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IPL-2022ની �વજેતા ટીમ ગુજરાત ટાઇટ�ના ખેલાડીઅાેનું સ�ાન કરતા CM



• ‘ગ્ીન ગોલડ’ એિા િાંસના ઉછેર અને િાંસ-ઉદ્યોગની 
ઇકોવસ્ટમ ઊભી કરિાની દ્દશામાં ગુજરાતે પહેલ કરી છે.

• િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીએ િાસંન ેવૃક્ષ ગણિાના ૯૦ 
િષ્વ જૂના કા્ય્દાને ્દૂર કરીને આદ્દજાવતઓ માટે વિકાસના 
નિા દ્ાર ખોલ્યાં છે.

• ્દેશના અનેક રાજ્યોમાં ‘બામબુ ઇન્ડ્ટ્ી’ - િાંસ આધાદરત 
ઉદ્યોગોનો વિકાસ થઇ રહો છે.

• આદ્દજાવત વિ્તારોના કૌશલ્યિધ્વન કેન્દ્રો ‘‘િોકલ ફોર 
લોકલ’’નો ધ્યે્ય પાર પાડશે. 

• કૌશલ્યિધ્વન કેન્દ્ર િાંસની બનાિટ, ઉતપા્દનોને િૈવશ્વક 
કક્ષાએ ચમકાિિામાં મ્દ્દ કરશે.

• સૌના માટે વિકાસની તકો પૂરી પાડીને ગુજરાત વિકાસનું 
રોલ મોડેલ બન્્યું છે.

• આદ્દજાવત સમ્ુદા્યના આવથ્વક ઉતથાન માટે ગજુરાત સરકાર 
સતત પ્ર્યત્નશીલ છે.

• રાજ્ય સરકારે આદ્દજાવત વિ્તારોમાં વશક્ષણની અદ્યતન 
સુવિધા આપી છે.
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ઊઘડતે પાને

જનસેવાની પ્રતિબદ્ધિાનો પ્રતિઘોષ...

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

વિકાસ એ શબ્દ નહીં, મહામંત્ર છે. વિકાસપથ પર ગુજરાતને અગ્ેસર બનાિિા માટે ભારતના લોકલાડીલા િડાપ્રધાન અને તતકાલીન 
મુખ્યમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ પ્રગવતના પા્યા નાખ્યાં હતાં. મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃતિ હેઠળની 'ટીમ ગુજરાત' તેને 
વનષ્ાપૂિ્વક આગળ િધારી રહી છે. વિકાસપથ પર ગુજરાતને સ્દા્ય અગ્ેસર રાખિા િડાપ્રધાનશ્ી લોકસહકારને પ્રાધાન્્ય આપતા આવ્યા છે, 
જેનો પડઘો તાજેતરમાં તેમના એક દ્દિસી્ય ગુજરાત પ્રિાસમાં જોિા મળ્યો. િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીની ઉપસ્થવતમાં ગાંધીનગરમાં 
્દેશનું પ્રથમ સહકાર મહાસંમેલન 'સહકારથી સમૃવધિ' ્યોજા્યું. િડાપ્રધાનશ્ીએ કલોલમાં વનવમ્વત વિશ્વનો પ્રથમ નેનો ્યુદર્યા (પ્રિાહી) પલાન્ટ 
્દેશને સમવપ્વત ક્યયો. આ પલાન્ટ પ્રવતદ્દન ૫૦૦ વમ.લી.ની ૧.૫૦ લાખ નેનો ્યુદર્યા (પ્રિાહી) બોટલોનું ઉતપા્દન કરશે. િડાપ્રધાનશ્ીએ 
રાજકોટ વજલ્ાના આટકોટમાં ૨૦૦ બેડની સુવિધા ધરાિતી શ્ી કે. ડી. પરિાડી્યા મલટી ્પેવશ્યાલીટી હોસ્પટલનું લોકાપ્વણ ક્યુું હતું. આ 
સાથે, તેમણે વમશન અમૃતમ હેઠળ રાજ્યના શહેરી વિ્તારોમાં આંતરમાળખાકી્ય સુવિધાઓમાં િધારો કરિા રૂ.૫૧૦૦ કરોડ ફાળવ્યા છે.

કેન્દ્રી્ય ગૃહ મંત્રી શ્ી અવમતભાઈ શાહે મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલની ઉપસ્થવતમાં અમ્દાિા્દમાં અ્દભૂત અદ્યતન ટેક્ોલોજી્યુક્ત 
્પોટ્વસ કોમપલેક્ષનું ખાતમુહૂત્વ ક્યુું. નદડ્યા્દથી રાજ્યના ૨૫ વજલ્ાઓમાં તૈ્યાર થ્યેલા પોલીસ વિભાગના મકાનોનું ઇ-લોકાપ્વણ અને ગોધરા 
ખાતે પંચમહાલ ડેરી અને વજલ્ા સહકારી બેંકના પાંચ પ્રકલપોનું લોકાપ્વણ અને ખાતમુહૂત્વ તેમણે ક્યુું હતું. ગુજરાતના ખૂણે-ખૂણેથી જનસેિાનો 
પ્રવતઘોષ કરતી રાજ્ય સરકારની વિકાસ્યાત્રાની પ્રતીવત જન-જનને થઇ રહી છે. બનાસકાંઠાના ઘરવિહોણા વિચરતી જાવત સમુ્દા્યના ૧૮૫ 
પદરિારોને કાંકરેજનાં કાકરના િા્દીપુરા ખાતે મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે મકાનની ચાિી અપ્વણ કરી ગૃહ પ્રિેશ કરાિતાં, હિે તેમને 
કા્યમી સરનામું પ્રાપ્ત થ્યું છે. 

આદ્દજાવતઓના વહતન ેગજુરાત સરકારે હંમશેા અગ્તા આપી છે. રાજ્યના નાના-સીમાંત આદ્દજાવત ખેડતૂોન ેઆતમવનભ્વર બનાિિા તથા 
કૃવષ આિકમા ંિધારો કરિા રાજ્ય સરકાર પ્રવતબધિ છે. મખુ્યમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેરાજ્યના ૧૪ આદ્દજાવત વજલ્ાઓના ૧ લાખ ર૩ 
હજાર આદ્દજાવત ખડૂેતો માટે કૃવષ િવૈિધ્યકરણ ્યોજના ર૦રર-ર૩નો પ્રારંભ કરાવ્યો. જે  અતંગ્વત રૂ. ૩૦ કરોડથી િધનુી સહા્ય આપિામા ંઆિી 
છે. નોંધની્ય છે કે અત્યાર સધુી ૧૧ લાખ ૬૭ હજારથી િધ ુઆદ્દજાવત ખેડતૂોન ેકૃવષ કલ્યાણની આ ્યોજનાનો લાભ મળ્યો છે. રાજ્યના ૧૪ 
વજલ્ાના આદ્દજાવત બાધંિોન ેિાસં આધાદરત રોજગારી આપી આતમવનભ્વર બનાિિા રૂ. ર૦ કરોડથી િધ ુમલૂ્યના િાસં આપિામા ંઆિશે. 
પદરણામ ેઆદ્દજાવત બાધંિોનો આવથ્વક ઉતકષ્વ થશે અન ેરાજ્ય તમેજ ્ેદશની વિકાસ્યાત્રામાં વસહંફાળો આપિા તેઓ સક્ષમ બનશ.ે

સુચારુ િહીિટની દ્દશામાં ગુજરાત સરકાર એક પછી એક અનેકવિધ પગલાં લઇ રહી છે. ગુડ ગિન્વન્સને આતમસાત કરતા ગુજરાતે 
્િાગત ઓનલાઇન કા્ય્વક્રમને દ્રઢીભૂત ક્યયો છે. તતકાલીન ્દીઘ્વદ્રષ્ા મુખ્યમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીનું વિચારબીજ આજે િટવૃક્ષ બની ગ્યું છે. 
તાજેતરમાં ્યોજા્યેલા ્િાગત ઓનલાઇન કા્ય્વક્રમમાં મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપસ્થવતમાં રર૦૬ ફદર્યા્દનું વનિારણ કરિામાં 
આવ્યું હતું. ર૦૦૩થી શરૂ થ્યેલા ‘્િાગત’માં અત્યાર સુધીમાં પ.ર૬ લાખ રજૂઆતોનું સુખ્દ વનિારણ એટલે કે ૯૯.૮૯ ટકા વસવધિ હાંસલ 
કરિામાં આિી છે. ગુજરાતની મવહલાઓ ્ િવનભ્વરતા િડે ્દેશના વિકાસમાં અભૂતપૂિ્વ પ્ર્દાન આપી રહી છે. િડો્દરામાં ૧૪૧૬ આંગણિાડી-
તેડાગર બહેનોને વન્યુવક્તપત્રો એના્યત કરિામાં આવ્યાં હતા.

આ િષષે ગ્ીષમ ઋતુએ સૌને પ્યા્વિરણ જાળિણીનું મહત્િ સમજાિી ્દીધું છે. ઉનાળામાં પક્ષીઓને ચણ અને જળનો પ્રબંધ કરિાના 
અવભ્યાન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્ીની સંિે્દનાનો સુપેરે પદરચ્ય કરાિે છે. પ્ર્તુત અંકમાં ગુજરાતના વિકાસની ઝલક ઉપરાંત અન્્ય વિકાસલક્ષી 
માવહતી િાચકોને ઉપ્યોગી થઇ રહેશે એિી મને શ્ધિા છે.

જ્ય જ્ય ગરિી ગુજરાત...
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ગજુરાત ગાૌરવ

ભારિને ર૦૭૦ સુધીમાં 
નેટ તિરો ઇતમશનસ બનાવવાની દિશામાં ગુજરાિનું આગેકિમ

િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીએ ર૦૭૦ સુધીમાં ભારતને નેટ 
વઝરો ઇવમશન્સ શૂન્્ય ઉતસજ્વન સધુી પહોચાડિા ્દશા્વિેલી પ્રવતબધિતામાં 
ગુજરાતે એક પહેલ રૂપ ક્દમ ભ્યુું છે. મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલની પ્રરેણા્દા્યી ઉપસ્થવતમા ંગજુરાત સરકાર અન ેએનર્જી પોવલસી 
ઇન્્ટીટ્ૂયટ ્યવુનિવસ્વટી ઓફ વશકાગો તેમજ સાઉથ એવશ્યાની જ-ેપાલ 
િચ્ે આ અંગેના MOU ગાંધીનગરમાં સંપન્ન થ્યા હતા. ઊજા્વ મંત્રી 
શ્ી કનુભાઇ ્દેસાઇ પણ આ િેળાએ સહભાગી થ્યા હતા. 

આ MOUના પદરણામે કાબ્વન માકકેટના આ્યોજન અંગે વિચાર 
કરનારૂૂં ્દેશભરમાં પ્રથમ રાજ્ય ગુજરાત બનશે. િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મો્દીએ નિેમબર-ર૦ર૧ ગલાસગોમાં ્યોજા્યેલી ્યુ.એન. 
કલા્યમેટ ચેન્જ કોન્ફરન્સ કોપ-ર૬ માં ભારતને ર૦૭૦ સુધીમાં નેટ 
વઝરો ઇવમશન્સ તરફ લઇ જિાની પ્રવતબધિતા ્દશા્વિી હતી.

આ સં્દભ્વમાં ભારતે ર૦૩૦ સુધીમાં પ૦૦ ગીગાિોટ નોન-ફોવસલ 
ફ્યુઅલ ઇલેકટ્ીવસટી કેપેવસટી સુધી પહોચિા પાંચ લક્યાંકો વનધા્વરીત 
કરેલા છે. કાબ્વન ઇવમશન્સ અં્દાજે ૧ વબલી્યન ટન સુધી ઘટાડિા માટે 
નવિનીકરણ ઊજા્વ દરન્્યુએબલ એનર્જી પ૦ ટકા ફાળો એનર્જી વમકસમાં 
આપે છે. ગુજરાત ્દેશમાં સૌથી િધુ િા્યબ્રન્ટ ઇકોનોમી તરીકે ગ્ીન 
હાઉસ ગસે ઉતસજ્વનમાં મોટો ફાળો આપનારૂૂં રાજ્ય છે. એટલુ ંજ નવહ, 
પ્યા્વિરણ જાળિણી સાથે વિકાસની વૃવધિને પ્રોતસાહક નીવતઓથી 
ગુજરાત પ્યા્વિરણ રક્ષા અને ઔદ્યોવગક વિકાસ બે્ય મહતિપૂણ્વ 
બાબતોને પદરપૂણ્વ કરે છે. 

ગુજરાત સરકારે હિે CO2 માકકેટ શરૂ કરિા માટે પહેલરૂપ એિા 
આ MOU ક્યા્વ છે. તેના પદરણામે, અત્યાધુવનક અને સમ્યાનુકુલ 
ગલોબલ કલા્યમટે પોવલસીમા ંગજુરાતન ેઆગિુ ં્ થાન મળતુ ંથશ ેઅને 
ગુજરાતમાં પ્યા્વિરણ જાળિણી સાથે ઉદ્યોગોનો વિકાસ થશે. 

માનિ જીિનને ્િા્્થ્યપ્ર્દ અને શુધિ િાતાિરણ મળતું થશે. 
ગુજરાતમાં નિા રોકાણો પણ િધુ પ્રમાણમાં આિશે અને રાષ્ટ્ર માટે 
CO2 માકકેટ ક્ષેત્રે ગુજરાત એક આગિું ઉ્દાહરણ બનશે. અત્રે વન્દદેશ 
કરિો જરૂરી છે કે, ગુજરાતે સુરતમાં પાદટ્વકલ મેટર માટે વિશ્વની પ્રથમ 
ઉતસજ્વન ટ્ેડીંગ ્યોજના આ અંતગ્વતની એક પહેલ છે. 

આ પ્રોજેકટ એક મોટા પા્યલોટ પ્રોજેકટ તરીકે ર૦૧૯માં સુરત 
ખાત ેિન, પ્યા્વિરણ અન ેજલિા્ય ુપદરિત્વન વિભાગ, સને્ટ્લ પોલ્યશુન 
કૂંટ્ોલ બોડ્વ અને ગુજરાત પોલ્યુશન કૂંટ્ોલ બોડ્વ દ્ારા સં્યુકત પણે શરૂ 
કરિામાં આવ્યો છે. સુરતની અં્દાજે ૩પ૦ જેટલી હાઇલી પોલ્યુટેડ 
ઇન્ડ્ટ્ીઝ આ પ્રોજકેટનો લાભ લઇ રહી છે અન ેઉદ્યોગોના ઉતસજ્વનમાં 
ર૪ ટકા જેટલો ઘટાડો થતાં હિાનું શુવધિકરણ થ્યું છે. આ સફળતાને 
પગલે હિે ગુજરાત પોલ્યુશન કૂંટ્ોલ બોડ્વ અમ્દાિા્દ, િાપી, િડો્દરા 
અને ભરૂચમાં પણ પ્રોજેકટ વિ્તરણ કરી રહ્ં છે. 

ગુજરાતે CO2 માકકેટ સેટ અપ કરીને િડાપ્રધાનશ્ીની ભારતને નેટ 
વઝરો ઇવમશન્સ નેશન બનાિિાની પ્રવતબધિતમાં પણ મોડેલ ્ટેટ 
બનિાની નેમ સાથે MOU થ્યા છે. આ MOU પર ગુજરાત સરકાર 
તરફથી ઉદ્યોગ વિભાગના અવધક મુખ્ય સવચિ શ્ી ડૉ. રાજીિકુમાર 
ગુપ્તા, કલા્યમેટ ચેન્જના અગ્ સવચિ શ્ી હૈ્દર અને ઊજા્વ અગ્ સવચિ 
શ્ીમતી મમતા િમા્વ એ હ્તાક્ષર ક્યા્વ હતા. 

્યુવનિવસ્વટી ઓફ વશકાગો િતી એસોવસ્યેટ ડા્યરેકટર શ્ી આલી્યા 
ખાન અને જ-ેપાલ િતી એસકઝક્યટુીિ દડરેકટર શ્ી શોવભની મખૂરજીએ 
હ્તાક્ષર ક્યા્વ હતા. આ અિસરે મુખ્યમંત્રીશ્ીના મુખ્ય અગ્ સવચિ 
શ્ી કૈલાસનાથન, ઉદ્યોગ કવમશનર શ્ી રાહુલ ગુપ્તા, ઊદ્યોગ, ઊજા્વ 
અને કલા્યમેટ ચેન્જ વિભાગના િદરષ્ અવધકારીઓ િગેર ે  
જોડા્યા હતા. •

કાર્બન માકકેટના આયાેજન અંગે વવચાર કરનારં દેશભરમાં પ્રથમ રાજ્ય ગજુરાત રનશે
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• ‘આેપ્ટકલ ફાઈરર’ અને ‘માેરાઈલ ટાવર’ પ્રસ્ાવપત કરવા 
ઇન્સાેલેશન પરવાનગી આપતા રાજ્યના તમામ વહીવટી 
વવભાગાેની અેક સંકલલત પાૉલલસી.

• ટેલલકાેમ ઇન્ફ્ા્સટ્ર કચર પાૉલલસી થકી હવે Single 
Window Clearance પેટન્બથી 
અંડરગ્ાઉન્ડ ટેલલગ્ાફ 
ઇન્ફ્ા્સટ્ર કચર અને 
આેવરગ્ાઉન્ડ ટેલલગ્ાફ 
ઇન્ફ્ા્સટ્ર કચર માટે 
ઇન્સાેલેશન પરવાનગી મળશ ે.

ટેતિકોમ ઇનફ્ાસ્ટ્રકચર પોતિસી-૨૦૨૨
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીના 

દડવજટલ ઇસન્ડ્યા વમશનને સાકાર કરિાની 
દ્દશામાં રાજ્ય સરકારના વિજ્ાન અને 
પ્રોદ્યોવગકી વિભાગ દ્ારા િધુ એક પહેલરૂપ 
નક્કર પગલુ ભરિામાં આવ્યુ છે. ‘ઓસપટકલ 
ફાઈબર’ અને ‘મોબાઈલ ટાિર’ પ્ર્થાવપત 
કરિા માટ ે તેના ઇન્્ટોલેશન માટ ેની 
પરિાનગી આપતા રાજ્યના તમામ િહીિટી 
વિભાગોની એક સંકવલત પોવલસી “ટેવલકોમ 
ઇન્ફ્ા્ટ્કચર પોવલસી-૨૦૨૨” જાહેર 
કરિામાં આિી છે. આ ટેવલકોમ ઇન્ફ્ા્ટ્કચર 
પોવલસી થકી હિે અંડરગ્ાઉન્ડ ટવેલગ્ાફ 
ઇન્ફ્ા્ટ્ક્ચર અને ઓિરગ્ાઉન્ડ ટવેલગ્ાફ 
ઇન્ફ્ા્ટ્ક્ચર માટે Single Window 
Clearance પટેન્વથી ઇન્્ટોલશેન પરિાનગી 
મળતી થશે. 

પ્યા્વપ્ત બેન્ડવિથ સાથે એક મજબૂત 
માવહતી અને સંચાર ટેકનોલોજી ઈન્ફ્ા્ટ્ક્ચર 
બનાિિા રાજ્યમાં અત્યાધવુનક ટેક્ોલોજીનો 
ઉપ્યોગ કરીન ેઓસપટકલ ફાઈબર નટેિક્ક અને 
ટેવલકોમ ટાિર ્ થાવપત કરિાની જરૂદર્યાતોને 
ધ્યાન ેલતેાં ભારત સરકાર દ્ારા િષ્વ-૨૦૧૬માં 
“ Right of Way (ROW) POLICY ” 
જાહેર કરિામાં આિી હતી. જે અનુસંધાને 
ગુજરાતમાં આ નિી ROW (રો) પૉવલસી 
તૈ્યાર કરાઇ છે.

ગુજરાતમાં અલગ િહીિટી વિભાગો દ્ારા 
તેમના કા્ય્વકે્ષત્ર હેઠળના વિ્તારમાં અંડર 

ગ્ાઉન્ડ ઈન્ફ્ા્ટ્ક્ચર (ઓસપટકલ ફાઈબર) 
અને ઓિર ગ્ાઉન્ડ ઈન્ફ્ા્ટ્ક્ચર (મોબાઈલ 
ટાિર) પ્ર્થાવપત કરિા વિવભન્ન નીવતઓ 
અમલી હતી. પર ંતુ  સમગ્ રાજ્યમાં 
અંડરગ્ાઉન્ડ ઈન્ફ્ા્ટ્ક્ચર (ઓસપટકલ 
ફાઈબર) અને ઓિરગ્ાઉન્ડ ઈન્ફ્ા્ટ્ક્ચર 
(મોબાઈલ ટાિર) પ્ર્થાવપત કરિા કોઇ 
સંકવલત- સમાન નીવત ન હતી. મખુ્યમતં્રી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ અન ેવિજ્ાન અન ેપ્રૌદ્યોવગકી 
વિભાગ મંત્રી શ્ી વજતેન્દ્રભાઇ િાઘાણીના 
માગ્વ્દશ્વનમાં વિજ્ાન અને પ્રૌદ્યોવગકી 
વિભાગએ સંબંવધત વિભાગો સાથે પરામશ્વ 
કરી અંડરગ્ાઉન્ડ ટેવલગ્ાફ ઇન્ફ્ા્ટ્ક્ચર 
(UTl) માટે અને ઓિરગ્ાઉન્ડ ટેવલગ્ાફ 
ઇન્ફ્ા્ટ્ક્ચર (OTl) માટેના ઇન્્ટોલેશનની 
પરિાનગી આપિાની ભારત સરકારની 
નીવતને અનુરૂપ Single Window 
Clearance પેટન ્વ  મુજબ ટ ેવલકોમ 
ઇન્ફ્ા્ટ્કચર પોવલસી-૨૦૨૨ ની 
જાહેરાત કરાઇ છે.

કોઈ પણ રાજ્યની આવથ્વક 
સમૃસધધનો આધાર મહ્દ અંશે તેના 
રોડ-ર્તા અને િાહન-વ્યિહારની 
સુગમતા તેમજ સરકારની 
ઔધ્યોવગક નીવતઓ ઉપર 
હો્ય છે. એિી જ રીતે આજના 
આધુ વનક ્યુગમ ાં  ડ ીજીટલ 
વ્યિહારની ઝડપ પણ ખુબ 

અગત્યની છે તે માટે રાજ્યમાં અંડરગ્ાઉન્ડ 
ટ ેવલગ્ાફ ઇન્ફ્ા્ટ્ક્ચર (UTl) અને 
ઓિરગ્ાઉન્ડ ટેવલગ્ાફ ઇન્ફ્ા્ટ્ક્ચર (OTl) 
્થાિિા માટેની બાબતે સુગમતા તેમજ 
ઓનલાઇન મંજૂરી જેિી બાબતોને ધ્યાને લઈ 
ભારત સરકારની ૨૦૧૬ની વનતીને આધારે 
રાજ્યની આિી નીવત ઘડિા તૈ્યાર કરિામાં 
આિી છે. આ નિી “રો” નીવત મુજબ હિે 
ટેવલગ્ાફ ઇન્ફ્ા્ટ્ક્ચર ્ થાિિા માટેની તમામ 
પ્રવક્ર્યા સંપૂણ્વપણે ઓનલાઇન થઇ જશે. તેની 
મજૂંરી માટે ૬૦ દ્દિસની સમ્યમ્યા્વ્દા વન્યત 
કરાઇ છે અન ેતનેી કા્ય્વિાહીમાં હિ ેએકસતૂ્રતા 
આિશે. 

રાજ્ય સરકારની નિી ROW (રો) 
પોવલસીના અમલીકરણથી ઇન્ટરનેટ થકી 
ઇ-ટ્ાન્ઝેકશનમાં સુગમતા તથા બેન્ડિીથમાં 
થનાર વૃસધધને પદરણામે રાજ્ય વિશ્વકક્ષાની 
હરોળમાં આિશે. રાજ્યમાં તમામ િહીિટી 
વિભાગોની એક જ સકંવલત પોવલસી બનિાથી 
લાભાથથીઓને એક જ ઓનલાઇન પલેટફોમ્વ 

પર કા્ય્વિાહી કરિી શક્ય બનશે. 
મંજૂરી માટે વન્યત સમ્ય મ્યા્વ્દા 
હોિાથી િહીિટમાં પાર્દવશ્વતા તેમજ 

ઝડપ આિશે. એટલુ જ નવહ, આ પોવલસીને 
લીધે ઇન્ટરનેશનલ અને ડોમે્ટીક આઇ.
ટી.કે્ષત્રનું રાજ્યમાં રોકાણ િધિાથી 
રોજગારી િધશે. જેનો ફા્ય્દો રાજ્યના 
જીડીપીને થશે. •
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મારા ંવપ્ર્ય ્ેદશિાસીઓ, નમ્કાર. આજ ેફરી એક િાર ‘મન કી 
બાત’ના ં માધ્યમથી આપ સૌ મારાં કરોડો પદરિારજનોને મળિાનો 
અિસર મળ્યો છે. ‘મન કી બાત’ મા ંઆપ સૌનુ ં્િાગત છે. થોડાકં 
દ્દિસ પહેલા ં્ેદશ ેએક એિી વસધિી હાસંલ કરી છે, જ ેઆપણન ેસૌને 
પ્રરેણા આપ ેછે. ભારતના ંસામ્થ્ય્વ પ્રત્ય ેએક નિો વિશ્વાસ જગાડ ેછે. 
તમ ેલોકો વક્રકેટના ંમે્દાન પર ટીમ ઇસન્ડ્યાના ંકોઇ બેરસમેનની સને્ચ્યરુી 
સાંભળીન ેખશુ થતા ંહશો, પરંત ુભારત ેએક અન્્ય મ્ેદાનમા ંપણ સને્ચ્યરુી 
લગાડી છે અન ેત ેખબૂ વિશષે છે.

આ મવહનાની પાચંમી તારીખ ે્ેદશમા ં્ુયવનકોન્વની સખં્યા 100નાં 
આકંડા ંસધુી પહોંચી ગઈ છે, અન ેતમન ેતો ખબર જ છે કે, એક 
્ુયવનકોન્વ એટલ ેઓછામા ંઓછા સાડા સાત હજાર કરોડ રૂવપ્યાનુ ં્ ટાટ્વ 
અપ. આ તમામ ્ુયવનકોન્વનુ ંકુલ િલે્યએુશન 330 વબલી્યન ડોલર, 
એટલ ેકે 25 લાખ કરોડ રૂવપ્યાથી પણ િધ ુછે. વનવચિત રૂપ ેઆ ્દરેક 
ભારતી્ય માટે ગિ્વ લિેા જિેી િાત છે. તમન ેએ જાણીન ેપણ આચિ્ય્વ 
થશ ેકે, આપણાં કુલ ્ુયવનકોન્વમાથંી 44 - ફોટથીફોર ્યવુનકોન્વ તો ગ્યા 
િષષે જ ્થપા્યા હતા.ં એટલુ ંજ નહીં આ િષ્વના ં3-4 મવહનામા ંજ 
બીજા ંનિા ં14 ્યવુનકોન્વ બની ગ્યા છે. આનો અથ્વ એ થ્યો કે, ગલોબલ 
પને્ડવેમકના ંઆ સમ્યમા ંપણ આપણા ં્ટાટ્વ અપસ િલેથ અન ેિલે્ય ૂ
વક્રએટ કરતા રહા છે. ઇસન્ડ્યન ્યવુનકોન્સ્વનો એિરેજ એન્્યઅુલ ગ્ોથ 

રેટ ્યએુસએ, ્યકેુ અન ેઅન્્ય કેટલા્ંય ્ેદશો કરતા પણ િધ ુ છે. 
એનાવલ્રસનંુ તો એિંુ પણ કહેિુ ંછે કે આિનારાં િષયોમા ંઆ સખં્યામાં 
મોટો ઉછાળો જોિા મળશ.ે

એક સારી િાત એ પણ છે કે, આપણા ં્યવુનકોન્સ્વ ડાઇિસથીફા�ગ 
છે. જે ઇ-કોમસ્વ, દફન-ટેક, એડ-ટેક, બા્યો-ટેક જિેા ંકેટલાં્ય ક્ષતે્રોમાં 
કામ કરી રહા ંછે. એક અન્્ય િાત જને ેહુ ંિધ ુમહતિની માનુ ંછુ ંત ેએ 
કે ્ ટાટ્વ-અપસની ્દવુન્યા ન્્ય ૂઇસન્ડ્યાના ંસ્પરીટને દરફલેકટ કરી રહી છે. 
આજ,ે ભારતનુ ં્ ટાટ્વ-અપ ઇકોવસ્ટમ માત્ર મોટા ંશહેરો સધુી જ સીવમત 
નથી, નાના-ંનાના ંશહેરો અન ેક્બાઓમાથંી પણ ઉદ્યોગ સાહવસકો 
સામ ેઆિી રહા ંછે. આનાથંી સમજી શકા્ય છે કે ભારતમા ંજનેી પાસે 
ઇનોિદેટિ આઇદડ્યા છે ત ેિલેથ વક્રએટ કરી શકે છે.

વમત્રો, ્ેદશની આ સફળતાની પાછળ ્ેદશની ્યિુા શવક્ત, ્ેદશનું 
ટેલને્ટ અન ેસરકાર, બધા ંમળીન ેપ્ર્યત્નો કરી રહા ંછે, ્દરેકનુ ં્યોગ્દાન 
છે, પરંત ુઆમા ંઅન્્ય એક મહતિપણૂ્વ બાબત પણ છે અન ેત ેએ કે 
્ટાટ્વ-અપ િલડ્વમા ંરાઇટ મોવનટદરંગ એટલ ેકે સાચુ ંમાગ્વ્દશ્વન, એક 
સારો મને્ટોર ્ટાટ્વ-અપન ેનિીં ઊચંાઇઓ સધુી લઇ જઇ શકે છે. તે 
ફાઉન્ડસ્વન ેરાઇટ દડવસઝન માટે ્દરેક રીતે ગાઇડ કરી શકે છે. મન,ે એ 
િાતનો ગિ્વ છે કે ભારતમા ંઆિા ંઘણા ંમને્ટોર છે જમેણ ે્ટાટ્વ-અપ ને 
આગળ િધારિાં માટે પોતાન ેસમવપ્વત કરી ્દીધા છે. શ્ીધર િમેબજૂીને 

સંવાિ

િોકિાડીિા વડાપ્રધાન શ્ી નરેનરિભાઈ મોિીનો 
રેદડ્ોના મા્્મથી જનિા સાથે સંવાિ

મે 2022

ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kE {kuËeyu Ëuþðk‚eyku ‚kÚku ‚tðkË MÚkkÃkðk þY fhu÷ku ‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ rËLk«ríkrËLk ðÄw 
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‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ îkhk rðrðÄ rð»kÞku Ãkh íku{Lkk Ëe½oárüÃkqqýo rð[khku hsq fhu Au. ŒksuŒh{kt «‚krhŒ ÚkÞu÷k 
íku{Lkk ðõíkÔÞLke Í÷f «MŒwŒ Au. 

સવંાદ

૧ જૂિ, ૨૦૨૨8 økwshkík



તાજતેરમા ંજ પદ્મ સમમાન મળ્યુ.ં તે ્િ્ય ંસફળ ઉદ્યોગ સાહવસક છે, 
પરંત ુહિ ેતમેણ ેબીજા ંઉદ્યોગ સાહવસકોને ગ્મૂ કરિાનુ ંબીડંુ ઝડપ્યુ ંછે. 
શ્ીધરજી એ પોતાનુ ંકામ ગ્ામીણ વિ્તારમાથંી શરૂ ક્યુું છે.

 તઓે ગ્ામીણ ્યિુાનો ને ગામમાં જ રહીને તે ક્ષતે્રમા ંકૂંઇક નિું 
કરિા માટે પ્રોતસાવહત કરે છે. આપણાં ત્યા ંમ્દન પડાકી જેિા ંલોકો પણ 
છે જમેણે રુરલ એન્ટરવપ્રન્્યોસ્વન ેપે્રરણા આપિા માટે 2014મા ંિન-વબ્રજ 
નામનુ ં પલટેફોમ્વ બનાવ્યુ ં હતુ.ં આજ,ે િન-વબ્રજ ્દવક્ષણ અને પિૂથી-
ભારતના ં75થી પણ િધ ુવજલ્ામા ંકા્ય્વરત છે. તેનાથી જોડા્યલે 9000 
થી પણ િધ ુરુરલ એન્ટરવપ્રન્્યોસ્વ ગામડાનંા ંગ્ાહકોને પોતાની સિેાઓ 
ઉપલબધ કરાિ ેછે. મીરા શનેો્યજી પણ એિી જ એક વમસાલ છે તઓે 
રુરલ, ટ્ા્યબલ અન ેદડસબેલડ ્યથુ માટે માકકેટ લીંફૂડ સ્કલસ ટે્ઇવનંગનાં 
કે્ષત્રમાં ઉલ્ખેની્ય કામ કરી રહા ંછે. અહીં્યા મેં તો થોડાકં જ નામનો 
ઉલ્ખે ક્યયો છે પરંત ુઆજ ેઆપણી િચ્ ેમેન્ટોસ્વ ની ઊણપ નથી. 
આપણા ંમાટે ખબૂ ખશુીની િાત છે કે ્ ટાટ્વ-અપ માટે આજ ે્ેદશમા ંએક 
સપંણૂ્વ સપોટ્વ વસ્ટમ ત્ૈયાર થઇ રહી છે. મન ેવિશ્વાસ 
છે કે આિનારા ંસમ્યમા ંઆપણને ભારતના ં્ ટાટ્વ-
અપ િલડ્વમા ંપ્રગવતની નિી ઊડાન જોિા ંમળશ.ે

સાથીઓ થોડાકં દ્દિસો પહેલા ંમન ેએક એિી 
ઇન્ટરેસ્ટંગ અને અટ્ેસકટિ િ્તુ મળી, જેમાં 
્ેદશિાસીઓની વક્રએટીવિટી અન ેતમેની આદટ્વસ્ટક 
ટેલને્ટનો રંગ ભરેલો છે. એક ભટે છે, જ ેતવમલનાડનુાં 
થજંાિરુના ંએક સલેફ હેલપ ગ્પેૃ મન ેમોકલી છે. આ 
ભટેમા ંભારતી્યતાની સગુધં છે અને માતૃ-શવક્તનાં 
આવશિા્વ્દ તમેજ મારા ંપર તમેના ંસે્નહની ઝાખંી 
પણ જોિા ંમળે છે. આ એક ્પેવશ્યલ થંજાિુર ડૉલ છે, જને ેજીઆઇ 
ટેગ પણ મળેલ છે. હુ ંથજંાિરુ સેલફ-હેલપ ગ્પૃ ન ેવિશષે ધન્્યિા્દ પાઠિું 
છુ,ં કે જમેણ ેમન ે્ થાવનક સં્ કૃવતમા ંઆ ભટે મોકલી છે. જોકે, સાથીઓ 
આ થજંાિરુ ડૉલ જટેલી સુ્ંદર હો્ય છે, એટલી જ સુ્ંદરતાથી ત ેમવહલા 
સશવક્તકરણની નિી ગાથા પણ લખી રહી છે.

સાથીઓ, આપણા ં ્ેદશમાં ઘણી બધી ભાષાઓ, વલવપઓ અને 
બોવલઓનો સમૃધિ ખજાનો છે. અલગ-અલગ કે્ષત્રોમા ંઅલગ-અલગ 
પહેરિશે, ખાનપાન અન ેસં્ કૃવતએ આપણી ઓળખ છે. આ ડા્યિવસ્વટી, 
આ વિવિધતા, એક રાષ્ટ્રના ંરૂપમા,ં આપણને િધુ સશક્ત બનાિ ેછે 
અન ેએકજથૂ રાખ ેછે. અન ેલગતુ ંજ એક ખૂબ જ પે્રરક ઉ્દાહરણ – એક 
બેટી કલપનાનુ ંછે, જનેે હુ ંઆપ સૌ સાથે િહ�ચિા ંમાગંુ છુ.ં તનંુે નામ 
કલપના છે પરંત ુતમેનો પ્ર્યત્ન ‘એક ભારત શે્ષ્ ભારત’ની સાચી 
ભાિનાથી ભરપરૂ છે. તાજતેરમા ંજ કલપનાએ કણા્વટકમા ંપોતાની 10 
મા ંધોરણની પરીક્ષા પાસ કરી છે, પરંતુ તેની સફળતાની ખાસ િાત એ 
છે કે કલપનાન ેથોડાકં સમ્ય પહેલા ંસુધી કન્નડ ભાષા પણ આિડતી 
નહોતી. તમેણ ેત્રણ મવહનામા ંમાત્ર કન્નડ ભાષા જ ન શીખી, તમેાં 92 
નંબર લાિીન ેપણ બતાવ્યા.ં તમને એ જાણીન ેઆચિ્ય્વ થતંુ હશ ેપણ 

આ સાચી િાત છે. તનેા વિશનેી બીજી કેટલી્ય િાતો એિી છે કે જે 
તમન ેઆચિ્ય્વમા ંપણ મકૂી ્ેદશ ેઅન ેપ્રરેણા પણ આપશ.ે કલપના, મળેૂ 
ઉત્તરાખડંના ંજોશીમઠની રહેિાસી છે.

આિી જ રીત,ે આપણા ં્ેદશમા ંએિા ંકેટલા્ય લોકો છે જ ે્ેદશની 
ભાષાગત વિવિધતાન ેમજબતૂ કરિાનુ ંકામ કરી રહા ંછે. આિા ંજ એક 
વમત્ર છે પવચિમ બગંાળના ંપરુુવલ્યાના ંશ્ીપવત ટડૂજૂી. ટડૂજૂી, પરુુવલ્યાનાં 
વસધિો-કાનો-વબરસા ્યવુનિવસ્વટીમા ંસથંાલી ભાષાના ંપ્રોફેસર છે. તમેણ,ે 
સથંાલી સમાજ માટે તમેની પોતીકી ‘ઓલ વચકી’ વલવપમા,ં ્ેદશનાં 
બધંારણની પ્રત ત્ૈયાર કરી છે. શ્ીપવત ટડૂજૂી કહે છે કે, આપણુ ંબધંારણ 
આપણા ં્ેદશમા ં્દરેક નાગદરકન ેતનેા અવધકાર અન ેકત્વવ્યનો બોધ કરાિે 
છે. એટલા ંમાટે, ્દરેક નાગદરકે તનેાથી પદરવચત હોિુ ંજરૂરી છે. એટલા 
માટે, તમેણ ેસથંાલી સમાજ માટે તમેની જ વલવપમા ંબધંારણની કોપી 
ત્ૈયાર કરીન ેભટે ્િરૂપ ેઆપી છે. હુ,ં શ્ીપવતજીનાં આ વિચાર અને 
તમેના ંપ્ર્યત્નોન ેવબર્દાિુ ંછુ.ં આ ‘એક ભારત શ્ષે્ ભારત’ ની ભાિનાનું 

જીિંત ઉ્દાહરણ છે. આ ભાિનાને આગળ 
િધારનારા ંઆિા ંઘણા ંબધા ંપ્ર્યત્નોના ંવિષ્યમાં 
તમન ે‘એક ભારત શ્ષે્ ભારત’ની િબેસાઇટ પર 
પણ જાણકારી મળશ.ે અહંી તમને ખાનપાન, કળા, 
સં્ કૃવત, પ્ય્વટનની સાથ ેઆિા ં કેટલા્ંય વિષ્યોને 
લગતી પ્રવૃવતઓ વિશનેી જાણકારી મળશ.ે

મારા વપ્ર્ય ્ેદશિાસીઓ, અત્યારે આપણા ં્ેદશમાં 
ઉત્તરાખડંમા ં‘ચાર-ધામ’ની પવિત્ર ્યાત્રા ચાલી રહી 
છે. ‘ચાર-ધામ’ અન ેખાસ કરીન ે કે્દારનાથમાં 
્દરરોજ હ�રોની સખં્યામાં શ્ધિાળઓુ પહોંચી 

રહા છે. લોકો પોતાની ચારધામ ્યાત્રાના સખુ્દ અનભુિો શરે કરી રહા 
છે. પરંતુ મેં એ પણ જો્ંુય છે કે, શ્ધિાળઓુ કે્દારનાથમા ંકેટલાક ્યાત્રીઓ 
દ્ારા ફેલાિાતી ગ્ંદકીના ંકારણ ેખબૂ ્દઃુખી પણ છે. કેટલા્ય લોકોએ આ 
વિશે સોવશ્યલ વમદડ્યા પર પણ લખ્યુ ંછે. આપણ ેપવિત્ર ્યાત્રામા ંજઇએ 
અન ેત્યા ંગ્ંદગીનો ખડકલો થા્ય એ ્યોગ્ય નથી. પરંત ુસાથીઓ, આ 
ફદર્યા્દો િચ્ ેકેટલી્ય સુ્ંદર તસિીરો પણ જોિા ંમળી રહી છે. જ્યાં 
શ્ધિા છે, ત્યા ંસજ્વન અન ેસકારાતમકતા પણ છે. કેટલા્ય શ્ધિાળુ ંએિાં 
પણ છે કે જ ેબાબા કે્દારના ંધામમા ં્દશ્વન-પજૂનની સાથોસાથ ્ િચછતાની 
સાધના પણ કરી રહા ંછે.

