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વિકાસ પ્રકલ્પોથી મહપોરી ઉઠ્પો સરહદી જિલ્પો કચ્છ



• રરાજ્ય સરકરાર લયોકસમસ્યરાઓને ધ્યરાને લઈ હકરારરાતમક 
અવભગમ સરાથે નીવ્તવનમરા્વણને પ્રરાધરાન્્ય આપે છે.

• રરાજ્યમરંા બે દરા્યકરામરંા લઘુ અને નરાનરા ઉદ્યોગયોની સંખ્યરા 
૮.૬૬ લરાખે પહોંચી છે.

• 'િરા્યરિન્ટ ગુજરરા્ત'ની પહેલથી રરાજ્યનરા વ્યિસરા્ય-િેપરારને 
નિી રદશરા મળી છે.

• િીિસ્વ એકસપયો બેસટ પે્રનકટસીસ, નેટિરકિંગ, આઈરડ્યરા 
વક્રએશનનું મરાધ્યમ બનશે.

• દેશની કુલ િસત્ર વનકરાસમરાં ગુજરરા્તનયો ફરાળયો ૧૨ ટકરા  છે.
• દેશનરા 'મેન મેડ ફરાઈબર' ઉતપરાદનમરાં ગુજરરા્તનયો ૩૮ ટકરા 

ફરાળયો છે.
• ટેક્ટરાઈલ િીવિંગ ઉદ્યોગ રરાજ્યનરા કુશળ અને વબનકુશળ 

લયોકયોને મયોટરાપરા્યે રયોજગરારી આપે છે.
• કયોરયોનરા સંક્રમણનરા કપરરા કરાળમરાં પણ ગુજરરા્તે વિકરાસ ્યરાત્રરા 

અવિર્ત આગળ ધપરાિી છે.
• નિી ટેકનયોલયોજી, નિી પટેન્વ અન ેસકીલ અપગ્રડેશેનનરા સહરારે 

રરાજ્યનયો કરાપડ ઉદ્યોગ ગવ્ત પકડી રહ્યો છે.
• ગુજરરા્તનું ઔદ્યોવગક ઉતપરાદન રૂ. ૧૬.૧૯ લરાખ કરયોડને 

આંબી ગ્યું છે.
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ઊઘડતો પાનો

પાંચ હજાર કરોડના વિકાસકાર્યોથી 
સરહદી વિલ્ો કચ્છ મહોરી ઉઠ્ો

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

પવિત્ર શ્રાિણ મરાસની સમગ્ર રરાજ્યમરાં ભવતિભરાિપૂિ્વક ઉજિણી થઇ. રરાજ્યનરાં દરેક વજલ્રામરાં િરસરાદ મન મૂકીને 
િરસ્યયો છે. સમસ્ત ગુજરરા્ત િરસરાદી મરાહયોલમરાં નિપલ્વિ્ત થ્યું. રરાજ્યનરા ૨૦૭ જેટલરા જળરાશ્યયોમરાં ૮૦ ટકરાથી 
િધુ જળસંગ્રહ થ્યયો છે. િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ આપેલરા આઝરાદીનરા અમૃ્ત મહયોતસિનરા ભરાગરૂપે પ્રત્યેક 
વજલ્રામરાં ૭૫ અમૃ્ત સરયોિર બનરાિિરાનરા આહ્રાનને મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઇ પટેલનરા નેતૃતિમરાં 
ગુજરરા્તે ઉતસરાહપૂિ્વક ઝીલી લીધું. અમૃ્ત સરયોિરયોમરાં નિરા નીર આિિરા લરાગ્યરાં છે. પરરણરામે પીિરાનરા અને વસંચરાઇનરા 
પરાણીનરા પ્રશ્નનું મહદંશે વનરરાકરણ આિી રહ્ં છે. ભૂગભ્વ જળનરા સ્તર પણ ઊંચરા આિિરા લરાગ્યરા.

િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદી સરાથ ે૭૫૦૦ નરાગરરકયોએ એકસરાથ ેચરખયો કરંા્તીન ેઆઝરાદીનરા ૭૫મરા િર્ષે રરાષ્ટ્રવપ્તરા 
મહરાતમરા ગરંાધીન ેભરાિપિૂ્વક હૃદ્યરંાજવલ આપી. અતે્ર એ ઉલે્ખની્ય રહેશ ેકે, આ કરા્ય્વક્રમમરંા િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઇ 
મયોદીએ બરારડયોલી સત્યરાગ્રહ સમ્યનયો ચરખયો કરંાત્યયો હ્તયો. િડરાપ્રધરાનશ્ીએ બ ે રદિસી્ય ગજુરરા્તનરા પ્રિરાસ દરવમ્યરાન 
અમદરાિરાદન ેપ્રિરાસન ક્તે્ર ેિધ ુએક “આઇકયોવનક” ભટે આપી, સરાબરમ્તી નદી ઉપર બનલેરા નિ્તર નજરરાણરા 'અટલ ફૂટ 
ઓિરવરિજ'નંુ િડરાપ્રધરાનશ્ીએ લયોકરાપ્વણ ક્યુું. સહેલરાણીઓ મરાટે આ ફૂટ ઓિરવરિજ આકર્્વણનંુ અનયોખ ુકેન્દ્ર બન્્યયો છે. 

િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ ્તમેનરા કચછ પ્રિરાસમરા ંવજલ્રાન ેપરાચં હજાર કરયોડનરા વિકરાસકરા્યયોની ભેટ ધરી સમસ્ત 
કચછ પ્રદેશન ેનિપલ્વિ્ત કરી દીધયો છે. િર્્વ ૨૦૦૧મરંા આિેલરા વિનરાશક ભૂકંપનયો સરામનયો કરનરારી કચછી પ્રજાની 
ખમુરારીન ેિડરાપ્રધરાનશ્ીએ વબરદરાિી હ્તી. ભજુમરા ંભકંૂપની વિવભવર્કરા અન ેત્યરારબરાદ થ્યલેી કરામગીરી દશરા્વિ્તુ ંસમૃવ્તિનનું 
િડરાપ્રધરાનશ્ીએ લયોકરાપ્વણ ક્યુું. ભુજમરંા રૂ. ૧૯૦ કરયોડનરા ખચષે ્ત્ૈયરાર થ્યલેરા પ્રરાદેવશક વિજ્રાન કેન્દ્રન ેપણ ્તમેણ ેજનસમવપ્વ્ત 
ક્યુું. આ સરાથ ેકચછી મરાડુઓની પરાણીની જરૂરર્યરા્ત સ્ંતયોર્િરા રૂ. ૧,૭૪૫ કરયોડનરા ખચષે બનલેી નમ્વદરા કેનરાલનુ ંલયોકરાપ્વણ 
કરિરામરંા આવ્ંુય. જનેરા પરરણરામે ૧૮૨ ગરામયોનરા કુલ ૧,૧૨,૭૭૮ હેકટર વિસ્તરારન ેવસચંરાઇ ્તથરા ૯૪૮ ગરામયો અન ે૧૦ 
નગરયોને પીિરાનરા પરાણીની સુવિધરા ઉપલબધ થઇ છે.

આ ઉપરરા્ંત રૂવપ્યરા ૧,૧૮૨ કરયોડનરા ખચષે બનલેરા નખત્રરાણરા અન ેભજુ સબ-સટેશન, રૂ. ૧૨૯ કરયોડનરા ખચષે ્ત્ૈયરાર 
થ્ેયલરા સરહદ ડરેીનરા પકેેવજગં પલરાન્ટ, ગરાધંીધરામમરા ંડૉ. બરાબરાસરાહેબ સમંલેન કેન્દ્ર અન ેઅજંારમરંા િીર બરાળ સમરારકનું 
લયોકરાપ્વણ ક્યુું. આ ઉપરરંા્ત ભજુને નેશનલ હરાઇિેથી જોડિરા મરાટેનરા પ્રયોજકેટનુ ંખરા્તમહુ્ૂત્વ, ગરંાધીધરામ ડે્નજે વ્યિસથરા 
સધુરારિરા ્યયોજનરા, મરા્તરાનરા મઢમરા ંપ્રિરાસન પ્રવૃવતિન ેવિકસરાિિરા જિેરા વિવિધ જનસખુરાકરારીનરા કરા્યયોનરા ંખરા્તમહુ્ૂત્વ ક્યરાું 
હ્તરા.ં સઝુકૂી કંપની દ્રારરા હરંાસલપરુમરા ં રૂ. ૭,૩૦૦ કરયોડનરા ખચષે ્ત્ૈયરાર થનરાર EVની બટેરી વનમરા્વણનરા પલરાન્ટનું 
િડરાપ્રધરાનશ્ીએ ખરા્તમહુ્ૂત્વ ક્ુયું હ્તુ.ં આ પલરાન્ટ સથપરા્તરા દેશમરા ંનિી સરા્યલન્ટ ક્રરાવં્તનુ ંસજ્વન થશ.ે 

દેશ-વિદેશમરાં ખ્યરાવ્ત પ્રરાપ્ત એિી ફયોરેનન્સક સરા્યનન્સસ ્યુવનિવસ્વટીનરા પ્રથમ પદિીદરાન સમરારયોહમરાં કેન્દ્રી્ય ગૃહ 
મતં્રી શ્ી અવમ્તભરાઈ શરાહે ઉપનસથ્ત રહી ગનુરાશયોધનમરંા ફયોરેનન્સક સરા્યન્સની ભવૂમકરા અત્ય્ંત મહત્િની હયોિરાનુ ંજણરાવ્યુ ં
હ્તું. ગુજરરા્તે હરર્ત ઊજા્વ વનમરા્વણમરાં હરણફરાળ ભરી છે. રરાજ્ય સરકરારનરા હકરારરાતમક અવભગમને પરરણરામે ગુજરરા્ત 
પુનઃ પ્રરાપ્ય ઊજા્વ ક્ેત્રે રરાષ્ટ્રી્ય સ્તરે પ્રસથરાવપ્ત થ્યું છે. પુનઃ પ્રરાપ્ય ઊજા્વ ક્ેત્રે ઉતકકૃષ્ટ વસવધિઓ મરાટે ગુજરરા્તને ૯ એિયોડ્વ 
પ્રરાપ્ત થ્યરા છે. પ્રસ્ત્ુત અકંમરા ંગજુરરા્તનરા વિકરાસલક્ી દ્રનષ્ટકયોણની ઝલક ઉપરરંા્ત રરાજ્ય સરકરારની વસવધિ, ગૌરિ સવહ્તની 
િૈવિધ્યસભર મરાવહ્તી િરાચકયોને ઉપ્યયોગી થઇ રહેશે એિી મને શ્ધિરા છે.

જ્ય જ્ય ગરિી ગુજરરા્ત...
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મરારરા વપ્ર્ય દેશિરાસીઓ, નમસકરાર. 
ઑગસટનરા આ મવહનરામરા,ં ્તમરારરા બધરાનરા પત્રયો, સદેંશરાઓ અને કરાડષે 

મરારરા કરા્યરા્વલ્યન ેવ્તરંગરામ્ય કરી દીધુ ંછે. મન ેભરાગ્યજે એિયો કયોઈ પત્ર 
મળ્યયો હશ,ે જેનરા પર વ્તરંગયો ન હયો્ય અથિરા વ્તરંગરા અન ેસિ્તતં્ર્તરા સરાથે 
જોડરા્યલેી િરા્ત ન હયો્ય. બરાળકયોએ, ્ુયિરાન સરાથીઓએ ્તયો અમૃ્ત મહયોતસિ 
પર ખબૂ જ સુદંર-સુદંર વચત્ર અન ેકલરાકરારી પણ બનરાિીન ેમયોકલી છે. 
સિ્તતં્ર્તરાનરા આ મવહનરામરા ંઆપણરા સમગ્ર દેશમરા,ં દરેક શહેર, દરેક 
ગરામમરા,ં અમૃ્ત મહયોતસિની અમૃ્તધરારરા િહી રહી છે. અમૃ્ત મહયોતસિ 
અન ેસિ્તતં્ર્તરા રદિસનરા આ વિશરે્ અિસર પર આપણ ેદેશની સરામૂવહક 
શવતિનરા ંદશ્વન ક્યરાું છે. એક ચ્ેતનરાની અનભુવૂ્ત કરી છે. આટલયો મયોટયો 
દેશ, આટલી વિવિધ્તરાઓ, પરં્ુત જ્યરારે િરા્ત વ્તરંગયો ફરકરાિિરાની આિી 
્તયો, પ્રત્યકે વ્યવતિ, એક જ ભરાિનરામરા ંિહે્તી દેખરાઈ. વ્તરંગરાનરા ગૌરિનરા 
પ્રથમ પ્રહરી બનીન ે લયોકયો પયો્ત ેઆગળ આવ્યરા. આપણ ે સિચછ્તરા 
અવભ્યરાન અન ેરસીકરણ અવભ્યરાનમરા ંપણ દેશની ભરાિનરાન ેજોઈ હ્તી. 
અમૃ્ત મહયોતસિમરા ંઆપણન ેફરી દેશભવતિની એિી જ લરાગણી જોિરા 
મળી રહી છે. આપણરા સવૈનકયોએ ઊચંરા-ઊચંરા પહરાડનરા ંવશખરયો પર, દેશની 
સીમરાઓ પર અન ેસમદુ્રની િચ્ ે વ્તરંગયો ફરકરાવ્યયો. લયોકયોએ વ્તરંગરા 
અવભ્યરાન મરાટે અલગ-અલગ નિીન વિચરારયો પણ અજમરાવ્યરા. જેમ કે 
્યિુરાન સરાથી કકૃશનીલ અવનલજી એક પઝલ આરટ્વસટ છે. ્તમેણ ેરેકૉડ્વ 

સમ્યમરંા સુદંર વ્તરંગરા મૉઝેક આટ્વ ્ૈત્યરાર કરી છે. કણરા્વટકનરા કયોલરારમરા,ં 
લયોકયોએ ૬૩૦ ફીટ લરંાબયો અન ે૨૦૫ ફૂટ પહયોળયો વ્તરંગયો પકડીન ેઅનયોખંુ 
દૃશ્ય પ્રસ્ુત્ત ક્ુયું. આસરામમરંા સરકરારી કમ્વચરારીઓએ રદઘરાલીપખુુરી િૉર 
મેમયોરર્યલમરંા વ્તરંગયો ફરકરાિિરા મરાટે પયો્તરાનરા હરાથથી ૨૦ ફૂટનયો વ્તરંગયો 
બનરાવ્યયો. એ જ રી્ેત, ઇન્દયોરમરંા, લયોકયોએ મરાનિ �ંખલરા દ્રારરા ભરાર્તનયો 
નકશયો બનરાવ્યયો. ચડંીગઢમરંા ્ુયિરાનયોએ વિશરાળ મરાનિ વ્તરંગયો બનરાવ્યયો. 
આ બનેં પ્ર્યરાસ વગનીઝ રેકૉડ્વમરંા પણ નોંધિરામરંા આવ્યરા છે.

સરાથીઓ, અમૃ્ત મહયોતસિનરા આ રંગયો મરાત્ર ભરાર્તમરંા જ નહીં, પરં્તુ 
વિશ્વનરા બીજા દેશયોમરંા પણ જોિરા મળ્યરા. બયોતસિરાનરામરંા ત્યરંાનરા રહેનરારરા 
સથરાવનક ગરા્યકયોએ ભરાર્તની સિ્તતં્ર્તરાનરા ં ૭૫ િર્્વ મનરાિિરા મરાટે 
દેશભવતિનરંા ૭૫ ગી્તયો ગરા્યરંા. ્ેતમરંા િધ ુવિશેર્ િરા્ત છે કે આ ગી્તયો 
વહન્દી, પજંાબી, ગજુરરા્તી, બરંાગલરા, અસવમ્યરા, ્તવમલ, ્ેતલગુ,ુ કન્નડ અને 
સસંકકૃ્ત જેિી ભરાર્રામરંા ગરાિરામરંા આવ્યરંા. આ જ રી્ેત, નરામીવબ્યરામરંા ભરાર્ત-
નરામીવબ્યરાનરા સરંાસકકૃવ્તક-પરારંપરરક સંબધંયો પર વિશેર્ સટેમપ જાહેર 
કરિરામરંા આિી છે.

સરાથીઓ, હુ ંિધ ુએક ખુશીની િરા્ત કહેિરા મરાગુ ંછુ.ં હમણરંા કેટલરાક 
રદિસયો પહેલરંા, મને ભરાર્ત સરકરારનરા મરાવહ્તી અને પ્રસરારણ મંત્રરાલ્યનરા 
કરા્ય્વક્રમમરંા જિરાની ્તક મળી. ત્યરંા ્ેતમણે ‘સિરરાજ’ નરામનરા દરૂદશ્વન 
ધરારરાિરાવહકનંુ સક્રીવનંગ રરાખ્ંુય હ્ંુત. મને ્ેતનરા વપ્રવમ્યર પર જિરાની ્તક 

લોકલાડીલા િડાપ્રધાન શ્ી નરછે્દ્રભાઈ મોદીનો 
રછેટડર્ોના માધર્મથી િનતા સાથે સંિાદ

અૉગસટ - ૨૦૨૨
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મળી. ્ેત સિ્તતં્ર્તરાનરા આંદયોલનમરા ં ભરાગ લનેરારરા અનરામી નરા્યક-
નરાવ્યકરાઓનરા પ્ર્યરાસયોથી દેશની ્યિુરા પઢેીન ેપરરવચ્ત કરિરાની એક સંુદર 
પહેલ છે. દરૂદશ્વન પર દર રવિિરારે રરાત્ર ે૯ િરાગ્ય.ે ્તનેુ ંપ્રસરારણ થરા્ય 
છે. અન ેમન ેકહેિરામરા ંઆવ્યુ ંકે ૭૫ સપ્તરાહ સધુી ્ત ેચરાલિરાનુ ંછે. મરારયો 
અનરુયોધ છે કે ્તમ ેસમ્ય કરાઢીન ે્તને ેસિ્ય ંપણ જઓુ અન ેઘરનરા ંબરાળકયોને 
પણ અિશ્ય દેખરાડયો અન ેસકૂલ-કૉલજેનરા લયોકયો ્તયો ્તનેુ ંરેકૉરડુંગ કરીને 
જ્યરારે સયોમિરારે સકૂલ-કૉલજે ખલૂ ે્તયો વિશરે્ કરા્ય્વક્રમની રચનરા પણ કરી 
શકે છે, જેથી સિ્તતં્ર્તરાનરા જન્મનરા આ મહરાનરા્યકયો પ્રત્ય ેઆપણરા દેશમરંા 
એક નિી જાગૃવ્ત પદેરા થશ.ે સિ્તતં્ર્તરાનયો અમૃ્ત મહયોતસિ આગરામી િર્્વ 
અથરા્વત્ ઑગસટ ૨૦૨૩ સુધી ચરાલશ.ે 

મરારરા વપ્ર્ય દેશિરાસીઓ, આપણરા પિૂ્વજોનુ ંજ્રાન, આપણરા પિૂ્વજોની 
દીઘ્વ દૃનષ્ટ અને આપણરા પિૂ્વજોનુ ંએકરાતમ વચ્ંતન, આજ ેપણ કેટલું 
મહત્િપણૂ્વ છે, જ્યરારે ્તનેરા ઊડંરાણમરા ં જઈએ છીએ ્તયો આપણને 
આચિ્ય્વ થરા્ય છે. હજારયો િર્્વ જનૂયો આપણયો ઋગિદે. ઋગિદેમરા ંકહેિરામરંા 
આવ્યુ ંછે:

ओमान मापो मानषुी: अ��ंु धात तोकाय तनयाय श ंयो: ।
ययू ं�ह�ा �भषजो माततृमा �वश्�� �ात:ु जगतो ज�न�ी: ।।
અથરા્વત્ – હે જળ, ્તમ ેમરાનિ્તરાનરા પરમ વમત્ર છયો. ્તમ ેજીિનદરાવ્યની 

છયો, ્તમરારરાથી જ અન્ન ઉતપન્ન થરા્ય છે અન ે્તમરારરાથી જ અમરારરંા સ્ંતરાનયોનું 
વહ્ત થરા્ય છે. ્તમ ેઅમન ેસરુક્રા પ્રદરાન કરનરારરા છયો અન ેબધી બરૂરાઈઓથી 
દરૂ રરાખયો છયો. ્તમ ેસૌથી ઉતિમ ઔર્વધ છયો અન ે્તમ ેજ આ રિહ્મરાડંનરા 
પરાલનહરાર છયો.

વિચરારયો, આપણી સસંકકૃવ્તમરા,ં હજારયો િર્્વ પહેલરા,ં જળ અન ેજળ 
સરંક્ણનુ ંમહત્િ સમજાિિરામરા ંઆવ્યુ ં છે. જ્યરારે આ જ્રાન, આપણે 
આજનરા સદંભ્વમરા ંજોઈએ છીએ ્તયો રયોમરાવંચ્ત થઈ ઊઠીએ છીએ, પરં્ુત 
જ્યરારે આ જ્રાનને દેશ પયો્તરાનરા સરામથ્ય્વનરા રૂપમરા ંસિીકરારે છે ્તયો ્તનેી 
શવતિ અનકેગણી િધી જા્ય છે. ્તમન ે્યરાદ હશ,ે ‘મન કી બરા્ત’મરંા જ 
ચરાર મવહનરા પહેલરા ંમેં અમૃ્ત સરયોિરની િરા્ત કરી 
હ્તી. ્ત ેપછી અલગ-અલગ વજલ્રાઓમરંા સથરાવનક 
્તતં્ર લરાગ્યુ,ં સિ્યસંિેી સસંથરાઓ લરાગી અન ેસથરાવનક 
લયોકયો જોડરા્યરા, જો્તજો્તરામરાં, અમૃ્ત સરયોિરનું 
વનમરા્વણ એક જનઆદંયોલન બની ગ્યુ ંછે. જ્યરારે દેશ 
મરાટે કંઈક કરિરાની ભરાિનરા હયો્ય, પયો્તરાનરા ંક્ત્વવ્યયોની 
અનભુવૂ્ત હયો્ય, આિનરારી પઢેીઓની વચ્ંતરા હયો્ય ્તયો 
સરામથ્ય્વ પણ જોડરા્ય છે અન ેસકંલપ પ્રરામરાવણક બની 
જા્ય છે. મન ે્ેતલંગરાણરાનરા િરારંગલનરા એક શરાનદરાર 
પ્ર્યરાસની જાણકરારી મળી છે. અહીં એક નિી ગ્રરામ 
પચંરા્ય્તની રચનરા થઈ છે, જનેુ ંનરામ છે ‘મંગત્યરા-િરાલ્યરા થરાડંરા’. આ ગરામ 
િનવિસ્તરારની નજીક છે. અહીં ગરામની પરાસ ેજ એક એિુ ંસથરાન હ્ંુત 
જ્યરા ંચયોમરાસરા દરવમ્યરાન ઘણુ ંપરાણી એકઠુ ંથઈ જ્તુ ંહ્તુ.ં ગરામનરા લયોકયોની 
પહેલ પર હિ ેઆ સથરાનન ેઅમૃ્ત સરયોિર અવભ્યરાન હેઠળ વિકવસ્ત 

કરિરામરંા આિી રહ્ ંછે. આ િખ્ેત ચયોમરાસરા દરવમ્યરાન થ્ેયલરા િરસરાદમરાં 
આ સરયોિર પરાણીથી એકદમ ભરરાઈ ગ્ંુય છે.

હુ ંમધ્ય પ્રદેશનરા મંડલરામરંા મયોચરા ગ્રરામ પચંરા્ય્તમરંા બનેલરા અમૃ્ત 
સરયોિર વિશે પણ ્તમને જણરાિિરા મરાગુ ંછુ.ં આ અમૃ્ત સરયોિર કરાન્હરા 
રરાષ્ટ્રી્ય ઉદ્રાન પરાસ ેબનેલુ ંછે અન ે્ેતનરાથી આ વિસ્તરારની સુદંર્તરા ઓર 
િધી ગઈ છે. ઉતિર પ્રદેશનરા લવલ્તપરુમરંા, નિવનવમ્વ્ત શહીદ ભગ્તવસંહ 
અમૃ્ત સરયોિર પણ લયોકયોને ઘણંુ આકવર્્વ્ત કરી રહ્ ંછે. ત્યરંાની વનિરારી 
ગ્રરામ પચંરા્ય્તમરંા બનલેુ ંઆ સરયોિર ચરાર ઍકરમરંા ફેલરા્યલેુ ંછે. સરયોિરનરા 
રકનરારે થ્ેયલુ ંવૃક્રારયોપણ ્ેતની શયોભરા િધરારી રહ્ ંછે. સરયોિર પરાસે લરાગલેરા 
૩૫ ફીટ ઊચંરા વ્તરંગરાને જોિરા મરાટે પણ દરૂ-દરૂથી લયોકયો આિી રહ્રા છે. 
અમૃ્ત સરયોિરનંુ આ અવભ્યરાન કણરા્વટકમરંા પણ જુસસરાભેર ચરાલી રહં્ છે. 
ત્યરંાનરા બરાગલકયોટ વજલ્રાનરા ‘વબલકેરર’ ગરામમરંા લયોકયોએ ખૂબ જ સુદંર 
અમૃ્ત સરયોિર બનરાવ્ુય ંછે. હકીક્ેત, આ કે્ત્રમરંા, પહરાડમરંાથી નીકળ્તરા 
પરાણીનરા કરારણે લયોકયોને ઘણી મુશકેલી પડ્તી હ્તી, ખેડ્ૂતયો અને ્ેતમનરા 
પરાકને પણ નુકસરાન થ્ંુત હ્ંુત. અમૃ્ત સરયોિર બનરાિિરા મરાટે ગરામનરા 
લયોકયો, આખરા પરાણીને ચનેલરાઇઝ કરીને એક ્તરફ લઈ ગ્યરા. ્ેતનરાથી 
વિસ્તરારમરંા પરૂની સમસ્યરા પણ દૂર થઈ ગઈ. અમૃ્ત સરયોિર અવભ્યરાન 
આપણી આજની અનકે સમસ્યરાઓનુ ંસમરાધરાન ્તયો કરે જ છે, પણ આપણી 
આિનરારી પઢેીઓ મરાટે પણ એટલુ ંજ આિશ્યક છે. મરારયો, ્તમને બધરાને 
અને ખરાસ ્તયો મરારરા ્ુયિરાન સરાથીઓને અનુરયોધ છે કે ્તમે અમૃ્ત સરયોિર 
અવભ્યરાનમરંા આગળ િધીને ભરાગ લયો અને જળસચં્ય અને જળ - 
સરંક્ણનરા આ પ્ર્યરાસયોને પૂરી ્તરાકરા્ત આપયો, ્ેતને આગળ િધરારયો.

મરારરા વપ્ર્ય દેશિરાસીઓ, આસરામનરા બયોન્ગરાઈ ગરામમરંા એક રસપ્રદ 
પરર્યયોજનરા ચલરાિિરામરંા આિી રહી છે- પ્રૉજેકટ સપંણૂરા્વ. આ પ્રૉજેકટનયો 
હે્ુત છે કુપયોર્ણ વિરધિ લડરાઈ અન ેઆ લડરાઈની રી્ત પણ ખૂબ જ અનયોખી 
છે. ્ેતનરા હેઠળ, કયોઈ આગંણિરાડી કેન્દ્રની એક સિસથ બરાળકની મરા્તરા, 
એક કુપયોવર્્ત બરાળકની મરાને દર સપ્તરાહે મળે છે અને પયોર્ણ સબંવંધ્ત 

બધી જાણકરારીઓ પર ચચરા્વ કરે છે. અથરા્વત્, એક 
મરા્તરા, બીજી મરા્તરાની વમત્ર બનીન ે્ેતની મદદ કરે 
છે, ્તને ેવશખરામણ આપ ેછે. આ પ્રૉજકેટની મદદથી, 
આ કે્ત્રમરંા, એક િર્્વમરંા, ૯૦ ટકરાથી િધ ુબરાળકયોનું 
કુપયોર્ણ દૂર થ્ંુય છે. ્તમે કલપનરા કરી શકયો છયો, શું 
કુપયોર્ણ દરૂ કરિરામરંા ગી્ત-સગંી્ત અને ભજનનયો 
પણ ઉપ્યયોગ થઈ શકે છે? મધ્ય પ્રદેશનરા દવ્ત્યરા 
વજલ્રામરા ં‘મરેરા બચ્રા અવભ્યરાન’, આ ‘મેરરા બચ્રા 
અવભ્યરાન’મરંા ્ેતનયો સફળ્તરાપિૂ્વક પ્ર્યયોગ કરિરામરાં 
આવ્યયો. ્તેનરા હેઠળ, વજલ્રામરાં ભજન-કી્ત્વન 

્યયોજા્યરંા, જેમરંા પયોર્ણ ગરુ કહેિરા્તરા વશક્કયોને બયોલરાિિરામરંા આવ્યરા.
સરાથીઓ, કુપયોર્ણ સરાથે જોડરા્ેયલરા આટલરા બધરા અવભનિ પ્ર્યયોગયો 

વિશે, હુ ં્તમને એટલરા મરાટે જણરાિી રહ્યો છુ ંકરારણ કે, આપણે બધરાએ 
પણ આિનરારરા મવહનરામરંા, આ અવભ્યરાન સરાથે જોડરાિરાનુ ંછે. સપટેમબરનયો 

“
અ��ત ્સરાોવર અશભયાન ઓપણી 

ઓજની અનોક ્સમ�ાઓોનંુ 

્સમાિાન તાો કરો જ ્છો, ્સાથો 

ઓપણી ઓવનારી પોઢીઓો માટો 

પણ અો અોટલું જ ઓવ�યક ્છો. 

”

્સવંાદ

૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ 7økwshkík



“કુપાોષણની નવ�દ્ધ ્સમગ્ર 
દોશમાં અનોક નક્રઅોનટવ અનો 

વ�નવ�ય્સભર પ્યા્સાો કરવામાં 
ઓવી રહ્યા ્છો. ટૉકનાૉલાૉર્નાો 

વિુ ્સારાો ઉપયાોગ અનો 
જનભાગીદારી પણ, પાોષણ 

અશભયાનનાો મહ�વપૂણજી 
હહ્્સાો બનયાં ્છો.

’’

્સવંાદ

મવહનયો ્તહેિરારયોની સરાથયોસરાથ પયોર્ણ સરાથ ેજોડરા્યલેરા મયોટરા અવભ્યરાનને 
પણ સમવપ્વ્ત છે. આપણ ેપ્રવ્ત િર્્વ ૧ થી ૩૦ સપટેમબરની િચ્ ેપયોર્ણ 
મરાસ મનરાિીએ છીએ. કુપયોર્ણની વિરધિ સમગ્ર દેશમરા ંઅનકે વક્રએરટિ 
અન ેિવૈિધ્યસભર પ્ર્યરાસયો કરિરામરા ંઆિી રહ્રા છે. ટૅકનૉલૉજીનયો િધુ 
સરારયો ઉપ્યયોગ અન ેજનભરાગીદરારી પણ, પયોર્ણ અવભ્યરાનનયો મહત્િપણૂ્વ 
વહસસયો બન્્યરા ં છે. દેશમરા ંલરાખયો આગંણિરાડી કરા્ય્વક્તરા્વઓન ેમયોબરાઇલ 
રડિરાઇસ આપિરાથી લઈન ેઆગંણિરાડી સિેરાઓની પહોંચનુ ંવનરીક્ણ 
કરિરા મરાટે પયોર્ણ ટ્કેર પણ લૉન્ચ કરિરામરા ંઆવ્યુ ંછે. બધરા આકરંાક્ી 
વજલ્રાઓ અન ેઈશરાન ભરાર્તનરા ંરરાજ્યયોમરંા ૧૪થી ૧૮ િર્્વની દીકરીઓને 
પણ, પયોર્ણ અવભ્યરાનનરા પરીઘમરા ંલરાિિરામરા ંઆિી છે. કુપયોર્ણની 
સમસ્યરાનુ ંવનરરાકરણ આ પગલરાઓં સધુી જ સીવમ્ત નથી. આ લડરાઈમરંા, 
બીજી અનકે પહેલની પણ અગત્યની ભવૂમકરા છે.

મરારરા વપ્ર્ય દેશિરાસીઓ, ચને્નરાઈથી શ્ીદેિી િરદરરાજનજીએ મન ેએક 
રરમરાઇન્ડર મયોકલ્ુય ંછે. ્તમેણ ેMyGov પર પયો્તરાની િરા્ત કંઈક આ 
પ્રકરારે લખી છે- નિરા િર્્વન ેઆિિરામરંા હિ ેપરાચં મવહનરાથી પણ ઓછયો 
સમ્ય બચ્યયો છે અન ેઆપણ ેબધરા ંજાણીએ છીએ 
કે આિનરાર ંનિુ ંિર્્વ Intertnational Year 
Of Milletsનરા ્તરીકે મનરાિિરામરા ંઆિશ.ે ્તમેણે 
મન ેદેશનયો એક Millet Map પણ મયોકલ્યયો છે. 
સરાથ ેજ પછૂ્્યુ ં છે કે શુ ં્તમ ે‘મન કી બરા્ત’મરાં 
આગરામી હપ્તરામરા ં્તનેરા પર ચચરા્વ કરી શકયો છયો? 
મન,ે મરારરા દેશિરાસીઓમરા ંઆ પ્રકરારની લરાગણી 
જોઈન ેખૂબ જ આનદંની અનભૂુવ્ત થરા્ય છે. ્તમને 
સમરણ હશ ેકે સ્ંયતુિ રરાષ્ટ્ર ેએક પ્રસ્તરાિ પસરાર 
કરીન ેિર્્વ ૨૦૨૩ન ે International Year 
of Millets ઘયોવર્્ત ક્યુું છે. ્તમન ેએ જાણીને 
પણ ખબૂ જ આનદં થશ ેકે ભરાર્તનરા આ પ્રસ્તરાિને 
૭૦થી િધ ુ દેશયોનુ ંસમથ્વન મળ્યુ ંહ્તુ.ં આજે, વિશ્વભરમરા,ં આ જાડરા 
અનરાજની, Milletની ચરાહનરા િધ્તી જઈ રહી છે. સરાથીઓ, જ્યરારે હું 
જાડરા અનરાજની િરા્ત કર ંછુ ં્તયો મરારરા એક પ્ર્યરાસન ેપણ આજે ્તમને 
જણરાિિરા મરાગુ ંછુ.ં સરાથીઓ, ્તમ ે્તયો સરારી રી્ત ેજાણયો છયો, જાડરા અનરાજ, 
ખડે્ૂતયો મરાટે પણ ફરા્યદરારૂપ છે અન ે્ત ેપણ ખરાસ કરીન ેનરાનરા ખેડ્ૂતયોને. 
િરાસ્તિમરા,ં ખબૂ જ ઓછરા સમ્યમરા ંપરાક ્ત્ૈયરાર થઈ જા્ય છે અને ્ેતમરંા 
િધ ુપરાણીની આિશ્યક્તરા પણ નથી હયો્તી. આપણરા નરાનરા ખડે્ૂતયો મરાટે 
્તયો જાડરા ંઅનરાજ વિશરે્ રી્ત ેલરાભકરારી છે. જાડરા અનરાજનરા ંભસૂરાનં ેસરારયો 
ચરારયો પણ મરાનિરામરા ંઆિ ેછે. આજકરાલ, ્યિુરાન પઢેી હેલધી વલવિગં અને 
ઇરટંગ પર ખબૂ જ ધ્યરાન આપ ેછે. આ વહસરાબે જોઈએ ્તયોપણ જાડરા 
અનરાજમરા ંભરપરૂ પ્રયોરટન, ફરાઇબર અન ેખનીજ તિતિયો હરાજર હયો્ય છે. 
અનકે લયોકયો ્તયો ્તને ેસુપર ફૂડ પણ કહે છે. જાડરા ંઅનરાજથી એક નહીં, 
અનકે લરાભ છે. સથળૂ્તરાન ેઓછી કરિરાની સરાથ ે જ ડરા્યરાવબટીસ, 
હરાઇપરટેન્શન અન ેહૃદ્ય સબંવંધ્ત રયોગયોનરા ંજોખમયોન ેપણ ઓછુ ંકરે છે. 

્ેતની સરાથે જ ્ેત પટે અન ેલીિરની બીમરારીઓથી બચરાિમરંા પણ મદદગરાર 
છે. ્તહેિરારયોની આ ઋ્ુતમરંા આપણે લયોકયો ઘણરા બધરંા પકિરાનયોમરા ંપણ 
જાડરંા અનરાજનયો ઉપ્યયોગ કરીએ છીએ. ્તમે ્તમરારરંા ઘરયોમરંા બન્તરંા આિરાં 
પકિરાનયોની ્તસિીરયો સૉવશ્યલ વમરડ્યરા પર જરૂર શૅર કરયો, જેથી લયોકયોમરાં 
જાડરા ંઅનરાજ પ્રત્ેય જાગૃવ્ત િધરારિરામરા ંમદદ મળે. મરારરા વપ્ર્ય દેશિરાસીઓ, 
હમણરંા કેટલરાક રદિસયો પહેલરંા, મેં અરણરાચલ પ્રદેશનરા વસ્યરંાગ વજલ્રામરાં 
જોરવસગં ગરામનરા એક સમરાચરાર જો્યરા. આ સમરાચરાર એક એિરા પરરિ્ત્વન 
વિશે હ્તરા, જેની ઇં્ેતજારી, આ ગરામનરા લયોકયોને અનેક િર્યોથી હ્તી. 
હકીક્ેત, જોરવસગં ગરામમરંા આ મવહને જ, સિ્ંતત્ર્તરા રદિસથી ફયોર-જી 
ઇન્ટરનેટ સિેરાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. 

રરાજસથરાનનરા અજમેર વજલ્રાનરા સેઠરાવસંહ રરાિ્તજી ‘દરજી 
ઑનલરાઇન’ નરામનયો ઇ-સટૉર ચલરાિે છે. કૉવિડ મહરામરારીને અિસર 
્તરીકે લીધી. ્ેતમણે ઑનલરાઇન કરામકરાજ શરૂ ક્ુયું. ્ેતમણે જો્ંુય કે ગ્રરાહકયો 
મયોટી સખં્યરામરા ંમરાસકનયો ઑડ્વર આપી રહ્રા છે. ્તમેણ ેકેટલીક મવહલરાઓને 
કરામ પર રરાખી અને મરાસક બનરાિિરા લરાગ્યરા. ્ેત પછી ્ેતમણે ‘દરજી 

ઑનલરાઇન’ નરામથી પયો્તરાનયો ઑનલરાઇન સટૉર 
શરૂ ક્યયો. હિે ્ેતમને આખરા દેશમરંાથી ઑડ્વર મળે 
છે. સેંકડયો મવહલરાઓને ્ેતમણે પયો્તરાને ત્યરાં 
આજીવિકરા આપી છે. 

મરારરા વપ્ર્ય દેશિરાસીઓ, કેટલરાક સમ્ય પહેલરા,ં 
મને વહમરાચલ પ્રદેશથી ‘મન કી બરા્ત’નરા એક શ્યો્તરા 
રમેશજીનયો પત્ર મળ્યયો. રમેશજીએ પયો્તરાનરા પત્રમરાં 
પહરાડયોની અનકે ખૂબીઓનયો ઉલે્ખ ક્યયો છે. ્તમેણે 
લખ્ંુય કે પહરાડીઓ પર લયોકયો ભલ ેદરૂ-દરૂ િસ્તરા 
હયો્ય, પરં્ુત લયોકયોનરંા હૈ્યરંા ખૂબ જ નજીક હયો્ય છે. 
ખરેખર, પહરાડયો પર રહેનરારરા લયોકયોનરા જીિનથી 
આપણે ઘણંુ બધુ ંશીખી શકીએ છીએ. પહરાડયોની 

જીિનશલૈી અને સસંકકૃવ્તથી આપણન ેપહેલયો પરાઠ ્તયો એ મળે છે કે આપણે 
પરરનસથવ્તઓનરા દબરાણમરંા ન આિીએ ્તયો સરળ્તરાથી ્ેતનરા પર વિજ્ય 
પણ પ્રરાપ્ત કરી શકીએ છીએ 

મરારરા વપ્ર્ય દેશિરાસીઓ, ‘મન કી બરા્ત’મરાં શરૂઆ્તમરાં આપણે 
સિ્તંત્ર્તરાનરા અમૃ્ત મહયોતસિ વિશે િરા્ત કરી છે. સિ્તંત્ર્તરા રદિસનરા 
મહરાન પિ્વની સરાથયોસરાથ આગરામી રદિસયોમરાં અનેક પિ્વ પણ 
આિનરારરાં છે. હિે કેટલરાક રદિસયો પછી જ ભગિરાન ગણેશજીની 
આરરાધનરાનું પિ્વ ગણેશ ચ્તુથથી છે. વિશેર્ રી્તે કેરળમરાં ઓણમ 
શરંાવ્ત અને સમૃવધિની ભરાિનરા સરાથે મનરાિિરામરંા આિશે. 
ઓરડશરામરાં ૧ સપટેમબરે નુઆખરાઈનું પિ્વ પણ મનરાિિરામરાં 
આિશે. હું, ્તમને સહુને, આ ્તહેિરારયો અને વિશેર્ અિસરયો 
મરાટે શુભકરામનરાઓ પરાઠિું છું. આિ્તરા મવહને, એક િરાર 
ફરી, ્તમરારી સરાથે ‘મન કી બરા્ત’ થશે.

ખૂબ-ખૂબ ધન્્યિરાદ. •
૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨8 økwshkík



૭૫૦૦ ખાદી કારીગરોએ એકસાથે ચરખો કાંતી સજર્યો ઈવતહાસ
સિાિલંબન અને આતમવનભ્ષર ભારત વનમા્ષણનો પ્રેરણાસ્રોત 

‘ખાદી ઉતસિ’
આઝરાદીનરા ં૭૫ િર્્વ પણૂ્વ થ્યરાનરા અિસરે અમદરાિરાદનરા સરાબરમ્તી 

રરિરફ્રન્ટ ખરા્તે ્યયોજા્યેલરા વિશ્વનરા સૌથી મયોટરા ખરાદી ઉતસિમરાં ૭૫૦૦ 
ખરાદી કરારીગરયોએ એકસરાથે ચરખરા પર સૂ્તર કરાં્તીને નિયો ઇવ્તહરાસ 
રચ્યયો હ્તયો. આ ્તકે િડરાપ્રધરાનશ્ીએ બરારડયોલી સત્યરાગ્રહમરાં ઉપ્યયોગમરાં 
લેિરા્યેલયો ચરખયો કરાં્તીને પ્રેરણરાતમક સંદેશયો પરાઠિીને ખરાદી કરારીગરયો 
સરાથે સંિરાદ સરાધ્યયો હ્તયો. િડરાપ્રધરાનશ્ીએ ગુજરરા્ત રરાજ્ય ખરાદી 
ગ્રરામયોદ્યોગ બયોડ્વનરા અત્યરાધુવનક સુવિધરાઓથી સજ્જ નિીન કરા્યરા્વલ્ય 
ભિનનું ઇ-લયોકરાપ્વણ ક્યુું હ્તું. િડરાપ્રધરાનશ્ીએ અમદરાિરાદ શહેરનરા 
સરાબરમ્તી રરિરફ્રન્ટ ખરા્ત ેરૂ. ૭૪ કરયોડનરા ખચષે નિવનવમ્વ્ત આઇકયોવનક 
અટલ વરિજનું ઈ- લયોકરાપ્વણ કરીને અમદરાિરાદીઓને નિરા નજરરાણરાની 
ભેટ ધરી હ્તી. 

ગુજરરા્ત સરાથે સમગ્ર દેશે આઝરાદીનરાં ૭૫ િર્્વ પૂણ્વ થિરાનરા અિસરે 
હર ઘર વ્તરંગરા અવભ્યરાનમરાં વિકવસ્ત અને આતમવનભ્વર ભરાર્તનરા 
વનમરા્વણનયો સંકલપ પણ ક્યયો. આ જ સંકલપ ખરાદી ઉતસિમરાં પણ પડઘરાઈ 

રહ્યો હયોિરાનું ખરાદી ઉતસિ પ્રસંગે િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઇ મયોદીએ 
જણરાિી ચરખરા કરંા્તનરારરા કરારીગરયોનરા હરાથમરા ંભરાવિ ભરાર્તનરા વનમરા્વણની 
ડયોર હયોિરાનું ઉમે્યુ્વ હ્તું.

્તેમણે ખરાદીની મહતિરા િણ્વિ્તરા ંજણરાવ્યુ ંહ્ંુત કે, આજ ેવિશ્વ આખરામરાં 
ટકરાઉ જીિનની િરા્ત ચરાલે છે ્તેિરા સમ્યે ખરાદી સસટેનેબલ ્લયોવધંગ 
પુરિરાર થરા્ય ્તેમ છે. સરાથે સરાથે ખરાદી ઇકયો ફ્રેન્ડલી અને સસટેનેબલ 
્લયોવધંગનું શ્ેષ્ઠ ઉદરાહરણ છે. િડરાપ્રધરાનશ્ીએ ખરાદીને િૈવશ્વક 
બનરાિિરાની પહેલ કર્તરાં અનુરયોધ ક્યયો હ્તયો કે, વિશ્વમરાં િધુ ્તરાપમરાન 
ધરરાિ્તરા દેશમરાં ખરાદી શ્ેષ્ઠ િસત્ર પુરિરાર થરા્ય ્તેમ છે ત્યરારે વિશ્વનરા 
ગલયોબલ મરાક�ટમરાં ખરાદીની ઊંચી મરાંગ છે, ્તેને પગલે ખરાદી સરાથે 
જોડરા્યેલરા લયોકયો મરાટે વિશરાળ ્તકયો સજા્વિરાની છે. ખરાદી આજે લયોકલથી 
ગલયોબલનરા પથ પર આગળ િધી ચૂકી છે. ખરાદીને જીિં્ત બનરાિિરાનું 
કરામ ગુજરરા્તે ક્યુું હયોિરાનયો ઉલ્ેખ કરી ્તેમણે કહ્ં હ્તું કે, અગરાઉ 
“ગુજરરા્તમરાં ખરાદી ફયોર નેશન અને ખરાદી ફયોર ફેશન”નયો સંકલપ લીધયો 
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હ્તયો. આજે ્તમેરંા ‘ખરાદી ફયોર ટ્રાન્સફયોમષેશન’ન ેજોડંુ છે, જેનયો વિશ્વસ્તરે 
પ્રવ્તસરાદ મળી રહ્યો છે.

િડરાપ્રધરાનશ્ીએ આ પ્રસંગે સિ્યં ચરખયો કરાંત્યરા બરાદ જણરાવ્યું હ્તું 
કે, ચરખયો કરાં્તિરાની ક્ણ મને મરારરા બરાળપણમરાં લઈ જા્ય છે. ્તેમણે 
કહ્ં હ્તું કે, મરારરા મરા્તરાજી પણ આવથ્વક ઉપરાજ્વન મરાટે સૂ્તર કરાં્ત્તરાં હ્તરાં 
્તે દૃશ્યયોનું મને પુન:સમરણ થ્યું છે. સૂ્તર-કરાં્તણને ્યૌવગક આરરાધનરા 
સરાથે સરખરાિ્તરાં ્તેમણે કહ્ં કે, ભતિ જેમ ભગિરાનની પૂજા કરિરા જે 
સરામગ્રીનયો ઉપ્યયોગ કરે છે ્તે જ રી્તે સૂ્તર-કરાં્તણ એિી જ સરાધનરા છે. 
સિરા્ંતત્્ય સગં્રરામમરા ંદેશની ધડકન બનલેરા ચરખરાનુ ંકરા્ંતણ જિેરા સપદંનનયો 
અનુભિ સરાબરમ્તીનરા ્તટ પર થ્યયો છે.  

સૂ્તરનયો ્તરાં્તણયો આઝરાદીનરા આંદયોલનની ્તરાકરા્ત બન્્યયો હયોિરાનયો 
ઉલ્ેખ કરીને ્તેમણે કહ્ં કે, એક ખરાદીનરા ્તરારે ગુલરામીની જંજીરયો ્તયોડી 
નરાંખી હ્તી. એ જ ્તરાં્તણયો આજે વિકવસ્ત ભરાર્ત અને આતમવનભ્વર 
ભરાર્ત વનમરા્વણનયો પ્રેરણરાસ્યો્ત બનશે. સરાબરમ્તીનરા ્તટે ખરાદી ઉતસિ 
વિકવસ્ત ભરાર્ત, ગુલરામીની મરાનવસક્તરાનયો સંપૂણ્વ ત્યરાગ, વિરરાસ્ત પર 
ગૌરિ, રરાષ્ટ્રી્ય એક્તરા િધરારિરાનયો પૂણ્વ પ્ર્યરાસ અને દરેક નરાગરરકનું 
ક્ત્વવ્ય એમ પંચપ્રરાણ સરાથે જોડનરારયો બન્્યયો છે. 

દેશભરમરાં ખરાદી સરાથે જોડરા્યેલી સમસ્યરાઓને દૂર કરિરા સરકરાર 
કરટબધિ હયોિરાનું કહી ્તેમણે ઉમે્યુું કે, આજે દેશનરા ટયોપ ફેશન રિરાન્ડ 
ખરાદી સરાથે જોડરાઈ રહી છે. 8 િર્્વમરાં ખરાદીનરા િેચરાણમરાં ૪ ગણયો િધરારયો 
થ્યયો છે. ખરાદી ગ્રરામયોદ્યોગનું ટન્વઓિર ૧ લરાખ કરયોડને આંબી ગ્યું છે. 
8 િર્્વમરાં ખરાદી અને ગ્રરામયોદ્યોગમરાં ૧.૭૫ કરયોડ નિરા રયોજગરારનું સજ્વન 
થ્યું છે. ગુજરરા્તમરાં ગ્રીન ખરાદી અવભ્યરાન દ્રારરા ખરાદી કરારીગરયોની 
સયોલર ચરખરાથી ખરાદી બનરાિિરાની પહેલ અનુકરણી્ય છે. 

િડરાપ્રધરાનશ્ીએ દૂરદશ્વન દ્રારરા વનવમ્વ્ત “સિરરાજ ટી.િી. શ્ેણી”નયો 
ઉલ્ેખ કર્તરાં કહ્ં કે, સિરાવભમરાન, બવલદરાન અને સિ્તંત્ર્તરા આંદયોલન 
સરાથે જોડરા્યેલી િરા્તયોને વિસ્તરારપૂિ્વક આ શ્ેણીમરાં દશરા્વિિરામરાં આિી 
છે. આપણરા પૂિ્વજોની રરાષ્ટ્રભવતિ, રરાષ્ટ્રચે્તનરા અને સિરાિલંબનનયો ભરાિ 
દેશમરાં િધ્તયો રહે ્તેિરા પ્ર્યરાસયોને આગળ ધપરાિિરા સૌને સહ્યયોગી બની  
પૂરી શવતિ અને ક્ત્વવ્યભરાિથી આગળ િધિરા અનુરયોધ ક્યયો હ્તયો. 

પ્રિરાસનને પ્રરાથવમક્તરા આપ્તરંા િડરાપ્રધરાનશ્ીએ અમદરાિરાદનરા 

સરાબરમ્તી રરિરફ્રન્ટ ખરા્ત ેરૂ. ૭૪ કરયોડનરા ખચષે નિવનવમ્વ્ત આઇકયોવનક 
અટલ વરિજનું ઈ- લયોકરાપ્વણ ક્યુું હ્તું. ્તેમણે સરાબરમ્તી રરિરફ્રન્ટ પર 
નિવનવમ્વ્ત અટલ વરિજ સરાબરમ્તી નદી કે નદીનરા બે રકનરારરાને જોડિરા 
ઉપરરા્ંત રડઝરાઇન અન ેઇનયોિશેનમરા ંઅભ્ૂતપિૂ્વ હયોિરાનુ ંજણરાિી અટલજી 
અને ગુજરરા્તનરા પ્રવસધિ પ્તંગ મહયોતસિનયો સમન્િ્ય હયોિરાનું પણ ઉમે્યુું 
હ્તુ. અટલ વરિજનયો ઉલ્ેખ કર્તરાં ્તેમણે કહ્ં હ્તું કે, આ વરિજનરા 
વનમરા્વણ દ્રારરા અટલજીને ભરાિભીની શ્ધિરાંજવલ આપિરામરાં આિી છે. 

મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલે જણરાવ્યું હ્તું કે, દેશનરા િડરાપ્રધરાન 
શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીની પે્રરણરાથી આખયો દેશ આઝરાદીનયો અમૃ્ત 
મહયોતસિ, સિ્તંત્ર્તરાનરાં-સિરરાજ્યનરાં ૭પ િર્્વ ઊજિી અમૃ્તકરાળમરાં 
પ્રિેશી રહ્યો છે. મહરાતમરા ગરાંધીજીએ ચરખરાને, અંત્યયોદ્યથી સિયોદ્યને 
સરાકરાર કરિરાનું મરાધ્યમ પણ બનરાવ્યયો હ્તયો. ખરાદી, િણરાટ અને કરાં્તણ 
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સરાથે જોડરા્યેલરા સરાડરા સરા્ત હજાર જેટલરા કરારીગરયોએ અંબર-ચરખયો 
ચલરાિી ગરાંધી્યુગનરાં સંભરારણરા ્તરાજાં ક્યરાું છે.

િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીજીનરા નેતૃતિમરાં દેશમરાં ખરાદી 
ઉદ્યોગને રરફયોમ્વ અને રરિરાઇિ કરિરાનરા અનેક સફળ પ્ર્યરાસ થ્યરા છે. 
રરાજ્યમરાં ખરાદી ગ્રરામયોદ્યોગ બયોડ્વ ૧૫ હજાર જેટલરા કરારીગરયોને ઘેર બેઠરાં 
અબંર ચરખરા અન ેહરાથસરાળ મરારફ્ેત રયોજગરારી પરૂી પરાડે છે. ગુજરરા્તમરંા 
ખરાદીનરા કરારીગરયોની સંખ્યરા ર૦ હજાર જેટલી છે, ત્યરારે રરાજ્ય સરકરાર 
ખરાદી કરાં્તનરાર-િણનરાર કરારીગરયોને વિવિધ ્યયોજનરાઓ અં્તગ્વ્ત સહરા્ય 
ચૂકિે છે. આ ્યયોજનરાઓનરા પરરણરામે ખરાદીનું ઉતપરાદન રૂ. ૩૯ કરયોડથી 
િધીને રૂ. ર૦૬ કરયોડનું થ્યુ છે. 

છેલ્રાં ૨૦ િર્્વમરાં રરાજ્યમરાં ખરાદીનું િેચરાણ રૂ. ૩૮ કરયોડથી િધીને 
રૂ. ૩૬૭ કરયોડે પહોંચ્યું છે. ખરાદી આપણી વિરરાસ્ત છે અને આપણે 
સૌએ ્તેનું ગૌરિગરાન કરિરાનું છે. સરાથે સરાથે ખરાદીની આ વિરરાસ્ત 
ભરાર્તને વિકવસ્ત રરાષ્ટ્ર બનરાિિરામરાં પણ અવ્ત ઉપ્યયોગી નીિડિરાની 
છે, ્તેિયો વિશ્વરાસ મુખ્યમંત્રીશ્ીએ વ્યતિ ક્યયો હ્તયો. 

ખરાદી ઉતસિ કરા્ય્વક્રમમરંા કુટીર રરાજ્ય મંત્રી શ્ી જગદીશભરાઈ 
વિશ્વકમરા્વ, સરાંસદ શ્ી સી.આર.પરાટીલ, અમદરાિરાદ શહેર મે્યર શ્ી 
રકરીટભરાઇ પરમરાર, ખરાદી બયોડ્વનરા ચેરમેન શ્ી મનયોજકુમરાર ગયો્યેલ, 
સરાંસદશ્ીઓ, મંત્રીશ્ીઓ, મુખ્ય સવચિ શ્ી પંકજ કુમરાર, અમદરાિરાદ 
મ્યુવનવસપલ કવમશનર શ્ી લયોચન સેહરરા સવહ્ત મયોટી સંખ્યરામરાં 
પદરાવધકરારીગણ- અવધકરારીગણ ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. •
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કચ્છને રૂ. પાંચ હજાર કરોડથી િધુના
વિકાસ પ્રકલપોની ભેટ આપતાં PM 

કચછ એટલે વિસ્તરારની દૃનષ્ટએ ભરાર્તનયો 
એક વિશરાળ વજલ્યો. આ વજલ્રાનરંા 
મરાનિીઓનરાં મનયોબળ ્તેનરા વિસ્તરારથી પણ 
િધુ મજબૂ્ત અને વિશરાળ છે. વિનરાશક ભૂકંપે 
કચછનરા ખમીરને ્તયોડિરાની કયોવશશ કરી, પણ 
આ ખમીરિં્તી પ્રજાએ બમણરાં જોશ અને 
ઉતસરાહથી ઊભરા થઈન ેદેશ-દવુન્યરામરા ંપયો્તરાની 
અલગ છરાપ ઊભી કરી છે. 

આજે કચછ વિશેનરા જનસરામરાન્્યનરા 
વિચરારમરાં આમૂલ પરરિ્ત્વન આવ્યું છે. ્તેમરાં 
પણ ્તતકરાલીન મુખ્યમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ 
મયોદીએ કચછનરા પુનઃવનમરા્વણ મરાટે લીધેલરાં 
વનણ્વ્યયો-પગલરંાઓનરા કરારણે કચછ ખબૂ ઝડપથી 
બેઠું થઈ શક્યું. િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ 
મયોદીનરા હ્રદ્યમરાં કચછ એક વિશેર્ સથરાને રહ્ં  
છે. ્તેની પ્ર્તીવ્ત ્તેમની ્તરાજે્તરની કચછની 
મુલરાકરા્તમરાં જોિરા મળી.

િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ કચછ-
ભુજને રૂ.પરાંચ હજાર કરયોડનરાં જનવહ્તલક્ી ૬ 
કરામયોનું ઈ-લયોકરાપ્વણ ્તથરા પરંાચ કરામયોનું 
ઈ-ખરા્તમુહૂ્ત્વ ક્ુયું હ્ંુત. ્તેમરાં રૂ.૧,૭૪૫ 
કરયોડનરા ખચષે બનેલી કચછ શરાખરા નહેર, 
રૂ.૧,૧૮૨ કરયોડનરા ખચષે બનેલરાં નખત્રરાણરા 
અને ભુજ સબસટેશન, રૂ. ૧૨૯ કરયોડનરા ખચષે 
બનેલયો ચરાંદ્રરાણી ખરા્તેનયો સરહદ ડેરીનયો દૂધ 
ઉતપરાદન અને પેકવેજંગ પલરાન્ટ, રૂ.૧૯૦ 

કરયોડનરા ખચષે બનેલું ભુજનું પ્રરાદેવશક વિજ્રાન 
કેન્દ્ર, રૂ.૩૯ કરયોડનરા ખચષે બનેલું ગરાંધીધરામ 
ખરા્તેનું ડૉ.બરાબરાસરાહેબ આંબેડકર સંમેલન 
કેન્દ્ર, રૂ.૧૭.૫૦ કરયોડનરા ખચષે આકરાર પરામેલું 
અંજાર ખરા્તેનું િીર બરાળસમરારક એમ કુલ ૬ 
વિકરાસકરામયો લયોકવપ્વ્ત ક્યરાું હ્તરાં. આ ્તમરામ 
વિકરાસકરા્યયો કચછની કરા્યરાપલટ કરનરારરા 
ઉદ્ીપક બની રહેશે.

િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ 
ગુજરરા્ત સરકરાર દ્રારરા ભુજનરા ભૂવજ્યરા ડુંગર 
પર રૂ.૩૭૫ કરયોડનરા ખચષે વનમરા્વણ પરામેલરા 
સમૃવ્તિન ભૂકંપ મેમયોરર્યલ અને મ્યુવઝ્યમનું 
લયોકરાપ્વણ કર્તરંા જણરાવ્યું હ્ંુત કે, સમૃવ્તિન 
દવુન્યરાનુ ંનજરરાણ ુબનશ.ે િડરાપ્રધરાનશ્ીએ િર્્વ 
૨૦૦૧નરા ભૂકંપની આપદરાને ્યરાદ કર્તરાં આ 
સમરારકયો પયો્તરાનરાં સિજનયો ગુમરાિનરારરા લયોકયોને 

અવપ્વ્ત ક્યરાું હ્તરાં. આ સમરારક િેદનરા અને 
આફ્તને અિસરમરંા બદલિરાનરા કચછ-
ગજુરરા્તનરા ખમીરનુ ંપ્ર્તીક છે. િડરાપ્રધરાનશ્ીએ 
આ સમરારકને દુવન્યરાનરા આ પ્રકરારનરાં અન્્ય 
સમરારકયોમરાં શ્ેષ્ઠ ગણરાિ્તરાં ભૂજી્યયો ડુંગર દેશ 
દુવન્યરામરાં ગુંજ્તયો થરા્ય ્તે મરાટે લયોક સહ્યયોગ 
મરાગ્યયો હ્તયો.

સમૃવ્તિનની મુલરાકરા્ેત ભૂક ંપ સરાથે 
સકંળરા્યલેી અનકે ્યરાદયો ્તરાજી કરી છે, ્તમે 
જણરાિ્તરાં  િડરાપ્રધરાનશ્ીએ, મન ખૂબ 
ભરાિનરાઓથી આજે ભ્યુું છે, ્તમે ઉમ્ેયુું હ્તુ.ં 
ભૂકંપ િખ્તની નસથવ્ત િણ્વિ્તરંા એમનરા 
્તતકરાલીન મખુ્યમતં્રી ્તરીકેનરા કરા્ય્વકરાળ સદંભષે 
કહ્ ંકે, ્ત ેસમ્ય ેમેં અન ેમરારી સરકરારે ભકંૂપ 
પીરડ્તયોની િચ્ ેજઈન ેસવધ્યરારયો આપી કચછનરા 
લયોકયોનરા ખમીરની ્યરાદ અપરાિી હ્તી. રદિરાળી 
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પણ ભકંૂપ પીરડ્તયોની િચ્ ેપસરાર કરી હ્તી. 
ભકંૂપ પછી કેટલરાક લયોકયો એિુ ંકહે્તરા હ્તરા કે, 
કચછ ક્યરારે્ય બઠેુ ંનવહ થરા્ય, પણ કચછી લયોકયોએ 
પયો્તરાની મહેન્ત અને જસુસરાથી આજ ેકચછની 
્તસિીર બદલી નરાખી છે.

ભૂકંપ િખ્તે મેં કહ્ં હ્તું કે, કચછ ફરી બેઠું 
થશે. આપણે આપવતિને અિસરમરાં બદલીને 
રહીશું. આજે એ સરાકરાર થ્યું છે. આ સંકલપ 
વસધિ થ્યયો છે ્તેનરા સંદભ્વમરાં િડરાપ્રધરાનશ્ીએ 
કહ્ં કે મને કચછનરા રણમરાં ભરાર્તનું ્તયોરણ 
દેખરા્ય છે.

િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ કચછનરા 
નિવનમરા્વણ મરાટે કચછનરા લયોકયોનયો સંઘર્્વ, 
સરકરારની પ્રવ્તબધિ્તરા, ગજુરરા્તનરા વિકરાસની 
ગરાથરા અન ેદવુન્યરામરંા ભરાર્તની થઈ રહેલી પ્રગવ્ત 
અગં ેકચછની ધર્તી પરથી સકંલપ વસધિ કર્તરાં 
કહ્ ંકે, ૨૦૪૭મરા ંભરાર્ત વિકવસ્ત રરાષ્ટ્ર બનશ.ે

અગરાઉનરંા િર્યોમરંા કચછમરંા પરાણીની અછ્ત 
અને ્તેનરા પરરણરામે પડ્તી મુશકેલીઓની િરા્ત 
કર્તરાં િડરાપ્રધરાનશ્ીએ જણરાવ્યું હ્તું કે અગરાઉ 
પ રાણીની  ્તકલીફનરા  ક રાર ણે  કચછનરા 
પશુપરાલકયોએ પયો્તરાનરાં પશુઓ સરાથે િરારંિરાર 
પલરા્યન કરિું પડ્તું હ્તું અથિરા ્તયો ક્યરારેક 
પશુઓનયો ત્યરાગ કરિયો પડ્તયો હ્તયો. આજે આ 
જ વિસ્તરારમરાં છેલ્રાં ૨૦ િર્્વમરાં દૂધ ઉતપરાદન 
૩ ગણુ િધ્યું છે. સરહદ ડેરીમરાં આજે દૈવનક 
૫ લરાખ વલટરથી િધ ુદધૂ એકત્ર કરિરામરા ંઆિે 
છે અને ખેડૂ્તયો િરાવર્્વક ૮૦૦ કરયોડની આિક 
્તેમરાંથી મેળિે છે. કચછમરાં થ્યેલી ઔદ્યોવગક 
પ્રગવ્તની િરા્ત કર્તરાં િડરાપ્રધરાનશ્ીએ કચછનરા 

વસમને્ટ ઉતપરાદન પલરાન્ટ, ખરાિડરાનયો રરન્્યએુબલ 
એનર્જી પરાક્ક, મુન્દ્રરા અને કંડલરા પયોટ્વનરા દેશનરા 
મરાલ-પરરિહનમરાં વહસસરા વિશે સગૌરિ િરા્ત 
કરી હ્તી. 

અંજારનરા ચરાંદ્રરાણી ગરામમરાં સરહદ ડેરીનરા 
લયોકરાવપ્વ્ત થ્ેયલરા નિરા આધુવનક પલરાન્ટમરંા 
દૂધમરાંથી વિવિધ ઉતપરાદનયો બનરાિી શકરાશે, 
જેનરા પરરણરામે કચછનરા ખેડૂ્તયોની આિકમરાં 
મયોટયો િધરારયો થશે. ્તેમણે િધુમરાં ઉમે્યુું હ્તું કે 
જે નમ્વદરાજીમરંા સ્રાન કરિરા મરાટે અગરાઉ 
લયોકયોન ે્યરાત્રરા કરિી પડ્તી હ્તી, એ નમ્વદરાજીનરા 
પરાણી આજે કચછ સુધી પહોંચ્યરાં છે. 

જે કચછનરા રણવિસ્તરારમરંા વસંચરાઈ 
્યયોજનરાઓની કલપનરા પણ નહયો્તી કરી શકરા્તી, 
ત્યરાં આજે નમ્વદરાનરાં પરાણી પહોંચ્તરાં હજારયો 
હેકટર જમીન મરાટે વસચંરાઈની સવુિધરા ઉપલબધ 
થઈ છે, જેણે કચછનરા હજારયો ખેડૂ્ત ભરાઈઓ 
મરાટે સમૃવધિનરંંા નિરંા દ્રાર ખયોલ્યરા ંછે. વસચંરાઈની 
સુવિધરાઓ ઉપલબધ થિરાથી કચછનરા ખેડૂ્તયો 
મરાટે આિેલરા પરરિ્ત્વનની િરા્ત કર્તરાં ્તેમણે 
જણરાવ્યું હ્ંુત ક ે આજે ફળ ઉતપરાદનનરા 
મરામલરામરાં કચછ ગુજરરા્તનયો નંબર િન વજલ્યો 
બન્્યયો છે. કચછી મરાડુએ 'મહેન્તનરાં ફળ મીઠરાં' 
કહેિ્તને સરાકરાર કરી બ્તરાિી છે. 

પ્રરાકકૃવ્તક આપદરાઓને ધ્યરાનમરંા રરાખીને 
ગુજરરા્તે કરેલી કરામગીરીની િરા્ત કર્તરાં 
િડરાપ્રધરાનશ્ીએ જણરાવ્યું હ્ંુત કે, રડઝરાસટર 
મેનેજમેન્ટ ઍકટ બનરાિનરાર ગુજરરા્ત પ્રથમ 
રરાજ્ય હ્તું, જેનરા પગલે અન્્ય રરાજ્યયોએ પણ 
આ પ્રકરારનરા ઍકટ બનરાવ્યરા હ્તરા, જે કયોરયોનરા 

કરાળમરાં અત્યં્ત ઉપ્યયોગી નીિડરા હ્તરા.
્તમેણે િધમુરંા જણરાવ્ંુય હ્ંુત કે, કચછમરા ંસૌર 

અને પિન ઊજા્વ દ્રારરા ૨૫૦૦ મેગરાિૉટ 
િીજળીનુ ંઉતપરાદન થરા્ય છે અન ેકચછમરા ંસૌથી 
મયોટયો સયોલરાર હરાઇવરિડ પરાક્ક આિી રહ્યો છે. 
આજે દેશમરાં જે ગ્રીન હરાઉસ અવભ્યરાન ચરાલી 
રહ્ં છે ્તેમરાં ગુજરરા્તની ભૂવમકરા ઘણી મયોટી 
છે. ્તેિી જ રી્તે, જ્યરારે વિશ્વની ગ્રીન હરાઉસ 
રરાજધરાની ્તરીકે ગુજરરા્ત પયો્તરાની ઓળખ 
બનરાિી રહં્ છે, ત્યરારે કચછ પણ ્તમેરા ંઘણુ ંમયોટું 
્યયોગદરાન આપશે.

િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ કહ્ં 
હ્તું કે, કચછ સરાથે મરારયો જૂનયો અને ખૂબ ગરાઢ 
સંબંધ છે. ્તેમણે કચછનરા પુનઃ વનમરા્વણમરંા 
મહરાનુભરાિયોને ્યરાદ ક્યરા્વ હ્તરા. ્તેમણે કહ્ં હ્તું 
કે કચછનયો વિકરાસ શૈક્વણક સંસથરાઓ, રરસચ્વ 
સંસથરાઓ મરાટે સંશયોધનનયો વિર્્ય બન્્યયો છે. 
ભૂકંપમરાં કચછની વજલ્રા હૉનસપટલ ધિસ્ત થઈ 
ગઈ હ્તી. આજે કચછમરાં ભૂકંપપ્રૂફ હૉનસપટલ 
અને ૨૦૦ દિરાખરાનરાં છે. એક સમ્યે કચછની 
ધર્તી સૂકી હ્તી. આજે અહીં નમ્વદરાનરાં નીર 
પહોંચ્યરાં છે.

કચછ વજલ્રાએ પયો્તરાની વિરરાસ્તને 
ગૌરિભેર દેશ સમક્ મકૂી છે. ધયોળરાિીરરાની 
નગર-વનમરા્વણની વ્યિસથરા આજ ેવિશ્વ વિરરાસ્ત 
બની છે. દવુન્યરાની સભ્ય્તરા જ્યરારે પ્રરારંવભક 
્તબક્કરામરાં હ્તી ત્યરારે આપણરા પૂિ્વજોએ 
ધયોળરાિીરરા જેિી આધુવનક સંસકકૃવ્ત વિકસરાિી 
હ્તી. આજ ેપણ ગજુરરા્તનરા સરદરાર પટેલ ્તમેજ 
શ્યરામજી કકૃષણ િમરા્વનરા સમરારકયો લયોકયો મરાટે 
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આદશ્વ બન્્યરાં છે. કચછનરંા પ્રિરાસન સથળયો, 
કચછનરાં વિવિધ ઉતપરાદનયો, કચછી કરારીગરી 
િગરેેન ેકરારણ ેઆજ ેદેશ દવુન્યરામરા ં'કચછ નહીં 
દેખરા ્તયો કુછ નહીં દેખરા'ની ચચરા્વ છે. કચછ એ 
મરાત્ર એક સથરાન નહીં પરં્ત ુસમૃવધિનયો મરાગ્વ 
ખયોલ્તી જીિ્ંત ચ્ેતનરાનયો મનયોભરાિ છે, ્તમે 
જણરાિી િડરાપ્રધરાનશ્ીએ રણ ઉતસિ જેટલી જ 
્તરાકરા્ત સમૃવ્તિનમરાં હયોિરાનયો લયોકયો સમક્ 
આશરાિરાદ વ્યતિ ક્યયો હ્તયો. 

આ પ્રસગં ેમખુ્યમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભરાઈ પટેલે 
જણરાવ્યુ ં હ્તુ ં કે, િડરાપ્રધરાનશ્ીની પ્રરેણરાદરા્યી 
ઉપનસથવ્તમરાં કચછ મરાટે આજે સમૃવ્ત અને 
સમૃવધિનયો રદિસ છે. ચરાલ ુિર્ષે િડરાપ્રધરાનશ્ીએ 
ગુજરરા્તને અંદરાજે રૂ. ૪૭ હજાર કરયોડનરંા 

વિકરાસકરામયોની ભટે આપી છે, જ્યરારે આ કુલ 
રકમનરા ૧૦ ટકરા એટલ ેકે રૂ. ૪૭૦૦ કરયોડથી 
પણ િધનુરા ંવિકરાસ કરામયોની ભટે આજે એકલરા 
કચછ વજલ્રાન ેમળિરા જઈ રહી છે. આ ્તમરામ 
વિકરાસકરામયો કચછ વજલ્રાની વિકરાસની ગવ્તને 
િધ ુિગેિરાન બનરાિશ.ે 

કચછનરા છિેરાડરાનરા ગરામ મયોડકૂબરા સુધી 
નમ્વદરાનરાં નીર પહોંચરાડી િડરાપ્રધરાનશ્ીએ 
કચછનરા લયોકયોન ેનમ્વદરાનુ ંનીર આપિરાનુ ંિચન 
પરાળી બ્તરાવ્યું છે. નમ્વદરા નીરનરા આગમનથી 
કચછનરા ૭ ્તરાલુકરા, ૧૮૨ ગરામડરાઓનરા પયોણરા 
ત્રણ લરાખ વસંચરાઈ વિસ્તરાર ્તેમજ ૯૪૮ 
ગરામયોને પીિરાનું પરાણી પહોંચ્તું થશે. અંદરાજે 
રૂ. ૧૭૪૫ કરયોડનરા ખચષે આજે ૧૪૩ રક.મી. 

લ રાંબ ી  રિ રા ન્ચ  ક ેન રાલન ી  ભે ટ  આપી 
િડરાપ્રધરાનશ્ીએ જે કહેિું ્તે કરિુંની િરા્ત 
સરાકરાર કરી છે. કેન્દ્રમરાં િડરાપ્રધરાન બનિરાની 
સરાથે શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ મરાત્ર ૧૭ 
રદિસમરાં જ નમ્વદરા બંધનરા દરિરાજા મૂકિરાની 
પરિરાનગી આપી પરાણીદરાર ગુજરરા્તની 
વિભરાિનરાને સરાકરાર કરિરાની સરાથે દરા્યકરાઓ 
સુધી કચછને વિકરાસથી િંવચ્ત રરાખનરારરાઓને 
પણ જડબરા્તયોડ જિરાબ આપ્યયો છે. 

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ િર્્વ ૨૦૦૧નરા ગયોઝરારરા 
ભૂકંપને ્યરાદ કર્તરંા જણરાવ્યું હ્ંુત કે, એ 
વિનરાશકરારી ઘટનરામરાં અનેક લયોકયોએ પયો્તરાનરા 
જીિ ગુમરાવ્યરા છે. રૂ. ૩૭૫ કરયોડનરા ખચષે 
વનવમ્વ્ત સમૃવ્તિન ્તેમજ િીરબરાળ સમરારક એ 
રદિગં્તયોન ેલયોકમરાનસમરા ંસદરા્ય જીિ્ંત રરાખશ,ે 
્તેમ જણરાિી આ વિકરાસકરામયોની ભેટ કચછને 
વિશ્વભરમરાં ઝળકરાિશે, ્તેિયો મુખ્યમંત્રીશ્ીએ 
વિશ્વરાસ વ્યક્ત ક્યયો હ્તયો. 

વિધરાનસભરાનરાં અધ્યક્રા ડૉ. વનમરાબહેન 
આચરા્ય્વએ જણરાવ્યું હ્ંુત કે, િડરાપ્રધરાન શ્ી 
નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ કચછનરંા વિકરાસકરા્યયો 
મરાટે વિશેર્ ભરાર આપ્યયો છે. િર્્વ ૨૦૦૧નરા 
ભૂકંપ બરાદ કચછને બેઠું કરિરા મરાટે ખૂબ મયોટું 
્યયોગદરાન આપિરાની સરાથે કચછ વજલ્રાનરાં 
લરાલન, પરાલન, પયોર્ણની ખૂબ મરાિજ્ત કરી 
છે. ્તેમનરા આ પ્ર્યરાસયોથી વિશ્વનરા નકશરામરંા 

નવકા્સયાત્ા
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કચછ એક આગિરા સથરાન ્તરીકે ઊભરી 
આવ્ંુય છે.

આ પ્રસંગે વશક્ણ રરાજ્ય મંત્રી શ્ી 
કીવ્ત્વવસંહ િરાઘલેરાએ જણરાવ્યુ ંહ્ંુત કે, િડરાપ્રધરાન 
શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીનયો કચછ સરાથે કરા્યમી 
નરા્તયો રહ્યો છે ત્યરારે આજે કચછ વજલ્રાને 
હજારયો કરયોડનરાં વિકરાસકરામયોની ભેટ મળી છે.

આ પ્રસંગ ેકચછનરા સરાસંદ શ્ી વિનયોદભરાઈ 
ચરાિડરાએ જણરાવ્યું હ્તું કે કચછની ધરરા પર 
િડરાપ્રધરાનશ્ી પધરા્યરા્વ છે ્તે સૌ કચછીઓ મરાટે 
ગૌરિની િરા્ત છે. નમ્વદરાનરાં પરાણી કચછનરાં 
મયોડકૂબરા સુધી પહોંચ્યરંા છે જેનરા િધરામણરા 

િડરાપ્રધરાનશ્ી કરશે. આ નમ્વદરાનું પરાણી 
કચછનરા ખે્તરે ખે્તરે પહોંચશે અને કકૃવર્ ક્ેત્રે 
નિી ક્રરાંવ્ત થશે. આ ઉપરરાં્ત, િડરાપ્રધરાન શ્ી 
નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ રૂ.૧,૩૭૩ કરયોડનરા ખચષે 
વનમરા્વણ થનરારરા ભુજને નેશનલ હરાઈિેને 
જોડ્તરાં ભુજ- ભીમરાસર નેશનલ હરાઇિે 
પ્રયોજેકટ, રૂ.૪૩.૪૦ કરયોડનરા ખચષે બનનરારી 
ગરાંધીધરામની અન્ડરગ્રરાઉન્ડ ડકટ, રૂ.૩૨.૭૧ 
કરયોડનરા ખચષે મરા્તરાનરા મઢનરા પ્ય્વટન વિકરાસનરંા 
કરામયો, ગરાંધીધરામ નગર પરાવલકરાનરા સિવણ્વમ 
જ્યં્તી અન્િ્યેનરા રૂ. ૨૨.૬૭ કરયોડનરાં ્તથરા 
રૂ. ૩૦.૭૯ કરયોડનરાં બે કરામયો સવહ્ત કુલ પરાંચ 

કરામયોનું ખરા્તમુહૂ્ત્વ ક્યુું હ્તું. આ વિકરાસકરા્યયો 
પૂણ્વ થ્તરાં કચછમરાં પ્રિરાસન અને ઔદ્યોવગક 
વિકરાસનરાં નિરાં દ્રાર ખુલશે. 

આ પ્રસંગે સરાંસદ સિ્વ શ્ી સી.આર.
પરાટીલ અને વિનયોદભરાઈ ચરાિડરા, રરાજ્યમંત્રી 
શ્ી જી્તુભરાઇ ચૌધરી, ધરારરાસભ્ય સિ્વશ્ી 
િરાસણભરાઇ આહીર, વિરેન્દ્રવસંહ જાડેજા, 
પ્રદ્મુ્નવસહં જાડજેા, શ્ી મરાલ્તીબહેન મહેશ્વરી, 
સરહદ ડેરીનરા ચેરમેન શ્ી િલમજીભરાઈ 
હું બ લ  સ વ હ ્ત  પ દ રા વ ધ ક રા ર ી શ્ ી ઓ , 
અવધકરારીશ્ીઓ અને મયોટી સંખ્યરામરંા લયોકયો 
ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. •

કચ્છછે હાંસલ કરી વિકાસની નિી ઊંચાઈઓ
િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ કચછ વજલ્રામરાં જનસમવપ્વ્ત 

કરેલું સમૃવ્તિન સમરારક િર્્વ 2001નરા ભૂકંપમરાં જીિ ગુમરાિનરારરા 13 
હજાર લયોકયોની ્યરાદગીરીમરાં બનરાિિરામરાં આવ્યું છે. સમૃવ્તિન આ 
પ્રકરારની સૌપ્રથમ પહેલ છે. ભૂકંપની ્તબરાહી પછી લયોકયો દ્રારરા 
દશરા્વિિરામરાં આિેલી મરાનવસક મક્કમ્તરાની ભરાિનરા રજૂ કરિરા મરાટે 
લગભગ 470 એકરનરા ક્ેત્રફળમરાં આ સમૃવ્તિન બનરાિિરામરાં આવ્યું 
છે. આ ભૂકંપનું કેન્દ્રવબંદુ ભુજમરાં હ્તું. આ સમરારકમરાં એિરા લયોકયોનરાં 
નરામ છે કે જેમણે ભૂકંપ દરવમ્યરાન પયો્તરાનયો જીિ ગુમરાવ્યયો હ્તયો.

અદ્્તન કક્રાનુ ંસમૃવ્તિન ભકંૂપ સગં્રહરાલ્ય સરા્ત થીમ પર આધરારર્ત 
સરા્ત બલૉકમરાં વિભરાવજ્ત કરિરામરાં આવ્યું છે, જેમરાં પુનજ્વન્મ, પુનઃશયોધ, 
પનુઃસથરાપનરા, પુનઃવનમરા્વણ, પનુઃવિચરાર, પનુઃજીિન અન ેનિીનીકરણનયો 
સમરાિેશ થરા્ય છે. 

પ્રથમ બલૉક પુનજ્વન્મની થીમ પર આધરારર્ત છે જ ેપૃથિીની ઉતક્રરાવં્ત  
અને દરેક સંજોગમરાં ફરી બેઠરાં થિરાની પૃથિીની ક્મ્તરા દશરા્વિે છે. 

બીજો બલૉક ગુજરરા્તની ટયોપયોગ્રરાફી અને એિી વિવિધ કુદર્તી 
આપદરાઓ દશરા્વિે છે જે આ રરાજ્યમરાં આિિરાની શક્ય્તરાઓ િધુ છે. 

ત્રીજો બલૉક 2001મરાં આિેલરા ભૂકંપની ્તુરં્ત પછીની નસથવ્તમરાં 
આપણને લઈ જા્ય છે. આ બલૉકમરાંની ગેલેરીઓમરંા ભૂકંપ િખ્તે 
વ્યવતિગ્ત લયોકયો ્તેમજ સંસથરાઓ દ્રારરા હરાથ ધરિરામરાં આિેલરા જંગી 
રરાહ્ત પ્ર્યરાસયોને રજૂ કરરા્યરા છે.

ચયોથયો બલૉક 2001નરા ભકંૂપ પછી ગજુરરા્તમરા ંપનુઃવનમરા્વણ મરાટે હરાથ 
ધરિરામરા ંઆિલેી વિવિધ પહેલ અન ેસફળ્તરાની ગરાથરાઓ દશરા્વિ ેછે. 

પરાચંમયો બલૉક મલુરાકરા્તીને વિવિધ પ્રકરારની આપવતિઓ વિશ ેજણરાિે 
છે અને ભવિષ્યમરા ંકયોઇ પણ સમ્ય ેકયોઇ પણ પ્રકરારની આપવતિ આિ ે્તયો 
્તનેી સરામનેી ્ત્ૈયરારી વિશ ેવિચરારિરા અન ેશીખિરા મરાટે પ્રયોતસરાવહ્ત કરે છે. 

છઠ્યો બલૉક આપણને વસમ્યુલેટરનરા મરાધ્યમથી ભૂકંપનરા અનુભિને 

ફરીથી જીિં્ત કરિરામરાં મદદ કરે છે. આ અનુભિને 5D વસમ્યુલેટરમરાં 
રડઝરાઇન કરિરામરાં આવ્યયો છે અને ્તેનયો ઉદ્ેશ મુલરાકરા્તીને આટલરા 
વ્યરાપક સ્તરે બનેલી કુદર્તી આપદરાની ઘટનરાની િરાસ્તવિક્તરાનયો 
અહેસરાસ કરરાિિરાનયો છે. 

સરા્તમયો બલૉક લયોકયોને એિી જગ્યરા પૂરી પરાડે છે જ્યરાં ્તેઓ રદિંગ્ત 
લયોકયોને ્યરાદ કરીને ્તેમને શ્ધિરાંજવલ અપ્વણ કરી શકે છે.

િડરાપ્રધરાનશ્ીએ સરદરાર સરયોિર પરર્યયોજનરા સરાથે સંકળરા્યેલી કચછ 
રિરાન્ચ કેનરાલનું પણ ઉદ્રાટન ક્યુું હ્તું. કેનરાલની કુલ લંબરાઈ લગભગ 
357 રકમી છે. આ કેનરાલ કચછમરંા વસચંરાઈની સવુિધરા અને કચછ વજલ્રાનરાં 
્તમરામ 948 ગરામયો અને 10 નગરયોમરાં પીિરાનું પરાણી પૂરં પરાડિરામરાં 
મદદરૂપ થશે.

 િડરાપ્રધરાનશ્ીએ સરહદ ડેરીનરા નિરા ઓટયોમેરટક વમલક પ્રયોસેવસંગ 
અને પેરકંગ પલરાન્ટ સવહ્ત અન્્ય વિવિધ પરર્યયોજનરાઓનું લયોકરાપ્વણ ક્યુું 
હ્તું. આ પલરાન્ટથી કચછમરાં સફેદ ક્રરાંવ્તનરાં પગરણ થશે.

 આ ઉપરરા્ત,ં ભજુમરંા રૂ.190 કરયોડનરા ખચષે ્ત્ૈયરાર થ્યલેરંા અત્યરાધવુનક 
પ્રરાદેવશક વિજ્રાન કેન્દ્ર, ગરાંધીધરામ ખરા્ેત ડૉ. બરાબરાસરાહેબ આંબેડકર 
કન્િેન્શન સેન્ટરથી નરાગરરકયો અને વિદ્રાથથીઓની જરૂરર્યરા્ત અન ે
જ્રાનની ભૂખને સં્તયોર્ી શકરાશે. 

્તયો, અંજાર ખરા્તે િીર બરાળસમરારક ભૂંકપમરાં અિસરાન પરામેલરાં 
બરાળકયોની ્યરાદને ્તરાજી કરશે.

કચછમરંા વિકરાસની સરાથ ેપરાણી અન ેિીજળીની જરૂરર્યરા્ત પરૂી કરિરા 
રરાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકરાર કરટબધિ છે. ્તેનરા ભરાગરૂપે નખત્રરાણરા - ભુજમરાં 
સબસટેશનનું ઉદ્રાટન કરિરામરાં આવ્યું હ્તું.

આ સરાથે, ભુજને રરાષ્ટ્રી્ય મરાગ્વથી જોડ્તરા ભુજ-ભીમરાસર નેશનલ 
હરાઈિેનરા કરા્ય્વનયો િડરાપ્રધરાનશ્ીએ પ્રરારંભ કરરાવ્યયો હ્તયો. •

નવકા્સયાત્ા
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હાંસલપુર ખાતે રૂ.૭૩૦૦ કરોડના ખચચે ઇલેકટ્રીક નવહકલ બેટરી ઉતપાદન પલા્ટનું ખાતમુહૂત્ષ
ઈલેકટ્રીક નવહકલનો િધતો વર્ાપ એ 

દછેશમાં ઑટોમોબાઇલ કેત્ે મૌન ક્રાંવતની શરૂઆત ્છછે : PM
ગરાંધીનગરનરા મહરાતમરા મંરદર ખરા્ેત મરારવ્ત-સુઝુકી કંપનીનરા 

ભરાર્તમરાં 40 િર્્વ થિરાનરા પ્રસંગે આ્યયોવજ્ત કરા્ય્વક્રમમરાં ઉપનસથ્ત 
િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ જણરાવ્યુ ંહ્તુ ંકે, ભરાર્ત અન ેસઝુકુીનરા 
પરારરિરારરક સંબંધયો હિે 40 િર્્વથી પણ િધુ જૂનરા અને મજબૂ્ત બન્્યરા 
છે. ્તમેણ ેકહ્ ંકે, મરારવ્ત-સઝુકુીની સફળ્તરા પણ ભરાર્ત અન ેજાપરાનની 
મજબૂ્ત ભરાગીદરારી દશરા્વિે છે. ્તેમણે દેશમરાં િધી રહેલરા ઈલેકટ્ીક 
નવહકલ-EVનરા િધ્તરા વ્યરાપને દેશનરા ઑટયો મયોબરાઇલ ક્ેત્રે સરા્યલન્ટ 
રરિયોલ્યુશન-મૌન ક્રરાંવ્તની શરૂઆ્ત ગણરાવ્યયો હ્તયો.

આ પ્રસંગે િડરાપ્રધરાનશ્ીનરા હસ્તે ગુજરરા્તનરા હરાંસલપુર ખરા્તે 
રૂ.૭૩૦૦ કરયોડનરા ખચષે વનમરા્વણ પરામનરાર સુઝુકીનરા ઇલેકટ્ીક નવહકલ 
બેટરી ઉતપરાદન પલરાન્ટનું ખરા્તમુહૂ્ત્વ ્તથરા હરર્યરાણરા ખરારખયોડરા ખરા્તેનરા 
મરારવ્ત સુઝુકીનરા નવહકલ મેન્્યુફેકચરરંગ ફેવસવલટી પલરાન્ટનું ખરા્તમુહૂ્ત્વ 
કરિરામરાં આવ્યું હ્તું.

િડરાપ્રધરાનશ્ીએ જણરાવ્યું કે, છેલ્રાં આઠ િર્્વમરાં બંને દેશયો િચ્ેનરા 
સંબંધયો નિી ઊંચરાઈએ પહોંચ્યરા છે. આ સરાથે જ શરૂ થઈ રહેલરા બે નિરા 
પ્રકલપયોની સરાથે સુઝુકી મરાટે પણ ભરાર્તમરાં ઉજ્જિળ ભરાવિની ્તકયો 
રહેલી હયોિરાનયો આશરાિરાદ ્તેમણે વ્યતિ ક્યયો હ્તયો.

્તેમણે ઉમે્યુું હ્તું કે, આજે ગુજરરા્ત-મહરારરાષ્ટ્રમરાં બુલેટ ટ્ેનથી લઈને 
ઉતિરપ્રદેશ બનરારસમરાં રદ્રરાક્ કેન્દ્ર સુધીનરા વિકરાસનરા અનેક પ્રયોજેકટ 
ભરાર્ત-જાપરાન વમત્ર્તરાનરંા ઉદરાહરણ છે, અન ેજ્યરારે આ વમત્ર્તરાની િરા્ત 
આિે છે, ત્યરારે દરેક ભરાર્તી્ય ચયોક્કસપણે અમરારરા વમત્ર, જાપરાનનરા 
ભૂ્તપૂિ્વ િડરાપ્રધરાન સિ.શ્ી વશન્ઝયો આબેજીને ્યરાદ કરે છે. જ્યરારે આબે 
ગુજરરા્ત આવ્યરા ત્યરારે ્તેમણે અહીં વિ્તરાિેલયો સમ્ય ગુજરરા્તનરા લયોકયો 

પે્રમપિૂ્વક ્યરાદ કરે છે. પીએમ શ્ી રકવશદરા આપણરા દેશયોન ેનજીક લરાિિરા 
મરાટે કરેલરા પ્ર્યરાસયોને આગળ િધરારી રહ્રા છે.

શ્ી મયોદીએ કહ્ં કે, ગુજરરા્ત અને જાપરાન િચ્ે જે સંબંધયો રહ્રા 
છે ્તે રરાજદ્રારી િ્તુ્વળયો કર્તરાં પણ ઊંચરા રહ્રા છે. મને ્યરાદ છે કે જ્યરારે 
િર્્વ ૨૦૦૯મરાં િરાઇરિન્ટ ગુજરરા્ત સવમટનું આ્યયોજન કરિરામરાં આવ્યું 
હ્તું, ત્યરારથી જાપરાન ગુજરરા્ત સરાથે ભરાગીદરાર દેશ ્તરીકે સંકળરા્યેલું 
રહ્ં છે. આ બરાબ્તની ખુશી વ્યતિ કર્તરાં િડરાપ્રધરાનશ્ીએ કહ્ં કે 
ગુજરરા્તે સુઝુકી સરાથેનું પયો્તરાનું િચન પરાળ્યું છે અને એ જ રી્તે 
સુઝુકીએ પણ ગુજરરા્તની ઇચછરાઓને સન્મરાન સરાથે પૂરી કરી છે. ્તેનરા 

નવકા્સયાત્ા

ઈલેકટ્રીક નવહકલ કેત્ એ પુરિઠા, માંગ અને ઇકોવસસટમના મિબૂતીકરણ સાથે ચોક્કસ પ્રગવત કરશે
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પરરણરામે ગુજરરા્ત આજે વિશ્વમરાં ટયોચનરા ઓટયોમયોરટિ મેન્્યુફેકચરરંગ 
હબ ્તરીકે ઊભરી આવ્ુયં છે.

િડરાપ્રધરાનશ્ીએ ઉમે્યુું હ્તું કે, જાપરાનનરા રયોકરાણકરારયોને ગુજરરા્તમરાં 
રહીન ેપણ જાપરાન જિેયો અનભુિ થરા્ય ્ત ેમરાટે ગજુરરા્તમરંા વમની જાપરાન 
બનરાિિરાનરા ્તેમનરા સંકલપને ્તેમણે ્યરાદ ક્યયો. આને સરાકરાર કરિરા મરાટે 
અનેક નરાની - નરાની બરાબ્તયોનયો ખ્યરાલ રરાખીને અનેક પગલરાં લેિરામરાં 
આવ્યરાં હ્તરાં. જેમરાં જાપરાનીઝ િરાનગીઓ સરાથે વિશ્વ-કક્રાનરા અનેક 
ગયોલફ કયોસ્વ અને રેસટયોરન્્ટસની રચનરા ્તેમજ જાપરાનીઝ ભરાર્રાનયો પ્રચરાર 
સવહ્તનરાં ઉદરાહરણયોનયો ્તેમણે ઉલ્ેખ ક્યયો હ્તયો.

્તમેણ ેજણરાવ્યુ ંહ્તુ ંકે, અમરારરા પ્ર્યરાસયો હંમશેરંા જાપરાન મરાટે ગંભીર્તરા 
અને આદર ધરરાિે છે. ્તેથી જ સુઝુકી સરાથે લગભગ 125 જેટલી અન્્ય 
જાપરાનીઝ કંપનીઓ આજે ગુજરરા્તમરાં કરા્ય્વર્ત છે. અમદરાિરાદમરાં 
JETRO સંચરાવલ્ત સપયોટ્વ સેન્ટર ઘણી કંપનીઓને પલગ-એન્ડ-પલેની 
સુવિધરા પૂરી પરાડે છે. જાપરાન ઇનન્ડ્યરા ઇનન્સટટ્યૂટ ફયોર મેન્્યુફેક્ચરરંગ 
ઘણરા લયોકયોન ે્તરાલીમ આપી રહી છે. િડરાપ્રધરાનશ્ીએ અમદરાિરાદ ખરા્તનેરા 
ઝેન ગરાડ્વનનયો ઉલ્ેખ કર્તરાં જણરાવ્યું કે જાપરાન અને ભરાર્તનરા સંબંધયોને 
િધ ુગરાઢ બનરાિિરાનરા ઉદરાહરણરૂપ છે. ્તમેણ ેએમ પણ ઉમ્ેયુું કે નજીકનરા 
ભવિષ્યમરાં આિયો જ ગરાડ્વન સટેચ્યુ ઑફ ્યુવનટી ખરા્તે વિકસરાિિરાનું પણ 

આ્યયોજન છે. ્તેમણે ગુજરરા્તની વિકરાસ્યરાત્રરામરાં 'કરાઈઝેન'નરા 
્યયોગદરાનની નોંધ લ્ેતરા ંકહ્ ંકે િડરાપ્રધરાનપદ સભંરાળીન ેરદલહી ગ્યરા બરાદ 
ત્યરાં પણ કરાઈઝેનનરાં પરાસરાંઓને PMO અને અન્્ય વિભરાગયોમરાં પણ 
લરાગુ કરિરામરાં આવ્યરાં હ્તરાં.

ઇલેનકટ્ક િરાહનયો વિશે િરા્ત કર્તરાં શ્ી મયોદીએ કહ્ં કે, ઇલેનકટ્ક 
િરાહનયોની એક મયોટી વિશેર્્તરા એ છે કે ્તે મૌન એટલે કે સરા્યલન્ટ હયો્ય 
છે, પછી ્તે 2 વહીલર હયો્ય કે 4 વહીલર હયો્ય, ્તે અિરાજ કર્તરાં નથી. 
આ સરા્યલન્ટ મરાત્ર ્તેનરા એનન્જવન્યરરંગ વિશે નથી, પરં્તુ ્તે દેશમરાં 
એક સરા્યલન્ટ રરિયોલ્યુશન એટલે કે મૌન ક્રરાંવ્તની પણ શરૂઆ્ત છે. 
્તેમણે કહ્ં હ્તું કે EV ઇકયોવસસટમને મજબૂ્ત કરિરા મરાટે સરકરાર દ્રારરા 
છેલ્રાં આઠ િર્્વથી મજબૂ્ત પરા્યયો ્તૈ્યરાર કરિરામરાં આિી રહ્યો હ્તયો. આ 
પ્ર્યરાસયોનરા ભરાગરૂપ ેઇલનેકટ્ક િરાહન ખરીદનરારરાઓન ેવિવિધ પ્રયોતસરાહનયો 
આપિરામરાં આિી રહ્રાં છે. સરાથે - સરાથે આિકિેરરામરાં છૂટ અને લયોન 
પ્રવક્ર્યરાન ેસરળ બનરાિિરા જિેરા ંઅસખં્ય પગલરા ંપણ સરકરાર દ્રારરા લિેરામરાં 
આવ્યરાં છે.

ઓટયોમયોબરાઇલ અને ઓટયોમયોબરાઇલ ઘટકયોનરા ઉતપરાદનમરાં PLI 
્યયોજનરાઓ દરાખલ કરિરા મરાટે ઝડપી ગવ્તએ કરામ હરાથ ધરિરામરાં આિી 
રહ્ં છે, ્તેમ જણરાિી િડરાપ્રધરાનશ્ીએ ઉમે્યુું કે મજબૂ્ત ઇલેનકટ્ક િરાહન 
ચરાવજુંગ ઇન્ફ્રરાસટ્ક્ચર ્તૈ્યરાર કરિરા મરાટે અનેક નીવ્તવિર્્યક વનણ્વ્યયો 
પણ લિેરામરા ંઆવ્યરા છે. ૨૦૨૨નરા નરાણરાકી્ય બજેટમરા ંબટેરી સિેવપગંની 
નીવ્તનયો સમરાિેશ કરિરામરા ંઆવ્યયો છે. ્તમેણ ેઆતમવિશ્વરાસપિૂ્વક જણરાવ્ંુય 
કે આનરા કરારણે પુરિઠયો, મરાંગ અને ઇકયોવસસટમનરા મજબૂ્તીકરણ સરાથે, 
EV ક્ેત્ર પ્રગવ્ત કરશે.

િડરાપ્રધરાનશ્ીએ િધમુરા ંઉમ્ેયુું હ્તુ ંકે, ભરાર્ત ેCOP-26મરા ંજાહેરરા્ત 
કરી છે કે ્તે િર્્વ ૨૦૩૦ સુધીમરાં non-fossil sources (વબન-
અશમીભૂ્ત સ્યો્તયો)મરાંથી ્તેની સથરાવપ્ત વિદ્ુ્ત ક્મ્તરાનરા 50 ટકરા હરાંસલ 
કરશે. અમે િર્્વ 2070 મરાટે 'નેટ ઝીરયો' લક્્ય નક્કી ક્યુ ું છે. 
િડરાપ્રધરાનશ્ીએ ખુશી વ્યતિ કર્તરાં જણરાવ્ંુય કે મરારવ્ત સુઝુકી 
બરા્યયોફ્યુઅલ, ઇથેનયોલ બલેનન્ડંગ અને હરાઇવરિડ ઈિી જેિી િસ્તુઓ પર 
પણ કરામ કરી રહી છે. િડરાપ્રધરાને એ પણ સૂચન ક્યુું કે સુઝુકી કયોમપ્રેસડ 
બરા્યયોવમથેન ગેસ-CBG સંબંવધ્ત પ્રયોજેક્ટસ પર કરામ શરૂ કરે.
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:: મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્ટેલ ::
મુખ્યમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભરાઈ પટેલ ેભરાર્તમરંા સઝુકુી મયોટર કયોપયોરેશનનરા 

મેનેજમેન્ટને સફળ્તરાનરાં ચરાલીસ િર્્વ પૂરરાં કરિરા બદલ અવભનંદન 
પરાઠિ્તરાં કહ્ં હ્તું કે, િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઇ મયોદીએ જ્યરારે ્તેઓ 
ગજુરરા્તનરા મુખ્યમંત્રી હ્તરા ંત્યરારે ગુજરરા્ત અન ેજાપરાન િચ્નેી આવથ્વક 
અને સરાંસકકૃવ્તક ભરાગીદરારીને એક નિું પરરમરાણ આપ્યું હ્તું. ગુજરરા્તની 
વિકરાસ્યરાત્રરામરાં જાપરાનની સુઝુકી કંપનીનું મહત્િનું ્યયોગદરાન રહ્ં છે. 
ગજુરરા્તમરા ંિર્્વ ૨૦૧૨મરા ંશરૂઆ્ત થઈ ત્યરારથી મરારવ્ત કંપનીનુ ંસંવચ્ત 
રયોકરાણ રૂ.૧૬ હજાર કરયોડ સુધી પહોંચી ગ્યું છે.

્તેમણે કહ્ં હ્તું કે, ગુજરરા્ત સરકરારની EV નીવ્તનયો લરાભ લઈને, 
મરારવ્ત સુઝુકીએ બેટરી ઉતપરાદન અને ઓટયોમયોરટિ રરસરા્યન્લંગ 
સુવિધરાઓમરાં અંદરાજે રૂ.૧૦ હજાર કરયોડનું રયોકરાણ કરિરા પ્રવ્તબધિ્તરા 
દશરા્વિી છે. ભરાર્તનયો પ્રથમ વલવથ્યમ-આ્યન બેટરી પલરાન્ટ પણ 
ગુજરરા્તમરાં સથરાપિરામરાં આિનરાર છે.

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ ઉમે્યુું હ્તું કે, િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીનરા 
નેતૃતિમરાં છેલ્રાં આઠ િર્્વમરાં ગુજરરા્તે ડબલ એનન્જન સરકરાર થકી 
વિકરાસ ક્યયો છે, જેનરા પરરણરામે ગુજરરા્ત આજે દેશભરમરાં સૌથી શ્ેષ્ઠ 
ઔદ્યોવગક વિકરાસ ધરરાિ્તુ ંરરાજ્ય બન્્યુ ંછે. છેલ્રા ંઆઠ િર્્વમરા ંભરાર્તમરાં 
થ્યેલરા રૂ.૩૧.૩ લરાખ કરયોડનરા કુલ રયોકરાણ સરામે ગુજરરા્તમરાં ૫૭ ટકરા 
એટલ ેકે અદંરાજે રૂ.૧૭.૭ લરાખ કરયોડનુ ંરયોકરાણ થ્યુ ંછે, ્ત ેડબલ એનન્જન 
સરકરારને પરરણરામે થ્યેલરા ઝડપી વિકરાસનું પરરણરામ છે. આજે દેશનરા 
ઉતપરાદન ક્ેત્રે આશરે અઢરાર ટકરાનરા ્યયોગદરાન સરાથે ગુજરરા્ત અવગ્રમ 
રરાજ્યયોમરાં છે. એટલું જ નહીં, િર્્વ ૨૦૦૦થી મરાચ્વ ૨૦૨૨ સુધીમરાં 
ગુજરરા્તને મળેલી સંવચ્ત FDIને ધ્યરાનમરાં લે્તરાં, ્તે લગભગ ૫૧ 
વબવલ્યન ્યુએસ ડયોલર છે.

્તમેણ ેકહ્ ંકે, ભરાર્ત સરકરારનરા નશેનલ સટરાટ્વઅપ રેનન્કંગમરા ંછેલ્રાં 
ત્રણ િર્્વથી ગજુરરા્ત બસેટ પરફયોમ્વર સટેટ રહ્ ંછે. લયોવજનસટકસ પફયોમ્વન્સ 
ઇન્ડકેસમરંા પણ ગજુરરા્ત મયોખરે છે. નીવ્ત આ્યયોગનરા એક્પયોટ્વ પ્રીપડેનસે 
ઇન્ડેક્મરાં પણ ગુજરરા્ત પ્રથમ ક્રમે છે. સરાથે સરાથે ભરાર્ત સરકરારનરા ગુડ 
ગિન્વન્સ ઇન્ડેકસમરાં પણ ગુજરરા્ત પહેલરા સથરાને છે.

