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•	 રાજ્ય	સરકારે	ગુડ	ગવર્નનસરે	પ્ાધાન્ય	આપ્યુું	છે.
•	 રાજ્ય	 સરકાર	 દ્ારા	 બજેટમાું	 ઉત્તરોત્તર	 વધારો	 કરવામાું	

આવી	રહ્ો	છે.
•	 ગુજરાતરી	૨૦	વર્નરી	અવવરત	વવકાસ્યાત્ારી	સફળતારા	

પા્યામાું	સુશાસર	જ	રહેલુું	છે.
•	 ગુડ	ગવર્નનસ	ઇનડેકસમાું	ગુજરાત	દેશમાું	મોખરે	રહ્ું	છે.
•	 સુશાસર	'ટીમ	સ્પરરટ'	અરે	'ટીમ	વક્ક'થી	આવશે.
•	 ગુજરાતમાું	સરકારી	અવધકારી-કમમીઓમાું	કમ્ન્યોગીરો	ભાવ	

જાગ્યો	છે.
•	 અમે	કમ્ન્યોગીઓમાું	'મારું	છે	અરે	મારે	જ	કરવારુું	છે'	એવી	

ભાવરારો	વવકાસ	કરી	શક્યા	છીએ.
•	 દરેક	વજલ્ાએ	પોતારો	જી.ડી.પી.	દર	વધારવા	વાવિજ્યરે	

પ્ોતસાહર	આપવુું	જોઈએ.
•	 રાગરરકોરી	આવથ્નક-સામાવજક	 સુખાકારી	 વધે	 તે	 માટ	ે

પ્ાથવમકતા	આપવામાું	આવે	છે.
•	 સરકાર	 લોકોરી	 આશા-અપેક્ાઓ	 સાુંભળી	 તેમરી	

સમ્્યાઓરા	વરવારિ	માટે	કરટબદ્ધ	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.

(મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સુશાસન દિવસ પ્રસંગે 
આપેલા વક્તવ્યના 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 
gujaratmagazine@gmail.com R{uR÷ ykRze WÃkh 
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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økwshkík	hkßÞ,	ç÷kuf	Lkt.	૧૯/૧,	zkp.	Sðhks	{nuíkk	¼ðLk,	

økktÄeLkøkh	-	૩૮૨૦૧૦.
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વિકાસ યાત્ા
21 અમદાવાદમાં GCCIરાડે વારષ્િ ક સરડેહરમલર 

્સમારાડેહ યાડેજાયાડે

22 અરૂણાચલ પ્રદડેશરા તાલીમી અધિકારીઓડેરડે CMરંુ 
માગ્નદશ્નર

- રાષ્ટ્ર  ધરમા્નણમાં ્સહભાગી થવા CA પ્રાડેફડેશરલ્સરડે 
ઓહ્ાર કરતા CM

23 ગાંિીરગરમાં કાડેનકલડેવ ઓડેફ સ્સટી લીડ્સ્ન યાડેજાઇ

- પ્રગધતશીલ ્સમાજરાં ્સમૂહલગ�્ાડે કરક્સરરંુ 
પ્રધતસ �િંિ

24 સજલલા સતરડે લાડેક્સમસ્ા ઉકડેલવા CMરાડે ધરદદેશ

24 મખુ્યમંત્ીશ્ીરી ઉપસ્થિધતમાં ્સરદારિામ ખાતડે 
્સન્ાર ્સમારાડેહ

આ
કર

્ષણ 6 સંિાદ
 મર કી િાત

9 સંસ્કૃ વિ
 ્સશક્ત રાષ્ટ્ર રા ધરમા્નણમાં ગુરુકુળાડેરંુ િહુમૂલ્ય યાડેગદાર

10 શ્રદાંજલિ
 શતાયુ હીરાિા હધરચરણડે... - પુલક ત્રિવેદી

12 આાયાોજન
- G-20 અનવયડે અમદાવાદ અિ્નર-20રંુ  

યજમાર િરશડે

- ઓ�રલમ્પક્સ- ૨૦૩૬રંુ યજમાર િરવા અમદાવાદ - 
ગાંિીરગરમાં તડામાર તૈયારીઓડે

- મુખ્યમંત્ીશ્ીઅડે રાષ્ટ્ર પધતશ્ી-ઉપરાષ્ટ્ર પધતશ્ી તથા 
વડાપ્રિારશ્ીરી મુલાકાત લીિી

14 સજ્જિા
 ગજુરાતમાં ્સંભધવત કાડેરાડેરા વડેવરાડે ્સામરાડે કરવા 

ઓરાડેગયતતં્ ્સજજ

25 વિધાનસભાના દ્ારોથી
30 ઉત્સિ
 કાંકધરયા રવા રૂપરંગ ્સાથડે લાડેકરપ્રય મરાડેરંજરરંુ કડેનદ્ર

31 ગાૌરિ
34 લનર્ણય
36 સમાચાર વિશોષ
42 ફિોશ બોક
 જરરહતલક્ી કાયાદેરી ફાસ્ટટટ્ર ડેક ઝાખંી...

46 પ્ોરરા
47 સાફલ્યગાથા
48 આારાોગય સુધા
49 આભયારણય

- વડાડેદરામાં રાજ્યરા ્સાૈથી  
લાંિા ફલાયઓડેવરરંુ લાડેકાપ્નણ

- ્સુશા્સર ધદવ્સડે જરઉપયાડેગી  
12 પાડેટ્નલ લાડેનચ

્સુશા્સર ધદવ્સ
16

૧ જાન્યુઆરરી, ૨૦૨૩4 økwshkík



ઊઘડતડે પારડે

વર્ષ ૨૦૨૩ને વવકાસના પ્રકાશ સાથે  
વધુ ઊર્્ષવાન બનાવવા સંકલ્પબધધ બનીએ...

- આર. કે. મહેતા આઇ.એ.એસ.
માહહતરી હન્યામક

રડસેમબર	મવહરો	એટલે	રવાું	વર્નરે	પોંખવારાું	ઉમુંગ	અરે	ઉતસાહ	સાથે	જૂરા	વર્નરા	અરુભવોમાુંથી	પદાથ્નપાઠ	લઇરે	રવા	વર્નમાું	
વધુ	આગળ	વધવાું	માટે	સુંકલપબધધ	થવારો	અવસર.	ગુલાબી	ઠંડી	વચ્ે	ઐવતહાવસક	જરસમથ્નર	સાથે	રવી	તાજગી,	રવા	ઉતસાહ	અરે	
રવા	ઉમુંગ	લઇરે	મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઇ	પટેલરા	રેતૃતવ	હેઠળરી	રવી	સરકાર	પુર:	જરસેવા	માટે	વરષ્ાપૂવ્નક	કા્યા્નસનવત	થઇ	ગઇ	
છે.	વર્ન	૨૦૨૩રે	વવકાસરા	પ્કાશ	સાથે	વધુ	ઊજા્નવાર	બરાવવા	આપિે	સહુ	ગુજરાતી	બાુંધવો	સુંકલપબધધ	બરીએ.

અભૂતપૂવ્ન	જરઆશીવા્નદ	સાથે	સહજ,	સરળ	અરે	સૌમ્ય	પ્કૃવત	ધરાવતા	મૃદુ	અરે	મક્કમ	મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઇ	પટેલે	રાજ્ય	
શાસરરી	ધૂરા	સુંભાળતા	વેંત	રાજ્યરા	પારદશ્નક	અરે	સુચારું	વહીવટ	માટે	૧૬	મુંત્ીશ્ીઓરે	કા્ય્નભાર	આપી	રાજ્યરા	વવકાસરે	વધુ	
ગવતશીલ	બરાવવાું	‘ટીમ	ગુજરાત’	એકશર	મોડમાું	લાવી	દીધી	છે.	‘જ્યાું	મારવી	ત્યાું	સુવવધા’,	‘વવવાદ	રહીં	સુંવાદ’રી	ઉજળી	પરંપરા	
સાથે	‘અગ્ેસર	ગુજરાત’રી	વવભાવરારે	ચરરતાથ્ન	કરતાું	રાજ્યરા	ખૂિેખૂિામાું	જરકલ્યાિરી	રવતર	પરરભારા	અુંરકત	થઇ	છે.	રાજ્યરા	
વહીવટી	તુંત્રે	વધુ	ગવતશીલ	બરાવવારી	રેમ	સાથે	પૂવ્ન	વડાપ્ધારશ્ી	અટલ	વબહારી	વાજપે્યીરા	જનમ	રદવસ	૨૫મી	રડસેમબરરે	
‘સુશાસર	રદવસ’	તરીકે	ઉજવીરે	વા્તવમાું	સુશાસરરી	અરુભૂવત	જર	-	જરરે	થઇ	રહી	છે.	સુશાસર	રદરે	મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	વવવવધ	
વવભાગોરા	જરોપ્યોગી	૧૨	વેબપોટ્નલરુું	લોસનચુંગ	ક્યુું	હતુું.

વવશ્વમાું	કોરોરારી	ત્ીજી	લહેરરા	ભિકારા	વાગી	રહ્ા	છે	તેવાું	સમ્યે	ગુજરાત	સરકારે	વવવવધ	હોસ્પટલોરી	સજ્જતા	ચકાસી	
ટેસ્ટગ,	ટ્ેરકંગ	અરે	ટ્ીટમેનટરા	ધ્યે્યમુંત્	સાથે	રાજ્યરા	સમગ્	આરોગ્ય	તુંત્રે	વધુ	સુસજ્જ	ક્યુ્ન	છે.	ગુજરાતરા	તમામ	૩૩	વજલ્ાઓમાું	
૨,૩૧૪	્થળો	પર	મોક	વરિલરુું	આ્યોજર	હાથ	ધરા્યુું	હતુું.	રાજ્યમાું	સુંભવત:	આવરારી	કોરોરારી	લહેરરા	સામરા	માટે	મારવબળ	
અરે	મશીરરી	સવહત	તમામ	આરોગ્ય	 વવર્યક	 વ્યવ્થારી	તલ્પશમી	ચકાસિી	કરવામાું	આવી	રહી	છે.	રાજ્યમાું	એક	લાખથી		
વધુ	બેડ	અરે	૧૫થી	૧૬	હજાર	જેટલાું	વેનટીલેટર	તેમજ	દવાઓ	સવહતરી	તમામ	સુવવધાઓ	આગોતરી	ઉપલબધ	કરાવી	દેવામાું	
આવી	છે.	

સજુલામ-સફુલામ	જળ	અવભ્યારરી	સફળતાર	ેપગલ	ેમાચ્ન-એવપ્લરા	્ થાર	ેઆ	વરષે	રાજ્ય	સરકારે	જળસુંચ્ય	અવભ્યારર	ેફેબ્આુરી	
–	૨૦૨૩થી	જ	પ્ારંભ	કરીરે	રાજ્યરા	ખેડૂતોરે	મહત્તમ	લાભ	પહોંચાડવારો	વરધા્નર	ક્યયો	છે.	રાજ્યરા	્યુવારોરે	રોજગારી	મળી	રહે	
તેવા	ઉમદા	હેતુથી	રાજ્ય	સરકારરા	તમામ	સરકારી	વવભાગોમાું	ખાલી	જગ્યાઓ-	મુંજૂર	મહેકમરુું	સમ્યબદ્ધ	આ્યોજર	કરી	વહેલી	તકે	
ખાલી	જગાઓ	ભરવારો	વરિ્ન્ય	ક્યયો	છે.	ગજુરાતમાું	બાુંધકામ	શ્વમકો	અર	ેતમેરા	પરરવારજરો	માટે	કા્ય્નરત	શ્વમક	અન્નપિૂા્ન	્યોજરારી	
સેવાઓરો	વવ્તાર	કરીરે	રાજ્યમાું	વધુ	૨૯	જેટલાું	કરડ્યારાકા	ઉપર	આ	્યોજરારી	શરૂઆત	કરવામાું	આવી	છે.	હવે	રાજ્યરા	કુલ	
૫૧	કરડ્યારાકા	–	વવતરિ	કેનદ્રો	ઉપર	શ્વમક	અન્નપૂિા્ન	્યોજરારી	સેવાઓરો	લાભ	મળતો	થઇ	જશે.	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઇ	મોદીરા	
રેતૃતવમાું	રવી	રાષ્ટી્ય	વશક્િ	રીવત-૨૦૨૦	અમલી	બરી	છે.	આ	રવી	રાષ્ટી્ય	વશક્િ	રીવત-૨૦૨૦રી	જોગવાઈ	હેઠળ	વવદ્ાથમીઓ	
ભાર	વગરરુું	ભિતર	મેળવી	શકે	તેવાું	ઉમદા	આશ્યથી	પ્ારંવભક	તબક્કે	જાન્યુઆરી	–	૨૦૨૩રા	પ્થમ	સપ્ાહમાું	રાજ્યરી	૪૯૧	ઉચ્	
પ્ાથવમક	શાળાઓમાું	'૧૦-બેગલેસ	ડે'રો	અમલ	શરૂ	કરવામાું	આવશે.	બીજા	તબક્કામાું	જાન્યુઆરી,	૨૦૨૩	અુંત	સુધીમાું	૧,૦૦૯	
ઉચ્	પ્ાથવમક	શાળાઓમાું	'૧૦-બેગલેસ	ડે'રુું	અમલીકરિ	કરવામાું	આવશે.	

‘ગુજરાત	પાવક્ક’	રા	આપ	સૌ	વાચકોરુું	રવુું	વર્ન	ઊજા્નવાર,	ગવતશીલ	અરે	પ્ગવતશીલ	બરે	અરે	આપ	અરે	આપરી	આસપાસરા	
લોકોરુ	જીવર	મુંગલમ્યી	બરે	એવી	રવા	વર્નરી	શુભકામરાઓ.

જ્ય	જ્ય	ગરવી	ગુજરાત...
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મારા	 વપ્્ય	દેશવાસીઓ,	રમ્કાર.	આજે	આપિે	 ‘મર	કી	
બાત’રી	96મી	કડી	સાથે	જોડાઈ	રહ્ા	છીએ.	‘મર	કી	બાત’રો	
આગામી	હપ્ો	વર્ન	2023રો	પહેલો	હપ્ો	થશે.	તમે	લોકોએ	જે	
સુંદેશા	મોકલ્યા,	તેમાું	વવદા્ય	લઈ	રહેલા	2022	વવશે	વાત	કરવા	
પિ	ખૂબ	આગ્હ	સાથે	કહ્ું	છે.	અતીતરુું	અવલોકર	તો	આપિરે	
વત્નમાર	અરે	ભવવષ્યરી	તૈ્યારીઓરી	પ્ેરિા	હંમેશાું	આપતુું	રહ્ું	
છે.	 2022માું	 દેશરા	 લોકોરુું	 સામર્ય્ન,	 તેમરો	 સહ્યોગ,	 તેમરો	
સુંકલપ,	તેમરી	સફળતારો	વવ્તાર	એટલો	વધુ	રહ્ો	કે	‘મર	કી	
બાત’માું	બધારે	સાુંકળવુું	તો	મુશકેલ	થશે.	2022	ખરેખર	અરેક	
રીતે	ખૂબ	જ	પ્ેરક	રહ્ું.	અદ્ભુત	રહ્ું.	

આ	વરષે	ભારતે	પોતારી	્વતુંત્તારાું	75	વર્ન	પૂરાું	ક્યાું	અરે	
આ	વરષે	અમૃત	કાળરો	પ્ારંભ	થ્યો.	આ	વરષે	દેશે	અરેક	ક્ેત્ે	ઝડપ	
પકડી	છે,	બધા	દેશવાસીઓએ	એકથી	એક	ચરડ્યાતુું	કામ	ક્યુું.	
2022રી	 વવવભન્ન	સફળતાઓએ,	આજે,	પૂરા	 વવશ્વમાું	ભારતરુું	
એક	વવશરે	્ થાર	બરાવ્યુું	છે.	2022	અથા્નત્	ભારત	દ્ારા	દવુર્યામાું	
પાુંચમા	સૌથી	મોટા	અથ્નતુંત્રો	પડાવ	પ્ાપ્	કરવો,	2022	અથા્નત્	
ભારત	દ્ારા	220	કરોડ	રસીરો	અવવશ્વસરી્ય	આુંકડો	પાર	કરવારો	
વવક્રમ,	2022	અથા્નત્	ભારત	દ્ારા	વરકાસરો	400	અબજ	ડૉલરરો	
જાદુઈ	આુંકડો	પાર	કરવો,	2022	અથા્નત્	દેશરા	જર-જર	દ્ારા	

‘આતમવરભ્નર	 ભારત’રા	 સુંકલપરે	 અપરાવવો,	 તેરે	 જીવીરે	
દેખાડવો,	2022	અથા્નત્	ભારતરા	પહેલા	્વદેશી	વવમારવાહક	
જહાજ	આઇએરએસ	વવક્રાુંતરુું	્વાગત,	2022	અથા્નત્	અવકાશ,	
રિૉર	અર	ેસુંરક્િ	ક્તે્માું	ભારતરો	ધવજ	ફરકાવવો,	2022	અથા્નત્	
દરેક	 ક્ેત્માું	 ભારતરી	 શવતિ.	 રમતરા	 મેદારમાું	 પિ,	 ચાહે,	
રાષ્ટકુળ	રમતો	હો્ય	કે	આપિી	મવહલા	હોકી	ટીમરી	જીત,	આપિા	
્યુવારોએ	જબરદ્ત	સામર્ય્ન	દેખાડુું.

	સાથીઓ,	આ	બધારી	સાથ	ેજ	વર્ન	2022	એક	બીજા	કારિથી	
સદૈવ	્યાદ	કરાશે.	તે	છે,	‘એક	ભારત	શ્ેષ્	ભારત’રી	ભાવરારો	
વવ્તાર.	દેશરા	લોકોએ	એકતા	અરે	સુંપરે	ઉજવવા	માટે	પિ	
અરેક	અદ્ભુત	આ્યોજર	ક્યાું.	ગુજરાતરો	માધવપુર	મેળો	હો્ય,	
જ્યાું	રસકમિી	વવવાહ	અરે	ભગવાર	કૃષિરા	પૂવયોત્તરરા	સુંબુંધોરે	
ઊજવવામાું	આવે	છે	અથવા	તો	પછી	કાશી-તવમલ	સુંગમમ્	હો્ય,	
આ	 પવયોમાું	 પિ	 એકતારા	 અરેક	 રંગો	 દેખા્યા.	 2022માું	
દેશવાસીઓએ	એક	બીજો	અમર	ઇવતહાસ	લખ્યો.	ઑગ્ટરા	
મવહરામાું	ચાલેલા	‘હર	ઘર	વતરંગા’	અવભ્યાર	કોિ	ભૂલી	શકે	
છે?	તે	પળ	્યાદ	કરતાું	દરેક	દેશવાસીરા	રૂંવાડાું	ઊભા	થઈ	જતાું	
હતાું.	 ્વતુંત્તારાું	 75	 વર્નરા	આ	અવભ્યારમાું	 સમગ્	 દેશ	
વતરંગામ્ય	થઈ	ગ્યો.	6	કરોડથી	વધુ	લોકોએ	તો	વતરંગા	સાથે	

લોકલાડીલા વડાપ્રધાન  
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો રેડડયોના 
માધયમથી જનતા સાથે સંવાદ

ડડસેમબર - ૨૦૨૨
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સરકારી ભરતી અને study મટીરીયલના WhatsApp groups માં Add થવા 
અમારા નંબર 9429213312 પર WhatsApp માં મેસેજ કરો.


સરકારી ભરતી અને study મટીરીયલના WhatsApp groups માં Add થવા 
અમારા નંબર 9429213312 પર WhatsApp માં મેસેજ કરો.



્સવંાદ

સેલફી	પિ	મોકલી.	્વતુંત્તારો	આ	અમૃત	મહોતસવ	હજુ	આગામી	
વર્ન	પિ	ચાલશે.	અમૃતકાળરા	પા્યારે	વધુ	મજબૂત	કરશે.

સાથીઓ,	આ	વરષે	ભારતર	ેG-20	સમહૂરી	અધ્યક્તારી	જવાબદારી	
પિ	મળી	છે.	મેં	ગત	વખત	ેઆરા	પર	વવ્તારથી	ચચા્ન	પિ	કરી	હતી.	
વર્ન	2023માું	આપિ	ેG-20રા	ઉતસાહરે	રવી	ઊુંચાઈ	પર	લઈ	જવારો	
છે.	આ	આ્યોજરર	ેએક	જર	આુંદોલર	બરાવવારુું	છે.

મારા	વપ્્ય	દેશવાસીઓ,	મર	ેકોલકાતાથી	આ્થાજીરો	પત્	મળ્યો	
છે.	આ	પત્માું	તમેિ	ેતાજેતરરી	તમેરી	રદલહી	મલુાકાતરો	ઉલ્ખે	ક્યયો	
છે.	તઓે	લખ	ેછે	કે	આ	દરવમ્યાર	તમેિ	ેપીએમ	મ્યવૂઝ્યમ	જોવા	માટે	
સમ્ય	કાઢ્ો.	આ	મ્યવૂઝ્યમમાું	તમેર	ેઅટલજીરી	ગલેરેી	ખબૂ	જ	પસુંદ	
આવી.	અટલજી	સાથ	ેત્યાું	પાડવામાું	આવલેી	તસવીર	તો	તમેરા	માટે	
્યાદગાર	બરી	ગઈ	છે.	અટલજીરી	ગલેરેીમાું	આપિ	ેદેશ	માટે	તમેરા	
બહમૂુલ્ય	્યોગદારરી	ઝલક	જોઈ	શકીએ	છીએ.	ઇનફ્ા્ટ્કચર	હો્ય,	વશક્િ	
હો્ય,	કે	પછી	વવદેશ	રીવત,	તમેિ	ેભારતરે	દરેક	ક્તે્માું	રવી	ઊુંચાઈઓ	
પર	લઈ	જવારુું	કામ	ક્યુું.	હુું	અટલજીરે	હૃદ્યથી	રમર	કરું	છુું.

સાથીઓ,	26	રડસમેબરે	‘વીર	બાળ	રદવસ’	છે	અર	ેમર	ેઆ	અવસર	
પર	 રદલહીમાું	 સાવહબજાદા	 જોરાવરવસુંહજી	 અરે	 સાવહબજાદા	
ફતેહવસુંહજીરી	વીરગવતરે	સમવપ્નત	એક	કા્ય્નક્રમમાું	સહભાગી	થવારુું	
સૌભાગ્ય	મળશે.	દેશ,	સાવહબજાદે	અરે	માતા	ગુજરીરા	બવલદારરે	
સદૈવ	્યાદ	રાખશે.

મારા	વપ્્ય	દેશવાસીઓ,	આપિે	ત્યાું	કહેવા્ય	છે-
सत्यम ्किम ्प्रमाणम,् प्रत्यक्षम ्किम ्प्रमाणम ्।
અથા્નત્	સત્યરે	પ્માિરી	આવશ્યકતા	રથી	હોતી,	જે	પ્ત્યક્	છે	તેરે	

પિ	પ્માિરી	કોઈ	આવશ્યકતા	રથી	હોતી.	પરંત	ુવાત	જ્યારે	આધુવરક	
મેરડકલ	સા્યનસરી	હો્ય	તો	તેમાું	સૌથી	મહત્વપૂિ્ન	હો્ય	છે,	પ્માિ,	
પરુાવો.	સદીઓથી	ભારતી્ય	જીવરરો	વહ્સો	રહેલા	્યોગ	અર	ેઆ્યવુષેદ	
જવેાું	આપિાું	શા્ત્ોરી	સામ	ેપરુાવા	આધારરત	સુંશોધરરી	ખોટ,	સદૈવ	
એક	પડકાર	રહ્ો	છે.	પરરિામ	દેખા્ય	છે,	પરંતુ	પ્માિ	રથી	હોતાું.	
પરંતુ	મરે	આરુંદ	છે	કે	પુરાવા	આધારરત	સુંશોધરરા	્યુગમાું,	હવે	્યોગ	
અરે	આ્યુવષેદ,	આધુવરક	્યુગરી	તપાસ	અરે	કસોટીઓ	પર	સાચાું	ઠરી	
રહ્ાું	છે.

સાથીઓ,	 કેટલાક	 રદવસો	 પહેલાું	 વલડ્ન	આ્યુવષેદ	 કૉંગ્ેસ	માટે	 હુું	
ગોવામાું	હતો.	તેમાું	40થી	વધુ	દેશોરા	પ્વતવરવધઓ	સહભાગી	થ્યા	
હતા	અરે	 ત્યાું	 550થી	વધુ	વૈજ્ાવરક	પત્ો	પ્્તુત	કરવામાું	આવ્યા.	
ભારત	સવહત	દુવર્યાભરરી	215	કંપરીઓએ	ત્યાું	પ્દશ્નરમાું	પોતારાું	
ઉતપાદરોરુું	પ્દશ્નર	ક્યુું.	ચાર	રદવસ	સુધી	ચાલેલા	આ	પ્દશ્નરમાું	એક	
લાખથી	પિ	વધુ	લોકોએ	આ્યુવષેદ	સાથે	જોડા્યેલા	પોતારા	અરુભવરે	
માણ્યો.	આ્યુવષેદ	કૉંગ્ેસમાું	પિ	મેં	દુવર્યાભરમાુંથી	જોડા્યેલા	આ્યુવષેદ	
વરષિાતો	 સામે	 પુરાવા	આધારરત	સુંશોધરોરો	આગ્હ	પુરરાવવત્નત	
ક્યયો.	જે	રીતે	કોરોરા	વૈવશ્વક	રોગચાળારા	આ	સમ્ય	દરવમ્યાર	્યોગ	
અરે	આ્યુવષેદરી	 શવતિ	આપિે	જોઈ	 રહ્ા	છીએ,	 તેમાું	 તેરી	 સાથે	

જોડા્યેલુું	પુરાવા	આધારરત	સુંશોધર	ખૂબ	જ	મહત્વપૂિ્ન	સાવબત	થશે.	
મારો	તમરે	અરુરોધ	છે	 કે	્યોગ,	આ્યુવષેદ	અરે	આપિી	પારંપરરક	
વચરકતસા	પદ્ધવતઓ	સાથે	જોડા્યેલા	આવા	પ્્યાસો	વવશે	જો	તમારી	પાસે	
કોઈ	જાિકારી	હો્ય	તો	તમે	સૉવશ્યલ	મીરડ્યા	પર	જરૂર	જિાવશો.

મારા	વપ્્ય	દેશવાસીઓ,	વવતેલાું	કેટલાુંક	વરયોમાું	આપિે	્વા્ર્ય	
ક્ેત્	સાથે	જોડા્યેલા	કેટલાક	મોટા	પડકારો	પર	વવજ્ય	મેળવ્યો	છે.	તેરુું	
સુંપૂિ્ન	શ્ે્ય	આપિા	તબીબી	વરષિાતો,	વૈજ્ાવરકો	અરે	દેશવાસીઓરી	
ઇચછાશવતિરે	મળે	છે.	આપિે	ભારતમાું	અછબડા,	પોલી્યો	અરે	વગરી	
કૃવમ	જેવી	બીમારીઓરે	સમાપ્	કરીરે	દેખાડી	છે.

	‘મર	કી	બાત’રા	શ્ોતાઓરે	હુું	એક	વધુ	પડકાર	વવશે	જિાવવા	
માગુું	છુું	જે	હવે	સમાપ્	થવારા	આરે	છે.	તે	પડકાર,	તે	બીમારી	છે	
‘કાલાજાર’.	આ	બીમારી	પરોપજીવી	સેનડ	ફલા્ય	અથા્નત્	બાલુ	માખી	
કરડવાથી	ફેલા્ય	છે.	જ્યારે	કોઈર	ે‘કાલાજાર’	થા્ય	છે	તો	તેર	ેમવહરાઓ	
સુધી	તાવ	રહે	છે	અરે	લોહીરી	ઘટ	થઈ	જા્ય	છે,	શરીર	રબળુું	પડી	
જા્ય	છે	અરે	વજર	પિ	ઘટી	જા્ય	છે.	આ	બીમારી	બાળકોથી	લઈરે	
મોટા	સુધી	કોઈરે	પિ	થઈ	શકે	છે.	પરંતુ	બધારા	પ્્યાસથી,	‘કાલાજાર’	
રામરી	આ	બીમારી,	હવે,	ઝડપથી	સમાપ્	થતી	જઈ	રહી	છે.	કેટલાક	
સમ્ય	 પહેલાું	 સુધી,	 કાલાજારરો	 પ્કોપ,	 ચાર	 રાજ્યોમાું	 50થી	 વધુ	
વજલ્ાઓમાું	 ફેલા્યેલો	 હતો.	 પરંતુ	 હવે	 તે	 બીમારી	 વબહાર	 અરે	
ઝારખુંડરા	ચાર	વજલ્ાઓ	સુધી	જ	સીવમત	રહી	ગઈ	છે.	મરે	વવશ્વાસ	
છે	કે	 વબહાર,	ઝારખુંડરા	લોકોરુું	સામર્ય્ન,	તેમરી	જાગૃવત,	આ	ચાર	
વજલ્ાઓમાું	પિ	‘કાલાજાર’રે	સમાપ્	કરવામાું	સરકારરા	પ્્યાસોમાું	
મદદ	કરશે.	‘કાલાજાર’	પ્ભાવવત	ક્ેત્ોરા	લોકોરે	પિ	મારો	અરુરોધ	
છે	કે	તેઓ	બે	વાતોરુું	જરૂર	ધ્યાર	રાખે.	એક	–	સેનડ	ફલા્ય	અથવા	
બાલુ	માખી	પર	વર્યુંત્િ	અરે	બીજુું,	જેમ	બરે	તેમ	જલદી	આ	રોગરી	
ઓળખ	કરી	તેરી	પૂરી	સારવાર	કરાવવી.	‘કાલાજાર’રી	સારવાર	સરળ	
છે,	તેરા	માટે	કામ	આવતી	દવાઓ	પિ	બહુ	જ	કારગર	રીવડે	છે.	બસ,	
તમારે	સતક્ક	રહેવારુું	છે.	તાવ	આવે	તો	બેદરકારી	ર	રાખતાું	અરે	બાલુ	
માખીરે	ખતમ	કરવાવાળી	દવાઓરો	છંટકાવ	પિ	કરતા	રહો.

મારા		વપ્્ય	દેશવાસીઓ,	આપિી	પરંપરા	અરે	સું્કૃવતરો	ગુંગા	
માતા	સાથે	અતૂટ	સુંબુંધ	છે.	ગુંગા	જળ	આપિી	જીવરધારારો	અવભન્ન	
વહ્સો	રહ્ું	છે	અરે	આપિાું	શા્ત્ોમાું	કહેવા્યુું	છે	–

नमामम गंगे तव पाद पंिजम ्
सुर असुरै: वन्दत ददव्य रूपम ्।

भुन्तम ्च मुन्तम ्च ददामस ननत्यम,्
भाव अनुसारेण सदा नराणाम।्।

	અથા્નત્	હે	મા	ગુંગા!	તમે,	તમારા	ભતિોરે,	તેમરા	ભાવરે	અરુરૂપ	
સાુંસારરક	સુખ,	આરુંદ	અરે	મોક્	પ્દાર	કરો	છો.	બધા	તમારાું	પવવત્	
ચરિોરે	વુંદર	કરે	છે.	હુું	પિ	તમારાું	પવવત્	ચરિોમાું	મારા	પ્િામ	
અવપ્નત	કરું	છુું.	આવામાું	વરયોથી	ખળ-ખળ	વહેતી	મા	ગુંગારે	્વચછ	
રાખવી	આપિા	બધારી	બહુ	મોટી	જવાબદારી	છે.	આ	ઉદ્ેશ્ય	સાથે	

૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ 7økwshkík



આઠ	વર્ન	પહેલાું	આપિે	‘રમાવમ	ગુંગે	અવભ્યાર’રી	શરૂઆત	કરી	
હતી.	આપિા	બધા	માટે	ગૌરવરી	વાત	છે	કે	ભારતરી	આ	પહેલરે	
આજે	દુવર્યાભરરી	પ્શુંસા	મળી	રહી	છે.

સું્યુતિ	 રાષ્ટોએ	 ‘રમાવમ	 ગુંગે	 વમશર’રે	 પ્યા્નવરિ	 પ્િાવલરે	
પુરઃ્થાવપત	કરતા	દુવર્યારા	ટોચરા	દસ	ઇવરવશએરટવમાું	સામેલ	ક્યુું	
છે.	 વધુ	આરુંદરી	 વાત	 એ	 છ	ે ક	ે સમગ્	 વવશ્વરા	 160	આવાું	
ઇવરવશએરટવમાું	‘રમાવમ	ગુંગા’રે	આ	સનમાર	મળ્યુું	છે.

	મારા	વપ્્ય	દેશવાસીઓ,	જ્યારે	આપિી	સુંકલપશવતિ	મજબતૂ	હો્ય	
તો	મોટામાું	મોટો	પડકાર	પિ	સરળ	બરી	જા્ય	છે.	તરેુું	ઉદાહરિ	પ્્તતુ	
ક્યુું	છે-	વસસક્કમરા	થેગૂ	ગામરા	‘સુંગે	શેરપાજીએ’.	તેઓ	છેલ્ાું	14	
વર્નથી	12,000	ફૂટથી	પિ	વધ	ુઊુંચાઈ	પર	પ્યા્નવરિ	સુંરક્િરા	કામમાું	
લાગેલા	છે.	સુંગેજીએ	સાું્કૃવતક	અરે	પૌરાવિક	રીતે	મહત્વરા	સોમગો	
(tsomgo)	રે	 ્વચછ	રાખવારુું	બીડુું	ઝડપ્યુું	છે.	પોતારા	અથાગ	
પ્્યાસોથી	તેમિે	આ	ગલેવશ્યર	લેકરુું	રંગરૂપ	જ	બદલી	રાખ્યુું	છે.

	સાથીઓ,	મરે	આરુંદ	છે	કે	‘્વચછ	ભારત	
વમશર’	આજે	દરેક	ભારતી્યરા	મરમાું	વસી	ગ્યુું	
છે.	વર્ન	2014માું	આ	જર	આુંદોલરરા	શરૂ	થવારી	
સાથે	જ,	તેરે,	રવી	ઊુંચાઈઓ	પર	લઈ	જવા	માટે,	
લોકોએ,	અરેક	અરોખા	પ્્યાસ	ક્યા્ન	છે	અરે	આ	
પ્્યાસ	 માત્	 સમાજરી	અુંદરથી	 જ	 રહીં,	 પરંતુ	
સરકારરી	અુંદર	 પિ	 થઈ	 રહ્ા	 છે.	આ	સતત	
પ્્યાસોરુું	પરરિામ	એ	છે	કે-	કચરો,	ગુંદકી	હટવારા	
કારિે,	 વબરજરૂરી	 સામાર	 હટવારા	 કારિે,	
કચેરીઓમાું	ઘિી	જગ્યા	ખૂલી	જા્ય	છે,	રવી	જગ્યા	મળે	છે.	પહેલાું	
જગ્યારા	અભાવમાું	દૂર-દૂર	ભાડા	પર	કચેરીઓ	રાખવી	પડતી	હતી.	
આ	રદવસોમાું	સાફ-સફાઈરા	કારિે	એટલી	જગ્યા	મળી	રહી	છે	કે	હવે,	
એક	જ	્ થાર	પર	બધાું	કા્યા્નલ્યો	બસેી	રહ્ાું	છે.	ગત	રદવસોમાું	માવહતી	
અરે	 પ્સારિ	ખાતાએ	 પિ	 મુુંબઈમાું,	 અમદાવાદમાું,	 કોલકાતામાું,	
વશલોંગમાું,	અરેક	શહેરોમાું	પોતારાું	કા્યા્નલ્યોમાું	ભરપૂર	પ્્યાસ	ક્યયો	
અરે	તેરા	કારિે	આજે	તેમરે	બે-બે,	ત્િ-ત્િ	માળ,	પૂરી	રીતે	રવી	
રીતથી	કામમાું	આવી	શક્યાું,	તે	ઉપલસબધ	થઈ	ગઈ.	આ	પોતારી	રીતે,	
્વચછતારા	 કારિે,	આપિા	સુંસાધરોરો	મહત્તમ	ઉપ્યોગરો	 ઉત્તમ	
અરુભવ	મળી	રહ્ો	છે.	સમાજમાું	પિ,	ગામેગામ,	શહેરે	શહેરમાું	પિ,	
આ		પ્કારથી	કા્યા્નલ્યોમાું	પિ,	આ	અવભ્યાર,	દેશ	માટે	પિ	દરેક	
રીતે	ઉપ્યોગી	વસદ્ધ	થઈ	રહ્ું	છે.

	 સાથીઓ,	 ‘મર	 કી	 બાત’રા	 શ્ોતાઓરે	 હુું	 કિા્નટકરા	 ગડક	
વજલ્ામાું	રહેરારા	‘ક્મેશ્ી’જી	વવશ	ેપિ	બતાવવા	માગુું	છુું.	‘ક્મેશ્ી’	
દવક્િમાું	કિા્નટકરી	કળા-સુ્ં કૃવતરે	પરુર્જીવવત	કરવારા	વમશરમાું	છેલ્ાું	
25	વર્નથી	લાગેલા	છે.	તમે	વવચારી	શકો	કે	તેમરી	તપશ્ચ્યા્ન	કેટલી	મોટી	
છે?	પહેલાું	તો	તઓે	હૉટલ	મરેજેમનેટરા	વ્યવસા્ય	સાથે	જોડા્યલેા	હતા.	
પરંતુ	પોતારી	સું્કૃવત	અરે	પરંપરા	વવશે	તેમરી	લાગિી	એટલી	ગાઢ	

હતી	કે	તેમિે	તેરે	પોતારુું	વમશર	બરાવી	લીધુું.	તેમિે	‘કલા	ચેતરા’	
રામથી	એક	મુંચ	બરાવ્યો.	આ	મુંચ,	આજે	 કિા્નટકરા,	અરે	 દેશ-
વવદેશરા	કલાકારોરા	અરેક	કા્ય્નક્રમ	આ્યોવજત	કરે	છે.	તેમાું	્થાવરક	
કળા	અરે	સું્કૃવતરે	ઉત્તેજર	આપવા	માટે	અરેક	ઇરૉવેરટવ	કામ	પિ	
થા્ય	છે.

સાથીઓ,	પોતારી	કળા-સું્કૃવત	પ્ત્યે	દેશવાસીઓરો	આ	ઉતસાહ	
‘પોતારા	વારસા	પર	ગવ્ન’રા	ભાવરુું	જ	પ્ગટીકરિ	છે.	આપિા	દેશમાું	
તો	દરેક	ખૂિામાું	આવા	અરેક	રંગો	વવખરા્યેલા	પડા	છે.	આપિે	પિ	
તેમરે	સજાવવા-સુંવારવા	અરે	સુંરવક્ત	કરવા	માટે	વરરંતર	કામ	કરવુું	
જોઈએ.

મારા	વપ્્ય	દેશવાસીઓ,	દેશરા	અરેક	ક્ેત્માું	વાુંસથી	અરેક	સુુંદર	
અરે	ઉપ્યોગી	ચીજો	બરાવવામાું	આવે	છે.	 વવશેર	રીતે	આરદવાસી	
ક્ેત્માું	વાુંસરા	કુશળ	કારીગર	અરે	કુશળ	કલાકારો	છે.	જ્યારથી	દેશે	
વાુંસથી	જોડા્યલેા	અુંગ્જેોરા	જમારારા	કા્યદાઓર	ેબદલ્યા	છે,	ત્યારથી	

તેરુું 	 એક	 મોટુું	 બજાર	 તૈ્યાર	 થઈ	 ગ્યુું	 છે.	
મહારાષ્ટરા	પાલઘર	જેવા	ક્ેત્માું	પિ	આરદવાસી	
સમાજરા	 લોકો	 વાુંસરાું	 અરેક	 સુુંદર	 ઉતપાદરો	
બરાવે	 છે.	 વાુંસથી	 બરરારાું	 બૉકસ,	 ખુરશી,	
ચા્યદારી,	 ટોકરીઓ	અરે	 ટ્ે	 જેવી	 ચીજો	ખૂબ	
લોકવપ્્ય	થઈ	રહી	છે.	એટલુું	જ	રહીં,	તે	લોકો	
વાુંસરા	ઘાસથી	સુુંદર	કપડાું	અરે	સજાવટરી	ચીજો	
પિ	બરાવે	છે.	તેરાથી	આરદવાસી	મવહલાઓરે	
પિ	આજીવવકા	મળી	રહી	છે	અરે	તેમરા	હુન્નરરે	

ઓળખ	પિ	મળી	રહી	છે.
મારા	વપ્્ય	દેશવાસીઓ,	હવે	આપિે	ધીરે-ધીરે	‘મર	કી	બાત’રા	

100મા	હપ્ારા	અભૂતપૂવ્ન	પડાવ	તરફ	આગળ	વધી	રહ્ાું	છીએ.	મરે	
અરેક	દેશવાસીરા	પત્ો	મળ્યા	છે,	જેમાું	તેમિે	100મા	હપ્ા	વવશે	ઘિી	
વજજ્ાસા	પ્ગટ	કરી	છે.

100મા	 હપ્ામાું,	આપિે	 શુું	 વાત	 કરીએ,	 તેરે	 કેવી	 રીતે	 ખાસ	
બરાવીએ,	તેરા	માટે	તમે	મરે	સૂચરો	મોકલશો	તો	મરે	ઘિુું	સારું	
લાગશે.	આગામી	વખતે,	આપિે	વર્ન	2023માું	મળીશુું.	હુું	તમરે	બધારે	
વર્ન	2023રી	શુભકામરાઓ	પાઠવુું	છુું.	આ	વર્ન	પિ	દેશ	માટે	ખાસ	
રહે,	દેશ	રવી	ઊુંચાઈઓરે	પ્ાપ્	કરતો	રહે,	આપિે	મળીરે	સુંકલપ	પિ	
લેવારો	છે,	સાકાર	પિ	કરવારો	છે.	આ	સમ્યે	ઘિા	બધા	લોકો	રજારા	
મૂડમાું	પિ	છે.	તમે	તહેવારોરો,	આ	અવસરોરો	ઘિો	આરુંદ	લો,	પરંતુ	
થોડા	સતક્ક	પિ	રહેજો.	તમે	પિ	જોઈ	રહ્ા	છો	કે	દુવર્યારા	અરેક	
દેશમાું	કોરોરા	વધી	રહ્ો	છે,	આથી	આપિે	મા્ક	અરે	હાથ	ધોવા	જેવી	
સાવધારીઓરુું	હજુ	વધુ	ધ્યાર	રાખવારુું	છે.	આપિે	સાવધાર	રહીશુું	
તો	સુરવક્ત	પિ	રહીશુું	અરે	આપિા	ઉલ્ાસમાું	કોઈ	અુંતરા્ય	પિ	
રહીં	આવે.	તરેી	સાથે,	તમર	ેસહરુ	ેફરી	એક	વાર	ઘિી	શભુકામરાઓ.	
ખૂબ	ખૂબ	ધન્યવાદ.	રમ્કાર.	•

્સવંાદ

“્સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ાડેઅડે ‘રમારમ ગંગડે 
રમશર’રડે પયા્નવરણ પ્રણારલરડે 
પરુઃથિાધપત કરતા દુધરયારા 
ટાડેચરા દ્સ ઇધરશશઅડેધટવમાં 

્સામડેલ કયુું છડે.

”
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સશક્ત રાષ્ટ્રના વનમા્ષણમાં ગુરુકુળોનું બહુમૂલય યોગદાન
રાજકોટમાું	્વાવમરારા્યિ	સું્થારાું	૭૫	

વર્ન	 પૂિ્ન	 થવારા	અવસર	ેઅમૃત	 મહોતસવ	
સાથોસાથ	 ભારતરી	આઝાદીરાું	 ૭૫	 વર્ન	
અરુસુંધારે	અમૃત	મહોતસવ	ઉજવાઈ	રહ્ો	છે	
જે	 એક	 સુભગ	 સમનવ્ય	 હોવારુું	 ‘અમૃત	
મહોતસવ’રે	 ખુલ્ો	 મૂતિાું	 મુખ્યમુંત્ી	 શ્ી	
ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલે	જિાવ્યુું	હતુું.	મુખ્યમુંત્ીશ્ી	
અર	ેરાજ્યપાલ	શ્ી	આચા્ય્ન	દેવવ્રતે	સહજારુંદ	
્વામીરી	પ્વતમારુું	પષુપપજૂર	કરી	મહોતસવરે	
ખુલ્ો	 મૂક્યો	 હતો.	 સુંત	 -	 મહંતો	 તેમજ	
મહારુભાવો	 દ્ારા	 રાજકોટ	 ગુરકુળ	 સું્થાર	
દ્ારા	વરમા્નિ	થવા	જઈ	રહેલા	કન્યા	ગરુકુળરા	
બાુંધકામરી	 પ્થમ	 ઇંટરુું	 (ઇસટિકા)	 પૂજર	
કરવામાું	આવ્યુું	હતુું.

સશતિ	 રાષ્ટરા	 વરમા્નિમાું	 ગુરકુળોરુું	
બહુ મૂલ્ય	 ્યોગદાર	 હોવારુું 	 જિાવતાું	
મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	ઉમે્યુું	હતુું	કે,	્વાવમરારા્યિ	
ગુરકુળરી	 સું્થા	 વવદ્ાથમીઓમાું	 વશક્િરી	
સાથોસાથ	મલૂ્યવરષ્	સુ્ં કારોરુું	વસુંચર	કરવારુું	
પિ	ઉમદા	કા્ય્ન	કરી	રહી	છે.	અહીં	વવદ્ાથમીઓ	
જ્ાર	મળેવવારી	સાથ	ેઉચ્	મારવ	મલૂ્યો	પિ	
પ્ાપ્	કરે	છે,	જે	વવકવસત	રાષ્ટરા	વરમા્નિમાું	
ખૂબ	જ	જરૂરી	છે.	હાલ	આપિે	આઝાદીરા	
અમૃત	 કાળમાું	 પ્વેશી	 ચૂક્યા	 છીએ	 ત્યારે,	
વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદીરા	વવકવસત	
ભારતરા	્વપ્નરે	પરરપૂિ્ન	કરવામાું	આપિે	

સૌ	પ્બળ	રાષ્ટભાવરા	સાથ	ેસહભાગી	બરીએ	
તેવુું	આહ્ાર	મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલે	
કહ્ું	હતુું.

