
અમૃત મહાેવ
અાઝાદી કા

અમૃત મહાેવઅમૃત મહાેવ
અાઝાદી કા

સુરતમાં ગ્લોબ્ પાટરીદાર 
બબઝનેસ સબમટ

ગુજરાતના આંગણે 
્્વા્્થ્ય બચંતન બશબબર

જનસોવાની	નનષ્ા	આપાર	
ગાૌરવદિનો	મવકાસ	આપરંપાર

ભરૂચમાં એકસારે 13 હજાર 
્ાભારદીઓને મળ્યલો ્ાભ

સરકાર� નોકર�ઓ માટ�  અહ� ��લક કરો

https://gknews.in/category/government-jobs/


પાટણના	દરનજયાોનલ	
સાય�	સો�રની
તસવીરી	ઝલક...



þçËþ:

• રાજય સરિારે નવિાસિું પવ્ણ લોિો વચ્ચે જઈિે ઊજવી તેિા લાભ 
છેવાડાિા માિવી સુધી પહોંચાડા છે.

• ગુજરાત નવિાસિી એવી ઊંચાઈ પર છે િે નવશ્આખું ગુજરાત 
તરફ આિર્ા્ણયું છે.

• ગુજરાતિી અનવરત નવિાસયાત્ાથી નવિનસત રાષ્ટ્રોિા નિષરાતો, 
અથ્ણશાસત્ીઓ પ્રભાનવત થયા છે. 

• ગુજરાત જિભાગીદારીથી નવિાસિું રોલ-મોડેલ બન્યું છે.
• વડાપ્રધાિશ્ીિા ભારતિ ેપાચં નરિનલયિ ડોલર ઇિોિોમી બિાવવાિા 

નવઝિિે નસદ્ધ િરવા ગુજરાત પ્રનતબદ્ધ છે.
• ગુજરાતમાં સાડા આઠ હજારથી વધુ સટાટ્ણઅપ િાય્ણરત છે, તથા 

૧૨૫ જેટલી પેટન્ટ ફાઇલ િરવામાં આવી છે.
• છેલ્ાં ત્ર વર્્ણથી ગુજરાત દેશમાં સૌથી વધુ ફોરેિ ડાયરેકટ 

ઇન્વેસટમેન્ટ મેળવીિે ટોચ પર રહ્ં છે.
• આકદજાનત બાળિો ઘરઆંગરે નશક્ષર મેળવી ડૉકટર-ઇજિેર-

પાઇલોટ બન્યાં છે. 
• ગુજરાત સરિારે ‘PMJAY-મા યોજિા’ હેઠળ ૨.૨૫ િરોડ 

િાગકરિોિે ૫ લાખ રૂનપયાિું આરોગય િવચ આપયું છે.
• ગજુરાતમા ંટરુીઝમિો ગ્રોથ બ ેદાયિા પહેલા ં1.25 ટિા હતો, આજે 

આ ગ્રોથ વધીિે 18 ટિા પહોંચી ગયો છે. 
• રાજયિો િોઈપર સમાજ વગ્ણ નવિાસથી વંનચત િ રહે તે માટે 

રાજય સરિારે શ્ેષ્ઠ આયોજિ િયુું છે.
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મુખ્યમંત્રીશ્રીનરી મૃદુતા અને મક્કમતાના 
સમન્વ્યનરી છબરી જન-જનના હૃદ્યમાં અંકકત

માહિતી હિયામક

ઊઘડતો	પાનો

મક્કમ નિર્ણય લવેાિી ક્ષમતા અિ ેમૃદતુાપરૂ્ણ વયવહારિી શલૈી જ ેવયનતિતવમા ંહોય તિેાથી સમાજ અિે પ્રદેશિ ેજ ેમળે 
એ અવર્ણિીય હોય. ગજુરાતિી ખુશકિસમતી એ છે િે, ગજુરાતિા સિુાિી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલિા વયનતિતવમા ંમૃદુતા અિે 
મક્કમતા બિેં સદ ્ગરુોિો સપુરેે સમન્વય જોવા મળે છે. મખુયમંત્ીશ્ીિા મક્કમ મિોબળ અિે નિરા્ણયિતાિો વધ ુએિ પ્રસગં 
એમર ેતાજેતરમા ંમહેસલૂી ક્ષતે્ ેલીધેલા પકરરામલક્ષી નિર્ણયો દ્ારા જોવા મળયો છે. વર્ષો જૂિા િાબદુ થયલેા 24 જટેલા નવનવધ 
મહેસલૂી િાયદાઓથી ઉદ ્ભવતા પ્રશ્ોિંુ નિરાિરર હવથેી નજલ્ા િક્ષાએ લાવવાિો મહત્વિો નિર્ણય તેમર ેિયષો છે. સરળ, 
સહજ અિ ેસૌમય સવભાવિી મખુયમતં્ીશ્ીિી છબી ગજુરાતિી જિતાિા હૃદયમા ંઅકંિત થઈ છે. ગાધંીિગર નજલ્ાિા િંથારપરુ 
વડિી મલુાિાત વળેા મખુયમંત્ીશ્ીિી સરળતા અિે સાહનજિતાિો વધ ુએિ વખત અિુભવ થયો. મુખયમતં્ી શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ 
પટેલિ ે‘િોમિ મિે’િી જમે લોિો સાથ ેસહજતાથી ભળી જઈિ ેઘરિા વડીલિી જેમ આતમીયતાપવૂ્ણિ તેમિી સમસયાિુ ંનિરાિરર 
લાવતા જોઈિે હાજર સૌ િોઈિા મિમા ંમખુયમતં્ી માટેિો આદર બવેડાઈ ગયો હતો.  

સવ્ણસમાવશેિ નવિાસિા સસંિાર વારસાિી ગજુરાતમાં સુવાસ છે. ગજુરાત રાજયિા 62મા સથાપિા કદવસિી પાટરમાં ગકરમાપરૂ્ણ 
ઉજવરી થઈ તયારે ગૌરવવતંી ગજુરાતિી ભોમિાિા ઇનતહાસિા ગૌરવગાિિો અદ ્ભતુ િજારો જોવા મળયો. પાટર નજલ્ામાં  
રૂ. 140 િરોડિા ંનવિાસિામોથી સમગ્ર નજલ્ો િવપલ્નવત બન્યો. ઉત્તર ગજુરાત માટેિા અલાયદા કરનજયોિલ સાયન્સ સને્ટર  
સનહત પારી-ડ્િેજેિા ંનવનવધ િામો અિ ેઅન્ય માળખાિીય સુનવધાઓિો પાટરવાસીઓિ ેલાભ મળતો થશ.ે

નવિાસિ ેવધ ુવગેવતંો બિાવતી અમદાવાદ, ગાધંીિગર, વડોદરા અિે જામિગરિી િુલ ૭ ટાઉિ પલાનિગં સિીમિ ેમજંરૂી 
આપવામા ંઆવી છે. આિા પકરરામ ેઆ ચાર શહેરોિા િગરજિોિી સખુાિારીમા ંનિ:સદેંહપરે વધારો થશ.ે અહીં એ પર 
ઉલ્ખેિીય રહે િે, ગજુરાતિી નવિાસયાત્ાિે આગળ ધપાવતા ભગવાિ પરશરુામ પ્રાગટ્ોતસવ પ્રસંગ ેઅમદાવાદમા ંરૂ. ૧૪૩ 
િરોડિા ંનવનવધ નવિાસિામો એિસાથ ેઆરંભાયા.ં જમેાં બોપલમા ં૭૦ આવાસો તમે જ ઝુડંાલિા ૧૧૨૦ આવાસોિો સમાવશે 
થાય છે. િગરો અિે મહાિગરોિો આધનુિિ નવિાસ િેવો હોય ત ેદેશ અિ ેદનુિયાિે ગજુરાતિા ંિગરોએ બતાવી આપયંુ છે. 
૩૦૦મી સથાપિા કદવસિી ઉજવરી િરી રહેલુ ંભાવિગર તેિા અલગં નશપબ્કેિંગ યાડ્ણથી જગતભરમા ંજારીતંુ છે. ભારત 
સરિારિી કરસાઇિનલગં પોનલસીિે પગલે કરસાઇિનલગં ક્ષતે્ ેઅલગં ઉત્તરોત્તર પ્રગનતિા ંિવાં સોપાિો સર િરી રહ્ ંછે. 

આકદજાનત બહલુ છોટાઉદેપરુમા ંજથૂ પારીપરુવઠા યોજિા, પશુદવાખાિાં, ગ્રામય માગષો અિ ેિવી આંગરવાડીઓ સનહત 
રૂ. ૧૩૧ િરોડિા ંનવિાસિાયષોિા લોિાપ્ણર-ખાતમુહતૂ્ણથી િાગકરિોિા મખુ ઉપર સસમત છવાયુ.ં ગજુરાત સરિારિી સટાટ્ણઅપ, 
ઇિોવશેિ, MSME માટેિી પ્રોતસાહિ િીનતઓિા પકરરામ ે દેશ અિ ેદનુિયાિા ઉદ્ોગિારો, મડૂીરોિારિારો ગજુરાતમાં 
આવવા ઉતસિુ છે. અમદાવાદમા ંયવુા ઉદ્ોગસાહનસિોિા પકરસંવાદમા ંસેંિડો યવુાિોએ ભાગ લઈિે ગજુરાતમા ંમડૂીરોિારિી 
સભંાવિાઓ અિ ેઉદ્ોગનવિાસ સદંભભે ફળદાયી નવમશ્ણ િયષો. આજ ેપ્રતયિે ગજુરાતી ગૌરવ સાથ ેિહી શિે છે િે, છેલ્ા ંત્ર 
વર્્ણથી ગજુરાત દેશમા ંસૌથી વધુ ફોરેિ ડાયરેકટ ઇન્વસેટમને્ટ મેળવીિ ેદેશભરમા ંઅગ્રસથાિ ેછે. દેશિે પાચં નરિનલયિ યુએસ 
ડોલરિી અથ્ણવયવસથા બિાવવા વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ બિાવલેા રોડમપે ઉપર મખુયમતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલિી 
આગવેાિીમા ંઊજા્ણવાિ સરિારે પ્રનતબદ્ધતા સાથ ેએિ ઉચ્ચસતરીય ટાસિ ફોસ્ણિી રચિા િરી છે. આ ટાસિફોસ્ણિી ભલામરિા 
આધારે નવનવધ કે્ષત્ોિા નવિાસ ઉપર ભાર મિૂવામા ંઆવશ.ે

તાજેતરમા ંયોજાયલેી સવાસ્થય નચંતિ નશનબરમા ં દેશિા ં૨૫ રાજયો અિ ે િેન્દ્રશાનસત પ્રદેશોિા આરોગયમતં્ીઓ અિે 
સનચવોિી યજમાિી િરવાિો અવસર ગજુરાતિે મળયો. આરોગય ક્ષતે્ ેગજુરાત સરિારિંુ િામ દેશ-નવદેશમા ંદીવાદાંડીરૂપ બિી 
રહ્ ંછે. રાજયમા ંઅગંદાિ અગં ેલોિજાગૃનતમા ંકદિપ્રનતકદિ વધારો થઈ રહ્ો છે. પ્રસતતુ અિંમા ંસમાનવષ્ટ ગજુરાતિા નવિાસિી 
ગાથાઓ ઉપરાતં રાજયિી પ્રગનતિે વર્ણવતા નવશરે્ અહેવાલો ગજુરાત પાનક્ષિિા સજુ્ઞ વાચિોિે ગમશે એવી મિ ેશ્દ્ધા છે.

જય જય ગરવી ગજુરાત...
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સુરતમાં 'ગ્લોબ્ પાટરીદાર બબઝનેસ સબમટ-૨૦૨૨'
ગ્ામ્ય અર્ષકારણને ધબકતું રાખ્વા ્વડાપ્રધાનનું આહ ્્વાન

ગુજરાતિા આનથ્ણિ અિે ઔદ્ોનગિ પાટિગર તરીિે જારીતા 
એવા સુરતિે પાટીદારોએ સખત પકરશ્મ અિે સાહનસિતાિા 
ગુરોથી સમૃનદ્ધિા નશખરે પહોંચાડું છે. નમશિ ૨૦૨૬ હેઠળ 
રાજયમાં સવ્ણ કે્ષત્માં ઉદ્ોગ/વયાપારિો નવિાસ થાય, િવા ઉદ્ોગ-
સાહનસિો મળે, અિે તે દ્ારા રાજયમાં ઔદ્ોનગિ ક્ષેત્ે વધુ 
રોજગારીિા અવસરો પદેા થાય, સાથોસાથ યવુા ઉદ્ોગસાહનસિોિે 
પ્રગનત માટે ગલોબલ પલેટફોમ્ણ મળે તેવા ઉદ્ેશ સાથે ગલોબલ 
પાટીદાર સનમટિંુ સુરતમાં આયોજિ િરાયું હતું. સરદારધામ 
આયોનજત SRK ગલોબલ પાટીદાર નબઝિેસ સનમટ અિે 
એસકઝનબશિિો વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વરયુ્ણઅલ 
પ્રારંભ િરાવયો હતો. 

વડાપ્રધાિશ્ીએ વીકડયો િોન્ફરન્સથી સબંોધિ િરતા ંપાટીદાર 
ઉદ્ોગિારોિે ગ્રામય નવસતારોમાં રોિાર િરીિે ગ્રામય અથ્ણિારરિે 
ધબિતુ ંરાખવાિુ ંિહ્ ંહતુ.ં વડાપ્રધાિશ્ીએ જરાવયુ ંિે, સપંનત્તવાિ 
જરૂર બિવું જોઈએ, પર ગામડાં અિે ખેતીિે કયારેય િ ભૂલવાં, 
િારર િે ગ્રામીર અિે િૃનર્સંસિૃનત આપરી જડ છે. એગ્રોબેઝડ 
ઇન્ડસરિીઝ, પ્રાિૃનતિ ખેતી અિે ફૂડ પ્રોસેનસંગમાં અપાર 
સભંાવિાઓ રહેલી છે. યવુાધિ આ તિો ઝડપીિ ેગ્રામય પ્રગનતમાં 

ભાગીદાર બિે એવી અપીલ પર તેમરે િરી હતી.
તમેર ેસરદારસાહેબિંુ સમરર િરતા ંજરાવયુ ંિે, દેશિે આઝાદી 

મળી તયારે સરદારસાહેબે િહ્ં હતું િે ભારતમાં સંપનત્તિી િોઈ 
િમી િથી. આપરે ફતિ આપરા કદમાગ અિે સંસાધિોિો શ્ેષ્ઠ 
ઉપયોગ િરવો પડશે. દેશિા દરેિ નજલ્ામાં ૭૫ અમૃત સરોવર 
બિાવવા સંિલપબદ્ધ બિવાિો અિુરોધ િરતાં વડાપ્રધાિશ્ીએ 
ઉમેયુું િે, સરિારે િરોડો રૂનપયાિી આનથ્ણિ સહાય િરીિે MSME 
ક્ષતે્ સનહતિી લાખો િોિરીઓ બચાવી હતી અિ ેફળસવરૂપ ેઆજે 
આ ક્ષેત્ ઝડપથી િવી રોજગારીિું સજ્ણિ િરી રહ્ં છે.

વડાપ્રધાિશ્ીએ પાટીદાર ગલોબલ સનમટિા આયોજિિે 
વધાવતાં િહ્ં િે, રોજગાર, વયાપારવૃનદ્ધ અિે િવા નબઝિેસિી 
તિો આપતા સરદારધામિી 'સમાજનિમા્ણરથી રાષ્ટ્રનિમા્ણર'િી 

સમમટ
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ભાવિા સરાહિીય છે. તેમરે સનમટમાં િૃનર્િ ેઆધનુિિ બિાવવા 
અિે િૃનર્માં રોિારિે આિર્્ણવા માટે રચિાતમિ માગષો શોધવા 
અિે ખેતીિી િવી રીતો, િવા પાિો, એનગ્રનબઝિેસ અિે 
મૂલયવધ્ણિ, ગુજરાતિી જમીિિો અભયાસ જેવાં ઘરાં ક્ષેત્ોિો 
સવાુંગી નવિાસ િરવા નવનવધ ટીમો બિાવવાિું સૂચિ િયુું હતું.

મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે વીકડયો સંદેશ દ્ારા સનમટિી 
સફળતાિી શુભેરછા પાઠવતાં જરાવયું િે, સરદારસાહેબિા 
જીવિિા ઉચ્ચ આદશષોમાંથી પ્રેરરા લઈ સરદારધામે સમાજસેવા, 
નશક્ષરસેવાિા અિેિનવધ આયામોથી સમાજનિમા ્ણરથી 
રાષ્ટ્રનિમા્ણરિી ભાવિા મજબૂત બિાવી છે.

મખુયમતં્ીશ્ીએ આ પ્રિારિી સનમટ આતમનિભ્ણરતાિી ભાવિા 
નવિસાવી યુવા ઉદ્ોગસાહનસિોિે ગલોબલ બિાવે છે એવો મત 
વયતિ િરતાં ઉમેયુું િે, િેન્દ્ર અિે રાજય સરિારે પર આ સનમટમાં 
MSME ક્ષેત્, સટાટ્ણઅપ અિે ઇિોવેશિ પોનલસી, મેિ ઇિ 
ઇસન્ડયા, સસિલ ઈસન્ડયા તેમજ અિેિનવધ સરિારી નવભાગોિા 
સટોલ થિી સહભાનગતા િરી છે. આગામી ૨૦૨૪માં રાજિોટ 
અિ ે૨૦૨૬મા ંય.ુએસ.એ.મા ંનબઝિસે સનમટ યોજવાિી જાહેરાત 
પર િરવામાં આવી હતી.

આ વેળાએ સરદાર પટ ેલ ઇન્ટરિેશિલ નબઝિેસ 
ઓગભેિાઇઝેશિ કડનજટલ પલેટફોમ્ણિંુ લોસન્ચંગ િરાયું હતંુ. 
મહાિુભાવોિા હસતે 'સરદારધામ સમાજરત્ો' િોફી ટેબલ બુિિું 
નવમોચિ િરાયું હતું.

આ પ્રસંગે સરદારધામિા પ્રમુખ સેવિ શ્ી ગગજીભાઈ 
સુતકરયા, શ્ી રામિૃષર ગ્રુપિા ચેરમેિ અિે સનમટિા મુખય 
સપોન્સર શ્ી ગોનવંદભાઈ ધોળકિયા, પદ્મશ્ી મથુરભાઈ સવારી, 
સૌરાષ્ટ્ર પાટીદાર સમાજ-સરુતિા પ્રમખુ શ્ી િાિજીભાઈ ભાલાળા, 
પાટીદાર અગ્રરી શ્ી મિહરભાઈ સાસપરા, ઉદ્ોગજગતિા 
અગ્રરીઓ, ઉદ્ોગસહાનસિો તેમજ દેશ-નવદેશમાંથી ડેનલગેટસ 
પર ઉપસસથત રહ્ા હતા.

નત્કદવસીય SRK ગલોબલ પાટીદાર 
નબઝિેસ સનમટ અિે એસકઝનબશિિા બીજા 
કદવસે િેન્દ્રીય રેલવે અિે ટેકસટાઇલ રાજયમંત્ી 
શ્ીમતી દશ્ણિાબહેિ જરદોશ, ગૃહ રાજયમંત્ીશ્ી 
હર્્ણભાઈ સંઘવી, શહેરી ગૃહનિમા્ણર અિે શહેરી 
નવિાસ રાજયમંત્ીશ્ી નવિોદભાઈ મોરકડયાએ 
મુલાિાત લઈ નવનવધ નવર્યો પરિા સેશિમાં 
જોડાયા હતા.  પાટર નજલ્ાિા ચારસમા 
તાલુિાિા રૂપપુર ગામિી ૨૨ વર્ષીય દીિરી પૂજા 
પટેલે સરદારધામિે રૂ. ૫૧ લાખિું દાિ આપી 
સથાપિ રિસટી બન્યાં હતાં, જેઓિંુ મંત્ીશ્ી 
દશ્ણિાબહેિિા હસતે સન્માિ િરાયું હતું.  

આ પ્રસગેં ગૃહ રાજય મતં્ીશ્ીએ જરાવયુ ંહતુ િે, સરદારધામિી 
યુવાટીમિી જહેમતથી સફળ બિેલી આ સનમટ અિેિ લોિોિે 
િવો રાહ ચીંધશે. મહત્તમ પાટીદાર ઉદ્ોગપનતઓ ગામડાંિી 
પૃષ્ઠભૂનમ સાથે જોડાયેલા છે, તયારે તેમિાં સમાજિાયષો ગ્રામય 
નવસતારોિા િવલોનહયા યુવાિોિે પર પ્રેરરા આપશે. 

ગુજરાતિે પ્રગનતશીલ બિાવવા પ્રજાિાં રચિાતમિ સૂચિો 
આવિાય્ણ છે એમ જરાવતાં ઉમેયુું િે, ગુજરાતી પ્રજા શાંનતનપ્રય 
અિે સભય પ્રજા છે, તયારે િાયદો અિે વયવસથાિું રાજ જળવાઈ 
રહે એ માટે ગૃહ નવભાગ સતત સનરિય છે. રાજયમાં ડ્ગસિા 
દૂર્રિે િાથવામાં પોલીસ નવભાગિી િામગીરી સરાહિીય છે. 
િારર િે રાજય પોલીસ ગુજરાતિી બોડ્ણરમાં ડ્ગસ ઘૂસે એ પહેલાં 
જ ડ્ગસ અિે તેિી સાથે સંિળાયેલા અપરાધીઓિે ઝડપવા તૈયાર 
હોય છે એમ જરાવી રાજયમાં ડ્ગસિા દૂર્રિે જડમૂળથી દૂર 
િરવાિી પ્રનતબદ્ધતા વયતિ િરી હતી. શહેરી નવિાસ રાજયમતં્ીશ્ી 
નવિોદભાઈ મોરકડયાએ પ્રાસંનગિ ઉદ ્બોધિ િરતાં િહ્ં િે, આ 
સનમટિે માત્ પાટીદાર જ િહીં, પર સવ્ણ સમાજિો ઉમળિાભયષો 
આવિાર અિે સહિાર મળયો છે. રાજય અિે િેન્દ્ર સરિારિી 
બહોળી ભાગીદારી ઊડીિે આંખે વળગે છે. 

સરદારસાહેબિા નવચારો પર લોખંડી હતા એટલે જ સરદાર 
પટેલ િેતૃતવિો પયા્ણય બન્યા છે એમ જરાવતાં આતમનિભ્ણર 
ભારતિી નવભાવિાિે અપિાવી સુરત અિે ગુજરાતે િેતૃતવ િયુું 
છે. સુરતિા હજીરામાં બિતી સવદેશી વજ્ર ટેન્િ તેિું ઉત્તમ 
ઉદાહરર છે એમ જરાવી એિ નબઝિેસ સનમટિે નિહાળવા 
સામાન્ય જિતાિો ઉતસાહ િાનબલેદાદ ગરાવયો હતો. 

સરદારધામિા પ્રમુખ સેવિ શ્ી ગગજીભાઈ સુતકરયાએ સૌ 
મંત્ીશ્ીઓિે સમૃનતનચહ્ન અિે શાલ અપ્ણર િરી આવિાયા્ણ હતા. 
આ પ્રસંગે ધારાસભયશ્ી નવવેિભાઇ પટેલ, નબઝિેસમેિો, તજજ્ઞ 
વતિાઓ, ટેક્ોરિેટ તેમજ યુવા સાહનસિો સસથત રહ્ા હતા. •

સમમટ
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સરકારનલો છે બનધા્ષર 
ગરરીબ પકર્વારને મળે કલ્યાણ ્યલોજનાનલો ્ાભ

જિિલયાર માટ ે અમલમાં મૂિવામાં આવેલી સરિારી 
યોજિાિા તમામ લોિોિે લાભ મળવાથી અિોખુ પકરવત્ણિ પર 
આવે છે. ગરીબોિે લાભ મળવાથી ગરીબ યાચિિી ભાવિામાંથી 
બહાર આવે છે. સરિારિી ગરીબલક્ષી જિનહતિી યોજિાઓ 
હેઠળ સો ટિા લાભાથષીઓિે આવરી લઈ પંથ િે વગ્ણિા ભેદભાવ 
નવિા સૌિા સાથ, સૌિા નવિાસ અિે સૌિા નવશ્ાસ સાથે ગરીબ 
િલયારિી દરેિ યોજિાઓથી િોઈ લાભાથષી વંનચત િા રહે તેવા 
દૃઢ સંિલપ સાથે દેશ આગળ વધી રહ્ો છે. તાજેતરમાં ભરૂચ ખાતે 
ચાર યોજિાિા 13 હજાર લાભાથષીઓિે સરિારી યોજિાિા લાભ 
નવતરર િરવા માટે યોજાયેલા ઉતિર્્ણ િાય્ણરિમમાં વરયુ્ણઅલી 
ઉપસસથત રહેલા વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જરાવયું હતું 
િે, સરિારિી યોજિાઓિો લાભ, પાત્તા ધરાવતા તમામ 
હિદારિે મળવાથી સામાનજિ ભેદભાવ દૂર થાય છે. 

લાભાથષીઓિે સમયસર અિે ઘરઆંગરે યોજિાિા લાભ 
મળવાથી લાંબી લાઇિમાં ઊભા રહેવું પડતું િથી. સરિાર તેમિા 
ઘરે પહોંચે અિે લાભ આપે તયારે તેમિામાં િત્ણવયભાવિાિાં પર 
બીજ પર રોપાય છે. તૃસષ્ટિરરિી રાજિીનતિો પર અંત આવે 
છે અિે સમાજિા છેવાડે રહેલી વયનતિિે પર સરિાર તેમિી સાથે 
છે, તેવી અિુભૂનત થાય છે.

સરિારી યોજિાિે સો ટિા પકરપૂર્ણ િરવાિા વડાપ્રધાિશ્ીએ 
આપેલા િોલિો પ્રનતસાદ આપતા ભરૂચ નજલ્ા પ્રશાસિ દ્ારા 
શરૂ િરાયેલી ઉતિર્્ણ પહેલ અંતગ્ણત સામાનજિ સરુક્ષાિી મખુય ચાર 
યોજિાિા સો ટિા લાભાથષીઓિે લાભ આપવામાં આવયા હતા.

ગગંાસવરૂપા બહેિોિ ેરાજય સરિારિી િારાિીય સહાય માટે 

િાય્ણરત યોજિા, રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ સહાય યોજિા, નિરાધાર વૃદ્ધ 
િારાિીય સહાય યોજિા અિે રાષ્ટ્રીય પકરવાર સહાય યોજિામાં 
દેશમાં સૌપ્રથમ વખત ૧૦૦ ટિા લાભાથષીઓિે આવરી લેવામાં 
આવયા છે.

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્ારા ભરૂચ ખાતે આવી 
યોજિાઓિા િુલ ૧૩ હજાર લાભાથષીઓિે નવનવધ લાભ 
આપવામાં આવયા હતા. આ યોજિાિા લાભાથષીઓ સાથે 
વડાપ્રધાિશ્ીએ સંવાદ પર િયષો હતો. 

વડાપ્રધાિ શ્ી મોદીએ જરાવયુ ંિે, ગરીબિે સરિારી યોજિાિો 
લાભ મળવાથી તેિામાં આતમનવશ્ાસિો સંચાર થાય છે અિે 
મશુિેલીઓિો સામિો િરવાિી શનતિ મળે છે. આ શનતિ મળવાથી 
મુશિેલી પર મજબૂર બિે છે અિે ગરીબ પોતે સમસયાિો સામિો 
િરવા મજબૂત બિે છે. 

અતયાર સુધી એવું બિતું હતું િે, િોઈ યોજિાિી જારિારીિા 
અભાવે લોિો તેિા લાભથી વંનચત રહેતા હતા અિે તે યોજિા 
િાગળ ઉપર રહેતી હતી. અમારી સરિારે સપષ્ટ ઇરાદા, સાફ 
િીયત અિે િેિીથી િામ િરી સૌિા સાથ, સૌિા નવિાસ અિે 
સૌિા નવશ્ાસ, સૌિા પ્રયાસથી યોજિાિો લાભ સો ટિા લોિો 
સુધી પહોંચાડવા સંિલપ િયષો છે. 

તેમરે ઉમેયુું િે, સરિારિાં છેલ્ાં આઠ વર્્ણ સેવા, સુશાસિ 
અિે ગરીબ િલયારિે સમનપ્ણત રહ્ા છે. ગરીબ િલયાર 
યોજિાઓિી પાત્તા ધરાવતો િોઈ પર લાભાથષી વંનચત િ રહે 
તે માટે સરિાર પ્રનતબદ્ધ છે. િોઈ પર યોજિામાં સો ટિા લક્ય 
પ્રાપ્ત િરીએ, ત ેમાત્ આિંડો િથી, પરંત,ુ શાસિ, પ્રશાસિ ગરીબો 

સુશાસન

ગજુરાતની	ઓગવી	બસબદ્ધ	ઃ	ચાર	યાોજનાના	13	હજાર	્ાભાર્થીઓોનો	એોકસાર્ો	્ાભ

økwshkík ૧૬ મે, ૨૦૨૨8



પ્રતયે સંવેદિશીલ છે, સુખદુઃખિો સાથી છે, તેિું મોટું પ્રમાર છે. 
વડાપ્રધાિશ્ીએ િહ્ં િે, અમારી સરિાર આઠ વર્્ણિા 

સુશાસિિા અિુભવ સાથે િવા સંિલપો, િવી ઊજા્ણ સાથે આગળ 
વધી રહી છે. વર્્ણ ૨૦૧૪ પહેલા ંદેશિી અડધી વસનતિે શૌચાલય, 
રસીિરર, વીજળીિરર, બેંકિંગ વગેરેિી સુનવધા પૂરતી મળતી 
િહોતી. અમે સૌિા સનહયારા પ્રયાસોથી ગરીબ િલયારિી અિેિ 
યોજિાઓ સો ટિા પકરપૂર્ણ થવાિી િજીિ લાવી શકયા છીએ. 
દેશિી પ૦ િરોડ જેટલી વસનતિે આયુષયમાિ ભારત હેઠળ 
નિઃશુલિ આરોગય સારવાર, પ્રધાિમંત્ી જીવિ સુરક્ષા યોજિા 
હેઠળ રૂ. ૪ લાખિું વીમાિવચ, પેન્શિ, પાિા આવાસો, વીજળી 
અિે પારી િિેકશિ આપી ગરીબોિા જીવિમાં ઉન્નનતિો િવો 
ઉજાસ પાથયષો છે. 

આઝાદીિા અમૃતિાળે દેશિા િાગકરિોિ ેમળૂભતૂ સનુવધાઓ 
અિે યોજિાઓિો લાભ આપવો એ સામાનજિ ન્યાયિંુ મોટંુ 
માધયમ છે. ગરીબોિે ગકરમા આપી ગુજરાત સરિાર ગરીબોિા 
સવાુંગી િલયાર માટેિા સંિલપિે નસદ્ધ િરવા મૃદુ છતાં મક્કમ 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલિા િેતૃતવમાં નિષ્ઠાથી િામ િરી 
રહી છે તેિી તેમરે સરાહિા િરી હતી. 

તેમરે ઉમેયુું હતું િે, દેશમાં સૌપ્રથમ વાર ૯૦ ટિા િાિા અિે 
સીમાંત ખેડૂતોિે પ્રધાિમંત્ી કિસાિ સન્માિનિનધ યોજિા, 
માછીમારો માટે રિેકડટ િાડ્ણ ઉપરાંત શેરી ફેકરયાઓ માટે પીએમ 
સવનિનધ યોજિા હેઠળ લોિસહાય ચૂિવવામાં આવી રહી છે. 
તેિાથી આ વગ્ણિા લોિો આનથ્ણિ રીતે સક્ષમ બિી રહ્ા છે. 

ભરૂચ સાથિેા પોતાિા ંસંસમરરો વાગોળતા ંવડાપ્રધાિશ્ીએ 
િહ્ ંિે, એિ જમાિામા ંભરૂચમા ંરસતા ઉપર રેંિડી લઈ ચાલો તો 
તમેાથંી વસત ુિીચ ેપડી જાય એવી સસથનત હતી. આજ ેત ેજ ભરૂચ 
યવુાિોિા ંસપિા ંઅિે આિાકં્ષાઓિો નજલ્ો બિી ગયો છે. મા 
િમ્ણદા અિ ેસટેરય ૂઓફ યનુિટીિા નિમા્ણરથી ભરૂચ અિ ેરાજપીપળા 
નજલ્ાિી વૈનશ્િ ઓળખ બિી છે. ઔદ્ોનગિ નવિાસ સાથ ેફે્ઇટ 
િોકરડોર, બલુટે રિિે, એકસપ્રસે વિેી સનુવધા મળતા ંભરૂચિ ેમોટો 
લાભ થશે. બલયુ ઇિોિોમીમા ંભરૂચ નજલ્ો મહત્વિુ ંયોગદાિ આપી 

શિે છે. ભાડભૂત બરેેજ યોજિાથી ભરૂચિ ેફાયદો થશ.ે  
વડાપ્રધાિશ્ીએ િહ્ ંિે, ઉતિર્્ણ સમારોહ સાચા અથ્ણમા ંઉત્તમ 

સમારોહ છે. સરિાર પ્રામાનરતિાથી સિંલપ લઈ લાભાથષી સધુી 
પહોંચ ેતો તિેા ંિેવા ંસાથ્ણિ પકરરામો મળે એ ગજુરાત સરિાર અિે 
ભરૂચ નજલ્ા પ્રશાસિ ેઆ સમારોહથી સાનબત િરી બતાવયુ ંછે. 

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જરાવયું િે, વડાપ્રધાિ શ્ી 
િરેન્દ્રભાઇ મોદીિાં પદનચહ્નો ઉપર ચાલીિ ેગજુરાતમા ંઅતંયોદયિો 
ઉતિર્્ણ િયષો છે. ગુજરાતે વંનચત વગષોિે આતમનિભ્ણર બિાવવા 
લોિનહત અિે લોિિલયારિી યોજિાઓમાં સામાન્ય માિવી, 
ગરીબ વંનચતિે િેન્દ્રમાં રાખીિે સુશાસિિી કદશા વધુ મજબૂત 
બિાવી છે. 

તેમરે ઉમેયુું હતું િે, િાિામાં િાિા મારસ, અબળા એવી 
ગંગાસવરૂપ બહેિો, નિરાધારો, વંનચતોિે સામે ચાલીિે યોજિાિા 
લાભ આપવાિી ઉતિર્્ણ પહેલથી ભરૂચે દેશિે કદશાદશ્ણિ િયુું છે.

શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે િહ્ં િે, વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ લાલ કિલ્ાથી રાષ્ટ્રિે િરેલા સંબોધિમાં સરિારી 
યોજિાિો લાભ છેવાડાિા તમામ લોિો સુધી પહોંચડવાિો િોલ 
આપયો હતો. ભરૂચ નજલ્ા વહીવટી તંત્ે આ િોલિે ઝીલીિે 
લાભાથષીઓિે નજલ્ાિા ખૂરેખૂરેથી માત્ ત્ર જ માસમાં શોધી 
િાઢી યોજિાિીય લાભો પહોંચાડી ઘેર બેઠાં ગંગા આવી એ 
િહેવતિે સાચા અથ્ણમાં સાથ્ણિ િરી બતાવી છે. 

તેમરે એમ પર િહ્ં િે, શ્ી િરેન્દ્રભાઈિા િેતૃતવમાં સરિારે 
તમામ વગ્ણિા લોિોિી નચંતા િરી છે. જિ-ધિથી બેંિ ખાતા, 
ઉજ્જવલાથી ગેસ િિેકશિ આપી બહેિોિે ધુમાડામાંથી મુનતિ, 
ઉજાલા દ્ારા વીજળી, પ્રધાિમતં્ી જિઆરોગય યોજિા દ્ારા ગરીબ 
વગ્ણિા લોિોિે રૂ. ૫ લાખિી િેશલેસ આરોગય સેવા, િોરોિા 
દરનમયાિ ગરીબોિે મફત અિાજ અિે તમામિે નવિામૂલયે 
રસીિરર તથા નવધવા, નિરાધાર અિે કદવયાંગોિે યોજિાિીય 
સહાય તથા લાભો આપી આતમનિભ્ણર િયા્ણ છે. 

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જરાવયું િે, ગંગાસવરૂપા 
મનહલાઓિે આપવામાં આવતી િારાિીય સહાય વધારીિે રૂ. 

સુશાસન
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૧૨૫૦ િરવામાં આવી છે. એટલું જ િહીં, 
યોજિામાં લાભાથષીિો પુત્ ૨૧ વર્્ણિો થાય 
એટલ ેતમેિ ેસહાય મળતી િહોતી, પર એ બાધ 
સરિારે દરૂ િયષો છે, જિેા પકરરામ ેલાભાથષીઓિી 
સંખયા ૩.૭૦ લાખ હતી, જે વધીિે ૧૧.૩૬ 
લાખ સુધી પહોંચી છે. અતયાર સુધીમાં રૂ. 
૧૫૩૦.૭૬ િરોડિી સહાય આ યોજિામાં 
ચૂિવવામાં આવી છે. 

વડીલો, કદવયાંગોિો સહારો રાજય સરિાર 
બિી છે, તેિી ભૂનમિા આપતાં મુખયમંત્ીશ્ીએ 
િહ્ં િે, ૧૩૦ લાખ વૃદ્ધો અિે કદવયાંગોિે રૂ. 
૧૦૩ િરોડ પેન્શિ સહાય, પ્રધાિમંત્ી આવાસ 
યોજિા હેઠળ ૮.૯૦ લાખ પકરવારોિે ઘરિાં ઘર આપવામાં 
આવયાં છે. રાજયમાં ૧.૬૮ િરોડથી વધુ લોિોિા જિ-ધિ ખાતાં 
ખોલવામાં આવયાં છે, જેમાં રૂ. ૭૪૦૦ િરોડિી બચત જમા થઈ 
છે. એિ એિ િાગકરિિે શોધી સરિારી લાભ આપવામાં આવે 
છે. આ બાબત વડાપ્રધાિશ્ીિા કદશાદશ્ણિમાં ગુજરાતમાં એિ 
સવ્ણગ્રાહી, ઇન્ક્ુનઝવ ઇિોનસસટમ ઊભી થઈ છે, તે સૂચવે છે. 

રાજયમાં ગરીબ િલયારમેળાિા માધયમથી ૧.૪૭ િરોડ 
લાભાથષીઓિે રૂ. ૨૬,૬૭૬ િરોડિી સહાય હાથોહાથ આપવામાં 
આવી છે, તેમ તેમરે ઉમેયુું હતું. રાજય સરિારે માિવતાપૂર્ણ 
અનભગમ દાખવી જિિલયારિી ફરજ નિભાવી સૌિા સાથ, સૌિા 
નવિાસ, સૌિા નવશ્ાસ અિે સૌિા પ્રયાસિા વડાપ્રધાિશ્ીિા 
િાય્ણમંત્િે અપિાવયો છે, એમ િહી મુખયમંત્ીશ્ીએ જરાવયું િે, 
હજુ જે લોિો સરિારી સેવાિા લાભથી વંનચત રહી જતા હોય 
એવા લોિો માટે ઉતિર્્ણ યોજિાિી પહેલ િરી છે. 

