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અમૃત મહાેવ
અાઝાદી કા

ગયુજરાત ગાૈરવ અભિયાિિાે અારંિ

રા�િે રૂ. 21 હજાર કરાેડિાં 
વવકાસકામાેિી િેટ અાપતા PM 

૧૭ મા શાળા પ્રવેશાેત્સવિે
મળી જ્વલંત સફળતા 

સરકાર� નોકર�ઓ માટ�  અહ� ��લક કરો

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


ડૉ. નિમાબેિ આચાર્ય, નિધાિસભા અધરક્ષ
ગાંધીધામ - કચ્છ

મંત્ી શ્ી રાજેન્દ્રભાઇ નત્િેદી
િડોદરા

મંત્ી શ્ી નજતેન્દ્રભાઇ િાઘાણી
રાજપીપળા - િમ્યદા

મંત્ી શ્ી પૂણણેશભાઇ મોદી
િાંદોદ - િમ્યદા

મંત્ી શ્ી રાઘિજીભાઇ પટેલ
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મંત્ી શ્ી અજુ્યિનસંહ ચૌહાણ
મહેમદાિાદ - ખેડા

મંત્ી શ્ી જગદીશભાઇ નિશ્વકમા્ય
િડગામ - બિાસકાંઠા

મંત્ી શ્ી નરિજેશભાઇ મેરજા
જોડીરા - જામિગર

મંત્ી શ્ી કકરીટનસંહ રાણા
િઢિાણ - સુરેન્દ્રિગર

મંત્ી શ્ી િરેશભાઇ પટેલ
કપરાડા - િલસાડ

મંત્ી શ્ી પ્રદીપભાઇ પરમાર
દહેગામ - ગાંધીિગર

શાળા પ્રવેશાેત્સવ તસવીરી ઝલક - 2022



• ગુજરાિે તિક્ષણ, સવાસ્થ્ અને ્સુરક્ષા ઉપર તવિેર ભાર 
મૂક્ો છે.

• ્સમાજમાં તિક્ષણનો પા્ો મજબૂિ િો્ િો દરેક ક્ષેત્માં 
આગળ વધી િકા્ છે.

• તિક્ષણ થકી ટેક્ોલોજીનો ઉપ્ોગ કરી વ્તતિ ્સક્ષમ બની 
િકે છે.

• િાળા પ્રવેિોત્સવથી રાજ્ની િાળાઓમાં ડ્ોપ આઉટ 
રેતિ્ામાં નોંધપાત્ રટાડો થ્ો છે.

• િાળા પ્રવેિોત્સવ દ્ારા ગામમાં ઉત્સાિનો માિોલ ઊભો 
થા્ છે.

• તવદ્ાથથીઓ, તિક્ષકો અને વાલીઓને પડિી િકલીફો દૂર 
કરવા ્સરકાર કદટબદ છે.

• ્સરકારે મેદડકલ, એસન્જતન્દરંગ જેવા ક્ષેત્ોમાં તિક્ષણ માટે 
ઉત્તમ વ્વસથાઓ ઊભી કરી છે.

• ગુજરાિ ્સરકારે આરોગ્લક્ષી ્ોજનાનો લાભ નાગદરકોને 
આપવા બજેટમાં તવિેર જોગવાઇઓ કરી છે.

• િતકાલીન મુખ્મંત્ી શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ છેવાડાના 
માનવીને મુખ્ પ્રવાિમાં જોડવા ્સફળ પ્ર્ત્નો ક્ા્ષ છે.
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÷ðks{ Lke[uLkkt MÚk¤kuyu MðefkhkÞ Au
• økwshkík ÃkkrûkfLkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ hkßÞLke ík{k{ fBÃÞqxhkRÍTz 

ÃkkuMx ykurVMk{kt MkŠðMk [kso [qfðe ¼he þfkþu.
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• økwshkík ÃkkrûkfLkwt ÷ðks{ rsÕ÷kLke {krníke ¾kíkkLke f[uheyku 
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૩૬, Ã÷kux Lkt. ૧૫૦, ykuþeðkhk Ãkku÷eMk MxuþLkLke çkksw{kt, 
òuøkuïhe (Ãkrù{), {wtçkR - ૪૦૦૧૦૨.

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

શાળા પ્રિેશ બન્રો સાચા અર્યમાં જિ ઉતસિ

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

પ્રતિ વર્ષ જૂન મતિનો એટલે તિક્ષણની જ્ોિ પ્રજ્વતલિ થિી જોવા મળિો મતિનો. દર વરષે આ મતિનામાં િાળા 
પ્રવેિોત્સવથી ્સમગ્ર રાજ્ની દરેક િાળામાં તિક્ષણની જ્ોિ વધુ દેદદપ્માન બને છે. દીર્ષદ્રષ્ા િતકાતલન મુખ્મંત્ી અને 
િાલમાં દેિના લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ રોપેલું િાળા પ્રવેિોત્સવનુ તવચાર બીજ આજે ઊર્્ષવાન 
મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના નેતૃતવ િેઠળ વટવૃક્ષ બની મિોરી ઉઠું છે. પદરણામલક્ષી આ્ોજન અને મક્કમ 
અમલીકરણ ્સાથે કોઇપણ અતભ્ાન ્સફળ થ્ા તવના રિેિું નથી. 

સકકૂલ ડ્ોપ આઉટ રેિી્ો ઝીરો લેવલે લાવવાના મક્કમ તનધા્ષર ્સાથે પ્રત્ેક બાળકને તિતક્ષિ િથા દદતક્ષિ બનાવવાના 
ઉદ્ેિને વરેલા િાળા પ્રવેિોત્સવની ઉજવણી આ વરષે પણ કરવામાં આવી. ઉમંગ અને ઉત્સાિપૂવ્ષક ગુજરાિભરમાં પ્રત્ેક 
તજલ્ા, િાલુકા, ગ્રામ્ કક્ષાએ બાળકોને િાળાપ્રવેિ કરાવવામાં આવ્ો. મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનાં નેતૃતવમાં ત્ણ 
દદવ્સ ચાલેલા આ અતભ્ાનમાં પાંચ લાખથી વધુ બાળકોએ િાળામાં પ્રવેિ મેળવ્ો. િાળા પ્રવેિોત્સવ ્સાચા અથ્ષમાં 
જનોત્સવ બની રહ્ો. આ ત્ણ દદવ્સનાં િાળા પ્રવેિોત્સવમાં દાિાઓ દ્ારા રૂ. ૨૮ કરોડથી વધુ રોકડ રકમ ઉપરાંિ િૈક્ષતણક 
્સિા્ આપવામાં આવી. 

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાિ ગૌરવ અતભ્ાન અંિગ્ષિ ગુજરાિને રેલવેના તવતવધ પ્રોજેકટનું લોકાપ્ષણ 
- ખાિમુિૂિ્ષ કરવા ્સાથે મધ્ ગુજરાિના પાંચ તજલ્ામાં તવકા્સનાં તવતવધ પ્રકલપો ્સતિિના કુલ રૂ. ૨૧ િર્ર કરોડના 
તવકા્સ પ્રકલપોનું લોકાપ્ષણ - ખાિમુિૂિ્ષ અને ભૂતમપૂજન ક્ુું િિું. િેમણે ્સેવા, ્સુિા્સન, ગરીબ કલ્ાણ, નવીનિા અને 
દ્રઢતનશ્ચ્, આ પાંચ-ત્સદાંિ ઉપર કામ કરીને ્સુિા્સનની અનુભૂતિ કરાવી છે. વડાપ્રધાનશ્ીએ રાજ્ ્સરકારની રૂ. ૮૧૧ 
કરોડની મુખ્મંત્ી માતૃિતતિ ્ોજના અને રાજ્ના ૧૪ આદદર્તિ તવસિારોમાં પોરણ ્સુધા ્ોજનાનો પ્રારંભ કરાવ્ો 
્સાથે આવા્સ ્ોજનાના લાભાથથીઓને િેમના રરની ચાવી અપ્ષણ કરી.

ગુજરાિ ્સરકારની ઔદ્ોતગક નીતિ પ્રોગ્રેત્સવ છે. ગુજરાિ ઔદ્ોતગક ક્ષેત્ે મૂડીરોકાણમાં અગ્રે્સર છે. િાજેિરમાં દિેજ 
ખાિે જી.આઈ.ડી.્સી. દ્ારા િૈ્ાર કરવામાં આવેલા દડ્સેલીનેિન પલાન્ટનું મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે લોકાપ્ષણ ક્ુું. 
આ પલાન્ટથી દિેજનાં ઉદ્ોગો પાણીની બાબિે આતમતનભ્ષર બનિે. આ ઉપરાંિ પખવાદડ્ામાં ્સીમાતચહ્નરૂપ અનેક 
તવકા્સકા્યો થ્ાં છે. ધોલેરા ન્્ૂ ગ્રીનદફલડ એરપોટ્ષ પ્રોજેકટના પ્રથમ િબક્કાને મંજૂરી િથા છેલ્ા ૨૦ દદવ્સમાં ૨૨ વીજ 
્સબસટેિનના ખાિમુિૂિ્ષ-લોકાપ્ષણ કરીને જનિાને ્સાિત્પૂણ્ષ વીજળી પૂરી પાડવાની દદિામાં રાજ્ ્સરકારે મજબૂિ કદમ 
લીધા છે.

મને શ્ધધા છે કે, પ્રસિુિ અંકમાં રાજ્ના તવકા્સને ઉર્ગર કરિી તવતવધ માતિિી િેમજ પાતક્ષકમાં આવિી તન્તમિ 
કોલમો વાચકોને ઉપ્ોગી બની રિેિે.

ભણી ગણીિે આગળ વધે,
પ્રતયેક ગુજ્જર બાળ, 
પ્રજ્વહલત બિે હિક્ષણજયયોત,
હિહક્ષત - દિહક્ષત બિે આપણું ગુજરાત.
જ્ જ્ ગરવી ગુજરાિ...
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મારા તપ્ર્ દેિવા્સી્ો, નમસકાર. ‘મન કી બાિ’ માટે મન ેિમારા 
બધાના ખૂબ પત્ો મળ્ા છે, social media અને NaMoApp 
પર પણ રણાં બધાં ્સંદેિ મળ્ા છે, આ માટે િું આપ ્સૌનૌ આભારી 
છું. આ કા્્ષરિમ માટે આપણાં ્સૌનાં પ્ર્ત્નો િો્ છે કે આપણે 
એકબીર્નાં પ્રેરણાતમક પ્ર્ા્સોની ચચા્ષતવચારણા કરીએ, જન-
આંદોલનથી પદરવિ્ષનની ગાથા, પરૂા દેિન ેજણાવીએ. આ જ કડીમાં 
િુ ંિમારી ્સાથ,ે દેિના ંએક એવા ંજન-આંદોલનની ચચા્ષ કરવા ંમાગું 
છું જેનું દેિનાં દરેક નાગદરકનાં જીવનમાં ખૂબ મિતવ છે. પરંિુ એ 
પિેલાં િું આજની પેઢીનાં નવ્ુવાનોને, 24-25 વર્ષનાં ્ુવાનોને, 
એક ્સવાલ પૂછવા માંગુ છું અને ્સવાલ ખૂબ ગંભીર છે, અને મારાં 
્સવાલ પર જરૂરથી તવચાર કરજો. િું િમને ખબર છે કે, િમારાં 
માિા-તપિા જ્ારે િમારી ઉંમરનાં િિા ત્ારે એક વખિ િેમની 
પા્સેથી પણ જીવનનો અતધકાર લઇ લેવામાં આવ્ો િિો! િમે 
તવચારી રહ્ાં િિો કે, આવું કેવી રીિે થઇ િકે?

આ િો અિક્ છે. પરંિુ મારા નવ્ુવાન ્સાતથ્ો, આપણાં 
દેિમાં એકવખિ આવું થ્ું િિું. વરયો પિેલાં 1975 ની ્સાલની આ 
વાિ છે. જૂનનો એ ્સમ્ િિો જ્ારે emergency લાગુ કરવામાં 
આવી િિી, કટોકટી લાદવામાં આ િિી. િેમાં, દેિનાં નાગદરકોનાં 
િમામ અતધકારો છીનવી લવેામા ંઆવ્ાં િિા.ં િમેાથંી એક અતધકાર, 

બંધારણનાં Article 21 અંિગ્ષિ િમામ ભારિીઓને ‘Right to 
Life and Personal Liberty’ પણ િિો. િે ્સમ્ે ભારિનાં 
લોકિંત્ને કચડી નાખવાનો પ્ર્ત્ન કરા્ો િિો. દેિની અદાલિો, 
દરેક બંધારણી્ ્સંસથા, પ્રે્સ, િમામ પર તન્ંત્ણ લાગુ કરવામાં 
આવ્ુ ંિિુ.ં Censorshipની એવી સસથતિ િિી કે પરવાનગી વગર 
કંઇ પણ પ્રકાતિિ કરી નિોિું િકાિું. મને ્ાદ છે કે, ત્ારે પ્રખ્ાિ 
દકિોર કુમારે ્સરકારનાં વખાણ કરવાની ના પાડી ત્ારે િેમનાં પર 
બૈન લગાવવામાં આવ્ો િિો. રેદડ્ો પરથી િેમની entry કાઢી 
નાખવામાં આવી િિી. પરંિુ રણાં પ્ર્ત્નો, િર્રો ધરપકડ, અને 
લાખો લોકો પર અત્ાચાર કરા્ા પછી, ભારિનાં લોકોનો, લોકિંત્ 
પરથી તવશ્ા્સ િૂટ્ો નિીં, થોડો પણ નિીં. ભારિનાં આપણાં 
લોકોમા,ં વરયોથી, જ ેલોકિતં્ના ં્સસંકાર ચાલી રહ્ાં છે, જ ેલોકિાતંત્ક 
ભાવના આપણાં રગેરગમાં વિે છે અંિમાં િેનો જ તવજ્ી થ્ો.

ભારિનાં લોકોએ લોકિાંતત્ક રીિે emergencyને િટાવી, 
ફરીથી લોકિતં્ની સથાપના કરી. ્સરમુખત્ારિાિીની માનત્સકિાન,ે 
્સરમુખત્ારિાિીની વૃતિ-પ્રવૃિીને લોકિાંતત્ક પધધતિથી પરાજીિ 
કરવાનું  આવું  દૃષ્ાંિ ્સમગ્ર દુતન્ામાં મળવું  મુશક ેલ છે. 
Emergency ્સમ્ે લોકિંત્નાં એક ્સૈતનકનાં રૂપમાં મને પણ 
દેિવા્સીઓનાં ્ંસરરયોનો, ્સાક્ષી બનવાનંુ, તિસ્ેસદાર બનવાનું 

લોકલાડીલા િડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મોદીિો 
રેકડરોિા માધરમરી જિતા સારે સંિાદ

જૂિ 2022
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્સૌભાગ્ મળ્ુ ંિિુ.ં આજે, જ્ારે દેિ આપણી આઝાદીનાં 75 વર્ષનો 
ઉત્સવ ઊજવી રહ્ો છે, અમૃિ મિોત્સવ ઊજવી રહ્ો છે, ત્ારે 
કટોકટીનાં એ ભ્ાનક ્સમ્ને પણ આપણે ક્ારે્ ભૂલવો ના 
જોઇએ. આવનારી પેઢીઓએ પણ એ ભૂલવું ના જોઇએ. અમૃિ 
મિોત્સવ િર્રો વરયોની ગુલામીથી મુતતિની તવજ્ ગાથા જ નિીં, 
પરંિુ આઝાદી પછીનાં 75 વરયોની ્ાત્ાને પણ ્સમાવી છે. 
ઇતિિા્સનાં દરેક મુખ્ ્સમ્માંથી િીખિાં-િીખિાં જ આપણે 
આગળ વધી રહ્ાં છીએ.

 મારાં તપ્ર્ દેિવા્સીઓ, આપણામાંથી કદાચ જ કોઇ એવું છે 
કે,જેણે પોિાનાં જીવનમાં આકાિ ્સાથે જોડા્ેલ કોઇ કલપના નિીં 
કરી િો્. બાળપણમાં દરેકને ચંદ્ર-િારાઓની વાિા્ષઓ આકતર્ષિ 
કરિી િો્ છે. ્ ુવાનો માટે આકાિ આંબવું એ પોિાનાં ્સપનાંઓને 
્સાકાર કરવાનો પ્ા્ષ્ છે. આજે આપણું ભારિ જ્ારે આટલાં બધાં 
ક્ષેત્ોમાં ્સફળિાનાં આકાિને સપિથી રહ્ં છે, ત્ારે આકાિ અથવા 
અિંદરક્ષથી દરૂ કેવી રીિે રિી િકે. વીિલેા ંકેટલાકં 
્સમ્માં આપણાં દેિમાં સપે્સ ્સેકટર ્સાથે 
જોડા્ેલ કેટલાં્ મોટાં-મોટાં કા્યો થ્ાં છે.

 દેિની આવી જ ત્સધધીઓમાંથી એક છે 
In-Space નામની Agencyનુ તનમા્ષણ કા્્ષ. 
એક એવી Agency, છે જ ેSpace Sectorમા,ં 
ભારિનાં Private Sector માટે નવી િકોને 
Promote કરી રિી છે. આ િરૂઆિે આપણાં 
દેિનાં ્ુવાનોને તવિેર રીિે આકતર્ષિ ક્ાું છે. 
મને આ ્સંદભષે રણાં બધાં ્ુવા તમત્ોનાં ્સંદેિ 
મળ્ાં છે. થોડાંક દદવ્સ પિેલાં જ્ારે િું IN-Spaceનાં 
headquarterનાં લોકાપ્ષણ માટે ગ્ો િિો ત્ારે મેં કેટલાં્ ્ુવા 
Start-Upsનાં Ideas અને ઉત્સાિને જો્ાં. મેં િેમની ્સાથે રણાં 
્સમ્ ્સુધી વાિો પણ કરી. િમે પણ જ્ારે એ તવિે ર્ણિો ત્ારે 
આશ્ચ્્ષ પામ્ા વગર રિી જ નિીં િકો, જેમ કે, Space Start-
Upsની ્સંખ્ા અને Speedને જ લઇએ. આજથી થોડાંક વરયો 
પિેલાં ્સુધી આપણાં દેિમાં, SpaceSectorમાં, Start-Ups નાં 
તવર્માં, કોઇ તવચાર માત્ પણ નિોિું કરિું. આજે આ ્સંખ્ા ્સો 
થી પણ વધુ છે.

આ િમામ Start-Ups એવાં અદભૂિ તવચારો પર કામ કરી 
રહ્ાં છે કે જેનાં તવિે પિેલાં કાંિો તવચારાિું પણ નિોિું અથવા િો 
PrivateSector માટે અિક્ માનવામાં આવિું િિું. ઉદાિરણ 
જોઇએ િો, ચેન્નઇ અને િૈદ્રાબાદ નાં બે Start-Ups છે – અસગ્નકુલ 
અને સકાઈટરૂટ. આ Start-Ups એવાં Launch Vehicle 
તવકત્સિ કરી રહ્ાં છે કે જે અંિદરક્ષમાં નાનાં payloads લઇને 
જિે. િેનાથી Space Launchingનું મૂલ્ રણું ઓછું થવાની 
િક્િા છે.

 ્સાથીઓ, In-Spaceનાં કા્્ષરિમમાં, િું મિે્સાણાની દીકરી 
િન્વી પટેલને પણ મળ્ો િિો. િે એક ખૂબ નાનાં ્સેટેલાઈટ પર 
કામ કરી રિી છે, જે આગામી થોડાંક મતિનાઓમાં સપે્સમાં લોન્ચ 
થવા જઇ રહ્ો છે. િન્વીએ મન ેગજુરાિીમા ંખબૂ ્સરળિાથી પોિાનાં 
કામ તવિ ેજણાવ્ંુ િિુ.ં િન્વીની જમે જ દેિના ંલગભગ ્સાડા ્સાિ્સો 
સકુલ સટુડન્ટ, અમૃિ મિોત્સવમાં આવાં જ 75 ્સેટેલાઈટ પર કામ 
કરી રહ્ાં છે, અને વધારે આનંદની વાિ િો એ છે કે, આમાનાં રણા 
સટુડન્ટ દેિનાં નાનાં િિેરોનાં છે.

મારાં તપ્ર્ દેિવા્સીઓ, ‘મન કી બાિ’ માં, િવે એક એવાં 
તવર્ની વાિ કરીિું, જેને ્સાંભળીને િમારં મન પ્રફુસલ્િ થઇ જિે 
અન ેિમન ેપ્રરેણા પણ મળિ.ે પાછલા ંદદવ્સોમા,ં આપણા ંઓલસમપક 
ગોલડ મેડલ તવજેિા નીરજ ચોપડા ફરીથી ્સમાચારમાં છવાઇ ગ્ાં 
િિા. ઓલસમપક પછી પણ, િેઓ એક પછી એક ્સફળિાની નવી-
નવી ત્સદીઓ િાં્સલ કરી રહ્ાં છે. દફનલેન્ડમાં નીરજે Paavo 

Nurmi Gamesમાં ત્સલવર મેડલ જીત્ો. 
આટલું જ નિીં, િેમણે Javelin Throwનાં 
Record પણ િોડા.ં Kuortane Gamesમાં 
નીરજે એકવાર ફરીથી ગોલડ જીિીને દેિનું 
ગૌરવ વધા્ુું છે.

્સાથીઓ, ખલેો ઇસન્ડ્ા ્થૂ ગેમ્સની એક 
મિતવની વાિ એ છે કે, આ વખિ ેપણ એવી 
કેટલી્ પ્રતિભાઓ ઊભરીન ે્સામ ેઆવી છે, કે જે 
ખૂબ ્સામાન્્ પદરવારોમાંથી આવે છે. આ 
રમિવીરોએ પોિાના ંજીવનમા ંરણો ્સરંર્ષ ક્યો છે 

અન ે્સફળિાના ંઆ મકુામ ્સધુી પિોચ્ા છે. િમેની ્સફળિામા,ં િમેનાં 
પદરવાર અન ેમાિા-તપિાની પણ મિતવની ભતૂમકા છે. 70 દકલોમીટર 
્સાઇકલીંગમા ંગોલડ જીિનાર શ્ીનગરના ંઆદદલ અલિાફના ં તપિા 
ટેલરીંગનંુ કામ કરે છે, પરંિ ુિમેણ ેપોિાના ંપુત્ના ં્સપનાને પરૂા ંકરવા 
માટે કોઇ ક્સર બાકી નથી રાખી. આજે, આદદલે પોિાના ંતપિા અને 
્સમગ્ર જમમૂ-કશમીરનંુ માથુ ંગવ્ષથી ઊંચુ કરાવ્ુ ંછે. વઇેટ તલફટીંગમા ંગોલડ 
જીિનાર ચને્નઇના ંએલ.ધનરુના ં તપિા પણ એક ્સાધારણ ્સથુાર છે. 
્સાગંલીની દીકરી કાજોલ ્સરગારના ંતપિા ચા વચેવાનંુ કામ કરે છે. કાજોલ 
પોિાનાં તપિાનાં કામમાં મદદ કરે છે અન ેવઇેટ તલફટીંગની પ્રસેકટ્સ પણ 
કરે છે. અદલ આવો જ ચમતકાર રોિિકની િનએુ ક્યો છે. િનનુા ંતપિા 
રાજબીર ત્સિં રોિિકમા ંએક સકકૂલના ંબ્સ ડ્ાઇવર છે. િનએુ કુશિીમાં 
સવણ્ષ પદક મેળવીને પોિાનંુ અન ેપોિાના ંપદરવારનંુ િેમજ પોિાના ંતપિાનું 
્સપનુ ં્સાચુ ંકરીન ેબિાવ્ુ ંછે.

્સાથીઓ, રમિગમિ કે્ષત્મા,ં િવ ેભારિી્  રમિવીરોની પ્રતિષ્ઠા વધી 
રિી છે, ્સાથ ેભારિી્ રમિોની પણ નવી ઓળખ બની રિી છે. જમે કે, 
આ વખિ ેખલેો ઇસન્ડ્ા ્ થૂ ગમે્સમા ંઓલસમપકમા ં્સમાતવષ્ થનાર સપધા્ષ 
ત્સવા્  પાચં સવદેિી રમિનો પણ ્સમાવિે. આ પાચં રમિ એટલે – ગિકા, 

“રમતવીરાતેઅતે	પાતેતાનાં	�વનમાં	
ઘરાતે	સંઘષ્ણ	કયા�	છતે	અનતે	
સફળતાનાં	આ	મુકામ	સુધી	

પહાતેચયા	છતે.	તતેમની	સફળતામાં,	
તતેમનાં	પવરવાર	અનતે	માતા-

વપતાની	પર	મહ�વની	િકૂલમકા	છતે.

”

સવંાિ
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“અતેક	સમાજનાં	રૂપમાં,	આપરતે	
હમતેિા,	નવાં	વવચારાતે,	નવા	
પવરવત્ણનાતેનાતે	�વીકાર	કરીનતે	
આગળ	વધતાં	રહ્યાં	છરીઅતે.	

તતેની	પાછળ	આપરી	સાંસૃ્વતક	
ગવતિીલતા	અનતે	યાત્ાઆતેનંુ	
ખકૂબ	માતેટંુ	યાતેગિાન	છતે.

’’

સવંાિ

થાગં િા, ્ોગા્સન, કલરીપા્� અને મલ્ખમબ.
મારા ં તપ્ર્ દેિવા્સીઓ, આપણે મન કી બાિમા ંwaste to 

wealthથી જોડા્લે ્સફળ પ્ર્ત્નોની ચચા્ષ કરી રહ્ા ંછીએ. આવુ ંએક 
ઊદાિરણ છે, તમઝોરમની રાજધાની આઇજવાલનુ.ં આઇજવાલમા ંએક 
્સુદંર નદી છે – તચટે લઇુ, િ ેવર�થી ગદંકી અન ેકચરાના ંઢગલામા ંબદલાઇ 
ગઇ છે. પાછલા ંથોડાકં વરયોમા ંઆ નદીને બચાવવા માટેના ંપ્ર્ત્નો થઇ 
રહ્ા ંછે. િનેા ંમાટે સથાતનક એજન્્સીઓ, સવ્્ંસવેી ્સસંથાઓ અન ેસથાતનક 
લોકો મળીન ેsave તચટે લઈુ action plan પણ ચલાવી રહ્ા ંછે. 
નદીની ્સફાઇનાં આ અતભ્ાનમાં waste થી Wealth 
creationનો અવ્સર પણ બન્્ો છે.

જોકે, આ નદીમા ંઅન ેિનેા ંદકનારાઓમા ંપણ ખૂબ માત્ામાં પલાસસટક 
અન ેપોલીથીનનો કચરો ભરા્લેો િિો. નદીન ેબચાવવા માટે કામ કરિી 
્સસંથાએ, આ જ પોલીથીનથી રસિો બનાવવાનો તનણ્્ષ  લીધો, એટલ ેકે, 
જ ેકચરો નદીમાથંી બિાર કાઢવામા ંઆવ ેિનેાથંી તમજોરમના ંએક ગામમા,ં 
રાજ્નો પિેલો પલાસસટક રોડ બનાવવામા ંઆવ્ો એટલ ેકે સવસછિા પણ 
અન ેતવકા્સ પણ.

મારા તપ્ર્ દેિવા્સીઓ, આપણા ંઉપતનરદોનો 
એક જીવનમતં્ છે –चरैवे�त-चरैवे�त-चरैवे�त– િમે 
પણ આ મતં્ન ેજરૂર ્સાભંળ્ો જ િિ.ે િનેો અથ્ષ 
છે – ચાલિા ંરિો, ચાલિા ંરિો. આ મતં્ આપણાં 
દેિમા ંએટલા માટે લોકતપ્ર્ છે કેમકે ્સિિ ચાલિા 
રિેવુ,ં ગતિિીલ બની રિેવુ,ં આપણા ંસવભાવનો 
ભાગ છે. એક રાષ્ટના ં રૂપમા,ં આપણ,ે િર્રો 
વરયોની તવકા્સ્ાત્ા કરીન ેઅિીં ્સધુી પિોંચ્ાં છે. 
એક ્સમાજના ં રૂપમા,ં આપણ ે િમિેા, નવાં 
તવચારો, નવા પદરવિ્ષનોનો સવીકાર કરીને આગળ 
વધિા ંરહ્ાં છીએ. િનેી પાછળ આપણી ્સાસંકકૃતિક ગતિિીલિા અને 
્ાત્ાઓનુ ંખબૂ મોટુ ં્ોગદાન છે.

ઓદડ્સામા,ં પરુીની ્ ાત્ાથી િો દરેક દેિવા્સી પદરતચિ જ છે. લોકોનો 
પ્ર્ા્સ િો્ છે કે આ અવ્સર પર પુરી જવાનંુ ્સૌભાગ્ મળે. બીર્ 
રાજ ો્મા ંપણ ખબૂ ધમૂધામથી જગન્નાથ ્ ાત્ા કાઢવામા ંઆવ ેછે. ભગવાન 
જગન્નાથ ્ાત્ા અરાઢ મતિનાની બીજથી િરૂ થા્ છે. આપણાં ગ્રથંોમાં 
- આરાઢસ્ દદ્િી્દદવ્સ.ે.. રથ્ાત્ા – આ પ્રકારે ્સસંકકૃિ શ્ોલોકોમાં 
રચા્ેલુ ંવણ્ષન જોઇ િકા્ છે. ગજુરાિના ંઅમદાવાદમા ંપણ દર વરષે 
અરાઢની બીજથી રથ્ાત્ા િરૂ થા્ છે. િુ ંગજુરાિમા ંિિો, ત્ારે મને 
પણ દર વરષે આ ્ ાત્ામા ં્સવેાનંુ ્સૌભાગ્ મળિુ ંિિુ.ં અરાઢ બીજ, જનેે 
અરાઢી બીજ પણ કિેવામા ંઆવ ેછે, આ દદવ્સથી જ કચછના ંનવા ંવર્ષની 
પણ િરૂઆિ થા્ છે. િુ,ં મારા દરેક કચછી ભાઇઓ-બિેનોને નવાવર્ષની 
િાદદ્ષક િભુકામનાઓ પાઠવંુ છુ.ં મારા ંમાટે આ દદવ્સ એટલા ંમાટે પણ 
ખા્સ છે કેમકે મન ે્ાદ છે, અરાઢ બીજનાં એક દદવ્સ પિેલા ંએટલ ેકે 
અરાઢની પ્રથમ તિથીએ અમ ેગજુરાિમા ંએક ્ંસસકકૃિ ઉત્સવની િરૂઆિ 

કરી િિી, જમેા ં્સસંકકૃિ ભારામા ંગીિ-્સગંીિ અન ે્સાંસકકૃતિક કા ્્ષરિમ 
આ ો્ર્્ છે. આ આ ો્જનનંુ નામ છે – આરાઢસ્ પ્રથમ દદવ્ેસ. ઉત્સવને 
આ ખા્સ નામ આપવા ંપાછળનુ ંકારણ એ છે કે ્ંસસકકૃિના ંમિાન કતવ 
કાતલદા્ેસ અરાઢ મતિનાના ંવરા્ષના ંઆગમન પરથી જ - મેરદિૂમ્ - લખ્ંુ 
િિુ.ં મરેદિૂમમા ંએક શ્ોક છે – આરાઢસ્ પ્રથમ દદવ્સ ેમરેમ્ આસશ્ષ્ 
્સાનમુ્, એટલ ેકે અરાઢના ંપ્રથમ દદવ્સ ેપવ્ષિ િીખરોથી રેરા્લેાં વાદળો, 
આ જ શ્ોક આ આ્ોજનોનો આધાર બન્્ો.

્સાથીઓ, અમદાવાદ િો્  કે પરુી, ભગવાન જગન્નાથ પોિાની ્ ાત્ાનાં 
માધ્મથી કેટલાં્  ગિન માનવી્  ્ંસદેિ પણ આપ ેછે. ભગવાન જગન્નાથ 
જગિના ંસવામી િો છે જ પરંિ ુિમેની ્ ાત્ામા ંગરીબો, વતંચિોની તવિરે 
ભાગીદારી િો્ છે. ભગવાન પણ ્સમાજનાં દરેક વગ્ષ અન ેવ્તતિ ્સાથે 
ચાલ ેછે. આવી જ રીિ ેઆપણા ંદેિમા ંજટેલી પણ ્ાત્ાઓ થા્ છે, િે 
િમામમાં ગરીબ-અમીર, ઊંચ-નીચ આવા ંકોઇ ભદેભાવ દેખાિા નથી.

્સાથીઓ, દતક્ષણમા ંઆવુ ંજ મિતવ ્સબરીમાલા ્ાત્ાનુ ંપણ છે. 
્સબરીમાલાના ંપિાડો પર ભગવાન અ્પપાના ંદિ્ષન કરવા ંમાટે આ 

્ાત્ા ત્ારથી ચાલી રિી છે જ્ારે ત્ાનંા રસિાઓ 
્સપંણૂ્ષ રીિ ેજગંલો વચ્ચ ેરરેા્લેા ંિિા.ં આજ ેપણ 
લોકો જ્ારે આ ્ાત્ાઓમા ંર્્ છે ત્ારે િેને 
ધાતમુંક અનષુ્ઠાનોથી લઇન ેરિેવાની વ્વસથા ્સધુી, 
ગરીબો માટે કેટલાં્  નવા ંઅવ્સર ખલુ ેછે, િમે 
પણ આવી કોઇક ્ાત્ામા ં જિો ત્ારે િમને 
આધ્ાતમની ્સાથ-ે્સાથ ેએક ભારિ-શ્ષે્ઠ ભારિનાં 
પણ દિ્ષન થિ.ે

મારા ં તપ્ર્ દેિવા્સીઓ, િમિેાની જમે આ 
વખિ ેપણ મન કી બાિનાં માધ્મથી િમારા ં્સૌ 
્સાથ ેજોડાવાનો આ અનભુવ ખબૂ ્સખુદ રહ્ો. 

આપણ ેદેિવા્સીઓની ્સફળિા અન ેત્સદીઓની ચચા્ષ કરી. આ બધાનંી 
વચ્ચ,ે આપણ ેકોરોના તવરદ ્સાવધાનીનુ ંપણ ધ્ાન રાખવાનુ ંછે. જોકે, 
્સિંોરની વાિ એ છે કે આજે દેિ પા્ેસ વકે્સીનનુ ંવ્ાપક ્સરુક્ષા કવચ 
ઉપલબધ છે. આપણ ે200 કરોડ વકે્સીનના ંડોઝ ્સધુી પિોંચી ગ્ા છીએ. 
દેિમા ંખબૂ ઝડપથી precaution ડોઝ પણ લગાવવામા ંઆવી રહ્ો 
છે. જો િમારા બીર્ ડોઝ પછી precaution ડોઝનો ્સમ્ થઇ ગ્ો 
િો્ િો આપ, ત્ીજો dose જરૂરથી લજેો. િમારા ંપદરવારના ંલોકોને, 
ખા્સ કરીન ેવૃદોંન ેપણ precaution ડોઝ અપાવજો. આપણ ેિાથની 
સવસછિા અન ેમાસક જવેી જરૂરી ્સાવધાનીઓન ેપણ અન્ુસરવાનુ ંછે.

 આપણ ેવર્સાદના ંવાિાવરણમાં આ્સ-પા્સ ગદંકીથી થનાર 
તબમારીઓથી પણ ્સિક્ક રિેવાનુ ંછે. િમ ેબધા ્સર્ગ રિો, સવસછ 
રિો અન ેઆવી જ ઊર્્ષથી આગળ વધિા ંરિો. િવ ેપછીનાં 
મતિન ેફરી એક વખિ મળીિંુ,

ત્ા ં્ુસધી ખબૂ-ખબૂ ધન્્વાદ, નમસકાર.
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મહાતીર્ય  ‘મા’
્સનાિન ્સસંકકૃતિમા ં‘મા’ન ે્સૌથી ઉચ્ચિમ 

સથાન આપવામાં આવ્ું છે. ્સમગ્ર ભારિમાં 
િતતિની ભતતિ તવતવધ સવરૂપ ેતવિેર રૂપ ેથિી 
આવી છે. ‘મા’ની વ્ાખ્ા કે સિુતિ અનેકાનેક 
સવરૂપ ેકરવામા ંઆવ ેછે. ્સનાિન ધમ્ષનુ ંજ્ાન 
આપિા શ્ોક અન ેવદેોમા ંપણ ‘મા’ની સિતુિ, 
પ્રાથ્ષના સવ્ં ભગવાન પણ કરિા િોવાનું 
વણ્ષન છે. િમામ ગ્રથંોમા ંપોિાન ે્સિંાન માની 
માને ્સવ્ષ ક્ષેમકુિળિા, ઇષ્ કરવાની પ્રાથ્ષના 
કરવામાં આવે છે. 
યા િેવી સવ્જભૂતેષુ િહતિ રૂપેણ સંસ્થિતા 

િમ્ત્યયૈ, િમ્ત્યયૈ િમ્ત્યયૈ િમયોિમ:।
આ ભતતિમાં માનવમાત્નો ્સમાવિે થા્ 

છે. િાજેિરમા ંઆપણા લોકલાડીલા વડાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ંમાિુશ્ી િીરાબાન ે100 
વર્ષ પૂણ્ષ થિાં વડાપ્રધાનશ્ીએ િેમના પગ 
પખાળી, ભતતિભાવપવૂ્ષક માતૃવદંના કરી િિી. 
આ માતૃવંદનાની અતભવ્તતિ િમેણ ેિબદોમાં 
ઢાળીન ેબલોગ દ્ારા  દેિવા્સીઓ ્સાથ ેિરે કરી 
િિી િનેા અંિો અત્ ેપ્રસતૃિ છેઃ  

જીવન આપનાર અને જીવન ટકાવનાર, 
્સમગ્ર જીવ માત્ને પોતરિ કરનાર પરમાતમા 
સવરૂપ ેમાિાજીના ંતવતવધ સવરૂપોની આરાધના 

કરવામાં આવે છે. મારા વડીલો કિિેા કે 
વ્તતિની ્સૌથી પ્રથમ કુળદેવી એ િેની માિા 
છે. ‘મા’ તવિે ગ્રંથો લખા્ િો પણ ઓછા 
પડે. ‘મા’ની પ્રિસસિ ન િો્, ભતતિ િો્. િું 
પણ ‘મા’ની ભતતિ જ કરં છું. 

મા કે માિા – િબદકોિમા ંફતિ એક િબદ 
નથી. આ િબદમા ંિમામ પ્રકારની લાગણીઓ 
્સમાઈ ર્્ છે - પ્રેમ, ધૈ્્ષ, તવશ્ા્સ વગેરે. 
દુતન્ાભરમાં કોઈ પણ દેિ કે તવસિારમાં 
બાળકો િેમની માિા પ્રત્ે તવિેર લાગણી 
ધરાવ ેછે. માિા િનેા બાળકન ેજન્મ આપવાની 
્સાથ ેિમેની પ્રથમ ગરુ પણ છે. માિા બાળકના 
માન્સનું, િેના વ્તતિતવનું રડિર કરે છે અને 
િેને આતમતવશ્ા્સ આપે છે. આ પ્રતરિ્ામાં 
માિા પોિાની અંગિ જરૂદર્ાિો અને 
આકાંક્ષાઓનો તનઃસવાથ્ષપણે ત્ાગ કરે છે.

આજે િું બિુ ખુિ છું. મારી લાગણીને 
િમારી ્સાથે વિેંચિાં તવિેર આનંદ થા્ છે 
કે, મારી માિા શ્ીમિી િીરાબા િમેના 100મા 
વર્ષમાં પ્રવેિ કરી રહ્ાં છે. જો આજે મારા 
તપિા િ્ાિ િોિ, િો િેમણે પણ ગ્ા 
અઠવાદડ્ે િેમના 100મા જન્મદદવ્સની 
ઉજવણી કરી િોિ. વર્ષ 2022 એક તવિરે વર્ષ 

છે, કારણ કે મારી માિાના જીવનનું 100મું 
વર્ષ િરૂ થઈ રહં્ છે અન ેમારા તપિાએ 100મંુ 
વર્ષ પૂણ્ષ ક્ુું િોિ. 

મારી માિા અ્સાધારણ િોવાની ્સાથ ે્સરળ 
છે. અન્્ િમામ માિાઓ જવેી! જ્ારે િુ ંમારી 
માિા તવિ ેલખી રહ્ો છુ,ં ત્ારે મન ેખાિરી છે 
કે, મારી માિા ્સાથે જોડા્ેલી વાિો ્સાથે 
િમારામાથંી રણાન ેિમારી માિા ્સાથે જોડા્લેી 
લાગિ.ે આ લખેની ્સાથ ેિમન ેકદાચ િમારી 
માિાની છબી પણ દેખા્ એવુ ંબની િકે. કોઈ 
માિાનુ ંિપ એક ્સારા મનષુ્નુ ં્સજ્ષન કરે છે. 
િમેની લાગણી બાળકમા ંમાનવી્ મલૂ્ો અને 
્સવંદેના જવેા ગણુો કેળવી િકે છે. એક માિા 
અલગ વ્તતિ કે જદુુ ંવ્તતિતવ નથી, માતૃતવ 
એક ગણુ છે, એક ખાત્સ્િ છે. રણી વાર આપણે 
્સાંભળીએ છીએ કે ઈશ્રનું ્સજ્ષન િેમના 
ભતિોની પ્રકકૃતિ અન્ુસાર થા્ છે. એ જ રીિે 
આપણ ેઆપણી માિાઓ અન ેિમેનુ ંમાતૃતવ 
આપણી પોિાની પ્રકકૃતિ અને માનત્સકિા 
અન્ુસાર અનભુવીએ છીએ.

