુત્ વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 

નેતૃતવમાં કને્દ્ર સરકાર અને મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના 
નેતૃતવમાં ગુજરાત સરકાર રાજ્યના તમામ નાગકરકોની વચંતા કરી 
રહી છે. સરકારી ્યોજનાઓ હો્ય કે, નોકરીની સવલત કે પછી 
આરોગ્યની વાત, ગુજરાત સરકારે હરહંમેશ નાગકરકોને સવપોત્મ 
સેવા આપવાનો પ્ર્યાસ ક્યપો છે, જેની પ્રતીવત જન-જનને થઈ રહી 
છે. આવી અનુભૂવત મેળવનાર નાગકરકોની વાત તેમના શબદોમાં અતે્ 
પ્રસતુત છે...

કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા અમલી પ્રધાનમંત્ી આવાસ ્યોજના (શહેરી)
નો લાભ મેળવનાર રાજપીપળાના વતની બાલુભાઈ છોટાભાઈ માછી 
જણાવે છે કે, અત્યાર સુધી અમે કાચા ઘરમાં રહેતા હતા. કાચું ઘર 
હોવાથી વરસાદી સીઝનમાં ઘરમાં પાણી ટપકવાનો પ્રશ્ રહેતો. 
બાળકોને રાત્ે કેમ સુવડાવવાં તેની સતત વચંતા થતી. વશ્યાળામાં 
પણ પકરવારને ઠંડીનો સામનો કરવો પડતો હતો. વષષા ૨૦૧૮માં કેન્દ્ર 

સરકારની પ્રધાનમંત્ી આવાસ ્યોજનાનો લાભ મળ્યો. તબક્કાવાર 
થ્ેયલી કામગીરીમાં મને કુલ ૩.૫૦ લાખ રૂવપ્યાની સરકાર તરફથી 
સહા્ય મળી, જેનાથી આજે શહેરમાં પણ અમારું પોતાનું ઘરનંુ ઘર 
બની ગ્ંુય. શહેરમાં અમારું પોતાનું પાક્કું ઘર હશે તેનો અમને સવપે્ન્ય 
ખ્યાલ નહોતો. આજે મારા પકરવારને પાકા ઘરની છત અને દીવાલો 
મળતાં મારાં બાળકોને વશક્ણમાં પણ સહા્યક બની છે. પાકા ઘરમાં 
બેસીને મારાં બાળકો અભ્યાસ કરી શકે છે. 

ભુજના ગણેશનગરમાં રહેતાં પ્રકાશબા સોઢા જણાવે છે કે, એક 
કદવસ હું ઘરે હતી ત્યારે મને અચાનક છાતીના ભાગે દુખાવો થતાં જી. 
કે. જનરલ હોસસપટલમાં આવી. ફરજ પરના ડોકટરે મને જણાવ્યુ કે, 
તમને હૃદ્યની તકલીફ છે અને તમારે ઓપરેશન કરાવવું પડશે. મને 
ડોકટર સાહેબે આ્યુષ્યમાન કાડષા વવશે પૂછ્યું. મારી પાસે કાડષા ન હોવાથી 
ડોકટર સાહેબે મારું આ્યુષ્યમાન કાડષા બનાવી આપ્યું. આ આ્યુષ્યમાન 
કાડષાથી મારું ઓપરેશન મફતમાં થ્યું અને ઘરે જવા માટે પણ ભાડું પણ 

આપવામાં આવ્યું. મારું ઓપરેશન એકદમ સફળતાપૂવષાક એકદમ ફ્ીમાં 
થઈ ગ્યું અને અત્યારે હું એકદમ ખૂબ ખુશી અનુભવું છું. મારી દરેક 
પળે વચંતા કરનાર ગુજરાત સરકારની ખૂબ આભારી છું. 

નવસારીનાં ગોરીબહેન કાપલે જણાવે છે કે, પવતના અવસાન બાદ 
શરૂઆતના કદવસો મારા માટે ખૂબ જ સંઘષષાભ્યાષા રહ્ા હતા. અન્્ય 
લોકોના ઘરે ઘરકામ કરીને મારા પકરવારનું ભરણપોષણ કરી રહી 
છું. એક સમ્ેય પડોશીએ વાત કરી કે, ગુજરાત સરકાર દ્ારા વનરાધાર 
વવધવા મવહલાઓને પેન્શન મળે છે, જેથી મેં ‘ગંગાસવરૂપા આવથષાક 
સહા્ય ્યોજના’નું ફોમષા ભરતા મને સહા્ય મળતી થઈ છે. 

ગોરીબહેન વધુમાં જણાવ્યું કે, રાજ્ય સરકારની આ ્યોજના દ્ારા 
મળતી સહા્યથી ઘરનાં શાકભાજી, દૂધ જેવા ખચાષાઓની ચુકવણી કરુ ં
છું. ઘરના ખચાષાઓ માટે આ સહા્ય મને ટેકાસવરૂપ સાવબત થઈ છે. 

તમેણ ેપોતાના સઘંષષાપણૂષા જીવનન ેમદદરૂપ બનતી ગગંાસવરૂપા આવથષાક 
્યોજના માટે રાજ્ય સરકારનો આભાર માન્્યો હતો. 

છોટાઉદેપુરના વસેડી ગામનાં ઉજ્જ્વલા ્યોજનાનાં લાભાથથી 
મંજુલાબહેન રાઠવા જણાવે છે કે, મને સરકારની ઉજ્જ્વલા ્યોજના 
હેઠળ ગેસની સગડી, વસવલન્ડર સાથેનું ગેસ કનેકશન મળ્યું છે, જેનાથી 
મારી જીવનશૈલીમાં મોટું પકરવતષાન આવ્ુયં છે. આ પહેલાં હું ખેતરેથી 
થાકીને ઘરે આવી રાંધવા માટે કકટકા (લાકડારૂપી ઇંધણ) વીણવા 
જતી અને પછી રાંધતી. ચૂલા પર લાકડાં અને છાણાંથી રાંધતી વેળાએ 
નીકળતો ધુમાડો બહુ જ હેરાન-પરેશાન કરી દેનારો રહેતો. આંખે 
ધૂંધળું દેખાવું, આંખ તેમજ ચામડી પર બળતરા અને ફેફસાંમાં ધુમાડો 
જતાં શ્ાસ લેવામાં તકલીફ સવહત ઘરનાં નાનાં બાળકો અને વૃદ્ધો 
પણ ધુમાડાથી ભારે કનડગત અનુભવતાં હતાં. હું સરકારનો આભાર 
પાડ માનું છું કે, આપણા વડાપ્રધાનશ્ી અને મુખ્યમંત્ીશ્ીના હ્ૈયે મારા 
જેવી વંવચત મવહલાઓનું વહત વસેલું છે. •

(સંકલિ ઃ રદલીપ / જીતે્દ્ર / રાજ / િારૂકઅહેમદ )

એનુભકૂવત
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ર્ોજનાકકીર્ લાભોથી ગરીબોના જીિનમાં આવર્ું પદરિતધાન
શીમલામાં વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 

મોદીની ઉપસસથવતમા ં્યોજા્યલેા ગરીબ કલ્યાણ 
સમંલેનમા ં વડોદરાથી વવદેશ મતં્ી શ્ી એસ. 
જ્યશકંર વચ્યુષાઅલ સહભાગી બન્્યા હતા. તેમણે 
જણાવ્યુ ં હતુ ં કે, કેન્દ્રી્ય ્યોજનાઓના લાભો 
મળતા ગરીબ લોકોના જીવનમાં આમૂલ 
પકરવતષાન આવ્યુ ંછે. પાણી, આરોગ્ય, વીજળી, 
સવચછતા, રોજગારી જવેી પ્રાથવમક સુવવધાઓ 

આપવા માટે વડાપ્રધાનશ્ીએ કેટલીક મહતવની 
્યોજનાઓ અમલમાં મૂકી અને તેનું સુદ્રઢ 
અમલીકરણ કરાવ્યું છે. હવે નવા ભારતનું 
વનમાષાણ થઇ રહ્ં છે. દેશના ગરીબોના 
જીવનધોરણમા ં સધુારો થઇ રહ્ો છે. વવદેશ 
મતં્ીશ્ીએ લાભાથથીઓના પ્રવતભાવ જાણ્યા હતા.

રાજ્યના વશક્ણ મંત્ી શ્ી વજતેન્દ્રભાઇ 
વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાનશ્ી 

ગજુરાતના ંમખુ્યમતં્ી હતા ત્યારે, તમેણ ેગરીબ 
કલ્યાણ મળેા શરૂ ક્યાષા હતા. આ પરંપરા તમેણે 
વડાપ્રધાનશ્ી તરીકે પણ જાળવી રાખી છે. આ 
્યોજનાનો હેતંુ ગરીબો પ્રત્યે સંવેદનશીલ 
રહીને તેમના જીવનધોરણમાં બદલાવ 
લાવવાનો છે.વંવચતોન ેમખુ્યપ્રવાહમા ંલાવવાનું 
કામ સરકાર દ્ારા કરવામાં આવી રહ્ં છે.

કકૃવર િૈજ્ાવનકોને પ્રાકકૃવતક કકૃવરનું માગધાિશધાન
વહમાચલ પ્રદેશના સોલન ખાતેની ડૉ. વા્ય એસ. પરમાર 

હોકટષાકલચર એન્ડ ફોરેસટ્ી ્યુવનવવસષાટી ખાતે ્યોજા્યેલાં 12માં કદ્-
વાવષષાક રાષ્ટ્રી્ય કૃવષ વવજ્ાન કેન્દ્ર સંમેલનમાં દેશભરના કૃવષ વવજ્ાન 
કેન્દ્રો-KVKનાં વૈજ્ાવનકોને પ્રાકૃવતક કૃવષ સંદભચે ગુજરાતના 
રાજ્યપાલ શ્ી આચા્યષા દેવવ્રતે માગષાદશષાન આપ્યુ હતંુ. તેમણે જણાવ્યું 
હતું કે, 60ના દશકમાં ખાદ્ાન્ન ક્ેતે્ દેશને સવાવલંબી બનાવવા ક્ેત્ે 
કૃવષ વૈજ્ાવનકોનું પ્રદાન મહતવપૂણષા રહ્ હતું. હવે પ્રાકૃવતક કૃવષથી 
લોકોના સવાસર્યની રક્ા માટે, ખેતી અને ખેડૂતોની સમૃવદ્ધ માટે 
વૈજ્ાવનકો સંકલપબદ્ધ બને. વૈજ્ાવનકોને પકરવતષાનના પ્રહરી ગણાવી 
તેમણે ગુજરાતમાં બે લાખ ખેડૂતો પ્રાકૃવતક કૃવષ સાથે જોડા્યા હોવાનું 
ઉમે્ુયું હતું.

