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ટેકન�ેલ�ેજીન� સહ�ર ે
શિક્ષણમ�ં ક�ંતિ લ�વિું ગજુર�િ...



þçËþ:

• ગુજરાતે સમગ્ િુવનયા સમક્ વવકાસ કોને કહેવાય અને વવકાસ કેવો 
હોય તેનું ઉત્તમ ઉિાહરણ પૂરું પાડું છે.

• ગલોબલ વૉવમાંગની અસરો ખાળવા કુિરતી સંસાધનોના સમતોલ 
ઉપયોગ અને સૂયપિઊર્પિનો સમુવચત ઉપયોગ આવશયક છે.

• મવહલાઓ સમાજસુધારા અને સમાજવનમાપિણ સા્ે આવ્પિક વવકાસમાં 
અમૂલય યોગિાન આપી રહી છે.

• આઝાિીના અમૃતકાળમાં પીવાલાયક પાણીને સરકારે પ્રા્વમકતા 
આપી છે.

• ભૂગભપિ જળભિંારોન ેસમૃદ્ધ બનાવી સદુૃઢ જળવયવસ્ાપન માટે ગજુરાત 
પ્રવતબદ્ધ છે.

• આદિવાસી ક્ેત્ના સવપિગ્ાહી વવકાસની સંકલપના સુદ્રઢ આયોજન્ી 
સાકાર કરવામાં આવી રહી છે.

• આદિર્વત બંધુઓના સવાાંગી વવકાસ માટે છેલ્ા બે િાયકામાં 
રૂ. ૧ લાખ કરોિ્ી વધુનાં વવકાસકાયયો સંપન્ન ્યા છે.

• સરિાર પટેલના દૃષ્ટિવંત આયોજનની છાપ આજની િૂધ સહકારી 
ચળવળમાં િેખાય છે.

• િરેક ગામમા ં૭૫ ખેિતૂોન ેપ્રાકૃવતક ખતેી તરફ વાળવા વિાપ્રધાનશ્ીએ 
કરેલા આહ ્વાનને ગુજરાત સાકાર કરી રહ્ં છે.

• ગલોબલ સને્ટર ફૉર ટ્દેિશનલ મદેિવસનની સ્ાપના્ી ‘બહજુન વહતાય 
બહુજન સુખાય’ સૂત્ સાકાર ્વાનું છે.

• વવશ્વને એક પદરવાર સમજી, સૌના સવાસરય, સૌની તંિુરસતી માટે 
ગલોબલ સેન્ટર ફૉર ટ્ેદિશનલ મેદિવસન કાયપિરત બનશે.
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ગુજરાતના વિકાસ પ્રકલ્પોથી  
દેશ-વિદેશના મહાનુભાિપો થયા પ્રભાવિત

માહિતી હિયામક

ઊઘડિે પ�ને

ગજુરાત સ્ાપના દિન પહેલાનંા પખવાદિયામા ંગજુરાતમાં િેશ-વવિેશના મહાનુભાવોના આગમન અને વવકાસકાયયોના 
ધમધમાટ્ી આખું રાજય પુલદકત ્ઈ ગયું છે. વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિી ઉપરાંત મોરેવશયસના વિાપ્રધાન પ્રવવંિ 
જુગના્, વવશ્વ આરોગય સંસ્ાના વિા િૉ. ટેિરોસ ઓધનોમ, વરિટનના વિાપ્રધાન શ્ી બોદરસ જહોનસન ગુજરાતમાં 
આવીને જનકલયાણના વવવવધ પ્રકલપો જનતાને સમવપપિત કરાયા એના સાક્ી બન્યા. આ ઉપરાંત બાંગલાિેશનાં વિાંપ્રધાન 
શ્ી શેખ હસીના, નેપાલના વિાપ્રધાન શ્ી શેર બહાિુર િેઉબા અને ભૂતાનના વિાપ્રધાન શ્ી લોતેય શેદરંગે વરયુપિઅલી 
ગુજરાતની વવકાસયાત્ામાં સહભાવગતા કરી. તતકાલીન મુખયમંત્ી અને હાલમાં િેશના લોકલાિીલા વિાપ્રધાન  
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીના દૃષ્ટિવંત નેતૃતવમાં વરપિ 2001્ી શરૂ ્યેલી ગુજરાત રાજયની વવકાસયાત્ા, આજે 62મા વરષે 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઊર્પિવાન આગેવાનીમાં વધુ ગવતશીલતા્ી આગળ ધપી રહી છે. આમ આ રીતે 
જોઈએ તો ગુજરાત રાજયનો વરપિ ૨૦૨૨નો સ્ાપના દિન અનેક દૃષ્ટિકોણ્ી યાિગાર બની રહ્ો છે. 

ભારત મેદિકલ ટદુરઝમ ક્તે્ ેબસેટ િષે્સટનશેન બનીન ેઊભરી રહ્ ંછે, તયારે ગલોબલ આયુર ઇન્વસેટમને્ટ ઍન્િ ઇનોવશેન 
સવમટને ખુલ્ી મૂકતાં વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ ‘વવશેર આયુર વવઝા’ કૅટેગરીનો આરંભ કરવાની વાત કરી 
હતી. જનઆરોગય પ્રતયેની તેમની સંવેિનશીલતાનો વધુ એક વાર જન જનને પદરચય ્યો. અત્ે એ ઉલ્ેખનીય રહેશે 
કે, આદિવાસી બાંધવોના સવાાંગી વવકાસ માટે વિાપ્રધાનશ્ીના નેતૃતવ, સંકલપ અને માગપિિશપિનમાં છેલ્ા બે િાયકામાં  
રૂ. ૧ લાખ કરોિ્ી વધુનાં વવકાસકાયયો સંપન્ન ્ યાં છે. આદિવાસી વવસતારોને મેઇક ઇન ઇષ્ન્િયાનું કેન્દ્રવબંિુ બનાવવાની 
નેમ સા્ે આગળ વધી રહેલા વિાપ્રધાનશ્ીએ િાહોિમાં રૂ. 21 હર્ર કરોિના વવકાસકાયયોનું ખાતમુહૂતપિ અને લોકાપપિણ 
કરી આદિવાસી વવસતારમાં કાયાપલટ માટેનો શંખ ફૂંકયો. િાહોિમાં ઊમટી પિેલી આદિવાસી બાંધવોની જનમેિનીને 
જોઈને વિાપ્રધાનશ્ીએ કહ્ં કે, આટલી મોટી સંખયામાં વનબંધુઓને વવકાસકાયયો માટે એક છત નીચે એકવત્ત કરવાનું 
કમાલનું ભગીર્ કાયપિ ગુજરાતના મૃિુ અને મક્કમ મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ અને સાંસિ શ્ી સી. આર. પાટીલે 
કરી બતાવયું છે. 

આજે વશવક્ત અને િીવક્ત ગુજરાતની નોંધ િેશ અને િુવનયા લઈ રહી છે. વિાપ્રધાનશ્ીએ ગાંધીનગર ષ્સ્ત 
વવશ્વકક્ાના દરયલ ટાઇમ મૉવનટદરંગ-વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્રની મુલાકાત લઈ તેની કાયપિપ્રણાલીને વબરિાવી હતી. તેમણે 
બનાસ િેરીના નવા પલાન્ટ અને અન્ય પ્રકલપોની ગુજરાતને ભેટ આપી હતી. ગ્ામીણ અ્પિવયવસ્ામાં માતા-બહેનોનું 
સશક્ીકરણ અન ેસહકાદરતાન ેશ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ િીરપિદૃષ્ટિપૂણપિ રીત ેવધ ુબળવત્તર બનાવી છે. ગજુરાતમા ંનારીશવક્નંુ 
સામરયપિ આતમવનભપિરતાની દિશામાં િેશની મોટી તાકાત બનીની ઊભરી રહ્ં છે. 

વિાપ્રધાનશ્ીના માગપિિશપિનમાં ગુજરાતે સવપિસમાવેશક અવવરત વવકાસ્ી સવપિસમાજની ઉન્નવતના ધયેયને હાંસલ કયુાં 
છે. વજલ્ાિીઠ ૭૫ તળાવના વનમાપિણ અને ગામિીઠ ૭૫ ખેિૂતોને પ્રાકૃવતક ખેતી તરફ વાળવાના વિાપ્રધાનશ્ીના 
આહ ્વાનને ગુજરાત સાકાર કરવા સંકલપબદ્ધ છે. એક તરફ પ્રવાસનને તેમ જ ઔદ્ોવગક વવકાસને વેગ આપવા કેશોિ્ી 
મુંબઈ વચ્ે વયાવસાવયક હવાઈ સેવાનો મુખયમંત્ીશ્ીએ પ્રારંભ કરાવયો તો બીજી બાજુ િદરયાઈ ખારાશ સામે લિવા 
આશીવાપિિરૂપ કાવેરી નિી પર ‘વારરેચ ટાઇિલ રેગયલુટેર િમૅ પ્રોજકેટ’નુ ંખાતમહુતૂપિ પણ તાજેતરમા ંતમેણ ેકયુાં. ર્મનગરમાં 
‘ગલોબલ સેન્ટર ફૉર ટ્ેદિશનલ મેદિવસન’ની સ્ાપના્ી હવે ટ્ેદિશનલ મેદિવસન ક્ેત્ે ગલોબલ નૉલેજનું ગુજરાત એપી 
સેન્ટર બનશે. કેન્દ્રમાં વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીની અને ગુજરાતમાં મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની આગેવાની 
હેઠળની િબલ એષ્ન્જનવાળી ગુજરાત સરકાર દ્ારા રાજયના ખૂણેખૂણાના વવકાસની પ્રવતબદ્ધતા િેશ-વવિેશના 
મહાનુભાવોએ ગત પખવાદિયામાં તાદૃશય અનુભવી  છે. 

જય જય ગરવી ગુજરાત...
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મારા વપ્રય િેશવાસીઓ, નમસકાર. 
નવા વવરયો સા્ે, નવાં પ્રેરક ઉિાહરણો સા્ે, નવા-નવા 

સંિેશાઓને સમેટીને એક વાર ફરી હું તમારી સા્ે ‘મન કી 
બાત’ કરવા આવયો છું. શું તમને ખબર છે કે આ વખતે મને 
સૌ્ી વધ ુપત્ો અન ેસિેંશ કયા વવરય પર મળયા છે? એ વવરય 
એવો છે જે ઇવતહાસ, વતપિમાન અને ભવવષય ત્ણેય સા્ે 
જોિાયેલો છે. હું વાત કરી રહ્ો છું િેશને મળેલા પ્રધાનમંત્ી 
સંગ્હાલયની. ૧૪મી એવપ્રલે બાબાસાહેબ આંબેિકરની 
જન્મજયંતી પર પ્રધાનમંત્ી સંગ્હાલયનું લોકાપપિણ ્ યું છે. તેને 
િેશના નાગદરકો માટે ખુલ્ું મૂકવામાં આવયું છે. એક શ્ોતા છે 
શ્ીમાન સા પ્િકજી, તઓે ગરુુગ્ામ રહે છે અન ેપહેલી તક મળતાં 
જ તેઓ પ્રધાનમંત્ી સંગ્હાલય જોવા આવયા છે. સા્પિકજીએ 
Namo App પર જ ેસિેંશ મન ેલખયો છે ત ેખબૂ જ રસપ્રિ 
છે. તેમણે લખયું છે કે તેઓ વરયો્ી સમાચાર ચેનલો જુએ છે, 
સમાચારપત્ો વાંચે છે, સોવશયલ મીદિયા સા્ે પણ જોિાયેલા 
છે, આ્ી તેમને લાગતું હતું કે તેમનું સામાન્ય ઞિાન સારું હશે, 
પરંતુ જયારે તેઓ પી. એમ. સંગ્હાલય ગયા તો તેમને ખૂબ 
જ આશ્ચયપિ ્યું, તેમને અનુભવાયું કે તેઓ પોતાના િેશ અને 
િેશનું નેતૃતવ કરનારા લોકો વવશે રણું બધું ર્ણતા જ ન્ી. 

તેમણે પી. એમ. સંગ્હાલયની કેટલીક એવી ચીજો વવશે લખયું 
છે જે તેમની વજઞિાસાને વધારનારી હતી, જેમ કે તેમને 
લાલબહાિુર શાસત્ીજીનો તે ચરખો જોઈને રણી ખુશી ્ઈ, જે 
તેમને સાસદરયા પક્ તરફ્ી ભેટ મળયો હતો. તેમણે 
શાસત્ીજીની પાસબુક પણ જોઈ અને એ પણ જોયું કે તેમની 
પાસે કેટલી ઓછી બચત હતી. 

સા્પિકજીએ લખયું છે કે તેમને એ પણ નહોતી ખબર કે 
મોરારજીભાઈ િેસાઈ સવતંત્તા સંગ્ામમાં જોિાતાં પહેલાં 
ગુજરાતમાં નાયબ કલેકટર હતા. પ્રશાસવનક સેવામાં તેમની 
એક લાંબી કારદકિતી રહી છે. સા્પિકજી, ચૌધરી ચરણવસંહજી 
વવશે લખે છે કે તેમને ખબર જ નહોતી કે જમીનિારી ઉન્મૂલન 
ક્તે્મા ંચૌધરી ચરણવસંહજીનુ ંખબૂ જ મોટુ ંયોગિાન હતુ.ં એટલું 
જ નહીં, તેઓ વધુમાં લખે છે કે જયારે જમીન સુધારાના 
વવરયમાં તયાં તેમણે જોયું કે શ્ીમાન પી. વી. નરવસંહરાવજી 
જમીન સુધારાના કામમાં ખૂબ જ ગાઢ રુવચ લેતા હતા. 
સા્પિકજીને પણ આ મયુવઝયમમાં આવીને જ ખબર પિી કે 
ચંદ્રશેખરજીએ ૪ હર્ર દકલોમીટર્ી વધુ પગપાળા ચાલીને 
ઐવતહાવસક ભારતયાત્ા કરી હતી. તેમણે જયારે સંગ્હાલયમાં 
એ ચીજોને જોઈ જેનો અટલજી ઉપયોગ કરતા હતા, તેમનાં 

સંિાદ

લપોકલાડીલા િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મપોદીનપો 
રેદડયપોના માધયમથી જનતા સાથે સંિાદ
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ભારણોને સાંભળયાં તો તેઓ ગવાપિષ્ન્વત ્ઈ ગયા. 
સા પ્િકજીએ એ પણ કહ્ ંકે આ સગં્હાલયમા ંમહાતમા ગાધંી, 

સરિાર પટેલ, િૉ. આબેંિકર, જયપ્રકાશ નારાયણ અન ેઆપણા 
વિાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુ વવશ ેપણ રણી રોચક ર્ણકારીઓ 
છે. સા્ીઓ, િેશના વિાપ્રધાનોના યોગિાનને યાિ કરવા માટે 
સવતંત્તાના અમૃત મહોતસવ્ી વધુ સારો સમય કયો હોઈ 
શકે? િેશ માટે ગૌરવની વાત છે કે સવતતં્તાનો અમૃત મહોતસવ 
એક જનઆંિોલનનું રૂપ લઈ રહ્ો છે. ઇવતહાસ વવશે લોકોનો 
રસ રણો વધી રહ્ો છે અન ેતવેામા ંપી. એમ. મયુવઝયમ યવુાનો 
માટે આકરપિણનું કેન્દ્ર બની રહ્ં છે જે િેશના અણમોલ વારસા 
સા્ે તેમને જોિી રહ્ં છે.  

એમ તો, સા્ીઓ, જયારે સંગ્હાલય વવશે તમારી સા્ે 
આટલી વાતો ્ઈ રહી છે તો મને મન ્યું કે હું પણ તમને 
કેટલાક પ્રશ્નો કરું. જોઈએ કે તમારું સામાન્ય ઞિાન કેટલું છે? 
તમન ેકેટલી ર્ણકારી છે? મારા નવયવુાન સા્ીઓ, તમે તૈયાર 
છો? કાગળ, કલમ હા્મા ંલઈ લીધા?ં હવે 
હું તમને જે પૂછવા જઈ રહ્ો છું તેનો ઉત્તર 
Namo App કે સોવશયલ મીદિયા પર 
#museumquiz સા્ે શરૅ કરી શકો છો 
અને અવશય કરો. મારો તમને અનુરોધ છે 
કે તમે આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ જરૂર 
આપો. તનેા્ી િેશભરના લોકોને સગં્હાલય 
વવશે રસ વધુ વધશે. શું તમે ર્ણો છો કે 
િેશના કયા શહેરમાં એક પ્રવસદ્ધ રેલવે 
સંગ્હાલય છે, જયાં છેલ્ાં ૪૫ વરપિ્ી 
લોકોન ેભારતીય રેલવનેા વારસાન ેજોવાની 
તક મળે છે? હું તમને એક સંકેત આપું છું. 
તમે અહીં Fairy Queen, Saloon Of 
Prince Of Wales્ી લઈને Fireless Steam 
Locomotive પણ જોઈ શકો છો. શુ ંતમે ર્ણો છો કે મુબંઈમાં 
એ કયું સંગ્હાલય છે જયાં આપણને બહુ જ રોચક રીતે ચલણ 
(કરન્સી)નો  વવકાસ (ઇવૉલયુશન) જોવા મળે છે? 

અહીં ઈ. સ. પવૂષે છઠ્ી શતાબિીના વસક્કા હાજર છે તો બીજી 
તરફ ઈ-મની પણ હાજર છે. ત્ીજો પ્રશ્ન. વવરાસત એ ખાલસા 
આ સગં્હાલય સા્ ેજોિાયેલી છે. શુ ં તમે ર્ણો છો કે આ 
સગં્હાલય પરં્બના કયા શહેરમા ંઆવલંુે છે? પતંગબાજીમાં તો 
તમન ેસહનુ ેખબૂ જ આનંિ આવતો હશ,ે આગલો પ્રશ્ન તેની 
સા્ ેજોિાયલેો છે. સા્ીઓ, ટેક્ોલૉજીના આ સમયમા ંતમારા 
માટે જવાબ શોધવો રણો સરળ છે. આ પ્રશ્નો મેં એટલા માટે 
પછૂયા, જે્ી આપણી નવી પેઢીમા ંવજઞિાસા વધે, તેઓ તેના વવશે 
વધ ુવાચં,ે તમેને જોવા ર્ય. હવ ેતો સગં્હાલયના મહત્વના કારણે 

અનકે લોકો, પોતે આગળ આવીન,ે મયુવઝયમ માટે રણંુ િાન પણ 
કરી રહ્ા છે. રણા લોકો પોતાના જૂના કલેકશનન,ે ઐવતહાવસક 
વસતુઓન ેપણ મયવુઝયમન ેિાનમાં આપી રહ્ા છે. તમ ેજયારે 
આવુ ંકરો છો તે એક રીતે તમ ેએક સાંસકૃવતક મિૂીન ેસમગ્ સમાજ 
સા્ ેવહેંચો છો. ભારતમાં પણ લોકો હવ ેતેના માટે આગળ આવી 
રહ્ા છે. હંુ, આવા બધા ખાનગી પ્રયાસોની પણ પ્રશંસા કરંુ છુ.ં 
આજે બિલાતા સમયમાં અને કોવવિ પ્રોટોકોલના કારણે 
મયવુઝયમમાં નવી રીતભાત અપનાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવી 
રહ્ો છે. મયવુઝયમમાં દિવજટાઇઝેશન પર પણ ધયાન વધયંુ છે. 

તમે બધા ર્ણો છો કે ૧૮મી મેએ આખી િુવનયામાં 
આતંરરાષ્ટ્રીય સગં્હાલય દિવસ ઊજવવામા ંઆવશ.ે તને ેજોતા,ં 
મારા યુવાન સા્ીઓ માટે મારી પાસે એક આઇદિયા છે. 
આવનારા રર્ના દિવસોમાં, તમે તમારી વમત્ોની મંિળી સા્ે, 
કોઈ સ્ાવનક મયવુઝયમ જોવા ર્વ તો કેવુ?ં તમ ેતમારો અનભુવ 
#MuseumMemoriesની સા્ે જરૂર શૅર કરો. તમે આવું 

કરશો તો બીર્ના મનમાં પણ સંગ્હાલય 
વવશે વજઞિાસા વધશે. 

મારા વપ્રય િેશવાસીઓ, તમે તમારા 
જીવનમાં રણા સંકલપ લેતા હશો. તેમને પૂરા 
કરવા માટે પદરશ્મ પણ કરતા હશો. 
સા્ીઓ, પરંતુ તાજેતરમાં જ, મને એવા 
સંકલપ વવશે ર્ણવા મળયું, જે ખરેખર રણો 
અલગ હતો, રણો અનોખો હતો. આ્ી મેં 
વવચાયુાં કે ‘મન કી બાત’ના શ્ોતાઓને તે 
જરૂર જણાવું.

સા્ીઓ, શુ ંતમ ેવવચારી શકો છો કે કોઈ 
પોતાના રરે્ી એવો સંકલપ લઈને નીકળે કે 
આજે દિવસભર તે આખું શહેર ફરશે અને 

એક પણ પસૈાની લવેિિેવિ રોકિમા ંનહીં કરે? કૅશમા ંનહીં કરે? 
છે ને રસપ્રિ સંકલપ? દિલહીની બે િીકરીઓ સાગદરકા અને 
પે્રક્ાએ આવા જ કૅશલેસ િે આઉટનો એકસપેદરમેન્ટ કયયો. 
સાગદરકા અને પ્રેક્ા દિલહીમાં જયાં પણ ગઈ, તેમને દિવજટલ 
પેમેન્ટની સુવવધા મળી ગઈ. યુપીઆઇ કયૂઆર કોિના કારણે 
તેમને રોકિા કાઢવાની જરૂર જ ન પિી. તયાં સુધી કે સટ્ીટ ફૂિ 
અને લારી પર પણ મોટા ભાગની જગયાએ તેમને ઑનલાઇન 
લેવિિેવિની સુવવધા મળી. 

સા્ીઓ, કોઈ કહેશે કે આ તો દિલહી છે, મેટ્ો વસટી છે, 
તયાં તો આ બધું સરળ છે, પરંતુ એવું ન્ી કે યુપીઆઇનો આ 
પ્રસાર માત્ દિલહી જેવાં મોટાં શહેરો પૂરતો જ સીવમત છે. 

સા્ીઓ, ગત કેટલાંક વરયોમાં ભીમ યુપીઆઇ ઝિપ્ી 
આપણા અ્પિતંત્ અને ટેવોનો ભાગ બની ગઈ છે. હવે તો 

“દેિ મ�ટે ગ�ૈરવની વ�િ ્ેછ કે, 
સવિંત્િ�ન�ે અમૃિ મહ�ેતસવ 
અેક જનઆંદ�ેલનનંુ રૂપ લઈ 

રહ્ય�ે ્ેછ. ઇતિહ�સ તવિ ેલ�ેક�ને�ે 
રસ ઘણ�ે વધી રહ્ય�ે ્ેછ અને 
િવે�મ�ં પી. અેમ. મયુહઝયમ 
યવુ�ન�ે મ�ટે આકષ્ભણનંુ કેન્દ્ર 

બની રહંુ્ય ્ેછ જ ેદેિન� અણમ�ેલ 
વ�રસ� સ�થ ેિેમને જાેડી રહુ્યં ્ેછ.

”

સંિાદ
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નાનાં-નાનાં શહેરોમાં અને મોટા ભાગનાં ગામોમાં પણ લોકો 
યુપીઆઇ્ી જ લેવિિેવિ કરે છે. દિવજટલ ઇકોનૉમી્ી િેશમાં 
એક સંસકૃવત પણ જન્મી રહી છે. કયાંય પણ ર્વ, રોકિા લઈને 
જવાની, બૅંકમાં જવાની, અેટીએમ શોધવાની ઝંઝટ ન્ી રહી. 
મોબાઇલ્ી જ બધાં પેમેન્ટ ્ઈ ર્ય છે, પરંતુ શું તમે કયારેય 
વવચાયુાં છે કે તમારા આ નાનાં-નાનાં ઑનલાઇન પેમેન્ટ્ી 
િેશમા ંકેટલી મોટી દિવજટલ ઇકોનૉમી તયૈાર ્ ઈ છે? આ સમયે 
આપણા િેશમાં લગભગ ૨૦ હર્ર કરોિ રૂવપયાની લેવિિેવિ 
િરરોજ ્ઈ રહી છે. ગત માચપિ મવહનામાં તો યુપીઆઈ 
લેવિિેવિ લગભગ ૧૦ લાખ કરોિ સુધી પહોંચી ગઈ. તેના્ી 
િેશમા ંસવુવધા પણ વધી રહી છે અન ેપ્રામાવણકતાનુ ંવાતાવરણ 
પણ બની રહ્ં છે.

 મારા વપ્રય િેશવાસીઓ, ટેક્ોલૉજીની આ શવક્ સામાન્ય 
લોકોનું જીવન બિલી રહી છે, તે આપણને આપણી આસપાસ 
સતત િેખાઈ રહ્ં છે. ટેક્ોલૉજીએ એક બીજું મોટું કામ કયુાં 
છે. આ કામ છે દિવયાંગ સા્ીઓની અસાધારણ ક્મતાનો 
લાભ, િેશ અને િુવનયાને અપાવવાનો. 
આપણાં દિવયાંગ ભાઈ-બહેન શું કરી 
શકે છે ત ેઆપણ ેટોદકયો પૅરાવલષ્મપકસમાં 
જોયું છે. રમતની જેમ જ કલા, વશક્ણ 
અને બીર્ં અનેક ક્ેત્ોમાં દિવયાંગ 
સા્ીઓ કમાલ કરી રહ્ા છે, પરંતુ 
જયારે આ સા્ીઓને ટેક્ોલૉજીની 
તાકાત મળી ર્ય છે, તો તઓે વધ ુમોટાં 
વશખર સર કરી શકે છે. આ્ી િેશ 
આજકાલ સતત સંસાધનો અને 
ઇન્રિાસટ્કચર દિવયાંગો માટે સુલભ બનાવવા માટે સતત પ્રયાસ 
કરી રહ્ો છે. િેશમાં એવાં અનેક સટાટપિ-અપસ અને સંગઠન પણ 
છે જે આ દિશામાં પ્રેરણાિાયી કામ કરી રહ્ાં છે. આવી જ એક 
સંસ્ા છે - Voice Of Specially-abled people,  આ 
સંસ્ા assistive technologyના ક્ેત્માં નવા અવસરોને 
પ્રમોટ કરે છે. જે દિવયાંગ કલાકાર છે તેમના કામને, િુવનયા 
સધુી પહોંચાિવા માટે એક નવીન શરૂઆત પણ કરવામા ંઆવી 
છે. Voice Of Specially-abledpeopleના આ 
કલાકારોનાં વચત્ોની દિવજટલ આટપિ ગેલેરી તૈયાર કરી છ.ે 
દિવયાંગ સા્ી કઈ રીતે અસાધારણ પ્રવતભા ધરાવતા હોય છે 
અને તેમની પાસે કેટલી અસાધારણ ક્મતા હોય છે - આ આટપિ 
ગૅલેરી તેનું ઉત્તમ ઉિાહરણ છે.

મારા વપ્રય િેશવાસીઓ, િેશના મોટા ભાગના વહસસામાં 
ગરમી ખૂબ ઝિપ્ી વધી રહી છે. વધી રહેલી ગરમી, પાણી 
બચાવવાની આપણી જવાબિારીને પણ એટલી જ વધારી િે 

છે. બની શકે કે તમ ેજયા ંહો તયા ંપયાપિપ્ માત્ામાં પાણી ઉપલબધ 
હોય, પરંતુ તમારે એ કરોિો લોકોને હંમેશાં યાિ રાખવાના છે 
જ ેજળસકંટવાળા ંક્તે્ોમા ંરહે છે, જમેના માટે પાણીનંુ એક-એક 
ટીપું અમૃત સમાન હોય છે. સા્ીઓ, આ સમયે સવતંત્તાના 
૭૫મા વરપિમાં, સવતંત્તાના અમૃત મહોતસવમાં, િેશ જે સંકલપો 
સા્ે આગળ વધી રહ્ો છે, તેમાં એક જળસંરક્ણ પણ છે. 
અમૃત મહોતસવ િરવમયાન િેશના િરેક વજલ્ામાં ૭૫ અમૃત 
સરોવર બનાવવામાં આવશે.

સા્ીઓ, પાણીની ઉપલબધતા અન ેપાણીની તંગી, આ કોઈ 
પણ િેશની પ્રગવત અન ેગવતન ે વનધાપિદરત કરે છે. તમે પણ 
અવલોકન કયુાં હશ ેકે ‘મન કી બાત’માં, હુ,ં સવરછતા જવેા વવરયો 
સા્ ેવારંવાર જળસંરક્ણની વાત જરૂર કરુ ંછુ.ં આપણા ગ્ં્ મા ં
તો સપટિરૂપ ેકહેવાયુ ંછે કે- 

पा�नयम ् परमम ् लोके, जीवानाम ् जीवनम ्
समतृिम।। અ્ાપિત્, સસંારમા,ં જળ જ, િરેક જીવના, જીવનનો 
આધાર છે અન ેજળ જ સૌ્ી મોટુ ંસસંાધન પણ છે. આ્ી તો 

આપણા પૂવપિજોએ જળસંરક્ણ પર 
આટલંુ જોર આપયું. વેિો્ી લઈને 
પુરાણો સુધી, િરેક જગયાએ પાણી 
બચાવવા માટે, તળાવ, સરોવર વગરેે 
બનાવવાન,ે મનષુયનંુ સામાવજક અને 
આધયાષ્તમક કતપિવય બતાવવામા ંઆવયું 
છે. વાલમીદક રામાયણમાં જળસ્રોતોને 
જોિવા પર, જળસરંક્ણ પર, વવશરે 
ભાર મકૂવામા ંઆવયો છે. 

સા્ીઓ, જળ સા્ ેજોિાયલેો િરેક 
પ્રયાસ આપણી કાલ સા્ ેજોિાયેલો છે. તમેા ંસમગ્ સમાજની 
જવાબિારી હોય છે. તનેા માટે સિીઓ્ી અલગ-અલગ સમાજ, 
અલગ-અલગ પ્રયાસ સતત કરતા આવયા છે, જમે કે ‘કરછના 
રણ’ની એક જનર્વત ‘માલધારી’ જળસરંક્ણ માટે ‘વૃિાસ’ 
નામનો ઉપયોગ કરે છે. તનેા હેઠળ નાના કૂવા બનાવવામાં આવે 
છે અન ેતનેા બચાવ માટે આસપાસ ઝાિ લગાવવામા ંઆવ ેછે. 
આ જ રીતે મધય પ્રિેશની ભીલ જનર્વતએ પોતાની એક 
ઐવતહાવસક પરંપરા ‘હલમા’ન ેજળસરંક્ણ માટે ઉપયોગ કરી 
છે. આ પરંપરા હેઠળ આ જનર્વતના લોકો પાણી સા્ ેજોિાયેલી 
સમસયાઓનો ઉપાય શોધવા માટે એક જગયાએ એકવત્ત ્ાય 
છે. હલમા પરંપરા્ી મળેલા ંસચૂનોના કારણ ેઆ ક્તે્મા ંપાણીનું 
સકંટ ઓછુ ં્યંુ છે અન ેભૂગભપિ જળનંુ સતર પણ વધી રહં્ છે.

સા્ીઓ, આવા જ કતપિવયનો ભાવ જો બધાના મનમા ંઆવી 
ર્ય તો જળસકંટ સા્ ેજોિાયલેા મોટામા ંમોટા પિકારનો ઉકેલ 
આવી શકે છે. આવો, સવતંત્તાના અમૃત મહોતસવમા ંઆપણે 

“ટેકન�ેલ�ૅજીની આ િક્તિ સ�મ�ન્ય લ�ેક�નંુે 
જીવન બદલી રહી ્ેછ, િે આપણને 

આપણી આસપ�સ સિિ દેખ�ઈ રહંુ્ય 
્ેછ. ટેકન�ેલ�ૅજીઅે અેક બીજંુ મ�ેટંુ ક�મ 

કયુું ્ેછ. આ ક�મ ્ેછ તદવ્�ંગ સ�થીઆેની 
અસ�ધ�રણ ક્ષમિ�ન�ે લ�ભ, દેિ અને 

દુતનય�ને અપ�વવ�ન�ે.

’’
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જળસરંક્ણ અન ેજીવનસરંક્ણનો સકંલપ લઈએ.આપણે ટીપુ-ં
ટીપુ ંજળ બચાવીશંુ અન ેિરેક જીવન બચાવીશુ.ં

મારા વપ્રય િેશવાસીઓ, તમે જોયુ ંહશ ેકે કેટલાક દિવસો 
પહેલાં મેં મારા યુવાન વમત્ો સા્,ે સટિુન્્ટસ સા્ે ‘પરીક્ા પર 
ચચાપિ’ કરી હતી. આ ચચાપિ િરવમયાન કેટલાક સટિુન્્ટસે કહ્ ંકે 
તમેન ેએકઝામમાં ગવણત્ી િર લાગ ેછે. આ પ્રકારની વાત અનકે 
વવદ્ા્તીઓએ મન ેપોતાના સિેંશમાં પણ મોકલી હતી. ત ેસમયે 
જ મેં એવંુ નક્કી કયુાં હતંુ કે ગવણત-મૅ્મેદેટકસ પર હુ ંઆ વખતે 
‘મન કી બાત’મા ંજરૂર ચચાપિ કરીશ. 

સા્ીઓ, ગવણત તો એવો વવરય છે જનેા વવશ ેઆપણે 
ભારતીયોએ સૌ્ી વધ ુસહજ હોવુ ંજોઈએ. છેવટે, ગવણત અગં ે
સમગ્ િુવનયાન ેસૌ્ી વધ ુશોધ અન ેયોગિાન ભારતના લોકોએ 
જ તો આપયંુ છે. શૂન્ય, અ્ાપિત્, ઝીરોની શોધ અન ેતનેા મહત્વ 
વવશે તમે રણુ ંસાભંળયુ ં પણ હશે. રણી વાર, તમ ેએમ પણ 
સાભંળતા હશો કે જો ઝીરોની શોધ ન ્ ઈ હોત તો કિાચ આપણ,ે 
િવુનયાની આટલી વઞૈિાવનક પ્રગવત પણ ન જોઈ શકયા હોત. 
કૅલકયુલસ્ી લઈન ેકમપયૂટસપિ સધુી – આ 
બધી વઞૈિાવનક શોધ ઝીરો પર જ તો 
આધાદરત છે. ભારતના ગવણતઞિો અને 
વવદ્ાનોએ તયાં સુધી લખયું  છ ે ક ે  
यसत्कं�चति व्ति ुतिति सवर्, ग�णतिने 
�बना न�ह!

અ્ાપિત્, આ સમગ્ રિહ્માંિમા ંજે કંઈ 
પણ છે ત ેબધુ ંજ ગવણત પર જ આધાદરત 
છે. સામાન્ય બોલચાલમા ંજયારે આપણે 
સખંયાઓ અને નબંસપિની વાત કરીએ છીએ તો વમવલયન, વબવલયન 
અન ેવટ્વલયન સધુી બોલીએ અન ેવવચારીએ છીએ, પરંત ુવિેોમાં 
અન ેભારતીય ગવણતમાં આ ગણના રણ ેઆગળ સુધી ર્ય છે. 
આપણે તયા ંએક જૂનો શ્ોક પ્રચવલત છે- 
एकं दश ंशति ंचवै, सहस्रम अयतुि ंतिथा।
लक्ष ंच �नयुतंि चवै, को�ट: अबुर्दम ्एव च।।
वनृ्दं खव� �नखवर्: च, शखं: पद्म: च सागर: ।
अन्त्यं मध्यं पराधर्: च, दश वदृ्ध्या यथा क्रमम ्।।

આ શ્ોકમા ંસખંયાનો ઑિપિર જણાવવામા ંઆવયો છે. જેમ 
કે,  એક, િસ, સો, હર્ર અન ેઅયતુ। લાખ, વનયતુ, અન ેકોદટ 
એટલ ેકે કરોિ । આ પ્રકારે આ સખંયા ર્ય છે- શખં, પદ્મ અને 
સાગર સુધી. એક સાગરનો અ પ્િ ્ાય છે ૧૦ની પાવર ૫૭. 
એટલુ ંજ નહીં, તેના્ી આગળ પણ, ઓધ અન ેમહોધ જવેી 
સખંયાઓ હોય છે. એક મહોધ હોય છે - ૧૦ની પાવર ૬૨ જટેલું 
અ્ાપિત્ એકની આગળ ૬૨ શનૂ્ય, વસકસટી ટ ુઝીરો. આપણે 
આટલી મોટી સખંયાની કલપના પણ મગજમા ંકરીએ છીએ તો 

મશુકેલી ્ાય છે, પરંત ુભારતીય ગવણતમા ંતનેો પ્રયોગ હર્રો 
વરયો્ી ્તો આવયો છે. હમણા ંકેટલાક દિવસો પહેલા ંજ મને 
ઇન્ટેલ કંપનીના સીઈઓ મળયા હતા. તમેણ ેમને એક પઇેષ્ન્ટંગ 
આપયુ ંહતુ ંજમેા ંપણ વામન અવતારના માધયમ્ી ગણના અ્વા 
માપની આવી જ એક પદ્ધવતનુ ંભારતીય પદ્ધવતનુ ંવચત્ણ કરવામાં 
આવયંુ હતંુ. ઇન્ટેલનુ ંનામ આવયુ ંતો કમપયૂટર તમારા મગજમાં 
આપોઆપ આવી ગયંુ હશ.ે કમપયટૂરની ભારામા ંતમ ેબાઇનરી 
વસસટમ વવશ ેપણ સાંભળયુ ંહશ,ે પરંત,ુ શુ ંતમન ેખબર છે કે 
આપણા િેશમા ંઆચાયપિ વપગંળા જેવા ઋવર ્યા હતા, જમેણે 
બાઇનરીની કલપના કરી હતી. આ જ રીત ેઆયપિભટ્્ી લઈને 
રામાનુજન જવેા ગવણતઞિો સધુી ગવણતના અનેક વસદ્ધાતંો પર 
આપણે તયા ંકામ ્યુ ંછે. 

સા્ીઓ, આપણ ેભારતીયો માટે ગવણત કયારેય મશુકેલ 
વવરય ન્ી રહ્ો, તેનુ ંએક મોટુ ંકારણ આપણંુ વૈદિક ગવણત પણ 
છે. આધવુનક કાળમાં વૈદિક ગવણતનુ ંશ્યે ર્ય છે - શ્ી ભારતી 
કૃષણ તી પ્િ મહારાજન.ે તમેણ ે કૅલકયલુશેનની પ્રાચીન રીતોને 

દરવાઇવ કરી અન ેતેન ેવૈદિક ગવણત નામ 
આપયંુ. વૈદિક ગવણતની સૌ્ી ખાસ વાત 
એ છે કે તેના દ્ારા તમ ેઅરરામાં અરરી 
ગણતરીઓ આખં પટપટાવતા ં સધુીમાં 
મનમાં જ કરી લો છો. આજ કાલ તો 
સોવશયલ મીદિયા પર વૈદિક ગવણત 
શીખવા અન ેશીખવનારા આવા અનકે 
યવુાનોના વીદિયો પણ તમે જોયા હશે. 

મારા વપ્રય િેશવાસીઓ, ‘મન કી 
બાત’માં મયવુઝયમ્ી લઈન ેમૅ્  સધુી અનેક ઞિાનવધપિક વવરયો 
પર ચચાપિ ્ ઈ. આ બધા વવરયો તમારા લોકોના ંસચૂનો્ી જ ‘મન 
કી બાત’નો વહસસો બની ર્ય છે. મન ેતમે, આ રીતે, ભવવષયમાં 
પણ પોતાનાં સૂચનો Namo App અને MyGov દ્ારા 
મોકલતાં રહેજો. આવનારા દિવસોમાં િેશમાં ઈિનો તહેવાર પણ 
આવનાર છે.  અક્ય તૃતીયા અન ેભગવાન પરશુરામની જયતંી, 
કેટલાક દિવસો પછી વૈશાખ બદુ્ધપૂવણપિમાનુ ંપવપિ પણ આવશે. આ 
બધા તહેવાર સયંમ, પવવત્તા, િાન અન ેસૌહાિપિના પવપિ છે. તમને 
બધાન ેઆ પવપિની અગ્ીમ શુભકામનાઓ. આ પવપિન ેખૂબ જ 
ઉલ્ાસ અને સૌહાિપિ સા્ે મનાવો. આ બધા વચે્ તમારે કોરોના્ી 
પણ સતક્ક રહેવાનુ ંછે. માસક પહેરવંુ, વનયવમત અતંરાલ પર હા્ 
ધોતાં રહેવંુ, બચાવ માટે જે પણ જરૂરી ઉપાય છે, તમ ેતેનુ ંપાલન 
કરતા રહેજો. આવતી વખતે ‘મન કી બાત’મા ંઆપણ ેફરી મળીશું 
અન ેતમારા મોકલાયેલા કેટલાક બીર્ નવા વવરયો પર ચચાપિ 
કરીશંુ, તયાં સુધી વવિાય લઉં છંુ. 

ખૂબ ખૂબ ધન્યવાિ. •

“આવ�ે, સવિંત્િ�ન� અમૃિ 
મહ�ેતસવમ�ં આપણે જળસંરક્ષણ 

અને જીવનસંરક્ષણન�ે સંકલપ લઈઅે. 
આપણે ટીપું-ટીપું જળ બિ�વીિુ ંઅને 

દરકે જીવન બિ�વીિુ.ં 

”
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ગુજરાતી બાંધવો માટે ૧લી મે સા્ે 
જોિાયલેી અનકે ર્ણીઅર્ણી રટનાઓમાં 
વશરમોર રટના એટલે ગરવા ગુજરાત 
રાજયનો સ્ાપના દિવસ. છેક ચૌલુકય 
વશં્ી ગજુરાતના ઇવતહાસની કિીઓ મળે 
છે. ‘ચક્રવતતી ગુજપિરો’ પુસતકમાં કનૈયાલાલ 
માણકેલાલ મુનશી લખે છે કે, ‘જ ેપ્રિેશની 
સીમા ઉત્તરે આબ ુઆગળ હતી અન ેિવક્ણે 
પહેલાં મહીને કાંઠે, પછી નમપિિાના તીરે ને 
તયાર બાિ િમણગંગાના તટ પર આવીને 
અટકી એ પ્રિેશ ‘ગજુરાત’ નામ ેઓળખાવા 
લાગયો.’ ઇન્િુલાલ યાવઞિક, રવવશંકર 
મહારાજ, વવદ્ાગૌરી નીલકંઠ જેવાં 
આગેવાનોએ ઑગસટ તા. ૮, ૧૯૫૬્ી 
મહાગુજરાત આંિોલન છેિીને ચાર વરપિ 

બાિ ૧લી મે, ૧૯૬૦ના રોજ સવતંત્ 
ગુજરાત રાજયનો પરચમ લહેરાવયો. 

ગજુરાત એટલ ેગરબા. ગુજરાત એટલે 
વેપાર. ગુજરાત એટલે સવાિ. ગુજરાત 
એટલે સાહસ. ગુજરાત એટલે સંસકાર. 
ગુજરાત એટલે સૌજન્ય. સંતો, શૂરવીરો 
અને સાવહતયકારોની ભોમકા એટલે ગરવું 
ગુજરાત. ધરતીક ંપનો માર હોય, 
વાવાઝોિાનો ત્ાસ હોય કે કોરોના 
મહામારી હોય, ગુજરાતી બાંધવોએ 
આફતોનો મક્કમ મકુાબલો કરીન ેવવકાસને 
રતીભર પણ મોળો પિવા ન્ી િીધો. 
િેશની કુલ વસવતના પાંચ ટકા ગુજરાતી 
બાંધવો છે અને વવસતારની રીતે જોતાં 
િેશની કુલ જમીનના છ ટકા વહસસો 

ગુજરાત પ્રિેશનો છે. ભારતના સટૉક 
એકસચેન્જનો ૩૦્ી ૩૨ ટકા વહસસો 
ગુજરાતીઓ પાસે છે. વવશ્વનું સૌ્ી પહેલું 
‘પયૉર વેજ સબ-વે’ અને ‘િૉવમનોઝ’ 
ગુજરાતમાં ખૂલયું હતું. 

વવશ્વના ૮૦ ટકા હીરા ગુજરાતના 
સરુતમા ંપૉવલશ ્ ાય છે. ગજુરાતના પ્રતયકે 
ગામમા ંવીજળી છે. ભારતના મીઠાના કુલ 
ઉતપાિનમા ં૭૮ ટકા જટેલ ુમીઠુ ંગજુરાત 
પકવે છે. વહન્િુસતાનમાં સૌ્ી વધુ રૂ 
ગજુરાતમા ંઉતપાિન ્ાય છે. િેશમા ં૨૦ 
ટકા ઉપરાતં ઇન્િષ્સટ્યલ આઉટપટુ ગજુરાતનું 
છે. રાષ્ટ્રમા ં્ તા ંવમનરલ પ્રોિકશનના ૯ ટકા 
પ્રોિકશન ગજુરાતમા ં્ાય છે. િેશમા ં૨૨ 
ટકા એકસપોટપિ ગજુરાત કરે છે. િેશના કુલ 

ગુજરાત સથા્ના દદન – ૨૦૨૨ અનેક દૃષ્ટિકપોણથી યાદગાર બની રહેશે
તવશ્વમાં	ગુજરાિનાં	સંસ્ાર,	સંસ્કૃ તિ,	સમકૃશધિ	આનો	તવકાસનતી	આાગવતી	આાોળખ	ઊભતી	થઇ	છો

વડાપ્ધાન	સદિિ	દોશતવદોશના	મિાનુભાવાો	આાવ્ા	ગુજરાિના	આાંગણો...
પુલક હરિવેદી • હિમાંશુ ઉપાધયાય • દેવાંગ મેવાડા
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ટેકસટાઇલ પ્રોિકશનમા ં ૨૪ ટકા જટેલું 
ઉતપાિન ગજુરાત કરે છે. ૩૫ ટકા ફામાપિ 
પ્રોિકટ, ૫૧ ટકા પટે્ોકેવમકલન ુપ્રોિકશન 
ગજુરાતમા ં્ ાય છે. ગજુરાતમા ં૧૭ નાના-ં
મોટા ંઍરપોટપિ છે.

ખેતરે ખેતરે જયાં હદરયાળી હરખાય 
છે. ઉત્તરે મા અંબા વબરાજમાન છે, 
દ્ાદરકામાં જયાં શામવળયાના પગ સાગર 
પખાળે છે એવી ગુજરાતની ધરતીનો 
અિ  ્ભુ ત  શણગ ાર  િ ેશ - વવિ ેશન ા 
પ્રવાસીઓનાં મન મોહી લે છે. એક તરફ 
વિનગરનું કીવતપિ તોરણ બીજી તરફ 
વસદ્ધપુરનો રુદ્રમહાલ, વલિપિ હેદરટેજ 
રાણીની વાવ, મોઢેરાનું સૂયપિમંદિર અને 
વનરાજોની ત્ાિ ગુજરાતની શાન છે. 
ભાલમાં શોભતું નળસરોવર, ઝૂલતાં 
વમનારા અને વસદ્ી સૈયિની ર્ળી્ી 
સોહામણી લાગે છે ગુજરાતની આવ્પિક 
વવકાસની ધરોહર સમી નગરી અમિાવાિ. 
આખા રાજયને પાણી પૂરું પાિવા માટે મા 
નમપિિા ઉપર અિીખમ ઊભો ્ યલેો સરિાર 
સરોવર િેમ અને સાબરમતીના તીરે 
ઊભેલો ગાંધીઆશ્મ, િેશ આખાને શાંવત 
અને સમૃવદ્ધ માટે નોતરતું પાટનગરનું 
મહાતમા મંદિર ગુજરાતનાં રરેણાં છે.