માર ી  માિાનો  જન્મ ગુજરાિમાં 
મિે્સાણાના તવ્સનગરમાં થ્ો િિો, જે મારા 
વિન વડનગરની તનકટ છે. િેમને િેમની 
પોિાની માિાનો પ્રેમ મળ્ો નિોિો. નાની 
વ્ે િેમણે મારાં નાનીને સપેતનિ ફલૂ 
મિામારીમાં ગુમાવી દીધાં િિાં. િેમને મારી 
નાનીનો ચિેરો પણ ્ાદ નથી. િેમની પા્સે 
મારી નાનીમાના ખોળામાં પ્સાર થ્ેલી 
બાળપણની ્ાદો પણ નથી. મારા માિાએ 
િેમનું ્સંપૂણ્ષ બાળપણ િેમની માિા તવના 
પ્સાર ક્ુું િિું. આપણા બધાને જે લાડકોડ 
મળ્ાં છે, િેનો અનુભવ મારી માિા મેળવી 
િકી નિોિી. 

મારી માિાન ેબાળપણ માણવા મળ્ુ ંજ 
નિોિુ ં – િમેન ે ઉંમર કરિા ંવધારે પદરપક્વ 
થવાની ફરજ પડી િિી. િમેના પદરવારમાં 
િઓે ્સૌથી મોટુ ં્સિંાન િિા ંઅન ેલગ્ન પછી 
અમારા પદરવારમા ંિઓે ્સૌથી મોટી વિ ુબન્્ાં 
િિાં. પોિાના બાળપણમાં િેમણે ્સંપૂણ્ષ 
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પદરવારની જવાબદારી ઉઠાવી િિી અન ેિમામ 
પ્રકારની કામગીરી ્સારી રીિ ેપાર પાડિાં િીખી 
ગ્ા ં િિા.ં લગ્ન પછી પણ િમેણ ેઅમારા 
પદરવારમા ંિમામ જવાબદારીઓ ઉઠાવી લીધી 
િિી. રણી જવાબદારીઓ અન ેરોતજંદા ્સરંરયો 
િોવા છિા ંમારી માિાએ ધીરજ અન ેમક્કમ 
મનોબળ ્સાથ ે ્સપંણૂ્ષ પદરવારન ેએકિાંિણે 
જોડી રાખ્ો છે.

અમારં કુટુબં વડનગરમાં એક નાના રરમાં 
રિિેું િિું, જેમાં એક બારી પણ નિોિી. 
િૌચાલ્ કે બાથરૂમ જવેી ્સખુ્સતુવધાની વાિ 
જ કેવી રીિ ેથા્! અમ ેઅમારા રરન ેએક-રૂમનું 
ટેનામેન્ટ કિેિા ંિિા,ં જમેા ંમાટીની દીવાલો િિી 
અન ેછિ પર નતળ્ા ંિિા.ં એવુ ંિિંુ અમારં 
રર. િમેા ંઅમ ેબધા ં– મારા ંમાિાતપિા, મારાં 
ભાઈબિેનો અન ેિંુ રિેિા ંિિા.ં

જેમ રદડ્ાળ ્સિિ આગળ ચાલે, િેમ 
મારાં માિાતપિા િેમનું કિ્ષવ્ અદા કરિાં 
મારા તપિા ્સવારે ચાર વાગ્ે કામ પર જવા 
નીકળી જિા િિા. માિા પણ એટલી જ 
ચીવટ ધરાવિાં િિાં. િેઓ પણ મારા તપિા 
્સાથે ર્ગી જિાં િિાં અને ્સવારે જ રણાં 
કામ કરિાં િિાં. િેમને ‘તિવાજીનું િાલરડું’ 
પણ પ્સદં િિુ.ં માિાએ ક્ારે્ અપેક્ષા રાખી 
નિોિી કે, અમે, બાળકો અમારો અભ્ા્સ 
પડિો મૂકીને િેમના રરકામમાં મદદ કરીએ. 
િેમણે અમને ક્ારે્  મદદ કરવાનું કહં્ પણ 
નિોિંુ. જોકે િેમને મિેનિ કરિાં જોઈને  
અમે િેમને મદદ કરવાની અમારી ફરજ 
ગણિાં િિાં.

અમારા રરનો ખચ્ષ પણૂ્ષ કરવા મારી માિા 
થોડાં રરોમાં વા્સણો માંજવાનું કામ કરિાં 
િિાં. િેઓ અમારા કુટુંબની અતિ ઓછી 
આવકમાં પૂરક બનવા ચરખો ચલાવવા પણ 
્સમ્ કાઢિાં િિાં. મને મારાં માિાની અન્્ 
એક તવતિષ્ ટેવ પણ ્ાદ આવે છે. િેઓ 
પાણી અને આમલીનાં બીજમાં જૂનાં કાગળ 
બોળીને ગુંદર જેવી લૂગદી બનાવિાં િિાં. 
િેઓ આ લૂગદી ્સાથે દીવાલ પર કાચના 
ટુકડા ચીપકાવીને ્સુંદર તચત્ો બનાવિાં િિાં. 

િું સવચછિાને લઈને માિાની ચીવટ પર 

અનેક પ્ર્સંગો ટાંકી િકું છું. વળી િેમનો અન્્ 
એક ગુણ પણ કેળવવા જેવો છે – સવચછિા 
અને ્સાફ્સફાઈ કરિા લોકો પ્રત્ે ્સન્માનની 
ભાવના. મને ્ાદ છે કે, જ્ારે વડનગરમાં 
અમારા રરની લગોલગ નિેર ્સાફ કરવા કોઈ 
આવિું િિંુ, ત્ારે મારા માિા િેમને ચા 
પીવડાવ્ા તવના જવા ન દેિાં. અમારં રર 
્સફાઈકમ્ષચારીઓ વચ્ચે કામ પછી ચા પીવા 
માટે ર્ણીિું િિું. 

મારાં માિા અન્્ લોકોની ખુિીમાં રાજી 
થા્ છે. અમારં રર નાનું લાગી િકે, પણ 
િેમનું હૃદ્ ઉદાર િિું. મારા તપિાના એક 
ગાઢ તમત્ નજીકના ગામમા ંરિેિા િિા. િમેનું 
અકાળે અવ્સાન થ્ા પછી મારા તપિા િમેના 
તમત્ના પુત્ અબબા્સને અમારા રરે લાવ્ાં 
િિા.ં અબબા્સ અમારી ્સાથ ેરહ્ા અન ેિમેનો 
અભ્ા્સ પૂણ્ષ ક્યો. મારા માિા જેટલો પ્રેમ 
પોિાનાં બાળકોને કરિાં એટલો જ પે્રમ 
અબબા્સને કરિાં અને િેની કાળજી રાખિાં. 
દર વરષે ઈદ પર િેઓ અબબા્સની મનપ્સંદ 
વાનગીઓ બનાવિા ંિિા.ં િઓે એક નાગદરક 
િરીકે િેમની ફરજો પ્રત્ે િંમેિાં ર્ગૃિ છે. 
ચૂંટણીની િરૂઆિ થઈ એ ્સમ્થી િેમણે 
પંચા્િથી ્સં્સદ ્સુધી એમ દરેક ચૂંટણીમાં 
મિદાન ક્ુું છે

અગાઉ માિા ચાિુમા્ષ્સના તન્મોનું કડક 
રીિે પાલન કરિાં િિાં. િેઓ નવરાતત્ 
દરતમ્ાન મારા પોિાના તન્મો ્સારી રીિે 
ર્ણે છે. િવે િેમણે મને કિેવાનું િરૂ ક્ુું છે 

કે, મારે આ તન્મોમાં થોડી છૂટછાટ લેવી 
જોઈએ, કારણ કે િુ ંઆ તન્મોનુ ંપાલન લાંબા 
્સમ્થી કરં છું.

મેં મારાં માિાને જીવનમાં કોઈ બાબિે 
ફદર્ાદ કરિાં ્સાંભળ્ાં નથી. િેમણે ન 
કોઈના તવિ ેફદર્ાદ કરી છે, ન િમેણ ેકોઈની 
પા્સે અપેક્ષા રાખી છે.

િેઓ િંમેિાં મને કિે છે ‘મારે કોઈની 
્સેવા જોઈિી નથી, િું કામ કરિી કરિી 
ભગવાનને રરે જવા ઇચછું છું.’ મારાં માિાના 
જીવનમાં િું ધૈ્્ષ, ત્ાગ અને ભારિની 
માતૃિતતિના પ્રદાનને જોઉં છું. જ્ારે િું મારાં 
માિા અને િેમના જેવી કરોડો મતિલાઓ પર 
નજર કર ંછુ,ં ત્ારે મન ેજણા્ છે કે, ભારિી્ 
નારીઓ માટે કિું અિક્ નથી. અભાવની 
દરેક પીડાથી પર એક માિાનો ્સોનેરી ્સંરર્ષ 
છે, દરેક ્સંરર્ષથી પર એક માિાનો દૃઢ  
્સંકલપ છે.

મા, િમને જન્મદદવ્સની ખૂબ ખૂબ 
િુભેચછા.

િમે જન્મિિાબદી વર્ષમાં પ્રવેિ ક્યો 
િોવાથી મારી િુભકામનાઓ.

િું અત્ાર ્સુધી િમારા જીવન તવિે 
આટલું લંબાણપૂવ્ષક લખવાનું ્સાિ્સ કરી 
િક્ો નથી.

િું િમારા સવાસ્થ્ અને ્સુખાકારી માટે 
ઈશ્રને પ્રાથ્ષના કરં છં અને અમારા બધા પર 
િમારા આિીવા્ષદ રિે એવી કામના ્સેવું છું.

િું િમારાં ચરણોમાં વંદન કરં છું. •
૧ જુલાઇ, ૨૦૨૨10 økwshkík



વવકાસયાત્ા

ગુજરાત ગૌરિ અનભરાિિો આરંભ
રાજરિે રૂ. 21 હજાર કરોડિાં નિકાસકામોિી ભેટ આપતા PM 
૨૧મી ્સદીમાં ભારિના ઝડપી તવકા્સ 

માટે મતિલાઓના ્સવાુંગી તવકા્સ ્સાથે 
્સિતિીકરણ જરૂરી છે. મતિલાઓની આિા, 
અપકે્ષાઓ અન ેઆકાકં્ષાઓને ધ્ાનમાં રાખીને 
િેમના માટે અનેકતવધ ્ોજનાઓ અમલી 
બનાવી, તનણ્ષ્ો કરી િેમના પ્સંદગીના 
ક્ષેત્માં કામ કરવાના િમામ દરવાર્ ખોલી 
દીધા અને િવે અનેક નવાં ક્ષેત્ો નારીિતતિને 
પોંખવા આિરુ છે. ડબલ એસન્જનની ્સરકારના 
્સુિા્સનના છેલ્ાં આઠ વર્ષમાં નારીિતતિના 
્સામ્થ ્્ષન ેભારિના તવકા્સની ધરૂી બનાવવાનો 
પ્ર્ા્સ કરવામાં આવ્ો છે, િમે વડાપ્રધાન શ્ી 

નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ િાજેિરમાં વડોદરા ખાિે 
ગુજરાિ ગૌરવ અતભ્ાનનો આરંભ કરાવિાં 
જણાવ્ું િિું.

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
મુ ખ્મંત્ ી  શ્ી  ભૂપે ન્ દ્રભાઈ પટ ેલની 
ઉપસસથતિમાં ગુજરાિમાં રેલવેના તવતવધ 
રૂ. ૧૬,૩૬૯ કરોડના ૧૮ પ્રોજેકટ િથા મધ્ 
ગુજરાિના પાંચ તજલ્ામા ંતવતવધ તવભાગોના 
રેલવે ્સતિિના કુલ રૂ. ૨૧ િર્ર કરોડના 
તવકા્સ પ્રકલપોનું લોકાપ્ષણ - ખાિમુિૂિ્ષ અને 
ભૂતમપૂજન ક્ુું િિું.

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 

્સગભા્ષઓ િેમજ મતિલાઓના પોરણની 
કાળજી લઈને આરોગ્ ્સાચવનારી મતિલા 
અને બાળ કલ્ાણ તવભાગની ્સંકતલિ બાળ 
તવકા્સ ્ોજના િેઠળ રાજ્ ્સરકારની 
‘મખુ્મતં્ી માતૃિતતિ ્ ોજના’ અન ેરાજ્ના 
૧૪ આદદર્તિ તવસિારોમાં ‘પોરણ ્ુસધા 
્ોજના’નો િુભાર ંભ કરા વ્ો  િિો . 
વડાપ્રધાનશ્ીએ આ નવીનિમ ્ોજનાના 
લાભાથથીઓને પોરણ દકટનંુ તવિરણ કરવા 
્સાથે  પ્રધાનમંત્ી આવા્સ ્ોજનાના 
લાભાથથીઓને િેમના રરની ચાવી અપ્ષણ 
કરવામાં આવી િિી.
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આ ્સાથે, વડાપ્રધાનશ્ીએ વડોદરા નજીક 
કુંઢેલામાં સથાતપિ થનારા ગુજરાિ કેન્દ્રી્ 
તવશ્તવદ્ાલ્ના પદર્સર તનમા ્ષણનો 
તિલાન્્ા્સ િથા વડોદરા ખાિે NAIR 
કમેપ્સમાં  આકાર લેનારા ગતિિતતિ 
તવશ્તવદ્ાલ્ ભવનના તનમા્ષણ ્સતિિ તવતવધ 
રેલ પથ તનમા્ષણનાં કામોનો ઈ-તિલાન્્ા્સ 
ક્યો િિો.

આ કા્્ષરિમમાં વડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવ્ું 
િિુ ંકે, આજનો દદવ્સ મારા માટે માતૃવદંનાનો 
દદવ્સ છે. ્સવારે જન્મદાત્ી માિાના આિીવા્ષદ 

લીધા બાદ પાવાગઢમાં જગિજનની મા 
મિાકાળીના આિીવા્ષદ લીધા અને િવે મને 
પ્રચંડ માતૃિતતિનાં દિ્ષન કરવાનું ્સૌભાગ્ 
મળ્ું છે. મિાકાળી માિાજી પા્સે મેં દેિની 
્સુખ, િાં તિ અને ્સમૃતદ ઉપરાંિ આ 
અમૃિકાળમાં ભારિનો સવતણ્ષમ તવકા્સ થા્ 
એવી પ્રાથ્ષના કરી છે. િેમણે ઉમે્ુું િિુ કે, 
મતિલાલક્ષી ્ ોજનાઓના અ્સરકારક અમલ 
દ્ારા મતિલાઓની ્સમસ્ાઓ ઓછી કરવામાં 
આવી છે. માિાઓ, બિેનો, દીકરીઓનુ ંજીવન 
આ્સાન બન ેઅન ેિમેન ેિમામ ક્ષતે્મા ં્સમાન 

િક મળે એ બાબિ અમારી ્સરકારની 
પ્રાથતમકિા છે.

િમેણ ેકહ્ ંકે, ગુજરાિન ેમળેલા રૂ. ૨૧ 
િર્ર કરોડના તવકા્સ પ્રકલપો ગુજરાિના 
તવકા્સથી ભારિના તવકા્સની પ્રતિબદિાન ેબળ 
આપિ,ે એટલુ ંજ નિીં, આવા્સ, ઉચ્ચ તિક્ષણ 
અને માગ્ષજોડાણથી ગુજરાિના ઔદ્ોતગક 
તવસિારનો વ્ાપ વધિે અન ે્ વુાનો માટે અનકે 
પ્રકારની સવરોજગારી િથા રોજગારીના 
અવ્સરો પરૂા પાડનારા બની રિેિ.ે

ગજુરાિની મતિલાઓના સવસથ માતૃતવ 
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િદુંરસિ બાળપણ માટે ગજુરાિ ્સરકારે રૂ. 
૮૧૧ કરોડના ખચષે મુખ્મંત્ી માતૃિતતિ 
્ોજના અમલમા ંમકૂી ગભા્ષવસથા દરતમ્ાન 
મતિલાઓન ે્ોગ્ પોરણ મળી રિે િ ેબાબિ 
્સતુનતશ્ચિ કરી છે. પોરણ ્સધુા ્ ોજનાનો વ્ાપ 
વધારીન ેગજુરાિના િમામ ૧૪ આદદવા્સી 
તજલ્ાને આવરી લેવામાં આવ્ા છે, જેમા ં
ગભ્ષવિી મતિલાઓન ેબપોરનુ ંભોજન ્સરકાર 
િરફથી આપવામા ંઆવિે અન ેજ ેભાતવ પઢેીને 
્સિતિ બનાવિે. આ માટે ગજુરાિ ્સરકારને 
અતભનદંન આપવા રટે.

 બ ેદા્કા પિેલા ંગજુરાિમાં જ ેકુપોરણની 
્સમસ્ા િિી, િેને નાબૂદ કરવામાં ્સરકારની 
્ોજનાઓ અ્સરકારક રિી િોવાનો ્સગૌરવ 
ઉલ્ેખ કરિાં વડાપ્રધાન શ્ી મોદીએ જણાવ્ું 
કે, માત્ ્ોજનાઓનો અમલ જ નિીં, પણ 
મતિલાઓ માટે ્ોગ્ વાિાવરણનું તનમા્ષણ 
પણ કરવામાં આવ્ું છે. ગુજરાિે કુપોરણની 
્સમસ્ાને ક ેન્દ્રમાં રાખીને દૂધ્સંજીવની 
્ોજના, આ્ોડાઇઝડ નમક, ટેક િોમ રાિન, 
પણૂા્ષ ્ ોજના, ફોટથીફાઇડ આટા થકી મતિલાઓ 
અને િેમનાં બાળકોને ્સુપોતરિ કરવામાં 

આવ્ાં છે. િેના અ્સરકારક અમલ બદલ 
ગુજરાિને નાગદરક ્સેવાનો એવોડ્ષ મળ્ો છે 
અને દેિ માટે નવો રાિ આપ્ો છે.

આ ્ોજનાની તવસતૃિ ભૂતમકા આપિાં 
શ્ી મોદીએ કહ્ ંકે, ગજુરાિમા ંઆંગણવાડીનાં 
૧૪ લાખ બાળકોને ફોટથીફાઇડ આટો, ૧૪થી 
૧૮ વર્ષની બાર લાખ દકિોરીઓને પૂણા્ષ 
્ોજનાનો લાભ આપી ઉત્તમ પોરણ્ુતિ પરૂક 
આિાર પરૂો પાડવામા ંઆવ્ો છે. પોરણ ્સધુા 
્ોજનાઓના પ્રા્ોતગક અમલમાં મળેલાં 
્સકારાતમક પદરણામોન ેધ્ાન ેરાખીન ેગજુરાિ 
્સરકાર દ્ારા રાજ્ના િમામ ૧૪ આદદવા્સી 
તજલ્ાઓમાં િેનો અમલ કરવામાં આવ્ો છે, 
જનેો લાભ રાજ્ની ૧.૩૬ લાખ મતિલાઓને 
મળિે. ઈ-મમિા પ્રોજેકટમાં ટેક્ોલોજીનો 
તવતન્ોગ કરી મતિલાઓ અને બાળકોના 
સવાસ્થ્નું એસપલકિેન મારફિ ્સમ્્સર 
તનરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. ગુજરાિમાં ૧૨ 
લાખ ્સતિિ દેિમા ં૧૧.૫૦ કરોડ આગંણવાડી 
કા્ ્ષકરો અને આિાવક્કરોને ઉપકરણો 
આપવામાં આવ્ાં છ.ે આ બાબિે ર્ગૃતિ 
આવે એ માટે ્સપટેમબર મા્સને પોરણ માિ 
િરીકે મનાવવામાં આવે છે.

વવકાસયાત્ા
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મતિલાઓને ્ોગ્ વાિાવરણ પણ મળી 
રિે િેનો પણ ્સરકાર દ્ારા ખ્ાલ રાખવામાં 
આવે છે, િેમ કિેિા વડાપ્રધાનશ્ીએ ઉમે્ુું કે, 
મતિલાઓને રાંધણગે્સ આપીને ધુમાડામાંથી 
મુતતિ આપવામાં આવી છે. નળથી જળ 
આપીને મતિલાઓને માથેથી બેડાંનો ભાર 
ઉિારવાનું કામ પણ અમે ક્ુું છે. રરે રરે 
િૌચાલ્ો બનાવી મતિલાઓન ે્સન્માન આપ્ું 
છે. પ્રધાનમંત્ી માતૃવંદના ્ોજના િેઠળ 
ગુજરાિમાં ૯ લાખ મતિલાઓને રૂ. ૪૦૦ 
કરોડનો લાભ આપવામાં આવ્ો છે.

ગુજરાિમાં વરયોથી આદદવા્સી પદરવારો 
્સીકલ્ેસલ એતનતમ્ાથી પીડાિા િિા. 
ગુજરાિમાં અનેક ્સરકારો આવી, પણ આ 

બીમારીની અવગણના કરવામા ંઆવિી િિી, 
પણ િેને દૂર કરવા અમે બીડું ઉપાડું છે અને 
્સીકલ્સેલ ્સો્સા્ટીની રચના કરી િેના માટે 
્સંિોધન િાથ ધરવામાં આવ્ું છે.

 મતિલાઓના ્સિતિીકરણ માટે પચંા્િી 
રાજ ્સંસથાઓમાં િેમના માટે ૫૦ ટકા બેઠકો 
અનામિ રાખવામાં આવી છે, િેનો ઉલ્ેખ 
કરિા ંવડાપ્રધાનશ્ીએ એમ પણ કહ્ ંકે, તમિન 
મંગલમ્ િેઠળ ગુજરાિમાં ૨.૬૦ લાખ 
્સખીમંડળો ્સાથે ૨૬ લાખ નારીિતતિને 
્સાંકળવામાં આવી છે, જેમાં આદદવા્સી, 
ગરીબ, વતંચિ મતિલાઓ જોડાઈ પગભર બની 
િેમને આતથ્ષક િાકાિ મળિાં અથ્ષવ્વસથામાં 
પણ ભાગીદાર બની છે. મતિલાઓને વધુ 

આતથ્ષક ્સક્ષમ બનાવવા માટે ્સખીમંડળોને 
મળિી લોનની મ્ા્ષદા રૂ. ૧૦ લાખથી 
વધારીન ેરૂ. ૨૦ લાખ કરવામા ંઆવી છે. મદુ્રા 
્ોજના િેઠળ લોન મેળવનારામાં ૭૦ ટકા 
જેટલી મતિલાઓનો ્સમાવેિ થા્ છે.

વડાપ્રધાનશ્ીએ માતૃિતતિને ભાવપૂણ્ષ 
રીિે કહ્ં કે, ૧.૪૧ લાખ ગરીબ પદરવારોનું 
રરના રરનું ્સપનું ્સાકાર થ્ું છે. પિેલાં 
મતિલાઓના નામે કાણી પાઈની પણ ્સંપતત્ત 
નિોિી, પણ િમારો એવો દીકરો બેઠો છે, જેણે 
આવા્સો આપીને ગુજરાિમાં મતિલાઓના 
નામે એક વર્ષમાં રૂ. ૩૦૦૦ કરોડની ્સંપતત્ત 
કરી છે. ગુજરાિમાં ૧૦.૫૦ લાખ િિેરી 
ગરીબો અને ૭.૫૦ લાખ ગ્રામીણ ગરીબો 
િેમજ ૪.૫ લાખ મધ્મ વગ્ષના પદરવારોને 
આવા્સો પૂરા પાડા છે. િિેરોમાં ્સસિા દરે 
રરો ભાડે આપવાની ્ોજનામાં ગુજરાિ 
અગ્રે્સર છે. નાનો ધંધો કરિા વેપારીઓને 
વ્ાજના ચરિમા ંના ફ્સાવુ ંપડ ેએ માટે પીએમ 
સવતનતધ ્ ોજના િેઠળ િેરી ફેદર્ાઓને બેન્ક 
લોન આપવામાં આવી રિી છે.

 રેલવેના તવતવધ પ્રોજેક્ટ્સ ગજુરાિના 
તવકા્સની ગતિન ેબળ આપિ ેિમે કિેિા ંશ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ઉમે્ુું કે, આ પ્રોજેકટ 
કા્ા્ષસન્વિ થિાં ગુજરાિનાં બંદરો ્સાથે 
કનેસકટતવટી વધિે અને િેનાથી આતથ્ષક 
ગતિતવતધ વધવાની ્સાથ ેસથાતનક રોજગારીનું 

GCUિા િિા કેમપસિી નિશેરતાઓ
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વડોદરાને કેન્દ્રી્ ્ુતનવત્સ્ષટીના રૂપમાં મોટી ભેટ આપી છે. આ ્ુતનવત્સ્ષટીના નવા કેમપ્સનું 

વડાપ્રધાનશ્ીએ ભૂતમપૂજન ક્ુું િિું. આ કેમપ્સમાં એક્સાથે 2500 તવદ્ાથથીઓ તિક્ષણ લઈ િકિે. ગુજરાિના પાટનગર ગાંધીનગરમાં 
આવેલી ્સેન્ટ્રલ ્ુતનવત્સ્ષટીનું નવું કેમપ્સ વડોદરા નજીક ડભોઈ િાલુકાના કુંઢેલા ગામમાં રૂતપ્ા 743 કરોડના ખચષે બનાવવામાં આવિે. 
રાજ્ ્સરકારે આ પ્રોજેકટ માટે 100 એકર જમીન ફાળવી છે. ગુજરાિ ્સેન્ટ્રલ ્ુતનવત્સ્ષટીના વાઇ્સ ચાન્્સેલર ડૉ. રમાિંકર દુબેએ આ 
પ્રોજેકટ તવિે જણાવ્ું િિું કે, ‘ગુજરાિ ્સેન્ટ્રલ ્ુતનવત્સ્ષટીનું આ નવું કેમપ્સ ્સંપૂણ્ષપણે રિેણાક, ગ્રીન કેમપ્સ અને આધુતનક ્સુતવધાઓથી 
્સજ્જ િિે, જ્ાં અઢી િર્ર તવદ્ાથથીઓ એક્સાથે અભ્ા્સ કરી િકિે. ્ ુતનવત્સ્ષટીના નવા કેમપ્સનો મુખ્ દરવાજો ગુજરાિ રાજ્ની ્સમૃદ 
્સંસકકૃતિના પ્રિીક ્સમાન છે. આ પ્રોજેકટનો પ્રથમ િબક્કો દડ્સેમબર 2023માં પૂણ્ષ થિે.’ ગુજરાિ ્સેન્ટ્રલ ્ુતનવત્સ્ષટીના રતજસટ્રાર પ્રો. એચ. 
બી. પટેલે આ પ્રોજેકટ તવિે માતિિી આપિાં જણાવ્ું િિું કે, ‘્ુતનવત્સ્ષટીના નવા કેમપ્સમાં 5 મુખ્ િૈક્ષતણક બલોક્સ િિે, જેમાં સકકૂલ ઓફ 
કેતમકલ ્સા્ન્્સ, લાઇફ ્સા્ન્્સ, નેનો ્સા્ન્્સ, એન્વા્ન્ષમેન્ટલ એન્ડ ્સસટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ, એપલાઇડ મટીદર્લ્સ ્સા્ન્્સ, રાષ્ટી્ ્સુરક્ષા, 
આંિરરાષ્ટી્ ્સંબંધ અને પ્રવા્સી અધ્્ન જેવા તવિેર તવર્ોને આવરી લેવામાં આવિે. પ્ર્ોગિાળાઓ અને િમામ લેકચર િોલ 
આંિરરાષ્ટી્ કક્ષાનાં અને આધુતનક ્સાધનોથી ્સજ્જ િિે.’

વવકાસયાત્ા

૧ જુલાઇ, ૨૦૨૨14 økwshkík



મુખરમંત્ી માતૃશનતિ રોજિા
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 

રાજ્ભરમાં ‘મુખ્મંત્ી માતૃિતતિ 
્ોજના’ (MMY)નો િભુારંભ કરાવ્ો 
િિો. આ ્સાથે જ રાજ્ના િમામ 
આદદર્તિ િાલકુાઓમા ં ‘પોરણ ્સધુા 
્ોજના’નુ ંપણ લોસન્ચંગ કરવામા ંઆવ્ંુ, 
આ ્ ોજના િેઠળ આદદર્તિ તવસિારની 
મતિલાઓન ેઆવરી લવેામા ંઆવી છે. 
િું છે મુખયમંત્ી માતૃિહતિ યયોજિા? : માિાનું નબળું પોરણ સિર 
ગભ્ષમાં રિેલા બાળકના તવકા્સને અવરોધે છે, જે આગળ જિાં 
બાળકના નબળા આરોગ્મા ંપદરણમ ેછે. ્સગભા્ષ માિાઓમા ંકુપોરણ 
અને પાંડુરોગ બાળકના વૃતદ અને તવકા્સ પર ગંભીર અ્સર કરે છે. 
મતિલા ગભ્ષ ધારણ કરે િેના ૨૭૦ દદવ્સ અને બાળકના જન્મથી 
૨ વર્ષ ્સુધીના ૭૩૦ દદવ્સ, એટલે કે કુલ ૧,૦૦૦ દદવ્સના 
્સમ્ગાળાને ‘ફસટ્ષ તવન્ડો ઓફ ઓપોચ્ુ્ષતનટી’ કિેવામાં આવે છે, 
જે ્સમ્ દરતમ્ાન માિા અને બાળકનું પોરણ સિર ્સુદૃઢ બનાવવું 
જરૂરી છે. આ બાબિના મિત્વને ્સમજીને ભારિ ્સરકારના ‘પોરણ 
અતભ્ાન’ અંિગ્ષિ માિા અને બાળકના આ ૧,૦૦૦ દદવ્સ ઉપર 

ફોક્સ કરવાનું જણાવવામાં આવ્ું છે. 
આ િબક્કા દરતમ્ાન માિાના 
આિારમા ંઅન્ન અન ેપ્રોટીન, ફેટ િમેજ 
અન્્ ્સૂક્મ પોરકિત્વો ઉપલબધ થા્ 
િે ખૂબ અગત્નું છે. આ બાબિને 
ધ્ાનમા ંરાખીન ેગુજરાિ ્સરકાર દ્ારા 
આ ૧,૦૦૦ દદવ્સ દરતમ્ાન ્સગભા્ષ 
અને પ્ર્ૂસિા માિાઓને પોરણ્ુતિ 

આિાર પરૂો પાડવાના ઉદે્િથી ‘મખુ્મતં્ી માતૃિતતિ ્ ોજના’ મજંરૂ 
કરવામાં આવી છે. 

વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં િમામ પ્રથમ ્સગભા્ષ અને પ્રથમ પ્ર્સૂિા 
માિા િથા આરોગ્ તવભાગના ્સોફટવેરમાં ્સગભા્ષ િરીકે અથવા 
જન્મથી બે વર્ષના બાળકની માિા િરીકે નોંધા્ેલા લાભાથથીઓ આ 
્ોજનાનો લાભ લઈ િકે છે. આ ્ોજના અંિગ્ષિ દરેક લાભાથથીને 
દર મતિને આંગણવાડી કેન્દ્ર પરથી રાિન િરીકે બે દકલો ચણા, એક 
દકલો િુવેરદાળ અને એક તલટર ્સીંગિેલ આપવાનું નક્કી કરવામાં 
આવ્ું છે. આ ્ોજનાથી માિા અને બાળકના પોરણની સસથતિમાં 
્સુધારો થિે. 

્સજ્ષન થિ.ે કનસેકટતવટી વધિા ંઆજ ેકચછની 
કેરી તવદેિમા ંપિોંચી છે, િ ે્સફળ ઉદાિરણ છે.

દેિની પિેલી રેલવ ેઇસન્સટટ્ટૂ વડોદરામાં 
િિી. િવ ેિ ેભારિી્ ગતિિતતિ ્ તુનવત્સ્ષટીમાં 
રૂપાંિદરિ કરવામાં આવી છે. દેિભરના 
તવદ્ાથથીઓને િેનો લાભ મળિે અને પીએમ 
ગતિિતતિ ્ોજનાના તવતવધ પ્રોજેકટ અને 
્સંિોધનકા્યો અિીં િાથ ધરાિે. વડોદરાને 
િવે એમ. એ્સ. ્ુતનવત્સ્ષટી ્સાથે સપોટ્ષ 
્તુનવત્સ્ષટી િથા ્સને્ટ્રલ ્ તુનવત્સ્ષટી પણ મળી 

રિી છે. આદદવા્સી તવસિાર એવા ગોધરાને 
ગોતવંદ ગુર ્ ુતનવત્સ્ષટી અને નમ્ષદાને તબર્સા 
મુંડા ્ુતનવત્સ્ષટી આપીને આ તવસિારમાં 
તિક્ષણની નવી દદિા ખોલવામાં આવી છે.

્સરકાર, ્સિકાર અને પરોપકારની 
તવિેરિા અને જનભાગીદારીથી ગુજરાિે 
તવકા્સની નિૂન ્ ોજનાઓ અમલમા ંમકૂી છે, 
જે ભાતવ પેઢીને ઉત્તમ બનાવિે અને ગુજરાિ 
તવકા્સની નવી ઊંચાઈઓ િાં્સલ કરિે. 
જનિતતિના આિીવા્ષદથી અમે દેિને નવી 

ઊચંાઈઓ ્સધુી લઈ જવામા ંકોઈ પાછી પાની 
નિીં કરીએ. વડાપ્રધાનશ્ીએ માતૃિતતિ, મા 
ભારિીની ્સેવા કરવાનું ્સામ્થ્્ષ આપે એવી 
અપેક્ષા પણ વ્તિ કરી િિી.

વડોદરા ્સાથેનાં ્સંસમરણો વાગોળિાં 
ભાવકુ થ્ેલા વડાપ્રધાનશ્ીએ  કહં્ કે, વડોદરા 
માતૃિતતિના ઉત્સવ માટે ્ોગ્ િિેર છે. 
વડોદરા માની જેમ ્સંસકાર આપે છે, એટલે જ 
આ િિેર ્સંસકારી નગરી છે. આ નગર 
પ્રેરણાનું નગર છે. સવામી તવવેકાનંદ, મિતર્ષ 
અરતવંદ, તવનોબા ભાવે અને બાબા્સાિેબ 
આંબેડકર જેવા મિાપુરરોને આ િિેરે પ્રેદરિ 
ક્ા્ષ છે. સવામી તવવેકાનંદ ્સાથે ્સંકળા્ેલું 
સમારક દદલારામ બંગલો રામકકૃષણ તમિનને 
અપ્ષણ કરવાનું ્સૌભાગ્ મને મળ્ું િિું. 

આ પ્ર્સંગે મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે જણાવ્ું િિું કે, આઝાદીના અમૃિ પવષે, 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃતવમાં 
ભારિના ્સવુણ્ષકાળનુ ંપ્રભાિ આપણ ે્સૌ જોઈ 
રહ્ા છીએ. ભારિની આગામી ્સવુણ્ષ ્ ાત્ામાં 
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િડાપ્રધાિશ્ીએ આપેલી નિકાસકારયોિી ભેટિાં નજલ્ે- નજલ્ે િધામણાં 
'ગુજરાિ ગૌરવ અતભ્ાન’ કા્્ષરિમ અંિગ્ષિ વડાપ્રધાન શ્ી 

નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગજુરાિના વડોદરામા ંરૂ. ૨૧,૦૦૦ કરોડના રેલવે, 
આવા્સ અને અન્્ માળખાકી્ ્સુતવધાઓના પ્રકલપોનું ઉદ ્રાટન અને 
તિલાન્્ા્સ ્સંપન્ન ક્ાું, જેમાં તવતવધ તજલ્ામાં લાભાથથીઓને લાભ 
આપવામાં આવ્ો િિો િેમજ િેમની ્સાથે ્સંવાદ ક્યો િિો, જેમાં 
નવ્સારીથી આદદર્તિ તવકા્સમંત્ી શ્ી નરેિભાઈ પટેલ, કચછથી ગૃિ 
રાજ્મંત્ી શ્ી િર્ષભાઈ ્સંરવી િથા રાજકોટથી વાિનવ્વિાર 
રાજ્મંત્ી શ્ી અરતવંદભાઈ રૈ્ાણી જોડા્ા િિા. 

નવ્સારી ખાિેના કા ્્ષરિમમા ંઆદદર્તિ તવકા્સમતં્ી શ્ી નરેિભાઈ 
પટેલ ેજણાવ્ુ ંિિુ ંકે ગરીબોન ેરિેવા માટે આવા્સનુ ંતનમા્ષણ કરી જરૂરી 
્સાધન્સિા્ આપી આતથ્ષક ઉતથાન માટે ભગીરથ કા્્ષ ્સરકાર કરી 
રિી છે. ગરીબોના તવકા્સ માટે અનેકતવધ ્ોજનાઓ અમલી બનાવી 

ગરીબોને સવમાનભેર જીવન જીવવા પ્રોત્સાતિિ ક્ા્ષ છે. ્સરકારની 
્ોજનાઓના લાભથી કોઈ વંતચિ ન રિે એ માટે આપણે તનતમત્ત બનવું 
જોઈએ, ્સાથે ્સરકારની ્ોજનાનો લાભ લેવા િેમણે અનુરોધ ક્યો 
િિો. આ અવ્સરે ધારા્સભ્ શ્ી પી્ૂરભાઈ દે્સાઈ, અગ્રણીઓ ્સતિિ 
મોટી ્સંખ્ામાં લોકો ઉપસસથિ રહ્ા િિા.

કચછ ઃ વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કચછ તજલ્ાને આપેલી 
તવકા્સની ભેટ ખેડૂિો માટે ઉપ્ોગી નીવડિે. વડાપ્રધાનશ્ીએ કચછમાં 
દેિના એકમાત્ રૂ. ૨૨૦ કરોડના ખચષે તનતમ્ષિ રેલવે એસન્જન ર્ળવણી 
કેન્દ્ર ગાંધીધામ રેલવે સટેિનના લોકોમોદટવ મેઇન્ટેનન્્સનું ઈ-લોકાપ્ષણ 
ક્ુું િિુ.ં આ કા ્્ષરિમમા ંતવધાન્સભાના ંઅધ્ક્ષા ડૉ. નીમાબિેન આચા ષ્ે 
જણાવ્ું િિું કે, ્સવાુંગી તવકા્સના અતભ્ાનમાં વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ્સૌનો ્સાથ, ્સૌનો તવકા્સ, ્સૌનો પ્ર્ા્સ, ્સૌનો 

ગુજરાિે ગ્રોથ એસન્જનની ભૂતમકા વધુ િેજ 
ગતિથી અદા કરવાની છે. વિ્ષમાન ્સમ્ે 
ગુજરાિને ડબલ એસન્જનની ્સરકારનો લાભ 
મળી રહ્ો છ,ે ગુજરાિ ગૌરવ અતભ્ાન 
કા્્ષરિમ િે વાિનું મોટું ઉદાિરણ છે, એમ 
િેમણે ઉમે્ુું િિું.

િેમણે કહ્ં િિું કે, અંત્ોદ્થી ્સવયોદ્નું 
લક્્ ્સાધી ્સૌને તવકા્સની મુખ્ધારામાં 
્સામલે કરવાનો વડાપ્રધાનશ્ીનો ્સિિ પ્ર્ા્સ 
રહ્ો છે, વડાપ્રધાનશ્ીએ ્સેવા, ્સુિા્સન, 
ગરીબ કલ્ાણ, નવીનિા અન ેદઢતનશ્ચ્, આ 
પંચ-ત્સદાિં પર કામ કરીન ેછેલ્ા ંઆઠ વર્ષથી 
દેિની જનિાને ્સુિા્સનની અનુભૂતિ કરાવી 
છે. ગુજરાિને આ લાભ છેલ્ાં ૨૦ વર્ષથી 
મળી રહ્ો છે અને તવશ્ભરમાં ગુજરાિનું 
ગૌરવ વધી રહ્ં છે.

મુખ્મંત્ીશ્ીએ વધુમાં કહ્ં િિું કે, શ્ી 

નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાિના મુખ્મંત્ી 
િરીકે નવિર તવકા્સની જે પિેલ કરી િિી 
િેમજ ્સૌના ્સાથ, ્સૌના તવકા્સની જે નીતિ-
રીતિ અપનાવી િિી, િેનાથી ગુજરાિે 
અભૂિપૂવ્ષ પ્રગતિ કરી છે. ગુજરાિનું ગૌરવ 
વધારનારા વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ િવે મા 
ભારિીનુ ંગૌરવ તવશ્સિરે વધારી રહ્ા છે. શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ્સરકાર નવા ભારિની 
તિલપકાર બની છે, િેમ િેમણે ઉમે્ુું િિું.

મુ ખ્મંત્ ીશ્ ીએ ગુજર ાિ  ગ ૌ રવ 
અતભ્ાનના બીર્ િબક્કામાં વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીના િસિે જનિાને ્સમતપ્ષિ 
થનારા આવા્સ, ઊર્્ષ, પાણી, રોડ-રસિા, 
રેલવે, િિેરી-્ુસતવધા અને તિક્ષણ ક્ષેત્ને 
લગિા ંતવતવધ તવકા્સકામોની તવસતૃિ તવગિો 
આપી િિી.

 ્સિિ તવકા્સનાં કા્યો, તવકા્સની વાિ, 

અને તવકા્સની રાજનીતિ એ વડાપ્રધાનશ્ીના 
સવભાવમ ાં  વણ ા્ેલ ાં  છ ે િે વ ો  મિ 
મુ ખ ્મં ત્ ીશ્ ીએ  વ ્તિ ક્ યો  િિ ો . 
વડાપ્રધાનશ્ીએ કંડારેલા માગ્ષ પર ચાલીને 
ગુજરાિનું ગૌરવ વધુ નવી ઊંચાઈએ લઈ 
જવાનું આિ ્વાન િેમણે ક્ુું િિું.

