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• રાજયના ઇતતહાસમાં પ્રથમવાર એકસાથે ૧.૪૭ લાખ 
યુવાઓને રોજગારી મળી છે.

• યવુાનોની પ્રતતભા થકી દેશનો તવકાસ કરવા ટેલને્ટ પલૂ અતત 
મહત્વનું છે.

• મખુયમતં્રી એપ્રસેન્ટસ યોજના દ્ારા એક લાખથી વધ ુયવુાનોને 
તાલીમબદ્ધ કરવામાં આવયા છે. 

• ગુજરાતે ૫૧ ન્યૂ એજ કોસથિ શરૂ કરીને યુવાનોને કૌશલયવાન  
બનાવવાની રદશામાં પ્રયાસો હાથ ધયાથિ છે. 

• કૌશલય ધ સસકલ યુતનવતસથિટીમાં ત્રણ વષથિમાં વીસ હજાર 
યુવાનોને ડ્ોનની તાલીમ આપવામાં આવશે.

• વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના રદશાદશથિનમાં ગુજરાત 
તમામ ક્ેત્રે મજબૂત તવકાસનો પયાથિય બન્યું છે. 

• ગુજરાતે બે દાયકામાં તવકાસના દરેક ક્ેત્રમાં, દરેક એકમમાં  
હરણફાળ ભરી છે.

• રાજયમા ંરરન્યએૂબલ એનર્જીનુ ંઉતપાદન ૧૬,૫૮૮ મગેાવોટ 
પહોંચયું છે.

• આજે ગુજરાત દેશનું ગ્ોથ એસન્જન બન્યું છે.
• બે દાયકા અગાઉ રાજયમાં ૨.૭૪ લાખ MSME હતા જેની 

સંખયા આજે ૮.૬૬ લાખ થઈ છે.

íktºke : ykh. fu. {nuíkk

Mkníktºke : yh®ðË Ãkxu÷

fkÞoðknf íktºke : Ãkw÷f rºkðuËe

MktÃkkËf : r{Lkuþ rºkðuËe

MknMktÃkkËf : Ëuðktøk {uðkzk, n»koË YÃkkÃkhk 

f÷krLkËuoþf : sM{eLk Ëðu

rðíkhý rð¼køk : yuLk. yu{. hkXkuz, økeíkk ËuMkkR, çke. fu. Ãkh{kh

økwshkík Ãkkrûkf Lk {¤íkwt nkuÞ íkku Lke[u Ëþkoðu÷k 
Lktçkh WÃkh MktÃkfo fhðk rðLktíke.

rðíkhý rð¼køk : VkuLk : ૦૭૯-૨૩૨૫૩૪૪૦, ૨૩૨૫૩૪૪૨
E-{uR÷ yuzÙuMk : gujaratmagazine@gmail.com

VuMkçkwf r÷tf : gujaratinformation.offi cial

Year : 62  Issue : 19  Date 1 - 10 - 2022

Gujarat
The Reliable fortnightly of Gujaratis

÷ðks{ Lke[uLkkt MÚk¤kuyu MðefkhkÞ Au
• økwshkík ÃkkrûkfLkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ hkßÞLke ík{k{ fBÃÞqxhkRÍTz 

ÃkkuMx ykurVMk{kt MkŠðMk [kso [qfðe ¼he þfkþu.
• økwshkík ÃkkrûkfLkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ hkufzuÚke íkÚkk ¢kuMz rz{kLz 

zÙk^x MðYÃku {krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, rnMkkçke þk¾k, ç÷kuf 
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ઊઘરતે પાને

ડબલ એન્જિન ્સરકાર, કરી રહી છે ગજુિરાતનો ્સરાાંગી વરકા્સ

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

ગજુરાત ેછેલ્ા બ ેદાયકામા ંઊડીન ેઆંખ ેવળગ ેતવેી પ્રગતત કરી છે. આ પ્રગતત સાધવા પાછળનુ ંએક માત્ર પરરબળ હોય 
તો ત ેછે જનતાનો રાજયની શાસનધરુા ઉપર તવશ્ાસ અન ેબીજી કોઇ બાબત હોય તો ત ેછે ગજુરાત ેઅપનાવલેો તવકાસનો રાહ.

રાજય સરકાર ગામડાં-નગરોમા ંશહેર જેવી સતુવધાઓ આપીન ેતથા મહાનગરોન ેઆતંરરાષ્ટીય સતરના ંબનાવી નાગરરકોના 
જીવન ધોરણન ેઊચં ુલાવી છે. તાજેતરમા ંબ ેરદવસના ગજુરાત પ્રવાસ દરતમયાન અમદાવાદ શહેરન ેવડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીએ મટે્ો ટે્નની સોગાત આપી છે. ‘આપણી મટે્ો’ અમદાવાદ શહેરમા ંપરરવહન ક્તે્ર ેકાતંત લાવશ.ે પાટનગર ગાંધીનગરને 
દેશની આતથથિક રાજધાની મુબંઇ સાથ ેજોડતી સમેી હાઈસપીડ ‘વદેં ભારત ટે્ન’ની ભટે પણ વડાપ્રધાનશ્ીએ ગજુરાતને આપી 
ગજુરાતની જનતાને ખશુ કરી દીધી.

ગજુરાત ેદેશન ેઘણા ખેલાડીઓ આપયા છે. આ વખતે ગુજરાતના આગંણ ેજ ૩૬મા રાષ્ટીય રમતોતસવનો પ્રારંભ વડાપ્રધાનશ્ીએ 
કરાવયો. ગજુરાતની યજમાનીમા ંદેશના હજારો રમતવીરો તવતવધ રમતોમા ંપોતાનુ ંકૌવત ઝળકાવી રહ્ા છે, તયારે ગુજરાત રાષ્ટીય 
જ નહીં, આતંરરાષ્ટીય રમતોતસવની યજમાની કરવા સક્મ છે ત ેતનઃશકંપણ ેમાનવુ ંરહ્.ં

રાજયના તમામ નાગરરકોન ેઘરનુ ંઘર મળે ત ેધયયેન ેપણૂથિ કરવા મખુયમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલની આગવેાનીમા ંરાજય સરકાર 
પ્રતતબદ્ધ છે. અબંાજીમા ંયોજાયલેા કાયથિકમમા ંવડાપ્રધાનશ્ીના હસત ેરૂ.૧૯૬૭ કરોડના ખચચે તૈયાર થનારા ૮૬૩૩ આવાસનુ ંખાતમુહતૂથિ 
તથા ૫૩૧૭૨ આવાસનુ ંલોકાપથિણ કરવામા ંઆવયંુ. આ સાથ ેઅબંાજીના ચૌમખુી તવકાસ માટેના તવતવધ પ્રકલપોનુ ંખાતમહુતૂથિ - 
લોકાપથિણ કરવામા ંઆવયુ.ં ઉત્તર ગજુરાત માટેની મહત્વાકાકં્ી એવી તારંગા હીલથી આબરુોડની બ્ોડગજે રેલવલેાઇનના કાયથિના 
શભુારંભ સાથ ેમહેસાણા-પાલનપરુ રેલવલેાઇનનુ ંલોકાપથિણ થયુ.ં વતથિમાન સવંદેનશીલ રાજય સરકારે ગૌમાતાના રક્ણ-પોષણ માટે 
ગૌમાતા પોષણ યોજના તયૈાર કરી છે, જનેો પ્રારંભ પણ વડાપ્રધાનશ્ીએ કરાવયો હતો.

એક સમય ેસુરત બદંર કે જયા ં૮૪ દેશોના વાવટા ફરકતા તયા ંઆજ ેતહરાબજારમા ંતવશ્ના અગતણત દેશો વેપાર માટે ઊમટી 
પડ્ા છે. વડાપ્રધાન ેતાજતેરની સુરતની મલુાકાતમા ંરૂ. ૩૪૦૦ કરોડથી વધનુાં ૫૯ તવકાસકાયયોનુ ંલોકાપથિણ અન ેખાતમહુતૂથિ 
કયુું. જમેા ંબાયોડાઇવતસથિટી પાક્ક, ઈમરજન્સી રરસપોન્સ સેન્ટર, મયતુઝયમ, હજીરાથી ઘોઘા રોપકે્ ફેરી ટતમથિનલ સતહતના ંતવકાસકાયયોનો 
સમાવશે થાય છે. ગજુરાતની જનતાએ અપાર પ્રમે અન ેઅતટૂ તવશ્ાસ દશાથિવતા સરુત અન ેભાવનગરમા ંરોડ-શો દરતમયાન 
વડાપ્રધાનશ્ીન ેઅદકેરો આવકાર આપયો.

વડાપ્રધાનશ્ીએ બ ેરદવસીય મુલાકાત દરતમયાન જનસખુાકારીના ંતવકાસકાયયોન ેખાસ પ્રાધાન્ય આપયુ ંછે. ભાવનગર, બોટાદ, 
અમરેલી તજલ્ામા ંરૂ. ૬૫૦૦ કરોડથી વધુના તવકાસકાયયોના લોકાપથિણ - ખાતમહુતૂથિ સાથ ેવડાપ્રધાનના હસત,ે સૌરાષ્ટમા ંતવકાસનો 
નવો સયૂયોદય થયો છે. સૌની યોજનાન ેઆગામી તબક્ા ઉપરાંત સોલાર પ્રરૉજકેટ, સાયન્સ સને્ટર, નવાગામમા ં કન્ટેઇનર 
મને્યફેુકચરરંગ સને્ટરનુ ંલોકાપથિણ કરાયુ.ં નવાબદંરમા ંસી.એન.જી. ટમમીનલ તમેજ ઢાકંીથી નાવડા બલક પાઇપલાઇન પ્રોજકેટના 
ખાતમહુતૂથિ કરી તવકાસના નવા અધયાયની શરૂઆત કરાઇ. સૌરાષ્ટના તવકાસન ેઆનાથી નવી રદશા મળશ.ે

“ગલોબલ તમશન”નંુ વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનુ ંસપનુ ંસાકાર કરવા કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મતં્રી શ્ી અતમતભાઈ 
શાહે મખુયમતં્રી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલની ઉપસસથતતમા ંસપૂંણથિ ગ્ીન તબસલડગંની થીમ પર લકેાવાડામા ંતૈયાર થનાર જી.ટી.ય.ુના 
નવા કેમપસનુ ંભતૂમપજૂન કયુું. આ અકંમા ંતવતવધ તવકાસકાયયોની ઝલક ઉપરાતં યોજનાકીય જાણકારી રાજય સરકારના જનતહતકારી 
તનણથિયો સતહતની માતહતી વાચકોન ેઉપયોગી બની રહેશ.ે

જય જય ગરવી ગજુરાત...
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્સૌથી રધુ આયુષમાન કાડ્ષ આપરામાં ્સમગ્ર દેશમાં ગુજિરાત મોખરે
ગુજરાતના પનોતાપુત્ર અને દ ેશના 

લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ 
દેશના નાગરરકોને સારી અને સસતી આરોગય 
સુતવધા મળી રહે તે માટે પ્રધાનમંત્રી જન 
આરોગય યોજના (PMJAY) કાયાથિસન્વત કરી 
છ ે. આ આયુષમાન ભારત "પી.એમ.
જે.એ.વાય.–મા" યોજના અંતગથિત ગુજરાત 
મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, આરોગય 
મંત્રી શ્ી ઋતષકેશભાઈ પટેલના નેતૃતવમાં 
રાષ્ટીય સતરે પ્રસથાતપત થયું છે. વષથિ ૨૦૨૧-
૨૨ દરતમયાન સૌથી વધ ુઆયષુમાન કાડથિ કાઢી 
શ્ેષ્ઠ પ્રદશથિન કરવા બદલ NHA, નવી 
રદલહીમાં "આયુષમાન ઉતકકૃષ્ટતા પુરસકાર 
૨૦૨૨" એવરૉડથિ એનાયત કરવામા ંઆવયો છે. 
૫૦ લાખ આયુષમાન કાડથિ કાઢી ઉત્તરપ્રદેશ 
અને છત્તીસગઢની તુલનામાં ગુજરાતે શે્ષ્ઠ 
પ્રદશથિન કયુું છે.

કેન્દ્રીય આરોગયમંત્રી શ્ી મનસુખભાઇ 
માંડવીયાના વરદહસતે ગુજરાતના આરોગય, 
તબીબી સેવાઓ અને તબીબી તશક્ણ 
તવભાગના અગ્ સતચવ અન ેકતમશનર શ્ીમતી 
શાહમીના હુસૈને આ ગૌરવપ્રદ એવરૉડથિ 
સવીકાયયો હતો. આ પ્રસંગે રાજયના અતધક 
તનયામક ડરૉ. રાજીવ દેવેશ્ર અને જનરલ 
મેનેજર SHA ડરૉ. શૈલેષ આનંદ પણ હાજર 
રહ્ા હતા. 

ગુજરાતમાં વષથિ ૨૦૧૨થી જનતહતાથચે 
કાયથિરત “મા” અને "મા વાતસલય" યોજનાનો 
વયાપ વધારવા રાજય સરકારે કેન્દ્ર અન ેરાજય 
સરકારની આરોગયલક્ી યોજનાનો સમન્વય 
કરીને “પી.એમ.જે.એ.વાય.–મા” યોજના 
કાયથિસન્વત બનાવી છે. તનયત માપદંડો ધરાવતા 
પરરવારોને તનયત પ્રોસીઝર/ઓપરેશન માટે 
કુટુંબદીઠ વાતષથિક રૂ.૫ લાખ સુધીની સારવાર 
તવનામૂલયે આપવામાં આવે છે. 

રાજયની ૧૮૮૪ સરકારી અને ૮૦૩ 
ખાનગી હોસસપટલમાં આયુષયમાન કાડથિ હેઠળ 
સામાન્ય તબમારીથી લઇન ેઓગથિન ટ્ાન્સપલાન્ટ 
જેવી ગંભીર તેમજ ખચાથિળ તબમારીઓ માટે 

ક ુલ ૨૭૧૧ જેટલી તનયત પ્રોસીઝર/
ઓપરેશનનો લાભ મળવાપાત્ર છે. 

મખુયમતં્રી શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઇ પટેલના મક્મ 
નેતૃતવ હેઠળ ગુજરાતનાં અંદાતજત ૮૦ લાખ 
કુટુંબો એટલે કે, ત્રણ કરોડ વયતતિઓને 
આયષુમાન કાડથિથી લાભાસન્વત કરવા એક નવી 
પહેલ “આપ કે દ્ાર-આયુષમાન મહાઝુંબેશ” 
પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. મહત્તમ લોકો 
આયષુમાન કાડથિથી લાભાસન્વત થાય ત ેપ્રકારનું 
વયવસથાપન હાથ ધરાયું છે. આ યોજનાનો 
મહત્તમ પરરવારોન ેલાભ મળે ત ેમાટે રાજયની 
આશા બહેનો, આંગણવાડી કાયથિકર, પંચાયતી 
રાજ સંસથાઓ જેવા પાયાના કાયથિકરો રાઉન્ડ 
ધ ક્ોક કામગીરી કરી રહ્ા છે. 

આ અગાઉ એક કાડથિ ઉપર એક પરરવારને 
લાભ મળતો હતો પરંતુ હવે પરરવારના દરેક 
સભયને PMJAY-MA કાડથિનો લાભ મળે તે 

પ્રકારનું સુદ્રઢ આયોજન ગુજરાતના આરોગય 
મતં્રી શ્ી ઋતષકેશભાઇ પટેલ અન ેરાજય મતં્રી 
શ્ીમતી તનતમષાબહેન સુથારના નેતૃતવ હેઠળ 
રાજયના આરોગય તવભાગે હાથ ધયુું છે. જેના 
ફળસવરૂપે ગુજરાતે, સૌથી વધુ લાભાથમીઓને 
આયુષમાન કાડ થિથ ી  લાભાસન્વત કરી , 
"આયુષમાન ઉતકકૃષ્ટતા પુરસકાર ૨૦૨૨" 
પોતાના નામે કયયો છે. 

અત્ર ે ઉલ્ખેનીય છે કે, હાલ “આપ કે 
દ્ાર-આયષુમાન" ઝંુબશે અતંગથિત નશેનલ હેલથ 
તમશન-ગજુરાતના તમશન ડાયરેકટ૨ શ્ીમતી 
રેમયા મોહનની અધયક્તામાં, મદદનીશ 
તનયામક ડરૉ. સરેુન્દ્ર જનૈ અન ેSHA ગજુરાતની 
ટીમના અથાગ પ્રયત્ોથી તમામ પાત્ર 
લાભાથમીઓન ેઆયષુમાન કાડથિથી લાભાસન્વત 
કરવાની નમે સાથ ેસમગ્ રાજયમા ંઆયુષમાન 
કાડથિ માટેના કેમપ પરુજોશમા ંચાલી રહ્ા છે.

ગુજરાત રાજય સતહત દેશના અનેક 
જરૂરરયાત મંદ પરરવારો માટે“પી.એમ.
જે.એ.વાય.–મા” યોજના આશીવાથિદરૂપ 
સાતબત થઇને કરોડો ગરીબ કુટુંબોના મુખે 
બહોળી પ્રતસતદ્ધ પામતી જાય છે તયારે અણીના 
સમયે અગવડ ન પડે તે માટે વહેલી તકે 
પાત્રતા ધરાવતા લાભાથમીઓન ેઆયષુમાન કાડથિ 
કઢાવી/રરન્યુ કરાવી લેવુ આવશયક છે. •

ગાૌરવ
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મારા તપ્રય દેશવાસીઓ,
નમસકાર, વીતેલા રદવસોમાં જે વાતે આપણાં બધાંનું ધયાન 

આકતષથિત કયુું છે તે છે, તચત્તા. તચત્તા તવશે વાત કરવા માટે ઢગલાબંધ 
સદેંશા આવયા છે. પછી તે ઉત્તરપ્રદેશના અરૂણકુમાર ગતુિાજીનો હોય 
કે, તલેગંણાના એન. રામચદં્રન રઘરુામજીનો, ગજુરાતના રાજનજીનો 
હોય કે પછી, રદલહીના સબુ્તજીનો. દેશના ખણૂખેણૂાથી લોકોએ 
ભારતમા ંતચત્તાના પુનરાગમન પર આનંદ વયતિ કયયો છે. ૧૩૦ કરોડ 
ભારતવાસી ખશુ છે, ગવથિથી ભરેલા છે – આ છે ભારતનો પ્રકકૃતતપ્રમે. 
તનેા તવશ ેલોકોનો એક સવથિસામાન્ય સવાલ એ જ છે કે, મોદીજી 
અમન ેતચત્તાન ેજોવાની તક કયારે મળશ ે?

સાથીઓ, આ માટે એક કાયથિદળ બનાવવામા ંઆવયુ ંછે. આ કાયથિદળ 
તચત્તાની દેખરેખ રાખશ ેઅને એ જોશ ેકે, અહીંના વાતાવરણમા ંતઓે 
કેટલા હળીમળી શકયા છે. તનેા આધારે થોડા મતહના પછી કોઇક તનણથિય 
લવેામા ંઆવશ ેઅન ેતયારે તમે સૌ તચત્તાન ેજોઇ શકશો. પરંતુ તયા ંસધુી 
હુ ંઆપ સૌન ેથોડંુ કામ સોંપી રહ્ો છુ,ં તનેા માટે MyGovના પલટેફોમથિ 
પર એક સપધાથિ યોજવામા ંઆવશ.ે જમેા ંલોકોને હંુ કેટલીક બાબતો શરૅ 
કરવાનો આગ્હ કર ંછુ.ં તચત્તાન ેલઇન ેઆપણ ેજ ેઅતભયાન ચલાવી 
રહ્ા છીએ ત ેઅતભયાનનુ ંઆખરે શુ ંનામ હોવંુ જોઇએ. મારી આપ 
સૌને અપીલ છે કે, આપ આ સપધાથિમા ંજરૂર ભાગ લો. કોને ખબર 

ઇનામ સવરૂપ ેતચત્તા જોવાની પહેલી તક તમન ેજ મળી જાય.
વહાલા દેશવાસીઓ, ૨૫ સપટેમબરે દેશના પ્રખર માનવતાવાદી, 

તચંતક અને મહાન સપૂત દીનદયાળ ઉપાધયાયજીનો જન્મરદવસ 
ઊજવવામા ંઆવ ેછે. દીનદયાળજીના તવચારોની સૌથી મોટી ખબૂી 
એ જ રહી છે કે, તેમણે પોતાના જીવનમાં તવશ્ની મોટી-મોટી 
ઊથલપાથલન ેજોઇ હતી. તઓે તવચારધારાઓના સઘંષથિના સાક્ી 
બન્યા હતા. એટલ ેજ તમેણ ે“એકાતમ માનવદશથિન” અન ે“અતંયોદય”નો 
એક તવચાર દેશની સામ ેધયયો, જ ેસપૂંણથિપણ ેભારતીય હતો. તમેણે 
માનવમાત્રન ેએકસરખા માનનારા ભારતીય દશથિનન ેફરીથી દતુનયાની 
સામ ેમકૂયુ.ં આપણા ંશાસત્રોમા ં કહેવાયુ ં છે - ‘आत्मवत ्सवर्भतेूष’ु, 
એટલ ેકે આપણ ેજીવમાત્રને પોતાન ેસમાન માનીએ, પોતાના જવેો 
જ વયવહાર કરીએ. આધતુનક, સામાતજક અને રાજનતૈતક પરરપ્રકે્યમા ં
પણ ભારતીય દશથિન કેવી રીત ે દતુનયાન ે માગથિ બતાવી શકે છે તે 
દીનદયાળજીએ આપણન ેશીખવયુ.ં આઝાદીના અમૃતકાળમા ંઆપણે 
દીનદયાળજીન ેજટેલા જાણીશુ,ં તમેની પાસથેી જટેલુ ંશીખીશંુ, તટેલી 
જ દેશન ેઆગળ લઇ જવાની આપણન ેબધાન ેપ્રરેણા મળશ.ે

૨૮ સપટેમબરે આપણ ેભારતમાતાના વીર સપૂત ભગતતસહંજીની 
જયતંી ઊજવીએ છીએ. આ મહાન સપતૂન ેશ્દ્ધાંજતલ આપતો એક 
મહત્વનો તનણથિય કરાયો છે. ચદંીગઢ એરપોટથિનુ ં નામ હવ ે શહીદ 

લોકલાડીલા રડાપ્ધાન શ્ી નરે્દ્ભાઈ મોદીનો 
રેકડયોના મારયમથી જિનતા ્સાથે ્સંરાદ

્સપટેમબર - ૨૦૨૨

ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kE {kuËeyu Ëuþðk‚eyku ‚kÚku ‚tðkË MÚkkÃkðk þY fhu÷ku ‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ 
rËLk«ríkrËLk ðÄwLku ðÄw ÷kufr«Þ ƒLkíkku òÞ Au. ðzk«Äk™©e Ëuþ™k Auðkzk™k {k™ðe ‚wÄe ÓËÞLkk 
ŸzkýÚke hurzÞku™k {kæÞ{ Úkfe ‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ îkhk rðrðÄ rð»kÞku Ãkh íku{Lkk Ëe½oárüÃkqqýo 
rð[khku hsq fhu Au. ŒksuŒh{kt «‚krhŒ ÚkÞu÷k íku{Lkk ðõíkÔÞLke Í÷f «MŒwŒ Au. 

લોકલાડીલા રડાપ્ધાન શ્ી નરે્દ્ભાઈ મોદીનો 
રેકડયોના મારયમથી જિનતા ્સાથે ્સંરાદ
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સવંાદ

ભગતતસંહજીના નામ પર રાખવામા ંઆવશ.ે આ સાથે, હજી થોડા 
રદવસ પહેલા ંજ દેશે કતથિવયપથ પર નતેાજી સભુાષચદં્ર બોઝની મતૂતથિની 
સથાપના દ્ારા પણ એવો જ એક પ્રયત્ કયયો છે. 

આમ તો, ૨૮ સપટેમબરની ઉજવણી કરવા માટે તમારા બધાંની 
પાસ ેવધુ એક કારણ પણ છે. જાણો છો એ શુ ંછે ? હુ ંમાત્ર બે શબદ 
કહીશ, પરંતુ મને ખબર છે તમાર ંજોશ ચારગણાથી વધારે વધી જશ.ે 
આ બ ેશબદો છે, સર્જીકલ સટ્ાઇક. જીવનના સઘંષયોથી ઘડાયેલી વયતતિની 
સામ ે કોઇ પણ અવરોધ ટકી શતિો નથી. પોતાની રોજબરોજની 
તજદંગીમા ંઆપણે કેટલાક એવા સાથીઓને પણ જોઇએ છીએ, જે 
કોઇન ેકોઇ શારીરરક પડકારોનો સામનો કરી રહ્ા છે

ઘણાબધા એવા પણ લોકો છે જ ેકા ંતો સાભંળી નથી શતિા અથવા 
બોલીન ેપોતાની વાત રજ ૂનથી કરી શતિા. એવા સાથીઓ માટે સૌથી 
મોટુ ંબળ હોય છે- સાંકેતતક ઇશારાની ભાષા (સાઇન લેંગવઝે). પરંતુ 
ભારતમા ંવષયોથી એક મોટી મશુકેલી એ હતી કે, સાઇન લેંગવઝે માટે 
કોઇ સપષ્ટ હાવભાવ નક્ી નહોતા, ધારાધોરણ નહોતા.ં આ મશુકેલીન ે
દરૂ કરવા માટે જ વષથિ ૨૦૧૫મા ં Indian Sign Language 
Research and Training Centerની સથાપના કરાઇ હતી. મને 
આનંદ છે કે, આ સંસથા અતયાર સુધી ૧૦ હજાર શબદો અને 
અતભવયતતિની ડીકશનેરી તૈયાર કરી ચૂકી છે. ૨૩મી સપટેમબર સાકેંતતક 
ભાષારદવસ પર કેટલાય શાળાકીય અભયાસકમોને પણ સાઇન 
લેંગવેઝમાં શરૂ કરવામાં આવયા છે. સાઇન લેંગવેઝના તનધાથિરરત 
ધારાધોરણોન ેજાળવી રાખવા માટે રાષ્ટીય તશક્ણનીતતમા ંપણ સારો 
એવો ભાર મકૂવામા ંઆવયો છે. સાઇન લેંગવઝેની જે રડકશનરેી બની 
છે, તનેો વીરડયો બનાવીન ેપણ તનેો સતત પ્રસાર કરાઈ રહ્ો છે. 
યુ-ટ્બૂ પર અનકે લોકોએ, અનકે સસંથાઓએ ભારતીય સાઇન 
લેંગવઝેમા ંપોતાની ચનેલ શરૂ કરી દીધી છે, એટલ ેકે, સાત-આઠ વષથિ 
પહેલાં સાઇન લેંગવેઝ માટે જ ેઅતભયાનનો દેશમા ંઆરંભ થયો હતો 
તનેો હવે મારાં લાખો રદવયાંગ ભાઇઓ-બહેનોન ેલાભ થવા લાગયો 
છે. હરરયાણાવાસી પૂજાજી તો ભારતીય સાઇન લેંગવઝેથી ખબૂ ખશુ 
છે. પહેલા ંતઓે તમેના દીકરા સાથે વાતચીત કરી શકે છે. આ પ્રયાસોનો 
બહ ુમોટો લાભ કેરળનાં મજંજૂીને પણ થયો છે. આ સાઇન લેંગવઝે જ 
આખા પરરવાર માટે સવંાદનુ ંસાધન બની ગઇ છે. હવ ેતો, મજંજૂીએ 
પોત ેજ સાઇન લેંગવેઝની તશતક્કા બનવાનો તનણથિય કરી લીધો છે.

સાથીઓ, થોડા રદવસ પહેલા ંમન ેબે્ઇલમા ંલખાયલેા અસતમયા 
ભાષાના હેમકોશની એક નકલ પણ મળી છે. તનેુ ંસપંાદન તવખયાત 
ભાષાતવદ્ હેંમચંદં્ર બરૂઆજીએ કયુું હતુ.ં હેમકોશની બ્ઇેલ આવૃતત્ત 
લગભગ ૧૦ હજાર પાનાનંી છે, અન ેત ે૧૫ ભાગથી પણ વધારે 
ભાગમાં પ્રકાતશત કરવામા ંઆવી રહી છે. તમેા ંએક લાખથી પણ વધુ 
શબદોનો અનવુાદ થવાનો છે. હુ ંઆ સંવદેનશીલ પ્રયાસની ભરપરૂ 
પ્રશસંા કર ંછંુ.

મારા વહાલા દેશવાસીઓ, થોડા રદવસ પહેલાં હુ ંસરુતની એક 

દીકરી અન્વીન ેમળયો. અન્વી જન્મથી જ Down Syndromeથી 
પીરડત છે અને ત ેબાળપણથી જ હૃદયની ગભંીર બીમારીનો પણ 
સામનો કરી રહી છે. આ બધી મશુકેલીઓ હોવા છતાં ન તો અન્વીએ 
કે ન તનેાં માતાતપતાએ કયારેય હાર માની છે. અન્વીના ંમાતાતપતાએ 
અન્વીન ેયોગ શીખવા માટે પે્રરરત કરી. ત ેપોતાની માતાની સાથ ે
યોગનો અભયાસ કરવા લાગી અન ેહવ ેતો તે યોગમા ંતનષણાત બની 
ચકૂી છે. અન્વી આજ ેદેશભરની સપધાથિઓમાં ભાગ લે છે અન ેચદં્રકો 
જીત ે છે. યોગ ેઅન્વીન ે નવુ ંજીવન આપી દીધુ ં છે. ખાસ કરીન,ે 
ડાયાબીરટસ અન ેબલડપ્રશેર સાથે જોડાયલેી તકલીફોમા ંયોગથી ઘણી 
મદદ મળે છે. વષથિ ૨૦૧૮માં શરૂ કરવામાં આવેલો “India 
Hypertension Control Initiative”. કાયથિકમ અતંગથિત બલડપે્રશરની 
તકલીફોનો સામનો કરી રહેલા લાખો લોકોનો ઇલાજ સરકારી સવેા 
કેન્દ્રોમા ંકરાઇ રહ્ો છે. 

ભારતનું પણ સદભાગય છ ે કે, લગભગ સાડા સાત હજાર 
રકલોમીટરથી વધ ુલાબંા દરરયારકનારાના કારણ ેઆપણો સમદુ્ર સાથનેો 
નાતો અતટૂ રહ્ો છે. આપણા આ દરરયાકાઠંાના તવસતારો પયાથિવરણ 
સાથ ેજોડાયેલા કેટલાય પડકારોનો સામનો કરી રહ્ા છે. આપણે પાંચ 
જલુાઈએ શરૂ થયલંુે “સવચછ સાગર-સરુતક્ત સાગર” અતભયાન ગઇ 
૧૭ સપટેમબરે તવશ્કમાથિ જયંતીના રદવસે સપંન્ન થયુ.ં ત ેજ રદવસે 
સાગરતટ સવચછતા રદવસ પણ હતો. આ ઝુબંશે ૭૫ રદવસ સધુી 
ચાલી. એનએસએસના લગભગ પાચં હજાર યવુા સાથીઓએ તો ૩૦ 
ટનથી વધ ુપલાસસટક એકઠુ ંકયુું. અરૉરડશામા ં૩ રદવસની અંદર ૨૦ 
હજારથી વધ ુશાળાના તવદ્યાથમીઓએ પ્રણ લીધુ ં કે, તેઓ પોતાની 
સાથોસાથ પરરવાર અન ેઆસપાસના લોકોને પણ સવચછ સાગર અને 
સરુતક્ત સાગર માટે પ્રરેરત કરશ.ે

બેંગલરુૂમા ંએક ટીમ છે - યથુ ફોર પરરવતથિન. છેલ્ા ંઆઠ વષયોથી 
આ ટીમ સવચછતા અન ેઅન્ય સામુદાતયક પ્રવૃતત્તઓ સાથ ેકામ કરી 
રહી છે. તમેનો મદુ્રાલેખ તબલકુલ સપષ્ટ છે. ફરરયાદ કરવાનુ ંબધં કરો, 
કાયથિ શરૂ કરો. આ ટીમ ેઅતયાર સુધીમા ંશહેરભરનાં ૩૭૦થી વધુ 
સથાનોનુ ંસ�દયમીકરણ કયુું છે. દર રતવવારે આ કાયથિકમ સવારે શરૂ થાય 
છે અન ેબપોર સધુી ચાલે છે. આ કાયથિમા ંકચરો તો એકઠો કરાય છે 
જ, સાથ ેદીવાલો પર તચત્રકામ અન ેકલાતમક તચત્રણનંુ કામ પણ થાય 
છે. તો આ સાથ,ે મરેઠના કબાડ સ ેજગુાડ અતભયાન તવશ ેપણ જણાવવા 
માગુ ંછંુ. આ અતભયાનમા ંલોઢાનો ભગંાર, પલાસસટકનો કચરો, જૂનાં 
ટાયર અન ેપીપડા જવેી નકામી બની ગયલેી ચીજવસતઓુનો ઉપયોગ 
કરાય છે. ઓછા ખચથિમા ંસાવથિજતનક સથળોન ેકેવી રીત ેસુદંર બનાવી 
શકાય તનેુ ંઆ અતભયાન પણ એક ઉદાહરણ છે. આ અતભયાન સાથે 
જોડાયેલા તમામ લોકોની હુ ંહૃદયથી પ્રશસંા કર ંછુ.ં

મારા વહાલા દેશવાસીઓ, અતયારે દેશમાં ચારેતરફ ઉતસવોની 
રોનક છે. પહેલી નવરાત્રીમા ંઆપણ ે દેવીના પહેલા સવરૂપ માતા 
શલૈપુત્રીની ઉપાસના કરીશુ.ં તયાથંી લઇન ેનવ રદવસના તનયમ સયંમ 
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અન ેઉપવાસ, પછી તવજયાદશમીનંુ પવથિ પણ હશે. એટલે કે, એક રીતે 
જોતાં તો આપણે જોઇશંુ કે, આપણાં પવયોમાં આસથા અને 
આધયાસતમકતાની સાથોસાથ કેટલો ઊડંો સદેંશ પણ છપુાયલેો છે. 
અનશુાસન અન ેસયંમથી તસતદ્ધની પ્રાતતિ અન ેતયાર પછી તવજયનું 
પવથિ. આ જ તો જીવનમા ંકોઇ પણ લક્ન ેપ્રાતિ કરવાનો માગથિ હોય 
છે. દશરેા પછી ધનતેરસ અન ેરદવાળીના ંપવયો પણ આવશ.ે

સાથીઓ, પાછલા ંકેટલાકં વષયોથી આપણા તહેવારોની સાથ ેદેશનો 
એક નવો સકંલપ પણ જોડાઇ ગયો છે. આપ સૌ જાણો છો કે, આ 
સકંલપ છે – “Vocal for Local”નો. હવ ેઆપણ ે તહેવારોના 
આનદંમા ંઆપણા સથાતનક કારીગરોન,ે તશલપકારોન ેઅન ેવપેારીઓને 
પણ સામેલ કરીએ છીએ. આગામી બ ેઅરૉકટોબરે બાપુની જયતંીના 
અવસરે આપણ ેઆ અતભયાનન ેવધ ુવગેવાન બનાવવાનો સંકલપ 
લેવાનો છે. ખાદી, હાથશાળ, હસત કલાકારીગરીની આ બધી 
ચીજવસતુઓની સાથે સાથે સથાતનક ચીજવસતુઓ પણ ચોક્સ 
ખરીદીએ. એક સારી રીત એ છે કે, તહેવારના સમયે આપણ ેજ ેપણ 
ભટે આપીએ તેમા ંઆ પ્રકારના ઉતપાદનન ેસામલે કરીએ. અતયારે 
આ અતભયાન એટલા માટે પણ ખાસ છે કે, આઝાદીના અમૃત મહોતસવ 
દરતમયાન, આપણે આતમતનભથિર ભારતનુ ંપણ લક્ય રાખીન ેચાલી 
રહ્ા છીએ. આ વખતે ખાદી, હાથશાળ કે હસત કલાકારીગરીના આ 
ઉતપાદનોન ેખરીદીન ેઆપ બધા તવકમ તોડી નાખંો.

મારા વહાલા દેશવાસીઓ, આપણા ંશાસત્રોમા ંકહં્ છે કે,
‘परिहत स�रस धरम नहीं भाई’
એટલ ેકે, અન્યનુ ંતહત કરવા સમાન, અન્યની સેવા કરવા ઉપકાર 

કરવા સમાન બીજો કોઇ ધમથિ નથી. વીતેલા રદવસોમા ંતમ ેપણ જોયંુ 
હશ ેકે, લોકો આગળ આવીને કોઇન ેકોઇ ટીબીથી પીરડત દદમીન ેદત્તક 
લ ેછે. તમેન ેપૌસષ્ટક ખોરાક આપવાનુ ંબીડુ ંઉઠાવી રહ્ા છે. હકીકતમાં 
યોગય પોષણથી જ યોગય સમયે મળેલી દવાઓથી ટીબીનો ઇલાજ 

શકય છે. મન ે તવશ્ાસ છે કે, લોકભાગીદારીની આ શતતિથી વષથિ 
૨૦૨૫ સધુીમા ંભારત જરૂર ટીબીથી મતુિ થઇ જશ.ે

સાથીઓ, કેન્દ્રશાતસત પ્રદેશ દાદરા નગર હવલેી અન ે દમણ- 
દીવથી પણ મન ેએક એવુ ંઉદાહરણ જાણવા મળયુ ંછે, જ ેહૃદયસપશમી 
છે. તયાનંા આરદવાસી ક્તે્રમા ંરહેતા ંજીન ુરાવતતયાજીએ લખયુ ંછે કે, 
તયા ં ચાલી રહેલા ગ્ામ દત્તક કાયથિકમ અતંગથિત મરેડકલ કોલજેના 
તવદ્યાથમીઓએ ૫૦ ગામોન ેદત્તક લીધા ંછે. એમા ંજીનજુીનંુ ગામ પણ 
સામલે છે. મરેડકલના તવદ્યાથમીઓ બીમારીથી બચવા માટે ગામના 
લોકોને જાગૃત કરે છે, બીમારીમા ંમદદ પણ કરે છે અન ેસરકારી 
યોજનાઓ તવશ ેપણ જાણકારી આપ ેછે. પરોપકારની આ ભાવના 
ગ્ામવાસીઓના જીવનમા ંનવી ખુશીઓ લઇન ેઆવી છે. હંુ ત ેમાટે 
મરેડકલ કોલજેના બધા તવદ્યાથમીઓન ેઅતભનદંન આપુ ંછુ.ં

સાથીઓ, ગયા મતહન ેમન કી બાતમા ંમ ેબરછટ અનાજ અને 
વષથિ ૨૦૨૩ને આંતરરાષ્ટીય બાજરા વષથિ તરીકે ઊજવવાન ેલગતી 
ચચાથિ કરી હતી. આ બાબતે લોકોમા ંખબૂ ઉતસકુતા છે. મન ેએવા 
સખંયાબધં પત્રો મળે છે. આપણ ેસૌએ મળીને એક ઇ-બકુ તયૈાર કરવી 
જોઇએ. જમેાં લોકો બાજરીમાથંી બનતી વાનગીઓ અન ેપોતાના 
અનભુવોનંુ આદાનપ્રદાન કરી શકે. તેનાથી આતંરરાષ્ટીય બાજરા વષથિ 
શરૂ થતાં પહેલા ંઆપણી પાસ ેબાજરા તવશ ેએક જાહેર માતહતીકોશ 
પણ તૈયાર થશે

સાથીઓ, ૨૯ સપટેમબરથી ગજુરાતમા ંરાષ્ટીય રમતોનુ ંઆયોજન 
શરૂ થયુ ં છે. આ એક ખબૂ મોટી તક છે. કેમ કે, રાષ્ટીય રમતોનુ ં
આયોજન કેટલાયં વષયો પછી થઈ રહ્ ંછે. કોતવડ મહામારીના કારણ ે
છેલ્ ેતનેુ ંઆયોજન રદ કરવુ ંપડ્ુ ંહતુ.ં આ રમતગમત સપધાથિમા ં
ભાગ લનેારા દરેક ખલેાડીન ેમારી અનકે અનકે શભુચેછાઓ. ધન્યવાદ.