વિશ્વ સાર્કલ દિિસે અમિાિાિમા ંસાર્ક્ોથોન
વવશ્ સા્યકલ કદવસે અંગદાન એ જ મહાદાનના સંકલપને વેગવંતુ 

બનાવવા અમદાવાદમા ંમતંવ્ય ન્્યઝૂ આ્યોજીત સા્યક્ોથોનનો પ્રારંભ 
મહેસૂલ મંત્ી શ્ી રાજેન્દ્રભાઈ વત્વેદી અને આરોગ્યમંત્ી શ્ી 
ઋવષકેશભાઇ પટેલે કરાવ્યો હતો. મંત્ીશ્ીઓએ સા્યકલ ચલાવીને 
અંગદાનના સંદેશાને જનવ્યાપી બનાવવા માટે અપીલ કરી હતી. 
આરોગ્યમંત્ી શ્ી ઋવષકેશભાઇ પટેલે લોકોને સવાસર્ય માટે સા્યસક્ંગ 
અવતમહત્વનું હોવાનો સંદેશો પણ આપ્યો હતો. સા્યક્ોથોનમાં 
અમદાવાદના મે્યર શ્ી કકકરટભાઇ પરમાર, અમદાવાદ વસવવલ 
મેડીવસટીની વવવવધ હોસસપટલના સુવપ્રટેન્ડન્ટ સહીત ડા્યરેકટર, ડીન 
શ્ીઓ, સમાજસેવક શ્ી કદલીપભાઇ દેશમુખ તથા અમદાવાદ શહેરના 
અગ્રણીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા.
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ખીરી-બાલાચડીમાં ચેકડમે-તળાિોનુ ંખાતમહુતૂધા
જામનગર વજલ્ાના ખીરી અન ેબાલાચડી ગામ ે કૃવષ મંત્ી શ્ી 

રાઘવજીભાઈ પટેલ ેતળાવો અન ેચેકડમેોનુ ં તેમજ ટાકંીનુ ંખાતમહુતૂષા ક્યુું 
હતુ.ં કૃવષમતં્ીશ્ીએ જણાવ્ંુય હતુ ંકે,ખીરી અન ેબાલાચડી ગામ ેવસચંાઇ વવભાગ 
હસતકના ચાર તળાવો, ત્ણ ચકેડેમ અન ેપાણીની ઊચંી ટાકંી વનમાષાણ પામવાથી 
વરસાદી પાણીનો સગં્રહ થતા ંખડેતૂો વસચંાઈ માટે પાણીનો ઉપ્યોગ કરી 
શકશ.ે જ્યારે મતં્ીશ્ીએ જાબંડુા સામવૂહક આરોગ્ય કેન્દ્રમા ંસી.બી.સી. મશીનનું 
લોકાપષાણ ક્ુયું હતુ.ં આ પ્રસંગ ેમતં્ીશ્ીએ જણાવ્યુ ંહતંુ કે, જામનગર વજલ્ાના 
જાબંડુા સામવૂહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાત ેલોહી પરીક્ણનુ ંમશીન આવવાથી 
ગામના દદથીઓન ેઘર આગંણ ેવવનામૂલ્ય ેલોહી પરીક્ણની સવુવધા મળી 
રહેશ.ે તેમજ તાતકાવલક સારવાર પણ થઈ શકશ.ે 

નિી પારડીમા ંસમુલુના આઈસરિકીમ પલાનટનુ ંવિસતૃવતકરણ
સરુતના કામરેજ તાલકુાના નવી પારડીમા ંનાણાં મતં્ી શ્ી કનભુાઈ 

દેસાઈ, સહકાર રાજ્ય મતં્ી શ્ી જગદીશભાઈ પચંાલ તમેજ કૃવષ રાજ્ય 
મતં્ી શ્ી મકેુશભાઈ પટેલની ઉપસસથવતમા ંનવસારીના સાસંદ શ્ી સી.આર.
પાટીલે ‘પ્રાઈમ વમવનસટર વલકં ઇન્સને્ટીવ સકીમ’ હેઠળ રૂ.૧૨૫ કરોડના 
ખચચે સમુુલના આઈસક્રીમ પલાન્ટનુ ંવવસતૃવતકરણ તથા આઈસક્રીમ કોન 
મકેકંગ પલાન્ટનુ ંખાતમહુતૂષા ક્યુું હતુ.ં આ પ્રસગં ેનાણા મતં્ીશ્ીએ જણાવ્યું 
હતુ ં કે, સહકારી સસંથાઓ પર ટેક્નુ ંભારણ દરૂ કરવાના અનકેવવધ 
પગલા ંરાજ્ય સરકારે લીધા ંછે. આ સમારોહમા ંસાસંદશ્ીએ જણાવ્ંુય 
હતુ ંકે, સમુલુ ડરેી સરુત વજલ્ાના પશપુાલકોન ેદધૂની ્યોગ્ય કકંમત પરૂી 
પાડી તમેન ેઆવથષાક સશવતિકરણ કરવાનુ ંઉમદા કા્યષા કરી રહી છે.

કોડીનારમાં‘સિચ્છ ગુજરાત, હદરર્ાળુ ગુજરાત’નો સંકલપ
કોડીનારમા ં‘ઓન્લી વન અથષા’ થીમ સાથ ેવૃક્ારોપણ સવહત પ્યાષાવરણના 

જતન ઉપરાતં કુદરત સાથ ેસતંલુનમા ંજીવન જીવવા સૌન ેઅપીલ કરવામાં 
આવી હતી.વન અન ેપ્યાષાવરણ મતં્ી શ્ી કકરીટવસહં રાણાએ ક્ાઈમટે ચને્જ 
અગં ેસમજ આપતા સૌન ેજણાવ્યુ ંહતુ ંકે, પ્યાષાવરણ પ્રત્ેયની આપણી સૌની 
સવહ્યારી જવાબદારી છે. તમેણે સૌન ે સવચછ ગુજરાત હકર્યાળુ ં ગુજરાત 
બનાવવાનો સકંલપ લવેડાવ્યો હતો. પ્યાષાવરણ જાગૃવત અગં ેકામગીરી બદલ 10 
ગામના સરપચંોન ેપ્રમાણપત્ એના્યત કરા્યા હતા. મતં્ીશ્ી અન ેમહાનભુાવો 
દ્ારા ઓસકસજન રથન ેપ્રસથાન કરાવવા ઉપરાતં વૃક્ારોપણ ક્યુું હતુ.ં

તાપીમાં આઠમાં તબક્કાનો સેિાસેતુ
તાપીના ં ઉચછલ તાલકુાના વમરકોટ ખાત ે સામાજીક ન્્યા્ય અને 

અવધકારીતા મતં્ી શ્ી પ્રકદપભાઈ પરમારના અધ્યક્સથાન ેઆઠમા તબક્કાનો 
સવેાસતે ુકા્યષાક્રમ ્યોજવામા ંઆવ્યો હતો. આ ઉપરાતં વજલ્ામા ંવવવવધ 
સથળોએ સવેાસતેનુા કા્યષાક્રમોનુ ંઆ્યોજન કરવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં આ પ્રસગંે 
મતં્ીશ્ી પ્રકદપભાઈ પરમારે જણાવ્ય ુહતુ ંકે, સરકાર પ્રજાના દ્ારે અવભગમ 
સાથ ેસવેાસતેનુા કા્યષાક્રમોનુ ંઆ્યોજન ક્યુષા છે. વતષામાન સરકાર ગરીબો 
અન ેવવંચતોની વચતંા કરતી સરકાર છે. ગજુરાતની વવકાસગાથામા ંસમગ્ર 
આકદવાસી સમાજનો સમાવશે થા્ય ત ેમાટે સરકાર કકટબદ્ધ છે.
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૩૬૦ સિસહાર્ જૂથોને કેશ રિેડીટ એનાર્ત
ખેડા વજલ્ાના નકડ્યાદમાં રાષ્ટ્રી્ય ગ્રામીણ આજીવવકા વમશન 

્યોજના અન્વ્ય ેસવસહા્ય જથૂોન ેસામવૂહક લોન વવતરણ કા્યષાક્રમમા૩ં૬૦ 
સવસહા્ય જથૂોના ૩૬૬૦ સભ્યોને રૂા.૫૫૦ લાખની રકમની કેશ કે્રડીટ 
એના્યત કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ગ્રામ વવકાસ મંત્ી શ્ી 
અજૂષાનવસંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, ગ્રામ્ય બહેનોના સવપ્નાઓ સખી 
મંડળના માધ્યમથી સાકાર થઇ રહ્યા છે. ગુજરાત સરકાર દ્ારા 
આઝાદીકા અમૃત મહોતસવના ભાગ રૂપે ગુજરાતની તમામ બહેનોને 
આતમવનભષાર કરવાનો ધ્ેય્ય છે. આ પ્રસંગે તેઓએ સખીમંડળની 
બહેનોની પ્રસંશા કરી ગ્રામ્ય જીવનમા ંતેઓના આવથષાક ટેકોન ેમહત્વનો 
ગણાવ્યો હતો.

સુરત ‘આઇકોવનક િીક’ની ઉજિણી
આઝાદીના અમૃત મહોતસવ અંતગષાત સુરતમાં ગૃહ રાજ્ય મંત્ી શ્ી 

હષષાભાઈ સંઘવીએ આઇકોવનક વીકનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. ‘જન 
સમથષા’ પોટષાલએ સરકારી વધરાણ ્યોજનાઓને વલંક કરતું વન-સટોપ 
કડવજટલ પોટષાલ છે જે લાભાથથીઓને વધરાણકતાષાઓ સાથે સીધા જોડે છે. 
જન સમથષાન પોટષાલમાં કેન્દ્ર સરકારની વશક્ણ લોન, કૃવષ ઈન્ફ્ાસટ્કચર 
લોન, આજીવવકા લોન, વબઝનેસ એકટીવી લોન એમ ચાર કેટેગરીમાં 
૧૩ પ્રકારની લોન મળશે.