િડરાપ્રધરાનશ્ીનરા રદશરાવનદદેશ હેઠળ ગુજરરા્ત સરકરાર દ્રારરા રરાજ્યમરાં 
બરા્યયોટેક્યોલયોજી પૉવલસી અન ેનિી આઇટી પૉવલસી પણ લરાગ ુકરિરામરાં 
આિી છે. આ નિીન નીવ્તઓન ેકરારણ ેરયોકરાણકરારયો મરાટે ગજુરરા્ત ‘મયોસટ 
પ્રીફડ્વ ડેનસટનેશન ફયોર ઇન્િેસટમેન્ટ’ બન્્યું છે અને આિનરારરા સમ્યમરાં 
હજુ િધુને િધુ રયોકરાણકરારયો ગુજરરા્તમરાં રયોકરાણ કરિરા મરાટે આકર્રા્વશે, 
્તેિયો દ્રઢ વિશ્વરાસ મુખ્યમંત્રીશ્ીએ વ્યતિ ક્યયો હ્તયો.

:: જાપાિિા વડાપ્રધાિ શ્ી કકહિદા ::
આ પ્રસંગે પયો્તરાની શુભેચછરાઓ વ્યતિ કર્તરંા જાપરાનનરા િડરાપ્રધરાન 

શ્ી રકવશદરાએ જણરાવ્યું હ્તું કે, ચરાર દરા્યકરા દરવમ્યરાન મરારવ્ત સુઝુકીની 
વૃવધિ ભરાર્ત અને જાપરાન િચ્ેનરા મજબૂ્ત આવથ્વક સંબંધયોને મૂ્ત્વ સિરૂપ 
પ્રદરાન કરે છે. ભરાર્તી્ય બજારમરંા રહેલી ક્મ્તરાને ઓળખી કરાઢિરા 
મરાટે ્તેમણે સુઝુકીનરા મેનેજમેન્ટની પ્રશંસરા કરી હ્તી. ્તેમણે આ 
સફળ્તરાનયો શે્્ય ભરાર્તનરા લયોકયો અને ભરાર્ત સરકરારની સમજણ અને 
સમથ્વનને પણ આપ્યયો હ્તયો. ્તેમણે જણરાવ્ુયં હ્તું કે પ્રધરાનમંત્રી શ્ી 
નરેન્દ્રભરાઇ મયોદીનરા નતેૃતિમરા ંમને્્યફેુક્ચરરંગ ક્તે્ર મરાટે લિેરા્યલેરા ંવિવિધ 
સહરા્યક પગલરંાઓને કરારણે ભરાર્ેત આવથ્વક કે્ત્રે હરણફરાળ ભરી છે. 
્તેમણે એમ પણ જણરાવ્યું હ્ંુત કે અન્્ય ઘણી બધી જાપરાનીઝ કંપનીઓએ 
ભરાર્તમરંા રયોકરાણ કરિરા મરાટે રસ દરાખવ્યયો છે. આ િર્્વને વિશેર્ 
ગણરાિ્તરાં ્તેમણે ભરાર્ત - જાપરાન સંબંધયોનરાં 70 િર્્વને ્યરાદ ક્યરાું હ્તરાં 
્તેમજ પ્રધરાનમંત્રી મયોદી સરાથે મળીને જાપરાન ઇનન્ડ્યરા "વ્યૂહરાતમક અને 

નવકા્સયાત્ા

૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨18 økwshkík



િડાપ્રધાનશ્ીને અમદાિાદ એરપોટ્ષ 
પરથી ઉમંગભેર આિકાર - વિદાર્

રરાજ્યની બે રદિસી્ય મુલરાકરા્ત પર આિેલરા િડરાપ્રધરાન શ્ી 
નરેન્દ્રભરાઇ મયોદીનું અમદરાિરાદ એરપયોટ્વ પર સિરાગ્ત કરિરામરાં આવ્યું 
હ્ંુત. ત્યરારબરાદ ગજુરરા્તન ેકરયોડયો રૂવપ્યરાનરા ંવિકરાસ કરા્યયોની ભટે આપી 
િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદી અમદરાિરાદ એરપયોટ્વથી ખરાસ વિમરાનમરાં 
રદલહી જિરા રિરાનરા થ્યરા હ્તરા.

આ પ્રસગેં અમદરાિરાદ એરપયોટ્વ પર રરાજ્યપરાલ શ્ી આચરા્ય્વ દેિવ્ર્ત, 
મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઇ પટેલ, સરંાસદ શ્ી સી. આર. પરાટીલ, 
પ્રયોટયોકયોલ મંત્રી શ્ી જગદીશભરાઇ વિશ્વકમરા્વ, ગૃહ અને મહેસૂલ 
રરાજ્યમંત્રી શ્ી હર્્વભરાઈ સંઘિી, મુખ્ય સવચિ શ્ી પંકજ કુમરાર, 
મુખ્યમંત્રીશ્ીનરા મુખ્ય અગ્ર સવચિ શ્ી કૈલરાસનરાથન, પયોલીસ 
મહરાવનદદેશક શ્ી આવશર્ ભરારટ્યરા, શહેરનરા મે્યર શ્ી રકરીટ પરમરાર 
સવહ્તનરા િરરષ્ઠ અવધકરારીઓ ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા.

િૈવશ્વક ભરાગીદરારી"નું સપનું સરાકરાર કરિરા મરાટે પ્ર્યત્યો કરિરા કરટબધિ 
હયોિરાનું જણરાવ્યું હ્ંુત.

:: હકરયાણાિા મુખયમંત્ી શ્ી મિોહરલાલ ખટ્ટર ::
હરર્યરાણરાનરા મુખ્યમંત્રી શ્ી મનયોહરલરાલ ખટ્ટરે આ કરા્ય્વક્રમમરાં 

હરર્યરાણરાથી િચ્યુ્વઅલ જોડરાઈને જણરાવ્યું હ્તું કે, હરર્યરાણરા રરાજ્યમરાં 
મરારવ્ત કંપનીનરા ત્રીજા પલરાન્ટનયો આરંભ થરા્ય છે, ્તે િરા્તનયો મને ખૂબ 
જ આનદં છે. પ્રધરાનમતં્રીશ્ીનરા નતેૃતિની કેન્દ્ર સરકરારે અમરારરા રરાજ્યમરંા 
અનેક પ્રયોજેકટ સથરાવપ્ત ક્યરા્વ છે, જેનરા કરારણે હરર્યરાણરાનરા વિકરાસની 
ગવ્ત ્તેજ બની ગઈ છે. 

૪૦ િર્્વની ઉજિણી વનવમતિે ટી. સુઝુકીએ જણરાવ્યું હ્તું કે, ભરાર્ત 
અને જાપરાને અૉકટયોબર 1982મરાં સં્યુતિ સરાહસ કરરાર ક્યયો હ્તયો. અમે 
આ ઉજિણી િડરાપ્રધરાન શ્ી મયોદી અન ેભરાર્તનરા લયોકયો પ્રત્યે વનષ્ઠરાપિૂ્વક 
આભરાર વ્યતિ કરિરા મરાટે કરી છે. મરારવ્ત સુઝુકી ભરાર્ત અને જાપરાન 
િચ્ે સૌથી સફળ સં્યુતિ િેન્ચર ્તરીકે ઓળખરા્ય છે. ્તેમણે િધુમરાં 
જણરાવ્ંુય હ્તુ ંકે, શ્ી નરેન્દ્રભરાઇ મયોદી િડરાપ્રધરાન બન્્યરા પછી અમ ેસઝુકુી 
મયોટરનરા નિરા પલરાન્ટનું ઉદ્રાટન ગુજરરા્તમરાં ક્યુું છે. હિે 10,000 કરયોડ 
રૂવપ્યરાનરા રયોકરાણ સરાથે ગુજરરા્તમરાં ઈલેકટ્ીક િરાહનયોનરા ઉતપરાદનની 
્તૈ્યરારી કરી રહ્રા છીએ. સુઝુકી ભરાર્તમરાં સરારરા પ્રયોજેક્ટસમરાં રયોકરાણ 
કરિરાનું ચરાલુ રરાખશે, ્તે મરાટે અમે ભરાર્તનરા િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઇ 
મયોદી અને ભરાર્ત સરકરારનયો આભરાર મરાનીએ છીએ.

મરારવ્ત સુઝુકીનરા અધ્યક્ શ્ી આર. સી. ભરાગ્વિે જણરાવ્યું હ્તું કે, 
સઝુકુીનરા અધ્યક્ ઓસરામ ુસઝુુકીએ અમરારરા પર મૂકેલયો વિશ્વરાસ અમરારી 
સફળ્તરાનું મુખ્ય પરરબળ છે. આ ૪૦ િર્્વનરા ગરાળરામરાં અમે શીખ્યરા કે 
કમ્વચરારીઓ અને મેનેજમેન્ટ િચ્ે મજબૂ્ત ટીમિક્ક શક્ય છે. મરારવ્ત 
સુઝુકી એકલી ક્રાટ્વર વમવલ્યન ્યુવનટ કરારનું િેચરાણ કરીને ભરાર્તી્ય 
કરારની મયોટી વનકરાસકરાર બની ગઈ છે. મરારવ્ત સુઝુકી કરાબ્વન ઉતસજ્વન 
ઘટરાડિરા સરકરારનરા કરા્ય્વક્રમ મરાટે સપૂંણ્વ પ્રવ્તબધિ છે.  ગજુરરા્તમરંા 2025થી 
ઇલેનકટ્ક િરાહનયોનું ઉતપરાદન કરશે જે કરાબ્વન ઉતસજ્વન ઘટરાડશે.

આ પ્રસંગે સરાંસદ શ્ી સી. આર. પરાટીલ, રરાજ્યનરા ઉદ્યોગ મંત્રી શ્ી 
જગદીશભરાઇ વિશ્વકમરા્વ ઉપરરંા્ત કંપનીનરા અવધકરારી - કમ્વચરારીઓ 
ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. •
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નેશનલ ફોરછેન્સક સાર્ન્સસ ર્ુવનિવસ્ષટીનો પ્રથમ દીકાંત સમારોહ સંપન્ન

નેશનલ ફયોરેનન્સક સરા્યનન્સસ ્યુવનિવસ્વટી (NFSU)નયો પ્રથમ 
દીક્રા્ંત સમરારયોહ કેન્દ્રી્ય ગૃહ અન ેસહકરાર મતં્રી શ્ી અવમ્તભરાઇ શરાહનરા 
મખુ્ય અવ્તવથપદે ્તથરા ગુજરરા્ત હરાઈકયોટ્વનરા મુખ્ય ન્્યરા્યરાધીશ શ્ી અરવિંદ 
કુમરાર, કરા્યદરા અન ેન્્યરા્ય મતં્રી શ્ી રરાજને્દ્રભરાઇ વત્રિદેી, વશક્ણ, વિજ્રાન 
અને ટૅકનૉલૉજી મંત્રી શ્ી વજ્તેન્દ્રભરાઇ િરાઘરાણી અને ગૃહ રરાજ્ય મંત્રી 
શ્ી હર્્વભરાઇ સંઘિી, કેન્દ્રી્ય ગૃહ સવચિ શ્ી અજ્યકુમરાર ભલ્રાની 
ઉપનસથવ્તમરાં ્યયોજા્યયો હ્તયો.

આ દીક્રંા્ત સમરારયોહમરંા ફયોરેનન્સક સરા્યનન્સસ ્યવુનિવસ્વટીનરા ૧૧૩૨ 
જેટલરા વિદ્રાથથીઓન ેરડગ્રી એનરા્ય્ત કરરાઈ હ્તી. ્તમેજ કેન્દ્રી્ય ગૃહમતં્રી 
શ્ી અવમ્તભરાઈ શરાહનરા હસ્તે નેશનલ ફયોરેનન્સક સરા્યનન્સસ 
્યુવનિવસ્વટીનરા નૂ્તન ભિનનું ભૂવમપૂજન કરરા્યું હ્તું અને NFSU 
કેમપસમરાં અત્યરાધુવનક સુવિધરાઓથી સજ્જ સેન્ટર ફયોર ટ્ેવનંગ એન્ડ 
નસકલ ડેિલપમેન્ટ, ઇન્ટરનેશનલ ગેસટ હરાઉસ અને સેન્ટર ઓફ 
એકસલેન્સ રડએનએ ફયોરેનન્સક, સરા્યબર વસક્યયોરરટી અન ેઇન્િનેસટગરેટિ 
એન્ડ ફયોરેનન્સક સરા્યકયોલયોજીનું પણ ઉદ્રાટન કરરા્યું હ્તું.

ગૃહમંત્રી શ્ી અવમ્તભરાઈ શરાહે જણરાવ્યું હ્તું કે મરાત્ર ભરાર્ત દેશમરાં 
જ નહીં, સમગ્ર વિશ્વમરાં ફયોરેનન્સક એકસપટ્વની જરૂરર્યરા્ત છે ત્યરારે આ 
્યુવનિવસ્વટી એિરા વનષણરા્તયો પૂરરા પરાડિરાનું મહત્િપૂણ્વ કરામ કરશે ્તેિયો 
મને વિશ્વરાસ છે. 

ગૃહમંત્રી શ્ી અવમ્તભરાઈ શરાહ ે િધુમરાં જણરાવ્યું હ્ંુત કે, દેશમરંા 
કન્િીકશન રેટ િધરારિરા મરાટે ફયોરેનન્સક સરા્યન્સ ક્ેત્રે કૌશલ્ય ધરરાિ્તરા 
મેન પરાિરની ખૂબ જરૂરર્યરા્તને ધ્યરાનમરાં રરાખીને NFSUની સથરાપનરા 
કરિરામરાં આિી હ્તી. ફયોરેનન્સક ઇન્ફ્રરાસટ્ક્ચર, ફયોરેનન્સક મેનપરાિર, 
ફયોરેનન્સક ટેકનયોલયોજી અને ફયોરેનન્સક રરસચ્વ આ ચરાર સ્તંભયોને મજબૂ્ત 
કરીને વિશ્વમરાં ફયોરેનન્સક સરા્યન્સ ક્ેત્રે ભરાર્તને સક્મ બનરાિિરાનું લક્્ય 
છે. NFSU મરાત્ર ફયોરેનન્સક સરા્યન્સ ક્ેત્રે વનષણરા્તયો ્તૈ્યરાર કરિરા પૂર્તી 
જ મ્યરા્વરદ્ત નથી, પરં્તુ વક્રવમનલ જનસટસ વસસટમનરાં ્તમરામ અંગયો જેિરાં 
કે પયોલીસ, ન્્યરા્યપરાવલકરા િગેરેને પણ ્તરાલીમ આપી રહી છે. અત્યરાર 
સુધીમરાં લગભગ 28,000થી િધુ અવધકરારીઓને NFSU ખરા્તે ્તરાલીમ 
અપરાઈ ચૂકી છે.

કેન્દ્રી્ય મંત્રી શ્ી અવમ્તભરાઈ શરાહે જણરાવ્યું કે, િડરાપ્રધરાન શ્ી 
નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીનરા દૃનષ્ટિં્ત નેતૃતિમરાં દેશનરા આઇપીસી-સીઆરપીસી 
અન ેએવિડન્સ અૅકટમરંા નજીકનરા ભવિષ્યમરંા જ કેટલરાક જરૂરી સધુરારરાઓ 
કરિરામરાં આિશે, જેનરા થકી દેશભરની વક્રવમનલ જસટીસ રડવલિરી 
વસસટમ િધુ મજબૂ્ત બનશે અને કન્િીકશન રેટનયો ગ્રરાફ ઉપર આિશે. 
્તે પૈકીનયો એક મહત્િપૂણ્વ સુધરારયો એ હશે કે ગંભીર ગુનરાઓ કે જેમરાં 
છ િર્્વથી િધ ુસજાની જોગિરાઈ હયો્ય ્તિેરા ગનુરાઓમરા ં‘ફયોરેનન્સક ્તપરાસ’ 
ફરવજ્યરા્ત કરિરામરાં આિશે. 

ફયોરેનન્સક ઇન્િેનસટગેશન મયોબરાઇલ િેન વિશે જણરાિ્તરાં ્તેમણે કહ્ં 
હ્તું કે, ગુનરાનરા સથળ ઉપર િૈજ્રાવનક પરીક્ણ મરાટે ્તૈ્યરાર કરિરામરાં 
આિેલી ફયોરેનન્સક િરાન ્તમરામ જરૂરી અદ્્તન સરાધનયો સરાથે ્તૈ્યરાર 
કરિરામરાં આિેલી મયોબરાઇલ લૅબ છે જે આતમવનભ્વર ભરાર્તનરા સિપ્નને 
સરાકરાર કરે છે. આ મયોબરાઇલ લેબ ભરાર્તી્ય કંપની દ્રારરા ્તૈ્યરાર કરિરામરાં 
આિી છે જે સમગ્ર દેશનરા દરેક વજલ્રામરાં ઉપલબધ કરરાિિરામરાં આિશે.

આ દીક્રાં્ત સમરારયોહમરાં ્યુગરાન્ડરા, વઝમબરાબિે, શ્ીલંકરા, ઓમરાન અને 
રિરાન્ડરાનરા પ્રવ્તવનવધઓ ્તેમજ રડગ્રી પ્રરાપ્ત કરનરાર વિદ્રાથથીઓ હરાજર 
રહ્રા હ્તરા. •

નવકા્સયાત્ા

૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨20 økwshkík



ગાંધીનગરમાં પ્રિાસન વિકાસ માટછે તળાિોનું બર્ુટટટફકેશન
િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ 

આઝરાદીનરા અમૃ્ત મહયોતસિ પ્રસંગે 
પ્રત્યેક વજલ્રામરાં ૭૫ ્તળરાિયોનરા 
વનમરા્વણનુ ંઆહ્રાન ક્યુું હ્તુ.ં ્તળરાિયોનરા 
બ્યુરટરફકેશન થકી સરકરાર પ્રિરાસનને 
ઉતિેજન આપી  સહ ેલ રાણ ીઓને 
આકર્્વિરા સરાથે પ્રકકૃવ્તનરા જન્ત મરાટે 
પ્ર્યરાસ કરી રહી છે. ગરાંધીનગર 
સંસદી્ય મ્તવિસ્તરારમરાં ૧૦ મયોટરાં 
્તળરાિ પસંદ કરીને ્તેનરા વિકરાસ મરાટે 
કરામગીરી હરાથ ધરરાઇ છે. જે પૈકી 
નરારદીપુર અને િડસર ્તળરાિનરા 
બ્યરુટરફકેશનનરા કરા્ય્વનયો પ્રરારંભ કેન્દ્રી્ય 
ગૃહમંત્રી શ્ી અવમ્તભરાઈ શરાહે કરરાવ્યયો 
હ્તયો. સરાથેસરાથે ્તેમણે વૃક્રારયોપણ કરી 
વમશન વમવલ્યન ટ્ીને િેગ આપિરા 
વહમરા્ય્ત કરી હ્તી. ઉલ્ેખની્ય છે કે,  
હરર્યરાળી લયોકસભરા - ગરંાધીનગર 
લયોકસભરા અવભ્યરાન હેઠળ વમશન 
વમ વલ્યન ટ્ ી  ઝું બે શ  અં્તગ ્વ્ત 
્તરાજે્તરમરાં ક ેન્દ્રી્ય ગૃહમંત્રી શ્ી 
અવમ્તભરાઈ શરાહે નરારદીપુરનરા ્તળરાિનરા બ્યુરટરફકેશન અને ચરાર 
હજાર વૃક્યો િરાિિરાનરા કરા્ય્વનયો પ્રરારંભ કરરાવ્યયો હ્તયો. 

ગૃહ અને સહકરાર કેન્દ્રી્ય મંત્રી શ્ી અવમ્તભરાઈ શરાહે જણરાવ્યું હ્તું 
કે, નરારદીપુરનુ ંઆ ્તળરાિ ઊજા્વ કેન્દ્ર બનિુ ંજોઈએ. નરારદીપરુ ્તળરાિનરા 
બ્ુયરટરફકેશન પ્રયોજેકટનરા પ્રરારંભે નરારદીપુરની સિચછ્તરાનરા અને 
નરારદીપુરને હરર્યરાળું કરિરાનરા સંકલપ ક્યરા્વ હ્તરા. દરેક વ્યવતિ એક વૃક્ 
સરાથે જોડરા્યેલી છે. વૃક્ વ્યવતિનરા સિભરાિની ઊણપનું શમન પણ કરે 
છે. નરારદીપુર ્તળરાિનરા બ્યુરટરફટેકશન પ્રયોજેકટની જિરાબદરારી જે.એસ.
ડબલ્યુ. ઇવનસીએટીવસ દ્રારરા લેિરામરાં આિી છે. 

ગંદકી ન કરિરા પર ભરાર મૂક્તરા ્તેમણે કહં્ હ્ંુત કે, ગરામનરા 
નરાગરરકયો પયો્તરાનરા ગરામનરંા ્તળરાિયોની જાળિણી કરે અને ગંદકી ન 
કરે ્તે જરૂરી છે. ગરામને સિચછ અને સુંદર રરાખિરા દરેકે મૂડીરયોકરાણ 
કરિું પડશે; આ મૂડીરયોકરાણ મૂડીનું નહીં પણ આશ્યનું રયોકરાણ છે, 
શ્મનું રયોકરાણ છે. ્તેમણે કહ્ં હ્તું કે, દરેક ગરામમરાં ્યુિરાનયોની કવમટી 
બને અને ્યુિરાનયોની આ કવમટી ગરામની અને ્તળરાિની સિચછ્તરાની 
વચં્તરા કરે. ્તળરાિમરાં પરાણીનરા આિરરાની વચં્તરા કરે અને ્તળરાિ 
પરરસરનરા સંચરાલનની જિરાબદરારી વનભરાિે. શ્ી અવમ્તભરાઈ શરાહે સૌ 
નરાગરરકયોને અપીલ કરી હ્તી કે, પરરિરારનરા પ્રત્યેક સભ્ય દીઠ સૌ 

પરરિરારે વૃક્યો િરાિિરાં જોઈએ અને 
્તેનરા ઉછેરની જિરાબદરારી સંભરાળિી 
જોઈએ.

આ કરા્ય્વક્રમમરાં ધરારરાસભ્ય શ્ી 
શંભુજી ઠરાકયોર, વજલ્રા પંચરા્ય્તનરા 
પ્રમુખ શ્ી રદલીપભરાઈ પટેલ સવહ્ત 
પદરાવધકરારીઓ-અવધકરારીઓ ્તથરા 
નરાગરરકયો મયોટી સંખ્યરામરાં ઉપનસથ્ત 
રહ્રાં હ્તરાં. 

ગરાંધીનગરનરા કલયોલ ્તરાલુકરાનરા 
િડસરમરાં રૂ. ૬ કરયોડનરા ખચષે થનરાર 
્તળરાિનરા નિીનીકરણનરા કરામનુ ં
ખરા્તમુહૂ્ત્વ કર્તરા કેન્દ્રી્ય મંત્રી શ્ી 
અવમ્તભરાઇ શરાહે જણરાવ્યું હ્તું કે, 
દેશનરા િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઇ 
મયોદીએ આઝરાદીનરા અમૃ્ત મહયોતસિ 
વનવમતિે દેશનરા દરેક વજલ્રાનરા ૭૫ 
્તળરાિયોની જાળિણી- વિકરાસ કરિરાનયો 
વનધરા્વર ક્યયો છે. આ રદશરામરાં સુચરારં 
આ્યયોજન થકી ગરાંધીનગર વજલ્રામરાં 
કરા્ય્વ થઇ રહ્ ંછે. ગરાધંીનગર વજલ્રામરાં 

૭૫ ્તળરાિનયો વિકરાસ કરિરામરાં આિી રહ્યો છે. 
આજ ેિડસર ગરામમરા ંઆિલેરા ્તળરાિનરા વિકરાસકરા્ય્વનયો આરંભ થ્યયો 

છે. જે આગરામી સમ્યમરાં ગરામનું ઊજા્વ કેન્દ્ર બની રહેશે. ભુલકરાઓ મરાટે 
રમિરાનરા સરાધનયો, િડીલયોને બેસિરા મરાટે બરાંકડરા, જન્મરદિસ કે લગ્ન 
પ્રસંગનું આ્યયોજન કરી શકરા્ય ્તેિી વ્યિસથરાઓને પણ ્તળરાિનરા 
વિકરાસકરા્ય્વમરાં પ્રરાધરાન્્ય આપિરામરાં આવ્યું છે. િડસર ગરામનરા ્તળરાિ 
ખરા્તે િનનું વનમરા્વણ કરિરામરાં આિશે, ત્યરાં બયોરટંગની સુવિધરાની સરાથે 
ખરાણીપીણીનું બજાર બનશે. ્તળરાિને પરાણીથી ભરેલું રરાખિરા મરાટે 
ઓિરરાની સફરાઇ કરિરામરાં આિશે. 

્તેમણે િડસર ગરામની સકૂલ, દિરાખરાનરા, ્તળરાિનરા નિીનકરણ કે 
ગરામનરા અન્્ય કયોઇ વિકરાસકરા્ય્વ મરાટે રૂવપ્યરા ૪ કરયોડની જોગિરાઇ કરી 
આપિરાની પણ જાહેરરા્ત કરી હ્તી.  

ગૃહમંત્રીશ્ીએ ્તળરાિનરા નિીનીકરણ મરાટે રૂવપ્યરા ૬ કરયોડનયો ખચ્વ 
કરનરાર એ.એચ.એમ.નરા એમ.ડી અને આનંદમ્ પરરિરારનરા શ્ી 
અવનલભરાઇ પટેલનું અવભિરાદન ક્યુું હ્તું. આ કરા્ય્વક્રમમરાં ધરારરાસભ્ય 
શ્ી અરવિંદભરાઇ પટેલ, અવધકરારીઓ, આગેિરાનયો ્તેમજ િડસર અને 
આસપરાસનરા ગરામનરા ગ્રરામજનયો ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. •

નવકા્સયાત્ા

૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ 21økwshkík



સિાગત કાર્્ષક્રમ ર્ોજાર્ો
મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલે ગરંાધીનગર ખરા્તે ્યયોજા્યેલરા 

રરાજ્યકક્રાનરા સિરાગ્ત ઓનલરાઇન કરા્ય્વક્રમમરાં અરજદરારયોનરા પ્રશ્નયોની 
રજૂઆ્ત સરાંભળીને િીરડ્યયો કયોન્ફરન્સથી જોડરા્યેલરા વિવિધ વજલ્રા 
િહીિટી ્તતં્રનરા અવધકરારીઓન ેપ્રજાજનયોનરા પ્રશ્નયો-સમસ્યરાઓનુ ંતિરર્ત 
વનરરાકરણ લરાિિરા વનદદેશ આપ્યરા હ્તરા. 

આ કરા્ય્વક્રમમરા ંપયોરબંદર, રરાજકયોટ, સરાબરકરાઠંરા, ખડેરા, િડયોદરરા અને 
અમદરાિરાદનરા વિવિધ અરજદરારયો દ્રારરા મુખ્યતિે અનવધકકૃ્ત જમીન 
દબરાણ, પયોલીસ ફરર્યરાદ અને બનરાિટી ખે્ત વબ્યરારણયોનરા િળ્તર 
અંગેનરા કુલ ૮ પ્રશ્નયોને મુખ્યમંત્રીશ્ી સમક્ રજૂ કરિરામરાં આવ્યરા હ્તરા. 
આ પ્રશ્નયોને મુખ્યમંત્રીશ્ીએ ધ્યરાનપૂિ્વક સરંાભળી જે ્તે વિભરાગનરા 
અવધકરારીઓ સરાથે ચચરા્વ વિમશ્વ ક્યયો હ્તયો. અરજદરારયોને આ પ્રશ્નયોનરા 
ઝડપી વનકરાલ મરાટેની ખરા્તરી આપિરામરાં આિી હ્તી.

સિરાગ્તનરા આ કરા્ય્વક્રમમરાં ખેડરા વજલ્રામરાંથી ગેરકરા્યદેસર જમીન 
દબરાણનરા કુલ ૨ પ્રશ્નયો રજૂ કરિરામરાં આવ્યરા હ્તરા. કલેકટર શ્ી કે.એલ. 
બચરાણીએ મુખ્યમંત્રીશ્ીનરા મરાગ્વદશ્વનનરા આધરારે વજલ્રા રવજસટ્રારની 
સરાથ ેરૂબરૂ ચચરા્વ-વિમશ્વ કરી ્તરાકીદે પ્રશ્નયોનુ ંવનરરાકરણ કરિરાની ખરા્તરી 
આપી હ્તી. આ કરા્ય્વક્રમ અં્તગ્વ્ત વિવિધ વજલ્રાનરા અવધકરારીઓ 
જોડરા્યરા હ્તરા. •

િૈન સમાિને પર્ુ્ષરણ પિ્ષની 
શુભકામના પાઠિતા મુખર્મંત્ી 

મખુ્યમંત્રી શ્ી ભપેૂન્દ્રભરાઇ પટેલ ેઅમદરાિરાદનરા નિરંગપુરરા વિસ્તરારનરા 
દેિકીનદંન જનૈ શ્વ્ેતરાબંર દેરરાસર ખરા્ત ેઉપનસથ્ત રહીન ેજનૈ સંપ્રદરા્યન ેપ્યુ્વર્ણ 
પિ્વની શભુકરામનરાઓ પરાઠિી હ્તી. મખુ્યમતં્રીશ્ીએ દેરરાસરમરા ં કરરા્યલેરા 
ભગિરાનનરા આગંી શણગરારને વનહરાળ્યયો હ્તયો ્તમેજ અત્ય્ંત ભવતિભરાિપિૂ્વક 
દશ્વન ક્યરાું હ્તરા.ં ત્યરારબરાદ ્તઓેએ મહરારરાજ સરાહેબનરા આશીિરા્વદ લઈને 
ઉપનસથ્ત સૌન ેપ્યુ્વર્ણ પિ્વની શભુકરામનરાઓ પરાઠિી હ્તી. મખુ્યમતં્રીશ્ીએ 
ભગિરાનનરા સુદંર આગંી શણગરારન ેવબરદરાવ્યયો હ્તયો. આ પ્રસંગ ેજૈન શે્ષ્ઠીઓ, 
અગ્રણીઓ, સથરાવનક નરાગરરકયો િગરેે ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા

સરકારછે અંતર્ોદર્થી સિયોદર્ના સૂત્ને ચટરતાથ્ષ કર્ુું
ઓડ સમરાજનરા સે્હવમલનમરંા સંબયોધન કર્તરંા મુખ્યમંત્રી શ્ી 

ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલે જણરાવ્યું હ્તું કે, રયોડ-રસ્તરા, િીજળી, પરાણી, જેિી 
પ્રરાથવમક સુવિધરાઓ રરાજ્યનરા છેિરાડરાનરા મરાનિી સુધી પહોંચરાડી સરકરારે 
અંત્યયોદ્યથી સિયોદ્યનરા સૂત્રને ચરર્તરાથ્વ ક્યુું છે. રરાજ્ય સરકરારે જન-
સરામરાન્્યની નરાનરામરાં નરાની જરૂરર્યરા્તયોનું ધ્યરાન રરાખીને સુશરાસનની જે 
આગિી કેડી કંડરારી છે, ્તેનરાથી ગુજરરા્ત દેશનું મયોડલ સટેટ બન્્યું છે.

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ કહ્ં કે, પરાછલરા બે દરા્યકરાની વિકરાસ્યરાત્રરાએ 
ગુજરરા્તને દેશનું ગ્રયોથ એનન્જન બનરાવ્યું છે. 108 ઇમરજન્સી સેિરા, 
પ્રધરાનમતં્રી જનઆરયોગ્ય મરા-કરાડ્વ જેિી અનકે સિેરા-્યયોજનરાઓનરા વ્યરાપક 

અને અસરકરારક અમલીકરણથી ગુજરરા્ત જન-કલ્યરાણકરારી સેિરાઓનરા 
પ્રદરાનમરાં હંમેશરા અગ્રેસર રહ્ં છે.

આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીશ્ીએ િધુમરાં જણરાવ્યું કે, ગુજરરા્તની સરકરાર 
નરાગરરકયોની ્તમરામ રજૂઆ્તયો- પ્રશ્નયોને સરાંભળીને ્તેનું વનરરાકરણ 
લરાિિરા મરાટે સદરા્ય ખડેપગે છે. 

આ પ્રસંગે ઓડ સમરાજનરા ગુર  શ્ી પીસરાિરાડરા મહરારરાજ, અગ્રણી 
શ્ી ઉદ્ય કરાનગડ, શ્ી ભગિરાનદરાસ પંચરાલ, ઓડ સમરાજનરા રરાષ્ટ્રી્ય 
અધ્યક્ શ્ી જશુભરાઈ ઓડ સવહ્તનરા અગ્રણીઓ ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા.•

સૌ સમાિને સાથે લઈને ચાલિાની નીવતથી વિકાસ
ગરંાધીનગરમરંા ભયોઈ સમરાજનરા સે્હવમલન કરા્ય્વક્રમને સંબયોધ્તરંા 

મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલે જણરાવ્યું હ્ંુત કે, િડરાપ્રધરાન શ્ી 
નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીનરા નેતૃતિમરાં ગુજરરા્ત સરકરારે સૌ સમરાજને સરાથે લઈ 
ચરાલિરાની નીવ્ત-રીવ્ત અપનરાિી રરાજ્યનરા વિકરાસની કેડી કંડરારી છે. 
સરામરાવજક ઉતકર્્વ મરાટે સરકરાર િધુ અસરકરારક અને મયોટરા પરા્યે કરા્ય્વ 
કરી શકે ્તેનું આગિું દૃષ્ટરાં્ત ગુજરરા્ત સરકરાર અને રરાજ્યનરા વિવિધ 
સમરાજ-િગયો છે. 

મુખ્યમતં્રીશ્ીએ કહં્ કે, સરકરારની વિવિધ ્યયોજનરાઓ, જનવહ્તકરારી 

અવભ્યરાનયો અને વિકરાસકરામયો નરાગરરકયોનરા ઉતકર્્વ અને કલ્યરાણ મરાટેનરાં 
મહત્િનરંા સરાધન છે. આઝરાદીનરા અમૃ્ત મહયોતસિ ઉપક્રમ ેભયોઈ સમરાજનરા 
૭૫ િર્્વથી મયોટી ઉંંમરનરા િરરષ્ઠ નરાગરરકયોનુ ંઆ પ્રસગં ેમખુ્યમતં્રીશ્ીનરા 
હસ્તે સન્મરાન કરિરામરાં આવ્યું હ્તું.

આ પ્રસંગે અગ્રણી શ્ી ઉદ્ય કરાનગડ, શ્ી ભગિરાનદરાસ, ભયોઈ 
સમરાજનરા પ્રમુખ શ્ી પ્રેમજીભરાઈ, શ્ી જ્યં્તીભરાઈ, શ્ી હસમુખભરાઈ 
સવહ્તનરા અગ્રણી ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. •

નવકા્સયાત્ા
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િીિસ્ષ એકસપો : બેસટ પ્રેનકટવસસ, નેટિટકિંગ, 
આઈટડર્ા વક્રએશનનું માધર્મ બનશે

સુર્તમરાં ‘ફેડેરેશન ઓફ ગુજરરા્ત િીિસ્વ 
િેલફેર એસયોવસએશન’ (ફયોગિરા) દ્રારરા 
વત્રરદિસી્ય 'િરા્યરિન્ટ િીિસ્વ એકસપયો-
૨૦૨૨'ને ખુલ્યો મૂક્તરાં મુખ્યમંત્રી શ્ી 
ભપેૂન્દ્રભરાઈ પટેલે જણરાવ્યુ ંહ્તુ ંકે, દેશનરા ગ્રયોથ 
એનન્જન એિરા ગુજરરા્તમરંા વિકરાસની ગવ્ત 
િડ રાપ્રધરાન શ્ી  નર ેન્દ્રભરાઈ મયોદ ીન રા 
મરાગ્વદશ્વનમરાં િધુ િેગિરાન બનરાિિરા ્તેમની 
ટીમ સ્ત્ત ક્ત્વવ્યર્ત છે. ્તેમણે િીિસ્વ 
એકસપયોનરા વિવિધ સટયોલની મુલરાકરા્ત લઈ 
એનકઝવબટસ્વને પ્રયોતસરાવહ્ત ક્યરા્વ હ્તરા. ્તેમણે 
અહીં વિવિધ વિવિંગ ઉતપરાદનયોની જાણકરારી 
મેળિી હ્તી.

દ ેશનરા િસત્રઉદ્યોગમરાં  ગુજરરા્તનરા 
્યયોગદરાનનયો ઉલ્ેખ કર્તરંા મુખ્યમંત્રીશ્ીએ 
જણરાવ્યુ ં હ્ંુત કે, દેશની કુલ િસત્ર વનકરાસમરાં 
ગજુરરા્તનયો વહસસયો ૧૨ ટકરા અન ે મને મડે 
ફરાઇબર ઉતપરાદનમરંા ૩૮ ટકરા છે. આટ્વ વસલક 
ફેવરિકનરા ઉતપરાદનમરંા સરુ્ત દેશમરા ં ૫૦ ટકરા 
્યયોગદરાન આપી રહં્ છે. રરાજ્યમરંા છેલ્રા બે 
દરા્યકરા પહેલરંા લઘ ુઅન ેસૂક્મ ઉદ્યોગયોની સખં્યરા 
૨.૭૪ લરાખ હ્તી, ્ત ેિધીન ેઆજ ે૮.૬૬ લરાખે 
પહોંચી છે. એટલુ ંજ નહીં, ગજુરરા્તમરંા બ ેદરા્યકરા 
પહેલરા ંઔદ્યોવગક ઉતપરાદન રૂ. ૨.૨૭ લરાખ 
કરયોડ હ્ંુત, જે આજ ેિધીન ેરૂ. ૧૬.૧૯ લરાખ 
કરયોડને આબંી ગ્ંુય છે, એમ જણરાિ્તરા ંનિી 
ટેકનયોલયોજી, નિી પટેન્વ અન ેસકીલ અપગ્રડેશેનનરા 
સહરારે રરાજ્યનયો કરાપડ ઉદ્યોગ ગવ્ત પકડી રહ્યો 
છે, જમેરંા સરુ્તનયો ફરાળયો વિશરે્ છે, એિયો મ્ત 
્તમેણ ેવ્યક્ત ક્યયો હ્તયો.

િીિસ ્વ એકસપયો બેસટ પ્રે નકટવસસ, 
નેટિરકિંગ, આઇરડ્યરા વક્રએશનનું મરાધ્યમ 
બનશે ,  એિયો  વિશ્વરાસ વ્યતિ કર્ત રંા 
મુખ્યમંત્રીશ્ીએ જણરાવ્યું કે, ટેક્ટરાઇલ િીવિંગ 
ઉદ્યોગ ગુજરરા્તનરા કુશળ અને વબનકશુળ 
લયોકયોને ખૂબ મયોટરા પરા્યે રયોજગરારી આપે છે, 
ત્યરારે પયો્તરાની મૂળભૂ્ત સમસ્યરાઓ અંગે 
સંબંવધ્ત વ્યરાપરારી િધુ મરાવહ્તગરાર હયો્ય છે એ 

િરા્તથી આ સરકરાર સુપરરવચ્ત છે, જેને ધ્યરાને 
લઈ રરાજ્ય સરકરાર લયોકસમસ્યરાઓ પ્રત્યે 
હકરારરાતમક અવભગમ અપનરાિી નીવ્ત 
વનમરા્વણને પ્રરાધરાન્્ય આપે છે.

એનકઝવબશનમરા ંબરા્યસ્વન ેકરાપડ ઉતપરાદકયો 
સરાથે સીધયો સંપક્ક થઈ શકે છે અને એકસરાથે 
એક જ સથળે સમગ્ર ગજુરરા્તમરા ંઉતપરારદ્ત થ્તરા 
જદુરા જદુરા િીિસ્વનરા અલગ અલગ િરેરાઇટીનરા 
કરાપડ જોઈન ેમખુ્યમતં્રીશ્ીએ આ્યયોજકયોન ેઆ 
પ્રકરારનું સુચરાર આ્યયોજન કરિરા બદલ 
અવભનંદન પરાઠવ્યરા હ્તરા.

આ પ્રસંગે કેન્દ્રી્ય રેલિે અને ટેક્ટરાઇલ 
રરાજ્યમંત્રી શ્ીમ્તી દશ્વનરાબહેન જરદયોશે 
જણરાવ્યુ ંહ્ંુત કે, ‘હર ઘર વ્તરંગરા’ અવભ્યરાનમરંા 
દેશમરાં ઉપ્યયોગમરાં લેિરામરાં આિેલરા ૨૦ કરયોડ 
વ્તરંગરામરંાથી સુર્તની ટકે્ટરાઇલ ઇન્ડસટ્ીએ 

૭.૫૦ કરયોડ વ્તરંગરાનુ ંઉતપરાદન કરીન ેપયો્તરાની 
ક્મ્તરા બ્તરાિી આતમવનભ્વર્તરાનું ઉતિમ 
ઉદરાહરણ પૂરં પરાડું છે.

કેન્દ્ર સરકરારે મેન મેડ ફરાઇબર, ટેનક્કલ 
ટેક્ટરાઇલને િેગ આપિરા મરાટેની પ્રયોતસરાહક 
્યયોજનરાઓ અમલી બનરાિી છે. દેશમરાં મેગરા 
ઇનન્ટગ્રેટેડ ટેક્ટરાઇલ રરજી્યન અને એપેરલ 
(પીએમ-વમત્રરા) પરાક્ક અં્તગ્વ્ત રયોડ, ટ્ેન અને 
પયોટ્વ જેિી કનેનકટવિટીમરાં ગુજરરા્ત અગ્રેસર 
રહ્ં છે. પીએમ વમત્રરા પરાક્ક મરાટે ૧૩ રરાજ્યયો 
પણ સહમ્ત થ્યરંા છે, જે પકૈી ગજુરરા્ત બજટેમરંા 
ખરાસ જોગિરાઈ કરીને ્તેનરા અમલીકરણમરાં 
પ્રથમ ક્રમે રહ્ં હયોિરાનું મંત્રીશ્ીએ ઉમે્યુું હ્તું.

આ પ્રસંગે સરાંસદ શ્ી સી.આર.પરાટીલે 
જણરાવ્યું કે, આધુવનક ટેક્યોલયોજીથી સજ્જ 
િીવિંગ એકમયોથી અને કરાપડની અિનિી 
િરેરાઇટી થકી સરુ્તનરા ટેક્ટરાઇલ ઉદ્યોગન ેિગે 
મળ્યયો છે. સરળ ઔદ્યોવગક નીવ્તઓ અને 
િહીિટી સહકરારથી ્તમરામ ઉદ્યોગયોમરા ંનિરા પ્રરાણ 
પરુરા્યરા છે.  આ પ્રસગં ે ગૃહરરાજ્ય મતં્રી શ્ી 
હર્્વભરાઈ સઘંિી, ધરારરાસભ્ય સિ્વશ્ી અરવિદં 
રરાણરા, વિિેક પટેલ, પ્રિીણ ઘયોઘરારી, મ્ેયર શ્ીમ્તી 
હેમરાલી બયોઘરાિરાલરા, 'ફયોગિરા'નરા અધ્યક્ શ્ી 
અશયોકભરાઈ જીરરાિરાલરા સવહ્ત ઉદ્યોગ અગ્રણી, 
ટેક્ટરાઇલ ઉદ્યોગકરારયો, િીિસ્વ ્તમેજ િીવિગં 
્યવુનટ સચંરાલકયો ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. •
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િેપાર-વર્િસાર્ માટછે રોકાણકારોને આહ્ાન
ધોલેરા SIR ફર્ુચટરસટીક વસટી આિનારા સમર્માં
ભારતનું આધુવનક ઔદ્ોવગક કે્દ્ર બનિા સજ્જ

સદીઓથી િેપરાર-િણજ મરાટે જાણી્તું ગુજરરા્ત હિે િડરાપ્રધરાન શ્ી 
નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીનરા મરાગ્વદશ્વનમરંા િરા્યરિન્ટ સવમટ અને સિ્વગ્રરાહી 
વિકરાસની સફળ્તરાન ેપરરણરામ ેમયોસટ વપ્રફડ્વ ડેસટીનશેન ફયોર ઇન્િેસટમને્ટ 
બની ગ્યું છે. દેશ-દુવન્યરામરાં જ્યરારે િૈવશ્વક મંદીની વિપરી્ત અસર હ્તી 
્તેિરા સમ્યે પણ િડરાપ્રધરાનશ્ીનરા રદશરાદશ્વનમરાં ભરાર્તને આવથ્વક 
મહરાસતિરા બનરાિિરામરંા ગુજરરા્ત મહત્િનું પ્રદરાન કરી રહં્ હ્તું. 
િડરાપ્રધરાનની દીઘ્વદૃનષ્ટપૂણ્વ આ્યયોજનનરાં પરરણરામસિરૂપ આજે વગફટ 
વસટી આવથ્વક પ્રવૃવતિઓનું કેન્દ્ર બનિરા જઈ રહ્ં છે. ૯ર૦ સકિેર 
રકલયોમીટરમરાં પથરરા્યેલું ધયોલેરરા SIR ફ્યુચરરસટીક વસટી ગુજરરા્ત અને 
ભરાર્તમરાં આિનરારરા સમ્યનું સૌથી અત્યરાધુવનક ઔદ્યોવગક કેન્દ્ર બનિરા 
સજ્જ થઈ રહ્ં છે. ્તરાજે્તરમરાં ધયોલેરરા SIRનરા વિકરાસ મરાટે ગુજરરા્ત 
સરકરાર અને NICDC દ્રારરા ધયોલેરરા ઇન્ડસટ્ી્યલ વસટી ડેિલપમેન્ટ 
વલવમટેડ નરામની સપેશ્યલ પપ્વઝ વહીકલની રચનરા કરિરામરાં આિી છે. 

આ પ્રસગં ે્યયોજા્ેયલી ઇન્િસેટસ્વ રરાઉન્ડ ટેબલ કયોન્ફરન્સમરા ંમુખ્યમતં્રી 
શ્ી ભપૂને્દ્રભરાઈ પટેલ ેજણરાવ્ંુય હ્તુ ંકે, ગજુરરા્ત પૉવલસી ડ્ીિન સટેટ અને 
ઇન્િસેટર ફે્રન્ડલી સટેટ ્તરીકે િડરાપ્રધરાનશ્ીનરા નતેૃતિમરા ંપ્રસથરાવપ્ત થ્યુ ંછે. 
એટલુ ંજ નવહ, ભરાર્ત સરકરારનરા વિવિધ ઔદ્યોવગક મરાપદંડયો ઇઝ ઓફ 
ડઇૂંગ વબઝનેસ, લયોવજસટીકસ પરફયોમ્વન્સ ઇન્ડકે્, એકસપયોટ્વ વપ્રપડે્વનસે 
ઇન્ડકે્, સટરાટ્વઅપ રેન્કીંગ િગરેેમરા ંગજુરરા્ત ઘણરા િર્યોથી ટયોચનુ ંસથરાન 
ધરરાિે છે. દેશનરા સિ્વગ્રરાહી ઝડપી ઔદ્યોવગક વિકરાસ અને અન્્ય 
વ્યિસરા્યયોન ેકરા્ય્વક્મ રી્ેત જોડિરા રદલહી-મુબંઈ ઇન્ડસટ્ી્યલ કયોરરડયોરને 

સલંગ્ન SIRનયો કયોન્સપેટ િડરાપ્રધરાન શ્ી મયોદીએ વિકસરાિલેયો છે. 
્તેમણે એમ પણ ઉમે્યુું હ્તું કે, િડરાપ્રધરાનશ્ી જ્યરારે ગુજરરા્તનરા 

મુખ્યમંત્રી હ્તરા ત્યરારે ્તેમણે આિરા SIRની કલપનરા સરાથે ર૦૦૯મરાં 
SIR અૅકટ પસરાર ક્યયો હ્તયો. ગુજરરા્તમરાં આિરા આઠ SIR આ્યયોવજ્ત 
છે ્તેમરાંથી ધયોલેરરા, મરાંડલ, બેચરરાજી અને PCPIR દહેજ વિકરાસનરા 
સૌથી અદ્્તન ્તબક્કે છે અને રદલહી-મુંબઈ ઇન્ડસટ્ી્યલ કયોરીડયોરનરા 
પ્રભરાિ ક્ેત્રમરાં પણ સમરાવિષ્ટ છે. ધયોલેરરા ઇન્ડસટ્ી્યલ વસટી આિયો જ 
એક અગ્રણી પ્રયોજેકટ છે અને ત્યરાં ઇન્ટરનેશનલ લેિલની-િલડ્વકલરાસ 
ઇન્ફ્રરાસટ્કચર ફેસેલીટીઝ વિકસરાિરાઈ રહી છે, ્તેમ ્તેમણે ઉમે્યુું હ્તું. 

મખુ્યમતં્રીશ્ીએ આ અગંનેી વિસતૃ્ત છણરાિટ કર્તરંા કહ્ ંકે, નશેનલ 
હરાઇિે અૉથયોરરટી ઓફ ઇનન્ડ્યરા દ્રારરા ભરાર્તમરાલરા પ્રયોજેકટ અં્તગ્વ્ત 
અમદરાિરાદ-ધયોલેરરા એકસપ્રેસ-િેનું કરા્ય્વ પ્રગવ્તમરાં છે, ધયોલેરરા-ભીમનરાથ 
રેલિે પ્રયોજેકટ મરાટે જમીન સંપરાદન આગરામી ૬ મવહનરામરાં પૂણ્વ થઈ 
જશ ે્તમેજ ધયોલરેરામરા ંઇન્ટરનશેનલ એરપયોટ્વ મરાટે પણ કેન્દ્રી્ય મતં્રીમંડળે 
મંજૂરી આપી દીધી છે. 

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ વિશ્વરાસ દશરા્વવ્યયો કે ‘આતમવનભ્વર ભરાર્ત’ મરાટે 
મહત્િપૂણ્વ એિરા ઇન્ડસટ્ી્યલ કયોરીડયોર પ્રયોજેકટમરાં ધયોલેરરા પલગ એન્ડ 
પલે ફેસેલીટીઝ, સટ્ેટેવજક લયોકેશન અને મલટી મયોડેલ કનેકટીિીટીનરા 
કરારણે આ કયોરીડયોર પ્રયોજેકટ ્તેમજ પી.એમ. ગવ્તશવતિ નેશનલ મરાસટર 
પલરાનમરાં પણ અવગ્રમ ભૂવમકરા ભજિશે. 

કેન્દ્રી્ય િરાવણજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી શ્ી પી્યૂર્ભરાઇ ગયો્યલે કહ્ં હ્તું 
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કે, િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદી જ્યરારે ગુજરરા્તનરા મુખ્યમંત્રી હ્તરા 
ત્યરારે ્તેમનરા દૃનષ્ટિં્ત આ્યયોજન અને વિવિધ નીવ્તઓનરા કરારણે આજે 
ગુજરરા્તનયો જે રી્તે વિકરાસ થઈ રહ્યો છે અને વિકવસ્ત રરાજ્ય બન્્યું છે 
એનરા અનુભિનયો લરાભ આજે દેશિરાસીઓને મળી રહ્યો છે. 

્તેમણે ઉમે્યુું હ્તું કે, િડરાપ્રધરાનશ્ી હયોલીનસટક અને કયોનમપ્રહેનન્સિ 
વિકરાસનરા મંત્ર સરાથે આગળ િધી રહ્રા છે, જેનરા પરરણરામે વિશ્વભરમરાં 
ભરાર્તની નરામનરા િધી છે અને વિશ્વનરા અનેક દેશયો િડરાપ્રધરાનશ્ીનરા 
દૃનષ્ટિં્ત આ્યયોજનથી આકર્રા્વ્યરા છે. વિશ્વનરા શ્ેષ્ઠ લીડસ્વનરા વલસટમરાં 
િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઇ મયોદીનું નરામ આજે ચચરા્વઈ રહ્ં છે. િૈવશ્વક 
સ્તરે ્તમેનુ ંનતેૃતિ સિીકરારરા્યુ ંછે એ જ દશરા્વિ ેછે કે ભરાર્ત આજ ેવિકવસ્ત 
દેશયોની હરયોળમરાં આિી ગ્યયો છે. આ સરાથે, ્તેમણે જણરાવ્યું હ્તું કે, 
િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીનયો ડ્ીમ પ્રયોજેકટ ધયોલેરરા આજે ખૂબ જ 
્તેજ ગવ્તથી વિકરાસ કરી રહ્યો છે, એ મરાટે ્તેમણે મુખ્યમંત્રીશ્ી સવહ્ત 
સમગ્ર ટીમ ગુજરરા્તને અવભનંદન આપ્તરાં કહ્ં કે, ધયોલેરરાનરા વિકરાસ 
મરાટે અબજો રૂવપ્યરાનું મૂડીરયોકરાણ આિી રહ્ં છે.