ગુજરાત	 વવધારસભારી	ચૂુંટિીમાું	ભવ્ય	
વવજ્ય	બાદ	મખુ્યમુંત્ીશ્ીએ	ગજુરાત	રાજ્યરા	
વવકાસમાું	સૌ	વરષ્ા	અરે	પ્માવિકતાથી	કામ	
કરી	શકીએ	તે	માટે	અમે	અહીં	સુંતો	મહંતોરા	
આશીવા્નદ	લેવા	આવ્યા	હોવારુું	પિ	સગૌરવ	
જિાવ્યુું	હતુું.

રાજ્યપાલ	 શ્ી	 આચા્ય્ન	 દેવવ્રતે	 આ	
સું્થારી	પ્શુંસા	કરતાું	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	હાલ	
૫૦	 જેટલાું	 ગુરક ુળ	 કા્ય ્નરત	 છે,	 પર ંતુ	
રાજકોટમાું	બાળકીઓ	માટે	બરી	રહેલુું	ગરુકુળ	
એક	સરાહરી્ય	કા્ય્ન	છે.	બાળકીઓ	બે	કુળરે	
વશવક્ત-દીવક્ત	 કરે	 છે.	 માટે	 તેમરે	 વશક્િ	

આપવુું	જ	જોઈએ.	બાળકીઓરા	વશક્િ	માટે	
ગરુકુળરા	દાતાઓએ	ખરા	અથ્નમાું	પરોપકારરુું	
કા્ય્ન	ક્યુું	છે.

મુ ખ ્ય મું ત્ ી શ્ ીએ 	 સુ ર ેન દ્ર રગ ર ર ા	
્વાવમરારા્યિ	ગુરકુળ	મુંરદરરુું	ઇ-લોકાપ્નિ	
ક્યુ ું	 હતુું.	 તેમજ	 રાજ્યપાલ	 શ્ી	આચા્ય્ન	
દેવવ્રતજીએ	જામરગર	સ્થત	્વાવમરારા્યિ	
ગુરકુળ	 મુંરદરરુું	 ઇ-લોકાપ્નિ	 ક્યુ ું	 હતુું .	
્વાવમરારા્યિ	સું્થારરી	૭૫	વર્નરી	સફળ	
્યાત્ારુું	રફલમ	વરદશ્નર	કરવામાું	આવ્યુું	હતુું.

આ	પ્સુંગ	ેધારાસભ્ય	સવ્નશ્ી	દવશ્નતાબહેર	
શાહ,	ઉદ્યભાઇ	કારગડ,	રમેશભાઇ	ટીલાળા	
સવહત	્ વાવમરારા્યિ	સુંપ્દા્યરા	સુંતો-મહંતો	
અરે	 વવશાળ	સુંખ્યામાું	 હરરભતિો	ઉપસ્થત	
રહ્ા	હતા.	•

સહર્નંદ નગર બન્યું પ્રાકૃવતક ખેતીનું પ્રેરણાધામ
રાજકોટરા	 શ્ી	 ્વાવમરારા્યિ	 ગુરકુળ	 સું્થારરા	 અમૃત	

મહોતસવ	અુંતગ્નત	મવડી	કિકોટ	રોડ	પર	વરવમ્નત	સહજારુંદ	રગરમા	
આ્યોવજત	 ખેડૂત	 સુંમેલરમાું	 રાજ્યપાલશ્ી	
આચા્ય્ન	 દેવવ્રતે	 રાજ્યભરમાુંથી	આવેલા	 ૧૦	
હજાર	 જેટલા	 ખેડૂતોરે	 પ્ાકૃવતક	 ખેતી	 અુંગે	
માગ્નદવશ્નત	ક્યા્ન	હતા.	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	
મોદીરા	ખેડૂતોરા	ઉતકર્ન	અરે	સમૃવદ્ધરા	્વપ્નરે	
પરરપૂિ્ન	 કરવા	 માટે	 પ્ાકૃવતક	 ખેતી	 એકમાત્	
વવકલપ	હોવારુું	રાજ્યપાલશ્ીએ	જિાવ્યુું	હતુું.	

રાજ્યપાલશ્ીએ	 ્વાવમરારા્યિ	 ગુરકુળ	
સું્થાર	દ્ારા	સું્કૃવત,	વૈરદક	પરંપરા	અરે	સું્કાર	

વસુંચર	 સાથે	 વશક્િરી	 પ્વૃવત્ત	 તેમજ	 વૃક્ારોપિ,	 જળ	 સુંરક્િ,	
ગૌસેવા,	પ્ાકૃવતક	ખેતી	અવભ્યાર	સવહતરી	પ્વૃવત્તઓરે	વબરદાવી	

હતી.	આ	 પ્સુંગે	 ્વાવમરારા્યિ	 સું્થા	 દ્ારા	
રાજ્યપાલશ્ીરુું	ધમ્ન	જીવર	અમૃત	કંુભથી	બહમુાર	
કરા્યુું	 હતુ઼.	આ	 તક	ે ખેડૂતોએ	 પ્ાકૃવતક	 ખેતી	
કરવારા	તેમજ	અન્ય	ખેડૂતોરે	પિ	પ્ાકૃવતક	ખેતી	
કરવા	 માટ ે	 પ્ેરિા	 આપવા	 માટ ેરા	 શપથ		
લીધા	હતા.

કા્ય્નક્રમમાું	ધારાસભ્ય	શ્ી	કાુંવતભાઈ	અમૃવત્યા,	
પૂવ્ન	ધારાસભ્ય	શ્ી	ગોવવુંદભાઈ	પટેલ,	અગ્િીઓ	
સવહત	મોટી	સુંખ્યામાું	ખડૂેતો	ઉપસ્થત	રહ્ા	હતા.
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શતાયુ હીરાબા હડરચરણે...
" ્પુલક વરિવેદી

એ	વાત	સાચી	છે	કે,	ઈશ્વર	પ્ત્યેક	પરરવારમાું	પહોંચી	શકતો	રથી	એટલે	એિે	માું	
રા	 ્વરૂપે	 દરેક	પરરવારમાું	 પોતારુું	 ્થાર	લીધુું	છે.	શુક્રવાર,	શાકંભરી	રવરાવત્રી	
અટિમી	વતથીએ	સવારે	બ્હ્મ	મુહૂત્નમાું	શતા્યુ	હીરાબાએ	હરરચરિમાું	વવશ્ામ	માટે	દેહ	
ત્યાગ	ક્યયો.	શતા્યુ	હીરાબારે	શ્વાસરી	તકલીફ	ઊભી	થ્યા	બાદ	અમદાવાદરી	્યુ.	એર.	
મહેતા	હોસ્પટલમાું	દાખલ	કરવામાું	આવ્યા	હતા.	હીરાબારા	પરોતાપતુ્	અર	ેવડાપ્ધાર	
શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદી	માતારા	અવસારરા	સમાચાર	જાિી	તેમરા	તમામ	વરધા્નરીત	
કા્ય્નક્રમો	મુલતવી	રાખીરે	સીધા	ગાુંધીરગર	દોડી	આવ્યા	હતાું.	તેમિે	માતારા	પાવથ્નવ	
શરીરરે	કાુંધ	આપી	અુંવતમ	સું્કાર	ક્યાું	હતા.	

વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદીએ	માતારે	આપેલી	ભાવાુંજવલ	શબદોમાું	કહ્ું	હતુું	
કે,	‘શારદાર	શતાબદીરો	ઈશ્વરરા	ચરિોમાું	વવરામ...	મારી	માું	રા	વ્યવતિતવમાું	હંમેશાું	
મેં	એક	વત્મૂવત્નરી	અરુભૂવત	કરી	છે,	જેમાું	તપ્વીરી	્યાત્ા,	વરષકામ	કમ્ન્યોગી	અરે	
મૂલ્યો	પરતવે	પ્વતબદ્ધ	જીવરરો	સમાવેશ	થા્ય	છે.	હીરાબારા	દેહાવસારરા	સમાચાર	
મળતાું	વેંત	મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલ	હીરાબારા	વરવાસ્થારે	પહોંચી	ગ્યા	હતા	
અરે	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદી	સાથે	સતત	રહીરે	તેમરે	સાુંતવરા	પાઠવી	હતી.

સાધારિ	પરરવારમાુંથી	આવેલા	હીરાબારુું	વ્યવતિતવ	અસાધારિ	હતુું.	અભાવોમાું	
પિ	અથ્નપૂિ્ન	જીવરરી	સૌરભ	હીરાબાએ	સુવાવસત	 કરી	હતી.	 હીરાબાએ	માત્	છ	
મવહરારી	કુમળી	વ્યમાું	તેમરી	માતારે	્પેરીશ	ફલુમાું	ગુમાવ્યા	હતા.	તેમરી	પાસે	
ઝાઝુું	ભિતર	ર	હતુું	પરંતુ,	હીરાબામાું	જીવરરુું	અદ્ભુત	ગિતર	હતુું.

વર્ન	૧૯૬૨-૬૩રી	એક	ઘટરા	્યાદ	આવ	ેછે.	એ	સમ્ય	ેવડરગરમાું	એક	સુંત	પધા્યાું	
હતા.	જરૂા	જમારામાું	ગામમાું	એવો	રરવાજ	હો્ય	કે,	સાધ	ુમુંરદરમાું	આવીર	ેરહે	ત્યારે,	
તમેરા	ભોજરરી	વ્યવ્થા	ગામરા	પરરવારો	વારાફરથી	કરતાું.	ભોજર	બાદ	સુંત	ેમાતારે	
કહ્ું,	તમારા	પરરવારરા	કોઈરા	જનમાક્ર	હો્ય	તો	મર	ેઆપો,	હુું	એરુું	ભવવષ્ય	જોઈ	દઉં.	
હીરાબાએ	તમેરા	પતુ્ોરા	જનમાક્ર	આપ્યા.	જમેાુંથી	રરેનદ્રભાઈરા	જનમાક્ર	જોઈર	ેએ	
સમ્ય	ેસુંત	ેકહ્ું	હતુું	કે,	‘આ	બાળક	મોટો	થઈરે	રાજકારિમાું	જશ	ેઅર	ેચક્રવતમી	બરશ.ે	
અથવા	શુંકરાચા્ય્ન	જવેો	મહાર	સુંન્યાસી	બરશ.ે’	સુંતરી	આ	વાિી	સચોટ	ઠરી.	

શ્દાંજરલ
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કડેનદ્રરીય ગૃહ અરડે ્સહકાધરતા મંત્ીશ્ી અરમતભાઇ શાહરી ટ્ીટઃ

ઓચાય્ન દડેવવ્રતજીરી ટ્ીટઃ 

મારરી્ય	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદીરા	માતૃશ્ી	પૂજ્ય	હીરાબા	રા	દેવલોક	ગમરથી	
ઊુંડા	 દુ:ખરી	 લાગિી	અરુભવુું	 છુું.	 પૂજ્ય	 હીરાબા	 વાતસલ્ય,	 સાદગી,	 પરરશ્મ	અરે	 ઉચ્	
જીવરમૂલ્યોરા	પ્વતમૂવત્ન	હતા.	ભગવાર	તેમરા	આતમારે	પરમ	શાુંવત	અપષે	તેવી	પ્ાથ્નરા	કરું	છુું.	
ૐ	શાુંવત...

રાષ્ટ્ર પધત શ્ી દ્રાપૈદરી મૂમુ્ન રી ટ્ીટઃ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी िी मां हीराबा िा सौ वर्षों िा संघर््षपूण्ष जरीवन 
भारतरी्य आदर्षों िा प्रतरीि है। श्री मोदी ने '#मातदेृवोभव' िी भावना और हीराबा 
िे मूल्यों िो अपने  जरीवन में ढाला। मैं पुण्यातमा िी र्ांनत िे मलए प्रार्षना 
िरतरी हंू। पररवार िे प्रनत मेरी संवेदनाएं!

प्रधानमंत्रीजरी िी पूज्य माताजरी हीरा बा िे सवग्षवास िी सूचना अत्यंत दःुखद 
है। माँ एि व्यन्त िे जरीवन िी पहली ममत् और गुरु होतरी है नजसे खोने िा 
दःुख ननःसंदेह संसार िा सबसे बडा दःुख है।

हीरा बा ने नजन संघर्षों िा सामना िरत ेहुए पररवार िा पालन पोर्ण कि्या 
वो सभरी िे मलए एि आदर््ष हैं। उनिा त्यागपूण्ष तपसवरी जरीवन सदा हमारी 
समनृत में रहेगा। पूरा देर् दःुख िी इस घडरी में प्रधानमंत्री मोदी जरी व उनिे 
पररवार िे सार खडा है। िरोडों लोगों िी प्रार्षना आपिे सार हैं। ॐ र्ांनत

भारत िे माननरी्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जरी िी पूजनरी्या माता श्रीमतरी 
हीराबा िा जाना बडा र्ू््य पदैा िर ग्या है। मां िी िोई उपमा नहीं होतरी। 
मां हीराबा माततृव िी जरीवंत प्रनतमूनत ्ष ररीं। त्याग, तपस्या, िम्षननष्ा उनमें 
जरीवंत हो उ्ी ररीं। पूज्या मां िे श्री चरणों में र्त-्र्त ्नमन।

હીરાબાન ેઅજંલલ આપતાં સદેંશાઆે અક્ષરશઃ   વડાપ્રિાર શ્ી રરડેનદ્રભાઇ માડેદરીરી ટ્ીટઃ

र्ानदार र्ताबदी िा ईशवर चरणों में ववराम... मां में मैंने हमेर्ा उस त्त्मूनत ्ष 
िी अनुभूनत िी है, नजसमें एि तपसवरी िी ्यात्ा, ननषिाम िम्ष्योगरी िा प्रतरीि 
और मूल्यों िे प्रनत प्रनतबद्ध जरीवन समादहत रहा है।

मैं जब उनसे 100वें ज्मददन पर ममला तो उ्होंने एि बात िही ररी, जो 
हमेर्ा ्याद रहतरी है कि	કામ	કરો	બુવદ્ધથી,	જીવર	જીવો	શુવદ્ધથી	्यानन िाम िरो बुवद्ध 
से और जरीवन नज्यो रु्वद्ध से।

મખુ્યમંત્ીશ્ી ભૂપડેનદ્રભાઇ પટડેલરી ટ્ીટઃ 

શ્દાંજરલ

સરળ	અરે	 સાદગીરા	 પ્ખર	 વહમા્યતી	
એવા	હીરાબા	દેશરા	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	
મોદીરા	માતા	હોવા	છતાું	 રદલહીરા	પીએમ	
હાઉસમાું	રહેવારે	બદલે	પોતારા	બીજા	પુત્	
પુંકજભાઈ	 મોદીરા	 સામાન્ય	 પરરવારરા	
મકારમાું	જ	રહ્ા.	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	
મોદી	જ્યારે	પિ	ગાુંધીરગર	આવ	ેત્યારે	માતા	
હીરાબા	પાસે	જઈરે	સદભાવ	અરે	વહાલથી	
તમેરા	ચરિોમાું	બેસી	જતા.	તેમરા	પગ	ધોતાું	
અરે	 માતારા	આશીવા્નદ	 લેતાું.	 હીરાબારી	
હરીચરિમાું	વવદા્યરે	રાષ્ટપવત	દ્રૌપદી	મુમુ્નએ	
શબદાુંજવલ	આપતાું	કહ્ું	હતુું	કે,	વડાપ્ધાર	શ્ી	
રરનેદ્રભાઇ	 મોદીરા	 માતારુું	 ૧૦૦	 વર્નરુું	
સુંઘર્નમ્ય	જીવર	ભારતી્ય	આદશયોરુું	 પ્તીક	
હતુું.	વડાપ્ધાર	મોદીએ	હીરાબારા	મૂલ્યોરે	
પોતારા	 જીવરમાું	 ઢાળ્યા	 છે.	 વવશ્વભરરા	
રેતાઓએ	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદીરા	
માતારા	 વરધરરા	 સમાચાર	જાિીરે	 તેમરે	
સાુંતવરા	પાઠવી	હતી.	

વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદીએ	રાષ્ટરા	
દરેક	રાગરરકોરે	રમ્ર	અપીલ	કરતાું	જિાવ્યુું	
હતુું	 કે,	 માતૃશ્ીરા	 પવવત્	આતમારે	 વવચાર	
વુંદરા	સાથે	સૌ	 કોઈ	તેમરા	પૂવ્ન	 વરધા્નરરત	
કા્ય્નક્રમો	અરે	આ્યોજર	્યથાવત	રાખે		એ	જ	
હીરાબારા	આતમારે	 શ્ેષ્	 શ્દ્ધાુંજવલ	 હશે.	
હીરાબારા	 પવવત્	આતમારે	 પરમકૃપાળુ	
પરમાતમા	ચીર	શાુંવત	અપષે	એવી	પ્ાથ્નરા...	•

૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ 11økwshkík



અબ્ષન-20 ના લોગો-વેબસાઇટ-વેલકમ સોંગનું લોનન્ચંગ
G-20 અન્વયે અમદાવાદ અબ્ષન-20ની છઠ્ી સાઇકલનું યજમાન બનશે

શહેરો	દવુર્યારા	અથ્નતુંત્ી્ય	વવકાસ	માટેરા	પાવર	હાઉસ	છે.	વવૈશ્વક	
જી.ડી.પી.માું	શહેરોરુું	પ્દાર	૬૦	ટકા	છે.	શહેરો	વવૈશ્વક	વ્યાપાર	અરે	
મડૂીરોકાિર	ેઆકરષે	છે.	દવુર્યારી	૫૦	ટકાથી	વધ	ુવસવત	શહેરોમાું	વસે	
છે.	ભારતમાું	પિ	શહેરીકરિરી	પ્વક્ર્યા	ખબૂ	ઝડપી	બરી	છે.	વવૈશ્વક	રતેા	
અર	ેઆપિાું	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદીરા	માગ્નદશ્નરમાું	આગામી	
વર્ન	દરવમ્યાર	G-20રી	મહત્વપૂિ્ન	બઠેકો	્યોજારાર	છે.	આ	બઠેકોરુું	
દેશભરમાું	આ્યોજર	કરવામાું	આવ્યુું	છે.	જ	ેઅુંતગ્નત	અમદાવાદર	ેઆુંગિે	
તા.	૯	તથા	૧૦	ફેબ્આુરીરા	રોજ	અબ્નર-20	સવમટ	અુંતગ્નત	શરેપા	
વમટીંગ	્યોજાશ.ે	આ	વમટીંગરા	લોગો,	વબેસાઇટ	અર	ેસોવશ્યલ	મીરડ્યા	
હેનડલસ	 તેમજ	 વેલકમ	 સોંગરુું	 લોસનચુંગ	 તાજેતરમાું	 મુખ્યમુંત્ી	 શ્ી	
ભપૂનેદ્રભાઇ	પટેલે	અમદાવાદ	ખાતથેી	ક્યુું	હતુું.

આ	લોગોરા	લોસનચુંગ	અવસરે	મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલે	
જિાવ્યુું	હતુું	કે,	G-20	દેશોરા	શહેરો-મહારગરોરા	કલાઇમેટ	ચેનજ,	
સ્ટેરેબલ	ડેવલપમેનટ,	એફોડષેબલ	હાઉવસુંગ	અરે	સવ્નગ્ાહી	સામાવજક	
વવકાસરા	વવવવધ	મદુ્ાઓ	પર	વચૈારરક	આદાર-	પ્દાર	માટે	અબ્નર-20	
સાઇકલ	 ગલોબલ	 પલેટફોમ્ન	 પૂરું	 પાડશે.	 G-20રુું	 ્યજમાર	 પદ	
વડાપ્ધારશ્ીરા	પ્્યત્ોથી	ભારતરે	મળ્યુું	છે	તેરો	આરુંદ	વ્યતિ	કરતાું	
તેમિે	 ઉમે્યુું	 હતુું	 કે,	 G-20	 સવમટરી	 વવવવધ	 ૧પ	 જેટલી	 બેઠકો	
ગુજરાતમાું	પિ	્યોજાવારી	છે.	

'વસુધૈવ	 કુટુુંબકમ્-એક	 ધરતી,	એક	 પરરવાર,	એક	ભવવષ્ય'	 રા	
વવર્યવ્ત	ુસાથરેી	આ	G-20	સવમટથી	વડાપ્ધારશ્ીએ	વવશ્વ	સમદુા્યરે	
ભારતી્ય	સું્કૃવત	અરે	સદાચારરો	પરરચ્ય	કરાવ્યો	છે.	શહેરી	ક્ેત્	હો્ય	
કે	ગ્ામીિ,	આપિે	એક	પરરવારભાવથી	સૌરા	સાથ,	સૌરા	વવકાસ,	
સૌરા	વવશ્વાસ	અર	ેસૌરા	પ્્યાસરા	મુંત્ર	ેલઇર	ેવવકાસરી	રાહે	આગળ	
વધી	રહ્ાું	છીએ.	આ	સુંદભ્નમાું	અમદાવાદમાું	્યોજારારી	U-20	સાઇકલ	
વધુ	પ્્તુત	બરી	રહેશે	એવો	વવશ્વાસ	મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	દશા્નવ્યો	હતો.

મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	કહ્ું	હતુું	કે,	આવરારા	સમ્યમાું	શહેરી	જરસુંખ્યા	
વધતી	જશે	અરે	શહેરીકરિ	વ્યાપક	ફલક	પર	વવકસશે	તેરે	ધ્યારમાું	
રાખીરે	શહેરી	ભવવષ્ય	તથા	જરસુખાકારીરે	વધુ	સુવવધાપૂિ્ન-બહેતર	

બરાવવા	આવી	અબ્નર	સવમટરી	ચચા્નઓ	અરે	અરુભવરુું	આદાર-	
પ્દાર	મહતવપૂિ્ન	બરી	રહેશે.	વલડ્ન	હેરરટેજ	વસટીરી	પ્વતષ્ા	ધરાવતાું	
અમદાવાદ	શહેરમાું	પ્ાચીર	અર	ેઅવા્નચીર	એમ	બન્ન	ેક્તે્	ેશહેરી	વવકાસ	
અરે	મોડ્નર	અબ્નર	ઇનફ્ા્ટ્કચરરો	સમનવ્ય	છે,	તેરે	G-20	દેશોરા	
પ્વતવરવધઓ	સમક્	રજ	ૂકરવારી	રેમ	પિ	મખુ્યમુંત્ીશ્ીએ	દશા્નવી	હતી.

અમદાવાદમાું	U-20	અુંતગ્નત	તા.	૯-૧૦	ફેબ્ુઆરી,	૨૦ર૩રા	
રોજ	વસટી	શેરપારી	બેઠક	સવહત	વવવવધ	કા્ય્નક્રમોરુું	આ્યોજર	થશે.	
જુલાઇ-૨૦ર૩માું	U-20	 મે્યસ્ન	 સવમટ	 પિ	 ્યોજાશે.	G-20	 દેશો	
ઉપરાુંત,	 C-40,	UCLG	સભ્ય	 શહેરો	 અરે	 વરરીક્ક	 શહેરોરા	
મે્યરશ્ીઓ	અરે	પ્વતવરવધઓ	આ	કા્ય્નક્રમોમાું	ભાગ	લેશે.	આ	અબ્નર-
20	 સાઇકલ	 જરટલ	 શહેરી	 મુદ્ાઓરા	 સમાધાર	 માટે	 ્યોગ્ય	 રીવત	
વરધા્નરિરી	રદશામાું	રોડમેપ	તૈ્યાર	કરશે.		

ક ેનદ્રી્ય	 શહેરી	 વવકાસ	 અરે	 શહેરી	 ગૃહવરમા ્નિરા	 મુંત્ી		
શ્ી	હરરદપવસુંહ	પૂરીવજએ	આ	પ્સુંગે	વીરડ્યો	કોનફરનસથી	માધ્યમથી	
સુંદેશ	 પાઠવતાું	 જિાવ્યુું	 હતુું	 કે,	 અમદાવાદ	 ભારતરુું	આધુવરક,	
પ્ગવતશીલ	એવુું	આવથ્નક	અરે	સાું્કૃવતક	કેનદ્ર	સમાર	શહેર	છે.	અબ્નર-
૨૦	સવમટરી	છઠ્ી	સાઈકલરી	ચેરરી	્યજમારી	અમદાવાદ	કરી	રહ્ું	
છે,	 ત્યારે	સ્ટેરેબલ	ડેવલપમેનટરા	લક્્યોરે	 વસદ્ધ	કરવામાું	શહેરોરી	
ભૂવમકા	વવશે	આ	બેઠકમાું	આગવુું	વવચાર-મુંથર	થશે.	

ગુજરાતરા	શહેરી	વવકાસ	વવભાગરા	અગ્સવચવ	શ્ી	મુકેશ	કુમારે	
ગુજરાતમાું	અબ્નર-20	બેઠકોરા	આ્યોજરરી	રૂપરેખા	આપતાું	જિાવ્યુું	
હતુું	કે,	અબ્નર-20	ચેરરુું	્યજમાર	બરી	અમદાવાદ	હવે	બ્યુરોસ	આસ્ન,	
રોમ,	વમલાર,	જાકાતા્ન,	ટોક્યો,	વે્ટ	જાવા	અરે	રર્યાધ	જેવાું	શહેરોરી	
્યાદીમાું	સામેલ	થઇ	ચૂક્યુું	છે.	ટાઇમસ	મેગેવઝરે	અમદાવાદરે	‘મક્કા	
ઓફ	કલચરલ	ટૂરરઝમ’	કહ્ું	છે	અરે	વવશ્વરા	૫૦	એક્ટ્ા	ઓરડ્નરરી	
ડેસ્ટરેશનસરી	્યાદીમાું	્થાર	આપ્યુું	છે.	

આ	પ્સુંગ	ેમખુ્યમુંત્ીશ્ીરા	અવધક	મખુ્ય	સવચવ	શ્ી	પુંકજ	જોરી,	મ્ેયર	
શ્ી	રકરીટભાઇ	પરમાર,	મ્યવુરવસપલ	કવમશરર	શ્ી	થને્નારસર,	કોપયોરેશરરા	
પદાવધકારીઓ	તેમજ	અવધકારીઓ	ઉપસ્થત	રહ્ા	હતા.	•

ઓયાડેજર
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ઑવલનમ્પકસ- ૨૦૩૬નું  
યજમાન બનવા અમદાવાદ - 

ગાંધીનગરમાં તડામાર તૈયારીઓ
આગામી	ઑવલસમપકસ-	 ર૦૩૬રા	 ્યજમાર	બરવારી	 ગુજરાત	ે

પ્ારંવભક	ત્ૈયારીઓ	શરૂ	કરી	દીધી	છે.	કેસનદ્ર્ય	ગૃહ	અર	ેસહકાર	મુંત્ી	
શ્ી	અવમતભાઇ	શાહરી	અધ્યક્તામાું	આ	અુંગરેી	 ઉચ્્તરી્ય	બઠેક	
તાજેતરમાું	મખુ્યમુંત્ી	શ્ી	ભપૂનેદ્રભાઈ	પટેલ	તથા	રમત-ગમત	મુંત્ી	શ્ી	
હર્નભાઈ	સુંઘવીરી	ઉપસ્થવતમાું	અમદાવાદ	ખાત	ે્યોજવામાું	આવી	હતી.

	ઑવલસમપકસ-ર૦૩૬માું	જે	રમતો	સમાવવટિ	છે,	તેરા	આ્યોજર	
માટે	અમદાવાદ-ગાુંધીરગરમાું,	રરેનદ્ર	મોદી	્ટેરડ્યમ	સમીપે	આકાર	
લેરારા	સરદાર	પટેલ	્પોટ્નસ	કોમપલેક્માું	તેમજ	રારિપુરા	્પોટ્નસ	
કોમપલેકસમાું	જરૂરી	માળખાકી્ય	સુવવધાઓ	ઊભી	કરવારી	બાબતે	આ	
બેઠકમાું	પ્ાથવમક	ચચા્ન-વવચારિા	હાથ	ધરવામાું	આવી	હતી.

કેનદ્રી્ય	ગૃહ	મુંત્ી	શ્ી	અવમતભાઇ	શાહે	ઑવલસમપકસ-ર૦૩૬રી	
રમતો	માટેરાું	જે	્થળો	પસુંદ	કરવામાું	આવેલાું	છે,	ત્યાું	જરૂરી	્પોટ્નસ	
ઇનફ્ા્ટ્કચર,	ખેલાડીઓ-કોચ	વગેરેરી	આવાસ	સુવવધાઓ	સવહતરી	
વ્યવ્થાઓ	ઑવલસમપકસરા	ધારા-ધોરિો	અરુસાર	ઊભી	થા્ય	તે	માટે	
આ	બેઠકમાું	જરૂરી	માગ્નદશ્નર	આપ્યુું	હતુું.

એટલુું	જ	રહીં,	વોટર	્ પોરસ્ન	અર	ેમાઉનટેઇર	્ પોરસ્ન	માટેરાું	જ	ે્ થળો	

પસુંદ	થા્ય	ત્યાું	પિ	સુંપિૂ્ન	સવુવધાઓ	ઊભી	કરવારા	આ્યોજર	અુંગે	
રદશાદશ્નર	ક્યુ્ન	હતુું.	શ્ી	અવમતભાઇ	શાહે	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	જ	ેકા્ય્ન-
આ્યોજરો	થા્ય	તરેી	સમીક્ા	સમ્યાુંતરે	મખુ્યમુંત્ી	શ્ી	ભપૂનેદ્રભાઈ	પટેલ	
અર	ેરમત-ગમત	મુંત્ી	શ્ી	હર્નભાઈ	સુંઘવી	કરે	તવેુું	સચૂર	પિ	ક્ુય્ન	હતુું.

કેનદ્રી્ય	ગૃહ	મુંત્ીશ્ીએ	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	ર૦૩૬રો	ઑવલસમપકસ	
અમદાવાદ	મહારગરરે	દેશરા	અવત	વવકવસત	મહારગરો	રદલહી,	મુુંબઇ,	
કલકત્તા	થી	પિ	વધુ	ઝડપી	વવકવસત	મહારગર	બરાવરારો	બરી	રહેશે	
તે	્પટિ	છે.	મુખ્ય	સવચવ	શ્ી	પુંકજકુમાર,	શહેરી	વવકાસ	અગ્	સવચવ	
શ્ી	મુકેશકુમાર	તથા	રમત-ગમત	સાું્કૃવતક	પ્વૃવત્ત	વવભાગરા	અગ્	
સવચવ	 શ્ી	 અવશ્વરીકુમાર	ેઑવલસમપકસ-ર૦૩૬	 માટ	ે ગુજરાતરી	
તૈ્યારીઓ	અુંગેરુું	પ્ેઝનટેશર	આ	બેઠકમાું	પ્્તુત	ક્યુ્ન	હતુું.

અમદાવાદ	 મ્યુવરવસપલ	 કવમશરર	 શ્ી	 થેન્નારસર,	ઔડારા	
સી.ઇ.ઓ.	શ્ી	ડી.પી.	દેસાઇ	તથા	વરરષ્	અવધકારીઓ	આ	બેઠકમાું	
ઉપસ્થત	રહ્ા	હતા.	•

મુખયમંરિીશ્ીએ રાષ્ટ્ર્પવતશ્ી-
ઉ્પરાષ્ટ્ર્પવતશ્ી તથા 

વડાપ્રધાનશ્ીની મુલાકાત લીધી
મખુ્યમુંત્ી	શ્ી	ભપેૂનદ્રભાઈ	પટેલે	તાજતેરમાું	રવી	રદલહીમાું	ભારતરા	

રાષ્ટપવત	 શ્ીમતી	 દ્રૌપદી	 મૂમુ્ન,	 ઉપરાષ્ટપવત	 શ્ી	 જગદીપ	 ધરખડ,	
વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદી,	સુંરક્િ	મુંત્ી	શ્ી	રાજરાથવસુંહ	અરે	
કેનદ્રી્ય	 ગૃહ	 મુંત્ી	 શ્ી	 અવમતભાઈ	
શાહરી	સૌજન્ય	મુલાકાત	લીધી	હતી.		

ગુજરાતરા	 મુખ્યમુંત્ી	 તરીકેરો	
કા્ય્નભાર	સુંભાળ્યા	બાદ	શ્ી	ભપૂનેદ્રભાઈ	
પટેલરી	રાષ્ટપવતશ્ી	સાથેરી	આ	પ્થમ	
મુલાકાત	 હતી.	 રાષ્ટપવત	 શ્ીમતી	
દ્ર ૌ પ દ ી 	 મૂ મુ ્ન એ 	 મુ ખ ્ય મું ત્ ી		
શ્ી	 ભૂપેનદ્રભાઈ	 પટલેરે	 	 બીજીવાર	
ગુજરાતરુું	શાસર	દાવ્યતવ	સુંભાળવા	
બદલ	અવભરુંદર	પાઠવ્યા	હતાું.

મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલે	
તેમરા	એક	 રદવસી્ય	 રદલહી	 પ્વાસ	
દરવમ્યાર	ભારતરા	ઉપરાષ્ટપવત	શ્ી	
જગદીપ	ધરખડરી	શુભેચછા	મુલાકાત	
લીધી	 હતી . 	 ઉપરાષ્ટપવતશ્ીએ	
મુખ્યમુંત્ી	 તરીક ેરી	 જવાબદારી	
સુંભાળવા	 બદલ	 શ્ી	 ભૂપેનદ્રભાઈ	
પટેલરે	અવભરુંદર	આપી	શુભેચછાઓ	
પાઠવી	હતી.

મખુ્યમુંત્ી	શ્ી	ભપૂનેદ્રભાઈ	 પટેલે	
ગુજરાતરા	મખુ્યમુંત્ીપદરુું	સવેાદાવ્યતવ	
બીજીવાર	 સુંભાળ્યા	 પછી	 રદલહીરી	
એકરદવસી્ય	 મુલાકાત	 દરવમ્યાર	
વડાપ્ધાર	 શ્ી	 રરેનદ્રભાઈ	 મોદીરી	
સૌજન્ય	મલુાકાત	લીધી	હતી.

મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	 રવી	 રદલહીમાું	
કેનદ્રી્ય	રક્ામુંત્ી	શ્ી	રાજરાથવસુંહરી	
સૌજન્ય	મુલાકાત	લીધી	હતી.	રક્ામુંત્ી	શ્ી	રાજરાથવસુંહે	તાજેતરરી	
ચૂુંટિીઓમાું	પ્ચુંડ	જરસમથ્નર	મેળવીરે	સતત	બીજીવાર	મુખ્યમુંત્ીરો	
પદભાર	સુંભાળવા	માટે	અવભરુંદર	પાઠવ્યા	હતા.	આ	સાથે,	મુખ્યમુંત્ી	
શ્ી	ભપૂનેદ્રભાઈ	પટેલ	કેનદ્રી્ય	ગૃહ	મુંત્ી	શ્ી	અવમતભાઈ	શાહરી	શભુચેછા	
મલુાકાત	લીધી	હતી.	કેનદ્રી્ય	ગૃહ	મુંત્ીશ્ીએ	ગજુરાત	રાજ્યરા	મખુ્યમુંત્ી	
તરીકે	પદભાર	સુંભાળવા	બદલ	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલરે	શુભકામરાઓ	
આપી	હતી.	•

ઓયાડેજર
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ગુજરાતમાં સંભવવત કોરોના વેવનો સામનો કરવા આરોગયતંરિ સજ્જ

મુખ્યમુંત્ી 	 શ્ી	 ભૂપે નદ્રભાઇ	 પટ ેલે	
તાજેતરમાું	આરોગ્ય	મુંત્ી	શ્ી	ઋવરકેશભાઇ	
પટેલરી	ઉપસ્થવતમાું	એક	ઉચ્્તરી્ય	બેઠક	
્યોજીરે	રાજ્યમાું	કોરોરા	વાઇરસરા	સુંભવવત	
રવા	 વેરરઅનટરી	 સ્થવત	 અરે	 તે	 માટે	
આરોગ્યતુંત્રી	સજ્જતારી	સવ્નગ્ાહી	સમીક્ા	
હાથ	ધરી	હતી.	આ	બઠેક	પવૂષે	કેનદ્રી્ય	આરોગ્ય	
મુંત્ી	 શ્ી	 ડૉ.	 મરસુખભાઇ	 માુંડવવ્યાએ	
રાજ્યરા	આરોગ્યમુંત્ીશ્ીઓ	સાથે	 વીરડ્યો	
કોનફરનસ	કરીરે	સમગ્	દેશરી	સ્થવતરો	તાગ	
મેળવવારી	 સાથે	 આરોગ્યમુંત્ીશ્ીઓરા	
સૂચરો	પિ	સાુંભળ્યા	હતા.

આરોગ્યમુંત્ી	શ્ી	ઋવરકેશભાઇ	પટેલે	આ	
બુંરે	બેઠક	અુંગેરી	વવ્તૃત	જાિકારી	આપતાું	
જિાવ્યુું	હતુું	કે,	ગુજરાતમાું	સુંભવવત	કોરોરા	
વેવરો	સામરો	કરવા	આરોગ્યતુંત્	સજ્જ	છે.	
રાજ્યમાું	 હાલ	 પરરસ્થવત	 સુંપૂિ્ન	 વર્યુંત્િ	
હેઠળ	છે,	 ત્યારે	 કોઇએ	ડરવારી	રહીં,	પિ	
કાળજી	રાખવારી	જરૂર	છે.	રાજ્યમાું	હાલ	૩૩	
ટકા	રાગરરકોએ	જ	કોરોરા	વપ્કોશરરા	ડોઝ	
લીધા	છે	તે	વધારીરે	૧૦૦	ટકા	વેસકસરેશર	
થા્ય	તે	માટે	મહારગરો	સવહતરા	વવ્તારોમાું	
્પેવશ્યલ	રિાઇવ	હાથ	ધરાશે.

મુંત્ીશ્ીએ	 કહ્ું	 હતુું	 કે,	 વડાપ્ધાર	 શ્ી	
રરેનદ્રભાઇ	મોદીરા	રતેૃતવમાું	ભારત	ેકોરોરારા	
તમામ	 વેવમાુંથી	 હેમખેમ	 પસાર	 થવામાું	
સફળતા	મેળવીરે	દેશરે	કોરોરારા	પ્કોપથી	
બચાવ્યો	છે.	દેશમાું	તૈ્યાર	થ્યેલી	કોવવશીલડ	

અરે	 કોવેસકસર	 રસીરા	 બુંરે	 ડોઝ	 લેવાથી	
ભારતી્યોમાું	રોગ	પ્વતકારક	શવતિમાું	રોંધપાત્	
વધારો	થ્યો	છે.

મુંત્ીશ્ીએ	વધુ	વવગતો	આપતાું	કહ્ું	હતુું	
કે,	આગામી	સમ્યમાું	 તમામ	હોસ્પટલસમાું	
મોકરિીલ	્યોજાશે,	જેમાું	હોસ્પટલરી	ક્મતા	
ચકાસવી,	ઓસકસજર	 સુવવધા	અરે	 બેડરી	
ઉપલબધતા	 તથા	 દદમીઓરે	એટેનડ	 કરવારી	
તૈ્યારીઓ	 ચકાસવામાું	 આવશે.	 મોકરિીલ	

બાદરી	સુંકવલત	માવહતી	COWIN	INDIA	
PORTAL	ઉપર	મૂકવામાું	આવશે.		

આરોગ્યમુંત્ી	શ્ી	ઋવરકેશભાઇ	પટેલ	ેકહ્ું	
હતુું	 કે,	 ગુજરાતરા	અમદાવાદ	અરે	 સુરત	
ઇનટરરેશરલ	એરપોટ્ન	પર	વવદેશી	પ્વાસીઓ	
માટે	૧૦૦	ટકા	થમ્નલ	્ક્રીવરુંગ	કરાશે.	આ	
ઉપરાુંત,	 કેનદ્ર	 સરકારરા	 રદશાવરદદેશ	મુજબ	
એરપોટ્ન	 ઉપર	 ર%	 રેનડમ	 ચેરકંગ	 કરવામાું	
આવશે.	તેમજ	્વૈસચછક	RTPCR	માટેરી	
વ્યવ્થા	પિ	્યાવત્કોરો	સમ્ય	ર	બગડે	તે	
રીતે	કરવામાું	આવશે.

મુંત્ીશ્ીએ	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	તજજ્ોરા	મતે	
BF	7રા	સુંક્રમિરા	દર	મજુબ	૧	વ્યરકત	૧૬	
વ્યરકતરે	સુંક્રવમત	કરી	શકે	તેવી	સુંભાવરા	છે,	
પરંતુ	તે	માટેરો	મૃત્યુદર	દરેક	દેશ	અરે	ખુંડ	
મુજબ	અલગ-અલગ	છે.	અત્યાર	સુધીમાું	આ	
વેરર્યનટરા	ભારતમાું	કુલ	૪	કેસ	રોંધા્યા	છે	
જેમાુંથી	 ગુજરાતમાું	 જુલાઈ,	 સપટેમબર	અરે	
રવેમબર–૨૦૨૨માું	 કુલ	 ત્િ	 કેસ	 રોધા્યા	
હતા.	 જેમાું	 બે	 પુરર	અરે	 એક	 મવહલારો	

કોરોના સામે નાગડરકોને રક્ષણ આ્પવા  
ગુજરાત સરકાર સં્પૂણ્ષ્પણે સજ્જ

રાજ્યમાું	કોરોરારી	પ્વત્નમાર	સ્થવત	અુંગ	ેઆરોગ્યમુંત્ી	શ્ી	ઋવરકેશભાઇ	પટેલ	ેકેવબરટેરી	
બેઠક	બાદ	જિાવ્યુું	 	હતુું	કે,	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઇ	મોદી	અરે	કેનદ્રી્ય	આરોગ્યમુંત્ી	શ્ી	
મરસુખભાઇ	માુંડવવ્યારા	સતત	માગ્નદશ્નર	અરે	મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલરા	રેતૃતવમાું	
રાજ્ય	 સરકાર	 દ્ારા	 સતત	 ટે્ટ-ટે્ક-ટ્ીટમેનટ	 (3T)	અરે	 વેસકસરેશર-કોવવડ	એપ્ોવપ્એટ	
વબહેવવ્યરરી	વ્ૂયહરચરા	અપરાવી	છે.	મુંત્ીશ્ીએ	આ	અુંગ	ેવધુમાું	ઉમ્ેયુું	હતુું	કે,	ગજુરાત	રાજ્યએ	
કોરોરા	સામેરી	લડતમાું	હરહંમેશ	પ્ો-એસકટવ	વલિ	અરે	અવભગમ	અપરાવીરે	કા્ય્ન	ક્યુું	છે.	

દેશરાું	અન્ય	રાજ્યો	જેવાું	કે,	કેરળ,	મહારાષ્ટ,	કિા્નટક,	રદલહી,	તવમલરાડુ	વગેરે	રાજ્યોરી	
સરખામિીમાું	ગુજરાતમાું	કોવવડ	કેસરી	સુંખ્યા	ખૂબ	જ	ઓછી	જોવાું	મળી	રહી	છે.	છેલ્ા	એક	
માસમાું	રાજ્યમાું	સરેરાશ	૫	થી	૧૦	જેટલા	કેસો	રોંધા્યા	છે.	જ્યારે	એસકટવ	કેસરી	સુંખ્યા	પિ	
અન્ય	રાજ્યોરી	સરખામિીમાું	ગુજરાતમાું	ઘિી	ઓછી	છે.	દેશરી	સાપેક્માું	રાજ્યરા	એસકટવ	
કેસરી	સુંખ્યા	ખૂબ	જ	ઓછી	છે.

રાજ્યભરમાું	વવવવધ	હોસ્પટલસમાું	આવેલા	ઓસકસજર	પલાનટરે	ચકાસવા	અુંગેરી	મોકરિીલ	
પિ	્યોજવામાું	આવી	છે.	જેથી	તેરી	જરૂર	પડે	ત્યારે	્યુદ્ધરા	ધોરિે	તેરો	ઉપ્યોગ	કરી	શકા્ય.	
આ	ઉપરાુંત	જરૂર	પડે	તો	તેરી	ક્મતા	પિ	વધારવામાું	આવશે.

રાજ્યરી	હોસ્પટલો,	પી.એચ.સી	અરે	સી.એચ.સી	સેનટરમાું	કોવવડરી	ગાઇડલાઇર	મુજબ	

્સજજતા
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કોવવડના સામના માટે મોકડ્ીલ યોર્ઈ
વૈવશ્વક	્તરે	કોરોરારા	કેસોમાું	વધારો	થઈ	રહ્ો	છે	ત્યારે	કેનદ્ર	સરકારે	સાવચેતીરા	ભાગરૂપે	

તમામ	રાજ્યોરે	એલટ્ન	રહેવા	સૂચરા	આપી	છે.	રાજ્યરા	મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલરા	
માગ્નદશ્નર	હેઠળ	તકેદારીરા	ભાગરૂપે	કોરોરારી	સુંભવવત	પરરસ્થવતરે	પહોંચી	વળવા	સતત	
મોવરટરરંગ	કરવામાું	આવી	રહ્ું	છે.	જેરા	ભાગરૂપે	રાજ્યમાું	કોરોરારી	સારવાર	માટે	ઉપલબધ	
સુવવધાઓરી	 ચકાસિી	 માટે	 રાજ્યરી	 તમામ	 સરકારી	 હોસ્પટલોમાું	 તાજેતરમાું	 મોકરિીલરુું	
આ્યોજર	કરવામાું	આવ્યુ	 હતુ.	આરોગ્ય	મુંત્ી	શ્ી	ૠવરકેશભાઈ	પટેલે	 વસવવલ	હોસ્પટલ,	
ગાુંધીરગર	ખાતે	કોરોરા	મહામારીરો	સામરો	કરવા	વહીવટીતુંત્રી	સુસજ્જતા	અુંગે	મોકરિીલમાું	
સહભાગી	બરીરે	તુંત્રે	જરૂરી	માગ્નદશ્નર	અરે	સૂચરાઓ	આપી	હતી.	