િડોિરામાં ‘સાંસિ ખેલ સપધાધા’ ર્ોજાઇ
વડોદરાના રમતવીરોન ેતમેજ ખલે, સસંકૃવત અન ેખલેકદલીન ેપ્રોતસાવહત 

કરવાના હેતથુી સાસંદ શ્ીમતી રંજનબહેન ભટ્ દ્ારા ‘સાસંદ ખલે સપધાષા-
૨૦૨૨’નુ ંઆ્યોજન કરવામાં આવ્યુ ંહતુ.ં ગૃહ અન ેરમતગમત રાજ્યમતં્ી 
શ્ી હષષાભાઇ સઘંવીએ સમા સપો્ટસષા કોમપલકે્માં મશાલ પ્રજ્વવલત કરીને 
સપધાષાનો પ્રારંભ ક્યપો હતો. આ પ્રસગં ેશ્ી હષષાભાઇ સઘંવીએ રમતવીરોને 
જીવનમા ંરમતગમત અન ેખલેકદલીનુ ંમહતવ સમજાવી વત્-કદવસી્ય ખલે 
સપધાષા માટે ઉજાષાવાન બનાવતા કહ્ ંહતંુ કે, “આ સપધાષામા ંભાગ લનેાર હજારો 
બાળકોન ેઅવભનદંન આપવા વડોદરા આવ્યો છુ”ં. વડોદરાના ૧૫ હજારથી 
વધારે રમતવીરો પાચં જેટલા સપો્ટસષા કોમપલકે્મા ં૧૩થી વધારે રમતોમાં 
ભાગ લીધો હોવાનુ ંસાસંદ શ્ીમતી રંજનબેન ભટે્ જણાવ્ંુય હતુ.ં

અમિાિાિમાં ચાલો પ્રકકૃવત તરફ પાછા િળીએ ટોક-શો
પ્યાષાવરણી્ય જીવનશૈલી અપનાવવાના મંત્ સાથે પ્યાષાવરણ, 

સવચછતા, જળસંચ્ય અને જળસંરક્ણ માટે સંવાકદતા ઉભી થા્ય તે 
હેતુથી ચાલો પ્રકૃવત તરફ પાછા વળીએ ટોક શૉ ્યોજા્યો હતો. આ 
કા્યષાક્રમમાં વન પ્યાષાવરણ રાજ્યમંત્ી શ્ી જગદીશભાઈ વવશ્કમાષાએ 
જણાવ્યું હતું કે પ્યાષાવરણને લગતા વવવવધ 19 કદવસો ઉજવવામાં 
આવે છે પરંતુ, તેને એક કદવસ પૂરતી સીવમત ન રાખવી જોઈએ. 
સાથે જ તેમણે ભોજનનો બગાડ અટકાવવા ઉપસસથત નાગકરકોને 
અપીલ કરી હતી.
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કૌશલર્ ર્ુવનિવસધાટીના પોટધાલનો પ્રારંભ
્ુયવાનોન ેકૌશલ્ય થકી તાલીમબદ્ધ કરવા ્યવુનવવસષાટીના રોજગારલક્ી 

વ્યવસાવ્યક તાલીમ અન ેવશક્ણની ઓનલાઈન માવહતી મળી શકે એ 
હેતથુી www.kaushalyaskilluniversity.ac.in નામની 
વબેસાઈટ અન ેખાસ એડવમશન પોટષાલ શ્મ અન ેરોજગાર મતં્ી શ્ી 
વબ્જેશભાઈ મરેજાના હસત ેશરુ કરવામા ંઆવ્ંુય હતંુ. સાથેસાથ"ેકૌશલ્ય 
ધ સકીલ  ્ુયવનવવસષાટી"માં વવકટોકર્યા ્યવુનવવસષાટી -મલેબોનષા (ઓસટે્વલ્યા) 
સાથ ેઓનલાઇન એમઓ્ુય થ્યા હતા. અમદાવાદના શીલજ વવસતારમાં 
'કૌશલ્ય ધ ્યવુનવવસષાટી'નુ ંભવન વનમાષાણ પામશ ેતમે જણાવતા મતં્ીશ્ીએ 
ઉમ્ુેયું હતુ ંકે ્યવુન.માં ૯ પ્રકારના કડગ્રી કોસષા અન ે૭૫ જટેલા સટથીફીકેટ 
કોસષામા ંપ્રવશે આપવામા ંઆવશ.ે 

સુરતમાં િ.ગુજરાતનું પ્રથમ 'અમૃત્તમ દરટેલ આઉટલેટ' શરૂ
સમગ્ર રાજ્યના ખેડૂતોની પેદાશોનું પ્રોસેવસંગ, મૂલ્યવધષાન કરી 

વનકાસ દ્ારા ખેડૂતોને વધુ ભાવો મળી રહે તેવા આશ્યથી કરટેલ 
આઉટલેટ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. સુરતની APMCમાં દવક્ણ 
ગુજરાતના પ્રથમ 'APMC અમૃત્મ કરટેલ આઉટલેટ' અને સુમુલ 
પાલષારનું ઉદ્દઘાટન કરતાં કૃવષ રાજ્યમંત્ી શ્ી મુકેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું 
હતું કે, સુરત APMC ્યોગ્ય વહીવટ અને મેનેજમેન્ટના કારણે કૃવષ 
વ્યવસથાપનમાં રાજ્યભરમાં અગ્રેસર રહી છે. લીલા કચરામાંથી ગેસ 
બનાવવાનું કા્યષા પણ સુરત APMC કરી રહી છે જે સરાહની્ય છે.

જામનગરમાં સખી િન સટોપ સેનટરનું ખાતમુહૂતધા
જામનગરમાં સખી વન સટોપ સેન્ટરનું મવહલા અને બાળવવકાસ 

રાજ્ય મંત્ી શ્ી મનીષાબહેન વકીલે ખાતમુહૂતષા ક્યુું હતું. આ સેન્ટર 
રૂ.૫૦ લાખના ખચચે અંદાજે કડસેમબર મવહના સુધીમાં વનમાષાણ પામશે. 
ઉપરાતં તેઓએ વવકાસગૃહ રોડ પાસે આવેલા સખી વન સટોપ સને્ટરની 
મલુાકાત લીધી હતી. ઉપસસથત અવધકારીઓન ેજરૂરી સૂચનો ક્યાષા હતા. 
આ સાથે તેમણે અમદાવાદમાં વવમેન હેલથફેર જીસીસીઆઈ 2022માં 
ઉપસસથત મવહલાઓને આતમવનભષાર બનવા અહ્ાનઆપ્યું હતું. ‘ઉદ્મી 
પોટષાલનું લૉસન્ચંગ કરતી વેળા આ પોટષાલ મવહલાઓના આરોગ્ય અને 
સુખાકારીની વવશેષ કાળજી લેવામાં ઉપ્યોગી બની રહેશે, એવો 
આશાવાદ મંત્ીશ્ીએ વ્યતિ ક્યપો.

કચ્છની આરોગ્ર્ સુવિધામાં િધારો
કચછની આરોગ્ય સવુવધામા ંવધારો થ્યો છે. આકદપરુ ગાધંીધામમાં 

રૂ.૮.૨૨ કરોડના ખચચે નવ વનવમષાત સબ કડસસટ્કટ હોસસપટલ રામબાગનું 
અને જુની હોસસપટલ વબસલડંગનાં વવસતૃવતકરણનું તેમજ ભુજ ખાતે 
નવવનવમષાત માનવસક આરોગ્યની હોસસપટલના વબલડીંગનું લોકપષાણ 
વવધાનસભા અધ્યક્ા શ્ી નીમાબહેન આચા્યષાની ઉપસસથવતમાં આરોગ્ય 
રાજ્યમતં્ી શ્ી વનવમષાબહેન સથુારે ક્ુયું હતુ.ં જ્યારે આ પ્રસગં ેવજલ્ાને 
વસવવલ હોસસપટલ અને મેકડકલ કોલેજ મળે તે માટે અધ્યક્ાશ્ીએ 
રાજ્યમંત્ીશ્ીને અનુરોધ ક્યપો હતો. 
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બનાસકાંઠાના રૂ.૧૬.૮૧ કરોડના ૮૮૪ વિકાસ કામો મંજૂર
બનાસકાંઠાના પાલનપરુમા ંઅન્ન નાગકરક પરુવઠા રાજ્યમતં્ી શ્ી 

ગજને્દ્રવસહં પરમારના અધ્યક્સથાન ેવજલ્ા આ્યોજન મડંળની બઠેક ્યોજાઇ 
હતી. આ બઠેકમા ંવષષા- ૨૦૨૨-૨૩ના બનાસકાઠંા વજલ્ાના ૧૪ પકૈી 
ભાભર અન ેકાંકરેજ વસવા્યના ૧૨ તાલકુા માટે રૂ. ૧૬.૮૧ કરોડના ૮૮૪ 
વવકાસ કામો મંજૂર કરવામા ંઆવ્યા ંહતા.ં વજલ્ાની ૬ નગરપાવલકાઓ દ્ારા 
રૂ.૧.૬૫ કરોડના ૨૯ કામોનુ ંઆ્યોજન રજ ૂકરવામા ંઆવ્યુ ંહત.ુ આ 
બેઠકમાં મતં્ીશ્ીએ જણાવ્ંુય હતુ ંકે, લોકો સધુી વવવવધ ્યોજનાઓનો લાભમળે 
માટે દર વષચે કરોડો રૂવપ્યાની ગ્રાન્ટ ફાળવવામા ંઆવ ેછે. મજંરૂ કરવામાં 
આવલેા વવકાસકામો ગણુવત્ા્યતુિ અન ેસમ્યમ્યાષાદામા ંપણૂષા કરવા તમેણે 
અમલીકરણ અવધકારીઓન ેસૂચના આપી હતી. 

મોરબીમા ંવિવિધ કલર્ાણ ર્ોજનાઓના લાભો અપાર્ા
મોરબીમા ં'આઠ વષષા સવેા સશુાસન અન ેગરીબ કલ્યાણ' કા્યષાક્રમ પશપુાલન 

રાજ્યમતં્ી શ્ી દેવાભાઇ માલમના અધ્યક્સથાન ેતથા શ્મ રાજ્ય મતં્ી શ્ી 
વબ્જશેભાઇ મરેજાની ઉપસસથવતમા ં્યોજા્યો હતો. જનસખુાકારીના સંકલપને 
સરકારની નમે ગણાવતા મતં્ી શ્ી દેવાભાઇ માલમ ેજણાવ્ંુય હતુ ંકે, સમાજ 
કલ્યાણની વવવવધ ્યોજનાઓ દ્ારા છેવાડાના લોકોની દરકાર લેવામા ંઆવી રહી 
છે. સરકારની વવવવધ જનકલ્યાણની ્યોજનાઓનો વચતાર આપી તનેાથી સમાજમાં 
આવલે પકરવતષાન અગં ેવવસતૃત તમેણ ેછણાવટ કરી હતી. આ પ્રસંગ ેમહાનભુવોના 
હસત ેસખીમડંળ, પ્રધાનમતં્ી આવાસ ્યોજના, સવવનવધ ્યોજના, ઉજ્જવલા, 
મદુ્રા્યોજના, વન નશેન વન રેશન, આ્યષુમાન ભારત તમેજ પોષણ ્યોજનાના 
લાભાથથીઓન ેસહા્યનુ ંવવતરણ કરા્યુ ંહતુ.ં

મુદં્રામા ંકનર્ા વિદ્ાલર્ના નૂતન ભિનનંુ ઉદ્ઘાટન
મુદં્રામા ંશઠે એજ્યકેુશન ટ્સટ દ્ારા સી.કે.એમ કન્્યા વવદ્ાલ્યના 

નતૂન ભવનના ઉદ્ઘાટન અન ેશેઠ આર.ડી.ઉ.મા. વવદ્ાભવનનો ભવૂમપજૂન 
કા્યષાક્રમ વવધાનસભાના અધ્યક્ાશ્ી ડો. નીમાબને આચા્યષાના અધ્યક્ 
સથાન ે્યોજા્યો હતો. આ પ્રસંગ ેવવધાનસભા અધ્યક્ાશ્ીએ દાતાશ્ીઓન ે
અવભનદંન આપતા કહ્ ંહતુ ંકે, દાતાશ્ીઓએ સરકાર અન ેસહકારના 
સકંલનનો પરેુપરુો ઉપ્યોગ કરીન ેકન્્યા કેળવણીનંુ ઉત્મ ઉદાહરણ પૂરું 
પાડ્ુ ંછે. આ પ્રસગં ેદાતાશ્ીઓનુ ંસન્માન તથા શઠે આર.ડી એજ્યકેુશન 
ટ્સટના પસુતકનંુ લોકાપષાણ અન ે તજેસવી છાત્ોન ે પ્રમાણપત્ આપીને 
સન્માન ક્યુું હતંુ. 