્તેમણે િધુમરાં જણરાવ્યું હ્તું કે, ગુજરરા્ત ઈઝ ઓફ ડુઈંગ વબઝનેસ 
અને મેન્્યુફેક્ચરરંગ ક્ેત્રે િધુ ગવ્તથી પ્રગવ્ત કરી રહ્ં છે. વિકરાસનરા 
નિરા-નિરા આ્યરામયો હરાંસલ કરી રહ્ં છે. ગુજરરા્તમરાં િેપરાર મરાટે 
ઈકયોવસસટમ, ઝડપી નીવ્તઓ, ઓનલરાઇન મંજૂરી અને CM ડૅશબયોડ્વ 
એક ્યુવનક મરાધ્યમ છે ત્યરારે, ્તમરામ એનકટવિટીનું મયોવનટરરંગ 
ઓનલરાઇન થિરાથી પરારદવશ્વ્તરા સરાથ ેપ્રગવ્તની ઝડપ પણ િધ ુ્તજે બની 
રહી છે. ્તેમણે ઉમે્યુું કે, ધયોલેરરા-SIRએ વિશ્વનું પ્રથમ ગ્રીનરફલડ સમરાટ્વ 
વસટી બનશે, જેનયો વિકરાસ જોિરા મરાટે આગરામી સમ્યમરાં વિશ્વભરનરા 
દેશયો સવહ્ત વિવિધ રરાજ્યયોનરા પ્રવ્તવનવધ મંડળયો આિશે, એિયો મને 
વિશ્વરાસ છે.

મંત્રીશ્ીએ કહં્ કે, અલગ અલગ ઇન્ડસટ્ી્યલ પરાક્કની કલપનરા 
ગુજરરા્તે કરી છે. હરાલમરાં પ્રધરાનમંત્રી સરાથે અમે દેશનરા સરા્ત ટેકસટરાઇલ 
પરાક્કને મંજૂરી આપિરાનયો વનણ્વ્ય લીધયો છે. દેશભરમરંાથી આિેલી 
દરખરાસ્તયો પૈકી ગુજરરા્તની નિસરારીની દરખરાસ્તને નંબર િન રેનન્કંગ 
આપિરામરાં આવ્યું, જેનરા પરથી અંદરાજો લગરાિી શકરા્ય છે કે ગુજરરા્ત 
્તેજ ગવ્તથી અલગ અલગ ક્ેત્રયોમરાં વિકરાસ કરિરા મરાટે કરટબધિ છે.

સહકરાર રરાજ્ય મંત્રી શ્ી જગદીશભરાઈ વિશ્વકમરા્વએ કહ્ં હ્તું કે, 

િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીનરા દૃનષ્ટિં્ત આ્યયોજન અન ેવિકરાસલક્ી 
રરાજનીવ્તનરા પરરણરામે ગુજરરા્ત આજે દેશનું વિકવસ્ત રરાજ્ય બન્્યું છે. 
્તેમણે ઉમે્યુું હ્તું કે િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીનરા ડ્ીમ પ્રયોજેકટ 
્તરીકે ઓળખરા્તરા ધયોલેરરા SIRની જાહેરરા્ત િર્્વ-૨૦૦૯મરાં કરિરામરાં 
આિી હ્તી, જેને મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલનરા નેતૃતિમરાં આગળ 
ધપરાિિરામરાં આિી રહી છે. રરાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકરાર સ્ત્ત એકસરાથે 
રહીને કરામ કરી રહી છે. રયોકરાણકરારયોની મરાંગ અને ્તેમનરા અનુભિને 
ધ્યરાનમરાં રરાખી ્તમરામ લયોકયોને ્તેમની જરૂરર્યરા્ત મુજબની સુવિધરાઓ 
પૂરી પરાડિરામરાં આિી રહી છે. આજે િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ 
વિશ્વનરા ્તમરામ રયોકરાણકરારયો મરાટે ભરાર્તમરાં રયોકરાણ કરિરા મરાટેનરાં દ્રાર 
ખયોલ્યરાં છે. ભરાર્ત સરકરારનરા લયોવજનસટકસનરા વિશેર્ સવચિ ્તેમજ 
NICDCનરા CEO અને MD શ્ી અમ્ી્તલરાલ મીણરાએ કહ્ં હ્તું 
કે, અત્યરાર સુધીમરાં ૪ ઔદ્યોવગક શહેરયોનયો વિકરાસ કરિરામરાં આવ્યયો છે, 
જેમરાં ધયોલેરરા, ઓરરક, વિક્રમ ઉદ્યોગપુરી અને ગ્રેટર નયોઈડરાનયો સમરાિેશ 
થરા્ય છે. કેન્દ્ર સરકરાર દ્રારરા ૧૮ રરાજ્યયોમરંા આિરાં ૩૨ શહેરયોને 
વિકસરાિિરાની મંજૂરી આપિરામરાં આિી છે. 

િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ મનલટમયોડલ કનનેકટવિટી પૂરી 
પરાડિરા મરાટે પીએમ ગવ્તશવતિ નશેનલ મરાસટર પલરાન પણ લૉન્ચ ક્યયો 
છે. આ વિકરાસનુ ંએક અનયોખંુ મયોડલે છે જ્યરા ંકેન્દ્ર અન ેરરાજ્ય સરકરારનયો 
૫૦-૫૦ ટકરા વહસસયો ધરરાિ્તરા સપવેશ્યલ પપ્વઝ વહીકલની રચનરા કરિરામરાં 
આિ ેછે. કેન્દ્રી્ય મતં્રીશ્ી દ્રારરા નીવ્તગ્ત પગલરંા લિેરાની સલરાહ આપિરામરંા 
આિી છે કે જ ેરયોકરાણકરારયોન ેલીઝ પરની જમીન, ચકૂિણીની શર્તયો સવહ્ત 
િરાજબી કીમ્ેત જમીન મળેિિરાની સવુિધરા આપ ેછે. અત્યરાર સધુીમરંા આ 
૪ ઔદ્યોવગક ટરાઉનશીપમરા ં૨૦૧ લરાભરાથથીઓએ જમીન પ્રરાપ્ત કરી છે. 
અમ ેવિવિધ મજંરૂીઓમરા ંમદદ કરિરા અને ્તમેની સમસ્યરાઓનરા વનિરારણ 
મરાટે ્તમેનરા સંપક્કમરા ંછીએ, ્તમે ્તમેણ ેઉમ્ેયુું હ્તુ.ં

આ પ્રસગં ેગજુરરા્ત ઇન્ડસટ્ીઝનરા અવધક મખુ્ય સવચિ શ્ી રરાજકુમરાર, 
NICDCનરા મુખ્ય કરારયોબરારી અવધકરારી શ્ી હરારર્ત શુ્લ, 
મુખ્યમંત્રીશ્ીનરા મુખ્ય અગ્ર સવચિ શ્ી કૈલરાસનરાથન, રરાજ્યનરા ઉદ્યોગ 
વિભરાગનરા અવધક મુખ્ય સવચિ શ્ી રરાજકુમરાર સવહ્ત વિવિધ રરાજ્યયોનરા 
ઇન્ડસટ્ી્યલ કયોરીડયોસ્વ-ઇન્ડસટ્ી્યલ નયોડનરા અવધકરારીઓ, રયોકરાણકરારયો 
સહભરાગી થ્યરા હ્તરા. •

નવકા્સયાત્ા
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રાિકોટના અમૃત લોકમેળામાં માનિમહછેરામણ ઊમટ્ો

શ્રાિણની ઝરમર અન ેહજારયો નરાગરરકયોનરા ઉતસરાહ િચ્ ેમખુ્યમતં્રી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટલેે રરાજકયોટમરાં આઝરાદીનરા અમૃ્ત લયોકમેળરાને 
નરાગરરકયો મરાટે ખુલ્યો મૂક્યયો હ્તયો. આ પરાંચ રદિસી્ય લયોકમેળરામરાં 
વજલ્રા ગ્રરામ વિકરાસ એજન્સી સંચરાવલ્ત પ્રદશ્વન સહ િેચરાણ સટયોલસ, 
મરાવહ્તી ખરા્તરાનયો પ્રદશ્વન ડયોમ ્તેમજ પયોલીસનરા શસત્ર પ્રદશ્વનનરા સટયોલ 
સવહ્ત અનેકવિધ ચીજિસ્તુઓએ આકર્્વણ જમરાવ્યું હ્તું. 

આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલે વજલ્રા િહીિટી ્તંત્ર 
દ્રારરા આ્યયોવજ્ત 'કેન્દ્ર અન ેરરાજ્ય સરકરારની અમૃ્ત ્યયોજનરાઓ' પસુ્તકનું 
વિમયોચન પણ ક્યુું હ્ંુત. મેળરાનું ઉદ્રાટન ક્યરા્વ બરાદ મુખ્યમંત્રી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલે જણરાવ્યું હ્તું કે, પવિત્ર શ્રાિણ મવહનરામરાં રરાજકયોટ 
પ્રભુ શ્ીરરામ અને શ્ીકકૃષણનરા રંગે રંગરા્યું છે. સનરા્તન વહન્દુ સંસકકૃવ્તનરા 
બે મહરાન પ્ર્તીક ભગિરાન શ્ીરરામ અને શ્ીકકૃષણનરા નરામ સરાથે જોડરા્યેલી 
ઘટનરાઓ રરાજકયોટમરાં આકરાર લઈ રહી છે. ભરાર્તમરાં જ નહીં, વિદેશમરાં 
પણ લયોકયો ભગિરાન રરામ અને કકૃષણને મરાને છે, અનુસરે 
છે. ભરાર્તમરા ંથ્યલેરા ઈશ્વરી્ય અિ્તરારયો આપણી સસંકકૃવ્ત, 
મરાન્્ય્તરાઓ, ઉપરાસનરા અને આરરાધનરા, ્તહેિરારયો અને 
ઉતસિયોનરા કેન્દ્રસથરાને રહ્રા છે. સૌરરાષ્ટ્રની ભરા્તીગળ 
લયોકસંસકકૃવ્ત પર ભગિરાન શ્ી કકૃષણનયો ઊંડયો પ્રભરાિ છે.

્તેમણે કહ્ં કે, િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ 
સિરા્ંતત્્ય પિષે આપણી વિરરાસ્તયો પર ગિ્વ લિેરાનુ ંઆહ્રાન 
ક્યુું છે. રહેણી-કરણી, ભરાર્રા-બયોલી, ખરાન-પરાન, 
પરંપરરાઓ, ઉતસિયો અને મેળરા આપણી સરંાસકકૃવ્તક 
વિરરાસ્ત છે. આપણી આ વિરરાસ્તને ગિ્વભેર વિશ્વ 
સમક્ ઉજાગર કરિરામરા ંઉતસિયો સક્મ મરાધ્યમ છે. ્તમેણે 
કહ્ં કે, લયોકમેળરા ગુજરરા્તની સંસકકૃવ્તનયો ધબકરાર છે. 

લયોકમેળરાએ આપણી સંસકકૃવ્તને જીિં્ત રરાખી છે. આપણરા 
લયોકમેળરાઓ સરામરાવજક સમરસ્તરા, એક્તરા, બંધુ્તરાનરા પણ પ્ર્તીક 
છે. રંગીલરા રરાજકયોટિરાસીઓ અને સૌરરાષ્ટ્રનરા મયોજીલરા લયોકયો મરાટે 
આ લયોકમેળયો આનંદનું સથરાન બની રહેિરાનયો છે. ્તેમણે કહ્ં હ્તું 
કે, લયોકમેળરાનયો આનંદ મરાણીએ, સરાથે સિચછ્તરા, જાહેર સંપવતિનરા 
જ્તન સવહ્તની નરાગરરક ્તરીકેની ફરજો પણ વનભરાિીએ.

આ પ્રસંગે ઉપનસથ્ત વશક્ણમંત્રી શ્ી વજ્તેન્દ્રભરાઈ િરાઘરાણીએ 
કહ્ં હ્તું કે, પવિત્ર શ્રાિણ મરાસમરાં મહરાદેિની ભવતિ, રરામિનનું 
લયોકરાપ્વણ ્તમેજ ભગિરાન શ્ીકકૃષણનરા જન્મયોતસિ પ્રસગં ેઆ્યયોવજ્ત 
આ લયોકમેળયો એમ અનયોખયો વત્રિેણી સંગમ સજા્વ્યયો છે. કયોરયોનરા 
પછી પહેલી િરાર આ લયોકમળેયો ્યયોજાઈ રહ્યો છે. દેશનરા િડરાપ્રધરાન 
શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ સૌને િૅનકસન આપી અને આપણે સૌએ 
િનૅકસન લઈન ેકયોરયોનરાન ેહરરાવ્યયો છે, ્તનેરા કરારણે આિરા લયોકમેળરા 
અને જાહેર કરા્ય્વક્રમયોનરાં આ્યયોજન શક્ય બની રહ્રાં છે.

આ પ્રસગેં કણરા્વટકનરા પિૂ્વ રરાજ્યપરાલ શ્ી િજભુરાઈ િરાળરાએ લરાક્વણક 
શૈલીમરાં સંબયોધન ક્યુું હ્તું કે, રરાજકયોટની અને સૌરરાષ્ટ્રની પ્રજા સંસકરારી 
છે. આ લયોકમેળરામરાં લરાખયો લયોકયો ઊમટે છે, પણ એક પણ અવનચછની્ય 
ઘટનરા બન્તી નથી. જ્યરારે પૂિ્વ મુખ્યમંત્રી શ્ી વિજ્યભરાઈ રૂપરાણીએ 
કહ્ ંહ્ંુત કે, લયોકમળેરા એ આપણી સંસકકૃવ્તનયો અવભન્ન વહસસયો છે. મરાણસયો 
અહીં આિે છે અને પયો્તરાનું દુઃખ, શ્મ, થરાક ઉ્તરારીને જા્ય છે. 

આ અિસરે કકૃવર્ મંત્રી શ્ી રરાઘિજીભરાઈ પટેલ, શ્મ અને રયોજગરાર 
રરાજ્ય મંત્રી શ્ી વરિજેશભરાઈ મેરજા, િરાહન વ્યિહરાર રરાજ્ય મંત્રી શ્ી 
અરવિંદભરાઈ રૈ્યરાણી, સરંાસદ શ્ી મયોહનભરાઈ કુંડરારર્યરા, રરામભરાઈ 
મયોકરી્યરા, ધરારરાસભ્યયો સિ્વ શ્ી ગયોવિંદભરાઈ પટેલ, શ્ી લરાખરાભરાઈ 
સરાગરઠ્યરા, મે્યર શ્ી પ્રદીપ ડિ, કલેકટર શ્ી અરણ મહેશ બરાબુ, વજલ્રા 
વિકરાસ અવધકરારી શ્ી દેિ ચૌધરી સવહ્ત અવધકરારીઓ-કમ્વચરારીઓ, 
મહરાનુભરાિયો ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. •

નવકા્સયાત્ા
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'રામ િન' – ધ અબ્ષન ફોરછેસટ
રરાજકયોટ મહરાનગરપરાવલકરા દ્રારરા 

આજી ડેમ નજીક ૪૭ એકર જમીનમરાં 
અંદરાજે રૂ.૧૩.૭૭ કરયોડનરા ખચષે 
નિવનવમ્વ્ત 'રરામ િન' – ધ અબ્વન 
ફયોર ેસટનું  લયોકરાપ ્વણ મુખ્યમંત્રી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલનરા હસ્તે કરિરામરાં 
આવ્યું હ્તું. િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ 
મયોદીએ પ્યરા્વિરણની સુરક્રાનરા વિચરારને 
કેન્દ્રમરા ંરરાખી સમગ્ર દેશન ેિનથી ભરપરૂ 
બનરાિિરાની ઝુબંશે સરાથ ેઅનકેવિધ કરા્યયો 
અને પ્રકલપયો હરાથ ધ્યરાું છે, ત્યરારે 
રરાજકયોટમરાં વનમરા્વણ પરામેલું 'રરામ િન' 
- ધ અબ્વન ફયોરેસટ ભરાવિ પેઢીને કુદર્તી 
િરા્તરાિરણ સરાથે જોડી રરાખિરા ઉપરરાં્ત 
પ્રદૂર્ણ અટકરાિિરા અને પ્યરા્વિરણનું 
જ્તન કરિરામરાં ખૂબ મહત્િનું પુરિરાર 
થશે. આ સરાથે મુખ્યમંત્રીશ્ીએ ૨૩ 
ઇલેનકટ્ક બસયો અને ્તેનરા ચરાવજુંગ સટેશનનું લયોકરાપ્વણ ક્યુું હ્તું.  

આ અિસરે મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલે જણરાવ્યું હ્તું કે, 
રરાજકયોટે રરામિનનું વનમરા્વણ કરીને 'ગ્રીન રરાજકયોટ, ્લીન રરાજકયોટ'નરા 
સૂત્રને સરાચરા અથ્વમરાં સરાથ્વક ક્યુું છે. રરામિન સરાથે વિવિધ પ્રકલપયોનરા 
લયોકરાપ્વણ અને ખરા્તમુહૂ્ત્વથી રરાજકયોટિરાસીઓનયો આનંદ બમણયો થ્યયો 
છે. રરામિનનરા વનમરા્વણ અંગેનયો મુખ્ય હે્તુ ભરાર્તનયો સરાંસકકૃવ્તક પ્રરાકકૃવ્તક 
િરારસયો જાળિી રરાખિરાનયો છે. ્ેતનયો મુખ્ય દરિરાજો ધનરુ્બરાણ આકરારનયો 
છે અને ભગિરાન શ્ી રરામનરા જીિનકિનને જીિં્ત કરિરાનયો પ્ર્યત્ 
કરરા્યયો છે. આ ઉપરરાં્ત રરામિનમરાં રરામસે્તુ વરિજ, એડિેન્ચર વરિજ, 
કુદર્તી પરાણીનરા સ્યો્તનું નિીનીકરણ, વચલડ્ન પલે-ગ્રરાઉન્ડ, ૧૫૦ની 
કેપેવસટીનુ ંએમફીવથ્યટેર, રરાવશિન ્તમેજ અન્્ય આકર્્વણયો વિકસરાિિરામરાં 
આવ્યરા ંછે. આ ઉપરરંા્ત ૮૦,૦૦૦ જટેલી પ્રજાવ્તનરા ૨૫ જટેલરા 
બલૉક પૈકી ૨ બલૉકમરાં મી્યરાિરાકી થીમ આધરારર્ત પલરાન્ટેશન 
કરિરામરાં આવ્યું છે. રરામિનનરા 
સમગ્ર વિસ્તરારનરાં વૃક્યોનું 
ડ્ીપ ઇરીગેશન 

પધિવ્તથી વસપેજ રરસરાઇકલ પરાણીનયો જ 
ઉપ્યયોગ કરિરામરાં આિશે. રરામિનમરાં 
રૂ.૧.૬૧ કરયોડનરા ખચષે ભગિરાન શ્ી 
રરામનરા જીિન આધરારર્ત જુદી - જુદી 
૨૨ પ્રવ્તકકૃવ્ત મૂકિરામરાં આિી છે. 

૨૩ ઇલેનકટ્ક બસયો અને ્તેનરા 
ચરાવજુંગ સેન્ટરની મળેલી વ્યિસથરા 
રરાજકયોટને પ્રદૂર્ણ મુતિ અને સિચછ 
િરા્તરાિરણિરાળું શહેર બનરાિિરામરંા 
મદદ કરશે.

આ ઇ-બસમરાં ફૂલી ઓટયોમેરટક 
પ્રિેશદ્રાર ્તથરા ઇમરજન્સી દ્રાર, 
મુસરાફરયોની સલરામ્તી મરાટે SOS – 
Emergency Alarmની સુવિધરા, 
કેમેરરા, GPS ટ્ેરકંગ વસસટમ, મનયોરંજન 
મરાટ ે ર ેરડ્યયો વસસટમ િગેર ે જેિી 
સુવિધરાઓ છે.

નોંધની્ય છે કે, રરાજકયોટમરા ંમખુ્યમતં્રીશ્ીનરા હસ્ેત રૂ. ૪૬.૨૦ કરયોડનરાં 
કરા્યયોનંુ લયોકરાપ્વણ ્તથરા રૂ. ૫.૯૪ કરયોડનરા ંખરા્તમહુ્ૂત્વ કરિરામરા ંઆવ્યરાં 
હ્તરા,ં જેમરા ં'અમૃ્ત' ્યયોજનરા હેઠળ િયોડ્વ ન.ં ૧૨,૧૫,૧૭, ૧૮મરા ંડ્નેજે 
પમપીંગ સટેશન અન ેિયોડ્વ ન.ં ૧૪ ગુરકુળ પમપીંગ સટેશન ખરા્ેત બનરાિિરામરાં 
આિલેી ક્યોવલટી કંટ્યોલની લેબયોરેટરીનુ ંલયોકરાપ્વણ અન ેિયોડ્વ ન.ં૩ અને 
૪મરા ંનિી િયોડ્વ અૉરફસ અન ેિયોડ્વ ન.ં ૨મરા ંબજરંગિરાડી ખરા્ત ેઆરયોગ્ય 
કેન્દ્રનુ ંખરા્તમહુ્ૂત્વ મખુ્યમતં્રીશ્ીનરા હસ્ેત કરિરામરા ંઆવ્યુ ંહ્ંુત. 

આ પ્રસગં ેવશક્ણ મતં્રી શ્ી વજ્તને્દ્રભરાઈ િરાઘરાણી, પિૂ્વ મખુ્યમતં્રી શ્ી 
વિજ્યભરાઈ રૂપરાણી, કણરા્વટકનરા પિૂ્વ રરાજ્યપરાલ શ્ી િજભુરાઈ િરાળરા, કકૃવર્ 
મતં્રી શ્ી રરાઘિજીભરાઈ પટેલ, રરાજ્ય શ્મ મતં્રી શ્ી વરિજશેભરાઈ મરેજા, 
રરાજ્ય મરાગ્વ અન ેિરાહન વ્યિહરાર મતં્રી શ્ી અરવિંદભરાઈ રૈ્યરાણી, સરાસંદ 

શ્ી મયોહનભરાઈ કંુડરારર્યરા, શ્ી રરામભરાઈ મયોકરર્યરા, ધરારરાસભ્ય સિ્વ શ્ી 
ગયોવિદંભરાઈ પટેલ, લરાખરાભરાઈ સરાગરઠ્યરા ્તમેજ અવધકરારીશ્ીઓ ્તથરા 

નગરજનયો ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. •

નવકા્સયાત્ા
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ગુિરાત હાઈકોટ્ષમાં ઔરધીર્ િન સવહત
બહુવિધ ્ર્ાવર્ક સેિાઓનું લોકાપ્ષણ

ગુજરરા્ત હરાઈકયોટ્વ પરરસરમરાં ઔર્ધી્ય 
િનનું રરાજ્યપરાલ શ્ી આચરા્ય્વ દેિવ્ર્ત ્તથરા 
મખુ્યમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભરાઈ પટેલ ેલયોકરાપ્વણ ક્યુું 
હ્તુ.ં આ કરા્ય્વક્રમમરા ંઔર્ધી્ય િનનરા લયોકરાપ્વણ 
ઉપરરાં્ત ન્્યરાવ્યક સેિરાઓ સંલગ્ન વિવિધ 
પ્રયોજેકટસનરા લૉનન્ચંગ પ્રસંગે સુપ્રીમ કયોટ્વનરા 
ન્્યરા્યરાધીશ શ્ી એમ.આર. શરાહ, ગુજરરા્ત 
હરાઈકયોટ્વનરા મુખ્ય ન્્યરા્યમૂવ્ત્વ શ્ી અરવિંદ 
કુમરાર, આરયોગ્ય મંત્રી શ્ી ઋવર્કેશભરાઈ પટેલ, 
ગૃહ રરાજ્ય મંત્રી શ્ી હર્્વભરાઈ સંઘિી પણ 
સહભરાગી થ્યરા હ્તરા.

આ સમરારંભમરાં રરાજ્યપરાલ શ્ી આચરા્ય્વ 
દેિવ્ર્તજીએ કહ્ં હ્ંુત કે, ન્્યરા્યરાધીશ અને 
ન્્યરા્યરાલ્ય ન્્યરા્યપ્રવક્ર્યરા પૂર્તરંા સીવમ્ત છે, ્તિેી 
જનમરાનસની મરાન્્ય્તરાથી ઉપર ઊઠીને 
ન્્યરા્યરાલ્ય દ્રારરા હરાથ ધરરા્યેલરાં લયોકયોપ્યયોગી 
વિવિધ પહેલ સરામરાન્્ય જન મરાટે પ્રેરણરારૂપ 
બની રહશેે. કેદીઓ મરાટે મનયોિૈજ્રાવનક 
અવભગમ સરાથે કરાઉન્સેવલંગનયો અવભગમ 
ન્્યરા્યરાધીશયોની દર ેક નરાગરરક પ્રત્યેની 
સંિેદનશીલ્તરા અને મરાનિી્ય સંિેદનરાનયો 
પરચયો કરરાિે છે. સિસથ શરીર શ્ેષ્ઠ જીિનનયો 
આધરાર હયોિરાનું જણરાિી આ્યુિષેરદક િન આ 
સંકલપનરા સરાકરાર કરિરા મદદરૂપ બની રહેશે, 
્તેિયો ભરાિ પણ રરાજ્યપરાલશ્ીએ વ્યતિ ક્યયો 
હ્તયો. આ સરાથે રરાજ્યપરાલશ્ીએ ન્્યરાવ્યક 
પ્રવક્ર્યરાને મરાતૃભરાર્રામરાં અમલી બનરાિિરા 
ભરારપૂિ્વક અનુરયોધ ક્યયો હ્તયો.

બહુવિધ કરાનૂની સેિરાઓનરા પ્રકલપયોનરા 
લયોકરાપ્વણ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ 
પટેલે જણરાવ્યું હ્તું કે, કરાનૂની પ્રવૃવતિઓનું 
કરા્ય્વક્તે્ર હિે મરાત્ર વનઃશલુક કરાનનૂી સહરા્ય પરૂ્ંુત 
મ્યરા્વરદ્ત ન રહે્તરા ં્તમરામ કરાનનૂી સિેરાઓની 
પ્રવૃવતિઓન ેઆિરી લઈન ેમહરાન વક્વ્તજ સધુી 
વિસ્ત્ુયું છે, જ ેઅવભનદંની્ય છે. જનસરામરાન્્ય 
સધુી ન્્યરા્ય પહોંચરાડિરા મરાટે આપણ ેક્ત્વવ્યબધિ 
થિરાનયો સંકલપ લઈશંુ ્તયો આપણે ‘સૌને 
ન્્યરા્ય’ની સકંલપનરાન ેસરાકરાર કરી શકીશુ.ં 

સિરાસથ્ય અગં ેમખુ્યમતં્રીશ્ીએ જણરાવ્યુ ંહ્તું 
કે, ગુજરરા્ત સરકરારનરા ગૃહ વિભરાગ અને 
રરાષ્ટ્રી્ય રક્રા ્યુવનિવસ્વટીનરા સહ્યયોગથી 
ગુજરરા્ત રરાજ્ય કરાનૂની સેિરા સતિરામંડળ દ્રારરા 
સને્ટર ફયોર સયોવશ્યયો-સરા્યકયોલયોવજકલ કેર ઑફ 
પ્રીઝન ઇન્મે્ટસનયો પ્રરારંભ થઈ રહ્યો છે, જે 
સરકરારની બંધરારણ પ્રત્યેની પ્રવ્તબધિ્તરા દશરા્વિે 
છે. ્તેમણે ગુજરરા્ત હરાઈકયોટ્વ અને ગુજરરા્ત 
રરાજ્ય કરાનૂની સતિરામંડળની બહુવિધ કરાનૂની 
પ્રવૃવતિઓ મરાટે મુખ્ય ન્્યરા્યરાધીશ જનસટસ શ્ી 
અરવિદં કુમરારન ેઅવભનદંન પરાઠિીન ેજણરાવ્યું 
કે કરાનૂની સેિરાને વનઃશુલક કેસ લડિરા પૂર્તું 
મ્યરા્વરદ્ત નવહ રરાખીને સેિરાક્ેત્રને વિસ્તરા્યુું છે, 
એનરાથી ગરીબ-િંવચ્ત લયોકયો સુધી ન્્યરા્ય 
પહોંચી શકશે.

આ કરા્ય્વક્રમમરાં ગુજરરા્તીમરાં અનુિરારદ્ત 
પુસ્તક 'જનસમસ્ત અને કરા્યદયો'નું વિમયોચન  
કરિરામરાં આવ્યું હ્તું. ગુજરરા્ત રરાજ્ય કરાનૂની 
સેિરા સતિરામંડળની નિીન િેબસરાઇટનું 
લૉનન્ચંગ િડરાપ્રધરાનશ્ીએ આપેલરા ‘ઇઝ ઓફ 
વલવિંગ’નરા મંત્ર સરાથે આતમવનભ્વર્તરા ્તરફનું 
સરરાહની્ય પગલું હયોિરાનું મુખ્યમંત્રીશ્ીએ 
જણરાવ્યુ ંહ્તુ.ં મખુ્યમતં્રી શ્ીએ નશેનલ લીગલ 
સવિ્વસીસ ઑથયોરરટીને ૨૫ િર્્વ પૂરરાં થિરાનરા 

વનવમતિે ્તેની સેિરાઓ અને પ્રવૃવતિઓને ્યરાદ 
કરીને શુભેચછરાઓ પરાઠિી હ્તી.

સુપ્રીમ કયોટ્વનરા ન્્યરા્યરાધીશ શ્ી ઉદ્ય ઉમેશ 
લવલ્તે જણરાવ્યું ક ે, રરાષ્ટ્રી્ય રક્રા શવતિ 
્યવુનિવસ્વટીની સહરા્યથી જલેમરા ંકરા્ય્વર્ત થ્યલેરા 
સરામરાવજક અને મનયોિૈજ્રાવનક કેર સેન્ટરની 
પહેલ દેશ મરાટે ઉદરાહરણરૂપ અન ેઅનુકરણી્ય 
સરાવબ્ત થશે. સુપ્રીમ કયોટ્વનરા ન્્યરા્યરાધીશ શ્ી 
એમ. આર. શરાહે કહં્ કે, સમરાજમરંા થ્તરા 
૭૦થી ૮૦ ટકરા ગનુરાઓ પરરનસથવ્તજન્્ય હયો્ય 
છે. જેથી ગુનેગરારયોને સજા થ્યરા બરાદ ્તેમનું 
પનુ:િસન અન ેસધુરારરાનરા પ્ર્યત્યો પણ જરૂરથી 
થિરા જોઈએ, જે રદશરામરાં  ગુજરરા્તની 
સરાબરમ્તી જેલથી ઉદરાહરણી્ય પહેલ હરાથ 
ધરિરામરાં આિી છે.

ગજુરરા્ત હરાઈકયોટ્વનરા વનવૃતિ ્તથરા િ્ત્વમરાન 
ન્્યરા્યરાધીશયો અને પદરાવધકરારીઓ ઉપરરાં્ત 
એડિયોકેટ જનરલ શ્ી કમલભરાઈ વત્રિેદી, 
મુખ્યમંત્રીનરા મુખ્ય અગ્ર સવચિ શ્ી કે. 
કૈલરાસનરાથન, અમદરાિરાદ શહેર મે્યર શ્ી 
રકરીટભરાઈ પરમરાર, ્તજજ્યો ્તેમજ િકીલયો 
મયોટી સખં્યરામરંા ઉપનસથ્ત રહીન ેઆ સમરારંભમરંા 
સહભરાગી બન્્યરા હ્તરા. •

નવકા્સયાત્ા
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રમત-ગમત પ્રતર્ે લોકોની દ્રનટિમાં પટરિત્ષન આવર્ું ્છછે - CM
કયોમનિેલથ ગેઇમસ-ર૦રરમરાં વિવિધ 

રમ્તયોમરંા મેડલસ પ્રરાપ્ત કરી ભરાર્ત અન ેગજુરરા્તનુ ં
વિશ્વમરંા ગૌરિ િધરારનરારરા ખેલરાડીઓને 
્તરાજે્તરમરા ં મખુ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલે 
ગરાધંીનગરમરંા કુલ ૮૦ લરાખ રૂવપ્યરાનરા 'ખલે 
પ્રવ્તભરા પરુસકરાર' અપ્વણ કરી સન્મરાવન્ત ક્યરા્વ 
હ્તરા. રરાજ્યનરા રમ્ત-ગમ્ત, ્યિુરા અન ેસરંાસકકૃવ્તક 
બરાબ્તયોનરા વિભરાગ દ્રારરા આ્યયોવજ્ત ખલેરાડીઓનરા 
સન્મરાન સમરારયોહમરંા રરાજ્ય મતં્રી શ્ી હર્્વભરાઈ 
સઘંિી ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. 

મુખ્યમંત્રીશ્ી અને રરાજ્ય મંત્રીશ્ીએ 
કયોમનિેલથ ગેઇમસ-ર૦રરમરાં ટેબલ ટેવનસ 
રમ્તમરાં ટીમ ઇિેન્ટમરાં ગયોલડ મેડલ વિનર 
ગજુરરા્તનરા ખેલરાડી હરવમ્ત દેસરાઈન ેરૂ. ૩પ 
લરાખનયો 'ખલે પ્રવ્તભરા પરુસકરાર' એનરા્ય્ત ક્યયો 
હ્તયો. મખુ્યમંત્રી શ્ી ભપેૂન્દ્રભરાઈ પટેલ અને 

રરાજ્ય મતં્રી શ્ી હર્્વભરાઈ સઘંિીએ પરેરા ટેબલ 
ટેવનસમરા ંવસગંલ ઇિેન્ટમરા ંગયોલડ મડેલ વિજ્ેતરા 
ભરાવિનરા પટેલન ે રૂ. રપ લરાખ, રિયોન્ઝ મડેલ 
વિજ્ેતરા રદવ્યરાગં ખલેરાડી સયોનલ પટેલન ેરૂ. ૧૦ 
લરાખની પરુસકરાર રરાવશનરા ચકે અપ્વણ ક્યરા્વ હ્તરા. 

્તમેણે આ કયોમનિલેથ ગેઇમસમરા ંભરાર્તી્ય 

મવહલરા વક્રકેટ ટીમમરાં ઉતકકૃષ્ટ દેખરાિ કરનરારી 
ગુજરરા્તની બે પ્રવ્તભરાિં્ત મવહલરા વક્રકેટર 
્યરાનસ્તકરા ભરારટ્યરા અને રરાધરા ્યરાદિને પ્રત્યેકને 
પરાંચ લરાખ રૂવપ્યરા ખેલ પ્રવ્તભરા પુરસકરાર 
અન્િ્યે અપ્વણ ક્યરા્વ હ્તરા. 

રમ્ત-ગમ્ત પ્રત્યે લયોકયોની દૃનષ્ટ બદલરાઈ 
છે અને હરેક રમ્તમરાં છેક ગ્રરામીણ સ્તરેથી 
પણ પ્રવ્તભરાિં્ત ખેલરાડીઓ વિવિધ રમ્ત-
ગમ્તયોમરાં ભરાગ લે્તરા થ્યરા છે. એટલું જ નવહ, 
ભરાર્ત હિે રમ્ત-ગમ્ત સવહ્ત હરેક કે્ત્રે 
વિશ્વમરાં આગળ િધ્યું છે. 

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ ઉમે્યુ ું હ્ંુત કે, રરાજ્ય 
સરકરાર પણ ખેલરાડીઓને અદ્્તન ્તરાલીમ, 
પ્રયોતસરાહનયો અને જરૂરી વ્યિસથરાઓ પૂરી પરાડી 
રરાજ્યનરા ખેલરાડીઓ વિશ્વસ્તરે ઉતકકૃષ્ટ પ્રદશ્વન 
કરે ્તે મરાટે ્તેમની પડખે ઊભી રહી છે. 

રમ્ત-ગમ્ત, ્યુિરા અને સરાંસકકૃવ્તક પ્રવૃવતિ 
રરાજ્યમતં્રી શ્ી હર્્વભરાઈ સઘંિીએ જણરાવ્યુ ંહ્ંુત 
કે, મખુ્યમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભરાઈ પટેલનરા દૃનષ્ટિ્ંત 
નતેૃતિમરંા સરકરારે રમ્ત-ગમ્ત કે્ત્રનરા બજટેમરંા 
િધરારરા સવહ્ત ખેલરાડીઓ મરાટે અનેકવિધ 
સુવિધરાઓ આપી છે. 

આ સમરારયોહમરંા અગ્ર સવચિ શ્ી 
અવશ્વનીકુમરાર, સિવણ્વમ ગુજરરા્ત સપયોટ્વસ 
્યુવનિવસ્વટીનરા િરાઇસ ચરાન્સેલર શ્ી ડૉ. 
અજુ્વનવસહં રરાણરા ્તમેજ ખલેરાડીઓ, કયોચ અને 
ખેલકૂદ પ્રેમીઓ ્તેમજ વિજે્તરા ખેલરાડીઓનરાં 
પરરિરારજનયો ઉપનસથ્ત રહ્રાં હ્તરાં. •

સપોરસ્ષ ઑથોટરટી ઑફ ગુિરાતના િહીિટી ભિનનું લોકાપ્ષણ 
રમ્તગમ્ત ક્ેત્રે ગુજરરા્તને અગ્રેસર 

બનરાિિરા મરાટે મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ 
પટેલનરા િડપણ હેઠળ ગુજરરા્ત સરકરારે 
વિવિધ ્યયોજનરાઓ અને કરા્ય્વક્રમયો હરાથ ધ્યરા્વ 
છે, જેનરા પરરણરામે આજે  ્યુિરાનયો અને 
્યુિ્તીઓ રમ્તગમ્ત ક્ેત્રે ્તરાલીમ મેળિીને 
રરાજ્ય કક્રાએ અને રરાષ્ટ્રી્ય કક્રાએ પયો્તરાનું 
નરામ રયોશન કરી રહ્રા છે. 
સરકરાર દ્રારરા ઊભરા કરિરામરંા 
આિલેરા સપયો્ટસ્વ ઇન્ફ્રરાસટ્ક્ચરમરંા 
િધુ એક નિું છયોગું ઉમેરરા્યું છે. 
ગરાંધીનગર ખરા્ેત સપયો્ટસ ્વ 
ઑથયોરરટી ઑફ ગુજરરા્તનરા 
િહીિટી ભિનનું લયોકરાપ્વણ 
રમ્તગમ્ત અને ્યુિક સેિરા 
પ્રવૃવતિઓનરા રરાજ્ય મંત્રી શ્ી હર્્વભરાઈ 
સંઘિીનરા હસ્તે કરિરામરાં આવ્યું હ્તું. 

મતં્રીશ્ીએ જણરાવ્ંુય હ્તુ ંકે આ નિવનવમ્વ્ત 
િહીિટી ભિન ગુજરરા્તનરા હજારયો ્યુિરાનયોને 
રમ્તગમ્ત કે્ત્ર ેદેશમરંા અવગ્રમ હરયોળમરંા લઈ 
જશ.ે ્તમેણ ેઉમ્ેયુું કે, અગરામી ૨૭ સપટેમબરથી 

૧૦ અૉકટૉબર દરવમ્યરાન ્યયોજાનરાર ૩૬મી 
નેશનલ ગેમસ-ર૦રરની ્યજમરાની કરિરાની 
સુિણ્વ ્તક ગુજરરા્ત રરાજ્યને મળી છે ત્યરારે 
રરાજ્યનરા રમ્તગમ્ત ્યુિરા અને સરાંસકકૃવ્તક 
પ્રવૃવતિઓ વિભરાગ િ્તી નેશનલ ગેમસનરા 
સુચરાર આ્યયોજન મરાટે સવચિરાલ્ય ્તરીકે આ 
િહીિટી ભિન કરા્ય્વ કરશ.ે કયોમનિલેથ ગમેસ-

૨૦૨૨મરાં ગુજરરા્તનરા પરાંચ ્યુિરાનયોએ મેડલ 
જી્તી ટીમ ઇનન્ડ્યરા ્તરીકે ઉતકકૃષ્ટ દેખરાિ કરીને 
ગુજરરા્તનંુ ગૌરિ િધરા્યુ ું છે. આગરામી 
અૉવલનમપક રમ્તયો મરાટે પણ ગુજરરા્તનરા 
િધુમરંા િધુ ્યુિરાનયો ્તૈ્યરાર કરિરા ્તેઓ 
પ્ર્યત્શીલ છે.  

નવકા્સયાત્ા
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િટિામાં લોકમાતા શ્ી અવહલર્ાબાઈ 
હોલકરની પ્રવતમાનું અનાિરણ 

અમદરાિરાદ મ્યુવનવસપલ કયોપયોરેશન દ્રારરા િટિરા િયોડ્વમરાં બનરાિેલરા 
પરાટથી પલયોટનુ ંમખુ્યમંત્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભરાઈ પટેલનરા હસ્ેત શ્ી અવહલ્યરાબરાઈ 
હયોલકર ઓપન પરાટથી પલયોટ નરામરાવભધરાન ્તથરા લયોકમરા્તરા શ્ી 
અવહલ્યરાબરાઈ હયોલકર પ્રવ્તમરાનું અનરાિરણ કરિરામરાં આવ્યું હ્ંુત.  
મુખ્યમંત્રીશ્ીએ જણરાવ્યું કે, િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ 15 
ઓગસટે પરાચં સકંલપ કરિરાનરા કહ્રા હ્તરા, એમરા ંઆપણરા િરારસરાનુ ંજ્તન 

કરિરાનું  પણ ્તેઓએ 
આહ્રાન ક્યુું હ્તું અને 
આ અિસરે આપણને 
સૌને 'એક ભરાર્ત, શ્ેષ્ઠ 
ભરાર્ત'નુ ંઉતિમ ઉદરાહરણ 
જોિરા મળી રહ્ં છે.

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ કહ્ં 
ક,ે 'સૌનયો સરાથ, સૌનયો 
વિકરાસ, સૌનયો પ્ર્યરાસ 

અને સૌનયો વિશ્વરાસ'નરા મંત્ર સરાથે િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ 
આજે દરેક સમરાજ અને છેિરાડરાનરા મરાનિીને મુખ્ય પ્રિરાહમરાં લરાિિરાનયો 
પ્ર્યરાસ ક્યયો છે. િડરાપ્રધરાનશ્ીનરા મરાગ્વદશ્વનમરાં ટીમ ગુજરરા્ત પણ 
ગુજરરા્તનરા વિકરાસને સ્ત્ત આગળ િધરારી રહી છે. શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ 
મયોદીનરા મરાગ્વદશ્વનમરાં રરાજ્યનરાં ્તમરામ ગરામ અને શહેરને સિવનભ્વર 
બનરાિીન ેદેશન ેઆતમવનભ્વર બનરાિિરાનયો વનધરા્વર છે, એમ ્તમેણે િધમુરાં 
ઉમે્યુું હ્તું.

આ અિસરે કેન્દ્રી્ય રરાજ્ય કરા્યદરા મંત્રી શ્ી એસ.પી.વસંહ બઘેલ, 
પૂિ્વ ગૃહ રરાજ્ય મંત્રી શ્ી પ્રદીપવસંહ જાડેજા, અમદરાિરાદનરા મે્યર શ્ી 
રકરીટભરાઈ પરમરાર, સિષે કયોપયોરેટરશ્ીઓ ્તેમજ બઘેલ સમરાજનરા 
અગ્રણીઓ ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. •

ઉગમધામ ખાતે વનિા્ષણ વતવથ 
ઉતસિમાં સહભાગી થતાં CM

રરાજકયોટ વજલ્રાનરા પ્રખ્યરા્ત ્તીથ્વધરામ બરાદંરરા ખરા્ત ેસં્ત શ્ી ઉગરારરામ 
દરાદરા અન ેપજૂ્ય મરા્તશુ્ી સયોનલમરાનરા વનિરા્વણ વ્તવથ ઉતસિમરા ંઉપનસથ્ત 
રહી મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલે સૌને ઉગરાબરાપરા જેિરા સં્તયોનરાં 
જીિન અને સં્તિરાણીમરાંથી 
પ્રેરણરા ગ્રહણ કરીને, સન્મરાગષે 
ચરાલિરાનયો સદેંશ આપ્યયો હ્તયો. 
મુખ્યમંત્રીશ્ીએ આ અિસરે 
જણરાવ્યું કે, સં્તયોની િરાણીનયો 
સંદેશ જીિનમરંા ઉ્તરારિરાથી 
જીિન સરાથ્વક થરા્ય છે. પૂજ્ય 
ઉગરારરામ બરાપરા જે મરાગષે 
ચરાલ્યરા, ્તેનરા પર આપણને 
સૌને ચરાલિરા મરાટે સં્તિરાણીનરા મરાધ્યમથી પ્રેરણરા આપે છે. આપણે 
વિવિધ ધમ્વગુરઓની િરાણી સરાંભળીએ ત્યરારે ્તેમરાંથી ભગિરાનને 
સરાધિરાનરા પ્ર્યત્નયો સંદેશ મળે છે. 

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ િધુમરાં જણરાવ્ંુય કે, ગયોવિંદ સુધી પહોંચિરા મરાટે 
સદગુર વસિરા્ય બીજો કયોઈ મરાગ્વ નથી. સં્તયોનરાં ચરણમરાં બેસિરાથી 
આપણરામરાં સમરસ્તરા, એક્તરા જેિરા સદગુણયોનરા ભરાિ દ્રઢ થરા્ય છે. 
િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ પણ સિરા્ંતત્્ય પિષે આપણને 
સમરસ્તરાનયો કયોલ આપ્યયો છે. સં્તયોનરા સરાવનધ્યમરાં બેસિરાથી સમરાજનરા 
છેિરાડરાનરા નરાગરરકયોનરા કલ્યરાણ મરાટે સરારરંા કરા્યયો કરિરાની પ્રેરણરા 
મળે છે. 

આ અિસરે ઉગમધરામનરા સ્ંત શ્ી ગયોરધન બરાપરા, સં્ત શ્ી જને્્તીરરામ 
બરાપરા, સરાંસદ શ્ી રમેશભરાઈ ધડુક, ધરારરાસભ્ય સિષેશ્ી જ્યેશભરાઈ 
રરાદરડ્યરા, લરાખરાભરાઈ સરાગરઠ્યરા સવહ્ત અવધકરારીઓ, પદરાવધકરારીઓ, 
ભરાવિકયો ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. •

ખાસ વમકેવનઝમ વસસટમથી સોમનાથ મંટદરછે ધિજારોપણ 
જન્મરાષ્ટમીનરા ્તહિેરારે મુખ્યમંત્રી શ્ી 

ભપેૂન્દ્રભરાઈ પટેલ ે૧૨ જ્યયોવ્તવલુંગમરંાનરા પ્રથમ 
એિરા સયોમનરાથ મંરદરે ભયોળરાનરાથને શીશ 
ઝકૂરાિી ધન્્ય્તરા અનભુિી હ્તી. મુખ્યમતં્રીશ્ીએ 
સયોમનરાથ મહરાદેિ સમક્ ગુજરરા્તનરા લયોકયોની 
સમૃવધિ અન ેસિસથ જીિન ્તમેજ આરયોગ્ય અને 
સુખરાકરારીની પ્રરાથ્વનરા કરી હ્તી.

સૌ પ્રથમ મુખ્યમંત્રીશ્ીએ રદનગિજ્ય દ્રાર 
સરામે રહેલી સરદરાર િલ્ભભરાઈ પટેલની 

પ્રવ્તમરાને ગરરમરાપૂિ્વક િંદન કરી ફૂલ અપ્વણ 
ક્યરાું હ્તરાં. ત્યરારબરાદ મુખ્યમંત્રીશ્ીએ મહરાદેિ 
સમક્ ગંગરાજળનયો જળરાવભરે્ક અપ્વણ ક્યરા્વ 
બરાદ પૂજન - અચ્વન કરી ધન્્ય્તરા અનુભિી 
હ્તી. ઉપરરંા્ત મખુ્યમતં્રીશ્ીએ મરંદરમરંા પજૂારી 
દ્રારરા શરાસત્રયોતિ વિવધથી સયોમેશ્વર મહરાપૂજાનયો 
લરાભ લીધયો હ્તયો અને સયોમનરાથ ટ્સટ દ્રારરા 
વિકસરાિેલી ખરાસ વમકેવનઝમ વસસટમથી 
ધિજારયોપણ પણ ક્ુયું હ્તું. મુખ્યમંત્રીશ્ીને 

સયોમનરાથ મંરદર ટ્સટી શ્ી જે.ડી.પરમરાર અને 
સયોમનરાથ ટ્સટ સકેે્રટરી શ્ી ્યયોગેન્દ્ર દેસરાઈ દ્રારરા 
સયોમનરાથની ્તસિીર ભેટ આપિરામરાં આિી 
હ્તી. મુખ્યમતં્રીશ્ીનરા સયોમનરાથ પ્રિરાસ વનવમતિ ે
પિૂ્વ મતં્રી શ્ી જશરાભરાઈ બરારડ, પિૂ્વ ધરારરાસભ્ય 
શ્ી ગયોવિદંભરાઈ પરમરાર, સરંાસદ શ્ી રરાજશેભરાઈ 
ચડુરાસમરા સવહ્ત અવધકરારીઓ અન ેઅગ્રણીઓ 
ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. •

નવકા્સયાત્ા
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UPSC પાસ કરનારા ર્ુિાઓનું 
સ્માન-અવભિાદન 

મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલે ગુજરરા્તમરાંથી કેન્દ્રી્ય જાહેર સેિરા 
આ્યયોગ (UPSC)ની ર૦ર૧નરા િર્્વની ફરાઇનલ ્તથરા ર૦રરનરા િર્્વની 
પ્રીવલમસ પરીક્રામરંા સફળ્તરા મળેિનરારરા ્યિુરાઓનુ ંસન્મરાન, અવભિરાદન 
ક્યુું હ્તું. મુખ્યમંત્રીશ્ીએ આિરા ૧ર જેટલરા ્યુિરાઓને સટથીરફકેટ અને 
સમૃવ્તવચન્હ આપી સન્મરાન ક્યુું હ્તું. ઉલ્ેખની્ય છે કે, અમદરાિરાદ 
નસથ્ત સરદરાર િલ્ભભરાઇ પટેલ જાહેર િહીિટ સેિરા સંસથરાન- 
SPIPAમરાં અભ્યરાસ ્તથરા ્તરાલીમ મેળિીને આ ્યુિરાઓએ જ્વલં્ત 
સફળ્તરા પ્રરાપ્ત કરી છે. આ સરાથે, રરાજ્ય સરકરારની ્યયોજનરા અન્િ્યે 
UPSC ફરાઇનલ પરીક્રામરાં ઉતિીણ્વ થનરારરા ્યુિકને રૂ. પ૧ હજાર 
્તમેજ ્યિુ્તીન ેરૂ. ૬૧ હજાર ્તથરા પ્રીવલવમનરી પરીક્રામરંા ઉતિીણ્વ થનરારરા 
્યુિકને રૂ. રપ હજાર અને ્યુિ્તીને રૂ. ૩૦ હજારની પ્રયોતસરાહન સહરા્ય 
રરાવશ અ્ંતગ્વ્ત મખુ્યમતં્રીશ્ીએ ચકે પણ અપ્વણ ક્યરા્વ હ્તરા.  ગુજરરા્તમરાથંી 
ર૦રરનરા િર્્વમરાં UPSC વપ્રલીમીનરી પરીક્રામરાં ૧૭૧ ઉમેદિરારયો 
સફળ થ્યરા છે, જેમરાંથી સૌથી િધુ એટલે કે ૧૪૩ SPIPAનરા 
્તરાલીમરાથથી વિદ્રાથથીઓ છે. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીશ્ીનરા અવધક મુખ્ય 
સવચિ શ્ી પકંજ જોર્ી, 'SPIPA'નરા મહરાવન્યરામક શ્ી આર. સી. મીનરા 
અને અવધકરારીઓ પણ ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. •

ભાિનગરના દહીં-હાંડી 
કાર્્ષક્રમમાં મુખર્મંત્ીની ઉપનસથવત

મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલ જન્મરાષ્ટમી પિ્વની સંધ્યરાએ 
ભરાિનગરમરા ં આ્યયોવજ્ત ભરા્તીગળ 'દહીં- હરાડંી'નરા કરા્ય્વક્રમમરા ં ઉમગં-
ઉલ્રાસ િચ્ે સહભરાગી થ્યરા હ્તરા.

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ ભરાિનગરમરાં નંદયોતસિ સવમવ્ત દ્રારરા આ્યયોવજ્ત 
દહીં હરંાડીનરા કરા્ય્વક્રમમરંા જોડરા્ેયલરા ગયોવિંદરાઓને પ્ર્તીકરાતમક રી્ેત 
સન્મરાવન્ત ક્યરા્વ હ્તરા. આ ઉતસિમરાં મુંબઈનરા 'િક્ર્તુંડ ગયોવિંદરા પથક'ની 
એક સયો પચરાસ (૧૫૦) ગયોવિંદરાની ટીમે ઢયોલ- નગરારરા અને ડી.જે. 
સરાથે પરાંચ મરાળ ઊંચી મટકી ફયોડી આકર્્વણ જમરાવ્યું હ્તું. મુખ્યમંત્રીશ્ી 
અને મહરાનુભરાિયોનરા હસ્તે પ્ર્તીકરાતમક રી્ેત ગયોવિંદરાઓનું સન્મરાન 
કરિરામરાં આવ્યું હ્તું.