કેન્દ્રમાં શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિી અને 

ગુજરાતમાં શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની 
મળીને િબલ એષ્ન્જનવાળી સરકાર હોય 
પછી ગુજરાત આજ ેવૈવશ્વક સતરે પ્રગવતનાં 
નવાં સોપાનો સર ન કરે તો જ નવાઈ 
લાગે. કોઈ ક્ેત્ એવું નહીં હોય કે જેમાં 
ગુજરાતનું અિકેરું સ્ાન ન હોય. કોરોના 
મહામારીમાં પણ ગુજરાતે પોતાની 
ઔદ્ોવગક ગવત બરકરાર રાખી છે. 
ગુજરાતમાં ્યેલા ઔદ્ોવગક વવકાસે 
િેશને વૈવશ્વક આવ્પિક શવક્ બનવા માટે 
ઉદ્ીપક ભૂવમકા ભજવી છે. આજે ગુજરાત 
િેશના જ નહીં, સમગ્ વવશ્વના અ્પિતંત્નું 
ચાલક બળ બનીને ઊભરી આવયું છે. 
િેશ-વવિેશના પ્રમુખો ત્ા ઔદ્ોવગક 
સમૂહના પ્રવતવનવધઓ માટે ગુજરાત 
આકરપિણનું કેન્દ્ર બનીને ઊભરી આવયું છે. 
યુરોપ, એવશયા કે પછી આવરિકાના િેશો 
હોય, તેનુ ંવયહૂાતમક ભૌગોવલક સ્ાન તમે 
જ માળખાકીય સુવવધાઓ અને સરકારની 
ઇન્િસટ્ી-રિેન્િલી પૉવલસીને લીધે ગુજરાત 
બસેટ િષે્સટનશેન ફૉર ઇન્વસેટમને્ટ બન્યુ ંછે. 

ગુજરાતના વવકાસની યશોગા્ા 
સમગ્ વવશ્વમાં વવવવધ સવરૂપે ચચાપિઈ રહી 
છે તયારે ગુજરાતના આગણેં છેલ્ા કેટલાક 
દિવસોમા ંઆવેલા મહાનભુાવોની યાત્ાઓ 
ઉપર ધયાન કષે્ન્દ્રત કરીએ તો ખયાલ 

આવશે કે, આજે ગુજરાતના વવકાસનો 
વૈવશ્વક સતરે ભારે િબિબો છે. ગુજરાત 
સ્ાપના દિન પહેલાંના મવહનામાં એટલે 
ક ે,  એવપ્રલ-૨૦૨૨ના મવહનામાં 
ગજુરાતમા ંવવકાસનો જબરો ધમધમાટ િેશ 
અન ેિવુનયાએ જોયો. વવશ્વના પ્રબદુ્ધો અને 
રાજનેતાઓએ ગુજરાતના વવકાસને 
દિલ્ી પોંખયો. ગુજરાતમાં  રહ ેલી 
વવકાસની અપ્રવતમ સંભાવનાઓનો 
તાદૃશય અનુભવ કયયો. 

ગુજરાત, જયાં  નાનામાં  નાના 
માનવીની વચંતા જ વચંતન છે, જેને 
વવશ્વઆખાનુ ંઅનમુોિન છે, એવંુ ગુજરાત 
આજે વૈવશ્વક કક્ાએ ઝળહળે છે. ગુજરાત 
એક એવુ ંરાજય જયા ંરોજ વક્વતજ ેઊગતો 
સૂરજ નવી ઊર્પિ સા્ે વવકાસની નવી 
દિશા કંિારતો આવે છે. એવપ્રલના છેલ્ા 
સપ્ાહમાં ગુજરાતની મુલાકાતે આવેલા 
મહાનભુાવોની ઉપષ્સ્વત ગજુરાતની ઉભી 
્યેલી આગવી ઓળખની પ્રતીવત કરાવે 
છે. િેશના વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિી 
ઉ પ ર ાં ત ,  યુ . ક ે. ન ા  વ િ ા પ્ર ધ ા ન  
શ્ી બોદરસ જોન્સન, મોદરવશયસના 
વિાપ્રધાની શ્ી પ્રવવન્િ જુગના્, 
WHOના વિા િૉ. ટિેરોસ એધનોમે 
ગુજરાતની પ્રતયક્ મુલાકાત લીધી અને 
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નેપાળના વિાપ્રધાન શ્ી શેર બહાિુર 
િેઉબા, બાંગલાિેશનાં વિાંપ્રધાન શ્ી શેખ 
હસીના, ભૂતાનના વિાપ્રધાન શ્ી લોતેય 
શેદરગં વગેરે ર્મનગરના કાયપિક્રમમાં 
વરયુપિઅલ માધયમ્ી જોિાયા. 

ભારતના વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોિીએ તાજેતરમાં ગાંધીનગર ષ્સ્ત 
વશક્ણ ક્ેત્ે વૈવશ્વક કક્ાના દરયલ ટાઇમ 
ઑનલાઇન મોવનટદરંગ-વવદ્ા સમીક્ા 
કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી હતી. શું છે આ 
વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્ર? આ વવદ્ા સમીક્ા 
કેન્દ્ર સમગ્ િુવનયા માટે એક આશ્ચયપિ 
પુરવાર ્ઈ શકે તેવું સામરયપિ ધરાવે છે. 
વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્ર ગુજરાતની ૫૫ 
હર્ર્ી વધુ શાળાઓના સાિા ચાર 
લાખ્ી વધ ુવશક્કો અન ેિોઢ કરોિ્ી વધુ 
બાળકો માટે ઊર્પિનુ ંકેન્દ્ર છે. વાવરપિક ૫૦૦ 
કરોિ િટેાસેટનુ ંવવશ્રેણ, સમગ્ રાજયમાં 
એક જ પ્રકારનું સમયપત્ક, સમાન 
પ્રશ્નપત્, વવદ્ા્તીઓની હાજરીમાં  
૨૬ ટકા સુધીનો નોંધપાત્ વધારો, 
આધવુનક વયવસ્ાનો લાભ િેશના મહત્તમ 
વવદ્ા્તીઓને મળી શકે તેવું માળખુ અહીં 
ઉપલબધ છે.

વિાપ્રધાનશ્ીએ આ કેન્દ્રના ંહૃિયપવૂપિક 
વખાણ કરતા ંકહ્ ંકે, ગજુરાતમા ંસરકારી 
પ્રા્વમક શાળાઓમાં આટલી મોટી અને 

અદ્તન ટેકવનકનો ઉપયોગ િુવનયાને 
આશ્ચયપિચવક્ કરી િેનારો છે. આ વવદ્ા 
સમીક્ા કેન્દ્ર ગજુરાતભરની પ૪ હર્ર્ી 
વધ ુશાળાઓ, સાિા ચાર લાખ વશક્કો અને 
િોઢ કરોિ્ી વધુ બાળકો માટે વશક્ણ 
ઊર્પિનુ ંકેન્દ્ર, વાઇરિન્ટ હબ બન્યંુ છે. કેન્દ્ર 
અને રાજયોની સરકારોના સંબંવધત 
વવભાગોના અવધકારીઓન ેગુજરાતના આ 
વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્રની મલુાકાત ેઆવવા 
આગ્હપવૂપિક અનરુોધ પણ તમેણ ેકયયો હતો. 
અતે્ ઉલે્ખનીય છ ે ક ે,  આ ક ેન્દ્ર 
આદટપિદફવશયલ ઇન્ટેવલજન્સ, મશીન લવનાંગ, 
વબગ િેટા ઍનૅવલવસસ જેવી આધુવનક 
સવુવધાઓ ્કી સુસજ્જ છે. અહીં વાવરપિક 
૫૦૦ કરોિ િટેાસટેનંુ વવશ્રેણ ્ાય છે. 
જમેા ંયવુનટ ટેસટ, સત્ાતં પરીક્ા, શાળાનું 
ગ્િેશેન, વવદ્ા્તી અન ે વશક્કોની હાજરી 
વગેરે જેવી બાબતો અંતગપિત સુચારુપણે 
કાયપિવાહી ્ાય છે. સમગ્ રાજયમા ંએક જ 
પ્રકારનું સમયપત્ક, સમાન પ્રશ્નપત્, 
ચકાસણી વગેરે બાબતોમા ં વવદ્ા સમીક્ા 
કેન્દ્ર મહત્વની ભવૂમકા ભજવે છે. વશક્ણક્તે્ે 
આ કેન્દ્ર સમગ્ િેશમા ંમોટા ંપદરવતપિન લાવી 
શકે છે. રાજયના મખુયમતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ 
પટેલના નતેૃતવમા ંઆ વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્ર 
સમગ્ િેશન ેવશક્ણ ક્તે્ ેએક નવી દિશા 
બતાવશે. 

તો બીજી તરફ બનાસકાંઠા વજલ્ાના 
દિયોિર નજીક સણાિર ખાતે ૧૫૧ 
વીરામા ંવનમાપિણ પામલેા બનાસ િરેી સકુંલ, 
પોટેટો પ્રોસેવસંગ અને પ્રોિકટ યુવનટ ત્ા 
િૂધવાણી કૉમયુવનટી રેદિયો સટેશન (FM 
90.4)નું િેશના લોકવપ્રય વિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોિીના હસતે લોકાપપિણ કરાયું. 
વિાપ્રધાનશ્ીના હસતે બનાસ િેરીના 
વવવવધ પ્રકલપોનું ઈ-લોકાપપિણ અને 
ઈ-ખાતમુહૂતપિ કરવામાં આવયું. બનાસ 
િેરીના ચીઝ અને વહે પાવિર પલાન્ટ 
વવસતૃતીકરણ, પાલનપુર, બનાસ ગોબર 
ગેસ પલાન્ટ અને બાયો સી.એન.જી. 
સટેશન, િામા (િીસા) અન ેઈ- ખાતમુહતૂપિમાં 
નવીન ચાર ગોબર ગસે પલાન્ટ - ખીમાણા, 
રતનપરુા (ભીલિી), રાધનપરુ અન ે્ ાવર 
(ધાનેરા)નો સમાવેશ ્ાય છે. કોઠાસૂઝ 
અને અિગ વનશ્વય હોય તો કોઈ કદઠનમાં 
કદઠન કામ પણ પાર પિી શકે તનેી પ્રતીવત 
બનાસકાંઠા વજલ્ાના ૪.૫ લાખ િૂધ 
ઉતપાિકોએ કરાવી છે. આ િેરીએ છેલ્ાં 
સાત-આઠ વરપિમાં ઊિીને આંખે વળગે 
એવી અિ ્ભુત કામગીરી કરી છે, જેના 
કારણે તે માત્ ભારતમાં જ નહીં, પણ 
વવશ્વની સૌ્ી ઝિપ્ી વવકસતી િેરી બની 
ગઈ છે. વવશ્વના જુિા જુિા સાત િેશોની 
મશીનરી આ િેરીમાં લગાવાઈ છે. આ 
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પણ સંપન્ન ્યો. WHOના વિા િૉ. 
ટ ેિરોસ એધનોમ - મોદરવશયસના 
વિાપ્રધાન શ્ી પ્રવવંિ જુગના્ અને 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની પ્રેરક 
ઉપષ્સ્વતમાં વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મોિીએ ગલોબલ સેન્ટર ફૉર ટ્ેદિશનલ 
મે દિ વસન સંક ુલનું  ર્મનગર ખાતે 
ભૂ વમપૂજન કયુ ાં .  વિ ાપ્રધ ાનશ્ીએ 
GCTMના સફળ વક્રયાન્વયન માટે 
વવશ્વભરની ટ્દેિશનલ મદેિવસન વવદ્ાઓનું 
ટ ેક્ોલ ૉજી્ી  સંકલન,  ટ્ે દ િશનલ 
મદેિવસનના ટેષ્સટંગ અન ેસદટપિદફકેશન માટે 
ઇન્ટરનૅશનલ સટાન્િિપિ રિવા, પરંપરાગત 
વચદકતસા પદ્ધવતઓના તજઞિો, વનષણાતો 
માટે GCTM એક વૈવશ્વક મંચ બને, 

પરંપરાગત વચદકતસા પદ્ધવતઓ-િવાઓના 
ક્ેત્ે શોધ-સંશોધન માટે પૂરતું મૂિીરોકાણ 
લાવવું  અને ટ્ે દિશનલ મે દિવસન્ી 
ટ્ીટમેન્ટના પ્રોટોકોલ નક્કી કરવા એમ 
બહુવવધ આયામો વસદ્ધ કરવા આ કેન્દ્ર 
અનોખું પુરવાર ્શે. વિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોિીએ જણાવયું હતું કે, 
આઝાિીના અમૃત મહોતસવ વરષે ભારતમાં 
ગલોબલ સેન્ટર ફૉર ટ્ેદિશનલ મેદિવસનની 
સ્ાપના્ી વવશ્વભરમાં પર ંપરાગત 
વચદકતસા પદ્ધવતઓના યુગનો પ્રારંભ ્યો 
છ ે.  પ્રાક ૃવતક-પર ંપરાગત વચદકતસા 
પદ્ધવતઓમાં વવશ્વાસ રાખનારા લોકો માટે 
આ કેન્દ્ર મહત્વનું પુરવાર ્ શે. આવનારાં 
પચ્ીસ વરપિમાં ટે્દિશનલ મેદિવસન 

િુવનયાના િરેક પદરવારો માટે મહત્વની 
બની જશે તેવો વવશ્વાસ પણ તેમણે વયક્ 
કયયો હતો.

મોદરવશયસના પ્રધાનમંત્ી શ્ી પ્રવવંિ 
જુગના્ે જણાવયંુ કે, માનવશરીરના 
ઉપચાર માટે વનસપવત, ખનીજો જેવા 
કુિરતી પિા્યો સિીઓ્ી વપરાતા આવયા 
છ.ે જી.સી.ટી.એમ. આ માનવઞિાનના 
સંવધપિન માટેનું અવધકૃત અને વવશ્વસનીસ 
અને કેન્દ્ર બની રહેશે. તેમણે કહં્ કે 
૧૯૩૪્ી મોદરવશયસમાં ભારતીય 
ઉપચાર પદ્ધવતઓ અમલમાં છે. તયા ં
આયુવષેિ એક માન્ય ઉપચાર પદ્ધવત છે.

ભારતના લોક લાિીલા વિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોિી અને મોદરવશયસના 

ગુજરાતની મહેમાનગવત અને  
વિકાસથી અવભભૂત થતા વિશ્વના રાજનેતાઓ...

આજે હવશ્વિા ખૂણેખૂણામાં વસતા ગુજરાતી બાંધવોએ પોતાિી આગવી 
સૂઝબૂઝથી દેશ અિે દુહિયામાં ગુજરાતિો ડંકો વગાડ્ો છે. ગુજરાતિા પિોતા 
પુરિ અિે ભારતિા લોકલાડીલા વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વડાપ્રધાિ 
બન્યા બાદ હવશ્વસમસતિે ગુજરાતિી મિેમાિગહત અિે હવકાસથી અવગત 
કરાવવાિો અદ ્ભુત ઉપક્રમ આરંભયો છે. 
• વર્ષ 2014થી અતયાર સુધીમાં 10થી વધુ હવકહસત અિે હવકાસશીલ  

દેશોિા વડાઓએ ગુજરાતિી મુલાકાત લીધી છે, જેમાં વર્ષ 2014માં ચીિિા 
રાષ્ટ્રપહત શી હજિહપંગ.

• વર્ષ 2015માં ગુયાિાિાં રાષ્ટ્રપહત શ્ી ડોિાલડ રામોતર.
• મોઝામ્બકિા રાષ્ટ્રપહત શ્ી જેહસંટો, 2016માં િેપાળિાં વડાપ્રધાિ  

શ્ી કે. પી. શમા્ષ.
• 2017માં પોટુ્ષગલિા રાષ્ટ્રપહત શ્ી એન્ટોહિયો કાસટા, સહબ્ષયાિાં વડાપ્રધાિ 

શ્ી એલેકઝાન્ડર વુહવક, જાપાિિા વડાપ્રધાિ શ્ી હશંઝો આબે.
• 2018મા ંઇઝરાયલિા વડાપ્રધાિ શ્ી બને્જાહમિ િતેાન્યાિુ, કૅિડેાિા વડાપ્રધાિ 

શ્ી જસટીિ ટ્રુડો.
• વર્ષ 2020માં અમેરરકાિા રાષ્ટ્રપહત શ્ી ડોિાલડ ટ્ર્પ વગેરેિો સમાવેશ  

થાય છે. 
• આ ઉપરાંત, તાજેતરમાં 2022માં જામિગરમાં ગલોબલ સેન્ટર ફૉર ટ્રેરડશિલ 

મેરડહસિિા હશલાન્યાસ પ્રસંગે હવશ્વ આરોગય સંસથાિા વડા ડો. ટેડરોસ 
ઓધિોમ, મોરરહશયસિાં વડાપ્રધાિ શ્ી પ્રહવંદ જગુિાથ આવયા. બાગંલાદેશિાં 
વડાંપ્રધાિ શ્ી શેખ િસીિા, િેપાળિા વડાપ્રધાિ શ્ી શેર બિાદુર દેઉઆ અિે 
ભૂતાિિા વડાપ્રધાિ શ્ી લોતેય શેરરંગ વરયુ્ષઅલી િાજર રહાં િતાં.

પલાન્ટમાં ૩૦ લાખ વલટર પ્રવતદિનની 
િૂધની પ્રવક્રયા કરવાની ક્મતા છે, જે 
વધારીને ૫૦ લાખ વલટર પ્રવતદિન ્ઈ 
શકશ.ે પલાન્ટમા ં૧૦૦ ટન પ્રવતદિન બટર 
ઉતપાિન ક્મતા, ૧ લાખ વલટર પ્રવતદિન 
આઇસક્રીમ પલાન્ટ, ૨૦ ટન પ્રવતદિન 
ખોવા તેમજ ૬ ટન પ્રવતદિન ચોકલેટ 
એન્ોવબંગ પલાન્ટની વયવસ્ા છે. બનાસ 
િરેી સંકુલમાં સહકારી કે્ત્મા ંસૌપ્ર્મ વાર 
બનાસ કૉમયુવનટી FM રદેિયો 90.4 
સટેશન ઊભું કરવામાં આવી રહ્ં છે. 

આવો જ એક ઉપક્રમ ર્મનગર ખાતે 
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વિાપ્રધાન શ્ી પ્રવવંિ જુગના્ ગુજરાત 
આવયા તયારે એમનું અમિાવાિ અને 
રાજકોટમાં યોર્યેલા ભવય રોિ શોમાં 
સવાગત-સતકાર કરવામાં આવયું હતંુ. 
અમિાવાિ ઍરપોટપિ્ી ઇષ્ન્િરા વરિજ સુધી 
રોિની બંને તરફ 30્ી વધુ સટેજ ઉપર 
ગુજરાત સવહત િ ેશની સાં સક ૃવતક 
વવરાસતને પ્રિવશપિત કરતા કાયપિક્રમોનું 
આયોજન કરવામાં આવયું હતું. 

આ સાંસકૃવતક કાયપિક્રમોમાં જનસમૂહ 
ઉતસાહભેર જોિાયો હતો. અમિાવાિ અને 
રાજકોટ બન્ને શહેરોમાં રસતાની બંને તરફ 
જનતાએ મોદરવશયસ અન ેભારતના ફલેગ 
િશા પિવી બંને િ ેશના વિાપ્રધાનશ્ીનું 
ઉષમાપૂણપિ સવાગત કરી રાસ-ગરબાની 
રમઝટ બોલાવી હતી. ગજુરાતના આવતરય 
અ ને  ઉ ત સ ા હ ને  મ ો દ ર વ શ ય સ ન ા 
વિાપ્રધાનશ્ીનુ મન મોહી લીધું હતું. આ 
રોિ-શોના પદરણામે જગતમાં ગુજરાતની 
છબી વધુ ઉજ્જ્વળ બની છે.

િર વરષે ધનતેરસની ઉજવણી સમગ્ 
મોદરવશયસમાં આયુવષેિ દિવસ તરીકે 
કરવામાં આવે છે તેની ભૂવમકા પણ તેમણે 
આપી હતી. આ કાયપિક્રમમાં મોદરવશયસને 
સહભાગી કરવા બિલ તેમણે ભારત પ્રતયે 
હરપિની લાગણી વયકત કરી હતી.

બાંગલાિેશનાં વિાંપ્રધાન શ્ી શેખ 
હસીનાએ વીદિયો મેસજેના માધયમ્ી કહં્ 

કે, ટ્ેદિશનલ મેદિવસન અને આધુવનક 
વવઞિાનનો સમન્વય આરોગય વવરયક નવા 
પિકારોનો સામનો કરી શકે છે. યુનાની, 
આયુવષેદિક, હોવમયોપવ્ક વચદકતસા 
પદ્ધવતઓની બાંગલાિેશમાં વયાપકપણે 
ઉપયોગમાં છે, તેમ તેમણે ઉમેયુાં હતું.

ભતૂાનના વિાપ્રધાન શ્ી લોતયે શદેરંગે 
વીદિયો મેસેજના માધયમ્ી જણાવયું હતું 
કે, ભૂતાનની પવપિતીય ભૂવમ-પ્રાકવૃતક 
વનરાજીને કારણે ટ્ેદિશનલ મેદિવસનની 
પ્રેષ્કટસને મોટો અવકાશ ઉપલબધ છે. 
સમગ્તયા આરોગય સુરક્ા માટે ટ્ેદિશનલ 
મેદિવસન સા્ે અલોપ્ીનું ઇષ્ન્ટગ્ેટેિ 
મૉિેલ આિશપિ છે, તેમ તેમણે ઉમેયુાં હતું.

નેપાળના વિાપ્રધાન શ્ી શેર બહાિુર 
િેઉબાએ કહં્ હતું કે, નરેન્દ્ર મોિીની 
આગવેાનીમાં ભારતિેશ નચેરલ મદેિવસનનું 
ગલોબલ હબ બનવા તરફ જઈ રહ્ં છે. 
તેમણે વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોિીને 
ગ લ ો બ લ  સે ન્ ટ ર ન ી  સ ્ ા પ ન ા ્ ી 
વવશ્વઆરોગયની મોટી સેવા કરવા બિલ 
ધન્યવાિ પાઠવયા હતા.

WHOના વિા િૉ. ટેિરોસ એધનોમે 
કહ્ ંકે, વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોિીના 
સક્મ નેતૃતવ અને કવમટમેન્ટને કારણે 
ભારતમાં આ ગલોબલ સને્ટર ફોર ટ્દેિશનલ 
મદેિવસનનુ ંવનમાપિણ શકય બની રહ્ ંછે. આ 
નવુ ંકેન્દ્ર સમગ્ વવશ્વના આરોગયની કાળજી, 

કુિરતી ઉપચાર્ી લેવામાં ઉપયોગી 
નીવિશે, તમે તમેણ ેઉમયેુાં હતુ.ં તમેણ ેકહં્ 
કે, ર્મનગર ખાતનેુ ંઆ કેન્દ્ર પરંપરાગત 
વચદકતસા પદ્ધવતઓ માટેના આઇ.પી.આર. 
વનધાપિદરત કરવામા,ં દરસચપિ એન્િ ઍનવૅલવસસ 
કરવામાં, વવશ્વસનીય માવહતીના સંચય 
અને સંવધ પિન કરવામાં , ઇનોવેશન, 
ટ ેક્ ોલ ૉજી અને  આદટ પિ દ ફ વશયલ 
ઇન્ટેવલજેન્સનો ઉપયોગ કરવામાં મિિરૂપ 
્શ.ે આયુર વવભાગના મંત્ી શ્ી સબાપિનંિ 
સોનોવાલે જણાવયુ ંકે, WHOએ કોરોના 
મહામારીના કપરા કાળ વચ્ે પરંપરાગત 
વચદકતસા પદ્ધવતઓનુ ંવૈવશ્વક કેન્દ્ર ભારતમાં 
સ્ાપી વૈવશ્વક આરોગય સુરક્ાની દિશામાં 
મોટું પગલું ભયુાં છે.

વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ 
િાહોિ ખાતે યોર્યલે વવશાળ આદિર્વત 
મહાસમંલેનમા ંિાહોિ વજલ્ાના આદિવાસી 
બાંધવોને રૂ. ૧૮૦૯.૭૯ કરોિનાં 
વવકાસકામોનુ ંલોકાપપિણ ખાતમહુતૂપિ કયુાં હતુ.ં 
વિાપ્રધાનશ્ીએ પંચમહાલ વજલ્ામાં 
જનસુવવધાના રૂ. ૧૫૯.૭૧ કરોિનાં 
વવકાસકામોનુ ંલોકાપપિણ કયુાં હતુ.ં વિાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ ભારતીય રેલવ ેદ્ારા 
િાહોિ વક્કશોપમા ંઅિંાજ ેરૂ. ૨૦ હર્ર 
કરોિના ખચષે વનમાપિણ ્નારા નવ હર્ર 
હોસપિ પાવરના ઇલેષ્કટ્ક લોકોમેદટવ મશીન 
ઉતપાિન એકમનો વશલાન્યાસ પણ કયયો 
હતો. અત્ ેએ ઉલે્ખનીય રહેશ ેકે, ભારત 
સરકારે ર્હેર કરેલા િેશના એસપીરેશનલ 
દિષ્સટ્કટ અલપ વવકસીત વજલ્ાઓમાં 
ગજુરાતના િાહોિ વજલ્ાનો સમાવશે ્ ાય 
છે. હવે રૂ. 20 હર્ર કરોિના આ નવી મિૂી 
રોકાણના નવા રોકાણો્ી િાહોિ વજલ્ાની 
કાયાપલટ ્શ ેઅન ેસ્ાવનક રોજગારી - 
સવરોજગારીની વવપલુતકોનુ ં વનમાપિણ છે.  
વિાપ્રધાનશ્ીએ િાહોિ વજલ્ામા ં કુલ રૂ. 
૨૧૯૬૯.૫૦ કરોિનાં વવકાસકામોનું 
લોકાપપિણ અન ેખાતમહુતૂપિ કયુાં હતુ.ં

ગુલામી કાલખંિના લોકોમેદટવ સટીમ 
એષ્ન્જનના કારખાનાન ેહવે રૂ. ૨૦ હર્ર 
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કરોિના ખચપિ્ી આધુવનક બનાવવામાં 
આવી રહં્ છે. અહીં ૯ હર્ર હોસપિ 
પાવરના ઇલેષ્કટ્ક લોકોમેદટવ રેલવે 
એષ્ન્જન બનાવવામાં આવશે, જે મેઇક 
ઇન ઇષ્ન્િયાને ગવત આપવાની સા્ે 
િુ વનયાના િ ેશોની ઇલેષ્કટ્ક ર ેલવે 
એષ્ન્જનની માગ પૂરી કરવામાં મહત્વની 
ભૂવમકા અિા કરશે.

ય.ુકે.ના વિાપ્રધાન શ્ી બોદરસ જોન્સને 
ભારતપ્રવાસની શરૂઆત ગજુરાત્ી કરી 
ત ેપ્રતયકે ગજુરાતી માટે ગૌરવની વાત છે. 
ગુજરાતની મુલાકાતે આવેલા યુ.કે.ના 
વિાપ્રધાન શ્ી બોદરસ જોન્સન ેઅમિાવાિમાં 
આવેલા વવશ્વપ્રવસદ્ધ ઐવતહાવસક ગાંધી 
આશ્મની મલુાકાત લીધી હતી. શ્ી બોદરસ 
જોન્સન  હૃિયક ુંજમ ાં  ગ ાં ધ ીજીન ી 
પાવનભૂવમમાં આવીને ગાંધીવવચારો્ી 
પ્રભાવવત ્યા હતા. તેમણે ગાંધીજીની 
પ્રવતમાન ેપષુપ અપપિણ કયાપિ હતા. હૃિયકંુજના 
વવવવધ ખિંો વનહાળી તઓેએ ગાંધીજીને 
વપ્રય એવા ચરખા પર કાંતણ કયુાં હતુ ંઅને 
ગાધંી આશ્મ ખાત ેઆવલેી અમિાવાિ 
ગલૅરેીની પણ મલુાકાત લીધી હતી. યુ.કે.
ના વિાપ્રધાન શ્ી બોદરસ જોન્સને 
ઐવતહાવસક ગાંધી આશ્મમા ંઆવલેી મીરા 
કુદટરની પણ મલુાકાત લીધી હતી. વરિદટશ 
લિેી મિેલીન સલિે, જેઓ વરિદટશ નાગદરક 
હતા,ં તેઓ ગાધંીજીના વવચારો્ી પ્રભાવવત 
્ઈન ેગાધંી આશ્મ આવયા ંહતા ંઅન ેતેઓ 
જ ે કુદટરમાં રહેતા ંહતા ંએ કુદટરનુ ંનામ 
મીરા કુદટર રાખવમા ંઆવયુ ંછે. વવવઝટસપિ 
બકુમાં પોતાનો ભાવ વયક્ કરતા ંય.ુકે.ના 
વિાપ્રધાન શ્ી બોદરસ જોન્સન ેલખયુ ં કે, 
'મારી ગાધંી આશ્મની મલુાકાત અવણપિનીય 
છે. અન ેગાધંી આશ્મમાં આવવાનો મારો 
અનભુવ પણ ખબૂ જ સારો રહ્ો. સતય અને 
અવહંસા્ી િવુનયા કેવી રીત ેબિલી તનેું 
ઉિાહરણ સમગ્ વવશ્વન ે ગાધંીજીએ પરંૂુ 
પાડું છે.' આ અવસરે ગાંધી આશ્મ 
તરફ્ ી  'ગ ાઇિ  ટુ  લં િન '  અને 
'ઓટોબાયોગ્ાફી ઑફ મીરાબહેન' એમ બે 

પસુતકો શ્ી જોન્સનન ેભટેસવરૂપ ેઆપવામાં 
આવયા ંહતા.ં

શ્ી જોન્સન ેબાયોટેક યવુનવવસપિટી ત્ા 
અક્રધામની પણ મલુાકાત કરી. નીલકંઠ 
ભગવાનન ેજલાપપિણ પણ કયુાં. વવશ્વ, કિાચ 
ભારતન,ે તેના ંશાસત્ોન,ે પ્રાચીન પદ્ધવતઓને 
અનસુરે છે અ્વા કહો કે તને ેઅનુમોિન 
આપ ેછે. સવાલ એ છે કે આ વવૈશ્વક પ્રવતભા 
ગજુરાતન ેકેમ આટલુ ંમહત્વ આપ ેછે ? તો 
જવાબ છે, ઊિીને આંખે વળગે તેવો 
ગજુરાતનો વવકાસ... જન જનનો વવશ્વાસ 
અન ે પ્રતયકે ગજુરાતી બાંધવનો વનરંતર 
પ્રયાસ. ગુજરાતના વવકાસના કેન્દ્રમાં 
સામાન્ય માનવી છે અને તેને અનુરૂપ 
સરકારની પ્રોતસાહક જનકલયાણની નીવતઓ 
છે. આના્ી મોટી સવીકૃવત બીજી શુ ંહોઈ 
શકે ? આ સવાલમા ંજ એનો જવાબ છે. 

આ અરસામાં મહામવહમ રાષ્ટ્રપવત  
શ્ી રામના્ કોવવંિે કેવદિયા ખાત ેયોર્યલેી 
જયદુિવશયલ કૉન્ફરન્સનો આરંભ કરાવયો 
હતો. આ કૉન્ફરન્સમાં સુપ્રીમ કોટપિના ચીફ 
જષ્સટસ શ્ી એન. વી. રમણા સવહત સપુ્રીમ 
અને અન્ય રાજયોની વિી અિાલતોના 
જષ્સટસશ્ીઓ હાજર રહ્ા હતા. આ સા્ે, 
રાષ્ટ્રીય મળેા તરીકે ર્હેર ્ યલેા માધવપરુ 
રિેના મેળામા ંરાષ્ટ્રપવતશ્ીની સા્ે કેન્દ્રીય 
ગૃહમતં્ી શ્ી જી. દકશન રેડ્ી, વત્પરુાના 

મખુયમતં્ી શ્ી વબપલવકુમાર િેબ, વસષ્ક્કમના 
મખુયમંત્ી શ્ી પ્રમેવસરં તમાગં, મરેાલયના 
મુખયમંત્ી શ્ી કોનરિે સંગમા ઉપષ્સ્ત 
રહીન ેગજુરાતના આગંણ ેએક ભારત, શે્ષ્ઠ 
ભારતના ંિશપિન કયાાં હતા.ં વળી આ મળેાના 
સમાપન સમારોહમા ંઆસામના મખુયમતં્ી 
શ્ી હેમંત વબસવા શમાપિ, કેન્દ્રીય વશક્ણ 
રાજય મતં્ી શ્ી રાજકુમાર રંજન, કેન્દ્રીય 
પટે્ોવલયમ રાજય મંત્ી શ્ી રામશે્વર તલેી 
ઉપષ્સ્ત રહ્ા હતા. કેન્દ્રીય ગૃહમતં્ી શ્ી 
અવમતભાઈ શાહનું સતત માગપિિશપિન 
ગુજરાતને મળી રહં્ છે. નિાબેટનાં 
વવકાસકાયયોનુ ં લોકાપપિણ હોય કે સહકારી 
પ્રવૃવત્તઓના વવસતરણનાં કાયયો હોય, 
ગૃહમતં્ીશ્ી વનરંતર ગુજરાતના વવકાસ માટે 
પ્રોતસાહન પૂરંુ પાિતા રહ્ા છે. િાહોિ 
ખાતનેા રેલવનેા નવા પ્રકલપના ખાતમહુતૂપિમાં 
કેન્દ્રીય રેલવેમંત્ી શ્ી અવશ્વની વૈષણવ, 
ર્મનગર ખાતેના ગલોબલ સેન્ટર ફૉર 
ટ્દેિશનલ મદેિવસનના પ્રારંભ પ્રસગેં કેન્દ્રીય 
આરોગયમતં્ી શ્ી મનસખુભાઈ માિંવવયા 
અન ેસુરત ખાત ેકેન્દ્રીય શહેરી વવકાસ મતં્ી 
શ્ી હરિીપવસંહ પરુી ત્ા કેન્દ્રીય પશુપાલન 
અન ેિરેી વવકાસમતં્ી શ્ી પરુુરોત્તમભાઇ 
રૂપાલાએ વવવવધ કાયપિક્રમોમાં હાજરી 
આપીન ેતમેણ ેરાજયના વવકાસન ેબળ પૂરુ ં
પાડુ ંછે. •
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આવતથય

સાંસક�વતક રપોડ શપોમાં 
દેશભવક્ની ગુંજ સાથે 
રાસગરબાની રમઝ્ટ

દેશિા લોકલાડીલા વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદી 
અિે મોરરહશયસિા વડાપ્રધાિ શ્ી પ્રહવંદ જુગિાથ 
ગજુરાતમા ંપધારતા ંઅમદાવાદ મિાિગરપાહલકા અિે 
રમત-ગમત સાંસકકૃહતક હવભાગ દ્ારા આગવું સવાગત-
સતકાર કરાયાં િતાં. આ સવાગત-સતકાર સમારોિ 
અતંગ્ષત ખાસ સાંસકકૃહતક કાય્ષક્રમોિુ ંઆયોજિ કરવામાં 
આવયું િતું. અમદાવાદ ઍરપોટ્ષથી ઇમન્દરા હબ્રજ સુધી 
રોડિી બંિે તરફ 30થી વધુ સટેજ પર ગુજરાત સહિત 
દેશિી સાંસકકૃહતક હવરાસતિે પ્રદહશ્ષત કરતા કાય્ષક્રમોિું 
આયોજિ કરવામાં  આવયું  િતું .  બં િે  દ ેશિા 
વડાપ્રધાિશ્ીિું સવાગત કરવા માટે ભરત ભરેલી 
છરિીઓએ અિે દેશભહતિિા ંગીતો સાથ ેરાસગરબાિી 
રમઝટ બોલાવી િતી. સાથ ેભરતિાટ્યમ્ અિ ેકથકલી 
�તય પણ રજૂ થયાં િતાં. આ સાંસકકૃહતક કાય્ષક્રમોમાં 
જિસમિૂ ઉતસાિભરે જોડાયો િતો. રસતાિી બંિ ેતરફ 
િાગરરકો દ્ારા મોરરહશયસ અિ ેભારતિા ધવજ દશા્ષવી 
બંિે દેશિા વડાપ્રધાિશ્ીિું ઉષમાપૂણ્ષ સવાગત કરવામાં 
આવયું િતું. સાંસકકૃહતક કાય્ષક્રમોમાં ગુજરાતિા રાસ-
ગરબાિી મંડળીઓ મિેમાિો અિે ઉપમસથત હવરાટ 
જિમેદિીિા આકર્ષણિું કેન્દ્ર બિી િતી.
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આાદદવાસતી	સમાજનતી	તવરાટ	જનશક્ક્	
આાત્મનનભ્ષર	ભારિનું	કોન્દ્રશિંદુ	િનશો

ગુજરાતના વવકાસની સફરમાં રાજયના તમામ વગપિનો 
વવકાસ ્યો છે. એટલે ગુજરાતને વવકાસનંુ ગ્ો્ એષ્ન્જન 
માનવામાં આવે છે. વવશેર અને અનોખા રીવત-દરવાજો અને 
પરંપરાઓના જતન સા્ે આદિર્વતના વવકાસ માટે રાજય 
સરકારે બીિું ઝિપયું છે. વજલ્ા સતરે અનેકવવધ આદિવાસી 
કલયાણકારી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે.

વવકાસનો પયાપિય બની ગયેલા ગુજરાતે શોવરતો, પીદિતો, 
વંવચતો તેમજ આદિર્વતના વહત માટે અનેક સંવેિનાસભર 
વનણપિયો લઈને તેઓને વવકાસની મુખય ધારામાં લાવવાના 
પ્રયાસો આિયાપિ છે. આદિર્વતના વશક્ણ, આરોગય, પાણી, 
વીજળી્ી લઈને તમામ પ્રકારની સુવવધાઓ ઉપલબધ કરાવવા 
અને તેઓનો સવાાંગી ઉતકરપિ કરવા માટે ઉત્તરોત્તર જોગવાઇઓ 
પણ કરવામાં આવી રહી છે. છેવાિાનો માનવી પણ સુખ, સુવવધા 
કે સમૃવદ્ધ્ી વંવચત ન રહી ર્ય તેની કાળજી રાખવામાં આવી 
રહી છે.

કોઈપણ સમાજનંુ પદરવતપિન આપોઆપ ્તું ન્ી. 
િાયકાઓનાં આયોજનબદ્ધ વવકાસલક્ી પગલાં , ખંત, 
વનષ્ઠાપૂવપિકની સેવા ત્ા ધૈયપિ તેના પાયામાં હોય છે. કોઈપણ 

ક્ેત્ના વવકાસ માટે નાણાકીય જોગવાઈ પાયાની જરૂદરયાત છે 
અને રાજય સરકારે આદિર્વતઓના સવાાંગીણ ઉતકરપિ માટે 
ઉત્તરોત્તર નાણાકીય જોગવાઈઓમાં માતબર રકમનો વધારો 
કયયો છે.

રાજય સરકારે જુિી જુિી યોજના મારફતે આદિવાસી 
વવસતારમાં વશક્ણ, રોજગાર, પીવાનું પાણી, રસતા, વીજળી 
સવહતની સુવવધાઓ ઉપલબધ બનાવી છે.  છેલ્ા બે િાયકામાં 
વનવાસી વવસતારમાં વશક્ણના પ્રમાણમાં નોંધનીય વધારો ્ યો 
છે. આજે વનવાસી યુવક વશક્ણ દ્ારા સરકારી તેમજ ખાનગી 
નોકરી મેળવી રહ્ા છે. સા્ે સરકારની વવવવધ યોજના દ્ારા 
પોતાના ખાનગી વયવસાય શરૂ કરી પોતાની રોજગારી સા્ે 
નોકરીિાતા પણ બન્યા છે. 

આદિર્વત વવસતારમાં રાજયની સંવેિનશીલ સરકાર વવવવધ 
યોજનાઓના પારિશતી અમલ માટે કદટબદ્ધ રહી છે. આજે 
આદિર્વત વવસતારમાં  હૉષ્સપટલ, ૧૦૮ સેવા તેમજ 
આયુષયમાન, અમૃતમ કાિપિ સવહતની યોજનાઓને કારણે તેમના 
આરોગય સતરમાં રણો સુધારો ્ યો છે. આદિર્વત મવહલાઓને 
વચરંજીવી યોજનાના લાભ મળતા ્ યા છે, જેના પદરણામે માતૃ 

આદદજાવત ઉતકર્ષ
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મૃતયુિર ત્ા બાળ મૃતયુિરનું પ્રમાણ નહીંવત્ 
રહ્ ંછે. આદિર્વત બાળકોન ેસમયસર વવવવધ 
રસીઓ મળે તે માટે રાજય સરકાર સતત 
પ્રયત્નશીલ છે. 

આજે વનવાસી વવસતારનાં ગામિાંઓ 
પાકી સિક મારફતે મુખય માગપિ સા્ે જોિાયાં 
છે, જેના પદરણામ ેગામિાઓંમા ંઅલગ અલગ 
રોજગાર, કૃવર ત્ા સામવજક ક્ેત્ે વવકાસ 
્યો છે. વનવાસી વવસતારના ઊચંા વવસતારોમાં 
પાણી ત્ા વીજળીની સગવિ ્ઈ છે. 
આદિર્વતની બહેનોને કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા 
ઉજ્જવલા યોજના મારફતે ગૅસ કનેકશન 
મળતાં મવહલાઓના આરોગય પરનો ગંભીર 
ખતરો ટળયો છે. સા્ે ગેસ પર રસોઈ કરવાના 
કારણે મવહલાઓના સમયનો બચાવ ્ યો છે. 
તાજેતરમાં િાહોિ ખાતે પ્રચંિ આદિવાસી 
સમુિાયના સાક્ાતકાર સા્ે રૂ. 22 હર્ર 
કરોિનાં વવકાસકામોની સોગાિ વિાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ ભેટ આપી.

વિાપ્રધાન શ્ી નર ેન્દ્રભાઈ મોિીએ 
ગુજરાતના આદિવાસી વવસતારોને મેઇક ઇન 
ઇષ્ન્િયાનું કેન્દ્રવબંિુ બનાવવાની નેમ વયક્ કરતાં જણાવયંુ કે, 
અંબાજી્ી ઉમરગામ સુધીના ગુજરાતના આદિવાસી બેલટમાં 
પાણી, આરોગય, વશક્ણ, વીજળી, વસંચાઈ જેવી પ્રા્વમક 

સુવવધાઓ્ી સંપન્ન બનાવયા બાિ હવે આ વવસતારને મુખય 
પ્રવાહમાં જોિવામાં આવી રહ્ો છે. િાહોિ જેવા વવસતારમાં રૂ. 
૨૦ હર્ર કરોિના મૂિીરોકાણ્ી આદિવાસી વવસતારમાં આવ્પિક 
વવકાસનો નવો સૂયયોિય ્શે.

વિાપ્રધાન શ્ી મોિીએ જણાવયું કે, િાહોિ મેઇક ઇન 
ઇષ્ન્િયાનું સૌ્ી મોટું કેન્દ્ર બનવા જઈ રહં્ છે. ગુલામી 
કાળખંિના લોકોમેદટવ સટીમ એષ્ન્જનના કારખાનાને હવે રૂ. 
૨૦ હર્ર કરોિના ખચપિ્ી આધુવનક બનાવવામાં આવી રહ્ં 
છે. અહીં ૯ હર્ર હોસપિ પાવરના ઇલેષ્કટ્ક લોકોમેદટવ રેલવે 
એષ્ન્જન બનાવવામાં આવશે, જે મેઇક ઇન ઇષ્ન્િયાને ગવત 
આપવાની સા્ે િુવનયાના િેશોની ઇલેકટ્ીક રેલવે એષ્ન્જનની 
માગ પૂરી કરવામાં િાહોિ મહત્વની ભૂવમકા અિા કરશે.

વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ મખુયમતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ 
પટેલ, કેન્દ્રીય રેલવેમંત્ી શ્ી અવશ્વની વૈષણવ, રેલવે રાજયમંત્ી 
શ્ીમતી િશપિનાબહેન જરિોશની ઉપષ્સ્વતમાં િાહોિ ખાતે 
યોર્યેલા વવશાળ આદિર્વત મહાસંમેલનમાં િાહોિ વજલ્ાના 
આદિવાસી બાંધવોને રૂ. ૧૮૦૯.૭૯ કરોિનાં વવકાસકામોનું 
લોકાપપિણ ખાતમુહૂતપિ કયુાં હતું. વિાપ્રધાનશ્ીએ પંચમહાલ 
વજલ્ામાં જનસુખાકારી અને જનસુવવધાના રૂ. ૧૫૯.૭૧ 
કરોિના વવકાસકામોનું લોકાપપિણ કયુાં હતું.
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ભારતીય રેલવે દ્ારા િાહોિ વક્કશોપમાં અંિાજે રૂ. ૨૦ 
હર્ર કરોિના ખચષે વનમાપિણ ્નારા નવ હર્ર હોસપિ પાવરના 
ઈલેષ્કટ્ક લોકોમેદટવ મશીન ઉતપાિન એકમનો વિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ વશલાન્યાસ કયયો હતો. મેઇક ઇન ઇષ્ન્િયા 
અવભયાનને સાકાર કરતા આ પ્રોજેકટ ્કી િાહોિ અને તેની 
આસપાસના વવસતારોમાં હર્રો નોકરીની તકો ઊભી ્શે. 
વ િ ા પ્ર ધ ા ન શ્ ી એ  િ ા હ ો િ 
વજલ્ામા ંકુલ રૂ. ૨૧૯૬૯.૫૦ 
ક ર ો િ ન ાં  વ વ ક ા સ ક ા મ ો નું 
લોકાપપિણ ખાતમુહૂતપિ કયુાં હતું.