મુંત્ીશ્ીએ	જિાવ્ય	ુહત	ુકે,	રાજ્યમાું	રસીકરિરી	
કામગીરી	વધ	ુવગેવાર	બરાવાશ,ે	રાજ્યમાું	રસીરો	
પૂરતો	જરથો	ઉપલબધ,	કેનદ્ર	સરકાર	પાસેથી	વધુ	
૧૨	લાખ	ડોઝરી	માુંગિી	કરાઈ	છે.	આ	જરથો	ટૂુંક	
જ	સમ્યમાું	ઉપલબધ	થશે.	વપ્કોશર	ડોઝ	આપવા	
માટે	ખાસ	રિાઈવરુું	રાજ્યવ્યાપી	આ્યોજર	કરાશે,	
ત્યારે	જે	રાગરરકોરે	વપ્કોશર	ડોઝ	લેવારો	બાકી	
હો્ય	તેઓએ	સતવરે	આ	ડોઝ	લઈ	લેવા	અરુરોધ	
ક્યયો	હતો.	

રાજ્યમાું	એક	લાખથી	વધુ	બેડ	સવહત	વેનટીલેટર,	ઓસકસજર	પલાનટ	જેવી	અત્યાધુવરક	
સુવવધાઓ	ઉપલબધ	છે.	જરૂર	પડે	રવી	સુવવધાઓ	ઉપલબધ	કરાવાશે	મુંત્ીશ્ીએ	જિાવ્યુું	હતુું	
કે,	રાજ્યમાું	આવરારી	કોરોરા	લહેરરા	સામરા	માટે	મારવબળ	અરે	મવશરરી	સવહત	રાજ્યરુું	
સુંપૂિ્ન	આરોગ્ય	તુંત્	સજ્જ	છે.	રાજ્યમાું	એક	લાખથી	વધુ	પથારીઓ	અરે	૧૫	થી	૧૬	હજાર	

જેટલા	 વેનટીલેટર	 તેમજ	 દવાઓ	સવહતરી	
તમામ	સુવવધાઓ	ઉપલબધ	છે.	રાગરરકોએ	
સહેજપિ	ગભરાવારી	જરૂર	રથી.	

કોવવડ	 અુંગેરી	 માગ્નદવશ્નકારુું	 તમામ	
રાગરરકોએ	ચૂ્ત	પાલર	કરવુું	અત્યુંત	જરૂરી	
છે.	કોરોરારી	સુંભવવત	પરરસ્થવતરે	પહોંચી	
વળવા	મારવબળ	મળી	રહે	એ	માટે	રવસુંગ	
અર	ેપરેામરેડકલ	આરોગ્યકમમીઓર	ેતાલીમબદ્ધ	
કરા્યા	છે.	

આ	 મોકવરિલમાું	 વસવવલ	 હોસ્પટલ,	
ગાુંધીરગરરા	તબીબો,	વજલ્ા	વહીવટીતુંત્રા	
ઉચ્	અવધકારીઓએ	હાજર	રહી	મુંત્ીશ્ીરે	
જરૂરી	વવગતો	આપી	હતી.

અત્ે	ઉલ્ેખરી્ય	છે	કે,	રાજ્યરી	વવવવધ	
વસવવલ	 હોસ્પટલમાું	 ધારાસભ્યશ્ીઓ,	
સાુંસદશ્ીઓ,	કલેકટરશ્ીઓરી	ઉપસ્થવતમાું	
કોરોરા	સામે	રક્િ	આપવા	અુંગેરી	મોકરિીલ	
્યોજાઈ	હતી.	•

સમાવેશ	 થતો	 હતો.	 આ	 તમામ	 ક ેસ	
હોસ્પટલમાું	 દાખલ	 થ્યા	 વવરા	 હોમ	
આઇસોલેશરમાું	જ	રરકવર	થ્યા	છે.	

હાલ	રાજ્યમાું	કોરોરારા	અુંદાજે	દૈવરક	
પાુંચ	જ	કેસ	રોંધા્ય	છે.	ગજુરાતમાું	હાલ	દૈવરક	
૧૦,૦૦૦	ટેસ્ટંગ	થા્ય	છે	જરૂર	પડ	ેતો	ક્મતા	
વધારાશે.

આરોગ્ય	મુંત્ીશ્ીએ	ગુજરાતરી	જરતારે	
અપીલ	 કરતાું	 કહ્ું	 હતુું	 કે,	 જેરે	 કોરોરા	
વેસકસરરા	બે	ડોઝ	અરે	વપ્કોશર	ડોઝ	લીધો	
છે.	 તેરે	 કોરોરારા	આ	 રવા	 વેરર્યનટથી	
ડરવારી	જરૂર	રથી	પિ	કાળજી	લેવી	જરૂરી	
છે.	રાજ્યમાું	વખતોવખત	કોરોરા	અુંગે	જરૂરી	
તમામ	ગાઇડલાઇર	જાહેર	કરાશે.	એટલુું	જ	
રવહ,	 કેનદ્ર	 સરકારરી	 વખતો	 વખતરી	
માગ્નદવશ્નકારુું	 પિ	 ્યોગ્ય	 રીતે	 અરુસરિ	
કરાશ.ે	કોરોરાથી	બચવા	મા્ક	અર	ેસોવશ્યલ	
રડ્ટસનસુંગરુું	પાલર	કરવા	જરતારે	આરોગ્ય	
મુંત્ીશ્ીએ	અરુરોધ	 ક્યયો	 હતો.	આ	 પ્સુંગે	
આરોગ્ય	વવભાગરા	અવધક	મુખ્ય	સવચવ	શ્ી	
મરોજ	 અગ્વાલ	 તેમજ	 ડૉ.અતુલ	 પટેલે	
કોરોરા	સુંદભષે	જરૂરી	વવગતો	આપી	હતી.

તૈ્યારી	સુંદભષે	તબીબો,	અવધકારીઓ	અરે	્ટાફ	સાથે	રાજ્ય	કક્ારી	વીરડ્યો	કોનફરનસ	્યોજીરે	
જરૂરી	તમામ	માગ્નદશ્નર,	સૂચરાઓ	આપીરે	સમીક્ા	કરવામાું	આવે	છે.

રાજ્યમાું	કોવવડ-૧૯	અુંતગ્નત	સરકારી	તેમજ	ખારગી	હોસ્પટલમાું	૧.૦૪	લાખથી	વધુ	
બેડરી	સુવવધાઓ	ઉપલબધ	છે.	જે	૨૪	કલાકમાું	જ	કોવવડરા	દદમીઓરી	સારવાર	માટે	ટ્ાનસફર	
કરી	શકા્ય	તેમ	છે.	જેમાું	૧૫	હજારથી	વધુ	આઇ.સી.્યુ.	૯,૭૦૦	જેટલા	વેસનટલેટર	સાથેરા	
બેડરો	સમાવેશ	થા્ય	છે.	મુંત્ીશ્ીએ	જીરોમ	વસકવસનસુંગ	સુંદભષે	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	હાલ	આર.ટી.
પી.સી.આર	પોવઝરટવ	દદમીરુું	જીરોમ	 વસક્સનસુંગ	કરવામાું	આવે	છે.	હાલમાું	G.B.R.C.,	
ગાુંધીરગર	ખાતે	દર	મવહરે	૪	હજારથી	વધુ	જીરોમ	વસક્સનસુંગ	ટે્ટ	કરવારી	ક્મતા	છે.

મુંત્ી	શ્ી	ઋવરકેશભાઇ	પટેલે	રાજ્યમાું	થ્યેલા	કોરોરા	રસીકરિ	સુંદભષે	 વવગતો	આપતાું	
જિાવ્યુું	કે,	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદીરા	રેતૃતવમાું	સમગ્	દેશમાું	આરંભા્યેલા	કોરોરા	
રસીકરિ	મહાઅવભ્યારરા	પગલે	ગુજરાત	શરૂઆતથી	જ	કોરોરા	રસીકરિરી	કામગીરીમાું	
અગ્ેસર	રહ્ું	છે.

મુંત્ીશ્ીએ	વવશેરમાું	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	ગુજરાતમાું	રોંધા્યેલ	BF	7થી	સુંક્રવમત	૩	દદમીઓ	હોમ	
આઇસોલેસરમાું	 જ	 સાજા	 થઈ	ગ્યા	 છે.	 રાજ્યમાું	 થ્યેલ	 શ્ેષ્	 રસીકરિરા	 પરરિામે	 હાલ	
ગુજરાતમાું	 કોરોરારી	 પરરસ્થવત	 વર્યુંત્િ	 હેઠળ	 છે.	 મુંત્ીશ્ીએ	 રાજ્યરી	 જરતારે	 કોવવડ	
એપ્ોવપ્એટ	વબહેવ્યરરુું	 ્વ્યુંભૂ	રીતે	પાલર	કરવા	તેમજ	કોવવડ	સુંદભષે	આપવામાું	આવરાર	
સરકારી	રદશાવરદદેશોરે	અરુસરવા	અરુરોધ	ક્યયો	છે.	•
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વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદીએ	છેલ્ા	બ	ેદા્યકાથી	ગજુરાતરા	
વવકાસરો	જ	ેમજબતૂ	પા્યો	રાખ્યો	છે,	તરે	ેઆધાર	બરાવીર	ેસરકાર	
સમાજરા	છેવાડારા	મારવીર	ેમખુ્ય	પ્વાહમાું	જોડીર	ેસશુાસર	થકી	
સરકારરી	્યોજરારા	લાભો	પહોંચાડી	રહી	છે.	રાજ્ય	સરકારે	સશુાસરરે	
કા્ય્નસુ્ં કૃવતમાું	ઊતા્યુું	છે	અર	ેરારામાું	રારા	મારવીર	ેકોઇ	તકલીફ	
રા	પડ	ેતવેી	સશુાસવરક	વ્યવ્થાઓરુું	વરમા્નિ	ક્યુું	છે.	વડોદરામાું	ભારત	
રત્	અર	ેદેશરા	પવૂ્ન	વડાપ્ધાર	્વ.	અટલવબહારી	વાજપ્ેયીરા	જનમ	
રદર	એવા	સશુાસર	રદવસ	ેસમગ્	ગજુરાતમાું	શહેરી	વવ્તારમાું	રૂ.૨૩૦	
કરોડરા	ખચષે	થ્યલેા	રાજ્યરા	સૌથી	લાુંબા	ફલા્યઓવર	વબ્જરુું	મખુ્યમુંત્ી	
શ્ી	ભપૂનેદ્રભાઈ	પટેલ	ેલોકાપ્નિ	ક્યુું	હતુું.	

વડોદરાવાસીઓરે	વવકાસકા્યયોરી	ભેટ	આપતાું	મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	
જિાવ્યુું	હતુું	 કે,	આઝાદીરા	અમૃતકાળે	વડાપ્ધારશ્ીરા	 વવકવસત	
ભારતરા	 સુંકલપરે	 સાકાર	 કરવા	 ગુજરાતરે	 વવકવસત	 રાજ્ય	
બરાવવારી	 રદશામાું	સરકાર	મક્કમ	કદમે	આગળ	વધી	રહી	છે.	
વડોદરામાું	રૂ.૨૩૦	કરોડરા	ખચષે	વરમા્નિ	થ્યલેા	સૌથી	લાુંબા	૩.૫૦	
રક.મી.રા	 રવીર	 ફલા્યઓવર	 વબ્જ	 તથા,	 સમા	 વવ્તારમાું	
રૂ.૬૪.૮૨	લાખરા	ખચષે	વરમા્નિ	થ્યેલા	ઉદ્ારરુું	લોકાપ્નિ	કરવા	
સાથે	 વડોદરારુું	 ગૌરવ	એવી	ઐવતહાવસક	 ઈમારત	 ન્યા્યમુંરદરરુું	
વડોદરા	મહારગરપાવલકારે	 હ્તાુંતરિ	ક્યુું	 હતુું.	 તેમિે	 વબ્જરી	
મુલાકાત	પિ	લીધી	હતી.

મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	 વડોદરા	 ્માટ્ન	 વસટી	 ડેવલપમેનટ	 વલ.	 દ્ારા	
પ્કાવશત	"Majestic	Vadodara	-	page	from	the	Past"	
પુસ્તકારુું	વવમોચર	ક્યુું	હતુું.	

વડોદરાવાસીઓએ	તો	રંગ	રાખી	દીધો	છે,	એવા	હરયોદ્ગાર	
સાથે	મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	વડોદરા	સવહત	ગુજરાતરી	
જરતાએ	અમારા	 ઉપર	જે	અતૂટ	 વવશ્વાસ	મૂક્યો	છે.	ખાસ	તો	
વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઇ	મોદી	ઉપર	લોકોએ	અપાર	પ્ેમ	વરસાવ્યો	
છે.	આ	વવશ્વાસરે	તૂટવા	રહીં	દઈએ	અરે	તેરી	જવાબદારી	અમે	
લઇએ	છીએ.

મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	કહ્ું	કે,	રાજ્ય	સરકારે	મહારગરપાવલકાઓરે	
સી.એમ.	ડેશ	બોડ્ન	સાથે	જોડી	તેરુું	મોવરટરરંગ	કરવારુું	શરૂ	ક્યુું	છે.	
જેથી	શહેરીજરોરે	મુશકેલીઓ	ઓછી	પડે	તેરી	વ્યવ્થાઓ	ઊભી	
કરવામાું	આવી	છે.	રગર	અર	ેગ્ામ્ય	વવ્તારરા	રાગરરકોર	ેલઘતુમ	
પ્્યત્ોથી	સરકારરી	સવેા	અર	ે્યોજરાકી્ય	લાભો	મહત્તમ	રીત	ેમળી	
રહે	તે	માટે	રાજ્ય	સરકાર	કરટબદ્ધ	છે	અરે	એ	જ	સુશાસર	છે.

વડોદરામાં રાજયના સૌથી લાંબા 
ફલાયઓવરનું લોકા્પ્ષણ

્સુશા્સર ધદવ્સ
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આ	માટે	રાજ્ય	સરકાર	એક	ફેવમલી	કાડ્ન	
બરાવવારી	 રદશામાું	આગળ	વધી	 રહી	છે,	
તરેી	ભવૂમકા	આપતાું	મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	જિાવ્યુું	
હતુું	 કે,	આ	ફેવમલી	 કાડ્ન	 ધરાવતા	લાભાથમી	
પરરવારે	 એક	 ્યોજરાઓ	લાભ	 લીધો	 હો્ય	
ત્યારે	સરકારી	કચેરીમાું	રજૂ	કરેલા	દ્તાવેજ	
અન્ય	્યોજરા	માટે	માન્ય	રહે	તેવી	વ્યવ્થા	
વવકસાવવામાું	આવી	 રહી	 છે.	 ગરીબ	અરે	
મધ્યમ	 વગ્નરા	 પરરવારોરી	 સ્થવતરે	 ધ્યારે	
રાખીરે	 જ	 અમારી	 સરકાર	ે આ્યુષમાર	
કાડ્નધારકોરે	 મળતી	 રૂ.	 ૫	 લાખ	 સુધીરી	
વવરામલૂ્ય	ેસારવારરી	મ્યા્નદા	વધારીર	ેરૂ.૧૦	
લાખરી	કરવામાું	આવી	છે.	રાજ્યરા	દદમીઓરી	
સમ્્યારે	 સુંવેદરાપૂવ્નક	 ઉકેલીરે	 તાલુકા	
કક્ાએ	ડા્યાવલવસસ	સનેટર	અર	ેવજલ્ા	કક્ાએ	
રકમોથેરાપીરી	સુવવધા	શરૂ	કરવામાું	આવી	છે.

વવદેશી	રોકાિકારો	માટે	આજ	ેપિ	સમગ્	
દેશમાું	ગુજરાત	પ્થમ	પસુંદગીરુું	 રાજ્ય	છે,	
એમ	 કહેતાું	 મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	 ઉમે્યુું	 હતુું	 કે,	
રાજ્યમાું	 થ્યેલા	ઔદ્ોવગક	 વવકાસ	 અરે	
મૂડીરોકાિરે	 કારિે	 ગુજરાત	 રોજગારી	
આપવામાું	સમગ્	દેશમાું	સવ્નપ્થમ	છે.

'જે	કહેવુું	તે	કરવુું'	અરે	 'જે	કરી	શકા્ય	
હો્ય	 એટલુું 	 કહ ેવુું ' 	 એવી	 સુશાસરરી	
કા્ય્નસું્કૃવત	અમરે	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઇ	
મોદીએ	વારસામાું	આપી	છે,	જેરા	પરરિામે	
ગુજરાત	આજે	તમામ	ક્ેત્માું	દેશરુું	અગ્ીમ	
રાજ્ય	 બન્યુું	 છે.	 ગુજરાતરે	 ડબલ	એસનજર	
સરકારરો	 ભરપૂર	 લાભ	 મળી	 રહ્ો	 છે.	
રાજ્યમાું	 માગયો	 છ ેવાડારા	 ગામ	 સુધી	
પહોંચાડા	છે.	એટલુું	જ	રહીં,	ડબલ	લેરરે	
ફોર	 લેર,	 ફોર	 લેરરે	 વસકસ	 લેર	 માગ્નમાું	

રૂપાુંતરરત	ક્યા્ન	છે.	પુલો,	અનડર	પાસ,	રેલવે	
ઓવર	અર	ેઅનડર	વબ્જરી	આ્યોજરબદ્ધ	રીતે	
કામગીરી	કરવામાું	આવી	રહી	છે.	જરેા	કારિે	
ટ્ારફકરી	સમ્્યા	હળવી	થઇ	રહી	છે.

આ	 પ્સુંગે	 ધારાસભ્ય	 શ્ી	 કે્યુરભાઈ	
રોકડી્યાએ	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	વડોદરા	શહેરરી	
ટ્ારફક	સમ્્યા	આ	રવીર	વબ્જથી	હલ	થશે.	
આ	વબ્જરે	સાકાર	કરવા	માટે	રૂ.૧૦૦	કરોડ	
ફાળવીર	ેતરેા	કામર	ેવેગ	આપવા	માટે	તમેિે	
મુખ્યમુંત્ીશ્ી	 તેમજ	 સાુંસદ	 શ્ી	 સી.આર.
પાટીલરો	આભાર	માન્યો	હતો.	તમેિ	ેજિાવ્યુું	
હતુું	કે,	રાજ્ય	સરકારરા	પીઠબળથી	વડોદરારા	
અગત્યરા	વિઉકેલ્યા	પ્શ્ો	હલ	થ્યા	છે.	આ	
સાથે,	તેમિે	'અટલજી	અટલ	થે,	સદૈવ	અટલ	
રહેંગે'રી	 પુંવતિઓ	 સાથે	 સુશાસર	 રદવસ	
વરવમત્તે	પૂવ્ન	વડાપ્ધાર	શ્ી	અટલજીરે	હારદ્નક	
અુંજવલ	આપી	હતી.

આ	પ્સુંગે	વવધારસભારા	મુખ્ય	દંડક	શ્ી	
બાલકૃષિ	શુકલ,	સાુંસદ	શ્ીમતી	રંજરબહેર	
ભટ્ટ,	ધારાસભ્ય	સવ્ન	શ્ી	્યોગેશભાઈ	પટેલ,		
મવરરાબહરે	 વકીલ,	 ચૈતન્ય	 દેસાઈ,	 પૂવ્ન	
ધારાસભ્યો,	 પૂવ્ન	 મે્યરશ્ીઓ,	 મ્યુવરવસપલ	
ક વ મશરર 	 શ્ ી 	 બું છ ા વ ર વ ધ 	 પ ા ર ી ,	
મહારગરપાવલકારા	 પદા વધકારીઓ-
અવધકારીઓ,	કા્ય્નકારી	કલકેટર	શ્ી	તરુાર	ભટ્ટ	
સવહત	વવશાળ	સુંખ્યામાું	રગરજરો	ઉપસ્થત	
રહ્ા	હતા.	•

્સુશા્સર ધદવ્સ
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કલાઘર વવદ્ાથથીઓએ સજજેલા વારસા વચરિોની મુખયમંરિીશ્ીને ભેટ...
વડોદર ારે 	 ગુજર ાતરી 	 મહારગર	

પાવલકાઓમાું	સૌથી	લાુંબા	ફલા્યઓવરરી	ભટે	
ધરરારા	 મખુ્યમુંત્ી	શ્ી	ભપૂનેદ્રભાઈ	 પટેલર,ે	
બ્ીજરા	લોકાપ્નિ	પ્સુંગ	ેકલાઘર	વવદ્ાથમીઓએ	
વચત્કલારાું	 વવવવધ	 માધ્યમોરો	 વવવર્યોગ	
કરીરે	 સજષેલા	 વડોદરારા	 વારસા	 ્થળોરાું	
બરેમરૂ	વચત્સજ્નરોરી	ભટે	ધરી	હતી.

્યાદ	રહે	કે	એ	એવાું	્થળોરાું	વચત્ો	છે	જે	
મહારાજા	સ્યાજીરાવ	અર	ેગા્યકવાડ	શાસરરી	

સશુાસર	પરંપરારી	્યાદ	અપાવ	ેછે.	આજ	ેદેશરે	
સશુાસરરા	માગષે	લઈ	જરારા	પવૂ્ન	વડાપ્ધાર	
્વ.	 શ્ી	 અટલ	 વબહારી	 વાજપે્યીજીરો	
જનમરદવસ	છે,	જ	ેહવ	ેસશુાસર	રદવસ	તરીકે	
ઉજવા્ય	છે.	ત્યારે	આ	વચત્	સજ્નરોરી	ભટેથી	
જાિ	ેકે	સોરામાું	સગુુંધ	ભળી	હતી.

વચત્કાર	 વવદ્ાથમીઓએ	 ન્યા્ય	 મુંરદરરી	
સનમુખ	આ	 વચત્	સજ્નર	ક્યુું	 હતુું.એરે	પિ	
આજે	મુખ્યમુંત્ીશ્ીરા	હ્તે	શહેર	સુંગ્હાલ્ય	

ત ર ી ક ે	 વ વ ક ા સ 	 મ ા ટ ે	 મ હ ા ર ગ ર		
પાવલકારે	 સુપરત	 કરવામાું	આવ્યુું	 હતુું	 એ	
ઉલ્ેખરી્ય	છે.

આ	વચત્ો	વૉટરકલર,	પેર	રિોઇંગ	જેવી	
વવવવધ	 કલા	 શૈલીઓ	 પ્્યોજીરે	આબેહૂબ	
બરાવ્યાું	 છ ે.	 આ	 સઘળાું	 વચત્ો	 પારલ	
્યુવરવવસ્નટી	 અરે	 એમ.એસ.્ુયવરવવસ્નટીરા	
વવદ્ાથમીઓએ	બરાવ્યા	હતા.	•

્સુશા્સર ધદવ્સ

મુખયમંરિીશ્ીના મુખય સલાહકાર અને સલાહકાર તરીકે 
રાજયના બે વનવૃત વડરષ્ઠ અવધકારીઓની વનમણૂક

મખુ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપનેદ્રભાઈ	પટેલ	ેતમેરા	મખુ્ય	
સલાહકાર	અર	ેસલાહકાર	એમ	બ	ેરવી	જગ્યાઓ	
મુખ્યમુંત્ી	 કા્યા્નલ્યમાું	ઊભી	 કરીરે	 રાજ્યરા	બે	
વરવૃત્ત	વરરષ્	અવધકારીઓરી	આ	જગ્યાએ	વરમિૂક	
કરી	 છે.	મખુ્યમુંત્ીશ્ીરા	મખુ્ય	સલાહકાર	તરીકે	
ભારત	સરકારરા	પવૂ્ન	રાિાું	સવચવ	શ્ી	ડૉ.	હસમખુ	
અરઢ્યા	અર,ે	સલાહકાર	 તરીકે	શ્ી	એસ.એસ.
રાઠૌરરી	વરમિૂુંક	કરવામાું	આવી	છે.	

ડૉ.	હસમુખ	અરઢ્યા	ભારતી્ય	વહીવટી	સવેારા	
અવધકારી	તરીકે	વર્ન	૨૦૧૮માું	 વરવૃત્ત	થ્યા	 છે.	
તઓે	હાલમાું	બેંક	ઓફ	બરોડારા	રોર	એસકઝક્યરુટવ	
ચરેમરે	છે	અર	ેસનેટ્લ	્યવુરવવસ્નટી	ઓફ	ગજુરાતરા	
ચાનસલેર	પિ	 છે.	 ડૉ.	અરઢ્યા	પુંરડત	 રદરદ્યાલ	
એરર્જી	્યવુરવવસ્નટી	અર	ેગજુરાત	એરર્જી	રરસચ્ન	
એનડ	મેરજેમેનટ	ઇસન્ટટ્ટૂ	(GERMI)	રા	બોડ્નરા	
વાઇસ	ચરેમરે	તરીકે	અર	ેઈસનડ્યર	ઈસન્ટટ્ટૂ	ઓફ	
મરેજેમનેટ,	બેંગલોરરા	બોડ્ન	ઓફ	ગવર્નનસરા	સભ્ય	
તરીકે	સવેાઓ	આપ	ેછે.

રાિા	અર	ે મહેસલૂ	 સવચવ	 તરીકે,	 તેમરે	
ભારતમાું	GSTરા	સફળ	અમલીકરિરો	શ્્ેય	
આપવામાું	આવ્યો	 હતો.	 તેઓ	મખુ્યમુંત્ીશ્ીરે	
રાિા,	આવથ્નક	 બાબતો,	 વશક્િ,	 ઊજા્ન	 અરે	
વબરપરંપરાગત	ઊજા્ન,	રોકાિોર	ેલગતી	બધી	જ	
પોવલસી	અરે	તરેુું	મોવરટરીંગ	તથા	રાજ્ય	સરકાર	
દ્ારા	અન્ય	જ	ેક્તે્ો	વરવશ્ચત	કરવામાું	આવ	ેતે	ક્તે્ો	
-	વવર્યોમાું	મખુ્યમુંત્ીશ્ીરા	મખુ્ય	સલાહકાર	તરીકે	
સવેાઓ	આપશે.		

મખુ્યમુંત્ીશ્ીરા	સલાહકાર	શ્ી	સત્યરારા્યિવસુંહ	
વશવવસુંહ	રાઠૌર	ગજુરાત	ઇજરેરી	સવેારા	અવધકારી	
છે,	તઓેએ	ગજુરાત	સરકારરા	માગ્ન	અરે	મકાર	

વવભાગ	તમેજ	જળસુંપવત્ત	વવભાગમાું	સવચવ	તરીકે	
સવેા	આપી	વર્ન	૨૦૧૪માું	અવધક	મખુ્ય	સવચવ	
તરીક ે	 વરવૃત્ત	 થ્યા	 છે.	 વર ્ન	 ૨૦૧૮માું	
આુંતરમાળખાકી્ય	વવકાસરા	્યોગદાર	માટે	ભારતરા	
રાગરરક	 સનમાર	 “પદ્મશ્ી”	 થી	 શ્ી	 રાઠૌરરે	
સનમાવરત	કરવામાું	આવ્યા	છે.	તમેિે	સરદાર	સરોવર	
રમ્નદા	વરગમ	વલવમટેડ	રા	ચરેમરે	અરે	મરેવેજુંગ	
રડરેકટર	તરીકે	પાુંચ	વર્ન	સવેા	આપી	છે.	ગજુરાતરા	
મખુ્ય	રાજમાગયોરે	વવકસાવવારો	શ્્ેય	તમેર	ેજા્ય	
છે.	તમેિ	ેવબલડ,	ઓપરેટ	અરે	ટ્ાનસફર	(BOT)	
રોડ	ડવેલપમેનટ	મોડલ	રજ	ૂક્યુું	હતુું,	ભારતમાું	આ	
પ્કારરુું	સૌ	પ્થમ	મોડલે	છે.	ગજુરાતરા	"હાઇવે	
અરે	કેરાલ	મરે"	તરીકે	પિ	શ્ી	રાઠૌર	પ્ખ્યાત	છે.	
શ્ી	રાઠૌર	મખુ્યમુંત્ીશ્ીરા	સલાહકાર	તરીકે	માગ્ન-
મકાર,	રાગરરક	ઉડ્ડ્યર,	મટે્ો	 રેલ	પ્ોજકેટ	અરે	
રેલવઝે,	જળસુંપવત્ત,	રમ્નદા	અરે	કલપસર	વવર્યોમાું	
પોવલસી	સુંબુંવધત	મોવરટરીંગ	અર	ેપોવલસી	સુંદભ્નરા	
કામકાજ	માટે	સલાહકારરી	ફરજ	વરભાવશ.ે	•
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સુશાસન ડદવસે જનઉ્પયોગી 12 ્પોટ્ષલ લોન્ચ
ગુડ ગવન્ષન્સથી જ લોકવવશ્ાસ વધયો

રાગરરકોરી	આશાઓ-અપેક્ાઓરો	 અવાજ	 સાુંભળી	 તેમરી	
સમ્્યાઓ	વરવારવા	સરકાર	પ્જારી	પડખ	ેછે	એવો	ભાવ	દરેક	વ્યવતિરે	
જાગ	ેત	ેજ	સરકારરી	સફળતા	અર	ેગુડ	ગવ્નરનસ-સશુાસર	છે.	મખુ્યમુંત્ી	
શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલે	ભારત	રત્	અરે	દેશરા	પૂવ્ન	વડાપ્ધાર	્વ.		
શ્ી	અટલ	 વબહારી	 વાજપે્યીરી	 ્મૃવતમાું	 ગુડ	 ગવર્નનસ	 ડે-સુશાસર	
રદવસરી	 ઉજવિી	 વરવમતે્ત	 ગાુંધીરગર	 ખાતેથી	 ગુડ	 ગવર્નનસરા	
ઇવરશીએરટવરા	ભાગરૂપે	તાજેતરમાું	વવવવધ	વવભાગોરા	૧૨	જેટલાું	
પોટ્નલરુું	લોસનચુંગ	ક્યુું	હતુું.	આ	પ્સુંગે	તેમિે	જિાવ્યુું	હતુું	 કે,	દરેક	
વ્યવતિરે	સરળતાથી	સરકારી	સેવાઓરા	લાભ	મળે	તે	રાજ્ય	સરકારરી	
પ્ાથવમકતા	છે	અરે	રહેશે	જ.

તેમિે	ઉમે્યુું	હતુું	કે,	સુશાસર	અરે	ઇ-ગવર્નનસ	એ	કોઈ	વ્યરકતથી	
રહીં	પિ	ટીમ	સ્પરરટ	અરે	ટીમ	વક્કથી	જ	આવી	શકે	છે.	ગુજરાતમાું	

સરકારી	અવધકારી-કમમીઓમાું	આજે	કમ્ન્યોગરો	ભાવ	જાગ્યો	છે	"મારું	
શુું"	અરે	"મારે	શુું"એ	મારવસકતામાુંથી	હવે	"મારું	છે"	અરે	"મારે	જ	
કરવારુું	છે"રી	ભાવરા	વવકસી	છે.	જરેા	પરરિામ	ેરાજ્યરા	રાગરરકોરી	
પિ	અપેક્ાઓ	વધી	છે	ત્યારે	રારા	માિસોરા	કામ	પિ	સરળતાથી	
થા્ય	અર	ેસરકારી	અવધકારી	-	કમમીઓ	સારી	રીત	ેસાુંભળે	એવી	વ્યવ્થા	
ગોઠવવા	મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	અરુરોધ	ક્યયો	હતો.

મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	 ઉમે્યુું	 હતુું	 કે,	 રાજ્ય	 સરકારે	 ગુડ	 ગવર્નનસરે	
પ્ાધાન્ય	આપ્ુયું	છે	એટલે	જ	લોકોરો	વવશ્વાસ	આપિા	પર	વધ્યો	છે.	
એરે	ટકાવી	રાખવા	માટે	આપિે	ટેક્ોલોજીરો	ઉપ્યોગ	કરી	રહ્ા	
છીએ	ત્યારે	આપિે	વધુરે	વધુ	લોકોરો	સુંપક્ક	કરીએ	અરે	કચેરીએ	
આવતા	સામાન્ય	રાગરરકરે	સાુંભળી	જે	કામ	રીવત	વર્યમોરુસાર	ર	
થા્ય	એવા	હો્ય	તેવા	સુંજોગોમાું	 ઉપરી	અવધકારીરો	સુંપક્ક	 કરાવી	

્સુશા્સર ધદવ્સ

ગીર સોમનાથ વજલ્ાના તતકાલીન કલેકટરને એવોડ્ષ
ભારતરત્ન અટલજીનરી જનમજ્ંયતરી હનહમત્ ેતમેનાં અટલ અન ેમહાન કા્યયોનરી જ્યોત 

પ્રજવહલત રહે તે હેતથુરી સશુાસન દિવસનરી ઉજવણરી કરવામા ંઆવ ેછે. જ ે હનહમતે્ ગરીર 
સોમનાથ હજલ્ાના તતકાલરીન કલકેટર શ્રી અજ્ય પ્રકાશન ેવર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે મુખ્યમંત્રીશ્રીના 
હસત ેનવા હજલ્ા કેટેગરરીમા ંશે્ષ્ઠ હજલ્ા કલકેટરનો એવોર્ષ આપવામા ંઆવ્યો હતો.

એરો	 વવશ્વાસ	 સરકાર	 પ્ત્ેય	 જળવાઈ	 રહે	
એવા	 સુંવરષ્	 પ્્યાસો	 કરવા	 ભારપૂવ્નક	
અરુરોધ	ક્યયો	હતો.

રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	બજેટમાું	ઉત્તરોત્તર	
વધારો	 કરવામાું	 આવી	 રહ્ો	 છે,	 ત્યારે	
આવકરો	સ્ોત	પિ	આપિે	વધારવો	પડશે.	
પિ	 એ	 કેવી	 રીતે	 વધે	 એ	 માટે	 તમામ	
વવભાગોએ	પિ	સઘર	આ્યોજર	કરવુું	પડશે.	
એટલુું	જ	રહીં,	જૂરાું	આ્યોજરોરા	ખચ્નમાુંથી	
બચત	 કેવી	 રીતે	 થા્ય	એ	પિ	 ધ્યારે	 લેવા	
તેમિે	સૌરે	અરુરોધ	ક્યયો	હતો.

શ્ી	 રરનેદ્રભાઈ	 મોદીએ	 ્થાપેલા	 પ્ો-
પીપલ	અરે	પ્ો-એસકટવ	ગવર્નનસરા	ગુજરાત	
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મોડેલ	પર	સતત	બે	દા્યકા	કરતાું	વધુ	સમ્યથી	લોકો	વરરંતર	વવશ્વાસ	
મકૂતા	આવ્યા	હોવારુું	જિાવતાું	મખુ્યમુંત્ીશ્ીએ	ઉમ્ેયુું	હતુું	કે,	ગુજરાતરી	
૨૦	વર્નરી	અવવરત	વવકાસ્યાત્ારી	સફળતારા	પા્યામાું	પિ	સુશાસર	
જ	રહેલુું	છે.	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈએ	રાખેલા	મજબૂત	પા્યારુું	જ	
આ	પરરિામ	છે	કે	ગડુ	ગવર્નનસ	ઇનડેકસમાું	પિ	ગુજરાત	દેશમાું	અગ્િી	
રહ્ું	છે.	આ	સુશાસરરે	પરરિામે	જ	રાજ્યરી	જરતાએ	ફરી	એકવાર	
અટલજી	અરે	મોદીજીએ	કંડારેલા	પથ	ઉપર	ચાલતી	વત્નમાર	સરકારરે	
જુંગી	બહુમતીથી	જરસેવારી	વધુ	એક	તક	આપી	છે.	

મખુ્યમુંત્ી	 શ્ી	 પટેલ	ે ગડુ	 ગવર્નનસરા	 ઇવરશીએરટવરા	ભાગરૂપે	
મવહલા	અર	ેબાળકલ્યાિ	વવભાગરી	મખુ્યમુંત્ી	માતૃશવતિ	્યોજરા	માટે,	
આરદજાવત	 વવકાસ	 વવભાગરી	 ્યોજરાઓરા	
વ્યવતિગત	લાભાથમીઓ	માટે,	મહેસલૂ	વવભાગમાું	
્ટેમપ-ડટુી	અર	ે દ્તાવજે	 રોંધિી	 માટેરી	
ઓરલાઇર	 અરજીઓ	 સવહત	 વવવવધ	
વવભાગોરા	૧૨	જટેલા	વબે-પોટ્નલ	લોનચ	ક્યા્ન	
છે,	જરેા	દ્ારા	વવભાગરી	કામગીરી	વધ	ુસદુૃઢ	
બરતારી	સાથ	ેપારદવશ્નતા	અર	ેઝડપ	આવશે	
તથા	લોકોરે	્યોજરાઓરા	લાભ	મળેવવામાું	
સરળતા	થવાથી	કચરેીઓમાું	જવારી	જરૂર	પિ	
રહીં	રહે.

સુશાસર	 રદવસ	 વરવમતે્ત	 રાજ્યરા	
સવચવશ્ીઓ,	 સરકારી	 વવભાગરા	 વવવવધ	
અવધકારીઓ	તથા	વજલ્ા	કલેકટરશ્ીઓ	અરે	
વજલ્ા	વવકાસ	અવધકારીઓરે	સુંબોધર	કરતાું	
જિાવ્યુું	હતુું	કે,	 વવકવસત	ભારતરા	 વરમા્નિ	
માટે	હવે	 વજલ્ાએ	રાગરરકોરે	સુશાસરરી	
અરુભૂવત	 કરાવવારી	 સાથે	 સાથે	 વજલ્ારુું	
આવથ્નક	્યોગદાર	વધે	તે	માટે	પ્્યત્ો	કરવા	
જોઈએ.	દરેક	વજલ્ાએ	પોતારો	જી.ડી.પી.	દર	
વધારવા	વાવિજ્યરે	પ્ોતસાહર	આપવુું	તેમજ	

રાગરરકોરી	આવથ્નક-સામાવજક	 સુખાકારી	 વધે	 તે	 માટે	 પ્ાથવમકતા	
આપવી	એ	દેશરા	વવકાસમાું	મહત્વરુું	્યોગદાર	બરી	રહેશે.	

મુખ્ય	સવચવ	શ્ી	પુંકજકુમારે	વધુમાું	કહ્ું	હતુું	કે,	તમામ	વજલ્ાએ	
પોતે	જ	એસનટવસપેરટંગ	ગવર્નનસરુું	ઉદાહરિ	પૂરું	પાડવારુું	છે.	આ	માટે	
પોતારા	વજલ્ામાું	જેવો	વવકાસ	જોવા	માગતા	હો્ય	તે	રદશામાું	લક્્યાુંકો	
વરધા્નરરત	કરી	તેરે	હાુંસલ	કરવા	પ્્યાસો	કરવા	જોઈએ.	

તેમિે	વજલ્ારા	ઉચ્	અવધકારીઓરે	અરુરોધ	કરતાું	કહ્ું	હતુું	કે,	
ગામડાઓરાું	ક્લ્ટર	 બરાવીરે	 દર	 પુંદર	 રદવસે	 રાવત્	 સભાઓરુું	
આ્યોજર	કરી	લોકોરા	પ્શ્ો-પ્વતભાવો	રૂબરૂ	સાુંભળવારી	વર્યવમત	
વ્યવ્થા	કરવા	તેમિે	અવધકારીઓરે	સૂચર	ક્યુું	હતુું.	

આ	પ્સુંગે	મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	વર્ન	૨૦૧૭-
૧૮	તથા	વર્ન	૨૦૧૮-૧૯માું	શ્ેષ્	કામગીરી	
કરરારા	વજલ્ા	કલેકટરો	તથા	વજલ્ા	વવકાસ	
અવધકારીઓરે	એવોડ્ન	આપી	સનમાવરત	ક્યા્ન	
હતા,	 જેમાું	 વર્ન	 ૨૦૧૮-૧૯માું	 અમદાવાદ	
વજલ્ા	 વવકાસ	 અવધકારીશ્ી	 તરીક	ે શ્ેષ્	
કામગીરી	 બદલ	 શ્ી	 અરિ	 મહેશ	 બાબ	ુ
એવોડ્નથી	 સનમાવરત	 કરવામાું	આવ્યા	 હતા.	
તમેજ	મખુ્યમુંત્ીશ્ી	દ્ારા	રાજ્યમાું	સશુાસરરી	
રદશામાું	કરા્યેલી	શ્ેષ્	કામગીરીઓ	અુંગેરા	
પુ્તકરુું	પિ	વવમોચર	કરા્યુું	હતુું.	

આ	કા્ય્નક્રમમાું	મખુ્યમુંત્ીશ્ીરા	મખુ્ય	અગ્	
સવચવ	શ્ી	કે.	કૈલાસરાથર,	સામાન્ય	વવભાગરા	
અવધક	 મુખ્ય	 સવચવ	 શ્ી	 એ.	 કે.	 રાકેશ,	
્પીપારા	 ડા્યરેકટર	 જરરલ	શ્ી	આર.	 સી.	
મીિા,	વહીવટી	સુધારિા	વવભાગરા	સવચવ	
શ્ી	ધરુંજ્ય	રદ્વેદી	સવહત	તમામ	વવભાગરા	
ઉચ્	સરદી	અવધકારીઓ	તથા	વજલ્ા	કક્ાએ	
વજલ્ા	વહીવટી	તુંત્રા	અવધકારીઓ	સહભાગી	
થ્યા	હતા.	•

્સુશા્સર ધદવ્સ

વલસાડના તતકાલીન 
કલેકટરને બેસટ વજલ્ા 

કલેકટરનો એવોડ્ષ
વલસાડ	વજલ્ારા	તતકાલીર	કલકેટર	અરે	

હાલમાું	અમદાવાદ	મ્યુવરવસપલ	કોપયોરેશરમાું	
ડેપ્યુટી	 કવમશરર	તરીકે	 ફરજ	બજાવતા	શ્ી	
સી.આર.ખરસાિરે	 ગાુંધીરગરમાું	 સુશાસર	
રદવસરી	 ઉજવિી	 વરવમત્તે	 મુખ્યમુંત્ી	 શ્ી	
ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલરા	હ્તે	વર્ન	2018-19રા	
શ્ેષ્	 વજલ્ા	 કલેકટર	 તરીકે	 એવોડ્ન	આપી	
સનમાવરત	 કરવામાું	આવ્યા	 હતા.	એવોડ્નરી	
સાથે	વલસાડ	વજલ્ારા	વવકાસ	માટે	રૂ.	40	
લાખરી	ગ્ાનટ	પિ	ફાળવાઈ	હતી.	
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અમદાવાદમાં GCCIનો વાવર્ષક સ્ેહવમલન સમારોહ યોર્યો
દેશમાં સૌથી વધુ રોજગાર આ્પતું રાજય હોય તો એ ગુજરાત છે : CM

અમદાવ ાદ 	 ખ ાતે	
મખુ્યમુંત્ી	શ્ી	ભપેૂનદ્રભાઈ	
પટ ેલરી	 ઉપસ્થવતમાું	
ગુજરાત	 ચેમબર	 ઓફ	
કોમસ્ન	 એનડ	 ઇનડ્ટ્ી	
(GCCI)રો	 વાવર ્નક	
સ્ેહવમલર	 સમારોહ	
તાજેતરમાું	્યોજા્યો	હતો.	
આ	પ્સુંગે	મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	
જિાવ્યુું	હતુું	કે,	ગુજરાત	
આજે	દેશરુું	ગ્ોથ	એસનજર	
બન્યુું	છે.	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદીએ	દરેક	ક્તેે્	વવકાસરો	મજબતૂ	
પા્યો	રાખ્યો	છે.

આ	પ્સુંગે	 મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	જિાવ્યુું	 હતુું	 કે,	 રાગરરકોએ	તેમરી	
જવાબદારી	વરભાવી	છે,	હવે	અમે	અમારી	જવાબદારી	વરભાવીશુું.	આ	
ઉપરાુંત	તેમિે	કહ્ું	હતુું	કે,	જે	ભરોસો	તમે	અમારા	પર	મૂક્યો	છે	એ	
ભરોસો	તૂટવા	રહીં	દઈએ.

વધુમાું,	મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલે	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	દેશમાું	
સૌથી	વધુ	રોજગાર	આપતુું	 રાજ્ય	હો્ય	તો	તે	આપિુું	ગુજરાત	છે.	
વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઇ	મોદીએ	ઉદ્ોગ	જગતમાું	ગલોબલ	પલેટફોમ્ન	

ઊભુું	ક્યુું	છે.	વાઇબ્નટ	
થક ી 	 અરે ક 	 મ ો ટ ા	
ઉદ્ોગો	આજે	ગુજરાત	
આવ્યા	છે.	વધમુાું	તમેિે	
ઉમે્યુું	હતુું	કે,	સુરક્ારી	
દ્રસટિએ	 પિ	 ગુજરાત	
આજ	ેરુંબર	વર	પર	છે.	

મુ ખ ્યમું ત્ ી શ્ ીએ	
વધુમાું	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	
તમામ	 રારા	 મોટા	
ઉદ્ોગો	 અરે	 અબ્નર	

ડેવલપમેનટ	ક્ેત્ે	ગુજરાતે	ઉતકૃષ્	કામ	ક્યુું	છે.
આ	પ્સુંગે	ઊદ્ોગ	મુંત્ી	શ્ી	બળવુંતવસુંહ	રાજપૂતે	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	

ગુજરાત	એ	 વવકાસરુું	 રોલ	મૉડેલ	બન્યુું	 છે	અરે	 તે	 વડાપ્ધાર	શ્ી	
રરેનદ્રભાઇ	મોદીરે	આભારી	છે.	વધુમાું	તેમિે	ઉમે્યુું	હતુું	કે,	ગુજરાતરુું	
વવકાસ	મૉડેલ	આજે	અરેક	રાજ્યો	અપરાવી	રહ્ા	છે.	