શ્ી પટેલ ેિહ્ ંિે, વડાપ્રધાિશ્ીિા કડનજટલ ઇસન્ડયાિા નવચારિે 
મૂનત્ણમંત િરવા સરિારિી િાય્ણપદ્ધનતમાં ટેક્ોલોજીિો નવનિયોગ 
િરવો આવશયિ છે. ભરૂચ નજલ્ો કડનજટલ ઇસન્ડયાિા નિમા્ણર 
તરફ આગળ વધતાં ઇ-સંિલિ અિે નવનજટસ્ણ મેિેજમેન્ટ નસસટમ 
પ્રજાજિોિ ેસમનપ્ણત િરી છે, જ ેજિપ્રનતનિનધઓ અિે િાગકરિોિી 
સમસયાિા નિવારરમાં અમૃત અનભગમ બિી રહેશ.ે આ અનભગમ 
અન્ય માટે પ્રેરરારૂપ છે. 

ભરૂચિી દધૂધારા ડેરી દ્ારા નજલ્ાિા ં૫૪૦૦ િુપોનર્ત બાળિોિે 
પોર્રક્ષમ બિાવવા અપાિારા ંચરા, મગ અિે દધૂિુ ંમખુયમતં્ી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ દ્ારા નવતરર િરવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં

માગ્ણ અિે મિાિ મંત્ી શ્ી પૂરભેશભાઈ મોદીએ િહ્ં િે, રાજય 
પ્રજાિા સુખે સુખી અિે પ્રજાિા દુઃખે દુઃખી હોય છે. આ સરિાર 
દ્ારા સુશાસિિી પહેલ િરવામાં આવી છે. િાગકરિોિી આશા 
અિે અપેક્ષા પૂર્ણ િરવાિું િામ તતિાલીિ મુખયમંત્ી અિે હાલિા 
વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદી િરી રહ્ા છે. અિેિ પ્રિારિી 

યોજિાઓ અમલમાં મૂિી સમાજિા શોનર્તો, પીકડતો, ગરીબો, 
વંનચતોિંુ જીવિ સુશાસિ થિી અમૃતમય બિે તે કદશામાં 
વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદી અિે મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલ િાય્ણ િરી રહ્ા છે. 

સામાનજિ ન્યાય અિે અનધિાકરતા મંત્ી શ્ી પ્રદીપભાઇ 
પરમારે જરાવયું હતું િે, વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા િુશળ 
િતેૃતવમા ંદેશ છેવાડાિી વયનતિિી નચતંા િરી અંતયોદયથી સવષોદય 
તરફ જઈ રહ્ો છે. 

મનહલા અિે બાળનવિાસ રાજય મંત્ી શ્ીમતી મિીર્ાબહેિ 
વિીલે જરાવયું િે, ઉતિર્્ણ પહેલ હેઠળ િેન્દ્ર અિે રાજય સરિારિી 
મનહલા ઉતિર્્ણલક્ષી યોજિાઓ લાભાથષીઓિા ઘર સુધી પહોંચાડી 
તંત્ દ્ારા સરાહિીય પ્રયાસ િરવામાં આવયો છે. સરિારિી 
યોજિાઓ તો બિાવવામાં આવ ેછે, પર તિેો લાભ તિેા લાભાથષી 
સુધી પહોંચે તે ખૂબ જ જરૂરી છે. આ િામ ભરૂચમાં િરવામાં 
આવયું છે. િાયબ મુખય દંડિ શ્ી દુષયંતભાઈ પટેલે જરાવયું િે, 
આ સરિાર છેવાડાિા માિવીિી સાચા અથ્ણમાં નચંતા િરવાવાળી 
સરિાર છે. િોરોિા મહામારીમાં પર િેન્દ્ર અિે રાજય સરિારે 
ગરીબોિે નવિામૂલયે અિાજ નવતરર િરવા સાથે િાગકરિોિું 
રસીિરર પર નવિામૂલયે િયુું છે.

ભરૂચિા સાંસદ શ્ી મિસુખભાઈ વસાવાએ જરાવયું િે રાજય 
સરિાર ગુજરાતિી પ્રજાિી સુખાિારી માટે સતત િામગીરી િરી 
રહી છે. ભરૂચ નજલ્ાિે િેન્દ્ર અિે રાજય સરિારિી અિેિનવધ 
યોજિાઓિો લાભ મળી રહ્ો છે, જેિે પકરરામે ભરૂચ નજલ્ાિો 
સવાુંગી નવિાસ થઈ રહ્ો છે. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્ી સી. આર. 
પાટીલ, નજલ્ા પંચાયત પ્રમુખ શ્ીમતી અલપાબહિે પટેલ, 
ધારાસભયો સવ્ણ શ્ી ઈશ્રનસંહ પટેલ, અરુરનસંહ રરા, મુખય 
સનચવ શ્ી પિંજ િુમાર, િલકેટર શ્ી તરુ્ાર સમુરેા, પદાનધિારીઓ, 
અનધિારીઓ અિ ેનવશાળ સખંયામા ંલાભાથષીઓ સનહત િાગકરિો 
ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

સુશાસન
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મુખ્યમંત્રીનરી ઉપસ્રબતમાં
ભા્વનગર શહેરનલો ૩૦૦મલો ્રાપના કદ્વસ ઊજ્વા્યલો

ભાવિગર શહેરે ૨૯૯ 
વર્્ણ પૂર્ણ િરી તેિા ૩૦૦મા 
વર્્ણમાં મંગળ પ્રવેશ િયષો છે. 
ભાવિગરિા 300મા સથાપિા 
કદિ પ્રસંગે નત્-કદવસીય 
ઉતસવિું આયોજિ િરાયું 
હતું. આ ઉતસવમાં મુખયમંત્ી 
શ્ ી  ભૂ પે ન્ દ્રભ ાઈ  પટ ેલે 
ઉપસસથત રહી જરાવયુ ંહતુ ંિે, 
િલા, સંસિૃનત, સાનહતયિી 
િગરી નવિાસ િગરી બિે તે 
માટે રાજય સરિાર િકટબદ્ધ છે. ભાવિગર તેિા ભવય સાંસિૃનતિ 
અિે ઐનતહાનસિ વારસા માટે ખયાત છે. અિેિ િલાનવદો, 
નશક્ષરનવદો તથા િાટ્િારો ભાવિગરે આપયા છે, તયારે આ િગર 
તેિો વારસો-વૈભવ ટિાવીિે આગળ વધે. વડાપ્રધાિશ્ીએ શહેર 
અિે ગામિા જન્મકદવસિે જિભાગીદારીથી ઊજવવા િરેલા 
આહ ્વાિિે પગલે ભાવિગર શહેરિા ૩૦૦મા વર્્ણમાં પ્રવેશિી 
ઉજવરી થઈ રહી છે તેિો આિંદ છે.

ભાવિગરિા રાજવીઓ શહેરિા ઊધવ્ણગામી નવિાસ માટે તે 
જમાિામા ંનવશ્નવખયાત ઇજિરેશ્ી નવશ્સરૈયા પાસ ેકડઝાઇિ તયૈાર 
િરાવીિ ેબોરતળાવ બિાવડાવયુ ંહતંુ તે આજ ેપર ભાવિગરિી શાિ 
બિી રહં્ છે. મખુયમતં્ીશ્ીએ ભાવિગર શહેરિા ૩૦૦મા વર્્ણિા 
પ્રવશેિી શભુિામિાઓ પાઠવતા ંજરાવયુ ંિે, ભાવિગર તિેા અલગં 
નશપબે્કિંગ યાડ્ણ દ્ારા કરસાઇિનલંગ માટે નવશ્ભરમા ં ખયાત છે. 
આગામી સમયમા ંત ેિેન્દ્ર સરિારિી કરસાઇિનલંગ પોનલસીિે પગલે 
કરસાઇિનલંગ ક્ષતે્ ેધમધમતુ ંથવાિુ ંછે.

મહાતમા ગાંધીજીએ જમેા ંઅભયાસ િયષો હતો તેવી શામળદાસ 
િોલેજ તથા બાટ્ણિ લાઇબ્ેરી આ શહેરિી શોભા છે તેમ જરાવી 
તે જમીિમાં રાજાએ શહેરિી વચ્ચે નવકટોકરયા ગાડ્ણિિા નિમા્ણર 
દ્ારા પયા્ણવરરિી રક્ષાિું પર િાય્ણ િયુું છે. ભાવિગર રાજય 
સરિારિી િીનતઓિે િારરે મીઠા અિે હીરાઉદ્ોગ ક્ષેત્ે મહત્વિું 
િેન્દ્ર બિી ચકૂયંુ છે. આ ક્ષતેે્ મીઠા સશંોધિિી અનગ્રમ એવી સોલટ 
એન્ડ મરીિ કરસચ્ણ ઇસન્સટટ્ૂટ આ શહેરમાં છે. ૧૭૨૩માં આ 
શહેરિું તોરર બંધાયું તયારથી આ શહેર નવિસતું, ફૂલતું-ફાલતું 
રહ્ં છે તેમ જરાવી આ શહેરિા નવિાસ માટે તે જમાિામાં 
રાજાઓમાં પ્રજા િલયારિી ભાવિા રહેલી છે.  

મખુયમતં્ીશ્ીએ શહેરિા પ્રફુલ દવ,ે પાનથ્ણવ ગોનહલ, રનવશંિર 
રાવળ, નવિોદ જોશી, નગજભુાઈ બધિેા, િાિાભાઈ ભટ્ટ, મિભુાઈ 

પંચોળીથી માંડીિે ચેતિ 
સ ા િ ક ર ય ા  સુ ધ ી િ ાં 
ભાવિગરિાં રત્ોિે આ 
અવસરે યાદ િયા્ણ હતાં. 

ન શ ક્ષ ર મં ત્ ી  શ્ ી 
નજતેન્દ્રભાઈ વાઘરીએ 
ભાવિગરિા જન્મોતસવિી 
ઉજવરીિી સફળતા જોઈિે 
સમગ્ર વર્્ણ દરનમયાિ તેિી 
ઉજવરી નવનવધ નવર્યો અિે 
થીમ સાથે િરવાિી જાહેરાત 

િરી હતી. આ પ્રસંગે નશક્ષરમંત્ીશ્ીએ મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત િરતાં 
જરાવયું િે, ભાવિગર શહેરિા જન્મોતસવિી ઉજવરી સમગ્ર વર્્ણ 
દરનમયાિ નવનવધ નવર્યો સાથે િરવામાં આવશે. તેમરે જરાવયું 
િે, જે રીતે વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદી નવઝિ સાથે િાય્ણ િરે 
છે. તેવા નવઝિ સાથે તે જમાિાિા રાજાઓએ ભાવિગરિી તૃર્ા 
નછપાવવા  બોરતળાવ બિાવયું હતંુ. રાજય સરિારે પર 
બોરતળાવિા નવિાસ માટે રૂ. ૧૨ િરોડ ફાળવયા છે. હૃદયિા 
ભાવથી ઉજવરી થતી હોય તયાર ે તે સફળ થતી હોય છે. 
ભાવિગરિા િૃષરિુમારનસંહજીએ એિ જ ઝટિે પોતાિું રજવાડું 
દેશ માટે સમનપ્ણત િરી દીધું હતું.

મુખયમંત્ીશ્ીિી સરળતા છે િે ભાવેરાિા જન્મકદવસે સહજ 
ભાવે ઉપસસથત રહ્ા છે. આ ઉજવરી િહીં, પરંતુ પોતાિાપરાિા 
ભાવ સાથે જોડાવાિો અવસર છે.  રૂ. ૨૯૬ િરોડિા કરંગરોડિી 
મજંરૂી આપીિ ેમખુયમતં્ીશ્ીએ િવા ભાવિગરિી સંિલપિા સાિાર 
િરવાિો માગ્ણ ખોલી આપયો છે. સૌરાષ્ટ્રિે જોડતાં રૂ. ૨૪૦૦ 
િરોડિા ખંભાત રોડિે મુખયમંત્ીશ્ીએ મંજૂરી આપી છે. તેિાથી 
ભાવિગરિો નવિાસ વધુ ઝડપથી થશે.

મુખયમંત્ીશ્ી ૨૯૯ કિલોિી લાડવાિી પ્રસાદી સાથેિા મા 
ખોકડયારિી આરતીમા ંપર જોડાયા હતા. આ લાડ ુમા ખોકડયારિી 
પ્રસાદી તરીિે ભાવિગરિાં િુપોર્ર બાળિો વચ્ચે વહેંચવામાં 
આવશે. તે રીતે રાજય સરિારિા િુપોર્ર અનભયાિમાં એિ રીતે 
બળ મળશે. આ અવસરે 'પે્રમ યોગ' પુસતિિા લેખિ શ્ી 
રરધીરનસંહ ઝાલા દ્ારા પસુતિિી પ્રથમ બ ેહજાર િિલિી આવિિે 
મુખયમંત્ીશ્ીિે િગર પ્રાથનમિ નશક્ષર સનમનતિાં બાળિોિા 
અભયાસ માટે અપ્ણર િરી હતી. મુખયમંત્ીશ્ીિા હસતે ભાવિગર 
ખાતે િાય્ણરત સેવાભાવી સંસથાઓ તથા વયનતિનવશેર્ોિું સન્માિ 
પર િરવામાં આવયું હતું. •

ઉજવણી
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‘્વગડામાંરરી વહા્પનરી ્વસાહત’
રાજકલોટમાં બ્વચરતરી જાબતના પકર્વારને મળ્યું કા્યમરી સરનામું

ગુજરાત સરિાર રાજયિા તમામ 
િાગકરિોિી સુખ, સુનવધા અિે સવાુંગી 
નવિાસ માટે પ્રનતબદ્ધ છે. મનહલાઓ, 
બાળિો, ખડેતૂો, વનંચતો, પીકડતોિા નવિાસ 
માટે નવશેર્ પ્રયાસ થઈ રહ્ા છે. નવચરતી 
અિ ેનવમતુિ જાનતિા લોિો સનહત વનંચત, 
છેવાડાિા માિવી, અંતયોદય પકરવારોિે 
નવિાસિી મુખય ધારામાં લાવવાિી 
વડાપ્રધાિ શ્ી િર ેન્દ્રભાઈ મોદીિી 
પ્રનતબદ્ધતા સાિાર િરવામાં ગુજરાત 
અગ્રેસર રહી િાય્ણ િરી રહી છે. તયારે 
તાજેતરમાં મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે રાજિોટ નજલ્ાિા રામપરા બેટીમાં 
નવચરતી અિે નવમુિત જાનતિા ૬પ 
પકરવારોિે ‘વગડામાંથી વહાલપિી 
વસાહત’ અંતગ્ણત આવાસોિી ફાળવરી 
િરી ઘરિા ઘરિુ ંસપિુ ંસાિાર િરાવયુ ંહતુ.ં 

રાજિોટ નજલ્ા વહીવટી તંત્ દ્ારા 
આય ો નજત  આ િ ાય ્ણ રિમમ ાં  ૧૯ 
પલોટધારિોિે સિદ નવતરર અિે ૩૦૦થી 
વધુ લાભાથષીઓિે ૪૦ ચોરસ મીટર 
જમીિિા પલોટ આવાસ બાંધિામ માટે 
તેમરે અપ્ણર િયા્ણ હતા. મુખયમંત્ીશ્ીએ 
આ પ્રસંગે જરાવયંુ હતું િે, નવચરતી 
જાનતઓિે પારી, લાઇટ, રસતાિી સુનવધા 
સાથે પાિા આવાસ, તેમિાં બાળિોિે 

નશક્ષર અિે અન્ય માળખાિીય સુનવધા 
આપવામાં સરિાર સદાય તતપર છે. 
વડાપ્રધાિ શ્ી િર ેન્દ્રભાઈ મોદીિા 
માગ્ણદશ્ણિ અિે િેતૃતવમાં સરિારિી િોઈ 
પર યોજિામાં િાિામાં િાિા, ગરીબ, 
વંનચત, છેવાડાિા અંતકરયાળ નવસતારોિા 
લોિોિે સરળતાથી લાભ પહોંચાડવાિું 
આયોજિ િેન્દ્રસથાિે હોય છે. 

ખાસ િરીિ ેએવી જાનતઓ, જિેી પાસે 
પોતાિુ ંિોઈ િાયમી આવાસ-રહેઠાર િથી 
તેમિે પાિું આવાસ મળે, તેમિાં બાળિો 
આવી આવાસ વસાહતોમાં રહીિે સારું 
નશક્ષર મેળવી શિે તેિી શ્ી િરેન્દ્રભાઈિા 
કદશાદશ્ણિમાં રાજય સરિારે સતત નચંતા 
િરી છ ે તેિી પર નવસતૃત ભૂનમિા 
મુખયમંત્ીશ્ીએ આપી હતી. 

િાિામાં િાિા માિવીિે પાયાિી 
સગવડ ો  આપવા  વડ ાપ્રધ ાિ શ્ ી 
િરેન્દ્રભાઈએ ર૦૦૫થી આવી આવાસોિી 

અિે નવિામૂલયે જમીિ પલોટ ફાળવરી 
યોજિા શરૂ િરાવલેી છે. નવચરતી જાનતિા 
લોિોિે િોઈિા ઓનશયાળા રહેવું િ પડે 
તે માટે આવાસ સાથે ગકરમા પર આપી 
છે.  તમેર ેઆવા આવાસ ફાળવરી, સિદ 
નવતરરિા િાય્ણરિમોિે છેવાડાિા માિવીિી 
સુખ-સુનવધાિી ખેવિા િરતા અિે તેમિા 
માટે િંઈિ િરી છૂટવાિા આતમસંતોર્િા 
િાય્ણરિમ ગરાવી રાજિોટ નજલ્ા વહીવટી 
તંત્િે આ િામગીરી માટે અનભિંદિ 
પાઠવયાં હતાં. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ વડાપ્રધાિ શ્ી 
િરેન્દ્રભાઈ મોદીિી ગરીબ, વનંચત, શોનર્ત 
અિ ેછેવાડાિા વગષો પ્રતયેિી સવેાભાવિાિંુ 
દૃષ્ટાંત આપતાં િહ્ ંિે, િોરોિા મહામારીમાં 
િોઈ ગરીબિે ભખૂયા સવૂુ ંિ પડ ે તે માટે 
નવિામૂલય ેઅિાજ અિ ેઆરોગય રક્ષા માટે 
વયાપિ વેસકસિેશિ માટે તમેર ેતતં્િ ેસતત 
પ્રકેરત િયુું હતુ.ં તમેરે નશક્ષરિે રાજય-
રાષ્ટ્રિા નવિાસિો પાયો ગરાવતા ંએમ પર 
ઉમયુેું િે, િાયમી આવાસ સનુવધા મળવાથી 
હવ ેનવચરતી જાનતિા પકરવારોિાં સતંાિો 
પર સથાયી નશક્ષર મળેવી શિશ.ે 

ગુજરાત વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈિી 
પ્રેરરાથી ગ્રોથ એસન્જિ બન્યું છે તેિે 
નશક્ષર, સવાસ્થય અિે સુરક્ષાિા વયાપથી 
વધુ તેજ ગનતએ નવિાસ રાહે દોડાવવાિી 
િેમ તેમરે દશા્ણવી હતી. મુખયમંત્ીશ્ીએ 
આવાસ લાભાથષીઓિે સુખમય ભાનવિી 
શુભેરછા આપતાં એમ પર જરાવયું હતું 
િે, નશક્ષર માટે શાળા, આવાસ માટે સહાય 

સુદવધા
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વગેરે સગવડો આપવા માટે રાજય સરિાર 
સદાય તેમિી પડખે ઊભી છે. 

રાજય સરિાર નવચરતી નવમુિત 
જાનતઓિા ઘરનવહોરા લોિો સનહત 
સામાનજિ અિે શકૈ્ષનરિ રીત ેપછાત વગષો, 
આનથ્ણિ પછાત વગ્ણિે મિાિ બાંધિામ માટે 
પંકડત દીિદયાળ ઉપાધયાય આવાસ યોજિા 
અન્વય ેરૂ. ૧.ર૦ લાખિી સહાય આપ ેછે. 
રાજયમાં નવચરતી-નવમુિત જાનતિા 
ર૪,૩પર લાભાથષીઓિે આવી આવાસ 
સહાયિા િુલ ૧૧૦ િરોડ રૂનપયા અતયાર 
સધુીમા ંચિૂવવામાં આવયા છે. રાજિોટમાં 
‘વગડામાંથી વહાલપિી વસાહત’મા ંજ ે૬પ 
આવાસો નિમા્ણર થયા છે તેમાં પર 
આવાસદીઠ રૂ. ૧.ર૦ લાખિી આવી સહાય 
આપવામા ંઆવલેી છે. 

શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ઉજ્જવલા 
યોજિા અન્વયે ર૯ જેટલી ગેસ નસનલન્ડર 
કિટ ઉપરાંત આટિોટ ખાતે પોલીસ માટે 
રૂ. ૬૪૮.૭૦ લાખિા ખચભે િવનિનમ્ણત 
આવાસો તેમજ રાજિોટ ગ્રામય પોલીસ 
મવડી હેડક્ાટ્ણર ખાતે રૂ. ૧૪૪૩.૬૦ 
લાખિા ખચ ભે નિનમ ્ણત આવાસોિું 
ઈ-લોિાપ્ણર િયુું હતું. આ સાથે તેમરે 
રામપરા બેટી ખાત ેસેનિટરી પડેિંુ નવતરર 
િરતા વસેન્ડગં મશીિિુ ંલોિાપ્ણર અિ ેશદુ્ધ 
પારી પરૂુ ંપાડતા ૬૫૦ આર.ઓ. મશીિિું 
પર લોિાપ્ણર િયુું હતું. 

નશક્ષરમંત્ીશ્ી તથા નજલ્ાિા પ્રભારી 
મતં્ી શ્ી નજતેન્દ્રભાઈ વાઘારીએ આજિા 
િાય્ણરિમિ ેસમાજોપયોગી અિ ેસવંદેિાસભર 
ગરાવતા ંિહ્ ંહતુ ંિે, વયવસાયિી િુશળતા 
ધરાવતા િાગકરિોિે િાયમી સરિામુ ંતથા 
જીવિજરૂરી સગવડો આપીિે મુખયમતં્ીશ્ી 
નવચરતી જાનતિા િાગકરિોિા આશીવા્ણદિા 
અનધિારી બન્યા છે. તેમરે આશા વયતિ 
િરી હતી િે આ સનુવધાિો લાભ લઈિે 
નવચરતી જાનતિા લોિો મુખય પ્રવાહમાં 
સામલે થઈ શિશે. નશક્ષરમંત્ીશ્ીએ એવી 
જારિારી આપી હતી િે આવા પકરવારોિાં 
બાળિો-દીિરીઓિા નશક્ષર માટે ર૦૦ 

રૂમિી હોસટેલ બિાવવા પર નજલ્ાતતં્િે 
મખુયમતં્ીશ્ીએ જરૂરી સચૂિાઓ આપી છે. 

સામાનજિ ન્યાય અિે અનધિાકરતા 
નવભાગિા રાજયમંત્ી શ્ી આર. સી. 
મિવારાએ નવચરતી જાનતિા લોિો માટે 
રાજય સરિારે આદરેલી નવિાસ યોજિાિી 
નવગતો રજ ૂિરી હતી અિ ેમખુયમતં્ીશ્ીએ 
રાજયિા ગરીબો અિ ેવનંચતો માટે િરેલા 
ંનવિાસિામોિી ટંૂિી નવગતો આપી હતી. 
મંત્ીશ્ી મિવારાએ નવચરતા સમુદાય 
સમથ્ણિ મચંિી પ્રવૃનત્તઓિી સરાહિા િરી 
હતી. નજલ્ા િલકેટર શ્ી અરુર મહેશ 
બાબએુ  સવાગત પ્રવચિમા ં સામાનજિ ન્યાય 
અિ ેઅનધિાકરતા નવભાગ તમેજ રાજિોટિા 
મતં્ીશ્ી અિ ેનજલ્ા પચંાયત પ્રમખુ દ્ારા 
રાજિોટિા નવનવધ પ્રશ્ોિા નિરાિરર માટે 
આભારિી લાગરી વયતિ િરી હતી.   

ન વ ન વધ  ગ ામ ોિ ા  સરપં ચ ોએ 
મુખયમંત્ીશ્ીિું સવાગત િયુું હતું. નવચરતા 
સમુદાયિા અગ્રરી શ્ી અજયભાઈ 

સોરારીએ મુખયમંત્ીશ્ી િન્યાિેળવરી 
નિનધમા ંરૂ. ૫૧૦૦૦િો ચેિ મખુયમતં્ીશ્ીિે 
અપ્ણર િયષો હતો. વી.એસ.એસ.એમ. 
સસંથાિા અગ્રરી નમત્તલ પટેલ ેમખુયમતં્ીશ્ી 
આ પ્રસંગે પધાયા્ણ તે બદલ અતયંત ખુશી 
સાથે તેમિો આભાર માન્યો હતો. નવચરતી 
જાનતઓિે વસાહત સાથે પારી, વીજળી 
મળવા બદલ તઓેિા જીવિમા ંખબૂ મોટો 
બદલાવ આવી રહ્ો છે અિે રાજય 
સરિારિી નવનવધ સહાય માટે તેઓ 
પાત્તા ધરાવતા થયા છે.

આ િાય ્ણરિમમાં  વાહિવયવહાર 
નવભાગિા રાજયમંત્ી શ્ી અરનવંદભાઈ 
રૈયારી, સંસદસભય શ્ી મોહિભાઈ 
િુંડાકરયા તથા શ્ી રામભાઈ મોિકરયા, 
ધારાસભય સવભેશ્ી િંુવરજીભાઈ બાવનળયા, 
ગોનવંદભાઈ પટેલ, લાખાભાઈ સાગકઠયા, 
નજલ્ા પંચાયત પ્રમુખ શ્ી ભૂપતભાઈ 
બોદર સનહત મોટી સંખયામાં નવચરતી 
જાનતિા લોિો જોડાયા હતા. •

સુદવધા
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ભારતને પાંચ બરિબ્્યન ડલો્ર ઇકલોનલોમરી બના્વ્વાના
બ્વઝનને બસદ્ધ કર્વા ગુજરાત પ્રબતબદ્ધ

ગુજરાતિા પિોતાપુત્ અિે દશેિા 
વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ભારતિે 
પાચં નરિનલયિ ડોલર ઇિોિોમી બિાવવાિો 
લક્યાંિ નિધા્ણકરત િયષો છે. વડાપ્રધાિશ્ીએ 
આપલેા આ નવઝિિે સાિાર િરવા ગુજરાતે 
આગવી પહેલરૂપ રરિીનત બિાવી તિેો 
રોડમપે ઘડો છે. આ અતંગ્ણત ગજુરાત 
સરિારે રચેલા ટાસિફોસ્ણિા અધયક્ષ ડૉ. 
હસમખુ અકઢયાએ તાજેતરમા ં મખુયમતં્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલિે આ રોડમેપ 
ગાધંીિગરમા ંસપુરત િયષો હતો. 

મુ ખ યમં ત્ ીશ્ ીિે  આ ર ો ડ મેપ -
રરિીનતિી નવસતૃત નવગતો આપતાં 
ટાસિફોસ્ણિા અધયક્ષ ડૉ. હસમખુ અકઢયાએ 
જરાવયું હતું િે, રાજય સરિારે રચેલી આ 
ટાસિફોસ્ણ દ્ારા માત્ ત્ર જ મનહિાિા 
ટૂંિા ગાળામાં આ રોડમેપ તૈયાર િરવામાં 
આવયો છે. એટલુ ંજ િનહ, રાજય સરિારિા 
બધા જ નવભાગોિાં સૂચિો તથા ૧પ 
જેટલા સટોિ હોલડસ્ણિા સુઝાવો પર આ 
રોડમેપ તૈયાર િરવા માટે મેળવીિે તેિો 
સમાવેશ રરિીનતમાં િરવામાં આવયો છે. 

વડાપ્રધાિશ્ીએ પાંચ નરિનલયિ ડોલર 
ઇિોિોમીિા નવઝિિે સાિાર િરવા દરેિ 
રાજયો પર પોતાિા રોડમેપ-રરિીનત 
તૈયાર િરે તેવી અપેક્ષા દશા્ણવી હતી. આ 
અપેક્ષાિે ગુજરાતે આગવી પહેલ િરીિે 
પૂર્ણ િરી છે તેમ પર ડૉ. હસમુખ 
અકઢયાએ ઉમેયુું હતું. તેમજ આ રોડમેપ 
પ્રધાિમંત્ી િાયા્ણલય, િીનત આયોગ અિે 
ભારત સરિારમાં સબનમટ િરવા પર 
સૂચવયું હતું. 

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આ 
રોડમપે-રરિીનતમા ંસૂચવાયલેી બાબતોિા 
અમલીિરર માટ ે એિ સઘિ માળખું 
નવિસાવવાિી િેમ વયિત િરતાં જરાવયું 
હતું િે, ભારતિે પાંચ નરિનલયિ ડોલર 
ઇિોિોમી બિાવવાિા વડાપ્રધાિશ્ીિા 
નવઝિિે નસદ્ધ િરવા ગુજરાત પ્રનતબદ્ધ છે. 

ડૉ. હસમુખ અકઢયાએ આ રોડમેપિું 
નવગતવાર પ્રઝેન્ટેશિ પર પ્રસતતુ િયુું હતુ.ં 
તેઓએ જરાવયું િ,ે જો ભારતિે ૫ 
નરિનલયિ યુ.એસ. ડોલર ઇિોિોમીિા 
લક્યાંિો િારાિીય વર્્ણ ૨૦૨૬-૨૭ 

સધુીમા ંનસદ્ધ િરવા હોય તો, ગજુરાત ેતિેા 
આનથ્ણિ નવિાસિે વધુ વેગ આપવાિી 
જરૂકરયાત છે. રાષ્ટ્રીય અથ્ણતંત્માં વર્્ણ 
૨૦૨૧માં ગુજરાતિો નહસસો ૮.૩૬ % 
છે તે વધારીિે ૧૦% સુધી લઈ જવાિો 
રહે. તેિો અથ્ણ એ થાય છે િે ગુજરાતમાં 
વૃનદ્ધદર હવે પછીિા ૫ વર્્ણિો િંપાઉન્ડ 
એન્યુઅલ ગ્રોથ રેટ ૧૪.૫ % હોવો જરૂરી 
છે જે છેલ્ા દાયિામાં આશરે ૧૨.૩ %  
જેટલો રહેવા પામયો છે. 

રાજયિા અથ્ણતંત્માં મેન્યુફેક્ચકરંગ 
ક્ષેત્ મુખય પાસું છે. ટાસિફોસ્ણ દ્ારા િુલ ૯ 
િવાં આનથ્ણિ ક્ષેત્ોિી વૃનદ્ધ પર ધયાિ 
િેસન્દ્રત િરવા સૂચિ થયું છે, જેમાં, ગ્રીિ 
અિે સમાટ્ણ મેન્યુફેક્ચરીંગ, ટેક્ોલોજીિો 
ઉપયોગ, સચોટ પદ્ધનત અિે િાય્ણરીનત જે 
સપલાય ચેઇિ મેિેજમેન્ટ માટે જરૂરી છે 
તેિી ઉપર ખાસ ભાર મૂિવાિું સૂચિ 
િરવામાં આવયું છે.

સવેાનવર્યિ ક્ષતે્ોિો નહસસો અથ્ણતતં્માં 
વધારવા, આઇ.ટી., કફન્ટેિ, પ્રવાસિ ક્ષતે્ િે 
જમેા ંતબીબી પ્રવાસિિો પર સમાવશે થાય 
છે, તમેા ંમડૂીરોિાર મળે અિ ેઆ ક્ષતે્ોિો 
નવિાસ થાય તમેજ સવેાનવર્યિ ક્ષતે્ો માટે 
ઉચ્ચ ગરુવત્તાવાળી માળખાિીય સુનવધા 
ઊભી િરવા અંદાજપત્ીય સંશાધિોિી 
જરૂકરયાત અિ ેઆયોજિ પર ખાસ લક્ય 
આપવા સચૂિ િરવામા ંઆવયંુ છે. 

ડૉ. અકઢયાએ વધુમાં જરાવયું િે, 
ગુજરાતમા ં પ્રવાસિ ક્ષતે્માં સટેરય ૂઓફ 
યનુિટીિો જે રીત ેનવિાસ થયો છે ત ેરીત ેિુલ 
પથી ૬ પ્રવાસિ ક્સટરિે નવિસાવવા સૂચિ 
િરવામાં આવયું છે. રાજયમાં આઇ.ટી., 
પ્રવાસિ અિે અન્ય ક્ષતે્ોમા ં મડૂીરોિાર 
આિર્્ણવા, ૪થી ૫ મુખય એરપોટ્ણિી 
આંતરાષ્ટ્રીય િિેસકટનવટી સુધારવા માટે 
પ્રયત્ો િરવા માટે પર તેઓ દ્ારા આ 
રોડમપેમા ંસચૂિ િરવામા ંઆવયુ ંછે.  

રાોડ-મોપ
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રાજયિાં સેવાનવર્યિ ક્ષેત્ોિે શહેરી 
નવસતારમાં નવિસાવવા માટે, રાજયે નગફટ 
નસટીિી જેમ જ અન્ય વલડ્ણક્ાસ શહેરી 
િેન્દ્રો નવિસાવવાિી પર જરૂકરયાત રહેશે. 
તઓે દ્ારા સચૂિ િરવામાં આવયંુ િે, શહેરી 
ક્ષેત્ોિા નવિાસ માટે મેરિો રેલ, કરંગ રોડ, 
અબ્ણિ માસ રિાન્સપોટ્ણ અિે અબ્ણિ 
હાઉનસંગ જેવાં ક્ષેત્ોમાં વયાપિ પ્રમારમાં 
મૂડીરોિારિી જરૂકરયાત રહેશે. 

ગજુરાતી લોિોિી ઉદ્ોગસાહનસિતાિો 
િાય્ણક્ષમ રીતે ઉપયોગ િરવા સટાટ્ણઅપિે 
પ્રમોટ િરવાિી જરૂકરયાત રહેશ ેતવેુ ંસચૂિ 
તેઓ દ્ારા િરવામાં આવયું છે. ગુજરાત 
રાજય ઉતપાકદત વસતુઓિી નિિાસ માટે 
ઘરુ ંઅગ્રસેર છે, તેઓ દ્ારા સચૂિ િરવામાં 
આવયું િે, સેવાનવર્યિ નિિાસ માટે િેતૃતવ 
પૂરું  પાડવું  જરૂરી છ ે, તેિે  અમલી 
બિાવવાિા મહત્વિાં સૂચિ ટાસિફોસ્ણિા 
કરપોટ ્ણમ ાં દશા ્ણવવામાં  આવયાં  છ ે.  
ડૉ. અકઢયાએ વધુમાં જરાવયું િે, ગુજરાત 
દેશમાં સરિેટેનજિ લોિેશિ ધરાવે છે અિે 
િોસટલ ડવેલપમને્ટ અિ ેબલય ુઇિોિોમીિા 
નવિાસ માટે વયાપિ પ્રમારમાં મૂડીરોિાર 
જરૂરી છે. તે િોસટલ િોમયુનિટીિા આનથ્ણિ 
ઉતિર્્ણ માટે વયાપિ તિ પૂરી પાડશે  
અિે પ્રવાસિ અિે પોટ્ણ િિેસકટનવટીિા 
ન વિ ાસિ ી  વ ય ાપિ  શકયત ાઓિે  
પ્રોતસાનહત િરશે. 

રોડમેપ-રરિીનતિી અન્ય બાબતો 
અંગે તેમરે ઉમેયુું િે, ગુજરાત કરન્યુએબલ 
એિર્જીિા ક્ષેત્માં અગે્રસર છે. લાંબા 
ગાળા સુધી ઊજા્ણિી જરૂકરયાતિે સતંોર્વા 
રાજયે વયાપિ પ્રમારમાં કરન્યુએબલ 
એિર્જી, માઇરિો ગ્રીડસ અિે ઇલેસકરિિ 
મોનબનલટી પર ખાસ ભાર મૂિવો પડશે. 
ગ્રીિ હાઇડ્ોજિ અિે સેમી-િન્ડકટરિું 
ઉતપાદિ િરવા રાજય સરિારે પહેલ 
િરવી ખૂબ જરૂરી છે તેમ પર તેમરે 
વધુમાં જરાવયું હતું.

રાજયિા િૃનર્ ક્ષેત્િા નવિાસ માટે 
ફાનમુંગિી નવિનસત પદ્ધનતએ ટેક્ોલોજીિી 
મદદ થિી િૃનર્ ઉતપાદિ વધારવંુ ખૂબ 
અગતયિું બિી ગયું છે. વધુમાં તેઓએ 
જરાવયું િે, ગ્રામય ક્ષેત્ે લોિોિી આવિ 
વધારવા માટે પશુપાલિ, બાગાયાત, 
મતસયઉદ્ોગ અિે પોલરિી ફાનમુંગ જેવાં 
ક્ષેત્ોિો નવિાસ હાથ ધરવો જરૂરી છે. 
રાજય દ્ારા તમામ આનથ્ણિ અિે ઔદ્ોનગિ 
ક્ષેત્ોિા નવિાસ માટે જરૂરી માિવબળ 
મળી રહે, તે માટે ઉચ્ચ નશક્ષર અિે 
લોિોિા િલા-િૌશલય વધારવાિાં ક્ષેત્ોમાં 
પર એિ અદ્તિ અિે િાય્ણક્ષમ ઇિો 
નસસટમ નવિસાવવી પડશે. ડૉ. અકઢયાએ 
જરાવયું િે, ટાસિફોસ્ણિો આ કરપોટ્ણ તમામ 
સટોિ હોલડર સરિારિા અનધિારીઓ, 
ખાિગી ક્ષેત્ અિે શૈક્ષનરિ સંસથાઓિા 

પરામશ્ણમાં રહીિે તૈયાર િરાયો છે. આ 
કરપોટ્ણમાં દશા્ણવેલી તમામ રરિીનત 
રાજયિા આનથ્ણિ નવિાસ માટે અિે ૫ 
નરિનલયિ યુ.એસ. ડોલર ઇિોિોમીિે નસદ્ધ 
િરવા ખૂબ ઉપયોગી બિી રહેશે તેવો 
નવશ્ાસ તેમરે દશા્ણવયો હતો. 

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
ટાસિફોસ્ણ દ્ારા ખૂબ ટૂંિા સમયમાં સઘિ 
પ્રયત્ો િરી, જે રરિીનત અિે તેિા 
અમલીિરર માટિેું આયોજિ, અહેવાલ 
સવરૂપે તૈયાર િરવાિા િાય્ણિે અનભિંદિ 
આપી નબરદાવયંુ હતંુ. મુખયમંત્ીશ્ીએ 
એવી ખાતરી આપી િે, વડાપ્રધાિશ્ીિા 
૫ નરિનલયિ યુ.એસ. ડોલર ઇિોિોમીિા 
નવઝિિે નસદ્ધ િરવા રાજય સરિાર 
િકટબદ્ધ છે અિે ટાસિફોસ્ણિા કરપોટ્ણમાં 
સૂચવવામાં આવેલાં તમામ સજેશિિા 
અમલીિરર માટે એિ સઘિ અમલીિરરિું 
માળખું  રાજય દ્ારા નવિસાવવામાં 
આવશે. 

