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• છેલ્ા બે િાર્યકામાં રાજર્યના આદિ્ાસી સમાજના હ્કાસ 
મા્ટે બજે્ટમાં ૨૬ ગણો માતબર ્્ધારો કરાર્યો છે. 

• ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ ્નબં્ધ ુકલર્યાણ ર્યોજના 
દ્ારા આદિ્ાસીઓના સ્ાુંગી હ્કાસના દ્ાર ખોલી આપર્યા છે.

• આદિ્ાસીઓના રોજગાર, હશક્ણ, આરોગર્ય અને 
માળખાકકીર્ય સુહ્્ધાઓ મા્ટે અતર્યાર સુ્ધીમાં રૂ. એક લાખ 
કરોડનો ખચ્વ કરાર્યો છે.

• ગુજરાત સરકારે પેસા કાર્યિાનો સુદ્રઢ અમલ કરી ૯૦ લાખ 
આદિ્ાસીઓને હ્શેર અહ્ધકારો આપર્યા છે. 

• આદિ્ાસી હ્સતારના ૯૮ ્ટકા રે્નર્ય ુગામોન ેપાકા રસતાથી 
જોડ્ામાં આવર્યા છે.

• ્ડાપ્ર્ધાનશ્ીએ ટ્ાર્યબલ ડે્લપમેન્ટનંુ એક ન્ું મોડેલ 
િુહનર્યાને આપર્યું છે.

• હ્કાસ કામો થકકી આદિ્ાસીઓનુ ંજી્ન ્ ્ધ ુસરળ બનાવર્યુ ંછે.
• ગુજરાત સરકાર દ્ારા આદિ્ાસી છારિો મા્ટે હશક્ણના ન્ા 

આર્યામો શરૂ કરાર્યા છે.
• આદિ્ાસી હજલ્ાના ૧૧ લાખ એકર હ્સતારને હ્હ્્ધ 

હસંચાઇ ર્યોજનાનો લાભ આપી િદરર્યાળા બનાવર્યા છે.
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÷ðks{ Lke[uLkkt MÚk¤kuyu MðefkhkÞ Au
• økwshkík ÃkkrûkfLkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ hkßÞLke ík{k{ fBÃÞqxhkRÍTz 

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

zÙk^x MðYÃku {krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, rnMkkçke þk¾k, ç÷kuf 
Lkt. ૧૯, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkhLkk MkhLkk{k Ãkh 
Mðefkhðk{kt ykðþu.

• økwshkík ÃkkrûkfLkwt ÷ðks{ rsÕ÷kLke {krníke ¾kíkkLke f[uheyku 
Ãký Mðefkhþu.

• MktÃkfo yrÄfkheLke f[uhe, økwshkík Mkhfkh, Bnkzk rçk®Õzøk Lkt. 
૩૬, Ã÷kux Lkt. ૧૫૦, ykuþeðkhk Ãkku÷eMk MxuþLkLke çkksw{kt, 
òuøkuïhe (Ãkrù{), {wtçkR - ૪૦૦૧૦૨.

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

(મુખયમંત્ીશ્ીએ હરશ્વ આરદરાસી રદરસ 
પ્રસંગે આપેલા રક્તવયિા અંશો)

ykÃkLkk rðMíkkh{kt hkßÞ MkhfkhLke sLkrník÷ûke 
fk uR {n¥ðÃk qý o æÞkLkkf»k of çkkçkík øk wshkík 
Ãkkrûkf{k t «rMkØ fhðk Þk uøÞ ÷køk u íkk u ykÃk 
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íkMkðeh MkkÚku rðøkík {kuf÷e ykÃkþku íkku ÞkuøÞíkk 
yLkwMkkh íkuLku økwshkík Ãkkrûkf{kt MÚkkLk ykÃkðkLkku yð~Þ 
«ÞíLk fhðk{kt ykðþu.
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økktÄeLkøkh - ૩૮૨૦૧૦.
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yLku MkkrníÞ {wÿýk÷Þ «k. r÷. íkÚkk 
økwshkík ykuVMkux «k. r÷., y{ËkðkË îkhk {wrÿík

yk ytf Lke[uLke ðuçkMkkRx ÃkhÚke rðLkk {qÕÞu zkWLk÷kuz fhe þfkþu
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ઊઘડતો પરનો

હર ઘર લહેરાયો તિરંગો...

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

૭૬મા સ્ાતતં્ર્ય દિનની અનોખી ઉજ્ણીનુ ંરાષ્ટ્ર સાક્ી બનર્યુ.ં ગજુરાત સહિત સમગ્ર રાષ્ટ્રએ આઝાિીનો અમૃત મિોતસ્ ઉમગં અને 
ઉતસાિપૂ્ ્વક ઉજવર્યો. અબાલવૃધ્ધ સૌ કોઇ હતરંગાન ેસનમાન સાથ ે્ંિન કરતા જો્ા મળર્યા. િર ઘર પર હતરંગાનુ ંદૃશર્ય મનમોિક બનરંુ્ય.

્રા્વઋતુની સાથે પ્રકૃહત સોળે કળાએ ખીલી છે. આ ્રષે ગુજરાતના તમામ હ્સતારમાં સા્્વહરિક ્રસાિથી નિી નાળા છલકાતા 
ખેડૂતો, નાગદરકોમાં ખુશીનો માિોલ જો્ા મળર્યો છે. સા્્વહરિક ્ રસાિથી હસંચાઈ અને પી્ાના પાણીની સમસર્યાનું મિિઅંશે હનરાકરણ 
આવર્યું છે. પ્રહત્ર્વ અરાઢ અને શ્ા્ણના પહ્રિ મહિનામાં ્રસાિ તિે્ારોને પણ લઈને આ્ે છે. ગુજરાતમાં બે િાર્યકાથી હ્કાસનો 
ઉતસ્ ઉજ્્ામા ંઆ્ ેછે. ૯ ઓગસ્ટ હ્શ્વ આદિ્ાસી દિ્સની ઉજ્ણી ઝાલોિ ખાતે મખુર્યમરંિી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પ્ેટલની ઉપસસથહતમાં 
થઇ. મખુર્યમરંિીશ્ીએ રાજર્યના આદિજાહત હ્સતારોન ેરૂ.૧૬૦૦ કરોડના હ્કાસકાર્યયોની ભ્ેટ આપી. તો ્ લસાડના આદિ્ાસી હ્સતારમાં 
શ્ીમદ્ રાજચંદ્ર હમશન દ્ારા તૈર્યાર કર્ામાં આ્ેલી ૨૫૦ બેડની અતર્યા્ધુહનક િોસસપ્ટલનું ્ ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ ્ રર્યુ્વઅલી 
લોકાપ્વણ કર્યુું.

ગજુરાતમા ંઆ ્રષે ૭૬મા સ્ાતતં્ર્ય દિનની ઉજ્ણી અર્લ્ી હજલ્ાના ંમોડાસામાં કર્ામા ંઆ્ી. અર્લ્ી હજલ્ો અસસતત્માં 
આવર્યાના એક િશક બાિ રાજર્યકક્ાની સ્ાતતં્ર્ય દિન ઉજ્ણીનો અ્સર સાપડતા સમગ્ર અર્લ્ી હજલ્ાના નાગદરકોમા ંઅિમર્ય 
ઉતસાિના િશ્વન થતા િતા. સ્ાતતં્ર્ય દિનની પૂ્ ્વ સંધર્યાએ રાજર્યપાલ શ્ી આચાર્ય્વ િે્વ્રતજીની ઉપસસથહતમા ંર્યોજાર્યલેા એ્ટ િોમ કાર્ય્વક્રમમાં 
અર્લ્ી હજલ્ાના સ્ાતતં્ર્ય્ીરો, પિાહ્ધકારીશ્ીઓ, ્દરષ્ઠ અહ્ધકારીશ્ીઓ અન ેઅગ્રણી નાગદરકોએ ભાગ લઇન ેસ્ાતતં્ર્ય પ ્્વની 
શભુરેછાની આપ-લ ેકરી િતી. ૧૫મી ઓગસ્ટની પૂ ્્વ સંધર્યાએ 'મોંઘી હમરાત મોડાસા' રંગારંગ કાર્ય્વક્રમ ર્યોજાર્યો િતો. જમેાં સ્ાતંત્ર્ય 
સગં્રામની ચળ્ળન ેઆકર્વક રીત ેપ્રસતતુ કર્ામા ંઆ્ી િતી. આ સ્ાતંત્ર્ય પ ્્વની ઉજ્ણીનાં ભાગરૂપ ેમખુર્યમરંિીશ્ીએ હ્હ્્ધ હ્કાસકાર્યયોની 
ભ્ેટ આપી િતી જેમા ંશામળાજીન ેપહ્રિ ર્યારિા્ધામ તરીકે હ્કહસત કરી તર્યાં લાઇ્ટ અનૅડ સાઉનડ શો શરૂ કરાશ.ે તો હભલોડા અન ેમઘેરજ 
તાલુકામા ંહસચંાઇ ર્યોજના તથા ૩૧ તળા્ો ભર્ામા ંઆ્શ.ે

િેશનાં હ્કાસમા ં મિત્ની ભહૂમકા અિા કરતા ં નીહત આર્યોગની સાતમી બઠેકમા ં મખુર્યમરંિી શ્ી ભપેૂનદ્રભાઈ પ્ેટલ ેગજુરાતના 
હ્કાસર્યારિાની છબી ઉજાગર કરી. ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીની ઉપસસથહતમા ંર્યોજાર્યલેી બઠેકમા ંમખુર્યમરંિીશ્ીએ આગામી સમર્યમાં 
થનારા ગજુરાતના હ્કાસનો રોડમેપ રજૂ કર્યયો િતો. તમેણ ેિેશના હ્કાસમા ંગજુરાતની ભહૂમકા અગેં પણ હ્શિ જાણકારી આપી િતી. 
રાજર્યમા ંગ્રાિકોન ેહનર્યહમત રીત ે્ીજપુર્ઠો પૂરો પાડ્ા મા્ેટ કાર્ય્વ કરતી ચાર સરકારી ્ીજ હ્તરણ કંપનીઓન ેકેનદ્ર સરકારે તમેની 
ઉતકૃષ્ઠ સે્ ાઓ બિલ સનમાહનત કરી.

રાજર્યમા ંઓગષ્ટના પ્રથમ સપ્ાિમા ંમુખર્યમરંિી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પ્ેટલે 'હ્શ્વ સતનપાન સપ્ાિ' અને 'નારી ્ િંન ઉતસ્'ની રાજર્યવર્યાપી 
ઝુબંશેનો શભુારંભ કરાવર્યો િતો. અમિા્ાિમા ંરૂ. ૧૮૭ કરોડના ંજનસખુાકારીના ંકાર્યયોન ેપ્રજાપ્વણ કરાર્યા. રાજર્ય મરંિીમડંળ દ્ારા નાગદરકોને 
સપશ્વતા એ્ા જનહિતલક્ી મિેસલૂી સુ્ધારાઓ કર્ામા ંઆવર્યા.

આગામી સિીએ ડ્ોન ્ેટક્ોલોજીની રિેશ.ે ગજુરાત સરકારે ડ્ોન અગેંની અલાર્યિી નીહત જાિેર કરી ગજુરાતમા ંડ્ોન ્ેટક્ોલોજીના 
હ્કાસના ંદ્ાર ખલુ્ાં મકૂર્યા છે. કૃહર કે્રિ ેબીજી િદરર્યાળી ક્રાહંતની આગે્ ાની ગુજરાત લઈ રહ્ ંછે, તર્યારે ્ેટક્ોલોજી આ્ધાદરત ખતેી 
દ્ારા ખડેતૂોની આ્ક ્્ધાર્ા ગજુરાત સરકાર પ્રહતબદ્ધ છે. ડ્ોન ્ેટક્ોલોજીથી ખેતરમા ંર્યદુરર્યાનો છં્ટકા્ની શરૂઆત ગજુરાતે કરી છે. 
ખતેી સાથે પશુપાલન પણ જોડારે્યલુ ં છે. રાજર્યના િ્ૂધાળા પશઓુમા ં વર્યાપલેા લમપી સકકીન ડીસીઝને નાથ્ા રાજર્ય સરકારે સમર્યસર 
અસરકારક પગલાં લી્ધા છે. રાજર્યભરમા ંપશુઓન ેર્યદુ્ધના ્ધોરણ ે્ેકસીન આપ્ામાં આ્ી રિી છે.

પ્રસતતુ આદિજાહત હ્કાસ હ્શરે અકંમા ંરાજર્ય સરકારના પ્રર્યાસથી આદિ્ાસીઓના જી્નમા ંઆ્લેા ગણુાતમક ફેરફારોની ્ાત 
સહ્સતાર ્ણ્્વ ામા ંઆ્ી છે. તમેજ આદિ્ાસીઓએ સા્ધલેા હ્કાસની સાફલર્યગાથાઓ પણ રજૂ કર્ામાં આ્ી છે.

જર્ય જર્ય ગર્ી ગજુરાત....

૧૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨ 5økwshkík



ધરમપુરની 'શ્ીમદ્ રાજચંદ્ર હૉસ્પટલ'નું વરયુ્ષઅલી લોકાપ્ષણ કરિા ંPM

"જેનાં કત્વવર્ય અને ગુરુ્ધમ્વ જીહ્ત રિે છે તે અમર રિે છે, જેનાં 
કમ્વ અમર રિે તેની ઊજા્વ અને પ્રેરણા પેઢીઓ સુ્ધી સમાજની સે્ા કરે 
છે. શ્ીમદ્ રાજચંદ્ર હમશન એ શાશ્વત ભા્નાનું પ્રતીક છે. આજે 
્ધરમપરુમા ંમલ્ટી-સપહેશર્યાહલ્ટી િૉસસપ્ટલના લોકાપ્વણની સાથ ેએહનમલ 
િૉસસપ્ટલ અન ેસને્ટર ઑફ એકસલનસ ફોર ્ ીમીનનો હશલાનર્યાસ પણ 
કરાર્યો છે, જનેાથી િહક્ણ ગજુરાતના આદિ્ાસીઓન ેલાભ થશ.ે શ્ીમદ્ 
રાજચંદ્રે મૂકસે્કની જેમ સમાજસે્ાનાં જે બીજ ્ાવર્યાં િતાં તે આજે 
્્ટવૃક્ બનર્યાં છે," ઉપરોક્ત પ્રેરક શબિો ્લસાડના ્ધરમપુરમાં શ્ીમદ્ 
રાજચંદ્ર હમશન દ્ારા રૂ.200 કરોડના ખચષે હનમા્વણ પામેલી 250 બેડની 
મસલ્ટ સપેહશર્યાહલ્ટી 'શ્ીમદ્ રાજચંદ્ર ચૅદર્ટેબલ િૉસસપ્ટલ'નું ્રર્યુ્વઅલી 
ઉદ્ા્ટન કરતી ્ેળા ્ડાપ્ર્ધાનશ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ ઉચ્ાર્યા્વ િતા. 

્ડાપ્ર્ધાનશ્ીએ ્્ધુમાં જણાવર્યું કે, શ્ીમદ્ રાજચંદ્ર હમશન સાથે 
મારો જૂનો સંબં્ધ છે. િું િાર્યકાઓ પિેલાં ્ધરમપુર અને હસિુમબરમાં 
આ્તો તર્યારે આપ સૌની ્ચ્ે રિેતો િતો. આ મિાન ભૂહમ, આ 
પુણર્યભૂહમએ આપણને જે્ટલું આપર્યું છે તેનો એક અંશ પણ આપણે 
સમાજને પરત કરીએ તો સમાજમાં ખૂબ જ ઝડપથી બિલા્ આ્ે, 
જનેાથી િેશ પણ મજબૂત બન ેછે. િૉસસપ્ટલ અન ેદરસચ્વ સને્ટર ગ્રામીણ 
હ્સતારોમાં ઉત્તમ સે્ા આપ્ા જઈ રહ્ં છે, જે આઝાિીના અમૃત 
મિોતસ્માં ભારતને આરોગર્ય અને હશક્ણ ક્ેરિે સશક્ત બના્શે. 
િહક્ણ ગુજરાતના આદિ્ાસી હ્સતારોમાં સે્ાની જર્યોત જલા્નાર 
આશ્મના ગુરુિે્ રાકેશજી, સમગ્ર હમશન અને સે્કોને અહભનંિન 
પાઠ્ું છું. ગુરુિે્ના નેતૃત્માં ગ્રામીણ 
હ્સતારોમાં રાજચંદ્ર હમશન પ્રશંસનીર્ય 
સે્ાકાર્ય્વ કરી રહ્ં છે. 

મહિલાઓ મા્ટ ે સે ન્ટર ઑફ 
એકસેલનસની સથાપનાના રૂપમાં એક 
મ ો ્ટ ા  પગલ ાન ો  ઉલ્ેખ  કરત ાં 
્ડાપ્ર્ધાનશ્ીએ કહ્ ંકે, શ્ીમદ્ રાજચદં્રજી 
હશક્ણ અને કૌશલર્ય દ્ારા િીકરીઓના 
સશક્તીકરણ મા્ેટ ખબૂ જ આગ્રિી િતા. 

તેમણે ્્ધુમાં કહ્ં કે, આઝાિીના અમૃત મિોતસ્માં િેશની 
મહિલાશહક્તને રાષ્ટ્રીર્ય શહક્ત તરીકે આગળ લા્્ાની જ્ાબિારી 
આપણા સૌની છે.

આ પ્રસંગે મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે કહ્ં કે, શ્ીમદ્ રાજચંદ્ર 
હમશને આદિ્ાસી હ્સતારોમાં સે્ાની ્ધૂણી ્ધખા્ી છે. માન્થી 
માંડીને પશુઓ મા્ટે સે્ા અને િર્યાની પ્રેરણા શ્ીમદ્ રાજચંદ્રે આપી 
છે. આ હમશને આધર્યાસતમકતાનાં દ્ાર ખોલર્યાં છે. ગુરુિે્ રાકેશજીની 
પ્રેરણાથી શ્ીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્મ અિકેરું તીથ્વસથાન બનર્યું છે. તેઓ 
આધર્યાસતમકતાની સાથેસાથે સે્ાકકીર્ય પ્રવૃહત્તઓ પણ કરી રહ્ા છે. 
અહ્રત હ્કાસર્યારિાએ ગુજરાતને હ્શ્વફલક પર મૂકર્યું છે. ગુજરાત 
સૌના સાથ અને સૌના હ્કાસનું મોડલ બનર્યું છે.  

રાજર્યના નાણાં, ઊજા્વ અન ેપટે્ોકેહમકલસ મરંિી શ્ી કનભુાઈ િેસાઈએ 
જણાવર્યુ ંકે, શ્ીમદ્ રાજચદં્રજીએ ગા્ંધીજીન ેઆધર્યાસતમકતાનુ ંજ્ાન આપી 
આપણને રાકેશજી જે્ા ગુરુ આપર્યા છે, જેઓએ આદિ્ાસી હ્સતારમાં 
મલ્ટી સપેહશર્યાહલ્ટી િૉસસપ્ટલ શરૂ કરીને નાનામાં નાના વર્યહક્તને 
સાર્ાર મળે તે મા્ટે પ્રર્યાસ કર્યા્વ છે. 

શ્ીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્મના ગુરુિે્શ્ી રાકેશજીએ આશી્્વચન 
આપતાં જણાવર્યું ક ે, િેશની હનરતંર સે્ામાં લીન મોિીજીએ 
લોકકલર્યાણનાં કાર્યયોમાં જી્ન સમહપ્વત કર્યુું છે, જે બિલ મારિ શ્ીમદ્ 
રાજચંદ્ર હમશન જ નિીં, પરતંુ ભારત્ર્વની જનતા જનાિ્વન પણ 
આભારી છે. િર ઘર હતરંગા અહભર્યાનમાં પણ હમશન કદ્ટબદ્ધ છે. 

આ સમારોિમા ંન્સારીના સાસંિ 
શ્ી સી.આર. પા્ટીલ, અન્ન અને 
નાગદરક પુર્ઠા તથા આદિજાહત 
હ્કાસ મંરિી શ્ી નરેશભાઈ પ્ટેલ, 
પાણી પુર્ઠા મંરિી શ્ી જીતુભાઈ 
ચૌ્ધરી, રાજર્યકક્ાના કૃહર અને ઊજા્વ 
મંરિી શ્ી મુકેશભાઈ પ્ટેલ સહિત 
ટ્સ્ટીમંડળના સિસર્યો અને નગરજનો 
મો્ટી સંખર્યામાં ઉપસસથત રહ્ા િતા. •

જન આરરોગય
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નીતિ આયોગની બેઠકમાં ગુજરાિની તવકાસયાત્ાની છબી ઉજાગર કરિા CM
્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરનેદ્રભાઇ 

મોિીની અધર્યક્તામાં ન્ી 
દિલિીમાં ર્યોજાર્યેલી નીહત 
આર્યોગની સાતમી ગ્્વહનંગ 
કાઉનસીલની બેઠકમાં મુખર્યમંરિી 
શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પ્ેટલ સિભાગી 
થર્યા િતા અને  ર ાજર્યની 
પ્રભા્ક હ્કાસ ગાથા પ્રસતુત 
કરી િતી. મુખર્યમંરિી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે િેશમાં હ્કાસ અને સુશાસનના રોલ મોડેલ તરીકેનું  
ગુજરાતનું સથાન ર્યથા્ત જાળ્ી રાખ્ાના સંકલપ સાથે આગળ 
્્ધ્ાની પ્રહતબદ્ધતા િશા્વ્ી િતી. ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ 
કંડારેલા હ્કાસ માગ્વનું ગુજરાત સતત અનુસરણ કરી રહ્ં છે.     

મુખર્યમંરિીશ્ીએ ખાસ કરીને સુશાસન, શિેરી હ્કાસ અને કૃહર 
હ્કાસ તથા હશક્ણ કે્રિ ેગુજરાતની હસહદ્ધઓ અન ેઅગ્રસેરતાનુ ંહ્્રણ 
બેઠકમાં ઉપસસથત અનર્ય રાજર્યોના મુખર્યમંરિીશ્ીઓ, કેનદ્રીર્ય મંરિીશ્ીઓ 
અને નીહત આર્યોગના સિસર્યો સમક્ કર્યુું િતું.

શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે જણાવર્યું િતું કે, ભારત સરકારે બિાર પાડેલા 
ગુડ ગ્્વનનસ ઇનડેક્, લોજીસ્ટીક પરફોમ્વનસ ઇનડેક્, સ્ટે્ટ એનર્જી એનડ 
ક્ાર્યમે્ટ ઇનડેક્, એકસપો્ટ્વ હપ્રપેડ્વનેસ ઇનડેક્ તેમજ સસ્ટેઇનેબલ ગોલ 
ઇનડીર્યા ઇનડકે્ ૩.૦ ની હ્હ્્ધ કે્ેટગરીમા ંગજુરાત ેપ્રથમ સથાન અદંકત 
કર્યુ્વ છે. ્ ડાપ્ર્ધાનશ્ીના સતત માગ્વિશ્વનમાં ગુજરાતે હગફ્ટ હસ્ટી, ડ્ીમ 
હસ્ટી, ૩૦ ગીગા્ો્ટ િાઇહરિડ દરનર્યુએબલ એનર્જી પાક્ક, ્ધોલેરા SIR 
અને સ્ટેરર્યુ ઓફ ર્યુહનદ્ટ જે્ી અનેક મિત્ાકાંક્ી પદરર્યોજનાઓથી 
હ્કાસની ન્ી ઊંચાઇ આંબી છે.

તેમણે આ અંગેની હ્ગતો આપતાં ઉમેર્યુું િતું કે, શિેરોના ઝડપી 
હ્કાસ મા્ટે રાજર્ય સરકારે સુઆર્યોહજત શિેરી હ્કાસ તેમજ 
નાગદરકલક્ી શાસન મા્ટે હ્હ્્ધ કલર્યાણ ર્યોજનાઓને ્ટોચઅગ્રતા 
આપેલી છે.  રાજર્યના શિેરોના આર્યોજનબદ્ધ હ્કાસ મા્ટે હરિસતરીર્ય 
શિેરી હ્કાસ રોડમેપ તૈર્યાર કર્ામાં આવર્યો છે તેની ભૂહમકા 
મુખર્યમંરિીશ્ીએ રજૂ કરી િતી.

ગુજરાતમાં ૯૦૦થી ્્ધુ ્ટાઉન પલાનીંગ સકકીમનું કામ પૂણ્વ થઇ 
ગર્યું છે, તેમ જણા્ી મુખર્યમંરિીશ્ીએ જણાવરુ્યં િતું કે, ગુજરાતમાં 
ફર્યુચરીસ્ટીક હસ્ટીની જે પદરકલપના ્ડાપ્ર્ધાનશ્ીએ આપેલી છે તેને 
સુસંગત આર્યોજનબદ્ધ શિેરી હનર્યોજન દ્ારા હગફ્ટ હસ્ટી િેશના મુખર્ય 
નાણાંકકીર્ય અને આહથ્વક ગહતહ્હ્ધઓના કેનદ્ર તરીકે ઉભરી આવર્યું છે. 
સમગ્ર રાજર્યમાં એકસમાન હબલડીંગ બાર્યલોઝ મા્ટે કોમન GDCR 
અમલી બના્્ામાં આ્ેલો છે.

શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે જણાવર્યું િતું કે, શિેરોમાં સલમ દર-

ડે્લપમેન્ટને પણ પ્રાથહમકતા આપીને રાજર્ય સરકારે ૧૬૬ સલમસમાં 
પ૯ િજાર આ્ાસોનું હનમા્વણ કાર્ય્વ ઝડપભેર િાથ ્ધર્યુ્વ છે અને ૭૮૦૦ 
ર્યુહન્ટનું દર-ડે્લપમેન્ટ કામ તો પુરૂં પણ થઇ ગર્યું છે. મુખર્યમંરિીશ્ીએ 
ગજુરાતમા ંકૃહર ્ હૈ્ધર્યકરણ અન્રે્ય જ ેહસહદ્ધઓ િાસંલ કર્ામા ંઆ્ી 
છે તેની પણ હ્સતૃત છણા્્ટ નીહત આર્યોગની આ બેઠકમાં કરી િતી. 
શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે આ અંગે કહ્ં કે, ગુજરાત આજે કૃહર ક્ેરિના 
હ્કાસની સાથોસાથ પશુપાલન અને િૂ્ધ ઉતપાિનમાં પણ િેશના 
અગ્રેસર રાજર્યો પૈકકીનું એક છે.

્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ ગુજરાતમાં તેમના મુખર્યમંરિી 
પિ કાળ િરમર્યાન કૃહર મિોતસ્, સોઇલ િેલથ કાડ્વ, પશુ આરોગર્ય મેળા 
જે્ા જે ન્તર અહભગમ અપનાવર્યા તે ગુજરાતની આ કૃહરક્રાંહતના 
મૂળમાં છે એમ મુખર્યમંરિીએ ગૌર્સિ જણાવર્યું િતું. મુખર્યમંરિીશ્ીએ 
રાજર્યમા ંપાછલા બ ેિશકમા ંબાગાર્યત હ્સતાર ૩૦૦ ્ટકા ્ ્ધીન ે૪.૮૦ 
લાખ િેક્ટરમાંથી ર૦ લાખ િેક્ટરે પિોરર્યો છે તેમજ િાળની ખેતીનો 
હ્સતાર ૬પ ્ટકા ્ધર્યો છે તેની હ્ગતો આપી િતી. સુક્મ હસંચાઇ 
પદ્ધહતમાં SPV ના માધર્યમથી ્્ધુ હ્સતાર આ્રી લઇ િાડમ, ખજૂર 
અને કમલમ (ડ્ેગન ફ્રૂ્ટ) જે્ા ફળોની ખેતીને પણ સામેલ કર્ામાં 
આ્ી છે. ગુજરાતે ્ડાપ્ર્ધાનશ્ીની પ્રેરણાથી ડ્ોન ્ટેક્ોલોજી સાથે 
નેનો ર્યુદરર્યા છં્ટકા્નો ઉપર્યોગ ્્ધાર્ા હ્શેર ર્યોજના જાિેર કરી 
છે અને આ ્રષે ૧.૪૦ લાખ એકર જમીનને આ્રી લે્ામાં આ્શે 
તેમ પણ મુખર્યમંરિીશ્ીએ જણાવર્યું િતું.

મુખર્યમંરિીશ્ીએ પ્રાકૃહતક ખેતી મા્ટે ્ ડાપ્ર્ધાનશ્ીએ બેક ્ટુ બેઝીકનું 
જે આિ્ાન કર્યુ્વ છે તેને ગુજરાતે હઝલી લઇને અતર્યાર સુ્ધીમાં સાડા 
પાંચ લાખ ખેડૂતોને પ્રાકૃહતક ખેતી મા્ટે જાગૃત કર્ામાં આવર્યા છે.
તેમજ રાજર્યની કૃહર ર્યુહન્હસ્વ્ટીઝના અભર્યાસક્રમમાં પ્રાકૃહતક કૃહર 
હ્રર્ય િાખલ કર્ામાં આવર્યો છે. રાજર્યના હ્દ્ાથથીઓના અભર્યાસ 
મા્ટે ગુજરાતીમાં ઇ-કન્ટને્ટ ઉપલબ્ધ કરા્્ા G-શાળા એપ 
બના્્ામાં આ્ી છે તેની હ્ગતો તેમણે આપી િતી. મુખર્યમંરિીશ્ી 
સાથ ેનીહત આર્યોગની આ ૭મી ગ્હનુંગ કાઉનસીલની બેઠકમા ંરાજર્યના 
મુખર્ય સહચ્ શ્ી પંકજકુમાર પણ સિભાગી ગર્યા િતા. •

ભરવવ આયરોજન
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ગુજરાતની	િીજ	વિતરણ	વ્યિસ્ા	દોશભરમાં	સાૌથી	શ્ોષ્ઠ
" દિલીપ ગજ્જર

રાજર્યના તતકાહલન મુખર્યમંરિીશ્ી અને િેશના ્ડાપ્ર્ધાન  
શ્ી નરનેદ્રભાઇ મોિીની િૂરંિેશીતાના કારણે ગુજરાત િરેક કે્રિમાં 
અગ્રેસર છે. શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીના સફળ નેતૃત્માં ઊજા્વ ક્ેરિને ્્ધુ 
સુદ્રઢ કર્ા મા્ટે લી્ધેલા િૂરોગામી પગલાંને મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પ્ટેલના નેતૃત્ની ્ટીમ ગુજરાત અહ્રત આગળ ્ધપા્ી રિી છે. જેના 
પદરણામે ગુજરાત શ્ેષ્ઠ ્ીજ હ્તરણ વર્ય્સથાઓમાં રાષ્ટ્રીર્ય સતરે 
પ્રસથાહપત થરંુ્ય છે. રાજર્ય સરકારની ્ીજ હ્તરણ કંપનીઓએ 
ઐહતિાહસક હસસધ્ધ પ્રાપત કરીન ે“એ પલસ” રેદ્ંટગ પ્રાપ્ કર્ાની પરંપરા 
જાળ્ી રાખી છે. આ અંગે માહિતી આપતા ઊજા્વ મંરિી શ્ી કનુભાઈ 
િેસાઇએ જણાવરુ્ય િતુ કે, મખુર્યમરંિી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પ્ેટલના માગ્વિશ્વન 
િેઠળ અનેકહ્્ધ ન્તર આર્યામો િાથ ્ધરીને જનસુખાકારીના લાભો 
નાગદરકોને સત્રે પુરા પાડ્ામાં આ્ી રહ્ા છે જે અંતગ્વત ્ીજ 
સુહ્્ધાઓમાં પણ ઉત્તરોત્તર ્્ધારો કર્ામાં આવર્યો છે.

રાજર્ય સરકાર તેમજ 
ઊજા્વ હ્ભાગના દ્રસષ્ટ્ંત 
આર્યોજન અને અસરકારક 
ક ામગીર ીના  પ દરણામે 
રાજર્યનુ ંઊજા્વ કે્રિ િેશભરમાં 
મોખરાનું સથાન ્ધરા્ે છે. 
રાજર્યની ્ીજ કંપનીઓના 
કમ્વચારીઓની હનષ્ઠા અને 
ફરજ પ્રતર્યેની પ્રહતબધ્ધતાને 
કારણે રાજર્યની ચારેર્ય ્ીજ હ્તરણ કંપનીઓએ િર ્રષે “એ પલસ” 
રેદ્ટંગ પ્રાપ્ કર્ાની પરંપરા જાળ્ી રાખી છે તે બિલ તમામ ્ીજ 
કમથીઓન ેમખુર્યમરંિી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઇ પ્ેટલ અન ેઊજા્વ મરંિી શ્ી કનભુાઈ 
િેસાઇએ અહભનંિન પાઠવર્યા છે. 

મંરિી શ્ી કનુભાઈ િેસાઇએ જણાવર્યું િતું કે, આજ દિન સુ્ધી સમગ્ર 
િેશની મારિ રાજર્ય િસતકની ્ીજ કંપનીઓનો જ સમા્ેશ કર્ામાં 
આ્તો િતો પરંત ુઆ ્ ર્વથી ખાનગી કે્રિની ્ ીજ હ્તરણ કંપનીઓને 
પણ સામેલ કર્ામાં આ્ી િતી અને તેમાં પણ ગુજરાત રાજર્યની 
્ીજ કંપનીઓએ ભવર્ય સફળતા પ્રાપત કરીને “એ પલસ” રેદ્ટંગ જાળ્ી 
રાખર્યો છે. ન્ી દિલિી ખાતે તાજેતરમાં ઊજા્વ ક્ેરિના દરવર્યુ ,પલાનીંગ 
અને મોહન્ટરીંગ અંગે િરેક રાજર્યના ઊજા્વ હ્ભાગના ્ડાઓ સાથે 
ર્યોજાર્યેલ ઉચ્સતરીર્ય બેઠક િરમર્યાન ભારત સરકારના ઊજા્વ અને નર્યુ 
એનડ રીનર્યુઅબલ એનર્જી હ્ભાગના મંરિી શ્ી આર. કે. હસંિ દ્ારા 
૧૦મો એનર્યુઅલ ઇન્ટીગ્રે્ટેડ રેદ્ટંગ જાિેર કર્ામાં આવર્યો િતો. જેમાં 
ગુજરાત સરકાર િસતકની ચારેર્ય ્ીજ કંપનીઓ િહક્ણ ગુજરાત ્ીજ 
કંપની લી., મધર્ય ગુજરાત ્ીજ કંપની લી., ઉત્તર ગુજરાત ્ીજ કંપની 

લી. અને પહચિમ ગુજરાત ્ીજ કંપની લી.ને “એ પલસ” રેનક પ્રાપત 
થર્યો છે. 

ઊજા્વ રાજર્ય મંરિી શ્ી મુકેશભાઇ પ્ટેલે આ અંગે ્્ધુ હ્ગતો 
આપતા જણાવર્યુ િતું કે, િેશભરની રાજર્ય તેમજ ખાનગી િસતકની 
્ીજ હ્તરણ કંપનીઓના આ પ્રકારના મૂલર્યાંકનનો અિે્ાલ કનેદ્ર 
સરકારના ઊજા્વ મંરિાલર્ય દ્ારા પા્ર ફાર્યનાનસ કોપયોરેશન 
(પીએફસી) તેમજ હમકેનઝી એનડ કપંનીના સિર્યોગથી તૈર્યાર કર્ામાં 
આવર્યા છે. જેમાં િેશભરમાંથી રાજર્ય િસતકની ૪૬ અને ખાનગી 
િસતકની ૧૪ અને ઊજા્વ હ્ભાગની ૧૧ મળી કુલ ૭૧ સ્ટે્ટ 
ર્યુદ્ટહલ્ટીઝ દ્ારા ભાગ લે્ામાં આવર્યો િતો. આ પ્રકારના મૂલર્યાંકનમાં 
જે પદરમાણોના આ્ધારે રેદ્ટંગ નક્ી કર્ામાં આ્ે છે તેમાં 
ફાર્યનાનસીર્યલ સસ્ટઇેનહબલી્ટી, ઓ્રઓલ પ્રોદફ્ટીહબલી્ટી, કેશ 
પોઝીશન,પફયોમનસ એકસેલનસ જેમ કે, બીલીંગ એદફશીર્યનસી, 
કલેકશન એદફશીર્યનસી, ડીસટ્ીબર્યુશન લોસ, કોપયોર્ેટ ગ્ન્વનસ, 

એકસ્ટન્વલ એન્ાર્યરમેન્ટ, 
લોસ ્ટેકઓ્ર બાર્ય સ્ટે્ટ 
ગ્ન ્વમે ન્ટ ,ગ્ન ્વમે ન્ટ 
ડર્યૂઝ, ્ટ ેદરફ સાર્યકલ 
્ટ ા ઇ મ લ ા ઇ ન , ક ો સ ્ટ 
એદફશીર્યનસી, રેગર્યુલે્ટરી 
અને પા્ર રીફોમ ્વસ 
્ગેરે જે્ા પદરમાણોનો 
સમા્ેશ થાર્ય છે. જેમાં 

રાજર્ય સરકાર િસતકની ચારરે્ય ્ીજ હ્તરણ કંપનીઓએ સમગ્ર 
િેશમાં શ્ેષ્ઠ પ્રિશ્વન કરી, કુલ ૭૧ કંપનીઓમાંથી DGVCL & MGVCL 
પ્રથમ અને બીજા ક્રમે તેમજ UGVCL ચોથા ક્રમે જર્યારે PGVCL 
આઠમા ક્રમે સથાન મેળ્ી "એ પલસ" રેનક પ્રાપત કરેલ છે.

ઊજા્વ મંરિી શ્ી કનુભાઈ િેસાઇએ જણાવર્યું િતું કે કોલસા અને 
ગેસના પુર્ઠા સંબં્ધે સરજાર્યેલ ્ૈહશ્વક પદરસસથહતમાં િેશના અનર્ય 
રાજર્યોમાં ્ીજળીની તંગી અને ્ીજ કાપની સસથહત ઊભી થઇ િતી. 
ઊજા્વ મંરિીશ્ી કનુભાઈ િેસાઇ દ્ારા આ કદઠન સમસર્યાના તતકાલ 
હનરાકરણ મા્ટે ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીના માગ્વિશ્વન િેઠળ 
અને કેસનદ્રર્ય ગૃિ મંરિી શ્ી અહમતભાઈ શાિના સિકારથી કેનદ્રીર્ય ઊજા્વ 
મંરિી, રેલ્ે મંરિી અને કોલસા મંરિીશ્ીઓ સાથે ફળિાર્યી પરામશ્વ કરીને 
સમસર્યાનો સફળ અને સુખિ ઉકેલ લા્્ામાં આવર્યો િતો. જેના કારણે 
હ્રમ પદરસસથહતમાં જર્યારે િેશના અનર્ય રાજર્યો ્ીજળીની તંગીનો 
સામનો કરી રહ્ા િતા તર્યારે ગજુરાતન ેકોલસાનો પર્યા્વપ્ પરુ્ઠો તમેજ 
રેલ્ે રેકની ઉપલસબ્ધ પર્યા્વપ્ મારિામાં થ્ાથી ગુજરાત ્ીજળીની 
તંગીની સમસર્યાનો સફળતાપૂ્્વક સામનો કરી શકર્યું િતું. •
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ગુજરાિે કરી તવશ્વ તસંહ દિવસની ગૌરવભેર ઉજવણી 
સમગ્ર હ્શ્વમા ં10 ઓગસ્ટનો દિ્સ હસિં 

દિ્સ તરીકે ઉજ્્ામાં આ્ે છે. મુખર્યમંરિી 
શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પ્ેટલ ે્ ીદડર્યો કોનફરનસથી આ 
ઉજ્ણીમાં સિભાગી થતાં જણાવર્યું કે, રાજર્ય 
સરકારે હસિં સંરક્ણન ેપ્રાથહમકતા આપી જિુી 
જુિી ર્યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટસ દ્ારા લાર્યન 
કનઝર્ેશન-પ્રો્ટેકશનના અસરકારક પગલાં 
લી્ધા છે. હ્શ્વ હસંિ દિ્સની ્ન હ્ભાગ 
દ્ારા કર્ામાં આ્તી  ઉજ્ણીને ગૌર્ની 
લાગણીનો દિ્સ છે તે્ો સપષ્ટ મત  
િશા્વવર્યો િતો. 

એહશર્યાઇ હ સંિના  ્સ્ા્ટ્ાળા 
હ્સતારોમાં જરૂરીર્યાત પ્રમાણેના રેસકરુ્ય 
સેન્ટરોની સથાપના કર્ામાં આ્ી છે. એ્ટલું 
જ નિીં આ રેસકર્યુ સેન્ટરોમાં પશુ હચદકતસક, 
સાર્ાર મા્ટેના અદ્તન સા્ધનો, રેસકરુ્ય 
કામગીરી મા્ટેની સા્ધન સામગ્રી, ્ાિનોની 
સુહ્્ધા કર્ામાં આ્ી છે. હસંિોની સથળ પર 
ત્રીત સાર્ાર કરી શકાર્ય તે મા્ટે અદ્તન 
સા્ધનો સાથેની લાર્યન એમબર્યુલનસની સુહ્્ધા 
કર્ામાં આ્ી છે. હસંિો મા્ટે  સાસણ ખાતે 
અદ્તન લાર્યન િોસપી્ટલની સથાપના કર્ામાં 
આ્લેી છે. આ ઉપરાતં ્ ન હ્ભાગે અદ્તન 
્ેટકનોલોજીથી સસુજ્જ ગીર િાઇ્ેટક મોની્ટરીંગ 
ર્યુહન્ટની સથાપના કરી છે. તેના દ્ારા હસંિોનું 
સતત હનદરક્ણ કર્ામાં આ્ે છે. હસંિોના 
આનુ્ાંહશક ગુણો જાળ્ી રાખી હસંિ 
પ્રજાહતના સં્્ધ્વન મા્ટે સૌરાષ્ટ્રમાં રામપરા, 
જૂનાગઢના સક્રબાગ, સાત ્ ીરડા એમ રિણ 

સથળોએ હજન પૂલ શરૂ કર્ામાં આવર્યા છે 
તેની હ્ગતો મુખર્યમંરિીશ્ીએ આપી િતી.   

આપણા િેશના એમબલમ એ્ટલે ક ે 
રાજહચનિમાં પણ હસંિોની કૃહતઓ રાખ્ામાં 
આ્ી છે. તેમાં ચાર હસંિો એકબીજા તરફ 
પીઠ કરીને ઉભા િો્ાની પ્રહતકૃહત રાખ્ામાં 
આ્ી છે. ્ ડાપ્ર્ધાનશ્ીના ફલેગશીપ પ્રોજેક્ટ 
મેઇક ઇન ઇનડીર્યા અહભર્યાનના લોગો તરીકે 
પણ તેમણે ગીરના લાર્યન સા્જની પ્રહતકૃહત 
મકૂકી છે. આ્નારા દિ્સોમા ંરાજર્યમા ં૩૬મી 
નેશનલ ગેમસનું આર્યોજન થનાર છે, તેનો 
મેસકો્ટ પણ હસંિ છે તેનો ગૌર્ સિ ઉલ્ેખ 
કર્યયો િતો.

આ ્રષે પણ ્લડ્વ લાર્યન ડ ેની ઉજ્ણીમાં 
બિ ુમો્ટી સખંર્યામા ંહ્દ્ાથથીઓ અન ેસૌરાષ્ટ્રના 
૬ હજલ્ાના ૬૮૦૦ જ્ેટલી શાળા કોલજેીસના 
તમેજ અનર્ય ્ ન પ્રમેીઓ, અગ્રણીઓ, ્ નર્યપ્રાણી 
જી્પ્રમેીઓ મળીન ેઅિંાજ ે૧૫ લાખ લોકો 
જોડાર્યા છે. આ આપણો ્ નર્ય જી ો્ પ્રતર્યનેો આિર 
િશા્્વ  ેછે તેમ મખુર્યમરંિીશ્ીએ જણાવર્યુ ંિતુ.ં

મુખર્યમંરિીશ્ીએ એમ પણ કહ્ ક ે, 
એહશર્યા્ટીક હસંિોના સંરક્ણ મા્ટે ્ડાપ્ર્ધાન 
શ્ી નરનેદ્રભાઇ મોિીએ લાર્યન પ્રોજેક્ટની 
શરૂઆત કર્ામાં આ્ી છે. સરકાર દ્ારા 
લે્ામાં આ્ેલા નક્ર પગલાંઓ, ્ન 
હ્ભાગના અથાગ પ્રર્યત્ો અને ગુજરાતના 
લોકોની ભાગીિારીથી હસંિોની ્સતીમાં 
ઉત્તરોતર ્ ્ધારો થતો રહ્ો છે. એ્ટલુ ંજ નહિ, 
હસંિના હ્ચરણ-ફર્ાનો હ્સતાર ગીરના 
જંગલોથી હ્સતરીને ચો્ટીલા, સાર્યલા, 
અમરેલી, ભા્નગર જે્ા સથળો હજલ્ાઓ 
મળી ૩૦ િજાર ચોરસ દકલોમી્ટર થર્યો છે 
એમ તેમણે જણાવર્યું િતું.

આ અ્સરે ગાં્ધીનગરમાં ્ન મંરિી શ્ી 
દકરી્ટહસંિ રાણા, રાજર્યકક્ાના ્નમંરિી શ્ી 
જગિીશભાઇ હ્શ્વકમા્વ, અગ્ર મુખર્ય ્ન 
સંરક્ક અને  િેડ ઓફ ફોરેસ્ટ શ્ી ર્યુ. ડી. હસંઘ 
અને ્ન હ્ભાગના અહ્ધકારીઓ ઉપસસથત 
રહ્ા િતા. •

CMને રક્ાબંધનની  
શુભેરછાઓ પાઠવિી બહેનો 

રક્ાબધંિ પર્વ અરસરે સમાજિા હરહરધ રગ્વિી બહેિો, બ્રહ્ાકુમારી બહેિો 
રગરેેએ મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પ્ેટલિ ેરાખડી બાધંી રક્ાબધંિિી શભુચે્ાઓ 
પાઠરી હતી. આ સૌ બહેિોએ મખુયમતં્ીશ્ીિા િતેૃતર અિ ેમાગ્વદશ્વિમા ગજુરાત 
હરકાસ અિે પ્રગહતિી િરી ઊચંાઈઓ સર કરે તરેી મગંલકામિાઓ વયક્ત કરી 
હતી. મખુયમતં્ીશ્ીએ સૌ બહેિોિી શભુચે્ાઓ હ્રદયપરૂ્વક સરીકારી હતી. રાજય 
મતં્ી શ્ીમતી હિહમષાબહેિ સથુારે પણ મુખયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઇ પ્ેટલિે રાખડી 
બાધંી હતી.