નદડર્ાિમા ંરસતાઓના વિકાસના કામોનુ ંખાતમહૂુતધા
નકડ્યાદમાં રસતા વવકાસના કામોનું વવધાનસભાના દંડક શ્ી 

પકંજભાઈ દેસાઈ દ્ારા ખાતમહુતૂષા કરવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં આ ખાતમહૂુતષામાં 
નકડ્યાદ વસટીના ૬૦ જદુા-જદુા રસતાના કામો થવાના છે, જમેા ંરૂવપ્યા 
2.60 કરોડના ખચચે વોડષામાં રસતાના સમારકામો થશે. વવધાનસભાના 
દંડકશ્ી એ ખાતમહુતૂષા કા્યષાક્રમ બાદ નગરજનોના પ્રશ્ો સાભંળી તમેના 
પ્રશ્ોના સંતોષકારક જવાબ આપ્યા હતા. આ કા્યષાક્રમમા ંનગરપાવલકાના 
પ્રમુખ શ્ી રંજનબહેન વાઘેલા, નગરપાવલકાની કવમટીના ચેરમેન, 
કાઉન્સીલરો તેમજ મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્ા હતા.

સમાચાર સંચય
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વિસનગર માટે રૂ. ૧૭૯ કરોડના ખચચે જળ વિતરણની વર્િસથા
વવસનગરના શહેરી અને ગ્રામ્ય 

વવસતાર માટ ે રૂ. ૧૭૯ કરોડના ખચચે 
વનમા ષાણ પ ા મેલ ી  વવસનગર જૂથ 
પાણીપુરવઠા ્યોજના અને બે વસવેજ 
ટ્ીટમેન્ટ પલાન્ટનું તાજેતરમાં આરોગ્ય, 
જળસંપવત્ અને પાણીપુરવઠા મંત્ી શ્ી 
ઋવષકેશભાઈ પટેલે લોકાપષાણ ક્યુું હતું. 
કોરોનાની વવકટ પકરસસથવતઓ વચ્ે પણ 
ફતિ ૨૧ મવહનાના ટૂંકા ગાળામાં 
વવસનગરને પાણીદાર બનાવવાની 
લોકોપ્યોગી ્યોજના પૂણષા કરવામાં આવી છે, જેમાં ૧૫૦ કરોડના ખચચે 
કા્યષારત થ્યેલી વવસનગર જૂથ પાણીપુરવઠા ્યોજનામાં ૫૪ ગામો અને 
શહેર, જ્યારે ૨૯ કરોડના ખચચે તૈ્યાર થ્યેલી વસવેજ ટ્ીટમેન્ટ પલાન્ટથી 
વવસનગરના વવવવધ વવસતાર લાભાસન્વત બનશે.

આ પ્રસંગે મંત્ી શ્ી ઋવષકેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, નમષાદાના 
નીર થકી વવસનગરના ગામેગામે શુદ્ધ પીવાનું પાણી પહોંચતાં હવેથી 

ગ્રામ્ય વવસતારમા ંદૈવનક ધોરણ ેવ્યવતિદીઠ 
૧૦૦ વલટર અન ેશહેરી વવસતારમા ં૧૪૦ 
વલટરના આ્યોજન સાથ ેસમગ્ર તાલકુામાં 
૫ કરોડ અને ૪૦ લાખ વલટરનું શુદ્ધ 
પીવાનંુ પાણી દૈવનક ધોરણે ઉપલબધ બન્્યુ ં
છે તેમ મંત્ી શ્ી ઋવષકેશભાઈ પટેલ 
ગૌરવપૂણષા કહ્ં હતું.

મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ુયં હતું કે, આજે 
સમગ્ર ગુજરાતના ખૂણે-ખૂણે પાણી 
પહોચતું થ્યું છે તથા નમષાદાની વવવવધ 

કેનાલનું ૯૬ ટકા જેટલું કા્યષા પૂણષા થ્યું છે, જેથી રાજ્યમાં પાણીનું સંકટ 
હવે ભૂતકાળ બન્્યો છે. આજે રાજ્યમાં ૬૮ લાખ હેકટરમાં વપ્યત 
કરવામાં આવી રહ્ં છે. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્ી શારદાબહેન પટેલ, 
ધારાસભ્ય સવષા શ્ી કરસનભાઈ સોલંકી, અજમલજી ઠાકોર સવહત 
પદાવધકારીઓ અને નાગકરકો ઉપસસથત રહ્ા હતા.

સમાચાર સંચય

શાળા પ્રિેશોતસિથી જ્ાનશદકતના ખૂલર્ાં દ્ાર
 આપણ ેત્યા કહેવા્ુય છે કે, વશવક્ત કદકરી 

બે પકરવારને તારે છે. વશક્ણની આવી 
જરૂરી્યાતને ગુજરાતના તતકાવલન મુખ્યમંત્ી 
અને હાલના વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ ખરા અથષામાં જાણી અને રાજ્યના 
તમામ દીકરા-દીકરીઓને વશવક્ત કરવાનો 
સંકલપ ક્યપો. વષષા 2001માં શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ ગજુરાતની શાસન ધૂરા સંભાળી ત્યારે 
શાળા ડ્ોપ આઉટ રેવશ્યો ખબૂ ઊચંો હતો. 
પ્રાથવમક વશક્ણ જવેા અગત્યના રહેલા કે્ત્ે 
તઓેએ રસ લવેાનુ ંશરૂ ક્યુષા અને ક્રાવંતકારી 
શાળા પ્રવશેોતસવ અને કન્્યા કેળવણીના 
અનોખા અવભ્યાનનો પ્રારંભ થ્યો. 

તેમણે વષષા ૨૦૦૩-૦૪માં શાળા 
પ્રવેશોતસવનો પ્રારંભ ક્યપો. જેના થકી 
અંતકર્યાળ ગામડાઓમાં અજ્ાનનો 
અધંકાર દરૂ કરી વશક્ણની જ્યોત પ્રગટી. 
છ ેવાડ ાના ગામડાઓમાં  જઈ શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સંકલપ ક્યપો કે તેઓ 
ગુજરાતને સો ટકા વશવક્ત બનાવીને જ 
સંતોષનો શ્ાસ લેશે . 

 વશક્ણ ક્તે્ ેએક નવી જ પહેલ કરીને 
શાળાપ્રવશે જવેી અગત્યની બાબતન ેસાવષાવત્ક 
સવરૂપ આપીન ેશાળાપ્રવેશના દરમા ંનોંધપાત્ 
વૃસધધની વસસધધ હાસંલ કરવામા ંસફળતા મળેવી 
છે. સામાન્્ય રીત ેબનતુ ંએવુ ંકે, વકેેશન ખલેુ 
એટલ ે વાલીઓ પોતાના બાળકોન ે શાળામાં 
પ્રવશે કરાવ,ે પરંત ુશાળા પ્રવશે જવેી બાળકના 
જીવનમા ં પકરવતષાન લાવતી એક મહતવપણૂષા 
ઘટના છતા ંપણ આવા પ્રસગં ેગામમા,ં ઘરમાં 
કે શાળામાં કોઇ ઉતસવનુ ંવાતાવરણ ન હતુ.ં 

બાળકનો જ્યારે પેહલી વખત શાળામા ંપ્રવશે 
થા્ય ત્યારે આ બાળકના ભાવી જીવનની 
કારકકદથીના વવકાસનો એક ટનનીંગ પોઈન્ટ બની 
શકે છે, ત્યારે આવા મહતવપણૂષા ઘટનાક્રમ ને 
કોઈ વવશષે મહતવ આપ્યા વવના કઈ રીતે 
સવીકારી લવેા્ય? 

શાળા પ્રવેશોતસવની પહેલના કારણે 
રાજ્યમા ંપ્રાથવમક શાળામા ં(ધોરણ ૧ થી ૫મા)ં 
વવધાથથીઓના શાળા છોડી જવાના દરમાં 
(drop out rate)મા ં ઘટાડાની પ્રવક્ર્યા 

ઉતસાહજનક રહી છે. પ્રાથવમક (ધોરણ 
૧ થી ૫) વવભાગનો શાળા છોડી જવાનો 
દર વષષા ૧૯૯૯-૨૦૦૦મા ં ૨૨.૩૦ 
ટકાથી નોંધપાત્ ઘટી વષષા ૨૦૧૯-૨૦માં 
૧.૩૭ ટકા થ્યો છે. ધોરણ ૧ થી ૮માં 
શાળા છોડી જવાનો દર વષષા ૨૦૧૯-
૨૦મા ં ૩.૩૯ ટકા થ્યો છે. રાજ્યમાં 
પ્રાથવમક શાળામા ં(ધોરણ ૧ થી ૮મા)ં 
વષષા ૨૦૧૯-૨૦મા ંકુલ પ્રવશે દર તથા 
ચોખખો પ્રવશે દર અનકુ્રમ ે૧૦૨.૧૦  
ટકા અન ે૯૯ ટકા નોંધા્યો છે. •
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પદરચર્ પાટણ વજલ્ાનો...
" કૌવશક ગજ્જર

રાજવી શૌ્યષા અને આચા્યષા હેમચંદ્રાચા્યષાના સંસકારનો સમન્વ્ય 
કેળવી એક છેવાડ ેરણ અન ેઓછો વરસાદ ધરાવતા પાટણની પાણીદાર 
પ્રજાએ ઐવતહાવસક મૂલ્યો સાચવવાની સાથે સાથે વવકાસના પથ પર 
આગેકકૂચ કરી છે. અહીં જુના શહેરને સાચવી અકડખમ ઉભેલો હજારો 
વષષા જુનો કોટ છે તો સૂ્યષાઉજાષા થકી વીજ ઉતપાદન કરતો એવશ્યાનો 
સૌથી મોટો સોલર પાક્ક પણ છે.

પાટણ નામ સંસકૃત શબદ પતનમ્ પરથી ઉતરી આવલુે છે. અનશુુ્વત 
પ્રમાણે નવું નગર વસાવવા ભૂવમની શોધ કરનાર રાજા વનરાજ 
ચાવડાએ વવક્રમ સંવત ૮૦૨ માં તેમના વમત્ અણવહલ ભરવાડે 
સરસવતી નદીના કકનારે બતાવેલી જગ્યાએ શહેરની સથાપના કરી. 
પાટણનો પા્યો નાંખનાર વનરાજ ચાવડાએ પોતાના વમત્ના નામ પર 
શહેરનું નામ અણવહલપુર પાટણ પાડ્ું હોવાનું કહેવા્ય છે. 