આ	સમારોહમાું	્ થાવરક	ધારાસભ્યશ્ીઓ,	ચેમબર	ઓફ	કોમસ્નરા	
પ્ેવસડેનટ	શ્ી	પવથક	પટવારી,	 વસવર્યર	વાઇસ	પ્ેવસડેનટ	શ્ી	અજ્ય	
પટેલ	તથા	GCCIરા	સભ્યો	સવહત	મોટી	સુંખ્યામાું	લોકો	ઉપસ્થત	
રહ્ા	હતા.•

પ્રર્ની સુખાકારી સાથે સુરક્ષાની ્પણ વચંતા કરતા મુખયમંરિીશ્ી
મુખ્યમુંત્ી 	 શ્ી	 ભૂપે નદ્રભાઇ	 પટ ેલ	

તાજતેરમાું	અચારક	સરખજે	સ્થત	અમદાવાદ	
ગ્ામ્ય	પોલીસ	અવધક્કરી	કચરેી	ખાત	ેએ્કોટ્ન	
વગર	પહોંચી	ગ્યા	હતા.	પ્જારી	સુખાકારી	
સાથે	તેમરી	સુરક્ારી	વચુંતા	તેઓ	કરી	રહ્ા	
છે.	તે	તેમરી	આ	મુલાકાત	દ્ારા	ફવલત	થા્ય	
છે.	ગજુરાત	રાજ્યરા	વવકાસરુું	એક	મહત્વપિૂ્ન	
પરરબળ	રાજ્યમાું	રહેલી	શાુંવત	અર	ેસલામતી	
છે.	આથી	જ	મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	પોલીસ	વજલ્ા	
અવધક્ક	કચેરીરી	મુલાકાત	લઇરે	તેરે	વધુ	
સુદઢ	કરવારી	રાજ્ય	સરકારરી	પ્વતબદ્ધતા	
દશા્નવી	છે.

	સાચા	જરરા્યક	એ	જ	છે	કે,	જે	લોકો	
વચ્ે	 સહજતાથી	 જઇ	 શક ે. 	 વત ્નમાર	
મુખ્યમુંત્ીશ્ી	આવા	 જ	 સહજ	અરે	 સરળ	
જરરા્યક	છે.	જેઓ	ર્તા	પરરી	કીટલી	પર	

લોકો	સાથે	મોકળા	મરે	ચા	પી	શકે	છે.	તો	
બીજી	બાજ	ુતેઓ	પ્જારુું	રક્િ	સવુરવશ્ચત	કરવા	
માટ	ે સમ્યાુંતર	ે પોલીસ	 તુંત્રી	 કામગીરીરુું	
મૂલ્યાુંકર	કરતા	રહે	છે.	

સત્તા	એ	 માિવારુું	 રહીં	 પિ	 લોકોરી	
લાગિીઓ	વવશે	જાિીરે	તેમરે	સુંતોર	મળે	તે	
રદશારા	પ્્યત્ો	કરવાું	માટેરુું	માધ્યમ	છે.	આવુું	
લોકતુંત્	તો	જ	આગળ	વધતુું	રહે	અરે	વવકાસ	
પામતુું	રહે	કે	જો	તેરે	પ્ેરિા	સાથે	પ્ોતસાહર	
મળતુું	રહે.	મુખ્યમુંત્ીશ્ી	એ	જ	પરરપાટી	પર	
સતત	તુંત્રી	કામગીરી	પર	દેખરેખ	રાખી	તરેે	
સતત	પ્ોતસાવહત	પિ	કરતા	રહે	છે.

મુખ્યમુંત્ીશ્ી	 પૂવ્ન	 વરધા્નરીત	 કા્ય્નક્રમ	
વસવા્ય	તેમરા	ઘરેથી	સીધા	જ	અમદાવાદરા	
પોલીસ	અવધક્કશ્ીરી	 કચેરી	 ખાતે	 પહોંચી	
તેમરા	મૃદુ	છતાું	મક્કમ	વરિા્ન્યકતારો	ફરી	

એકવાર	પરરચ્ય	કરાવ્યો	હતો.	રાજ્યરુું	તુંત્	
કેટલી	 સજાગતાથી	 કા્ય્ન	 કરી	 રહ્ું	 છે	 તેરો	
પ્ત્યક્	અરભુવ	કરીરે	લોકોરે	કઇ	જરૂરર્યાતો	
છે	અર	ેત	ેઅુંગરેી	વ્યવ્થાઓરુું	સદુ્રઢ	માળખુું	
ગોઠવી	 શકા્ય	 તેવા	 ઉમદા	 હેતુથી	 તેમિે	
અમદાવાદ	ગ્ામ્ય	પોલીસ	અવધક્કરી	કચરેીરી	
મુલાકાત	લીધી	હતી.

મખુ્યમુંત્ીશ્ીએ	પોલીસ	અવધક્ક	કચરેીરી	
કામગીરીરી	તલ્પશમી	જાિકારી	મળેવી	હતી.	
એટલુું	જ	રહીં,	કચેરીમાું	ફરજ	પરરા	પોલીસ	
અવધકારીઓ	 અરે	 પોલીસકમમીઓ	 સાથે	
આસતમ્યતાથી	સુંવાદ	કરીર	ેવવગતો	જાિી	હતી	
અરે	તેમરી	કામગીરી	અુંગે	જરૂરી	માગ્નદશ્નર	
પિ	 આપ્યુું	 હતુું .	 આ	 મુલાકાતમાું	 ગૃહ	
વવભાગરા	અવધક	મુખ્ય	સવચવ	શ્ી	રાજકુમાર	
મુખ્યમુંત્ીશ્ી	સાથે	રહ્ા	હતા.	•

ધવકા્સયાત્ા
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રાષ્ટ્રવનમા્ષણમાં સહભાગી થવા CA પ્રોફેશનલસને આહ્ાન કરતાં CM
વડાપ્ધાર	 શ્ી	 રરેનદ્રભાઇ	

મોદીરા	 રેતૃતવમાું	 ભારત	આજે	
વવશ્વરુું	 પાુંચમા	 ક્રમરુું	 અથ્નતુંત્	
બન્યુું	છે.	ભારતરે	વવશ્વરી	પ્ગવત	
કરતી	 અથ્નવ્યવ્થા	 બરાવવામાું	
ચાટ્નડ્ન	 એકાઉનટનટ	 વરષ્ાપૂવ્નક	
્યોગદાર	આપી	 શકે	 તેમ	 છે.	 મુખ્યમુંત્ી	 શ્ી	 ભૂપેનદ્રભાઈ	 પટેલ	 ધ	
ઇસન્ટટ્યૂટ	ઓફ	ચાટ્નડ્ન	એકાઉનટનટ	ઓફ	ઇસનડ્યા	દ્ારા	અમદાવાદમાું		
સી.એ.	 ્ટુડનરસ	 માટ	ેઆ્યોજીત	 રેશરલ	 કોનફરનસ	 -	 ૨૦૨૨માું	
સુંબોધર	કરી	રહ્ા	હતા.	આ	પ્સુંગે	તેમિે	સી.એ	પ્ોફેશરલસ	અરે	
સી.એ	્ ટુડનટસરે	આહ્ાર	ક્યુ્ન	હતુું	કે,	દેશરા	અમૃતકાળમાું	ભારત	અરે	
ગજુરાતરે	વવકાસરી	રવી	ઊુંચાઇઓ	સર	કરાવવારુું	રાષ્ટવરમા્નિ	દાવ્યતવ	
તેઓ	વરભાવે.	

ICAI	દ્ારા	સી.એ.	્ ટડુનરસ	માટે	આ્યોવજત	રદ્-રદવસી્ય	રશેરલ	
કોનફરનસમાું	મખુ્યમુંત્ીશ્ીએ	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઇ	
મોદીરા	 રેતૃતવમાું	આજ	ેઅરકે	ક્તે્ોમાું	 ઘિી	બધી	 વવકાસરી	 તકોરુું	
વરમા્નિ	થ્યુું	છે	અર	ેઆ	તકરો	લાભ	સૌએ	લવેો	જોઇએ.	વડાપ્ધારશ્ીએ		
દેશમાું	 વવકાસરી	 રાજરીવતરો	 પ્ારંભ	 ક્યયો	 છે	 અરે	આ	 વવકાસરી	

રાજરીવતર	ેકારિ	ેગજુરાત	 દેશમાું	
રુંબર	વર	અર	ેગ્ોથ	એસનજર	બન્યુું	
છે.	એટલુું	જ	રહીં,	ગુજરાતરુું	વવકાસ	
મોડલ	દવુર્યામાું	વખિાઇ	રહ્ું	છે.	
વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઇ	મોદીરી	
વૈવશ્વક	ઇમજેરે	કારિે	આજ	ેવવશ્વરા	

અન્ય	દેશો	ભારતમાું	રોકાિ	કરવા	આવી	રહ્ા	છે	અર	ેભારતમાું	આવ્યા	
બાદ	તઓેરી	પ્થમ	પસુંદગી	ગજુરાત	હો્ય	છે	એ	આપિા	સૌ	માટે	ગવ્નરી	
વાત	છે	એમ	પિ	મખુ્યમુંત્ીશ્ીએ	વધમુાું	ઉમે્યુું	હતુું.

મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	્યુવા	ચાટ્નડ્ન	એકાઉનટનટ	્ટુડનટસરે	પ્ેરિા	આપતાું	
જિાવ્યુું	હતુું	કે,	ટેકસ	એ	માત્	વર્યમ	કે	કા્યદો	રહીં,	પરંતુ	રાષ્ટરા	
વવકાસમાું	આપિો	 સહ્યોગ	 છે	 એવો	 રાષ્ટવહત-સમાજવહત	 ભાવ	
સમાજમાું	ઉજાગર	કરવામાું	આ	્યવુાશવતિ	અગ્સેર	બરીર	ેદેશર	ેવવૈશ્વક	
વવકાસ	તરફ	લઇ	જઇ	શકે	તેમ	છે.	

આ	અવસર	ે ICAIરા	 વાઇસ	 પ્ેવસડેનટ	 શ્ી	અવરકેત	 તલાટી,	
ચરેમરે	શ્ી	વબશર	શાહ,	સકેે્રટરી	શ્ી	વરરવ	અગ્વાલ,	WICASAરા	
પ્ેવસડનટ	અરે	ચેરમેર	શ્ી,	રરજરલ		કાઉનસીલરા	મેમબસ્ન	તેમજ	મોટી	
સુંખ્યામાું	સીએ	્ટુડનરસ	ઉપસ્થત	રહ્ા	હતા.	•

અરૂણાચલ પ્રદેશના તાલીમી અવધકારીઓને CMનું માગ્ષદશ્ષન

વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઇ	મોદીરા	વવઝર	
‘વમશર	 કમ્ન્યોગી’	અુંતગ્નત	 મસૂરીરા	 લાલ	
બહાદૂર	 શા્ત્ી	 રેશરલ	 એકેડેમી	 ઓફ	
એડવમવર્ટે્શરરા	ર૪	તાલીમી	અવધકારીઓએ	
મુખ્યમુંત્ીશ્ી	 સાથે	 ગુજરાતરા	 વવકાસ,	
વહીવટીતુંત્રી	 અસરકારક	 અરે	 પારદશમી	
કામગીરી	 અુંગે	 માગ્નદશ્નર	 મેળવ્યુું	 હતુું.	
મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	 ગુજરાતમાું	 ખાસ	 કરીરે	
સોલાર	એરર્જીરા	વ્યાપક	ઉપ્યોગરી	વવ્તૃત	
સમજ	અવધકારીઓરે	આપી	હતી.	

મુ ખ ્ય મું ત્ ી શ્ ી એ 	 આ 	 ત ા લ ી મ ી	

અવધકારીઓરે	સમજ	આપતાું	કહ્ું	કે,	સામાન્ય	
મારવીરે	 કોઇ	અગવડતા	 સરકાર	 સાથેરા	
કામકાજમાું	ર	પડ	ેતથા	પ્જાવહત	્યોજરાઓરો	
્યોગ્ય	લાભ	લોકોરે	મળે	તેવા	સેવા	દાવ્યતવથી	
તેઓ	 ફરજરત	 રહેશે,	 તો	 સફળતા	 અરે	
લોકચાહરા	બુંન્ને	અવશ્ય	મળશે	જ.	

આ	 તાલીમી	 અવધકારીઓ	 ગુજરાતમાું	
તેમરા	સાપ્ાવહક	પ્વાસ	દરમ્યાર	્ ટેચ્યુ	ઓફ	
્યવુરટી,	સરદાર	વલ્ભભાઇ	પટેલ	મમેોરર્યલ,	
અમૂલ	 ડેરી	 તથા	 રરલા્યનસ	 રરફાઇરરીરી	
મુલાકાત	 ઉપરાુંત	અમદાવાદ	અરે	 વડોદરા	

મહારગરપાવલકારા	 વસટી	 વસવવક	 સેનટર,	
સોવલડ	વે્ ટ	મરેજેમનેટ	વસ્ટમ,	સોલાર	પાવર	
જરરેશર,	જરસેવા	 કેનદ્રરી	ગવતવવવધઓથી	
પરરવચત	થશે.	

મુખ્યમુંત્ી	 શ્ી	 ભૂપેનદ્રભાઈ	 પટેલ	 સાથે	
અરૂિાચલ	પ્દેશરા	આ	તાલીમી	અવધકારીઓરી	
મલુાકાત	બઠેકમાું	મખુ્યમુંત્ીશ્ીરા	અવધક	મખુ્ય	
સવચવ	શ્ી	પુંકજ	જોરી,	‘્પીપા’	અમદાવાદરા	
ડા્યરકેટર	 જરરલ	શ્ી	આર.સી.મીરા	 તથા	
મખુ્યમુંત્ીશ્ીરા	સવચવ	શ્ીમતી	અવુંવતકા	વસુંઘ	
ઉપસ્થત	રહ્ાું	હતાું.	•

ધવકા્સયાત્ા
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પ્રગવતશીલ સમાજનાં સમૂહલગ્ો કરકસરનું પ્રવતવબંબ
વપતાવવહોિી	 દીકરીઓરા	 વપતા	

બરી	 સગી	 દીકરીઓરી	 જેમ	 તેમરાું	
લગ્ન	 કરાવવા	 માટ	ે જાિીતા	 પી.
પી.સવાિી	ગ્પૂરા	મહેશભાઈ	સવાિી	
અરે	જારવી	 લેબગ્ોર	 ડા્યમુંડ	 દ્ારા	
તાજેતરમાું	 સુરત	 ખાતે	 આ્યોવજત	
વપતાવવહોિી	૩૦૦	દીકરીઓરા	ભવ્ય	
‘દીકરી	 જગતજરરી’	 લગ્નોતસવમાું	
સહભાગી	થતા	મખુ્યમુંત્ી	શ્ી	ભપૂનેદ્રભાઈ	
પટેલ	ેરવદંપતીઓરે	સખુમ્ય	દામપત્યજીવરરાું	આશીવ્નચર	પાઠવ્યા	હતા.	
આ	લગ્નોતસવમાું	 વહંદ,ુ	મસુ્લમ,	ઈસાઈ	ધમ્ન	સવહત	સવ્ન	જ્ાવતઓરી	
વપતાવવહોિી	દીકરીઓએ	પ્ભુતામાું	પગલાું	પાડાું	હતાું.

મુખ્યમુંત્ીશ્ી	 સવહત	 કનેદ્ર	 અરે	 રાજ્ય	 સરકારરા	 મુંત્ીગિરી	
ઉપસ્થવતમાું	એક	લાખથી	વધુ	લોકોએ	્વૈસચછક	અુંગદારરો	સુંકલપ	
લઈર	ેઅરોખો	વવક્રમ	રોંધાવી	ઈસનડ્યા	બકુ	ઓફ	રેકોડ્નમાું	્ થાર	મળેવ્યુું	
છે.	આ	સાથે	મુખ્યમુંત્ીશ્ીરા	હ્તે	માતા-વપતાવવહોિા,	રદવ્યાુંગ	અરે	
આવથ્નક	રીતે	રબળા	જરૂરર્યાતમુંદ	૧૦૦૦	વવદ્ાથમીઓ	માટે	‘વવદ્ાથમી	
દત્તક	્યોજરા’રો	પ્ારંભ	થ્યો	હતો.	

આ	પ્સુંગ	ેમખુ્યમુંત્ી	શ્ી	ભપૂનેદ્રભાઈ	પટેલે	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	વપતારી	

છત્છા્યા	વવરારી	હજારો	દીકરીઓરાું	
લગ્નથી	લઈરે	આજીવર	જવાબદારી	
વરભાવવી	એ	 સમાજ	 સેવારુું	 વવરલ	
ઉદાહરિ	છે.	 સમૂહ	 લગ્નો	 પરરવાર,	
સમાજ,	 રાજ્ય	અરે	 રાષ્ટરી	ઉન્નવતરે	
વગે	મળે	છે.	વપતાવવહોિી	દીકરીઓરો	
અરોખો	 સમૂહ	 લગ્નોતસવ	 એ	 સવ્ન	
સમાજરી	દીકરીઓર	ેરવી	ખશુી,	રવી	
ઊજા્ન	પ્દાર	સાથે	સદ્ભાવ,	સમભાવરુું	

કેનદ્ર	બન્યો	હોવારુું	મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	જિાવ્યુું	હતુું.	
સાુંસદ	 શ્ી	 સી.આર.પાટીલે	 જિાવ્યુું	 હતુું	 કે,	 વપતાવવહોિી	

દીકરીઓરાું	ધામધૂમથી	લગ્ન	કરાવીરે	સમાજરે	રવો	સુંદેશ	આપ્યો	છે.	
આ	પ્સુંગ	ેકેનદ્રી્ય	રાજ્ય	મુંત્ી	શ્ીમતી	દશ્નરાબહેર	જરદોશ,	ગૃહ		રાજ્ય	
મુંત્ી	શ્ી	હર્નભાઈ	સુંઘવી,	પાિી	પુરવઠા	રાજ્ય	મુંત્ી	શ્ી	મુકેશભાઈ	
પટેલ,	 સુંસદી્ય	બાબતોરા	 રાજ્ય	મુંત્ી	શ્ી	 પ્ફુલભાઈ	 પારશેરર્યા,	
ધારાસભ્ય	સવ્નશ્ી	વવરોદભાઈ	મોરરડ્યા,	પિૂષેશભાઇ	મોદી,	વજતનેદ્રભાઇ	
વાઘાિી,	 મરુભાઈ	 પટેલ,	 પ્વવિભાઈ	 ઘોઘારી,	 સુંરદપભાઇ	 દેસાઈ,	
મોહરભાઈ	ઢોરડ્યા,	કાુંવતભાઈ	બલર,	સુંગીતાબહેર	પાટીલ,	અગ્િીઓ,	
સુંતો	મહંતો,	ઉપસ્થત	રહ્ા	હતા.	•

ગાંધીનગરમાં કોન્કલેવ ઓફ વસટી લીડસ્ષ યોર્ઇ
ગાુંધીરગરરાું	 વગફટ	 વસટીમાું	 રાજ્ય	

સરકારરા	 શહેરી	 વવકાસ	અરે	 શહેરી	 ગૃહ	
વરમા્નિ	 વવભાગ	દ્ારા	 કોનકલેવ	ઓફ	 વસટી	
લીડસ્ન	પરરસુંવાદરુું	આ્યોજર	કરવામાું	આવ્યુું	
હતુું.	જેમાું	મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલે	
રાજ્યરી	૮	મહારગરપાવલકાઓ	તથા	‘અ’	
વગ્નરી	રર	રગરપાવલકાઓરા	મે્યર,	પ્મુખ,	
્ટેનડીંગ	કવમટી	ચરેમરે	તમેજ	કવમશરરશ્ીઓ,	
ચીફ	 ઓરફસરશ્ીઓ	 અરે	 રરવજ્યોરલ	
મ્ુયવરવસપલ	કવમશરરશ્ીઓ	સાથ	ેપ્રેિાદા્યી	
સુંબોધર	ક્યુ્ન	હતુું.	

મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલે	જિાવ્યુું	
હતુું	કે,	ગુજરાતરા	રગરો-મહારગરો	શહેરી	
વવકાસ	કેવો	હો્ય	તરેા	ઉતકૃટિ	ઉદાહરિ	બન્યાું	
છે.	 એટલુું	 જ	 રહીં,	 રગરો-મહારગરોમાું	
વવકાસરુું	કોઇ	કામ	રાિાુંરા	અભાવે	અટકતુું	
પિ	 રથી.	 રાજ્યરી	 મહારગરપાવલકાઓ,	
રગરપાવલકાઓરે	 શહેરી	 જરસુખાકારી,	

ઇનફ્ા્ટ્કચર	 ડેવલપમેનટ,	 ્વચછ	 ભારત	
વમશર,	 અમૃત	 2.0,	 એફોડષેબલ	 હાઉસીંગ	
તેમજ	 રાિાુંકી્ય	 વ્યવ્થાપર	અુંગે	 રાજ્ય	
સરકારરી	 અમલી	 ્યોજરાઓ,	 પહેલરૂપ	
બાબતો	તેમજ	ભવવષ્યરા	કા્ય્ન	આ્યોજરરા	
વવ્તૃત	પ્ેઝનટેશર	આ	કોનકલેવમાું	કરવામાું	
આવ્યા	હતા.	

મુ ખ્યમુંત્ી 	 શ્ી	 ભૂપે નદ્રભાઈ	 પટ ેલે	
પરરસુંવાદરી	ચચા્ન-પરામશ્ન	સત્માું	સહભાગી	

થ ત ાું 	 ક હ્ું 	 ક ે, 	 ર ગ ર પ ા વ લ ક ાઓ ,	
મહારગરપાવલકાઓ	પોતારી	આવકરા	્ ત્ોત	
ઊભા	 કરવા	 સાથે	 લોકોરા	 પૈસારુું	 પુરેપુરૂં	
વળતર	વવકાસ	કામોથી	આપે.	ગુજરાત	સુદ્રઢ	
રાિાુંકી્ય	 વ્યવ્થાપરરા	 પરરિામે	 રીવત	
આ્યોગરા	ઇનડેક્માું	અગ્ેસર	છે	તેરુું	ગૌરવ	
કરતાું	મખુ્યમુંત્ીશ્ીએ	ઉમ્ુેય્ન	હતુું	કે,	વડાપ્ધાર	
શ્ી	 રરેનદ્રભાઇ	 મોદીરા	 રદશાદશ્નરમાું	આ	
સ્થવત	ગુજરાતમાું	ઊભી	થઇ	છે.	•
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વજલ્ા સતરે લોકસમસયા ઉકેલવા CMનો વનદદેશ
લોકોરી	 રજૂઆતો	 અરે	 સમ્્યાઓરુું	

સમાધાર	 લાવવારી	 મુખ્યમુંત્ીશ્ીરી	 એક	
પહેલ	એટલે	 દર	 મવહરારા	 ચોથા	 ગુરવારે	
્યોજાતો	 ્વાગત	 કા્ય્નક્રમ.	 મુખ્યમુંત્ી	 શ્ી	
ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલે	વત્નમાર	સરકારરા	પ્થમ	
રાજ્ય	 ્વાગત	 કા્ય્નક્રમમાું	 લોકોરે	 રજૂઆત	
માટે	સવચવાલ્ય	સુધી	આવવુું	જ	ર	પડે	તેવી	
પરરિામદા્યી	 કા્ય્નપદ્ધવત	 વજલ્ા	 ્તરે	 જ	
વવકસાવવા	 કલેકટરો 	 અરે 	 વહીવટી	
અવધકારીઓરે	 રદશાવરદદેશ	આપ્યો	 હતો.	
કલેકટરો	 ગામોરી	 મુલાકાત	 લઇ	 લોકસુંપક્ક	
કેળવે	તેવી	વહમા્યત	તેમિે	કરી	હતી.	

્વાગત	ઓરલાઇર	જરફરર્યાદ	વરવારિ	
કા્ય્નક્રમમાું	મખુ્યમુંત્ીશ્ીએ	્ વાગત	કા્ય્નક્રમમાું	
વવવવધ	 વજલ્ાઓરા	રાગરરકોરી	રજૂઆતો	
સાુંભળી	સુંબુંવધત	વજલ્ા	તુંત્વાહકોરે	સતવરે	
્યોગ્ય	કરવા	અરે	તેરી	જાિ	મુખ્યમુંત્ીશ્ીરા	

કા્યા્નલ્યરે	કરવા	સૂચર	ક્યુ્ન	હતુું.	ઉલ્ેખરી્ય	
છે	કે,	પ્વતિા	મુંત્ી	શ્ી	ઋવરકેશભાઈ	પટેલે	
જિાવ્યુું	હતુું	કે,	દર	સોમવારે	ગાુંધીરગરમાું	
મુંત્ીશ્ીઓ	રાગરરકોરી	રજૂઆતો	સાુંભળશે.	

આ	 કા્ય્નક્રમમાું	 મુખ્ય	અગ્	 સવચવ	 શ્ી	
કૈલાસરાથન્,	અવધક	મુખ્ય	સવચવ	શ્ી	પુંકજ	
જોરી,	સવચવ	શ્ીમતી	અવુંવતકા	વસુંઘ	ઉપસ્થત	
રહ્ાું	હતાું.	•

મુખયમંરિીશ્ીની ઉ્પનસથવતમાં સરદારધામ ખાતે સન્માન સમારોહ
અમદાવાદરા	વૈષિોદેવી	સક્કલ	પાસે	આવેલાું	સરદારધામ	સુંકુલ	

ખાતે	આ્યોવજત	સ્ેહવમલર	અરે	સનમાર	સમારોહમાું	સુંબોધર	કરતાું	
મુખ્યમુંત્ી	 શ્ી	 ભૂપેનદ્રભાઇ	 પટેલે	 જિાવ્યુું	 હતુું	 કે,	 વડાપ્ધાર	 શ્ી	
રરેનદ્રભાઈ	મોદી	પર	વવશ્વાસ	મૂકીરે,	અમારા	સુશાસર	પર	ભરોસો	
મૂકીરે	ગુજરાતરી	જરતાએ	ફરી	એકવાર	સત્તારુું	સુકાર	સોપ્યુું	છે.	

વર્ન	૨૦૧૪	થી	પૂવ્ન	વડાપ્ધાર	અટલ	વબહારી	વાજપે્યીરી	જનમ	
જ્યુંવતરે	‘સશુાસર	રદવસ’	તરીકે	ઉજવવારી	ઉજળી	પરંપરારી	શરૂઆત	
દેશરા	્યશ્વી	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદીરી	આગવેારીમાું	કરવામાું	
આવી	હતી.	આજ	ેસશુાસરરા	કારિ	ેજ	ગજુરાતરો	વવકાસ	ખરાું	અથ્નમાું	
સાકાર	થઇ	રહ્ો	છે.	માત્	સરદારધામ	જ	રહીં	પિ	તમામ	્વૈસચછક,	
સામાવજક	અરે	ધાવમ્નક	સું્થાઓ	સાથે	રહીરે	કામ	કરે	તો	શાસર	વધુ	
પરરિામલક્ી	બરે	છે	એમ	તેમિે	ઉમે્યુું	હતુું.

સરદારધામ	 સુંકલુ	 ખાતે	 ગલસ્ન	 હો્ટેલ	 ફેઝ-૨રા	 વરમા્નિ	 માટ	ે
્યોગદાર	આપરાર	દાતાઓરુું	મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઇ	પટેલરા	હ્તે	
સનમાર	કરવામાું	આવ્યુું	હતુું.	

સુશારરે	અપરાવીરે	સૌ	આગળ	વધી	 વવકાસ	કરી	શકીશુું	તેવી	
અવભલારા	વ્યતિ	કરતાું	મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	કહ્ું	હતુું	કે,	સરદાર	સાહેબરા	
રામે	સમાજ	એકજૂટ	થઈરે	કા્ય્ન	કરી	રહ્ો	છે	તે	આરુંદરી	વાત	છે.	૬	
કરોડ	ગજુરાતીઓ	જો	એકસાથ	ેમાત્	એક	ડગલુું	આગળ	વધ	ેતો	આપિે	
સૌ	 સાથે	 મળીરે	આગળ	 વધી	 શકીશુું.	 વવવવધ	 ખાતમુહૂત્ન	 અરે	
લોકાપ્નિરા	કા્યયો	સમ્યસર	પૂિ્ન	કરવા	કા્ય્નરત	સરદારધામરી	સમગ્	
ટીમરે	તેમિે	અવભરુંદર	પાઠવ્યાું	હતાું.	આ	સમારોહમાું	કૃવર	મુંત્ી	શ્ી	
રાઘવજીભાઇ	 પટેલ,	 સાુંસદ	 શ્ી	 એચ.એસ.પટેલ,	 ધારાસભ્ય	 શ્ી	
પ્કાશભાઇ	વરમોરા	તેમજ	સરદારધામરા	 ટ્્ટીઓ,	દાતાઓ	તેમજ	
સામાવજક	આગેવારો	ઉપસ્થત	રહ્ા	હતા.	•
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રાષ્ટ્રવનમા્ષણ અને વવકાસકાયયો માટે ગુજરાતનું ડદશા-દશ્ષન
ગજુરાત	શવતિશાળી,	સમૃદ્ધ	અર	ેસરુવક્ત	

રાજ્યરા	રૂપમાું	ભારતરુું	એક	આદશ્ન	રાજ્ય	
છે.	 સાડા	 છ	 કરોડથી	 વધુ	 ગુજરાતીઓરા	
શવતિ-સામર્ય્નરે	 વવકાસ	 કા્ય્ન	 સાથે	 જોડીરે	
ગુજરાત	સરકાર	એક	અલગ	વૈવશ્વક	ઓળખ	
પ્્થાવપત	કરવા	સુંકલપબદ્ધ	છે.

ગુજરાત	 સરકારે	 સૌરો	 સાથ,	 સૌરો	
વવકાસ,	સૌરો	વવશ્વાસ	અર	ેસૌરા	પ્્યાસ	દ્ારા	
'સવ્નજરવહતા્ય	 અરે	 સવ્નજર	 સુખા્ય'રા	
વસદ્ધાુંતરે	અરુસરીરે	પારદશમી	પ્શાસર	અરે	
પરરિામદા્યી	કા્યયો	દ્ારા	પોતારી	પ્વતબદ્ધતા	
વ્યતિ	 કરી	 છે.	 ત્યાર	ે પુંદરમી	 ગુજરાત	
વવધારસભારા	પ્થમ	સત્રા	પ્ારંભ	ેરાજ્યપાલ	
શ્ી	આચા્ય્ન	દેવવ્રત	ેગૃહર	ેસુંબોધર	કરવા	સાથે	
ગૃહરા	સભ્ય	તરીકે	ચૂુંટાવા	બદલ	વવધારસભ્યોરે	
અવભરુંદર	પાઠવી	શુભકામરા	આપી	હતી.

રાજ્યપાલશ્ીએ	જિાવ્ય	ુહતુું	કે,	ગજુરાતરી	
જરતાએ	પોતારા	મતાવધકારરો	ઉપ્યોગ	કરીરે	
લોકતાુંવત્ક	મલૂ્યોરુું	જતર	ક્યુું	છે,	ત્યારે	સુંસદી્ય	
લોકતુંત્રા	આ	પવવત્	ભવરમાું	 જરસવેારાું	
કલ્યાિકારી	કા્યયો	દ્ારા	ગજુરાતરા	વવકાસ	માટે	

સૌ	સભ્યો	હંમશેા	પ્વતબદ્ધ	રહેશ.ે	વવશ્વસરી્ય	
રતેૃતવ,	્પટિરીવત	અર	ેવર્યત	સારી	હો્ય	તો	
શ્ષે્	પરરિામ	મળે	છે.	ગજુરાત	હંમશેાું	 દેશ	
અર	ેદવુર્યા	માટે	પથદશ્નક	રહ્ું	છે.	્ વરાજ	બાદ	
સુરાજ્યરી	 ્થાપરા	 માટે	 ગુજરાત	 રાજ્ય	
દૃઢતાથી	આગળ	 વધી	 રહ્ું	 છે.	 ગુજરાતે	
આફતોર	ેઅવસરોમાું	પરરવવત્નત	કરીર	ેલોકોરી	
સખુ-સવુવધા	માટે	માગ્ન	 કંડા્યયો	 છે.	સશુાસર	
દ્ારા	 સુરાજ્યરા	 દૃસટિકોિરે	 ચરરતાથ્ન	 કરી,	
રાષ્ટવરમા્નિ	અરે	 વવકાસકા્યયો	 માટે	 ગુજરાતે	
રવી	રદશારુું	દશ્નર	કરાવ્ુયું	છે.

આ	એ	ગજુરાત	છે	જરેી	ઐવતહાવસક	અરે	
સાું્કૃવતક	 ધરોહર	 મજબૂત	 છે	 તેમ	 જિાવી	
રાજ્યપાલશ્ીએ	ઉમ્ુેયું	હતુું	કે,	્ વતુંત્	ભારતરા	
વરમા્નિમાું	ગજુરાત	ેમહત્વપિૂ્ન	ભવૂમકા	વરભાવી	

છે.	ભારતરા	્યશ્વી	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	
મોદી	દ્ારા	પ્શ્ત	ગજુરાતરા	વવકાસપથ	પર	
મખુ્યમુંત્ી	શ્ી	ભપૂનેદ્રભાઈ	પટેલરા	રેતૃતવમાું	
રાજ્ય	સરકાર	રવા	આતમવવશ્વાસ	સાથે	રાજ્યરે	
વવકાસરી	 રવી	 ઊુંચાઈઓ	 પર	 લઈ	 જવા	
કરટબદ્ધ	 છે.	 રાજ્ય	 સરકાર	ે અુંત્યોદ્યથી	
સવયોદ્યરી	ભાવરા	 સાથ	ે પ્ત્યકે	 ગજુરાતીરે	
વવકાસ	પથ	પર	અગે્સર	બરાવવા	અરકેવવધ	
કા્ય્ન્યોજરાઓ	અમલમાું	મકૂી	છે.

ગૃહરા 	 સભ્ય ોરે 	 સુંબ ોધર	 કરત ાું	
રાજ્યપાલશ્ીએ	 સહર્ન	 જિાવ્યુ	 હતુું	 ક ે,	
સાવ્નજવરક	જીવરરા	અરભુવો	અર	ેજરતારી	
અપે ક્ ાઓરે 	 અરુ સ ર ી રે 	 ચૂું ટ ા ્યે લ ા	
જરપ્વતવરવધઓ	 રાજ્યરી	 વવકાસ્યાત્ામાું	
પોતારુું	શ્ેષ્તમ	્યોગદાર	આપશે.	•

સુદૃઢ આરોગય વયવસથા અને નાગડરક સુરક્ષા
વૈધાવરક	અરે	સુંસદી્ય	બાબતોરા	મુંત્ી	

શ્ી	 ૠવરકેશભાઈ	 પટેલે	 વવધારસભામાું	
રાજ્યપાલ	શ્ી	આચા્ય્ન	 દેવવ્રતરા	 સુંબોધર	
માટેરા	આભાર	પ્્તાવ	પર	શ્ી	પૂિષેશભાઇ	
મોદીએ	રજૂ	કરેલા	પ્્તાવરી	ચચા્નમાું	ભાગ	
લેતાું	 જિાવ્યુું	 હતુું	 કે,	 રાજ્યમાું	 શાુંવત	અરે	
સલામતીરો	 અરુભવ	 કરરારી	 રાજ્યરી	
જરતાએ	ભારે	બહુમતી	સાથે	જરાદેશ	આપ્યો	
છે.	રાજ્ય	સરકારરી	છેવાડારા	મારવી	સુધી	
વવકાસ	પહોંચાડવારી	પ્જાલક્ી	રીવતઓ	થકી	
રાજ્યમાું	હકારાતમક	વાતાવરિ	ઊભુું	થ્યુું	છે.	

વાત	લારી-ગલ્ા	થકી	ગજુરાર	ચલાવતા	
રારા	ઉદ્મીઓ	હો્ય	કે	ખતેમજૂરી	કરી	ગુજરાર	
ચલાવતાું	 છેવાડારા	 માિસોરા	 ઉતથારરી,	
ગરીબો	તથા	મવહલા	સશવતિકરિરી,	્યવુારોરે	

કૌશલ્ય,	તાલીમ	અર	ેરોજગારી	પરૂી	પાડવા	
સવહતરી	વવવવધ	રીવતઓરો	રાજ્યરી	જરતાએ	
પરુ:્વીકાર	 ક્યયો	 છે	 તમે	શ્ી	ઋવરકેશભાઇ	
પટેલે	વધમુાું	જિાવ્યુું	હતુું.	

તેમિે	આરોગ્ય	 વવર્યક	 વસવદ્ધઓ	અુંગે	
માવહતી	આપતાું	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	PMJAY	
જવેી	આરોગ્યરી	્યોજરાઓ	ગરીબ	અર	ેવરમ્ન	
આવક	ધરાવતાું	લોકો	માટે	આશીવા્નદરૂપ	બરી	
છે.	 માુંદગીરા	 કારિે	 દેવાદાર	 થતા	 લોકોરે	
સારવાર	 ખચ્નમાુંથી	 મુતિ	 કરવારુું	 કા્ય્ન	આ	
્યોજરારા	માધ્યમથી	રાજ્ય	સરકારે	ક્યુું	છે.	
આજે	૧.૬૮	કરોડ	લોકો	આ	્યોજરારો	લાભ	
લઈ	રહ્ાું	છે.	તાલુકા	્તરે	રકડરીરી	સારવાર	
માટે	ડા્યાવલસીસ	માટેરા	કેનદ્રો	શરૂ	કરવામાું	
આવી	 રહ્ાું	 છે.	 વમશર	 ઈનદ્રધરુર	 ્યોજરા	

અુંતગ્નત	૧૭	જેટલા	રોગોરી	પ્વતરોધક	રસી	
મફતમાું	આપવામાું	આવે	છે.	વર્ન-૨૦૦૧માું	
પ્વત	૧૦૦૦	દીઠ	માતા	મૃત્યુદર	૧૭૨	હતો,	
જે	આજે	ઘટીરે	માત્	૭૨	રહ્ો	છે,	એરે	શૂન્ય	
કરવા	માટે	સરકાર	સતત	પ્્યત્શીલ	છે.	

મુંત્ીશ્ીએ	 રાજ્યપાલશ્ીરા	 ગુજરાત	
વવદ્ાપીઠરા	સફાઈ	અવભ્યારરી	પ્શુંસા	કરતાું	
કહ્ું	હતુું	કે,	રાજ્યપાલશ્ીએ	પૂજ્ય	ગાુંધીજીરા	
આદશ ્ન રુું 	 અરુસરિ	 કરીરે	 સમાજમાું	
હકારાતમક	ઉદાહરિ	પરૂું	પાડુું	છે.	વવદ્ાપીઠરા	
પગલે	રાજ્યરી	તમામ	શાળા-કોલેજોમાું	દર	
પુંદર	રદવસે	આવુું	સફાઈ	અવભ્યાર	વર્યવમત	
કરવામાું	આવે	અરે	 પાિીરા	 બચાવ	અુંગે	
જાગૃત	કેળવવામાું	આવે	એવી	લાગિી	વ્યતિ	
કરી	હતી.	•

ધવિાર્સભારા દ્ારડેથી
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૧૫મી ગુજરાત વવધાનસભાના 
અધયક્ષ તરીકે શ્ી શંકરભાઇ 

ચૌધરીની વરણી

૧પમી	 ગુજરાત	 વવધારસભારા	 રવવર્યુકત	 અધ્યક્	 તરીકે		
શ્ી	 શુંકરભાઇ	 ચૌધરીરી	 સવા્નરુમતે	 વરિી	 કરવામાું	આવી	 છે.	
વવધારસભા	ગૃહરા	રતેા	અર	ેમખુ્યમુંત્ી	શ્ી	ભપૂનેદ્રભાઈ	પટેલ	ેઅધ્યક્	
તરીકે	વરિી	માટે	શ્ી	શુંકરભાઇ	ચૌધરીરા	રામરા	રજ	ૂકરેલા	પ્્તાવરે	
સુંસદી્ય	બાબતોરા	મુંત્ી	શ્ી	ઋવરકેશભાઈ	પટેલે	સમથ્નર	આપ્યુું	હતુું.	
સમગ્	 વવધારગૃહે	આ	 પ્્તાવરે	 ટેકો	આપતાું	 ૧પમી	 ગુજરાત	
વવધારસભારા	અધ્યક્	તરીકે	શ્ી	શુંકરભાઇ	ચૌધરીરી	વરિી	કરવામાું	
આવી	હતી.	

મુખ્યમુંત્ી	 શ્ી	 ભૂપેનદ્રભાઈ	 પટેલે	 રવા	 વરા્યેલા	 અધ્યક્		
શ્ી	 શુંકરભાઇ	 ચૌધરીરે	 અધ્યક્	 પદરો	 કા્ય્નભાર	 સુંભાળવા	 માટે	
અવભરુંદર	પાઠવ્યા	હતા.	તેમિે	લોકશાહીરા	આ	મુંરદરમાું	ઉજ્જવળ	
પરંપરાઓરે	જાળવી	 રાખવા	 તેમજ	 પૂવ્ન	 અધ્યક્શ્ીઓએ	 કરેલા	
વરિ્ન્યોરે	જીવુંત	રાખી	સભાગૃહરા	સૌ	સભ્યોરા	સવહ્યારા	પ્્યાસમાું	
રવવર્યુકત	અધ્યક્શ્ીરુું	માગ્નદશ્નર	સતત	મળતુું	રહેશે	તેવી	અપેક્ા	
દશા્નવી	હતી.	

ગૃહરા	 રેતા	 અરે	 મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	 રવવર્યુકત	 અધ્યક્		
શ્ી	શુંકરભાઈ	ચૌધરીએ	બરાસ	ડેરી	સવહત	બહુવવધ	સહકારી	ક્ેત્	
તેમજ	ગરીબ,	વુંવચત,	લોકોરા	આવાસ,	આરોગ્ય,	વશક્િ,	આજીવવકા	
માટે	આપેલા	મહત્વપૂિ્ન	પ્દારરી	પ્શુંસા	કરી	હતી.

શ્ી	 શુંકરભાઇ	 ચૌધરીરી	અધ્યક્	 તરીકેરી	 કામગીરીથી	 ૧પમી	
ગજુરાત	વવધારસભારો	પાુંચ	વર્નરો	કા્ય્નકાળ	સુંસદી્ય	પ્િાવલકાઓરા	
સુંવધ્નર	માટેરો	સવુિ્નકાળ	બરી	રહેશ,ે	તવેો	મખુ્યમુંત્ી	શ્ી	ભપૂનેદ્રભાઈ	
પટેલે	વવશ્વાસ	વ્યકત	ક્યયો	હતો.		

વવધાનસભા અધયક્ષ  
શ્ી શંકરભાઈ ચૌધરીનો ્પડરચય

ખેતી	અરે	સમાજસેવા	સાથે	જોડા્યેલા	શ્ી	શુંકરભાઈ	લગધીરભાઈ	
ચૌધરીરો	 જનમ	 ૦૧	 જૂર,	 ૧૯૭૦મા	 પાટિ	 વજલ્ારા	 રાધરપુર	

તાલુકારા	 વડરગર	 ગામમાું	 થ્યો.	 તેઓ	
રાધરપુર	 બેઠક	 પરથી	 ધારાસભ્ય	 તરીકે	
ત્િ	 વખત,	 વાવ	 બેઠક	 પરથી	 એક	
વખત	અરે	 ૨૦૨૨થી	 થરાદ	 બેઠક	
પરથી	ચૂુંટા્યા	છે.	આ	ઉપરાુંત	ગજુરાત	
સરકારમાું	રાજ્ય	કક્ારા	મુંત્ી	તરીકે	
શહેરી	 વવકાસ,	 આરોગ્ય,	 વાહર	

વ્યવહાર,	પ્યા્નવરિ	જેવાું	મહત્વરા	ખાતાું	
સુંભાળી	ચૂક્યા	છે.

શ્ી	શુંકરભાઇ	ચૌધરી	સુંગઠરમાું	પિ	વવવવધ	જવાબદારીઓ	સુંભાળી	
ચૂક્યા	 છે.	 ગુજરાત	 પ્દેશરા	 મહામુંત્ી	 તરીક	ે અરે	 પક્રા	 રાષ્ટી્ય	
કારોબારી	સભ્ય	તરીકેરી	સુંગઠરાતમક	જવાબદારીઓ	વરભાવી	છે.

અધ્યક્	શ્ી	શુંકરભાઈ	ચૌધરી	સહકારી	ક્તે્	ેઅગ્િી	એવી	બરાસકાુંઠા	
વજલ્ા	સહકારી	દૂધ	ઉતપાદક	સુંઘ	વલ.રા	ચેરમેર	તરીકે	વર્ન	૨૦૧૫	
થી	કા્ય્નરત	છે.	ગજુરાત	રાજ્ય	સહકારી	બેંક	વલ.રા	વાઇસ	ચરેમરે	તરીકે	
વર્ન	 ૨૦૦૯થી	 કા્ય્નરત	 છે.	 તેમિે	 વર્ન	 ૨૦૦૬	 થી	 ૨૦૧૬	 સુધી		
શ્ી	બરાસકાુંઠા	 વજલ્ા	મધ્ય્થ	સહકારી	બેંક	 વલવમટેડ,	પાલરપુરરા	
ચેરમેર	તરીકે	સેવા	આપી	છે	તેમજ	ગુજરાત	રાજ્ય	કૃવર	અરે	ગ્ામીિ	
વવકાસ	બેંકમાું	રડરેકટર	તરીકે	સેવા	અરે	ગુજરાત	રાજ્ય	સહકારી	ખાુંડ	
ઉદ્ોગ	સુંઘ,	ગાુંધીરગરરા	રડરેકટર	તરીકે	કા્ય્નરત	છે.