અત્યારે આપણા ં્ેદશમા ં‘ચારધામ ્યાત્રા’ ની સાથ ેઆગામી સમ્યમાં 
‘અમરનાથ ્યાત્રા’, ‘પઢંરપરુ ્યાત્રા’ અન ે‘જગન્નાથ ્યાત્રા’ જિેી કેટલીએ 
્યાત્રાઓ થશ.ે શ્ાિણ મવહનામા ંતો ક્દાચ ્દરેક ગામમાં કોઇક ન ેકોઇક 
મળેો લાગતો હો્ય છે. સાથીઓ, આપણ ેજ્યા ંપણ જઇએ, આ તીથ્વ 
ક્ષતે્રોની ગદરમા જળિા્ય, શધુિતા, સાફ-સફાઇ, એક પવિત્ર િાતાિરણ 
સચિા્ય ત ેઆપણ ેક્યારે્ય ન ભૂલીએ. તેન ેહમશેા જાળિી રાખીએ 
અન ેતથેી જરૂરી છે કે આપણ ેહમશેા ્ િચછતાના ંસકંલપન ે્યા્દ રાખીએ. 

 મારા ંિહાલા ં્ેદશિાસીઓ, આગામી મહીનાની 21 જનૂ ેઆપણે 

“અલગ-અલગ ક્તે્ાેમાં અલગ-
અલગ પહેરવેશ, ખાનપાન અને 
સં�ૃવતઅે આપણી આેળખ છે. 
આ ડાયવજ �સ� ટી, આ વવવવધતા, 

અેક રા�ટ્ર નાં રપમાં, આપણને વધુ 
સશતિ રનાવે છે.

”

સવંાદ
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“21 જૂને આપણે આઠમાે 
‘આંતરરા�ટ્ર �ય યાેગ વદવસ’ 

ઊજવવાનાં છ�અે. આ વખતે 
યાેગ વદવસની થીમ - યાેગા ફાેર 

હ્યુમનેીટી  છે.

’’

સવંાદ

આઠમો ‘આતંરરાષ્ટ્રી્ય ્યોગ દ્દિસ’ ઊજિિાના ંછીએ. આ િખત ે્યોગ 
દ્દિસની થીમ – ્યોગા ફોર હ્મેનીટી – છે. હંુ આપ સૌને ‘્યોગ દ્દિસ’ 
ખબૂ જ ઉતસાહ સાથ ેઊજિિાનો આગ્હ કરીશ. હા,ં કોરોનાન ેલગતી 
સાિચતેીઓનુ ં પાલન પણ કરજો. આમ તો, હિે સમગ્ ્દવુન્યામાં 
કોરોનાન ેલઇન ેપદરસ્થવત પહેલા ંકરતાં િધ ુસારી થઇ હો્ય તિેુ ંલાગે 
છે. િધુન ેિધ ુિસેકસનશેન કિરેજના ંકારણ ેહિે લોકો પહેલા ંકરતા ંિધુ 
બહાર વનકળી રહા ંછે. અન ેતેથી સમગ્ ્દવુન્યામા ં‘્યોગ દ્દિસ’ ને 
લઇન ેઘણી તૈ્યારીઓ થઈ રહેલી જોિા ંમળી રહી છે. સાથીઓ, આપણાં 
્ેદશમા ંઆ િખત ે‘અમૃત મહોતસિ’ ને ધ્યાનમા ંરાખીને ્ેદશના ં75 
પ્રમખુ ્થળો પર પણ ‘અતંરરાષ્ટ્રી્ય ્યોગ દ્દિસ’ નંુ આ્યોજન થશે.

 સાથીઓ, થોડા ંદ્દિસ પહેલાં હુ ંજાપાન ગ્યો હતો. મારા ંકેટલાં્ય 
કા્ય્વક્રમો િચ્ ેમન ેકેટલાકં શાન્દાર લોકોન ેમળિાનો અિસર મળ્યો. 
હંુ ‘મન કી બાત’ મા ંતમારી સાથે તમેના ંવિશ ેિાત કરિા માગુ ંછંુ. તે 
લોકો છે તો જાપાનના,ં પરંત ુભારત માટે તેમને ગજબની લાગણી અને 
પ્રમે છે. તમેાનંા એક છે વહરોવશ કોઇકેજી, જ ેએક પ્રખ્યાત આટ્વ દડરેકટર 
છે. તમન ેએ જાણીન ેખશુી થશ ે કે તમેણે 
મહાભારત પ્રોજકેટન ે દડરેકટ ક્યયો છે. આ 
પ્રોજેકટની શરૂઆત કમબોદડ્યામા ંથઇ હતી અને 
પાછલા ંનિ િષયોથી તે વનરંતર ચાલ ેછે. વહરોવશ 
કોઇકેજી ્દરેક કા્ય્વ ખબૂ જ નોખી રીત ેકરે છે. 
તઓે ્દર િષષે એવશ્યાનાં કોઇ એક ્ેદશની ્યાત્રા 
કરે છે અને ત્યાંનાં લોકલ આદટ્વ્ટ અને 
મ્ુયવજશી્યનની સાથ ે મહાભારતના ં કેટલાકં 
અશંોન ેપ્રોડસુ કરે છે.

આ વસિા્ય, હંુ જાપાનમા ંઅન્્ય જ ેબે લોકોન ેમળ્યો ત ેછે – આતસુવશ 
માતસુઓજી અને કેન્જી ્યોશીજી. આ બંને ટેમ પ્રોડકશન કૂંપની સાથે 
જોડા્યેલા છે. આ કૂંપનીનો સંબંધ રામા્યણની તે જાપાની એવનમેશન 
દફલમ સાથે છે જે 1993 માં દરલીઝ થઇ હતી. આ પ્રોજેકટ જાપાનનાં 
ખબૂ પ્રખ્યાત દફલમ દડરેકટર ્યગુો સાકોજી સાથ ેજોડા્યલેો હતો. લગભગ 
40 િષ્વ પહેલાં, 1983 માં, તેમને પહેલી િાર રામા્યણ વિશે જાણિા 
મળ્યું હતું. ‘રામા્યણ’ તેમનાં હ્ર્દ્યને ્પશથી ગ્યી, ત્યાર બા્દ તેમણે 
તનેાં પર ઊંડાણપૂિ્વક દરસચ્વ શરૂ ક્યુું. આટલંુ જ નહીં પણ તમેણ ેજાપાની 
ભાષામાં રામા્યણનાં 10 િઝ્વન િાંચી નાખ્યા. આપણાથી હજારો 
દકલોમીટર ્દૂર જાપાનમાં રહેતા લોકો, જે ન તો આપણી ભાષા જાણે 
છે, ન તો આપણી પરંપરાઓ વિશે એટલું જાણે છે, તેમ છતાં તેમનું 
આપણી સં્ કૃવત માટેનુ ંસમપ્વણ, શ્ધિા, આ્દર ખબૂ પ્રશંસની્ય છે. – ક્યો 
વહન્્દુ્તાની આ િાત માટે ગિ્વ નહીં કરે ?

મારા િહાલા ં્ેદશિાસીઓ, ્િ થી ઉપર ઊઠીને સમાજની સિેાનો 
મતં્ર, સલેફ ફોર સોસા્યટીનો મતં્ર, આપણાં સં્ કારોનો ભાગ છે. આપણાં 
્ેદશમા ંઅગવણત લોકોએ આ મંત્રન ેપોતાના જીિનનો ધ્ય્ેય બનાિલે 
છે. મન ેઆધં્પ્ર્ેદશમા,ં મકા્વપરુમમા ંરહેતા ંએક સાથી, રામ ભપૂાલ રેડ્ડીજી 

વિશ ેજાણકારી મળી. તમ ેજાણીન ેઅચબંામા ંમકૂાશો કે રામભપૂાલ 
રેડ્ડીજીએ દરટા્યરમને્ટ પછી મળેલી પોતાની સપંણૂ્વ કમાણીન ેદ્દકરીઓના 
અભ્યાસ માટે ્દાન કરી ્દીધી છે. તમેણ ેલગભગ 100 જટેલી ્દીકરીઓ 
માટે ‘સકુન્્યા સમૃવધિ ્યોજના’ અંતગ્વત ખાતા ખોલાવ્યા અન ેતમેાં 
પોતાના ં25 લાખથી પણ િધ ુરૂવપ્યા જમા કરાિી ્દીધા.

આિી જ સિેાનુ ંઅન્્ય એક ઉ્દાહરણ ઉત્તરપ્ર્ેદશના આગરાનાં 
કચૌરા ગામનુ ંછે. ઘણા ંિષયોથી આ ગામમા ંમીઠા પાણીની તગંી હતી. 
આ ્દરવમ્યાન, ગામના ંએક ખડેતૂ કુૂંિરવસહંન ેગામથી 6-7 દકલોમીટર 
્દરૂ પોતાના ંખતેરમા ંમીઠુ ંપાણી મળી ગ્યુ.ં ત ેતમેના ંમાટે ખબૂ આન્ંદનો 
અિસર હતો. તમેણ ેવિચા્ુયું કે આ પાણીથી ગામના બાકીના ંતમામ 
લોકોની સિેા કરીએ તો કેિુ ંસારંુ. પરન્ત ુખતેરથી ગામ સધુી પાણી લઇ 
જિા માટે 30-32 લાખ રૂવપ્યા જોઇતા હતા. થોડાકં સમ્ય પછી 
કુૂંિરવસહંના નાના ભાઇ શ્યામવસંહ સનેામાથંી વનવૃત થઇન ેગામ આવ્યા. 
તમેન ેઆ િાત જાણિા મળી. તમેણ ેવનવૃવત સમ્ેય મળેલ પોતાની સપંણૂ્વ 
ધનરાવશ આ કામ માટે આપી ્દીધી અન ેખતેરથી ગામ સધુી પાઇપલાઇન 

પાથરીને ગામનાં લોકો સુધી મીઠું પાણી 
પહોંચાડુ.ં જો ઇચછાશવક્ત હો્ય, પોતાના 
કત્વવ્યો પ્રત્ેય ગભંીરતા હો્ય, તો એક વ્યવક્ત 
પણ કેિી રીત ેસમગ્ સમાજનુ ંભવિષ્ય બ્દલી 
શકે છે, આ પ્ર્યત્ન ત ેિાતની સૌથી મોટી 
પ્રરેણા છે.  આપણે કત્વવ્ય પથ પર ચાલીને જ 
સમાજન ેસશક્ત કરી શકીએ છીએ, ્ેદશને 
સશક્ત કરી શકીએ છીએ. આઝા્દીના ંઆ 
‘અમૃત મહોતસિ’ મા ંઆ જ આપણો સકંલપ 

હોિો જોઇએ અન ેઆ જ આપણી સાધના પણ હોિી જોઇએ અન ેજેનો 
એક જ માગ્વ છે – કત્વવ્ય, કત્વવ્ય અન ેકત્વવ્ય.

મારા ંિહાલાં ્ેદશિાસીઓ, ‘મન કી બાત’ મા ંઆપણ ેસમાજ સાથે 
જોડા્યલેા ંકેટલા્ંય મહતિપણૂ્વ વિષ્યો પર ચચા્વ કરી. તમ ેબધા, અલગ-
અલગ વિષ્યો સાથ ેજોડા્યલેા ંમહતિપણૂ્વ સચૂનો મન ેમોકલતા ંરહો છો, 
અન ેતનેા ંજ આધારે આપણી ચચા્વ આગળ િધ ેછે. ‘મન કી બાત’ નાં 
આગામી સં્ કરણ માટે પણ આપના સચૂનો મોકલિાનુ ંભલૂતા નહીં. 
હાલમા ંઆઝા્દીના ંઅમૃત મહોતસિ સાથ ેજોડા્ેયલ જ ેકા્ય્વક્રમ ચાલી 
રહા ંછે, જે આ્યોજનોમા ંતમ ેઉપસ્થત રહો છો, ત ેવિષ્ય સ્ંદભષે પણ 
મન ેજરૂર જણાિજો. Namo app અન ે MyGov પર હુ ંતમારા 
સચૂનોની રાહ જોઇશ. આિતી િખત ેઆપણ ેફરી એકિાર મળીશુ,ં  
ફરીથી ્ેદશિાસીઓ સાથ ેજોડા્યલે આિા ંજ વિષ્યો પર િાતો કરીશુ.ં 
તમ,ે તમારંુ ધ્યાન રાખજો અન ેતમારી આસપાસના તમામ જીિજતંઓુનો 
પણ ખ્યાલ રાખજો. ઉનાળાની આ ઋતમુા ં તમ ે પશ-ુપક્ષીઓ માટે 
્દાણા-ંપાણી આપિાનુ ંતમારુ ંમાનિી્ય ્દાવ્યતિ પણ વનભાિતા રહો – તે 
જરૂર ્યા્દ રાખજો, ત્યા ંસધુી ખબૂ ખબૂ ધન્્યિા્દ 

ખબૂ ખબૂ ધન્્યિા્દ. •
૧ જૂિ, ૨૦૨૨10 økwshkík



આટકોટમાં કે.ડી.પી. મલટીસ્પેશ્ાતિટી હોસસ્પટિનું િોકાપ્પણ કરિાં વડાપ્રધાન
આ્ુષ્માન ભારિ ્ોજનાથી આરોગ્ ક્ેત્ે કાંતિ

આપણે ત્યાં એક કહેિત છે પ્રથમ સુખ તે જાતે ન્યા્વ. એટલે કે 
માનિીએ પોતાના ્િા્્થ્યની સંભાળ જાતે રાખિી જોઈએ. તેમ છતાં 
ભારત જિેા ્ેદશની સિા અબજની િસતીના ્ િા્્થ્યની સભંાળ રાખિી 
એક કઠીન કા્ય્વ છે. તેમ છતાં છેલ્ાં આઠ િષ્વમાં થ્ેયલા કા્યયોનુ ંપદરણામ 
છે કે આપણ ેકોરોના મહામારીનો મક્કમતાથી મકુાબલો કરિામા ંસફળ 
રહા.ં તિેી જ રીતે, ગજુરાતમા ંછેલ્ા ંબ ે્દા્યકામા ં્ િા્્થ્ય ક્ષતે્ર ેઆિલેા 
આમૂલ પદરિત્વનના પદરણામે માતા-બાળ મૃત્યુ ્દરમાં ઘટાડો થ્યો છે, 
તેમજ મેદડકલ તથા નસસીંગની બેઠકોમાં િધારો થ્યો છે. આ સાથે, ્દરેક 
વજલ્ામાં મેદડકલ કોલેજો ્થાપિાની દ્દશામાં કા્ય્વ શરૂ થઈ ગ્યા છે. 
ગુજરાતે નાગદરકોનાં ્ િા્્થ્યને કેન્દ્રમાં રાખીને જન-જનના ્ િા્્થ્યની 
સતત વચંતા કરી છે. રાજકોટમાં એઈમસની ્થાપના બા્દ આરોગ્યક્ષેત્રે 
સૌરાષ્ટ્રને બીજી ભેટ મળી. આ ભેટ એટલે રાજકોટ વજલ્ાના આટકોટ 
ખાતે ૨૦૦ બેડની સુવિધા ધરાિતી શ્ી ક.ે ડી. પરિાડી્યા મલટી 
્પેવશ્યાવલટી હોસ્પટલ. તાજતેરમા ંિડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીના 
હ્તે આ હોસ્પટલને જનસમવપ્વત કરિામાં આિી.  

આટકોટ ખાતે ઉપસ્થત જનમે્દનીને સંબોવધત કરતાં િડાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીએ જણાવ્યુ ંહતુ ંકે, સરકારના પ્ર્યાસો સાથ ેજનતાના 
પ્ર્યાસો જોડાિાથી સેિા કરિાની શવક્ત િધી જા્ય છે. કે.ડી.પી. મલટી 
્પેવશ્યાવલટી હોસ્પટલ તેનું એક ઉત્તમ ઉ્દાહરણ છે. િત્વમાન સરકારે 
ગરીબોની સેિા કરી તેમનું સશવક્તકરણ કરિાની આગિી પદરપાટી 
પ્ર્થાવપત કરી છે. હોસ્પટલો ખાલી રહે એિા ્ િા્્થ્યપ્ર્દ િાતાિરણનું 
વનમા્વણ કરિાનું સરકારનું લક્ય છે. ગરીબની સેિા, સુશાસન અને 
ગરીબ કલ્યાણના કામને પ્રાથવમકતા આ સરકારે આપી છે. સૌનો સાથ, 
સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ, સૌનો પ્ર્યાસ આ મંત્ર પર ચાલી ્દેશના 
વિકાસને નિી ગવત આપી છે. 

િડાપ્રધાનશ્ીએ િધમુા ંઉમ્ેયુું હતુ ંકે, સમગ્ અમદેરકા તથા ્યરુોપના 
્દેશોની કુલ િસતી કરતા િધુ નાગરીકો આ્યુષ્યમાન ્યોજના અંતગ્વત 
વનઃશલુક સારિાર મળેિતા થ્યા છે. ભારતની સદુ્રઢ આરોગ્ય વ્યિ્થાનો 
આ બોલતો પુરાિો છે. 

કેન્દ્ર સરકારના સશુાસનના આઠ િષ્વ પણૂ્વ થિા સ્ંદભષે િડાપ્રધાનશ્ીએ 
કહ્ં હતું કે, ગુજરાતની ધરતીએ લોકકલ્યાણના કામ કરિાની નીવત-
રીવત શીખિાડી છે. મહાતમા ગાંધીજી અન ેસર્દાર િલ્ભભાઈ પટેલની 
પવિત્ર ધરતીના આ સં્કાર છે, જેને પદરણામે તમારે કે ્દેશના કોઈ 
નાગદરકને નીંચુ જોિુ પડે તેિું એક પણ કામ આ આઠ િષ્વમાં ભૂલથી 
પણ ક્યુું નથી. 

ગજુરાતમા ંઆરોગ્યની સ્થવત અગં ેમાવહતી આપતા ંજણાવ્યુ ંહતું 
કે, િષ્વ ૨૦૦૧મા ંરાજ્યભરમા ંમેદડકલની કુલ ૧૧૦૦ સીટ હતી. જે 
િધીને િષ્વ ૨૦૨૨મા ં૮૦૦૦ થઈ છે. રાજ્યભરમા ંસરકારી અન ેખાનગી 
મળીન ેકુલ ૩૦ મદેડકલ કોલજેો કા્ય્વરત છે તથા રાજ્યના પ્રત્યકે વજલ્ામાં 
એક મેદડકલ કોલેજ ્થાપિાની રાજ્ય સરકારની નેમ છ,ે  એમ 
િડાપ્રધાનશ્ીએ આ પ્રસગં ેસવુનવચિત ક્યુું હતુ.ં

િડાપ્રધાનશ્ીએ સગૌરિ જણાવ્યુ ંહતુ ં કે, સમગ્ વિશ્વમા ંઊંચામાં 
ઊચંી પ્રવતમા તરીકે “્ટેચ્ય ુઓફ ્યવુનટી” ્થાન પામ્યુ ંછે. જે સમગ્ 
રાજ્ય માટે ગૌરિની િાત છે. આિડુ ંમોટુ ંકામ આટલી ઝડપથી પણૂ્વ 
કરીને ગજુરાત ેપોતાની તાકાત ્થાવપત કરી છે.

િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ ગજુરાતની ઔદ્યોવગક પ્રગવતની 
ઝાખંી કરાિતા જણાવ્ંુય હતંુ કે, સમગ્ ગજુરાતમા ંવિકસલેા મધ્યમ- સૂકમ 
– લધુ ઉદ્યોગો જ ગુજરાતની સાચી તાકાત અને આગિી ઓળખ છે. 
િડો્દરાથી િાપી સુધીના અગાઉના ઔદ્યોવગક વિકાસની સાપેક્ષે સમગ્ 
રાજ્યમાં ઔદ્યોવગક વિકાસ િધુ પ્રસ્યયો છે. તેમજ આંતરમાળખાદક્ય 
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સુવિધા થકી ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે રાજ્ય સરકાર પણ પૂરતી 
પ્ર્યત્નશીલ છે એમ તેમણે ઉમે્યુું હતું. મોરબીનો સેવનટરી ઉદ્યોગ,  
જામનગરનો બ્રાસ પાટ્વસ ઉદ્યોગ તથા રાજકોટનો ઓઇલ એન્જીન 
ઉદ્યોગ વિશ્વ ્તરે નામના મેળિી ચૂક્યા છે. ત્દુપરાંત નિી ફામા્વ 
કૂંપનીઓ ગુજરાતમાં તેમના એકમો ્થાપી રહી છે જેનાથી ગુજરાત 
તમામ ક્ષેત્રે તેજ ગવતથી આગળ િધી રહ્ં છે.

િડાપ્રધાનશ્ીએ નિા અમલી બનાિા્યેલા વન્યમની જાણ કરતાં 
કહ્ં હતું કે, હિેથી માતૃભાષામાં વશક્ષણ મેળિેલો વિદ્યાથથી પણ ઉચ્ 
વશક્ષણ મળેિી શકશે જનેાથી સમગ્ રાજ્યમા ંઉચ્ વશક્ષણનો ્દર િધશ.ે 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દી જણાવ્યું કે, સરકારે ્દેશના ગરીબ, 
મધ્યમ િગ્વના લોકોન ેકપરી સ્થવતનો સામનો ન કરિો પડ ેતેની ્દરકાર 
કરી છે. િત્વમાન સરકાર ્દરેક નાગદરકને ્યોજનાનો 100 ટકા લાભ 
મળે તેનું અવભ્યાન ચલાિી રહી છે. છેિાડાના માનિી સુધી ્યોજના 
પહોચાડિાનું લક્ય હો્ય ત્યારે ભે્દભાિ, ભ્રષ્ાચાર કે પદરિારિા્દને 
કોઈ ્થાન રહેતુ નથી. સમગ્ રાજ્યમા ંબનાિા્યલેા વસકસ લને ધોરી 
માગયોથી ગજુરાતના બ્ંદરોની તાકાત િધી છે. ઘોઘા-્દહેજ રો-રો ફેરી 
સવિ્વસ આજ ેમવૂત્વમંત થઇ છે જનેાથી સરુત-સૌરાષ્ટ્ર િચ્નેુ ં૩૦૦ થી 
િધ ુ દક.મી.નુ ંઅતંર ગણતરીની વમનીટોમા ંજ 
કાપી શકા્ય છે. 

મખુ્યમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલે જન-જનની 
સરકારના પ્રણેતા િડાપ્રધાનશ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મો્દીન ેસફળતાપિૂ્વક આઠ િષ્વ પણૂ્વ કરિા બ્દલ 
અવભનં્દન પાઠિતા જણાવ્યુ ંહતંુ  કે, રાજકોટના 
આટકોટમાં આનં્દનો અિસર છે. કે. ડી. 
પરિાદડ્યા હોસ્પટલ ગરીબ અને મધ્યમિગથી્ય 
પદરિારોને ઘર આંગણે આરોગ્યની અદ્યતન 
સુવિધાઓ આપિા જઇ રહી છે. સુશાસનના 
વસધધાતંોન ેઅનસુરીન ેગજુરાત સરકારે બહમુખુી 

વિકાસની કેડી કૂંડારી છે. 
પહ ેલ ા  આર ો ગ્યન ી 
સુવિધાઓ માટે ્દૂર-્દૂર 
જિ ુપડતુ ંહતુ.ં પરંત ુહિે 
અંતદર્યાળ વિ્તારોમાં 
આરોગ્યની સુવિધાઓ 
પ્રાપ્ત થિા લાગી છે. 

મુ ખ ્ય મં ત્ર ી શ્ ી એ 
પી.એમ.જે .એ િા્ય. 
્યોજનાનો ઉલ્ેખ કરી 
જણાવ્યું હતું કે, ગંભીર 
બીમારીઓ આિતા 
ગરીબ અને  મધ્યમ 

િગથી્ય પદરિારોની િષયોની બચત હોસ્પટલના ખચ્વમાં િપરાઇ જતી 
હો્ય છે. ત્યારે આ ્યોજનાએ ગરીબ અને મધ્યમ િગથી્ય પરીિારોને 
આરોગ્યનું સુરક્ષા કિચ પૂરૂ પાડું છે. PMJAY ્યોજનાનો આશરે બે 
કરોડ પચ્ીસ લાખ લોકો લાભ લઇ રહા છે. આ ઉપરાંત, તેમણે 
જણાવ્યું કે,  આપણા ્દીકરા-્દીકરીઓને મેદડકલ અભ્યાસ માટે બહાર 
જિુ ંન પડ ેત ેમાટે એમ.બી.બી.એસ.ની ૧૭૦૦ અન ેપી.જી.ની ૨૦૦૦ 
સીટ વનવચિત કરાઇ છે. ગજુરાત સરકાર દ્ારા ભવિષ્યમાં નિી ૮ મડેીકલ 
સં્થાઓનું વનમા્વણ કરિામાં આિશે. 

િડાપ્રધાનશ્ીના હ્ત ેલોકાવપ્વત થ્યલેી શ્ી કે.ડી.પરિાદડ્યા મલટી 
્પેવશ્યાવલટી હોસ્પટલમા ં ગા્યનકે, સજ્વરી, ઓથયોપદેડક, પીદડ્યાક, 
મડેીસીન, રેદડ્યોલોજી, પથેોલોજી, ડને્ટલ અન ેફીઝી્યોથરેાપી વિભાગમાં 
વનષણાત ડોકટરોની ફુલટાઈમ સિેા ઉપલબધ હશ.ે જ્યારે નફે્ોલોજી, 
કાદડ્વ્યોલોજી, ન્્યરુોલોજી, ન્્યરુો સજ્વરી, રૂમટેોલોજી, ્યરુોલોજી, ગે્ ટ્ો સજ્વરી, 
ગે્ ટ્ોલોજી, ઓન્કોલોજી, વક્રટીકલ કેર િગેરે જિેા વિભાગોમા ં સપુર 
્પશેી્યાલી્ટ ડૉકટરોની િીઝીટીંગ ડૉકટર તરીકે સિેાઓ ઉપલબધ હશ.ે 
મોટા રોગોના વન્દાન અન ેસારિાર માટે હિે મોટા શહેરમા ંજિાની જરૂર 
નહીં પડ,ે ઘરઆગંણ ેજ િાજબી ્દરે આરોગ્યવિષ્યક તમામ સિેાઓ મળી 

શકશ ેજનેાથી લોકોનો સમ્ય અન ેપસૈા બનંનેી 
બચત થશ.ે 

આ પ્રસંગે સાંસ્દ શ્ી સી.આર.પાટીલ, 
કેન્દ્રી્ય મતં્રી સિ્વ શ્ી મનસખુભાઇ માંડિી્યા 
તથા પુરૂષોત્તમભાઇ રૂપાલા, મહેન્દ્રભાઇ 
મુંજપરા રાજ્યના મંત્રીમંડળના સ્દ્્યો, 
સાંસ્દો, ધારાસભ્યો, પૂિ્વ મુખ્યમંત્રી શ્ી 
વિજ્યભાઇ રૂપાણી, કણા્વટકના પિૂ્વ રાજ્યપાલ 
શ્ી િજભુાઇ િાળા, મખુ્ય સવચિ શ્ી પકંજકુમાર 
તથા વિવિધ સપં્ર્દા્યોના સતંો-મહંતો િગરેે 
મહાનભુાિો ઉપસ્થત રહા હતા. •

n સરકારે ગરીરાેની સેવા કરી તેમનંુ 
સશક્તિકરણ કરવાની આગવી 
પવરપાટી પ્રસ્ાવપત કરી છે

n રાપુ  -  સરદારની  ભૂ લમ અેવા 
ગુજરાતની ધરતીઅે લાેકકલ્ાણના 
કામ કરવાની નીવત-રીવત શીખવી છે. 

n MSME જ ગજુરાતની સાચી તાકાત 
અને આગવી આેળખ છે

n હાેક્્પટલ ખાલી રહે અેવું સવાસ્પ્રદ 
વાતાવરણ સજ્બવું છે
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ગાંધીનગરના આંગણે સહકારી ક્ેત્નું પ્રથમ મહાસંમેિન
સહકારી પ્રવૃતતિથી ગ્ામીણ ક્ેત્ બન્ું વધુ વેગવાન

 વિના સહકાર, નહીં ઉધિારના મંત્ર સાથે રાજ્યની સહકારી સં્થાઓ 
કા્ય્વ કરી રહી છે. સહકારી ધોરણ ેચાલતી ખાડં મીલો હો્ય કે ્દધુ મડંળી 
કે પછી સહકારી બેંકો હો્ય આ તમામ ક્ષતે્ર ેગજુરાત અિલ્ છે. ગજુરાતના 
પનોતાપતુ્ર અને તતકાવલન મુખ્યમતં્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ સહકાર 
ક્ષતે્રને ેઆપલેા પ્રોતસાહનના કારણે રાજ્યના ખડેતૂો સમૃધિ બન્્યા છે. 
સહકારી ક્ષતે્રનેા આિા મહતિન ેધ્યાન ેલઈન ેિડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મો્દીના નતેૃતિની કેન્દ્ર સરકારે સહકારન ેઅલગ મંત્રલા્યનો ્દરજ્ો 
આપ્યો છે. તાજતેરમા ંિડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીની અધ્યક્ષતામાં 
ગાધંીનગરના મહાતમા મંદ્દરમા ંભારતના સહકારી ક્ષતે્રના સૌ પ્રથમ 
એિા સહકારી મહાસમંલેન- “સહકારથી સમૃવધિ”નુ ંઆ્યોજન કરા્ય ુહત.ુ 

“સહકારથી સમૃવધિ” મહાસંમેલનમાં ઉપસ્થત સહકારી કે્ષત્રના 
આગેિાનો અને િચ્યુ્વઅલ માધ્યમથી જોડા્યેલા ભારતભરના દકસાનોને 
સબંોધન કરતા ંિડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દી જણાવ્ુય હતુ કે, સહકારી 
ક્ષેત્ર આતમવનભ્વર ભારતની ઊજા્વ છે. આતમવનભ્વર ભારતના વનમા્વણમાં 
ગ્ામીણ ક્ષેત્રનું આતમવનભ્વર હોિું આિશ્યક છે. ભારતના ગામડાઓને 
મોડેલ કો-ઓપરેટીિ વિલેજ બનાિિાની દ્દશામાં આપણે આગળ િધી 
રહા છીએ, ગુજરાતના છ ગામોમાં સંપૂણ્વ કો-ઓપરેટીિ વ્યિ્થા 
અમલી કરીને આ ગામોને મોડલ કો-ઓપરેટીિ વિલેજ બનાિાશે. 

ભારત સરકાર ્દેશના દકસાનોના વહતમાં જે પણ કરિા ્યોગ્ય છે 
તે તમામ પ્ર્યત્નો કરશે. ્દેશના દકસાનની તાકાત િધારિા આપણી 
સરકાર પ્ર્યત્નશીલ છે. આ િષષે ભારતના દકસાનોને કેન્દ્ર સરકાર બે 
લાખ કરોડથી પણ િધ ુરાહત આપશ.ે િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ 

કહ્ં કે, આઝા્દી પહેલાં ્દેશભરમાં અસહકારની ચળિળ ચલાિિામાં 
આિી હતી. જ્યારે આજે સહકારની ચળિળનો સમ્ય છે. અસહકારથી 
સહકાર સધુીની આ ્યાત્રા જ સમૃવધિના દ્ાર ખોલશ.ે ‘સૌનો સાથ, સૌનો 
વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌનો પ્ર્યાસ’નો મંત્ર સહકારની અં્દર જ 
સમા્યેલો છે. આ મંત્રને સાકાર કરીને ગુજરાતની સહકારી મંડળીઓ 
આજે અન્્ય રાજ્યો માટે પ્રેરણારૂપ બની રહી છે.

 આ પ્રસગં ેિડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ ગાધંીનગરના કલોલ 
ખાતે ઇફકોના નેનો પ્રિાહી ્યુદર્યા પલાન્ટનું િચ્યુ્વઅલી લોકાપ્વણ ક્યુું 
હતું. આ અિસરે વિશેષ આનં્દની અનુભૂવત અવભવ્યક્ત કરતાં તેમણે 
કહ્ ંહતુ ંકે, અગાઉ ભારતનો ખડૂેત ્યદુર્યા લિેા જતો એ દૃશ્યની કલપના 
કરીએ તો પણ પરેશાની થા્ય છે. આજે ્યુદર્યાની એક બોરીની તાકાત 
એક નેનો પ્રિાહી ્યુદર્યાની બોટલમાં સમાઈ ગઈ છે. અડધો લીટર 
બોટલ દકસાનની ્યુદર્યાની એક બોરી જેટલી જરૂદર્યાત પૂરી કરે છે. 
આના પદરણામે ખચ્વ ઓછો થઈ જશે, નાના ખેડૂતો માટે આ સંશોધન 
ખૂબ જ આશીિા્વ્દરૂપ સાવબત થશે. અત્યારે કલોલના ઇફકોના આ 
પલાન્ટની ક્ષમતા ્દોઢ લાખ બોટલના ઉતપા્દનની છે, જે ક્રમશઃ િધશે. 
તેમણે એમ પણ કહ્ં હતું કે, આિનારા દ્દિસોમાં ભારત ્દેશમાં આિા 
૮ પલાન્ટની ્થાપના કરાશે.

ભારત ્દેશ ્યુદર્યા માટે વિ્દેશો પર વનભ્વર રહો છે. આ સંશોધનથી 
્દેશનું ધન બચશે. એટલું જ નહીં, ્યુદર્યા ઉપરાંત ભવિષ્યમાં અન્્ય 
ખાતરોના પ્યા્વ્ય તરીકે પણ નેનો સંશોધનો થા્ય એ દ્દશામાં ભારતના 
કૃવષ િૈજ્ાવનકો કામ કરી રહા છે. ફદટ્વલાઇઝરના િપરાશમાં સમગ્ 
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્દુવન્યામાં ભારત બીજા ક્રમે છે જ્યારે ઉતપા્દનમાં  
ત્રીજા ક્રમે છે. 

ફદટ ્વલાઇઝરની જરૂદર્યાત સંતોષિા ભારતે 
્દા્યકાઓથી વિ્ેદશી આ્યાત પર વનભ્વર રહેિુ ંપડતંુ હતંુ. 
્યુદર્યાની જરૂદર્યાતનો એક ચતુથાુંશ વહ્સો આ્યાત 
કરિો પડે છે, જ્યારે પોટાશ અને ફો્ફેટ ૧૦૦ ટકા 
વિ્દેશથી આ્યાત કરિું પડે છે. કોરોનાના છેલ્ા બે િષ્વ 
્દરવમ્યાન આંતરરાષ્ટ્રી્ય માકકેટમા ંફદટ્વલાઇઝરની દકૂંમતો 
િધી. એટલુ ંઓછુ ંહો્ય તેમ ્યધુિની પદરસ્થવતમા ંઅત્યારે 
િૈવશ્વક બજારમાં ફદટ્વલાઇઝરની ઉપલસબધ ઓછી થઈ 
અને દકૂંમતો ખૂબ િધી. ફદટ્વલાઇઝરની આંતરરાષ્ટ્રી્ય 
સ્થવત અત્યંત વચંતાજનક છે, છતાં પણ દકસાનો પ્રત્યે 
અત્ંયત સિં્ેદનશીલ એિી ભારત સરકારે અનકે મસુીબતો 
િેઠીને પણ દકસાનોને કોઈ જ તકલીફોનો સામનો ન કરિો પડે તેિી 
પદરસ્થવત સર્જી છે. આપણે ્દેશમાં ફદટ્વલાઇઝરનું સંકટ આિિા ્દીધું.

િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ કહ્ ંન હોિાનુ ંજણાવ્ંુય હતુ ંકે, 
ભારત સરકાર ૫૦ દકલોની ફદટ્વલાઇઝરની એક બગે રૂ.૩૫૦૦મા ંઆ્યાત 
કરે છે. પરંત ુ્ેદશના દકસાનોન ેરૂ.૩૫૦૦ન ેબ્દલ ેફદટ્વલાઇઝરની ૫૦ 
દકલોની આ બગે માત્ર રૂ.૩૦૦મા ંસરકાર આપે છે. ્યદુર્યાની એક બગે 
પર દકસાનોન ેબ્દલ ેભારત સરકાર રૂ.૩૨૦૦થી િધ ુબોજ સહન કરે 
છે. તેમણ ેએમ પણ કહં્ હતંુ કે, ડીએપી ખાતરની ૫૦ દકલોની બગે પર 
કેન્દ્ર સરકાર રૂ.૨૫૦૦ ખચ્વ સહન કરે છે. ગત ૧૨ મવહનામાં ભારતના 
દકસાનોન ેબ્દલે ભારત સરકારે ફદટ્વલાઇઝરની દકૂંમતોનો પાંચ ગણો ભાર 
િહન ક્યયો છે. ભારતના દકસાનોન ેફદટ્વલાઇઝર માટે કેન્દ્ર સરકારે ગત 
િષષે રૂ. ૧ લાખ, ૬૦ હજાર કરોડની સબવસડી આપી છે. દકસાનોને 
મળનારી રાહત રૂ.૨ લાખ કરોડથી િધ ુથિાની સંભાિના છે.

આતમવનભ્વરતામાં ભારતની અનેક મુશકલેીઓનો ઉકેલ છ.ે 
આતમવનભ્વર ભારતના વનમા્વણ માટે સહકાર એ બહેતરીન મોડેલ છે. 
“સહકારથી સમૃવધિ” -સહકારી ક્ષેત્રના ભારતના આ મહાસંમેલનમાં 
ઉપસ્થત સહકારી ક્ષેત્રના દ્દગગજો અને સહકારી ક્ષેત્રને સફળ 
બનાિનાર સેનાનીઓ અન ેજનૂા સાથીઓન ેતેમણે અવભન્ંદન પાઠવ્યા 
હતા. તેમણે કહ્ં હતું કે, ગુજરાત એટલે પણ સૌભાગ્યશાળી રહ્ં છે કે, 
પરમ પૂજ્ય ગાંધીજી અને સર્દાર પટેલનું નેતૃતિ ગુજરાતને મળ્યું છે. 
પૂજ્ય બાપુએ સહકારથી ્િાિલંબનનો જે માગ્વ ્દેખા્યો હતો, સર્દાર 
િલ્ભભાઈ પટેલે તેને જ સાકાર કરિાનું કામ ક્યુું છે. 

િડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવ્યુ ં કે, આઝા્દીનો આ અમૃતકાળ લઘ ુઅને 
મધ્યમક્દના ઉદ્યોગોન,ે નાના ્દકુાન્દારોન ેિધ ુસક્ષમ બનાિિાનો કાળ 
બની રહેશે. નાના િપેારીઓન ેિચેાણની ઉમ્દા તકો મળે ત ેમાટે Open 
Network for Digital Commerce (ONDC)નું 
દડવજટલ પલટેફોમ્વ પરૂુ ં પાડિામાં આવ્યુ ં છે. પડકારો સામ ે સમાધાન 
શોધિામા ંજ સહકારની ખરી કસોટી છે, ત્યારે અમારી સરકારનો સમગ્ 

પ્ર્યાસ આપવત્તને અિસરમા ંપલટિાનો છે. આજે આિા અનકે પ્રકલપો 
થકી નિી વસવધિઓ હાસંલ કરિામા ંમ્દ્દ મળી છે.

કેસન્દ્ર્ય ગૃહ અન ેસહકાર મતં્રી શ્ી અવમતભાઈ શાહે ગજુરાતભરમાથંી 
સહકાર સમંલેનમા ંસહભાગી થ્યલેા સહકારી આગિેાનો ખેડતૂો ભાઈઓ-
બહેનોન ેઆિકારતા કહ્ ંકે ગજુરાત સહકારીતા ક્ષતે્રનુ ંસફળતાનુ ંમોડલે 
છે. કોઈ પણ ક્ષતે્રમા ં ગજુરાત ે સહકાદરતાના આતમાન ે બચાવ્યો છે. 
્ેદશભરમા ંબહ ુઓછા પ્રાતં છે કે જ્યા ંપકેસથી એપકેસ સુધી સહકાદરતા 
વસધિાતં અન ેપાર્દવશ્વતા પર ચાલતી હો્ય. તમેાનંુ ંઆપણુ ંગજુરાત એક 
છે જ ેબ્દલ સહકાદરતા કા્ય્વકતા્વઓન ેઅવભન્ંદન પાઠવ્યા હતા. આઝા્દીના 
સમ્યથી ્િાિલંબન–્િ્ેદશીના બ ેઆધાર ્તભં પર શ્ી સર્દાર પટેલ 
અન ેશ્ી મોરારજી ્ેદસાઈએ ગાંધીજીના નતેૃતિમાં શરૂઆત કરી હતી 
ત્યારબા્દ શ્ી વત્રભિુન્દાસ પટેલ અન ેશ્ી િકુૈૂંઠભાઇ મહેતા જિેા અનકે 
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કા્ય્વકતા્વઓએ સહકાદરતા કે્ષત્રન ેમજબતૂ કરિા પોતાનુ ંસમગ્ જીિન 
સમવપ્વત કરી ્દીધુ ંછે. આ જ કારણે તમેણ ેિાિલેુ ંસહકાદરતાનુ ંબીજ 
િટવૃક્ષ બની વિશ્વની સમક્ષ આજે ઉભુ ંછે. 

મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે જણાવ્યું કે, સહકારી ક્ષેત્ર ગ્ામ્ય 
અથ્વતંત્રનો ધબકાર છે, તો લોકશાહીનો આધાર પણ છે. ગુજરાતમાં 
આિેલી વિવિધ સહકારી સં્થાઓને પદરણામે ગુજરાતના ખેડૂતો, 
શ્વમકો,  ગરીબો, ્દવલતો અને મવહલાઓ આવથ્વક રીતે પગભર થ્યા 
છે- સમૃધિ થ્યા છે. સહકારી પ્રવૃવત્ત દ્ારા ગુજરાતે માઈક્રો અને મેક્રો 
એમ બંને ્ તરે આગિી કેડી કૂંડારી છે, તેમ તેમણે ઉમે્યુું હતું. િડાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દી તથા કેન્દ્રી્ય ગૃહ અને સહકાદરતા મંત્રી શ્ી 
અવમતભાઇ શાહના નેતૃતિમાં છેલ્ા આઠ િષ્વમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં 
સરકારની કા્ય્વપ્રણાલીમાં મોટું પદરિત્વન આવ્યું છે, તેમજ નિી પહેલ 
કરિામાં આિી છે. કેન્દ્ર સરકારમાં સહકાદરતા મંત્રલ્યની શરૂઆત તેનું 
એક આગિું ઉ્દાહરણ છે. ્દેશના ઇવતહાસમાં પહેલીિાર બ્દલાિ 
લાિિાિાળી સરકાર લોકોને મળી છે.  

આ પ્રસંગે સહકાર રાજ્ય મંત્રી શ્ી જગ્દીશભાઈ વિશ્વકમા્વ, 
કેસન્દ્ર્ય આરોગ્ય મંત્રી શ્ી મનસુખભાઇ માંડવિ્યા, સંસ્દ સભ્ય શ્ી 
સી.આર.પાટીલ, મંત્રી મંડળના સભ્યશ્ીઓ, ધારાસભ્યશ્ીઓ, વજલ્ા 
અને તાલુકા ્દૂધ સહકારી મંડળી, ૨૨૪ એ.પી.એમ.સી, ગ્ામ્ય ્ૂદધ 
ઉતપા્દક મંડળીઓના આગેિાનો અને પ્રવતવનવધઓ વિવિધ સહકારી 
ક્ષેત્રના આગેિાનો, રાજ્યના મુખ્ય સવચિ શ્ી પંકજ કુમાર, કેન્દ્ર-
રાજ્ય સરકારના િદરષ્ અવધકારીશ્ીઓ અને સહકાર ક્ષેત્ર સાથે 
સંકળા્યેલા ખેડૂતો ઉપસ્થત રહા હતા. ઈફકોના ચેરમેન શ્ી 
દ્દલીપભાઈ સાંઘાણી અને ભારતના આશર ે૬ કરોડથી િધુ ખેડૂતો 
િચ્યુ્વઅવલ જોડા્યા હતા. •

કિોિમાં તવવિનો પ્રથમ 
નેનો ્ુદર્ા તિતક્વડ ્પિાનટ

િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ ગાધંીનગર વજલ્ાના કલોલમાં 
વિશ્વના પ્રથમ નનેો ્યદુર્યા (પ્રિાહી) પલાન્ટનંુ મહાતમા મંદ્દર ખાતેથી 
કેન્દ્રી્ય સહકાર મતં્રી શ્ી અવમતભાઈ શાહ, મખુ્યમંત્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલ, કેન્દ્રી્ય રસા્યણ મતં્રી શ્ી ડૉ.મનસખુભાઈ માડંવિ્યા, રાજ્ય સહકાર 
મતં્રી શ્ી જગ્દીશભાઈ વિશ્વકમા્વની ઉપસ્થવતમા ંિચ્ુય્વઅલી ઉ્દઘાટન 
ક્યુ્વ હત.ુ આ પ્રસગં ેકલોલ ખાત ેઈફકોના ચરેમને શ્ી દ્દલીપભાઈ સધંાણી 
સવહત ઈફકોના ઉચ્ અવઘકારીઓ િચ્યુ્વ્યલી જોડા્યા હતા. િડાપ્રધાનશ્ીએ 
અ્ંદાજ ેરૂ.૧૭૫ કરોડ ખચષે ઈફકો વનવમ્વત નનેો ્ુયદર્યા (વલવક્ડ) પલાન્ટનું 
ઉદ્ઘાટન  ક્ુય્વ. નેનો ્યદુર્યાના ઉપ્યોગ દ્ારા પાકની ઉપજમા ંિધારાને 
ધ્યાનમા ંરાખીન ેઅલટ્ામોડ્વન નનેો ફદટ્વલાઇઝર પલાન્ટની ્થાપના થઇ 
છે. આ પલાન્ટ ્દરરોજ ૫૦૦ વમ.લી.ની ૧.૫૦ લાખ બોટલોનુ ંઉતપા્દન 
કરશ.ે આિનારા સમ્યમા ં ્ેદશભરમા ં િધ ુ૮ પલાન્ટ ્થાપિાની પણ 
્યોજના છે. જેનાથી વિ્ેદશથી આ્યાત ઘટશ ેઅન ેઆતમવનભ્વરતા િધશ.ે 
આ ઇનોિેશન માત્ર નનેો ્યદુર્યા સધુી સીવમત ન રહી અન્્ય ફદટ્વલાઇઝરનો 
પણ સમાિેશ થશ.ે ખડેતૂોની આિક બમણી કરિા અન ેપ્ર્ૂદષણ વન્યતં્રણના 
ઉદે્શ્યથી ્ થાવપત આ નનેો ્યદુર્યા પલાન્ટ ્ેદશના ખેડતૂો માટે ફા્ય્દાકારક 
નીિડશે. નનેો ્યદુર્યા ખેડતૂોનો ખચ્વ ઓછો અન ેફા્ય્દો િધ ુકરાિશ.ે 
એક બોટલ (૫૦૦ વમલી) નનેો ્ુયદર્યા ્દાણા્દાર ્યદુર્યાની એક બોરી 
બરાબર છે. જનેા પદરણામ ેકૃવષ ઉતપા્દન અન ેખડેતૂોની આિકમા ંિધારો 
થશ.ે એટલ ુ જ નહી પદરિહન અન ે સગં્હમા ં પણ દકફા્યતી અને 
સવુિધાજનક છે. આ નનેો ્યદુર્યા લીકિીડ પાણી, હિા અન ેમાટીના 
પ્ર્દષૂણમા ં ઘટાડો કરશ.ે ઉપરાતં સ્તુ ંઅન ેઅસરકારક, ઉતપા્દનની 
ગણુિત્તામા ંસધુારો કરશ ેઅને બધા માટે સરુવક્ષત પણ છે. 
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ગાંધીનગરમાં ્ોજા્ું રાજ્કક્ાનું ગરીબ કલ્ાણ સંમેિન 

સરકારનું મુખ્ય કા્ય્વ લોકકલ્યાણનું છે. 
નાગદરકોને સારામાં સારી સુવિધા, હકો, 
પાર્દવશ્વ રીતે મળી રહ ે તેિી વ્યિ્થા 
સરકારે કરિાની રહે છે. ગુજરાતના 
પોનાતાપુત્ર અને ્દેશના િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ આઝા્દીના 
અમૃત મહોતસિ અંતગ્વત ્દેશવ્યાપી ગરીબ કલ્યાણ સંમેલનમાં કેન્દ્ર 
સરકારની વિવિધ ગરીબ કલ્યાણલક્ષી ્યોજનાના લાભાથથીઓ સાથે 
વશમલાથી િચ્યુ્વઅલ માધ્યમ દ્ારા સંિા્દ ક્યયો હતો. મુખ્યમંત્રી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની અધ્યક્ષતામાં ગરીબ કલ્યાણ સંમેલનનો 
રાજ્યકક્ષાનો કા્ય્વક્રમ મહાતમા મંદ્દર ગાંધીનગરમાં ્યોજા્યો હતો. 

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ આ પ્રસંગે ્પષ્પણે જણાવ્યું કે, િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મો્દીના નેતૃતિની કેન્દ્ર સરકારે સેિા, સુશાસન, ગરીબ 
કલ્યાણ, નવિનતા અને દ્રઢવનચિ્ય એમ પાંચ મુખ્ય્થંભ પર સંકલપથી 
વસવધિની અવિરત ્યાત્રા ચાલુ રાખી છે. ગુજરાતને તો વિકાસની તેજ 
રફતારને િધુ ગવતએ આગળ લઇ જિામાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય એમ ડબલ 
એસન્જનની સરકારનો લાભ મળી રહો છે. ્યોજનાઓના સિ્વગ્ાહી 
અમલીકરણથી ગુજરાત વિકાસનું રોલ મોડેલ બન્્યુ છે.. 

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ કહ્ં કે, કેન્દ્રમાં િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીના 
નેતૃતિમાં સરકારના આઠ િષ્વ ્દરવમ્યાન મો્દી સરકારે ભારતને નિી 
દ્દશા આપી છે, વિકાસના નિા માગયો આપ્યા છે. આઠ િષ્વ પછી મો્દી 
સરકાર શ્ધિા, ઊજા્વ, આશા, અપેક્ષાનું પ્રતીક બની ગઈ છે. શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મો્દીની સરકારે ગરીબોને ટેકો આપ્યો છે, મવહલાઓમાં 
સુરક્ષા અને ્િાવભમાનની ભાિના જાગૃત કરી છે. ્યુિાનોમાં અપાર 

ઊજા્વનો સંચાર ક્યયો છ ે.  ખે ડૂતોમાં 
આતમવિશ્વાસ જગાડો છે અને સામાન્્ય 
નાગદરકોનો વિશ્વાસ અને અપેક્ષાઓ 
િધ ા ર ી  છ ે તે મ  મુ ખ ્યમં ત્ર ીશ્ ીએ 

િડાપ્રધાનશ્ીના િડપણની કેન્દ્ર સરકારના આઠ િષ્વની સફળતાઓ 
િણ્વિતા ઉમે્યુ્વ હતું. 

િડાપ્રધાનશ્ીની વિકાસની રાજનીવત ્ેદશ આખો અનભુિી રહો છે, 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીએ એકિીસમી સ્દીના ભારતના 
નિવનમા્વણ તરફ ઘણા મહતિપણૂ્વ પગલા ંલીધા છે. ગરીબોના ઉતથાન 
માટે પ્રવતબધિ સરકાર છે અન ે્ેદશન ેવિશ્વગરુુ બનાિિા માટે સકંલપબધિ 
છે. ગરીબોની ્દરેક નાની-મોટી સમ્્યાન ે્દરૂ કરિાના મતં્ર સાથ ેસરકારો 
કામ કરી રહી છે. ્િા્્થ્ય, ગસે કનકેશન, આિાસ, સન્માન વનવધ દ્ારા 
શ્ી મો્દીએ ગરીબોનુ ંજીિનધોરણ ઊચંુ ંલાિિાનો સફળ પ્ર્યાસ ક્યયો છે 
તેની પણ ભૂવમકા તેમણે આપી હતી. શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દી સરકારે નાનામાં 
નાના માણસોનુ ંધ્યાન રાખ્ંુય છે, ગરીબોની આશાન ેનિી પાખંો મળી 
છે. તેમનામા ંઆતમવિશ્વાસ જાગ્યો છે. મો્દીજી જિેા પ્રભાિશાળી નતેા 
જ આ કરી શકે એમ મખુ્યમંત્રીશ્ીએ ઉમે્યુ્વ હતુ.ં 

િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીએ ્યોજનાઓના સેચ્યુરેશનની 
નિતર પહેલ કરાિી અંત્યો્દ્યથી સિયો્દ્યને સાકાર ક્યયો છે અને 
સુશાસનની આગિી કેડી કૂંડારી તેઓ ગાંધીજી અને સર્દાર સાહેબના 
સપનાનુ ંભારત બનાિી રહા છે તિેો ્ પષ્ મત મખુ્યમતં્રીશ્ીએ ્દશા્વવ્યો 
હતો. મુખ્યમંત્રીશ્ીએ કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ ્યોજનાઓ હેઠળ 
લાભાથથીઓને મળેલા લાભની વિ્તૃત છણાિટ કરી હતી અને આ 
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વવકાસયાત્ા

PMએ મહેસાણાના િાભાથ� સાથે સંવાિ ક્યો
િડાપ્ધાિશ્ીએ ગુજરાત સહહત દેશભરિા 

લાભાથથી- િાગડરકપો સાથ ેસંિાદ કયયો હતપો. જે 
અંતગ્સત મહેસાણા શહેરમાં સપોમેશ્ર 
બંગલપોઝમાં રહતેા અિે સુરહભ મંડ્ 
ડેકપોર ેશિિપો વયિસાય કરતા લાભાથથી 
અરહિંદભાઇ એસ ્ર્ેલ સાથે િડાપ્ધાિ 
શ્ી િરેનદ્ભાઇ મપોદીએ 4 હમહિર્ સધુી સિંાદ 
કયયો હતપો. પ્ધાિમંત્રી મુદ્ા યપોજિા અનિયે 
અરહિદંભાઇએ રૂહ્યા 7 લાખ 20 હજારિી 
લપોિ મેળિી છે. આ લપોિથી તેઓિા 
વયિસાયમા ંિધારપો થયપો છે. તઓે ્ હેલા આઠ 
લપોકપોિ ેરપોજગારી આ્તા હતા. હાલમાં તઓે 

બાર લપોકપોિે રપોજગારી આ્ી રહા છે. 
િડાપ્ધાિશ્ીએ અરહિદંભાઇ સાથ ેસંિાદમાં 
અરહિંદભાઇિા વયિસાય બાબતે �ચ્છા કરી 
હતી. તેઓએ આ યપોજિાથી અરહિદંભાઈિા 
જીિિમાં  આિલે ્ ડરિત્સિ બાબત ે્ ણ �ચ્છા 
કરી હતી. અરહિંદભાઇએ મહેસાણા હજલ્ાિા 
િતિી અિ ેદેશિા િડાપ્ધાિ શ્ી િરેનદ્ભાઇ 
મપોદી સાથ ેિાતચીત મારે્ મળેલી તક અગંે 
આભાર વયક્ત કયયો હતપો. િડાપ્ધાિશ્ીએ 
અરહિંદભાઇિે તેમિી સાથે  કાય ્સરત 
કમ ્સચારીઓિે  સરકારશ્ીિી હિહિધ 
યપોજિાઓિી માહહતી અિે લાભ આ્િા 

અિરુપોધ કયયો હતપો. આ ઉ્રાતં િડાપ્ધાિ  
શ્ી િરેનદ્ભાઇ મપોદીએ ખેલ મહાકુ�ભમાં 
મહ ેસાણા હજલ્ાિી ભાહિિા ્ર્ ેલે 
ઓહલનમ્કમા ં રાષ્ટિ ે િામિા અ્ાિી તિેી 
્ણ િાત કરી હતી. અતે્ર ઉલે્ખિીય છેકે 
અરહિદંભાઇ ્ રે્લિે માત્ર આઠ જ ડદિસમાં 
પ્ધાિમતં્રી મદુ્ા યપોજિાિી લપોિ મળી હતી. 
જિેાથી તઓે વયિસાયિ ેઆજ ેહિસતાર કરી 
શકયા છે. તેઓિ ેલપોિ મારે્ ગીરિ ેકપોઇ ્ણ 
િસત ુરાખિી ્ડી િ હતી. આ યપોજિા થકી 
વયિસાયિા હિસતારથી હાલમાં તઓેિ ેઓડ્સર 
્રુતા પ્માણમાં મળી રહા ંછે.

ગરીબ કલ્યાણ સંમેલનમાં ઉપસ્થત કેટલાક લાભાથથીઓ સાથે સંિા્દ 
કરીને તેમને મળેલા લાભ અંગે વિગતો મેળિી હતી.

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ આિા જે લાભાથથી સાથે િાતચીત કરી તેમાં પોષણ 
્યોજના, નલ સે જલ, આ્યુષ્યમાન ભારત, પ્રધાનમંત્રી આિાસ 
્યોજનાના તેમજ પી.એમ ્િ-વનવધ ્યોજનાઓના કચછ, ગાંધીનગર, 
મહેસાણા, અમ્દાિા્દ વજલ્ાના લાભાથથીઓ સાથે સહજ િાતચીત કરી 
હતી. મુખ્યમંત્રીશ્ીએ સૌ લાભાથથીઓને અનુરોધ ક્યયો કે, બાળકોને 
વશક્ષણ, ઉચ્ અભ્યાસ માટે લોન સહા્ય સવહતની ્યોજનાઓના લાભ 
લેિા પણ આગળ આિે અને િડાપ્રધાનશ્ીએ આપેલો ‘સૌના સાથ 
સૌના વિકાસ’નો મંત્ર સાકાર કરે.

ગરીબ કલ્યાણ સંમેલનના પ્રારંભમાં મુખ્ય સવચિ શ્ી પંકજ કુમારે 
જણાવ્યું હતું કે, ભારતના િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીના નેતૃતિમાં 
કેન્દ્ર સરકારે સુશાસનના આઠ િષ્વ પૂણ્વ ક્યા્વ છે. જેના ભાગરૂપે 
િડાપ્રધાનશ્ીએ વશમલા ખાતેથી કેન્દ્રની વિવિધ 
૧૩ કલ્યાણલક્ષી ્યોજનાના લાભાથથીઓ સાથે 
્દ ેશવ્યાપી સંિા્દ ક્યયો હતો. જે અંતગ્વત 
િડાપ્રધાનશ્ીએ ગુજરાતમાં મહેસાણાના PM 
મુદ્રાના લાભાથથી સાથે પણ સંિા્દ ્યોજ્યો હતો. 
ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના 
નેતૃતિમાં મહાતમા મંદ્દર ખાતે ગરીબ કલ્યાણ 
સંમેલનનું આ્યોજન હાથ ધરિામાં આવ્યું હતું. 

આ સાથે રાજ્યના વિવિધ વજલ્ા કેન્દ્રો પર 
મતં્રીશ્ીઓની ઉપસ્થવતમાં ગરીબ કલ્યાણ સંમલેન 
્યોજા્યા હતા. જેમાં લાભાથથીઓ સાથેના આ 
કા્ય્વક્રમમાં સુરત ખાતે કેન્દ્રી્ય રાજ્ય મંત્રી શ્ી 
્દશ્વનાબહેન જર્દોશ, િડો્દરા ખાતે વિ્દેશ મંત્રી 
શ્ી એસ. જ્યશંકર, ભાિનગર ખાતે કેન્દ્રી્ય મંત્રી 

ડૉ. મનસુખભાઈ માંડવિ્યા, અમરેલી ખાતે કેન્દ્રી્ય મંત્રી શ્ી 
પુરૂષોત્તમભાઈ રૂપાલા અને સુરેન્દ્રનગર ખાતે કેન્દ્રી્ય રાજ્ય મંત્રી ડૉ. 
મહેન્દ્રભાઈ મુંજપુરા સવહત મંત્રીમંડળના સભ્યો અને રાજ્યભરમાંથી 
અં્દાજે ૧ લાખ લાભાથથીઓ િચ્યુ્વઅલી જોડા્યા હતા. 

મુખ્ય સવચિશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, િડાપ્રધાનશ્ીના નેતૃતિમાં 
ભારતમાં સામાન્્ય લોકોનું જીિનધોરણ ઊંચું લાિિા માટે કેન્દ્ર સરકાર 
દ્ારા મખુ્ય ૧૩ ્યોજના અમલી બનાિી છે. આ ્યોજનાઓનો ગજુરાતમાં 
મખુ્યમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલના નતેૃતિમા ંમહત્તમ લોકોન ેલાભ મળે 
અને જીિન ધોરણમાં બ્દલાિ આિે તે માટે ગુજરાત સરકાર સતત 
પ્ર્યત્નશીલ છે.

ગુજરાતમાં કેન્દ્ર સરકારની ્િચછ ભારત ગ્ામીણ-શહેરી વમશન 
્યોજના, પીએમ આિાસ ્યોજના, મનરેગા, પીએમ મદુ્રા ્યોજના, પીએમ 
િેલનેસ સેન્ટર, જલ જીિન વમશન, પીએમ ઉજ્િલા ્યોજના અને 

િન નશેન િન રાશન સવહત અનકે ્યોજનાઓના 
મળેલા લાભોની વિગતિાર માવહતી આપી, બાકી 
રહેલા તમામ લાભાથથીઓને ્યોજનાઓનો 
મહત્તમ લાભ લેિા પણ મુખ્ય સવચિશ્ીએ સૌને 
અનુરોધ ક્યયો હતો. આ પ્રસંગે મે્યર શ્ી 
વહતેશભાઈ મકિાણા, પૂિ્વ ના્યબ મુખ્યમંત્રી શ્ી 
નીવતનભાઈ પટેલ, ધારાસભ્ય શ્ી શભંજુી ઠાકોર, 
શ્ી બલરાજવસંહ ચૌહાણ, મુખ્યમંત્રીશ્ીના મુખ્ય 
અગ્ સવચિ શ્ી કે. કૈલાસનાથન, મખુ્યમતં્રીશ્ીના 
અવધક મુખ્ય સવચિ શ્ી પંકજ જોષી, કૃવષ 
વિભાગના અવધક મુખ્ય સવચિ શ્ી મુકેશ પુરી, 
પ્દાવધકારીશ્ીઓ, સંબંવધત વિભાગના ઉચ્ 
અવધકારીશ્ીઓ અને વિવિધ ્યોજનાઓના 
લાભાથથીઓ ઉપસ્થત રહા હતા. •
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કેસનરિ્ ગૃહ અને સહકાર મંત્ીની ઉપસસ્થતિમાં રાજ્માં તવકાસ કા્યોની વણિાર
અમિાવાિમાં સ્પોરસ્પ કોમપિેક્, પંચમહાિમાં 

પાંચ પ્રકલપ અને ખેડાથી પોિીસ આવાસોની ભેટ

અમિાવાિમાં અત્ાધુતનક સ્પોરસ્પ કોમ્પિેક્
 રમત-ગમતનું આપણા જીિનમાં ખૂબ 

મહતિ રહેલું છે. રમત-ગમતથી મૂલ્યો, 
પર્પર વિશ્વાસ સંપાદ્દત કરિાનો તથા 
તિદરત વનણ્વ્ય લેિાનો ગુણ વિકસે છે. છેલ્ાં 
કેટલાકં િષયોમા ંગુજરાતે રમત-ગમત ક્ષતેે્ર ખબૂ 
ઉતકૃષ્ કામગીરી કરી છે. ખેલ મહાકુૂંભના 
સફળ આ્યોજનના કારણે ગુજરાતમાં ્ પોરસ્વ 
એસકટવિટીને પ્રોતસાહન મળ્ુયં છે. પોતાની 
રીતનાં સૌથી મોટા રમત-ગમત આ્યોજન 
થકી ઘણી પ્રવતભા મળી છે, જેમણે ્દેશ-
્દુવન્યામાં ગુજરાતનું નામ રોશન ક્યુ્વ છે. 
કેન્દ્રી્ય ગૃહ અન ેસહકાર મતં્રી શ્ી અવમતભાઈ 
શાહે અમ્દાિા્દના નારણપુરા વિ્તારમાં 
રૂ.624 કરોડના ખચષે વનમા ્વણ થનારા 
અવતઆધુવનક ્પોરસ્વ કોમપલેક્ષનું ખાતમુહૂત્વ 
ક્યુું હતંુ. આ પ્રસંગે તેમણે અમ્દાિા્દમાં 
વિશ્વના સૌથી મોટા નરેન્દ્ર મો્દી વક્રકેટ 

્ટેદડ્યમ, સર્દાર પટેલ ્ પોરસ્વ કોમપલકે્ષ તેમજ 
નારણપરુાનુ ં્ પોરસ્વ કોમપલકે્ષ તથા બીજા ત્રણ 
્પોરસ્વ સકુંલો તૈ્યાર થતા ંઆગામી દ્દિસોમાં 
અમ્દાિા્દ એવશ્યાડ અને ઓવલસમપકનું 
્યજમાની કરિા સક્ષમ બનશે, એિો તેમણે 
વિશ્વાસ વ્યક્ત ક્યયો હતો.

કેન્દ્રી્ય ગૃહમંત્રી શ્ી અવમતભાઈ શાહે 
જણાવ્યું હતું કે, નારણપુરા ખાતે અત્યાધુવનક 
્પોરસ્વ કોમપલકે્ષ બનાિિા અગંનેી રજઆૂતને 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ મંજૂરી 
આપતાં, આ ્િપ્ન આગામી 30 મવહનામાં 
સાકાર થશે. તેમણે ગાંધીનગર લોકસભા 
મતવિ્તારમાં થઈ રહેલાં વિકાસકા્યયો અંગે 
જણાવ્યું હતુ કે, છેલ્ા ત્રણ િષયોમાં રૂ.8613 
કરોડના વિકાસકા્યયો કરિામાં આવ્યા છે. આ 
્પોટ્વસ કોમપલેક્ષમાં બાળકો આિીને રમતો 
રમી શકશ ેએટલુ ંજ નવહં ઓવલસમપક રમતોમાં 

ગજુરાતના પનાેતાપતુ્ અને કેપન્રિય ગૃહ 
અને સહકાર મંત્ી શ્ી અલમતભાઈ શાહ 

તાજતેરમાં ગજુરાતના ત્ણ વદવસીય 
પ્રવાસે હતા. આ પ્રવાસ દરલમયાન 

ગજુરાતની ધરતી અનેક વવકાસકાયાકેની 
સાક્ી રની. અમદાવાદના નારણપુરા 

વવ્તારમાં ર.624 કરાેડના ખચકે 
વનમા્બણ થનારા અત્ાધુવનક ્પાેરસ્બ 

કાેમ્પલેક્નંુ ખાતમુહૂત્બ, પંચમહાલ ડરેી 
અને પંચમહાલ જજલલા સહકારી રેંકના 

વવવવધ પાંચ પ્રકલપાનંુે ખાતમુહૂત્બ-
લાેકાપ્બણ તેમજ રાજ્યની શાંવત, 

સુરક્ા જમેના હાથમાં છે અેવા પાેલીસ 
તતં્ માટેના આવાસાેનંુ કેપન્રિય મંત્ી 
શ્ી અલમતભાઈ શાહે મખુ્યમંત્ી શ્ી 
ભપૂને્રિભાઈ પટેલની ઉપક્સ્વતમાં 

લાેકાપ્બણ કરી રાજ્યની વવકાસ યાત્ાને 
વેગવંતી રનાવી હતી.
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ભાગ લઈ શકે તેિા પ્રવતભા કૌશલ્યિાન 
ખેલાડીઓ પણ અહીં તૈ્યાર થશે. આ ્ પોરસ્વ 
કોમપલેક્ષ બનિાથી આગામી દ્દિસોમાં 
ગુજરાતમાં ્પોરસ્વનું કલચર વિકાસ પામશે 
તેિો તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત ક્યયો હતો. તેમણે 
િધુમાં કહ્ં કે, શ્ી મો્દીના નેતૃતિમાં ભારત 
એક સરુવક્ષત, સમૃધિ , વશવક્ષત અન ેગૌરિશાળી 
્દેશ બન્્યો છે. 

કેસન્દ્ર્ય રમતગમત મંત્રી શ્ી અનુરાગ 
ઠાકુરે જણાવ્યું હતુ કે, રૂ. ૬૨૪ કરોડના ખચષે 
બનિા જઇ રહેલા ્પોરસ્વ કોમપલેક્ષનો 
વશલાન્્યાસ એ એક ઐવતહાવસક ક્ષણ છે. 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દી અને શ્ી 
અવમતભાઈ શાહની કલપનાશવક્ત અને 
્દરંૂ્ેદશીપણાના ફળ્િરૂપ ેઆ ્ પોરસ્વ કોમપલેક્ષ 
ગુજરાત અને ભારતની ્પોરસ્વ ઇકોવસ્ટમ 
અને ્પોરસ્વ ઈન્ફ્ા્ટ્ક્ચરને અનેકગણું 
મજબૂત બનાિશે, જેનો લાભ રાજ્યના લાખો 
રમતિીરોન ેથશે. નિવનવમ્વત ્ પોરસ્વ કોમપલકે્ષ 
ખાતે ખેલાડીઓ માટે વિશ્વ્તરી્ય સુવિધાઓ 
ઉપલબધ થશે. આ ઉપરાંત, જાહેર જનતા માટે 
પણ દફટનસે અન ે્ પોરસ્વની તમામ સવુિધાઓ 
આ કોમપલેક્ષમાં ઉપલબધ હશે. વિશ્વકક્ષાની 
સુવિધાઓથી સભર આ કોમપલેક્ષ ભવિષ્યમાં 
ઓવલસમપક કક્ષાની ઇિેન્રસનું આ્યોજક અને 
સહભાગી બની શકે છે.

ગુજરાતના કેટલા્ય ખેલાડીઓ ઓલસમપક 
અને પેરાવલસમપક ક્ષેત્રે પોતાનું ખમીર બતાિી 
ચુક્યા છે. ભાિીનાબેન પટેલ, સદરતા 
ગા્યકિાડ, માના પટેલ, સોનલ પટેલ, પારુલ 
પરમાર, અંદકતા રૈના જેિા કેટલા્ય સફળ 
ખેલાડીઓ ગુજરાતે આપ્યા છે અને આ 

્પોરસ્વ કોમપલેક્ષ થકી આ ખેલાડીઓ તેમજ 
અન્્ય પ્રવતભાશાળી ખેલાડીઓને રમતગમત 
ક્ષેત્રે એક વિશ્વ્તરી્ય પલેટફોમ્વ મળી રહેશે.

મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે જણાવ્યુ 
હતુ કે, ગુજરાતના ખેલક્ૂદ પ્રેમીઓ માટે 
આનં્દનો અિસર છે. કેમ કે ગુજરાતના 
્પોરસ્વ ઇકો વસ્ટમમા ંએક નિંુ પીછુ ંઉમરેાઈ 
રહ્ં છે. આ ્પોરસ્વ કોમપલેક્ષને કારણે ્દેશના 
અને રાજ્યના ્પોટ્વ કલચરને નિી દ્દશા 
મળિાની છે. ઓલસમપક કક્ષાની ગેમનું 
આ્યોજન થઇ શકે એ પ્રકારનું આ ્પોટ્વસ 
સને્ટર ત્ૈયાર થિા જઈ રહં્ છે. મખુ્યમતં્રીશ્ીએ 
ખેલ મહાકુૂંભ અંગે િાત કરતાં કહ્ં કે, શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મો્દીના માગ્વ્દશ્વનમાં િષ્વ 
૨૦૧૦માં પ્રારંભ કરેલો ખેલ મહાકુૂંભ આજે 
રાષ્ટ્રી્ય અને આંતરરાષ્ટ્રી્ય કક્ષાએ પહોંચી 
ગ્યો છે. આજ ેખેલ મહાકુૂંભ એ ખેલો ઇસન્ડ્યા 
બની ગ્યું છે. 

આ અિસરે કેસન્દ્ર્ય રાજ્યમતં્રી શ્ી વનશીથ 
પ્રમાવણક, રમત ગમત રાજ્ય મંત્રી શ્ી 
હષ્વભાઈ સઘંિી, સહકાર મતં્રી શ્ી જગ્દીશભાઈ 
વિશ્વકમા્વ, સામાવજક ન્્યા્ય અને અવધકારીતા 
મંત્રી શ્ી પ્ર્દીપભાઈ પરમાર, તેમજ 
પ્દાવધકારીશ્ીઓ અને અવધકારીશ્ીઓ, 
કોપયોરેટરશ્ીઓ સવહત નાગદરકો મોટી 
સંખ્યામાં ઉપસ્થત રહા હતા.

પંચમહાિથી સહકાર ક્ેત્ના પાંચ 
પ્રકલપોનું િોકાપ્પણ-ખાિમુહૂિ્પ
ગુજરાતનું સહકારી ક્ષેત્ર ્દેશમાં નમુને્દાર 

કા્ય્વ કરી રહ્ છે. ગુજરાતની સહકારી 
સં્થાઓ ્દેશ વિ્દેશના સહકારી ક્ષેત્ર સાથે 

સંકળા્યેલા લોકો માટે કેસ ્ટડી છે. ગુજરાતે 
્દૂધ ઉતપા્દન મંડળી અને બેંદકૂંગ ક્ષેત્રમાં 
સહકારી ધોરણે કરેલા ઉત્તમ કા્ય્વના ફળ 
નાગદરકોન ેમળી રહા છે. ગજુરાતનુ ંસહકારી 
ક્ષેત્રે દ્દિસેને દ્દિસે નિી વક્ષવતજો સર કરી 
રહ્ છે. તાજેતરમાં કેન્દ્રી્ય ગૃહ અને સહકાર 
મંત્રી શ્ી અવમતભાઇ શાહે મુખ્યમંત્રી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપસ્થવતમાં ગોધરાથી 
પંચમહાલ ડેરી અને વજલ્ા સહકારી બેંકના 
પાંચ પ્રકલપોનું લોકાપ્વણ અને ખાતમુહૂત્વ કરી 
સહકારી ક્ષેત્રેને િેગિંતુ બનાિિાનો પ્રારંભ 
ક્યયો હતો. 

કેસન્દ્ર્ય સહકાર મતં્રી શ્ી અવમતભાઈ શાહે 
જણાવ્ય ુકે, કેન્દ્ર સરકાર સહકારી પ્રવૃવત્તન ેિગે 
મળે એ માટે અનકે પ્રકારના કા્ય્દાકી્ય સુધારા 
લાિી રહી છે. ્ેદશના ખડેતૂો અન ે્દધૂઉતપા્દકોનું 
કલ્યાણ થા્ય એ માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા 
નાણાંકી્ય જોગિાઇઓ િધારીને અનેક 
્યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે. િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મો્દીના નેતૃતિમાં કેન્દ્ર સરકારે 
પશુપાલન વિભાગના બજેટમાં રૂ. ૨ હજાર 
કરોડની િધારીને રૂ. ૭ હજાર કરોડ ક્યુું છે. 
તેની સાથે ્દેશની ગા્યોના સંિધ્વન અને 
સંરક્ષણ માટે રાષ્ટ્રી્ય ગોકુલમ વમશન ઉપરાંત 
ઘાસચારા સં્યંત્ર્યણ વિકાસ માટે ૨૫ ટકાની 
ક્રેદડટ આપિાનો વનણ્વ્ય લીધો છે. 

કેસન્દ્ર્ય મંત્રીશ્ીએ જણાવ્યુ કે, આગામી 
સમ્યમાં ્દેશમાં સહકારી ક્ષેત્રે ક્રાંવત આિશે. 
સહકારી પ્રવૃવત્તમાં અનેક નિા ક્ષેત્રો જોડિા 
માટે કેન્દ્ર દ્ારા ડેટા બેંક ઉભી કરિામાં આિી 
રહી છે. એટલું જ નહીં, પ્રા્યમરી એગ્ીકલચર 
કોઓપરેદટિ સોસા્યટી (પકેસ)ની સખં્યા ત્રણ 

સ્પોરસ્પ કોમપિેક્ની તવશેષિા....
આંતરરાષ્ટીય સ્પોરસ્સિા ખેલાડીઓ તથા પ્ેક્ષકપોિે ટ્ાનસ્પોર્ટેશિિી સરળ સુહિધા 

મળી શકે ત ેહેતથુી અમદાિાદ શહેરિી મધયમમા ંઆ કપોમ્પલકે્ષિી જગયા ્ સદંગી કરિામાં 
આિી છે. આંતરરાષ્ટીય તથા રાષ્ટીય કક્ષાિી રમતપો સાથે-સાથે પ્ાદેહશક રમત-ગમતપોિે 
્ણ પ્પોતસાહિ મળી શકે તે મુજબ ડડઝાઇિ કરિામાં આિેલા આ સ્પોરસ્સ કપોમ્પલેક્ષિે 
મુખય ૬ ભાગમાં િહેંચિામાં આવયું છે. જેમાં એક્ાડર્ક કપોમ્પલેક્ષ, કપોમયુહિર્ી સ્પોરસ્સ 
સેનર્ર, સેનર્ર ફપોર સ્પોરસ્સ એકસલનસ, ડફર્ ઇનનડયા ઝપોિ તેમજ આઉડ ડપોર સ્પોરસ્સિપો 
સમાિેશ થાય છે.
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ગણી કરિા કા્ય્દાકી્ય સુધારા પણ વિચારણા 
હેઠળ છે. ગુજરાત સવહત સમગ્ ્દેશના 
સહકારી માળખાને રાહત આપે એિા અનેક 
વનણ્વ્ય િડાપ્રધાનશ્ીએ લીધા છે. તેનો ઉલ્ખે 
કરતા મતં્રીશ્ીએ ઉમ્ેયુું કે, સહકારી ક્ષતે્ર પરના 
સરચાજ્વન ે૧૨ ટકાથી ઘટાડીન ે૭ ટકા કરિામાં 
આવ્યો છે. આ ટેકસ કોપયોરેટની સમકક્ષ 
કરિામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત સહકાદરતા 
પર ૧૮.૫ ટકા િેટ હતો, તે ઘટાડીને ૧૫ ટકા 
કરિામાં આવ્યો છે. 

િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દી સતત 
સહકારી પ્રવૃવત્તને પ્રોતસાહન આપી રહા છે. 
િડાપ્રધાનશ્ીએ કેન્દ્રમાં અલા્ય્ંુદ સહકાર 
મંત્રાલ્ય બનાવ્યું છે અને તેના બજેટમાં સાત 
ગણો િધારો ક્યયો છે. 

મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે જણાવ્યું 
હતુ કે, અસહકારની લડતની આગેિાની 
લેનારૂૂં ગુજરાત આજે સહકારી ક્ષેત્રમાં પણ 
આગેિાની લઇ રહ્ં છ.ે ગુજરાતની ્દૂધ 
સહકારી ચળિળની આ સફળતા એ સર્દાર 
સાહેબના વિઝનને આભારી છે. તેમણે 
ગુજરાતમાં  સર્દાર પટ ેલની હાકલથી 
વત્રભૂિન્દાસ પટેલે સહકારી ચળિળનો 
આરંભ ક્યયો હતો તે બાબતનો ઉલ્ેખ કરતાં 
ઉમે્યુું હતુ કે, ગુજરાતના બે સપૂત ગાંધીજી 
અને સર્દાર સાહેબની જોડીના સફળ 
પ્ર્યાસોથી ્દેશમાં સહકાદરતાનો પા્યો નંખા્યો 
હતો. જેને ગુજરાતના બે પનોતાપુત્રો  

શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દી અને શ્ી અવમતભાઇ 
શાહ એ સહકારથી સમૃસધધની નિી દ્દશા 
આઝા્દ ભારતના ઇવતહાસમા ંપ્રથમ િાર કેન્દ્ર 
સરકારમાં અલા્ય્દો સહકાર વિભાગ શરૂ 
કરીને આપી છે. સૌના સાથ સૌના વિકાસનો 
અને આતમવનભ્વર ભારતનો મંત્ર આજે 
સહકારથી સમૃવધિના મંત્ર દ્ ાર ા  ્દૂધ 
સહકાદરતાનો નિો ્યુગ શરૂ થ્યો છે. આ 
અિસર ે શે્ષ્ ્દૂધ મંડળીઓ અને ્દૂધ 
ઉતપા્દકોને પુર્કાર વિતરણ કરિા સાથે 
પ્રાથવમક કવૃષ સહકારી મંડળીઓને પણ 
એિોડ્વનું વિતરણ કરિામાં આવ્યુ હતું.

આ પ્રસગં ેકેન્દ્રી્ય ડરેી મંત્રી શ્ી પરશોતમભાઇ 
રૂપાલા, કૃવષ મતં્રી શ્ી રાઘિજીભાઇ પટેલ, 
પંચામૃત ડેરીના ચેરમેન અને ગુજરાત 
વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ શ્ી જઠેાભાઈ ભરિાડ, 
સહકાર રાજ્ય મતં્રી શ્ી જગ્દીશભાઇ વિશ્વકમા્વ, 
ઉચ્ અને તાંવત્રક વશક્ષણ રાજ્ય મંત્રી  

શ્ી કુબેરભાઈ ડીંડોર, આદ્દજાવત વિકાસ 
રાજ્યમતં્રી શ્ીમતી વનવમષાબને સુથાર, ઇફકોના 
ચરેમને શ્ી દ્દલીપભાઈ સઘંાણી, સાંસ્દશ્ીઓ, 
ધારાસભ્યોશ્ીઓ, સહકારી આગેિાનો, 
અગ્ણીઓ, પ્દાવધકારીઓ, કલકેટર શ્ી સજુલ 
મ્યાત્રા સવહત ડરેીના હો્ેદ્દારો, વિવિધ ડરેી 
સઘંોના ચરેમને તમેજ પશપુાલકો અન ેસભાસ્દો 
વિશાળ સખં્યામા ંઉપસ્થવત રહા હતા.