અહીંના વવદ્ાધરોએ વવશ્ના શ્ેષ્ સાવહત્યમાં પોતાનું ્યોગદાન 
આપ્ુય છે. સોલંકી ્યુગ દરવમ્યાન થઈ ગ્યેલા કવલકાલસવષાજ્શ્ી 
હેમચંદ્રાચા્યષા જેવા ચમકતા જ્ાનપૂંજનું ઋણ સાવહત્ય કદી નહીં વવસરી 
શકે. તમેણ ેરાજા વસદ્ધરાજની વવનતંીથી વસદ્ધહેમશબદાનશુાસન નામનો 
વ્યાકરણ ગ્રંથ રચ્યો. જ્ાનવતસલ રાજા વસદ્ધરાજે આ ગ્રંથને હાથીની 
અંબાડી પર પધરાવી વરઘોડો પાટણ નગરમાં ફેરવી જ્ાનનું બહુમાન 
ક્યુું હતુ.

સાૌરઉજા્યથી િીજ ઉતપાદનમાં એગ્ેસર પાિણ ઃ આજે જ્યારે 
ક્રુડ ઑઈલનો વપરાશ વધી રહ્ો છે અને ભૂગભષા જરથો પણ ઘટી રહ્ો 
છે. સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત સૌરઉજાષા ક્ેત્ે આગેવાની લઈ રહ્ં છે ત્યારે 
પાટણ વજલ્ો સૌરઉજાષા ઉતપાદનમાં અગ્રેસર રહ્ો છે. ભારતમાં પાટણ 
વજલ્ાના ચારણકાના રણપ્રદેશમાં સૌથી વધુ સોલર રેકડ્યેશનની માત્ા 
ઉપલબધ છે. જેના કા્યષાક્મ ઉપ્યોગ દ્ારા સૌરઉજાષા થકી વીજ ઉતપાદન 
મળે અન ેઉજાષાના વબનપરંપરાગત સત્ોત દ્ારા પ્રદષુણમા ંઘટાડાની સાથે 

સાથ ેસસતા ભાવ ેવીજળી મળી રહે ત ેમાટે પાટણ 

વજલ્ાના સાતંલપરુ તાલુકાના ચારણકા ગામમા ંઍવશ્યાનો સૌથી મોટો 
સોલર પાક્ક તૈ્યાર કરવામાં આવ્યો છે. ચારણકામાં ૨૦૦૦ હેકટર 
પડતર જમીનમાં કડસેમબર ૨૦૧૦માં તતકાલીન મુખ્યમંત્ીશ્ીના હસતે 
તેનો વશલાન્્યાસ થ્યો હતો. આ સોલર પાક્ક વવકસાવવા માટે ગુજરાત 
સરકાર સાથે દેશ વવદેશની ૨૧થી પણ વધુ આંતરરાષ્ટ્રી્ય સોલર પાવર 
કંપનીઓ સહભાગી બની હતી. વશલાન્્યાસના માત્ એક વષષાના ટુંકા 
ગાળામાં ૫૦૦ મેગાવૉટથી વધુ સૌરઉજાષાથી વવજ ઉતપાદન કરતો 
ચારણકા સોલર પાક્ક કા્યષારત કરવામાં આવ્યો હતો.

આ સોલર પાક્કમાં સૂ્યષાઉજાષાથી વીજ ઉતપાદન થતાં સક્ન એનર્જીથી 
વષચે એંશી લાખ ટનથી વધુ કાબષાન ડા્યઓકસાઈડનુ ંપ્રદુષણ ઘટવા પામ્ંુય 
છે. કોલસા, ગેસ જેવા કુદરતી ઈંધણની બચતથી પ્યાષાવરણ સંવધષાનની 
કદશામાં ગુજરાતે ઐવતહાવસક ક્રાંતી સર્જી છે.

જ્ ા ન - વ િ જ્ ા ન ન ાે  એ ન ાેખ ાે  સં ય ાે ગ . . .  :  આ ચ ા ્ય ષા 
હેમચંદ્રસૂરીશ્રજીના જ્ાનથી કદવપ્તમાન પાટણની ધરતી પર આધુવનક 
વવજ્ાનની ગાથા દશાષાવતા કરજનલ સા્યન્સ સેન્ટરથી જ્ાન-વવજ્ાનનો 
અનોખો સ્ંયોગ સજાષાવા જઈ રહ્ો છે. ગજુરાત કાઉસન્સલ ઓન સા્યન્સ 
એન્ડ ટેનિોલોજી (ગુજકોસટ) દ્ારા જનસામાન્્યમાં વૈજ્ાવનક અવભગમ 
ઉભો કરી વવજ્ાન પ્રત્યે લોકજાગૃવત કેળવવા, વવજ્ાન અને ટેનિોલોજી 
તથા સમાજ વચ્ે આદાન-પ્રદાનના માધ્યમ તરીકે ભાગ ભજવવા, 
આસપાસના વવસતારોના વવદ્ાથથીઓ તથા વશક્કો માટે સત્ોત તરીકે 
સુવવધા પુરી પાડવા  કરવજ્યોનલ સા્યન્સ સેન્ટર વનમાષાણ પામ્યું છે.

એકસમ્ેય પૃરવી પર રાજ કરતા ડા્યનાસોરની જીવંત કદની 
પ્રવતકૃવતઓન ેનજીકથી વનહાળવા તથા ડા્યનોસોરના ઉદ્દવવકાસ અને 
લપુ્ત થવાના કારણોની સમજતૂી આપતી ડા્યનાસોર ગલેરેી, માનવ 
ઉદ્દવવકાસ,  વવવવધ અગંોના તથા પ્રણાલીઓના કા્યપો અન ેજનેકેટકસ 
જવેા માનવ વવજ્ાન સાથ ેસકંળા્યલેા પાસાઓ અન ેપૃરવી પર જીવનના 
વવકાસન ેલગતી રસપ્રદ માવહતીઓનો સમાવશે કરતી હ્મન સા્યન્સ 
ગલેરેી, આવનારી પેઢીના ્યવુાધનન ેપ્રરેણા આપતી નોબલ પ્રાઈઝ ગલેરેી, 

બજલલાે િાેલે છે...
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જમીન વગર થતી ખેતીની પદ્ધવત સમજાવતી 
હાઈડ્ોપોવનકસ ગલેરેી અન ેપ્રકાશ પાછળનું 
વવજ્ાન, તનેી વક્ર્યા-પ્રવતવક્ર્યા અને પ્રકાશ 
આધાકરત વવવવધ સાધનો દશાષાવતી ઓપટીકસ 
ગલેરેી સાથ ે10 એકર વવસતારમા ંફેલા્ેયલુ 
આ સા્યન્સ મ્યવુઝ્યમ પાટણ તમેજ ઉત્ર 
ગુજરાતના વજલ્ાના નાગકરકો માટે 
આકષષાણનુ ંકેન્દ્ર બની રહેશ.ે

ખનીજ સપંબતિ : વહાઈટ ક્ે, 
રેડ ક્ે, બોલ ક્ે અને ચાઈના ક્ે 
વજલ્ાની મુખ્ય ખનીજ સંપવત્ છે. આલુવાસ, 
ચારણકા અને પાટણકા વવસતારમાંથી મળતી આ ક્ેની મોટા પા્યા 
પર મોરબી ખાતે વનકાસ કરવામાં આવે છે. જ્યાં વસરાવમક ઉદ્ોગમાં 
તેનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપ્યોગ કરવામાં આવે છે. 

બજલલાના મખુ્ય પાક : વજલ્ો મુખ્યતવે ખેતી પર આધારીત છે, 
ચાસવા ઘઉં, બાજરી, જીરૂ, ગુવાર, સવા, વકર્યાળી, તલ, ચણા, ગાજર 
અને શાકભાજી મખુ્ય પાકો છે. આ ઉપરાંત બટાકા, ખારેક અન ેદાડમનું 
વાવેતર કરવામાં આવે છે. 

િાઉન પલાવ �નંગનંુ પાયાેવનયર પાિણ : પાટણ શહેરની ફરતે 
બનાવેલો આશરે પાંચ માઈલનો ઘેરાવો ધરાવતો કકલ્ો(કોટ), ગુંગડી, 
કનસડા, મોતીશાહ, ફાટીપાળ, અઘારો, બગવાડા, છીંકડ્યા, ભઠ્ીવાડા 
એમ બાર દરવાજા અને એક બારી થોડા ઘણા અંશે જીણષા થ્યા હોવા 
છતાં શહેરના ભવ્ય ઈવતહાસની સાક્ી પૂરતા હજી પણ અકડખમ 
ઉભા છે. બગવાડા દરવાજા પાસે પાટણના નગરપવત સમ્ાટ વસદ્ધરાજ 
જ્યવસંહની પ્રવતમાની આભા શહેરને ધબકતું રાખે છે. 

લાેકશશકણના પ્ખર માધયમનંુ ઉદભિસ્ાન : પાટણની 
પ્રખરતાની પ્રતીવત કરાવતી ભવાઈ એક એવુ પરંપરાગત માધ્યમ છે 
જેના થકી અનેરૂ લોકરંજન અને લોકવશક્ણ વનષપન્ન થતુ રહ્ં. ભવાઈ 
એ અણવહલવાડ દ્ારા ગજુરાતન ેમળેલી અનપુમ સૌગાદ છે. ભવાઈની 
નાટ્કલાના આષષાદ્રષ્ા આનતષાના મહાન લોક કલાકાર શ્ી અસાઈત 
ઠાકરે ૩૦૦ જેટલા વેશનું વનમાષાણ કરી લોકાવભમુખ બનાવી.  

કવલકાલસવષાજ્ આચા્યષાશ્ી હેમચંદ્રાચા્યષા, સવામી સસચ્દાનંદ, 
ભવાઈના આદ્વપતા અસાઈત ઠાકર, દાનવીર અન ેસમાજસવેક શઠેશ્ી 
કકલાચંદ દેવચંદ, ઉદ્ોગ સાહવસક કરશનભાઈ પટેલ, આંતરરાષ્ટ્રી્ય 
વશક્ણવવદ્ ડૉ. રવવન્દ્ર દવ ેજેવી અનકે વવભવૂતઓ અન ેવ્યવતિવવશેષોએ 
પાટણની ધરાને ગૌરવ બક્્યુ છે.

જ્યાર ેપાિણ બજલલાે િન્યાે : ઐવતહાવસક પાટણ વજલ્ો જૂના 
મહેસાણા તથા બનાસકાંઠા એમ બે વજલ્ામાં સમાવવષ્ હતો. ગુજરાત 
સરકારે 2જી ઑકટોબર ૧૯૯૭માં વજલ્ા તથા તાલુકાઓનું વવભાજન 
કરતાં મહેસાણા વજલ્ાના પાંચ તાલુકાઓ પાટણ, હારીજ, વસદ્ધપુર, 
ચાણસમા અને સમી તથા બનાસકાંઠા વજલ્ાના બે તાલુકાઓ રાધનપુર 

અને  સ ાંતલપુ ર મળી 
પાટણ વજલ્ો અસસતતવમાં 
આવ્યો. છેલે્ ૨૦૧૩માં 
સરસવતી અને શંખેશ્ર એમ 
બે નવીન તાલુકાઓ મળી કુલ નવ 
તાલુકાઓનો પાટણ વજલ્ામાં સમાવેશ થા્ય છે.