નમસકાર..

સવંાદ

કદવ્યાંગ અ્રીના ્સંઘર્ષની રડાપ્ધાનશ્ીએ ્સરાહના કરી
શારીરરક અક્ષમતા છતાં સતત મહેિત અિ ેકટોઠાસઝૂથી યટોગાસિમાં આગવી ઓિખ ઉભી 

કરિાર, રબર ગલ્પિા િામ ેહવખ્યાત સરુતિી રદવયાગં દીકરી અન્વી હવજયભાઈ ઝાંઝ�રકયાિી ચચા્પ 
વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મટોદીએ તમેિી ‘મિ ક� બાત’મા ંકરી હતી, વડાપ્રધાિશ્ીએ ૧૪ વર્પિી 
રદવયાગં અન્વીિા સઘંર્પ અિ ેસફિતાિી સરાહિા કરી હતી. રદવયાંગ છતાં ઉચ્ચ મિટોબિિી ધિી 
અન્વીએ શારીરરક, માિહસક મયા્પદાઓિે ઓિંગી યટોગાસિમાં વૈહશ્વક ખ્યાહત મેિવી છે. 
વડાપ્રધાિશ્ીએ ‘મિ ક� બાત’મા ંકહં્ કે, ઈશ્વર રદવયાગં બાિકટોિ ેઆ �થ્વી પર મટોકલ ેછે, પરંતુ 
તિેી ક્ષહતિ ેપરૂી કરે એવી કે્લીક હવહશષ્ટ અિ ેસુરપુ્ત શહક્તઓિી પણ ભે્  આપ ેછે. જ ેતેિ ેરદવયાંગ 
હટોવા છતા ંપણ અન્યથી અલગ ઓિખ આપે છે. સરુપુ્ત શહક્તઓિ ેપારખી તેિ ેસાચી રદશામાં 
વાિવાિી જ જ�ર હટોય છે. અન્વી ભલે િાિપણથી જ રદવયાગં છે, પણ તે રબરિી જમે અગંટો વાિીિે 
દેશભરમા ંકટોઈ િ કરી શકે તવેા યટોગાસિટો કરીિ ેસૌિ ેઅચંહબત કરી દે છે. તેિી આ જ ખબૂીએ 
તિે ેદેશ અિ ેદુહિયા મા્ે પે્રરણા�પ બિાવી છે. અન્વીિા હપતાશ્ી હવજયભાઇ તથા માતા અવિી 
તથા સવજિટો વડાપ્રધાિશ્ીિા મખેુથી અન્વીિી કહાિી સાભંિીિ ેખશુખશુાલ થયા હતા.
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૩૬મી નેશનલ ગેમ્સનો શાનદાર પ્ારંભ
દેશભરના રમતરીરો ગજુિરાતના 
આવતથયથી થયા પ્ભાવરત

લક્ય તવનાનું જીવન તનરથથિક છે. લક્ય તનધાથિરણથી જ ધયેયપ્રાતતિ થાય 
છે. યુવાઓના આદશથિ સવામી તવવેકાનંદે યુવાઓનું પથદશથિન કરતાં લક્ય 
તનધાથિરણની શીખ આપી હતી. આ મંત્ર દોડ વીરાંગના શ્ી પી.ટી. ઉષાએ 
ગાંઠે બાંધી દીધો, તયારબાદનો ઈતતહાસ આપણાને કંઠસથ છે. પી.ટી.ઉષાને 
એકવાર કોઈકે પૂછયું, તમારે ઑતલસમપક મેડલ જ કેમ જોઈએ છે. પી.ટી.
ઉષાએ જવાબ આપયો, આ એકમાત્ર સપનું છે જેને પૂરં કરવા મેં સમગ્ 
જીવન મહેનત કરી છે અને કરતી રહીશ. આ વાકય એક મેડલ માટેનું નથી, 
દેશના આતમગૌરવ માટેની વાત છે. નીરજ ચોપડાએ ઑતલસમપકમાં ગોલડ 
મેડલ જીતયો, તયારે સમગ્ દેશ રોમાંતચત થઈ ઊઠ્ો હતો. તે ક્ણ હજી 
આપણા મનમાં તાજી છે. તલજેન્ડ તકકેટર સતચન તેન્ડુલકરે એકવાર કહ્ં 
હતું કે, ૧૯૮૩નો વલડથિ કપ ભારતે જીતયો, તયારે તે ખૂબ નાના હતા. પણ 
તે વલડથિ કપ જીતવાની વાતે તેમને ભારત માટે બીજીવાર વલડથિ કપ જીતવાની 
પ્રેરણા આપતી રહી. વતથિમાન રાષ્ટીય રમતોતસવમાં ભાગ લઇ રહેલા પ્રતયેક 
રમતવીર માટે પણ સવામી તવવેકાનંદે આપેલો આ મંત્ર પ્રેરણાદાયી છે. હવે, 
ભારતના નવયુવાનોમાં સપોરસથિ ક્ેત્રે રતચ વધી રહી છે. હવેની પેઢીનાં 
બાળકો તકકેટ ઉપરાતં અન્ય સપોરસથિમા ંરદલચસપી લઈ રહ્ા ંછે. તયારે ગજુરાત 
તેમાં બાકાત નથી. ખેલમહાકુંભમાં લાખોની સંખયામાં નાગરરકોએ ભાગ 
લીધો હતો. જે સપોરસથિ ક્ેત્રે રાજયનું ભાતવ કેવું રહેશે તે દશાથિવે છે. આઝાદી 
બાદનાં ૭૦ વષથિમાં પ્રથમવાર ગુજરાતે નેશનલ ગેમસની યજમાની કરવાની 
તક મળી છે. સાત વષથિના લાંબા અંતરાલ બાદ યોજાઈ રહેલી નેશનલ 
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ગેમસના અમદાવાદ ખાતે  યોજાયેલા 
દબદબાપૂણથિ કાયથિકમનો પ્રારભં કરાવતાં 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જણાવયુ ં
હતું કે, દેશની પ્રગતત અને વૈતશ્ક ફલક પર 
સન્માનનો રમત–ગમત સાથે સીધો સંબંધ છે. 
યુવાનો રાષ્ટ ઘડતરમા ંમહતવનુ ંયોગદાન આપે 
છે જયારે સપોરસથિ યુવાનોમાં ઊજાથિ અને ઉત્તમ 
જીવનતનમાથિણનો પ્રમુખ સત્રોત બની રહે છે. 

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સટેરડયમમાં 
નશેનલ ગમેસનો શભુારંભ કરાવતા ં વડાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જણાવયુ ંહતુ ંકે, વતૈશ્ક 
સતરે તવકાસમા ંઉચ્ચ સથાન ેરહેલા દેશો રમત 
ગમત અને આંતરરાષ્ટીય રમતોમાં મેડલ 
તવજેતામાં પણ અગે્સર રહે છે. ખેલના 
મેદાનમાં ખેલાડીઓની જીત અને દમદાર 
પ્રદશથિન અન્ય ક્તે્રોમા ંપણ જીતનો રસતો બનાવે 
છે. સપોરસથિ પાવર દેશની ઓળખ ઊભી કરવામાં 
મહતવની ભતૂમકા ભજવ ેછે. આઝાદીના અમૃત 
કાળનો ઉલે્ખ કરતાં વડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયું 
હતુ ંકે, સટારસથિ તવથ એકશન એટલ ેકે કોઇ પણ 
કાયથિની શરૂઆત કરીન ેત ેપથ પર શે્ષ્ઠ પ્રદશથિન 
કરવા સતત ચાલતા રહેવાના જસુસા સાથ ેજ 
નવા ભારતની શરૂઆત કરી છે. દેશ અને 
દતુનયામા ં રમાતી તવતભન્ન રમતો વષયો સુધી 
ભારતીય માટે ફતિ સામાન્ય જ્ાન સધુી સીતમત 

રહી હતી, પરંત ુછેલ્ા ંઆઠ વષથિમા ંરમત-ગમત 
ક્તે્ર ેદેશ અન ેયવુાનોનો તમજાજ બદલાયો છે. 
૮ વષથિ અગાઉ દેશના રમતવીરો ૧૦૦ જેટલી 
જ આતંરરાષ્ટીય સપોરસથિ ઇવને્ટમા ંભાગ લઇને 
જજૂ રમતોમા ંસહભાગી બનતા હતા, જયારે 
આજે દેશના યુવા રમતવીરો ૩૦૦થી વધુ 
આતંરરાષ્ટીય સતરની ઇવેન્ટમા ંભાગ લઇને 
૪૦થી વધ ુરમતો રમતા થયા છે. જને ેપરરણામે 
ભારતના મડેલની સખંયા સાથ ે દેશની ચમક 
પણ વધી છે. 

વડાપ્રધાનશ્ીએ કોરોનાનો ઉલ્ખે કરીને 
જણાવયુ ંહતુ ંકે કોરોનાના કપરા સમયગાળામાં 
પણ સરકારે ખલેાડીઓનુ ંમનોબળ તટૂવા દીધું 
નથી. કેન્દ્ર સરકારે યુવાનોન ેરમત ગમત માટેનાં 
તમામ સસંાધનો આપયા ં છે. દેશમા ં સપોરસથિ 
સસપરરટની સાથ ેસપોરસથિના ડવેપલમને્ટ માટે કામ 
કયુું, જનેા પરરણામ ેજ તાજતેરમા ં રમાયલેા 
ઓતલસમપકસમાં ભારતીય ખલેાડીઓએ અતયાર 
સધુીનંુ શ્ષે્ઠ પ્રદશથિન કરીન ેસૌથી વધ ુમડેલ 
જીતયા છે. તદ્ઉપરાંત તાજેતરની પેરા 
ઓતલસમપકમાં ૪૭ જેટલા રેકોડથિ બ્ેક મેડલ 
જીતયા છે. રમત-ગમતમા ંદેશની દીકરીઓ પણ 
ખભેથી ખભા તમલાવીને ભાગીદાર બનીને 
તતરંગાની શાન વધારી રહી છે.

વડાપ્રધાનશ્ીએ વધુમાં જણાવયું હતું કે, 

આજે છેલ્ાં આઠ વષથિમાં યુવાનોમાં સવપ્નને 
સાકાર કરી શકવાનો તવશ્ાસ વધયો છે. સરકાર 
હવે રમત-ગમત માટે માત્ર યોજનાઓ 
બનાવતી નથી, પરંતુ યુવાનોની સાથે કદમથી 
કદમ તમલાવીને આગળ વધી રહી છે. જેના 
પરરણામે ખેલાડીઓને વધુમાં વધુ સંસાધનો 
અને અવસર પ્રાતિ થઇ રહ્ાં છે. છેલ્ાં આઠ 
વષથિમાં રમતગમત ક્ેત્રનું બજેટ ૭૦ ટકા વધયું 
છે. રફટ ઇસન્ડયા અન ેખલેો ઇસન્ડયા આજ ેજન 
આંદોલન બન્યાં છે.

રમતો ભારતીય સંસકકૃતત અને સંભયતાનો 
અતભન્ન તહસસો હોવાનુ ંજણાવી વડાપ્રધાનશ્ીએ 
જણાવયુ ંહતુ ંકે, આપણી તવરાસતના ગવથિ સાથે 
ખેલની પરંપરાને પુનર્જીતવત કરવામાં આવી 

તવકાસ્યાત્ા

૧ અૉક્ટોબર, ૨૦૨૨ 11økwshkík



રહી છે. કલારીયપ�ં અને યોગાસન જેવી 
પ્રાચીન ભારતીય રમતોન ેઆ નશેનલ ગેમસમાં 
સામલે કરીન ેહજારો વષયોની પરંપરાન ેઆગળ 
વધારીને ખેલ જગતના ભતવષયને નેતૃતવ 
આપયું છે. 

અમદાવાદના ડ્ોન શોનો ઉલ્ેખ કરતાં 
વડાપ્રધાનશ્ી એ જણાવયુ ંહત ુકે, અમદાવાદમાં 
જે પ્રકારનો શાનદાર અને ભવય શો યોજાયો 
ત ેજોઇન ેદરેક ભારતીય માટે ગૌરવપણૂથિ ઘટના 
બની રહી. ડ્ોન ટેકનોલોજી જવેો શે્ષ્ઠ ઉપયોગ 
ગજુરાત અન ેભારતન ેનવી વતૈશ્ક ઊચંાઇઓ 
પર લઇ જશે જેમાં બેમત નથી.

સરદાર પટેલ સપોરસથિ કોમપલેકસનો ઉલ્ખે 

કરતાં વડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયું હતું કે, આ 
કોમપલેકસમાં ફુટબોલ, હોકી, બોસકસંગ, 
બાસકેટબોલ, કબડ્ડી જેવી અનેક રમતોની 
સુતવધાઓ એક સાથે ઉપલબધ છે જે સમગ્ 
દેશ માટે એક મોડલરૂપ બની રહેશે. દેશનાં 
૩૬ રાજયો /ક ેન્દ્રશાતસત પ્રદ ેશોમાંથી 
૭૦૦૦થી વધુ ખેલાડીઓ, ૩૫,૦૦૦થી વધુ 
કરૉલેજ-યુતનવતસથિટીઓના ૫૦ લાખથી વધુ 
તવદ્યાથમીઓએ નેશનલ ગેમસમાં  સીધા 
સહભાગી બનીને ૩૬મી નેશનલ ગેમસના 
‘જુડેગા ઇસન્ડયા, જીતેગા ઇસન્ડયા’ એન્થમને 
સાકાર કયુું છે. 

વડ ાપ્રધાનશ્ીએ નેશનલ ગે મસના 
શુભારંભનાં વાતાવરણને જોઈને કહ્ં હતું કે, 
આ દૃશયો, તસવીર અન ેમાહોલ અતવસમરણીય 
છે. તવશ્ના સૌથી મોટા સટેરડયમમાં, તવશ્નો 
સૌથી યુવા દશે, દેશના સૌથી મોટા ખેલ 
ઉતસવનું આયોજન અદભુત અને અરદ્તીય 
હોય તયારે તનેી ઊજાથિ પણ એવી જ અસાધારણ 
હોવાની તેવું તેમણે સપષ્ટપણે કહ્ં હતું. 

વડાપ્રધાનશ્ીએ ગુજરાતના મખુયમતં્રી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ અને સમગ્ ટીમ ગુજરાતને 
ખૂબ જ ટૂંકાગાળામાં નેશનલ ગેમસનું શ્ેષ્ઠ 
આયોજન કરવા બદલ પ્રશંસા કરીને 
અતભનંદન પાઠવયા હતા.

નેશનલ ગે મસના  યજમાન એવા 
ગુજરાતના મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે 
જણાવયંુ હતંુ ક,ે વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીના નેતૃતવમાં ૩૬મી નેશનલ ગેમસનું 
ભવય આયોજન ત્રણ જ મતહનાના ટંુકાગાળામાં 
ગુજરાતે પાર પાડયું છે. સામાન્ય રીતે આવા 
મોટા કાયથિકમના આયોજનમા ંવષયો લાગી જતાં 

હોય છે, પરંતુ ગુજરાતમાં શ્ી નરેન્દ્રભાઇએ 
તવકસાવેલા વક્ક કલચરને પરરણામે માત્ર ત્રણ 
મતહનાના ટૂંકા ગાળામાં નેશનલ ગેમસનું 
આયોજન સપંન્ન થયુ ંછે. દેશમા ંસાત વષથિ પછી 
નશેનલ ગમેસ યોજાઈ રહી છે તયારે આ પ્રસગં 
ખેલાડીઓ માટે અતવસમરણીય બની રહે તેવા 
તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવયા છે એમ તેમણે 
ઉમેયુું હતું.

મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, ૩૬મી 
નેશનલ ગેમસના શુભારંભ પ્રસંગે ભારતની 
યુવાશતતિના ઉતસાહની ગૂંજ તવશ્ના સૌથી 
મોટા તકકેટ સટેરડયમ એવા શ્ી નરેન્દ્ર મોદી 
સટેરડયમમાં સંભળાઈ રહી છે. તેમણે કહ્ં કે, 
૩૬મી નેશનલ ગેમસ વડાપ્રધાનશ્ીની ‘એક 
ભારત-શ્ષે્ઠ ભારત’ની ભાવનાન ેવધ ુમજબતૂ 
કરવાની રદશામાં એક ઉત્તમ પહેલ સાતબત 
થશે. વડાપ્રધાનશ્ીની દીઘથિદ્રસષ્ટને કારણ ે
ગજુરાતમા ંવૈતશ્ક કક્ાનુ ંસપોરસથિ ઇન્ફ્ાસટ્કચર 
અને સપોટમીગ કલચર તવકસયું છે એમ તેમણે 

  અ�ંત ટંૂકાગાળામાં ગજુરાતે 
૩૬મી નેશનલ ગે�સનું ભ� 
આ્યાેજન ક્ુય� તે પ્રશસંની્ય

  હજારાે વષાયોથી ચાલી આવતી 
પ્રાચીન સ�્યતા અને સં�ૃતતને 
રમતગમત આગળ વધાર ેછે

  તફટ ઇ�ન્ર્યા અને ખેલાે ઇ�ન્ર્યા 
જન આંદાેલન બન્્યા છે

  ગજુરાત દેશભરના ખેલારીઆેની 
મહેમાનગતત કરવામાં કાેઈ 
કચાશ નહી ંરાખે

  ખેલારીઆેને રમતની સાથ ે
નવરાત્ીમાં ગરબાની રમઝટ 
માણવા અનુરાેધ

- વરાપ્રધાન શ્રી નરને્દ્રભાઈ માેદરી
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વધુમા ઉમેયુથિ હતું.
મુ ખય મંત્ર ીશ્ીએ જણા વયું  હ તંુ  ક ,ે 

વડાપ્રધાનશ્ીએ વષથિ ૨૦૧૦થી શરૂ કરાવેલી 
ખેલ સં સક કૃતતને  ક ારણે આજે  ગ્ામીણ 
ઓતલસમપક અને રદવયાંગજનો માટે તવશેષ 
ખેલ મહાકુંભના આયોજનની ગુજરાતે જ ે
અતભનવ પહેલ કરી હતી તે હવે વયાપક સતરે 
તવસતરી છે. આ સંદભચે તેમણે વધુમાં કહ્ં હતું 
કે, ગુજરાત કોઈ પણ ક્ેત્રના તવકાસ માટે 
પોતલસી ડ્ીવન સટેટ બન્યું છે.

વડોદરામાં સપોટથિસ યુતનવતસથિટી 
કાયથિરત થવાની છે. એટલું જ નતહ, 
થ ો ડ ા  મ ત હ ન ા  પ હ ેલ ાં  જ 
વડાપ્રધાનશ્ીના હસતે ગુજરાતે 
પોતાની સપોરસથિ પોતલસી લોન્ચ 
કરાવી છે એમ તેમણે ઉમેયુું હતું.

આ અવસરે નેશનલ ગેમસમાં 
સહભાગી થવા આવલેા રમતવીરોને 
ગુજરાતની સંસકકૃતત, ખાન-પાન 
અને નવરાત્રી ઉતસવનો આનંદ 
લેવા અનુરોધ કયયો હતો. તેમણે 

ખેલાડ ીઓને  સફળતા અને  ઉજ્જવળ 
ભતવષયની શુભકામનાઓ પણ પાઠવી હતી.

આ અવસરે ૭૫૦થી વધુ કલાકારો દ્ારા 
'જય જય ગરવી ગુજરાતની ગાથા' પ્રસતુત 
કરવામાં આવી હતી. ગુજરાતમાં આરંભાયેલ 
નેશનલ ગેમસના પ્રારંભ પ્રસંગે દેશ-રાજયના 
ખૂણે ખૂણેથી પધારેલા ખેલાડીઓ, રમતવીરો, 
દશથિકો, એન.સી.સી.ના કેડેસ્, સવયંસેવકોમાં 
ઉમંગ અને ઉતસાહ જોવા મળયો હતો. 

આ રંગારંગ ઉદ્ાટન સમારંભમા ંરાજયપાલ 

શ્ી આચાયથિ દેવવ્રત, કેન્દ્રીય રમત-ગમત મતં્રી 
શ્ી અનરુાગ ઠાકુર, કેન્દ્રીય રમત-ગમત રાજય 
મતં્રી શ્ી તનતશથ પ્રામાતનક, કેન્દ્રીય રેલવે અને 
ટેકસટાઇલ રાજય મતં્રી શ્ીમતી દશથિનાબહેન 
જરદોશ, સાંસદ શ્ી સી.આર.પાટીલ, 
તવધાનસભાના ંઅધયક્ શ્ીમતી ડરૉ. નીમાબહેન 
આચાયથિ, ગૃહ અન ેરમત-ગમત રાજય મતં્રી 
શ્ી હષથિભાઈ સઘંવી સતહતના મતં્રીમડંળના 
સદસય સવથિ શ્ી રાઘવજીભાઈ પટેલ, પ્રદીપભાઈ 
પરમાર, જગદીશભાઈ તવશ્કમાથિ, મનીષાબહેન 

વકીલ, રાજેન્દ્રભાઈ તત્રવેદી, 
તનતમષાબહેન સથુાર તેમજ મયેર શ્ી 
રકરીટભાઈ પરમાર ઉપરાંત, 
ખેલજગતના જાણીતા ચહેરાઓ 
નીરજ ચોપરા, પી.વી . ત સં ધુ , 
મીરાંબાઈ ચાન,ુ અજં ૂબોબી જયોજથિ, 
ગગન નારંગ સતહતના અનેક 
ચેસમપયન રમતવીરોની હાજરીએ 
સૌનો ઉતસાહ વધાયયો હતો. •
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મા શતતિની ધરા અબંાજીધામમા ંતાજતેરમા ંતવકાસકાયયોની સરવાણી 
વહી... દેશના વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ શતતિપીઠ અબંાજીની ધરા 
પરથી અતવરત તવકાસકાયયોની ધજા લહેરાવી. શ્ી મોદીએ કેન્દ્ર સરકારનાં 
રૂ.૪૭૩૧ કરોડ તમેજ રાજય સરકારના રૂ.૨૧૭૭ કરોડ મળી કુલ રૂ.૬૯૦૯ 
કરોડના તવતવધ પ્રકલપોના ખાતમુહૂતથિ અન ેલોકાપથિણ કરીન ેરાજયના નાગરરકો 
ઉપર તવકાસકાયયોની હેલી વરસાવી હતી જમેાં જનસુતવધાલક્ી મહત્વપણૂથિ 
પ્રોજકેટ એવા તારંગા તહલ-અંબાજી-આબ ુરેલવ ેલાઇનનુ ંખાતમુહતૂથિ તમેજ 
૮૬૩૩ આવાસોનુ ંખાતમહૂુતથિ અન ે૫૩૧૭૨ આવાસોના લોકાપથિણનો પણ 
સમાવશે થાય છે.

બનાસકાઠંા તજલ્ાની બદલાયલેી તસવીર અંગે વડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયંુ 
હતું કે, છેલ્ા બે દાયકાના સતત પ્રયાસોને કારણે બનાસકાંઠા તજલ્ો 
તવકતસત બનવા તરફ આગળ વધી રહ્ો છે. આ પરરસસથતત બદલવામાં 
નમથિદાના નીર, સજુલામ-સફુલામ અન ેટપક તસચંાઈએ મોટી ભતૂમકા ભજવી 
છે. એટલું જ નતહ, આગામી સમયમાં ધરોઈ ડેમથી લઈ અંબાજી સુધીનો 
સમગ્ બેલટ તવકતસત કરવાનો સરકારે સંકલપ કયયો છે. વડાપ્રધાનશ્ીએ કહ્ં 
હતું કે આવનારા રદવસોમાં અંબાજી આવતા પ્રવાસીઓએ અહીં બે-ત્રણ 
રદવસ રોકાવું પડે તેટલાં તવકાસકાયયો હાથ ધયાથિ છે. તો બીજી તરફ અંબાજી 
આવતા દશથિનાથમીઓ-પયથિટકોએ સટેચયૂ ઑફ યુતનટીની જેમ આ પંથકમાં 
ફરવું પડે તેવો આ યાત્રાધામનો તવકાસ કરવાની પ્રતતબદ્ધતા દશાથિવી હતી. 
તે ઉપરાંત આગામી સમયમાં અહી તવશેષ રકસાન રેલ પણ ચાલશે તેવો 
તવશ્ાસ તેમણે વયકત કયયો હતો.

તારંગા તહલ-અંબાજી-આબુ રેલવે લાઇનનો શુભારંભ કરતાં 
વડાપ્રધાનશ્ીએ કહ્ ંહતંુ કે, મા અબંાના આશીવાથિદથી ઉત્તર ગજુરાતવાસીઓની 
વષયોજૂની માગણીને પૂરી કરવાનું સૌભાગય મને પ્રાતિ થયું છે તેમ કહીને 
શ્ી મોદીએ ઉમેયુું હતું કે, આ પરરયોજનાની જરૂરત કેટલી છે એ અંગ્ેજો 
પણ જાણતા હતા. ૧૦૦ વષથિ પહેલાં અંગ્ેજોએ તેની રડઝાઇન તૈયાર કરીને 
આ તવસતારમાં રેલ લાઇન બનાવવાનો તનણથિય લીધો હતો. ગુજરાતના 
મુખયમંત્રી પદ પર બેસીને આ રેલ લાઇન માટે ખૂબ તવનંતી કરી હોવા 
છતાં તેને મંજૂર કરવામાં આવી ન હતી. હવે આ રેલ લાઇન અને અંબાજી 
બાયપાસ બનવાથી ટ્ારફકની સમસયાનુ ંતનરાકરણ તો આવશ ેજ, સાથોસાથ 
મારબલ, ડેરી સતહતના બનાસકાંઠા અને આસપાસના તમામ ઉદ્યોગોને 
પણ વેગ મળશે. તેમણે વધુમાં જણાવયંુ હતું કે, આવનારા સમયમાં 
પાતલતાણાની જેમ તારંગા પણ પ્રખયાત પયથિટન સથળ તરીકે તવકાસ પામશે. 

આગામી ૨૫ વષથિમાં તહન્દુસતાનને તવકતસત રાષ્ટ બનાવવાનો સંકલપ 
લેતાં વડાપ્રધાન શ્ી મોદીએ કહ્ં હતું કે, તવશ્ભરનાં લોકોનું ભારત તરફ 

‘અંતયોદયથી ્સરયોદય'ના કલયાણનો વરચાર મૂવત્ષમંત કરરા
અંબાજીથી ૭૦૦૦ કરોડના વરકા્સ પ્કલપોનું 
ખાતમુહૂત્ષ-લોકાપ્ષણ કરતા રડાપ્ધાન
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આકષથિણ ખબૂ વધયુ ંછે. દેશમા ંખણેૂ- ખણેૂ થઈ રહેલા તવકાસન ેઅતવરત 
આગળ વધારતા રહીશું અને સૌને સાથે રાખીને સૌનો તવકાસ કરીશું. 
આગામી ૨૫ વષથિમાં દેશને તવકતસત બનાવવાની તક સૌ નાગરરકોના 
આશીવાથિદથી મળતી રહેશે તેવો તવશ્ાસ તેમણે વયકત કયયો હતો.

તેમણે વધુમાં ઉમેયુું હતું કે, આ તહેવારોની તસઝનમાં ગરીબ 
પરરવારની બહેનોને તેમનું રસોડું ચલાવવામાં કોઈ મુશકેલી ન પડે તે 
માટે સરકારે મફત રાશનની યોજના લંબાવી છે. દેશના 80 કરોડથી 
વધ ુસાથીઓન ેમુશકેલીના સમયમા ંરાહત આપતી આ યોજના પર કેન્દ્ર 
સરકાર લગભગ ૪ લાખ કરોડ રૂતપયાનો ખચથિ કરી રહી છે. શૌચાલય 
હોય, ગેસ કનેકશન હોય, દરેક ઘર હોય, પાણી હોય, જનધન ખાતાં 
હોય કે મુદ્રા યોજના હેઠળ ગેરંટી વગરની લોન હોય, કેન્દ્ર સરકારની 
દરેક મોટી યોજનાના કેન્દ્રમાં દેશની મતહલાશતતિ હોય છે. 

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ દેશભરના ૩ કરોડ લાભાથમીઓને 
ઘર આપવામાં આવયા છે તેમજ ગુજરાતમાં પણ દોઢ લાખ આવાસો 
લાભાથમીઓને ફાળવાયા છે, તયારે મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને 
વડાપ્રધાનશ્ીએ અતભનંદન પાઠવયા હતા.

આ પ્રસંગ ેતમેણ ેસત્રી સશતિીકરણ અન ેનારી ગૌરવ, નારી મહત્વ 
તેમજ નારી સન્માનની ભારતની પરંપરાને યાદ કરી દુતનયાભરમાં પુત્ર 
સાથે તપતાનું નામ જોડાય છે જયારે 
ભારતમાં વીરપુરષો સાથે નારીનું 
માતાનું નામ જોડાય છે એમ જણાવી 
ભગવાન કકૃષણનુ ંનામ દેવકીનદંન અને 
અજુથિનનું કુંતીપુત્ર અને હનુમાનજીનું 
અંજતનપુત્ર હોવાનું જણાવી નારી 
મતહમાને વંદન કયાથિ હતા.

મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે 
જણાવયું  હતું  ક ે, વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ નવરાત્રીના 
પાંચમા નોરતે આદ્યશતતિ મા અંબાના 
ધામથી ગજુરાતન ેરૂ.૬,૯૦૦ કરોડનાં 

તવકાસકામોની ભેટ આપી છે. જેનાથી ગુજરાતમાં તવકાસ કાયયોની ગતત 
અને સરકારની સંકલપશતતિ બન્ને ઉજાગર થઇ છે. તેમણે કહ્ં હતું કે 
ભારતભરમાં ‘અંતયોદયથી સવયોદય'નો તવચાર મૂતતથિમંત કરનારા 
તવકાસપુરષ વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ જનકલયાણના આપણા 
સંકલપને નવી શતતિ-નવી ઊજાથિ પ્રદાન કરી છે. દેશના રોલમોડેલ સટેટ 
ગુજરાતના તવકાસનું વટવૃક્ શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ તેમના પરસેવાથી 
સીંચયું છે. એમાંય છેલ્ાં ૮ વષથિથી તો ગુજરાતને ડબલ એસન્જન 
સરકારનો લાભ મળી રહ્ો છે.

મુખયમંત્રીશ્ીએ કહ્ં હતું કે, આ ડબલ એસન્જન સરકારને કારણે જ 
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં ગુજરાતમાં ૪ લાખ ગ્ામીણ અને ૭ 
લાખથી વધુ શહેરી ગરીબ-મધયમ વગમીય પરરવારોને પોતાના આવાસ 
મળયા છે. વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પ્રધાનમંત્રી આવાસ 
યોજના, પંરડત દીનદયાળ આવાસ યોજના, આંબેડકર આવાસ યોજના 
જેવી યોજનાઓના રૂ.૧૮૦૦ કરોડના કુલ ૫૩ હજાર જેટલા નવા 
આવાસોનું લોકાપથિણ કયુું છે અને રૂ. ૧૧૬ કરોડના ૮૬૦૦ આવાસોનું 
ખાતમુહૂતથિ થયું છે તથા ૫૦ હજારથી વધારે પરરવારો આવનારી 
રદવાળીએ પોતાના ઘરના ઘરમાં દીવડા પ્રગટાવી આનંદ ઉલ્ાસથી 
રદવાળી મનાવશે.

મુખયમંત્રીશ્ીએ સપષ્ટપણે જણાવયું 
હતંુ કે, ગરીબોના આંસુ લૂછનારી, 
જરૂરતમં દન ી  પડખે  રહ ેન ા ર ી , 
સમાજના દરેક વગથિને સાથે રાખી 
ચ ા લ ન ા ર ી ,  વ ડ ા પ્ર ધ ા ન  શ્ ી 
નરેન્દ્રભાઈના નતેૃતવવાળી આ સરકાર 
સૌના સાથ, સૌના તવકાસ, સૌના 
તવશ્ાસ અને સૌના પ્રયાસથી સત્તાને 
સેવાનું  માધયમ બનાવી ચાલતી 
સરકાર છે. તેમણે કહ્ં હતંુ કે, આપણી 
સનાતન સંસકકૃતતમાં ગૌ-ગંગા ગાયત્રી 
અને ગીતાનો મતહમા ગવાયો છે, તેને 

તેમજ નારી સન્માનની ભારતની પરંપરાને યાદ કરી દુતનયાભરમાં પુત્ર 
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ઉજાગર કરતાં  આદ્યશતતિ ધામ 
અંબાજીના આંગણેથી વડાપ્રધાન શ્ી 
નર ેન્ દ્રભ ાઇ  મ ો દ ીએ ભ ા રત ીય 
સસંકકૃતતમાં માતાનુ ંસથાન ધરાવતી ગાય 
અને  ગ ૌ -વંશના  તનભાવ માટ ે 
મહત્વપૂણથિ એવી મુખયમંત્રી ગૌ-માતા 
પોષણ યોજનાનો પ્રારંભ કરાવયો છે. 
તેમણે ઉમેયુું હતું કે, વડાપ્રધાનશ્ીએ 
ગૌ માતા અને ગૌવંશ પ્રતયેની પોતાની 
આગવી સંવેદનાનો પરરચય આ 
'મુખયમંત્રી ગૌમાતા પોષણ યોજના'થી 
કરાવયો છે. પશુઓની સેવાભાવનાની વાત હોય, ગરીબ-જરૂરતમંદ 
લોકોને મદદ-સહાય કે ઔદ્યોતગક તવકાસ, આંતરમાળખાકીય 
સુતવધાઓનો તવકાસ હોય ગુજરાત વડાપ્રધાનશ્ીના માગથિદશથિનમાં, 
‘સૌના સાથ-સૌના તવકાસ'ની રાહે આગળ વધી રહં્ છે.

મખુયમંત્રીશ્ીએ કહં્ હતંુ કે, વડાપ્રધાનશ્ીના રદશાદશથિનમા ંગજુરાતે 
2.19 લાખ રક.મી જેટલા રોડરસતા સતહત રેલવે, વોટર-વે, એર-વે દરેક 
ક્ેત્રે કનેસકટતવટીનું સુદ્રઢ માળખું તવકસાવયું છે. આ શંખલામાં વધુ એક 
નવું પ્રકરણ અંબાજી બાયપાસ રોડના ખાતમુહૂતથિથી જોડ્ું છે. રૂ. ૧૨૪ 
કરોડના ખચચે તનમાથિણ થનારા આ બાયપાસ રોડને પરરણામે અંબાજીમાં 

ટ્ારફકનું તનવારણ થઇ શકશે. આ 
સાથે, મીઠા-થરાદ-ડીસા અને લાખણી 
ફોર લેન રોડ પણ વડાપ્રધાનશ્ીએ 
જનસમતપથિત કયયો. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ કહ્ં હતું કે, ઉત્તર 
ગુજરાતના નાગરરકોની વષયોથી 
માગણી હતી કે તારંગા તહલ, અંબાજી 
અને આબુરોડને જોડતી રેલવે લાઇન 
શરૂ કરવામાં આવે. વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈએ આ માગણીન ેસવીકારીને 
તારંગા-આબુ રોડ રેલ પરરયોજનાને 

મંજૂરી આપી અને તેનું ભૂતમપૂજન કયુું હતું. આ રેલવે લાઇનનો 
મહેસાણા, સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા તજલ્ાઓને લાભ કરશે. આ 
રેલ પરરયોજનાથી ગુજરાતના માબથિલ ઉદ્યોગને નવંુ બળ મળશે. 
સાથોસાથ ધાતમથિક સથળો યાત્રાધામોએ આવનારા પ્રવાસીઓને નવી 
સુતવધા મળશે. આ ઉપરાંત વેસટનથિ ડેરડકેટેડ ફ્ેટ કોરરડોરની ૧૩ 
રકલોમીટર લાબંી પાલનપરુ- મહેસાણાની ૬૨ રકલોમીટર રેલ-લાઇનના 
લોકાપથિણથી તવકાસને નવી ગતત મળશે.

મખુયમંત્રીશ્ીએ કહ્ ંકે, વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પ્રસાદ 
યોજના દ્ારા ભારતના ંપ્રાચીન ધાતમથિક સથળોના હોતલસસટક ડવેલપમેન્ટનો 

્સરકારી ્સહાયથી વરચાયુાં પણ 
ન હતું તેરું વનરા્સ પ્ાપ્ત થયું                               
- લાભાથથી નીમુબહેન
રાજકટો્િા ખીજડીયા ગામિા દામજીભાઈ 
બાવહિયાિે પ્રધાિમંત્ી આવાસ યટોજિાિટો 
લાભ મળયટો તેમિા પત્ી િીમુબહેિે 
સરકારિટો આભાર વયક્ત કરતા કહ્ં હતું કે 
િહિયાવાિા અિે શૌચાલય રહહત મકાિિે 
લીધે થતી હચંતાિટો ઉકેલ તાલુકા પંચાયતે 
લાવી આપયટો. સરકારી સહાયથી હવચાયુું 
પણ િ હતું તેવું હિવાસ પ્રાપ્ત થયું છે.

રાહ ચીંધયો છે. અંબાજી ખાતે પ્રસાદ 
યોજના અંતગથિત રૂ. પર કરોડનાં 
તવકાસકાયયોનું ભૂતમપૂજન થયું. રાજય 
સરકારે વડાપ્રધાનશ્ીના નતેૃતવમા ંઅંબાજી 
સતહત અન્ય તીથથિકે્ત્રોની કાયાપલટ કરી 
છે, પરરણામ ેગજુરાત દેશનુ ંમોસટ ફેવરરટ 
ટરુરસટ ડસેસટનશેન બન્ય ુ છે. ગજુરાતને 
દેશનુ ંગ્ોથ એસન્જન બનાવનારા જનનાયક 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈનો ફરી એકવાર આ 
તવકાસકામોની ભેટ આપવા બદલ આભાર 
માનુ ંછંુ તમે તેમણ ેજણાવયુ ંહતંુ.
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્સરકારની ્સહાય રગર અમે ઘર 
બનારી શકયા ન હોત..