બરાસ	ડરેીર	ેએવશ્યારી	સૌથી	મોટી	ડરેી	તરીકે	બહમુાર	અપાવવારુું	
ઉમદા	અર	ેઐવતહાવસક	કા્ય્ન	તમેિ	ેક્યુું	છે.	બરાસ	ડરેીર	ેઉત્તર	પ્દેશ,	
ઓરર્સા,	ઝારખુંડ,	રાજ્થાર,	રદલહી	અર	ેઆુંધ્રપ્દેશ	જવેા	રાજ્યોમાું	
વવ્તાર	 ક્યયો	 છે.	બરાસ	 ડરેીરા	ચરેમરે	તરીકે	બરાસકાુંઠા	 વજલ્ારા	
ખડેતૂોરી	માવસક	રૂ.	૨૫૦	કરોડરી	આવકર	ેવધારી	માવસક	રૂ.	૧૦૦૦	
કરોડ	સધુી	લઈ	જવારુું	ભગીરથ	કા્ય્ન	ક્યુું	છે.	આ	વસવા્ય	સહકાર	અરે	
લોકભાગીદારીરા	 માધ્યમથી	 ગોબરમાુંથી	 ગેસ	 બરાવવા,	 મવહલા	
સશવતિકરિરી	 રદશામાું	અર	ે દૂધ	 વસવા્ય	 મધમાખી	 પાલરમાું	 પિ	
સીમાવચહ્ન	રૂપ	કામગીરી	કરી	છે.	

તેમિે	વવચરતી	જ્ાવતરા	૧,૦૦૦	રાગરરકોરે	જમીર	આપી	્ થા્યી	
બરાવી	તેમરા	બાળકો	માટે	વશક્િરી	વ્યવ્થા	પિ	ગોઠવી.	તે	સાથે	
ભૂકંપ	અરે	પૂરરી	સ્થવતમાું	્યુદ્ધરા	ધોરિે	કામગીરી,	વવરામૂલ્યે	રેત્	
કેમપ,	 લોકજાગૃવત	 કેળવવારુું	 અવભ્યાર,	 ઘૂસિખોરી	 વવરદ્ધ	જાગૃવત	
કેળવી	રાષ્ટી્ય	સુરક્ારુું	અવભ્યાર	હાથ	ધ્યુું	છે.	વશક્િ	પ્વૃવત્તઓમાું	
કન્યા	 વવદ્ાલ્ય,	 કન્યા-	 કુમાર	છાત્ાલ્ય,	પી.ટી.સી	 કોલેજ,	મેરડકલ	
કોલેજ	તેમજ	સૈવરક	શાળારી	્થાપરા	પિ	કરી	છે.	•
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સંસદીય લોકશાહીમાં સભાગૃહની સવયો્પડરતા તેનું હાદ્ષ
૧૫મી	 વવધારસભારા	 પ્થમ	 સત્માું	

વવધારસભારા	અધ્યક્	તરીકે	શ્ી	શુંકરભાઇ	
ચૌધરીરી	વરિી	કરવામાું	આવી	હતી.	પ્ોટેમ	
્પીકર	 શ્ી	 ્યોગેશભાઇ	 પટ ેલ	 દ્ ાર ા	
વવધારસભારા	અધ્યક્	માટેરી	કા્ય્નવાહી	શરૂ	
કરવામાું	આવી	 હતી.	 જેમાું	 પક્-વવપક્રા	
તમામ	ધારાસભ્યોએ	સવા્નરુમત	ેવવધારસભારા	
અધ્યક્	તરીકે	શ્ી	શુંકરભાઈ	ચૌધરીરે	સમથ્નર	
કરતા	 તેમિે	 વવધારસભારા	અધ્યક્	 તરીકે	
પદભાર	સુંભાળ્યો	હતો.

ગજુરાતમાું	સુંગઠર,	સહકાર,	સરકાર	બાદ	
હવે	બુંધારિી્ય	જવાબદારી	્ વીકારીરે	ગૃહમાું	
સૌરો	આભાર	મારતા	અધ્યક્	શ્ી	શુંકરભાઈ	
ચૌધરીએ	 કહ્ું	 હતુું	 ક,ે	 સભાગૃહરા	 તમામ	
સભ્યશ્ીઓએ	મારા	પર	જે	વવશ્વાસ	મૂક્યો	છે	
તરે	ેહુું	સુંપિૂ્ન	ન્યા્ય	આપવા	હંમશેાું	પ્્યત્શીલ	
રહીશ.	 ભારતમાું	 સુંસદી્ય	 લોકશાહીમાું	
સભાગૃહરી	સવયોપરરતા	તેરુું	 હાદ્ન-હૃદ્ય	છે.	
સભાગૃહરી	ગરરમા	અરે	ગૌરવ	જાળવવારી	
જવાબદારી	 આપિરે	 મળી	 છ ે, 	 તેથી	
વવધારસભાગૃહરુું	ગૌરવ	અરે	ગરરમા	ઓછી	
થા્ય	તેવા	કોઈપિ	કા્ય્નથી	અળગા	રહેવારુું	
અર	ેપ્જારા	વહતરે	લક્માું	રાખીરે	જવાબદારી	
વરભાવવારુું	ધ્યે્ય	કેનદ્ર્થારે	રહે	તે	આપિા	
સૌ	માટે	આવશ્યક	છે.	આદશ્ન	આચારસુંવહતારુું	
પાલર	સુંસદી્ય	કારરકદમી	માટે	આધાર્તુંભ	છે	
તમે	આજે	વવધારસભા	ગૃહમાું	રવા	વરમા્યલેા	
અધ્યક્	શ્ી	શુંકરભાઈ	ચૌધરીએ	જિાવ્યુું	હતુું.		

વવધારસભારા	અધ્યક્	તરીકે	શ્ી	શુંકરભાઇ	

ચૌધરીએ	 પદભાર	 સુંભાળતાું	 મખુ્યમુંત્ી	 શ્ી	
ભપૂનેદ્રભાઇ	 પટેલ	ે રવવર્યકુતર	ેઅવભરુંદર	
પાઠવ્યાું	હતાું.	લોકશાહીરા	મુંરદરરી	ઉજ્જવળ	
પરપંરાઓ	જાળવી	 રાખવામાું	 રવવર્ુયકત	
અધ્યક્શ્ીરુું	માગ્નદશ્નર	વરરંતર	મળતુું	રહેશ.ે	
૧૫મી	ગજુરાત	 વવધારસભારો	 પાુંચ	 વર્નરો	
કા્ય્નકાળ	સુંસદી્ય	કા્ય્નપ્િાવલકાઓરા	સુંવધ્નર	
માટરેો	 સુવ્નિકાળ	 બરી	 રહેશે	 તેવો	 તેમિે	
વવશ્વાસ	વ્યકત	ક્યયો	હતો.

અધ્યક્	શ્ી	શુંકરભાઇ	ચૌધરીએ	કહ્ું	હતુું	
કે,	આ	વવધારગૃહ	મહાપરુરો	તથા	રવરત્ોરુું	
સાક્ી	રહ્ું	છે.	અરેક	સપૂતોએ	આ	સભાગૃહરે	
શોભાવીર	ેદેશ	અર	ેદુવર્યામાું	ગુજરાતરુું	રામ	
રોશર	ક્યુું	છે.	આવાું	રત્ોમાું	આપિા	સૌરા	
્યશ્વી	 વડાપ્ધાર	 શ્ી	 રરેનદ્રભાઇ	 મોદીએ	
તા.૦૭	અૉકટોબર,	 ૨૦૦૧	 થી	 ૨૨મી	 મે	
૨૦૧૪	સુધી	એટલે	કે	૪૬૦૪	રદવસ	સુધી	
આ	 સભાગૃહરે	 અજવાળીરે	આજે	 દેશરા	

વડાપ્ધારપદે	 વબરાજે	 છ ે.	 જે	 ગુજરાત	
વવધારસભા	ગૃહ	તેમજ	ગુજરાત	માટે	ગૌરવ	
સમાર	છે.	આ	ઉપરાુંત	કેનદ્રી્ય	ગૃહ-સહકાર	
મુંત્ી	 શ્ી	અવમતભાઇ	 શાહ	 કે	 જેઓ	 ૯મી	
ગજુરાત	વવધારસભારી	પટેાચૂુંટિીમાું	ચૂુંટાઇરે	
સૌ	પ્થમ	આ	સભાગૃહમાું	આવ્યા	અરે	સતત	
૨૨	વર્ન	સુધી	આ	સભાગૃહરા	સનમારરી્ય	
સભ્ય	તરીકે	રહી	ચૂક્યા	છે	તે	પિ	આપિાું	
સૌ	માટે	ગૌરવરી	ક્િ	છે.

અધ્યક્	શ્ી	શુંકરભાઈ	ચૌધરીએ	ગૃહરા	
સભ્યોરો	આભાર	્વીકાર	કરતા	કહ્ું	હતુું	કે,	
લોકશાહી	 અરે	 સુંસદી્ય	 પ્િાલીરે	 વધ	ુ
બળવત્તર	બરાવવા	માટે	શાસક-વવપક્	તરીકે	
રહીં,	પરંતુ	શાસક-સાથી	પક્રી	ભાવરાથી	
કા્ય્ન	 કરશુું.	સુંવાદ	 વવવાદમાું	ર	પરરિમે	તે	
રીત	ેસુંવાદ	સાધી	પ્જારા	પ્ાિ	પ્શ્ોરા	વાચા	
આપવારી	જવાબદારી	માત્	અધ્યક્રી	જ	રહી	
પરંતુ	ગૃહરા	તમામ	સભ્યોરી	છે.	

આ	પ્સુંગે	ગૃહમાું	સુંસદી્ય	અરે	વૈધાવરક	
બાબતોરા	મુંત્ી	શ્ી	ઋવરકેશભાઇ	પટેલ	તમેજ	
ધારાસભ્ય	 સવષેશ્ી	 વજતેનદ્રભાઇ	 વાઘાિી,	
રમિલાલ	વોરા,	અજુ્નરભાઇ	મોઢવાડી્યા	અરે	
શ્ી	શલૈરેભાઇ	પરમારે	રવવર્ુયકત	અધ્યક્શ્ીરે	
અવભરુંદર	આપીરે	 તેમિે	 કરેલાું	 પ્જાકી્ય	
સેવાકા્યયોરે	 વબરદાવીરે,	 વવધારસભારા	
અધ્યક્	 તરીકેરી	 વરિી	 બદલ	 શુભેચછાઓ	
આપી	હતી.	•
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‘ગુજરાત અનવધકૃત બાંધકામ વનયવમત કરવા બાબત વવધેયક - ૨૦૨૨’
મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઇ	પટેલરા	રેતૃતવવાળી	ગુજરાત	સરકાર	

રાગરરકોરા	વહતમાું	તથા	આુંતરમાળખાકી્ય	સવલતોરે	વધુ	
સુદ્ઢ	બરાવવા	 તેમજ	અરવધકૃત	બાુંધકામોમાું	 રહેતા	
લોકોરી	સુખ-સલામતી	જળવાઇ	રહે	તે	માટે	કરટબદ્	
છે.	 શહરેોમાું	 વસતા	 સામાન્ય	 મારવીરા	 વહતમાું	
અરવધકૃત	 બાુંધકામો	 વર્યવમત	 કરવા	 જરૂરી	અરે	
સમ્યરી	 માુંગ	 પિ	 છે.	 અરવધકૃત	 બાુંધકામોરે	
વર્યવમત	કરવાથી	મળેલાું	રાિાુંરો	ઉપ્યોગ	રાજ્યમાું	
આુંતરમાળખાકી્ય	સવલતો	વધ	ુસદુૃઢ	બરાવવા	માટે	કરાશે	
તેમ	શહેરી	વવકાસ	વવભાગ	પ્ભાગરો	હવાલો	ધરાવતા	મુંત્ી	શ્ી	
ઋવરકેશભાઇ	 પટેલ	 વવધારસભા	 ગૃહમાું	 રજૂ	 કરા્યેલા	 ‘ગુજરાત	
અરવધકૃત	બાુંધકામ	 વર્યવમત	 કરવા	બાબત	 વવધે્યક	 -	 ૨૦૨૨’રી	
જોગવાઇઓ	અુંગે	વવગતો	આપતાું	જિાવ્યુું	હતુું.	

મુંત્ીશ્ીએ	 જિાવ્ુયું	 હતુું	 કે,	 ગુજરાતમાું	 ખાસ	 કરીરે	 શહેરી	
વવ્તારોમાું	બાુંધકામ	પરવારગી	 વસવા્યરા	બાુંધકામરા	પ્કાર	અરે	
તેરો	 વ્યાપ	જાિવા	 કરા્ેયલા	 સેમપલ	 સવષેમાું	 રાજ્યમાું	 મ્યુવરવસપલ	
કોપયોરેશર,	સત્તામુંડળો	તમેજ	રગરપાવલકા	વવ્તારોમાું	મોટા	પ્માિમાું	
મકાર	-	બાુંધકામો	બી.્યુ.	પરવારગી	વવરારા	જિા્યા	હતા.	આથી	
બાુંધકામોરી	સુંખ્યારો	વ્યાપ	તથા	સેમપલ	સવષેરી	વવગતો	ધ્યારે	લેતાું,	
બી.્ુય.	 પરવારગી	 ર	 મળેલી	 હો્ય	 તે	 તમામ	 બાુંધકામોરે	 બી.્ુય.	
પરવારગી	સમકક્	માન્યતા	મળી	રહે	તે	માટે	કોઈ	ચોક્કસ	પગલાું	
લેવાું/રીવત	ઘડવી	આવશ્યક	હતી.	

તેમિે	વવધે્યક	સુંદભષે	ગૃહમાું	કહ્ું	હતુું	કે,	તમામ	પરરસ્થવત	ધ્યારે	
લઈ	તથા	જૂરા	કા્યદારી	જોગવાઇઓ,	સુવપ્મ	કોટ્ન	અરે	હાઇકોટ્નરા	
વરદદેશો	 તથા	 ્થાવરક	 જરૂરર્યાતોરે	 ધ્યારે	 લઈ,	 ‘Gujarat	
Regularisation	 of	 Unauthorised	 Development	
Ordinance,	2022’	લાવવારી	આવશ્યકતા	ઊભી	થઇ	હતી.	જે	અુંગે	
તતકાલીર	સમ્યે	વવધારસભા	સત્	કા્ય્નરત	ર	હોઈ	તા.	૧૬	અૉકટોબર	
૨૦૨૨રા	રોજ	રાજ્યપાલશ્ીરી	મુંજૂરી	મેળવી	તા.	૧૭	અૉકટોબર	
૨૦૨૨	રા	રોજ	વટહુકમ	બહાર	પાડવામાું	આવ્યો	હતો.	

તતકાલીર	સમ્ેય	વટહકુમ	લાવવા	માટેરાું	કારિો	અર	ેઉદે્શ્યો	અુંગે	
ગૃહમાું	્પટિતા	કરતાું	મુંત્ીશ્ીએ	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	ગુજરાત	રાજ્યમાું	
વર્ન	૨૦૨૦માું	અમદાવાદ	અરે	રાજકોટ	ખાતરેી	ખારગી	હોસ્પટલમાું	
થ્યેલ	અસગ્ન	હોરારત	સુંદભષે	ગુજરાત	હાઇકોટ્નમાું	 દાખલ	 કરા્યેલી	
પી.આઇ.એલ.રા	ઓડ્નરથી	સી.જી.ડી.સી.આર.	મુજબ	અસગ્ન	સલામતી	
માટે	૫ગલાુંઓ	લેવા,	બી.્યુ.	વસવા્યરા	વબસલડુંગરો	વ૫રાશ	રા	થા્ય	
તેરી	 તકેદારી	 રાખવા,	 ફા્યર	એર.ઓ.સી.	 વસવા્યરા	 મ્યુવરવસ૫લ	
કોપયોરેશર	અરે	રગરપાવલકા	 વવ્તારરા	 વબસલડુંગસરી	માવહતી	 રજૂ	
કરવા,	 બી.્યુ.	 વસવા્યરા	 બાુંધકામ	 માટે	 લીધેલાું	 ૫ગલાું	 તેમજ	

હોસ્પટલરા	આઇ.સી.્ય.ુર	ેલગતી	બાબતો	માટે	રદશાવરદદેશ	આપીરે	
ત	ેમજુબ	કા્ય્નવાહી	કરવા	રામ.	કોટ્ન	દ્ારા	સુંબવધતોર	ેસચૂરા	
આપવામાું	આવી	હતી,	ત્યાર	બાદ	હાઇકોટ્ન	દ્ારા	તા.૧૧	
જૂર	૨૦૨૧રા	ઓડ્નરથી	ફા્યર	એર.ઓ.સી.	અરે	
બી.્યુ.	પરવમશર	બાબતે	એકશર	ટેકર	રરપોટ્ન	રજૂ	
કરવા	અરે	 વબસલડુંગ	્યુઝ	પરવમશર	ર	હો્ય	એવા	
રક્સામાું	સમ્યબદ્ધ	રીતે	શાું	પગલાું	લેવામાું	આવશે?	
તે	બાબતે	રાજ્ય	સરકારરી	રીવત	્ પટિ	કરવા	હાઇકોટ્ન	

દ્ારા	વરદદેશ	કરા્યો	હતો.
મોટા	પા્યા	પર	અરવધકૃત	બાુંધકામો	અરે	બી.્યુ.	પરવારગી	

વગરરાું	બાુંધકામોરે	દરૂ	કરવા,	તોડી	પાડવા	કે	ફેરફાર	કરવાથી,	અસુંખ્ય	
માિસો	 ઘર	 વવરારાું	 અરે	આજીવવકારાું	 સાધર	 વગરરા	 થવારી	
સુંભાવરા	હોવાથી	તથા	કા્યદો	અરે	 વ્યવ્થા	બગડવારી	સુંભાવરા	
સાથે	સાથે	સામાન્ય	માિસરે	મુશકેલી	પડી	શકે	તેમ	હોઇ,	સમાજરી	
આવથ્નક	અરે	સામાવજક	વ્યવ્થા	પર	પિ	વવપરીત	સ્થવત	પેદા	થવારી	
સુંભાવરા	હતી,	જે	ઇચછરી્ય	બાબત	રથી.

આ	પ્કારરી	સ્થવતરુું	વરમા્નિ	થતુું	અટકાવવા	રાજ્ય	સરકાર	માટે	
સમગ્	રાજ્યરા	શહેરોમાું	આવાું	અરવધકૃત	મકારો	અરે	બાુંધકામોરે	
વર્યવમત	કરવા	માટે	્યોગ્ય	કા્યદો	ઘડી,	કમપાઉસનડુંગ	ફી	વસૂલ	કરી,	
આવા	બાુંધકામોર	ેવર્યવમત	કરવા	અવરવા્ય્ન	બન્યા	હતા	તમે	મુંત્ીશ્ીએ	
ઉમે્યુું	હતુું.	

મુંત્ીશ્ીએ	કહ્ું	હતુું	કે,	રાજ્યરી	તમામ	મહારગરપાવલકાઓ,	શહેરી	
વવકાસ	સત્તામુંડળો	અર	ેરગરપાવલકાઓ	વવ્તારમાું	તા.૦૧	અૉકટોબર,	
૨૦૨૨	પહેલાું	થ્યેલાું	અરવધકૃત	બાુંધકામો	વર્યવમત	કરી	શકાશે.	આ	
બાુંધકામો	 વર્યવમત	કરવા	મકાર	માવલક-કબજેદારોએ	e-nagar	
પોટ્નલ	પર	અરજી	કરવારી	રહેશે.	આ	ઉપરાુંત	માવજ્નર,	 વબલટઅપ,	
મકારરી	ઊુંચાઈ,	ઉપ્યોગમાું	ફેરફાર,	કવડ્ન	પ્ોજેકશર,	પારક્કગ	(ફકત	
૫૦%	માટે	ફી	લઈ),	કોમર	પલોટ	(૫૦%	કવરેજરી	મ્યા્નદારે	આવધર	
અરે	માત્	મળવાપાત્	ઉપ્યોગ),	સેવરટરી	સુવવધા	ફી	લઈ	વર્યમબદ્ધ	
થઇ	શકશે.	

વધુમાું	મુંત્ીશ્ીએ	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	અરજીરી	તારીખથી	છ	માસમાું	
અરવધકૃત	બાુંધકામ	કોઇ	પિ	શરત	સાથે	કે	તે	વસવા્ય	વર્યમબદ્	કરવા	
અુંગ	ેહકુમ	અથવા	વર્યમબદ્	કરવા	માટેરો	હકુમ	કરવારો	રહેશ.ે	જ્યારે	
ફી	ભરવારી	સમ્ય	મ્યા્નદા	બે	માસરી	રહેશે.	સત્તામુંડળરા	વરિ્ન્યથી	
રારાજ	 થ્યેલ	 વ્યરકત,	આ	 વરિ્ન્ય	 મળ્યારા	 ૬૦	 રદવસમાું	 અપીલ	
અવધકારીશ્ી	સમક્	અપીલ	કરી	શકશે.	અપીલ	અવધકારીશ્ીરે	જરૂર	
લાગે	તો	બીજા	૬૦	રદવસ	અપીલ	કરવા	માટે	આપી	શકશે.

મુંત્ીશ્ી	પટેલે	કહ્ું	હતુું	કે,	તા.	૦૧	ઓકટોબર,	૨૦૨૨	પહેલારુું	
બાુંધકામરા	આધાર	માટે	વર્યત	તારીખ	પહેલારો	વમલકત	ભોગવટા	

ધવિાર્સભારા દ્ારડેથી

૧ જાન્યુઆરરી, ૨૦૨૩28 økwshkík



અુંગે,	મકારવેરારી	આકારિી/ઈલેસકટ્વસટી	બીલ	રજૂ	કરવારુું	રહેશે.	
ખોટી	માવહતી	રજૂ	કરરાર	અરજદાર	સામે	ફોજદારી	કા્યદા	મુજબ	
કા્યદેસરરી	 કા્ય્નવાહી	 થઈ	 શકશે.	 રવી	 શ૨તરી	 જમીરમાું	 થ્યેલાું	
બાુંધકામો	વર્યવમત	કરી	શકાશે	રહીં.	અરવધકૃત	બાુંધકામ	વર્યમબદ્	
કરવા	 માટે	 રજૂ	 કરા્યેલા	 દ્તાવેજી	 પુરાવાથી	 સુંબુંવધત	 માવલક	 કે	
કબજદેાર,	એસનજવર્યર	કે	આરક્કટેકટ	તેમરી	કોઇપિ	જવાબદારીઓમાુંથી	
છટકી	શકશે	રહીં.

અરવધકૃત	બાુંધકામ	વર્યમબદ્	કરતાું	એકત્	થતી	વસૂલાતરી	રકમ	
“આુંતરમાળખાકી્ય	 વવકાસ	 ભુંડોળ”	 (Infrastructure	
Development	Fund)	તરીકે	આુંતરમાળખાકી્ય	સવલતો	વધુ	
સસુજજ	કરવા,	ફા્યર	સેફટી	સવલતો	ઊભી	કરવા,	પારકિંગરી	જોગવાઇ	
કરવા	તેમજ	૫્યા્નવરિ	સુધારિા	માટે	કરાશે.	

મુંત્ીશ્ીએ	કહ્ું	હતુું	કે,	જે	રક્સામાું	મળવાપાત્	એફ.એસ.આઇ.	
૧.૦	થી	ઓછી	હો્ય	તમેાું,	રહેિાુંક	ઉ૫્યોગ	વસવા્યરા	(દા.ત.	વાવિજ્ય,	
શૈક્વિક,	આરોગ્ય,	ઔદ્ોવગક	વગેરે)	બાુંધકામોમાું	સી.જી.ડી.સી.આર.	
મુજબ	મહત્તમ	મળવાપાત્	FSI	કરતા	૫૦	%	વધારે	FSI	થતી	હો્ય	
તેવાું	બાુંધકામો	 વર્યમબધધ	થઇ	શકશે	રહીં.	વધુમાું	 પલોટરી	હદથી	
બહાર	રીકળતા	પ્ૉજકેશરવાળા,	પાિી	પરુવઠા,	ગટરવ્યવ્થા,	પાિીરા	
વરકાલ,	ઇલેસકટ્ક	લાઇર,	ગેસ	લાઇર	અરે	જાહેર	ઉપ્યોગી	સેવાઓ	
ઉપર	કરેલા	બાુંધકામ	આ	અવધવર્યમ	હેઠળ	વર્યમબદ્ધ	થઇ	શકશે	રહીં.	

આ	 વસવા્ય	 સરકારી,	 ્થાવરક	 સત્તામુંડળોરી	 જમીરો	 ૫રરાું	
બાુંધકામ,	ચોક્કસ	હેતુ	માટે	સુંપાદર/	ફાળવિી	કરા્યેલ	જમીરો,	જાહેર	
ર્તામાું	આવતી	જમીરો,	જળપ્વાહ	અરે	જળસ્ોત	જેવાું	કે	તળાવ,	
રદી,	કુદરતી	જળપ્વાહ	વગેરે,	ઓબરોવક્્યસ	અરે	હેઝાર્કસ	ઔદ્ોવગક	
વવકાસરા	હેતુ	માટે	વર્યત	કરા્યેલા	વવ્તારવાળા	બાુંધકામો	વર્યમબદ્ધ	
થઇ	શકશે	રહીં.	જ્યારે	શૈક્વિક	સું્થા	સાથે	જોડા્યેલ	રમત-ગમતરા	
મેદારમાું	થ્યેલા	અરવધકૃત	બાુંધકામ	વર્યમબદ્ધ	થઇ	શકશે	રહીં.	ફા્યર	
સેફટીરા	 કા્યદા	 મુજબ	 સુસુંગત	 ર	 હો્ય,	 ્ટ્કચરલ	 ્ટેવબવલટીરી	
જરૂરર્યાત	જળવાતી	ર	હો્ય,	 રેરા	 કા્યદા	હેઠળ	ઠરાવેલ	અરવધકૃત	
બાુંધકામ,	ગુજરાત	સક્લવરકલ	એ્ટાસબલસમેનટ	કા્યદા,	૨૦૨૧	સાથે	
સુસુંગત	 ર	 હો્ય	 તેવા	 બાુંધકામો	 વર્યમબધધ	 થઇ	 શકશે	 રહી	 તેમ	
મુંત્ીશ્ીએ	ઉમે્યુું	હતુું.	

મુંત્ીશ્ીએ	વધમુાું	કહ્ું	હતુું	કે,	વર્યત	પારકિંગરી	જોગવાઇ	પકૈી	૫૦	
%	પારકિંગ	માવલક	 /	કબજદેારે	જ	ેત	ે ્થળે	પરૂી	પાડવારી	રહેશ.ે	જે	
રક્સામાું	૫૦%	પારકિંગરી	જરૂરર્યાત	જ	ેત	ે્થળે	પરૂી	પાડી	શકા્ય	તમે	
ર	હોઇ	ત્યારે	વરરદ્નષટ	સત્તામુંડળ	આવી	સવુવધા	૫૦૦	મી.રી	વત્જ્યામાું	
૩	માસમાું	પરૂી	પાડવા	જિાવશ.ે	બાકીરા	૫૦%	પારકિંગ	માટે	ફી	લઈ	
બાુંધકામો	વર્યમબદ્ધ	થઇ	શકશ.ે	આ	અવધવર્યમરી	જોગવાઇથી	અરવધકૃત	
વવકાસ	અથવા	તરેા	ભાગરા	વર્યવમતકરિથી	ત	ેમકાર/	વબસલડુંગ	માટે	
સી.જી.ડી.સી.આર.	કે	અન્ય	સુંબવધત	કા્યદા	હેઠળ	આ૫વામાું	આવતી	
વ૫રાશરી	પરવારગી	(બી.્ય.ુપી.)	મારવામાું	આવશે.	

મુંત્ીશ્ીએ	કહ્ું	હતુું	કે,	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	ફી	રુું	ધોરિ	ખૂબ	જ	
વાજબી	રખા્યુું	છે,	જેથી	મોટી	સુંખ્યામાું	રાગરરકો	આ	અવધવર્યમરી	
જોગવાઈઓરો	લાભ	લઈ	શકે	અરે	પોતારાું	મકારો	કે	 વ્યવસા્યરા	
એકમોર	ેવર્યમબદ્ધ	કરાવી	પોતારા	જીવરમાું	ઘરરા	ઘરરુું	્ વપ્ન	સાકાર	
કરી	શકે	તેવો	અવભગમ	છે,	૫રંતુ	સરકાર	આ	સાથે	ખાસ	કરી	હેતુફેર	
એટલ	ેકે	રહેિાુંકરા	રકશા	મુંજરૂ	કરાવી	્ થળ	૫ર	વાવિજ્ય	કે	હોસ્પટલ	
પ્કારરાું	બાુંધકામ	ક્યાું	હો્ય	તે	માટે	 વર્યત	ક્યા્ન	મુજબ	બમિી	ફી	
ચૂકવવારી	રહેશે.	

મુંત્ીશ્ી	પટેલે	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	અન્ય	રીતે	બાુંધકામ	મુંજૂર	રકશા	
પ્માિે	કે	સી.જી.ડી.સી.આર.	પ્માિે	જિાતુું	હો્ય	૫રંતુ	પારકિંગ	વર્યમ	
મુજબ	રાખવામાું	આવેલ	ર	હોવાથી	વવકાસ	વર્યવમત	થઇ	શકતો	ર	
હતો.	આથી	સરકાર	દ્ધારા	 વર્યમ	મુજબરા	પારકિંગરા	ક્ેત્ફળ	પૈકી	
૫૦%	રુું	પારકિંગ	જે	તે	જગ્યાએ	કે	૫૦૦	મી.	રા	અુંતર	સુધીમાું	પારકિંગ	
આપી	શકે	તો	બાકીરા	પારકિંગ	માટે	ઉ૫ર	મુજબ	ફી	લઇ	વર્યમબદ્ધ	
થઇ	શકે.	એટલે	કે	૩૦૦	ચો.મી.રા	બાુંધકામમાું	સી.જી.ડી.સી.આર.	
પ્માિે	૩૦%	લેખે	૯૦	ચો.મી.રુું	પારકિંગ	રાખવારુું	થતુું	હો્ય	તો	૯૦	
ચો.મી.રા	૫૦%	એટલે	કે	૪૫	ચો.મી.રુ	પારકિંગ	જે	તે	જગ્યાએ	અથવા	
૫૦૦	મી.રા	અુંતરમાું	આ૫વારુું	રહેશે.	તેમજ	બાકીરા	૪૫	ચો.મી.રા	
સુચવેલ	જુંત્ી	 દર	મુજબ	 રકમ	વસુલીરે	આ	અરવધકૃત	બાુંધકામરે	
વર્યવમત	કરવામાું	આવશે.

આ	ઉપરાુંત	સામાન્ય	રીત	ેએક	થી	વધ	ુમકારો	કે	દકુારોરા	રક્સામાું	
કબજેદાર/	 માવલકરી	 સુંખ્યા	એક	 થી	 વધુ	 હો્ય,	અરવધકૃત	 વવકાસ	
વર્યવમત	કરવા	માટેરી	અરજી	બાબતે	એકસૂત્તા	થઈ	શકતી	રથી.	
તમામ	કબજેદાર/	માવલક	સાથે	મળીરે	અરજી	કરવા	તૈ્યાર	ર	થા્ય	તેવા	
રક્સામાું	વવકાસ	વર્યવમત	કરવો	મુશકેલ	બરે	છે.	રાજ્ય	સરકાર	દ્ધારા	
આ	બાબત	ેખાસ	ધ્યાર	રાખીર	ેકોઈ	એક	કબજેદાર/માવલક	કે	એક	દુકાર	
કે	મકાર	માટે	વવકાસ	વર્યવમત	કરવા	અરજી	કરે	તો	ધ્યારે	લેવા	માટે	
૫િ	જોગવાઇ	કરવામાું	આવી	છે	તેમ	મુંત્ીશ્ીએ	ઉમે્યુું	હતુું.	

મુંત્ીશ્ીએ	વધુમાું	કહ્ું	હતુું	કે,	જેમાું	એક	કરતાું	વધુ	માવલકો	અથવા	
કબજો	ધરાવરારા	અરવધકૃત	વવકાસરી	આુંવશક	અથવા	સમગ્ત:	સવુવધા	
મેળવતા	 હો્ય	તેવા	 રક્સામાું,	આવા	 તમામ	માવલકો	અથવા	 કબજો	
ધરાવરારાએ,	મકુરર	સત્તાવધકારીરે	સું્યકુત	રીત	ેઅરજી	કરવારી	રહેશ.ે	
સત્તાવધકારીરે	્યોગ્ય	લાગે	તેવી	તે	પ્કારરી	તપાસ	ક્યા્ન	૫છી	ખાતરી	
થા્ય	તો	તેઓ	ઓછી	સુંખ્યામાું	માવલકો	અથવા	કબજો	ધરાવરારારે	
અરજી	કરવારી	૫રવારગી	આપી	શકશે.

ગુજરાતમાું	વસતા	રાગરરકોરે	ગેરકા્યદેસરતારા	અવભશાપમાુંથી	
મુવતિ	અપાવવારુું	આ	શ્ેષ્	પગલુું	વત્નમાર	સરકાર	દ્ારા	ભરવામાું	
આવ્યુું	 છે,	 જે	 ગુજરાતીઓરે	 ્વાવભમાર	બક્વારો	એક	સરાહરી્ય	
પ્્યાસ	છે	 તેમ	 મુંત્ી	શ્ી	ઋવરકેશભાઈ	 પટેલે	 ગૃહમાું	 જિાવ્યુું	 હતુું.	
વવધારસભા	ગૃહમાું	આ	વવધે્યક	વવરા	વવરોધે	પસાર	કરા્યુું	હતુું.	•

ધવિાર્સભારા દ્ારડેથી
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કાંકડરયા નવા રૂ્પરંગ સાથે લોકવપ્રય મનોરંજનનું કેન્દ્ર બન્યું

મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભપૂનેદ્રભાઈ	પટેલ	ેરાતાલરા	
પવવત્	અવસરે	 અમદાવાદરા	 મરોરંજરરા	
રવા	 સરરામા	 તરીકે	 પ્્થાવપત	 થ્યેલા	
કાુંકરર્યા	 કાવર્નવલરો	 જરમેદરીરા	 હર્નરાદ	
વચ્ે	શુભારંભ	કરાવ્યો	હતો.

મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	આ	અવસરે	જિાવ્યુું	હતુું	
કે,	 તતકાલીર	 મુખ્યમુંત્ીશ્ી	 અરે	 હાલરા	
વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઇ	મોદીએ	કાુંકરર્યારો	
રંગરૂપ	બદલીરે	અરે	અમદાવાદમાું	રાગરરક	
આધારરત	 સેવાઓ	 વવકસાવીરે	 સુશાસરરુું	
આગવુું	ઉદાહરિ	પરૂું	પાડુું	છે.	વડાપ્ધાર	શ્ી	
રરેનદ્રભાઈરાું	દ્રસટિવુંત	આ્યોજરોરે	પરરિામે	
આ	 કાુંકરર્યા	 લેકફ્નટ	 લોકવપ્્ય	 રરવક્રએશર	
્પોટ	બરી	ગ્યુું	છે.

મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલે	વધુમાું	
કહ્ું	કે,	ભારતરા	અમૃતકાળમાું	્યોજાઈ	રહેલા	

આ	પહેલા	 કાુંકરર્યા	 કાવર્નવલરી	થીમ	પિ	
‘આઝાદીરા	અમૃત	મહોતસવ’રી	છે.	્ વતુંત્તા	
સુંગ્ામ	 સાથે	 જોડા્યેલાું	 ઘિાું	 સું્મરિો	
અમદાવાદ	રગર	સાચવીર	ેબઠેુું	છે.	ગાુંધીજીએ	
અમદાવાદમાું	 કોચરબ	 અરે	 ત્યારબાદ	
સાબરમતી	 આશ્મરી	 ્થાપરા	 કરીરે	
આઝાદીરા	 આુંદોલરરુું 	 મહત્વરુું 	 ક ેનદ્ર	
અમદાવાદરે	બરાવ્યુું	હતુું.

પૂ . 	 ગાુંધીજીએ	 દાુંડ ીકચૂરો	 આર ંભ	
અમદાવાદથી	 ક્યયો	 હતો.	 આઝાદીરા	
આુંદોલરરી	અરેક	 મહતવરી	 ગવતવવવધઓ	
અમદાવાદથી	 જ	 સુંચાવલત	 કરી	 હતી.	
ઇવતહાસરુું	અપૂવ્ન	ગૌરવ	અમદાવાદ	પાસે	છે	
અરે	આધુવરકતામાું	 પિ	અમદાવાદ	 ક્યાું્ય	
પાછળ	રથી	એમ	તેમિે	વધુમાું		જિાવ્યુું	હતુું.

સશુાસરરા	પ્તીક	સમો	સુુંદર	'અટલ	વબ્જ'	

અમદાવાદરી	 રોરક	વધારી	 રહ્ો	 છે.	 ‘ગાુંધી	
વબ્જથી	અટલ	વબ્જ’રી	થીમ	કાુંકરર્યા	કાવર્નવલરા	
શભુારંભ	પ્સુંગર	ેખબૂ	અરરુૂપ	છે.	એટલુું	જ	રહીં,	
આ	થીમ	અુંતગ્નત	થરારા	કા્ય્નક્રમો	અમદાવાદરા	
ગૌરવવુંતા	ઈવતહાસરે	ઉજાગર	કરશ	ેતવેો	વવશ્વાસ	
તમેિ	ેવ્યતિ	ક્યયો	હતો.	

કાુંકરર્યા	કાવર્નવલરા	આ્યોજરરે	લઇરે	
મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	કહ્ું	હતુું	કે,	કોરોરારે	કારિે	
છેલ્ાું	 બે	 વર્નથી	 ્થવગત	 એવા	 કાુંકરર્યા	
કાવર્નવલરુું	ફરીથી	આ્યોજર	કરવામાું	આવ્યુું	
છે,	એટલે	લોકોમાું	ઉતસાહ	પિ	બમિો	છે.	
આ	 વખતે	 પિ	 કાવર્નવલમાું	 સાું્ક ૃવતક	
કા્ય્નક્રમો,	લોકડા્યરો,	નૃત્યરારટકાઓ,	લેસર	
બીમ	શો,	્યોગા-એરોવબકસ,	લાઇવ	કેરેકટસ્ન,	
ફૂડ	ફેસ્ટવલ,	ગુજરાત	પોલીસ	દ્ારા	હોસ્ન	શો	
તથા	ડોગ	શો	ઉપરાુંત	બાળકો	માટે	સાહવસક	
પ્વૃવત્તઓ	જેવાું	 સુુંદર	આ્યોજરો	 કરવામાું	
આવ્યાું	છે.	સાથ-ેસાથ	ેકાુંકરર્યારી	રકડઝ	વસટી,	
ટો્ય	 ટ્ેર,	 ઝૂ,	 એક્ેરર્યમ	 વગેરરેી	 મજા	
રગરજરો	 માિી	 શકશે	 અરે	 કાવર્નવલરા	
સાતે્ય	રદવસ	બલડ	ડોરેશર	કેમપરુું	આ્યોજર	
કરવામાું	આવ્યુું	છે.

ગુજરાતે	આધુવરકતારે	 કેવી	આતમસાત્	
કરી	 છે	એરો	 રજારો	 કાુંકરર્યા	 કાવર્નવલમાું	
જોવા	મળી	રહ્ો	છે.	 'વવકવસત	ગુજરાત	થી	
વવકવસત	 ભારત’રુું	 લક્્ય	 વસદ્ધ	 કરવારા	
સેવ ા્યજ્માું 	 સ ૌરે 	 ્ય ોગદ ાર	 આપવા	
મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	અરુરોધ	ક્યયો	હતો.

આ	 અવસરે	 અમદાવાદરા	 મે્યર	 શ્ી	
રકરીટભાઈ	 પરમારે	 કહ્ું	 હતુું	 કે,	 તતકાલીર	
મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદીએ	કાુંકરર્યા	
તળાવરી	કા્યાપલટ	કરીરે	કાુંકરર્યારે	 વવશ્વ	
કક્ારુું	પ્ય્નટર	્થળ	બરાવ્યુું	છે.	અમદાવાદ	
મહારગરપાવલકા	શહેરરી	આ	વવકાસ્યાત્ારે	
આગળ	ધપાવવા	પ્વતબદ્ધ	છે.	

આ	પ્સુંગે	ડેપ્યુટી	મે્યર	શ્ી	ગીતાબહેર	
પટેલ,	 મ્યુવરવસપલ	 કવમશરર	 શ્ી	 એમ.	
થેન્નારસર,	ધારાસભ્યશ્ીઓ	તેમજ	રગરજરો	
મોટી	સુંખ્યામાું	ઉપસ્થત	રહ્ા	હતા.	•

ઉત્સવ
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ગુજરાત ્પોલીસની વધુ એક વસવધિ
વરિનેરિને નેશનલ ઇ-ગવન્ષન્સ ગોલડ એવોડ્ષ

ગુજરાત	 પોલીસ	 દળરા	 VISWAS	
પ્ ૉજે કટ 	 અુંતગ ્નત 	 ક ા્ય ્ન રત 	 કર ા્યેલ ા	
વત્રેત્-ઇનટીગ્ેટેડ	કમાનડ	એનડ	કંટ્ોલ	સેનટર	
(i3C)	 રે	 ભારત	 સરકારરા	 રેશરલ	
ઇ-ગવર્નનસ	 ગોલડ	એવોડ્નરુું	 ગૌરવ	 સનમાર	
મળ્યુું	છે.	જમમ	ુખાત	ે્યોજા્યલેી	રપમી	રશેરલ	
કોનફરનસ	ઓર	 ઇ-ગવર્નનસમાું	 ગુજરાત	
પોલીસ	દળર	ેરશેરલ	એવોડ્ન	ફોર	ઇ-ગવર્નનસ	
્કીમ	 ર૦ર૧-રર	અનવ્યે	 એકસલનસ	 ઇર	
એડોપટીંગ	ઇમજજીંગ	ટેક્ોલોજીસ	કેટેગરીમાું	
આ	એવોડ્નથી	પુર્કૃત	કરવામાું	આવ્યુું	છે.	

મખુ્યમુંત્ી	શ્ી	ભપૂનેદ્રભાઈ	પટેલર	ેરાજ્ય	
મુંત્ીમુંડળરી	બઠેકમાું	આ	એવોડ્ન	અર	ેપ્શસ્ત	
પત્	ગૃહ	 રાજ્ય	મુંત્ી	શ્ી	હર્નભાઇ	સુંઘવીએ	
અપ્નિ	 ક્યા્ન	 હતા.	 મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	 ગુજરાત	
પોલીસરી	ગૌરવગાથામાું	આ	વધ	ુએક	વસવદ્ધ	
મળેવવા	માટે	પોલીસતુંત્રી	કત્નવ્યવરષ્ા	તથા	

ફરજપર્તીરે	અવભરુંદર	પાઠવી	વબરદાવી	હતી.	
અત્ે	 એ	 વરદદેશ	 કરવો	 જરૂરી	 છે	 ક,ે	

VISWAS	Project	અુંતગ્નત	૩૪-વજલ્ારાું	
મખુ્ય	મથકો,	૬-પવવત્	્યાત્ાધામો	અર	ે્ટેચ્યૂ	
ઓફ	્યવુરટી,	કેવરડ્યા	મળી	કુલ	૪૧-શહેરોમાું	
ટ્ારફક	જુંકશર,	એનટ્ી-એસકઝટ	પોઇનટ	અરે	
અન્ય	 ્ટે્ટેવજક	 ્થળોએ	૭,૦૦૦+	CCTV	
કેમરેા	 લગાવી,	 સુંબુંવધત	 વજલ્ારા	 “રતે્મ”	
(District	 Level	 Command	 &	
Control	Centre)	સાથ	ેપોઇનટ	ટ	ુપોઇનટ	
કરસેકટવવટીથી	જોડવામાું	આવ્યાું	છે	અર	ેતમામ	
વજલ્ાઓરા	‘રતે્મ’ર	ેગાુંધીરગર	સ્થત	વત્રેત્	
સાથ	ે ઇસનટગ્ટે	 કરવામાું	આવલે	 છે.	 ઉપરાુંત	
૬૮૪-પોલીસ	 ્ટેશરો	ખાત	ે ્થાવપત	 કરેલા	
૧૦,૦૦૦-બોડી	 વોર્ન	 કેમરેા	અર	ે ૧૫-રિોર	
બઇેઝડ	 કેમરેા	 વસવ્ટમર	ે પિ	 વત્રતે્	 સાથે	
ઇનટીગ્ટે	 કરવામાું	આવલેા	 છે.	 વત્રતે્	ખાતે	

ઇનટેવલજનટ	 ટ્ારફક	 મેરેજમેનટ	 વસસ્ટમરા	
ભાગરૂપ	ેઓટોમરેટક	રુંબર	પલટે	રેકગ્નાઇઝશેર,	
રેડ	લાઇટ	વા્યોલેશર	રડટેકશર,	ઇલ	લીગલ	
પાકકીંગ	 રડટેકશર,	 રોંગ	 વે	 રડટેકશર,	 ક્રાઉડ	
રડટેકશર,	 પીપલ	 કાઉસનટંગ,	 કેમરેા	 ટેમપરરંગ	
વગરેે	પ્્થાવપત	કરવામાું	આવલેા	છે.		