ઉજવણી
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‘હર ઘર તિરંગા’ અતભયાનનો સુરિથી શુભારંભ
તિરંગા યાત્ાએ રાષ્ટ્રભાવના બળવત્તર બનાવી

રાજર્યની આઠ મિાનગરપાહલકાઓમાં 
ર્યોજાનાર ‘હતર ંગા પિર્યારિા’નો સુરત 
મિાનગરથી પ્રારંભ કરા્તાં મુખર્યમંરિી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે જણાવરંુ્ય િતંુ કે, િેશની 
એકતા, અખંદડતતા અને ‘એક ભારત, શ્ેષ્ઠ 
ભારત’ના પ્રતીક હતરંગાને િેશના તમામ 
ઘરોમા ંલિેરા્્ાના ્ ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોિીએ કરેલા આહ્ાનને ઝીલી લઈને 
રાજર્યના એક કરોડ ઘરો પર હતરંગો લિેરા્્ા 
રાજર્ય સરકાર સંકલપબદ્ધ છે. 

આઝાિીના ૭૫ ્ર્વની રાષ્ટ્રભા્ના સાથે 
ઉજ્ણી અંતગ ્વત ‘િર ઘર હતર ંગા’ 
અહભર્યાનના ભાગરૂપ ેસુરતના પીપલોિ ખાતે 
સુરત મિાનગરપાહલકા દ્ારા આર્યોહજત 
‘હતરંગા પિર્યારિા’ને હતરંગો લિેરા્ી પ્રસથાન 
કરાવર્યું િતું. આ પ્રસંગે મુખર્યમંરિીશ્ીની સાથે 
હતરંગા પિર્યારિામાં શિેરીજનો પગપાળા 
ચાલીને સિભાગી થર્યા િતા. લાલભાઈ 
કોનટ્ાક્ટર હક્રકે્ટ સ્ટેદડર્યમથી કારગીલ ચોક 
સુ્ધી બે દકલોમી્ટર સુ્ધીના હતરંગા ર્યારિાના 
રૂ્ટ પર મુખર્યમંરિીશ્ી અને મિાનુભા્ોનું 
હતરંગા લિેરા્ી શિેરીજનોએ િર્વનાિ સાથે 
અહભ્ાિન કરુ્યું િતું. મુખર્યમંરિીશ્ીએ પણ 

હતરંગો લિેરા્ી શિેરીજનોનું અહભ્ાિન 
ઝીલર્યું િતું.

મુખર્યમંરિીશ્ી સહિત મિાનુભા્ો, 
પિાહ્ધકારીઓએ અિીં ઉભા કરાર્યેલા હતરંગા 
હ્તરણ બુથ પરથી દડહજ્ટલ પેમેન્ટના 
માધર્યમથી હતરંગાની ખરીિી કરી િતી. 
પિર્યારિાના રૂ્ટ પર હ્હ્્ધ રાજર્યના 
સાંસક ૃહતક ગ્રુપો, શાળાના હ્દ્ાથથીઓ, 
ર્યુ્ાનોએ પારંપદરક સાંસકૃહતક પિેર્ેશમાં 
િ ેશભહક્તની રંગારંગ કૃહતઓ રજૂ કરી 
‘હતરંગા પિર્યારિા’મા ંજોડાર્યલેા પિર્યારિીઓને 
ઉમળકાભેર આ્કાર્યા્વ િતા. મીની ભારત 
એ્ા સુરતમાં ્સેલા હ્હ્્ધ રાજર્યના 
સાંસકૃહતક ગ્રુપો અને તેમની નૃતર્ય પ્રસતુહતઓ 
લોકોના આકર્વણનું કેનદ્ર બની િતી.

મુખર્યમંરિીશ્ીએ આ પ્રસંગે જણાવર્યું િતું 
કે, આઝાિીના ૭૫ ્ર્વ પૂણ્વ થ્ાના અ્સરે 
સમગ્ર િેશ આઝાિીના અમૃત મિોતસ્ની 
ઉજ્ણી કરી રહ્ો છે, તર્યારે રાજર્યના પ્રતર્યેક 
નાગદરકોમાં રાષ્ટ્રભા્ જગા્્ા સુરતની 
હતરંગા પિર્યારિા પ્રેરણારૂપ બની છે.

મખુર્યમરંિીશ્ીએ રાજર્યના તમામ નાગદરકો 
ઘર પર હતરંગો લિેરા્ે અને રાષ્ટ્રભા્નાના 

આ ર્યજ્માં ઉતસાિભેર જોડાઈને મા ભારતીનું 
ગૌર્ ્્ધારે એ્ી અપેક્ા વર્યક્ત કરી િતી. 
તેમણે સુરત્ાસીઓના જોમજુસસાની પ્રશંસા 
કરતા કહં્ કે, ખાનપાન અન ેહનખાલસતા મા્ેટ 
જાણીતા મોજીલા સરુતીઓ રાષ્ટ્રભહક્તમા ંપણ 
અગ્રસેર છે. સુરતીઓ ઘરે ઘરે હતરંગો લિેરા્ી 
રાષ્ટ્રચેતનાની આ પિેલમાં ર્યોગિાન આપ ે
એ્ી આકાંક્ા પણ વર્યક્ત કરી તેમણે હતરંગા 
ર્યારિાના સુદ્રઢ આર્યોજન બિલ સુરત 
મિાનગરપાહલકાના સુરિ્ધારોને અહભનંિન 
પાઠવર્યા િતા.

આ પ્રસંગે ગૃિ રાજર્ય મંરિી શ્ી િર્વભાઈ 
સંઘ્ીએ જણાવર્યું  િતું  ક ે, સુરતીઓએ 
િેશભરમાં હતરંગા ર્યારિા મારફત િેશના ખૂણે 
ખણૂ ેરાષ્ટ્ર્ાિનો સિેંશ પિોંચાડ્ામાં ર્યોગિાન 
આપ્ાની જ્ાબિારી લી્ધી છે. સુરતના 
ર્યુ્ાનો-બાળકોએ પોતાના પોક્ેટ મનીથી 
હતરગંો ખરીિીને ર્યારિામાં જોડાર્યા છ,ે જે 
સરાિનીર્ય છે. 

આ પ્રસંગે સાંસિ શ્ી સી.આર.પા્ટીલે 
સુરત્ાસીઓના િેશભહક્તના જોમજુસસાને 
હબરિાવર્યો િતો. તેમણે જણાવર્યું કે, િજારો 
ર્યુ્ ાનો, ક્રાહંતકારીઓ, આઝાિીના લડ્રૈ્યાઓના 
બહલિાનના પ્રતાપ ેઆજ ેિેશ્ાસીઓ મકુ્તપણે 
રાષ્ટ્રધ્જ ફરકા્ી શકે છે

આ પ્રસંગે મુખર્યમંરિીશ્ીએ ‘િર ઘર 
હતરંગા’નું થીમ સોંગ લોનચ કર્યુું િતું તથા 
ઉપસસથત સૌને હતરંગાને માન-સનમાન સાથે 
લિેરા્્ા સામૂહિક શપથ ગ્રિણ કર્યા્વ િતા.

પિર્યારિામા ંહ્હ્્ધ શાળાના હ્દ્ાથથીઓ-
હશક્કો, અલગ અલગ રાજર્યોનાં સાંસકૃહતક 
સમૂિો ,  હ્હ્્ધ સમાજ- સંગઠનોના 
પ્રહતહનહ્ધઓ અને રાષ્ટ્રપ્રેમી નાગદરકો 
િ ેશભહક્તભર્યા ્વ  માિોલમાં  ઉતસાિભેર 
પિર્યારિામાં જોડાર્યા િતા.

હતરંગાર્યારિામાં નાણા મંરિી શ્ી કનુભાઈ 
િેસાઈ, માગ્વ અન ેમકાન મરંિી શ્ી પણૂષેશભાઈ 
મ ોિ ી ,  શિ ેર ી  હ્ક ાસ ર ાજર્ય મંરિ ી  

હર ઘર વતરંગર
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શ્ી હ્નોિભાઈ મોરદડર્યા, ઊજા્વ રાજર્ય મંરિી 
શ્ી મુકેશભાઈ પ્ટેલ, મેર્યર શ્ીમતી િેમાલી 
બોઘા્ાલા સહિત હજલ્ા ્િી્્ટીતંરિ અને 
પાહલકાના અહ્ધકારીઓ, િજારો ર્યુ્ાનો, 
હ્દ્ાથથીઓ, નાગદરકો જોડાર્યા િતા.

 
િેશ માટે સમતપ્ષિ ભાવનાનો 
જુ્સો આપણી ખરી િાકાિ છે
મખુર્યમરંિી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઇ પ્ેટલ ેનાગદરકોને 

િેશ મા્ટે સમહપ્વત થ્ાનો જુસસો કાર્યમી 
રાખ્ાનું આહ્ાન કર્યુું છે. ્ડાપ્ર્ધાનશ્ી 
નરેનદ્રભાઇ મોિીએ િેશનુ ંનામ સમગ્ર હ્શ્વમાં 
ઉજાગર કરુ્યું છે, તર્યારે આપણ ેસૌ સહિર્યારા 
પ્રર્યાસો થકકી િેશન ેહ્કાસના ઉચ્ત્તમ શીખરો 
સ્ુધી લઇ જ્ા સતત પ્રર્યત્શીલ રિે્ુ ંજોઇએ. 
િ્ ેિેશ મા્ેટ જી્્ાનુ ંછે. િ્ ેઆ કાળમા ંિેશ 
મા્ેટ કશુ ંકરી જી્્ાનો અ્સર છે.

આઝાિીના અમૃત મિોતસ્ હનહમત્ત ે
રાજર્ય સરકાર અન ે્ ડોિરા મિાનગરપાહલકા 
દ્ારા િર ઘર હતરંગા અહભર્યાન અંતગ્વત 
ર્યોજાર્યેલી હ્રા્ટ હતરંગા ર્યારિાને મુખર્યમંરિી 
શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે ્ડોિરાના પોલો 
ગ્રાઉનડથી પ્રસથાન કરા્ી િતી. આ પિર્યારિામાં 
તેમની સાથે મિેસૂલ મંરિી શ્ી રાજેનદ્રભાઈ 
હરિ્ેિી, ગૃિ રાજર્ય મંરિી શ્ી િર્વભાઈ સંઘ્ી, 
મહિલા અન ેબાળ કલર્યાણ રાજર્ય મરંિી શ્ીમતી 
મહનરાબિેન ્કકીલ પણ જોડાર્યા િતા. 

મુખર્યમંરિીશ્ીએ રાષ્ટ્રીર્ય પ્્વની મિત્તા 
સમજા્તા કહ્ં િતું કે, િેશમાં અનેક પ્રકારના 
તિે્ારો જુિીજુિી રીતે મના્્ામાં આ્ે છે 
પણ, રાષ્ટ્રીર્ય પ્્વ કોઇ પણ નાહત, જાહત, ્ધમ્વ 
કે પ્રિેશના બં્ધનો હ્ના મારિ િેશપ્રેમ સાથે 
તમામ લોકો ઉતસાિપૂ્્વક ઉજ્ે છે.

મુખર્યમંરિીશ્ીએ ઉમેર્યુ ું કે, ્ડાપ્ર્ધાન  
શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ િર ઘર હતરંગા 
અહભર્યાન િેઠળ તા. ૧૩ થી ૧૫ ઓગસ્ટ 
િરહમર્યાન પ્રતર્યેક ઘરોમાં રાષ્ટ્રધ્જ ફરકા્્ા 
મા્ટે આહ્ાન કર્યુું છે. ગુજરાત આ આહ્ાનને 
ઝીલીને અદ્દભૂત ઉતસાિ િશા્વ્ી રહં્ છે. 
્ડાપ્ર્ધાનશ્ીના પ્રતર્યેક આહ્ાનને તમામ 
ગુજરાતીઓ સારી રીતે ઝીલી લે છે.

ગૃિ રાજર્યમરંિી શ્ી િર્વભાઈ સંઘ્ીએ કહ્ં 
કે, સસંકારી નગરી ્ ડોિરામા ંહતરંગા ર્યારિા પ્રતર્ય ે
શિેરીજનોના ઉતસાિન ેજોતા આઝાિી બાિના 
તુરંતના ઉતસાિ જે્ી અનુભૂહત થાર્ય છે. 
્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ આઝાિીના 
૭૫ ્ર્વ હનહમતે્ત સૌ શિીિોન ેનમન કરતા 
િેશની એકતા અન ેઅખદંડતતાન ેજાગૃત કર્ા 
શ્ીનગરના લાલ ચોકથી કેરળ સ્ુધી િેશની 
ચારેર્ય દિશામા ંકરોડો ઘરોમાં હતરંગો લિેર્ા 
અપીલ કરી તને ેઅિમર્ય પ્રહતસાિ મળી રહ્ો 
છે. આપણા હતરંગાની શાન મારિ િેશમાં નિીં 
પણ િહુનર્યામા ંપણ લિેરાઇ રિી છે. હ્િેશની 
્ધરતી ઉપર તાજતેરમા ંથરે્યલા ર્યદુ્ધમા ંફસાર્યલેા 
બીજા િેશના છારિ હતરંગો લિેરા્તા સલામત 
બચી ગર્યો િો્ાની ઘ્ટના આપણી નજર સમક્ 
છે, આ ્ાત હતરંગાનુ ંગૌર્ગાન કરે છે.

મુ ખર્યમં રિ ીશ્ ી  અને  મિ ાનુભ ા્ ો 
પોલોગ્રાઉનડથી સરૂસાગર તળા્ સ્ુધી હતરંગા 
પિર્યારિામા ંજોડાર્યા િતા. આ હતરંગા ર્યારિામાં 
કે્ટલાક છારિો સ્ાતંત્ર્ય સેનાનીના પદર્ેશમાં 
આવર્યા તો કે્ટલીક ર્યુ્ તીઓએ ભારત માતાનું 
રૂપ ્ધારણ કરી તેમાં સિભાગી થઇ િતી.

આ હતરંગા ર્યારિામા ં પોલીસ હ્ભાગના 
પલા્ટનૂ, શી ્ટીમ, ઘોડ ેસ્ા૨ પોલીસ, હ્હ્્ધ 
શાળા કોલજે અને ર્યહુન્હસ્વ્ટીઓના હ્દ્ાથથીઓ 
તેમજ રાજર્યોના પ્રાંતીર્ય સંગઠનો પોતાની 
પ્રાંતીર્ય ્ેશભૂરામાં સજ્જ થઈ, હ્હ્્ધ 
સામાહજક, ્ધાહમ્વક અન ેરાજકકીર્ય સસંથાઓ સાથે 
સકંળારે્યલા પ્રહતહનહ્ધ અન ે નાગદરકો તમેજ 
્ાિનો સાથ ેદિવર્યાંગજનો પણ સિભાગી થર્યા 
િતા. હતરંગા ર્યારિાના સમગ્ર રૂ્ટ ૫૨ માગ્વની 
બન્ન ેતરફ હતરંગા ઝડંાથી સશુોભન કર્ામાં 
આવર્યા િતા. તમેજ રૂ્ટ ૫૨ ઠેર ઠે૨ ર્યારિાના 
સ્ાગત મા્ટે હ્હ્્ધ નૃતર્ય મંડળીઓ, અને 
હ્હ્્ધ ડીજનેી હ્હ્્ધ ્ટીમો જોડાઇ િતી.

મેર્યર શ્ી કેર્યુરભાઇ રોકદડર્યા, ્ધારાસભર્ય 
સ્ ્વ  શ્ી ર્યોગેશભાઇ પ્ટ ેલ,  શ્ીમતી 
સીમાબિેન મોહિલે, શ્ી જીતુભાઇ સુખદડર્યા, 
અગ્રણી શ્ી ભાગ્વ્ભાઇ ભટ્ટ અને ડો. 
હ્જર્યભાઇ શાિ, પૂ્્વ ્ધારાસભર્ય, પૂ્્વ મેર્યરો, 
નગરસે્કો, મર્યુહનહસપલ કહમશનર શ્ીમતી 
શાહલની અગ્ર્ાલ, કલેક્ટર શ્ી અતુલ ગોર 
સહિત હ્શાળ સંખર્યામાં શિેરીજનો ઉપસસથત 
રહ્ા િતા. •

સુરિની તિરંગાયાત્ામાં PMની વરયુ્ષઅલ ઉપસ્થતિ
સુરતિા રરંગ રોડ ખાતે આયોહજત ભવય હતરંગાયાત્ામાં રડાપ્રધાિ શ્ી િરેન્દ્રભાઈ 

મોદીએ રચયુ્વઅલ હાજરી આપી હતી. હતરંગા યાત્ાિે રચયુ્વઅલ માધયમથી સંબોધતા 
રડાપ્રધાિશ્ીએ જણાવયું કે, આપણો રાષ્ટ્રધરજ દેશિા કાપડ ઉદ્ોગ, ખાદી અિે આપણી 
આતમહિભ્વરતાિું પ્રહતક ્ે. સુરતે હંમેશા કાપડ કે્ત્માં આતમહિભ્વર ભારતિો પાયો 
તૈયાર કયયો ્ે. રડાપ્રધાિશ્ીએ સુરતીઓ અિે હરશેષત: કાપડ ઉદ્ોગકારોિી સરાહિા 
કરતા કહ્ં કે, સુરત એક રાર સંકલપ કરે ્ે તો એિે કોઈ પણ રકંમતે પૂણ્વ કરરાિો 
હમજાજ અિે તાકાત ધરારે ્ે. તેમણે ઉમેયુ્વ હતુ કે, આઝાદીિા અમૃત મહોતસરમાં 
રાષ્ટ્રધરજ રાષ્ટ્રિી એકતા અિે ચેતિાિંુ પ્રહતહિહધતર કરે ્ ે. હતરંગો રાષ્ટ્રભારિાિી શહક્ત 
અિે ભહક્તિી પ્રતીહત કરારે ્ે.

હર ઘર વતરંગર

૧૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨ 11økwshkík



૭૬મા ્વાિંત્ય પવ� મુખયમંત્ીશ્ીનો પ્રજાજોગ સંિેશો
મખુ્યમંત્ી શ્ી ભૂપોનદ્રભરઈ પટોિો ૭૬મર સવરતંત્ય પવ્પ વનલમ�ો પ્રજાજનરોનો સવરતંત્ય પવ્પની શભુો�છર પરઠવી છો. 

આ સરથો, તોમણો પરઠવોિરો પ્રજાજાોગ સંદોશ એત્ો પ્ર્તુત છો...

ગુજરાતના મારા વિાલા ભાઇઓ બિેનો, સ્તંરિતાના આ 
પ્્વની આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેરછાઓ. આપણો િેશ 
સ્તંરિતાના ૭૫ ્ ર્વ, આઝાિી કા અમૃત મિોતસ્ ્ ડાપ્ર્ધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીના પ્રેરણા અને માગ્વિશ્વનમાં ઉજ્ી રહ્ો 
છે. ્ ડાપ્ર્ધાનશ્ીએ આપલેા િર ઘર હતરંગાના આહ્ાનન ેપગલે 
આપણે સમગ્ર રાજર્યમાં ઘરે ઘરે હતરંગા ફરકા્ીન ેઆ 
૭૬મા સ્તંરિતા પ્્વને એક ન્ી ચેતનાનું પ્્વ 
બનાવર્યું છે. આઝાિીના આ ્્ટવૃક્ના મૂળીર્યા 
અનેક ્ીરલાઓ, મા ભારતીના સપૂતોએ 
પોતાના રક્તથી હસંરર્યા છ.ે ્રયોના ્રયો 
અહ્રત સંઘર્વમાં હરિદ્ટશરોની લાઠી-ગોળી 
ખાઇને શિાિત ્િોરીને અને ફાંસીના માંચડે ચડીને આ મિામૂલી 
આઝાિી અપા્ી છે. 

્ીર સા્રકર, શર્યામજી કૃષણ ્મા્વ, સરિારહસંિ રાણા, સુખિે્, 
રાજગુરૂ, ભગતહસંિ, સુભારચંદ્ર બોઝ, ખુિીરામ બોઝ, મિાતમા ગાં્ધી 
અને સરિાર પ્ટેલ, એ્ા અનેક સપૂતોના તર્યાગ, તપસર્યા અને 
બહલિાનની પૃષ્ઠભૂહમ પર આજે આઝાિીની આ બુલંિ બૂહનર્યાિ 
આપણને મળી છે. આજે એ સૌ પૂણર્યાતમાઓ અને મા ભારતીના 
સપૂતોનો આિર ્ંિના કર્ાનો અ્સર છે. 

કોઇ પણ િેશ કે રાષ્ટ્ર મા્ટે પોતાની આઝાિીના ૭૫ ્ર્વનો ઉતસ્ 
ખૂબ જ ગૌર્પૂણ્વ પ્રસંગ િોર્ય તે સ્ાભાહ્ક છે. ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઇ મોિીએ આઝાિીના આ અમૃત મિોતસ્માં ૧૩૦ કરોડ 
ભારત્ાસીઓને જોડીને રાષ્ટ્રભહક્તનો ન્ો માિોલ ઊભો કર્યયો છે. 

ગજુરાતનંુ તો સૌભાગર્ય છે કે આઝાિીના અમૃત મિોતસ્નો પ્રારંભ 
આિરણીર્ય ્ડાપ્ર્ધાનશ્ીએ િાંડીર્યારિાની સમૃહતમાં ૧૨મી માચ્વ 
૨૦૨૧ના સાબરમતી આશ્મથી કરાવર્યો િતો. ્ડાપ્ર્ધાનશ્ીએ 
આઝાિીના અમૃત મિોતસ્ દ્ારા આપણને સૌને મા ભારતીને પરમ 
્ૈભ્ના હશખરે હબરાજમાન કરા્્ાનો સંકલપ આપર્યો છે. આઝાિીનો 
અમૃત મિોતસ્ આપણને એ દિશામાં સતત આગળ ્ધપ્ાની પ્રેરણા 
આપતો રાષ્ટ્ર ઉતસ્ છે. 

ભાઇઓ-બિેનો, આજે ભારત હ્શ્વમાં એક સશક્ત રાષ્ટ્ર તરીકે 
ઉભરી આવર્યું છે. આ્નારા દિ્સો આપણા છે. ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઇ મોિીએ કૃહર, હશક્ણ, આરોગર્ય, ઇનફ્ાસટ્ક્ચર, જળ 
વર્ય્સથાપન, ગ્રીન એનર્જી, ઉદ્ોગ િરેક ક્ેરિે આતમહનભ્વરતાના મંરિ 
સાથે ભારતને હ્કહસત િેશો સાથે સપ્ધા્વ કર્ા સક્મ બનાવર્યું છે. 

સમાજનો નાનામાં નાનો માન્ી, ગરીબ, ્ ંહચત, પીદડત, શોહરત, 
મહિલા, ર્યુ્ા, ખેડૂત સૌના સાથ, સૌના હ્કાસના મંરિ સાથે હ્કાસ 

એ જ મારિ લક્ર્યથી અમે દિનરાત સે્ારત છીએ. મહિલા 
સશક્તીકરણ મા્ટેની બજે્ટ જોગ્ાઇમાં ૪૨ ્ટકાનો માતબર 
્્ધારો કર્યયો છે. મુખર્યમંરિી માતૃશહક્ત ર્યોજના દ્ારા સગભા્વ 
અને ્ધારિી માતા તથા બાળકને પોરણક્મ આિાર મા્ટે 

રૂ. ૮૫૦ કરોડની માતબર ફાળ્ણી કરી છે. 
તો રાજર્યની ર્યુ્ા શહક્તને જ્ાન-કૌશલર્ય 

્્ધ્વનના અનેક અ્સરો આપણે આપર્યા છે.  
ગુજરાત છેલ્ા ૩ ્ર્વથી સ્ટા્ટ્વઅપ ર�કીંગમાં 
િેશમા ંપ્રથમ ક્રમે રહ્ ંછે,ત ેઆપણા મા્ેટ ગૌર્ની 
્ાત છે. 

ર્યુ્ાનોને રમત ગમત ક્ેરિે કારદકિથી ઘડતર 
મા્ટે સ્હણ્વમ ગુજરાત સપો્ટસ્વ ર્યુહન્હસ્વ્ટીની સથાપના કરી છે. ગુજરાત 
૩૬મી નશેનલ ગમેસનુ ંર્યજમાન બન્ાનુ ંછે અન ેરાજર્યના ૬ શિેરોમાં 
આ રમતોતસ્ ર્યોજ્ાના છીએ.  

આિરણીર્ય ્ડાપ્ર્ધાનશ્ીએ સૌના સાથ સૌના હ્કાસનો જે મંરિ 
આપર્યો છે, તે સાકાર કરતાં રાજર્યના ્નબં્ધુઓ આદિજાહતને પણ 
હ્કાસની મુખર્ય ્ધારામાં આપણે લાવર્યા છીએ. આદિજાહત હ્સતારોમાં 
મોબાઇલ કનેસક્ટહ્્ટી ્્ધાર્ા ૫૦૦ ગામોને ને્ટ્ક્કથી જોડ્ા મા્ટે 
રૂ. ૧૧૧ કરોડની જોગ્ાઇ કરી છે. એસ્ટોલ પ્રોજેક્ટ દ્ારા ૨૦૦ 
માળની ઉંચાઇ સુ્ધી પિાડી હ્સતારમાં સાડા ચાર લાખ બાં્ધ્ોને અમે 
પાણી પિોંચાડ્ું છે. ્ન અહ્ધકાર હનર્યમ અંતગ્વત ્નબં્ધુઓને પાંચ 
લાખ િેક્ટરથી ્્ધુ જમીનના િકો સુપરત કર્યા્વ છે. 

ખેતીની ્ાત કરીએ તો, આિરણીર્ય શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ કૃહર 
મિોતસ્, સોઇલ િેલથ કાડ્વ, પશ ુઆરોગર્ય મળેાના જ ેઅહભર્યાન ચલાવર્યા 
તેના અનેક લાભ ગુજરાતને મળર્યા છે. ્ીસ ્ર્વમાં બાગાર્યતી પાકનું 
ઉતપાિન ૨૫૦.૫૨ લાખ મેટ્ીક ્ટન થરંુ્ય છે. સુક્મ હપર્યત પદ્ધહત 
અપના્ીને આપણા ્ધરતીપુરિો િાડમ, ખારેક અને કમલમ ફ્ુ્ટ જે્ા 
પાક પણ લેતા થર્યા છે. પ્રાકૃહતક ખેતી દ્ારા િ્ે રાજર્યના દકસાનોએ 
રસાર્યણમુકત ખેતીથી સમૃદ્ધ થ્ાનો માગ્વ લી્ધો છે. 

આજે બે િાર્યકામાં ૬૯ િજાર દકલોમી્ટર લાંબા કેનાલ ને્ટ્ક્કથી 
ખેતરે-ખેતરે નમ્વિાના નીર પિોંરર્યા છે. છેલ્ા ૨૦ ્ ર્વમાં િોઢ લાખથી 
્્ધુ ચેકડેમ બના્ીને જળ હસંચનનું ભગીરથ કાર્ય્વ કર્યુું છે. પ્ર્ધાનમંરિી 
કૃહર હસંચાઇ ર્યોજનામાં ૬૬ િજાર જે્ટલા જળ સંગ્રિના કામો પૂરા 
થતા સાડા રિણ લાખ ખેડૂતોને હસંચાઇનો લાભ મળશે. 

કરછની ્ રયો જુની માંગણી આપણે પુરી કરી છે અને િ્ે નમ્વિાના 
પુરના ્્ધારાના એક હમહલર્યન એકર ફકી્ટ પાણી ઉપલબ્ધ બના્્ાના 
છીએ. બ ેિાર્યકામા ંઆપણે ૧ લાખ ૨૦ િજાર દકમી લાબંી જળ હ્તરણ 
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પાઇપ લાઇનનુ ંન્ેટ્ક્ક હ્કસાવર્યુ ંછે. પી્ાના અન ેખતેી મા્ેટ હસંચાઇના 
પાણીની અછતન ેભતૂકાળ બના્ી સૌની ર્યોજના અન ેસૂજલામ સફૂલામ 
ર્યોજનાથી જળ સંક્ટ િૂર કર્યુું છે. 

્ડાપ્ર્ધાનશ્ીએ આઝાિીના આ અમૃત ્રષે િરેક હજલ્ામાં ૭૫ 
અમૃત સરો્ર બના્્ાનું આહ્ાન કર્યુું છે. ગુજરાતમાં આપણે ૬૬૩ 
અમૃત સરો્ર તો પૂણ્વ પણ કરી િી્ધા છે. અને આ સ્ાતંરિ દિ્સે િરેક 
હજલ્ામાં ૨૦ અમૃત સરો્રના સથળે ધ્જ ્ંિન પણ થ્ાનું છે. 

ઊજા્વ ક્ેરિે પણ શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીના દિશા-િશ્વનમાં આમૂલ 
પદર્ત્વન આવર્યાં છે. જર્યોહતગ્રામ ર્યોજનાથી ગામડાઓનો થ્રી ફેઝ ૨૪ 
કલાક સતત-અહ્રત ્ીજળી મળતી થઇ છે.

આિરણીર્ય શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ બનાસકાંઠાના ચારણકામા ંિેશનો 
સૌથી પિેલો સોલર પાક્ક સથાહપત કર્યયો િતો. કરછમાં ૩૦ િજાર 
મેગા્ો્ટનો હ્શ્વનો સૌથી મો્ટો સોલાર એનડ હ્નડ એનર્જી િાઇરિીડ 
દરનર્યુએબલ એનર્જી પાક્ક આપણે સથાપી રહ્ા છીએ. 

ભાઇઓ બિેનો, ખેતી અને ઉજા્વ જે્ી પાર્યાની માળખાકકીર્ય 
સુહ્્ધાઓ સાથોસાથ પાણી, આરોગર્ય, હશક્ણ, ઉદ્ોગ, જે્ા ક્ેરિોમાં 
પણ ગુજરાતે ઉડીને આંખે ્ળગે એ્ો હ્કાસ ્ડાપ્ર્ધાનશ્ીના 
દિશાિશ્વનમાં સાધર્યો છે. શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ જલ જી્ન હમશન 
શરૂ કરાવર્યું અને આજે રાજર્યનાં ૯૭ ્ટકા ઘરોમાં નળથી જળ મળે છે. 

ભાઇઓ બિેનો, હશક્ણનો પાર્યો પણ સાથોસાથ મજબુત કરી 
ગુજરાતના બાળકો-ર્યુ્ાનોને ઘરઆંગણે ્ લડ્વ ક્ાસ હશક્ણ આપ્ાનું 
મિત્નું કિમ ઉઠાવર્યું છે. આ સાથે સાથે, શાળાઓમાં બાળકોના 
નામાકંનનુ ંપ્રમાણ પણ આિરણીર્ય શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ શરૂ કરા્લેા 
શાળા પ્ર્ેશોતસ્ કનર્યા કેળ્ણી અહભર્યાનને આગળ ્ધપા્તા ્્ધાર્યુું 
છે. બે િાર્યકા પિેલા જે સકુલ ડ્ોપ આઉ્ટ રે્ટ ૩૭ ્ટકા િતો તે ઘ્ટીને 
૩ ્ટકા જે્ટલો નીચો ગર્યો છે. રાજર્યની ૩૩ િજાર ઉપરાંત શાળાઓના 
૪૫ લાખ જ્ેટલા બાળકો અન ેબ ેલાખ હશક્કોના પફયોમ્વનસ, એ્ેટનડનસના 
્ગેરેની ઓનલાઇન મોહન્ટદરંગની પિેલ ગુજરાતે કરી છે. આપણું 
હ્દ્ા સમીક્ા કેનદ્ર િેશનુ ંપ્રથમ ્ેટકનોલોજીકલ એજર્યકેુશનલ આક�્ેટક્ચર 
બનર્યું છે. આ કેનદ્રમાં પાંચ સો કરોડ ડે્ટાનું અિીં હ્શ્લેરણ થાર્ય છે અને 
તેના આ્ધારે શાળા હશક્ણ ક્ેરિમાં ગુણાતમક સુ્ધાર આવર્યા છે. 

ગુજરાતમાં આજે શ્ી નરેનદ્રભાઇના દિશાિશ્વનમાં સેક્ટરલ 
ર્યુહન્હસ્વ્ટીનો ન્ો ર્યુગ શરૂ થર્યો છે. હ્હ્્ધ ૧૦૨ ર્યુહન્હસ્વ્ટીઝ, 
હમશન સકુલ ઓફ એકસલેનસના પદરણામ ેન્ી હશક્ણ નીહતન ેઅનરુૂપ 
જ્ાન િ્ે ઘર આંગણે મળતું થર્યું છે. 

સૌની આરોગર્ય સુખાકારી મા્ટે િેલથ સેક્ટરને અમારી સરકારે 
પ્રાથહમકતા આપી છે.માતા મૃતર્યુ િર અને ન્જાત હશશુ મૃતર્યુ િરમાં 
પણ વર્યાપક ઘ્ટાડો થર્યો છે. ૧ કરોડ ૪૫ લાખ લાભાથથીઓને 
PMJAY - ‘મા’ ર્યોજના અન્ર્યે િેલથ કાડ્વ અપાર્યા છે. આ ર્યોજના 
અંતગ્વત સાર્ાર મા્ટે ૨૫૯૪ િોસસપ્ટલ ઉપલબ્ધ છે. નાગદરકોને કોઇ 
પણ તકલીફમાં તેમના ઘરની નજીકના સથળે ૩૦ હમની્ટમાં પ્રાથહમક 
સાર્ાર મળી રિે તે મા્ટે ૭૨૯૪ િેલથ એનડ ્ેલનેસ સેન્ટર કાર્ય્વરત 
કર્ામાં આવર્યા છે. 

ભાઇઓ બિેનો, ગુજરાત સૌથી ્્ધુ FDI મેળ્નારા રાજર્યોની 
શ્ેણીમાં અગ્રેસર છે. શ્ી નરેનદ્રભાઇએ હગફ્ટ હસ્ટીમાં તાજેતરમાં 
ઇન્ટરનેશનલ બુહલર્યન એકસચેંજ કાર્ય્વરત કરા્ીને હ્શ્વ ્ેપારમાં 
ગુજરાતનો ડંકો ્ગાડી િી્ધો છે. MSMEને પ્રોતસાિન આપ્ાની 
નીહતને કારણે આજે ગુજરાતમાં ૮.૬૬ લાખ MSME ્ધમ્ધમે છે. 

ઔદ્ોહગક ઉતપાિનો ૧૬.૧૯ લાખ કરોડે પિોંરર્યા છે. ગુજરાત 
ઓ્ટોિબ, મેનર્યુફેક્ચદરંગ િબ, પેટ્ો-કેહમકલ િબ, ફામા્વ િબ બનીને 
િેશના ઔદ્ોહગક હ્કાસનુ ંચાલક બળ બનર્યુ ંછે. આપણ ેન્ી આઇ.્ટી. 
અન ેઆઇ.્ટી.ઇ.એસ. પોલીસી, બાર્યો્ેટકનોલોજી પોહલસી, સહેમ કંડક્ટર 
પોહલસી, ઇલકેટ્ીકલ સવિકલ પોહલસી, અન ેતાજતેરમા ંજ ડ્ોન પોહલસી 
આપણે જાિેર કરી છે. ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીનું માગ્વિશ્વન, 
અમારી ્ટીમ ગુજરાતનો અહ્રત પુરુરાથ્વ અને સૌ ગુજરાતીઓના 
પીઠબળથી ગુજરાતને આઝાિીના અમૃત ્ર્વના આ સ્તંરિતા પ્ષે 
હ્કાસની ્્ધુ ઊંચી ઊડાન ભરા્્ાનો સંકલપ લઇએ. 

સૌના સાથ, સૌના હ્કાસ, સૌના હ્શ્વાસ અને સૌના પ્રર્યાસથી 
આતમહનભ્વર ગુજરાતથી આતમહનભ્વર ભારતના હનમા્વણ મા્ટે 
પ્રહતબદ્ધ થઇએ. 

ફરી એકરાર આપ સૌિે સરતંત્તા પર્વિી શુભેચ્ા પાઠરું ્ું. 
જય જય ગરરી ગુજરાત... ભારત માતા ક� જય ....

મુખયમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે ૭૬મા ્વાિંત્ય પવ� કરેલી મહતવપૂણ્ષ જાહેરાિો
• રાજર્યના બ્ધાજ તાલુકાના ૭૧ લાખ 

NFSA કાડ્વ ્ધારકોને રાિત િરે પ્રહત 
માસ કાડ્વ િીઠ ૧ દકલો ચણા આપ્ામાં 
આ્શે. 

• રાષ્ટ્રીર્ય અન્ન સરુક્ા કાર્યિા િેઠળ સમા્્ા 
મા્ટેના િાલના પારિતાના ્ધોરણોમાં 
િાલની આ્ક મર્યા્વિામાં ્્ધારો કરીને 
રૂ. ૧૫૦૦૦ કર્ામાં આ્શે 

• રાજર્યમાં ઝીરો એર પોલર્યુશન ્ધરા્તી 
ઇલેકટ્ીક બસ દ્ારકા, અંબાજી, સ્ટેરર્યુ 
ઓફ ર્યુહનદ્ટમાં શરૂ કરાશે. 

• રાજર્યના નાગદરકોની પદર્િન સુહ્્ધા 
મા્ટે રૂ. ૩૬૭ કરોડના ખચષે ન્ી ૧૨૦૦ 
BS-6 બસ સે્ામાં મુક્ામાં આ્શે. 

• રાજર્યના પ૦ બસ મથકોએ નાગદરક 
સુહ્્ધા મા્ટે ATM મુક્ામાં આ્શે. 

• ્લડ્વ બેંકની સિાર્યતાથી ખંભાતના 
અખાતને મળતી નિીઓના એસરરુ્યદરઝના 
પાણીની ગુણ્ત્તા ચકાસણી, દરઅલ 
્ટાઇમ કોસ્ટલ ્ ો્ટર મોહન્ટરીંગ હસસ્ટમથી 
કર્ામાં આ્શે. 

• એકતાનગર-કે્ડીર્યા કોલોનીમાં ટ્ોમા 
સેન્ટર સાથે ૫૦ બેડની ન્ી િોસસપ્ટલ 
મા્ટે ૩ કરોડ રૂહપર્યાની ફાળ્ણી. 

પ્રજાજાોગ સંદોશ
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મોડાસામાં ૭૬મા ્વાિંત્ય પવ્ષની  
શાનિાર ઉજવણી

અર્લ્ી હજલ્ાના મોડાસામાં રાજર્યકક્ાના ૭૬મા સ્ાતંત્ર્ય પ્્વની શાનિાર ઉજ્ણી કર્ામાં 
આ્ી િતી. મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે અર્લ્ી હજલ્ાની સમથ્વ ભૂહમ પરથી હતરંગો લિેરા્ી 
તેને સલામી આપી ગુજરાતના સ્ાુંગી હ્કાસની ગાથા આલેખી િતી. હ્શ્વની પ્રાચીનતમ ગીરીમાળા 
એ્ી અર્લ્ીના ખોળે ્ સેલા મોડાસાના આંગણેથી રાજર્યના સૌ નાગદરકોને ૭૬માં સ્ાતંત્ર્ય દિ્સની 
શુભેરછાઓ પાઠ્તા મુખર્યમંરિીશ્ીએ જણાવર્યું િતું કે, ભારત િેશને હ્િેશી શાસનમાંથી મુક્ત કરા્ી 
આઝાિ લોકતાંહરિક ભારતની સથાપના કરનાર ્ીર શિીિોને ર્યાિ કર્ાનો દિ્સ છે. 

ભારતની આઝાિીની સંઘર્વ ર્યારિા ખૂબ જ લાંબી છે. હરિદ્ટશ િુકુમત સામે લગભગ ૯૦ ્ર્વ ચાલેલી 
આ લડત િેશ આખો એક બની લડ્ો િો્ાનો ઉલ્ેખ કરી મુખર્યમંરિીશ્ીએ જણાવર્યું િતું કે, આઝાિીની 
લડાઈનુ ંનતેૃત્ ગજુરાતની ્ધરાના બ ેસપતૂો ગા્ંધીજી અન ેસરિાર સાિેબ ેલી્ધુ ંિતુ.ં સાથ-ેસાથ ેસભુારચદં્ર 
બોઝ, ્ીર સા્રકર, ભગતહસંિ, સુખિે્, રાજગુરુ, અશફાક, ચંદ્રશેખર આઝાિ, લાલ-બાલ-પાલ, 

શર્યામજી કૃષણ ્ મા્વ, મેડમ કામા અને સરિારહસંિ રાણા જે્ા ક્રાંહતકારીઓના સાિસે 
પણ હરિદ્ટશ િુકુમતના ગઢમાં ગાબડા પાડ્ા િતાં. એ્ટલું જ નિીં સરિાર સાિેબે 
આઝાિી બાિ ભારતને ભૌગોહલક રીતે એક કર્ાનું મિાન કામ કર્યુું. 

મુખર્યમંરિીશ્ીએ ્્ધુમાં જણાવર્યું િતું કે, ્ીર સપૂતોના સાિસ, શૌર્ય્વનું 
િેશ્ાસીઓને સતત સમરણ રિે એ્ટલે જ િેશના ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ 
સ્તંરિતાના ૭૫મા ્ રષે આઝાિીના અમૃત મિોતસ્ની ઉજ્ણીનો કોલ આપર્યો છે. 
૧૨મી માચ્વ ૨૦૨૧થી- ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૩ સુ્ધી ૭૫ અઠ્ાદડર્યા લાંબો આ 
આઝાિીનો અમૃત મિોતસ્ તેમણે અમિા્ાિના સાબરમતી આશ્મથી શરૂ કરાવર્યો 
છે. આપણા ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીની આગે્ાનીમાં ઉજ્ાઇ રિેલા 
આઝાિીના અમૃત મિોતસ્ે િેશભરમાં એક ન્ી ચેતના, ન્ી પ્રેરણા, ન્ા ઉમંગનો 
સંચાર કર્યયો છે. 

મુખર્ય મંરિીશ્ીએ ‘િર ઘર હતરંગા’ અહભર્યાનનો ઉલ્ેખ કરી કહ્ં િતુ ંકે, આપણા 
્ડાપ્ર્ધાનશ્ીના આિ્ાનને ઝીલી લઈને કરોડો ગુજરાતીઓએ િરઘર હતરંગા 
અહભર્યાનન ેસફળ બનાવર્યુ ંછે. ્ ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીની હ્ઝનરી લીડરશીપ 
આ િેશન ેમળી છે ત ેઆપણુ ંસૌભાગર્ય છે. શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીના નતેૃત્મા ંગજુરાતે 
અભૂતપૂ્્વ પ્રગહત કરી, િેશના હ્કાસમાં અનનર્ય ર્યોગિાન આપર્યું િો્ાનો ઉલ્ેખ 
કરી મુખર્યમંરિીશ્ીએ જણવર્યું િતું કે, આજે ગુજરાત િેશનું મોડેલ સ્ટે્ટ બનર્યું છે. 
તતકાહલન સમર્યે તેમણે ચીં્ધેલા હ્કાસના પથ ઉપર આજે ‘્ટીમ ગુજરાત’ પ્રતર્યેક 
ગુજરાતીના હ્કાસ મા્ટેની ર્યારિા હનષ્ઠાપૂ્્વક આગળ ્્ધી રિી છે.  

હશક્ણ, સ્ાસ્થર્ય, સુરક્ા ઉપરાંત ખેતી, ગ્રામીણ હ્કાસ ્ંહચતોનો હ્કાસ અને 
ઉદ્ોગોનો પણ હ્કાસ એ્ા િોહલસ્ટીક ડે્ લોપમને્ટના ધર્યરે્યથી રાજર્ય સરકાર સે્ ારત 
િો્ાનું જણા્ી મુખર્યમંરિીશ્ીએ કહ્ં િતું કે, આરોગર્ય સુખાકારીને ગુજરાત સરકારે 
સમાજના હ્કાસનો મુખર્ય આ્ધાર બના્ી છે. ગુજરાતે ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોિીના માગ્વિશ્વન િેઠળ કોરોના સામેના જંગમાં જીત મેળ્ી છે. િસ કરોડ ઉપરાંત 
્ેસકસન ડોઝ આપીને ગુજરાત િેશભરમાં અગ્રેસર રહ્ં છે. એર એમબર્યુલનસ શરૂ 
કરનારું ગુજરાત િેશનું પ્રથમ રાજર્ય છે.

િર અઠ્ાદડરે્ય શકુ્ર્ારે આરોગર્ય દિ્સ અતંગ્વત હબનચપેી રોગો અન ેહબમારીઓના 
સક્રકીનીંગથી સાર્ારનો ન્તર અહભગમ અપના્ીન ેરિણ કરોડથી ્્ધ ુનાગદરકોને 

સવરતંત્ય પવ્પ
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આ સે્ ામા ંઆ્રી લી્ધા છે. આરુ્યષમાન ભારત-પીએમજએે્ાર્ય ‘મા’ ર્યોજનામા ં૧ 
કરોડ ૪૫ લાખ લાભાથથીઓન ેઆ્રી લી્ધા છે. રાજર્યના સાડાચાર લાખ જ્ેટલાં 
નાગદરકોન ેદડહજ્ટલ િેલથ આઈડી કાડ્વ આપ્ામા ંઆવર્યા છે. જરૂરીર્યાતમિં ગ્રામીણ 
લોકોને આ ર્યોજનાનો લાભ સરળતાએ મળે ત ેમા્ેટ તલા્ટી દ્ારા અપાતા આ્કના 
િાખલા રિણ ્ર્વ સ્ુધી માનર્ય રાખ્ાનો હનણ્વર્ય પણ કર્યયો છે. 

્ા્ણીથી ્ેચાણ સુ્ધી રાજર્ય સરકાર ્ધરતીપુરિોની પડખે સતત એક પરી્ારના 
સભર્યની જમે ઊભી રિે છે. ખડૂેતોની જમીન ્ ્ધ ુફળદ્રપુ બન ેઅન ેરાસાર્યહણક ખાતરોથી 
જમીનને થતા નુકશાનને અ્ટકા્્ા નક્ર કાર્ય્વ આરંભર્યું છે. ગાર્ય આ્ધાદરત પ્રાકૃહતક 
ખેતીને હ્શેર પ્રા્ધાનર્ય આપર્યું છે. ડાંગ હજલ્ાને ૧૦૦ ્ટકા પ્રાકૃહતક ખેતી આ્ધાદરત 
હજલ્ો જાિેર કર્ામાં આવર્યો છે. ઇનફ્ાસટ્કચર સકે્ટરની સાથ ેસામાહજક સે્ ા ક્રેિોમાં 
પણ રાજર્ય સરકારે ઉડીને આંખે ્ળગે તે્ો હ્કાસ કર્યયો છે. આપણા ્ડાપ્ર્ધાનશ્ીએ 
શરૂ કરા્ેલા શાળા પ્ર્ેશોતસ્, કનર્યા કેળ્ણી અહભર્યાનને ગુજરાતે ્ ેગપૂ્્વક આગળ 
્ધપાવર્યું છે. આ ્રષે શાળા પ્ર્ેશોતસ્માં પિેલા ્ધોરણમાં પોણા છ લાખ બાળકો અને 
આંગણ્ાડીમાં અઢી લાખ ભૂલકાંઓનો પ્ર્ેશ કરાવર્યો છે. 