લીંબડીનાં બોરણા ગામના કાનજીભાઈ 
રાઠોડે જણાવયું હતું કે, જો અમને સરકારની 

સહાય ન મળી હોત તો અમે પાકું મકાન ના 
બનાવી શકયા હોત. સરકારે અમારા જેવા 

મજૂરી કરતા પરરવારોની તચંતા કરીને 
અમને આ પાકા આવાસની સુતવધા આપી 
છે તે બદલ અમે સરકારનો આભાર વયતિ 

કરીએ છીએ.

કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી શ્ી અતશ્ની વૈષણવે જણાવયંુ હતું કે, 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીની દીઘથિદ્રસષ્ટના કારણે છેલ્ાં 55 
વષથિથી જેની આતુરતાપૂવથિક રાહ જોવાતી હતી તેવી યોજના અંબાજી-
તારંગા રેલવે લાઇનનું ભૂતમપૂજન થયું છે. અંબાજી અને તારંગા 
જૈન તીથથિને જોડતી રેલવે લાઇનથી યાત્રાળુઓને સુતવધા ઉપલબધ 
થશે, સાથોસાથ વેપાર અને રોજગારીનું મોટાપાયે સજથિન થવાથી 
આ તવસતારનો ઝડપી તવકાસ થશે.

આ પ્રસંગે કેન્દ્રીયમંત્રી શ્ી દશથિનાબહેન જરદોશ, સાંસદ શ્ી 
સી.આર.પાટીલ, મંત્રી સવથિશ્ી પૂણચેશભાઇ મોદી, રાઘવજીભાઈ પટેલ, 
અજુથિનતસંહ ચૌહાણ, પ્રદીપભાઇ પરમાર, 
નરેશભાઇ પટેલ, ગજેન્દ્રતસંહ પરમાર, 
કીતતથિતસંહ વાઘેલા, તબ્જેશભાઇ મેરજા, 
મનીષાબેન વકીલ, અરતવંદભાઇ રૈયાણી, 
તનમીષાબહેન સુથાર, સાંસદ સવથિશ્ી 
પરબતભાઈ પટેલ, ભરતતસંહ ડાભી અને 
રદનેશભાઇ અનાવારડયા, ધારાસભય શ્ી 
શશીકાંતભાઇ પંડ્ા, મુખય સતચવ શ્ી 
પં કજક ુમ ાર  સ તહત અતધક ાર ીઓ, 
પદાતધકારીઓ અને તવશાળ સંખયામાં 
બનાસવાસીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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્સુરતને રૂ.૩૪૭૨ કરોડનાં વરકા્સકામોની ભેટ 
સૂયથિપુત્રી તાપી નદીના કાંઠે વસેલુ સુરત તવશ્માં સૌથી ઝડપી 

તવકસતાં શહેરોમાંનું એક શહેર છે. રાજયના તતકાલીન મુખયમંત્રી શ્ી 
અન ેવતથિમાન વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નતેૃતવમા ંસરુત ેછેલ્ા 
બ ેદાયકામા ંઊડીન ેઆખં ેવળગ ેતવેી પ્રગતત કરી છે. સુરતના તવકાસની 
આ ગતતને અતવરત ચાલુ રાખવાનું કાયથિ ટીમ ગુજરાત મુખયમંત્રી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના વડપણમાં કરી રહી છે. તાજેતરમાં સુરતની 
તવકાસગાથાને વધુ સુદ્રઢ કરવાનો અવસર ઊજવાયો હતો. વડાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સુરત શહેર-તજલ્ામાં કુલ રૂ.૩૪૭૨.૫૪ 
કરોડનાં તવતવધ ૫૯ તવકાસકાયયોનું લોકાપથિણ અને ખાતમુહૂતથિ કરી 
ગુજરાતની તવકાસયાત્રાને વધુ મજબૂત બનાવી હતી. 

વડ ાપ્રધાનશ્ીએ કર ેલ ા  લોક ાપ થિણ-ખાતમુહૂત થિમ ાં  સુરત 

મહાનગરપાતલકાના રૂ.૨૪૨૯.૧૮ કરોડના, ડ્ીમ તસટી પ્રરૉજેકટના 
રૂ.૩૬૯.૬૦ કરોડ અને કેન્દ્ર તથા રાજય સરકારના રૂ ૬૭૩.૭૬ 
કરોડ સતહત કુલ રૂ.૩૪૭૨.૫૪ કરોડ તવકાસકામોનો સમાવેશ થાય 
છે. તે અંતગથિત પાણી પુરવઠાના રૂ.૬૭૨ કરોડના કાયયો, રૂ.૮૯૦ 
કરોડના ડ્ેનેજ પ્રરૉજેકરસ, રૂ.૧૩૯ કરોડના ખચચે બાયોડાઇવતસથિટી પાક્ક 
તેમજ અન્ય તવકાસકાયયો જેવાં કે પસબલક ઈન્ફ્ાસટ્કચર, હેરરટેજ 
રરસટોરેશન, તસટી બસ/બીઆરટીએસ ઈન્ફ્ાસટ્કચર, ઈલેસકટ્ક વેતહકલ 
ઈન્ફ્ાસટ્કચર તેમજ કેન્દ્ર અને રાજય સરકાર દ્ારા હાથ ધરવામાં 
આવેલા તવકાસ કામોનું લોકાપથિણ-ખાતમુહૂતથિ કયુું હતું. જેને પરરણામે 
ડાયમંડ તસટી ઓફ ઇસન્ડયા તરીકે ઓળખાતા સુરત શહેર સતહત 
તજલ્ાના તવકાસને વધુ વેગ મળશે. 

ડ્ીમ (DREAM) વ્સટી
સુરતના હીરાઉદ્યોગના વેપારીઓ માટે શરૂ 

કરવામાં આવલેો મહતવાકાકં્ી ડાયમડં રરસચથિ એન્ડ 
મક ્કન્ટાઈલ (DREAM) તસટી પ્રરૉજેકટ 
પૂરજોશથી આગળ વધી રહ્ો છે. વડાપ્રધાનશ્ીએ 
ડ્ીમ તસટીના રૂ.૧૦૩.૪૦ કરોડનાં ખચચે તૈયાર 
થયેલા ફેઝ-૧ રોડ ઈન્ફ્ાસટ્ક્ચરના કાયયોનુ ંલોકાપથિણ 
કયુું હતંુ. આ સાથ ેજ રૂ.૯.૫૩ કરોડના ખચચે તૈયાર 
થયેલા ડ્ીમ તસટીના મુખય પ્રવેશદ્ારનું લોકાપથિણ, 
ડ્ીમ તસટીના ૬ માળની ગ્ીન અરૉરફસ તબસલડંગ, 
એમફી તથયટેર, સટોલસ અને વોક-વ ેએરરયા, તેમજ 
ફેઝ-૨ના કાયયોનું ખાતમુહૂતથિ કરવામાં આવયું હતું. 

નરા બાયોડાઇરવ્સ્ષટી પાક્કનું ખાતમુહૂત્ષ
વનસપતત, પ્રાણીસૃસષ્ટ અને પયાથિવરણની 

જા ળ વ ણ ી  ક ર વ ા ન ા  ઉ દ્ ેશ થ ી  સુ ર ત 
મહાનગરપાતલકા તવસતારમાં ડરૉ. હેડગેવાર 
તબ્જથી ભીમરાડ-બમરોલી તબ્જ સુધીના 
ભાગમાં કાંકરા ખાડી પાસે આશરે ૮૭.૫૦ 
હેકટર ખુલ્ી જગયામાં બાયોડાયવતસથિટી પાક્ક 
બનશે. જેમાં  ૧૩ રકમી લાંબી વોરકંગ ટે્ઈલસ, 
તચલડ્ન પલે એરરયા સતહત ૮૫ જાતની તવતવધ 
વનસસપતઓ તેમજ ૬ લાખ જેટલાં તવતવધ  
વૃક્ો અને છોડવાંઓ વગેરે જેવી એમેતનટીઝ 
ઊભી કરાશે. 

‘ખોજિ મયૂવિયમ’નું ઉદ્દઘાટન
સુરત મહાનગરપાતલકાના નેતૃતવ 

હ ેઠળ અને  ગુજરાત સીએસઆર 
ઑથોરરટી (GCSRA)ના સયંતુિ ઉપકમે 
તેમજ દતક્ણ ગજુરાત વીજ કંપની તલ.ના 
CSR સમથથિનથી સરુતના તસટીલાઈટ રોડ 
સસથત સાયન્સ સેન્ટર સંકુલ ખાતે રૂ.૫૨ 
લાખના ખચચે ‘ખોજ- તવજ્ાન + કળા + 
નવીનીકરણ મયૂતઝયમ’ તવકસાવવામાં 
આવયુ ંછે. તવજ્ાન, તબીબી ક્તે્ર, સંશોધન 
ક્તે્રના નવતર આયામો અગં ેતજજ્ાસઓુને 
અહીં જ્ાન મળી રહેશે.
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સુરતના આંગણે યોજાયેલા 
ત વ ક ા સ  પ વ થિ ન ા  અ વ સ ર ે 
વડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયું હતંુ કે, 
દ ેશના તમામ પ્રદેશના લોકો 
સુરતમાં વસે છે અને તવતવધતામાં 
એકતાના દશથિન કરાવતું હોવાથી 
આ શહરે તમતન તહન્દુસતાનની 
પ્રતીતત કરાવે છે. શ્મનું સન્માન 
કરવુ ંએ સુરતની તવશેષતા છે અને 
અહીં ક્મતાની કદર થવા સાથે 
પ્રગતતની આકાંક્ા પૂરી થાય છે 
અને જીવનમાં આગળ વધવાનાં સપનાં સાકાર થાય છે. તવકાસની 
રાહમાં પાછળ રહી ગયેલા વગથિનો હાથ પકડી આ શહેર તેને આગળ 

લઇ જાય છે. સુરતની આ ભાવના 
આઝાદીના અમૃતકાળમાં તવકતસત 
ભારતના તનમાથિણમાં મોટી તાકાત 
બનવાની છે. છેલ્ા બે દાયકામાં 
સુરત શહેરના થયેલા તવકાસથી 
દુતનયાના સૌથી ઝડપથી તવકસતા 
શહેરમા ંસરુતનો સમાવેશ થાય છે. 
સરુત ેદેશના અન્ય શહેરોની સાપેક્ે 
બહ ુજ ઝડપથી પ્રગતત કરી છે તનેી 
વડાપ્રધાનશ્ીએ પ્રશંસા કરી હતી. 

સુરત શહેરની તાસીર અંગે 
વડાપ્રધાનશ્ીએ આગવી શલૈીમા ંજણાવયુ ંહતુ ંકે, ભતૂકાળમા ંરોગચાળો, 
પૂર જેવી કુદરતી આપતત્તનો સામનો કયયો છે અને તે આપતત્તને 

્સરુત અબ્ષન ઓ્િરમેટરી એ્ડ ઈમરજિ્્સી કર્પો્ ્સ ્સે્ ટરનુ ંલોકાપ્ષણ
આગ, વાવાઝોડું, ધરતીકંપ વગેરે જેવી કુદરતી આફતો દરતમયાન 

ઈમરજન્સી સેવાઓને મોતનટર કરી પરરસસથતતને પહોચી વળવા અને 
તતં્ર સાથ ેસંકલન કરવા માટે, તવતવધ સવેાઓનુ ંમોતનટરરંગ સને્ટ્લાઈઝડ 
સેન્ટરથી કરવા માટે સુરત મહાનગરપાતલકા દ્ારા ઉધના મગદલ્ા 
રોડ ખાત ે‘સુરત અબથિન ઓબઝવચેટરી એન્ડ ઈમરજન્સી રરસપોન્સ સને્ટર’ 
બનાવવામાં આવયું છે. જેમાં ફાયર એન્ડ ઈમરજન્સી કંટ્ોલ રૂમ, 
પાતલકાનું કોલ સેન્ટર/હેલપલાઈન, પાતલકાની તવતવધ IT ને લગતી 
જરૂરરયાત માટેનું ડેટા સેન્ટર, પ્રેસ એન્ડ મીરડયા બ્ીરફંગ રૂમ, 
એકઝીકયુરટવ તમટીંગ રૂમ, ટ્ાન્સપોટથિ અને મોતબતલટી કમાન્ડ એન્ડ 
કંટ્ોલ રૂમ અને SMCની અન્ય સેવાઓ માટેનો કમાન્ડ એન્ડ કંટ્ોલ 
રૂમ જેવી અતયાધુતનક સુતવધાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે.

અવસરમાં પલટાવી આ શહેર ફરી બેઠું થયું છે, સુરતે આ તવકાસ માટે 
બે દાયકા પહેલાં એક મોડેલ અપનાવયું હતું. આ મોડેલ એટલે PPP 
અને તેમાં પસબલક પ્રાઇવેટ પાટથિનરતશપની ચચાથિ થતી હતી. પરંતુ, આ 
ત્રણ Pમાં ચોથો પીપલસનો P અપનાવી તવકાસનું એક નવું મોડેલ દેશ 
સમક્ રજૂ કરી કોઇ પણ શહેરનું દરેક ક્ેત્રમાં બ્ાસન્ડંગ કેવી રીતે થાય 
તે સુરતે કરી બતાવયું છે.

સુરતમા લોકાપથિણ કરવામાં આવેલા નવા ચાતજુંગ સટેશન અંગે 
વડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયું હતું કે, સુરતની અનેક પ્રકારની છબી આપણી 
સમક્ છે. સુરતનું જમણ પ્રતસદ્ધ છે. તવકાસની રાહ પર ચાલતા સુરતે 
હવે સેતુ શહેર તરીકે ઓળખ પ્રસથાતપત કરી છે. તેની સાથે પહેલા 
ડાયમન્ડ તસટી, ગ્ીન તસટી, ટેકસટાઇલ તસટી બાદ હવે સક્ન તસટી 
અન ેસમાટથિ તસટી તરીકેની પહેચાન બનાવી છે. કેન્દ્ર અન ેરાજય સરકાર 
દ્ારા ઇલેસકટ્ક વાહનના વપરાશને પ્રોતસાહન આપવામાં આવી રહ્ં 
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છે. તેવા સમયે સુરત શહેરમાં 
૨૫ ચાતજુંગ સટેશન શરૂ થયા 
છે. હજુ ૫૦૦ સટેશન શરૂ 
કરાશે .  સુરતમાં  આગામી 
સમયમાં પસબલક ટ્ાન્સપોટથિના 
૮૦ ટકા વાહનો ઇલેસકટ્ક થશ.ે 
એટલે સુરત ઇલેસકટ્ક સવહકલ 
તસટી તરીકે પણ ઓળખાશે. 
સુરત શહ ેર માનવીયતા , 
રાષ્ટીયતા અને  સમૃતદ્ધના 
સંગમથી સૌને સાથે જોડવાનું 
કામ કરી રહ્ં છે.

સુ ર તન ા  ક ા પ ડ  અને 
હીરાઉદ્યોગથી અનકે પરરવારોને 
રોજગારી મળી રહી છ.ે હવે 
તડ્મતસટી પ્રરૉજેકટ પૂણથિ થતાં 
સુરત સમગ્ તવશ્માં ડાયમન્ડ 
ટ્ેડ સેન્ટર તરીકે તવકતસત થશે, એવો તવશ્ાસ તેમણે વયતિ કયયો હતો. 
કેન્દ્ર સરકારે સુરતમાં પાવર લમૂસ મગેા ક્સટર બનાવવા માટેની મજૂંરી 
આપી છે. તેના પરરણામે પ્રદૂષણને લગતી સમસયાઓનું તનરાકરણ થશે 
અને વેપારીઓને લાભ થશે. તેની સાથે કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા નવી રાષ્ટીય 
લોજીસસટક નીતત જાહેર કરવામાં આવી છે. જેને પરરણામે સુરતના 
વયાપાર, કારોબારન ેવધ ુફાયદો થશે. મસલટમોડેલ કનસેકટતવટીની ઘોઘા-
હજીરા રો-રો પેકસ ફેરીથી ટ્ાન્સપોટટેશનની સુતવધા વધી છે. તેનાથી 
સૌરાષ્ટના ભાવનગર, અમરેલી જવેા તવસતારના કકૃતષ અગ્ીમ તવસતારનું 
સુરત સાથે જોડાણ ટૂકું થયું છે. જેમાં હજીરા ટતમથિનલ તૈયાર થવાથી વધુ 
રૂટ ખૂલશે અને કકૃતષક્ેત્રને ફાયદો થશે.   

આ ડબલ એસન્જનની સરકારે સુરતમાં આધતુનક એરપોટથિ સાથે મટે્ો 

ટ્ેનનો પ્રરૉજેકટ પણ આપયો છે. અમારી સરકાર લોક જરૂરરયાતને ધયાને 
રાખી તવતવધ પ્રરૉજકેટન ેઝડપથી મજંરૂી તો આપે જ છે, સાથ ેત ેપ્રરૉજકેટને 
જલદી પૂરા પણ કરાવે છે. વડાપ્રધાનશ્ીએ ખુશી વયતિ કરતાં કહ્ં કે, 
નવરાત્રીના પાવન અવસરમા ંગજુરાતની ધરતી ઉપર આતંરમાળખાકીય 
સુતવધામાં વધારો કરતાં તવકાસકામો, ખેલ સંસકકૃતત અને આસથાથી 
જોડાયેલા આયોજનના કામોને પ્રજાતપથિત કરવામાં તહસસો બનવાનું અને 
ગુજરાતના ગૌરવને વધારવાનું સૌભાગય પ્રાતિ થયું છે. ગુજરાતમાં 
તવકાસના લાભો ઘર ઘર સુધી પહોંચી રહ્ા છે, એ આનંદની વાત છે.

મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે કહં્ હતંુ કે, આઝાદીના 
અમૃતકાળમાં તવકતસત ભારતનું વડાપ્રધાનશ્ીનું સપનું સાકાર કરવા 
ઇઝ ઓફ તલતવંગ માટે શહેરોના સવાુંગી તવકાસની નેમ છે. સમાટથિ 

પાણી પુરરઠા યોજિનાનું 
અપગ્રેડેશન કાય્ષ

સુરત તજલ્ામાં  બે  તબક્ામ ાં  
રૂ. ૩૨૪.૬૬ કરોડના ખચથિ બનનારી ચાર 
જેટલી મોટી પાણી પુરવઠા યોજનાઓના 
સુધારણાનાં કામોનું ખાતમુહૂતથિ કરાયું હતું. 
ચારેય યોજનાઓના સુધારણા હેઠળનાં 
કામો થકી હાલની ૫.૩૩ લાખની વસતીની 
સામે ભતવષયની ૯ લાખની વસતીને ધયાને 
લેતાં તજલ્ાના માંડવી, માંગરોળ અને 
ઉમરપાડાના ૧૮૩ જેટલાં ગામોને પીવાનું 
શુદ્ધ પાણી મળી રહેશે.

નરી વ્સવરલ હોન્પટલ કેમપ્સમાં હો્ટેલ 
સરુતની નવી તસતવલ હોસસપટલ કેમપસ ખાતે 

રૂ.૬૩ કરોડના ખચચે બોયઝ હોસટેલ અન ેરૂ.૬૦.૪૭ 
કરોડના ખચચે તનમાથિણ પામનાર ગલસથિ હોસટેલના કાયથિનું 
ખાતમહુતૂથિ કરાયુ ંહતુ.ં કુલ ૧૨૩.૪૭ કરોડના ખચચે 
૩૦૦ રૂમોની G+૧૧ માળની ૬૦૦ તવદ્યાથમીઓની 
ક્મતા સાથનેી U.G. બોયઝ હોસટેલ અન ે૩૦૦ 
રૂમોની G+૧૧ માળની ૬૦૦ તવદ્યાતથથિનીઓની 
ક્મતા સાથનેી U.G. ગલસથિ હોસટેલમા ંતનવાસ કરી 
શકશ.ે આ બનેં હોસટેલ જીમ, કાફેટેરરયા, ડાઈતનંગ 
હોલ, બાઈક અને ફોર-સવહલર પારકિંગ, ગાડથિન 
સતહતની અતયાધુતનક સતુવધાઓથી સજ્જ હશ.ે

ઈલેનકરિક રાહનો માટે  
પન્લક ચાવજિાંગ ્ટેશનો(PCS)
સુરત પાતલકા દ્ારા શહેરમાં ૫૦ 

સથળોએ રૂ.૨૦.૭૮ કરોડના ખચચે પસબલક 
ચાતજુંગ સટેશનો (PCS) બનાવવાની યોજના 
હેઠળ શહેરમા ં૨૫ સટેશનોનુ ંખાતમહુતૂથિ અને 
૨૫ સટશેનોનું લોકાપથિણ કરવામાં આવયું. 
ઈલેસકટ્ક વાહનોનો ઉપયોગ વધારવા તેમજ 
ગ્ીન મોતબતલટી, ગ્ીન અને સક્ન 
એન્વાયરમેન્ટના હ ેતુથી આ પ્રકલપને 
જનસમતપથિત કરાયો છે.

તવકાસ્યાત્ા

૧ અૉક્ટોબર, ૨૦૨૨20 økwshkík



તસટી, અમૃત પ્રરૉજેકટ અને સવચછ 
ભારત પ્રોજેકટ થકી ગુજરાતમાં 
શહેરોને આધુતનક અને વૈ તશ્ક 
કક્ાના બનાવવામાં આવી રહ્ાં છે. 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદી 
જયારે જયારે પણ ગુજરાત આવે છે, 
તયારે તયારે તવકાસની ભેટ આપે છે. 
વડાપ્રધાનશ્ીના આગમનથી સરુતમાં 
રદવાળી જેવો માહોલ જામયો છે, તેવું 
સહષ થિ  જણાવી મુખયમંત્રીશ્ીએ 
સુરતવાસીઓને અબજો રૂતપયાના 
તવતવધ તવકાસકામોની ભેટ મળવા 
બદલ અતભનંદન પાઠવયા હતા.

ગરીબો માટે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ 
કલયાણ યોજના અંતગથિત ૮૦ કરોડ 
ગરીબોને તનઃશુલક રાશન આપવાની 
યોજના વધુ સમય લંબાવવાના 
તનણ થિય બદલ મુખયમંત્રીશ્ીએ 
વડાપ્રધાનશ્ીનો આભાર માન્યો હતો. 
ડબલ એસન્જનની સરકારનો લાભ 
ગુજરાતન ેમળી રહ્ો હોવાનુ ંજણાવી 
મુખયમંત્રીશ્ીએ ઉમેયુું હતું કે, "વષથિ-
૨૦૨૩ સુધીમાં સુરતમાં જાહેર 
પરરવહન સેવામાં ૮૦% ઇ-બસ શરૂ થશે". હજીરા રોપેકસ ટતમથિનલ 
થકી કોમતશથિયલ હબ સુરતનું કકૃતષ હબ સૌરાષ્ટ સાથે ટૂંકું જોડાણ થતા 
વેપારજગત અને કકૃતષક્ેત્રને ફાયદો થશે.

બાયો ડાઇવતસટમી પાક્કના તનમાથિણથી જળપ્રદૂષણ અટકાવવાની સાથે 
સાથે ગ્ીન તસટીનો ઉદ્ેશય પણ સાકાર થશે તેમ જણાવી તેમણે ક્ીન 

તસટી સરુતન ેગ્ીન તસટી બનાવવાના 
લક્ય સાથે સરકાર સતત આગળ 
વધી રહી હોવાનું જણાવયું હતું. 
સરુત હોતલસસટક તવકાસ સાથ ેમોડલે 
તસટી બની રહ્ં છે. સુરત તજલ્ાનાં 
૧૮૩ ગામોને ૪ પાણી પુરવઠા 
યોજનાની ભેટ મળી છે. ગુજરાતમાં 
નલ સે જલ યોજનામાં ૯૮ ટકા 
તસતદ્ધ હાંસલ કરવામાં આવી છે. 
રાજય સરકાર દ્ારા આ યોજનાને 
ટૂંક સમયમાં સો ટકા પૂણથિ કરવામાં 
આવશે.

સુરતને નવી ઓળખ આપનાર 
ડાયમંડ બુસથિ અને ડ્ીમ તસટી એ 
વડાપ્રધાનશ્ીનો દીઘથિદ્રસષ્ટપૂણથિ ડ્ીમ 
પ્રરૉજેકટ છે. ખજોદ ખાતે આગળ 
વધી રહેલા ડાયમંડ બુસથિ પ્રરૉજેકટના 
કારણે સુરતના હીરા ઉદ્યોગની 
ચમકદમક પણ વધી રહી છે, એમ 
મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું.

આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય રેલવે રાજય 
મંત્રી શ્ીમતી દશથિનાબહેન જરદોશ, 
નાણા મંત્રી શ્ી કનુભાઈ દેસાઈ, 

વાહનવયવહાર મતં્રી શ્ી પણૂચેશભાઈ મોદી, ગૃહરાજય મતં્રી શ્ી હષથિભાઈ 
સંઘવી, રાજય મંત્રી શ્ી મુકેશભાઈ પટેલ, રાજય મંત્રી શ્ી વીનોદભાઇ 
મોરરડયા, સાંસદ શ્ી સી. આર.પાટીલ, સાંસદ શ્ી પ્રભુભાઇ વસાવા, 
ધારાસભયશ્ીઓ, અગ્ણીઓ, પદાતધકારીઓ, અતધકારીઓ સતહત 
તવશાળ સંખયામાં માનવમહેરામણ ઉપસસથત રહ્ો હતો. •

નરીનીકરણ પામેલા ચોકબજારના પ્ાચીન કકલ્ાનું લોકાપ્ષણ
સરુત શહેરના ચોક બજાર પાસ ેઆવેલો રકલ્ો સરુતના ભવય ઈતતહાસની 

સાક્ી પરેૂ છે. ચોકબજારમા ં૧૬મી સદીમા ંબધંાયલેો પ્રાચીન અન ેઐતતહાતસક 
રકલ્ો જજથિરરત થઈ જતા સુરત પાતલકા દ્ારા કુલ બે ફેઝમાં રરનોવેશનની 
કામગીરી-નવીનીકરણ કાયથિ હાથ ધરવામાં આવયું હતું.

IIIT-ઈન્ડયન ઈન્્ટટ્ુટ ઓફ ઈ્ફમમેશન ટેકનોલોજીનું લોકાપ્ષણ
કેન્દ્ર સરકારના તશક્ણ તવભાગ દ્ારા સુરતના કામરેજ તાલુકાના ખોલવડ 

ખાતે ૨૮ એકર તવસતારમાં રૂ.૧૨ કરોડના ખચચે તનતમથિત IIIT - 
ઈસન્ડયન ઈન્સટીટયુટ ઓફ ઈન્ફમચેશન ટેકનોલોજીનું લોકાપથિણ કરવામાં આવયુ 
છે. ઈન્ફમચેશન ટેકનોલોજીના અભયાસને વેગ આપવાના હેતુથી તનતમથિત IIIT 
દ્ારા તવદ્યાથમીઓને સુરતમાં વૈતશ્ક કક્ાનું આઈ.ટી.નું તશક્ણ મળી રહેશે. 
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ભારનગર, બોટાદ અને અમરેલી વજિલ્ાને 
રૂ.૬૫૦૦ કરોડથી રધુનાં વરકા્સકાયયોનો મળયો ઉપહાર
ગુજરાતના બે રદવસીય પ્રવાસે આવેલા 

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સૌરાષ્ટના 
ત્રણ તજલ્ાઓને રૂ.૬,૫૦૦ કરોડથી વધુનાં 
તવકાસકાયયોની ભેટ આપી રાજયની તવકાસ 
યાત્રાને નવું બળ આપયંુ હતું. સૌરાષ્ટની 
સાં સક કૃતતક નગરી એવા ભાવનગરથી 
વડાપ્રધાનશ્ીએ ભાવનગર, બોટાદ અને 
અમરેલી તજલ્ાના તવતવધ તવકાસ પ્રકલપોનાં 
ખાતમુહૂત થિ અને લોકાપ થિણ કયા ું હતાં . 
વડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયું હતું કે, સમગ્ દેશ 
આઝાદીના ૭૫ વષથિની ઉજવણી કરી રહ્ો છે 
અને ભાવનગર પણ તેની સથાપનાનાં ૩૦૦ 
વષથિની ઉજવણી કરી રહ્ં છે. કરોડો રૂતપયાના 
પ્રરૉજકેટના લોકાપથિણ અન ેતશલાન્યાસ થઇ રહ્ા ં
છે, જેનાં કારણે ભાવનગરની તવકાસયાત્રાને 
નવો વેગ મળશે અને ભાવનગરની ઓળખ 
વધુ સમૃદ્ધ થશે. આ પ્રરૉજેકટમાં સમાતવષ્ટ 
તસચંાઇ યોજનાઓ ખડેતૂોની સમૃતદ્ધમા ંવધારો 
કરશે. અહીં બનેલા રરતજયોનલ સાયન્સ 

સેન્ટરના કારણે ભાવનગરની તશક્ા અને 
સંસકકૃતતના પાટનગર તરીકેની ઓળખને વધુ 
મજબૂતી મળશે.           

વડાપ્રધાનશ્ીએ રાજયની તવકાસયાત્રા 
અંગે જણાવયું હતું કે, ગત બે અઢી દાયકામાં 
જ ેગૂજં વડોદરા, સરુત અન ેઅમદાવાદની રહી 
છે તેવી ગૂંજ હવે ભાવનગર, રાજકોટ અને 
જામનગરની રહેવાની છે. સૌરાષ્ટની સમૃતદ્ધ 
અંગેનો મારો આ તવશ્ાસ એટલા માટે પ્રગાઢ 
રહ્ો છે. કારણ કે અહીં ઉદ્યોગ, ખેતી અને 
પયથિટન એમ ત્રણેય ક્ેત્ર માટે અભૂતપૂવથિ 
સંભાવનાઓ છે. આ કાયથિકમ આ જ રદશામાં 
ડબલ એસન્જન સરકારના પ્રયાસનો જીવતો 
જાગતો પુરાવો છે.

ભાવનગર એ દરરયાકાઠંો ધરાવતો તજલ્ો 
છે. ગુજરાત પાસે દ ેશનો સૌથી લાંબો 
દરરયાકાંઠો છે. પરંતુ આઝાદી બાદ દાયકાઓ 
સુધી દરરયાકાંઠાના તવકાસ પર ધયાન ન 
આપવાના કારણે આ તવશાળ સમુદ્રરકનારો 

લોકો માટે સૌથી મોટો પડકાર બની ગયો હતો 
સમુદ્રનું ખારં પાણી આ તવસતાર માટ ે 
અતભશાપ બની ગયું હતું અને દરરયાકાંઠે 
વસેલા ગ્ામય તવસતાર ખાલી થઇ ગયા હતા 
અને લોકોએ સથળાંતર કરવું પડ્ું હતું અને 
તેમને તેમના ગુજરાન માટે તવકટ સસથતતનો 
સામનો કરવો પડતો હતો. 

ભાવનગર ખાતે તવશ્ના પ્રથમ CNG 
ટતમથિનલ અને બ્ાઉનરફલડ પોટથિનો તશલાન્યાસ 
કરાયો છે. આ બંદરને રૂ. ૪૦૦૦ કરોડથી 
વધુના ખચચે તવકસાવવામાં આવશે અને તેમાં 
તવશ્ના પ્રથમ CNG ટતમ થિનલ માટ ે 
અતયાધુતનક ઇન્ફ્ાસટ્કચરની સાથે તવશ્ની 
ચોથી સૌથી મોટી લોક ગેટ તસસટમ હશે. 
CNG ટતમથિનલ ઉપરાંત, બંદર ભતવષયની 
જરૂરરયાતો અને પ્રદેશમાં આગામી તવતવધ 
પ્રરૉજેકરસની માંગને પણ પૂરી કરશે. 

છેલ્ા બે દાયકામાં સરકારે રોજગારના 
અનેક અવસર ઊભા કયાથિ છે. ગુજરાતમાં 
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અનેક બંદરોને 
ત વ ક ત સ ત 
કરવામાં આવયાં 
છે અને બંદરોનું 
આધુતનકીકરણ 
પણ કરવામ ાં 
આ વ યું  છ ે. 
ગજુરાતમાં આજે 
ત્ર ણ  મ ો ટ ા 
LNG ટતમથિનલ 
છે, પેટ્ોકતેમકલ 
હબ છે, આ ઉપરાંત ગુજરાત દેશનું પ્રથમ 
રાજય છે જયાં LNG ટતમથિનલ બનાવવામાં 
આવયું હતું. 

રાજયના મતસયોદ્યોગના તવકાસ અંગે 
વડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયું હતું કે, માછીમાર 
ભાઇ-બહેનોની મદદ માટે રફશીંગ હાબથિર 
તૈયાર કરવામાં આવયા છે. ગુજરાતમાં 
સમુદ્રકાંઠાના તવસતારોમાં મેન્ગ્ુવનાં જંગલોનો 
તવકાસ કરી કોસટલ ઇકો તસસટમન ેવધ ુમજબતૂ 
બનાવવામાં આવી છે. એક્વાકલચરના 
તવકાસન ેપણ પ્રોતસાહન આપવામા ંઆવયુ ંછે. 
ગજુરાત દેશના એ અગ્ગણ્ય રાજયોમાથંી એક 

છે, જયાં સી વીડની ખેતી માટે ઘણા પ્રયાસો 
થયા છે. આજે ગુજરાતનો દરરયાકાંઠો દેશની 
આયાત-તનકાસને પ્રોતસાહન આપવા માટે 
મહત્વનો તહસસો બન્યો છે અન ેલાખો લોકોને 
રોજગારી આપી રહ્ો છે.

સોલાર પાવર પ્રોજેકટ અંગે વડાપ્રધાનશ્ીએ 
કહ્ં હતું કે, ગુજરાતનો દરરયાકાંઠો અતયારે 
પનુઃ પ્રાપય ઊજાથિનો પયાથિય બનીન ેઊભરી રહ્ો 
છે. સૌરાષ્ટન ેઊજાથિનુ ંમહત્વપણૂથિ કેન્દ્ર બનાવવા 
માટે પણ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્ા છે. 
ગુજરાત અન ેદેશની ઊજાથિની જરૂરરયાતો માટે 
આ તવસતાર મોટું હબ બન્યો છે. સૌર ઊજાથિના 

અનેક પ્રરૉજેકટ પણ આ તવસતારમાં આકાર 
પામયા છે. પાતલતાણાના સોલાર પાવર 
પ્રરૉજેકટના કારણે આ તવસતારના અનેક 
લોકોનેસસતી અને પૂરતી વીજળી મળશે.

ધોલેરામાં રરન્યુએબલ એનર્જી, સેઝ અને 
સેતમકન્ડકટર ઇન્ડસટ્ીમાં જે રોકાણ આવી રહ્ં 
છે તે ભાવનગર માટે પણ લાભદાયક પુરવાર 
થશે અને અમદાવાદ-ધોલેરા-ભાવનગર ક્ેત્ર, 
તવકાસની નવી ઊંચાઈઓને પામશે. બંદર 
તરીકે ભાવનગરની અગતય તવશેની વાત 
કરતા તેમણે જણાવયું હતું કે, ભાવનગરનો 
પોટથિ લેક ડેવલપમેન્ટમાં અગતયના કેન્દ્ર તરીકે 
તવકાસ કરી તેને દ ેશનાં અલગ-અલગ 
ઔદ્યોતગક ક્ેત્ર ો  સાથે  મ સલટ મોડેલ 
કનસેકટતવટીથી જોડવામા ંઆવશ.ે પીએમ ગતત 
શતતિ સતહતની યોજનાઓ ભાવનગરની 
કનસેકટતવટીની યોજનાઓન ેનવુ ંબળ આપશ.ે 
જેના પરરણામે ભાવનગરનું  આ પોટ થિ 
આતમતનભથિર ભારતના તનમાથિણમાં અગે્સર 
ભૂતમકા ભજવશે. 

રોજગારના અનકે અવસર ઊભા કરવાની 
રદશામાં  ભાવનગરની ભૂ તમકા  અને 
સભંાવનાઓ તવશ ેવાત કરતા ંવડાપ્રધાનશ્ીએ 
જણાવયુ ંહતુ ંકે, આ બદંર ગાડીઓના સકેતપગં, 
કન્ટેઇનરનું ઉતપાદન, ધોલેરા સર જેવા મોટા 
પ્રરૉજેકટની જરૂરરયાતોને પૂરા કરશે. તશપ 
બ્ેરક ંગ યાડથિ તરીકે તવશ્ભરમાં નામના 
મેળવનાર અલંગને દેશમાં લાગુ થનારી 
વહીકલ સકેતપંગ પોતલસીનો સૌથી વધુ લાભ 
થશે અને જહાજો ઉપરાંત નાનાં વાહનોના 

તવકાસ્યાત્ા

૧ અૉક્ટોબર, ૨૦૨૨ 23økwshkík



સકેતપંગ હબ તરીકે પણ તેનો તવકાસ કરવામાં 
આવશે .  દુ તનયા  આજે  કન્ટ ેઇનરોના 
તવશ્ાસપાત્ર સપલાયરની શોધમાં છે તયારે 
ભાવનગર તેના ઉદ્યોગ સાહતસકો અને 
વયૂહાતમક લોકેશનની મદદથી આ ભૂતમકા 
સુપેરે ભજવી શકે છે. છેલ્ા બે દાયકામાં 
સૌરાષ્ટ અને ગુજરાતભરની પરરવહન 
સેવાઓમાં થયેલા અદ્ભુત તવકાસની વાત 
કરતાં વડાપ્રધાનશ્ીએ ઉમેયુથિ હતું કે, ઘોઘા-
દહેજ ફેરી તેમજ ઘોઘા-હજીરા રો-રો ફેરી 
સતવથિસ સતહતના નવા પ્રકલપોના કારણે 
સૌરાષ્ટથી સુરતનુ ંઅતંર ૪૦૦ રકમીથી ઘટીને 
૧૦૦ રકમી થયું છે. આ સેવાઓના કારણે 
વાતષથિક ૪૦ લાખ તલટરથી વધ ુઈંધણની બચત 
થાય છે અને ત્રણ લાખથી વધુ લોકો તેનો 
લાભ મેળવે છે. સૌરાષ્ટની ગુજરાતના અન્ય 
ભાગો સાથેની કનેસકટતવટીમાં પણ અભૂતપૂવથિ 
સુધારો થયો છે.