‘વત્રેત્’રે	આ	અગાઉ	૨૦૨૨માું	પોલીસ	
એનડ	સેફટી	કેટેગરીમાું	 ્કોચ	ગોલડ	એવોડ્ન,	
ર૦ર૧માું	પ્ૉજેકટ	ઓફ	ધ	ઇ્યર	કેટેગરીમાું	
પ્ૉજેકટ	મેરેજમેનટ	ઇસન્ટટ્ૂટ	્યુ.એસ.એ	રો	
રરર	અપ	એવોડ્ન	તેમજ	ર૦ર૧માું	જ	સેઇફ	
વસટી	કેટેગરીરો	્ માટ્ન	વસટીઝ	ઇસનડ્યા	એવોડ્ન	
પ્ાપ્	થ્યલેો	છે.	આ	ઉપરાુંત	ર૦ર૦માું	રડવજટલ	
ટ્ાનસફોમષેશર	એવોડ્ન	કેટેગરીમાું	ગવર્નનસ	રાઉ	
ઇસનડ્યા	પોલીસ	એવોડ્ન	અરે	ર૦૧૯માું	્કોચ	
ગોલડ	એવોડ્ન	પિ	ગુજરાત	પોલીસરે	વત્રેત્	
માટે	મળેલા	છે.	•

પ્રકૃવતના સંવધ્ષકને રૂ. ૫૧ હર્રનો ્પુરસકાર
પ્ાકૃવતક	કૃવરરી	સાથે	જો	દેશી	બીજરુું	વાવેતર	કરવામાું	આવે	તો	

ચમતકારરક	 પરરિામ	 મેળવી	 શકા્ય	 છ ે.	
મધ્યપ્દેશરા	ગરધા	ગામરા	મારવસુંહભાઇ	ગજુ્નરે	
ગુજરાતરા	 રાજ્યપાલ	 શ્ી	આચા્ય્ન	 દેવવ્રતરી	
મુલાકાત	 લીધી	 હતી.	 તેમિે	 પોતે	 વવકસાવેલી	
સાડા	પાુંચ	ફૂટ	લાુંબી	દેશી	પ્જાવતરી	દધૂીરી	સાથે	
જાતે	જ	વવકસાવેલાું	અરે	સાચવેલાું	વવવવધ	દેશી	
બીજ	તેમ	જ	 વવવવધ	કૃવર	ઉતપાદરોરા	રમૂરા	
રાજ્યપાલશ્ી	સમક્	પ્્તતુ	ક્યા્ન	હતા.	આ	પ્સુંગે	
તેમિે	એકલા	હાથે	૬૦૦	પ્જાવતરાું	દેશી	બીજરુું	
જતર-સુંવધ્નર	 કરવા	 અુંગે	 રાજ્યપાલશ્ીરે	

માવહતી	આપી	હતી.	પ્ાકૃવતક	કૃવર	અરે	દેશીબીજરા	જતર-સુંવધ્નરરી	
તેમરી	 લગર	અરે	 મહેરતથી	 પ્ભાવવત	 થઇરે	
રાજ્યપાલશ્ીએ	તેમરે	૫૧	હજાર	રૂવપ્યારો	ચેક	
પુર્કાર	્વરૂપે	અપ્નિ	ક્યયો	હતો.	

મારવસુંહભાઈ	જિાવે	છે,	“મારી	મહેરત	રંગ	
લાવી	છે...	દેશી	બીજરા	વાવેતર	સાથે	છેલ્ાું	પુંદર	
વર્નથી	પ્ાકૃવતક	કૃવર	કરું	છુું,	ત્યારે	રાજ્યપાલશ્ીરા	
હ્ત	ેઆ	પરુ્કાર	મળેવીરે	હુું	ધન્યતા	અરભુવુું	છુું.”		
મારવસુંહભાઇ	પાસે	ચોખારી	લગભગ	૨૩૦	દેશી	
જાત,	ઘઉંરી	૧૦૮	જાત	અર	ેજદુાું	જદુાું	શાકભાજીરાું	
૧૫૦	જાતરાું	દેશીબીજરો	સુંગ્હ	ઉપલબધ	છે.	•

ગાૈરવ

૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ 31økwshkík



રાષ્ટ્ર્પવત શ્ીમતી દ્રૌ્પદી મૂમુ્ષના હસતે 
સુરતના યુવાનનું ‘નેશનલ એનર્જી કન્્ઝવજેશન’ એવોડ્ષથી સન્માન

ગ્ીનમેન વવરલ દેસાઈની પ્રેરણારૂ્પ પ્રવૃવતિઓ
વવરલ	દેસાઈ	સતત	ઊજા્ન	અર	ેપ્યા્નવરિ	સુંરક્િ	માટે	પ્્યત્શીલ	રહે	છે.	વર્ન-	૨૦૧૪માું	

વડાપ્ધારશ્ીરા	‘્વચછ	ભારત	વમશર’રા	સમથ્નરમાું	તમેિે	સરુતમાું	‘સક્લર	ઈસનડ્યા-	ગ્ીર	ઈસનડ્યા’	
રામરુું	કેમપઇેર	લોનચ	ક્યુું	હતુું,	જ	ેઅુંતગ્નત	તમેિ	ેતમેરી	ટીમ	સાથ	ેદવક્િ	ગજુરાતમાું	દોઢ	લાખથી	
વધ	ુવૃક્ોરુું	વાવતેર	ક્યુું	હતુું.	આ	સાથ,ે	સરુતરા	ઉધરા	રેલવ	ે્ટેશરર	ેપિ	ક્લાઇમેટ	એકશર	
અર	ેઈકો	વસવ્ટમ	રર્ટોરેશરરી	થીમ	પર	મોડલે	્ટેશર	તરીકે	ત્ૈયાર	ક્યુું	છે.	આ	રેલવ	ે્ટેશરરે	
ઇસનડ્યા	બકુ	રેકોડસ્નમાું	ભારત,	એવશ્યા	અર	ેવવશ્વરા	પ્થમ	ગ્ીર	રેલવ	ે્ ટેશરરૂપે	્ થાર	આપવામાું	
આવ્ુયું	છે.	આ	રેલવ	ે્ ટેશરરા	પરરસરમાું	જાપારરી	વમ્યાવાકી	પદ્ધવતથી	અબ્નર	ફોરે્ટ	પિ	ત્ૈયાર	
કરવામાું	આવ્ુયું	છે.	જરે	ેશહીદ	જવારોર	ેસમવપ્નત	કરી,	તરેુું	રામ	‘શહીદ	્મૃવતવર’	રાખવામાું	
આવ્ુયું	છે.	આ	વરમાું	૧૯	હજારથી	વધ	ુવૃક્ોરુું	વાવતેર	કરવામાું	આવ્ુયું	છે.	આ	જ	રીત,ે	ઉદવાડા	
રેલવ	ે્ટેશર	પર	પિ	અઢી	હજારથી	વધુ	વૃક્ોરુું	વાવેતર	કરવામાું	આવ્ુયું	છે.	

છેલ્ાું	બ	ેવર્નથી	વવરલ	દેસાઈ	‘સત્યાગ્હ	અગઇેન્ટ	પોલ્ુયશર	એનડ	ક્લાઇમટે	ચનેજ’	રામરી	
ચળવળ	ચલાવી	રહ્ા	છે.	મહાતમા	ગાુંધી	
અર	ેસરદાર	પટેલરાું	મલૂ્યો	પર	આધારરત	
આ	ચળવળમાું	વવદ્ાથમીઓ	અરે	્યુવારો	
સુધી	 પહોંચીરે	 મોટા	 પા્ેય	 જાગૃવત	
અવભ્યારો	 ચલાવવામાું	આવે	 છે.	 તેરા	
દ્ારા	 ્ુયવારોરે	 ‘પ્યા્નવરિ	 સેરારી’	
બરાવવામાું	આવે	 છ.ે	આ	અવભ્યાર	
અુંતગ્નત	દસ	મોટા	અબ્નર	ફોરે્ટ	તૈ્યાર	
કરવારો	પ્કલપ	પિ	હાથ	ધરવામાું	આવ્યો	
છે,	 જ્યાું	આ	આુંદોલર	 સાથે	 ગુજરાત	
પ્દૂરિ	વર્યુંત્િ	બોડ્નરુું	સરુત	ક્લ્ટર	પિ	
સત્તાવાર	રીતે	જોડા્યુું	છે.	•

પ્યા્નવરિરુું	 જતર	 અરે	 સુંરક્િ	 એ	
આજરા	 સમ્યરી	 વરતાુંત	 જરૂરર્યાત	 છે.	
આજરી	્યુવા	પેઢી	પ્યા્નવરિરા	સુંવધ્નર	માટે	
જાગૃત	છે.	સુરતરા	્યુવા	ઉદ્ોગપવત	 વવરલ	
દેસાઈએ	દવક્િ	ગજુરાતમાું	ઊજા્ન	સુંરક્િ	માટે	
કરેલા	પ્્યત્ોથી	આ	વાત	સાવબત	કરી	છે.	
ઊજા્ન	 સુંરક્િ	 ક્ેત્ે	આપેલા	 પ્દાર	 બદલ	
તાજેતરમાું	 રાષ્ટપવત	શ્ીમતી	 દ્રૌપદી	મૂમુ્નરા	
હ્તે	‘રેશરલ	એરર્જી	કનઝવષેશર’	એવોડ્નથી	
તેમિે	સનમાવરત	કરવામાું	આવ્યાું	હતાું.	ઊજા્ન	
સુંરક્િરી	સાથો-સાથ	પ્યા્નવરિ	સુંરક્િ	માટે	
દવક્િ	ગુજરાતમાું	 દોઢ	લાખથી	વધુ	વૃક્ોરુું	
વાવેતર	 કરરાર	 વવરલ	 દેસાઈ	 ‘ગ્ીર	 મેર’	
તરીક	ેઓળખા્ય	 છ.ે	આ	 ઉપરાુંત,	 તેમરી	
કંપરી	ઝેવરટેકસે	ેઊજા્ન	સુંરક્િમાું	ઉમદા	પ્દાર	
બદલ	 ટ ેક ્ટ ાઇલ	 ક્ેત્રી 	 ક ેટ ેગર ીમ ાું	
દેશભરમાુંથી	પ્થમ	્થાર	હાુંસલ	ક્યુું	છે.		

વવરલ	 દ ેસાઈરે	 ત્ીજી	 વાર	 દ ેશરા	
રાષ્ટપવતશ્ી	 દ્ારા	અર	ે કુલ	છ	 વાર	 રાષ્ટી્ય	
સનમારથી	 રવાજવામાું	આવ્યાું	 છે.	 ઊજા્ન	
સુંરક્િરા	 ક્ેત્માું	 અત્યુંત	 પ્વતવષ્ત	 અરે	
સવયોચ્	ગિાતો	‘રશેરલ	એરર્જી	કનઝવષેશર	
એવોડ્ન’	 કેનદ્રી્ય	ઊજા્ન	મુંત્ાલ્ય	દ્ારા	દર	વરષે	
આપવામાું	આવ	ેછે.	ગત	૧૪મી	રડસમેબરરા	
રોજ	રાષ્ટી્ય	ઊજા્ન	રદરે	રવી	રદલહી	ખાત	ેવવવવધ	
ક્તે્રા	ઊજા્ન	સુંરક્કોર	ેરાષ્ટપવત	શ્ીમતી	દ્રૌપદી	
મમૂુ્ન	અર	ેકેનદ્રી્ય	ઊજા્ન	મુંત્ી	શ્ી	આર.	કે.	વસુંઘ	
દ્ારા	એવોડ્ન	એરા્યત	કરા્યા	હતા.	

એવોડ્નથી	 સનમાવરત	 કરવા	 બદલ	 કેનદ્ર	
સરકારરો	 આભાર	 વ્યતિ	 કરતાું	 વવરલ	
દેસાઈએ	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	ઊજા્ન	બચત	તેમજ	
રરન્યુએબલ	 એરર્જીરી	 રદશામાું	 ગુજરાતે	
દેશભરમાું	આગવી	પહેલ	કરી	છે.	તતકાલીર	
મુ ખ્યમુંત્ ી 	 શ્ ી 	 રર ેન દ્રભ ાઈ 	 મ ોદ ીએ	
ઉદ્ોગપવતઓર	ેકંપરીરા	પલાનરસરે	સૌરઊજા્ન	
અરે	પવરઊજા્નથી	સુંચાવલત	કરવાું	પ્ોતસાહર	
આપ્યુું	હતુું.	

સરુતમાું	ઝેવરટેકસ	રામ	ેપોતારુું	ટેક્ટાઇલ	

પ્ોસવેસુંગ	હાઉસ	ધરાવતા	વવરલ	દેસાઈ	છેલ્ાું	
બાર	વર્નથી	તેમરી	ફેકટરીરે	સુંપૂિ્નપિે	પવર	
ઊજા્ન	પર	ચલાવે	છે.	આ	સુંદભષે	તેઓ	વધુમાું	

કહ	ે છે	 ક ે,	 ‘મરે	 પવર	 ઊજા્નરા	 ્યથાથ્ન	
ઉપ્યોગરી	 પ્ેરિા	 વડાપ્ધારશ્ીએ	 અરે	
રાજ્યમાું	 ્યોજાતી	 ‘વાઇબ્નટ	 સવમટ’એ		
આપી	છે

વવરલ	દેસાઈએ	વધુમાું	કહ્ું	કે,	વડાપ્ધાર	
શ્ી	 રરેનદ્રભાઇ	 મોદીએ	 વર્ન	 ૨૦૨૧માું	
ગલાસગો	સવમટમાું	વવશ્વરે	જે	વા્યદો	આપ્યો	
છે	 કે	 વર્ન	 ૨૦૭૦	સુધીમાું	 ભારતરુું	 કાબ્નર	
ઉતસજ્નર	શૂન્ય	હશે.	તેમરા	આ	્વપ્નરે	પૂરું	
કરવા	આજથી	 જ	 સૌ	 સજાગ	બરી	અથાક	
પ્્યત્ો	 થકી	ભારતરે	 પ્યા્નવરિ	સુંરક્િરા	
ક્ેત્માું	 વશરમોર	 બરાવવામાું	 ્યોગદાર	
આપીએ	તે	જરૂરી	છે.	

ગાૈરવ
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એવશયન ડકક બોનકસંગ ચેનમ્પયનવશ્પમાં 
ગુજરાતનું હીર ્ઝળકયું

ગુજરાતરા	તતકાલીર	
મુખ્યમુંત્ી	 અરે 	 હાલ	
દ ેશરા	 વડાપ્ધાર	 શ્ી	
રરેનદ્રભાઈ	મોદીએ	તમેરા	
કા્ય્નકાળ	 દરવમ્યાર	ખેલ	
મહાકુંભરી	શરૂઆત	કરી	
હતી.	રાજ્યરા	્યુવારોમાું	
રહેલી	સુરુપ્	શવતિ	બહાર	

આવે	 તે	 હેતુથી	 શરૂ	 કરવામાું	આવેલા	 ખેલ	 મહાકુંભરાું	 મીઠાું	 ફળ	
ગુજરાતરે	મળ્યાું	છે.	રાજ્યરા	્યુવારોરે	રવી	રદશા,	રવી	તકો	પ્ાપ્	
થતાું	પોતારા	કૌવતરો	દેશ	-	દુવર્યારે	પરરચ્ય	કરાવ્યો	છે.	આવી	જ	
એક	ખેલાડી	એટલે	ગીર	સોમરાથ	વજલ્ારી	મરીરા	વાળા.	

આુંતરરાષ્ટી્ય	્ તરે	ગજુરાત	તરફથી	રકક	બોસકસુંગમાું	વવજ્ય	પતાકા	
લહેરાવરાર	પ્થમ	મવહલા	ખેલાડી	અરે	ગીર	સોમરાથરા	કોડીરાર	
તાલુકારાું	વતરી	મરીરા	વાળાએ	થાઈલેનડમાું	્યોજા્યેલા	એવશ્યર	રકક	
બોસકસુંગ	ચસેમપ્યરવશપમાું	બ	ેબ્ોનઝ	મડેલ	મળેવી	ગીર	સોમરાથ	સવહત	
ગુજરાત	અરે	સમગ્	દેશરે	ગૌરવ	અપાવ્યુું	છે.

મરીરા	 વાળાએ	 તાજેતરમાું	 થાઇલેનડરા	 બેંગકોકમાું	 ્યોજા્ેયલા	
એવશ્યર	 રકક	બોસકસુંગ	ચેસમપ્યરવશપમાું	ભારતરુું	પ્વતવરવધતવ	ક્યુું	
હતુું.	આ	ઇવેનટમાું	૨૦	દેશોરા	૫૦૦	ખેલાડીઓએ	ભાગ	લીધો	હતો.	
જેમાું	તેમિે	ઈરાર,	ઉઝબેરક્તાર	અરે	થાઇલેનડરા	ખેલાડીઓરે	માત	
આપી	બે	બ્ોનઝ	મેડલ	મેળવ્યા	હતા.

ગુજરાતરા	ખેલાડીઓરી	સુરુપ્	શવતિ	વધે	અરે	તેરે	રમતગમત	
ક્તે્	ેવધ	ુમોકળુું	મદેાર	મળે	ત	ેમાટે	ગજુરાત	સરકાર	પિ	‘ખલે	મહાકંુભ’	
જેવા	કા્ય્નક્રમોરુું	આ્યોજર	કરે	છે.	મરીરા	વાળા	પિ	ખેલ	મહાકુંભમાું	
ખો-ખો,	કબડ્ડી,	હાઇ	જમપ	વગેરે	જેવી	એરલેરટકસ	્પોરસ્નમાું	ભાગ	
લેતાું	હતાું.	જે	પછી	રકક	બોસકસુંગમાું	પોતારુું	હીર	ઝળકાવ્યુું	અરે	હવે	
તેઓ	ઓવલસમપક	માટે	તરતોડ	તૈ્યારી	કરી	રહ્ાું	છે.

પોતારી	વસવદ્ધ	અુંગ	ેવાત	કરતા	મરીરા	વાળા	જિાવ	ેછે	કે,	સરકારરુું	
કામ	રમતગમત	ક્તે્માું	પિ	સારું	રહ્ું	છે.	ખલે	મહાકંુભ	જવેા	પલટેફોમ્નરા	
માધ્યમથી	જમેરામાું	રમતગમતરી	પ્વતભા	રહેલી	છે	તમેર	ેસરકાર	એક	
ઉત્તમ	તક	પરૂી	 પાડ	ે છે.	 જથેી	ખલેાડીઓમાું	 કૌશલ્ય	 વરખરે	 છે	અરે	
રમતગમત	ક્તે્	ેપોતારુું	આગવુું	કૌવત	બતાવી	પોતારી	પ્વતભાર	ેદશા્નવી	
શકે	છે.

રોંધરી્ય	છે	કે,	મરીરા	વાળાએ	અગાઉ	૨	થી૬	રવેમબર	૨૦૨૨	
દરવમ્યાર	રદલહીરા	્યોજા્યલેી	બીજી	ઈસનડ્યર	ઓપર	ઈનટરરશેરલમાું	
ભારતરુું	પ્વતવરવધતવ	ક્યુ્ન	હતુું	અરે	ગોલડ	મેડલ	મેળવ્યો	હતો.	•

ગુજરાત મેડડકલ ક્ષેરિની સીમાવચહ્નરૂ્પ વસવધિ
અંગદાનમાં મળેલાં ફેફસાંએ સેશલસની 

મવહલાના જીવનને ધબકતું કયુું
ગુજરાતરા	મેરડકલ	ક્ેત્માું	તાજેતરમાું	એક	સીમાવચહ્નરૂપ	વસવદ્ધરો	

ઉમેરો	 થ્યો	 છે.	 અમદાવાદ	 વસવવલ	 હોસ્પટલમાું	 થ્યેલા	 ફેફસાુંરા	
અુંગદારથી	સેશલસ	દેશરી	મવહલારે	રવજીવર	મળ્યુું	છે.	છેલ્ાું	બે	
વર્નમાું	ગુજરાતમા	અુંગદાર	અુંગે	રાગરરકોમાું	જાગૃવત	આવી	છે	અરે	
તરેા	પરરિામ	ેઅમદાવાદ	વસવવલ	હોસ્પટલર	ે૩૦૩	અુંગોરુું	દાર	મળ્યુું	
છે,	જેરાથી	૨૮૦	દદમીઓરે	રવજીવર	પ્ાપ્	થ્યુું	છે.	

અમદાવાદ	વસવવલ	હોસ્પટલમાું	
સુરેનદ્રરગરરા	 રાકેશભાઈ	 વાઘેલા	
સારવાર	દરવમ્યાર	બ્ેઇરડેડ	જાહેર	
થતાું 	 તેમરા 	 પ રરવારજરોએ	
અુંગદારરો	 વરિ્ન્ય	 ક્યયો.	 જેમાું	 બે	
રકડરી,	લીવર	અરે	જૂજ	 રક્સામાું	
સફળતા	મળે	છે	તેવાું	ફેફસાુંરુું	દાર	
ક્યુું.	આ	 ફેફસાુંરા	 દારરા	 પગલે	
આવફ્કારા	 સેશલસ	 દેશરી	 ૩૫	
વરમી્ય	મવહલા	દદમીરા	જીવરમાું	પુર:	પ્ાિવા્યુરો	સુંચાર	થ્યો	છે.

વસવવલ	હોસ્પટલથી	ગ્ીર	કોરરડોર	મારફત	ેબ્ઇેરડડે	દદમીરાું	ફેફસાુંરે	
મુુંબઈરી	ગલોબલ	હોસ્પટલમાું	દાખલ	મવહલા	દદમીમાું	પ્ત્યારોપિ	માટે	
લઈ	જવામાું	આવ્યાું	 હતાું.	 છ	 થી	આઠ	 કલાક	 ચાલેલી	 પ્ત્યારોપિ	
સજ્નરીરા	અુંતે	મવહલારે	સાચા	અથ્નમાું	જીવર	ધબકતુું	થ્યુું.	

અમદાવાદ	વસવવલ	હોસ્પટલમાું	ગત	તા.૧૭	મી	રડસમેબરે	થ્યલેુું	આ	
અુંગદાર	૯૬મુું	અુંગદાર	હતુું.	 સરેુનદ્રરગરરા	૨૫	વરમી્ય	 રાકેશભાઇ	
વાઘલેાર	ેમાથારા	ભાગમાું	તકલીફ	ઊભી	થતાું	સારવાર	અથષે	અમદાવાદ	
વસવવલ	હોસ્પટલમાું	લાવવામાું	આવ્યાું	હતાું.	જ્યાું	સારવાર	દરવમ્યાર	
બ્ઇેરડેડ	જાહેર	કરા્યા	હતા.	વસવવલ	હોસ્પટલરા	તબીબોરા	કાઉસનસવલુંગરા	
કારિ	ેતમેરા	પરરવારજરોર	ેઅુંગદાર	માટે	ત્ૈયાર	થ્યા	હતા.		

	અહીં	 ઉલ્ેખરી્ય	 છે	 કે,	આ	બે	 વર્નમાું	 વસવવલ	 હોસ્પટલરા	
તબીબોરી	અથાગ	મહેરત	તેમજ	અુંગદાતારા	પરરવારજરોરા	સહકાર	
અરે	સેવાભાવરા	પરરિામે	આજરદર	સુધી	 કુલ	૯૬	અુંગદાર	થઈ	
ચૂક્યાું	 છે.	 આ	 ૯૬	 અુંગદારમાું	 મળેલાું	 ૩૦૩	 અુંગોરે	 ૨૮૦	
જરૂરર્યાતમુંદ	દદમીઓમાું	સફળતાપૂવ્નક	પ્ત્યારોપિ	કરીરે	રવજીવર	
આપવામાું	આવ્યુું	છે.		

વસવવલ	 હોસ્પટલરી	 વસવદ્ધરે	 વબરદાવતાું	 આરોગ્ય	 મુંત્ી		
શ્ી	 ઋવરકેશભાઈ	 પટેલે	 કહ્ું	 હતુું	 કે,	 	 મેરડવસટીરે	 વવશ્વ	 ્તરી્ય	
બરાવવારુું	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદીએ		જો્યેલુું	્વપ્ન	સાકાર	
થઈ	રહ્ું	છે.	તમેજ	મરેડવસટીમાું	ઉપલબધ	સવુવધાઓરે	કારિે	અમદાવાદ	
હવે	મેરડકલ	ટૂરરઝમરા	હબ	તરીકે	ઉભરી	રહ્ું	છે.	•

ગાૈરવ
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રાજયના વપ્ર-વોકેશનલ વવદ્ાથથીઓ માટે 
‘બેગલેસ ડે’

મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઇ	પટેલરા	અધ્યક્્થારે	મળેલી	કેવબરેટ	બેઠકમાું	લેવા્યેલાું	
અગત્યરા	વરિ્ન્યો	સુંદભષે	રાજ્ય	સરકારરા	પ્વતિા	મુંત્ી	શ્ી	ઋવરકેશભાઈ	પટેલ	ેજિાવ્યુું	
હતુું	કે,	ગુજરાતમાું	બુંધકામ	શ્વમકો	અરે	તેમરા	પરરવારજરો	માટે	કા્ય્નરત	‘શ્વમક	
અન્નપૂિા્ન	 ્યોજરા’રી	 સેવાઓરુું	 વવ્તરિ	 કરીરે	 રાજ્યમાું	 વધુ	 રવા	 ૨૯	 જેટલાું	

કરડ્યારાકા	 પર	આ	સુવવધાઓ	શરૂ	 થતાું	 હવે	 રાજ્યરા	 કુલ	 ૫૧	
કરડ્યારાકા	–	વવતરિ	કેનદ્રો	પર	આ	્યોજરારી	સેવાઓ	ઉપલબધ	
બરશે.

પ્વતિા	 મુંત્ી	 શ્ી	ઋવરકેશભાઇ	 પટેલે	 વશક્િ	 વવભાગ	
અુંતગ્નત	હાથ	ધરા્યેલા	રવીર	પહેલ	સુંદભષે	માવહતી	આપતા	
કહ્ું	હતુું	કે,	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઇ	મોદીરા	રેતૃતવમાું	રવી	

રાષ્ટી્ય	વશક્િ	રીવત-૨૦૨૦	અમલી	બરાવી	છે.	મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	
ભપેૂનદ્રભાઇ	પટેલરા	રતેૃતવ	અર	ેવશક્િ	મુંત્ી	શ્ી	કુબેરભાઇ	ડીંડોરરા	સતત	

માગ્નદશ્નર	હેઠળ	વશક્િ	રીવતરી	અમલવારીમાું	ગુજરાત	અગ્ેસર	છે.	આ	રવી	રાષ્ટી્ય	
વશક્િ	રીવત-૨૦૨૦રી	જોગવાઈ	હેઠળ	આવતાું	વપ્-	વોકેશરલ	વવદ્ાથમીઓ	કે	જેઓ	
ધો-	૬	થી	૮	માું	અભ્યાસ	કરી	રહ્ાું	છે,	તેઓ	માટે	‘૧૦-	બેગલેસ	ડે’	રી	જોગવાઈ	
કરવામાું	આવી	છે.

	જેરો	હેતુ	વવદ્ાથમીઓરે	શૈક્વિક	સમજિરા	કૌશલ્ય	સાથે	જોડવારો	છે.	જેમાું	
જુદા-જુદા	્થાવરક	વ્યવસા્યો	અુંતગ્નત	વવદ્ાથમીઓરે	જીવુંત	અરુભવો	પૂરા	પાડવામાું	
આવશે.	 જેમાું	 વવદ્ાથમીઓરે	 બેંક,	 ઉદ્ોગો,	 ્ુયવરવવસ્નટી,	આઈ.ટી.આઈ.	 જેવી	
સું્થાઓરી	મુલાકાત	કરાવવામાું	આવશે.	જેરા	થકી	વવદ્ાથમીઓરા	જ્ાર,	સમજિરે	
કૌશલ્ય	સાથે	જુદી-જુદી	પ્વૃવત્તઓ	દ્ારા	્ થાવરક	ઉદ્ોગો,	કળા,	સું્કૃવત,	જ્ાર-વવજ્ાર	
અરે	 ટેકરોલોજી	આધારરત	 ્થાવરક	ઔદ્ોવગક	 સું્થાઓરા	 અરુભવો	 દ્ારા	
કૌશલ્યવધ્નર	અરે	 ભાવી	 કારરકદમી	 વધુ	 ઉજ્જવળ	બરશે.	આ	 કા્ય્નક્રમ	 દરવમ્યાર	
વવદ્ાથમીઓરા	રસ	અરે	વલિરે	જાિી	શકાશે.	જો	કે	 વવદ્ાથમીરે	કોઈ	ગ્ેડ	કે	ગુિ	
આપવામાું	આવશે	રહીં.	વશક્ક	આરો	આુંતરરક	અથવા	ગોપરી્ય	મૂલ્યાુંકર	કરી	શકે	
અરે	તેરો	આુંતરરક	રેકોડ્ન	પિ	રાખી	શક	ેછે.	

વધુ	વવગતો	આપતાું	મુંત્ીશ્ીએ	ઉમે્યુું	હતુું	કે,		વશક્કો	અરે	બાળકો	સરેરાશ	રોજ	
છ	કલાક	શાળામાું	વવતાવે	છે,	જેરે	જોતાું	વર્ન	દરવમ્યાર	આ	કા્ય્નક્રમરી	પ્વૃવત્તઓ	માટે	
શાળારા	સમ્યરા	૧૦	રદવસ	અથવા	તો	૬૦	કલાક	ફાળવવામાું	આવશે.	જેમાું	સત્રા	
પ્થમ	ભાગમાું	પાુંચ	રદવસ	અરે	સત્રા	બીજા	ભાગમાું	પાુંચ	રદવસ	આમ,	કુલ-	૧૦	
રદવસ	વવવવધ	પ્વૃવત્તઓરુું	આ્યોજર	કરી	શકાશે.

પ્ારંવભક	 તબક્કે	જાન્યુઆરી	 –	 ૨૦૨૩રા	 પ્થમ	 સપ્ાહમાું	 અજમા્યશી	 ધોરિે	
રાજ્યરી	૪૯૧	ઉચ્	પ્ાથવમક	શાળાઓમાું	‘૧૦-બેગલેસ	ડેરો’	અમલ	શરૂ	કરવામાું	
આવશે.	જ્યારે	બીજા	તબક્કામાું	જાન્યઆુરી-૨૦૨૩	અુંત	સધુીમાું	૧,૦૦૯	ઉચ્	પ્ાથવમક	
શાળાઓમાું	‘૧૦-બેગલેસ	ડે’રુું	અમલીકરિ	કરવામાું	આવશે.	જેરાું	માટે	શાળા	દીઠ	
-	રૂ.	૧૫,૦૦૦	એમ	કુલ	રૂ.	બે	કરોડરી	રાિાકી્ય	જોગવાઇ	કરવામાું	આવી	હોવારુું	
મુંત્ીશ્ીએ	વધુમાું	જિાવ્યુું	હતુું.	•

સુજલામ-સુફલામ જળ 
અવભયાન ફેબ્ુઆરી – 
૨૦૨૩થી પ્રારંભ થશે
રાજ્યમાું	પાિીરા	્ તર	ઉંચા	આવ	ેઅર	ેખડેતૂોરે	

વસુંચાઈરી	સગવડ	મળી	રહે	તે	હેતુથી	દર	વરષે	માચ્ન-
એવપ્લ	માસમાું	સજુલામ-સફુલામ	જળ	અવભ્યારરી	
શરૂઆત	 કરવામાું	આવે	 છે.	 રાજ્ય	 સરકાર	ેઆ	
અવભ્યારરી	 સફળતારે	 પગલે	 ચાલુું	 વરષે	 માચ્ન-
એવપ્લરા	્થારે	જળસુંચ્ય	અવભ્યારરે	ફેબ્ુઆરી	
–	૨૦૨૩	થી	જ	પ્ારંભ	કરીરે	રાજ્યરા	ખેડૂતોરે	
મહત્તમ	લાભ	પહોંચાડવારો	વરધા્નર	ક્યયો	છે.	

આ	અુંગે	કેવબરેટ	બેઠકમાું	લેવા્યેલાું	અગત્યરા	
વરિ્ન્ય	અુંગે	 રાજ્ય	 સરકારરા	 પ્વતિા	 મુંત્ી	 શ્ી	
ઋવરકેશભાઈ	 પટેલે	 જિાવ્યુું	 હતુું	 ક,ે	 ગુજરાતમાું	
મે–	 ૨૦૧૮	 થી	 શરૂ	 થ્યેલાું	 સુજલામ-
સુફલામ	જળ	અવભ્યારરા	અત્યાર	
સધુીમાું	પાુંચ	તબક્કા	સફળતાપવૂ્નક	
પૂિ્ન	થ્યાું	છે.	જરભાગીદારી	થકી	
્યોજા્યેલા	 આ	 અવભ્યારમાું	
છેલ્ાું	 પાુંચ	 વર્નમાું	 રાજ્યભરમાું	
જળસુંગ્હ	માટેરા	૭૪,૫૧૦	કામો	
પિૂ્ન	થ્યાું	છે.	જરેાથી	જળ	સુંગ્હ	ક્મતામાું	
૮૬,૧૯૯	લાખ	ઘરફુટરો	વધારો	થ્યો		છે.	રાજ્યરા	
૩૩	વજલ્ાઓમાું	૨૬,૯૮૧	તળાવો	ઉંડા	કરવામાું	
આવ્યાું	છે.	ગત	વર્નઃ	૨૦૨૨માું	સુજલામ-સુફલામ	
જળ	અવભ્યાર	 દ્ારા	અત્યાર	 સુધીમાું	 સૌથી	 વધુ	
૧૭,૮૧૨	કામો	પિૂ્ન	થ્યાું	હતાું.	જમેાું	૨૦.૮૧	લાખ	
મારવરદરરી	રોજગારી	શ્વમકોરે	મળી	હતી.	જ્યારે	
૨૪	હજાર	૪૧૮	લાખ	ઘર	ફૂટ	જળસુંગ્હ	ક્મતામાું	
વધારો	થ્યો	હતો.	

રાજ્ય	 સરકારરા	 મહતવાકાુંક્ી	 અવભ્યારરે	
્થાવરક	્ તરે	રાગરરકોરો	પિ	ખૂબ	સહ્યોગ	મળ્યો	
છે.	 જરભાગીદારી	 દ્ારા	 હાથ	 ધરા્યેલા	 આ	
અવભ્યારરો	 મુખ્ય	 ઉદ્ેશ	 જળ	 સુંચ્યરો	 વ્યાપ	
વધારવો,	 ભૂગભ્ન	 જળ્તર	 ઉંચા	 લાવવાું,	 વસુંચાઇ	
વ્યવ્થા	વધુ	સુદ્રઢ	કરવી,	ખેત	ઉતપાદરમાું	વધારો	
કરવો,	પાિીરો	બગાડ	ઘટાડવો	તથા	પ્યા્નવરિમાું	
સુધારો	લાવવારો	રહ્ો	છે.	જેરા	પરરિામે	અપ્વતમ	
સફળતા	મળી	છે.	•

ધરણ્નય
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સૌની યોજના દ્ારા સૌરાષ્ટ્રનાં જળાશયો ભરવા વનણ્ષય
ખેડૂતોરા	 વહતરે	 વરેલી	 રાજ્ય	 સરકાર	

ખેડૂતોરે	 વસુંચાઈરી	સુવવધા	ઉપલબધ	
બરાવવા	 સતત	 પ્્યત્શીલ	 છે.	
જેરા	ભાગરૂપે	સૌરાષ્ટરા	ખેડૂતોરા	
વહતમાું	મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઇ	
પટેલે	 રમ્નદારાું	 રીર	 	 થકી	 સૌરી	
્યોજરા	 દ્ારા	 સૌરાષ્ટરા	 જળાશ્યો	
ભરવારો	 મહતવરો	 વરિ્ન્ય	 ક્યયો	 છે.	 સૌરી	
્યોજરા	 દ્ારા	 સૌરાષ્ટરા	 ૧૧	 વજલ્ારાું	
જળાશ્યો	ભરાતાું	 ખેડૂતોરે	 પાક	 માટે	 પૂરતુ	
પાિી	 મળી	 રહેશે	 તેમ	 ક ૃવર	 મુંત્ી	 શ્ી	
રાઘવજીભાઈ	પટેલે	જિાવ્યુું	હતુું.

મુંત્ીશ્ીએ	ઉમે્યુું	હતુું	કે,	રાજ્ય	સરકારે	
સૌરી	્યોજરા	 દ્ારા	રમ્નદા	રદીમાું	આવતાું	
પૂરરા	 વધારારા	 પાિીરે	 સૌરાષ્ટરા	 ૧૧૫	
જળાશ્યો	ભરીરે	૯૭૦	કરતાું	વધુ	ગામોરા	
વવ્તારમાું	 વસુંચાઇ	 સુવવધા	 સુદૃઢ	 બરાવવા	
અરે	 પીવારા	 પાિીરા	 પ્શ્રુું	 વરરાકરિ	
લાવવારુું	આ્યોજર	ક્યુું	છે.

કૃવર	મુંત્ી	શ્ી	રાઘવજીભાઇ	પટેલ	દ્ારા	
આ	 વરષે	 સૌરાષ્ટરા	 ખેડૂતોરી	 જરૂરર્યાતરુું	
આકલર	 કરીરે	 રમ્નદા	 રદીરુું	 પાિી	 સૌરી	
્યોજરા	દ્ારા	સૌરાષ્ટરા	જળાશ્યોમાું	ભરવામાું	
આવે	 તે	 માટેરુું	આ્યોજર	 હાથ	 ધરા્યુું	 છે.	
મુખ્યમુંત્ી	 શ્ી	 ભૂપેનદ્રભાઇ	 પટ ેલ	 અરે	
જળસુંપવત્ત	મુંત્ી	શ્ી	કુંવરજીભાઇ	બાવળી્યા	

સાથ	ેપરામશ્ન	કરીરે	સૌરાષ્ટરાું	જળાશ્યો	માટે	
પાિીરી	જરૂરર્યાત	સુંદભષે	માુંગિી	કરી	
હતી.	જેરે	ધ્યારે	લઇ,	હકારાતમક	
પ્વતસાદ	 આપતાું 	 સૌરાષ્ટરા	
ખે ડૂ ત ો ર ા 	 વ ્ય ા પ ક 	 વ હતમ ાું	
મખુ્યમુંત્ીશ્ીએ	આ	મહત્વરો	વરિ્ન્ય	

ક્યયો	છે.
તેમિે	કહ્ું	કે,	સૌરી	્યોજરા	વલુંક	-	૧,	

૨,	૩	અરે	૪	મારફત	પથરેખામાું	આવતાું	
તળાવ,	ચેકડેમ,	જળાશ્ય	ભરવા	માટે	મુંજૂરી	
આપવામાું 	 આવી	 છ ે. 	 આ	 વરિ ્ન્યથી	
૧,૫૨,૪૦૦	 લાખ	 ઘરફુટ	 પાિીરો	 જરથો	
સૌરાષ્ટરા	 જળાશ્યોમાું	 ભરવામાું	આવશે,	
જરેાથી	અુંદાવજત	અઢી	લાખ	એકર	વવ્તારરે	
વસુંચાઇરો	ફા્યદો	થશ.ે	રાજ્ય	સરકારરા	ખડેતૂ	
વહતલક્ી	આ	 વરિ્ન્યથી	આ	 વવ્તારરા	

ખેડૂતોરે	 રવીપાક	 માટે	 પૂરતા	 પ્માિમાું	
પાિીરી	સુવવધા	પ્ાપ્	થઇ	શકશે.

તમેિ	ેઉમ્ેયુું	હતુું	કે,	તતકાલીર	મખુ્યમુંત્ીશ્ી	
અર	ેહાલરા	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદીએ	
સૌરી	્યોજરા	દ્ારા	સૌરાષ્ટ	અર	ેકચછ	વજલ્ારે	
રમ્નદારાું	રીર	આપવારુું	સપરુું	સવે્ુયું	હતુું	તે	
પરરપિૂ્ન	થ્યુું	છે	જરેા	પરરિામ	ેઆ	વવ્તારરા	
ખડેતૂો	આવથ્નક	રીત	ેસમૃદ્ધ	થ્યા	છે.	

આ	 વરિ્ન્યથી	 સૌરાષ્ટરા	 ૧૧	 વજલ્ા	
મોરબી,	 રાજકોટ,	 જામરગર,	 સુરેનદ્રરગર,	
દ ેવભૂ વમ	 દ્ારકા,	 પોરબુંદર,	 જુરાગઢ,	
ભાવરગર,	 ગીર	 સોમરાથ,	 બોટાદ	 અરે	
અમરેલી	 વજલ્ારા	 જળાશ્યોમાું	 રમ્નદારુું	
પાિી	ભરવામાું	આવશે.	જેરાથી	સૌરાષ્ટરા	
આ	વજલ્ારા	ખેડૂતોરી	રવીપાકરી	વસુંચાઈ	
ક્મતામાું	ખૂબ	જ	મોટો	વધારો	થશે.	•

રાજયના વવવવધ વવભાગોમાં ખાલી જગયાઓ સતવરે ભરાશે
ગુજરાત	 દેશમાું	 સૌથી	 વધુ	 રોજગારી	

આપતાું	રાજ્યોમાુંરુું	એક	રાજ્ય	છે.	ગજુરાતમાું	
બરેોજગારીરો	દર	ખબૂ	ઓછો	છે.	જરેી	પાછળ	
ગુજરાત	સરકારરી	્યુવારો,	ગરીબો,	વુંવચતો	
પ્ત્યેરી	સુંવેદરશીલતા	છે.	રાજ્યરા	્યુવારોરે	
વધુમાું	વધુ	રોકરીરી	તકો	મળે	અરે	પોતારા	
સપરાઓ	સાકાર	કરી	શકે	તે	માટે	ગુજરાત	
સરકાર	હરહંમશે	પરૂતી	તકો	ઉપલબધ	કરાવતી	
રહે	છે.	

તાજેતરમાું	 મળેલી	 કેવબરટે	 બઠેકમાું	આ	

અુંગ	ેલવેા્યલેા	અગત્યરા	વરિ્ન્યરી	
જાહેરાત	કરતાું	પ્વતિા	મુંત્ી	શ્ી	
ઋવરકેશભાઈ	પટેલે	જિાવ્યુું	હતુું	
કે,	રાજ્યરા	્ુયવારોર	ેરોજગારી	
મળી	 રહે	 તેવા	 ઉમદા	 હેતુથી	
સરકાર	 દ્ારા	 તમામ	 સરકારી	
વવભાગોમાું	ખાલી	જગ્યાઓ-	મુંજરૂ	મહેકમરે	
સમ્યબદ્ધ	આ્યોજર	દ્ારા	વહેલી	તકે	ભરવારો	
વરિ્ન્ય	 મુખ્યમુંત્ી	 શ્ી	 ભૂપેનદ્રભાઇ	 પટેલરા	
રતેૃતવ	હેઠળરી	સરકારે	વરિ્ન્ય	ક્યયો	છે.	

મુંત્ીશ્ીએ	 વધુમાું	 જિાવ્યુું	 કે,	
રાજ્યમાું	 ્યુવારોરે	 વધુમાું	 વધુ	
રોજગારી	 ઉપલબધ	 થા્ય	 અરે	
વહીવટમાું	 વધુ	 સરળતા	આવે	
તવેા	 હેતથુી	આ	વરિ્ન્ય	કરવામાું	

આવ્યો	 છે.	 રાજ્યરા	 વવવવધ	ભરતી	
બોડ્ન	સાથ	ેપરામશ્ન	કરીર	ેવહેલી	તકે	આ	તમામ	
મુંજરૂ	મહેકમ	ભરા્ય	ત	ેપ્કારરી	આ્યોજરબધધ	
કામગીરી	 હાથ	 ધરવામાું	આવરાર	 હોવારુું	
મુંત્ીશ્ીએ	ઉમ્ેયુું	હતુું.	•

ધરણ્નય
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ગૂજરાત વવદ્ા્પીઠમાં રાજય્પાલશ્ીનો સફાઈ શ્મયજ્ઞ

ગજૂરાત	વવદ્ાપીઠ	પરરસરમાું	રાજ્યપાલ	અર	ેગૂજરાત	વવદ્ાપીઠરા	
કુલપવત	 શ્ી	આચા્ય્ન	 દેવવ્રતે	 અમદાવાદ	 મ્યુવરવસપલ	 કોપયોરેશરરા	
સફાઈકમમીઓ	સાથ	ેમળીરે	સફાઈરો	શ્મ્યજ્	્યોજ્યો	હતો.	તેમિે	પુંદર	

રદવસ	વવદ્ાપીઠ	પરરસરમાું	્ વચછતા	અવભ્યાર	ઉપાડુું	હતુું.
રાજ્યપાલશ્ીએ	 ગૂજરાત	 વવદ્ાપીઠરા	 અરુસ્ાતક	

છાત્ાલ્ય	 સુંકુલ,	 ્યોગ	 વવદ્ા	 વવભાગ	અરે	 પ્ાથ્નરાસભા	
સુંકુલરી	અચારક	મલુાકાત	લીધી	હતી.	રાજ્યપાલશ્ીએ	કહ્ું	
હતુું	કે,	્યુવા	વવદ્ાથમીઓ	ભારે	ઊજા્નવાર	હો્ય	છે.	એમરી	
ઊજા્નરે	સજ્નરાતમક	અરે	હકારાતમક	બાબતો	તરફ	વાળવી	
પડે.	દરેક	્યુવારે	રદવસમાું	બે	વખત	પરસેવો	પાડવો	જ	પડે,	
અન્યથા	એ	રુકસારકતા્ન	સાવબત	થા્ય.	પૂજ્ય	ગાુંધીજીરા	
વવચારો	જ્યાું	જીવુંત	છે	એ	સું્થારે	આપિે	પૂજ્ય	ગાુંધીજીરા	
વવચારોરે	અરુરૂપ	બરાવવારી	છે.