ગુજરાત શાંત અને સલામત રાજર્ય િો્ાનું જણા્ી મુખર્ય મંરિીશ્ીએ કહ્ં િતું કે, 
આજે ગજુરાતમાં હગફ્ટ હસ્ટી, ્ધોલરેા સમા્ટ્વ હસ્ટી, ઇન્ટરનશેનલ બહુલર્યન એકસચનેજ, 
સૌથી પિેલો સોલાર પાક્ક, સૌથી મો્ટો રોપ ્ે ્ગેરે જે્ા પ્રોજેક્ટ સાકાર થર્યા છે. 

મખુર્ય મંરિીશ્ીએ જણાવર્યુ ંિતંુ કે, આ ્ હૈશ્વક હ્કાસ ર્યારિાના મળૂમા ંશ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોિીનુ ંછેલ્ા બ ેિાર્યકાથી ગજુરાતન ેસતત મળી રિેલંુ માગ્વિશ્વન છે. છેલ્ા 20 ્ ર્વના 
હ્કાસમાં શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીનો કઠીન પદરશ્મ િેખાર્ય છે. આ કાર્ય્વક્રમમાં 
મુખર્યમંરિીશ્ીએ રાષ્ટ્રધ્જ ફરકા્ી તેને સલામી િતી. બાિમાં મુખર્યમંરિીશ્ીએ ખુલ્ી 
જીપમાં બેસી નાગદરકોનું અહભ્ાિન ઝીલર્યું િતું. કાર્ય્વક્રમ બાિ મુખર્યમંરિીશ્ી તથા 
મિાનુભા્ોના િસતે વૃક્ારોપણ કર્ામાં આવર્યું િતુ.

‘મોંઘી તમરાિ મોડાસા’
સ્ાતંત્ર્ય પ્્વની પૂ્્વ સંધર્યાએ અર્લ્ી હજલ્ાના મુખર્ય મથક મોડાસા ખાતે 

અર્લ્ીની ઐહતિાહસક અને સાંસકૃહતક હ્રાસતને ઉજાગર કરતો ‘મોંઘી હમરાત 
મોડાસા’ સાંસકૃહતક કાર્ય્વક્રમ ર્યોજાર્યો િતો. આ કાર્ય્વક્રમમાં રાજર્યપાલ શ્ી આચાર્ય્વ 
િે્વ્રતે મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલની ઉપસસથહતમાં હજલ્ાના ૧૭ મિાનુભા્ો 
તથા સંસથાઓનું સનમાન કર્યુું િતું.  

આ પ્રસંગે મુખર્યમંરિીશ્ીએ અર્લ્ીને હ્કાસની ભે્ટ આપી િતી. જેમાં  
શામળાજીને પહ્રિ ર્યારિા્ધામ તરીકે જાિેર કરાર્યું છે. શામળાજી મંદિરમાં આગામી 
દિ્સોમાં લાઇ્ટ એનડ સાઉનડ ‘શૉ’શરૂ કરાશે. હભલોડા અને મેઘરજ તાલુકામાં હસંચાઇ 
સુહ્્ધા મા્ટે મેશ્વો ડેમ માંથી લીફ્ટ ઇરીગેશન દ્ારા પાણી પુરૂં પાડ્ા ૭પ કરોડ 
રૂહપર્યાની ર્યોજનાન ેમજંરૂી અપાઇ છે. આ હલફ્ટ ઇરીગશેન ર્યોજનાથી હભલોડા, મઘેરજ 
બ ેતાલકુાના ૩૧ તળા્ો ભર્ામા ંઆ્શ.ે હજલ્ાના હ્કાસ મા્ેટ પાચં કરોડ રૂહપર્યાનું 
ખાસ અનુિાન આપ્ાની પણ મુખર્યમંરિીશ્ીએ જાિેરાત કરી િતી. 

આ અ્સરે ‘અર્લ્ીની અસસમતા હ્કાસ ્ાદ્ટકા’ તેમજ ‘આપણંુ અનેરૂ 
અર્લ્ી’ પુસતકનું હ્મોચન કર્ામાં આવર્યું િતંુ. આ અ્સરે પ્રભારી મંરિી  
શ્ી કુબેરભાઇ દડડંોર, સ ષ્ે સાસંિશ્ીઓ, ્ધારાસભર્યશ્ીઓ, મખુર્ય સહચ્ શ્ી પકંજ કુમાર, 
સહચ્શ્ીઓ, સનિી અહ્ધકારીઓ, હજલ્ાનાં ્દરષ્ઠ અહ્ધકારીશ્ીઓ, સ્ાતંત્ર્ય 
સેનાનીઓ તેમજ અગ્રણી નાગદરકો ઉપસસથત રહ્ા િતા. •

મહરનુભરવરોનંુ સન્રન

મરંઘી લમરરત મરોડરસરઃ સરંસ્કૃ વતક કરય્પક્રમ

પરોિીસ પરોડ

રંગરરંગ સરંસ્કૃ વતક કરય્પક્રમ

મરોડરસરમરં 'એોટ હરોમ' કરય્પક્રમ
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જામનગરમાં લમપી ્કકીન ડીસીઝ અંગે સવ્ષગ્ાહી સમીક્ા કરિાં CM 
લમપી સકકીન ડીસીઝને લઈને રાજર્ય 

સરકાર ત્દરત કામગીરી કરી રિી છે. ખુિ 
રાજર્યના મુખર્યમંરિીશ્ી આ બાબતે ખેડૂતો 
પશુપાલકોને પડખે ઉભીને તમામ મિિ કરી 
રહ્ા છે. તાજેતરમાં મખુર્યમરંિી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ 
પ્ટેલે જામનગરમાં પશુપાલન હ્ભાગનાં 
્દરષ્ઠ અહ્ધકારીઓ તથા હજલ્ાનાં ઉચ્ 
અહ્ધકારીઓ સાથે લમપી સસકન ડીસીઝની 
સ્્વગ્રાિી સમીક્ા બેઠક ર્યોજી િતી. બેઠકમાં 
મુખર્યમંરિીશ્ીએ સપષ્ટપણે જણાવર્યું િતું કે 
પશુઓની સાર્ાર કે રસીકરણ બાિની 
સસથહતની પણ પૂરતી કાળજી લે્ા્ી જોઈએ. 
સરકાર દ્ારા રાજર્યમાંથી લમપી રોગને નાબૂિ 
કર્ા તમામ પૂરતા પગલાંઓ લે્ાર્યા છે 
તેમજ આ અંગે ્િી્્ટી તંરિ, પશુપાલન 
હ્ભાગ તથા આરોગર્ય હ્ભાગ દ્ારા શ્ેષ્ઠ 
કામગીરી થઈ રિી છે. 

મખુર્યમંરિીશ્ીએ બેઠકમા ંલમપી અસરગ્રસત 
હ્સતાર હસ્ાર્યના અનર્ય હ્સતારોમાં પણ 
સઘન રસીકરણ િાથ ્ધર્ા સૂચના આપી 
િતી. આ તકે મુખર્યમંરિીશ્ીએ જામનગર 

શિેરી હ્સતાર, નગરપાહલકા તથા ગ્રામીણ 
હ્સતારોમાં લમપી સકકીન ડીસીઝ અંગેની 
હ્ગતો મેળ્ી િતી તેમજ કંટ્ોલરૂમ પર 
આ્તા સાર્ાર મા્ટેના ફોન કોલસ તથા 
હજલ્ામા ંઉપલબ્ધ રસીકરણના ડોઝ હ્શ ેપણ 
માહિતી મેળ્ી િતી.

બેઠકમાં હ્ગતો આપતાં કૃહર મંરિી શ્ી 
રાઘ્જીભાઈ પ્ટેલે જણાવર્યું િતું કે જામનગર 
હજલ્ામાં લમપી ્ાર્યરસ પ્રસર્યયો તર્યારથી જ 
હજલ્ા ્ િી્્ટી તંરિ દ્ારા ઉહચત આર્યોજનો 
કરી રોગ પર હનરં્યરિણ લા્્ા શે્ષ્ઠ 
કામગીરી િાથ ્ધર્ામાં આ્ી છે. તંરિની 
જરૂદરર્યાત મુજબની તમામ માંગણીઓ પણ 
સરકાર દ્ારા પૂરી કર્ામાં આ્ી છે. 
્ાર્યરસ પર હનર્યંરિણ આ્ે તે મા્ટે મુખર્યમંરિી 
શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલ દ્ારા સતત મોની્ટરીંગ 
કર્ામાં આ્ી રહ્ં છ ે તેમજ તેમના 
માગ્વિશ્વન િેઠળ મિિઅંશે રોગ પર કાબુ 
મેળ્્ામાં સફળતા પણ મળી છે.

મંરિીશ્ીએ ્્ધુમાં  જણાવર્યું  િતું  ક ે 
ગૌમાતાની રક્ા મા્ેટ સરકારે તમામ સંશા્ધનો 

કામે લગાવર્યા છે, જેના પદરણામે િેશના અનર્ય 
રાજર્યો કરતા ગુજરાતની સસથહત ઘણી સારી 
છે. રાજર્યમાં ૨૨ લાખથી ્્ધુ પશુઓનું 
રસીકરણ પૂણ્વ કરાર્યું છે. રોગ ફેલાતો અ્ટકે 
તે  મા્ટ ે અસરગ્રસત હ્સતારની પાંચ 
દકલોમી્ટરની હરિજર્યામાં પણ રસીકરણ 
કર્ામાં આ્ી રહ્ં છે.   

હજલ્ા હ્કાસ અહ્ધકારી શ્ી હમિીર પ્ેટલ 
તથા મર્યુહનહસપલ કહમશ્નર શ્ી હ્જર્ય 
ખરાડીએ મુખર્યમંરિીશ્ીને સંક્રમણની સસથહત 
અને રાિત કામગીરીની હ્ગતો આપતા 
જણાવર્યું િતું કે જામનગર હજલ્ામાં ૩ મે, 
૨૦૨૨ના રોજ પ્રથમ કેસ મળી આવર્યો 
તર્યારથી અતર્યાર સુ્ધી કુલ ૫૪૦૫ પશુઓ 
અસરગ્રસત થર્યા છે જે પૈકકી સઘન સાર્ારનાં 
પદરણામ ેહજલ્ામા ં૧૬૦૯ પશઓુ લમપીમુક્ત 
થર્યા છે જર્યારે િાલ ૩૬૯૨ પશઓુન ેસાર્ાર 
આપ્ામાં આ્ી રિી છે.

અતર્યાર સુ્ધી થર્યેલી રસીકરણની હ્ગતો 
આપતા ઉમેર્યુું િતું કે હજલ્ાનાં ૧,૩૮,૦૦૦ 
ગાર્ય સં્ગ્વના પશુઓ પૈકકી ૧,૧૦,૪૫૬ 
એ્ટલે કે ૯૫ ્ટકા પશઓુને રસી આપી િે્ાઈ 
છે. ખાનગી માહલકકીના ૯૯% પશુઓનું 
રસીકરણ પૂણ્વ થઈ ચૂકર્યું છે તર્યારે િ્ે 
હબન્ારસી રખડતા પશુઓને રસીની ઝુંબેશ 
ચલા્ી િૈહનક ્ધોરણ ે૨ થી ૩ િજાર પશઓુને 
્ેકસીને્ટ કર્ામાં આ્ી રહ્ા છે. 

હજલ્ામા ંલમપી ્ ાર્યરસન ેહનર્યહંરિત કર્ા 
રસીકરણ મિાઝુંબેશનું આર્યોજન કરી હજલ્ા 
પંચાર્યતની ૨૩ ્ટીમો તથા ૭૪ પશુહચદકતસા 
અહ્ધકારી, ૧૭ પશુ્ધન હનરીક્કો, કામ્ધેનું 
ર્યુહન્હસ્વ્ટીનાં ૪ મિિનીશ પ્રાધર્યાપક, ૫ 
અનુસ્ાતક તબીબો તેમજ ૩૨ સ્ાતક 
તબીબો દ્ારા સઘન કામગીરી કર્ામાં આ્ી 
િતી. રસીકરણ ઉપરાંત તેમણે લમપી 
્ાઇરસના ્ાિક એ્ા માખી, મરછરના 
ઉપદ્ર્ને કાબુમાં લે્ા મા્ટે કાર્ય્વરત આરોગર્ય 
હ્ભાગની ૩૪૪ ્ટીમો દ્ારા સ્રછતા અને 
કકી્ટક હનર્યંરિણ મા્ટે થઈ રિેલી કામગીરીની 

સતક્પતર
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લમપી ્કકીન ડીસીઝ તનયંત્ણ માટે સરકાર પ્રતિબદ્ધ
રાજર્યમાં પશુઓમાં લમપી 

સકકીન ડીસીઝનાં લક્ણો જણાતાં 
તે જ દિ્સથી રાજર્ય સરકારે 
સતક ્કતા િાખ્ી છ ે, જેના 
પદરણામે પશુપાલન હ્ભાગ 
દ્ારા સતત મોહન્ટદરંગ કરી 
પશુઓને સત્રે સાર્ાર મળી 
રિ ે તે  મ ા્ટ ે વર્ય્સથ ાઓ 
ગોઠ્્ામાં આ્ી છે. આ અંગે કૃહર અને પશુપાલન મંરિી શ્ી રાઘ્જીભાઈ પ્ટેલે જણાવર્યું કે, 
રાજર્યમાં આ રોગનો જર્યારથી પ્રથમ કેસ િેખાર્યો તર્યારથી જ મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલના 
માગ્વિશ્વન િેઠળ રાજર્ય સરકાર દ્ારા સતત મોહન્ટદરંગ કર્ામાં આ્ી રહ્ં છે, જેના પદરણામે 
આ રોગને ્્ધુ ફેલાતો રોક્ામાં સફળતા મળી છે. અસરગ્રસત હજલ્ાઓમાં સર્ે સહિત 
સાર્ાર અને રસીકરણની કામગીરી િાલ ર્યુદ્ધના ્ધોરણે ચાલી રિી છે.

મંરિીશ્ીએ ઉમેર્યુું કે, િાલની સસથહતએ અતર્યાર સુ્ધી રાજર્યના કરછ, જામનગર, િે્ભૂહમ 
દ્ારકા, રાજકો્ટ, પોરબંિર, મોરબી, સુરેનદ્રનગર, અમરેલી, ભા્નગર, બો્ટાિ, જૂનાગઢ, ગીર 
સોમનાથ, બનાસકાઠંા, સરુત, પા્ટણ, અર્લ્ી અન ેપચંમિાલ મળી કુલ ૧૭ હજલ્ાના ં૧૭૪૬ 
ગામોમાં ૫૦,૩૨૮ પશુઓમાં લમપી સકકીન ડીસીઝના કેસ જો્ા મળર્યા િતા અને અસરગ્રસત 
તમામ ૫૦,૩૨૮ પશુઓને સાર્ાર આપ્ામાં આ્ી છે.   

મંરિીશ્ીએ ઉમેર્યુું કે, આ ૧૭ હજલ્ાઓમાં પશુપાલન ખાતાના ૧૯૨ પશુહચદકતસા 
અહ્ધકારીઓ અને ૫૬૮ પશુ્ધન હનરીક્કો દ્ારા અસરગ્રસત ગામોમાં સઘન સર્ે, સાર્ાર 
અને રસીકરણની કામગીરી ચાલુ છે. ્ ્ધારાના ૨૯૮ આઉ્ટસોસડ્વ પશુહચદકતસકોને િસ ગામિીઠ 
મોબાઇલ પશુ-િ્ાખાનાનાં ્ાિન સહિત આ રોગની સર્ે, સાર્ાર અને રસીકરણની 
કામગીરીમાં સામેલ કર્ામાં આવર્યા છે. તેમણે ઉમેર્યુુંં કે, પશુપાલકને આ રોગમાં તાતકાહલક 
સાર્ાર અને અનર્ય માહિતી મા્ટે શરૂ કરેલા ્ટોલ-ફ્કી િેલપલાઇન ૧૯૬૨ ઉપર છેલ્ા આઠ 
દિ્સમાં ૧૫,૫૮૩ એ્ટલે કે િરરોજ સરેરાશ ૧૯૪૮ જે્ટલા કૉલસ લમપી સકકીન ડીસીઝ મા્ટે 
આવર્યા છે. •

લમપી ્કકીન ડીસીઝ તનયંત્ણ માટે CSની કરછમાં સમીક્ા બેઠક
કરછ હજલ્ામા ંલમપી સકકીન ડીસીઝના 

સંક્રમણને  ધર્યાને  લઈને  રાજર્યના 
મુ ખ ર્યસ હચ્  શ્ ી  પં કજક ુમ ા રન ી 
અધર્યક્તામાં ભુજ ખાતે સમીક્ા બેઠક 
ર્યોજાઈ િતી. આ બેઠકમાં મુખર્ય સહચ્ 
શ્ી પંકજકુમારે કરછ હજલ્ામાં લમપી 
્ાઇરસ અંગે હજલ્ા હ્કાસ અહ્ધકારી 
શ્ી ભવર્ય ્ મા્વ પાસેથી હ્ગત ેમાહિતી મળે્ી િતી. તમેજ તઓે ્ ત્વમાન 
પદરસસથહત, અસરગ્રસત પશુ અને હ્સતારોની વર્ય્સથા તેમજ હબન 
અસરગ્રસત પશુઓમાં તકિેારી બાબતે ્ાકેફ થર્યા િતા. હજલ્ાના 
પશુ્ધનના રસીકરણ, સાર્ાર અને આઇસોલેશન્ાળાં પશુઓ પર 

ધર્ય ાન ર ાખ્ા  જણા્ી  િ ૈહનક 
કામગીરીની પદરણામલક્ી હ્ગતોથી 
લમપી રોગને અંક ુશમાં  લે્ાનાં 
પગલાંથી સંબં હ્ધતોને  સા્ ્વ હરિક 
માહિતગાર કર્ાનો પણ તેમણે 
અનરુો્ધ કર્યયો િતો. આ બઠેકમા ંઅહ્ધક 
મુખર્યસહચ્ (રે્નર્યુ) અને સી.ઈ.ઓ. 

જી.એસ.ડી.એમ.એ. શ્ી કમલ િર્યાની, અગ્રસહચ્ અને આરોગર્ય 
કહમશનર શ્ી શાિમીના િુસેન, મિેસૂલ અને સિકાર, પશુપાલન, 
ગાર્ય-સં્ ્ધ્વન મતસર્યપાલન સહચ્ શ્ી કે.જી.ભીમજીર્યાણી સહિત ્ દરષ્ઠ 
અહ્ધકારીઓ  ઉપસસથત રહ્ા િતા.  •

હ્ગતો પણ આપી િતી. 
મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે લમપી 

સકકીન ડીસીઝથી અસરગ્રસત કરછ હજલ્ાની 
પણ મુલાકાત કરી િતી. તમેણ ેકરછ હજલ્ામાં 
આ રોગથી અસરગ્રસત પશુઓને અલાર્યિા 
રાખ્ા મા્ટેના આઈસોલેશન સેન્ટરની ભૂજ 
ખાતે મુલાકાત લી્ધી િતી. અસરગ્રસત 
પશઓુન ેક્ોરેન્ટાઈન કરીન ેઆઇસોલશેનમાં 
રાખ્ા મા્ટે હજલ્ાના ૧૦ તાલુકાઓમાં ૨૬ 
જે્ટલાં આઈસોલેશન સેન્ટર ઊભાં કર્ામાં 
આવર્યાં છે. આ આઈસોલેશન સેન્ટરમાં  
અસરગ્રસત પશુઓની સાર્ાર સંભાળ થઈ 
રિી છે. મુખર્યમંરિીશ્ીએ ભૂજ આઈસોલેશન 
સેન્ટરની હનરીક્ણ-મુલાકાત લઈ પશુ્ધનને 
અપાઈ રિેલી સાર્ાર-સંભાળની જાણકારી 
મેળ્ી િતી. 

મખુર્યમંરિીશ્ીએ ્ સેકસનશેન સને્ટરની પણ 
મલુાકાત લઈન ે્ સેકસન સ્ટોક, તનેી સાચ્ણી 
્ગરેેની માહિતી મળે્ી િતી. તેમણે તર્યારબાિ 
હજલ્ા કલેક્ટર કચેરીમાં હજલ્ાના અહ્ધકારીઓ 
સાથ ેબઠેક પણ ર્યોજી િતી. મખુર્યમરંિીશ્ીએ 
હજલ્ાના પશ્ુધનમા ંઆ લમપી સસકન ડીસીઝ 
્્ધ ુન ફેલાર્ય ત ેમા્ેટ રોગ ફેલા્તા કકી્ટકોના 
હનર્યરંિણ મા્ેટના પગલા ંઅન ેઉપાર્યો ્ ્ધ ુસઘન 
બના્્ા સૂચન કર્યુું િતુ.ં લમપી સસકન ડીસીઝ 
સામ ે્િી્્ટી તરંિ દ્ારા લે્ ામા ંઆ્ી રિેલા 
સાર્ાર ઉપાર્યોની સમીક્ા પણ હજલ્ા તરંિના 
અહ્ધકારીઓ સાથે કરી િતી. •
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ઝાલોિમાં તવશ્વ આદિવાસી દિવસની િબિબાભેર ઉજવણી
રૂ. ૧૬૦૦ કરોડના તવકાસ કાયયોથી 

આદિવાસી તવ્િારોની થશે કાયાપલટ
ગુજરાત સરકાર સમાજના તમામ ્ગયોના સ્ાુંગી હ્કાસ મા્ટે પ્રહતબદ્ધ છે. 

તેમા પણ મહિલાઓ, બાળકો, ખેડૂતો, ્ંહચતો, આદિજાહત ્ગ્વના હ્કાસ મા્ટે 
ગુજરાત સરકારે હ્શેર પ્રર્યાસો કર્યા્વ છે. જેની પ્રતીહત જનજનને થઈ રિી છે. 9 
ઓગસ્ટને હ્શ્વ આદિ્ાસી દિ્સ તરીકે ઉજ્્ામાં આ્ે છે. ગુજરાતના 
આદિ્ાસીઓ મા્ટે 9 ઓગસ્ટનો દિ્સ હ્કાસ પ્્વ બની રહ્ો. મુખર્યમંરિી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે િાિોિ હજલ્ાના ઝાલોિ ખાતેથી હ્શ્વ આદિ્ાસી દિ્સની 
રાજર્યવર્યાપી ઉજ્ણીનો પ્રારંભ કરા્તા રાજર્યના આદિજાહત હ્સતારો મા્ટે રૂ. 
૧૬૦૦ કરોડના ૫૬૯૦ જે્ટલા હ્કાસ કામોના લોકાપ્વણ-ખાતમુિૂત્વ કર્યા્વ િતા.

મખુર્યમંરિી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પ્ેટલે આ અ્સરે જણાવર્યુ ંિતુ ંકે, આદિ્ાસીઓનો 
સામાહજક, આહથ્વક હ્કાસએ િંમશેા રાજર્ય સરકારની પ્રહતબદ્ધતા છે. ્ડાપ્ર્ધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ ગજુરાતમાં આદિ્ાસીઓન ેમખુર્ય પ્ર્ાિમાં લા્્ા મા્ેટ 
શરૂ કરેલી ્ નબ્ંધ ુકલર્યાણ ર્યોજનાન ેતજે ગહતથી આગળ ્ ્ધારી રહ્ા છીએ. છેલ્ા 
બ ેિાર્યકામા ંરાજર્યના આદિ્ાસી સમાજના હ્કાસ મા્ેટ બજ્ેટમા ં૨૬ ગણો માતબર 
્્ધારો કર્યયો છે. આદિ્ાસીઓના રોજગાર, હશક્ણ, આરોગર્ય અન ેમાળખાકકીર્ય 
સહુ્્ધાઓ મા્ેટ અતર્યાર સ્ુધીમા ંરૂ. એક લાખ કરોડનો ખચ્વ કર્ામા ંઆવર્યો છે 
તનેી ભહૂમકા તમેણ ેઆપી િતી.

મુખર્યમંરિીશ્ીએ ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરનેદ્રભાઇ મોિીના માગ્વિશ્વનમાં 
આદિ્ાસીઓના સ્ાુંગી હ્કાસ મા્ટે રાજર્ય સરકાર છેલ્ા બે િાર્યકાથી સતત 
કત્વવર્યરત છે. આ બે િાર્યકામાં હ્કાસ કામો થકકી આદિ્ાસીઓનું જી્ન ્્ધુ 
સરળ બનાવર્યું છે અને તેમને હ્કાસના રાિ પર લાવર્યા છીએ. આદિજાહત 
હ્ભાગના બજે્ટમાં ક્રમશઃ જંગી ્્ધારો કરીને ્ર્વ ૨૦૨૧-૨૨ માં રૂ. 
૨૬૫૬.૪૦ કરોડની આદિજાહત બાં્ધ્ો મા્ટે જોગ્ાઇ કરી છે.

મુખર્યમંરિીશ્ીએ આદિજાહત હ્ભાગના હ્હ્્ધ ર્યોજનાકકીર્ય લાભોનું 
લાભાથથીઓન ેહ્તરણ કર્ા સાથ ેહબરસા મુડંા ર્યહુન્હસ્વ્ટીના લોગોનુ ંઅના્રણ 
અને તેજસ્ી છારિોનું બિુમાન પણ કર્યુું િતું. આદિ્ાસી હ્સતારોમાં થર્યેલા 
જનકલર્યાણના કામોની ભહૂમકા આપતા મખુર્યમરંિીશ્ીએ જણાવરંુ્ય િતંુ કે, ્ ડાપ્ર્ધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ ્નબં્ધુ કલર્યાણ ર્યોજના અમલી બના્ી ગુજરાતમાં 
આદિ્ાસી સમિુાર્યના સ્ાુંગી હ્કાસના દ્ાર ખોલી આપર્યા છે. આદિ્ાસીઓના 
રોજગાર, હશક્ણ, આરોગર્ય અને માળખાકકીર્ય સુહ્્ધાઓ મા્ટે અતર્યાર સુ્ધીમાં 
રૂ. એક લાખ કરોડનો ખચ્વ કર્યયો િો્ાનું જણાવર્યુ િતું.

પેસા કાર્યિાનો સુદ્રઢ અમલ કરી અંબાજીથી ઉમરગામ સુ્ધીના આદિ્ાસી 
પટ્ટાના ૧૪ હજલ્ાના ૫૩ તાલુકાના ૪ િજાર કરતા ્્ધુ ગામોના ૯૦ લાખ 
આદિ્ાસીઓને હ્શેર અહ્ધકારો આ સરકારે આપર્યા છે. શિેરોમાં અભર્યાસ 
કરતા આદિ્ાસી હ્દ્ાથથીઓ મા્ટે ખાસ છારિાલર્યો, એકલવર્ય અને મોડેલ સકરૂલસ, 
ગો્ધરામાં ગોહ્ંિ ગુરુ અને રાજપીપળામાં હબરસા મુંડા ર્યુહન્હસ્વ્ટીનું હનમા્વણ 
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કમબોઇધામમાં શ્ી ગોતવંિ ગુરૂને ભાવાંજલી આપિા CM
ઝાલોદ ખાતે હરશ્વ આરદરાસી રદરસિી રાજય કક્ાિી ઉજરણીમાં સહભાગી બિરા 

પહોંચલેા મખુયમતં્ી શ્ી ભપૂને્દ્રભાઈ પ્ેટલ ેઆરદરાસીઓિા મસીહા અિ ેસરાતતં્ય સગં્ામિા 
રીર િાયક શ્ી ગોહરંદ ગુરૂિી સમાહધ સથળ કંબોઈધામ ખાતે ભારપૂર્વક દશ્વિ-અચ્વિ કયા્વ 
હતા તેમજ મંરદર પરરસરમાં શ્ી ગોહરંદ ગુરૂિી મૂહત્વ પાસે િરધરજાિું આરોહણ કયુું હતું. 
ઝાલોદ તાલુકાિા કમબોઈ સસથત આ સમાહધ સથળ આરદરાસીઓ બાંધરો મા્ટે શ્દ્ા અિે 
આસથાિું ધામ ્ ે. અહીં આરદરાસી પરંપરા પ્રમાણે લોકરાદ્ો સાથે સરાગત કરી આરદરાસી 
કન્યાઓએ કળશ-શ્ીફળ સાથે મુખયમંત્ીશ્ીિું સરાગત કયુું હતું. આ રેળા અરદજાહત હરકાસ 
મંત્ી શ્ી િરેશભાઈ પ્ટેલ, સાંસદ શ્ી જસરંતહસંહ ભાભોર, કલેક્ટર ડો. હહષ્વત ગોસારી, 
હજલ્ા પોલીસ અહધક્ક શ્ી બલરામ મીણા સહહતિા અહધકારીશ્ીઓ, આરદરાસી ભક્તજિો 
ઉપસસથત રહ્ા હતા.

કરી આદિ્ાસી છારિો મા્ટે હશક્ણના ન્ા 
આર્યામો આપ્ામાં આવર્યા છે. ગુજરાતની 
આદિ્ાસી સંસકૃહતન ેિેશહ્િેશના પ્ર્ાસીઓ 
માણે તે મા્ટે કે્દડર્યા ખાતે રૂ. ૧૩૦ કરોડના 
ખચષે નેશનલ ટ્ાર્યબલ મર્યુહઝર્યમ બના્્ામાં 
આ્ી રહ્ં છે તેમ તેમણે ઉમેર્યુું િતું. 

આદિ્ાસી હજલ્ાના ૧૧ લાખ એકર 
હ્સતારને હ્હ્્ધ હસંચાઇ ર્યોજનાનો લાભ 
આપી િદરર્યાળા બના્્ા સાથે આદિ્ાસી 
હ્સતારના ૯૮ ્ટકા રે્નર્યુ ગામોને પાકા 
રસતાથી જોડ્ામાં આવર્યા છે. શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પ્ટલેે કહં્ કે, ્ડાપ્ર્ધાનશ્ીએ આદિ્ાસી 
બં્ધુઓને હ્કાસના ્ત્વમાન પ્ર્ાિો સાથે 
જોડી ટ્ાર્યબલ ડે્લપમેન્ટનું એક ન્ું મોડેલ 
િહુનર્યાને આપર્યુ ંછે. ્ ડાપ્ર્ધાનશ્ીના નતેૃત્માં 
િેશ આઝાિીનો અમૃત મિોતસ્ ઉજ્ી રહ્ો 
છે. ભારતને અંગ્રેજ શાસનમાંથી આઝાિ 
કર્ામાં આદિ્ાસી બાં્ધ્ોનું બહલિાન 
અનનર્ય રહ્ં છે. 

રાજર્ય સરકારે આદિ્ાસીઓના આ 
બહલિાનને હ્શ્વ સમક્ ઉજાગર કર્યુું છે. પાલ 
િઢ્ા્ના શિીિોની ર્યાિમા ં્ ન અન ેગોહ્ંિ 
ગુરુની સમૃહતમાં તેમના નામ સાથેની 
ર્યુહન્હસ્વ્ટી ઉપરાંત રાજપીપળા ખાતે રૂ. 
૩૪૧ કરોડના ખચ ્વથી હબરસા મું ડ ા 
ર્યહુન્હસ્વ્ટીનુ ંહનમા્વણ કર્ામા ંઆ્ી રહ્ ંછે.

આદિજાહત મરંિી શ્ી નરેશભાઇ પ્ેટલ ેકહ્ં 
કે, આદિજાહત બાં્ધ્ોને મુખર્ય પ્ર્ાિમાં 
લા્્ા મા્ેટ શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ શરૂ કરેલા 

પ્રર્યત્ોન ેમખુર્યમરંિી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઇ પ્ેટલ ્ ્ધુ 
બળ આપી રહ્ા છે. તેઓ આદિ્ાસી 
સમાજના સ્ાુંગી હ્કાસ મા્ટે સતત હચંતા 
કરી જરૂરી બજે્ટનું પ્રા્્ધાન કરી આપે છે. 
આદિ્ાસીઓને મુખર્ય પ્ર્ાિમાં લા્્ા મા્ટે 
હશક્ણ ખૂબ જરૂરી િો્ા પર ભાર મૂકતા 
મંરિીશ્ીએ કહ્ં કે, રાજર્ય સરકાર દ્ારા 
આદિ્ાસી હ્સતારોમાં ન્ી ન્ી હશક્ણ 

સુહ્્ધાઓ ઉભી કર્ામાં આ્ી રિી છે. 
મદેડકલ, ઇજનરેી કોલજો પણ આ હ્સતારોમાં 
મળી રિી છે. આદિ્ાસી છારિોને ઘર બેઠા 
ઉચ્ હશક્ણ મળી રહ્ં છે.

આદિ્ાસીના ગૌર્્ંતા ઇહતિાસન ેર્યાિ 
કરતા સાસંિ શ્ી જસ્ંતહસંિ ભાભોરે જણાવર્યુ ં
ક ે, ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ 
ગુજરાતના આદિ્ાસી સમાજના હ્કાસનો 
પાર્યો મકૂર્યો છે તને ેમખુર્યમરંિી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ 
પ્ટેલના નેતૃત્માં આદિ્ાસી સમાજના 
સ્ા્વગી હ્કાસ મા્ટેની નેમ હ્હ્્ધ હ્કાસ 
કાર્યયોની ભ્ેટ થકકી વર્યક્ત કરી છે. મખુર્યમરંિીશ્ીએ 
લીમડી પટ્ટીના ૪૫ ગામોના ૬૬ તળા્ો 
ભર્ા મા્ટેની પણ મૌહખક સંમહત આપી છે.

આ પ્રસંગે હજલ્ા પંચાર્યત પ્રમુખ શ્ીમતી 
શીતલબેન ્ાઘેલા, ્ધારાસભર્ય અને પૂ્્વ મંરિી 
શ્ી બચભુાઇ ખાબડ, પૂ્ ્વ ્ધારાસભર્યો, અગ્રણી 
શ્ી શંકરભાઈ અમલીર્યાર સહિત હ્શાળ 
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વવશ્વ આવદવરસી વદવસની રરજ્ય કક્ષરની ઉજવણી મુખ્યમંત્ી શ્ી ભૂપોનદ્રભરઈ પટોિની એધયક્ષતરમરં  
ઝરિરોદ ખરતો કરવરમરં આવી હતી. આ ઉપરરંત, રરજ્યનર વવવવધ 26 આવદજાવત વવ્તરરરોમરં વવશ્વ આવદવરસી 

વદવસની ઉતસરહભોર ઉજવણી કરરઇ, જોમરં વવધરનસભરનર એધયક્ષ સલહત મંત્ી મંડળનર સદસ્યશ્ીઆો 
સહભરગી થયર હતર. એત્ો પ્ર્તુત છો આ ઉજવણીની આછોરી ઝિક...

ખેડબ્રહ્ા, સાબરકાંઠા

સાબરકાંઠા હજલ્ાના ખેડરિહ્ામાં 
હ્્ધાનસભાના અધર્યક્ શ્ી ડૉ.નીમાબેન 
આચાર્ય્વની અધર્યક્તામાં હજલ્ાકક્ાના હ્શ્વ 
આદિ્ાસી દિ્સની ઉજ્ણી કર્ામાં આ્ી 
િતી. આ પ્રસંગે ડૉ.નીમાબેન આચાર્ય્વએ 
જણાવર્યું િતું કે આદિ્ાસી સમાજ મુખર્યત્ે 
હશક્ણ મળે્ી સામાહજક કૌ્ટુહંબક રીતે આગળ 
્્ધશે તો હ્કાસની દિશામાં અનર્ય સમાજની 
જમે પ્રગહતમા ંઝડપથી આગળ ્ ્ધશ.ે આ મા્ેટ 
કેનદ્ર અને રાજર્ય સરકાર દ્ારા હ્હ્્ધ 
ર્યોજનાઓ અમલમાં મૂકકી છે. આ અ્સરે 
હ્જર્યનગર, પોશીના, ખેડરિહ્ા તાલુકાના 
૧૨૨૭ લાભાથથીઓને હ્હ્્ધ ર્યોજનાઓની 
કુલ રૂહપર્યા ૧.૪૫ કરોડની સિાર્ય ચૂક્ાઇ 
તેજસ્ી તારલાઓ અને હ્હશષ્ટ વર્યહક્તઓનું 
પ્રમાણપરિ આપી સનમાન કર્ામા ંઆવર્ય ુિત.ુ 

િાહોિ
િાિોિમા ંઆરોગર્ય મરંિી શ્ી ઋહરકેશભાઈ 

પ્ટેલ હ્શ્વ આદિ્ાસી દિ્સની ઉજ્ણીમાં 
સિભાગી થર્યા િતા. આરોગર્યમંરિીશ્ીએ 
જણાવર્યું કે, આદિ્ાસી સમાજના અંતદરર્યાળ 

હ્સતારોમાં પણ સથાહનક સતરે આરોગર્ય 
સહુ્્ધાઓ પિોંચતી કર્ામાં આ્ી છે. તેમજ 
રાજર્ય સરકારે છેલ્ા બે િાર્યકામાં પાર્યાની 
સુહ્્ધાઓ સહિત અનેક ર્યોજનાઓને 
અસરકારક રીતે આદિ્ાસી બાં્ધ્ો સુ્ધી 
પિોંચતી કર્ામાં સફળ થર્યા છે. આદિ્ાસી 
હ્સતારોમાં આરોગર્ય સુહ્્ધાઓ સહિતની 
તમામ પાર્યાની સુહ્્ધાઓનો વર્યાપ છેલ્ા બે 
િાર્યકામાં હ્સતારાર્યો છે. 

્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરનેદ્રભાઇ મોિીના 
માગ્વિશ્વનમાં રાજર્ય સરકાર અંબાજીથી 
ઉમરગામ સુ્ધીના આદિ્ાસી હ્સતારોમાં 
િરેક ર્યોજનાઓના લાભ ઘરે - ઘરે પિોંચે એ 
મા્ટે પ્રહતબદ્ધતા સાથે કામ કરી રિી છે. 
આદિ્ાસી હ્સતારોમાં પાણીની ખૂબ મો્ટી 
સમસર્યાઓનો સફળ ઉકેલ રાજર્ય સરકાર લા્ી 
છે. અિીં ્ડાપ્ર્ધાનશ્ીએ ્ર્વ ૨૦૧૮માં 
ખાતમુિૂત્વ કરેલી રૂ. ૬૦૦ કરોડની પાણીની 
ર્યોજના િ્ે સાકાર થઇ છે અને અતર્યારે ૪.૫ 
લાખ લોકોને ૭.૫ લાખ લી્ટર પાણી મળતું 
થર્યું છે. 

સુરિ

રાજર્યના આદિજાહત હ્કાસ હ્ભાગ 
દ્ારા 'હ્શ્વ આદિ્ાસી દિ્સ'ની સુરત 
હજલ્ાના માંડ્ીમાં માગ્વ અને મકાન મંરિી 
શ્ી પૂણષેશભાઈ મોિીના અધર્યક્સથાને ભવર્ય 
ઉજ્ણી કર્ામાં આ્ી િતી. જેમાં 
આદિ્ાસીબં્ુધઓ પોતાની પર ંપરાગત 
્ેશભુરામ ાં સજ્જ થઈને નૃતર્ય ગાન, 

્ાહજંરિોની સુરા્હલઓ સાથે ર ંગેચંગે 
ઉજ્ણીમા ંસામલે થર્યા િતા. આ પ્રસગં ેમરંિી 
શ્ી પૂણષેશભાઈ મોિીએ જણાવર્યું િતું કે, 
આઝાિીની લડતમાં આદિ્ાસી બાં્ધ્ોનંુ 
અમૂલર્ય ર્યોગિાન રહં્ છે. આદિ્ાસી 
સંસકૃહતનું જતન અને સં્્ધ્વન થાર્ય તે મા્ટે 
સરકાર સહક્રર્ય પ્રર્યાસો કરી રિી છ ે. 
આદિજાહત હ્સતારના લોકોને માળખાકકીર્ય 
સુહ્્ધાઓ સિેલાઈથી મળી રિે તે આ 
સરકારની પ્રાથહમકતા છે. 

ધરમપુર, વલસાડ

્લસાડના ્ધરમપુરમાં રાજર્યના નાણાં, 
ઉજા્વ અને પેટ્ોકેહમકલસ મંરિી શ્ી કનુભાઇ 
િ ેસાઇની અધર્યક્તામાં  આંતરરાષટ્ીર્ય 
આદિ્ાસી દિ્સની ઉજ્ણી કર્ામાં 
આ્ી િતી. મંરિીશ્ીએ આ ્ ેળાએ આઝાિી 
કા અમૃત મિોતસ્ હનહમત્તે આઝાિીના 
લડતમાં  ભાગ લેન ાર  સૌ  સ્ ાતંરિર્ય 
સેનાનીઓને શ્ધ્ધાજંહલ આપતા જણાવરંુ્ય 
િતું કે, આદિ્ાસીઓના ભગ્ાના એ્ા 
હબરસા મુંડાજીની પ્રહતમાની ્ંિન કરી 
આદિ્ાસીઓએ આઝાિીના લડતમાં 
આ પે લ ા  ર્ય ો ગ િ ા ન ન ી  ગ ા થ ા  ક િ ી 
આદિ્ાસીઓને આદિ્ાસી દિ્સની 
શુભેરછા પાઠ્ી િતી. 

તનઝર, િાપી
તાપી હજલ્ાના હનઝર તાલુકામાં 'હ્શ્વ 

આદિ્ાસી દિ્સ'ની ઉજ્ણી સામાહજક 
નર્યાર્ય અને અહ્ધકારીતા મંરિી શ્ી પ્રિીપભાઈ 
પરમારના અધર્યક્સથાને કર્ામાં આ્ી િતી. 
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આ પ્રસંગે મંરિીશ્ીએ જણાવર્યું કે, ગુજરાતના 
૧૪ હજલ્ાઓમા ં'હ્શ્વ આદિ્ાસી દિ્સ'ની 
ભવર્ય ઉજ્ણી કર્ામાં આ્ી રિી છે. જેમાં 
લોકાપ્વણ,ખાતમિુતૂ્વ અન ેહ્હ્્ધ ર્યોજનાઓના 
લાભ આપ્ામાં આ્ી રહ્ા છે. હશક્ણ, 
આરોગર્ય અને હ્હ્્ધ ર્યોજનાઓ મા્ટે રાજર્ય 
સરકાર દ્ારા કરોડો રૂહપર્યાની ર્યોજનાઓ 
કાર્ય્વરત છે. ગુજરાત સરકાર દ્ારા આદિ્ાસી 
હ્સતારોમાં હશક્ણ ક્ેરિે ઉચ્ ગુણ્ત્તા પ્રાપ્ 
થાર્ય તે મા્ટે કામો કર્ામાં આ્ી રહ્ા છે. 
ગુજરાત સરકાર આદિ્ાસીઓની હચંતા કરી 
િંમેશા આદિ્ાસીઓની પડખે ઊભી છે. 

િાંિા, બનાસકાંઠા

બનાસકાંઠા હજલ્ાના િાંતામાં ગ્રામ 
હ્કાસ અને ગૃિ હનમા્વણ હ્ભાગના મંરિી શ્ી 
અજુ્વનહસંિ ચૌિાણના અધર્યક્સથાને “હ્શ્વ 
આદિ્ાસી દિ્સ”ની ઉજ્ણી કર્ામાં આ્ી 
િતી. આ પ્રસંગે મંરિીશ્ીએ હ્શ્વ આદિ્ાસી 
દિ્સની શુભેરછાઓ પાઠ્તાં જણાવર્યું િતું 
કે, પ્રકૃહતના પૂજક આદિ્ાસીઓના સ્ા્વગી 
હ્કાસ મા્ટે રાજર્ય સરકાર સંકલપબધ્ધ છે. 
સ્તંરિતા સગં્રામમાં આદિ્ાસી સમાજ ેઅનેક 
બહલિાન આપર્યા છે એમ કિી મંરિીશ્ીએ 
તેમની રાષ્ટ્રભા્નાને હબરિા્ી િતી.

કાંટ, છોટાઉિેપુર
ક્ાં્ટમાં આર્યોહજત હ્શ્વ આદિ્ાસી 

દિનની ઉજ્ણી પ્રસગં ેઉપસસથત જનમિેનીને 
સંબો્ધતા સિકાર મંરિી શ્ી જગિીશભાઈ 
હ્શ્વકમા્વએ જણાવર્યુ ંિતુ ંકે, સરકાર આદિ્ાસી 

સમાજના સ્ાુંગી હ્કાસ મા્ેટ કદ્ટબદ્ધ છે. તમેણે 
સરકારની અનકેહ્્ધ કલર્યાણકારી ર્યોજનાઓ 
અંગે હ્ગતે જાણકારી આપતા જણાવર્યુ કે, 
્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીની મિત્ાકાકં્ી 
નલ સ ે જલ ર્યોજનાથી િેશના િરેક ઘરમાં 

પી્ાના શદુ્ધ પાણી પિોંચાડ્ા પ્રર્યાસ થઇ રહ્ો 
છે. આ ઉપરાંત તેમણે પ્ર્ધાનમંરિી દકસાન 
સનમાન હનહ્ધ, ઉજજ્લા ર્યોજના, આ્ાસ 
ર્યોજના, પ્ર્ધાનમરંિી જન આરોગર્ય ર્યોજના સહિત 
રાજર્ય સરકારની અનેકહ્્ધ વર્યહક્તલક્ી 
ર્યોજનાઓ અગં ેહ્ગત ેછણા્્ટ કરી િતી.. 

લીમખેડા, િાહોિ
િાિોિના લીમખેડામાં હ્શ્વ આદિ્ાસી 

દિ્સની ઉજ્ણી પ્રસંગે રાજર્યના શ્મ-
રોજગાર રાજર્ય મરંિી શ્ી હરિજશેભાઈ મરેજાએ 
જણાવર્યુ ક ે, રાજર્ય સરકારની ્નબં્ધુ 

ર્યોજનાઓ થકકી આદિજાહત સમાજને રોડ-
રસતા, હશક્ણ, આરોગર્ય, ્ ીજળી, પાણી જે્ી 
સુહ્્ધાઓ પૂરી પાડ્ામાં આ્ી રિી છે. 
રાજર્ય સરકાર પદરણામલક્ી હનણ્વર્યો લઇ 
આદિજાહત સમાજના સ્ાુંગીણ હ્કાસ મા્ટે 
પ્રહતબધ્ધ િો્ાનું મંરિીશ્ીએ જણાવર્યું િતું. 

કપરાડા, વલસાડ
કપરાડા તાલુકામાં હ્શ્વ આદિ્ાસી 

દિ્સની ઉજ્ણી કલપસર અને મતસર્ય ઉદ્ોગ, 
નમ્વિા જળ સંપહત્ત અને પાણી પુર્ઠાના 
રાજર્ય કક્ાના મંરિી શ્ી જીતુભાઇ ચૌ્ધરીની 
ઉપસસથહતમાં થઈ િતી. હ્શ્વ આદિ્ાસી 
દિ્સની સૌને શુભેરછાઓ પાઠ્ી મંરિીશ્ીએ 

જણાવર્યું કે, િેશના સ્યોચ્ રાષ્ટ્રપહત પિે પણ 
પ્રથમ્ાર આદિ્ાસી મહિલા શ્ીમતી દ્રૌપિી 
મુમુ ્વ  હબરાજમાન થર્યા છ ે, જે સમસત 
આદિ્ાસીઓ મા્ટે ગૌર્ની ્ાત છે. 
ગુજરાતમાં આદિ્ાસીઓનો સ્ાુંગી હ્કાસ 
થઈ રહ્ો છે. બે િાર્યકામાં ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી 
નરનેદ્રભાઇના નેતૃત્માં ગુજરાત સરકારે 
રસતાથી માંડીને હસંચાઇ, આરોગર્ય, ્ીજળી 
અને ્ાિનવર્ય્િારની સુહ્્ધા અંતદરર્યાળ 
હ્સતારોમાં ઉપલબ્ધ કરતા આદિ્ાસી 
સમાજનો તેજ ગહતએ હ્કાસ થઇ રહ્ો છે. 