વશક્ણ મંત્રી શ્ી વજ્તેન્દ્રભરાઈ િરાઘરાણીએ જણરાવ્યું હ્તું કે, િરસ્તરા 
િરસરાદ િચ્ે પણ ભરાિનગરિરાસીઓનયો જન્મરાષ્ટમીની ઉજિણીનયો 
ઉતસરાહ પ્રશંસની્ય છે. આ અિસરે કેન્દ્રી્ય આરયોગ્ય મંત્રી શ્ી 
મનસખુભરાઈ મરંાડવિ્યરા, સરંાસદ ડૉ. શ્ીમ્તી ભરાર્તીબહેન વશ્યરાળ સવહ્ત 
પદરાવધકરારીઓ, અવધકરારીઓ અને ભરાિેણરાિરાસીઓ મયોટી સંખ્યરામરાં 
ઉપનસથ્ત રહ્રાં હ્તરાં. •

િંવચતને વિકાસની મુખર્ધારામાં  
લાિિા સરકાર કાર્્ષરત

િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીની 
આગેિરાનીમરાં સરકરારે ગુજરરા્તનરા વિકરાસને 
સુદૃઢ અને ગવ્તશીલ બનરાવ્યયો છે. છેલ્રા એક 
િર્્વમરાં ટીમ ગુજરરા્ેત અનેક જનવહ્તલક્ી 
પગલરા ંલઈ સરામરાન્્ય નરાગરરકયોની નરાની-મયોટી 
મુશકેલીઓ દૂર કરી છે. ્તરાજે્તરમરાં મુખ્યમંત્રી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલ ગરાંધીનગર ખરા્તે 
રરાજ્યનરા વિશ્વકમરા્વ સમરાજનરા સ્ેહવમલનમરાં 
ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા.

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ અવભિરાદનનયો પ્રવ્તસરાદ 
આપ્તરાં િધુમરાં જણરાવ્યું હ્તું કે, રરાજ્ય સરકરાર 
દરેક સમરાજને સરાથે રરાખી વિકરાસ કરિરા અને 
િંવચ્ત િગયોને વિકરાસની મુખ્યધરારરામરાં લરાિિરા 
મરાટે કરા્ય્વર્ત છે. સરકરારે ગરીબ, પછરા્ત અને 
નબળરા િગયોનરા લયોકયોની નરાનરામરંા નરાની 
જરૂરર્યરા્તનું ધ્યરાન રરાખી નીવ્ત-રીવ્તઓ 
બનરાિી છે. આિકનરા દરાખલરાની સમ્યમ્યરા્વદરામરાં 

િધરારયો, વનવચિ્ત કરા્ય્વિરાહી મરાટે 
એરફડેવિટ-સયોગદંનરામરામરંાથી મવુતિ 
્તેમજ વસવન્યર વસરટઝનને ્યરાત્રરા 
મરાટે અપરા્તી સહરા્યમરા ંિધરારયો કરી 
નરાગરરકયોને સુશરાસનની અનુભૂવ્ત 
કરરાિી છે. 

મુ ખ્ય મંત્ર ીશ્ીએ કહ્ં  ક ે, 
િડરાપ્રધરાનશ્ીનરા આ અવભગમયોને 
આગળ ધપરાિ્તરાં ટીમ ગુજરરા્ેત આ િર્ષે 
ગુજરરા્તનરા ઇવ્તહરાસનુ ંસૌથી મયોટુ ંબજટે આપ્યુ ં
છે. આરદજાવ્ત વિસ્તરારમરાં એસટયોલ પ્રયોજેકટથી 
૨૦૦ મરાળ જેટલી ઊચંરાઈ પર પરાણી લઈ જિુ,ં 
મરા-કરાડ્વ જેિી ્યયોજનરાઓને વ્યરાપક બનરાિિી 
જિેરા ંઅનકે વિકરાસલક્ી કરામયો આ સરકરારે કરી 
બ્તરાવ્યરાં છે.

આ પ્રસંગે રરાજ્ય મંત્રી શ્ી જગદીશભરાઈ 
વિશ્વકમરા્વએ કહ્ં હ્તું કે, મુખ્યમંત્રી શ્ી 

ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલ વિશ્વકમરા ્વ સમરાજની 
ઉદ્મશીલ્તરાથી સુપેરે િરાકેફ છે. વિશ્વકમરા્વ 
સમરાજ રરાજ્યનરા ઔદ્યોવગક વિકરાસમરાં હજી 
િધ ુપ્રમરાણમરા ં્યયોગદરાન આપ ે્તમેજ સરકરારની 
જી.આઈ.ડી.સી. અન ેસલંગ્ન નીવ્તઓનયો લરાભ 
મેળિે ્તે સમ્યની મરાંગ છે. 

આ પ્રસંગે શ્ી ભગિરાનદરાસ પંચરાલ,  
શ્ી ઉદ્ય કરાનગડ સવહ્ત મયોટી સંખ્યરામરંા 
સમરાજનરા અગ્રણીઓ ્તથરા નરાગરરકયો ઉપનસથ્ત 
રહ્રા હ્તરા. •

નવકા્સયાત્ા
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રાજર્ની પાંચ નગરપાવલકાઓને વિવિધ વિકાસકામોની ભેટ
રરાજ્યનરા ંનગરયોમરા ંવિવિધ જનસખુરાકરારીનરાં 

આ્યયોજનબધિ કરામયો હરાથ ધરી ઈઝ ઓફ 
વલવિંગ િધરારિરાની નેમ સરાથે  પરાંચ 
નગરપરાવલકરાઓને રૂ. ૮૫ કરયોડનરાં વિવિધ 
વિકરાસકરામયો હરાથ ધરિરાની મુખ્યમંત્રી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલે સૈધિરાંવ્તક મંજૂરી આપી છે. 
સિવણ્વમ જ્યં્તી મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકરાસ 
્યયોજનરા અન્િ્ેય મુખ્યમંત્રીશ્ીએ ધરંાગધરા, 
મરાણસરા, કડી, િડનગર અને બરાિળરા 
નગરપરાવલકરામરાં આ કરામયો હરાથ ધરિરા મરાટે 
ગુજરરા્ત મ્ુયવનવસપલ ફરાઇનરાન્સ બયોડ્વ અને 
ગુજરરા્ત અબ્વન ડેિલપમેન્ટ વમશન દ્રારરા રજૂ 
થ્યેલી દરખરાસ્તયોને અનુમવ્ત આપી છે. 

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ આ સંદભ્વમરાં ધરંાગધરા 
નગરપરાવલકરા વિસ્તરારનરા મરાનસર ્તળરાિનરા 
બ્યુરટફીકેશન મરાટે રૂ. ૪.૨૫ કરયોડ આગિી 
ઓળખ ઘટકનરાં કરામયો મરાટે મંજૂર ક્યરા્વ છે. 
એટલું જ નહીં, મરાણસરા નગરપરાવલકરા 

વિસ્તરારનરા ચન્દ્રરાસર ્તળરાિનરા બ્યુરટફીકેશન 
મરાટે ્તેમણે રૂ. ૪.૮૭ કરયોડનરાં કરામયો મંજૂર 
ક્યરાું છે. ૨૪૮ એકરમરાં ફેલરા્યેલરા ચન્દ્રરાસર 
્તળરાિનરા બ્ુયરટફીકેશન અન્િ્ેય પલરાન્ટેશન, 
િૉક િે, િરસરાદી પરાણી મરાટે ઈન્લેટ પરાઈપ, 
ગરાડ્વન, લેન્ડસકેપીંગ અને ્તળરાિ નિીનીકરણ 
મરાટે આ રકમ ઉપ્યયોગમરાં લેિરાશે. 

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ આ ઉપરરંા્ત મહેસરાણરા 
વજલ્રાનરા િડનગર નગરપરાવલકરા વિસ્તરારનરાં 
૫૦૫૧ ઘરયોની ગટર લરાઈનયોને મુખ્ય ગટર 
સરાથે જોડિરા રૂ. ૩.૫૩ કરયોડ મંજૂર ક્યરા્વ 
છ ે.  સિવણ ્વમ જ્યં્તી મુખ્યમંત્રી શહ ેરી 
વિકરાસ ્યયોજનરા અં્તગ્વ્ત જન ભરાગીદરારી 
ઘટક હેઠળ ખરાનગી સયોસરા્યટીનરંા ઘરયોની 
ગટર લરાઈન સરાથે જોડરા્યેલી ન હયો્ય ્તેિી 
સયોસરા્યટીનરા ઘરને પરરિરાર દીઠ રૂ. ૭ 
હજારની મ્યરા્વદરામરાં સહરા્ય આપિરામરાં આિે 
છે, આ સહરા્યરૂપે િડનગર નગરપરાવલકરાને 

૫૦૫૧ ઘરયોનરંા ગટર જોડરાણ પેટે રૂ. ૩.૫૩ 
કરયોડની રકમ રરવજ્યયોનલ મ્યુવનવસપલ 
કવમશનર દ્રારરા અપરાશે.

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ આ કરામયો ઉપરરંા્ત 
બરાિળરા નગરપરાવલકરાની ભૂગભ્વ ગટર ્યયોજનરા 
મરાટે ૭૧.૮૦ કરયોડ રૂવપ્યરા મંજૂર ક્યરા્વ છે. 
બરાિળરા નગરપરાવલકરાનરા ગરામ્તળ વિસ્તરારમરંા 
હ્યરા્ત ભૂગભ્વ લરાઈન અંદરાજે ૨૫ િર્્વ જૂની 
છે. એટલું જ નહીં, બરાિળરા નગરપરાવલકરાને 
૧૦ ઝયોનમરાં િહેંચિરામરાં આિેલી છે. અગરાઉ 
નગરપરાવલકરામરાં ૨૦૧૫નરા િર્્વમરાં પૂણ્વ 
થ્યેલી ભૂગભ્વ ગટર ્યયોજનરામરાં ગરામ્તળની 
જૂની ગટર વ્યિસથરા હયોિરાથી ઝયોન ૧ થી ૫નયો 
સમ રાિેશ  થ ્ેયલ યો  ન  હ્ત યો .  બ રાિળ રા 
નગરપરાવલકરામરંા ૨૬ રક.મી.નું નેટિક્ક કરા્ય્વર્ત 
છે. ્તેમજ હરાલની ૯૦,૧૪૦ની િસ્તીમરંાથી 
૪,૩૭૫ ઘરયોન ેઆ સવૂચ્ત ્યયોજનરામરાથંી ગટર 
જોડરાણનયો લરાભ મળશે. •

અમદાિાદમાં ફોટો િના્ષવલસટ એસોવસએશન દ્ારા ‘ફોટો પ્રદશ્ષન’
િલડ્વ ફયોટયોગ્રરાફી ડેની ઉજિણીનરા ઉપલક્્યમરંા ફયોટયો 

જનરા્વવલસટ એસયોવસએશન દ્રારરા અમદરાિરાદમરંા આ્યયોવજ્ત 
‘ફયોટયો પ્રદશ્વન’ન ેમખુ્યમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભરાઈ પટેલ ેખલુ્ુ ંમકૂ્યું 
હ્તુ.ં આ પ્રદશ્વનમરંા ૧૬૦ જટેલી સુદંર અન ેઅલભ્ય ્તસિીરયો 
પ્રદવશ્વ્ત કરિરામરાં આિી હ્તી. મુખ્યમંત્રીશ્ીએ આ ્તસિીરયો 
અત્યં્ત રસપૂિ્વક વનહરાળી હ્તી. કેમેરરાનરા મરાધ્યમથી કચકડે 
કંડરારરા્યેલી અનેક ્તસિીરી ્યરાદગરાર ક્ણયોને મુખ્યમંત્રીશ્ીએ 
વબરદરાિીને ્તસિીરકરારયોને અવભનંદન પણ આપ્યરા હ્તરા.   

લગભગ ૩૦ િર્્વ પહેલરાં સથપરા્ેયલરા ફયોટયો જનરા્વવલસટ 
એસયોવસએશનનરા ૩૧ સભ્યયો દ્રારરા કયોરયોનરા કરાળથી અત્યરાર 
સુધીમરાં  કેમેરરામરાં કંડરારરા્યેલી બેનમૂન ્તસિીરયો આ ફયોટયો 
પ્રદશ્વનમરાં પ્રદવશ્વ્ત કરરાઈ છે. પ્રરાકકૃવ્તક સૌંદ્ય્વ, રી્ત-રરિરાજ 
્તથરા મરાનિી્ય સંિેદનરા ઉપરરાં્ત કયોરયોનરા કરાળમરાં સરકરાર દ્રારરા 
ઉપલબધ કરરા્યેલી ટેસટીંગથી મરાંડી અન્્ય સુવિધરાઓને  ઉજાગર કર્તી 
વિવિધ બરાબ્તયોને  ફયોટયોકમથીઓ દ્રારરા કેમેરરામરાં કંડરારિરામરાં આિી છે ્તે 
પૈકીની શ્ેષ્ઠ ્તસિીરયો આ પ્રદશ્વનમરાં પ્રદવશ્વ્ત થઈ છે.

શ્ેષ્ઠ ્તસિીરયો પૈકી પ્રથમ, બીજા અને ત્રીજા એમ અનુક્રમે શ્ી 
અવમ્તભરાઈ દિે, શ્ી શૈલેર્ પ્રજાપવ્ત અને શ્ી ધિલ ભરિરાડને ્તથરા 
૧૦ કયોન્સયોલશેન પ્રરાઈઝ મળેિનરાર ્તસિીરકરારયોન ેમુખ્યમંત્રીશ્ીનરા હસ્ેત 

ઇનરામ એનરા્ય્ત કરિરામરાં આવ્યરાં હ્તરાં.
આ ફયોટયો પ્રદશ્વન પ્રરારભં પ્રસંગે રરાજ્યસભરાનરા સરાંસદ શ્ી 

નરહરરભરાઈ અમીન, ધરારરાસભ્ય શ્ી રરાકેશભરાઈ શરાહ, અમદરાિરાદ 
સટેનન્ડંગ કવમટીનરા ચેરમેન શ્ી વહ્તેશભરાઈ બરારયોટ, એસયોવસએશનનરા 
પ્રમુખ શ્ી કરણવસંહ પરમરાર ્તથરા અન્્ય ફયોટયોગ્રરાફર વમત્રયો િગેરે  
ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. •

નવકા્સયાત્ા
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સિ્ષ સમાિને સાથે રાખી સૌના સાથ-સૌના 
વિકાસના મંત્ને ગુિરાતે સાકાર કર્યો ્છછે - મુખર્મંત્ી

િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીનરા નતેૃતિમરંા સૌ સમરાજ િગયોન ેસરાથે 
રરાખીને સૌનરા સરાથ, સૌનરા વિકરાસનયો મતં્ર દેશમરંા સરાકરાર થ્યયો છે. ્તરાજ્ેતરમરંા 
સમગ્ર ગજુરરા્તનરા દરજી સમરાજ દ્રારરા આ્યયોવજ્ત અવભિરાદન સમરારયોહમરંા 
ઉપનસથ્ત રહેલરા મખુ્યમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભરાઈ પટેલ ેજણરાવ્યુ ંહ્તુ ંકે, િડરાપ્રધરાન 
શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ દેશમરા ંવિકરાસની રરાજનીવ્તનયો નિયો ્યગુ શરૂ ક્યયો 
છે.  મખુ્યમતં્રી શ્ી ભૂપને્દ્રભરાઈ પટેલ ેજણરાવ્યુ ંહ્ંુત કે, વિકરાસની આ ્યરાત્રરામરંા 
સમરાજનરા સૌ િગયો સરાથ ેમળીન ેસહભરાગી થ્યરા છે, જમેરંા દરજી સમરાજનું 
પણ ઉલ્ખેની્ય ્યયોગદરાન છે. કેન્દ્રી્ય કપડરા રરાજ્યમંત્રી શ્ીમ્તી દશ્વનરાબહેન 
જરદયોશ ેકેન્દ્ર અન ેરરાજ્ય સરકરારની વિવિધ કલ્યરાણ ્યયોજનરાઓનયો લરાભ 
દરજી સમરાજનરા િધ ુન ેિધ ુલયોકયો સધુી પહોંચ ે્ત ેમરાટે આિનરારરા રદિસયોમરાં 
વશવબરયો ્યયોજિરાની નમે દશરા્વિી હ્તી. 

પદ્મશ્ી કનુભરાઈ ટેલરે ભરાર્તને વિશ્વમરાં શવતિશરાળી રરાષ્ટ્ર ્તરીકે 
ઉજાગર કરિરાની િડરાપ્રધરાનશ્ીની પ્રવ્તબધિ્તરામરાં દરજી સમરાજ પયો્તરાનયો 
સંપૂણ્વ સહ્યયોગ આપશે ્તેિયો વિશ્વરાસ વ્યતિ ક્યયો હ્તયો. આ કરા્ય્વક્રમમરાં 
શ્ી મ્યંક નરા્યક, શ્ી ભગિરાનદરાસ પંચરાલ સવહ્ત વિશરાળ સંખ્યરામરાં 
સમરાજનરા નરાગરરકયો ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. •

અરિલ્ીના ધનસુરા નસથત અમૃત 
સરોિરનું વનરીકણ કરતાં મુખર્મંત્ી

અરિલ્ી વજલ્રાનરા ધનસુરરા ખરા્તે વિકવસ્ત થઈ રહેલરા અમૃ્ત 
સરયોિરની મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલે ્તરાજે્તરમરાં મુલરાકરા્ત લઈ 
વનરીક્ણ ક્યુું હ્તું. મુખ્ય સવચિ શ્ી પંકજ કુમરાર પણ ્તેમની સરાથે 
જોડરા્યરા હ્તરા. અત્રે ઉલ્ેખની્ય છે કે, જળ સંચ્ય થકી ઉન્નવ્તનરા લક્્ય 
સરાથે કરા્ય્વર્ત ગુજરરા્ત સરકરારે 'આઝરાદી કરા અમૃ્ત મહયોતસિ' અં્તગ્વ્ત 
રરાજ્યનરા ્તમરામ ૩૩ વજલ્રાઓમરાં ૭૫ અમૃ્ત સરયોિરનરા નિવનમરા્વણ-
નિીનીકરણનયો સંકલપ ક્યયો છે. 

િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીનરા આહ્રાનને પગલે મુખ્યમંત્રી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલનરા મરાગ્વદશ્વન મુજબ રરાજ્યમરંા કુલ ૨,૭૬૭ 
સથળયોની અમૃ્ત સરયોિ૨ ્તરીકે પસંદગી કરિરામરાં આિી છે. ્તે પૈકી 
33 વજલ્રામરાં નસથ્ત ૨,૪૨૨ કરામયો પ્રગવ્તમરાં છે. જ્યરારે  ૧૫ અૉગસટ, 
૨૦૨૨ સુધીમરાં ૬૬૩ અમૃ્ત સરયોિરનરાં લયોકરાપ્વણ કરિરામરાં આવ્યરાં.

રરાજ્ય સરકરારનરા આ્યયોજન અનુસરાર અમૃ્ત સરયોિર થકી પ્રવ્ત 
એકર અંદરાજે ૧૦,૦૦૦ ક્યુબીક મીટર પરાણીનયો સંગ્રહ થશે, ્તેિયો 
લક્્યરાંક છે. ધનસુરરામરાં ્તળરાિ વનમરા્વણથી ્તરાલુકરાનરા ગરામયોને વસંચરાઈનયો 
લરાભ મળશે. •

ડબલ એન્િન સરકારના લાભ નાગટરકોને મળતા થર્ા
છેલ્રા આઠ િર્્વથી દેશને સશતિ નેતૃતિ મળ્યું છે. ્તેનરા કરારણે 

દેશમરાં સિરાુંગી અને સમ્તુવલ્ત વિકરાસ થઈ રહ્યો છે. ્તયો ગુજરરા્તનરા 
નરાગરરકયોને ડબલ એનન્જનિરાળી સરકરારનયો સીધયો લરાભ મળી રહ્યો છે. 
્તમેજ છેિરાડરાનરા નરાગરરકયો સધુી વિવિધ ્યયોજનરા - વિકરાસકરામયોનયો  લરાભ 
પહોંચ્યયો છે.

મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલે ્તરાજે્તરમરાં રરાણરા સમરાજ દ્રારરા 
આ્યયોવજ્ત સ્ેહવમલનમરાં જણરાવ્યું હ્તું કે, િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ 
મયોદીએ દેશનુ ંસુકરાન સંભરાળ્યરા બરાદ ભરાર્તિરાસીઓએ અનકે મયોટરા અને 
લરાભદરા્યી િહીિટી પરરિ્ત્વનયોની અનભુવૂ્ત કરી છે. પ્રધરાનમતં્રી જનધન 
્યયોજનરા, રકસરાન સન્મરાનવનવધ ્યયોજનરા િગેરે દ્રારરા ગુજરરા્ત સરકરારે 
વિવિધ િગ્વનરા નરાગરરકયોનરા સયોવશ્યલ-ઈકયોનયોવમકલ અપવલફટમેન્ટનું 
કરામ ક્યુું છે, ્તેમ ્તેમણે ઉમે્યુું હ્તું.

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ િધુમરાં જણરાવ્ંુય હ્તું કે, િડરાપ્રધરાનશ્ીનરા રદશરા-
દશ્વનમરંા દેશમરંા રડવજટલ ક્રરાંવ્ત થઈ, દેશમરંા રરન્્યુએબલ ઊજા્વનરા 
િપરરાશનું ચલણ િધ્યું છે અને ભરાર્તની પ્રવ્તષ્ઠરા વિશ્વભરમરાં નિી 
ઊંચરાઈઓને પરામી છે. વિશરાળ ભૂ-ભરાગ અને મયોટી સંખ્યરામરાં િસ્તી 
ધરરાિ્તયો દેશ વિકવસ્ત બનશે કે કેમ ્તેિરા પ્રશ્નયો િચ્ે આદરણી્ય 
મયોદીજીએ દેશનું નેતૃતિ કરી એક ભરાર્ત-શ્ેષ્ઠ ભરાર્તને સરાકરાર ક્યુું છે.

પિૂ્વ મતં્રી શ્ી રણવજ્તભરાઈ વગલીટિરાલરાએ કહં્ હ્ંુત કે, રરાણરા સમરાજ 
વશવક્્ત અને દીવક્્ત બની વિકરાસનરા પંથે અગ્રેસર બન્્યયો છે. રરાજ્ય 

સરકરારની વિવિધ ્યયોજનરાનયો લરાભ લઈ રરાણરા સમરાજ િધુ સક્મ અને 
સબળ બન્્યયો છે. સં્ત શ્ી જ્રાનેશ્વરદરાસજી મહરારરાજે કહ્ં હ્તું કે, રરાણરા 
સમરાજ ધમ્વપ્રેમી સમરાજ છે. ગુજરરા્ત સરકરારનરા સિ્વસમરાિેશી વિકરાસનરા 
િલણન ેપરરણરામ ેરરાણરા સમરાજન ેપરાછલરા બ ેદરા્યકરામરંા આિશ્યક ્તમરામ 
મદદ-સહકરાર મળ્યરાં છે.

ધરારરાસભ્ય શ્ી અરવિંદભરાઈ રરાણરાએ કહ્ં હ્તું કે,  િડરાપ્રધરાનશ્ીનરા 
મરાગ્વદશ્વનમરાં ગુજરરા્તનયો જે વિકરાસ થ્યયો છે ્તેનરા પરરણરામે સૌ સમરાજ-
િગયોનું સમથ્વન બે દરા્યકરાથી િ્ત્વમરાન સરકરારને મળી રહ્ં છે, અને 
આગળ પણ મળશે ્તેિું ્તેમણે ઉમે્યુું હ્તું. આ પ્રસંગે શ્ી ઉદ્ય કરાનગડ, 
શ્ી નિીનભરાઈ ્તેમજ રરાણરા સમરાજનરા અગ્રણી ભરાઈ-બહેનયો ઉપનસથ્ત 
રહ્રાં હ્તરાં. •

નવકા્સયાત્ા
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અમદાિાદની રાિસથાન હૉનસપટલમાં
નિા આરોગર્લકી પ્રકલપોનું લોકાપ્ષણ

અમદરાિરાદની રરાજસથરાન હૉનસપટલમરંા નિીન પ્રકલપયોનું 
લયોકરાપ્વણ કર્તરાં મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઇ પટેલે જણરાવ્યું કે, 
રરાજસથરાન હૉનસપટલની આરયોગ્યલક્ી રડવજટલ પહેલ નરાગરરકયોની 
આરયોગ્ય સુખરાકરારીમરાં િધરારયો કરશે. નૂ્તન ઓ.પી.ડી. સુવિધરા, 
બરાળકયો અને મરા્તરાઓનરા સિરાસથ્ય સંબંધી સેિરાઓનરા નિ્તર 
અવભગમ નિજા્ત વશશુ અને સગભરા્વઓને શે્ષ્ઠ આરયોગ્ય 
સવુિધરાઓ ઉપલબધ કરરાિિરા અસરકરારક સરાવબ્ત થશ,ે એમ ્તમેણે 
ઉમે્યુું હ્તું.

આ કરા્ય્વક્રમમરાં મુખ્યમંત્રીશ્ીએ િધુમરાં જણરાવ્યું હ્તું કે, રરાજ્ય 
સરકરાર દ્રારરા અબરાલવૃધિ નરાગરરકયોનરા આરયોગ્યની દરકરાર કરીને 
અનકેવિધ સિરાસથ્યલક્ી પહેલ હરાથ ધરિરામરંા આિી છે. ્તરાજ્ેતરમરંા 
જ ૬૦થી િધુની િ્યનરા નરાગરરકયોને ઘરે બેઠરાં સેમપલ કલેકશન 
સુવિધરાની નિ્તર પહેલ હરાથ ધરિરામરાં આિી છે. આ િર્્વનરા 
બજેટમરાં રૂ. પરાંચ કરયોડની જોગિરાઈ આ પહેલની શરૂઆ્ત મરાટે 
કરિરામરાં આિી છે. 

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ જણરાવ્યું હ્તું કે, રરાજ્ય સરકરારની સરાથે 
સરામરાવજક, ધરાવમ્વક અને સેિરાભરાિી ્તેમજ સિૈનચછક સંસથરાઓનરા 
સવહ્યરારરા પ્ર્યરાસયોનરા પરરણરામે રરાજ્યનરા વિકરાસની ગવ્તને ્તેજ 
બનરાિીને સિરાુંગીણ અને સિ્વસમરાિેશક વિકરાસ કરી શકરા્ય છે, 
જેનું રરાજસથરાન હૉનસપટલ ઉતકકૃષ્ટ ઉદરાહરણ છે. 

િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીનરા રડવજટલ ઇનન્ડ્યરા વિઝનને 
આગળ ધપરાિ્તી ગજુરરા્ત સરકરારે નરાગરરકલક્ી ઘણી સેિરાઓન ેરડવજટલ 
કરી છે. ્તે પરરપરાટી પર ચરાલીને રરાજસથરાન હૉનસપટલ દ્રારરા પણ 
દરરદ્રનરારરા્યણની સેિરાને િધુ સુદૃઢ બનરાિિરા રડવજટલરાઇઝેશનનયો 
અવભગમ અપનરાિિરામરાં આવ્યયો છે જે સરરાહની્ય છે. 

કયોરયોનરાકરાળમરાં પણ િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ 
મયોદીનરા સૌનરા સરાથ, સૌનરા વિકરાસ, સૌનરા 
વિશ્વરાસ અને સૌનરા પ્ર્યરાસનરા મંત્રને સરાથ્વક કરીને 
સમગ્ર દ ેશમરંા કયોરયોનરા રસીકરણ અવભ્યરાન 
મહરાઅવભ્યરાન બન્્યું જેનરા પરરણરામે આજે આપણે 
કયોરયોનરા સરામે સુરવક્્ત બન્્યરાં  છીએ, એિું 
મુખ્યમંત્રીશ્ીએ ઉમે્યુું હ્તું.

છેલ્રા ચરાર દરા્યકરાથી રરાજસથરાન હયોનસપટલ  દ્રારરા 
વિવિધ પ્રરાં્તનરા દદથીઓની સેિરાનયો ્યજ્ અવિર્તપણે 
આગળ ધપરાિિરા બદલ મુખ્યમંત્રીશ્ીએ અવભનંદન 
પરાઠવ્યરા હ્તરા.  

આ પ્રસંગ ેકેવબનટે મંત્રી શ્ી પ્રદીપભરાઈ પરમરારે 
રરાજ્યની દરેક વ્યવતિને શ્ેષ્ઠ આરયોગ્ય સેિરાઓ 

ઉપલબધ કરરાિિરા રરાજ્ય સરકરાર કટીબધિ હયોિરાનું જણરાવ્યું હ્તું. ્તેમણે 
રરાજસથરાન હૉનસપટલ દ્રારરા દેશનરા વિવિધ પ્રરાં્તમરાંથી આિ્તરા દદથીઓ 
અને રરાજ્યનરા દદથીઓને ઉતિમ આરયોગ્યસેિરાઓ ઉપલબધ કરરાિિરામરાં 
આિ્તી હયોિરાનુ ંજણરાિી સમગ્ર હૉનસપટલ ્તતં્રન ેનિ્તર અવભગમ બદલ 

શુભેચછરાઓ પરાઠિી હ્તી.
પૂિ્વ ગૃહ રરાજ્ય મંત્રી શ્ી પ્રદીપવસંહ જાડેજાએ 

૨૦૦૮નરા વસરર્યલ બલરાસટ િખ્ેત અમદરાિરાદ 
વસવિલની સરાથયોસરાથ રરાજસથરાન હૉનસપટલ દ્રારરા 
સપયોરટ્વિ કેરમરા ંકરિરામરા ંઆિલેી સિેરાઓ અને અદરા 
કરિરામરંા આિેલી મહત્િની ભવૂમકરાન ે્યરાદ કરી હ્તી. 

મુખ્યમંત્રીશ્ી અને અન્્ય મહરાનુભરાિયો દ્રારરા આ 
કરા્ય્વક્રમમરાં આંગણિરાડી બહેનયોને આરયોગ્યલક્ી રકટ 
પણ અપ્વણ કરિરામરાં આિી હ્તી. આ કરા્ય્વક્રમમરાં 
કરાઉનન્સલરશ્ીઓ, હૉનસપટલનરા ચેરમેન શ્ી પી.
આર. કરાકરડ્યરા, સકેે્રટરી શ્ી મહેન્દ્રભરાઈ શરાહ સવહ્ત 
મયોટી સંખ્યરામરાં સરામરાવજક અગ્રણીઓ અને ્તબીબયો 
ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. •

નવકા્સયાત્ા
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વિકાસના તમામ કેત્ે ગુિરાતે નિા કીવત્ષમાન સથાપર્ા
ગરાંધીનગરમરાં આ્યયોવજ્ત ગયોસિરામી સમરાજનરા સે્હવમલનમરાં 

મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલે જણરાવ્યું હ્તું કે, હેલથ, એજ્યુકેશન, 
ઇન્ફ્રરાસટ્કચર, ઇન્ડસટ્ીઝ અને એનર્જી સવહ્તનરા ્તમરામ ક્ેત્રે ગુજરરા્ત 
દેશનુ ંઅગ્રસેર રરાજ્ય છે. ગજુરરા્તની અદ્્તન 
આરયોગ્ય સુવિધરાઓનયો લરાભ ્તયો આસપરાસનરા 
રરાજ્યનરા લયોકયો ખૂબ મયોટી સંખ્યરામરાં લેિરા 
આિે છે અને વનરયોગી-વનરરામ્ય બની 
પયો્તરાનરા િ્તન રરાજ્યમરાં પર્ત ફરે છે. 

મુખ્યમંત્રીશ્ીએ કહં્ કે, િડરાપ્રધરાન શ્ી 
નરેન્દ્રભરાઇ મયોદીનરા નેતૃતિમરંા ગુજરરા્ત બે 
દરા્યકરાથી સૌનરા સરાથ, સૌનરા વિકરાસ, સૌનરા 
વિશ્વરાસ અને સૌનરા પ્ર્યરાસનરા મંત્રને 

અનુસરીને દેશનું મયોડલ સટેટ બન્્યું છે. કયોઇ એિું ક્ેત્ર નથી જ્યરા ં
આપણે નિરા પ્રકલપયો-નિી વસવધિ પ્રરાપ્ત ન કરી હયો્ય. મરાનિ વિકરાસ-જન 
સુખરાકરારીનરા ્તમરામ પરાસરંાઓમરાં ગુજરરા્ત અન્્ય રરાજ્યયોને રરાહ વચંધી 

શકે ્તેટલું સક્મ અને આદશ્વ રરાજ્ય છે. 
્તેમણે િધુમરાં કહ્ં કે, ગુજરરા્તને છેલ્રા ૮ 
િર્્વની ડબલ એનન્જનની સરકરારનયો લરાભ 
મળી રહ્યો છે. નરાનરા-મયોટરા દરેક સમરાજ 
િગ્વની દરકરાર લઇ ગુજરરા્ત સરકરાર સૌનરા 
ઉતકર્્વ, આવથ્વક-સરામરાવજક ઉન્નવ્ત મરાટે 
ક્ત્વવ્યર્ત છે. મુખ્યમંત્રીશ્ીએ આ ્તકે 
ગયોસિરામી સમરાજનરા સરાધુ-સંન્્યરાસીઓનું 
શરાલ ઓઢરાડી સન્મરાન ક્યુ્વ હ્તું. •

નવકા્સયાત્ા

ગાંધીનગરમાં રાજર્ ર્ુિા બોડ્ષના સંર્ોિકોનો પ્રવશકણ િગ્ષ ર્ોજાર્ો 
ગરાંધીનગરમરાં સિરામી વિિેકરાનંદ ગુજરરા્ત રરાજ્ય 

્યુિરા બયોડ્વનરા ઝયોન પ્રભરારી, વજલ્રા સં્યયોજકયો ્તથરા 
મહરાનગરપરાવલકરા સં્યયોજકયોનરા પ્રવશક્ણ િગ્વનયો 
મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલની ઉપનસથવ્તમરાં 
પ્રરારંભ થ્યયો હ્તયો. મખુ્યમતં્રીશ્ીએ સમરાજનરા નરાનરામરાં 
નરાનરા, છેિરાડરાનરા મરાનિી સુધી વિવિધ કલ્યરાણકરારી 
્યયોજનરાઓનરા લરાભ પહોંચરાડી વિકવસ્ત, ઉન્ન્ત અને 
આતમવનભ્વર ભરાર્તની નમે સરાકરાર કરિરા ્યિુરાશવતિને 
આહિરાન ક્યુ્વ હ્તું. 

મુખ્યમંત્રીશ્ી એ જણરાવ્યું હ્તું કે, િડરાપ્રધરાન શ્ી 
નરેન્દ્રભરાઇ મયોદીની વિઝનરી લીડરશીપ અન ેદ્રનષ્ટિ્ંત 
નેતૃતિમરાં રડવજટલ ઇનન્ડ્યરા, મેઇક ઇન ઇનન્ડ્યરા, 
સિચછ ભરાર્ત જેિરા અનેક નિ્તર આ્યરામયો દેશમરાં 
વ્યરાપક બન્્યરા છે. િડરાપ્રધરાનશ્ીએ ભરાર્તન ેવિકવસ્ત, 
ઉન્ન્ત અન ેઆતમવનભ્વર બનરાિિરાનરા ધ્ય્ેય સરાથ ેહરેક 
્યયોજનરાઓમરાં છેિરાડરાનરા, નરાનરામરાં નરાનરા મરાનિીનરા કલ્યરાણનયો ભરાિ 
રરાખ્યયો છે. 

સરકરારી ્યયોજનરાઓનરા લરાભ લયોકયોને ઘરે બેઠરા મળે ્તેની ્યયોગ્ય 
મરાવહ્તી અને જાણકરારી મળે ્તે મરાટે મુખ્યમંત્રીશ્ીએ ્યુિરાઓને ‘ડયોર 
સટેપ રડલીિરી ઓફ સવિ્વસીસ’ રરાજ્ય સરકરાર 'લયોકયોનરા દ્રારે'નયો 
અવભગમ સરાકરાર કરિરા પણ આહિરાન ક્યુ્વ હ્ંુત. મુખ્યમતં્રીશ્ીએ જણરાવ્યુ ં
કે, સિરામી વિિેકરાનંદે વિશ્વમરાં ભરાર્તની શરાખ-પ્રવ્તષ્ઠરા ગૌરિ િધરા્યરા્વ 
છે. ્તેમનરા જીિન આદશયો આજની ્યુિરા પેઢીનરા સમગ્ર જીિનકરાળમરાં 
મરાગ્વદશ્વક અને પ્રેરણરાસત્રયો્ત બની શકે ્તેમ છે. 

આ પ્રવશક્ણ િગ્વમરાં મરાગ્વદશ્વન આપ્તરાં ગૃહ, મહેસૂલ અને રમ્ત-

ગમ્ત, ્યુિરા પ્રવૃવતિઓ ્તથરા સરાંસકકૃવ્તક બરાબ્તયોનરા રરાજ્ય મંત્રી શ્ી 
હર્્વભરાઈ સંઘિીએ જણરાવ્યું કે િ્ત્વમરાન સમ્યમરાં િડરાપ્રધરાન શ્ી 
નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીનરા દીઘ્વદૃનષ્ટિં્ત નેતૃતિમરંા નરાગરરકયોને સરકરારી 
સેિરાઓનરા લરાભ મેળિિરા મરાટે સરકરારી કચેરીનરા ધક્કરા ખરાિરામરાંથી 
મવુતિ મળી છે. સરકરાર દ્રારરા આજ ે્યયોજનરાની સહરા્ય સીધી બેંક ખરા્તરામરાં 
જમરા કરિરામરાં આિે છે. આઝરાદીનરા ઘણરાં િર્યો બરાદ આ સૌથી મયોટી 
વસવધિ છે.

આ પ્રસગં ેરમ્તગમ્ત, ્યિુરા અન ેસરંાસકકૃવ્તક પ્રવૃવતિઓનરા વિભરાગનરા 
સવચિ શ્ી અવશ્વની કુમરાર, નરા્યબ સવચિ શ્ી એસ. કે. હુડરા, અગ્રણી 
શ્ી પ્રશરાં્ત કયોરરાટ સવહ્તનરા બયોડ્વનરા હયોદ્ેદરારયો ઉપનસથ્ત રહ્રાં હ્તરા. •
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્છોટાઉદછેપુરમાં રૂ. પ.૪૮ કરોડના 
ખચચે મોડેલ ફાર્રસટછેશન બનશે

મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલે રરાજ્યનરા અનગ્નશમન 
મરાળખરાને સુદ્રઢ કરીને સમ્યરાનુકૂલ સરાધનયોથી સજ્જ 

કરિરાનયો જનવહ્ત અવભગમ અપનરાવ્યયો છ ે. 
મુખ્યમંત્રીશ્ીએ ્તરાજે્તરમરાં છયોટરાઉદેપુર નગરપરાવલકરા 
ખરા્તે રૂ. પ.૪૮ કરયોડનરા ખચષે બનનરાર નિરા મયોડલ 
ફરા્યર સટેશનને સૈધિરાંવ્તક મંજૂરી આપી છે.

રરાજ્યમરા ંકયોઈ પણ નરાની-મયોટી કુદર્તી કે મરાનિસવજ્વ્ત 
આપવતિઓ િખ્ેત અનગ્નશમન સેિરાઓની અગત્ય અને 

આિશ્યક્તરા ધ્યરાનમરાં લે્તરાં શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલે રરાજ્યની 
નગરપરાવલકરાઓમરાં અત્યરાધુવનક મયોડેલ ફરા્યરસટેશન વનમરા્વણની રદશરા 
લીધી છે. ્તદનસુરાર, મખુ્યમતં્રીશ્ીએ છયોટરાઉદેપરુમરંા સવૂચ્ત મયોડલ ફરા્યર 
સટેશન મરાટે વબલડીંગ, સટરાફ કિરાટસ્વ ટેન્કરૂમ, ઓિરહેડ ટેન્ક, કમપરાઉન્ડ 
િયોલ િગેરે મરાટે રૂવપ્યરા ૫.૧પ કરયોડનરાં કરામયો, સયોલરાર રૂફટયોપ વસસટમ 
મરાટે ૧પ લરાખ રૂવપ્યરા સવહ્ત અન્્ય ખચ્વ મળી સમગ્ર્ત્યરા પરાંચ કરયોડ 
૪૮ લરાખ રૂવપ્યરાનરાં કરામયો મંજૂર ક્યરાું છે. 

અત્રે વનદદેશ કરિયો જરૂરી છે કે, શહેરી વિકરાસ વિભરાગે રરાજ્યનરા 
૩ર વજલ્રાઓમરાં ૩ર નગરપરાવલકરાઓ ખરા્ેત વજલ્રાનરાં મુખ્ય 
ફરા્યરસટેશન બનરાિિરા ૩ર વિભરાગી્ય કચેરીઓ વન્ય્ત કરેલી છે. ્તેમરાં 
નરાણરાંકી્ય િર્્વ ૨૦રર-ર૩મરાં વજલ્રા કક્રાનરા િડરામથક ખરા્તેની ૧૬ 
નગરપરાવલકરાઓમરંા નગરપરાવલકરા દીઠ રૂ. પ.૧૪ કરયોડ પ્રમરાણે રૂ. 
૮ર.ર૪ કરયોડની સૈધિરાંવ્તક અનુમવ્ત મળેલી છે. 

આ ઉપરરાં્ત, ર૦રર-ર૩નરા બજેટમરાં ફરા્યર સટેશન દીઠ રૂવપ્યરા ૧ 
કરયોડ પ્રમરાણે રૂ. ૧૬ કરયોડની જોગિરાઈ પણ કરિરામરાં આિી છે. મયોડેલ 
ફરા્યરસટેશનનરા વનમરા્વણથી  વજલ્રાઓમરા ંફરા્યર-આગની આપવતિ સમ્યે 
્તરાતકરાવલક બચરાિ અને રરાહ્ત કરા્યયો ઝડપથી થઈ શકશે. •

ગાંધીનગરનાં વિકાસ કાર્યો માટછે 
રૂ.૩૭ કરોડ મંિૂર

સિવણ્વમ જ્યં્તી મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકરાસ ્યયોજનરા અન્િ્યે 
ર૦રર-ર૩નરા િર્્વની ગરાંધીનગર મહરાનગરપરાવલકરાની 
દરખરાસ્ત ગુજરરા્ત મ્યુવનવસપલ ફરા્યનરાન્સ બયોડ્વ દ્રારરા 
મુખ્યમંત્રીશ્ી સમક્ રજૂ કરિરામરંા આિી હ્તી, જેને 
મુખ્યમતં્રી શ્ી ભપેૂન્દ્રભરાઈ પટેલ ેસધૈિરાવં્તક મજંરૂી આપી 
છે. મુખ્યમંત્રીશ્ીએ આ દરખરાસ્તને સૈધિરાંવ્તક અનુમવ્ત 
આપ્તરાં ભૌવ્તક આં્તરમરાળખરાકી્ય વિકરાસનરાં પરાંચ કરામયો 
મરાટે રૂ. ર૧ કરયોડ, સરામરાવજક આં્તરમરાળખરાકી્ય વિકરાસનરા 
કરામ મરાટે રૂ. ૭ કરયોડ ્તેમજ આગિી ઓળખનરાં ૩ કરામયો મરાટે રૂ. ૯ 
કરયોડ મળી કુલ ૩૭ કરયોડ રૂવપ્યરા મંજૂર ક્યરા્વ છે. 

રફઝીકલ ઇન્ફ્રરાસટ્ક્ચરનરાં કરામયોમરાં પેથરાપુર, િરાિયોલ, ઝૂંડરાલ અને 
કયોબરા ખરા્તે કયોમ્યુવનટી હયોલ, િયોડ્વ નંબર ૧૦ અથિરા ૧૧મરાં ફરા્યર 
સટેશન, સટ્ીટ લરાઇટ, જુદરા જુદરા સેકટર ફર્તે કમપરાઉન્ડ િૉલ ્તેમજ 
સુઘડ, નભયોઈ, િરાસણરા હડમવ્ત્યરા, ઝૂંડરાલ, ખયોરજ, ભરાટ, કયોટેશ્વર અને 
અવમ્યરાપુર ્તથરા કયોબરામરાં સમશરાન અને કરિસ્તરાનનરા નિીનીકરણની 
કરામગીરી જેિરાં કુલ પરાંચ કરામયો કરિરામરાં આિશે. 

સયોવશ્યલ ઇન્ફ્રરાસટ્કચર ડેિલપમેન્ટનરા કરામયો અં્તગ્વ્ત કયોબરા અને 
ઝૂંડરાલ ખરા્તે નિીન અબ્વન હેલથ સેન્ટર ્તેમજ સેકટર ર૪, ર૯ અને ર 
નરા અબ્વન હેલથ સને્ટરમરંા આરયોગ્યલક્ી સુવિધરાઓ પરૂી પરાડિરાનરંા કરામયો 
હરાથ ધરરાશે. એટલું જ નવહ, આગિી ઓળખનરાં ત્રણ કરામયો જેિરાં કે 
િયોડ્વ ન.ં૧૧ અન ેરમરા ંગરાડ્વન ડેિલપમને્ટ ્તથરા સેકટર-૩૦ અન ેબયોરીજ 
ખરા્ત ેપણ ગરાડ્વન વિકરાસ મરાટે પણ રૂવપ્યરા ૩ લરાખની મજંરૂી આપિરામરંા 
આિી છે. નરાગરરકયોની સુખરાકરારીને ધ્યરાનમરાં રરાખીને સ્ત્ત એક પછી 
એક જનવહ્તનરાં કરા્યયોની ભેટ ધર્તી ગુજરરા્ત સરકરારે પરારદશથી અને 
ઝડપી િહીિટનું ઉતિમ ઉદરાહરણ પૂરં પરાડું છે. •

નાગટરકોને રખડતાં પશુઓના ત્ાસથી મુવતિ અપાિિા સરકાર પ્રવતબદ્ધ
રરાજ્યનરા નરાગરરકયોને રખડ્તરાં પશુઓનરા ત્રરાસથી મુવતિ 

અપરાિિરા મરાટે રરાજ્ય સરકરારે મક્કમ વનધરા્વર ક્યયો છે. 
મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલનરા વનદદેશન હેઠળ રરાજ્યનરા 
પશુપરાલકયો, નરાગરરકયો કે પશુઓ કયોઈને ્તકલીફ ન પડે ્તે 
પ્રકરારની વ્યિસથરા ઊભી કરરાશે. પશુપરાલકયો પરાસે વ્યિસથરા ન 
હયો્ય ્તયો પયો્તરાનરંા પશુ ઢયોરિરાડરામરંા મૂકી શકશે, જેની સંપૂણ્વ 
સરારસભંરાળ રરાજ્ય સરકરાર રરાખશે. એટલુ ંજ નવહ, ઢયોરિરાડરા સધુી રખડ્તરા 
ઢયોરને પહોંચરાડિરા મરાટેનરા ટ્રાન્સપયોટદેશનનયો ખચ્વ પણ રરાજ્ય સરકરાર 
ભયોગિશે.

આ અગં ેમતં્રી શ્ી વજ્તને્દ્રભરાઈ િરાઘરાણીએ જણરાવ્ંુય હ્તુ ંકે, રરાજ્યની 

આઠ મહરાનગરપરાવલકરાઓ અને ૧૫૬ નગરપરાવલકરાઓમરાં 
ઢયોરિરાડરા બનરાિિરામરાં આિશે. ્તે મરાટે રૂ.૧૦ કરયોડની 
અલગથી જોગિરાઈ કરિરામરાં આિશે અને જરૂર પડે ્તેમરાં 
િધરારયો પણ કરિરામરાં આિશે. પકડેલરાં ઢયોર મરાટે પરાણી, શેડ 

સવહ્તની ્તમરામ જરૂરી વ્યિસથરાઓ ઉપલબધ કરરાિિરામરંા 
આિશ.ે ચયોમરાસરા દરવમ્યરાન પશુપરાલકયો પરાસ ેપશઓુ રરાખિરા મરાટે 

પૂર્તી જગ્યરા કે અન્્ય વ્યિસથરા ન હયોિરાને કરારણે પશુઓને રયોડ ઉપર 
છયોડી દેિરામરાં આિે છે, જેનરા પરરણરામે પશુઓની સંખ્યરા રયોડ ઉપર િધુ 
પ્રમરાણમરાં જોિરા મળે છે. આ બરાબ્ત ધ્યરાને લઈને જે પશુપરાલકયો પરાસે 
આિી વ્યિસથરા ન હયો્ય ્તે પશુપરાલકયો સંબંવધ્ત મહરાનગરપરાવલકરા કે 

નનણજીય
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ટફકસ પગારમાં �ડાર્ેલા 
કમ્ષચારીઓની નોકરી સળ�ગ ગણાશે

રરાજ્ય સરકરાર અવધકરારી - કમ્વચરારીઓનરા વહ્ત મરાટે અનેક 
વનણ્વ્યયો લઈ રહી છે ત્યરારે મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલનરા અધ્યક્ 
સથરાને મળેલી કેવબનેટ બેઠકમરાં િધુ એક કમ્વચરારી વહ્તલક્ી વનણ્વ્ય 
લેિરામરાં આવ્યયો છે. પ્રિતિરા મંત્રી શ્ી વજ્તેન્દ્રભરાઈ િરાઘરાણીએ જણરાવ્યું 
હ્તું કે, રરાજ્યમરાં રફકસ પગરાર નીવ્ત અં્તગ્વ્ત નયોકરી કરી રહેલરા 
કમ્વચરારીઓની નયોકરીની સેિરાઓ સળંગ ગણિરા અંગે નરાણરાં વિભરાગ 
દ્રારરા િર્્વ ૨૦૧૭મરંા ઠરરાિ કરિરામરાં આવ્યયો હ્તયો, જેમરાં િર્્વ ૨૦૦૬ 
પહેલરાં રફકસ પગરારમરાં નયોકરી કર્તરા કમ્વચરારીઓને લરાભ મળ્તયો ન 
હ્તયો. હિે િર્્વ ૨૦૦૬ પહેલરાં રફકસ પગરારની નયોકરીમરાં જોડરા્ેયલરા 
કમ્વચરારીઓની નયોકરીની સેિરા સળંગ ગણિરા વનણ્વ્ય લેિરામરાં 
આવ્યયો છે.

મંત્રીશ્ીએ ઉમે્યુું કે, રરાજ્યમરાં િર્્વ-૨૦૦૬ પહેલરાં રફકસ પગરારની 
નીવ્ત અન્િ્યે વનમણૂક પરામેલરા કમ્વચરારીઓની રફકસ પગરારની પરાંચ 
િર્્વની સેિરા િર્્વ ૨૦૦૬ પહેલરંા વનમણૂક પરામેલરા અંદરાજે ૪૨ હજારથી 
િધુ કમ્વચરારીઓને લરાભ થશે. હિે ્ેત સળંગ ગણિરામરાં આિશે. આ 
વનણ્વ્ય અં્તગ્વ્ત નરાણરાં વિભરાગનરા ્તરા. ૧૮-૧-૨૦૧૭નરા ઠરરાિ મુજબ 
દશરા્વિેલરા બઢ્તી ્તેમજ ઉચ્્તર પગરાર ધયોરણ સવહ્તનરા લરાભયો 
ગણ્તરીમરાં લેિરામરા આિશે. આ વનણ્વ્યથી અંદરાજે ૪૨ હજારથી િધુ 
િર્્વ-૨૦૦૬ પહેલરા વનમણૂક પરામેલરા કમ્વચરારીઓને લરાભ થશે. હિે 
આ કમ્વચરારીઓની પણ રફકસ પગરારની પરાંચ િર્્વની સેિરા, બઢ્તી 
ઉચ્્તર પગરાર ધયોરણ જેિરા લરાભયો ગણ્તરીમરાં લેિરાશે.