આ પ્ર્સંગે કેન્દ્રી્ રેલવે રાજ્મંત્ી 
શ્ીમિી દિ્ષનાબિેન જરદોિ, કેન્દ્રી્ ્સંચાર 
રાજ્મંત્ી શ્ી દેવુત્સંિ ચૌિાણ, ્સાં્સદ શ્ી 
્સી. આર. પાટીલ, મિ્ેસૂલ મંત્ી શ્ી 
રાજેન્દ્રભાઈ તત્વેદી, નાણામંત્ી શ્ી કનુભાઈ 
દે્સાઈ, પાણીપુરવઠા મંત્ી શ્ી ઋતરકેિભાઈ 
પટેલ, માગ્ષ મકાન મતં્ી શ્ી પણૂષેિભાઈ મોદી, 
્સામાતજક ન્્ા્ અને અતધકાદરિા મંત્ી શ્ી 
પ્રદીપભાઈ પરમાર, ગ્રામતવકા્સમંત્ી શ્ી 
અજુ્ષનત્સંિ ચૌિાણ, રાજ્મંત્ી ્સવ્ષ શ્ીમિી 
મનીરાબિેન વકીલ, શ્ી તરિજેિકુમાર મેરર્, 
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તવશ્ા્સને ્સાથ્ષક કરવામાં આપણે ્સિ્ોગ કરીએ. 
આ િકે ગૃિ રાજ્મતં્ી શ્ી િર્ષભાઈ ્સરંવીએ જણાવ્ંુ િિંુ કે, કચછ 

તજલ્ામા ંપાચં િર્ર નાગદરકોને પ્રધાનમતં્ી આવા્સ ્ ોજનાથી પોિાનું 
રર મળિે િમેજ રાજ્ની મતિલા અન ેબાળકો પોરણ મળેવી સવસથ 
બનિે. જરૂરિમદંો માટે આજનો દદવ્સ ્સોનાનો બની રિેિ.ે તવતવધ 
્ોજનાઓના લાભ લઈ ્સૌ ્સવાુંગી તવકા્સ કરીએ, ગજુરાિ ગૌરવના 
ભાગીદાર બનીએ. આ કા્્ષરિમમાં ્સાં્સદ શ્ી તવનોદભાઈ ચાવડા, 
ધારા્સભ્ો ્સવ્ષશ્ી વીરેન્દ્રત્સંિ ર્ડેર્, વા્સણભાઈ આતિર અને 
માલિીબિેન મિેશ્રી િેમજ લાભાથથીઓ ઉપસસથિ રહ્ા િિા. 

રાજકયોટ ઃ વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાિ ગૌરવ 
અતભ્ાન અંિગ્ષિ રાજકોટ તજલ્ાને તવકા્સના રણા પ્રકલપોની ભેટ 
આપી િિી, જેમાં તવતવધ કેટેગરીના ૧૮૦૮ આવા્સોનું લોકાપ્ષણ, 
૧૦૪૨ આવા્સોના ડ્ો, બી.એલ.્સી. િેઠળ રૂ. ૧૭.૦૪ કરોડના ખચષે 

તનમા્ષણ પામેલા ૪૮૭ આવા્સોના ગૃિપ્રવેિ, એ.એચ.પી િેઠળ રૂ. 
૧૬૬.૮૩ કરોડના ખચષે તનમા્ષણ પામેલા ૧૯૮૨ આવા્સોનું લોકાપ્ષણ 
િથા બી.એલ.્સી. િેઠળ રૂ. ૩૩.૯૫ કરોડના ખચષે તનમા્ષણ પામેલા 
૯૭૦ આવા્સોની ચાવી લાભાથથીઓને આપી િેમનો ગૃિપ્રવેિ 
કરાવવામાં આવ્ો િિો. 

આ કા્્ષરિમમાં વાિનવ્વિારમંત્ી શ્ી અરતવંદભાઈ રૈ્ ાણીએ 
જણાવ્ું િિું કે, વિ્ષમાન કેન્દ્ર ્સરકાર ેમાત્ ચચા્ષઓ અને વા્દાઓ 
નિીં, પરિંુ નક્કર કામ કરીને બિાવ્ંુ છે. જનિા વચ્ચે જઈને 
જનિાએ ્સોંપેલાં કામોને પૂરાં કરીને િેમની ્સુખ્સુતવધામાં વધારો 
ક્યો છે. આ કા્્ષરિમમાં ્સાં્સદ્સભ્ શ્ી રામભાઈ મોકદર્ા, 
ધારા્સભ્ ્સવ્ષશ્ી ગોતવંદભાઈ પટેલ, લાખાભાઈ ્સાગદઠ્ા ્સતિિના 
અતધકારીઓ – પદાતધકારીઓ અને મોટી ્સંખ્ામાં લાભાથથીઓ 
ઉપસસથિ રહ્ા િિા. •

શ્ી તજિુભાઈ ચૌધરી, શ્ી મુકેિભાઈ પટેલ, 
શ્ી તવનોદભાઈ મોરદડ્ા, ્સાં્સદશ્ીઓ, 
ધારા્સભ્શ્ીઓ, મુખ્ ્સતચવ શ્ી પંકજ 
કુમાર, પદાતધકારીઓ, વદરષ્ઠ ્સતચવો ્સતિિ 
તવિાળ ્સંખ્ામાં પ્રચંડ માનવમિેરામણ 
્સતિિ નારીિતતિ ઉપસસથિ રિી િિી.

આકદજાનત તાલુકાઓ માટે  
પોરણ સુધા રોજિા

સત્ીના જીવનમાં ્સગભા્ષ અને ધાત્ી 
અવસથા ખૂબ જ મિત્વપૂણ્ષ છે. માિાના 
ગભ્ષમાં રિેલા તિિુ માટે િેમજ જન્મ બાદ 
િેને સિનપાન કરાવવા માટે માિાને વધુ 
પ્રમાણમાં પોરણની જરૂદર્ાિ રિે છે. આ 
જરૂદર્ાિન ેપિોંચી વળવા માટે રાજ્ ્સરકારે 
પ્રા્ોતગક ધોરણે ‘પોરણ ્સુધા ્ોજના’ 
ગુજરાિના આદદર્તિ તવસિારના દાિોદ, 
વલ્સાડ, મિી્સાગર, છોટાઉદેપુર અને નમ્ષદા 

મળી કુલ પાંચ તજલ્ાના ૧૦ િાલુકાઓમાં 
અમલી બનાવાઈ િિી. િવે િેનું તવસિરણ 
કરીને રાજ્ના િમામ ૧૪ આદદર્તિ 
તજલ્ાઓના કુલ ૧૦૬ િાલુકાઓમાં આ 
્ોજના અમલી બનાવવામાં આવિે. 

આ ્ોજના અંિગ્ષિ આંગણવાડી ઉપર 
નોંધા્ેલી ્સગભા્ષ અને ધાત્ી માિાઓને એક 
વખિનું ્સંપૂણ્ષ પોરણક્ષમ ભોજન આપવામાં 

આવે છે. આ ્સાથે આ્ન્ષ 
અને કેસલિ્મની ગોળીઓ 
િેમજ આરોગ્ અને પોરણ 
અંગે તિક્ષણ આપવામાં 
આવે  છ ે.  ્ ો જન ા ન ા 
મોતનટદરંગ અને દરવ્ુ માટે 
તવિરે મોબાઇલ એસપલકેિન 
પણ બનાવવામાં આવી છે. 
ચાલ ુવર્ષમા ંઆ ્ ોજના માટે 

રૂ. ૧૧૮ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી 
છે, જ ેિેઠળ દર મતિન ેઅંદાતજિ ૧.૩૬ લાખ 
લાભાથથીઓને આવરી લેવામાં આવિે. 

રાજ્ની માિાઓ અને બાળકોના 
પોરણની સસથતિમાં ્સુધાર લાવવા માટે અને 
એક ્સદુૃઢ અન ેિદંરુસિ ્સમાજની રચના કરવા 
માટે ગુજરાિ ્સરકારનો મતિલા અને બાળ 
તવકા્સ તવભાગ ્સિિ પ્ર્ત્નિીલ છે. •
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શનતિપીઠ પાિાગઢમાં પાંચસો િર્ય બાદ
મા કાનલકાિા મંકદરિા સુિણ્ય નશખર ઉપર ધિજારોહણ 

51 િતતિપીઠ પકૈીની એક મા કાતલકાના ધામ પાવાગઢમાં પાચં ્સદી બાદ 
મદંદરના ્સવુણ્ષ તિખર પર ધવર્રોિણ કરવામા ંઆવ્ંુ. આ ધવર્રોિણ 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના િસિ ેકરવામા ંઆવ્ંુ. આ પ્ર્ંસગ ેવડાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જણાવ્ંુ િિુ ંકે, ્સદીઓ બાદ તિખર પર ધર્ લિેરાઈ 
છે. આ તિખર ધવજ માત્ આસથાનુ ંપ્રિીક નથી... પણ ્સદીઓ બદલા્ છે, 
્ગુ બદલા્ છે, પણ આસથાનુ ંતિખર િાશ્િ રિે છે િનેુ ંપ્રિીક છે. અ્ોધ્ા, 
કાિી કે કેદારનાથ િો્, આધ્ાસતમક અન ે્સાસંકકૃતિક ધરોિર ફરીથી જીવિં થઈ 
રિીં છે. પોિાની પ્રાચીન ઓળખન ેપણ ઉમગંથી જીવી રહ્ા છે. દરેક ભારિી્ 
િનેા પર ગવ્ષ કરે છે. આ આધ્ાસતમક સિર નવી િક્િાઓના સ્ોિ બની રહ્ા 
છે. પાવાગઢના મંદદરનુ ંપનુઃ તનમા્ષણ આ ગૌરવ્ાત્ાનો તિસ્સો છે.

વડાપ્રધાનશ્ીએ િતતિપીઠ પાવાગઢ ખાિ ેમખુ્મતં્ી શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલની 
ઉપસસથતિમા ં્સવુણ્ષ તિખર ઉપર ધવર્રોિણ પ્ર્ંસગ ેજણાવ્ંુ િિુ ંકે, ્સદીઓ 
પછી મા કાતલકાના મદંદર પર ધવર્રોિણનો આ અવ્સર આપણે ્સૌન ેનવી 
પ્રરેણા અન ેઊર્્ષ િો આપ ેછે, પરંિ ુ્સાથ ે્સાથ ેઅધ્ાતમની આપણી મિાન 
પરંપરાન ે્સમતપ્ષિ ભાવથી જીવવા પ્રદેરિ પણ કરે છે. વરયો પિેલા ં સવામી 
તવવકેાનંદે પણ મિાકાળીના આિીવા્ષદ મળેવી પ્રભ્ેુસવાથી પ્રર્્ેસવાનો માગ્ષ 
કંડા્યો િિો, એ જ રીિે મિાકાળીએ આપણન ેઊર્્ષ-ત્ાગ-્સમપ્ષણ ્સાથ ેદેિના 
જન-જનનો ્સવેક બનીન ે્સવેા કરવાના આિીવા્ષદ મન ેઆપ્ા છે. 

આ પ્ર્ંસગે માિાના દરબારથી ્સંિોને ્સંબોધન કરિાં વડાપ્રધાન  
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કહં્ કે, આજ ેઅનકે વરયો બાદ પાવાગઢ મિાકાળીનાં 
ચરણોમા ંઆવીન ેકેટલીક પળો તવિાવવાનુ,ં આિીવા્ષદ પ્રાપ્ત કરવાનુ ં્સૌભાગ્ 
મન ેમળ્ુ ંછે. મારં જીવન ધન્્ થઈ ગ્ંુ. ્સપનંુ ્સકંલપ બનિુ ંિો્ અન ેિે 
ત્સદ થિુ ંિો્ િો આનદં થા્ છે. આજની પળ મારા અિંરમનન ેતવિેર આનદં 
આપ ેછે.

આિો, પાિાગઢમાં રરેલાં નિકાસકારયોિી માનહતી મેળિીએ...
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ્સપુ્રત્સદ ્ાત્ાધામ પાવાગઢની 

મલુાકાિ લઈન ેનવતનતમ્ષિ થ્ેલા નવા મદંદરન ેજન્સમતપ્ષિ ક્ુું િિુ.ં 
પદંરમી ્સદીમા ંપાવાગઢ ઉપર ચઢાઈ થ્ા બાદ પાચં્સો વરયોથી મદંદરનું 
તિખર જજ્ષદરિ થઈ ગ્ુ ંિિુ.ં આ તિખરન ેિવ ેનવા ંરંગરૂપ ્સાથે આધતુનક 
િલૈીથી િૈ્ ાર કરવામા ંઆવ્ંુ છે. ્સૌપ્રથમ પાવાગઢ પવ્ષિની ટોચ તવિાળ 
કરી મોટા પદર્સરનો પા્ો બનાવવામાં આવ્ો, ત્ારબાદ પદર્સરના પિેલા 
િથા બીર્ માળે આનરંુતગક ્સતુવધાઓ ઊભી કરવામા ંઆવી.

 કાતલકા માિાજીના ગભ્ષગૃિમા ંમળૂ સથાપન ્ થાવત્ રાખીને ્સપંણૂ્ષ 
મદંદર નવુ ંબનાવી મુખ્ મદંદર અન ેચોકન ેતવિાળ બનાવવામા ંઆવ્ા 
છે. માિાજીના જૂના મંદદરમાં જ્ાં તિખરની જગ્ાએ દરગાિ િિી િે 
્સમર્વટથી અલગ કરી નવું તિખર બનાવવામાં આવ્ું છે, જેના પર 
ધવજદંડક પુન: સથાતપિ કરવામાં આવ્ો છે. િાલ મંદદરમાં ભતિોની 

્સુતવધા માટે તવશ્ામગૃિ, પીવાનું િુદ પાણી, નવા અને ્સુતવધા્સભર 
િૌચાલ્ ્સાથે જ સટ્રીટ લાઇટની ્સુતવધા ઊભી કરવામાં આવી છે. 
્સાથ ેજ મદંદરના ંપિેલાનંા ંજનૂા ંઅન ેઊબડ-ખાબડ પગતથ્ાનંી જગ્ાએ 
મોટાં અને ્સુવ્વસસથિ પગતથ્ાંનું તનમા્ષણ પણ કરવામાં આવ્ું છે. 
માંચીથી રોપ-વેના અપરસટેિન ્સુધી 2200 પગતથ્ાં અને 
અપરસટેિનથી દૂતધ્ા િળાવ થઈને માિાજીના મંદદર ્સુધીનાં 500 
પગતથ્ાંનું નવતનમા્ષણ કરવામાં આવ્ું છે.

ઉલ્ખેની્ છે કે મદંદરના તજણયોદારનુ ંકા ્્ષ અદંાતજિ રૂ. 12 કરોડના 
ખચષે ટ્રસટ દ્ારા ્સંપન્ન કરવામાં આવ્ું છે િો મંદદર ત્સવા્ના ્સમગ્ર 
્સંકુલનાં તવકા્સકામો માટે કરવામાં આવેલા અંદાતજિ રૂ. 125 કરોડના 
ખચ્ષ પૈકી 70 ટકા ગુજરાિ ્સરકારના પતવત્ ્ાત્ાધામ બોડ્ષ દ્ારા અને 
30 ટકા ખચ્ષ ટ્રસટ દ્ારા કરવામાં આવ્ો છે. •
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પાચં િિાબદી પછી મિાકાળીના તિખર પર ધર્ ચઢી છે. આ પળ 
આપણન ેપ્રરેણા આપ ેછે, ઊર્્ષ આપ ેછે, અન ેમિાન પરંપરા અન ે્સસંકકૃતિ 
પ્રતિ ્સમતપ્ષિ ભાવથી જીવવા પ્રદેરિ કરે છે. આજથી થોડા દદવ્સ બાદ આ 
મતિનામા ંગપુ્ત નવરાતત્ છે. ગપુ્ત નવરાતત્ પિેલા ંપાવાગઢમા ંમિાકાળીનુ 
મદંદર ભવ્ અન ેદદવ્ સવરૂપમા ંઆપણી ્સામ ેછે. િતતિ અન ે્સાધનાની 
આ જ તવિરેિા છે. ગપુ્ત નવરાતત્ છે, પણ િતતિ ્સપુ્ત અન ેલપુ્ત થિી નથી, 
જ્ારે શ્દા, ્સાધના અન ેિપસ્ા ફળીભૂિ થા્ છે, િો િતતિ પણૂ્ષ વભૈવ 
્સાથે પ્રગટે છે. પાવાગઢમાં મા કાળીના આિીવા્ષદથી આ જ િતતિનુ ંપ્રાગટ્ 
જોઈ રહ્ા છીએ. ્સદીઓ બાદ મિાકાળીનુ ંઆ મદંદર તવિાળ સવરૂપમાં 
આપણી ્સામ ેઆપણા મસસિષકન ેઊચંુ ંકરે છે.

વડાપ્રધાનશ્ીએ કહ્ ંિિુ ંકે, ્સાસંકકૃતિક આઝાદીની િરૂઆિ પણ ્સરદાર 
પટેલ થકી ્સોમનાથથી થઈ િિી. આજ ેજ ેધર્ ફરકી છે, િ ેદેિના ્સાસંકકૃતિક 
ગૌરવની ધર્ છે. પચંમિાલના લોકોએ ્સદીઓથી આ મદંદરન ે્સાચવ્ું 
છે. આજ ેિમેનુ ં્સપનુ ંપરંૂ થ્ંુ. આજ ેપાવાગઢ અન ેપચંમિાલની િપસ્ા 
ત્સદ થઈ. આ કા્ાકલપ ભતિો માટે ્સૌથી મોટી ભટે છે. માિાના આિીવા્ષદ 
વગર િ ે્સભંવ નિોિુ.ં તવકા્સકા્યોમા ંખા્સ વાિ એ છે કે, મિાકાળી 
મદંદરન ેભવ્ સવરૂપ આપ્ંુ, પણ ગભ્ષગૃિનુ ંમળૂ સવરૂપ એવુ ંજ રખા્ંુ 
છે. લોકોએ અિીં ્સાથ ેમળીને કામ ક્ુું છે.

આ પ્ર્સગં ેમખુ્મતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્ંુ િિુ ંકે, ગજુરાિમાં 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માગ્ષદિ્ષનમા ંપ્રવા્સન પ્રવૃતત્તન ેખબૂ 
વગે મળ્ો છે. રાજ્ ્સરકાર ્ાતત્કોની પ્રાથ્ષના અન ેપ ્્ષટન બનં ે્સગુમ 

બન ેિ ેમાટે પ્ર્ત્નિીલ છે, જનેા પદરણામે ગજુરાિના ં્ાત્ાધામો ભવ્ 
બની રહ્ા ંછે. ગજુરાિની પતવત્ ભતૂમ પર અનકે પ્રતિતષ્ઠિ દેવસથાનો છે, 
જનેા કારણ ેરાજ્મા ંતપસલગ્રમજે ટદુરઝમનો મોટાપા્ ેતવકા્સ થ્ો છે.

પાવાગઢ ધામમા ંઆવિા શ્દાળઓુની ્સતુવધામા ંવધારો થા્ િ ેમાટે 
રાજ્ ્સરકારે ૧૨૧ કરોડના ખચષે મંદદર પદર્સરનો તવસિાર ક્યો છે. 
િળેટીના માચી તવસિારમા ં્ ાતત્કોન ેપા્ાની ્સગવડો આપવા, આવનારા 
દદવ્સોમા ં રૂ. ૩૭ કરોડના ખચષે તવકા્સકામો થવાના ં છે. વલડ્ષ િેદરટેજ 
્સાઇટનો દરજ્જો પામલેા ચાપંાનરે ખાિે અનકે પ્રવા્સીઓ આવ ેછે, ત્ારે 
રાજ્ ્સરકારે આ વર્ષના બજટેમા ંરૂ. ૨૦ કરોડની જોગવાઈ પણ કરી છે.

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ધવર્રોિણ કરવાની ્સાથો્સાથ 
પચંમિાલ તજલ્ાન ેકુલ ૨૧૨ કરોડના ંતવકા્સકા્યોની ભટે આપી િિી, 
જમેાં પચંમિાલ તજલ્ામા ંદરેક રરે નળ જોડાણ કરીન ેપીવાના પાણીની 
્સુતવધા નળ દ્ારા એટલે કે ‘નલ્સે જલ’ ્ોજનાનો િુભારંભ કરાવ્ો 
િિો. આ પ્ર્સંગે વડાપ્રધાનશ્ીએ ગોધરા ખાિે તજલ્ા પંચા્િના નવા 
ભવનનું ઈ-લોકાપ્ષણ ક્ુું િિું. આ ત્સવા્ ૨૦ કરોડના ખચષે અદેપુર 
જૂથ પાણીપુરવઠા ્ોજનાનું ઈ-લોકાપ્ષણ કરવામાં આવ્ંુ િિું. આ 
ત્સવા્ વડાપ્રધાન દ્ારા ગોધરા અને િિેરા ખાિે સસથિ બે નવાં 
્સબસટેિનનું પણ ઈ-લોકાપ્ષણ કરવામાં આવ્ું િિું.

આ અવ્સરે પ્રવા્સન અને ્ાત્ાધામ તવકા્સ તવભાગના મતં્ી શ્ી 
પણૂષેિભાઈ મોદી, ધારા્સભ્શ્ીઓ, ટ્રસટના પ્રમખુ શ્ી ્સરેુન્દ્રભાઈ પટેલ, 
ટ્રસટીશ્ીઓ િમેજ ્સાધ-ુ્સિંો ઉપસસથિ રહ્ા િિા. •
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૧૭ મા શાળા પ્રિેશોતસિિે મળી જ્વલંત સફળતા 
વરનતિિા નિમા્યણમાં શ્ેષ્ઠ શૈક્ષનણક વરિસરા 
તરા ટેકિોલોજીિો સમન્િર મહત્િિા અંગ ્છે

આધુતનક તવજ્ાન-્સંિોધનમાં એવું ત્સદ થ્ું છે કે બાળક િેની 
િરૂઆિની ઉંમરના વરયોમા ંજ ેતિક્ષણ મળેવ ેછે િનેી અ્સર િનેા ્સમગ્ર 
જીવનકાળ દરતમ્ાન રિે છે. િેથી જ રાષ્ટનાં તનમા્ષણમાં તિક્ષણ ખૂબ 
મિતવનું છે. ઉત્તમ નાગદરકના રડિરમાં પ્રાથતમક તિક્ષણ ્સૌથી વધારે 
મિતવનું છે. ગુજરાિમાં પ્રાથતમક તિક્ષણ ક્ષેત્ે ્સાવ્ષતત્ક ્સુધારા અને 
રાજ્નાં તવદ્ાથથીઓને વૈતશ્ક સિરનું તિક્ષણ મળી રિે િે માટે ગુજરાિ 
્સરકાર પ્ર્ત્નરિ છે. ગુજરાિ ્સરકારે પ્રાથતમક તિક્ષણને ગતિિીલ 
બનાવવા િાળામાં 100 ટકા નામાકંન થા્ અન ે100 ટકા સથા્ીકરણના 
ત્ણ િેિુઓ માટે િાળા પ્રવેિોત્સવ અને કન્્ા કેળવણી રથ્ાત્ાનો 
આરંભ ક્યો છે. િતકાતલન મુખ્મંત્ી અને વિ્ષમાન વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આરંભ કરેલા િાળા પ્રવેિોત્સવના ્સકારાતમક ફળ 
પ્રાપ્ત થઈ રહ્ાં છે. આ વરષે ્સમગ્ર રાજ્માં ૧૭ મા કન્્ા કેળવણી 
મિોત્સવ અન ેિાળા પ્રવિેોત્સવનો િભુારંભ મખુ્મતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ 
પટેલ ેબના્સકાઠંા તજલ્ાના વડગામ િાલકુાની મમેદપરુ પ્રાથતમક િાળા 
ખાિેથી કરાવ્ો િિો. મુખ્મંત્ીશ્ીએ મેમદપુર પ્રાથતમક િાળામાં 
ધોરણ- ૧ ના બાળકોને ચોકલેટ આપી મોં મીઠું કરાવી અને પ્રવેિકીટ 

આપી િાળા પ્રવેિ કરાવ્ો િિો. આ ્સાથે, તવતવધ તજલ્ાઓમાં રાજ્ 
મંત્ીમંડળનાં ્સદસ્શ્ીઓએ તવદ્ાથથીઓને ધોરણ-1માં પ્રવેિ  
અપાવ્ો િિો. 

િતકાલીન મુખ્મંત્ી શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ િાળા પ્રવેિોત્સવ 
્સંદભષે પોિાના અનુભવમાં જણાવ્ંુ િિું કે, આપણે િાળાને માત્ 
્સાક્ષરિાનું માધ્મ નતિં, જીવન રડિરનો પ્રથમ અધ્ા્ ્સમજવો 
જોઈએ. શ્ી મોદીએ િરૂ કરેલાં આ મિાઅતભ્ાનને આગળ ધપાવિાં 
મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્ું િિું કે, ્સમાજમાં તિક્ષણનો 
પા્ો મજબૂિ િો્ િો દરેક ક્ષેત્માં આગળ વધી િકા્ છે અને તિક્ષણ 
થકી ટેકનોલોજીનો ઉપ્ોગ કરી વ્તતિ ્સક્ષમ બની િકે છે. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ ઉમે્ુું િિું કે, શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાિના 
િાળા તિક્ષણની સસથતિ બદલવા અને બાળકોના પ્રારંતભક તિક્ષણને 
વેગ આપવા વર્ષ ૨૦૦૩ થી િરૂ કરાવેલા આ િાળા પ્રવેિોત્સવથી 
રાજ્ની િાળાઓમાં ડ્ોપ આઉટ રેતિ્ોમાં નોંધપાત્ રટાડો થ્ો છે.

પ્રવેિોત્સવ દ્ારા ગામમાં ઉત્સાિનો માિોલ ઊભો થા્ છે અને 
ગ્રામજનો પોિાના બાળકોને િાળાએ મોકલવા માટે પ્રોત્સાતિિ થા્ 

વવકાસયાત્ા
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છે. તિક્ષણ ક્ષેત્ે તવદ્ાથથીઓ, તિક્ષકો અને વાલીઓને પડિી િકલીફો 
દૂર કરવા અમારી ્સરકાર કદટબદ છે. ્સરકાર દ્ારા મેદડકલ, 
એસન્જતન્દરંગ જેવા અનેક ક્ષેત્ોમાં તિક્ષણ માટે ઉત્તમ વ્વસથાઓ 
ઊભી કરી છે. મુખ્મંત્ીશ્ીએ ઉપસસથિ િમામને ગામના બાળકો ્સારં 
તિક્ષણ મેળવે િે માટે પ્ર્ા્સરિ રિેવા આિવાન ક્ુું િિું. 

્સરકારે તિક્ષણ ્સાથે સવાસ્થ્ અન ે્સરુક્ષા ્સતિિના ક્ષતે્ોમા ંમિતવની 
કામગીરી કરી છે. કોરોના મિામારીના ્સમ્માં વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પોિાની દીર્ષદસષ્થી દેિવા્સીઓને ઉત્તમ ્સારવાર, 
મફિ ર્સીકરણ અને જરૂદર્ાિમંદોને મફિ અનાજ પૂરં પાડીને આ 
મિામારીમાંથી બિાર કાઢ્ા છે. ગુજરાિ ્સરકારે પણ સવાસ્થ્ ્સબંધી 
્ોજનાઓનો લાભ નાગદરકોને મળી રિે એ માટે બજેટમાં તવિેર 
જોગવાઇઓ કરી છે. બના્સકાંઠા ખેિી અને પિુપાલન પર તનભ્ષર છે. 
રાજ્ ્સરકારે પિઓુમા ંથિાં તવતવધ રોગોન ેરોકવા માટે પિ ુઆરોગ્ 
મળેા કરીન ે્સારવાર પૂરી પાડી છે. િનેા પદરણામ ેદૂધમડંળીઓમા ંદૂધની 
આવકમાં ૬૧ મેતટ્રક ટનથી વધીને ૧૫૮ મેતટ્રક ટન જેટલો નોંધપાત્ 
વધારો થ્ો છે. વિ્ષમાન ્સરકાર કુટુંબ ભાવનાથી નાગદરકોની 
્સુખાકારીમાં વધારો કરવા માટે કદટબદ છે એમ મુખ્મંત્ીશ્ીએ 
સપષ્પણે જણાવ્ું િિું. 

બના્સકાંઠા તજલ્ા વિીવટી િંત્ દ્ારા િાળા પ્રવેિોત્સવના 
આગળના દદવ્સે મેમદપુર ગામમાં આ્ોતજિ થ્ેલ “્સેવા્સેિુ” નો 
ઉલ્ેખ કરિાં મુખ્મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ું કે, ગુજરાિ ્સરકાર નાગદરકોને 
્સામે ચાલીને તવતવધ ્ોજનાના લાભ રર આંગણે પિોંચાડી રિી છે. 
રાજ્ના િમામ તજલ્ાઓમાં દરેક ્ ોજનાનો િમામ નાગદરકોન ે્સપૂંણ્ષ 
લાભ મળે એ માટે ્સરકાર પ્રતિબદ છે. 

આ પ્ર્સંગે ઉપસસથિ તિક્ષણ રાજ્ મંત્ી શ્ી કીતિ્ષત્સંિ વારેલાએ 

જણાવ્ુ ંિિુ ંકે, આજથી ૨૦ વર્ષ પિેલા િાળાઓમા ંડ્ોપઆઉટ રેતિ્ો 
રણો ઊંચો િિો. પરંિુ િતકાલીન મુખ્મંત્ી શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ 
દીર્ષદ્રસષ્થી િરૂ કરેલા િાળા પ્રવેિોત્સવ થકી આજ ેઆ રેતિ્ો નતિવિ 
છે. મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના માગ્ષદિ્ષનમાં ગુજરાિ ્સરકાર 
તિક્ષણક્ષેત્ે અગ્રે્સર રિેવા નવી તિક્ષણનીતિ અમલમાં મૂકી આગળ 
વધવા પ્ર્ત્નિીલ છે. તવદ્ાથથીઓમાં િાળા જીવનથી જ તિક્ષણ ્સાથે 
્સંસકારનું ત્ંસચન થા્ એ માટે ધોરણ ૬ થી ભગવદ્ ગીિાનો 
અભ્ા્સરિમમાં ્સમાવેિ ક્યો છે. િેઓએ મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ 
પટેલનો બના્સકાંઠાવા્સીઓ માટે િુદ પીવાના પાણીની ક્સરા–
દાિંીવાડા િથા દડડંરોલ-મતુિશે્ર ્ ોજના મજંરૂ કરવા બદલ અતભનદંન 
પાઠવ્ા િિા.

મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે િૈક્ષતણક ત્સતદઓ િાં્સલ કરનાર 
ગામની દીકરીઓનું તિલડ અને પ્રમાણપત્ આપી ્સન્માન ક્ુું િિું. આ 
પ્ર્સંગે પૂવ્ષ કેન્દ્રી્ મંત્ી શ્ી િદરભાઇ ચૌધરી િથા અગ્રણીઓ, તજલ્ા 
કલેકટર શ્ી આનંદ પટેલ, વદરષ્ઠ અતધકારીશ્ીઓ, પદાતધકારીશ્ીઓ 
િથા બિોળી ્સંખ્ામાં ગ્રામજનો ઉપસસથિ રહ્ા િિા.

૧૭ મા શાળા પ્રિેશોતસિિી ફળશ્રૃનત
મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના નેતૃતવમાં ત્ણ દદવ્સ ચાલેલા 

રાજ્વ્ાપી કન્્ા કેળવણી મિોત્સવ– િાળા પ્રવેિોત્સવની ૧૭ મી 
શંખલામાં જનભાગીદારીના ઉમંગ-ઉત્સાિમ્ વાિાવરણમાં ૫.૭૨ 
લાખ બાળકોનો ધોરણ-૧મા ંપ્રવેિ કરાવવામા ંઆવ્ો છે. જમેા ંધોરણ-
૧માં ર,૮૦,૪૭૮ કન્્ા િથા ર,૯૧,૯૧૨ કુમારોનું િાળાઓમાં 
નામાકંન થ્ુ ંછે. આ ઉપરાિં, ત્ણ દદવ્સમા ં૧,૦૫૯ કુમાર અન ે૭૧૬ 
કન્્ા મળી કુલ ૧,૭૭૫ દદવ્ાંગ બાળકોના નામાંકન થ્ા છે.

આ અગેં માતિિી આપિા ંતિક્ષણ મતં્ી શ્ી તજિને્દ્રભાઈ વારાણીએ 
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જણાવ્ું િિું કે, આ અતભ્ાન અંિગ્ષિ રાજ્ની 
આગંણવાડીઓ- બાલમદંદરમા ંપ્રારંતભક તિક્ષા માટે 
ર,૩૦,૭૩૨ ભૂલકાંઓનો પ્રવિે કરાવવામાં આવ્ો 
છે. જે અંિગ્ષિ ત્ણ દદવ્સમાં કુલ ૨,૮૦,૪૭૮ 
કન્્ાઓએ ધો.૧માં અન ે૧.૧૨ લાખ બાળાઓએ 
આંગણવાડી- બાલમંદદરમાં પ્રવેિ મેળવ્ો છે. 
એટલુ ંજ નતિ, રાજ્ભરમાં િાળાનુ ંપગતથ્ ુચઢી 
રિેલા બાળકોમા ંઅત્ારથી જ પ્ા્ષવરણની ્સમજ 
કેળવવાનો અતભગમ અપનાવી મિાનુભાવો દ્ારા 
પ્રવેિોત્સવની ્સાથો્સાથ વૃક્ષારોપણ કરી 
૧,૫૮,૮૨૦ વૃક્ષોનું વાવેિર કરા્ું છે.

રાજ્ભરમાં િાળા પ્રવેિોત્સવ દરતમ્ાન 
રાજ્ના ૨૨,૮૫૭ ગામોની કુલ ૩૦,૮૮૦ 
પ્રાથતમક િાળાઓને આ કા્્ષરિમ અંિગ્ષિ આવરી 
લઇ ૧૦૦ ટકા નામાંકનની દદિામાં નક્કર કદમ 
ભ્ુ્ષ છે. ગુજરાિમાં તિક્ષણની ગુણવત્તા ્સુધારણા 
્સાથ ેએક પણ બાળક તિક્ષણથી વતંચિ ન રિે િેવા 
ઉદારભાવથી િતકાતલન મખુ્મંત્ી શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ ૨૦૦૩-૦૪ 
િરૂ કરેલા કન્્ા કેળવણી મિોત્સવ-િાળા પ્રવિેોત્સવના જનઅતભ્ાનની 
૧૭મી શખંલા મુખ્મંત્ીશ્ીના માગ્ષદિ્ષન અન ેનતેૃતવમા ં્સફળિાપૂવ્ષક 
્સંપન્ન થઇ છે. 

તિક્ષણ કે્ષત્ને વધુ મજબૂિ બનાવવાની રાજ્ ્સરકારના આ 
અતભ્ાનને ખૂબ ્સારો જનપ્રતિ્સાદ ્સાંપડો છે. ત્ારે નાગદરકો દ્ારા 
ત્ણ દદવ્સ દરમ્ાન લોક્સિકાર-દાન આપવામાં આવ્ું. િાળા 
્સંકુલોમાં માળખાગિ ્સુતવધા વૃસધધ માટે િેમજ કન્્ા કેળવણીને 
પ્રોત્સાિન આપવા ્સમાજ અગ્રણીઓ- ્સખાવિીઓએ આ અતભ્ાન 

દરમ્ાન દાનની જે ્સરવાણી વિાવી છે િે રૂ. ર૮.૫૩ કરોડ જેટલી 
થઈ છે. ત્ણ દદવ્સમાં રોકડ રૂ.૨.૫૪ કરોડ અને ચીજવસિુ સવરૂપમાં 
અંદાજે રૂ.૨૬ કરોડની રકમ મળી અંદાજે રૂ.૨૮.૫૩ કરોડનો 
લોક્સિકાર આ કા્્ષરિમ અંિગ્ષિ મળ્ો છે. 

મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ું િિું કે, ત્ણ દદવ્સમાં રાજ્ની તવતવધ 
િાળાઓમાં મળી અંદાજે રૂ. ૨૫.૯૩ કરોડના ખચષે ૪૯૪ નવતનતમ્ષિ 
ઓરડાઓનું લોકાપ્ષણ કરવામાં આવ્ુ િિું. આ ઉપરાંિ બે દદવ્સમાં 
રાજ્ભરમાં ૨૩૬૪ િાળામાં ટ્રાન્્સપોટદેિન ્સુતવધા િરૂ કરવામાં 
આવી છે. 

િરતર	વગર
અમારૂ	�વન	બન્યું		રર,

અમતે	કહીિું
આવતી	પતેઢ�નતે	કતે	ખકૂબ	િર,

િરતર	વગર
�વનદ્રલષ્	બનતે	છતે	વતેરાન,
વનરક્ષર	રહી	અમતે	થયા	પર	
આવતી	પતેઢ�	નહી	ંથાય	હતેરાન,
આિીવા્ણિ	અમારા	અનતે
સાથતે	જ	છતે	આિ,

ખકૂબ	િરિતે	અમારા	બાળકાતે
અમનતે	હૌયતે	છતે	હાિ!
પ્રવતેિાતેતસવ-2022

- ગૌરાંગ �િી, ગીર સયોમિાથિ

અત્ે એ તનદદેિ કરવો જરૂરી 
છે ક ે, ગુજરાિમાં પ્રાથતમક 
તિક્ષણ સિરથી જ કવોતલટી 
એજ્ુકેિનનો પા્ો ્સુદ્રઢ કરિા 
ક ન્ ્ ા  ક ેળ વ ણ ી - િ ા ળ ા 
પ્રવેિ ો ત્સવના  આ ૧૭મા 
અ તભ્ ાનન ી  તત્ દદવ્સ ી્ 
શંખલામ ાં  ખુબ  જ ્સ ાર ો 
જનપ્રતિ્સાદ ્સાંપડો છે. જે 
રાજ્માં  એક પણ વ્તતિ 
તિક્ષણથી વંતચિ ન રિે અને 
ગુજરાિને ૧૦૦ ટકા તિક્ષીિ 
રાજ્ બનાવવાની દદિામાં 
મિતવનું ્સાતબિ થિે. •
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અમદાિાદિા મેમિગરિે સમાટ્ય (અિુપમ) શાળાિી ભેટ
ગુજરાિના િતકાલીન મુખ્મંત્ી અને 

દેિના વિ્ષમાન વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદી દ્ારા ૨૦૦૨-૨૦૦૩માં  િરૂ 
કરાવવામાં આવેલા 'કન્્ા ક ેળવણી 
મિોત્સવ' િેમજ 'િાળા પ્રવેિોત્સવ'ને 
કારણે આજે ્સમગ્ર ગુજરાિમાં પ્રાથતમક 
તિક્ષણનો ગ્રાફ ઊંચો ગ્ો છે. ડ્ોપઆઉટ 
રેટ રટ્ો છે અને િાળામાં બાળકોના 
દાખલ થવાનો દર ૯૫ ટકાથી પણ વધ્ો 
છે.  રાજ્ની ્સરકારી સકકૂલમા ંઅદ્િન અને 
ટેકનોલોજી ્ુકિ તિક્ષણ આપવામાં આવી 
રહ્ં છે. જેના પદરણામ સવરૂપે દરવ્સ્ષ ટ્રેન્ડ 
િરૂ થ્ો છે અને ખાનગી િાળાઓમાં 
બાળકો ્સરકારી િાળાઓમાં પ્રવેિ લેિા 
થ્ા છે. આથી રાજ્ ્સરકારે તવદ્ાથથીઓને 
વધ ુ્સારી ્સતુવધા આપી િકા્ િ ેિેિથુી અમદાવાદમા ંતનમા્ષણ પામલેી 
મેમનગર સમાટ્ષ (અનુપમ) િાળાનું મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
લોકાપ્ષણ કરી નાગદરકોને ભેટ આપી િિી.   

આ વરષે અમદાવાદમા ં ૫૯૦૦ બાળકોએ ખાનગી સકકૂલ છોડીને 
્સરકારી િાળામા ંપ્રવિે લીધો છે. જ્ારે છેલ્ા આઠ વર્ષમા ં૪૧ િર્ર 
થી વધુ બાળકો ખાનગી સકકૂલમાંથી અમદાવાદની ્સરકારી સકકૂલમાં આવ્ા 
છે. મખુ્મંત્ીશ્ીએ સમાટ્ષ અનપુમ િાળાની ભૂતમકા આપિા કહ્ કે, 
ટેકનોલોજીનો ઉપ્ોગ વધનુ ેવધ ુબાળકો કરે િવેા પ્ર્ત્નો રાજ્ ્સરકાર 
દ્ારા થઈ રહ્ા છે. રાજ્માં વધ ુએક સમાટ્ષ અનપુમ િાળાનુ ંલોકાપ્ષણ 
કરવામા ંઆવ્ુ ંછે. આ મમેનગરની સમાટ્ષ સકકૂલમા ંિમામ ટેક્ોલોજીનો 
ઉપ્ોગ કરા્ો છે, જનેા માધ્મથી ભણિર ભારરૂપ ન લાગ ેઅન ેરમિા 
રમિા ભણી િકા્ એવા પ્રોજકેટ લાવવામા ંઆવ્ા છે. 

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ નવી રાષ્ટી્ તિક્ષણ નીતિમા ંજે 
્સકંલપના કરી છે િને ેઅમદાવાદ નગર પ્રાથતમક તિક્ષણ ્સતમતિ દ્ારા 
્સાકાર કરવામાં આવી રિી છે. અનપુમ િાળા એ આપણા ્સૌ માટે 
ગૌરવની વાિ છે આવિીકાલના ભારિનંુ તનમા્ષણ આ પ્રકારની િાળાઓ 
થકી જ થિ ેએવો તવશ્ા્સ િમેણ ેદિા્ષવ્ો િિો. આ વર્ષના 'કન્્ા કેળવણી' 
અન ેિાળા પ્રવિેોત્સવ -૨૦૨૨' દરતમ્ાન નામાકંન કરવામાં આવેલા 
બાળકોની રૂપરેખા આપિા કહં્ કે, છેલ્ા બ ેદદવ્સમા ંિાળા પ્રવિેોત્સવ 
દરતમ્ાન કુલ ૩.૮૩ લાખ કન્્ા અન ેકુમારોનુ ંનામાંકન થ્ુ ંછે. જમેાં 
૧.૮૮ લાખથી વધ ુકન્્ાઓ જ નામાંકન થ્ુ ંછે. 