એક જ દિવસમાં રાજ્ના  
25 તજલ્ામાં 925 પોિીસ 

આવાસોનું િોકાપ્પણ
સુખ, સમૃવધિ અને શાંવતનો પ્યા્વ્ય એટલે 

ગુજરાત. ગુજરાતની આ છબી પાછળ રાજ્ય 
સરકારની કા્ય્દો અન ેવ્યિ્થાની સદુ્રઢ ઈચછા 
શવક્ત અને રાજ્યનું પોલીસ તંત્ર રહેલું છે. 
પોલીસ સેિામાં જોડા્યેલા કમ્વિીરોને પુરતી 
સુવિધા મળી રહે તેની સરકાર સતત વચંતા 
કરે છે. તાજેતરમાં કેન્દ્રી્ય ગૃહ મંત્રી શ્ી 
અવમતભાઈ શાહના હ્તે મુખ્યમંત્રી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને ગૃહ રાજ્ય મંત્રી શ્ી 
હષ્વભાઈ સંઘિીની ઉપસ્થવતમાં સર્દારની 
ભૂવમ એિા નદડ્યા્દ ખાતેથી અં્દાવજત 
રૂ.૩૪૭ કરોડથી િધુના ખચષે રાજ્યના ૨૫ 
વજલ્ાઓમા ંપોલીસ કમ્વચારીઓન ેવનિાસની 

ક્ા ક્ા પ્રકલપોનું ખાિમુહૂિ્પ- િોકાપ્પણ
્ંચામૃત ડેરીિા ૩૦ ઘિ મીર્ર પ્હત કલાકિી ક્ષમતા િાળા ઓડકસજિ ્પલાનર્, 

તાડિામાં  ૪૭૦૦ મેહટ્ક ર્િિી ક્ષમતાિા ્ંચામૃત બર્ર કપોલડ સર્પોરેજ અિે ્ંચામૃત ડેરી 
દ્ારા દૈહિક ત્રણ લાખ લીર્ર દધૂ પ્પોસેહસગં ક્ષમતાિા મહારાષ્ટમા ંહિમા્સણ થયલેા માલગેાિં 
્પલાનર્િુ ંઈ-લપોકા ્્સણ કરિામા ંઆવય ુહતુ. તેમજ ્ ચંામૃત ડરેી દ્ારા મધય પ્દેશિા ઉજ્જૈિમાં 
દૈહિક ્ ાંચ લાખ લીર્ર દૂધ પ્પોસેહસંગ ક્ષમતાિા સથા્િાર ્પલાનર્િું ઈ-ખાતમુહૂત્સ કયુું હતું. 
ઉ્રાંત ્ંચામૃત ડેરીિા સુિણ્સજયંતી લપોગપોિું અિાિરણ કરિા સાથે  ્ંચમહાલ ડડનસટ્કર્ 
કપો.ઓ.બેનકિા િૂતિ ભિિિું લપોકા્્સણ ્ણ કયુું હતું. તેમજ ્ંચમહાલ બેંક દ્ારા શરૂ 
કરિામાં આિેલ મપોબાઈલ એ.ર્ી.એમ િાિિે પ્સથાિ કરાવયું હતું.
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વવકાસયાત્ા

સુવિધા આપિા અને કચેરી ઉપ્યોગ માટે 
બાંધિામાં  આિેલા ૯૨૫ આિાસોનું 
ઈ-લોકાપ્વણ કરા્યું હતું

કેન્દ્રી્ય ગૃહ મંત્રી શ્ી અવમતભાઈ શાહે 
ગજુરાત ્ેદશમાં પોલીસ સેદટસફેક્ષન રેશીઓમાં 
મોખરે છે તે માટે મુખ્યમંત્રીશ્ી તથા તેમના 
સાથી ગૃહ રાજ્ય મંત્રીશ્ી અને સમગ્ રાજ્ય 
પોલીસ તંત્રને આતમી્ય અવભનં્દન આપ્યા 
હતા. ગૃહમતં્રીશ્ીએ જણાવ્ંુય કે ્ િતંત્રતા મળી 
ત્યારથી અત્યાર સધુીમા ં્ેદશના પોલીસ ્દળોના 
૩૫ હજારથી િધુ જિાનોએ લોક સુરક્ષા અને 
સલામતી જાળિિા માટે સિયોચ્ બવલ્દાનો 
આપ્યાં છે. 

સર્દાર સાહેબે અખંડ ભારતની કલપના 
સાકાર કરી. તેઓ ના હોત તો આ ભગીરથ 
કામ ન થ્યું હોત. તેમ જણાિતા િધુમાં ઉમે્યુું 
હતુ કે, ભારતના એકીકરણ બા્દ ્દેશના 
પોલીસ ્દળોએ ્દેશની આંતદરક સુરક્ષાની 
જિાબ્દારી સુપેરે વનભાિી છે. આ ્દળોએ 
સમ્યની સાથે જરૂરી અદ્યતન સુવિધા દ્ારા 
સસુજ્ બનીન ેઆતંદરક સુરક્ષા સામનેા કપરા 
પડકારો સફળતાપૂિ્વક ઝીલ્યા છે.

ક ેન્દ્રી્ય ગૃહ મંત્રીશ્ીએ ગુજરાતના 
મુખ્યમંત્રીશ્ી અને ગૃહ રાજ્ય મંત્રીશ્ીને 
અવભન્ંદન આપતાં જણાવ્યુ ં કે, તમ ે પોલીસ 
્દળન ેજરૂરી નિીન સવુિધાઓ આપીન,ે સતત 
્દળનુ ંનિીનીકરણ કરીન,ે પોલીસ જિાનો માટે 
હજારોની સખં્યામા ંઆિાસો બાંધીને, વબન 
આિાસી્ય પોલીસ ઇમારતો બાધંીન ેરાજ્યની 

સરુક્ષા અન ેસલામતીન ેિધ ુમજબતૂ કરી છે. 
તેમણે પોલીસ પદરિારોની કાળજી લેિાના રાજ્ય 
સરકારના વિવિધ પ્ર્યાસોન ેવબર્દાવ્યા હતા. 

નાકયોદટકસ પકડિામાં ગુજરાત ્દેશમાં 
પ્રથમ ્થાને છે. તેની સામેની લડાઇમાં 
ગુજરાતે ્દેશને દ્દશા બતાિી છે. ગુજરાતે 
આતકંિા્દ,નાકયોદટકસ જિેા ગનુાઓન ેડામિા 
મજબૂત નેટિક્ક ઊભું ક્યુું છે. કોમ્યુવનકેશન 
અને આઇ.ટી.ના વિવન્યોગ થી ગુજરાતે 
સા્યબર ક્રાઇમના ગુનાઓ અટકાિિા અને 
ઉકેલિામાં મેળિેલી સફળતાને વબર્દાિતા 
કેન્દ્રી્ય ગૃહ મંત્રી શ્ી અવમતભાઈ એ જણાવ્યું 
કે સા્યબર ક્રાઇમના ગુનાઓના વન્યંત્રણમાં 
ગુજરાત મોખરે છે.

મખુ્યમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેગજુરાતની 
શાવંત, સલામતી અન ેસરુક્ષાના પા્યામા ંરહેલા 
અ્દના સવૈનકો એિા પોલીસ ્દળના જિાનોના 
કા્ય્વન ે વબર્દાિતા ં જણાવ્યુ ં હત ુ કે, કોઈપણ 
વિકટ પદરસ્થવતમા ંગજુરાતની સુરક્ષાની વચતંા 

કરી રહેલા પોલીસ ્દળના આ અ્દના સવૈનકોની 
સાથ ેતમેના પદરિારની પણ વચતંા સરકાર કરી 
રહી છે. જનેા પદરણામ ે રાજ્યમા ં છેલ્ા બે 
્દશકમા ં રૂવપ્યા ૩૮૪૦ કરોડના ખચષે ૩૧ 
હજાર પોલીસ આિાસો અને ૧૫૨૫ 
વબનરહેણાંક મકાનો – પોલીસ ્ટશેનો – 
કચરેીઓનુ ંવનમા્વણ થ્યુ ંછે. 

આ પ્રસંગે  ક ેન્દ્ર ી્ય ગૃહ મંત્રી શ્ી 
અવમતભાઈ શાહ, મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલ અને ગૃહ રાજ્ય મંત્રી શ્ી હષ્વભાઈ 
સંઘિીના હ્તે સામાવજક ક્ષેતે્ર વિવશષ્ 
્યોગ્દાન આપનાર સં્થા - વ્યવક્તઓને પણ 
સન્માવનત કરિામાં આવ્યા હતા.

આ કા્ય્વક્રમમાં સાંસ્દ શ્ી વમતેશભાઈ 
પટેલ, ધારાસભ્યો સિ્વશ્ી ગોવિ્ંદભાઈ પરમાર, 
મ્યુરભાઈ રાિલ, કમ્વચારીઓ, લાભાથથીઓ 
સવહત પ્રશાસવનક ઉચ્ અવધકારીઓ અને 
વિશાળ સંખ્યામાં વિવિધ વજલ્ાઓના 
નાગદરકો ઉપસ્થવત રહાં હતાં. •

દ્ારકા સસ્થિ કોસ્ટિ પોિીસ અકાિમીની મુિાકાિ િેિા કેનરિી્ ગૃહ મંત્ીશ્ી
ગજુરાતિા ં્ હચિમ ડકિારે આિલેી કપોસર્લ ્ પોલીસ અકાદમીિી 

કેનદ્ીય ગૃહ મંત્રી શ્ી અહમતભાઈ શાહે મુલાકાત કરી બી.
એસ.એફ.િા જિાિપો સાથે સંિાદ કયયો હતપો. બી.એસ.એફ 
ગુજરાત ફ્રનર્ીયર અિે િેશિલ એકેડેમી ઓફ કપોસર્લ ્પોલીહસંગ 
દ્ારા પ્હતકૂળ મપોસમી ્ ડરનસથહત અિે ભૌગપોહલક મુસીબતપો પ્સતુત 
કરતા ભુખંડ ્ ર તર્ીય ્ પોલીસ કમ્સચારીઓિે આિશયક પ્હશક્ષણ 
આ્િાિી ડદશામાં કરિામાં આિેલા પ્યાસપોિી સરાહિા કરી 
હતી. મંત્રી શ્ી અહમતભાઈ શાહે કહ્ં હતું કે દેશિી સીમાઓિી 
્હિત્રતા બિાિી રાખિાિી સાથે સોં્િામાં આિેલી દરેક 
જિાબદારીિે બી.એસ.એફ.એ સદૈિ સમહ ્્સત ભાિ સાથ ે્ પોતાિા 

ધયેય િાકય 'જીિિ ્ય્સત કત્સવય'િી જેમ હિભાિી છે. હિશેષ 
અિસરપો ્ ર કાય્સ કુશળતાિે હસદ્ધ કરી છે. તમેણએ હિશ્ાસ વયક્ત 
કરતા જણાવયુ ંકે આ િશેિલ એકેડમેી ભહિષયમાં દેશિા રાજયપોિી 
મડરિ ્પોલીસિે ઉચ્ચ પ્હશક્ષણ પ્દાિ કરશ.ે ગજુરાત બી.એસ.
એફ.િા મહાહિરીક્ષક શ્ી જ્ાિેનદ્હસંહ મહલકે અકાદમીિી કામગીરી 
અગં ેમાહહતી આ્ી હતી. આ અકાદમીમા ંહિહિધ રાજયપોિા ં૪૨૭ 
્પોલીસ કમ્સચારીઓિ ેપ્હશક્ષણ પ્દાિ કરિામા ંઆવયુ ં છે. આ 
પ્સગેં કેનદ્ીય ગૃહ સહચિ શ્ી અજયકુમાર ભલ્ા, બી.એસ.એફ. 
મહાહિદટેશક શ્ી ્કંજકુમાર હસહં ઉ્નસથત રહાં હતા.ં
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વડનગર ઇનટરનેશનિ કોન્ફરનસ
િાના-રીરી મહોતસવ રાષ્ટી્સ્િરે ઊજવાશે

િડનગર એટલે બે હજાર કરતા િધનુા િષયોનો ઈવતહાસન ેસાચિીને 
બેઠેલુ શહેર. જે ક્યારેક આનં્દપુર, ચમતકારપુર કે આનત્વપુર તરીકે 
ઓળખાતુ હતુ. ગુજરાતના પ્રાચીન નગર િડનગરના ભવ્ય ઇવતહાસ 
અને સાં્કૃવતક વિરાસતને વિશ્વ સમક્ષ લેન્ડ માક્ક હેદરટેજ ટુદરઝમ 
ડેસ્ટનેશન તરીકે પ્ર્તુત કરિાનો રાજ્ય સરકારે વનધા્વર વ્યક્ત ક્યયો છે. 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીની પ્રેરણા અને માગ્વ્દશ્વનથી ્દેશમાં 
ઉજિાઇ રહેલા આઝા્દીના અમૃત મહોતસિના ભાગરૂપ ેકેન્દ્ર સરકારના 
સાં્કૃવતક બાબતોના મંત્રાલ્ય, રાજ્ય સરકારના રમત-ગમત, ્યુિા 
સાં્કૃવતક પ્રવૃવત્ત વિભાગ અને સંગ્હાલ્ય વન્યામકના સહ્યોગથી 
તાજેતરમાં ‘િડનગર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ’નો મુખ્યમંત્રી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેગાંધીનગરના મહાતમા મદં્દરથી પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. 

િલડ્વ મ્યવુઝ્યમ-ડ,ે તા.૧૮મી મ ેથી ર૦ મી મ ેત્રણ દ્દિસ ્દરવમ્યાન 
્યોજા્યેલી આ કોન્ફરન્સના પ્રારંભ અિસરે કેન્દ્રી્ય રાજ્ય મંત્રી શ્ીમતી 
વમનાક્ષી લેખી, રાજ્ય સરકારના ્યિુક સિેા-સાં્ કૃવતક પ્રવૃવત્ત વિભાગના 
મંત્રી શ્ી હષ્વભાઈ સંઘિી, ભૂટાન, ભારત, માલ્દીવસ અને શ્ીલંકાના 
પ્રવતવનવધ અને ્યુને્કોના પ્રવતવનવધ શ્ી એદરક ફાલટ તેમજ વિશ્વના 
૬ રાષ્ટ્રોના અન ે્ેદશના વિવિધ રાજ્યોના પરૂાતતિવિ્દો, ઇવતહાસવિ્દો, 
જુ્દી જુ્દી ્યુવનિવસ્વટીના વિદ્યાથથીઓ અને ઇવતહાસ તથા પુરાતતિ 
રવસકો પણ ઉપસ્થત રહા હતા. 

મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ ેલે  આ અિસર ે ્યુને્કો, 
આદક્ક્યોલોવજકલ સિષે ઓફ ઇસન્ડ્યાની સહભાગીતા તથા ભારત સરકાર 

અન ે્ેદશની ખ્યાતનામ ્યવુનિવસ્વટીઝના સહ્યોગથી રાજ્યના પરૂાતતિી્ય 
ભવ્ય િારસા અને સં્કૃવતને વિશ્વ ફલક ઉપર પ્રોતસાહન આપિાની 
રાજ્ય સરકારની તતપરતા ્દશા્વિી હતી. મુખ્યમંત્રીશ્ીએ જણાવ્યું કે, 
િડનગર પ્રાચીનતમ અને સનાતન તથા દ્દવ્ય-ભવ્ય નગર છે. કાળની 
અનકે થપાટો ખાધા પછી પણ અવિચલ રહેલુ ંિડનગર આ્ય્વ સભ્યતાના 
ધ્ુિતારક જેિું નગર છે. મુખ્યમંત્રીશ્ીએ બૌધધવિહારો, દકવત્વ તોરણ, 
શવમ્વષ્ા તળાિ, તાના-રીરીની સમાવધ જેિી ભવ્ય વિરાસતોના િાહક 
નગર તરીકે િડનગરની આગિી ઓળખ ઉભી થઇ છે તેનો પણ ઉલ્ખે 
ક્યયો હતો. 

આપણા ્દેશની ધરોહર અને પ્રાચીન િારસા સાથે િડાપ્રધાન  
શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીના લગાિમાથંી પ્રરેણા મળેિીન ેગજુરાતમા ંપ્રાચીન 
િારસા-વિરાસતના રક્ષણ, સંિધ્વનનો આગિો રાહ અપનાવ્યો છે. આ 
સં્દભ્વમાં િડનગરમાં આકાર પામી રહેલું  આદક્ક્યોલોવજકલ 
એકસપદરમને્ટલ મ્યવૂઝ્યમ વિશષેતા બનશ,ે એિો વિશ્વાસ તમેણ ેવ્યક્ત 
ક્યયો હતો. 

ભારત સરકારના સાં્કૃવતક રાજ્ય મંત્રી શ્ી મીનાક્ષી લેખીએ 
ગુજરાતમાં ્યોજા્યેલી િડનગર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સને આિકારતાં 
જણાવ્યું કે નકારાતમક અને નઠારાં પદરબળો સામે આશા અને 
હકારાતમકતા સાથ ેઝીંક ઝીલીન ેટકી રહેિાની પ્રરેણા િડનગર સ્દીઓથી 
આપી રહ્ં છે. િડનગર એક પવિત્રધામ છે. િારાણસી જેટલો જ ભવ્ય 
ઇવતહાસ િડનગરનો છે. ક્ાઇમટે ચને્જની ઐવતહાવસક ્ મારકો પરની 
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અસર અંગે િાત કરતાં તેમણે જણાવ્યું કે દ્ારકા જેિું ભવ્ય નગર અને 
સં્કૃવત ડૂબી ગ્યા, એ ઇવતહાસ આપણા માટે બોધપાઠ રૂપ બનિો 
જોઈએ. િડનગરમાં બૌધિ મઠ મળી આવ્યા છે, કુશીનગર, સારનાથ, 
ગ્યાની જેમ િડનગર પણ બુવધિ્ટ સદક્કટનો એક ભાગ છે. ગુજરાતની 
આગિી ઓળખ ધરાિતા િડનગરના તાનારીરી મહોતસિને હિે કેન્દ્ર 
સરકારના સહ્યોગથી રાષ્ટ્રી્ય અને આંતરરાષ્ટ્રી્ય મહોતસિ તરીકે 
ઊજિિાની તેમણે જાહેરાત પણ કરી હતી. 

િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીના જન્મ ્થળના ઐવતહાવસક 
િારસાને વિશ્વના બે્ટ ટુદર્ટ ડે્ટીનેશન ્થળ તરીકે વિકસાિિાના 
મતં્ર સાથ ે્યોજાઈ રહેલી આ ઇન્ટરનશેનલ કોન્ફરન્સ ગજુરાતન ેઆગિી 
ઓળખ અપાિશે. આંતરરાષ્ટ્રી્ય મ્યુવઝ્યમ દ્દિસે ્યોજાઈ રહેલી આ 
કોન્ફરન્સ એક આઇકોવનક દ્દિસ તરીકે વિશ્વભરમાં ઓળખાશે. 
િડાપ્રધાનશ્ીની જન્મભૂવમ િડનગરના ઐવતહાવસક સાં્કૃવતક ધરોહર 
સમાન િારસાને આજની ્યુિા પેઢી સુધી પહોંચાડિાનો આ અપ્રતીમ 
અિસર છે એ માટે સૌએ જનજાગૃવત કેળિિા સંકલપબધિ બનિું પડશે. 
ભૂતકાળમાં આ આપણા સાં્કૃવતક િારસાને ને્તનાબૂ્દ કરિા અનેક 
આક્રમણો થ્યા તેમ છતાંએ આપણો િારસો અકબંધ છે. તેને ઉજાગર 
કરીને ભાવિ પેઢીને આપિો એ આપણા સૌની નૈવતક ફરજ છે. 
િડનગરનું કીવત્વ તોરણ, શવમ્વષ્ા તળાિ, બુસધધ્ટ અિશેષો, હાટકેશ્વર 
મહા્દેિ જેિા ઐવતહાવસક ્થળોને વિશ્વ ્તરે પ્ર્થાવપત કરિામાં 
આજની આ કોન્ફરન્સ અત્યંત મહતિની પુરિાર થશે. 

િડનગર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં ગુજરાત, ભારત અને વિવિધ 
્દશેોમાંથી ભાગ લેિા આિેલા મહેમાનોને આિકારતાં ્યુિા અને 
સાં્કૃવતક પ્રવૃવત્તઓ વિભાગના મંત્રી શ્ી હષ્વભાઈ સંઘિીએ જણાવ્યું 
હતું કે, િડનગર જેિી અનેક પ્રાચીન-વિરાસતોએ ગુજરાતને ભારતમાં 
જ નહીં પણ ઐવતહાવસક-પ્રિાસન ક્ષેત્રે િૈવશ્વક ઓળખ અપાિી છે. 

ગુજરાતમાં િત્વમાનમાં ્ટેચ્યૂ ઓફ ્યુવનટીની જેમ આગામી સમ્યમાં 
હજારો પ્રિાસીઓ ઐવતહાવસક નગર િડનગરની મુલાકાતે આિે તે 
પ્રકારે વિકાસ કરિામાં આિી રહો છે. 

તતકાલીન મુખ્યમંત્રી અને િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ 
ગુજરાતમાં અનેક નામી-અનામી ઐવતહાવસક ્મારકો અને સાં્કૃવતક 
વિરાસતોને ઉજાગર-વિકાસ કરીને આ ્થળોને આગિી ઓળખ 
આપિામા ંખબૂ મોટી ભવૂમકા ભજિી છે. િડનગરે તનેા બૌધિ િારસાની 
સાથોસાથ ભારતના લોકવપ્ર્ય િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દી આપ્યા 
છે તે આપણા માટે ગૌરિ સમાન છે. િડાપ્રધાન શ્ી મો્દીના 
માગ્વ્દશ્વનમાં ભારત તેનો ઐવતહાવસક અને સાં્કૃવતક િારસો સમગ્ 
વિશ્વમાં સાચિિાનું ઉત્તમ કા્ય્વ કરી રહ્ં છે. પુરાતતિ િારસો માત્ર 
ઇવતહાસની ઝાખંી નહીં પણ સ્દીઓ પહેલાનંી શે્ષ્ સામાવજક, આવથ્વક, 
સાં્કૃવતક પ્રવૃવત્તઓ અને િેપારના ્દશ્વન કરાિે છે. 

િડનગર ઇન્ટરનશેનલ કોન્ફરન્સન ેસબંોધન કરતા ંભારત, ભતૂાન, 
માલ્દીવસ અને શ્ીલંકાના ્યુને્કોના પ્રવતવનવધ શ્ી એદરક ફાલટે કહ્ં 
કે, િષ્વ ૨૦૧૫મા ંજ્યારે તમેની વનમણકૂ પેદરસમા ંકરિામા ંઆિી હતી 
ત્યારે ભારતના િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીની ્યુને્કોના હેડ 
ક્ાટ્વરની પ્રથમ મુલાકાતનું આ્યોજન કરિાનો અિસર મળ્યો હતો 
ત્યારે િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ કહ્ં હતું કે, ભારતમાં ગુજરાત 
એ સમૃધિ િારસો અને સાં્કૃવતક વિવિધતા ધરાિતું રાજ્ય છે. પ્રાચીન 
ભારતમાં આધુવનક ગુજરાતનું પણ વનમા્વણ ક્યુું છે.
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ભારતની સાં્ કૃવતક વિવિધતા અન ેિારસાને 
પ્રોતસાહન આપિા ્યુને્કો સવક્ર્ય ભાગી્દારી 
ભજિે છે જેના ભાગરૂપે ્યુને્કો દ્ારા િષ્વ 
૧૯૪૮માં નિી દ્દલહી ખાતે પ્રથમ કા્યા્વલ્ય શરૂ 
કરિામાં આવ્યું હતું. િષ્વ ૨૦૨૨એ ્યુને્કો માટે 
લાબંા સમ્યની ભાગી્દારીન ેઉજાગર કરિાનુ ંિષ્વ 
છે. આ જ િષષે ભારત પણ આઝા્દીના ૭૫ િષ્વની 
ઉજિણી કરી રહ્ં છે, સાથોસાથ આ િષ્વ ્યુને્કો 
િલડ્વ હેદરટેજ કન્િેન્શનની ૫૦મી જ્યંતી પણ છે. 
્યનુે્ કો આગામી િષ્વ ૨૦૨૩માં અમૂત્વ સાં્ કૃવતક 
િારસાના રક્ષણ માટે ્યનુે્ કો કન્િને્શનની ૨૦મી 
જ્ંયતી પણ ઉજિશે જેમાં ભારત સરકાર ગુજરાતી 
ગરબાની લોક પરંપરાનું નામાંકન કરશે. 

ગજુરાત એ ભારતમાં સૌથી િધ ુવિશ્વ ધરોહર 
વશલાલખેો ધરાિતુ ંરાજ્ય છે, જ્યાં ચાંપાનરે, રાણીની િાિ, ઐવતહાવસક 
શહેર અમ્દાિા્દ અને ધોળાિીરા જેિાં સાં્કૃવતક-ઐવતહાવસક િારસો 
ધરાિતા ્થળો આિેલાં છે તે ગુજરાત માટે ગૌરિ સમાન છે.

મહાતમા મદં્દર ખાત ે‘િડનગર ઇન્ટરનશેનલ કોન્ફરન્સ-૨૦૨૨’ના 
સમાપન સત્રમાં મુખ્ય સવચિ શ્ી પંકજકુમારે જાહેરાત કરતાં જણાવ્યુ 
હતું કે, ગુજરાતના ઐવતહાવસક નગર િડનગર ખાતે આગામી િષ્વથી 
પ્રવત િષ્વ વત્રદ્દિસી્ય િડનગર ઉતસિની ભવ્ય ઉજિણી કરિામા ંઆિશ.ે 
મખુ્ય સવચિ શ્ી પંકજકુમારે િડનગરના નગરજનો તેમજ ્ેદશ-વિ્ેદશથી 
વત્રદ્દિસી્ય કોન્ફરન્સમાં સહભાગી થ્યેલા મહાનુભાિોને આિકારતાં 
કહ્ં હતું કે, ૨૫૦૦ િષ્વ જૂના િડનગરના સાં્કૃવતક અને ઐવતહાવસક 
સમૃધિ િારસાને ્દેશ-્ુદવન્યા સમક્ષ રજૂ કરિા િડનગર ઉતસિની 

ઉજિણી કરાશે. જેમાં િડનગર ખાતે એક દ્દિસની આંતરરાષ્ટ્રી્ય 
કોન્ફરન્સ તેમજ બે દ્દિસનો આંતરરાષ્ટ્રી્ય તાનારીરી સાં્કૃવતક 
મહોતસિ ઉજિાશે. મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃતિમાં 
િડનગરના વિવિધ સાં્ કૃવતક બૌધિ અન ેઐવતહાવસક િારસાન ેઉજાગર 
કરતું રૂ. ૨૦૦ કરોડના ખચષે િલડ્વ ક્ાસ એકસપેદરમેન્ટલ મ્યુવઝ્યમ 
આકાર લઈ રહ્ં છે. જેના પદરણામે િડનગરનો ચતુમુ્વખી વિકાસ થશે 
અને ્દેશનું મહતિનું ઐવતહાવસક ્ થળ બનશે. વિશ્વભરના ્દેશો સવહત 
અન્્ય રાજ્યોના પરુાતિવિ્દો અન ેપ્રિાસીઓ પણ િડનગરની મલુાકાતે 
આિશે, જેના પદરણામે ્થાવનકકક્ષાએ રોજગારીની વ્યાપક તકોનું 
વનમા્વણ થશે. 

આ કોન્ફરન્સના સમાપન સમારોહમાં રમતગમત, ્યુિા સાં્કૃવતક 

કીતિ્પ િોરણ અને બુતદ્ધસ્ટ મોનેસ્ટ્રી તનહાળી 
િેશ-તવિેશના પ્રતિતનતધઓ ભાવતવભોર બન્ા 

‘િડિગર ઇનર્રિેશિલ કપોનફરનસ’માં ભાગ લેિા આિેલા દેશ-હિદેશિા હિષણાંતપો, 
અભયાસુઓ, લેખકપો, સંશપોધકપો અિે હિદ્ાથથીઓ સહહતિા ૭૦થી િધુ પ્હતહિહધઓએ, 
કપોનફરનસિા અંહતમ ડદિસે િડિગરિી મુલાકાત કરી હતી. ઐહતહાહસક સથળપો બુહદ્ધસર્ 
મપોિેસટ્ી, કીહત્સ તપોરણ અિે આંતરરાષ્ટીય કક્ષાિાં હિમા્સણાહધિ એકસ્ેડરયનસલ મયુહઝયમ 
સાઇર્િી મુલાકાત લઇ, ૨૫૦૦ િષ્સ જૂિી સંસકકૃહતિી ઝીણામાં ઝીણી હિગતપો મેળિી હતી. 
આડકકિયપોલપોજી સિવે ઓફ ઇનનડયા દ્ારા હિમા્સણાધીિ એકસ્ેડરયનસલ મયુહઝયમ સાઇર્ 
ઉ્ર, િડિગરિી અલગ અલગ જગયાએથી ખપોદકામ દરહમયાિ મળેલી િસતુઓ અિે 
અિશેષપોિાં યપોજાયેલાં પ્દશ્સિિે ્ણ, આ પ્હતહિહધઓએ હિહાળયું હતું. આરપોગય મંત્રી 
શ્ી ઋહષકેશભાઇ ્ર્ેલે જણાવયું હતું કે, દેશ-હિદેશમાંથી આિેલા સૌ કપોઇિું િડિગરિી 
ધરતી ઉ્ર સિાગત છે. અહીંિી ઊજા્સ આખી દુહિયામાં અિુભિાઇ રહી છે.બૌદ્ધ સાધુઓ 
અહીં ્ ડરભ્રમણ કરતા હતા. સરકાર ધરપોઇ ડમે, તારંગા, િડિગર, અબંાજી એમ ર્ડુરઝમિી 
એક આખી સડકકિર્ બિાિી રહી છે.
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પ્રવૃવત વિભાગના અગ્ સવચિ શ્ી અવશ્વનીકુમારે જણાવ્યું હતંુ કે, 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીની ્દરંૂ્ેદશી પ્રરેણા અન ેમાગ્વ્દશ્વન હેઠળ 
્યોજા્યેલી આ કોન્ફરન્સ િડનગરના ઐવતહાવસક િારસાને ઉજાગર 
કરિાની સાથસેાથ ેસશંોધકો અને વિદ્યાથથીઓ માટે પણ ખબૂ જ મહતિની 
પૂરિાર થશે. આદક્ક્યોલોજી સિષે ઓફ ઇસન્ડ્યાના ડા્યરેકટર જનરલ 
શ્ી િી. વિદ્યાિતીએ કોન્ફરન્સના આ્યોજનને આિકારતા કહ્ં કે 
િડનગરના પુરાતતિી્ય િારસાને જાળિીને તેના સંશોધનો થકી 
િવૈશ્વક્તરે નામના મળેિી વત્રદ્દિસી્ય કોન્ફરન્સમાં થ્ેયલંુ વચતંન-મનન 
્દેશભરમાં પુરાતતિી્ય ક્ષેત્રે થતાં સંશોધનો માટે મહતિના પૂરિાર થશે.

ડેક્કન ્યુવનિવસ્વટીના િાઇસ ચાન્સેલર પ્રો.િસંત વશં્દેએ િડનગર 
ઈન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં થ્યેલી ચચા્વઓ અને આગામી સમ્યમાં 
એના થકી થનાર ફા્ય્દાઓ અંગે વિ્તૃત માવહતી આપી હતી. •

વડનગર કોન્ફરનસની સાથે - સાથે
આ ત્રણ ડદિસ દરહમયાિ છ અલગ અલગ સત્રપો યપોજાયા 

હતા. જેમાં િડિગરિા ્ુરાતતિ અિશેષપો, િપોર્ર હાિવેનસર્ંગ 
હસસર્મ, સામાહજક, ધાહમ્સક માનયતાઓ અિ ેહિશ્ભરમાં અલગ 
અલગ સથળપોએ થતા ્ રુાતતિીય સશંપોધિપો સદંભવે હિશદ ચચા્સઓ 
હાથ ધરાઈ હતી. જેમાં િડિગરિા િગરજિપો ્ ણ જોડાયા હતા. 
િડિગર ઈનર્રિેશિલ કપોનફરનસમાં િક્તા તરીકે અંદાજે હિહિધ 
૮ દેશિા તજજ્પો, ૩૩ રાષ્ટીય તજજ્પો તેમજ ૨૫૦૦ ડેહલગેરસ 
સહભાગી થયા હતા. આ કપોનફરનસ દરમયાિ ગુજરાત સરકાર 
અિે ભારતભરિી હિહિધ યુહિિહસ્સર્ીઓ િચ્ચે એમ.ઓ.યુ ્ણ 
થયા છે. જેમાં ગુજરાત સહહત િડિગરિી સંસકકૃહત બૌદ્ધ િારસપો, 
્ુરાતતિીય અિશેષપો ્ર સંશપોધિપો માર્ે ભાર મુકાશે. આ 
કાય્સક્રમમા ંસાત યહુિિહસ્સર્ી સાથ ેMOU કરિામા ંઆવયા હતા. 
જેમાં એમ.એસ. યુહિિહસ્સર્ી, સે્પર્ યુહિિહસ્સર્ી, અમદાિાદ 
યહુિિહસ્સર્ી, આઇઆઇર્ી ગાંધીિગર, અિંત િશેિલ યહુિિહસ્સર્ી, 
ડકે્કિ યહુિિહસ્સર્ી અિે બિારસ હહનદ ુયહુિિહસ્સર્ી સાથ ે્ રુાતતિ-
સંશપોધિ અિે ખપોદકામ, સાંસકકૃહતક િારસાિપો અભયાસ, હેડરર્ેજ 
સંરક્ષણ, આડકકિર્ેકર્ દસતાિેજીકરણ અિે હિશ્ેષણ, િકકિશપો્, 
હસમ્પોહઝયમ અિે કપોનફરનસ, પ્િાસિ વયિસથા્િ-હિકાસ અિે 
સગં્રહાલયપો સબંહંધત સાસંકકૃહતક પ્વૃહતિઓ સંદભવે ગજુરાત સરકાર 
સાથે MOU કરિામાં આવયા હતા.

વવકાસયાત્ા

કેસનરિ્ મંત્ી વડનગરના ઐતિહાતસક સ્થળોની મુિાકાિે
મહેસાણાના િડનગરની ઐવતહાવસક અને 

સાં્કૃવતક વિરાસતને િૈવશ્વક કક્ષાએ ઉજાગર 
કરિા અને ્દુવન્યાનું શ્ેષ્ ટુદરઝમ ડેસ્ટનેશન 
બનાિિાના વનધા્વર સાથે આ્યોવજત વત્ર-
દ્દિસી્ય િડનગર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ-
૨૦૨૨ના પ્રારંભ પ્રસંગે ઉપસ્થત રહા બા્દ 
કેન્દ્રી્ય સાં્કૃવતક રાજ્ય મંત્રી શ્ી મીનાક્ષી 
લેખીએ ઐવતહાવસક નગરી િડનગરની 
મુલાકાત લીધી હતી.

િડનગરની મુલાકાત ્દરવમ્યાન મંત્રી શ્ી 
મીનાક્ષી લેખીએ િડનગરનાં કીવત્વ તોરણ, 
પ્રરેણા ્ કુલ, આંતરરાષ્ટ્રી્ય કક્ષાના વનમા્વણાધીન 
એકસપેદર્યન્સલ મ્યુવઝ્યમ સાઇટ, ઉતખનન 
સાઇટ, રેલિે ્ટેશનની િડાપ્રધાનશ્ીના 
બાળપણની ્યા્દ એિી ચાની કીટલી સવહતનાં 
વિવિધ ્થળોની મુલાકાત લઇને ઉતખનન 

્દરવમ્યાન મળેલા અિશેષોનું વનરીક્ષણ ક્યુું 
હતુ ંઅને તમેણ ેઉતખનનની વિવિધ સાઇટ પર 
પગપાળાં જઇને માવહતી મેળિી હતી.

કેન્દ્રી્ય સાં્ કૃવતક રાજ્ય મતં્રી શ્ી મીનાક્ષી 
લેખીએ ઐવતહાવસક ્થળોને વિશ્વ ્તરે 
પ્ર્થાવપત કરિા માટે ગાધંીનગર ખાત ે્યોજાઇ 
રહેલી કોન્ફરન્સ અત્યંત મહત્િની પુરિાર 
થશે તેમ જણાિી, ઉમે્યુું હતું કે 
્દેશના િડાપ્રધાનશ્ીનાં જન્મ 
્થળની મુલાકાત લઇ મને ખૂબ 
આનં્દ થ્યો છે. િલડ્વ મ્યુવઝ્યમ 
ડેના દ્દિસે જ આંતરરાષ્ટ્રી્ય 
ક ક્ષ ા ન ા  વ ન મ ા ્વ ણ ા ધ ી ન 
એકસપે દર્યન્સલ મ્યુ વઝ્યમ 
સાઇટની મલુાકાતથી હુ ંઅવભભતૂ 
થઇ છું. 

તેમણે વશલપ, ્થાપત્ય અને કલાના 
વત્રિેણી સંગમ એિા એક હજાર િષ્વ જૂનાં 
વિશ્વ વિખ્યાત મોઢેરાના ંસ્ૂય્વમદં્દરની મલુાકાત 
લઇ, બારીકાઇપિુ્વક વિવિધ વશલપોનુ ંવનરીક્ષણ 
કરી, મોઢેરાના ગાઇડ વગરીશ ગો્િામી 
પાસેથી ઇવતહાસ અને સં્કૃવતની રસપૂિ્વક 
જાણકારી મેળિી હતી.
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સુરતમાં 'ગુજરાત ગાર્ડિયન દશાબદદી મહોતસવ’ યોજાયો

પત્રકારત્વ લોકશાહીનો ચોથો સ્તંભ છે. 
પત્રકારત્વ લોકશાહીને મજબૂ્ કર્વાનુતં અને 
જન્ાના અ્વાજન ેબલુતંદ કર્વાનુતં કાર્ય કરે છે. 
દક્ષિણ ગજુરા્ના અગ્ીમ અખબાર ‘ગજુરા્ 
ગાર્્યરન'ની પણ છેલ્ા ૧૦ ્વર્યથી પ્રજાનો 
અ્વાજ બનીને કાર્ય કરી રહ્યુ છે. ્ાજે્રમાતં 
સુર્માતં મુખરમતંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના 
અધરષિસથાને 'ગુજરા્ ગાર્્યરન દશાબદી 
મહોતસ્વ' રોજારો હ્ો. ગુજરા્ ગાર્્યરન 
અખબારનો ્વર્ય ૨૦૧૨માતં ્તકાલીન 
મુખરમતંત્રી અને ્વ્ાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ પ્રારંભ કરાવરો હ્ો એની સમૃક્્ ્ ાજી 
કર્ાતં મખુરમતંત્રીશ્ીએ જણાવરુતં હ્ુતં કે, આજના 
ર્ક્જટલ રુગમાતં બ્ેરકંગ ન્રુઝની ભરમાર ્વચ્ે 

પણ લોકો દરરોજ અખબાર ્વાતંચે છે એ ક્પ્રન્ટ 
મીર્રાની મોટી ઉપલબબધ છે. 

'ગજુરા્ ગાર ્્યરન' અખબારે ્વાચક્વગ્યની 
લાગણીઓન ેસમજી લોકભોગર ્વાતંચનસામગ્ી 
પીરસીન ેઅખબારી જગ્માતં ્ મેજ ્વાતંચકોના 
હ્રદરમાતં આગ્વુતં સથાન પ્રાપ્ત કરુું હો્વાનુતં 
જણા્વ્ાતં મુખરમતંત્રીશ્ીએ 'ગુજરા્ ગાર્્યરન' 
સફળ્ાના ઉચ્ત્તમ ક્શખરો સર કરે એ્વી 
શુભકામનાઓ પાઠ્વી હ્ી. 

કેન્દ્રીર રેલ્વે અને ટેષિટાઈલ રાજર મતંત્રી 
શ્ીમ્ી દશ્યનાબેન જરદોશે જણાવરુતં હ્ુતં કે, 
પ્રશાસક્નક ્ તંત્ર કે સમાજના ધબકારન ેઝીલીને 
ગુજરા્ ગાર્્યરને સમાજસે્વાની પણ જરો્ 
જલા્વી છ ે.  માગ ્ય  અને  મકાન મતંત્રી  

શ્ી પૂણણેશભાઈ મોદીએ જણાવરુતં હ્ુતં કે, 
લોકશાહીના રખ્ેવાળ અન ેચોથી જાગીર એ્વા 
પત્રકારત્વનુતં પ્રક્્ક્બતંબ ગુજરા્ ગાર્્યરનના 
પાનાઓ પર પ્ે છે. સાતંસદ શ્ી સી.આર. 
પાટીલે જણાવરુ હ્ુ કે, અનેક અ્ચણો, 
અ્વરોધો છ્ાતં મનોજભાઈએ પો્ાના 
અખબારને સ્્ કાર ્યર્ રાખરુતં  અને 
સફળ્ાની ન્વી પરરભારા આલેખી છે. 
મુખરમતંત્રીશ્ીએ આ પ્રસતંગે ક્્વક્્વધ ષિેત્રના 
અગ્ણીઓના જી્વનક્વન અને ક્સક્ધિઓને 
આ્વરી લે્ી કોફી ટેબલ બુક- ‘ધ ગાર્્યરન્સ 
ઓફ ક્સટી'નુતં ક્્વમોચન અને ક્્વક્્વધ ષિેત્રમાતં 
આગ્વુતં પ્રદાન કરનારા નામાતંરક્ ઉદ્ોગકારો, 
સમાજસે્વકો, ્બીબો મળી ક ુલ ૪૪  
જેટલી હસ્ીઓને એ્વો્્ય ક્્વ્રણ કરી 
બહુમાન કરુ્ય હ્ુ. 