તેમણે ઉમેયુ ાં  ક ે, ભારત 
વવશ્વના ચુનંિા િેશો પૈકીનો 
એક િેશ છે કે જે ૯ હર્ર હોસપિ 
પાવરના લોકોમોદટવ રેલવે 
એષ્ન્જન બનાવે છે. િાહોિમાં 
આ આધુવનક રેલવે એષ્ન્જન 
બ ન ા વ વ ા નું  શ રૂ  ્ ત ાં 
આસપાસના  વવસત ાર ોમ ાં 
આવ્પિક ગવતવવવધમાં વધારો 
્વાની સા્ે આ મૂિીરોકાણ્ી 
હર્રો યુવાનોને રોજગારીની 
વયાપક તકો મળશે. તેની સા્ે, 
વનષપ્રાણ બની રહેલા િાહોિનો 
પરેલ વવસતાર પણ  ધમધમતો 
્શે. આદિવાસીઓના સવાાંગી 
વવકાસ માટે કેન્દ્ર અને રાજયની 

સરકાર ખભેખભા વમલાવીને કામ કરી રહી છે, તેનો ઉલે્ખ 
કરતાં વિાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયંુ કે, ઉમરગામ્ી અંબાજી સુધીના 
આદિવાસી બેલટમાં વશક્ણ, આરોગય, રસતા, વીજળી, વસંચાઈ, 
કૃવર, આવાસ, ગૅસ ચૂલા જેવી પ્રા્વમક સુવવધાઓ આપવામાં 
આવી છે, જેના પદરણામે અનેક આદિવાસી પદરવારો આવ્પિક 
પ્રગવતના માગપિ પર િોિવા લાગયા છે. પ્રગવત, વવકાસની નવી 

દિશા અમે કંિારી છે.
આદિવાસી વવસતારોમાં 

નલ સે જલ યોજનાના સુદૃઢ 
અમલીકરણ વવશ ેજણાવતાં શ્ી 
મોિીએ ઉમેયુ ાં ક ે, પાણીની 
સમસયા હોય તયારે તેને સૌ્ી 
વધુ સહન આપણી માતા અને 
બહેનોએ કરવું પિે છે. એક 
સમય હતો જયારે, પાણી માટે 
િર િર ભટકવું પિતું હતું, પણ 
હવે નલ સે જલ વમશન હેઠળ 
રરેરરે નળમાં પાણી આપવામા ં
આવી રહ્ં છે. આ યોજનાનો 
વયાપ વધારવામાં આવયો છે. 
અતયાર સુધીમાં ગુજરાતના 
આદિવાસી વવસતારોનાં ૫ 
લ ાખ રર ોમ ાં  નળજોિાણ 
આપવામાં આવયાં છે. િેશમાં 
છેલ્ાં અઢી વરપિમાં ૬ કરોિ્ી 
પણ વધુ  પ દરવાર ોને  આ 

દાહપોદને �. ૬૧૧.૭૯ કરપોડનાં 
વિકાસકાયયોનપો બૂસ્ટર ડપોઝ

વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સમાટ્ષ હસટી દાિોદમાં 
રૂ. ૧૭૪.૫૫ કરોડિા સાત િવા પ્રોજકેટિો પ્રારંભ કરાવયો 
િતો. આ ઉપરાંત હજલ્ામાં જળસંચયિાં કામો, ચેકડૅમ, 
હવહવધ જૂથ પાણી પુરવઠા યોજિાઓ, સબસટેશિ, 
ઑમકસજિ પલાન્ટ સહિતિાં રૂ. ૪૩૭.૨૪ કરોડિાં 
હવકાસકાયયોિ ેપણ શરૂ કરાવયાં િતા.ં આમ, વડાપ્રધાિશ્ીએ 
દાિોદ હજલ્ાિે કુલ રૂ. ૬૧૧.૭૯ કરોડિાં હવકાસકાયયોિો 
બૂસટર ડોઝ આપી દીધો િતો.

વિકાસકાયયોનપો બૂસ્ટર ડપોઝ
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યોજનાનો લાભ મળયો છે. પાણીની મોટી સમસયા હલ ્તાં 
માતાઓના આશીવાપિિ મળી રહ્ા છે.

શ્ી મોિીએ આરોગય સેવાઓ અંગે જણાવતાં કહ્ં કે, હું 
અહીં મુખયમંત્ી હતો તયારે મને આદિવાસી વવસતારોમાં્ી એવી 
રજૂઆત મળતી કે ઝેરી સાપ કરિવાના કારણે માનવમૃતયુ ્ાય 
છે, તયારે અમે ૧૦૮ ઍમબયુલન્સ સેવામાં એષ્ન્ટ-વેનમ 

ઇન્જેકશનની સુવવધા પણ રખાવી હતી. હવે તેની સામે 
આદિવાસી ક્ેત્ોમાં વેલનેસ સેન્ટર પણ ખૂલી રહ્ાં છે. 
િૂરિરાજનાં ગામોના લોકોને રર્ી નજીક આરોગયલક્ી સેવા 
મળી રહી છે.

આદિવાસી યુવાનો અને યુવતીઓ િૉકટર, ઇજનેર બને તે 
માટે હું જયારે મુખયમંત્ી હતો તયારે આદિવાસી બેલટના િરેક 

દાહપોદને સમા્ટ્ષ બનાિિા �.૧૭૪ કરપોડના સાત પ્રપોજેક્ટ
ભારત સરકારિી મિ�વાકાકં્ષી યોજિા સમાટ્ષ 

હસટી પ્રોજકેટમા ંિગરપાહલકા િોવા છતાં દાિોદિો 
સમાટ્ષ હસટી પ્રોજકેટમા ંસમાવશે કરવામાં આવયો 
છે. વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દાિોદમાં 
સમાટ્ષ હસટી અતંગ્ષત રૂ. ૧૭૪.૫૫ કરોડિા સાત 
િવા પ્રોજકેટિો પ્રારંભ કરાવયો. સમાટ્ષ હસટીિા આ 
સાત પ્રોજકેટમા ંરૂ. ૬.૩૩ કરોડિો વૉટર સકાડા 
પ્રોજકેટિ ેઆઇસીસીસી-આઇટી પ્રોજકેટ સાથે 
સકંહલત કરવામા ંઆવશ.ે તિેાથી પાણીિો વયય 

અટકશ ેઅિ ેકાય્ષક્ષમતા વધશ.ે સમાટ્ષ હસટી અતંગ્ષત રૂ. ૧૮.૭૮ કરોડિા ખચ� િગરપાહલકાિા 
ગ્ીિ હબમલડગં ભવિમા ંઅતયાધુહિક સુહવધાઓ છે. ટ્રાયબલ ્યહુઝયમમા ંરૂ. ૧૫.૬૭ કરોડ ખચ� 
એમકઝહબશિ િૉલ, એ્ફી હથયટેર, કાફેટેરરયા, સોલર પલાન્ટ, આરદવાસી સમાજિી સસંકકૃહત 
દશા્ષવાશ.ે સપોટ્સ્ષ કૉ્પલકેસ પ્રોજકેટ અતંગ્ષત રૂ. ૬૪.૯૧ કરોડિા ખચ� રાષ્ટ્રીય કક્ષાિુ ંરમતગમત 
સકુંલ ઊભુ ંકરાશ,ે જયા ંરફફા સતરિુ ંફ�ટબૉલ ગ્ાઉન્ડ, ઍથ્લરેટક ટ્રકે જવેી આઉટડોર ગમે સહિત 
ઑહલમ્પકિો મસવહમગં પલૂ તયૈાર કરાશ.ે સમાટ્ષ હસટીિો આ પ્રોજકેટ પણૂ્ષ કરવામા ંઆવશ.ે દાિોદમાં 
રૂ. ૧૩.૩૫ કરોડિા ખચ� બ ેપસુતકાલયોિુ ંહિમા્ષણ કરાશ ેતમેજ િગરમા ંરૂ. ૧૮.૬૧ કરોડિા 
ખચ� બ ેપ્રાથહમક શાળાઓ તયૈાર કરાશ.ે તદ્દઉપરાતં સમાટ્ષ હસટીમા ંટ્રક ટહમ્ષિલ અિ ેઍહિમલ 
શલેટર પ્રોજકેટ શરૂ કરાયો િતો.

તાલુકામ્કે વવઞિાનપ્રવાહની 
શાળાઓ શરૂ કરાવી હતી. 
આજ ે આદિવાસી વજલ્ાઓમાં 
મે દ િકલ કૉલેજ, ઇજનેર ી 
કૉલેજ, નવસાંગ કૉલેજો શરૂ 
કરવામાં આવી છે. આદિવાસી 
છાત્ો ભણીને તબીબ અને 
ઇજનેર બની રહ્ા છે, એટલું 
જ નહીં ,  હવે  આ છાત્ો 
સરકારની સહાય્ી વવિેશમાં 
પણ અભયાસ કરી રહ્ા છે, તમે 
તેમણે જણાવયંુ હતું.

તેમણે એમ પણ કહં્ કે, 
આદિવાસી વવદ્ા્તીઓને 
આધુવનક વશક્ણ મળે તેની 
વચંત ા  કરી  િશેમાં  ૭૫૦ 
એકલવય મૉિેલ સક ૂલ શરૂ 
કરવામાં  આવી છ ે.  સાત 
િાયકા પૂવષે િેશમાં માત્ ૧૮ 
આદિવાસી સંશોધન કેન્દ્રો 
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હતાં, તેની સાપેક્ે માત્ છેલ્ાં સાત વરપિમાં ૯ સંશોધન કેન્દ્રો 
ખોલવામાં આવયાં છે.

િવક્ણ ગુજરાતના આદિવાસી વવસતારોમાં વસકલસેલ 
એવનવમયાની ગંભીર સમસયા છે. તેની સૌ્ી વધુ અસર યુવાનો 
ઉપર ્ ાય છે. આ બીમારી સામે લિવા માટે વૈઞિાવનકો સંશોધનો 
કરી રહ્ા છે. એ દિશામાં કામગીરી પણ રાજય સરકાર કરી 
રહી છે.

તેમણે જણાવયું કે, આદિવાસી કે્ત્ના ખેિૂતો હવે પ્રાકૃવતક 
ખેતી તરફ વળયા છે. અહીંનાં પ્રાકૃવતક ખેતઉતપાિનો મોટાં 
શહેરોમાં વધુ દકંમત્ી વેચાઈ રહ્ાં છે, જેના પદરણામે ખેિૂતોની 
આવક વધી છે. એક સમય હતો જયારે િાહોિની ફૂલની ખેતી 
ખૂબ જ વખણાતી હતી. િાહોિનાં ફૂલો છેક મુંબઈ સુધી જતાં 
અને તયાં આ ફૂલો્ી પૂર્બંિગી ્તી હતી. હવે તેના સ્ાને 
પ્રાકૃવતક ખેતી કૃવરકારો અપનાવી રહ્ા છે.

વિાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયંુ ક ે, િ ેશ આઝાિીનો અમૃત 
મહોતસવ મનાવી રહ્ો છ.ે સાત િાયકા સુધી આઝાિીના મૂળ 
લિવૈયાઓની અવગણના કરવામાં આવી. ૧૮૫૭ના સવાતંત્ય 

દેિગઢ બાદરયાના ઉચિાણ ગામે 
ઍૅવનમલ કૅર સેન્ટર જન સમવ્્ષત

ગુજરાત સરકાર સંવેદિા સાથે કામ કરે છે. માિવ િોય 
કે પશુ-પ્રાણી, તેમિી વેદિાિે સંપૂણ્ષ સંવેદિાથી હિમૂ્ષળ કરવા 
કામ કરે છે. વન્ય પ્રાણીઓિા ંમાણસો સાથિેાં ઘર્ષણ અટકાવવા 
તમેજ તમેિા બચાવ-સારવાર માટે દેવગઢ બારીયાિા ઉચવાણ 
ગામે રૂ. ૪૫ લાખિા ખચ� તૈયાર કરાયેલા ઍહિમલ કૅર 
સેન્ટરિું વડાપ્રધાિશ્ીએ દાિોદિા ખરોડથી શરૂ કરાવયું િતું. 
આ સેન્ટર રૂ. ૪૫ લાખિા ખચ� તૈયાર કરાયું છે. ગુજરાત 
રાજયમાં દીપડાિી વસતીિી �મષ્ટએ દાિોદ બીજા િંબરે છે 
અિે તેિી વસતી વધીિે ૧૪૩ થઈ છે. વન્ય પ્રાણી દ્ારા 
માિવઘર્ષણ ઘટાડવાિા િેતિુા ંહિવારાતમક પગલાિંા ભાગરૂપે 
ઉચવાણ ગામે જંગલ ઍહિમલ કૅર સેન્ટર બિાવવામાં આવયું 
છે. ઍહિમલ કૅર - સેન્ટર બિવાથી દાિોદ હજલ્ામાં કોઈ 
પણ સથળે વન્ય પ્રાણી દીપડાિું �તયુ થાય અથવા ઈજા થાય 
તેવા સંજોગોમાં ઍહિમલ કૅર-સેન્ટર ઉચવાણ ખાતે લાવી 
સારવાર તેમજ �તયુિા સંજોગોમાં પોસટમૉટ્ષમ કરી શકાય.

બાિકા સબસ્ટેશનનું લપોકા્્ષણ અને 
ઘપોદડયા સબસ્ટેશનનું ખાતમુહૂત્ષ

વીજળી એ પાયાિી િાગરરક સહુવધાઓમાિંી એક છે તયારે 
િાગરરકોિે પરૂતા દબાણ સાથ ેગુણવત્તાસભર વીજળી મળી રિે 
એ પણ ખબૂ જરૂરી છે. દાિોદમા ંવડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદી 
ખરોડમા ંબાવકા સબસટેશિિુ ંલોકાપ્ષણ કયુું િતુ.ં આ સબસટેશિથી 
આસપાસિા ં૬ ગામોિા ૪૮૫૧ િાગરરકોિે ખતેીવાડી, રિેઠાણ 
તમેજ ઔદ્યોહગક જરૂરરયાત માટેિી વીજળી સતંોરકારક રીતે 
મળી રિેશ.ે ૬૬ કેવી બાવકા સબસટેશિ રૂ. ૪.૬૮ કરોડિ ેખચ� 
ગજુરાત એિ� ટ્રાન્સહમશિ કૉપયોરેશિ હલ. દ્ારા તયૈાર કરાયું 
છે. તિેી કુલ ક્ષમતા ૩૦ એમવીએ છે. તદ્ઉપરાતં, ઝાલોદિા 
ઘોરડયા ખાત ે૬૬ કેવી ઘોરડયા સબસટેશિિંુ ખાતમિુતૂ્ષ પણ તમેણે 
કયુું િતુ.ં આ સબસટેશિથી ૨૭ રકમી હવસતારમા ંઆવલેા ૫૬૫૩ 
િાગરરકોિ ેગણુવત્તાપૂણ્ષ વીજપુરવઠો પૂરો પાડી શકાશ.ે કુલ 
૪૯૦૦ ચોમી જમીિ ઉપર તયૈાર થિા�ં આ સબસટેશિ રૂ. 
૫.૭૫ કરોડિા ખચ� પણૂ્ષ કરાશ.ે ત ેતયૈાર થતા ંઝાલોદિા ૨૫ 
ગામોિ ેપરૂતી વીજળી મળી રિેશ.ે 
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સંગ્ામમાં જૂના પંચમહાલના આદિવાસીઓ અંગે્જો સામે 
લિતાં લિતાં ખપી ગયા હતા. માનગઢ હતયાકાંિ તો 
જવલયાંવાલા બાગ કરતાં પણ ભયાનક હતો. ગોવવંિ ગુરુ અને 
તેમના અનુયાયીઓની અંગે્જો દ્ારા વનમપિમ હતયા કરવામાં 
આવી હતી. આવા અનેક આદિવાસી સવાતંત્ય વીરોને ઉવચત 
સન્માન આ સરકારે બકયું છે. માનગઢમાં ગોવવંિ ગુરુનું સમારક, 
રાંચીમાં ભગવાન વબરસા મુંિાનું સંગ્હાલય બનાવાયંુ છ,ે જે 
ભાવવ પેઢીને ઇવતહાસબોધ આપતું રહેશે.

આઝાિીના અમૃત મહોતસવ વનવમત્તે વશક્ણજગતને 
આહ્ વાન કરતાં શ્ી મોિીએ કહં્ કે, આવા અનેક અનામી 
સવાતંત્ય વીરોની ગા્ા રજૂ કરતાં કાવયો, નાટકો, ગીતો 
લખવામાં આવે અને તેનું મંચન કરવામાં આવે. આ કરવા્ી 
ભાવવ પેઢીને આ સેનાનીઓના યોગિાનની ર્ણકારી મળશે. 
આઝાિીના અમૃત મહોતસવ વનવમત્તે પૂવપિ પટ્ીના આદિવાસી 
વજલ્ાઓમાં ૭૫ મોટાં તળાવો બનાવવાનું બીિું ઉઠાવવા 
હાકલ કરી હતી, જેના્ી ચોમાસામાં વહી જતાં જળનો સંગ્હ 
કરી શકાશે. ખાસ કરીને આજના યુવાનો જયારે િેશની 
આઝાિીના શતાબિી કાળે આ તળાવો ્કી પોતાનું યોગિાન 
અંદકત કરી શકશે.

કોરોના મહામારી અને બીજી તરફ વૈવશ્વક અશાંવત વચ્ે 
પણ િેશ મક્કતાપૂવપિક આગળ વધી રહ્ો છે, તેમ કહેતાં શ્ી 
મોિીએ ઉમેયુાં કે, કોરોના મહામારીમાં મારા ગરીબ, આદિવાસી, 
િવલત અને પછાત વગપિના લોકોના રરના ચૂલા સળગતા રહે 
એ માટે સરકાર દ્ારા છેલ્ાં બે વરપિ્ી ૮૦ કરોિ ગરીબ 
પદરવારોને વવનામૂલયે અનાજ આપવામાં આવી રહ્ં છે. 
ગરીબોની જઠરાષ્નિ તૃવપ્નો વવક્રમી યઞિ છે.

જયાં રહીએ તે સ્ાનનો પ્રભાવ જીવનમાં આવે છે, આ 
ઉવક્ કહેતાં શ્ી મોિીએ કહં્ ક,ે મારા પ્રારંવભક ર્હેર જીવનમાં 
આદિવાસી વવસતારમાં ખૂબ જ પ્રવાસ રહ્ો છે. આદિવાસીઓ 
વચ્ે રહી તેમની સમસયા ઓળખી છે. આદિવાસીઓનું જીવન 

આદદજાવત મહાસંમેલનની 
સાથે-સાથે...

• ગુજર�િન� મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભ�ઈ પટેલ, કેન્દ્રીય 
રલેવેમતં્ી શ્ી અશશ્ની વૈષણવ, સ�ંસદ શ્ી   સી. આર. 
પ�ટીલ, ગુજર�િન� મુખ્ય સહિવ શ્ી પંકજકુમ�ર, 
બજલલ� કલેક્ટર શ્ી હહષ્િ િ ગ�ેસ�વી સહહિન� 
મહ�નુભ�વ�ેઅે દ�હ�ેદ હેહલપૅડ ખ�િે વડ�પ્રધ�નશ્ીનંુ 
ઉષમ�ભેર સવ�ગિ કયુું હિંુ. 

• વડ�પ્રધ�નશ્ી સે્જ પર આવિ�ં સમગ્ર સભ�મંડપમ�ં 
ઉતસ�હ અને જેાિનંુ વ�િ�વરણ ્છવ�ઈ ગયંુ હિંુ. 

• વડ�પ્રધ�ન શ્ી  નરેન્ દ્રભ�ઈ મ�ેદી નંુ  સે્જ પર 
ઉપક્સ્િ આતદજાતિ મંત્ીશ્ીઆે-સ�ંસદશ્ીઆે, 
ધ�ર�સભયશ્ીઆે દ્�ર� પરંપર�ગિ આતદવ�સી ક�ેટી-
પ�ઘડી, િ�ંદીન�ં કડ�ં-કંદ�ેર�, ભ�ેતરય�ં પહેર�વી, 
િીર-ક�મઠ� ભેટ આપી અન�ેખું ભ�વભયુું સવ�ગિ 
કરવ�મ�ં આવુ્ં હિંુ.

• દ � હ �ે દ  બજ લ લ � મ �ં  ખ ર �ે ડ  ખ � િે  વ ડ � પ્ર ધ � ન  
શ્ી નરેન્દ્રભ�ઈ મ�ેદીની અધયક્ષિ�મ�ં ય�ેજાયેલ� 
આતદજાતિ મહ�સંમેલનમ�ં ૨ લ�ખથી વધુ સંખ્ય�મ�ં 
મ�નવમહેર�મણ ઊમટ્�ે હિ�ે.  

• ગુજર�િની પૂવ્ભ પટ્ીન� દ�હ�ેદ, પંિમહ�લ, ્છ�ેટ� 
ઉદેપુર, મહીસ�ગર બજલલ�ન� આતદવ�સી બ�ંધવ�ેમ�ં 
આ સમેંલનને લઈને અદમય ઉતસ�હ જેાવ� મળ�ે હિ�ે. 

• ક�ય્ભકમમ�ં આતદવ�સી બ�ંધવ�ેન� તવક�સ અથથે સરક�ર 
દ્�ર� લેવ�યેલ�ં પગલ�ંઆે દિ�્ભવિી લઘુતફલ મનંુ 
તનદિ્ભન કરવ�મ�ં આવુ્ં હિંુ. 

• વડ�પ્રધ�નશ્ીની  મુલ�ક�િન�  પગલે ક�ય્ભકમ 
સ્ળે પ�ેલીસ દ્�ર� અસરક�રક સુરક્ષ� વ્વસ્� 
ગ�ેઠવવ�મ�ં આવી હિી અને સઘન િેત �કંગ બ�દ જ 
પ્રવેિ આપવ�મ�ં આવિ�ે હિ�ે. 

નજીક્ી જોયંુ છે. આદિવાસીઓ પાણી જેવા પવવત્ અને કૂંપળ 
જેવા સૌમય હોય છે. આ સમાજે મને રણું શીખવાડંુ છે. તેમના 
આશીવાપિિ મને સતત મળતા રહ ેછે. હું મુખયમંત્ી હતો તયારે 
પણ આટલી વવશાળ સભા જોઈ નહોતી. આ વવરાટ 
જનસાગરનાં િશપિન કરવાં મારું સૌભાગય છે. મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને સાંસિ શ્ી સી. આર. પાટીલે કમાલ 
કરી છે.

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવયંુ કે, િાહોિમાં 
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સૂયપિિેવનું પ્ર્મ દકરણ પ્રવેશે છે, જે સમગ્ ગુજરાત ઝળહળતું 
કરે છે. તે બહુધા આદિવાસી પં્ક િાહોિ વિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોિી દ્ારા રૂ. ૨૧ હર્ર કરોિ્ી વધુનાં 
વવકાસકાયયોની ભેટ્ી ઝળહળી રહં્ છે. વિાપ્રધાનશ્ીએ પોતાના 
યશસવી નેતૃતવ્ી િુવનયા સમક્ વવકાસ કોને કહેવાય  અને 
વવકાસ કેવો હોય તેનું આિશપિ ઉિાહરણ પૂરું પાડું છે.

તેમણે ઉમેયુાં ક,ે અગાઉની સરકારના સમયે આદિવાસી 
બાંધવો માટે ૨૨ વરપિમાં માંિ રૂ. ૨૨૬૭ કરોિનું એટલે વાવરપિક 
રૂ. ૧૦૦ કરોિ બજેટ રહેતું હતું, જયારે આદિર્વત બંધુઓના 
સવાાંગી વવકાસ માટે વિાપ્રધાનશ્ીના નેતૃતવ, સંકલપ અને 
માગપિિશપિનમાં છેલ્ા બે િાયકામાં રૂ. ૧ લાખ કરોિ્ી વધુનાં 
વવકાસકાયયો સંપન્ન કરાયાં છે, જયારે આગામી વરપિ ૨૦૨૫ 
સુધીમાં હજુ રૂ. ૧ લાખ કરોિનાં વવકાસકામોની ભેટ ધરાશે.

તેમણે જણાવયું કે, આદિવાસી બાંધવોને તમામ પાયાની 
સુવવધા મળે તે માટે રાજય સરકાર કદટબદ્ધ છે. પ્રા્વમક 
વશક્ણ્ી ઉચ્ વશક્ણ આદિવાસી સમાજના તેજસવી 
વવદ્ા્તીઓને મળે તેના માટેનાં દ્ાર રાજય સરકારે ખોલી નાખયાં 
છ.ે મેદિકલના વશક્ણ્ી લઈને ઉચ્ વશક્ણની આદિવાસી 

યુવાનોને રરઆંગણે તક મળી છે.  ઑનલાઇન વશક્ણનો લાભ 
પણ આદિવાસી યુવાનો મેળવી શકે તે માટે રૂ. ૧૧૧ કરોિનું 

મહીસાગરનાં નીર ્હ�ચશે છેક દાહપોદનાં અંતદરયાળ ગામપો સુધી
રાજય સરકાર દ્ારા અિ�િા અંતરરયાળ આરદવાસી હજલ્ાઓિાં ૨૮૭ 

ગામોિી પાણીિી સમસયાિો કાયમી ઉકેલ આણતી કડાણા ડૅમ આધારરત 
પાણીપુરવઠા યોજિાિું પાણીદાર આયોજિ કરાયું છે. આગામી ૩૦ વર્ષ સુધી 
પણ વસતીિો ગુણાંક બદલાશે, પરંતુ પાણીિી કોઈ સમસયા િિ� રિે તેવું સચોટ 
આયોજિ રાજય સરકાર દ્ારા કરાયું છે. આ યોજિાિું અમલીકરણ પૅકેજીસથી 
કરવામા ંઆવશ,ે જ ેઅતંગ્ષત પ્રથમ તબક્કામા ંકડાણા બલક પાઇપલાઇિિાં કામો 
િાથમાં લેવાયાં છે, જે પૈકી વડાપ્રધાિશ્ી દ્ારા પ્રથમ પૅકેજિાં કામોિો પ્રારંભ 
કરાવશે. રાજય સરકાર દ્ારા કડાણા ડૅમ આધારરત આ યોજિા અંદાજે રૂ. 
૪૦.૪૨ કરોડિે ખચ� પૂણ્ષ કરાશે તેમજ પાટાડુંગરી જૂથ પાણીપુરવઠા યોજિા 
રૂ. ૧૨૩.૮૮ કરોડિે ખચ� સાકાર કરાશે. ઝાલોદ ઉત્તર જૂથ પાણીપુરવઠા 
યોજિા રૂ. ૪૮.૭૦ કરોડિા ખચ� સંપન્ન કરાશે, જયારે ઝાલોદ દહક્ષણ જૂથ 
પાણીપુરવઠા યોજિા રૂ. ૯૪.૫૫ કરોડિે ખચ� પૂણ્ષ કરાશે. રાજય સરકાર દ્ારા 

મિીસાગર િદી પરિા કડાણા જળાશય આધારરત દાિોદ અિે મિીસાગર હજલ્ાિા ૭ તાલુકાિાં ૨૮૭ ગામો માટેિી કડાણા 
ડમૅ આધારરત હવહવધ પાચં બલકલાઇિ યોજિાઓ તમેજ તે આધારીત ૧૦ હવહવધ જથૂ યોજિાઓિા ંકામો માટેિુ ંિક્કર આયોજિ 
કરાયું છે. આ યોજિા થકી ૧૩.૦૫ લાખ વસતી માટે દૈહિક ૧૩ કરોડ હલટર શુદ્ધ પાણી હવતરણ માટેિું આયોજિ કરાયું છે. 
કલેકટર ડૉ. િહર્ષત ગોસાવીએ જણાવયું કે, આ યોજિા થકી દાિોદિા ફતેપુરાિાં ૮૪ ગામો, ઝાલોદિાં ૭૬ ગામો, સંજેલીિાં 
૧૭ ગામો, લીમખેડાિાં ૪૨ ગામો, સ�ગવડિાં ૧૯ ગામો, દાિોદ તાલુકાિું ૧ ગામ મળી હજલ્ાિાં કુલ ૨૩૯ ગામોિી ૧૧.૩૨ 
લાખિી વસતી માટે ૧૧.૩૨ કરોડ હલટર પાણી દૈહિક ધોરણે પૂ�ં પડાશે. આ યોજિા અંતગ્ષત મિીસાગર હજલ્ાિા સંતરામપુર 
તાલુકાિાં ૪૮ ગામોિી ૧.૭૩ લાખ વસતી માટે દૈહિક ૧૭૩ કરોડ હલટર પાણી દૈહિક ધોરણે આપી શકાશે. ઉતિ તમામ 
યોજિાઓમાં ૩ િવીિ જૂથ યોજિાઓ અંતગ્ષત ૪૨૭ રકમી પાઇપલાઇિ, ૧૧૨ ગ્ા્ય કક્ષાિા સ્પ તેમજ ૬૦ ઊંચી ટાંકીઓ 
બિાવવામાં આવશે.
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• વડ�પ્રધ�નશ્ીઅે  પ�ેિ�ન� વતિવ્ની િરૂઆિ 
હહન્દીમ�ં કરી હિી. સમગ્ર વતિવ્ દરહમય�ન અનેક 
વ�ર શ્�ેિ�જન�ેઅે હષ્ભધવતન કય�થે હિ�ે. 

• આતદવ�સી બ�ંધવ�ે પરંપર�ગિ વેિભૂષ�મ�ં આ 
મહ�સંમેલનમ�ં સહભ�ગી થય� હિ�. 

• ક�ય્ભકમ પૂવથે સમગ્ર દ�હ�ેદ િહેરમ�ં વડ�પ્રધ�નશ્ીનંુ 
સ વ�ગિ-અશભવ�દન કરિ�ં  પ�ેસ્સ્ભ-હ�ેતડ્િં ગ સ  
લ�ગય�ં હિ�ં. 

• વડ�પ્રધ�નશ્ીન� આગમન પૂવથે  ય�ેજાયેલ� ભવ્ 
સ�ંસ્કૃ તિક ક�ય્ભકમમ�ં  કલ�ક�ર�ેન�  કંઠ  અને 
સ�બ �જંદ�આેન� િ�લે કલ�ન�ં ક�મણ પ�થય�ું હિ�ં. 

• જાણીિ� ગ�યક કલ�ક�ર�ે દ્�ર� પ્રસિિુ 'મન મ�રે બની 
થનગન�ટ કર'ે, 'અમે ગુજર�િી' સહહિન�ં લ�ેકગીિ�ે-
ભજનન� િ�લે ઉપક્સ્િ જનમેદની ઝૂમી ઊઠી હિી. 

• ક�ય્ભકમમ�ં મીર�ખેડી-દ�હ�ેદન� કલ�ક�ર�ે દ્�ર� 
િલવ�ર ન્ૃત્ય, ડ�ંગ બજલલ�ન� કલ�ક�ર�ે દ્�ર� ડ�ંગી 
ન્ૃત્ય, ્છ�ેટ� ઉદેપુરન� કલ�ક�ર�ે દ્�ર� િીર-ક�મઠ�ં 
અને રંગબેરંગી રૂમ�લ�ે સ�થે આતદવ�સી ર�ઠવ� ન્ૃત્ય, 
નમ્ભદ� બજલલ�ન� કલ�ક�ર�ે દ્�ર� આતદવ�સી વસ�વ� 
હ�ેળી ન્ૃત્ય િેમજ કથથક ન્ૃત્યની પ્રસિુતિઅે આકષ્ભણ 
જનમ�વંુ્ હિંુ. 

• સે્જ પરથી હ�થ હલ�વી ઉપક્સ્િ જનિ�નંુ 
અશભવ�દન કરિ�ં જ સમગ્ર સભ�મંડપમ�ં 'ભ�રિ 
મ�િ� કી જય', 'વંદે મ�િરમ', 'મ�ેદી સ�બ િુમ આગે 
બઢ�ે, હમ િુમહ�રે સ�થ હૈ' જેવ� ન�ર�આે સ�થ ે
ઉમળક�ભેર પ્રતિસ�દ આવ્�ે હિ�ે. 

નટેવક્ક ઊભુ ંકરાશ ેતનેુ ંપાકંુ આયોજન રાજય 
સરકારે કયુાં છે.

તેમણે ઉમેયુાં કે, સવષે સન્તુ વનરામયાના 
આિશયોને ચદરતા્પિ કરતા રાજય સરકાર 
આદિવાસી વવસતારની આરોગય સુખાકારી 
માટે ૨૭ સામૂવહક આરોગય કેન્દ્રો, ૮૭ 
પ્રા્વમક આરોગય કેન્દ્રોનો પ્રારંભ કરશે 
તેમજ ૧૭૫ ઍમબયુલન્સ રાજય સરકારે 
આદિવાસી વવસતારના આરોગય કલયાણ 
માટે ભેટ આપી છે.

તેમણે જણાવયું  ક ે,  રાજય સરકાર ે 
અંબાજી્ી ઉમરગામ સુધીના આદિવાસી 
વવસતારના સવાપિગી વવકાસ માટે પાયાનાં 
વવકાસકાયયો  પહોંચતાં કયાાં છે. નળ્ી જળ 
યોજના ્કી પાંચ લાખ રરોમાં પીવાનું શુદ્ધ 
પ ા ણ ી  હ વે  પ હ ોં ચ તું  ્ યું  છ ે.  

આદિવાસી વવસતારોમાં ૬ લાખ પદરવારો માટે પાકા આવાસો 
બનાવાયા છે.

તેમણે જણાવયંુ કે, આઝાિીના અમૃત મહોતસવ વનવમત્ત ે
આદિવાસી સવાતંત્ય વીરોનાં તયાગ અને બવલિાનોના 
સન્માનમાં  નમપિિાના ગરુિેશ્વર ખાતે રૂ. ૧૩૭ કરોિના ખચષે 
નેશનલ ટ્ાયબલ મયુવઝયમની સ્ાપના કરાશે. વવકાસ માટે 
આદિવાસી સમાજ કોઈનો મોહતાજ ના રહે તેવા દૃઢ વનણપિયો 
કરી આદિવાસી કે્ત્ના સવપિગ્ાહી વવકાસ દ્ારા આતમવનભપિર 
ગજુરાત ્ કી આતમવનભપિર ભારતની વિાપ્રધાનશ્ીની સકંલપનાને 
સાકાર કરવામાં આવશે. આદિર્વત વવકાસમંત્ી શ્ી નરેશભાઈ 
પટેલે જણાવયું કે ગુજરાતના આદિવાસીઓને મુખય પ્રવાહમાં 
લાવી તેમના સવાાંગી વવકાસ માટે વનબંધુ કલયાણ યોજના 
૨૦૦૭ માં અમલમાં મૂકી હતી અને હવે આ યોજના હેઠળ  
રૂ. એક લાખ કરોિ્ી વધુની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. 
કોરાનાની મહામારીના સમયે કોઈ ગરીબ ભૂખયો સૂએ નહીં 
તેની િરકાર લઈ શ્ી નરેન્દ્રભાઈએ વવનામૂલયે અનાજ આપવાનું 
શરૂ કયુાં છે. તેના્ી આદિવાસી સમાજને બહુ ફાયિો ્યો છે.

આ દિવસ આદિવાસીઓ માટે સુવણપિ અક્રે લખાશે એવી 
લાગણી વયક્ કરતાં આદિર્વત વવકાસ રાજયમંત્ી શ્ીમતી 
વનવમરાબહેન સુ્ારે જણાવયું કે વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોિીએ મવહલાઓની સમસયાઓન ેવાચા આપી પીએમ આવાસ 
યોજના હેઠળ વનમાપિણ ્તા આવાસો મવહલાઓને નામે કરી 
મવહલા શવક્નું સન્માન કરી મવહલાઓને તેમના અવધકારો 
આપવાનું કાયપિ કયુાં છે.

વિાપ્રધાનશ્ીએ પ્રારંભે વવવવધ યોજનાના લાભા્તી એવા 

આદિવાસી બાંધવો સા્ે સ્ેહસભર સંવાિ સાધયો હતો અને 
સરકારની યોજનાઓના લાભ ્કી તેમના જીવનમાં આવેલા 
ગુણાતમક પદરવતપિન અંગેની માવહતી મેળવી હતી. આ સંવાિ 
િરવમયાન આદિવાસી સમાજના લાભા્તીઓના ચહેરા ઉપર 
આનંિ અને આંખોમાં વિાપ્રધાનશ્ી પ્રતયેની લાગણી સપટિ જોવા 
મળતી હતી.

આ પ્રસંગે પૂવપિ કેન્દ્રીય મંત્ી અને સાંસિ શ્ી જશવંતવસંહ 
ભાભોર, પૂવપિ મંત્ી શ્ી ગણપતવસંહ વસાવાએ પ્રાસંવગક પ્રવચન 
કયાાં હતાં.

આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય રેલવેમંત્ી શ્ી અવશ્વની વૈષણવ, કેન્દ્રીય 
રેલવે રાજયમંત્ી શ્ીમતી િશપિના જરિોશ, સાંસિ શ્ી સી. 
આર. પાટીલ, રાજય મંત્ીમંિળના સિસયો સવપિ શ્ી વજતુભાઈ 
ચૌધરી, કુબેરભાઈ દિંિોર, સાંસિ સવપિશ્ી પ્રભુભાઈ વસાવા, 
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રતનવસંહ રાઠોિ, શ્ીમતી રંજનબહેન ભટ્, રમીલાબહેન 
બારા, મનસુખભાઈ વસાવા, કે. સી. પટેલ, ગીતાબહેન 
રાઠવા, ધારાસભયશ્ીઓ, પૂવપિ ધારાસભયો, પિાવધકારીશ્ીઓ 
મુખય સવચવ શ્ી પંકજકુમાર, વદરષ્ઠ સવચવો, અવધકારીઓ 
સવહત વવશાળ સંખયામાં  આદિવાસી માનવમહેરામણ 
ઉપષ્સ્ત રહ્ો હતો.

આદિવાસી સમાજ મહત્તમ પ્રગવતશીલ બની રહે તે દિશામાં 
મહત્વાકાંક્ી યોજનાઓને આવરી લઈ આદિર્વત સમાજના 
વવકાસ માટે રાજય સરકાર પ્રવતબદ્ધ છે. ગુજરાતે આદિર્વતના 
પ્રગવતશીલ વવકાસની ઉચ્ સંકલપબદ્ધતા ર્ળવી રાખી છે. 
અંબાજી્ી ઉમરગામ સુધીના સમગ્ વનવાસી વવસતારમાં 
સુખાકારી-સુવવધાઓ વધારવાની ત્ા વવવવધ વવકાસકામોની 
શ ૃંખલા અવવરત રીતે આગળ વધી રહી છે.

વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઇ મોદીિી દાિોદ ખાતેિી 
મુલાકાત દરહમયાિ તેમણે કરેલા હવકાસકાયયોિા લોકાપ્ષણ 
તથા ખાતમુિૂત્ષ કયા્ષ તેિી આછેરી ઝલક અરિે પ્રસતુત છે.

મહાનગરપોથી િધુ સુવિધા દાહપોદને 
ICCC-IT પ્રપોજેક્ટથી મળશે

આઇસીસીસી-આઇટી (ICCC-IT) પ્રોજકેટ િાહોિન ેસમાટપિ 
વસટી તરીકે એક નવા સતરે લઈ જતો અને મહાનગરોમાં પણ ન 
જોવા મળતી અતયાધુવનક સુવવધાઓ પ્રિાન કરતો એક 
મહત્વાકાંક્ી પ્રોજેકટ છે. નગરને સુરવક્ત તેમજ સુવયવષ્સ્ત 
કરતા ચોતરફ લાગેલા ૩૬૦ કૅમેરાઓ, સમાટપિ ટ્ાદફક વસનિલ, 
ટેલી-મદેિવસન ્ કી સપવેશયાવલસટ િૉકટરોની ઑનલાઇન સેવાઓ, 
નગરમાં સવરછતાનું ઑનલાઇન મોવનટદરંગ, પ્રિૂરણ સામે 

લાલબત્તી ધરતા સમાટપિ પોલ, પષ્બલક ઍડે્વસગં વસસટમ, કટોકટીમાં 
ફસાયલેા નાગદરકો માટે સકંટમોચક બનતુ ંઇમરજન્સી કૉલબૉકસ 
જેવી સુવવધાઓ આપતા રૂ. ૧૫૧.૦૪ કરોિના ખચષે સંપન્ન આ 
પ્રોજેકટનું વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ લોકાપપિણ કયુાં હતું.

સમા્ટ્ષ િૉ્ટર મૅનેજમેન્ટથી ્ાણીની 
સમસયા ઉકેલાશે

િાહોિન ેપાણીિાર જળવયવસ્ાપન આપતા બ ેપ્રોજકેટો તમેજ 
નગરના કચરાના યોગય વનકાલ માટેના વેસટમાં્ી બેસટ મેળવી 
આપતા બે પ્રોજેકટોને વિાપ્રધાનશ્ીએ જનસમવપપિત કયાપિ હતા. 
આ પ્રોજેક્ટસ્ી સમાટપિ વસટીના રેઇન વૉટર હાવષેષ્સટંગ પ્રોજેકટ 
્કી ભગૂભપિ જળસતર ઊચંુ ંઆવશ ેતેમજ સટ્ૉમ વૉટર ડે્નજે પ્રોજકેટ 
અંતગપિત ૧૩૦ દક.મી.ના નેટવક્ક પા્રીને વરસાિી પાણીને વહી 
જતું બચાવીને િાહોિનાં જળાશયોને દરચાજપિ કરાશે. વસવરેજ 
(ભૂગપિભ ગટર યોજના) પ્રોજેકટ તેમજ સૉવલિ વેસટ કલેકશન 
પ્રોજેકટ ્કી સવરછ િાહોિની સંકલપના સાકાર ્શે. 
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હાફેશ્વર યપોજના થકી 
૩૪૩ ગામ અને બે નગરને ્ાણી

વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ તાજેતરમાં િાહોિના 
ખરોિ્ી હાફેશ્વર યોજનાન ેજનસમવપપિત કરી હતી. નમપિિા નિીનાં 
નીરન ેછોટા ઉિેપરુના હાફેશ્વર પાસે્ ી િાહોિના િવક્ણમા ંઆવલેા 
છેક છેવાિાના ં૨૮૫ ગામ અન ેએક નગર સધુી પહોંચતા ંકરવામાં 
આવયાં છે. તદ્ઉપરાંત, આ યોજના્ી છોટા ઉિેપુરનાં ૫૮ ગામો 
અને ૧ નગરને શુદ્ધ પાણી મળયું છે. રાજય સરકારના આ મેગા 
પ્રોજેકટ - હાફેશ્વર યોજના ્કી આદિર્વત વસતી ધરાવતાં કુલ 
૩૪૩ ગામો તેમજ બે નગરની ૧૨.૪૮ લાખની વસતીની પાણીની 
સમસયાનું કાયમી વનરાકરણ આવયું છે. હાફેશ્વર યોજના અંતગપિત 
બલક પાઇપલાઇન તેમજ તે આધાદરત ૧૨ જૂ્ પાણીપુરવઠા 
યોજનાઓને ૧૧ પૅકેજોમાં વવભાવજત કરી રૂ. ૮૩૯.૮૭ કરોિના 
ખચષે કામગીરી પૂણપિ કરવામાં આવી છે.  

 
મીરાખેડીમાં સામૂવહક  

આરપોગય કેનદ્રનું લપોકા્્ષણ
વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ િાહોિના ખરોિ્ી વવવવધ 

વવકાસકાયયોનાં લોકાપપિણ કયાાં હતાં. િાહોિના મીરાખેિીમાં રૂ. 

૨.૯૦ કરોિના ખચષે તૈયાર કરવામાં આવેલા સામૂવહક આરોગય 
કેન્દ્રને પણ તેમણે જનસેવામાં સમવપપિત કયુાં હતું. આ સામૂવહક 
આરોગય કેન્દ્રમાં પોસટમૉટપિમ રૂમ, કંપાઉન્િ વૉલ, આરસીસી રોિ 
તેમજ મોટર સા્ેના બોરની સુવવધાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે. 
આ ઉપરાતં કોવવિ મહામારીની વવકટ પદરષ્સ્વતનો સામનો કરવા 
૩૩ સેન્ટ્લ ઑષ્કસજન લાઇન પણ નાખવામાં આવી છે, જે્ી 
કરીને િિતીઓને આરોગય કેન્દ્ર ખાતે જ ઑષ્કસજન સવહતની 
તમામ આરોગય સુવવધાઓ મળી રહે. સામૂવહક આરોગય કેન્દ્રો 
ખાતે આરોગયલક્ી તમામ સુવવધાઓ નાગદરકોને અપાઈ રહી 
છે. કતવારા સી.એચ.સી. ખાતે વસઝેદરયન દિવલવરી ત્ા 
સત્ીરોગને લગતાં ઑપરેશન કરવામાં આવે છે.

PMના વિચારને િધાિી  
શાળાઓએ ઊજવયપો જનમદદિસ

વિાપ્રધાનશ્ીએ અમિાવાિમા ંગજુરાત પચંાયત મહાસમંલેનને 
સંબોધતાં ગુજરાતની શાળાઓના સ્ાપના દિવસને જન્મદિવસ 
તરીકે ઊજવવાનો વવચાર વયક્ કયયો હતો. આ વવચારનું 
અમલીકરણ કરતા ંિાહોિ વજલ્ામા ંસરકારી પ્રાવ્મક શાળાઓએ 
શાળાના જન્મદિવસની ધામધમૂ્ી ઉજવણી કરી હતી. પ્રભાતફેરી, 
સાંસકૃવતક કાયપિક્રમ, ગ્ામર્ગૃવત, સફાઈ અવભયાન ્કી 
દિનવવશેરની ઉજવણી બાળકો દ્ારા કરવામાં આવી હતી. શાળા 
કક્ાએ યોર્યેલા વવવવધ સાંસકૃવતક કાયપિક્રમોમાં તમામ બાળકોએ 
અભૂતપૂવપિ ઉતસાહ્ી ભાગ લીધો હતો. શાળાના ભૂતપૂવપિ 
વવદ્ા્તીઓએ પોતાના ંશાળાસમયના ંસંસમરણો વવદ્ા્તીઓ સમક્ 
રજૂ કરી જીવનમાં ભણતરનું શું મહત્વ છે તે પરતવે વવદ્ા્તીઓને 
માગપિિશપિન આપયું હતું. •

આદદજાવત ઉતકર્ષ
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િેશમાં જે વજલ્ાઓનો ઓછો 
વવકાસ ્યો છે અ્વા ધીમો વવકાસ 
્યો છે એ વજલ્ાઓમાં રોજગાર 

સવરોજગાર – મૂળભૂત ઇન્રિાસટ્કચર 
ઇન્િસટ્ીઝ શાળા, બાગ – બગીચા, વશક્ણ 

રસતાઓ, ઉદ્ોગો, લરુઉદ્ોગો, કુટીર ઉદ્ોગો, 
આરોગય સેવાઓ, ખેતી, આવ્પિકવવકાસ, કૌશલય વવકાસ 

પૂરતા પ્રમાણમાં ્યો ન્ી, એવા વજલ્ાઓને ભારત સરકારે 
અલગ તારવી ને એને એસપીરેશન િીસટ્ીકટ તરીકે સૂચવયા છે 
એટલે આ વજલ્ા અલપ વવકવસત વજલ્ા છે. આવા વજલ્ા ઉપર 
વવશેર ફોકસ કરી તયાંના યુવાનો, મવહલાઓ, ખેિૂતો અને 
નાગદરકોનો સમગ્તયા વવકાસ કરી તેમન ેવવકાસની મખુયધારામાં 
લાવવાનો વવશેર પ્રયત્ન ભારત સરકાર દ્ારા કરવામાં આવયો છે. 
આ વજલ્ાઓ પૈકી ગુજરાતના િાહોિ વજલ્ાનો પણ ભારત 
સરકારે એષ્સપરેશનલ વજલ્ામાં સમાવેશ કયયો છે.