રાજપીપળા, નમ્ષિા
રાજપીપળામાં હ્શ્વ આદિ્ાસી દિ્સ 

અન્ર્યે હજલ્ાકક્ાનો હ્શેર કાર્ય ્વક્રમ 
મહિલા અને બાળ કલર્યાણ મંરિી શ્ીમતી 
મનીરાબેન ્કકીલની અધર્યક્તામાં ર્યોજાર્યો 
િતો. આ પ્રસંગે મંરિીશ્ીએ જણાવર્યું િતું કે, 
ગુજરાત સરકારે આદિ્ાસી હ્સતારના 
સ્ાુંગી હ્કાસ મા્ટે ્ નબં્ધુ કલર્યાણ ર્યોજના 
અંતગ્વત અનેકહ્્ધ ર્યોજનાઓના સઘન 
અમલીકરણ થકકી આદિ્ાસી સમાજ પણ 
અનર્ય હ્કહસત સમાજની િરોળમાં આ્ે તે 
દિશામાં નકકર પગલાં લી્ધાં છે. નમ્વિા 
હજલ્ામાં અંિાજે કુલ રૂા. ૧૩૮૩.૨૯ 
લાખના ખચષે ૭૮,૫૦૦ જે્ટલા લાભાથથીઓને 
હ્હ્્ધ ર્યોજનાકકીર્ય સિાર્યના લાભોનું 
હ્તરણ કર્ામાં આવર્યું િતું.
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આવદવરસી ઉતકર્પ

વયારા, િાપી

તાપીના વર્યારામાં હ્શ્વ આદિ્ાસી દિ્સની 
ઉજ્ણી કૃહર, ઊજા્વ અન ેપટે્ોકેહમકલસ મંરિી 
શ્ી મુકેશભાઈ પ્ેટલના અધર્યક્સથાન ેથઇ િતી. 
મરંિી શ્ી મકેુશભાઈ પ્ેટલ ેસૌન ેજણાવર્યુ ંિતુ ંકે, 
્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિી જર્યારે રાજર્યના 
મખુર્યમરંિીશ્ી િતા તર્યારે ૨૦૦૭મા ં ્નબ્ંધુ 
કલર્યાણ ર્યોજના અમલમાં મૂકકી આદિ્ાસી 
સમાજના ઉતથાનનુ ંબીડંુ ઉપાડ્ુ ંિતુ.ં આ કામન ે
આગળ ્ધપા્તા મુખર્યમરંિી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ 
પ્ટેલ દ્ારા આ ્રષે િસ લાખ આદિ્ાસી 
કુ્ટુબંોન ેરોજગારી આપ્ાનુ ંઆર્યોજન કરારંુ્ય 
છે. ઉમરગામથી અબંાજી સ્ુધીના આદિ્ાસી 
હ્સતારમાં થતા હ્હ્્ધ હ્કાસના કામોમાં 
નાગદરકોન ેસિભાગી થ્ા આિ્ાન કરુ્યું િતુ.ં 
્્ુધમા ંતમેણ ેઉમરુે્યું િતંુ કે, આપણે સૌ સિભાગી 
થઈશુ ંતો હ્કાસના કામો ્ ્ધારે સારી રીત ેથઇ 
શકશ.ે તેમણે નલ સ ેજલ ર્યોજના, આ્ાસ 
ર્યોજના જે્ી હ્હ્્ધ ર્યોજનાઓમા ંસરકારશ્ીએ 
મળે્લેી હસહદ્ધઓ અંગ ેજાણકારી આપી િતી. 

મોરવા, પંચમહાલ

પંચમિાલ હજલ્ાના મોર્ા તાલુકામાં 
આતંરરાષ્ટ્રીર્ય આદિ્ાસી દિ્સની હજલ્ા કક્ાની 
ઉજ્ણી આદિજાહત, આરોગર્ય અન ે પદર્ાર 
કલર્યાણ રાજર્ય મરંિી શ્ીમતી હનમીરાબને સથુારના 
અધર્યક્સથાને કર્ામાં િતી. મંરિીશ્ી અને 
મિાનભુા્ોના િસતે આદિ્ાસી લાભાથથીઓને 
્ન અહ્ધકાર પરિો,મકાન સિાર્ય ર્યોજનાના 
મજંરુીપરિ,હમશન મંગલમ ર્યોજના, કંુ્રબાઇનું 

મામરંેુ ર્યોજના, પ્ર્ધાનમરંિી જન આરોગર્ય ર્યોજના 
અન ેિાઇરિીડ શાકભાજી કકી્ટસ ર્યોજના લાભ 
હ્તરણ કર્ામા ંઆવર્યા િતા. ઉપરાતં રમત 
ક્રેિમાં અન ેઅભર્યાસમાં ઉતકૃષ્ઠ પ્રિશ્વન કરનાર 
તજેસ્ી હ્દ્ાથથીઓનંુ સનમાન કરી પ્રશસસતપરિો 
આપ્ામાં આવર્યા િતા. 

ગરબાડા, િાહોિ

ગરબાડા ખાતે ્ાિન વર્ય્િાર રાજર્ય 
મરંિી શ્ી અરહ્િંભાઇ રૈર્યાણી હ્શ્વ આદિ્ાસી 
દિ્સની ઉજ્ણીમાં સિભાગી થર્યા િતા. 
અિીંથી મિાનુભા્ોએ હ્હ્્ધ ર્યોજનાકકીર્ય 
લાભોનું નાગદરકોને હ્તરણ કર્યુું િતું. તેમજ 
તેજસ્ી હ્દ્ાથથીઓનું મિાનુભા્ોએ મંચ 
ઉપરથી બિુમાન કર્યુું િતું. રાજર્યમંરિીશ્ીએ 
આ પ્રસંગે જણાવર્યું કે, આદિ્ાસી સમાજના 
સ્ા્વગી હ્કાસ મા્ેટ રાજર્ય સરકાર કદ્ટબદ્ધતા 
સાથે કામગીરી કરી રિી છે. ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઇ મોિીના માગ્વિશ્વનમાં આદિ્ાસી 
સમાજના હ્કાસ મા્ેટ અનકેહ્્ધ ર્યોજનાઓના 
અસરકારક અમલીકરણ થકકી નોં્ધપારિ 
કામગીરી થઇ રિી છે. 

સંિરામપુર, મહીસાગર
આંતરરાષ્ટ્રીર્ય આદિ્ાસી દિ્સની 

મિીસાગર હજલ્ા કક્ાની ઉજ્ણી સતંરામપરુ 
ખાતે ઉચ્ અને તાંહરિક હશક્ણ રાજર્ય મંરિી 
શ્ી કુબેરભાઈ ડીંડોરના અધર્યક્સથાને કર્ામાં 
આ્ી િતી. આ પ્રસંગે મંરિીશ્ીએ માનગઢ 
િતર્યાકાંડના શિીિોને શ્ધ્ધાંજહલ આપતા 
માનગઢ ક્રાંહતના મિાનાર્યક ગોહ્ંિ ગુરૂને 

નતમસતક નમન કરી ર્યાિ કર્યા્વ િતા. હ્શ્વ 
આદિ્ાસી દિ્સની શુભેરછાઓ પાઠ્તા 
મરંિીશ્ીએ જણાવર્યુ ંકે, સરકારે ્ નબ્ુંધ કલર્યાણ 
ર્યોજના, પેસા એક્ટ, હબરસા મુંડા ટ્ાર્યબલ 
ર્યુહન્હસ્વ્ટી, સમરસ છારિાલર્ય, આદિ્ાસી 
હ્સતારમાં મેદડકલ કોલેજો, ગુણ્ત્તારુ્યક્ત 
હશક્ણ, પ્ર્ધાનમંરિી આ્ાસ ર્યોજનાઓનો 
અમલ કરી આદિ્ાસી સમાજની હચંતા કરી 
છે. આ પ્રસંગે હ્હ્્ધ હ્ભાગના ૩૩૭૯ 
કામોનું રૂહપર્યા ૩૪૯૨.૮૭ લાખના ખચષે 
ખાતમિુતૂ્વ અન ેલોકાપ્વણ કર્ામાં આવર્યુ ંિતુ.ં 

વાંસિા, નવસારી

ન્સ ા ર ી ન ા  ્ ાં સ િ ા  ત ા લુ ક ા ન ા 
મો્ટીભમતીમાં હશક્ણ રાજર્ય મંરિી શ્ી 
દકહત્વહસંિ ્ાઘેલાના અધર્યક્સથાને હ્શ્વ 
આદિ્ાસી દિ્સની ઉમંગભેર ઉજ્ણી 
કર્ામાં આ્ી િતી. હ્શ્વ આદિ્ાસી દિ્સે 
આદિ્ાસી બાં્ધ્ોને શુભકામનાઓ પાઠ્તા 
મંરિીશ્ીએ જણાવ રંુ્ય  િતું  ક ે,  ્ન અને 
હગદરકંિરાઓમા ં્ સતા આદિ્ાસીઓનુ ંિેશના 
સ્ાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં પણ અનોખું ર્યોગિાન રહ્ં 
છે. સ્ાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં આદિજાહતના અનેક 
સપતૂોની તર્યાગ, સમપ્વણ અન ેબહલિાનની ર્યશ 
ગાથાઓ આપણન ેપ્રરેણા આપે છે. આ અ્સરે 
મંરિી અને મિાનુભા્ોએ સ્ટજે પરથી 
લાભાથથીઓને મંજૂરી િુકમો, ચેક, કકી્ટ અને 
સનમાનપરિો એનાર્યત કર્યા્વ િતા.

ખેરગામ, નવસારી
ન્સારી હજલ્ાના ખેરગામમા ંરાજર્ય મરંિી 

શ્ી ગજનેદ્રહસંિ પરમારના અધર્યક્સથાન ે‘હ્શ્વ 
આદિ્ાસી દિ્સ’ની ઉજ્ણી કર્ામા ંઆ્ી 
િતી. આ અ્સરે મરંિીશ્ીએ સમસત આદિ્ાસી 
સમાજને અહભનિંન આપતા જણાવરંુ્ય િતુ ં કે, 
આદિ્ાસી સમાજ એ પ્રકૃહતપ્રેમી અને 
સંસકૃહતપ્રેમી સમાજ છે. આદિ્ાસી સમાજ 
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પોતાની આગ્ી સસંકૃહત, કલા અન ેપરંપરાઓ 
સાથે સંકાળારે્યલો સમાજ છે. આ ્ેળાએ 
મંરિીશ્ીએ આઝાિીની જંગમાં બહલિાન 
આપનારા હબરસા મુડંા અન ેશિીિ્ીરોન ેર્યાિ 
કરીન ેઆદિ્ાસી સમાજના ંઅનરેા ર્યોગિાનને 
ર્યાિ કર્યુું િતા. સાથે આદિ્ાસી સમાજનાં 
શ્ીમતી દ્રૌપિી મુમુ્વજીની ભારત્ર્વના રાષ્ટ્રપહત 
તરીકે ્રણી થઈ એ સમગ્ર આદિ્ાસી સમાજ 
મા્ેટ ઐહતિાહસક અન ેગૌર્પૂણ્વ બાબત છે. 

સંખેડા, છોટાઉિેપુર
રાજર્યના સામાહજક નર્યાર્ય અન ેઅહ્ધકારીતા 

હ્ભાગના મંરિી શ્ી આર. સી. મક્ાણાની 
ઉપસસથહતમા ં સખેંડામા ં હજલ્ા કક્ાના ‘હ્શ્વ 
આદિ્ાસી દિ્સ-૨૦૨૨'ની ઉજ્ણી કર્ામાં 

આ્ી િતી. આદિ્ાસી દિ્સને સભર્યતા, 
સસંકૃહત, સ્-શાસન અન ેમલૂર્યો મા્ેટ ગૌર્પણૂ્વ 
દિ્સ ગણા્ી મરંિીશ્ીએ જણાવરંુ્ય કે, સરકારના 
અથાગ પ્રર્યત્ોના કારણ ેઆદિ્ાસી સમાજ 
આગળ આ્્ાની સાથ ેસાથ ેજ મખુર્ય પ્ર્ાિમાં 
પણ ભળર્યો છે. આઝાિીની લડાઇમા ંપોતાના 

પ્રાણની આિહૂત આપનાર ્ીર અન ેક્રાહંતકારી 
આદિ્ાસી નાર્યકોને ર્યાિ કરતા તમેણ ેઉમરુે્યું કે 
આદિ્ાસી સમાજ મા્ેટ હ્કાસના દ્ાર ખલુ્ાની 
સાથ ેસરકાર અન ે્િી્્ટીતંરિ ર્યોજનાઓનો 
લાભ આપ્ા મા્ેટ લોકોના દ્ાર સ્ુધી પિોંચ ેછે.

છોટાઉિેપુર
છો્ટાઉિેપરુ શિેરમાં રાજર્યના પશપુાલન 

અને ગૌસં્્ધ્વન રાજર્યમંરિી શ્ી િે્ાભાઇ 

માલમની ઉપસસથહતમા ંહ્શ્વ આદિ્ાસી દિનની 
ઉજ્ણી કર્ામાં આ્ી િતી. આ પ્રસંગે 
ઉપસસથત જનમેિનીન ે સંબો્ધતા રાજર્ય મરંિી 
શ્ી િે્ાભાઇ માલમ ેજણાવર્યુ ંિતુ ંકે, આદિ્ાસી 
સમાજના િકક-અહ્ધકારો, તેમની આગ્ી 
જી્નશલૈી અને તમેની સંસકૃહતના જતન અને 
સં્ ્ધ્વન મા્ેટ હ્શ્વ આદિ્ાસી દિનની ઉજ્ણી 
કર્ામાં આ્ે છે. તેમણે સરકાર દ્ારા 
આદિ્ાસી સમાજના હ્કાસ મા્ટે લે્ામાં 
આ્ી રિેલા સીમાહચહ્નરૂપ પગલાઓ અગંે 
જાણકારી આપી બજ્ેટમા ંઆદિ્ાસી સમાજના 
હ્કાસ મા્ટે કર્ામાં આ્ેલી નાણાકકીર્ય 
જોગ્ાઇ અગં ેજાણકારી આપી િતી. •

આહવાના 'રાખી મેળા'મા વાંસની રાખડી બની આકર્ષણનું કેન્દ્ર
" તજલ્ા માતહિી કચેરી, ડાંગ

રક્ાબ્ંધનના પા્ન પ ્્વન ેઅનલુક્ીન ેઆિ્ામાં 'મહિલા સપ્ાિ' 
અતંગ્વત મહિલા સશહક્તકરણને પ્રોતસાિન મળી રિે ત ેમા્ેટ, ડાગં હજલ્ા 
ગ્રામ હ્કાસ એજનસી દ્ારા 'રાખી મળેા'ન ુઆર્યોજન કર્ામા ંઆવર્ય ુિત.ુ 
આ રાખી મળેાના સ્ટોલમા સથાહનક બિેનો દ્ારા ્ાસંમાથી બના્્ામાં 
આ્લેી રાખડી આકર્વણન ુકેનદ્ર બની િતી. ડાગં હજલ્ાની સિેલી સખી 
મડંળ, હચહચનાગા્ઠાની બિેનો તેમજ એકલવર્ય ફાઉડશેન દ્ારા ્ાસંમાથી 
રાખડી બના્્ાની તાલીમ લી્ધા બાિ એક મહિનાના ઓછા સમર્યગાળામા 
જ સંુિર ્ાસંની રાખડીઓ બના્ી છે. સિેલી સખી મડંળ સાથ ેજોડાર્યલેા 

પ્રીહતબિેન ેજણાવર્ય ુ કે, તઓેના ગૃપને મા્ટી કામ બોડ્વ હ્ભાગ પ્રોજકે્ટ 
ગા્ંધીનગર અંત્વગત એકલવર્ય ફાઉડશેન દ્ારા તાલીમ આપ્ામા આ્ી િતી, 
જઓે િ્ ેઅનર્ય બિેનોને પણ તાલીમ આપી રહ્ા છે. તઓેની સાથે ૧૫ 
જ્ેટલી મહિલાઓ જોડાર્યલેી છે. અરિ ેઉલ્ખેનીર્ય છે કે, મહિલા સશહક્તકરણ 
મા્ેટ ગ્રામ હ્કાસ હ્ભાગ િેઠળ ગજુરાત લાઇ્લીિુડ પ્રમોશન કંપની લી. 
દ્ારા રાષ્ટ્રીર્ય ગ્રામીણ આજીહ્કા હમશન િેઠળ કાર્ય્વરત મહિલાઓન ેતાલીમ 
આપીન,ે તઓેન ેઆજીહ્કાલક્ી પ્રવૃહતઓ સાથ ેસાકંળ્ામા આ્ે છે. આ 
ઉમિા પ્રર્યાસના ભાગરૂપ ેઅન ેરક્ાબ્ંધનના તિે ા્રન ેધર્યાનમા રાખીન ે'રાખી 
મળેા' આર્યોહજત કર્ામા આવર્યા િતા. •

આવદવરસી ઉતકર્પ
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વાિ છે સોનગઢના પ્રેરણાિાયી યુવાન અલપેશની...
" વૈશાલી પરમાર

જે વર્યહક્ત ્ધૈર્ય ્વ  અને 
લગનથી લક્ર્યહસહદ્ધ મા્ટે 
પ્રર્યાસ કરે તેને જ સફળતા 
મળે છે. આ ્ાકર્યને તાપી 
હજલ્ાન ા  એક  ગર ીબ 
આદિ્ાસી  પ દર્ારના 
િીકરાએ સાથ્વક કર્યુ ું છ.ે 
રાજર્યમાં છે્ાડાના હજલ્ા 
તાપીમાં સોનગઢ તાલુકાના 
મેઢા ગામના ખેડૂત શ્ી 
પાજંીભાઈ ગામીત અન ેમાતા 
મોતીલાબિેન ગામીતના પુરિ 
અ લ પે શ ક ુમ ા ર  ગ ા મ ી ત 
GPSC દ્ારા લે્ાર્યેલી 
્ાિન-વર્ય્િાર હ્ભાગની 
ઇનસપેક્ટર ઑફ મો્ટર 
વિીકલસ, ક્ાસ-૨ની સપ્ધા્વતમક ભરતી પરીક્ામાં પ્રથમ પ્રર્યાસમાં જ 
ઉત્તીણ્વ થઈ આદિ્ાસી સમાજ મા્ટે પ્રેરણારૂપ બનર્યા છે. 

અલપેશકુમારનો પદર્ાર ખેતી દ્ારા ગુજરાન ચલા્ે છે. તેમણે 
હિંિલા ગામ ે્ધો.૧૦ સ્ુધી હશક્ણ મળે્ી ઉચ્તર અભર્યાસ મા્ેટ સુરતના 
િાતાશ્ી ્ી.કે. ર્ાણીની મિિથી પાહલતાણાની જેકુરબિેન કું્રજી 
ર્ાણી િાર્યર સેકનડરી સકરૂલમાં ્ધો.૧૧માં પ્ર્ેશ મેળવર્યો. ગરીબ 
પદર્ારન ેપુરિ ખેતીમાં મિિરૂપ થાર્ય તે્ી અપકે્ા િતી અન ેપાહલતાણા 
મોકલ્ા રાજી ન િતા. પરંતુ આશ્મશાળાના હશક્કોએ તેમનાં માતા 
- હપતાને સમજાવર્યાં. અલપેશકુમારે ૧૧-૧૨ હ્જ્ાન પ્ર્ાિ સાથે પાસ 
કરીને અમિા્ાિમાં ઑ્ટોમોબાઇલ એસનજહનર્યદરંગ કર્યુું, જેમાં મેઢા 
જૂથ ગ્રામ પંચાર્યતના ્ધૂળજીભાઈ ગામીતની મિિથી આહથ્વક સિાર્ય 
મળતાં પદર્ારને થોડી રાિત મળી.

છે્ાડાના અંતદરર્યાળ ગામમાં 
રિેતા આદિ્ાસી પદર્ારનો િીકરો 
ગામથી બિાર નીકળીને બિારની 
િુહનર્યા હનિાળીને અ્ન્ી બાબતો 
શીખર્યા. સરકારી નોકરી મા્ટ ે 
સપ્ધા્વતમક પરીક્ાની તૈર્યારી કરી. 

જી.પી.એસ.સી. દ્ારા આર.
્ટી.ઓ. ઑદફસર ક્ાસ-૨ અને 
ક્ાસ-3ની સપ્ધા્વતમક ભરતીની 
તૈ ર્ય ા ર ી  શરૂ  કર ી .  પ ોત ાન ી 

આશ્મશાળામા ંબાળકોન ેઅગેં્રજી શીખ્્ા ઉપરાંત ખતેીમા ંપણ હપતાને 
મિિ કર્ા સાથે સપ્ધા્વતમક પરીક્ાલક્ી અભર્યાસ ચાલુ રાખર્યો. 

૨૦૨૧માં પરીક્ા લે્ાઈ અને દડસેમબર-૨૦૨૧માં ક્ાસ-૨નું 
ઇન્ટરવર્યૂ લે્ાર્યું. અલપેશકુમારે ૨૧૩.૩૫ માકસ્વ મેળ્ી લી્ધા અને 
એસ.્ટી. કે્ટેગરીમાં ક્ાસ-૨માં પાસ જાિેર થતાં જ તેમની હસહદ્ધની 
ર્યશકલગીમાં ્્ધારો થતાં અલપેશે બે્ડી ખુશી વર્યક્ત કરી િતી.

અલપેશકુમારે જણાવર્યું િતું કે, “િરેક વર્યહક્તએ કોઈ પણ એક જ 
ધર્યરે્ય નક્ી કરીન ેતને ેજ મેળ્્ા ઝઝમૂ્ુ ંજોઈએ. સપ્ધા્વતમક પરીક્ાની 
તૈર્યારી કરતા ઘણા હમરિો એકસાથે અને ઘણીબ્ધી પરીક્ાની તૈર્યારી 
કરતા િોર્ય છે, જેના કારણે એકસાથે ઘણા હ્રર્યો ્ાંચ્ા પડે છે. 
પદરણામે લક્ર્ય ખોર્ાઈ જાર્ય છે. જો એક જ પરીક્ાની તૈર્યારી કરશો 
તો તેને લગતા અમુક જ હ્રર્યોનું અસરકારક રીતે ્ાંચન કરી શકાશે 

અને રીહ્ઝન પણ સરળ રિેશે.” 
અલપેશ ક ુમારના માતા-

હપતાએ િીકરાને સરકારી નોકરી 
મળી જતાં તેનુ ભહ્ષર્ય ઉજ્જ્જ્ળ 
બનશ ેત ેઅગં ેખૂબ જ ખશુી વર્યક્ત 
કરી િતી. આહથ્વક હ્્ટંબણા છતાં 
સંકલપને હસહદ્ધમાં પદર્હત્વત 
કરનાર અલપશેકુમાર સમગ્ર તાપી 
હજલ્ા સહિત ર્યુ્ાશહક્ત મા્ટે 
રોલ મોડેલ બનર્યા છે. •
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 ગુજરાિની એકમાત્ પલાસ્ટકમુક્ત  
   ઈકો ટૂદરઝમ કૅમપ સાઇટ પિમડુંગરી 

" તજલ્ા માતહિી કચેરી, નવસારી
પલાસસ્ટક ્સે્ટના િરૂણ ેહ્શ્વન ેપ્રિરૂણની 

ગભંીર સસથહતમા ંલા્ીન ેમકૂકી િી્ધુ ંછે અન ેિ્ે 
પલાસસ્ટકનો ઉપર્યોગ ઘ્ટાડ્ાની ઝુબંશે ઠેર - ઠેર 
શરૂ કર્ામા ંઆ્ી છે. ગજુરાત િંમેશા જાગૃહત 
ઝુબંશેમા ંઆગળ પડતો ભાગ ભજ્તુ ંઆવર્યુ ં
છે. તાપી હજલ્ાના ડોલ્ણ તાલુકામા ંવર્યારા 
્નહ્ભાગ િસતકની ઉનાઈ રૅનજમા ંઆ્ેલા 
પિમડુગંરી ઈકો ્ટદૂરઝમ કૅમપ સાઇ્ટને 'હસગંલ 
ર્યઝુ પલાસસ્ટક-ફ્કી ઝોન' બના્્ા મા્ેટ પ્રોજકે્ટ 
િાથ ્ધરાર્યો છે. ્ નહ્ભાગ ેએક ન્તર પિેલ 
કરતા ંકૅમપ સાઇ્ટ પદરસરમા ંજ 'અહંબકા ગલાસ 
્ૉ્ટર બો્ટહલંગ પલાન્ટ'ની સથાપના કરી છે. 
પલાન્ટનુ ંસચંાલન ગામની સથાહનક મહિલાઓ 
સંભાળે છે. અંહબકા ્ૉ્ટરનો ટ્ેડમાક્ક પણ 
લે્ ામા ંઆવર્યો છે. પિમડુગંરી ઈકો કૅમપસાઇ્ટ 
અહંબકા નિીના દકનારે આ્લેુ ંિો્ાથી નિીના 
પાણીને સી્ધુ ંપમપ કરી નનેો ્ૅટક્ોલોજીથી શદુ્ધ 
કર્ામાં આ્ે છે, અને ગલાસ બો્ટલમાં 
પેકેહજગં કરીન ે્ટોકન િરે ્ ચેાણ કર્ામા ંઆ્ે 
છે.

િુભા્વગર્યે પલાસસ્ટક એ આજના ર્યુગમાં 
આપણા જી્નનો એક ભાગ બની ગર્યું છે, 
તર્યારે પલાસસ્ટકની અ્ેજીમાં સક્મ હ્કલપોનો 
અભા્ એ પલાસસ્ટક-મુહક્તના અહભર્યાનમાં 
સૌથી મો્ટી અડચણ છે. ઈકો ફ્ ૅન્ડલી  
હ્કલપોના અભા્ે પલાસસ્ટકનો ઉપર્યોગ બં્ધ 
કર્ાનું લગભગ અશકર્ય િો્ાથી અિીંર્યા 
તેના ઉકેલ તરીકે કાચની પાણીની બો્ટલનો 
હ્ચાર અમલી બના્્ામાં આવર્યો છે, જનેાથી 
અિીં આ્તા મુલાકાતીઓ પાસે પલાસસ્ટકની 
બો્ટલનો વર્ય્િારુ હ્કલપ ઉપલબ્ધ થઈ શકર્યો 

છ ે. તેથી ક ૅમપમાં આ્તા મુલાકાતી-
પ્ર્ાસીઓને પલાસસ્ટકની બો્ટલના સથાને 
કાચની બો્ટલમા ંપી્ાનુ ંશદુ્ધ પાણી આપ્ામાં 
આ્ે છે. 

્ન-અહ્ધકારી શ્ીમતી રુહચબિેન િ્ેએ 
જણાવર્યું િતું કે, ઈકો્ટુદરઝમ સેન્ટરનો મુખર્ય 
ઉદ્દેશર્ય હપકહનક નિીં, પણ લોકોને આપણાં 
જળ-જંગલ અને જમીન પ્રતરે્ય સં્ેિનશીલ 
બના્્ાનો છે, અન ેપ્રકૃહત-હશક્ણ થકકી લોકો 
તનેી રક્ા કરે ત ેસમજા્્ાનો છે. હસંગલ ર્યઝુ 
પલાસસ્ટક પર પ્રહતબં્ધ મૂકકી જનજાગૃહત અને 
પ્રકૃહત-હશક્ણ તરફનો અમારો નાનકડો પ્રર્યાસ 
છે અને લોકોએ તેને ઉમળકાભેર આ્કાર્યયો 
છે. પદર્િન સાથે સંલગ્ન કાબ્વન ફરૂ્ટહપ્રન્ટને 
ઘ્ટાડ્ામાં પણ આ પિેલ ઉપર્યોગી બનશે. 
પલાસસ્ટક ્ેસ્ટ તેમજ ગંિકકીને કાર્યમી બં્ધ 
કર્ાના ભાગરૂપે પિમડુંગરી ઈકો્ટૂદરઝમ 
સેન્ટરમાં હસંગલ ર્યુઝ પલાસસ્ટક લા્્ા અને 
્પરાશ પર પૂણ્વત: પ્રહતબં્ધ છે. પિમડુંગરી 
સેન્ટરમાં 'પલાસસ્ટક ચેકીંગ પોસ્ટ’ પર 
પ્ર્ાસીઓનો સામાન તપાસીને જ પ્ર્ેશ 
અપાર્ય છે. આ પ્રર્યોગની સફળતા બાિ િ્ે 
વર્યારા ્નહ્ભાગ નીચે આ્તી અનર્ય 
ઈકો્ટૂદરઝમ કૅમપસાઇ્ટ પર પણ આ પિેલનો 
અમલ કર્ાની દિશામાં આગળ ્્ધી રહ્ાં 
િો્ાનું તેમણે જણાવર્યું િતું.

'અંહબકા ્ૉ્ટર'ની સફળતા અંગે વર્યારા 
્ન-હ્ભાગના નાર્યબ ્ ન સરંક્ક શ્ી આનિં 
કુમારે જણાવર્યું િતું કે, બો્ટહલંગ પલાન્ટમાં 
નિીના કુિરતી ખહનજ-સમૃદ્ધ પાણીને દફલ્ટર 
અને ટ્ી્ટમેન્ટ સાથે અલગ અલગ ભૌહતક, 
રાસાર્યહણક અને જૈહ્ક શુદ્ધીકરણની પ્રહક્રર્યા 
કર્ામાં આ્ે છે. સાથોસાથ પાણીમાં તુલસી, 
ફુિીનો, આિુ અને ્દરર્યાળી જે્ા િબ્વલ 
અક્કની થોડી મારિા ઉમેર્ામાં આ્ે છે, 
જનેાથી સ્ાસ્થર્ય પણ જળ્ાઈ રિે છે. પકેેહજગં 
પૂ્ ષે બો્ટલોન ેસારી રીત ેસાફ અને સહેન્ટાઇઝ 
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સફેિ મુસળીની સફળ ખેિી  

" તજલ્ા માતહિી કચેરી, ડાંગ
સરકારની હ્હ્્ધ ર્યોજનાઓ અને પ્રોતસાિનોનો લાભ લઈન ેરાજર્યના ખડેતૂો આજ ેબે 

પાિંડ ેથઈ રહ્ા છે. આ્ા જ એક પ્રગહતશીલ ખડેતૂ એ્ટલ ેડાગં હજલ્ાના જરે્યશભાઈ મોકાશી... 
જર્યશેભાઈ પિેલા પરંપરાગત પદ્ધહતથી ખતેી કરતા િતા પરંતુ તમેાં તમેન ેમારિ જી્નહન્ા્વિ 
જ્ેટલુ ંજ ખતે ઉતપાિન મળી રિેતંુ િતુ. પરંતુ થોડા ્ રયો પિેલા તેમન ેસફેિ મસુળીની સાિહસક 
ખતેી કર્ાનો હ્ચાર આવર્યો અન ેતમેણ ેએ કે્રિ ેઝપંલાવરુ્ય. શરૂઆતમા તમેણ ેછ્ુટાછ્ાર્યા 
કર્યારા પદ્ધહતથી મસુળીની ખતેી કર્ાની શરૂઆત કરી. તર્યારબાિ રાજર્ય સરકારના 'આતમા' 
પ્રોજકે્ટમા જોડાઈન ેપદ્ધહતસરની તાલીમ સહિત ખડૂેતોની ્જૈ્ાહનક ગોહષ્ઠમાંથી ્્ધ ુસકુ્મ 
જાણકારી પ્રાપ્ કરી. આ માગ્વિશ્વન મળર્યા બાિ ગાિી કર્યારા તૈર્યાર કરી સફેિ મસુળીના ઉચ્ 
ગણુ્ત્તા ્ધરા્તા હબર્યારણનો ઉપર્યોગ કરી, ખતેીની શરૂઆત કરી. તઓે મસુળીના પાકનુ 
ગ્રદેડગં કરી સકુ્ણી કરી તનેો પા્ડર બના્ીન ે્ચેાણ કરે છે જનેાથી તમેન ેપિેલાની 
તલુનાએ સારી એ્ી આ્ક અને નફો મળી રહ્ો છે.

 ચાલુ ્રષે અંિાજે ૪૦ િેક્ટરથી ્્ધુ 
હ્સતારમા સફેિ મુસળીના ્ા્ેતર સાથે 
૧૫૦૦થી ્ ્ુધ ખડૂેતોન ેઆ દકંમતી ્ નૌરહ્ધના 
્ા્તેરમા જોતરનારા જરે્યશભાઈ મોકાશીએ 
જિુા જિુા િસકે જ્ેટલા પાદરતોહરકો મળેવર્યા 
છે. ખેડતૂ જરે્યશભાઈ મોકાશી સપદર્ાર સફેિ 
મસુળીના ્ા્તેરના પદરણામે સધ્ધર થર્યા છે 
અન ેસાથ ેજ તઓે છેલ્ા પાચં ્ ર્વથી ગજુરાત 
્ન ઔર્ધીર્ય બોડ્વ-ગાં્ધીનગર સાથ ેજોડાઈને 
ડાગં ઉપરાતં ્લસાડ, ન્સારી, સરુત, તાપી, 
િાિોિ, ગાં્ધીનગર, ભા્નગર જે્ા 
હજલ્ાઓના ખડૂેતોન ે પણ સફેિ મસુળીની 
ખતેીમા પ્રવૃત્ત કરા્ી રહ્ા છે. આમ, સાિહસક 
ખડેતૂ જરે્યશભાઈ મોકાશી ડાગં હજલ્ાનુ ંરતન 
બની રહ્ા છે. •

પણ કર્ામાં આ્ે છે. 
શ્ી આનંિ કુમારે આ પલાન્ટની હ્શેરતા 

અંગે કહ્ં કે, મશીન ચલા્્ાથી માંડીને 
પેકેજડ પાણીના હ્તરણ સુ્ધીની પ્રહક્રર્યાનાં 
તમામ કાર્યયોમાં સથાહનકો અને ખાસ કરીને 
આદિજાહત મહિલાઓને હનર્યંરિણ સોંપાર્યું છે, 
જે સથાહનક સિભાહગતાને સુહનહચિત કર્ા 
સાથ ેસથાહનક જનસમુિાર્ય મા્ટે આજીહ્કાનો 
એક ઉમિા સ્ોત પણ બનર્યો છે. 

કાચની બો્ટલોના ્પરાશનો અથ્વ એ કે 
િ્ે અિીં પલાસસ્ટકના ઉપર્યોગની કોઈ 
જરૂદરર્યાત નથી. પર્યા્વ્રણને અનુકરૂળ હ્કલપ 
િો્ા ઉપરાંત કાચની બો્ટલો ફરીથી ્ાપરી 
શકાર્ય છે, અને પેકેજડ પાણીને માઇક્રો 
પલાસસ્ટક, BPA અને ઝેરથી િૂહરત પણ 
કરતી નથી. 

શ્ી આનિં કુમારે આ્ધહુનક ્ૅટક્ોલોજીના 
ઉપર્યોગ અગં ેજણાવર્યુ ંકે, આ પલાન્ટની કાચની 
િરેક બો્ટલ ઉપર એક અનોખો QR કોડ 
છપાર્યલેો છે, જનેાથી મશીનને એ ખબર પડે 
છે કે બો્ટલો કર્યારે ભર્ાની છે. મશીન ફક્ત 
તર્યારે જ બો્ટલો ભરે છે, જર્યારે સંબહં્ધત QR 
કોડ સૂચ્ ેકે બો્ટલ ર્યોગર્ય રીત ેસાફ કરી તનેે 
જતંરુહિત કર્ામા ંઆ્ી છે કે કેમ. પકૅ કરેલા 
પાણીને કાગળના સ્ટીકરથી સીલ કર્ામા ંઆ્ે 
છે, જ ેપકેૅહજંગની તારીખ િશા્્વ  ેછે. તમેણ ેઆ 
પ્રર્યોગને પ્ર્ાસીઓ તરફથી બિોળો પ્રહતસાિ 
મળર્યો િો્ાનુ ંજણા્તા ંઉમરે્યુું કે, પલાસસ્ટકની 
બો્ટલના ભા્ે જ આ હપ્રમીર્યમ ગુણ્ત્તાનું 
પાણી ગલાસની બો્ટલમાં ્ચે્ામા ંઆ્ે છે. 
૫૦૦ હમલીની બો્ટલની દકંમત રૂ. ૧૦ છે અને 
૨૫૦ હમલીના રૂ. ૫ છે. આ બો્ટલની દડપોઝી્ટ 
રૂ. ૪૦ છે. પ્ર્ાસી ગલાસની બો્ટલ ઢાંકણા 
સાથ ે પાછી આપે એ્ટલ ે રૂ.૪૦ની દડપોઝી્ટ 
પરત આપ્ામા ંઆ્ ેછે.

આમ, પિમડુંગરી ઈકો ્ટૂદરઝમ કૅમપ 
સાઇ્ટની ્્ધતી લોકહપ્રર્યતા, અિીં આ્તા 
પ્ર્ાસીઓને ્ાસતહ્ક અથ્વમાં આ પદરસરને 
જ નિીં, પણ તમેના ગામ કે શિેરન ેપલાસસ્ટક-
મુક્ત બના્્ા મા્ટેનો મૂક સંિેશ અને પ્રેરણા 
આપે છે. •
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ચાફકટર મશીનથી આતમતનભ્ષર બન્યાં મતહલા પશુપાલક
" અલકશે ચૌધરી

રાજર્યમા ંખતેી અન ેપશપુાલન બનં ેસમૃદ્ધ 
છે. પશુપાલક પણ કે્ી રીતે આગળ આ્ે 
અને ઓછી મિેનતે ્્ધુ િૂ્ધનું ઉતપાિન કે્ી 
રીત ેમળે ત ેમા્ેટ કૃહર-પશપુાલન ક્રેિ ેઅ્ન્ાં 
સંશો્ધનો સતત થતાં રિે છે. આ સંશો્ધનોને 
રાજર્ય સરકાર ખેડૂતો અને પશુપાલકોને 
આહથ્વક રીતે આતમહનભ્વર બના્્ા મા્ટે 
પ્રોતસાહિત કરતી આ્ી છે. આદિજાહત 
હ્સતારોના ખેડૂતો અને પશુપાલકોનું 
જી્ન્ધોરણ ઊંચું લા્્ા રાજર્ય સરકાર 
હ્હ્્ધ સંસા્ધનો મા્ટે સિાર્ય આપતી િોર્ય 
છે, જેનાથી તઓેન ેઘરઆગંણ ેજ રોજગારીની 
તકો પ્રાપ્ થઈ છે.

તાપી હજલ્ાના ગોડ્ધા ગામના ંપશપુાલક 
પન્નાબિેન ચૌ્ધરી ખતેીની સાથ ેજ પશપુાલનનો 
પણ વર્ય્સાર્ય કરે છે. તેમને પશુપાલન ખાતા 
તરફથી પશુઓને ઘાસચારો કાપીને નાખ્ા 
મા્ટે ચાફક્ટર મશીનની સિાર્ય ્ર્વ ૨૦૧૭-
૧૮માં આપ્ામાં આ્ી િતી. આ મશીન 
પશુઓને ખા્ાનો ઘાસચારો પૈકકી શેરડીની 
ચીમળી, ભાતના પળૂા, જુ્ ારની કળબ, િુદંડર્યું 
્ગેરે હમહન્ટોમાં ્ટુકડા કરી નાખે છે. 

પન્નાબિેન ચૌ્ધરીએ જણાવર્યું િતું કે, 
રાજર્ય સરકારે સિાર્ય આપતાં ચાફક્ટર 
્સા્ી શકકી છું. ચાફક્ટર મશીનથી કામ બિુ 
જ સરળ થઈ ગરંુ્ય છે. જે કામ મા્ટે કલાકો 
થતા િતા તે િ્ે હમહન્ટોમાં થઈ જાર્ય છે. 
મારી પાસે ચાર ગાર્ય અને બે ભેંસ છે. આ 
પશુઓને અમે આ રીતે તૈર્યાર થરે્યલો 
ઘાસચારો આપ્ાનું શરૂ કર્યુું એ્ટલે િૂ્ધના 
ઉતપાિનમાં  ્્ધારો થર્યો છ ે.  પશુઓ 
ઘાસચારાનો બગાડ કરતાં નથી, જેથી સારા 
પ્રમાણમાં ઘાસચારાની બચત પણ થાર્ય છે. 
આજે અમને િૂ્ધમાંથી મહિને રૂા.૨૫ 

િજારની સરેરાશ આ્ક મળી રિે છે. 
સરકારની ચાફક્ટર મશીનની ર્યોજના ખૂબ 
સારી છે. આ મશીનની દકંમત રૂા.૨૭ િજાર 
છે, જેમાં અમને રૂા.૧૫ િજારની સિાર્ય મળી 
છ.ે આમ, સરકારની ર્યોજનાથી અમે 
આતમહનભ્વર બનર્યાં છીએ. સરકારનો ખૂબ 
- ખૂબ આભાર વર્યક્ત કરીએ છીએ. 

આમ, નાનકડી સિાર્ય પણ ગરીબ 
વર્યહક્તઓને સુખનો રો્ટલો રળી આપ્ામાં 
હનહમત્ત બન્ા સાથે આતમગૌર્ આપી જાર્ય 
છે. તેમને જી્નહન્ા્વિ મા્ટે કોઈની સામે 
િાથ લાંબો કર્ો પડતો. •

સરકારની સહાયથી ગ્ીન હાઉસ ખેિી કરિા સુમનભાઈ ગાતવિ
" રાજ જેઠવા

આપણા િેશનું ક ૃહરક્ેરિ ્રસાિ પર 
આ્ધાદરત છે, પરંતુ ગુજરાત સરકારના 
પ્રર્યાસથી રાજર્યના ખેડૂતો ન્ી ્ટૅકનોલોજીનો 
ઉપર્યોગ કરીન ેજમાના સાથ ેતાલ હમલા્ી રહ્ા 
છે. િ્ે 'ગ્રીન િાઉસ'ના કનસેપ્ટથી ખેડૂતો 
પાકને અનુકરૂળ ્ાતા્રણ સર્જીને મબલખ 
પ્રમાણમાં ઇસરછત પાક મેળ્ી રહ્ા છે. 
ન્સારી હજલ્ાના ખેડૂતો પણ દિન-પ્રહતદિન 
ગ્રીનિાઉસથી ખેતી તરફ ્ ળતા થર્યા છે. આ્ા 
જ એક ખેડતૂ એ્ટલે ્ ાસંિાના ખાનપરુ ગામના 
સમુનભાઈ ગાહ્ત. સમુનભાઈએ ખતેીમા ંગ્રીન 

િાઉસ ્ટૅકનોલોજીથી પલગ ટ્ેમાં મરચી, ્ટમે્ટી, 
રીંગણ, કારેલાં, િૂ્ધી, કોબી, ફલા્ર જે્ા 
શાકભાજી પાકોને ઉછેરીને લાખોની કમાણી 
કરી છે. 

સમુનભાઈએ પોતાના ન્ા પ્રર્યોગના પ્રથમ 
્રષે બે લાખ ગુણ્ત્તાસભર છોડ ઉછેરી 
આસપાસના ં૧૫થી ૨૦ ગામોના ખડેતૂોન ેપ્રહત 
છોડ એક રૂહપર્યાના ખચષે પરૂા પાડ્ા. સમુનભાઈ 
જણા્ ેછે કે,  ્ર્વ ૨૦૨૧મા ંખડૂેતોની માગં 
્્ધતાં આશરે છ લાખ જે્ટલા ્ધરુ ઉછેરીને 
આશરે ૩૦ ગામોના ખડેતૂોન ેપરૂા પાડ્ા. ્ધરુ-
ઉછેર મા્ેટ જગર્યા ઓછી પડતાં ્ર્વ ૨૦૨૧—
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ડાંગનો યુવાન આધુતનક ખેિી દ્ારા મજૂરમાંથી માતલક બન્યો
" મનોજ ખેંગાર

ડાગં હજલ્ાના ્ ઘઈ તાલકુાના મલીન 
ગામનો ર્યુ્ાન કે જે દ્રાક્ અને ડુંગળીની 
્ાડીમાં ખેતમજૂર તરીકે મિારાષ્ટ્રનાં 
ખેતરો ખૂંિતો િતો. તે આજે આ્ધુહનક 
ખેત-પદ્ધહતના પદરણામે મજૂરમાંથી 
માહલક બનર્યો છે. મલીન ગામના ર્યુ્ાન 
ર્યોગશે ભી્સેન ેમર્યા્વદિત જમીનમાં ઓછા 
પાણીએ આ્ુધહનક ખતે-પદ્ધહતનો ઉપર્યોગ 
કરી ચાર િેક્ટરમાં મારિ ૮૦ દિ્સની 
તરબૂચની ખેતી કરીને, બ્ધો ખચ્વ કાઢતાં 
અંિાજે રૂહપર્યા આઠેક લાખનો નફો મેળવર્યો 
છે. તેનાથી તે ખેતી-બાગાર્યત હ્ભાગના 
અહ્ધકારીઓ, કૃહર કેનદ્રોના તજજ્ો અને અનર્ય 
ખેડૂતો મા્ટે પ્રેરણાસ્ોત  બનર્યો છે. આ ર્યુ્ા 
ખડેતૂ જણા્ ેછે કે, પરંપરાગત ખતે-પદ્ધહતમાં 
્્ધુ મિેનતે પણ જોઈએ એ્ું ્ળતર નિીં 
મળ્ાને કારણે, ખેડૂતો ખેતીથી હ્મુખ થતા 
જાર્ય છે. જર્યારે કૃહર ્ૈજ્ાહનકોના માગ્વિશ્વન 
િેઠળ, આ્ુધહનક ખતે-ઉતપાિન ખડૂેતોન ેફરીથી 
ખેતી તરફ ્ાળી રહ્ં છે.