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈની પ્રેરણાથી તિક્ષણ માટે જરૂરી િમામ 
્સુતવધા રાજ્ ્સરકાર અને કોપયોરેિન દ્ારા ઉભી કરાઈ રિી છે. દર 
વરષે પ્રવેિોત્સવમાં જે માિોલ બને છે એવો માિોલ આ વખિે પણ 

બન્્ો છે પણ આ માિોલમાં એક તવિેર કડી પણ ઉમેરાઈ છે. ગુજરાિ 
આજે  ગ્રોથ એસન્જન બન્્ું છે, આ ગ્રોથ એસન્જનને આગળ વધારવામાં 
તિક્ષણ એક મિતવની ભૂતમકા ભજવિે. એટલું જ નિીં દરેક ્સામાન્્ 
માણ્સન ેતવકા્સની મુખ્ધારામા ંઆવે એવા પ્ર્ા્સો પણ રાજ્ ્સરકાર 
દ્ારા કરવામાં આવી રહ્ા છે િેની પણ તવસતૃિ તવગિો આપી િિી.

અત્ે ઉલ્ેખની્ છે કે, સમાટ્ષ પ્રાથતમક િાળા ના બાળકોને રમિા-
રમિાં ભણવાનો ઉદ્ેિ ્સાકાર કરવા માટે જો્ફકૂલ લતનુંગના ક્ા્સ 
બનાવવામાં આવ્ા છે. દરેક બાળકને એ મુજબ િૈક્ષતણક રમકડાથી 
ભણાવવામાં આવે છે. કલરફકૂલ ્સર્સ બેઠક વ્વસથા ્સાથે દદવાલો પર 
મા્સના નામ, વાિનો, પિુ-પંખીઓની ઓળખ, ઋિુઓના નામ, 
ગતણિમા ંચડિા-ંઉિરિા રિમના આંકડાઓ અન ેટેબલનુ ં્સુદંર તચત્કામ 
કરવામાં આવ્ું છે. આમ, બાળ માન્સને તિક્ષકો દ્ારા જ્ાન ્સાથે 
ગમમિના તચત્ો થકી ભણિરની ્સમજણ આપવામાં આવે છે. િથા 
િાળામાં બાળકોને રમિગમિની પ્રવૃતિઓ માટે મોકળુ મેદાન મળી 
રિે િેનું પણ તવિેર ધ્ાન રાખવામાં આવ્ું છે. આ પ્ર્સંગે મુખ્મંત્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે િાળાના પ્રાંગણમાં વૃક્ષારોપણ પણ ક્ુું િિું અને 
ક્ા્સ રૂમોમાં િેમણે પોિે તવદ્ાથથીઓ ્સાથે બેન્ચ પર બે્સીને ક્ા્સ 
રૂમની એજ્ુકેિનલ એકટીતવટી તનિાળી િિી. 

આ અવ્સરે અમદાવાદના મે્ર શ્ી દકરીટભાઈ પરમાર, ડેપ્ુટી 
મે્ર શ્ી ગીિાબેન પટેલ, કતમિનર શ્ી લોચન ્સિેરા, સકકૂલ બોડ્ષના 
ચેરમેન શ્ી ્સુજ્ મિેિા, સકકૂલ બોડ્ષના વાઇ્સ ચેરમેન શ્ી તવપુલભાઈ 
્સેવક, િા્સનાતધકારી શ્ી એલ. ડી. દે્સાઈ િેમજ િેમજ મોટી ્સંખ્ામાં 
તિક્ષકો અને વાલીઓ ઉપસસથિ રહ્ા િિા.
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અમદાિાદમાં નસગ્નલ સકકૂલિાં બાળકોિો પ્રિેશોતસિ
રાજ્ના દર ેક  બાળકને 

્સારામાં ્સાર તિક્ષણ આપવા 
ગુજરાિ ્સરકાર પ્રતિબદ છે. 
બાળકોને પોિાના તવસિારમાં જ 
્સાર તિક્ષણ મળી રિે િે માટે 
્સરકાર દ્ારા તવતવધ પ્રકલપો િરૂ 
કરવામાં આવ્ા છે.  ગુજરાિ 
રાજ્ કાનૂની ્સેવા ્સત્તા મંડળ 
અને અમદાવાદ મ્ુતનત્સપલ 
કોપયોરિેન િથા મ્ુતન. સકકૂલ 
બોડ્ષના ્સં્ુતિ ઉપરિમે ત્સગ્નલ 
સકકૂલની િરૂઆિ કરવામાં આવી 
છે. િાજેિરમાં મુખ્મંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ અને િાઇકોટ્ષના ચીફ જસસટ્સ ન્્ા્મૂતિ્ષ શ્ી 
અરતવંદકુમારની ઉપસસથતિમાં અમદાવાદમાં પંદડિ દીનદ્ાળ 
ઓદડટોદર્મ ખાિે ગુજરાિ ત્સગ્નલ સકકૂલનાં બાળકોનો િાળા 
પ્રવેિોત્સવ ઊજવા્ો િિો. 

મખુ્મંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેજણાવ્ુ ં કે, ટ્રાદફક ત્સગ્નલ પર 
તભક્ષા વૃતત્ત કરિા વતંચિ-દદરદ્ર બાળકો માટે ‘તભક્ષા નિીં તિક્ષા’નો 
અતભગમ પાર પાડી એક પણ બાળક તિક્ષણ મળેવવાથી બાકાિ ન રિે 
િવેુ ંઆ્ોજન કરાિ.ે રાજ્મા ંજ્ા ંજરૂર જણા્ ત્ા ંત્સગ્નલ સકકૂલ િરૂ 
કરવાની રાજ્ ્સરકારની નમે છે. છેવાડાના માનવીનુ ં ્સિંાન પણ 
તિક્ષણ-કેળવણીની મખુ્ધારા ્સાથ ેજોડા્ િવેા પ્ર્ત્નો ્સરકારે ક્ા્ષ છે.

ચાર રસિા -ત્સગ્નલ પર તભક્ષા માગિા બાળકો જ નતિ, પરંિુ 
તવચરિી ર્તિના િેમજ અગદર્ાનાં બાળકો ્સુધી પણ તિક્ષણ પિોંચે 
એ માટે રાજ્ ્સરકારે વ્ાપક આ્ોજન ક્ુું છે. પ્રાથતમક તિક્ષણ ્સૌને 
મળે િેમજ વંતચિ, પીદડિ, િોતરિ કે તવચરિી ર્તિના કોઈ બાળક 
તિક્ષણથી કે િાળા પ્રવેિથી બાકાિ ન રિે િેવી રાજ્ ્સરકારની નેમ 
છે. અગદર્ા તવસિારમાં ૪૦ જેટલી સકકૂલ ઓન વિીલ્સ અને તવચરિી 
ર્તિના લોકો માટેની વ્સાિિોમાં િાળા અને િોસટેલની ્સુતવધાઓ 
પણ આપી છે. આ પ્ર્સંગે મુખ્મંત્ીશ્ીએ 
વધુમાં જણાવ્ંુ કે, આઝાદીના અમૃિ 
મિોત્સવના વર્ષમાં બાળકોને તિક્ષણરૂપી 
અમૃિ આપીન ેિમેનુ ંજીવન રડિર કરાિે. 
બાળકનો િાળામાં પ્રવેિ ્સમાજ માટે 
ઉત્સવનું વાિાવરણ બને એવી પિેલ 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇના માગ્ષદિ્ષનમાં 
૨૦૦૩મા ંિાળા પ્રવિેોત્સવથી ગજુરાિમાં 
થઈ િિી. 

વડાપ્રધાનશ્ીની પે્રરણાથી 
િરૂ થ્લેા આ તિક્ષણ ્સવેા્જ્ની 
૧૭મી કડી આ વરષે ૨૩, ૨૪, 
અને ૨૫ જૂન દરતમ્ાન 
રાજ્ભરમાં ્ોર્ઇ રિી છે. 
વડાપ્રધાન શ્ી નર ેન્દ્રભાઈ 
મોદીના નેતૃતવમાં છેલ્ા બે 
દા્કામાં તિક્ષણનો મજબૂિ 
પા્ો નખા્ો એના ખબૂ ્સારા ં
પદરણામો જોવા મળી રહ્ા ંછે. 

આ  પ્ર ્સં ગે  ગુ જ ર ા િ 
િાઇકોટ્ષના ચીફ જસસટ્સ શ્ી 
અરતવંદકુમારે ત્સગ્નલ સકકૂલનો 

તવચાર કેવી રીિે આવ્ો િેનો કણા્ષટકનો પ્ર્સંગ ્ાદ કરિાં જણાવ્ું 
િિું કે, ગુજરાિના મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ  પા્સે આ તવચાર રજૂ 
કરિા ંિમેણ ેતવદરિ પ્રતિ્સાદ આપીન ેમાત્ ૧૫ દદવ્સમા ંઅમદાવાદમાં 
ત્સગ્નલ સકકૂલ િરૂ કરાવી િિી, િેના પદરણામે ૧૩૯ બાળકો 
મુખ્ધારાની િાળામાં પ્રવેિ મેળવી રહ્ા છે. ્સવ્ષગ્રાિી તિક્ષણ અંગેના 
તવચારન ે્સાકાર થિો જોવો બવેડા આનદંની વાિ છે. ચીફ જસસટ્સશ્ીએ 
મુખ્મંત્ીશ્ીને ્સમગ્ર રાજ્માં જરૂર જણા્ ત્ાં ‘તભક્ષા નતિ તિક્ષા’ને 
ચદરિાથ્ષ કરિી ત્સગ્નલ સકકૂલો િરૂ કરવાનો અનુરોધ પણ ક્યો િિો. 

અત્ે ઉલ્ેખની્ છે કે અમદાવાદ િિેરના રસિાઓ પર જોવા 
મળિા તભક્ષુક બાળકોને િાળાકી્ તિક્ષણ અપાવવાના િેિુથી ગિવરષે 
ગજુરાિ િાઇકોટ્ષ અન ેઅમદાવાદ મ્તુન. કોપયોરેિન દ્ારા ત્સગ્નલ સકકૂલ 
પ્રોજેકટ િરૂ કરવામાં આવ્ો િિો. જે અંિગ્ષિ આવા બાળકોને 
િરૂઆિમા ંરિીજ કોર્ષથી ભણાવવામા ંઆવ ેછે અન ેત્ારબાદ નજીકની 
િાળામાં પ્રવેિ અપાવવામાં આવે છે. િિેરના આવા ૧૩૯ બાળકોને 
મુખ્મંત્ીશ્ીએ િાળા પ્રવેિ કરાવ્ો િિો જ્ારે નવા ૧૧૦ બાળકોનું 
ત્સગ્નલ સકકૂલ માટે નામાંકન કરવામાં આવ્ું િિું.

આ પ્ર્ંસગે અમદાવાદ િિેરના મે્ર શ્ી દકરીટભાઈ પરમાર, 
મ્ુતનત્સપલ કતમિનર શ્ી લોચન 
્સેિરા, ડેપ્ુટી મે્ર શ્ી ગીિાબિેન 
પટેલ, ગજુરાિ રાજ્ કાનનૂી ્સવેા ્સત્તા 
મંડળના મેમબર ્સેરિેટરી શ્ી આર. એ. 
તત્વદેી,  સકકૂલ બોડ્ષના ચરેમને  ડૉ. ્સજુ્ 
મિિેા  અને  વાઈ્સ ચેરમેન શ્ી 
તવપલુભાઈ ્સવેક િથા મ્ુતન.કોપયોરેિન 
અને સક કૂલ બોડ ્ષના પદાતધકારીઓ 
ઉપસસથિ રહ્ા િિા. •
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‘માિિતા માટે રોગ’ 
રાજરભરમાં આંતરરાષ્ટીર રોગ કદિસિી ભવર ઉજિણી

ભારિ િરફથી ્સમગ્ર તવશ્ને અપા્ેલી અદ ્ભુિ ભેટ એટલે ્ોગ. 
આધ્ાસતમક ઊર્્ષની ્સાથ ેિારીદરક અન ેમાનત્સક સવસથિા માટે ્ ોગને 
બધા ધમયો અને દિ્ષનોમાં ખુલ્ા મને સવીકારવામાં આવ્ો છે. ્ોગ 
એક િારીદરક, માનત્સક અને અાધ્ાસતમક અભ્ા્સ છે જે લોકોને િાંતિ 
પ્રદાન કરવાની ્સાથે પ્રકકૃતિ ્સાથે જોડે છે. ગુજરાિના પનોિાપુત્ અને 
દેિના વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના પ્ર્ા્સના કારણે આજે ્સમગ્ર 
દુતન્ા ્ોગ પ્રત્ે આકરા્ષઇ છે. તવશ્ના અનેક દેિોએ ્ોગને પોિાની 
જીવનિૈલીનો ભાગ બનાવ્ો છે. વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
વર્ષ ૨૦૧૪માં ્ુનાઇટેડ નેિન્્સની મિા્સભામાં ૨૧મી જૂનને 
આંિરરાષ્ટી્ ્ોગ દદવ્સ િરીકે ઊજવવાનો પ્રસિાવ મૂક્ો િિો. વર્ષ 
૨૦૧૫થી દર વરષે ૨૧મી જૂને આંિરરાષ્ટી્ ્ોગ દદવ્સ ઊજવવામાં 
આવ ેછે. આ વરષે ‘માનવિા માટે ્ ોગ’ થીમ પર ્ ોગ દદવ્સની ઉજવણી 
કરવામાં આવી િિી. આઠમા આંિરરાષ્ટી્ ્ોગ દદવ્સની ઉજવણી 
અવ્સરે વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી કણા્ષટકના મૈ્સુરમાં ઉપસસથિ 
રહ્ા િિા. ગજુરાિમાં રાજ્કક્ષાનો મખુ્ કા ્્ષરિમ ્સાબરમિી દરવરફ્રન્ટ 
ખાિે મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, કેન્દ્રી્ નાણાં રાજ્ મંત્ી શ્ી 
ડૉ. ભાગવિ દકિનરાવ કરાડ, રમિ - ગમિ રાજ્ મંત્ી શ્ી િર્ષભાઈ 
્સંરવીની ઉપસસથતિમાં ્ોર્્ો િિો.

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આઠમા આંિરરાષ્ટી્ ્ોગ 
દદવ્સ તનતમત્તે મૈ્સુરથી વચ્ુ્ષઅલ ઉપસસથિ રિીને દેિના નાગદરકોને 
્ોગન ેપાટ્ષ ઑફ લાઇફ નિીં, પરંિ ુવ ેઑફ લાઇફ બનાવવા આિ ્વાન 
ક્ુું િિું. વડાપ્રધાનશ્ીએ નાગદરકોને ્સંબોધિાં જણાવ્ું કે, આપણે ્સૌ 
્ોગના માધ્મથી સવસથ અન ેિાંતિપણૂ્ષ તવશ્ન ેગતિ આપીિંુ. ગલોબલ 
વૉતમુંગ જેવી ્સમસ્ા િો્ કે આંિરરાષ્ટી્ િકરારો િો્, ્ોગ થકી 
્સામૂતિક ચેિનાથી ઉકેલ લાવી િકાિે અને તવશ્િાંતિ સથપાિે. ્ોગ 
પ્રોબલેમ ્સોલવર બની ગ્ો છે. ્ોગ આપણી ઉતપાદકિા વધારે છે. 
્ોગન ેઆપણ ેર્ણવાનો છે, જીવવાનો છે, પામવાનો છે, અપનાવવાનો 

છે, તવક્સાવવાનો-તવસિારવાનો છે. આ વર્ષની માનવિા માટે ્ોગની 
થીમનો ઉલ્ેખ કરીને વડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવ્ું કે, ્સમગ્ર તવશ્ ્ોગ 
દદવ્સે ્સૂ્્ષના પ્રથમ દકરણ ્સાથે ્ ોગ કરી રહ્ં છે ત્ારે 'ગાદડ્ષ્ન દરંગ 
ઑફ ્ોગ' ્સાકાર થઈ રિી છે.

વડાપ્રધાનશ્ીએ કેન્દ્ર ્સરકાર દ્ારા િરૂ કરા્ેલા સટાટ્ષ-અપ ્ોગ 
ચલેને્જનો ઉલ્ખે કરીન ે્ વુાનોન ે્ ોગમા ંનવા આઇદડ્ા લાવવા અને 
નવિર પ્ર્ોગો કરવા આિ ્વાન આપ્ું િિું.

આ અવ્સરે મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્ું િિું કે, આ 
વરષે વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માગ્ષદિ્ષનમાં દેિ આઝાદીનો 
અમૃિ મિોત્સવ ઊજવી રહ્ો છે, ત્ારે ગુજરાિમાં ૭૫ આઇકોતનક 
સથળો પર ્ોગપ્રેમીઓ થકી ્ોગ દદનની ઉજવણી કરવામાં આવી 
િિી. આઝાદીનો અમૃિ મિોત્સવ સવાસ્થ્નો અમૃિકાળ બને અને 
્ોગ દરેકના જીવનમાં અમૃિ ફેલાવે િેવી િુભેચછાઓ મુખ્મંત્ીશ્ીએ 
્સૌને પાઠવી િિી. આ વરષે આપણે ‘માનવિા માટે ્ોગ’ની થીમ પર 
તવશ્ ્ોગ દદનની ઉજવણી કરી રહ્ા છીએ. શ્ી નરેન્દ્રભાઈએ િમામ 
દેિ, ધમ્ષ, જ્ાતિ-ર્તિના લોકોને ્ોગાભ્ા્સ માટે પ્રોત્સાતિિ ક્ા્ષ છે 
અન ે્ ોગ-પ્રાણા્મ ્સાથનેી િદંરુસિ જીવનિૈલી સવીકારવાનુ ંઆિ ્વાન 
પણ વડાપ્રધાનશ્ીએ આપ્ંુ છે. એટલુ ંજ નિીં, આજ ે્ ોગના માધ્મથી 
દુતન્ાના અનેક લોકો એકબીર્ ્સાથે જોડાઈ રહ્ા છે.

્ોગને તવશ્ના ખૂણેખૂણે પિોંચાડવાનું ભગીરથ કા્્ષ શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈએ પાર પાડું છે. આખી દુતન્ાને ્ોગનું ્ોગ્ મિત્વ 
િમેણે ્સમર્વ્ુ ંછે આમ, શ્ી નરેન્દ્રભાઈના ‘્સવ્ષજન ્સખુા્’ના પ્ર્ત્નો 
્સફળ થ્ા છે. તવશ્ના ૧૩૦થી પણ વધુ દેિો ્ોગાભ્ા્સ દ્ારા 
ભારિી્ ્સંસકકૃતિની ગિનિાનો અનુભવ કરી રહ્ા છે. ્ોગનું મિત્વ 
્સમર્વિાં મુખ્મંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે, તવશ્ આખું કોરોના મિામારી ્સામે 
ઝઝૂમ્ું િિું ત્ારે આ કપરા કાળમાં લોકોની સવાસ્થ્ પ્રત્ે ર્ગૃતિ વધી 
િિી અને એમાં્ ્ોગ-પ્રાણા્ામ ્સાથેની જીવનિૈલી કોરોના જેવા 

વવકાસયાત્ા
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રોગ ્સામે વધુ ઉપ્ોગી છે િે વધુ  ને વધુ લોકો સવીકારિા થ્ા છે.
ગુજરાિ રાજ્ ્ ોગ બોડ્ષની ત્સતદ અગં ેવાિ કરિા ંમખુ્મતં્ીશ્ીએ 

કહ્ં કે, શ્ી નરેન્દ્રભાઈની પ્રેરણાથી બે વર્ષ પિેલાં ગુજરાિ રાજ્ ્ોગ 
બોડ્ષની સથાપના કરવામાં આવી િિી. આ બોડ્ષ દ્ારા ગુજરાિમાં ૧ 
લાખથી વધુ ટ્રેનર િૈ્ાર કરવામાં આવ્ાં છે અને આ ટ્રેનર અન્્ 
લોકોને ્ોગ િીખવાડી રહ્ા છે. આ અવ્સરે મુખ્મંત્ીશ્ીએ ્સૌ 
નાગદરકોન ે્ ોગન ેજીવનનો ભાગ બનાવવાની િમેજ ્ ોગ અપનાવીને 
રોગમુતિ રિેવાની અપીલ પણ  
કરી િિી.

કેન્દ્રી્ નાણાં રાજ્મતં્ી શ્ી ડૉ. 
ભાગવિ દકિનરાવ કરાડ ેજણાવ્ુ ંિિંુ 
કે, વડાપ્રધાનશ્ીના નેતૃતવમાં દેિ 
આઝાદીનો ૭૫મો અમૃિ મિોત્સવ 
ઊજવી રહ્ો છે ત્ારે ૭૫ આઇકોતનક 
જગ્ા ઉપર ્ોગની ઉજવણી થઈ રિી 
છે િ ેઆપણા ્સૌ માટે ગૌરવની વાિ છે. 

શ્ી ભાગવિ કરાડ ેઅમદાવાદ અન ેગજુરાિમા ંમોટા પા્ ે્ોગ દદવ્સની 
ઉજવણી કરવા બદલ રાજ્ ્ ોગ બોડ્ષ, આ્રુ મતં્ાલ્ િમેજ રાજ્ ્સરકારને 
અતભનદંન પણ પાઠવ્ા ંિિા.ં

આ પ્ર્ંસગ ેગૃિ િથા ્વુા અન ે્સાસંકકૃતિક રાજ્ મતં્ી શ્ી િર્ષભાઈ 
્સરંવીએ જણાવ્ંુ કે રાજ્ના ઇતિિા્સમા ં પિેલી વાર ્ોગ દદવ્સની 
ઉજવણીમા ં્સવા કરોડ લોકો જોડા્ા છે, જ ેબિાવ ેછે કે ગજુરાિી લોકો 
્ોગ માટે કેટલા ર્ગૃિ છે. આજ ેદેિમા ંજ નિીં, દતુન્ાના મોટાભાગના 

દ ેિોમાં  તવશ્ ્ોગ દદવ્સ 
મનાવવામા ંઆવે છે, એનુ ં શ્ે્  
્િસવી વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીન ેર્્ છે. ભારિી્ ્સસંકકૃતિની 
અણમોલ ભટે ્સમાન ્ ોગનો લાભ 
્સમગ્ર તવશ્ને મળે અને સવસથ 
્સમાજનુ ંતનમા્ષણ કરવાના ઉદે્િથી 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈએ આંિરરાષ્ટી્ 
સિરે ્ોગ દદવ્સ મનાવવાનો 

વવકાસયાત્ા

રાજરિાં ૭૫ આઈકોનિક સરળોએ ઉજિણી
આઝાદી કા અમૃિ મિોત્સવ - સવિંત્િાનાં ૭પ વર્ષ અંિગ્ષિ 

આ વર્ષનો તવશ્ ્ ોગ દદવ્સ રાજ્મા ંકુલ ૭પ આઇકોતનક સથળોએ 
પણ ઊજવવામાં આવ્ો િિો. મોઢેરા ્સૂ્્ષમંદદર અને અંબાજી 
મંદદર ્સતિિ ૧૭ ધાતમ્ષક સથળો, દાદા િદરની વાવ અને દાંડી 
સમારક ્સતિિ ૧૮ ઐતિિાત્સક સથાનો, કચછના રણ ્સતિિ રર 
પ્રવા્સન ધામો, માનગઢ તિલ અને ્સાપુિારા ્સતિિ ૧૭ કુદરિી 
્સૌંદ્્ષ સથળો ખાિે ્સામૂતિક ્ોગ્સાધના કા્્ષરિમ ્ોર્્ા િિા.

નિઃશુલક રોગ નશનબર
આંિરરાષ્ટી્ ્ોગ દદવ્સ પૂવષે અમદાવાદમાં ગુજરાિ 

રાજ્ ્ોગ બોડ્ષ િથા પિંજતલ ્ોગ ્સતમતિ ગુજરાિના 
્સં્ુતિ ઉપરિમે િાજેિરમાં રાજ્પાલ શ્ી આચા્્ષ દેવવ્રિ, 
મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ િેમજ ્ોગગુરૂ સવામી 
રામદેવજીની ઉપસસથતિમાં તનઃિુલક ્ોગ તિતબરનું 
આ્ોજન કરા્ું િિું. આ અવ્સરે અમદાવાદના મે્ર શ્ી 
દકરીટભાઈ પરમાર, ્સવષે ્સા્ંસદશ્ીઓ, ્સવષે ધારા્સભ્શ્ીઓ, 
સટેસન્ડંગ કતમટીના ચેરમેન શ્ી તિિેિ બારોટ િેમજ મોટી 
્સંખ્ામાં ્ોગપ્રેમીઓ જોડા્ા િિા. 
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પ્રસિાવ ્નુોની ્સભામા ં મકેૂલો. ગજુરાિ ્ોગ બોડ્ષની સથાપના પછી 
ગામગેામમા ં્ોગનુ ંતિક્ષણ પિોંચ્ંુ િોવાનુ ંજણાવી મતં્ીશ્ીએ ઉમે્ ુું કે 
રાજ્મા ં્ોગા્સનોન ેએક સપો્ટ્સ્ષ િરીકે માન્્િા મળી છે અન ેછેલ્ા 
ખલે મિાકંુભમા ં78,000 ્ુવાનોએ ્ોગા્સનો કરીન ેભાગ લીધો.

સટેચ્ ુઓફ ્તુનટી ખાિ ે કેન્દ્રી્ આરોગ્મતં્ી શ્ી મન્સખુભાઈ 
માડંતવ્ા અન ેરાજ્ના માગ્ષ-મકાનમતં્ી શ્ી પણૂષેિભાઈ મોદી, મોઢેરામાં 
કેન્દ્રી્ મતં્ી શ્ી પર્સોત્તમભાઇ રૂપાલા, કચછમા ંવતૈશ્ક ધરોિર ધોળાવીરા 
ખાિ ે કેન્દ્રી્ ્સચંાર રાજ્ મતં્ી શ્ી દેવતુ્ંસિ ચૌિાણ, ભાવનગરમાં 
તિક્ષણમંત્ી શ્ી તજિેન્દ્રભાઈ વારાણી, ્સુરેન્દ્રનગરમાં વન અને 
પ્ા્ષવરણમતં્ી શ્ી દકરીટત્ંસિ રાણા, ડાગંમા ંઆદદર્તિ તવકા્સમતં્ી શ્ી 
નરેિભાઈ પટેલ, પાટણમા ં્સામાતજક ન્્ા્ અન ેઅતધકાદરિા મતં્ી શ્ી 
પ્રદીપભાઈ પરમાર, અમદાવાદમાં ્સિકારમતં્ી શ્ી જગદીિભાઈ તવશ્કમા્ષ, 
ર્મનગરમા ંશ્મ અન ેરોજગારમતં્ી શ્ી તરિજિેભાઈ મરેર્, નવ્સારીમાં 
કલપ્સર અન ેમતસ્ોદ્ોગ મતં્ી શ્ી તજિુભાઈ ચૌધરી, ્સરુિમાં કકૃતર 
રાજ્મતં્ી શ્ી મકેુિભાઈ પટેલ, દેવભતૂમ દ્ારકામા ંવાિનવ્વિારમતં્ી 
શ્ી અરતવંદભાઈ રૈ્ાણી અન ેગીર ્સોમનાથ તજલ્ામા ંપિુપાલનમતં્ી 
શ્ી દેવાભાઈ માલમની ઉપસસથતિમાં ્ોગ દદવ્સની ઉજવણી કરવામાં 
આવી િિી. આ વરષે રાજ્ની ૪૫,૦૦૦ પ્રાથતમક િાળાના 
૮૪,૬૫,૦૦૦ તવદ્ાથથીઓ િેમજ ૩,૨૩,૦૦૦ તિક્ષકો, ૧૨,૫૦૦ 
માધ્તમક અને ઉચ્ચિર માધ્તમક િાળાઓના ૨૮,૪૩,૦૦૦ 
તવદ્ાથથીઓ અને ૮૯,૦૦૦ તિક્ષકો, ૨૬૦૦ ્ ુતનવત્સ્ષટી-કોલેજીઝના 
૧૬,૧૪,૦૦૦ તવદ્ાથથીઓ અને ૬૦,૦૦૦ અધ્ાપકો, રાજ્ની 
૨૮૭ આઇ.ટી.આઇ.દીઠ ૧૦૦ તવદ્ાથથીઓ એમ કુલ ૨૮,૭૦૦ 
તવદ્ાથથીઓ પણ આ ઉજવણીમાં જોડા્ા િિા. ્સાથો્સાથ રાજ્નાં 
૧૪૭૭ પ્રાથતમક આરોગ્ કેન્દ્રો અને ૬૫૦૦ પેટાકેન્દ્રો પર કુલ 
૧૨,૭૦,૪૦૦ લોકોએ ્ોગ ક્ા્ષ િિા. •

‘નિશ્વ રોગ કદિસ - સામાન્ર રોગ અભરાસક્રમ’ પુસસતકાિું નિમોચિ 
મખુ્મંત્ી શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલ ેઆ્ુર 

તન્ામકની કચરેી દ્ારા િૈ્ ાર કરવામા ંઆવલેી 
‘તવશ્ ્ ોગ દદવ્સ - ્સામાન્્ ્ ોગ અભ્ા્સરિમ’ 
પસુસિકાનુ ં તવમોચન ક્ુું િિંુ. આ તવમોચન 
પ્ર્સગં ેઆરોગ્મતં્ી શ્ી ઋતરકેિભાઈ પટેલ, 
નાણામંત્ી શ્ી કનભુાઈ દે્સાઈ, આદદર્તિ 
તવકા્સમતં્ી શ્ી નરેિભાઈ પટેલ, આરોગ્ 
રાજ્મતં્ી શ્ીમિી તનતમરાબિેન ્સથુાર અને 
િિેરી તવકા્સ રાજ્મંત્ી શ્ી તવનોદભાઈ 
મોરદડ્ા પણ ઉપસસથિ રહ્ા િિા.  

આ પુસસિકામાં અત્ાર ્સુધી ્ોર્્ેલા 
આંિરરાષ્ટી્ ્ોગ દદવ્સની થીમ અંગેની 
માતિિી, ્ોગનો પદરચ્, ્ોગની ભવ્ 

વાર્સો, પરંપરાગિ િાખાઓ, અભ્ા્સ, 
પ્રાણા્ામ માટ ેની ્સામાન્્ બાબિોનો 
્સમાવિે કરવામા ંઆવ્ો છે. િદ ્ઉપરાિં તવશ્ 
્ોગ દદવ્સ તનતમત્તે ્ોગ પ્રોટોકોલના ્સૂક્મ 
વ્ા્ામ, આ્સનો, પ્રાણા્ામ જેવી બાબિોને 
પણ આ પુસિકમાં આવરી લેવામાં આવી છે. 
આ ્સાથે, ્ોગાભ્ા્સની રીિ ્સાથે િેના 

ફા્દા, ્સૂચનો, ્સાવચેિી વગેરેથી ્સમાતવષ્ 
આ પુસિક આબાલવૃદોના િંદુરસિ સવાસ્થ્ 
માટે આિીવા્ષદરૂપ નીવડિે. 

આ કા ્્ષરિમમા ંઆરોગ્ તવભાગના અતધક 
મુખ્ ્સતચવ શ્ી મનોજ અગ્રવાલ, આ્ુર 
તવભાગના તન્ામક ડૉ. જ્િે પરમાર ્સતિિ 
અન્્ અતધકારીશ્ીઓ ઉપસસથિ રહ્ા િિા.

વવકાસયાત્ા

રોગિે જીિિિો નિતરક્રમ બિાિિા 
રાજરપાલશ્ીિો અિુરોધ

રાજભવન ખાિ ેઆિંરરાષ્ટી્ ્ોગ દદન ેગાધંીનગરના દદવ્ જીવન 
્સરંના ઉપાધ્ક્ષ અન ેર્ણીિા ્ોગ અન ેવલેન્ેસ કોચ શ્ી અતશ્નભાઈ 
દવનેા માગ્ષદિ્ષન િેઠળ ્ોગાભ્ા્સ કા ્્ષરિમ ્ોજવામા ંઆવ્ો િિો. આ 
પ્ર્સગં ે રાજ્પાલશ્ીએ જણાવ્ંુ િિંુ કે, મિતર્ષ પિંજતલએ ્ોગ્ૂસત્નું 
તનમા્ષણ કરીન ે્સમસિ તવશ્ના કલ્ાણ માટે ્ોગતવદ્ાન ેતવશ્ના ચરણે 
ધરી િિી. માનવકલ્ાણના ઉદાત્ત ધ્ે્ ્સાથ ેભારિના ઋતરમતુનઓ દ્ારા 
તનતમ્ષિ ્ોગતવદ્ાન ેવતૈશ્ક મિત્વ મળ્ુ ંછે, એટલુ ંજ નિીં, ્સમગ્ર તવશ્ે 
્ોગનો સવીકાર કરીને સવસથ જીવનિૈલી માટે પુરરાથ્ષ ક્યો છે. 
રાજ્પાલશ્ીએ ્ ોગા્સન અન ેપ્રાણા્ામના ંમિત્વન ે્સમર્વી જણાવ્ું 
િિું કે કોરોના જેવી મિામારીના ્સામના માટે રોગપ્રતિકારક િતતિ 
અતિઆવશ્ક છે અને ્ોગ, પ્રાણા્ામથી વ્તતિની રોગ પ્રતિકારક 
િતતિ ્સબળ બન ેછે. િમેણ ે્ મ, તન્મ, આ્સન, પ્રાણા્મ, પ્રત્ાિાર, 
ધારણા, ધ્ાન અન ે્સમાતધ એમ અષ્ાગં ્ ોગ અગં ેમાગ્ષદિ્ષન આપીને 
િરીર અને મનના સવાસ્થ્ માટે ્ ોગના મિત્વને ્સમર્વ્ું િિું. તવશ્ 
્ોગ દદને પ્રત્ેક નાગદરક ્ ોગને જીવનનો તનત્રિમ બનાવી તન્તમિ 
્ોગ, પ્રાણા્ામ અને આ્સનો દ્ારા િરીર, મનને સવસથ રાખવા 
્સંકલપબદ બને િેવો અનુરોધ રાજ્પાલશ્ીએ આ િકે ક્યો િિો. •
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દેશિો પ્રરમ કડસેનલિેશિ પલાન્ટ દહેજમાં કાર્યરત
ગુજરાિને દેિના તવકા્સનું ગ્રોથ એસન્જન 

બનાવવામાં રાજ્ના ઉદ્ોગોનો ત્સંિફાળો 
છે. ઉદ્ોગો રાજ્ની કરોડરજ્જુ ્સમાન છે, 
ત્ારે ઉદ્ોગકારોની ્સમસ્ાઓ-રજૂઆિોના 
તનરાકરણ માટે રાજ્ ્સરકાર િરિંમિે િતપર 
છે, િમે િાજિેરમા ંભરૂચના દિેજ ખાિ ેદેિના 
પ્રથમ દડ્સેતલનેિન પલાન્ટના લોકાપ્ષણ પ્ર્સંગે 
મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્ું િિું. 
ગુજરાિ ઔદ્ોતગક તવકા્સ તનગમ દ્ારા રૂ. 
૮૮૧ કરોડના ખચષે િૈ્ાર કરવામાં આવેલા 
ખારાં પાણીને મીઠાં કરવાના દડ્ેસતલનેિન 
પલાન્ટથી દિેજના ઉદ્ોગો પાણી માટે મિદ્ 
અંિે આતમતનભ્ષર બન્્ા છે િેમજ આવનારા 
્સમ્માં દિજેમાં વધુ મૂડીરોકાણ ધરાવિા 
ઉદ્ોગો આકરા્ષિે. આ ્સાથે, મુખ્મંત્ીશ્ીએ 
અંકલેશ્ર વ્સાિિ ખાિે રૂ. ૫.૪૪ કરોડના 
ખચષે નવતનતમ ્ષિ GIDCના અદ્િન 
વિીવટી ્સંકુલનું લોકાપ્ષણ િેમજ નવી 
ઔદ્ોતગક નીતિ િેઠળ ૯૩ MSME 
એકમોને રૂ. ૧૧ કરોડની ્સિા્ના ચેકોનું 
તવિરણ ક્ુું િિું. આ ઉપરાંિ, ભરૂચ તજલ્ા 
વિીવટી િંત્ દ્ારા ભરૂચને શ્ેષ્ઠ અને 
રિેવાલા્ક બનાવવાના નવિર અતભ્ાન 
‘મા્ તલવેબલ ભરૂચ’ અતભ્ાનનો પ્રારંભ 
કરાવી લોગોનું ઈ-અનાવરણ ક્ુું િિું.

આ પ્ર્સગં ેમખુ્મતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલે 
જણાવ્ુ ંિિુ ંકે, લોકતિિ માટે તિક્ષણ, સવાસ્થ્ 

અન ે્સરુક્ષા એ રાજ્ ્સરકારની પ્રાથતમકિા છે. 
રોડ અન ેઍર કનસેકટતવટીમા ંગજુરાિ અગ્ર્ેસર 
છે, છેલ્ા બે દિકામાં ગુજરાિે તવકા્સની 
િરણફાળ ભરી છે, જનેા પા્ામા ં િતકાલીન 
મખુ્મતં્ી અન ેિાલના વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીની િકારાતમક ઔદ્ોતગક નીતિઓ છે, રાજ્ 
્સરકાર તવતવધ સટાટ્ષ-અપ પોતલ્સી, ઇન્ડસસટ્ર્લ 
પોતલ્સી, ઇલેકટ્રોતનક અન ેએરોસપ્ેસ પોતલ્સી, 
્સોલાર પોતલ્સી, ગારમને્ટ-એપરેલ, દડફેન્્સ અને 
આઇ.ટી. પોતલ્સી રડીને િેના અ્સરકારક 
અમલીકરણ થકી તવકા્સની ્ ાત્ાન ેવધ ુવગેવાન 
બનાવી રિી િોવાનુ ંિમેણ ેઉમે્ ુું િિુ.ં 

વડાપ્રધાન શ્ી મોદી પાણીના તવવેકપૂણ્ષ 
ઉપ્ોગના પ્રખર તિમા્િી છે એમ જણાવિાં 
મખુ્મતં્ીશ્ીએ મિામલૂા પાણીના ્ ોગ્ અને 
કરક્સરપૂવ્ષક ઉપ્ોગ પર ભાર મૂક્ો િિો. 
િેમણે  જે  ર ીિે  ક ોર ોનામાં  માનવીને 
ઓસક્સજનની જરૂદર્ાિ ્સમર્ઈ િિી. એ 
જ રીિે, વિ્ષમાન ્સમ્માં પાણીના મિત્વ 
અને પાણીની અછિથી ્સર્્ષઈ રિેલી તવકટ 
સસથતિન ેનજર ્સમક્ષ રાખી પાણીન ેપાર્સમતણ 
્સમાન ઉપ્ોગ કરવાનો અનુરોધ ક્યો િિો. 

ઔદ્ોતગક જરૂદર્ાિને પિોંચી વળવા 
માટે પાણીના વૈકસલપક સ્ોિ િરીકે ્સમુદ્રનાં 
ખારા ંપાણીનુ ંિદુીકરણ કરી િને ેઉપ્ોગ્ુતિ 
બનાવવા દિેજમાં ૧૦૦ MLD ક્ષમિાના 
દડ્સેતલનેિન પલાન્ટનું તનમા્ષણ એ રાજ્ 

્સરકારની આગવી ત્સતદ છે એમ જણાવિાં 
મુખ્મંત્ીશ્ીએ રાજ્નો છેવાડાનો માનવી કે 
રાજ્ના તવકા્સમાં ભાગીદાર નાના-મોટા 
ઉદ્ોગકારો િો્, ્સૌન ેસવચછ, િદુ પાણી મળી 
િકે િે માટે ્સરકાર ્સિિ પ્ર્ત્નિીલ છે.

મુખ્મંત્ીશ્ીએ ઉમે્ુું કે, વડાપ્રધાનશ્ીના 
દદિાદિ્ષનમાં રાજ્ ્સરકાર ્સાણંદ ખાિે 
ર્પાનીઝ ઇન્ડસસટ્ર્લ ટાઉનતિપ, ભરૂચ ખાિે 
બલક ટ્રક પ્રોજકેટ, ભાવનગરમા ંપલાસસટક પાક્ક, 
રાજકોટમાં મેદડકલ દડવાઇ્સી્સ પાક્ક અને 
અમદાવાદમાં મસલટમોડેલ લોતજસસટક પાક્ક 
તવક્સાવવામાં આવી રહ્ા છે, જે રાજ્ના 
તવકા્સમાં ્િકલગી ્સમાન બનિે.

આ પ્ર્ંસગે ઉદ્ોગ અને ્સિકાર રાજ્ 
મંત્ી શ્ી જગદીિભાઈ તવશ્કમા્ષએ જણાવ્ું 
િિું કે, દેિના તવકા્સમાં પાંચ ટોપ રાજ્ોમાં 
રોજગારી, ઉદ્ોગીકરણ અને તવકા્સમા ં
ગુજરાિ પ્રથમ સથાને છે. વડાપ્રધાનશ્ીના 
આતમતનભ્ષર ભારિની તવભાવનાને પાણીના 
ક્ષેત્માં આતમતનભ્ષર બની દિેજ ઔદ્ોતગક 
વ્સાિિે ્સાકાર કરી છે. રોજગારદાિા દિેજના 
દડ્સેતલનેિન પલાન્ટની દરેક એસન્જતન્દરંગ, 
પ્ા્ષવરણ અને ક્ા્મેટ ચેન્જનો અભ્ા્સ 
કરિા તવદ્ાથથીએ અવશ્ મુલાકાિ લેવી 
જોઈએ એવો ભારપૂવ્ષક અનુરોધ ક્યો િિો. 
આ વેળાએ લા્સ્ષન એન્ડ ટુરિો દ્ારા મુખ્મંત્ી 
કન્્ાકેળવણી તનતધમાં રૂ. ૨૧ લાખનો ચેક 
મુખ્મંત્ીશ્ીને અપ્ષણ કરવામાં આવ્ો િિો. 