વડાપ્રધાનશ્ીએ સત્તાને સેવાનું માધયમ 
ગણાવતા ંજણાવયુ ંહતુ ંકે, અમારી પ્રરેણા અને 
લક્ય કયારેય સત્તાસુખ નથી રહ્ાં. ભાવનગર 
સતહત સૌરાષ્ટના તવકાસના રોડમપે તવશ ેવાત 
કરતાં તેમણે કહ્ં હતું કે આ તવસતારમાં માત્ર 
પરરવહન સેવાઓ જ નહીં, પરંતુ પ્રવાસનને 
પણ ઉત્તેજન આપવામાં આવી રહં્ છે. 
રાજયના તટીય કે્ત્રોની આગવી સામુતદ્રક 
તવરાસતને જાળવી રાખીને આ તવસતારોમાં 
પ્રવાસનનો તવકાસ કરવાનો ઉદ્યમ સરકાર 
દ્ારા હાથ ધરવામા ંઆવયો છે. દુતનયાના ંસૌથી 
પ્રાચીન બંદરો પૈકીના એક એવા લોથલ ખાતે 

મેરીટાઇમ મયૂતઝયમ બનવા જઈ રહ્ં છે તેવો 
ઉલ્ેખ કરતાં તેમણે જણાવયું હતું કે, આ 
મેરરટાઇમ મયૂતઝયમ તવશ્ભરમાં સટેચયૂ ઓફ 
યુતનટી જેવી જ પોતાની આગવી ઓળખ 
ઊભી કરશ ેઅન ેરાજયની સાસંકકૃતતક ઓળખને 
વધુ સમૃદ્ધ બનાવશે. 

સરકારના પ્રયાસોથી સૌરાષ્ટના ખેડૂતો 
અને માછીમારોના જીવનમાં છેલ્ા બે 
દાયકામાં આવેલા પરરવતથિનની વાત કરતાં 
વડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયું હતું કે, અગાઉ 
જાણકારીના અભાવે માછીમારોનું જીવન 
જોખમમા ંમકુાતુ ંહતુ ંજને ેધયાનમા ંલઇ સરકારે 
દુઘ થિટના સમયે કોસટ ગાડ થિની સહાયતા 
મેળવવામાં મદદરૂપ થતી બાસકટે ઉપલબધ 
કરાવવા સતહતના પગલાં લીધાં હતાં. સરકારે 
માછીમારોના લાભાથચે હોડીઓને આધુતનક 
બનાવવા માટે સબતસડી, ખડેતૂોની જમે રકસાન 
કેરડટ કાડથિનો લાભ આપવા સતહતનાં પગલાં 
લઈ તવકાસની મુખય ધારામાં જોડ્ા છે.

સૌની યોજના થકી નમથિદાં મૈયાનાં નીર 
સૌરાષ્ટમાં પહોંચાડવામાં આવયાં છે. આ 
તવકાસ કાયયો થકી સરકાર દ્ારા વચન પાળી 
બતાવવામા ંઆવયા,ં રાજયમા ંઅતવરત તવકાસ 
યાત્રા ચાલે છે. સૌરાષ્ટના મહવુા, ગારરયાધાર, 
ખાભંા, અમરેલી, જનૂાગઢ, પોરબંદર સતહતના 
તવસતારોમાં ઔદ્યોતગક સતહતના તવકાસ માટે 
ડબલ એસન્જન સરકાર કાયથિરત છે. તવતવધ 
યોજનાઓ થકી સરકાર સંસાધન પૂરાં પાડી 
રહી છે અન ેતનેા ઉપયોગ થકી ગરીબ માણસ 
રોજગારી મેળવી ગરીબી તનમૂથિલન માટે 

લોકાપ્ષણ
્સૌની યોજિનાના વલંક-૨,  

પેકેજિ-૭નું લોકાપ્ષણ
સૌરાષ્ટ નમથિદા અવતરણ તસંચાઈ (સૌની) 

યોજનાના તલંક-૨, પેકેજ-૭ના રૂ.૪૦૨ 
કરોડનાં કામોનું લોકાપથિણ કરવામાં આવયું છે. 
આ યોજનામાં ભાવનગર તજલ્ાનાં રોજકી, 
માલણ અને માલણ ટી આર અને અમરેલી 
તજલ્ાનાં રાયડી અને ધાતરવાડી ૧-૨ 
જળાશયોનો સમાવેશ થશે. 

્સોલાર પ્ોજિેકટ
પાતલતાણામાં રૂ. ૧૧૨ કરોડના ખચચે 

તૈયાર થયેલા ૨૫ મેગાવોટના સોલાર 
પ્રરૉજેકટથી પ્રદૂષણરતહત વીજ ઉતપાદન અને 
ખેડૂતોને રદવસે વીજપુરવઠો પૂરો પાડવાની 
પરરકલપના સાકાર થશે. 

ભારનગર ST બ્સ ્ટેશન
ધોલેરા સર, અલંગ શીપ બ્ેરકંગ યાડથિ, 

કન્ટેઇનર તનમાથિણ જેવા ઉદ્યોગોને કારણે 
ભાવનગર તજલ્ામા ંયાતયાતમાં વધારો થશે. 
રૂ.૧૧૧ કરોડના ખચચે તૈયાર થયેલું આ બસ 
પોટથિ પ્રવાસીઓની સુતવધામાં વધારો કરશે. 
કરવજિયોનલ ્સાય્્સ ્સે્ ટર, ભારનગર 

ભાવનગરમ ાં  રૂ .૧૦૦  કર ો ડન ા  
ખ ચ ચે ત ન મ ા થિ ણ  પ ા મે લું  આ  સે ન્ ટ ર 
યુ તનવતસ થિટ ીઓ, ટ ેક તનકલ સં સથાઓ, 
સંગ્હાલય, શાળાઓ જેવા તવતવધ સંસથાનો 
માટે વધુ ફળદાયી બનશે.

ક્ટેઇનર મે્યુફેક્ચરીંગ
ભાવનગરના નવાગામમા ંરૂ. ૭૦ કરોડના 

ખચચે તનમાથિણ પામલેા કન્ટેઇનર મને્યફેુકચરરંગ 
યુતનટથી કૌશલયવાન યુવાનોને સથાતનક સતરે 
તેમના કૌશલયને અનુકૂળ રોજગાર મળશે. 

અ્ય વરકા્સકામો
આ ઉપરાંત રૂ. ૫૮ કરોડના ખચચે યુ.જી.

ડી. બોટાદ ફેઝ-૧ અને ૨, રૂ. ૪૩ કરોડના 
ખચચે ૩૨ એમ.એલ.ડી., એસ.ટી.પી., બોટાદ, 
રૂ.૧૦ કરોડના ખચચે મોડેલ સકૂલ-તળાજા, રૂ. 
૩૬ કરોડના ખચચે તયૈાર થયલેા સરકારી કન્યા 
છાત્રાલયનું લોકાપથિણ કરવામાં આવયું હતું. • 
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રડાપ્ધાનને ઘઉંમાંથી બનારેલા વચત્રની ભેટ
ભાવિગર મુલાકાત દરહમયાિ હશક્ષણમંત્ી શ્ી હજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણીએ વડાપ્રધાિ  

શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મટોદીિે લટોક-૧ ઘઉંિા દાણામાંથી બિાવેલ હચત્ અપ્પણ કયુું હતું. હવશ્વ 
પ્રહસદ્ધ િટોબલે પરુસકકૃત ડૉ. િટોમ્પલ બૉરલટોએ જેિે હવશ્વિા સૌથી મટો્ી સાઈઝિા ઘઉંિુ ંહબરુદ 
આપેલ ુછે તવેાં ગજુરાતિી લટોકભારતી સસંથા દ્ારા સશંટોહધત પ્રાકકૃહતક લટોક-૧ ઘઉંિી જાતિા 
દાણામાંથી વડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ મટોદીિું હચત્ બિાવવામાં આવયું છે. અત્ે ઉલ્ેખિીય 
છે કે, લટોકભારતી ભારતિી એક માત્ એવી સંસથા છે, જેણે ઘઉંિી લટોક-૧જાતિું સંશટોધિ 
કયુું છે. વર્પ ૧૯૮૧થી ભારતિી ઘઉંિી તમામ જાતટોમાં આ જાત સવ્પશ્ેષ્ઠ છે. આ એકમાત્ 
જાત એવી છે કે, જે છેલ્ાં ૪૦ વર્પથી ્કેલી છે તેમજ હજુ પણ અસસતતવ ધરાવે છે.

મહેનત કરી રહ્ો છે. ગરીબ નાગરરકોના 
આશીવાથિદ એ તવશ્ાસ અને ઊજાથિના સ્ોત 
સમાન છે. આ યોજનાઓ ભાવનગરની યુવા 
પેઢીનુ ંભાતવ તનતચિત કરનારી છે. ભાવનગરમાં 
અમલી થતી આ યોજનાઓ સૌરાષ્ટ, ગુજરાત 
અને ભારતના તનમાથિણમાં ઉપયોગી થશે.

મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવયું 
હતુ ંકે, દરરયાકાઠંો ધરાવતો ભાવનગર તજલ્ો 
ઉદ્યોગ, આયાત અને તનકાસ માટે મોકાનું 
સથાન ધરાવે છે. રાજવી કકૃષણકુમારતસંહજીએ 
બ્ાતઝલને ગાય ભેટમાં આપી તવશ્માં 
ભાવનગરનું નામ ઉજાગર કયુથિ હતું, તેવી જ 
રીતે આજે વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 
હસતે રૂ. ૪૦૨૪ કરોડના ખચચે તનમાથિણ થનાર 
તવશ્નું સૌ પ્રથમ CNG ટતમથિનલ એક નવું 
સીમાચીહ્ન બનશે. મુખયમંત્રીશ્ીએ વધુમાં કહ્ં 
કે, ભાવનગર તજલ્ાના નવા મોરઢયા ખાતે 
રૂ. ૨૦૦ કરોડના ખચચે તનમાથિણ થનાર આ 
તવસતારમાં GIDC ઔદ્યોતગક તવકાસ સાથે 
યુવા રોજગારીનું સક્મ માધયમ બનશે.

જળ વયવસથાપનના રાજયવયાપી નટેવક્કને 
વધ ુમજબતૂ કરવા સૌની યોજના તલકં અને 
જૂથ પાણી પુરવઠા પ્રરૉજેકટના રૂ.૨,૦૪૭ 
કરોડનાં કામનાં ખાતમહુતૂથિ કરવામા ંઆવયા ંછે. 
રાજયમા ંસવથિવયાપી જળ વયવસથાપનના ંકાયયો 
થયા છે. ભાવનગર ખાતનેા સોલાર પાક્કની ભટે 
આપી રહ્ા છે. અમૃતકાળમાં તવકતસત ભારતના 
તનમાથિણ માટે તવજ્ાન અન ેટેક્ોલોજી સતહતના 
તવસતાર પર ભાર આપવામા ંઆવયો છે. આમ, 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના માગથિદશથિન 
હેઠળ ગજુરાત સપીડ અન ેસકેલ સાથ ેતવકાસ 
કામો કરી રહં્ છે.

આ પ્રસંગ ેકેન્દ્રીય મતં્રી શ્ી મનસખુભાઈ 
માડંતવયા, મતં્રી સવથિ શ્ી તજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણી, 
રકરીટતસંહ રાણા, ઋતષકેશભાઇ પટેલ, આર.સી.
મકવાણા, સાંસદ શ્ી સી. આર.પાટીલ, 
ધારાસભયશ્ીઓ સતહત પદાતધકારીશ્ીઓ, 
અતધકારીશ્ીઓ અને નાગરરકો તવશાળ 
સખંયામા ંઉપસસથત રહ્ા ંહતા.ં •

ખાતમુહૂત્ષ
CNG ટવમ્ષનલ, નરાબંદર

નવાબંદરમાં રૂ. ૪૦૨૪ કરોડના ખચથિથી 
દેશનું અતયાધુતનક CNG ટતમથિનલ તનમાથિણ 
પામશે. વાહનો માટે સસતુ ઇંધણ ઘર આંગણે 
જ ઉપલબધ બનશે તેમજ તવશ્ જયારે 
'ક્ાઇમેટ ચેન્જ' સામે ઝઝૂમી રહ્ં છે તેમાં 
આ CNG પોટથિથી મોટો ફાયદો થશે.

ઢાંકી-નારડા બલક પાઇપલાઇન
આ પ્રોજેકટથી ભાવનગરનાં ૧૧ શહેરો-

૩૧૦ ગામો, ગીર સોમનાથનાં ૭ શહેરો-
૧૩૪ ગામો, અમરેલીનાં ૧૨ શહેરો- ૬૪૩ 
ગામો, બોટાદનાં ૫ શહેરો-૧૮૮ ગામો, 
જનૂાગઢના ૭ શહેરો-૨૧૫ ગામો, રાજકોટનાં 
૭ શહેરો-૨૦૫ ગામો અને પોરબંદરનાં ૭ 
શહેરો-૧૧૫ ગામો એમ સૌરાષ્ટનાં કુલ ૭ 
તજલ્ાનાં કુલ ૫૬ શહેરો અને ૧૮૮૦ 
ગામોને લાભ થશે.

GIDC, નરા માકઢયા
ભાવનગર ખાતે ગ્ામય તવસતારમાં મોટા 

તવસતારની ઔદ્યોતગક વસાહતની સથાપના 
થવાથી ૫૦૦૦ જટેલા કામદારોન ેરોજગારીની 
તકો ઉપલબધ બનશે,

્સૌની યોજિના, વલંક-૨, પેકેજિ-૯
આ યોજનાથી સાવરકુંડલા અને ધારી 

તાલકુાના ૨૬,૬૦૦ એકર તવસતારમા ંતસચંાઈ 
વયવસથા સુદ્રઢ બનશે અને ૪૭ હજારથી વધુ 
લોકોને ફાયદો થશે. 

અ્ય ખાતમુહૂત્ષ 
આ ઉપરાંત રૂ.૧૧૪ કરોડના ખચચે ગઢડા 

ઓગમેન્ટેશન યોજના ભાગ-૨, રૂ.107 
કરોડના ખચચે AUG ઓફ બોટાદ RWSS 
તવભાગ-૨, રૂ. ૪૯ કરોડના ખચચે બાબરા જથૂ 
પાણીપરુવઠા યોજનાનુ ંખાતમહુતૂથિ કરાયુ ંહતુ.ં 
તેમજ ઇશ્રીયા તવકાસ વૃતદ્ધ, ઓગમેન્ટેશન 
ઓફ બુધેલ ઝોન ફેઝ-૨, અકવાડા તળાવ, 
ભાગ-૨, અમૃત યોજના અંતગથિત તવતવધ 
કામો, એસ.ટી. તવભાગીય કચેરી, ભાવનગર 
વગેર ે પ્રકલપોનું  ખાતમુહૂત થિ  કરવામાં  
આવયું હતું. •

તવકાસ્યાત્ા

૧ અૉક્ટોબર, ૨૦૨૨ 25økwshkík



ગુજિરાતની વરકા્સયાત્રાના નરા આયામ
રંદે ભારત એક્સપ્ે્સ અને અમદારાદ મેરિો રેલ પ્રૉજિેકટ લોકાવપ્ષત

ગુજરાતના પનોતાપુત્ર અને દ ેશના 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આતમતનભથિર 
ભારત અને મેક ઇન ઇસન્ડયાનો સંકલપ કયયો 
છે. વડાપ્રધાનશ્ીના આ સંકલપને પરરપૂણથિ 
કરવા સમગ્ દેશ એકજૂટતાથી કાયથિ કરી રહ્ો 
છે, જેના ંસફુળ પણ મળી રહ્ા ંછે. આતમતનભથિર 
ભારત અન ેમકે ઇન ઇસન્ડયાન ેસાકાર કરવાનું 
સાક્ી તાજતેરમા ંગજુરાત બન્યુ ંછે. વડાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સવદેશી સેમી હાઈ 
સપીડ ટ્ેન વંદે ભારત એકસપ્રેસને ગાંધીનગર 
ક ેતપટલ ર ેલવેસટશેનથી પ્રાર ંભ કરાવી 
અમદાવાદ સુધી  મસુાફરી કરી હતી. તયારબાદ 
અમદાવાદ મેટ્ો રેલ પ્રરૉજેકટ ફેઝ -૧નું 
લોકાપથિણ કરવામાં આવયું હતું. 

ગુજરાતને વંદે ભારત એકસપ્રેસ ટ્ેનની 
ભેટ અને અમદાવાદ મેટ્ો રેલ પ્રરૉજેકટ ફેઝ 
-૧નુ ંલોકાપથિણ કરતા ંવડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયુ ં
હતંુ કે, ૨૧મી સદીના આધતુનક ભારત, અબથિન 
કનેસકટતવટી અને આતમતનભથિર ભારત માટે 
ઐતતહાતસક રદવસ છે. દેશની ત્રીજી અને 
ગુજરાતની પહેલી વંદે ભારત એકસપ્રેસ ટ્ેન 
પ્રવાસીઓ માટે ઉપલબધ બની છે. વંદે ભારત 
ટ્નેમાં મેં ઝડપી ગતતની મસુાફરીની ગૌરવપણૂથિ 
ક્ણોનો અહેસાસ કયયો. દેશમાં આગામી 
સમયમાં આવી ૭૫ વંદે ભારત ટ્ેન દોડવાની 
છે. ગાંધીનગરનું રેલવે સટેશન તવશ્ના કોઈ 
પણ એરપોટ થિ કરતાં પણ ચરડયાતું છે. 
અમદાવાદના રેલવે સટશેનને આધુતનક 

બનાવવાના પ્રરૉજેકટને કેન્દ્રની મંજૂરી મળી 
ચકૂી છે. ગજુરાતને ડબલ એસન્જનની સરકારનો 
લાભ મળી રહ્ા હોવ ાનું  જણાવતા 
વડાપ્રધાનશ્ીએ કહ્ં કે, માત્ર કનેસકટતવટી જ 
નતહ, મળૂભતૂ સતુવધાઓના તવકાસથી માડંીને 
આધુતનક સુતવધાઓ ઉપલબધ કરાવવા માટે 
સરકાર પ્રયાસરત છે. તવિન તસટીનું ઉત્તમ 
ઉદાહરણ અમદાવાદ-ગાધંીનગર છે. આગામી 
સમયમાં ગુજરાતમાં અને ભારતમાં અનેક 
તવિન તસટીનું તનમાથિણ કરવાનું આયોજન છે. 
આ ઉપરાંત ગલોબલ તબઝનેસને સપોટથિ કરે 
એવા તગફટ તસટી જવેા મોડથિન  તસટીનો તવકાસ 
પણ કરવામા ંઆવી રહ્ો છે. સમગ્ દેશ આજે 
તગફટ તસટીનો તવકાસ જોઈને પ્રશંસા કરે છે. 
તગફટ તસટી હજારો લોકોને રોજગારી 
આપનાર કેન્દ્ર બની ગયું છે.

આ પ્રસંગે મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે જણાવયું હતું કે, અમદાવાદના નાગરરકો 
માટે આનદંનો અવસર છે. નવરાતત્રના રદવસો 
અમદાવાદ અન ેસમગ્ ગજુરાત માટે ગરબાના 
ઉમંગ સાથે આધુતનક પરરવહન સેવાની 
શરૂઆતના નવા રંગો લઈને આવયા છે. 
ગુજરાતનું સૌભાગય છે કે આવા આધુતનક 
તવકાસના આયામો અને વૈતશ્ક શહેરી 

અમદારાદ મેરિોની ખાવ્સયત
૨૩ મેટ્ો સટેશનોને સાંકળતા ૩૨ 

રકલોમીટરની તવશાળ લબંાઈ સાથનેો મટે્ો 
ટ્કે તસગંલ ટ્ીપ માટે શહેરનો સૌથી લાબંો 
ટ્કે બનશ.ે મટે્ો ટે્ન શહેરના અનકે જાહેર 
પ રરવહનની  વ ધુ  જરૂ રરય ાતવ ાળ ા 
તવસતારોમાથંી પસાર થશ.ે આવા તવસતારોમાં 
મખુયતવ ેસમાજના ગરીબ પરરવાર વધ ુવસતા હોય છે જેમના માટે સસતા 
દરે અન ેઓછા સમયમા ંજાહેર પરરવહન ઉપલબધ બનશ.ે મસલટ મોડલે 
ઇસન્ટગ્શેનન ે સાથથિક કરતા ં સાબરમતી, એ.ઈ.સી, પાલડી, કાલપુરુ, 
ગાધંીગ્ામ, રાણીપ જવેા ંમટે્ો સટેશન પર ઇ-રરક્ાની સતુવધાના આયોજન 
સાથ ેજ BRTS, AMTS, બ્ોડગજે/મીટરગેજ ટે્ક, બુલેટ ટ્ને અન ેસટેટ 
ટ્ાન્સપોટથિ સાથનુે ંસવુયવસસથત આયોજન કરવામા ંઆવયુ ંછે.

'રંદે ભારત એક્સપ્ે્સ'ની વરશેરતા
વડાપ્રધાનશ્ીના ‘મકે ઇન ઇસન્ડયા’ના દ્રસષ્ટકોણન ેધયાનમાં રાખીને 

આ ટે્ન તયૈાર કરવામાં આવી છે. ગજુરાતમા ંશરૂ થયલેી વંદે ભારત 
ટ્નેન ેપહેલી વખત ‘KAVACH’ (ટ્ને 
કોલાઇઝન અવોઇડન્સ તસસટમ) ટેક્ીકથી 
લોન્ચ કરાઈ છે. આ ટેક્ીકથી બ ેટે્નની 
સામસામે થનારી અથડામણ જેવી 
દઘુથિટનાઓન ેઅટકાવી શકાશ.ે આ સવદેશી 
સમેી-હાઇ સપીડ ટ્ને ૦ થી ૧૦૦ રકમી 
પ્રતત કલાક સુધીની ઝડપ માત્ર બાવન 
સેકન્ડમાં પ્રાતિ કરી લે છે. આ ટે્નમાં 

મસુાફરો માટે અનકે સુતવધાઓ છે. માત્ર રૂ.૧૦૦ કરોડના ખચચે બનનારી 
આ ટ્ને આયાતી ટે્ન કરતા ંલગભગ અડધા ખચચે તયૈાર થાય છે. 

તવકાસ્યાત્ા
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તવકાસની રદશા આપણા લોકલાડીલા 
તવકાસપરુષ વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીની દૃસષ્ટથી મળયા છે. વડાપ્રધાન 
શ્ી નર ેન્દ્રભાઇ મોદીએ પ્રબળ 
રાજકીય ઇચછાશતતિ અને તવકાસની 
રાજનીતતના સમન્વયથી દેશના 
હોતલસસટક ડેવલપમેન્ટનો નવો જ 
ઇતતહાસ રચયો છે.

અત્રે  ઉલ્ેખન ી ય  છ ે ક ે, 
વડાપ્રધાનશ્ીની દૂરદૃશમી અને 
માગથિદશથિનમા ંભારતીય રેલવનેા દરેક 
પાસામા ં પરરવતથિન આવયુ ં છે. આતંરરાષ્ટીય 
સતરે ભારત મટે્ો કવરેજની લંબાઈમા ં ચોથા 
સથાને છે. આજે આપણે આ સથાન સાથે 

જાપાનથી આગળ નીકળી ગયા છીએ. આગામી 
૧-૨ વષયોમાં ૯૮૨ રક.મી.નુ ંતનમાથિણધીન મટે્ો 
નટેવક્ક પણ ઉદ્ાટન માટે તયૈાર હશ.ે તેની 

શરૂઆત થતા ં ભારત મટે્ો નટેવક્કના 
તવસતારમાં  સાઉથ કોરરયા અને 
અમેરરકાથી આગળ નીકળીને બીજા 
સથાન ેપહોંચશ.ે

આ પ્રસંગ ેગજુરાતના રાજયપાલ 
શ્ી આચાયથિ દેવવ્રત, કેન્દ્રીય રેલવ ેમંત્રી 
શ્ી અતશ્ની વષૈણવ, કેન્દ્રીય આવાસ 
અને શહેરી બાબતોના મંત્રી શ્ી 
હરદીપતસહં પરુી, કેન્દ્રીય રાજય મંત્રી 
શ્ીમતી દશથિનાબહેન જરદોશ, સાસંદ શ્ી 
સી.આર.પાટીલ તેમજ સથાતનક 

સાસંદશ્ીઓ, ધારાસભયશ્ીઓ, રેલવે તવભાગના 
ઉચ્ચ અતધકારીશ્ીઓ તમેજ મોટી સખંયામાં 
અમદાવાદના નગરજનો ઉપસસથત રહ્ા હતા.•

અમદારાદના જીએમડી્સી મેદાન ખાતે
રડાપ્ધાનશ્ીએ મહાઆરતી કરી મા શવક્તના આશીરા્ષદ મેળવ્યા

તવકાસ્યાત્ા

મા શતતિની ભતતિ અને આરાધનાના મહાપવચે અમદાવાદના 
જીએમડીસી મેદાનમાં વાઇબ્ન્ટ નવરાતત્ર મહોતસવમાં ઉપસસથત 
રહી વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ‘મા શતતિ’ની મહાઆરતી 
કરી હતી. આ પ્રસંગે રાજયપાલ શ્ી આચાયથિ દેવવ્રત તેમજ 
મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ જોડાયા હતા.

વડાપ્રધાનશ્ી દ્ારા ગુજરાતના મુખયમંત્રી તરીકેના તેમના 
કાયથિકાળમાં શરૂ કરવામાં આવેલા વાઇબ્ન્ટ નવરાતત્ર મહોતસવથી 
ગુજરાતના આ મહોતસવને સમગ્ તવશ્માં તવશેષ ઓળખ મળી 
છે.  આ પ્રસંગે મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્ારા વડાપ્રધાનશ્ીને 
મા અંબાનું શ્ીયંત્ર ભેટ આપવામાં આવયું હતું.

મહાઆરતી અવસરે રાજયના પ્રવાસન મંત્રી શ્ી પૂણચેશભાઈ 
મોદી, પ્રવાસન રાજય મંત્રી શ્ી અરતવંદભાઈ રૈયાણી, સાંસદ શ્ી 
સી.આર. પાટીલ તેમજ અમદાવાદના મેયર શ્ી રકરીટભાઈ પરમાર 
ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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એકતાનગરમાં પયા્ષરરણમંત્રીઓની રાષ્ટીય પકરરદ યોજાઇ
રાજયોને ્સકયુ્ષલર ઇકોનોમીને પ્ોત્સાહન આપરાની અપીલ કરતા PM

ગજુરાતનાં એકતાનગરમા ંપયાથિવરણ, વન 
અને જળવાયુ પરરવતથિન મંત્રીઓની રાષ્ટીય 
પરરષદ યોજાઈ હતી. આ બે રદવસીય 
પરરષદનું વડાપ્રધાનશ્ીએ વચયુથિઅલ ઉદ્ાટન 
કયુું હતું. સંમેલનના પ્રારંભમાં મુખયમંત્રી  
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને કેન્દ્રીય પયાથિવરણ, 
વન અને આબોહવા પરરવત થિન મંત્રી  
શ્ી ભૂપેન્દ્ર યાદવે વકતવય આપયું હતું.

રાષ્ટીય પરરષદમાં રાજયના વન અને 
પયાથિવરણ મંત્રીઓ, સંબંતધત રાજય સતચવો 
તેમજ રાજય પીસીબી/પીસીસીના ચેરમેનો 
તેમજ પીસીસીએફએ પણ ભાગ લીધો હતો.

વડાપ્રધાનશ્ીએ તેમના સંબોધનમાં 
જણાવયું હતું કે, ભારત અક્ય ઊજાથિના કે્ત્રમાં 
માત્ર મોટી હરણફાળ ભરી રહં્ છ ેએટલું જ 
નહીં, સાથે દુતનયાના અન્ય દેશોને માગથિદશથિન 
પણ આપી રહં્ છે. વડાપ્રધાનશ્ીએ ઉમેયુું 
હતું કે, ભારત ઝડપથી તવકસતું અથથિતંત્ર છે 
અને તે સતત તેની ઇકોલોજીને પણ મજબૂત 
કરી રહ્ં છે.

વષથિ 2070 માટે ચોખખા શૂન્ય- નેટ ઝીરો 
લક્ય ાં ક  તરફ દર ેકનું  ધય ાન દ ોરત ાં 
વડાપ્રધાનશ્ીએ જણાવયંુ હતું કે, દેશનું ધયાન 
ગ્ીન ગ્ોથ અને ગ્ીન જરૉબસ પર કસેન્દ્રત છે. 
તેમણે આ લક્યાંકો હાંસલ કરવામાં રાજયોનાં 
પયાથિવરણ મંત્રાલયોની ભૂતમકા પર પણ 
પ્રકાશ પાડ્ો હતો. વડાપ્રધાનશ્ીએ કહં્ હતું 
કે, "હું તમામ પયાથિવરણમંત્રીઓને તવનંતી 

કરં છું કે, તેઓ રાજયોમાં શકય હોય તેટલું 
સકયુથિલર ઇકોનોમીને પ્રોતસાહન આપે." શ્ી 
મોદીએ પોતાનાં તનવેદનની સાથે સાથે એ 
વાતનો ઉલ્ેખ કયયો હતો કે, એનાથી સોતલડ 
વેસટ મેનેજમેન્ટ અતભયાન નોંધપાત્ર રીતે 
મજબૂત થશે અને તસંગલ યુઝ પલાસસટકનાં 
દૂષણમાંથી પણ આપણને મુતતિ મળશે.

પયાથિવરણ મંત્રાલયોની ભૂતમકાનો ઉલે્ખ 
કરીને વડાપ્રધાનશ્ીએ કહં્ હતંુ કે, આ 
ભૂતમકાને તનયમનકારી ભૂતમકામાં ન જોવી 
જોઈએ. તેમણે એ હકીકત પર દુઃખ વયતિ 
કયુું હતું કે, લાંબા સમય સુધી પયાથિવરણ 
મંત્રાલયોએ તનયમનકાર તરીક ે તેમની 
ભતૂમકા વધારે અદા કરી હતી. વડાપ્રધાનશ્ીએ  
કહ્ં, "મને લાગે છે કે પયાથિવરણ મંત્રાલયની 
ભતૂમકા તનયમનકાર તરીકે કરતા ંપયાથિવરણના 
પ્રમોટર તરીકે વધુ છે." તેમણે રાજયોને 
સવહકલ સકેતપંગ નીતત અને ઇથેનોલ તમશ્ણ 
જેવાં જૈતવક-બળતણનાં પગલાં જેવી પહેલને 
અપનાવી લેવા અને તેને જમીન પર મજબૂત 
બનાવવામાં મદદ કરવા જણાવયું હતું. તેમણે 
આ પગલાંને પ્રોતસાહન આપવા રાજયો વચ્ચ ે
સવસથ સપધ ા થિ  તેમજ સહયોગ મ ાટ ે  
જણાવયું હતું.

કેવરડયા, એકતાનગરમાં શીખવાની તકો 
તરફ આંગળી ચીંધીને વડાપ્રધાનશ્ીએ 
ઇકોલોજી અને અથથિતંત્રનો એક સાથે તવકાસ, 
પયાથિવરણને મજબૂત કરવા અને રોજગારીની 

નવી તકોનું સજથિન કરવા, જૈવ-તવતવધતા 
ઇકો-ટૂરરઝમ વધારવા માટેનું માધયમ બનવા 
અને આપણા આરદવાસી ભાઈઓ અને 
બહેનોની સંપતત્ત સાથે જંગલની સંપતત્ત કેવી 
રીત ેવધ ેછે તનેુ ંસમાધાન કરવા જવેા મદુ્ાઓ 
પર ચચાથિ કરી હતી.

કેન્દ્રીય મંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્ર યાદવે જણાવયુ ં
હતંુ કે, સરદાર પટેલની પ્રતતમા સમક્ દેશના 
પયાથિવરણીય તવકાસની તવશેષ કળા અને 
સથાપતયની સાથે તવકાસની આ રફલોસોફીને 
જોઇને તમામ મંત્રીઓ અને અતધકારીઓ 
તવશ્ાસ વયતિ કરી રહ્ા છે કે, આ ચોક્સપણે 
શ્ેષ્ઠ ભારત છે.

શ્ી યાદવે  ઉલ્ેખ કયયો હતો ક ે, 
વડાપ્રધાનશ્ીએ ગલાસગોમાં સંપૂણથિ દુતનયાને 
તમશન લાઇફનું તવઝન આપયું હતું.  રાષ્ટીય 
કાયથિ યોજના અને રાજય એકશન પલાનની 
સાથે નીતત આયોગના કાયથિકારી અતધકારીઓ 
દ્ારા તમશન લાઇફના સત્ર પર ચચાથિનંુ પણ 
આયોજન કરવામાં આવયું હતું. 

સમાપન સત્રન ેસબંોધતા મતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્ર 
યાદવે જણાવયું હતું કે, વયતતિ સમુદ્રમાં એક 
ટીપાં જેવી હોય છે અને તેની ટીમ પોતે જ 
એક મહાસાગર જેવી હોય છે, જેમાં તવશાળ 
શતતિ અને તાકાત હોય છે. તેમણે ઉમેયુું હતું 
કે, આ ટીમ ઇસન્ડયાનો જુસસો છે, જે આપણને 
આગળ લઈ જશે. •
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કે્દ્ીય ગૃહમંત્રી શ્ી અવમતભાઈ શાહના હ્તે રૂ.૧૦૦૦ કરોડના પ્કલપો જિન્સમવપ્ષત
ઊરર્ષગામી પ્ગવતનું પથદશ્ષક ગુજિરાત

દેશની પતચિમ રદશામાં આવેલું ગુજરાત 
દેશના તવકાસના પાયામાં રહેલું છે. ગુજરાત 
રાજય બન્યું તયારે સીતમત સંસાધનો હતાં. 
તેમ છતાં પ્રજાના પ્રતતતનતધઓની દૂરંદતેશતા 
અને પ્રજાના સહકારથી તમામ કે્ત્રે તવકાસ 
સાધયો છે. ગુજરાત એકમાત્ર એવું રાજય છે 
જયાં કકૃતષ અને ઉદ્યોગનો તવકાસ એક સમાન 
થઈ રહ્ો છે. વતથિમાન સરકાર ગરીબ- વતંચત, 
પીરડત, શોતષત, શ્તમક, કામદાર સૌના 
કલયાણની ભાવના સાથે તવકાસકાયયો કરી 
રહી છે. જેની સાતબતી ભૂતમપૂજન થયેલી 
સાણંદ તથા કલોલ ઇ.એસ.આઇ.સી. 
હો સસપટલસ છ ે.  ક ેન્દ્ર ીય ગૃહમંત્રી શ્ી 
અતમતભાઈ શાહે ગાંધીનગર લોકસભાના 
પોતાના પ્રવાસ દરતમયાન સવાસ્થય, 
માળખાકીય સુતવધા સતહત જનસુખાકારીનાં 
કાયયોના રૂ.૧૧૦૦ કરોડના પ્રકલપોની ભેટ 
આપી છે. 

સાણંદની ગણના ઔદ્યોતગક નગરીમાં 
થવા લાગી છે. અહી આવલેા સેંકડો ઔદ્યોતગક 
એકમોમાં કામ કરતા કમથિચારી-કામદારોના 
સવાસ્થયની રાજય સરકારે તચંતા વયતિ કરી છે. 
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્ી અતમતભાઈ શાહે  
રૂ. ૫૦૦ કરોડના ખચચે બનનારી ૩૫૦ બેડની 
ઇ.એસ.આઇ.સી હોસસપટલનું ખાતમુહૂતથિ કયુું 
હતુ.ં  આ હોસસપટલન ેભતવષયમા ં૫૦૦ બડેની 
પણ કરવામા ંઆવશ.ે આમ, રૂ.૭૫૦ કરોડના 
ખચચે તૈયાર થનારી આ હોસસપટલથી સાણંદ 
અને આસપાસનાં શ્મજીવી ભાઈ-બહેનો, 
કમથિચારીઓ અને તેમના પરરવારોને સવાસ્થય 
સવેાઓનો લાભ મળશ.ે આ ખાતમહૂુતથિ પ્રસંગે 
કેન્દ્રીયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્ર યાદવ પણ સહભાગી 
થયા હતા. મેરડકલ ક્ેત્રના તવકાસની વાત 
કરતાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્ી અતમતભાઈ શાહે 
કહ્ં કે, વષથિ ૨૦૧૩-૨૦૧૪માં દેશમાં માત્ર 
૩૮૭ મેરડકલ કરૉલેજ હતી. આજે વડાપ્રધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃતવમાં ૫૯૬ મેરડકલ 
કરૉલેજ કાયથિરત બની છે. 

આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્ર યાદવે 
જણાવયું હતું કે, ભારત સરકારનો તનધાથિર છે 
કે, કોઈ પણ વયરકત  સવાસ્થયની સુતવધાઓથી 
વંતચત ન રહેવી જોઈએ. તેમણે જણાવયું હતું 
કે, આજે ઇ.એસ.આઈ.સીના ૧૨.૫૦ કરોડ 
જેટલા લાભાથમી છે. તથા દેશના ૫૯૮ 
તજલ્ામાં આ હોસસપટલ કાયથિરત છે. આગામી 
સમયમાં દેશના દરેક તજલ્ામાં આ હોસસપટલ 
કાયથિરત કરવામાં આવશે.

આ  અવસર ે આર ો ગ યમં ત્ર ી  શ્ ી 
ઋતષકેશભાઈ પટેલે જણાવયું હતું ક,ે ઇ.
એસ.આઈ.સી હોસસપટલ સાણંદ તથા તેની 
આસપાસના ૧૨ લાખ જેટલા કમથિચારીઓ 
અને તેમના પરરવારોને આ અતયાધુતનક 
હોસસપટલોની સુતવધા મળશે. આ સમારોહમાં 
પેટ્ોતલયમ અને કુદરતી ગેસ તવભાગના 
કેન્દ્રીય રાજયમંત્રી શ્ી રામેશ્ર તૈલી, રાજય 
મંત્રી શ્ી તબ્જેશભાઈ મેરજા, રાજય આરોગય 
મંત્રી શ્ીમતી તનતમષાબહેન સુથાર, સતહતના 
મહાનુભાવો ઉપસસથત રહ્ા હતા. 

સાણંદની સાથોસાથ આગામી બે વષથિમાં 
કલોલ તવસતારમાં એકસાથે બે હોસસપટલના 
તનમા થિણથી આરોગય સુખાકારી  તથા 
તવદ્યાથમીઓને ઘરઆંગણે અભયાસની તવશાળ 
તકો ઉપલબધ બનશે. કલોલ અને તેની 
આસપાસના તવસતારના નાગરરકો માટે 900 

બેડની હોસસપટલની સુતવધા ઉપલબધ થશે. 
કેન્દ્રીય ગૃહ અન ેસહકાર મતં્રી શ્ી અતમતભાઈ 
શાહે તાજેતરમાં કલોલમાં કામદાર વીમા 
યોજના અંતગથિત ૧૫૦ બેડની આધુતનક 
હોસસપટલનો તશલાન્યાસ તથા ઉતમયા માતા 
કડવા પાટીદાર એજયુકેશન ટ્સટ સંચાતલત 
૭૫૦ બેડની આદશથિ મસલટ સપેતશયાતલટી 
હોસસપટલનું  ભૂ તમપૂજન કયુ ું  હતું .  આ 
હોસસપટલના તનમાથિણ સાથે કલોલ તથા ઉત્તર 
ગુજરાતના દદમીઓને આરોગયની ઉત્તમ 
સુ તવધા  પ્રાતિ થશે  તેમજ મે ર ડકલના 
તવદ્યાથમીઓને ઘરઆંગણે અભયાસની યોગય 
તક પ્રાતિ થશે. 