મંત્રીશ્ીએ ઉમે્યુું કે, આ વનણ્વ્યથી ૫૭૬ પંચરા્ય્ત સહરા્યક/ ્તલરાટી, 
૧,૦૧૯ રહેમરરાહે વનમણૂક પરામેલરા કમ્વચરારીઓ, ૩૩૧ સટરાફ નસ્વ, 
૨૪૦૦ લયોક રક્ક અને ૩૮,૨૮૫ વશક્કયો મળી કુલ ૪૨,૦૩૫ 
કમ્વચરારીઓને લરાભ થશે. •

શહીદ િિાનોનાં આવશ્તોને 
અપાતી સહાર્માં િધારો 

ગુજરરા્તનરા શહીદ થનરારરા જિરાનયોનરાં આવશ્્ત 
કુટુંબીજનયોને મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલે 
રરાહ્ત ભંડયોળમરાથંી ચકૂિરા્તી વિવિધ સહરા્યમરાં 
િધરારયો કરિરાનયો વનણ્વ્ય ક્યયો છે. આ વનણ્વ્ય 
અંગે ગૃહ રરાજ્ય મંત્રી શ્ી હર્્વભરાઈ સંઘિીએ 

જણરાવ્ંુય હ્ંુત કે, આ રરાહ્ત અને ગેલેન્ટરી 
એિયોડ્વમરાં િધરારરા વસિરા્ય બરાકીની અન્્ય મરાગણી 

અંગે સવચિશ્ીઓની એક ઉચ્ કક્રાની કવમરટ વિચરારણરા કરશે અને 
્તેનયો અહેિરાલ રરાજ્ય સરકરારને આપશે ્તેિરા આદેશ કરિરામરાં આવ્યરા 
છે. પ્રસંગયોપરા્ત હરાલ મરાજી સૈવનકયોને રરાજ્ય સરકરારની નયોકરીઓમરાં જે 
અનરામ્ત આપિરામરાં આિે છે, ્તે મુજબ િગ્વ-૧ અને ૨ મરાટે ૧ ટકરા, 
િગ્વ-૩ મરાટે ૧૦ ટકરા અને િગ્વ-૪ મરાટે ૨૦ ટકરા અપરા્ય છે. જમીનની 
મરાગણીને સંબંધ છે ત્યરાં સુધી મરાજી સૈવનકયોને ્તેમનરા કુટુંબનયો જીિન 
વનિરા્વહ ચલરાિી શકે ્તે મરાટે ૧૬ એકર જમીન સરાંથણીથી આપિરામરાં 
આિે છે. 

આ સરાથે, રરાજ્ય સરકરારે વિવિધ મેડલધરારક જિરાનયોને આપિરામરાં 
આિ્તી સહરા્યમરાં િધરારયો કરિરાનયો વનણ્વ્ય ક્યયો છે, જે નીચે મુજબ છે. 

આમ�માં ફરજ ્બજાવતા ગુજરાતિા ગેલેન્્રી કે સહવર્સ 
મેડલધારક જવાિોિે ગુજરાત સરકાર દ્વારા 

ચૂકવવામાં આવતા રોકડ પુરસ્કાર
ક્રમ ્બહાદુરી પદક હાલિા 

પુરસ્કારિી 
રકમ

પુરસ્કારિી
સૂહચત રકમ

૧ પરમિીર ચક્ર ૨૨,૫૦૦ ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦
૨ અશયોક ચક્ર ૨૦,૦૦૦ ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦
૩ સિયોતિમ ્યુધિ સેિરા મેડલ ૧૭,૦૦૦ ૫,૦૦,૦૦૦
૪ પરમ વિવશષ્ટ સેિરા મેડલ ૧૫,૦૦૦ ૫,૦૦,૦૦૦
૫ મહરાિીર ચક્ર ૧૫,૦૦૦ ૫૦,૦૦,૦૦૦
૬ કીવ્ત્વ ચક્ર ૧૨,૦૦૦ ૫૦,૦૦,૦૦૦
૭ ઉતિમ ્યુધિ સેિરા મેડલ ૧૦,૦૦૦ ૩,૦૦,૦૦૦
૮ અવ્ત વિવશષ્ટ સેિરા મેડલ ૭,૦૦૦ ૩,૦૦,૦૦૦
૯ િીર ચક્ર ૭,૦૦૦ ૨૫,૦૦,૦૦૦
૧૦ શૌ્ય્વ ચક્ર ૫,૦૦૦ ૨૫,૦૦,૦૦૦
૧૧ ્યુધિ સેિરા મેડલ ૪,૦૦૦ ૧,૦૦,૦૦૦
૧૨ સેનરા/નૌ/િરા્યુ સેનરા મેડલ ૩,૦૦૦ ૧,૦૦,૦૦૦
૧૩ વિવશષ્ટ સેિરા મેડલ ૩,૦૦૦ ૧,૦૦,૦૦૦

નગરપરાવલકરાનરા ઢયોરિરાડરામરાં પશુઓ મૂકી શકે એ મરાટેની વ્યિસથરાઓ 
કરિરામરાં આિી છે.

મતં્રીશ્ીએ િધમુરા ંઉમ્ેયુું હ્તુ ંકે, આ મરાટે સબંવંધ્ત મહરાનગરપરાવલકરા/
નગરપરાવલકરાઓન ેપશપુરાલકયો ઢયોરન ેઢયોરિરાડરામરંા મકૂિરા આિ ેત્યરારે ્ેતને 
વિનરામૂલ્યે રરાખિરાની સૂચનરાઓ આપી દેિરાઈ છે અને પશુઓને પૂર્તી 
સગિડયો પણ આપિરાની રહેશે. પશુપરાલકયોને પશુઓ સંબંવધ્ત 
મહરાનગરપરાવલકરા/નગરપરાવલકરાનરા ઢયોરિરાડરામરા ંમકૂિરા મરાટે ટ્રાન્સપયોટદેશન 
અંગે થનરાર ખચ્વ હરાલ સંબંવધ્ત મહરાનગરપરાવલકરા/નગરપરાવલકરાઓ  
ભયોગિશે. ઉલ્ેખની્ય છે કે, રરાજ્યની નગરપરાવલકરા-મહરાનગરપરાવલકરા 
વિસ્તરારયોમરાં રખડ્તરાં ઢયોરને શહેરી વિસ્તરારમરાં પકડિરા ખરાસ ઝુંબેશ હરાથ 
ધરિરામરાં આિી  છે. •

નનણજીય

૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ 37økwshkík



રાજર્નાં ટદવર્ાંગિનોને એસ.ટી.બસમાં 
િધુ સુદ્રઢ સેિા અપાશે

રરાજ્યનરંા રદવ્યરાગંયોન ેસહરા્યરૂપ થિરા મરાટે રરાજ્ય સરકરાર અનકેવિધ 
નિ્તર પગલરાં લઈ રહી છે. ્તેનરા ભરાગરૂપે મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ 
પટેલનરા મરાગ્વદશ્વન હેઠળ રરાજ્ય સરકરારે રદવ્યરાંગયોને સહરા્યરૂપ થિરા 
મરાટે GSRTCની ્તમરામ બસયોમરાં રરાજ્ય બહરાર મુસરાફરી દરવમ્યરાન 
બસ રૂટનરા રરાજ્ય બહરાર આિલેરા છેલ્રા સટેશન સધુી વિનરામલૂ્ય/ેવનઃશલુક 
મુસરાફરી ્યયોજનરાઓ લરાભ આપિરાનયો મહત્િપૂણ્વ વનણ્વ્ય ક્યયો છે.

આ વનણ્વ્ય અંગે વશક્ણ મંત્રી શ્ી વજ્તેન્દ્રભરાઈ િરાઘરાણીએ જણરાવ્યું 
હ્તું કે,  રરાજ્યનરા રદવ્યરાંગ નરાગરરકયોને અભ્યરાસ, સરારિરાર, નયોકરી-

ધંધરાનરા સથળે અને અન્્ય સરામરાવજક કરારણસર ગુજરરા્ત રરાજ્ય 
મરાગ્વ િરાહન વ્યિહરાર વનગમ-GSRTCની બસયોમરાં 

પ્રિરાસ કરિરા મરાટે વિનરામલૂ્ય ેમસુરાફરી કરિરાની ્યયોજનરા 
અમલમરાં છે, જે મરાટે કયોઈ આિક મ્યરા્વદરા નથી. આ 
્યયોજનરા અં્તગ્વ્ત અત્યરાર સધુી રરાજ્યની અદંર આિલેરા 
છેલ્રા બસ સટેશન સધુી રરાજ્ય બહરાર મસુરાફરી કરિરાનરા 

રકસસરામરા ંલરાભ આપિરામરા ંઆિ્તયો હ્તયો. હિ ે્તમેરા ંફેરફરાર 
કરીને રદવ્યરાંગયોને GSRTCની ્તમરામ બસયોમરાં રરાજ્ય બહરાર 

મુસરાફરીનરા રકસસરામરાં બસ રૂટનરા રરાજ્ય બહરાર આિેલરા છેલ્રા સટેશન 
સુધી વિનરામૂલ્યે મુસરાફરી ્યયોજનરાનયો લરાભ આપિરામરાં આિશે.

્તેમણે ઉમે્યુું હ્તું કે,  ગ્ત કેલેન્ડર િર્્વમરાં આ ્યયોજનરા હેઠળ ૬૦ 
લરાખ રદવ્યરાંગ વ્યવતિઓને રટરકટનયો ્તથરા ૯ લરાખ ્તેમનરા સહરા્યકયોને 
રટરકટનયો લરાભ આપી રૂ.૨૮ કરયોડથી િધુનયો ખચ્વ રરાજ્ય સરકરારે ક્યયો 
હ્તયો. નિીન વનણ્વ્યનરા પરરણરામે ૩.૧૮ લરાખ રદવ્યરંાગ બસ પરાસ 
ધરારકયોન ેલરાભ થશ.ે આ મરાટે અદંરાવજ્ત રૂ. ૨.૫ કરયોડનુ ંભરારણ રદવ્યરાગંયો 
િ્તી રરાજ્ય સરકરાર િહન કરશે. •

પટરિહનની સુવિધા િધારિા નિી 
૧૫૧ એસ.ટી. બસો શરૂ કરાશે 

રરાજ્યનરા નરાગરરકયોને પરરિહનની સુવિધરાઓમરાં િધરારયો થરા્ય ્તે 
આશ્યથી ગરાંધીનગર ખરા્ેત મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલનરા 
અધ્યક્સથરાને ્તરાજે્તરમરાં મળેલી રરાજ્ય મંત્રીમંડળની બેઠકમરાં કેટલરાંક 
મહતિનરા વનણ્વ્યયો લેિરામરા ંઆવ્યરા છે. જે અં્તગ્વ્ત રરાજ્યમરા ં૧૫૧ જટેલી 
નિીન એસ.ટી.બસયોને નરાગરરકયોની સુવિધરાઓમરાં મૂકરાશે.

રરાજ્ય સરકરાર દ્રારરા એસ.ટી વનગમન ેદર િર્ષે બજેટમરા ંનિરા ંિરાહનયો 
ખરીદિરા મરાટે મરા્તબર ગ્રરાન્ટ ફરાળિિરામરાં આિે છે, જેથી વનગમ દ્રારરા 
દર િર્ષે પ્રજાની સેિરામરાં નિરાં િરાહનયો મૂકિરામરાં આિે છે. નિરાં િરાહનયો 
સંચરાલનમરાં મુકરા્તરાં, ્તેટલી સંખ્યરામરાં આ્યુમ્યરા્વદરા પૂણ્વ કરી 
ચૂકેલરાં વબનઉપ્યયોગી િરાહનયો દૂર કરિરામરાં આિે છે. ્તે 
અનુસરાર રરાજ્ય સરકરાર દ્રારરા િર્્વ ૨૦૨૧-૨૨મરંા 
ગુજરરા્ત રરાજ્ય મરાગ્વ િરાહન વ્યિહરાર વનગમને ૫૦૦ 
સુપર એકસપ્રેસ, ૩૦૦ લકઝરી ્તથરા ૨૦૦ સલીપર 
કયોચ એમ કુલ ૧૦૦૦ નિરાં િરાહન ખરીદિરા રૂ. ૩૧૦ 
કરયોડની ગ્રરાન્ટ ફરાળિિરામરાં આિી હ્તી.

આ ૫૦૦ સુપર એકસપ્રેસ િરાહનયો પૈકી ૧૫૧ નિરંા 
સુપર એકસપ્રેસ િરાહનયો હરાલમરંા ્તૈ્યરાર થઈ ગ્યરાં છે, જ્યરારે બરાકીનરંા 
િરાહનયો ્તબક્કરાિરાર ્તૈ્યરાર થઈ રહ્રાં છે. ્તૈ્યરાર થ્યેલી બસયો વનગમનરા 
્તમરામ વજલ્રાઓમરંા ફરાળિિરામરંા આિશે. આ ૧૫૧ નિી સુપર 
એકસપ્રેસ બસમરાં બરાિન મુસરાફર મરાટે આરરામદરા્યક સુવિધરાઓ 
ઉપલબધ કરરાિરાઈ છે.

પ્યરા્વિરણનરા જ્તનની સરાથે-સરાથે નરાગરરકયોની ્યરા્તરા્યરા્ત 
સવુિધરાઓમરા ંિધરારયો થરા્ય ્ત ેઆશ્યથી રરાજ્ય સરકરાર દ્રારરા ત્રણ નિીન 
એલ.એન.જી. બસ નરાગરરકયોની સિેરાઓમરા ંઉપલબધ બનરાિિરાનયો વનણ્વ્ય 
કરરા્યયો છે. •

મહાનગરપાવલકાઓનાં આઉટગ્ોથ વિસતારના વિકાસ માટછે રૂ.પ૦ કરોડની ફાળિણી
મખુ્યમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભરાઈ પટેલે રરાજ્યની આઠ મહરાનગરપરાવલકરાઓનરા 

આઉટગ્રયોથ વિસ્તરારનરા વિકરાસ કરામયો મરાટે રૂ. પ૦ કરયોડની ફરાળિણી 
કરી છે. મુખ્યમંત્રીશ્ીએ આ આઉટગ્રયોથ વિસ્તરારનરા વિકરાસ કરામયો મરાટે 
સિવણ્વમ જ્યંવ્ત મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકરાસ ્યયોજનરા અં્તગ્વ્ત જે રકમ 
ફરાળિી છે ્તેમરાં અમદરાિરાદને રૂ. ૧૮.પ૩ કરયોડ, સુર્તને રૂ. ૧પ.૧ર 
કરયોડ, િડયોદરરાને રૂ. પ.૬૭ કરયોડ, રરાજકયોટને રૂ. ૪.૪૮ કરયોડ, 
ભરાિનગરને રૂ. ર.૦૯ કરયોડ ્તેમજ જામનગરને રૂ. ૧.૯૮ કરયોડ અને 
જૂનરાગઢને રૂ. ૧.૦૪ કરયોડ ્તેમજ ગરાંધીનગરને રૂ. ૧.૦૭ કરયોડની 
રકમનયો સમરાિેશ થરા્ય છે. 

મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલ સમક્ આ આઉટગ્રયોથ વિસ્તરારનરા 
વિકરાસ કરામયો મરાટે નરાણરા ફરાળિણીની દરખરાસ્ત ગુજરરા્ત મ્યુવનવસપલ 

ફરા્યનરાન્સ બયોડ્વ અને ગુજરરા્ત અબ્વન ડેિલપમેન્ટ વમશન દ્રારરા રજૂ 
કરિરામરા ંઆિી હ્તી. રરાજ્યની મહરાનગરપરાવલકરા વિસ્તરારયોની જનસંખ્યરા 
્તથરા આઉટગ્રયોથ વિસ્તરારની િસ્તીને ધ્યરાનમરાં રરાખીને આ આઉટગ્રયોથ 
વિસ્તરાર વિકરાસ કરામયો મરાટેની રકમમરાંથી પરાણી, ડ્ેનેજ, રસ્તરા, સટ્ીટ 
લરાઇટ િગેરે આં્તરમરાળખરાકી્ય સુવિધરાનરા કરામયો હરાથ ધરરાશે. 

રરાજ્યનરા મહરાનગરયો અને નગરયોનરા આઉટગ્રયોથ વિસ્તરારયોમરાં 
વિકરાસનરા વિવિધ કરામયોન ે્તથરા નરાગરરક સખુરાકરારીનરા આ્ંતરમરાળખરાકી્ય 
કરામયોને િેગ આપિરા સિવણ્વમ જ્યંવ્ત મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકરાસ ્યયોજનરા 
અન્િ્યે આઉટગ્રયોથ વિસ્તરાર વિકરાસ કરામયો મરાટે રરાજ્ય સરકરારે અત્યરાર 
સુધીમરાં રૂ. ૬૩૭.પ૦ કરયોડ ફરાળવ્યરા છે. •

નનણજીય
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પ્રાક�વતક ક�વર કેત્ે ગુિરાત દછેશનું ને�તિ કરશે
આઝરાદીનરા અમૃ્ત મહયોતસિ પ્રસંગે 

મહ ેસરાણરામરંા ્યયોજા્યેલરા પ્રરાક કૃવ્તક ક કૃવર્ 
સંમેલનમરાં પ્રગવ્તશીલ ખેડૂ્તયો સરાથે સીધયો 
સંિરાદ કર્તરંા ગુજરરા્તનરા રરાજ્યપરાલ શ્ી 
આચરા્ય્વ દેિવ્ર્ત ેજણરાવ્યુ ંહ્તુ ંકે, િડરાપ્રધરાન શ્ી 
નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ દેશનરા ખડે્ૂતયો અન ેખે્તીને 
સમૃધિ કરિરા પ્રરાકકૃવ્તક કકૃવર્ અપનરાિિરા આહ્રાન 
ક્યુું છે અને પ્રત્યેક ગરામમરાંથી ૭૫ ખેડૂ્તયોને 
પ્રરાકકૃવ્તક કકૃવર્ સરાથે જોડિરા અનુરયોધ ક્યયો છે, 
જેને સરાકરાર કરિરા ગુજરરા્તમરાં પ્રરાકકૃવ્તક કકૃવર્ 
જનઅવભ્યરાન ઉપરાડું છે. ખેડૂ્ત અને ખે્તી 
આતમવનભ્વર બનશે ્તયો દેશ આતમવનભ્વર 
બનશે. પ્રરાકકૃવ્તક કકૃવર્ ક્ેત્રે ગુજરરા્ત દેશનું 
નેતૃતિ કરશે.

મહેસરાણરા ખરા્તેનરા કરા્ય્વક્રમમરાં પ્રરાકકૃવ્તક 
ખે્તી કર્તરા ખેડૂ્તયોનરા પ્રદશ્વન સટયોલની 
રરાજ્યપરાલશ્ીએ મુલરાકરા્ત કરી ્તેઓને 
પ્રયોતસરાવહ્ત ક્યરા્વ હ્તરા. આ ઉપરરાં્ત ્તેમણે 

દૂધસરાગર ડેરી સંચરાવલ્ત સરાગર ડેરી ફ્રેશ 
સટયોરની મુલરાકરા્ત લીધી હ્તી.

આ પ્રસગં ેરરાજ્યપરાલશ્ીનરા હસ્ેત વજલ્રાનરા 

૭૫ ખેડૂ્તયોની સરાફલ્યગરાથરાની પુનસ્તકરાનું 
વિમયોચન કરિરામરાં આવ્યું હ્તું.

તેજાણી અને ધનાણી િાંઢના રસતાનું ખાતમુહૂત્ષ
મુખ્યમંત્રી ગ્રરામ સડક 

્યયોજનરા અં્તગ્વ્ત કચછનરા 
સુમર રાસર  શેખ  ગ રામે 
્તજેાણી અન ેધનરાણી િરંાઢને 
જોડ્તરા રૂ. ૧.૪૦ કરયોડનરા 
ખચષે બનનરારરા રસ્તરાનું 
વિધરાનસભરા અધ્યક્રા શ્ી 
ડૉ. નીમરાબહેન આચરા્ય્વએ 
ખરા્તમુહૂ્ત્વ ક્યુું હ્તું. આ 
ઉપરરા્ંત, ્તમેણે મહેસરાણરાનરા 
વિજાપુ રમ રાં  NSSનરા 
કરા્ય ્વક્રમમરાં  પણ ભરાગ 
લીધયો હ્તયો. 

આ પ્રસંગે ડૉ. નીમરાબહેન આચરા્ય્વએ ગ્રરામજનયોને ઉદ્ેશીને જણરાવ્યું 
હ્તું કે, પરાિર પટ્ટીમરાં મયોટરાભરાગનરા રસ્તરાઓનરા કરામ થઈ જ્તરાં આ 
વિસ્તરારનરા મરાલધરારીઓ અને પશુપરાલકયોને ખૂબ જ ફરા્યદયો થ્યયો છે. આ 
સરાથે ્તેમણે ચયોકનું બ્યુટીરફકેશન કરી અને ગ્રરામ પંચરા્ય્તને િધુમરાં િધુ 
વૃક્યો િરાિિરા પણ અપીલ કરી હ્તી. 

મહેસરાણરાનરા વિજાપુર 
્તરાલુકરાનરા ભરાણપુર ગરામે 
્યયોજા્યેલરા રરાષ્ટ્રી્ય સેિરા 
્યયોજનરાનરા ઝયોનલ કમેપનરા 
ઉધિરાટનમરાં ડૉ. નીમરાબહેન 
આચરા્ય્વએ જણરાવ્યું હ્તું કે 
્યુિરાઓને ્યયોગ્ય રદશરા 
આપિરાનું કરામ NSS દ્રારરા 
થઈ રહ્ં છે. છેિરાડરાનરા 
મરાનિીનયો વિકરાસ થરા્ય, 
ગરામયો સમૃધિ બન ેઅન ે્તનેી 
સરાથે સૌ સુખી અને સંપન્ન 
થરા્ય ્ેતિરા વિચરાર સરાથે 

રરાષ્ટ્રી્ય સેિરા ્યયોજનરાનરા ્યુિરાનયો ગ્રરામ સ્તરે કરામ કરી રહ્રા છે. “હું નહી, 
પણ ્તમ”ેનરા ભરાિ સરાથે વિદ્રાથથીઓ સમરાજ પ્રત્યનેી ્તમેની ફરજ બજાિી 
રહ્રા છે. NSS એ વિદ્રાથથીઓ કે જે ભરાવિ નરાગરરક છે, ્તેમનરામરાં 
રરાષ્ટ્રી્ય સેિરા મરાટે અવભરવચ કેળિ્તી અને સમરાજસેિરાનરા મરાધ્યમથી 
વ્યવતિતિ વિકરાસ કર્તી ્યયોજનરા છે.

્સમાચાર ્ંસચય
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િઢિાણ લોકમેળામાં 
માનિ મહાસાગર ઊમટ્ો

રરાજ્યનરાં મયોટરા શહેરયો 
અને વિવિધ ગરામડરાઓમરાં 
જ ન્ મ રા ષ્ટ મ ી  વ ન વ મ તિે 
લયોકમેળરાઓ ્યયોજા્ય છે. ્તે 
અ ન્ િ ્ેય  સુ ર ેન્ દ્ર ન ગ ર 
વજલ્રામરંા કેન્દ્રી્ય રરાજ્ય 
મંત્ર ી  શ્ી  મહ ેન્દ્રભરાઈ 
મુુંજપરરા, િન અને પ્યરા્વિરણ મંત્રી શ્ી રકરીટવસંહ રરાણરા અને શહેરી 
વિકરાસ રરાજ્ય મંત્રી શ્ી વિનયોદભરાઈ મયોરરડ્યરાએ િઢિરાણ લયોકમેળરાની 
મલુરાકરા્ત લીધી હ્તી. ્તમેણે મળેરામરંા ઊમટી પડેલરા મરાનિ મહરાસરાગરથી 
હર્્વ અનુભવ્યયો હ્તયો. મંત્રીશ્ીઓએ મેળરા સમરાજને મજબૂ્ત કરિરામરાં 
મહત્િની ભૂવમકરા વનભરાિ્તરા હયોિરાનું એકસુરે જણરાવ્યું હ્તું. 

મંત્રીશ્ીઓની મેળરાની મુલરાકરા્ત દરવમ્યરાન ધરારરાસભ્ય શ્ી 
ધનજીભરાઈ પટેલ, નગરપરાવલકરા પ્રમખુ શ્ી વિરેન્દ્રભરાઈ આચરા્ય્વ, અગ્રણી 
સિ્વશ્ી જગદીશભરાઈ મકિરાણરા ્તમેજ વજલ્રા વશક્ણ સવમવ્તનરા ચરેમને 
શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મુંજપરરા અને નગરપરાવલકરાનરા કરારયોબરારી ચેરમેન શ્ી 
મનહરવસંહ રરાણરા સવહ્તનરા મહરાનુભરાિયો હરાજર રહ્રા હ્તરા.

 ‘સિચ્છ વિદ્ાલર્’ પુરસકાર એનાર્ત કરાર્ા
 અમદરાિરાદમરાં સિચછ વિદ્રાલ્ય 

પુરસકરાર િર્્વ ૨૦૨૧-૨૨ અં્તગ્વ્ત વશક્ણ 
મંત્રી શ્ી વજ્તેન્દ્રભરાઈ િરાઘરાણી અને રરાજ્ય 
વશક્ણ મંત્રી શ્ી કુબેરભરાઈ રડંડયોરનરા હસ્તે 
વિવિધ પુરસકરાર એનરા્ય્ત કરિરામરાં આવ્યરા 
હ્તરા. રરાજ્યભરમરાંથી કુલ ૫૧,૮૩૫ 
શરાળરાઓએ સિચછ વિદ્રાલ્ય ઝુંબેશમરાં 
ઉતસરાહભેર ભરાગ લીધયો. રરાજ્યકક્રાએ 
નરામરાંરક્ત ૪૬૦ શરાળરાઓમરાંથી ૨૬ શ્ેષ્ઠ 
શરાળરાઓ પૈકી ૨૦ શરાળરાઓને ઓિરઓલ કેટેગરી અને ૬ શરાળરાઓને 
સબ-કેટેગરી અં્તગ્વ્ત શ્ેષ્ઠ કરામગીરી મરાટે પુરસકરાર આપિરામરાં આવ્યરા. 
સિચછ વિદ્રાલ્ય પુરસકરાર ૨૦૨૧-૨૨ અં્તગ્વ્ત િડયોદરરા વજલ્રાને 
રરાજ્યકક્રાએ બેસટ પરફયોવમુંગ રડનસટ્કટનયો એિયોડ્વ એનરા્ય્ત કરિરામરાં 
આવ્યયો. આ પ્રસંગે UNICEFનરા સહ્યયોગથી ્તૈ્યરાર થ્યેલી ગુજરરા્ત 
સિચછ વિદ્રાલ્ય પુરસકરાર ‘કરા્ય્વક્રમ મરાગ્વદવશ્વકરા’નું લયોકરાપ્વણ 
વશક્ણમંત્રીશ્ીનરા હસ્તે કરિરામરાં આવ્યું હ્તું. 

આ પ્રસંગે વશક્ણમંત્રી શ્ી વજ્તેન્દ્રભરાઈ િરાઘરાણીએ જણરાવ્યું હ્તું કે, 
સિચછ વિદ્રાલ્ય કરા્ય્વક્રમ અં્તગ્વ્ત રરાજ્ય કક્રાએ પસંદગી પરામેલી 

સિ્વશ્ેષ્ઠ શરાળરાઓને ‘સિચછ વિદ્રાલ્ય 
પુરસકરાર’થી સન્મરાવન્ત કરિરાનયો આ 
અિસર ખરેખર પ્રેરણરાદરા્યી છે. સમગ્ર 
દેશ આઝરાદીનયો અમૃ્ત મહયોતસિ મનરાિી 
રહ્યો છે અને દેશભરમરાં િડરાપ્રધરાન શ્ી 
નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીની પ્રેરણરા હેઠળ ‘સિચછ 
ભરાર્ત’ વમશન ખૂબ જ જોશભેર ચરાલી 
રહ્ ંછે ત્યરારે આિરા સન્મરાન કરા્ય્વક્રમયો થકી 
શરાળરા, બરાળકયો અને વશક્કયોને અનયોખું 

પ્રયોતસરાહન મળે છે. ્તેમણે િધુમરાં જણરાવ્યું કે, શરાળરાનરા વિદ્રાથથીઓ જ 
સિચછ્તરા અવભ્યરાનનરા ખરરા રિરાન્ડ એમબેસેડર છે. શરાળરામરાંથી જ 
સિચછ્તરાનરા પરાઠ ભણીને આિરા વિદ્રાથથીઓ પયો્તરાનરા પરરિરાર અને 
સમરાજને પણ સિચછ્તરા અંગે જાગૃ્ત બનરાિિરાનું અગત્યનું કરા્ય્વ કરે છે. 

અતે્ર ઉલે્ખની્ય છે કે, કેન્દ્ર સરકરાર દ્રારરા િર્્વ ૨૦૧૪થી શરૂ થ્ેયલી 
'સિચછ ભરાર્ત, સિચછ વિદ્રાલ્ય' ઝુંબેશનરા ભરાગરૂપે િર્્વ ૨૦૧૬થી 
'સિચછ વિદ્રાલ્ય' એિયોડ્વ આપિરામરાં આિે છે, જેમરાં રયોકડ પુરસકરાર, 
ટ્યોફી, પ્રમરાણપત્ર અને સમૃવ્તભેટ આપીને શરાળરા ્તથરા વિદ્રાથથીઓનું 
સન્મરાન કરિરામરાં આિે છે.

પાલનપુરમાં રાિસથાન મેટડકલ 
હોનસપટલનું લોકાપ્ષણ

બનરાસકરાંઠરા વજલ્રાનરા પરાલનપુર મેરડપયોલીસ ખરા્તે આરયોગ્ય મંત્રી 
શ્ી ઋવર્કેશભરાઈ પટેલનરા હસ્તે રરાજસથરાન હૉનસપટલનું લયોકરાપ્વણ 
કરિરામરાં આવ્યું હ્તું. 

મેવડકલની આધુવનક સુવિધરાઓથી સજ્જ હ્રદ્યનરા ઓપરેશન 
(બરા્યપરાસ/ િરાલિ) બરાળકયોનરા હ્રદ્યનરા, ફેફસરાનરા,ં લયોહીની નસયોનરા 
ઓપરેશન અને સરારિરાર મરાટે સજ્જ રરાજસથરાન હૉનસપટલનરા લયોકરાપ્વણ 
પ્રસગં ેઆરયોગ્ય મતં્રી શ્ી ઋવર્કેશભરાઈ પટેલ ેજણરાવ્યુ ંકે, બનરાસકરાઠંરાનરા 
હેડક્રાટ્વર પરાલનપરુ ખરા્ેત સમગ્ર વજલ્રા અન ેરરાજસથરાનમરાથંી ખબૂ મયોટી 
સં ખ ્ય રા મ રાં  લ યો ક યો 
સરારિરાર મરાટે આિ્તરા 
હયો્ય છે. પરાલનપુર 
ખરા ્ેત  ૫૦ બે ડની 
અદ્્તન હૉનસપટલ 
શરૂ કરિરામરા ંઆિી છે. 
આ હૉનસપટલમરા ંસરારિરાર લિેરા આિનરાર દદથીઓન ેમરા કરાડ્વ હેઠળ પણ 
સરારિરાર પરૂી પરાડિરામરા ંઆિશ.ે આ હૉનસપટલમરાં ઓ.પી.ડી. ઉપરરાં્ત 
વિવિધ સુવિધરાઓ ઉપલબધ કરરાિિરામરાં આિી છે. આ પ્રસંગે ધરારરાસભ્ય 
શ્ી શશીકરાં્તભરાઈ પંડરા  પણ ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા.

્સમાચાર ્ંસચય
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િૂનાગઢ, પોરબંદર, ગીર-સોમનાથમાં 
વિકાસ કાર્યોની હછેલી

જનૂરાગઢ અને 
પયોરબંદર, ગીર-
સ યો મ ન રા થ 
વજલ્રામરાં વિવિધ 
વિકરાસ કરા્યયોનરાં 
ખરા્તમુહૂ્ત્વ અને 
લયોકરાપ્વણ કરિરામરાં 
આવ્યરંા હ્તરા.ં ્ેતની 
સ રાથે  -  સ રા થે 
ઓજ્ત નદી પર 

૨૬.૧૨ કરયોડનરા ખચષે િંથલી રરિરફ્રન્ટનરા વનમરા્વણનું પ્રિરાસન મંત્રી 
શ્ી પૂણષેશભરાઈ મયોદીએ ખરા્તમુહૂ્ત્વ ક્યુું હ્તું. િંથલી રીિરફ્રન્ટ વનમરા્વણ 
પરામિરાથી આ વિસ્તરારનરા પ્રિરાસનને િધુ િેગ મળશે. 

પયોરબંદરનરા મહયોબ્તપરરા ખરા્તે ૧૧.૧૧ કરયોડથી િધુનરા ખચષે 
બનનરારરા ક ુવ્ત્યરાણરા-ખરાગેશ્ી-જામજોધપુર રયોડનું  ખરા્તમુહૂ્ત ્વ 
કરિરામરાં આવ્ંુય હ્તું. કુવ્ત્યરાણરા- ખરાગેશ્ી- જામજોધપુરનયો આ રયોડ 
ભવિષ્યમરંા લયોકયોને આિરાગમન મરાટે ખૂબ જ ઉપ્યયોગી બનશે. આ 
કરા્ય્વક્રમમરાં કુવ્ત્યરાણરાનરા ધરારરાસભ્ય શ્ી કરાંધલભરાઈ જાડેજા ્તથરા 
મરાગ્વ અને મકરાન વિભરાગનરા અવધકરારીઓ સવહ્ત બહયોળી સંખ્યરામરાં 
ગ્રરામજનયો હરાજર રહ્રા હ્તરા. ્તદુપરરાં્ત ગીર-સયોમનરાથનરા 
કયોડીનરારમરાં અંદરાવજ્ત પરાંચ કરયોડનરા ખચષે નિવનવમ્વ્ત વિશ્રામગૃહનું 
પણ લયોકરાપ્વણ કરિરામરાં આવ્યું હ્તું.

ડાંગ વિલ્ાનાં વિકાસકામોની સમીકા

પ્રરાકકૃવ્તક ખે્તી ક્ેત્રે અગ્રેસર ડરાંગ વજલ્રાની પ્રરાકકૃવ્તક ખે્તીની 
ગરરમરાન ેઅનરુૂપ પરરણરામલક્ી કરામગીરીની વહમરા્ય્ત કર્તરા આરદજાવ્ત 
વિકરાસ મંત્રી શ્ી નરેશભરાઈ પટેલે સયો ટકરા ખેડૂ્તયોને પ્રરાકકૃવ્તક ખે્તીમરાં 
પ્રવૃતિ કરિરાનરા લક્ સરાથે, કરા્ય્વિરાહી હરાથ ધરિરાની અપીલ કરી હ્તી.

ડરંાગ વજલ્રાનરા જુદરા જુદરા વિભરાગયોનરા અવધકરારીઓની બેઠકને 
સબંયોધ્તરા ંઆરદજાવ્ત વિકરાસ મતં્રી શ્ી નરેશભરાઈ પટેલ,ે પ્રરાકકૃવ્તક ખ્ેતીનરા 
લરાંબરા ગરાળરાનરા ફરા્યદરાઓની સમજ સરાથે, ્તમરામ ખેડૂ્તયો ્તેમરાં જોડરા્ય 
્તિેરા િરા્તરાિરણનુ ંવનમરા્વણ કરિરા સરાથ,ે ચયોમરાસરા આધરારર્ત ખ્ેતી ઉપરરા્ંત 
રિી પરાકમરાં પણ ડરાંગનરા ખેડૂ્તયોને ખે્તી અથષે પૂર્તું પરાણી મળી રહે ્તે 
મરાટે, મધ્યમ કદનરા ડેમ બનરાિી, િહી જ્તરા િરસરાદી પરાણીને રયોકીને 
્તેનયો સદુપ્યયોગ કરિરાની રદશરામરાં પણ, કરા્ય્વિરાહી હરાથ ધરિરાની અપીલ 
કરી હ્તી. 

મતં્રી શ્ી નરેશભરાઈ પટેલ ેવગરરમથક સરાપ્ુતરારરા ખરા્ેત પ્રિરાસી બસયોને 
પ્રિેશિરા બરાબ્તે નસથવ્તની સમીક્રા બરાદ, ખરાનગી ્તથરા સરકરારી 
વમવનબસયો હિેથી સરાિચે્તીપૂિ્વક વગરરમથક સુધી પ્રિરાસીઓને લરાિી 
શકે ્તેિી વ્યિસથરા ગયોઠિરાઈ છે, ્તેમ જણરાવ્યું હ્તું.

 ધરાસણા ખાતે D.G.V.C.L. પેટા વિભાગીર્ કચેરીનું લોકાપ્ષણ
િલસરાડનરા ધરરાસણરા ગરામ ખરા્તે ઊજા્વ 

મંત્રી શ્ી કનુભરાઈ દેસરાઈનરા હસ્તે રૂ. ૨.૦૨ 
કરયોડનરા ખચષે ્તૈ્યરાર થ્યેલરા દવક્ણ ગુજરરા્ત 
િીજ કંપની વલવમટેડ (DGVCL) ધરરાસણરા 
પટેરા વિભરાગી્ય કચરેીનુ ંિલસરાડનરા સરાસંદ શ્ી 
ડૉ. કે.સી.પટેલ અને િલસરાડનરા ધરારરાસભ્ય 
શ્ી ભર્તભરાઈ પટેલની ઉપનસથવ્તમરા ંલયોકરાપ્વણ 
કરરા્યું હ્તું.

સમગ્ર દેશમરાં િીજક્ેત્રે ગુજરરા્ત નંબર ૧ 
છે, એમ જણરાિ્તરાં મંત્રીશ્ીએ ઉમે્યુું હ્તું કે, 
સમગ્ર દેશમરાં કુલ ૬૭ જેટલી િીજ કંપનીઓ 
કરા્ય્વર્ત છે. ્તેનરા ્તરાજે્તરમરાં જ થ્યેલરા એક 
સરિેમરાં આ બધી િીજ કંપનીઓમરાંથી ટયોપ 
પરાચં કંપનીઓમરા ંગજુરરા્તની જ ચરાર કંપનીઓ 

સથરાન ધરરાિે છે અને દવક્ણ 
ગુજરરા્ત િીજ કંપની વલવમટેડે 
્તયો પ્રથમ ક્રમ હરાંસલ ક્યયો છે. 
આ કચેરી દ્રારરા આસપરાસનરાં 
ગરામયોને લરાભ થશે ્તેમજ િીજ 
સમસ્યરાઓનયો ઉકેલ આિશે. 

આ કચેરીની રચનરાથી 
આં્તવલ્યરા અને ડુંગરી સબ 
સ ટ ેશ ન થ ી  છૂ ટ રા  પ ડે લ રાં 
આસપરાસનરા વિસ્તરારનરાં અનેક ગરામયોને લરાભ 
મળશે. કુલ ૧૨ ફીડરયોનું સંચરાલન ધરરાસણરા 
પેટરા વિભરાગી્ય કચેરી દ્રારરા કરિરામરાં આિશે. 
આ કચેરી અં્તગ્વ્ત ૨૦ ગરામયોનરા ૨૨૧૪૬ 
જેટલરા િીજ ગ્રરાહકયોને લરાભ થશે. કરાંઠરા 

વિસ્તરારયોમરા ંસરળ્તરાથી િીજ પરુિઠયો મળિરાથી 
મતસ્ય ઉદ્યોગયોને પ્રયોતસરાહન મળશે, જેથી કરાંઠરા 
વિસ્તરારનયો ઝડપથી વિકરાસ થશે. ગ્રરાહકયોને 
સરા્તત્યપૂણ્વ અને ઉચ્ ગુણિતિરાિરાળયો િીજ 
પુરિઠયો પ્રરાપ્ત થશે.

્સમાચાર ્ંસચય

૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ 41økwshkík



'મેમરીઝ ઑફ ૧૯૪૭ પાટ�શન'
વિરર્ પર વર્ાખર્ાન

કેન્દ્રી્ય સરાંસકકૃવ્તક મંત્રરાલ્ય, ઇનન્દરરા ગરાંધી નેશનલ સેન્ટર ફયોર 
આ્ટસ્વ, પ્રરાદેવશક કેન્દ્ર િડયોદરરાનરા ઉપક્રમે 'મેમરીઝ ઑફ ૧૯૪૭ 
પરાટથીશન' વિર્્ય પર વ્યરાખ્યરાનનુ ંઆ્યયોજન કરિરામરા ંઆવ્યુ ંહ્ંુત.  ્યિુક 
સેિરા અને સરાંસકકૃવ્તક પ્રવૃવતિઓનરા રરાજ્ય મંત્રી શ્ી હર્્વભરાઈ સંઘિીએ 
જણરાવ્યું હ્તું કે, આઝરાદીનરા અમૃ્ત મહયોતસિ દરવમ્યરાન િડરાપ્રધરાન શ્ી 
નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીની પ્રેરણરાથી સમગ્ર દેશમરાં ઉજિરાઇ  રહેલરા 'હર ઘર 
વ્તરંગરા અવભ્યરાન'થી નરાગરરકયો, સમુદરા્યયો પયો્તરાનરા અંગ્ત રરાગ-દ્ેર્, 
ભેદભરાિયો ભૂલી રહ્રાં છે અને સરામરાવજક સમરસ્તરામરાં િધરારયો થઈ રહ્યો 
છે.  િડરાપ્રધરાનશ્ીએ સૌ દેશિરાસીઓન ેપયો્તરાનરા ંઘર, કચરેી ્તથરા ધધંરાનરા 
સથળે વ્તરંગયો ફરકરાિિરા મરાટે જે આહ્રાન ક્યુું, ્તેને દેશિરાસીઓએ 
ચળિળ ્તરીકે ઉપરાડી લીધું છે. સમગ્ર દેશ વ્તરંગરામ્ય બન્્યરાનરાં આપણે 
સૌ સરાક્ી બન્્યરાં. આિનરારરાં ૨૫ િર્યો ભરાર્તનરાં છે. િડરાપ્રધરાનશ્ીની 
સિસથ અને સિચછ ભરાર્તની પરરકલપનરા સરાકરાર કરિરા, નિરા ભરાર્તનરા 
વનમરા્વણ મરાટે સૌ વિદ્રાથથીઓને ્યયોગદરાન આપિરા મંત્રીશ્ીએ અનુરયોધ 
ક્યયો હ્તયો. આ પ્રસંગે ગરાંધીનગરનરા મે્યર શ્ી વહ્તેશભરાઈ મકિરાણરા 
્તથરા કડી સિ્વ વિદ્રાલ્યનરા વ્યરાખ્યરા્તરાઓ અને અન્્ય મહરાનુભરાિયો 
ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા.

સાિલીમાં તાલુકા પંચાર્ત 
કચેરીનું લોકાપ્ષણ

ગુજરરા્તનરા ્તતકરાલીન મુખ્યમંત્રી અને હરાલ દેશનરા િડરાપ્રધરાન શ્ી 
નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીની દીઘ્વદૃનષ્ટનરા કરારણે ગુજરરા્તમરાં દરેક ્તરાલુકરા અને 
વજલ્રા મથકે નરાગરરકયોની સુવિધરાઓ મરાટે અદ્્તન ભિનયોનું વનમરા્વણ 
થઈ રહ્ં છે. િડયોદરરાનરા સરાિલી ખરા્તે રૂ.૨.૪૭ કરયોડનરા ખચષે વનમરા્વણ 
થ્યેલરા અદ્્તન ્તરાલુકરા પંચરા્ય્ત કચેરીનું પંચરા્ય્ત રરાજ્ય મંત્રી શ્ી 
વરિજેશભરાઈ મેરજાએ સરાંસદ સિ્વશ્ી સી.આર. પરાટીલ, રંજનબહેન ભટ્ટ 
અન ેધરારરાસભ્ય શ્ી કે્તનભરાઈ ઇનરામદરારની ઉપનસથવ્તમરા ંલયોકરાપ્વણ ક્યુું 
હ્તું. પંચરા્ય્ત રરાજ્ય મંત્રી શ્ી વરિજેશભરાઈ મેરજાએ જણરાવ્યું કે, નિીન 
્તરાલુકરા પંચરા્ય્ત કચેરી દ્રારરા સરાિલી ્તરાલુકરાનરાં પ્રજાજનયોને સુશરાસનની 
અનુભૂવ્ત કરરાિશે. સરાંસદ શ્ી સી.આર. પરાટીલે જણરાવ્યું હ્તું કે, 
સરાિલીમરાં વનમરા્વણ થ્યેલું નૂ્તન ્તરાલુકરા પંચરા્ય્ત ભિન ્તરાલુકરાનરાં 
પ્રજાજનયોની સુવિધરાઓ સવહ્ત ગરામડરાઓનરા વિકરાસનું કેન્દ્રવબંદુ બની 
રહેશ.ે આ પ્રસગં ે્તરાલકુરા વજલ્રા પચંરા્ય્તનરા સભ્યયો, અગ્રણીઓ, કલકેટર 
શ્ી અ્ુતલ ગયોર સવહ્ત વિશરાળ સખં્યરામરંા નરાગરરકયો ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા.

તાપીને 'ઇ-વહીકલ'ની ભેટ
્તરાપી વજલ્રામરાં ઘન કચરરાનરા એકત્રીકરણ ફરાળિરા્યેલરા મરાટે 

૧૮ ગરામયોને ફરાળિરા્યેલરાં ટ્ેકટર ટ્યોલી અને ૧૧ ગરામયોને 
ઈ-નવહકલને કકૃવર્ રરાજ્યમંત્રી શ્ી મુકેશભરાઇ પટેલે લીલી ઝંડી 
આપી પ્રસથરાન કરરાવ્યું હ્તું. 

્તરાપી વજલ્રામરાં ૧૩ ગરામયોમરાં ડયોર ટુ ડયોર કલેકશન શરૂમરાં થ્યું 
છે. અને ૧૬મી ઓગસટથી બીજા ૨૯ ગરામયોને આ કરામગીરી 
જોડિરાનું આ્યયોજન છે. આ સરાથે ૩૦મી સપટેમબર સુધીમરાં ્તરાપી 
વજલ્રાનરાં કુલ ૧૫૨ ગરામયોમરાં આ કરામગીરી હરાથ ધરિરામરાં આિશે. 

આ પ્રસંગે મંત્રીશ્ીએ ્તમરામ ગરામયોનરા સરપંચશ્ીઓને પયો્તરાનરા 
ગરામયોમરાં સિચછ ભરાર્ત વમશન ગ્રરામીણની આ ્તમરામ બરાબ્તયો ઘર 
- ઘર સધુી IEC એનકટવિટી િડે પહોંચરાડી ્તથરા આ કરામગીરીન ેઅગં્ત 
રસ લઈ સરારી રી્તે પૂણ્વ કરી કરા્યમી રી્તે આ કરામગીરીને ટકરાિીને 

્તરાપી વજલ્રાન ેગુજરરા્તનરા મયોડેલ વજલ્રા ્તરીકેનુ ંસથરાન અપરાિીને ્તરાપી 
વજલ્રાનું નરામ રયોશન કરિરા શુભેચછરા પરાઠિી હ્તી.

્સમાચાર ્ંસચય
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ભૂચરમોરીમાં ૫૦૦૦ રાિપૂત 
ર્ુિાઓનો શૌર્્ષરાસ

જામનગરનરા ધયોલમરાં ઐવ્તહરાવસક શહીદ ભૂવમ ભૂચરમયોરી ખરા્તે 
૩૧મયો ભૂચરમયોરી શહીદ શ્ધિરાંજવલ સમરારયોહ કેન્દ્રી્ય જળશરક્ત મંત્રી 
શ્ી ગજેન્દ્રવસંહ શેખરાિ્તનરા અધ્યક્સથરાને ્યયોજિરામરાં આવ્યયો હ્તયો. આ 
સમરારયોહમરાં પ્રરાથવમક, મરાધ્યવમક અને પ્રૌઢ વશક્ણનરા રરાજ્ય મંત્રી શ્ી 
કીવ્ત્વવસંહ િરાઘેલરા ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. ભૂચરમયોરીમરાં આશરરા ધમ્વનરા 
્યુધિ દરવમ્યરાન રરાજપૂ્ત સવહ્ત અનેક જ્રાવ્તનરા િીર શહીદ થ્યરા હ્તરા, 
જમેન ેહરાલરાર પથંકનરા રરાજપ્ૂત સમરાજ દ્રારરા શ્ધિરંાજવલ આપિરામરંા આિે 
છે. ધયોલ ભૂચરમયોરી ખરા્તે ૩૧મરા ભૂચરમયોરી શહીદ શ્ધિરાંજવલ 
સમરારયોહમરંા ૫૦૦૦ રરાજપ્ૂત ્યિુરાઓએ ૧૧ વમવનટ સધુી ્તલિરારબરાજી 
કરી 'િલડ્વ બુક ઓફ રેકયોડ્વસ્ લંડન'મરાં સથરાન મેળિિરા બદલ અવખલ 
ગજુરરા્ત રરાજપૂ્ત ્ુયિરા સંઘનરા મનેવેજગં ટ્સટી શ્ી ડૉ. જ્યને્દ્રવસહં જાડેજાને 
િલડ્વ બુક ઓફ રેકયોડ્વનું સરટ્વરફકેટ એનરા્ય્ત કરિરામરાં આવ્યું હ્તું.

ખેડામાં લાભાથ�ઓને 
આર્ુષ્માન કાડ્ષનું વિતરણ

ખેડરા વજલ્રાનરા કઠલરાલ 
્તરાલુકરાનરા આંત્રયોલી ગરામ ખરા્તે 
ગ્રરામ વિકરાસ અને  ગ્રરામ ગૃહ 
વનમરા્વણ મંત્રી શ્ી અજુ્વનવસંહ 
ચૌહરાણ દ્રારરા લરાભરાથથીઓને 
આ્યુષમરાન કરાડ ્વનું વિ્તરણ 
કરિરામરાં  આવ્યું  હ્ંુત . આ 
કરા્ય્વક્રમમરાં મંત્રીશ્ીએ લરાભરાથથીઓ અને ગ્રરામજનયોને સંબયોધ્તરા જણરાવ્યું 
કે િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીનરા સશુરાસન હેઠળ ગજુરરા્ત ઉતિરયોતિર 
પ્રગવ્ત કરી રહ્ં છે. ગુજરરા્ત વશક્ણ, આરયોગ્ય અને ઉદ્યોગયોને િધુ 
િેગિરાન બનરાિિરા મરાટે કરટબધિ છે. ગુજરરા્ત સરકરારનરા પરારદશથી 
સુશરાસનને કરારણે ્તમરામ વિકરાસનરા  કરા્યયો  ખરા્તમુહૂ્ત્વથી શરૂ કરીને 
લયોકરાપ્વણ સુધી ઝડપથી પૂણ્વ કરી શકરા્ય છે.

મંત્રીશ્ીએ ઉમે્યુું હ્તું કે, ગુજરરા્ત સરકરાર છેિરાડરા મરાનિીઓને 
ધ્યરાનમરાં રરાખી ્યયોજનરાઓ બનરાિે છે. આ્યુષમરાન કરાડ્વની િરા્ત કર્તરા 
મંત્રીશ્ીએ જણરાવ્યું કે આજે ગુજરરા્તનરા કયોઈ આવથ્વક રી્તે નબળરા 
વ્યવતિને અકસમરા્ત થરા્ય કે ઇજા થરા્ય ્તયો ૫ લરાખ સુધીની સરારિરાર 
આ્યુષમરાન કરાડ્વ દ્રારરા ્તદ્ન ફ્રી કરિરામરાં આિે છે.

આંત્રયોલી પ્રરાથવમક આરયોગ્ય કેન્દ્રની મંત્રીશ્ી દ્રારરા મુલરાકરા્ત લેિરામરાં 
આિી અને ્તેમણે સિરાસથ્ય કમથીઓની કરામગીરી વબરદરાિી હ્તી.

પાટકસતાની વહ્દુઓને ભારતીર્ નાગટરકતા અપાઈ
અમદરાિરાદમરાં કલેકટર કચેરી ખરા્તે ગૃહ 

રરાજ્ય મંત્રી શ્ી હર્્વભરાઈ સંઘિીનરા હસ્તે 40 
પરારકસ્તરાની વહન્દુ વનિરા્વવસ્તયોને ભરાર્તી્ય 
નરાગરરક્તરાપત્ર એનરા્ય્ત કરિરામરાં આવ્યરાં 
હ્તરા.ં આ પ્રસગં ેગૃહ રરાજ્ય મતં્રીશ્ીએ જણરાવ્યું 
કે, દેશનરા વિઝનરી િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ 
મયોદી અને ગૃહ મંત્રી શ્ી અવમ્તભરાઈ શરાહે 
અફઘરાવનસ્તરાન, પરારકસ્તરાન અન ેબરાગંલરાદેશનરા 
અનેક પીડરાઓ િેઠ્તરા લઘુમ્તીઓને, વહન્દુ 
વનિરા્વવસ્તયોન ેભરાર્તની નરાગરરક્તરા આસરાનીથી 
અને ઝડપથી મળે એ મરાટે ખરાસ પ્ર્યરાસયો ક્યરા્વ 
છે, એને પરરણરામે જ ્તમે ભરાર્તનરા નરાગરરક 
બની શક્યરા છયો. િડરાપ્રધરાનશ્ીનરા પ્ર્યરાસયોથી 
વનિરા્વવસ્તયોને ઝડપથી નરાગરરક્તરા મળે, એ 
શક્ય બન્્યું છે.