આ પ્રસતંગે નાણા ્થા ઊજા્ય મતંત્રી શ્ી 
કનુભાઈ દ ેસાઈ, આરોગર મતંત્રી શ્ી 
ઋક્રકેશભાઇ પટેલ, ગૃહ રાજર મતંત્રી શ્ી 
હર્યભાઈ સતંઘ્વી, શહેરી ક્્વકાસ રાજર મતંત્રી 
શ્ી ક્્વનોદભાઈ મોરર્રા, કૃક્ર, ઊજા્ય રાજર 
મતંત્રી શ્ી મુકેશભાઈ પટેલ, ઈફકોના ચેરમેન 
શ્ી રદલીપભાઈ સતંઘાણી, ગજુરા્ ગાર ્્યરનના 
એર્ટર શ્ી મનોજભાઈ ક્મસત્રી સક્હ્ ક્્વક્્વધ 
ષિેત્રના અગ્ણી ઉદ્ોગકારો, સમાજસે્વીઓ 
અને મહાનુભા્વો ઉપબસથ્ રહાતં હ્ાતં. •

સમૂહલગ્ો સામાજજક દાજયતવ- સમરસતાના પ્રતદીક 
સુરેન્દ્રનગરમાતં ગુજરા્ ગુરુ બ્ાહ્મણ સમાજ દ્ારા ચ્ુથ્ય સમૂહ 

લગ્ોતસ્વ રોજારો હ્ો. આ પ્રસતંગે ૧૯ ન્વદંપક્્ઓને આશી્વા્યદ 
આપી દામપતર જી્વનની શુભકામનાઓ પાઠ્વ્ા મુખરમતંત્રી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવરુતં હ્ુતં કે, સમૂહ લગ્ આજના સમરની માગ 
છે. બે કુટુતંબનો પ્રસતંગ સમૂહ લગ્ના આરોજનથી સમગ્ સમાજનો 
પ્રસતંગ બને છે. એટલુતં જ નહીં, દીકરીઓનાતં મા્ા-ક્પ્ાની ક્ચતં્ા આ્વી 
પહેલથી હળ્વી બને છે. સમૂહ લગ્પ્રસતંગો સામાક્જક દાક્રત્વનુતં પ્ર્ીક 
બની રહા છે.

મુખરમતંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ્વધુમાતં જણાવરુતં કે, સામાક્જક 
સમરસ્ા આપણા સમાજ અને સતંસકૃક્્ની આગ્વી ક્્વશેર્ા રહી છે. 

સમાજ પો્ાના દરેક વરક્તિ માટે ક્ચતં્ી્ છે, ્ે આ્વા પ્રસતંગોથી 
પ્રસથાક્પ્ થાર છે. આ પ્રસતંગે સામાક્જક ન્રાર અને અક્ધકારર્ા 
ક્્વભાગનાતં મતંત્રી શ્ી પ્રદીપભાઈ પરમારે ન્વ રુગલોને સુખી 
દાતંપતરજી્વનની શુભેચછા આપ્ા જણાવરુતં હ્ુતં કે, રાજર સરકારે 
છે્વા્ાના પ્રતરેક વરક્તિની ક્ચતં્ા કર્ા અનુસૂક્ચ્ જાક્્, અનુસૂક્ચ્ 
જનજાક્્, ક્્વચર્ી ક્્વમુતિ જાક્્ સક્હ્નાતં ્મામ ્વગગોનાતં કલરાણ 
માટે ક્્વક્્વધ રોજનાઓ અમલી બના્વી દરેક વરક્તિ સુધી ્ેનાતં લાભો 
સરળ્ાથી પહોંચાડ્ા છે. આ પ્રસતંગે ્વન અને પરા્ય્વરણ મતંત્રી શ્ી 
રકરીટક્સતંહ રાણા, ધારાસભર શ્ી ધનજીભાઈ પટેલ સક્હ્ મોટી સતંખરામાતં 
ગુરુ બ્ાહ્મણ સમાજના લોકો ઉપબસથ્ રહા હ્ા.

વિકાસયાત્ા
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વિકાસયાત્ા

"ગ્દીન ગોલ્" - વાંસ બનશે આરદજાજત બાંધવોના જવકાસનો આધાર
આરદજાજત યુવાનોને આતમજનરડિર બનાવવા  

વાંસ જવતરણ યોજનાનો પ્રારંર
પરા્ય્વરણને શુધિ રાખ્વામાતં ્વનસપક્્નો ફાળો મહત્્વનો 

છે. ્વનસપક્્ઓમાતં ્વાતંસ એ એ્ુવતં વૃષિ છે જે સૌથી ્વધુ 
ઓબ્સજન ્વા્ા્વરણને આપે છે. ્વાતંસ અન્ર ્વનસપક્્ કર્ાતં 
૩૦ ટકા ્વધુ ઓબ્સજન મુતિ કરે છે. આ ઉપરાતં્ ્વાતંસ 
પરા્ય્વરણ જ નહીં પણ માન્વજા્ માટે ઉપરોગી ્વનસપક્્ છે. 
્વાતંસ સૌથી ્વધુ ઝ્પે ક્્વકાસ પામ્ી ્વનસપક્્ છે. એટલે ્ ેની 
ઉપજ માટે ્વધુ મહેન્ કર્વી પ્્ી નથી.

્વાતંસએ લગભગ ભાર્નાતં ્ મામ રાજરોમાતં જો્વા મળે છે. 
્વાતંસના ઘણા ફારદાને ધરાનમાતં રાખીને રાજર સરકારે ્ેનો 
ઉપરોગ આરદજાક્્ બાતંધ્વોનાતં આક્થ્યક ઉતકર્ય માટે કર્વાનો 
ક્નણ્યર કરગો છે.  મુખરમતંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રાજરના ૧૪ 
ક્જલ્ાના આરદજાક્્ બાતંધ્વોન ે્વાતંસ આધારર્ રોજગારી આપી 
આતમક્નભ્યર બના્વ્વાની ન્વ્ર પહેલના ભાગરૂપ,ે અતંબાજીથી 
ઉમરગામ સુધીના સમગ્ આરદજાક્્ બેલટના ્વનબતંધુઓને રૂ. ર૦ 
કરો્ના ૪ર લાખ ્વાતંસના ક્્વનામૂલરે ક્્વ્રણનો ્ાજે્રમાતં 
્ે્ીરાપા્ાથી પ્રારંભ કરાવરો હ્ો.

મુખરમતંત્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેજણાવરુતં હ્ુતં કે, ‘ગ્ીન ગોલ્’ એ્વા 
્વાતંસના ઉછેર અને ્વાતંસ-ઉદ્ોગની ઇકોક્સસટમ ઉભી કર્વાની ગુજરા્ે 
રદશા લીધી છે. ્વ્ાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ ્વાતંસન ેવૃષિ ગણ્વાના 
૯૦ ્વર્ય જનૂા કારદાન ેદરૂ કરીન ેઆરદજાક્્ઓના સ્વ્યગ્ાહી ક્્વકાસના 
ન્વા દ્ાર ખોલી આપરા છે જેને પગલે દેશના અનેક રાજરોમાતં ‘બામબુ 
ઇન્્સટ્ી’- ્વાતંસ આધારર્ ઉદ્ોગોનો ક્્વકાસ થઇ રહો છે, ્ેમ ્ેમણે 
ઉમેરુું હ્ુતં. 

મુખરમતંત્રીશ્ીએ આરદજાક્્ રુ્વાનોના કૌશલરને પધિક્્સર અને 
સમરાનુકુલ ક્નખાર આપ્વા પ્રધાનમતંત્રી કૌશલર્વધ્યન રોજના અન્્વરે 
આરદજાક્્ ક્્વસ્ારોમાતં ્વાતંસ આધારર્ ચાર 
કૌશલર્વધ્યન કેન્દ્રોના લોકાપ્યણ પણ કરા્ય હ્ાતં. આ 
કેન્દ્રો ્ે્ીરાપા્ા, નેત્રતંગ, ્વઘઇ અને કે્વ્ી ખા્ે 
શરૂ કર્વામા આવરા હ્ા. 

મખુરમતંત્રીશ્ીએ સખીમત્ં ળોની મા્ા-બહેનોએ 
બના્વેલા પારંપારરક આરદ્વાસી ભોજનનો પણ 
આસ્વાદ માણરો હ્ો. ્વાતંસ ્વક ્કશોપમાતં 
મુખરમતંત્રીશ્ીએ ્વાતંસમાતંથી ક્્વક્્વધ ચીજ્વસ્ુઓ 
બના્વ્વાની ગક્્ક્્વક્ધઓને ઝીણ્વટથી ક્નહાળી 
કારીગરોને પ્રોતસાક્હ્ કરા ્ય  હ્ા. ્ેમણે 
્વનબતંધુઓને ્વાતંસનુતં ક્્વનામૂલરે ક્્વ્રણ કરુું હ્ુતં. 
્ેમજ 'નમો ્વ્ ્વન-્ે્ીરાપા્ા'નુતં લોકાપ્યણ કરી 

મુખરમતંત્રીશ્ીએ ્વ્ વૃષિારોપણ અને જળક્સતંચન કરુું હ્ુતં. 
મુખરમતંત્રીશ્ીએ પલેરટનમ ્વન-ગલ્ેશ્વર અને નાતંદોદ ્ાલુકાના 

પક્્વત્ર ઉપ્વન-રામપરાનુતં પણ ઈ-લોકાપ્યણ કરુું હ્ુતં. પ્રગક્્શીલ ્વનબતંધુ 
ખે્ૂ્ો, ્વનક્્વકાસની ઉમદા કામગીરી કર્ી મતં્ળીઓને પ્રશબસ્પત્ર 
અપ્યણ કરા્ય હ્ા, ્ મેજ ગજુરા્માતં ્વાતંસ અતંગનેી ક્્વસતૃ્ માક્હ્ીસભર 
પબુસ્કા 'બામબ ુરરસોસ્ય ઓફ ગજુરા્'નુતં પણ મખુરમતંત્રીશ્ીએ ક્્વમોચન 
કરુું હ્ુતં. 

્વન અને પરા્ય્વરણ મતંત્રી શ્ી રકરીટક્સતંહ રાણાએ જણાવરુતં હ્ુતં કે, 
કેન્દ્ર અને રાજરની સરકારે સૌનો સાથ, સૌનો ક્્વકાસ થકી અનેક 
જનક્હ્લષિી ક્નણ્યરો લીધા છે. ્વનબતંધુ રોજના સક્હ્ અનેકક્્વધ 
જનકલરાણકારી રોજનાઓનો આરદ્વાસી સમાજને લાભદારી બની 
રહી છે. અતં્રરરાળ ક્્વસ્ારોમાતં ૫૦૦થી ્વધુ મોબાઇલ ટા્વરો માત્ર 

બે જ ્વર્યમાતં ઉભા કરાશે ્ેમ જણાવરુતં હ્ુતં. 
સાસતંદ શ્ી મનસુખભાઈ ્વસા્વાએ જણાવરુતં 

હ્ુતં કે, ્વ્ાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદી અને 
મુખરમતંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાતં 
આરદ્વાસી બતંધુઓ કૌશલર્વધ્યન કેન્દ્રો દ્ારા 
ઘરઆતંગણે જ સ્વરોજગારી મેળ્વી આતમક્નભ્યર 
થાર ્ ે રદશાના પ્રરાસો  કર્વામાતં આ્વી રહાતં છે.  

આ પ્રસતંગ ેઉદ્ોગ, ્વન-પરા્ય્વરણ રાજરમતંત્રી 
શ્ી જગદીશભાઈ ક્્વશ્વકમા્ય, ધારાસભર શ્ી 
મહશેભાઈ ્વસા્વા સક્હ્ ્વનક્્વભાગના 
અક્ધકારીઓ, સથાક્નક નાગરરકો મોટી સતંખરામાતં 
ઉપબસથ્ રહા હ્ા. •
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વડોિરામાં ૧૪૧૬ આંગણવાડી-િેડાગર બહેનોને તન્ુતતિપત્ો એના્િ
ગુજરાિના તવકાસના પા્ામાં તશક્ણ, સ્વાસ્્થ્ અને સુરક્ા મહત્વપૂણ્પ 

રાજ્યની મવહલાઓ અને બાળકોના 
વિકાસ માટે સમાજ અને સરકારની વિશેષ 
જિાબ્દારી છે. મવહલાઓના સિાુંગી વિકાસ 
માટે ‘એક હજાર દ્દિસની કાળજી, મા-ંબાળક 
આજીિન રાજી’એ ધ્ેય્યન ેસાકાર કરિા રાજ્ય 
સરકારે બજેટમાં રૂ. ૮૦૦ કરોડની ફાળિણી 
કરી છે. જેમાં સુપોવષત માતા – ્િ્થ બાળક 
્યોજના હેઠળ એક હજાર દ્દિસ સુધી સગભા્વ 
બહેનોને પોષક આહાર આપિાનો રાજ્ય 
સરકારે મવહલાલક્ષી ઉદ્ાત વનણ્વ્ય ક્યયો છે. 

મખુ્યમતં્રી શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલ ેરાજ્યના 
મવહલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્ારા 
આઝા્દી કા અમૃત મહોતસિ વનવમત્તે મહેસૂલ 
મંત્રી શ્ી રાજેન્દ્રભાઇ વત્રિે્દી અને સામાવજક 
ન્્યા્ય અને અવધકાદરતા મંત્રી શ્ી પ્ર્દીપભાઇ 
પરમારની ઉપસ્થવતમાં િડો્દરા ખાતે 
્યોજા્યેલા કા્ય્વક્રમમાં મધ્ય ગુજરાત ઝોનના 
સાત વજલ્ાઓ અન ેિડો્દરા મહાનગરપાવલકા 
વિ્તારમાં ૧૪૧૬ આંગણિાડી કા્ય્વકર-
તેડાગર બહેનોને વન્યુવક્તપત્રો એના્યત ક્યા્વ 
હતા. સમગ્ રાજ્યમાં ૭૦૦૦ જેટલા 
આંગણિાડી કા્ય્વકર અને તેડાગરોની ભરતી 
ફકત બે માસના ટૂંકાગાળામાં ઓનલાઇન 
પ્રવક્ર્યા દ્ારા પૂણ્વ કરિામાં આિી છે. 

આ સાથે , મુખ્યમંત્રીશ્ીએ સગભા ્વ 
માતાઓન ેપોષણકીટ, વહાલી ્દીકરી ્યોજનાના 

મંજૂરી પત્રો, ગંગા ્િરૂપા બહેનોને આવથ્વક 
સહા્ય મંજૂરી પત્રો, મવહલા ઉદ્યમીઓનું 
સન્માન, ્િસહા્ય જૂથોને લોન વિતરણ, 
મવહલા ્િાિલંબન ્યોજનાના લાભોનું 
વિતરણ કરિા સાથે દ્દવ્યાંગ સાધન સહા્ય, 
િડો્દરા શહેર વજલ્ામા ંરૂ.૪૫૫ લાખના ખચષે 
વનમા્વણ થ્યેલા ૬૧ આંગણિાડી કેન્દ્રોના 
દડવજટલ લોકાપ્વણ- ખાતમહુતૂ્વ તમેજ િડો્દરા 
મહાનગરપાવલકાના જનસખુાકારીના રૂ. ૨૪ 
કરોડના વિવિધ પ્રોજકેટનુ ંદડવજટલી લોકાપ્વણ-
ખાતમુહૂત્વ ક્યુું હતું.

આ કા્ય્વક્રમમા ંમખુ્યમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલ ેજણાવ્યુ ંહતુ ંકે, િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મો્દીએ તેમના િડાપ્રધાન તરીકેના કા્ય્વકાળના 
પ્રથમ દ્દિસથી જ ્દેશ અને ્દુવન્યાને બતાિી 
્દીધું છે કે, દ્રઢ વનણ્વ્ય શવક્ત અને સૌને સાથે 
લઇ વિકાસની ગવત કેમ બમણી કરી શકા્ય. 
તેમણે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો 
વિશ્વાસ અને સૌના પ્ર્યાસથી ગુજરાત પણ 
િડાપ્રધાનશ્ીના દ્દશા્દશ્વનમાં વિકાસ તરફ 
િધુ તેજ ગવતથી આગળ િધે તેિો અમારી 
ટીમનો પ્ર્યાસ છે.

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ િધુમાં કહં્ હતું ક ે, 
ગુજરાતના વિકાસના પા્યામાં વશક્ષણ, 
્િા્્થ્ય અને સુરક્ષાની બાબત રહેલી છે. 
રાજ્યના તમામ બાળકો સવુશવક્ષત બન ેત ેમાટે 

આંગણિાડીથી લઇ ઉચ્ વશક્ષણ માટે રાજ્ય 
સરકાર દ્ારા વશક્ષણનું સુદ્રઢ માળખું ઉભું 
કરિામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને બાળકોનું 
પ્રાથવમક વશક્ષણથી જ ્થા્યીકરણ થા્ય એ 
માટે રાજ્ય સરકારના પ્ર્યત્નોને પદરણામરૂપ 
આજે ડ્ોપઆઉટ રેવશ્યો નજીિો રહો છે.

મવહલા અને બાળ કલ્યાણ વિભાગને 
વબર્દાિતા મુખ્યમંત્રીશ્ીએ કહ્ં કે, માત્ર ખૂબ 
જ ટૂં ક ાગાળામાં  સ ાત હજાર જેટલી 
આંગણિાડી કા્ય્વકર અને તેડાગર બહેનોને 
વનમણૂં કપત્ર ો  આપી  પ ા ર્દશ થી  અને 
કા્ય્વ્દક્ષતાનું કા્ય્વ ક્યુું છે. આગામી એક 
સપ્તાહમાં પસ્ંદ પામલેી બહેનોન ેવન્યવુક્તપત્રો 
આપી ્દેિામાં આિશે. રાજ્ય સરકાર દ્ારા 
વનરાધાર, વૃધિ, દ્દવ્યાંગો તેમજ મવહલાઓને 
જરૂરી તમામ લાભ આપી માનિસિેાનુ ંઉત્તમ 
કા્ય્વ ક્યુું છે.

મવહલા અને બાળ કલ્યાણ રાજ્યમંત્રી 
શ્ીમતી મવનષાબેન િકીલે જણાવ્યું હતું કે,  
જનકલ્યાણની ્યોજનાનો લાભ સો ટકા 
લાભાથથીઓને આપિા માટે અમે કદટબધિ 
છીએ. એટલે જ ગંગા ્િરૂપા મવહલાઓને 
આવથ્વક સહા્યની ્યોજનામા ં૧૨ લાખથી િધુ 
મવહલાઓને રૂ. ૧૬૦૦ કરોડ જેટલી સહા્ય 
સીધી તેમના ખાતામાં ચૂકિી છે. આ 
કા્ય્વક્રમમાં મુખ્યમંત્રીશ્ીએ ગુજરાત મવહલા 
આવથ્વક વિકાસ વનગમ તથા મવહલા અન ેબાળ 
વિકાસ વિભાગ દ્ારા આ્યોવજત શવક્ત 
મેળાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. શવક્ત મેળામાં 
મવહલાઓ દ્ારા ઉતપાદ્દત ચીજિ્તુઓનું 
પ્ર્દશ્વન સહ િેચાણ કરિામાં આિશે. 

આ પ્રસગં ેસાસં્દ શ્ીમતી રંજનબને ભટ્ટ, 
ધારાસભ્યો સિ્વ શ્ી ્યોગશેભાઈ પટેલ, જીતભુાઈ 
સખુડી્યા, સીમાબને મોહીલ,ે કેતનભાઈ ઇનામ્દાર, 
અક્ષ્યભાઈ પટેલ સવહત વિશાળ સંખ્યામાં 
મવહલાઓ તથા લાભાથથીઓ અન ેનગરજનો 
હાજર રહા હતા. •

વવકાસયાત્ા

૧ જૂિ, ૨૦૨૨28 økwshkík



વવકાસયાત્ા

કાંકરેજમાં તવચરિી જાતિના ૧૮૫ પદરવારોને મળ્ું કા્મી સરનામું
એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ રોજી રોટી માટે ફરતા રહેતા અને 

ખુલ્ા આકાશ નીચે જીિન જીિતા ઘરવિહોણા વિચરતી જાવતના 
પદરિારોન ેકાકંરેજના ંકાકરના િા્દીપરૂા ખાત ેમખુ્યમતં્રી શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ 
પટેલે ૧૮૫ પદરિારોને મકાનની ચાિી અપ્વણ કરી ગૃહ પ્રિેશ કરાિતાં 
હિે તેમને કા્યમી સરનામું પ્રાપ્ત થ્યું છે. મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે તાજેતરમાં બનાસકાંઠા વજલ્ાના કાંકરેજ તાલુકાના કાકર ખાતે 
વિચરતી જાવતની િસાહત અને છાત્રાલ્યનું લોકાપ્વણ ક્યુ્વ હતું.

આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, આપણા િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ આપેલા વિકાસ મંત્ર, સૌનો સાથ... સૌનો વિકાસ 
અને સૌના વિશ્વાસ સાથે આ સરકાર કામ કરે છે. તેમણે કહ્ં કે રાજ્ય 
સરકારની ઘણી બધી ્યોજનાઓ છે પરંતુ વિચરતી જાવત માટે કામ 
કરિાથી વિશેષ આતમસંતોષ મળે છે. આજદ્દન સુધીમાં વિચરતી 
જાવતના ૪,૦૦૦ લોકોને મકાન માટે સન્દ સહા્ય અપાઇ છે. 

મુખ્યમતં્રીશ્ીએ કહ્ ંહતુ ંકે, નરેન્દ્રનગર િા્દી િસાહતના મકાનોની 
સાથે સાથે બાળકો ભણી શકે તે માટે હો્ટેલ પણ બનાિી છે. હિે 
બાળકોન ેભણિા માટે હો્ટેલ સાથનેી વ્યિ્થા થતા તઓે ભણી ગણીને 
આગળ િધશે. 

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દી 
આિી વિચરતી જાવતઓની િ્ેદના સમજ્યા અન ેઆ જાવતઓન ેઆિાસ 

્યોજના, પલોટ ફાળિણી જિેા અતં્યો્દ્ય વિકાસના કામોન ેતમેણ ેઅગ્તા 
આપી છે. સામાવજક ન્્યા્ય અને અવધકારીતા વિભાગના મંત્રી શ્ી 
પ્ર્દીપભાઈ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, વિચરતા સમુ્દા્ય સમથ્વન મંચ, 
વજલ્ા િહીિટી તંત્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્ારા આ્યોવજત આ કા્ય્વક્રમ 
િષ્વ ૨૦૨૨ સુધીમાં ્દરેકને ઘરનું ઘર આપિાના િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મો્દીના ્િપ્નને સાકાર કરિા તરફ મહતિનું ક્દમ છે. 

આ પ્રસગં ેવજલ્ાના પ્રભારી મતં્રી શ્ી ગજને્દ્રવસંહ પરમાર, વશક્ષણ 
રાજ્ય મતં્રી શ્ી દકતથીવસહં િાઘલેા, સાસં્દ શ્ી પરબતભાઇ પટેલ અન ેશ્ી 
ભરતવસહં ડાભી સવહત સબંવધત અવધકારીઓ ઉપસ્થત રહા હતા. •

ગુજરાિ સરકાર-ટાટા અને ્ફોડ્પ વચ્ે તત્પક્ી્ સમજૂતિ કરાર 
મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની 

ઉપસ્થવતમા ંગાધંીનગરમા ંગજુરાત સરકાર, 
ટાટા મોટસ્વની સબવસડી્યરી ટાટા પેસેન્જર 
ઈલકેટ્ીક મોવબવલટી વલવમટેડ અન ેફોડ્વ ઈસન્ડ્યા 
પ્રાઈિટે વલવમટેડ િચ્ ેવત્રપક્ષી્ય સમજતૂી કરાર 
સપંન્ન થ્યા હતા. તદ્અનસુાર, ટાટા મોટસ્વ 
વલવમટેડ ફોડ્વ ઈસન્ડ્યા પ્રાઈિેટ વલવમટેડનો 
સાણ્ંદ પલાન્ટ બધી જ જમીન, વબસલડંગ અને 
વહીકલ એસમેબલી, પલાન્ટની મશીનરી સાથે 
હ્તગત કરશ.ે આ સાથ,ે ફોડ્વ ઈસન્ડ્યા પ્રાઈિેટ 
વલવમટેડના વહીકલ એસેમબલી પલાન્ટના તમામ 
કમ્વચારીઓન ેટાટા મોટસ્વમા ંસમાિી લિેાશ.ે 
ગજુરાત સરકારે 2011મા ંફોડ્વ ઈસન્ડ્યા પ્રાઈિટે 
વલવમટેડ સાથ ેકરેલા ્ટેટ સપોટ્વ એગ્ીમને્ટના 
અનસુધંાને તથા ટાટા મોટસ્વની પટેાકૂંપની ટાટા 
પસેને્જર ઈલસેકટ્ક મોવબવલટી વલવમટેડ િચ્ે 
થ્ેયલી સમજૂતીના સં્દભ્વમાં આ વત્રપક્ષી્ય 
સમજૂતી કરાર કરિામા ંઆવ્યા છે. આ અતંગ્વત 

ફોડ્વ ઈસન્ડ્યા પ્રા.વલ. સાણં્દ ખાતેના પલાન્ટમાં 
એસન્જન ઉતપા્દન ્યથાિત ચાલુ રાખશ ેઅને 
આ હેતસુર ટાટા મોટસ્વ તમેન ેલીઝ પર જમીન 
ઉપલબધ કરાિશે.

મખુ્યમંત્રી શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલના ્દીઘ્વ 
દ્રસષ્પૂણ્વ અવભગમ અન ેતિદરત વનણા્વ્યક્તાને 
પદરણામ ેઆ સમગ્ વિષ્ય ેમાત્ર ૯૦ દ્દિસના 
ટૂંકા ગાળામાં રાજ્ય સરકારના પોવઝદટિ 
એપ્રોચથી આ એમ.ઓ.્યુ સાકાર થ્યા છે. 
સવૂચત હ્તાતંરણથી મોટા પ્રમાણમા ંબરેોજગારી 
સજા્વિાનો પ્રશ્ન પણ અટકાિી શકાશ.ે ફોડ્વ 
મોટસ્વના પલાન્ટમા ં ૩૦૪૩ સીધી રોજગારી 
અને અં્દાજે ૨૦ હજાર જેટલી આડકતરી 
રોજગારી આપિામા ંઆિે છે. તો બીજીબાજ,ુ 
ગજુરાતમા ં ઈલકેટ્ીક િાહનોના ઉતપા્દનની 
શરૂઆત થશે અને પ્યા્વિરણ વપ્ર્ય ગ્ીન 
મોવબવલટીની પહેલમાં ગજુરાત અગે્સર રહેશ.ે 
આ ઉપરાતં આ પલાન્ટને ્ પરેપાટ્વસ પરૂા પાડતા 

એસન્સલરી એકમો પણ બધં થશ ેઅન ેતમેા ંકામ 
કરતા કામ્દારોની રોજગારી ઉપર પણ અિળી 
અસર પડ ેતિેી સ્થવત ઊભી થઈ હતી. આ 
સવૂચત હ્તાંતરણથી હિ ેત ેપ્રશ્નનુ ંવનિારણ 
આિી શકશ.ે

અત્રે ઉલ્ેખની્ય છે કે ગુજરાતને ઓટો 
હબ બનાિિાના િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મો્દીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેના સેિા 
કાળ ્દરમ્યાન સેિેલા ્િપ્નને સાકાર કરિા 
ઔદ્યોવગક નીવત-૨૦૦૯ અંતગ્વત, રાજ્ય 
સરકારે મેગા/ ઇનોિેટીિ પ્રોજેકટને સહા્ય 
આપિાનું જાહેર ક્યુું હતું. આ વત્ર-પક્ષી્ય 
સમજૂતી કરાર પર ઉદ્યોગ વિભાગના અવધક 
મુખ્ય સવચિ ડો. રાજીિકુમાર ગુપ્તા, ટાટા 
મોટસ્વના એમ.ડી શૈલેષ ચંદ્રા તેમજ ફોડ્વ 
ઇસન્ડ્યાના ટ્ાન્સફમષેશન ઓદફસર અને કન્ટ્ી 
હેડ બાલાસું્દરમએ હ્તાક્ષર ક્યા્વ હતા. •
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અરવલ્ી અને ગાંધીનગરના તવકાસકામોની સમીક્ા કરિા CM
રાજ્યના વજલ્ાઓના વિકાસકામો તેમજ 

રાજ્ય-કેન્દ્ર સરકારની ફલેગશીપ ્યોજનાઓની 
પ્રગવત કામગીરીની સમીક્ષા માટે મુખ્યમંત્રી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે વજલ્ા અવધકારીઓ- 
પ્દાવધકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક ્યોજિાનો 
ઉપક્રમ શરૂ ક્યયો છે. મુખ્યમંત્રીશ્ીએ આ 
ઉપક્રમમાં અંતગ્વત તાજેતરમાં બા્યડમાં 
અરિલ્ી વજલ્ા િવહિટીતતં્રના અવધકારીઓ 
સાથે સમીક્ષા બેઠક ્યોજી હતી. 

મખુ્યમંત્રી શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલે અરિલ્ી 
વજલ્ામાં હાથ ધરાઇ રહેલા તથા પ્રગવત 
હેઠળના વિવિધ કામો ્યોજનાઓ િગેરેમાં 
વજલ્ાની પ્રગવતની વિગતો આ બેઠકમાં 
મળેિી હતી. મુખ્યમતં્રીશ્ીએ "ટીમ અરિલ્ી" 
સાથે સમીક્ષા બેઠકમાં જણાવ્યું હતંુ કે, 
જનપ્રવતવનવધઓ અને અવધકારીઓના સુદ્રઢ 
સંકલનથી આપણે વિકાસકામોમાં નિી વસવધિ 
પ્રાપ્ત કરી શકીશુ.ં તમેણ ેવજલ્ા િહીિટીતતં્રના 
અવધકારીઓને પ્રજાના પ્રશ્નોના હકારાતમક 
ઉકેલ માટે દ્દશા વન્દદેશ આપતા જણાવ્યું હતું 
કે, આપણ ેએક થઈ, નકે થઇ પ્રજાની વન્િાથ્વ 
ભાિે સેિા કરીએ અને લોકપ્રશ્નોના ઉકેલની 
દ્દશામાં આગળ િધીએ.

વજલ્ા પ્રભારી મંત્રી શ્ી કુબેરભાઈ ડીંડોરે 
્દરેક ઘર સુધી પાણી પહોંચાડિા માટે નાની 
અને મધ્યમ કક્ષાની ્યોજનાઓનો ઉપ્યોગ 
કરિાનો અનુરોધ ક્યયો હતો. 

આ ઉપરાંત મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલ ગાંધીનગર વજલ્ાના માણસા પહોંચ્યા 
હતા અન ેત્યા ંપણ તમેણ ેઆિી સમીક્ષા બઠેક 
ગ ાં ધ ીનગર  વજલ્ા  િહ ીિટ ીતં ત્રન ા 
અવધકારીઓ-પ્દાવધકારીઓ સાથ ે્યોજી હતી. 
તમેણ ેપાણીનો બગાડ થા્ય નહીં અન ેપાણીના 
તળ ઊંચા આિે તે માટે માણસા નગરપાવલકા 
વિ્તારના નિ તળાિનું આંતદરક જોડાણ 
કરિાનો પ્રાથવમક અહેિાલ સતિરે રજૂ 
કરિાની સૂચના આપી હતી. 

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ કલોલ-માણસા હાઇિેના 
કામ અંગેની સંબંવધત અવધકારીઓ પાસેથી 
વિગત મળેિી હતી તમેજ આ કામન ેઝડપભરે 
પણૂ્વ કરિા માટેની પણ સચૂનાઓ આપી હતી. 
તેમણે બાલિા-માણસા િચ્ેના માગ્વના 
નવિનીકરણની ્દરખા્ત રજૂ કરિા પણ 
સંબંવધત અવધકારીઓને જણાવ્યું હતું.

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ માણસા નગરપાવલકા 

વિ્તારના વિકાસકામો માટે રીંગ રોડ 
બનાિિાની ચચા્વમાં ટાઉન પલાવનંગ ્કીમના 
તાતકાવલક અમલીકરણ કરિાની સચૂના આપી 
હતી. તેમજ કલોલમાં આિેલા અંડરપાસને 
પહોળો કરિા માટે પણ સબંવંધત અવધકારીઓને 
જણા વ ્ંુય  હ તંુ .  આ સમીક્ષ ા  બે ઠકમ ાં 
મુખ્યમંત્રીશ્ીએ પ્રજાના પ્રશ્નોના હકારાતમક 
ઉકેલ માટે દ્દશાવન્દદેશ આપતા વિકાસ કા્યયોમાં 
સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસની ભાિનાને િધુ 
મજબૂત કરિાનું પણ પ્રેરક સૂચન ક્યુું હતું.

ગાંધીનગર વજલ્ા કલેકટર શ્ી ડૉ. 
ક ુલ્દીપ આ્ય્વ એ મુખ્યમંત્રીશ્ી સમક્ષ 
ગાધંીનગર વજલ્ામા ંરાજ્ય સરકારની વિવિધ 
ફલેગશીપ ્યોજનાઓના અમલીકરણ અને 
પ્રાપ્ત થ્યલે લક્યાકંોની વિગતો આપી વજલ્ામાં 
થ્યેલા વિવિધ વિકાસ કા્યયોની રૂપરેખા રજૂ 
કરી હતી. •

મનોદિવ્ાંગજનો પ્રત્ે મુખ્મંત્ીશ્ીની આગવી સંવેિના
મૃ્દુ-વમતભાષી, સા્દગીપૂણ્વ અને માનિી્ય સંિે્દનાસભર વ્યિહારથી મુખ્યમંત્રી 

શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ગુજરાતના જન-જનમાં ‘આપણા ભૂપેન્દ્રભાઇ’ તરીકે લોકચાહના 
મળેિી છે. અરિલ્ીના બા્યડ તાલકુાની જ્ય અબં ેમ્ંદબવુધિ મવહલા સં્ થાની મનોદ્દવ્યાગં 
બહેનોને મુખ્યમંત્રીશ્ીની આિી જ આગિી સહજ સંિે્દનાની અનુભૂવત થઈ. મુખ્યમંત્રી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે તેમના પૂિ્વવનધા્વદરત કા્ય્વક્રમ અનુસાર અરિલ્ીના પ્રિાસે હતા 
અન ેઆ ્દરમ્યાન તમેણે ખાસ સમ્ય ફાળિીન ેઆ મનોદ્દવ્યાંગ મવહલા કેન્દ્રની મલુાકાત 
લીધી હતી. મખુ્યમતં્રીશ્ીએ સં્થાની મનોદ્દવ્યાંગ મવહલાઓ સાથે વપતૃ-િાતસલ્યભાિથી 
િાતચીત કરી હતી. તેમણે સં્થામાં મવહલાઓને અપાતી સુવિધાઓની વિગતો મેળિી. 
આ સં્થાની એક એક જગ્યાની મુલાકાત લઇને સેિાકી્ય પ્રવૃવતઓની ઝીણિટપૂિ્વક 
વિગતો તેમણે જાણી હતી. •

વવકાસયાત્ાવવકાસયાત્ા

મનોદિવ્ાંગજનો પ્રત્ે મુખ્મંત્ીશ્ીની આગવી સંવેિના
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સાંચોર-સાંિિપુર વચ્ેનાં છ િેન માગ્પ 
તનમા્પણનું તનરીક્ણ કરિાં CM 

ભારત સરકારની ભારતમાલા પદર્યોજના અંતગ્વત રાજ્થાનના 
સાંચોરથી ગુજરાતના પાટણ વજલ્ાના સાંતલપુર માગ્વના છ લેન 
રૂપાંતરણ કામગીરીનું તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
વનરીક્ષણ ક્ુયું હતું. નેશનલ હાઇિે ઓથોદરટી ઓફ ઇસન્ડ્યા દ્ારા 
૧રપ દક.મી ની લંબાઇનો આ માગ્વ ગ્ીન દફલડ એકસપ્રેસ િે તરીકે 
૬ લેન રોડ દ્ારા વનમા્વણ કરી રહી છે. કેન્દ્ર સરકારના સડક પદરિહન 
મંત્રાલ્ય દ્ારા ભારતમાલા પદર્યોજના અન્િ્ેય અમૃતસર-જામનગર 
િચ્ે આશરે ૧રપ૬ દક.મી.નો ઇકોનોવમક કોદરડોર વનમા્વણ થિાનો 
છે. આ સાંચોર-સાંતલપુર િચ્ેનો ૧૨૫ દક.મી. માગ્વ તે ઇકોનોવમક 
કોદરડોરના એક મહતિપૂણ્વ ભાગ તરીકે કુલ રૂ. ર૦૩૦ કરોડના ખચષે 
વિકસાિિામાં આિી રહો છે. આ માગ્વનું તબક્કાિાર વનમા્વણ કરી 
તેને િષ્વ 2023માં લોકાવપ્વત કરી ્દેિામાં આિશે. ભારતમાલા 
પ્રોજેકટનો ઉદ્શે ્દેશના ઉત્તર ક્ષેત્રના રાજ્યો-પ્ર્દેશોની પૂિ્વ ક્ષેત્રના 
વિ્તારો સાથે કનેકટીવિટી િધારિાનો છે. એટલું જ નવહ, જામનગર, 
કૂંડલા અને મુંદ્રા જેિા પોટ્વસ પરથી ઉત્તર ક્ષેત્રના રાજ્યો-પ્ર્દેશોને 
વિવિધ ઉતપા્દનોની આ્યાત-વનકાસની િૈવશ્વક સુવિધા પણ આ 
પ્રોજેકટથી આપિાની નેમ રાખિામાં આિી છે. આ પ્રસંગે વજલ્ાનાં 
પ્રભારી મંત્રી શ્ી ગજેન્દ્રવસંહ પરમાર, સાંસ્દ શ્ી પરબતભાઇ પટેલ 
તથા િદરષ્ અવધકારીઓ ઉપસ્થત રહાં હતાં. •

તવકાસ આધારીિ રાજનીતિના પ્રણેિા 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેનરિભાઇ મોિી : CM
મખુ્યમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલની પ્રરેક ઉપસ્થવતમા ંTV9 ચનેલ 

'ગિ્વ છે ગજુરાતી છુ'ં કોન્કલેિ 2022 ્યોજાઇ હતી. આ કોન્કલેિમા 
મખુ્યમતં્રીશ્ીએ જણાવ્ંુય હતુ ંકે, ્ેદશના િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈએ ્ેદશ અને 
્દવુન્યામાં વિકાસની નિી રાજનીવત ્ થાવપત કરી છે. ગજુરાત આજ ે્ેદશમાં 
વિકાસનુ ંગ્ોથ એસન્જન છે. ્ેદશન ેઆઝા્દી અપાિનાર બ ેગજુરાતી ગાધંીજી 
અન ેસર્દાર પટેલ હતા અન ેઆજે ્ેદશન ે્ િરાજમાંથી ્ િરાજ્ય તરફ લઈ 
જનારા પણ બ ેગજુરાતી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દી અન ેશ્ી અવમતભાઇ શાહ 
છે. તમેણ ેજણાવ્યુ ંહતુ ંકે, લાલ દકલ્ા પરથી િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
્ેદશના કલ્યાણની િાત કરે ત્યારે એક ગજુરાતી તરીકે આપણન ેગૌરિ થા્ય. 
વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રવતમા ્ટેચ્ય ૂઓફ ્યવુનટીની જ્યારે િાત આિે ત્યારે, 
ભગિાન સોમનાથ અન ેદ્ારકાધીશના ચરણોમા ંિ્ંદન કરીએ ત્યારે આપણને 
ગજુરાતી હોિાનો ગિ્વ થા્ય છે. આ ઉપરાતં તમેણ ેઉમ્ુેયું હતુ ંકે, કોરોનાના 
કપરા કાળમા ંશ્ી નરેન્દ્રભાઈ લોકોની વચતંા કરી વનશલુક િકેસીનશેન કરાવ્ંુય 
અન ેરાશન પણ આપ્યુ.ં શ્ી નરેન્દ્રભાઈના માગ્વ્દશ્વન હેઠળ ગજુરાતની 
વિકાસગાથાને આગળ ધપાિિા અમારી 'ટીમ ગજુરાત' કદટબધિ છે. આપણે 
સૌ સાથ ેમળીને શ્ી નરેન્દ્રભાઈના સકંલપ 'આતમવનભ્વર ભારત' બનાિિા 
કદટબધિ થિાની સંકલપના પણ મખુ્યમતં્રીશ્ીએ વ્યક્ત કરી હતી. આ 
કોન્કલિેમા ંકોપયોરેશનના પ્દાવધકારીઓ, તથા વિવિધ સામાવજક અન ેરાજકી્ય 
અગ્ણીઓ ઉપસ્થત રહા હતા. •

વવકાસયાત્ા

ગીફટ તસટીને ગિોબિ ્ફા્નાસનસઅિ હબ િરીકે તવકસાવાશે
ગ ાં ધ ી ન ગ ર  અ ને 

અમ્દાિા્દ િચ્ે સ્થત ગીફટ 
વસટી(ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ 
ફાઈનાન્સ ટેક વસટી)ને િૈવશ્વક 
આવથ ્વક ગવતવિવધનું  ક ેન્દ્ર 
બનાિિાનો રાજ્ય સરકારે 
વનધા્વર ક્યયો છે. તાજેતરમાં 
અમ્દાિા્દ સ્થત I - Create 
(International Centre 
for Entrepreneurship 
and Technology) ખાતે 
મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને કેસન્દ્ર્ય ગૃહમંત્રી શ્ી અવમતભાઈ 
શાહ સમક્ષ ગીફટ વસટીના વિકાસ કા્યયોનું પ્રેઝન્ટેશન પ્ર્તુત કરિામાં 
આવ્ંુય હતંુ, જમેા ંગીફટ વસટીને ગલોબલ ફા્યનાસન્સ્યલ હબ બનાિિાનો 
વનધા્વર કરિામાં આવ્યો હતો. 