ર્ન્યુઆરી, ૨૦૧૮માં વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોિી 
દ્ારા ર્હેર કરાયેલા એસપીરેશનલ દિસટ્ીકટ પ્રોગ્ામનો મુખય હેતુ 
િેશભરનાં ૧૧૨ અલપ વવકસીત વજલ્ાઓને ઝિપ્ી અને 
અસરકારક રીતે વવકસીત વજલ્ાઓમાં પદરવવતપિત કરવાનો છે. 
એસપીરેશનલ દિસટ્ીકટ પ્રોગ્ામનો મુખય આશય સાતતયપૂણપિ 
વવકાસના લકયાકંોન ેસ્ાવનક કક્ાએ અમલમા ંમકૂી રાષ્ટ્રના વવકાસ 
તરફ આગળ વધવાનો છે. 

આ કાયપિક્રમ અતંગપિત િરેક વજલ્ાના સામરયપિન ેધયાનમા ંરાખી 
તવદરત સધુારા માટે  પગલાઓં અન ેતને ેસલનિ પ્રગવતનુ ંમલૂયાકંન 
કરી પ્રવત માસ ક્રમાંક આપવામાં આવે છે. આરોગય અને પોરણ, 
વશક્ણ, કૃવર અન ેજળ સસંાધનો, નાણાકીય સકંલન, કૌશલયવધપિન 
અને માળખાગત સુવવધા સવહત ૪૯ ચાવીરૂપ માપિંિોને આધારે 
રેષ્ન્કગ સુવનવશ્ચત ્ાય છે.

‘સબ કા સા્ સબ કા વવકાસ, સબ કા વવશ્વાસ, સબ કા 
પ્રયાસ’ના મંત્ સા્ે સરકાર તેના નાગદરકોની જીવનશૈલીને વધુ 

'એસ્ીરેશનલ' દાહપોદ વજલ્પો  
વિકાસની દદશામાં મક્કમ 
્ગલે આગળ િધે છે...
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ઊંચાઇએ લઇ જવા પ્રવતબદ્ધ છે. આ કાયપિક્રમનો આશય લોકો 
વવકસીત ્તા અ્પિતંત્માં સવક્રય રીતે ભાગીિાર ્ાય તે છે. 
સપધાપિતમક અને સહકારી સમવાયીતંત્ની ભાવના સા્ે િરેક 
વજલ્ાને રાજયમાં તેમજ સવ મૂલયાંકન અને પ્રવતયોવગતા ્કી 
સમગ્ િેશમાં શ્ેષ્ઠતા પુરવાર ્ાય તે માટે પ્રોતસાવહત કરવામાં 
આવે છે. 

વજલ્ા કક્ાએ ઝિપી વવકાસ માટે નીવત આયોગ સંબંવધત 
મંત્ાલયો અને િેવલપમેંટ પાટપિનર સા્ે સંકવલત છે અને કાયપિ કરી 
રહ્ ંછે. આ દિશામા ંનીવત આયોગ દ્ારા સક્મ વબદટયા અવભયાન, 
એનેવમયા મકુ્ ભારત, સરુવક્ત હમ સરુવક્ત તુમ જવેા ફલગેશીપ 
પ્રોગ્ામ હા્ ધરવામાં આવયા છે. સામાવજક આવ્પિક પદરમાણોના 
વવકાસ માટે વજલ્ાઓ શ્ેષ્ઠ અભયાસ વવકસાવે અને અપનાવે તે 
માટે પ્રોતસાહન આપવામાં આવે છે.

વિાપ્રધાનશ્ીએ િાહોિની મુલાકાત િરવમયાન અંિાજે 21 
હર્ર કરોિના વવકાસકાયયોના ખાતમુહૂતપિ- લોકાપપિણ કરી િાહોિ 
વજલ્ાની વનરંતર વવકાસની ગવતને વેગ આપયો છે. િાહોિના 
વવકાસકાયયોની માંિીને વાત કરીએ....
• િાહોિને મેક ઇન ઇષ્ન્િયાનું કેન્દ્ર બનાવવા લોકોમેદટવ 

કારખાનાન ેરૂ. 20 હર્ર કરોિના ખચષે આધવુનક બનાવવામાં 
આવશે. અા પલાન્ટમાં 9 હર્ર હોસપિ પાવરના ઇલેષ્કટ્ક 
લોકોમેદટવ એષ્ન્જન બનશે, જે િુવનયાના િેશોની ઇલેષ્કટ્ક 
રેલવે એષ્ન્જનની માગ પૂરી કરશે.

• સમાટપિ વસટી િાહોિમાં રૂ. ૧૭૪.૫૫ કરોિના સાત નવા 
પ્રોજેકટ શરુ ્યાં. જેમાં નગર પાવલકા, ટ્ાયબલ મયુઝીયમ 
પ્રોજકેટ, સપોટપિસ કોમપલેકસ પ્રોજકેટ, પસુતકાલયો, ટ્ક ટવમપિનલ 
અને એવનમલ શેલટરનો સમાવેશ ્ાય છે.

• િાહોિ વજલ્ામાં જળસંચય, ચેકિેમ, જુ્ પાણી પુરવઠા 
યોજનાઓ, સબસટશેન, ઓષ્કસજન પલાન્ટ સવહતના રૂ. 
૪૩૭.૨૪ કરોિનાં વવકાસકાયયો શરૂ કરવામાં આવયાં છે. 

• િેવગઢબારીયાનાં ઉચવાણ ગામે રૂ. ૪૫ લાખના ખચષે તૈયાર 
એનીમલ કેર સેન્ટર.

• વજલ્ામાં વસંગવિ ખાતે રૂ. ૩.૭ કરોિના ખચષે કોમયુવનદટ 
હોલનું વનમાપિણ કરવામાં આવશે.

• મનરેગા યોજના અંતગપિત રૂ. ૫૭ કરોિના ખચષે ૨૨૭૩ 
વવકાસકાયયો સંપન્ન કરાશે, જેમાં ૩૫૧ જળસંચય અને 
જળસંગ્હના સવહતના કામોનો પ્રારંભ કરાવશે.

• િૂધમતી નિી બારેમાસ વહેતી ્ાય એ માટે ૧૨ જેટલા 
જળસંચયના કાયયોનો પ્રારંભ કરાશે, જે્ી ૧.૩૭ લાખ રન 
મીટર્ી વધુ જળ સંગ્હ શવક્માં વધારો ્શે.

• ગજુરાત એનર્જી ટ્ાન્સમીશન કોપયોરેશન લી. દ્ારા રૂ. ૧૩.૧૯ 
કરોિની ૬૬ કેવી રોિીયા સબસટેશનની યોજના સાકાર 

કરવામાં આવશે.
• આરોગય અન ેપદરવાર કલયાણ વવભાગ દ્ારા રૂ. ૫૦ લાખના 

ખચષે ઓષ્કસજન પલાન્ટ માટેનો પ્રારંભ કરાશે.
• પાણી પુરવઠા વવભાગની વવવવધ પાંચ યોજનાઓ  

રૂ. ૩૬૧.૭૫ કરોિને ખચષે સંપન્ન કરાશે.
• રૂ.૧૫૧.૦૪ કરોિના ખચષે સંપન્ન િાહોિ સમાટપિ સીટીના 

આઇસીસીસી-આઇટી પ્રોજેકટનું લોકાપપિણ.
• મીરાખેિીમાં રૂ. ૨.૯૦ કરોિના ખચષે તૈયાર કરવામાં આવેલા 

સામુવહક આરોગય કેન્દ્ર જનસેવામાં સંમવપપિત.
• િાહોિને જળવયવસ્ાપન આપતા બે તેમજ કચરાના યોગય 

વનકાલ માટેના બે પ્રોજેકટો. 
• રૂ.૮૩૯.૮૭ કરોિને ખચષે સંપન્ન હાફેશ્વર યોજનાના 

લોકાપપિણ્ી કુલ ૩૪૩ ગામો તેમજ બે નગરની ૧૨.૪૮ 
લાખની વસતીની પાણીની સમસયાનું કાયમી વનરાકરણ

• રૂ. ૪.૬૮ કરોિને ખચષે બાવકા સબસટશનનાં લોકાપપિણ્ી ૬ 
ગામોને વીજળી પ્રાપ્ ્ઇ.

• ઝાલોિના રોદિયામાં ૬૬ કેવી રોિીયા સબસટશેનનું 
ખાતમૂહુતપિ. રૂ. ૫.૭૫ કરોિના ખચષે તૈયાર ્નાર આ 
સબસટેશન્ી ૨૭ દકમી વવસતારમાં તેમજ ૨૫ ગામોને 
પૂરતી વીજળી મળી રહેશે

• કિાણા િમે આધાદરત પાણી પરુવઠા યોજના 
અિંાજ ેરૂ. ૪૦.૪૨ કરોિન ેખચષે પણૂપિ કરાશ.ે 
જેના્ી ૨૮૭ ગામોની પાણીની 
સમસયાનુ ંકાયમી ઉકેલ આવશ.ે 

• પાટાિુંગરી જુ્ પાણી પુરવઠા 
યોજના રૂ. ૧૨૩.૮૮ કરોિને 
ખચષે સાકાર કરાશે. 

• ઝાલોિ ઉત્તર જુ્  પાણી પરુવઠા યોજના 
રૂ. ૪૮.૭૦ કરોિને ખચષે સંપન્ન કરાશે. 

• ઝાલોિ િવક્ણ જુ્ પાણી પુરવઠા યોજના રૂ. 
૯૪.૫૫ કરોિને ખચષે પૂણપિ કરાશે. 
આ ઉપર્ી એક બાબત સપટિ ્ાય છે કે િાહોિ વજલ્ામાં 

વસતા આદિવાસી બાંધવોનો સવાાંગી વવકાસ ્વાનો છે.
હવે આદિવાસી વજલ્ા િાહોિમાં રોજગાર સવરોજગારના 

અનેક નવતર અવસરો સાંપિવાના છે. િાહોિ વજલ્ામાં હવે 
ઉદ્ોગો, લરુ ઉદ્ોગો કુટીર મધયમ અને મોટા ઉદ્ોગો માટે એક 
મોટું પલેટફોમપિ ઊભુ ્ઇ રહ્ં છે, િાહોિના નાગદરકો ત્ા ખાસ 
કરીને મવહલાઓનું સશવક્કરણ ્ઇ રહ્ં છે. આમ વવકાસના 
સવષે પાસાઓ જોવા જઇએ તો િાહોિ વજલ્ો જે એષ્સપરેશનલ 
વજલ્ો છે તે વવકાસની મુખય ધારામાં આવવાની દિશામાં મક્કમ 
પગલાં ભરી રહ્ો છે.•
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ગુજરાત સરકાર રાજયના તમામ વગપિના નાગદરકોની 
સુખસુવવધા માટે કદટબદ્ધ છે. તેમાં પણ રાજયના આદિવાસી 
બાંધવોના વવકાસની વવશેર વચંતા કરી રહી છે. તાજેતરમાં 
વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિી આદિવાસી બાહુલય ધરાવતા 
િાહોિ વજલ્ામાં યોર્યલેા આદિવાસી મહાસમંલેનમા ંસહભાગી 
્યા હતા. મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપષ્સ્વતમાં 
ગુજરાતના પનોતાપુત્ અને િેશના વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોિીની અધયક્તામાં યોર્યેલા આ મહાસંમેલનમાં રાજયની પૂવપિ 
પટ્ીના વજલ્ાઓ િાહોિ, પંચમહાલ, મહીસાગર, છોટા ઉિેપુરના 
આદિર્વત બાધંવોએ મોટી સખંયામા ંઉપષ્સ્ત રહી જનઆશીવાપિિ 
આપયા હતા. આ કાયપિક્રમના સમગ્ આયોજનની બે વવશેરતાઓ 
ઊિીને આંખે વળગે એવી હતી. 

આ મહાસંમેલનમાં જનઆશીવાપિિ અને વવકાસકાયયોના સાક્ી 
બનવા પધારેલી જંગી જનમેિનીને અગવિ ન પિે તે માટે જરૂરી 

તમામ પ્રકારની સવલતો સા્ે એવશયાનો સૌ્ી મોટો િૉમ તૈયાર 
કરવામાં આવયો હતો. આ િૉમમાં ૨ લાખ જેટલા લોકો કાયપિક્રમન ે
માણી શકે એ પ્રકારની વયવસ્ા સુવનવશ્ચત કરવામાં આવી હતી. 
િૉમ સંબંવધત આંકિાઓ તેની વવશાળતાનો ખયાલ આપે છે. એક 
મુખય િૉમ અને ત્ણ હોષ્લિંગ િૉમ્ી બનેલા આ િૉમનું કુલ 
ક્ેત્ફળ ૧૭.૯૮ લાખ ચોરસફૂટ હતું. ૧૪ લાખ ચોરસફૂટના 
મુખય િૉમમાં ૭ િૉમની હરોળ હતી, જે પૈકી ૫ જમપિન િૉમ હતા. 
લંબાઈમાં ૬૦૦ મીટર સુધી પ્રાયેલા અને ૧૩૨ ફૂટ પહોળા 
આ મેઇન િૉમની અન્ય ખાવસયત એ હતી કે, આટલો વવશાળ 
વવસતાર હોવા છતાં તેમાં વચ્ે એક પણ ્ ાંભલો આવતો નહોતો. 
ક્ેત્ફળની રીતે વવશાળ હોવા ઉપરાંત િૉમમાં ઉપષ્સ્ત રહેનારા 
લોકોની સુવવધાઓનો પણ તલસપશતી ખયાલ રાખવામાં આવયો 
હતો. ઉનાળાને ધયાનમાં રાખીને વેષ્ન્ટલેશનની યોગય વયવસ્ા 
ઉપરાંત વૉટર સપ્રેયર દ્ારા પાણીનો સતત છંટકાવ કરી 

એવશયાનપો સૌથી મપો્ટપો ડૉમ બનયપો આકર્ષણનું કેનદ્ર
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વાતાવરણમાં ઠંિકની વયવસ્ા કરવામાં આવી હતી. 
મુખય િૉમની બાજુમાં બીર્ ત્ણ િૉમમાં પણ આ જ પ્રકારની 

ઉત્તમ વયવસ્ા કરવામાં આવી હતી. વજલ્ાવાર વવભાગો પાિીને 
બેઠકવયવસ્ા કરાઈ હતી. આ ઉપરાંત મેદિકલ ટીમ અને પાણીની 
પયાપિપ્ સુવવધા સુવનવશ્ચત કરાઈ હતી. જનતા અને મહાનુભાવોની 
સુરક્ાની બાબતને વવશેર અગ્તા આપવાની સા્ે સમગ્ િૉમમાં 
સીસીટીવી કૅમેરા દ્ારા તમામ ગવતવવવધઓની ઉપર બાજનજર 
રાખવામાં આવતી હતી. 

ગરમીને ધયાનમાં રાખી પીવાના પાણીની સુયોગય વયવસ્ા 
િૉમમાં જ ગોઠવવામાં આવી હતી. વવશાળ જનમેિની હાજર 
રહેવાની હોય તયારે સલામતી અને તેમાં પણ ફાયર સેફટી સૌ્ી 
અગતયની બાબત હોય છે. આ િૉમ ફાયર સેફટીના માપિંિ ઉપર 
પણ ખરો ઊતરે એ પ્રકારનો હતો. સમગ્ િૉમ ફાયરપ્રૂફ 
બનાવવામાં આવયો હતો. ફલોદરંગ્ી શરૂ કરી િૉમ બનાવવા 

માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલા મટીદરયલ ઉપર વવશેર પ્રકારનું 
સપ્રે છાંટી તેને ફાયરપ્રૂફ બનાવવામાં આવયો હતો. આ સમગ્ 
વવસતારમા ંકાયપિક્રમ િરવમયાન અન ેકાયપિક્રમ બાિ સવરછતા ર્ળવી 
રાખવા ૩૦૦ જટેલી ટીમો દ્ારા ચાપંતી નજર રાખી સપંણૂપિ તકેિારી 
સા્ે પદરણામલક્ી કામગીરી કરવામાં આવી હતી. 

આદિર્વત મહાસંમેલનના આયોજન અંગે અન્ય એક 
નોંધપાત્ બાબત એ હતી કે, આ સમેંલનમા ંસહભાગી ્ વા િાહોિ, 
પચંમહાલ, છોટા ઉિેપરુ અન ેમહીસાગર વજલ્ાના ંગામોમાં સમગ્ 
તંત્ દ્ારા રરે-રરે જઈને વનમંત્ણ પાઠવવામાં આવયાં હતાં. 
૩૬૦્ી પણ વધુ ગામોમાં સંમેલનના કાયપિક્રમ કરવામાં આવયા 
હતા. ફોન કોલસ - મેસેજ અને લરુ દફલમ દ્ારા જનસંપક્ક કરવા 
ઉપરાંત સેવાસેતુ સવહત મોટી સંખયામાં લોકો એકવત્ત ્તા હોય 
તેવાં આયોજનોમાં સહભાગી ્વા વવશેર આમંત્ણ આપવામાં 
આવયાં હતાં.
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બનાસકાંઠા શ્વેતકાંવતની દદિાદાંડી
ગજુરાત આજે માળખાગત સવુવધાઓ, જળવયવસ્ાપન, નાણાં 

વયવસ્ાપન, કાયિો અન ે વયવસ્ાની સા્ે સહકાર ક્તે્ ે સમગ્ 
િેશમા ંઅગ્સેર રહી નવો રાહ ચીંધી રહ્ ંછે. ગજુરાત સહકાર કે્ત્ે 
ખિેતૂો, પશપુાલકોના વવકાસ માટે િેશભરમા ંનમનૂિેાર કાયપિ કરી 
રહ્ ં છે. રાજયના પશપુાલકો અન ેિધૂ સરંોન ેઉપયોગી વવવવધ 
સરકારી સહાય્ી ગજુરાતની િધૂ સહકારી મિંળીઓએ એક આગવી 
ઓળખ ઊભી કરી છે. ગજુરાતમા ંચાલતી સહકારી પ્રવૃવત્તઓની 
િેશ અન ેિવુનયામા ંનોંધ લવેાઈ રહી છે. સમગ્ રાજયમા ં કૃવર, 
પશપુાલન અન ેિરેી ક્તે્ ેસહકારી પ્રવૃવત્તનો વયાપ વધતા ંલોકોના 
જીવનધોરણમા ંઊિીન ેઆખં ેવળગ ેતવેો બિલાવ આવયો છે. એનંુ 
તાદૃશ ઉિાહરણ બનાસકાઠંા વજલ્ો પૂરો પાિ ેછે. 

એક સમયે સૂકોભઠ, સતત પાણીની અછત, માળખાકીય 
સુવવધાનો અભાવ ધરાવતો બનાસકાંઠા વજલ્ો આજે સહકારી 
પ્રવૃવત્તના માધયમ્ી િૂધ ઉતપાિનમાં મોખરે બન્યો છે. બનાસ 

િેરીના માધયમ્ી બનાસકાંઠા વજલ્ાના હર્રો નાગદરકોના 
જીવનમાં સુખનો સૂરજ ઊગયો છે. આજે બનાસ િેરી વવકાસના 
નવા આયામો સર કરી રહી છે. સમગ્ િેશમા ંબનાસકાઠંા એકમાત્ 
એવો વજલ્ો છે કે, જયાં એક વજલ્ામાં બે મોટી િેરી છે. એટલું 
જ નહીં, પરંતુ છેલ્ાં સાત વરપિમાં બનાસ િેરીએ વવકાસની 
હરણફાળ ભરીને નવા આયામો સર કયાપિ છે. તાજેતરમાં 
ગુજરાતના પનોતાપુત્ અને િેશના વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોિીએ મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપષ્સ્વતમાં 
બનાસકાંઠાના દિયોિર ખાતે બનાસ િેરી સંકુલમાં બહુવવધ 
વવકાસની પદરયોજનાઓ રાષ્ટ્રને અપપિણ કરી, વવવવધ પ્રકલપોનું 
ખાતમુહૂતપિ અને લોકાપપિણ કયુાં હતું.  

દિયોિરમા ંબનાસ િરેીના વવવવધ પ્રકલપોના લોકાપપિણ-ખાતમહુતૂપિ 
બાિ પશપુાલકોન ે સબંોધતા ં વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ 
જણાવયુ ં કે, બનાસ િરેીના પ્રકલપોના લાભ સોમના્ની ધરતી 
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ગુજરાત્ી ભગવાન જગન્ના્ની ધરતી ઓદરસસા સુધીના 
પશપુાલકોન ેમળી રહ્ા છે. ઉત્તર ગજુરાતની સહકારી કે્ત્ની બનાસ 
િરેીએ ઓછા વરસાિવાળા વજલ્ા બનાસકાઠંામા ંકાકંરેજી ગાય, 
મહેસાણી ભેંસ અને બટાટા ઉતપાિન્ી લોકોનુ ંતકિીર બિલવાનું 
સફળ મૉિેલ પૂરું પાડંુ છે. િેશમાં કો-ઑપરદેટવ મૂવમેન્ટ્ી 
આતમવનભપિરતાના અવભયાનને બળ મળી રહં્ છે. િેશમાં વરષે સાિા 
આઠ લાખ કરોિ રૂવપયાનુ ંિધૂ ઉતપાિન ્ ાય છે. આ મૂલય રઉં અને 
ચોખાની ઉતપાિન દકંમત કરતા ંપણ વધુ છે. િરેી સકેટરનો સૌ્ી 
વધ ુલાભ નાના ખેિતૂોન ેમળે છે. પશુપાલન કરીન ેપદરવારનંુ પટે 
ભરતા નાના ખિેતૂોની મોટી વચતંા કરવાનુ ંકામ સરકારે કયુાં છે. 
આવા ખિૂેતોન ેવરપિમા ં૩ વાર બ-ેબ ેહર્ર રૂવપયા સીધા જ તમેના 
બેંક ખાતામા ંભારત સરકાર આપ ેછે.

બનાસકાંઠા વજલ્પો 'સિી્ટ દરિૉલયુશન'માં 
સહભાગી બનયપો

વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ ખેિૂતો-પશુપાલકોને 
સંબોધન કરતાં કહ્ં કે, ‘હું તમારો અનન્ય સા્ી છું અને તમારી 
પિખ ેરહી કામ કરવા માગુ ંછુ.ં’ લોકલ પ્રોિકટન ેગલોબલ બનાવવા 

સ્ાવનક ખિૂેતોની આવક વધારવા અન્ય સસંાધનોનો પણ ઉપયોગ 
્ઈ શકે તે બનાસ િેરીએ વસદ્ધ કયુાં છે. બનાસકાંઠાના ખેિૂતોએ 
મધઉછેર વયવસાય અપનાવી સવીટ દરવૉલયુશનમાં સહભાવગતા 
કરી છે તેનો ઉલ્ેખ કરતાં વિાપ્રધાનશ્ીએ કહ્ં કે, મગફળી અને 
સરસવમાં્ી ખાદ્ તેલ બનાવવાના પલાન્ટ્ી અહીંના ખેિૂતોએ 
ખાદ્ તેલ ક્ેત્ે આતમવનભપિરતા જોિી છે. 

 
કચરામાંથી કંચન

બનાસ િેરીના બાયો સી.એન.જી. અને ગોબર ગૅસ પલાન્ટનો 
ઉલ્ખે કરતા ંતેમણ ેકહં્ કે, આ પલાન્ટ કચરામાં્ ી કંચન બનાવશ.ે 
તેના્ી સવસ્તા અન ેસવરછતાના સકંલપ સાકાર ્ શ,ે પશપુાલકોને 
ગોબરધનમાં્ી રૂવપયા મળશે, ખેિૂતોને જૈવવક ખાતર મળશે અને 
લોકોને વીજળી-ઊર્પિ મળશે. આ મૉિેલ આખા િેશમાં પહોંચે તે 
આવશયક હોવાનું તેમણે ઉમેયુાં હતું.

વજલ્ામાં 75 તળાિ બનાિિા આહ ્િાન
વિાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયું કે, બનાસકાંઠાના લોકો જેને સમજી-

સવીકારી લ ેતને ેકયારેય છોિે નહીં. ટપક વસચંાઈ પદ્ધવત અપનાવી 
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પાણીની અછત વચ્ે ઉતકૃટિ ખેતી કરતા અહીંના ખેિૂતોએ આ 
વાત સાવબત કરી બતાવી છે. વિાપ્રધાનશ્ીએ આઝાિીના અમૃત 
મહોતસવ વરષે વજલ્ાિીઠ ૭૫ તળાવના વનમાપિણ દ્ારા વરસાિી 
પાણીનો સંગ્હ-સંચય કરી ધરતીમાતાને અમૃતમય બનાવવાનું 
આહ ્વાન કયુાં હતું.

પ્રિાસન દ્ારા વજલ્ાનપો વિકાસ
વવકાસ-જનકલયાણ માટેના અનેક માગપિ હોય છે તેનો ઉલ્ેખ 

કરતાં વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ જણાવયું કે, સીમાિશપિન, 
રણોતસવ જેવા પ્રકલપો્ી ટુદરઝમ કે્ત્ે રાજયના સરહિી 
વજલ્ાઓનો વવકાસ કયયો છે, ગામિાઓંન ેઆવ પ્િક રીતે ધમધમતાં 
કયાાં છે.  વિાપ્રધાનશ્ીએ આ પ્રસંગે રાજય સરકારના વવદ્ા 
સમીક્ા કેન્દ્રની આધવુનક સવુવધાઓ અન ેતનેા્ી રાજયના વશક્ણ 
ક્ેત્ે આવેલાં પદરવતપિનોનો સવવશેર ઉલ્ેખ કયયો હતો.

બનાસ િેરીના વવવવધ પ્રકલપોના લોકાપપિણ-ખાતમુહૂતપિ પ્રસંગે 
મખુયમંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે જણાવયંુ હતંુ કે, િેશના વિાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીના માગપિિશપિનમા ંઉત્તર ગજુરાતના પશપુાલકો- 
િૂધ ઉતપાિકના જીવનમાં નવી રોશની લાવવામાં આ પ્રોજેકટ 

મહત્વપૂણપિ બનશે. ગુજરાત સહકારી  ક્ેત્ના પ્રભાવનો ઉલ્ેખ 
કરી મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, સરિાર પટેલના દૃષ્ટિવંત 
આયોજનની છાપ આજની િૂધ સહકાર ચળવળમાં િેખાય છે. 
આપણા વિાપ્રધાનશ્ીએ ભારતને પાંચ વટ્વલયન િૉલર ઇકોનોમી 
બનાવવા સા્ે ભારતને આતમવનભપિર બનાવવાનો કરેલો સંકલપ 
સાકાર કરવા બનાસ િેરી પણ પ્િશપિક બનશે.

મવહલા સશક્ીકરણ

økwshkík ૧ મે, ૨૦૨૨34



બનાસકાંઠા વજલ્ો બટાટાના ઉતપાિનમાં અગ્ેસર હોવાનો 
ઉલ્ેખ કરી મખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું હતંુ કે, આજના પોટેટો 
પ્રોસેવસંગ પલાન્ટ બટાટા ઉતપાિનોન ેમલૂયવૃવદ્ધ સા્ે વવૈશ્વક બર્ર 
ઉપલબધ કરશે. સા્ે સા્ે પશુપાલન વયવસાય સા્ે સંકળાયેલી 
મવહલાઓની િધૂ સહકારી મિંળીઓમા ંભાગીિારનુ ંપલટૅફૉમપિ પણ 
ઉપલબધ કરશે. આઝાિીના અમૃત મહોતસવના આ વરષે બનાસ 
િેરીમાં કાયાપિષ્ન્વત પ્રકલપો િેરી સા્ે સંકળાયેલા િૂધ ઉતપાિકો - 
ખેિૂતોના જીવનમાં નવી દિશા આપશે. 

આપણા વિાપ્રધાનશ્ીએ િરેક ગામમાં ૭૫ ખેિૂતોને પ્રાકૃવતક 
ખેતી તરફ વાળવા કરેલા આહ ્વાનને ગુજરાત સાકાર કરી રહ્ં 
છે. બનાસકાંઠા વજલ્ો પણ એ દિશામાં અગ્ેસર છે. સા્ે સા્ે 
ધરતીમાતાનું સવાસરય ર્ળવવાની સા્ે સા્ે ગૌ-પાલન કરવા 
પણ અનુરોધ કયયો હતો.

સાસંિ શ્ી સી. આર. પાટીલ ેજણાવયુ ંહતુ ં કે, બનાસકાઠંાના 
સકૂાભઠ ગણાતા વવસતારમા ંિધૂ ઉતપાિક મવહલાઓએ િધૂ ઉતપાિનના 
નવા આયામ પ્રસ્ાવપત કયાપિ છે. બનાસ િરેીએ પણ તમેા ંમલૂયવધપિન 
કરીન ેિધૂ ઉતપાિકોની મહેનતન ેરંગ આપયો છે. સા્ે િરેીએ શરૂ 
કરેલા બટાટા પ્રોસવેસંગ પલાન્ટન ેપણ પ્રરેણાિાયી ગણાવયો હતો.

બનાસ િેરીના ચૅરમૅન શ્ી શંકરભાઇ ચૌધરીએ જણાવયું હતું 
કે, િેરીની સભાસિ મવહલાઓએ ગામેગામ ફરીને લોકોને 
કાયપિક્રમમાં આવવા વનમંત્ણ આપયું છે. આપણા વિાપ્રધાનશ્ી 
જયારે જયારે આવયા છે તયારે તેમણે એક નવો વવચાર આપયો છે. 
પાણીની સમસયાને ધયાને લઈને ષ્સપંકલર - ડ્ીપ ઇદરગેશનનો 
વવચાર આપયો અન ેઆજ ેબનાસકાઠંા વજલ્ો આ બાબત ેઅગ્સેર 
છે. આ જ રીતે મધઉછેર, ગોબર ગૅસ પલાન્ટ જેવી બાબતોનાં 
વિાપ્રધાનશ્ીનાં સૂચનો િેરીએ સાકાર કયાાં છે. આગામી સમયમાં 
‘આટા’નું ઉતપાિન કરવા જઈ રહ્ા છીએ. સા્ે-સા્ે ‘વહે’માં્ી 
પ્રોટીન અલગ કરીને પલાન્ટ કાયાપિષ્ન્વત કયયો છે. પ્રોટીન બટર 
વમલક-પ્રોટીન લસસીનું માતબર વેચાણ ્ઈ રહ્ં છે. સા્ે-સા્ે 
ઑગષેવનક ખેત ઉતપાિન તરફ આગળ વધવા કદટબદ્ધ છીએ.
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િડાપ્રધાનશ્ીનાં ઓિારણાં લેતી નારીશવક્
 બિાસડેરીિા હવહવધ પ્રકલપોિા લોકાપ્ષણ-ખાતમુિૂત્ષ પ્રસંગે 

હવશાળ સંખયામાં પશુપાલક માતા-બિિેો ઉપમસથત રિી િતી. 
બિાસકાંઠાિી મહિલાઓએ વડાપ્રધાિશ્ીિા િુમણાં લઈ તેમિે 
આશીવા્ષદ આપયા િતા. બિાસકાઠંા હવસતારમા ંિમુણા ંએટલે કે 
ઓવારણાં લેવાિી પરંપરાિે િુમણાં કિે છે. વડાપ્રધાિશ્ીએ 
ભાવહવભોર થતા ંજણાવયુ ંજીવિમાં કદાચ પ્રથમ વખત એવો અવસર 
આવયો િશે કે એકસાથે દોઢથી બ ેલાખ માતાઓ અિ ેબિેિો આજે 
મિ ેઆશીવા્ષદ આપી રહા ંછે. જયારે તમ ેઓવારણા ંલઈ રહા િતા 
તયારે િુ ંમારા પોતાિા મિિો ભાવ રોકી શકયો િિોતો. તમારા 
આશીવા્ષદથી મા જગદંબાિી ભૂહમિી માતાઓિા આશીવા્ષદ એ મારા 
માટે એક અણમોલ આશીવા્ષદ છે.

આ અવસરે રાજયકક્ાના સહકારમતં્ી શ્ી 
જગિીશભાઇ વવશ્વકમાપિ, વશક્ણ રાજયમતં્ી શ્ી 
કીવતપિવસંહ વારેલા, સાંસિ સવષે શ્ી પરબતભાઈ 
પટેલ, દિનશેભાઈ અનાવાદિયા, ધારાસભય શ્ી 
શવશકાંત પંડા, મુખય સવચવ શ્ી પંકજકુમાર, 
કલેકટર શ્ી આનંિ પટેલ, ઇફકોના ચેરમેન 
શ્ી દિલીપભાઈ સંરાણી, જી.એમ.એફ.સી.ના 
ચેરમેન શ્ી શામળભાઈ પટેલ, સટેટ કો-
ઑપરેદટવ બૅંકના ચરૅમનૅ શ્ી અજયભાઈ પટેલ 
તેમજ બનાસ િેરીના સભાસિ સભયો તેમજ 
મોટી સખંયામા ંમવહલાઓ ઉપષ્સ્ત રહ્ા ંહતા.ં

બનાસ ડેરીના  
નિા પ્રપોજેક્ટની ઝાંખી

બનાસકાંઠા વજલ્ાના દિયોિરમાં રૂવપયા 
600 કરોિના ખચષે નવવનવમપિત િેરી સંકુલ અને 
બટાટા પ્રસંસકરણ પલાન્ટ રાષ્ટ્રને સમવપપિત કયયો 
છે. આ નવું તૈયાર કરવા આવેલું િેરી સંકુલ 
ગ્ીનદફલિ પ્રોજેકટ છે, તેના્ી િૈવનક ધોરણે 
અંિાજે 30 લાખ વલટર િૂધનું પ્રસંસકરણ ્ઈ 
શકશે, 80 ટન માખણનું ઉતપાિન, એક લાખ 
વલટર આઇસક્રીમ, 20 ટન કન્િને્સિ િધૂ (ખોયા) 
અને 6 ટન ચોકલેટનું ઉતપાિન ્ઈ શકશે. 

બ્ટા્ટા પ્રપોસેવસંગ પલાન્ટ
બનાસકાંઠામાં બટાટા પ્રોસેવસંગ પલાન્ટની 

સ્ાપના કરવામાં આવી છે. આ પલાન્ટની 
મિિ્ી બટાટાની વવવવધ પ્રકારની વસતુઓનું 
ઉતપાિન ્ઈ શકશે, જેમાં રિને્ચ રિાઇઝ, 
બટાટાની વચપસ, આલુ દટક્કી, પેદટસ વગેરે 
સામેલ છે. આમાં્ી રણી વસતુઓને અન્ય 
િેશોમાં વનકાસ પણ કરવામાં આવશે. આ 
પલાન્્ટસ્ી સ્ાવનક ખેિતૂોના પાકનુ ંમલૂયવધપિન 
્શ,ે જે્ ી ગ્ામીણ અ પ્િતંત્ન ેરણો વેગ મળશ.ે

બાયપોગૅસ પલાન્ટ  
રાષ્ટ્રને અ્્ષણ 

વિાપ્રધાનશ્ીએ પાલનપુરમાં આવેલા 
બનાસ િરેી પલાન્ટ ખાત ેચીઝની પ્રોિક્ટસ અને 
છાસ પાવિરના ઉતપાિન માટે વવસતૃત કરવામાં 
આવેલી સુવવધાઓ પણ રાષ્ટ્રને અપપિણ કરી છે. 
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બનાસ ડેરી વિશે જાણીએ...
બિાસ ડેરીિા આદ્યસથાપક સવ. ગલબાભાઈ િાિજીભાઈ 

પટેલ ેગામડાઓંિા ખડેતૂો અિે પશપુાલકોિા સામાહજક અિે 
આહથ્ષક ઉતથાિ માટે ખડેા હજલ્ાિા દધૂ સિકારી માળખા - 
અમલૂ પટૅિ્ષ આધારરત સિકારી દધૂ સઘંિુ ંસજ્ષિ બિાસકાઠંા 
હજલ્ામા ંકયુું. તઓેએ કઠોર પરરશ્મ કરી હજલ્ાિા પાલિપુર 
અિ ેવડગામ તાલકુાિા ંઆઠ ગામમા ંદૂધ સિકારી મડંળીઓ 
શરૂ કરી તમેિુ ંદધૂ એકહરિત કરી તા. ૦૩-૧૦-૧૯૬૬થી 
દૂધસાગર ડેરી મિેસાણા ખાતે આપવાિું શરૂ કયુું િતંુ. 
બિાસકાઠંા હજલ્ા સિકારી દધૂ ઉતપાદક સઘં હલ. પાલિપરુિી 
િોંધણી સિકારી કાયદા િેઠળ તા.૩૧-૦૧-૧૯૬૯િા રોજ 

થઈ છે, જિે ેબિાસ ડરેી તરીકે ઓળખીએ છીએ.
રાષ્ટ્રીય ડરેી હવકાસ બોડ્ષિા સિયોગથી ઑપરેશિ ફલડ 

પ્રોગ્ામ અતંગ્ષત ડરેી પલાટિો હશલાન્યાસ જગાણા િજીક 
૧૨૨ એકર જમીિમા ં૧૯૭૧મા ંથયો િતો. દૈહિક ૧.૫ 
લાખ હલટર દધૂિી પ્રહક્રયા ક્ષમતા ધરાવતો ડરેી પલાન્ટ શરૂ 
થયો િતો. તયારબાદ ડરેી પલાન્ટિુ ંહવસતૃતીકરણ કરી તિેી 
પ્રહક્રયા ક્ષમતા ૪ લાખ હલટર પ્રહતરદિ કરવામા ંઆવી િતી. 
િાિા પાયાથી શરૂ થયલેી ડેરીિુ ંબીજ ઈ. સ. ૧૯૬૬માં 
શરૂઆતમા ંકેટલીક દધૂ સિકારી મડંળીઓિી સથાપિા સાથે 
રોપાયુ ંિતુ,ં જ ેઆજ ેમોટુ ંવટવૃક્ષ બિી ગયંુ છે.

એટલું જ નહીં,  િામા ખાતે સ્ાપવામાં આવેલો જૈવવક ખાતર 
અને બાયોગૅસ પલાન્ટને પણ રાષ્ટ્રને અપપિણ કયયો છે. ઉપરાંત 

ખીમાના, રતનપુરા – ભીલિી, રાધનપુર અને ્ાવર ખાતે 100 
ટનની ક્મતાવાળા ચાર ગોબરગૅસ પલાન્્ટસના વનમાપિણ માટે 

વશલાન્યાસ પણ કયયો હતો.

દૂધિાણી કૉમયુવન્ટી રેદડયપો સ્ટેશન 
(FM 90.4) 

વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ બનાસ 
કૉમયુવનટી રેદિયો સટેશન રાષ્ટ્રને અપપિણ કયયો હતો. 
આ િધૂવાણી કૉમયવુનટી રેદિયો સટેશન (FM 90.4) 
ખેિૂતોને કૃવર અને પશુપાલન સંબંવધત મહત્વપૂણપિ 
વૈઞિાવનક માવહતી પૂરી પાિવાના ઉદ્ેશ્ી શરૂ 
કરવામાં આવયું છે. આ રેદિયો સટેશન સા્ે 1700 
જેટલાં ગામિાંના લગભગ 5 લાખ કરતાં વધારે 
ખેિૂતો જોિાશે તેવી અપેક્ા છે. •
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વડ�પ્રધ�ન શ્ી નરને્દ્રભ�ઈ મ�ેદીઅે 
તદય�ેદર ખ�િે બન�સ ડરેી સંકુલની 

મુલ�ક�િ દરમય�ન પિપુ�લક 
બહેન�ે સ�થ ેસવં�દ કય�થે હિ�ે 

િથ� ડરેી કે્ષત્ન� તવક�સમ�ં િેમન� 
અમૂલ્ય ય�ેગદ�નને બબરદ�વ્ું હિું.
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જામનગરમાં ગલપોબલ સેન્ટર ફૉર ટ્ેદડશનલ મેદડવસનની સથા્ના સાથે
વિશ્વભરમાં ્રં્રાગત વચદકતસા ્દ્ધવતઓના નિા યુગનપો પ્રારંભ 

ભારતમાં પ્રાકવૃતક વચદકતસા પદ્ધવતઓ પ્રાચીનકાળ્ી 
પ્રચલનમાં રહી છે. આ પ્રાચીન ઉપચાર પદ્ધવતઓને વિાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ વૈવશ્વક ફલક પર પ્રસ્ાવપત કરી છે. 
વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીના પ્રયાસોને કારણે જ યોગ-
પ્રાણાયામને વવશ્વભરમાં આગવી ઓળખ મળી છે. યુનાઇટેિ 
નેશન્સ સમક્ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગદિનની ઉજવણીનો તેમનો 
પ્રસતાવ સૌ્ી વધુ િેશોએ હરપિભેર સવીકારી લીધો હતો. યોગ-
પ્રાણાયામ પછી ભારતની પ્રાચીન ઉપચાર પદ્ધવતઓને પણ 
વિાપ્રધાનશ્ીએ વૈવશ્વક ફલક પર સુપેરે પ્રસ્ાવપત ્ઈ છે.

વપ્રવેષ્ન્ટવ મેદિવસનના મહત્વને આખી િુવનયાએ સવીકારીને 
યોગ-પ્રાણાયામ-આયુવષેિ પ્રેદરત સવસ્ જીવનશૈલી સવીકારી છે. 
યોગ, આયુવષેિ, હોવમયોપ્ી, યુનાની, વસદ્ધ જેવી વચદકતસા 
પદ્ધવતઓ લાઇફસટાઇલ આધાદરત છે. ત ેમાત્ માનવીના શરીરનો 
જ નહીં, પણ તેના મનનો પણ વવચાર કરે છે. તે િિતીની 
આસપાસના વાતાવરણને અને તેનાં કમયોને પણ ધયાનમાં લઈને 
ઉપચાર કરે છે. વચદકતસાના આ હૉવલષ્સટક અપ્રૉચ પ્રતયે હવે 
િુવનયાભરના લોકોનું ધયાન ખેંચાયું છે.

િુવનયાભરના લોકો ધીરે-ધીરે વૈકષ્લપક સારવાર તરીકે 
પરંપરાગત વચદકતસા પદ્ધવતઓન ેઅપનાવી રહ્ા છે તયારે રોગનો 
ઉપચાર જ નહીં, પણ રોગ ્ ાય જ નહીં તવેી વપ્રવષે્ન્ટવ મેદિવસનની 
વહમાયત ભારતના ંપ્રાચીન શાસત્ોમા ંકરવામાં આવી છે. હવ ેસમય 
આવી ગયો છે કે રોગની ટ્ીટમને્ટ કરતા ંવધ ુભાર રોગના વપ્રવને્શન 
પર મકુાય તો રોગ ્ તાં જ અટકે. પરંપરાગત વચદકતસા પદ્ધવતઓના 
બહોળા અનભુવ ્કી ભારત આ દિશામા ંસમગ્ વવશ્વને નતેૃતવ 
પરૂુ ં પાિી રહ્ ં છે. આ નતેૃતવના ધવજવાહક બનવાનુ ં સૌભાગય 
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ગજુરાતન ેસાપંડ ુછે. આપણે વાત કરી રહ્ા છીએ વિાપ્રધાન  
શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોિીએ ર્મનગર ખાતે વવશ્વના સૌપ્ર્મ ગલોબલ 
સને્ટર ફૉર ટ્દેિશનલ મદેિવસન(GCTM)ના ભવૂમપૂજનની, જે 
મોદરવશયસના વિા પ્રધાન શ્ી પ્રવવિં જગુના્ અન ેWHOના 
વિા િૉ. ટેિરોસ એધનોમની વવશરે ઉપષ્સ્વતમા ંકરાયુ ંહતંુ. 

આઝાિીના અમૃત મહોતસવ વરષે ભારતમાં ગલોબલ સેન્ટર 
ફૉર ટ્ેદિશનલ મેદિવસનની સ્ાપના્ી વવશ્વભરમાં પરંપરાગત 
વચદકતસા પદ્ધવતઓના યુગનો પ્રારંભ ્યો છે. આ માત્ ભવનનો 
વશલાન્યાસ ન્ી, પરંત ુપ્રાકૃવતક-પરંપરાગત વચદકતસા પદ્ધવતઓમાં 
વવશ્વાસ રાખનારા લોકો માટેના આગવા કેન્દ્રની શરૂઆત છે. તે 
િુવનયાને ઑલટરનેટ મેદિકલ સૉલયુશન આપવામાં મિિરૂપ ્શે. 

સમગ્ વવશ્વમાં પરંપરાગત િવાઓ માટેનું પ્ર્મ અને એકમાત્ 
ગલોબલ સેન્ટર ગુજરાતને મળયું એ માત્ ગુજરાતીઓ માટે જ 
નહીં, ભારતીયો માટે પણ ગૌરવરૂપ છે

આ ગલોબલ સેન્ટર ફૉર ટ્ેદિશનલ મેદિવસન (GCTM)ની 
સ્ાપનામાં વવશ્વ આરોગય સંગઠન અને ભારત સરકારના આયુર 
મતં્ાલયની ભાગીિારી માનવતાની સવેાની જવાબિારી વનભાવવા 
માટેની છે. આવનારા ંપચ્ીસ વરપિમા ંટ્દેિશનલ મદેિવસન િવુનયાના 
િરેક પદરવારો માટે મહત્વની બની જશે.

વિાપ્રધાનશ્ીએ આ તકે ગલોબલ સેન્ટર ફૉર ટ્ેદિશનલ 
મેદિવસનના સફળ વક્રયાન્વયન માટે પાંચ લકયો આપયાં હતાં, જે 
અતંગપિત પ્ર્મ લકય જણાવતા ંતેમણે કહ્ ંકે, વવશ્વભરની ટ્દેિશનલ 
મેદિવસન વવદ્ાઓનું ટેક્ોલૉજી્ી સંકલન કરી, એક વૈવશ્વક 
િેટાબેઝ-દરપોઝેટરી બનાવવામાં આવે, જે આવનારી પેઢીને 
મિિરૂપ ્ાય. બીજું લકય છે પરંપરાગત વચદકતસા પદ્ધવતઓ-
િવાઓની સવીકૃવત વધારી શકાય તે માટે ટ્ેદિશનલ મેદિવસનના 
ટેષ્સટંગ અને સદટપિદફકેશન માટે ઇન્ટરનૅશનલ સટાન્િિપિ રિવા 
આવશયક છે. જયારે ત્ીજું લકય છે પરંપરાગત વચદકતસા 
પદ્ધવતઓના તજઞિો, વનષણાતો માટે જી.સી.ટી.એમ. એક વૈવશ્વક 
મંચ બની રહે અને તે માટે વાવરપિક સમારોહ-સંમેલન યોર્ય તે 
જરૂરી છે. વિાપ્રધાને ચો્ું લકય જણાવતાં કહ્ં કે, પરંપરાગત 
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વચદકતસા પદ્ધવતઓ-િવાઓના 
ક્ેત્ે શોધ-સંશોધન માટે પૂરતું 
મૂિી રોકાણ લાવવું અને તે માટે 
ફંિ મોવબલાઇઝેશન પણ અવત 
આવશયક છે. આ ગલોબલ સેન્ટરે 
તે માટે કાયપિરત ્વું પિશે. અને 
પાચંમંુ લકય છે, માનવસમિુાયને 
મૉિનપિ પલસ ટ્ેદિશનલ એમ બંને 
વચદકતસા પદ્ધવતઓ ધરાવતા 
હૉવલષ્સટક હેલ્ અપ્રૉચનો લાભ 
મળી રહે તે હેતુ્ી ટ્ેદિશનલ 
મદેિવસન્ી ટ્ીટમને્ટના પ્રોટોકોલ 
નક્કી કરવામાં આ કેન્દ્ર ેચાવીરૂપ 
ભૂવમકા અિા કરવી પિશે.