આ નશનબરમાં િારામતં્ી શ્ી િિભુાઈ 
દેસાઈ, મુખય સનચવ શ્ી પંિજિુમાર, 
અનધિ મખુય સનચવશ્ીઓ ડૉ. રાજીવિુમાર 
ગુપ્તા, મુિેશ પુરી, પંિજ જોશી, િમલ 
દયાિી, મિોજ દાસ, િારાનવભાગિા 
અગ્ર સનચવ શ્ી જે. પી. ગુપ્તા તથા વકરષ્ઠ 
અગ્ર સનચવશ્ીઓ, સનચવશ્ીઓ આ 
વેળાએ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

રાોડ-મોપ

økwshkík૧૬ મે, ૨૦૨૨ 15



્્વા્્થ્ય બચંતન બશબબરનું ફળદા્યરી મંરન 
દેશના આરલોગ્ય ક્ેત્માં ન્વરી ચેતના ્ા્વશે

ભારત સરિારિી સેન્રિલ િાઉસન્સલ 
ઓફ હેલથ એન્ડ ફેનમલી વેલફેરિી ૧૪મી 
બેઠિ અંતગ્ણત એિતાિગર ખાતે નત્-
કદવસીય સવાસ્થય નચતંિ નશનબરિો પ્રારંભ 
િરાવતાં મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
જરાવયુ ંહતુ ંિે, સવાસ્થય નચતંિ નશનબરમાથંી 
પ્રાપ્ત થિારંુ મંથિ-નચંતિરૂપી અમૃત્ત 
દેશિા આરોગય ક્ષેત્માં િવા પ્રાર પૂરશે.  
િેન્દ્રીય આરોગયમંત્ી શ્ી મિસુખભાઈ 
માંડનવયાિા અધયક્ષસથાિે આ ત્ર 
કદવસીય નશનબરમાં દેશિાં ૨૫ રાજયો 
અિે િેન્દ્રશાનસત પ્રદેશોિા આરોગય 
મંત્ીઓ, સનચવો, તબીબી નિષરાતો 
સહભાગી બન્યા હતા.

મુખયમંત્ીશ્ીએ નશનબરિા ઉદ ્ઘાટિ 
સત્િ ેસબંોધતા ંજરાવયુ ંહતુ ંિે, આઝાદીિો 
અમૃત મહોતસવ સમગ્ર દેશમાં ઊજવાઈ 
રહ્ો છે, જેિા ઉપલક્યમાં એિતાિગર 
ખાતે તમામ રાજય સરિારો, િ ેન્દ્ર 
સ રિ ા રિ ા  આર ો ગય  ન વભ ાગિ ા 
પ્રનતનિનધઓ, રાજય અિ ેિેન્દ્રીય મતં્ીગર, 
તજજ્ઞો દ્ારા દેશિી આરોગય સેવા, સવાસ્થય 
નચકિતસા પદ્ધનતઓ, આયુવભેદ, આયુર્, 
યોગિે વયાપિ અિે બહેતર બિાવવા 

નવચારમંથિિા સંયુતિ પ્રયાસો હાથ 
ધરાયા છે. બદલાતા સમય સાથ ેગજુરાતિા 
આરોગય માળખાિે સુદૃઢ િરી આરોગય 
સેવાઓમાં આમૂલ પકરવત્ણિ િરવા રાજય 
સરિાર પ્રનતબદ્ધ છે એમ જરાવતાં 
મુખયમંત્ીશ્ીએ ઉમેયુું હતું િે, ગુજરાતમાં 
અિેિનવધ યોજિાઓિા અસરિારિ 
અમલીિરરથી વર્્ણ ૨૦૨૦-૨૧માં 
સસટેઇિેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ, િીનત 
આયોગ ઇન્ડેક્ષ- આરોગય અિ ેસખુાિારીમાં 
ગુજરાત રાજય ૮૬ સિોર સાથે સમગ્ર 
દેશમાં મોટાં રાજયોમાં પ્રથમ રિમે છે. 

િવજાત નશશુથી માંડીિે વકરષ્ઠ 
િાગકરિ સુધીિા તમામ લોિો સવસથ-
તંદુરસત રહે તેવી સઘિ આરોગય સુનવધા 
સેવાઓ માટ ે આ વર્ ્ણિા બજેટમાં  
રૂ. ૧ર,ર૪૦ િરોડ ફાળવયા છે.

ગજુરાત સરિારે આરોગય સસંથાઓમાં 
ટેનલ-રેકડયોલોજી, ટેનલ-આઇ.સી.ય.ુ, ટેનલ-
મેકડનસિ અિે ટ ેનલ-મેન્ટલ હેલથિી 
સેવાઓ માટે બજેટમાં રૂ. ૨ િરોડિી 
જોગવાઈ િરી છે, એમ જરાવી ગુજરાત 
સરિાર ગરીબમાં ગરીબ માિવીિે પર 
શ્ેષ્ઠતમ આરોગય સેવા મળે તે માટે 

પ્રનતબદ્ધ હોવાિુ ંમખુયમતં્ીશ્ીએ સપષ્ટપરે 
િહ્ં હતું. તેમરે વધુમાં જરાવયું હતું િે, 
ગજુરાત સરિારે PMJAY (પ્રધાિમતં્ી 
જિઆરોગય યોજિા-આયુષમાિ ભારત) 
અિે મા તથા મા-વાતસલય યોજિાિે 
જોડીિે ‘PMJAY-મા યોજિા’ હેઠળ 
ગુજરાતિા અંદાનજત ૨.૨૫ િરોડ 
િાગકરિોિે આરોગય િવચ આપયું છે.

દેશિે એિ િરિારા સરદારસાહેબિી 
નવશાળ પ્રનતમાિા સાનંિધયમા ંપ્રથમ વખત 
સેન્રિલ િાઉસન્સલ ઓફ હેલથ એન્ડ ફેનમલી 
વેલફેરિી ૧૪મી બેઠિ અંતગ્ણત નત્-
કદવસીય સવાસ્થય નચતંિ નશનબરિુ ંગજુરાત 
રાજય યજમાિ બન્યું છે તેિો હર્્ણ વયતિ 
િરતાં મુખયમંત્ીશ્ીએ િહ્ં િ ે, બેસટ 
પ્રેસકટસીસિા સત્ થિી આપરે સૌ 
રાજયોએ આરોગય ક્ષેત્માં િરેલાં ઉત્તમ 
િાયષોથી અિ ેનવચારોિા આદાિ-પ્રદાિથી 
હેલથ સેકટરમાં ફળદાયી પકરરામો મેળવી 
શિીશંુ. મુખયમંત્ીશ્ીએ વધુમાં િહ્ં િે, 
વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ‘સૌિા 
સાથ, સૌિા નવિાસ અિે સૌિા પ્રયાસ’િે 
સાથ્ણિ િરતાં આયુષમાિ ભારત યોજિા, 
પ્રધાિમંત્ી આયુષમાિ ભારત ગલોબલ 
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ઇન્ફ્ાસરિિચર નમશિ થિી દેશિે આરોગય 
સેવાઓમાં આતમનિભ્ણર બિાવવાિું લક્ય 
સેવયું છે.

િેન્દ્રીય આરોગયમંત્ી શ્ી મિસખુભાઈ 
માંડનવયાએ િહ્ં હતંુ િ ે, િ ેન્દ્ર અિે 
રાજયોિા સંયતુિ પ્રયાસથી સવસથ ભારતિા 
નિમા્ણર તરફિી પહેલ નચંતિ નશનબરમાં 
હાથ ધરવામાં આવી છે. મંત્ી શ્ી 
મિસખુભાઈ માડંનવયાએ નચતંિ નશનબરમાં 
દેશિાં નવનવધ રાજયો અિે િેન્દ્રશાનસત 
પ્રદેશોમાંથી આવેલા આરોગયમંત્ીશ્ી 
તેમજ આરોગય અગ્રરીઓિે આરોગય 
નવર્યિ સવેાઓ – સનુવધાઓ પર પરસપર 
સુમેળ સાધીિે રાજય અિે સમગ્ર દેશમાં 
આરોગય કે્ષત્ે  શે્ષ્ઠ વયવસથાપિિા 
નવચારોિું નચંતિ િરીિે તેિું મંથિ િરવા 
આહ ્વાિ િયુું હતુ. 

અગાઉ સેન્રિલ િાઉસન્સલ ઓફ હેલથ 
એન્ડ ફેનમલી વેલફેરિી બેઠિિું આયોજિ 
કદલહીમાં થતું હતુ, તે પરંપરામાં બદલાવ 
લાવીિ ેઅિ ેગજુરાતિા આરોગયમતં્ી શ્ી 
ઋનર્િેશભાઈ પટેલિા આમંત્રિે માિ 
આપીિે એિતાિગરમાં પ્રથમ વખત 
નચતંિ નશનબરિંુ આયોજિ િરવામા ંઆવયંુ 
છે તે બદલાવિી શરૂઆત છે, તેમ તેમરે 
િહ્ં હતું. દેશિી આરોગય સેવાઓિી 
માળખાગત સુનવધાઓિે વધુ સુદૃઢ 
બિાવવા માટે િેન્દ્ર સરિાર દ્ારા તાજતેરમાં 
૬૪,૦૦૦ િરોડ રૂનપયાિું નવશેર્ પેિેજ 
જાહેર િરવામાં આવયું છે, જેમાં પાંચ વર્્ણ 
માટે એિ નજલ્ામાં ૧૦૦ િરોડિા ખચભે 
આરોગયલક્ષી નવનવધ માળખાગત 
સુનવધાઓિો નવિાસ િરવામાં આવશે.

આ પ્રિલપોમાં મેકડિલ િોલેજ ટશ્ણરી 
િેર સનુવધાઓ, અતયાધુનિિ લબૅ, તિિીિી 
સેવાઓ ઉપિરરો આવશે તેમ મંત્ીશ્ીએ 
જરાવયું હતું.

વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિી 
‘ટોિિ િહીં, પરંતુ ટોટલ નવિાસ’િી 
નવચારધારાિો સંદભ્ણ આપતાં મંત્ીશ્ીએ 
િહ્ં િે, દેશમાં આરોગય માળખાિે િેટલાિ 

લોિો અિે નવસતાર પૂરતા સીનમત િ 
રાખીિે સવ્ણગ્રાહી બિાવવા તાજેતરમાં 
બલોિ સતરે આરોગય મેળાિી શરૂઆત 
િરવામાં આવી છે. 

દેશિા ૬૦૦૦ જેટલા તાલિુાઓ અિે 
ગ્રા મય સતર ે સફળતાપૂવ ્ણ િ  આવા 
આરોગયમેળાઓ યોજીિે િાગકરિોિે 
આરોગયનવર્યિ સુનવધાઓ અિે સેવાઓ 
સરળતાથી પહોંચાડવામાં આવી છે. 

િ ો ર ોિ ાિ ાળિો  ઉલે્ખ િરત ાં 
મંત્ીશ્ીએ િહ્ં હતું િે, િોરોિાિી નવર્મ 
પકરસસથનતઓમાં  િ ેન્દ્ર અિે રાજય 
સરિારિા સનહયારા પ્રયાસોિા પકરરામે 
આજે દ ેશમાં િોરોિાિી પકરસસથનત 
નિયંત્ર હેઠળ આવી છે.

૧૩૫ િરોડિી વસતી ધરાવતા 
ભારતદશેમાં ૯૭.૫ ટિા િાગકરિોિે 
િોરોિા રસીિરરિો પ્રથમ ડોઝ આપવામાં 
વડાપ્રધાિ શ્ી િર ેન્દ્રભાઈ મોદીિા 
િેતૃતવમાં આપરે સફળ રહ્ા છીએ તેમ 
જરાવીિે ભારતિું િોરોિા વયવસથાપિ 
અિે રસીિરરિંુ ‘ભારત મોડેલ’ અન્ય 
દેશો માટે અભયાસિો નવર્ય બન્યું છે તેમ 
મંત્ીશ્ીએ ગૌરવભેર િહ્ં હતું. 

િેન્દ્રીય સવાસ્થય રાજયમતં્ી ડૉ. ભારતી 
પ્રવીર પવારે જરાવયું િ ે, ભારતિા 
ઇનતહાસમાં ગુજરાતિી ભૂનમિા ચાવીરૂપ 

રહી છે. આરોગયક્ષેતે્ દાયિાઓથી જે 
ત્ુકટઓ હતી, તેિે દૂર િરવાિી કદશામાં 
સરિાર ે િવતર અનભગમ દાખવીિે 
‘આતમનિભ્ણર ભારત’િા સૂત્િે સાથ્ણિ 
િરવાિા સનહયારા પ્રયાસ હાથ ધયા્ણ છે. 
િોરોિાિી પકરસસથનતઓમાં ગરતરીિા 
મનહિાઓમા ંઅસરિારિ હેલથ મેિજેમેન્ટ 
થિી સવદેશી વેસકસિિું ઉતપાદિ િરીિે 
દેશ અિે દુનિયાિે ભારતિી વૈજ્ઞાનિિોિી 
સંશોધિ તાિાતિો પરચો િરાવયો છે. 

 નશનબરમાં મુખયમંત્ીશ્ી અિે િેન્દ્રીય 
સવાસ્થય મતં્ીશ્ીિા હસત ેિશેિલ ક્ોનલટી 
એસયોરન્સ સનવ્ણસ NQAS પોટ્ણલ, 
િેશિલ હેલથ નમશિ અંતગ્ણત પ્રધાિમંત્ી 
િેશિલ ડાયાનલનસસ પોટ્ણલિું લોસન્ચંગ 
તેમજ િેશિલ ફેનમલી હેલથ સવભે કરપોટ્ણ 
અિે રૂરલ હેલથ સટેકટસસટકસ કરપોટ્ણ અિે 
ગુજરાત હેલથ એટલાસ કરલીઝ િરવામાં 
આવયા હતા.

 નશનબરમાં દેશિાં ૨૫ રાજયો અિે 
િેન્દ્રશાનસત પ્રદેશોિા આરોગયમતં્ીશ્ીઓ, 
િેન્દ્રીય સનચવશ્ી રાજેશ ભૂર્ર, િીનત 
આયોગિા સભય ડો. વી. િે. પોલ, અનધિ 
આરોગયસનચવશ્ી નવિાસશીલ સનહત 
નવનવધ રાજયોિા આરોગય સનચવશ્ીઓ, 
આરોગય િનમશિરશ્ીઓ તેમજ અન્ય 
અનધિારીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

શશબબરમાં	મખુ્યમંત્રીશ્ી	એનો	કોનદ્રીય	ઓરાોગય	મંત્રીશ્ીના	
હસતો	NQAS	પાોટ્પ્,	પ્રધાનમંત્રી	નોશન્	ડાયામ્સીસ	
પાોટ્પ્(PMNDP)નંુ	્ાોન �નચંગ,	નોશન્	ફોમમ્ી	હોલ ર્	સવવે	દરપાોટ્પ,	
રૂર્	હોલ ર્	સ્ટોટીસ્ટીક્સ(RHS)	દરપાોટ્પ	એનો	ગજુરાત	હોલ ર્	
એોટ્ાસ	દર્ીઝ	કરવામાં	ઓવ્ા.

મ �ચંતન
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જનસોવાની	નનષ્ા	આપાર,	ગાૌરવદિનો	મવકાસ	આપરંપાર
પાટણ બજલ્ાને રૂ. 140.68 કરલોડના બ્વકાસ કામલોનરી ભેટ

ભારતિી ભોમમાં ઝાઝેરી ગુજરાત
ગુજરાત મોરી મોરી રે

મળતાં મળી ગઈ મોંઘેરી ગુજરાત
ગુજરાત મોરી મોરી રે

- ઉમાશંકર જોશી
િનવઓ, શાયરો, લેખિોએ ગુજરાત, 

ગુજરાતિી િલા સસંિૃનત તથા ગજુરાતીઓિે 
પોતાિા શબદોિા માધયમથી પોંખરા િયા્ણ 
છે. ગુજરાત શબદ આજે નવિાસિો પયા્ણય 
બન્યો છે. ગુજરાત ઔદ્ોનગિ અિે િૃનર્ 
ક્ષેત્ે એિસરખા નવિાસદર સાથે આગળ 
વધી રહ્ો છે. રાજયિા જી.ડી.પી.માં િૃનર્િું 
યોગદાિ અંદાજે 1.70 લાખ િરોડ જેટલું 
છે. ભૌગોનલિ દ્રસષ્ટએ આપરો દેશ નવશ્િા 
િુલ નવસતારિા ૨.૪ ટિા જેટલો નવસતાર 
ધરાવે છે. પરંતુ નવશ્િી ૧૭.૫ ટિા 

વસતીિો સમાવેશ િરે છે. ગુજરાત રાજય 
દેશિા િુલ ભૌગોનલિ નવસતારિાં માત્ ૬ 
ટિા જેટલો નહસસો ધરાવે છે, તેમ છતાં 
દેશિા અગતયિાં પાિો જેવા િે િપાસ, 
મગફળી, કદવેલા, તલ, જીરૂ, ઈસબગુલ 
તેમજ દૂધ ઉતપાદિમાં પ્રથમ હરોળમાં 
હોવાિું ગૌરવ અિુભવે છે. ગુજરાતમાં 
વર્્ણ ૨૦૧૯-૨૦ દરમયાિ અિાજિું િુલ 
ઉતપાદિ ૯૩.૨૮ લાખ ટિ, િપાસિંુ 
ઉતપાદિ ૮૮.૦૧ લાખ ગાસંડી, મગફળીિંુ 
ઉતપાદિ ૪૬.૪૩ લાખ ટિ અિે 
તેલીબીયાિું ઉતપાદિ ૬૬.૬૪ લાખ ટિ 
થયું છે.

ગુજરાત નવશ્િક્ષાએ િેળા, જીરૂ, 
ઈસબગુલ, વકરયાળી અિે કદવેલાિા 
ઉતપાદિમા ંપ્રથમ સથાિ ધરાવ ેછે. રાષ્ટ્રીય 

િક્ષાએ ગુજરાત િપાસમાં ૩૬ ટિા, 
મગફળીમાં ૪૨ ટિા, કદવેલામાં ૮૦ ટિા, 
વરીયાળીમાં ૭૦ ટિા અિે જીરૂમાં ૬૦ 
ટિા ફાળો ધરાવે છે. ગુજરાતમાં બટાટાિી 
ઉતપાદિતા ૩૧ ટિ અિે ચરાિી ૧૬૬૩ 
કિલો/હે. છે, જે રાષ્ટ્રીય િક્ષાએ સૌથી વધુ 
છે. ગુજરાતમા સૌથી ઓછો બેરોજગારી 
દર છે. ગજુરાતમા ંસૌથી ઓછો રિાઈમ રેટ 
છે. ગુજરાતિી આવી નસનદ્ધથી સૌ િોઈ 
ગુજરાતિી છાતી ગદગદ ફુલે છે.

આઝાદી બાદ બૃહદ મુબંઈ રાજયમાથંી 
1 મે, 1960િા રોજ ગુજરાત રાજયિી 
સથાપિા થઈ.  દર વર્્ણ 1 મે,િા રોજ 
ગુજરાતિા સથાપિા કદવસિી ઉજવરી 
િરવામાં આવે છે. ગુજરાતિા પિોતાપુત્ 
અિે દશેિા વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ 

ગાૌરવ	દદન
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મોદીએ રાષ્ટ્રીય પવષો રાજયિા પાટિગરમાં 
ઉજવવાિા બદલે જુદા જુદા નજલ્ા મથિે  
ઉજવવાિી પરંપરા શરૂ િરી હતી. જેિા 
ભાગ રૂપ ેઉત્તર ગજુરાતિા મહતવિા શહેર 
એવા પાટર નજલ્ામાં રાજયિા ૬૨મા 
સથાપિા કદવસે ગુજરાત ગૌરવ કદવસિી 
ઉજવરી િરવામાં આવી હતી.

રાજયિા સથાપિા કદવસિી ઉજવરીિા 
ભાગરૂપે મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
નવનવધ નવિાસિામોિી પાટરિે ભેટ 
આપતાં જરાવયું હતું િે, વડાપ્રધાિ શ્ી 
િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ છેલ્ા 2 દાયિાથી 
નવિાસિી રાજિીનતિો યુગ શરૂ િયષો છે 
તેિી પ્રતીનત જિસમૂહિે પર થઈ છે. શ્ી 
િર ેન્દ્રભાઈએ રાજયિા નવિાસમાં 
જિભાગીદાર ીિે  જોડવાિા િર ેલા 
અનભયાિિે ગુજરાત વધુ તેજ ગનતથી 
આગળ વધારી રહં્ છે. તેિા પગલે 
ગજુરાત જિભાગીદારીથી નવિાસિુ ંરોલ-
મોડેલ બન્યું છે. નવિાસિું પવ્ણ લોિો વચ્ચે 
જઈિ ેઊજવવા સાથ ેતિેા લાભ છેવાડાિા 
માિવી સુધી પહોંચતા થયા છે.

ગુજરાત ગૌરવ કદવસ ઉજવરીિા 
ઉપલક્યમાં પાટર નજલ્ામાં રૂનપયા 
140.68 િરોડિાં  નવિાસિાં િામો હાથ 
ધરવાિી જાહેરાત િરી હતી. આ સાથે 
રાજયિા િમ્ણચારીઓ માટે મોંઘવારી 
ભ્થથામાં 3 ટિાિા વધારાિી પર 
મુખયમંત્ીશ્ીએ જાહેરાત િરી હતી. 
ગુજરાત સરિારિા િમ ્ણચારીઓિા 
મોંઘવારી ભ્થથામાં િેન્દ્ર સરિારિા ધોરરે 
ત્ર ટિાિો વધારો તા-૦૧-૦૭-
૨૦૨૧િી અસરથી આપવાિો િમ્ણયોગી-
નહતિારી નિર્ણય મુખયમતં્ીશ્ી િયષો છે. આ 
વધારાિો લાભ જે િમ્ણચારીઓિે સાતમા 
પગારપંચિો લાભ અપાયેલો છે, તેમિે જ 
મળવાપાત્ થશે, તેવું પર નિયત િરવામાં 
આવયું છે.

મુખયમંત્ીશ્ીિા આ નિર્ણય અિુસાર 
રાજય સરિારિા, પંચાયત સેવાિા તથા 
રાજય સરિારિા અન્ય િમ્ણચારીઓ અિે 

પેન્શિસ્ણ મળી િુલ ૯.૩૮ લાખ લોિોિે 
મોંઘવારી ભ્થથાિો આ વધારાિો લાભ 
મળશે. રાજય સરિારિા ૬ઠ્ા પગાર 
પંચિો લાભ મેળવતા િમ્ણચારીઓ અિે 
પેન્શિસ્ણિા મોંઘવારી ભ્થથામાં િને્દ્ર 
સરિારિા ધોરરે ૭ ટિાિો વધારો તા-
૦૧-૦૭-૨૦૨૧િી અસરથી આપવાિો 
સતુતય નિર્ણય પર િયષો છે.

મુખયમંત્ીશ્ીએ નવિાસિા િામોિી 
જાહેરાત િરતા જરાવયું હતુ િે, પાટર 
નજલ્ાિા િગરોમાં પારી પુરવઠા, ડ્ેિેજ 
લાઇિ તથા તળાવોિા િવીિીિરરિાં 8 
િામો સનહત જિસુખાિારીિા િામો માટે 
રૂનપયા 140.68 િરોડ ‘અમૃત – 2.0’ 
યોજિામાંથી ફાળવવામાં આવશે. તે પૈિી 
એટલા પાટર શહેરમાં જ પારીપુરવઠા 
અિ ેડ્િેજેિા ંિામો માટે રૂનપયા 127 િરોડ 
વપરાશે. પાટર નજલ્ામાં નસદ્ધપુર 
િગરપાનલિામા ંપારીપરુવઠાિા ંિામો માટે 
રૂનપયા 86 લાખ, ચારસમા િગરપાનલિામાં 
પારીપુરવઠાિાં િામો માટે રૂનપયા 6.41 

િરોડ, તથા તળાવિા િવીિીિરર માટે 
રૂનપયા 1 િરોડ હારીજ િગરપાનલિામાં 
પારીપુરવઠાિાં િામો માટે રૂનપયા 3.94 
િરોડ તેમજ તળાવિા િવીિીિરર માટે 
રૂનપયા 1 િરોડ મળી િુલ રૂનપયા 140.68 
િરોડિા ંનવિાસિામોિી જાહેરાત િરી હતી. 

ઉપરાંત, આ િામોમાં ફાયર અિે 
સેફટી, ઇન્ફ્ાસરિક્ચર મજબૂત િરી ફાયર 
ફાયકટંગિી સંભનવત ઘટિાઓ સામ ેપાટર 
નજલ્ાિે આતમનિભ્ણર બિાવવા રૂનપયા 5 
િરોડિા ખચભે મોડેલ ફાયર સટેશિિું 
નિમા્ણર િરાશે. પાટર નજલ્ાિા લોિોિે 
તેમિાં રોનજંદાં િામો સરળતાથી થઈ શિે 
તે માટે રૂનપયા 38 લાખિા ખચભે પાટર 
િગરપાનલિામા ંનસનવિ સને્ટર બિાવવાિાં 
િામોિો પર સમાવેશ થાય છે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ સમગ્ર રાજયિા 
લોિોિે ગુજરાત ગૌરવ કદવસિી શુભેરછા 
પાઠવતાં જરાવયંુ હતંુ િે, ગુજરાતિી 
અલગ રાજય તરીિે સથાપિા થઈ તયારથી 
આજ સુધીમાં ગુજરાતે નવિાસિા િવા 
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સમરસતા ભલોજનનરી આગ્વરી પરંપરાનલો પ્રારંભ કરા્વતા CM
મુખયમંત્ીશ્ીએ પાટર નજલ્ાિી સામાન્ય પકરવારોિી મનહલાઓિા હાથે બિાવેલા ભોજિિો તેમિી સાથે બેસીિે સવાદ 

માણયો હતો. પાટર નજલ્ાિા નવનવધ સમુદાય વગ્ણિી સામાન્ય પકરવારિી મનહલાઓએ મુખયમંત્ીશ્ી માટે પોતાિા ઘરે અિે 
પોતાિા હાથે નવનવધ વાિગીઓ બિાવીિે મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલિે હેતપૂવ્ણિ જમાડા હતા. મુખયમંત્ીશ્ીએ સથાપિા 
કદવસિી ઉજવરી દરમયાિ 'સમરસતા ભોજિ'િી િવી પરંપરાિો પ્રારંભ િરાવતા મનહલાઓિા હાથ ેબિાવાયેલુ ંભોજિ જિસમહૂ 
સાથે જમીિે મુખયમંત્ીશ્ીએ અદિા સેવિિી પ્રતીનત પર િરાવી હતી. મુખયમંત્ીશ્ી સાથે અન્ય મહાિુભાવોએ ગુજરાતી 
વાિગીઓિો આસવાદ માણયો હતો.

આયામો પ્રસથાનપત િયા્ણ છે. પ્થથરમાંથી 
પારી િાઢવાિંુ સામ્થય્ણ ધરાવતા ગજુરાતમાં 
તતિાલીિ મુખયમંત્ી અિે હાલિા 
વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈિા િેતૃતવમાં 
નવિાસિી િવી િેડી િંડારી છે. ગુજરાત 
સમગ્ર દેશિું ગ્રોથ એસન્જિ છે, નવિાસમાં 
હંમેશા અગ્રેસર રહેલા ગુજરાતિે હજુ વધુ 
આગળ લઈ જવા આપરે સૌ સંિલપબંધ 
બિીએ ત ેસમયિી માગ છે. મખુયમતં્ીશ્ીએ 
સથાપિા કદવસિી ઉજવરીિા ઉપલક્ષમાં 
પાટર નજલ્ામાં 75 તળાવો બિાવવા 
આહ્ાિ િરી લોિોિે સંિલપબદ્ધ થવા 
અિુરોધ િયષો હતો.

છેલ્ા બે દાયિામા ંનવિાસ િેવો હોય? 
અિ ેનવિાસ િોર ેિહેવાય ત ેશ્ી િરેન્દ્રભાઇ 
મોદીએ સમગ્ર નવશ્િે બતાવયું  છ ે. 
અગાઉિી સરખામરીમાં નવિાસિી ગનત 
વધુ વેગવાિ બિાવતા સંખયાબંધ નિર્ણયો 
રાજય સરિારે લીધા છે તિે ેપગલ ેગજુરાત 
નવિાસિી િવી ઊંચાઇઓ પ્રસથાનપત િરી 

શકયું છે તે આપરા સૌ માટે ગૌરવિી 
બાબત છે. મુખયમંત્ીશ્ીએ વધુમાં જરાવયું 
હતું િે, આજથી 20 વર્્ણ પહેલા રાજયમાં 
360 કિલોનમટર લાંબી બલિ લાઇિ હતી 
આજે રાજયમાં 2685 કિલોનમટર લાંબી 
બલિ લાઇિ િાયા્ણસન્વતં િરી છે. જળ-ઉજા્ણ-
જ્ઞાિ શનતિિો જે મનહમા શ્ી િરેન્દ્રભાઇ 
મોદીએ ઉજાગર િયષો હતો તેિે વધુ 
પકરરામલક્ષી બિાવવા રાજય સરિાર 
િાય્ણરત છે.  છેલ્ા બે દાયિામાં રાજયમાં 
111 યુનિવનસ્ણટીઓ ઊભી િરી છે.

વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઇ મોદીએ 
દેશ આખામાં કડનજટલ રિાંનતિા મંડાર 
િયા્ણ છે તેિે રાજય સરિારે પર મૂનત્ણમંત 
િ ર વ ા  િ મ ર િસ ી  છ ે.  ર ા જ યમ ાં 
ટેક્ોલોજીિો છેવાડાિા માિવી સુધી 
પહોંચાડવાિા ભાગરૂપે સંખયાબદ્ધ 
નિર્ણયો િયા્ણ છે. આવિિા પ્રમારપત્િી 
મયા્ણદા 3 વર્્ણિી િરી છે, કદવયાંગો માટેિું 
પ્રમારપત્ આજીવિ બિાવવા જેવા 

નિર્ણયોથી બહોળા સમુદાયિે આવરી 
લેવાયો છે. પાટરમાં શરૂ િરવામાં 
આવેલા સાયન્સ સેન્ટર નવદ્ાથષીઓ માટે 
આગવંુ આિર્્ણર બિશે તેવો નવશ્ાસ 
તેમરે વયતિ િયષો હતો. 

આ પ્રસંગે  સહિ ાર  મંત્ ી  શ્ ી 
જગદીશભાઈ નવશ્િમા્ણએ જરાવયું િે, સૌ 
ગુજરાતીિે ગવ્ણ છે િ ે આ સથાપિા 
કદવસિી ઉજવરી પાટર ખાતે થઈ રહી 
છે. ગુજરાતિો સથાપિા કદવસ માત્ 
ગાંધીિગર જ િહીં પરંતુ ગુજરાતિા દરેિ 
નજલ્ામાં ઉજવાય અિે સાથે સાથે અિેિ 
નવિાસિા િયષો થાય તેવા નવચારોિે લઈિે 
આ પરંપરા તતિાનલિ મુખયમંત્ી અિે 
હાલિા વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઇ મોદીએ 
શરૂ િરી હતી. ગૌરવ કદવસિી ઉજવરી 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટ ેલિા 
ઉપસસથનતમાં પાટર નજલ્ામા ંથઇ છે તયારે 
અિેિ નવિાસ િામોિી  ભેટ  પર 
મુખયમંત્ીશ્ી પાટરિા િાગકરિોિે આપી 
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હ્તક્ા હાટ પ્રદશ્ષન
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે નવનવધ િાય્ણરિમોમાં 

સહભાગી થયા બાદ ઇન્ડેક્ષ-સી ગાંધીિગર અિે નજલ્ા 
ગ્રામનવિાસ એજન્સી, પાટર તેમજ GLPCિા સહયોગથી 
પાટરિા પ્રગનત મેદાિમાં યોજાયેલા હસતિલા હાટિે ખુલ્ું 
મૂકયું હતું. તેમરે 'વોિલ ફોર લોિલ'િી થીમ પર યોજાયેલા 
મનહલા સવસહાય જૂથો દ્ારા ઉતપાકદત અિેિનવધ 
ચીજવસતુઓિા પ્રદશ્ણિસહ વેચાર સટોલિી મુલાિાત લઈ, 
ગુજરાતિા અલગ અલગ નજલ્ાઓમાંથી આવેલી સખી 
મંડળિી બહેિોિે પ્રોતસાનહત િરી  હતી.

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે હાથસાળ, હસતિલા, 
ભરતિામ, મોતીિામ, સુશોભિિી વસતુઓ, માટીિામ - 
જ્ેલરી  અિે વાંસિી  બિેલી 
વસતુઓિે નિહાળવા ખાસસો રસ 
દાખવયો હતો. પ્રદશ્ણિસહ વેચારિા 
િુલ ૭૬ જેટલા સટોલ લગાવવામાં 
આવયા છે. ‘૨૦ વર્્ણિો સૌિો 
નવશ્ાસ, ૨૦ વર્્ણિો નવિાસ’ - વંદે 
ગજુરાતિી થીમ પર યોજાયલેા રાજય 

સરિારિી નસનદ્ધઓ આધાકરત પ્રદશ્ણિિે પર રસપૂવ્ણિ  
નિહાળયું હતુ.

મુખયમંત્ીશ્ીએ આ હસતિલા હાટમાં પાટરિી વર્ષો જૂિી 
પ્રખયાત મોરલી ટી સેન્ટરિી ચાિી મજા ઢોનલયા પર બેસીિે 
મારી હતી. તેમરે પાટરિા પ્રખયાત દેવડાિો પર સવાદ 
માણયો હતો અિે પાટરિી રેવડી ચાખી હતી. એિ િોમિ 
મિેિી જમે મખુયમતં્ીશ્ીએ સખીમડંળિી બહેિોિા આગ્રહથી 
ફોટોસેશિ પર િયુું હતું અિે બધાિો ઉતસાહ વધાયષો હતો.

હસતિલા હાટમાં મુખયમંત્ીશ્ીએ પાટરિાં પ્રખયાત 
પટોળાં, િરછિા ભરતિામ, મશરૂ વરાટિી સાલ, હેન્ડલૂમ 
પર ખરડ નવનવંગ "હાથવરાટ"િા ભરતિામ જેવા સટોલિી 

મુલ ાિ ાત લઈ સખીમં ડળિી 
િારીગર બહેિો સાથ ેિોમિ મિેિી 
જેમ સંવાદ િરી તેમિો ઉતસાહ 
વધાયષો હતો. મુખયમંત્ીશ્ીએ 
હસતિલા હાટમાં ‘ગુજરાત તિે 
વંદિ’ થીમ આધાકરત ચાર 
નમનિટિી ટૂિંી કફલમ નિહાળી હતી.

છે એમ તેમરે વધુમાં ઉમેયુું હતું. 
નશક્ષર મંત્ી શ્ી નજતેન્દ્રભાઇ 

વાઘારીએ જરાવયું હતું િે, રાજયિું શ્ેષ્ઠ 
સાયન્સ સેન્ટર પાટરમાં શરૂ િયુું છે. 
નવજ્ઞાિિી સમજ વધુ વયાપિ બિે તેવા 
પ્રયાસોિા ભાગરૂપે આ િેન્દ્રિી શરૂઆત 
િરવામાં આવી છે. અમદાવાદ સસથત 
સાયન્સ નસટી પર આજે સમગ્ર ભારતિું 
આિર્્ણરિું િેન્દ્ર બન્યું છે. નવદ્ાથષીઓમાં 
નવજ્ઞાિ પ્રતયે રૂનચ વધે તેિા માટે રાજય 
સરિાર સતત િાય્ણરત છે. આગામી 

સમયમા ં25 નજલ્ાઓમાં ‘સાયન્સ સને્ટર’ 
શરૂ િરાશ.ે પાટર  ‘પટોળા’ અિે ‘રારીિી 
વાવ’િા પગલે આખા નવશ્મા ંપ્રખયાત છે. 
રાજયિા મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇિા 
પટેલિા િેતૃતવમાં રાજય નવિાસિી 
રાજિીનત સાથે આગળ વધી રહ્ં છે, તેિા 
પગલે પાટર સસથત સમગ્ર રાજયિી 
પ્રનતભા િવી ઉંચાઇએ પ્રસથાનપત થઇ છે 
એમ તેમરે ઉમેયુ ું હતું. આ અવસરે 
મુખયમંત્ી શ્ીએ ‘અતુલય વારસો પાટર’ 
પુસતિિું પર નવમોચિ પર િયુું હતું.

ગાૌરવ	દદન

તને ચાહુું ગુજ્ષર માત ! 
િહુું તારા િાિમાં, મિિી મીઠડી વાત! 
ચાહુું તિે હુું કદલથી, ગરવી ગુજ્ણરી માત! 
ઊગયું િવલ પ્રભાત, વીતયાં ઘોર અંધાર! 
િયાું રુગરાં મહાત*, ગરવી ગુજ્ણરી માત!
એિ મિ એિ િમ્ણ, િરુરા સેવા સ્ેહ;
જિ જિ ગુંજે િાદ, ગરવી ગુજ્ણરી માત!
ગાય િરસી િે મીરાં, મહાતમા િે સરદાર;
વૈષરવ જિ બિીએ, ગરવી ગુજ્ણર માત!
તુજ થાિે પોર્ંતાં િે, તુજ ખોળે ખેલંતાં;
સુનરયાં મધુરાં ગીત, ગરવી ગુજ્ણરી માત!
તવ બાળુડાં ચાનલયાં, ઉગમરાં અવિાશ;
સમથ્ણ િે સમરસ, ગરવી ગુજ્ણર માત!
(*િોરોિા મહામારી પર સંઘશનતિિા નવજય સંદભભે)

- અશોિ શમા્ણ, IAS
ગુજરાત સથાપિા કદિ, 1 મે 2022
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ગુજરાત ગૌર્વ કદ્વસ
ગુજરાતના શ્ેષ્ઠીઓને સનમાબનત કરા્યા

ગુજરાત ગૌરવ કદવસિી ઉજવરી 
પ્રસગં ેરાજયપાલ શ્ી આચાય્ણ દેવવ્રત તથા 
મખુયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલિા હસતે 
ગજુરાતિા શ્ષે્ઠીઓિ ેગકરમા એવોડ્ણ તથા 
પાટર નજલ્ાિા 15 શે્ષ્ઠીઓિે સન્માનિત 
િરવામાં આવયા હતા. ગુજરાત ગકરમા 
એવોડ્ણથી પાંચ વયનતિનવશેર્ોિું રાજય 
સન્માિ િરાયંુ હતંુ, જયારે પાટર નજલ્ામાં 
નવનવધ ક્ષતે્ ેસવેા પ્રદાિ િરિાર 15 લોિોિું 
સન્માિ િરવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં પાટર ખાત ે
યોજાયેલા ગુજરાત સથાપિા કદિિી 
ઉજવરીિી સધંયાએ શ્ષે્ઠીઓિા સન્માિિી 
ગજુરાતિી આગવી પરંપરાએ િવી ઊચંાઈ 
પ્રસથાનપત િરી છે. આ પ્રસગેં મખુયમતં્ીશ્ીએ 
િગરપાનલિાઓિા નવિાસ માટે રૂનપયા 2.5 
િરોડ તથા નજલ્ાિા નવિાસ માટે વધારાિા 
રૂનપયા 2.5 િરોડિી નવશેર્ ગ્રાન્ટ 
ફાળવરીિી જાહેરાત િરી હતી.