ક ેસન્દ્ર્ય ગૃહમંત્રી શ્ી અવમતભાઈ શાહ અને મુખ્યમંત્રી  

શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ I - 
Create ની મુલાકાત માટે 
ગ્યા હતા, ત્યારે તેમની સમક્ષ 
ગીફટ વસટીના મનેવેજગં દડરેકટર 
શ્ી તપન રે એ પ્રેઝન્ટેશન રજૂ 
કરી ગીફટ વસટીમા ંચાલી રહેલા 
વિક ાસ ક ા્ય યોની  રૂપર ેખા 
આપિામાં આિી હતી. આ 
અિસરે IFSC ના ચેરમેન શ્ી 
આઈ. શ્ીવનિાસને િીદડ્યો 
ક ો ન્ ફ ર ન્સન ા  મ ા ધ ્યમથ ી 

પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરી ગીફટ વસટીને ગલોબલ ફા્યનાસન્સઅલ હબ તરીકે 
પ્ર્થાવપત કરિા માટેના વિવિધ સૂચનો રજૂ ક્યા્વ હતા. આ પ્રેઝન્ટેશન 
સમ્યે ગુજરાતના મુખ્ય સવચિ શ્ી પંકજ કુમાર, મુખ્યમંત્રીશ્ી મુખ્ય 
અગ્ સવચિ શ્ી કે.કૈલાશનાથન, મુખ્યમંત્રી શ્ીના અવધક મુખ્ય સવચિ 
શ્ી પંકજ જોષી સવહતના ઉચ્ અવધકારીઓ ઉપસ્થત રહા હતા.
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આઠ તજલ્ાઓમાં અત્ાધુતનક ચેદરટી કચેરી ભવન બનશે

રાજ્ય સરકારે પ્રજા સાથે સંકળા્ેયલી 
કચેર ીઓને સુ વિધાસભર બનાિી છ ે. 
ગામડાથી આિતા અરજ્દારને કચેરીમાં કોઈ 
અગિડ ન પડે તેમજ પ્રાથવમક સુવિધાઓ 
મળી રહ ેતે પ્રકારની કચેરીઓનું વનમા્વણ થઈ 
રહ્ છે. તે દ્દશામાં આગળ િધતા તાજેતરમાં 
મખુ્યમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેગાધંીનગરથી 
કા્ય્દા મંત્રી શ્ી રાજેન્દ્રભાઈ વત્રિે્દી અને 
ર ાજ્યમંત્ર ી  શ્ ી  ્દ ેિ ાભાઇ મ ાલમની 
ઉપસ્થવતમાં રૂ. રર કરોડના ખચષે ગીર 
સોમનાથના િેરાિળ, બોટા્દ, અરિલ્ીના 
મોડાસા, સુરેન્દ્રનગર, ભૂજ, લુણાિાડા, 

વહંમતનગર અને મોરબીમાં નિા વનમા્વણ 
થનારા ૮ ચેદરટી ભિનોના ઇ-ખાતમુહૂત્વ  
ક્યુ્વ હતુ.

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ રાજ્યના ચેદરટી તંત્રને 
ચ ા ર  ક ર ો ડ  જે ટલ ા  ડ ૉ ક્યુ મે ન્ ટસન ા 
દડવજટલાઇઝેશનની ભગીરથ કામગીરી પૂણ્વ 
કરિા માટે આ અિસરે અવભનં્દન પણ 
પાઠવ્યા હતા. આ રેકડ્વનું દડવજટલાઇઝેશન 
થિાથી હિે લોકોને ઘરે બેઠા પોતાના ટ્્ટની 
માવહતી મળી રહેશે. આ નિી બનનારી 
ચે દરટી કચેર ીઓના ભિનોના કારણે 
વલટીગન્સને સરળતાથી ન્્યા્ય મળશે. 

ઉપરાંત, આધુવનક ભિનો થિાથી ચેદરટીને 
લગતી કામગીરી માટે લોકોને અગાઉ જે 
અલગ-અલગ ્થળોએ જિું પડતું તેનું પણ 
વનિારણ આિશે.

કા્ય્દામંત્રી શ્ી રાજેન્દ્રભાઈ વત્રિે્દીએ 
જણાવ્યું કે, રાજ્યના તમામ ધાવમ્વક અને 
સખાિતી ટ્્ટોનો િહીિટ સમાજના વિશાળ 
વહતને લાગુ પડતો હોિાથી આિા ટ્્ટોની 
વમલકતો સમાજના વહતમાં ઉપ્યોગી થા્ય 
અને િહીિટ્દારો તેનો સુ્યોગ્ય િહીિટ કરે 
તેિા ઉમ્દા હેતુથી રાજ્યના ચેદરટીતંત્રને િધુ 
સુ દૃઢ  બનાિિા  મ ાટ ે આ િધુ  આઠ 
વજલ્ાઓમાં ચે દરટી કચેરીઓના નિા 
ભિનનું મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના 
હ્તે આ ઓનલાઇન ભૂવમપૂજન કરિામાં 
આવ્યું છે.

ગાધંીનગરથી  િદરષ્ અવધકારીઓ તમેજ 
વજલ્ા મથકોએ વજલ્ાતંત્રના અવધકારીઓ 
આ ચેદરટી કચેરીઓના િચ્યુ્વઅલ ખાતમુહૂત્વ 
અિસરે સહભાગી થ્યા હતા. •

‘SWAGAT’ અંિગ્પિ પ.ર૬ િાખ રજૂઆિોનું તનવારણ 
સામાન્્ય માનિી-નાગદરકોની સમ્્યા-

રજૂઆતોનું તિરાએ ્થાવનક કક્ષાએ જ 
વનિારણ આિે તે િહીિટીતંત્રની મુખ્ય 
પ્રાથવમકતા હોિી જોઇએ. આ િાતન ેગુજરાતે 
બે ્દા્યકા પૂિષે વિવિધ પ્રકલપો દ્ારા અમલી 
બનાિી છે. રાજ્યના તતકાવલન મખુ્યમતં્રી અને 
હાલ ્ેદશના િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ 
જનતાના પ્રશ્નો ઉકેલિા ્દર મવહનાના ચોથા 
ગુરૂિારે State-Wide Attention on 
Grievances by Application of 
Technology (SWAGAT) ‘્િાગત’ 
ઓનલાઇન કા્ય્વક્રમની શરૂઆત કરી હતી. 
જેને મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આગળ 
િધારી રહા છે. 

િડાપ્રધાન શ્ી નર ેન્દ્રભાઇ મો્દીએ 
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કાળ ્દરમ્યાન શરૂ 
કર ાિેલ ા  આ ‘્િાગત’ ઓનલાઇન 

જનફદર્યા્દ વનિારણના ઉપક્રમમાં મે-ર૦રર 
મવહનાના ચોથા ગુરૂિારે ્યોજા્યેલા રાજ્ય 
્િાગતમાં  મુખ્યમંત્રીશ્ીએ ૮ જેટલા 
અરજ્દારોની વિવિધ રજઆૂતો હાથ ધરી હતી 
અને તેના સુચારૂ-્યોગ્ય વનિારણ માટે 
સબંંવધત વજલ્ા-શહેરના િહીિટી તતં્રિાહકોને 
સૂચનો ક્યા્વ હતા.

આમ, એવપ્રલ ર૦૦૩થી એવપ્રલ-ર૦રર 

સધુીમાં રાજ્ય, વજલ્ા, તાલકુા અન ેગ્ામ્ય ્ િાગત 
મળી પ,ર૬,૮૦પ રજઆૂતોમાથંી ૯૯.૮૯ ટકા 
એટલે કે પ,ર૬,ર૩૯ નુ ંસખુ્દ વનિારણ લાિિાની 
આગિી વસવધિ મળેિિામા ંઆિી છે. એટલુ ંજ 
નવહ, ‘્િાગત’ન ે વિવિધ આતંરરાષ્ટ્રી્ય અને 
રાષ્ટ્રી્ય એિોડ્વ પણ મળ્યા છે તમેજ ગજુરાતની 
આ અવભનિ પહેલ અન્્ય રાજ્યો માટે સશુાસનનું 
પથ્દશ્વક મોડલે બની છે. •

વવકાસયાત્ા
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મોરબીમાં તવતવધ તવકાસકા્યોનું િોકાપ્પણ કરિાં મુખ્મંત્ી

િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ 
આપેલા સૌના સાથ-સૌના વિકાસ-સૌના 
વિશ્વાસના મતં્રન ેસાકાર કરીને ્દરેક સમાજનો 
વિકાસ કરિા રાજ્ય સરકાર પ્રવતબધિ છે, તેમ 
તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
મોરબીના િિાવણ્યામાં આહીર સમાજ 
સંચાવલત માતૃશ્ી રામબાઇમા જગ્યામાં 
પ્રિાસી સુવિધાના વિકાસ કામોનો લોકાપ્વણ 
કરતાં ્પષ્પણે જણાવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રીશ્ીએ 
માતૃશ્ી રામબાઇમાની જગ્યામાં ગુજરાત 
પ્રિાસન વનગમ દ્ારા અં્દાજે ૩ કરોડ 
રૂવપ્યાના ખચષે નિવનવમ્વત સતસંગ હોલ, 
ભોજનાલ્ય, રસોડાના લોકાપ્વણ ક્યા્વ હતા. 
તેમણે આ વિ્તારની આરોગ્ય સુખાકારી 
માટેના રૂ. ર.૪૮ કરોડના વિવિધ પાચં વિકાસ 
કામોની પણ ભેટ નાગદરકોને ધરી હતી. 

મુખ્યમતં્રી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ ેલોકાવપ્વત 
કરેલા વિકાસકા્યયોમાં રૂ. ૮૦ લાખના ખચષે 
નિવનમા્વણ થ્ેયલા િિાવણ્યા PHC, રૂ. ૩પ 
લાખના ખચષે તૈ્યાર થ્યેલા ર૦ બેડના કોવિડ 
િોડ્વ ઉપરાંત માવળ્યા-વમ્યાણા સામૂવહક 
આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે રૂ. ૩૮.પ૦ લાખના ખચષે 
ર૫૦ એલ.પી.એમ. કેપેવસટીના પી.એસ.એ. 
પલાન્ટ, ટંકારા સામૂવહક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં પણ 
રૂ. ૩૮.પ૦ લાખના ખચષે તૈ્યાર થ્યેલા 

પી.એસ.એ. પલાન્ટ અને રૂ. પ૬ લાખના ખચષે 
વનવમ્વત પ૦ બેડના કોવિડ િોડ્વનો સમાિેશ 
થા્ય છે. 

માતૃશ્ી રામબાઇમાએ સેિાકી્ય કા્યયોની 
ટેક અન ેભખે સાથ ેવન્િાથ્વ ભાિે સમાજસિેાના 
કામોમાં જોડાઇને સમગ્ સમાજજીિનને 
માગ્વ્દશ્વન આપ્યુ ંછે તનેી પણ મખુ્યમતં્રીશ્ીએ 
કૃતજ્તાપૂિ્વક નોંધ લીધી હતી. આ સં્દભ્વમાં 
તેમણે ઉમે્યુું હતું કે, ્દરેક સમાજિગયો આિા 
સંત, સેિાવ્રતીઓની પે્રરણાથી વિકાસ માટે 
હરહંમેશ પ્ર્યાસરત રહેતા હો્ય છે અને 
સૌરાષ્ટ્ર તો સંતો, શૂરિીરો અને ્દાતાઓની 
ભૂવમ છે એમ પણ તેમણે ઉમે્યુ્વ હતું. 

શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ગુજરાત ્દેશના 
વિકાસનુ ં ગ્ોથ એસન્જન બન્્ંુય છે તેન ેઆિા 
અનકે સફળ આ્યામોથી અન ેિડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મો્દીની પ્રરેણાથી િધ ુતેજ ગવતએ 
સૌ સમાજિગયોના સહ્યોગથી વિકાસ રાહે 
આગળ લઇ જિાની નેમ ્દશા્વિી હતી. 
આતમવનભ્વર ગજુરાતથી આતમવનભ્વર ભારતનું 
લક્ય પાર પાડિા પણ તમેણ ેઆહિાન ક્યુ્વ હતુ.ં 

શ્મ, રોજગાર અને પંચા્યત રાજ્યમંત્રી 
શ્ી વબ્રજેશભાઈ મેરજાએ આહીર સમાજ 
સચંાવલત આ માતૃશ્ી રામબાઇમાની જગ્યાની 
સેિા-પ્રવૃવત્તઓની સરાહના કરી હતી. તેમણે 

કહ્ં હતું કે, રાજ્ય સરકારે મોરબી-માવળ્યા 
વિ્તારના સિ્વગ્ાહી વિકાસ માટે સતત 
ખેિના રાખીને આ્યોજનો પણ ક્યા્વ છે. આ 
િષષે ૩૮ કરોડ રૂવપ્યાના ખચષે વસંચાઇ માટેની 
્યોજનાથી ૧પ૦૦ હેકટર જમીનને લાભ 
આપિાનું બજેટ પ્રાિધાન પણ ક્યુું છે. 

આહીર સમાજના પ્રમુખ અને પૂિ્વ મંત્રી 
શ્ી જિાહરભાઇ ચાિડા, પૂિ્વ મંત્રી શ્ી 
િાસણભાઇ આહીર, સાંસ્દ શ્ીમતી 
પૂનમબહેન માડમ િગેરેએ પણ આહીર 
સમાજના આ શ્ધિા-આ્થા કેન્દ્રમાં પ્રિાસી 
સુવિધાના કામો આપિા માટે મુખ્યમંત્રી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ ેલના નેતૃતિની રાજ્ય 
સરકારનો આભાર વ્યક્ત હતો. મખુ્યમતં્રીશ્ીએ 
રાષ્ટ્રવપતા મહાતમા ગાંધીજીના આધ્યાસતમક 
ગુરૂ શ્ીમ્દ રાજચંદ્રજીના જન્મ ્થળ શ્ીમ્દ 
રાજચંદ્ર જન્મ ભુિનની પણ િિાવણ્યામાં 
મુલાકાત લઇને શ્ીમ્દ રાજચંદ્રજીના જીિન-
કિન વિશે જાણીને કૃતજ્તા અનુભિી હતી. 

સાંસ્દ શ્ી મોહનભાઇ કુૂંડાદર્યા, માતૃશ્ી 
રામબાઇમા જગ્યાના મહંત શ્ી પ્રભુ્દાસજી, 
દકશન્દાસજી, વજલ્ા પંચા્યત જુનાગઢના 
પ્રમુખ શાંતાબેન ખટારી્યા સવહત મોટી 
સંખ્યામાં આહીર સમાજના નાગદરકો આ 
પ્રસંગે ઉપસ્થત રહા હતા. •
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વડોિરાની સંસ્કાર અભ્ુિ્ તશતબરમાં 
PMનો િેશ સેવાના સંકલપનો અનુરોધ 

િડો્દરાના કારેલીબાગ ્િાવમનારા્યણ 
મંદ્દરમા ંસં્ કાર અભ્ય્ુદ્ય વશવબરનુ ંઆ્યોજન 
કરિામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં આ વશવબરમાં ભાગ લઈ 
રહેલા ્યુિાનોને િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મો્દીએ િચ્યુ્વઅલ માધ્યમથી સંબોધન કરતા 
આઝા્દીના અમૃત મહોતસિની ઉજિણી પિષે 
્દેશ સેિાના સંકલપો લેિા અનુરોધ ક્યયો હતો. 
સાત દ્દિસી્ય મહોતસિને રાષ્ટ્રપવત શ્ી રામનાથ કોવિં્દ તેમજ 
રાજ્યપાલ શ્ી આચા્ય્વ ્દેિવ્રતે સંબોવધત ક્યુું હતું.

રાષ્ટ્રપવત શ્ી રામનાથ કોવિં્દજીએ વિડી્યો ક્ીપના માધ્યમથી 
આપેલા સં્દેશામાં ્યુિાનોને ભગિાન શ્ી્િાવમનારા્યણની વશક્ષાપત્રી 
પ્રમાણે જીિનનું ઘડતર કરિા માટે અનુરોધ ક્યયો હતો. િડો્દરાના 
કારેલીબાગ ્િાવમનારા્યણ મંદ્દરમાં સપ્તદ્દનાતમક સતસંગમાં 
કુૂંડળધામમાં આ્યોજીત અનેક રૂપે ્ િાવમનારા્યણ ભગિાનના કા્ય્વક્રમ 
અંતગ્વત વગનીસ િલડ્વ રેકોડ્વસ, એવશ્યા બુક ઓફ રેકોડ્વ અને ઈસન્ડ્યા 
બૂક ઓફ રેકોડ્વના મળેલા ત્રણ એિોડ્વનું રાજ્યપાલ શ્ી આચા્ય્વ ્દેિવ્રત 
તથા શ્ી જ્ાનજીિન્દાસ ્ િામીએ વિમોચન ક્ુયું હતંુ. બાળકો-્ુયિાનોને 
સંબોધન કરતા રાજ્યપાલશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, િેકેશનના સમ્યમાં 
મહાપુરુષોના જીિનવૃતન ેિાચંીન ેતમેના જીિનકિનન ેજીિનનો આ્દશ્વ  
બનાિિો જોઇએ.

્યુિાનો તા.૧૫ મી ઓગષ્, ૨૦૨૩ સુધીમાં ઓછામાં ઓછાં ૭૫ 
કલાક ્દેશની સેિા માટે ફાળિિાનો વનધા્વર કરે તેમ કહેતા િડાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ જણાવ્યુ હતુ કે, ્િચછતા અવભ્યાનને આગળ 
િધારિું, પાણી અને િીજળી બચાિિા, લોકોને જન ઔષવધ કેન્દ્રોનો 
લાભ લતેા કરિા, પલાસ્ટક મકુ્ત િાતાિરણ ઊભુ ંકરિંુ, આ બધા ંનાના 
નાના કામો એ પણ ખૂબ મોટી ્દેશ સેિા છે. 

આપણા સંતો અને શા્ત્રોએ આપણને વશખવ્યું છે કે, સમાજની 

પ્રત્યેક પેઢીના ચાદરત્્ય વનમા્વણથી સમાજનું 
વનમા્વણ થા્ય છે, િડો્દરા ખાત ે્યોજા્યલેી આ 
સં્કાર અભ્ુય્દ્ય વશવબર એ ્યુિાઓના 
અભ્યુ્દ્યની સાથે સમાજના અભ્યુ્દ્યનું પણ 
પવિત્ર અવભ્યાન છે. આ પ્ર્યાસ છે, આપણી 
પહેચાન અન ેગૌરિના અભ્ય્ુદ્યનો, આપણા 
રાષ્ટ્રના અભ્યુ્દ્યનો છે.

િડાપ્રધાનશ્ીએ કહ્યું હતુ કે, આજે આપણે સામૂવહક સંકલપ લઈ 
રહા છીએ, નિા ભારતના વનમા્વણ માટે પ્ર્યત્નો કરી રહા છીએ. એક 
નિું ભારત, જેની ઓળખ નિી, ્દૂરં્દેશી અને પરંપરાઓ પ્રાચીન છે. 
આજનું નિું ભારત, એ નિી વિચારસરણી અને િષયો જૂની સં્કૃવત 
બંનેને સાથે લઈને આગળ િધી રહ્યું છે.

તેમણે વશવબરમાં જોડા્યેલા ્યુિાનો આઝા્દીના અમૃત પિષે પોતાની 
ખતેીન ેપ્રાકૃવતક ખતેીમા ંફેરિિાનો સકંલપ કરિા જણાવ્યુ ંહતુ.ં ્યિુાનોને 
એક િષ્વ સધુી રોકડથી કોઈ ખરી્દી નહીં કરિાનો સંકલપ કરિા અનરુોધ 
કરતાં પ્રધાનમંત્રીશ્ીએ જણાવ્યું કે, દડવજટલ કરન્સીમાં જ ચૂકિણી 
કરિાનો એક નાનો સંકલપ ઘણાં મોટા પદરણામો આપશે. 

્યુિા સં્કાર અભ્યુ્દ્ય વશવબર અને સાત દ્દિસના જ્ાન્યજ્ના 
અંવતમ દ્દિસે ્દેશ-વિ્દેશના હજારો હદરભક્તોની હાજરીમાં ભવ્ય 
પુણા્વહૂવત સમારંભ ્યોજા્યો હતો. વશવબર પ્રણેતા ્િામી જ્ાનજીિન 
્દાસજીએ િડાપ્રધાનશ્ીના રાષ્ટ્ર વનમા્વણના ભગીરથ પ્ર્યાસોમાં સૌને 
જોડાિા અનુરોધ ક્યયો હતો, તથા કુૂંડળ ધામમાં પ્રાકૃવતક ખેતીનો એક 
પલોટ િડાપ્રધાનશ્ીના આતમવનભ્વર ભારત અવભ્યાનને સમવપ્વત 
કરિાની ઘોષણા કરી હતી. આ પ્રસંગે સાંસ્દ શ્ી સી.આર.પાટીલ, 
શહેરી વિકાસ રાજ્ય મંત્રી શ્ી વિનો્દભાઈ મોરડી્યા અને મહાનુભાિો 
ઉપસ્થત રહા હતાં. •
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ન્યૂઝ �લેશ

ન્ૂિ ફિેશ
• રાજ્યપાલ શ્ી આચા્ય્વ ્ેદિવ્રતે ગાધંીનગર વજલ્ા વચલોડા ગામે 

સફાઇ થકી શ્મ્દાન કા્ય્વક્રમ અંતગ્વત ગામમાં સફાઇ 
અવભ્યાનનો પ્રારંભ કરાિતા જણાવ્યુ ંહતંુ કે, ્ િચછતા જીિનમાં 
સં્કાર અને આ્દત બનિી જોઇએ. રાજ્યપાલશ્ીએ સફાઇ 
કમથીઓને ્િચછતાના પ્રહરી ગણાવ્યા હતા.

• જામનગર વજલ્ાના સુજલામ સુફલામ જળ અવભ્યાનના કામો 
અંગે કૃવષ મંત્રી શ્ી રાઘિજીભાઈ પટેલે વસંચાઇ સવહત સંલગ્ 
વિભાગોના અવધકારીઓ સાથે બેઠક ્યોજી િરસા્દ થા્ય એ 
પહેલાં કામોની માપણી પૂણ્વ કરી જળ સંચ્યના િધુમાં િધુ કામો 
હાથ ધરિા જણાવ્યુ હતું. 

• લોવધકા GIDCમાં આ્યોવજત ઉદ્યોગ સંપક્ક કા્ય્વક્રમમાં શ્મ 
રાજ્ય મંત્રી શ્ી વબ્રજેશભાઈ મેરજાએ મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસશીપ 
્યોજના અંતગ્વત તાલીમ મેળિીને નોકરી મેળિનાર ્યુિક-
્યુિતીઓને સટથીદફકેટ એના્યત ક્યા્વ હતા. 

• મોરબીમાં ્દીન્દ્યાળ અંત્યો્દ્ય ્યોજના-રાષ્ટ્રી્ય ગ્ામીણ 
આજીવિકા વમશન વજલ્ાના ૨૦૨ ્િસહા્ય જૂથોને 
રૂ.૨૭૦.૫૦ લાખના વધરાણના ચેક અને મંજૂરીપત્રો તેમજ 
૧૨૨ સખી મંડળોને રૂ.૧૮૩.૫૦ લાખની સી.સી. લોનનું 
વિતરણ કરિામાં આવ્યું હતું.

• પંચમહાલના મોરિા(હ) ખાતે આદ્દજાવત વિકાસ રાજ્ય મંત્રી 
શ્ી વનવમષાબહેન સુથારની ઉપસ્થવતમાં કૃવષ િૈવિધ્યકરણ 
્યોજના હેઠળ આદ્દજાવત ખેડૂતોને ખાતર-વબ્યારણ દકરસ 
વિતરણનો કા્ય્વક્રમ ્યોજા્યો હતો.

• બોટા્દના રાણપુરમાં શહેરી વિકાસ રાજ્યમંત્રી શ્ી વિનો્દભાઈ 
મોરડી્યાએ વજલ્ાના ૩૪ ગામોમાં ૧૫૪ વિકાસ કા્યયો માટે 
રૂ.૪ કરોડથી િધુ રકમના િક્કઓડ્વર એના્યત ક્યા્વ.

• અમ્દાિા્દ વસવિલ હોસ્પટલમા ં૬૧મુ ંઅંગ્દાન થ્યુ.ં અમ્દાિા્દ, 
મણીનગરનાં બે્રનડેડ સુવમતવસંગ રાજપૂતના પદરિારજનોએ 
સંમવત આપ્યા બા્દ તેમના હ્દ્ય, ફેફસા, બંને દકડની અને 
લીિરનુ ્દાન કરા્યું.

• ૫૬માં ્થાપના દ્દને સૌરાષ્ટ્ર ્યુવનિવસ્વટીની ૨૩૫થી િધારે 
કોલેજોએ ્યોગવશક્ષા માટે ગુજરાત રાજ્ય ્યોગ બોડ્વ સાથે 
સામૂવહક સમજૂવત કરાર ક્યા્વ.

• સાપતુારામાં 58 કરોડના ખચષે ઓદડટોદર્યમ, સનરાઈઝ પોઇન્ટ, 

લેક પેરાફેરીનો વિકાસ કરાશે. લેક પેરાફેરીનો પ્રોજેકટ પ્રગવત 
હેઠળ છે. (દ્દવ્યભા્કર, 16 મે, 2022, ફોટો- ્ટોરી, પા.નં. 1)

• અમ્દાિા્દમા ંકેસન્દ્ર્ય કૌશલ્ય વિકાસ મતં્રી શ્ી રાજીિ ચદં્રશખેરની 
ઉપસ્થવતમાં ગુજરાતના MSMEમાં ટેકનોલોજીનો વ્યાપ 
િધારિા SMCCનો પ્રારંભ કરા્યો. (દ્દવ્યભા્કર, 12 મે, 
2022, પા.નં. 3)

• રાજકોટના પ્રદ્યુમન પાક્ક ઝૂમાં બે સફે્દ િાઘનો જન્મ થ્યો. ત્રણ 
મવહના પછી લોકોને જોિા મળશે. (દ્દવ્યભા્કર, 22 મે, 2022, 
ફોટો- ્ટોરી, પા.નં. 1)

• િનવિભાગની વસંહને ઓળખિાની ખાસ પધિવત,માનિીની 
ઓળખ નામ તો ‘સાિજ’ની ઓળખ 10 આંકડાનો નંબર. ્દરેક 
વસંહની મૂછની પેટન્વ પણ ્યુવનક હો્ય છે. (દ્દવ્યભા્કર, 23 મે 
2022, બોટમ્ટોરી- પા.નં. 2)

• પીએમ આ્દશ્વ ગ્ામ ્યોજનામાં વભલોડાના મોટી બેબાર અને 
ઉકરડી ગામની પસં્દગી થઇ. (દ્દવ્ય ભા્કર, 23 મે 2022,)

• વિદ્યાથથીઓ વિધાનસભામાં ધારાસભ્યની ભૂવમકા ભજિશે. 
જલુાઈમા ંવિધાનસભાનુ ંએક દ્દિસી્ય સત્ર ્યોજિા અધ્યક્ષશ્ીએ 
ખાસ મંજૂરી આપી. (ગુજરાત સમાચાર, 25 મે 2022,
 પા.નં. 3)

• નડાબેટની જેમ પાટણ વજલ્ાની સરહ્દે પ્રિાસન પોઇન્ટ ઉભો 
કરાશે. સાંતલપુરના એિાલ પાસે રણ સફારી બનશે. 2.70 
કરોડનો પણ સફારી પ્રોજેકટ આગામી 8 માસમાં તૈ્યાર કરાશે. 
( દ્દવ્યભા્કર, 25 મે 2022, ટોપ ્ટોરી, પા.નં. 3)

• ગુજરાત અને કાશમીર ્યુવનિવસ્વટી િચ્ે ડુઅલ દડગ્ી કોસ્વ શરૂ 
કરાશે.િચ્યુ્વઅલ માધ્યમથી એવગ્કલચર સવહતના ક્ષેત્રોમાં 
સવહ્યારી કામગીરી માટે એમઓ્ય ુકરા્યા. (નિગજુરાત સમ્ય, 
26 મે 2022, પા.નં. 2)

• પ્રોજકેટ લા્યન હેઠળ વસહંની સીમા િધશ.ે ્યોજનાન ેટંૂક સમ્યમાં 
અંવતમ ઓપ અપાશે. બરડો ડુંગર નિું વસહ સ્દન બનશે. 
(દ્દવ્યભા્કર, 26 મે 2022, પા.નં. 1)

• ્દેશમાં પ્રથમ ્દસ આ્દશ્વ ગામમાં કલોલ તાલુકાનાં 3 ગામનો 
સમાિેશ. વબલેશ્વરપુરા ્દેશનું પ્રથમ આ્દશ્વ સાંસ્દ ગામ બન્્યું. 
પલોદડ્યા-રામનગર પણ ટોપ ટેનમાં. (દ્દવ્ય ભા્કર, 26 મે 
2022, પા.નં. 1) •
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કૃતષ અને પશુપાિન ક્ેત્ે વૈતવિક તસસ્ધઓ પ્રા્પિ કરિો 
બનાસકાંઠા તજલિો

" રેસંુગ ચૌહાણ
બનાસ ન્દીના દકનારે િસેલા બનાસકાંઠા વજલ્ાનો પ્ર્દેશ ઘણો 

પ્રાચીન છે. હજારો િષ્વ પહેલાં અહીં ્દદર્યો હતો. આ વજલ્ામાં ઘણા 
્થળોએ આિેલા પ્રાચીન અિશેષો એ બાબતની ગિાહી આપે છે કે 
હજારો િષ્વ પહેલાં પણ આ પ્ર્દેશમાં માનિજીિન ધબકતું હતુ. તેમજ 
આ પ્ર્દેશમાં ઘણી ઉથલપાથલ થઇ છે. એકિાર આ આખો પ્ર્દેશ 
આનત્વના નામે પણ ઓળખાતો હતો. 

હાલ બનાસકાંઠા વજલ્ાની કુલ િસવત (૨૦૧૧ મુજબ) 
૩૧,૧૬,૦૪૫ છે. વજલ્ામાં કુલ ૧૪ તાલુકા, ૧૨ શહેરો અન ે૧૨૪૯ 
ગામો છે. મુખ્ય વ્યિસા્ય ખેતી અને પશુપાલન છે. ્દાંતીિાડા, સીપુ 
અને મુક્તેશ્વર ડેમ આ વજલ્ામાં આિેલો છે.

અરિલ્ીના ડુંગરાઓ અને પ્રકૃવતના સૌ્દ્ય્વમાં વબરાજતા 
આદ્યશવક્ત મા અંબાની પવિત્ર ભૂવમ પ્રવસધધ ્યાત્રાધામ અંબાજી 
બનાસકાંઠા વજલ્ામાં આિેલું છે. િરસે આશરે બે કરોડ જેટલા 
માઇભક્તો ્દશ્વનાથષે આિે છે. તતકાલીન મુખ્યમંત્રીશ્ી અને અત્યારે 
આપણા લોકવપ્ર્ય િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મો્દીના માગ્વ્દશ્વન અને 
સુચનાથી અંબાજી ખાતે ૫૧ શવક્તપીઠોના મંદ્દરોનું વનમા્વણ થતાં હિે 
માઇભક્તો ્દેશ વિ્દેશમાં આિેલ તમામ શવક્તપીઠોના ્દશ્વન અંબાજી 
આિીને કરી શકે છે. 

શવક્ત, ભવક્ત અને આ્થાના પરમ કેન્દ્રવબં્દુ સમાન વિશ્વ પ્રવસદ્ઘ 
્યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે તાજેતરમાં વત્ર-દ્દિસી્ય શ્ી ૫૧ શવક્તપીઠ 
પદરક્રમા મહોતસિનું આ્યોજન કરિામાં આવ્યું હતુ. આ પ્રસંગે 
મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે અંબાજી ગબબર ખાતે રૂ. ૧૩.૩પ 
કરોડના ખચષે નિવનવમ્વત ભારતના સૌથી મોટા લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ 
શૉનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. જે આિનારા સમ્યમાં અંબાજી તીથ્વ ધામ 
માટે અનેરું આકષ્વણ કેન્દ્ર બનશે. 

વજલ્ાના અમીરગઢ તાલકુામા ંપ્રખ્યાત રીંછ અભ્યારણ્ય અન ેજસેોર 
વહલ છે. વજલ્ાનો પવશ્વમ વિ્તાર ભૂતકાળમાં રણ વિ્તાર- સુક્કા 
અને ઉજ્ડ પ્ર્દેશ તરીકે ઓળખાતો હતો. પરંતું હિે નમ્વ્દાના નીરથી 
અહીં હદર્યાળી અને સુખાકારી જોિા મળે છે. 

બિાસ ડેરી એહશયામાં િંબર િિ : ભૂતકાળમાં પછાત ગણાતા 
બનાસકાંઠા વજલલામાં સંખ્યાબંધ ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર વિકાસ થ્યો છે. 
પાલનપુર મુકામે આિેલ પ્રવસધધ બનાસ ડેરી ્દૈવનક ્દૂધ સંપા્દનમાં 
માત્ર ભારતમાં જ નવહ પરંતુ સમગ્ એવશ્યા ખંડમાં પ્રથમ નંબરનું 
ગૌરિિંતુ ્થાન ધરાિે છે. બનાસકાંઠા વજલલાના પશુપાલકો મબલખ 
્દૂધ ઉતપા્દન કરી રહા છે. વજલલાના પશુપાલકો બનાસ ડેરીમાં ્દૈવનક 
સરેરાશ આશરે ૯૦ લાખ લીટર ્દૂધ ભરાિે છે. મબલખ ્દૂધ ઉતપા્દન 
થિાથી વજલલાના પશુપાલકોની આિક અને સુખાકારીમાં નોંધપાત્ર 
પ્રગવત થઇ છે. બનાસકાંઠા વજલલાના ગ્ામીણ વિ્તારોમાં જઇએ ત્યારે 
શ્વેતક્રાસન્તથી આિેલ સમૃસધધ અને સુખાકારી જોઇને આનં્દ થા્ય છે. 

સમગ્ ્દેશમાં બનાસકાંઠા એકમાત્ર એિો વજલ્ો છે જ્યાં એક 
વજલ્ામા ંબ ેમોટી બનાસ ડરેી છે. તાજતેરમાં િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મો્દીના હ્ત ેબનાસકાઠંા વજલ્ાના દ્દ્યો્દર નજીક સણા્દર ખાત ે૧૫૧ 
િીઘામાં વનમા્વણ પામલે બનાસ ડરેી સકુંલ, પોટેટો પ્રોસવેસંગ અન ેપ્રોડકટ 
્યવુનટ તથા ્દધૂિાણી કોમ્ુયનીટી રેડી્યો ્ ટેશન (FM 90.4)નંુ લોકાપ્વણ 
કરિામાં આવ્યું છે. જેનાથી બનાસની શ્વેતક્રાંવતના ફળ અંતરી્યાળ 
ગામડાના છેિાડાના માનિી સુધી સરળતાથી પહોંચશે. 

‘સીમાદશ્સિ પ્પોજેકર્’ : બનાસકાંઠા વજલ્ાના સુઇગામ તાલુકાના 
નડાબેટ ભારત- પાદક્તાન આંતરરાષ્ટ્રી્ય સરહ્દ ખાતે વનવમ્વત 
‘સીમા્દશ્વન પ્રોજેકટ’નું ખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ઉપસ્થવતમાં 
કેન્દ્રી્ય ગૃહ અન ેસહકાર મતં્રી શ્ી અવમતભાઈ શાહના હ્ત ેતાજતેરમાં 
લોકાપ્વણ કરિામાં આવ્યું હતુ. સીમા્દશ્વન પ્રોજેકટ અંતગ્વત રૂ. 125 

જજલલાે રાેલે છે...
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કરોડના ખચષે પ્રિાસીઓ માટે તમામ પ્રકારની અદ્યતન સુવિધાઓ અને 
વિશેષ આકષ્વણો વિકવસત કરિામાં આવ્યા છે. પ્રિાસન વિભાગ દ્ારા 
બોડ્વર ટુદરઝમના વિકાસ માટે ‘ટી-જંકશન’, ઝીરો પોઇન્ટ તથા ટી-
જંકશનથી લઇને ઝીરો પોઇન્ટ સુધીના ર્તા પર વિવિધ વિકાસકા્યયો 
કરિામાં આવ્યા છે. સીમા ્દશ્વન ખાતે ‘સરહ્દગાથા’ પ્ર્દશ્વન કેન્દ્ર અને 
મ્યૂવઝ્યમ, ડેકોરેદટિ લાઇદટંગ, સોલાર ટ્ી તેમજ સોલાર રૂફટોપની 
સુવિધાઓ વિકવસત કરાઈ છે. પ્રિાસીઓ ભારત-પાદક્તાન બોડ્વરનો 
નજારો જોિાનો રોમાંચક અનુભિ પણ કરી શકે તે માટે બીએસએફ 
દ્ારા બીદટંગ દરટ્ીટ સમારોહનો પણ આરંભ કરા્યો છે. 

હશક્ષણમાં અગ્રેસર : સરકારશ્ીના વશક્ષણ માટેના વિવિધ સવક્ર્ય 
અવભ્યાનોને લીધે ભૂતકાળમાં વશક્ષણ ક્ષેત્રે પછાત ગણાતા બનાસકાંઠા 
વજલ્ાએ છેલ્ા ્દોઢેક ્દા્યકામાં હરણફાળ વિકાસ ક્યયો છે. વજલ્ામાં 
પુરતા પ્રમાણમાં પ્રાથવમક અને માધ્યવમક શાળાઓ, કોલેજો, આઇ.ટી.
આઇ., પોલીટેકનીક, એન્જીવન્યરીંગ કોલજે, કૃવષ ્યવુનિવસ્વટીની વિવિધ 
્કૂલો અને કોલેજો કા્ય્વરત છે. જેમાં વિધાથથીઓ ઉજ્િળ કારદક્દથીનું 
ઘડતર કરી રહા છે. કુલ-૨૮૮ સરકારી આઇ.ટી.આઇ. પકૈી બનાસકાઠંા 
વજલ્ાની નોડલ આઇ.ટી.આઇ. પાલનપુરને રાજ્યની શ્ેષઠ આઇ.
ટી.આઇ. તરીકેનું પાદરતોવષક એના્યત થ્યું છે. 

મેડડકલ કપોલેજિી સુહિધા : ઘણા િષયોથી મેદડકલ કોલેજ 
મેળિિાની રાહ જોતા લાખો બનાસિાસીઓનું સપનું હિે સાકાર થ્યું 
છે. પાલનપુર નજીક આિેલ મોરી્યા- પારપડા ખાતે મેદડકલ કોલેજની 
સુવિધા ઉપલબધ બનાિાઇ છે. ૨૨ એકર જમીનના વિશાળ સંકુલમાં 
મેદડકલ કોલેજ સાથે ૭૦૦ બેડની અવત આધુવનક સુવિધાઓ ધરાિતી 
હોસ્પટલ પણ બનશે ઉપરાંત ડીસા, થરા્દ, ભાભર અન ેઅબંાજી મકુામે 
સબ ડી્ટ્ીકટ હો્પીટલો, ૨૭ સામવૂહક આરોગ્ય કેન્દ્રો, ૧૨૫ પ્રાથવમક 
આરોગ્ય કેન્દ્રો, ૭૫૯ સબસેન્ટરો, ૧૪ બલોક હેલથ ઓદફસો િગેરે 
પ્રજાની આરોગ્ય સુવિધા માટે કા્ય્વરત છે.  

્ીિાિા ્ ાણીિી વયા્ક વયિસથા : બનાસકાંઠા વજલલામાં તમામ 
ગામો અને શહેરોમાં પીિાના પાણીની સ્થવત ખૂબ સારી અને 
સંતોષજનક છે. વજલ્ામાં છેિાડાના કે અંતદર્યાળ વિ્તારના નાના 

બનાસકાંઠાના ખેડૂિોની પડખે  
અદડખમ સરકાર

 પ્રધાનમંત્રી દકસાન સમમાન વનવધ ્યોજના અંતગ્વત બનાસકાંઠા 
વજલ્ામાં ૪,૫૬,૭૭૮ ખેડૂત કુટુંબોને લાભ આપિામાં આવ્યો 
છે. જે સમગ્ રાજ્યમાં પ્રથમ ક્રમે છે. 