આજ્ી પાંચ િશક પહેલાં વવશ્વની પ્ર્મ આયુવ ષેિ 
યુવનવવસપિટીની સ્ાપના ર્મનગરમાં ્ઈ હતી. કોરોનાકાળમાં 
હેલ્ કૅર દિવલવરી માટે નવા આયામોની આવશયકતા િુવનયાને 
સમર્ઈ છે, તયારે ર્મનગર ખાતેનું આ ગલોબલ સેન્ટર વસુધૈવ 

કુટુમબકમ, સવષે સન્તુ વનરામયાની ભારતીય સંસકૃવતને ઉર્ગર 
કરનારું કેન્દ્ર બની રહેશે.

ભારતીય જીવનપ્રણાલી આયુવષેિના માધયમ્ી સંતુવલત 
આહાર, શરીર-મનનું સંતુલન, તેમ જ યોગ-પ્રાણાયામયુક્ 
દિનચયાપિન ેપ્રાધાન્ય આપે છે. સો વરપિના આયુષયની કામના આપણે 

ટ્ર ેતડિનલ મેતડબસન અને આધુતનક તવજ્ઞ�નન�ે 
સમન્વય આર�ેગય તવષયક નવ� પડક�ર�ેન�ે 
સ�મન�ે કરી િકે ્ેછ. યુન�ની, આયુવથેતદક, 

હ�ેહમય�ેપહથક હિતકતસ� પદ્ધતિઆે 
બ�ંગલ�દેિમ�ં વ્�પકપણે ઉપય�ેગમ�ં ્ેછ.

- શેખ હસીના, બાંગલાદેશના િડાંપ્રધાન

૧૯૩૪થી મ�ેતરશિયસમ�ં ભ�રિીય ઉપિ�ર 
પદ્ધતિઆે અમલમ�ં ્ેછ. ત્ય�ં આયુવથેદ અેક 

મ�ન્ય ઉપિ�ર પદ્ધતિ ્ેછ. દર વષથે ધનિેરસની 
ઉજવણી સમગ્ર મ�ેતરશિયસમ�ં આયુવથેદ 

તદવસ િરીકે કરવ�મ�ં આવે ્ેછ.

- પ્રવિનદ જુગનાથ, મપોદરવશયસના િડાપ્રધાન

ભૂિ�નની પવ્ભિીય ભૂહમ-પ્ર�કકૃ તિક વનર�જીને 
ક�રણે ટ્ર ેતડિનલ મેતડબસન પ્રૅ�ક્ટસને મ�ેટ�ે 
અવક�િ ઉપલ�ધ ્ેછ. સમગ્રિય� આર�ેગય 

સુરક્ષ� મ�ટે ટ્ર ેતડિનલ મેતડબસન સ�થ ે
અલ�પેથીનંુ ઇશનટગ્રેટેડ મ�ૅડલે આદિ્ભ ્ેછ.

- લપોતેય શેદરંગ, ભૂતાનના િડાપ્રધાન

તયાં સહજ છે. ભારતનું આ ઞિાન અહીં 
પારંપદરક વચદકતસા પદ્ધવતઓના વવકાસમાં 
મોટો ફાળો આપશે. વિાપ્રધાનશ્ીએ 
WHOના વિા શ્ી ટેિરોસ એધનોમનો 
આભાર વયક્ કરતાં કહ્ં કે શ્ીયુત િૉ. 
ટેિરોસે તેમના માનસ સંતાન સમાન આ 
ગલોબલ સેન્ટરને હવે ભારતને સોંપયું છે. 
વિાપ્રધાનશ્ીએ મોદરવશયસના વિાપ્રધાન 
શ્ી પ્રવવિં જગુના્નો પણ જી.સી.ટી.એમ.
ની સફળતા માટે શુભકામનાઓ પાઠવવા 
બિલ આભાર માન્યો હતો.

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે 
જણાવયુ ંકે, વિાપ્રધાનશ્ીના દિશાવનિટેશમાં 
ય ો ગ - આ યુ વ ષેિ ન ા  ભ ા ર ત ી ય 
ઞિાન-પરંપરાગત વચદકતસા પદ્ધવતઓનો 
પ્રાચીન વારસો આજે વૈવશ્વક આરોગય 
સુરક્ાના હેતુ્ી અલગ જ સવરૂપે પ્રસતુત 
્ઈ રહ્ો છે. ગલોબલ સને્ટર ફૉર ટ્દેિશનલ 
મેદિવસનની સ્ાપના્ી ‘બહુજન વહતાય 
બહુજન સુખાય’ સૂત્ સાકાર ્વાનું છે. 
આઝાિીના અમૃત મહોતસવ વરષે વિાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ ગલોબલ સેન્ટર 
ફૉર ટ્ેદિશનલ મેદિવસન રૂપે અમૃત 
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શ્ી નરને્દ્રભ�ઈ મ�ેદીની આગેવ�નીમ�ં ભ�રિ 
નૅિરલ મેતડબસનનંુ ગલ�ેબલ હબ બનવ� િરફ જઈ 

રહંુ્ય ્ેછ. વડ�પ્રધ�ન શ્ી નરને્દ્રભ�ઇ મ�ેદીને 
ગલ�ેબલ સનેટરની સ્�પન�થી તવશ્ આર�ેગયની 

મ�ેટી સવે� કરવ� બદલ ધન્યવ�દ.

- શેર બહાદુર દેઉબા, ને્ાળના િડાપ્રધાન

WHOઅે ક�ેર�ેન� મહ�મ�રીન� કપર� ક�ળ વચિ ે
પરંપર�ગિ હિતકતસ� પદ્ધતિઆેનું વૈશશ્ક કેન્દ્ર 

ભ�રિમ�ં સ્�પી વૈશશ્ક આર�ેગય સુરક્ષ�ની 
તદિ�મ�ં મ�ેટંુ પગલું ભયુું ્ેછ.

- શ્ી સિા્ષનદં સપોનપોિાલ, કેષ્નદ્રય મતં્ી, આયરુ વિભાગ

વડ�પ્રધ�ન શ્ી નરને્દ્રભ�ઇ મ�ેદીન� સક્ષમ ને�ૃ�વ 
અને કહમટમેનટને ક�રણ ેભ�રિમ�ં GCTMનંુ 

તનમ�્ભણ િક્ય બની રહંુ્ય ્ેછ. આ નવંુ કેન્દ્ર સમગ્ર 
તવશ્ન� આર�ેગય મ�ટે ઉપય�ેગી નીવડિ.ે 

GCTMથી મેતડકલ પ્ર�ૅક્ટિનસ્ભ અને 
અકૅેડહેમશિયનસ અકે મિં પર આવિ.ે 

GCTMન� તવક�સ મ�ટે આવન�ર� તદવસ�ેમ�ં 
WHO સપંણૂ્ભ સહય�ેગ આપિ.ે

- ડૉ. ્ટેડરપોસ એધનપોમ, WHOના િડા

કળશની ભેટ િેશને આપી છે. ભારતમાં 
યોગ-આયુવષેિ જેવી પ્રાચીન પરંપરાગત 
ઉપચાર પદ્ધવતઓનો ખર્નો રહેલો છે. 
વવશ્વભરની ૧૩૮ જેટલી પરંપરાગત 
વચદકતસા પદ્ધવતઓના ઞિાનના આિાન-
પ્રિાન માટે આ કેન્દ્ર આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ 
બની રહેશે. વિાપ્રધાનશ્ીના નેતૃતવમાં 
સરકારે આયુવષેિ, યોગ અને બીજી આયુર 
પદ્ધવતઓ ત્ા સાવપિજવનક સવાસરય 
વયવસ્ાની સા્ ેસંયોવજત કરવાનો વનધાપિર 
કયયો છે. એકવીસમી સિીમાં આધુવનક 
વવઞિાન સા્ે આ પ્રાચીન ઞિાનને જોિવાનું 
મહત્વપણૂપિ કાયપિ આ ગલોબલ સને્ટર્ી હા્ 
ધરાશે. ગલોબલ સેન્ટર ફૉર ટ્ેદિશનલ 
મેદિવસનની સ્ાપના્ી યોગ-આયુવષેિની 
ભ ા ર ત ી ય  પ ર ંપ ર ા ન ા  પ્ર ચ ા ર ન ા 
વિ ાપ્રધાનશ્ીના  પ્રયાસોને  ક ારણે 
વવશ્વસમુિાયમાં ભારતનો સૉફટ પાવર 
વધયો હોવાનો મત તમેણ ેવયક્ કયયો હતો.

 વવશ્વ આખાને એક પદરવાર સમજી, 
સૌના સવાસરય, સૌની તંિુરસતી માટે આ 
ગલોબલ સેન્ટર ફૉર ટ્ેદિશનલ મેદિવસન 
કાયપિરત બનશે. વિાપ્રધાનશ્ીએ ગલોબલ 
હ ેલ્ ફ ૅવસવલટીઝના નકશા ઉપર 
ર્મનગર-ગજુરાતન ેકાયમી ધોરણે અંદકત 
કરી િીધું છે.

આ પ્રસંગે કૃવરમંત્ી શ્ી રારવજીભાઈ 
પટેલ, આરોગયમંત્ી શ્ી ઋવરકેશભાઇ 

પટેલ, સાસંિ શ્ીમતી ભારતીબહેન વશયાળ 
ત્ા શ્ી પૂનમબહેન માિમ, ધારાસભય 
સવપિશ્ી આર. સી. ફળિુ, શ્ી ધમષેન્દ્રવસંહ 
ર્િેર્, પ્રણામી સંપ્રિાયના શ્ી કૃષણમવણ 

મહારાજ, મેયર શ્ીમતી બીનાબહેન 
કોઠારી, વજલ્ા પંચાયત પ્રમુખશ્ી 
ધરમશીભાઈ ચવનયારા, મુખય સવચવશ્ી 
પંકજકુમાર ઉપષ્સ્ત રહ્ાં હતાં. •
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આરપોગય ક્ેત્ે નિા અધયાયનપો આરંભ 
ગલપોબલ આયુર ઇનિેસ્ટમેન્ટ ઍૅનડ ઇનપોિેશન સવમ્ટ-૨૦૨૨

વવશ્વભરમાં ટ્ેદિશનલ મેદિવસનના નવા યુગની શરૂઆત ્ઈ 
ગઈ છે તયારે પરંપરાગત િવાઓમાં ઇનોવેશન, ઇન્વેસટમેન્ટના 
સામરયપિન ેવધ ુમજબતૂ બનાવી – આ ક્તે્ ેનવા-નવા સટાટપિઅપસના 
માધયમ દ્ારા વવશ્વભરના િેશોને નવો રાહ ચીંધશે તેવા વવશ્વાસ 
સા્ે ગાંધીનગરના મહાતમા મંદિર ખાતે ગલોબલ આયુર 
ઇન્વેસટમેન્ટ ઍન્િ ઇનોવેશન સવમટ-૨૦૨૨ યોર્ઈ હતી. ભારત 
મેદિકલ ટુદરઝમ ક્ેત્ે અન્ય િેશો માટે બેસટ િેષ્સટનેશન બની ગયું 
છે. આ ક્ેત્માં પણ રોકાણની અનેક સંભાવનાઓ ઊભરી આવી 
છે. આજે જયારે ભારત આઝાિીના અમૃત વરપિની ઉજવણી કરી 
રહ્ં છે, તયારે આગામી ૨૫ વરપિનો અમૃતકાળ િુવનયાભરમાં 
પરંપરાગત િવાઓના ક્ેત્ે ભારતનો સુવણપિકાળ સાવબત ્શે.

વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીન ેગલોબલ આયરુ ઇન્વસેટમને્ટ 
ઍન્િ ઇનોવેશન સવમટનો વવચાર કોવવિ-૧૯ના રોગચાળા સમયે 
આવયો હતો. જયારે આયુરે લોકોની રોગપ્રવતકારક શવક્માં 
સુધારો કરવા માટે મજબૂત ટેકો પૂરો પાડો હતો અને આયુર 

ઉતપાિનોની માગમાં વધારો જોવા મળયો હતો. કોવવિની 
મહામારીને પહોંચી વળવા માટેના ભારતીય પ્રયાસોને યાિ કરતાં 
વિાપ્રધાનશ્ીએ આધુવનક ફામાપિ કંપનીઓ અને રસી ઉતપાિકો 
દ્ારા કરવામાં આવેલી કામગીરીની નોંધ લેતાં કહ્ં કે જો ભારતીય 
ફામાપિ કંપનીઓને યોગય સમયે રોકાણ મળયું તેના ્કી જ આટલી 
ઝિપ્ી ભારતમાં જ કોરોનાની રસી વવકસાવી શકાઈ. નહીંતર, 
કોણ કલપના કરી શકે કે આપણે આટલી જલિી કોરોનાની રસી 
વવકસાવી શકયા હોત?

આયુર સેકટર દ્ારા કરાયેલી પ્રગવતનું વણપિન કરતાં 
વિાપ્રધાનશ્ીએ કહ્ ંકે આપણે આયુર િવાઓ, પરૂક સામગ્ી અને 
સૌંિયપિપ્રસાધનોના ઉતપાિનમાં પહેલે્ી જ અભૂતપૂવપિ વૃવદ્ધ જોઈ 
રહ્ા છીએ. વરપિ ૨૦૧૪માં આયુર ક્ેત્ ત્ણ વબવલયન િૉલર્ી 
ઓછું હતું, આજે તે વધીને ૧૮ વબવલયન િૉલર્ી વધુ ્ઈ ગયું 
છે. આયુર મંત્ાલયે પરંપરાગત િવાઓના ક્ેત્માં સટાટપિઅપ 
કલચરન ેપ્રોતસાવહત કરવા માટે અનકે મોટા ંપગલા ંલીધા ંછે. ્ ોિા 
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દિવસ પહેલાં જ ઑલ ઇષ્ન્િયા ઇષ્ન્સટટ્ૂટ ઑફ આયુવષેિ દ્ારા 
વવકવસત ઇન્કયુબેશન સેન્ટરનું ઉિ ્રાટન કરવામાં આવયું છે.

વતપિમાન યુગ એ ભારતમાં સટાટપિઅપસ માટેનો સવવણપિમ યુગ 
છે, જેના ્કી અનેક યુવનકોનપિ મળયા છે તયારે વરપિ ૨૦૨૨માં જ 
ભારતમાં્ી અતયાર સુધીમાં ૧૪ સટાટપિઅપસ યુવનકોનપિ ક્લબમાં 
જોિાયા છે. વિાપ્રધાનશ્ીએ વવશ્વાસ વયક્ કયયો હતો કે આયુર 
સટાટપિઅપસમાં્ી પણ યુવનકોનપિ ખૂબ ટૂંક સમયમાં બહાર આવશે. 
ઔરધીય વનસપવતઓનું ઉતપાિન ખેિૂતોની આવક અને 
આજીવવકા વધારવાનું અને તેમાં રોજગાર સજપિનનો વયાપ 
વધારવાનું સારું માધયમ બની શકે છે. આ સા્ે સંકળાયેલા ખેિૂતો 
માટે બર્ર વયવસ્ા સા્ે સરળતા્ી જોિાવા માટેની સુવવધાના 
મહત્વ પર કેન્દ્ર સરકાર ભાર આપી રહી છે. આ માટે સરકાર 
આયુર ઈ-માકકેટ પલેસના આધુવનકીકરણ અને વવસતરણ પર પણ 
કામ કરી રહી છે.

વિાપ્રધાનશ્ીએ કહ્ં કે, ભારત આયુવષેદિક વનસપવતઓનો 
ખર્નો છે અને આ રીતે તે આપણું 'ગ્ીન ગોલિ' છે. ‘अमंत्रम ्
अक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम’् એટલે કે કોઈ પણ 
અક્ર્ી મંત્ શરૂ ન ્તો હોય તેવું ન્ી, એ જ રીતે કોઈ પણ 

વનસપવત ઔરવધ ન હોય એવંુ ન્ી. આ દૃષ્ટિએ વહમાલય 
ઔરવધઓનો ખર્નો છે. ભારતમાં ઉપલબધ આયુર ઉતપાિનોની 
વનકાસને પ્રોતસાહન આપવા માટે ગત વરયોમાં કેન્દ્ર સરકારે 
અનેકવવધ નવતર પ્રયાસો કયાપિ છે. તિુપરાંત, અન્ય િેશો સા્ે 
આયુર િવાઓની પરસપર માન્યતા પર ભાર મૂકવામાં આવયો છે. 
આ માટે છેલ્ાં કેટલાંક વરયોમાં વવવવધ િેશો સા્ે ૫૦્ી વધુ 
એમઓયુ કરવામાં આવયા છે. આપણા આયુર વનષણાતો બયુરો 
ઑફ ઇષ્ન્િયન સટાન્િરસપિ સા્ે મળીને ISOનાં ધોરણો વવકસાવી 
રહ્ા છે. આના્ી આયુર ઉતપાિનો માટે ૧૫૦્ી વધુ િેશોમાં 
વનકાસની વવશાળ તકો અન ેવવૈશ્વક બર્ર વયવસ્ા ઉપલબધ ્ શ.ે

વિાપ્રધાનશ્ી મોિીએ ઉમયુેાં હતુ ંકે FSSAIએ ગયા અઠવાદિયે 
તેના વનયમોમાં ‘આયુર આહાર’ નામની નવી શ્ેણીની ર્હેરાત 
પણ કરી છે. આના્ી હબપિલ ન્યુવટ્શનલ સષ્પલમને્્ટસના ઉતપાિકોને 
મોટા પ્રમાણમાં સુવવધા મળશે. આ જ રીતે, એક વવશેર ‘આયુર 
માક્ક’ બનાવવામાં આવનાર છે. આ વચહ્ન ભારતમાં બનેલાં 
ઉચ્તમ ગણુવત્તાવાળા ંઆયરુ ઉતપાિનો પર લગાવવામા ંઆવશ.ે 
આ આયુર વચહ્ન આધુવનક ટેક્ોલૉજીની જોગવાઈઓ્ી સજ્જ 
હશે. આ માક્ક ્કી વવશ્વભરના લોકોને ગુણવત્તાયુક્ આયુર 
ઉતપાિન હોવાનો વવશ્વાસ પ્રાપ્ ્શે.

વિાપ્રધાનશ્ીએ મહત્વની ર્હેરાત કરતા ંજણાવયુ ંકે િેશભરમાં 
આયુર ઉતપાિનોના પ્રમોશન, સશંોધન અન ેઉતપાિનન ેપ્રોતસાવહત 
કરવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા આયુર પાક્કનું નેટવક્ક વવકસાવવામાં 
આવશે. આ આયુર પાક્ક ્કી ભારતમાં આયુર ઉતપાિનોને નવી 
દિશા મળશે.

પારંપદરક િવાઓમાં રહેલી શકયતાઓનો ઉલે્ખ કરીને 
વિાપ્રધાનશ્ીએ કેરળના પ્રવાસન ક્ેત્ના વવકાસમાં પરંપરાગત 
િવાઓની ભૂવમકાની નોંધ લેતાં કહ્ં કે, આ સંભાવના ભારતના 
િરેક ખૂણામાં રહેલી છે. ‘વહલ ઇન ઇષ્ન્િયા’ આ િાયકાની મોટી 
રિાન્િ બની શકે છે. આયુવષેિ, યુનાની, વસદ્ધ વગેરે પર આધાદરત 
વેલનેસ સેન્ટરો ખૂબ જ લોકવપ્રય બની શકે તેમ છે. આયુર 
ઉપચારનો લાભ લેવા ભારત આવવા માગતા વવિેશી નાગદરકો 
માટે કેન્દ્ર સરકાર વધુ એક પહેલ કરી રહી છે – આજે ભારત 
મેદિકલ ટુદરઝમ માટે વવશ્વના અન્ય િેશો માટે બેસટ િેષ્સટનેશન 
બની રહ્ં છે. તેને ધયાને લઈને આવનારા સમયમાં ભારતમાં એક 
વવશેર ‘આયુર વવઝા’ કૅટેગરી પણ શરૂ કરવામાં આવશે.

વિાપ્રધાનશ્ીએ કેન્યાના ભતૂપવૂપિ વિાપ્રધાન રાયલા ઓદિગંાનાં 
પતુ્ી રોઝમરેી ઓદિગંાની આયરુ સારવાર પછી આખંોની રોશની 
પાછી મળેવવામા ંઆયવુષેદિક સારવાર મહત્વની પરુવાર ્ઈ તેનો 
પણ ઉલ્ખે કયયો હતો. આ સમય ેરોઝમરેી ઓદિંગા પણ પ્રકે્કોમાં 
હાજર હતા ંઅન ેવિાપ્રધાનશ્ીએ તમેનો પદરચય કરાવયો, તયારે તમામ 
ઉપષ્સ્તોએ તમેન ેતાળીઓના ગિગિાટ્ી વધાવી લીધા ંહતા.ં
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વિાપ્રધાનશ્ીએ ભારપૂવપિક જણાવયું હતું કે, આયુવષેિની સમૃવદ્ધ 
પાછળનું એક મુખય કારણ તેનું ઓપન સોસપિ મૉિેલ છે. આજે 
આઇટી સેકટરમાં ઓપન સોસપિ મૂવમેન્ટની બોલબાલા છે. આ જ 
રીતે આયુવષેિ પરંપરા પણ ઞિાનના આિાનપ્રિાન ્કી જ વધુ 
મજબૂત બની છે. આપણે પણ આપણા પૂવપિજો પાસે્ી પ્રેરણા 
લઈને ઞિાનને અન્ય લોકો સા્ે વહેંચી ઓપન સોસપિની ભાવના 
સા્ે કામ કરવાની જરૂદરયાત પર ભાર મૂકયો હતો. આઝાિીના 
અમૃત મહોતસવની ઉજવણીનો ઉલ્ેખ કરતાં તેમણે આશા વયક્ 
કરી કે આગામી ૨૫ વરપિનો અમૃતકાળ િુવનયાભરમાં પરંપરાગત 
િવાઓના ક્ેત્ે ભારતનો સુવણપિકાળ સાવબત ્શે.

મોદરવશયસના વિાપ્રધાન શ્ી પ્રવવન્િ જુગના્ે કહ્ં હતુ કે, 
WHOના અંિાજ પ્રમાણે વવશ્વની ૮૦ ટકા વસતી પરંપરાગત 
િવાઓનો ઉપયોગ કરે છે. ભારત પરંપરાગત િવા પ્રણાલીમાં્ી 
ઉદ્ભવતા ઉપચારની સત્તાવાર રીતે માન્યતા િશાપિવી રહ્ં છે. 
સામાવજક - સાસંકૃવતક પ્ર્ાઓ અન ેટે્દિશનલ િવાની વવવવધતાનો 
વારસો ટકાવી રાખવો તેના વવકાસ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. 

આયુર ઇન્વેસટમેન્ટ અૅન્િ ઇનોવેશન સવમટ-૨૦૨૨નું 
ગુજરાતમાં આયોજન કરવા બિલ મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે વૈવશ્વક નેતા વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીનો આભાર 
માનીને ગુજરાતની આ પુણયશાળી ભૂવમમાં આવકારતાં કહ્ કે, 
‘આઝાિીના અમૃત મહોતસવે યોર્ઈ રહેલા આ આયુર 

ઇન્વેસટમેન્ટ ઍન્િ ઇનોવેશન સવમટમાં ્નારું વવચારમં્ન 
વવશ્વભરના લોકોની હેલ્ કૅરનો અમૃતકાળ બનશે અને 
આતમવનભપિર ભારતના વનમાપિણને પ્રેરક બળ પૂરું પાિશે. ભારતને 
ટ્દેિશનલ મદેિવસનનુ ંહબ બનાવવામા ં‘ગજુરાત’ મહત્વની ભવૂમકા 
અિા કરશે.

મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે કહ્ કે, રાજયના નાગદરકોમાં 
યોગ, પ્રાકૃવતક ઔરધો અને પરંપરાગત વચદકતસા પ્રતયે આિર 
અને અવભરુવચ છે. એટલું જ નહીં ગુજરાત સિીઓ્ી તજઞિ 
વૈદ્ોની ભૂવમ રહી છે તયારે આ સવમટ મહત્વની પુરવાર ્શે. 
ગુજરાતના લોકો િુવનયાભરમાં પોતાની ઉદ્ોગસાહવસકતા માટે 
ર્ણીતા છે. ફામાપિસયુદટકલ ક્ેત્ે ગુજરાત િેશનું અગ્ણી રાજય છે. 
ગુજરાતમાં ઉદ્ોગ-પ્રોતસાહક નીવતઓ, ‘ઇઝ ઑફ િુઇંગ 
વબઝનસે’, લૉવજષ્સટકસ ઇઝ, એકસપોટપિ વપ્રપિેપિનસે જવેા ંપાસાઓંને 
કારણે ભારતને ટ્ેદિશનલ મેદિવસનનું હબ બનાવવામાં ગુજરાત 
મહત્વની ભૂવમકા ભજવશે. આયુર ઇન્વેસટમેન્ટ ઍન્િ ઇનોવેશન 
સવમટ ભારતની પરંપરાગત વચદકતસા પદ્ધવતઓના ઞિાનના સમગ્ 
વવશ્વમાં પ્રસાર માટેનો સવવણપિમ અવસર બનશે. 

વવશ્વ સવાસરય સગંઠન (WHO)ના િાયરેકટર જનરલ શ્ી િો. 
ટેિરોસ એધનોમ ગજુરાતીમા ંસબંોધનની શરૂઆત કરીન ેલોકોનાં 
દિલ જીતી લીધાં હતાં. તેમણે પોતાનું સંબોધન શરૂ કરતાં પહેલાં 
પૂજય ગાંધીબાપુને યાિ કયાપિ હતા અને કહ્ં કે, મને મહાતમા 
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ગાધંીની ભવૂમ પર આવવાનુ ંસૌભાગય મળયુ ંછે. આ અવસરે તમેણે 
વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીનો પણ આભાર વયક્ કયયો હતો.

ગલોબલ આયુર ઇન્વેસટમેન્ટ ઍન્િ ઇનોવેશન સવમટ-
૨૦૨૨માં ઉપષ્સ્ત મહાનુભાવોને સંબોધતાં જનરલ શ્ી ટેિરોસ 
એધનોમે જણાવયું હતું કે, વવશ્વ એક પદરવાર છે તયારે આપણા 
સમાજને વવરાસતમાં મળેલા સવાસરય અંગેના ઞિાન્ી તમામ 
લોકોને લાભાષ્ન્વત કરવા 
જોઈએ. વવશ્વ આરોગય સંગઠન 
તેનું પાલન પણ કરી રહ્ં છે. 
અમે પરંપરાગત િવાઓ અંગે, 
તે ન ા  અમલીકરણ તેમજ 
ષ્ક્લવનકલ ટ્ાયલ, વૈઞિાવનક 
પુરાવા અને પદ્ધવતઓ પર ભાર 
મૂકયો છે. આ વરષે આ ઉદ્ોગ 
૨૩ અબજ અમદેરકી િૉલર સુધી 
પહોંચી શકે છે. 

પરંપરાગત િવાઓ અંગેના 
ક્તે્ વવશે વાત કરતાં શ્ી ટેિરોસે 
જણાવયું હતું ક ે, આ કે્ત્ને 
આગળ લઈ જવા માટે મુખય 
ત્ણ બાબતો ઉપર ધયાન 
રાખવાની જરૂર છે, જેમાં પ્ર્મ 
ઇનોવેશન ઇકોવસસટમને ટેકો 

આપવા માટે લાંબા ગાળાના વયૂહાતમક રોકાણની જરૂર છે. બીજું 
તેનો વવકાસ ટકાઉ રીતે ્ વો જોઈએ અન ેજે લોકો આમા ંસહયોગી 
અને ભાગીિાર બન્યા છે તેમને પણ આ લાભ મળવો-આપવો 
જોઈએ .

શ્ી િો. ટેિરોસ અેધનોમે કહ્ં કે, વવશ્વ સવાસરય સંગઠન - 
WHO ૭૫ વરપિની ્વા જઈ રહ્ં છે. ભારત પણ ૭૫મા સવતંત્ 

દિનની ઉજવણી કરી રહ્ો છે, 
તયારે ભારતના વિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ ગજુરાતમાં 
પર ંપર ાગત િવ ાઓ પર 
'ઍન્યુઅલ ગલોબલ મીટ'નો 
પ્રસતાવ મૂકયો હતો, જેના માટે 
અમે સહમત પણ ્યા છીએ 
અને આવતા વરષે પ્ર્મ બેઠક 
પણ યોર્શે  એમ તેમણે 
વવશ્વાસ પણ વયક્ કયયો હતો. 
શ્ી િો. ટિેરોસે ર્મનગરમાં 
WHOના સેન્ટર અંગે પણ 
માવહતી પૂરી પાિીને કહં્ કે 
ર્મનગરમાં WHO સેન્ટર 
વ વશ્વભરમ ાં  પ ર ંપ ર ાગત 
િવાઓમાં ગુજરાતને અગ્ેસર 
બનાવશે.
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કેન્દ્રીય આયુર મતં્ી શ્ી સબાપિનિં સોનોવાલે કહ્ ંહતંુ કે, આયરુ 
પ્રણાલીઓમાં ઉદ્ોગસાહવસકતા અને વયવસાય વવકાસનો વયાપક 
અવકાશ છે. આરોગય, રોગ અન ેખચપિ અસરકારકતા પ્રતયનેા તનેા 
સવપિગ્ાહી અવભગમના આધારે રોગના પ્રા્વમક વનવારણ સા્ે 
સવાસરય સમસયાઓનો સામનો કરવામાં એક આધાર બને છે. 
વિાપ્રધાનશ્ીના નેતૃતવમાં િેશને અનુરૂપ નીવતઓ અને કાયપિક્રમને 
કારણે િેશની અંિર અને સમગ્ વવશ્વમાં વવકાસ પામી રહેલા 
આરોગય સંભાળ, વવતરણ પ્રણાલીના અવભગમને સાચવવા અને 
પ્રોતસાવહત કરવાનો અમને ગવપિ છે.

 ઉદ્ોગ ક્ેત્ે આયુર મંત્ાલય વૃવદ્ધનું વનહાળી રહ્ં છે, જે વરપિ 
૨૦૧૪માં ૩ વબવલયન િૉલર્ી વધીને અતયારે ૧૮.૧ વબવલયન 
િૉલર્ી વધ ુપહોંરયુ ંછે. ભારત વવૈશ્વક સતરે લગભગ ૧૫૦ િેશોમાં 
૧૦.૪૫ કરોિ દકગ્ાનાં હબપિલ અને આયુર ઉતપાિનોની વનકાસ 
કરે છે.

 આયુર મંત્ાલયે આ સંિભષે તાજેતરમાં રણી પહેલ કરી છે. 
આયુર મંત્ાલય તેમજ સૂકમ લરુ અને મધયમ ઉદ્ોગ મંત્ાલય 
(MSME) આયુવ ષેિ અને અન્ય પર ંપરાગત િવાઓના 
વયાવસાવયકો વચ્ે ઉદ્ોગ સાહવસકતા વવકસાવી રહ્ા છે, જેમાં 
દિગ્ીધારકો, િવા ઉતપાિકો અને ખેતી કરનારાઓનો સમાવેશ 
્ાય છે. આયરુ મતં્ાલય ેMSME સા્ ેમળીન ેઆતં્વપ્રન્યોરવશપ 
િેવલપમેન્ટ પ્રોગ્ામ (EDP) પણ વવકસાવયો છે, જે્ી વિાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીના સટાટપિઅપ ઇષ્ન્િયાની પહેલન ેઅનરુૂપ યવુા 
ઉદ્ોગ સાહવસકોને આયુરમાં સટાટપિઅપ સ્ાપવા પ્રોતસાવહત 

કરવામાં આવે છે.
આયુર પ્રણાલી એટલે આયુવષેિને નેપાળ, શ્ીલંકા, મલેવશયા, 

યુએઈ, બાંગલાિેશ, કયુબા, કોલંવબયા, ષ્સવ્ટઝલષેન્િ, િવક્ણ 
આવરિકા તેમજ અન્ય િેશોમાં માન્યતા પ્રાપ્ છે. આ ઉપરાંત રણા 
લૅદટન અમેદરકન િેશો અને યુરોવપયન િેશો પણ આ પ્રણાલી 
અપનાવાનું સવક્રયપણે વવચારી રહ્ા છે.

આ વત્દિવસીય સવમટમાં લગભગ ૯૦ પ્રવતવષ્ઠત વક્ાઓ 
અને ૧૦૦ પ્રિશપિકોની હાજરી સા્ે પાંચ પૂણપિ સત્, ૮ રાઉન્િ 
ટેબલ, ૬ વક્કશોપ અને બે વસમપોવઝયમ યોર્યાં હતાં. આ પ્રસંગે 
વિાપ્રધાનશ્ી મોિીના હસતે આયરુ એકસપોટપિ પ્રમોશન કાઉષ્ન્સલ, 
આયરુ મતં્ાલયની પષુ્સતકા, પોટપિલ, આઇસીટી ઇવનવશયદેટવ ઑફ 
વમવનસટ્ી ઑફ આયુર હેઠળ આયરુ ઇન્ફમષેશન હબ, આયુર GIS, 
આયુર નેકસટ અને આયુર સૉફટવેરનું લૉષ્ન્ચંગ કયુાં હતું.

આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય આરોગયમંત્ી શ્ી મનસુખભાઇ માંિવવયા, 
કેન્દ્રીય આયુર રાજય મંત્ી શ્ી મહેન્દ્રભાઇ મુંજપરા, રાજય 
મંત્ીમંિળના સભયો, સાંસિશ્ીઓ, ધારાસભયશ્ીઓ, વવવવધ 
િેશોના રાજિૂતો, મુખય સવચવ શ્ી પંકજ કુમાર, મુખયમંત્ીશ્ીના 
મુખય અગ્ સવચવ શ્ી કે. કૈલાસના્ન સવહત રાજયના ઉચ્ 
સનિી અવધકારીશ્ીઓ, આરોગય-આયુર મંત્ાલય-WHOના 
અવધકારીશ્ીઓ, આયુવષેિાચાયયો ઉપષ્સ્ત રહ્ા હતા. આ ઉપરાંત 
ભારતભરની ૭૫૦્ી વધુ આયુવષેિ કૉલેજના વવદ્ા્તીઓએ આ 
કાયપિક્રમનું જીવંત પ્રસારણ વનહાળયું હતું.
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સૌરાષ્ટ્રની ઝાંખી કરાિતપો ભવય રપોડ શપો માણતા મપોદરવશયસના િડાપ્રધાન

જામિગર ખાતે વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા િસતે 
ગલોબલ સેન્ટર ફૉર ટ્રેરડશિલ મેરડહસિ કેન્દ્રિા હશલાન્યાસ 
પ્રસંગે મોરરહશયસિા વડાપ્રધાિ પણ ખાસ જોડાયા િતાં. 
મોરરહશયસિા વડાપ્રધાિ શ્ી પ્રહવંદ જુગિાથ ઍરફોસ્ષ સટેશિ 
ખાતે પધારતાં તેમિું રાજયિા આરોગયમંરિી શ્ી ઋહરકેશભાઇ 
પટેલે સવાગત અહભવાદિ કયુું િતું. આ તકે સાંસકકૃહતક 
કાય્ષક્રમોિી ઝાંખી તેમિી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી િતી. 
મોરરહશયસિા વડાપ્રધાિ શ્ી જુગિાથ ઍરફોસ્ષથી બિાર 

િીકળતા ંતેમિા અહભવાદિ માટે ભવય રોડ શોિુ ંપણ આયોજિ 
કરવામાં આવયું િતંુ, જેમાં ભાતીગળ પરંપરાગત વસરિોમાં 
સજ્જ યુવાઓ દ્ારા રાસગરબાિી રમઝટ બોલાવી આપણી 
સંસકકૃહતિાં દશ્ષિ તેમિે કરાવયાં િતાં. વડાપ્રધાિ શ્ી જુગિાથિું 
ઠેર ઠેર પુષપવરા્ષથી સવાગત કરતા હવહવધ સટૉલ સાથ ેદુિા-છંદ 
અિે દેશભહતિિાં ગીતો વગાડવામાં આવયાં િતાં. આ તકે 
મોરરહશયસિા વડાપ્રધાિ સાથે આવેલા તેમિું ડેહલગેશિ પણ 
આ અદકેરા સવાગતથી ભાવહવભોર બિી ગયું િતું. •

વિશ્વ આરપોગય સંસથાના ડાયરેક્ટર જનરલ ડપો. ્ટેડરપોસનું ભાિભીનું સિાગત
જામિગર ખાત ેWHO અિ ેભારત સરકારિા સંયતુિ ઉપક્રમ ેગલોબલ સને્ટર ફૉર ટ્રરેડશિલ મરેડહસિ સને્ટરિો હશલાન્યાસ 

વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા િસતે કરવામાં આવયો િતો. આ પ્રસંગે હવશ્વ આરોગય સંસથાિા ડાયરેકટર જિરલ ડો. ટેડરોસ 
ખાસ ઉપમસથત રહા િતા. તેઓ જામિગર એરફોસ્ષ સટેશિ ખાતે આવી પિોંચતાં તેમિું સવાગત કેન્દ્રીય આરોગય મંરિી શ્ી 
મિસુખભાઈ માંડહવયાએ કયુું િતું. તેમજ આ પ્રસંગે તેમિી સાથે કેન્દ્રીય મંરિી શ્ી મિેન્દ્રભાઈ મુંજપરા અિે ગુજરાત રાજયિા 
આરોગયમરંિી શ્ી ઋહરકેશભાઈ પટેલ પણ જોડાયા િતા. તયારબાદ WHOિા ડાયરેકટર જિરલ ઍરફોસ્ષથી સભાસથળે પિોંચવા 
રવાિા થયા િતા. આ દરહમયાિ જામિગરવાસીઓએ તેમિંુ સવાગત અિે અહભવાદિ કરવા માટે પરંપરાગત વસરિોમા ંરાસગરબા 
અિ ેહવહવધ કકૃહતઓ તમેિી સમક્ષ રજ ૂકરી િતી. ડૉ. ટેડરોસિુ ંપષુપવરા્ષથી પરંપરાગત સવાગત કરી તમેિે વધાવયા િતા. આ તકે 
જામિગરવાસીઓ પણ તમેિા અહભવાદિ કાય્ષક્રમમા ંસિભાગી બન્યા િતા અિ ેભારતીય સસંકકૃહતિાં દશ્ષિ કરાવયા ંિતા.ં

WHOના િડા 
ગાંધી આશ્મની મુલાકાતે 

વવશ્વ આરોગય સંસ્ાના દિરેકટર ઓફ જનરલ િો. 
ટેિરોસ તેમની ગુજરાત મુલાકાત િરવમયાન અમિાવાિમાં 
સુપ્રવસદ્ધ ગાંધી આશ્મની મુલાકાતે કરી હતી. જયાં તેઓનું 
સૂતરની આંટી પહેરાવી સવાગત કરવામાં આવયું હતું. િો. 
ટેિરોસ ગાંધી આશ્મમાં રેંદટયો કાંતયો હતો અને ગાંધીજીને 
યાિ કરી વવઝીટર બુકમાં પોતાનો અનુભવ શેર કયયો હતો. 
આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય આરોગય મંત્ી શ્ી િો. મનસુખભાઇ 
માંિવીયા અને કેન્દ્રીય આયુર મંત્ી શ્ી સબાપિનંિ સોનોવાલ 
વવશેર ઉપષ્સ્ત રહ્ા હતા.
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િૈવશ્વક કક્ાના દેશના પ્રથમ 
‘વિદ્ા સમીક્ા કેનદ્ર’ની મુલાકાત ેPM
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નિી ્ેઢીને ઑનલાઇન અને ઑફલાઇનના ભેદ અંગે સમજ 
આ્િી �ઈએ ઃ િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મપોદી

આપણી નવી પેઢી ભાગયશાળી છે કે તેઓને આધુવનક 
ટેક્ોલૉજીનો લાભ મળી રહ્ો છે. નવી ટેક્ોલૉજી હવે સુલભ 
બની છે તયારે વાસતવવક વવશ્વની અવગણના ્વી ન જોઈએ. 
ટેક્ોલૉજી્ી વવકાસના ંનવા ંદ્ાર ખલૂી ર્ય છે. વરયુપિઅલ  વવશ્વમાં 
રહેતા આજના યુવાનોએ ઑફલાઇન િુવનયા સા્ે તાિાતમયતા 
બનાવી રાખવી જોઈએ. ગુજરાત વશક્ણ ક્ેત્ે હંમેશાં કંઈક નવીન 
કરતું આવયું છે. આ જ ક્રમમાં ગાંધીનગર ખાતે વૈવશ્વક કક્ાના 
દરયલ ટાઇમ ઑનલાઇન મૉવનટદરંગ-વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્રની 
વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ તાજેતરમાં મુલાકાત લીધી 
હતી. આ પ્રસંગે રાજયપાલ શ્ી આચાયપિ િેવવ્રત, મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, વશક્ણમંત્ી શ્ી વજતેન્દ્રભાઈ વારાણી, વશક્ણ 
રાજય મંત્ી શ્ી કીવતપિવસંહ વારેલા, મુખય સવચવ શ્ી પંકજ કુમાર 
ત્ા સવચવ શ્ી િૉ. વવનોિ રાવ જોિાયા સવહતના મહાનુભાવો-  
વશક્ણવવિો ઉપષ્સ્ત રહ્ા હતા. 

ગાંધીનગર ષ્સ્ત વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્ર ખાતે અતયાધુવનક 
મૉવનટદરંગ રૂમમાં્ી વિાપ્રધાન શ્ી મોિીએ ગુજરાતભરના 
વાલીઓ, વવદ્ા્તીઓ, વશક્કો, મુખય વશક્કો, બી.આર.સી., 
સી.આર.સી., તાલકુા પ્રા્વમક વશક્ણ અવધકારી, વજલ્ા પ્રા્વમક 
વશક્ણ અવધકારી સા્ે સીધો ઈ-સંવાિ કરીને વશક્ણ ક્ેત્ે જરૂરી 
માગપિિશપિન આપયું હતું.

િેશના વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોિીએ ગાંધીનગર ષ્સ્ત 
વશક્ણ વવભાગના અદ્તન ‘વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્ર’ની મલુાકાત લીધી 
તયારે વવદ્ા્તીઓ દ્ારા બૅન્િની મધુર સુરાવવલ સા્ે સવાગત 
કરવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં તયારબાિ વિાપ્રધાનશ્ીએ વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્ર 
ખાત ેવવદ્ાના િેવતા એવા વેિવયાસજીની પ્રવતમા ઉપર પષુપાજંવલ 
અપપિણ કરી હતી. 

વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ પ્રિશપિન કક્-૧ની 
મુલાકાત લીધી હતી, જયાં રાષ્ટ્રીય વશક્ણનીવત આધાદરત 
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ગુજરાત સરકારના વશક્ણ વવભાગે કરેલી નવી પહેલ વવવવધ 
છ કાયપિક્રમ વવશે માવહતી મેળવી હતી, જેમાં શાળા પ્રવેશોતસવ 
૨.૦, ફાઉન્િેશનલ વલટરસી ઍન્િ ન્યુમરસી, કેન્દ્રીયકૃત મૂલયાંકન, 
ગુણોતસવ ૨.૦, ટેક્ોલૉજી એનેબલ લવનપિગ ઇવનવશયેદટવ અને 
સકૂલ ઍિવમવનસટે્દટવ વસસટમ અંગે વવસતૃત ર્ણકારી વશક્ણ 
વવભાગના સવચવ શ્ી િૉ. વવનોિ રાવે આપી હતી. આ પ્રસંગે 
વિાપ્રધાનશ્ીએ એક વવદ્ા્તીની એકમ કસોટીની પુષ્સતકાનું 
સવવનરીક્ણ કયુાં હતું. કોરોનાકાળમાં ઑનલાઇન વશક્ણનું 
પ્રમાણ વધયું છે, તયારે વવદ્ા્તીઓ પાસે મોબાઇલની ઉપલબધતા 
તેમજ ઇન્ટરનેટ કનેષ્કટવીટી સવહતના સાહવજક પ્રશ્નોની 
ર્ણકારી મેળવી હતી. શ્ી મોિીએ ગુણોતસવ બાબતે વગપિખંિમાં 
ચાલતી શૈક્વણક પ્રવૃવત્તઓની મૂલયાંકન પદ્ધવત વવશે ર્ણકારી 
મેળવી હતી. 

વિાપ્રધાનશ્ીએ પ્રિશપિન કક્-૨ની મુલાકાત લઈ રાજયના 
વશક્ણ વવભાગ દ્ારા આગામી શૈક્વણક વરપિમાં વવદ્ા્તીઓને 
વશક્ણની ગુણવત્તા માટે શરૂ કરવામાં આવનાર સીમાવચહ્નરૂપ 
કાયપિક્રમો વવશે ર્ણકારી મેળવી હતી. 

વિાપ્રધાનશ્ીને વલિપિ બૅંક અને A.I.I.B. (એવશયન 

ઇન્રિાસટ્કચર ઇન્વેસટમેન્ટ બૅંક)ના સહયોગ્ી શરૂ કરવામાં 
આવનાર રૂ. ૧૦ હર્ર કરોિના સમાટપિ પ્રોજેકટ વમશન સકૂલ ઑફ 
એકસલેન્સ કાયપિક્રમ ્ કી રાજયની ર૦ હર્ર જટેલી સરકારી અને 
અનુિાવનત પ્રા્વમક, માધયવમક, ઉચ્તર માધયવમક શાળાઓની 
કાયાપલટ કરી આ શાળાઓ ઉચ્તમ વશક્ણ માટેની સમાટપિ ક્લાસ, 
Stem લબૅ, કૉમપયટુર લબૅ, પલગે્ાઉન્િ સવહતની સવુવધાઓ પરૂી 
પાિવામાં આવશે, જે્ી વવદ્ા્તીઓ વૈવશ્વક કક્ાનું વશક્ણ મેળવી 
પોતાની કારદકિતીનું રિતર કરી શકશે. તે ઉપરાંત, ઉત્તમ કક્ાના 
વનવાસી વશક્ણ માટે રેવસિેષ્ન્સયલ સકૂલ ઑફ એકસલને્સ કાયપિક્રમ 
હેઠળ િોઢ લાખ જેટલા વવદ્ા્તીઓને ધો. ૬્ી ૧રનું વશક્ણ 
વવનામૂલયે પૂરું પાિવામાં આવશે. આ કાયપિક્રમની વવશેરતા એ છે 
કે, સંપૂણપિ કાયપિક્રમ લોકભાગીિારી્ી ્શે, જેમાં પ્રોજેકટ પાટપિનરે 
તમામ પ્રકારની સુવવધાઓ માટે મૂિીરોકાણ કરવાનું રહેશે. આ 
પ્રોજેકટ પાટપિનરને રાજય સરકાર દ્ારા પ્રવત વવદ્ા્તી વાવરપિક રૂ. 
૬૦ હર્ર આપવામાં આવશે. 