પરદેશમાં પણ પાંખાયેલા પાિણના પિાેળા : 
પડી પટોળે ભાત ફાટે પણ ફીટે નહીં. પાટણનું પટોળું વવશ્ની શ્ેષ્ 
હસતકારીગરીનો બેનમૂન નમૂનો છે. ્યંત્ોના આવવષકાર પહેલાં બુવદ્ધ 
અને શવતિના સહારે વવકસાવેલા પટોળાં આજે ભવ્ય સાંસકૃવતક વારસા 
તરીકે સથાન પામ્યા છે. શદુ્ધ રેશમના એક એક તારનુ ંહાથથી વણાટકામ 
કરી ૦૩ માણસોની ૦૪ મવહના જટેલી મહેનત બાદ ત્ૈયાર થતા પટોળાં 
ખૂબ જ ઊંચી કીમતમાં વેચા્ય છે. 

વિશ્વ વિરાસત રાણીની િાિ : સોલકંી વંશના ભીમદેવ પહેલાનંી 
પત્ની રાણી ઉદ્યમતીએ બંધાવેલી સાત માળની વાવ વશલપ અન ે
સથાપત્યની દ્રષ્ીએ બનેમનૂ છે. વવશ્ પ્રવસદ્ધ રાણીની વાવ(રાણકી વાવ)
ને ્યુનેસકો દ્ારા વલડષા હેકરટેજમાં સથાન મળ્યુ છે. ભારતી્ય કરઝવષા બેંક 
દ્ારા રાણીની વાવને રૂ.૧૦૦ ની ચલણની નોટ પર સથાન મળ્યું છે. 

સહસ્ત્રમ �લંગ તળાિ : વશવના પરમ ઉપાસક સમ્ાટ વસદ્ધરાજ 
જ્યવસંહે એક વવશાળ સરોવર બંધાવી તેના કકનારા પર એક હજાર 
વશવાલ્ય સથાવપત કરાવ્યા હતા. સહસત્વલંગ તળાવના નામે સુપ્રવસદ્ધ 
સરોવર કે જેમાં સરસવતી નદીના નીર ગળાઈને આવતા, તે સમ્યની 
અદ્ભુત ઈજનેરી ક્મતાના એ પ્રવતક સમુ છે.

માતૃતપ્યણનંુ મહાન તીથ્ય બ �િંદુ સરાિેર : વજલ્ાના વસદ્ધપુર 
તાલુકામાં પણુ્યસવલલા સરસવવતના કાઠેં આવલે ુવબદં ુસરોવર માતૃતપષાણ 
માટે વવશ્ પ્રવસદ્ધ છે. ભગવાન પરશરુામ ેમાતા રેણકુાનુ ંમાતૃતપષાણ વબંદુ 
સરોવરમાં ક્યુષા હતુ અને પૌરાવણક પુષ્ી વચ્ે ગુજરાતના કાશી ગણાતા 
વસદ્ધપુરના વબંદુ સરોવરમાં આજના કદવસે પણ ભારતભરમાંથી હજારો 
લોકો માતૃતપષાણ માટે અહીં આવે છે. •

બજલલાે િાેલે છે...
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વનરંતર વિકાસ

નારી સશક્તીકરણની દિશામાં ગુજરાતનું આગેકિમ
PMના િરિ હસતે મુખર્મંત્ી માતૃશવક્ત ર્ોજનાનો 
આરંભ અને પોરણ સુધા ર્ોજનાનું વિસતરણ થશે

દેશમાં કે રાજ્યમાં લોક કલ્યાણલક્ી 
અવભ્યાનની સફળતા પાછળ સૂક્મતાપુવષાકના 
આ્યોજનન ેપાર પાડનાર દ્રષ્ીવતં પથકશષાકની 
ભૂવમકા મહતવની હો્ય છે. ગુજરાતના 
પનોતાપુત્ વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી 
ગજુરાતના બ ેકદવસી્ય પ્રવાસે આવી રહ્ા છે. 
વડાપ્રધાનશ્ીના પ્રવાસ અગેં પ્રવતિા મતં્ી શ્ી 
વજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણીએ વવગતો આપતા 
જણાવ્ુય હત ુકે, આ પ્રવાસ દરવમ્યાન વડોદરા 
ખાત ે્યોજાનાર કા્યષાક્રમમા ંવડાપ્રધાન શ્ી દ્ારા 
ર ેલવે  વવભાગ હસતકના ગુજરાતના 
રૂ.૧૬,૩૬૯ કરોડના વવવવધ ૧૮ પ્રકલપોના 
ખાતમુહૂતષા લોકાપષાણ કરવામાં આવનાર છે. 
જેમા ંપાલનપરુ-મદાર ડડેીકેટેડ ફે્ઇટ કોકરડોરનું 
લોકાપષાણ તમેજ અમદાવાદ - બોટાદ પેસને્જર 
ટ્નેનુ ંફલેગ ઓફ કરવામા ંઆવશ.ે ત ેઉપરાતં 
સુરત, ઉધના, સોમનાથ અને સાબરમતી 
સટેશનના રીડવેલપમને્ટના કામોના ખાતમહુતૂષા 
તથા ગજે કંવજચેશન સવહતના વવવવધ પ્રકલપોનો 
સમાવશે થા્ય છે. આ ઉપરાતં રાજ્યના ગરીબ 
અને મધ્યમ પકરવારોને ઘરનું ઘર મળી રહે તે 
માટે શરૂ કરવામાં આવલેી પ્રધાનમતં્ી આવાસ 
્યોજના અંતગ ષાત વડાપ્રધાનશ્ી દ્ારા  
૮૯૦૭ આવાસોના લાભો લાભાથથીઓને 
આપવામાં આવશે.

પ્રવતિા મંત્ીશ્ીએ વવગતો આપતાં કહ્ં 
હતું કે, આગામી તા.૧૭ અને ૧૮ જૂન-
૨૦૨૨ના રોજ ભારતના વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગુજરાત પ્રવાસે આવનાર 
છે. વડાપ્રધાનશ્ી તા.૧૮મી જૂન, શવનવારના 

પાવાગઢ ખાતે મહાકાળી માતાજીના દશષાન 
કરીને ત્યાર બાદ વવરાસત વન(પાવાગઢ 
નજીક)ની મુલાકાત લેશે. વડાપ્રધાનશ્ીની 
વવશેષ ઉપસસથવતમા ંવડોદરાના લપે્રસી ગ્રાઉન્ડ 
ખાતે બપોરે “ગુજરાત ગૌરવ અવભ્યાન” 
કા્યષાક્રમ ્યોજાશે. આ કા્યષાક્રમમાં રાજ્યના 
મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ ેલ પણ  
ઉપસસથત રહેશે.

વડાપ્રધાનશ્ી મુખ્યમંત્ી માતૃશવતિ 
્યોજનાનો શુભારંભ કરાવશે. વડાપ્રધાનશ્ી 
આ કા્યષાક્રમમાં "પોષણ સુધા ્યોજના"નુ 
વવસતરણ કરશે તેની વવસતૃત માવહતી આપતા 
મતં્ીશ્ીએ જણાવ્ુય કે, સત્ીના જીવનમા ંસગભાષા 
અને ધાત્ી અવસથા ખૂબ 
મહતવપૂણષા છે. આ અવસથા 
દરવમ્યાન માતાના ગભષામાં 
રહેલા વશશુને અને બાળકને 
સતનપાન કરાવવા માટે વધુ 
પ્રમાણમાં પોષણની જરૂકર્યાત 
રહે છે. માતાની આ જરૂકર્યાતને પહોંચી 
વળવા રાજ્ય સરકારે પ્રા્યોવગક ધોરણે વષષા 
૨૦૧૭-૧૮માં "પોષણ સુધા ્યોજના" શરૂ 
કરવામા ંઆવી હતી. જ ેઅતંગષાત આગંણવાડી 
ઉપર નોંધા્યેલ સગભાષા અને ધાત્ી માતાઓને 
એક વખતનું સંપૂણષા ભોજન આપવામાં આવે 

છે. આ સાથે આ્યષાન, કેસલશ્યમની ગોળી તથા 
આરોગ્ય પોષણ વશક્ણ આપવામાં આવે છે. 
પ્રા્યોવગક ધોરણે હાલ રાજ્યના આકદજાતી 
વવસતારમાં દાહોદ, વલસાડ, મહીસાગર, 
છોટાઉદેપુર અને નમષાદા એમ પાંચ વજલ્ાના 
૧૦ ICDS  ઘટકમાં સપોટ ફીકડંગ કા્યષાક્રમ 
ચાલુ છે. આ ્યોજનાના સારા પકરણામો મળતા 
વષષા-૨૦૨૨-૨૩થી તેનો વ્યાપ વધારીને 
તમામ બાકી રહેલા આકદજાવત વવસતાર 
વજલ્ાઓના આકદજાવત ઘટકોમાં અમલીકરણ 
કરવામાં આવશે.

મંત્ીશ્ીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, આ ્યોજના 
માટે વષષા-૨૦૨૨-૨૩માં રૂ.૧૧૮ કરોડની 

જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ 
્યોજના અંતગષાત અંદાજીત સવા 
લાખ લાભાથથીઓને દર મવહને 
આવરી લેવામાં આવશે. ્યોજનાના 
અસરકારક મોવનટકરંગ અને કરવ્યૂ 
માટે મોબાઈલ એપલીકેશન પણ 

બનાવવામાં આવી છે. આ ્યોજનાના 
અમલીકરણ થકી ઓછું વજન સાથે જન્મ 
લેનાર વશશુઓના દરમાં ઘટાડો થશે. તે 
ઉપરાંત માતા અને નવજાતના પોષણ સતરમાં 
સધુારો થશ ેતેમજ માતા અન ેબાળ મૃત્ય ુદરમાં 
ઘટાડો થશે. •
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મારંૂ ગામ, મારંૂ ગાૌરિ

સહકારથી સમૃસધધની સંકલપના સાથધાક કરતું થાિર ગામ
" કુલિીપ પરમાર

સહકાર અને સરકારના સમન્વ્ય થકી 
સમૃસધધ સવપોચ્ વશખરે પહોંચે છે તે બાબતને 
સાથષાક કરી છે બનાસકાંઠા વજલ્ાના છેવાડે 
આવેલા થાવર ગામે. ધાનેરા તાલુકાનું આ 
ગામ દૂધના ઉતપાદનમાં ન માત્ ગુજરાત પણ 
દેશમાં અવવલ છે. જાણીને આચિ્યષા ચોક્કસ 
થા્ય કે કોઈ એક ગામમાં દૈવનક સરેરાશ 55 
હજાર લીટર દૂધ ઉતપાદન થઈ શકે. પરંતુ આ 
સન્માન અને મહારથ હાંસલ ક્યુું છે થાવર 
ગામના પશુપાલકોએ.