ગુજરાતિા રાજયપાલ શ્ી આચાય્ણ 
દેવવ્રતે ગુજરાત ગૌરવ કદિ-2022િી 
સધંયાએ યોજાયેલા ગજુરાત સથાપિા કદિિી 
ગુજરાત ગાશે પાટર ગાિ િાય્ણરિમમાં 
રાજયિા િાગકરિોિે શભુરેછાઓ પાઠવી 
જરાવયંુ હતંુ િે, ગજુરાતિો સવાુંગી નવિાસ 
અન્ય રાજયો માટે પ્રરેરાસ્ોત છે.

રાજયપાલશ્ીએ જરાવયું હતંુ િ ે, 
નવશ્ભરમાં પથરાયેલા ગુજરાતીઓએ 
તમેિી સૂઝબઝૂ અિ ેપરુુર્ાથ્ણ દ્ારા લોિોિાં 
કદલ જીતયા ંછે. આજ ેદનુિયાભરિા દેશિા 
પ્રનતનિનધઓ ગજુરાતિા નવિાસ મોડલેિી 
જારિારી મળેવવા ગજુરાતિી મલુાિાત લે 
છે. તેમરે જરાવયું હતું િે ગુજરાતિા 
તતિાલીિ મખુયમતં્ી અિ ેદેશિા વડાપ્રધાિ 
શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા િમ્ણઠ િેતૃતવમાં 
ગજુરાત ેનવિાસિી િવી ઊચંાઈ હાસંલ િરી 
છે, અિ ેરાજયિા મખુયમતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ 
પટેલિા િેતૃતવમાં ગુજરાતે વરથંભી 
નવિાસયાત્ા દ્ારા છેવાડાિા માિવી સુધી 
નવિાસિા ંફળ પહોંચાડા ંછે.

ગુજરાત સથાપિા કદવસિા પાવિ 
પ્રસંગે રાજયપાલશ્ીએ જરાવયંુ હતું િે, 
વડાપ્રધાિ શ્ી િર ેન્દ્રભાઈ મોદીિા 
આતમનિભ્ણર ભારતિા સંિલપિે સાિાર 
િરવા રાજયિા પ્રતયેિ િાગકરિ પૂર્ણ 
સમપ્ણરભાવથી પરુુર્ાથ્ણ િરવાિો સિંલપ લે 
અિ ેગજુરાતિ ે નવિાસિા િતૂિ આયામ 
પર પ્રસથાનપત િરે. તમેરે જરાવયંુ હતુ ંિે, 
તતિાલીિ મખુયમતં્ી અિે વડાપ્રધાિ શ્ી 
િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રાષ્ટ્રીય તહેવારોિે 
ગાધંીિગરમા ંિહીં, પરંત ુ નજલ્ા િક્ષાએ 

ઊજવવાિી શરૂઆત િરી આ રાષ્ટ્રીય પવષોિે 
ખરા અથ્ણમા ંલોિપવ્ણ અિે નવિાસ ઉતસવ 
બિાવયા ંછે.

ગુજરાત મહાપુરુર્ોિી ભૂનમ છે એ 
વાતિો ઉલ્ેખ િરતાં રાજયપાલશ્ીએ 
જરાવયુ ંહતુ ંિે, મહાતમા ગાધંીજી, સરદાર 
પટેલ, નવરિમ સારાભાઈ અિ ેમહનર્્ણ દયાિદં 
સરસવતીજી જવેા અિિે મહાપુરુર્ો એ આ 
ધરતી પર જન્મ લીધો છે. ગજુરાતે ભારતિી 
સાંસિૃનતિ નવરાસતિી સંભાળ લીધી છે. 
રાજયપાલશ્ીએ જળ-જમીિ પયા્ણવરરિી 
રક્ષા માટે દેશી ગાયિા જતિ-સવંધ્ણિ માટે, 
સવાસથપ્રદ આહારિી ઉપલસબધ માટે અિે 
ખડૂેતો તમેજ ખતેરિી સમૃનદ્ધ માટે સૌિે 
પ્રાિનૃતિ િૃનર્ અપિાવવા આ પ્રસંગે 
અિુરોધ િયષો હતો. તમેર ેઆવિારા પઢેી 
વયસિ મતુિ બિ,ે નશક્ષર અિે સસંિારોથી 
સમદુ્ધ બિ ેઅિે શે્ષ્ઠ ભારતિા નિમા્ણરમાં 
યોગદાિ આપ ેતવેો પરુુર્ાથ્ણ િરવા આગ્રહ 
પર િયષો હતો.

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
જરાવયુ ંહતુ ંિે, નવિાસિી રાજિીનતિો િવો 
યગુ છેલ્ા બ ેદાયિામા ંગજુરાત ેનવિસાવયો 
છે તિેા પાયામા ંબે દાયિા પહેલા ગજુરાતિી 
શાસિધૂરા સંભાળિાર શ્ી િરેન્દ્રભાઈ 

ગાૌરવ	દદન
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મોદીિુ ં દીઘ્ણ-દૃસષ્ટપરૂ્ણ િતેૃતવ છે. તમેિાં 
મક્કમ પગલાંઓિે પગલે ગુજરાત વર્્ણ 
1960થી 2000 સુધીિા ચાર દાયિામાં 
ગજુરાત જયા હતંુ તયાથંી છેલ્ા ંબ-ેઅઢી 
દાયિામાં અિિે ગરુ ંઆગળ વધયુ ંછે.

દેશ અિ ેરાજયમા ંઆજ ેઅિેિ એવાં 
ક્ષતે્ો છે, જમેા ંિરેન્દ્રભાઈ મોદીિી આગવી 
નસનદ્ધિી પહેલ પકરરામલક્ષી બિી છે, તિેા 
પગલ ેગજુરાત પર આજ ેનવિાસિી એવી 
ઊચંાઈ પર છે િે નવશ્ આખુ ંગુજરાત તરફ 
આિર્ા્ણયંુ છે. દેશ અિે દનુિયાિા નવિનસત 
રાષ્ટ્રોિા નિષરાતો િે અથ્ણશાસત્ીઓ આજે 
ગુજરાતિી અનવરત નવિાસયાત્ાથી 
પ્રભાનવત થયા છે.

મુ ખ યમં ત્ ીશ્ ીએ  જર ા વ યું  િ ે, 
અરનહલપુર પાટર, લોથલ અિે 
ધોળાવીરાિી પ્રાચીિ ભૂનમ એવું ગુજરાત 
આઝાદી સંગ્રામિા શૌય્ણભયા્ણ ઇનતહાસિી 
ભૂનમ પર છે. આ ભૂનમએ ગાંધી-સરદાર-
શયામજી િૃષરાવમા્ણ- રનવશંિર મહારાજ 
અિે ઇંદચુાચા જવેા લોિસવેિો આપયા છે. 
આવા સેવિોિે યાદ િરવાિો અવસર 
એટલે ગુજરાત ગૌરવ કદવસ.

ગજુરાતિ ેસતત અિે અનવરત ધબિતું 
રાખવા અનગ્રમ નવિાસિો પથ શ્ી 
િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા પગલે િંડાયષો છે ત ેજ 
માગભે ગજુરાત આજ ેઆગળ વધી રહ્ ંછે. 
ગુજરાતે શરૂ િરેલો ક્ાયમેન્ટ ચેન્જ 
નવભાગ, ચારરિામા સથપાયેલો સૌથી મોટો 
સોલાર પાિ્ક, 24 િલાિ વીજળી આપતી 
જયોનતગ્રામ યોજિા તેિા પુરાવા છે. 
પ્રવત્ણમાિ રાજય સરિાર પર તજે ગનતથી 
નવિાસપથ પર આગળ વધી રહી છે. છેલ્ાં 
20 વર્્ણમા ં રૂનપયા 11,815 િરોડિા ંખચભે 
7.65 લાખ ખડૂેતોિ ેવીજજોડારો આપયાં 
છે, એ જ રીતે રૂનપયા 100 િરોડિા ખચભે 
આગામી બે વર્્ણમા ંઆકદવાસી નવસતારમાં 
500 િવા મોબાઇલ ટાવર ઊભા ંિરવાિો 
નિર્ણય પર િયષો છે.

લોિોિે  સપશ ્ણતી રોજબરોજિી 
બાબતોમાં પર રાજય સરિારે સવંદેિાપવૂ્ણિ 

નિર્ણય િયા ્ણ  હોવાિો ઉલ્ેખ િરી 
મખુયમતં્ીશ્ીએ જરાવયુ ં િે, ગ્રામયિક્ષાએ 
ઈ-ગ્રામ નવશ્ગ્રામ િેન્દ્ર પરથી િાઢી 
આપવામા ંઆવતા ંઆવિિા ંપ્રમારપત્ોિી 
મયા્ણદા એિ વર્્ણથી વધારીિે 3 વર્્ણિી િરી 
છે. કદવયાગંતાિંુ પ્રમારપત્ આજીવિ માન્ય 
રાખવાિું ઉપરાંત સરિારી િામ માટે 
એકફડેનવટમાંથી મુનતિ આપીિે સેલફ 
ડકે્રેેશિિ ેપર માન્ય રાખવાિો નિર્ણય 
િરવામા ંઆવયો છે. સાથ-ેસાથે નિરાધાર 
વૃદ્ધ પને્શિ યોજિા અતંગ્ણત માનસિ પને્શિ 
રૂનપયા 750થી વધારીિ ેરૂ. 1000 અિ ે80 
વર્્ણથી વધિુા નિરાધારોિ ેમાનસિ પેિશિ 
રૂનપયા 1000થી વધારીિ ે રૂનપયા 1250 
િરવાિો સવંદેિાપવૂ્ણિ નિર્ણય પર રાજય 
સરિારે િયષો છે. આ સાથ ે મનહલાઓિા 
સશતિીિરર માટે આ વર્્ણિા બજટેમા ં42 
ટિાિા િોંધપાત્ વધારાિી રૂપરેખા પર 
મખુયમંત્ીશ્ીએ આપી હતી.

આ અવસર ે સહિ ારમંત્ ી  શ્ ી 
જગદીશભાઈ નવશ્િમા્ણએ  જરાવયુ ંહતુ ંિે, 
આપરંુ ગુજરાત તિેા સથાપિાિાળથી તિેા 
સસંિાર વારસાિ ેસાચવીિ ેબઠેુ ંછે. પાટરિી 

ઐનતહાનસિ ધરાએ આપરિે અિેિ 
મહાિભુાવો આપયા છે તયારે રાષ્ટ્રીય પવ્ણિે 
નજલ્ા િક્ષાએ ઉજવરી શ ૃંખલામા ંપાટર 
ખાત ેસથાપિા કદવસિી ઉજવરી એિ િહીં 
ઊંચાઈ પ્રસથાનપત િરશ.ે મૃદ ુછતા ંમક્કમ 
મિોબળ ધરાવતા મુખયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલિા િતેૃતવમા ંરાજય સરિાર નવિાસિી 
રાજિીનતમા ંઆગળ વધી રહી છે એમ 
તમેર ેઉમેયુું હતુ.ં

આ અવસરે પાટર નજલ્ા વહીવટી 
તતં્િા માગ્ણદશ્ણિ હેઠળ નજલ્ા માનહતી 
િચરેી દ્ારા તયૈાર િરાયલેી નવિાસ વાકટિા 
તથા ગુજરાતી સાનહતય પકરર્દ દ્ારા 
બિાવાયલે પસુતિિુ ં મહાિભુાવોિા હસતે 
નવમોચિ િરવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં

આ પ્રસંગ ેસાનહતયિાર શ્ી નવષરભુાઈ 
પડંા, અગ્રરી ઉદ્ોગિાર શ્ી િરસિભાઈ 
પટેલ, નશક્ષરમતં્ી શ્ી નજતને્દ્રભાઈ વાઘારી, 
સાંસદ શ્ી ભરતનસંહ ડાભી, સવ ભે 
ધારાસભયોશ્ીઓ, નજલ્ા િલેકટર શ્ી, 
નજલ્ા નવિાસ અનધિારીશ્ી અિે 
અનધિારીઓ પદાનધિારીઓ તમેજ ઉપસસથત 
રહ્ા હતા. •

'ગુજરાત ગકરમા એ્વલોડ્ષ-2022'  
1) કૃહિ કે્ત્રમા ંશ્ી પ્રફુલચદં્ર મિસખુભાઈ સજેલીયા, 2) સાહિતય અિે હશક્ણ 
ક્ેત્રમાં શ્ી ડો. પ્રતાપભાઈ પંડ્ા (મરણોત્તર), 3) સમાજ સેવા ક્ેત્રમાં શ્ી 
હિલેશભાઈ માંડલેવાલ, 4) રમત ગમત અિે યોગ ક્ેત્રમાં કુ. અનવી હવજય 
ઝાંઝરૂકીયા, 5) કલા ક્ેત્રમાં શ્ી કકતતીદાિ ગઢવી.

ગાૌરવ	દદન
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પલો્રીસ જ્વાનલો દ્ારા 
પરેડમાં કદ્ધડક કરતબલો 

ગજુરાત ગૌરવ કદવસિી ઉજવરીિા 
ઉપલક્યમા ં રાજયપાલ શ્ી આચાય્ણ દેવવ્રત 
અિ ે મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલિી 
ઉપસસથનતમાં પાટર િોલેજ ગ્રાઉન્ડમાં 
િાગકરિોિો ઉતસાહ જળવાઇ રહે તમેજ 
પોલીસિી નવનવધ િામગીરીથી િાગકરિો 
અવગત થાય ત ેહેતથુી પોલીસ દ્ારા નવનવઘ 
િાય્ણરિમોિુ ંઆયોજિ િરાયુ ં હતુ.ં ગજુરાત 
ગૌરવ કદવસિી ઉજવરીમા ંપોલીસ નવભાગ 
પર સહભાગી બન્યો છે. નજલ્ા પોલીસ 
અનધક્ષિ નવજયિુમાર પટેલિી આગવેાિી અિે 
માગ્ણદશ્ણિ હેઠળ નવનવધ િાય્ણરિમોિુ ંઆયોજિ 
થયંુ હતુ.ં આ િાય્ણરિમોમા ંપરેડ, રાયફલ નડ્લ, 
મોટર સાયિલ સટંટ શો, ડોગ શો, અશ્ શો, 
બને્ડ કડસપલ ેસનહત સાસંિૃનતિ િાય્ણરિમોિું 
આયોજિ થયંુ હતુ.ં આ પરેડમા ં રાજયિી 
નવનવધ પલાટિુ ેપર ઉતસાહપૂવ્ણિ ભાગ લીધો 
હતો. આ પરેડમાં નવનવધ ટેબલો પર 
આિર્્ણરિુ ંિેન્દ્ર બન્યા હતા. િુલ ૭૧૦થી વધુ 
િમ્ણચારીઓએ પરેડમા ંભાગ લીધો હતો. •

શ્ત્ પ્રદશ્ષન
ગજુરાત ગૌરવ કદવસિી ઉજવરી પાટર 

ખાતે થઇ રહી છે તયારે મુખયમંત્ી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલ ેપોલીસ હેડ ક્ાટસ્ણ ખાતે 
આયોનજત શસત્ પ્રદશ્ણિિી મલુાિાત લીધી 
હતી. નિદ ્ણશિમાં મૂિાયેલ શસત્ોિું 
મુખયમંત્ીશ્ીએ રસપૂવ્ણિ નિરીક્ષર િરી 
સનૈ્યિા અનધિારીઓ પાસથેી માનહતી મળેવી 
હતી. પાટરિા િાગકરિો સને્યિા શસત્ોથી 
અવગત થાય તેમજ રાષ્ટ્રભાવિા નવિસ ેતે 
માટે આ પ્રદશ્ણિ આયોજિ િરાયુ ંછે, જમેાં 
બી.એસ.એફ. અિ ેપોલીસ દ્ારા અતયાધુનિિ 
શસત્ો પ્રદશ્ણિમા ંમિૂવામા ંઆવયા હતા. 

'કરબજ્યલોન્ સા્યનસ સેનટર'નું ્લોકાપ્ષણ

વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા ટેક્ોલોજી નવિસાવવાિી પકરિલપિાિે ચકરતાથ્ણ 
િરતા મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલિા માગ્ણદશ્ણિ હેઠળ રાજયમાં નવજ્ઞાિ અિે 
ટેિિોલોજીિા પ્રચાર અિ ેપ્રસાર માટે રાજયમાં ચાર સથળોએ કરનજયોિલ સાયન્સ સને્ટરિું 
નિમા્ણર થઇ ચકૂયુ ંછે.  'ગજુરાત ગૌરવ કદવસ' નિનમત્ત ેનવશ્ પ્રનસદ્ધ પાટરમાં ‘કરનજયોિલ 
સાયન્સ સેન્ટર’િું મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલિા હસતે લોિાપ્ણર િરવામાં આવયું 
હતુ. મુખયમંત્ીશ્ીએ સમગ્ર સેન્ટરિી તમામ ગેલેરીઓિે અતયંત રસપૂવ્ણિ નિહાળી હતી. 
સાથે સાથે બાળિો સાથે ફાઈવ-ડી નથયેટરિી ગનતનવનધ પર નિહાળી હતી. અતે્ 
ઉલ્ખેિીય છે િે, આ િેન્દ્ર નવજ્ઞાિિા પ્રચાર - પ્રસાર, તિનિિી જાગૃનત, અગં ેનવદ્ાથષીઓ, 
નશક્ષિો અિે સામાન્ય જિતા માટે એિ મહતવિું સથળ બિી રહેશે. એટલું જ િહીં, ૩૪ 
હજાર ચોરસ મીટર ક્ષેત્ફળમાં ફેલાયેલું અિે અંદાજે રૂનપયા ૧૦૦ િરોડિા ખચભે તૈયાર 
થયેલું ‘કરનજયોિલ સાયન્સ સેન્ટર’િી રચિા નવજ્ઞાિ ટેિિોલોજી અિે ગનરતિા ક્ષેત્િે 
ધયાિમાં લઈિે િરવામાં આવી છે. તેમજ અહીં આવેલ ગેલેરીઓ પાટર નજલ્ાિી 
નવનશષ્ટતાિે ધયાિમાં રાખીિે બિાવવામાં આવી છે. આ પ્રસંગે નશક્ષર અિે સાયન્સ 
એન્ડ ટેિિોલોજી મંત્ી શ્ી નજતેન્દ્રભાઈ વાઘારી તથા સહિાર મંત્ી શ્ી જગદીશભાઈ 
નવશ્િમા્ણ, સાયન્સ એન્ડ ટેિિોલોજી નવભાગિા સનચવ શ્ી નવજય િેહરા, નજલ્ા 
િલેિટરશ્ી તેમજ નજલ્ા નવિાસ અનધિારીશ્ી ઉપરાંત અન્ય અનધિારીઓ અિે 
પદાનધિારીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા.

ગાૌરવ	દદન

સા્યનસ સેનટરના આકર્ષણ
સાયન્સ સેન્ટરમાં લેન્ડ ઓફ ડાયિાસોર ગેલેરી, હાઇડ્ોપોનિકસ ગેલેરી, િોબેલ 

પ્રાઈઝ ગેલેરી, િેમેસરિી, ઓસપટકસ ગેલેરી, હ્મિ સાયન્સ ગેલેરીિો સમાવેશ થાય છે. 
આ ઉપરાંત અન્ય આિર્્ણરોમાં વિ્કશોપ, ૩-ડી નથએટર, નવજ્ઞાિિી થીમ આધારીત પાિ્ક, 
વૈદ્શાળા, સિડાયલ અિે િાફેટેકરયાિો પર સમાવેશ થાય છે. સાથો - સાથ ઓસપટિલ 
ઇલ્ીયુઝિિી રોમાંચિ દુનિયા ઓસપટકસ ગેલેરીમાં જોવા મળશે. અહીં ઇલ્ીયુઝિ 
ટિલ, ઇસન્ફનિટી પીટ, ટીલટેડ રૂમ સાયન્સ પ્રેમીઓ માટે આિર્્ણરિું િેન્દ્ર પર બિશે. 
ઉપરાંત આ સાયન્સ સેન્ટરિી મુલાિાત લેવા આવિારા સાયન્સ પ્રેમીઓિે િરોડો વર્્ણિી 
જીવ સૃસષ્ટિો ઇનતહાસ ઘરાવતા જુરાનસિ યુગિો અહેસાસ થશે. ભારતિો સૌથી ઊંચો 
57 ફૂટ ઊંચાઇ ધરાવતો બ્ેિીઓસૌરસ ડાયિાશોર પર મુલાિાતીઓિું આિર્્ણરિું િેન્દ્ર 
બિશે. આ સેન્ટર પાટર નજલ્ા તથા આસપાસિા નજલ્ાિા સિૂલ, િોલેજ, આઇ.ટી.
આઇ. યુનિવનસ્ણટીમાં અભયાસ િરતા નવદ્ાથષીઓ માટે સાયન્સ અંગેિી અનભરૂચી 
વધારવામાં પર મદદરૂપ બિશે. •

økwshkík ૧૬ મે, ૨૦૨૨24



્વરષો જુના નાબુદ ર્યે્ા મહેસૂ્રી કા્યદાઓ અન્વ્યે 
પ્રશ્લોનું બનરાકરણ ્ા્વતરી રાજ્ય સરકાર

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રાજયમાં મહેસૂલી 
પ્રનરિયાિા સરળીિરર તથા વહીવટમાં પારદશષીતાિા 
મહતવપૂર્ણ જિનહતિારી નિર્ણયો િયા્ણ છે. વડાપ્રધાિ 
શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પ્રસથાનપત િરેલી ગુડ-
ગવિ્ણન્સ – સુસાશિિી આગવી પકરપાટીિ ેઆગળ 
ધપાવતા મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રાજયિા 
મહેસૂલ નવભાગિા જુિા પુરારા વર્ષો જુિા અિે િાબુદ 
થયેલા ૨૪ જેટલા નવનવધ ઈિામ િાબૂદી િાયદાઓિા સંદભ્ણમાં 
િવી/જુિી શરતિી અસમંજસતાથી ઉદભવતા લોિોિા પ્રશ્ોિું 
સરળ અિે પારદશષી નિરાિરરિો અનભગમ અપિાવયો છે.

મહેસૂલ મંત્ી શ્ી રાજેન્દ્રભાઈ નત્વેદીએ મુખયમંત્ીશ્ીિા 
િેતૃતવિી વત્ણમાિ રાજય સરિારે િરેલા આ મહતવપૂર્ણ નિર્ણયિી 
ભનૂમિા આપતા જરાવયુ ંહતુ ંિે, મહેસલૂી વહીવટમા ંસરળીિરરિી 
ભલામરો માટે રચાયેલી શ્ી સી.એલ.મીિા સનમનતિા અહેવાલિો 
મહદ્અંશે સવીિાર િરતા મુખયમંત્ીશ્ીએ આ મહતવપૂર્ણ નિર્ણયો 

િયા્ણ છે. અગાઉ આ સંદભ્ણમાં િોઈ સપષ્ટ માગ્ણદનશ્ણિા િ 
હોવાિે િારરે આવા ઉભા થતા પ્રશ્ોિા નિવારર 
માટે અરજદારોિે રાજય િક્ષા સુધી આવવું પડતું 
હતુ. પકરરામે મહેસૂલ નવભાગિી િામગીરીિું 
ભારર વધતું અિે જુદા-જુદા અથ્ણઘટિોિે િારરે 

આવા પ્રશ્ોિા નિવારરમાં ખૂબ નવલંબ થતો હતો.
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સમક્ષ આ નવર્ય 

આવતા તેમરે મક્કમતાપૂર્ણ તવરીત નિરા્ણયિતાથી આ સમગ્ર 
બાબતિું સુચારૂ નિરાિરર લાવવા મહેસૂલ મંત્ીશ્ી અિે મહેસૂલ 
નવભાગિે કદશાનિદદેશ આપયા હતાં. આિા પકરરામ સવરૂપે 
મહેસૂલ નવભાગે આવા િાબૂદ થયેલા ૨૪ જેટલા િાયદાઓિી 
બાબતમા ંઅગાઉ િવી અિે જિુી શરતિી જમીિો બાબત ેપ્રવત્ણતી 
અસમંજસતા-કદ્ઘા દૂર િરવા નવસતૃત િાય્ણ આયોજિ િયુ્ણ છે અિે 
આ અંગેિી નવગતવાર સૂચિાઓ મહેસૂલ નવભાગ દ્ારા બહાર 
પાડવામાં આવશે. •

ખેડૂતલો પાસેરરી ટેકાના ભા્વે ચણાનરી 
ખરરીદરી માટે ્વધારાનલો જ્થરલો મંજૂર

ગુજરાત સરિારે રાજયિા ખેડૂતો પાસેથી 
ટેિાિા ભાવે ચરાિા વધારાિા જ્થથાિી ખરીદી 
િરવા માટે વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા 
િેતૃતવ હેઠળિી િેન્દ્ર સરિારિે દરખાસત િરી 
હતી. તેિે િેન્દ્ર સરિારે મંજૂર િરી છે. તે બદલ 

િૃનર્ મંત્ી શ્ી રાઘવજીભાઈ પટેલે રાજયિા ખેડૂતો 
વતી વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદી અિે િેન્દ્રીય િૃનર્મંત્ી 
શ્ી િરેન્દ્રનસંહ તોમર અિે િેન્દ્રીય આરોગય મંત્ી શ્ી મિસુખભાઈ 
માંડવીયાિો આભાર વયિત િરતા જરાવયુ િે, રાજયમાં ચરાિુ 
મબલખ ઉતપાદિ થયુ હતુ. તેિે ધયાિે લઇિે રાજયિા મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે ખેડૂતોિા નહતમાં વધારાિા જ્થથાિી ખરીદી િરવા 
માટે દરખાસત િરી હતી. અગાઉ રાજયમાં ટિેાિા ભાવે ચરાિી 
ખરીદી માટે ભારત સરિારશ્ીએ ૪,૬૫,૮૧૮ મે. ટિ ચરાિી ખરીદી 
માટે મંજૂરી આપેલ. તે પ્રમારે રાજયમાં તા.૦૧/૦૩/૨૨ થી સમગ્ર 
રાજયમાં ખેડૂતો પાસેથી ચરાિી ટિેાિા ભાવે ખરીદી શરૂ િરવામાં 
આવી.  જેિો ખેડૂતોમાં ખૂબ જ સાિુિૂળ પ્રનતભાવ જોવા મળયો છે 
િૃનર્મંત્ીશ્ીએ ઉમેયુ્ણ િે,રાજય સરિારે િેન્દ્ર સરિારશ્ીિે ચરાિા 
વધારાિા જ્થથાિી ફાળવરી માટે નવિંતી િરતા, િેન્દ્ર સરિાર દ્ારા 
ગુજરાતિા ખેડૂતોિા નહતમાં ચરાિો જ્થથો વધારી િુલ ૫,૩૬,૨૨૫ 
મેનરિિ ટિિી મંજૂરી આપવામાં આવી છે. •

ગામ-તા્ુકામાં નલોટરરીનરી સુબ્વધા 
ઉપ્બધ કરા્વ્વા સરકારનલો બનધા્ષર 

િાગકરિોિે પોતાિા ગામ-
તાલુિામાં વધુ સરળતાથી િોટરીિી 
સનુવધા ઉપલબધ િરાવવાિા નિધા્ણર 
સાથે ગુજરાતમાં િોટરીિી િુલ 
૧,૬૬૦ જગયાઓ ભરવા માટેિી 
પ્રનરિયાિો પ્રારંભ િરવામાં આવયો છે. 
જે અંગે િાયદા મંત્ી શ્ી રાજેન્દ્રભાઈ નત્વેદીએ  
જરાવયું હતું િે, પ્રથમ તબક્કામાં બોટાદ, પોરબંદર, મોરબી, 
દેવભૂનમદ્ારિા, િમ્ણદા, ડાંગ, તાપી અિે છોટાઉદેપુર એમ 
આઠ નજલ્ાિા ધારાશાસત્ીઓ-ઉમેદવારો માટે ઇન્ટરવયુ 
પ્રનરિયા શરૂ િરવામાં આવશે. ઇન્ટરવયુિી સમગ્ર પ્રનરિયા 
ઝડપી, સરળ અિે ન્યાનયિ થાય તે માટે િુલ ત્ર બોડ્ણિી 
રચિા િરવામાં આવી છે. 

િોટરીિી િુલ-૧,૬૬૦ જગયાઓ માટે ધારાશાસત્ીઓ 
પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવી હતી. રાજયભરમાંથી 
આવેલી અરજીઓિી સરિુટીિી િયા્ણ બાદ ૧૦,૪૨૭ જેટલા 
ઉમેદવારોિે ઇન્ટરવયુ માટે લાયિ ગરવામાં આવયા છે. આ 
સમગ્ર પ્રનરિયા ખૂબજ  ઝડપી પૂર્ણ િરીિ ેરાજયભરમા ં૧,૬૬૦ 
જગયાઓ ઉપર િોટરીઓિી નિમરૂિ આપવામાં આવશે.•

દનણ્પય
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કંરારપુર મહાકાળરી ્વડના બ્વકાસ પ્રલોજેકટ કામલોનરી સમરીક્ા કરતા CM
ગાંધીિગરિા દહેગામ તાલુિાિા 

િ ંથારપુર મહાિાળી વડિો યાત્ા-
પ્રવાસિધામ નવિાસ પ્રોજેકટ અંતગ્ણત 
સમાવેશ િરવામાં આવયો છે. આ પ્રોજેકટ 
અંતગ્ણત ચાલતી નવનવધ િામગીરીિી 
જાત-માનહતી મેળવવા મુખયમંત્ી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે િંથારપુર વડિી મુલાિાત 
લીધી હતી. વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઇ 
મોદીિા કદશાદશ્ણિમાં આ િંથારપુર 
મહાિાળી વડિો ગજુરાત પનવત્ યાત્ાધામ 
નવિાસ બોડ્ણ દ્ારા યાત્ા-પ્રવાસિ ધામ 
તરીિે અદ્તિ સુનવધા સાથે નવિાસ 
િરવામાં આવી રહ્ો છે.

ગજુરાત પનવત્ યાત્ાધામ નવિાસ બોડ્ણ 
આ હેતુસર રૂનપયા ૬ િરોડિા ખચભે પ્રથમ 
તબક્કાિા નવિાસિામોમાં આ સથળે 
િયિરમય લને્ડ સિેનપગં, ધયાિયોગ માટેિી 
જગયાઓ, એસકઝનબશિ હોલ, પાથ-વે, 
ગેધકરંગ એકરયા તેમજ પારીિો બોર, 
ઈલસેકરિિલ અિ ેપલસમબગં િામગીરી હાથ 

ધરી રહ્ ંછે. મખુયમતં્ીશ્ીએ રાજયિા મખુય 
સનચવ શ્ી પિંજ િુમાર, પ્રવાસિ સનચવ 
શ્ી હાકરત શકુ્, યાત્ાધામ નવિાસ બોડ્ણિા 
સનચવ શ્ી રાવલ, અગ્ર મખુય વિસરંક્ષિ 
શ્ી રામિુમાર તમેજ ગાધંીિગર િલકેટર 
શ્ી િુલદીપ આય્ણ અિે અનધિારીઓ સાથે 
િંથારપુર મહાિાળી વડ પહોંરયા હતા. 
તમેરે નિમા્ણરાધીિ નવનવધ િાયષોિી નવગતો 
મળેવી હતી તમેજ સાઈટ નિરીક્ષર િરીિે 
જરૂરી સચૂિો પર િયાું હતા.ં

મુખયમંત્ીશ્ીએ સથાનિિ અગ્રરીઓ, 
ગ્રામજિો સાથે સહજ સંવાદ પર િયષો 
હતો અિે ભૂલિાઓ સાથે સ્ેહભાવથી 
હળયા-મળયા હતા શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
આ પકરસરમા ંયાત્ાધામ નવિાસ બોડ્ણ દ્ારા 
સમગ્રતયા અંદાજે રૂનપયા ૧૪.૯૬ 
િરોડિા ખચભે જે િામો તબક્કાવાર રીતે 
હાથ ધરવાિા ંછે, ત ેનિનચિત સમયમયા્ણદામાં 
અિે ગુરવત્તા સાથે પૂરાં થાય તે માટે પર 
માગ્ણદશ્ણિ આપયું હતું. અત્ે નિદદેશ િરવો 

જરૂરી છે િે િંથારપુર વડ ૫૦૦ વર્્ણ જૂિો 
હોવાિું િહેવાય છે. તે નમનિ િબીર વડ 
તરીિે પર ઓળખાય છે. અહીં વડ િીચે 
મહાિાળી માતાિું મંકદર આવેલું છે અિે 
ભતિો મોટી સંખયામાં દશ્ણિાથભે આવતા 
હોય છે. એટલું જ િહીં, અડધા એિરથી 
વધારે જગયામાં પ્રસરેલી આ મહાિાય 
વડિી વડવાઈઓ પર પ્રિૃનત-પયા્ણવરર 
પ્રેમીઓ માટે આિર્્ણરિું િેન્દ્ર છે.

વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
તેમિા મુખયમંત્ીિા િાય્ણિાળ દરનમયાિ 
આ સથળિી મુલાિાત લઈ તેિે યાત્ા-
પ્રવાસિ ધામ તરીિે નવિસાવવાિી િેમ 
દશા્ણવી હતી મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલિા માગ્ણદશ્ણિમાં આ િેમિે સાિાર 
િરતા યાત્ાધામ પ્રવાસિ નવિાસિાં િામો 
આ સથળે ઝડપભેર ઉપાડવામાં આવયાં છે. 
મુખયમંત્ીશ્ીએ પોતાિી મુલાિાત 
દરનમયાિ આ નવિાસિામોિી તલસપશષી 
માનહતી મેળવી હતી. •
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બગ્યલોડમાં જનના્યકનલો જનસં્વાદ

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ 
મૃદુ-નમતભાર્ી, મક્કમ િેતૃતવિતા્ણ સાથે 
પોતાિી સાદગી અિે સહજતા માટે પર 
જિ-જિમ ાં  લ ો િ ન પ્રય  થય ા  છ ે. 
મુખયમંત્ીશ્ીિી આવી જ સાદગી અિે 
સહજત ાિ ો  અ િુભવ  ત ા જેતરમ ાં 
ગ ાંધ ીિગર  નજલ્ાિ ા  નગય ો ડિ ા 
ગ્રામજિોિે થયો હતો.

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ િોઇ 
જ પવૂ્ણ નિધા્ણરીત િાય્ણરિમ િે ગામમા ંિોઇિે 
ય જાર િયા્ણ નવિા નગયોડ ગામે પહોરયા 
હતા. તમેરે નગયોડ ગામ ેપહોચીિે ગામિા 
વૃદ્ધો-વડીલોિે ગામમાં સફાઇ, શાળા 

નશક્ષર વગેરે અંગે સહજ પૂછપરછ િરી 
હતી. મુખયમંત્ીશ્ીએ નગયોડ ગામિા 
ભુલિાંઓ, બાળિો વચ્ચે જઇિે ભૂપેન્દ્ર 
‘દાદા’ તરીિેિી તમેિી છાપિ ેઆ બાળિો 
સાથે વહાલભયષો સંવાદ િરીિે વધુ ઉજળી 
બિાવી હતી. મુખયમંત્ીશ્ી ગામિી 
બહેિો-માતાઓિે પર મળયા હતા તેમરે 
ગ્રામજિો સાથે વાતચીત િરતા િરતા 
ચાિો આસવાદ માણયો હતો. મખુયમતં્ી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ નિધા્ણરીત િાય્ણરિમ મજુબ 
િંથારપૂર મહાિાળી વડિા યાત્ા-પ્રવાસિ 
ધામ તરીિે થઇ રહેલા નવિાસ િામોિા 
નિરીક્ષર માટે ગયા હતા. તેમરે તયાંથી 

આવતાં અચાિિ જ પોતાિા સલામનત-
સુરક્ષા અનધિારીઓિે વાહિો નગયોડ 
ગામમાં લઇ જવાિી સૂચિા આપી હતી 
અિે િોઇ જ પૂવ્ણ નિધા્ણરીત િાય્ણરિમ નવિા 
સીધા નગયોડ પહોરયા હતા.

નગયોડિા ગ્રામજિો, બાળિોએ 
મુખયમંત્ીશ્ીિે પોતાિા ગામમાં ઓનચંતા 
આવેલા જોઇિે સુખદ આચિય્ણ અિુભવયુ 
હતું. મુખયમંત્ીશ્ી સાથે મુખય સનચવ શ્ી 
પંિજિુમાર, ગાંધીિગર નજલ્ા િલેકટર 
શ્ી િ ુલદીપ આય્ણ વગેર ે પર આ 
મુલાિાતમાં જોડાયા હતા.  •
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આકદજાબત બ્વ્તારલોના સ્વ્ષગ્ાહરી બ્વકાસ માટે સરકાર કૃતબનશ્ચ્યરી

નવિાસિી ખૂટતી તમામ િડી પૂર્ણ િરી 
આકદજાનત નવસતારોિે પર નવિાસિી 
મુખયધારામાં લાવયા છીએ. હજુ પર 
જરૂકરયાત મુજબિા  નવિાસ િામો પૂર્ણ 
િરવા રાજય સરિાર પ્રનતબદ્ધ છે તેમ 
તાજેતરમાં છોટાઉદેપુર નજલ્ાિે રૂ.131 
િરોડિાં નવિાસિાયષોિી ભેટ ધરવાિા 
િાય્ણરિમમાં મખુયમંત્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલે 
જરાવયું હતું. આ સાથે, મુખયમંત્ીશ્ીએ 
સપષ્ટ મત વયતિ િરતાં જરાવયું હતું િે, 
હરિે સમાજ, જાનત, વંનચત, પીકડત, 
શોનર્ત અિે અંતકરયાળ નવસતારો સુધી 
સરિારિી યોજિાઓિો લાભ સુપેરે 
પહોચાડી આપરે ગજુરાતિે નવિાસિુ ંગ્રોથ 
એન્જીિ બિાવયું છે.

છ ોટ ાઉદ ેપુ રમ ાં  મુ ખયમંત્ ી  શ્ ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રૂ. ૮૪.પ૬ િરોડિા 
ખચભે િવનિનમ્ણત ત્ર જૂથ પારી પુરવઠા 
યોજિાઓિા લોિાપ્ણર સાથે બે પશુ 
દવાખાિા, ૨ ગ્રામય માગષો અિ ે૪પ િનવિ 
આંગરવાડીઓ આકદજાનત નજલ્ાિે ભેટ 
ધરી હતી. આ સાથ,ે નવનવધ લાભાથષીઓિે 
‘મા’ િાડ્ણ, ગંગાસવરૂપા બહેિોિે પેન્શિ 
સહાય ફાળવરી પત્, ભુલિાંઓિે કિટ 
વગરેે અપ્ણર િયા્ણ હતા. આ સદંભ્ણમા ંતેમરે 
િહ્ં હતું િે, વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઇ 
મોદીિા માગ ્ણદશ ્ણિ અિે નવઝિરી 
લીડરશીપમાં નવિાસિી રાહે તેજ ગનતએ 

દોડતું ગુજરાત આજે એટલે જ દેશ-
દુનિયામાં નવિાસિા  ગ્રોથ એન્જીિ સમું 
રોલ મોડેલ છે.