ર્યોગશેભાઈએ અનર્ય વર્યહક્ત પાસથેી િસ 
િજાર રૂહપર્યા ઉછીના લઈ, મલીનની ્ ા્ટ પકડી 

િતી. શરૂઆતમા ં તઓેએ જમીન સ્ુધારણા 
સાથ ેએક ગાર્ય લઈ પશપુાલનન ેપણ સાથે 
રાખીન ે રાતદિ્સ પદર્ારજનો સાથ ે કાળી 
મજૂરી કરીને, એકમાંથી સાત ગાર્યો કરી. 
પોતાની જમીનમા ંડાગંર, ચણા, અન ેરીંગણાની 
પરંપરાગત ખતેીન ે સથાન ે પલાસસ્ટક મસલચંગ, 
ડ્ીપ ઇદરગશેન જે્ ા ન્ા આર્યામો ઉમરેી, 
ઓછા પાણીએ ચાર િેક્ટરમા ંતરબચૂની ખતેી 
કરીને, સફળતાનાં બીજનું ્ા્ેતર કરુ્યું. 
ર્યોગેશભાઈ જણા્ ેછે કે, ્ ઘઈના કૃહર હ્જ્ાન 
કેનદ્રના તજજ્ોના માગ્વિશ્વનને કારણે, તેણે 
તરબચૂની ખેતીમાં મારિ ૮૦ દિ્સમા ંજ ૧૨૦ 
્ટનથી ્્ધ ુતરબચૂનો પાક લણી લી્ધો, જનેે 

્પેારીઓ દ્ારા ખેતર બેઠા ં ખરીિી લે્ ાર્યો. 
આજ ેર્યોગશે પોત ેતો તરબચૂની ખતેી કરે જ 
છે, પણ સાથ ેઆસપાસનાં ગામોના ખેડતૂોને 
પણ આ મા્ેટ તૈર્યાર કરી, રોકદડર્યા પાકથી 
પ્રગહત તરફ ્ાળી રહ્ો છે. 

આજે ડાંગ હજલ્ાના ખેડૂતો તરબૂચની 
ખતે-પદ્ધહતમા ંઉત્તરોત્તર પ્રગહત કરતા રિે, એ 
મા્ટે કૃહર હ્જ્ાન કેનદ્ર-્ઘઈ દ્ારા, હ્હ્્ધ 
હ્સતરણ પ્રવૃહત્તઓ, જે્ી કે, દફલડ હ્ઝી્ટ, 
ડાર્યગ્નોસ્ટીક હ્ઝી્ટ, હનિશ્વનો તથા હ્હ્્ધ 
તાલીમો દ્ારા માગ્વિશ્વન આપ્ામાં આ્ે છે, 
જનેા કારણ ેખડેતૂો તરબચૂની ખતેીમા ંઅતર્યારે 
ઘણા આગળ ્્ધી શકર્યા છે. •

૨૨માં ફરી રાજર્ય સરકારની બાગાર્યત હ્ભાગ દ્ારા ચાલતી ૫૦૦ 
ચો.મી.ની પલગ નસ્વરી ર્યોજનામા ંસિાર્ય મળે્ીન ે્ ્ધારે ૫૦૦ ચો.મી.
નુ ંપલાસસ્ટકનુ ંઘર બનાવર્યુ ંઅન ેસાથ ેસાથે ્ર્વ ૨૦૨૧—૨૨મા ં પલગ 
નસ્વરીની ટે્ ભર્ા અન ે રાખ્ા મા્ેટ બાગાર્યત હ્ભાગની એન.
એમ.એસ.એ. ર્યોજનામાથંી પકૅ-િાઉસ બના્્ાની ર્યોજનામા ંસિાર્ય 
મળે્ી. સમુનભાઈની ખતેીથી પ્રભાહ્ત થઈન ેઅનર્ય ખડેતૂો પણ આ 
તરફ ્ળર્યા છે. છેલ્ા એક ્ર્વમાં સમુનભાઈન ેતર્યા ંઆશરે ૧૨૦૦—
૧૫૦૦ ખેડતૂો મલુાકાત ેઆવર્યા છે. સમુનભાઈ સરકારશ્ીની ખેડતૂોને 
પ્રોતસાહિત કરતી ર્યોજનાઓની જાણકારી તથા હશક્ણ આપી રહ્ા છે. 

સુમનભાઈ જણા્ે છે કે, ્ર્વ-૨૦૨૦-૨૧માં મને ્ધરુ-્ેચાણથી 
રૂ. એક લાખની ચોખખી આ્ક મળી િતી. તેમજ ્ ર્વ ૨૦૨૧-૨૨માં 
મને રૂ.૪ લાખની આ્ક મળી છે. આ્ી હ્હ્્ધ ર્યોજનાઓનો લાભ 
ખૂબ જ સરળતાથી આપ્ા મા્ટે િું સરકારશ્ીના બાગાર્યત હ્ભાગ 
અને હજલ્ા ્િી્્ટી તંરિનો ખૂબ આભારી છું. સુમનભાઈ ગાહ્ત 

જણા્ે છે કે, ખરેખર જેમને સારી રીતે મિેનત કર્ી છે તેઓ મા્ટે 
સરકારશ્ીની આ્ી લોકોપર્યોગી ર્યોજનાઓ ખૂબ જ મિિરૂપ બને છે 
અને આ્ી ર્યોજનાઓના લાભને કારણે ખેડૂત ્્ધારે સાિસ કરી 
ઝડપથી આગળ ્્ધી શકે છે. •

આવદવરસી ઉતકર્પ

૧૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨ 29økwshkík



હર ઘર તિરંગો લહેરાવવામાં િાપીનું િપ જાણવા જેવું છે
" તનનેશ ભાભોર

'આઝાિી કા અમૃત મિોતસ્'ની 
િબિબાભેર ઉજ્ણી થઈ રિી છે, જેના 
ભાગરૂપે 'િર ઘર હતરંગા' અહભર્યાન શરૂ 
કરાર્યું. સમગ્ર રાજર્યમાં ઘરે ઘરે હતરંગો આન, 
બાન અને શાનથી લિેરા્્ામાં આવર્યો. 
રાષ્ટ્રભહક્તના આ અમૂલર્ય અ્સરને લોકોએ 
અિકેરા ઉતસાિથી ્્ધા્ી લી્ધો. પરંતુ શંુ 
તમને ખબર છ ે. . . .? િર ઘર હતર ંગો 
લિેરા્્ામાં સૌથી મિત્્નું ર્યોગિાન તો 
તાપી હજલ્ાના વર્યારા તાલુકાથી મારિ ૫ 
દક.મી.ના અંતરે આ્ેલા હછંદડર્યા ગામના 
આદિમ જૂથના કો્ટ્ાદડર્યા સમાજના લોકોએ 
આપર્યું છે. હ્શ્વાસ ન આ્ે પરંતુ ્ટૂંક સમર્યમાં 
જ ્ાંસની 5 લાખ સ્ટીક બના્્ાનો પડકાર 
ઝીલી તેને પાર પાડ્ાનું ભગીરથ કાર્ય્વ કર્યુું છે 
કો્ટ્ાદડર્યા સમાજની મહિલાઓએ...! 

હજલ્ા ગ્રામહ્કાસ હ્ભાગ અને સમગ્ર 
પંચાર્યત તંરિના સંકલનથી તાપી હજલ્ાના 
અંતદરર્યાળ હ્સતારના કો્ટ્ાદડર્યા જાહતના 
લોકો સમક્ જર્યારે 'િર ઘર હતરંગા' અહભર્યાન 
મા્ટે ્ ાંસમાંથી સ્ટીક બના્્ાની ્ ાત કરાઈ, 
તર્યારે લોકોમાં ખુશીની લિેર િોડી ગઈ. 
તિે્ાર ્ટાણે જ આહથ્વક રોજગારીના અ્સરે 

િર ેકના ચિ ેરા પર સૂર્ય ્વનું 
ઝળિળ તેજ આણર્યું . તાપી 
હજલ્ામાં હ્કાસ મા્ટે ખૂબ જ 
ત ત પ ર  હ જ લ્ ા  હ ્ ક ા સ 
અહ્ધકારીશ્ી ડી.ડી. કાપદડર્યાના 
માગ્વિશ્વન િેઠળ એક નાનકડો 
આઇદડર્યા મો્ટું કામ કરી ગર્યો.  

મિિંશે િહક્ણ ગુજરાતમાં 
્સતા કો્ટ્ાદડર્યા જાહતના 
લોકો આદિ્ાસી હ્સતારમાં 
સૌથી ્્ધુ પછાત છે. તેઓની ્ાંસમાંથી 
ચીજ્સતુઓ બના્્ાની કલા પ્રખર્યાત છે. 
પ્ર્ાસન ઉદ્ોગને ્ેગ આપતી કલાતમક 
સુશોભનની ્સતુઓ બના્્ા મા્ટે સરકાર 
તરફથી હ્શેર તાલીમ આપીન ેતમેન ેઆહથ્વક 
રીતે સધ્ધરતાના માગષે લઈ જ્ાના પ્રર્યાસો 
સતત ચાલુ છે.

હજલ્ા હ્કાસ અહ્ધકારી શ્ી ડી.ડી. 
કાપડીર્યાએ જણાવર્યું િતું કે, 'િર ઘર હતરંગા 
અહભર્યાન' મા્ટે મો્ટા જ્થથામાં ્ાંસની 
લાકડીની જરૂદરર્યાત ઊભી થઈ અને ખાસ 
કરીને ્ાંસકામની કલામાં માિેર કો્ટ્ાદડર્યા 
સમાજે આ ચેલેનજને સ્ીકારી. લોકોને 
રોજગારી પણ મળી અને તેમના ઉતસાિમાં 

્્ધારો પણ થર્યો.
્નહ્ભાગના નાર્યબ ્નસંરક્ક શ્ી 

આનંિકુમારે જણાવર્યું િતું કે, કો્ટ્ાદડર્યા 
સહિત જંગલ હ્સતારનાં ગામોમાં જોઇન્ટ 
મેનેજમેન્ટ કહમ્ટી બના્્ામાં આ્ે છે, જેની 
મારફત િર ્રષે જંગલોમાંથી ્ાંસ હનઃશુલક 
પૂરા પાડ્ામાં આ્ે છે. ગત ્ રષે ૩.૫ લાખનું 
્ાંસ રોજગારી મા્ટે હ્તરણ કરાર્યું િતું.

ગ્રામહ્કાસ હનર્યામક શ્ી અશોકભાઈ 
ચૌ્ધરીએ જણાવર્યું િતું કે, તાપી, જામનગર, 
અમરેલી, ગીર-સોમનાથ, ્લસાડ, ભરૂચ, 
સુરત, ઘોઘા-ભા્નગર, અમરેલી સહિતના 
હજલ્ાઓમાંથી ્ ાંસની સ્ટીકના ઓડ્વર મળર્યા 
છે, જેના ્ેચાણથી સખીમંડળની આ બિેનો 
સહિત અનર્ય લોકોન ેસારી આ્ક મળી રિેશ.ે

ગામના સરપચં શ્ી િેમતં ગામીત ેજણાવર્યુ ં
િતુ ંકે, અમારા ગામના લોકોન ેઆ્ટલા મો્ટા 
પ્રમાણમા ંરોજગારી મળી એ બિુ મો્ટી ્ાત 
કિે્ાર્ય. અમારી આજુબાજુના ંગામના અતંાપરુ, 
ગડત, પાલા્ાડી, ્ધતંરુી, બેડકરૂ્ા ્ ગરેે ગામના 
લોકો પણ આ કામમા ંજોડાર્યા છે. મિા્ ગામનાં 
મહિલા ખેડતૂ સ્ુધાબિેન ગામીત ેપોતાના મો્ટા 
બામબ ુ્ ાસંની આખી જાળ ્ ચેી િી્ધી અન ેએક 
્ાસંના સો રૂહપર્યા લખે ેતમેન ેઅિંાજ ેિસ િજાર 
રૂહપર્યા મળી રિેશ.ે

હ્કાસની મુખર્ય ્ધારામાં તેઓને લા્્ા 
મા્ટે સરકાર હ્હ્્ધ કાર્ય્વક્રમો થકકી તેમને 
સિર્યોગી બની રિી છે, જેમાં તાપી હજલ્ાનું 
ઉિાિરણ આ ઉહક્તને સાથ્વક કરે છે. •
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ડબલ એસન્જનવાળી સરકારે
બે િાયકામાં આદિવાસીઓનાં જીવનમાં ફેલાવયો સોનેરી ઉજાસ

" રીના િતક્ણી 
રાજર્યના એકે એક માન્ીની સુખાકારી, 

સમૃહદ્ધ, િકો અન ે તમેના હ્કાસ મા્ેટ કામ 
કરતી ગજુરાત સરકારના હ્હ્્ધ પગલાઓની 
ફલશ્હુત એ છે કે છેલ્ા બ ેિાર્યકામા ંઆદિ્ાસી 
બા્ંધ્ોના જી્નમા ંઆમૂલ પદર્ત્વન આવર્યુ ં
છે. તઓે હશહક્ત થર્યા, આહથ્વક રીત ેસમૃદ્ધ થર્યા 
અન ેપદરણામ ેસામાહજક રીત ે ઊંચા આવર્યા 
અને સ્માનભેર જી્તા થર્યા. આદિ્ાસી 
બા્ંધ્ોનંુ રાજર્યની પ્રગહતમા ં ર્યોગિાન ્ધર્યુ ં
તનેા પાર્યામા ંતતકાહલન મખુર્યમરંિી અન ેિાલના 
્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીનો આદિ્ાસી 
બા્ંધ્ોના સ્ાુંગીણ હ્કાસ મા્ેટનો મક્મ 
હન્ધા્વર છે. આદિ્ાસી બાં્ધ્ોના ઉતથાનને 
મખુર્યમંરિી શ્ી ભપેૂનદ્રભાઈ પ્ેટલ ેએક હમશન 
તરીકે સ્ીકાર્યુું છે જેના મીઠા ફળ આજે 
આદિ્ાસીઓન ેમળર્યા છે. છેલ્ા બે િાર્યકામાં 
હ્હ્્ધ ક્ેરિે તેમણે મેળ્ેલી સફળતાના 
પદરણામે આજે આદિ્ાસીઓની જીંિગી 
ઉજળી બની છે. તઓે અદ્તન ્ેટક્ોલોજી સાથે 
જોડાર્યા છ ે અને પોતાના વર્ય્સાર્યમાં આ 
્ેટક્ોલોજીનો ઉપર્યોગ કરીન ે પોતાનુ ંજી્ન 
સરળ તેમજ ઉન્નત બના્ી રહ્ા છે. 

“મારી પ્રગહત બીજા નોકરીર્યાત ્ગ્વથી 
કંઈ કમ નથી, જેનું મને ગૌર્ છે.” આ શબિો 
છે મિીસાગર હજલ્ાના લુણા્ાડા તાલુકાના 
પટ્ટણ ગામમાં રિેતા લીલાબિેન માચીના... 
2001માં એક જસથી ગાર્યથી પશુપાલનનો 
વર્ય્સાર્ય શરૂ કરનાર લીલાબિેન પાસે આજે 
30 ગાર્ય, 2 ભેંસ અને 12 અનર્ય પશુઓ છે 
જનેો શ્રે્ય તઓે આતમા પ્રોજકે્ટ અન ેરાજર્યના 
પશુપાલન હ્ભાગને આપે છે. 

હશક્ણ કે્ી રીત ેપગભર બના્ ેછે તનેુ 
ઉિાિરણ િાિોિ હજલ્ાની મહિલા ઔદ્ોહગક 
તાલીમ કેનદ્રમાં જો્ા મળરંુ્ય છે. અિીં કરા્્ામાં 
આ્તો બઝેીક કોસમો્ટોલોજીનો કોસ્વ અનકે 
છારિાઓની આ્કનુ ંસા્ધન બનર્યો છે. અિીંથી 
તાલીમ મળે્ીન ે સ્હનભ્વર બનલેી રાણાપરુ 

ગામની સીતાબિેન જણા્ે છે કે તમેના કુ્ટુબંની 
આહથ્વક સસથહત સારી ન િતી પરંત ુઆ કોસ્વ 
કર્યા્વ બાિ તે િ્ ેપગભર બની છે. આ્ી અનકે 
છારિાઓ તાલીમ મળે્ીન ેઆજ ેપોતાન ે‘સલેફ 
એમપલોઇ’ તરીકે ઓળખા્તી થઈ છે.

અિીં મારિ બે ઉિાિરણો ્ટાંકર્યા છે પરંતુ 
રાજર્યની પૂ્્વ પટ્ટીમાં ્સતા 90 લાખથી ્્ધુ 
આદિ્ાસી બાં્ધ્ોનાં જી્નમાં ન્ો ઉજાસ 
આવર્યો છે. રાજર્યમાં આદિ્ાસીઓની 14% 
્સતી છે  તેઓ જે હ્સતારમાં રિે છે તર્યાં 
પિાડો અને જંગલો આ્ેલા છ ે. આ 
આદિ્ાસીઓ એક સમર્યે પોતાની ભૌગોહલક 
પદરસસથહતના કારણે હ્કાસથી ્ંહચત િતા. 
પરંતુ તેમની ભૌગોહલક પદરસસથહતઓને 
પડકાર ફેંકકીને તેમને પણ મુખર્ય્ધારા સાથે 
જોડ્ા મા્ેટ તતકાલીન મખુર્યમંરિી અન ેિાલના 
્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિી દ્ારા ્ર્વ 
2007માં ્નબં્ધુ કલર્યાણ ર્યોજના -1ને એક 
હમશન તરીકે શરૂ કર્ામાં આ્ી. ્નબં્ધુ 

કલર્યાણ ર્યોજનામાં અાદિ્ાસીઓના આહથ્વક, 
સામાહજક અને શૈક્હણક હ્કાસની સાથે 
આં તરમ ાળખ ાક કીર્ય  સુ હ ્્ધ ાઓ અને 
ગણુ્ત્તાર્યકુ્ત જી્ન આપ્ાના વર્યાપક ધર્યરે્યને 
આ્રી  લે્ ામ ાં  આવર્ય ો .  તેન ો  િ ેતુ 
આદિ્ાસીઓને તમામ સુહ્્ધાઓ આપીને 
અને તેમનામાં  જાગૃહત લા્ીને તેમને 
મુખર્ય્ધારામાં જોડ્ાનો િતો. હશક્ણ મા્ટેની 
જાગૃહત આ્ે. તેઓ પોતાના કૌશલર્યો પ્રતર્યે 
જાગૃત બને, તેમનામાં હશક્ણ મા્ટેની જાગૃહત 
્્ધે અને તેમને રોજગારી મળી રિે તે્ા 
િેતુઓ સા્ધ્ામાં આવર્યા. ્નબં્ધુ કલર્યાણ 
ર્યોજના િેઠળ આદિજાહત હ્સતારમાં પાકા 
રસતા, ્ીજળી, શુદ્ધ પાણી અને આરોગર્યને 
લગતી સુહ્્ધાઓ પૂરી પાડ્ામાં આ્ી છે. 
જેના પદરણામે તેઓએ હ્કાસની ્ા્ટ પકડી 
અને તેઓ ગુણ્ત્તાર્યુક્ત જી્ન જી્તા થર્યા 
છે. એ્ટલું જ નિી સરકારે તેઓને આપેલી 
સુહ્્ધાઓ અને તેમના મા્ટે શરૂ કરાર્યેલી 
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હ્હ્્ધ ર્યોજનાની ફળશ્ુહત એ છે કે આજે 
કોઈ આદિ્ાસી હ્દ્ાથથી પાઇલો્ટ બનર્યો છે 
તો કોઈ આદિ્ાસી મહિલા આતમહનભ્વર બની 
છે તો કોઈ આદિ્ાસી બાં્ધ્ એ હ્સતારમાં 
થતા ઉતપાિનોનું હ્િેશમાં ્ ેચાણ કરી આ્ક 
મેળ્તો થર્યો છે.  

્નબ્ંધ ુ કલર્યાણ ર્યોજનાની સફળતા બાિ 
્ર્વ 2021-22 થી ્ર્વ 2025-26 સ્ુધી ્નબ્ંધુ 
કલર્યાણ ર્યોજના -2ની શરૂઆત કર્ામા ંઆ્ી 
છે જનેા મા્ેટ રૂહપર્યા એક લાખ કરોડથી ્્ધનુો 
ખચ્વ કર્ાની જોગ્ાઈ કર્ામા ંઆ્ી છે. આ 
કાર્ય્વક્રમમા ંઆદિ્ાસી બા્ંધ્ોન ેઆ્ાસ મળી 
રિે, તમેન ેઉચ્ અભર્યાસની તકો ઉપલબ્ધ થાર્ય, 
તેમને સા્્વહરિક ્ીજળી મળી રિે અને 
આરોગર્યની સહુ્્ધાઓ ઉપલબ્ધ કરા્્ાના ધર્યરે્ય 
રાખ્ામા ંઆવર્યા છે. ્નબ્ંધ ુકલર્યાણ ર્યોજના- 
2મા ંરોજગારીની ્્ધમુા ં્્ધ ુતકો ઊભી થાર્ય, 
પ્ર્ાસન ક્રેિોનો હ્કાસ થાર્ય, આદિ્ાસીઓના 
જી્ન સરળ બન,ે તઓેમા ંજાગૃહત ્્ધ ેઅને 
તમેની સસંકૃહત જળ્ાઈ રિે ત ેમા્ેટનુ ંનક્ર 
આર્યોજન કર્ામાં આવર્યુ ં છે. ્ર્વ 2022માં 
જાિેર થર્યેલા બજે્ટમાં આદિજાહત હ્કાસ 
હ્ભાગ મા્ટે ્ર્વ ૨૦૨૨-૨૩ મા્ટે કુલ 
રૂ.૨૯૦૯ કરોડની જોગ્ાઇ કર્ામા ંઆ્ી છે.  

પૂ્્વ પટ્ટીના આદિ્ાસી હ્સતારોમાં 
આ્ધહુનક ્ેટક્ોલોજીના સમૂહચત ઉપર્યોગ દ્ારા 
જળસચંર્ય, જળ હ્તરણ અન ેજળવર્ય્સથાપન 
દ્ારા પાણીની અછત મિિઅંશે િૂર થઈ છે. 
આદિજાહત હ્સતારના કુલ 21,48,527 
ઘરોમાંથી 17,34,366 ઘરોને એ્ટલે ક ે 
84.30% ઘરોન ેમાચ્વ-2022ની સસથહતએ નળ 
જોડાણ આપ્ામા ંઆવર્યા છે. બાકકી રિેતા નળ 
જોડાણ સપ્ટેમબર 2022 સુ્ધીમાં પૂણ્વ કર્ાનું 
નક્ર આર્યોજન છે. ્ ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોિીએ શિેરી હ્સતારોની સાથે ગ્રામીણ 
હ્સતારોને પણ ્ર્વ 2024 સુ્ધીમાં ‘નલ સે 
જલ’ ર્યોજના અંતગ્વત ઘેર ઘેર પી્ાનું શુદ્ધ 
પાણી મળી રિે તે મા્ટે સંકલપ કર્યયો છે જે 
અંતગ્વત પૂ્્વ પટ્ટીના િુગ્વમ હ્સતારોમાં પણ 
પાણી પિોંચાડ્ામાં આ્ી રહ્ં છે. જેના 
પદરણામે આ ગામો પાણીિાર બનર્યા છે. પૂરતું 
પાણી મળી રિે્ાને કારણે અિીં ્સતા 
લોકોનું જી્ન સરળ બનર્યું છે. 

એસનજહનર્યદરંગની દ્રસષ્ટએ એક ચમતકાદરક 
હસહદ્ધ એ્ા એસ્ટોલ પ્રોજેક્ટનું 10 જૂન 
2022ના રોજ ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોિીના િસતે ઉિઘા્ટન કર્ામાં આવર્યું છે. 
આ પ્રોજેક્ટ ્લસાડ હજલ્ાના અંતદરર્યાળ 

આદિ્ાસી હ્સતારોના 174 
ગ ામ ડ ાઓ અને  1 0 2 8 
ફહળર્યાઓમાં રિેનારા 4.50 
લાખ લોકોના જી્નમાં એક 
ન્ંુ પદર્ત્વન લા્શે. તેના 

દ્ારા લગભગ 200 માળ (1875 ફકી્ટ)ની 
ઊંચાઈ સુ્ધી પાણીને ઉપર પિોંચાડીને આ 
પિાડી હ્સતારમાં પાણીનું હ્તરણ શકર્ય 
બના્ાર્ય ુછે. પી્ાનુ ંશદુ્ધ પાણી અન ેહસચંાઈનું 
પાણી મળતા આદિ્ાસીઓનો પાણી મા્ટેનો 
રઝળપા્ટ િૂર થર્યો છે અને તેમને અનર્ય અનેક 
ક્ેરિે પણ ફાર્યિો થર્યો છે. 

સમાજના અનેક પ્રશ્નોનો િલ ઉચ્ 
હશક્ણમાં રિેલો છે. છેલ્ા બે િાર્યકામાં 
આદિ્ાસીઓની હશક્ણની હક્હતજો હ્સતરી 
છે. આદિ્ાસી હ્સતારોમા ંડ્ોપ આઉ્ટ રેહશર્યો 
ઘ્ટાડ્ાથી લઈન ેતમેન ેતબીબી અન ેઇજનરેી 
કક્ાનું હશક્ણ મળી રિે તે મા્ટેની વર્ય્સથા 
કર્ામાં આ્ી છે જેના પદરણામે આજે 
આદિ્ાસી બાળકો-ર્યુ્ાનો ભણી ગણીને 
હ્શ્વભરમાં ગુજરાતનો ડંકો ્ગાળી રહ્ા છે. 
આદિજાહત હ્સતાર એ્ા પંચમિાલના 
ગો્ધરામા ંગોહ્િં ગરુૂ ર્યહુન્હસ્વ્ટીની સથાપના 
કર્ામાં આ્ી છે.

રાજપીપળા નજીક ્ીર શિીિ હબરસા 
મુડંા ટ્ાર્યબલ ર્યહુન્હસ્વ્ટી 250 એકરમાં આકાર 
લઈ રિી છે. જે પૈકકી  39 એકર જમીનની 
ફાળ્ણી કર્ામાં આ્ી છે. ર્યુહન્હસ્વ્ટીના 
હ્કાસ મા્ટ ે રૂહપર્યા 340 કરોડનો ખચ્વ 
કર્ામાં આ્શે. આ ઉપરાંત તબીબી પ્ર્ેશ 
પરીક્ા મા્ટે હ્ના મૂલરે્ય કોચીંગ ્ગયોની 
ર્ય ોજના  અંતગ ્વત  5272 આદિજાહત 
હ્દ્ાથથીઓને N.E.E.T.,/GUJCET 
મા્ટે કોચીંગ પૂરૂ પાડ્ામાં આ્ે છે જે થકકી 
1444 આદિજાહત હ્દ્ાથથીઓ તબીબી 
અભર્યાસક્રમ મા્ટે પારિ ઠર્યા્વ છે. થોડા ્રયો 
પિેલા એ્ી સસથહત િતી કે રાજર્યની ઇજનરેી, 
દડપલોમા તથા ફામ્વસી જે્ી કોલેજોમાં 
આદિજાહત સમાજની બેઠકોની સંખર્યા ખાલી 
રિેતી િતી. તેનું કારણ એ િતું કે એ સમર્યે 
આદિજાહત હ્સતારોમાં હ્જ્ાનશાળાનો 
અભા્ િતો. પરંતુ તતકાલીન મુખર્યમંરિી શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોિીએ તમામ આદિજાહત ્ સતી 
્ધરા્તા તાલુકાઓમાં ્ધોરણ-11ની હ્જ્ાન 
શાળા શરૂ કર્ાનો ક્રાંહતકારી હનણ્વર્ય કરીને 
તેનો અમલ કર્યયો છે. રાજર્ય સરકાર દ્ારા 

ન્ંુ પદર્ત્વન લા્શે. તેના 

આવદવરસી ઉતકર્પ

૧૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨32 økwshkík



કર્ામાં આ્ેલા આ હનણ્વર્યોથી એક એ્ી 
હશહક્ત પેઢી તૈર્યાર થઈ રિી છે જે રાજર્યના 
હ્કાસમાં હસંિફાળો આપશે.  

્ધોરણ 1 થી 8 ની પ્રાથહમક શાળાઓમાં 
અભર્યાસ કરતા બાળકોમાં હ્હ્્ધ પોરકતત્ો 
મળી રિે તે તે િેતુથી ્ ર્વ 2007માં મુખર્યમંરિી 
શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિી દ્ારા િૂ્ધ સંજી્ની 
ર્યોજના અમલમાં મૂક્ામાં આ્ી િતી. આ 
ર્યોજના િેઠળ બાળકિીઠ 200 ગ્રામ ફલે્ડ્વ 
િૂ્ધ હનર્યહમત ્ધોરણે આપ્ામાં આ્ે છે. િૂ્ધ 
સંજી્ની ર્યોજના અંતગ્વત ૫૩ આદિજાહત 
તાલુકાનાં ૮ લાખ જે્ટલા હ્દ્ાથથીઓને 
પોરણક્મ આિાર આપ્ા મા્ટે રૂ.૧૪૭ 
કરોડની જોગ્ાઈ કર્ામાં આ્ી છે. 
આદિ્ાસીઓમાં જો્ા મળતા હસકલ સેલ 
એહનહમર્યાની સાર્ાર મા્ટે 90 લાખથી ્્ધુ 
આદિ્ાસી બાં્ધ્ોનું સક્રકીનીંગ કરાર્યું છે. આ 
ઉપરાંત આ રોગના િિથીઓને િર માસે 
નાણાકકીર્ય તબીબી સિાર્ય આપ્ાનો હનણ્વર્ય 
પણ કર્ામાં આવર્યો છે જેનો સી્ધો લાભ આ 
રોગના 29,000 જે્ટલા આદિજાહત િિથીઓને 
મળી રહ્ો છે. ્ર્વ 2022-23ના બજે્ટમાં 
્ટી.બી., કેનસર, રકતહપત્ત અને સીકલસેલ 
એનીમીર્યા જે્ા રોગોની સાર્ારની મફત 
તબીબી સિાર્ય ર્યોજના િેઠળ રૂ.૧૧ કરોડની 
જોગ્ાઈ કર્ામાં આ્ી છે. 

પસેા એક્ટ અતંગ્વત રાજર્યની 2,584 ગ્રામ 
પચંાર્યતો િેઠળની 4,503 ગ્રામસભાઓની ગૌણ 
્ન પેિાશો, ગૌણ ખનીજો અને ગામના 
હ્કાસન ેલગતી ર્યોજનાઓને મજંરૂી આપ્ાનો 
અન ેહ્કાસના હનણ્વર્યો સથાહનક કક્ાએથી જ 
કર્ાના હ્શેર અહ્ધકારથી ્નબં્ધુઓના 
આહથ્વક ઉતથાનનો િરંૂિેશીભર્યયો હનણ્વર્ય કર્ામાં 
આવર્યો છે. તનેા કારણ ેઆદિ્ાસીન ેપોતાની 
સસંકૃહત, દર્ાજ અન ેપરંપરાના જતન અને 
સં્્ધ્વન મા્ટે પ્રોતસાિન મળી રહ્ં છે. 
પશુપાલનના વર્ય્સાર્યન ે પ્રોતસાિન આપ્ા 
મા્ેટ સકંહલત ડરેી હ્કાસ કાર્ય્વક્રમ અતંગ્વત 
આદિજાહત હ્સતારની મહિલાઓને આ 
કાર્ય્વક્રમમાં ભાગીિાર બના્્ામા ંઆ્ ેછે. આ 
ર્યોજના અતંગ્વત પશપુાલન સાથ ેજોડાર્યલેા 

કુ્ટુબંોન ેિ્ૂધાળા પશ ુઅને અનર્ય 
સ ા્ધન સિાર્ય અંતગ ્વત 
્ ાસણ ોન ી  ક કી ્ટ ,  ક ે્ટલ 
ટ્ાનસપો્ટદેશન, પશુ્ ીમો, પશુ 
સાર્ાર, પશુિાણ અન ેતાલીમ 
આપ્ામાં આ્ે છે તથા ડેરી સંઘ સાથે 
જોડ્ામા ંઆ્ ેછે. આ ર્યોજનાના પદરણામસ્રૂપે 
આજે અનેક પશુપાલકો અને ખાસ કરીને 
મહિલા પશુપાલકો પગભર બનર્યા છે અને 
અથ્વતરંિમા ંપોતાનુ ંર્યોગિાન આપતા થર્યા છે. 
આદિજાહત લાભાથથીઓ મા્ટે સંકહલત ડેરી 
હ્કાસ ર્યોજના િેઠળ રૂહપર્યા 27 કરોડની 
જોગ્ાઈ કર્ામા ંઆ્ી છે. 

આદિ્ાસી ખેડૂતો છેલ્ા કે્ટલાક ્રયોમાં 
આ્ધુહનક પદ્ધહતથી ખેતી કરતા થર્યા છે. 
હસંચાઇ અને સા્ધનો તેમજ પૂરતું માગ્વિશ્વન 
મળી રિેતા તેઓ આજે પરંપરાગત પાકોથી 
આગળ ્્ધીને હ્હ્્ધ પાકોની ખેતી કરતા 
થર્યા છે. આદિ્ાસી હ્સતારોમાં મુખર્યત્ે 
મકાઈ અને જુ્ારના પાકો લે્ામાં આ્તા 
િતા. િ્ે તેમાં પદર્ત્વન આ્તા તેઓ 
કપાસ, ડાંગર, ્્ટાણા, ્ટમે્ટા, કેળા, ચણા, 
મગફળી જે્ા પાકો ઉપરાંત બાગાર્યતી પાકો 
અને ફુલોની ખેતી પણ કરતા થર્યા છે. 
ગુજરાતમાં કેનદ્ર સરકાર દ્ારા લાગુ કરાર્યેલ 
કૃહર ્ હૈ્ધર્યકરણ પ્રોજેક્ટનો સારી રીત ેઅમલ 
થઈ રહ્ો છે. જનેા પદરણામ ેઆદિ્ાસીઓના 
ખેતરે ખેતરે િદરર્યાળી ખુશી આ્ી છે. 

‘જર્યા ંનાગરીક તર્યા ંસહુ્્ધા’ના સરુિ સાથે 

આગળ ્્ધી રિ ેલી ગુજરાત સરકાર ે
આદિ્ાસીઓના ઉતથાન મા્ેટ જ ેપગલા લી્ધા 
છે તનેા પદરણામ સ્રૂપ ેએક સમર્ય ે્હંચત 
ગણાતી જાહત મખુર્ય્ધારામા ંજોડાઈ શકકી છે. 
તમેના જી્નના તમામ પાસાઓ મા્ેટ લે્ ાર્યલેા 
શ્ણેીબદ્ધ હનણ્વર્યના પદરણામ ેતઓેનો અહ્રત 
હ્કાસ થઈ રહ્ો છે. તઓેમા ં ઉચ્ અભર્યાસથી 
લઈ રમતગમત સ્ુધી અન ેહશક્ણના મિત્થી 
લઈન ે ્ેટક્ોલોજીની માહિતી સ્ુધીની સમજ 
અને તેનો સ્-હ્કાસમાં ઉપર્યોગ કર્ાની 
પદ્ધહત હ્શે જાગૃહત આ્ી છે. છેલ્ા બે 
િાર્યકામા ંઆદિ્ાસીઓના જી્ન્ધોરણમા ંજે 
પદર્ત્વન આવર્યુ ંછે તનેાથી એક ્ાત તો સાફ 
કિી શકાર્ય કે ્ ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીના 
માગ્વિશ્વનમા ંઅન ેમખુર્યમરંિી શ્ી ભૂપનેદ્રભાઈ 
પ્ટેલની આગે્ાનીમાં ગુજરાત સરકારે 
અહ્રત હ્કાસ કર્યયો છે. રાજર્ય સરકારે લી્ધલેા 
નક્ર પગલાને કારણે રાજર્યના 14 હજલ્ામાં 
્સતા આદિ્ાસી નાગરીકોના ઘરઆંગણે 
સુહ્્ધાઓ પિોંચી છે જેના કારણે તેમની 
સસંકૃહત ન મારિ સચ્ાઈ પરંત ુ તેન ે ્હૈશ્વક 
ઓળખ મળી, તઓેનુ ંહ્સથાપન અ્ટકર્યુ ંઅને 
સમાજનો એક મો્ટો ્ગ્વ પોતાનુ ં ર્યોગિાન 
રાજર્યના હ્કાસમા ંઆપતો થર્યો છે. •
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ધી ડ્ોન પ્રમોશન એન્ડ યુસેઝ પોતલસી જાહેર
રાજર્યના નાગદરકોન ેતમામ સહુ્્ધાઓ સરળ અન ેઉચ્ કક્ાની 

મળી રિે તે મા્ટે ગુજરાત સરકાર િરિંમેશ પ્રહતબધ્ધ રિી છે. 
્ેટક્ોલોહજનો ઉપર્યોગ કરી નાગદરકોને પારિશથી રીત ેસારામા ં સારી 
સ્લતો પરુી પાડ્ા ગજુરાત સરકારે જરૂર પડ ેહનર્યમોમા ંફેરફાર કર્યા્વ 
છે. તમેજ જરૂર પડે ન્ી પોહલસી પણ બના્ી છે. ગજુરાત ેઅદ્તન 
્ેટક્ોલોજીના ઉપર્યોગથી સરકારી સે્ાઓ સહિતની હ્હ્્ધ જાિેર 
સે્ ાઓ ્ ્ધ ુઅસરકારક, લોકભોગર્ય અને કાર્ય્વક્મ તથા ઝડપી બના્્ાની 
દિશામા ંએક ન્તર કિમ ભરુ્ય્વ છે. મખુર્યમરંિી શ્ી ભૂપનેદ્રભાઈ પ્ેટલ ેઆ 
િેતસુર ગજુરાતની મિત્ાકાકં્ી ‘્ધી ડ્ોન પ્રમોશન એનડ ર્યસુઝે’ પોહલસી 
જાિેર કરી છે. 

્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીના નેતૃત્ અને માગ્વિશ્વનમાં 
્ેટક્ોલોજીના આ િશક ્ેટકેડમાં ્ેટક્ોલોહજકલ પ્રગહતનો મિત્તમ લાભ 
લોકોને પિોચાડી ‘‘ઇઝ ઓફ લી્ીંગ’’ સરળ બના્્ા રાજર્ય સરકાર 
પ્રહતબદ્ધ છે. રાજર્ય સરકારે આ્ી સે્ ાઓ ્ ્ધ ુલોકભોગર્ય બના્્ા સાથ ે
ડ્ોન ઇકો હસસ્ટમના માધર્યમથી 
રોજગાર હનમા્વણની ન્ીન 
તકોના સજ્વનનો અહભગમ પણ 
આ ‘્ધી ડ્ોન પ્રમોશન એનડ 
ર્યસુઝે પોહલસી’ જાિેર કર્ામાં 
રાખર્યો છે. 

ગુજરાતમાં પોલીસ િળ 
પાસે ડ્ોનનો કાફલો િાલ 
કાર્ય્વરત છે અન ેતનેો ઉપર્યોગ 
કાર્યિાના અમલીકરણ મા્ેટ કર્ામા ંઆ્ ે છે. તાજતેરની રથર્યારિા 
િરહમર્યાન ડ્ોનનો વર્યાપક ઉપર્યોગ કર્ામા ંઆવર્યો િતો. એ્ટલુ ંજ નહિ, 
ગરેકાર્યિે ખનન પ્રવૃહત્ત પર હનર્યરંિણ રાખ્ા ઉદ્ોગ ખાણ હ્ભાગે 
‘હરિનરેિ’ ડ્ોન પણ લોંચ કરેલા છે. ડ્ોનની ્હૈશ્વક પિોચની હ્પલૂ 
સભંા્નાઓ અને સકેલન ે ધર્યાનમા ં રાખીન ે ગજુરાત સરકારે ડ્ોનના 
પ્રમોશન અન ેઉપર્યોગ મા્ેટની આ નીહત જાિેર કરી છે. 

‘ધી ડ્ોિ પ્રમોશિ એન્ડ યસુઝે’ પોલીહસિી હરશષેતાઓ ઃ મખુર્યમરંિી 
શ્ી ભૂપનેદ્રભાઈ પ્ેટલ ેજાિેર કરેલી આ નીહતની સમર્યા્હ્ધ-પાચં ્ ર્વની 
રાખ્ામા ંઆ્ી છે. આ ડ્ોન પ્રમોશન એનડ ર્યસુઝે પોહલસીમા ંજ ેધર્યરે્ય 
રાખ્ામાં આ્ેલા છે તમેાં રાજર્યમા ંકાર્ય્વક્મતા ્ ્ધાર્ા તમેજ સે્ ાઓની 
ડીલી્રી મા્ેટ ડ્ોનના ઉપર્યોગને પ્રોતસાિન આપી મેનર્યફેૂકચરીંગ અને 
ઇનો્ેશન સહિતની ્ાર્યરિન્ટ ડ્ોન ઇકો હસસ્ટમનુ ં હનમા્વણ કર્ાનો 
સમા્ેશ થાર્ય છે. તમેજ ડ્ોન સે્ ા ઇકો હસસ્ટમમા ંરોજગારીની તકો 
્્ધારીન ેરપ િજાર જ્ેટલી પ્રતર્યક્, પરોક્ રોજગારીનુ ંસજ્વન કર્ાનું 
લક્ર્યાંક છે. 

ઇિોરશેિ મા્ેટ યગં ્ેટલને્્ટિ ેપ્રોતસાહિ ઃ ર્યુ્ ા પ્રહતભાઓ ડ્ોન 

્ેટક્ોલોજી ક્રેિ ેપોતાનુ ંકૌશલર્ય અન ેસામ્થર્ય્વ િશા્્વ ી શકે તે મા્ેટ ઇનો્શેનસ 
મા્ેટ ર્યગં ્ેટલને્ટન ેજોડ્ામા ંઆ્શ.ે આ િેતસુર પ્રોબલમે સ્ેટ્ટમને્ટ પર કામ 
કર્ા મા્ેટ સરકારના હ્હ્્ધ હ્ભાગો, પ્રહતહષ્ઠત સસંથાનો અન ેઉદ્ોગ 
કહમશનર કચરેીના સ્ટા્ટ્વઅપ ગજુરાત સલે સાથ ેસિભાગીતાથી િેકાથોન 
અન ેગ્રાનડ ચલેનેજના આર્યોજનન ેપ્રોતસાિન અપાશ.ે આ્ા આર્યોજનના 
હ્જતેા સોલર્યશુનસન ેપરુસકારો અપાશ ેઅથ્ા સબંહં્ધત હ્ભાગો સાથે 
પાર્યલો્ટ પ્રોજકે્ટ શરૂ કર્ાની તક આપ્ામા ંઆ્શ.ે 

રાજર્ય સરકારે જાિેર કરેલી આ ્ધી ડ્ોન પ્રમોશન એનડ ર્યસુઝે પોહલસી 
અતંગ્વત હ્હ્્ધ હ્ભાગો, પસબલક સકે્ટર અડંર ્ેટકીંગ અને બોડ્વ, સસંથાઓ 
૬ મહિનામા ંતમેના સબંહં્ધત કાર્ય્વક્રેિમા ંડ્ોનના ઉપર્યોગન ેપ્રોતસાિન 
આપ્ા ર્યોજનાઓ અને કાર્ય્વક્રમો હન્ધા્વરીત કરશ.ે જ ેહ્ભાગો ડ્ોનનો 
પોતાના કાર્ય્વક્રેિમા ંઉપર્યોગ કર્ાના છે ત ેઆ મજુબ છે- 

ગૃહ હરભાગ ઃ ભીડ સચંાલન, ્ાઇ્ટલ ઇનસ્ટોલેશન હસકર્યોદર્ટી, 
્ી્ીઆઇપી સરુક્ા, બોડ્વર અન ેત્ટીર્ય સરુક્ા, દડઝાસ્ટર મનેેજમને્ટ, મો્ટા 

કાર્ય્વક્રમો અન ે શોભાર્યારિાની 
સરુક્ા, સચ્વ ઓપરેશન, ટ્ાદફક 
મેનેજમેન્ટ. ક ૃહષ, ખેડૂત 
કલયાણ અિ ેસહકાર હરભાગ 
ઃ  જં તુનાશક િ્ાઓનો 
છં્ટકા્, ખાતરનો ઉપર્યોગ, 
બીજ ્ા્ણી ,  મા્ટ ીની 
ગુ ણ ્ ત્ત ા ન ી  િ ેખ ર ેખ , 
Survey of Soil 

Erosion. ભસૂતરશાસત્ અિે ખાણકામ કહમશિર, ઉદ્ોગ અિે 
ખાણ હરભાગ ઃ ભસૂતરશાસરિ અન ેખાણકામ મા્ેટ ખાણકામ હ્સતારોની 
િેખરેખ, ગરેકાર્યિેસર ખાણકામ અ્ટકા્્ા, ખનીજ લીઝ અન ેબલોકસનું 
સ ષ્ેક્ણ. ઉજા્વ અિે પટે્ોકેહમકલસ હરભાગ ઃ તલે અન ેકુિરતી ગસેની 
પાઇપલાઇનની િેખરેખ, પા્રલાઇનની િેખરેખ, ઓનશોર અને 
ઓફશોર એસ્ેટન ેસુરહક્ત કર્ા. શ્મ, કૌશલય હરકાસ અિે રોજગાર 
હરભાગ ઃ પાર્યલ્ટ અન ેર્યઝુરની તાલીમ. સરાસ્થય અિ ેપરરરાર કલયાણ 
હરભાગ ઃ તબીબી સપલાર્ય અન ેલોિીની દડલી્રી.

ગજુરાત રાજય આપહતિ વયરસથાપિ સતિામડંળ ઃ બચા્ અને 
રાિતકાર્ય્વ. શહેરી હરકાસ હરભાગ ઃ શિેરી જમીનના ઉપર્યોગનુ ંપલાહનગં, 
સ્રછતા સ ષ્ેક્ણ. હસચંાઈ હરભાગ ઃ જળાશર્યો અન ેહસચંાઈ નિેરોની 
િેખરેખ. રિ હરભાગ ઃ હસિં ગણતરી, ્ નર્યસપંિાનુ ંટે્દકંગ, મેહપંગ અને 
મોહન્ટરીંગ, ઇકોલોજીકલ ઓદડ્ટ, હશકારન ેઅ્ટકા્્ા. ગજુરાત પ્રદષૂણ 
હિયતં્ણ બોડ્વ ઃ ઉતસજ્વનની િેખરેખ. મહેસલૂ હરભાગ ઃ GIS આ્ધાદરત 
સર્ ેઅને સર્ ેનબંરનુ ંમેહપગં. માગ્વ અિ ેમકાિ હરભાગ ઃ દરપરે 
કાર્ય્વનો અિંાજ, ચાલ ુપ્રોજેક્ટની િેખરેખ ્ગરેે. •

વવકરસયરત્ર
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ગોબરધન યોજના અન્વયે સહકારી ડેરી સંઘોને સહાય અપ્ષણ
ગોબર્ધન ર્યોજના અન્ર્યે 

રાજર્ય સરકાર સાથે સિભાગી 
થરે્યલા સિકારી ડરેી સઘંોન ેપ્રથમ 
િપ્ા પ્ેેટ મખુર્યમરંિી શ્ી ભૂપનેદ્રભાઈ 
પ્ેટલ ે રૂ.૧ કરોડની રકમના ચકે 
હ્તરણ કર્યા્વ િતા. મખુર્યમરંિીશ્ીએ 
મખુર્ય સિકારી િ્ૂધ ઉતપાિક સઘંો 
સાબર ડરેી, અમલૂ ડરેી, બનાસ ડરેી અન ેિ્ૂધ સાગર ડરેીઓના ચરેમને, 
્ાઈસ ચરેમને અન ેપિાહ્ધકારીઓન ેઆ ચકે અપ્વણ કર્યા્વ િતા. આ સિકારી 
િ્ૂધ સઘંો પોતાના સભાસિોન ેવર્યહક્તગત બાર્યોગસે પલાન્ટ બના્્ા મા્ેટ 
લાભાથથી િીઠ ૨૫૦૦૦ રૂહપર્યાની સિાર્ય આ ભંડોળમાથંી આપ ેછે.