વવદ્ા્તીઓ રાષ્ટ્રીય સલામતી અન ેઆંતદરક સલામતી ર્ણવા 
ઉતસુક બની ભવવષયમાં સેના ત્ા બી.એસ.એફ. અને પોલીસ 
જેવાં િળોનો ભાગ બનવાનો અવભગમ કેળવે તેવા હેતુ્ી સૈવનક 

વશક્ણ જયપોત

økwshkík ૧ મે, ૨૦૨૨52



શાળાઓ સમકક્ રક્ાશવક્ શાળાઓ શરૂ કરી વવદ્ા્તીઓને 
ધોરણ ૬્ી ૧રનું વનવાસી વશક્ણ વવનામૂલયે આપવામાં આવશે.

િેશની પ્રાચીન સંસકૃવત્ી વવદ્ા્તીઓ વાકેફ ્ ાય અને સંસકૃત 
ભારામાં વનપુણ બને એવા હેતુ્ી વવદ્ા્તીઓને સંસકૃત માધયમમાં 
વશક્ણ પૂરું પાિવા સંસકૃત સાધના અને સંસકૃત શવક્ જેવાં બે 
મહત્વના કાયપિક્રમોની ર્ણકારી વશક્ણ વવભાગના અવધકારીઓ 
દ્ારા વિાપ્રધાનશ્ીને આપવામાં આવી હતી. તયારબાિ 
વિાપ્રધાનશ્ીએ આ વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્રના ચાવીરૂપ એવા વીદિયો 
વૉલ રૂમની મુલાકાત લીધી હતી. 

વમશન સકૂલ ઑફ એકસેલન્સના કાયપિક્રમમાં સમાવવટિ ્નાર 
તમામ શાળાઓનું મૉવનટદરંગ વીદિયો વૉલ-૧ દ્ારા કેવી રીતે 
કરવામાં આવ ેછે તનંુે વનરીક્ણ કયાપિ બાિ વિાપ્રધાનશ્ીએ વીદિયો 
વૉલ-રની મુલાકાત લઈ િેશ બોિપિ ઉપર ઉપલબધ માવહતીના 
આધારે કેવી રીતે વશક્કો, સુપરવવઝન સટાફનું અસરકારક 
મૉવનટદરંગ ્ાય છે તેમજ વવદ્ા્તીઓ અને શાળા સંબંવધત િેટા 
અને આદટપિદફવસયલ ઇન્ટેવલજન્સના વબગ િેટા, ઍનૅવલદટકસના 
માધયમ્ી મીવનંગફુલ ઍનૅવલવસસ કરી તેનો માળખાકીય 
વશક્ણના તમામ નીવતવવરયક વનણપિયો કેવી 
રીતે લેવામાં આવે છે તેની ઊંિાણપૂવપિકની 
માવહતી મેળવી હતી. 

આ પ્રસંગે વિાપ્રધાનશ્ીએ બનાસકાંઠા 
વજલ્ાના અંબાજી-જેતવાસ ખાતેની 
કસતુરબા ગાંધી બાવલકા વવદ્ાલયની 
વવદ્ાવ્પિનીઓ, વશક્કો ત્ા ગ્ામજનો સા્ે 
ટુ વે સંવાિ સાધી શાળાના વશક્ણ, વયવસ્ા 
અને સુવવધા તેમજ તેઓના ભાવવ રિતર 
અગં ેરસપ્રિ પ્રશ્નોત્તરી કરી તમેન ેમાગપિિશપિન 
આપયું હતું. 

આ ઉપરાંત વિાપ્રધાનશ્ીએ કરછ 
વજલ્ાના વાંકી પ્રા્વમક શાળાના એસ.

એમ.સી.ના સભય રાઠોિ કલપનાબહેન સા્ે વાત કરી સરકારના 
વશક્ણ વવભાગ દ્ારા કરવામાં આવતા પ્રયાસો્ી બાળકોના 
વશક્ણમાં કેટલો સુધારો આવયો તેની ર્ણકારી મેળવી હતી. આ 
ઉપરાંત વિાપ્રધાનશ્ીએ ધોરણ-૮ની વવદ્ાવ્પિની પરૂ્બા સા્ે 
વાતાપિલાપ કરી અન્ય વવસતારમાં્ી આવતા વશક્કો સ્ાવનક 
ભારામાં શીખવી શકે છે કે કેમ તે બાબતની પૃરછા કરવાની સા્ે 
સા્ે વિાપ્રધાનશ્ીએ મુખય વશક્ક સા્ે સંવાિ કયયો હતો.

આ પ્રસગં ેવિાપ્રધાનશ્ીએ વવદ્ા્તીઓન ેશારીદરક રીત ેસવસ્ 
રાખવા શારીદરક વશક્ણ, યોગા જેવી પ્રવૃવત્તઓ કરાવવામાં આવે 
છે કે કેમ તેની પછૂપરછ કરી હતી. વિાપ્રધાનશ્ીએ તાપી વજલ્ાના 
કુકરમુંિા તાલુકાના ઊંટાવિં ગામની કસતુરબા ગાંધી બાવલકા 
વવદ્ાલયનાં સુશ્ી િશપિનાબહેન સા્ે વાતાપિલાપ કરી કેટલા 
વવદ્ા્તીઓ િીક્ા પૉટપિલનો ઉપયોગ કરે છે એ બાબતની પણ 
પૃરછા કરી હતી. 

વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્ર ખાતે રાજયના વશક્ણ વવભાગના સવચવ 
શ્ી વવનોિ રાવ, પી. એમ. પોરણ યોજનાના કવમશનર શ્ી એસ. 
એ. પટેલ, પ્રા્વમક વશક્ણ વનયામકશ્ી િૉ. એમ. આઇ. જોશી,  
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જી.સી.ઇ.આર.ટી.ના પૂવપિ વનયામક શ્ી ટી. એસ. જોશી, સમગ્ 
વશક્ા અવભયાનના સટેટ પ્રોજકેટ િાયરેકટર િૉ. રતનચારણ ગઢવી, 
ગુજરાત માધયવમક વશક્ણ બોિપિના ચૅરમૅન શ્ી એ. જે. શાહ, 
GIETના વનયામક શ્ી િૉ. પી. એ. જલુ, મધયાહ ્ન ભોજનના 
કવમશનર શ્ી સતીશ પટેલ, સવહતના ઉચ્ અવધકારીઓએ 
પ્રેઝન્ટશેનના માધયમ્ી વશક્ણ વવભાગ દ્ારા હા્ ધરાયેલી 
કામગીરીની વવસતૃત વવગતો વિાપ્રધાનશ્ીને આપી હતી. 
વિાપ્રધાનશ્ીએ એકમ કસોટીની ઉત્તરવહીનું પણ રસપૂવપિક 
વનરીક્ણ કરીને જરૂરી સૂચનો કયાાં હતાં.

રાજયભરના વશક્કપો, વિદ્ાથથીઓ તથા 
સી.આર.સી. કપો-ઑદડ્ષને્ટર સાથે

િડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મપોદીનપો ઈ-સંિાદ
વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ િેશના સૌપ્ર્મ વવદ્ા 

સમીક્ા કેન્દ્ર, ગાંધીનગર ખાતે્ી અનુપમ પ્રા્વમક શાળા, 
ખેરોજનાં મુખય વશવક્કા રાજશ્ીબહેન પટેલ, ધોરણ-7ની 
વવદ્ાવ્પિની અશરુફા બહાન યુનુસભાઈ, સી.આર.સી. કો-
ઑદિપિનેટર જયેશભાઈ પટેલ સા્ે, કરછ વજલ્ાની વાંકી પ્રા્વમક 
શાળાનાં એસ.એમ.સી.નાં સભય કલપનાબહેન રાઠોિ, વવદ્ાવ્પિની 
પૂર્બા તેમજ મુખય વશક્ક શ્ી નારાયણભાઈ ગોયલ સા્ે, જયારે 
તાપી વજલ્ાના કુકરમુંિા તાલુકાની ઊંટાવિ ગામની કેજીબીવીનાં 
વશવક્કા િશપિનાબહન કારેવલયા તેમજ ધોરણ-10ની વવદ્ાવ્પિની 

તન્વી વસાવા સા્ે ઈ-સંવાિ કયયો હતો.
વિાપ્રધાનશ્ીએ આ સંવાિ િરવમયાન કેન્દ્ર સરકારની નવી 

વશક્ણનીવત અને ટેક્ોલૉજી આધાદરત આધુવનક વશક્ણપ્રણાલી, 
જેવી કે િીક્ા પૉટપિલ, જી-શાળા ઍપના ઉપયોગ ્કી શૈક્વણક 
કાયપિમાં આવેલી સરળતા અને બાળકોમાં નવું શીખવાની ધગશ 
અને ઉતસાહને વવકસાવવા અંગે વવગતવાર સમજણ આપી હતી.

વિાપ્રધાનશ્ી મોિીએ નવી ટેક્ોલૉજી સા્ે તાલ વમલાવવા 
અને વશક્કોની સજ્જતા અંગે ર્ણકારી મેળવતાં પૂછયું કે 
વવદ્ા્તીઓની નવી પેઢીને ટેક્ોલૉજીમાં રસ હોય એ સવાભાવવક 
છે, પરંતુ વશક્કો માટે આ નવી પદ્ધવત્ી કામગીરીમાં કેવી અને 
કેટલી સરળતા આવી છે? અને વશક્ણનો ભાર કેવી રીતે હળવો 
્યો છે? તેની માવહતી મેળવી હતી.

વિાપ્રધાનશ્ીએ વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્ર દ્ારા કરવામાં આવતી 
આ કામગીરી અંગે પૃરછા કરતાં કહ્ં કે શું આ જ ટેક્ોલૉજીનો 
ઉપયોગ પોરણ અવભયાન સા્ે જોિીને વવદ્ા્તીઓમાં પોતાના 
ખોરાક અને તેમાં રહેલા પોરક તત્વો વવશે િૈવનક કે સાપ્ાવહક 
ચાટપિના માધયમ્ી ર્ગૃવત લાવી શકાય કે કેમ? તેનું મૂલયાંકન પણ 
કરવુ ંજોઈએ. આ સંિભષે પ્રધાનમતં્ીશ્ીએ તમેની કૅનિેાની મલુાકાત 
િરવમયાન પોરણ અંગે ટેક્ોલૉજી આધાદરત  દકયોસક મશીન 
અંગે ્યેલા અનુભવો પણ વયક્ કયાપિ હતા.

વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ જણાવયુ ંકે આજે ટેક્ોલૉજી 
સરળ છે, પરંતુ તેના કારણે પ્રતયક્ વશક્ણને અસર ન પહોંચે એ 
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પણ એટલું જ જરૂરી છે. એટલા માટે વવદ્ા્તીઓનો એકબીર્ 
સા્ેનો અને વશક્કો સા્ેનો રૂબરૂ સંપક્ક જળવાઈ રહે એ પણ 
એટલું જ જરૂરી છે. આ માટે બાળકોને રમતગમત અને 
સમૂહજીવન માટે પ્રોતસાવહત કરતાં રહેવા પર ભાર મૂકયો હતો.

વિાપ્રધાન શ્ી મોિીએ કરછના વવદ્ા્તીઓ અને વશક્કો સા્ે 
સંવાિ કરતા કહ્ં હતું કે અભયાસમાં સ્ાવનક ભારા અવરોધરૂપ 
ન બને તેનો પણ યોગય ઉકેલ શોધવો જોઈએ તે માટે તેમણે 
મહેસાણી અને કરછી ભારાનું ઉિાહરણ આપયું હતું. 

તેમણે તમામ વશક્કોને સંબોધીને કહ્ં કે કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા 
અમલમાં મૂકવામાં આવેલી નવી વશક્ણનીવતમાં વશક્ણની સા્ે 
વવદ્ા્તીઓમાં રમતગમત અને શારીદરક વશક્ણને પણ મુખય 
પ્રવાહ સા્ે વણી લેવામાં આવયા છે.

આ તકે વિાપ્રધાનશ્ીએ વવદ્ા્તીઓના શારીદરક વવકાસ પર 
ભાર મૂકતાં જણાવયું કે આ નવી નીવતમાં રમતગમતને હવે 
વધારાની પ્રવૃવત્ત-એકસટ્ા ઍષ્કટવવટી નહીં, પરંતુ મુખય વશક્ણનો 
જ એક ભાગ તરીકે સવીકારવામાં આવી છે.

વિાપ્રધાનશ્ીએ તાપી વજલ્ાના કુકરમંુિા તાલુકાની ઊટંાવિની 
કેજીબીવીનાં વશવક્કા િશપિનાબહેન કારેવલયા સા્ ેસવંાિ િરવમયાન 
તાપી વજલ્ામાં કનેષ્કટવવટી તેમજ વવઞિાનપ્રવાહની શાળાઓની 
સંખયા, વવદ્ા્તીઓની તબીબી અને વવઞિાનમાં રુવચ અંગે પૃરછા 
કરી હતી. તેમણે ઉમેયુાં કે વરપિ-2002 પહેલાં આ વવસતારમાં 
વવઞિાનપ્રવાહની એક પણ શાળા નહોતી, જયારે આજે 

વવઞિાનપ્રવાહની અનેક શાળાઓ ઉપલબધ છે. વિાપ્રધાનશ્ીની 
વાતને સમ્પિન આપતાં કેજીબીવીની ધોરણ-10ની વવદ્ાવ્પિની 
તન્વી વસાવાએ જણાવયુ ંકે વવઞિાનપ્રવાહની શાળાઓના પદરણામે 
અમારું િૉકટર બનવાનું સપનું પણ સાકાર ્શે.

આ તકે વિાપ્રધાનશ્ીએ િાહોિ વજલ્ાની વાત કરતાં જણાવયું 
કે શકૈ્વણક રીતે પછાત ગણાતા વજલ્ાઓમા ંવવદ્ા્તીઓ વવઞિાન 
અન ેગવણત સવહતના વવરયોમાં વધ ુરસ લેતા ્યા છે અન ેતમેનું 
શકૈ્વણક સતર ઊચંુ ંઆવયુ ંછે. વિાપ્રધાનશ્ીએ ભારતભરના આકાકં્ી 
વજલ્ાઓ વચે્ નબંર-1 બનવાની સપધાપિઓનુ ંઉિાહરણ આપીને 
ગજુરાતમા ંપણ તાલુકા સતરે આ પ્રકારે વવવવધ વવરયોમા ંસાપ્ાવહક 
સપધાપિઓ ્તી રહેવા પર ભાર મૂકયો હતો. વિાપ્રધાનશ્ીએ સમગ્ 
સવંાિ િરવમયાન વવદ્ા્તીઓ િીક્ા પોટપિલનો કેટલો અન ેકેવી રીતે 
ઉપયોગ કરે છે? તનેી પણ માવહતી મળેવી હતી.

વિાપ્રધાનશ્ી સા્ેના સંવાિ િરવમયાન અંબાજીની ખેરોજ 
પ્રા્વમક શાળાનાં મુખય વશવક્કા રાજશ્ીબહેન પટેલે જણાવયું કે 
આજે ટેક્ોલૉજી ્કી વશક્ણ વધુ સરળ બન્યું છે. કોવવિની 
પદરષ્સ્વતના કારણે લૉકિાઉનમાં ભલે શાળાઓ બંધ હતી, પરંતુ 
વશક્ણ તો ચાલુ જ હતું. િીક્ા પલૅટફૉમપિ અને જી-શાળા ઍપ ્કી 
વવદ્ા્તીઓ માટે વશક્ણ વધુ સરળ બન્યું છે, જયારે કરછના વાંકી 
પ્રા્વમક શાળાનાં એસએમસી સભય કલપનાબહેન રાઠોિે જણાવયું 
કે વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્ર કાયપિરત ્વા્ી વવદ્ા્તીઓ અને વશક્કોની 
વનયવમતતા વધી છે. •
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રાજયના તમામ નાગદરકોન ેસારી, સસતી અને સતવરે આરોગય 
સુવવધા પૂરી પાિવા માટે ગુજરાત સરકાર કટીબદ્ધ છે. નાગદરકોને 
રર આંગણે આરોગય સુવવધા પૂરી પાિવા સંજીવની ર્, ધન્વંતદર 
ર્ શરૂ કરાયા છે. તેમજ રાજયના િરેક વજલ્ામાં મેદિકલ 
કોલેજની શરૂ કરવાની દિશામાં મક્કમતા્ી કાયપિ ્ઈ રહયુ છે. 
સરકારની સા્ે રાજયની સામાવજક સંસ્ાઓ પણ આરોગય ક્ેત્ે 
પ્રશંસનીય કાયપિ કરી રહી છે. તાજેતરમાં આરોગય ક્ેત્ે કરછને 
આતમવનભપિર બનાવવાના કરછી લેવા પટેલ સમાજના પ્રયાસના 
ભાગરૂપે આઝાિીના અમૃત મહોતસવ વનવમત્તે ભુજમાં વનમાપિણ 
પામેલ કે.કે. પટેલ સુપર સપેશયાલીટી હોષ્સપટલનું મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપષ્સ્વતમાં વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મોિીના હસતે ઈ-લોકાપપિણ કરવામાં આવયું હતું. 

કે.કે. પટેલ મલટી સપવેશયાલીટી હોષ્સપટલના વરયુપિઅલ લોકાપપિણ 
પ્રસગં ેવિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોિીએ કરછી ભારામાં વાતની 

શરૂઆત કરી ઉપષ્સ્ત સૌન ેઆ, મિી કે મૂર્ જય સવાવમનારાયણ 
કહીન ેસૌના દિલ જીતી લીધા હતા. મુજં ેકરછી ભા ભણે ુકી અયો... 
મજ ે મેં.... સબંોધન કરીન ે હોષ્સપટલના લોકાપપિણ પ્રસગંની સૌ 
ઉપષ્સ્તોન ેખબૂ ખબૂ શભેુરછાઓ પાઠવી હતી. 

વિાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયું હતંુ કે, ભૂકંપ્ી ્યેલી તારાજી 
પાછળ છોિીને કરછીજનો પોતાના પદરશ્મ ્કી પોતાનું ભાગય 
લખી રહ્ા છે. આધુવનક સવાસરય સુવવધા કરછને પ્રાપ્ ્વા બિલ 
શુભેરછા પાઠવતા વિાપ્રધાનશ્ીએ કે.કે. સુપર સપષ્શયવલટી 
હોષ્સપટલ કરછને સસતી અને આધુવનક સુવવધાઓ પૂરી પાિી 
ઉત્તમ ઇલાજની ગેરન્ટી બનશે તેવો આશાવાિ વયક્ કયયો હતો. 

હોષ્સપટલ ફક્ બીમારના ઇલાજ માટે જ નહીં પરંત ુસામાવજક 
ન્યાયન ેપણ પ્રોતસાવહત અન ેપ્રવતવષ્ઠત કરે છે. જયારે કોઇ ગરીબને 
સસતી અને ઉત્તમ આરોગય સેવા મળે તયારે તેનો વયવસ્ા પર 
ભરોસો વધે છે. હેલ્ સેકટરમાં જેટલી યોજનાઓ લાગુ પાિી છે 
તેની પાછળનો હેતુ ઉત્તમ અને સસતી સુવવધા આપવાનો છે. 
આયુષયમાન ભારત યોજના અને જન ઔરવધ યોજના સવહત 
અન્ય યોજનાઓ ્કી ગરીબોના લાખો રૂવપયા ઇલાજમાં ખચપિ 
્વા્ી બચી રહ્ા છે. 

વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોિીએ કરછ અંગે પોતાનો 
પ્રવતભાવ વયક્ કરતા ંજણાવયુ ંહતુ ંકે, આઝાિીના અમૃત મહોતસવ 
પવષે કરેલ સંકલપ પૂણપિ કયયો છે તે કતપિવય ભાવ સમાજ પ્રતયે વનષ્ઠા, 
સિભાવના, સંવેિના એ મોટી પૂંજી છે. કરછનો ક કતુપિતવના ક 
તરીકે ઓળખાય તેવા િગ માંિી રહ્ા છો. કરછના પોતાના સંબંધો 
અંગે વિાપ્રધાનશ્ી એ જણાવયું હતું કે, ભૂકંપ ્ ી િિપિનાક ષ્સ્વતમાં 
કરછીઓ સા્ે બંધાયેલ નાતાના પદરણામે હું કરછને છોિી શકતો 
ન્ી અને કરછ મને છોિી શકતું ન્ી. આવું સૌભાગય ર્હેર 
જીવનમાં બહુ ઓછા લોકો ને મળે છે તે મને મળયું છે. 

કરછનો રણોતસવ સમગ્ િુવનયામાં ખયાવત પામયો છે તયારે 
વિાપ્રધાનશ્ીએ વવિેશમાં વસતા કરછીઓને અપીલ કરતાં કહ્ં 
કે, વવિેશમાં વસતાં કરછી પદરવારોને વવનંતી છે કે, િર વરષે 

િડાપ્રધાનના હસતે
કચછમાં સુ્ર સ્ેશયાવલ્ટી 
હપોષ્સ્્ટલ જનસમવ્્ષત
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વવિેશમાં રહેતો એક કરછી પદરવાર ઓછામાં ઓછા પાંચ 
વવિેશીઓને કરછનું રણ અને સટેરયુ ઓફ યુવનટી જોવા માટે 
મોકલે. જે્ી કરછ તેમજ સમગ્ ગુજરાતમાં વવિેશી નાગદરકો 
આવે જે્ી ટુદરઝમ ક્ેત્ે પણ મોટા પ્રમાણમાં રોજગારી ઉતપન્ન 
કરી શકાય તેમ છે. 

આઝાિીના અમૃત મહોતસવ પ્રસંગે કરછીઓને સમગ્ 
વજલ્ામાં ૭૫ જેટલા વવશાળ તળાવો બનાવવા અપીલ કરી હતી 
અને આ તળાવોના પાણી કરછની તાકાત બનીને ઊભરી આવશે 
તેવો આશાવાિ વયક્ કરી ભારતના અન્ય ભાગોમાં રહેલા 
કરછીઓનો પણ સહયોગ લવેા વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોિીએ 
અપીલ કરી હતી. 

મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલ ેજણાવય ુહત ુકે, સમૃદ્ધ સમાજ 
અને રાષ્ટ્રના રિતરમાં સવસ્ સમાજ અને વયવક્ મહતવપૂણપિ છે. 
વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોિીના માગપિિશપિન અને કરછના 
વવકાસની તેમની કદટબદ્ધતાના પગલે ભૂકંપ બાિ કરછ બેઠુ ્ ઇને 
િોિતુ ં્ યુ ંછે. ઝિપ્ી વવકસતા કરછ વજલ્ામા ંઆજ ેનવી સવાસરય 
સેવાનો ઉમેરો ્ઇ રહ્ો છે. કે.કે. પટેલ સુપર સપેશયાવલટી 
હોષ્સપટલના શરૂ ્તા હવે કરછના લોકોને ગંભીર અને જટીલ 
વબમારીની સારવાર ભુજમાં જ મળી રહેશે. 

આ વરષે સરકારે એમબયુલન્સ સેવા વધારવા નવી ૧૦૦ 
એમબયલુન્સ અન ે૧૦ મોબાઇલ સંજીવની સવેા પરૂી પાિવા રૂ.૨૨ 
કરોિની જોગવાઇ કરી છે. માતાના ગભપિસ્ શીશુ્ી લઇ વયોવૃદ્ધ 
અને િરેક ઊંમરના નાગદરકોના સવાસરય માટે આ વરષે બજેટમાં 
૧૨૨૪૦ કરોિ રૂ.ની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. 

આ તકે મખુયમતં્ીશ્ીના હસત ેિાતા સવપિશ્ીઓનુ ંસન્માન કરાયુ ં
હતું તેમજ સમાજનાં અગ્ણીઓ અને નાગદરકો ઉપષ્સ્ત  
રહ્ાં હતા. •

મપોરબીમાં હનુમાનજીની ૧૦૮ 
ફૂ્ટ ઊંચી પ્રવતમાનું અનાિરણ

હનમુાન જયતંીના પવવત્ અવસરે મોરબી ખોખરા હનમુાન 
મંદિર ખાતે વનમાપિણ પામેલી ૧૦૮ ફૂટની વવશાળ પ્રવતમાનું 
વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોિીએ વવિીયો કોન્ફરન્સના માધયમ્ી 
અનાવરણ કયુાં હતુ.ં આ અવસરે વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોિીએ 
મરછુ હોનારતન ેયાિ કરતા મોરબી સા્ે જનૂો નાતો હોવાનુ ંજણાવયુ ં
હતંુ. તેમણે સામાન્ય સવયંસેવકના નાતે લોકો વચ્ે રહી 
મોરબીવાસીઓ વચે્ રહી અન ેલોકો સા્ેની ષ્સ્વત જોવાનો મોકો 
મળયો હોવાનુ ંજણાવય ુહતુ.ં તમેણ ેકેશવાનિં બાપનુ ેયાિ કયાપિ હતા.

મોરબીના અનભુવ આજ ેપણ સવેા આપવામા ંસા્ આપ ેછે તમે 
જણાવી મોરબીમા ંઆફતન ેઅવસરમા ંબિલવાની તાકાત છે. મોરબીમાં 
પહેલા ઇટોના ભઠ્ા વસવાય કાઈં નહોતુ ંઆજ ેઉદ્ોગ જગત બન્યુ ંછે. 
મોરબી ર્મનગર રાજકોટનો વત્કોણ જોઈને મીની ર્પાન સાકાર ્ તું 
હોય તમે લાગ ેછે અન ેકરછ પણ હવે આની સા્ ેઆવી ગયુ છે.  
વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોિીએ વધમુા ંઉમરેતા જણાવયુ ંહતુ ંકે કોઈ 
પણ શભુ કામ કરીન ેમકુો એટલ ેમોરબીમા ંિાતાઓની હરીફાઈ ્ ાય 
છે. કાદઠયાવાિ હાલ એક યાત્ાધામ બની ગયુ ં છે. ટદુરઝમ અને 
યાત્ાધામે નવી તાકાત ઊભી કરી છે. જ ેજગયા પર શ્ીકૃષણના લનિ 
્યા હતા તયારે માધવપરુનો મળેો એક રોજગારી બની ગઈ છે. રણોતસવ 
જવા માટે મોરબી ્ઈન ેજ ર્વુ ંપિે છે. આપણી જગયાએ આપણા 
લોકોએ બનાવલેી વસત ુવાપરવા અન ેભારતના લોકોએ ભારતની 
ધરતી પર બનલેી વસત ુવાપરીએ તો રોજીરોટી માટે તકલીફ ન પિે 
તવેા દિવસો આપણી સામ ેઆવી ર્ય તમે જણાવયુ ંહતુ.ં તમેણે ૧૩૦ 
કરોિ િેશવાસીઓ જ રામનુ ંસવરૂપ છે અન ેતનેા આશીવાપિિ્ી જ 
ભારત આગળ વધી રહ્ ંહોવાનુ ંજણાવયુ ંહતુ.ં •
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કાિેરી નદી ્ર ‘્ટાઇડલ રેગયુલે્ટર ડૅમ’નું ખાતમુહૂત્ષ 

ગુજરાતને ૧૬૦૦ દક.મી. લાંબો િદરયાદકનારો વરિાનરૂપે 
મળયો છે. તેમાં પણ િવક્ણ ગુજરાત જળસમૃદ્ધ નિીઓ ધરાવતો 
વવસતાર છે, પરંતુ િદરયાકાંઠાના વવસતારોમાં િદરયાઈ ખારાશને 
કારણે ‘પાસે કૂવો છતાં તરસયા’ જેવી ષ્સ્વતનું વનમાપિણ ્યું છે. 
આ સમસયા સામ ેલિવા ટાઇિલ િમૅ આશીવાપિિરૂપ છે. આ દિશામાં 
આગળ વધતાં મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેિવક્ણ ગજુરાતના 
નવસારી વજલ્ાના ગણિેવીના બીલીમોરા ષ્સ્ત કાવેરી નિી પર 
રૂ. ૨૫૦ કરોિના ખચષે ‘વારરેચ ટાઇિલ રેગયુલેટર િૅમ પ્રોજેકટ’નું 
ખાતમુહૂતપિ કયુાં હતું

મુખયમંત્ીશ્ીના હસતે ‘વારરેચ ટાઇિલ રેગયુલેટર યોજના’ની 
ઈ-તકતીનું અનાવરણ કરવામાં આવયું હતું, ઉપરાંત બીલીમોરા 
નગરપાવલકા વવસતારમાં રેલવે ફાટક નં. ૧૦૮-૧૦૯ ઉપર 
રાજયના શહેરી વવકાસ અને ગૃહવનમાપિણ વવભાગના અનુિાન્ી 
માગપિ અને મકાન વવભાગ દ્ારા રૂ. ૫૫ કરોિના ખચષે નવવનવમપિત 
રેલવે ઓવરવરિજનું ઈ-લોકાપપિણ સંપન્ન ્યું હતું.

આઝાિીના અમૃતકાળમાં રાજય સરકારે રાજયને અમૃતમય 
મીઠું પાણી પૂરુ પાિવાનું લકય સેવયું છે. ગલોબલ વૉવમાંગ અને 
ક્લાયમેટ ચેન્જના પિકારો્ી સમગ્ વવશ્વ ઝઝૂમી રહ્ં છે, તયારે 
રાજયમાં પાણીની મુશકેલી ન રહે તે માટે ભૂગભપિ જળભંિારોને 
સમૃદ્ધ બનાવી સુદૃઢ જળવયવસ્ાપનની પ્રવતબદ્ધતા છે. 

વારરેચ ખાતે નમપિિા, જળસંપવત્ત, પાણીપુરવઠા અને કલપસર 
વવભાગ દ્ારા આયોવજત વવશાળ જનસમારોહને સંબોધતાં 
મુખયમંત્ીશ્ીએ વધુમાં જણાવયું કે, રાજયમાં શ્ેણીબદ્ધ  ચેકિૅમ, 

બોરીબંધ, સુજલામ-સુફલામ અને અન્ય બહુહેતુક યોજનાઓ, 
કૅનાલ અન ેપાઇપલાઇન નટેવક્ક, સૌની યોજના, ટાઇિલ પ્રોજકે્ટસ 
જેવા જળસંચય, જળવસંચન અને જળસંગ્હ આયામો્ી રાજયમાં 
ભૂગભપિ જળસતર ઊંચા આવયા છે. ખેિૂતોના ખેતરે ખેતરે પાણી 
પહોંરયું છે એમ જણાવી જળઆતમવનભપિરતા દ્ારા ‘આતમવનભપિર 
ગુજરાત્ી આતમવનભપિર ભારત’ની સંકલપના સાકાર કરીશું એવો 
મત વયક્ કયયો હતો.

વારરેચ રેગયુલેટર પ્રોજકેટ્ી બીલીમોરા નગરપાવલકા સવહત 
ગણિેવી તાલુકાનાં ૧૦ ગામોને  લાભ ્શે. કાવેરી નિીમાં ૧૩ 
દક.મી અને ખરેરા નિીમાં ૫ દક.મી. લંબાઈમાં ૧૦૦ વમવલયન 
કયુવબક ફીટ મીઠા પાણીનો સંગ્હ ્શે તેમજ જૂની ખરેરા નિી 
પુનર્જીવવત ્શે. બીલીમોરા અને આસપાસનાં િસ ગામોની 
૩૫૦૦ એકર જમીનન ેવસચંાઈનો ફાયિો ્ શ.ે િદરયાની ભરતીનાં 
પાણી નિીમાં પ્રવેશતાં અટકશે, જેના લીધે સપાટી પરની તેમજ 
ભૂગભપિ જળની ખારાશ અને ખેતીલાયક ફળદ્રુપ જમીનને નુકસાન 
્તું અટકશે. મુખયમંત્ીશ્ીએ વારરેચ રેગયુલેટર પ્રોજેકટ 
જળસમૃવદ્ધની ગેરંટી આપતી યોજના બનશે એવો વવશ્વાસ વયકત 
કયયો હતો.

વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ જળશવક્નો મવહમા કરીન ેતનેે 
જનશવક્ સા્ ેજોિી છે, તયારે રાજયમા ંપીવાના, રરવપરાશ અને 
વસચંાઈના પાણીની સમસયા કે મશુકેલી લોકોન ે ન રહે તે માટે 
જળવયવસ્ાપનના ઉમિા પ્રયાસો સા્ ેરાજય સરકાર સતત સર્ગ છે 

મુખયમંત્ીશ્ીએ િદરયાની ખારાશ અટકાવવાના પ્રયાસોની 

જનસુખાકારી
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સા્ોસા્ વવરમય રાસાયવણક કૃવરના સ્ાન ેઓછા પાણીએ ત્ા 
રાસાયવણક ખાતરમુક્ પ્રાકૃવતક ખેતી અપનાવી સાચા અ્પિમાં 
ધરતીમાતાને હદરયાળી બનાવવા પ્રેરક આહ ્વાન કયુાં હતું. 

મધય પ્રિેશના રાજયપાલ શ્ી મંગુભાઈ પટેલે જણાવયું હતું કે, 
ઑદફસમાં બેસીને કોઈ પણ વવકાસયોજનાને આકાર આપવા 
કરતાં સ્ળ પર જઈને વાસતવવક ષ્સ્વતનો તાગ મેળવી 
યોજનાઓને મૂવતપિમંત કરવા્ી ગુણવત્તાયુક્ પદરણામો મળે છે 
એવા વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીના વવઝનને અનુસરીને 
ગુજરાત સરકારે વારરેચની ભૌગોવલક ષ્સ્વતને ધયાનમાં રાખી 
સ્ાવનક વવસતારની જનતાના વવશાળ વહતમા ંઆ પ્રોજકેટ સાકાર 
્શે, જેનો લાભ મળતાં લોકોની પાણીની સમસયાઓ ભૂતકાળ 
બની જશે. 

સ્ાવનક જનતાની વરયો જૂની લાગણી અને માગણીઓન ે
વાચા આપી છે એમ જણાવી રાજયપાલશ્ીએ ગુજરાત સરકારની 
વવકાસને વેગ આપવાની પ્રવતબદ્ધતાને વબરિાવી હતી.

આરોગય, જળસંપવત્ત અને વસંચાઈમંત્ી શ્ી ઋવરકેશભાઈ 
પટેલે જણાવયું હતું કે, ચોમાસામાં ભરતીના કારણે બીલીમોરા 
શહેર તમેજ આજુબાજુના કાંઠાવવસતારનાં ગામોમાં ખારાશ આવતી 
અટકાવવાની આ સરકારે વચતંા કરી છે. વારરેચ પદરયોજના માત્ 
એક વરપિના સમયગાળામાં પૂણપિ કરવામાં આવશે, જેના્ી ૧ર 
જેટલાં ગામોને આવનારા સમયમાં પીવાનું શુદ્ધ મીઠું પાણી મળી 
રહેશે. આદિર્વત વવસતારના વવકાસ માટે આગામી પાંચ વરપિમાં 
એક લાખ કરોિનુ ંપૅકેજ બનાવાયુ ંછે. આ બજટેમા ંપાચંસો કરોિના 
ખચષે ચેકિૅમ, વવયર બનાવી વરસાિી પાણીનો સંગ્હ કરવાનું 
સુચારુ  આયોજન કરાયું છે.

આ અવસરે આદિર્વત વવકાસમંત્ી શ્ી નરેશભાઈ પટેલે 
આવકારતા ંજણાવયુ ંહતંુ કે, રાજય સરકારે બીલીમોરા નગરપાવલકા 
વવસતારમાં રેલવે ઓવરવરિજનું લોકાપપિણ અને વારરેચ ખાતે 
ટાઈિલ રેગયુલેટર િૅમનું ખાતમુહૂતપિ કરી આ વવસતારની પ્રર્ની 
માગણી પૂરી કરી છે. લોકોની સખુાકારીના ંકામો કરવા માટે રાજય 
સરકાર હંમેશાં તતપર છે.

સાંસિ શ્ી સી. આર. પાટીલે જણાવયું હતું કે, વારરેચ િૅમ 
બનવા્ી તેર દકલોમીટર વવસતારમાં આવતાં ગામોમાં પીવાનું 
શુદ્ધ પાણી મળશે. અહીંના કાંઠાવવસતારમાં પીવાનું પાણી મળી 
રહે તે માટે અલગ્ી યોજના બનાવાશે. 

આ પ્રસંગે નાણામંત્ી શ્ી કનુભાઈ િેસાઈ, પાણીપુરવઠા 
રાજયમંત્ી શ્ી વજતભુાઈ ચૌધરી, સાંસિ િૉ.  કે. સી. પટેલ, 
ધારાસભય સવપિશ્ી પીયરૂ િેસાઈ, આર. સી. પટેલ, વજલ્ા કલેકટર 
શ્ી અવમતપ્રકાશ યાિવ, વજલ્ા પચંાયત પ્રમુખ શ્ી ભીખભુાઈ 
આવહર ત્ા પિાવધકારીઓ અન ેનગરજનો ઉપષ્સ્ત રહ્ા હતા.•

બીલીમપોરાના િાઘરેચ ્ટાઇડલ 
રેગયુલે્ટર પ્રપોજેક્ટની ઝલક

નવસારી વજલ્ાના ગણિેવી તાલુકાના બીલીમોરા નગર 
પાસે્ી કાવેરી નિી પસાર ્ાય છે. બીલીમોરા અને તેની 
આજુબાજુનાં ગામો્ી િદરયાનું અંતર આશરે ૧૩્ી ૧૫ દક.મી. 
જેટલું છે. આ વવસતારમાં ચોમાસામાં ભારે વરસાિ પિતો હોવા્ી 
કાવેરી, અંવબકા નિીઓમાં િર ચોમાસે બે્ી ત્ણ મોટાં પૂર આવે 
છે. આમ છતાં, િદરયાની ભરતીનું ખારું પાણી નિીમાં પ્રવેશવાને 
કારણે નિીના અને આજુબાજુ બોર/કૂવાનાં ભૂગભપિ જળ ખારાં 
્ઈ ગયા ંછે, આ પાણીન ેરરવપરાશ, વસચંાઈ કે અન્ય વપરાશમાં 
લઈ શકાતું ન્ી. આમ બીલીમોરા અને આસપાસનાં અંિાજે ૧૦ 
ગામોમાં પીવાનાં મીઠાં પાણી તેમજ ખેતી કે અન્ય રરગર્ુ 
ઉપયોગ માટે મીઠાં પાણીની ખૂબ મોટી અને ગંભીર સમસયા છે.

વારરેચ ગામે કાવેરી નિી અંવબકા નિીને મળે છે તે પહેલાં 
અન ેકાવરેી નિી પરના વારરેચ ગામ બીલીમોરા-વલસાિ કોસટલ  
હાઈવેની હેઠવાસમાં વારરેચ ટાઇિલ રેગયુલેટર પ્રોજેકટ 
બનાવવાનું આયોજન કરાયું છે. ઉપરોક્ દરચાજપિ પ્રોજેકટમાં 
કાવેરી નિી પર િરવાર્વાળું વવયર સટ્કચર તેમજ નિીના બંને 
કાંઠાનું પૂર્ી સરંક્ણ માટે પાળા અને િીવાલનું ઈ.પી.સી. ધોરણે 
બાંધકામ કરાશે.

મહત્િાકાંક્ી િાઘરેચ  
્ટાઇડલ યપોજનાની વિગતપો

આ યોજનામાં કાવેરી નિી પર ૫૦૦ મીટર લંબાઈમાં વવયર 
(પાઇલ ફાઉન્િેશન સા્ે) બાંધવામાં આવશે. નિીદકનારાના 
બીલીમોરા અને આજુબાજુનાં ગામોને પૂર્ી સુરવક્ત રાખવા 
માટે ૮૩૮૧ મીટર લંબાઈમાં હયાત પાળાનુ મજબૂતીકરણ, નવા 
પાળાનું બાંધકામ અને કૉંક્રીટની પાકી િીવાલ બાંધવામાં આવશે. 
ચોમાસાના પાણીના વનકાલ માટે ડ્ેનેજ અને સી. િી. વક્કસ અને 
વસંચાઈ વયવસ્ા માટે એચ.આર. બાંધવામાં આવશે.

િાઘરેચ રેગયુલે્ટર પ્રપોજેક્ટથી 
થશે માતબર લાભપો

વારરેચ ટાઇિલ રેગયુલેટર િૅમ પ્રોજેકટ્ી બીલીમોરા 
નગરપાવલકા સવહત નવસારી/ગણિેવી તાલુકાનાં વારરેચ, 
ગોયિંી-ભાઠલા, િેસરા, આતંવલયા, વકંાલ, રકેટી, ઉંિાચના લુહાર 
ફવળયા અને વાવણયા ફવળયા, ખાપરવાિા, વાસણ વગેરે ગામોને 
પીવા અને વસંચાઈ માટે મીઠું પાણી ઉપલબધ ્શે, ઉપરાંત જૂની 
ખરેરા નિી પુનર્જીવવત ્શે.

જનસુખાકારી
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યુ.કે.નાં PM દેશની સૌ પ્રથમ
ગુજરાત બાયપો્ટેકનપોલપોજી યુવનિવસ્ષ્ટીની મુલાકાતે

ગાંધીનગર ષ્સ્ત િેશની સૌ પ્ર્મ ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી 
યુવનવવસપિટીની યુ.કે.ના વિાપ્રધાન શ્ી બોદરસ જોન્સને તાજેતરમાં 
મુલાકાત લીધી હતી. આ વેળાએ મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ 
અને સાયન્સ ટેકનોલોજી મંત્ી શ્ી વજતેન્દ્રભાઈ વારાણી પણ 
જોિાયા હતા. શ્ી બોદરસ જોન્સને યુવનવવસપિટી ખાતે વવવવધ 
સુવવધાઓનું બારીકાઇ્ી વનરીક્ણ કયુપિ, તયારે મુખયમંત્ીશ્ીએ 
તેમણે વવસતૃત માવહતી આપી હતી. 

બોદરસ જોન્સનની મુલાકાત અંગે ર્ણકારી આપતાં સાયન્સ 
એન્િ ટેકનોલોજી મંત્ી શ્ી વજતેન્દ્રભાઇ વારાણીએ જણાવયું હતું 
કે તતકાવલન મુખયમંત્ી અને હાલના વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોિીના માગપિિશપિન હેઠળ શરૂ ્યેલી આ યુવનવવસપિટી સંશોધનો 
અને ટેક્ોલોજી ક્ેત્ે ભારતનું હબ બનશે અને વૈવશ્વક નામના 
મેળવશે એ ભારત અને ગુજરાતનું ગૌરવ છે.

મંત્ી શ્ી વારાણીએ જણાવયું હતું કે ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી 
યુવનવવસપિટી દ્ારા યુવનવવસપિટી ઓફ એદિનબગપિ સા્ે કોલોબોરેશન 
કરવામાં આવયું છે, જે રાજયની દરસચપિ પ્રોફાઈલને મજબૂત કરશે 
અને એક ઇન્ટરનેશનલ કક્ાના સટાન્િિપિ રાજયમાં ઉપલબધ ્શે 
જે રાજયના યુવા વૈઞિાવનકોને પોતાના લકયને પ્રાપ્ કરવા માટે 
પ્રોતસાવહત કરશે.

તેમણે ઉમેયુાં હતું કે બાયોટેકનોલોજીના ક્ેત્માં મોંરા સાધનો 
અન ેઅતયાધવુનક સુવવધાઓ ઉપલબધ કરવા પષુકળ મિૂી રોકાણની 
જરૂદરયાત હોય છે તયારે ગુજરાત બાયો ટેકનોલોજી યુવનવવસપિટી 
પ્રોિકટ િેવલપમેન્ટ માટે વવદ્ા્તીઓને શરૂઆત્ી જ વવશ્વકક્ાનું 

ઈન્રિાસટ્કચર પૂરું પાિશે. આ સુવવધાઓ એવા સંશોધકોને એક 
વવશ્વસતરનું પલેટફોમપિ આપશે. 

વિાપ્રધાનશ્ીની પ્રેરણા્ી બાયોટેકનોલોજી ક્ેત્ે દરસચપિ એન્િ 
સટાન્િિપિ માટે જે વરયો્ી ભારતમાં રાહ જોવાઈ રહી હતી એ આજે 
પણૂપિ ્ ઈ છે. આ યવુનવવસપિટીમા ંવવૈશ્વક સતરનુ ંવાતાવરણ ઉપલબધ 
્શે. આ યુવનવવસપિટી ખાતે આગામી સમયમાં આધુવનક 
ટેકનોલોજી્ી સજ્જ ટેકવનકલ ટેષ્સટંગ ફેવસવલદટ, કન્ટેઇન્ટમેન્ટ 
ગ્ીનહાઉસ અને દરસચપિ વબલિીંગ માટેની સુવવધાઓ પણ ઉપલબધ 
કરવામાં આવશે.

ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી યુવનવવસપિટીની ઉચ્ વશક્ણની 
યોજના માટે 'જીવંત પ્રયોગશાળા' હશે. આ મોિલે સમગ્ ભારતમાં 
આિશપિ મોિેલ હશે. જીબીયુ્ી ઉચ્ વશક્ણમાં યુકે અને ભારત 
વચ્ે ઊંિા અને અ્પિપૂણપિ ભાગીિારી માટે અગ્તા સ્ાવપત ્શે. 
યકેુના વિાપ્રધાનની જીબીયનુી મલુાકાત સમગ્ ભારત અન ેયકેુમાં 
વશક્ણ, વવઞિાન અન ેટેક્ોલોજીમા ંઆતંરરાષ્ટ્રીય સહયોગ માટેની 
નોંધપાત્ તકન ેપ્રકાવશત કરશ.ે ઉપરાતં, ગજુરાત બાયોટેક્ોલોજી 
યવુનવવસપિટી જીવનપયાંત વવઞિાન કે્ત્ ેગજુરાતના વવકાસન ેઆગળ 
ધપાવતા એષ્ન્જનનો એક ભાગ બનશે. જે ઉદ્ોગ માટે તૈયાર 
પ્રવતભા, એક નવીન ઇકોવસસટમ અને દરસચપિ કે્ત્ે મૈત્ીપૂણપિ 
સંસ્ાકીય ભાગીિારી પ્રિાન કરશે.

જીબીયુ ખાતે બાયોટેકનોલોજીની એનીમલ, મેદિકલ 
એન્વાયરનમેન્ટ. ઇન્િસટ્ીયલ અને પલાન્ટ બાયોટેકનોલોજી જેવી 
વવવવધ શાખાઓ ઉપલબધ છે. જીબીયુના વધુ વવકાસ માટે રાજય 

આિકાર
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સતય અને અવહંસાના મંદદર એિા 
ગાંધી આશ્મની મુલાકાત લેતા શ્ી બપોરીસ �નસન 
ય.ુકે.ના વિાપ્રધાન શ્ી બોદરસ 

જોન્સન ેભારત પ્રવાસની શરૂઆત 
ગજુરાત્ી કરી હતી. આ મલુાકાત 
િરવમયાન તેમણે અમિાવાિમાં 
આવલેા વવશ્વ પ્રવસદ્ધ ઐવતહાવસક 
ગાંધી આશ્મની મલુાકાત લીધી 
હતી. ગાંધી આશ્મની સમગ્ 
મલુાકાત િરવમયાન મખુયમતં્ી શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલ પણ તમેની સા્ ેજોિાયા હતા. ગાધંી 
આશ્મની મલુાકાત લતેા ંશ્ી બોદરસ જોન્સન હૃિયકંુજમા ંગાધંીજીની પાવનભવુમમા ંઆવીને 
ગાધંી વવચારો્ી પ્રભાવવત ્યા હતા. 