આ પ્ર્ંસગે નાણા મંત્ી શ્ી કનુભાઈ 
દે્સાઈ, તવધાન્સભાના ના્બ મુખ્ દંડક શ્ી 
દુષ્ંિભાઈ પટેલ, ્સાં્સદ શ્ી મન્સુખભાઈ 
વ્સાવા, ધારા્સભ્ ્સવ્ષ શ્ી ઈશ્રત્સંિ પટેલ, 
અરણત્સંિ રાણા, GIDCના ઉપાધ્ક્ષ અને 
વિીવટી ્સંચાલક શ્ી એમ. થેન્નાર્સન, 
એલ.એન્ડ ટી.ના વાઇ્સ પ્રેત્સડન્ટ શ્ી એ્સ. 
તગદરધરન, પૂવ્ષ ્સાં્સદ શ્ી ભરિત્સંિ પરમાર 
કલેકટર શ્ી િુરાર ્સુમેરા ્સતિિ ઉદ્ોગકારો, 
GIDC અને તજલ્ા વિીવટી િંત્ના ઉચ્ચ 
અતધકારીઓ ઉપસસથિ રહ્ા િિા. •
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સરકારે અંતકરરાળ નિસતારોમાં પારાિી સુનિધાઓ પહોંચાડીિે
 ્છેિાડાિા િાગકરકોિે નિકાસિી મુખરધારામાં સામેલ કરા્ય 

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 
દદિાદિ્ષનમાં ગુજરાિમાં બે દા્કામાં 
અંિદર્ાળ તવસિારો ્સુધી પાણી, વીજળી, 
આરોગ્, તિક્ષણ, આવા્સ જેવી પા્ાની 
્સુતવધાઓ પિોંચાડીને ્સરકારે છેવાડાના 
માનવીને તવકા્સની મુખ્ધારામાં ્સામેલ ક્ા્ષ 
છે. િેને પદરણામે ગુજરાિ ્સવ્ષગ્રાિી તવકા્સનું 
આગવું મોડેલ બન્્ું છે, િેમ મુખ્મંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ્સુરેન્દ્રનગરના પાટડીથી 
રાજ્ની જનિાને વીજઊર્્ષના ૧૫ પ્રકલપો 
્સતિિ કુલ રૂ. ૧૩૪ કરોડનાં તવતવધ 
તવકા્સકા્યોના ખાિમુિૂિ્ષ-લોકાપ્ષણ પ્ર્સંગે 
જણાવ્ું િિું. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ ૬૬ ક ે.વી.નાં  ૧૨ 
્સબસટેિન અને ૨૨૦ કે.વી.નું એક સટેિન 
એમ કુલ ૧૩ વીજ સટેિનના લોકાપ્ષણ િેમજ 
૬૬ કે.વીનાં બે ્સબસટેિનનાં ખાિમુિૂિ્ષ ક્ાું 
િિાં. આ પ્ર્સંગે િેમણે વધુમાં જણાવ્ું કે, 
ગુજરાિનાં ગામડાંઓનાં અંધારાં ્સરકારે 
જ્ોતિ ગ્રામ ્ોજનાથી ઉલેચ્ાં છે, ્સરકારે 
તવદ્ાથથીઓને અભ્ા્સ માટે અતવરિ વીજળી 
અને ગામમાં જ અદ્િન આરોગ્ ્સેવાઓ 
આપીને ્સૌના જીવનમાં પ્રકાિ પાથ્યો છે. 

દેિના ગ્રોથ એસન્જન એવા ગુજરાિમાં 
તવકા્સની ગતિ વડાપ્રધાનશ્ીના માગ્ષદિ્ષનમાં 
વધુ વેગવાન બનાવવા ટીમ ગુજરાિ ્સિિ 
કિ્ષવ્રિ છે. મખુ્મંત્ીશ્ીએ તિક્ષણ, સવાસ્થ્ 
અને ્સુરક્ષા જેવી મૂળભૂિ બાબિો પ્રત્ે ધ્ાન 
કેસન્દ્રિ કરીને ્સૌનો તવકા્સ કરવાની નેમ 
વ્તિ કરી િિી.

તિક્ષણ ક્ષેત્ે ગુજરાિે મેળવેલી ત્સતદઓ 
અંગે મુખ્મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ું િિંુ કે, એક 
્સમ્ે રાજ્નો ડ્ોપઆઉટ રેતિ્ો ૩૮ ટકા 
િિો જે રટીને ૪ ટકા ્સુધી આવ્ો છે. 
ગુજરાિમાં રરઆંગણે ઉચ્ચ તિક્ષણની િમામ 
્સુતવધાઓ ઉપલબધ છ.ે અગદર્ા અને 
તવચરિી ર્તિનાં બાળકોના તિક્ષણ માટે ખા્સ 
વ્વસથા કરીન ેઆ ્સમુદા્ન ે્સમાજના મખુ્ 

પ્રવાિમાં જોડવાનો પ્ર્ા્સ કરવામાં આવી 
રહ્ો છે. 

પાટડી ખાિે નવી કોમ્સ્ષ કોલેજ િરૂ 
કરવાની ર્િેરાિ મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલની આ મુલાકાિ દરતમ્ાન કરવામાં 
આવી િિી.

આ િકે પાટડી જેવા અંિદર્ાળ તવસિારમાં 
૩.૬૪ કરોડ રૂતપ્ાના ખચષે તનમા્ષણ પામેલા 
િાઈસકકૂલના મકાનની ભેટ આપવા બદલ 
અતભનદંન પાઠવિા ંરાજ્ના તિક્ષણમતં્ી શ્ી 
તજિેન્દ્રભાઈ વારાણીએ જણાવ્ુ ંિિુ ંકે, પાટડી 
્સતિિના ગુજરાિના અંિદર્ાળ તવસિારોમાં 
તિક્ષણકે્ષત્ ેિમામ શ્ષે્ઠ ્સતુવધાઓ પરૂી પાડવા 
માટે રાજ્ ્સરકાર કદટબદ છે. વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રાજ્માં તિક્ષણ ક્ષેત્ે 
ગુણોત્સવ, પ્રવેિોત્સવ, કન્્ાકેળવણીની 
પિેલથી નવો રાિ ચીંધ્ો છે ત્ારે ગુજરાિ 
તિક્ષણ ક્ષેત્ે અગે્ર્સર િિું અને રિેિે િેવો 
તવશ્ા્સ વ્તિ ક્યો િિો.

આ પ્ર્ંસગે ઊર્્ષમંત્ી શ્ી કનુભાઈ 
દે્સાઈએ જણાવ્ંુ િિંુ કે, ગજુરાિમાં િતકાલીન 
મુખ્મંત્ીશ્ી અને દેિના વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીની દૂરંદિેીિાના કારણે 
ઊર્્ષવ્વસથાનું એટલું ્સુદૃઢ માળખુ ગોઠવા્ું 
છે કે ્સમગ્ર તવશ્માં ઊર્્ષની કટોકટી ્સર્્ષઈ 
છે અને ગુજરાિમાં માથાદીઠ વીજવપરાિ 
વધ્ો છે િેમ છિાં રાજ્ ્સિિ અને 
્સાિત્પૂણ્ષ વીજપુરવઠો પૂરો પાડી રહ્ં છે.

્સુરેન્દ્રનગર તજલ્ામાં છેલ્ાં પાંચ વર્ષમાં 
૧૯ નવાં ્સબસટેિનો કા્ા્ષસન્વિ કરવામાં 
આવ્ાં છે અને તજલ્ામાં કા્્ષરિ કુલ 
્સબસટેિનોની ્સંખ્ા ૯૩ થઈ છે. તજલ્ામાં 
આગામી બે નાણાકી્ વર્ષમાં અન્્ ૧૧ 
્સબસટેિન કા્્ષરિ કરવાનું આ્ોજન છે, જે 
પકૈી ૬૬ કે.વી.ના ધાગંધા અન ેમૂળી િાલકુામાં 
ત્ણ-ત્ણ, વઢવાણમાં બે િથા ચોટીલા અને 
લખિર િાલુકામાં ૧-૧ ્સબસટેિન િેમજ 
પાટડી િાલુકામાં ધામા ખાિે ૨૨૦ કે.વી.નું 
્સબસટેિન સથાપવાનું આ્ોજન છે.  

મુખ્મંત્ીશ્ીએ આ િકે ્સુરેન્દ્રનગર, 
જનૂાગઢ, બોટાદ, ભાવનગર, કચછ, મોરબીમાં 
કુલ ૧૩ ્સબસટેિન્્સ અન ે્સમી પટેાતવભાગી્ 
કચેરીનું લોકાપ્ષણ ક્ુું િિું અને મિે્સાણા 
તજલ્ામાં નવા બનનારા ૬૬ કે.વી.નાં બે 
્સબસટેિનનાં ખાિમુિૂિ્ષ પણ ક્ાું િિાં. 
ઉપરાિં મખુ્મતં્ીશ્ીએ પાટડીની ્સરૂજમલજી 
િાઈસકકૂલના રૂ. ૩.૬૪ કરોડ રૂતપ્ાના ખચષે 
તનતમ્ષિ થ્ેલા નવા તબસલડંગનું પણ લોકાપ્ષણ 
ક્ુું િિું.

આ કા્્ષરિમમાં કેન્દ્રી્ રાજ્ મંત્ી શ્ી  
ડૉ. મિેન્દ્રભાઈ મુંજપરા, વન અને પ્ા્ષવરણ 
મતં્ી શ્ી દકરીટત્ંસિ રાણા, મતં્ી શ્ી દેવાભાઈ 
માલમ ્સતિિના અગ્રણીઓ-અતધકારીશ્ીઓ-
પદાતધકારીઓ િથા લાભાથથીઓ ઉપસસથિ 
રહ્ા િિા. •
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ધોલેરામાં એરપોટ્યિા નિકાસ માટે રૂ. ૧૩૦પ કરોડ મંજૂર
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના અધ્ક્ષસથાને મળેલી આતથ્ષક 

બાબિોની કેતબનેટ કતમટીએ ધોલેરામાં ન્્ૂ ગ્રીનદફલડ એરપોટ્ષ તવકા્સ 
પ્રોજેકટના પ્રથમ િબક્કાને રૂ. ૧૩૦પ કરોડ રૂતપ્ાના ખચષે િાથ ધરવા 
મંજૂરી આપી છે. આ પ્રોજેકટ આગામી ૪૮ મતિનામાં પૂણ્ષ કરવાનો 
રિેિે. મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ગુજરાિના ્સવ્ષગ્રાિી તવકા્સને 
નવી દદિા અને ગતિ આપનારા આ મિત્વાકાંક્ષી પ્રોજેકટને મંજૂરી 
આપવા માટે વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્ર ્સરકારનો 
ગુજરાિની જનિા જનાદ્ષન વિી હૃદ્પૂવ્ષક આભાર માન્્ો છે. 

મખુ્મતં્ીશ્ીએ જણાવ્ંુ િિંુ કે, વડાપ્રધાનશ્ીએ દેિના ગ્રોથ એસન્જન 
એવા ગજુરાિમાં આ ગ્રીનદફલડ એરપોટ્ષ પ્રોજકેટના પ્રથમ િબક્કાને 
મજંરૂી આપિા ંમસલટમોડલે કનસેકટતવટી અન ેપી.એમ. ગતિિતતિનાં 
ભતવષ્લક્ષી આ્ોજન ્સફળિાપવૂ્ષક રીિે ્સાકાર થઈ િકિે. 

અત્ે એ તનદદેિ કરવો જરૂરી છે કે, આ પ્રોજેકટ એરપોટ્ષ ઓથોદરટી 
ઓફ ઇસન્ડ્ા, નેિનલ ઇન્ડસસટ્ર્લ કોદરડોર ડેવલપમેન્ટ એન્ડ 

ઇસમપલમેન્ટેિન ટ્રસટ િથા ગુજરાિ ્સરકારના ્સં્ુતિ ્સાિ્સ ધોલેરા 
ઇન્ટરનેિનલ એરપોટ્ષ કંપની તલતમટેડ મારફિે ્સાકાર થવાનો છે. 

ધોલેરાનું આ ્સૂતચિ ઇન્ટરનેિનલ એરપોટ્ષ ધોલેરા સપેતિ્લ 
ઇન્વેસટમેન્ટ રીતજ્નના કાગયો ટ્રાદફક િેન્ડતલંગ દ્ારા ધોલેરા 
ઇન્ટરનેિનલ એરપોટ્ષની આ્સપા્સના ઔદ્ોતગક તવસિારોના કાગયો 
પદરવિન િબ િરીકે તવક્સાવવામાં વેગ મળિે િથા અમદાવાદ 
એરપોટ્ષના અન્્ તવકલપ િરીકે પણ ઉપ્ોગી થિે. અમદાવાદથી અદંાજે 
૮૦ દક.મી.ના અંિરે આવેલું ્સૂતચિ ધોલેરા એરપોટ્ષ આગામી 
ર૦રપ-ર૬ ્સુધીમાં કા્્ષરિ થવાનું આ્ોજન છે. આ એરપોટ્ષ 
િરૂઆિના િબકે્ક વાતર્ષક ૩ લાખ પ્ેસને્જરનુ ંવિન કરિ,ે જ ેભતવષ્ના 
બે દા્કામાં - ર૦ વર્ષમાં વાતર્ષક ર૩ લાખ પે્સેન્જર ્સુધી પિોંચવાનો 
અંદાજ છે. મુખ્મંત્ીશ્ીએ ડબલ એસન્જન ્સરકારના બેવડા લાભ ્સાથે 
આ મિત્વાકાંક્ષી પ્રોજેકટ વલડ્ષકલા્સ ઇન્ફ્રાસટ્રકચર માટે ઉપ્ુતિ બનિે 
િે અંગે પણ કેન્દ્ર ્સરકારનો આભાર વ્તિ ક્યો છે. •

નિરમગામ તાલુકા પંચારતિા િિા ભિિિું લોકાપ્યણ
રરઆંગણે ઉકલેી િકા્ 

િેવા પ્રશ્ો માટે લોકોને તજલ્ા 
કે રાજ્ કક્ષાએ ના જવું પડે િે 
માટે રાજ્ ્સરકારે ્સંવેદનાપૂણ્ષ 
અતભગમ અપનાવ્ો છે િેમ 
મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
િાજિેરમા ંતવરમગામમા ંિાલુકા 
પંચા્િના ભવનના લોકાપ્ષણ 
પ્ર્સંગે જણાવ્ું િિું. આ ભવન 
રૂ. 2.4 કરોડના ખચષે િૈ્ાર 
કરવામાં આવ્ું છે. આ ્સાથે, 
મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપે ન્દ્રભાઈ 
પટેલના અધ્ક્ષસથાને ‘મૈં નિીં િમ’ના 
કમ્ષધ્ે્ ્સાથ ેઅમદાવાદ તજલ્ાના તવરમગામ 
ખાિે તજલ્ા વિીવટી િંત્ની ્સમીક્ષા બેઠકનું 
આ્ોજન કરવામાં આવ્ું િિું.

આ ્સમીક્ષા બેઠકમાં મુખ્મંત્ીશ્ીએ 
િમામ પદાતધકારીઓના ્સવાલો ્સાંભળીને 
વિીવટી િતં્ ્સાથ ેઉકેલ અંગેની છણાવટ કરી 
િિી અને જણાવ્ું િિું કે આ પ્રશ્ો અન્્ 
રીિ ેઉકેલવા માટે વિીવટી િતં્ કા ્્ષિીલ િો્ 
છે, પરંિુ ક્ાંક તન્મોના અથ્ષરટન અથવા 

અન્્ કોઈ રીિે અટવા્ેલા પ્રશ્ો ્સતવરે પૂરા 
થા્ િેવી િાકીદ પણ કરી િિી. િંત્ અને 
પ્રતિતનતધઓ એકબીર્ ્સાથે ્સંકલન ્સાધીને 
કા ્્ષપ્રણાલી આગળ વધારે િો પ્રશ્ો ઉપસસથિ 
જ ન થા્ ત્ારે આ કા્્ષરિમને પદરણામલક્ષી 
બનાવવા મુખ્મંત્ીશ્ીએ ્સૂચન ક્ુું િિું.

આ ્સમીક્ષા બેઠકમાં મુખ્મંત્ીશ્ી ્સમક્ષ 
રોડ, પાણી, ગટર, ઓવરતરિજ, ત્સંચાઈ, 
વીજળી, તિક્ષણ, વર્સાદી પાણીનો તનકાલ, 
રસિા પિોળા કરવા જેવા અનેકતવધ પ્રશ્ો 

રજૂ કરા્ા િિા. આ બેઠકમાં મુખ્મંત્ીશ્ીએ 
રરઆંગણે ઉકેલી િકા્ િેવા પ્રશ્ો ્સતવરે 
ઉકેલવા વિીવટી િંત્ના અતધકારીઓને 
િાકીદ કરી િિી.

આ પ્ર્સગં ેનાણામતં્ી શ્ી કનભુાઈ દે્સાઈ, 
શ્મ અન ેરોજગાર રાજ્ મતં્ી શ્ી તરિજિેભાઈ 
મે રર્,  ધ ા ર ા્સભ્શ્ીઓ,  તજલ્ાન ા 
અતધકારીશ્ીઓ ્સતિિ જનપ્રતિતનતધઓ 
ઉપસસથિ રહ્ા િિા. •
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સાંસદ ખેલસપધા્યિો સમાપિ સમારોહ રોજારો
ગજુરાિના મુખ્મંત્ી િરીકે શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 

મોદીએ િરૂ કરાવલેો ખલેમિાકંુભ આજ ેરાષ્ટી્ 
સિરે ખેલો ઇસન્ડ્ા સવરૂપે પ્રસથાતપિ થ્ો છે. 
્ુવાનો મોબાઇલમાં વ્સિ રિીને ્સમ્ બગાડે 
િેના બદલે આવી સપધા્ષમાં ભાગ લઈ સવસથ 
રિી િકે છે, સપો્ટ્સ્ષ ક્ષેત્ે આગળ વધી િકે છે. 
અમદાવાદમાં િાજેિરમાં ્ોર્્ેલી ્સાં્સદ 
ખેલસપધા્ષના ્સમાપન ્સમારોિમાં તવજેિા 
ખેલાડીઓને મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
પાદરિોતરક આપીને પ્રોત્સાતિિ ક્ા્ષ િિા. 

અમદાવાદના ટ્રાન્સટેદડ્ા ખાિે ્સાં્સદ ખેલસપધા્ષના ્સમાપન 
્સમારોિમાં ઉપસસથિ રિેલા મુખ્મંત્ીશ્ીએ ગૌરવભેર જણાવ્ું િિું કે,  
જલેબી-ગાંદઠ્ા અને ઢોકળાં ખાનારા િરીકેની ગુજરાિીઓની છાપ 
ગુજરાિના રમિવીરોએ િવે ભૂં્સી નાખી છે. ગિ ઓતલસમપકમાં 
ગુજરાિની ૬ મતિલા ખેલાડીઓએ ભાગ લઈ ગુજરાિ અને દેિનું 
ગૌરવ વધા્ુું છે. ઉલ્ેખની્ છે કે, અમદાવાદ પતશ્ચમના ્સાં્સદ ડૉ. 

દકરીટભાઈ ્સોલંક ી  દ્ારા આ્ોતજિ 
ખેલસપધા્ષમાં ૧૧ જેટલી રમિોમાં પ૦૦થી 
વધુ ખેલાડીઓ-સપધ્ષકો ્સિભાગી થ્ા િિા. 

્સાં્સદ ખેલસપધા્ષની તવતવધ રમિોમાં 
તિસ્સો લઈને તવજેિા થનાર રમિવીરોને 
મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે પ્રોત્સાતિિ 
ક્ા્ષ િિા. 

આ પ્ર્સંગે ્સાં્સદ ડૉ. શ્ી દકરીટભાઈ 
્સોલકંીએ કહં્ િિુ ંકે, વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ રમિવીરોને ખૂબ પ્રોત્સાિન આપ્ું 

છે, જેના પદરણામરૂપે આંિરરાષ્ટી્ સિરે રમિવીરો શ્ેષ્ઠ પ્રદિ્ષન થકી 
દેિને મેડલ અપાવી ગુજરાિ અને દેિનું નામ રોિન કરી રહ્ા છે.

આ કા્્ષરિમમાં ્સામાતજક ન્્ા્ અતધકારીિા મંત્ી શ્ી પ્રદીપભાઈ 
પરમાર, ્સાં્સદ શ્ી િ્સમુખભાઈ પટેલ, ઓતલસમપક પદક તવજેિા  
શ્ી બજરંગ પુતન્ા ્સતિિ ધારા્સભ્શ્ીઓ, પદાતધકારીઓ િથા 
ખેલાડીઓ ઉપસસથિ રહ્ા િિા. •

કેિેડાિા મુંબઈ સસરત કોન્સરુલ જિરલ CMિી મુલાકાતે
કેનેડાના મુંબઈ સસથિ કોન્સ્ુલ જનરલ ્સુશ્ી દદરાિ કેલી (Ms.

Diedrah Kelly)એ િાજેિરમાં ગાંધીનગરમાં મુખ્મંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ્સાથે મુલાકાિ કરી િિી. આ બેઠકમાં કેનેડા-ભારિ 
અને ગુજરાિ વચ્ચેના પરસપર ઉષમાપૂણ્ષ ્સંબંધો અને ખા્સ કરીને 
તિક્ષણ, ઔદ્ોતગક રોકાણો િેમજ ગ્રીન એન્વા્ન્ષમેન્ટ, ક્ીનટેક જેવા 
તવર્ોમા ં્સિભાતગિાની િકો તવિ ેફળદા્ી પરામિ્ષ િમેણે ક્યો િિો.

મખુ્મતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ્સાથનેી વાિચીિમાં કોન્સ્ુલ જનરલ 
્સશુ્ી કેલીએ જણાવ્ંુ કે, કેનડેાએ ઓટોમોદટવ, ક્ીન ટેક-દરન્્એુબલ 
એનર્જી, તિક્ષણ, ઇન્ફ્રાસટ્રક ્ચર, લાઇફ ્સા્ન્્સી્સ જવેા ં્સકેટ્સ્ષમા ંબિુતવધ 
િકો પર ધ્ાન કેસન્દ્રિ કરીન ેઅમદાવાદમાં એક ટ્રડે કતમિનર ્સતવ્ષ્સ 
ઓદફ્સ િરૂ કરી છે િને ેરાજ્ ્સરકાર દ્ારા મળી રિેલા ્સિ્ોગની 
િમેણ ેપ્ર્સિંા કરી િિી. ગજુરાિના લાખો તવદ્ાથથીઓ કેનડેામા ંઅભ્ા્સ 

માટે ર્્ છે િનેો પણ િમેણ ેતવિરે ઉલે્ખ આ મલુાકાિ બઠેક દરતમ્ાન 
ક્યો િિો. મખુ્મતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ ેઆ િકે જણાવ્ુ ંિિુ ં કે, 
ભારિના ફાઇનાસન્્સ્લ અને ટેક્ોલોજી ગેટ-વે અને તવશ્કક્ષાની 
માળખાકી્ ્સતુવધા ધરાવિા તગફટ ત્સટીમા ં કેનડેાની ફાઇનાસન્્સ્લ 
્સસંથાઓ, દફનટેક કંપનીઓ અન ેકેનદેડ્ન પને્િન ફંડ માટે તવિાળ િકો 
રિેલી છે.

િેમણે કેનેડાની આ ક્ષેત્ની ્સંસથાઓને તગફટ ત્સટીમાં રોકાણો માટે 
આવવા આમતં્ણ પણ પાઠવ્ંુ િિુ.ં એટલુ ંજ નતિ, કેનદેડ્ન કંપનીઓને 
ક્ીન એનર્જી, ગ્રીન મોતબતલટી, ઉપરાંિ ગ્રીન એનર્જી માટે ્સોલાર, 
તવન્ડ, ગ્રીડ ઇસન્ટગ્રેિન અને ગ્રીન િાઇડ્ોજન ટેક્ોલોજી વગેરેમાં 
્સંિોધન િેમજ નવીનિા માટે ગુજરાિમાં રોકાણની િકો અંગે પણ 
્સંભાવનાઓ ચકા્સવા મુખ્મંત્ીશ્ીએ આ બેઠકમાં ્સૂચન ક્ુું િિું. 

કેનેડાના ઉદ્ોગોની વેસટ વોટર મેનેજમેન્ટ 
ટેક્ોલોજી અને સલમ એદર્ામાં દર્સાઇકલડ 
વોટરના પ્રોજેકટ તવિેની ર્ણકારી પણ 
કેનેડાના કોન્સ્ુલ જનરલે આ બેઠકમાં આપી 
િિી.  આ બેઠકમાં ઉદ્ોગ તવભાગના કા્્ષકારી 
અતધક મુખ્ ્સતચવ શ્ી ર ાજક ુમ ાર , 
મુખ્મંત્ીશ્ીના અતધક મુખ્ ્સતચવ શ્ી પંકજ 
જોરી, ઉદ્ોગ કતમિનર શ્ી રાિુલ ગુપ્તા અને 
અતધકારીઓ ્સિભાગી થ્ા િિા. •

૧ જુલાઇ, ૨૦૨૨ 31økwshkík



વવકાસયાત્ા

રાજરિી GIDCમાં શ્મરોગીઓ માટે શ્મનિકેતિ બિશે
ગુજરાિ ્સરકાર ે 

ર ાજ્ની ઔદ્ોતગક 
વ્સાિિોમાં રોજગારી 
મેળવિા શ્મ્ોગીઓ 
અને િેમના આતશ્િો 
મ ાટ ે મુ ખ્મંત્ ી  શ્ી 
ભૂપે ન્દ્રભાઈ પટ ેલના 
મ ાગ ્ષ દ િ ્ષ નમ ાં  એક 
અતભનવ પિેલ કરી છે. 
રાજ્ ્સરકારના શ્મ કૌિલ્ તવકા્સ અને રોજગાર તવભાગ ્સંચાતલિ 
શ્મ્ોગી કલ્ાણ બોડ્ષ દ્ારા શ્મતનકેિન ્ોજના અમલમાં  મૂકવામાં 
આવી છે. જે ઔદ્ોતગક વ્સાિિોમાં ૧પ િર્રથી વધુ શ્તમકો કા્્ષરિ 
િો્ િેવી ઔદ્ોતગક વ્સાિિોમાં શ્મ્ોગીઓને રિેવા માટે 
શ્મતનકેિન ઊભાં કરવામાં આવિે. આ િેિુ્સર રાજ્ની તવતવધ 
ઔદ્ોતગક વ્સાિિોનાં ્સંગઠનો ્સાથે પરામિ્ષમાં રિી શ્મતનકેિન 
્ોજનાનો પ્રચાર-પ્ર્સાર કરાિે. 

દેિના ગ્રોથ એસન્જન એવા ગજુરાિમા ંમોટાપા્ ેકા ્્ષરિ ઉદ્ોગોમાં 
રોજગારી માટે આવિા અન્્ રાજ્ોના શ્મ્ોગીઓ ્સતિિના 
શ્મ્ોગીઓને આવી શ્મતનકેિન િોસટેલ આવા્સની ્સુતવધા પૂરી 
પડાિે. શ્મ્ોગીઓના જીવનધોરણન ેધ્ાન ેલિેા ંિમેની રિેવા માટેની 
મુશકેલી આવી િોસટેલથી મિદ્ અંિે તનવારી િકાિે.

ગુજરાિમાં આવા પ્રથમ શ્મતનકેિનનો આરંભ કરવા માટે ્સાણંદ 

જીઆઇડી્સી ઇન્ડસસટ્ર્લ 
એ્સો ત્સ ્ેિન અને 
વે લ ફ ેર  ક ત મિન ર , 
શ્મ્ોગી કલ્ાણ બોડ્ષ 
વચ્ચે મુખ્મંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટ ેલની 
ઉ પ સ સ થ ત િ મ ાં 
ગાંધીનગરમાં MoU 
્સંપન્ન થ્ા િિા.

આ શ્મ્ોગી િોસટેલ ગ્રાઉન્ડ ફલોર ઉપરાિં ૭ માળની બનિે અને 
૪૧૩૮ સક્વેર મીટરમાં તનમા્ષણ પામિે. શ્મ્ોગી કલ્ાણ કેન્દ્ર, 
મસલટપપ્ષઝ િોલ, ડાઇતનંગ િોલ જેવી અદ્િન ્સુતવધા ધરાવિી આ 
િોસટેલ - શ્મતનકેિન અંદાજે ૧૦ કરોડ રૂતપ્ાના ખચષે પી.પી.પી. 
ધોરણે ર૮ મતિનામાં પૂણ્ષ કરાિે. ્સાણંદ જીઆઇડી્સી ઇન્ડસસટ્ર્લ 
એ્સોત્સ્ેિનના ્સિ્ોગથી તનમા્ષણ થનારી આ િોસટેલમાં અંદાજે ૧ 
િર્ર ઉપરાંિ શ્મ્ોગીઓ રિી િકે િેવી વ્વસથા કરાિે.

આ MoU પર ્સાણંદ ઇન્ડસસટ્ર્લ એ્સોત્સ્ેિનના પ્રમુખ શ્ી 
અતજિભાઈ િાિ અન ેરાજ્ ્સરકાર વિી  વેલફેર કતમિનર શ્ી દદગિં 
રિહ્મભટ્ે િસિાક્ષર ક્ા્ષ િિા. આ MoU અવ્સરે મુખ્મંત્ીશ્ીના 
અતધક મખુ્ ્સતચવ શ્ી પકંજ જોરી, શ્મ કૌિલ્ તવકા્સ અન ેરોજગાર 
તવભાગનાં અગ્ર ્સતચવ ડૉ. શ્ીમિી અંજુ િમા્ષ, લેબર કતમિનર શ્ી 
અનુપમ આનંદ ઉપસસથિ રહ્ાં િિાં. •

ગુજરાતમાં IT/ITES સેકટરમાં
રોકાણોિે પ્રોતસાહિરી રોજગાર નિમા્યણિી તકો િધશે

મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃતવમાં રાજ્ ્સરકારે 
આઇ.ટી. અને આઇ.ટી.ઇ.એ્સ. ્સેકટરમાં રોકાણો િેમજ રોજગાર 
તનમા્ષણને વેગ આપવા રડેલી IT/ITES પોતલ્સી ર૦રર-ર૭ને 
રોકાણકારોનો વ્ાપક પ્રતિ્સાદ મળી રહ્ો છે. આ બંન ેક્ષતે્ોના પ્રતિતષ્ઠિ 
ઉદ્ોગ-રોકાણકારો, કંપની ્સંચાલકો ગુજરાિની આ પોતલ્સીના 
પ્રોત્સાિક લાભથી પ્રેદરિ થઈ રાજ્માં રોકાણો માટે આવિા થ્ા છે. 

િાજેિરમાં મુખ્મંત્ીશ્ીની િાજરીમાં વધુ બે એમ.ઓ.્ુ. કરવામાં 
આવ્ા િિા. મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને ્સા્ન્્સ ટેક્ોલોજી 
મંત્ી શ્ી તજિેન્દ્રભાઈ વારાણીની ઉપસસથતિમાં એમ.ઓ.્ુ. કરવામાં 
આવ્ા િિા. રાજ્ ્સરકારના ્સા્ન્્સ ટેક્ોલોજી તવભાગ અને 
GESIA આઇ.ટી એ્સોત્સ્ેિન વચ્ચે ્સમજૂિી કરાર થ્ા િિા. આ 
એ્સોત્સ્ેિનની તવતવધ ૧૦ જેટલી કંપનીઓ કુલ રૂ. બે િર્ર કરોડનું 
રોકાણ આગામી પાંચ વર્ષમાં IT ક્ષેત્ે કરવાની છે અને િેના દ્ારા 
અંદાજે ૬૭પ૦ લોકોને રોજગારીની તવતવધ િકો મળિે. 

GESIA રાજ્માં લીઝ, કોમતિ્ષ્લ ઓદફ્સ સપે્સ, આઇ.ટી. 
્સોફટવેર એન્ડ ઇન્ફ્રાસટ્રક ્ચર, માનવ્સં્સાધન, ડેટા ્સેન્ટર, આર એન્ડ 
ડી, ક્ાઉડ વગેરે તવર્ોમાં પોિાની ્સેવાઓ આપિે. 

આ MoU ઉપરાંિ અમદાવાદ સસથિ ઇસન્ટતગ્રટી ગ્રુપ જે લીદડંગ 
આઉટ્સોત્સુંગ અન ેદફનટેક કંપની છે િણે ેપણ રાજ્ ્સરકારના ્સા્ન્્સ 
ટેક્ોલોજી દડપાટ્ષમેન્ટ ્સાથે MoU ક્ા્ષ િિા. રાજ્ ્સરકારની 
આઇ.ટી.-આઇ.ટી.ઇ.એ્સ. પોતલ્સી-ર૦રર-૨૭થી પ્રેદરિ થઈને 
ઇસન્ટતગ્રટી ગ્રુપે કરેલા MoU અંિગ્ષિ આગામી ત્ણથી પાંચ વર્ષમાં 
િેઓ રૂ. ૧૦૦થી ૧પ૦ કરોડનું રોકાણ કરિે િથા ત્ણ િર્ર જેટલા 
લોકોને રોજગારીના અવ્સર પૂરા પાડિે.

આ અવ્સરે મુખ્મંત્ીશ્ીના મુખ્ અગ્ર ્સતચવ શ્ી કૈલા્સનાથન, 
મુખ્ ્સતચવ શ્ી પંકજ કુમાર, અતધક મુખ્ ્સતચવ શ્ી પંકજ  
જોરી, ્સા્ન્્સ ટેક્ોલોજી ્સતચવ શ્ી તવજ્ નિેરા વગેરે ઉપસસથિ 
રહ્ા િિા. •
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એલ.ડી. એસન્જનિરકરંગ કોલેજે
દેશ-નિદેશમાં પોતાિી અલગ ઓળખ ઊભી કરી

દેિ આઝાદીનાં 75 વર્ષ પૂરાં થવા અવ્સરે અમૃિ મિોત્સવ ઊજવી 
રહ્ો છે, ત્ારે અમદાવાદની એલ. ડી. એસન્જતન્દરંગ કોલજે પણ િનેી 
સથાપનાનાં 75 વર્ષ પૂણ્ષ થવાની ઉજવણી કરી રિી છે, એ ગુજરાિ 
અને દેિ માટે ગૌરવની વાિ છે, િેમ એલ. ડી. કોલેજ ઓફ 
એસન્જતન્દરંગના ૭૫મા સથાપના દદન પ્ર્સંગે ્ોર્્ેલા કા્્ષરિમમાં 
મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્ું િિું. ગુજરાિની ્સૌથી જૂની 
એલ. ડી. કોલેજ ઓફ એસન્જતન્દરંગના સથાપના દદવ્સના ્સમારોિ 
‘્સમપ્ષણ’માં મખુ્મંત્ીશ્ીની ્સાથ ેતિક્ષણમંત્ી શ્ી તજિને્દ્રભાઈ વારાણી 
અને મંત્ી શ્ી કુબેરભાઈ ડીંડોર પણ ઉપસસથિ રહ્ા િિા.

આ ્સમારંભમાં મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે તવદ્ાથથીઓ ્સાથે 
િળવી િૈલીમાં પોિાની કોલેજકાળ દરતમ્ાનની ્ાદો પણ િાજી કરી 
િિી. મુખ્મંત્ીશ્ીએ એલ. ડી. કોલેજ ઓફ એસન્જતન્દરંગની 
સથાપનાનાં ૭૫ વર્ષ પૂણ્ષ થવા બદલ એલ. ડી કોલેજ પદરવારને 
િુભકામનાઓ પાઠવી િિી. િેમણે કહ્ં િિું કે, એલ. ડી. કોલેજનો 
અત્ાર ્સુધીનો ગ્રાફ આપણને ગૌરવની અનુભૂતિ કરાવે છે.

આ પ્ર્સંગે શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે કહ્ં કે, શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
્વુાનો તિક્ષણ ક્ષતે્મા ંઉજ્જવળ કારકીદથી રડ ેિ ેમાટે સટાટ્ષ-અપ ્ ોજના 
ચાલુ કરી છે. ્ ુવાનોમાં પડેલી 
િતતિ પ્ૈસાના અભાવથી પાછી 
ના પડવી જોઈએ િેવા ઉમદા 
િેિુથી શ્ી નરેન્દ્રભાઈએ આ 
્ોજના ચાલુ કરી છે.  રાજ્ 
્સરક ા ર  પણ  ્ુ વ ાન ો ને 
પ્રોત્સાતિિ કરિી ્ોજનાઓ 
અન્વ્ે િમામ પ્રકારની મદદ 
કરવા કદટબદ છે એમ િેમણે 
વધુમાં ઉમે્ુું િિું.

આ પ્ર્સગં ેતિક્ષણમંત્ી શ્ી 

તજિેન્દ્રભાઈ વારાણીએ તવદ્ાથથીઓને માગ્ષદિ્ષન આપિાં કહ્ં િિું કે, 
િમે જે જ્ાન મેળવી રહ્ા છો એ જ્ાન ્સમાજના રડિરમાં ઉપ્ોગી 
થા્ એવું દાત્તવ િમારે તનભાવવાનું છે. તિક્ષણમંત્ીએ એલ. ડી. 
કોલેજ ઓફ એસન્જતન્દરંગમાંથી પણ વધુમાં વધુ સટાટ્ષ-અપ િૈ્ાર 
કરવાનું તવદ્ાથથીઓને આિ ્વાન ક્ુું િિું.

આ અવ્સરે તિક્ષણમંત્ી શ્ી વારાણીએ એલ. ડી. કોલેજ ઓફ 
એસન્જતન્દરંગને 75 વર્ષ પૂણ્ષ થવા અવ્સરે રોબોદટક ઓટોમેિન અને 
આદટ્ષદફિ્લ ઇન્ટેતલજન્્સ મિીન લતનુંગ એમ બ ેનવી ફેકલટી ૨૦૨૨-
૨૩ના વર્ષથી આપવાની ર્િેરાિ પણ કરી િિી. આ ્સાથે, તિક્ષણ 
તવભાગે અગાઉ અદ્િન લેબ માટે મંજૂર થ્ેલી રૂ. ૧૦ કરોડની ગ્રાન્ટ 
પુનઃ જીતવિ કરી કોલેજને આપવાની ર્િેરાિ કરી િિી. 

આ અવ્સરે અરતવંદ તમલના એમ. ડી. શ્ી ્સંજ્ લાલભાઈએ 
જણાવ્ું િિું કે, શ્ી કસિૂરભાઈ લાલભાઈ અને શ્ી ્સારાભાઈ પદરવારે 
અમદાવાદમાં અ્સંખ્ િૈક્ષતણક ્સંસથાઓ િરૂ કરીને અમદાવાદને વલડ્ષ 
મેપ પર મૂક્ું છે. િવે, આપણી જવાબદારી છે કે, એલ. ડી. કોલેજ 
પણ દુતન્ાની અગ્રગણ્ કોલેજમાં સથાન પામે.

આ અવ્સરે મુખ્મંત્ીશ્ીના િસિે 'LDCE કનેકટ' એપનું 
લોસન્ચંગ પણ કરવામાં આવ્ું 
િિંુ. આ ‘્સમપ્ષણ’ ્સમારંભમાં 
ધારા્સભ્ શ્ી તવવેકભાઇ 
પટેલ, એલ. ડી કોલેજના 
તપ્રસન્્સપાલ ડૉ. રાજલુ ગજ્જર, 
ટેસક્કલ તિક્ષણ તન્ામક શ્ી 
જી. ટી. પંડા િથા િમામ 
ફેકલટીઓ, પદ્મશ્ી એ્સ. એ્સ. 
રાઠોર, ભૂિપૂવ્ષ અને વિ્ષમાન 
તવદ્ાથથીઓ ્સતિિના નાગદરકો 
ઉપસસથિ રહ્ા િિા. •
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એકરરા એડોપશિ સકકીમ અંતગ્યત લોકસહરોગરી ટ્ાકફકિા પ્રશ્ો ઉકેલાશે
‘પોલીસ પ્રજાિા નમત્’તરીકેિી ભાિિા જિમાિસમાં

જાગે તે માટે અમદાિાદ પોલીસિી ‘પહેલ’
વાણી, વિ્ષન અને વ્વિારમાં કમ્ષ્ોગ 

ભાવથી ફરજરિ પોલી્સદળની ગદરમાને વધુ 
ઊંચાઈએ લઈ જવી છે, પોલી્સ જવાનનો 
પીપલ ફ્રેન્ડલી એપ્રોચ િંમેિાં લોકોની પ્રિં્સા 
મેળવિો િો્ છે અને ્સારાં કા્યોની છાપ 
જનમાન્સમાં કા્મ રિિેી િો્ છે, િેમ 
મખુ્મતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલે અમદાવાદમાં 
્ોર્્ેલા એક દદવ્સી્ ્સેતમનારમાં જણાવ્ું 
િિું. મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના 
માગ્ષદિ્ષન અને પ્રેરણાથી અમદાવાદ િિેર 
પોલી્સે જવાનોને સટ્રે્સ મેનેજમેન્ટ, કા્દા-
તન્મો,  તબિેતવ્રલ ટ્રતેનગં જવેા તવર્ો પર 
િાલીમ આપવાનો નવિર અતભગમ અપનાવી 
એક દદવ્સી્ ્સેતમનાર ‘પિેલ’નું આ્ોજન 
કરવામાં આવ્ું િિું.