આ િૂ્ધ ઉતપાિક સિકારી સંઘો દ્ારા ૨૦૦ સભાસિોના ક્સ્ટર 
બના્ી ગોબર્ધન પ્રોજેક્ટ અંતગ્વત વર્યહક્તગત બાર્યોગેસ પલાન્ટ 

સથાપ્ામા ંઆ્ ેછે. આ ગોબર્ધન 
પ્રોજેક્ટ ભારત સરકારના સ્રછ 
ભારત હમશન ગ્રામીણ અન્ર્ય ેકેનદ્ર 
સરકાર અને રાજર્ય સરકારના 
સિર્યોગથી કાર્ય્વરત કર્ામાં 
આ્ેલો છે.

રાજર્યના ૮ હજલ્ામાં ૧૬૦૦ 
લાભાથથીઓને આ ગોબર્ધન પ્રોજેક્ટ મા્ટે વર્યહક્તગત બાર્યોગેસ પલાન્ટ 
મા્ટે આ ચાર િૂ્ધ સંઘો સિાર્યરૂપ થશે. આ પ્રસંગે ગ્રામ હ્કાસ મંરિી 
શ્ી અજુ્વનહસંિ ચૌિાણ, રાજર્ય મંરિી શ્ી હરિજેશભાઇ મેરજા, 
મખુર્યમરંિીશ્ીના અહ્ધક મખુર્ય સહચ્ શ્ી પકંજ જોરી, ગ્રામ હ્કાસ અગ્ર 
સહચ્ શ્ીમતી સોનલ હમશ્ા અને મુખર્ય અમલીકરણ એજનસીઓના 
પિાહ્ધકારીઓ પણ ઉપસસથત રહ્ા િતા. •

VSCIC યુવા સંશોધકોને સન્માતનિ કરિા CM
અમિા્ાિમાં ગુજરાત ર્યુન્હસ્વ્ટી ખાતે 

મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલના િસતે 
હ્ક્રમ સારાભાઈ હચલડ્ન ઇનો્ેશન સને્ટર"ના 
ર્યુ્ા સંશો્ધકોને સનમાહનત કર્ામાં આવર્યા 
િતા. મુખર્યમરંિીશ્ીએ હ્ક્રમ સારાભાઈ હચલડ્ન 
ઇનો્શેન સેન્ટરના "VSCIC Innovation, 
Entrepreneurship and Design 
Thinking Massive Online Open 
Course (MOOC)" અને GUSEC 
(ગુજરાત ર્યુહન્હસ્વ્ટી સ્ટા્ટ્વ અપ એનડ 
એન્ટરપ્રેનર્યોરહશપ કાઉસનસલ) ની કૉફકી ્ટેબલ 
બૂ ક  "75  startups of  GUSEC 
Accelerating Aatmanirbhar 
Bharat"નું લોસનચંગ કરાવર્યું િતું.

મુખર્યમંરિીશ્ીએ આ પ્રસંગે જણાવર્યું િતું 
કે,  ર્યુ્ા સંશો્ધકો અને ઉદ્ોગસાિહસકોના 
હ્ચારબીજન ેર્યોગર્ય પલે્ટફોમ્વ પરૂુ ંપાડીન ેએક 
હ્ચારને પ્રોડક્ટ સુ્ધી પિોચાડ્ા મા્ટે રાજર્ય 
સરકારે “સ્ટુડન્ટ સ્ટા્ટ્વ અપ એનડ ઈનો્ેશન” 
પોલીસી અમલમાં મૂકકી છે. ્ડાપ્ર્ધાન  
શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીના િરંૂિેશી નતેૃત્મા ંકેનદ્ર 
અને રાજર્ય સરકાર "સ્ટા્ટ્વ અપ" શબિની 
પદરભારાન ેખરા અથ્વમા ંચદરતાથ્વ કર્ા સતત 
પ્રર્યત્શીલ છે. 

હશક્ણ મંરિી શ્ી હજતેનદ્રભાઈ ્ાઘાણીએ 
જણાવર્યું િતું કે, આ્નારા ્રયોમાં ભારતમાં 
ઇનો્ેશન કે્રિ ેકામગીરી કરતા લોકોની સખંર્યા 
બમણી િશે અને ભારત સ્ટા્ટ્વ અપ અને 
ઈનો્ેશન ક્ેરિે હ્શ્વમાં આગ્ું સથાન પ્રાપ્ 
કરશ.ે સ્ટા્ટ્વ અપ અન ેઇનો્ેશન કે્રિ ેગજુરાત 
સરકાર દ્ારા આ ્રષે ૫૦૦ કરોડનું બજે્ટ 
ફાળ્્ામાં આવર્યું છે, જે ભારતના ્ ડાપ્ર્ધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિી અને મુખર્યમંરિી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલના સફળ નેતૃત્માં સ્ટા્ટ્વ 

અપ અને ઇનો્ેશન ક્ેરિના હ્કાસ મા્ટે 
સરકારની પ્રહતબધ્ધતા િશા્વ્ે છે.

આ પ્રસંગે હશક્ણ સહચ્ શ્ી એસ.જે. 
િૈિર, ઉચ્ હશક્ણના કહમશનર શ્ી એમ.
નાગરાજન, ગુજરાત ર્યુન્હસ્વ્ટીના કુલપહત 
શ્ી હિમાંશુ પંડ્ા અને રહજસટ્ાર ડૉ.પી.
એમ.પ્ટ ેલ ,  GUSEC, VSCIC, 
ગુજરાત ર્યુન્હસ્વ્ટી અને UNICEF 
ગુજરાતના સભર્યો, ર્યુ્ા સંશો્ધકો તેમજ 
હ્દ્ાથથીઓ ઉપસસથત રહ્ા િતા. •
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ગુજરાતના	વિદ્ાથથીઆાોનો	ઘરઆાંગણો	શશક્ષણની
શ્ોષ્ઠ	સુવિધા	ઉપ્બ્ધ	કરાિિા	સરકાર	પ્રવતબદ્ધ

્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરનેદ્રભાઈ મોિીએ 
સમર્યની જરૂદરર્યાત મુજબ દડહજ્ટલ ર્યુગમાં 
ઘેર બેઠાં હશક્ણ મળે તે્ી વર્ય્સથાઓ ઊભી 
કરી હશક્ણને ્ ્ધુ સુલભ અને સરળ બનાવર્યું 
છે. ગુજરાતના હ્દ્ાથથીઓને ઘરઆંગણે 
હશક્ણની શે્ષ્ઠ સુહ્્ધા ઉપલબ્ધ કરા્્ા 
સરકાર પ્રહતબદ્ધ િો્ાનંુ મુખર્યમંરિી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે તાજેતરમાં નદડર્યાિ ખાતે 
'મગનભાઈ એડન્ાલા મિાગુજરાત 
ર્યુહન્હસ્વ્ટી'ના લોકાપ્વણ પ્રસંગે જણાવર્યું િતું. 

આ કાર્ય્વક્રમમાં મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે જણાવર્યું િતું કે, 
ગુજરાતે સમર્યની માંગ સાથે આગળ ્્ધતાં નાનામાં નાના અને 
છે્ાડાના માન્ીને કેનદ્રસથાને રાખીને કૃહર, હશક્ણ, ઉદ્ોગ, સ્ાસ્થર્ય 
અને સુરક્ાનાં ક્ેરિોમાં ઉત્તમ વર્ય્સથાઓ ઊભી કરી છે, જેના પદરણામે 
ગુજરાત સમગ્ર િેશનું ગ્રોથ એસનજન બનર્યું છે.

કોરોના મિામારી િરહમર્યાન આપણા ઘરગ્થથુ ઇલાજો કે્ટલા 
લાભકારી છે, તે બાબતનો ખર્યાલ આવર્યો િતો. આપણી પ્રાચીન 
આરુ્ય્ષેદિક હચદકતસા-પદ્ધહત કોરોના મિામારીમાં ઘણી અસરકારક 
સાહબત થઈ િતી. આ પદ્ધહતને ગલોબલ બના્્ા મા્ટે ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોિીએ હ્શ્વ આરોગર્ય સસંથા અન ેકેનદ્રીર્ય આર્યરુ મરંિાલર્યના 
સિર્યોગથી જામનગર ખાત ે'ગલોબલ સને્ટર ફોર ટ્દેડશનલ મદેડસીન'ની 
સથાપના કરી છે.

મુખર્યમંરિીશ્ીએ જણાવર્યું િતું કે, િેશ અને િુહનર્યામાંથી આર્યુ્ષેદિક 
હચદકતસા મા્ેટ મિાગજુરાત સોસાર્ય્ટી સચંાહલત આર્યુ્ ષેદિક િૉસસપ્ટલમાં 
લોકો સાર્ાર મા્ટે આ્ે છે. જેમના રોગનો ઇલાજ કોઈ સથળે ના 
િોર્ય તે્ા િિથીઓને અિીં સાર્ાર આપ્ામાં આ્ે છે, જે આર્યુ્ષેદિક 
હચદકતસા-પદ્ધહતની હસહદ્ધ છે, તેમ તેમણે ઉમેર્યુું િતું.

નદડર્યાિની ્ધરતીએ અખંડ ભારતના હશલપી સરિાર સાિેબ, 
મિાગુજરાત આંિોલનના પ્રણેતા ઇનિુલાલ ર્યાહજ્ક, જાણીતા સાક્રો 
શ્ી ગો્્ધ્વનરામ હરિપાઠી અને બકુલભાઈ હરિપાઠી, મહણલાલ દદ્્ેિી 
જે્ાં અનેક માન્રત્ો આપર્યાં છે. આ સાથે, ગાં્ધીજીના આધર્યાસતમક  
ગુરુ શ્ીમદ્દ રાજચંદ્રજીએ 'આતમહસહદ્ધ શાસરિ'ની રચના પણ નદડર્યાિની 
ભૂહમમાં કરી િો્ાનો મુખર્યમંરિીશ્ીએ ખાસ ઉલ્ેખ કર્યયો િતો.

'મગનભાઈ એડન્ાલા મિાગુજરાત ર્યુહન્હસ્વ્ટી'ના લોકાપ્વણ 
પ્રસંગે મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે પદ્મશ્ી પુરસકૃત ડૉ. િર્વિભાઈ 
િેસાઈનું સનમાન કર્યુું િતું. મુખર્યમંરિીશ્ી સનમાન કર્ા મા્ટે તેમની 

બેઠક સુ્ધી સામે ચાલીને ગર્યા િતા અને ઋજુતા િશા્વ્ી િતી.
આ સાથે, મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે આર્યુરમાન ભારત 

ર્યોજના િેઠળ PMJAY કાડ્વનું હ્તરણ કર્યુું િતું. તેમજ 'મગનભાઈ 
એડન્ાલા મિાગુજરાત ર્યુહન્હસ્વ્ટી'ની સથાપના કર્ા બિલ 
મુખર્યમંરિીશ્ીએ સંસથાના િોદ્દેિારોને અહભનંિન આપર્યા િતા.

કેનદ્રીર્ય રાજર્ય મંરિી શ્ી િે્ુહસંિ ચૌિાણે જણાવર્યું િતું કે, સ્.
મગનભાઈ દ્ારા નદડર્યાિ હજલ્ામાં કરાર્યેલાં સખા્તી કાર્યયો તર્યાગીને 
ભોગ્ી જાણ્ાના સૂરિને સાકાર કરે છે. ગરીબ લોકોની સે્ાના ધર્યેર્ય 
સાથે જ અિીં િૉસસપ્ટલ શરૂ કર્ામાં આ્ી િતી અને તે જનસે્ાનું 
કેનદ્ર બની છે. તર્યારે આ િૉસસપ્ટલને  ર્યુહન્હસ્વ્ટીનો િરજ્જો મળર્યો તે 
સમગ્ર નદડર્યાિ મા્ટે આનંિની ્ાત છે. ્્ધુમાં તેમણે કોરોના કાળમાં 
આ િૉસસપ્ટલ દ્ારા કરાર્યેલી સરાિનીર્ય સે્ા બિલ સમગ્ર િૉસસપ્ટલ 
સ્ટાફને હબરિાવર્યો િતો. 

્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીના 'સૌનો સાથ અને સૌનો 
હ્કાસ'ના સરૂિન ેર્યાિ કરા્તા ંગ્રામહ્કાસ મરંિી શ્ી અજુ્વનહસિં ચૌિાણે 
'મગનભાઈ એડન્ાલા મિાગજુરાત ર્યહુન્હસ્વ્ટી'ના લોકાપ્વણની ક્ણને  
નદડર્યાિ મા્ટે ગૌર્ની ક્ણ ગણા્ી િતી. તેમણે ઉમેર્યુું િતું કે, 
્ડાપ્ર્ધાનશ્ી અને સરકારના સતત પ્રર્યત્ોથી આરોગર્યનું સતર સુ્ધર્યુું 
છે અન ેન્ી ન્ી ર્યહુન્હસ્વ્ટીઓની સથાપનાથી રાજર્યના ર્યુ્ ાનો ્ હૈશ્વક 
સતરનું હશક્ણ મેળ્ી રહ્ા છે.

સરિાર પ્ેટલની જનમભૂહમ નદડર્યાિમા ંન્ી આર્યુ્ ષેદિક ર્યહુન્હસ્વ્ટી 
અંગે મુખર્ય િંડક શ્ી પંકજભાઈ િેસાઈએ હ્કાસમાં હશક્ણના મિત્્ને 
અમૂલર્ય ગણાવર્યું િતું. 

આ પ્રસંગે હશક્ણ મંરિી શ્ી હજતેનદ્રભાઈ ્ાઘાણી, મહિલા અને 
બાળ કલર્યાણ રાજર્ય મંરિી શ્ીમતી મનીરાબિેન ્ કકીલ, હ્હ્્ધ કૉલજેોના 
ડીન, ફેકલ્ટી, અગ્રણીઓ, કૉલેજના આચાર્ય્વશ્ીઓ, હ્દ્ાથથીઓ સહિત 
હ્શાળ સંખર્યામાં નગરજનો િાજર રહ્ા િતા. •

નદડયાિમાં 'મગનભાઈ એડનવાલા મહાગુજરાિ યુતનવતસ્ષટી'નું લોકાપ્ષણ કરિાં CM
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જળાશયોની પ્રવિ્ષમાન સ્થતિની સવ્ષગ્ાહી સમીક્ા 

ગુજરાતમાં પ્ર્ત્વમાન ચોમાસાના વર્યાપક 
્રસાિની સસથહતને પગલે મુખર્યમંરિી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે રાજર્યના જળાશર્યોની 
સસથહતની સ ્્વગ્રાિી સમીક્ા મા્ેટ ગા્ંધીનગરમાં 
ઉચ્સતરીર્ય બેઠક ર્યોજી િતી. પાણી પુર્ઠા 
અને હસંચાઇ મંરિી શ્ી ઋહરકેશભાઈ પ્ટેલની 
ઉપસસથહતમાં ર્યોજ્ામાં આ્ેલી આ બેઠકમાં 
જળસંપહત્ત હ્ભાગે જળાશર્યોની તા.૧૦ 
ઓગસ્ટ-ર૦રર સુ્ધીની સસથહતનું હ્સતૃત 
હ્્રણ પ્રસતુત કર્યુ્વ િતું. 

રાજર્યમાં સરિાર સરો્ર પદરર્યોજના 
સહિત કુલ-ર૦૭ જળાશર્યોની કુલ જળસંગ્રિ 
ક્મતા રપ,ર૬૬ MCM છે તેની સામે 
અતર્યાર સુ્ધીમાં ૧૭,૩૯પ MCM પાણી 
જળાશર્યોમા ંઆવર્યુ ંછે એ્ટલ ેકે ૬૯ ્ટકા જ્ેટલું 
પાણી આ જળાશર્યોમાં છે તેની હ્ગતો 
બેઠકમાં આપ્ામાં આ્ી િતી. પાણીનો આ 

આ્રો પાછલા ૧૩ ્રયોમાં સૌથી ્્ધુ અને 
ગર્યા ્ ર્વની તા.૧૦મી ઓગસ્ટ કરતા ંર૧ ્ટકા 
્્ધારે છે. 

મુખર્યમંરિીશ્ીએ જળાશર્યોની સસથહતની 
સમીક્ા િરહમર્યાન એ્ા દિશાહનિદેશ આપર્યા 
િતા કે જે હ્સતારોમાં ્રસાિ ્્ધુ પડે છે 
અને પાણી ્િી જાર્ય છે તર્યાં નાના ચેકડેમ 
બાં્ધી આ્ું  પાણી રોકકીને જળસંગ્રિ-
જળસંચર્ય કરી શકાર્ય. તેમણે એ્ી પણ 
સૂચના આપી િતી કે િાલ જર્યાં ્રસાિ 
પડેલો છે તર્યાં હસંચાઇ થઇ શકે તે મા્ટ ે
જરૂદરર્યાત મુજબ હસંચાઇ ર્યોજનાના કામો 
પણ સત્રે િાથ ્ધરા્ા જરૂરી છે. 

આ સમીક્ા બઠેકમા ંરાજર્યના જળાશર્યોની 
હ્સતાર પ્રમાણે સમીક્ા કરતાં જણા્્ામાં 
આવર્યુ ંકે, કરછ પ્રિેશમા ંર૦ મધર્યમ અન ે૧૭૦ 
નાની હસંચાઇ ર્યોજનાઓના જે જળાશર્યો છે 

તેમાં સરેરાશ ૭૦ ્ટકા પાણી છે. સૌરાષ્ટ્રના 
૧૪૧ જળાશર્યોમા ંતા.૧૦મી ઓગસ્ટ-ર૦રર 
ની સસથહતએ ૬૩ ્ટકા, િહક્ણ ગજુરાતના ૧૩ 
જળાશર્યોમા ં૭૪ ્ટકા, મધર્યમ ગજુરાતના ૧૭ 
જળાશર્યોમાં ૪૪ ્ટકા તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના 
૧પ જળાશર્યોમાં ૩૧ ્ટકા પાણી છે. રાજર્યના 
જે ૭૩ જળાશર્યોમાંથી પી્ા મા્ટે પાણી 
લે્ામાં આ્ે છે તે પૈકકીના ૬ર જળાશર્યોમાં 
આગામી ઓગસ્ટ-ર૦ર૩ સુ્ધી ચાલે તે્ટલો 
પર્યા્વપ્ પાણીનો જ્થથો ઉપલબ્ધ છે.

મુખર્યમંરિીશ્ીએ રાજર્યમાં ્રસાિની 
સસથહતની પણ સમીક્ા આ બેઠક િરહમર્યાન 
િાથ ્ધરી િતી. ્રસાિની સસથહતની સમીક્ા 
સંિભ્વમાં જણા્ાર્યું િતંુ કે, રાજર્યના ૩૩ 
હજલ્ાના બ્ધા જ તાલુકાઓમાં ૧રપ હમ.મી 
કરતાં ્્ધુ ્રસાિ ્રસી ગર્યો છે. •

અમિાવાિમાં આઇટીસી નમ્ષિા હોટેલનો પ્રારંભ
અમિા્ાિમાં હનમા્વણ પામેલી આઇ્ટીસી નમ્વિા િો્ટેલનું 

મુખર્યમંરિીશ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલના િસતે  ઉદ્ા્ટન  કર્ામાં આવર્યુ િતુ. 
આ પ્રસગં ેમુખર્યમંરિીશ્ીએ જણાવર્યુ ંકે, ગુજરાતની પરંપરા અને કલચરને 
ધર્યાનમાં રાખીને આ િો્ટેલનું હનમા્વણ થર્યું છે એ આપણા સૌ મા્ટે એક 
ગ્્વની ્ાત છે. આઇ્ટીસી ગુજરાતમાં ્ધણા બ્ધા ક્ેરિોમાં કાર્ય્વરત છે 
અન ેગજુરાતની ઇકોનોમીમા ંમિત્નો ફાળો આપી રિી છે. ગુજરાતની 
સકારાતમક ્ેપારનીહતના કારણે આજે ગુજરાત િેશ હ્િેશના 
રોકાણકારોને આકર્વ્ામાં સફળ રહ્ં છે.

મખુર્યમંરિીશ્ીએ કહ્ ંકે, તતકાલીન મુખર્યમરંિી શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીએ 
ગુજરાતના હ્કાસની જે દિશા આપી િતી. તેના કારણે િેશ હ્િેશના 
અનેક રોકાણકારો ગુજરાત તરફ આકરા્વર્યા છે. જેનાથી આજે ગુજરાત 

િેશનું ગ્રોથ એનજીન બનર્યું છે.
ઉલ્ખેનીર્ય છે કે, આઇ્ટીસી નમ્વિા એ ગજુરાતની પ્રથમ LEED 

પલેદ્ટનમથી પ્રમાહણત િો્ટલ છે અને તે ભારતમાં આઇ્ટીસી િો્ટલના 
્ૈભ્ી કલેકશનની 15મી િો્ટલ છે. આઇ્ટીસી નમ્વિા એ ગુજરાત 
રાજર્યમાં આઇ્ટીસી િો્ટેલસની 12મી પ્રોપ્ટથી છે. શિેરના ્ધમ્ધમતા 
વર્ય્સાહર્યક ક્ેરિમાં અતર્યંત અનુકરૂળ સથળે આ્ેલ આ િો્ટલ 291 રૂમ, 
19 માળ અને 70 મી્ટરનું ભવર્ય માળખું ્ધરા્ે છે. આઇ્ટીસી નમ્વિા 
તેની ઉતકષૃ્ઠ સે્ાઓ દ્ારા અમિા્ાિના આહત્થર્ય-સતકારનું સમગ્ર 
પદરદ્રશર્ય બિલી નાખશે અને અમિા્ાિને ્ૈહશ્વક MICE ્ટુદરઝમ 
અને ઇ્ેન્ટસ મા્ટેનું એક આિશ્વ સથળ બના્ી િેશે. •

વવકરસયરત્ર
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L&Tએ વડોિરા નજીક IT પાક્કમાં વધુ રોકાણો માટે MoU કયા્ષ 
ગુજરાતે િરેક કે્રિ ે

અગ્રસેર રિે્ાનો સંકલપ 
કર્યયો છે. રાજર્યમાં ન્ી 
પૉહલસીઓના કારણે 
ગુજરાત રોકાણનું િબ 
બનર્યું છે. મુખર્યમંરિી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટ ેલના 
દૃસષ્ટ્ંત નતેૃત્માં રાજર્ય 
સરકારે તાજતેરમાં જાિેર કરેલી IT અન ેITeS (ર૦રર-ર૭) પૉહલસીને 
વર્યાપક ફળિાર્યી પ્રહતસાિ મળી રહ્ો છે. આ સંિભ્વમાં ગુજરાતે ્્ધુ 
એક મિત્્પૂણ્વ સફળતા મેળ્ી છે. હ્શ્વહ્ખર્યાત ઉદ્ોગ જૂથ લાસ્વન 
એનડ ્ટુરિો હલહમ્ટેડ દ્ારા ્ડોિરા નજીક IT અને ITeS ઇનેબલડ 
સહ્્વસીસના ્ટૅક્ોલોજી પાક્કમાં ્્ધુ રોકાણો મા્ટે રાજર્ય સરકાર સાથે 
MoU કરાર્યા છે.  

મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલની પ્રેરક ઉપસસથહતમાં અને 
સાર્યનસ ્ટૅક્ોલોજી મંરિી શ્ી હજતેનદ્રભાઈ ્ાઘાણીના માગ્વિશ્વનમાં 
આ MoU રાજર્ય સરકારના સાર્યનસ એનડ ્ટૅક્ોલોજી હ્ભાગ અને 
L&Tએ કર્યા્વ િતા. 

આગામી પાંચ ્ર્વમાં ડાર્યરેક્ટ અને ઇનડાર્યરેક્ટ એમપલોર્યમેન્ટ 
મળી કુલ ૧૦ િજાર જે્ટલી સૂહચત રોજગારી પૂરી પાડ્ાનું L&Tનું 
આર્યોજન છે. મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલના િૂરંિેશી નેતૃત્ િેઠળ 
ગુજરાત સરકારે મજબૂત નીહત-માળખું ઘડીને એક એ્ી અનુકરૂળ 
હબઝનેસ ઇકોહસસ્ટમનું હનમા્વણ કર્યુું છે, જેમાં ઉદ્ોગો મા્ટે પ્રોતસાિન, 
તકો અને ITને લગતી કામગીરી ગુજરાતમાં શરૂ કર્ા મા્ટેની સરળ 
પ્રહક્રર્યાઓ અને સાનુકરૂળ ્ાતા્રણ છે. 

માહિતી ્ૅટક્ોલોજી 
ક્ેરિે  ‘આતમહનભ ્વર 
ગુ જ ર ા ત થ ી 
આતમહનભ્વર ભારત’ના 
હ્ઝનને સાકાર કર્ા 
મા્ટે, ઉતકૃષ્ટ આઇ.્ટી. 
ઇનફ્ાસટ્ક્ચરના હ્કાસ 
અને રાજર્યમાં ૧ લાખ 

આઇ.્ટી. નોકરીઓનુ ંસજ્વન કર્ાના પ્રર્યાસોના ભાગરૂપ ેરાજર્ય સરકારે 
મુખર્યમંરિીશ્ીના દિશાિશ્વનમાં ગુજરાત આઇ્ટી/ITeS નીહત 
(ર૦રર-ર૭) જાિેર કરેલી છે.

્્ધુમાં, હ્જ્ાન અને ્ટૅક્ોલોજી હ્ભાગના મંરિી શ્ી હજતેનદ્રભાઈ 
્ાઘાણીએ જણાવર્યુ ંિતુ ંકે, આ MoUs અન્રે્ય કુલ રૂ. ર૪૦૦ કરોડના 
સૂહચત રોકાણ સાથે, આશરે ૧૩,૭પ૦ ઉચ્ કૌશલર્ય ્ધરા્તી IT 
રોજગારીની તકો ઊભી કર્ામાં આ્શે. 

િ્ે L&Tની ્ડોિરામાં IT/ITeS ્ટૅક્ોલોજી પાક્ક મા્ટે ગુજરાત 
સરકાર સાથેની સિભાહગતાથી સંસકાર નગરી ્ડોિરા િ્ે IT/ ITeS 
ક્ેરિે પણ ઉતકૃષ્ટ નગરી બનશે. 

આ મિત્્પૂણ્વ MoUના સાઇહનંગ અ્સરે મુખર્યમંરિીશ્ીના મુખર્ય 
અગ્રસહચ્ શ્ી કૈલાસનાથન, મખુર્યસહચ્ શ્ી પકંજકુમાર, મખુર્યમરંિીશ્ીના 
અહ્ધક મખુર્યસહચ્ શ્ી પકંજ જોરી અન ેL&Tના પ્રહતહનહ્ધઓ જોડાર્યા 
િતા. ગુજરાતની IT ઇકોહસસ્ટમમાં આ મિત્્પૂણ્વ IT/ITeS નીહત 
(2022-27)થી રાજર્યના માહિતી પ્રૌદ્ોહગક લૅનડસકપેમાં પદર્ત્વન 
લા્્ાની કલપના છે. •

િમામ ક્ેત્ે ગુજરાિે ઉડીને આંખે વળગે એવો તવકાસ કયયો છે ઃ CM
મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે કહ્ં કે, 

ગુજરાતે બિુઆર્યામી હ્કાસ કર્યયો છે અને 
તેની અનુભૂહત િરેક નાગદરકને થઈ રિી છે. 
ગુજરાત ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીના 
નેતૃત્માં બે િાર્યકાની હ્કાસર્યારિા કરીને 
િેશનુ ંમોડલે સ્ેટ્ટ બનર્યુ ંછે. તાજતેરમાં ્ ી્ટી્ી 
દ્ારા આર્યોહજત કોનકલે્માં મુખર્યમંરિીશ્ીએ 
જણાવર્યું  િતું  ક ે,  બે  િાર્યકા પિ ેલાની 
સરખામણીએ આજે ગજુરાતે હશક્ણ, સ્ાસ્થર્ય 
અને સુરક્ા ક્ેરિે હ્કાસ સાધર્યો છે. 

ગુજરાતના િરકે ગામમાં ૨૪ કલાક 
્ીજળી ઉપલબ્ધ થઈ છે, ગામે ગામ પાણી 

પિોરર્યું છે. અતર્યારે સમગ્ર િેશ આઝાિીના 
75મા ્ર્વની ઉજ્ણી કરી રહ્ો છે. નાનામાં 
નાના અને છે્ાડાના માણસનું ધર્યાન રાખીને 
ગુજરાતે આજે સ્ાુંગી હ્કાસ કર્યયો છે.

ઇઝ ઓફ ડૂઇંગ હબઝનેસમાં ગુજરાત 
િેશમાં અગ્રેસર છે. િ્ે ઇઝ ઓફ હલહ્ંગમાં 
પણ ગુજરાત અગ્રીમ બન્ા જઇ રહ્ં છે. 
ગુજરાતના હ્કાસના મૂળમાં ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી 
નરનેદ્રભાઇ મોિીએ નાખેલો સુશાસનનો 
મજબતૂ પાર્યો છે. તમેણ ેરાજર્યન ેએક પૉહલસી 
ડ્ી્ન સ્ેટ્ટ બનાવરંુ્ય છે અને રાજર્યન ેિોહલસ્ટીક 
હ્કાસની દિશા આપી છે.

મુખર્યમંરિીશ્ીએ ઉમેરુ્યું કે, ્ર્વ 2002માં 
MSME ઉદ્ોગોની સખંર્યા 2.74 લાખ િતી 
જે આજે ્ર્વ 2022માં 8.66 લાખ થઈ છે. 
સાથો સાથ ઔદ્ોહગક ઉતપાિન પણ ્ ધર્યું છે. 
આમ ગુજરાતનો સ્ાુંગી હ્કાસ ્ડાપ્ર્ધાન 
શ્ી નર ેનદ્રભાઈ મોિીની દ્રઢ રાજકકીર્ય 
ઈરછાશહક્તને પદરણામે જ શકર્ય બનર્યો છે. 
ગુજરાતે ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીના 
િરેક આહૃ્ાનને સ્ીકારી કાર્યયો આગળ 
્ધપાવર્યા છ ે. આતમહનભ્વર ગુજરાતથી 
આતમહનભ્વર ભારતનું સ્પ્ન પણ સત્રે 
સાકાર થશે તેમ મુખર્યમંરિીશ્ીએ ઉમેર્યુું િતું.•
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ગૌરવ ગુરૂ તશખર ગ્ંથનું લોકાપ્ષણ
લેખક અને  ્દરષ્ઠ પરિકાર શ્ી 

મિેનદ્રભાઈ શાિના જી્ન અને ક્નને 
આ્રી લતેા 'ગૌર્ ગરુુ હશખર' અહભનિંન 
ગ્રંથનું લોકાપ્વણ મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પ્ટેલે તાજેતરમાં અમિા્ાિ ખાતે કર્યુું િતું. 
આ પ્રસંગે તેમણે જણાવર્યું િતું કે, આ ગ્રંથ 
આપણા સૌ મા્ટે ગૌર્નું ગુરુ હશખર છે. 
આ ગ્રથં જનેા પર લખ્ામા ંઆવર્યો છે એ્ા 
શ્ી મિેનદ્રભાઈ શાિ ખરેખર મળ્ા અને 
માણ્ા જે્ ા માણસ છે તમેજ તમેની પાસથેી 
આજની પેઢીને ઘણું શીખ્ા મળી શકે છે.

તેમણે ્્ધુમાં કહ્ં િતું કે, િેશને આઝાિી અપા્નારા સૌ 
ક્રાસનત્ીરોએ આપણને રાષ્ટ્રને સમહપ્વત થઈ જ્ાની પ્રેરણા આપી છે 
અન ે્ ત્વમાનમાં શ્ી મિેનદ્રભાઈ શાિ જે્ ા મિાનભુા્ો આપણન ેઆ્ી 
જ પ્રરેણા આપતુ ંજી્ન જી્ી રહ્ા છે; એ્ટલુ ંજ નહિ, શ્ી મિેનદ્રભાઈનું 
િરેક ડગલું સમાજ અને રાષ્ટ્રના હિત મા્ટે રહ્ં છે.

અમૃત મિોતસ્ અંગે ્ાત કરતાં મુખર્યમંરિીશ્ીએ કહ્ં િતું કે, 

્ડાપ્ર્ધાનશ્ીએ સાબરમતીના ત્ટ 
પરથી આ અમૃત મિોતસ્નો પ્રારંભ 
કરા્તાં કહ્ં િતું કે, િરેક ભારતીર્ય 
એક ડગલુ ંઆગળ ્ ્ધશ ેતો એ િેશને 
કરોડ ડગલાં આગળ લઈ જશે. તેમણે 
્્ધુમાં ઉમેર્યુું િતું કે, ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોિીએ આપેલા મંરિ 
'સૌનો સાથ, સૌનો હ્કાસ, સૌનો 
પ્રર્યાસ અન ેસૌનો હ્શ્વાસ' થકકી આજે 
િેશ આગળ ્્ધી રહ્ો છે. આજે 

આપણે એકસાથે રિીને ્ધારેલાં તમામ કાર્યયો પાર પાડી રહ્ા છીએ અને 
એ આપણા ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ િેશ અને િુહનર્યાને 
િેખાડ્ું પણ છે.

આ અ્સરે રાજર્યના પૂ્ ્વ મખુર્ય સહચ્ શ્ી પી. કે. લિેરી, પદ્મશ્ી 
કુમારપાળ િેસાઈ, ્દરષ્ઠ પરિકાર શ્ી અજર્યભાઈ ઉમ્ટ, શ્ી પ્રમોિભાઈ 
શાિ, જીસીસીઆઈના પ્રમખુ- િોદે્દિારો તેમજ હ્હ્્ધ ક્રેિોમાથંી આ્લેા 
મિાનભુા્ો ઉપસસથત રહ્ા િતા. •

અમિાવાિના આંગણે ઢગલાબંધ તવકાસકાયયો
અમિા્ાિને રૂ.૧૮૭ કરોડના હ્કાસ 

કાર્યયોના મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પ્ટેલે 
લોકાપ્વણ કરીન ેપ્રજાસખુાકારીના કાર્યયો પ્રજાને 
ભે્ટ ્ધર્યા્વ િતા. મુખર્યમંરિીશ્ીએ જણાવર્યું કે, જે 
હ્કાસકાર્યયોન ુખાતમિૂુત્વ કરીએ તનેુ ંલોકાપ્વણ 
પણ એ જ સરકાર કરે તે્ી કાર્ય્વસંસકૃહત 
્ડાપ્ર્ધાન  શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીના નેતૃત્માં 
આતમસાત કરાઇ છે. અમિા્ાિ શિેર 
સુહનર્યોહજત વર્ય્સથાપનના પદરણામે હ્કાસ 
પામર્યું છે. શિેરના ઉત્તરોત્તર હ્કાસની ભાહ્ 
રૂપરેખાનુ સુદ્રઢ આર્યોજન કર્ામાં આવર્યું છે. 

મુ ખર્યમંરિી  શ્ી ભૂપે નદ્રભાઈ પ્ટ ેલે 
રૂ.૧૩૬.૧૧ કરોડના હ્કાસકાર્યયોના લોકાપ્વણ 
અને રૂ.૫૧.૨૫ કરોડના હ્કાસકાર્યયોનું 
ખાતમુિૂત્વ કર્યુું િતું. જેમાં ખોખરા હરિજ, 
ચાંિખેડા ્ ો્ટર દડસટ્ીબર્યુશન સ્ટેશન, કાંકદરર્યા 
રેલ્ ેટે્ક, હનકોલ કોમર્યહુન્ટી િોલ અન ેગાડ્વન, 
પદરમલ ગાડ્વન, ૨૫ ફાર્યર ્ટેનકરના કાર્યયોનું 
લોકાપ્વણ કરીન ેનગરજનોની  સે્ ામા ંકાર્ય્વરત 
કરાવર્યા િતા. જર્યાર ે હપનક ્ટોર્યલે્ટ, 

િાણીલીમડામાં લીલા્ધર કોમર્યહુન્ટી િોલ અને 
્ીરમાર્યાનગર આ્ાસોનુ ંરીડે્ લપમને્ટ કાર્ય્વ, 
બાપુનગર શેલ્ટર િોમ અને ઠક્રબાપાનગર 
્ો્ટર દડસટ્ીબર્યુશન સ્ટેશનનું ખાતમુિૂત્વ કાર્ય્વ 
સંપન્ન કર્ામાં આવર્યું િતુ.

હ્કાસ કાર્યયોના લોકાપ્વણ અન ેખાતમિુતૂ્વ 
બાિ મુખર્યમંરિીશ્ીએ હતરંગા ર્યારિાને પ્રસથાન 
કરાવર્યું િતંુ. આઝાિી મળર્યાના ્રયો સુ્ધી 
આઝાિી દિન જે્ા રાષ્ટ્રીર્ય પ્યોની ઉજ્ણી 
ફક્ત સરકારી કાર્ય્વક્રમ બની રિી િતી.પરંતુ 
્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીના નેતૃત્માં 

આ્ી  ઉજ્ણી આજે રાષ્ટ્રીર્ય  તિે્ ાર તરીકે 
સૌ કોઈ ઉમંગથી ઉજ્ે છે. અમિા્ાિના 
મેર્યર શ્ી દકરી્ટભાઇ પરમાર, સાંસિ સ્્વ 
શ્ી દકરી્ટભાઇ સોલંકકી, િસમુખભાઈ પ્ટેલ, 
નરિદરભાઈ અમીન, ્ધારાસભર્ય સ્્વશ્ી 
્લ્ભભાઈ કાકદડર્યા, રાકેશભાઈ શાિ, 
બાબુભાઈ પ્ટ ેલ ,  ક ાઉ સ નસલરશ્ીઓ, 
પ િ ા હ ્ધ ક ા ર ી -અ હ ્ધ ક ા ર ી ગણ  સ હ િત 
મો્ટી સંખર્યામાં નગરજનોએ ઉપસસથત  
રહ્ા િતા. •
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'છનાલાલ જોશી માગ્ષ'નું નામાતભધાન
અમિા્ાિ મર્યુહનહસપલ કોપયોરેશન દ્ારા 

િહક્ણ-પહચિમ ઝોનના જો્ધપુર ્ોડ ્વમાં 
દિશમાન ફામા્વ િાઉસથી સસપં્રગ્ેલી સક્કલ 
સુ્ધીના ન્હનહમ્વત માગ્વને 'છનાલાલ 
જોશી માગ્વ' નામાહભ્ધાનનો કાર્ય્વક્રમ 
મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલની 
ઉપસસથહતમાં ર્યોજાઈ ગર્યો. આ પ્રસંગે 
મુખર્યમંરિીશ્ીએ જણાવર્યું િતું કે, છનાલાલ 
જોશી બ્ધાને ‘આપણા’ લાગે એ્ંુ 
વર્યહક્તત્ ્ધરા્તા િતા. જાિેર જી્નમાં 
અનેક સે્ાકકીર્ય પ્રવૃહત્તઓ કરનારા 
છનાલાલ જોશી સૌ કોઈની સાથે 
પાદર્ાદરક ભા્નાથી જોડારે્યલા રિેતા 
િતા, એમ  તેમણે ઉમેર્યુું િતું.

છનાલાલ જોશીના સાથીિાર તરીકે 
િાર્યકાઓ સુ્ધી કામ કરનારા શ્ી ્ધમષેશભાઈ 
શાિે આ પ્રસંગે સંસમરણો ્ાગોળતાં જણાવર્યું 

િતું કે છનાલાલનું વર્યહક્તત્ પ્રેરણાિાર્યી િતું. 
્દરષ્ઠ નતેાઓ પણ તેમન ેસનમાનની નજરથી 
જોતા િતા. જાિેર જી્ન કે અંગત જી્નની 

કોઈ પણ સમસર્યા િોર્ય, તેમની પાસે જઈએ 
એ્ટલે તરત ઉકેલ મળી જતો.

આ પ્રસંગે આરોગર્ય અને પાણી પુર્ઠા 
મંરિી શ્ી ઋહરકેશભાઈ પ્ટેલ, સાંસિ શ્ી 
નરિદરભાઈ અમીન, મેર્યર શ્ી દકરી્ટભાઈ 
પરમાર, જગન્નાથ મંદિરના મિંત શ્ી 
દિલીપિાસજી મિારાજ, ઔડાના પૂ્્વ 
ચેરમેન શ્ી ્ધમ ષેનદ્રભાઈ શાિ, સ્ ષે 
્ધારાસભર્યશ્ીઓ, મર્યુ.કહમશનર શ્ી લોચન 
સિેરા સહિત નાગદરકો મો્ટી સંખર્યામા ં
ઉપસસથત રહ્ા િતા. •

અમિાવાિનાં તવશ્વ ઉતમયાધામ કૅમપસમાં ૭૫ હજાર રોપાનું વાવેિર

મખુર્યમરંિી શ્ી ભપેૂનદ્રભાઈ પ્ેટલે અમિા્ાિના જાસપરુ સસથત હ્શ્વ 
ઉહમર્યા્ધામ કૅમપસમાં ૭૫ િજાર વૃક્ારોપણ અને ૭૫ િજાર હતરંગા 
હ્તરણ કાર્ય્વક્રમમાં જણાવર્યું િતું કે, ગુજરાતમાં સામાહજક સંસથાઓ 
અને સરકાર એકસાથે રિીને કામ કર્ા ્ટે્ાર્યેલાં છે. જે સંસથા 
સમાજોપર્યોગી કામ કરે છે એને સિકાર આપ્ા સરકાર ક્ટીબદ્ધ છે.

િર ઘર હતરંગા અહભર્યાનમા ંજન જનન ેજોડ્ા અનરુો્ધ કરતાં 
મખુર્યમરંિીશ્ીએ કહં્ િતુ ંકે, રાષ્ટ્રીર્ય તિે્ાર એ્ો તિે્ાર છે જમેા ંગરીબ, 
ત્ગંર સહિતના તમામ લોકો જોડાર્ય છે. િરેક પોતાના ઘર પર હતરંગો 
લિેરા્.ે ્ીજળી કે પાણીની બચત કર્ી એ પણ િેશસે્ા છે. 

્્ધુમાં મુખર્યમંરિીશ્ીએ જણાવર્યું િતું કે , હ્શ્વ ઉહમર્યા્ધામમાં સૌથી 
ઊચંુ ંમદંિર બન્ાનુ ંછે. આ્નારા સમર્યમા ંઆ એક ઐહતિાહસક સથળ 
બની રિેશ.ે ્ ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈના નતેૃત્માં હ્કાસની ્ ાત િોર્ય 
કે કોરોના મિામારી સામેની લડત િોર્ય, ભારતની સાથે ગુજરાત પણ 
િંમેશા અગ્રણી રહ્ં છે. ્ ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિી જે્ા હ્ઝનરી 

નેતૃત્નો લાભ સમગ્ર િેશને 
મળર્યો છે.

મા ઉહમર્યાના ્ધામનુ ંહનમા્વણ 
થતાં અનેક લોકોને રોજગારી 
ઉપલબ્ધ બનશ.ે હ્શાળ જગર્યામાં 
હનમા ્વણા્ધીન આ કૅમપસમાં 
હશક્ણ, આરોગર્ય ઉપરાંતની 
સમાજસે્ ા, સમાજ-ઉતથાન અને 
સે્ાકકીર્ય પ્રવૃહત્ત અને સમૃહદ્ધનું 

કેનદ્ર બની રિેશ.ે ૭૫ િજાર વૃક્ારોપણ અન ેઉછેરની જ્ાબિારી સસંથા 
અને સમાજસે્ીઓએ સ્ૈસરછકપણે હશરે સ્ીકારી છે, જે સરાિનીર્ય 
કિમ છે. 

ઉહમર્યા્ધામ કૅમપસમાં થનાર ૭૫ િજાર વૃક્ારોપણથી કાબ્વન 
ક્રૅદડ્ટમાં ્્ધારો થશે તેમજ  ઑસકસજનની મારિામાં ્્ધારો થશે, તે્ો 
ભા્ આરોગર્ય મંરિી શ્ી ઋહરકેશભાઈ પ્ટેલે વર્યક્ત કર્યયો િતો. 

 ગૃિ રાજર્યમંરિી શ્ી િર્વભાઈ સંઘ્ીએ જણાવર્યું િતું કે, હ્શ્વ 
ઉહમર્યા્ધામનું હનમા્વણ થતાં ગુજરાતને ્ૈહશ્વક સતરની ્ધાહમ્વક ્ધરોિર 
પ્રાપ્ થશ.ે અસખંર્ય ભાહ્ક-ભક્તો મા્ેટ હ્શ્વ ઉહમર્યા્ધામનુ ંપ્રાગંણ અને 
સમગ્ર કૅમપસ આસથા સાથે સુદૃઢ વર્ય્સથાનું કેનદ્ર સાહબત થશે.

હ્શ્વ ઉહમર્યા્ધામ ખાતનેા કાર્ય્વક્રમમા ં પૂ્ ્વ નાર્યબ મખુર્યમરંિી શ્ી 
નીહતનભાઈ પ્ેટલ, સાસંિ શ્ીમતી શારિાબિેન પ્ેટલ, હ્શ્વ ઉહમર્યા્ધામના 
પ્રમખુ શ્ી આર.પી. પ્ેટલ સહિત આગે્ ાનોના િસત ેવૃક્ારોપણ કરીને 
૭૫ િજાર વૃક્ારોપણનો પ્રારંભ કર્ામાં આવર્યો િતો. •

વવકરસયરત્ર
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સમાજસેવા કરનારા સજ્જનો સેવા, સમપ્ષણ અને તયાગના પ્રિીક 
અમિા્ાિમાં ર્યોજાર્યેલા '્ધરતીરત્ 

એ્ોડ્વ' સમારંભમાં મખુર્યમરંિી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ 
પ્ેટલ ે૧૧ એ્ોડ્વ હ્જતેાઓન ેએ્ોડ્વ એનાર્યત 
કર્યા્વ િતા. આ પ્રસંગે તેમણે જણાવર્યું િતું કે, 
આપબળે સે્ાકાર્યયો કર્ાનું કે સમાજના કોઈ 
ચોક્સ ્ગ્વને મિિરૂપ થ્ાનું કાર્ય્વ ખરેખર 
પડકારરૂપ િોર્ય છે. આ્ાં કાર્યયો મા્ટે અંગત 
જી્નમાં ઘણાં તર્યાગ અને બહલિાન આપ્ાં 
પડે છે. આજે જેઓનું સનમાન થઈ રહ્ં છે તે 
સૌ એ્ોડ ્વ હ્જેતાઓએ આ્ા તમામ 
પડકારોનો સામનો કરીને લોકસે્ા અને 
સમાજસે્ાની જર્યોત અહ્રત પ્રજ્વહલત 
રાખી છે. આ્ા સજ્જનો ખરેખર સે્ા, 
સમપ્વણ અને તર્યાગના પ્રતીક છે.