 પ્રધાનમંત્રી દકસાન સમમાન વનવધ ્યોજના અંતગ્વત ૧ થી ૯ 
હપ્તામા ંબનાસકાઠંા વજલ્ામા ં૪,૭૨,૩૧૩ ખડેતૂોન ેરૂા.૨૦૦૦ 
લખે ેકુલ રૂ. ૭૨૨.૭૮ કરોડની માતબર રકમ ભારત સરકારશ્ી 
દ્ારા ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં સીધી જમા કરિામાં આિી છે.

 છેલ્ા પાચં િષ્વમા ંસરકારશ્ી દ્ારા કમોસમી િરસા્દ, આકસ્મક 
તમેજ અવન્યવમત િરસા્દન ેકારણ ેખતેી પાકોન ેથ્ેયલ નકુશાન 
પેટે ૧,૫૧,૦૯૧ ખેડૂતોને રૂ. ૧૦૯૭.૯૧ કરોડ ચૂકિિામાં 
આવ્યા છે.

 િષ્વ -૨૦૨૧-૨૨ માં ટ્ેકટર, ટ્ેકટર સંચાવલત સાધનો અને 
ફામ્વ વમકેનાઇઝશેન ઘટકોમા ંકુલ-૭૬૮૬ ખેડતૂોન ેરૂ. ૩૦.૧૩ 
કરોડની સહા્ય ચૂકિિામાં આિી છે. 

 બનાસકાઠંા વજલામા ંછેલ્ા પાંચ િષ્વમા ંખતેી વિભાગમા ંતમામ 
ઘટકો સવહત ્યોજનાકી્ય સહા્ય પેટે ૩,૧૧,૬૮૨ લાભાથથી 
ખેડૂતોને રૂ. ૧૭૯.૪૦ કરોડની સહા્ય ચુકિિામાં આિી છે. 
જે પૈકી ટ્ેકટર ઘટકમાં વજલ્ાના ૧૨,૮૧૪ લાભાથથી ખેડૂતોને 
રૂ. ૬૦.૮૧ કરોડની સહા્ય ચૂકિિામાં આિી છે. 

 બનાસકાંઠા વજલ્ામાં છેલ્ા પાંચ િષ્વમાં કુલ રૂ. ૧૩૧૭ 
કરોડના મૂલ્યની વિવિધ જણસીઓ (મગફળી, રા્યડો) ની 
ટેકાના ભાિે ખરી્દી કરી, જેમાં વજલ્ાના અં્દાજીત ૧.૪૭ 
લાખ ખેડૂતોએ લાભ લીધો છે. 

 બનાસકાંઠાનો ડીસા તાલુકો બટાકા પાકના હબ તરીકે ઊભરી 
આવ્યો છે. ખડેતૂોન ેબટાકાનુ ંસારુ ંિળતર મળે ત ેમાટે બટાટામાં 
મૂલ્યિધ્વન કરતી નામાંદકત કૂંપનીઓ દ્ારા અં્દાજે ૫,૦૦૦ 
હેકટર વિ્તારમાં કોન્ટ્ાકટ ફામસીંગ પણ થ્યું છે. બનાસકાંઠામાં 
અત્યાર સુધીમાં કુલ-૨૦૦ જેટલા કોલડ ્ ટોરેજની માળખાકી્ય 
સુવિધા ઉભી થઇ છે. જેના થકી ૧૦-૧૨ લાખ મેટ્ીક ટન 
બટાકાની સંગ્હશવક્ત વજલ્ામાં ઊભી થઇ છે. •

જજલલાે રાેલે છે...

ગામડા સુધી લોકોને પીિાનું પાણી સરળતાથી અને પુરતા પ્રમાણમાં 
મળે છે. વજલ્ામાં કુલ ૧૧૦૫ ગામોને વિવિધ જૂથ પાણી પુરિઠા 
્યોજનાઓ હેઠળ આિરી લેિામાં આવ્યા છે. બનાસકાંઠા વજલલામાં 
૯૫.૯૧ ટકા ઘરોમાં નળ કનેકશનથી ઘેર ઘેર પાણી આપિામાં આિે 
છે. ભાભર, દ્દ્યો્દર, કાંકરેજ, લાખણી, સુઇગામ, થરા્દ અને િાિ 
તાલકુાના ૪૭૭ ગામોન ેનમ્વ્દા કેનાલ આધારીત જથૂ ્યોજનાનુ ંજોડાણ 
આપિામાં આવ્યું છે. •
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સ્ટાટ્પઅપ-ઇનોવેશન ક્ેત્ે ગુજરાિ અગ્ેસર 
્ટાટ્વઅપ ઈકોવસ્ટમ-ઇનોિેશન ક્ષેત્રે ગુજરાતમાં નોંધપાત્ર 

કામગીરી થઈ છે. ્ટાટ્વઅપ ઈકોવસ્ટમના વિકાસ માટે કેન્દ્ર 
સરકાર તમામ જરૂરી સહ્યોગ કરિા તતપર છે. તાજેતરમાં પંદડત 
દ્દન્દ્યાલ એનર્જી ્યુવનિસથીટી (PDEU), ગાંધીનગરમાં કેન્દ્રી્ય 
કૌશલ્ય વિકાસ રાજ્ય મંત્રી શ્ી રાજીિ ચંદ્રશેખરે ઇનોિેશન એન્ડ 
ઈન્ક્યુબેશન સેન્ટરની મુલાકાત કરી હતી. આ અિસરે કેન્દ્રી્ય 
મંત્રી શ્ી ચંદ્રશેખર, વશક્ષણ મંત્રી શ્ી વજતેન્દ્રભાઈ િાઘાણી, વશક્ષણ 
રાજ્ય મંત્રી ડૉ. કુબેરભાઈ દડંડોરે ઇનોિેશન અને ્ટાટ્વઅપની 
વિગતો મેળિી વિદ્યાથથીઓ સાથે સંિા્દ ક્યયો હતો.

વડોિરા તજલ્ામા ંઆગળ વધી રહેિી તવકાસ ા્ત્ા 
ડેસરમાં રૂ.૧.૭૩ કરોડના ખચષે એસ.ટી.ડેપોનું ભૂવમપૂજન અને 

રૂ.૭૧.૧૪ કરોડના ખચષે થનારા માગ્વ વિકાસના ૧૩ કામોનુ ંખાતમુહતૂ્વ 
માગ્વ મકાન મંત્રી શ્ી પૂણષેશ મો્દીએ ક્યુું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 
લોકોન ેવિવિધ પ્રકારની પદરિહન સવુિધાઓ દ્ારા મહત્તમ કનકેટીવિટી 
ઉપલબધ કરાિિામાં ગુજરાત ્દેશમાં મોખરે છે. મંત્રીશ્ીએ ડભોઇ 
તાલુકાના િેગા ગામે અને ડભોઇ ખાતે માગ્વ વિકાસના ૧૫ કામોનું 
ખાતમહુતૂ્વ ક્યુ્વ હતુ.ં આ વિકાસકા્યયો પાછળ રૂ.૧૨૦૪૩ લાખથી િધુનો 
ખચ્વ કરિામાં આિશે.

કચ્છમાં જી-નીટ કોચ�ગ સેનટરનો પ્રારંભ
કચછ વજલ્ાના વિજ્ાન પ્રિાહ વશક્ષણમાં ૧૧ સરકારી અન ે૭ ગ્ાન્ટેડ 

વિજ્ાન પ્રિાહની શાળાઓના પસ્ંદ કરા્ેયલા ૫૦૦ તજે્િી વિદ્યાથથીઓ 
માટે રૂ.૬૩.૫૦ લાખના ખચષે જી-નીટ કોચીંગ સને્ટરનો વિધાનસભા અધ્યક્ષા 
શ્ી ડો.નીમાબહેન આચા્યષે િચ્ુય્વઅલ પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. તમેણ ેજણાવ્યું 
હતુ ંકે, દડ્ટ્ીકટ વમનરલ ફૂંડમાંથી વજલ્ામાં JEE અન ેNEETના કોચીંગ 
કલાસ વિજ્ાન પ્રિાહના વિદ્યાથથીઓ માટે આિકાર્દા્યક પહેલ છે. આ 
પ્રસગં ેવશક્ષણ રાજ્ય મતં્રી શ્ી કીવત્વવસહં િાઘલેાની ઉપસ્થવતમાં માધ્યવમક 
અન ેઉચ્તર માધ્યવમક વશક્ષણ સબવંધત ત્રણ MOU કરા્યા હતા.

સમાચાર સંચય

મુનિાઇટ પ્રોજેકટથી ઉજા્પ બચિનો સંિેશ
ઉજા્વ વિકાસનું માધ્યમ હોિાથી તેનો વિિેકપૂણ્વ ઉપ્યોગ કરા્ય તો 

પ્યા્વિરણની રક્ષા સાથે કોલસા જેિા પ્રાકૃવતક સંસાધનોનો િપરાશ 
ઓછો થા્ય અને સરિાળે ્દેશને ફા્ય્દો થા્ય. આિો જ પ્ર્યાસ 
ગાધંીનગર િહીિટી તતં્ર દ્ારા કરિામા ંઆવ્યો હતો. પનૂમ ે્ ટ્ીટ લાઇટ 
બંધ કરી ઉજા્વ બચત સાથે પ્રકૃવતને માણિાની તક પાટનગરિાસીઓને 
મળી હતી. મુનલાઇટ પ્રોજેકટની પ્રશંસા કરતા રાજ્યપાલ શ્ી આચા્ય્વ 
્દેિવ્રતે જણાવ્યું હતું કે, પૂનમની રાત્રે ચંદ્રના પ્રકાશનો મહત્તમ ઉપ્યોગ 
કરીએ અને િીજળીનો િપરાશ ઘટાડીએ તો મોટા પ્રમાણમાં િીજળીની 
બચત થઇ શકશે. રાજ્યપાલશ્ીએ ઉજા્વ બચતને ્િભાિ બનાિિા 
અપીલ પણ કરી હતી.
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સુરિ માટે મહુવેજ પાણી પુરવઠા ્ોજના 
સરુતના પાલો્દ ગામ ેવજલ્ાના ૩૪ ગામોન ેલાભ આપિા રૂ.૧૨૬ 

કરોડની મહુિેજ જૂથ પાણી પુરિઠા ્યોજનાનું ખાતમુહૂત્વ કરતા પાણી 
પુરિઠા મંત્રી શ્ી ઋવષકેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકારની 
'જળ જીિન વમશન'ની ગ્ાન્ટનો ગુજરાત કા્ય્વક્ષમ ઉપ્યોગ કરે છે. 
આદ્દજાવત વિકાસ મંત્રી શ્ી નરેશભાઈ પટેલે જણાવ્યુ ંકે, રાજ્ય સરકાર 
આિનારા ૫ િષ્વનો રોડમેપ બનાિી પાણી સુવિધા માટે રૂ.૫૦૦ કરોડ 
ખચ્વશે. આ િેળાએ નાણામંત્રી શ્ી કનુભાઈ ્દેસાઈ,ે પાણી પુરિઠા 
રાજ્યમંત્રી શ્ી જીતુભાઈ ચૌધરી, કૃવષ રાજ્યમંત્રી શ્ી મુકેશભાઈ પટેલ  
ઉપસ્થત રહાં હતા.

પાણશીણા અને ધ્રાંગધ્રા વીજ કચેરીનું િોકાપ્પણ
લીંબડીમાં પવચિમ ગુજરાત િીજ કૂંપની વલવમટેડ પાણશીણા પેટા 

વિભાગી્ય કચેરીનું લોકાપ્વણ નાણાં મંત્રી શ્ી કનુભાઇ ્દેસાઇ તેમજ 
પ્યા્વિરણ મંત્રી શ્ી દકરીટવસંહ રાણાની ઉપસ્થવતમાં કરા્યું હતું. 
જ્યારે કૂંપનીની ધ્ાંગધ્ા વિભાગી્ય કચેરીનું નાણા મંત્રીશ્ી તેમજ 
કેન્દ્રી્ય રાજ્ય મંત્રી શ્ી મહેન્દ્રભાઈ મુંજપરાની ઉપસ્થવતમાં લોકાપ્વણ 
કરા્યું હતું. આ પ્રસંગે નાણા મંત્રીશ્ીએ જણાવ્ંુય હતું કે, પાણશીણા 
અને ધ્ાંગધ્ાની િીજ કચેરીથી આ વિ્તારના િીજ ગ્ાહકોને ઉત્તમ 
સેિા મળશે. પ્યા્વિરણ મંત્રીશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, લીંબડી તાલુકાના 
કાંઠાના ગામોમાં પૂરતા ્દબાણથી વન્યવમત િીજપૂરિઠો પૂરો પાડિામાં 
આિી રહો છે.

રાવિમાં ઓસકસજન ્પિાનટનું િોકાપ્પણ
્દેિભૂવમ દ્ારકાના રાિલમાં કૃવષ મંત્રી શ્ી રાઘિજીભાઈ પટેલે 

સામૂવહક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ટાટા કેવમકલસના સહ્યોગથી ૨૦૦ LPH
પીએસએ ક્ષમતાના ઓસકસજન પલાન્ટનું લોકાપ્વણ ક્યુું હતું. મતં્રીશ્ીએ 
જણાવ્યું હતું કે, કોરોનાની મહામારીમાં સારિાર માટે અદ્યતન મેદડકલ 
સવુિધા ઊભી કરિામા ંઆિી હતી. હજ ુપણ તકે્દારીના ભાગરૂપ ેસપંણૂ્વ 
આ્યોજન કરિામા ંઆવ્યુ ંછે. ફરી મહામારીના આિ ેત ેમાટે મતં્રીશ્ીએ 
નાગદરકોને કોરોનાની રસીનો બાકી ડોઝ લેિા અપીલ કરી હતી.

વિસાડ કેશ-કેદડટ િોન આપવામાંં પ્રથમ
િલસાડ વજલ્ામાં ૨૦૨૨-૨૩ના િષ્વમાં ૮૫૬ કેશ-ક્રેદડટ લોન 

વિતરણ કરાિી સમગ્ ગુજરાતમાં પ્રથમ ્થાન મેળવ્યું છે. રાષટ્ી્ય 
ગ્ામીણ આજીવિકા વમશન અંતગ્વત િલસાડમાં પાણી પુરિઠા રાજ્ય 
મંત્રી જીતુભાઈ ચૌધરીની અધ્યક્ષતામાં ક્રેદડટ કેમપ ્યોજા્યો હતો. આ 
કેમપમાં િલસાડ વજલ્ાના ૧૩૫૯ ્િસહા્ય જૂથોને રૂા. ૧૩.૫૯ 
કરોડનું કેશક્રેદડટ વધરાણ અને ૨૩ ગ્ામ સખીસંઘને રૂા.૧.૬૧ કરોડનું 
કોમ્યવુનટી ઈન્િે્ ટમને્ટ ફૂંડની ફાળિણી કરાતા ંકુલ રૂા. ૧૫.૨૦ કરોડની 
રકમ ્િસહા્ય જૂથ અને ગ્ામ સખીસંઘોને ફાળિિામાં આિી હતી.

સમાચાર સંચય
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તવજાપુરમાં ટાઉનહૉિ જનસમતપ્પિ
મહેસાણાના વિજાપુરમાં રૂ.૨૪.૪૨ કરોડના ખચષે વનવમ્વત 

ટાઉનહૉલનું લોકાપ્વણ આરોગ્ય મંત્રી શ્ી ઋવષકેશભાઈ પટેલ અને 
શહેરી વિકાસ રાજ્ય મંત્રી શ્ી વિનો્દભાઈ મોરદડ્યાએ ક્યુું હતું. 
આ પ્રસંગે આરોગ્ય મંત્રીશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, આ ટાઉનહૉલ 
વિજાપુર અને આસપાસનાં લોકોને નજીિા ્દરે ઉપલબધ બનશે. 
શહેરી વિકાસ રાજ્ય મંત્રીશ્ીએ જણાવ્યું હતું ક ે, પાવલકા-
મહાનગરપાવલકાના કોઇ કામ નાણાંના અભાિે અટકશે નહીં. આ 
કા્ય્વક્રમમાં સખી મંડળની બહેનોને દરિૉસલિંગ ફૂંડ પણ આપિામાં 
આવ્ંુય હતું.

ઉતિમ આરોગ્ સુતવધા આપવા કદટબદ્ધિા 
મહીસાગરના લુણાિાડાની જનરલ હોસ્પટલ સવહત બારેલા, 

કડાણા, સતંરામપરુ સવહત વિવિધ સામવૂહક/પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્રોની 
આરોગ્ય રાજ્ય મંત્રી શ્ી વનવમષાબેન સુથારે મુલાકાત લઇ ્દ્દથીઓ 
સાથે સીધો સંિા્દ સાધ્યો હતો. મંત્રીશ્ીએ નાગદરકોને મોટી સુપર અને 
્પેશ્યાવલટી હોસ્પટલો પ્રકારની સારિાર-વન્દાન અને સ્ક્રનીંગ 
સુવિધાઓ ઉપલબધ બનાિિા સરકાર કદટબધધ હોિાનું જણાવ્યું હતું. 
તેમણે તબીબો, નવસ્વગ ્ટાફ અને આરોગ્યના અવધકારીઓ સાથે 
ચચા્વ-વિચારણ કરી જરૂરી વિગતો મેળિી હતી.

ઓિપાડની તવકાસની દિશામાં આગેકૂચ
સુરત વજલ્ાના ઓલપાડના ૧૬ ગામમાં રૂા.૨૨.૨૮ કરોડના 

ખચષે વિવિધ વિકાસકા્યયોનું ખાતમુહૂત્વ અને લોકાપ્વણ કૃવષ રાજ્ય મંત્રી 
શ્ી મુકેશભાઈ પટેલના હ્તે કરિામાં આવ્યું હતું. કરંજ ગામે રૂા.૯૪ 
લાખના ખચષે કરંજ પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્રનું ભૂવમપૂજન તથા રૂા.૨૫ 
લાખના ખચષે વનવમ્વત થ્યેલા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રનું લોકાપ્વણ કરા્યું 
હતું. આ પ્રસંગે મંત્રીશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, કરંજ ગામમાં જ પ્રાથવમક 
આરોગ્ય કેન્દ્ર વનમા્વણ થતા ગામના લોકોને આરોગ્ય બાબત ્યોગ્ય 
સારિાર પ્રાપ્ત થશે.

એમબ્ુિનસનું સ્ફાઇકમ�એ ક્ુું િોકાપ્પણ
મોરબી જનરલ હોસ્પટલ ખાતે આઇ.સી.્યુ. ઓન વહીલ 

એમબ્યુલન્સ શ્મ રાજ્ય મંત્રી શ્ી વબ્રજેશભાઈ મેરજાની ઉપસ્થવતમાં 
સફાઇ કમથીઓના હ્તે લોકાવપ્વત કરિામાં આિી હતી. મંત્રીશ્ીએ 
જણાવ્યું હતું કે, મોરબી સરકારી હોસ્પટલમાં સારિાર લેિા આિતા 
્દ્દથીઓ માટે આ એમબ્યુલન્સ ્દ્દથીઓને િધુ ઉપ્યોગી થશે. આ ઉપરાંત 
મોરબી-માળી્યા વિ્તારના વસંચાઇ તેમજ પીિાના પાણી પ્રશ્ને 
્યોજા્યેલી બેઠકમાં મંત્રીશ્ીએ સૌની ્યોજના અંતગ્વત િધુ ગામડાઓનો 
સમાિેશ કરિા માગ્વ્દશ્વન આપ્યું હતું. તદ્ઉપરાંત બ્રાહ્મણી ડેમનું પાણી 
ફક્ત પીિાના પાણી તરીકે જ ઉપ્યોગમાં લેિાના આ્યોજન અંગે 
સમીક્ષા કરિામાં આિી હતી.
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માિધારી સમાજના ૩૭ પદરવારોને ્પિોટ અપા્ા
મોરબીના ખીજડી્યા ગામના માલધારી સમાજના ૩૭ લાભાથથી 

પદરિારોને પશુપાલન રાજ્ય મંત્રી શ્ી ્દેિાભાઇ માલમના હ્તે સન્દ 
વિતરણ કરા્યું હતું. આ પ્રસંગે મંત્રીશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, સરકાર 
દ્ારા અનેક ્યોજનાઓ થકી છેિાડાના ગરીબ અને જરૂરી્યાતમં્દ 
લોકોને લાભો આપિામાં આિી રહા છે. ત્યારે પલોટની ફાળિણીથી 
લાભાથથી તમામ પદરિારોને કા્યમી આસરો મળશે અને તેમની 
પ્રગવતના  દ્ ાર  ખુલશે .  આ ક ા્ય ્વ ક્રમમ ાં  પૂિ ્વ  ધ ાર ાસભ્ય 
શ્ી બાિનજીભાઇ મેતલી્યા સવહતના અગ્ણીઓ તેમજ ્ થાવનક લોકો 
ઉપસ્થત રહા હતા.

મહીસાગરની સખીમંડળોને તધરાણ  
ગજુરાત લાઇિલીહુડ પ્રમોશન કૂંપની અન ેમહીસાગર-લણુાિાડાની 

વજલ્ા ગ્ામ વિકાસ એજન્સી દ્ારા ્દીન્દ્યાળ અતં્યો્દ્ય ્યોજના, રાષ્ટ્રી્ય 
ગ્ામીણ આજીવિકા વમશન ્િસહા્ય જૂથો માટે સહા્ય આપિામાં 
આિી હતી. લુણાિાડામાં વજલ્ાના ૨૧૯ સખી મડંળોન ેવિવિધ બેંકના 
ક્રેડીટ કેમપ દ્ારા મંજૂર કરિામાં આિેલા રૂા. ૨૪૩ લાખના વધરાણના 
ચેક રાજ્યના ઉચ્ અને તાંવત્રક વશક્ષણ રાજ્ય મંત્રી શ્ી કુબેરભાઇ 
ડીંડોર, લણુાિાડાના ધારાસભ્ય શ્ી જીજ્શેભાઇ સિેક અન ેમહાનભુાિોના 
હ્તે એના્યત કરિામાં આવ્યા હતા. 

ગુજરાિ–ઉતિરપ્રિેશ મૈત્ી દિવસની 
િખનઉમાં ભવ્ ઉજવણી

ઉત્તરપ્ર્દેશનાં લખનઉ 
ખાતે તાજેતરમાં ગુજરાત-
ઉત્તર પ્ર્દેશ મૈત્રી દ્દિસ 
વનવમત્ત ે્યોજા્યલેા કા્ય્વક્રમમાં 
ગુજરાતનાં કલાકારો દ્ારા 
ભવ્ય સાં્કૃવતક કા્ય્વક્રમ રજૂ કરિામાં આવ્યા હતા. લખનઉના સંત 
ગાડગેજી મહારાજ ઓદડટોરી્યમ ખાતે “એક ભારત શ્ેષ્ ભારત” 
્યોજના અંતગ્વત આ્યોવજત આ કા્ય્વક્રમમાં ઉત્તર પ્ર્દેશના રાજ્યપાલ 
શ્ીમતી આનં્દીબેન પટેલ ખાસ ઉપસ્થત રહા હતાં. 

ઉત્તરપ્ર્દેશ અને ગુજરાત િચ્ે સાં્કૃવતક આ્દાન-પ્ર્દાન વિશે 
રાજ્યપાલ શ્ી આનં્દીબહેન પટેલે કહ્ં હતુ કે ્યુિા પેઢી અને એમા 
પણ ખાસ કરીને નિોદ્દત કલાકારો માટે આ બાબત સંજીિની સાવબત 
થશે. આ સાથે બન્ને રાજ્યોની સાં્કૃવતક વિરાસત િધુ મજબૂત બનશે 
અને બન્ને રાજ્યોના નાગદરકો એકબીજાની િધુ નજીક આિી શકશે. 
આ પ્રકારના કા્ય્વક્રમોનુ ંઆ્યોજન ખરા અથ્વમા ંએક ભારત શ્ષે્ ભારત 
બનાિી શકે છે. તેથી બન્ને રાજ્યોની સં્કૃવતને સતત પ્રોતસાહન મળિુ 
જોઈએ. ઉત્તરપ્ર્દેશના કલાકારો દ્ારા રજુ કરિામાં આિેલા ચરકુલા 
�ત્ય વનહાળી રાજ્યપાલશ્ીએ ઉમે્યુ્વ હતું કે આ �ત્ય વ્રજની હોળીના 
ગૌરિ સમાન છે અને તેનો ઉ્દભિ રાધારાણીના જન્મ સાથે જોડા્યેલો 
છે. ગુજરાતથી ઉત્તર પ્ર્દેશ પધારેલા તમામ ગૃપને રાજ્યપાલ શ્ીમતી 
આનં્દીબેન પટેલે સન્માવનત ક્યા્વ હતા. 

ગુજરાત ્થાપના દ્દિસના ઉપલક્યમાં ્યોજા્યેલ ઉત્તરપ્ર્દેશ 
ગુજરાત-મતૈ્રી દ્દિસ કા્ય્વક્રમમા ંગજુરાતના ંકલાકારોએ નમ્વ્દા અષ્કમ, 
ડાંગી �ત્ય, તલિાર રાસ અન ેમવણ્યારો રાસ રજૂઆત કરિામા ંઆવ્યા 
હતા. જ્યારે ઉત્તરપ્ર્દેશના કલાકારો દ્ારા ચરકુલા �ત્ય, લઠ્ઠ માર, 
ફુલોની હોળી તથા કરમા �ત્ય રજૂ કરિામાં આવ્યું હતું.

આ કા્ય્વક્રમમાં ઉત્તરપ્ર્દેશના મુખ્ય સવચિશ્ી, અ્યોધ્યા શોધ 
સં્ થાનના વન્ેદશક શ્ી લિકુશ દદ્િ્ેદી તથા ગજુરાત અન ેઉત્તર પ્ર્ેદશના 
અવધકારીશ્ીઓ ઉપસ્થત રહા હતા.  •
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અનુભૂવત

પોરબંિરનાં જાગૃતિબેનને મળ્ો ્ોજનાનો િાભ
" નરેશ મહેિા

કલપનાબને હરખાણી તમેના પવત સાથ ેપોરબં્દરના 
કદડ્યા પલોટમા ંરહે છે. તમેના ૩૭ િષ્વના નણ્ંદ જાગૃવતબેન 
દ્દવ્યાગં છે. જાગૃવતબનેન ેપગ નથી પરંત ુતમેનામા ંકામ 
કરિાની વહંમત અન ેજોશ છે. વપતાના અિસાન પછી 
જાગૃવતબેન ભાઈ-ભાભી સાથે રહે છે. જ્યારે પણ 
જાગૃવતબનેન ેબહાર જિંુ હો્ય ત્યારે ત ેહાથ ેઊચંકીન ેસાથે 
લઈ જા્ય છે. કલપનાબેન અને તેના પવત દ્દવ્યાંગ જાગૃવતબેનને લઈને 
જતા હતા ત્યારે ર્તામાં માવહતી ખાતાના પ્રકાશન તેમજ માવહતી 
ખાતાના કમ્વચારીઓ દ્ારા સરકારશ્ીની વિવિધ કલ્યાણકારી ્યોજનાની 
માવહતી રૂબરૂ જ આપિામાં આિી. આ માવહતીના આધારે તેઓ 
પોરબં્દરના વજલ્ા સેિા સ્દન-2 માં વજલ્ા સમાજ સુરક્ષા અવધકારી 
શ્ી મ્યુર મોરીને મળ્યા. આ પદરિારો પાસે ડોક્યુમેન્ટ પણ હતા. 
જાગૃવતબેન એ પોતાને પગભર થિું છે, તેમ જણાિી વસલાઈ મશીનની 

જરૂદર્યાત છે તે િાત કરતાં તાતકાવલક ્ થળ પર જ તેમનું 
ફોમ્વ ભરાિી મંજૂર કરિાની કા્ય્વિાહી કરિામાં આિી. 
તેમજ એસટીમાં મફત મુસાફરીનો લાભ મળે તે માટેનું 
ફોમ્વ ભરિામાં આવ્યુ. 

િાત આટલેથી ન અટકી, કમ્વચારીઓ દ્ારા દ્દવ્યાંગ 
લાભાથથીઓને મળતા તમામ લાભો મળે તે માટે કા્ય્વિાહી 
કરિામા ંઆિી. સરકારની આિી તિદરત કામગીરી જોઈને 

કલપનાબેન ેભાિવિભોર ્ િરે જણાવ્ય ુકે, સરકારની કલ્યાણકારી ્યોજના 
અમારા જેિા નાના માણસો માટે ખૂબ ઉપ્યોગી છે. સમાજ કલ્યાણ 
કચેરી દ્ારા પણ તેમને મળિાપાત્ર લાભની માવહતી આપિામાં આિી. 
લાભાથથીએ કહ્ં સમાજ સુરક્ષા કચેરીની એક જ મુલાકાતમાં "અમારું 
કામ થઈ ગ્યું છે અને અમારી સાથે બીજા અરજ્દાર હતા તેમણે પણ 
સરકાર, વજલ્ા િહીિટીતંત્ર અન ેવજલ્ા સમાજ સરુક્ષા સમાજ કલ્યાણ 
કચેરીની કામગીરી અંગે સંતોષ વ્યક્ત ક્યયો હતો. •

સરકારની સહા્થી પ્રકાશભાઈએ િીકરાનું સ્વપ્ન ક્ુું પૂણ્પ
" પદરમિ પટેિ

વિ્દેશમાં અભ્યાસ કરી પોતાના સુિણ્વ 
ભવિષ્યની કેડી કૂંડારિાનુ ંઅનકે નિ્યિુાનોનું 
્િપ્ન હો્ય છે. આ ્િપ્ન ઘણા ્યુિાનોનું 
પૂણ ્વ થતંુ નથી. પર ંતુ ગાંધીનગરમાં 
સેિખમણીની લારી ચલાિતા પ્રકાશભાઇ 
પટેલે સરકારની સહા્યથી આતમવનભ્વર બની 
પોતાના ્દીકરાના વિ્દેશ અભ્યાસ કરિાના 
્િપ્નને સાકાર ક્યુું છે.

પ્રકાશભાઇ પટેલ અમ્દાિા્દ વજલ્ાના 
વિરમગામ તાલુકાના વશિપરુા ગામના મળૂ 
િતની છ ે. ધોરણ- ૮ સુધી ભણેલા 
પ્રક ાશભ ાઇએ છ ેલ્ા  ૧૭  િષ ્વ થ ી 
ગાધંીનગરમાં ધધંા - રોજગાર અથષે િસિાટ 
કરી રહા છે. પ્રકાશભાઈ પોતાના ્દીકરાની 
િાત માડંતા કહ્ હે કે, મારા ્દીકરા સાવહલને 
અભ્યાસ કરિા વિ્દેશમાં જિાની ઇચછા હતી, 
તેિું કહી પલકિાર માટે તેઓ અટકી ગ્યા 
હતા. થોડાક ધીમા ્િરે બાલ્યા કે, કોરોનાના 
કારણ ેખાણીપીણીના ધધંામા ંભારે મ્ંદી આિી 
હતી. આવથ્વક મ્ંદીનો અનભુિ થતો હતો. એક 
સમ્યે આ ધંધો હિે, ચાલશે કે નવહ, તેિી પણ 
વચંતા થતી હતી. કોરોનાની લહેર સરકારના 

રસીકરણ અવભ્યાનના કારણે ધીમી પડી ગઇ 
હતી. ધંધા - રોજગાર ખુલિા માંડ્યા હતા. 
તનેા સાથ ેરોજગારની એક નિી આશા જીિતં 
બની હતી.

આ સમ્યે રાજ્ય સરકાર દ્ારા અમારા 
જેિા લારી – ગલ્ાિાળાઓને મ્દ્દ રૂપ થિા 
માટે પ્રધાનમંત્રી ્િવનવધ ્યોજના અમલી 

બનાિી હતી. જે અમારા જેિા નાના 
વ્યિસા્યકારો માટે આવથ્વક રીતે તુટેલી 
કમરન ેટેકો આપિાનુ ંકામ આ ્યોજના થકી 
સરકારે ક્યુું. આ અંગેની મને જાણ થતાં મે 
ગાંધીનગર મહાનગરપાવલકાનો સંપક્ક ક્યયો 
હતો. તેમણે માંગેલા ્યેાગ્ય પુરાિિા મે 
તેમને આપતાં માત્ર ગણતરીના દ્દિસોમાં 
મને રૂવપ્યા ૧૦ હજારની લોન મળી ગઇ 
હતી. તે સમ્યે આ નજીિી કહી શકા્ય તેિી 
રકમ મારા માટે લાખો રૂવપ્યા બરાબર હતી. 
આ લોનની સહા્ય મળતા અને કોરોનાનો 
કેર ઘટતા લોકો સામાન્્ય જીિન પર આિિા 
લાગ્યા હતા. મારો ફા્ટ ફૂડનો ્ટોલ 
પહેલાની જમે ધમધમિા લાગ્યો હતો. જનેા 
પદરણામે આજે હું મારો વ્યિસા્ય પહેલાની 
જેમ કરિા લાગ્યો છું. 
આ સહા્યના કારણે મને ધંધામાં માલ- 

સામાન ભરિામાં અનુકૂળતા રહી હતી. મારા 
્દીકરાને વિ્દેશ અભ્યાસ માટે મોકલી શકીશ 
તેિો આતમવિશ્વાસ પણ મને મળ્યો છે. 
આજથી ત્રણ માસ પહેલા જ મારો ્દીકરો 
કેનેડામાં વબઝનેશ મેનેજમેન્ટ અંગેનું ભણિા 
લાગ્યો છે. •
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રાજ્ સરકારે િીધા તવદરિ જનતહિિક્ી તનણ્પ્ો...
રાજ્ય સરકારે ગૌ માતાઓના જતન-સંિધ્વન માટે મુખ્યમંત્રી 

ગૌ માતા પોષણ ્યોજના અંતગ્વત રાજ્યમાં રજી્ટડ્વ ગૌશાળાઓેને 
પશુ ્દીઠ રૂ.૩૦ની સહા્ય ગત તા.૧લી એવપ્રલ-૨૦૨૨થી આપિાનો 
મહતિનો વનણ્વ્ય ક્યયો છે.  તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલના અધ્યક્ષ્થાને મળેલી રાજ્ય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં લેિા્યેલ 
વનણ્વ્યોની વિગતો આપતા મંત્રી શ્ી વજતેન્દ્રભાઈ િાઘાણીએ જણાવ્યુ 
હતુ કે, રાજ્યના સંિે્દનશીલ મુખ્યમંત્રીશ્ીએ ગૌ માતા સંરક્ષણ 
માટે અં્દાજપત્રમાં રૂ.૫૦૦ કરોડની મુખ્યમંત્રી ગૌ માતા 
પોષણ ્યોજના જાહ ેર કરી છ ે.  જેમાં  રવજ્ટડ ્વ 
પાંજરાપોળોમાં ૪.૪૨ લાખથી િધુ પશુધન છે તેઓને 
સહા્યરૂપ થિા આ વનણ્વ્ય કરા્યો છે. 

આ ઉપરાંત પાંજરાપોળોમાં ગોબર આધાદરત 
બા્યોગેસ પલાન્ટના વનમા્વણ માટે પણ રૂ.૨ કરોડની સહા્ય 
અપાશે. જેમાં ૧૪ એકર જમીન તથા ૧૦૦૦થી િધુ પશુ વનભાિ 
હો્ય તેને આ ્યોજનાનો લાભ મળશે.

ગુજરાતમાં ઇઝ ઓફ ડુ�ગ વબઝનેસ તથા વમવનમમ ગિન્વમેન્ટ, 
મેસકસમમ ગિન્વન્સની સંકલપનાને સાકાર કરિા િષ્વ ૧૯૮૧ના 
કા્ય્દા હેઠળ એલ.પી.જી. ગેસ દડલરોને ગેસ વસવલન્ડરના વિતરણ 
અને િેચાણ માટે પુરિઠા ખાતા પાસેથી લેિામાં આિતા નિા 
પરિાનામાંથી મુવક્ત આપિામાં આિી છે. આ વસિા્ય હ્યાત 
પરિાનાની મુ્દત પુરી થતા દડલરોએ પરિાનાને દરન્્યુ કરાિિાનો 
રહેશે નહી. આ વનણ્વ્યનો લાભ રાજ્યના આશરે ૧૦૦૦ જેટલા 
એલ.પી.જી. દડસ્ટ્બ્ુયટસ્વને મળશે. 

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ ગુજરાતમાં નિા વિકાસ કામોના ટેન્ડરની પ્રવક્ર્યા 
ઝડપી બને અને વિકાસ કામોના ખાતમુહૂત્વના કામોની તારીખ નક્કી 
થા્ય તે માટે સંબંવધત વિભાગોને સૂચના પણ આપિામાં આિી છે. 

મોરબીના હળિ્દ જીઆઇડીસીમાં ્દીિાલ પડિાની ઘટનામા ં
૧૨ શ્વમકોના ્દુઃખ્દ મૃત્યુ થ્યા છે અને ૨૦ જેટલા શ્વમકો 
ઈજાગ્્ત થ્યા છે. આ તમામ શ્વમકો પ્રત્ેય િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મો્દીએ અને મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે સંિે્દના વ્યક્ત કરી 
છે. િડાપ્રધાનશ્ીએ પ્રાઈમ મીની્ટર નેશનલ દરવલફ ફૂંડમાંથી 
મૃતકોના પદરિારોને રૂ.બે લાખ તેમજ મુખ્યમંત્રીશ્ીએ મુખ્યમંત્રી 
રાહત ફૂંડમાંથી રૂ. ૪ લાખ સહા્ય આપિાનું જાહેર ક્યુું છે આ 
ઉપરાંત ઇજાગ્્તોને રૂ. ૫૦ હજારની સહા્ય તેમજ તેમના 
સારિારનો તમામ ખચ્વ રાજ્ય સરકાર આપશે. 

મહેસૂલ વિભાગ દ્ારા ૨૪ જેટલા જમીનોને લગતા ઈનામી 
કા્ય્દાઓમાં નોધપાત્ર સુધારાઓ ક્યાું છે. જેના પદરણામે ખેડૂતોના 
નિી શરત અને જૂની શરતના મોટા ભાગના પ્રશ્નો હલ થ્યા છે. 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દી દ્ારા ્દેશની આઝા્દીના ૭૫ િષ્વની 

્યા્દમાં આઝા્દી કા અમૃત મહોતસિની ઉજિણી કરાઈ રહી છે. જે 
હેઠળ ્દેશભરના તમામ વજલ્ામાં ૭૫ અમૃત સરોિર વનમા્વણનું 
કામ હાથ ધરા્યું છે એ ક્ષેત્રે પણ ગુજરાતમાં કામગીરી શરૂ કરી 
્દેિાઇ છે જે માટે સંબંવધતોને સતિરે કામો પૂણ્વ કરિા સૂચનાઓ 
આપી ્દેિાઇ છે. 

રાજ્યભરમાં સેિા સેતુ કા્ય્વક્રમ અંતગ્વત ૫૬ જેટલી સરકારી 
સેિાઓ ઘર બેઠાં ઉપલબધ કરાિિામાં આિે છે. સેિા સેતુના 

આઠમા તબક્કાના બીજા રાઉન્ડમાં શહેરી અને ગ્ામ્ય 
વિ્ત ારમાં  ક ુલ  ૪ ,૫૭,૨૨૨ અરજીઓ પૈક ી 
૪,૫૭,૨૧૬ એટલે કે ૯૯.૫૮ ટકા અરજીઓનો ્ થળ 
પર જ હકારાતમક વનકાલ કરિામાં આવ્યો છે જ્યારે 
બાકી રહેતા લાભાથથીઓને સતિરે લાભ પૂરા પાડિામાં 

આિશે. 
માગ્વ અને મકાન વિભાગની માવહતી આપતા મંત્રીશ્ીએ 

જણાવ્યું હતું કે, માગ્વ-મકાન વિભાગ દ્ારા વિભાગ-વિભાગી્ય તેમજ 
રાજ્ય ્તરી્ય સંલગ્ એસપલકેશન સમન્િ્ય કરીને એક કોમન 
ઈસન્ટગે્ટેડ એસપલકેશન તૈ્યાર કરિામાં આિી રહી છે. જેમાં 
વિભાગી્ય ્તરે કામોનું વનરીક્ષણ, શેડ એસેટ, મેનેજમેન્ટ િગેરે 
જ્યારે રાજ્ય ્તરી્ય સંલગ્ એપમાં ડોક્યુમેન્ટ મેનેજમેન્ટ વસ્ટમ, 
ફાઇનાસન્સ્યલ મેનેજમેન્ટ વસ્ટમનો સમાિેશ થા્ય છે. એકસાથે 
ઈસન્ટગ્ેટેડ થિાથી વિભાગ, સરકાર તેમજ નાગદરકો માટે િધુ સારી 
સિલતો સમ્યસર પૂરી પાડી શકાશે. કામ મંજૂરીથી કામ પૂણ્વ થા્ય 
ત્યાં સુધીના તબક્કાઓનું સતત મોવનટદરંગ થઈ શકશે.