આ એક દદવ્સી્ ્સેતમનારમાં પોલી્સ 
અને પ્રર્ વચ્ચેના ્સંબંધો વધુ ્સૌજન્્િીલ, 
્સૌિાદ્ષપૂણ્ષ બને િેમજ ‘પોલી્સ પ્રર્ના તમત્ 
િરીકે પ્રર્ ્સાથે, પ્રર્ માટે, પ્રર્ પડખે છે’ 
િે ભાવના જનમાન્સમાં ર્ગે િેવા આિ્થી 
તવતવધ તવર્ તનષણાિો, પદાતધકારીઓ, 
પોલી્સ અતધકારીઓ દ્ારા ્સામૂતિક તચંિન-
મનન કરવામાં આવ્ું િિું. મુખ્મંત્ીશ્ીએ 
‘પિેલ’ ્સેતમનારનો પ્રારંભ ગૃિ રાજ્મંત્ી 
શ્ી િર્ષભાઈ ્સંરવી,  મે્ર શ્ી દકરીટભાઈ 
પરમાર અને અમદાવાદ િિેર પોલી્સ િેમજ 
મ્તુનત્સપલ કોપયોરેિનના ઉચ્ચ અતધકારીઓની 
ઉપસસથતિમાં કરાવ્ો િિો. 

શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે અમદાવાદ િિેર 

ટ્રાદફક તન્મન ્સરળિાથી થા્ અને લોકોને 
વાિન ચાલનમાં વધુ ્સગવડ મળે િે માટે 
અમદાવાદ િિેર પોલી્સે રડેલી ‘એદર્ા 
એડોપિન સકીમ’ લોન્ચ કરી િિી. આ સકીમ 
અમદાવાદ િિેરના તવતવધ તવસિારોમાં 
િબક્કાવાર લોન્ચ કરાિે. આ એદર્ા 
એડોપિન સકીમ િરૂ થવાથી જે-િે સથાતનક 
તવસિારના જન્સિ્ોગ અન ે્સચૂનોથી ટ્રાદફક 
્સમસ્ા તનવારી િકાિે. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ  ‘પિેલ’ ્સેતમનારમાં 
વધુમાં કહં્ કે, વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ ‘્સૌના ્સાથ, ્સૌના તવકા્સ, ્સૌના 
તવશ્ા્સ અને ્સૌના પ્ર્ા્સ’થી કામ કરવાની 
જ ેદદિા આપી છે, િ ેદદિામા ંપોલી્સ તવભાગે 
‘પિેલ’ ્સેતમનાર અને ‘એદર્ા એડોપિન 
સકીમ’થી વધુ એક કદમ ભ્ુું છે.

મુખ્મંત્ીશ્ીએ નાનામાં નાના માનવીથી 
લઈને ્સૌ કોઈના ્સન્માનને મિત્વપૂણ્ષ 
ગણાવી પોલી્સ અને પ્રર્ વચ્ચે ્સૌિાદ્ષ અને 
પરસપર ્સન્માન્સભર વ્વિાર ખબૂ આવશ્ક 
િોવાનો મિ વ્તિ ક્યો િિો.  

મુખ્મંત્ીશ્ીએ કહ્ં ક ે, ્સમસ્ાના 
પા્ામાં જઈને િેને ઉકેલવામાં આવે િો 
પ્ર્ા્સો ્સફળ થિા િો્ છે અને ્સારાં 
પદરણામો મળિાં િો્ છે. પોલી્સ માનવી્ 
્સંવેદના ્સાથે આવા પ્ર્ા્સો કરિી રિી છે િે 

પણ પ્રિં્સની્ છે. 
આ પ્ર્સંગે મે્ર શ્ી દકરીટભાઈ પરમારે 

જણાવ્ું િિું કે, એદર્ા એડોપિન સકીમમાં 
અમદાવાદ મિાનગરપાતલકા પણ કદમથી 
કદમ તમલાવીને પોલી્સ તવભાગને પૂરેપૂરો 
્સિકાર આપિે. અમદાવાદ પોલી્સ, સથાતનક 
લોકો અને જનપ્રતિતનતધઓ એક્સાથે બે્સીને 
ટ્રાદફક ્સમસ્ાઓ પર પરામિ્ષ કરીને િેના 
ઉકેલ લાવિે.

િિેર પોલી્સ કતમિનર શ્ી ્સંજ્ 
શ્ીવાસિવે પિેલ અને આ્સ (AAS) 
સકીમનો ઉદ્શે્ સપષ્ કરિાં કહં્ િિું કે, 
૧૫,૦૦૦ પોલી્સકમથીઓને આગામી ત્ણ 
મતિના દરતમ્ાન તવતવધ તવર્ તનષણાિો, 
મનોતચદકત્સકો, પત્કારો, વકીલો દ્ારા 
િાલીમબદ કરવામાં આવિે. અમદાવાદ 
િિેરમાં ટ્રાદફક અવેરને્સ અને વ્વસથાપન 
બ ાબિે  દ ા્ક ાઓથી  ્સ તરિ્  રિ ેલ ા 
મિાનુભાવોનું મુખ્મંત્ીશ્ીના િસિે ્સન્માન 
કરા્ું િિું.

આ ્સમારોિમાં મ્ુતનત્સપલ કતમિનર 
શ્ી લોચન ્સિેરા, ્સં્ુતિ પોલી્સ કતમિનર 
શ્ી ગૌિમ પરમાર, ્સં્ુતિ પોલી્સ કતમિનર 
શ્ી અજ્ ચૌધરી, રિેડાઈ અને ગાઇિેડના 
પદાતધકારીઓ િેમજ િિેર પોલી્સના ઉચ્ચ 
અતધકારીઓ ્સિભાગી થ્ા િિા. •
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વવકાસયાત્ા

સરકારી રોજિાઓિો લાભ સીધો િાગકરકોિે મળતો રરો
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 

મોદીએ તવકા્સની રાજનીતિનો 
નવો માગ્ષ અપનાવ્ો છે. િેમના 
મ ાગ ્ષ દિ ્ષ નમ ાં  ગુજર ાિન ો 
ઉત્તરોત્તર તવકા્સ થઈ રહ્ો છે. 
૨૦ વર્ષનો તવશ્ા્સ ઊભો કરવો 
એ બિુ મોટી વાિ છે અને િે શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દિે અને 
દતુન્ાન ેદેખાડી દીધુ ંછે. મખુ્મતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ ેઅમદાવાદમાં 
ઝી-૨૪ કલાક ન્્ુઝ ચેનલ દ્ારા ‘તવશ્ા્સનાં ૨૦ વર્ષ’ તવર્ પર 
આ્ોતજિ કોન્કલેવમાં ઉપસસથિ રિીને જણાવ્ું િિુ કે, શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ ્સામાન્્માં ્સામાન્્ માનવી અને છેવાડાના માનવીના 
તવકા્સમા ંકોઈ િકલીફ ન પડે િ ેમજુબનો તવકા્સ ક્યો છે. આજ ે કરોડો 
રૂતપ્ાના તવકા્સનાં કામો રાજ્માં થઈ રહ્ાં છે.

શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ્સાબરમિી દરવરફ્રન્ટનું ઉદાિરણ આપિાં 
કહ્ં કે, આપણે ્સૌ ર્ણીએ છીએ કે ્સાબરમિીની સસથતિ ૨૦ વર્ષ 
પિેલાં કેવી િિી અને આજે કેવી છે. આજે દેિ અને દુતન્ાના પ્્ષટકો 
્સાબરમિી દરવરફ્રન્ટની મુલાકાિ લઈ રહ્ા છે. મુખ્મંત્ીશ્ીએ કહ્ં 

કે, આજે રાજ્માં ગામેગામ  
આરોગ્, પાણી, રસિા અને 
વીજળીની ્સુ તવધાઓ પૂરી 
પાડવામાં આવી રિી છે. આમ 
દરેક ્સુતવધા ગામ, િાલુકા અને 
તજલ્ા ્સુધી ્સરકાર દ્ારા 
પિોંચાડવામાં આવી રિી છે. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ કહ્ં ક ે, 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ્સૌનો ્સાથ - ્સૌનો તવકા્સ, ્સૌનો 
તવશ્ા્સ અને ્સૌના પ્ર્ા્સથી આગળ વધવા માટે ્સિિ પ્રોત્સાિન 
આપ્ું છે. કોઈપણ નાિ-ર્િ અને ધમ્ષના નાગદરકો પણ તવકા્સની 
કેડી પર ્સિિ આગળ વધ ેિવેા ંકા્યો અને પ્ર્ા્સો ્સિિ િાથ ધરવામાં 
આવી રહ્ાં છે. મુખ્મંત્ીશ્ીએ આપણે ્સૌ ્સાથે મળીને શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈના ્સંકલપ 'આતમતનભ્ષર ભારિ' બનાવવા કદટબદ થઈએ 
એવી ્સંકલપના વ્તિ કરી િિી. આ અવ્સરે આરોગ્ મંત્ી  
શ્ી ઋતરકેિભાઈ પટેલ, શ્મ અન ેરોજગાર રાજ્ મતં્ી શ્ી તરિજિેભાઈ 
મરેર્, મે્ ર શ્ી દકરીટભાઈ પરમાર, ચનેલના વડા િથા પદાતધકારીઓ 
િેમજ અગ્રણીઓ ઉપસસથિ રહ્ા િિા. •

રાજરમાં િાહિોિા કફટિેસ ટેસસટંગ માટે પોનલસી જાહેર 
ગુજરાિમાં રોડ પર મુ્સાફરોની ્સલામિી જળવા્, પ્રદૂરણની 

માત્ામાં રટાડો આવે અને રોડનો ઉપ્ોગ કરિાં વાિનોની દફટને્સની 
કામગીરી ્સંપૂણ્ષપણે કોઈ પણ માનવી્ િસિક્ષેપ તવના થઈ િકે િે 
જરૂરી છે. રાજ્ ્સરકાર દ્ારા કેન્દ્ર ્સરકારે બિાર પાડલેા નોદટદફકેિનના 
અન્ુસધંાન ેકા ્્ષવાિી િાથ ધરવામાં આવી છે. આ અંગે માતિિી આપિાં 
વાિનવ્વિાર મંત્ી શ્ી પૂણષેિભાઈ મોદીએ જણાવ્ું િિું કે, કેન્દ્ર 
્સરકારની જોગવાઈઓને ્સંપૂણ્ષપણે લાગુ કરી PPP મોડેલ આધાદરિ 
દફટને્સ ટેસસટંગ પોતલ્સી ર્િેર કરનાર ગુજરાિ દેિનું પ્રથમ રાજ્ 
બન્્ું છે.

રાજ્માં વાિનોના દફટને્સ ટેસસટંગ માટે PPP ધોરણે ઓટોમેટેડ 
ટેસસટંગ સટેિન સથાપવા માટે િમામ અરજદારોન ે્સમાન િક આપવામાં 
આવિે.  કેન્દ્રના ંધારાધોરણ મજુબની લા્કાિો પદરપણૂ્ષ કરિા ંિમામને 
સટેિનો સથાપવાની મંજૂરી આપવામાં આવિે અને એક અરજદાર 
વધુમાં વધુ ૧૦ સટેિન સથાપી િકિે. 

સટેિન સથાપવા માટે અરજદારોની વ્થાને ્સમજી ‘પ્રીતલતમનરી 
રતજસટ્રિેન ્સદટ્ષદફકેટ’ મળેવવા માટે જગ્ાની અનકુકૂળિા કરવા ૬ મા્સ 
્સધુીમા ંલીઝ એગ્રીમેન્ટ રજૂ કરવાની િરિી મજંરૂી આપવાનો અતભગમ 
રાજ્ ્સરકારે દાખવ્ો છે. ટેસસટંગ સટેિન પર ટેસટના બુદકંગ અને ફી 

્સતિિની િમામ પ્રતરિ્ા કેન્દ્ર ્સરકારની જોગવાઈઓ મજુબ ઓનલાઇન 
િેમજ નજીકના આર.ટી.ઓ-એ.આર.ટી.ઓ.ની દેખરેખ િેઠળ રિેિે.

દફટને્સ સટેિન પરથી થ્ેલી દફટને્સ પ્રત્ે જો નાગદરકોને કોઈ 
અ્સિંોર િો્ િો વાિનમાતલક જ ેિ ેરીતજ્નની આર.ટી.ઓ. કચરેીને 
અપીલ કરી િકિ.ે ્સપંણૂ્ષ પારદિથી પ્રદક્ા ્સાથે અરજદારન ેઆ ્સતુવધા 
મળી રિેિે. રાજ્ ્સરકાર દ્ારા પ્રીતલતમનરી રતજસટ્રેિન ્સદટ્ષદફકેટ 
ઇશ્ુ થ્ાના ૧૨ મા્સના ્સમ્ગાળામાં ઓટોમેટેડ દફટને્સ સટેિન 
કા્્ષરિ કરવાનું રિેિે િેમ મંત્ીશ્ીએ વધુમાં જણાવ્ું િિું.

આ ઓટોમટેેડ ટેસસટંગ સટેિન પર કામગીરી િેવી ગડુઝ વિીકલ અને 
િેવી પ્ેેસન્જર વિીકલ માટે ૧લી એતપ્રલ-૨૦૨૩થી િમેજ મીદડ્મ ગડુઝ, 
મીદડ્મ પ્ેસને્જર અન ેલાઇટ મોટર વિીકલ માટે ૧લી જૂન-૨૦૨૪થી 
િરૂ થિે. અતે્ ઉલે્ખની્ છે કે, આ ્સને્ટર િરૂ કરવા માટે કેન્દ્ર ્સરકાર 
દ્ારા જે જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે િ ેમજુબ જરૂરી માળખાકી્ 
્સવલિો-્સાધનો અન ેઅન ે ્સમગ્ર દફટન્ેસની ઓનલાઇન પારદિથી 
કા ્્ષપદતિ, ્સને્ટરની સથાપના માટેના દસિાવજેો, ફી અન ે કા ્્ષપદતિ, 
્સને્ટરની કામગીરી પ્રત્ે અ્ંસિોરના દકસ્સામા ંઅપીલની જોગવાઈ િમેજ 
લાબંા ગાળા ્સધુી પારદિથી પ્રતરિ્ા જળવાઈ રિે િ ેમાટે દર છ મા્સ ેકેન્દ્ર 
્સરકારની માન્્ એજન્્સીઓ દ્ારા ઓદડટ કરવામા ંઆવિ.ે •
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અંગદાિ માટે બીજાિે પ્રેરણા આપિી જોઈએઃ CM
અંગદાન ટીમવક્કથી થિું કામ 

છ ે.  અં ગ દ ા િ ા  વ ્ ત તિ ન ા 
પદરવારજનો, િબીબો, વિીવટી 
િંત્ ્સૌ ્સાથે મળીને, એક તવચાર 
એક લક્્થી અંગદાનનું કામ પાર 
પાડિાં િો્ છે. જેને પદરણામે 
જરૂરી્ાિમંદ વ્તતિને નવું જીવન 
મળિું િો્ છે એમ મુખ્મંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્ું છે.

િેમણે કહ્ં કે રાજ્ ્સરકાર 
અન ે્સવેાભાવી ્સસંથાઓના ્સં્ તુિ 
પ્ર્ા્સોન ેપદરણામ ેરાજ્માં અંગદાન કે્ષત્ ે્સારાં પદરણામો જોવા મળ્ાં 
છે. પિેલાં કરિાં વધુ ર્ગૃતિ આવી છે. મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે ઓગ્ષન ડોનર - અંગદાિા પદરવારજનોનું ગાંધીનગરમાં 
મુખ્મંત્ીશ્ીના તનવા્સસથાને આ્ોતજિ ્સમારોિમાં ્સન્માન ક્ુું િિું. 

આ ્સમારોિમાં મુખ્મંત્ીશ્ીએ વધુમાં કહ્ં કે, મૃિક સવજનનાં 
અંગોનું દાન કરનારા પદરવારજનોની લાગણી-ભાવનાનું વણ્ષન થઈ 
િકે નિીં, િે િબદોથી પર િો્ છે. આવી દુઃખની રડીમાં અંગદાનનો 
ઉતકકૃષ્ તનણ્ષ્ લેવો, બીર્ના ભલાનો તવચાર કરવો િે પ્રિં્સાપાત્ છે. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ અંગદાિાના પદરવારજનોને મદદરૂપ થવાની 
પ્રતિબદિા વ્તિ કરી િિી, ્સાથ-ે્સાથ ેઅંગદાન બાબિે બીર્ન ેપ્રરેણા 
આપિા રિેવાની તિમા્િ પણ કરી િિી. મુખ્મંત્ીશ્ીએ અંગદાન 
ક્ષેત્ે કા્્ષરિ ્સેવાભાવી ્સંસથાના કમ્ષચારીઓ અને સટેટ ઓગ્ષન એન્ડ 
દટશ્ુ ટ્રાન્્સપલાન્ટ ઓગષેનાઇઝેિન (SOTTO)ના ્સભ્ોનું પણ 

્સન્માન ક્ુું િિું.
અંગદાન ચેદરટેબલ ટ્રસટના 

વડા શ્ી દદલીપભાઇ દેિમખુ ેકહ્ં 
ક ે,  એક પદરવારનો દીપક 
ઓલવા્ ત્ાર ે અંગદાનનો 
તનણ્ષ્ બીર્ અનેક કુળદીપકને 
પ્રજ્વતલિ કરિો  િો્ છ ે.  
અમદાવાદ ત્સતવલ િોસસપટલના 
્સુતપ્રન્ટેન્ડેન્ટ શ્ી રાકેિ જોિીએ 
અંગદ ાિ ા  પ દરવ ારજનોનો 
આભાર માન્્ો િિો.   

અત્ે ઉલ્ેખની્ છે કે, અમદાવાદ ત્સતવલ કેમપ્સમાં સસથિ સટેટ 
ઓગ્ષન એન્ડ દટશ્ુ ટ્રાન્્સપલાન્ટ ઓગષેનાઇઝેિન (SOTTO)ની 
કામગીરીને પદરણામે ગુજરાિમાં અંગદાનનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધ્ું છે, 
ઉપરાંિ અંગદાન બાબિે લોકોમાં વ્ાપક ર્ગૃતિ પણ આવી છે. 
અમદાવાદ ત્સતવલ િોસસપટલમાં ગિ ૧૬ મતિનામાં અંદાજે ૭૪ 
વ્તતિનાં ૨૩૪ અંગોનું દાન મળ્ું છે, જેના પગલે ૨૧૨ વ્તતિઓને 
નવજીવન મળ્ું છે. 

્સન્માન ્સમારોિ અવ્સરે રાજ્મંત્ી શ્ી તવનોદભાઈ મોરદડ્ા, 
મુખ્મંત્ીશ્ીના મુખ્ અગ્ર ્સતચવ શ્ી કે. કૈલાિનાથન, અતધક મુખ્ 
્સતચવ શ્ી પંકજ જોરી, ્સોટ્ો િેમજ અમદાવાદ ત્સતવલ િોસસપટલના 
વદરષ્ઠ િબીબો, અતધકારીશ્ીઓ અને અંગદાિા પદરવારજનો ઉપસસથિ 
રહ્ા િિા. •

વવકાસયાત્ા

ગુજરાતના	મુખ્યમંત્ી	 
શ્રી	િકૂપતેન્દ્રિાઈ	પટતેલતે	
તાજતેતરમાં	નવી	વિ્હી	ખાતતે	
વડાપ્રધાન	શ્રી	નરતેન્દ્રિાઇ	
માતેિરીની	િિુતેચછા	મુલાકાત	લઇ,	
ગુજરાતના	વવકાસ	અનતે	િાવવ	
આયાતેજનની	માલહતી	આપી	
હતી.	તતેમજ	રાજ્યના	વવકાસ	
અગંતે	ચચા્ણ	વવચારરા	કરી	હતી.	
આ	ઉપરાંત	રાષ્ટ્પવત	પિના	
ઉમતેિવાર	શ્રીમતી	દ્રાૌપિરી	મુમકૂ્ણના	
ઉમતેિવારી	નામાંકન	પ્રસગંતે	
હાજરી	આપી	હતી.
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'કલપતરૂહ' પ્રોજેકટિો પ્રારંભ કરાિતા CM 
આપણા ગૌરવિાળી ઇતિિા્સ અને 

માનવી્ મૂલ્ોની ્સંસકકૃતિનો આપણો વાર્સો 
નવી પેઢીને આપવો ખૂબ જરૂરી છે. આવું જ 
્સુંદર કા્્ષ રિહ્માકુમારી ્સંસથા દ્ારા કરવામાં 
આવી રહ્ં છે. ગુજરાિમાં છ લાખ જેટલા 
અન ે્સમગ્ર ભારિમાં ૪૦ લાખ જેટલા વૃક્ષોનું 
વાવેિર કરી િેનું જિન કરવાનો એક લક્્ાંક 
્સાથે રિહ્માકુમારી ્સંસથા દ્ારા કલપિરૂિ 
પ્રોજેકટની િરૂઆિ કરવામાં આવી છે. જેનો 
ગુજરાિમાં ગાંધીનગરથી મુખ્મંત્ી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે પ્રારંભ કરાવિા જણાવ્ુ કે, 
આપણી પા્સે અત્ંિ ્સમૃદ ્સાંસકકૃતિક અને 
આધ્ાસતમક વાર્સો છે. આપણે વ્સુધૈવ 
કુટુંબકમ્ ની ગૌરવિાળી ્સંસકકૃતિના ્સંસકારો 
આપણને વાર્સામાં મળ્ા છે.

દેિના વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 

પણ પ્રકકૃતિપ્રેમ, પ્ા્ષવરણની ર્ળવણી ્સાથે 
પ્રગતિનો મંત્ આપ્ો છે. આપણે જ્ારે 
આઝાદીના અમૃિ મિોત્સવ ્સાથે પ્ા્ષવરણ 
પ્રમેનો અવ્સર ઉજવી રહ્ા છીએ, ત્ારે દેિના 
ભવ્ વાર્સાના તવિરે ગૌરવની પણ અનભુતૂિ 
થઈ રિી છે. રિહ્માકુમારી જેવી ્સંસથા આ 
દદિામાં ખૂબ જ મિતવનું કામ કરી રિી છે. 
એ માટ ે િું િેમના ્સંચાલકોને હૃદ્પૂવ્ષક 
અતભનંદન આપું છું. દેિની સવિંત્િાના 
અમૃિ મિોત્સવ અને આતમતનભ્ષર ભારિની 
પિેલને કેન્દ્રમાં રાખી રિહ્માકુમારી ્સંસથા એ 
વ્ાપક આ્ોજન ક્ા્ષ છે.

મુખ્મંત્ીશ્ીએ ઉમે્ુ ું કે, આઝાદીના 
અમૃિ વરષે વડાપ્રધાનશ્ીએ આપણન ેદેિ માટે 
કોઈને કોઈ ્સંકલપ લેવાનું આહ્ાન ક્ુું છે. 
આઝાદીનાં ૭૫ વર્ષના ઉપલક્્મા ંરિહ્માકુમારી 

દ્ારા પણ ્સળંગ ૭૫ દદવ્સ ૭૫ ભાઈ-બિેનો, 
૭૫ વૃક્ષ વાવીને એનું ઓછામાં ઓછા ૭૫ 
દદવ્સ જિન કરે િેઓ એક ્સંદેિો ફેલાવિો 
કલપિરૂિ પ્રોજેકટ ગુજરાિમાં આરંભ્ો છે. 
આ પ્રોજેકટ થકી ગુજરાિમાં છ લાખ જેટલા 
અન ે્સમગ્ર ભારિમા ં૪૦ લાખ જટેલા વૃક્ષોનું 
વાવેિર કરી િેનું જિન કરવાનો એક લક્્ાંક 
રાખવામાં આવ્ો છે.

આ પ્ર્સંગે રાજ્ોતગની ઉરાદીદીએ આ 
ઉમદા પ્રોજેકટ પાછળના ભાવની વાિ કરી 
િિી. િમેજ મિાનભુાવોનુ ંસવાગિ ગાધંીનગર 
રિહ્માકુમારીઝની ્સંચાતલકા રાજ્ોગીની 
કૈલા્સદીદીએ ક્ુું િિું. આ પ્ર્સંગે મે્ર શ્ી 
તિિેર મકવાણા ્સતિિ મિાનભુાવો ઉપસસથિ 
રહ્ા િિા. •

ગુજરાતિા આંગણે રમત - ગમત ક્ષેત્િી પ્રરમ ‘રાષ્ટીર પકરરદ’
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના નેતૃતવ 

અને માગ્ષદિ્ષનમાં તવશ્માં રમિ-ગમિ ક્ષેતે્ 
ભારિ શે્ષ્ઠ પ્રદિ્ષન કરે િેના ્સામૂતિક તચંિન 
મંથન માટે દેિની ્સૌ પ્રથમ એવી રમિ-
ગમિ અને ્ુવા બાબિોના મંત્ીઓની દદ્-
દદવ્સી્ પદરરદ સટચે્ુ ઓફ ્ુતનટી- 
એકિાનગર ટને્ટ્સીટીમાં ્ ોર્ઇ િિી. દેિના 
તવતવધ રાજ્ અને કેન્દ્રિાત્સિ પ્રદેિોના 
રમિ-ગમિ મંત્ીશ્ીઓ, રમિ-ગમિના 
્સતચવશ્ીઓ અને ભારિ ્સરકારના ્સંબંતધિ 
મંત્ાલ્ોના ઉચ્ચ અતધકારીશ્ીઓ આ 
પદરરદમાં ્સિભાગી થ્ા િિા.

મખુ્મતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ રાષ્ટી્ 
પદરરદના બીર્ દદવ્ેસ કેન્દ્રી્ રમિ-ગમિ અને 
્વુા બાબિોના મતં્ી શ્ી અનરુાગ ત્સિં ઠાકુર, 
કેન્દ્રી્ રમિ-ગમિ રાજ્ મંત્ી શ્ી તનતિથ 
પ્રમાતણક િમેજ રાજ્ના ં રમિ-ગમિ, ્વુક 
્સવેા અન ે્સાસંકકૃતિક પ્રવૃતિઓ રાજ્ મતં્ી શ્ી 
િર્ષભાઈ ્સરંવી આ પદરરદમા ંજોડા્ા િિા. 
મખુ્મતં્ીશ્ીએ સપષ્પણ ેજણાવ્ંુ કે, વડાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના દદિા દિ્ષનમા ંભારિની 

ખલે-કકૂદ ઇકો ત્સસટમન ેવધુ મજબિૂ બનાવી 
ખલે-કકૂદ તવશ્ના નકિ ેદેિન ેવધ ુઊચં ુસથાન 
અદંકિ કરાવવામા ંઆ રાષ્ટી્ પદરરદમા ંથ્ેલું 
ત વચ ા ર -મં થન  અને  ત ન ષ કર ્ષ  અ તિ  
મિતવપણૂ્ષ બનિ.ે

વ ડ ા પ્ર ધ ા નશ્ ીન ા  દ દિ ા દિ ્ષ નમ ાં 
ખેલાડીઓને અદ્િન િાલીમથી ્સજ્જ થઇ 
તવશ્ કક્ષાની રમિોમા ંઉજ્જવળ દેખાવ માટેની 
િકો પ્રાપ્ત થઇ છે. િાજેિરમા ંગજુરાિ સપો્ટ્સ્ષ 
પોલી્સી પણ લોન્ચ કરી છે. આ ક્ષેત્માં 
તવકા્સના આગામી િબક્કાઓમા ંઆ પોલી્સી 
માગ્ષદિ્ષન આપિે. સવતણ્ષમ ગજુરાિ સપો્ટ્સ્ષ 

્ુતનવત્સ્ષટી રમિવીરોને વૈજ્ાતનક િાલીમ 
આપવાનુ ં એક ્સક્ષમ માધ્મ અન ે સપોટ્ષ્સ 
કારદકદથી તનમા્ષણનુ ંક્ષતે્ પણ બની છે.

વિ્ષમાન ્સમ્ની અદ્િન ટેક્ોલોજી 
્સાથ ેજોડીન ેિને ે્સમ્ાનકુકૂળ ઓપ આપવાની 
જરૂદર્ાિ છે. આ પદરરદનુ ં્સામતૂિક તવચાર-
મંથન એ દદિામાં ઉત્તમ પલેટફોમ્ષ બનિે. 
ખેલાડીઓ, કોચ, ટ્રેન્સ્ષ અને અન્્ લોકોને 
િેમની ્સાચી ક્ષમિાનો અિ્ેસા્સ કરવામાં 
મદદ માટે વૈજ્ાતનક રીિે િાલીમ અને 
વૈજ્ાતનક જ્ાન આપવાની જરૂર છે િેમ પણ 
િેમણે ઉમે્ુું િિું. •
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િીસ જ કદિસમાં ૨૨ િીજ સબસટેશિોિા લોકાપ્યણ-ખાતમુહૂત્ય
રાજરમાં ગુણિત્ારુતિ િીજળી આપિા પ્રનતબદ્ધ સરકાર

દેિના ગ્રોથ એસન્જન એવા ગુજરાિમાં 
તવકા્સની ગતિ વડાપ્રધાનશ્ીના માગ્ષદિ્ષનમા 
વધુ વેગવાન બનાવવા ટીમ ગુજરાિ ્સિિ 
કિ્ષવ્રિ છે. ઉર્્ષ, તિક્ષણ, સવાસ્થ્ અને 
્સુરક્ષા જેવી મૂળભૂિ બાબિો પ્રત્ે ધ્ાન 
કેસન્દ્રિ કરીને ્સૌનો તવકા્સ કરવાની રાજ્ 
્સરકારની નેમ છે. મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટ ેલે ભરૂચના ઝરડી્ામાં આ્ોતજિ 
્સમારોિમાં એક જ સથળેથી એક ્સાથ ે૪ વીજ 
્સબસટેિનના ઇ-લોકાપ્ષણ અને એક વીજ 
્સબસટેિનનુ ંભતૂમપૂજન ક્ુું િિંુ. આ અવ્સરે 
ભારિના નવતનમા્ષણમા ંગજુરાિ ઉર્્ષ, તિક્ષણ 
્સતિિના લોકોને સપિ્ષિા િમામ કે્ષત્ોમાં 
આતમતનભ્ષરિાનુ ંઅજવાળુ ંફેલાવવા પ્રતિબદ 
છે એમ મુખ્મંત્ીશ્ીએ ગવ્ષભેર કહ્ં િિું.

મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટલેે ભરૂચના 
વાતલ્ામાં રૂ.૭.૬૨ કરોડના ખચષે તનમા્ષણ 
થનારા ૬૬ કે.વી. ્સબસટેિનનુ ંઈ-ભૂતમપૂજન 
પણ ક્ુું િિું. કુલ રૂા.૩૩ કરોડના ખચષે 
તનમા્ષણ પામલેા આ ્સબસટેિનોથી અમદાવાદ 
તજલ્ાના દસરિોઈ, ભરૂચના ઝરડી્ા િથા 
્સાબરકાંઠાના તિંમિનગર િાલુકાના ૪૫ 
ગામોના કુલ ૨૨,૫૦૧ વીજગ્રાિકો અને 
૧૧૧૬ ખેિીવાડી ગ્રાિકો મળી ક ુલ 
૨૩,૬૧૭ ગ્રાિકોને ્સાિત્પૂણ ્ષ અને 
ગુણવત્તા્ુતિ વીજ પુરવઠો પ્રાપ્ત થિે. જ્ારે 

ભરૂચના વાલી્ા િાલુકામાં રૂ.૮ કરોડના 
ખચષે કોંઢ ્સબસટેિન ્સાકાર થિે. જેના કારણે 
આ્સપા્સના ૧૦ દક.મી. તવસિારના ૯ 
ગામોના ૨૦૦૦ વીજ ગ્રાિકોને વીજ  
્સુતવધા મળિે. 

આ ્સમારોિમાં રાજ્ને વીજળીના ક્ષેત્ે 
આતમતનભ્ષર બનાવવાની ્સંકલપબદિા 
દોિરાવિા મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
જણાવ્ું  િિું  ક ે, રાજ્માં અંિદર્ાળ 
તવસિારમાં પણ ગુણવત્તા્ુતિ વીજળી 
આપવાની પ્રતિબદિા ્સાથે છેલ્ા ૨૦ 
દદવ્સમા ૨૨ વીજ ્સબસટેિનના લોકાપ્ષણ 
અને ખાિમુિૂિ્ષ ગુજરાિ ્સરકારે ક્ા્ષ છે. 
એટલું જ નિીં, વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીના દદિાદિ્ષનમા ંઆદદવા્સી તવસિારોમાં 
પાછલા બે દ્સકામાં ૨૭૭ નવા વીજ 
્સબસટેિન ઊભા ક્ા્ષ છે. રાજ્ના છેવાડાના 
ગામો ્સુધી વીજ્ુસતવધા પિોંચિા લોકોનું 
જીવન ્સુતવધા્ુતિ બન્્ંુ છે, એમ જણાવી 
મુ ખ ્મં ત્ ીશ્ ીએ  ઉમે ્ુ ું  ક ે,  વ ીજળ ી 
માનવજીવનમાં કેન્દ્રસથાને છે. રાજ્ ્સરકાર 
વીજ ઉતપાદન અને તવિરણની પદતિમાં 
પદરવિ્ષન લાવી ગુજરાિમાં નવા વીજ 
્સબસટેિનો કા્્ષરિ કરી રિી છે. વીજળી 
મળિા ગ્રામ્ તવસિારમાં ્સારી આરોગ્ 
્સુતવધાઓ પિોંચિી થઈ છે. ્સરકારી 

દવાખાનાઓની ્સાથે ્સાથે ખાનગી મલટી 
સ પે તિ્ા તલટ ી  િ ો સ સપટલો ,  ઉદ્ોગો , 
કારખાનાઓ ધમધમિા થ્ા છે,  જેના કારણે 
રોજગારીના અવ્સરો પણ વધ્ા છે.   

આ પ્ર્સંગે ઊર્્ષ મંત્ી શ્ી કનુભાઈ 
દ ે્સાઈએ જણાવ્ું  િિું  ક ે,  ગુજરાિમાં 
માથાદીઠ વીજ વપરાિ વધ્ો છે િેમ છિાં 
રાજ્ ્સિિ અને ્સાિત્પૂણ્ષ વીજ પુરવઠો 
પૂરો પાડી રહં્ છે. ્ુરિેન અને રતિ્ાના ્ુદ 
દરમ્ાન ્સમગ્ર દેિમાં કોલ્સાની અછિ 
્સર્્ષઈ, પરંિ ુગજુરાિમા ંઆ પ્રકારની  અછિ 
મુખ્મંત્ીશ્ીના ્સફળ નેતૃતવમાં ્સર્્ષઈ નથી. 
દેિમાં દર વ્તતિ ્સરેરાિ ૧૧ ્ુતનટ વીજ 
વપરાિ કરે છે, ત્ારે ફતિ ગુજરાિના 
નાગદરકો ૨૨ ્ ુતનટ વીજ વપરાિ કરી રહ્ા ં
છે. ઉપરાંિ ગ્રાિક ઇન્ડેક્ષમાં પણ ગુજરાિ 
દેિમાં પ્રથમ રિમે રહ્ં  છે, જે પારદિથી 
વિીવટની  તનિાની  છ ે.  ્સ ાં્સદ શ્ી 
મન્ુસખભાઈ વ્સાવાએ જણાવ્ંુ કે, નવા વીજ 
્સબ સટેિનોના કારણે ઉદ્ોગકારો, ખેડૂિો 
્સતિિ આમ જનિાને પ્રત્ક્ષ અને પરોક્ષ રીિે 
બિોળો ફા્દો થિે. 

નોંધની્ છે કે, અમદાવાદ તજલ્ામા ંિાલ 
૮૫, ભરૂચમાં ૬૨ અને ્સાબરકાંઠામાં ૫૯ 
વીજ ્સબસટેિન કા્્ષરિ છે. આગામી બે 
વરયોમાં આ ત્ણે્ તજલ્ામાં કુલ મળીને ૩૯ 
નવા ્સબસટેિન તનમા્ષણ કરવાનું રાજ્ 
્સરકારનું આ્ોજન છે. આ વેળાએ અસસમિા 
તવકા્સ કેન્દ્ર-ત્ાલ્સા દ્ારા ૧૧૦૦ દીકરીઓને 
્સુકન્્ા ્સમૃતદ ્ોજના િેઠળ લાભાસન્વિ 
કરવા માટે મખુ્મતં્ીશ્ીન ેરૂ.૧૧ લાખનો ચકે 
અપ્ષણ કરવામાં આવ્ો િિો.

 આ પ્ર્સગં ેગજુરાિ તવધાન્સભાના ના્બ 
મુખ્ દંડક શ્ી દુષ્ંિભાઈ પટેલ, ધારા્સભ્ 
અરૂણત્સંિ રાણા, તજલ્ા વિીવટીિંત્ના  
ઉચ્ચ અતધકારીઓ, જેટકોના અતધકારીઓ - 
કમ ્ષ ચ ા ર ીઓ ,  ગ્ર ા મજન ો  ઉપ સ સ થિ  
રહ્ા િિા. •
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ગજુરાિના પનોિાપતુ્ અન ેદેિના વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 
દીર્ષ દૃસષ્વિં નેતૃતવમા ંરાજ્મા ંપ્રવા્સન ક્ષતે્ ેિરણફાળ તવકા્સ થ્ો છે. 
આજ ેગજુરાિ પ્રવા્સીઓ માટે બસેટ ચોઈ્સ ઓફ ડસેસટનિેન બન્્ુ ં છે. 
મખુ્મતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલની આગવેાનીમા ંટીમ ગજુરાિના પ્ર્ા્સથી 
પ્રવા્સન ક્ષતે્નો તવકા્સ થઈ રહ્ો છે. મખુ્મતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલે 
મિી્સાગર તજલ્ાના રૈ્ોલીમા ંગજુરાિ રાજ્ પ્રવા્સન તનગમ દ્ારા 
રૂ.૧૬.૫૦ કરોડના ખચષે તનમા્ષણ થ્લેા દેિના ્સૌ પ્રથમ અન ેતવશ્ના ત્ીર્ 
ફો્સીલ પાક્ક - ડા્ના્સોર મ્તૂઝ્મ ફેઝ - 2ના તવકા્સકામોનુ ંનાણા ંમતં્ી 
શ્ી કનુભાઈ દે્સાઈ, ગ્રામ તવકા્સ મતં્ી શ્ી અજુ્ષનત્સિં ચૌિાણ, આરોગ્ 
રાજ્મંત્ી શ્ીમિી તનતમરાબને ્સથુારની ઉપસસથતિમા ંલોકાપ્ષણ ક્ુું િિુ.ં 

મખુ્મતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ ેજણાવ્ ુ ંિિુ ંકે, વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદીના નતેૃતવમા ંગજુરાિમા ંપ્રવા્સન ઉદ્ોગ અન ેપ્રવા્સન પ્રવૃતત્તન ેવગે 
મળ્ો છે. ગજુરાિ આજ ેતવશ્ના નકિામા ંમિતવના પ્રવા્સન કેન્દ્ર િરીકે 
ઉભરી આવ્ુ ંછે. રૈ્ોલીના ડા્ના્સોર મ્તૂઝ્મથી ગુજરાિ ેપ્રવા્સન ક્ષતે્ે 
એક મિતવપૂણ્ષ ત્સસધધ િાં્સલ કરી છે. 