મુખર્યમંરિીશ્ીએ આ પ્રસંગે જણાવર્યું િતું 
કે, હન:સ્ાથ્વભા્ ેજરૂરતમિંોની સે્ા કરનારા 
આ્ા લોકો ખરેખર સમાજ મા્ટે પ્રેરણારૂપ 
છે. આ્ા મિાનુભા્ોના સે્ાપ્રસંગોમાંથી 
સે્ાભા્નાની ચાિના રાખતા અનર્ય લોકોને 
પ્રેરણા મળે છે અને આ જ રીતે સમાજ-

ઉતકર્વનુ ંઆ ભગીરથ કાર્ય્વ અહ્રતપણે ચાલતંુ 
રિે છે.

્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરનેદ્રભાઈ મોિીના 
નેતૃત્માં આજે જર્યારે 'એક ભારત, શે્ષ્ઠ 
ભારત'નું સ્પ્ન સાકાર કર્ા સમગ્ર િેશ 
એકસાથે આગળ ્્ધી રહ્ો છે, તર્યારે રાજર્ય 
સરકાર પણ લોકહિત અને જનલાભાથષે 
અને ક હ્્ધ  મિિલક્ ી  ર્ય ોજન ાઓથી 
જરૂરતમંિોની સે્ા કરી રિી છે. કોહ્ડ 
મિામારીમા ંપણ સરકાર અન ેઘણા ટ્સ્ટ તેમજ 

NGOએ સાથે મળીને 'સૌનો સાથ, સૌનો 
હ્કાસ, સૌનો હ્શ્વાસ, સૌનો પ્રર્યાસ'- સૂરિને 
સાથ્વક કર્યુું છે, જે આપણી અતૂ્ટ સે્ાભા્ના 
અને જનસે્ાની સાહબતી છે.

આ કાર્ય ્વક્રમમાં અલગ અલગ ક્ેરિે 
હનઃસ્ાથ્વભા્ે સે્ા આપનારા કુલ ૧૧ 
સે્ ાભા્ી લોકોન ેરૂ. ૧૧ િજારનો કૅશ એ્ોડ્વ 
અપ્વણ કરીને અને શાલ ઓઢાડીને સનમાન 
કર્ામાં આવર્યું િતું. •

'The Pride of GUJARAT' એવોડ્ષ એનાયિ કરિા CM
સકારાતમક સમાચારો સમાજ અને વર્યહક્તના ઘડતરમાં મિત્્નો 

ભાગ ભજ્ે છે. આજે સમાચારોમાં હ્કાસલક્ી પરિકારત્ તરફ ઝોક 
્્ધી રહ્ો છે તર્યારે ગુજરાતના હ્કાસ મોડલની ચચા્વ સમગ્ર િેશમાં થઈ 
રિી છે. તાજેતરમાં 'નર્યુઝ-18' 
ગુજરાતી ચૅનલ દ્ારા આર્યોહજત ્ધ 
પ્રાઇડ ઑફ ગુજરાત એ્ોડ ્વ 
સમારોિમાં  ઉપસસથત રિ ેલા 
મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલ ે
જણાવર્યું િતું કે, ્ત્વમાન ગુજરાત 
સરકાર સમાજના છ ે્ ા ડ ાના 
નાગદરકો સ્ુધી સહુ્્ધા પિોંચાડ્ાના 
્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીના 
ધર્યેર્યને સાકાર કર્ા પ્રહતબદ્ધ છે. 

ભૂતકાળની સાપેક્માં ્ત્વમાન 
હ્ક ાસ તરફ હનિ દેશ  કરત ાં 
મુખર્યમંરિીશ્ીએ જણાવરંુ્ય િતું કે, 
2002 સુ્ધી રાજર્યમાં MSME 

ઉદ્ોગોની સંખર્યા 2.75 લાખ િતી, જે 2022માં ્ ્ધીને 8.66 લાખ થઈ 
છે. ઉદ્ોગોનો હ્કાસ એ સ ્્વગ્રાિી હ્કાસની સાહબતી છે. આમ, ઉદ્ોગ, 
કૃહર અન ેસે્ ાકે્રેિ અન ેહશક્ણ, સ્ાસ્થર્ય અન ેસરુક્ાની દૃસષ્ટએ  ગુજરાત 

અ ગે્ર સ ર  છ ે.  આ જે  સ ૌ 
ગુજરાતીઓ માને છે કે ખરા 
અથ્વમાં હ્કાસ થર્યો છે.

આ સમારોિમાં હ્હ્્ધ 29 
કે્ટેગરીમાં 'The Pride of 
GUJARAT'  એ્ ો ડ ્વ 
એનાર્યત કર્ામાં આવર્યા િતા. 
એ્ોડ્વ સમારોિમાં  સામાહજક 
નર્યાર્ય અન ેઅહ્ધકાહરતા મરંિી શ્ી 
પ્રિીપભાઈ પરમાર, એ્ોડ્વ 
હ્જેતાઓનાં પદર્ારજનો 
તમેજ નર્યઝૂ ચનેલના ંકમ્વચારીઓ 
ઉપસસથત રહ્ા િતા. •

વવકરસયરત્ર
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િાપીના રમિ-ગમિ સંકુલ િથા DMEના કાય્ષનું તનરીક્ણ કરિાં મુખયમંત્ી
મુખર્યમંરિી  શ્ી ભૂપે નદ્રભાઈ પ્ટ ેલે 

તાજતેરમા ંતમેની િહક્ણ ગજુરાતની મલુાકાત 
િરહમર્યાન તાપીમાં આકાર લઈ રિેલા રમત-
ગમત સંકુલ તથા સુરતમાંથી પસાર થનારા 
દિલિી-મુંબઈ એકસપ્રેસ-્ેનાં કાર્ય્વપ્રગહતનું 
જાતહનરીક્ણ કર્યુું િતું.

મુખર્યમંરિીશ્ીએ વર્યારાના કાનપુરામાં 
હનમા્વણા્ધીન રમત-ગમત સંકુલનાં પ્રગહત 
િેઠળના ંકાર્યયોનુ ંહનરીક્ણ કર્યુું િતુ.ં આ સકુંલનું 
હનમા્વણ આઠ એકર જમીન ઉપર થઈ રહ્ં છે.

આ સકુંલમા ંરૂ. ૫.૫૦ કરોડના ંખચષે ઇનડોર 
મલ્ટીપપ્વઝ િૉલ બનશ.ે આ સકુંલમા ં ૨૦૦ 
ખલેાડીઓની ક્મતા્ાળી િૉસ્ેટલ હબલડીંગ, ચાર 
લને હસનથ્ેટીક એ્થલેદ્ટક ટે્ક સાથનેુ ં ફરૂ્ટબૉલ 
ગ્રાઉનડ સહિતનુ ં કામ અિંાજ ે રૂહપર્યા ૬.૮૦ 

કરોડ, બાસકે્ટ બૉલ-૧ તથા ્ેટહનસ કો્ટ્વ-૧ના 
ગ્રાઉનડ રૂહપર્યા ૧.૩૯ કરોડ મળી કુલ રૂહપર્યા 
૨૨.૧૯ કરોડના ખચષે કામો શરૂ થનાર છે. આમ, 
હજલ્ામા ંકુલ રૂ.૨૮.૬૯ કરોડના ખચષે તમામ 
સહુ્્ધા-સપંન્ન રમતગમત સકુંલ હનમા્વણ પામશ.ે 

આ સપો્ટ ્વસ સંક ુલ તાપી હજલ્ાના 
આદિજાહત ર્યુ્ાઓ સહિત ખેલકરૂિ ક્ેરિે ્્ધુ 
િોનિાર ખેલપ્રહતભા ઊભી કરશે.

આ ઉપરાંત, મુખર્યમંરિીશ્ીએ ગુજરાતના 
હ્કાસને ન્ી ઉજા્વ આપનાર હનમા્વણાહ્ધન 
દિલિી-મુંબઈ એકસપ્રેસ-્ેનું સુરત હજલ્ા 
કરંજ ગામ ખાતે હનરીક્ણ કર્યુું િતું. ભારતના 
સૌથી લાંબા ૧૩૫૦ દક.મી. અને અંિાજે 
રૂા.૯૮ િજાર કરોડના ખચષે તૈર્યાર થઈ રિેલા 
દિલિી-મુંબઈ એકસપ્રેસ-્ેના હનમા્વણનું કાર્ય્વ 

રૉક્ેટ ગહતએ ચાલી રહં્ છ ે. તે પૈકકી 
ગુજરાતમાંથી ૪૨૩ દક.મી.નો એકસપ્રેસ-્ે 
પસાર થાર્ય છે. આ એકસપ્રેસ ્ ેના હનમા્વણથી 
મુસાફરીનો સમર્ય ૨૪ કલાક ઘ્ટીને ૧૩ 
કલાકનો થશે. આ દિલિી-મુંબઈ એકસપ્રેસ્ે 
પર હ્હ્્ધ માળખાકકીર્ય સુહ્્ધાઓ િશે. 

આ અ્સરે મખુર્યમરંિીશ્ીએ કરંજ ગામની 
પ્રાથહમક શાળાને બે કોમપર્યુ્ટર લૅબ અપ્વણ 
કરાઈ િતી. આ પ્રસં ગે  નાણા મંરિી  
શ્ી કનુભાઈ િેસાઈ, માગ્વ અને મકાન મંરિી 
શ્ી પૂણષેશભાઈ મોિી, ઊજા્વ રાજર્યમંરિી  
શ્ી મુક ેશભાઈ પ્ટેલ, ્ધારાસભર્યો સ્્વ  
શ્ી ગણપતહસંિ ્સા્ા, ઈશ્વરભાઈ પરમાર 
ઉપસસથત રહ્ા િતા. •

વવકરસયરત્ર

રાજયભરમાં 'નારી વંિન ઉતસવ'ની ઉજવણી 
સમાજ ક ે રાષ્ટ્રના હ્કાસમાં 

મહિલાઓની ભાગીિારી અગતર્યની છે. 
એમા પણ મહિલાઓ જો હશહક્ત િોર્ય, 
તો તે સમાજ કે રાષ્ટ્રના હ્કાસને કોઈ 
આંબી શકે નિીં. ગુજરાતે િર િંમેશ 
મહિલા શહક્તને મજબુત બના્્ાનું 
કાર્ય્વ કર્યુ્વ છે. તાજેતરમાં મુખર્યમંરિી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે ‘હ્શ્વ સતનપાન 
સપ્ાિ’ અને ‘નારી ્ંિન ઉતસ્’ની 
રાજર્ય કક્ાની ઉજ્ણીનો શુભારંભ 
અમિા્ાિથી કરાવર્યો િતો.  

મુખર્યમંરિીશ્ીએ આ અ્સરે જણાવર્યુ કે, હશહક્ત અને સશક્ત નારી 
ઉન્નત રાષ્ટ્રનો પાર્યો છે. સક્મ મહિલા ઘર, પદર્ાર, સમાજમાં બીજાની 
તાકાત બની શકે છે. નારી સશક્તીકરણનો આગ્ો અહભગમ ્ ડાપ્ર્ધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ િંમેશા િાખવર્યો છે. ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોિીના નતેૃત્માં સરકાર માતૃશહક્ત અન ેબાળકોના હ્કાસ મા્ેટ સિૈ્ 
પ્રહતબદ્ધ છે. ‘સક્મ નારી, સશક્ત ગુજરાત’ એ સરકારનો ધર્યેર્ય છે.

મુખર્યમંરિીશ્ીએ જણાવર્યુ કે, સગભા્વ માતા મા્ટે, માતૃશહક્ત ર્યોજના, 
માતૃત્ ્ંિના ર્યોજના, નાની િીકરીઓ મા્ટે વિાલી િીકરી ર્યોજના, 
સુકનર્યા સમૃહદ્ધ ર્યોજના, ભણેલી િીકરીઓ મા્ટે સરસ્તી ્ંિના 
ર્યોજનાથી લઈ હશષર્યવૃહત્ત, િોસ્ેટલની સહુ્્ધાઓ છે. આ ્ ર્વના બજ્ેટમાં 
૪૨ ્ટકાનો ્્ધારો કરી ૪૯૭૬ કરોડની માતબર રકમ મહિલા અને 

બાળ હ્કાસ હ્ભાગને ફાળ્ી છે. 
આ પ્રસગં ેમહિલા અન ેબાળ હ્કાસ 

મંરિી શ્ીમહત મનીરાબિેન ્કકીલે 
જણાવર્યુ ંિતુ ંકે, આ ઉજ્ણીના હ્ચારથી 
લઈન ેસપંણૂ્વ આર્યોજનમા ંમખુર્યમરંિશ્ીનો 
સપંણૂ્વ સિર્યોગ સાપંડ્ો છે. મહિલાઓને 
સક્મ અને આતમહનભ્વર બના્્ા મા્ટે 
સરકારે અનેક ર્યોજનાઓ કાર્ય્વરત કરી 
છે. િ ેશ અને સમાજના હ્કાસમાં 
મહિલાઓની અડ્ધો અડ્ધ ભાગીિારી 

છે. આજે મહિલાઓ કામ કર્ા અને કામ કરા્્ા સક્મ બની છે. 
સરકાર દ્ારા આર્યોહજત શહક્ત મેળા થકકી મહિલાઓની પ્રહતભાના 
હ્કાસની સાથે આગ્ી ઓળખ પણ મળી રિી છે. રાજર્ય સરકાર 
મહિલાઓના સ્ા્લંબન અને સ્ાસ્થર્યની સંપૂણ્વ હચંતા કરી રિી છે. 

આ કાર્ય્વક્રમમાં અમિા્ાિ શિેરમાં હનભ્વર્યા સેફ સી્ટી પિેલ િેઠળ 
સોલા સસથત '્ન સ્ટોપ સેન્ટર'નું ઇ લોકાપ્વણ કર્ામાં આવર્યું િતું. 
સાથે સાથે 'સંક્ટ સખી' મોબાઈલ એસપલકેશન લોનચ કર્ામાં આ્ી 
િતી. ઉપરાંત ઘરેલુ હિંસા સામે ચુપપી તોડો શીર્વક સાથે દફલમ પ્રિહશ્વત 
કરાઈ. આ ઉપરાંત મુખર્યમંરિી માતૃશહક્ત ર્યોજના તેમજ અન્નપ્રાશન 
ર્યોજનાના લાભાથથીઓને પ્રતીકરૂપે કકી્ટ હ્તરણ કર્ામાં આવર્યું િતું. 

આ પ્રસંગે પિાહ્ધકારીશ્ીઓ, અહ્ધકારીશ્ીઓ અને જાગૃત 
મહિલાઓ મો્ટી સંખર્યામાં િાજર રહ્ા િતા. •
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ગોબરધનથી રાંધણ ગૅસ 
તવનામૂલયે મળિો થયો

" િશ્ષન તત્વેિી
્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિી દ્ારા શરૂ કર્ામાં આ્ેલી 

ઉજ્જ્લા ર્યોજનામાં ગરીબ પદર્ારોને મફત રાં્ધણગૅસ કનેકશન 
આપ્ાની ર્યોજનાથી એક પગલું આગળ એ્ા ગોબર્ધન અહભર્યાને 
ગ્રામીણ પદર્ારો મા્ટે એકિમ સરળતા ઊભી કરી છે. ઘરઆંગણે જ 
બાર્યોગૅસ પલાન્ટ નાખીને સા્ મફતમાં રાં્ધણગૅસ આપ્ાની ર્યોજના 
અંતગ્વત સીઆરએસ ફંડમાં ગોરજ પાસે આ્ેલા િોલાપુરા ગામનાં 
૬૦ જે્ટલાં ઘરો પૈકકી પ૦ ઘરોમાં બાર્યોગૅસ નાખ્ામાં આ્તાં િ્ે 
તર્યાં રાં્ધણગૅસ સા્ મફતમાં મળી રહ્ો છે.

્ાઘોદડર્યા તાલુકાના ગોરજ પાસે આ્ેલા િોલાપુર ગામની ્સતી 
મારિ ૩૫૦ જે્ટલી અને ઘરો ૬૦ છે. તર્યાં તાજેતરમાં કોપયોરે્ટ સોશર્યલ 
દરપોનસહબહલ્ટી િેઠળ હસન્ટેકસ આ્ધાદરત બાર્યોગૅસ પલાન્ટ નાખ્ામાં 
આવર્યા છે. ગામના મો્ટાભાગના પદર્ારો પશુપાલન સાથે સંકળાર્યેલા 
છે, એ્ટલે આ પલાન્ટ તેમને મા્ટે બિુ અનુકરૂળ છે.

હસન્ેટકસનો બાર્યોગસૅ પલાન્ટ રૂ. ૨૦થી ૨૨ િજારમા ંઆ્ે છે, જેની 
ક્મતા એક સો દકલોની િોર્ય છે. તને ેનાનો ખાડો ખોિીને ઊભો કરી 
િે્ાનો રિે છે. રિણ મી્ટર જે્ટલી ગોળાઈ ્ધરા્તા પી્ીસીના આ 
પલાન્ટમા ંગોબર નાખ્ા મા્ેટ અન ેતેના હનકાલ મા્ેટ અલગ વર્ય્સથા 
િોર્ય છે, જ ેએકિમ સરળ છે. અતર્યાર સ્ુધી કૉંક્રકી્ટના પલાન્ટમા ંગોબર 
નાખ્ા મા્ેટ અલગ ્ટાકંકી બના્્ી પડતી િતી, જમેા ંગોબર અન ેપાણી 
હમકસ કરીન ેનાખ્ંુ પડતંુ િતુ.ં ્ ળી, તનેા કાર્યમી બા્ંધકામનો ખચ્વ અને 
માથાકરૂ્ટ અલગથી! તનેી સાપેકે્ આ પલાન્ટ ઉપર્યોગમા ંએકિમ સરળ 
છે. િોલાપરુા ગામના ંઉદ્મી શ્ીમતી પા ્્વતીબિેન બહુદ્ધસાગર પરમારે 
પોતાના ઘરમા ંગોબર્ધન પ્રોજકે્ટ અમલમા ંમૂકર્યો છે. તે કિે છે, અમારા 
પદર્ારમા ંિસ વર્યહક્ત છે. ત ેતમામનુ ંજમ્ાનુ ંઆ પલાન્ટથી બની જાર્ય 
છે. હસહલનડર બિલ્ાની ઝઝં્ટથી સા્ મહુક્ત તો મળી, સાથસેાથ ેઆ 
પલાન્ટથી રા્ંધણગૅસ પાછળ માસાતં ેથતો ખચ્વ પણ બરર્યો છે. ્ ળી, ચલૂા 
પર રાધંર્યુ ંિોર્ય એ્ો સ્ાિ ભોજનમાં મળે છે. ઘરના ંપશુઓ દ્ારા હનહમ્વત 
ગોબર સા્ હનરથ્વક રીત ેખાતરમાં જતુ ંિતુ,ં તનેી સામ ેિ્ ેઆ ગોબરથી 
ગસૅ મળ્ાની સાથે તનેાથી કમપોસ્ટ થર્યલેુ ંખાતર પણ મળે છે. •

જોધપુરમાં માત્ બે વાર જ ચૂંટણી થઈ છે
" વૈશાલી રાવતલયા

પૂજર્ય મિાતમા ગાં્ધીજી કિેતા કે, સાચું ભારત ગામડાઓમાં ્સે 
છે. ગાં્ધીજીના આ શબિોન ેમરંિ બના્ીન ેગજુરાત સરકારે ગામડાઓના 
સ્ાુંગી હ્કાસ મા્ટે અનેક પ્રકલપો શરૂ કર્યા્વ છે. તેના પદરણામે 
ગામડાઓ ્્ધુ હલ્ેબલ અને લ્ેબલ બનર્યાં છે. ઘણાં ગામડાઓએ 
સિકારની ભા્ના અન ેએકતા દ્ારા પોતાના ગામનો નમનૂિેાર હ્કાસ 
કર્યયો છે. આ્ુ ંજ એક ગામ એ્ટલ ેિે્ભહૂમ દ્ારકા હજલ્ાના કલર્યાણપરુ 
તાલુકાનું જો્ધપુર ગામ. આ ગામમાં અતર્યાર સુ્ધીમાં મારિ બે ્ાર જ 
ગ્રામ પંચાર્યતની ચૂં્ટણી ર્યોજાઈ છે ! 

૮૫૦થી ૯૦૦ લોકોની ્સતી ્ધરા્તંુ આ રહળર્યામણુ ંગામ સૌ 
લોકોને ગમી જાર્ય એ્ુ ંછે. જો આપણ ેગામના હ્કાસની ્ાત કરીએ 
તો, ગામમા ંરોડ-રસતા, િરેક ઘરમા ંનળનુ ંજોડાણ, ૧૦૦ ્ટકા શૌચાલર્ય, 
અદ્તન આગંણ્ાડી અન ેપ્રાથહમક શાળા પણ મજાની. ખડૂેતો પણ 
ખતેીમા ંઆ્ધહુનક સા્ધનોનો ઉપર્યોગ 
કરે. અન ેગામના લોકોમા ંએકજથૂ 
થઈન ેરિે્ાની ભા્ના જોઈન ેકોઈના 
પણ મનમા ંઆ ગામ ્સી જાર્ય. 

ગામના સરપંચ શ્ી ભીખુભાઈ 
ડાભીએ ગામના હ્કાસની ્ાત 
કરતાં જણાવર્યું કે, અમારા ગામમાં 
લોકો સરકારની િરેક ર્યોજનાનો 
લાભ મેળ્ે છે. પછી તે રોડ-રસતાની 
િોર્ય, આ્ાસની િોર્ય કે િર ઘર નલ સે જલ ર્યોજના િોર્ય. ગામના 
લોકો ર્યોજનાની માહિતી પણ એકબીજાને આપે છે, જેથી જરૂરતમંિ 
લોકો ર્યોજનાનો લાભ લઈ આતમહનભ્વર બની શકે. અને જો ્ ાત આ્ે 
આરોગર્યની, તો ગામમાં એક આરોગર્યકેનદ્ર પણ ખરું. લોકો આર્યુષમાન 
કાડ્વ કઢા્ે તે મા્ટે તલા્ટી, ્ી.સી.ઇ. પણ માગ્વિશ્વન આપી રહ્ા છે. 

્ર્વ ૨૦૧૭માં ગામને ખુલ્ામાં શૌચમુક્ત જાિેર કર્ામાં આવર્યું 
છે. જે લોકોના ઘરે શૌચાલર્ય નિોતાં તેમને ર્યોગર્ય માગ્વિશ્વન આપીને 
શૌચાલર્ય બના્ડા્્ામાં આવર્યાં. આ ઉપરાંત સુજલામ્ સુફલામ્ 
ર્યોજના િેઠળ તળા્ ઊંડાં ઉતાર્ાની પણ કામગીરી કર્ામાં આ્ી 
છે. પ્ર્ધાનમંરિી આ્ાસ ર્યોજના ગ્રામીણનાં લાભાથથી પમીબિેન 
સોનગરાએ પણ સરકારનો આભાર વર્યકત કર્યયો િતો. અને જણાવર્યું કે 
અમે પિેલાં કાચા મકાનમાં રિેતાં િતાં, અમારે પાકું મકાન બનતાં 
આજે અમે લોકો ખુશી-ખુશી અમારા પાકા મકાનમાં રિીએ છીએ.

ગામડાઓની ્ાત આમ તો હનરાલી િોર્ય છે. શુદ્ધ િ્ા, સાફ 
્ાતા્રણ, ટ્ાદફક નહિ્ત્ અને એક પોતીકું ્ાતા્રણ િોર્ય છે. 
જો્ધપુર ગામ મારિ હશક્ણ કે સ્રછતા જ નિી પણ તમામ ક્ેરિે એક 
અનોખું ઉિાિરણ પૂરૂ પાડે છે. •

મરરં ગરમ, મરરં ગરૌરવ
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રાજયમાં વધુ ૧૨ ટી.પી. ્કકીમ મંજૂર
રાજર્યમાં શિેરી હ્કાસન ે્ ્ધ ુવર્યાપક અન ે

્ેગ્ંતો બના્્ા મુખર્યમંરિી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટલેે તાજેતરમાં 
અમિ ા ્ ા િ ,  સુ ર ત  અને 
ભા્નગર મિાનગરો સહિત 
કુલ 12 ્ટાઉન પલાનીંગ સકકીમને 
મંજૂર કરી છે. મુખર્યમંરિીશ્ીએ 
આ જે 12 ્ટાઉન પલાનીંગ સકકીમને 
મંજૂરી આપી છ ે તેમાં  સુરતની ૪ 
હપ્રલીમીનરી ્ટી.પી, અમિા્ાિની અને 
ભા્નગરની 2-2,  ગાં્ધ ીનગરની 1 
હપ્રલીમીનરી ્ટી.પી તમેજ રાજકો્ટ, જામનગર 
મર્યુહનહસપલ કોપયોરેશન અને બા્ળાની 1-1 
ડ્ાફ્ટ ્ટી.પી.નો સમા્ેશ થાર્ય છે. 

મુખર્યમંરિીશ્ીએ સુરત મર્યુ હનહસપલ 
કોપયોરેશનની પ્રારંહભક ્ટી.પી સકકીમ નં.ર૭ 
ભ્ટાર-મજરૂા, સકકીમ ન.ંપ૧ ડભોલી, સકકીમ ન.ં 
પ૦ ્ેડ-કતારગામ અને સુરત શિેરી હ્કાસ 
સત્તામંડળ-સુડાની પ્રારંહભક ્ટી.પી સકકીમ નં. 
૮પ સરથાણા-પાસોિરા-લાસકાણાની મંજૂરી 
આપી છે. સુરત મિાનગરપાહલકાની આ ૩ 
પ્રારંહભક ્ટી.પી સકકીમ મંજૂર થ્ાના પદરણામે 
બાગ-બગીચા, રમત-ગમતના મિેાન મા્ેટ કુલ 
૮.૯૪ િેક્ટસ્વ જમીન સંપ્રાપ્ થશે. એ્ટલું જ 

નહિ, જાિેર સુહ્્ધાના કામો મા્ટે ૧૬.૯૬ 
િેક્ટસ્વ જમીન ઉપલબ્ધ થશે. આહથ્વક 

રીતે નબળા ્ગ્વના EWS 
આ્ાસોના હનમા્વણ મા્ેટ ૮.પ૮ 
િકે્ટસ્વ જમીન પર ૭૬૦૦ 
આ્ાસોનું હનમા્વણ થઇ શકશે. 

સુરત મિાનગરની રિણ 
પ્રારંહભક ્ટી.પી સકકીમ સકકીમ ન-ં૫૧ 

ડભોલી સકકીમ નં-ર૭, ભ્ટાર-મજૂરા અને 
સકકીમ નં. પ૦ ્ેડ કતારગામ રિણેર્યમાં 
આંતરમાળખાકકીર્ય સુહ્્ધાના ખચ્વને પિોચી 
્ળ્ા ્ેચાણના િેતુસર કુલ મળીને ૬.૮૪ 
િેક્ટસ્વ જમીન ઉપલબ્ધ થ્ાની છે.

મુ ખર્યમંરિી  શ્ી ભૂપે નદ્રભાઈ પ્ટ ેલે 
તાજેતરમાં જે ્ટી.પી સકકીમ મંજૂર કરી છે તે 
અન્રે્ય અમિા્ાિ મિાનગરપાહલકાની 
હપ્રલીમીનરી ્ટી.પી સકકીમ ૮૧ લાંભા-
લક્મીપુરા-૧ માં કુલ ૧૯.૬૮ િેક્ટસ્વ જમીન 
સંપ્રાપ્ થશે. આ ઉપરાંત બાગ-બગીચા તેમજ 
રમત-ગમતના મિેાન મા્ેટ ૩.૧ર િેક્ટસ્વ અને 
સામાહજક, આહથ્વક રીતે નબળા ્ગ્વના લોકો 
મા્ટે અંિાજે ર૭૦૦ આ્ાસોના હનમા્વણ મા્ટે 
૩.૦૧ િેક્ટસ્વ જમીન મળશે. 

ભ ા્નગર  મિ ાનગરપ ા હલક ાન ી 

હપ્રલીમીનરી ્ટી.પી સકકીમ ૭ અ્ધે્ાડાને પણ 
મંજૂરી આપી છે. આ સકકીમ મંજૂર થ્ાના 
કારણે કુલ ૧૧.૩ર િેક્ટસ્વ જમીન સંપ્રાપ્ થશે 
અને બાગ-બગીચા, રમત-ગમત મેિાન તથા 
ખૂલ્ી જગર્યા મા્ટે ૧.પ૭ િેક્ટસ્વ, જાિેર 
સુ હ્્ધ ા  મ ા્ટ ે ર .૮૧ િ ેક્ટસ ્વ  તેમજ 
આંતરમાળખાકકીર્ય સુહ્્ધાઓના ખચ્વને 
પિોચી ્ળ્ા ્ેચાણના િેતુ મા્ટે ૪.પ૭ 
િેક્ટસ્વ જમીન મળશે. આ ઉપરાતં ભા્નગરની 
આ હપ્રલીમીનરી ્ટી.પી નં.૭ અ્ધે્ાડામાં 
ર.૯૪ િેક્ટસ્વ જમીન પર ર૬૦૦ EWS 
આ્ાસોના બા્ંધકામ મા્ટે પણ જમીન મળશ.ે 

મુખર્યમંરિીશ્ીએ આ રિણ મિાનગરો 
ઉપરાંત અમિા્ાિ હજલ્ાની બા્ળા 
નગરપાહલકાની ડ્ાફ્ટ ્ટી.પી સકકીમ નં.૪ 
(બા્ળા)ન ેપણ મજંરૂી આપી છે. આ સકકીમમાં 
કુલ પ૪.૮૮ િેક્ટસ્વ જમીન સંપ્રાપ્ થ્ાની 
છે. બા્ળાની ડ્ાફ્ટ ્ટી.પી સકકીમ નં. ૪ માં 
આંતરમાળખાકકીર્ય સુહ્્ધાઓના ખચ્વને 
પિોચી ્ળ્ા ્ેચાણના િેતુસર રપ.૬૪ 
િેક્ટસ્વ, ખુલ્ા મેિાનો-બાગ બગીચા મા્ટે 
૭.૮૧ િેક્ટસ્વ, જાિેર સુહ્્ધા મા્ટે ૧૧.ર૬ 
િેક્ટસ્વ તથા ૮ િજાર જે્ટલા EWS આ્ાસો 
મા્ટે ૮.૯પ િેક્ટસ્વ જમીન ઉપલબ્ધ થશે. •

િહેવારોમાં રાહિ િરે ડબલ દફલટડ્ષ સીંગિેલ અપાશે 
મખુર્યમંરિી શ્ી ભપેૂનદ્રભાઈ પ્ેટલના નતેૃત્ની ્ટીમ-ગુજરાત રાજર્યના 

તમામ ્ ગ્વના નાગદરકોની હચતંા કરે છે.  જાિેર હ્તરણ વર્ય્સથા 
િેઠળ રાજર્ય સરકાર દ્ારા જનમાષ્ટમી અને દિ્ાળી બંને 
તિે્ારોને ધર્યાનમાં રાખીને રાજર્યના િરેક એન.એફ.
એસ.એ. કાડ્વ્ધારકો એ્ટલે કે, ૭૦ લાખથી ્ ્ધ ુકાડ્વ્ધારકોના 
૩.૫ કરોડ નાગદરકોને પ્રથમ ્ખત ડબલ દફલ્ટડ્વ સીંગતેલ 
રાિતિરે આપ્ા મા્ટેનો પ્રજા-હિતકારી હનણ્વર્ય કર્યયો છે.

રાજર્ય સરકારના આ હનણ્વર્ય અંગે મંરિી શ્ી હજતેનદ્રભાઈ 
્ાઘાણીએ જણાવર્યું િતું કે, મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલના 
નતેૃત્માં તથા નાણા મંરિી શ્ી કનભુાઈ િેસાઈના ્ ડપણ િેઠળ લે્ ામાં 
આ્ેલા આ હનણ્વર્ય અંતગ્વત રાજર્ય સરકાર રૂ.૧૯૭ પ્રહત હલ્ટરની 
પડતર દકંમત સામે સરકાર દ્ારા રૂ.૯૭ પ્રહત હલ્ટરની સબસીડી 
આપીને લાભાથથીઓને મારિ રૂ. ૧૦૦ પ્રહત હલ્ટરના રાિત ભા્થી 

આ તેલનું હ્તરણ કર્ામાં આ્શે.
 અન્ન અને નાગદરક પુર્ઠા મંરિી શ્ી નરેશભાઈ પ્ટેલ તથા 
રાજર્ય કક્ાના અન્ન અને નાગદરક પુર્ઠા મંરિી શ્ી 
ગજેનદ્રહસંિ પરમારના માગ્વિશ્વનમાં રાજર્ય સરકાર દ્ારા 
ગરીબ પદર્ારોના હિતમાં આ હનણ્વર્ય લે્ામાં આવર્યો છે. 
તમેા ંરાજર્યના ૭૦ લાખથી ્ ્ધ ુકાડ્વ્ધારકો કે જનેી જનસખંર્યા 

૩.૫ કરોડ જે્ટલી થાર્ય છે તેમને તિે્ારોની ઉજ્ણી 
િરહમર્યાન રાિત િરે ડબલ દફલ્ટડ્વ સીંગતેલનું હ્તરણ કાડ્વિીઠ ૧ 

હલ્ટર લેખે જનમાષ્ટમીના તિે્ાર પિેલાં શરૂ કર્ામાં આ્શે.
મરંિીશ્ીએ ઉમરે્યુ્વ િતુ ંકે, ગત ્ ર્વ ૨૦૨૧-૨૨ િરહમર્યાન જનમાષ્ટમી 

અન ેદિ્ાળીના તિે્ારો િરહમર્યાન ૧ હલ્ટર દરફાઇનડ કપાહસર્યા તલેનંુ 
રૂ.૭૦ પ્રહત હલ્ટરની સબહસડી ભોગ્ીન ેરૂ.૯૩ પ્રહત હલ્ટરના રાિતિરે 
હ્તરણ કર્ામાં આવર્યું િતું. •

વનણ્પય
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એક હજારથી વધુ નાગદરકોની અવર-
જવર હોય તયાં CCTV ફરતજયાિ
રાજર્યમાં નાગદરકોની સલામતી અને સુરક્ામાં ્્ધારો કર્ા 

મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલના નેતૃત્ની રાજર્ય સરકારે એક 
મિત્્નો હનણ્વર્ય કર્યયો છે, જે અંતગ્વત મો્ટી સંખર્યામાં નાગદરકોની 
અ્ર-જ્ર ્ધરા્તા હ્સતારોમા ંનાગદરકોની સલામતી તથા સરુક્ામાં 
્્ધારો કર્ા સી.સી.્ટી્ી કેમેરા લગાડ્ામાં આ્શે. પ્રારંહભક 
તબક્ામાં આ હનણ્વર્ય રાજર્યની આઠ મિાનગરપાહલકાના હ્સતારમાં 
લાગુ કર્ામાં આ્શે.

રાજર્ય સરકારે નાગદરકો પણ સુરક્ા અને સલામતીમાં સામેલ થાર્ય 
તે્ા િેતુથી જનભાગીિારીથી સીસી્ટી્ી કેમેરા હસસ્ટમ લગાડ્ા અને 
પ્ર્ેશ-હનરં્યરિણ પગલાં ફરહજર્યાત કર્ાના િેતુથી ગુજરાત જાિેર 
સલામતી (પગલાં) અમલીકરણ અહ્ધહનર્યમ-ર૦રરનો સોમ્ાર 
તા.૧લી ઑગસ્ટ-ર૦રરથી અમલ કર્ાનો હનણ્વર્ય કર્યયો છે. 

આ અહ્ધહનર્યમ પ્રથમ તબકે્ રાજર્યના ંઅમિા્ાિ, ્ડોિરા, સુરત, 
રાજકો્ટ, જામનગર, ભા્નગર, જનૂાગઢ અને ગા્ંધીનગર એમ આઠ 
મિાનગરોમાં અમલમાં મૂક્ાનો હનણ્વર્ય કર્ામાં આવર્યો છે. આ 
અહ્ધહનર્યમ અનસુાર એક જ સમરે્ય એક િજાર લોકો ભગેા થતા િોર્ય 
અથ્ા દિ્સ િરહમર્યાન એક િજાર લોકોની અ્ર-જ્ર રિેતી િોર્ય 
તે્ ી સસંથાઓએ સી.સી. ્ટી.્ી. કેમેરા લગાડ્ાના રિેશ.ે એ્ટલુ ંજ નિીં, 
૩૦ દિ્સના ફરૂ્ેટજ સાચ્્ાના રિેશ.ે પી.એસ.આઈ. કે તથેી ઉપરની 
કક્ાના અહ્ધકારીઓ ગનુાની તપાસ મા્ેટ આ્ા હ્ડીર્યો ફરૂ્ેટજ માગી 
શકશ.ે આ અહ્ધહનર્યમનો અમલ થતાં રાજર્યનાં નગરો-મિાનગરોમાં 
નાગદરકોની સલામતી અન ેસુરક્ાના ઉપાર્યો ્્ધ ુસગંીન બનશે. •

ગોધરા અને પોરબંિરમાં મેદડકલ કૉલેજને મંજૂરી
રાજર્યમાં તમામ નાગદરકોને ઉત્તમ પ્રકારની સાર્ાર મળી 

રિે તે મા્ટે સરકારે અનેકહ્્ધ હનણ્વર્યો કર્યા્વ છે. ગુજરાત 
રાજર્યમાં િર્યાત હજલ્ા િૉસસપ્ટલોને અપગ્રેડ કરીને મેદડકલ 
કૉલેજની સથાપના કર્ા મા્ટે રાજર્ય સરકાર દ્ારા બજે્ટમાં 
જોગ્ાઈ કર્ામા ંઆ્ી છે. મરંિી શ્ી હજતનેદ્રભાઈ ્ ાઘાણીએ 
જણાવર્યું િતું કે, આ જોગ્ાઈ િેઠળ મળેલી મંજૂરી અનુસાર 
ગો્ધરા અને પોરબંિર ખાતે શૈક્હણક ્ર્વ ૨૦૨૨-૨૩થી મેદડકલ 
કૉલેજની સથાપના મા્ટે નેશનલ મેદડકલ કહમશનને અરજી કર્ામાં 
આ્ી િતી. ત ેઅન્ર્ય ેનશેનલ મદેડકલ કહમશન દ્ારા તા.૨૯મી જલુાઈ, 
૨૦૨૨ના રોજ આ બંને કૉલેજો ખાતે ્રર્યુ્વઅલ ઇનસપેકશન સહિત 
તબક્ા્ાર ઇનસપેકશન કર્ામાં આવર્યું િતું. 

આ ્રર્યુ્વઅલ ઇનસપેકશનના પગલે ખૂબ જ ્ટૂંકા ગાળામાં નેશનલ 
મેદડકલ કહમશન દ્ારા ગો્ધરા અને પોરબંિર ખાતે મેદડકલ કૉલેજની 
સથાપના મા્ટે ‘લે્ટર ઑફ ઇન્ટેન્ટ’ આપ્ામાં આવર્યા છે. િ્ે ‘લે્ટર 

ઑફ પરહમશન’ મળશે એ્ટલે શૈક્હણક ્ર્વ ૨૦૨૨-૨૩માં 
આ બંને કૉલેજો ખાતે ૧૦૦-૧૦૦ હ્દ્ાથથીઓને પ્ર્ેશ 
આપી શકાશે.

મરંિીશ્ીએ જણાવર્યુ ંિતંુ કે, રાજર્યમા ંિાલ સરકારી, ગ્રાન્ટ 
ઇન એઇડ અન ેખાનગી એમ કુલ ૩૧ મદેડકલ કૉલજેો મળીને 

૫૭૦૦ સી્ટ છે. ગો્ધરા અન ેપોરબિંરમા ંમદેડકલ કૉલજે શરૂ 
થશ ેપછી રાજર્યની ૩૩ મદેડકલ કૉલેજમા ંબઠેકોની કુલ સખંર્યા ૫૯૦૦ 
થશ.ે બનં ેમડેીકલ કૉલજેોને નશેનલ મેદડકલ કાઉસનસલની પર્ાનગી 
મળી છે ત ેકુલ રૂ. ૬૬૦ કરોડના ખચષે કાર્ય્વરત થશ.ે આ રકમમા ંકેનદ્ર 
સરકારનો ૬૦ ્ટકા અન ેરાજર્ય સરકારનો ૪૦ ્ટકા હિસસો છે. 

આ્નારા દિ્સોમાં પાંચ ન્ી મેદડકલ કૉલેજો શરૂ થ્ાથી 
ગુજરાતના હ્દ્ાથથીઓને તબીબી અભર્યાસ મા્ટે મોંઘી ફકી ભરીને રાજર્ય 
બિાર ગર્યા હ્ના રાજર્યમાં ઘરઆંગણે જ તબીબી હશક્ણની સુહ્્ધા 
મળી રિેશે. •

વનણ્પય

પોલીસ તવભાગ માટે વાતર્ષક 
રૂ.૫૫૦ કરોડનું પેકેજ મંજૂર

ગુજરાત સરકારે પોલીસ હ્ભાગ મા્ટે રૂ. ૫૫૦ 
કરોડનંુ પેકેજ જાિેર કરુ્ય્વ છે. ગૃિ રાજર્ય મંરિી 
શ્ી િર્વભાઈ સંઘ્ીએ સુરત ખાતેથી પોલીસ 
હ્ભાગના હ્શાળ હિતમાં મિત્પૂણ્વ જાિેરાત કરી 
રાજર્ય સરકારે પોલીસ હ્ભાગ મા્ટે ્ ાહર્વક રૂ.૫૫૦ 
કરોડનું પેકેજ મંજૂર કર્યુું િો્ાનું જણાવર્યું િતું. આ 
હનણ્વર્યથી પોલીસ હ્ભાગના હ્હ્્ધ સં્ગ્વના કમ્વચારીઓમાં 
આનંિની લાગણી છ્ાઈ છે. આ અંગે ગૃિ રાજર્ય મંરિીશ્ીએ જણાવરંુ્ય 
િતું કે, પોલીસ પદર્ારના લોકરક્કથી લઈ એ.એેસ.આઈ. સુ્ધીના 
કમ્વચારીઓની હ્હ્્ધ માંગણીઓ પર હ્ચારણા કર્ા મા્ટે ગૃિ 
હ્ભાગ દ્ારા ્ દરષ્ઠ અહ્ધકારીઓની સહમહતનું ગઠન કર્ામાં આવર્યું 
િતું. કમ્વચારીઓની હ્હ્્ધ રજૂઆતોનો આ સહમહત દ્ારા તલસપશથી 
અભર્યાસ કરીને સહમહતની ભલામણ સહિતનો આખરી અિે્ાલ સુપ્રત 
કર્ામાં આવર્યો િતો. આ માંગણીઓ પ્રતરે્ય સં્ેિનશીલ સરકારે 
સં્ેિના િાખ્ીને રાજર્યના લોકરક્ક/એ.એસ. આઈ (દફકસ પગાર), 
પોલીસ કોનસ્ટેબલ, િેડ કોનસ્ટેબલ તથા એ.એસ.આઈ. મા્ટે રૂ.૫૫૦ 
કરોડનું પેકેજ ફાળ્્ાનો હનણ્વર્ય કર્યયો છે. આ હનણ્વર્ય થકકી રાજર્ય 
સરકાર દ્ારા પોલીસ પદર્ારને રૂ.૫૫૦ કરોડથી ્ ્ધુ ્ ાહર્વક ચુક્ણુ 
કર્ામાં આ્શે. રાજર્ય સરકારના ઐહતિાહસક હનણ્વર્યથી આ 
પોલીસકમથીઓને ્ાહર્વક ૬૪,૦૦૦ થી લઈને ૯૬,૦૦૦ સુ્ધીનો 
પગાર ્ ્ધારો મળશ.ે આ પ્રસગં ેગૃિરાજર્ય મરંિીશ્ીએ પોલીસકમથીઓને 
મીઠાઈથી મોં મીઠું કરાવર્યું િતું. •
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મહેસૂલી તનયમોમાં મહત્વના જનતહિલક્ી નીતિતવરયક સુધારા કરાયા
મુખર્યમંરિી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે રાજર્યના સામાનર્ય માન્ીના 

વર્યાપક હિતને િૈર્યે રાખીને મિેસૂલી હનર્યમોમાં નીહતહ્રર્યક 
મિત્્પૂણ્વ  સુ્ધારા કર્યા્વ છે. તેમાં સખા્તી િેતુસર જમીન 
તબિીલી, ટ્સ્ટને ફાળ્ેલી સરકારી જમીનના દકસસામાં 
સપષ્ટતા, દર્ાઇઝડ એન.એ. સમર્યે પુનઃઅહભપ્રાર્યમાંથી 
મુહક્ત, ્ારસાઈમાં પડતી તકલીફમાં હન્ારણ, લીસ 
પેનડેનસીનાં રહજસટ્ેશન જે્ી મિત્્ની બાબતો અંગેના 
હનર્યમોમાં સુ્ધારા જે્ા મિત્્પૂણ્વ હનણ્વર્યોનો આમાં સમા્ેશ થાર્ય છે. 

મિેસૂલ મંરિી શ્ી રાજેનદ્રભાઈ હરિ્ેિીએ જણાવર્યું િતું કે, આ 
સુ્ધારાને પદરણામે િ્ે ખેતીની જમીન જર્યારે સખા્તી િેતુસર કોઈ 
પણ સરકારી/અ્ધ્વસરકારી/સથાહનક સ્રાજની સંસથાને હબનઅ્ેજમાં 
ભે્ટ કર્ામાં આ્ે તર્યારે પ્ર્ત્વમાન સ્ટેમપ ડ્ુ્ટીના બિલે ફક્ત ૧૦૦૦ 
રૂહપર્યાની સ્ેટમપ ડુ્્ટી જ ભર્ાની રિેશ.ે એ્ટલ ેકે સ્ેટમપ ડુ્્ટીનુ ંઅગાઉ 
પડતું ભારણ િ્ે રિેશે નિીં. એ્ટલું જ નિીં, ખેડૂત ખાતેિારના મૃતર્યુ 
બાિ ્ારસાઈ ્ખતે િીકરીનાં સંતાનોને પણ જંરિીના ૪.૯૦ ્ટકાની 
સ્ેટમપ ડ્્ુટીના બિલ ેફક્ત ૩૦૦ રૂહપર્યાની સ્ેટમપ ડ્્ુટી ભર્ાની રિેશ,ે 
તે્ો નીહતહ્રર્યક હનણ્વર્ય મુખર્યમંરિીશ્ીએ કર્યયો છે.