તમેણ ેગાધંીજીની પ્રવતમાને પષુપ અપપિણ કયાપિ હતા. હૃિયકંુજના વવવવધ ખિંો વનહાળી 
તઓેએ ગાંધીજીન ેવપ્રય એવા ચરખા પર કાતંણ કયુાં હતુ ંઅન ેગાધંી આશ્મ ખાત ેઆવેલી 
અમિાવાિ ગલેરેીની પણ મલુાકાત લીધી હતી. ય.ુકે.ના વિાપ્રધાન શ્ી બોદરસ જોન્સને 
ઐવતહાવસક ગાધંી આશ્મમા ંઆવલેી મીરા કુદટરની પણ મલુાકાત લીધી હતી. આ કુદટર 
વરિદટશ નાગદરક લિેી મિેલીન સલિેના નામ પર્ી રાખવામા આવયુ ંછે. તઓે ગાધંીજીના 
વવચારો્ી પ્રભાવવત ્ ઈન ેગાધંી આશ્મ આવયા હતા અન ેતેઓ જ ેકુદટરમા ંરહેતા હતા 
એ કુદટરનુ ંનામ મીરા કુદટર રાખવામા ંઆવયુ ંછે. વવવઝટસપિ બકુમા ંપોતાનો ભાવ વયક્ 
કરતા ય.ુકે.ના વિાપ્રધાન શ્ી બોદરસ જોન્સન ેલખયુ ંકે, 'મારી ગાધંી આશ્મની મલુાકાત 
અવણપિનીય છે અન ેગાધંી આશ્મમા ંઆવવાનો મારો અનભુવ પણ ખબૂ જ સારો રહ્ો. 
સતય અન ેઅવહંસા્ી િવુનયા કેવી રીત ેબિલી તનેુ ંઉિાહરણ સમગ્ વવશ્વન ેગાધંીજીએ 
પરૂુ ંપાડુ ંછે...' આ અવસરે ગાધંી આશ્મ તરફ્ી 'ગાઈિ ટુ લિંન' અન ે'ઓટોબાયોગ્ાફી 
ઓફ મીરાબને' એમ બ ેપસુતકો શ્ી જોન્સનન ેભટે સવરૂપ ેઆપવામા ંઆવી હતી.

આ વેળાએ મુખય સવચવ શ્ી પંકજકુમાર, મુખયમંત્ીશ્ીના મુખય અગ્ સવચવ 
શ્ી કે કૈલાસના્ન, વજલ્ા કલેકટર શ્ી સંિીપ સાગલે, સાબરમતી આશ્મના ટ્સટી 
શ્ી કાવતપિકેય સારાભાઈ, ટ્સટી શ્ી અમૃતભાઈ મોિી, સાબરમતી આશ્મના દિરેકટર 
શ્ી અતુલ પંડા ઉપષ્સ્ત રહ્ા હતા. •

હાલપોલ JCB પલાન્ટની 
મુલાકાત લેતાં UKના PM 

ગજુરાતિા ંઔદ્યોહગક હવસતાર એવા 
િાલોલમા ંજે.સી.બી. મશીિિાં ક�પિીિા 
પલાન્ટિુ ંવડાપ્રધાિ શ્ી બોરીસ જોન્સિે 
લોકાપ્ષણ કયુ્ષ િતુ.ં આ પ્રસંગ ેતમેિી સાથે 
મુખયમરંિી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ પણ 
જોડાયા િતા. આ મલુાકાત દરહમયાિ 
પી.એમ. શ્ી બોરીસ જોન્સિ ેપલાન્ટિી 
મુલાકાતિી સાથે તયાં કામ કરતાં 
કમ્ષચારીઓ સાથ ેવાતા્ષલાપ કયયો િતો.

સરકાર દ્ારા પૂરતા નાણા ફાળવીને આ 
યુવનવવસપિટી વધુ ને વધુ નામના પ્રાપ્ કરી 
ભવવષયમાં સંશોધનો માટ ે વૈવશ્વક રીતે 
ગુજરાતનું નામ રોશન કરે તેવા પ્રયાસો રાજય 
સરકાર હા્ ધરશે.

આ પ્રસંગે મુખયમંત્ીશ્ીના મુખય અગ્ 
સવચવશ્ી કે. કૈલાસના્ન, મુખય સવચવશ્ી 
પંકજક ુમાર, સાયન્સ એન્િ ટ ેકનોલોજી 
વવભાગના સવચવ શ્ી વવજય નેહરા, 
યુવનવવસપિટીના રવજસટ્ારશ્ી સવચન ગુસીયા 
સવહત પ્રાધયાપકો, તજઞિો અને વવદ્ા્તીઓ 
ઉપષ્સ્ત રહ્ા હતા. 

UKના િડાપ્રધાને 
અક્રધામની મુલાકાત લીધી 
ય.ુકે.ના વિાપ્રધાન શ્ીયતુ બોદરસ જોન્સને 

પોતાની ગજુરાત મલુાકાત અતંગપિત વવશ્વ પ્રવસદ્ધ 
અક્રધામની મલુાકાત લીધી હતી. આ પ્રસગંે 
મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ પણ જોિાયા 
હતા. ય.ુકે.ના વિાપ્રધાન અન ેમખુયમતં્ીશ્ીનું 
અક્ર પુરૂરોત્તમ સવાવમનારાયણ સસં્ા બી.એ.પી.
એસ.ના રિહ્મવવહારી સવામી, ઇશ્વરચરણ સવામી 
અન ેવદરષ્ઠ સતંગણ ેભાવભયુપિ અવભવાિન કયુપિ 
હતુ.ં ય.ુકે.ના વિાપ્રધાનશ્ીએ અક્રધામ સકુંલના 
વવવવધ પદરસરની પણ મલુાકાત લીધી હતી અને 
પ્રવૃવત્તઓની વવગતો ર્ણવામાં  રસ 
િાખવયો હતો.

આિકાર
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વિકાસગાથા

મુખયમંત્ીશ્ીએ બગપોદરા-તારા્ુર ૬ લેન રપોડનું લપોકા્્ષણ કયુું 
સૌરાષ્ટ્રથી દવક્ણ ગુજરાત જિું સુરવક્ત અને ઝડ્ી બનયું

િેશ અન ેિવુનયાના લોકો ઉદ્ોગ-વપેાર રોકાણો માટે ગુજરાત 
પર પસંિગી ઉતારે છે તેના મૂળમાં રાજયની સુદૃઢ કનેષ્કટવવટી 
અન ેઆંતરમાળખાકીય સવુવધા છે. સૌરાષ્ટ્ર અન ેિવક્ણ ગુજરાતને 
જમીન્ી જોિતા બગોિરા-તારાપુર હાઈવેના છ માગતીકરણની 
કામગીરી પૂણપિ ્તાં તાજેતરમાં તેને મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલ દ્ારા લોકાપપિણ કરવામાં આવયું હતું. આ પ્રસંગે મુખયમંત્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવયું હતું કે, બગોિરા્ી તારાપુર ૫૪ 
દકલોમીટરના રસતાના લોકાપપિણ્ી ગુજરાતના વવકાસની 
હરણફાળનું વધુ એક ઉિાહરણ આજે આપણી સૌ સમક્ છે. આ 
માગપિ રૂ. 649 કરોિના ખચષે તૈયાર કરવામાં આવયો છે.

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે માગપિ-મકાનમંત્ી શ્ી 
પૂણષેશભાઈ મોિીની ઉપષ્સ્વતમા ંઆ માગપિના પકેૅજ-૧ની રૂ. ૬૪૯ 
કરોિના ખચષે પૂણપિ ્યેલી બગોિરા્ી તારાપુરના પ૪ દકલોમીટર 
માગપિની ૬ લેન કામગીરીનું લોકાપપિણ કયુાં હતું.

વાસિ્ી તારાપુર ૪૭ દકલોમીટર અને તારાપુર્ી બગોિરા 
૫૪ દકલોમીટર એમ બે ભાગમાં કુલ ૧૦૧ દકલોમીટરનો રોિ 
કરોિો રૂવપયાના ખચષે તૈયાર ્યો છે. આ રસતો િવક્ણ અને મધય 
ગજુરાતના લાખો નાગદરકોન ેઅવરજવર માટે એક સતુેરૂપ સાવબત 
્વાનો છે. રાજયના માગપિ-મકાન વવભાગે બગોિરા-તારાપુર-
વાસિના સમગ્ માગપિને ૬ લેન કરવાનો પ્રોજેકટ બે પૅકેજમાં હા્ 
ધરવાનો વનણપિય કરીન ેતારાપરુ-વાસિ માગપિના રૂ. ૧૦૦પ કરોિના 
ખચષે ૬ લેન કામગીરી ઑકટોબર-ર૦ર૧માં પૂણપિ કરી િીધી હતી. 

શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ઉમેયુાં હતું કે, ગુજરાત વિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોિીના દિશાિશપિનમાં વવકાસને નવી ગવત આપીને 

વનતનવાં વસમાવચહ્નો હાંસલ કરી રહ્ં છે. વવકાસની રાજનીવત્ી 
છેવાિાનાં અંતદરયાળ ગામોના લોકોને પણ રોિ-રસતા, પાણી, 
વશક્ણ-આરોગય જેવી સુવવધા્ી સાંકળી લઈને વવકાસ કોને 
કહેવાય તે આપણે લોકોને બતાવી િીધું છે.

મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું કે, હવે લોકોએ પણ ગુજરાત એટલે 
વવકાસ અને વવકાસ એટલે ગુજરાત એ વાત સવીકારી લીધી છે.  
વવકાસની પ્રા્વમક શરત એવી ત્ણ મખુય બાબતો વશક્ણ, સવાસરય 
અને શાંવતને પણ સરકારે અગ્તા આપી છે.

આ પ્રસંગે માગપિ અને મકાનમંત્ી શ્ી પૂણષેશભાઈ મોિીએ 
જણાવયું કે, વાસિ્ી તારાપુર ૪૭ દકલોમીટર અને તારાપુર્ી 
બગોિરા ૫૪ દકલોમીટર એમ બ ેભાગમા ંકુલ ૧૦૧ દકલોમીટરનો 
રોિ કરોિો રૂવપયાના ખચષે તૈયાર ્યો છે. આ રસતો િવક્ણ અને 
મધય ગુજરાતના લાખો નાગદરકોને અવરજવર માટે એક સેતુરૂપ 
સાવબત ્વાનો છે.

ઉલ્ેખનીય છે કે, બગોિરા - તારાપુર છ માગતીય  રસતો 
સૌરાષ્ટ્ર ઝોનને અને મધય ગુજરાત અને િવક્ણ ગુજરાતને જોિતા 
સૌ્ી ટૂંકા છ માગતીય રસતાનો અનુભાગ છે.  તિુપરાંત ૩૨ 
બસસટટૅન્િ, હાઇટેક કૅમેરા સા્ેની સવષેલેન્સ વસસટમ, સપીિ દિસપલે 
વસસટમ તેમજ વેદરયેબલ મેસેજ દિસપલે વસસટમનો ઉપયોગ આ છ 
માગતીય રસતાઓ પર કરવામાં આવયો છે.

આ અવસરે સવષે ધારાસભય શ્ી ભૂપેન્દ્રવસંહ ચુિાસમા, 
બાબુભાઈ પટેલ, મયૂરભાઈ રાવલ, વજલ્ા કલેકટર શ્ી સંિીપ 
સાગલે સવહત માગપિ અને મકાન વવભાગના અવધકારીઓ અને 
પિાવધકારીઓ ત્ા ગ્ામજનો ઉપષ્સ્ત રહ્ા હતા. •
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આસ્ાસ

સુરેનદ્રનગરમાં અંજનશલાકા મહપોતસિમાં ઉ્ષ્સથત રહેતા CM 
સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ ષ્સ્ત 

વવનયવાદટકામાં ૧૩૧ અંજનશલાકા 
પ્રવતષ્ઠા મહોતસવમાં મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ઉપષ્સ્ત રહી 
ઝાલાવાિરત્ન જૈનાચાયપિ ગુરુભગવંત 
પ.પૂ. જગવલ્ભસૂરી મહારાજના 
આશીવાપિિ પ્રાપ્ કયાપિ હતા. આ પ્રસંગે 
મુખયમંત્ીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, જૈન 
ધમપિના પાયાના વસદ્ધાંત જીવિયા, 
કરુણા અને અવહંસાએ સમગ્ માનવર્તને પ્રેરણા આપી છે. 
મહાવીર ભગવાનનો જગત કલયાણક દિવસ ગઈકાલે જ ઊજવાયો 
છે, તયારે આચાયપિ ભગવંતોની વનશ્ામાં મોક્માગપિ કોને કહેવાય 
અને મોક્માગપિ પર ચાલવાની સતત પ્રેરણા મળી રહે છે. 

વયવક્ના મનમાં કરુણા, અવહંસા, પ્રેમ, જીવિયા હોય તયારે 
જ આચાયપિ ભગંવતોએ િશાપિવેલા મોક્માગપિ પર ચાલી શકાય છે. 
જીવ પ્રતયેનો અવહંસાનો ભાવ અરસપરસ જોિાયેલો છે. આપણે 
કોઈની વહંસા નહીં કરીએ તો આપણું કલયાણ ્શે એટલે ફક્ 
વવચાર બિલવાની આવશયકતા છે. જનૈ ધમપિમા ંજીવિયાના ભાવનું 

ખૂબ જ મહત્વ છે તયારે આપણી 
ભવવષયની પેઢીને બચાવવા પાણીને 
રીની જેમ વાપરવાનો અનુરોધ  
કયયો હતો.   

મુખયમંત્ીશ્ીએ જીવિયા અંગે 
રાજય સરકાર સતત વચંવતત હોવાનું 
જણાવી આ વરષે બજેટમાં મુખયમંત્ી 
ગૌમાતા પોરણ અવભયાન અંતગપિત 
રૂવપયા ૫૦૦ કરોિની ફાળવણી કરી 

હોવાનું જણાવયું હતું. વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીના 
આતમવનભપિર ભારતના સંકલપને પદરપૂણપિ કરવા માટે સૌનો સા્, 
સૌનો વવકાસ, સૌના પ્રયાસ ્કી આતમવનભપિર ગુજરાત બનાવવા 
પર મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ભાર મૂકયો હતો. 

કાયપિક્રમના પ્રારંભ ેમખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલનુ ંઆયોજક 
અને યજમાન પદરવાર દ્ારા વવશેર સવાગત સન્માન કરવામાં 
આવયું હતું. આ પ્રસંગે વન અને પયાપિવરણમંત્ી શ્ી દકરીટવસંહ 
રાણા, ધારાસભય શ્ી ધનજીભાઈ પટેલ, તેમજ જૈન સમાજના 
અગ્ણીઓ સવહત મોટી  સંખયામાં લોકો ઉપષ્સ્ત રહ્ા હતા.

િાંસદા ખાતે વિશ્વશાંવત િૈદદક મહાયજ્ઞ યપોજાયપો
ન વ સ ા ર ી  વ જ લ્ ા ન ા 

વાંસિાષ્સ્ત િંિકવન ખાતે 
અવખલ ભારતીય વવહંગમ યોગ 
સંત સમાજ દ્ારા આયોવજત 
મહવરપિ સિાફલિેવ આશ્મના 
સાતમા વાવર પિક મહોતસવ, 
૧૦૦૮ કુંિીય વવશ્વશાંવત વૈદિક 
મહાયઞિ તેમજ વવહંગમ યોગ 
સતસંગ સમારોહમાં રાજયના 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ત્ા મધય પ્રિેશના રાજયપાલ 
શ્ી મંગુભાઈ પટેલ સહભાગી ્યા હતા. 

આ અવસરે મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે જણાવયુ ંહતુ ંકે, 
પ્રમે, કરુણા, ઊચં-નીચના ભિેભાવમાં્ ી મવુક્એ સિાફલિેવજી 
મહારાજની પદરકલપના હતી. ભારતની યોગશવક્ વવશ્વમા ંપ્રસ્ાવપત 
્ાય તવેુ ંમહારાજનુ ંસવપ્ન હતંુ જ ેવિાપ્રધાનશ્ીના પ્રયાસોના પદરણામે 
આજ ેસમગ્ વવશ્વ યોગદિનની ઉજવણી કરતુ ં્યુ ંછે.  

મધય પ્રિેશના રાજયપાલ શ્ી મંગુભાઈ પટેલે જણાવયું હતું કે,  
અંધશ્દ્ધામાં્ી સમાજને બહાર લાવી સમાજ વનવયપિસની બને ત્ા 
અઞિાનતા્ી ઞિાનના પ્રકાશ તરફ લઈ જવાનું કાયપિ આશ્મના 

માધયમ્ી ્ ઈ રહ્ ંછે જ ેબિલ 
સ વતં ત્  મહ ા ર ાજ  ત્ ા 
ઞિ ા ન િ ેવ જી  મ હ ા ર ા જ ને 
અવભનંિન પાઠવયાં હતાં. આ 
અવસરે સદ્ ગુરુ સવતંત્િેવજી 
મહારાજે જણાવયું હતું ક ે, 
િંિકારણયની પાવનભૂવમ પર 
મયાપિિા પુરુરોત્તમ શ્ીરામનાં 
પગલા ંપડા ંહોવાનુ ંજણાવીને 

સિાફલિેવજી મહારાજના ંસેવાકાયયો ભવવષયમા ંપણ આગળ વધતાં 
રહેશે તેમ તેમણે જણાવયું હતું.  આ અવસરે મુખયમંત્ીશ્ી ત્ા 
અન્ય મહાનભુાવોએ િંિકવન આશ્મના સિાફલિેવજી મહારાજની 
પ્રવતમાનાં િશપિન કરીને સંસ્ાની આયન કી શ્વેત ધવર્રોહણ કયુાં 
હતું. આ પ્રસંગે આદિર્વત વવકાસમંત્ી શ્ી નરેશભાઈ પટેલ, 
આરોગયમંત્ી શ્ી ઋવરકેશભાઈ પટેલ, સાંસિ િો. કે. સી. પટેલ, 
ધારાસભય શ્ી વવજયભાઈ પટેલ અન ેમોહનભાઈ ઢોદિયા, મવહલા 
આયોગનાં અધયક્ શ્ીમતી લીલાબહેન અંકોવલયા, સંત પ્રવર શ્ી 
વવઞિાનિેવજી મહારાજ અગ્ણીઓ તેમજ મોટી સંખયામાં ભાવવક 
ભક્ો ઉપષ્સ્ત રહ્ાં હતાં. •
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સ્ટા્ટ્ષઅ્ને પ્રપોતસાહન આ્િા iCreate અને CSIR િચ્ે MOU
ગજુરાતની આઇ-વક્રયટે અન ેભારત 

સરકારની કાઉષ્ન્સલ ઑફ સાયષ્ન્ટદફક ઍન્િ 
ઇન્િષ્સટ્યલ દરસચપિ - CSIR વચ્ ેમખુયમતં્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપષ્સ્વતમાં 
ગાંધીનગર ખાત ેMoU સપંન્ન ્યા છે. 
િેશમા ંઉદ્ોગસાહવસકો અન ેસશંોધનકતાપિ-
દરસચપિસપિ માટે આ MoU અતંગપિત CSIR  
અન ેiCreate સયંકુત સસંાધનો ઉપલબધ 
કરાવશ.ે આના પદરણામ ેિેશ અન ેરાજયમાં 
ઝિપી આવ પ્િક વવકાસ સા્ે વવૈશ્વક કક્ાના 
સટાટપિઅપસના વનમાપિણમાં નવુ ંબળ મળશે. આ 
MoUનુ ંરાજય સરકારના ઉદ્ોગ વવભાગના 
અવધક મખુય સવચવ શ્ી િૉ. રાજીવકુમાર 
ગુપ્ા અને CSIRના ચીફ સાયષ્ન્ટસટ  
અન ેહેિ સને્ટ્લ પલાવનંગ દિરેકટોરેટ શ્ી કે. 
વૈંકટેશ સુરિહ્મણયન ેપરરસપર આિાન-પ્રિાન 
કયુાં હતુ.ં

આ મહત્વપૂણપિ MoU અન્વયે 
iCreate  વનધાપિદરત CSIR  લૅબમાં નવા 
ઇન્કયુબેટર સ્ાવપત કરવામાં મિિ કરશે 
ત્ા આવા સટાટપિઅપસ CSIR નાં સાધનો, 
સુવવધાઓ અને વૈઞિાવનક માનવબળનો 
ઉપયોગ પણ કરી શકશે .  CSIR 
ઇન્ટેલેકરયુએલ પ્રૉપટતી સપોટપિ પૂરો પાિીને 
ઊભરતા ઉદ્ોગસાહવસકોને પ્રોતસાહન 
આપવા માટે ભારતના નવીન સટાટપિઅપસને 

આવ્પિક ટ ેકો આપવા માટ ેની નવી 
પદ્ધવતઓનુ ંઅન્વરેણ કરશ.ે વિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોિીએ િેશની યુવાશવક્ના 
સટાટપિઅપસ ઇનોવેશનને પ્રોતસાવહત કરી 
‘આતમવનભપિર ભારત’નો સંકલપ સાકાર 
કરવા કરેલા આહ ્વાનમાં ગુજરાતે આ 
MoU્ી આગવું કિમ ઉઠાવયું છે. 

iCreate  તેના મજબૂત ઇન્િસટ્ી 
કનેકશન્સ અને માકકેટ વલંકેજ એટલે કે 
બર્રજોિાણોનો પણ ભરપૂર લાભ 
મળેવશ,ે જે્ી વાસતવવક જરૂદરયાતો શોધી 
CSIR ના વૈઞિાવનકો દ્ારા કરવામાં 
આવતા સાયષ્ન્ટદફક ઇનોવેશન્સ મારફતે 
પૂણપિ કરી શકાશે. આમ, CSIR દ્ારા 
કરવામાં આવતા ઇનોવેશન્સનું ઝિપી 
કમવશપિયલાઇઝેશન એટલે કે વયાપારીકરણ 
્શે અને ગલોબલ માકકેટ પણ મળતું ્શે. 

iCreate અને CSIR ના એકસા્ે 

આવવા્ી બહુવવધ વહસસેિારો વચ્ે નવી 
વસનર્જીના પદરણામ ેસટાટપિ-અપસ માટે નવી 
તકો ખૂલવાની અપેક્ા છે. iCreate એ 
તમામ કે્ત્ોમાં  નોંધપાત્ સંખયામાં 
સટાટપિઅપસન ેઝિપ્ી વવકાસ કરવામા ંઅને 
ઉતપાિનની માત્ા વધારવામાં મિિ કરી 
છે. હવે CSIR ના સહયોગ્ી, iCreate 
ભારતની મજબૂત ઇનોવેદટવ સટાટપિઅપ 
ઇકોવસસટમમાં સહાયક બનશે. 

મખુયમંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે આ 
સહભાવગતા યવુા સટાટપિઅપસ અને સમગ્ 
સટાટપિઅપ-ઇનોવેશન-દરસચપિ ઇકોવસસટમ 
માટે મહત્વપણૂપિ બનશે એવો વવશ્વાસ આ 
વેળાએ િશાપિવયો હતો. મુખયમંત્ીશ્ીના 
અવધક મખુય સવચવ શ્ી પંકજ જોશી, આઇ-
વક્રયટેના સી.ઇ.ઓ. શ્ી અનપુમ જલોટે 
તમેજ CSIRના વદરષ્ઠ અવધકારીઓ આ 
MoU વેળાએ ઉપષ્સ્ત રહ્ા હતા. •

આસ્ાસ

૧૪મપો 'ગૌરિિંતા ગુજરાતી' એિપોડ્ષ સમારંભ યપોજાયપો
અમિાવાિ ખાતે મુખયમંત્ી શ્ી 

ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપષ્સ્વતમાં 
૧૪મો 'ગૌરવવંતા ગુજરાતી' એવોિપિ 
સમારંભ યોર્યો હતો. આ પ્રસંગે 
મુખયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેજણાવયું 
હતુ ંકે, ગજુરાતીઓ સમગ્ વવશ્વભરમાં 
છવાયેલા છે, કોઈ કે્ત્ એવુ ંનહીં હોય 
જયાં ગુજરાતીઓ અવવલ નહીં હોય.  
દફલમ અને ટૂદરઝમ કે્ત્માં ગુજરાત 
આજ ેનવી ઊચંાઈઓ પર આબંી રહં્ 
છે. આજ ેગજુરાતમાં અનકે પ્રવાસન 

સ્ળો પર વવકાસ ્ ઈ રહ્ો છે. સા્ે સા્ે 
ગુજરાતના પ્રાક ૃવતક સ્ળો પણ 
આહલાિક છે. જેના કારણે ગુજરાત 
આજ ેઓલ રાઉન્િ ટદૂરઝમ ક્તે્ બન્યુ ંછે. 
આ પ્રસંગે પ્રવસદ્ધ દફલમ અવભનેતા 
ટાઈગર શ્ોફ અને અવભનેત્ી તારા 
સુતદરયા ઉપરાંત ગુજરાતી દફલમના 
નામાદંકત અવભનતેાઓ, અવભનતે્ીઓ, 
ગાયક કલાકારો ત્ા કલાજગત સા્ે 
જોિાયેલા ખયાતનામ લોકો સવહત મોટી 
સખંયામા ંલોકો ઉપષ્સ્ત રહ્ા ંહતાં. •
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ગુજરાત સાથે ટ્ેડ ઍૅનડ કૉમસ્ષ ક્ેત્ે MoU કરિા થાઇલૅનડ ઉતસુક
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સા્ે 

્ાઇલૅન્િના ભારતષ્સ્ત રાજિૂત સુશ્ી 
પટ્ારાટ હોંગટોંગ (Ms. Pattarat 
Hongtong) અને પ્રવતવનવધમંિળે 
ગાંધીનગરમાં સૌજન્ય મુલાકાત બેઠક 
યોજી હતી. આ બેઠકમા ંતેમણે ર્મનગરમાં 
WHO અને આયુર મંત્ાલય દ્ારા 
વનમાપિણ ્નારા ગલોબલ સેન્ટર ફૉર 
ટ્ે દ િશનલ મે દ િ વસન-GCTMમાં 
સહભાવગતા અને આયુર-આયુવ ષેિ 
પદ્ધવતના આિાન-પ્રિાન માટે ્ ાઇલૅન્િની 
તતપરતા િશાપિવી હતી. 

્ાઇલૅન્િ રાજિૂતે મુખયમંત્ી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલન ેઆ સિંભપિમા ંજણાવયુ ં
કે, ્ાઇલનૅ્િમા ં પણ આયરુ પદ્ધવત અને 
આયવુષેિ ઉપચાર માટેની એક હૉષ્સપટલ 
ચાલે છે. એટલું જ નહીં, ્ાઇલૅન્િમાં 
આયવુષેિ પ્રોિકટ કંપનીઓ પણ કાયપિરત છે 

તયારે ગુજરાતના આ વલિપિ ક્લાસ સેન્ટરનો 
વયાપક લાભ ્ ાઇલનૅ્િ પણ લેવા ઉતસકુ છે. 

તેમણે ખાસ કરીને ફામાપિસયુદટકલ 
સેકટર, દરન્યુએબલ એનર્જી, ટુદરઝમ અને 
ઈ-વહીકલ જેવાં કે્ત્ોમાં ગુજરાત સા્ે 
સહભાવગતાની સંભાવનાઓ અંગે આ 
બેઠકમાં પરામશપિ કયયો હતો. મુખયમંત્ી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેગજુરાત-્ાઇલનૅ્િ વચે્ 
ટુદરઝમ સેકટરને પ્રમોટ કરવા અંગે પણ 
ચચા પિઓ કરી હતી. મુખયમંત્ીશ્ીએ 
ગુજરાત પોતાની બેસટ ઇન્રિાસટ્કચર, 
કનેષ્કટવીટી વગેરેની ઇકો વસસટમ્ી 
વવશ્વના રોકાણકારો માટે પસંિગીનું સ્ળ 
બન્યું છે તેની પણ વવસતૃત વવગતો આપી 
હતી. આ ઇકો વસસટમનો લાભ લઈ 
્ાઇલૅન્િની વવવવધ કંપનીઓ, ઉદ્ોગો 
ગુજરાતમાં ખાસ કરીને ધોલેરા SIRમાં 
રોકાણો માટે આવે તેવી અપેક્ા પણ 

મુખયમંત્ીશ્ીએ િશાપિવી હતી.
્ાઇલનૅ્િના રાજિતૂ ે ટ્િે અન ે કૉમસપિ 

ક્તે્ ે ગજુરાત સા્નેા સબંધંો વધ ુ સદુૃઢ 
કરવા તેઓ MoU કરવાની દિશામાં 
આગળ વધવા ઉતસકુ છે તમે પણ ચચાપિઓ 
િરમયાન જણાવયંુ હતુ.ં ્ાઇલનૅ્િમા ં ૧.૬ 
વબવલયન ય.ુએસ િૉલર જટેલુ ંએકસપોટપિ 
ગજુરાતમાં્ ી ્યુ ંછે ત્ા ્ાઇલનૅ્િ દ્ારા 
પાછલા ંવરયોમા ંગજુરાતમાં ર૯.પ ય.ુએસ 
વમવલયન િૉલરનુ ંએફ.િી.આઇ. આવલેુ ંછે. 

ગુજર ાત  સ ા ્ેન ી  ્ ાઇલે ન્ િન ી 
સહભા વગતા્ી  ્ ાઇલૅન્િ-ભારત-
ગુજરાતના સંબંધોને નવી દિશા મળશે. 
આ સ ૌજ ન્ય  મુ લ ા ક ા ત  બે ઠ કમ ાં 
મુખયમંત્ીશ્ીના અવધક મુખય સવચવ શ્ી 
પંકજ જોશી, ઉદ્ોગ કવમશનર શ્ી રાહુલ 
ગુપ્ા અને વદરષ્ઠ અવધકારીઓ ઉપષ્સ્ત 
રહ્ા હતા. •

ગુજરાતમાં રેલિેનાં કાયયો ્ૂરઝડ્ે ્ૂણ્ષ કરાશે
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની 

અધયક્તામાં કેન્દ્રીય રેલવે રાજયમંત્ી 
શ્ીમતી િશપિનાબહેન જરિોશ ે ગુજરાતના 
રેલવ ેસબંવંધત વવવવધ પ્રોજકેટસમા ંરાજય-
કેન્દ્રના સુચારુ સકંલન અગં ેતાજતેરમા ંઉચ્ 
સતરીય બઠેક ગાંધીનગરમા ંયોર્ઈ હતી. 
પી.એમ.ગવતશવક્ના અમલીકરણમાં 
ગજુરાત અગે્સર છે તયારે િી.એફ.આઇ.
સી. હાઇસપીિ રેલ પ્રોજકેટ, રાજયમા ંવવવવધ 
રેલવ ેલાઇનના ગજે રૂપાતંરણ અન ેરેલવે 
ઓવરવરિજ તમેજ ઇલેષ્કટ્દફકેશનના જે 
નાના-મોટા પ્રશ્નો છે તેનંુ તવરાએ પરસપર 
સકંલન્ી વનવારણ લાવવાની દિશામા ંઆ 
બઠેક ફળિાયી બનશ.ે 

રેલવે રાજયમંત્ી શ્ીમતી િશપિનાબહેને 
ગુજરાતને કેન્દ્ર અને રાજય સરકાર એમ 
િબલ એષ્ન્જનની સરકારનો  ફાયિો મળે 
છે તયારે મહત્વપૂણપિ રેલવે પ્રોજેક્ટસ 
વનધાપિદરત સમય અને તવદરત ગવતએ પૂરા 

્ાય તેવી સપટિ વહમાયત કરી હતી. 
 અમિાવાિ-મુંબઈ હાઇસપીિ રેલ 

અન્વયે ગુજરાતમાં ૯૮.૭ ટકા જમીન 
સંપાિન કાયપિ રાજય સરકારના મહેસૂલ 
વવભાગના સવક્રય સહયોગ્ી પૂણપિ ્ઈ 
ગયું છે તેની કેન્દ્રીય મંત્ીશ્ીએ સરાહના 
કરી મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનો 
આભાર વયક્ કયયો હતો. 

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આ 
બઠેકમા ંઅવધકારીઓન ેજણાવયુ ંકે, રાજય-
કેન્દ્ર વચ્ેના રેલવે સંબંવધત જે પેષ્ન્િંગ 
ઇશયુ હોય તેનું વનવારણ એકબીર્ સા્ે 

સમજતૂી અન ેચચાપિ-વવચારણા્ી આવે તેવંુ 
વાતાવરણ ઊભું ્વું જોઈએ. 

આ બઠેકમા ંમહેસલૂમતં્ી શ્ી રાજને્દ્રભાઈ 
વત્વિેી, માગપિ-મકાનમતં્ી શ્ી પણૂષેશભાઈ 
મોિી, શહેરી વવકાસ રાજય મંત્ી શ્ી 
વવનોિભાઇ મોરદિયા તમેજ મખુયમતં્ીશ્ીના 
મખુય અગ્ સવચવ શ્ી કૈલાસના્ન, મખુય 
સવચવ શ્ી પંકજ કુમાર સવહત રાજય 
સરકારના વદરષ્ઠ સવચવો અને રેલવે 
મતં્ાલયના ત્ા વસેટનપિ રેલવ ેહાઇસપીિ રેલ 
કૉપયોરેશન, િી.એફ.આઇ.સી.ના વદરષ્ઠ 
અવધકારીઓ પણ સહભાગી ્યા હતા. •

આસ્ાસ
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કેશપોદથી મુંબઈ વયાિસાવયક હિાઈ સેિાનપો પ્રારંભ
આતમવનભપિર ગજુરાત્ી આતમવનભપિર ભારતના સકંલપન ેવસદ્ધ 

કરવા પદરવહન, ખાસ કરીને હવાઈ પદરવહનનો વવકાસ 
અગતયનો છે. તાજેતરમાં મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને 
કેન્દ્રીય નાગદરક ઉડ્યનમંત્ી શ્ી જયોવતરાદિતય વસંવધયાના હસતે 
કેશોિ ઍરપોટપિ ખાતે કેશોિ્ી મુંબઈ વચ્ે વયાવસાવયક હવાઈ 
સવેાનો પ્રારંભ કરવામા ંઆવયો હતો. આ સા્ ેબનં ેમહાનભુાવોના 
હસતે કેશોિ ઍરપોટપિ પર હવાઈ સેવાઓ માટેની આધુવનક 
સેવાઓનુ પણ ઉદ્ રાટન કરવામાં આવયું હતું.

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવયું હતું કે, કેશોિમાં 
વવમાનસેવા શરૂ ્તાં પ્રવાસનને તેમજ ઔદ્ોવગક વવકાસને વેગ 
મળશે. મુખયમંત્ીશ્ીએ કેશોિ ઍરપોટપિ ખાતે વવમાનસેવા ઝિપ્ી 
શરૂ કરવા અગં ેકેન્દ્ર સરકારનો, ખાસ કરીન ેનાગદરક ઉડ્યનમતં્ી 
શ્ી જયોવતરાદિતય વસંવધયાનો આભાર માન્યો હતો.

વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીના નેતૃતવ અને માગપિિશપિન 
હેઠળ રૂ. ૨૫ કરોિના ખચષે ફરી વનમાપિણાધીન કરાયું છે. 

કેન્દ્રીય નાગદરક ઉડ્યનમતં્ી શ્ી જયોવતરાદિતય વસવંધયાએ કહં્ 
કે, આજે કેશોિન ેિેશની સાસંકૃવતક, ઔદ્ોવગક રાજધાની સા્ ેઍર 
કનષે્કટવવટી્ી જોિી િીધુ ં છે. કેશોિ-મુબંઈ બાિ હવ ેઆગામી 
સમયમાં કેશોિ અમિાવાિ સા્ે પણ જોિાશે. ગુજરાતને ૬ 
વવમાનસવેાઓની ભટે આપતાં ગુજરાતમાં અન ેિેશમાં આતમવનભપિર 
ભારત અતંગપિત વિાપ્રધાનશ્ીના નતેૃતવમા ંિેશમા ંચાલી રહેલા હવાઇ 
પ્રોજકેટની માવહતી આપી ગજુરાતન ેબ ેનવા ંગ્ીન દફલિ હવાઈ 
મ્ક હીરાસર અન ે ધોલરેામા ં મળશ.ે ગુજરાતમા ં વધ ુ ન ે વધુ 
આવાગમન સુવવધા મળે એ માટે અમિાવાિ્ી અમૃતસર, આગ્ા, 
રાચંી ફલાઇટ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાતં પોરબિંર્ી ૨૭ 
એવપ્રલ્ી દિલહીની ફલાઇટ શરૂ ્શ.ે આમ, ગુજરાતના િરેક 
વવસતારન ેિેશની આવ પ્િક રાજધાની સા્ે જોિવામા ંઆવી રહં્ છે. 

આ પ્રસગં ેમખુયમતં્ીશ્ીન ેઅન ેકેન્દ્રીય મતં્ીશ્ીન ેનવી શરૂ ્ઇ 
રહેલી સવેા અંગે બોદિાંગ પાસ અપપિણ કરવામા ંઆવયો હતો. મુબંઈ્ી 
કેશોિ વચે્ હાલ પ્રારંવભક તબક્કામાં અઠવાદિયામા ંત્ણ દિવસ 
સવેાનો લાભ મળશ.ે સાસંિશ્ીઓ દ્ારા મુખયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઇ 
પટેલ અન ેકેષ્ન્દ્રય નાગદરક ઉડ્યનમંત્ી શ્ી જયોવતરાદિતય વસવંધયાનું 
સોરઠી મહેમાનગતી પરંપરા મજુબ પારિી પહેરાવી સન્માન કરાયુ 
હતુ.ં આ ઉપરાતં કેશોિની સસં્ાઓ અન ેરિહ્મકુમારી સસં્ા દ્ારા 
સવાગત કરાય ુહતુ.ં 

માગપિ-મકાનમંત્ી શ્ી પૂણષેશભાઇ મોિીએ જણાવયુ હતુ કે, 
સામાન્ય નાગદરકો પણ ઉિાન સેવાઓનો લાભ લઇ શકે તે 
માટે સેવાઓનો વયાપ વધી રહ્ો છે. કેશોિની ઍર કનેષ્કટવવટીનું 
કામ ઝિપ્ી ્યુ છે. અમરેલીમાં પાઇલોટ સકૂલનું પણ 
આયોજન ્યુ છે. તયાં ઍરક્રાફટનું પણ પણ વનમાપિણ ્શે. 
સરકારે તમામ તાલુકામાં હેલીપેિ બને તે માટેની યોજના પણ 
આગળ વધી રહી છે. અમિાવાિ, સાપુતારા, સોમના્, દ્ારકા, 
જૂનાગઢ સવહતના સાત જગયા પર હેવલપોટપિ બનાવવામાં 
આવશે. અંકલેશ્વર, અમરેલી અને માંિવીમાં ઇન્િસટ્ીઝ 
વવસતારના ટ્ાન્સપોટટેશન માટે ઍર દ્ારા કાગયો પદરવહન સેવા 
ચાલુ ્શે. આગામી મવહનાઓમાં સાબરમતી્ી સટેરયુ ઑફ 
યુવનટી સુધી પલેન અને બીર્ તબક્કામાં અમિાવાિ્ી અંબાજી, 
સાપુતારા, શેત્ુંજય, ઉકાઇ સવહતના સ્ળે સી પલેન માટે 
તકનીકી અભયાસ ્ઈ રહ્ો છે.

આ પ્રસંગે સાંસિ શ્ી રાજેશભાઇ ચુિાસમા, સાંસિ  
શ્ી રમશેભાઇ ધિુક, રાજયમતં્ી શ્ી િેવાભાઈ માલમ, પવૂપિ કેવબનટે 
મતં્ી શ્ી જવાહરભાઈ ચાવિા, ધારાસભય શ્ી બાબભુાઈ બોખીદરયા, 
મેયર શ્ીમતી ગીતાબહેન પરમાર સવહતના અવધકારીઓ, 
મહાનભુાવો અન ેનાગદરકો ઉપષ્સ્ત રહ્ા હતા. •

આસ્ાસ
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જૂનાગઢ સહકારી બેનકની  
પ્રાચી શાખાનું લપોકા્્ષણ

ધી ગુજરાત રાજય સહકારી બેંક લી. અમિાવાિના સહયોગ્ી 
ધી જૂનાગઢ વજલ્ા સહકારી બેંક લી. જૂનાગઢ રિાન્ચ દ્ારા 
આયોજીત ખેિૂત મવહલા ઉતકરપિ વશવબર યોર્ઇ હતી.જેમાં 
મખુયમંત્ી શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઇ પટેલ ેજનૂાગઢ કૃવર યવુનવવસપિટી ખાતે્ ી 
નવવનીકરણ કરાયેલા પ્રાંચી શાખાનું વરયુપિઅલ લોકાપપિણ કયુાં હતું.

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે જૂનાગઢ ખાતે ખેિૂત મવહલા 
ઉતકરપિ વશવબરમાં જણાવયું કે, મવહલાઓ સમાજ સુધારા અને 
સમાજ વનમાપિણમાં અમૂલય યોગિાન આપવાની સા્ે આવ્પિક 
વવકાસમાં યોગિાન આપી રહી છે. સખી મંિળ, સહકારી ક્ેત્ 
સવહતના માધયમ્ી નારીશવક્એ સમાજને નવી દિશા વચંધી છે. 

આ પ્રસગં ેમખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલે જૂનાગઢ વજલ્ાની 
સંપૂણપિ મવહલા સમરસ બંટીયા ગામના મવહલા સરપંચનું  સન્માન 
કયુપિ હતું. ઉપરાંત મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના હસતે 
પ્રગવતવશલ આતમવનભપિર મવહલા ખિેતૂોનુ ંસન્માન કરવામા ંઆવયું 
હતું. આ પ્રસંગે ખેિૂત મવહલા ઉતકરપિ વશવબરમાં પશુપાલન 
રાજયમંત્ી શ્ી િેવાભાઇ માલમ, ધારાસભય શ્ી જવાહરભાઇ 
ચાવિા, ગુજકોમાસોલ અને ઇફકોના ચેરમેન શ્ી દિવલપભાઇ 
સંરાણી, પૂવપિ મંત્ી શ્ી જશાભાઇ બારિ સવહતના પિાવધકારીઓ 
અને મોટી સંખયામાં મવહલાઓ ઉપષ્સ્ત રહ્ા હતા.

જિૂાગઢમા ંપ્રાકકૃહતક ઢબ ેઉતપારદત ખતે પેદાશોિુ પ્રદશ્ષિ 
સિ વચેાણ ઃ ખિેતૂ મવહલા ઉતકરપિ વશવબરમા ંસખીમિંળની બહેનો 
દ્ારા તયૈાર કરાયલે વસતઓુનુ ંપ્રિશપિન સહ વેંચાણ કરવામા ંઆવયું 
હતુ.ં લોકો પ્રાકૃવતક ઢબ ેઉતપાદિત કરેલ ખેત પિેાશો સવહતની 
વસતઓુ મેળવી શકે તમેજ આ સા્ે ખિૂેતો પણ પોતાની ઉતપાદિત 
ખતે પિેાશોન ેસીધી જ ઉપભોક્ા સધુી પહોંચાિી શકે ત ેમાટે 
જૂનાગઢ કૃવર યવુનવવસપિટી ખાત ેસટોલ મારફત ેપ્રાકૃવતક ઢબ ેઉતપાદિત 
ચીજ વસતઓુન ુપ્રિશપિન સહ વચેાણ કરવામા ંઆવયુ્ ંહત.ુ આમ, 
ખિેતૂો અન ેસખીમિંળની બહોનોન ેઆજીવવકા માટે મવહલા ઉતકરપિ 
વશવબરના માધયમ્ી મચં પ્રિાન કરવામાં આવયુ ંહતુ.ં •

આસ્ાસ

ગુજરાત કૅનસર સપોસાય્ટી 
મેદડકલ કૉલેજનપો 

્દિીદાન સમારપોહ યપોજાયપો

િીક્ાંત સમારોહ એ ખરેખર તો વશક્ાનો અંત નહીં, પરંતુ  
વયાવસાવયક કારદકિતી રિતરની સા્ે સા્ે સમાજસેવાનો આરંભ 
છે. તાજેતરમાં અમિાવાિની ગુજરાત કૅન્સર સોસાયટી મેદિકલ 
કૉલજેની છઠ્ી બચેના ૧૪૦ વવદ્ા્તીઓના પિવીિાનનો સમારંભ 
યોર્યો હતો. 

૨૧મી સિી એ ઞિાનની સિી છે. ઞિાન વવના વવકાસ પણ 
શકય ન્ી. તયારે ઞિાનનો સમાજવહત માટે ઉપયોગ કરવો એ 
સમયની માગ છે. રાજયમાં મેદિકલ કૉલેજની ષ્સ્વતનો ઉલ્ેખ 
કરી મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવયું હતું કે, આજ્ી 
બ-ેઅઢી િાયકા પહેલા ંરાજયમા ંસામાન્ય સખંયામાં મદેિકલ કૉલજે 
અને જૂજ સીટો હોવા્ી ગુજરાતના યુવાનોને મેદિકલમાં પ્રવેશ 
લવેા માતબર ફી ભરીન ેપણ ગજુરાત બહાર જવુ ંપિતુ ંહતુ.ં આજે 
આ ષ્સ્વતમાં બિલાવ આવયો છે. તતકાલીન મુખયમંત્ી અને 
હાલના વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોિીના ભગીર્ પ્રયાસોના 
પગલે રાજયના યુવાનોને રાજયમાં જ સારું વશક્ણ મળી રહે તે 
માટેની સુવવધા ઊભી ્ઈ છે.  વરપિ ૨૦૦૨-૦૩ સુધી રાજયમાં 
માત્ ૧૧ મેદિકલ કૉલેજો હતી તેની સામે આજે રાજયમાં ૩૧ 
મેદિકલ કૉલેજો છે. માત્ ૧૩૭૫ મેદિકલની સીટો હતી, તે આજે 
વધીને ૫૭૦૦ ્ઈ છે  એમ તેમણે ઉમેયુાં હતું. 