થાવર ગામની વાત કરવામાં આવે તો 
ધાનેરાથી રાજસથાન સરહદ પર આવેલું ગામ 
આજે સહકારથી સમૃસધધનું પ્રેરણા સત્ોત છે. 
થાવર ગામમાં 1 હજારથી વધુ પકરવાર 

વસવાટ કરે છે. ગામની વસતી 7 હજારથી વધુ 
છે. 7 હજારની વસતી ધરાવતું આ ગામ દૂધ 
ઉતપાદનમાં દેશ માટે રોલ મોડેલ છે. ગામમાં 
બનાસ ડેરી સંલગ્ન ચાલતી ધી થાવર દૂધ 
ઉતપાદક સહકારી મંડળીમાં 1,400 જેટલા 
ગ્રાહકો જોડા્યેલા છે. જેઓ દૈવનક 55 હજાર 
લીટર દૂધ થાવર દૂધ મંડળીમાં વેચાણ કરે છે. 
ગામના લોકોએ પશઓુની કાળજી અન ેતમેની 

સાર સંભાળના કારણે આજે ગામ પશુપાલન 
થકી દધૂ ઉતપાદનમા ંસમૃસધધની સવપોચ્ વશખરે 
પહોંચ્યું છે.

વ ડ ાપ્રધ ાનશ્ ી  નર ેન્ દ્રભ ાઈ  મ ોદ ી 
આતમવનભષાર ભારતની સંકલપના સાથે કામ 
કરી રહ્ા. દૂધ ઉતપાદનમા ંઅગે્રસર બની આજે 
થાવર ગામના પશુપાલકો આતમવનભષાર બન્્યા 
છે. સરકાર દ્ારા મળતી સહા્ય અને બનાસ 
ડેરી થકી થતાં ્યોગ્ય વ્યવસથાપનના કારણે 
સથાવનક લોકો ખેતી અને પશુપાલન પર વધુ 
ભાર મૂકે છે. જેનું પકરણામ એ આવ્યું છે કે 
થાવર ગામમાં દૂધની વાવષષાક આવક 72 
કરોડથી વધુ થઈ છે. જ્યારે વાવષષાક 58 લાખ 
લીટરથી વધુ દૂધ થાવર ગામના પશુપાલકો 
બનાસ ડેરીમાં આપી રહ્ા છે. •

િેડંચા ગામ બનર્ું ગ્રે-િોટર ટ્ીટમેનટનું ઉત્તમ મોડેલ
" રેસુંગ ચૌહાણ

ભારત સરકારની ફલેગશીપ 
્યોજના સવચછ ભારત વમશન 
(ગ્રાવમણ) હ ેઠળ ગ્રામ્ય ક્ેતે્ 
સવચછતા લાવવાના હેતુને સાચા 
અથષામા ંસાથષાક કરવા માટે ઘન અને 
પ્રવાહી કચરા વ્યવસથાપનની 
વવવવધ પ્રવૃવતઓ ઉપર ભાર 
મકુવામાં આવી રહ્ો છે. જનેા માટે 
ડોર ટ ુડોર કલકેશન, પલાસટીક વસેટ 
મેનેજમેન્ટ, ગ્રે-વોટર મેનેજમેન્ટ, 
કફકલ સલજ મેનેજમેન્ટ વગેરેની વ્યવસથાને 
વ્યાપક બનાવવાનો ગુજરાતમાં પ્ર્યાસ 
કરવામાં આવી રહ્ો છે.  

ગ્રામ વવકાસ વવભાગના આવા નવવન 
પ્ર્યોગોના ભાગરૂપે બનાસકાંઠાના પાલનપુર 
તાલકુાના વડેચંા ગ્રામ પચંા્યત આ અંગે પહેલ 
કરીને ૩૦ ટકા ઘરોમાંથી આવતા ગ્રે-વોટર 
(બાથરૂમ અને રસોડામાંથી આવતા ગંદા 
પાણી)ની ટ્ીટમેન્ટ કરી ખેતી માટે વપરાશ 
લા્યક બનાવવું અને ભૂગભષા જળ કર-ચાજષા 
કરવાનું નક્કી ક્યુષા છે. તેના માટે વેડંચા ગ્રામ 

પંચા્યતે વાસમોનો ટેકવનકલ સપોટષા મેળવીને 
બનાસકાંઠા વજલલા ગ્રામ વવકાસ એજન્સીના 
માગષાદશષાન હેઠળ તમેના સહ્યોગથી રૂા. ૫.૫૫ 
લાખના ખચચે સરળ ટેકનોલોજીનો ઉપ્યોગ 
કરી વેડંચા ગામે ગે્ર-વોટર ટ્ીટમેન્ટ ્યુવનટ 
બનાવવામાં આવ્યો છે. 

વડેચંા ગામ ેબનાવવામા ંઆવલે ગ્ર-ેવોટર 
ટ્ીટમેન્ટ ્યુવનટ માત્ રૂા.પાંચ લાખમાં બન્્યું 
છે. ગામની જરૂરી્યાત અને પાણીની આવક 
પ્રમાણ ે્યવુનટનો ખચષા મહતમ રૂા.પાચં લાખથી 
રૂા.૬.૫૦ લાખ સુધીનો થા્ય છે. વેડંચા ગામે 

બનાવવામાં આવેલ ગ્રે-વોટર ટ્ીટમેન્ટ 
્યુવનટથી માત્ ગ્રે-વોટર ટ્ીટમેન્ટ કરી પાણીને 
ખેતી અને કર-ચાજષા માટે વપરાશ પાત્ 
બનાવવામાં આવે છે એટલુ જ નહીં પરંતુ 
તેનાથી ઉતપન્ન થનાર જૈવવક ખાતરથી ગ્રામ 
પં ચ ા્યતને  મ વહને  રૂ .૪૫  હજારથ ી  
રૂ. ૫૦ હજાર સધુીની આવક થા્ય છે, જનેાથી 
ગ્રામ પંચા્યત સરળતાથી આ ્યુવનટની 
વનભાવણી કરી શકે છે અન ેએ રીત ેઆ મોડલ 
એક રીતે ગ્રામ પંચા્યત માટે આતમવનભષાર 
સાવબત થ્યું છે. •
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• કેન્દ્રી્ય નાણાં રાજ્યમંત્ી શ્ી ડો. ભાગવત કરાડે સટેચ્યુ ઓફ 

્યુવનટીની મુલાકાત દરવમ્યાન જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ ભારતને એક કરનાર સરદાર પટેલન ેદવુન્યાની 
વવશાળ પ્રવતમા બનાવી સાચી શ્દ્ધાંજવલ આપી છે.

• રાજપીપલામાં કેન્દ્ર સરકારની ૮ વષષાની ઉપલસબધઓ, ગરીબ 
કલ્યાણ, સેવા, સુશાસન અને કેન્દ્ર સરકારશ્ીના ફલેગશીપ 
્યોજનાના લાભાથથીઓ સાથ ેકેન્દ્રી્ય નાણા ંવવભાગના રાજ્ય કક્ાના 
મંત્ી શ્ી ડૉ.ભાગવત કારડ અને માગષા-મકાન મંત્ી શ્ી પૂણચેશભાઈ 
મોદીએ સંવાદ ક્યપો. 

• કેન્દ્રી્ય પશુપાલન રાજ્ય મંત્ી શ્ી પરષોત્મભાઇ રૂપાલા તથા 
પૂવષા મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રવસંહ ચુડાસમાએ અમદાવાદની બંસી ગીર 
ગૌશાળાની મુલાકાત લઇ તેના પ્રાકૃવતક ખેતીના સફળ પ્ર્યોગોને 
વબરદાવ્યા હતા.

• વૃક્ારોપણ અન ેપ્યાષાવરણ બચાવવાના સદેંશ સાથ ેભારત દેશની 
પકરક્રમા કરીન ેદેશભરમાથંી માટી એકઠી કરી રહેલાં એરફોસષાના 
જવાન શ્ી અશોકકુમાર વમાષાનો નવતર અવભગમ. “દેશ કી વમટ્ી 
કે સાથ પૌધા“ અવભ્યાન દ્ારા વૃક્ારોપણ માટે એરફોસષાના જવાનની 
અનોખી પહેલને વબરદાવી રાજ્યપાલ શ્ી આચા્યષા દેવવ્રતે 
ગજુરાતની પવવત્ ધરાની માટી વૃક્ારોપણ માટે સમવપષાત કરી.

• વવધાનસભા અધ્યક્ા શ્ી વનમાબહેન આચા્યષાની અધ્યક્તામા ંદંડક 
શ્ી પંકજભાઈ દેસાઇ, રાજ્યમંત્ી શ્ી મનીષાબહેન વકીલ તેમજ 
ધારાસભ્ય સવષાશ્ી માલતીબહેન મહેશ્રી, સંગીતાબહેન પાટીલ, 
રમણભાઈ પટેલ, કકરીટભાઈ પટેલના સંસદી્ય પ્રવતવનવધ મંડળે 
સંસદી્ય કા્યષાનીવતના આદાનપ્રદાન માટે ઉત્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્ી 
શ્ી ્યોગી આકદત્યનાથની મુલાકાત લીધી હતી. 

• મહેસાણામાં વંદે ગુજરાત 20 વષષાનો સાથ 20 વષષાનો વવશ્ાસ 
સરકારની 20 વષષાની વવકાસ ્યાત્ા પ્રદશષાન તેમજ વજલ્ા કક્ાના 
મેળાને આરોગ્ય મંત્ી શ્ી ઋવષકેશભાઇ પટેલે ખુલ્ો મુક્યો. 

• કૃવષ મંત્ી શ્ી રાઘવજીભાઈ પટેલે જામનગરના વાંકક્યા, રામપર 
અને હમાપર ગામે ચેકડેમ- તળાવોનું ખાતમુહૂતષા ક્યુું. રૂ. ૩૦.૧૩ 
લાખના ખચચે હમાપરમાં ૪ ચેકડેમ અને રામપર ગામમાં રૂ. ૧૭ 
લાખના ખચચે ૧ ચેકડેમ તેમજ ૧ તળાવનું વનમાષાણ કરાશે. મોડા 
ખાતે રૂ.૨૫ લાખના ખચચે વનવમષાત થનાર ઓવર હેડ ટાંકીનું 

ખાતમુહૂતષા પણ કૃવષ મંત્ીશ્ીએ ક્યુું.
• છોટાઉદેપરુ વજલ્ાના ઘલેવાટંમા ં ્યોજા્યલેા કેન્દ્ર સરકારના આઠ 

વષષાના સવેા-સશુાસન અન ેગરીબ કલ્યાણ કા્યષાક્રમમા ંસામાજીક ન્્યા્ય 
અન ેઅવધકાકરતા વવભાગના કેવબનટે મતં્ી શ્ી પ્રદીપભાઇ પરમાર 
અન ેઅન્્ય મહાનભુાવોએ સરકારની વવવવધ કલ્યાણલક્ી ્યોજનાઓના 
લાભાથથીઓન ેચકે, કાડષા અન ેમજંરૂી હકુમોનુ ંવવતરણ ક્યુું હતુ.ં

• ગ્રામ વવકાસ મંત્ી શ્ી અજુષાનવસંહ ચૌહાણની ઉપસસથવતમાં ખેડા 
વજલ્ા કક્ાના કેશ કે્રકડટ કેમપના કા્યષાક્રમની સાથ ેસાથ ેવદેં ગજુરાત 
પ્રદશષાન તથા સખી મેળો લોકો માટે ખુલ્ો મુકવામાં આવ્યો હતો. 
આ અંતગષાત ૩૬૦ સવસહા્ય જૂથના ૩૬૬૦ સભ્યોને રૂ.૫૫૦ 
લાખની રકમની કેશ ક્રેકડટ અના્યત કરવામાં આવી હતી.