કલોલ તથા આસપાસના તવસતારના 
નાગરરકો-કામદારો માટ ે આરોગયની 
સુખાકારીની ભેટ આપવાનાં પ્રસંગે ગૃહમંત્રી 
શ્ી અતમતભાઈ શાહે જણાવયુ ંહતુ ંકે, કામદાર 
વીમા યોજના હેઠળ તનમાથિણ પામનારી 150 
બેડની સંપૂણથિ આધુતનક હોસસપટલથી કલોલ, 
કડી અને છત્રાલ તથા આસપાસના તવસતારોમાં 
કામ કરતાં શ્તમક અને કામદાર ભાઈઓને 
ઘરઆંગણે સારી મેરડકલ સેવાઓનો લાભ 
મળશે. એટલું જ નહીં, કલોલ શહેર અને 
તાલુકાના સૌ નાગરરકોન ેપણ આ હોસસપટલની 
સેવાઓનો લાભ મળશે. 

કલોલમાં તનમાથિણ પામનારી ૭૫૦ બેડની 
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આદશથિ મસલટ સપેતશયાતલટી હોસસપટલમાં 
૩૫% જેટલા ગરીબ દદમીઓને તનશુલક 
સારવાર આપવાના સંકલપને શ્ી શાહે 
તબરદાવયો હતો. આ હોસસપટલમાં આયુષમાન 
ભારત યોજના અતંગથિત રતજસટડથિ થયલેા તમામ 
નાગરરકોન ેપણ સારવાર ઉપલબધ થશ.ે તમેણે 
કહ્ં હતું કે, આ આધુતનક હોસસપટલથી આ 
ક્ેત્રની બહુ મોટી સેવા થવાની છે. 

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશની 
પ્રતયેક ગરીબ વયતતિને આરોગયનો અતધકાર 
આપયો છે એમ કહીને શ્ી અતમતભાઈ શાહે 
કહ્ં હતું કે, દેશના ૬૦ કરોડ ગરીબોને 
આયુષમાન ભારત યોજના અંતગથિત આવરી 
લવેામા ંઆવયા છે. આ સૌન ેપાચં લાખ રૂતપયા 
સુધીની સારવાર તવનામૂલયે આપવામાં આવી 
રહી છે. 

સરકાર સાથે સમાજ પણ જોડાય તે 
પ્રજાકલયાણ શાસનની સાચી રદશા છે, તેવું 
કહી મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે જણાવયું 
હતું કે, કલોલ તવસતારની આ હોસસપટલના 
ભૂતમપૂજનથી ઔદ્યોતગક વસાહતના અને 
આસપાસના કામદારો- શ્મયોગીઓ અને 

તેમના પરરવારજનોની સાથે  કલોલ 
આસપાસનાં ગામોના જરૂરરયાતમદં દદમીઓની 
સારવારનો સેવાયજ્ પણ શરૂ થવાનો છે. 
તેમણે ઉમેયુું હતું કે, આરોગયને લગતી કોઇ 
પણ નાની-મોટી સમસયા માનવીને ઉદ્ભવે 
એટલે દવા- દવાખાના- લેબોરેટરી ટેસટના 
ખચથિના ખપપરમાં નાછૂટકે હોમાવું જ પડે છે. 
સામાન્ય પરરવાર માટે કોઇ પણ બીમારી 
આતથથિક સંકટ લાવી દે છે.  

કેન્દ્રીય શ્મમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ યાદવે 
જણાવયું હતું કે, ઉત્તમ સવાસ્થય સુખી જીવન 
માટેની મહત્વની ચાવી છે. ઇ.એસ.આઇ.સી 
ભારત સરકારની મહત્વની યોજના છે, જેના 
લાભ દેશભરમા ં૧૩.૫ લાખ લાભાથમીઓ લઇ 
રહ્ા છે. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય આરોગય અને 
પરરવાર કલયાણમંત્રી શ્ી મનસુખભાઈ 
માડંતવયા, કેન્દ્રીય શ્મ મતં્રી શ્ી રામશે્ર તલૈી, 
રાજયના આરોગય મંત્રી શ્ી ઋતષકેશભાઇ 

ગાંધીનગરમાં નરવનવમ્ષત અ્ડરપા્સનું લોકાપ્ષણ

ગાધંીનગરમા ંતવધાનસભાથી મહાતમા મરંદર વચ્ચ ેહાદથિ સમો સને્ટ્લ 
તવસટા પ્રરૉજેકટ કાયાથિસન્વત કરવામાં આવયો છે. આ સેન્ટ્લ તવસટામાં 
નાગરરકો માટે વધુ એક પ્રકલપની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. 
તાજેતરમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્ી અતમતભાઈ શાહે મુખયમંત્રી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપસસથતતમાં રૂ. ૩૪.૭૫ કરોડના ખચચે તૈયાર 
થયેલા ગ-૪ જંકશન પર અંડરપાસનું લોકાપથિણ કયુું હતું.

સેન્ટ્લ તવસટા પ્રરૉજેકટ હેઠળ ચ-૪ થી ગ-૪ વચ્ચેના રસતાને 
રાજમાગમીય તરીકે તવકાસ કરવામાં આવયો છે. આથી 'ગ' માગથિ પર 

ગ-૪ તેમજ 'ઘ' માગથિ પર ઘ-૪ જંકશન ઉપર અન્ડરપાસ બનાવવાની 
કામગીરી ગાધંીનગર સમાટથિ તસટી ડવેલેોપમને્ટ તલ. દ્ારા કરવામા ંઆવી 
રહી છે. જે અંતગથિત તાજેતરમાં ગ-૪ અન્ડરપાસ ખુલ્ો મુકાયો છે. 
અત્ર ેઉલે્ખનીય છે કે, આ અન્ડરપાસ વાહનચાલકો અન ેરાહદારીઓની 
સુતવધાઓને ધયાનમાં લઇ બનાવવામાં આવયો છે.

 આ પ્રસંગે ગાંધીનગર મહાનગરપાતલકાના મેયર શ્ી તહતેશભાઈ 
મકવાણા તેમજ કોપયોરેટરશ્ીઓ સતહત પદાતધકારીઓ અને નગરજનો 
ઉપસસથતત રહ્ા હતા.

તવકાસ્યાત્ા
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અમદારાદ શહેરને રૂ. ૨૩૭ કરોડના  
પ્જાલક્ી વરકા્સ પ્કલપોની ભેટ 

અમદાવાદ શહેરમાં એક પછી એક તવકાસકાયયોની હેલી વરસી રહી છે. કોઈ પણ 
પખવારડયુ ંએવુ ંનહીં હોય કે જયારે અમદાવાદમા ંકોઈ પ્રજાલક્ી તવકાસકાયયોનુ ંલોકાપથિણ 
કે ખાતમુહૂતથિ ન થયું હોય. તાજેતરમાં કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી શ્ી અતમતભાઇ 
શાહ અને મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે અમદાવાદ મયુતનતસપલ કોપયોરેશનના 
અંદાતજત રૂ.૨૩૭ કરોડના પ્રજાલક્ી તવકાસ પ્રકલપોનું લોકાપથિણ તથા ઇ- ખાતમુહૂતથિ 
કયુું હતું. આ તવકાસકાયયોમાં જોધપુર વોડથિમાં ઝોનલ ઑરફસનું લોકાપથિણ, સરખેજ વોડથિ 
ખાતે ૨૧૪૦ આવાસો તેમજ શકરી તળાવ અને થલતેજ વોડથિ ખાતે શીલજ તળાવનું 
ખાતમુહૂતથિ કરવામાં આવયું હતું. આ ઉપરાંત, આ પ્રસંગે તપંક ટોઇલેટનું પણ ખાતમુહૂતથિ 
કરવામાં આવયું હતું. 

આ નવતનતમથિત દતક્ણ પતચિમ ઝોનની ઝોનલ ઑરફસની વાત કરતા ંશ્ી અતમતભાઈ 
શાહે કહ્ં હતું કે, આ ઝોનલ ઑરફસ અનેક સુતવધાઓથી સજ્જ છે. આ ઝોનલ ઑરફસ 
તૈયાર થવાથી વેજલપુરના લોકોને હવે  દૂર જવું નહીં પડે.

તળાવના નવીનીકરણની વાત કરતાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્ી અતમતભાઈ શાહે કહ્ં હતું 
કે, 5.43 કરોડના ખચચે શીલજનું તળાવ તેમજ 16 કરોડના ખચચે સરખેજ તળાવનું 
નવીનીકરણ કરવામાં આવી રહ્ં છે. આવાસના ભૂતમપૂજન અંગે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીશ્ીએ 
જણાવયું હતું કે, આજે 2140 આવાસોનું ભૂતમપૂજન કરવામાં આવયું છે. આ આવાસો 
થકી આવનારા સમયમાં ગરીબ કુટુંબના પરરવારોના ઘરના ઘરનું સવપ્ન પૂરં થશે.

આ પ્રસંગે મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવયું હતું કે, આ તવકાસકાયયોથી 
આવનારા રદવસોમા ંશહેરીજનોની સતુવધામા ંવધારો થશ.ે અમદાવાદ શહેરના નાગરરકોને 
રર-તકએશન પ્રવૃતતઓ માટે સુદંર તળાવ મળી રહે ત ેમાટે 81 તળાવ મહાનગરપાતલકાને 
રાજય સરકાર દ્ારા ફાળવવાનો તનણથિય કરાયો છે. ગુજરાતનાં શહેરોમાં વસતી રાજયની 
અડધોઅડધ વસતીન ેપોતાના રહેણાકં તવસતારોની આસપાસ સારા બગીચા, સવચછ પાણી, 
સવુયવસસથત ગટર વયવસથા સતહતની તમામ જરૂરી સતુવધાઓ મળે ત ેમાટે રાજય સરકાર 
પ્રતતબદ્ધ છે. 

આ પ્રસંગે સામાતજક ન્યાય અને અતધકારરતા મંત્રી શ્ી પ્રદીપભાઈ પરમાર, સહકાર 
અન ેમાગથિ-મકાન રાજય મંત્રી શ્ી જગદીશભાઈ તવશ્કમાથિ, મયેર શ્ી રકરીટભાઈ પરમાર, 
સાંસદશ્ીઓ, ધારાસભયશ્ીઓ, કાઉસન્સલરશ્ીઓ, પદાતધકારીઓ તેમજ પ્રજાજનો 
ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

પટેલ, પંચાયત રાજય મંત્રી શ્ી તબ્જેશભાઈ મેરજા, 
આદશથિ હોસસપટલના મનેતેજંગ રડરેકટર ડરૉ. અતલુભાઇ 
પટેલ સતહત કલોલના નગરજનો ઉપસસથત રહ્ા ંહતા.ં

રીરોચનનગરમાં પ્ાથવમક  
આરોગય કે્દ્નું લોકાપ્ષણ 

સાણંદના વીરોચનનગરમાં નવતનતમથિત પ્રાથતમક 
આરોગય કેન્દ્ર અને તમલન સમાજવાડીના નવતનતમથિત 
પરરસરન ેતાજતેરમા ંકેન્દ્રીય ગૃહ મતં્રી શ્ી અતમતભાઈ 
શાહે જનસમતપથિત કયાું હતાં. આશરે રૂ.1.15 કરોડના 
ખચચે તનતમથિત અતયાધુતનક આરોગય વયવસથાઓથી 
સજ્જ આરોગયકેન્દ્રથી વીરોચનનગર અન ેઆસપાસના 
ગ્ામય તવસતારના લગભગ 30 હજાર નાગરરકોને 
ફાયદો થશે.

આ આરોગય કેન્દ્રમાં OPD, IPD, આયુષ 
સેવા, PM-JAY સેવા, તવતવધ પ્રકારના રસીકરણ 
સતહતની સુતવધાઓ મળશે. સાથોસાથ, પંરડત 
દીનદયાળ તમલન કેન્દ્ર સમાજવાડીનું લોકાપથિણ પણ 
શ્ી શાહે કયુ ું  હતંુ. આ પ્રસંગે આરોગયમંત્રી  
શ્ી ઋતષકેશભાઈ પટેલ, ધારાસભય શ્ી કનભુાઈ પટેલ 
ઉપરાંત નાગરરકો જોડાયા હતા.•

તવકાસ્યાત્ા
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રાજયના ૧.૪૭ લાખ યુરાઓને રોજિગાર - એપ્ેન્ટ્સવશપ પત્રો એનાયત

છેલ્ા બે દાયકામાં ગુજરાત મજબૂત 
તવકાસનો પયાથિય બન્યંુ છે. ઉદ્યોગ હોય કે 
વયવસાય, ગજુરાત ેતમામ કે્ત્ર ેહરણફાળ ભરી 
છે. તવતવધ કે્ત્રમાં તવકાસ કરવાની સાથે 
યુવાનોના કૌશલયને ઊભરતાં તમામ ક્ેત્રોમાં 
ઉપયોગમાં લઈને તેના થકી તેમને આતથથિક 
રીતે પગભર બનાવી શકાય તે ક્ેત્રે ગુજરાત 
સરકારે તવતવધ પગલાં લીધાં છે. 

જદુા જુદા ક્તે્ર ેકુશળ માનવબળ ઊભુ ંકરી 
શકાય તે માટે મુખયમંત્રી એપ્રેસન્ટસતશપ 
યોજના સરકાર દ્ારા ચલાવવામાં આવી રહી 
છે, જે અંતગથિત મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલની ઉપસસથતતમાં યુવાનોને રોજગાર 
તનમણકૂપત્રો અન ેએપ્રસેન્ટસતશપ 
કરારપત્રો એનાયત કરવાનો 
રાજયકક્ાનો કાયથિકમ અમદાવાદ 
સાયન્સ તસટી ખાતે યોજાયો 
હ ત ો .  આ  ક ા ય થિ ક મ મ ાં 
મખુયમતં્રીશ્ીએ યવુક-યવુતીઓને 
તનમણકૂ અન ેકરારપત્રો એનાયત 
કરી રાજયવયાપી કાયથિકમનો 
પ્રારંભ કરાવયો હતો. 

આ  ક ા ય થિ ક મ મ ાં 

મખુયમતં્રીશ્ીએ જણાવયુ ંહતંુ કે, વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતમાં રોપેલા 
તવકાસના મજબૂત પાયાના પરરણામે જ આજે 
ગુજરાત દેશનંુ ગ્ોથ એસન્જન બન્યંુ છે. 
યુવાનોની પ્રતતભા થકી દેશનો તવકાસ કરવા 
ટેલને્ટ પલૂ અતત મહત્વનુ ંછે. તનેા માટે રાજય 
સરકાર અને ખાનગી સંસથાઓના સહયોગથી 
રાજયમાં કાયથિરત ૬૦૦ જટેલી ITIમા ં૨.૧૭ 
લાખ તવદ્યાથમીઓને ૧૨૫ જેટલા કોસથિના 
અભયાસથી સકીલડ વક્કફોસથિ બનાવવામાં આવી 
રહ્ા છે. મખુયમતં્રી એપ્રસેન્ટસ યોજના અતંગથિત 
ચાર વષથિમાં એક લાખથી વધુ યુવાનોને 
તાલીમબદ્ધ કરવામાં આવયા છે. કૌશલય ધ 

સકીલ યુતનવતસથિટી અને ગુજરાત એપેકસ 
ટ્ેતનંગ ઇસન્સટટ્ૂટ દ્ારા યુવાનોની પ્રતતભાને 
ઉજાગર કરવામાં આવી રહી છે.

આ  ક ા ય થિ ક મ મ ાં  ર ા જ ય  મં ત્ર ી  
શ્ી જગદીશભાઈ તવશ્કમાથિએ જણાવયું હતું કે, 
મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટલેે પદભાર 
સભંાળતા ંજ વષથિમા ંએક લાખથી વધુ યવુાનોને 
રોજગારી આપવાનો જે સંકલપ લીધો હતો તે 
આજે પરરપૂણથિ થઈ રહ્ો છે.

આ કાય થિકમમાં  ક ેતબનેટ મંત્રી શ્ી 
રાજેન્દ્રભાઈ તત્રવેદી, મુખય સતચવ શ્ી 
પકંજકુમાર, શ્મ, કૌશલ તવકાસ અન ેરોજગાર 
તવભાગનાં અગ્ સતચવ શ્ીમતી અંજુ શમાથિ 

તેમજ મોટી સંખયામાં રોજગાર 
મેળવનારાં યુવક-યુવતીઓ 
ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. 

આ  ઉ પ ર ાં ત  સ મ ગ્ 
રાજયના ૩૩ તજલ્ા અને ૭ 
મહાનગર પાતલકાઓમાં કુલ 
૧.૪૭ લાખ યુવક-યુવતીઓને 
રોજગાર તનમણૂકપત્રો અને 
એપ્રે સ ન્ટસતશપ કરારપત્રો 
એનાયત કરવામા ંઆવયા ંહતા.ં 
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કચછ

ભુજ ખાતે તવધાનસભા અધયક્ા ડરૉ. 
નીમાબહેન આચાયથિની ઉપસસથતતમાં ૭૨૦ 
યવુાનોન ેતનમણકૂપત્રો અન ેએપ્રસેન્ટસતશપ કરાર 
પત્રો એનાયત કરવામા ંઆવયા ંહતા.ં આ તકે 
ડરૉ. નીમાબહેને જણાવયંુ હતંુ કે, ઉદ્યોગોને 
આમતં્રણ આપીન ેસરકારે કચછની કાયાપલટ 
કરી નાખી છે. હાલ સથાતનકોન ેઘરઆગંણ ેજ 
રોજગારી મળી રહી છે. 

ભારનગર

ભાવનગર ખાતે ૬ હજાર યુવાઓને 
તનમણકૂપત્રો અન ેએપે્રસન્ટસતશપ કરારપત્રોના 
તવતરણનો કાયથિકમ યોજાયો હતો. આ તકે 
તશક્ણ મંત્રી શ્ી તજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણીએ 
જણાવયુ ંહતુ ં કે, અદંર પડલેી ક્મતા પોતીકી 
અને આગવી હોય છે, પરંતુ તેને તનખાર 
આપવાનંુ કાયથિ રાજય સરકારની આઇ.ટી.આઇ. 
જવેી સસંથાઓ દ્ારા કરવામા ંઆવ ેછે.

્સુરત

વાહનવયવહાર મંત્રી શ્ી પૂણચેશભાઈ 
મોદીના હસત ેસરુતના સરસાણા ખાતે ૧,૪૩૨ 
ઉમેદવારોને રોજગાર તનમણૂકપત્રો અને 
એપ્રેસન્ટસતશપ કરારપત્રો અપથિણ કરાયાં હતાં. 

આ તકે મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, સરકારે 
માત્ર તાલીમ અન ેકૌશલયવધથિન જ નહીં, પરંતુ 
શ્ેણીબદ્ધ રોજગાર મેળાઓનું આયોજન કરી 
યુવાઓને રોજગારીના અવસરો ઉપલબધ 
કરાવયા છે.

જામનગર

જામનગરમા ંકકૃતષ મતં્રી શ્ી રાઘવજીભાઈ 
પટેલ ે૧૮૩૭ યવુાનોન ેરોજગાર તનમણકૂપત્રો 
તમેજ ૧૪૫ યવુાઓન ેકરારપત્ર તવતરણ કયાું 
હતા.ં આ પ્રસગં ે મતં્રીશ્ીએ જણાવયુ ં હતુ ં કે, 
યવુાનો પગભર બન ેતથા આતથથિક રીત ેતમેની 
ઉન્નતત થાય તે માટે સરકાર યુવાઓને 
વયવસાયલક્ી તાલીમ તમેજ સટાઇપેન્ડ સતહતની 
સતુવધાઓ પરૂી પાડ ેછે. 

્સુરે્દ્નગર

વઢવાણ ખાતે વન અને પયાથિવરણ મંત્રી 
શ્ી રકરીટતસંહ રાણાની ઉપસસથતતમાં ૧૬૩૬ 
ઉમદેવારોન ેરોજગાર તનમણકૂપત્રો અન ે૨૪૨ 
ઉમેદવારોને એપે્રસન્ટસતશપ કરારપત્રોનું 
તવતરણ કરાયું હતું. મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું 
કે, ગુજરાતના યુવાઓ માટે રાજય સરકારે 
રોજગારીની તવપુલ તકો ઉપલબધ બનાવી છે

નર્સારી
નવસારી ખાતે આરદજાતત તવકાસ મંત્રી 

શ્ી નરેશભાઈ પટેલની ઉપસસથતતમા ં૧૬૦૦થી 
વધારે યુવાનોને  રોજગાર તનમણૂકપત્રો અને 
૧૮૫થી વધુ યુવાનોને એપ્રેસન્ટસતશપ 
કરારપત્રો એનાયત કરાયાં હતાં. આ પ્રસંગે 
મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, યુવાનોને તેમની 

સકીલ પ્રમાણે નોકરીની તક મળી રહે તે માટે 
રાજય સરકાર દ્ારા અનેક આઇ.ટી.આઇ. 
કરૉલેજનું તનમાથિણ કરવામાં આવયું છે. 

અમદારાદ

તવરમગામ ખાતે કતેબનેટ મંત્રી શ્ી 
પ્રદીપભાઈ પરમાર ે ૨૫૦ રોજગાર 
તનમણૂકપત્રો અને ૨૫૦ એપ્રેસન્ટસતશપ 
કરારપત્રો, ૧૫ તનમણૂકપત્રોનું તવતરણ કયુું. 
આ તકે મંત્રીશ્ીએ કાયમ માટે કંપનીઓમાં 
નોકરી કરવાના બદલે આતમતનભથિર બની 
પોતાનો વયવસાય શરૂ કરીને નોકરીદાતા 
બનવા માટે જણાવયું હતું. 

ખેડા

માતરમાં ગ્ામતવકાસ, ગૃહ તનમાથિણ મંત્રી 
શ્ી અજુથિનતસંહ ચૌહાણ ેરોજગાર તનમણકૂપત્રો 
અને એપ્રેસન્ટસ કરારપત્રો આપયા. આ તકે 
મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતંુ કે રોજગાર સેતુ 
પ્રરૉજેકટ દ્ારા અનુબંધન વેબપોટથિલ તથા 
મોબાઇલ એસપલકેશનના માધયમથી આજે 
ગુજરાતના યુવાનો રોજગારી મેળવી રહ્ા છે. 

કામરેજિ-્સુરત
સુરતના કામર ેજ ખાતે ક કૃતષ, ઉજાથિ 

પેટ્ોકેતમકલસ રાજયમંત્રી શ્ી મુકેશભાઈ 
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પટેલના અધયક્સથાને યોજાયેલા કાયથિકમમાં 
૪૦૦થી વધુ  ઉમેદવ ાર ોને  ર ોજગાર 
તનમણૂકપત્રો અને એપ્રેસન્ટસતશપ કરારપત્રો 
એનાયત કરવામાં આવયાં હતાં. આ પ્રસંગે 
મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, દેશનાં અન્ય 
ર ાજયોની  સરખામણીએ ગુજરાતમાં 
બેરોજગારીનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું છે. 
યુવાનોનું કૌશલયવધથિન કરીને રાજય સરકારે 
અનેક ક્ેત્રોમાં રોજગારીની ઊજળી તકો પૂરી 
પાડી છે.

રાજિકોટ

રાજકોટ શહેરી કક્ાએ રોજગારી કે 
એપ્રેસન્ટસ તરીક ે જોડાયેલા ક ુલ ૧૮૦ 
ઉમેદવારોને વાહન વયવહાર રાજયમંત્રી  
શ્ી અરતવંદભાઈ રૈયાણીની ઉપસસથતતમાં 
રોજગારી અને એપ્રેસન્ટસપત્રો આપવામાં 
આવયા ંહતાં. આ ઉપરાંત રાજકોટ મયતુનતસપલ 
કોપયોરેશન દ્ારા ૧૧ જેટલા ઉમેદવારોને અને 
આર.ટી.ઓ. કચેરી દ્ારા ૩ ઉમેદવારોને 
કાયમી તનમણૂકના હુકમો આપવામાં આવયા 
હતા. આ ઉપરાંત તવતવધ કંપની દ્ારા પસંદ 
કરાયેલા ૬ ઉમેદવારોને પણ આ પ્રસંગે 
એનાયતપત્રો આપવામાં આવયાં હતાં. 

મહી્સાગર
લુણાવાડા ખાતે ઉચ્ચ અને તાંતત્રક તશક્ણ 

મંત્રી ડરૉ. કુબેરભાઈ ડીંડોરની ઉપસસથતતમા ં
યોજાયેલા કાયથિકમમાં ૯૦ યુવાઓને રોજગાર 
તનમણૂકપત્રો તથા ૩૦ યવુાઓન ેએપ્રસેન્ટસતશપ 

કરારપત્રો એનાયત કરવામા ંઆવયા ંહતા.ં આ 
તકે મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, રાજય સરકારે 
આઇ.ટી.આઇ કરૉલેજો દ્ારા યુવાઓને 
કૌશલયવાન બનાવવાનુ ંબીડંુ ઝડપયુ ંછે. યવુાનો 
પગભર બન ેતથા આતથથિક રીતે તેઓની ઉન્નતત 
થાય તે માટે સરકાર યુવાઓને વયવસાયલક્ી 
તાલીમ તેમજ સટાઇપેન્ડ સતહતની સુતવધાઓ 
પૂરી પાડે છે.

બના્સકાંઠા

પાલનપુર ખાતે તશક્ણ રાજય મંત્રી શ્ી 
કીતતથિતસંહ વાઘેલાના અધયક્સથાને તજલ્ા 
કક્ાનો રોજગાર એપે્રસન્ટસતશપ તનમણકૂપત્રોનો 
તવતરણ કાયથિકમ યોજાયો હતો, જમેા ંતજલ્ાના 
૩૩૯૪ યુવાનોને રોજગાર તનમણૂક અને 
૩૫૩ એપ્રેસન્ટસતશપ તનમણૂકપત્રો એનાયત 
કરાયાં હતાં. આ તકે મંત્રીશ્ીએ ભારત દેશ 
યુવાઓનો દેશ છે અને દેશના ભાતવના 
ઘડવૈયા યુવાઓ છે એમ જણાવી યુવાઓને 
તમે ગમે તે ક્ેત્રમાં ગમે તે કામ કરો પરંતુ 
દ ેશતહતને ધયાનમાં રાખવાની અપીલ  
કરી હતી.

્સાબરકાંઠા
સાબરકાઠંામા ં૧૭૦૯ યુવાઓન ેતનમણકૂ 

પત્રો અન ેએપ્રસેન્ટસતશપ કરારપત્ર તવતરણનો 
કાયથિકમ યોજાયો હતો. આ કાયથિકમમા ંઉપસસથત 
રાજય મંત્રી શ્ી ગજેન્દ્રતસંહ પરમારે જણાવયું 
હતું કે, રાજય સરકાર દ્ારા આઇ.ટી.આઇ., 
પોતલટેસક્ક કરૉલજે દ્ારા યવુાઓન ેકૌશલયવાન 
બનાવવાનું બીડું ઝડપયું છે. આ માટે રાજયના 

દરેકે દરેક તાલકુામા ંઆઇ.ટી.આઇ. કરૉલજેની 
સથાપના કરવામાં આવી છે.

વશહોર

સામાતજક ન્યાય અન ેઅતધકારરતા રાજય 
મતં્રી શ્ી આર.સી મકવાણાની ઉપસસથતતમાં 
તશહોર ખાત ેતનમણંૂકપત્રો અન ેએપ્રસેન્ટસતશપ 
કરારપત્રોના તવતરણનો કાયથિકમ યોજાયો હતો. 
આ કાયથિકમમા ંમતં્રીશ્ીએ જણાવયુ ંહતંુ કે, રાજય 
સરકાર દ્ારા નવા અભયાસકમો શરૂ થયા છે 
તનેી તાલીમ મળેવી યવુાન પોત ેપગભર બનવા 
સાથ ેસમાજ તવકાસમા ંપણ યોગદાન આપ ેતે 
આજના સમયની જરૂરરયાત છે. 

જિૂનાગઢ

જૂનાગઢમાં પશુપાલન રાજય મંત્રી શ્ી 
દેવાભાઈ માલમની ઉપસસથતતમાં તજલ્ાના 
યુવ ાન ોને  ર ોજગાર  તનમણૂ કપત્રો  - 
એપ્રેસન્ટસતશપ કરાર પત્રક તવતરણ કાયથિકમ 
યોજાયો હતો. આ કાયથિકમમાં મંત્રીશ્ીએ 
જણાવયું હતું કે, જરૂરરયાત મુજબ કુશળ 
માનવબળ મેળવવા માટે ઉદ્યોગોને અનુરૂપ 
જગયાઓ માટે ઔદ્યોતગક ભરતી મેળાનો 
નવતર અતભગમ સૌપ્રથમ ગુજરાત રાજયએ 
અમલમાં મૂકયો છે. •

તવકાસ્યાત્ા
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અમદારાદમાં વૃક્ારોપણ 
અવભયાનનો પ્ારંભ કરારતા CM

ગુજરાતના પનોતાપુત્ર અને દેશના લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્ી 
નરને્દ્રભાઈ મોદીના જન્મરદવસ તનતમત્તે અમદાવાદ મયુતનતસપલ 
કોપયોરેશન (AMC) દ્ારા તમશન તમતલયન ટ્ીઝ અંતગથિત પીરાણા 
ડમપસાઇટ નજીક વૃક્ારોપણ અતભયાન શરૂ કરવામાં આવયું, જેનો 
શુભારંભ મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના હસતે વૃક્ વાવીને કરાયો 
હતો. આ પ્રસંગે મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, વધુ ઓસકસજન 
આપતાં ૧.૭૫ લાખ વૃક્ો વાવીને AMCએ વડાપ્રધાનશ્ીને 
જન્મરદવસે એક મોટી ભેટ આપી છે.

મુખયમંત્રીશ્ીએ ઉમેયુું હતું કે, કોરોના મહામારીમાં આપણે સૌ 
ઓસકસજન અને કુદરતનું મહત્વ વધુ સારી રીતે સમજયા છીએ. 
કુદરતનું સંતુલન જાળવી રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ક્ાઇમેટ અંગે 
તચંતા કરીને શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જ વષયો પહેલાં ગુજરાતના 
મુખયમંત્રી તરીકે ક્ાઇમેટ ચેન્જનો અલગ તવભાગ શરૂ કયયો હતો. 
વડાપ્રધાનશ્ીએ 'બેક ટુ બેતઝક'નો મંત્ર આપયો છે. કુદરતનું શોષણ 
અટકાવીને સંતુલન જાળવી રાખવા માટે આપણે સૌ સાથે મળીને 
પ્રયાસો કરીશું.

અત્ર ેઉલ્ખેનીય છે કે AMC દ્ારા હરરયાળંુ અમદાવાદના સકંલપ 
સાથે ‘તમશન તમતલયન ટ્ીઝ’ અંતગથિત પીરાણા ડમપસાઇટ પર 1.75 
લાખ વૃક્ો વાવીને ઓસકસજન પાક્ક તૈયાર કરવામાં આવશે.

આ કાયથિકમમા ંઅમદાવાદના મેયર શ્ી રકરીટભાઈ પરમાર, ડ.ેમેયર 
શ્ી ગીતાબહેન પટેલ, સાસંદ શ્ી રકરીટભાઈ સોલકંી, અમદાવાદ મયતુન. 
કતમશનર લોચન સેહરા, સથાતનક ધારાસભયશ્ીઓ, એએમસીના 
હોદ્દેારો, કોપયોરેટરશ્ીઓ, અતધકારીશ્ીઓ તથા નાગરરકો મોટી 
સંખયામાં ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

કચછી જિૈન ્સમાજિના  
્સંમેલનમાં CMની પ્ેરક ઉપન્થવત 

અમદાવાદના ટાગોર હોલ ખાતે મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલની પે્રરક ઉપસસથતતમાં શ્ી કચછી જૈન સેવા સમાજનું વાતષથિક 
સ્ેહતમલન યોજાયું હતું. આ પ્રસંગે મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલે જણાવયું હતું કે, વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના 'સૌનો 
સાથ, સૌનો તવકાસ, સૌનો તવશ્ાસ, સૌના પ્રયાસ'ના મંત્રને  કચછી 
જૈન સેવા સમાજ પોતાનાં જનસેવાનાં કાયયો થકી સાકાર કરી રહ્ો 
છ.ે છેવાડાના માનવીને મુખય પ્રવાહમાં લાવવા માટે આપણા 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ હંમેશાં કાયથિરત રહ્ા છે અને એ જ 
પગલે કચછી જૈનસેવા સમાજ પણ આ જ રીતની સેવાકીય 
પ્રવૃતતઓ સાથે સમાજના ઉતથાન માટે કાયથિ કરતો રહ્ો છે. 
સેવાકાયથિ કરનારા લોકો કોઇ પણ જાતના પડકારોમાં પણ 
સેવાકાયથિની જયોત જલાવી રાખે છે. 

આ પ્રસંગે 'કચછી બોલી તવજ્ાન' પુસતકનું મુખયમંત્રીશ્ીના 
હસતે તવમોચન કરવામાં આવયું હતંુ. આ પ્રસંગે તવધાનસભાનાં 
અધયક્ા શ્ીમતી નીમાબહેન આચાયથિ, ધારાસભય શ્ી રાકેશભાઈ 
શાહ તેમજ સામાતજક અગ્ણીઓ વગેરે મોટી સંખયામાં ઉપસસથત 
રહ્ા હતા. •

પોલી્સ અવધકારીઓ-કમથીઓનો  
મેડલ અલંકરણ ્સમારોહ 

ગુજરાત પોલીસ આયોતજત પોલીસ મડેલ અલકંરણના ગૌરવશાળી 
સમારોહમાં મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે જણાવયું હતું કે, રાજયની 
સુરક્ા, શાંતત અને સલામતીના પાયામાં પોલીસ દળની કતથિવયતનષ્ઠા 
અને ફરજપરસતી રહ્ા છે. 

આ સંદભથિમાં તેમણે કહ્ં કે, વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ 
વાઇબ્ન્ટ સતમટથી ઉદ્યોગ-વેપાર જગતમાં ગુજરાતની વૈતશ્ક છબી 
ઊભી કરી છે. આના પરરણામે દેશ-તવદેશના રોકાણકારો, ઉદ્યોગ 
વયવસાયકારો ગુજરાતમાં રોકાણ અને કારોબાર માટે આકષાથિયા છે. 
ગુજરાતની સુદ્રઢ સુરક્ા, શાંતત અને સલામતી એ આવા રોકાણકારો 
માટે પસંદગીનું પહેલું સથળ બનાવયું છે તેનો યશ રાજયના પોલીસ 
બેડાને જાય છે. 

મખુયમતં્રી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઇ પટેલ ેભારતના રાષ્ટપતતશ્ી દ્ારા ગજુરાત 
પોલીસ દળના ૯૯ જટેલા અતધકારી-કમમીઓન ેપ્રશસંનીય સવેા, તવતશષ્ટ 
સેવા માટેના જાહેર થયેલા પોલીસ મેડલસ અમદાવાદમાં અપથિણ કયાથિ 
હતા. ગૃહ રાજય મતં્રી શ્ી હષથિભાઇ સઘંવી, પોલીસ અતધકારીઓ સતહત 
ચંદ્રકથી સન્માતનત પોલીસ અતધકારીઓના પરરવારજનો આ ગૌરવ 
ક્ણે સહભાગી થયા હતા. •

તવકાસ્યાત્ા
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'શ્ી ્રાવમનારાયણ ગાદી ્સુરણ્ષ 
મહોત્સર'માં ઉપન્થત રહેતા CM

વયસનમુતતિ, સદાચારી અને પ્રમાતણકતાનું તનમાથિણ કરવામાં 
સવાતમનારાયણ સંપ્રદાયનું યોગદાન રહ્ં છે. એટલુ જ નહીં, સંતોની 
વાણીથી સમાજને એક નવી રદશા મળતી થઈ છે અને કલા અને 
સંસકકૃતતનો પોષક સંતસમાજ હર હંમેશથી રહ્ો છે. તેમ તાજેતરમાં 
અમદાવાદમાં યોજાયેલા શ્ી સવાતમનારાયણ ગાદી સુવણથિ મહોતસવમાં 
ઉપસસથત રહેલા મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવયું હતું. 

આ પાવન પવચે મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતંુ કે, રાજયની 
તવકાસાત્રાને આગળ વધારવા માટે ધમથિ - સંતોનું હરહંમેશ માગથિદશથિન 
મળતું રહ્ં છે. વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સવસંસકકૃતત અને 
સમભાવન ેસૌથી વધ ુમહત્વ આપયુ ંછે. શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપણી 

સંસકકૃતત તવરાસતને જાળવી રાખીને દેશ અને રાજયનો તવકાસ કયયો છે, 
એ જ પરંપરા જાળવી રાખીને ટીમ ગુજરાત રાજયની તવકાસયાત્રાને 
સતત આગળ વધારી રહ્ા છીએ. ઉલ્ેખનીય છે કે, મતણનગર ગાદી 
સંસથાન દ્ારા શ્ી સવાતમનારાયણ ગાદી સુવણથિ મહોતસવ યોજવામાં 
આવયો હતો. આ મહોતસવમાં વયસનમુતતિ તશતબર, પયાથિવરણ રક્ણ 
તશતબર, સંત સંમેલન, સંસકાર તશક્ણ તશતબર વગેરે જેવા કાયથિકમોનું 
આયોજન કરવામાં આવયું હતું.

આ પ્રસંગે સાંસદ શ્ી ડરૉ. રકરીટભાઈ સોલંકી, ધારાસભયો સવથિ શ્ી 
સુરેશભાઈ પટેલ અને શ્ી જગદીશભાઈ પટેલ તેમજ આચાયથિશ્ી 
તજતેસન્દ્રયતપ્રયદાસજી સવામીજી મહારાજ તેમજ મોટી સંખયામાં સંતો 
અને હરરભતિો ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

વ્સંગાપોરના ડેપયુટી PM ્સાથે 
ફળદાયી ્સંરાદ કરતા મુખયમંત્રી 

તસંગાપોરના ડેપયુટી પ્રાઇમ તમતનસટર શ્ીયુત લોરેન્સ વોંગ અને 
પ્રતતતનતધમંડળે તાજેતરમાં ગાંધીનગર ખાતે મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલની સૌજન્ય મુલાકાત લીધી હતી. તસંગાપોરના ડેપયુટી પ્રાઇમ 
તમતનસટર ગુજરાતની મુલાકાતે પ્રથમ વાર આવયા હતા અને રાજયના 
ઈન્ફ્ાસટ્ક્ચર સતહતના તવતવધ ક્ેત્રોના તવકાસથી તેઓ પ્રભાતવત થયા 
છે એમ તેમણે મુખયમંત્રીશ્ી સાથેની વાતચીત દરતમયાન જણાવયું હતું.

મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે તસંગાપોરના ડેપયુટી પ્રાઇમ 
તમતનસટરને ગુજરાતમાં આવકારતાં જણાવયું હતું કે, ભારત, ગુજરાત, 
તસંગાપોરના સંબંધો લાંબાગાળાના રોકાણો, વયાપાર-ઉદ્યોગોને 
પ્રોતસાતહત કરતા ઉષમાભયાથિ રહ્ા છે. આ સંદભથિમાં મુખયમંત્રીશ્ીએ 
સપષ્ટપણે કહ્ં હતું કે, ગુજરાતમાં વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 
માગથિદશથિનમાં એવી સુદ્રઢ ઈકો-તસસટમનું તનમાથિણ કયુું છે કે તવશ્ના 
અન્ય દેશોમાંથી રોકાણકારો-ઉદ્યોગકારો ગુજરાતમાં એકવાર રોકાણ 
માટે આવે પછી ગુજરાત જ તેમની કાયમી પસંદગી બની જાય છે.

તસગંાપોરના ડપેયટુી પ્રાઇમ તમતનસટર શ્ી લોરેન્સ વોંગ ેકહં્ હતુ ંકે, 
તસગંાપોર માટે ગજુરાત સકેન્ડ લાજચેસટ ઈન્વસેટમને્ટ ડસેસટનશેન છે. આ 
સાથ,ે તમેણ ે તસગંાપોરના રોકાણકારો-ઉદ્યોગકારોએ ગુજરાતમા ં ટે્ડ, 
ઈન્વસેટમેન્ટ, ફાઇનાન્સના ક્તે્રોમાં રોકાણો કરેલાં છે, તેની તવગતો આપી 
હતી. આ મલુાકાતમા ંનાણામતં્રી શ્ી કનભુાઈ દેસાઈ, મખુય સતચવ શ્ી 
પકંજકુમાર, એન.એસ.ઈ.ના શ્ી આતશષભાઈ, તગફટ તસટીના એમ.ડી. 
શ્ી તપન રે સતહત વરરષ્ઠ અતધકારીઓ ઉપસસથત રહ્ા હતા.

શ્ી દાનેર ફાઉ્ડેશન ્સંચાવલત પશુ-પક્ી ્સારરાર કે્દ્ની મુલાકાત લેતાં CM
અમદાવાદના બહેરામપુરા ખાતે શ્ી દાનેવ ફાઉન્ડેશન સંચાતલત 

પશુ-પક્ી સારવાર કેન્દ્રની તાજેતરમાં મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
મુલાકાત લીધી હતી. મુખયમંત્રીશ્ીએ સારવાર કેન્દ્રના તવતવધ 
તવભાગોની મુલાકાત લઈને પશુ-પક્ીઓની સારવાર અંગે કરવામાં 
આવતી સંસથાની તવતવધ કામગીરી તનહાળી હતી. 

 તેમણે પશુ- પક્ીઓની સારવાર માટે બનાવવામાં આવેલા તવતવધ 

તવભાગોની મુલાકાત લીધી હતી. તેમજ સારવાર માટે વપરાતાં તવતવધ 
તબીબી ઉપકરણો તનહાળયાં હતાં. મુખયમંત્રીશ્ીએ પશુ-પક્ીઓની 
કાળજી-સારવાર સતહતની સસંથાની તવતવધ પ્રવૃતત્તઓન ેતબરદાવી હતી. 
તયારબાદ મખુયમતં્રીએ સારવાર બાદ સાજા થયલેા ંપક્ીઓન ેમતુિ કયાું 
હતાં. આ પ્રસંગે ધારાસભય શ્ી રાકેશભાઇ શાહ તથા સંસથાના 
પ્રતતતનતધઓ પણ ઉપસસથત રહ્ા હતા.

તવકાસ્યાત્ા
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ગુજિરાતના ્સૌર ઊજા્ષ ઉતપાદન ક્ેત્રને 
રેગ મળશે : મુખયમંત્રી 

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની અધયક્તામાં મળેલી કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની બેઠકે 
નવી અને પુનઃપ્રાપય ઊજાથિ મંત્રાલયના 'ઉચ્ચ કાયથિક્મતા સોલાર પીવી મોડ્ૂલસ પર 
રાષ્ટીય કાયથિકમ' પર પ્રોડકશન તલંકડ ઇન્સેસન્ટવ સકીમ(પી.એલ.આઈ.) (ટ્ેન્ચ II)ના 
અમલીકરણની દરખાસતન ેમજંરૂી આપી છે. ઉચ્ચ કાયથિક્મતા સોલાર પીવી મોડૂ્લસમાં 
ગીગા વોટ (GW) સકેલની ઉતપાદન ક્મતા હાંસલ કરવા માટે રૂ.19,500 કરોડ 
ખચથિ-જોગવાઈ રાખવામાં આવી છે. આ તનણથિય અંગે મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
વડાપ્રધાનશ્ીનો આભાર વયતિ કરતાં જણાવયું હતું કે, આ તનણથિયથી રાજય તથા દેશમાં 
સૌર ઊજાથિ ક્ેત્રે તવકાસને નવી ગતત મળશે.

ઉચ્ચ કાયથિક્મતા સૌર પીવી મરૉડ્ૂલસ પરના રાષ્ટીય કાયથિકમનો ઉદ્ેશય ભારતમાં 
ઉચ્ચ કાયથિક્મતાવાળા સૌર પીવી મરૉડ્ૂલસના ઉતપાદન માટે ઇકોતસસટમનું તનમાથિણ 
કરવાનો છે અને આ રીતે રરન્યુએબલ એનર્જીના ક્ેત્રમાં આયાત 
તનભથિરતા ઘટાડવાની છે. ત ેઆતમતનભથિર ભારતની પહેલને 
મજબૂત કરશે અને રોજગારીનું સજથિન કરશે.

સોલાર પીવી ઉતપાદકોની પારદશથિક પસંદગી 
પ્રતકયા દ્ારા કરવામાં આવશે. સથાતનક 
બજારમાંથી ઉચ્ચ કાયથિક્મતાવાળા સોલાર પીવી 
મરૉડૂ્લના વેચાણ પર સૌર પીવી ઉતપાદન 
પલાન્ટના કતમશતનંગ પછી પાંચ વષથિ માટે  
PLI નુ ંતવતરણ કરવામા ંઆવશ ેઅન ેપ્રોતસાતહત 
કરવામાં આવશે.

આ યટોજિામાંથી જે અપેહક્ષત પરરણામટો/લાભ 
થવાિાં છે, તે આ મુજબ છે :
• લગભગ ૬૫,૦૦૦ મગેાવોટ વાતષથિક ઉતપાદન ક્મતા ધરાવતા સપંણૂથિ અન ેઆતંશક 

રીત ેસકંતલત, સૌર પીવી મરૉડ્લૂરૉ સથાતપત કરવામા ંઆવશ.ે
• આ યોજના લગભગ રૂ. ૯૪,૦૦૦ કરોડનું સીધું રોકાણ લાવશે.
• ઈવીએ, સોલર ગલાસ, બેકશીટ વગેરે જેવી સામગ્ીના સંતુલન માટે ઉતપાદન 

ક્મતાનું તનમાથિણ.
• લગભગ ૧,૯૫,૦૦૦ લોકોને પ્રતયક્ રોજગાર અને લગભગ ૭,૮૦,૦૦૦ 

વયતતિઓને પરોક્ રોજગાર.
• અંદાજે રૂ.૧.૩૭ લાખ કરોડની આયાત અવેજી.
• સોલાર પીવી મરૉડ્ૂલસમાં ઉચ્ચ કાયથિક્મતા હાંસલ કરવા સંશોધન અને તવકાસને 

પ્રોતસાહન.
મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે કેન્દ્ર સરકારના આ તનણથિયથી રાજયમાં સૌર ઊજાથિ 

ઉતપાદન ક્ેત્રને વેગ મળશે તેવી અપેક્ા વયકત કરી છે. રરન્યુએબલ એનર્જી ક્ેત્રે 
આતમતનભથિર ભારતની પહેલને મજબૂત કરવામાં વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના 
નેતૃતવની કેન્દ્ર સરકારનો આ તનણથિય ઉપયુકત બનશે તેમ તેમણે વડાપ્રધાનશ્ીનો 
આભાર માનતાં જણાવયું હતું. •

ડબલ એન્જિન  
્સરકારથી વરકા્સની  

ગવત તેજિ બની

સવંાદ થકી નવા તવચારબીજનુ ંરોપણ થાય છે તેમજ 
સમાજના સવાથિગી તવકાસના દ્ાર ખલુ ેછે. રાજયના મૃદુ 
અને મક્મ મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની 
ઉપસસથતતમા ંતાજતેરમા ંગાધંીનગર ખાત ેઆહીર સમાજ, 
પચંોળી અન ેછારાનુ ંસે્હતમલન યોજાય ુહત.ુ આહીર 
સમાજના સે્હતમલનમા ંઅગ્ણીઓએ મખુયમતં્રીશ્ીનું 
ભાવસભર અતભવાદન કયુું હતુ.ં આ અવસરે મખુયમતં્રી 
શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલ ેજણાવયંુ હતુ ં કે, તશક્ણ, ઉન્નત 
તવચારો અને પ્રગતત માટેની ધગશ, એ કોઈ પણ 
સમાજની મોટી મડૂી છે. આહીર સમાજ ેતશક્ણ-તાલીમને 
પ્રાધાન્ય આપી રાજય સરકારની કલયાણકારી નીતત, 
યોજનાઓ અન ેસશુાસનનો લાભ મળેવીન ેનોંધપાત્ર 
પ્રગતત હાસંલ કરી છે. ગજુરાત સરકારે તવકાસની મખુય 
ધારામા ંસૌન ેજોડીન ેવડાપ્રધાનશ્ીના સૌના સાથ, સૌના 
તવકાસ મતં્રન ેસાકાર કયયો છે.

પંચોળી અને છારા સમાજના સે્હતમલનમાં 
સબંોધન કરતા ંમખુયમતં્રીશ્ીએ  જણાવય ુકે, દ્રઢ તનધાથિર 
અને મક્મ મનોબળ સાથે નીકળી પડેલી માત્ર એક 
વયતતિ પણ સમાજમાં અનેક બદલાવ લાવી શકે છે. 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આ વાતન ેસવચછતા 
અતભયાન, રડતજટલ ઇસન્ડયા, રફટ ઇસન્ડયા, યોગ 
પ્રચાર જેવા કાયયો કરી પૂરવાર કરી છે,. 

વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નતેૃતવમા ંદેશ 
અન ેગજુરાતનુ ંઅથથિતતં્ર ફૂલી-ફાલી રહ્ ંછે. તાજતેરના 
અહેવાલ મજુબ ભારત ેતબ્ટનન ેપાછળ રાખી તવશ્ની 
પાચંમી સૌથી મોટી ઈકોનોમીનુ ંસથાન મેળવી લીધુ ંછે. 
ડબલ એસન્જનની સરકારન ેપરરણામ ેગજુરાત તવકાસના 
માગચે તેજ ગતતએ આગળ વધી રહં્ છે. ગુજરાત 
સરકારનું આતથથિક વયવસથાપન નીતત આયોગના 
અહેવાલ પ્રમાણ ેદેશમાં સવથિશે્ષ્ઠ છે. આ વષથિનુ ંસરકારનું 
બજટે ગજુરાતના ઇતતહાસનુ ંસૌથી મોટુ ંબજટે છે. •
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્સરદાર ્સરોરરની જિળ્સપાટી ૧૩૮ મીટર પહોંચતાં 
મા નમ્ષદાનાં રધામણાં કરતા મુખયમંત્રી

ગુજરાતની જીવાદોરી નમથિદા યોજનાના સરદાર સરોવર ડેમની 
જળસપાટી પૂણથિ કક્ાએ એટલે કે ૧૩૮.૬૮ મીટરે પહોંચી છે. જેના 
પરરણામે જળાશયમાં ૪.૭૩ તમતલયન એકર ફૂટ એટલે કે પ.૭૬ લાખ 
કરોડ તલટર પાણીનો સંગ્હ થયો છે. મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
સરદાર સરોવર ડેમ ૧૩૮.૬૮ મીટરની ઐતતહાતસક સપાટીએ 
પહોંચવાની ગૌરવ ઘટનામાં સહભાગી થઇ મા નમથિદાના નીરનાં 
વધામણાં કયાું હતાં. અત્રે એ તનદટેશ કરવો જરૂરી છે કે સરદાર સરોવર 
નમથિદા ડેમ ર૦૧૯ અને ર૦ર૦ પછી આ વષચે ત્રીજી વાર પૂણથિ જળાશય 
સપાટીએ છલકાયો છે. 

એકતા નગર ખાત ેનમાતમ દેવી નમથિદેના મતં્રોચ્ચાર સાથ ેઆયોતજત 
નમથિદા મહોતસવમાં મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ જોડાયા હતા અને 
મા નમથિદાના જળનાં તેમણે શ્ીફળ ચૂંદડીથી વધામણાં કયાું હતાં. આ 
વષચે થયેલા વયાપક વરસાદને પરરણામે નમથિદા બેતસન અને ડેમમાં 
પાણીની સારી આવક થઈ છે.  પાણીનો આ આવરો થવાથી  રાજયનાં 
ગામો, નગરો અને શહેરોમાં આગામી ઉનાળાની તસઝન સુધી પૂરતું 
પાણી આપી શકાશે અને પાણીની તંગીનો સામનો કરવાની સસથતત 
ઊભી થશે નહીં.

એટલુ ંજ નહીં, નમથિદા કમાન્ડ તવસતારના ંબધા ગામોના ખડેતૂોન ેરવી 

પાકની તસચંાઈના  હેત ુમાટે નમથિદાનુ ંપયાથિતિ પાણી  મળશ.ે તો ગજુરાતનાં 
૯૧૦૪ ગામો, ૧૬૯ શહેરો અન ે૭ મહાનગરપાતલકા મળી રાજયની 
૪ કરોડથી વધ ુજનસખંયાન ેપીવાના પાણી તરીકે નમથિદા જળ પહોંચી 
રહ્ા ંછે. આ ઉપરાતં, ૧૭ તજલ્ાના ૭૮ તાલકુાની ૧૬.૯૯ લાખ હેકટર 
જમીનને તસચંાઇ સતુવધા મળે છે. નમથિદા મયૈાના ંપાવન જળ કેવરડયા 
એકતા નગરથી ૭૪૩ રક.મીટરની યાત્રા પરૂી કરીન ેતાજતેરમા ંજ કચછના 
છેક છેવાડાના તવસતાર મોડકુબા સુધી વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની 
પ્રરેણા અન ેરાજય સરકારના ઈજનરેી કૌશલયથી પહોંચયા ંછે.

ઉલ્ેખનીય છે કે, વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ ર૦૧૪માં 
દેશનું સુકાન સંભાળયાના માત્ર ૧૭ રદવસમાં જ આ બહુહેતુક સરદાર 
સરોવર નમથિદા ડેમને પૂણથિ ઊંચાઇ સુધી લઇ જવાની મંજૂરી આપી હતી 
અને ગુજરાતના વષયો જૂના પ્રશ્નનો અંત લાવી રાજયને ઉજ્જવળ 
ભાતવની રદશા આપી હતી. વષથિ ર૦૧૯માં નમથિદા ડેમ ૧૩૮.૬૮ 
મીટરની પૂણથિ કક્ાએ ભરાતાં વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ નમથિદા 
નીરનાં વધામણાં કયાું હતાં.  

આ નમથિદા જળ વધામણા ંઅવસરે રાજય મતં્રી શ્ી જીતુભાઈ ચૌધરી, 
સસંદસભય શ્ી મનસખુભાઈ વસાવા અન ેપદાતધકારીઓ-અતધકારીઓ 
પણ ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

વરશ્વવરખયાત IBMની ્સોફટરેર લેબનો વગફટ વ્સટીમાં શુભારંભ

ગજુરાતનુ ંIT કે્ત્ર સતત તવકસી રહ્ ંછે 
તવેામા ંઆ કે્ત્ર ેવધ ુએક છોગુ ંઉમરેાયુ ં છે. 
મખુયમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેતગફટ તસટીના 
પ્રસેસટજ ટાવરમા ં કાયથિરત થઈ રહેલી IBM 
સોફટવરે લબેનુ ંઉદ્ાટન કયુું હતંુ. આ પ્રસગંે 
મખુયમંત્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેજણાવયુ ંહતું 
કે, વડાપ્રધાનશ્ીએ શરૂ કરેલા રડતજટલ ઇસન્ડયા 
તમશન કે્ત્ર ેગજુરાત ેરડતજટલ ટ્ાન્સફોમચેશનમાં 
બેંચમાક્ક પ્રસથાતપત કયયો છે. વડાપ્રધાન  

શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ડ્ીમ પ્રરૉજેકટ એવા 
તગફટ તસટીમા ંકાયથિરત થઈ રહેલી IBMની 
સોફટવેર લેબ ક્ાઉડ અને આરટથિફીતશયલ 
ઇન્ટેતલજન્સ માટે ગજુરાતમા ંસકીલડ મનેપાવર 
તયૈાર કરવામાં નવુ ંબળ પૂર ંપાડશ.ે 

ગુજરાતમાં IT સેકટરના આઠગણા 
તવકાસ માટેનો લક્યાંક તનધાથિરરત કરવામાં 
આવયો છે તેમ જણાવીન ેતનેી ભતૂમકા આપતાં 
મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું કે, ગુજરાતમાં 

એવું સુદ્રઢ IT ઇન્ફ્ાસટ્ક્ચર તવકસાવયું છે કે 
આ ક્ેત્રે રોકાણ માટે ગુજરાતમાં આવનારા 
દરેકના ચહેરા પર કાયમ સસમત જળવાઈ રહે 
અને તેમને ઇઝ ઓફ ડુઇંગ તબઝનેસની 
અનુભૂતત થાય.

સાયન્સ એન્ડ ટેક્ોલોજી તવભાગના મંત્રી 
શ્ી તજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણીએ જણાવયું હતું કે, 
IBM એ એડવાન્સ રરસચથિ અને ઇનોવેશન 
ફેતસતલટી સોફટવેર લેબનો તગફટ તસટીમાં 
પ્રારંભ કયયો છે. આ લેબ ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુતિ 
કૌશલય તનમાથિણન ેવેગ આપશે અન ેગજુરાતના 
ક ુશળ યુવા આઇટી પ્રોફ ેશનલસ માટ ે 
નોકરીઓનું સજથિન કરવામાં મદદ કરશે. આ 
કાયથિકમમા ંસાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી તવભાગના 
સતચવ શ્ી તવજય નહેરા, તગફટ તસટીના 
મેનેતજંગ રડરેકટર શ્ી તપન રે સતહત 
IBMના અતધકારી અને કમથિચારીઓ 
ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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CM રાહતફ�ડમાંથી 
રૂ.૮ કરોડથી રધુની 

્સહાય મંજિૂર
રાજયના નાગરરકોને ગંભીર પ્રકારના રોગોની 

સારવાર માટે ઓપરેશનના ખચથિમાં સહાયતા 
કરવા માટે મુખયમંત્રીશ્ીના રાહત ફંડમાંથી 
સહાય મંજૂર કરવામાં આવે છે. મુખયમંત્રી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃતવમાં, રાજયના 
નાગરરકોની સુખાકારી તેમજ સવાસ્થય માટે 
તવરરત કામગીરી થાય તે માટે યોગય તનણથિયો 
કરવામાં આવયા છે, જેના પરરણામે નાગરરકોની 
સખુાકારીમા ંવધારો થયો છે. મખુયમતં્રી રાહતફંડમાંથી 
વષથિ ૨૦૨૨માં સપટેમબર મતહના સુધીમાં કુલ ૩૦૬ કેસ માટે 
રૂ. ૮.૫ કરોડની સહાય મંજૂર કરવામાં આવી છે. 

નાગરરકોની અરજી બાદ, રકડની, કેન્સર, હૃદય અન ેલીવરના 
રોગોની સારવાર/ઓપરેશન માટે માન્ય હોસસપટલમાં તનધાથિરરત 
ખચથિના અદંાજના ૧/૩ ભાગની સહાય મખુયમતં્રીશ્ીના રાહતફંડમાથંી 
ચકૂવવામા ંઆવે છે. અગાઉ વાતષથિક એક લાખની આવક ધરાવતા 
નાગરરકોન ેઆ લાભ મળતો હતો, પરંત ુરાજય સરકારે હવ ેવધુ 
નાગરરકો સુધી લાભ પહોંચાડવાના ઉદે્શયથી, જાન્યઆુરી ૨૦૨૨ના 
ઠરાવથી રૂ. ૪ લાખની આવક મયાથિદા ધરાવતા નાગરરકોને પણ 
રાહતફંડમાથંી સહાય ચકૂવવાનુ ંમજંરૂ કયુું છે. 

તા.૧ અરૉકટોબર ૨૦૧૧થી તા.૨૦ સપટમેબર ૨૦૨૨ 
દરતમયાન તવતવધ ૩૪૭૨ કેસમાં રૂ.૩૬ કરોડથી વધુની સહાય 
મંજૂર કરવામાં આવી છે. જયારે તા. ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨થી 
૨૦ સપટેમબર ૨૦૨૨ સુધીમાં ૩૩૩ કેસમાં રૂ. ૮ કરોડથી વધુની 
સહાય મુખયમંત્રીશ્ીના રાહતફંડમાંથી નાગરરકોને ચૂકવવામાં 
આવી છે.

આ અંગે લાભાથમીઓએ હકારાતમક પ્રતતભાવ આપયા હતા.
રાજકોટમા રહેતાં ૬૧ વષમીય મંજુલાબહેન સરધારાને બોનમેરો 
ટ્ાન્સપલાન્ટ કરાવવાનું હોવાથી તેમને રાહતફંડમાંથી રૂ.૨.૩૩ 
લાખ મજંરૂ કરવામા ંઆવયા હતા. તમેણ ેજણાવયુ ંહતુ ંકે, તબીબોના 
માગથિદશથિનથી અને આ સહાયથી તેમને ઘણો ફાયદો થયો છે અને 
મુખયમંત્રીશ્ી રાહતફંડની સહાય જીવનરક્ક સાતબત થઈ છે.  

અમરેલીના બાબપુરમાં રહેતા ૨૧ વષમીય કેયુરભાઇ 
ગોંડતલયાન ેહૃદયમા ંખામી સજાથિતા,ં હૃદય ટ્ાન્સપલાન્ટની જરૂરરયાત 
ઊભી થઈ હતી. આવા સમયે મુખયમંત્રી રાહતફંડમાંથી રૂ.૭.૫૦ 
લાખની સહાય મંજૂર થવાથી તેમને સારવારમાં મોટી રાહત થઈ 
હતી. કેયુરભાઇના પરરવારજનોએ આ સહાય માટે મખુયમતં્રીશ્ીનો 
આભાર વયતિ કયયો હતો. •

આજી કરરરફ્્ટ પ્રૉજિેકટ માટે 
રૂ.૧૮૭ કરોડની ફાળરણી

રાજકોટ મહાનગરપાતલકા દ્ારા આજી રરવરફ્ન્ટ ડવેલપમને્ટ કરવા 
માટે ઇન્ટરસેપટર લાઇનની કામગીરી પ્રગતતમાં છે. રાજકોટ 

મહાનગરપાતલકાને રામનાથ મહાદેવ મંરદર અને આજી 
રરવરફ્ન્ટ ડેવલપમેન્ટના કામો માટે રૂ. ૧૮૭ કરોડની 
ફાળવણીને મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સૈદ્ધાંતતક 
મંજૂરી આપી હતી. 

શહેરની મધયમાંથી પસાર થતી આજી નદીના પતચિમ 
રકનારે આવલેુ ંઅતત પ્રાચીન અન ેસવયભં ૂરામનાથ મહાદેવ 

મંરદર ડેવલપ કરવા માટેની કામગીરી ગુજરાત પતવત્ર 
યાત્રાધામ તવકાસ બોડથિ દ્ારા મહાનગરપાતલકાન ેતબદીલ કરવામાં 

આવી છે. 
મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ સમક્ આ સંદભથિમાં રાજકોટ 

મહાનગરપાતલકાએ ૧૧ રક.મી આજી રરવરફ્ન્ટ ડેવલપમેન્ટ પ્રરૉજેકટની 
કામગીરી અતત પ્રાચીન રામનાથ મંરદરના ડેવલપમેન્ટ સાથે સુસંગત 
કરવાની દરખાસત ગુજરાત મયુતનતસપલ ફાયનાન્સ બોડથિ મારફતે રજૂ 
કરી હતી. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ સવતણથિમ જયંતી મુખયમંત્રી શહેરી તવકાસ 
યોજનાના આગવી ઓળખ ઘટકના આ કામોને અનુમોદન આપયું 
છે. આના પરરણામે ર૦રર-ર૩ના વષથિમાં રૂ.૧૮૭ કરોડ પ્રથમ 
ફેઇઝમાં રાજકોટ મહાનગરપાતલકાને ફાળવવાની સૈદ્ધાંતતક મંજૂરી 
મુખયમંત્રીશ્ીએ આપી હતી. 

રાજકોટ મહાનગરપાતલકા હવે શ્ી રામનાથ મહાદેવ મંરદરના 
જીણયોદ્ધાર ઉપરાંત તવશાળ પારકિંગ એરરયા, ટેમપલ પલાઝા, રકઓસક, 
લેન્ડ સકેતપંગ જેવી તવકાસ કામગીરી હાથ ધરશે તથા ભતવષયમાં વધુ 
ડેવલપમેન્ટ માટનેી જગયા પણ રાખશે. આ ઉપરાંત આજી નદીમાં 
મરંદરની પાછળના ભાગમા ંજરૂરરયાત મજુબ ચકેડમે બનાવવામા ંઆવશ.ે 
મુખયમંત્રીશ્ીએ આપેલી આ સૈદ્ધાંતતક મંજૂરીને કારણે રાજકોટમાં આજી 
રરવરફ્ન્ટ ડેવલપમેન્ટ પ્રરૉજેકટ અને અતત પ્રાચીન રામનાથ મહાદેવ 
મંરદરનાં તવકાસ કામો ઝડપથી સાકાર થશે. •

તરભધામનો વરકા્સ કરાશે
મહેસાણા તજલ્ાના પ્રખયાત તરભના શ્ીવાળીનાથ મહાદેવ મંરદરના 

તવકાસ અને જીણયોદ્ધારનાં કામો માટે મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 
રૂ.5.32 કરોડની સૈદ્ધાંતતક મંજૂરી આપી છે.

અંદાજે ૯૦૦ વષથિ જૂના અને અતખલ ભારતીય રબારી સમાજના 
ધમથિગુરના ગાદીસથાન શ્ી વાળીનાથ મહાદેવ મંરદરમાં આ રકમમાંથી 
કંપાઉન્ડ વોલ, રોડ, યાત્રી સુતવધા શેડ, શૌચાલય, પારકિંગ વયવસથા જેવી 
તવતવધ સુતવધાઓ તવકસાવવામાં આવશે. •

તનણ્ડ્ય
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મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપે્દ્ભાઈ પટેલના રડપણ હેઠળની રાજય ્સરકારે
નર લાખ કમ્ષચારીઓના વહતમાં મહત્રપૂણ્ષ ઐવતહાવ્સક વનણ્ષયો કયા્ષ

રાજય સરકારના કમથિચારીઓ દ્ારા રાજય 
સરકાર સમક્ જે રજૂઆતો કરવામાં આવી 
હતી તે સંદભચે મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ 
પટેલના માગથિદશથિન હેઠળ અંદાજે ૯ લાખ 
કમથિચારીઓ અને તેમના પરરવારજનોના 
તવશાળ તહતમાં તનણથિયો લેવામાં આવયા છે. તે 
મુજબ રાજય સરકારના કમથિચારીઓને કેન્દ્રના 
ધોરણે સાતમા પગાર પંચનાં બાકી રહેલાં 
તમામ ભ્થથાંઓ તાતકાતલક અસરથી લાગુ 
કરવામાં આવશે.

આ તનણથિય અંગે મંત્રી શ્ી તજતેન્દ્રભાઈ 
વાઘાણીએ જણાવયું હતું કે, મુખયમંત્રી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્ારા કમથિચારીઓના પ્રશ્નો 
સકારાતમક તનરાકરણ સંદભચે મંત્રીમંડળના 
સભયોની કતમટીની રચના કરવામાં આવી 
હતી. નાણામંત્રી શ્ી કનુભાઈ દેસાઈ, 
તશક્ણમંત્રી શ્ી તજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણી, ગ્ામ 
તવકાસ રાજય મંત્રી શ્ી તબ્જેશભાઈ મેરજા, 
ગૃહ રાજય મંત્રી શ્ી હષથિભાઈ સંઘવી, ઉદ્યોગ 
રાજય મંત્રી શ્ી જગદીશભાઈ તવશ્કમાથિની 
સતમતતએ કમથિચારી મંડળના હોદ્ેદારો સાથે 
મેરેથોન બેઠકો યોજી હતી તયારબાદ આ 
મહત્વના તનણથિયો લેવાયા હતા.

આ અંગે તવગતો આપતાં મંત્રીશ્ીએ 
જણાવયું હતું કે, સાતમા પગાર પંચનાં બાકી 
ભ્થથાં તાતકાતલક અસરથી લાગુ કરવામાં 
આવશે. આ તમામ લાભો કેન્દ્રના ધોરણે 
આપવ ામ ાં  આવશે .  ક ેન્ દ્રન ા  ધ ો રણે 

તા.૧/૪/૨૦૦૫ પહેલાં ભરતી થયેલા 
કમથિચારીઓને જી.પી.એફ. અને જૂની પેન્શન 
યોજનામાં સમાવવામાં આવશે. ઉપરાંત 
સી.પી.એફ.માં ૧૦ ટકાને બદલે ૧૪ ટકા 
સરકાર દ્ારા ઉમેરવા અંગે અતત મહત્વપૂણથિ 
કમથિચારી તહતલક્ી તનણથિય લેવામાં આવયો છે. 
એટલંુ જ નહીં, વષથિ ૨૦૦૯ના કેન્દ્ર સરકારના 
ઠરાવ મુજબ કમથિચારીના મૃતયુના રકસસામાં 
કેન્દ્રના ધોરણે કુટુંબ પેન્શન યોજનાનો લાભ 
આપવામા ંઆવશ.ે રહેમરાહે તનમણકૂ પામલેા 
તમામ કમથિચારીની નોકરી મૂળ તનમણૂક 
તારીખથી તમામ લાભો માટે સળંગ ગણવામાં 
આવશે. શૈક્તણક કેડર તસવાયના તમામ 
કમથિચારીઓને કેન્દ્રના કમથિચારીની જેમ ૧૦, 
૨૦, ૩૦નું ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવા 
ઠરાવ કરવામાં આવશે.

કમથિચારીઓન ેરૂ.૩૦૦ ન ેબદલ ેરૂ.૧૦૦૦ 
મેરડકલ ભ્થથું આપવામાં આવશે. જે સરકારી 
કમથિચારીઓનું ચાલુ ફરજે અવસાન થાય તેવા 
રકસસામાં અપાતી ઉચ્ચક નાણાકીય સહાયમાં 
વધારો કરવામાં આવયો છે. ઉચ્ચક નાણાકીય 
સહાય રૂ. ૮ લાખ અપાતી હતી, તે વધારીને 
રૂ. ૧૪ લાખ કરવાનો તનણથિય લેવામાં આવયો 
છે. તેમજ સરકારી કમથિચારીઓને બઢતી માટે 
આવશયક એવી પૂવથિ સેવા તથા ખાતાકીય 
પરીક્ામાં પણ તવશષે રાહત આપવાનો તનણથિય 
કરવામાં આવયો છે. પૂવથિ સેવા તથા ખાતાકીય 
પરીક્ામાં મુતતિ માટે ૫૦ ટકા પરરણામે 

કમથિચારીને પાસ ગણવામાં આવશે તેમજ આ 
પરીક્ામા ંઅગેં્જીનુ ંપ્રશ્નપત્ર પણ રદ કરવાનો 
મહત્વપૂણથિ તનણથિય લેવામાં આવયો છે.

આ ઉપરાંત, જૂથ વીમા કપાતની રકમના 
સલબેમા ંવધારો કરવા ઉપરાતં ત ેપ્રમાણ ેવીમા 
કવચ પણ વધારવાનો તનણથિય રાજય સરકારે 
લીધો છે.

મતહલા કમ થિચારીઓ માટ ે અતયંત 
મહત્વપૂણથિ તનણથિય રાજય સરકારે લીધો છે, જે 
અંતગથિત મતહલા કમથિચારીઓની નોકરીનો 
સમયગાળો ધયાને લીધા તસવાય મૂળ તનમણૂક 
તારીખથી જ ૧૮૦ રદવસ એટલે કે છ 
મતહનાની પ્રસૂતત રજા આપવામાં આવશે.

તેમણે કહ્ં હતું કે, વષથિ ૨૦૦૬ પછીની 
રફકસ પગારની નીતતથી ભરતી થયલેા તમામ 
કમથિચારીન ેપાચં વષથિની રફકસ પગારની નોકરી 
તા.૧૮ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૭ના ઠરાવ મુજબ 
સળંગ ગણવા અંગેનો લાભ આપવામાં આવે 
છે. પરંતુ વષથિ ૨૦૦૬ પહેલાંના રફકસ 
પગારની નીતતમાં જેટલી કેડરનો સમાવેશ 
કરવામાં આવયો છે, તે તમામ કેડરને પ્રાથતમક 
તશક્કોની જેમ બાકી રહેલા તમામ સરકારી 
કમથિચારીઓ તેમજ ગ્ાન્ટ ઇન એડ તશક્કોને 
તા.૧લી એતપ્રલ, ૨૦૧૯ની અસરથી સવેાઓ 
સળંગ ગણવામાં આવશે.

આ ઉપરાંત, રાજયની નગરપાતલકાઓ 
તથા મહાનગરપાતલકાઓમાં ફરજ બજાવતા 
તશક્કોને ૪૨૦૦ ગ્ેડ પે આપવામાં આવશે. 
તા.૨૭ એતપ્રલ, ૨૦૧૧ પહેલાં ભરતી થયેલા 
પ્રાથતમક તશક્કોન ેતનવૃતત્ત સાથ ેપરૂા પગારમાં 
સમાવવામાં આવશે.

રાજય સરકાર દ્ારા લવેાયલેા આ કમથિચારી 
તહતલક્ી તનણથિયો માટે ગુજરાત રાજય 
કમથિચારી મહામંડળ અને સંયુકત મોરચાના 
તમામ હોદે્દારોએ ગુજરાત સરકારનો આભાર 
માનતાં જણાવયું હતું કે, હવે તેમણે આગામી 
કાયથિકમો મોકૂફ રાખવાનો તનણથિય કયયો છે. •

તનણ્ડ્ય
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રાજયની બે મહાનગરપાવલકાઓ 
માટે રૂ.૨૯૧ કરોડ મંજિૂર

મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રાજયના નગરો-મહાનગરોમાં 
નાગરરક સુતવધા સુખાકારીનાં કામોની વૃતદ્ધ માટેની મુખયમંત્રી સવતણથિમ 
જયંતી શહેરી તવકાસ યોજનાને વધુ વેગવંતી બનાવવાનો અતભગમ 
અપનાવયો છે. મખુયમતં્રીશ્ીએ આ સંદભથિમાં રાજયની બ ેમહાનગરપાતલકા 
વડોદરા અને ગાંધીનગરમાં જન સુતવધા તવકાસનાં તવતવધ કામો માટે 
રૂ. ર૯૧.રર કરોડ મંજૂર કયાથિ છે. 

ગજુરાત મયતુનતસપલ ફાયનાન્સ બોડથિ દ્ારા મખુયમતં્રીશ્ી સમક્ રજૂ 
કરવામા ંઆવલેી દરખાસત અન્વય ેવડોદરા મહાનગરપાતલકાન ેસવતણથિમ 
જયતંત મખુયમંત્રી શહેરી તવકાસ યોજનામાથંી ર૦રર-ર૩ના વષથિ માટે આતંર 
માળખાકીય તવકાસના રર૭ કામો માટે કુલ રૂ. ર૮૪.રર કરોડની તમેણે 
સદૈ્ધાતંતક મંજરૂી આપી છે. જયારે વડોદરા મહાનગરમા ંઅબથિન મોતબતલટી 
પ્રરૉજકેટ અન્વય ે૩ તબ્જના ંકામો માટે રૂ. પ૮.પપ કરોડની ફાળવણીની 
સદૈ્ધાતંતક મજંરૂી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલ ેઆપી છે. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ ગાંધીનગર મહાનગરપાતલકાને પણ મુખયમંત્રી 
શહેરી સડક યોજના અન્વયે ર૦રર-ર૩ ના વષથિ માટે ૭ કરોડ રૂતપયા 
મુખયમંત્રી સવતણથિમ જયંતી શહેરી તવકાસ યોજનામાંથી ફાળવવાની 
સદૈ્ધાતંતક મજંરૂી આપી છે. ગાધંીનગર મહાનગરપાતલકા દ્ારા આ રકમ 
ગાંધીનગર મહાનગરમાં સમાતવષ્ટ ખોરજ, ઝુંડાલ, અતમયાપુર, સુઘડ, 
કોટેશ્ર અને ભાટ ગામની ટી.પી માં બે નવા આસફાલટ (ડામર) રોડનાં 
કામો માટે ઉપયોગમાં લેવાશે. •

આંગણરાડી કાય્ષકર/તેડાગરના માનદ રેતનમાં રધારો  
મતહલાઓના સવાુંગી તવકાસ માટે અને 

આતથથિક ઉતથાન માટે રાજય સરકાર હરહંમેશ 
પ્રયત્શીલ છે તયારે મખુયમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ 
પટેલના માગથિદશથિન હેઠળ રાજયની આંગણવાડી 
તેડાગર અને આંગણવાડી કાયથિકરના માનદ 
વેતનમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાનો મહત્વનો 
તનણથિય કરાયો છે. જયારે રાજયની 1800 મીની 
આંગણવાડી કેન્દ્રોને રગેયુલર આંગણવાડી 
કેન્દ્રમાં પણ તબદીલ કરવામાં આવશે.

મતહલા અને બાળતવકાસ તવભાગનાં 
મંત્રી શ્ીમતી મનીષાબહેન વકીલ તેમજ 
ઉદ્યોગ રાજયમંત્રી શ્ી જગદીશભાઇ 
તવશ્કમાથિની ઉપસસથતતમાં પ્રવતિા મંત્રી શ્ી 
તજતેન્દ્રભાઈ વાઘાણીએ આ અંગે તવગતો 
આપતાં  જણાવ યંુ હતું  ક ે,  આંગણવાડી 
કાયથિકરને હાલ રૂ.૭૮૦૦ માનદ વેતન 

આપવામાં આવે છે. તેમાં રૂ.૨૨૦૦નો 
વધારો કરીને રૂ.૧૦,૦૦૦ માનદ વેતન 
ચૂકવાશે. એ જ રીતે આંગણવાડી તેડાગરને 
હાલ રૂ.૩૯૫૦ માનદ વતેન ચકૂવવામા ંઆવે 
છે. એમાં રૂ.૧૫૫૦નો વધારો કરીને હવે 
રૂ.૫૫૦૦ ચકૂવવામા ંઆવશ.ે આ માટે રાજય 
સરકાર રૂ.૨૩૦.૫૨ કરોડનો વધારાનો ખચથિ 
કરશે. આ તનણથિયને પરરણામે ૫૧,૨૨૯ 
આંગણવાડી કાય થિકર અને  ૫૧,૨૨૯ 
આંગણવાડી તેડાગર માનદકમમીઓ અને 
તેમના પરરવારજનોને લાભ થશે.