આ	વળેાએ	અમદાવાદ	મ્યવુરવસપલ	કવમશરર	શ્ી	એમ.	
થેન્નારસર,	રા્યબ	મ્યવુરવસપલ	કવમશરર	શ્ી	આઇ.	કે.	પટેલ,	
શ્ી	સી.	આર.	ખરસાિ,	મદદરીશ	કવમશરર	શ્ી	રાહલુ	શાહ	

અર	ેઅન્ય	ઉચ્	અવધકારીઓએ	ઉપસ્થત	રહીરે	્ વચછતા	અવભ્યારમાું	
સવક્ર્ય	્યોગદાર	આપ્યુું	હતુું.	•

અરવલ્ીમાં રાષ્ટ્રીય ગ્ાહક 
અવધકાર ડદવસની ઉજવણી

ગ્ાહક	સુરક્ા	તેમજ	ગ્ાહકરા	અવધકારો	અરે	જવાબદારીઓ	વવશે	
જાગૃવત	લાવવા	ગ્ાહક	સુરક્ા	 રદવસરી	 ઉજવિીરો	 વજલ્ા	 કક્ારો	
કા્ય્નક્રમ	રાજ્ય	કક્ારા	સામાવજક	ન્યા્ય	અરે	અવધકારરતા	મુંત્ી	શ્ી	
ભીખુવસુંહ	પરમારરા	અધ્યક્્થારે	્યોજા્યો	હતો.	આ	રદવસે	ગ્ાહક	
સુંરક્િ	ઉદ્ેશ્ય	ગ્ાહકોરા	વવવવધ	પ્કારે	થતા	શોરિ,	અ્યોગ્ય	વેપાર	
પદ્ધવતઓ	અર	ેખામી્ુયતિ	માલ-સામાર	સામ	ેઅસરકારક	સરુક્ા	પ્દાર	
કરવારો	 છે.	આ	 કા્ય્નક્રમમાું	 મુંત્ીશ્ીએ	જિાવ્યુું	 હતુું	 કે,	 ગ્ાહકોરા	
અવધકારોરુું	રક્િ	એ	કરઠર	કા્ય્ન	છે.	છતાું	રાજ્ય	અરે	કેનદ્ર	સરકારે	
અરેકવવધ	અવભ્યારો	દ્ારા	ગ્ાહકવહતોરી	જાળવિી	કરી	છે.	આવા	
આ્યોજર	કરવારો	ઉદ્ેશ	ગ્ાહકોરા	અવધકારોરુું	સનમાર	થા્ય	અરે	
જાગૃતતા	 વધે	 એ	 છે.	આ	 કા્ય્નક્રમમાું	 વજલ્ારા	અગ્િીઓ,	 લોકો	
ઉપસ્થત	રહ્ા	હતા.	•

સંતરામ્પુરમાં શૈક્ષવણક  
સંવાદ સેતુ કાય્ષક્રમ યોર્યો

સુંતરામપુરરા	વજલ્ા	વશક્િ	અરે	તાલીમ	ભવર	ખાતે	પ્ાથવમક,	
માધ્યવમક	અર	ેપ્ૌઢ	વશક્િ	મુંત્ી	શ્ી	ડો.કુબરેભાઈ	ડીંડોરરી	ઉપસ્થતમાું	
સતકાર	સહ	શૈક્વિક	સુંવાદ	સેતુ	કા્ય્નક્રમ	્યોજા્યો	હતો.

આ	પ્સુંગે	 મુંત્ીશ્ીએ	બધા	સાથે	 મળીરે	 વવવવધ	રવા	 પ્ૉજેકટ,	
પ્વૃવત્ત,	ઉપલસબધ	અરે	ટેક્ોલોજી	સાથે	રવી	ઓળખ	ઉભી	કરી	વશક્િ	
ક્ેત્ે	આમૂલ	પરરવત્નર	લાવવા	વરધા્નર	વ્યતિ	ક્યયો	હતો.	તેમિે	્ વચછતા	
અવભ્યાર	અુંતગ્નત	વજલ્ારી	દરેક	શાળાઓ	્ વચછ	રાખી	્ વચછ	ભારત	
બરાવીએ	તેવી	ઉપસ્થત	વશક્કો	અરે	બાળકોરે	અપીલ	કરી	હતી.	આ	
પ્સુંગે	મુંત્ીશ્ી	દ્ારા	વવદ્ાથમીઓરે	પ્ોતસાહર	ઇરામ	પિ	આપવામાું	
આવ્યુું	હતુું.		આ	પ્સુંગે	વશક્િ	વવભાગરા	અવધકારીઓ-પદાવધકારીઓ		
આચા્ય્નશ્ીઓ,	વશક્કો	અરે	શાળારા	બાળકો	ઉપસ્થત	રહ્ા	હતા.	•

્સમાચાર ધવશડેષ
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રાજકોટમાં સેવાસેતુ કાય્ષક્રમ અને 
જળવયવસથા્પનની સમીક્ષા

રાજકોટરા	આટકોટમાું	પાિી	પરુવઠા	મુંત્ી	શ્ી	કંુવરજીભાઈ	બાવવળ્યાએ	સવેાસતે	ુ
કા્ય્નક્રમરો	 પ્ારંભ	 કરાવ્યો	 હતો.	 મુંત્ીશ્ીએ	 વહીવટી	 તુંત્રે	 સુંવેદરશીલ	અરે	
પ્જાવભમુખ	બરીરે	કામ	કરવા	સૂચવ્યુું	હતુું.	તેમજ	સેવાસેતુરા	આ્યોજર	બદલ	તુંત્રે	
અવભરુંદર	પાઠવ્યા	હતા.	આ	પ્સુંગ	ેમુંત્ીશ્ીએ	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	સવેાસતે	ુથકી	રાજ્યરા	

છેવાડારા	મારવી	સુધી	સુખ-
સુવવધા	 પહોંચાડવા	 સરકાર	
કરટબદ્ધ	 છે.	 રાજ્યરો	 કોઈ	
મારવી	ભૂખ્યો	રા	સુએ	તે	માટે	
દ ેશર ા 	 વ ડ ા પ્ધ ારશ્ ીર ા	
રતેૃતવમાું	શરૂ	થ્યલેી	પ્ધારમુંત્ી	
ગરીબ	કલ્યાિ	અન્ન	્યોજરારી	
મુદતમાું	 સરકાર	 દ્ારા	 વધારો	

કરવામાું	આવ્યો	છે.	વવધવા	સહા્ય,	જનમ-મરિરા	દાખલા,	આ્યુરમાર	કાડ્ન,	બુ્ટર	
ડોઝ,	પ્ાથવમક	આરોગ્ય	કેનદ્રરી	સુવવધાઓ	વગેરે	એક	જ	જગ્યાએથી	મળી	રહે	તે	
માટે	આ્યોવજત	સવેા	સતે	ુસશુાસરરુું	એક	શ્ષે્	ઉદાહરિ	સાવબત	થશ,ે	તેમ	મુંત્ીશ્ીએ	
ઉમે્યુું	હતુું.	મુંત્ીશ્ી	અરે	મહારુભાવોરા	હ્તે	વવવવધ	્યોજરાઓરા	લાભોરુું	વવતરિ	
કરવામાું	આવ્યુું	હતુું.	

ઉલે્ખરી્ય	છે	કે,	મુંત્ીશ્ીએ	સૌરાષ્ટરા	વવવવધ	વજલ્ાઓમાું	જળ	વ્યવ્થાપર,	વવવવધ	
વસુંચાઇ	્યોજરાઓરી	સમીક્ાથષે	રાજકોટ	ખાત	ેઉચ્	અવધકારીઓ	સાથ	ેબઠેક	્યોજી	હતી.	
તમેિ	ેકુવાડવા	ગામ	ખાત	ેવોટર	હેડ	કવાટ્નર	કચરેી	દ્ારા	ચાલી	રહેલી	પાિી	પરુવઠા	
વવભાગરી	વવવવધ	પ્વૃવત્તઓરી	રૂબરૂ	સમીક્ા	કરી	જરૂરી	માગ્નદશ્નર	આપ્યુું	હતુું.	•

રાજકોટને ્પાંચ  
ઇલેનકરિક બસની ભેટ

રાજકોટ	બસ	પોટ્ન	ખાત	ેગૃહ	રાજ્ય	મુંત્ી	શ્ી	હર્નભાઈ	
સુંઘવીએ	લીલી	ઝુંડી	આપી	પાુંચ	ઇલસેકટ્ક	બસરુું	લોકાપ્નિ	
ક્યુું	હતુું.	મુંત્ીશ્ીએ	બસપોટ્ન	પર	ચારી	વલજ્જત	માિવા	
સાથે	મુસાફરો	સાથે	સુંવાદ	સાધ્યો	હતો.	

રાજ્ય	 સરકાર	 દ્ારા	 ગ્ીર	 એરર્જીરે	 પ્ોતસાહર	
આપવારા	હેતસુર	પ્દૂરિમાું	ઘટાડો	કરવા	માટે	ઇલસેકટ્ક	
બસો	કા્ય્નરત	કરવામાું	આવી	છે.	આ	પહેલરા	ભાગરૂપે	
રાજકોટથી	જૂરાગઢ	રૂટમાું	પ્થમવાર	પ્દૂરિમુતિ	પાુંચ	
ઇલસેકટ્ક	બસરુું	લોકાપ્નિ	કરા્યુું	છે.	આ	તમામ	ઇલસેકટ્ક	
બસોમાું	૩૩	મસુાફર	સીટો	ઉપલબધ	છે	અર	ેએર	કંડીશરર	
સાથે	 સુસજ્જ	છે.	આ	 કા્ય્નક્રમમાું	 મવહલા	અરે	 બાળ	
કલ્યાિ	 મુંત્ી	 શ્ી	 ભારુબહરે	 બાબરી્યા,	 ધારાસભ્યો	
સવ્નશ્ી	ઉદ્યભાઈ	કારગડ	અરે	 ડૉ.	 દશમીતાબેર	શાહ,	
વજલ્ા	 કલેકટર	 શ્ી	અરિ	 મહેશ	 બાબુ,	 મ્ુયવરવસપલ	
કવમશરર	શ્ી	અવમત	અરોરા	ઉપસ્થત	રહ્ા	હતા.	•

લોકોના પ્રશ્ોનો હકારાતમક ઉકેલ આવે તે જરૂરી ઃ કૃવરમંરિીશ્ી
કા્ય્ન	કે	્યોજરારી	સફળતા	માટે	

તેરી	 રૂપર ેખાથી	 માુંડીરે	 તેરા	
અમલીકરિ	સધુીરુું	રક્કર	આ્યોજર	
આવશ્યક	છે,	જે	માટે	વજલ્ા	કક્ાએ	
મુંત્ીશ્ીરી	દેખરેખ	હેઠળ	કા્ય્નસમીક્ા	
થતી	હો્ય	છે.	તાજેતરમાું	કૃવરમુંત્ી	
શ્ી	 રાઘવજીભાઈ	પટેલે	જામરગર	
વજલ્ારા	તમામ	ઉચ્	અવધકારીશ્ીઓ	સાથ	ેબઠેક	્યોજી	વવકાસ	કા્યયોરી	
સમીક્ા	તેમજ	વવવવધ	પ્શ્ો	અુંગે	ચચા્ન	વવચારિા	કરી	હતી.

આ	બેઠકમાું	મુંત્ીશ્ીએ	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	વવકાસરાું	કામો	ઝડપથી	
થા્ય,	વહીવટી	પ્શ્ોરો	તવરરત	ઉકેલ	આવે	તેમજ	લેવા્યેલા	વરિ્ન્યોરી	
તવરરત	અમલવારી	થા્ય	તે	જરૂરી	છે.	પ્જારા	પ્શ્ોરે	અુંગત	લક્માું	
લઈ	તેરા	હકારાતમક	વરકાલ	માટે	સૌ	પોતપોતારી	જવાબદારી	સુપેરે	
વરભાવે	તે	ઇચછરી્ય	છે.	

વજલ્ારા	 વવકાસરા	 પા્યામાું	 સવષે	 અવધકારીશ્ીઓરો	 સહકાર	

આવશ્યક	 હોવારુું 	 જિાવતાું	
મુંત્ીશ્ીએ	 ઉમે્યુું	 હતુું	 કે,	 બધા	
સું્યતુિ	રીત	ેસાથ	ેમળી	જામરગર	
વજલ્ા રે 	 વ વક ાસર ી 	 રવ ી	
ઊુંચાઈએ	લઈ	જવા	પ્્યત્શીલ	
રહેવારુું	છે.	લોકોરે	વવકાસરાું	ફળ	
મળે	તમેજ	રારામાું	રારા	લોકોરા	

પ્શ્ોરો	પર	હકારાતમક	ઉકેલ	આવે	તે	જરૂરી	છે.
મુંત્ીશ્ીએ	એસ.ટી.વવભાગ,	પીવારા	પાિીરા	પ્શ્ો,	વીજળી,	15માું	

રાિાું	પુંચરા	બાકી	કામો,	વસુંચાઈ,	્ ટ્ીટ	લાઇટ,	્યરુર્યા	ખાતર,	રખડતાું	
ઢોર	સવહતરા	પ્શ્ે	અવધકારીશ્ીઓ	સાથે	ચચા્ન	કરી	સમીક્ા	કરી	હતી.

વજલ્ા	પુંચા્યત	પ્મુખ	શ્ી	ધરમશીભાઈ	ચરી્યારા,	વજલ્ા	વવકાસ	
અવધકારી	શ્ી	વમવહર	પટેલ,	પોલીસ	અવધક્ક	શ્ી	પ્ેમસુખ	ડેલુ,	અવધક	
વરવાસી	કલેકટર	શ્ી	બી.એર.ખેર	સવહત	વજલ્ા	સુંકલર	સવમવતરા	
તમામ	ઉચ્	અવધકારીઓ	બેઠકમાું	ઉપસ્થત	રહ્ા	હતા.	•

્સમાચાર ધવશડેષ
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PMJAY-MA અંતગ્ષત સારવારની રકમ વધારવા વહીવટી પ્રવક્રયાનો આરંભ
આરોગ્ય	મુંત્ીશ્ી	ઋવરકેશભાઇ	પટેલે	કેવબરેટ	બેઠકમાું	થ્યેલ	ચચા્ન	

અરે	અગત્યરા	ભાવવ	આ્યોજર	વવશે	વવગતો	આપતાું	જિાવ્યુું	હતુું	કે,		
રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	પ્ધારમુંત્ી	જર	આરોગ્ય	્યોજરા	હેઠળ	ઉપલબધ	
રૂા.	૫	લાખરા	આરોગ્ય	સુરક્ા	વીમા	કવચરી	રકમ	વધારીરે	રૂા.	૧૦	
લાખ	કરવા	માટેરી	જરૂરી	વહીવટી	પ્વક્ર્યા	ઝડપથી	પૂિ્ન	કરવા	માટેરી	
તૈ્યારીઓ	આરંભી	દેવામાું	આવી	છે	અરે	આ	અુંગે	ટૂુંક	સમ્યમાું	જ	
અગત્યરી	જાહેરાત	કરવામાું	આવશે.	

મુંત્ી	શ્ી	ઋવરકેશભાઇ	 પટેલે	 મખુ્યમુંત્ી	 ફ્ી	 ડા્યગ્નોસ્ટક	 ્કીમ	
અુંતગ્નત	આવથ્નક	સુંકડામિ	અરભુવતા		રાજ્યરા	રાગરરકોરે	આ	્કીમ	
અુંતગ્નત	તમામ	સરકારી	આરોગ્ય	સુ્ં થા	અર	ેસરકાર	માન્ય	લબેોરેટરીમાું	
વર:શુ લક	 વરદાર	 સેવાઓ	
આપવામાું	 આવે	 તે	 માટરેી	
્યોજરારો	સતવરે	પ્ારંભ	કરવામાું	
આવરાર	છે.

આ	ઉપરાુંત	દેવભૂવમ	દ્ારકા	
પવશ્ચમ	 ભારતરુું	 સૌથી	 મોટુું	
આધ્યાસતમક	 કેનદ્ર	બરે	 તે	 માટે	
રાજ્ય	સરકારે	 દેવભૂવમ	દ્ારકા	

કોરરડોર	બરાવવારો	સુંકલપ	ક્યયો	છે.	
જે	અુંતગ્નત	ભગવાર	શ્ીકૃષિરી	વવશ્વરી	સૌથી	મોટી	પ્વતમા,	3D	

ઇમવસ્નવ	અથા્નત્	 (કાલપવરક-દુવર્યારો	 વા્તવવક	અરુભવ)	 શ્ીમદ્	
ભગવદ્	ગીતા	એકસવપરર્યનસ	ઝોર	તથા	વવલપુ્	દ્ારકા	રગરીરી	વ્યઇૂંગ	
ગેલરીરા	 વરમા્નિરી	 કામગીરી	 ટૂુંક	 સમ્યમાું	 હાથ	 ધરીરે	 તા.	 ૭મી	
સપટમેબર,	 ૨૦૨૩રી	 જનમાટિમી	 પહેલાું	 ફેઝ-૧	 કા્ય્નરુું	 ભૂવમપૂજર	
કરવારા	લક્્ય	સાથે	આ્યોજર	અરે	રડઝાઇરરુું	કામ	શરૂ	કરવામાું	આવે	
તે	 માટેરુું	 સુવર્યોવજત	 વ્યવ્થાપર	તૈ્યાર	 કરવા	 મુખ્ય	સવચવશ્ીરી	
અધ્યક્તામાું	 વસવર્યર	 સવચવશ્ીઓરી	એક	 ઉચ્્તરી્ય	 સવમવતરી	
રચરા	કરવામાું	આવશે.

મુંત્ીશ્ીએ	ફેવમલી	કાડ્ન	્યોજરા	
સુંદભષે	 જિાવ્યુું	 હતુું	 કે,	 રાજ્યરા	
રાગરરકોરે	 મળતા	 સરકારરી	
કલ્યાિકારી	 ્યોજરાઓરા	 લાભ	
ફેવમલી	 કાડ્ન	 ્યોજરારા	 રવતર	
અવભગમ	દ્ારા	મળે	તે	માટેરુું	સદુૃઢ	
આ્યોજર	 રાજ્ય	 સરકાર	 દ્ારા	
તૈ્યાર	કરવામાું	આવશે.	•

“્પાવડર ંગ પ્રોસ્પેડરટી” ્પુસતકનું નાણા મંરિીશ્ીના હસતે વવમોચન

મહેસાિા	 ્યુ .જી.વી.સી.એલ.	 દ્ારા	
પ્કાવશત	 “પાવરરંગ	 પ્ો્પેરરટી”	 પુ્તકરુું	
રાિાું	અરે	ઊજા્ન	મુંત્ી	શ્ી	કરુભાઇ	દેસાઇરા	
હ્તે 	 તાજેતરમાું 	 વવમોચર	 કરવામાું		
આવ્યુું	હતુું.	

આ	પુ્તકરુું	વવમોચર	કરતાું	મુંત્ીશ્ીએ	
જિાવ્યુું	 હતુું	 કે,	 “પાવરરંગ	 પ્ો્પેરરટી”	એ	
ઉત્તર	 ગુજરાત	 વીજ	 કંપરી	 વલવમટડે	 દ્ારા	

બહાર	પાડવામાું	આવેલ	માત્	વાવર્નક	પુ્તક	
જ	 રહીં,	 પરંતુ	 કંપરીરા	 રારામાું	 રારા	
ઇલેસકટ્કલસ	આવસ્ટનટથી	 લઈરે	 ઉચ્	
અવધકારીઓએ	સવહ્યારા	 પુરરાથ્નથી	 કરેલ	
અથાગ	પરરશ્મરુું	પરરિામ	દશા્નવે	છે.	

્યુ.જી.વી.સી.એલ.	દર	વરષે	તેરા	ગ્ાહકો,	
વહતધારકો	અરે	સરકાર	પ્ત્યેરુું	દાવ્યતવ	અદા	
કરતાું	વવવવધ	પ્કાશરો	દ્ારા	પ્વસધધ	કરે	છે.	

આ	 પુ્તકો	 વીજ	 વવતરિ	 ક્ેત્ે	 પથદશ્નક	
સાવબત	થા્ય	તે	માટે	પ્્યત્ો	હાથ	ધરવામાું	
આવે	છે.	જેરાથી	કંપરીરા	કમ્નચારીઓ	સતત	
પોતારી	કામગીરીરુું	અવલોકર	કરતાું	રહે	છે	
અર	ેભાવવ	કામગીરી	માટે	સતત	આ્યોજરબદ્ધ	
રીતે	 સફળતારા	 વશખરો	 સર	 કરવાું	 માટે	
કરટબદ્ધ	બરે	છે.

આ	સાથે	ઉત્તર	ગુજરાત	વીજ	કંપરીએ	
ઉદ્ોગ	સાથે	જોડા્યેલાું	ગ્ાહકો	માટે	ફરર્યાદ	
વરવારિ	માટે	૬૩૫૬૬-૨૦૦૨૧	રુંબરરી	
રવીર	 વ્યવ્થારી	 શરૂઆત	 કરવામાું		
આવી	હતી.	

આ	પ્સુંગ	ે ્ુય.જી.વી.સી.એલ.રા	 કોપયોરેટ	
કોમ્યુવરકેશર	 મેરેજર	 શ્ી	 શૈલેર	 રા્યક,	
ધારાસભ્ય	શ્ી	મકેુશભાઇ	પટેલ,	ઇનચાજ્ન	વજલ્ા	
કલકેટર	શ્ી	 ડો.	ઓમ	પ્કાશ,	 ્ય.ુજી.વી.સી.
એલ.રા	એમ.ડી.	પ્ભવ	જોરી	સવહત	વજલ્ારા	
અવધકારીઓ	ઉપસ્થત	રહ્ાું	હતાું.	•

્સમાચાર ધવશડેષ
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આમલી્પાડા ્પંચાયતઘરનું ખાતમુહૂત્ષ
તાપી	 વજલ્ારા	 સોરગઢ	 તાલુકારા	

આમલીપાડા	ગામે	તાજેતરમાું	રાજ્યકક્ારા	
આરદજાવત	વવકાસ,	શ્મ	અર	ેરોજગાર,	ગ્ામ	
વવકાસ	 મુંત્ી	 શ્ી	 કુંવરજીભાઈ	 હળપવતરા	
હ્તે	 પુંચા્યત	 ઘરરુું	 ખાતમુહૂત્ન	 કરવામાું	
આવ્યુું	હતુું.	

રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	છેવાડારા	આરદજાવત	
વવ્તારરી	 કા્યાપલટ	 કરવા	 માટે	 વરબુંધુ	
કલ્યાિ	્યોજરા	અમલમાું	મૂકવામાું	આવ્યા	
પછી	આરદજાવત	 વવ્તારમાું	 ર્તા,	 પાિી,	
વીજળી,	 વશક્િ	 અરે	 આરોગ્ય	 જેવી	
માળખાગત	સુવવધાઓમાું	આમૂલ	પરરવત્નર	આવ્યુું	છે.	

બોરદા	ગામ	ખાતે	 રૂ.૨	 કરોડરા	ખચષે	રવવરવમ્નત	વરબુંધુ	 હાટ	
બજારરા	વરમા્નિકા્ય્નરુું	તેમિે	વરરીક્િ	પિ	ક્યુું	હતુું.

ગજુરાતરા	આરદજાવત	વવ્તારોમાું	વરયોથી	ગ્ામહાટ	ભરા્ય	છે	ત્યારે	
ગ્ામ્ય	વવ્તારમાું	રોજગારીરા	માળખાર	ેમજબૂત	બરાવવારા	વડાપ્ધાર	
શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદીરા	વવઝરરે	કારિે	આજે	આ	વરબુંધુ	હાટબજાર	
શક્ય	બરી	રહ્ું	છે	તેમ	મુંત્ી	શ્ી	કુંવરજીભાઈ	હળપવતએ	જિાવી	આ	
હાટરુું	‘વબરસા	મુુંડા	હાટ’	એવુું	રામાવભધાર	ક્યુું	હતુું.									

દર	શવરવારે	ભરાતા	આ	હાટબજારમાું	૧૦	થી	વધુ	ગામોરા	લોકો	
આવે	છે.	૪૦૦	થી	વધુ	વેપારીઓ	પોતારો	્ટોલ	લગાવી	રોજગારી	
મળેવશે.	કુલ	-	૨૪૦૦	ચો.મી.માું	ફેલા્યલેા	આ	હાટ	-	બજારમાું	૨૦૦૦	
દુકારો	બરશે.	જેરુું	અૉકટોબર-૨૦૨૩	સુધીમાું	વરમા્નિકા્ય્ન	પૂિ્ન	થશે.

આ	વજલ્ા	પુંચા્યત	પ્મુખ	શ્ી	સૂરજભાઈ	વસાવા,	વજલ્ા	વવકાસ	
અવધકારી	શ્ી	ડી.ડી.કાપરડ્યા,	આરદજાવત	વવકાસ	મદદરીશ	કવમશરર	
શ્ી	રીવતર	એસ.કુમાર	સવહતરા	અવધકારીઓ	અરે	 પદાવધકારીઓ	
ઉપસ્થત	રહ્ા	હતા.	•

પ્રમુખ સવામી મહારાજ શતાબદી મહોતસવમાં 'સમરસતા ડદવસ'ની ઉજવણી

અમદાવાદરા	ઓગિજ	 સ્થત	 પ્મુખ	
્વામી	 મહારાજ	 રગર	 ખાતે	આ્યોવજત	
’સમરસતા	 રદવસ’રી	 ઉજવિીમાું	 રાજ્ય	
સરકારરા	મુંત્ીશ્ીઓ	સવ્નશ્ી	કરભુાઈ	દેસાઈ,	
ઋવરકેશભાઈ	 પટેલ,	 બળવુંતવસુંહ	 રાજપૂત,	
કુંવરજીભાઇ	 બાવળી્યા,	 કુબેરભાઈ	 ડીંડોર,	
જગદીશભાઇ	વવશ્વકમા્ન,	પ્ફુલભાઈ	પારશરેર્યા	

ઉપસ્થત	રહ્ાું	હતાું.
પ્મુખ	 ્વામી	 મહારાજ	 રગરમાું	 જ્ાર,	

ધમ્ન	 અરે	 સું્કૃવતરો	 મહાકુંભ	 રચા્યો	 છે.	
પ્મુખ્વામી	 મહારાજ	 દ્ારા	 થ્યેલાું	 સમાજ	
ઉતથારરા	કા્યયોથી	એક	રવા	વવશ્વરી	રચરા	
થઇ	રહી	છે.

ઉદ્ોગમુંત્ી	 શ્ી	 બળવુંતવસુંહ	 રાજપૂતે	

પ્મુખ્વામી	મહારાજ	સાથેરી	્મૃવતઓ	આ	
અવસરે	 તાજી	 કરી	 જિાવ્યુું	 હતુું	 કે,	 મરે	
૧૯૯૨	 માું	 ગાુંધીરગર	ખાતે	 પ્મુખ્વામી	
મહારાજરા	આશીવા્નદ	પ્ાપ્	કરવારુું	સૌભાગ્ય	
મળ્યુું	હતુું.	તેમરુ	રદવ્ય	આધ્યાસતમક	વ્યવતિતવ	
સદૈવ	અન્યરી	વચુંતામાું	લીર	રહેતુું	હતુું.	એટલુું	
જ	રહીં,	પ્મુખ્વામી	મહારાજ	પરોપકારરા	
મૂવત્નમુંત	્વરૂપ	હતા.	આ	શતાબદી	મહોતસવ	
પ્મુખ્વામી	 મહારાજરા	 સમગ્	 મારવજાત	
પરરા	ઋિ	્ વીકાર	હોવારો	અરન્ય	અવસર	
હોવારુું	તેમિે	લેખાવ્યુું	હતુું	.

પ્મખુ	્વામી	મહારાજ	રગરરાું	દશ્નર	કરી	
મુંત્ીશ્ીઓએ	પ્મુખ્વામી	મહારાજર	ેભાવાુંજવલ	
અપ્નિ	કરી	હતી.	સાથોસાથ	ત્યાું	વરવમ્નત	વવવવધ	
આકર્નિ	 વરહાળીર	ેBAPS	્વાવમરારા્યિ	
સુ્ં થારા	સમાજસવેા	અર	ેઆધ્યાસતમક	ઉન્નવતરા	
અવભ્યારર	ેવબરદાવ્યુું	હતુું.	•

્સમાચાર ધવશડેષ
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સુરતમાં રૂટ્ઝ ડાયમંડ જ્ેલરી 
પ્રદશ્ષન યોર્યું

સરુતરો	ડા્યમુંડ	ઉદ્ોગ	 વવશ્વફલક	
પર	 છવા્યો	 છે,	 જેરા	 થકી	 સુરતરી	
કા્યાપલટ	થઇ	છે.	સરુતરા	સરસાિામાું	
્યોજા્યલેા	‘રૂરઝ	જ્લેરી	એસકઝવબશર’રે	
તાજેતરમાું	 વશક્િ	 રાજ્યમુંત્ી	 શ્ી	
પ્ફુલભાઈ	 પારશરેર્યાએ	ખલુ્ુું	 મકૂ્યુું	
હતુું.	આ	પ્સુંગ	ેમુંત્ી	શ્ીએ	જિાવ્યુું	હતુું	
કે,	 ડા્યમુંડ	 અરે	જ્ેલરી	 ઉદ્ોગરા	
મલૂ્યવધ્નરમાું	ટેકરોલોજી	અર	ેમશીરો	ઉપરાુંત	તમામ	રત્કલાકારોરુું	
પિ	મહત્વરુું	્યોગદાર	રહ્ું	છે.	સરુત	વવૈશ્વક	્તરે	ડા્યમુંડ	અર	ેજ્લેરી	
ઉદ્ોગમાું	ચમકે	એવા	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદીરા	્વપ્નર	ેવસદ્ધ	
કરવારી	રદશામાું	‘રૂરસ	જમેસ	&	જ્લેરેી	મને્ુયફેક્ચરસ્ન	શો’	મહત્વરુું	
્યોગદાર	આપી	રહ્ો	 છે.	સુરત	જ્ેલેરી	મેન્યુફેક્ચરસ્ન	એસોવસ્યેશર	
(SJMA)	દ્ારા	“ટેમપલ	ઓફ	ડેમોક્રેસી”રી	થીમ	હેઠળ	આ્યોવજત	
બી	ટ	ુબી	જ્લેરેી	પ્દશ્નરમાું	રદલહીમાું	સાકાર	થરાર	રવા	સુંસદ	ભવરરુું	
સોરા-ચાુંદી	અર	ેમલૂ્યવાર	પરથરોથી	બરલેુું	મોડેલ-	‘લોકશાહીરુું	મુંરદર’	
આકર્નિરુું	કેનદ્ર	બન્યુું	હતુું.	એસકઝવબશરમાું	૨૫૦	જેટલા	વેપારીઓ,	
પ્દશ્નરકારોએ	ભાગ	લીધો	હતો.	આ	પ્દશ્નરમાું	સરુતરા	ડા્યમુંડ,	જ્લેરી	
ઉદ્ોગ	અગ્િીઓ	ઉપસ્થત	રહ્ા	હતા.	•

ધાન્પુરમાં બાળવૈજ્ઞાવનકોને 
પ્રોતસાવહત કરાયા

વશક્િ	એ	પા્યારી	જરૂરર્યાત	છે	આ	વાતર	ેરાજ્ય	સરકાર	બરોબર	
જાિ	ેછે.	રાજ્ય	સરકાર	વવદ્ાથમીઓરી	પ્વતભા	ખીલવવા	માટે	પ્્યાસરત	
છે.	આ	પ્્યાસોરા	ભાગરૂપ	એક	પ્કલપ	એટલે	વજલ્ામાું	્યોજાઈ	રહેલા	
ગવિત-વવજ્ાર-પ્યા્નવરિ	પ્દશ્નર.	આ	પ્દશ્નર	બાળકોમાું	રહેલી	સુરુપ્	
શવતિઓર	ેજાગૃત	કરવારુું	વરવમત્ત	બર	ેછે.	તાજતેરમાું	દાહોદરા	ધારપરુ	
ખાતે	તાલુકા	કક્ારા	ગવિત	-	વવજ્ાર	-	પ્યા્નવરિ	પ્દશ્નરરો	પુંચા્યત	

અરે	 કૃવર	 વવભાગરા	
રાજ્ય	કક્ારા	મુંત્ી	શ્ી	
બચુભાઈ	ખાબડે	પ્ારંભ	
કરાવી	બાળ	વજૈ્ાવરકોરે	
પ્ોતસાવહત	ક્યા્ન	હતા.

મુંત્ીશ્ીએ	 જિાવ્યુ	
ક ે,	 બાળકોમાું	 રહેલી	
પ્વતભા	 બાળપિથી	 જ	
જાિ	 થઈ	જા્ય	 તો	એ	

રદશામાું	તેઓ	ખૂબ	આગળ	વધી	શકે	છે.	દેશમાું	મેઘાવી	પ્વતભા	પ્ાપ્	
કરવામાું	બાળપિથી	જ	આ	પ્કારરા	પ્વતભા	ખીલવતા	કા્ય્નક્રમો	મોટો	
ભાગ	ભજવે	 છે.	 મુંત્ીશ્ીએ	બાળકો	 દ્ારા	 વરમા્નિ	 કરા્યેલી	 વવવવધ	
કૃવતઓરે	રસપૂવ્નક	વરહાળી	બાળકોરે	પ્ોતસાવહત	ક્યાું	હતાું.		•

ગરવી ગુજ્ષરી એમ્પોડરયમની મુલાકાત લેતા ઉદ્ોગમંરિીશ્ી 
અમદાવાદરા	 પુંચવટી	 ખાતે	આવેલા	

ગુજરાત	 રાજ્ય	 હાથશાળ	 અરે	 હ્તકલા	
વવકાસ	વરગમ	અુંતગ્નત	કા્ય્નરત	ગરવી	ગુજ્નરી	
એમપોરર્યમરી	ઉદ્ોગ	મુંત્ી	શ્ી	બળવુંતવસુંહ	
રાજપૂતે	 મુલાકાત	 લીધી	 હતી.	 જ્યાું	 તેમિે	
ખરીદી	 કરી	 ્થાવરક	 આતમવરભ્નરતારે	
પ્ોતસાવહત	કરવા	સુંદેશો	આપ્યો	હતો.	ગજુરાત	
રાજ્ય	હાથશાળ	અર	ેહ્તકલા	વવકાસ	વરગમ	
વલ.	દ્ારા	ગુજરાત	રાજ્ય	તથા	રાજ્ય	બહાર	
કુલ	૨૧	જેટલાું	વેચાિ	કેનદ્રો	કા્ય્નરત	છે.

ગુજરાત	રાજ્ય	હાથશાળ	અરે	હ્તકલા	
વવકાસ	વરગમ	એ	ગૃહ	અરે	કુટીર	ઉદ્ોગ	ક્ેત્ે	
સુંકળા્યેલ	અસુંગરઠત	 કારીગરોરે	 રોજગારી	
પૂરી	પાડવા	અર	ેરાજ્યરી	લપુ્	થતી	હાથશાળા	
અરે	હ્તકલારે	જીવુંત	રાખવા	કા્ય્નરત	છે.	
આ	એમપોરર્યમ	દ્ારા	રાજ્યરી	ભાતીગળ	અરે	

ભવ્ય	સું્કૃવતરે	ઉજાગર	કરતા	હાથશાળ	અરે	
હ્તકલારા	ઉતકૃષ્	ઉતપાદરોરુું	 વેચાિ	કરી	
દૂર-સદૂરરાું	ગામડાુંઓમાું	વસતા	કારીગરોરે	
રોજગારી	પૂરી	પાડવામાું	આવે	છે.

આ	 ઉપરાુંત	 મુંત્ીશ્ીએ	 અમદાવાદમાું	
કાુંકરર્યા	 કાવર ્નવલ	 -	 2022	 અુંતગ્નત	
ઇનડ્ટ્ી્યલ	એક્ટેનશર	કોટેજ	દ્ારા	આ્યોવજત	
'હ્તકલા	હાટ'રી	મુલાકત	પિ	કરી	હતી.	•	
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સુરતમાં તબીબો અને ્પરિકારો વચ્ે ્પડરસંવાદ યોર્યો
ઈસનડ્યર	 મેરડકલ	 એસોવસએશર	

અરે	જરા્નવલ્ટ	ફેડરેશર	ઓફ	સુરતરા	
સું્યતુિ	ઉપક્રમ	ેતબીબી	ક્તે્રા	રામાુંરકત	
તબીબો,	 વપ્નટ	 અરે	 ઈલેકટ્ોવરક	
જગતરા	પત્કારો	 વચ્ે	સુરતમાું	 ગૃહ	
રાજ્ય	 મુંત્ી	 શ્ી	 હર્નભાઈ	 સુંઘવીરી	
વવશેર	ઉપસ્થવતમાું	પરરસુંવાદ	્યોજા્યો	
હતો.	આ	 પરરસુંવાદમાું	 ગૃહ	 રાજ્ય	
મુંત્ીશ્ીએ	 જિાવ્યુું 	 હતુું 	 ક ે,	 સુરત	
શહેરરા	વવકાસમાું	પત્કારરુું	પિ	્યોગદાર	રહ્ું	છે.	કોરોરારા	કપરાકાળ	
દરવમ્યાર	 પત્કારોએ	 સમાજરે	 જાગૃત	 કરવારુું	 જ્યાર	ે તબીબોએ	
દદમીઓરી	સેવા	કરવારુું	કા્ય્ન	ક્યુું	હતુું.	શહેરરી	વસવવલ	હોસ્પટલમાું	
ગરીબ	દદમીઓરી	વચુંતા	કરીરે	જરૂર	પડે	ત્યારે	જાગૃત	પ્હરી	તરીકેરી	
ભૂવમકા	બખૂબીથી	પત્કારોએ	વરભાવી	છે.	

સરુત	શહેરરા	વવકાસમાું	આવરારા	પાુંચ	વર્નરા	પ્ોજકેટોરો	વચતાર	
આપતા	તેમિે	કહ્ું	કે,	ડુમસ	બીચરુું	ડેવલપમેનટ	તથા	તાપી	રરવરફ્નટ	
પ્ોજકેટર	ેસાકારરત	કરવા	તમેજ	શહેરરી	રામાુંરકત	સુ્ં થાઓર	ેરાહતદરે	

જમીર	આપીરે	આરોગ્યરી	વધુરે	વધુ	
સવુવધાઓ	ઉભી	થા્ય,	ઉપરાુંત	પ્ધારમુંત્ી	
આ્યષુમાર	કાડ્નરી	મ્યા્નદા	૧૦	લાખ	સધુી	
લઈ	જવારી	રદશામાું	સરકાર	કા્ય્ન	કરી	
રહી	છે.	

સેવમરારમાું	 ગુજરાત	 ગારડ ્ન્યર	
દૈવરકરા	તુંત્ી	શ્ી	મરોજભાઈ	વમ્ત્ી,	
સુંદ ેશ	 દૈવરકરા	 વરવાસી	 તુંત્ી	 શ્ી	
પ્સન્નભાઈ	 ભટ્ટ,	 IMA	સેક્રેટરી	 ડો.

વવરેશ	શાહ,	 રદવ્ય	ભા્કર	 દૈવરકરા	 વરવાસી	તુંત્ી	શ્ી	 વવજ્યવસુંહ	
ચૌહાિ,	ધબકાર	દૈવરકરા	તુંત્ી	શ્ી	રરેશભાઈ	વરર્યા,	વસવવલરા	ટીબી	
વવભાગરા	હેડ	અર	ેઆઈ.એમ.એ.રા	જોઈનટ	સકેે્રટરી	પારૂલ	વડગામાએ	
પોતારા	મુંતવ્યો	રજ	ૂક્યા્ન	હતા.	આ	પ્સુંગ	ેIMA	પ્મખુ	ડૉ.્યોગશેકુમાર	
દેસાઈ,	જરા્નવલ્ટ	ફેડરેશર	પ્મખુ	શ્ી	મરોજ	વશુંદે	અર	ેજરરલ	સકેે્રટરી	
શ્ી	તેજશ	મોદી,	IMA	સેક્રેટરી	ડો.વવરેશ	શાહ,	પ્શાુંત	દેસાઈ	તેમજ	
મોટી	 સુંખ્યામાું	 શહેરરા	 રામાુંરકત	 તબીબો	અરે	 પત્કારો	 ઉપસ્થત		
રહ્ા	હતા.	•

કૌશલયા ધ નસકલ યુવનવવસ્ષટીના ઉ્પક્રમે
કૌશલય વવકાસ દ્ારા કારડકદથી વૃવધિ અંગે માગ્ષદશ્ષન કાય્ષક્રમ 

ગુજરાત	સરકારરા	શ્મ,	કૌશલ્ય	વવકાસ	
અરે	રોજગાર	વવભાગ	દ્ારા	્ થાવપત	કૌશલ્યા	
ધ	્કીલ	્યુવરવવસ્નટીરા	ઉપક્રમે	અમદાવાદરા	
મહાતમા	 ગાુંધી	 શ્મ	 સું્થારમાું	 “રાષ્ટી્ય	
વશક્િ	રીવતરા	સુંદભષે	કૌશલ્ય	વવકાસ	દ્ારા	
કારરકદમી”	વવર્ય	પર	એક	કા્ય્નક્રમ	વવભાગરા	
અગ્	સવચવ	શ્ી	 ડૉ.	અુંજુ	 શમા્નરા	અધ્યક્	
્થારે	્યોજા્યો	હતો.

આ	 કા્ય્નક્રમરો	 ઉદેશ્ય	 રાષ્ટી્ય	 વશક્િ	
રીવતરા	 સુંદભ્નમાું	 કૌશલ્ય	 વવકાસ	 દ્ારા	
કારરકદમી	 ઘડતર	 સબુંધી	 બાબતો	 અુંગ	ે
હાઇ્કૂલરા	આચા્ય્નશ્ીઓર	ેઅવગત	કરવારો	
હતો.	આ	કા્ય્નક્રમમાું	આચા્ય્નશ્ીઓર	ેમાવહતી	
આપતાું	ડૉ.	અુંજુ	શમા્નએ	જિાવ્યુું	હતુું	કે,	આ	
્યુવરવવસ્નટીમાું	 ચાલતા	 દરેક	 અભ્યાસક્રમ,	
ઇનટર્નવશપ	કે	ઍવપ્સનટસવશપ	સાથે	જ	છે	આ	
્યુવરવવસ્નટી	 ખાતે	 પ્વેશ	 મેળવતા	 દરેક	
વવદ્ાથમીરે	 પ્વેશરા	 પહેલા	 જ	 રદવસથી	

ઇનટર્નવશપ	કે	ઍવપ્સનટસવશપ	ઓડ્નર	આપવા	
ઉપરાુંત	 અભ્યાસ	 સુંબુંધી	 રફલડ	 પ્ેસકટકલ	
કરાવા્ય	છે.	

આજરા	ઉદ્ોગ	જગતરી	માગ	કૌશલ્ય્યતુિ	
અર	ેતાલીમબદ્ધ	વવદ્ાથમીઓરી	છે.	્યવુરવવસ્નટી	
દ્ારા	 રિોર	 જેવા	આધુવરક	 વવર્યમાું	 રિોર	
પાઇલોરટંગ,	 મેન્યુફેકચરરંગ,	 સવવ્નસીસ	અરે	
એસેમબવલુંગ	જેવા	કોસ્ન	ચલાવવામાું	આવે	છે.	
આ	્યુવરવવસ્નટી	ભારત	સરકારરા	DGCA	
દ્ારા	રિોર	ફલાઇંગરી	તાલીમ	આપતી	દેશરી	
એકમાત્	્યુવરવવસ્નટી	તરીકે	્થાવપત	થઇ	છે.	
આ	્યુવરવવસ્નટી	સરકાર	દ્ારા	સુંચાવલત	હોઈ	
સમાજરા	દરેક	વગ્નરે	પરવડે	તેવી	સામાન્ય	

ફી	દ્ારા	વવવવધ	કોસ્ન	ચલાવવામાું	આવે	છે.	
અહીં 	 અભ્યાસ	 કરતા 	 વવદ્ાથ મીઓરે	
સરકારશ્ીરી	તમામ	્ કોલરવશપરા	લાભ	પિ	
મળવાપાત્	છે.	આ	પ્સુંગે	રિોરરી	ઉપ્યોવગતા	
અરે	માુંગ	તેમજ	રિોર	ટેકરોલોજી	સબુંધી	ડેટા	
એરાવલવસસ	સબુંધી	માવહતી	આપી	હતી.	આ	
્યુવરવવસ્નટીરા	કોસ્ન	રાષ્ટી્ય	 વશક્િ	રીવતરા	
સુંદભ ્નમાું 	 તૈ્યાર	 કરવામાું 	 આવ્યા	 છ ે.	
વવદ્ાથમીઓર	ેએકેડવેમક	બેંક	ઓફ	કે્રરડટ,	કે્રરડટ	
ટ્ાનસફર,	 મસલટપલ	એનટ્ી	 અરે	 એસકઝટ,	
એપ્ેસનટસશીપ,	ઇનટર્નવશપ,	તેમજ	ઓર	જોબ	
ટ્ેવરુંગ	 જેવી	 અરેક	 વવશેરતાઓરો	 લાભ	
આપરાર	રાજ્યરી	પ્થમ	્યુવરવવસ્નટી	છે.	•
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ગુડબાય 2022
જનવહતલક્ષી કાયયોની 
ફાસટરિેક ્ઝાંખી...

ગુજરાતે છેલ્ા એક વર્ષ માં 
મૃદુ  અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી  
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના 
દ્રષ્ટિવંત તથા કુ શળ નેતૃત્વમાં 
નનર્ધારીત સંકલ્પોને પૂર્ષ  કરી શાનદાર 
અને અપ્રતતમ સફળતા મેળવરી છે. 
ગુજરાતે સારે્લા ગૌરવપૂર્ષ  તવકાસનંુ 
ચિત્ ગુજરાત પાક્ષિકમાં પ્રષ્સદ્ધ થયેલરી 
તવકાસ યાત્ાઓના માધ્યમથરી 
ગુજરાતના જન - જન સુર્રી પહોંિે તેવપો 
પ્રયાસ કરવામાં આવ્પો છે. અહીં 
પ્રસુ્ત છે, છેલ્ા એક વર્ષ માં 
ગુજરાતમાં થયેલરી સરીમાચિહ્નરૂપ 
કામગરીરી અને રાજ્ય સરકારે  કરે લા 
જનહહતલષિરી નનર્ષ યપોનંુ 
તવહંગાવલપોકન...

ર્ન્યુઆરી – ૨૦૨૨
•	 રાજ્યરા	૧૫થી	૧૮	વર્નરા	૩૫	લાખ	રકશોરોરે	કોરોરા	વેસકસર	

રિાઇવ	અનવ્યે	આવરી	લેવામાું	આવ્યાું.
•	 ્ટુડનટ	્ટાટ્નઅપ	એનડ	ઈરોવેશર	પોવલસી(SSIP	2.0)	જાહેર.
•	 ઇનટરરેશરલ	કોનફરનસ	ઓફ	એકેડેવમક	ઇસનટટ્ૂશર	ICAI	–	

2022	એસકઝવબવશરમાું	 દેશવવદેશરી	 વવવવધ	શૈક્વિક	સું્થાઓ	
દ્ારા	ગજુરાતરા	વશક્િ	વવભાગ	સાથ	ે30	MoU	કરવામાું	આવ્યાું.