રાજ્યમાં ભૂગભ્વ જળ ્તર ઊંચા આિે અને જળ સંચ્ય થા્ય 
તેિા હેતુથી મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃતિમાં શરૂ કરા્યેલ 
સુજલામ સુફલામ જળ અવભ્યાન હેઠળ આ િષષે અત્યાર સુધીમાં 
સૌથી િધુ ૮૪ ટકા કામો પૂણ્વ થ્યા છે. જે માટે કુલ ૬૧૭.૪૪ 
કરોડનો ખચ્વ કરિામાં આવ્યો છે. રાજ્યમાં આ િષષે તા. ૧૯ માચ્વ 
૨૦૨૨થી જળ અવભ્યાનના કામોનો શુભારંભ કરા્યો હતો જે 
અંતગ્વત સમગ્ રાજ્યમાં કુલ રૂ. ૬૧,૭૪૪ લાખના ખચષે કુલ 
૧૮,૭૯૦ કામો હાથ ધરિાનું આ્યોજન કરિામાં આવ્યું છે, જે પૈકી 
કુલ ૧૪,૨૧૭ કામો પ્રગવત હેઠળ છે અને ૧,૮૦૯ કામો પૂણ્વ 
કરિામાં આવ્યા છે.  

રાજ્યના નાગદરકો માટે જનસુખાકારીના કામો િધુ િેગિાન 
બને એ માટે ફાઇલો જે સંબંવધત વિભાગને મંજૂરી માટે જતી હો્ય 
છે તે ફાઇલોને અવગ્મતા આપી તુર ંત વનકાલ કરિા પણ 
મુખ્યમંત્રીશ્ી દ્ારા સૂચનાઓ અપાઇ છે. પીિાના પાણી સં્દભષે પણ 
રોજબરોજ મોવનટદરંગ કરિામાં આિી રહ્ં છે અને જરૂદર્યાત મુજબ 
તમામ વ્યિ્થાઓ રાજ્ય સરકાર કરી રહી છે. •

હતુ કે, રાજ્યના સંિે્દનશીલ મુખ્યમંત્રીશ્ીએ ગૌ માતા સંરક્ષણ 
માટે અં્દાજપત્રમાં રૂ.૫૦૦ કરોડની મુખ્યમંત્રી ગૌ માતા 

બા્યોગેસ પલાન્ટના વનમા્વણ માટે પણ રૂ.૨ કરોડની સહા્ય 

સેિાઓ ઘર બેઠાં ઉપલબધ કરાિિામાં આિે છે. સેિા સેતુના 
આઠમા તબક્કાના બીજા રાઉન્ડમાં શહેરી અને ગ્ામ્ય 

આિશે. 

વનણ્બય
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શહેરોનાં તવકાસ માટે �. પ૧ર૮ 
કરોડ મંજૂર કરિી કેનરિ સરકાર
્દેશના રાજ્યોમાં નગરો, મહાનગરોમાં ૧૦૦ ટકા પાણી 

પુરિઠા તથા ભૂગભ્વ ગટર ્યોજનાની વ્યિ્થા પૂરી પાડિા 
શરૂ કરિામાં આિેલી અટલ વમશન ફોર દરજુવિનેશન 
એન્ડ અબ્વન ટ્ાન્સફોમષેશન-અમૃત 2.0 વમશન અન્િ્યે 
ગુજરાત સરકારે રજૂ કરેલી પ્રથમ તબક્કાના કામો 
માટેની રૂ. પ૧ર૮ કરોડની ્દરખા્ત કેન્દ્રી્ય શહેરી 
વિકાસ મંત્રાલ્યે મંજૂર કરી છે. ગુજરાત શહેરી વિકાસ 
વમશન GUDM દ્ારા ્ ટેટ િોટર એકશન પલાનના પ્રથમ 
તબક્કામાં રાજ્યની આઠ મહાનગરપાવલકાઓ, ૧પ૬ 
નગરપાવલકાઓ માટે રજુ કરિામાં આિેલી આ ્દરખા્તમાં પાણી 
પુરિઠાના ર૦૬, ભૂગભ્વ ગટર ્યોજનાના ૭૦ તથા તળાિ 
નવિનીકરણના ૬૮ અન ેબાગ-બગીચાના ૬૮ મળી કુલ ૪૧૨ કામોનો 
સમાિેશ થા્ય છે. ્ટેટ હાઇપાિર ્ટી્યરીંગ કવમદટમાં રજુ કરિામાં 
આિેલી આ ્દરખા્ત રાજ્ય સરકારે કેન્દ્રી્ય શહેરી વિકાસ મંત્રાલ્યની 
એપેક્ષ કવમટી સમક્ષ તાજેતરમાં રજુ કરી હતી. એપેક્ષ કવમટીએ 
GUDM ની આ સંપૂણ્વ ્દરખા્તનો ્ િીકાર કરીને પ્રથમ તબક્કાના 
૪૧ર કામો અમૃત 2.0 હેઠળ આિરી લેિા રૂ. પ૧ર૮ કરોડની રકમ 
મંજૂર કરી છે. આ સં્દભ્વમાં હિે બધા કામોના દડટેઇલડ પ્રોજેકટ દરપોટ્વ 
બનાિીને તથા ટેસક્કલ એપ્રૂિલ મેળિીને તબક્કાિાર આ કામોનો 
વિવિધ અમલીકરણ સં્થાઓ અમલ કરશે.

રાજ્ના ચાર નગરોમાં પાણી 
પુરવઠા ્ોજનાના કામોને મંજૂરી 

રાજ્યના નગરો, મહાનગરોમાં િસતા નાગદરકોને પીિાનું 
પાણી વન્યમીત રીતે પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે તેિા 

જનવહતકારી હેત ુસાથે મખુ્યમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે 
૪ નગરોમાં પાણી પુરિઠા ્યોજનાના કુલ રૂ. ૪૫.૦૯ 
કરોડના કામોને એક જ દ્દિસમાં સૈધિાંવતક મંજૂરી 
આપી છે. ્િવણ્વમ જ્યંવત મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ 

્યોજના અંતગ્વત મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
માંગરોળ, િંથલી, ઓખા અને માણાિ્દર નગરપાવલકામાં 

પાણી પુરિઠાના વિવિધ કામો મંજૂર ક્યા્વ છે. મુખ્યમંત્રીશ્ીએ આ 
નગરોમાં હાલના બેઇઝ ઇ્યર મુજબ આગામી ર૦પ૧-પરના િષ્વની 
અં્દાવજત િ્તીની પાણી જરૂદર્યાત ધ્યાને રાખીને પાણી પુરિઠાની 
આ ્યોજનાઓ માટેની ગુજરાત શહેરી વિકાસ વમશન દ્ારા રજુ 
કરા્યેલી ્દરખા્તોને અનુમવત આપી છે. GUDM દ્ારા 
મુખ્યમંત્રીશ્ી સમક્ષ જે ચાર નગરો માટે પાણી પુરિઠા ્યોજનાના 
કામોની ્દરખા્ત રજુ કરિામાં આિી હતી તેમાં માંગરોળ માટે રૂ. 
રર.૬૪ કરોડ, િંથલી માટે રૂ. ૭.ર૧ કરોડ, ઓખા માટે રૂ. પ.૬૯ 
કરોડ અને માણાિ્દર માટે રૂ. ૯.પપ કરોડના કામોનો સમાિેશ 
કરિામાં આિેલો છે. મુખ્યમંત્રીશ્ીએ આ સં્દભ્વમાં ચાર ે્ય 
નગરપાવલકાઓમાં પાણી પુરિઠા ્યોજનાના વિવિધ કામો હાથ 
ધરિાની સૈધિાંવતક મંજૂરી આપી છે.

રાજ્ની ત્ણ કોટ્પ વધુ 
સુતવધાસભર બનશે 

ઉમરાળા અને સાણં્દની 
તાલકુા કોટ્વ રૂ.૧૭ કરોડના 
ખચષે અને રૂ.૫૧.૯૪ 
કરોડના ખચષે ભાિનગર 
દ ડ ્ ટ્ ી ક ટ  ક ો ટ ્વ 
સુવિધાસભર બનાિાશે 
એમ ક ા્ય્દ ા  મંત્ર ી  શ્ ી 
રાજેન્દ્રભાઈ વત્રિે્દીએ જણાવ્યું હતું. 
ભાિનગર ખાતેના ઉમરાળામાં નિી કોટ્વમાં ૨ 
કોટ્વરૂમ, સાણ્ંદ અમ્દાિા્દ(ગ્ામ્ય) ખાત ેનિી તાલકુા 
કોટ્વ વબલડીંગમાં ૪ કોટ્વ રૂમ અને ભાિનગરની નિી 
દડ્ટ્ીકટ કોટ્વ વબલડીંગમાં ૨૫ કોટ્વ રૂમની સુવિધા 
ઉપલબધ થનાર છે. તમામ કોરસ્વમાં જેન્રસ અને 
લેડીઝ બાર રૂમ, બાર લા્યબ્રેરી, જજીસ લા્યબ્રેરી/
કોન્ફરન્સ રૂમ સવહતની સુવિધા હશે.•

CMની પારિશ� પ્રશાસનની નવિર પહેિ
મૃ્દુ અને મક્કમ ્િભાિના મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સામાન્્ય નાગદરકોથી 

લઈને રાજ્યસેિાના િગ્વ-૪ અને િગ્વ-૩ના કમ્વચારીઓના વહતને ધ્યાનમાં રાખી 
સિં્ેદનાતમક વનણા્વ્યકતાના સતત વહમા્યતી રહા છે. મખુ્યમતં્રીશ્ીએ આ સ્ંદભ્વમા ંરાજ્ય 
સરકારના વિવિધ વિભાગોને પણ નાના કમ્વચારીઓને કામગીરીમાં સરળતા રહે, ઘર-
પદરિારની ્દેખભાળ કે વૃધિ માતા-વપતાની સારસંભાળમાં તેને સુવિધા મળે તેિી રીતે 
કમ્વચારીઓની ફેરબ્દલી કરિાનો અવભગમ અપનાિિા સૂચનાઓ આપેલી છે. એટલું 
જ નહીં, મખુ્યમતં્રીશ્ીએ દ્દવ્યાંગ, ગંગા્િરૂપ, માં્દગીના દક્સા, કે પવત-પત્ની બ ેઅલગ 
અલગ ્થળે સેિારત હો્ય તેિા દક્સામાં પણ વિભાગ તથા સવચિાલ્ય કક્ષાએ 
સહાનુભૂવતપૂિ્વક વિચારી બ્દલીઓ કરિાના દ્દશાવન્દદેશો આપેલા છે. મુખ્યમંત્રીશ્ીના 
આ દ્દશાવન્દદેશોન ેપગલે સબંંવધત વિભાગોએ પણ સપંણૂ્વ પાર્દવશ્વતા -ટોટલ ટ્ાન્સપરન્સી 
સાથે આ પ્રવક્ર્યા હાથ ધરી છે. તદ્નુસાર પંચા્યત વિભાગે માત્ર ચોિીસ જ કલાકમાં 
૧૦૬૭ કમ્વ્યોગીઓના આંતરવજલ્ા ફેરબ્દલીના હુકમ ક્યા્વ છે રોજગાર અને તાલીમ 
વિભાગે વિદડ્યો કોન્ફરસન્સંગનો અદ્યતન રાહ અપનાિી ૧૧૬૫ કમથીઓની પાર્દશથી 
રીતે આંતર વજલ્ા ફેરબ્દલીઓ કરી છે. કમ્વ્યોગીઓના કલ્યાણ અને િહીિટી સુદ્રઢતા 
માટે મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના આ આગિા અવભગમને પદરણામે રાજ્યના 
૨,૨૩૨ કમ્વ્યોગીઓની આંતરવજલ્ા ફેરબ્દલી ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં શક્ય બની છે.

્દેશના રાજ્યોમાં નગરો, મહાનગરોમાં ૧૦૦ ટકા પાણી 
પુરિઠા તથા ભૂગભ્વ ગટર ્યોજનાની વ્યિ્થા પૂરી પાડિા 

વિકાસ મંત્રાલ્યે મંજૂર કરી છે. ગુજરાત શહેરી વિકાસ 
વમશન GUDM દ્ારા ્ ટેટ િોટર એકશન પલાનના પ્રથમ 

રાજ્યના નગરો, મહાનગરોમાં િસતા નાગદરકોને પીિાનું 
પાણી વન્યમીત રીતે પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે તેિા 

્યોજના અંતગ્વત મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
માંગરોળ, િંથલી, ઓખા અને માણાિ્દર નગરપાવલકામાં 

ઉમરાળા અને સાણં્દની 
તાલકુા કોટ્વ રૂ.૧૭ કરોડના 

એમ ક ા્ય્દ ા  મંત્ર ી  શ્ ી 

વનણ્બય
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િણાવગ્સ્િ જીવનમાં રાહિની સરવાણી
‘ધ હ્યુમન િાઇબ્ેરી’ 

" તકષના તસસોદિ્ા
સામાન્્ય માનિીનાં જીિનમાં ઘરના બે છેડા ભેગા કરિાથી માંડીને 

સામાવજક, આવથ્વક જિાબ્દારીઓનો ભાર એટલો િધી ગ્યો છે કે તે 
સતત તણાિમાં રહે છે. વિવિધ કચેરીઓમાં સતત કામ કરતા 
કમ્વચારીઓને પણ બે ઘડી આનં્દની, અંતરની િાત કરિાનો સમ્ય 
મળતો નથી. આિા સમ્યે જૂનાગઢમાં ધ હ્મન લાઈબ્રેરીની શરૂઆત 
કરિામાં આિી છે. જે સરકારી કચેરીમાં ફરજ બજાિતા કમ્વચારીઓ 
લચં ટાઇમ ્દરવમ્યાન એકબીજા સાથ ેસમ્ય પસાર કરિા સાથે િચૈારીક 
આ્દાનપ્ર્દાન કરિાની તક આપશે. વ્ય્તતાભ્યા્વ િક્કકલચરમાં થોડો 
સમ્ય પણ કમ્વચારી જ્યારે પોતાના માટે કાઢે છે ત્યારે તેની કા્ય્વક્ષમતામાં 
પણ વનઃસં્દેહ િધારો થા્ય છે.

ધ હ્મન લાઇબ્રરેીના ઉદ્ઘાટન પ્રસગં ેકલકેટર શ્ી રવચત રાજ ેજણાવ્યુ ં
હતુ ંકે, જનૂાગઢમા ંપ્રથમ િખત સરકારી સં્થામા ંધ હ્મન લાઇબ્રરેીની 
શરૂઆત કરિામા ંઆિી છે. ધ હ્મન લાઇબ્રરેીનો કોન્સેપટ મળૂ ડેન્માક્કથી 
લિેામા ંઆવ્યો છે. કલકેટરશ્ીએ આ કોન્સપેટનો હેત ુજણાિતા કહં્ હતું 
કે, સામાન્્ય રીતે લાઇબે્રરીમા ંપુ્ તકો હો્ય છે. પરંત ુહ્મન લાઇબ્રરેીમાં 
માણસો મળશે. આ લાઇબે્રરીમા ંકોઇ પુ્ તક નહીં હો્ય અહીં વ્યવક્ત 
આિશ ેિાતચીત કરશ ેઅન ેસખુ ્ુદઃખની િહેચણી કરશ.ે 

આજના સતત વ્ય્ત શેડુલ અને ભાગ્દોડ ભ્યા્વ જીિન િચ્ે 
બેલેન્સ કરિું ખુબ જ મુશકેલ છે. ત્યારે આ પદરસ્થવતની છણાિટ કરીને 
શરૂઆતના તબક્કે કમ્વચારીઓ માટે ધ હ્મન લાઇબ્રેરીની શરૂઆત 
કરિામાં આિી છે. જેમાં બપોરના ૧ થી ૩ ્દરવમ્યાન કમ્વચારીઓ 
હ્મન લાઈબ્રેરીમાં એકબીજા સાથે શેરીંગ કરી શકશે. આ ્દરવમ્યાન 
એક ખુશાલ િાતાિરણમાં કમ્વચારી સમ્ય વિતાિી શકશે. જેથી 
કમ્વચારીઓ કા્ય્વક્ષેત્રમાં શ્ેષ્ પ્ર્દાન આપી શકશે. અગાઉ પણ જૂનાગઢ 
વજલ્ા િવહિટી તંત્રએ હેપપીનેશ એડમીની્ટ્ેશન કા્ય્વક્રમ લોન્ચ ક્યયો 
હતો. જેનો ઉ્દેશ પણ આ જ પ્રકારનો હતો. હાલમાં ભારતમાં ખાનગી 
ક્ષેત્રે મલટીનેશનલ કૂંપનીઓમાં હ્મન લાઇબ્રેરીઓ કા્ય્વરત છે. પરંતુ 
ભારતમાં સરકારી કચેરીમાં આ પ્રકારની હ્મન લાઇબ્રેરીનો પ્રથમિાર 
આરંભ કરિામાં આવ્યો છે. •

ઓગગેતનક ખેિીને પ્રોતસાતહિ 
કરવા કેનસરગ્સ્િ ખેડૂિનો સંકલપ
" દિવ્ેશ આચા્્પ

અડગ મનના માનિીન ેવહમાલ્ય પણ નડતો નથી આ ઉવક્ત અનસુાર 
કપડિજંના આબંલી્યાળા ગામના ્યિુક કે જ ેખાનગી કૂંપનીમાં જોબ 
કરી મવહન ેબ ેલાખ રૂવપ્યા જટેલો માતબર પગાર મળેિતા ્યિુકના 
જીિનમા ંએક્દમ િળાકં આવ્યો અન ેઆ ્યિુકન ે્ િરપટેીનુ ંચોથા ્ ટેજનું 
કેન્સર થતા ં્િરપટેી કાઢી નાખિી પડી. પરંત ુમક્કમ મન અન ેવપતાની 
હુફંના કારણ ેતમેણે ઉપચારના એક િષ્વ બા્દ કપડિંજ તાલકુાના મીરાપુર 
ગામ ઓગષેવનક ખતેીની શરૂઆત કરી. કેન્સર જેિી વબમારીમાથંી પસાર 
થઇ ચકેુલા ્યિુાન ેજનૂ ૨૦૨૧થી ઓગષેવનક ખેતી શરૂ કરી ઝરેમુક્ત 
ખોરાક લોકો સધુી પહોચાડિાનો પ્ર્યત્ન કરી રહા છે.

કપડિંજના આબંલી્યાળા ગામના િતની શ્ી તષુારભાઈ પટેલ 
રાજકોટની ખાનગી કૂંપનીમા ંઓપરેશન હેડ તરીકે ૧૫૦ માણસોની ટીમને 
માગ્વ્દવશ્વત કરતા હતા. તઓેના વપતા શ્ી ગોરધનભાઈ પટેલ કે જ ેઆણ્ંદ 
એગ્ીકલચર ્યવુનિવસ્વટીમા ંખતેી મ્દ્દનીશ તરીકે ફરજ બજાિતા હતા. જે 
હાલ દરટા્યડ્વ હોઈ પતુ્ર સાથ ેખતેી કામમા ંજોડા્યા. વપતાના માગ્વ્દશ્વન 
અન ે૭ એકરમા ંકુલ ૧૦૦થી િધ ુટન લાલ અન ેપીળા તરબચૂ અને 
શક્કરટેટીનુ ંતમેણ ેઓગષેવનક પધિવતથી મબલખ ઉતપા્દન ક્યુું છે.

મેટ્ોવસટીના દડ્ટ્ીબ્યુટર ખેતરેથી માલ લઈ જા્ય છે. એક ટનનો 
ભાિ અં્દાજે ૧૫ હજાર જેટલો આિે છે. ઓગષેવનક ખાતર ્દેશી ગા્યનું 
છાણ, ગૌમુત્ર, છાશ, કોળુ, બીટ, ્દેશી ગોળ, શક્કરી્યા િગેરેને એક 
મોટા પીપમાં રાખી પછી ૫૦ દ્દિસ પછી આમાથી જે ખાતર અને 
તેનો ઉપ્યોગ તેમણે તેમના ખેતરમાં ક્યયો હતો. આમ, તેમણે લાલ 
તડબૂચ, પીળુ તડબૂચ અને શક્કરટેટીનુ મબલખ ઉતપા્દન કરીને બીજા 
ખેડૂતો માટે પ્રેરણારૂપ િાિેતર કરી ઉ્દાહરણ પુરુ પાડું.

શ્ી તુષારભાઈ  અનુરોધ કરતા કહે છે કે, કેવમકલના ઉપ્યોગથી 
ખેતરની જમીન મૃતપા્ય અિ્થામાં જતી રહે છે. તેને બ્દલે ઓગષેવનક 
ખાતરનો ઉપ્યોગ કરી જમીનને જીિંત કરિાનું સૂચન તેમણે ખેડૂતોને 
ક્યુું છે. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે આગામી સમ્યમાં ખેડૂતોને ઓગષેવનક 
ખેતી તરફ િળિુ પડશે. •

સાફલ્ગાથા
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પ્રાંતિજના િખિગઢનું પાણીિાર જળ વ્વસ્થાપન
" પીનિ પટેિ

આજથી બે ્દા્યકા પૂિષે ઉનાળો આિતા ્દરેક 
ગામોમા ંપાણીની સમ્્યા થા્ય ત ેસામાન્્ય બાબત હતી. 
આ સમ્્યાના સમાધાન માટે ગુજરાત સરકારે ્દેશમાં 
નમુને્દાર કા્ય્વ ક્યુ્વ છે. તેમાં પણ સાબરકાંઠા વજલ્ાના 
પ્રાંવતજ તાલુકાના તખતગઢ ગામમાં હિે પાણીની 
પળોજણ એ હિે ભૂતકાળ બની ગઈ છે. ગુજરાતનું આ 
એક એિુ ગામ છે જ્યાં ૩૬૫ દ્દિસ ૨૪ કલાક પાણી 
મળી રહે છે. માત્ર ગજુરાત સરકારે જ નહી પરંત ુભારત 
સરકારે તખતગઢ ગામન ેપવશ્વમ ઝોનની 
શ્ેષ્ પંચા્યત તરીકે પસં્દગી કરી તેને 
રાષ્ટ્રી્યકક્ષાનો નાનાજી ્દેશમુખ એિોડ્વ 
એના્યત ક્યયો છે. આ ઉપરાંત અન્્ય સાત 
એિોડ્વ મળેલા છે. 

તખતગઢ ગામના શ્ેષ્ જળ 
વ્યિ્થાપન અંગે ગામના સરપંચ શ્ી 
વનશાંતભાઇ પટેલ જણાિે છે કે, અમારા 
ગામમાં ૩૫૦ ઘર છે અને લગભગ ૨૫૦૦ જેટલી િ્તી છે. આ 
ગામનાં કોઈપણ વ્યવક્તના ઘરે ગમે તે સમ્યે જઈને પાણીનો નળ શરુ 
કરશો તો તમને પીિાનું પાણી મળશે જ. ગુજરાતનું એક માત્ર એિું 
ગામ કે જ્યાં ચોિીસ કલાક પાણીની સુવિધા આપિામાં આિી છે. 
ગ્ામજનો પાણીનો બગાડ ના કરે તે માટે પાણીના મીટર લગાવ્યા છે. 
પહેલા તો મવહલાઓ જ પાણીનો બગાડ કરતી હતી અને ગામમા ંગં્દકી 
થતી હતી પરંતુ જ્યારથી મીટર લાગ્યા છે ત્યારથી મવહલાઓ પાણીનો 
બગાડ કરતા બંધ થઈ ગઈ છે. આગામી સમ્યમાં તખતગઢમાં ઘરે-ઘરે 
િરસા્દી પાણીના સંગ્હ માટે અંડર ગ્ાઉન્ડ પાણીના ટાંકાનો ઉપ્યોગ 
કરિાનો વનધા્વર કરેલ છે જે ટૂંક સમ્યમાં અમલી બનશે. 

તખતગઢ ગામ માત્ર જળ વ્યિ્થાપનમાં જ આગળ છે એિુ નથી. 
તખતગઢ ગામમાં સામૂવહક અને વ્યવક્તગત સો ટકા શૌચાલ્યો છે, સો 
ટકા સી.સી. રોડ, િીજળીકરણ, ઘર ઘર નલ, ઘર ઘર જલ, સો ટકા 
સાક્ષરતા, સો ટકા ટપક વસંચાઈ પધિવત, સો ટકા બેંક ખાતા, સો ટકા 
ચેકડેમ, સો ટકા પી.એન.જી ગેસ પાઇપલાઇન, સો ટકા શુધિ પ્યા્વિરણ, 
્િચછતા સાથે પાંચ સુવિધાઓ ૩૬૫ દ્દિસ ૨૪ કલાક ઉપલબધ છે. 
જેમાં ઈમરજન્સી સેિા સામુવહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, િીજળી, પીએનજી ગેસ 
પાઇપલાઇન મીટર સાથે, પીિાના પાણી ઘેર-ઘેર મીટર સાથે, બેસન્કૂંગ 
સુવિધા માઇક્રો એટીએમ સુવિધા, આ ઉપરાંત ગામમાં પો્ટ ઓદફસ, 
પશુ ્દિાખાનું, ટેવલફોન એકસચેન્જ, ્દૂધ મંડળી, સહકારી સેિા મંડળી 
તથા સખીમંડળો કા્ય્વરત છે. 

ગામની પાણી સવમવતના સભ્ય રસીલાબેન પટેલ જણાિે છે કે, 

ગામમા ંપાણીની તંગી વનિારિા સમગ્ ગ્ામજનોએ એકઠા થઈન ેવનણ્વ્ય 
ક્યયો. એમાં રાજ્ય સરકારની 'િા્મો' ની મ્દ્દ મળી એક લાખ લીટર 
પાણીનો ટાંકો ગામમાં નિીન બનાિા્યો. મીટર પાણીની લાઈનો 
સવહતના ખચ્વમાં પણ સરકારે મ્દ્દ કરી અને એના પ્રતાપે આજે ઘરે 
ઘરે પાણીની સવુિધા મળી રહી છે. આ ગામની અનોખી પહેલન ેસરકારે 
પણ બીર્દાિી છે અને ભારત સરકાર દ્ારા પવચિમ ઝોન શ્ેષ્ ગ્ામ 
પંચા્યતનો એિોડ્વ પણ અપા્યો છે. સાથે ગામના વિકાસ અને જળ 
બચાિો અવભ્યાનમાં ગામની મવહલાઓ અને બાળકો ખાસ સહભાગી 
બનીને પાણીના ટીપે ટીપાનો બચાિ કરે છે. 

ગામના ્યુિા પાથ્વભાઇ પટેલ જણાિે છ ે કે, અમારા િડીલોને 
પાણીની દકૂંમતની જાણ િષયો પહેલા થઈ ગઈ હતી. જેથી અમારા 
ગામમાં ૧૯૯૫થી જ ચેકડેમ, કૂિાઓ થકી િરસા્દી પાણીના સંગ્હની 
શરૂઆત થઈ ગઈ હતી. ગામમાં ૧૦૦% વડ્પ ઇદરગેશન થકી ખેતી 
કરિામાં આિે છે. સાથે ્દરેક ખેતરમાં િરસા્દી પાણીના સંગ્હ માટે 
કૂિાઓ તેમજ આડબંધ બનાિિામાં આવ્યા છે. જેથી ગામનું પાણી 
ગામમાં અને સીમનું પાણી સીમમાં રહે. 

એક સમ્યે પાણીની તાણ અનુભિતું તખતગઢ આજે પાણી્દાર 
બની ગ્યું છે. જેનાથી ગામની મવહલાઓને પણ શાંવત થઇ ગઈ છે. 
પાણીના િપરાશનું બીલ આિતું હોિાને લઈને ગામમાં પાણીનો બગાડ 
નવહિત થઇ ગ્યો છે. તખતગઢ ગામ જેિી સુવિધાઓ અન્્ય ગામોમાં 
પણ શરુ કરા્ય તો પાણીની સમ્્યાનું સમાધાન આિી શકે.•
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અમૃિ સરોવરના તનમા્પણમાં કડેગી ગામનું સામૂતહક ્ોગિાન 

" તજિેનરિ તનમાવિ
ગુજરાતના પનોતાપુત્ર અને ્દ ેશના 

િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દીએ આઝા્દીના 
અમૃત મહોતિ પ્રસંગે ્દેશના ્દરેક વજલ્ામાં 
75 અમૃત સરોિર વનમા્વણ કરિાનો વિચાર 
રજૂ ક્યયો છે. િડાપ્રધાનના વિચારને સાથ્વક 
કરિા પોરબં્દર વજલ્ાએ કા્ય્વ શરૂ કરી ્દીધુ 
છે. અમૃત સરોિર વિકસાિિા માટે સરકાર 
અન ેજનતાના સવહ્યારા પ્ર્યાસોથી ગામ ેગામ 
તળાિો ઊંડા થઇ રહા છે. િરસા્દી પાણીના 
સગં્હ માટે વજલ્ામા ં૭૫ તળાિો-જળાશ્યોને 
અમૃત સરોિર તરીકે વિકસાિિાના ભારત 
સરકારનાં અવભ્યાનમાં જનશવક્ત જોડાઇને 
તળાિો ઊંડા કરિા કદટવબધિ થ્યા છે. 
પોરબં્દરના કુવત્યાણા તાલુકાનાં કડેગી ગામે 
અં્દાજે ૧૮૦ જેટલા લોકો ગામના તળાિને 
અમૃત સરોિર તરીકે વિકસાિિા માટે ્દરરોજ 
શ્મ્દાન કરી રહા છે. મનરેગા ્યોજના હેઠળ 
આ ગ્ામજનોને રોજગારી પણ મળી રહી છે. 

રાજ્ય સરકારની સુજલામ સુફલામ 
્યોજનાથી ગામનુ પાણી ગામમાં અને સીમનું 
પાણી સીમમાં રહે તિેા પ્ર્યાસો કરિામા ંઆિી 
રહા છે. ગામના માટીથી ભરા્યેલા કૂિાઓ, 
તળાિોન ેપનુ:જીવિત કરિામા ંઆિી રહા છે. 
ત્યારે ભારત સરકાર દ્રારા “જળ શવક્ત 
અવભ્યાન” : કેચ ધ રેઇન ૨૦૨૨ હેઠળ 
પ્રત્યેક વજલ્ામાં જળ શવક્ત કેન્દ્રની ્થાપના 
તમેજ િરસા્દી પાણીના સંગ્હ માટે આઝા્દીના 
અમૃત મહોતસિનાં ઉપલક્યમાં વજલ્ામાં ૭૫ 

તળાિો-જળાશ્યોને અમૃત સરોિર તરીકે 
વિકસાિિાના અવભ્યાનમાં  પોરબં્દર 
વજલ્ાના કડેગી ગામના ગ્ામજનો સામૂવહક 
રીતે જોડા્યા છે. 

અમૃત સરોિરમાં ્યોગ્દાન આપનારા 
રાજીબને જાડેજાએ જણાિે છે કે, મન ેઆન્ંદ 
થા્ય છે કે અમારા ગામમા ંઅમૃત સરોિર બની 
રહ્ છે અન ેઆ માટે ગામલોકો સામવૂહક રીતે 
જોડા્યા છે. િરસા્દનુ ંપાણી િાડી વિ્તાર તથા 
ગામ વિ્તારમાંથી િહી જતુ ંહો્ય છે. ત્યારે આ 
સરોિર બનિાથી પાણીનો સદ્ઉપ્યોગ થઈ 
શકશ.ે ્દરેક ગામમા ંઆ પ્રકારનુ ંકા્ય્વ થા્ય તો 
પાણીની બચત થા્ય અન ેસકૂી ધરા ભીની રહે. 

આિ ુ્દરેક ગામમા થા્ય તો પાણીની સમ્્યા 
હળિી કરી શકા્ય છે.

ગામના િડીલ શ્ી બચુભાઇ સોલંકીએ 
કહ્ કે, મનરેગા ્યોજના ખબૂ જ સારી ્યોજના 
છે. ગામમાં જ રોજગારી અને ગામનો જ 
વિકાસ થા્ય. અમારા ગામ લોકોનાં સવહ્યારા 
પ્ર્યાસોથી અમુક દ્દિસોમાં જ તળાિને 
પુનઃજીવિત કરિાની સાથે તેના પાણી સંગ્હ 
ક્ષમતામાં પણ િધારો કરા્યો છે. 

ગ્ામ પંચા્યત િીસીઇ તરીકે કા્ય્વરત 
રાજશીભાઇ જાડેજાએ જણાિે છે કે, અમૃત 
સરોિર અમારા માટે હંમેશા ્યા્દગાર કા્ય્વ 
રહ ેશે .  ્દરરોજ ૧૭૦થી૧૮૦ લોકોને 
રોજગારી પૂરી પાડતુ આ સરોિર િરસોનાં 
િરસ સુધી અમને તથા અમારી આિનારી 
પેઢીને ઉપ્યોગી બનશે. પૂરમાં પાણી િહી 
જતું હો્ય ત્યારે આિા સરોિર જો ગામે ગામ 
વિકસે તો સૌરાષ્ટ્રમાં પાણીની સમ્્યા ખૂબ 
જ હળિી થઇ શકે છે. અન ેસરોિર આસપાસ 
બગીચો પણ ડેિલપ કરી શકા્ય જેથી ગામની 
શોભામાં િધારો થા્ય અને આનં્દ પ્રમો્દના 
્થળ તરીકે ઉપ્યોગી બની શકે. •
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અમિાવાિના શીિજની સ્માટ્પ શાળા
જો્્ફૂિ િતનુંગના ક્ાસથી બાળમાનસની બુસ્ધક્મિાનો આંક ઊંચો આવશે
" મનીષા પ્રધાન

અમ્દાિા્દ શહેરનો વિકાસ દ્દન પ્રવતદ્દન િધતો જા્ય છે. આજે 
અમ્દાિા્દ શહેરનો ઘરેાિો ખબૂ િધી ગ્યો છે. ત્યારે નિા વિ્તારમાં 
રહેિા આિનારા નાગદરકોને એક પ્રશ્ન મંૂઝિતો હો્ય છે કે બાળકોને 
નજીકમાં સારી શાળા મળશ ેકે નવહં... આજ ેિાત કરિી છે અમ્દાિા્દનાં 
નિા વિકવસત એિા શીલજ વિ્તારની... અહીં રહેિા આિનારા 
નાગદરકોની સમ્્યાનુ ં વનરાકરણ લાિતા ંરાજ્ય સરકારે શીલજ અને 
તનેી આસપાસના વિ્તારોમાં િસતા અનકે બાળકોના ભવિષ્યનો વિચાર 
ક્યયો અન ેનગર પ્રાથવમક વશક્ષણ સવમવત, અમ્દાિા્દ દ્ારા શીલજની 
જનુી પ્રાથવમક શાળાન ેરૂ.૧.૩૮ કરોડના ખચષે નિવનવમ્વત કરીન ેઅનપુમ 
શાળા- ્ માટ્વ ્ કૂલ બનાિિામા ંઆિી. અનપુમ પ્રાથવમક શાળામા ં૬૭૯ 
કરતા ંિધ ુબાળકો વશક્ષણ મેળિી રહા છે. 

ગુજરાતના પ્રથમ મવહલા પૂિ્વ મુખ્યમંત્રી અને ઉત્તરપ્ર્દેશના 
રાજ્યપાલ શ્ીમતી આનં્દીબહેન પટેલે તા.૮ એવપ્રલ ૨૦૨૨ના રોજ 
આ શાળાનુ ંલોકાપ્વણ કરીન ેબાળકોન ેમાટે વશક્ષણના દ્ાર ખોલી આપ્યા 
હતા. તમેણ ેઉપસ્થત વશક્ષકવમત્રોન ેજણાવ્યું 
હતું કે બાળકોમાં રહેલી નૈસવગુંક શવક્તઓ 
વિકસાિિા માટે તેમનામાં વજજ્ાસા ઉતપન્ન 
થા્ય તેિંુ િાતાિરણ પુરું પાડિંુ જોઇએ, 
કારણકે બાળકમા ંશીખિાની ભારે ક્ષમતાઓ 
રહેલી હો્ય છે અને આપણે તેને માત્ર તેનો 
ર્તો જ બતાિિાનો હો્ય છે. 

્માટ્વ પ્રાથવમક શાળામાં ધો.૧ અને ૨ 
ના બાળકોને રમતા-રમતાં ભણિાનો ઉદ્ેશ 
સાકાર કરિા માટે જો્યફૂલ લવનુંગના ક્ાસ 
બનાિિામાં આવ્યા છે. ્દરેક બાળકને એ 
મજુબ શકૈ્ષવણક દકટમા ંરમકડાથી ભણાિિામાં 
આિે છે. કલરફૂલ સરસ બઠેક વ્યિ્થા સાથે 
દ્દિાલો પર મવહનાના નામ, િાહનો, પશુ-
પંખીઓની ઓળખ, ઋતુઓના નામ, 
ગવણતમાં ચડતાં-ઉતરતા ક્રમના આંકડાઓ 
અને ટેબલનું સું્દર વચત્રકામ કરિામાં આવ્યું 
છે. આમ બાળમાનસને વશક્ષકો દ્ારા જ્ાન 
સાથે ગમમતના વચત્રો થકી ભણતરની 
સમજણ આપિામાં આિે છે.

શાળામાં ધો.પ થી ૮ ના વિદ્યાથથીઓ 
માટે ૪ ્ માટ્વ ક્ાસ અને એક ગુગલ ફીચર 
કલાસ બનાિિામાં આવ્યા છે. આ પ્રકલપ 

અંતગ્વત ્દરેક વિદ્યાથથીઓને ભાર વિનાના ભણતરના ભાગરૂપે ગુગલ 
સાથે ટાઈઅપ કરીને ગુગલ ફીચર ક્ાસમાં વિદ્યાથથીઓને ઓનલાઈન 
અભ્યાસ કરાિિામા ંઆિે છે.જેમા ંસમગ્ ક્ાસરૂમન ેઅધ્યતન બનાિિા 
માટે પ્રોજેકટર, કેમેરા અને િાઇફાઇ સાથે કનેકટ કરિામાં આવ્યા છે. 
વિદ્યાથથીઓ લેપટોપ પર જ તેમનું અભ્યાસકા્ય્વ અહીં કરે છે.

શાળામાં ઉડીને આંખે િળગે તેિી એક ખાસ િાત એ છે કે અહીં 
એક િગ્વખંડની બહાર રામહાટ અને ખો્યા-પા્યા નામના બે બોકસ 
મુકિામાં આવ્યા છે. જેનો ઉપ્યોગ એ છે કે જે પણ વિદ્યાથથીના 
્દફતરમાથી કોઇ પેસન્સલ, પેન રબર કે અન્્ય ચીજ જો ખોિાઇ જા્ય 
અથિા ઘેરથી લાિિાનું ભૂલાઇ જા્ય તો તેઓ રામહાટમાંથી તે િ્તુ 
લઈ શકે છે અને શાળામાથી જો કોઇ બાળકોને આિી કોઇ િ્તુઓ 
મળે તો તેઓ જઈને તે િ્તુઓને ખો્યા-પા્યા નામના બોક્ષમાં મૂકી 
આિે છે. ત્યારબા્દ વશક્ષકો ને જાણ કરિામાં આિે છે અને વશક્ષક જે 
તે િગ્વખંડમાં તેની જાણ કરે છે. જેથી જે બાળકોની િ્તુઓ ખોિાઇ 
હોઇ તે િ્તુઓ અહીથી મેળિી શકે છે. આ પ્રવૃવત્તથી બાળકોનાં મન 

પર સકારાતમક અસર પડ ેછે અન ેભવિષ્ય 
સારા નાગદરક તરીકેનાં ગુણોનું વનરૂપણ 
થા્ય છે. 

માત્ર પુ્તકોનું જ જ્ાન નવહ પણ 
વિદ્યાથથીઓ અહીંથી ખરા અથ્વમા ંશીખીન,ે 
સમજીને અને જીિનમાં  અભ્યાસનું 
અનભુિનુ ંભાથુ ંબાધંીન ેઉચ્ વશક્ષણ તરફ 
ક્દમ માંડે એ તમામ પ્ર્યત્નો અહીનાં 
વશક્ષકગણ તરફથી કરિામા ંઆિે છે. અત્ર ે
ઉલ્ેખની્ય છે ક ે િષ્વ 2007-08થી 
અમ્દાિા્દમાં ્માટ્વ ્કૂલ બનાિિાની 
શરૂઆત થઇ છે, જેમાં અત્યાર સુધી 
અમ્દાિા્દમાં 11 જેટલી ્માટ્વ ્કૂલ 
બનાિિામાં આિી છે. 

િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મો્દી અને 
તેમની ટીમ દ્ારા નિી રાષ્ટ્રી્ય વશક્ષણ 
નીવતની જે પદરકલપના કરિામાં આિી 
છે, તેને અમ્દાિા્દ નગર પ્રાથવમક 
વશક્ષણ સવમવત દ્ારા સાકાર કરિામાં 
આિી છે. અનુપમ શાળા એ આપણા 
સૌ માટે ગૌરિની િાત છે આિતીકાલના 
ભારતનું વનમા્વણ આ પ્રકારની શાળાઓ 
થકી જ થશે. •

પશક્ણ ઉજાસ
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