મુખયમંત્ીશ્ીએ િહ્ં હતું િે, નવિાસિો 
મુખય આધાર પારી છે. ગુજરાતે બે-અઢી 
દાયિા પહેલાં પારીિી યાતિા જોઇ છે, 
તંગી ભોગવી છે. હવે વડાપ્રધાિ શ્ી 
િરેન્દ્રભાઇ મોદીિા દ્રસષ્ટવંત આયોજિથી 
ઘરે-ઘરે પારી પહોચતુ ંથયુ ંછે, પરુતુ ંપારી 
લોિોિે મળે છે.

આપરિે આપરી આગલી પેઢીએ 
પારી આપયું છે તયારે હવે આપરે પર 
તિેો સુઆયોનજત અિે નવવિેપરૂ્ણ ઉપયોગ 
િરીિે આવિારી પેઢી માટે પારી સુરનક્ષત 
ર ાખવ ા િંુ  છ ે"  એવ ો  સપષ્ટ  મત 
મુખયમંત્ીશ્ીએ દશા્ણવયો હતો. 

તેમરે િહ્ં િ,ે મહાવીર સવામીએ 
આપરિે પારી ‘ઘી’િી જેમ વાપરવા 
સૈિાઓ પહેલાં સલાહ આપેલી તો 
વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઇ મોદી પારીિે 
પારસમનર સમાિ ગરાવે છે તયારે એ 
પારી વેડફાય િનહ, તેિો બગાડ થાય 
િનહં અિે સૌિે પુરતું પારી મળી રહે 
તેવી સનહયારી જવાબદારી આપરે 
નિભાવવાિી છે

મુખયમંત્ીશ્ીએ ઉમેયુું હતું િે, પારી, 
નશક્ષર, આરોગય, વીજળી, માગષો દરિે 
સુનવધા છેિ અંતકરયાળ ગામો સુધી 

પહોચાડવાિી સફળતા આપરે શ્ી 
િરેન્દ્રભાઇિા કદશાદશ્ણિમાં મેળવી છે. 
આકદજાનત બાળિો હવે ઘરઆંગરે 
શાળાઓમાં અંગે્રજી માધયમમાં ભરતા 
થયા છ ે.  એટલંુ જ િનહ, ડૉકટર, 
એન્જીિીયર, પાયલોટ જવેા ઉચ્ચ િારિીદષી 
ક્ષેત્ોમાં પર જોડાય છે. 

તમેર ેિહ્ ંહતુ ંિે, દેશમા ં૨૦ પકરવારો 
રહેતા હોય તયાં વીજળીિું િિેકશિ 
આપવાિી જોગવાઇ છે, પર રાજય 
સરિારે આકદવાસી પકરવારોિી નિવાસ 
પદ્ધનતિે ધયાિે રાખીિે માત્ ૧૦ ઘર હોય 
તેવા ફનળયા નવસતારોિે પર વીજ 
જોડારથી આવરી લેવામાં આવે છે

મખુયમતં્ીશ્ીએ જરાવયુ ંિે, આકદજાનત 
નવ સત ા ર ોિ ા  બ ાળિ ો ,  નવદ્ ાથ ષી િે 
ઓિલાઇિ અભયાસમાં િિેકટીવીટીિી 
વધ ુસનુવધા આપવા મોબાઇલ િિેકટીવીટી 
માટે પ૦૦ િવા મોબાઇલ ટાવર ઊભા 
િરવાિા છીયે. આ માટે બજેટમાં આ વર્ભે 
૧૦૦ િરોડ રૂનપયાિી ફાળવરી િરી છે. 
મુખયમંત્ીશ્ીએ આઝાદીિા અમૃત 
મહોતસવ વર્ભે આકદજાનત નવસતારિા આ 
નવિાસ િામો અમૃત પવ્ણ બિશે તેવી 
અપેક્ષા વયતિ િરી હતી. 

તેમરે ઉમેયુું હતંુ િે, આઝાદી માટે 
સવાતંત્યવીરોએ લડત ચલાવી હતી અિે 
આઝાદી પછી દેશિી રક્ષા માટે સરહદે 
સૈનિિો રાષ્ટ્રસેવા િરે છે તેમ આપરે સૌ 
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પારી-વીજળી બચાવી, પલાસસટિિો ઓછો 
ઉપયોગ િરીિ ેપર દેશ સવેા િરી શિીએ. 

સૌિે સાથે મળીિે નવિાસ િામોમાં 
આ ગ ળ  વ ધ વ ા  અ પ ી લ  િ ર ત ાં 
મુખયમંત્ીશ્ીએ આ નવસતારિે મળેલી 
પશુદવાખાિા, આંગરવાડી, શાળાિા 
ઓરડા વગેરેિી નવિાસ ભેટથી નવિાસિી 
ગનતમાં વધુ વેગ આવશે તેવો નવશ્ાસ 
વયતિ િયષો હતો. તેમરે છોટાઉદેપુર 
નજલ્ા પંચાયતિે ભારત સરિાર દ્ારા 
ર૦ર૧િા વર્્ણમાં દીિદયાળ સશનતિિરર 
પુરસિાર મળવા અંગે પર સૌ િમષીઓિે 
અનભિંદિ પાઠવયા હતા. 

ઘરે- ઘરે પીવાિુ ંચોખખુ ંપારી ઉપલબધ 
િરાવવું એ રાજય સરિારિું લક્ય છે એિો 
ઉલે્ખ િરતાં આરોગય અિ ેપારી પરુવઠા 
મંત્ી શ્ી ઋનર્િેશભાઇ પટેલે જરાવયું િે 
છોટાઉદેપુર નજલ્ામાં અંદાજે રૂ. ૨૫૦ 
િરોડિા ખચભે પારી પુરવઠાિી વયવસથા 
િરવામાં આવી રહી છે. માતા િમ્ણદાિું 
પારી આ નવસતારમાં આપવાિો વયાપિ 
પ્રબંધ િયષો છે. વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ 
મોદીિું સવપ્ન રાજયિા ૧૪ નજલ્ામાં 
વસતા આકદજાનત પકરવારોિે ઉન્નત 
સમાજિી હરોળમાં મિૂવાિુ ંહતંુ. તે રાજય 
સરિાર સાિાર િરી રહી છે. ૨૦૦૧ પછી 
ગજુરાત અિ ેભારતિા નવિાસિો સયૂષોદય 
થયો, ગુજરાતિા નવિાસિું મોડેલ આજે 
નવિાસિો પ્રેરરા સત્ોત બન્યું  છ ે. 

બ્વરલોધ પક્ના નેતાશ્રીને સાંત્વના પાઠ્વતાં CM
નવધાિસભામાં નવરોધપક્ષિા િેતા શ્ી સુખરામભાઈ રાઠવાિા 

નપતાશ્ીિું તાજેતરમાં દુખદ અવસાિ થયું હતું. મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે શ્ી રાઠવાિે મળીિે શોિિી લાગરી વયતિ િરી હતી. 
મુખયમંત્ીશ્ીએ નવરોધ પક્ષિા િેતાશ્ી અિે પાવી જેતપુરિા ધારાસભય 
શ્ી સુખરામભાઈ રાઠવા અિે તેમિા 
પકરવારજિોિે મળીિે તેમિા નપતા સવ.
હકરયાભાઈ રાઠવાિે શ્ધધાંજનલ આપી હતી. 
આરોગય રાજય મંત્ી શ્ીમતી નિનમર્ાબેિ 
સુથાર, ધારાસભય શ્ી અભેનસંહ તડવી વગેરે 
તેમિી સાથે જોડાયા હતા.

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ્લોકપ્રશ્લોનરી જાણકારરી મેળ્વરી
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલિી અધયક્ષતામાં છોટાઉદેપુરમાં નજલ્ાિા 

અનધિારીઓ અિે પદાનધિારીઓિી સંયુિત બેઠિ યોજાઇ હતી. બેઠિ દરનમયાિ 
મખુયમતં્ીશ્ીએ છોટાઉદેપરુ નજલ્ાિા લોિપ્રશ્ો અગં ેજારિારી મળેવી હતી. આ બઠેિમાં 
ઉપસસથત નજલ્ાિા પદાનધિારીઓ દ્ારા મુખયમંત્ીશ્ીિે નવનવધ મુદ્ે રજૂઆતો િરી  
નજલ્ાિે સપશ્ણતી બાબતોિા નિરાિરરિી અપેક્ષા વયતિ િરી હતી. 

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે પદાનધિારીઓ દ્ારા િરવામાં આવેલી રજૂઆતો 
પ્રતયે હિારાતમિ અનભગમ દાખવતા નજલ્ાિે સપશ્ણતી નવનવધ બાબતોિા સિારાતમિ 
નિરાિરરિી હૈયાધારર આપી હતી. તેમરે નજલ્ાિા સામાનજિ, આનથ્ણિ િે શૈક્ષનરિ 
નવિાસ માટે સરિાર હંમેશા હિારાતમિપરે િામ િરી રહી છે. પદાનધિારીઓ તરફથી 
આવેલી તમામ રજૂઆતોિું વહેલી તિે નિરાિરર આવે એવી િામગીરી િરવામાં આવશે 
એમ તેમરે જરાવયું હતું. 

છોટાઉદેપુરિા પ્રભારી મંત્ી શ્ીમતી નિનમર્ાબેિ સુથાર, નજલ્ા પંચાયત પ્રમુખ 
શ્ીમતી મલિાબેિ પટેલ, સંખેડાિા ધારાસભય શ્ી અભેનસંહ તડવીએ પદાનધિારીઓ 
તરફથી મળેલી રજૂઆતો અંગે િરેલી િામગીરી અંગે પર મુખયમંત્ીશ્ીિે અવગત િયા્ણ 
હતા. આ બેઠિમાં નજલ્ા િલેિટર શ્ીમતી સતુનત ચારર, નજલ્ા નવિાસ અનધિારી શ્ી 
ગંગાનસંહ, રેન્જ આઇ.જી શ્ી એમ.એસ.ભરાડા, નજલ્ા પોલીસ અનધક્ષિ શ્ી ધમભેન્દ્ર 
શમા્ણ, તાલુિા પંચાયતોિા પ્રમુખો, નજલ્ા પંચાયતિી નવનવધ સનમનતિા ચેરમેિો સનહત 
અન્ય પદાનધિારીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા.

છોટાઉદેપુર નજલ્ાિા તમામ ગામો અિે 
તમામ ઘરો સધુી િળથી પારી પહોંચાડવાિું 
આયોજિ િયુું છે, તેિી સાથે નસંચાઇ 
સુનવધાિો પર લાભ આપવામાં આવશે.

આકદવાસી ઉતિર્્ણ એ આ સરિારિી 
પ્રથમ અગ્રતા છે તેવી લાગરી વયતિ િરતા 
નજલ્ા પ્રભારી અિે આરોગય રાજયમંત્ી 
શ્ીમતી નિનમર્ાબેિ સુથારે જરાવયું િે 
ડાયાનલનસસ સને્ટર સનહત સૌિ ેઘરઆંગરે 

આરોગય સનુવધાઓ આપવામા ંઆવી રહી 
છે. કડનજટલ નશક્ષરિો વયાપ વધારવા 
રાજય સરિારે અંબાજી થી ઉમરગામ 
સુધીિી આકદવાસી પૂવ્ણ પટ્ટીમાં ૫૦૦ 
મોબાઈલ ટાવર ઊભા િરવાિું આયોજિ 
િયુું છે. તેમરે રાજય સરિારિા નવનવધ 
નવભાગો દ્ારા નવિાસલક્ષી આયોજિોિી 
નવગતવાર જારિારી આપી હતી. •
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સાગરમા્ા પ્રલોજેકટ
ગુજરાતમાં ૫૭ હજાર કરલોડના ૭૫ પ્રલોજેકટ પ્રગબતમાં 

િવી કદલહીમાં િેશિલ સાગરમાલા 
એપેકસ િનમટીિી ત્ીજી બેઠિ તાજેતરમાં 
યોજાઇ હતી. જેમાં સાગરમાલા પ્રોગ્રામ 
હેઠળ િવી પહેલો અિે ખાસ િરીિે 
દકરયાિાંઠે વસતા સમુદાયોિા સવ્ણગ્રાહી 
નવિાસિી સમીક્ષા િરવામાં આવી હતી. 
આ બેઠિમાં ગુજરાત સરિારિા િારા 
મંત્ી શ્ી િિુભાઈ દેસાઈએ ભારત 
સરિારિા સાગરમાલા િાય્ણરિમ ેગુજરાતિા 
મરેીટાઈમ સેકટરિ ેઆગવુ ંબળ પરંૂુ પાડું 
હોવાિુ ંજરાવતા ઉમયુેું હતુ ંિે, સાગરમાલા 
પ્રોજેકટ અંતગ્ણત ગુજરાતમાં રૂનપયા ૫૭ 
હજાર િરોડિા િુલ ૭૫ પ્રોજેકટ પ્રગનતમાં 
છે, જેમાંથી રૂનપયા ૮૯૦૦ િરોડિા િુલ 
૧૩ પ્રોજેકટ પૂર્ણ િરવામાં આવયાં છે. 

મંત્ી શ્ી િિુભાઈ દેસાઈએ ગુજરાત 
િાગષો હેન્ડનલગંિી બાબતે દેશભરમા ંપ્રથમ 
છે. ગુજરાતિા મતસયોદ્ોગિે નવિનસત 
િરવા રાજય સરિારે મોટા કફશ લેસન્ડંગ 
સને્ટર, કફશ પ્રોસેનસગં સને્ટર જવેી નવનવધ 
પહેલ પર િરી હોવાિી માનહતી બેઠિમાં 
આપી હતી.

આ બેઠિમાં મંત્ીશ્ીએ ગુજરાતિા 
િોિ-મેજર પોટ્ણ સુધી પહોંચવા પોટ્ણ 
િિેસકટનવટીિે વધુ અપગ્રેડ િરવામાં વધુ 

માગ્ણદશ્ણિ આપતા રહેવા માટે નવિતંી િરી 
હતી. તેમરે વધુમાં જરાવયું હતું િે, 
ગજુરાત સરિારે સાગરમાલા પ્રોગ્રામ હેઠળ 
3,200 િરોડિા 47 િવા પ્રોજેકટિી 
દરખાસત િરી છ ે,  જેમાં  ર ેલ-રોડ 
િિેસકટનવટી, કફશ પ્રોસેનસંગ સેન્ટર, કફશ 
લેસન્ડંગ સેન્ટર, પ્રવાસિ અિે સી-પલેિ 
પ્રોજેકટિો સમાવેશ થાય છે. અલંગ ખાતે 
નશપ કરસાયસક્ંગ પ્રવૃનત્તઓ સાથે 
સંિળાયેલા 39857 િામદારોિે ગુજરાત 
મેરીટાઇમ બોડભે િૌશલય નવિાસ િાય્ણરિમ 
હેઠળ તાલીમ આપી છે. દેશિું પ્રથમ 
મેરીટાઇમ મયુનઝયમ લોથલ ખાતે રૂનપયા 
3,150 િરોડિા બજેટ ફાળવરી સાથે 
નવિસાવવામાં આવી રહ્ં છે.

સાગરમાલા પ્રોજેકટ હેઠળ લક્યાંિો 
હાંસલ િરવાિી પ્રનતબદ્ધતા વયતિ િરતા 
તેમરે જરાવયું િે, મધય પૂવ્ણ, આનફ્િા અિે 
યુરોપ સાથે ભારતિે જોડતું સૌથી િજીિિું 
દકરયાઈ સથળ ગુજરાત છે અિે સૌથી વધુ 
સંખયામાં િાય્ણરત વયાપારી બંદરો પર 
ગુજરાત ધરાવે છે. 

ગુજરાત ભારતિા લગભગ 40% 
િાગષોિંુ સંચાલિ િરે છે અિે દકરયાિાઠંાિા 
નશનપંગિો ઉપયોગ િરીિે પકરવહિ 

િરાયેલા િુલ િાગષોમાં લગભગ 18% 
યોગદાિ આપે છે.

બદંર-આધાકરત સપનેશયલ ઇન્વસેટમને્ટ 
કરનજયન્સ (SIR), સપેનશયલ ઇિોિોનમિ 
ઝોિ (SEZ) અિે મુખય ઔદ્ોનગિ 
ઇન્ફ્ાસરિિચરિી હાજરીથી ગુજરાતિા 
દરીયાઇ િાંઠેથી િાગષોિી અવરજવરિે 
પ્રોતસાહિ માહોલ મળયો છે. ગુજરાત 
દેશમાં રિુડ, પીઓએલ, એલપીજી અિે 
એલએિજીિા સચંાલિ માટે સૌથી વયાપિ 
માળખાિીય સુનવધા ધરાવે છે.

આ િાય્ણરિમમાં િેન્દ્રીય બંદરો, નશનપંગ 
અિ ેજળમાગ્ણ મતં્ી શ્ી સવા્ણિદં સોિોવાલે 
સાગરમાલા િાય્ણરિમિા 7 સફળ વર્ષો 
પરિી ઈ-બુિ લોન્ચ િરી હતી. ભારતિા 
માગ્ણ પકરવહિ અિે ધોરીમાગષોિા િેન્દ્રીય 
મતં્ી શ્ી િીનતિ ગડિરી, િેન્દ્રીય વાનરજય 
અિે ઉદ્ોગ મંત્ી, શ્ી પીયૂર્ ગોયલ, 
િેન્દ્રીય નશક્ષર અિે િૌશલય નવિાસ મંત્ી, 
શ્ી ધમભેન્દ્ર પ્રધાિ, િેન્દ્રીય િાગકરિ ઉડ્ડયિ 
મંત્ી, શ્ી જયોનતરાકદતય નસંનધયા, િેન્દ્રીય 
રેલવે મંત્ી શ્ી અનશ્િી વૈષરવ અિે 
રાજયોિા મંત્ીઓ અિે અન્ય પ્રનતનષ્ઠત 
મહ ાિુભ ાવ ોએ  બે ઠ િમ ાં  હ ાજર ી  
આપી હતી. •

	નવી	દદલહી	ખાતો	નોશન્	
સાગરમા્ા	એોપોક્સ	કમમટીની	
ત્રીજી	બોઠક	યાોજાઇ	

	ગજુરાતમાં	સાૌર્ી	વધુ	સખં્યામાં	
કાય્પરત	વ્ાપારી	બંદરાો.	

	ગજુરાત	દોશના	્ગભગ	40%	
કાગાવેનંુ	સંચા્ન	કરો	છો	

	દોશનંુ	પ્રર્મ	મોરીટાઇમ	મ્યુમઝયમ	
્ાોર્્માં	દવકસાવવામાં	ઓવી	
રહંુ	છો.

દવકાસગાર્ા
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સમાચાર	દવશોષ

ગુજરાત પ્રાકૃબતક કૃબરનું મલોડે્ ્ટેટ બનશે
જા મ િ ગ ર મ ાં 

પ્રાિ ૃનતિ િ ૃનર્ પ્રચાર 
પ્રસાર  અનભયાિિો 
રાજયપાલ શ્ી આચાય્ણ 
દેવવ્રતે પ્રારંભ િરાવયો 
હ ત ો .  આ  પ્ર સં ગે 
રાજયપાલશ્ીએ જરાવયું 
હતું િે, ગુજરાત રાજય 
પ્રાિૃનતિ િૃનર્િું મોડેલ 
સટ ેટ  બિીિે  દ ેશિ ા 
ખેડૂતોિે પ્રેકરત િરશે. 

િરછિા પ્રગનતશીલ 
ખેડૂત મિોજભાઈ સોલંિી અિે હરીશભાઈ ઠક્કરિું ઉદાહરર 
આપતા રાજયપાલશ્ીએ િહ્ ંહતંુ િે, ૪૦૦ એિર ફામ્ણમાં પ્રાિૃનતિ 
િૃનર્ અપિાવીિે હરીશભાઈએ એિ જ વર્્ણમાં ઉતપાદિમાં ૧૫ 
ટિાિો લાભ મેળવયો હતો એટલું જ િહીં ખાતર અિે જંતુિાશિ 

દવાઓિો રૂનપયા એિ 
િરોડ સુધીિો ખચ્ણ તેઓ 
બચ ાવ ી  શકય ા  છ ે. 
પ્ર ાિ ૃનતિ  િ ૃનર્  દ્ ાર ા 
ઉતપાકદત િૃનર્ પેદાશોિા 
ભાવ પર પ્રમારમાં વધુ 
મળે છે અિે સરવાળે 
ખેડૂતોિી આનથ્ણિ સસથનત 
મજબૂત થાય છે. આ 
પ્રસંગે િ ૃનર્ મંત્ી શ્ી 
રાઘવજીભાઈ પટેલ પર 
ઉપસસથત રહ્ાં હતા. 

જામિગર નજલ્ામાં પ્રાિૃનતિ િૃનર્િો વયાપ વધ ેતવેા આશયથી 
નજલ્ાિી ૪૧૭ જેટલી ગ્રામ પંચાયતોિે નવનવધ ૮૬ 
જેટલા ક્સટરમાં સમાનવષ્ટ િરીિે પ્રાિૃનતિ િૃનર્ અંગે માનહતી 
આપી હતી.

હ્વે, દૂધમાં ભેળસેળ 
ચપટરી ્વગાડતા પકડાશે

િામધેિુ યુનિવનસ્ણટી અંતગ્ણત િોલેજ ઓફ ડેરી સાયન્સ, 
અમરેલીિા વજૈ્ઞાનિિો દ્ારા િિેો ટેિિોલોજી આધારીત નવિનસત 
‘ડીપસટીિ’ સંશોધિિા માધયમથી ગરતરીિી સિેન્ડોમા ંદધૂિી અદંર 
૮ પ્રિારિી ભળેસળે ઘરેબઠેાં જારી શિાશ ેતમે પશપુાલિ મતં્ી શ્ી 
રાઘવજીભાઈ પટેલ ેજરાવયુ ંહતુ.ં મતં્ીશ્ીએ િહ્ ંહતુ ંિે, તાજતેરમાં 
ઇસન્ડયિ િાઉસન્સલ ઓફ એગ્રીિલચરલ કરસચ્ણ-ICAR તરફથી 
નરિતજ્ઞ હેિેથોિ ૨.૦ સપધા્ણિુ ંરાષ્ટ્રીય સતર પર આયોજિ િરવામાં 
આવયંુ હતુ.ં આ સપધા્ણમા ંભારતભરમાથંી ડીપસટીિ સશંોધિિ ેસમગ્ર 
ભારતમા ંપ્રથમ રિમ પ્રાપ્ત થયો હતો. જ ેબદલ િેન્દ્રિા િૃનર્ મતં્ાલય 
દ્ારા િોલજે ઓફ ડરેી સાયન્સ, અમરેલીિ ેએવોડ્ણ આપી સન્માિ 
પર િરવામા ંઆવયુ ં હત.ુ દધૂમાં થતી ભેળસળે અટિાવવા આ 
િવીિ ડીપસટીિ સંશોધિ ખબૂ મદદરૂપ થશ.ે

આકદ્વાસરી છાત્ાઓને 
અભ્્યાસ કર્વા પ્રલોતસાહન

આકદવાસીિા સવાુંગી નવિાસ માટે સરિાર િાય્ણ િરી રહી છે. 
તાજેતરમાં સાપુતારા સસથત ગુજરાત સટેટ રિાયબલ એજયુિેશિ 
સોસાયટી સચંાનલત એિલવય મોડેલ રેનસડસેન્સયલ સિૂલ તથા ગલસ્ણ 
નલટરસી રેનસડેસન્સયલ સિૂલિી આકદજાનત નવિાસ મંત્ી શ્ી 
િરેશભાઈ પટેલે મુલાિાત લીધી હતી. છાત્ાવાસમા રહેતા 
આકદવાસી સમાજિા બાળિોિે મળતી નશક્ષર સનહત નિવાસ, 
ભોજિ વયવસથા અિે ગરવેશ, નશષયવૃનત સનહત શૈક્ષનરિ 
સંશાધિોિી મળી રહેલી સેવાઓ બાબતે પૃરછા િરી, મંત્ી શ્ી 
િરેશભાઈ પટેલે આકદવાસી દીિરીઓિે ખૂબ અભયાસ િરવા 
પ્રોતસાનહત િરવા સાથે આશીવા્ણદ પાઠવયા હતા. મંત્ીશ્ીએ 
શામગહાિમાં રેશિિાડ્ણ ધારિ ગ્રાહિિે મળી નવગતે પૃરછા િરી 
હતી. તયાર બાદ મંત્ીશ્ીએ વઘઈમાં સરિારી અિાજિા 
ગોડાઉિિી મુલાિાત લીધી હતી. 

økwshkík૧૬ મે, ૨૦૨૨ 31



ભા્વનગર શહેરના પ્રગબતકા્યષોનરી સમરીક્ા

ભાવિગર મયુનિનસપલ િોપષોરેશિિા પ્રગનતમાં રહેલા અિે ભાનવ આયોજિોિી 
તલસપશષી સમીક્ષા બેઠિ નશક્ષર મંત્ી શ્ી નજતેન્દ્રભાઈ વાઘારીિી ઉપસસથનતમાં યોજાઈ 
હતી. આ બેઠિમાં અધયક્ષસથાિેથી નશક્ષર મંત્ીશ્ીએ જરાવયું હતું િે, િગરપાનલિા સારું 
િાય્ણ િરી રહી છે પરંતુ તેમાં ગનત- પ્રગનત લાવીિે લોિોિી અપેક્ષાઓ અિે આિાંક્ષાઓિી 
પૂનત્ણ િરવાં પ્રાથનમિતા આપીિે િાય્ણ પદ્ધનત નવિસીત િરવી જરૂરી છે. લોિો માટે િવાં 
બાગ બગીચાિા નિમા્ણર, બોર તળાવિા િવીિીિરર, ટી.પી. અિ ેડી.પી.િા પ્રશ્ો, શહેરિા 
ઓવરનબ્જ, આર.સી.સી. રોડ સનહતિી બાબતોિી તલસપશષી સમીક્ષા તેમરે િરી હતી.

ઉપસસથત અનધિારીઓિે િવાં થતાં િામોમાં ઝડપ લાવવાં માટે એગ્રીમેન્ટિે બદલે 
એકફડેવીટ લેવાિો આગ્રહ િરતાં મંત્ીશ્ીએ િહ્ં િે, તેિાથી િોન્રિાકટરિે સમયસર િામ 
િરવાં માટેિી ફરજ પડશે અિે નિધા્ણકરત િામ તેિી સમયમયા્ણદામાં પૂર્ણ થઇ શિશે. તેમરે 
ભાવિગરિા મેયર સવરછતા પર ભાર મૂિે છે તયારે સમાજિી સેવાભાવી સંસથાઓિે જોડીિે 
દર અઠવાકડયે શહેરિા િોઇ એિ નવસતારમાં સફાઇ થાય અિે તેમાં જિભાગીદારીિે પ્રેકરત 
િરવાં  પર ભાર મૂકયો હતો. આ બેઠિમાં મેયર શ્ીમતી કિતષીબેિ દારીધારીયા, ડે. મેયર 
શ્ી િૃરાલિુમાર શાહ, સટેસન્ડગં િમીટીિા ચેરમેિ શ્ી ધીરૂભાઇ ધામલેીયા સનહત િોપષોરેશિિા 
અનધિારીઓ ઉપસસથત રહ્ાં હતાં.

મહરીસાગરના બભ્લોડરી્યા તળા્વમાં જળ ્વધામણા
પારીિી અછત અિે િીચા જતાં જળસતરિી સમસયાિા 

નિરાિરર માટે મહીસાગર નજલ્ામા ં૭૫.૬૭ િરોડિા ખચભે િડારા 
ડાબા િાંઠા ઉચ્ચસતરીય િહેર આધાકરત નશયાલ 
અિે શામરા તળાવમાંથી ૩૫ તળાવો ભરવા 
માટેિી યોજિા શરૂ િરવામાં આવી હતી. જેમાં 
તબક્કાવાર તળાવો ભરવાિી િામગીરી શરૂ થઇ 
છે તયારે ઉચ્ચ નશક્ષર રાજય મંત્ી શ્ી િુબેરભાઈ 
ડીંડોરિી અધયક્ષતામાં િાિી સરસર નભલોડીયા 
તળાવ ખાતે જળ વધામરાિો િાય્ણરિમ યોજાયો 
હતો. આ અવસર ે ભીલોડીયા મહાદેવ મંકદરે 
મહીસાગર િદીિા જળિો જલાનભર્ેિ િરવામાં 
આવયો હતો. મંત્ીશ્ીએ જરાવયંુ હતંુ િ ે, 
મહીસાગર નજલ્ામાં પારીિી અછત અિે િીચા 
જતાં જળસતરિી સમસયાિા નિરાિરર માટે 

ઉદવહિ યોજિાઓિા માધયમથી તળાવો ભરવાિી િામગીરી શરૂ 
િરી િેવાિું પારી મોભે ચઢાવવાિું િામ સરિાર િરી રહી છે.

માબળ્યામાં પલોરણ 
ક�ટનું બ્વતરણ કરા્યું

ગુજરાતિું પ્રતયેિ બાળિ સબળ 
ભારતિા ભાનવિી ચાવી છે. રાજય 
સરિારે બાળિોિા આરોગયિી નચંતા 
િરી પોર્ર અનભયાિ શરૂ િયુ્ણ છે. 
પંચાયત રાજય મંત્ી શ્ી નબ્જેશભાઈ 
મે રજાિી  ઉપ સ સથ નતમ ાં  પ ોર્ર 
અનભયાિથી િુપોર્ર મુતિ ગુજરાતિું 
નિમા્ણર અંતગ્ણત દાતાઓિા સહયોગથી 
િુપોર્ર બાળિોિી િીટિું નવતરર 
િરવામાં આવયું હતું. 

મોરબી નજલ્ાિા માળીયા તાલિુાિી 
સરિારી હોસસપટલ ખાતે યોજાયેલા 
સમારંભમા ંમતં્ીશ્ીએ િુપોનર્ત બાળિોિી 
િીટિુ ંનવતરર િયા્ણ બાદ જરાવયુ ંહતુ ંિે, 
રાજય સરિાર દ્ારા િુપોર્ર બાબતિે 
ગભંીરતાથી લઇ િુપોર્રિ ેિાથવા માટે 
િુપોર્ર મુતિ ગુજરાત અનભયાિ 
અતંગ્ણત માળીયા તાલિુાિા બાળિોિે 
સપુોર્ર િીટિુ ંનવતરર િરવામા ંઆવયું 
છે. આ ઉપરાંત માળીયા તાલુિાિા 
લાભાથષીઓિે અન્નપૂરા્ણ િીટિું પર 
નવતરર િરવામા ંઆવી રહી છે.

સમાચાર	દવશોષ
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સમાચાર	દવશોષ

સુરતમાં જુ્વારનરી ્વૈઞ્જાબનક ખેતરી અંગે તા્રીમ બશબબર 
આઝાદી િા અમૃત્ત મહોતસવ 

અતંગ્ણત િવસારી િૃનર્ યનુિવનસ્ણટી 
સલંગ્ મખુય જુવાર સશંોધિ િેન્દ્ર-
સુરત દ્ારા સુમુલ ડેરી-સુરતિા 
સહયોગથી ખડેતૂ કદિ નિનમત્ત ેિૃનર્ 
રાજયમતં્ી શ્ી મિેુશભાઈ પટેલિા 
અધયક્ષસથાિ ે'જવુારિી જાતો અિે 
વજૈ્ઞાનિિ ખેતી પદ્ધનત' અગં ેતાલીમ 
નશનબર યોજાઈ હતી. મંત્ી શ્ી મિેુશભાઈ પટેલે 
જરાવય ુહતુ ંિે, આધુનિિ જીવિ શલૈીિા િારરે 
લોિોિી ખારી-પીરીમા ંબદલાવ આવયો છે 
તયારે લોિો પોતાિા ભોજિમા ં જવુારિો 
ઉપયોગ િરતા થાય તે જરૂરી છે. રાજય ખડેતૂો 
વધમુા ં વધ ુજવુારિુ ં ઉતપાદિ વધારે તેવા 
પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવશે. આધનુિિ પદ્ધનત 

અપિાવી ઓલપાડ તાલુિાિા ખેડૂતોએ 
સરિોબરેી અિ ેહળદરિંુ ઉતપાદિ િરી સારૂ 
એવુ ંવળતર પ્રાપ્ત િરતા ંથયા છે. િૃનર્મતં્ીશ્ીએ 
વધુમા ંજરાવયંુ હતુ ંિે આધનુિિ ટેિિોલોજીથી 
બિલેા સવદેશી ડ્ોિથી રૂ. ૫૦૦િા  દરે એિ 
હેકટર જટેલા નવસતારમા ં દવાિો છંટિાવ 
શકય બન્યો છે. સૌરાષ્ટ્રિા નવસતારોમા ં'સિેડા 

રિેકટર' તરીિે જારીતા બિેલા 
રિિેટરિી ખરીદી માટે આગામી 
સમય સબનસડી આપવામા ંઆવશ.ે 
સરુત અિે ઓલપાડમા ંમિાઈથી 
ઈથેિોલ બિાવવાિા પલાન્ટ 
સથાપવા રૂ.૪૫૦૦ િરોડિા 
MOU િરાયા છે. રાજયમાં 
આગામી સમયમા ંપાલમ ઓઈલિંુ 

ઉતપાદિ અિે લીલા િચરામાથંી બાયોગસે 
બિાવવાિા પલાન્ટિા નિમા્ણર માટેિંુ 
આયોજિ િરાશ.ે આ પ્રસગં ે દારા તથા 
ઘાસચારાિી જવુારિી નવનવધ જાતોિા બીજ 
ઉતપાદિ તથા પાિ સંવધ્ણિિું પ્રતયક્ષ 
નિદશ્ણિિો લાભ મળયો તથા પ્રનતનષ્ઠત 
ખડેતૂોિંુ સન્માિ િરવામા ંઆવયુ ંહતંુ.

IIPH દ્ારા કલોબ્વડ- 
૧૯માં શ્ેષ્ કામગરીરરી 
કરનારનું સનમાન 
ઇસન્ડયિ ઇન્સટીટયુટ ઓફ પસબલિ 

હેલથ (IIPH), ગાંધીિગરિા સથાપિા 
કદિ નિનમત્ત ેિોનવડ- ૧૯ દરમયાિ શે્ષ્ઠ 
િામગીરી િરિાર વયનતિઓિો સન્માિ 
સમારંભ યોજાયો હતો. જેમાં શ્ેષ્ઠ 
િામગીરી િરિાર ૧૭ વયનતિઓિું 
ગ્રામનવિાસ અિે ગ્રામ ગૃહ નિમા્ણર 
મંત્ી શ્ી અજુ્ણિનસંહ ચૌહારિા હસતે 
સન્માિ િરવામાં આવયું હતું. િોનવડ- 
૧૯ દરમયાિ આરોગય, હોસસપટલ અિે 
મીકડયા ક્ષેત્ે ઉમદા િામગીરી િરિાર 
૧૭ વયનતિઓિી પસંદગી િરવામાં 
આવી હતી. આ તમામ વયનતિઓિું 
શાલ અિે સન્માિપત્ આપી મંત્ી શ્ી 
અજુ્ણિનસંહ ચૌહારિા હસતે સન્માિ 
િરવામાં આવયંુ હતુ.ં આ પ્રસગેં સસંથાિા 
ડાયરેિટર શ્ી ડા્ણ. કદલીપભાઇ માવલિંર 
સનહત આમંનત્ત મહાિુભાવો ઉપસસથત 
રહ્ા હતાં. 

મહરીસાગરમાં ૧૦૮૨ કામલોનરી સૈદ્ધાંબતક મંજૂરરી

સવાુંગીર નવિાસ અિ ેજિસખુાિારીિ ેવરેલી રાજય સરિાર નજલ્ાવાર નવિાસિાયષોિી 
સમીક્ષા િરવા સાથે જિસુનવધાિા િાયષોિું આયોજિ િરતી હોય છે. જેમાં રાજય સરિારિા 
મતં્ીશ્ીઓ િાય્ણસમીક્ષા િરી નવિાસિાયષોિુ ંઆયોજિથી માડંીિ ેતિે ેપરૂ્ણ િરવામા ંમાગ્ણદશ્ણિ 
િરે છે. તાજેતરમાં મહીસાગર નજલ્ા આયોજિ મંડળિી બેઠિ લુરાવાડામાં ગ્રામ નવિાસ 
મંત્ી શ્ી અજુ્ણિનસંહ ચૌહારિી અધયક્ષતામાં તથા ઉચ્ચ અિે તાંનત્િ નશક્ષર રાજય મંત્ી 
શ્ી િુબેરભાઇ ડીંડોરિી ઉપસસથનતમાં યોજાઇ હતી. આ પ્રસંગે મંત્ી શ્ી અજુ્ણિનસંહ ચૌહારે 
જરાવયું હતું િે, તમામ પદાનધિારીઓએ પોતાિા નવસતારમાં થતા િામોિી મુલાિાત લઈ 
નિહાળવા જોઈએ. જથેી સરિારશ્ીિા િારાંિો વયય િ થાય. આ બઠેિમા ંનજલ્ાિા નવનવધ 
તાલુિાિી તાલુિા આયોજિ સનમનતઓ અિે િગરપાનલિા મારફતે ૧૫ ટિા નવવેિાનધિ 
જોગવાઇિા રજૂ થયેલા આયોજિ પરતવે મળવાપાત્ જોગવાઇ સામે આ બેઠિમાં રૂા.૮૭૫  
લાખિી જોગવાઈઓિા િુલ ૧૦૮૨ િામોિી સૈદ્ધાંનતિ મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. 
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અમદા્વાદ, ્વડલોદરા અને સુરતને મળ્યાં ફા્યરફાઇકટંગ રલોબલોટ્સ 
G S P C  સ મ ન થ ્ણ ત 

સ ી એ સ આ ર  ( C S R ) 
પ્રોજેકટસિી એસેટસ- ત્ર 
ફાયરફાઇકટંગ રોબોટ તેમજ 
બે એમબયુલન્સિે ઊજા્ણ અિે 
પેરિોનલયમ મંત્ી શ્ી િિુભાઈ 
દેસાઈએ સંબંનધત નજલ્ા 
વહીવટીતંત્િે સોંપયા હતા. 
મંત્ીશ્ીએ જરાવયંુ હતંુ િે, 
જીએસપીસી ફતિ એિ જ 
ક્ષેત્માં િહીં, પરંતુ નવનવધ ક્ષેત્ોમાં ટીમવિ્ક અિે િો-ઓકડ્ણિેશિ 
સાથે પ્રશંસનિય િામગીરી િરી રહ્ં છે. જેિા પકરરામે આજે આ 
ત્ર ફાયરફાઇકટંગ રોબોટ તમેજ બ ેએમબયલુન્સિ ેસબંનંધત નજલ્ા 

વહીવટી તંત્િ ેસોંપરી 
િરવું શકય બન્યું છે. 
આ વેળાએ મંત્ીશ્ીએ 
આ રોબોટસ િઈ રીતે 
િાય્ણ િરે છે તેિું લાઈવ 
પે્રઝન્ટ ેશિ નિહાળી 
રોબોટસિ ેઅમદાવાદ, 
સુરત તેમજ વડોદરા 
ખાતે ફળવયા હતા. 
જીએસપીસીિા એમડી 

શ્ી સંજીવ િુમાર, જીઆઇડીસીિા વાઇસ ચેરમેિ અિે એમડી 
અિ ેGCSRAિા સીઇઓ શ્ી એમ. થને્નારસિ પર આ વળેાએ 
મંત્ીશ્ી સાથે જોડાયા હતા.