‘નરાગરરકયો કયો લરાખ લરાખ બધરાઇ્યરા’ં કહીને 

ભરાર્તનુ ંનરાગરરકતિ મળેિનરારરા સૌન ેહૃદ્યપિૂ્વક 
અવભનદંન પરાઠિ્તરા ંમતં્રીશ્ીએ િધુમરંા જણરાવ્ંુય 
હ્તુ ં કે ્તમ ેસૌ ભરાર્તનરા નરાગરરક બની ગ્યરા 
છયો. નિરા ભરાર્તનરા સિપ્નન ેસરાકરાર કરિરા મરાટે 
સરાથ ેમળીન ેઆપણ ેકરામ કરિરાનુ ં છે. દેશની 
વિકરાસ્યરાત્રરામરા ંસહભરાગી બનિરા મરાટે આપ સૌ 
પણ સકંલપબધિ બનશયો, એિી અપકે્રા છે. િધમુરાં 
મતં્રીશ્ીએ ઉમ્ેયુું હ્તુ ં કે 1000થી િધરારે વહન્દુ 
વનિરા્વવસ્તયોને ભરાર્તનું નરાગરરકતિ આપીને 

નિજીિન આપનરાર અમદરાિરાદનરા કલકેટરશ્ી 
્તથરા સમગ્ર ટીમ અવભનદંનન ેપરાત્ર છે.

અત્રે ઉલ્ેખની્ય છે કે િર્્વ 2016 અને 
2018નરા ગેઝેટથી ગુજરરા્ત રરાજ્યમરાં 
અમદરાિરાદ, ગરાંધીનગર અને કચછ વજલ્રા 
કલેકટરશ્ીઓને અફઘરાવનસ્તરાન, બરાંગલરાદેશ 
અને પરારકસ્તરાનનરા લઘુમ્તી કયોમનરા (વહન્દુ, 
શીખ, બૌધિ, જૈન, પરારસી અને વખ્રસ્તી) 
લયોકયોને નરાગરરક્તરા અવધવન્યમ અં્તગ્વ્તની 
પ્રવક્ર્યરા અનુસરીને ભરાર્તી્ય નરાગરરક્તરા 
આપિરાની સતિરા મળેલી છે. અત્રે નોંધની્ય 
બરાબ્ત છે કે, રરાજ્ય અને કેન્દ્રની આઇ.બી. 
ટીમ દ્રારરા ્યયોગ્ય ચકરાસણી થ્યરા બરાદ ્તેઓને 
સિીકરાર પત્ર એનરા્ય્ત કરિરામરાં આિે છે, જેને 
આધરારે બરાકીનરા વન્યમરાનુસરાર આખરી 
નરાગરરક્તરા પ્રમરાણપત્ર આપિરામરાં આિે છે.

્સમાચાર ્ંસચય
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્સમાચાર ્ંસચય

સંકલપ ભૂવમ સમારકના વનમા્ષણ કાર્્ષની સમીકા
િડયોદરરામરાં ડૉ. બરાબરાસરાહેબ આંબેડકર મ્યુવઝ્યમ 'સંકલપ ભૂવમ 

સમરારક'નું વનમરા્વણ કરા્ય્વ ચરાલી રહ્ છે. સંકલપ ભૂવમ સમરારકનરા વનમરા્વણ 
બરાબ્તે ્તરાજે્તરમરાં સરામરાવજક ન્્યરા્ય અને અવધકરારી્તરા મંત્રી શ્ી 
પ્રદીપભરાઈ પરમરાર અને રરાજ્ય કક્રાનરા મવહલરા અને બરાલ કલ્યરાણ, 

સરામરાવજક ન્્યરા્ય અને અવધકરારી્તરા મંત્રી શ્ીમ્તી મનીર્રાબહને 
િકીલની ઉપનસથવ્તમરા બેઠક ્યયોજાઈ હ્તી. જેમરાં મંત્રીશ્ીઓએ િડયોદરરા 
ખરા્તે વનમરા્વણરાવધન ડૉ. બરાબરાસરાહેબ આંબેડકર મ્યુવઝ્યમ 'સંકલપ ભૂવમ 
સમરારક'નરા વનમરા્વણ અંગે જરૂરી સૂચનયો ક્યરા્વ હ્તરા.

મતદાર જા�વત તથા તાલીમ અંગે
ચૂંટણી તંત્ અને વશકણ વિભાગ િચ્ચે MoU

મ્તદરારયોની સહભરાવગ્તરા દ્રારરા મ્તદરાર 
નોંધણી િધે અને આિનરારી ચૂંટણીમરાં 
મ્તદરાનની ટકરાિરારી િધે ્તે મરાટે રરાજ્યનરા 
ચૂંટણી ્તંત્ર દ્રારરા વિવિધ વિભરાગયો સરાથે 
સમજ્ૂતી કરરાર કરિરામરંા આવ્યરા છે. મવહલરાઓ 
્તથરા ્યુિરા મ્તદરારયો મ્તદરાર ્યરાદીમરાં નરામ 
નોંધરાિે અને મ્તરાવધકરાર અંગે જાગૃ્ત થરા્ય ્તે 
મરાટ ે વશક્ણ વિભરાગ સરાથે સંકળરા્યેલરા 
મહત્િનરા એિરા વશક્ણ વન્યરામક, ટેકવનકલ 
વશક્ણ વન્યરામક અન ે'સમગ્ર વશક્રા' સંગઠન, 
પ્રરાથવમક શરાળરા વન્યરામક સરાથે રરાજ્યનરા 
ચૂંટણી ્તંત્ર દ્રારરા MoU કરિરામરાં આવ્યરા.

આગરામી સમ્યમરંા ગુજરરા્ત વિધરાનસભરાની સરામરાન્્ય ચૂંટણી 
્યયોજાિરાની છે, ત્યરારે ચૂંટણી પ્રવક્ર્યરામરાં િધુ સંખ્યરામરાં ્યુિરાનયોની 
સહભરાવગ્તરા િધે અને મહતિમ ્યુિરા મ્તદરારયો પયો્તરાનરા મ્તરાવધકરારનયો 
ઉપ્યયોગ કરે ્તે મરાટે વશક્ણ વિભરાગ સરાથે સંલગ્ન વન્યરામક કચેરીઓ 
દ્રારરા રરાજ્ય ચૂંટણી ્તંત્રને સહ્યયોગ કરિરામરાં આિશે. આ કરરાર અંગે 

મુખ્ય વનિરા્વચન અવધકરારી શ્ીમ્તી પી. 
ભરાર્તીએ જણરાવ્યું હ્તું કે, ૧૮ થી ૬૦ 
િર્્વનરા િ્યજૂથનરા મ્તદરારયોની નોંધણી િધે 
્ત ેમરાટે રરાજ્યનરા ચૂટંણી પચં દ્રારરા અવભ્યરાન 
્તેજ બનરાિિરામરાં આવ્યું છે. ્તે મરાટે વિવિધ 
સરકરારી/વબન સરકરારી વિભરાગયો સગંઠનયોમરાં 
કરા્ય્વર્ત મરાનિબળની સેિરાનયો લરાભ લેિરા 
મરાટે મુખ્ય વનિરા્વચન અવધકરારીશ્ીની કચેરી 
દ્રારરા વિવિધ સંસથરાઓ સરાથે MoU 
કરિરામરાં આિી રહ્રા છે. ્ેતનરાથી ચૂંટણી 
પ્રવક્ર્યરામરાં સહભરાવગ્તરા િધશે અને ્તે થકી 

સમરાજનરા વિવિધ િગ્વનરા મ્તદરારયોને પયો્તરાનરા મ્તરાવધકરારનયો ઉપ્યયોગ 
કરિરા અંગે પ્રયોતસરાહન મળશે. ઉલ્ેખની્ય છે કે, ્તરાજે્તરમરાં મુખ્ય 
વનિરા્વચન અવધકરારીશ્ીની કચરેી દ્રારરા સરામરાવજક ન્્યરા્ય અન ેઅવધકરારર્તરા 
વિભરાગ, રયોજગરાર અને ્તરાલીમ વિભરાગ, મવહલરા અને બરાળ વિકરાસ 
વિભરાગ સરાથે પણ મ્તદરારયોની સહભરાવગ્તરા િધરારિરા મરાટે MoU 
કરિરામરાં આવ્યરા હ્તરા.
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આતમવનભ્ષરતાની સાથે સુરવકત પર્ા્ષિરણનો સંદછેશ
પયો્તરાની કુશળ્તરા અને કૌશલ્ય થકી ઘર 

સંભરાળિરાની િરા્ત હયો્ય કે ઘર ચલરાિિરામરાં 
આવથ્વક રી્ેત મદદરૂપ થિરાની િરા્ત હયો્ય, આજે 
મવહલરાઓએ બંને િચ્ેનું સં્તુલન સરાધ્યું છે. 
સખીમંડળયો અને સિ-સહરા્ય જૂથયો બનરાિિરા 
મરાટે ગુજરરા્ત સરકરાર મવહલરાઓને જે આવથ્વક 
મદદ આપે છે ્તેનરા થકી અનેક મવહલરાઓ 
પગભર બની છે. ગુજરરા્તનરા છેિરાડે આિેલયો 
્તરાપી વજલ્યો આતમવનભ્વર બનિરામરાં ક્યરાં્ય 
પરાછળ નથી રહ્યો, જેનું ઉતિમ ઉદરાહરણ ્તરાપી 
વજલ્રાની સખી મંડળની બહેનયો પૂરં પરાડે છે. 

્તરાપી વજલ્રાનરા બયોરખડી ગરામનરા સ્ેહરા 
સખી મંડળ અને કૈિલ સખી મંડળની ૧૫ 
જટેલી બહેનયોએ નરારર્યળેનરા રેસરામરાથંી વિવિધ 
પ્રકરારનરા સશુયોભનની િસ્તઓુ અન ેગણશેજીની 
ઇકયો-ફ્રેન્ડલી મૂવ્ત્વઓ બનરાિી પયો્તરાનું કૌશલ્ય 
દેખરાડિરાની સરાથે પ્યરા્વિરણ બચરાિિરામરાં પણ 
પયો્તરાનું ્યયોગદરાન આપ્યું છે. ્તરાપી વજલ્રાનરાં 
સખી મડંળયોએ િર્્વ 2019મરંા કકૃવર્ વિજ્રાન કેન્દ્ર, 

વ્યરારરા ખરા્તેથી નરારર્યેળનરા 
રેસરામરાંથી વિવિધ પ્રકરારની ઇકયો-
ફ્રેન્ડલી િસ્તુઓ બનરાિિરાની 
્તરાલીમ લીધી હ્તી. ્તનેરા થકી આ 
મવહલરાઓ નરારર્યળેનરા રેસરામરાથંી 
ગણેશજીની ઇકયો-ફ્રેન્ડલી મૂવ્ત્વ 
ઉપરરાં્ત સુશયોભનની વિવિધ 
િસ્તુઓ બનરાિી રહી છે.

 સ્ેહરા સખી મંડળનરાં પ્રમુખ 
જ્યશ્ીબહેન ચૌધરી જણરાિે છે કે, 
બયોરખડી ગરામનરા પ્રગવ્ત સખી સંઘ પરાસેથી 
અમને રૂવપ્યરા 50 હજારની સી.આઇ.એફ. 
અને રૂવપ્યરા એક લરાખની લયોન મળી હ્તી, 
જેની મદદથી અમે રયો-મટીરી્યલ અને 
ગણેશજીની ઇકયો-ફ્રેન્ડલી મૂવ્ત્વ બનરાિિરાનરાં 
સરાધનયો ખરીદીને આ વ્યિસરા્ય શરૂ ક્યયો હ્તયો. 
અમને િરાવર્્વક રૂ. ૧,૬૦,૦૦૦ જેટલી આિક 
મળી રહી છે, જે અમરારરા મરાટે ખૂબ જ મયોટી 
િરા્ત છે.   ્તરાપી વજલ્રામરા ંવજલ્રા ગ્રરામ વિકરાસ 

એજન્સી અં્તગ્વ્ત કરા્ય્વર્ત નેશનલ રૂરલ 
લરાઈિલીહુડ વમશન (વમશન મંગલમ)નરા 
સહ્યયોગથી ગણેશજીની ઇકયો-ફ્રેન્ડલી મૂવ્ત્વઓ 
મરાટેનરાં િેચરાણ કેન્દ્રયો ઊભરાં કરિરામરાં આવ્યરાં 
છે, જેમરાં સખી મંડળની બહેનયો નરારર્યેળનરા 
રેસરામરાંથી ગણપવ્તની ઇકયોફ્રેન્ડલી મૂવ્ત્વ અને 
વિવિધ સુશયોભનની િસ્તુઓ લયોકયો સમક્ 
પ્રસ્તુ્ત કરી લયોકયોમરાં અનયોખી પ્રેરણરા જગરાડી 
રહી છે. •

અનુકરણીય

રાષ્ટ્રપ્રેમ અને જ્ાન પ્રાવતિનું માધર્મ બ્ર્ાં આંગણિાડી કાર્્ષકરો
" ભાનુભાઈ દિે

કયોઈપણ કરા્ય્વ કરિરામરાં સ્ત્ત ઉતસરાહ અને રસ દરાખિિરામરાં આિે 
્તયો એિું કરામ બધરાને પ્રભરાવિ્ત કરે છે. આપણરા ભરાગમરાં આિેલરા દરેક 
કરામને પૂરી વનષ્ઠરાથી કરિું ્તેિરા ભરાિ સરાથે કરેલરા કરામ ઉદરાહરણરૂપ 
બની જા્ય છે. આિયો જ એક રકસસયો મહેસરાણરા વજલ્રાનરા જોટરાણરાથી 
સરામે આવ્યયો છે. આઝરાદી કરા અમૃ્ત મહયોતસિ અં્તગ્વ્ત ‘દેશનું ગૌરિ, 

દેશનું અવભમરાન, વ્તરંગયો હર ઘર કી શરાન’ આ થીમ પર અનેકવિધ  
પ્રવૃવતિઓ થઈ. ્તેિી જ રી્તે જોટરાણરા ્તરાલુકરા મથકે વિવિધ 
આગંણિરાડીઓમરા ંકરા્ય્વકર બહેનયો દ્રારરા વત્રરંગરાની થીમન ેવિર્્ય બનરાિી 
સલરાડનયો વત્રરંગયો બનરાિિરામરાં આવ્યયો. આ પ્રવૃવ્તથી ભૂલકરાઓને પણ 
ખૂબ મજા પડી. ઉચ્ વશક્ણ અને બરાળકયો પ્રત્યેની પ્રેમનયો સમન્િ્ય 
જનેરામરા ંછે ્તિેરા કુ. વજગીર્રાબહેન ચરાિડરાએ પણ પયો્તરાની કલપનરા પ્રમરાણે 

સલરાડમરાંથી વત્રરંગયો બનરાવ્યયો. આમ ઉતસરાહથી કરા્ય્વ 
કર્તરા કમ્વ્યયોગીઓ વિવિધ પ્રવૃવતિઓમરંા પણ નૂ્તન 
વક્વ્તજો વિસ્તરારે છે. ગ્રરામ્ય વિસ્તરારયોમરંા આિેલી સરકરારી 
આંગણિરાડીઓમરાં પણ આિી પે્રરણરાસત્રયો્ત કરા્ય્વકર 
બહેનયો ભૂલકરાઓનરા જીિનમરાં સરારી વિચરારધરારરા, 
રરાષ્ટ્રપ્રેમ અને  જ્રાનની પ્રરાવપ્ત  મરાટેનું મરાધ્યમ બની રહી 
છે અને પયો્તે પણ કરા્ય્વ ક્યરા્વનયો અનહદ આનંદ મેળિે 
છે.  મરાત્ર ખરાનગી કે અંગ્રેજી મરાધ્યમની શરાળરાઓમરાં જ 
નહીં પણ સરકરારી આંગણિરાડીઓમરંા પણ ભરાવિ 
નરાગરરકયોનરા ઘડ્તરનું પૂરેપૂરૂ સરામથ્ય્વ છે એ િરા્ત આ 
આંગણિરાડીનરા કમ્વ્યયોગીઓએ સરાવબ્ત કરી છે. •

૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ 45økwshkík



૭૩મા િન મહોતસિની રાજર્ભરમાં ઉિિણી
દછેશમાં ગુિરાત એકમાત્ એિું રાજર્ ્છછે િે નિાં વૃકોના િાિેતર અને સંભાળ રાખિા માટછે હરયોલ્ાસ 

સાથે િન મહોતસિનો કાર્્ષક્રમ કરછે ્છછે. િન મહોતસિ એટલે િન અને િ્ર્ પ્રાણીઓ માટછેના સંરકણનો 
ઉતસિ. તાિેતરમાં ૭૩મા િન મહોતસિની ઉિિણી વિવિધ વિલ્ાઓમાં કરિામાં આિી હતી.

કચ્છ 

ભુજમરાં કચછ ્યુવનિવસ્વટી ખરા્ેત 'નમયો િડ 
િન'નંુ લયોકરાપ્વણ કર્તરાં વિધરાનસભરા અધ્યક્રા 
શ્ી ડૉ.નીમરાબહેન આચરા્ય્વએ કચછિરાસીઓને 
મહતિમ વૃક્યોનું િરાિે્તર કરીને કચછને વૃક્યોથી 
આચછરારદ્ત કરીને દુષકરાળ અને આકરી 
ગરમીથી બચરાિિરા અનુરયોધ ક્યયો હ્તયો. ્તેમણે 
જણરાવ્યું હ્ંુત કે, િધ્તરા જ્તરા ઔદ્યોગીકરણ 
અને િસ્તીનરા કરારણે પ્યરા્વિરણનું સં્ુતલન 
કરિુ ંઆિશ્યક છે. સરપચં અન ેઆગિેરાનયોની 
જાગૃવ્તનરા કરારણે ગ્રરામકક્રાએ વૃક્યોનું િરાિે્તર 
મયોટરા પ્રમરાણમરંા િધ્ંુય છે. ્તમેણે કચછિરાસીઓને 
દુષકરાળ અને આકરી ગરમીથી બચિરા 
વજલ્રામરંા મયોટી સંખ્યરામરંા વૃક્ િરાિે્તરની 
અપીલ કરી હ્તી. આ સરાથે િનવિભરાગને 
મહતિમ  િધુમરાં િધુ રયોપરાઓનું વિ્તરણ કરિરા 
જણરાવ્યું હ્તું. આ પ્રસંગે પ્યરા્વિરણ ક્ેત્રે શ્ેષ્ઠ 
કરામ કરનરારરા આગેિરાનયો, સિ્યંસેિી સંસથરાઓ 
્તથરા િન ખરા્તરાનરા કમ્વ્યયોગીઓનું સન્મરાન 
કરિરામરાં આવ્યું હ્તું . આ સરાથે વનધૂ ્વમ 
ચૂલરાઓનું લરાભરાથથીઓને વિ્તરણ કરિરામરાં 
આવ્ંુય હ્ંુત. રયોપરા વિ્તરણ રથને અત્રેથી 
પ્રસથરાન કરરાિરા્યયો હ્તયો આ રથ કચછમરાં ફરીને 
રયોપરાઓનું વિ્તરણ કરશે. 

પોરબંદર
પયોરબદંરમરંા વજલ્રા કક્રાનયો િન મહયોતસિ 

ક કૃવર્ મંત્રી શ્ી રરાઘિજીભરાઈ પટ ેલની 
અધ્યક્્તરામરાં કેનન્દ્ર્ય વિદ્રાલ્ય ખરા્તે ્યયોજા્યયો 

હ્તયો. આ પ્રસંગે કકૃવર્ મંત્રીશ્ીએ જણરાવ્યું હ્તું 
કે, કુદર્તની અમૂલ્ય ભેટ એિરાં વૃક્યોનું જ્તન 
અન ેરક્ણ કરિરાની આપણરા સૌની જિરાબદરારી 
છે. ્તેમણે ઉપનસથ્ત લયોકયોને અૉનકસજનનરા 

સ્યો્ત એિરંા વૃક્યોનુ ંિરાિે્તર કરિરા અનરુયોધ ક્યયો 
હ્તયો. મંત્રીશ્ીનરા હસ્ેત વૃક્રારયોપણ કરિરામરાં 
આવ્યું હ્તું. આ ્તકે ધરારરાસભ્ય શ્ી બરાબુભરાઈ 
બયોખી રર્યરા ્તેમજ બહયોળી સંખ્યરામરાં 
પ્યરા્વિરણપ્રેમીઓ ્તથરા અન્્ય નરાગરરકયો 
ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. 

સુરત
સુર્ત વજલ્રા કક્રાનરા િન મહયોતસિનયો 

નરાણરા મંત્રી શ્ી કનુભરાઈ દેસરાઈએ ઓલપરાડ 
્તરાલુકરાનરા અણી્તરા ગરામેથી વૃક્રારયોપણ કરી 
પ્રરારંભ કરરાવ્યયો હ્તયો. મંત્રીશ્ીએ જણરાવ્યું હ્તું 
ક ે, સમગ્ર વિશ્વ ગલયોબલ િયોવમુંગ જેિરા 
પડકરારયોનયો સરામનયો કરી રહ્ં છે ત્યરારે િનયોનરા 
જ્તન અને સંિધ્વન મરાટે રરાજ્ય સરકરાર 

કરટબધિ છે. દર િર્ષે રરાજ્ય સરકરાર િન 
મહયોતસિનરા મરાધ્યમથી કરયોડયો વૃક્યોનું િરાિે્તર 
કરી રહી છે. ્તતકરાલીન મુખ્યમંત્રી અને 
િ્ત્વમરાન િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ 
ગજુરરા્તમરા ંસરાસંકકૃવ્તક િનયોની પરંપરરા શરૂ કરી 
હ્તી, જેની ફલશ્ુવ્તરૂપે રરાજ્યમરાં ૨૧ જેટલરાં 
સરાંસકકૃવ્તક િનયોનું વનમરા્વણ કરિરામરાં આવ્યું છે. 
જન્મરદિસથી લઈ પુણ્યવ્તવથ વનવમતિે સૌને 
પરાંચ વૃક્યોનું િરાિે્તર અને ઉછેર કરિરાનયો 
અનુરયોધ ્તેમણે ક્યયો હ્તયો. રરાજ્યમરાં કરાબ્વન 
ઉતસજ્વન વિનરા સયોલરાર ્તેમજ પિન ઊજા્વનરા 
મરાધ્યમથી સિચછ અને પ્રદૂર્ણમુક્ત ઊજા્વ 
મેળિિરામરાં ગુજરરા્ત સમગ્ર ભરાર્તમરાં નંબર 
િન હયોિરાનું ્તેમણે ઉમે્યુું હ્તું.  

નિસારી

ગુજરરા્તને  હ રર્યરાળું  બનરાિિરાનરા 
અવભ્યરાનનરા ભરાગરૂપે િન મહયોતસિની 
ઉજિણી નિસરારીનરા ગણેશવસસયોદ્રરા ખરા્તે 
જળસંપવતિ અને પરાણી પુરિઠરા રરાજ્ય મંત્રી 
શ્ી જી્તુભરાઈ ચૌધરીનરા અધ્યક્સથરાને 
કરિરામરાં  આિી હ્તી. આ કરા્ય ્વક્રમમરાં 
મંત્રીશ્ીએ સૌ લયોકયો વૃક્નું મહત્િ સમજીને 
્તેનું જ્તન કરી પયો્તરાનરા ઘરઆંગણે, ખે્તરમરંા 
શેઢરાપરાળે વૃક્નું િરાિે્તર કરી ઉછેર કરી, દર 
િર્ષે િધરારેમરાં િધરારે વૃક્યો િરાિે, ્તેિયો અનુરયોધ 
ક્યયો હ્તયો.

નિસરારી વજલ્રામરાં સરામરાવજક િનીકરણ 

વનવ�ભવ
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હેઠળ ૭૩મરા િન મહયોતસિ દરવમ્યરાન દરેક 
્તરાલુકરામરંા ૭૩ રયોપઉછેર કેન્દ્રયોમરંા ૩૪.૪૫ 
લરાખ રયોપરાઓ ઉછેરિરામરંા આવ્યરાં છે. આ 
અિસરે િન્્યપ્રરાણી બચરાિક્ેત્રે શ્ેષ્ઠ કરામગીરી 
કરનરાર િનકમથીઓને સન્મરાવન્ત કરરા્યરા હ્તરા. 
્તેમજ વૃક્યોની હરરાજીથી ઉપજેલ આિકનરા 
ચેકનું વિ્તરણ કરિરા સરાથે મંત્રીશ્ી ્તથરા 
ઉપનસથ્ત મહરાનુભરાિયોનરા હસ્તે વૃક્રારયોપણ 
કરિરામરાં આવ્યું હ્તું. આ કરા્ય્વક્રમ બરાદ 
વૃક્રથન ેલીલીઝંડી આપી પ્રસથરાન કરરાવ્યુ ંહ્તુ.ં

તાપી 

ગુજરરા્તમરાં  'ગ્રીન ગુજરરા્ત ્લીન 
ગુજરરા્ત'નરા ધ્ેય્યને સરાકરાર કરિરા ્તરાપી 
વજલ્રા સયોનગઢ ્તરાલુકરામરંા કકૃવર્ રરાજ્ય મંત્રી 
શ્ી મુકેશભરાઇ પટેલનરા અધ્યક્સથરાને વજલ્રા 
કક્રાનરા 73મરા િન મહયોતસિની ઉજિણી 
કરિરામરા ંઆિી હ્તી. ્તમેણ ેસૌર પિન, પરાણી 
જેિરંા ક ુદર્તી સંસરાધનયોનું  સંરક્ણ કરી 
વૃક્રાચછરારદ્ત વિસ્તરાર િધરારીને પ્યરા્વિરણ 
જ્તનની નેમ લેિરા હરાકલ કરી હ્તી. ્તેમણે 
નરાગરરકયોને દીકરરા-દીકરીનરા જન્મ પ્રસંગે એક 
છયોડનયો ઉછેર એક બરાળકની જેમ કરિરા ખરાસ 
અનુર યોધ ક્યયો હ્તયો .  આ કરા્ય ્વક્રમમરાં 
મહરાનુભરાિયો દ્રારરા ડી.સી.પી. નસ્વરીનરા 
લરાભરાથથીઓને ચેક વિ્તરણ અને વૃક્રારયોપણ 
કરિરામરાં આવ્યું હ્તું ્તેમજ વૃક્રથને લીલી 
ઝંડી આપી પ્રસથરાન કરરાવ્યું હ્ંુત. 

્છોટાઉદછેપુર
છયોટરાઉદ ેપુર વજલ્રાનરા છયોટરાઉદ ેપુર 

્તરાલુકરાનરા િસેડી ખરા્ેત આરદજાવ્ત વિકરાસ 
રરાજ્ય મંત્રી શ્ીમ્તી વનવમર્રાબહેન સુથરારની 
અધ્યક્્તરામરંા િન મહયોતસિની ઉજિણી 

કરરાઈ હ્તી. મંત્રીશ્ીએ જણરાવ્યું કે, જીિન 
સૃનષ્ટને ટકરાિી રરાખિરા વૃક્યો એક ઋવર્ ્તરીકે 
કરામ કરે છે. જંગલખરા્તરાનરા અવધકરારીઓથી 
ગરાડ્વ સુધીનરા ્તમરામ, જેમ સૈવનક દેશની 
સરહદનું રક્ણ કરે ્તેિી જ રી્તે વૃક્યોનું એક 
બરાળકની જેમ ઉછેરીને રક્ણ કર્તરા હયોિરાથી 
્તઓેન ેભલૂી ન જિરા જોઈએ. છયોડમરંા રણછયોડ 
છે, ્તેથી આપણે વૃક્યોની પૂજા કરીએ છીએ. 
આ કરા્ય્વક્રમમરાં લરાભરાથથીઓને ચેકનું વિ્તરણ 
કરિરામરાં આવ્યું હ્તું ્તથરા જંગલખરા્તરાનરા 
અવધકરારીઓ ્તથરા કમ્વચરારીઓને શ્ેષ્ઠ 
કરામગીરી બદલ સન્મરાનિરામરાં આવ્યરા હ્તરા.

બનાસકાંઠા
બનરાસકરાંઠરાનરા પરાલનપુર ્તરાલુકરાની 

મયોરર્યરા બનરાસ મેરડકલ કૉલેજમરાં અન્ન, 
નરાગરરક પુરિઠરા અને ગ્રરાહકયોની બરાબ્તયોનરા 
રરાજ્યમંત્રી શ્ી ગજેન્દ્રવસંહ પરમરારનરા 
અધ્યક્સથરાને િન મહયોતસિની ઉજિણી 
વૃક્રારયોપણ કરી કરિરામરાં આિી હ્તી. 
મંત્રીશ્ીએ જણરાવ્યું કે, ચયોમરાસરાની ઋ્તુમરાં 
આપણરા ઘરની આજુબરાજુ, ખે્તરનરા શેઢે-પરાળે 
વૃક્યો રયોપિરાનું પવિત્ર કરા્ય્વ કરિું જોઈએ. 

્તેમણે ્લરા્યમેન્ટ ચેન્જનરા પડકરારયો અને 
વૃક્યોનું મહત્િ સમજાિ્તરાં જણરાવ્યું કે, વૃક્યો 
જન્મથી લઇ મૃત્યુ સુધી આપણયો સરાથ ક્યરાર્ેય 
છયોડ્તરાં નથી, ત્યરારે દરેક વ્યવતિ વૃક્યોનું 
મહત્િ સમજી ન વૃક્યો િરાિે ્તે જરૂરી છે. આ 
પ્રસંગે  સરાંસદ શ્ી પરબ્તભરાઈ પટ ેલ, 
રરાજ્યસભરાનરા સરાંસદ શ્ી રદનેશભરાઈ 
અનરાિરારડ્યરા, ધરારરાસભ્ય શ્ી મહેશભરાઈ પટેલ 
સવહ્ત િન વિભરાગનરા અવધકરારીઓ, 
સરપંચશ્ીઓ, અગ્રણીઓ અને ગ્રરામજનયો 
ઉપનસથ્ત રહ્રા હ્તરા. 

નમ્ષદા 
નમ્વદરા વજલ્રા િન વિભરાગ-સરામરાવજક 

િનીકરણ વિભરાગ દ્રારરા ૭૩મરા િન 
મહયો તસિની  વજલ્રાકક્રાની  ઉજિણી 
રરાજપીપળરા ખરા્તે ભરૂચનરા સરાંસદ શ્ી 
મનસુખભરાઈ િસરાિરાની અધ્યક્્તરામરંા કરરાઈ 
હ્તી. આ પ્રસંગે સરાંસદશ્ીએ જણરાવ્યું હ્તું કે, 
સમગ્ર મરાનિજીિનનરા સરારરા સિરાસથ્ય મરાટે 
વૃક્યો હયોિરાં જરૂરી છે. વૃક્યો ઉગરાડિરાં એક 
પવિત્ર કરા્ય્વ છે કેમકે કયોરયોનરા કરાળ જેિી 

મહરામરારીમરાં અૉનકસજનનું કેટલું મહત્િ છે 
્તે આપણે જો્યું છે. જંગલ વિસ્તરારમરાં કયોરયોનરા 
જેિી મહરામરારી પણ પ્રિેશી શકી નથી, જે 
િન સંપદરાની ્તરાકરા્ત છે. ૭૩મરા િન 
મહયોતસિની ઉજિણીનરા ભરાગરૂપે િન 
વિભરાગની વિવિધ ્યયોજનરાઓનયો લરાભ 
મેળિનરારરા લરાભરાથથીઓ પૈકી પરાંચ - પરાંચ 
લરાભરાથથીઓને ઉપનસથ્ત મહરાનુભરાિયોનરા હસ્તે  
આવથ્વક પુરસકરાર ્તેમજ સહરા્યની સરાધન 
સરામગ્રી પ્રવ્તકરૂપે આપિરામરાં આિી હ્તી.•
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રાષ્ટ્રીર્ રકા ર્ુવનિવસ્ષટીમાં 
સંરકણ મંત્ાલર્ના અવધકારીઓ માટછે તાલીમ ર્ોજાઈ

વિવિધ ક્ેત્રનરા ્તજજ્યોને ્તૈ્યરાર કરિરા મરાટે ગુજરરા્તનરા પનયો્તરાપુત્ર 
અને દીઘ્વદ્રષ્ટરા મુખ્યમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ ્તેમનરા કરા્ય્વકરાળ 
દરવમ્યરાન રરાજ્યમરાં વિવિધ સેકટેરલ ્યુવનિવસ્વટીઓની સથરાપનરા કરી 
હ્તી. આ ્યુવનિવસ્વટીઓ આજે સમગ્ર દેશમરાં વશક્ણ, સંશયોધન ક્ેત્રે 
નિયો રરાહ ચીંધી રહી છે. આિી જ એક ્યુવનિવસ્વટી એટલે રરાષ્ટ્રી્ય રક્રા 
્યુવનિવસ્વટી (RRU). રરાષ્ટ્રી્ય રક્રા ્યુવનિવસ્વટી સંરક્ણ ક્ેત્રે નિરા 
કીવ્ત્વમરાન સથરાપી રહી છે. 

રરાષ્ટ્રી્ય રક્રા ્યુવનિવસ્વટી ખરા્તે ભરાર્ત સરકરારનરાં સંરક્ણ મંત્રરાલ્ય 
અને સેિરા મુખ્યરાલ્યનરા ૨૦ અવધકરારીઓની બેચે ્તરાજે્તરમરાં રડફેન્સ 
એવક્વઝશન કયોસ્વમરાં ભરાગ લીધયો હ્તયો. બે સપ્તરાહનયો આ સઘન કરા્ય્વક્રમ 
સહભરાગીઓને વશક્ણ જગ્ત, પ્રેનકટશનસ્વ અને ઉદ્યોગ જગ્ત દ્રારરા 
કરાળજીપૂિ્વક ્તૈ્યરાર કરરા્યેલ વૃતિરાં્ત દ્રારરા સંરક્ણ સંપરાદનની સમગ્ર 
પ્રવક્ર્યરા સમજિરા અન ેશીખિરાની ્તક પરૂી પરાડિરા મરાટે રડઝરાઇન કરિરામરાં 
આવ્યયો હ્તયો.

સંરક્ણ સંપરાદન પ્રવક્ર્યરા મરાટે પણ બે થીમસ એિી છે જે ખૂબ જ 
મહત્િપણૂ્વ છે. આ થીમમરંા િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીનરંા ગવ્તશીલ 
નેતૃતિ હેઠળ ભરાર્ત સરકરાર દ્રારરા શરૂ કરિરામરાં આિેલરાં આતમવનભ્વર 
ભરાર્ત અન ેમકે ઇન ઇનન્ડ્યરા અવભ્યરાનયોનયો સમરાિેશ થરા્ય છે. આ થીમસ 
દેખી્તી રી્તે જ ્તમરામ ક્ેત્રયોમરાં વિસતૃ્ત છે, પરં્તુ સંરક્ણ ક્ેત્રમરાં ્તે 
2024 સુધીમરાં ભરાર્તને પરાંચ વટ્વલ્યન ડૉલરનું અથ્વ્તંત્ર બનરાિિરાની 
રદશરામરાં સૌથી મયોટું ઉતપ્રેરક બની શકે છે.

સંરક્ણ સંપરાદન-પ્રરાવપ્તનયો અથ્વ મરાત્ર શસત્રયો, દરારૂગયોળયો અને ્યુધિ 
લડિરાનરાં સરાધનયોનરા ખચ્વ અને અસરકરારક રી્તે ખરીદી કરિરા પૂર્તયો 
સીવમ્ત નથી. ્તેને વિસતૃ્ત રી્તે જોઈએ ્તયો ્તેમરાં જરૂરી બૌવધિક ક્મ્તરા 

સરાથે સંશયોધન અને વિકરાસ ઇકયોવસસટમને સરામેલ કરિરાની અને વન્યુતિ 
સંરક્ણ કયોરરડયોરમરાં િૈવશ્વક કક્રાની ઉતપરાદન સુવિધરાઓની સથરાપનરાનયો 
સમરાિેશ થરા્ય છે. આ ઉતપરાદન સુવિધરાઓને વ્યરાપક અથ્વવ્યિસથરા પ્રરાપ્ત 
કરરાિિરાની જરૂર છે. 

સંરક્ણ મંત્રરાલ્યનરા અવધકરારીઓને સંરક્ણ અવધગ્રહણ પ્રવક્ર્યરાની 
્તેમની ્તજજ્્તરામરાં િધરારયો કરિરા મરાટે ્તરાલીમ આપિરામરાં આિી હ્તી. 
અને એ સુવનવચિ્ત કરિરામરાં આવ્યું હ્તું કે, વનધરા્વરર્ત પ્રવક્ર્યરાઓ 5 
વટ્વલ્યન ડયોલરનરા અથ્વ્તંત્રનરા સિપ્નને પ્રરાપ્ત કરિરાનરા મરાગ્વમરાં અિરયોધયો 
્તરીકે કરામ કરિરાને બદલે સુવિધરા પૂરી પરાડિરામરાં ્યયોગદરાન આપે. જો 
આપણે એ સુવનવચિ્ત કરીશું કે આ પ્રવક્ર્યરામરાં સંશયોધન અને વિકરાસ, 
જાહેર ક્તે્રનરા ંએકમયો અન ેખરાનગી ઉદ્યોગ સવહ્તનરા ્તમરામ વહ્તધરારકયોને 
િેપરાર-િરાવણજ્યમરાં ઈઝ ઑફ ડુઇંગ વબઝનેસ પ્રદરાન કરિરામરાં આિશે 
્તયો સંરક્ણ ક્ેત્રમરાં સીધરા વિદેશી રયોકરાણનયો લક્્યરાંક પૂણ્વ થશે.

સંરક્ણ મંત્રરાલ્યનરા અવધકરારીઓ મરાટેનરા અભ્યરાસક્રમની સરામગ્રી 
RRUમરાં કરાળજીપૂિ્વક ્તૈ્યરાર કરિરામરાં આિી હ્તી. ્યુવનિવસ્વટીએ 
શૈક્વણક સંસથરાઓ અને પ્રેનકટશનસ્વ બંન્ને કે્ત્રમરંાથી ્તજજ્્તરાપ્રરાપ્ત 
વ્યવતિઓને, સેિરામરાં કરા્ય્વર્ત ્તેમજ સેિરાવનવૃતિ કમ્વચરારીઓ અને 
રડપલયોમે્ટસની શ્ેણીને સરામેલ કરી હ્તી, જેથી સહભરાગીઓને સંરક્ણ 
પ્રરાવપ્તની પ્રવક્ર્યરા પર બહુ-પરરમરાણી્ય દ્રનષ્ટકયોણ પ્રરાપ્ત કરિરામરાં મદદ 
મળી શકે. વશક્ણ જગ્તનરા જાણી્તરા િતિરાઓમરાં IIM અમદરાિરાદનરા 
પ્રયોફેસર (ડૉ.) અનુરરાગ કે, અગ્રિરાલ અને ગુજરરા્ત નેશનલ લૉ 
્યુવનિવસ્વટીનરા પ્રયોફેસર (ડૉ.) આર.કે.વસંઘનયો સમરાિેશ કરિરામરાં આવ્યયો 
હ્તયો. આ ્તરાલીમમરાં સરામેલ અવધકરારીશ્ીઓએ ્તરાલીમને ખૂબ જ 
પ્રભરાિશરાળી ગણરાિી હ્તી. •

ઉજા્સ
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રી્ર્ુએબલ એનર્જી ઃ ગુિરાતના વિકાસનું ચાલકબળ
" ટીમ ગુિરાત

જેમ જેમ આપણે રડવજટલ ્યુગમરાં આગળ િધી રહ્રા છીએ ્તેમ 
્તેમ આપણી ઊજા્વની ખપ્ત પણ િધી રહી છે. ટેક્યોલયોજી િધ્તરાં હિે 
આપણને ઊજા્વની હર પળ જરૂર પડે છે. ઊજા્વ એ આપણરા જીિનનયો 
અવભન્ન વહસસયો બની ગઈ છે. િીજળીનું ઉતપરાદન અત્યરાર સુધી 
પરંપરરાગ્ત સ્યો્તયો જમે કે કયોલસયો, કુદર્તી ગૅસ, વલગ્નરાઇટ અન ેપરમરાણુ 
ઊજા્વથી ્તૈ્યરાર કરિરામરાં આિ્તું હ્તું, પરં્તુ િસ્તી, મરાનિીની જરૂરર્યરા્ત 
અને ્તેની િધી રહેલી આિશ્યક્તરાને જો્તરાં આજે િીજળી મેળિિરા 
મરાટેનરા નિરા નિરા સ્યો્તયો શયોધિરાની જરૂર પડી અન ે્તનેરા મરાટે પનુ:પ્રરાપ્ય 
સ્યો્તયોને ઉતિમ સ્યો્તયો ગણિરામરાં આિી રહ્રા છે. 

િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદી દ્રારરા િીજ ઉતપરાદન ક્મ્તરામરાં 
રીન્્યએુબલ એનર્જીન ેઅત્ય્ંત મહત્િની ગણરાિીન ે્તને ેિીજ ઉતપરાદનનયો 
સ્યો્ત બનરાિિરા મરાટેનયો દૃઢ વનધરા્વર કરિરામરાં આવ્યયો છે. ્તે વનધરા્વરને 
આગળ ધપરાિ્તરાં મુખ્યમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભરાઈ પટેલ દ્રારરા આ રદશરામરાં 
ખૂબ જ ઝડપી પગલરાં લેિરામરાં આવ્યરાં છે. 

રરાજ્ય સરકરાર દ્રારરા િર્્વ ૨૦૧૯થી રહેણરાંક શ્ેણીનરા િીજ ગ્રરાહકયો 
મરાટેની સયોલરાર રૂપટયોપ સબવસડી ્યયોજનરા 'સૂ્ય્વ ગુજરરા્ત' નરામથી જાહેર 
કરિરામરાં આિી છે. સૂ્ય્વ ગુજરરા્ત ્યયોજનરા અં્તગ્વ્ત રહેણરાંક હે્તુનરા 
િીજ ગ્રરાહકયોને સયોલરાર રૂફટયોપ વસસટમ સથરાવપ્ત કરિરા મરાટે 
પ્રથમ ૩ રકલયોિયોટ સુધી વન્ય્ત કરેલી રકંમ્તનરા ૪૦% 
સબવસડી ્તથરા ૩ રકલયોિયોટથી િધુ અને ૧૦ રકલયોિયોટ 
સુધી ૨૦% સબવસડી મળિરાપરાત્ર છે. આ ઉપરરાં્ત 
ગ્રુપ હરાઉસીંગ સયોસરા્યટી (GHS)/રેવસડેનન્સ્યલ 
િેલફેર એસયોવસએશન (RWA)ની કયોમન 
સુવિધરાઓનરાં િીજજોડરાણયો ઉપર ઘર દીઠ ૧૦ 
રકલયોિયોટની મ્યરા્વદરામરાં, ૫૦૦ રકલયોિયોટ સુધી 
૨૦% સબસીડી મળિરાપરાત્ર છે. જે અં્તગ્વ્ત છેલ્રાં 
ત્રણ િર્્વમરાં ૩ લરાખથી િધુ િીજ ગ્રરાહકયોને ત્યરાં સયોલરાર 
વસસટમની સથરાપનરા કરિરામરાં આિી છે જેની ક્મ્તરા ૧૧૭૦ 
મગેરાિયોટ જેટલી છે. હરાલ સયોલરાર રૂફટયોપ વસસટમ સથરાપનમરાં 
ગુજરરા્ત દેશમરાં પ્રથમ સથરાને છે

આ ્તયો થઈ રહેણરંાક શ્ણેીનરા િીજગ્રરાહકયોની િરા્ત હિે 
િરા્ત કરીએ ખડે્ૂતયોની. ખડે્ૂતયોની આિકમરા ંિધરારયો કરિરાનરા 
ધ્ય્ેયન ેપૂણ્વ કરિરા મરાટે સરકરાર દ્રારરા ્તમેન ેઆપિરામરંા આિ્તી 
સવુિધરાઓન ેિધ ુસરારી બનરાિિરામરા ંઆિી છે. ખડૂે્તયોને રદિસે 
િીજળી પરૂી પરાડિરા મરાટે ગજુરરા્ત સરકરાર દ્રારરા રકસરાન સ્ૂયયોદ્ય 
્યયોજનરા અમલમરા ંમકૂિરામરા ંઆિી છે. આ ્યયોજનરા હેઠળ ખડે્ૂતયોને 
ખ્ેતીિરાડી ફીડર ઉપર રદિસ દરવમ્યરાન િીજ પરુિઠયો આપિરાની 
શરૂઆ્ત કરિરામરા ંઆિી છે. ગુજરરા્તમરા ંિડરાપ્રધરાનશ્ી દ્રારરા િર્્વ ૨૦૨૦મરાં 

રકસરાન સ્ૂયયોદ્ય ્યયોજનરાનયો શભુરારંભ કરિરામરા ંઆવ્યયો છે. આ ્યયોજનરા 
મરાટેનરા ટ્રાન્સમીશન મરાળખરાનુ ંવિસ્તરણ કરિરા મરાટે રરાજ્ય સરકરાર દ્રારરા 
આિનરારરંા ત્રણ િર્્વ દરવમ્યરાન આશરે ૩,૫૦૦  કરયોડની નરાણરાકી્ય જોગિરાઈ 
કરિરામરા ંઆિી. આગરામી સમ્યમરા ંઆ ્યયોજનરા અ્ંતગ્વ્ત ૩૩ વજલ્રાઓને 
્તબક્કરાિરાર આિરી લેિરાનુ ંઆ્યયોજન છે. 

રરાજ્યનરા ૪૫૨૦ ખેડૂ્તયો સરકરારની SKY એટલે કે સૂ્ય્વશવતિ 
રકસરાન ્યયોજનરા હેઠળ લરાભરાનન્િ્ત થ્યરા છે, જેની ક્મ્તરા ૧૦૬.૭૩ 
મગેરાિયોટ છે. ્તનેરા થકી સૌર ઊજા્વ દ્રારરા િીજળી ઉતપરારદ્ત કરી િધરારરાની 
િીજળી િેચીને આિક મેળિી રહ્રા છે. આ ્યયોજનરા પણ ખેડૂ્તયોની 
આિક બમણી કરિરામરાં મહત્િનયો ભરાગ ભજિે છે. 

િડરાપ્રધરાન શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીનરા નેતૃતિમરંા ભરાર્તે ્લરાઇમેટ 
ચેન્જ કયોન્ફરન્સમરાં િચન આપ્યું હ્તું કે, િર્્વ ૨૦૩૦ સુધીમરંા ભરાર્ત 
પયો્તરાની િીજ જરૂરર્યરા્તનરા ૪૦% રીન્્યુએબલ એનર્જી સ્યો્તમરંાથી 
મેળિશે. ગુજરરા્તમરંા ્તતકરાલીન મુખ્યમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભરાઈ મયોદીએ 

ગુજરરા્તમરાં દેશનયો પહેલયો સયોલરાર પરાક્ક ચરારણકરા ખરા્ેત 
શરૂ ક્યયો હ્તયો. ચરારણકરા પરાક્કની સફળ્તરાથી 

પ્રેરરાઈને રરાજ્યમરાં ૫૦૦૦ મેગરાિયોટ ધયોલેરરા 

ઊજાજી નવકા્સ
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SIR ્તેમજ ૭૦૦ મેગરાિયોટ રરાધરાનેસડરા સયોલરારપરાક્ક વિકવસ્ત કરિરામરાં 
આિી રહ્રા છે. િધુમરાં, ગુજરરા્ત ૨૮ ગીગરાિયોટની ક્મ્તરા ધરરાિ્ંુત 
વિશ્વનંુ સૌથી મયોટું રીન્્યુએબલ ઊજા્વ પરાક્ક વિકસરાિી રહ્ં છે. આ 
પરાક્કમરંા સૌર ઊજા્વ, પિન ઊજા્વ ્તેમજ વિન્ડ સયોલરાર-હરાઇરિીડ પ્રયોજેક્ટસ 
વિકસરાિિરામરાં  આિનરાર છે. 

રીન્્ુયએબલ એનર્જીને પ્રયોતસરાહન આપ્તી વિવિધ ્યયોજનરાઓ 
ગુજરરા્ત સરકરાર દ્રારરા અમલમરંા મૂકિરામરંા આિી છે. રીન્્યુએબલ 
એનર્જીમરાં સ્ત્ત િધરારયો કરિરામરાં ગુજરરા્ત હંમેશરા અગ્રેસર રહ્ં છે. આ 
હે્તુને સર કરિરા મરાટે સયોલરાર પૉવલસી, વિન્ડ પૉવલસી, સમયોલ હરાઇડ્યો 
પૉવલસી ્તેમજ વિન્ડ સયોલરાર હરાઇરિીડ પૉવલસી જેિી વિવિધ નીવ્તઓ 
છેલ્રાં િીસ િર્્વમરાં બનરાિિરામરાં આિી છે. સરકરારની વિવિધ પૉવલસી 
અને પ્રયોતસરાહનની ફલશ્ુવ્ત એ છે કે વબન-પરંપરરાગ્ત ક્મ્તરાનયો કુલ 
સથરાવપ્ત િીજક્મ્તરામરાં ૪૩%થી પણ િધરારે ફરાળયો થ્યયો છે. ગુજરરા્તની 
40366 મેગરાિયોટની સથરાવપ્ત ક્મ્તરામરાં ૨૨૮૫૧ મેગરાિયોટ પરંપરરાગ્ત 
ક્મ્તરા અને ૧૭૫૧૫ મેગરાિયોટ વબન-પરંપરરાગ્ત ક્મ્તરાનયો સમરાિેશ 
થરા્ય છે. ફતિ ‘સપધરા્વતમક વબરડંગ પ્રવક્ર્યરા’ (Competitive 
Bidding) દ્રારરા પિન અને સૌર ઊજા્વ ખરીદિરાનરા કેન્દ્ર સરકરારનરા 
વનદદેશયોને અનુસરી, ૨૦૧૭થી સપધરા્વતમક વબરડંગનયો સવક્ર્યપણે લરાભ 
ઉઠરાિીને ગુજરરા્ત (GUVNL) દ્રારરા ૬૦૫૦ મે.િયો. રીન્્યુએબલ ઊજા્વ 
મરાટેનરા ૨૫ િર્્વનરા લરાંબરા ગરાળરાનરા િીજ કરરાર (PPA) કરરા્યરા છે. 

રરાજ્ય સરકરાર દ્રારરા પરંપરરાગ્ત ઊજા્વ સંચરાવલ્ત પમપ સેટનરા 
વિકલપમરાં સૌર ઊજા્વ સંચરાવલ્ત પમપ સેટનરા ઉપ્યયોગ કરિરાનું નક્કી 
કરિરામરાં આવ્યું છે, જેનયો હે્તુ કકૃવર્ િીજ િપરરાશમરાં બચ્ત કરિરાનયો, 
ખેડૂ્તયોમરાં સૌર ઊજા્વનરા િપરરાશ પરતિે જાગૃવ્ત કેળિિરાનયો ્તેમજ રરાજ્ય 
સરકરાર પરનુ ંસબવસડીનુ ંભરારણ હળિુ કરિરાનયો છે. િર્્વ ૨૦૧૪-૧૫થી 

િર્્વ ૨૦૧૭-૧૮ આ ચરાર િર્્વનરા સમ્યગરાળરા દરવમ્યરાન રૂવપ્યરા 
૫૫૪.૪૫ કરયોડનરા ખચષે ૧૨૭૪૨ સૌરઊજા્વ સચંરાવલ્ત પમપ સટે સથરાવપ્ત 
કરિરામરાં આવ્યરા છે. 

આ ઉપરરાં્ત ટરાપુ, િન વિસ્તરાર કે દૂરસુદૂર વિસ્તરારયોમરાં રહે્તરા એિરા 
લયોકયો કે જેમને વન્યવમ્ત રી્તે િીજળી આપી શકરા્ય ્તેમ ન હયો્ય ્તેિરા 
લરાભરાથથીઓને િીજળીકરણની સુવિધરા પૂરી પરાડિરાનરા હે્તુથી સયોલરાર 
હયોમલરાઇટ ્યયોજનરા અમલમરાં મૂકિરામરાં આિી હ્તી. આ ્યયોજનરા હેઠળ 
રરાજ્યની ચરાર િીજ વિ્તરણ કંપની હસ્તક િીજળીથી િંવચ્ત વિસ્તરારમરાં 
વબનપરંપરરાગ્ત િીજળીકરણ મરાટે ઓફ ગ્રીડ સૌર ઊજા્વ આધરારર્ત 
સયોલરાર ફયોટયો િયોલેટીક હયોમ લરાઇટ સીસટમ પૂરરા પરાડિરામરાં આિેલરા છે. 
િર્્વ ૨૦૧૫-૧૬ અન ેિર્્વ ૨૦૧૬-૧૭ આ બ ેિર્્વમરા ંરૂવપ્યરા ૧૧૯.૬૩ 
કરયોડનરા ખચષે ૨૫૯૧૦ સયોલરાર હયોમલરાઇટ પૂરી પરાડિરામરાં આિી છે. 