મંત્રીશ્ીએ વધુમાં ઉમેયુું હતું કે, ૧૮૦૦ 
મ ીન ી  આંગણવ ા ડ ી  ક ેન્ દ્રને  ર ેગયુ લર 
આંગણવાડીમાં  તબદીલ કરવાના આ 
તનણથિયથી મીની આંગણવાડી કાયથિકરની 
જગયાને આંગણવાડી કાયથિકરની જગયામાં 

અપગ્ેડ કરવામાં આવી છે. આ જગયા માટે 
સરકારને વધારાનો રૂ. ૧૮.૮૨ કરોડનો 
વાતષથિક ખચથિ આવશે.

ગુ જ ર ા ત  આંગણવ ા ડ ી  કમ થિ ચ ા ર ી 
સંગઠનના પ્રમુખ શ્ી અરણભાઈ મહેતા, 
આંગણવાડી કમ થિચારી સભા, ગુજરાત 
પ્રદેશના પ્રમુખ શ્ી સી.એમ. પટેલ, ભારતીય 
મજદૂર સંઘના મહામંત્રી શ્ી વી.પી પરમાર 
તેમજ અતખલ ગુજરાત આંગણવાડ ી 
કમથિચારી સંઘના પ્રમુખ શ્ી રકરણકુમાર કતવ 
સતહત તમામ સંગઠનના પ્રતતતનતધઓ દ્ારા 
રાજય સરકારના આ મહત્વપૂણથિ તનણથિયને 
આવકારી મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટલે 
તેમજ મંત્રીમંડળની કતમટીનો આભાર વયતિ 
કરવામાં આવયો હતો. •

રાજયમાં માગયોની ્સુધારણા માટે 
રૂ.પ૦૮ કરોડની ફાળરણી 

મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે નાગરરકો 
સુતવધાયુકત, સલામત અને સુરતક્ત રીતે 
મુસાફરી કરી શકે તેવા ઉદાત્ત અતભગમથી 
રાજયના માગયોના રરસરફેતસંગ કામો માટે 
રૂ.પ૦૮.૬૪ કરોડ માગથિ-મકાન તવભાગને 
ફાળવવાની મંજૂરી આપી છે. 

રાજયમાં આ વષચે વરસાદને કારણે 
અસરગ્સત થયેલા ૯૮ રસતાઓના કુલ ૭પ૬ 
રક.મી. લંબાઇમાં રરસરફેતસંગ કામો મુખયમંત્રીશ્ીએ માગથિ અને મકાન 
તવભાગને મંજૂર કરેલી આ રકમમાંથી હાથ ધરવામાં આવશે. રાજય 
સરકારનો માગથિ અન ેમકાન તવભાગ માગયોની સતુવધા વધ ુસદુ્રઢ બનાવી 
સરળ અને સલામત યાતાયાત માટે તવતવધ તજલ્ાઓમાં વયાપક સતરે 
કામગીરી હાથ ધરી રહ્ો છે. 

તદનુસાર, તવતવધ તજલ્ાઓમાં હાલની સસથતતએ કુલ પ૭૯૦ 
રક.મી લંબાઇના માગયોના અંદાજે રૂ. પ૯૮૬ કરોડના કામો પ્રગતતમાં 
છે, એટલું જ નતહ, ર૭૬૩ રક.મી લંબાઇના માગયો માટે રૂ. ૧૭૬ર 
કરોડનાં કામો ટેન્ડરરંગ પ્રતકયા હેઠળ છે, જે ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાના 
છે. રાજયના માગયોના નેટવક્ક અને ઇન્ફ્ાસટ્કચરને વધુ સુદ્રઢ તેમજ 
સગંીન કરવા માગથિ-મકાન તવભાગન ેઆપલેા રદશાતનદટેશોન ેપગલ ેઆ 
કામગીરી વેગવાન બનાવવામાં આવી છે. •

તનણ્ડ્ય
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કચછમાં પશુવચકકત્સા અને પશુપાલન મહાવરદ્ાલયની ્થાપના કરાશે
રાજયમાં પશુપાલકોને તેમના પશુધન માટે સારી સારવાર 

મળી રહે તે માટે રાજય સરકારે અનેકતવધ તનણથિયો કયાથિ છે. 
જેના ભાગરૂપે કચછ તજલ્ાના પશુપાલકોને મદદરૂપ થવા 
માટે કચછ ખાતે નવીન પશુતચરકતસા અને પશુપાલન 
મહાતવદ્યાલયની સથાપના કરવાનો રાજય સરકારે મહત્વનો 
તનણથિય કયયો હોવાનું કકૃતષ મંત્રી શ્ી રાઘવજીભાઈ પટેલે જણાવયું 
હતું. કચછની આ મહાતવદ્યાલયમાં પ્રવેશની કામગીરી 
શૈક્તણક વષથિ-૨૦૨૩-૨૪થી VCIની માન્યતા મળયેથી 
શરૂ કરાશ.ે કચછ તવસતારના પશપુાલકોન ેઆ મહાતવદ્યાલય 
દ્ારા અતયાધુતનક સારવારની સુતવધા મળશે. આ માટે 
મહાતવદ્યાલયમાં તવતવધ સંવગથિની કુલ ૪૨ જગયા તનયતમત 
ધોરણે તેમજ કુલ ૩૨ જગયા આઉટસોતસુંગથી મળીને કુલ ૭૪ જગયાનું 
મહેકમ પણ મંજૂર કરાયું છે.

તેમણે કહ્ં હતું કે, ગુજરાત રાજય તવતવધ પશુઓની ઓલાદોથી 
સંપન્ન છે, જેમાં તવસતારની દૃસષ્ટએ રાજયનો સૌથી મોટો કચછ તજલ્ો 
તવશ્તવખયાત કાંકરેજ ગાય, બન્ની ભેંસો, કચછી ઘોડા, પાટણવાડી ઘેટાં, 
કચછી બકરાં અને કચછી તથા ખારાઇ ઊંટ માટે જાણીતો છે. રાજયના 
આ પશુધનની તંદુરસતી અને ઉતપાદકતા સુધારવા ગુજરાત સરકાર 
તનરંતર પ્રયત્ો કરતી રહી છે. 
પશપુાલન ગજુરાતનો એક અગતયનો 
વયવસાય છે, જેના માટે સક્મ, 
કુશળ, તાંતત્રક માનવબળની જરૂર 
રહ ે છ ે.  ર ાજયમાં  પ્રવત થિમાન 
પશુ તચરકતસા અને  પશુપાલન 
મહાતવદ્યાલયોમાંથી ઉત્તીણથિ થતા 
સ્ાતક કક્ાના  તવદ્યાથમીઓ/

પશુતચરકતસકોની સંખયા માંગના પ્રમાણે ઓછી છે. હાલમાં 
રાજય સરકારનું પશુપાલન ખાતું, સહકારી ડેરી, સવૈસચછક 
સંસથા અને ખાનગી પશુતચરકતસકો પશુપાલન વયવસાયમાં 
સેવા આપે છે.

અત્રે ઉલ્ેખનીય છે કે, રાજયમાં પશુપાલકોને સારવાર 
તેમજ વૈજ્ાતનક ઢબે પશુપાલન અંગેની માતહતી મળી રહે તે 

માટે મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલની દીઘથિદૃસષ્ટ અને 
ગુજરાત તવધાનસભાનાં અધયક્ા શ્ી ડરૉ. નીમાબહેન 
આચાયથિ, પશુપાલન મંત્રી શ્ી રાઘવજીભાઇ પટેલ, 
પશુપાલન રાજય મંત્રી શ્ી દેવાભાઇ માલમના પ્રયત્ોથી 

કચછ તવસતારના પશપુાલનના તવકાસન ેધયાન ેરાખીન ેગજુરાત 
સરકાર દ્ારા વેટરનરી કાઉસન્સલ ઓફ ઇન્ડીયા(VCI), નવી રદલહીના 
ધારાધોરણ મુજબ કામધેનુ યુતનવતસથિટી હસતક એક નવી પશુતચરકતસા 
અને પશુપાલન મહાતવદ્યાલયની સથાપના કરવા વષથિ ૨૦૨૨-૨૩ના 
અંદાજપત્રમા ંપ્રથમ વષથિ માટે રૂ.૫૦૦ લાખ પૂરાની નાણાકીય જોગવાઇ 
કરવામાં આવી છે. 

હ ાલ ર ાજયમાં  ક ચછ ખાતે  પણ પશુ તચ રક તસ ા  અને  
પશુપાલન મહાતવદ્યાલયની સથાપનાને મંજૂરી આપવામાં આવતાં 

રાજયમાં કુલ ૬ વટેરનરી કોલજેો કાયથિરત 
થશે. હાલ દર વષચે અંદાજે ૩૦૦ 
પશુતચરકતસકોની જગયાએ, શરૂઆતમાં 
૬૦ જટેલા પશતુચરકતસકો પાંચ વષથિ બાદ 
બહાર પડશે તેમજ જગયાઓમાં વધારો 
થવાથી ભતવષયમાં દર વષચે અદંાજ ે૫૦૦ 
જેટલા પશુતચરકતસકો તૈયાર થાય તે 
પ્રમાણેનુ આયોજન છે. •

નખત્રાણાને નગરપાવલકાનો દરજ્ો અપાયો
મખુયમંત્રી શ્ી ભપેૂન્દ્રભાઈ પટેલ ેરાજયના 

સરહદી તજલ્ા કચછના છેવાડાના તવસતાર 
નખત્રાણાને નાગરરક સુખાકારીના સમુતચત 
હક્ો આપતો મહત્વપૂણથિ તનણથિય કયયો છે. જે 
મુજબ નખત્રાણા જૂથ ગ્ામ પંચાયતનાં 
નખત્રાણા મોટા, નખત્રાણા નાના અને બેરૂ 
ગામોને સમાવતી નખત્રાણા નગરપાતલકાની 
રચના કરવાની મંજૂરી આપી છે. 

મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે કચછના 
છેવાડાના તવકતસત તાલુકા તરીકે નખત્રાણા 
જૂથ ગ્ામ પંચાયતના પાણી, વીજળી, ગટર 

વયવસથા, બસ સટેશન, બાગ-બગીચા, ટાઉન 
હોલ તેમજ રસતા જેવી માળખાકીય સુતવધા-
સખુાકારી નાગરરકોન ેસરળતાએ તવરરત મળી 
રહે તેવા ઉદાત્ત ભાવ સાથે આ તનણથિય  
કયયો છે. 

એટલું જ નતહ, નખત્રાણા તાલુકાની 
નજીકના તવસતારોમાં હાલ કાયથિરત ઉદ્યોગો 
તેમજ ભતવષયમાં આવનારા નવા ઉદ્યોગોના 
પરરણામે આ તવસતારમાં ઊભી થનારી 
નાગરરક સુતવધા સુખાકારીની જરૂરરયાતોને 
ધયાને રાખી નખત્રાણા જૂથ ગ્ામ પંચાયતે 

નગરપાતલકાનો દરજ્જો મેળવવા સવાથિનુમતે 
કરેલા ઠરાવને તેમણે અનુમોદન આપયું છે. 

મુખયમંત્રીશ્ી સમક્ આ અંગેની જે 
દરખાસત કરવામાં આવી હતી તે સંદભથિમા ં
પંચાયત, ગ્ામ ગૃહતનમાથિણ અને ગ્ામ તવકાસ 
તવભાગના પરામશથિમાં રહીને રાજય સરકાર 
દ્ારા નખત્રાણા જૂથ ગ્ામ પંચાયતનાં ત્રણ 
ગામો નખત્રાણા મોટા, નખત્રાણા નાના અને 
બરેૂનો સમાવશે કરી નખત્રાણા નગરપાતલકાની 
રચના કરવામાં આવી છે.

તનણ્ડ્ય
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વજિતે્દ્ભાઇ ્સુખકડયા અને શૈલેરભાઇ પરમારને ‘શ્ેષ્ઠ ધારા્સભય’નો એરોડ્ષ 
દેશની સંસદનાં બંને 

ગૃહો ર ાજયસભા અને 
લોકસભાના સભયોન ેતમેની 
સંસદસભય તરીકેની ઉતકકૃષ્ટ 
ક ામગ ી ર ીન ી  ક દરરૂ પે 
આ ઉ ટ સ ટ ેસ ન્ ડં ગ 
પાલા થિમે સ ન્ટ્યન એવોડ થિ 
આપવામાં આવ ેછે. તવેી જ 
રીતે ગુજરાત રાજયમાં પણ 
ઉ ત ક કૃષ્ટ  અ ને  આ દ શ થિ 
ધારાસભયની તવધાનસભા 
ગૃહમાં કામગીરીની કદર 
થાય તથા ધાર ાસભયો 
તેઓના કામ પ્રતયે વધારે સજાગ બને તે માટે ગુજરાત તવધાનસભામાં 
પણ ‘‘શ્ેષ્ઠ ધારાસભય’’ એવોડથિથી નવાજવાની ગુજરાત તવધાનસભાના 
પૂવથિ અધયક્ શ્ી રાજેન્દ્રભાઈ તત્રવેદી દ્ારા પહેલ કરવામાં આવી હતી.

ગુજરાત તવધાનસભાના અધયક્ા શ્ી નીમાબહેન આચાયથિ દ્ારા વષથિ 
૨૦૨૧ માટે શ્ી તજતેન્દ્રભાઇ સુખડીયા અને વષથિ ૨૦૨૨ માટે શ્ી 
શલૈષેભાઇ પરમારન ેશ્ષે્ઠ ધારાસભય એવોડથિ માટે પસદં કરવામા ંઆવયા 
છે. ચૌદમી તવધાનસભાના અતગયારમા સત્રના અંતતમ રદવસે 
તવધાનસભા ગૃહમાં પસંદગી પામેલા ધારાસભયશ્ીઓને અધયક્ા શ્ી 
ડરૉ. નીમાબહેન આચાયથિના હસત ેતમેજ મખુયમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલ, 
તવપક્ના નેતા શ્ી સુખરામભાઇ રાઠવા, વૈધાતનક અને સંસદીય 
બાબતોના મંત્રી શ્ી રાજેન્દ્રભાઇ તત્રવેદી, મુખય દંડક શ્ી પંકજભાઇ 
દેસાઇ, તવરોધપક્ના દંડક શ્ી સી. જે. ચાવડા સતહત તમામ 

મહાનુભાવોની ઉપસસથતતમાં એવોડથિ એનાયત કરવામાં આવયો હતો.
અત્ર ેઉલ્ખેનીય છે કે, ગજુરાત તવધાનસભા શ્ષે્ઠ ધારાસભય એવોડથિ 

માટેના તનયમો જૂન-૨૦૨૦માં પ્રતસદ્ધ કરવામાં આવયા છે. આ 
તનયમોમાં ઠરાવેલા માપદંડોને આધારે ધારાસભયશ્ીની એવોડથિ માટે 
પસંદગી કરવામાં આવે છે. આ તનયમો હેઠળ એવોડથિ આપવા માટે 
પસંદગી સતમતતની રચના કરવામાં આવી છે. વષથિ ર૦૨૧-ર૨ના શ્ેષ્ઠ 
ધારાસભય એવોડથિ માટે એવોડથિ પસંદગી સતમતતની બેઠકમાં સતમતતના 
તમામ સભયોશ્ીઓની સઘન ચચાથિ તવચારણાને અંતે એવોડથિ માટે નામ 
નક્ી કરવાની સત્તા અધયક્ને આપવામાં આવી હતી. પસંદગી થયેલા 
શ્ેષ્ઠ ધારાસભયશ્ીઓને એવોડથિ રૂપે ગુજરાત તવધાનસભા ભવનની 
પ્રતતકકૃતત દશાથિવતી ૯ર.પ શદુ્ધતાની ૧.પ રક.ગ્ા. વજન ધરાવતી ચાદંીની 
ટ્ોફી એનાયત કરવામાં આવી હતી. •

કુદરતી આફતોમાં પાક નુક્સાની ્સામે રૂ.૬૬૨૪ કરોડની ્સહાય
તવધાનસભાના ચોમાસું સત્ર દરતમયાન 

ડીસાના ધારાસભય શ્ી શશીકાંતભાઈ 
પંડ્ાએ બનાસકાં ઠ ા  અને  જામનગર 
તજલ્ામાં અતતભાર ે વરસાદના કારણે 
ખેતીના પાકને થયેલા નુકસાન સામે સહાય 
બાબતે ટૂંકી મુદતનો પ્રશ્ન પૂછયો હતો. જેનો  
પ્રતયુત્તર આપતાં તવધાનસભા ગૃહમાં 
રાજયના કકૃતષ મંત્રી શ્ી રાઘવજીભાઈ પટલેે 
જણાવયું હતંુ કે, વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીના ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના 
સંકલપને સાકાર કરવા મુખયમંત્રી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃતવ હેઠળની રાજય 

સરકાર ખેડૂતોના આતથથિક ઉતથાન માટે સતત 
પ્રયત્શીલ છે. 

રાજય સરકારે આ વષચે ત્રણ હજાર કરોડ 
રૂતપયાના મલૂયની જણસીઓની ખેડતૂો પાસેથી 
ટેકાના ભાવે ખરીદી કરી છે. ખેડૂતોને 
તસંચાઈની પૂરતી સગવડ મળી રહી છે. 
અતતવૃસષ્ટ, વાવાઝોડા, પરૂ જેવા સમય ેખડેતૂોને 
નકુસાન સામ ેવળતર પણ રાજય સરકાર દ્ારા 
સમયસર પૂરં પાડવામાં આવે છે.

મંત્રીશ્ીએ ઉમેયુું હતું કે, રાજયમાં છેલ્ાં 
ત્રણ વષથિમાં ખેડૂતોન ેજદુી જદુી કુદરતી આફતો 
સામે ખેતીના પાકોને થયેલા નુકસાન સામે 

૫૯.૮૧ લાખ ખેડૂતોને રૂ. ૬૬૨૪.૨૬ 
કરોડની સહાય ચૂકવવામાં આવી છે.

બનાસકાંઠા, જામનગર તજલ્ા સતહત 
રાજયમાં જે - જે તજલ્ામાં ખેડૂતોના પાકને 
નકુસાન થયુ ંછે, તનેા સરવનેી કામગીરી ચાલુ 
છે. સતત વરસાદ ચાલુ હોવાના કારણે તથા 
ખેડૂતોનાં ખેતરોમાં જયાં જયાં પાણી ભરાયેલાં 
છે તેવા તવસતારોના સરવે બાકી છે. જે પૂણથિ 
થયા બાદ ખેડૂતોના પાકને થયેલી નુકસાની 
સંદભચે સહાયપાત્ર ખેડૂતોને સહાય ચૂકવવાનો 
તનણથિય લેવામાં આવશે. •

વાત તવધાનસભાની
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૭૧ લાખ કાડ્ષધારકોને રાહતદરે 
્સીંગતેલનું વરતરણ
રાજયનો છેવાડાનો માનવી પણ ભખૂયો ન સએૂ તનેી 
તચતંા ગજુરાત સરકાર કરી રહી છે. ખડૂેતોન ે તમેની 
જણસના પાક પોષણક્મ ભાવો મળી રહે તેની પણ સપંણૂથિ 
તચતંા રાજય સરકારે કરી છે. તવધાનસભામા ંખાદ્યતલેના 
ભાવો અકુંશમા ંરાખવા અગંનેા પ્રશ્નના પ્રતયુત્તરમા ંઅન્ન 

અન ેનાગરરક પરુવઠા મતં્રી શ્ી નરેશભાઈ પટેલ ેજણાવયુ ંહતું 
કે, ખડેતૂો અન ેનાગરરકો બનંનેી તચતંા કરતી આ સરકાર છે. ગરીબોને 
સહાયરૂપ થવા માટે મુખયમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલના માગથિદશથિન હેઠળ 
રાજયના ૭૧ લાખ કાડથિધારકોન ેપહેલીવાર રાહતદરે સીંગતેલનુ ંતવતરણ 
કરવાનો મહત્વનો તનણથિય રાજય સરકારે કયયો છે.

રાહતદરે ગરીબ પરરવારોન ેપહેલીવાર ડબલ રફલટડથિ સીંગતેલનુ ંરૂ. 
૧૦૦ પ્રતત તલટરના રાહત દરે તવતરણ કરાશ.ે જનેો લાભ ૭૦ લાખથી 
વધ ુકાડથિધારકોન ેમળશે. આ માટે રૂ. ૯૭ની સબતસડી નાગરરકો વતી 
રાજય સરકાર વહન કરશ.ે અત્ર ેઉલ્ખેનીય છે કે રાજય સરકાર દ્ારા 
જન્માષ્ટમીના તહેવારો દરતમયાન રાજયના ૬૬.૬૭ લાખ ગરીબ 
પરરવારન ેપ્રતત કુટુબં એક તલટર સીંગતેલનુ ં રૂ. ૧૦૦ના રાહત દરે 
તવતરણ કરવામાં આવયંુ હતંુ. આ ઉપરાતં સસતા અનાજના દકુાનધારકોને 
મળતુ ંરૂ. ૧૦૮નંુ કતમશન વધારીન ેરૂ.૧૪૨ કરવામા ંઆવયંુ છે.

જીવન જરૂરરયાતની ચીજવસતઓુમા ંમોંઘવારી અગંનેા તવધાનસભા 
ગૃહમા ંછેલ્ા રદવસના પ્રસતાવમા ંસહભાગી થતા ંમતં્રી શ્ી નરેશભાઇ 
પટેલ ેજણાવયંુ હતુ ંકે, ગરીબોન ેતવનામલૂય ેઆપવામાં આવતા ઘઉં, ચોખા, 
દાળ, તલે અને ફોરટથિફાઇડ મીઠા પર કેન્દ્ર અન ેરાજય સરકાર દ્ારા 
સબતસડી આપવામા ંઆવ ેછે. ગજુરાતમા ંદર માસ ે૭૧ લાખ કાડથિ હેઠળ 
અદંાજ ે ૩.૫ કરોડ નાગરરકોન ે તવનામલૂય ેઅનાજ આપીન ે સરકારે 
અતંયોદયની ભાવના સાકાર કરી છે. વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 
શરૂ કરેલી ‘વન નશેન, વન રાશન કાડથિ’ થકી આજ ેગજુરાતમા ંકોઇ પણ 
તજલ્ામા ંકામ કરતો ગજુરાતી કોઇ પણ શહેરમા ંતવનામલૂય ેઅનાજ 
મળેવી પોતાની અન ેપરરવારની ભૂખ દરૂ કરી શકે છે એટલ ેગજુરાતમાં 
કોઇ ભખૂયો સતૂો નથી.  વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના નતેૃતવવાળી 
કેન્દ્ર સરકારે ૧૪ કરોડ લોકોન ેતવનામલૂય ેગેસ કનકેશન આપીન ેતમેને 
અન ેતેમના પરરવારન ેધમુાડામાથંી મુતિ કયાથિ છે. •

ગુજિરાતમાં 'ડ્ગ્સ કરરોડ્ષ પોવલ્સી' 
ખૂબ મહત્રની ્સાવબત થઈ 

ગુજરાત તવધાનસભાના સત્રમાં ચચાથિ દરતમયાન ગૃહ રાજય મંત્રી 
શ્ી હષથિભાઈ સંઘવીએ જણાવયું હતું કે, આ ઊડતું નતહ, 

પણ ડ્ગસ પકડતું ગુજરાત છે. ગુજરાત પોલીસની 
સતક ્કતાથી ગુજરાતમાં  ડ્ગસ અને ડ્ગસ 
મારફયાઓને પકડવામાં આવે છે. મુખયમંત્રી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના સતત માગથિદશથિનમાં છેલ્ા 

એક વષથિમાં રૂ. ૬,૫૦૦ કરોડના ડ્ગસ સાથે ૭૪૦ 
ગુનેગારોને જેલના હવાલે કરવામાં આવયા છે. આટલું જ 

નતહં પણ તેમાંથી એક પણ ગુનેગારને આજ સુધી જામીન મળયા નથી. 
રાજય સરકાર દ્ારા ગજુરાતમા ંડ્ગસ પકડવા માટે અમલમા ંમૂકાયેલી 

ઐતતહાતસક 'ડ્ગસ રરવોડથિ પોતલસી'ની ભતૂમકા ખબૂ જ મહત્વની સાતબત 
થઈ છે એમ જણાવી મતં્રીશ્ીએ જણાવય ુહતંુ કે, રાત-રદવસ જીવના 
જોખમે ફરજ બજાવીન ેગજુરાત પોલીસ ડ્ગસ પકડ ેછે. એટલંુ જ નતહ, 
ગજુરાત પોલીસે કેન્દ્રીય એજન્સીઓ સાથ ેમળીન ેભારત-પારકસતાન 
બોડથિર, મહારાષ્ટ, પજંાબ, પતચિમ બંગાળ, હરરયાણા અને રદલહી જવેાં 
રાજયોમાથંી ડ્ગસ અન ેડ્ગસ મારફયાઓન ેપકડ્ા છે. મતં્રીશ્ીએ ગૃહને 
આહ્વાન કરતા ંજણાવયુ ંહતંુ કે, ડ્ગસ સામનેો આ જગં સૌ સાથ ેમળીને 
જીતવાનો છે અન ેભાતવ પઢેીનુ ંભતવષય ઉજ્જવળ બનાવવાનુ ંછે. પતચિમી 
દેશોમા ંડ્ગસનુ ંસવેન એ ફેશન સટેટસ બની ગયુ ંછે. ગજુરાતના યવુાનોમાં 
આ દષૂણ ન ફેલાય ત ેજોવાનુ ંકામ આપણા સૌનુ ંછે. •

વરધાન્સભાના કદરંગત 
પૂર્ષ-્સભયોને શોકાંજિવલ

ચૌદમી ગજુરાત તવધાનસભાના ૧૧મા સત્રના પ્રથમ રદવસ ેગૃહના 
નતેા અન ેમખુયમતં્રી શ્ી ભૂપને્દ્રભાઈ પટેલ ેગૃહના રદવંગત પવૂથિ સભયોના 
અવસાન અંગે શોકની લાગણી વયતિ કરી શોકાંજતલ પાઠવી હતી.

મખુયમતં્રીશ્ીએ ગુજરાત રાજયના પવૂથિમતં્રી સવ. શ્ી ભગુભાઈ પટેલ, 
ગુજરાત રાજયના પૂવથિ રાજયકક્ાના મંત્રી સવ. શ્ી તારાચંદ છેડા તથા 
પૂવથિ ધારાસભય સવ. શ્ી સુરેન્દ્રતસંહ રાજપૂત, સવ. શ્ી ઘનશયામભાઈ 
ઠક્ર, સવ. શ્ી ઈશ્રભાઈ વતહઆ, સવ. શ્ી મગનતસંહ વાઘેલા અને 
સવ. શ્ી ભરતભાઈ ખોરાણીના અવસાન અંગેના શોકદશથિક ઉલ્ેખોમાં 
આ સૌ રદવંગત સભયોની જાગતતક જનપ્રતતતનતધ અને પ્રજાસેવક 
તરીકેની સવેાભાવના, કતથિવય પરાયણતાનુ ંસમરણ કયુું હતંુ. તવધાનસભા 
અધયક્ા ડરૉ. નીમાબહેન આચાયથિએ પણ રદવંગત પૂવથિ સભયોને અંજતલ 
આપી હતી. તવરોધપક્ના નેતા શ્ી સુખરામભાઈ રાઠવા, 
રાજય મંત્રીમંડળના મંત્રીશ્ીઓએ તેમજ સત્તા પક્ અને 
પ્રતતપક્ના ધારાસભયશ્ીઓએ પણ આ રદવંગત સભયોને ભાવાંજતલ 
આપી હતી. •

વાત તવધાનસભાની

૧ અૉક્ટોબર, ૨૦૨૨44 økwshkík



ગજુિરાત નશેનલ લરૉ યવુનરવ્સ્ષટી(્સધુારા) વરધયેક - ૨૦૨૨
ગુજરાત નેશનલ લરૉ 
યુતનવતસથિટી (GNLU) 
હવે તેનો વયાપ વધારવા 
તેના તનયંત્રણ હેઠળનું 
રાજય અને રાજય બહાર 

વધારાનું  ક ેમપસ સથાપી 
શકશે. GNLUના તનયંત્રણ હેઠળની જનરલ 
કાઉસન્સલને આવા વધારાના કેમપસમાં 
તનયમન, વહીવટ અને લરૉ સંચાલન કરવાની 
તમામ સત્તા રહેશે તેમ કાયદા મંત્રી શ્ી 
રાજેન્દ્રભાઈ તત્રવેદીએ જણાવયું હતંુ. આ 
ગુજરાત તવધાનસભા ખાતે ગુજરાત નેશનલ 
લરૉ યુતનવતસથિટી(સુધારા) તવધેયક, ૨૦૨૨ 
સવાથિનુમતે પસાર કરાયું હતું.

મંત્રીશ્ીએ ઉમેયુ ું હતું ક ે, તતકાલીન 
મુખયમંત્રી અને હાલના વડાપ્રધાન શ્ી 

નરેન્દ્રભાઈ મોદીના તવચારથી ગુજરાત 
નશેનલ લરૉ યતુનવતસથિટી અતધતનયમ, ૨૦૦૩થી 
ગાંધીનગર ખાતે GNLUની  સથાપના 
કરવામાં આવી હતી. આ યતુનવતસથિટી ભારતમાં 
કાયદાકીય સંશોધનની અગ્ેસર સંસથા તરીકે 
સથાતપત થયેલી છે અને છેલ્ા બે દાયકામાં 
સમગ્ ભારતમાંથી આવેલા તવદ્યાથમીઓને 
ગુણવત્તાયુતિ કાયદાકીય તશક્ણ આપવામાં 
સફળ રહી છે. આ નેશનલ લરૉ યુતનવતસથિટી 
તવદ્યાથમી, તવદ્યાશાખા અને સંશોધનકાયથિ 
સંબંતધત ભારતની સૌથી મોટી નેશનલ લરૉ 
યુતનવતસથિટી છે.

રાજય સરકાર સમાજની પ્રગતત માટે 
કાયદાકીય તશક્ણ આપવાના મહત્વને 
કેન્દ્રસથાન ેછે અન ેદેશના યવુાનોમા ંરોજગારી 
ઊભી કરવાની તક તરીકે વકીલાતના ંકૌશલયો 

મેળવવા માટ ે પ્રોતસાહન પણ આપે છે. 
નાગરરકો પોતાના હક્ો અને ફરજોથી 
માતહતગાર હોય તેવો સમાજ ઊભો કરવાના 
હેતુથી દેશના તમામ નાગરરકોને પરવડે તેવા 
અને સહ ેલાઈથી મેળવી શકાય તેવા 
ગુણવત્તાયુતિ કાયદાકીય તશક્ણને પ્રોતસાહન 
આપવા પણ રાજય સરકાર દ્ારા પ્રયત્ો 
કરવામાં આવે છે. 

ગુજરાત નેશનલ લરૉ યુ તનવતસ થિટ ી 
અતધતનયમ, ૨૦૦૩માં ગુજરાત રાજયની 
બહાર કેમપસ ઊભુ ંકરવાની સત્તા આપતી કોઇ 
જોગવાઈ ન હોવાથી આ અતધતનયમની  
કલમ-૩માં સુધારો કરવો જરૂરી હતો. જેથી 
ગુજરાત રાજયની અંદર અથવા બહાર 
આવેલ ાં  સથળ ોએ વધ ાર ાન ાં  ક ેમપસ  
સથાપી શકાય. •

ગુજિરાત વરદ્ુત ઉદ્ોગ (્સુધારા) વરધેયક ્સરા્ષનુમતે પ્સાર
ચૌદમી ગુજરાત તવધાનસભાનું અતગયારમું સત્ર તાજેતરમાં મળયુ ં

હતુ, જેમાં ગુજરાત તવદ્યુત ઉદ્યોગ (પુનગથિઠન અને તનયમન) (સુધારા) 
તવધેયક - ૨૦૨૨ રજૂ થયું હતું. આ તવધેયક ઉપરની ચચાથિ દરતમયાન 
ઊજાથિ મંત્રી શ્ી કનુભાઈ દેસાઈએ જણાવયું હતુ કે, ગુજરાત તવદ્યુત 
ઉદ્યોગ (પુનગથિઠન અને તનયમન) ૨૦૦૩ કાયદો રાજયમાં 
રાષ્ટપતતશ્ીની મંજૂરી બાદ તા.૧૦.૦૬.૨૦૦૩થી ગુજરાતમાં 
અમલમાં છે. 

ગજુરાત તવદ્યતુ ઉદ્યોગ (પુનગથિઠન અન ેતનયમન) ૨૦૦૩ના 
કાયદા અતંગથિત કલમ:-૧૭ અન ે૬૫ હેઠળ નામદાર ગજુરાત 
વીજ તનયમન આયોગનાં કાયયો તનધાથિરરત કરવામાં આવયાં 
છ ે તથા નામદાર આયોગ આ કાયદા અને વીજ 
અતધતનયમ-૨૦૦૩ અંતગથિત તવતનયમો કરી શકે છે અને ઘડે 
છે. ભારત સરકાર દ્ારા ‘Ease of doing Business 
Program’ અન્વયે, વીજકંપનીઓ તથા વીજ ઉદ્યોગોમાં પણ નવા 
આયામના સમાવેશના ભાગ રૂપે, ગુજરાત તવદ્યુત ઉદ્યોગ (પુનગથિઠન 
અને તનયમન) એકટ, ૨૦૦૩ અંતગથિતની જોગવાઈ અને તનયમોના 
ભંગ બદલ જેલની સજાનું પ્રાવધાન ન સૂચવતાં માત્ર ગંભીર પ્રકારનાં 
કકૃતયો માટે જેલની સજાનું પ્રાવધાન કરવાની બાબત તવચારણામાં લેવા 
સૂચન કરવામાં આવયું છે.

મંત્રીશ્ીએ ગુજરાત તવદ્યુત ઉદ્યોગ પુનગથિઠન અને તનયમન-
૨૦૨૨ની તવગતો આપતાં કહં્ હતંુ કે, આ એકટની કલમ-૫૪માં વીજ 

લાયસન્સી અને અન્ય વયતતિ દ્ારા, ઉતિ કાયદાની જોગવાઈ અથવા 
તે અંતગથિત બનાવાયેલા તનયમો તથા તેની સૂચનાઓની જરૂરી પૂતથિતા 
કે ભંગ બદલ, કોઈ પણ જાતનાં વાજબી કારણો તવના જોગવાઇઓનું 
પાલન કરવામાં તનષફળ જતાં, જો દોતષત ઠરે તો, ત્રણ માસ સુધીની 
જેલની સજા અથવા મહત્તમ રૂતપયા બે લાખ સુધી અથવા બંનેની 
સજાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે અને જો આવી જોગવાઈનો ભંગ 
ચાલુ રહે, તો તનયમની અમલવારીના દોતષત થયાના પહેલા રદવસથી 

રોજના રૂ.૧૦,૦૦૦ લેખે દંડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. 
આ જોગવાઈ, કાયદાની જોગવાઈ અને તેના હેઠળ ઘડાયેલા 
તનયમોનું પાલન સુતનતચિત કરવા માટે કરવામાં આવી છે. 
તવતનયમો સચંાલકીય (operational) પ્રકારના અથવા 
કાયથિ પદ્ધતત (Procedural) સંબંતધત છે અથવા તો 

વીજચોરી, વીજ માલ-સામાનની ચોરી અને વીજતંત્ર સાથે ચેડાં 
વગેરેના છે.

તદન્વયે, રાજય સરકાર દ્ારા કાયદાના પાલનમાં સરળીકરણ 
કરવાના આશયથી તથા ગંભીર પ્રકારની જ જોગવાઈના ભંગ બદલ, 
જેલની સજાની જોગવાઈ આખરી કરવાનો તનણથિય કરવામાં આવયો છે 
અને તે અંતગથિત ગુજરાત તવદ્યુત ઉદ્યોગ (પુનગથિઠન અને તનયમન) 
સુધારા તબલ, ૨૦૨૨ ઘડવામાં આવી છે. આ ગુજરાત તવદ્યુત ઉદ્યોગ 
(પુનગથિઠન અને તનયમન) (સુધારા) તવધેયક - ૨૦૨૨ તવધાનસભામાં 
સવાથિનુમતે પસાર કરાયું હતું. •

તવધે્યક
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ગુજિરાત નગરપાવલકા (્સુધારા) વરધેયક - ૨૦૨૨ વરધાન્સભામાં પ્સાર
ગજુરાતની નગરપાતલકાઓમા ંનવી 

ભરતી કરવા તમેજ તમેા ંવધ ુઝડપ તથા 
પારદશથિકતા લાવવા માટે મખુયમંત્રી શ્ી 
ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલના નતેૃત્વ હેઠળની 
સરકાર પ્રતતબદ્ધ છે. જેના ભાગરૂપે 
રાજયની નગરપાતલકાઓમા ંભરતી, સવેાની 
શરતો માટેના તનયમો ઘડવામા ં થતા તવલબંને 
અટકાવી તમેાં વધ ુઝડપ લાવવા માટે જાહેર 
જનતા- વયતતિઓ પાસથેી વાધંા અન ેસચૂનો 
મગંાવવાની જોગવાઈ રદ કરવામા ંઆવી હોવાનું 
શહેરી તવકાસ રાજયમંત્રી શ્ી તવનોદભાઈ 

મોરરડયાએ જણાવયુ ં હતુ.ં આ ગજુરાત 
નગરપાતલકા (સુધારા) તવધેયક-
૨૦૨૨ ગજુરાત તવધાનસભાગૃહમાં 
સવાથિનમુત ેપસાર કરવામા ંઆવયંુ હતુ.ં 

આ અંગ ેમતં્રીશ્ીએ જણાવયુ ં હતુ ં કે, 
ગજુરાત નગરપાતલકા અતધતનયમ હેઠળ કોઈ 

જગયા માટેના ભરતીના તનયમો, પરીક્ાના 
તનયમોમા ંઅને  સેવાની શરતો માટેના બીજા 
ખાતાકીય તનયમો વગરેે જાહેર જનતા એટલ ેકે 
વયતતિઓ પાસથેી આ અગંનેા ં વાધંા- સચૂનો 
મગંાવવામાં આવતા ંહતા.ં જેના કારણ ેસમગ્ 

પ્રતકયામાં ખૂબ તવલંબ થતો હોવાથી તથા 
નગરપાતલકામા ં તવકાસ કાયયો તમેજ ભરતીની 
સમગ્ પ્રતકયા થઈ શકતી ન હતી. મતં્રીશ્ીએ ઉમેયુું 
હતુ ંકે, આ સધુારા તવધયેક પસાર થવાથી જાહેર 
જનતા પાસથેી વાધંા-સચૂનોની જરૂર રહેતી નથી. 
આ કલમથી મળેલી તનયમો કરવાની સત્તા પવૂથિ 
પ્રતસતદ્ધ પછી તનયમો કરવાની શરતન ેઆધીન 
રહેશ.ે પરંત ુ રાજય સરકારન ેખાતરી થાય કે 
તાતકાતલક પગલંુ લવેુ ંજરૂરી હોય તવેા સજંોગો 
પ્રવતચે છે, તો ત ેઆ કલમ હેઠળ કરવાના કોઈ 
પણ તનયમની પવૂથિ પ્રતસતદ્ધ તવના ચલાવી શકશ.ે

વરધાન્સભામાં ગુજિરાત આતંકરાદ અને 
્સંગકઠત ગુના વનયંત્રણ ્સુધારા વરધેયક પ્સાર

રાજયમા ંકાયદો વયવસથાની પરરસસથતત સપેુરે જળવાઈ રહે એ 
માટે રાજય સરકારે સગંરઠત ગનુાઓન ેડામવાનો મક્મ તનધાથિર 
કરીન,ે આતકંવાદ સામનેી આ લડાઈન ેવધ ુન ેવધુ મક્મતાથી 
આગળ વધારવાનો તનધાથિર કરીન ેગનુગેારો સામ ેકડકમા ંકડક 
કામગીરી કરવાનો તનણથિય કયયો હોવાનંુ ગૃહ રાજયમંત્રી 
શ્ી હષથિભાઈ સઘંવીએ જણાવયુ ંહતુ.ં

ગજુરાત તવધાનસભા ખાત ેગજુરાત આતકંવાદ અન ેસગંરઠત ગનુા 
તનયતં્રણ સધુારા તવધેયક રજૂ કરતાં ગૃહ રાજયમંત્રીશ્ીએ જણાવયુ ંહતું 
કે, ગજુસીટોક કાયદાની જોગવાઈઓમા ંતવસગંતતા દરૂ કરવા માટે રાજય 
સરકારે વટહકુમ બહાર પાડયો હતો એન ેકાયદાનુ ંસવરૂપ આપવા માટે 
આ સધુારા તવધેયક લાવવામા ંઆવયંુ છે.