ડરીસામાં શૈક્બણક સુધારણા 
સેબમનાર ્યલોજા્યલો

બિાસિાંઠા નજલ્ા નશક્ષરાનધિારીિી િચેરી અિે ગુજરાત 
રાજય નશક્ષર સેવા વગ્ણ- ૩ િમ્ણચારી મંડળ, ઘટિ સંઘ 
બિાસિાંઠાિા સંયુતિ ઉપરિમે ડીસામાં નશક્ષર રાજય મંત્ી શ્ી 
કિતષીનસંહ વાઘેલાિા અધયસથાિે શૈક્ષનરિ ગુરવત્તા સુધારરા 
સેનમિાર યોજાયો હતો. આ પ્રસંગે સરિારી શાળાઓિા ૧૧૪ 
નશક્ષર સહાયિોિે મંત્ીશ્ીએ પુરા પગારિા આદેશ એિાયત 
િરવામાં આવયા હતા. આ પ્રસંગે મંત્ી શ્ી કિતષીનસંહ વાઘેલાએ 
િવી નશક્ષર િીનતિા અમલીિરર માટે નશક્ષિોિી ભૂનમિા અિે 
તેિાથી શૈક્ષનરિ ક્ષેત્ે આવિાર આમૂલ પકરવત્ણિો અંગે નવસતૃત 
સમજ આપી હતી. આ િાય્ણરિમમાં ધારાસભય શ્ી શશીિાંતભાઇ 
પંડા, ઉચ્ચ નશક્ષર િાયબ નિયામિ શ્ી મહેશભાઇ મહતેા, 
બિાસિાંઠા નજલ્ા નશક્ષરાનધિારી શ્ી ડૉ. િરેન્દ્રનસંહ બી. ચાવડા 
સનહત નજલ્ાિી સરિારી શાળાિા નશક્ષિો સારી સંખયામાં 
ઉપસસથત રહ્ા હતા.

્વરાછા ખાડરી ઉપરનલો
ન્વબનબમ્ષત બબ્રજ જનસમબપ્ષત

ગજુરાત સથાપિા કદિ ેિેન્દ્રીય રેલવ ેઅિ ેટેક્ષટાઈલ રાજયમતં્ી 
શ્ીમતી દશ્ણિાબેિ જરદોશે શહેરી નવિાસ રાજયમંત્ી શ્ી 
નવિોદભાઈ મોરડીયાિી ઉપસસથનતમાં  સુરતિાં તાપી િદી પર 
મોટા વરાછા વોટર વિ્કસિે લાગુ વરાછા ખાડી ઉપર રેમપ સનહત 
રૂા.૧૧૫ િરોડિા ખચભે સાિાકરત નબ્જિુ ંલોિાપ્ણર િયુું હતુ.ં  સરુત 
મહાિગરપાનલિા દ્ારા શહેરીજિોિા સમય, �ધરિી બચત થાય 
તથા રિાકફિ સરળીિરરિી સુનવધામાં ઉત્તરોત્તર વધારો થાય તેવા 
અનભગમ સાથે તાપી િદી પર બિાવેલા આ નબ્જ વાહિચાલિો 
માટે આશીવા્ણદરૂપ બિી રહેશે એવી ભાવિા મંત્ીશ્ીએ વયતિ 
િરી હતી. આ પ્રસંગે ધારાસભય સવ્ણ શ્ી કિશોરભાઇ િાિારી, 
વી. ડી. ઝાલાવાડીયા, નવવેિભાઈ પટેલ, પ્રનવરભાઈ ઘોઘારી, 
મેયર શ્ીમતી હેમાલીબેિ બોઘાવાલા સનહત િોપષોરેટરો અિ ે
શહેરીજિો ઉપસસથત રહ્ા હતા.

સમાચાર	દવશોષ

økwshkík ૧૬ મે, ૨૦૨૨34



્ીંબડરી નગરપાબ્કામાં બ્વબ્વધ બ્વકાસકા્યષોનું ્લોકાપ્ષણ 
સુરેન્દ્રિગર નજલ્ાિી લીંબડી 

િગરપાનલિાિ ેનવનવધ નવિાસિાયષોિી 
ભેટ વિ અિે પયા્ણવરર મંત્ી શ્ી 
કિરીટનસંહ રારાિી ઉપસસથનતમાં 
આપવામ ાં  આવી હતી .  જેમ ા ં
એમબયુલન્સ, ડોર ટુ ડોર વસેટ િલકેશિ 
વાહિ,  ર ો ડ  સવ ીપર મશીિ, 
શબવાનહિીિુ ંલોિાપ્ણર ઉપરાતં ૪૫ લાખ 
રૂનપયાિી ધારાસભયિી ગ્રાન્ટમાંથી રોડ, 
ગટર, લાઇટ, રિી ગાડ્ણ જેવા િામો પ્રજાિે 
અપ્ણર િયા્ણ હતા. મંત્ી શ્ી કિરીટનસંહ 
રારાએ જરાવયંુ હતંુ િ,ે િગરપાનલિા 
નવસતારિા િાગકરિોએ મુિેલ ભરોસો 
િાયમ ટિી રહે તવેા નવિાસ િાયષો થઇ રહ્ા 

છે. અગાઉિા પ્રમખુોએ ખબૂ જ સારી રીતે 
િામગીરી િરી છે. હાલમા ંપર િગરપાનલિા 
દ્ારા ખબૂ જ સારી રીત ેિામગીરી િરવામાં 
આવી રહી છે અિે િાગકરિોિો પર સાથ 
સહિાર મળી રહ્ો છે. િગરપાનલિા 
ચૂંટાયેલા સદસયો સનરિય રીતે િાગકરિોિી 
રજૂઆતો અિે પ્રશ્ોિે ધયાિે લઇિે 

ફકરયાદોિું નિરાિરર લાવી રહ્ા છે 
તે બદલ મંત્ી શ્ી કિરીટનસંહ રારાએ 
અનભિંદિ પાઠવયા હતા. ઉિાળાિી 
સીઝિમાં પીવાિા પારીિી િોઇ 
તિલીફ ઉભી િ થાય તે માટે આગોતરુ 
આયોજિ િરવામાં આવયું  છ ે. 
ગામડાઓમાં અિે શહેરી નવસતારોમાં 

પારી નવતરરિી વયવસથા સુચારુ રીતે 
જળવાઇ રહે તે માટેિી યોગય િામગીરી 
િરવામાં આવી રહી છે. આ પ્રસંગે લીંબડી 
િગરપાનલિા પ્રમુખ શ્ી બેલાબેિ વયાસ, 
િગરપાનલિા ઉપપ્રમુખ શ્ી ગીતાબેિ જે. 
મિવારા સનહત લીંબડી િગરપાનલિા 
સભયો ઉપસસથત રહ્ા હતા.

રલોબહણા આશ્મશાળાના 
ભલોજના્્યનું ્લોકાપ્ષણ

વલસાડ નજલ્ાિા પારડી તાલુિાિી પછાત વગ્ણ 
સેવા સંઘ વાપી સંચાનલત રોનહરા આશ્મશાળા ખાતે 
રૂા. ૨૮ લાખિા ખચભે તૈયાર થયેલા ભોજિાલયિું 
પુરવઠા રાજય મંત્ી શ્ી જીતુભાઇ ચૌધરીએ 
આશ્મશાળાિા નવદ્ાથષીઓ માટે ખુલ્ું મૂિયંુ હતું. 
મંત્ીશ્ીએ આ પ્રસંગે જરાવયું હતું િે, હેમા ડાયિેમ 
પકરવાર મુંબઇિા મોભી અનિલભાઇ મચ્ણન્ટ દ્ારા આ 
રિસટ માટે સેવાિીય િાયષોિી શરૂઆત િરી હતી તેિા 
પગલે ચાલીિે તેમિા પુત્ો નિનશથ અિે શશાંિે પર 
રોનહરા આશ્મશાળામાં ભોજિાલય માટે રૂા. ૨૫ 
લાખિું માતબર દાિ આપીિે આશ્મશાળાિા 
નવદ્ાથીઓ માટે સુદંર િાય્ણ િરી રહ્ા છે. આ િાય્ણરિમમાં 
સાસંદ ડૉ. િે. સી. પટેલ, હેમા ડાયિેમ મુબંઇિા દાતાશ્ી 
સનહત રોનહરા આશ્મશાળાિો સટાફ, નવદ્ાથષીઓ અિે 
ગ્રામજિો ઉપસસથત રહ્ાં હતા. 

સમાચાર	દવશોષ

્વ્સાડ તા્ુકાને ર્તા અને પુ્લોનરી ભેટ  

વલસાડ તાલુિાિા િચીગામમાં રૂા.૨૭ િરોડિા ખચભે તૈયાર થયેલા ૩ 
પુલો અિે બે રસતાિા િામોિું ગુજરાત સથાપિા કદિે રાજયિા િારાં  મંત્ી 
શ્ી િિુભાઇ દેસાઇએ આકદજાનત મંત્ી શ્ી િરેશભાઇ પટેલ, િમ્ણદા અિે 
જળસંપનત્ત રાજયમંત્ી શ્ી જીતુભાઇ ચૌધરીિી ઉપસસથનતમાં ખુલલા મૂિયા 
હતા. મંત્ીશ્ીિા હસતે લોિાપ્ણર થયલેા પલુોમા ંપ્રધાિમતં્ી ગ્રામસડિ યોજિા 
હેઠળિા રૂા. ૧૨ િરોડિા ખચભે પાર િદી પર તૈયાર થયેલા િચીગામથી 
વાઘછીપા સુધીિા ૨૮૮ મીટરિા અિે રૂા. ૩ િરોડિા વરઝાર ખાડી પર 
તૈયાર થયેલા વાંિલ ફલધરા ચીંચાઇ સુધીિા ૧૮ મીટરિા અિે િરંજીખાડી 
પર તૈયાર થયેલા પરવાાસ એપ્રોચ રોડ અિે ૨૦ લાખિા ૩૦ મીટરિા બોક્ષ 
િલવટ્ણ તેમજ રૂા. ૭.૮૪ િરોડિા ખચભે ૧૩. ૭ કિ. મી. િા તૈયાર થયેલા 
રસતાઓ તેમજ રૂા. ૩.૨૦ િરોડિા ખચભે  બિેલા ૫. ૬ કિ. મી. િા રસતાિો 
સમાવશે થાય છે. મતં્ીશ્ીએ જરાવયુ ંહતુ ંિે, દેશિા વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઇ 
મોદીએ શરૂ િરેલી નવિાસયાત્ાિે વલસાડ નજલલામાં સંપૂર્ણ આવિાર મળયો 
છે. વલસાડ નજલલાિો નવિાસ પર થઇ રહયો છે. 
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જામનગરમાં ઓર્ કેનસર અ્વેરનેસ કા્ય્ષક્રમ ્યલોજા્યલો

ઓરલ િેન્સર અવરેિસે મન્થ-૨૦૨૨ અતંગ્ણત જામિગરિી એમ.પી.શાહ મકેડિલ િોલેજમા ંઓરલ 
િેન્સર અવરેિસે િાય્ણરિમ રાજયિા િૃનર્, પશપુલિ અિે ગૌસવંધ્ણિ મતં્ી શ્ી રાઘવજીભાઇ પટેલિા અધયક્ષ 
સથાિ ેયોજાયો હતો. આ િાય્ણરિમમાં ઓરલ િેન્સરિી જાગૃનત ફેલાવવાિી સાથ ેઅન્ય પ્રિારિા િેન્સર 
બાબત ેપર માનહતી આપવામાં આવી હતી. આ અવરેિસે િાય્ણરિમમા ંમતં્ીશ્ીએ િેન્સર નવશિેી ગભંીરતા 
અગં ેવાત િરતા િહ્ ંહતુ ંિે, સમગ્ર નવશ્માં એનપ્રલ મનહિામાં ઓરલ િેન્સરિી જાગૃનત માટેિી િામગીરી 
થાય છે. િેન્સરએ ઘરો ગભંીર નવર્ય છે. રાસાયનરિ ખાતર, જતંિુાશિ દવાઓિા વધ ુપડતા ઉપયોગિા 
િારર ેઆપર ેજ ેખોરાિ લઇએ છીએ તિેો પ્રભાવ આપરા શરીર પર પડ ેછે અિ ેિેન્સર થવા માટેિું 
આ એિ મોટ ુિારર િહી શિાય છે. િેન્સરએ એવો રોગ છે જેિી િોઇ અિસીર દવા હજ ુસધુી આખા 
નવશ્મા ંબિી િથી એવામાં જામિગરિા ડોિટરો, સેવાભાવી સસંથાઓ અિ ેઘરા વયનતિઓ તાલિુા 
તેમજ ગામડાઓમા ંજઇિ ેિેન્સર અગંિેી જાગૃનત ફેલાવ ેછે. આ તિે મતં્ીશ્ીએ સમાજમાથંી ઓરલ 
િેન્સર બિ ેતટેલો ઓછો થાય તમેજ અગાઉથી નિદાિ થાય ત ેમાટેિા પ્રયાસોમા ંશામલે ડોિટરો અિે 
િોલજેિા નવદ્ાથષીઓિ ેઅનભિદંિ પાઠવયાં હતાં. જામિગર નજલ્ામા ંઓરલ િેન્સરિા પ્રમારમા ંઘટાડો 
થાય અિ ેજિે ેિેન્સર થયેલ હોય તમેિ ેપરૂી સારવાર મળે તમેજ સમયસર તિેુ ંનિદાિ થય જાય તવેી 
અપકે્ષા મતં્ીશ્ી દ્ારા વયતિ િરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગ ેમતં્ીશ્ીિા હસત ેિેન્સરિા નિદાિ કે્ષત્ે 
યોગદાિ આપલે ડોિટરોિ ેએવોડ્ણ આપવામાં આવયા હતા.

સમ્ા્યા ખાતે રે્્વે ઓ્વરબબ્રજનું ્લોકાપ્ષણ
વડોદરાિા સાવલી તાલુિાિા જરોદ 

પાસે સમલાયા ખાતે રૂ. ૪૦.૩૩ િરોડિા 
ખચ્ણથી નિમા્ણર પામલેા રેલવ ેઓવરનબ્જિું 
માગ્ણ અિે મિાિ મંત્ી શ્ી પૂરભેશભાઇએ 
લોિાપ્ણર િયુ ું હતું . આ નબ્જ રાજય 
સરિારિી ફાટિ મુતિ ગુજરાત 
અનભયાિ પ્રતયેિી પ્રનતબદ્ધતા દશા્ણવે 
છે તથા રાજય સરિારિા ફાટિમુતિ 
અ ન ભ ય ા િ િ ા  ભ ા ગ રૂ પે  આ 
ઓવરનબ્જથી વાહિિો રિેિ પસાર 
થવાિી રાહ જોવામાથી રાહત મળશે. 
માગ્ણ અિે મિાિ મંત્ી શ્ી પૂરભેશભાઈ 
મોદીએ જરાવયંુ હતું િે, ગુજરાત 
સરિાર દ્ારા "ફાટિ મુિત અનભયાિ'' 

અંતગ્ણત હેઠળ નવનવધ રેલવે રિોસીંગ િે જે 
એિ લાખ િરતા વધારે ટીવીય ુધરાવતા રેલવે 
રિોસીંગ છે તેિા પર રેલવે ઓવરનબ્જ 
બાંધિામિે મંજુરી આપવામાં આવી છે. 
જેથી વાહિવયવહારમાં સુગમતા રહે અિે 

જાિમાલિે િોઈ િુિશાિ પહોંચે િહી. આ 
આર.ઓ.બી. પરથી પંચમહાલ નજલ્ાિા 
પ્રવાસિિંુ સથળ પાવાગઢ તેમજ છોટાઉદેપુર 
નજલ્ાિે જોડતો મહતવિો રાજય ધોરી માગ્ણ 
હોવાથી આ આર.ઓ.બી.િા બાંધિામથી 

ઉિત નજલ્ાઓિે લાંબ અંતર િ 
િાપતા વાહિવયવહારમાં સુગમતા 
રહેશે તેમજ આ રસતો સાવલી ડેસર 
તાલુિાિે વાઘોડીયા તાલુિા તથા 
હાલોલ અિે ડભોઈ તાલુિાિે જોડતો 
અગતયિો રસતો છે. આ વેળાએ સાસંદ 
શ્ીમતી રંજિબેિ ભટ્ટ, ધારાસભય શ્ી 
િ ેતિભાઈ ઈિામદ ાર  સ નહત 
અગ્રરીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા.

રલોજગારરી સજ્ષન 
કર્વા ઉદ્યલોગકારલોને 

આહ્વાન
રાજયમાં વધુમાં વધુ ઉદ્ોગો 

નવિસે અિે રોજગારીિુ સજ્ણિ 
થાય તે માટે સરિાર િકટબદ્ધ છે. 
ઉદ્ોગિારોિી સમસયાઓિું 
ઝડપથી નિરાિરર આવે તેવા 
પ્રયાસો સરિાર િરી રહી છે. ઉજા્ણ 
રાજય મંત્ી શ્ી મુિ ેશભાઈ 
પટેલિા અધયક્ષસથાિ ેપલસારાિા 
ગુજરાત ઈિો-ટેક્ષટાઈલ પાિ્ક 
ખાતે િડોદરા, પલસારા, િીમ 
અિે પીપોદરા ઈન્ડસરિીઝિા 
ઉધોગિારો સાથે બેઠિ યોજાઈ 
હતી. તાપી નજલ્ામા ંરોજગારીિું 
સજ્ણિ થાય તે માટે ઉદ્ોગિારોિે 
રોિાર િરવા આહવાિ િરતા 
સરિાર તરફથી તમામ પ્રિારિી 
મદદ ઉપલબધ થશ ેતમે મતં્ીશ્ીએ 
વધુમાં જરાવયું હતું. આ બેઠિમાં 
અગ્રરી ઉદ્ોગિારો ઉપસસથત 
રહ્ા હતા.

સમાચાર	દવશોષ
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સમાચાર	દવશોષ

ગુજરાત ્વણકર સે્વા સમાજ દ્ારા સમૂહ ્ગ્લોતસ્વ
ગુજરાત વરિર સેવા સમાજિી વડોદરા શાખા દ્ારા ૧૯મો લગ્ મહોતસવ યોજાયો હતો. જેમાં ૧૩ યુગલોએ સપ્તપદીિા ફેરા 

ફરી  પ્રભુતામાં પગલાં માંડયાં હતાં. સામાનજિ ન્યાય અિે િલયાર મંત્ી શ્ી પ્રદીપભાઈ પરમારે િવદંપતીિે આશીવા્ણદ પાઠવી દામપતય 
જીવિ ખુશખુશાલ રહે એવી શુભેરછાઓ આપી હતી. આ પ્રસંગે અનધિ િલેિટર શ્ી ગોપાલભાઈ બામનરયા, નજલ્ા સમાજ િલયાર 
અનધિારી શ્ી પી.આર. ઝાલા, ગુજરાત વરિર સેવા સમાજ અમદાવાદિા પ્રમુખ અિે પૂવ્ણ ધારાસભય શ્ી મરીભાઈ વાઘેલા, િોપષોરેટર 
શ્ી રસશમિાબેિ વાઘેલા સનહત આગેવાિો સનહત આમંનત્ત મહેમાિો આ લગ્ સમારોહમાં જોડાયા હતા.

અનુસૂબચત જાબતના સ્વા�ગરી બ્વકાસ માટે સહા્ય
અ િુ સૂ ન ચ ત  જા ન ત િ ા 

લાભાથષીઓિે આનથ્ણિ રીતે સધધર 
બિાવી સવરોજગાર મેળવે તે માટે 
રાજય સરિારે મક્કમ નિધા્ણર િરીિે 
સઘિ આયોજિ િયુું છે. જેિા 
ભાગરૂપે ગુજરાત અિુસૂનચત જાનત 
નવિાસ િોપષોરેશિ દ્ારા ૧,૪૮૭ 
લાભાથષીઓિે રૂા. ૩૯.૨૫ િરોડિું 
નધરાર િરવા માટે સામાનજિ ન્યાય 
અનધિાકરતા મંત્ી શ્ી પ્રદીપભાઈ 
પરમારિી ઉપસસથનતમા ંઓિલાઇિ 
ડ્ો િરવામાં આવયાં હતા. ગાધંીિગર 
ખાતે ગુજરાત અિુસૂનચત જાનત 
નવિાસ િોપષોરેશિ દ્ારા નવનવધ 
યોજિાઓિા લાભાથષીઓિ ેનધરાર 
ઓિલાઇિ ડ્ો દ્ારા ઉપલબધ 
િરાવયા બાદ મંત્ીશ્ીએ િહ્ં હતું િે, 
અિુસૂનચત જાનતિા િાગકરિોિે સવરોજગાર સનહત રોજગારી 
માટે મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલિા માગ્ણદશ્ણિ હેઠળ રાજય 
સરિારે ખાસ ધયાિ િેસન્દ્રત િરીિે અિેિનવધ પગલાં લીધાં છે. 

ગુજરાત અિુસૂનચત જાનત નવિાસ િોપષોરેશિ તથા ભારત 
સરિારિા NSFDC િવી કદલહીિી સહયોગી યોજિાઓમાં 
રિેકટર ટોલી યોજિામાં ૬૫ લાભાથષીઓિે રૂા .૪.૬૩ િરોડ, 
મોબાઇલ ફુડિોટ્ણવાિ યોજિામાં ૨૧ લાભાથષીઓિે રૂા. ૧.૨૭ 
િરોડ, િાિા પાયાિી યોજિાઓમાં ૩૨ લાભાથષીઓિે રૂા. ૦.૩૦ 
િરોડ, માલ વાહિ ફોર વહીલર યોજિામાં ૪૧ લાભાથષીઓિે રૂા. 
૨.૪૦ િરોડ, ફોર વહીલર પેસેન્જર ટકે્ષી યોજિામાં ૭૯ 
લાભાથષીઓિે રૂા. ૪.૬૭ િરોડ અિે થ્રી વહીલર યોજિામાં ૩૩૭ 
લાભાથષીઓિ ેરૂા. ૮.૧૬ િરોડ એમ મળીિ ેિુલ ૨િમ રૂા.૨૧.૪૪ 
િરોડિા નધરાર માટે િુલ ૫૭૫ લાભાથષીઓિી પસંદગી માટે 
િોમપયુટરાઇઝડ ડ્ો િરવામાં આવયો હતો. 

રાજય સરિાર સહાનયત 
યોજિાઓમાં િાિા પાયાિી 
યોજિામાં ૫૮૯ લાભાથષીઓિે 
રૂા. ૮.૭૭ િરોડ, મારૂતી સુઝુિી 
ઇિો યોજિામા ં૪૩ લાભાથષીઓિે 
રૂા. ૨.૦૪ િરોડ તેમજ થ્રી 
વહીલરિી યોજિાઓમાં ૨૮૦ 
લાભાથષીઓિે રૂા. ૭.૦૦ િરોડ 
મળી િુલ રિમ રૂા. ૧૭.૮૨ 
િરોડિા નધરાર માટે િુલ ૯૧૨ 
લાભાથષીઓિી પસંદગી િરવામાં 
આવી છે. આ બન્ને યોજિાઓમાં 
િુલ ૧૪૮૭ લાભાથષીઓિે િુલ 
રિમ રૂા. ૩૯.૨૫ િરોડિું નધરાર 
િરવા માટે ડ્ો િરવામાં આવયો છે. 
આ પ્રસંગે સામાનજિ ન્યાય અિે 
અનધિાકરતા નવભાગિા અનધિ 

મખુય સનચવશ્ી સિુયિા તોમર, ગજુરાત અિસુનૂચત જાનત નવિાસ 
િોપષોરેશિા મિેજેીંગ કડરેકટરશ્ી પ્રિાશ સોલંિી સનહત નવભાગિા 
ઉચ્ચ અનધિારીશ્ીઓ ઉપસસથત  રહ્ા હતા. 

આ ઉપરાંત અમદાવાદિા પંકડત કદિદયાળ ઉપાધયાય 
ઓકડટોકરયમ ખાતે નવચરતા સમુદાય સમથ્ણિ મંચ અિે નવમુતિ 
ફાઉન્ડેશિિા સંયુતિ ઉપરિમે સવાવલંબિ િાય્ણરિમ અંતગ્ણત 
લોિધારિોમાંથી ઉતિૃષ્ટ પ્રદશ્ણિ િરિારા લાભાથષીઓિો સન્માિ 
સમારોહ સામાનજિ ન્યાય અિે અનધિાકરતા મંત્ી શ્ી પ્રદીપભાઈ 
પરમાર અિે િુટીર ઉદ્ોગ મંત્ી શ્ી જગદીશભાઈ નવશ્િમા્ણિી 
ઉપસસથનતમાં યોજાઇ ગયો.

આ પ્રસંગે લોિ મેળવયા બાદ તેિે સમયસર ભરપાઈ િરિાર 
ઉતિૃષ્ટ લોિધારિોિ ેમતં્ીશ્ીઓિા હસત ેસતિારવામા આવયા હતા. 
જેમા રૂ.૧૧ હજાર,૭ હજાર,૫ હજાર અિે ૩ હજારિો રોિડ 
પુરસિાર અિે પ્રમારપત્ પર આપવામાં આવયા હતા.
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સુરતનરી ન્વરી બસબ્વ્ને અદ્યતન MRI મશરીન મળશે  
સુરત સસથત ન્યુ નસનવલ 

હોસસપટલ ખાતે બે કડનજટલ 
એક્ષરે મશીિિુ ંતાજતેરમા ંગૃહ 
રાજય મંત્ી શ્ી હર્્ણભાઈ 
સંઘવીએ લોિાપ્ણર િયુ્ણ હતંુ. 
િવી નસનવલિી મુલાિાત 
દરનમયાિ ગૃહરાજયમતં્ીશ્ીએ 
નસનવલમાં દદષીઓિી સુનવધા 
માટે િવું અદ્તિ એમ.આર.
આઈ. મશીિ ફાળવવામાં આવશે એવી જાહેરાત િરી હતી. આ 
મશીિોમાં માત્ પાંચ જ નમિીટમાં કડનજટલ એક્ષ-રે મળી રહે છે. 
જે ઓ.પી.ડી. સાથે સીધું િિેકટેડ રહેતું હોવાથી એક્ષ-રે કફલમિા 
સથાિે કડનજટલ એક્ષરેિે તબીબ ઓ.પી.ડી.માં સીધા જ જોઈ શિે 
છે. િોંધિીય છે િે, મકેડિલ નવદ્ાથષીઓિા અભયાસ માટે એમ.આર.
આઈ. મશીિ જરૂરી હોવાથી નસનવલ તંત્િી ટીમે મંત્ીશ્ીિે 
રજૂઆત િરી હતી.  જે સંદભભે ગૃહરાજયમંત્ીશ્ીએ તાતિનલિ જ 
આ પ્રપોઝલ મોિલી આપવા જરાવયું હતું. જેથી એમ.આર.આઈ. 
મશીિિી ઝડપભેર ફાળવરી પ્રનરિયા િરી શિાય. વર્્ણ ૨૦૧૯માં 
પર મંત્ીશ્ીએ િવી નસનવલિે તેમિી ધારાસભય તરીિેિી 
ગ્રાન્ટમાથંી નસટી-સિેિ મશીિ અિ ેબ ેએક્ષ-રે મશીિિી ફાળવરી 

િ ર ી  હ ત ી .  ગૃ હ 
રાજયમંત્ીશ્ીએ ગુજરાત 
સથાપિા કદિિી સૌિે 
શુભિામિાઓ પાઠવતા 
જરાવયું  હ તું  િ ે,  િવી 
નસનવલિા સમગ્ર સટાફ ે 
િ ો ર ો િ ા િ ી  ન વ િ ટ 
પકરસસથનતમાં સૈનિિિી જેમ 
ખડેપગે સેવા આપી છે. 

િોરોિાિા િપરા િાળમા ંરાજય સરિારે ૭૨ િલાિમા ં૨૦૦ બડેિી 
અટલ િોનવડ હોસસપટલ શરૂ િરી હતી, જિેો બહોળો લાભ શહેરિા 
િોનવડ દદષીઓિે થયો હતો. 

મક્કમતાપૂવ્ણિ િોઈ િાય્ણ િરવાિો નિધા્ણર િરવામાં આવે તો 
તે જરૂર પૂર્ણ થાય તેિું ઉત્તમ ઉદાહરર કિડિી નબલડીંગ અિે 
ડેડીિેટેડ િોનવડ હોસસપટલ છે,  જે ખૂબ ઓછા સમયમાં શરૂ િરી 
હજારો િોનવડ દદષીઓિે સવસથ િરવામાં સફળતા મળી હતી એમ 
તેમરે ઉમેયુું હતું. આ પ્રસંગે ગવિ્ણમેન્ટ મેકડિલ િૉલેજિા ડીિ 
ડૉ.ઋતભંરા મહેતા, ન્ય ુનસનવલ હોસસપટલિા મકેડિલ સનુપ્રન્ટેન્ડને્ટ 
ડૉ ગરેશ ગોવેિર અિે િવી નસનવલિા િનસુંગ અિે તબીબી 
સટાફગર ઉપસસથત રહ્ા હતા.

ખે્મહાકુંભમાં ટેબ્ ટેબનસ 
્પધા્ષમાં ૨૦૫૦ ખે્ાડરીઓ
ખેલમહાિુંભ હેઠળ રાજયિક્ષાિી ટેબલ ટેનિસ 

સપધા્ણિો તાજેતરમાં ગૃહ રાજય મંત્ી શ્ી હર્્ણભાઈ 
સંઘવીએ પ્રારંભ િરાવયો હતો. આ સપધા્ણમાં 
રાજયભરમાંથી અંદાજે ૨૦૫૦ જેટલા ખેલાડીઓ 
પાંચ વયજૂથિા ભાઈઓ-બહેિો ભાગ લઈ રહ્ા 
છે. મંત્ીશ્ીએ જરાવયું હતું િે, ખેલમહાિુંભ થિી 
રાજયિે પ્રનતભાશાળી ખેલાડીઓ પ્રાપ્ત થયા છે. 
રાજય અિે દેશ માટે રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય િક્ષાએ 
રમી મેડલ જીતીિે ગુજરાત તથા દેશિું િામ રોશિ 
િરી રહ્ા છે. પેરાનલસમપિમા ંગુજરાતિી પ્રનતભાશાળી 
દીિરીઓએ મેડલ જીતીિે રાજયિું િામ રોશિ િયુું 
છે. મંત્ીશ્ીએ રાજયિી દીિરી ભાનવિાબિે પટેલિું 
ઉદાહરર ટાંિતા િહં્ િે, િોરોિાિાળમા ંલોિડાઉિિા 
સમયે પોતાિા િાિિડા રૂમિે ટેબલ ટેનિસ માટેિો 
પ્રેકટીસ રૂમ બિાવીિે ભાનવિાએ તિતોડ પ્રેિટીસ 
િરીિે ટોકયો પેરાનલસમપિમાં મેડલ પ્રાપ્ત િયષો છે.

્પેબશ્ય્ ખે્મહાકુંભમાં 
કદવ્યાંગ ખે્ાડરીઓને મળ્યું પ્રલોતસાહન 

રાજય સરિારિા રમતગમત,યુવા અિે સાંસિૃનતિ પ્રવૃનત્તઓ નવભાગ, 
સપોટસ્ણ ઓથોકરટી ઓફ ગુજરાતિા ઉપરિમે નજલ્ા વહીવટીતંત્ તથા નજલ્ા 
રમતગમત અનધિારી-સુરત ગ્રામય િચેરી દ્ારા સુરતિા મોરા ભાગળ ખાતે 
કદવયાંગ બાળિો માટે સપેશયલ ખેલમહાિુંભ યોજાયો હતો. જેિા સમાપિિા 
અંનતમ કદિે ગૃહ, રમત ગમત અિે યુવા સાંસિૃનતિ નવભાગિા રાજયમંત્ી 
શ્ી હર્્ણભાઇ સંઘવીએ ઉપસસથત રહી કદવયાંગ ખેલાડીઓિે પ્રોતસાનહત િરી 
કદવયાંગ ખેલાડીઓ સાથે રમતો રમીિે ઉતસાહ વધારવા સાથે ખેલાડીઓિું 
મિોબળ વધાયુું હતું. આ પ્રસંગે મંત્ીશ્ીએ જરાવયું હતું િે, િોરોિાિે િારરે 
બે વર્્ણ સુધી ખેલમહાિુંભ અટકયો હતો, પરંતુ હવે સસથનત સુધરતા રાજય 
સરિારે િવી ઉજા્ણ સાથે ખેલમહાિુંભિે આગળ ધપાવયો છે. રાજયિું યુવાધિ 
સપોટસ્ણમાં િૌશલયવાિ બિે એ માટે તતિાલીિ મુખયમંત્ી અિે દેશિા 
વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ તેમિા િાય્ણિાળમાં ખેલમહાિુંભિો પ્રારંભ 
િયષો હતો. જેિે રાજય સરિારે વધુ વેગ આપી કદવયાંગજિો સુધી નવસતાયષો 
છે. રાજયમાં આ વર્ભે બાળિો, યુવાિો અિે વડીલો સનહત િુલ ૫૬ લાખ 
લોિોએ ખેલમહાિુંભમાં ભાગ લીધો છે. આ પ્રસંગે પદાનધિારીશ્ીઓ, 
શહેરીજિો સનહત કદવયાંગ રમતવીરો ઉપસસથત રહ્ા હતા.

સમાચાર	દવશોષ
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એકતાનગરમાં ન્વબનબમ્ષત બસ ્ટેશન જનસમબપ્ષત 
િમા્ણદા નજલ્ાિા એિતાિગરમાં રૂા.૩૮૮.૬૩ લાખિા ખચભે િવનિનમ્ણત થયેલા આર.સી.સી. ફ્ેમ સરિિચરવાળા સુનવધાયુતિ િનવિ 

બસ સટેશિિું વાહિ વયવહાર મંત્ી શ્ી પૂરભેશભાઇ મોદીએ લોિાપ્ણર િયુ્ણ હતુ. મંત્ીશ્ીએ એિતાિગરમાં િવનિનમ્ણત બસ સટેશિિા 
લોિાપ્ણર પ્રસંગે જરાવયું હતું િે, દેશિા વડાપ્રધાિશ્ી અિે રાજયિા મુખયમંત્ીશ્ીિા િેતૃતવ હેઠળ અિેિનવધ ક્ષેત્માં રાજય અિે દેશે 
નવિાસ સાધયો છે, તયારે રાજયિા અંતકરયાળ અિે છેવાડાિા આકદવાસી નવસતારોિા નવદ્ાથષીઓ, લોિોિે આજે એસ.ટી.બસિી સુલભ 
સુનવધાઓિો લાભ સરળતાથી મળી રહ્ો છે. 

રાજયમાં અિેિ િવાં રસતાઓ, િવા એસ. ટી. બસ ડેપોિુ નિમા્ણર થતાં લોિો હવે નવશ્િી સૌથી ઉંચી પ્રનતમા સટેરયુ ઓફ યુનિટી, 
રાજયિા પ્રનસદ્ધ યાત્ાધામોિી સાથે એિ નજલ્ામાંથી બીજા નજલ્ામાં સમયસર અિે ઝડપથી પહોંચી શિશે તેવો દ્રઢ નવશ્ાસ વયતિ 
િયષો હતો.  કદવાળીિા તહેવાર િે  ઉિાળાિા વેિેશિમાં અલગથી એસ. ટી. બસિી રિીપ ગોઠવીિે સુલભ સુનવધાઓ પુરી પાડી  રહ્ાં 
હોવાિી સાથે રાજયમાં દૈનિિ સરેરાશ ૨૫ લાખ જેટલા મુસાફરો એસ.ટી દ્ારા મુસાફરી િરી રહ્ાં છે.  

મંત્ીશ્ી પૂરભેશભાઇ મોદી, ભરૂચિા સાંસદ શ્ી મિસુખભાઇ વસાવા સનહત અન્ય મહાિુભાવોએ િેવડીયા િોલોિી ખાતે િવનિનમ્ણત 
બસ સટેશિમાં ઉભી િરાયેલી અલાયદી સુનવધાઓિી મુલાિાત લઇ જાત માનહતી મેળવી હતી. •

ITI ઓન્ાઈન એડબમશન બસ્ટમ પલોટ્ષ્ ્લોનચ

વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઇ મોદીિા કડનજટલ ઇન્ડીયા અિે 
સસિલ ઇન્ડીયાિા સવપ્નિે વધુ બળ આપવા મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલિા િતેૃતવમા ંગુજરાત સરિારે ITIમા ંઓિલાઇિ 
એડનમશિ નસસટમ પોટ્ણલિો પ્રારંભ િયષો છે. ગુજરાતમાં વર્્ણ 
૨૦૨૨-૨૩માં ITIમાં પ્રવેશ માટે ITI ઓિલાઈિ એડનમશિ 
નસસટમ https://itiadmission.gujarat.gov.in પોટ્ણલિું 
શ્મ, િૌશલય નવિાસ અિ ેરોજગાર મતં્ી શ્ી નબ્જેશભાઈ મરેજાિા 
હસતે ગાંધીિગરથી લોસન્ચંગ િરવામાં આવયું હતું. 

મંત્ીશ્ીએ આ પ્રસગેં જરાવયુ ંિે, રાજયિી ITIમા ંઓિલાઈિ 
એડનમશિ નસસટમ થિી પ્રવેશમાં પારદશ્ણિતા, ઝડપ, સમય અિે 
િારાિી બચતિી સાથ ેવધમુા ંવધ ુનવદ્ાથષીઓ પસદંગીિી ITIમાં  
પસંદગીિા રિેડમાં પ્રવેશ મેળવી શિશે.

 આ ઓિલાઇિ પ્રવેશિી િવીિ પહેલથી ITIમાં પ્રવેશપાત્ 
અંદાજે ૩ લાખ નવદ્ાથષીઓ પોતાિા ઘરે બેઠા મિપસંદ રિેડ અિે 
ITIિો નવિલપ પસંદ િરી શિશે. જેિા ભાગરૂપે ગુજરાતમાં 
ઓગષ્ટ-૨૦૨૨થી શરૂ થતા સત્ માટે તા.૨-મે ૨૦૨૨થી 
ઓિલાઇિ પ્રવેશ પ્રનરિયા શરૂ િરવામાં આવી છે જેથી વધુમાં વધુ 
નવદ્ાથષીઓ નવનવધ િોસ્ણમાં પ્રવેશ મેળવી શિશે. 