મખુ્મતં્ીશ્ીએ કહ્ ંકે, ગજુરાિની ધરિીના ગૌરવની વધ ુએક ઝાખંી 
તવશ્ન ેજોવા મળવાની છે. અત્ાર ્ુસધી ડા્ના્સોર તવિ ેમાત્ કલપનાઓ 
કરી િિી. કેવા મિાકા્ દેખાિા િિા ! િુ ંખાિા િિા ! કેવી રીિ ેજીવિા 
િિા ! આ બધી કલપનાઓનો જવાબ અિીં મ્તૂઝ્મ જો્ા પછી મળિ.ે 
તવશ્નુ ંઆ ત્ીજુ ંડા્ના્સોર મ્તૂઝ્મ તવશ્ના અનકે પ્રવા્સીઓ, પરુાિતવ 
તવદો અન ેતવર્ તનષણાિો માટે આકર્ષણનુ ંકેન્દ્ર બનિ.ે

મિી્સાગર તજલ્ો િનેા અદ્ભિ કુદરિી ્સૌંદ ્્ષન ેકારણ ેપ્રવા્સન ક્ષતે્ના 
તવકા્સની અનકે ્સભંાવનાઓ ધરાવ ે છે. રાજ્ ્સરકારે પ્રવા્સન દ્ારા 
સથાતનકોન ેરોજગારી મળે, તજલ્ાની અથ્ષવ્વસથાન ેપ્રોત્સાિન મળે િવેા િેિુ 

થી 'મિી્સાગર ટુદરસટ ્સદક્કટ' તવક્સાવવાનુ ંઆ્ોજન િાથ ધ્ુું છે. િમે 
જણાવી મુખ્મતં્ીશ્ીએ ઉમે્ ુું કે, આગામી ત્ણ વર્ષમા ં કડાણા એદર્ા 
ડવેલપમેન્ટ, સવરૂપ ્સાગર લકે ડવેલપમને્ટ, કલશે્રી ડવેલપમને્ટ, કેદારેશ્ર 
ધામોદ ડવેલપમને્ટ, માનગઢ તિલ ડવેલપમને્ટ િેમજ ગલિશે્ર ડવેલપમને્ટ, 
ડાકોર ડવેલપમેન્ટ જવેા અનકે કામો િાથ ધરવાનુ ંઆ્ોજન કરવામા ંઆવ્ુ ં
છે. ગ્રામ તવકા્સ મતં્ી શ્ી અજુ્ષનત્સિં ચૌિાણ ેજણાવ્ુ ંિિું કે, રાજ્ ્સરકાર 
ગજુરાિમા ં પ્રવા્સન સથળોના તવકા્સ માટે પ્રતિબધધ છે. રૈ્ોલીનુ ંઆ 
ડા્ના્સોર પાક્ક ગજુરાિ, દેિ અન ેતવશ્ પ્રવા્સીઓ માટે આકર્ષણનુ ંકેન્દ્ર 
બનિ,ે એટલ ુજ નિી ડા્ના્સોરની �સષ્મા ંર્સ ધરાવિા ્સિંોધકો અને 
્વુાનો માટે ર્સપ્રદ બની રિેિ.ે

ઉલ્ખેની્ છે કે, મ્ૂતઝ્મમા ંલગભગ ૪૦ જટેલા ં ડા્નો્સોરના 
સકલપચર પ્રદિ્ષનમા ંમકૂવામા ંઆવ્ા છે. જ ેિમેના કદ, આકાર, આદિો 
અન ેરિેણાકં તવસિારની ્સચોટ માતિિી પરૂી પાડ ે છે. અિીં, બાળકોના 
મનોરંજન માટે ‘દડનો ફન’ પણ બનાવવામા ંઆવ્ુ ં છે. અિીં આવિા 
પ્રવા્સીઓ પાક્ક અન ેમ્તૂઝ્મમા ંલગાવવામા ંઆવલેા ડા્નો્સોરના સટેચ્ુ 
્સાથ ેફોટા - ્સલેફી પણ લઈ િકે છે. આ િકે મખુ્ંત્ીશ્ી િથા મિાનભુાવોએ 
ડા્ના્સોર મ્તૂઝ્મની મલુાકાિ લઈ ૫-ડી તથ્ટેર, દડતજટલ ફોરેસટ, ૩૬૦ 
દડગ્રી વચ્ુ્ષઅલ દર્ાતલટી, એક્સપરેીમેન્ટ લેબ, ્ેસમી ્સક્ુ્ષલર પ્રોજકેિન, 
મડૂ લાઈટ, ૩-ડી પ્રોજકેિન મતેપંગ ્સતિિ િોલોગ્રામનુ ંજીણવટપવૂ્ષક તનરીક્ષણ 
કરી તનિાળ્ુ ંિિુ.ં 

આ પ્ર્સગં ે્સા્ંસદ શ્ી રિનત્સિં રાઠોડ, ધારા્સભ્ શ્ી જીગે્નિભાઈ 
્સવેક, તજલ્ા પંચા્િ પ્રમખુ શ્ી રમીલાબને ડામોર ્સતિિ તવિાળ ્સખં્ામાં 
નાગદરકો ઉપસસથિ રહ્ા િિા. •

દેશિા પ્રરમ ડારિાસોર 
મરૂનઝરમિું રૈરોલીમાં લોકાપ્યણ

વવકાસયાત્ા
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સુરતમાં બન્રો ગુજરાતિો પ્રરમ
મસલટ-લેરર અિે મસલટ-કડરેકશિ રેલિે ઓિરનરિજ

્સુરિ મિાનગરપાતલકા 
દ્ારા ્સુરિ-મુંબઈ વેસટન ્ષ 
રેલવલેાઇન પર ્સિારા દરવાર્ 
ર ેલવે  ગરનાળા ઉપર રૂ. 
૧૩૩.૫૦ કરોડના  ખચ ષે 
નવતનતમ્ષિ ્સુરિની િાન્સમા 
અને ગુજરાિના ્સૌપ્રથમ 
મસલટ-લે્ર અને  મસલટ-
દડરેકિન રેલવે ઓવરતરિજ/
ફલા્ ઓવરતરિજનું ્સાં્સદ શ્ી 
્સી. આર. પાટીલના િસિે 
લોકાપ્ષણ કરવામાં આવ્ું િિું. 
આ ્સાથે ્સુરિવા્સીઓને ૧૧૭મા ફલા્ઓવર તરિજની ભેટ મળી 
િિી. કેન્દ્રી્ રેલવ ેરાજ્મતં્ી શ્ીમિી દિ્ષનાબિેન જરદોિ અન ેિિેરી 
તવકા્સ રાજ્મંત્ી શ્ી તવનોદભાઈ મોરદડ્ા આ પ્ર્સગેં તવિરે ઉપસસથિ 
રહ્ા િિા.

્સિારા દરવાર્ પા્સે લોકાપ્ષણ ્સમારોિમાં ્સંબોધન કરિા ્સાં્સદ 
શ્ી ્સી. આર. પાટીલે જણાવ્ંુ િિું કે, ્સુરિના ચોમેર તવકા્સની 
્સાથો્સાથ શ્ેણીબદ દરવર તરિજ, ફલા્ઓવર તરિજ બનવાથી ્સમગ્ર 
્સરુિનો વાિનવ્વિાર ્સરળ-્સગુમ બન્્ો છે. તરિજના માગ્ષમા ંઆવિી 
બાબા્સાિેબ આબંડેકર અન ેછત્પતિ તિવાજી મિારાજની પ્રતિમાઓને 
્સવ્ષ્સમંતિથી ્સલામિ સથળે ખ્સડેવામા ંઆવી િિી. આ તરિજ બનવાથી 
લાખો વાિનચાલકોને ટ્રાદફકર્મની ્સમસ્ામાંથી કા્મી છુટકારો 
મળિે. ઉપરાંિ, લોકોના ્સમ્ અને ઈંધણની પણ બચિ થિે.

કેન્દ્રી્ રેલવે રાજ્મંત્ી શ્ીમિી દિ્ષનાબિેન જરદોિે જણાવ્ું િિું 
કે, ગુજરાિ અને કેન્દ્રમાં ડબલ એસન્જનની ્સરકારના ડબલ ફા્દાઓ 
મળે છે િે ્સુરિ િિેર પુરવાર કરી રહ્ં છે. કેન્દ્રી્ મંત્ાલ્, કોપયોરેિન 

અન ેકેન્દ્ર ્સરકારના ્સમન્વ્થી 
્સુરિનો ્સવાુંગી અને ઝડપી 
તવકા્સ થઈ રહ્ો છે. િાલમાં 
જ તિમાચલ પ્રદેિના ધમ્ષિાળા 
ખાિે આ્ોતજિ ્સતમટમાં 
્સુરિ િિ ેરના તવકા્સની 
પ્રિ્ંસા થઈ રિી િિી. ્સરુિના 
તવકા્સમાં ્િકલગી ્સમાન 
આ તરિજની નોંધ રાષ્ટી્ સિરે 
લેવાઈ રિી છે, જે ્સુરિ માટે 
ગૌરવની ક્ષણ છે. ક ેન્દ્રી્ 
મંત્ીશ્ીએ રેલવે તવભાગ અને 

પાતલકાિંત્ના આગવા આ્ોજનના પદરણામે અતિ વ્સિ એવા આ 
માગ્ષ પર વાિન-વ્વિાર બંધ ક્ા્ષ તવના અને તન્િ ્સમ્માં તરિજનું 
કા્્ષ પૂણ્ષ કરવાની ત્સતદ મેળવી છે એમ જણાવી િંત્ની કામગીરીની 
્સરાિના કરી િિી. 

આ પ્ર્સંગે ધારા્સભ્ ્સવ્ષશ્ી દકિોરભાઈ કાનાણી, ્સંગીિાબિેન 
પાટીલ, વી. ડી. ઝાલાવાદડ્ા, ઝંખનાબિેન પટેલ, કાંતિભાઈ બલર, 
તવવેકભાઈ પટેલ, મે્ર શ્ી િેમાલીબિેન બોરાવાલા, ડે. મે્રશ્ી 
દદનેિભાઈ જોધાણી, તવતવધ કતમટીના ચેરમેનો, કોપયોરેટરો ્સતિિ 
મિાનુભાવો અને િિેરીજનો ઉપસસથિ રહ્ા િિા. •

મસલટ-લેરર ઓિરનરિજ  
સુરતિું િધુ એક િિલું િજરાણું

મસલટ-લે્ર તરિજ તનમા્ષણ થવાથી દરંગરોડ ફલા્ઓવર તરિજ પરથી ્સીધે્સીધા ્સુરિ-કડોદરા રોડ િરફ રેલવેલાઇન રિો્સ કરીને જઈ 
િકા્ છે. િિેરના વરાછા તવસિાર થઈ ્સુરિ-કામરેજ રોડ િરફ જિો અલગ રેમપ આપવામાં આવ્ો છે, જેથી દરંગરોડથી વરાછા તવસિાર 
થઈ ્સુરિ કામરેજ રોડ િરફ જવા માટેની પણ એક નવી કનેસકટતવટી મળી છે. િેમજ રેલવેસટેિન િરફથી ્સુરિ-કડોદરા રોડ િરફ જિાં 
વાિનો પણ આ તરિજનો ઉપ્ોગ કરી િકિે, જેથી અતિ વ્સિ આ માગ્ષ પર વાિનચાલકોને ટ્રાદફકર્મની ્સમસ્ામાંથી કા્મી મુતતિ 
મળી છે. ્સુરિ-મુંબઈ રેલવેલાઇન ઉપર આવેલા રેલવે ગરનાળા ૪૪૫માંથી પણ રસિા લેવલ વાિનવ્વિાર બંને દદિામાં અવરજવર 
કરિે. ઉપરાંિ ગરનાળાની ઉપરથી  મુંબઈ િરફ િેમજ ્સુરિ િરફ બંને દદિામાં ટ્રેનો અવરજવર કરી િકિે. આ નવો તરિજ ્સાકાર થિાં 
તરિજ ઉપર વાિનવ્વિાર બંને દદિામાં ચાલુ રિેિાં આ જગ્ાએ ત્ણે્ લે્રમાં ટ્રાન્્સપોટ્ષ ્સુતવધા એક્સાથે જોવા મળિે. તરિજના કારણે 
્સુરિ િિેરની ટ્રાદફક ્સમસ્ા િલ થિે જ, ્સાથે િિેરના પ્રદૂરણમાં રટાડો થિાં િિેરના એર ક્વોતલટી ઇન્ડેક્સમાં પણ ્સુધારો થિે. •

વવકાસયાત્ા
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ન્રુઝ ફલેશ
• ્સુરિના િજીરા ખાિે દિેના ્સવ્ષપ્રથમ સટીલ સલેગના ઉપ્ોગથી 

તનતમ્ષિ એક દકલોમીટર લંબાઈના ૬ લેન િાઈવેનું લોકાપ્ષણ 
કેન્દ્રી્ સટીલ મંત્ી શ્ી રામચંદ્રપ્ર્સાદ ત્સંિે ક્ુું િિંુ. કેન્દ્રી્ 
મંત્ીશ્ીએ રસિાનું લોકાપ્ષણ કરિી વેળાએ િમામ કચરાને 
્સંપતત્તમાં રૂપાંિદરિ કરીને અથ્ષિંત્ને મજબૂિ કરવા અને 
્સં્સાધનોના રચનાતમક ઉપ્ોગ પર ભાર મૂક્ો િિો.

• પાલનપુરમાં કેન્દ્ર ્સરકારની ૮ વર્ષની ઉપલસબધઓ, ગરીબ 
કલ્ાણ અને ્સેવા ્સુિા્સન કા્્ષરિમની ગ્રામતવકા્સમંત્ી શ્ી 
અજુ્ષનત્ંસિ ચૌિાણના અધ્ક્ષસથાને ઉજવણી કરવામાં આવી 
િિી. આ પ્ર્સંગે મંત્ીશ્ીના િસિે પ્રધાનમંત્ી આવા્સ ્ોજના 
(ગ્રામીણ), તમિન મંગલમ, મુદ્રા ્ોજના, સવચછ ભારિ તમિન 
(ગ્રા)/ગ્રે-વોટર ટ્રીટમેન્ટ પલાન્ટ ્સતિિની ્સરકારની તવતવધ 
્ોજનાના લાભાથથીઓને ્સિા્ તવિરણ કરવામાં આવ્ંુ.

• ર્મનગરમાં િર્રો નગરજનોની ઉપસસથતિમાં મસલટમીદડ્ા 
િો થકી વિનના તવ્સરા્ેલા વીરોની વાિ વીરાંજતલ કા્્ષરિમમાં 
રજૂ કરવામાં આવી િિી. આ પ્ર્ંસગે દિે માટે િિાદિ 
વિોરનારા વીરોનાં બતલદાનોના કારણે આજે આપણે આઝાદીનો 
અમૃિ મિોત્સવ મનાવી રહ્ા છીએ િેમ જણાવી ગૃિ રાજ્ 
મંત્ી શ્ી િર ્ષભાઈ ્સંરવીએ દ ેિના વીરોની ગાથાને  
તબરદાવી િિી.

• ્સરકાર દ્ારા દરકે નાગદરકોને પીવાનું ચોખખું પાણી તન્િ 
્સમ્ે મળી રિે િે માટે તવતવધ પ્રકલપો દ્ારા આ્ોજનો કરવામાં 
આવી રહ્ાં છે. મોરબી તજલ્ામાં પીવાના પાણીના તવિરણ 
િેમજ પાણી ્સંબંતધિ પ્રશ્ોની ્સમીક્ષા અંગેની બેઠકનંુ પંચા્િ 
રાજ્ મંત્ી શ્ી તરિજેિભાઈ મેરર્ના અધ્ક્ષસથાને આ્ોજન 
કરવામાં આવ્ું િિું. આ બેઠકમાં મંત્ીશ્ીએ તજલ્ામાં ક્ાં્ 
પણ પાણીની મુશક ેલી ન પડે  િે  માટ ે પાણીપુરવઠાના 
અતધકારીઓને િાકીદ કરી િિી.

• િાપીના વ્ારામાં કકૃતર રાજ્મંત્ી શ્ી મુકેિભાઈ પટેલના 
અધ્ક્ષસથાને કેન્દ્ર ્સરકારની ૮ વર્ષની ઉપલસબધઓ ગરીબ 
કલ્ાણ, ્સેવા ્સુિા્સન કા્્ષરિમ ્ ોર્્ો િિો. મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ંુ 
િિું કે, લોકો ્સામે િાથ લંબાવવો ન પડે િે માટે આતમતનભ્ષર 
બની ્સન્માન અપાવવાનું કામ વડાપ્રધાનશ્ીએ ક્ુું છે. 

• સટુડન્ટ સટાટ્ષ-અપ-ઇનોવેિન પોતલ્સી િેઠળ 6900થી વધુ 
આઇદડ્ામાંથી સટાટ્ષ-અપ િરૂ કરવા ્સિા્ અપાઈ. 300 
સટાટ્ષ-અપનું આઇ-િબ ્સાથે ઇન્ક્ુબેટ, 11 લાખ તવદ્ાથથીઓએ 
ઇનોવેિનની ્સમજ મેળવી.

• કોરોના બાદ આ્ુવષેદ-્ોગની સસથતિ ર્ણવા પ્રથમ વાર 
દેિભરમાં ્સવષે થિે. ્સવષે દરપોટ્ષના આધારે નવી આ્ુર પોતલ્સી 
રડાિે. તમતનસટ્રી ઓફ સટેદટસસટક્સના કેન્દ્ર-રાજ્ના 125થી વધ ુ
ફીલડ ઓદફ્સરો દ્ારા એક વર્ષ ્સુધી ્સવષે કરાિે.

• કોરોનામાં માિા-તપિા ગુમાવનારાં ્સંિાનો માટે દડપલોમા 
ઇજનેરી કોલેજોમાં અભ્ા્સરિમદીઠ બેઠકો ફાળવાઈ. કોરોનામાં 
મૃત્ુ પામેલાં માિા-તપિાનાં ્સંિાનો માટે દડપલોમા ઇજનેરી 
કોલેજોમાં  અભ્ા્સરિમદીઠ બે બેઠકો (્સુપર ન્્ુમરરી) 
ફાળવવાનો એઆઇ્સીટીઈએ તનણ્ષ્ લીધો છે.

• ક્ાઇમેટ ચેન્જની ્સોલાર રૂફટોપ ્ોજનામાં ગુજરાિ દેિમાં 
પ્રથમ રિમે. ્સોલાર રૂફટોપ ્ ોજનામાં પાંચ વર્ષમાં 3.53 લાખને 
્સબત્સડી ચૂકવાઈ. બેટરી ઓપરેટડે વાિનો માટે તવદ્ાથથીઓને 
43 કરોડની ડી.બી.ટી.થી ચૂકવા્ા.

• રાજ્માં મેદડકલ, ઇજનેરી, ્સતિિના 65 િર્ર તવદ્ાથથીને 
MYSYની 298 કરોડની સકોલરતિપ મળી. વર્ષ 2021-22માં 
પ્રવેિ લેનાર તવદ્ાથથીઓને સકોલરતિપ એના્િ કરવાની 
કામગીરી ચાલુ.

• અમદાવાદમાં તવતવધ 21 સથળે ફતિ મતિલાઓ માટે તપન્ક 
ટોઇલેટ  બનાવાિે. પ્રારંભમાં ્સાિ ઝોનદીઠ ત્ણ તપન્ક ટોઇલેટ 
બનાવવા મંજૂરી આપવામાં આવી.

• દેિમાં ્સાણંદ ્સતિિનાં નગરોમાં ESIની 23 નવી િોસસપટલ 
બનાવવામાં આવિે. 62 દડસપેન્્સરી પણ ઊભી કરાિેઃ વર્ષના 
અંિ ્સુધીમાં દિેમાં ઇએ્સઆઇ ્ોજના અમલી થિે. કમ્ષચારી 
રાજ્ વીમા ્ોજના(ઇ.એ્સ.આઇ.્સી.)નો તનણ્ષ્.

• દેિના મેન્્ુફેક્ચદરંગ ક્ષેત્માં 45 ટકા તિસ્સા ્સાથે ગુજરાિનું 
્ોગદાન ્સૌથી વધુ ફામા્ષ, ત્સરાતમક, ડા્મંડ-જ્વેલરી, ઓટો-
એસન્્સલરી, ક ેતમકલ્સ, એનર્જી-્સોલાર, ટ ેક્સટાઇલ ક્ષેત્ે 
ગુજરાિના ઉદ્ોગો ટોચ પર.

• નવી સપો્ટ્સ્ષ પૉલી્સી િેઠળ રાજ્માં ઇન-સકકૂલ િાળાઓની 
્સંખ્ા 240થી વધારી 600 કરવાનો લક્્ાંક, 5 લાખ બાળકોને 
ટે્રતનંગ મળિે. ખેલ-મિાકુંભમાં જે િાળાનાં બાળકો ્સારં પ્રદિ્ષન 
કરે િેને વ્વસથાને આધારે મળે છે ઇન-સકકૂલનો દરજ્જો.

• ્સૌથી વધુ 22 ્સરકારી દડતજટલ સકકૂલો અમદાવાદમાં, આ વરષે 
વધુ 44 બનિે. ્સરકારી ્ ોજનાઓ અને અભ્ા્સને કારણે છેલ્ાં 
આઠ વર્ષમાં 40 િર્રથી વધુ તવદ્ાથથીઓ ખાનગી સકકૂલમાંથી 
મ્ુતન. સકકૂલમાં આવ્ા. •

ન્યુિ	ફલતેિ
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વનર્ણય

ઉત્ર ગુજરાતિાં ૧૩૫ ગામોિા પીિાિા - નસંચાઈિા પ્રશ્િું નિરાકરણ
ઉત્તર ગુજરાિના બના્સકાંઠા અને પાટણનાં 

૧૩પ ગામોના ખેડૂિો, પિુપાલકો િથા ગ્રામીણ 
વસિીને  પીવાનું  અને ત્સંચાઈનું  પાણી 
પિોંચાડવાનો મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
માનવી્ ્સવંદેનાસપિથી મિત્વપણૂ્ષ તનણ્્ષ  લીધો 

છે. આ તનણ્ષ્ મુજબ ્સુજલામ ્સુફલામ ્ોજના 
અન્વ્ે ક્સરા-દાંિીવાડા ઉદવિન પાઇપલાઇન માટે રૂ. 

1566 કરોડના કા ્્ષન ેમજંરૂી આપવામા ંઆવી છે. આ ઉપરાિં ડીંડરોલ-
મુતિેશ્ર ઉદવિન પાઇપલાઇન માટે પણ રૂ. ૧૯૧.૭૧ કરોડનાં કામો 
િાથ ધરવાની મંજૂરી આપી છે. 

મખુ્મંત્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલે બના્સકાંઠા તજલ્ાની, ખા્સ કરીને 
પાલનપુર અન ેવડગામ િાલુકાની ગ્રામીણ વસિી, પિુપાલકો, ખેડિૂોની 
આ પાણી માટેની લોકલાગણી અન ેમાગંણીનો ્સકારાતમક પ્રતિ્સાદ 
આપ્ો છે. આ બનં ેઉદવિન પાઇપલાઇન ્ ોજના ્સાકાર થવાથી અત્ાર 
્સધુી નમ્ષદા મખુ્ નિેરની ત્સચંાઈ ્સતુવધાથી વતંચિ રિેલા બના્સકાઠંા 
તજલ્ાના પવૂ્ષ પ્રદેિના તવસિારોમાં ત્ંસચાઈ ્સતિિના પાણીનો તવશ્્સની્ 
સ્ોિ ઊભો થિે. રાજ્ના બિુધા તવસિારોમા ંનમ્ષદાના ંપાણીનો લાભ 
આપવાના િેિથુી િાલના વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગજુરાિમાં 
િમેના મખુ્મતં્ીપદ િરીકેના કા ્્ષકાળ દરતમ્ાન ર૦૦૪મા ં્સજુલામ 
્સફુલામ ્ોજના અમલમા ંમૂકી િિી. 

આ ્ોજનાના એક ભાગરૂપ ેઉત્તર ગજુરાિના તજલ્ાઓન ેનમ્ષદા 
જળ આપવા નમ્ષદા મખુ્ નિેર આધાદરિ ૧૪ પાઇપલાઇન ્ોજનાના 
આ્ોજનમાથંી ૧ર પાઇપલાઇન ્ોજનાઓ પણૂ્ષ થઈન ેકા ્્ષરિ પણ 
થઈ ગઇ છે. િવ,ે મખુ્મતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેબાકી રિેલી ૩૦૦ 
ક્્ુસકેની વિનક્ષમિા ધરાવિી ૭૮ દક.મી. લબંાઈની ક્સરા-દાિંીવાડા 
ઉદવિન પાઇપલાઇન ્ ોજના માટે ૧પ૬૬.રપ કરોડ રૂતપ્ાની વિીવટી 
મજંરૂી આપી છે. િનેા પદરણામ ેબના્સકાંઠા તજલ્ાના ડી્સા, કાંકરેજ, 

દાિંીવાડા અન ે પાલનપરુ િાલકુાના ૭૩ ગામોના ં ૧પ૬ િળાવોને 
પાઇપલાઇનથી જોડીન ેનમ્ષદા જળ અપાિ.ે આ ઉપરાિં પાટણ તજલ્ાના 
િારીજ અન ે્સરસવિી િાલુકાના ં૩૩ ગામોના ં૯૬ િળાવો ભરવામાં 
આવિ.ે આ ક્સરા-દાિંીવાડા ઉદવિન પાઇપલાઇનથી ્સમગ્રિ્ા રપર 
િળાવો નમ્ષદા જળથી ભરાવાન ેકારણ ેઅદંાજ ેદોઢ લાખ િેકટર જમીનને 
ત્સચંાઈ લાભ િમેજ ૩૦ િર્રથી વધુ ગ્રામીણ ખેડિૂ પદરવારોને ત્સચંાઈ 
માટે, પીવા માટે અને પિુધન માટે પીવાના પાણીની ્સુતવધા વધુ 
્સરળિાએ મળિી થિ.ે 

આ ઉપરાંિ, મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે મુતિેશ્ર ડેમમાં 
નમ્ષદા જળ પિોંચાડવા ૧૦૦ ક્ુ્સેકની વિનક્ષમિાવાળી ૩૩ દક.મી. 
લાંબી ડીંડરોલ-મુતિેશ્ર ઉદવિન પાઇપલાઇન ્ોજના માટે પણ 
૧૯૧.૯૭ કરોડ રૂતપ્ા મંજૂર ક્ા્ષ છે, જેના થકી વડગામ િાલુકાનાં 
ર૪ ગામોનાં ૩૩ િળાવોને પાઇપલાઇનથી જોડવામાં આવિે. આ 
ઉપરાંિ પાટણ તજલ્ાના ત્સદપુર િાલુકાનાં પાંચ ગામોનાં ૯ િળાવો 
જોડાિે િથા બના્સકાંઠાના પૂવ્ષ દદિાનાં ઊંચાઈવાળાં ગામોની ર૦ 
િર્ર િેકટર જમીનોને ત્સંચાઈનો લાભ અપાિે.

અત્ ેતનદદેિ કરવો જરૂરી છે કે બના્સકાઠંામા ં્સરદાર ્સરોવર નમ્ષદા 
મુખ્ નિેરનો બિુધા તપ્િ તવસિાર પતશ્ચમ ભાગમાં આવેલો છે. 
તજલ્ાનો લગભગ ર/૩ તવસિાર આ નમ્ષદા મુખ્ નિેરની પૂવ્ષ દદિામાં 
છે અને િેને ત્સંચાઈની તવશ્્સની્ વ્વસથા મળિી નિોિી. એટલું જ 
નિીં, ભૂગભ્ષ જળસિર પણ ્સિિ ઊંડાં જિાં અને રાજ્માં ્સૌથી વધુ 
પિુધન ધરાવિા બના્સકાંઠામાં પિુઓ માટે પણ પાણી ન મળવું એ 
તચંિાનો તવર્ િિો. મુખ્મંત્ીશ્ીના આ જનતિિકારી અતભગમને 
કારણે િવે આ ્ોજનાઓ ્સાકાર થવાથી બના્સકાંઠામાં ગ્રામીણ 
તવસિારોમાં આવનારા ્સમ્માં નમ્ષદા જળ પીવાના િેમજ ત્સંચાઈના 
ઉપ્ોગ માટે ઉપલબધ બનિે. •

િાણાં ધીરિાર ઓિલાઇિ રનજસટ્ેશિ કરી શકશે  
ગુજરાિ ્સરકારના ્સિકાર તવભાગ િેઠળની 

તજલ્ા રતજસટ્રાર કચેરીઓ દ્ારા નાણાં ધીરનાર 
િાિુકારોના રતજસટ્રેિન માટેની પ્રતરિ્ાને ્સરળ, 

પારદિ્ષક અને ફે્સલે્સ બનાવવાના િેિુથી િરૂ કરવામાં 
આવેલા ‘ઈ-કોઓપરદેટવ પોટ્ષલ’ અંિગ્ષિ નવા રતજસટે્રિન િેમજ 
દરન્્ુઅલ કરી િકાિે. આ પોટ્ષલ િરૂ થવાથી િવે િાિુકારોએ તજલ્ા 
રતજસટ્રારશ્ીની કચેરીમાં વારંવાર ધક્કા ખાવા નિીં પડે, જેથી વિીવટી 
િંત્ િેમજ અરજદાર બંનેનાં ્સમ્િતતિનો બચાવ થિે. ્સિકાર 
તવભાગ દ્ારા િરૂ કરા્ેલા આ પોટ્ષલ https://ecooperative.
gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન માધ્મથી અરજી કરનાર 

અરજદારને િાજેિરમાં ્સિકાર રાજ્ મંત્ી શ્ી જગદીિભાઈ 
તવશ્કમા્ષના િસિે રજીસટ્રેિન પ્રમાણપત્ એના્િ કરવામાં આવ્ું િિું. 

રાજ્ના કોઈપણ તવસિારમાં નાણાં ધીરનાર િાિુકારો દ્ારા દર 
મા્સે કરવામાં આવિા ધંધાકી્ વ્વિારોનાં પત્કો પણ ઓનલાઇન 
ભરવાની વ્વસથા આ પોટ્ષલ મારફિે કરવામાં આવી છે િેમજ નાણાં 
ધીરનારને લગિી કોઈપણ ફદર્ાદ િો્ િો િવે પછી જે-િે તજલ્ાની 
તજલ્ા રતજસટ્રારશ્ીની કચરેી, તજલ્ા ્સવેા ્સદનમા ંફદર્ાદ કરી િકાિ.ે 
ઉલ્ેખની્ છે કે, ‘ગુજરાિ નાણાંની ધીરધાર કરનારા બાબિ 
અતધતન્મ-૨૦૧૧ અને તન્મો-૨૦૧૩’ અંિગ્ષિ રાજ્માં નાણાં 
ધીરધારની પ્રવૃતત્તનું તન્મન કરવામાં આવે છે. •
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બાલિા-માણસાિો માગ્ય ચાર માગગીર બિશે
મખુ્મતં્ી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલે પોિાની તવદરિ તનણા્્ષ કિાનો વધ ુએક પદરચ્ 

આપિાં ખૂબ જ ઝડપી તનણ્ષ્ લઈને બાલવા-માણ્સા રોડને ફોર લેન કરવા 
માટેની ૪૦ કરોડ રૂતપ્ાની દરખાસિને માત્ એક જ મતિનાના ટંૂકા 
્સમ્ગાળામાં મંજૂરી આપી છે. મુખ્મંત્ીશ્ીએ આ માગ્ષને ફોર લેન 
કરવાનાં કામો માટેની આપેલી મંજૂરીને પદરણામે ગાંધીનગર તજલ્ાનાં 
૬ ગામોની અંદાજે ર.૩૧ લાખ જન્સંખ્ાને ભતવષ્માં અવર-જવર માટે 

વધુ ્સુતવધા્સભર માગ્ષ મળિે. એટલું જ નિીં, મિે્સાણા તજલ્ાના િેમજ 
માણ્સાથી તવિાર, કડા, કુકરવાડા અને તવર્પુર વચ્ચે આવિાં ગામોને પણ આ 

ફોર લેન રોડનો લાભ આવનારા દદવ્સોમાં મળિે. મુખ્મંત્ીશ્ીએ આ લોકતિિ રજૂઆિોનો 
તવદરિ ્સકારાતમક પ્રતિ્સાદ આપિાં માગ્ષ-મકાન તવભાગને બાલવા-માણ્સા માગ્ષને ફોર લેન 
કરવાની કામગીરી િાથ ધરવા ્સૂચનાઓ આપી િિી. આ િેિુ્સર માગ્ષ-મકાન તવભાગ દ્ારા 
મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ્સમક્ષ રજૂ થ્ેલી રૂ. ૪૦ કરોડનાં કામોની દરખાસિને િેમણે 
મંજૂરી આપી છે. મુખ્મંત્ીશ્ીના દદિાદિ્ષનમાં રાજ્ ્સરકારના તવભાગોએ જનતિિકારી 
તવકા્સ કામો ્સમ્મ્ા્ષદામાં  ્સતવરે િાથ ધરવાની જે કા્્ષ ્સંસકકૃતિ તવક્સાવી છે િેને આ 
બાલવા-માણ્સા માગ્ષને ફોર લેન કરવાની મંજૂરીથી વધુ બળ મળિે. •

શહેરોમાં જિસુનિધા માટે રૂ.પ૧૦૦ કરોડ ફાળિાશે
રાજ્ના નગરો-મિાનગરોના ્સુઆ્ોતજિ ્સવ્ષગ્રાિી તવકા્સ 

માટેની સવતણ્ષમ જ્ંતિ મુખ્મંત્ી િિેરી તવકા્સ ્ોજનામાં મુખ્મંત્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ર૦રર-ર૩ના વર્ષ માટે પ૧૦૦ કરોડ રૂતપ્ાની 
ફાળવણીનું આ્ોજન ક્ુ્ષ છે.  રાજ્ના િિેરી તવકા્સ અને િિેરી 
ગૃિતનમા્ષણ તવભાગ ેઆ ્સદંભ્ષમા ંમખુ્મતં્ીશ્ી ્સમક્ષ રજ ુકરેલી તવસતૃિ 
ફાળવણી આ્ોજન દરખાસિને િેમણે મંજૂરી આપી છે. 

મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આ પ૧૦૦ કરોડ 
રૂતપ્ાની રાતિ ગુજરાિ મ્ુતનત્સપલ ફા્નાન્્સ બોડ્ષ 
િથા ગુજરાિ અબ્ષન ડેવલપમેન્ટ તમિન દ્ારા 
મિાનગરો, નગરો અન ેિિેરી તવકા્સ ્સત્તામડંળોને 
આપવાની પણ અનુમતિ આપી છે.  
િદ્અન્ુસાર, ગજુરાિ મ્તુનત્સપલ ફા્નાન્્સ બોડ્ષને 
રૂ. ૩૮૦૬ કરોડની રકમ રાજ્ના મિાનગરો, નગરો 
િથા ્સત્તામંડળોમાં તવતવધ જનતિિ તવકા્સ કામોના 
િેિ્ુસર ઉપ્ોગમાં લેવા ફાળવવામા ંઆવિે અન ેગુજરાિ અબ્ષન 
ડેવલપમેન્ટ તમિનને રૂ. ૧ર૯૪ કરોડ ફાળવવામાં આવિે. 

GMFB અને GUDMને ફાળવાનારી આ રકમમાંથી રાજ્ની 
મિાનગરપાતલકાઓન ેરૂ. ૩૩૪પ કરોડ, નગરપાતલકાઓન ેરૂ. ૧૬ર૮ 
કરોડ િથા િિેરી તવકા્સ ્સત્તામંડળોને રૂ. ૧ર૭ કરોડની રકમ તવકા્સ 
કામો માટે અપાિે. મુખ્મંત્ીશ્ીએ આ િેિુ્સર, તવતવધ આંિર 
માળખાકી્ તવકા્સ કામો માટે ૮ મિાનગરપાતલકાઓને રૂ. ૧૯૧૭ 
કરોડ, નગર પાતલકાઓને રૂ. ૩૭૯ કરોડ અને િિેરી તવકા્સ 

્સત્તામંડળોને રૂ. ૭ર કરોડ આપવાની જોગવાઇ ્સુતનતશ્ચિ કરી છે.
મુખ્મંત્ી િિેરી ્સડક ્ોજના માટે રૂ. ૫૦૦ કરોડની ફાળવણી 

થિે િેમાંથી ૮ મિાનગરપાતલકાઓને રૂ. ૩૦૦ કરોડ અને 
નગરપાતલકાઓને રૂ. ૨૦૦ કરોડ ફાળવવામાં આવિે. એટલું જ નતિ, 
ખાનગી ્સો્સા્ટી જનભાગીદારીના કામો માટે રૂ. ૩પ૦ કરોડ અને 

આગવી ઓળખના કામો માટે ૧૦૦ કરોડ રૂતપ્ાની જોગવાઇ 
કરવામાં આવી છે. મિાનગરપાતલકા િથા નગરપાતલકા 

તવસિારોમાં ટ્રાદફક ્સમસ્ાના તનવારણ માટે ફલા્ 
ઓવર બનાવવા માટે રૂ. રપ૦ કરોડ ફાળવાિે. આ 
ઉપરાંિ ૮ મિાનગરપાતલકાઓના આઉટગ્રોથ 
તવસિાર તવકા્સ માટે રૂ. ર૩૮ કરોડની ફાળવણી 
થિે. આ ઉપરાંિ મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 

રાજ્ની જૂનાગઢ મિાનગરપાતલકા િથા ધોલ  
નગરપાતલકાના તવતવધ તવકા્સ કામો માટે રૂ. ર૭ કરોડ 

૩૧ લાખના કામોની ્સૈદાંતિક મંજૂરી આપી છે.
મખુ્મતં્ીશ્ીએ આઠ મિાનગરોમાં વસિીના ધોરણે આિંરમાળખાકી્ 

તવકા્સ કામો માટે ગુજરાિ મ્ુતન્સીપલ ફા્નાન્્સ બોડ્ષ મારફિે રૂ. 
૧૯૧૭ કરોડમાંથી ફાળવવાનું  ઠરાવ્ું  છ ે િેમાં અમદાવાદ 
મિાનગરપાતલકાને રૂ. ૭૧૦ કરોડ, ્સુરિને રૂ. પ૮૦ કરોડ, વડોદરાને 
રૂ. ર૧૮ કરોડ, રાજકોટને રૂ. ૧૭ર કરોડ, ભાવનગર િિેરને રૂ. ૮૦ 
કરોડ, ર્મનગર માટે રૂ. ૭૬ કરોડ િેમજ જૂનાગઢને રૂ. ૪૦ કરોડ 
અને ગાંધીનગરને રૂ. ૪૧ કરોડ ફાળવવામાં આવિે. •

માનળરા-જાંબુડા પાકટરા 
કોસટલ હાઈિે મંજૂર
રાજ્ ્સરકારે રૂ. ૧૧૫ 

કરોડના ખચ ષે મા તળ્ા-
આમરણ-જોદડ્ા- ર્ંબુડા 
પાદટ્ા ્સુધીના ૩૨.૪૩ 
દક.મી.ના કોસટલ િાઈવેને 
્સૈદાંતિક મંજૂરી આપી છે. કકૃતર મંત્ી શ્ી 
રારવજીભાઈ પટેલે માતળ્ા-આમરણ-
જોદડ્ા-ર્બંડુા પાદટ્ા ્સધુીનો કોસટલ સટેટ 
િાઈવે ૩૨.૪૩ દક.મી.ના રોડને અંદાતજિ 
રૂ. ૧૧૫ કરોડના ખચષે માગ્ષ મકાન તવભાગ 
દ્ારા ્સૈદાંતિક મંજૂરી આપવામાં આવી છે. 
આ રોડનું તનમા્ષણ થવાથી આ પંથકનાં 
અનેક ગામડાંના લોકોને લાભ થવા ઉપરાંિ 
આતથ્ષક ગતિતવતધને ઉત્તેજન મળિે. •
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ગુજરાતિા ૩૪ રાષ્ટીર ધોરીમાગ્ય માટે ૩૭૬૦ કરોડ ખચા્યશે
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ ગજુરાિના નાગરીકોને પદરવિન 

્સુતવધાઓનો વધુને વધુ લાભ મળે િે માટે ગુજરાિમાં રૂ।. ૩૭૬૦.૬૪ 
કરોડના ખચષે નવા ૩૪ જેટલા રાષ્ટી્ ધોરીમાગ્ષના કામો મંજૂર ક્ા્ષ 
છે. રાજ્ના માગ્ષ અન ેમકાન મંત્ી શ્ી પૂણષેિભાઈ મોદીએ ગુજરાિના 
નાગરીકો વિી વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદી અને કેન્દ્રી્ માગ્ષ 
પદરવિન મંત્ી શ્ી તનિીન ગડકરીનો આભાર વ્તિ જણાવ્ંુ  કે, ભારિ 
્સરકાર દ્ારા રાજ્માં આવેલ રાષ્ટી્ ધોરીમાગ્ષના કામો માટેનો વર્ષ 
૨૦૨૨-૨૩નો રૂ।. ૩૭૬૦.૬૪ કરોડનો વાતર્ષક પલાન મંજૂર ક્યો છે. 
જેમાં રૂા.રપ૧૧.૧૦ કરોડના રસિાના બાંધકામ અને નવા રિીજના 
બાધંકામો િમેજ રૂ।. ૧ર૪૯.૫૪ કરોડના પ્રી-કન્સટ્રકિન એકટીવીટીના 
કામો િાથ ધરાિે. આ રસિાઓમાં નદીઓ ઉપર રિીજ, રેલવે ફાટક 
ઉપર આર.ઓ.બી/આર.્ુ.બીનુ તનમા્ષણ કરાિે, જેના થકી ફાટક-મુતિ 
ગુજરાિનું તનમા્ષણ થિે.

આ વાતર્ષક પલાનમાં રૂા. ૩૫૦ કરોડના ખચષે નારોલ જંકિનથી 
ઉર્લા જંકિન ્સુધીના ૧૨.૮ કી.મી.ના િ્ાિ રસિાને તવક્સાવવામાં 
આવિે. જે અંિગ્ષિ નારોલ જંકિનથી તવિાલા જંકિન વચ્ચેના 
છ-માગથી્ રસિાને આઠ માગથી્ રસિા િરીકે તવક્સાવવામાં આવિે, 
િેમજ િ્ાિ ્સાબરમિી નદી પરના પુલને છ-માગથી્ બનાવાિે. આ 
ઉપરાંિ રૂા.૧૨૮ કરોડના ખચષે તવિાલા જંકિનથી ઉર્લા જંકિન 
વચ્ચેના ૫.૨૮ કી.મી.ની ચાર-માગથી્ લંબાઇના રસિાને છ-માગથી્ 
બનાવી એલીવેટેડ કોરીડોર પ્રકારની ્સુતવધા ઉપલબધ બનાવાિે. આ 
ઉપરાંિ રૂા. ૧૧૦ કરોડના ખચષે ્સરખેજ – ગાંધીનગર િાઇવે પર 
ઇસકોન ફલા્ ઓવરથી ્સાણંદ ફલા્-ઓવર વચે્ચ ૪ કી.મી. લંબાઇના 
૩ એલીવેટેડ ફલા્-ઓવરનુ તનમા્ષણ કરાિે.

મંત્ીશ્ીએ ઉમે્ુ્ષ કે, રૂા. ૨૫૭ કરોડના ખચષે મિુવાથી અમરેલી 
વચ્ચે બાધડા ્સુધીના ૫૦.૪૮ કી.મી.ના ૧૦ મીટર પિોળા રસિાનુ 
તનમા્ષણ કરાિે. જેના પર બે રેલવે ઓવરતરિજ અને નવા પુલી્ાનુ 
તનમા્ષણ થિે. આ રોડ પર ૧૦૦ કી.મી.ની સપીડ ્સુધી વાિનો દોડી 
િકિે. આ ઉપરાંિ રૂા. ૪૫૧.૫૦ કરોડના ખચષે બાધડા – અમરેલીના 
૫૦.૪૮ કી.મી.નો ૧૦ મીટર પિોળો રસિો બનાવાિે. જેમા અમરેલી 
બા્પા્સ િમેજ બગ્સરા જવા માટે નદીના પુલ િથા રેલવ ેઓવરતરિજનુ 
તનમા્ષણ કરાિે.