ગૃહ રાજયમતં્રીશ્ીએ ઉમયુેું હતુ ંકે, મખુયમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પટેલના 
માગથિદશથિન હેઠળ નાગરરકોન ેવધનુ ેવધુ સરુતક્ત કરવા માટે સમયબદ્ધ 
આયોજન કરીન ેઅસરકારક કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે, જેના 
પરરણામે કેન્દ્ર સરકારના NCRB વષથિ-૨૦૨૧ના અહેવાલ મજુબ ગભંીર 
ગનુાઓ,ખૂન સંબધંી ગનુાઓ, મતહલા સબંધંી ગનુાઓમા ંદેશના ં૩૬ 
રાજયોમાં ગજુરાત છેલ્ી હરોળમા ંછે. આ માત્રન ેમાત્ર રાજયમા ંઅમલી 
ગજુસીટોક કાયદાન ેઆભારી છે.

ગૃહ રાજયમતં્રીશ્ીએ આ સધુારા તવધયેકના ઉદે્શોની તવગતો આપતાં 
કહ્ ંહતુ ંકે, રાજય સરકારે, આતકંવાદી પ્રવૃતત્તઓન ેઅટકાવવા અન ેતનેું 
તનયંત્રણ કરવા માટે તવશષે જોગવાઇઓ કરવા અન ેસગંરઠત ગુના 
તસસન્ડકેરસની ગનુાતહત પ્રવૃતત્તઓન ેઅકુંશમા ં લવેા તમેજ તનેી સાથે 
સકંળાયલેી અન ેતને ેઆનુષાતંગક બાબતો માટે ગજુરાત આતકંવાદ અને 
સગંરઠત ગનુા તનયતં્રણ અતધતનયમ,વષથિ-૨૦૧૫થી રાજયમા ંઅમલમા ંછે.

આ અતધતનયમના અમલ દરતમયાન કોઇ પણ જોગવાઈનું 
રાજયમાનંી વયતતિઓન ેતબનજરૂરી મશુકેલીમા ંમકેૂ તવેુ ંખોટું 
અથથિઘટન ન થાય તમેજ અમકુ જોગવાઈઓ વધ ુઅથથિપણૂથિ 
બનાવવા અન ેતેનુ ંસરળ અથથિઘટન કરવા માટે સરકારે આ 

અતધતનયમની કલમ ૨-ની પટેા-કલમ (૧)નો ખડં (ચ), કલમ 
૪ અન ેકલમ ૨૦ની પટેા-કલમ (૫)માં સધુારા કયાથિ છે.

મતં્રીશ્ીએ ઉમયુેું હતુ ં કે, આ નવી જોગવાઈ મજુબ, કલમ ૨-ની 
પટેા-કલમ (૧)ના ખડં (ચ)મા ં"ખડંણી, જમીન પચાવી પાડવી, સોપારી 
આપવી (કોન્ટ્ાકટ રકતલંગ), આતથથિક ગુના, ગંભીર પરરણામોવાળા 
સાઇબર ગનુા, મોટા પ્રમાણમાં જુગારના કૌભાડં ચલાવવા, વશેયાવૃતત્ત 
માટે માનવ તસકરી કૌભાડં (હ્મન ટ્ાર઼ફરકંગ રેકેટ) ચલાવવા અથવા 
બાનની રકમ લવેા સતહતની તેવી ગરેકાયદેસર પ્રવૃતત્ત અન ેઆતકંવાદી 
કકૃતય ચાલ ુરાખવુ ંત"ે એ શબદોન ેબદલ,ે "ખડંણી, જમીન પચાવી પાડવી, 
સોપારી આપવી (કોન્ટ્ાકટ રકતલગં), આતથથિક ગનુા, ગભંીર પરરણામોવાળા 
સાયબર ગનુા, વશેયાવૃતત્ત માટે માનવ તસકરી કૌભાડં (હ્મન ટ્ાર઼ફરકંગ 
રેકેટ) ચલાવવા અથવા બાનની રકમ લેવા સતહતની ગરેકાયદેસર પ્રવૃતત્ત 
ચાલુ રાખવી તે" એ શબદો મકૂવામાં આવયા છે. 

તમેણે કહ્ ંકે, આ અતધતનયમની કલમ-૪મા,ં "અથવા કોઈ પણ સમયે" 
એ શબદોન ેબદલ,ે "અથવા આ અતધતનયમના આરંભની તારીખ પછી 
કોઈપણ સમય"ે એ શબદો મકૂવામા ંઆવયા છે. તમેજ મખુય અતધતનયમમાં 
કલમમા ં પેટા-કલમ(૫)મા ં "ગુનાની તારીખ ેઆરોપી આ અતધતનયમ 
અથવા બીજા અતધતનયમ હેઠળના" એ શબદોન ેબદલ,ે "ગનુાની તારીખે 
આરોપી આ અતધતનયમ હેઠળના" શબદનો ઉપયોગ કરાશ.ે આ સધુારા 
તવધયેક તવધાનસભા ખાત ેસવથિસમંતતથી પસાર કરાયુ ંહતુ.ં
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ગોવાના ખેડૂતો અપનાવશે પ્રાક�િતક ક�િષ
પ્રાક�િતક ક �િષના જન-

અિભયાનથી દ �શમાં  ક �િષ 
ક્ષેત્રના સવા�ગી િવકાસનો નવો 
અ ધ્ય ા ય  શ�  થય ો  છ �. 
ગુજરાતના રાજ્યપાલ શ્રી 
આચાય ર્  દ �વવ્રતે  ગોવાના 

રાજભવનમા ંયો�યલેા પ્રાક�િતક ક�િષ પ�રસવંાદમા ંઉપ�સ્થત ગોવાના પ્રગિતશીલ ખડેતૂોને 
પ્રેરક માગર્દશર્ન આપી ખેડૂતોને રાસાયિણક ક�િષનાં દુષ્પ�રણામોથી મુિક્ત મેળવવા 
પ્રાક�િતક ક�િષ અપનાવવા અનુરોધ કય� હતો. આ પ્રસંગે યો�યેલા પ્રાક�િતક ક�િષ 
ઉત્પાદનોના પ્રદશર્નને પણ તેમણે ખુલ્લું મૂક્યું હતું. રાજ્યપાલશ્રીએ પ્રાક�િતક ક�િષને 
રાસાયિણક ક�િષના મજબતૂ િવકલ્પ તરીક� ગણાવી જણાવ્ય ુહતુ ંક�, પ્રાક�િતક ક�િષથી જળ-
જમીન અન ેપયાર્વરણનુ ંરક્ષણ થાય છ�. દ�શી ગાયનુ ંજતન-સવંધર્ન થાય છ�. પાણીની બચત 
થાય છ�. ક�િષ ખચર્ નિહવત્ આવ ેછ� અન ેઉત્પાદન ઘટતુ ંનથી. પ્રાક�િતક ક�િષ અપનાવવાથી 
દ�શના ખડેતૂો અન ેખતેીન ેસ�દ્ધ કરવાના ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીના 
સકંલ્પન ેસાકાર કરી શકાશ.ે આ અવસર� ગોવાના રાજ્યપાલ શ્રી પી. એસ. શ્રીધરન 
િપલ્લાઈ અને ગોવાના મુખ્યમંત્રી શ્રી ડૉ. પ્રમોદ સાવંતે ગોવાના ખેડૂતોને પ્રાક�િતક ક�િષ 
અપનાવી આત્મિનભર્ર ભારતના િનમાર્ણમાં સહયોગી બનવા પ્રે�રત કયાર્ હતા. 

શૈક્વણક ગુણરત્તા લારરામાં NAACની પ્શં્સનીય ભૂવમકા
બ�ગલુર સસથત રાષ્ટીય મૂલયાંકન અને પ્રતયાયન પરરષદ- NAAC 

ખાતે પરરષદ દ્ારા તૈયાર કરાયેલા “ગુજરાત રાજયની માન્યતા પ્રાતિ 
ઉચ્ચ તશક્ણ સંસથાના રાજયસતરીય તવશ્લેષણ રરપોટથિ”નું તવમોચન 
ગુજરાતના રાજયપાલ શ્ી આચાયથિ દેવવ્રતે કયુું હતું. 

રાજયપાલશ્ીએ જણાવયંુ હતંુ કે, ઉચ્ચ શકૈ્તણક સસંથાઓમા ંગુણવત્તા 
પ્રતયે જાગૃતત લાવવામાં NAACની ભૂતમકા પ્રશંસનીય રહી છ.ે 
રાજયપાલશ્ીએ આ તકે ઇનોવેશન અને સંશોધનો ઉપર પણ ભાર 

મૂકતાં જણાવયું હતું કે, NAAC  દ્ારા તૈયાર થયેલો રાજયસતરીય 
તવશ્લેષણ રરપોટથિ ઉચ્ચ તશક્ણ સંસથાઓ માટે ગુણવત્તાના નવાં સીમા-
તચહ્નો હાંસલ કરવા માટે પ્રેરણા પૂરી પાડશે. 

આ પ્રસંગે રાષ્ટીય મૂલયાંકન અને પ્રતયાયન પરરષદના ડાયરેકટર 
પ્રો. એસ. સી. શમાથિ સતહત NAACના અતધકારીઓ, ગજુરાત રાજયના 
ઉચ્ચ તશક્ણ તનયામક શ્ી એમ. નાગરાજન તેમજ રાજયની તવતવધ 
યુતનવતસથિટીના કુલપતતશ્ીઓ પણ ઉપસસથત રહ્ા હતા.

અમરેલીમાં પ્ાક�વતક ખેતી માટે ખેડૂતોને ૭૫ ગાયનું દાન
અમરેલીના દુધાળામાં આઝાદી કા અમૃત 

મહોતસવ પ્રસંગે રાજયપાલ શ્ી આચાયથિ 
દેવવ્રતે જણાવયું હતું કે, વેદમાં 'ગાવો તવશ્સય 
માતરઃ' કહેવાયું છે, અથાથિત્ 'ગાય તવશ્માં 
માતા સવરૂપ છે.' સુરતના હરરકકૃષણ ગ્ૂપ અને 
ધોળરકયા ફાઉન્ડેશનના સંસથાપક એવા 
શ્ી સવજીભાઇ ધોળરકયા અને પરરવાર દ્ારા 
અમરેલી તજલ્ાનાં ૭૫ ગામના ૭૫ ખેડૂતોને 
પ્રાકકૃતતક કકૃતષ માટે ૭૫ ગાય રાજયપાલશ્ીના 
હસતે દાન આપવામાં આવી હતી.   

આ પ્રસગં ેરાજયપાલશ્ીએ જણાવયુ ંહતુ ં
કે, તહમાચલ પ્રદેશમા ં ખેડતૂોન ેપ્રાકકૃતતક કકૃતષ 
માટે પ્રરેરત કયાથિ. આજે તયા ંબ ેલાખ ખડેતૂો 

પ્રાકકૃતતક કકૃતષ કરી રહ્ા છે. ગજુરાતમા ંઅઢી 
લાખ ખડેતૂો પ્રાકકૃતતક કકૃતષ સાથ ેજોડાયા છે. 
તમેણ ેપ્રાકકૃતતક કકૃતષન ેખેડૂતો માટે આશીવાથિદરૂપ 
ગણાવી વધનુ ેવધ ુખડેતૂોન ેપ્રાકકૃતતક કકૃતષ સાથે 
જોડાવા સકંલપબદ્ધ કયાથિ હતા. 

ગાય આધારરત ખતેી કરનાર દંપતીઓન,ે 
ર ાજયપાલશ્ી  આચાય થિ  દ ેવવ્રત અને 
મહાનુભાવોના હસતે સન્માતનત કરવામાં 
આવયા હતા. ગાય સંવધથિનનો સંકલપ પણ આ 
પ્રસંગે ખેડૂતો દ્ારા લેવામાં આવયો હતો.

ઉપ-રાષ્ટપવતશ્ીની શુભેચછા 
મુલાકાત લેતા રાજયપાલશ્ી 

નવી રદલહીના પ્રવાસ દરતમયાન ગુજરાતના 
રાજયપાલ શ્ી આચાયથિ દેવવ્રત ેભારતના ઉપ-રાષ્ટપતત 
શ્ી જગદીપ ધનખડની શુભેચછા મુલાકાત લીધી હતી. 
નવી રદલહીના પ્રવાસ દરતમયાન રાજયપાલશ્ીએ 
ભારતના પૂવથિ રાષ્ટપતત શ્ી રામનાથ કોતવંદ અને 
રદલહીના ઉપ-રાજયપાલ શ્ી તવનયકુમાર સકસેનાની 
પણ સૌજન્ય મુલાકાત લીધી હતી.
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'્માટ્ષ ્સુરત પ્ોપટથી ફેન્ટરલ-૨૦૨૨'
શહેરોને ્સુવરધાયુક્ત બનારરામાં કરયલ એ્ટેટની મહત્રની ભૂવમકા 
સુરતમાં કેડાઇ દ્ારા આયોતજત 

સમાટ થિ  સુરત પ્રોપટમી ફ ેસ સટવલ-
૨૦૨૨નો  ક ેન્ દ્ર ીય  ર ેલ વે  અને 
ટ ેકસટાઇલ રાજય મંત્રી શ્ીમતી 
દશથિનાબહેન જરદોશ તથા શહેરી 
તવકાસ અને શહેરી ગૃહ તનમાથિણ 
ર ાજય  મંત્ર ી  શ્ ી  તવન ોદભ ાઈ 
મોરરડયાના હસતે વાહનવયવહાર 
મંત્રી શ્ી પૂણચેશભાઈ મોદી, કકૃતષ 
રાજય મંત્રી શ્ી મુકેશભાઈ પટેલની ઉપસસથતતમાં પ્રારંભ કરાયો 
હતો. આ તકે મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે વીરડયો સંદેશ દ્ારા 
શુભેચછાઓ પાઠવતા જણાવયું હતંુ કે, કોરોના મહામારીમાંથી નીકળયા 
બાદ સમાટથિ સુરત પ્રોપટમી ફેસસટવલ-૨૦૨૨ યોજવાનો યોગય સમય 
છે. આ ફેસસટવલ રરયલ એસટેટને નવી રદશા અને ગતત આપવાનું 
કાયથિ કરશે. આ પ્રકારના ફેસસટવલ આતમતનભથિરતાની ભાવના 
તવકસાવી યુવા ઉદ્યોગ સાહતસકોને ઉદ્યોગ માટે પ્રોતસાહન પૂરં પાડે 
છે. દેશભરમાં શહેરો સુતવદ્યાયુતિ બને એના માટે રરયલ એસટેટની 
ભૂતમકા મહત્વની છે. જેથી રરયલ એસટેટની સેવાઓ વધુ સારી બને 
એવી આશા એમણે વયતિ કરી હતી. 

આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય ટેકસટાઇલ રાજયમંત્રી શ્ીમતી દશથિનાબહને 
જરદોશે જણાવયું હતું કે, એક રરપોટથિ પ્રમાણે, સુરત ફાસટેસટ ગ્ોઇંગ 
તસટીઝમાંનું એક છે. કોરોનાની તવકટ સસથતતમાં ઊભું થઇ ફરી રરયલ 
એસટેટ તેજીના ટકોરા વગાડી રહ્ં છે, જેમાં સરકાર તરફથી પૂરેપૂરો 
સહયોગ અપાઇ રહ્ો છે.

આ પ્રસંગે રાજયના વાહનવયવહાર 
મંત્રી શ્ી પૂણચેશભાઈ મોદીએ જણાવયું 
હતું કે, સુરત પ્રાચીન સમયથી સમાટથિ 
છે. સમાટથિ તસટીના તનમાથિણમાં રરયલ 
એસટેટ મહત્વની ભૂતમકા ભજવી રહ્ં 
છે. અનેક પ્રોજેકટના તનમાથિણ થકી 
સુરત સમાટથિ તસટી તરીકે અગ્ીમ સથાન 
પ્રાતિ કરશે.

આ અવસરે શહેરી તવકાસ રાજય 
મંત્રી શ્ી તવનોદભાઈ મોરરડયાએ જણાવયું હતું કે, દેશમાં શહેરીકરણ 
ઝડપથી વધી રહ્ં છે, તયારે સમાટથિ તસટી અંતગથિત રડતજટલ, ગુડ 
ગવથિનન્સ, સમાટથિ ડેટા, ફાઇનાન્સ જેવાં અનેક ક્ેત્રે સુતવધાઓ પ્રાતિ 
થાય તે માટે સરકાર કાયથિ કરી રહી છે. મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ 
પટેલની સરકાર તવકાસના કાયથિને વેગ આપી રહી છે. તેમજ 
વડાપ્રધાનશ્ીના માગથિદશથિન હેઠળ દુરંદેશી યોજનાઓ સાથે શહેરો સવયં 
આતમતનભથિર બને તેવા તવઝન સાથે સરકાર આગળ વધી રહી છે. 
મેયર શ્ીમતી હેમાલીબહેન બોઘાવાલાએ સુરત એ દેશનું સૌ પ્રથમ 
સમાટથિ તસટી બની દેશનાં અન્ય રાજયોને પ્રેરણા આપે તેવી અપેક્ા 
વયકત કરી હતી.

આ પ્રસગં ેધારાસભય સવથિશ્ી તવવેકભાઇ પટેલ, વી.ડી. ઝાલાવારડયા, 
શ્ીમતી ઝંખનાબેન પટેલ, પ્રવીણભાઈ ઘોઘારી, અરતવંદભાઈ પટેલ, 
મયુ.કતમશનર શ્ી બંછાતનતધ પાની, પોતલસ કતમશનર શ્ી અજયકુમાર 
તોમર, શ્ી તનરંજનભાઈ ઝાંઝમેરા સતહત ઉદ્યોગ જગતના અગ્ણીઓ 
ઉપસસથત રહ્ા હતા.

ચૂંટણીતંત્ર દ્વારા આગામી વરધાન્સભાની તૈયારીની ્સમીક્ા 
ગજુરાત તવધાનસભા ચૂટંણીન ેઅનલુક્ીને 

ચૂટંણી તતં્રની પવૂથિ તયૈારીઓની સમીક્ા કરવા 
માટે તાજતેરમાં મખુય ચૂટંણી કતમશનર શ્ી 
રાજીવ કુમાર, ચૂટંણી કતમશનર શ્ી અનપુચદં્ર 
પાડંનેી આગવેાનીમાં ટીમ ેગજુરાતની મલુાકાત 
લીધી હતી. પચંના પ્રતતતનતધ મંડળે ગાધંીનગર 
ખાતે ચૂંટણી પ્રતકયા સાથે સંકળાયેલા 
અતધકારીશ્ીઓ સાથ ેસમીક્ા બઠેક યોજી હતી.

ભારતના ચૂંટણીપંચના પ્રતતતનતધમંડળ 
દ્ારા રાજયના ૩૩ તજલ્ાઓમાંથી આવેલા 
તજલ્ા ચૂંટણી અતધકારીશ્ીઓ, રેન્જ આઈ.

જી., ડી.આઈ.જી તથા તજલ્ા પોલીસ વડા 
પાસેથી તજલ્ાવાર ચૂંટણી પૂવચેની તૈયારી, 
કાયદો અને વયવસથાની સસથતત અંગે તવસતૃત 
જાણકારી મળેવવામા ંઆવી હતી. દરેક તજલ્ા 
ચૂંટણી અતધકારી અને તજલ્ા પોલીસ વડા 
દ્ારા ચૂંટણીની પૂવથિતૈયારી માટેની સુસજ્જતા 
તવશે તજલ્ાવાર પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરાયું હતું.

સમીક્ા બેઠક પહેલાં રાજકીય પક્ોના 
આગેવાનોએ પણ ભારતના ચૂંટણી પંચના 
અતધકારીશ્ીઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી. 
ગુજરાત તવધાનસભાની ચૂટંણી શાતંતપણૂથિ રીતે 

અન ેઆયોજનબદ્ધ રીતે યોજાય તે માટે ચૂટંણી 
પંચ દ્ારા તજલ્ા વહીવટી તંત્ર તથા 
અમલીકરણ એજન્સીઓ સાથે સમીક્ા કરાઇ 
હતી. આ પ્રકારે સમગ્ રાજયમાં ચૂંટણીની 
પૂવથિતૈયારીઓની સવથિગ્ાહી સમીક્ા કયાથિ બાદ 
આગામી તવધાનસભા ચૂંટણીનો તવસતૃત 
કાયથિકમ જાહરે કરાશે. ચૂંટણી તૈયારીઓની 
સમીક્ા દરતમયાન ભારતના ચૂંટણીપંચ દ્ારા 
ચૂંટણીને ધયાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામા ં
આવેલી C-VIGIL ઍપનો વીરડયો લોન્ચ 
કરવામાં આવયો હતો.

સમાચાર સંચ્ય

૧ અૉક્ટોબર, ૨૦૨૨48 økwshkík



દીકરાને RTEમાં એડવમશન મળયું ને 
માતાના માથેથી વચંતાનાં રાદળો દૂર થયાં

એકલા હાથે પોતાના બાળકને ઉછેરતી માતાની એક જ ઝંખના 
હોય કે તેના બાળકને સારં તશક્ણ મળે અને તે પગભર બને. આણંદ 
તજલ્ામાં રહેતા તસંગલ મધર તબસસુમબહેન જીવનતનવાથિહ માટે 
લોકોના ઘરે સાફ-સફાઈ કરવાનંુ કામ કરે છે. સંઘષથિ કરતા 
તબસસુમબહેનની એકમાત્ર ઇચછા કે દીકરા ફૈઝને સારં તશક્ણ મળે, 
પરંતુ તસંગલ મધર તરીકેની જવાબદારી ઉપરથી ભાડાંનું ઘર. આવી 
પરરસસથતતમાં દીકરાને સારી સકૂલમાં ભણવા માટે મોકલવો એ એક 
સપના સમાન લાગતું. તબસસુમબહેનના હૃદયમાં હાશ થઈ જયારે 
દીકરા ફૈઝને RTE (Right to Education) માં એડતમશન 
મળયું. RTE એકટના કારણે એક તસંગલ મધરની આગામી જીવનની 
કલપના જ બદલાઈ ગઈ!

ફ ૈઝને RTE હ ેઠળ તેના ઘરથી ૨ 
રકલોમીટરના અંતરે આવેલી જય જલારામ 
ઇન્ટરનેશનલ ઈંસગલશ તમરડયમ સકૂલમાં 
એડતમશન મળયંુ અન ેમાતાના હૃદયમા ંખુશીઓની 
લહેર છવાઈ ગઈ. ફૈઝની માતા નાનકડા ઘરમાં 
રહે છે. ઘરકામ અન ેઅન્ય નાના-ં મોટા ંકામ કરી 
ફૈઝની માતા મતહને માંડ સાડા ત્રણ હજાર 
રૂતપયાની આવક રળે છે. તો તનેા સસરા પણ 
થોડી મદદ કરે છે, પરંતુ આ રકમ આજના 
સમયમા ંપરૂતી નથી.

હવે આ આવકમાં ઘરખચથિ અને દીકરાને 
સારં તશક્ણ કેવી રીતે મળી શકે? આવા પ્રશ્નો વચ્ચે તબસસુમબહેનના 
શુભતચંતક પાડોશીએ તેમને RTE તવશે જણાવયું. નબળા અને વંતચત 
જૂથનાં બાળકોને રાજયની ખાનગી પ્રાથતમક શાળાઓમાં ધોરણ-૧માં 
૨૫% લેખ ેઉપલબધ જગયાઓ પર તવનામલૂય ેપ્રતતવષથિ પ્રવશે આપવામાં 
આવે છે. RTE હેઠળ બાળકને એડતમશન મળી જાય તો પસંદગી 
કરાયેલી શાળામાં ધોરણ ૮ સુધી તે તવનામૂલયે અભયાસ કરી શકે છે. 
આ લાભ લેવા માટે તબસસુમબહેને દીકરા માટે ફોમથિ ભયુું અને તેમને 
એડતમશન મળી ગયું.

તબસસુમબહેન જણાવે છે કે, ‘જો RTEમાં એડતમશન ન મળયું 
હોત તો ઘણી તકલીફ પડત. મારા દીકરાનું ભાતવ અંધકારમય બની 
જતું.’ દીકરાને RTEમાં એડતમશન મળયું તે માટે તબસસુમબહેન 
મુખયમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનો ખૂબ આભાર માને છે. તો સામે 
ફૈઝ પણ તેને મળેલી સુવણથિ તકને એળે ન જવા દઈ મન લગાવીને 
અભયાસ કરે છે. ધોરણ-૧માં ફૈઝનું પરરણામ ૭૪.૪૬% આવયું છે. 
ફૈઝ અભયાસ પૂરો કરી આમમી અરૉરફસર બની દેશની સેવા કરે તેવી 
તેની માતાની ઇચછા છે. •

બીમારીમાં રયોવૃદ્ોનો ્સહારો બનતી યોજિના એટલે 
મુખયમંત્રી અમૃતમ્ (મા) યોજિના

દરેક માનવી ઇચછતો હોય છે કે તે પોતાની વૃદ્ધાવસથા પરરવાર 
સાથે સુખશાંતતથી વીતાવે, પરંતુ જો ઉંમરની સાથે કોઈ ગંભીર રોગ 
જોડાઈ જાય તો? અને તેમાં પણ જો આતથથિક સસથતત કથળેલી હોય તો 
રોગગ્સત થઈ વૃદ્ધજીવન પરરવાર માટે બોજો બની જાય છે. વળી અમુક 
ગભંીર રોગ તો ઠીક થતા-ંથતા ંજીવનભરની આખી બચતન ેખચમી નાખે 
છે. એવામાં જો કયાંકથી સરકારી સહાય મળી જાય તો? તો સારવારનો 
ખચથિ પરરવારના માથે બોજો ન બને. બરાબર ને!!!

80 વષથિના સૈયદ મહેમુદાબીબીને શ્ાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી 
હતી. મહેમુદાબહેન જોડે ફેફસાંની સારવાર કરાવવા 
માટે પરૂતા પસૈા નહોતા. ઓતશયાળુ ંજીવન અને 
ગંભીર બીમારીથી ત્રસત મહેમદુાબીબીએ રાજય 
સરકારની મુખયમંત્રી અમૃતમ્ (મા) યોજનાનો 
સહારો લઈન ેસારવાર કરાવી. મહેમુદાબહેનને 
તનઃશુલક અદ્યતન સુતવધાઓ સાથે સારવાર 
મળી. મહેમુદાબહેન કહે છે કે મેં કયારેય નહોતું 
તવચાયુથિ કે મન ેઆટલી મોટી હોસસપટલમા ંસારવાર મળશ.ે 
જો મારી પાસે આ કાડથિ ન હોત તો કદાચ મારે આ પીડા વેઠવાનો વારો 
આવત. મહેમુદાબહેન હાલ કેન્સરથી પીડાઈ રહ્ાં છે, જેની સારવાર 
મા કાડથિ અતંગથિત ચાલી રહી છે. રાજય સરકારની કલયાણકારી યોજનાથી 
તેમને દર મતહને 300 રૂતપયાની સહાય આપવામાં આવે છે. 

મહેમદુાબીબીના પરરવારે માત્ર આરોગયલક્ી જ નહીં, પરંતુ તશક્ણ 
તેમજ આવાસ યોજનાની સહાય પણ સરકાર તરફથી મેળવી છે. 
મહેમુદાબહેનની 2 દોતહત્રીનું તશક્ણ હાલ RTE હેઠળ ચાલી રહ્ં છે 
જેમાં બંને દીકરીઓને તન:શુલક તશક્ણ મળી રહ્ં છે. મહેમુદાબહેન 
સરકારનો આભાર વયતિ કરતાં જણાવે છે કે, મોદીસાહેબે કયારેય 
અમને કોઈ સામે હાથ લંબાવવા દીધો નથી. મહેમુદાબહેન આ પહેલા 
સુરતના અડાજણમાં મીનાનગર તવસતારમાં ઝુંપડીમાં રહેતાં હતાં પરંતુ 
તેઓને હાલ સરકારની આવાસ યોજના હેઠળ સુતવધાયુતિ ઘર પણ 
આપવામાં આવયું છે.

“મા યટોજિા અંતગ્પત સારવાર મિવાથી માજી બચી ગયાં”
મહેમુદાબહેન જેવી જ વાતાથિ કંઈક ભાવનગરનાં વીજુબહેનની પણ 

છે. 70 વષથિની ઊંમરે વીજુબહેનને હ્રદયની તકલીફ થઈ. ઓપરેશનમાં 
થતા 3 લાખના ખચથિને તેઓ પહોચી વળે તેમ નહતાં. એવામાં રાજય 
સરકારની મા-કાડથિ યોજના તમેના વહારે આવી અન ેસારવારનો સમગ્ 
ખચથિ મા-કાડથિ હેઠળ આવરી લેવામાં આવયો. વીજુબહેનના દીકરા 
મનોજભાઈ આભાર વયતિ કરતાં જણાવે છે કે, જો સરકારે સહાય ન 
કરી હોત તો આજે મારાં માજી જીવતાં ન હોત. •

(સંકલન ઃ પ્રતતક પ્રજાપતત, ઇતશતા શાહ)

સાફલ્યગાથા
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eV ચાવજિાંગ ઇ્ફ્ા્રિકચર ચાર ્તરમાં વરક્સારાશે
ગ્ીન એનર્જીના ઉતપાદન અને ઊજાથિ 

બચત ક્ેત્રે ગુજરાતે નીતત તનધાથિરણ 
સાથે આગળ વધી આયોજનપૂવથિક 
અ મ લ ી ક ર ણ ન ી  પ ો ત ા ન ી 
તસદ્ધહસતતાને તસદ્ધ કરી છે. રાજય 
સરકારે વધુને વધુ લોકો ઇલેસકટ્ક 
વહીકલ અપનાવે તે માટે તવતવધ પગલાં 
લીધા છે, તેની સાથેસાથે માળખાગત સુતવધા 
વધારવા પણ સતત પગલાં લેવાઇ રહ્ાં છે. 
મુખયમતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલના નતેૃતવવાળી 
રાજય સરકાર ‘ગુજરાત ઇલેસકટ્ક વહીકલ 
પરૉતલસી-૨૦૨૧’ થી ઇવી ઇકો તસસટમન ેવધુ 
મજબૂત બનાવી અસશમભૂત ઇંધણની આયાત 
પર દેશની તનભથિરતા ઘટાડવાના વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઇ મોદીના તવઝનને સાકાર કરી રહી 
છે. તાજેતરમાં ઊજાથિ મંત્રીશ્ી કનુભાઈ 
દેસાઈએ ઇવી ચાતજુંગ ઇન્ફ્ાસટ્ક્ચર માટે 
ગુજરાત ઇલેસકટ્ક વહીકલ પરૉતલસી-૨૦૨૧ 
હેઠળ કેતપટલ સબતસડીની વહેંચણી માટેની 
માગથિદતશથિકા જાહેર કરતાં કહ્ં હતું, કે, ઇવી 
ઇકો તસસટમના ઝડપી સવાુંગી તવકાસ માટે 
રાજય સરકાર કરટબદ્ધ છે. 

આ નવી માગથિદતશથિકાની તવગતો આપતાં 
મંત્રીશ્ીએ કહં્ હતું કે, મહાનગરપાતલકા, 
નગરપાતલકા, રાષ્ટીય- રાજય ધોરીમાગયો અને 
પ્રવાસી સથળો એમ કુલ ચાર કેટેગરીમાં ઇવી 
ચાતજુંગ ઇન્ફ્ાસટ્ક્ચર તવકસાવાશે. કેટેગરી–૧ 
હેઠળ રાજયની ૮ મહાનગરપાતલકામાં ૯૧, 
કેટેગરી–૨ હેઠળ ૧૮ નગરપાતલકાઓમા ં૪૮, 
કેટેગરી–૩ હેઠળ રાજય ધોરીમાગયો/રાષ્ટીય 

ધોરીમાગયો/એકસપે્રસ વે જેવા ૧૫ 
માગયો પર ૯૬ અને કેટેગરી–૪ 
હેઠળ ૮ પ્રવાસી સથળોએ ૧૫ 
ચાતજુંગ સટશેનોને ગુજરાત 
ઇલેસકટ્ક વહીકલ પરૉતલસી-

૨૦૨૧ અંતગ થિ ત  ક તે પટલ 
સબતસડી અપાશે. ચાતજુંગ સટેશનના 

સફળ કતમશતનંગ પર મંજૂર મૂડી સબતસડીની 
૮૦ ટકા સબતસડી રીલીઝ કરાશે અને આ 
ચાતજુંગ સટેશનના સફળ કતમશતનંગના એક 
વષથિ પછી બાકીની ૨૦ ટકા સબતસડી ચકૂવાશ.ે 

મહાનગરપાતલકા, નગરપાતલકા અને 
પ્રવાસી સથળોના ચાતજુંગ સટેશનોએ ઓછામાં 
ઓછી એક CCS-યરુોતપયન ચાતજુંગ તસસટમ 
અથવા CHAdeMO-જાપાનીઝ ચાતજુંગ 
તસસટમ (50 KW અથવા વધુ ક્મતા) ફાસટ 
ચાજથિર અને ઓછામાં ઓછું એક Bharat 
AC-001 (10 kW)નું  ઇન્સટોલેશન 
ફરતજયાત રહેશ ેતથા હાઇવ ેઅન ેએકસપ્રસેવે 
એસન્ટટી દ્ારા પ્રસતાતવત દરેક સથાન પર 
ઓછામાં  ઓછા એક CCS અથવા 
CHAdeMO (50 KW અથવા વધુ 
ક્મતા) ફાસટ ચાજથિર અને એક ૧૫ KW 
Bharat DC-001 ચાજથિરનું ઇન્સટોલેશન 
ફરતજયાત રહેશે. 

મંત્રી શ્ી દેસાઈએ વધુમાં જણાવયું હતું કે, 
GEV પરૉતલસી ૨૦૨૧ હેઠળ કેટ ેગરી 
મુજબની ટોચમયાથિદા સાથે વધુમાં વધુ ૧૦૦ 
એકંદર ચાતજુંગ સટેશન સથાતપત કરવા માટે 
એસન્ટટીન ેમયાથિરદત કરવામા ંઆવશ.ે કેટેગરી-

૧ માં જયાં પણ ૧૦ થી વધુ ઝોન હોય તયાં, 
એસન્ટટી કુલ નંબરના ૫૦% સુધીના સથળો 
માટે અરજી કરવા માટે મયાથિરદત રહેશે એટલે 
કે જો એસન્ટટી અમદાવાદ શહેર માટે અરજી 
કરવા માગે છે, તો તેઓ ૨૦ માંથી મહત્તમ 
૧૦ ઝોન પસંદ કરી શકે છે. એક એસન્ટટી 
કેટેગરી-૩ માં કુલ હોટસપોરસ લક્યાંકના કુલ 
ફાળવણીના ૫૦% સુધી હોટસપોટ માટે 
અરજી કરવા માટે મયાથિરદત રહેશે.

કેન્દ્ર સરકારના વાતણજય અને ઉદ્યોગ 
મંત્રાલયના રડપાટથિમેન્ટ ફોર પ્રમોશન ઑફ 
ઇન્ડસટ્ી એન્ડ ઇન્ટરનલ ટે્ડ (DPIIT)/
(DIPP) અથવા રાજય સરકાર હેઠળના 
ઉદ્યોગ કતમશનર દ્ારા માન્યતા પ્રાતિ સટાટથિ-
અપસ તસવાયની તમામ સંસથાઓએ અરજી 
સબતમટ કરવા માટે રૂ. ૧૦ હજાર તમેજ GST 
૧૮% સાથે પ્રોસેસીંગ ફી ભરવાની રહેશે. 
લઘુત્તમ લાયકાતના માપદ ંડ ોને  પૂણ થિ 
કરતી અરજીની પસંદગી વહેલા તે પહેલાના 
ધોરણે કરાશે. 

ઇલેસકટ્ક સવહકલ પરૉતલસી મુજબ “૨ 
વહીલસથિ, ૩ વહીલસથિ અન ે૪ વહીલસથિ માટે પ્રથમ 
૨૫૦ કોમતશથિયલ પસબલક ઈવી ચાતજુંગ 
સટેશનો માટે સાધનો/મશીનરી (સટેશન દીઠ રૂ 
૧૦ લાખ સુધી મયાથિરદત) પર ૨૫% મૂડી 
સબતસડી માટે પાત્ર બનશે.”

આમ, રાજય સરકારે સમગ્ પ્રતકયાને 
પારદતશથિતા સાથે અમલી બનાવી ઇવી 
ઇન્ફ્ાસટ્ક્ચરને વધુ મજબૂત બનાવવાની 
પ્રતતબદ્ધતા દાખવી છે. •

આ્યાેજન
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