ગુજરાતિી ITIિે IIT 
સમિક્ષ બિાવીિે યુવાિોિે 
વધુમ ાં  વધુ  િ ૌશલયલક્ષી 
તાલીમ આપીિે રોજગારી 
ઉપલબધ િરાવવા સરિાર 
િકટબદ્ધ છે. ગુજરાતમા ંITIમાં 
શ્ષે્ઠ ઇન્ફ્ાસરિિચર- તાલીમબદ્ધ 
ઇન્સરિકટર ઉપલબધ િરાવવાિી 

િેમ સાથે ડેસર ખાતે રૂ.૭ િરોડિા ખચભે તૈયાર થયેલા ITIિા 
િવીિ ભવિિું પર લોિાપ્ણર િરાયુ છે.      

શ્મ, િૌશલય નવિાસ અિે રોજગાર નવભાગિા અગ્ર સનચવ 
શ્ી અંજુ શમા્ણએ િહ્ં હતું િે રાજયિી ૨૮૮-સરિારી, ૧૧૫- 
ગ્રાન્ટ- ઇિ-એઇડ તથા ૧૯૨- સવનિભ્ણર મળી િુલ-૫૯૫ 
ઔદ્ોનગિ તાલીમ સંસથાઓમાં વર્્ણ ૨૦૨૨માં પ્રવેશ માટે આ 
અદ્તિ પોટ્ણલિું લોસન્ચંગ િરવામાં આવયું છે. ઓિલાઇિ પ્રવેશ 
માટેિા આ િવીિ પોટ્ણલિા ઉપયોગથી નવદ્ાથષીઓિ ેએિ જ ફોમ્ણ 
ભરવાિું રહેશે જેમાં તેમિે તેમિા મેરીટ પ્રમારે રિેડ અિે 
સંસથાઓમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.  

ગુજરાતમા ંચાલુ વર્ભે ૨૦૨૨મા ંસરિારી ITIમા ં૧,૨૮,૨૮૪ 
બેઠિ ો ,  ગ્રાન્ટ-ઇિ-એઇડમાં  ૧૧,૧૧૨ બેઠિ ો ,  સવ-
નિભ્ણરમાં-૧૭,૪૭૨ બેઠિો મળી િુલ-૧,૫૬,૮૬૮ બેઠિો 
ભરવાપાત્ થાય છે. આ ઓિલાઇિ પોટ્ણલિા માધયમથી 
છેવાડાિા નવદ્ાથષીઓ પર ઘરે બેઠા ITIમાં પ્રવેશ માટે ફોમ્ણ 
ભરીિે પોતાિો પ્રવેશ સુનિનચિત િરી શિશે. ITIમાં વર્્ણ 
૨૦૨૨માં પ્રવેશ માટે પ્રથમ બે રાઉન્ડ ઓિલાઇિ જયારે ત્ીજો 
રાઉન્ડ ઓફલાઇિ યોજાશે.

સમાચાર	દવશોષ
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રાજ્યનરી ન્યા્યપાબ્કાને અદ્યતન ઇનફ્ા્રિક્ચરરરી સજ્જ કરાશે 
ગુજર ાત  સરિ ા ર  ન્ય ાયતંત્િે 

અસરિારિ માળખાિીય સનુવધાઓ પ્રદાિ 
િરવા હંમેશા પ્રનતબદ્ધ છે. રાજય સરિારે 
ન્યાયતતં્િે વધ ુસારી સનુવધાઓ સનુિનચિત 
િરવા માટે માળખાિીય સુનવધાઓ પૂરી 
પાડવામાં િોઈ િચાશ રાખી િથી. 
ગુજરાતિા મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલ અિે િાયદા મંત્ી શ્ી રાજેન્દ્રભાઈ 
નત્વેદીએ તાજેતરમાં િવી કદલહીમાં 
યોજાયેલી મુખયમંત્ીશ્ીઓ અિે હાઈિોટ્ણિા 
મુખય ન્યાયાધીશોિી િોન્ફરન્સમાં ભાગ 
લીધો હતો. આ િોન્ફરન્સમાં ગુજરાત 
ઉપરાંત નવનવધ રાજયોિા ંવડા તથા દેશિી 
નવનવધ િોટ્ણિાં ન્યાયાધીશશ્ીઓ ઉપસસથત 
રહ્ાં હતા. 

આ િોન્ફરન્સમાં મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ગુજરાત રાજયમાં 
ન્યાયપાનલિાઓિું તંત્ સુદ્રઢ િરવા અિે 
તેિી સુનવધાઓમાં વધારો િરવા લેવામાં 
આવેલા પગલાંઓ અંગે ઉપસસથતોિે 
માનહતી પૂરી પાડી હતી. આ વર્ભે ન્યાનયિ 
નવભાગિે રૂ. ૧૭૪૦ િરોડિી ફાળવરી 
િરી છે. આ ઉપરાતં,  રાજય સરિારે છેલ્ા 
પાંચ વર્્ણમાં રૂ. ૨૩૦૦ િરોડિી ફાળવરી 
િોટ્ણ નબસલડંગ, રહેરાિો, જયૂકડશયલ 
અનધિારીઓ અિે સટાફ માટે રહેરાિોિી 
વયવસથા વગેરે માટે િરી છે. 

રાજય સરિારે હાઈિોટ્ણ સાથે પરામશ્ણ 
િરીિે નવનવધ નજલ્ા અિે બલોિ સતરે ૩૦ 
િવા િોટ્ણ સંિુલિા નિમા્ણર માટે છેલ્ા 

પાચં વર્્ણમા ં૪૦૦ િરોડ રૂનપયા મજંરૂ િયા્ણ 
છે.  રાજય સરિારે છેલ્ા પાંચ વર્્ણમાં 
હાઈિોટ્ણિી ભલામરિે પગલે િુલ ૩૭૮ 
ન્યાયાધીશોિી નિમરૂિ િરી છે એવું જ 
િનહ, રાજય સરિારે છેલ્ા પાંચ વર્્ણમાં 
૪૮ ફનેમલી િોટ્ણિે પર રાજય સરિારે 
મંજૂરી આપી છે.

આ પકરર્દિંુ ઉદ્ાટિ વડાપ્રધાિ  
શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ િયુું હતંુ તેમાં 
િેન્દ્રીય િાયદા મંત્ી શ્ી કિરર કરનજજૂ, 
ચીફ જસસટસ અિે સુપ્રીમ િોટ્ણિા અન્ય 
ન્યાયાધીશો, જારીતા ન્યાયશાસત્ીઓ,  
હાઇિોટ્ણિા ન્યાયાધીશો તેમજ િેન્દ્ર અિે 
રાજય સરિારિા અનધિારી ઉપસસથત રહ્ા 
હતા. •

ફરરી્યાદરી ્લોગ-ઈન, ફરરી્યાદ ્લોગ-આઉટ
છેલ્ાં 19 વર્્ણથી સવાગત 

ઓ િ લ ા ઈ િ  િ ા ય ્ણ રિ મ 
ગુજર ાતમ ાં  ફર ીય ાદ ીિ ી 
ફરીયાદ દૂર િરવાિું માધયમ 
બન્યું છે. દર મનહિાિા ચોથા 
ગરુૂવારે રાજયિા ંમખુયમતં્ીશ્ી 
ખુદ જિતા સાથે સીધો સંવાદ 
િરીિે તેમિી ફરીયાદ સાંભળે 
છે અિે તેિે દૂર િરે છે. આ 
િવ ીિ  પહ ેલિ ો  પ્ર ા ર ંભ 
તતિા નલિ મુખયમંત્ી શ્ી 
િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ િયષો હતો. આ રિમિે વત્ણમાિ મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આગળ ધપાવી રહ્ાં છે.

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સમાજિા િાિામાં િાિા 
સામાન્ય માિવી, ગરીબ વગષોિી રજૂઆતો પ્રશ્ોિું સથાનિિ સતરે 
જ નિવારર અિે છેવાડાિા માિવીિી સમસયાઓ-રજૂઆતોિો 
હિારાતમિ ઉિેલ લાવવા નજલ્ા િલેિટરો અિે નજલ્ા 
અનધિારીઓિે ભારપૂવ્ણિ અિુરોધ િયષો છે. 

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રાજયિક્ષાિા સવાગત 
િાય્ણરિમમાં ગાંધીિગરમાં મુખયમંત્ીશ્ીિા જિસંપિ્ક એિમિા 
સવાગત િક્ષમાં અરજદારોિી રજૂઆતો પ્રતયક્ષ સાંભળી હતી અિે 
નજલ્ા અનધિારીઓિે નવડીયો િોન્ફરન્સીંગથી માગ્ણદશ્ણિ પુરૂ 

પાડુ હતું.
મુખયમંત્ીશ્ી સમક્ષ રાજય સવાગતમાં ૮ રજૂઆતો આવી 

હતી. આ ઉપરાંત નજલ્ા િક્ષાિા સવાગત િાય્ણરિમમાં ૩૦૬ અિે 
તાલુિા સવાગતિી ૧૭૦૭ મળી સમગ્રતયા ર૦ર૧ રજૂઆતોિું 
સુચારૂ નિવારર લાવી દેવામાં આવયું હતું.  

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટલેે રાજય શાસિિું દાનયતવ 
સંભાળયા બાદ યોજાયેલા આ બીજા રાજય સવાગત િાય્ણરિમમાં 
મુખયમંત્ીશ્ીિા મુખય અગ્ર સનચવ શ્ી િૈલાસિાથિ, અનધિ મુખય 
સનચવ શ્ી પંિજ જોર્ી તેમજ મુખયમંત્ી િાયા્ણલયિા વકરષ્ઠ 
અનધિારીઓ અિે રાજય સરિારિા નવભાગોિા વકરષ્ઠ 
સનચવશ્ીઓ પર જોડાયા હતા.  •

ઓસપાસ
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શૈક્બણક વ્ય્વસા્ય્ક્રી માગ્ષદબશ્ષકા 'ઉડાન'નું બ્વમલોચન
ધો.10 અિે 12 પછી શુ િરવું? કયા અભયાસરિમ િરવા 

જોઈએ? િઈ િઈ િોલેજમાં અભયાસ થાય છે? ઉચ્ચ અભયાસરિમો 
કયા િરવા? આવા અિેિ પ્રશ્ો નવદ્ાથષીઓિે મુંઝવતા હોય છે. 
આવા પ્રશ્ોિા નિરાિરર અિે નવદ્ાથષીઓિે યોગય માગ્ણદશ્ણિ 
મળી રહે તે માટે જિસહાયિ રિસટ-નહરામરી શૈક્ષનરિ સંિુલ દ્ારા 
તૈયાર િરાયેલી ‘ઉડાિ’ પુસસતિાિું નવમોચિ મુખયમંત્ી  
શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેરિસટિા ચરેમિે અિે સાસંદ શ્ી િરહકરભાઇ 
અમીિિી ઉપસસથનતમાં અમદાવાદમાં િયુ્ણ હતું.

મુખયમંત્ીશ્ીએ શૈક્ષનરિ અિે વયવસાયલક્ષી માગ્ણદનશ્ણિા 
‘ઉડાિ’િું નવમોચિ િરતાં સપષ્ટપરે જરાવયું િે, ઉચ્ચ શૈક્ષનરિ 
િારિીદષી ઘડતર તથા ઉદ્ોગોિે અિુરૂપ િુશળ માિવબળ પુરૂં 
પાડવા વયવસાયલક્ષી અભયાસિું માગ્ણદશ્ણિ આ નવશેર્ાંિ સુપેરે 
પુરૂં પાડશે. બદલાતા સમય સાથે હવે ઉદ્ોગોિે અિુરૂપ માિવ 
બળ પર રાજયમાં મળે તે માટે વયવસાયલક્ષી વોિેશિલ રિેનિંગિે 
પર રાજય સરિારે મહતવ આપયું છે. એ સંદભ્ણમાં જે યુવાિોિે 
આવા વયવસાયલક્ષી અભયાસરિમોમાં રૂનચ હોય તેમિે પર આવી 
માગ્ણદનશ્ણિા ઉપયોગી બિશે. 

  હાલિા સપધા્ણતમિતાિા યગુમા ંપોતાિા સતંાિિી િારિીદષી અિે 
નશક્ષર માટે માતા-નપતા પર નચતંીત હોય છે. આપરે બાળિિ ેતિેી 
રસરૂનચ મજુબિા અભયાસરિમ, િારિીદષીમા ંઆગળ વધવાિી તિ 
આપવી જોઇએ.  મખુયમતં્ીશ્ીએ િહ્ ંિે, જ્ઞાિ એ સવાુંગી નવિાસ માટે 
સવષોપકર અિ ેઆવશયિ છે તયારે લનક્ષત ધયયે સુધી પહોચવા નવનવધ 
અભયાસરિમોિુ ંમાગ્ણદશ્ણિ પર નવદ્ાથષીઓિ ેસરળતાથી મળી રહે તે 
માટેિો જિસહાયિ રિસટિો આ પ્રયાસ અનભિંદિીય છે. જિસહાયિ 
રિસટિા પ્રમખુશ્ી અિ ેરાજયસભાિા સાસંદ શ્ી િરહકરભાઈ અમીિે 
જરાવયંુ હતુ ંિે ધોરર ૧૦-૧૨ પછી ઉચ્ચતર નશક્ષર મળેવવા માટે 
િારકિદષી નવર્યિ જ્ઞાિ મળી રહે તવેા અભયાસરિમો અિ ેવયવસાયલક્ષી 
માગ્ણદશ્ણિ માટે 'ઉડાિ' પસુતિમા ંમાનહતી પરૂી પાડવામા ંઆવી છે. 
સમગ્ર રાજયિા માધયનમિ અિ ે ઉચ્ચતર માધયનમિ શાળાઓિી 
લાઈબે્રી, િોલજે, રમતગમત સિુંલ અિે ગામગેામ આ પસુતિ 
નવિામલૂય ેપહોંચાડવામા ંઆવશ.ે આ પ્રસગં ેજિસહાયિ રિસટિા રિસટી 
પદ્મશ્ી ડૉ.ચદં્રિાન્ત મહેતા, GLS યુનિ.િા પ્રમખુ શ્ી સધુીરભાઈ 
િારાવટી, રિસટિા હોદે્દારો, નશક્ષિગર, આચાય્ણ અિ ેજીવિ સધંયાિા 
વડીલો વગરેે ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

છે્વાડાના માન્વરીના બ્વકાસ માટે સરકાર કકટબધધ 
સમાજિો  છ ેવ ા ડ ાિ ો 

માિવી નવિાસિા મુખય 
પ્ર વ ા હ મ ાં  આ વે  તે વ ા 
િલયારિારી નવચાર સાથે 
ગુજરાત સરિારે અિેિ નવિાસ 
યોજિાઓ અમલી બિાવી છે. 
જે સમાજ હજુ પર મુખય 
પ્રવાહથી વંનચત છે તે આગળ 
આવ ેત ેમાટે સૌિા સાથ, સૌિા નવિાસ, સૌિા નવશ્ાસ અિે સૌિા 
પ્રયાસિા મંત્થી રાજય સરિાર િાય્ણ િરી રહી છે. તાજેતરમાં 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલિા િેતૃતવિી રાજય સરિારે 
અિુસૂનચત જાનતઓિા સવ્ણગ્રાહી ઉતિર્્ણ માટે િરેલા આયોજિિો 
ઋર સવીિાર િરવા અિુસૂનચત જાનત મોરચાિા ઉપરિમે 
મુખયમંત્ીશ્ીિું સન્માિ-અનભવાદિ યોજવામાં આવયું હતું. આ 
સમારોહમાં શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે નવિાસિા પાયામાં નશક્ષરિી 
ભૂનમિા સમજાવતાં જરાવયું હતું િે, અિુસૂનચત જાનત સમાજિા 
િોઇ પર પ્રશ્ો મુશિલેીઓ મંત્ીશ્ીઓ, ધારાસભયો, 
પદાનધિારીઓિા વગેરેિા સહયોગથી સરિાર સુધી પહોચાડશો 
તો તેિા યોગય ઉિેલ માટે સરિાર પૂરતા પ્રયત્ો િરશે. 

મુખયમંત્ીશ્ીએ રાજયિા આ વર્્ણિા બજેટમાં ૪૭૦૦ િરોડ 

રૂ ન પ ય ા  અ િુ સૂ ન ચ ત 
જાનતઓિા નવિાસ િામો 
અિ ેયોજિાઓ માટે ફાળવયા 
છે તેમ ઉમેયુ ું હતું. આજે 
વંનચત સમાજિો યુવાિ 
પ ા ય લ ો ટ  જે વ ી  ઉ ચ્ચ 
િારિીદષીમાં જોડાઇ શિે છે. 
અતયારસધુીમા ં૪૩ યવુાિોિે 

પાયલોટ તાલીમ સરિારે આપી છે. સરિારિી નવનવધ સહાય 
મળેવવાિી વાનર્્ણિ આવિ મયા્ણદા પર અઢી લાખ રૂનપયાથી વધારી 
રૂનપયા ૬ લાખ સુધીિી િરી આપી છે તેમ તેમરે ઉમેયુ્ણ હતું. 

સામાનજિ ન્યાય અિે અનધિાકરતા મંત્ી શ્ી પ્રદીપભાઇ 
પરમાર, મનહલા બાળિલયાર રાજયમંત્ી શ્ીમતી મનિર્ાબહેિ 
વિીલે રાજય સરિારિી નવનવધ િલયાર યોજિા, દીિરીઓિા 
અભયાસમા ંફી માફી વગરેેિી નવશદ છરાવટ િરી હતી. આ પ્રસગંે 
અિુસૂનચત જાનત મોરચાિા રાનષ્ટ્રય અગ્રરી અિે પૂવ્ણ સાંસદ શ્ી 
શંભુપ્રસાદ ટુંડીયા, શ્ી ભોલાનસંહ, ધારાસભય સવ્ણ શ્ી નહતુભાઇ 
િિોડીયા, શ્ી િરશિભાઇ સોલંિી, શ્ી લક્મરભાઇ સાગઠીયા, 
ગાંધીિગરિા મેયર શ્ી નહતેશભાઇ મિવારા અિે િાય્ણિતા્ણઓએ 
ઉપસસથત રહી મુખયમંત્ીશ્ીિું ભાવભયુ્ણ અનભવાદિ િયુ્ણ હતું. •

ઓસપાસ
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ગુજરાતરી ભારાનાં સં્વધ્ષન અને સમૃબદ્ધ માટે
બ્વશ્વકલોશ રિ્ટ અને ગુજરાતરી ્ેસકસકલોન ્વચ્ે MoU

અમદાવાદ સસથત ગુજરાત 
નવશ્િોશ રિસટ ખાતે ગુજરાત 
નવશ્િ ોશ અિે  ગુજર ાત ી 
લેસકસિોિ વચ્ચે તાજેતરમાં 
એમ.ઓ.યુ. િરવામાં આવયા 
હતા. આ પ્રસંગે મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂ પે ન્ દ્ર ભ ા ઈ  પ ટ ેલે  બં િે 
સંસથાઓિે અનભિંદિ પાઠવતાં 
જરાવયુ ંહતુ ંિે ગજુરાત નવશ્િોશ 
રિસટ અિે ગુજરાતી લેસકસિોિ 
બન્નેએ ગુજરાતી ભાર્ામાં િોઈએ િ િરી હોય એવી સરાહિીય 
અિે પ્રશંસિીય િામગીરી િરી છે.

ગુજરાત નવશ્િોશ રિસટ એ ગુજરાતી ભાર્ાિી નવિાસયાત્ાિું 
એિ મહતવિું સાથી રહ્ં છે પર ઝડપથી બદલાતા આ સમયમાં 
આધુનિિ ટેિિોલોજી જરૂરત બિી ગઈ છે. મુખયમંત્ી શ્ી પટેલે 
જરાવયું હતું િે, આ સમયે સવગ્ણસથ શ્ી રનતલાલ ચંદકરયાએ 
ગુજરાતી લેસકસિોિિી પહેલ દ્ારા આપરી ભાર્ાિા અમૂલય 
શબદભંડારિે કડનજટાઈઝ િરીિે ભાર્ા સેવાિી ધૂરી ધખાવી છે. 
મુખયમંત્ીશ્ીએ વધુમાં િહ્ં િે રોબોકટકસ-આકટ્ણકફનશયલ 
ઈન્ટેનલજન્સ જેવી જકટલ નવજ્ઞાિશાખાઓિા જ્ઞાિિે ગુજરાતી 
ભાર્ામાં ઉપલબધ િરાવવાિા પ્રિલપ પર આ બે સંસથાઓ સાથે 
મળી યોજી રહી છે એ પર માતૃભાર્ાિી જાળવરી માટે સરાહિીય 
પ્રયાસ છે.

કડનજટલ યુગમાં ગુજરાતી ભાર્ાિા પ્રચાર-પ્રસારમાં ગુજરાતી 
લસેકસિોિ એ પર મહત્વિંુ યોગદાિ આપયુ ંછે. યથુ િોિ્ણર, બલોગ, 
નવડીયો અિે એકસપલોર ગુજરાત જેવા  નવનવધ માધયમોથી 
આજિી યુવા પેઢી અિે ભાર્ા પ્રેમીઓિે એિ મંચ પર સાથે 

લાવવાિો પ્રયાસ િરવામાં 
આવયો છે.

વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ 
મોદીિા માગ્ણદશ્ણિમાં રાજય 
સરિ ા ર  મ ાતૃભ ાર્ ા  અિે 
સંસિૃનતિા રક્ષર માટે સમનપ્ણત 
છે. બે વર્્ણ પહેલાં જ  વડાપ્રધાિ 
શ્ી  િર ેન્ દ્રભાઈએ દ ેશમાં 
રિ ા સ ન્તિ ા ર ી  નશક્ષરિ ી નત 
અમલમાં  મૂ િ ી  છ ે,  જેમ ાં 

માતૃભાર્ાિા નશક્ષર પર જ િહીં, નશક્ષરિા માધયમ તરીિે 
માતૃભાર્ા પર પર ભાર મૂિવામાં આવયો છે એમ તેમરે વધુમાં 
ઉમેયુું હતંુ. વડાપ્રધાિ િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા પે્રરરાથી આપરે 
ગજુરાતમા ંભાર્ા સવેાિી કદશામા ંિાય્ણરત રહ્ા છીએ તવેો નવશ્ાસ 
પર મુખયમંત્ીશ્ીએ વયતિ િયષો હતો.

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે વધુમાં ઉમેયુું િે સંસથાઓ 
અિે સરિારિા સામૂનહિ પ્રયાસોથી ગુજરાતી ભાર્ાિા ભવય 
વારસાિી જાળવરી તો થશે જ સાથે સાથે ભાર્ા-સંસિૃનત નસનદ્ધિાં 
િવા ંનશખરો પર સર િરશ.ે આ અવસરે મખુયમતં્ીશ્ીએ ગજુરાતી 
ભાર્ા તેમજ જ્ઞાિિી નક્ષનતજો સતત નવસતરી રહે તે માટે 
નશક્ષરનવદો, ભાર્ાનવદો, શકૈ્ષનરિ સસંથાઓિ ેપર આગળ આવવા 
માટે આહ્ાિ િયુું હતું.

આ અવસરે િનવ શ્ી અમર ભટ્ટ દ્ારા નવનવધ િનવતાઓ પર 
પ્રસતુત િરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે નવશ્િોશિા રિસટી શ્ી 
િુમારપાળ, શ્ી િીનતિભાઈ શકુ્, શ્ી પ્રિાશભાઈ ભગવતી તમેજ 
ગુજરાતી ચંદ્રયાિ ફાઉન્ડેશિમાં રિસટી શ્ી મુિેશભાઈ શાહ, 
સાનહતયિારો તેમજ ભાર્ા પ્રેમીઓ  ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

ન્યુઝ-18 ચેન્ના ન્વા ક્ે્વરનું ્લોનચીંગ કરતાં CM
ગુજરાતિી અગ્રરી સમાચાર ચેિલ ન્યુઝ 18 ગુજરાતી 

ચેિલિા િવા રંગરૂપિું લોસન્ચંગ તાજેતરમાં મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે િયુું હતું. આ અવસરે મુખયમંત્ીશ્ીએ ન્યુઝ 18 
ગુજરાતી ચેિલિે રાઈનઝંગ ગુજરાત 2022 િાય્ણરિમ બદલ 
અનભિંદિ પર પાઠવયા હતા. આ અવસરે તેમરે જરાવયું હતું 
િે, ગજુરાત નવિાસિા રોલ મોડલ તરીિે સમગ્ર દેશ અિ ેદનુિયામાં 
પ્રસથાનપત થયું છે. ગુજરાત એ દેશમાં નવિાસિું ગ્રોથ એન્જીિ છે 
અિે રાઈનઝંગ ગુજરાતિા પાયામાં શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિો 
મહતવપૂર્ણ ફાળો રહ્ો છે. 

િોરોિાિાળમાં વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈએ લોિોિી નચંતા 
િરી ફ્ી વેિસીિેશિ િરાવયું અિે િોરોિા જેવા િપરા સમયમાં 
પર આતમનિભ્ણર ભારતિી વાત િરવી એ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિું 
મજબૂત અિે મક્કમ મિોબળ દશા્ણવે છે. મુખયમંત્ીશ્ીએ સૌિો 
સાથ, સૌિો નવિાસ, સૌિો નવશ્ાસ, સૌિો પ્રયાસ થિી સૌિે 
રાઈનઝંગ થવાિું આહ્ાિ પર િયુ્ણ હતું. આ િાય્ણરિમમાં િેટવિ્ક 
-18િા એમ.ડી.શ્ી રાહુલ જોશી તેમજ ચેિલિા વકરષ્ઠ 
અનધિારીઓ અિે અગ્રરી શહેરીજિો ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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દેશ - દુબન્યાના ઉદ્યલોગકારલો ગુજરાતમાં આ્વ્વા ઉતસુક
વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ 

મ ો દ ી િ ી  પ્રે ર ર ા  અ િે 
માગ ્ણદશ ્ણિથી  ગુજરાતમાં 
યોજાતી વાઈબ્ન્ટ સનમટિી 
ઉત્તરોત્તર સફળતા અિે રાજય 
સરિારિી સટાટ્ણઅપ, ઇિોવશેિ, 
એમ.એસ.એમ.ઈ, માટિેી 
પ્રોતસાહિ િીનતઓિા પકરરામે 
દેશ અિ ેદનુિયાિા ઉદ્ોગિારો, 
મૂડી રોિારિારો ગુજરાતમાં આવવા ઉતસુિ બન્યા છે.

તાજતેરમાં અમદાવાદમા ંનબઝિસે િટેવિ્ક ઇન્ટરિશેિલ દ્ારા 
આયોનજત પકરસંવાદમાં યુવા ઉદ્ોગસાહનસિોિે સંબોધિ િરતા 
મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે જરાવયું હતું િે, રાજય સરિારિી 
પોલીસીઝ ઉપરાંત નશક્ષર, સવાસ્થય અિે સુરક્ષાિા ક્ષેત્િા સુદ્રઢ 
તમેજ સુગ્રનથત વાતાવરરિ ેપકરરામ ેલોિો ભારતમા ંખાસ િરીિે 
ગુજરાત ઉપર વેપાર, ઉદ્ોગ, ધંધા માટે પ્રથમ પસંદગી િરે છે. 

આ સંદભ્ણમાં તેમરે િહ્ં િે, છેલ્ા ત્ર વર્્ણથી ગુજરાત દેશમાં 
સૌથી વધુ ફોરેિ ડાયરેકટ ઇન્વેસટમેન્ટ મેળવીિે ટોચ પર રહ્ં છે.

શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે 
િહ્ં િે, ગુજરાતે ૨૦૧૫થી 
સટાટ્ણઅપ એન્ડ ઇિોવેશિ 
સિીમ અમલી બિાવી છે 
એટલું જ િહીં, અતયાર 
સુધીમાં ૩૦૦થી વધુ સટાટ્ણ 
અપિે ૫૧.૮૩ િરોડિી 
સહાય આપવામાં આવી છે. 
ગુજરાતમાં આજે સાડા આઠ 

હજારથી વધ ુસટાટ્ણઅપ િાય્ણરત છે અિ ે૧૨૫ જટેલી પટેન્ટ ફાઇલ 
િરવામાં આવી છે.  ભારત આજે નવશ્માં યુનિિોિ્ણ સટાટ્ણ અપમાં 
ત્ીજા િંબરે છે. રાજય સરિાર સામાનજિ ક્ષેત્ોમાં પર ઉદ્ોગ 
સાહનસિતાિે પ્રોતસાહિ આપવા સામાનજિ પ્રભાવ ધરાવતા 
સટાટ્ણઅપિે ૧૦ લાખથી વધુ સીડ ફંકડંગ આપે છે. શ્ી ભૂપેન્દ્ર 
પટેલ ેઆઝાદીિો અમૃત મહોતસવ ગુજરાતમા ંયવુા સટાટ્ણઅપ દ્ારા 
રોજગારી નિમા્ણરિા ક્ષેત્ો માટે અમૃતિાળ બિે તેવી અપેક્ષા સાથે 
બીએિઆઇ જેવી સંસથાઓિો સહયોગ તેમાં ઉદ્ીપિ બિશે તેવો 
મત દશા્ણવયો હતો. •

સમૂહ ્ગ્લોતસ્વમાં ન્વદંપબતઓને આશરી્વ્ષચન પાઠ્વતા CM
અમદાવાદિા દસરિોઈ 

તાલુિાિા ભુવાલડી ગામે 
ઠાિોર સમાજિા સમૂહ 
લગ્ોતસવમાં મુખયમંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ઉપસસથત 
રહી િવયગુલોિ ેઆશીવ્ણચિ 
પાઠવયા હતા. મુખયમતં્ીશ્ીએ 
ઠ ા િ ો ર  સમ ાજિ ા  ૫૧ 
િવયગુલોિ ેદાપંતય જીવિિી 
શુભેરછા અિે આશીવા્ણદ આપતા જરાવયું હતું િે, સમૂહ લગ્િું 
આયોજિ એિ હિારાતમિ સામાનજિ અનભયાિ છે. આવા અથ્ણ 
પૂર્ણ આયોજિિે પગલે સમાજ વયવસથાિે એિ િવી કદશા મળશે 
જ પરંત ુસાથ ેસાથ ેનબિજરૂરી થતા ખચા્ણઓ પર અટિાવી શિાશ.ે

મુખયમંત્ીશ્ીએ વધુમાં જરાવયું હતું િે દેશિા વડાપ્રધાિ શ્ી 
િરેન્દ્રભાઈિા માગ્ણદશ્ણિ અિે પ્રેરરાથી ગુજરાત સરિાર દરેિ 
સમાજિે સાથે રાખી આગળ વધી રહી છે. સૌિો સાથ, સૌિો 
નવશ્ાસ, સૌિો પ્રયાસ થિી દરેિ સમાજ નવિાસિા મખુય પ્રવાહમાં 
જોડાય તે સરિારિી િેમ છે. તેમરે સમૂહ લગ્િા આયોજિ જે.િે 
ગૃપ તથા સમાજિા આગેવાિો, દાતાઓ તેમજ આયોજિ 

સનમનતિા આગેવાિોિે 
સ મૂ હ  લ ગ્ િંુ  ભ વ ય 
આયોજિ િરવ ા  મ ાટ ે 
અનભિંદિ આપયા હતા.

આ પ્રસંગે સાંસદ શ્ી 
સી.આર. પાટીલે તમામ 
દ ંપનતઓિે આશીવ ્ણચિ 
પાઠવતા જરાવયું હતું િે, 
વર્ષો પહેલા શરૂ થયેલી 

સમૂહ લગ્ોતસવિી આ પ્રથામાં આજે દરેિ સમાજ આ કદશામાં 
આગળ વધી રહ્ો છે તે આિંદિી વાત છે. આ પ્રસંગે િેન્દ્રીય 
રાજય મંત્ી શ્ી દેવુનસંહ ચૌહારે િવયુગલોિે આશીવા્ણદ આપતા 
જરાવયું હતું િે, આનથ્ણિ રીતે િબળો િહેવાતો આ સમાજ જયારે 
આટલા મોટા પ્રમારમાં ભવય સમૂહ લગ્ોતસવિું આયોજિ િરે 
એ ખૂબ ગૌરવિી વાત િહેવાય.

આ પ્રસંગે  િેનબિેટ મંત્ી શ્ી પ્રદીપભાઈ પરમાર, અજુ્ણિનસંહ 
ચૌહાર, પૂવ્ણ ગૃહ મંત્ી શ્ી પ્રદીપનસંહ જાડેજા, ધારાસભયશ્ી 
બાબુભાઈ જમિાદાસ પટેલ સનહતિા મહાિુભાવો તથા મોટી 
સંખયામાં ઠાિોર સમાજિા અગ્રરીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

ઓસપાસ

økwshkík૧૬ મે, ૨૦૨૨ 43



અમદા્વાદ મહાનગરને રૂ.૧૪૩ કરલોડના બ્વકાસ કામલોનરી ભેટ
માિવ સસંિૃનતિો નવિાસ 

થતો ગયો તેમ ગામિો 
નવિ ાસ  થઈિે  િગર-
મહાિગર બિતા ંગયા. આ 
િગરો - મહાિગરો શહેર 
સુધરાઈ તરીિે ઓળખાતા 
હતા. િગર એટલે િળ, ગટર 
અિ ેરસતા એવી જ વયાખયા 
હતી. વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આવી શહેર સધુરાઈિે 
િગર સવેા સદિ તરીિે િગર સખુાિારી અિે જિનહત િાયષોિી 
અિિે સવેા પ્રવૃનત્તથી ધમધમતા િેન્દ્રો બિાવયા છે. મખુયમતં્ી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેતાજતેરમા ંઅમદાવાદિા િગરજિોિ ેરૂ. ૧૪૩ 
િરોડિા નવનવધ નવિાસિામોિી પરશરુામ પ્રાગટ્ોતસવિી ભટે 
આપતાં જરાવયુ ંહતુ ંિે, િગરો - મહાિગરોિો આધનુિિ નવિાસ 
િેવો હોય ત ેસૌિે ગજુરાતિા િગરોએ બતાવયંુ છે.

મખુયમંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેજરાવયંુ હતુ ંિે, વડાપ્રધાિ શ્ી 
િરેન્દ્રભાઇ મોદીએ છેવાડાિા લોિોિો નવચાર િરી 'દરેિિ ેમાથે 
છત' હોય ત ેસિંલપ સવેયો છે.  આ પ્રસગં ેમખુયમતં્ીશ્ીિા હસતે 
બાળિોિ ેસુપોનર્ત િીટ નવતરર િરવામા ંઆવી હતી તથા બહેિોિે 
ગંગાસવરૂપા આનથ્ણિ સહાય યોજિા અંતગ્ણત નવધવા સહાય 

પ્રમ ારપત્ આપવામ ાં 
આવયા હતા.

આ પ્રસગં ેરાજયિક્ષાિા 
િુકટર અિ ેઉદ્ોગ મતં્ી શ્ી 
જગદીશભાઈ નવશ્િમા્ણએ  
જરાવયુ ંહતુ ંિે, સમગ્ર દેશમાં 
ચાલી રહેલી નવિાસિી 
વરથભંી યાત્ાિ ેગજુરાતિા 

લોિલાડીલા મખુયમતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ આગળ વધારી રહ્ા 
છે. મયેર શ્ી કિરીટભાઈ પરમારે જરાવયુ ં િે, િેન્દ્ર સરિાર અિે 
રાજય સરિારિી સહાયથી અમદાવાદમા ં૩૦૦૦ િરોડથી વધારેિા 
િામો એિ વર્્ણમા ં થઈ રહ્ા ં છે. ઉલ્ખેિીય છે િે, મખુયમતં્ી  
શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ ેચાંદખડેા વોડ્ણ અદંાનજત રૂ.૨.૪૮ િરોડિા 
ખચભે તૈયાર િરવામા ંઆવેલા સબ ઝોિલ ઓકફસિુ ં લોિાપ્ણર, 
થલતજે વોડ્ણમા ં સવનર્ણમ જયતંી શહેરી નવિાસ યોજિા અતંગ્ણત 
ઇલોરા એપાટ્ણમને્ટ અિે અજન્ટા એપાટ્ણમને્ટમા ંઆર.સી.સી.રોડ 
તથા પવેર પેવર બલોિિા ખાતમહુતૂ્ણિો સમાવશે થાય છે. સાથ ે- 
સાથ ેબોપલ ખાત ેઅદંાનજત રૂનપયા રૂ. ૮.૮૩ િરોડિા ખચભે ૭૦ 
આવાસોિા ડ્ો અિ ેઝુડંાલ ખાત ેઅદંાનજત રૂ. ૧૨૮.૦૨ થી વધુ 
િરોડિા ખચભે ૧૧૨૦ આવાસોિો ડ્ો િરવામા ંઆવયો હતો. •

પ્રલોબેશનરરી IAS અબધકારરી 
રાજ્યપા્શ્રી અને CMને મળ્યા 

રાજય સરિારિા આયોજિિે પકરરામ સુધી લઇ સફળ 
બિાવવામાં પ્રશાસિીિ િામગીરી અંગભૂત છે. તાલીમબદ્ધ 
આઇએએસ અનધિારીઓિો પર ગુજરાતિા નવિાસમાં ફાળો છે. 
આવા જ આઇએએસ અનધિારીઓ ગુજરાત િેડરમાં ફાળવાયા 
છે. રાજયિા નવનવધ જીલ્ામાં તેમિી તાલીમ પૂર્ણ િરીિે બીજા 
તબક્કાિી તાલીમ માટે તેઓ આઈ.એ.એસ રિેનિંગ સેન્ટર મસુરી 
જતા પૂવભે તેઓ મુખયમંત્ીશ્ી અિે રાજયપાલશ્ીિે મળયા હતા.  