આ પ્રસગેં ગુજરાત કૅન્સર સોસાયટીના એષ્કઝકયદુટવ ચરૅમનૅ 
અને ઝાયિસ કેદિલાના ચેરમેન શ્ી પંકજભાઈ પટેલ, ગુજરાત 
કૅન્સર સોસાયટીના જનરલ સેક્રટેરી શ્ી પ્રશાંત દકનારીવાલા, 
ગુજરાત કનૅ્સર સોસાયટીના વાઇસ પ્રેવસિન્ટ શ્ી વક્વતશ 
મિનમોહન, ગુજરાત કૅન્સર સોસાયટીના સી.ઇ.ઓ. કનપિલ િૉ. 
સુનીલકુમાર, ગુજરાત કૅન્સર મેદિકલ કૉલેજના દિરેકટર શ્ી િૉ. 
કીવતપિ પટેલ, વનષણાતો-અગ્ણીઓ વગેરે ઉપષ્સ્ત રહ્ા હતા. •
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નિી દદલહીમાં ‘ઇનપોિેદ્ટિ 
ઍૅવગ્રકલચર’ નૅશનલ િક�શૉ્

ભારતના નીવત આયોગ દ્ારા નવી દિલહીના વવઞિાન 
ભવનમાં ‘ઇનોવેદટવ ઍવગ્કલચર’ વવરયક નૅશનલ 
વક્કશૉપ યોજી હતી, જેમાં ગુજરાતના રાજયપાલ શ્ી 
આચાયપિ િેવવ્રતે પ્રાકૃવતક કૃવરના જનઆંિોલન દ્ારા િેશને 
રાસાયવણક કૃવર્ી મુવક્ અપાવવા આહ્વાન કયુાં હતું.  
રાજયપાલશ્ીએ જણાવયું હતું કે, િેશના વિાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ ખેિૂતોની આવક બમણી કરવાનો જે 
સંકલપ લીધો છે તે તયારે જ સાકાર ્શે જયારે િેશભરના 
દકસાનો પ્રાકૃવતક કૃવરને અપનાવશે. કૃવર ખચપિ દિન-
પ્રવતદિન વધી રહ્ો છે. રાસાયવણક ક ૃવરનાં આ 
િુષપદરણામો્ી મુવક્ માટે પ્રાકૃવતક કૃવર જ અપનાવવી 
એ આજના સમયની માગ છે. પ્રાકૃવતક કૃવર દ્ારા જ 
આતમવનભપિર ખેિૂત, આતમવનભપિર કૃવર્ી આતમવનભપિર 
ભારતનું વનમાપિણ ્ઈ શકશે. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય કૃવરમંત્ી 
શ્ી નરેન્દ્રવસંહ તોમર, કેન્દ્રીય પશુપાલનમંત્ી શ્ી 
પુરુરોત્તમભાઇ રૂપાલા, ઉત્તર પ્રિેશના મુખયમંત્ી શ્ી યોગી 
આદિતયના્જી, મધય પ્રિેશના મખુયમતં્ી શ્ી વશવરાજવસહં 
ચૌહાણ સવહત વવવવધ રાજયોના મુખયમંત્ીશ્ીઓ અને 
કૃવરતજઞિો, નીવત આયોગના ઉપાધયક્ શ્ી િૉ. રાજીવ 
કુમાર ઉપષ્સ્ત રહ્ા હતા. તદ્ઉપરાંત રાજયપાલશ્ીએ 
નવી દિલહી ખાતે નૅશનલ વૉર મેમોદરયલની મુલાકાત 
લઈ વીર શહીિોને શ્દ્ધાસુમન અપપિણ કયાાં હતાં.

વચલડ્રનસ યુવનિવસ્ષ્ટીનપો દદ્તીય 
્દિીદાન સમારપોહ

ગાધંીનગરની વચલડ્ન્સ યુવનવવસપિટીના દદ્તીય પિવીિાન સમારોહમાં 
રાજયપાલ શ્ી આચાયપિ િેવવ્રત અને વશક્ણમંત્ી શ્ી વજતેન્દ્રભાઈ 
વારાણીના હસતે ૧૦૧ વવદ્ા્તીઓને વવવવધ અભયાસક્રમો માટે પિવી 
અને ૮ વવદ્ા્તીઓને ગોલિ મેિલ એનાયત કરાયા હતા. રાજયપાલ શ્ી 
આચાયપિ િેવવ્રતે જણાવયું હતું કે, વચલડ્ન્સ યુવનવવસપિટી દ્ારા આ દિશામાં 
શ્ષે્ઠ કાયપિ ્ ઈ રહ્ ંછે. વચલડ્ન્સ યવુનવવસપિટી દ્ારા તેજસવી બાળક, તેજસવી 
ભારતના કમપિમંત્ સા્ે આ દિશામાં સતુતય પ્રયાસો ્ઈ રહ્ા છે. 
વશક્ણમંત્ી શ્ી વજતેન્દ્રભાઈ વારાણીએ જણાવયું હતું કે, વયવક્તવ 
વનમાપિણના રિતરની વાતનો ખયાલ આ યુવનવવસપિટી દ્ારા સમગ્ વવશ્વને 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ આપયો છે. વશક્ણ રાજયમંત્ી િૉ. કુબેરભાઈ 
દિંિોરે પિવીપ્રાપ્ વવદ્ા્તીઓને શુભેરછા પાઠવી હતી.

સમાચાર વિશેર

ગુજરાત વિધાનસભામાં યપોજાઈ વત્દદિસીય ધયાનયપોગી વશવબર
વહમાલયના મહવરપિ શ્ી વશવકપૃાનંિ સવામીજીની પાવન 

વનશ્ામા ંગ. વા. માવળંકર સંસિીય અભયાસ અન ેતાલીમ બયુરોના 
ઉપક્રમે ગુજરાત વવધાનસભામાં ઐવતહાવસક વત્દિવસીય 
મહાવશવબર ખૂબ સફળતા સા્ે 
આઝાિીના અમૃત મહોતસવ 
િર વમય ાન સંપન્ન ્ઈ.  આ 
મ હ ા વ શ વ બ ર મ ાં  ગુ જ ર ા ત 
વવધાનસભાના અધયક્ા િ ૉ . 
વ નમ ાબે ન  આચ ાય પિ  સ વ હત 
વવધ ાનસભાના  ધ ાર ાસભયો , 
અવધકારીવગ પિ  ત્ા ગુજરાત 
રાજયના સાંસિોએ પણ ખૂબ 
ઉતસાહ સા્ ેભાગ લીધો હતો. ખૂબ 
ભાવપૂણપિ માહોલમાં સંપન્ન ્યેલ 

આ મહાવશવબરમા ંવનયવમત અિધો કલાકના ધયાન, પ્રવતદિન એક 
વનઃસવા્પિ કાયપિ, વનયવમત વયાયામ/યોગાસન-સુપારય ભોજન દ્ારા 
શરીરની તંિુરસતી ર્ળવવાના મનોમન સંકલપ લીધો હતો. 

આ મહાવશવબરની સમાવપ્ 
બાિ પૂજય ગુરુિેવ અને પૂજય 
ગુરુમાએ વવધાનસભાની મુલાકાત 
લ ી ધ ી  હ ત ી .  આ  આ ખ ી 
મહાવશવબરનુ ંશ્ી જયશેભાઈ વયાસ 
દ્ારા સચંાલન કરવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં 
આ ઉપરાંત, ગુરુતત્વ યૂ ટ્ુબ 
ચેનલ પર ્યેલ આ વત્દિવસીય 
મહાવશવબરના જીવંત પ્રસારણનો 
િેશવવિેશના હર્રો લોકોએ લાભ 
લીધો હતો.

økwshkík ૧ મે, ૨૦૨૨68



એકતાનગરમાં રાષ્ટ્રીય ્શુ્ાલન ડેરી અને મતસયપોદ્પોગ સમર મી્ટ
ભારત સરકારના મતસયોદ્ોગ, 

પશુપાલન અને િેરી મંત્ાલય દ્ારા 
એકતાનગરમા ંસમૃદ્ધ ખિૂેત - આતમવનભપિર 
ભારત હેઠળ પશુપાલન િેરી અને 
મતસયોદ્ોગ સમર મીટ યોર્ઈ હતી, જમેાં 
મતસયોદ્ોગ, પશુપાલન અને િેરી 
વવભાગના કેન્દ્રીય મતં્ી શ્ી પરસોતમભાઇ 
રૂપાલાએ જણાવયંુ હતુ ંકે, સરિારસાહેબના 
એક ભારત શ્ેષ્ઠ ભારતના સવપ્નને સાકાર કરવા માટે આ મીટનું 
આયોજન સરિારસાહેબનાં ચરણોમાં જ કરાયું છે.      

મતસયોદ્ોગ, પશુપાલન અને િેરી મંત્ાલય દ્ારા વવવવધ 
યોજનાઓ, સમસયાઓની સા્ે િેશનાં અન્ય રાજયોની  આગવી 
કુશળતાનું અમલીકરણ જો ટેક્ોલૉજીના માધયમ ્કી કરવામાં 
આવે તો વધુ વવકાસ સાધી શકાશે તેવો દૃઢ વવશ્વાસ મંત્ી શ્ી 

રૂપાલાએ વયક્ કયયો હતો.
પશુપાલન અને મતસયોદ્ોગ ક્ેત્ની 

કેન્દ્રીય અને રાજય સરકારની અનેકવવધ 
યોજનાઓ છે. તેની સા્ે મોબાઇલ  
પશુવાન દ્ાર ા  પશુપ ાલકોને  હવે 
રરઆંગણે જ વવનામૂલયે પશુસારવાર 
સમયસર મળી રહેશે તેમ રાજયકક્ાના 
મંત્ી શ્ી વજતુભાઈ ચૌધરીએ જણાવયું 

હતું. મતસયોદ્ોગ રાજયમંત્ી શ્ી વજતુભાઈ ચૌધરીએ જણાવયું હતું 
કે, ગુજરાત રાજય સૌ્ી લાંબો િદરયાદકનારો ધરાવે છે, જે્ી ૩૧ 
જટેલા ંદફશ લષૅ્ન્િગં સને્ટરોન ેસદૈ્ધાવંતક મજંરૂી આપી િેવામા ંઆવી 
છે તેમજ ૮ જેટલાં દફશ લૅષ્ન્િંગ સેન્ટરો શરૂ કરાયાં છે. આ 
સવમટમાં  રાજયના પશુપાલન અને ગૌસંવધપિન વવભાગના રાજય 
મંત્ી શ્ી િેવાભાઈ માલમ ઉપષ્સ્ત રહ્ા હતા.

અમદાિાદમાં ‘મેગા પ્રૉ્્ટથી 
એકસ્પો - ૨૦૨૨’

અમિાવાિની એકા ક્લબ ખાતે ‘દિવય ભાસકર’ દ્ારા 
આયોવજત ‘મેગા પ્રૉપટતી એકસપો - ૨૦૨૨’નો મહેસૂલમંત્ી શ્ી 
રાજેન્દ્રભાઈ વત્વેિીના હસતે પ્રારંભ ્યો હતો. આ મેગા પ્રૉપટતી 
એકસપોમાં ૩૫ જેટલાં વવવવધ વબલિર ગ્ુપે ભાગ લીધો હતો, 
જમેા ં૨૦૦્ી પણ વધારે પ્રોજેક્ટસ પ્રિવશપિત ્ યા હતા. આ પ્રૉપટતી 
એકસપોમાં િરેક વગપિને અનુકૂળ અફોિપિબલ, પ્રીવમયમ ત્ા 
લકઝદરયસ પ્રોજે્ટસ પ્રિવશપિત કરાયા હતા, જેમાં ઑદફસ, શૉપ, 
ટેનામેન્્ટસ, ફલૅટસ જવેા પ્રોજકેટનો સમાવેશ ્ ાય છે. આ અવસરે 
અમિાવાિ પવશ્ચમના સાંસિ શ્ી દકરીટભાઈ સોલંકી, શહેરના 
મેયર શ્ી દકરીટભાઈ પરમાર, ધારાસભય શ્ી સુરેશભાઈ પટેલ, 
કૉપયોરેટરશ્ીઓ ત્ા વબલિર એસોસીએશનના સભયો ઉપષ્સ્ત 
રહ્ા હતા.

ગાંધીનગરમાં સિચછતા 
સૈવનક સનમાન સમારપોહ 

વવશ્વ ધરોહર દિવસની ઉજવણી વનવમત્ત ેગાધંીનગરમા ંસવરછ 
ભારત વમશન-ગ્ામીણ યોજના અતંગપિત ગ્ામવવકાસ વવભાગ દ્ારા 
ગાધંીનગર, અમિાવાિ અન ેખિેા વજલ્ાના ૧૦ સવરછતા સવૈનકોનું 
સન્માન કરવામા ંઆવયુ ંહતંુ. ગ્ામવવકાસ મતં્ી શ્ી અજુપિનવસહં ચૌહાણે 
કહ્ ંકે, સવરછ, સવસ્ અન ેસુિંર રાષ્ટ્રના વનમાપિણ માટે રાજય સરકાર 
કદટબદ્ધ છે. ગામિાઓંમા ંસવરછતા સવૈનકો સવરછતા રાખવા સબંધંી 
તમામ કામ ઝીણવટતા્ી કરી વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીના 
‘સવરછ ભારત-સવસ્ ભારત’ના સવપ્નન ેખરા અ પ્િમા ંચદરતા પ્િ કરે 
છે. આ ભગીર્ અવભયાનન ેસાકાર કરવા રાજય સરકાર રાજયોના 
નાગદરકોન ેમાગપિિશપિન અન ેજરૂરી તમામ સવુવધાઓ પરૂી પાિ ેછે. 
ગ્ામવવકાસ રાજયમતં્ી શ્ી વરિજશેભાઇ મરેર્એ કહ્ ંકે, રાષ્ટ્રની 
રક્ામા ંસરહિ પરના સૈવનકોનુ ંજટેલુ ંયોગિાન છે એટલુ ંજ રાષ્ટ્રની 
સવરછતામા ંસવરછતા સવૈનકોનુ ંયોગિાન છે.

સમાચાર વિશેર
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અંકલેશ્વર ઇનડષ્સટ્યલ એસપોસીએશનની બેઠક

ગુજરાતમાં ઉદ્ોગો અને ખેિૂતોને 
વસંચાઈ માટે પૂરતી વીજળી મળી રહે તે 
માટે રાજય સરકારે આગોતરું આયોજન 
કયુાં છે. નાણાંમંત્ી શ્ી કનુભાઈ િેસાઈએ 
અકંલશે્વર ઇન્િષ્સટ્યલ એસોસીએશન સા્ે 

બેઠક યોજી ઉદ્ોગોને લગતા પ્રશ્નોના 
ઉકેલ માટે હૈયાધારણ આપી હતી. 

સમગ્ િેશમાં એકમાત્ ગુજરાત જ 
ઉદ્ોગો અને ખેિૂતોને સૌ્ી વધુ વીજળી 
પૂરી પાિે છે, તેમ જણાવતાં મંત્ીશ્ીએ 

ઉમેયુાં કે વીજઉતપાિન માટે ગુજરાતે ગૅસ, 
કોલસા આધાદરત વીજ ઉતપાિન સા્ે 
વવન્િ અને સૂયપિઊર્પિના પ્રકલપો પણ ઊભા 
કયાપિ છે.

મંત્ીશ્ી કનુભાઈ િેસાઈએ જણાવયું કે 
ગજુરાત ઔદ્ોવગક ઉતપાિનનોમા ંઅગ્સેર 
છે. વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીએ ચાર 
વટ્વલયન િૉલર ઔદ્ોવગક ઉતપાિનના 
વનકાસનો વનધાપિર વયક્ કયયો છે, જમેા ં૨૫ 
ટકા ફાળો ગજુરાતનો રહ્ો છે. અકંલશે્વરની 
મુલાકાત િરવમયાન મંત્ીશ્ીએ જે. બી. 
મોિી ક ૅન્સર સેન્ટરમાં અતયાધુવનક 
ર ેદિયેશન મશીન અને ટ ેક્ોલૉજીનું 
વનરીક્ણ કયુાં હતું. 

અમદાિાદમાં અસંગદઠત 
શ્વમકપોનું સંમેલન

અમિાવાિના મહાતમા ગાંધી શ્મ સંસ્ાન ખાતે અસંગદઠત શ્વમકોનું 
સંમેલન યોર્યું હતું, જેમાં શ્મ અને રોજગાર રાજયમંત્ી શ્ી વરિજેશભાઈ 
મેરર્ વરયુપિઅલ ઉપષ્સ્ત રહ્ા હતા. આ સંમેલનમાં મંત્ીશ્ીએ જણાવયું 
હતું કે, વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોિીના સૂત્ Skill + Zill + Rill 
= Will દ્ારા યુવાનો ત્ા શ્વમકોને કૌશલયયુક્ બનાવાયા છે.

મંત્ીશ્ી વરિજેશભાઈ મેરર્એ વિાપ્રધાનશ્ીના ‘શ્મેય જયતે’ને યાિ 
કરતાં જણાવયું હતું કે, દિવજટલ સટાટપિઅપ યોજનાઓ્ી યુવાનોની ષ્સકલ 
બહાર આવી ને આપણા િેશમાં વોકલ ફૉર લોકલ પ્રોિકટો આવવા લાગી.

અસંગદઠત શ્વમકોના આ સંમેલનમાં શ્વમકોને શ્મયોગી કલયાણ 
બોિપિની વવવવધ યોજનાઓ્ી માવહતગાર કરાયા હતા. શ્મયોગી કલયાણ 
બોિપિની ૧૪ જેટલી યોજનાઓ, જેવી કે વશક્ણ સહાય યોજના, પ્રસૂવત 
સહાય યોજના, મુખયમંત્ી ભાગયલકમી યોજના, ધન્વન્તરી આરોગય ર્, 
આકષ્સમક મૃતયુ સહાય વગેરે અંગે માવહતી અપાઈ હતી. 

જંબુસરમાં ખેડૂત 
કૅન્ટીનનું લપોકા્્ષણ

ભરૂચના જંબુસરની ખેતીવાિી ઉતપન્ન બર્ર 
સવમવતનાં નવવનવમપિત ઑદફસ, વબષ્લિંગ, રેસટ હાઉસ 
અને ખેિૂત કૅન્ટીનનું લોકાપપિણ સહકાર રાજયમંત્ી શ્ી 
જગિીશભાઇ વવશ્વકમાપિ, સાસંિ શ્ી સી. આર. પાટીલની 
ઉપષ્સ્વતમાં કરવામાં આવયું હતું. આ પ્રસગં ેસહકાર 
રાજય મતં્ી શ્ી જગિીશભાઇ વવશ્વકમાપિએ જણાવયુ ંહતુ ં
કે સહકાદરતાએ ગજુરાતમા ંવવકાસના નવા કીવતપિમાનો 
સર કયાપિ છે. મંત્ીશ્ીએ પ્રકૃવતક ખેતીનું મહત્વ 
સમર્વતા ંપ્રકૃવતક સસંાધનો અન ેલોકોના સવાસ્યની 
રક્ા માટે પ્રાકૃવતક કૃવર અપનાવવા ઉપષ્સ્ત ખિેતૂોને 
અનરુોધ કયયો હતો. નાયબ મખુય િંિક શ્ી િુષયતંભાઈ 
પટેલે રાજય સરકારની ખેતીવવરયક અનેક યોજનાઓ 
અન ેતેના લાભાલાભની વવસતૃત માવહતી આપી હતી. 
આ અવસરે સાસંિ શ્ી સી. આર. પાટીલ ેજણાવયુ ંહતું 
કે, કેન્દ્રીય સહકાર મંત્ાલય સહકારી એકમો માટે 
સજંીવનીરૂપ બનશ.ે

સમાચાર વિશેર
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ઉનાળામાં નાગદરકપો તથા મૂંગાં ્શુઓ મા્ટે સઘન આયપોજન
પ્રવતપિમાન ઉનાળાની સીઝનમા ંનાગદરકોન ેપીવાનુ ંપાણી પરૂતા 

પ્રમાણમાં મળી રહે તમેજ મૂગંા ંઅબોલ પશઓુન ેપણ રાસચારો 
તમેજ પાણી ઉપલબધ બનાવવા માટે રાજય સરકારે સરન 
આયોજન કયુાં છે. આ અગં ેમખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલના અધયક્સ્ાને મળેલી રાજય મંત્ીમંિળની 
બઠેકમા ંનાગદરકોની સખુાકારી માટે મહત્વના વનણપિયો 
લવેામા ંઆવયા હતા. 

આ પ્રર્લક્ી વનણપિયો અગં ેપ્રવક્ા મતં્ી 
શ્ી વજતેન્દ્રભાઈ વારાણીએ જણાવયુ ંહતુ ં કે, 
સૌરાષ્ટ્ર અન ે કરછ વવસતાર માટે ૨૦૭૫ 
MLD નમપિિાના ંપાણીનુ ંવવતરણ કરવામાં 
આવી રહ્ં છે. રિાહ્મણી-૨ જળાશયમાં 
પાણીનુ ંલવેલ રટતા,ં તમેાં્ ી પાણીનો ઉપાિ 
૧૮૦ MLD્ી રટીન ે૧૦્ી ૧૫ MLD 
્યો છે, જનેા માટે રાજય સરકારે રિાહ્મણી-૨ 
જળાશયન ેનમપિિાના ંપાણી્ી ભરવાનો વનણપિય કયયો છે. 
આ માટે તા. ૨૫ એવપ્રલ-૨૦૨૨્ી ધ્રાગંધ્રા રિાન્ચ કૅનાલમાં 
નમપિિાનુ ંપાણી છોિવામા ંઆવી રહં્ છે, જનેા ્ કી રિાહ્મણી-૨ જળાશય 
ભરવામાં આવશ.ે એ જ રીત ેકરછ વજલ્ા માટે પીવાના પાણીનો 
મખુય સ્રોત એવા ટપપર જળાશયમા ંપણ જરૂદરયાત જણાય ેઆગામી 
સમયમાં કરછ શાખા નહેર દ્ારા નમપિિાના ંપાણી્ી ભરવાનુ ંઆયોજન 
છે. ઉત્તર ગજુરાતના બનાસકાઠંા વજલ્ામા ંઆવલેા િાતંીવાિા 
જળાશયન ેપણ નમપિિા મખુય નહેર ઉપરના ચાગંા પષ્મપગં સટેશન્ી 
ભરવા માટેનુ ંઆયોજન છે. વસપ ુ જળાશય આધાદરત ગામોને 
િાતંીવાિા જળાશય આધાદરત યોજના સા્ ેજોિી િેવામા ંઆવયા ંછે. 
આમ, િાતંીવાિા જળાશય ભરાતા ંવસપ ુજળાશય આધાદરત ગામોમાં 
પરૂતંુ પાણી મળી રહેશ.ે 

રાજયમા ંપીવાના પાણીની ફદરયાિોના વનકાલ માટે ૨૪ × ૭ 
ટેલ રિી હેલપલાઇન નબંર ૧૯૧૬ કાયપિરત છે. પીવાના પાણી સિંભષે 
જ ેપણ ફદરયાિો આવ ેતનેુ ંઅતયતં સંવિેના સા્ ેવનરાકરણ કરવા 
મખુયમતં્ીશ્ીએ સચૂનાઓ આપી છે. ગ્ામયકક્ાએ પાણી સવમવત વાસમો 
અન ેપાણીપુરવઠા વવભાગ સા્ ેસકંલન કરીન ેકામગીરી કરાશ.ે 

મૂગંાં પશઓુન ેપણ પરૂતા પ્રમાણમા ંરાસચારો મળી રહે એ માટે 
મહેસલૂ વવભાગ દ્ારા પૂરતુ ંઆયોજન કરાયુ ં છે. કરછ વજલ્ાના 
લખપત અન ેભૂજ તાલુકામાં રાસચારાની માગણી આવી છે, એ સિંભષે 
પરૂતી વયવસ્ાઓ કરી છે તમેજ અન્ય જગયાએ જમે જમે માગણી 
આવશ ેતેમ-તેમ રાસચારો પરૂો પાિવામા ંઆવશ.ે

રાજયમા ંજળસગં્હ ્ાય એ માટે પ્રવત વરપિ સજુલામ સુફલામ 
જળ અવભયાન અંતગપિત તળાવો અન ેજળાશયો ઊિંા ંકરવા સવહત 

કૅનાલ સફાઈના ંકામો હા્ ધરાઇ રહ્ા ંછે. આ વરષે પણ મખુયમતં્ીશ્ીના 
માગપિિશપિન હેઠળ ૧૮,૭૦૦ જટેલા ંકામો હા્ ધરાયા ંછે ત ેતમામ 

કામો આગામી તા. ૩૧ મ ેસધુી પણૂપિ કરવા સૂચના આપી 
િેવાઈ છે.

ખિૂેતોના વહતન ે વરેલી અમારી રાજય સરકારે 
િુગંળી ઉતપાિન કરતા ખિેતૂોને સહાયરૂપ ્વા માટે 

દકલોિીઠ રૂ. બનેી સહાય આપવાનો મહત્વનો વનણપિય 
કયયો છે. ચાલ ુ વરષે િુગંળીનંુ ઉતપાિન વધતાં 

બર્રમા ંતનેી આવક સમય ેભાવ શરૂઆત્ી 
જ ગત વરપિ કરતા ંનીચા રહ્ા છે તનેે ધયાને 
લઈને આ વનણપિય કરાયો છે.

રાજયના ખિેતૂોને વયાજ સહાયનો કોઈ 
બોજો ન પિ ેત ેમાટે મખુયમતં્ીશ્ીએ રૂ. ૫૦૦ 

કરોિના દરવોષ્લવગં ફંિ ઉપરાતં વધારાનંુ રૂ. 
૧૩૫ કરોિનંુ દરવોષ્લવગં ફંિ ઉમરેવાનો ખિૂેતલક્ી 

મહત્વનો વનણપિય કયયો છે, જમેા ંસમયસર વધરાણ પરત 
ભરપાઈ કરતા ખિેતૂોને રૂ. ૩ લાખ સધુીનંુ પાક વધરાણ વવના 

વયાજ ેઆપવામા ંઆવ ેછે. આ માટે રાજય અને કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા 
ક્રમશઃ ૪ ટકા અને ૩ ટકા વયાજ સહાય અપાય છે.

 રાજય સરકારને તાજતેરમા ંવિાપ્રધાનશ્ીના હસત ેબ ેઅવૉિપિ 
એનાયત ્ યા છે જે સમગ્ ગજુરાત માટે ગૌરવરૂપ છે. પ્રાઇમ વમવનસટર 
અવૉિપિ ફૉર એકસેલન્સ ઇન પષ્બલક ઍિવમવનસટ્ેશન-૨૦૨૧ 
ઇનોવશેન કૅટેગરીમા ં િેશના સૌપ્ર્મ વવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્રને ટીમ 
ટેક્ોલૉજી ટ્ાન્સફૉમષેશન ઑફ સકૂલ એજયકેુશન વસસટમ ઇન ગજુરાત 
થ્ર ુવવદ્ા સમીક્ા કેન્દ્ર ઑફ એજયકેુશન દિપાટપિમને્ટ ગજુરાતને અવૉિપિ 
મળયો છે. આ ઉપરાતં વિાપ્રધાનશ્ી દ્ારા પ્રાઇમ વમવનસટર અવૉિપિ 
ફૉર એકસલેને્સ ઇન પષ્બલક અિેવમવનસટ્શેન-૨૦૨૦ અવૉિપિ મળયો 
છે, જેમા ં બસેટ પફયોમપિન્સ ટીમ ફૉર પ્રમોદટંગ પીપલસ મવૂમને્ટ 
જનભાગીિારી થ્ર ુસવરછ ભારત વમશન ગ્ામીણ ઑફ મહેસાણાની 
પસિંગી ્ઈ છે.

રાજય સરકાર દ્ારા તાજતેરમા ંઅિંાજપત્ રજ ૂકરાયુ ં છે, જે 
અતંગપિત ૯૮ ટકા જટેલી ચાલ ુબાબતોની વહીવટી મજંરૂી આપવામાં 
આવી છે, જયારે ૯૦ ટકા જટેલી નવી બાબતો મજંરૂ કરી છે ત ેઅગંે 
પણ સતવરે નીવતવવરયક વનણપિયો લઈને આ કામો શરૂ કરાશ.ે એટલું 
જ નહીં, માળખાગત સવુવધાઓ સવહત માગયોના ંકામો પણ ચોમાસું 
બસે ેએ પહેલા ંપૂણપિ કરવાનંુ આયોજન છે. આ માટે વજલ્ા પ્રભારી 
મતં્ીશ્ીઓને પણ સતત મૉવનટદરંગ કરીને સ્ાવનક પ્રશ્નોને ઝિપ્ી 
હલ કરી વવકાસકામોમા ંઝિપ લાવવા પણ મખુયમતં્ીશ્ીએ સચૂનાઓ 
આપી છે. •

વનણ્ષય

પ્રમાણમા ંમળી રહે તમેજ મૂગંા ંઅબોલ પશઓુન ેપણ રાસચારો 
તમેજ પાણી ઉપલબધ બનાવવા માટે રાજય સરકારે સરન કામો આગામી તા. ૩૧ મ ેસધુી પણૂપિ કરવા સૂચના આપી 
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દેશનાં એક લાખ હેલથ ઍૅનડ િેલનેસ સેન્ટર ્ર
‘્ટેલી-કનસષ્લ્ટંગ’ સેિાનપો પ્રારંભ

િેશના વવકાસર્માં આરોગય ક્ેત્નું બહુમૂલય યોગિાન છે. 
સવસ્ રાષ્ટ્રના વનમાપિણ માટે સવસ્ નાગદરક અને સવસ્ સમાજનું 
હોવું અવતઆવશયક છે. કેન્દ્રીય આરોગયમંત્ી શ્ી મનસુખભાઇ 
માંિવવયાએ િેશનાં એક લાખ હેલ્ ઍન્િ વેલનેસ સેન્ટર પર 
કન્સષ્લટંગ પ્રોગ્ામનો પ્રાંરભ કરાવયો હતો. ‘આયુષમાન ભારત 
હેલ્ ઍન્િ વેલેનેસ સેન્ટર’ની ચો્ી વરપિગાંઠે કેન્દ્રીય આરોગયમંત્ી 
શ્ી મનસુખભાઈ માંિવવયાએ વીદિયો કૉન્ફરન્સના માધયમ્ી 
વવવવધ રાજયના આરોગયમંત્ીશ્ી અને તબીબોને આઝાિી કા 
અમૃત મહોતસવમાં સવસ્ ભારતના વનમાપિણ માટે સંકલપબદ્ધ ્ વા 
આહ ્વાન કયુાં હતું. આરોગયમંત્ી શ્ી ઋવરકેશભાઈ પટેલ 
વરયુપિઅલી આ કૉન્ફરન્સમાં જોિાઈને સહભાગી બન્યા હતા. આ 
વીદિયો કૉન્ફરન્સમાં ગુજરાતને ૫ કરોિ્ી વધુ વસતી ધરાવતાં 
રાજયોમાં ટી.બી.મુક્ ડ્ાઇવ અંતગપિત શ્ેષ્ઠ પ્રિશપિન કરવા બિલ 
દદ્તીય ક્રમાંકની ર્હેરાત કરવામાં આવી હતી.

કન્સષ્લટંગ પ્રોગ્ામન ેઈ-સજંીવની પલૅટફૉમપ્િ ી જોિવામા ંઆવયા 
છે તયારે કન્સષ્લટંગ પ્રોગ્ામનો પ્રારંભ કરાવતાં મંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે, 
િેશના આરોગયસેવા ક્ેત્ે ટેલી-કન્સષ્લટંગ પ્રોગ્ામ નવીન ક્રાંવત 
લાવશે. િિતીઓને વનષણાત તબીબોનું માગપિિશપિન રરઆંગણે 
ઉપલબધ કરાવવા માટે કન્સષ્લટંગ સેવા વરિાનરૂપ સાવબત ્શે. 
શ્ી મનસુખભાઈએ વધુમાં જણાવયું કે, િેશમાં કાયપિરત હેલ્ ઍન્િ 
વેલનેસ સેન્ટર ગરીબજન, િૂરસૂિૂરના અંતદરયાળ વવસતારમા 
રહેતી વયવક્ને રરઆંગણે આરોગય સુવવધાઓ પૂરી પાિીને 
આશીવાપિિરૂપ સાવબત ્ઈ રહ્ં છે.

14 એવપ્રલ 2018માં છત્તીસગઢ્ી વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોિીએ શરૂ કરાવેલા હેલ્ ઍન્િ વેલનેસ સેન્ટરનો પાઇલોટ 
પ્રોજકેટ સમગ્ િેશમા ં1 લાખ 17 હર્ર 400 હેલ્ ઍન્િ વલેનસેના 

સંખયાબળ સા્ે જનવહતલક્ી બન્યો છે. મંત્ીશ્ીએ હેલ્ ઍન્િ 
વેલનેસ સેન્ટરનાં ચાર વરપિ પૂણપિ ્વાના અવસરે િેશના િરેક 
રાજયને હેલ્ ઍન્િ વેલનેસ સેન્ટર પર યોગનું આયોજન કરીને 
સવાસ્યપ્રિ જીવનનો સંિેશ આપવા માટે અનુરોધ કયયો હતો. 
આઝાિી કા અમૃત મહોતસવ અંતગપિત વિાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોિીના સવસ્ ભારત બનાવવાના આહ ્વાનને મૂવતપિમંત કરવા 
િેશના િરેક રાજયમા ંતાલકુા સતરીય આરોગયસવેા કેન્દ્રોમા ં૧૮્ી 
૨૩ એવપ્રલ સુધી આરોગયમેળાનું આયોજન કરવા જણાવયું હતું. 
કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા િેશમાં ગ્ામય સતરે હેલ્ એન્િ વેલનેસ સેન્ટસપિ 
કાયપિરત કરીને પ્રા્વમક આરોગય અને કન્સષ્લટંગ સેવાને મજબૂત 
બનાવવાના પ્રયાસો હા્ ધરવામાં આવી રહ્ા છે. 

િૂરસૂિૂર અંતદરયાળ વવસતારમાં રહેતા નાગદરકોને 13્ી વધુ 
પ્રકારની વવવવધ પ્રા્વમક આરોગય સેવાઓ રરઆંગણે ઉપલબધ 
બની છે. આ હેલ્ એન્િ વેલનસે સને્ટરમાં િાયનિોવસસ, ષ્ક્લવનકલ 
દરપો્ટસપિ, પેવલયેદટવ કૅરનો સમાવેશ કરવામાં આવયો છે. 
િાયાવબટીસ, બી.પી., ટી.બી., ઓરલ, સવાપિઇકલ જેવાં વવવવધ 
કૅન્સરનું પ્રાઇમરી સક્રીવનંગ કરીને વનિાન ્યે સરન સારવાર 
ઉપલબધ કરાવવામાં આવી રહી છે.

હેલ્ ઍન્િ વેલનેસ સેન્ટરની વીદિયો કોન્ફરન્સમાં આરોગય 
વવભાગના અવધક મુખય સવચવ શ્ી મનોજ અગ્વાલ, નેશનલ 
હેલ્ વમશનનાં િાયરેકટર િૉ. રેમયા મોહન, આરોગય વવભાગના 
અવધકારીગણ, તબીબો જોિાયા હતા. •

જનઆરપોગય
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‘સમા્ટ્ષ વસ્ટીઝ, સમા્ટ્ષ અબ્ષનાઇઝેશન’ નૅશનલ સવમ્ટ
ગુજરાતનાં સમા્ટ્ષ શહેરપોએ મેળિી સફળતા 

રાજય સરકાર અને સુરત 
મહાનગરપાવલકાના યજમાનપિે 
સુ ર ત મ ાં  ઇ ન્ ટ ર નૅ શ ન લ 
એષ્કઝવબશન ઍન્િ કન્વેન્શન 
સેન્ટર ખાતે સમાટપિ વસટીઝ વમશન, 
વમવનસટ્ી ઑફ હાઉવસંગ ઍન્િ 
અબપિન અફેસપિ (MoHUA) 
દ્ારા આયોવજત ‘સમાટપિ વસટીઝ, 
સમાટપિ અબપિનાઇઝેશન’ નૅશનલ 
સવમટનો કને્દ્રીય હાઉવસંગ અને 
શહેરી બાબતો, પેટ્ોવલયમ અને 
નૅચરલ ગૅસ મંત્ી શ્ી હરિીપવસંહ 
પુરીએ પ્રારંભ કરાવયો હતો. આ સવમટમાં ગુજરાત સરકારે સમાટપિ 
શહેરોમા ંઆયોજનબદ્ધ રીત ેકરેલા ંવવકાસકાયયો અન ેજનસવુવધામાં 
કરેલા વધારા અંગે વવશેર ચચાપિ ્ ઈ હતી. ગુજરાત માટે ગૌરવની 
વાત એ છે કે સમાટપિ વસટીઝ વમશન હેઠળ ગુજરાતનાં સુરત, 
અમિાવાિ, વિોિરાને વવવવધ કૅટેગરીમાં અવૉિપિ પ્રાપ્ ્યા હતા. 

િેશની આઝાિીનાં ૭૫ વરપિની પૂણપિતાના અવસર - ‘આઝાિી 
કા અમૃત મહોતસવ’ના ભાગરૂપે ‘ઇષ્ન્િયા સમાટપિ વસટીઝ અવૉિપિ 
કૉન્ટેસટ ૨૦૨૨’ હેઠળ સમાટપિ વસટી વમશન અંતગપિત કરવામાં 
આવેલી વવવશટિ કામગીરી માટે સમાટપિ વસટીઝને ‘વસટી અવૉિપિ’, 
‘ઇનોવેદટવ અવૉિપિ’ તેમજ ‘પ્રોજેકટ અવૉિપિ’ કૅટેગરીઓમાં કુલ 
૫૧ અવૉિપિ એનાયત કરાયા હતા. ઉપરાંત, ઇષ્ન્િયા સમાટપિ  
IUDX Case Compendium, Al Playbook 
for cities તેમજ આઉટપુ્ટસ ઍન્િ આઉટકમસ િેશબોિપિનું 
લોષ્ન્ચંગ કરવામાં આવયું હતું. વલિપિ ઇકોનોવમક ફોરમ સા્ે 
વરયુપિઅલ સેન્ટર બાબત MoU સાઇન કરાયા હતા.

આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્ી શ્ી હરિીપવસંહ પુરીએ જણાવયું કે, 
સમાટપિ વસટી યોજના એ ભવવષયલક્ી યોજના છે, સમાટપિ વસટી 
પ્રોજેકટના મૉવનટદરંગ માટે અવત આવશયક એવા ICCC- 
ઇષ્ન્ટટ્ેગ્ેટેિ કમાન્િ ઍન્િ કંટ્ોલ સેન્ટર િેશનાં ૧૦૦ શહેરો પૈકી 
૮૦ શહેરોમાં કાયપિરત ્ઈ ચૂકયાં છે, જયારે બાકી રહેલાં સેન્ટરો 
આગામી ૧૫ ઑગસટ સુધીમાં કાયપિરત ્ઈ જશે. 

આ પ્રસંગે ક ેન્દ્રીય હાઉવસંગ અને શહેરી બાબતોના 
રાજયમંત્ી શ્ી કૌશલ દકશોરે જણાવયું હતું કે, િેશના સમાટપિ 
વસટીઝ ‘સમોક રિી, આલકોહોલ રિી અને ડ્ગસ રિી’ બને તે પણ 
ખૂબ આવશયક છે. વિાપ્રધાનશ્ીએ સમાટપિ વસટી વવઝન માટે રૂ. 
૪૮ હર્ર કરોિની ફાળવણી કરી છે, પ્રતયેક સમાટપિ વસટી માટે 

રૂ. ૫૦૦ કરોિની આવશયકતા રહે છે. સમાટપિ વસટી એવી સુવવધા 
ધરાવતાં શહેરો, જે માત્ સુવવધાજનક જ નહીં, પણ ઈકો-રિેન્િલી, 
રોજગારીના અવસરો પ્રિાન કરનાર અને ઈઝ ઑફ વલવવંગ 
વધારે તેવાં હોવાં જોઈએ. 

આ અવસરે મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે વીદિયો સંિેશ 
પાઠવી જણાવયુ ંકે, વધતા જતા શહેરીકરણની સા્ ેઅનકે પિકારો 
ઊભા ્ ાય છે, પરંત ુવિાપ્રધાનશ્ીની િીરપિદૃષ્ટિન ેઅનસુરી પિકારો-
મુશકેલીઓને અવસરમાં પદરવવતપિત કરવાનો ગુજરાતનો વમર્જ 
છે. મુખયમંત્ીશ્ીએ આ સવમટના સફળ આયોજન બિલ સુરત 
મહાનગરપાવલકા અને શહેરી વવકાસ વવભાગને અવભનંિન 
પાઠવયાં હતાં. 

શહેરી વવકાસ રાજય મતં્ી શ્ી વવનોિભાઈ મોરદિયાએ જણાવયુ ં
હતું કે, િેશમાં શહેરીકરણ ઝિપ્ી વધી રહ્ં છે, તયારે સમાટપિ વસટી 
અતંગપિત દિવજટલ, ગિુ ગવનપિન્સ, સમાટપિ િટેા, ફાઇનાન્સ જવેા ંઅનકે 
ક્ેત્ે સુવવધાઓ પ્રાપ્ ્ાય તે માટે સરકાર કાયપિ કરી રહી છે. 
વિાપ્રધાનશ્ીના માગપિિશપિન હેઠળ િૂરંિેશી યોજનાઓ સા્ે શહેરો 
સવયં આતમવનભપિર બને તેવા વવઝન સા્ે સરકાર આગળ વધી 
રહી છે ગુજરાતનાં છ શહેરો સમાટપિ વસટી તરીકે પસંિગી પામયાં 
છે, તયારે સુરત શહેર આગામી સમયમાં સવરછ અને સમાટપિ શહેર 
તરીકે િેશભરમાં લીિ લેશે તેવો વવશ્વાસ તેમણે વયક્ કયયો હતો.

આ પ્રસંગે રેલવે અને ટેકસટાઇલ રાજયમંત્ી શ્ીમતી 
િશપિનાબહેન જરિોશ, કેન્દ્રીય હાઉવસંગ અને શહેરી બાબતોના 
કેન્દ્રીય સવચવ શ્ી મનોજ જોશી, આંધ્ર પ્રિેશના શહેરી વવકાસ 
મંત્ી શ્ી એ. સુરેશ, ગૃહ રાજયમંત્ી શ્ી હરપિભાઇ સંરવી, કૃવર, 
ઊર્પિ અને પેટ્ોકેવમકલ રાજય મંત્ી શ્ી મુકેશભાઈ પટેલ, સાંસિ 
શ્ી સી. આર. પાટીલ ઉપષ્સ્ત રહ્ા હતા. •

ગૌરિ
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કચછના ખડીરમાં ખાખીના ખમીરનપો અનપોખપો દકસસપો
" હેમલતા ્ારેખ

મવહલાને અબળા પણ કહે છે અને 
સબળા પણ કહે છે! સામાન્ય િેખાતી 
મવહલા અબળા હોઈ શકે, પરંત ુધારે તયારે 
સબળા બનીને પ્રેરણારૂપ બની ર્ય છે. 
આવો જ એક દકસસો કરછના રણમા ંજોવા 
મળયો. કરછમાં પોલીસ વવભાગની 
ખાખીની ખમીરીના દકસસાએ અબળા અને 
સબળાનો અ્પિ ઉર્ગર કયયો. વાત એમ 
છે કે, ધોળાવીરા પાસે સફિે રણમાં 
ભજંિાિાિાના મંદિરે જતા ં86 વરપિના ંવૃદ્ધા 
બેભાન ્ઈ ગયાં હતાં. આ વાતની ર્ણ 
્તાં જ મવહલા કૉન્સટેબલ 5 દક.મી. સુધી 
ચાલીને મવહલા પાસે પહોંરયાં હતાં અને 
તેઓને ભાનમાં લાવી વૃદ્ધાને પીઠ પર 
ઊંચકી 5 દકમી સુધી રણમાં ચાલીને 
તેઓને સહીસલામત પરત લાવયાં.

વવશ્વપ્રવસદ્ધ હિપપન સંસક ૃવતના 
અવશેરો ધરાવતા ખિીર દ્ીપમાં 
ધોળાવીરા્ી  ૧૦ દક.મી િરૂ ભજંિાિાિાના 
મદંિરે મોરારીબાપનુી રામક્ા યોર્ઈ હતી. 
રામક્ા સાંભળવા અનકે ભક્ો આવતા 
હોય, જઓે નવા ભંજિાિાિાના મદંિર્ી 
૫ દક.મી િરૂ સફેિ રણમા ંએક મોટા િુગંર 
પર જનૂા ભજંિાિાિાના મદંિરે પણ પગે 
ચાલી િશ પિને જતા હોય છ ે. નવા 
ભજંિાિાિાના મદંિરે પહોંચેલાં વૃદ્ધાન ેજનૂા 
ભજંિા િાિાના મંદિરના ંિશપિન માટે િુગંર 
ચઢતી વેળા રણની આકરી 
ગરમીના પ્રતાપે 
ચક્કર 

આવતા ંતેઓ બભેાન ્ ઈ ગયા ંહતાં, જનેી 
ર્ણ રાપર પોલીસ સટેશનમાં ફરજ 
બર્વતા ં  મવહલા કૉન્સટેબલ વરાપિબહેન 
પરમારને ્ઈ હતી, બાિમાં વરાપિબહેન 
તાતકાવલક સફેિ રણમા ંઆકરી ગરમી વચે્ 
પાચં દક.મી. ચાલીન ેવૃદ્ધા પાસ ેપહોંરયાં 
હતા.ં તયા ંતઓેએ બભેાન પિેલા ંવૃદ્ધાના 
ચહેરા પર પાણી છાટંી તમેન ેભાનમા ંલાવયાં 

હતા ંઅન ેબાિમા ંતઓેને પ્રા્વમક 
સારવાર આપી 

હ ત ી . 

વૃદ્ધા ભાનમા ંઆવતા ંઅન ેઅગાઉ કરતાં 
તવબયત ્ોિી સવસ્ લાગતા ંજ મવહલા 
કૉન્સટેબલ ેવૃદ્ધાને પીઠ પર ઊચંકી લીધાં 
હતા ંઅને તેઓન ેપરત 5 દક.મી. સફેિ 
રણમા ંચાલીન ેનવા ભંજિાિાિાના મદંિરે 
લાવયા ંહતા.ં 

મવહલા કૉન્સટબેલના આ દકસસાને 
કારણે પૂવપિ કરછ પોલીસ સવહત સમગ્ 
રાજયની પોલીસ ેગવપિની લાગણી અનભુવી 
હતી, સા્ે જ મવહલા કૉન્સટેબલના આ 
જુસસાનાં વખાણ પણ કયાાં હતાં. ગૃહ 
રાજયમંત્ી શ્ી હરપિભાઈ સંરવીએ પણ 
વરાપિબહેન પરમારની પ્રશંસા કરી હતી.

આમ, મવહલા કૉન્સટેબલ ેખાખીના 
ખમીરનુ ંપ્રરેણાિાયી ઉિાહરણ આપી 

સવેા, સરુક્ા અન ેશાવંતના પોલીસ 
વવભાગના સૂત્ને પણ સા્પિક 

પરુવાર કયુાં હતંુ. •

પ્રેરણા

્પોલીસ હરહંમેશ 
સેિા મા્ટે તત્ર

કરછ (પૂવ્ષ)િા પોલીસવડા શ્ી મિેન્દ્ર બગરડયાએ પૂવ્ષ કરછ 
પોલીસિા મહિલા કમ્ષચારી વરા્ષબિેિિી કામગીરીિે હબરદાવી િતી. ભચાઉ 

પોલીસ અધીક્ષક શ્ી કે. જી. ઝાલાએ જણાવયંુ િતુ ંકે, મહિલા કમ્ષચારી શ્ી વરા્ષબિેિિી 
સેવાકામગીરી માટે અમિે સૌિે  ગવ્ષ છે તો રાપર પોલીસ ઇન્સપકેટર એમ. એિ. રાણાએ 
પોતાિી પ્રહતહક્રયા આપતાં જણાવયું િતું કે, પોલીસ િરિંમેશ સેવા માટે તતપર િોય છે. 
કુદરતી આફતો અિે વૃદ્ધ લોકો તેમજ મહિલા અિે બાળકો માટે અિે કાયદો વયવસથા જાળવવા 
માટે દરેક પોલીસ કમ્ષચારીઓ તતપર રિે છે અિે લોકોિી સેવા કરી રહા છે.
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