છેલ્રાં ૧૦ િર્્વમરાં રરાજ્ય સરકરાર દ્રારરા ૧૬,૪૨૫ કરયોડનરા ખચષે 
૧૦,૨૨,૦૫૭થી િધુ ખેડૂ્તયોને કકૃવર્ વિર્્યક િીજ જોડરાણયો આપિરામરાં 
આવ્યરાં છે. ્તેનરા થકી કકૃવર્ પેદરાશયોની મરાંગને પહોંચી િળિું શક્ય બન્્યું 
છે અને ખેડૂ્તયોની આિક બમણી કરિરામરાં પણ ્તેનયો મયોટયો ફરાળયો રહ્યો 
છે. િર્્વ ૨૦૨૨-૨૩નરા જૂન ૨૦૨૨ સુધીની ખે્તી વિર્્યક પડ્તર 
્તમરામ અરજીઓનયો ઝડપી વનકરાલ કરિરાનયો પણ વનણ્વ્ય કરિરામરંા આવ્યયો 
છે. આિનરાર સમ્યમરાં િીજળીની મરાંગ િધશે. િીજળી મેળિિરાનરા 
પરંપરરાગ્ત સત્રયો્તયોમરાં સ્ત્ત ઘટરાડયો થઈ રહ્યો છે ્તેિરામરાં હિરા, પરાણી 
અને સૂ્ય્વ જેિરા વબન-પરંપરરાગ્ત સ્યો્તયોમરાંથી િીજ ઉતપરાદન મેળિિરાની 
્તરા્તી જરૂર છે. જોકે ગજુરરા્ત સરકરારે આ રદશરામરા ંઅત્યરારથી જ કરામગીરી 
હરાથ ધરી છે, જનેરા પરરણરામ ેહરાલ ગજુરરા્ત રીન્્યએુબલ િીજ ઉતપરાદનમરંા 
અગ્રેસર છે ્તેમજ હરાલમરાં જે આ્યયોજન કરિરામરાં આવ્યું છે ્તેનરાથી 
ભવિષ્યમરાં પણ ખૂબ મયોટયો ફરા્યદયો થશે ્તે િરા્ત નક્કી છે. •

ઊજાજી નવકા્સ

૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨50 økwshkík
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¦Ý[íÓÑÝÊ¿Ýâ 11.7 „íüÊ œÇÝâ¿Ý ÇÝÝ©í ÍÞÁÝÈÝÝ 46 üÊÝí[¿ÝÝí ÖÝÝí¶Ýí üÈÝÝíù ×²ÝÝí

”Ý¿Ýüâ ‰ÁÝÊ ÅÝ¿ÝíÎÝÝ šÝíü[íÇÝ¿ÝÝ ¾ÝÖÝÇÝÖÝ²ÝÝ ÁÝÝ±ÝâÇÝÝ^µÝâ ÎÝÝÒÝ ÎÝ‡¿Ýí ÁÝÖÝÝÊ µÝÑÝ^æ ÁÝ[í ›í  

üÁÝÊÝ[Ý¿ÝÝ ÑÝÝÑÝÊ •ÝÝÇÝ¿ÝÝ ÎÝÝíüÝí¿Ýâ ÖÝÇÝÖÈÝÝ¿Ýí ‰üíÎÝÑÝÝÇÝÝ^ ²Ý^´Ý ¾ÝÊÝÊ ‰¶ÝÖÝâ¿Ý  

ÇÝê²Ýü¿Ýâ „^Þ²ÝÇÝÞÑÝÞ¾Ý ÇÝÝ©í ÁÝ±Ý •Ý÷ÝÇÝœ¿ÝÝí¿Ýí 
ÁÝÝí²ÝÝ¿ÝÝí ¡ÑÝ |í”ÝÇÝÇÝÝ^ ÇÝèüÑÝÝ¿Ýâ ÎÝÝšÝÝÊâ

ÖÝæÊ²ÝÇÝÝ̂ ÇÝÝ²ÝÝ„í ÖÝÝ[Ý ´Ý±Ý ÑÝÕÝù¿ÝÝ 
ÁÝǽ Ý¿Ýí ÂÝ̂ÖÝÝí „ÝÁÝâ „Ý²ÇÝ×²ÈÝÝ üÊâ 

Ý ÖÝæÊ²Ý Ý

ü²ÝÝÊ•ÝÝÇÝ ”ÝÝ²Ýí¿ÝÝ ÁÝ÷ÇÝæ”Ý ¶ÒÝù¿Ý 
„íÁÝÝ©ùÇÝí¿©ÇÝÝ^ ÒÝÞ¿ÝÑÝÝÊí Þ¶ÑÝÖÝ ¶ÊÞÇÝÈÝÝ¿Ý 
ÇÝÝ²ÝÝ„í ÖÝÝ[Ý ´Ý±Ý ÑÝÕÝù¿ÝÝ ÁÝæ´Ý¿Ýí ÂÝ^ÖÝÝí „ÝÁÝâ 
ÁÝÝí²Ýí ÁÝ±Ý ÂÝ^ÖÝÝí ”ÝÝ‡ „Ý²ÇÝ×²ÈÝÝ üÊâ ÎÝâ¾Ýâ 
×ÝíÑÝÝ¿ÝÝ ÅÝ¿ÝÝÑÝ¿Ýí ÁÝ•ÝÎÝí ÖµÝÝÞ¿Ýü ÞÑÝÖ²ÝÝÊÇÝÝ^ 
„ÊíÊÝ©â ÑÈÝÝÁÝâ •Ý‡ ›í. ˜ÝÊü^üÝÖÝ¿Ýí üÝÊ±Ýí 
²Ýí±Ýâ„í ÁÝæ´Ý¿Ýí ÇÝÝí²Ý¿Ýí ˜ÝÝ© ‰²ÝÝÊâ „^Þ²ÝÇÝ 
ÁÝ•ÝÎÝæ^ ÆÝÊâ ÎÝâ¾Ýæ^ ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ^ šÝÝíüÅÝ|Ê ÁÝÝíÎÝâÖÝ 
œ±ÝÝÑÝâ Ê×â ›í. „Ý üíÖÝÇÝÝ^ ÁÝÝíÎÝâÖÝí ÇÝÝ²ÝÝ 
ÞÑÝË¹ ×²ÈÝÝ¿ÝÝí •Ýæ¿ÝÝí ¿ÝÝî¾Ýâ üÝÈÝùÑÝÝ×â ×ÝµÝ 
¾ÝÊâ ›í.   

ÅÝ¿ÝÝÑÝ „̂•Ýí ÇÝÏ²Ýâ ÇÝÝÞ×²Ýâ ÇÝæœÅÝ ÇÝèÏ 
ÆÝÝÑÝ¿Ý•ÝÊ, ÇÝ×æÑÝÝ¿ÝÝ ÎÝÝí̂•ÝâÈÝÝ •ÝÝÇÝ¿Ýâ ÑÝ²Ý¿Ýâ 
ÈÝÝí•Ýâ²ÝÝÅÝí¿Ý ÊÝüíÒÝÆÝÝ‡ ¦Ý̂¦ÇÝíÊÝ (‰̂.ÑÝ. 31) 
ÁÝÞÊÑÝÝÊ ÖÝÝµÝí ü²ÝÝÊ•ÝÝÇÝ ”ÝÝ²Ýí¿ÝÝ ÁÝ÷ÇÝæ”Ý ¶ÒÝù¿Ý 
„íÁÝÝ©ùÇÝí¿©ÇÝÝ^ Ê×í²Ýâ ×²Ýâ. ÈÝÝí•Ýâ²ÝÝÅÝí¿Ý¿ÝÝ 
¿ÝÑÝíü ÑÝÕÝù „•ÝÝ‰ ×âÊÝ¿ÝÝ ÑÈÝÑÝÖÝÝÈÝ ÖÝÝµÝí 
ÖÝ̂üÏÝÈÝíÎÝÝ ÊÝüíÒÝÆÝÝ… ÖÝÝµÝí ÎÝ•¿Ý µÝÈÝÝ ×²ÝÝ. 
²ÝíÇÝ¿Ýí ÖÝ̂²ÝÝ¿ÝÇÝÝ̂ ÅÝí ÁÝǽ Ý ›í.  

¶ÊÞÇÝÈÝÝ¿Ý ÒÝÞ¿ÝÑÝÝÊí ÅÝÁÝÝíÊí ÈÝÝí•Ýâ²ÝÝÅÝí¿Ý 
„¿Ýí ÖÝÝ[Ý ´Ý±Ý ÑÝÕÝâùÈÝ ¿ÝÝ¿ÝÝ ÁÝǽ Ý ¶íÑÝÝ̂ÒÝ¿Ýâ 
˜ÝÊÇÝÝ̂µÝâ ÂÝ̂ÖÝÝí ”ÝÝ¾ÝíÎÝâ ×ÝÎÝ²ÝÇÝÝ̂ ÎÝÝÒÝ ÇÝÏâ 
„ÝÑÝâ ×²Ýâ. ÈÝÝí•Ýâ²ÝÝÅÝí¿Ý¿ÝÝí ÇÝÝí©Ýí ÁÝǽ Ý ÅÝ×ÝÊµÝâ 
ÊÇÝâ¿Ýí ˜ÝÊí „ÝÑÝ²ÝÝ „Ý”Ýâ ˜Ý©¿ÝÝ ÖÝÝÇÝí „ÝÑÝâ 
×²Ýâ. ÁÝÝíÎÝâÖÝí œ±ÝÝÑÈÝæ̂ ×²Ýæ̂ üí, ÈÝÝí•Ýâ²ÝÝÅÝí¿Ý¿Ýâ 
ÁÝ^”ÝÝ ÖÝÝµÝí üÝÁÝ[¿Ýâ ¶ÝíÊâ ÅÝÝ^¾ÝíÎÝâ „¿Ýí 
¶íÑÝÝ̂ÒÝ¿Ýâ ÁÝ̂”ÝÝ ÖÝÝµÝí ¶æÁÝªÝí ÅÝÝ̂¾Ýâ ÂÝ̂ÖÝÝí ”ÝÝ¾ÝíÎÝâ 
×ÝÎÝ²ÝÇÝÝ̂ ÎÝÝÒÝ ÇÝÏâ „ÝÑÝâ ×²Ýâ. ÈÝÝí•Ýâ²ÝÝÅÝí¿Ýí 

¶íÑÝÝ̂ÒÝ¿Ýí ÂÝ̂ÖÝÝí „ÝÁÝâ ÇÝÝí²Ý Þ¿ÝÁÝ|ÑÝâ ÁÝÝí²Ýí ÁÝ±Ý 
„Ý²ÇÝ×²ÈÝÝ üÊâ ÎÝâ¾Ýâ ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ̂ ÑÝ¾ÝæÇÝÝ̂ üÜÝæ̂ ×²Ýæ̂.    
ÁÝÝíÎÝâÖÝ¿ÝÝ ü×íÑÝÝ ÇÝæœÅÝ ÈÝÝí•Ýâ²ÝÝÅÝí¿Ý-
ÊÝüíÒÝÆÝÝ‡ ÑÝššÝí „ÑÝÝÊ¿ÝÑÝÝÊ ˜ÝÊü^üÝÖÝ 
šÝÝÎÝ²ÝÝí ×²ÝÝí. œí¿Ýí ÎÝâ¾Ýí ÈÝÝí•Ýâ²ÝÝÅÝí¿Ýí ÁÝǽ Ý 
¶íÑÝÝ̂ÒÝ¿Ýí ÂÝ̂ÖÝÝí „ÝÁÝâ „̂Þ²ÝÇÝ ÁÝ•ÝÎÝæ̂ ÆÝÊâ ÎÝâ¾Ýæ̂ 
×ÝíÑÝÝ¿Ýæ̂ ÁÝÝíÎÝâÖÝ ²ÝÁÝÝÖÝ ¶ÊÞÇÝÈÝÝ¿Ý ÅÝ×ÝÊ 
„ÝÑÈÝæ̂ ›í. ÅÝ¿ÝÝÑÝ „̂•Ýí ²ÝÁÝÝÖÝ šÝÝÎÝâ Ê×â ›í, 
„íÇÝ PI „íÇÝ.ÅÝâ. „ÝñÖÝæÊÝ„í œ±ÝÝÑÈÝæ̂ ×²Ýæ̂.   

Ý ÑÝÎÝÖÝÝ[, ¿ÝÝ¿ÝÝÁÝÝí^¯Ý Ý

üÁÝÊÝ[Ý ²ÝÝÎÝæüÝ¿ÝÝ ÑÝÝÑÝÊ •ÝÝÇÝ¿ÝÝ „íü ÈÝæÑÝÝ¿Ý¿Ýæ^ ÇÝÝí²Ý 
¿ÝâÁÝ¢ÈÝæ^ ×²Ýæ^. ÈÝæÑÝÝ¿Ý¿ÝÝ ÇÝê²Ý¶í×¿Ýâ „^Þ²ÝÇÝÞÑÝÞ¾Ý ÇÝÝ©í ÎÝÝÒÝ¿Ýí 
•ÝÝÇÝ¿ÝÝ Ê×âÒÝÝí„í üÁÝÊÝ[Ý¿ÝÝ „Ýí¦ÊÁÝÝ[Ý ²ÝÊÂ œ²Ýâ 
”Ý¿Ýüâ ‰ÁÝÊ ÅÝ¿ÝÝÑÝÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝíÎÝÝ šÝíü[íÇÝ¿ÝÝ ¾ÝÖÝÇÝÖÝ²ÝÝ 
ÁÝÝ±ÝâÇÝÝ^µÝâ ÁÝÝí²ÝÝ¿ÝÝ ¡ÑÝ¿ÝÝ |í”ÝÇÝí ÎÝ… ÎÝ… œÑÝÝ¿Ýâ ÂÊœ 
ÁÝ[â ×²Ýâ.  

üÁÝÊÝ[Ý ²ÝÝÎÝæüÝ¿ÝÝ ÑÝÝÑÝÊ •ÝÝÇÝÇÝÝ^ ÖÇÝÒÝÝ¿ÝÆÝèÞÇÝ ¿ÝÞ× 
×ÝíÑÝÝµÝâ Ê×âÒÝÝí ›íÎÎÝâ šÝÝÊ ÁÝí¯â„ÝíµÝâ üÁÝÊÝ[Ý¿ÝÝ 
„Ýí¦ÊÁÝÝ[Ý ²ÝÊÂ œ²Ýâ ”Ý¿Ýüâ „ÝíÐÝ^•Ýâ¿Ýí ”Ý¿Ýüâ¿Ýâ ÖÝÝÇÝí 
ÁÝÝÐÝí „ÝÑÝíÎÝâ ÖÇÝÒÝÝ¿ÝÆÝèÞÇÝÇÝÝ^ „^Þ²ÝÇÝÞÑÝÞ¾Ý üÊ²ÝÝ „ÝÑÈÝÝ 
›í. šÝÝíÇÝÝÖÝÝ ¶ÊÞÇÝÈÝÝ¿Ý üÁÝÊÝ[Ý ²ÝÝÎÝæüÝÇÝÝ^ ÆÝÝÊí ÑÝÊÖÝÝ¶¿Ýí 
ÎÝ… 90% šÝíü[íÇÝ üÇÝ ’Ýí¦ÑÝí [æÅÝÝ±ÝÇÝÝ^ œ²ÝÝ ×ÝíÑÝÝµÝâ 
ÎÝÝíüÝí ¡ÑÝ¿Ýí |í”ÝÇÝÇÝÝ^ ÇÝèüâ ¶ñÞ¿Ýü üÝÇÝüÝœ üÊÑÝæ ÁÝ[í ›í.
šÝ œíÇÝÝ^ ÒÝÝÐÝÝÇÝÝ^ „ÆÈÝÝÖÝ üÊ²ÝÝ ÅÝÝÐÝüÝí¿ÝÝí ÁÝ±Ý ÖÝÇÝÝÑÝíÒÝ 
µÝÝÈÝ ›í.   ×ÝÎÝÇÝÝ^ ÑÝÝÑÝÊ •ÝÝÇÝ¿ÝÝ üÝµÝÝí[ÇÝÝÐÝ ÂÞÐÝÈÝÝÇÝÝ^ 

Ê×í²ÝÝ ÁÝâÈÝèÕÝ •Ý±ÝíÒÝÆÝÝ‡ ÊÝµÝ[ ¿ÝÝÇÝ¿ÝÝ 30 ÑÝÕÝâùÈÝ 
ÈÝæÑÝÝ¿Ý¿Ýæ^ ÇÝÝí²Ý ¿ÝâÁÝ¢ÈÝæ^ ×²Ýæ^. •ÝÝÇÝÇÝÝ^ ÖÇÝÒÝÝ¿ÝÆÝèÞÇÝ ¿ÝÞ× 
×ÝíÈÝ, •ÝÝÇÝ¿ÝÝ Ê×âÒÝÝí ÇÝê²Ýü ÈÝæÑÝÝ¿Ý¿ÝÝ ÇÝê²Ý¶í×¿Ýí ÇÝÝ´Ý 2 Âè© 
ÁÝ×ÝíÐÝÝ‡ ¾ÝÊÝÑÝ²ÝÝ üÝí¦ÑÝí¿Ýâ ¶âÑÝÝÎÝ ÁÝÊµÝâ ÎÝ‡ œÑÝÝ 
ÇÝœÅÝèÊ ÅÝ¿ÈÝÝ ×²ÝÝ. šÝÝíÇÝÝÖÝÝ ¶ÊÞÇÝÈÝÝ¿Ý üÝí¦ÑÝí ‰ÁÝÊµÝâ 
ÁÝÝ±Ýâ ÁÝÖÝÝÊ µÝ²Ýæ^ ×ÝíÈÝ, šÝíü[íÇÝ ÁÝÊ¿Ýâ ¶âÑÝÝÎÝ ÎÝÁÝÖÝ±Ýâ 
ÅÝ¿Ýâ ›í. œí¿Ýí ÁÝ•ÝÎÝí „^Þ²ÝÇÝÞÑÝÞ¾Ý üÊÑÝÝ ÇÝÝ©í œ²ÝÝ 
[Ý˜Ýæ„Ýí„í ÆÝÝÊí ÇÝæÒüíÎÝâ ÑÝí«ÑÝâ ÁÝ[í ›í. 

•ÝæœÊÝ²ÝÇÝÝ̂ ÅÝí Þ¶ÑÝÖÝ  
ÆÝÝÊí ÑÝÊÖÝÝ¶, ÅÝí ÞœÎÎÝÝÇÝÝ̂ 

„ÝíÊí¿œ „íÎÝ©ù |×íÊ
Ý „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ Ý

•ÝæœÊÝ²ÝÇÝÝ^ ÅÝí Þ¶ÑÝÖÝ ÆÝÝÊí ÑÝÊÖÝÝ¶¿Ýâ „Ý•ÝÝ×â üÊÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝâ Ê×â 
›í. ”ÝÝÖÝ üÊâ¿Ýí „Ý•ÝÝÇÝâ „Ý ÅÝí Þ¶ÑÝÖÝ ¶ÊÞÇÝÈÝÝ¿Ý ÅÝí ÞœÎÎÝÝ„ÝíÇÝÝ^ 
„ÝíÊí¿œ „íÎÝ©ù „ÝÁÝÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÈÝæ^ ›í. ¢ÈÝÝÊí ÇÝÝí©ÝÆÝÝ•Ý¿ÝÝ ÞœÎÎÝÝ„ÝíÇÝÝ^ 
ÈÝÎÝÝí „íÎÝ©ù „ÝÁÝÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÈÝæ^ ›í.„ÝÑÝ²ÝâüÝÎÝí ÖÝÝíÇÝÑÝÝÊí ÊÝ¢ÈÝ¿ÝÝ ÁÝÝ^šÝ 

ÞœÎÎÝÝÇÝÝ^ ÆÝÝÊí ÑÝÊÖÝÝ¶ ÁÝ[â ÒÝüí ›í. 
 „ÝÑÝ²ÝâüÝÎÝ 22ÇÝâ¿Ýí ÖÝÝíÇÝÑÝÝÊ¿ÝÝ ÊÝíœ 

ÊÝ¢ÈÝÇÝÝ^ ÖÝÑÝù´Ý ÑÝÊÖÝÝ¶ ”ÝÝÅÝüâ ÒÝüí ›í. 
ÊÝ¢ÈÝ¿ÝÝ ÎÝ•ÝÆÝ•Ý ²ÝÇÝÝÇÝ ÞœÎÎÝÝ„ÝíÇÝÝ^ ÈÝÎÝÝí 
„íÎÝ©ù „ÝÁÝÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÈÝæ^ ›í. œÈÝÝÊí 23ÇÝâ¿Ýí 
ÇÝ^•ÝÏÑÝÝÊ¿ÝÝ ÊÝíœ ÖÝÇÝ•Ý÷ ÊÝ¢ÈÝÇÝÝ^ ÑÝÊÖÝÝ¶ ÁÝ[â 
ÒÝüí ›í. ×ÑÝÝÇÝÝ¿Ý ÞÑÝÆÝÝ•Ý ½ÝÊÝ ÅÝ¿ÝÝÖÝüÝ^«ÝÇÝÝ^ 
„ÝíÊí¿œ „íÎÝ©ù „ÝÁÝÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÈÝæ^ ›í. „×ã ÆÝÝÊí 

ÑÝÊÖÝÝ¶ µÝ… ÒÝüí ›í. „Ý ÞÖÝÑÝÝÈÝ „ÊÑÝÎÎÝâÇÝÝ^ ÁÝ±Ý „ÝíÊí¿œ „íÎÝ©ù 
„ÝÁÝÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÈÝæ^ ›í. 

×ÑÝÝÇÝÝ¿Ý ÞÑÝÆÝÝ•Ý¿Ýâ „Ý•ÝÝ×â ÁÝ÷ÇÝÝ±Ýí 23ÇÝâ¿ÝÝ ÊÝíœ ÁÝÝ©±Ý, 
ÖÝÝÅÝÊüÝ^«Ý, „ÊÑÝÎÎÝâ, ÇÝ×âÖÝÝ•ÝÊ, ¿ÝÑÝÖÝÝÊâ, ÅÝ¿ÝÝÖÝüÝ^«Ý, ÁÝÝ©±Ý, 
ÖÝÝÅÝÊüÝ^«ÝÇÝÝ^ ÈÝÎÝÝí „íÎÝ©ù „ÝÁÝÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÈÝæ^ ›í. „Ý ÖÝÝµÝí 
ÅÝ¿ÝÝÖÝüÝ^«Ý, ÑÝÎÝÖÝÝ[ÇÝÝ^ „ÝíÊí¿œ „íÎÝ©ù |×íÊ üÊÝ… ›í. ÇÝ^•ÝÏÑÝÝÊí 
„¿ÝíÅÝæ¾ÝÑÝÝÊí ¶ÞÊÈÝÝüÝ^«í 65 ÞüÇÝâ ÖÝæ¾Ýâ¿Ýâ ¦[ÁÝµÝâ ÁÝÑÝ¿Ý Ãè^üÝ‡ ÒÝüí 
²ÝíÇÝ ›í. 

•ÝæœÊÝ²Ý¿ÝÝ 
ÇÝÝí©ÝÆÝÝ•Ý¿ÝÝ 

ÞœÎÎÝÝÇÝÝ^ 
ÈÝÎÝÝí „íÎÝ©ù 

ÈÝµÝÝÑÝ²Ýû

ü²ÝÝÊ•ÝÝÇÝ¿ÝÝ ÁÝ÷ÇÝæ”Ý ¶ÒÝù¿Ý „íÁÝÝ©ùÇÝí¿©ÇÝÝ^ ÅÝ¿ÝíÎÝâ ˜Ý©¿ÝÝ

¶ÑÝÝ”ÝÝ¿Ýí •ÝÈÝíÎÝÝ ÊÝüíÒÝÆÝÝ‡¿Ýí ÁÝ[ÝíÒÝâ„Ýí„í ÂÝí¿Ý üÈÝÝï   
ÊÝüíÒÝÆÝÝ‡¿ÝÝí ÇÝÝí©Ýí ÁÝǽ Ý ÅÝ×ÝÊµÝâ ÊÇÝâ¿Ýí ˜ÝÊí ÁÝ×ÝîšÝ²ÝÝ ˜ÝÊ¿ÝÝí ¶ÊÑÝÝ|í ”Ý”Ý[ÝÑÈÝÝí ×²ÝÝí 
ÁÝÊ̂²Ýæ ÇÝÝ²ÝÝ ÈÝÝí•Ýâ²ÝÝÅÝí¿Ýí üÝí‡ œÑÝÝÅÝ ¿Ý×ã „ÝÁÝ²ÝÝ ²Ýí±Ýí ÁÝ[ÝíÒÝâ„Ýí¿Ýí |±Ý üÊâ ×²Ýâ. 
ÁÝ[ÝíÒÝâ„Ýí¿ÝÝ ÁÝ÷ÈÝÝÖÝ ÁÝ›â ÁÝ±Ý ÈÝÝí•Ýâ²ÝÝÅÝí¿Ýí ¶ÊÑÝÝ|í ¿Ý×ã ”ÝÝíÎÝ²ÝÝ ²ÝíÇÝ±Ýí ÊÝüíÒÝÆÝÝ‡¿Ýí 
ÂÝí¿Ý üÊâ ÈÝÝí•Ýâ²ÝÝÅÝí¿Ý ¶ÊÑÝÝ|í ¿ÝµÝâ ”ÝÝíÎÝâ ÊÜÝÝ̂ „íÇÝ œ±ÝÝÑÈÝæ̂ ×²Ýæ̂. ÊÝüíÒÝÆÝÝ‡„í ÁÝÝí²Ýí 
¶ÑÝÝ”ÝÝ¿Ýí „ÝÑÈÝÝ ×ÝíÑÝÝµÝâ ÖÝÝÏÝ¿Ýí ÂÝí¿Ý üÊâ ÈÝÝí•Ýâ²ÝÝÅÝí¿Ý ˜ÝÊ¿ÝÝí ¶ÊÑÝÝ|í ”ÝÝíÎÝ²Ýâ 
¿ÝµÝâ, „íÇÝ ü×â ˜ÝÊí œÑÝÝ üÜÝæ̂ ×²Ýæ̂. ²ÈÝÝÊÅÝÝ¶ ÊÝüíÒÝÆÝÝ‡¿ÝÝ ÖÝÝÏÝ„í ˜ÝÊí „ÝÑÝâ 
¶ÊÑÝÝ|í ²ÝÝí[²ÝÝ „̂¶ÊµÝâ ÈÝÝí•Ýâ²ÝÝÅÝí¿Ý „¿Ýí ÆÝÝ±Ýíœ ¶íÑÝÝ̂ÒÝ¿Ýâ ÂÝ̂ÖÝÝí ”ÝÝ¾ÝíÎÝâ ×ÝÎÝ²ÝÇÝÝ̂ 
ÎÝ©ü²Ýâ ÎÝÝÒÝ |í‡ ÖµÝÏ ÁÝÊ ×ÝœÊ ÖÝÝñ üÝí‡ Þ¶•ÇÝè̄  µÝ‡ •ÝÈÝÝ ×²ÝÝ.   

ÞÖÝ¿µÝíÞ©ü ×âÊÝ¿Ýâ Þ¿ÝüÝÖÝÇÝÝ^ ÑÝ¾ÝÝÊÝí   
„íü ÅÝÝœæ ¿ÝíšÝÊÎÝ ×âÊÝ¿ÝÝ ÑÝíÁÝÝÊÇÝÝ̂ œæÎÝÝ… ÇÝ×â¿ÝÝÇÝÝ̂ ˜Ý©Ý[Ýí 
¿ÝÝî¾ÝÝÈÝÝí ×²ÝÝí, ¢ÈÝÝÊí ÅÝâ¡ ÅÝÝœæ ÎÝíÅÝ•Ý÷Ýí¿Ý [ÝÈÝÇÝ̂[¿Ýâ Þ¿ÝüÝÖÝÇÝÝ 
ÑÝ¾ÝÝÊÝí µÝÈÝÝí ›í. ¿ÝíšÝÊÎÝ ×âÊÝ¿ÝÝí ÑÝíÁÝÝÊ ‰³ÝÊÝí³ÝÊ ÑÝ¾Ýâ ÊÜÝÝí ›í. 
ÖÝæÊ²ÝÇÝÝ̂ ÁÝ±Ý ÞÖÝ¿µÝíÞ©ü ×âÊÝ¿ÝÝ üÝÊ”ÝÝ¿ÝÝ„ÝíÇÝÝ̂ ÑÝ¾ÝÝÊÝí µÝÈÝÝí 
›í. œíÇÖÝ „í¿[ ¢ÑÝíÎÝÊâ „í~ÖÝÁÝÝí©ù ÁÝ÷ÇÝÝíÒÝ¿Ý üÝ‰Þ¿ÖÝÎÝ ½ÝÊÝ 
|Êâ üÊÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝíÎÝÝ „Ý̂ü[Ý„Ýí „¿ÝæÖÝÝÊ •Ý²Ý œæÎÝÝ… 2021 
üÊ²ÝÝ šÝÝÎÝæ ÑÝÕÝï œæÎÝÝ…ÇÝÝ̂ ÎÝíÅÝ•Ý÷Ýí¿Ý [ÝÈÝÇÝ̂[ÇÝÝ̂ 38 ©üÝ¿ÝÝí 
ÑÝ¾ÝÝÊÝí µÝÈÝÝí ›í. ÁÝÝ›ÎÝÝ ÑÝÕÝï œæÎÝÝ…ÇÝÝ̂ 106.92 ÞÇÝÞÎÝÈÝ¿Ý ÈÝæ.„íÖÝ 
[ÝíÎÝÊ¿ÝÝ ×âÊÝ¿Ýâ Þ¿ÝüÝÖÝ ÖÝÝÇÝí šÝÝÎÝæ ÑÝÕÝï 147.37 ÞÇÝÞÎÝÈÝ¿Ý ÈÝæ.
„íÖÝ [ÝíÎÝÊ¿ÝÝ ×âÊÝ¿Ýâ Þ¿ÝüÝÖÝ µÝ… ×²Ýâ.

ÞÑÝ¶íÒÝÝíÇÝÝ^ ×âÊÝ¿Ýâ Þ[ÇÝÝ¿[ ˜Ý©²ÝÝ, 
œæÎÝÝ… ÇÝÞ×¿ÝÝÇÝÝ^ ¿ÝíšÝÊÎÝ ×âÊÝ¿Ýâ 
Þ¿ÝüÝÖÝÇÝÝ^ ¿ÝÝî¾ÝÁÝÝ´Ý ˜Ý©Ý[Ýí µÝÈÝÝí

Ý ÖÝæÊ²Ý Ý
„ÇÝíÞÊüÝ „¿Ýí ÈÝæÊÝíÁÝ ÖÝÞ×²Ý¿ÝÝ ¶íÒÝÝíÇÝÝ̂ ¿ÝíšÝÊÎÝ ×âÊÝÇÝÝ̂ ü© „¿Ýí 

ÁÝÝíÞÎÝÒ[ ×âÊÝ¿Ýâ Þ[ÇÝÝ¿[ÇÝÝ̂ ˜Ý©Ý[Ýí µÝ²ÝÝ ÖÝæÊ²Ý¿ÝÝ ×âÊÝ ‰»Ýí•Ý ÁÝÊ ²Ýí¿Ýâ 
„ÖÝÊ |íÑÝÝ ÇÝÏâ Ê×â ›í. œíÇÖÝ „í¿[ ¢ÑÝíÎÝÊâ „í~ÖÝÁÝÝí©ù ÁÝ÷ÇÝÝíÒÝ¿Ý 
üÝ‰Þ¿ÖÝÎÝ ½ÝÊÝ |Êâ üÊÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝíÎÝÝ „Ý̂ü[Ý„Ýí ÁÝ÷ÇÝÝ±Ýí šÝÝÎÝæ ÑÝÕÝï 
œæÎÝÝ… ÇÝ×â¿ÝÝÇÝÝ̂ ÁÝÝ›ÎÝÝ ÑÝÕÝù¿ÝÝ œæÎÝÝ… ÇÝ×â¿ÝÝ üÊ²ÝÝ Þ¿ÝüÝÖÝÇÝÝ̂ 

13.45 ©üÝ¿ÝÝí ̃ Ý©Ý[Ýí µÝÈÝÝí ×²ÝÝí. ÁÝÝ›ÎÝÝ ÇÝ×â¿ÝÝÇÝÝ̂ 
4.20 ©üÝ¿ÝÝí •Ý÷ÝíµÝ |íÑÝÝ ÇÝÐÈÝÝí ×²ÝÝí.  

ÖÝæÊ²ÝÇÝÝ̂ ²ÝñÈÝÝÊ üÊÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝ²ÝÝ ü© „¿Ýí ÁÝÝíÞÎÝÒ[ 
×âÊÝ „ÇÝíÞÊüÝ „¿Ýí ÈÝæÊÝíÁÝ ÖÝÞ×²Ý¿ÝÝ ¶íÒÝÝíÇÝÝ̂ ÇÝÝí©Ý 
ÁÝ÷ÇÝÝ±ÝÇÝÝ̂ Þ¿ÝüÝÖÝ üÊÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝí ›í. ²ÈÝÝ̂ Þ[ÇÝÝ¿[ ˜Ý©í 
²ÝÝí ²Ýí¿Ýâ ÖÝâ¾Ýâ „ÖÝÊ ÖÝæÊ²Ý¿ÝÝ ×âÊÝ ‰»Ýí•Ý ÁÝÊ ÁÝ[í 
›í. œæÎÝÝ… ÇÝ×â¿ÝÝÇÝÝ̂ ÞÑÝ¶íÒÝÝíÇÝÝ̂ ü© „¿Ýí ÁÝÝíÞÎÝÒ[ 

×âÊÝ¿Ýâ ÇÝÝ̂•ÝÇÝÝ̂ ˜Ý©Ý[Ýí µÝ²ÝÝ œæÎÝÝ… ÇÝ×â¿ÝÝÇÝÝ̂ ü© „¿Ýí ÁÝÝíÞÎÝÒ[ 
×âÊÝÇÝÝ̂ 13 ©üÝ¿ÝÝí ˜Ý©Ý[Ýí µÝÈÝÝí ×²ÝÝí. œíÇÖÝ „í¿[ ¢ÑÝíÎÝÊâ „í~ÖÝÁÝÝí©ù 
ÁÝ÷ÇÝÝíÒÝ¿Ý üÝ‰Þ¿ÖÝÎÝ ½ÝÊÝ |Êâ üÊÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝíÎÝÝ „Ý̂ü[Ý ÇÝæœÅÝ ÁÝÝ›ÎÝÝ 
¿ÝÝ±ÝÝüâÈÝ ÑÝÕÝùÇÝÝ̂ œæÎÝÝ…ÇÝÝ̂ 2233.82 ÞÇÝÞÎÝÈÝ¿Ý ÈÝæ.„íÖÝ [ÝíÎÝÊ¿ÝÝ 
ü© ÁÝÝíÞÎÝÒ[ ×âÊÝ¿Ýâ Þ¿ÝüÝÖÝ üÊÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝâ ×²Ýâ. œí šÝÝÎÝæ ÑÝÕÝï 13 ©üÝ 
˜Ý©â¿Ýí 1933.32 ÞÇÝÞÎÝÈÝ¿Ý [ÝíÎÝÊ¿Ýâ ÁÝÊ ÁÝ×ÝîšÝâ •ÝÈÝÝí ×²ÝÝí. 

ÞÖÝ¿µÝíÞ©ü 
×âÊÝ¿Ýâ 

Þ¿ÝüÝÖÝÇÝÝ^ 
38 ©üÝ¿ÝÝí 

ÑÝ¾ÝÝÊÝí 

•ÝâÊ ¿ÝíÒÝ¿ÝÎÝ ÁÝÝüù ÅÝ^¾Ý ÁÝÊ^²Ýæ ¶íÑÝÞÏÈÝÝ ÁÝÝüùÇÝÝ^ ¶íÒÝ-ÊÝ¢ÈÝ¿ÝÝ ÁÝ÷ÑÝÝÖÝâ„Ýí¿Ýâ ÆÝâ[

ÖÝÝÖÝ±Ý ÁÝÈÝù©üÝíµÝâ ‹ÆÝÊÝÈÝæ̂, ßÖÝ× ¶ÒÝù¿Ý 
ÅÝ̂¾Ý ×ÝíÑÝÝ ›²ÝÝ̂ ×Ýí©íÎÝ-ÞÊÖÝÝí©ù ×Ý‰ÖÝÂæÎÝ

11 „íüÊ œÇÝâ¿Ý¿ÝÝ ¿ÝÝÇÝí ÑÝ[Ýí¶ÊÝ¿ÝÝ 
› ÞÅÝÎ[Êí ÖÝÝ²Ý üÊÝí[ ”Ý̂”ÝíÊâ ÎÝâ¾ÝÝ

Ý ÑÝ[Ýí¶ÊÝ, üÊœ±Ý, „^üÎÝíÓÑÝÊ Ý
 ÆÝÍšÝ¿ÝÝ ¦Ý[íÓÑÝÊ¿Ýâ 11.7 „íüÊ œÇÝâ¿Ý [íÑÝÎÝÁÝ 

üÊÑÝÝ¿Ýí ÅÝ×Ý¿Ýí ’í[Ý…¿ÝÝ ÁÝ÷ÇÝæ”Ý ÖÝÞ×²Ý 6 ÞÅÝÎ[ÊÝí„í üÊœ±Ý¿ÝÝ 
ÑÝíÁÝÝÊâ ÁÝÝÖÝí Í.7 üÊÝí[ ”Ý^”ÝíÈÝÝù^ ×²ÝÝ^. œÇÝâ¿Ý¿ÝÝ ÖÝÝí¶ÝÇÝÝ^ 
ÑÝíÁÝÝÊâ¿Ýí Í.7 üÊÝí[ ÁÝÊ²Ý ¿Ý üÊâ ¾ÝÇÝüâ „ÝÁÝ²ÝÝ ÆÝÍšÝ „¿Ýí 
„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶¿ÝÝ üæÎÝ 6 ÞÅÝÎ[ÊÝí ÖÝÝÇÝí üÊœ±ÝÇÝÝ^ •Ý‡üÝÎÝí •Ýæ¿ÝÝí 
¿ÝÝí^¾ÝÝÈÝÝí ×²ÝÝí. üÊœ±Ý ÁÝÝíÎÝâÖÝí „Ý •Ýæ¿ÝÝÇÝÝ^ ÆÝÍšÝ ’í[Ý…¿ÝÝ 
ÁÝ÷ÇÝæ”Ý ÖÝÞ×²Ý ´Ý±Ý ÞÅÝÎ[ÊÝí¿Ýâ ¾ÝÊÁÝü[ üÊâ ›í. 

üÊœ±ÝÇÝÝ̂ Ê×í²ÝÝ „¿ÝæÁÝÇÝ ÅÝÝÎÝæÆÝÝ… ÁÝ©íÎÝ ü̂¿©ø~ÒÝ¿Ý¿Ý¿ÝÝí 
¾Ý̂¾ÝÝí üÊí ›í. ÑÝÕÝù 2011ÇÝÝ̂ ÆÝÍšÝ¿ÝÝ ÞÅÝÎ[Ê œÒÝæ ÁÝ©íÎÝí 
„¿ÝæÁÝÇÝ ÁÝ©íÎÝ¿Ýâ ÊíÇÝ¿[ ÒÝÝí-ÍÇÝ¿ÝÝ ÇÝÝÞÎÝü ÊÝœ¿Ý ÖÝÝµÝí ÇÝæÎÝÝüÝ²Ý 
üÊÝÑÝâ ×²Ýâ. œÒÝæ „¿Ýí ÊÝœ¿Ýí ÆÝÍšÝ ’í[Ý…¿ÝÝ ÁÝ÷ÇÝæ”Ý ÞÅÝÎ[Ê 
ÊÝíÞ×²Ý šÝ¸ÊÑÝÝÎÝÝ¿Ýâ ¦Ý[íÓÑÝÊ¿Ýâ 11.07 „íüÊ œÇÝâ¿Ý 
[íÑÝÎÝÝíÁÝ üÊÑÝÝ ÇÝÝ©í ÑÝíšÝÝ±Ýí „ÝÁÝÑÝÝ¿Ýâ ÑÝÝ²Ý üÊâ ×²Ýâ. ÊÝœ¿Ý 
„¿Ýí ÞÅÝÎ[Ê ÊÝí×â²Ýí „¿ÝæÁÝÇÝ ÁÝ©íÎÝ ÖÝÝµÝí üÊœ±Ý¿Ýâ „ÝíÞÂÖÝÇÝÝ̂ 
ÇÝâÞ©̂•Ý üÊâ ×²Ýâ. œÇÝâ¿Ý¿ÝÝ ÇÝèÏ ÇÝÝÞÎÝüÝí„í 2009-10ÇÝÝ̂ 

ÆÝÍšÝ¿ÝÝ œ ÞÅÝÎ[Ê ÇÝ¿ÝÝíœ ×ÞÊÈÝÝ±Ýâ ÖÝÝµÝí ÖÝÝí¶Ýí üÈÝÝíù ×²ÝÝí. 
ÞÅÝÎ[Ê ÊÝíÞ×²Ýí ²Ýí œÇÝâ¿Ý ÇÝ¿ÝÝíœ ÁÝÝÖÝí ”ÝÊâ¶â ×²Ýâ. „Ý 
œÇÝâ¿Ý¿ÝÝ ÁÝí©í „¿ÝæÁÝÇÝ ÁÝ©íÎÝ „¿Ýí ÞÅÝÎ[Ê ÊÝíÞ×²Ý ÑÝššÝí üÊÝÊ 
µÝÈÝÝí ×²ÝÝí. ÁÝ÷Þ²Ý „íüÊ Í.4.17 üÊÝí[ ¶â« 11.07 „íüÊ 
œÇÝâ¿Ý¿ÝÝí ÅÝ̂¿Ýí ÑÝššÝí üæÎÝ Í.46 üÊÝí[ÇÝÝ̂ ÖÝÝí¶Ýí ¿Ý‘â µÝÈÝÝí ×²ÝÝí. 
46 üÊÝí[ ÁÝñüâ „¿ÝæÁÝÇÝ ÁÝ©íÎÝí Í.7 üÊÝí[ ÊÝíÞ×²Ý¿Ýí „ÝÁÈÝÝ, 
¢ÈÝÝÊí ÅÝÝüâ¿ÝÝ 39 üÊÝí[ œÇÝâ¿Ý NA „¿Ýí ©Ý‡©ÎÝ Þ~ÎÝÈÝÊ 
üÊâ 28 ÇÝÞ×¿ÝÝ¿Ýâ ÇÝæ¶²ÝÇÝÝ̂ „ÝÁÝÑÝÝ¿Ýæ̂ ¿Ý‘â µÝÈÝæ̂ ×²Ýæ̂. 

„¿ÝæÁÝÇÝ ÁÝ©íÎÝ „Ý œÇÝâ¿ÝÇÝÝ^ ÆÝÝ•Ýâ¶ÝÊâÇÝÝ^ Ê×í±ÝÝ^ü 
ÇÝüÝ¿ÝÝí ÅÝ¿ÝÝÑÝÑÝ¿ÝÝí ÁÝ÷Ýíœí~© ¿Ý‘â üÈÝÝíù ×²ÝÝí. œíÇÝÝ^ ÖÝæÊ²Ý¿ÝÝ 
¶âÁÝü ÁÝ©íÎÝ¿ÝÝ 30%, œÒÝæ ÁÝ©íÎÝ¿ÝÝ 15%, ÑÝ[Ýí¶ÊÝ¿ÝÝ 
×Ê¶íÑÝ ÑÈÝÝÖÝ¿ÝÝ 40 % „¿Ýí ÆÝÍšÝ¿ÝÝ ‡ÓÑÝÊßÖÝ× ÁÝÊÇÝÝÊ¿ÝÝ 
15%¿ÝÝí Þ×ÖÖÝÝí ×²ÝÝí. µÝÝí[Ý ÖÝÇÝÈÝ ÅÝÝ¶ ÆÝÝ•Ýâ¶ÝÊ œÒÝæ ÁÝ©íÎÝ 
„¿Ýí ‡ÓÑÝÊßÖÝ× ÁÝÊÇÝÝÊ ÑÝššÝí ²ÝüÊÝÊ µÝ²ÝÝ œÒÝæ ÁÝ©íÎÝí 
ÁÝÝí²ÝÝ¿ÝÝí 15% Þ×ÖÖÝÝí ÁÝÊ²Ý ÎÝâ¾ÝÝí ×²ÝÝí. ÇÝ¿ÝÝíœ ×ÞÊÈÝÝ±Ýâ„í 
„Ý¿ÝÝí ÖÝÝí¶Ýí 2014ÇÝÝ^ ‡ÓÑÝÊßÖÝ× ÁÝÊÇÝÝÊ ÖÝÝµÝí üÈÝÝíù ×²ÝÝí. 

Ý œè¿ÝÝ•Ý¯ Ý

×ÝÎÝ šÝÝíÇÝÝÖÝÝ¿Ýí ÎÝ‡¿Ýí ÖÝÝÖÝ±ÝÇÝÝ^ •ÝâÊ ¿ÝíÒÝ¿ÝÎÝ ÁÝÝüù ÅÝ^¾Ý 
›í, ÁÝÊ^²Ýæ ¶íÑÝÞÏÈÝÝ ÖÝÃÝÊâ ÁÝÝüù ”ÝæÎÎÝæ^ ×ÝíÑÝÝµÝâ ßÖÝ× ¶ÒÝù¿Ý 
ÇÝÝ©í „¿Ýí „×â¿ÝÝ „ÝÖÝÁÝÝÖÝ¿ÝÝ •ÝâÊ¿ÝÝ ÃÊÑÝÝ ÎÝÝÈÝü ÖµÝÏÝí„í 
ÇÝÝí©â ÖÝ^”ÈÝÝÇÝÝ^ ÁÝÈÝù©üÝí ‰ÇÝ©â ÁÝ[ÉÝ ÖÝÝÖÝ±Ý ÁÝ÷ÑÝÝÖÝâ„ÝíµÝâ 
‰ÆÝÊÝÈÝæ^ ›í, œí¿ÝÝ ÁÝÞÊ±ÝÝÇÝí ¿ÝÝ¿ÝÝ-ÇÝÝí©Ý ÃÝÇÝù ×Ý‰ÖÝ, ×Ýí©íÎÝ, 
ÞÊÖÝÝí©ù ×Ý‰ÖÝÃèÎÝ œÝíÑÝÝ ÇÝÏâ ÊÜÝÝ ›í. 

ÞÑÝÓÑÝ ÁÝ÷ÞÖÝ¾¾Ý ÖÝÝÖÝ±Ý „¿Ýí „×â¿ÝÝ „ÝÖÝÁÝÝÖÝ¿ÝÝ üæ¶Ê²Ýâ 
¿Ý|ÊÝ„Ýí, œ^•ÝÎÝÇÝÝ^ „ÝÑÝíÎÝÝ ¾ÝÝàÇÝü ÖµÝÏÝí„í Ê|¿ÝÝí ÖÝÇÝÈÝ 
ÞÑÝ²ÝÝÑÝÑÝÝ ÇÝÝ©í ›íÎÎÝÝ ÁÝÝ^šÝíü Þ¶ÑÝÖÝµÝâ ÁÝÈÝù©üÝí¿Ýâ ÆÝÝÊí ÆÝâ[ 
|ÇÝâ ›í, ¶æÊ ¶æÊµÝâ ÖÝÇÝ•Ý÷ ¶íÒÝÇÝÝ^µÝâ ÁÝ÷ÑÝÝÖÝâ„Ýí ÖÝÝÖÝ±Ý „¿Ýí 
„×ãµÝâ ÖÝÝíÇÝ¿ÝÝµÝ „¿Ýí ¶âÑÝ¿ÝÝ ÁÝ÷ÑÝÝÖÝ¿ÝÝ „ÝÈÝÝíœ¿Ý üÊâ¿Ýí 
„ÝÑÈÝÝ ›í, „ÝÑÝÝ ÖÝÇÝÈÝí ¶íÑÝÞÏÈÝÝ ÖÝÃÝÊâ ÁÝÝüùÇÝÝ^ ßÖÝ× ¶ÒÝù¿Ý 
üÊâ ²ÝíÇÝœ „ÝÖÝÁÝÝÖÝ¿ÝÝ œÇÝ¡Ê ¾ÝÝí¾Ý, œ^•ÝÎÝÇÝÝ^ „ÝÑÝíÎÝ 
²ÝæÎÝÒÝâÓÈÝÝÇÝ ÇÝ^Þ¶Ê „¿Ýí ü¿ÝüÝ‡ ÅÝÝ±Ýíœ ÇÝ^Þ¶Êí ÁÝ÷ÑÝÝÖÝâ„Ýí 

‰ÇÝ©â ÁÝ[ÉÝ ›í. 
ÖÝÝÖÝ±Ý¿ÝÝ ÇÝÝí©Ý ×Ýí©íÎÝ ÞÊÖÝÝí©ùÇÝÝ^ ×Ý‰ÖÝÃèÎÝ ›í, ÖÝÝµÝí 

¿ÝÝ¿ÝÝ-ÇÝÝí©Ý ÃÝÇÝù ×Ý‰ÖÝÇÝÝ^ ÁÝ±Ý ÁÝÈÝù©üÝí ‰ÇÝ©â ÁÝ[ÉÝ ›í, 
šÝÝÊ-ÁÝÝ^šÝ Þ¶ÑÝÖÝ¿ÝÝ ÇÝâ¿Ýâ ÑÝíüíÒÝ¿Ý¿Ýâ ÇÝ| üæ¶Ê²Ýâ ÖÝÝñ¶ÈÝù 
ÑÝššÝí ²ÝÝœ•Ýâ¿ÝÝí „×íÖÝÝÖÝ „¿Ýí •ÝæœÊÝ²Ýâ ÆÝÝíœ¿Ý¿ÝÝí ÖÑÝÝ¶ 
ÎÝíÑÝÝ ÇÝÝ©í ÆÝÝÊí ‰²ÖÝÝ× œÝíÑÝÝ ÇÝÐÈÝÝí ›í, ÃÝÇÝù ×Ý‰ÖÝÇÝÝ^ šÝæÎÝÝ 
‰ÁÝÊ ÅÝ¿Ý²Ýæ^ ¶íÒÝâ ÆÝÝíœ¿Ý ÅÝÝœÊÝ¿ÝÝ ÊÝí©ÎÝÝ, ÖÝíÑÝ-©ÇÝí©Ý¿Ýæ^ 
ÒÝÝü, šÝÁÝÝ©â, ¶×â-Þ²Ý”ÝÝÊâ, Êã•Ý±ÝÝ¿ÝÝí „ÝíÏÝí ÁÝ÷ÑÝÝÖÝâ„Ýí¿Ýâ 
ÃíÑÝÊâ© [âÒÝ ›í. ²ÝÝí ×Ýí©íÎÝ-ÞÊÖÝÝí©ùÇÝÝ^ ÖÑÝâÇÝã•ÝÁÝæÎÝÇÝÝ^ 
¿×ÝÑÝÝ¿Ýâ ÇÝ| ÖÝÝµÝí ÊÝ²Ýí ¾ÝÇÝÝÎÝ ¿Ýê²ÈÝ ÁÝ÷ÑÝÝÖÝâ„Ýí¿Ýí „ÝüàÕÝ²Ý 
üÊí ›í, „Ý ²ÝÇÝÝÇÝ ÖÝæÞÑÝ¾ÝÝ„Ýí¿ÝÝí ÆÝÊÁÝæÊ „Ý¿Ý^¶ ÇÝÝ±ÝÑÝÝ 
ÖÝÝÖÝ±Ý ÁÝÈÝù©üÝíµÝâ ‰ÆÝÊÝÈÝæ^ ›í, ²ÈÝÝÊí ÑÝÝ×¿ÝÝí¿Ýâ ü²ÝÝÊÝí œÝíÑÝÝ 
ÇÝÏí ›í, ÖÝÑÝÝÊ ÁÝ[í „¿Ýí „×â ÊÖ²ÝÝ„Ýí ÁÝÊ ÖÝÝÖÝ±Ý „ÝÑÝ²ÝÝ 
„¿Ýí „×ãµÝâ „Ý•ÝÏ ÁÝ÷ÑÝÝÖÝí œ²ÝÝ ÖÝ×íÎÝÝ±Ýâ„Ýí œ 
ÖÝ×íÎÝÝ±Ýâ„Ýí œÝíÑÝÝ ÇÝÏí ›í. 
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