આ ઉપરાંિ રૂા. ૪૫૦ કરોડના ખચષે તભલોડા – િામળાજી નેિનલ 
િાઇવે 168-G નો નવો ૧૦ મીટર પિોળો રસિો બનાવાિે. જેના પર 
નવા નાના પુલ િથા ભીલોડા બા્પા્સ તનમા્ષણ કરાિે. િે જ રીિે 
આિવા-્સાપુિારા નેિનલ િાઇવે-953 માગ્ષને પણ ૧૦ મીટર પિોળો 
બનાવી િ્ાિ રસિાનુ અપગ્રેડેિન કરાિે. વધુમાં રૂા. ૨૫૦ કરોડના 
ખચષે ર્મનગર – કાલવાડ નેિનલ િાઇવે-927-D ને ચાર લેન રસિો 
બનાવાિે. જે માટે જમીન ્સંપાદન િેમજ જંગલ તવસિારની મંજૂરીની 
પ્રતરિ્ાઓ ્સતિિની કામગીરી િાથ ધરવામાં આવી છે.

રાજ્ના નાગરીકોને ્ાિા્ાિની ્સુતવધાઓમાં વધારો થા્ િે 
માટે રાજ્ ્સરકારે છેલ્ા ૬ મા્સમાં રાજ્ના ૩૩ તજલ્ાઓમાં 
રૂા.૧૨,૨૦૦ કરોડના ખચષે તવતવધ માગ્ષ તનમા્ષણ-તવકા્સના કામોના 
ખાિમિુિૂ્ષ િમેજ લોકાપ્ષણના કામોની કામગીરી પ્રગિી િેઠળ છે. િમેણે 
ઉમે્ુ્ષ કે, ભારિ ્સરકાર દ્ારા આ કામગીરી માટનેા ડી.પી.આર. 
કન્્સલટન્ટની તનમણૂંક પણ કરવામાં આવી છે અને એ માટે તવગિવાર 
્સરવેની કામગીરી િાલ પ્રગતિમાં છે. •

વનર્ણય
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સંિાળ

રાજરિા ૧.૩૫ કરોડરી પણ િધુ લોકોિે  
૧૦૮ દ્ારા તાતકાનલક આરોગર સેિા પહોંચાડાઈ

" નિનતિ રરિી
રાજ્ના નાગદરકોની આરોગ્ કાળજી માટે પ્રતિબદ રાજ્ ્સરકારે 

‘૧૦૮ એમબ્લુન્્સ’ની ્સવેાન ેઆજ ેવ્ાપક અન ેપદરણામલક્ષી બનાવી 
છે. અગાઉ જ્ારે માત્ િોસસપટલ કે ટ્રસટની એમબ્ુલન્્સ દ્ારા જ 
દદથીઓને િોસસપટલ પિોંચાડવામાં આવિા િિા, િેની ્સામે આજ ે
રાજ્ના ખૂણે-ખૂણે ગણિરીની તમતનટોમાં જ એમબ્ુલન્્સની ્સેવા 
ઉપલબધ બનિા ંલોકો માટે ‘૧૦૮ એમબ્લુન્્સ ્સવેા’ ખરેખર આિીવા્ષદ 
્સમાન બની છે.

રાજ્માં અકસમાિ કે આપતત્તના ્સમ્ે ઈર્ગ્રસિ-બીમાર 
વ્તતિઓને િાતકાતલક ્સારવાર પૂરી પાડિી ૧૦૮ એમબ્ુલન્્સ ્સેવાનો 
પ્રારંભ વર્ષ ૨૦૦૭થી િતકાલીન મુખ્મંત્ીશ્ી અને િાલના વડાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દૃસષ્વંિ આ્ોજન િેઠળ થ્ો િિો. આગામી 
૨૯ ઓગસટ, ૨૦૨૨ના રોજ ૧૦૮ ્સેવા ગુજરાિમાં ૧૫ વર્ષ 
્સફળિાપૂવ્ષક પૂણ્ષ કરિે. જી.વી.કે. ઇમરજન્્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ દર્સચ્ષ 
ઇસન્સટટ્ૂટ અને ગુજરાિ ્સરકારની લોકભાગીદારીથી િરૂ થ્ેલી આ 
્સવેા આજ ેતવશ્ા્સ અન ેચોક્સાઇનો પ્ા્્ષ  બની છે, જ ેિમામ પ્રકારની 
ઇમરજન્્સીન ેપ્રતિ્સાદ આપવા માટે કદટબદ છે. ્સાથ-ે્સાથ ેિનેા કા ્્ષથી 
લોકમાન્સમાં ્સંપાદદિ થ્ેલો તવશ્ા્સ પણ અભૂિપૂવ્ષ છે.

૧૦૮ એમબ્ુલન્્સ વાનમાં અદ્િન મેદડકલ ્સાધનો, દવાઓ, 
વેસન્ટલેટર મિીન અને િેની ્સાથે ટેક્ોલોજીનો ્સમન્વ્ ક્યો છે. િેનો 
્સીધો લાભ કટોકટીની પળોમાં િિેરી િેમજ 
ગ્રામીણ તવસિારના લોકોને મળે છે. ૧૦૮ 
્સેવાના અ્સરકારક અમલીકરણ માટે રાજ્ 
્સરકાર દ્ારા િાઈટેક ટેક્ોલોજીથી ્સુ્સજ્જ 
એક તવિાળ ‘ઇમરજન્્સી દરસપોન્્સ ્સેન્ટર’ 
પણ કા્્ષરિ કરવામાં આવ્ું છે, જેના દ્ારા 
્સિિ મોતનટદરંગ કરી નાગદરકોને ્સારવાર 
પૂરી પાડવામાં આવી રિી છે.

મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના 
દૃસષ્વંિ નેતૃતવ િેઠળ ૧૦૮ દ્ારા મે-૨૦૨૨ 
્સુધીમાં રાજ્ભરમાંથી લગભગ ૧ કરોડ ૩૫ 
લાખ ૨૧ િર્રથી પણ વધ ુઇમરજન્્સી િેન્ડલ 
કરીને જરૂદર્ાિમંદને િાતકાતલક આરોગ્ 
્સેવા પિોંચાડી છે. આ ઉપરાંિ ગુજરાિમાં 
૧૦૮ એમબ્ુલન્્સ દ્ારા પે્રગ્નન્્સી ્સંબંતધિ 
કે્સમાં ૪૫ લાખ ૯૦ િર્રથી પણ વધુ 
ઇમરજન્્સી, રોડ અકસમાિ ્સબંતંધિ ૧૬ લાખ 
૮૪ િર્રથી વધ ુઇમરજન્્સી િમેજ ૧૨ લાખ 

૪૬ િર્રથી પણ વધુ લોકોને િાતકાતલક ્સારવાર આપીને િેમના જીવ 
બચાવવામાં આવ્ા છે.

વધુમાં ૧૦૮ એમબ્ુલન્્સમાં કા્્ષરિ ઇમરજન્્સી મેદડકલ 
ટેસક્તિ્ન દ્ારા ૭૬,૫૬૫ મતિલાઓની એમબ્લુન્્સ વાનમા ંજ િમેજ 
૪૨,૫૪૫ મતિલાઓની સથળ પર જ ્સલામિ પ્ર્સૂતિ કરાવીને ઉત્તમ 
આરોગ્ ્સેવાનો દાખલો પૂરો પાડો છે. 

ટેક્ોલોજીના માધ્મથી ૧૦૮ ઇમરજન્્સી ્સવેાનો લાભ નાગદરકોને 
ઝડપથી આંગળીના ટેરવે જ મળે િે માટે મુખ્મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલના મક્કમ નેતૃતવમાં રાજ્ ્સરકાર દ્ારા ‘૧૦૮ ગુજરાિ’ નામની 
અદ્િન મોબાઇલ એસપલકેિન પણ કા્્ષરિ કરવામાં આવી છે. ૧૦૮ 
ઇમરજન્્સી ્સેવાનું દડતજટલાઇઝેિન થિાં દડતજટલ ઇસન્ડ્ાના ્સપનાને 
્સાકાર કરવામાં પણ ગુજરાિે દેિને નવો રાિ ચીંધ્ો છે.

માત્ ૫૩ એમબ્ુલન્્સથી િરૂ થ્ેલી ૧૦૮ની આ આરોગ્લક્ષી 
્સવેામા ંઆજ ેરાજ્ભરમા ંકુલ ૮૦૨ એમબ્ુલન્્સ કા ્્ષરિ છે. દદર્ામાં 
બીમારી અથવા અકસમાિ ્સમ્ે મેદડકલની ઇમરજન્્સીમાં િાતકાતલક 
્સારવાર મળી રિે િે માટે પણ રાજ્ ્સરકારે નવિર અતભગમ 
અપનાવીને ૧૦૮ બોટ એમબ્ુલન્્સ ્સેવા િેઠળ રાજ્માં ૨ બોટ 
એમબ્ુલન્્સ કા્્ષરિ કરી છે.

િરિંમેિ નવિર અતભગમો થકી અન્્ોને રાિ ચીંધિા ગુજરાિ 
રાજ્ની ્ િકલગીમા ંિાજિેરમા ંજ વધારો થ્ો છે. ૧૦૮ ઇમરજન્્સી 

્સેવાનો વ્ાપ વધારવા રાજ્ ્સરકાર દ્ારા 
કટોકટીની પળોમાં િાતકાતલક ્સારવાર મળી 
રિે િે માટે ૨૧મી માચ્ષ, ૨૦૨૨ના રોજથી 
ગુજરાિ અને દેિની પ્રથમ એર એમબ્ુલન્્સ 
્સેવાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્ો છે. ગુજરાિ 
એર એમબ્ુલન્્સ ્સેવા િરૂ કરવામાં પણ 
દેિનું ્સૌપ્રથમ રાજ્ બન્્ું છે.

આ ઉપરાંિ રાજ્ભરની ૧૦૮ની ટીમ 
દ્ારા અકસમાિના દકસ્સામાં ભોગ બનેલા 
લોકોનાં ્સગાંઓને િેમના સવજનોની લાખો 
રૂતપ્ાની રોકડ ્સોનાચાંદીના દાગીના 
્સતિિની મોંરી વસિુઓ પરિ કરીને 
પ્રામાતણકિાનું શ્ેષ્ઠ ઉદાિરણ પૂરં પાડું છે.

અકસમાિ િો્ કે આકસસમક પ્ર્ૂસતિ, 
કોઈપણ તવપરીિ અને અણધા્ા્ષ ્સંજોગોમાં 
પણ ્સૌથી પિેલાં પિોંચીને ૧૦૮ની ્સેવા 
દ્ારા રાજ્માં  અનેક લોકોના જીવ 
બચાવવામાં આવ્ા છે. •
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કચ્છ રુનિિનસ્યટીિો ૧૧મો પદિીદાિ સમારોહ
રિાંતિગુર શ્ામજી કકૃષણવમા્ષ કચછ ્ ુતનવત્સ્ષટીનો ૧૧મો પદવીદાન 

્સમારોિ રાજ્પાલ શ્ી આચા્્ષ દેવવ્રિની વચ્ુ્ષઅલ ઉપસસથતિમાં 
્ોર્્ો િિો, જેમાં તવતવધ િાખાના ૬૨૯૬ તવદ્ાથથીઓને પદવી 
એના્િ કરવામાં આવી િિી. તવદ્ાતથ્ષનીઓએ તવદ્ાથથીઓ કરિા વધુ 
ગોલડ મેડલ પ્રાપ્ત ક્ા્ષ િોવાનું ધ્ાન દોરીને રાજ્પાલશ્ીએ કહ્ં િિું 
કે, વડાપ્રધાનશ્ીએ મતિલાઓના તવકા્સ માટે અનકે ્ ોજનાઓ અમલી 
બનાવી છે, જેના લીધે મતિલાઓનો તવકા્સ થઈ રહ્ો છે. તવધાન્સભા 
અધ્ક્ષાએ તવદ્ાથથીઓને જીવનમાં તનષ્ઠાપૂવ્ષક અભ્ા્સ કરવા ્સૂચન 
ક્ુું િિુ.ં મતં્ીશ્ી કુબરેભાઈ ડીંડોરે જણાવ્ુ ંિિુ ંકે, તવદ્ાથથીઓ પોિાના 
જીવનમાં પદરશ્મ કરીને ગુણવત્તા્ુતિ તિક્ષણ મેળવીને આગળ વધે. 

કસન્િકશિ રેટ: સરકારી િકકીલોિી ભૂનમકા’ 
નિરરક પકરસંિાદ

કા્દા તવભાગ િેઠળના િમામ ્સરકારી વકીલો માટે ગજુરાિ નેિનલ 
લો ્ તુનવ્સ્ષટી ખાિે ‘કસન્વકિન રેટ: ્સરકારી વકીલોની ભૂતમકા’ તવર્ 
ઉપર ્ોર્્લેા પદર્સવંાદમા ં કા્દામતં્ી શ્ી રાજને્દ્રભાઈ તત્વેદીએ 
્સરકારી વકીલોના ંપ્રોબિેન પણૂ્ષ થ્ાના િકુમો િાતકાતલક કરી આપવાની 
ર્િેરાિ કરી િિી, જ ેઅન્વ્ ેકા્દા તવભાગ દ્ારા આવાં પ્રોબિેન પણૂ્ષ 
થ્ાના ૧૧૫ ્સરકારી વકીલોના િકુમો કરવામા ંઆવ્ા િિા. મતં્ીશ્ીએ 
કહ્ ંિિંુ કે, આ પદર્ંસવાદમા ંકરેલી ર્િેરાિ મજુબ, જે ્સરકારી વકીલો 
એક જ સથળે ચાર વર્ષ કે િથેી વધ ુ્સમ્થી ફરજ બર્વ ેછે, િવેા ૧૭૮ 
્સરકારી વકીલોની ર્િેર તિિમા ંબદલી કરવામાં આવી છે.

રાજકોટિા ૧૦ હજાર લાભારગીઓિે
નિનિધ રોજિાકકીર લાભ

લોકકલ્ાણના કા ્્ષરિમોનુ ં્સાિત્પણૂ્ષ અમલીકરણ કરી ્સરકારે દેિને 
એકિાિંણ ેબાધં્ ો છે. ગરીબ કલ ા્ણ કા્ ્ષરિમ અિંગ્ષિ રાજકોટ મિાનરપાતલકા 
દ્ારા તવતવધ ્ોજનાના લાભ નાગદરકોન ેઅપા્ા િિા. તિક્ષણ મતં્ી શ્ી 
તજિને્દ્રભાઈ વારાણીએ િથા ઉપસસથિ મિાનભુાવોએ પી.એમ.સવતનતધ 
્ોજના િેઠળ િરેીના ફેદર્ાઓન ેલોન ્સિા્, પ્રધાનમતં્ી જન - ધન 
્ોજના, માતૃવદંના, જનની ્સરુક્ષા ્ોજના, જીવન જ્ોતિ વીમા ્ોજના, 
્સરુક્ષા વીમા ્ોજના, માનધન ્ોજના ્સતિિની તવતવધ ્ોજનાઓ િેઠળ 
૧૦ િર્રથી વધ ુલાભાથથીઓ પકૈી ૨૫ લાભાથથીઓન ેપ્રિીકાતમક રીિે 
મજંરૂીપત્ો, ટોકન િમેજ ચકે તવિરણ કરવામા ંઆવ્ુ ંિિુ.ં

પાટણમા ંપ્રશાસિ અિ ેલાભારગીઓ િચ્ચ ેસંિાદ
પાટણમાં ગરીબ કલ્ાણ અને ્સુિા્સન કા્્ષરિમનું આ્ોજન 

કરવામાં આવ્ું િિું. આ કા્્ષરિમમાં આરોગ્ મંત્ી શ્ી ઋતરકેિભાઈ 
પટેલે તવતવધ ્ોજનાના લાભાથથીઓ ્સાથે ્સંવાદ કરીને િેમને મળેલા 
લાભો ર્ણવાનો પ્ર્ત્ન ક્યો િિો. આ પ્ર્સંગે કેન્દ્ર ્સરકારની 13 
ફલેગતિપ ્ ોજનાઓના એક િર્રથી વધુ લાભાથથીઓ ઉપસસથિ રહ્ા 
િિા. લાભાથથીઓની ્સાથે આરોગ્મંત્ીશ્ીએ ્સીધો ્સંવાદ ક્યો િિો. 
પ્રત્ેક લાભાથથીએ પોિાને મળેલા અનેક લાભોની ર્િેરમાં તવસતૃિ 
રીિ ેવાિ કરી િિી. ્સવંાદમા ંલાભાથથીઓએ જણાવ્ુ ંિિુ ંકે કેન્દ્ર ્સરકાર 
અને રાજ્ ્સરકારની ્ ોજનાઓ માટે વડાપ્રધાનશ્ીનો જેટલો આભાર 
માનીએ એટલો ઓછો છે.
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પાલિપરુમા ંગ્ર-ેિોટર ટ્ીટમને્ટ રુનિટિંુ લોકાપ્યણ
બના્સકાંઠાના રૂપપુરામાં રૂા.૫.૨૧ લાખના ખચષે તનમા્ષણ પામેલા 

ગ્રે-વોટર ટ્રીટમેન્ટ ્ુતનટનું ગ્રામ તવકા્સ મંત્ી શ્ી અજુ્ષનત્સંિ ચૌિાણે 
લોકાપ્ષણ ક્ુું િિું. મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ું િિું કે, આ પલાન્ટમાં બાથરૂમ, 
ર્સોડા અને ગંદા પાણીને ટ્રીટમેન્ટ કરી ખેિી માટે વપરાિ લા્ક 
બનાવી ભૂગભ્ષ જળ દર-ચાજ્ષ માટે ઉપ્ોગ કરી િકાિે. સવચછ ભારિ 
તમિન (ગ્રામીણ) િેઠળ બના્સકાંઠા તજલ્ામાં ૧૬ જેટલા નવા પલાન્ટ 
બનાવવાની મંજૂરી આપી છે. જેનાથી આ ગામોમાં ફા્દા થિે.

જામિગરમાં સસિનમંગ પુલ તરા બાસકેટબોલ કોટિું લોકાપ્યણ
ર્મનગરના રમિ ્સંકુલમાં રૂ.૫૬૧.૩૩ લાખના ખચષે તનમા્ષણ 

પામેલા સસવતમંગ પુલ િથા િથા બાસકેટબોલ કોટનું રમિ ગમિ રાજ્ 
મંત્ી શ્ી િર્ષભાઈ ્સંરવીએ લોકાપ્ષણ ક્ુું િિું. આ પ્ર્સંગે મંત્ીશ્ીએ 
જણાવ્ું િિું કે, ર્મનગરના ્ુવાનો સસવતમંગ િથા રમિ-ગમિ ક્ષેત્ે 
આગળ વધે િે માટે રાજ્ ્સરકાર દ્ારા િિેરના મધ્માં જ ્સુચારૂ 
વ્વસથા ઉભી કરવામાં આવી છે. ર્મનગર િથા દેિનુ નામ વૈતશ્ક 
સિરે રોિન કરે િેવી મંત્ીશ્ીએ અભ્થ્ષના વ્તિ કરી િિી.

જામિગરિા ૪ ચેકડેમ-તળાિિું ખાતમુહૂત્ય
ર્મનગરના નાની બાણુગાર, ફાચદર્ા, વાગદડ્ા અને ઢીચડા 

ગામમાં રૂ.૩૨ લાખના ખચષે િૈ્ાર થનાર ચેકડેમ અને િળાવોનું 
ખાિમુિૂિ્ષ કકૃતર મંત્ી શ્ી રારવજીભાઈ પટેલે ક્ુું િિું. કકૃતરમંત્ીશ્ીએ 
જણાવ્ું િિું કે િળાવો અને ચેકડેમોના દરપેદરંગ થકી વર્સાદી પાણી 
દદર્ામાં જિું અટકિે. અને ખેડૂિો િેમજ ગ્રામજનો ્સંગ્રિ થ્ેલ 
વર્સાદી પાણીનો ત્સંચાઇ માટે ઉપ્ોગ કરી િકિે. પંચા્િ ત્સંચાઇ 
તવભાગ િેઠળ િાલ ૪૦ કામો અદંાતજિ રૂ.૩.૭૮ કરોડના પ્રગતિ િેઠળ 
છે. િેમજ તજલ્ાના તવતવધ િાલુકાના ૪૨ કામો અંદાતજિ દકંમિ 
રૂ.૩.૪૫ કરોડ જેની મંજૂરીની પ્રતરિ્ા િાલ પ્રગતિ િેઠળ છે.

કપરાડામાં પુસતકાલરિા મકાિિું ભૂનમપૂજિ
વલ્સાડના કપરાડા - ધરમપુર િાલકાના સપધા્ષતમક પરીક્ષાની 

િૈ્ારી કરિા ્ુવાનો માટે કપરાડામાં રૂ. ૯૦ લાખના ખચષે િૈ્ાર 
થનાર પુસિકાલ્ના મકાનનું ભૂતમપૂજન આદદર્તિ મંત્ી શ્ી 
નરેિભાઈ પટેલે ક્ુું િિું. મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ું િિું કે, આમાં રૂ. ૬૦ 
લાખ સટેમપ ડુટીની અને રૂ. ૩૦ લાખની ૧૫ માં નાણાં પંચની 
ગ્રાંટનો ્સમાવેિ થા્ છે. મંત્ીશ્ીએ આ જ સથળેથી જ રૂ.૫૧ લાખના 
ખચષે ર્મગભાણ આશ્મિાળાના દરનોવેિનના ભૂતમપૂજનની િકિીનું 
અનાવરણ ક્ુ ્ષ િિું . આ પ્ર્સંગે પાણી પુરવઠા રાજ્ મંત્ી 
શ્ી તજિુભાઈ ચૌધરીએ પુસિકોના વાંચનથી માણ્સના જ્ાનમાં વધારો 
થા્ છે એમ જણાવ્ું િિું.
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અમદાિાદમાં ‘EVangelise’ ૨૨ િું લોસન્ચંગ
ભારિના અગ્રણી ઇનોવિેન આધાદરિ સટાટ્ષ-અપ ઇન્ક્બુટેરે સટાટ્ષ-

અપ ઇસન્ડ્ા અન ેCII - COE ફોર અનોવિેન ્સાથ ેભાગીદારીમા,ં 
‘EVangelise’ 22 - ભારિની ્સૌથી મોટી EV ઇનોવિેન ચલેને્જને 
ઉદ્ોગ રાજ્ મતં્ી શ્ી જગદીિભાઈ તવશ્કમા્ષએ લોન્ચ કરી િિી. 
મતં્ીશ્ીએ જણાવ્ંુ િિુ ંકે, ગજુરાિ, દેિમા ં્સૌથી વધ ુબેટરી ્સચંાતલિ 
ટ-ુવિીલર અપનાવે છે, જ ેરાજ્માં EV ઉતપાદનમા ંરોકાણ કરવા માટે 
ઉદ્ોગો માટે એક આદિ્ષ વાિાવરણ બનાવે છે. ICreate's 
EVangelise 2022નો ઉદે્િ ભારિન ેવતૈશ્ક EV નકિા પર મૂકવાનો 
છે, ્સાથ ેજ સવચછ, ઓછી દકંમિની, નવીન િકનીકો તવક્સાવવામા ંઅગ્રણી 
િરીકે ઉદ્ોગોની ગભંીર ્સમસ્ાઓનુ ંતનરાકરણ કરવાનો છે.

ડાંગમાં રોજિાકકીર લાભારગીઓએ 
માન્રો સરકારિો આભાર

આિવામાં આ્ોતજિ ગરીબ કલ્ાણ, ્સેવા અને ્સુિા્સનનાં આઠ 
વર્ષની ઉજવણી કા્્ષરિમમાં કેન્દ્ર ્સરકાર અને વી્સ વર્ષની રાજ્ 
્સરકારની ઉપલસબધ પાણી પુરવઠા રાજ્ મંત્ી શ્ી તજિુભાઇ ચૌધરીએ 
વણ્ષવી િિી. િેમણે તવતવધ ્ોજનાના લાભાથથીઓ ્સાથે ્સંવાદ ક્યો 
િિો. લાભાથથીઓએ તવતવધ લાભ મેળવવા બદલ અને જીવનધોરણ 
ઊંચું લાવવા માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ ્સરકારનો આભાર માન્્ો િિો. 
મંત્ીશ્ીએ, ડાંગ ્સેવા મંડળ ખાિે આ્ોતજિ ‘વંદે ગુજરાિ પ્રદિ્ષન્સિ 
્સખી મેળા’નું પણ ઉદ ્રાટન ક્ુું િિું.

ઓલપાડમા ંલાભારગીઓિ ેનસલાઈ મશીિ નિતરણ
્સરુિના ઓલપાડ િાલકુાના લવાછા ગામ ેકકૃતર રાજ્ મતં્ી શ્ી 

મકેુિભાઈ પટેલ ે્સીવણની િાલીમ લેનારી ૨૦ મતિલાઓન ેત્સલાઈ 
મિીનોનુ ં તવિરણ ક્ુું િિુ.ં તજલ્ા પચંા્િના સવભડંોળમાથંી લરુ 
ઉદ્ોગોન ેલગિી ્ ોજના િેઠળ લવાછા ગામની ૨૫ મતિલાઓન ેત્સલાઈ 
મિીનની િાલીમ આપવામાં આવી િિી. મતં્ીશ્ીએ જણાવ્ુ ંકે, છેવાડાની 
ગ્રામ્ તવસિારની બિેનો સવરોજગારી દ્ારા આતથ્ષક રીિ ે્સિતિ બને 
િવેો રાજ્ ્સરકારનો તનરંિર પ્ર્ા્સ છે. ત્સલાઈ મિીનના ્ોગ્ 
ઉપ્ોગથી મતિલાઓ રોજગારી ઊભી કરી પદરવારન ે્સિા્રૂપ બની 
િકિ.ે રાજ્નાં અનકે ્સખીમડંળો કૌિલ્ અન ેઆવડિથી અદ્ભ્િુ 
પ્રતિકકૃતિઓ બનાવી િનેા વચેાણથી માિબર આવક મેળવી રિી છે.

અમદાિાદમાં ‘AMACON-2022’ કોન્ફરન્સ
અમદાવાદમાં અમદાવાદ મેદડકલ એ્સોત્સ્ેિન દ્ારા આ્ોતજિ 

‘AMACON-2022’ કોન્ફરન્્સમાં આરોગ્ રાજ્મંત્ી શ્ી 
તનતમરાબિેન ્સુથાર ઉપસસથિ રહ્ાં િિાં. મંત્ીશ્ીએ જણાવ્ું િિું કે, 
આરોગ્લક્ષી ્ ોજનાઓ માટે ડોકટ્સ્ષના ં્સલાિ, ્સચૂનો અન ેમાગ્ષદિ્ષન 
આવકા્્ષ છે. ગુજરાિમાં ઉતકકૃષ્ િબીબી ્સુતવધાઓ ઉપલબધ છે. 
કોન્ફરન્્સમાં તવતવધ રોગો અને િેની ્સારવાર, ્સારવારની તવતવધ 
આધુતનક પદતિઓ, રોગો ્સંબંતધિ િસત્તરિ્ાઓ અને િેને લગિી 
પદતિઓ વગેરે જેવા િબીબી તવજ્ાન ્સાથે ્સંકળા્ેલા અનેકતવધ 
તવર્ો પર અલગ અલગ વતિાઓ અને ડૉકટરો દ્ારા માગ્ષદિ્ષન પૂરં 
પાડવામાં આવનાર છે.
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પોરબંદરિા મનહરારીમાં લાભારગીઓિે 
સહાર કકીટ નિતરણ

કેન્દ્ર ્સરકારના ૮ વર્ષ ્સેવા, ્સુિા્સન અને ગરીબ કલ્ાણ 
કા્્ષરિમ અંિગ્ષિ પોરબંદરના મતિ્ારીમાં વાિન વ્વિાર રાજ્ 
મંત્ી શ્ી અરતવંદભાઈ રૈ્ાણીએ ્સિા્ કીટ તવિરણ કરી કહ્ં કે, 
વડાપ્રધાનશ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના નેતૃતવ િેઠળ ્સરકારે છેવાડા 
માનવીને ્સરકારની અનેક ્ ોજનાઓના લાભ આપ્ા છે. આ પ્ર્સંગે 
મિાનુભાવોએ મુખ્ સટેજ પરથી કેન્દ્ર ્સરકારની તવતવધ ૧૫ 
્ોજનાઓનાં લાભાથથીઓને ્સિા્/ચેક તવિરણ કરા્ા િિા. આ 
કા્્ષરિમમાં ધારા્સભ્ શ્ી  કાંધલભાઇ ર્ડેર્ ્સતિિ અતધકારીઓ 
િથા ગ્રામજનો ઉપસસથિ રહ્ા િિા.

્છેિાડાિા માિિીિે પણ લાભ 
મળી રહે તે માટે સરકાર કાર્યરત

રાજ્માં કેન્દ્ર ્સરકારની ૮ વર્ષની ઉપલબધીઓ, ગરીબ કલ્ાણ, 
્સેવા, ્સુિા્સન કા્્ષરિમ અંિગ્ષિ દેવભૂતમ દ્ારકાના ર્મ ખંભાતળ્ામાં 
તવતવધ ્ ોજનાના લાભાથથીઓને લાભનું તવિરણ કરવામાં આવ્ંુ િિંુ. 
લાભનું તવિરણ કરિાં પ્રાથતમક તિક્ષણ રાજ્ મંત્ી શ્ી દકિથીત્સંિ 
વારેલાએ જણાવ્ું િિું કે, કેન્દ્ર ્સરકારે છેલ્ા ૮ વર્ષમાં ગરીબોના 
િક્કનું, િેમના અતધકારોનું િેમને મળી રિે િે માટે ્સિિ પ્ર્ત્નો 
ક્ા્ષ છે. છેવાડાના માનવીને પણ લાભ મળી રિે િે માટે ્સરકાર 
કા્્ષરિ છે. 

રાજરમાં નપ્ર-મોન્સૂિિી તૈરારીિી સમીક્ષા
રાજ્માં તપ્ર-મોન્્સૂન િૈ્ારી અંગે િિેરી તવકા્સ રાજ્મંત્ી શ્ી 

તવનોદભાઈ મોરડી્ાએ ્સમીક્ષા કરી િિી. મતં્ીશ્ીએ વર્સાદી પાણીના 
તનકાલ માટે ્ોગ્ આ્ોજન કરવા, વૃક્ષોને ્ોગ્ રીિે ટ્રીમીંગ કરવા, 
તનચાણ વાળા તવસિારોને સથળાંિર કરવાનું થા્ િેવી પદરસસથતિમાં 
ત્ાનંા વ્સાિિીઓન ે્ ોગ્ સથળે વ્સાવવા ્સતિિ આકસસમક ્સજંોગોમાં 
જરૂરી ્સંિોધનો ્સાથે રેસક્ુ ટીમને સટેન્ડ બા્ રાખવાની વ્વસથા 
કરવા િમામ મ્ુતનત્સપલ કતમશ્રશ્ીઓને ્સુચનાઓ આપી િિી.

જૂિાગઢમાં જિકલરાણકારી 
રોજિાઓિા લાભોિું નિતરણ

જનૂાગઢમા ં કેન્દ્ર ્સરકારની ૮ વર્ષની ઉપલસબધઓની ઉજવણીના 
ભાગરૂપ ેપિુપાલન રાજ્મતં્ી શ્ી દેવાભાઈ માલમની અધ્ક્ષિામા ંતવતવધ 
કલ્ાણકારીઓના લાભોનુ ં પ્રતિકાતમક તવિરણ કરા્ુ ં િિુ.ં મતં્ીશ્ીએ 
જણાવ્ુ ંિિુ ંકે, પ્રધાનમતં્ી આવા્સ ્ોજનાના માધ્મથી ગરીબ લોકોના 
રરના રરનુ ં્સપનુ ં્સાકાર થ્ંુ છે. આ કા ્્ષરિમમા ંપ્રધાનમતં્ી આવા્સ 
્ોજનાના લાભાથથી ભાવનાબિેન ેજણાવ્ુ ંિિુ ંકે, વડાપ્રધાનશ્ીના આભારી 
છીએ કે, અમારા જવેા નાના લોકો માટે આવા્સ ્ોજના બનાવી. 
ભાવનાબનેન ેઆ ્ોજના અિંગ્ષિ  કેન્દ્ર ્સરકાર િરફ થી રૂ.૧.૫૦ લાખ 
અન ેરાજ્ ્સરકાર િરફ થી રૂ. ૨ લાખની ્સિા્ મળી છે.

૧ જુલાઇ, ૨૦૨૨ 49økwshkík



દીકરીિે IPS અનધકારી 
બિાિિાિી ઝંખિા પૂરી રશે

માિા-તપિા, પત્ની અને 2 
બાળકોની જવાબદારી એક 

વ્તતિના માથે રણો ભાર 
્સમાન લાગિી િો્ છે. 
આવા પદરવારના તપિાનું 
્સપનુ ંિો્ છે દીકરી ્સારી 

સક કૂલમ ાં  અભ્ા્સ કરી 
આતમતનભ્ષર બને અને આ 

્સપનું પૂરં કરવા માટે કોઈ ્સરકારી 
લાભ મળે િેવી તપિાની અતભલારા િો્ છે. પંચમિાલમાં 
આવી આિા ્સાથે જીવિા ભાવેિકુમાર માંર્ણીની દીકરી 
અનન્્ાને RTE અંિગ્ષિ ગોધરાની શ્ી શ્ી રતવિંકર 
તવદ્ામંદદર સકકૂલમાં એડતમિન મળ્ું િો િેમની ખુિીનો કોઈ 
પાર ન રહ્ો. ભાવેિભાઈ મોબાઈલ એક્સે્સરીઝ વેચવાની 
નોકરી કરે છે. િેઓ આતથ્ષક રીિે એટલા ્સક્ષમ નથી કે 
દીકરીને ્સારી સકકૂલમાં અભ્ા્સ કરાવી િકે. 

અનન્્ાનો અભ્ા્સ RTE િેઠળ ્સારી સકકૂલમાં ચાલી 
રહ્ો છે િે જોઈ તપિાને રણો ગૌરવ અને ખુિી થા્ છે. 
ભાવેિભાઈ ઈચછે છે કે, દીકરી IPS અતધકારી બની પદરવાર 
્સાથે દિેનું નામ પણ રોિન કરે. RTEમાં દીકરીને 
એડતમિન મળવાથી તપિાના પૈ્સા બચિે. આ પૈ્સાનો 
ઉપ્ોગ ભાવેિભાઈ દીકરીના િા્ર એજ્ુકેિન પાછળ 
ખચ્ષવા માગે છે.

દીકરા સસમતિા ઉજ્જિળ ભનિષરિો માગ્ય જોઈ નપતાિા ચહેરા પર સસમત પ્રસરુું
વલ્સાડ તજલ્ાના ચાદંોરમા ંરિેિા મિેનિ ુજ્િેભાઈ 

પદરવારનુ ં ગજુરાન ચલાવવા માટે વડાપાઉંની લારી 
ચલાવ ેછે. તપિાની એક જ ઝખંના, દીકરો ભણીગણીને 
ડૉકટર કે એસન્જતન્ર બન,ે પરંિ ુતપિાની આ ઈચછા 
્સામ ે િમેની આતથ્ષક સસથતિ મોટો પડકાર િિી. 
દીકરાના ઉજ્જવળ ભતવષ્ની તચિંાના વાદળો વચે્ચ 
તિક્ષણના અતધકારનો કા્દો આિાનુ ં નવુ ં દકરણ 
લઈન ેઆવ્ો. તપિા અત્ાર ્સધુી એ પણ ્સપનુ ંજોવા 
્સમથ્ષ નિોિા કે દીકરાન ેખાનગી સકકૂલમાં ભણવા મોકલ,ે 
પરંિ ુRTEના ્સવંદેના્સભર અન ેનવિર િક આપિા અવ્સરને 
લીધે િેનો દીકરો સસમિ િવે ્સેન્ટ. ફ્રાસન્્સ્સ િાઈસકકૂલમાં અંગે્રજી 
મીદડ્મમા ંઅભ્ા્સ કરી રહ્ો છે.  

નાનકડા ંકાચા મકાનમા ંરિેિા જ્િેભાઈ પોિ ે10 પા્સ જ છે. 

દીકરો ભણીગણી પદરવારનુ ંનામ રોિન કરે િવેી તપિાની 
ઈચછા. જ્ેિભાઈ જણાવે છે કે, ‘જો RTEમાં 

એડતમિન ન મળ્ુ ંિોિ િો દીકરાન ેપણ આવો કોઈ 
ધધંો કરવો પડિ, જોકે િવ ેિમેના દીકરાના ઉજળાં 
ભતવષ્ની કોઈ તચંિા નથી. RTEમાં અંગ્રેજી 
મીદડ્મમા ંએડતમિન મળવાથી તપિાની ખિુીનો 

કોઈ પાર નથી િો ્સામ ેદીકરો પણ િને ેમળેલી િકને 
એળે ન જવા દઈ મન લગાવી અભ્ા્સ કરે છે. સસમિ 

એટલો મિેનિ ુછે કે િ ેપરીક્ષા ્સમ્ ે્સવારે 6 વાગ્ ેઉઠીને 
અભ્ા્સ કરે છે. દીકરા સસમિન ેઆ રીિે અભ્ા્સમા ંરચ્ોપચ્ો 

જોઈ તપિાના ચિેરા પર પ્રતિદદન સસમિ રેલા્ છે. િવે આવી િક મળવાને 
લીધ ે નબળી સસથતિ ધરાવિા જ્ેિભાઈ પોિાના િજેસવી દીકરાને 
ઉજ્જવળ ભતવષ્ આપવા ્સમથ્ષ બન્્ા.

કાચાં મકાિમાં રહેતા 
પકરિારિે પાક્કં મકાિ મળરું

" ઇશીતા શાહ
ચોમા્સાંનું આગમન આખા જગિ 

માટે ખુિીની લિેર લાવિું િો્ છે, 
પરંિુ જેના માટે ચોમા્ંુસ પણ 
તચંિાના વાદળ ્સજષે િે પદરવારની 
પીડા કોણ ્સમજે? ્સાવ કાચુ ંમકાન 
અને માથે પિરા...! ચોમા્સાંનું 
પાણી આખા જગિ માટે આિીવા્ષદ 
પરિંુ ટીનાભાઈના મકાનના પિરાંમાંથી 
ટપકિું પાણી ન તનરાિે ્સૂવા દે ન િો ખાવા દે. આવી સ સ થ ત િ મ ાં 
જીવિા ટીનાભાઈનું એક જ ્સપનું બ્સ પોિાના પદરવાર માટે એક પાક્કું મકાન 
બને. આ ્સપનું ્સાકાર થ્ું પ્રધાનમંત્ી આવા્સ ્ોજનાથી.

કાચાં પિરાંવાળાં મકાનમાં કુલ 6 ્સભ્ોના પદરવારમાં રિેિા ટીનાભાઈ 
લોકોના રરે કામ કરી માંડ માંડ રૂ. 8000ની આવક ઊભી કરી િકે. ટીનાભાઈનું 
એક માત્ સવપ્ન િિું કે પદરવાર ્સુખી રિે િે માટે એક પાક્કું મકાન બને. 
ટીનાભાઈને આવા્સ ્ોજનાનો લાભ મળ્ો અને રૂ. 3,50,000ની આતથ્ષક 
્સિા્ મળી. િવે િેઓ પોિાના પાક્કાં મકાનમાં રિે છે. અગાઉ લીપણવાળાં 
રરમાં રિેિો ટીનાભાઈનો પદરવાર િવે િવા ઉર્િવાળા સવચછ અને પાક્કાં 
મકાનમાં રિે છે.  

િેમને ક્ારે્ કલપના પણ નિોિી કરી િેમને પાક્કાં મકાનનું ્સુખ મળિે. 
ટીનાભાઈના પત્ની રૂડીબિેન અનુગ્રિના ભાવ ્સાથે જણાવે છે કે, ‘માનની્ 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની આ ્ોજનાને લીધે મારં ્સપનું ્સાકાર થ્ું. 
રિેવા માટે પાક્કું મકાન મળ્ું િેના માટે મોદી ્સાિેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર.’

સાફલ્યગાથા
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મંત્ી શ્ી જીતુભાઇ ચૌધરી
િઘઇ - ડાંગ

મંત્ી શ્ીમતી મિીરાબહેિ િકકીલ
િડોદરા

મંત્ી શ્ી મુકેશભાઇ પટેલ
ઓલપાડ - સુરત

મંત્ી શ્ીમતી નિનમરાબેિ સુરાર
સંતરામપુર - મહીસાગર

મંત્ી શ્ી અરનિંદભાઇ રૈરાણી
િંરલી - જુિાગઢ

મંત્ી શ્ી ક્કબેરભાઇ ડીંડોર
કડાણા - મહીસાગર

મંત્ી શ્ી કકતગીનસંહ િાઘેલા
કાંકરેજ - બિાસકાંઠા

મંત્ી શ્ી નિિોદભાઇ મોરકડરા
ઝાડેશ્વર - ભરૂચ

મંત્ી શ્ી ગજેન્દ્રનસંહ પરમાર
તલોદ - સાબરકાંઠા

મંત્ી શ્ી દેિાભાઇ માલમ
ચોટીલા - સુરેન્દ્રિગર

મંત્ી શ્ી રાઘિભાઇ મકિાણા
ભાિિગર

શ્ી પંકજક્કમાર, મુખર સનચિ 
ગાંધીિગર

શાળા પ્રવેશાેત્સવ તસવીરી ઝલક - 2022
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