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાથેિી મુલાિાત દરનમયાિ 
આ પ્રોબશેિરી આઇ.એ.એસ. અનધિારીઓએ નજલ્ાિી પોતાિી 
તાલીમિા અિુભવો તેમિી સાથે શેર િયા્ણ હતા.  તદ્ઉપરાંત આ 
અનધિારીઓએ રાજયપાલ શ્ી આચાય્ણ દેવવ્રતિી સૌજન્ય 
મુલાિાત લીધી હતી. મુલાિાત દરનમયાિ રાજયપાલશ્ીએ 
અનધિારીઓિ ેશભેુરછા પાઠવી હતી અિ ેગજુરાતિા ંિલા-સસંિૃનત 
અિે લોિોજીવિ ઉપરાંત પ્રાિૃનતિ િૃનર્ અિે ઊજા્ણ બચત જેવા 
નવર્યો ઉપર નવચાર-નવમશ્ણ િયષો હતો. •

ભગ્વાન પરશુરામનરી 
પ્રબતમાનું અના્વરણ

અમદાવાદિા િવા વાડજમા ંમખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલિા 
હસત ેભગવાિ પરશરુામિી પ્રનતમાિંુ અિાવરર િરવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં 
આ પ્રનતમા અમદાવાદ મયનુિનસપલ િોપષોરેશિ દ્ારા તયૈાર િરવામાં 
આવી છે. મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ સનહતિા મહાિભુાવોએ 
ભગવાિ પરશરુામિી આરતી ઉતારી અિ ેશ્દ્ધાપવૂ્ણિ દશ્ણિ િયા્ણ હતા. 
આ પ્રનતમા અિાવરર પ્રસગં ેમહેસલૂ મતં્ી શ્ી રાજને્દ્રભાઈ નત્વદેી, 
આરોગય મતં્ી શ્ી ઋનર્િેશભાઈ પટેલ, રાજયિક્ષાિા ઉદ્ોગમતં્ી શ્ી 
જગદીશભાઈ નવશ્િમા્ણ, સાસંદ શ્ી સી.આર.પાટીલ તથા શહેરિા 
મયનુિનસપલ િનમશિર શ્ી લોચિ શહેરા સનહતિા િોપષોરેશિિા 
પદાનધિારીઓ, ધારાસભયશ્ીઓ અિે િોપષોરેટરશ્ીઓ તથા બ્હ્મ સમાજ 
સનહત અિિે સમાજિા લોિો ઉપસસથત રહ્ા હતા. આ ઉપરાતં 
મખુયમતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઇ પટેલ ેપરશરુામ જયંનત નિનમત્ત ેપચંમહાલ 
નજલ્ાિા મખુય મથિ ગોધરા ખાતે બ્હ્મસમાજ દ્ારા આયોનજત એિ 
શોભાયાત્ાિ ેપ્રસથાિ િરાવી ભગવાિ શ્ી પરશરુામિી પજૂા અચ્ણિા 
િરી ગજુરાતિા િલયારિી મગંલિામિા િરી હતી. •

ઓસપાસ
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૧૦૮નરી એર એમબ્યુ્નસ સે્વા 
રાજકલોટના દદદીને ચેન્ાઈ એરબ્ફટ કરા્યલો

" રાજકુમાર 
ર ાજય સરિ ાર  દ્ ાર ા  મે ક ડિલ 

ઈમરજન્સીમા ંજરૂકરયાતમદં દદષીિે સથળ 
પર જ પ્રાથનમિ સારવાર સાથે હોસસપટલ 
સુધી પહોંચાડવા GVK EMRI િા 
સહયોગથી ૧૦૮ સેવા િાય્ણરત િરવામાં 
આવી છે. જેિો લાભ અિેિ દદષીઓિે 
અતયાર સુધીમાં મળયો છે.  ગત માસ ેરાજય 
સરિાર દ્ારા ૧૦૮ સેવામા ંહવાઈ સેવાિે  
સામલે િરી એર એમબયલુન્સ શરુ િરવામાં 
આવી હતી. આ સેવાિો લાભ લિેાર પ્રથમ 
દદષી રાજિોટમાં ખાિગી હોસસપટલમાં 
સારવાર લઈ રહેલા જયિુમાર મિવારા છે. 
જઓે ફેફસાિી બીમારીથી પીડાતા હતા 
અિ ેતમેિે શ્ાસ લેવામા ં મશુિેલી પડતી 
હતી તેઓિે વધુ સારવાર માટે ચેન્નાઈ 
ખાિગી હોસસપટલમાં દાખલ િરવા  માટે 
રાજય સરિાર દ્ારા શરુ િરાયેલી એર 
એમબયુલન્સમા ંનશફટ િરવામા ંઆવયા હતાં

એર એબયુલનસિી હવશેિતા : 
રાજિોટ ૧૦૮ િા પ્રોગ્રામ મેિેજર  
શ્ી મિવીર ડાંગરિા જરાવયા મુજબ આ 
એર એમબયુલન્સ અમદાવાદથી આવે છે. 

જયારે ખાિગી એમબયુલન્સ મુંબઈ, કદલહી 
િે ચેન્નઈથી આવે તો તેમિું એરફેર વધી 
જાય તેમજ સમય પર વધુ લાગે, જયારે 
અમદાવાદથી આવતી એર એબયલુન્સ ખબુ 
ઝડપી રીતે  ગુજરાતમાં  િોઈપર સથળે 
પહોંચી શિે. વળી રાજય સરિાર દ્ારા આ 
સેવા િાય્ણરત હોઈ એરપોટ્ણ પર અપ્રુવલ 
પર ઝડપથી મળી જાય.

વે ન ન ટિલે ટિર  સ હિતિ ી  જરૂર ી 
સુહવધાઓ : ૧૦૮ સેવા સાથે જોડાયેલી 
એર એમબયુલન્સ પર ૧૦૮ વાિિી જેમ 
સાધિ સુનવધાથી સજ્જ હોય છે. એર 
એમબયુલન્સમાં એમ.બી.બી.એસ. ડોકટર 
તેમજ પેરા મેકડિલ સટાફ હાજર હોય છે. 
દદષીિી મેકડિલ નહસરિી મુજબ સાધિો અિે 
દવાઓ ઉપલબધ રાખવામાં આવે  છે.

એર એમબયલુનસ સવેા મળેવવા માટેિ 

પ્રહરિયા : આ સવેાિો લાભ િેવી રીત ે લવેો 
તે અંગે શ્ી નમલિભાઈ જરાવે છે િે, આ 
માટે  સૌપ્રથમ ૧૦૮ માં િોલ િરવો પડે 
છે, િોલ સને્ટરમા ંએર એમબયલુન્સ સવેાિો 
લાભ લેવા માટે માનહતી આપવી પડે છે. 
દદષી હવાઈ મુસાફરી માટે કફટ છે, તે 
સકટ્ણકફિેટ ડોકટસ્ણ દ્ારા આપવામાં આવે 
પછી જ આ સેવાિો લાભ મેળવી શિે છે. 
આ સેવાિો લાભ મેળવવા માટે દદષીિે 
એરપોટ્ણ થી એરપોટ્ણિો ચાજ્ણ ચૂિવવો પડે 
છે. એરપોટ્ણ સુધી પહોંચવા માટે ૧૦૮ 
વાિિી નિઃશલુિ સેવા ઉપલબધ હોવાિુ ંશ્ી 
ડાંગર જરાવે છે. રાજય સરિાર દ્ારા 
૧૦૮ હવાઈ સેવા શરુ િરતા આવિાર 
સમયમાં ઈમરજન્સીમાં દેશિા િોઈપર 
છેડે િલાિોમાં દદષીિે સલામત રીતે 
સથળાંતકરત િરી શિાશે. •

સંભાળ
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નંદઘરલોના બાળકલોને શુદ્ધ ઘરીનરી સુખડરીનલો પૂરક આહાર

" દશ્ષન બત્્વેદરી
એ ડબબો ખુલે એટલ ેઅંદર રહેલા વયજંિિી 

સોડમ આવયા નવિા રહે િહી ! વયજંિિ ેમહોંમાં 
મૂિો એટલે નવનશષ્ટ સવાદિી અિુભૂનત થયા 
નવિા રહેતી િથી. એ વયંજિિે શુદ્ધ ઘીથી 
બિાવવામાં આવયું છે, એ સવાદ ઉપરથી જ 
માલૂમ પડી જાય ! તે વયંજિ છે સુખડી અિે 
આવી નલજ્જતદાર સુખડી વડોદરા નજલ્ાિા િુપોનર્ત બાળિોિે 
પૂરિ આહાર તરીિે આપવામાં આવી રહી છે. વડોદરા નજલ્ા 
વહીવટી તતં્ દ્ારા લોિભાગીદારીથી િુપોનર્ત બાળિોિ ેશદુ્ધ ઘીિી 
સુખડી પૂરિ આહાર આપી તેિે સુપોનર્ત િરવાિંુ અનભયાિ 
છેડવામાં આવયું છે.

િલકેટર શ્ી અતલુ ગોરે જરાવયંુ િે, વડોદરા નજલ્ાિી નવનવધ 
આગંરવાડીઓમા ંિુલ ૯૩૧૯૭ બાળિો નપ્રસિૂનલગં િરી રહ્ા છે. 
ત ેપૈિી ૧૭૮૮ બાળિો અનતિુપોનર્ત જરાયા છે. સામાન્ય બાળિોિી 
સાપકેે્ષ જિેુ ંપ્રમાર ૧.૯૨ ટિા જેટલુ ંછે. જયારે, ૭૯૪૭ બાળિો 
પીળા રંગમા ંવગષીિૃત િરવામા ંઆવયા છે. એટલ ેિે, આ બાળિોિે 
પર પૂરિ પોર્રિી જરૂર છે.

આથી ૯૭૩૫ બાળિોિ ેલક્યમા ંરાખીિ ેતિેે પરૂિ આહાર 
તરીિે શદુ્ધ ઘીમા ંબિાવલેી સખુડી આપવાિુ ંશરૂ િરવામા ંઆવયુ ં

છે. જમેાં લોિોિો સહયોગ પર 
મળી રહ્ો છે. રાજય સરિાર 
દ્ારા આપતા ટેિ હોમ રાશિ 
ઉપરાતંિી આ સખુડી આપવામાં 
આવી રહી છે. આ સુખડી 
બિાવવાિી િામગીરી પ્રનસદ્ધ 
સસંથા અક્ષયપાત્િ ેસોંપવામાં 
આવી છે.

અક્ષયપાત્ દ્ારા બિાવેલી 
સુખડી આપરા ઘરે પર િ 
બિે એવી છે. ઘી, ગોળ, 
ઘઉંિો લોટ અિે મગફળીથી 
આ સુખડી બિાવવામાં આવે 
છ ે.  તે િ ો  સ વ ા દ  િ ુશળ 
ગૃનહરીિા હાથે બિી હોય 
એવો જ છે. એટલે બાળિો 
પર આ સુખડી હોંશેહોંશે 
આરોગી રહ્ા છે. આ સુખડી 
લક્યાંકિત બાળિોિા ઘરે જ 
આપવાિી અથવા તો નિદશ્ણિ 
ભોજિ દરનમયાિ આપવાિી 
એવી સૂચિા િલેકટર શ્ી ગોરે 
સં િ ન લ ત  બ ા ળ  ન વ િ ા સ 
િાય ્ણરિમિા અનધિારીઓિે 
આપી છે.

એિ સપ્તાહમાં ત્ર વખત 
આ સુખડી આપવામાં આવી રહી છે. એટલે િે એિ વીિમાં 
એિ બાળિિે દોઢસોથી બસસો ગ્રામ સુખડી પૂરિ આહાર તરીિે 
મળી રહે છે. આ સુખડી બાળિિે જમવા સાથે ખવડાવવામાં 
આવે છ.ે અક્ષયપાત્ દ્ારા એિ રાઉન્ડમાં ૫૦૦ કિલો જેટલી 
સુખડી બિાવવામાં આવે છે. જેિંુ નવતરર નજલ્ા વહીવટી 
તંત્ સાથે સહયોગમાં રહી આંગરવાડીઓમાં િરાવવામાં આવે 
છે. અતયાર સુધીમાં આવા પાંચ રાઉન્ડ સુખડીિા નવતકરત થઇ 
ગયા છે. એટલે િે ૨૫૦૦ કિલોગ્રામ સુખડી પૂરિ આહાર 
તરીિે બાળિોિે આપવામાં આવી છે.

પ્રતયેિ બાળિ તંદુરસત બિે તેવી વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઇ 
મોદી અિે મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલિી સંિલપિાિે સાિાર 
િરવા વડોદરા નજલ્ા વહીવટી તંત્ દ્ારા આરંભાયેલા આ 
અનભયાિમાં લોિભાગીદારી પર સારી મળી રહી છે. •
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્વડલોદરામાં દેશનું પ્રરમ ખાનગરી દંત સંગ્હા્્ય
" સુરેશ બમશ્ા

આરોગય અિે શરીરિી જાળવરીમાં 
દાંતિી ઘરી અગતયતા છે. પરંતુ આ ૩૨ 
જવામદ્ણ આરોગય રક્ષિોિી અગતયતા અિે 
તેમિી િાળજી લવેાિી જરૂકરયાતિી જારિારી 
લોિોમાં બહુધા ખૂબ ઓછી છે. દાંતિી સંખયા 
૩૨ હોય િે દુનધયા દાંત પડી જાય પછી િવા 
અિે િાયમી દાંત આવે, એવી પ્રાથનમિ 
નસવાય ભાગયે જ િોઈ માનહતી દાંત અંગે 
આપરે ધરાવીએ છે અિે એ હલે િે ભારે 
વેદિા િા આપે તયાં સુધી આપરે ભાગયે જ 
એિી િાળજી લઈએ છે. પકરરામે યોગય 
િાળજી લઈિે નિવારી શિાય એવા દાંતિા 
રોગોિું પ્રમાર અિે દાંતિી મોંઘી સારવારિું 
આનથ્ણિ ભારર વધતું જાય છે.

આ સંજોગોમાં વડોદરાિા દંત નચકિતસિ 
ડો.યોગેશ ચંદારારા અિે ડો.પ્રરવ  એ 
પોતાિા નખસસામાંથી ખચ્ણ િરીિે અિે 
દુનિયામાં જયાંથી મળી તયાંથી દાંત િે લગતી, નચકિતસાિે 
લગતી, તેિા ઇનતહાસ અિે ભૂતિાળિે લગતી, દાંતિી 
િાળજી િે લગતી સાધિ સામગ્રી એિત્ િરીિે, અંદાજે ૪ 
હજાર થી વધુ િમૂિાઓ પ્રદનશ્ણત િરતું, દંત જ્ઞાિ સમૃદ્ધ 
સંગ્રહ ાલય  બિ ા વયું  છ ે.  િ દ ાચ 
ગુજરાતિું અિે દેશિંુ આ એિમાત્ 
ખાિગી દ ંત સંગ્રહાલય છ ે અિે 
આગોતરો સંપિ્ક િરી, સમય લઈિે 
શાળાઓ અિે  નશક્ષર સંસથાઓ 
નવદ્ાથષીઓિે િોઈ પ્રવેશ ફી વગર 
નવિામૂલયે તે બતાવી શિે છે અિે રસ 
ધરાવતા લોિો પર એ રીતે એિી 
મુલાિાત લઈ શિે છે. આ સંગ્રહાલય 
વડોદરાિા જૂિા પાદરા રોડ પર 
મલહાર પોઇન્ટ િજીિ ૨૨, હરીભનતિ 
સોસાયટી ખાતે  આવેલું છે.

તાજેતરમાં ડો.ચંદારારા ડેન્ટલ 
મયુનઝયમિો સાતમા વર્્ણમાં પ્રવેશ 
થયો છે. સથાપિ ડો. યોગેશ િહે છે 
આ વર્ષો દરનમયાિ ૨૦ હજારથી વધુ 
નવદ્ાથષીઓ અિે જીજ્ઞાસુઓએ આ 

સંગ્રહાલય નિહાળયંુ છે. તમિે ચોક્કસ 
ખબર િનહ હોય િે માિવ ઉતરિાંનતિા છેલ્ા 
૧૦ હજાર વર્ ્ણ દરનમયાિ મારસિા 
જડબાિા િદમાં અિે તેિે સુસંગત દાંતિી 
સંખયામાં ઘટાડો થયો છે એવું ડો.યોગેશ 
જારિારી આપતાં જરાવે છે.

તેઓ ઉમેરે છે િે દર બે હજાર વર્ભે જડબા 
સંિોચાય છે અિે દાંતિી સંખયા ઘટે છે. 
આપરે જયારે માતાિા ગભા્ણશયમાં ટૂંકટયું 
વાળીિે બચ્ચા તરીિે આરામ ફરમાવતા 
હોય તયારથી પેઢા િીચે દાંત બિવાિી 
શરૂઆત થાય છ ેઅિે જન્મ પછી ૬થી ૭ 
મનહિે આ છુપા રુસતમો પેઢાિંુ આવરર 
તોડીિે પ્રગટ થાય છે.આ પ્રનરિયા બાળિિે 
વેદિા આપિારી હોવાથી અંગ્રેજીમાં ટીથીંગ 
રિબલ જેવી ઉકિત પ્રચનલત બિી છે.

ઉપલબધ દસતાવેજી પરુાવા િ ેઆધારે હોશી 
રે િ ેજગતિો પ્રથમ દંત નચકિતસિ ગરવામાં 

આવ ેછે.ભારતિી વાત િરીએ તો અદંાજ ે૨૫૦૦ વર્્ણ પવૂભે થઈ 
ગયલેા અિ ેશલય નચકિતસા( સજ્ણરી) િા જિિ મનુિ સશુુ્ત દાતંિી 
સારવાર અિ ેશસત્નરિયા િરતા ંહતા ંએવા ઉલ્ખેો મળે છે.

જગતમાં અન્ય જગયાઓએ દાંતિી સફાઈ માટે ટૂથ બ્શ 
શોધાયા પર ભારતમાં તો પ્રાચીિ 
િાળથી બાવળ, લીમડા, િરજી િે વડ 
જેવા વૃક્ષોિી ડાળીઓ િો દાતર તરીિે  
અિે એિી નચરિો જીભિી સફાઈ માટે 
ઉલ તરીિે ઉપયોગ થતો. સજીવ દાતર 
વિસપનતિા દાંત િી રક્ષા િરિારા 
ઔર્ધીય ગુરોિો પર લાભ આપતાં. 
દાંત,દાંતિી સારવાર અિે દાંતિા 
તબીબોિે નવશ્િી ટપાલ કટકિટો અિે 
ડાિ સાનહતયમાં પર સથાિ મળયું છે. 
ચલરી નસક્કા પર પર દાતં િોતરાયલા 
છે. તમાિુ સનહત દાંતિા જાિી દુશમિો 
જેવા નવનવધ વયસિો છે.

ડો.પ્રરવ જરાવે છે દાંતિે લગતો 
અમ ા ર ા  મ યુ ન ઝયમિ ો  ખજાિ ો 
'એનશયાિો સૌથી મોટો સંગ્રહ'  
હોવાિું અમારા ધયાિમાં આવયું છે.•
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શાકભાજી ્વેચતરી મબહ્ાના ગળાનરી ગાંઠ દૂર કરાઇ
" ટરીમ ગુજરાત

અમદાવાદિી નસનવલ મૅકડનસટી ખાતે 
ગુજરાત િૅન્સર કરસચ્ણ ઈસન્સટટ્ૂટિા હેડ 
એન્ડ િેિ ઓન્િોલોજી નવભાગિા 
તબીબોએ 9 િલાિિી ભારે જહેમત બાદ 
રાજિોટિા શાિભાજી વેચતા ગરીબ 
મનહલા દદષી શ્ી સોિલબહિેિી ગળા 
પરિી ગાંઠિુ ંસફળતાપવૂ્ણિ ઓપરેશિ િયુું.  

આ અહેવાલિી લોિોિે ખબર પડી 
તયારે સાહનજતિાથી એમિ ેજવાબ આપયો 
િે ગુજરાતિી તબીબી સેવાઓ સમગ્ર 
દેશમાં ઉદાહરરીય રહી છે. ગુજરાત 
પાનક્ષિિી ટીમે જયારે ગુજરાત િૅન્સર 
કરસચ્ણ ઈસન્સટટ્ૂટિા હેડ એન્ડ િેિિા 
સજ્ણિ શ્ી નપ્રયાંિ રાઠોડિે પૂછયું િે,  
િ ૅન્સર કરસચ ્ણ  ઈસન્સટયૂટમાં  અિેિ 
ઓપરેશિ થતા હોય છે તયાર ે આ 
ઓપર ેશિ આપિી ટીમ માટ ે િ ેમ 
પડિારરૂપ હતું ? જવાબમાં ડો. રાઠોડ 
િહે છે િે,  આ િેસમાં દદષીિંુ   ટૂ્મર 
ધમિી અિે શીરાિે ચોંટેલુ હતુ અિે જો 
ઓપરેશિ દરનમયાિ રતિસત્ાવ થાય 
તો દદષીિંુ મૃતયું થવાિંુ જોખમ રહેલું હતું. 
આમ, આ ઓપરેશિ ઘરંુ જોખમી હતું. 
ડો. નપ્રયાંિ ઓપરેશિ માટે અન્ય ટીમિા 
સભયોિે શ્ેય આપતા િહે છે, આ અઘરંુ 
ઓપરેશિ  એિેસથેનસયા અિે પલાસસટિ 
સજ્ણરીિી ટીમ સાથેિા સંિલિ અિે 
સહયોગિા િારરે આ અમે િરી શકયા. 

આ ઓપરેશિિો બીજો પડિાર 
વર્ણવતા ડો. નપ્રયાંિ રાઠોડ િહે છે – દદષીિા 
ગળાિી ડાબી બાજએુ અદંાજ ે2.5 કિલોિી 
ગાંઠ હતી. આટલી મોટી ગાંઠ અગાઉ 
કયારેય િોઈ દદષીમાં જોવા મળી િથી. 
વળી, ઉપલબધ તબીબી સાનહતયમાં પર 
આવી ગાંઠ નવશે િોઈ ઉલ્ખે જોવા મળતો 
િથી. આ ગાંઠ દરૂ િરીએ તો કરિન્સરિકશિ 
માટે આટલી ચામડી લાવવી િઈ રીતે તે 
પર એિ પ્રશ્ હતો. પર પલાસસટિ સજ્ણરી 

ટીમે તે િાય્ણ ઉતિૃષ્ટ રીતે િયુું. 
આ ઓપરશેિિે તબીબી ભાર્ામાં 

સમજાવતા ડો. રાઠોડએ િહ્ં હતું િે, આ 
ગ ર દિ  પ રિ ી  ગ ાં ઠ િંુ  ન િ દ ા િ 
Malignant Peripheral 
Nerve Sheath Tumor તરીિે 
થયું હતું. સરળ ભાર્ામાં તેિે ચેતાતંતુમાં 
થત ુસારિોમા( િેન્સરિો એિ પ્રિાર) તરીિે 
ઓળખાવી શિાય. 

ગુજરાત િૅન્સર કરસચ્ણ ઈસન્સટટ્ૂટિા 
વડા ડૉ. શશાંિ પંડા તેમિી તબીબી 
ટીમિી િામગીરીિે નબરદાવતા િહે છે િે, 
પ્રધાિમંત્ી જિઆરોગય યોજિા( 
PMJAY)  હેઠળ ગરીબ દદષીિી 

સફળતાપૂવ્ણિ સજ્ણરી િરી ડો. નપ્રયાંિ અિે 
તેમિી ટીમે સંસથાિે ગૌરવ અપાવયું છે. 
ડો. પંડા આ ઓપરેશિ અંગે સંતોર્િો 
ભાવ વયતિ િરતા િહ્ં હતું િે, પ્રધાિમંત્ી 
જિઆરોગય યોજિા હેઠળ  િૅન્સરથી 
પીડાતા અિેિ ગરીબ દદષીઓિા નવિા 
મલૂય ેઓપરેશિ થાય તયારે ત ેમિિે સતંોર્ 
આપે છે.    

આમ, સોિલબહેિી સજ્ણરી થિી 
ગુજરાત િૅન્સર રીસચ્ણ ઈન્સટીટ્ૂટિા 
તબીબોએ પુરવાર િયુું છે િે, આજે પર 
લાખો ગરીબ દદષીઓ માટે સરિારી 
હોસસપટલ જ આશાિું છેલ્ું કિરર બિી 
રહે છે.

સુપ્રા મેજર સજ્ષરરી એટ્ે શું ?
ગજુરાત િૅન્સર કરસચ્ણ ઈસન્સટટૂ્ટિી તબીબી ટીમ દ્ારા િરવામા ંઆવલેી આ સપુ્રા મજેરી 
સજ્ણરી ( 9 િલાિિી) હતી. તબીબી ભાર્ામાં 3 િલાિથી વધ ુચાલતી સજ્ણરીિે સપુ્રા મજેર 
સજ્ણરી િહે છે. જયારે 3 િલાિ સધુી ચાલતી સજ્ણરીિ ેમજેર સજ્ણરી િહેવાય છે.

પ્રધાનમંત્રી જનઆરલોગ્ય ્યલોજના  –  
ગરરીબ દદદીને સરકારરી સહા્યરૂપ મ્મ 

પ્રધાિમંત્ી જિઆરોગય યોજિા ગરીબ-મધયમવગ્ણિા દદષીઓ માટે આનશવા્ણદરૂપ 
બિી રહી છે. રાજિોટિા શાિભાજી વેચતા સોિલબહેિ રમેશભાઈ ચોવસીયાિી( 
ઉ.35 વર્્ણ) સજ્ણરી તેિું જીવતું જાગતું ઉદાહરર છે. શાિભાજી વેચીિે પેકટયું રળતા 
સોિલબહેિિ ેગળાિી ડાબી બાજએુ ગાઠં થઈ, તયારે ખાિગી હોસસપટલોમા ંતબીબોએ 
સજ્ણરીિો ખચ્ણ અંદાજે  રૂ. 5 લાખ િહ્ો. જે ગરીબ દંપતી માટે અશકય હતો. પર 
પ્રધાિમંત્ી જિઆરોગય યોજિા ગરીબ મનહલાિી વહારે આવી. ગુજરાત િૅન્સર 
કરસચ્ણ ઈસન્સટટ્ૂટે નવિા મૂલયે સજ્ણરી િરી માત્ મનહલા દદષીિું જીવિ જ િથી બચાવયું, 
પર આ ગરીબ પકરવારિે દેવાિા ડુંગર તળે દબાતું પર બચાવયું છે.

સાફલ્યગાર્ા
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સાફલ્યગાર્ા

‘માન્યતા’ નહીં ‘માન્વતા’ મહેકે છે...
" બહમાંશુ ઉપાધ્યા્ય

‘અંગદાિ, મહાદાિ....’ 
થોડાિ સમય પહેલાં માત્ 
પસુતિમાં િે વાતોમાં શોભતંુ આ 
સૂત્ આજે સાચા અથ ્ણમાં 
ચકરતાથ્ણ થયું છે. િદાચ િલપી 
પર િ શિાય તે રીતે નસનવલ 
હૉસસપટલમાં અતયાર સુધીમાં 
58 અંગદાિ થયાં હતાં. 58મા 
અગંદાિિા કિસસામાં ‘માન્યતા 
િરતા ંમાિવતા’ ચકઢયાતી બિી 
છે. માગ્ણ અિસમાતમાં િરછિા 
૨૫ વર્ષીય મુસસલમ યુવિિે 
અમદાવાદ નસનવલ હૉસસપટલમાં 
બ્ેઇિ ડેડ જાહેર િરાયો હતો. 
િેટલાિ સમાજ-ધમ્ણ-વગ્ણમાં 
અંગદાિિે અલગ માન્યતા છે, પરંતુ આ કિસસામાં નસનવલ 
હૉસસપટલિી  SOTTOિી ટીમિી સમજાવટથી મસુસલમ પકરવારે 
માન્યતાિે િહીં ‘માિવતા’િે મહત્વ આપયું. રમઝાિિા પનવત્ 
માસમાં મુસસલમ સમાજિા યુવિિા પકરવારજિોએ અંગદાિિો 
પાિ નિર્ણય િરીિે પરવરકદગારિે ઇબાદત સમનપ્ણત િરી છે. 

મુસસલમ યુવિિા બ્ેઇિડેડ શરીરિે કરરિાઇવલમાં લઈ જતા 
પહેલાં હંમશેાંિી જેમ જયારે નસનવલ હૉસસપટલિી ટીમ દ્ારા પ્રાથ્ણિા 
િરવામાં આવી તયારે રમઝાિિા મનહિામાં પોતાિા સવજિિા 
આતમાિી શાંનત માટે એિ બાજુ 
મસુસલમ પકરવારજિો િલમા પઢી રહ્ા 
હતા, જયારે અન્ય બાજુએ નસનવલ 
હૉસસપટલિી ટીમ દ્ારા ઈશ્રિે 
પ્રાથ્ણિા િરતાં સવ્ણ ધમ્ણ સમભાવિાં 
દૃશયો સજા્ણયાં હતાં. 

નસનવલ હૉસસપટલમાં થયેલાં 
છેલ્ાં ચાર અંગદાિમાં બિુલભાઈ 
વાઘેલાિે રોડ અિસમાત, લાડુબહેિ 
માછીિે બે્ઇિ હેમરેજ, જે મુસસલમ 
બ્ેઇિ ડેડ યુવિિા પકરવારજિોએ 
અંગદાિ િયુું તેિે માગ્ણ અિસમાત 
અિે લનલતાબહેિ સાધુિે બ્ેઇિ 
હેમરેજ થતાં નસનવલ હોસસપટલમાં 
સારવાર અથભે દાખલ િરવામાં આવયાં 

હતાં. આ તમામ બે્ઇિડેડ 
વયનતિઓિા પકરવારજિોિે 
જયારે નસનવલ હોસસપટલિી 
SOTTOિી ટીમ દ્ારા 
અંગદાિ માટે સમજાવતાં 
પકરવારજિોએ અંગદાિિી 
સંમનત દશા્ણવી હતી.

અત્ે એ ઉલ્ેખિીય છે 
િ ે, નસનવલ હોસસપટલિા 
સુનપ્રન્ટેડન્ટ ડો. રાિેશ જોશી 
દ્ારા નસનવલ હૉસસપટલિી 
SOTTO (State Organ 
A n d  T i s s u e 
T r a n s p l a n t 
Organisation) ટીમિે 
મળતા ંસતત માગ્ણદશ્ણિ અિે  

પ્રોતસાહિ સાથે સમાજ અિે સેવાભાવી સંસથાઓિા પ્રયાસોથી 
અંગદાિ ક્ષેત્ે સફળ પકરરામો મળી રહ્ાં છે તથા હૉસસપટલમાં 
આ અંગે જરૂરી માળખાિીય સુનવધા ઊભી િરી તેમજ વધુમાં વધુ 
લોિોમાં પ્રવતભેલી જાગરૂિતાિા  ફળસવરૂપે ૬ મનહિાિા ટંૂિા 
ગાળામાં નસનવલ હોસસપટલે ૫૦ અંગદાિિી રેિૉડ્ણ િામગીરી િરી 
િેટલાય લોિોિા જીવિમાં ઉજાસ પાથરવાિું ભગીરથ િામ થયું 
છે. સો સો સાલામ છે આવા િમ્ણવીરોિે.

િોંધપાત્ વાત એ છે િે માત્ અમદાવાદ જ િહીં, અન્ય 
નજલ્ાઓમાંથી પર અંગદાિ િરવા 
અંગે જાગૃનત આવી છે. ‘અંગદાિથી 
જીવિદાિ’િા સૂત્િે સાથ્ણિ િરતાં 
વલસાડિા ઉમરગામિા વમા ્ણ 
પકરવારે પોતાિા યુવાિ વયિા 
બ્ેઇિ ડેડ સવજિ યશ વમા ્ણિાં 
કિડિી અિે નલવરિું અંગદાિ િરી 
ત્ર વયનતિઓિે િવજીવિ આપયંુ 
છે. કિડિી અિે નલવર સમયસર 
અમદાવ ાદ  પહોંચ ાડવ ા  મ ાટ ે 
વાપીિી હકરયા એલ. જી. રોટરી 
હ ૉ સ સ પ ટલથ ી  અમદ ા વ ા દિ ી 
IKDRC સુધીિા ૩૬૨ કિ.નમ. 
િ ા  મ ાગ ્ણ િે  ગ્ર ીિ  િ ૉ ક ર ડ ો ર 
બિાવવામાં આવયો હતો. •

૨૫ કદ્વસમાં કુ્ ૧૧ 
વ્યબતિઓનાં અંગદાન

અમદાવાદ હસહવલ િૉન્પટિલિા સહુપ્રનટેિનડનટિ ડો. 
રાકેશ જોશી કિે છે કે, કોઈ પણ સરકારી કે પ્રાઇવેટિ 
િૉન્પટિલમાં છેલ્ા ૨૫ કદવસમાં ક ુલ ૧૧ 
વયહતિઓિાં અંગદાિ કરવામાં આવયાં િોય તેવી 
પ્રથમ ઘટિિા છે. છેલ્ા માત્ર ૩૬ કલાકિા સમયમાં 
ત્રણ વયહતિઓિાં અંગદાિ કરવામાં આવયાં. છેલ્ા 
એક મહિિામાં ૧૧ અંગદાિ થકી કુલ ૧૯ કકડિી, 
કુલ ૧૦ હલવર, ૧ ્વાદુહપંડ, ૨ હૃદય તેમજ ૪ 
ફેફસાં મળી કુલ ૩૬ અંગોિું દાિ મળયું. અતયાર 
સધુીમા ંહસહવલ િૉન્પટિલ દ્ારા કુલ ૫૮ વયહતિઓિાં 
અંગદાિ થકી ૨૨૧ અંગોિું દાિ મેળવવામાં આવયું 
જે થકી ૧૫૯ વયહતિઓિે િવું જીવિ મળયું છે....’
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પ્રોરણા

આકદ્વાસરી અબળાને “સબળા” બના્વનાર પદ્મશ્રી રમરી્ાબહેન
" ્વૈશા્રી પરમાર 

િવભારતિા નિમા્ણરમાં ગુજરાત અિે 
ગુજરાતીઓિી અનગ્રમ ભૂનમિા રહી છે. તેમાં 
સામ્થય્ણવાિ મનહલાઓએ પર પોતાિો 
“નસંહફાળો” િોંધાવયો છે. દશેિા સવષોચ્ચ 
એવોડ્ણમાંથી એિ એવા પદ્મશ્ી એવોડ્ણ માટે 
સૌપ્રથમ િામાંકિત થઇ ગુજરાતિા તાપી 
નજલ્ાિે રાષ્ટ્રીય સતરે એિ આગવી ઓળખ 
અપાવિાર સેવાભાવી મનહલા- રમીલાબહેિ 
રાયનસંગભાઇ ગામીત પર સઘંર્્ણ સામ ેજ્લતં 
જીત મેળિાર િારી છે. તેમિી સાફલયગાથા 
સાંભળીિે સાચે જ થાય િે િારી અબળા િહીં 
“સબળા” છે. 

તાપીિા સોિગઢ તાલુિાિા ટાપરવાડા ગામે રહેતા 
રમીલાબહેિ સામાનજિ ક્ષેત્િા મહત્વપૂર્ણ યોગદાિ માટે પદ્મશ્ી 
એવોડ્ણ માટે પસંદગી પામયા છે. રમીલાબહિેે વર્્ણ-૨૦૧૪થી 
સમાનજિ પ્રવૃનતઓિા ભાગરૂપે ગામિા સખીમંડળ “િેહા સખી 
મંડળ”િા પ્રમુખ તરીિે િામગીરી શરૂ િરી. 

િડીયા િામિી તાલીમ લઇ અિે આસપાસિા ગામોિી 
૪૦૦થી વધ ુબહેિોિ ેિડીયા િામિી તાલીમ અપાવી છે. બહેિોિે 
બયુટી પાલ્ણર, નસવર ક્ાસ જેવા િામોમાં જોડી અિેિ મનહલાઓ 
માટે આનથ્ણિ સવાવલંબિિંુ વાતાવરર ઊભું િરી રહ્ા છે. 
મનહલાઓ પગભર થવા સાથે પકરવારિી દશા અિે કદશા બદલી 
સુખ-સમૃનદ્ધ લાવવાિંુ િારર બિી. સખી મંડળે સોિગઢમાં 
સેિીટેશિ માટ્ણ શરૂ િરી િવ ગામોમાં શૌચાલયોિંુ બાંધિામ 
સફળતાપૂવ્ણિ િયુું. જેિી િોંધ રાજયિક્ષાએ લેવાઇ. આ ઝૂંબેશિા 
પ્રરેતા રમીલાબહેિિે વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા હસતે 
વર્્ણ ૨૦૧૭માં આંતરરાષ્ટ્રીય મનહલા કદવસે “મનહલા ચેમપીયિ 
એવોડ્ણ” પર એિાયત થયો હતો.  

નજલ્ાિા નવનવધ સરિારી નવભાગોિા સહયોગથી સાચા 
લાભાથષીઓિે ઓળખી તેમિે સહાય પહોંચતી િરવામાં તેમરે 
મહત્વિી ભનૂમિા નિભાવી છે. આ ઉપરાતં તઓેએ િશાબધંી વિ 
સુરક્ષાિંુ પર અનભયાિ ચલાવયું. તેમરે િરેલી િેત્કદપિ 
િામગીરીમાં િોરોિા િાળમાં તાપીથી સાપુતારાિા અંતકરયાળ 
ગામોિા આકદવાસી પકરવારોિે નવનવધ સેવાભાવી સંસથાઓિા 
સહિારથી નિ:શુલિ અિાજ નવતરરિો સમાવેશ થાય છે. દેશિા 
ગૌરવવંતા એવોડ્ણ માટે િામાંકિત થયા બાદ રમીલાબહિેે 
ટાપરવાડા ગામમાં ઘિ િચરા વયવસથાપિ અંગેિા પ્રોજેકટ 
અમલીિરર માટેિી િામગીરી હાથ ધરી છે. 

આ અગાઉ રમીલાબહેિિ ેવડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિા 
હસતે “મનહલા ચમેપીયિ એવોડ્ણ” ઉપરાતં ૧૮૧ મનહલા હેલપલાઇિ 
દ્ારા “િારી તંુ િારાયરી એવોડ્ણ” સનહત નવનવધ ૩૦થી વધ ુસન્માિ 
પત્ો એિાયત િરવામા ંઆવયા છે. રમીલાબહેિ ગામીત જવેા અિેિ 
મનહલાઓ ગજુરાત રાજયિી આગવી ઓળખ બિી અન્ય માટે 
પ્રરેરાતમિ નમશાલ બન્યા ંછે. •

કલોઇનરી મદદ માટે પૈસાનરી નહરી પરંતુ પ્રેરણાનરી જરૂર
રમીલાબેિ સાથે હજલ્ા માહિતી કચેરી તાપીિી ટિીમ સાથે થયેલી ચચાચામાં તેઓએ જણાવયું િતું કે, હવહવધ યોજિાઓિે ગ્ામય 

કક્ાએ પિોચાડવા દરેક િાગકરક પોતાિી વયહતિગત જવાબદારી સમજી સહરિય ભાગીદારી િોંધાવે એ જરૂરી છે. તેમણે જયારે 
સમાજ સેવાિી શરૂઆત કરી િતી તયારે મહિલાઓિે મદદરૂપ થવા કામગીરી શરૂ કરી િતી. આ કામિી કોઇ િોંધ લેવાશે કે 
અવોડચા મળશે એવો તો હવચાર પણ આવયો િ િતો. તેમણે વધુમાં ઉમેયુું કે, પદ્મશ્ી માટિે મારૂ િામ જાિેર થતા અિેક લોકોિા 
એવા પણ ફોિ આવયા કે તમે એવું તો શુ કામ કયુું કે તમિે આ એવોડચા મળયો?  તયારે િું એ લોકોિે કિેતી કે, સાચા કદલથી 
અનયિે મદદ કરશો તો કોઇિે કોઇ ચોક્કસ તમારી િોંધ લેશે. કોઇિી મદદ માટિે પૈસાિી િિી પરંતુ પ્રેરણાિી જરૂર િોય છે. 
એક પ્રેરણા માણસિા સમગ્ અહભગમિે ધરમૂળથી બદલી િાખે છે. જો મિે મળેલા આ એવોડચાથી કોઇ અનયિે સમાજ સેવા 
કરવા પ્રેકરત કરશે, તો મિે એવોડચા મેળવવા કરતા પણ વધારે ખુશી થશે.
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