• ભરૂચ વજલ્ાના અંકલેશ્રમાં ગ્રામ વવકાસ મંત્ી  શ્ી અજુષાનવસંહ 
ચૌહાણ ઉપસસથવતમા ંઆઠમા તબક્કાનો સવેા સતુે કા્યષાક્રમ ્યોજા્યો. 
સવેા ્યજ્ સવમવતમા ંઘરવવહોણા દદથીઓની મુલાકાત લઈ મતં્ીશ્ીએ 
સાંતવના પાઠવી.

• પોલીસ સટેશન બેઇઝ્ડ સપોટષા સેન્ટર ્યોજના અંતગષાત નવા હાજર 
થ્યેલ કાઉન્સેલરોની તાલીમનો ગુજરાત વવદ્ાપીઠમાં પ્રારંભ થ્યો 
હતો. જેમાં ઉપસસથત રહેલા મવહલા બાળ કલ્યાણ રાજ્ય મંત્ી શ્ી 
મનીષાબહેન વકીલે જણાવ્યું હતું કે, કાઉન્સેલરે પકરવાર વચ્ેના 
મતભેદોને સહજતાપૂવષાક અને કા્યદાકી્ય રીતે ઉકેલવાના હો્ય છે.

• મહીસાગરમા ં૭૫.૬૭ કરોડના ખચચે કડાણા ડાબા કાઠંા ઉચ્સતરી્ય 
નહેર આધાકરત વશ્યાલ અને શામણા તળાવમાંથી ૩૫ તળાવો 
ભરવા માટેની ્યોજના શરૂ કરાઇ હતી. જેમાં આકદજાવત વવકાસ  
રાજ્યમંત્ી શ્ી વનવમષાબહેન સથુારની અધ્યક્તામા ં૧૨ તળાવોનાં 
જળ વધામણાનો કા્યષાક્રમ ્યોજા્યો હતો.

• સાબરકાંઠાના વહંમતનગરમાં નાગકરક પુરવઠા રાજ્યમંત્ી શ્ી 
ગજને્દ્રવસહં પરમારે સખી મળેાનો પ્રારંભ કરાવી વંદે ગુજરાત પ્રદશષાનને 
ખલુ્ુ ંમકુ્ંુય. ૫૦ સખી સટોલ બન્્યા લોકોના આકષષાણનુ ંકેન્દ્ર બન્્યા.ં

• ભાવનગર ખાતે કેન્દ્રી્ય આરોગ્ય મંત્ી શ્ી મનસુખભાઈ 
માંડવવ્યાની જાહેરાત. ભાવનગરથી હજીરા અને મુંબઇ વચ્ે 
અત્યાધુવનક, ઝડપી રો-પેકસ ફેરી શરૂ થશે. સીપેટની સથાપનાથી 
ઉદ્ોગોને ટેનિોલોવજકલ સહા્ય, ્યુવાનોને રોજગારી મળશે.
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��દુ અને મક્કમ મુ�મંત્રી શ્રી ભપેૂ�દ્રભાઇ પટેલના ને���વ 
હેઠળની ગજુરાત સરકારની જનિહતલક્ષી કામગીર�ના 
અખબાર� અહેવાલાનેી ઝાખંી...
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ર્ોગી બનો, વનરોગી બનો, રાષ્ટ માટે ઉપર્ોગી બનો...

ભારતી્ય સંસકૃવતએ માનવજાતને અને 
સમગ્ર વવશ્ને જ્ાન અને જીવન વવકાસનું 
વવજ્ાન ભેટ આપ્યું છે. જે ‘્યોગ’ તરીકે સમગ્ર 
વવશ્મા ંપ્રચવલત બન્્યુ ંછે. વસુધવૈ કુટંુબકમના 
આદશષા સાથે સમગ્ર માનવજાતના કલ્યાણને 
ભારતી્ય સંસકૃવતએ કેન્દ્રમાં રાખ્યું છે અને 
જીવનને સુખી, સમૃદ્ધ અને સાથષાક બનાવવા 
વવવવધ પદ્ધવત અને શાસત્ો વવકસાવીને 
જગતને ભેટ ધ્યાષા છે. જે પૈકી ્યોગશાસત્ એ 
એવી અનુપમ ભેટ છે જેના થકી કોઇપણ 
વ્યવતિ પોતાના શરીરને સવાસર્ય પૂણષા, મનને 
શાંત - સસથર રાખવા ઉપરાંત પોતાની આંતર 
ચેતનાનેવવકાસનો નવો આ્યામ આપી શકે 
અને સમસષ્ સાથે ઐક્યના અનુભવ માટે 
પોતાને સજ્જ કરીને માનવ જીવનને સાચા 
અથષામાં સાથષાક કરી શકે છે.

ધમષા, પ્રદેશ કે જ્ાવતના વાડાઓથી મુતિ 
એવા આ ્યોગના વવજ્ાન ેઆજ ેસમગ્ર વવશ્ના 
લોકોને આકષ્યાષા છે અને હવે તેને વૈવશ્ક 
સમથષાન મળતાં ૨૧ જૂન ‘વવશ્ ્યોગ કદન’ 
તરીકે દુવન્યાભરમાં ઉજવા્ય છે. દુવન્યાના 
વવકવસત અને વવકસતા દેશોના લોકો- ધમષા 
સંપ્રદા્યથી ઉપર ઉઠીને ્યોગસાધના દ્ારા 
જીવનને ઉચ્તમ આ્યામ તરફ લઈ જવા 
્યોગને અપનાવવા લાગ્યા છે

આજે મનષુ્યનુ ંજીવન ભાગદોડભ્યુષા બનતંુ 
જા્ય છે. સતત ભાગ દોડના પકરણામે તણાવ 

તથા અન્્ય બીમારીઓના પ્રમાણ વધારો થ્યો 
છે. આવા તણાવમાંથી મુતિ થવાનો રસતો 
વષપો પૂવચે મહવષષા પતંજવલએ ્યોગના રૂપમાં 
આપ્યો છે. સ્ંયવમત સવસથ જીવનનો શે્ષ્ માગષા 
્યોગ છે. ભારતી્ય પ્રાચીન સંસક ૃવતમાં 
ઋવષમુવનઓએ ્યોગની ભેટ આપી છે.

આધુ વનક જીવનશૈલીના પકરણામે 
ઉદભવતા રોગની સારવારમા ં્યોગ શે્ષ્ પરુવાર 
થ્યો છે. સમગ્ર વવશ્ ભારતી્ય ્યોગવવદ્ાથી 
આકષાષા્યુ ંછે. વવશ્ના દેશો ્યોગન ેઅપનાવી 
રહ્ા છે. ગુજરાતના પનોતા પતુ્ વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ૨૧ જૂનન ે“આતંરરાષ્ટ્રી્ય 
્યોગ કદવસ” તરીકે ઉજવવા ્ય.ુએન.મા ંપ્રસતાવ 
મકૂ્યો હતો. જનેો ્ય.ુએન.ના સભ્ય દેશોએ 
સવીકાર ક્યપો. વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
ભારતી્ય શાશ્ત ્યોગવવદ્ાનો વવશ્ને 
સાક્ાતકાર અને તનેા સામર્યષાની પ્રતીવત કરાવી 
ગજુરાત અન ે દેશન ેગૌરવ અપાવ્ય ુ છે. વષષા 
૨૦૧૫થી ૨૧ જનૂના રોજ આતંરરાષ્ટ્રી્ય ્યોગ 
કદવસની દર વષચે ઉજવણી થા્ય છે. આ વષષાની 
્યોગ કદવસની થીમ "માનવતા માટે ્યોગ 
(Yoga for Humanity)" નક્કી કરવામાં 
આવી છે.

છેલ્ા બે વષષાની કોવવડ મહામારી બાદ 
સમગ્ર દેશમાં વવશાળ જનભાગીદારી સાથે 
આંતરાષ્ટ્રી્ય ્યોગ કદવસની ઉજવણી કરવાનું 
આ વષચે નક્કી કરા્ંુય છે. મુખ્યમંત્ી શ્ી 

ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલના નતેૃતવ અન ેમાગષાદશષાનમાં 
રાજ્યના દરેક ગામ, તાલુકા, શહેર, વજલ્ા, 
મહાનગપાવલકા, મહાનગપાવલકાના દરકે 
વોડષા, સાથો સાથ દરેક શાળા, કોલેજો, 
્યુવનવવસષાટી, આઈ.ટી.આઈ., તમામ આરોગ્ય 
કેન્દ્રો, પોલીસ હેડક્ાટષાર, પોલીસ સટશેનો, 
જેલ અને શક્ય તેટલા જાહેર સથળોએ અંદાજે 
કરોડ સવા કરોડથી વધનુી જનભાગીદારી સાથે 
્યોગ કદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવશે. હાલ 
દેશમાં આઝાદીનો અમૃત મહોતસવ ઉજવાઈ 
રહ્ો છે જેના ભાગરૂપે રાજ્યમાં ધાવમષાક, 
પ્રવાસન, ઐવતહાવસક સથળો, શૈક્વણક તેમજ 
કુદરતી સૌંદ્યષા ધરાવતાં ૭૫ આઈકોનીક 
સથળોએ પણ ્યોગ કદવસની ભવ્ય ઉજવણી 
કરવાનું આ્યોજન કરવામાં આવ્યુ છે. 

અત્ ેઉલ્ખેની્ય છે કે, રાજ્યના નાગકરકો 
શારીકરક તથા માનવસક રીવત સવસથ રહે ત ેમાટે 
ગજુરાત સરકારે દેશમા ંએક આગવી પહેલ 
કરીન ેરાજ્ય ્યોગ બોડષાની સથાપના કરવામાં 
આવી છે.  ્યોગની પ્રવૃવત્ને વ્યાપક પ્રમાણમાં 
વવકસાવવા માટે તથા જનસમદુા્યમા ં્યોગ અગંે 
જાગૃવત ફેલાવા માટે રમત ગમત, ્યુવા 
સાસંકૃવત્ક પ્રવૃવતઓ વવભાગ દ્ારા ્યોગ બોડષાની 
રચના કરાઈ છે. ્યોગ બોડષા દ્ારા રાજ્યભરમાં 
્યોગ તાલીમ વશવબર ્યોજીને નાગકરકોને 
્યોગની તાલીમ તથા ્યોગ અગં ેજાગૃત કરવાનું 
સુદંર આ્યોજન કરવામા ંઆવી રહ્ છે. •

યાેગ વદિસ
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Department of Philosophy, 
University of Mumbai 

invites you for

SPECIAL GUEST LECTURE 

Date- 19th and 20th September 2019
Timings- 1.30 -4.30 pm

 All are welcome !

By Dr. Ganesh Rao

 

Eminent scholar in Yoga
 