રાજર્ય સરકારે ટ્સ્ટને ફાળ્ેલી સરકારી જમીનના દકસસામાં ટ્સ્ટ 
ઍક્ટની કલમ-૩૬ તથા મિેસૂલ હ્ભાગ/સરકારની મંજૂરી જરૂરી છે 
તથા હપ્રહમર્યમ ભર્ાપારિ છે, તે મુજબની સપષ્ટતા સરકારનું હિત 
જળ્ાર્ય ત ેિેતસુર ગામ ન.ં૭મા ંકર્ાનો હનણ્વર્ય કર્યયો છે. ન્ી શરતની/ 
સાંથણીની/ગણોત્ધારા િેઠળ હપતા-માતાને મળેલી અથ્ા ્ારસાઈ 
િક્થી ્ધારણ કરેલી જમીન કે જેમાં મારિ મો્ટાભાઈનું નામ ચાલતું 
િોર્ય તેમનું અ્સાન થ્ાના સંજોગોમાં મિેસૂલી રેકડ્વમાં કાર્યિેસરની 
કાર્ય્્વ ાિી કરીન ેબાકકી રિેતાં ભાઈ/બિેનોનાં નામો પણ મિેસૂલી રેકડ્વમાં 
િાખલ કર્ાનો ખેડૂતલક્ી હનણ્વર્ય રાજર્ય સરકારે કર્યયો છે. પાદર્ાદરક 
હ્્ાિ કે અસમંજસતા આના પદરણામે િૂર થશે. મુખર્યમંરિી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે મિેસૂલી હનર્યમોમાં કરેલા નીહતહ્રર્યક સુ્ધારા 
અનુસાર િ્ે, એક િેતુ મા્ટે હબનખેતી મળેલી િોર્ય અને તર્યારબાિ 
અનર્ય િેતુ મા્ટે હબનખેતીની અરજી (રિેણાંકમાંથી ્ાહણજર્ય ્ગેરે) 
સમર્યે હપ્રહમર્યમ, ઝોહનંગ, જી.ડી.સી.આર., એન.એ. શરતભંગ હસ્ાર્ય 
અનર્ય કોઈ પણ અહભપ્રાર્યો જરૂરી રિેશે નિીં. ફક્ત જે તે દર્ાઇઝડ 
એન.એ.ના િેતુ મા્ટેનો જ અહભપ્રાર્ય જરૂરી રિેશે.

મખુર્યમરંિીશ્ીએ તલા્ટી દ્ારા ગ્રામર્ય/શિેરી હ્સતારના ંમકાન, ફલ્ેટ, 
િકુાનો, ઑદફસોનાં પઢેીનામા ંકર્ા બાબત ેલોકોન ેસરળતા કરી આપી 
છે. વર્યહક્તનું અ્સાન રિેણાંક/્તનના સથળ હસ્ાર્ય અનર્ય સથળે થાર્ય 
તર્યારે મૃતકના સથાર્યી રિેઠાણ અથ્ા ્તનના સથળના તલા્ટી દ્ારા 
પેઢીનામું બના્્ાનો મિત્્નો હનણ્વર્ય કર્ામાં આવર્યો છે.

આ ઉપરાંત, ખેતીની જમીન હબનખેતી થર્યા બાિ, પ્રોપ્ટથીકાડ્વ ન 

બનેલાં િોર્ય તે્ા દકસસામાં હબનખેતીનો િુકમ રજૂ કરીને પ્રોપ્ટથીકાડ્વ 
બના્્ાનો અને તેમાં ઉત્તરોત્તર ફેરફાર નોં્ધ કરી શકાશે, તે્ો 

જનહિતલક્ી હનણ્વર્ય પણ તેમણે કર્યયો છે.
મુખર્યમંરિીશ્ીએ ખેતીની જમીનના િક્-િા્ા સંિભષે 

હબનજરૂરી ્ટાઇ્ટલનો હ્્ાિ ્ટાળ્ા, આ્ા િા્ા સંિભષે 
કોઈ સ્ટે-ઓડ્વર ન િોર્ય તર્યારે, પડતર િા્ા (લીસ 

પેનડેનસી)ની નોં્ધ ગામ નમૂના-૭માં નોં્ધ ન કર્ા અને 
સબ-રહજસટ્ાર દ્ારા લીસ પેનડેનસીનંુ રહજસટ્ેશન ન કર્ાનો હનણ્વર્ય 
પણ કર્યયો છે. મંરિીશ્ીએ ઉમેર્યુ ું િતું કે, ફળઝાડ તથા અનર્ય વૃક્ના 
ઉછેર મા્ટે ભાડાપટ્ટે આપેલી જમીનોનો મિત્તમ ઉપર્યોગ થાર્ય 
તથા પટ્ટેિારની આજીહ્કામાં ્ ્ધારો થાર્ય તે િેતુસર આ્ી જમીનો 
ઉપર ખેતી કર્ાની મંજૂરી આપ્ાનો રાજર્ય સરકારે મિત્્નો 
હનણ્વર્ય કર્યયો છે.

મખુર્યમરંિીશ્ીએ હિસસા માપણીના પચેીિા પ્રશ્નોનુ ંહનરાકરણ લા્્ા 
જમીનના પ્ેટાહ્ભાગ અથા્વત્ હિસસા માપણીના દકસસામા ંસિકબજિેારો 
્ચ્ે જર્યારે સિમહત સ્ધાતી ન િોર્ય તે્ા દકસસામાં હિત ્ધરા્તા 
પક્કારોને બે ્ખત િસ-િસ દિ્સની નોદ્ટસ આપર્યા બાિ પણ જો 
કોઈ પક્કાર સંમત ન થાર્ય, તો સર્ે નંબરની હિસસા માપણી કરી 
આપ્ાનો હનણ્વર્ય કર્યયો છે. મખુર્યમંરિીશ્ીએ ગ્રામર્ય તથા શિેરી હ્સતારના 
સીમતળના ્ાડા હનર્યત દકંમત ્સૂલીને હનર્યહમત કર્ાનો સૈદ્ધાંહતક 
હનણ્વર્ય પણ કર્યયો છે. આ હનણ્વર્યથી ગ્રામહ્સતારના આશરે પાંચથી છ 
લાખ લોકોને તેમ જ શિેરી હ્સતારના બિોળા ્ ગ્વને મો્ટો લાભ થશે.

મુખર્યમંરિીશ્ીએ મિેસૂલી સે્ાઓમાં સુશાસનનો અહભગમ 
અપના્તાં અનર્ય પણ બે મિત્્ના હનણ્વર્યો કર્યા્વ છે. તિનુસાર, ગણોત 
્ધારાની કલમ ૪૩/૬૩ની મજંરૂી બાિ એન.એ. હબનખતેી પર્ાનગીની 
સમર્યમર્યા્વિા બે ્ર્વથી ્્ધારીને પાંચ ્ર્વ તથા હબનખેતી ઉપર્યોગ 
કર્ાની સમર્યમર્યા્વિા િૂર કર્ાનો પ્રજાલક્ી હનણ્વર્ય મુખર્યમંરિી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પ્ટેલે કર્યયો છે. આ ઉપરાંત, ગણોત કાર્યિાની ૩ર એમ 
િેઠળ ખરીિ દકંમત ભર્ાની મર્યા્વિા તા. ૩૧-૧ર-ર૦ર૪ સુ્ધી 
લંબા્્ાનો હનણ્વર્ય પણ કર્ામાં આવર્યો છે. 

મંરિીશ્ીએ ઉમેર્યુું િતું કે, શિેરોમાં હસ્ટી સર્ે છે તર્યાં હબનખેતીની 
હમલકતોના િસતા્ેજોની નોં્ધણીના સમર્યે ફરહજર્યાત પુરા્ાના કારણે 
નાગદરકોને પડતી મુશકેલીઓના હનરાકરણ અથષે રાજર્ય સરકારે 
િકારાતમક હનણ્વર્ય કર્યયો છે. તેમાં હબનખેતીનો િુકમ, બી.ર્યુ. પરહમશન, 
લે-આઉ્ટ પલાન ્ ગેરે િસતા્ેજી પુરા્ાના િસતા્ેજોની નોં્ધણી સમર્યે 
ફરહજર્યાત ગણાશે નિીં. ્્ધુમાં, ગામતળની જમીનમાં હબનખેતી 
કર્ાની જોગ્ાઈ ન િોઈ, આ્ી જમીનનો હબનખેતી િુકમ ઉપલબ્ધ 
ન િોર્ય તેથી તેમાં પણ છૂ્ટછા્ટ અપાશે. તેના હનરાકરણ અથષે આ 
પુરા્ા જૂનાં મકાનોના સંિભષે ફરહજર્યાત ગણાશે નિીં. •

વનણ્પય
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પાદરવાદરક સંબંધો સુદૃઢ બનાવવા રાજય સરકારનો નવિર અતભગમ
ફૅતમલી ફ્ટ્ષ-સમજાવટનું સરનામું

રાજર્યમા ંકૌ્ંુટહબક સુરક્ા સાથ ેસૌિાિ્વભરુ્યું ્ ાતા્રણ સજા્વર્ય 
ત ેમા્ેટ રાજર્ય સરકાર સતત પ્રર્યત્શીલ છે. પાદર્ાદરક સંબ્ંધો 
સદુૃઢ બન ેઅન ેકૌ્ંુટહબક હ્્ાિો ્ટળે તે મા્ેટ રાજર્ય સરકારે 
ન્તર અહભગમ કર્યયો છે. આ ન્તર અહભગમ અતંગ્વત 
કૌ્ટુહંબક હ્્ાિોના હન્ારણ અને સલેુિ મા્ેટ 'ફૅહમલી ફસ્ટ્વ-
સમજા્્ટનુ ંસરનામુ'ં ર્યોજના અમલી બના્્ામા ંઆ્ી છે. 
આ ર્યોજના િેઠળ હજલ્ા અન ેતાલકુા કક્ાએ સહમહતની રચના કરીને 
લોકોના ઘરઆગંણે પાદર્ાદરક પ્રશ્નોનુ ંસમા્ધાન કરાશ.ે  

'ફૅહમલી ફસ્ટ્વ-સમજા્્ટનુ ંસરનામુ'ં ર્યોજના અગં ેરાજર્યના મિેસલૂ 
અન ેકાર્યિામરંિી શ્ી રાજનેદ્રભાઈ હરિ્િેીએ જણાવરંુ્ય િતુ ંકે, હજલ્ા અને 
તાલુકા કક્ાએ કૌ્ટુહંબક હ્્ાિોના જ ે કેસો નોં્ધાર્ય ત ેતમામ કેસોના 
પક્કારોન ેસાભંળીને સથાહનક કક્ાએ સમજા્્ટથી હ્્ાિોનો ્ ્ધમુા ં્ ્ધુ 
હનકાલ થાર્ય ત ેમજુબની કામગીરી કર્ામા ંઆ્શ.ે કામગીરી હનભા્તા 
પક્કારોના ંપાદર્ાદરક ન ેવર્યહક્તગત પ્રહતષ્ઠા તમેજ માન-મર્યા્વિા જળ્ાઈ 
રિે તેનુ ંપણ ધર્યાન રાખ્ામા ંઆ્શે.

પક્કારો સાથ ેર્યોગર્ય કાઉનસલીંગ કરીન ેકેસનો હનકાલ કરાશ.ે પદર્ાર 
કાર્યિાકકીર્ય પ્રહક્રર્યાઓ આ્ધીન િેરાન-પરેશાન થાર્ય નહિ ત ે ધર્યાને રાખી 
સલુિ કરા્્ાના બન ેત્ેટલા પ્રર્યત્ો કર્ાના રિેશ.ે કૌ્ટુહંબક સલામતી 
અન ેસખુાકારીન ેઅસર કરતા બ્ધા જ મદુ્દાઓની તપાસ બાિ હનણ્વર્ય 
કરાશ.ે જરૂર જણાર્ય તો તતકાલ આશ્ર્ય સહિત જરૂરી કાળજી અને 
રક્ણની પણ ચોકસાઈ કરાશે. સહમહત સમક્ આ્ેલા િરેક કેસનું 
િસતા્જેીકરણ કરીને જ-ેતે કેસોની સહ્સતર અને સહંક્પ્ નોં્ધ પણ 
રાખ્ામા ંઆ્શ.ે પાદર્ાદરક હ્્ાિોમા ં સરિી અન ેબાળકોના ં હિતો 
જળ્ાર્ય ત ેમા્ેટ જરૂર જણાર્ય તર્યા ંસરકારી-હબનસરકારી સસંથાઓ તથા 
સગંઠનોની મિિથી કાર્ય્્વ ાિી િાથ ્ધર્ામા ંઆ્શે. સામાહજક તપાસ, 
પનુ:્સ્ા્ટ અન ેપુન:સથાપનનુ ંપણ ધર્યાન રાખ્ામા ંઆ્શ.ે

મરંિીશ્ીએ ્્ધમુા ંઉમરે્યુું કે, રાજર્યના લોકકલર્યાણન ેઉત્તજેન આપ્ા 
તથા સામાહજક દૃસષ્ટએ નર્યાર્ય ઉપલબ્ધ થઈ શકે તે્ ી અસરકારક સામાહજક 
વર્ય્સથાનુ ંસજ્વન કર્ંુ એ રાજર્ય સરકારની પ્રાથહમકતા છે. કૌ્ંુટહબક 
હ્્ાિોનુ ંહન્ારણ કો્ટ્વની બિાર તથા સામાહજક, ્ધાહમ્વક અન ેસમાજના 
પ્રહતહષ્ઠત માણસોની િરહમર્યાનગીરીથી સમા્ધાન થાર્ય તે્ા શુભ 
આશર્યથી આ વર્ય્સથા ઊભી કર્ામા ંઆ્ી છે. 

મરંિીશ્ીએ સહમહતના માળખા સિંભષે જણાવર્યુ ંકે, સથાહનક કક્ાએ આ 
ર્યોજનાના સગુમ અમલીકરણ મા્ેટ સાત સભર્યોની સહમહતની રચના 
કરાશ.ે હજલ્ાકક્ાએ િોદ્દાની રૂએ હજલ્ા કલકે્ટર કે  હજલ્ા કે્ક્ટર 
દ્ારા રેસીડનેસીર્યલ એડીશનલ કે્ક્ટર અન ેતાલુકા કક્ાએ િોદ્દાની રૂએ 
મામલતિાર આ સહમહતના અધર્યક્ રિેશ.ે સહમહતમા ંસભર્ય તરીકે સથાહનક 
કક્ાના સામાહજક દૃસષ્ટએ પ્રહતષ્ઠા અન ે્ચ્વસ્ ્ધરા્તા આગે્ ાનો, 

સથાહનક કક્ાએ ચૂ્ંટારે્યલા પ્રહતહનહ્ધઓ તથા કાર્યિાના જાણકાર 
વર્યહક્તનો  સમા્ેશ કરાશ.ે તમેા ંઓછામા ંઓછા બ ે્કકીલ  
સભર્ય િશ.ે ્ ળી, સહમહતમા ંશકર્ય િોર્ય તર્યા ંસ્ુધી એક મહિલા 
સભર્યની પણ હનમણકૂ કરાશ.ે ્્ધમુા,ં બ ેઆમહંરિત સભર્યો 
તરીકે ચૂ્ંટાર્યલેા પ્રહતહનહ્ધઓન ેબોલા્ી શકાશ.ે 
સબંહં્ધત હજલ્ા કલકે્ટર દ્ારા હજલ્ા અન ેતાલકુા સહમહતના 

સભર્યોની હનમણકૂ કરાશ,ે જર્યારે હજલ્ા અન ેતાલકુા કક્ાએ સહમહતનાં 
કાર્યયો મા્ેટ જરૂરી જણાર્ય ેસ્ટાફની વર્ય્સથા તથા સહમહતમાં આકસસમક 
રીત ેકોઈ જગર્યા ખાલી પડે તો તાતકાહલક હનમણૂક સહમહતના અધર્યક્ે 
કર્ાની રિેશ.ે સહમહતના અધર્યક્ની ભલામણના આ્ધારે કે કાર્યિા 
હ્ભાગ પોતાની જાત ેકોઈ પણ સભર્યન ેતનેી મિુત પણૂ્વ થતા ંપિેલાં 
સભર્યપિેથી િરૂ કરી શકશ,ે જેન ેિરૂ કર્ાના ંકારણો આપ્ાનાં રિેશ.ે

હજલ્ાકક્ાની સહમહતનંુ કાર્ય્વકે્રિ હજલ્ામથકનો હ્સતાર રિેશ ેઅને 
તાલુકાકક્ાની સહમહતનુ ંકાર્ય્વક્રેિ તાલકુા-મથકનો હ્સતાર રિેશ.ે

સહમહતના મારિ હબનસરકારી સભર્યોન ેિરેક કેસન ેસાભંળ્ા મા્ેટ 
આર્યોહજત કરેલા િોઈ તેના પ્રહતદિન રૂ.૧૫૦૦ મળ્ાપારિ થશ,ે જેમાં 
્્ધમુા ં્્ધ ુપ્રહતમાસ રૂ.૮૦૦૦ સ્ુધી જ હબનસરકારી સભર્યોન ેમાનિ 
્તેન મળ્ાપારિ રિેશ.ે 

મરંિીશ્ીએ સહમહત સિંભષે જણાવર્યુ ંકે, સહમહતની બઠેકનુ ંકોરમ રિણ 
િાજર સભર્યોથી બનશ.ે સહમહતની બઠેકમા ંલે્ ારે્યલો હનણ્વર્ય અનર્ય સભર્યો 
પાસ ેઅનમુોદિત કરા્્ો જરૂરી રિેશ.ે સહમહત સમક્ પક્કારે કરેલી 
રજઆૂત ખાનગી રાખ્ાની રિેશ.ે

અરજિાર/પક્કારની અરજીના રહજસ્ટરમા ંપક્કારની પૂણ્વ હ્ગત 
સાથ ેનોં્ધ્ાનુ ંરિેશ.ે અરજીનુ ંજ ેપણ પદરણામ આ્લે િોર્ય ત ેપણ 
્ટૂકંકી હ્ગત સાથ ેનોં્ધ્ાનુ ંરિેશ.ે સબંંહ્ધત હજલ્ાના પોલીસ અહ્ધક્ક 
અથ્ા પોલીસ સ્ેટશન ઇનચાજ્વ અહ્ધકારી સામાહજક પ્રશ્ન સમજા્્ટ મા્ેટ 
મોકલી શકશ.ે

સહમહત સિંભષે કર્ામા ંઆ્તો ખચ્વ હજલ્ા અન ેતાલકુા કક્ાએ 
્ખતો્ખત ફાળ્ેલી ગ્રાન્ટની રકમમા ંઉ્ધાર્ાનો રિેશ.ે સરકારશ્ીના 
્ત્વમાન નીહતહનર્યમ પદરપરિ તથા નાણાં હ્ભાગે બિાર પાડેલી 
માગ્વિહશ્વકાઓનુ ંપાલન કરીન ેનાણાકંકીર્ય ઔહચતર્ય જળ્ાર્ય ત ેરીત ેનાણાનંો 
ખચ્વ કર્ો અન ેતનેો હિસાબ સહમહતના અધર્યક્ ેરાખ્ાનો રિેશ.ે

મરંિીશ્ીએ ્્ધમુા ંજણાવર્યુ ંકે, કૌ્ંુટહબક હ્્ાિો ્ટળે અન ેરાજર્યના 
નાગદરકોની માનહસક અન ેશારીદરક સ્સથતા જળ્ાઈ રિે તે્ ા ઉમિા 
આશર્યથી રાજર્ય સરકારે 'ફૅહમલી ફસ્ટ્વ-સમજા્્ટનુ ંસરનામુ'ં ર્યોજનાની 
પિેલ કરી છે. ત ે ધર્યાને રાખીન ે પાદર્ાદરક હ્્ાિો લઈન ેઆ્ેલા 
પદર્ારના ંસભર્યો તમેજ બાળકોન ેકેસ ચાલ ેતર્યા ંસુ્ધી બસેાડ્ાની તેમજ 
અનર્ય વર્ય્સથા કર્ાની રિેશ.ે •

વનણ્પય
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ગાંધીનગરમાં વનતવભાગ દ્ારા પ્રાકૃતિક કૃતર સંમેલન 

ગાં્ધીનગરમાં ્ન સંશો્ધન સંકુલ ખાતે 
્નહ્ભાગના અહ્ધકારીઓ મા્ેટ પ્રાકૃહતક કૃહર 
સંમેલન ર્યોજાર્યું િતું. રાજર્યના ્નહ્ભાગના 
ર ેનજ ફોર ેસ્ટ ઑદફસરથી લઈને મુખર્ય 
્નસંરક્ક સુ્ધીના અહ્ધકારીઓને સંબો્ધન 
કરતાં રાજર્યપાલ શ્ી આચાર્ય્વ િે્વ્રતજીએ 
જણાવર્યું િતું કે, આપણા મનમાં જે હ્ચારો 
િશે એ જ ્ ાણીમાં આ્શે અને ્ ાણીમાં િશે 
એ જ ્ત્વનમાં આ્શે તર્યારે જ કલર્યાણ થશે. 
ઈશ્વરે આપણને આપેલી પ્રકૃહતનું રક્ણ કર્ું 
આપણો ્ધમ્વ છે. 

રાજર્યપાલ શ્ી આચાર્ય્વ િે્વ્રતજીએ 

ગુજરાતના ્નહ્ભાગના અહ્ધકારીઓને 
'હસપાઈ' તરીકે સંબો્ધીને કહ્ં િતું કે, િેશ 
અને િુહનર્યા સામે અતર્યારે સૌથી મો્ટો પડકાર 
પ્રાકૃહતક સંપિાના જતનનો છે. પૃ્થ્ી, ્ાર્યુ, 
જલ, આકાશ અને અસગ્ન; આ પાંચ મિાભૂત 
હ્કૃત રૂપ ્ધારણ ન કરે એ જો્ાની જ્ાબિારી 
માન્જાતની છે. પ્રકૃહત સંતુલનમાં રિે તો 
સુખિાર્યી છે અને હ્કૃત થાર્ય તો િુઃખિાર્યી 
છ ે. પ્રક ૃહતના જતન મા્ટ ે લડી રિ ેલા 
્નહ્ભાગના અહ્ધકારીઓ ગુજરાતના 
'હસપાઈ' છે.

્ત્વમાન સમર્યમાં પ્રાક ૃહતક ક ૃહરની 

અહન્ાર્ય્વતા અંગે બોલતાં રાજર્યપાલ શ્ી 
આચાર્ય્વ િે્વ્રતજીએ કહ્ં કે, ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોિીએ પણ પ્રાકૃહતક ખેતી મા્ટે 
અહભર્યાન આિર્યુું છે. ગુજરાતમાં અતર્યારે 
પોણા બે લાખ જે્ટલા ખેડૂતોએ પ્રાકૃહતક ખેતી 
અપના્ી છે. પ્રાકહૃતક ખેતીથી જમીનની 
ફળદ્રુપતા ્્ધશે. દકસાનો પોતાનાં જ ગૌ-
્ધનથી ગૌમરૂિ અન ેગોબરના ઉપર્યોગથી ઝીરો 
ખચ્વથી ્ ્ધુ ઉતપાિન મેળ્ી શકશે. પર્યા્વ્રણ 
બચશ.ે પાણી બચશ.ે પ્રાકૃહતક ખતે-ઉતપાિનોથી 
શુદ્ધ ખોરાક મળશે. 

સંમેલનના આરંભે ્ન અને પર્યા્વ્રણ 
મંરિી શ્ી દકરી્ટહસંિ રાણાએ ગુજરાતના 
્નહ્સતારમાં  રિ ેતા આદિમ જૂથના 
કો્ટ્ાદડર્યા સમુિાર્યના લોકોએ બના્ેલાં 
્ાંસ-ઉતપાિનો અને ્ન-ઔરહ્ધઓથી 
રાજર્યપાલ શ્ી આચાર્ય્વ િે્વ્રતજીનું સ્ાગત 
અન ેઅહભ્ાિન કર્યુું િતુ.ં આ સમંલેનમા ં્ ન 
અન ેપર્યા્્વ રણ હ્ભાગના અહ્ધક મખુર્યસહચ્ 
શ્ી અરુણકુમાર સોલકંકી, અગ્રમખુર્ય ્ નસરંક્ક 
અને ગુજરાતના ફોરેસ્ટ ફોસ્વના ્ડા શ્ી 
એમ.એમ. શમા્વ પણ ઉપસસથત રહ્ા િતા. 
રાજર્યપાલશ્ીએ ્ન સંશો્ધન સંક ુલમાં 
બોરસલીનું વૃક્ પણ ્ાવર્યું િતું. •

વીજબચિ કરવા રાજયપાલશ્ીનું આહ્ાન 
રાજર્યપાલ શ્ી આચાર્ય્વ િે્વ્રતજીએ પર્યા્્વ રણના જતન અન ેપ્રિૂરણ 

હન્ારણ મા્ેટ વર્યહક્તગત ્ ીજ-્પરાશ ઘ્ટાડ્ા આહ્ાન કર્યુું છે. તમેણે 
કહ્ં છે કે, "ઑદફસમાં કામ કરતી િર કોઈ વર્યહક્ત સંકલપ કરે કે, િું 
ઑદફસમાં િાખલ થઈશ તર્યારે જ લાઇ્ટ, પંખો કે એ.સી. 'ઑન' કરીશ 
અને ઑદફસની બિાર નીકળીશ કે તરત જ 'ઑફ' કરીશ." આ્ા એક 
નાનકડા હનર્યમથી આપણે ્ ીજળીની મો્ટી બચત કરી શકકીશું. આ રીતે 
્ીજ-ઉતપાિન મા્ટે ્પરાતો કોલસો બચશે. એ્ટલું જ નિીં, હનરથ્વક 
્ડેફાઈ જતી ્ ીજળી કોઈ કારખાનામા ં્ ાપરી શકાશ ેકે કોઈ દકસાનના 
ખેતર સુ્ધી પિોંચશે.

રાજર્યપાલ શ્ી આચાર્ય્વ િે્વ્રતજીએ કહ્ં િતું કે, "િું રાજભ્નમાં 
આ હનર્યમનું પાલન કરું છું." તેમણે કહ્ં કે, "ગુજરાતના રાજર્યપાલ 
તરીકે મને રિણ ્ર્વ થર્યાં. આ રિણ ્ર્વનું તારણ નીકળર્યું છે કે, 

રાજભ્નના ્ ીજહબલમા ં૫૦%નો ઘ્ટાડો થર્યો છે. િુ ંજર્યારે હિમાચલ 
પ્રિેશનો રાજર્યપાલ િતો તર્યારે તર્યાં પણ મેં ્ીજબચત મા્ટે આ નીહત 
અપના્ી િતી અને ચાર ્ ર્વમાં ૫૦ ્ટકા ્ ીજળીની બચત કરી િતી."

નગરો અને મિાનગરોમાં મધર્યરાહરિના ૧૨.૦૦ ્ાગર્યા પછી 
પરોઢના રિણ કે ચાર ્ ાગર્યા સુ્ધી મુખર્ય માગયોની લાઇ્ટસ બં્ધ કર્ાથી 
પણ ્ ીજળીની મો્ટી બચત થઈ શકે તમે છે. મધર્યરાહરિના આ કલાકોમાં 
નગરો અને મિાનગરોના મુખર્ય માગયો પર ઓછામાં ઓછી અ્રજ્ર 
િોર્ય છે. એ્ટલુ ંજ નિીં, પનૂમની રાહરિએ પણ નગરો અન ેમિાનગરોમાં 
મખુર્ય માગયોની લાઇ્ટસ બ્ંધ રાખ્ાથી ્ ીજળીની મો્ટી બચત થશ ેઅને 
પર્યા્વ્રણને લાભ થશે. આ દિશામાં હ્ચાર્ા તેમણે અનુરો્ધ કર્યયો 
િતો. તેમણે ્્ધુમાં જણાવર્યું િતું કે, આપણે નાની-નાની ્સતુઓથી 
આપણે પર્યા્વ્રણનો મો્ટો ફાર્યિો કરી શકકીશું." •

સમરચરર સંચય
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ન્યૂઝ ફલૅશ
• 'ગુજરાત જ્ાનગુરુ ક્ીઝ'ના ચોથા રાઉનડનાં પદરણામોની હશક્ણ 

મંરિી શ્ી હજતેનદ્રભાઈ ્ાઘાણીએ રાજકો્ટમાં જાિેરાત કરી િતી. 
ચોથા સપ્ાિમાં જે હક્ઝ રમાઈ િતી તેમાં શાળાકક્ાએ ૩૭૮૭ 
અને કૉલેજ કક્ાએ ૩૨૯૪ હ્દ્ાથથીઓ અને અનર્ય કે્ટેગરીના 
૫૬૭૪ એમ કુલ ૧૨,૭૫૫ હ્જેતાઓ જાિેર થર્યા છે.

• રાજકો્ટના રામકૃષણ આશ્મમાં રાજર્યના હશક્ણમંરિી શ્ી 
હજતનેદ્રભાઈ ્ ાઘાણીની ઉપસસથહતમા ં'રાષ્ટ્રના હનમા્વણમા ંહશક્કોની 
ભૂહમકા' હ્રર્યક સેહમનારનું આર્યોજન કરાર્યું િતું, જેમાં મંરિીશ્ીએ 
કહ્ં િતું કે, ભારતભૂહમમાં એ તાકાત રિેલી છે કે સંસકાર અને 
સસંકૃહત થકકી હ્શ્વગરુુ બનીન ેરિેશ.ે સમાજના હનમા્વણમા ંહશક્કોની 
ભૂહમકા સહ્શેર રિેલી છે.

• જૂનાગઢમાં બે પ્રાઇ્ે્ટ ર્યુહન્હસ્વ્ટી ડૉ. સુભાર ર્યુહન્હસ્વ્ટી અને 
નોબલ ર્યહુન્હસ્વ્ટીન ેમજંરૂી મળતા ંહશક્ણમરંિીશ્ીનુ ંસનમાન કરાર્યું 
િતું. હશક્ણમંરિીશ્ીએ જણાવર્યું િતું કે, આ મારું નિીં, પરંતુ રાજર્ય 
સરકારનું સનમાન છે. સરકારની કત્વવર્યહનષ્ઠા અને જનસે્ાને 
સમહપ્વત સરકારની હ્કાસલક્ી નીહતનું અહભ્ાિન છે.

• હ્સનગર ખાતે આરોગર્ય મંરિી શ્ી ઋહરકેશભાઈ પ્ટેલની 
ઉપસસથહતમા ંe-FIR સે્ ાની જાણકારીનો સેહમનાર ર્યોજાર્યો િતો. 
તમેણે જણાવર્યુ ંિતુ ંકે, ગજુરાત પોલીસ ્ૅટકનોલોજીથી સસુજ્જ બની 
છે, અન ેનાગદરકોના ંસખુ-સુહ્્ધામાં ્ ્ધારો થાર્ય તે મા્ેટ ન્ીનતમ 
પ્રોજેક્ટ e-FIRની સે્ા શરૂ કરાઈ છે, જેનાથી રાજર્યની પોલીસ 
આ્ધુહનક, ્ટૅકનોસે્ી અને સં્ેિનશીલ બની છે અને રાજર્યના 
હ્કાસની ગહતમાં ્્ધારો થર્યો છે.

• પશપુાલન અન ેગૌસં્ ્ધ્વન મરંિી શ્ી રાઘ્જીભાઈ પ્ેટલ દ્ારા લમપી 
્ાર્યરસ અસરગ્રસત પશુઓની ર્યોગર્ય રીતે કાળજી લે્ામાં આ્ે તે 
મા્ટે જામનગરના િરેડ ગામની માં ગૌિશ્વન ગૌશાળાની તેમજ 
હ્ભાપર ગામે ્ રછરાજ ગૌશાળાની મુલાકાત લી્ધી િતી. ઉપરાંત 
જામનગર હજલ્ાના ગૌ્ધનમાં ્ ેકસીનેશન અંગેની કામગીરી, પશુ 
એમબર્યુલનસ મારફતે પૂરી પાડ્ામાં આ્તી સુહ્્ધાઓ, પશુઓને 
આપ્ામાં આ્તા ખોરાક,ગૌશાળાઓમાં સ્રછતા, િ્ાઓના 
છં્ટકા્ ્ગરેનું હનરીક્ણ કર્યુું િતું.

• જામનગર હજલ્ાના ્રણા ગામે રૂ.૧૯.૬૦ લાખના ખચષે અમૃત 
સરો્રનુ ંહનમા્વણ કર્ામા ંઆવરંુ્ય છે. જનેુ ંરાજર્યના કૃહર, પશુપાલન 
અને ગૌસં્્ધ્વન મંરિી શ્ી રાઘ્જીભાઇ પ્ટેલના િસતે લોકાપ્વણ 
કર્ામાં આવર્યું િતું.

• ્ાપીમાં અંડરગ્રાઉનડ ્ીજ લાઈનના ખાતમુિૂત્વ સમારંભમાં ઊજા્વ 
મંરિી શ્ી કનુભાઈ િેસાઈએ જણાવર્યું કે, ્ાપીમાં હ્હ્્ધ હ્કાસ 
કામો થઈ રહ્ા છે. જથેી ્ ાપી સુિંર શિેર બનશ.ે ટ્ાદફકની સમસર્યા 

િલ કર્ા મા્ટે પણ જે ્ટાઈપ પાસે રેલ્ે ઓ્રહરિજ અને અંડર 
પાહસંગનું આર્યોજન કરાર્યું છે. પાણીની સમસર્યા ન રિે તે મા્ટે 
નામ્ધા, ચીકુ્ાડી અને ચલામાં પણ પલાહનંગ કરાર્યુ છે. ગુજરાતનું 
ગીફ્ટ હસ્ટી ભારતનું સૌથી મો્ટુ આહથ્વક વર્ય્સથા કેનદ્ર બનશે. જર્યાં 
હ્િેશી ર્યુહન્હસ્વ્ટીઓ પણ આ્શે જેથી આપણા હ્દ્ાથથીઓને 
હ્િેશ જ્ાની જરૂર પડશે નિીં.

• નાણા ંમરંિી શ્ી કનભુાઈ િેસાઈએ ્ ાપીમા ંલોકસં્ ાિ કાર્ય્વક્રમમાં ્ ાપી 
શિેર અન ેનો્ટીફાઈડ હ્સતારમા ંહ્કાસલક્ી કાર્યયો બાબત ેસથાહનકો 
સાથ ેસં્ ાિ કર્યયો િતો. મરંિીશ્ીએ હ્હ્્ધ હ્સતારમા ંથર્યલેા કામોનું 
મલૂર્યાકંન કરી િાલમા ંથઈ રિેલા કામોની ચચા્વ પણ કરી િતી.

• મંરિી શ્ી િર્વભાઈ સંઘ્ી દ્ારા મિેસાણા પોલીસના ફકી્ટનેસના 
ન્તર અહભગમના માપિંડમા ંઆ્ેલા પાચં પોલીસ કમ્વર્યોગીઓનું 
સનમાન કર્યુું િતું. આ ઉપરાંત મિેસાણા હજલ્ા પોલીસકમથીઓ 
અને અહ્ધકારીઓ દ્ારા કરેલી ઉતકૃષ્ટ કામગીરી મા્ટે સનમાહનત 
કર્ામાં આવર્યાં િતાં. આ પ્રસંગે પૂ્્વ નાર્યબ મુખર્યમંરિી શ્ી 
નીહતનભાઇ પ્ટેલ પણ ઉપસસથત રહ્ાં િતા. 

• મહિલા પખ્ાદડર્યાના પ્રથમ દિ્સે મોરબીમાં ગુજરાત લાઇ્લી 
િુડ પ્રમોશન કંપની હલહમ્ટેડ દ્ારા આર્યોહજત રાખી મેળાનુ ં
રોજગાર રાજર્યમંરિી શ્ી હરિજેશભાઈ મેરજાના િસતે લોકાપ્વણ 
કર્ામાં આવર્યું િતું.

• આબંડેકર ઓપન ર્યહુન્હસ્વ્ટી નકેનો A++ રેનક મળે્નાર રાજર્યની 
પ્રથમ ઓપન ર્યુહન્હસ્વ્ટી બની. ર્યુહન્હસ્વ્ટીમાં છેલ્ા પાંચ ્ર્વમાં 
21 UG, PG કક્ાના શૈક્હણક કાર્ય્વક્રમો ઉપરાંત 71 સદ્ટ્વદફકે્ટ 
કોસ્વ શરૂ કર્ામાં આવર્યાં છે.

• ઈસનડર્યન સ્ટા્ટ્વઅપ ફંદડંગના દરપો્ટ્વ પ્રમાણે રાજર્યના 40 ્ટકા 
સ્ટા્ટ્વઅપ અમિા્ાિમાં, અમિા્ાિનાં સ્ટા્ટ્વઅપસે 1 ્ ર્વમાં રૂ.173 
કરોડનુ ંરોકાણ મળેવર્યુ,ં 4 ્ ર્વમા ં30 િજારથી ્ ્ધનુ ેરોજગારી મળી. 
સ્ટા્ટ્વઅપસ ક્ેરિે અમિા્ાિ િેશમાં સાતકમા ક્રમે છે.

• રાજર્યના ્ધારાશાસરિીઓના ્ લેફેર મા્ેટ સરકારે રૂ.6 કરોડ ફાળવર્યા. 
કાર્યિામંરિી દ્ારા બાર કાઉસનસલના ચેરમેન સહિતના િોદ્દેિારોને 
ચેક અપ્વણ કરાર્યો.

• અમિા્ાિની હસહ્લ િોસસપ્ટલમા ંઆ્ેલી દકડની ઇસનસ્ટટૂ્્ટ એનડ 
દરસચ્વ સેન્ટરને ગભા્વશર્યના ટ્ાનસપલાન્ટની મંજૂરી મળી ગઇ છે. 
આ મંજૂરી મેળ્નારી તે સ્્વ પ્રથમ સરકારી િોસસપ્ટલ છે. અતર્યાર 
સુ્ધીમાં 12થી 15 મહિલાઓએ રહજસટ્ેશન કરાવર્યું છે. લાઇ્ 
ડોનરના ગભા્વશર્યનું હનઃશૂલક ટ્ાનસપલાન્ટ કર્ામાં આ્શે. આ 
મજંરૂીથી જનમજાત ગભા્વશર્ય ન ્ધરા્તી કે સજ્વરીન ેકારણે ગભા્વશર્ય 
િૂર કરા્નારી મહિલાને માતા બન્ાની તક મળશે. • 

નયૂઝ ફિૅશ
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તવશ્વમાં સૌપ્રથમ વખિ ડ્ોન ટ�ક્નોલોજી દ્ારા 
ખેિરમાં નેનો યુદરયાના છંટકાવનો ગુજરાિમાં પ્રારંભ 

હ્શ્વમા ંસૌપ્રથમ ્ ખત ડ્ોન ્ૅટકનોલોજી દ્ારા 
ખતેરમા ંનનેો ર્યદુરર્યાના છં્ટકા્નો ગજુરાતમાં 
ગાં્ધીનગર હજલ્ાના ઇસનપરુ મો્ટા ગામથી 
શુભારંભ થર્યો છે. મખુર્યમંરિી શ્ી ભૂપનેદ્રભાઈ પ્ેટલે 
ડ્ોનમા ંનનેો ર્યદુરર્યા ભરીન,ે ડ્ોન ઓપરે્ટ કરીને 
રાજર્ય સરકારની આ ઐહતિાહસક પિેલનો 
શભુારંભ કરાવર્યો િતો. તમેણ ેઆ પ્રસગં ેકહ્ ંિતું 
કે, ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિી ખડેતૂોની 
આ્ક બમણી કર્ા સતત પ્રર્યત્શીલ છે. ખચ્વ 
ઘ્ેટ અન ેઉતપાિકતા ્ ્ધ ેએ્ા પ્રર્યત્ો કરાઈ રહ્ા 
છે, તર્યારે ગજુરાતમાં આ્ધહુનક ્ૅટકનોલોજીના 
ઉપર્યોગ દ્ારા અમ ેએ દિશામાં મિત્્નુ ંપગલું 
ભર્યુું છે.

કૃહર હ્માન-દકસાનનુ ં હ્માન એ્ટલે ડ્ોન, 
એ્ી ઓળખ આપીન ે ડ્ોન ્ૅટકનોલોજી દ્ારા 
ખતેરમા ંનનેો ર્યદુરર્યાના છં્ટકા્ની સો ્ટકા રાજર્ય 
પરુસકૃત ર્યોજનાનો શભુારંભ કરા્તાં મખુર્યમરંિી 
શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પ્ેટલે જણાવરંુ્ય િતુ ંકે, સમગ્ર િેશ 
આઝાિીનો અમૃત મિોતસ્ ઊજ્ી રહ્ો છે, તર્યારે 
્ત્વમાન સમર્યમા ંિ્ ેસૌએ િેશનુ ંગૌર્ ્ ્ધ ેએ 
રીત ેજી્ન જી્્ાની જરૂર છે. પ્રાકૃહતક સંપિાનું 
જતન અન ેસં્ ્ધ્વન થાર્ય એ રીત ેજી્્ાનુ ંછે. 
નનેો ર્યદુરર્યાના ઉપર્યોગથી રાસાર્યહણક ખાતરોની 
આર્યાતમા ંખચા્વતુ ંહ્િેશી િંૂદડર્યામણ બચશ ેઅને 
સબહસડીનો ખચ્વ પણ ઘ્ટશે. એ્ટલંુ જ નિીં, ડ્ોન 
દ્ારા નનેો ર્યદુરર્યાના છં્ટકા્થી પાણીની પણ 
બચત થશે. નાની-નાની ્સતુઓની કાળજી 
લે્ ાથ ી  આપણે  િ ેશન ી  મ ો ્ટ ી  સે ્ ા 
કરી શકકીશુ.ં

િેશ અન ે િહુનર્યામા ં ડ્ોન ્ૅટકનોલોજી દ્ારા 
સૌપ્રથમ ્ખત ગુજરાતના ખેતરમાં નેનો 
ર્યદુરર્યાનો છં્ટકા્ થઈ રહ્ો છે એ મા્ેટ તમેણે 
ખડેતૂોન ેઅહભનિંન આપર્યા િતા. 

ખતેરમા ંડ્ોન દ્ારા નનેો રુ્યદરર્યાનો છં્ટકા્ 
કર્ાનો આરંભ કર્ામા ંઆવર્યો છે, તનેો આનિં 
વર્યક્ત કરીન ેઇફકોના ચરેમને શ્ી દિલીપભાઇ 
સઘંાણીએ જણાવર્યુ ંિતુ ંકે, િેશના ્ડાપ્ર્ધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોિીએ ખડેતૂોની સમૃહદ્ધ, સલામતી 

અન ેઆહથ્વક ઉન્નહતનંુ સ્પ્ન જોર્યુ ંછે. તેને સફળ 
બના્્ા રાજર્યના મુખર્યમંરિી શ્ી ભપેૂનદ્રભાઈ 
પ્ેટલ મક્મતાથી આગળ ્ધપી રહ્ા છે. 

નનેો રુ્યદરર્યાનંુ સશંો્ધન હ્શ્વમા ંસૌ પ્રથમ 
ઇફકોએ કરુ્યું છે, તે્ંુ કિી તેમણે ઉમેરુ્યું િતંુ કે, 
િેશના ્ડાપ્ર્ધાનશ્ીએ ્ધરતી અને ્ાર્યનુા રક્ણ 
તથા સૌ નાગદરકોના આરોગર્યની સલામતી મા્ેટ 
રુ્યદરર્યાના ્પરાશને ઘ્ટાડ્ા અનુરો્ધ કર્યયો િતો. 
ઇફકોના સશંો્ધકોએ ન્ીન પ્રર્યોગો િાથ ્ધરીને 
નનેો રુ્યદરર્યાનુ ંહનમા્વણ કર્યુું છે. 

સિકારથી સમૃહદ્ધના સરૂિન ે સાથ્વક કર્ા 
ઇફકોએ નમે લી્ધા છે, તે્ંુ કિી તેમણે જણાવર્યું 
િતુ ંકે, ડ્ોન થકકી નેનો ર્યદુરર્યાનંુ કામ ખડૂેતો ઝડપથી 
કરી શકશ.ે કૃહરક્રેેિ ન્ી ક્રાસનતની  દિશામાં 
ખડેતૂોએ આ ્ૅટકનોલોજી થકકી ડગ માડં્ા ંછે.  

કૃહરકે્રિમાં અદ્તન ડ્ોન ્ટૅકનોલોજીનો 
ઉપર્યોગ ્ ્ધ ેત ેમા્ેટ રાજર્ય સરકારે બજ્ેટમા ંરૂ.૩૫ 
કરોડની જોગ્ાઈ કરી છે, જનેા થકકી ૧.૪૦ લાખ 
એકરમાં એ્ટૂસોસ્વ અને આઇ.ખેડૂત પો્ટ્વલ 
પદ્ધહતથી કામગીરી કર્ામા ંઆ્નાર છે. આ 
કાર્ય્વન ેસચુારુ રીત ેકર્ા મા્ેટ ઇફકો સસંથા દ્ારા 
રાજર્યમાં ૩૫ ડ્ોન લા્્ામા ંઆવર્યા ંછે. દફલડ 
સ્ટાફન ે તાલીમબદ્ધ પણ કર્ામા ંઆવર્યા છે. 
આઇ-ખેડતૂ પો્ટ્વલ પદ્ધહત મારફતે રૂ.૨૩ કરોડનો 

ખચ્વ થનાર છે. ૯૨ િજાર એકરમા ંનેનો રુ્યદરર્યાનો 
છં્ટકા્ કર્ામા ંઆ્શે. વર્યહક્તગત ખેડૂતોએ આ 
પો્ટ્વલ પર ઓનલાઇન અરજી કર્ાની રિેશ.ે 

મખુર્યમરંિી શ્ી ભપેૂનદ્રભાઈ પ્ેટલ ેઇસનપરુ 
મો્ટા ગામના મિેશભાઈ આર. પ્ેટલના ખતેરમાં 
ડ્ોનથી નનેો રુ્યદરર્યાના છં્ટકા્ની કામગીરીનું 
હનિશ્વન હનિાળરંુ્ય િતંુ. તેમજ આ સમગ્ર 
કામગીરીની હ્સતૃત માહિતી પણ મળે્ી િતી. 
આ પ્રસગં ે હજલ્ાના ્દરષ્ઠ અહ્ધકારીશ્ીઓ-
પિાહ્ધકારીશ્ીઓ સહિત ખડૂેતો મો્ટી સખંર્યામાં 
ઉપસસથત રહ્ા િતા.

જામજો્ધપુરમાં  પણ અદ્તન ડ્ોન 
્ૅટકનોલોજી ્ડે ખતેરોમા ંઇફકો નનેો રુ્યદરર્યા 
ખાતર છં્ટકા્ પદ્ધહતનો કૃહર મંરિી શ્ી 
રાઘ્જીભાઈ પ્ટેલે પ્રારંભ કરાવર્યો િતો. 
કૃહરમંરિીશ્ીએ આ પ્રસંગે જણાવરંુ્ય િતું કે 
આપણી પરંપરાગત ખતેીપદ્ધહત મુજબ ર્યદુરર્યા 
ખાતર અને જંતુનાશક િ્ાઓનો છં્ટકા્ 
કર્ાથી સમર્ય શહક્ત, પાણી, ્ીજળી અને 
નાણાનંો વર્યર્ય થતો િતો. અતર્યા્ધહુનક ડ્ોન 
્ટૅકનોલોજી દ્ારા ર્યુદરર્યા ખાતરનો છં્ટકા્ 
કર્ાથી ખડેતૂોના ં સમર્ય-શહક્ત, પર્યા્્વ રણનું 
રક્ણ, ડીઝલ, પાણી, ્ીજળીની બચત તમેજ 
મજરૂી ખચ્વ પણ બચશ.ે •

પહોિ
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