•	 વવકાસરી	રદશામાું	ગજુરાત	સરકારરા	39	MoU	કરવામાું	આવ્યાું.
•	 કોવવડ	 કાળમાું	 વશક્િ	 ક્ેતે્	 વબ્જ	 કોસ્ન	 શરૂ	 કરરારું	 ગુજરાત		

પ્થમ	રાજ્ય.
•	 ગુજરાત	સરકાર	સાથે	રરલા્યનસ	ઇનડ્ટ્ીઝ	વલવમટેડ	દ્ારા	રાજ્યરે	

રટે	ઝીરો	અર	ેકાબ્નર	ફ્ી	બરાવવારા	હેતથુી	રૂ.	5.95	લાખ	કરોડરા	
રોકાિો	માટે	MoU	ક્યા્ન.	આ	મડૂી	રોકાિથી	રાજ્યમાું	11	લાખથી	
વધુ	રોજગારી	સજ્નર	થશે.

•	 ગુજરાતરા	દરર્યારકરારારા	પ્વાસર	્ થળોર	ેવવકસાવવા	રૂ.2,440	
કરોડરા	ખચષે	કો્ટલ	હાઈવેરુું	વરમા્નિ	કરાશે.

•	 કેનદ્ર	સરકારરા	ગુડ	ગવર્નનસ	ઈનડેકસ	2020-21માું	સમગ્	દેશમાું	
ગુજરાત	પ્થમ	ક્રમે.	

•	 ઈકોરોવમક	ગવર્નનસ,	મારવ	સુંસાધર	વવકાસ,	જાહેર	માળખાગત	
સુવવધાઓ,	સામાવજક	કલ્યાિ	અરે	વવકાસ	તેમજ	ન્યા્યતુંત્	અરે	
જરસુરક્ા	જેવા	ક્ેત્ોમાું	ગુજરાતરુું	શ્ેષ્	પ્દશ્નર.
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•	 ગજુરાતમાું	108	વસરટઝર	મોબાઈલ	એપરુું	લોંસનચુંગ	અમદાવાદરા	
કઠવાડા	108	એમબ્યુલનસ	સેનટરમાું	કરવામાું	આવ્યુું.	

•	 આિુંદ	કૃવર	્યુવરવવસ્નટીમાું	કૃવર	ક્ેત્ે	રૂ.2359	કરોડરા	સમજૂતી	
કરાર	કરવામાું	આવ્યા.

•	 દેશરાું	100	્ માટ્ન	શહેરોરા	વવકાસરી	્યોજરામાું	ધોલેરા	અર	ેવગફટ	
વસટીરો	સમાવેશ.

•	 ગુજરાતે	રિગસ	રરવોડ્ન	પોવલસી	બરાવી.

ફેબ્ુઆરી - ૨૦૨૨
•	 I -Crea t eર ા 	 ઈ લે સ ક ટ્ ક 	 વ હ ી ક લ 	 સે ન ટ ર 	 ઓફ		

એકસલનસરુું	ઉદ્ાટર.
•	 આસષેલર	વમત્તલ	વરપોર	્ટીલ	ઈસનડ્યા	દ્ારા	ગુજરાતમાું	રૂ.1.66	

લાખ	કરોડરા	સુવચત	રોકાિ	માટે	MoU.
•	 ગુજરાત	હાઇકોટ્નમાું	દેશમાું	પ્થમ	રડવજટલ	જસ્ટસ	ક્લોક	કા્ય્નરત.
•	 મોવત્યા-અુંધતવમુતિ	ગુજરાત	અવભ્યારરો	પ્ારંભ.	
•	 ગુજરાતરી	રવી	IT/ITeS	પોવલસી	જાહેર.
•	 ખીજરડ્યા	 વન્યજીવ	 અભ્યારણ્ય	 રાજ્યરી	 ચોથી	 રામસર		

સાઇટ	બરી.
•	 રાજ્યરાું	ચાર	મહારગરોમાું	વવવવધ	વવકાસકામો	માટે	કુલ	રૂ.253	

કરોડરા	વવકાસ	કામોરી	મુંજૂરી.

માચ્ષ - ૨૦૨૨
•	 ગુજરાત	બા્યોટેક્ોલોજી	પોવલસી	2022-27રી	જાહેરાત
•	 દેશમાું	પ્થમવાર	હાઇ	એનડ	વજરોમ	વસકવસનસુંગ	મશીર	ઇન્ટોલ	

કરવારી	વસવદ્ધ	ગુજરાતે	મેળવી
•	 રાજ્યમાું	 12મા	 ગરીબ	 કલ્યાિ	 મેળામાું	 57,231	 લાભાથમીઓરે	

રૂ.154.44	 કરોડરી	 સહા્ય	 તેમજ	 17,30,653	 લાભાથમીઓરે	
રૂ.7610.58	કરોડરી	સહા્ય	ચૂકવવામાું	આવી.

•	 રાજ્યરા	5900	ખેડૂતોરે	્માટ્ન	ફોર	સહા્ય	વવતરિ	કરા્યા.
•	 ગુજરાત	 સરકાર	 દ્ારા	 વર્ન	 2022-23રુું	 રૂ.2,43,965	 કરોડરુ	

ઐવતહાવસક	બજેટ	રજૂ.

એવપ્રલ - ૨૦૨૨
•	 રાષ્ટપવત	શ્ી	રામરાથ	કોવવુંદ	દ્ારા	ગજુરાત	વવધારસભાર	ેસુંબોધર.
•	 વશક્કોરી	બદલીરા	વર્યમોમાું	ઐવતહાવસક	બદલાવ	કરા્યો
•	 કચછમાું	ઇલેસકટ્ક	કોમવશ્ન્યલ	સવહકલ	પ્ોડકશર	ટ્ીટોર	ઇલેકટ્ીક	

સવહકલ	એલ.એલ.સી	 અરે	 ગુજરત	 સરકાર	 વચ્ે	 એમ.ઓ.્યુ.	
કરવામાું	આવ્યાું.

•	 આઝાદીરા	અમૃત	મહોતસવ	વરવમત્તે	દરેક	વજલ્ામાું	૭૫	સરોવરરુું	
વરમા્નિરો	વરધા્નર.

મે - ૨૦૨૨
•	 રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	વરયો	જૂરા	રાબૂદ	થ્યેલા	મહેસૂલી	ક્યદાઓ	

અનવ્યે	પ્શ્ોરુું	વરરાકરિ	લાવવામાું	આવ્યુું.
•	 ગામ-તાલુકામાું	 રોટરીરી	 સુવવધા	 ઉપલબધ	 કરાવવા	 સરકારરો	

વરિ્ન્ય.
•	 ‘્માટ્ન	વસટીઝ,	્ માટ્ન	અબ્નરાઇઝેશર’	રેશરલ	સવમટ	ઃ	ગુજરાતરાું	

્માટ્ન	શહેરોએ	સફળતા	મેળવી.
•	 દેશરા	એક	લાખ	હેલથ	એનડ	વેલરેસ	સેનટર	પર	‘ટેલી	કનસસલટંગ’	

સેવારો	પ્ારંભ	કરવામાું	આવ્યો.
•	 મુખ્યમુંત્ીશ્ીએ	બગોદરા-તારાપુર	૬	લેર	રોડરુું	લોકાપ્નિ	ક્યુું.

જૂન – ૨૦૨૨
•	 રાજ્ય	સરકારરા	વવજ્ાર	અરે	પ્ોદ્ોવગકી	વવભાગ	દ્ારા	‘ટેવલકોમ	

ઇનફ્ા્ટ્ક્ચર	પોવલસી	-	2022’.
•	 કલોલ	 ખાતે	 વવશ્વરા	 પ્થમ	 રેરો	 ્યુરર્યા	 વલવક્ડ	 પલાનટરુું		

ઉદ્ાટર	કરા્યુું.
•	 આરદજાવત	 ્યુવારોરે	 આતમવરભ્નર	 બરાવવા	 વાુંસ	 વવતરિ	

્યોજરારો	પ્ારંભ	કરા્યો.
•	 ગાુંધીરગર	ખાતે	સહકારી	ક્ેત્રુું	પ્થમ	મહાસુંમેલર	્યોજા્યુું.
•	 અમદાવાદરા	બોપલમાું	આકાર	પામેલુું	 ઇસનડ્યર	રેશરલ	 ્પેસ	

પ્મોશર	એનડ	ઓથોરાઇઝેશર	સેનટર	વડાપ્ધારશ્ીરા	હ્તે	દેશરે	
સમવપ્નત	કરા્યુું.	
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જુલાઇ - ૨૦૨૨
•	 રાજ્યમાું	‘મુખ્યમુંત્ી	માતૃશવતિ	્યોજરા’રો	શુભારંભ	થ્યો.
•	 શવતિપીઠ	 પાવાગઢમાું	 પાુંચસો	 વર્ન	 બાદ	 માું	 કાવલકારા	

મુંરદરરા	સુવિ્ન	વશખર	ઉપર	ધવજારોહિ	કરા્યુું.
•	 રાજ્યભરમાું	આુંતરરાષ્ટી્ય	 ્યોગ	 રદવસરી	ભવ્ય	 ઉજવિી	

કરાઈ.	્ વતુંત્તારા	75	વર્ન	અુંતગ્નત	રાજ્યરા	75	આઇકોવરક	
્થળોએ	સામૂવહક	્યોગ	સાધરા	કા્ય્નક્રમ	્યોજા્યા.	

•	 દેશરો	સૌ	પ્થમ	રડસવેલરેશર	પલાનટ	દહેજમાું	કા્ય્નરત	કરા્યો.	
•	 રાજ્યમાું	 વાહરોરા	 રફટરેસ	 ટેસ્ટંગ	માટે	 પોવલસી	જાહેર	

કરાઈ.	કેનદ્ર	સરકારરી	જોગવાઈઓરે	સુંપૂિ્નપિે	લાગુ	કરી	
PPP	મોડેલ	આધારીત	 રફટરેસ	 ટેસ્ટંગ	 પોવલસી	જાહેર	
કરરાર	ગુજરાત	દેશરુું	પ્થમ	રાજ્ય	બન્યુું,

•	 રડવજટલ	ઇસનડ્યા	વીક	–	2022રો	ગુજરાતથી	શભુારંભ	કરા્યો,	
જે	અુંતગ્નત	ગુજરાતથી	7	રવીર	 રડવજટલ	સેવાઓ	દેશરે	
સમવપ્નત	કરાઈ.	

•	 રડવજટલ	ઇસનડ્યા	વીક	–	2022	અુંતગ્નત	ગુજરાત	સરકાર	દ્ારા	ત્િ	
રવી	IT	પહેલરો	શુભારંભ	કરા્યો.	

•	 ‘ગુજરાત	જ્ાર	ગુરૂ	વક્ઝ’રો	રાજ્યવ્યાપી	પ્ારંભ	કરા્યો.		

ઓગસટ – ૨૦૨૨
•	 ગાુંધીરગર	 ખાતે	 ગીફટ	 વસટીમાું	આઇએફસીએ	 હેડક્ાટ્નરરુું	

વડાપ્ધારશ્ીએ	 વશલાન્યાસ	 ક્યયો.	 દેશરા	 પ્થમ	 બુવલ્યર	
એકસચેનજરી	શરૂઆત	કરવામાું	આવી.

•	 ડેરી	ક્તે્રી	રવી	વવકાસરી	કેડી	કંડારતા	સાબર	ડેરીરા	1030	કરોડરા	
વવવવધ	પ્કલપો	રાષ્ટરે	અપ્નિ	કરવામાું	આવ્યાું.

•	 ઇ-કોપ,	વત્રેત્,	વવશ્વાસ,	આશ્વ્થ	બાદ	ગુજરાત	પોલીસરા	રવા	
અદ્તર	પ્કલપ	ઈ-એફ.આઈ.આર.રો	પ્ારંભ	કરવામાું	આવ્યો.

•	 રાજ્યમાું	પ્કોશર	ડોઝ	આપવારી	મુખ્યમુંત્ી	શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલે	
શરૂઆત	કરાવી.

•	 ગજુરાતમાું	સમેી	કનડકટર	પોવલસી	2022-27	જાહેર	કરવામાું	આવી
•	 ્યુવાધરરે	 લોકશાહીરા	 પાસાઓથી	અવગત	 કરાવવા	 ગુજરાત	

વવધારસભામાું	્યુવા	મોડેલ	એસેમબલી	્યોજાઈ.
•	 ધી	રિોર	પ્મોશર	અરે	્યુસેઝ	પોવલસી	જાહેર.
•	 ખોખરા	 વબ્જ,	 ચાુંદખેડા	 વોટર	 રડ્ટ્ીબ્યુશર	 ્ટશેર,	 વરકોલ	

કોમ્યુવરટી	હોલ,	25	ફા્યર	ટેંકર	સવહતરા	રૂ.187	કરોડરા	કા્યયોરો	
પ્ારંભ	કરા્યો.

•	 અમદાવાદથી	રારીરુંદર	ઉતસવરી	રાજ્યવ્યાપી	ઉજવિીરો	પ્ારંભ.

સપટેમબર - ૨૦૨૨
•	 ્વાવલુંબર	આતમવરભ્નર	 ભારત	 વરમા્નિરા	 પ્ેરિા્ત્ોત	ખાદી	

ઉતસવરી	શરૂઆત	કરાવતાું	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદી.
•	 વડાપ્ધારશ્ીએ	અમદાવાદ	 સાબરમતી	 રરવરફ્નટ	 ખાતે	 રૂ.74	

કરોડરા	ખચષે	આઈકોવરક	અટલ	વબ્જરુું	ઈ-લોકાપ્નિ	ક્યુું.
•	 કચછ	શાખા	રહેર	રખત્ાિા	અરે	ભુજ	સબ્ટેશર,	ચાુંદ્રાિી	ખાતે	

સરહદ	ડેરીરો	દૂધ	ઉતપાદર	અરે	પેકેવજુંગ	પલાનટ,	પ્ાદેવશક	વવજ્ાર	
કેનદ્ર	 સવહત	 રૂ.	 5	 કરોડરા	 વવકાસ	 પ્કલપોરી	 ભેટ	આપતા	
વડાપ્ધારશ્ી.

•	 મકે	ઇર	ઇસનડ્યારા	સપરાર	ેસાકાર	કરતાું	હાુંસલપરુ	ખાત	ેરૂ.7300	
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કરોડરા	ખચષે	સઝુકુી	દ્ારા	ઇલકેટ્ીક	વહીકલ	બટેરી	ઉતપાદર	પલાનટરુું	
ખાતમુહૂત્ન.

•	 આજીડેમ	 પાસે	 47	 એકર	 જમીરમાું 	 રૂ.13.77	 કરોડરા		
ખચષે	 રવવરવમ્નત	 “રામ	 વર”	 પ્જાચરિે	 કરતાું	 મુખ્યમુંત્ી		
શ્ી	ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલ.

•	 રાષ્ટી્ય	રક્ા	શવતિ	્યુવરવવસ્નટીરી	સહા્યથી	જેલમાું	સામાવજક	અરે	
મરોવજૈ્ાવરક	કેર	સેનટરરી	ઉદાહરિરૂપ	અર	ેઅરકુરિી્ય	પહેલરી	
શરૂઆત.

•	 ભારતરે	ચોથી	ઔદ્ોવગક	ક્રાુંવત	તરફ	અગ્ેસર	કરતાું	સેનટર-	્ટેટ	
સા્યનસ	કોનકલેવ	્યોજા્યો.

•	 6ઠ્ી	ઓલ	ઇસનડ્યા	વપ્ઝર	મીટ	2022	્યોજાઇ.
•	 અમદાવાદમાું	4	અરુપમ	(્માટ્ન)	શાળારુું	લોકાપ્નિ.
•	 રફલમો	 દ્ારા	 પ્વાસરરે	 પ્ોતસાહર	આપવાું	 ‘વસરેમેરટક	 ટુરરઝમ	

પોવલસી	2022-2027’	જાહેર	કરાઇ.
•	 રાજ્યમાું	3	સેનટર	ફોર	એકસલેનસ	ફોર	હોરટ્નકલચર	તથા	4	પ્ાઇમરી	

પ્ોસેવસુંગ	સેનટરરી	શરૂઆત.

અૉકટોબર – ૨૦૨૨
•	 અુંબાજીથી	રૂ.	7	હજાર	કરોડરા	વવકાસકા્યયોરુું	ખાતમહુતૂ્ન	–	લોકાપ્નિ	

કરવામાું	આવ્યુું.
•	 સુરતરે	રૂ.	3472	કરોડરાું	વવકાસકા્યયોરી	ભેટ.
•	 ભાવરગર	–	બોટાદ	–	અમરેલીરે	રૂ.6500	કરોડરાું	વવકાસકા્યયોરી	

ભેટ	મળી.

•	 રાજ્યરા	1.47	લાખ	્યુવારોરે	રોજગારપત્	એરા્યત.
•	 રાજકોટરાું	 આજી	 રરવરફ્નટ	 પ્ોજેકટ	 માટ	ે રૂ.187	 કરોડરી		

ફાળવિી	કરાઇ.
•	 વડોદરા	અર	ેગાુંધીરગર	મહારગરપાવલકાઓ	માટે	રૂ.291	કરોડ	મુંજરૂ.
•	 રાજ્યમાું	માગ્ન	સુધારિા	માટે	રૂ.508	કરોડરી	ફાળવિી.
•	 આુંગિવાડી	કા્ય્નકર	તેડાગરરા	મારદ્	વેતરમાું	વધારો.
•	 કચછમાું	 પશુ	 વચરકતસા	અરે	 પશુપાલર	 મહાવવદ્ાલ્યરી	 કરવા	

વરિ્ન્ય.
•	 રાષ્ટપવતએ	ગજુરાતરે	રૂ.1330	કરોડરાું	વવકાસકા્યયોરી	ભટે	આપી.
•	 વડાપ્ધારશ્ીએ	ભરૂચરા	આમોદથી	રૂ.8000	કરોડરા	વવકાસકા્યયોરી	

ભેટ	આપી.
•	 જામરગરરે	રૂ.1448	કરોડરાું	વવકાસકા્યયોરી	ભેટ	મળી.
•	 બાુંધકામ	શ્વમકોરે	રૂ.5માું	પૌસટિક	ભોજર	મળશે.
•	 વડાપ્ધારશ્ીએ	રાજ્યમાું	5G	સેવારો	પ્ારંભ	કરાવ્યો.
•	 ્વચછ	સવષેક્િ	ગ્ામીિ	–	2022માું	ગુજરાત	પ્થમ.
•	 ખેડૂતોરા	વહતમાું	રૂ.225	કરોડરાું	સહા્ય	પેકેજ.

નવેમબર - 2022
•	 થરાદમાું	વડાપ્ધાર	શ્ી	રરેનદ્રભાઈ	મોદીરા	હ્ત	ેરૂ.	8,034	કરોડરા	

વવકાસકામોરુું	ખાતમુહૂત્ન.
•	 પુંચમહાલમાું	રૂ.	885	કરોડરા	વવકાસકા્યયોરા	લોકાપ્નિ-ખાતમહૂુત્ન.
•	 ગુજરાત	ટ્રુ	5જી	મેળવરારું	દેશરુું	પ્થમ	રાજ્ય	બન્યુું.
•	 ગુજરાતરા	કોટ્ન	ઇનફ્ા્ટ્કચરથી	બધા	જ	પ્ભાવવતઃ	સુપ્ીમ	કોટ્ન
•	 તારીખ	 3	 રવેમબર	 2022રા	 રોજ	 ચૂુંટિીરી	જાહેરાત	 સાથે	 જ	

ગુજરાતમાું	આચારસુંવહતારો	કડક	અમલ.
•	 1લી	અરે	5મી	રડસેમબરે	મતદાર,	8મી	રડસેમબરરા	રોજ	પરરિામ.

ડડસેમબર - ૨૦૨૨
•	 15મી	ગુજરાત	વવધારસભારી	ચૂુંટિી	સુંપન્ન.
•	 ગુજરાત	વવધારસભા	સામાન્ય	ચૂુંટિીમાું	ભારતી્ય	જરતા	પક્રે	

156	બેઠક,	ભારતી્ય	રાષ્ટી્ય	કોંગ્ેસરે	 17	બેઠક,	આમ	આદમી	
પાટમીર	ે5	બઠેક,	1	બઠેક	સમાજવાદી	પાટમીર	ેતથા	3	બઠેક	પર	અપક્	
વવજેતા	થ્યા.

•	 ગુજરાતરા	મુખ્યમુંત્ી	તરીકે	ભૂપેનદ્રભાઈ	પટેલે	શપથ	ગ્હિ	ક્યા્ન.
•	 આ	ઉપરાુંત	કેવબરેટ	કક્ારા	8,	્વતુંત્	હવાલો	ધરાવતા	2	અરે	

રાજ્યકક્ારા	6	એમ	કુલ	16	મુંત્ીઓએ	શપથ	લીધા.
•	 15મી	ગુજરાત	વવધારસભારા	અધ્યક્	તરીકે	શ્ી	શુંકરભાઇ	ચૌધરી	

તથા	ઉપાધ્યક્	તરીકે	શ્ી	જેઠાભાઇ	ભરવાડરી	વરિી.	•
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શહીદ ્પડરવારો માટે મદદનો હાથ અને હૂંફ બનતી નડડયાદની વવવધ
" બી. ્પી. દેસાઇ

પરપીડા	જોઈરે	થતી	વ્યથા	એટલે	સુંવેદરા...	એટલે	જ	
આપિે	ત્યાું	કહેવા્યુું	છે	કે,	‘વૈષિવજર	તો	તેરે	રે	કહીએ	જે	
પીડ	પરાઇ	જાિે	રે...’	એટલે	કે	વૈષિવજર	એ	છે	કે,	જે	
બીજારી	પીડામાું	પોતારી	પીડા	જૂએ	છે.	જ્યારે	‘તારી	હાુંક	
સુરીરે	 કોઇ	ર	આવે	 તો	એકલો	જારે	 રે.....’	રી	 કથરી	
ધરાવતી	 રરડ્યાદરી	 વવવધરી	 વાત	અરે	 અરોખી	 ભાત	
સાુંભળવાું	જેવી	અરે	જીવરમાું	ઉતારવાું	જેવી	છે.

સુંવેદરશીલ	એક	રૈસવગ્નક	ગુિ	છે.	જે	અુંતઃ્ફુરિાથી	આવતુું	હો્ય	
છે.	આવુું	જ	એક	વ્યવતિતવ	છે	રરડ્યાદરી	રહેવાસી	અરે	આિુંદમાું	
અભ્યાસ	કરતી	વવવધ	જાદવ.	‘વવવધ’રી	વક્રતા	રહીં	પિ	વવવધ	માટે	
વવધાતાએ	વરધા્નરરત	કરેલ	માગ્નર	ેઅખત્યાર	કરીર	ેવવવધ	અત્યાર	સુધીમાું	
અરેક	શહીદ	સૈવરકરા	 પરરવારોરી	 મુલાકાત	લઈ	આવથ્નક	 મદદરી	
સાથે-સાથે	 લાગિી	અરે	આતમી્યતારો	 સુંબુંધ	 બાુંધીરે	 પરપીડામાું	
પોતારી	જાતરે	જોડી	ચૂકી	છે.	

ખાસ	કરીરે	દેશરી	સેવા	કરતાું	કોઈ	જવાર	શહીદ	થઈ	જા્ય	એવી	
ઘટરા	વવવધરા	ધ્યારમાું	આવે	કે	તુરંત	જ	તે	દેશરી	સુરક્ા	માટે	પોતારો	
આધાર	 ગુમાવી	 બેઠેલા	 શહીદરા	 પરરવારરે	 મળવાું	 અરે	 મદદરૂપ	
બરવારુું	આ્યોજર	કરે	છે.	

તાજેતરમાું	વસસક્કમ	ખાત	ેરોડ	દઘુ્નટરામાુંમાું	શહીદ	થ્યલેાું	જવારોરા	
પરરવારોરે	વવવધએ	આશ્વાસર	પત્	તમેજ	રૂા.	પાુંચ	હજારરી	‘ફૂલ	રહીં	
તો	ફુલરી	પાુંખડી’	સમાર	આવથ્નક	મદદ	મોકલી	આપી	છે.	આ	દઘુ્નટરામાું	

શહીદ	થ્યલેાું	કુલ	૧૬	જવારોરા	પરરવારો	પકૈી	વવવધએ	
હાલમાું	જ	ેપરરવારોરી	આવથ્નક	પરરસ્થવત	સારી	ર	હતી	
તવેાું	શહીદ	થ્યલેા	પાુંચ	જવારોરા	પરરવારોર	ેરૂ.	પાુંચ-પાુંચ	
હજારરી	આવથ્નક	સહા્ય	મોકલી	આપી	છે.	શહીદ	થ્યેલા	
સૈવરક	પરરવારો	પૈકી	જે	પરરવારોરી	આવથ્નક	સ્થવત	સારી	
ર	 હો્ય	 તેવા	 પરરવારરા	 સુંતારોરા	 વશક્િરો	 ખચ્ન	
આપવારુું	તથા	ખાસ	કરીર	ેશહીદરી	દીકરીઓરા	લગ્નમાું	

પિ	આવથ્નક	મદદ	કરવારી	તેરી	ઇચછા	છે.	
વવવધરો	પરરવાર	કંઈ	માલતેજુાર	રથી.	મધ્યમ	કે	કદાચ	ઉચ્	મધ્યમ	

વગ્નમાું	મૂકી	શકા્ય	એવો	તેરો	પરરવાર	છે.	પરંતુ	ઘિીવાર	કોઈ	દાતા	
ર	મળે	તો	આ	પરરવાર	પોતે	આવથ્નક	ભારિ	વેઠીરે	વવવધરી	સૈવરક	
પરરવાર	પ્ત્યે	સહૃદ્યતારી	આ	પ્વૃવત્ત	ચાલુું	રાખે	છે.

વવવધએ	અત્યાર	સધુી	ત	ે૧૫૩	થી	વધ	ુશહીદ	પરરવારોરી	મલુાકાત	
લઇ	ચકૂી	છે.	શહીદ	થ્યલેાું	જવારોરા	પરરવારજરો	વચ્	ેજઈ	પોતાપિુું	
બતાવીરે	તેમરા	દુ:ખમાું	સહભાગી	બરી	તેમરા	દુઃખરે	હળવુું	કરવારી	
કોવશશ	કરે	છે.

માત્,	 મોબાઇલમાું	 રમમાિ	અરે	 મોજમજારે	 જ	જીવરરુું	 સુખ	
મારરારી	રવી	પેઢીએ	દેશરા	રખોપા	કરતાું	જવારો	માટેરી	વવવધરી	
સુંવેદરામાુંથી	પ્ેરિા	લેવારી	જરૂર	છે.	પોતારા	સુખે	સુખી	રહીં,	પરંતુ	
અન્યરા	સખુમાું	સખુી	થવારા	વવવધરી	આ	રારકડા	પ્્યત્	માટે	સો-સો	
સલામ...	•

અંતડરયાળ વવસતારોમાં જ્ઞાનનો દી્પક પ્રજ્વલત કરી રહી છે સરકારી કૉલેજો
રાજ્યરા	આરદવાસી	અરે	દૂગ્નમ	પ્ાુંતોમાું	

પિ	્યુવારોરે	ઘર	આુંગિે	ઉચ્	વશક્િ	મળી	
રહે	એ	માટે	રાજ્ય	સરકાર	દ્ારા	અુંતરર્યાળ	
વવ્તારોમાું	શરૂ	કરવામાું	આવેલી	કૉલેજોએ	
જ્ારરો	દીપક	પ્જ્વલત	કરવારુું	શરૂ	ક્યુું	છે.	
આવી	જ	રીતે	જ્ારરો	દીપક	પ્જ્વલત	કરી	
રહી	છે	જાુંબુઘોડા	સ્થત	સરકારી	આરસ્ન	અરે	
સા્યનસ	કૉલેજ	!	ગાઢ	જુંગલો	વચ્ે	રમિી્ય	
્થળે	બરાવવામાું	આવેલી	આ	કૉલજે	પ્કૃવતરી	
પાઠશાળા	પિ	છે.	તમ	ેઆ	કૉલજે	જઓુ	એટલે	
ફરી	ભિવારુું	મર	થ્યા	વવરા	રહેતુું	રથી.

આમ	 તો	 જાુંબુઘોડામાું	 વર્ન	 ૨૦૧૭થી	
કૉલેજ	 કા્ય્નરત	 કરવામાું	આવી	 હતી	 પરંતુ	
૨૦૨૧માું	કૉલજેરુું	આ	રવુું	વબસલડુંગ	રૂ.	૧૬	
કરોડરા	ખચ્નથી	બરાવી	ત્યાું	તમામ	સવુવધાઓ	

સાથ	ેવશક્િકા્ય્ન	કરાવવામાું	આવી	રહ્ું	છે.	આ	
સરકારી	કૉલજે	ગોવવુંદ	ગરુ	્યવુરવવસ્નટી	સાથે	
સુંલગ્ન	છે.	તેરા	કુલપવત	શ્ી	પ્તાપવસુંહ	ચૌહાિ	
કહે	 છે	 કે,	 રાજ્ય	સરકારરા	 વશક્િ	પ્ત્યરેા	
ઉમદા	 અવભગમરે	 પરરિામે	 જાુંબુઘોડામાું	
સરકારી	 કૉલજે	 કા્ય્નરત	 કરવામાું	આવી	 છે.	
આવા	અુંતરર્યાળ	 વવ્તારોમાું	આરસ્ન	અરે	
સા્યનસ	કૉલજે	શરૂ	થતાું	કન્યા	વશક્િરે	પિ	

પ્ોતસાહર	મળ્યુું	 છે.	 ધોરિ	૧૨	 પછી	 ઉચ્	
વશક્િ	મળેવવા	ઇચછતી	આરદવાસી	છાત્ાઓરે	
ઘર	આુંગિે	વશક્િરી	સવુવધા	મળી	છે.	હાલમાું	
આ	 કૉલજેમાું	 દૂર	 દૂરરા	 વવ્તારોમાુંથી	 પિ	
વવદ્ા વથ ્નર ીઓ	 સા્યનસ	 અરે 	 આરસ ્ન	
વવદ્ાશાખામાું	અભ્યાસ	કરવા	માટે	આવ	ેછે.	
હાલોલરી	જ્યોવતકા	પરમાર	કહે	છે,	“અમરે	
અહીં	અભ્યાસ	કરવામાું	ખબૂ	જ	સરળતા	રહે	
છે.	અહીં	 કૉલજે	 શરૂ	 કરવા	 બદલ	ગજુરાત	
સરકારરો	આભાર	મારવો	ઘટે.”

આમ,	 રાજ્ય	 સરકાર	 દ્ારા	અુંતરર્યાળ	
વવ્તારોમાું	 શરૂ	 કરવામાું	આવેલી	 વવજ્ાર	
પ્વાહરી	 શાળા	અરે	 મહાશાળાઓ	અરેક	
છાત્ોરે	 ઉચ્	 વશક્િરા	 મુખ્ય	 પ્વાહમાું	
લાવવારુું	ઉમદા	કા્ય્ન	કરી	રહી	છે.	•

પ્રડેરણા
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પ્રાકૃવતક ખેતીથી વલસાડના ખેડૂતે મેળવી આવથ્ષક સમૃવધિ
" સલોની ્પટેલ

સાુંપ્ત	 સમ્યમાું	 ખેતીમાું	 રાસા્યવિક	
પદાથયોરો	 ઉપ્યોગ	 વધ્યો	 હોવાથી	 પ્કૃવત્તરી	
જાળવિી	કરવી	અત્યુંત	જરૂરી	બરી	છે	ત્યારે	
વલસાડરા	કપરાડા	તાલુકારા	અુંતરર્યાળ	ગામ	
વસુંગારટાટીરા	 રહેવાસી	 ભરતભાઇ	 ગોભલે	
છેલ્ાું	ત્િ	વર્નથી	સુંપૂિ્નપિે	ગા્ય	આધારરત	
પ્ાકૃવતક	ખતેી	કરી	રહ્ાું	છે.	આ	ખતેીએ	તમેરી	
માટે	આવથ્નક	સમૃવદ્ધરાું	દ્ાર	ખોલી	આપ્યાું	છે.	
તેમરી	આ	 ખેતી	 અન્ય	 ખેડૂતો	 માટે	 પિ	
પ્ેરિાદા્યી	સાવબત	થઇ	રહી	છે.	

ભરતભાઇ	 ગોભલેરા	 જિાવ્યા	 પ્માિે	
સરકાર	તરફથી	ગા્યરા	વરભાવ	ખચ્ન	પેટે	દર	
છ	મવહરે	રૂ.	૫૪૦૦રી	સહા્ય	મળે	છે.	જેથી	
તેઓ	ગા્ય	આધારરત	પ્ાકૃવતક	ખેતી	કરી	રહ્ા	
છે.	આ	્યોજરારો	લાભ	લઈ	આ	ખેડૂત	હવે	
દરેક	વસઝરમાું	વવવવધ	પાકોરી	ખેતી	કરે	છે.	
ભરતભાઈ	ધો	-	૧૨	સા્યનસ	બાદ	હૈદરાબાદમાું	
B.Sc.	રવસુંગ	કરવા	ગ્યા,	પરંતુ	પારરવારરક	
કારિોસર	અભ્યાસ	અધવચ્	ેજ	છોડવો	પડો.	

ભરતભાઈએ	 જિાવ્યુું	 હતુું	 કે,	 બે	 વર્ન	
પહેલાું	 સરકારરી	 સુંપૂિ્ન	 ગા્ય	આધારરત	
પ્ાકૃવતક	ખતેીરી	્યોજરા	વવશ	ેજાિ	
થતાું	અરજી	કરી	એરો	લાભ	મળેવ્યો	
હતો.	તેમિે	પહેલાું	પ્ાકૃવતક	ખેતી	

કેવી	રીતે	કરવી,	પ્ાકૃવતક	પદાથયોરો	ખેતીમાું	
ઉપ્યોગ	 વગેરરેી	 તાલીમ	 મેળવી	 હતી.	
ત્યારબાદ	તેઓએ	પોતારી	ખેતીમાું	ગા્યરા	
મળ-મૂત્રો	 ખાતર	અરે	 જુંતુરાશક	 તરીકે	
ઉપ્યોગ	કરી	રારા	પા્ય	ેખતેીમાું	વવવવધ	પાકો	
લેવારી	શરૂઆત	કરી	હતી.	પહેલા	ડાુંગરરી	
ખતેીમાું	જ	આ	પ્્યોગ	ક્યયો	હતો	જમેાું	સફળતા	
મળતા	 બધી	 જ	ખેતી	 સુંપૂિ્ન	 પ્ાકવૃતક	 રીત	ે
કરવારો	વરિ્ન્ય	ક્યયો	હતો.	

ભરતભાઈ	બ	ેએકર	જમીર	ધરાવે	છે	જમેાું	
પહેલા	 માત્	 ચોમાસામાું	 ડાુંગરરી	 અરે	
વશ્યાળામાું	શાકભાજીરી	ખેતી	કરવા	માટે	જ	
સક્મ	 હતા.	 તેમાું	 પિ	 એમિે	 ખેતીમાું	
રાસા્યવિક	ખાતર	અર	ેજુંતરુાશકોરો	ઉપ્યોગ	
કરવો	પડતો	હતો.	તેમરા	જિાવ્યા	મુજબ	આ	
પદાથયોરા	ઉપ્યોગરે	કારિે	એમરી	જમીરરી	
ફળદ્રુપતા	ઘટવા	ઉપરાુંત	ખેતપેદાશરા	્યોગ્ય	
ભાવ	મળતાું	ર	હતા.	આ	સમ્યે	તેઓરે	ગા્ય	
આધારરત	સુંપૂિ્ન	પ્ાકૃવતક	ખેતી	માટે	મળતી	
સહા્યરી	જાિ	થઈ	હતી.	તેઓ	પાસે	પોતારી	
ગા્ય	 છે	 તેથી	એમરે	અરજી	 કરતાું	 સહા્ય	
મળવારી	શરૂઆત	થઈ	હતી.		

ભરતભાઈ	જિાવે	છે	કે,	
હવે	 તેઓ	 રીંગિ,	 ટામેટાું,	
વાલ,	શક્કરર્યા	અર	ેડાુંગરરી	

ખેતીમાું	 ગા્યરા	 છાવિ્યા	 ખાતર	 અરે	
જીવામૃતરો	જુંતરુાશક	તરીકે	ઉપ્યોગ	કરી	રહ્ા	
છે.	આ	વરષે	આ	પ્ાકૃવતક	પદાથયોરો	ઉપ્યોગ	
કરી	 રીંગિરી	 ખેતી	 કરી	 હતી.	 જેમાું	 એક	
લિિીમાું	૩૫થી	૪૦	મિ	રીંગિ	થ્યાું	હતાું.	
સારી	ગિુવત્તા	અર	ે્ વા્ર્ય	માટે	વબરહાવરકારક	
હોવાથી	બજારમાું	ભાવ	પિ	સારો	મળ્યો	હતો.	
માત્	રીંગિરી	ખતેીમાું	અમર	ેરૂ.	૪૦	થી	૪૫	
હજારરી	આવક	થઈ	છે.	માત્	પ્ાકૃવતક	ખતેી	
કરવાથી	જમીરરી	ફળદ્રપુતા	વધી	છે,	્ વા્ર્યરે	
કોઇ	જ	રકુસાર	થતુું	રથી	તમેજ	અમર	ેપિ	
સારી	આવક	 થા્ય	 છે.	 ખેતીમાું	 હવે	 સ્થર	
આવકર	ેકારિ	ેપરરવારરી	પરરસ્થવતમાું	પિ	
સધુારો	થ્યો	છે	અર	ેઅમ	ેપગભર	બન્યાું	છીએ.	
હવ	ેરોજગારી	મળેવવા	માટે	ઘરથી	દરૂ	જવ	ુ
પડતુું	રથી.	સરકાર	દરેક	લોકોરા	વવકાસ	માટે	
વવચાર	કરી	જરૂરર્યાતમુંદ	લોકોર	ેસહા્ય	આપ	ે
છે	તથેી	આ	સહા્ય	આપવા	બદલ	સરકારરો	
ખબૂ	આભાર	મારુું	છુું.

રાજ્ય	સરકાર	તરફથી	મળતી	પ્ાકૃવતક	ખતેી	
માટેરી	સહા્ય	દ્ારા	ભરતભાઈ	જવેાું	રાજ્યરા	
અરકે	ખડેતૂોર	ેપગભર	થવારો	માગ્ન	મોકળો	
થઈ	રહ્ો	છે.	દરેક	ક્તે્માું	પ્ાકૃવતક	ખતેી	કરતા	
ખડેતૂોર	ેકારિ	ેજમીર	અર	ેપ્ાકૃવતક	પાકો	દ્ારા	
્વા્ર્યરી	પિ	જાળવિી	થઈ	રહી	છે.	•

્સાફલ્યગાથા
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રાષ્ટ્રીય બાળ સવાસ્થય કાય્ષક્રમે અવનીનું જીવન બદલયું

" હેમાલી ભટ્ટ
બાળ	્વા્ર્યથી	લઈરે	બાળકરા	જીવર-	

મરિરો	સવાલ	હો્ય	તવેા	રક્સામાું	સરકારરા	
આરોગ્યલક્ી	કા્ય્નક્રમો	વહારે	આવ્યા	છે.	આવો	
જ	એક	બાળ	્ વા્ર્યલક્ી	કા્ય્નક્રમ	છે	‘રાષ્ટી્ય	
બાળ	્ વા્ર્ય	કા્ય્નક્રમ’...	જેરા	દ્ારા	રાજ્યરા	
અરકે	બાળકોરી	અમૂલ્ય	વજુંદગીર	ેરવજીવરરુું	
વરદાર	મળ્યુું	છે.	

આવો	જ	એક	 રક્સો	બોટાદ	 વજલ્ારા	
ગઢડા	 તાલુકારા	 ઢસા	ગામરો	છે.	જેમાું	 બે	
વર્નરી	રારી	એવી	બાળકી	અવરી	માટે	આ	
કા્ય્નક્રમથી	 આ	 ‘અવવર’	 પર	 આવરદા	
વધારરારો	બરી	રહ્ો	છે.		આ	અુંગ	ેઅવરીરા	
વપતાશ્ી	 લાલજીભાઈ	 મકવાિા	 કહે	 છે	 કે,	
“મારી	બાળકીરે	જનમજાત	જ	હ્રદ્યરોગ	હતો.	
ડૉકટર	પાસે	તપાસ	કરાવી	તો	માલુમ	પડુું	કે,	
તેરા	 હ્રદ્યમાું	 કાિુું	 છે,	 અમારો	 પરરવાર	
વચુંતાતુર	 થઈ	 ગ્યો	 હતો	અરે	 ખરા	 સમ્યે	
‘રાષ્ટી્ય	બાળ	્ વા્ર્ય	કા્ય્નક્રમ’	દેવદતૂ	બરીરે	
આવ્યો.	 અમદાવાદરી	 ્યુ .એર.મહ ેતા	
હોસ્પટલમાું	મારી	લાડલી	દીકરીરુું	ઓપરેશર	
એકપિ	રૂવપ્યારા	ખચ્ન	વગર	થ્યુું	હતુું.”	

મજરૂી	કામ	કરી	પરરવારરુું	ગજુરાર	ચલાવતાું	
લાલજીભાઈર	ેત્યાું	તા.૫	જાન્યઆુરી,	૨૦૨૦	રા	
રોજ	દીકરીરો	જનમ	થ્યો	હતો.	સમગ્	પરરવારમાું	
ખબૂ	જ	ઉતસાહ	અર	ેહર્નરો	માહોલ	હતો,	પરંતુ	
પરરવારરો	ઉતસાહ	શોકમાું	 ફેરવાઈ	ત્યારે	ગ્યો	
જ્યારે	તમેર	ેખબર	પડી	કે	તમેરી	બાળકીર	ેશ્વાસ	
લવેામાું	તકલીફ	પડી	રહી	છે.	

‘રાષ્ટી્ય	 બાળ	 ્વા્ર્ય	 કા્ય્નક્રમ’	 દ્ારા	
ગામગેામ	બાળકોરી	આરોગ્ય	તપાસ	કરવામાું	
આવે	છે,	જેમાું	અવરીરા	ઘરે	પિ	તપાસ	માટે	
ટીમ	પહોંચી	ત્યારે	અવરીરા	પ્ાથવમક	રરપોટ્ન	
કરવામાું	આવ્યાું	 જેમાું	 તેરા	 હ્રદ્યમાું	 કાિુું	
હોવારુું	 માલૂમ	 પડુું.	આ	 વાત	 સાુંભળતા	
અવરીરા	પરરવાર	પર	જાિે	આભ	તૂટી	પડુું.	

પરંતુ	આ	સમ્યે	‘રાષ્ટી્ય	બાળ	્વા્ર્ય	
કા્ય્નક્રમ’રી	ટીમ	અવરી	અરે	તેરા	પરરવારરે	
વહાર	ેઆવી.	રાષ્ટી્ય	બાળ	્વા્ર્ય	કા્ય્નક્રમ	
અુંતગ્નત	 રારકડી	 અવરીરા	 પરરવારરે	
તાતકાવલક	 અરે	 વરઃશૂલક	 સારવાર	 માટે	
સચોટ	 માગ્નદશ્નર	આપવામાું	આવ્યુું	 અરે	
ત્યાર	 બાદ	 અમદાવાદરી	 ્ુય.એર.મહેતા	
હોસ્પટલમાું	 અવરીરુું	 સફળ	ઓપરેશર	

કરવામાું	આવ્યુું	હતુું.	“રાષ્ટી્ય	બાળ	્વા્ર્ય	
કા્ય્નક્રમ”	બોટાદરા	 મકવાિા	 પરરવાર	 માટે	
આશીવા્નદ	બરીરે	આવ્યો	અર	ેતમેરા	જીવરરે	
ખુશીઓથી	ભરી	દીધુું	છે.	અવરીરા	વપતારા	
જિાવ્યા	પ્માિે	હવે	તેરી	તવબ્યત	સારી	છે	
અરે	તે	્વ્થ	જીવર	જીવી	રહી	છે.	

‘રાષ્ટી્ય	બાળ	્ વા્ર્ય	કા્ય્નક્રમ’એ	રેશરલ	
હેલથ	વમશર	અુંતગ્નત	્વા્ર્ય	અરે	પરરવાર	
કલ્યાિ	 મુંત્ાલ્ય,	 કેનદ્ર	 સરકારશ્ી	 દ્ારા	
ચલાવામાું	આવતી	અર	ેરાજ્ય	સરકારશ્ી	દ્ારા	
અમલીકૃત	 ઉતકૃટિ	આરોગ્ય	 ્યોજરા	 છે.	 જે	
અુંતગ્નત	જનમથી	૧૮	વર્ન	સધુીરી	વ્યમ્યા્નદારા	
બાળકોરી	કેનસર,	હ્રદ્ય,	રકડરી	પ્ત્યારોપિ	
સવહતરા	ગુંભીર	રોગોરી	 વર:શૂલક	સારવાર	
કરવામાું	આવે	છે.	આ	ઉપરાુંત	‘શાળા	આરોગ્ય	
કા્ય્નક્રમ’	 અુંતગ્નત	 આરોગ્ય	 ટીમ	 દ્ારા	
બાળકોરા	આરોગ્ય	 તપાસ	 કરી	 જરૂરર્યાત	
જિા્ય	 તો	 સી.એચ.સી./હોસ્પટલમાું	 વધુ	
સારવાર	આપવામાું	આવે	છે.		

“રાષ્ટી્ય	બાળ	્વા્ર્ય	કા્ય્નક્રમ”	અનવ્યે	
જનમથી	 જ	 ગુંભીર	 વબમારીઓથી	 પીરડત	
બાળકોરે	 ઈલાજ	 ઉપલબધ	 થવાથી	 તેમરા	
મજબૂત	ભવવષ્યરુું	 વરમા્નિ	 કરી	 શકા્ય	 છે.	
તમામ	બાળકોર	ેપોતારી	પિૂ્ન	ક્મતાથી	આગળ	
વધવારો	અવસર	 પ્ાપ્	 થા્ય	 ત	ે હેતથુી	 કેનદ્ર	
સરકારશ્ી	 તથા	 રાજ્ય	 સરકારશ્ીરી	આવી	
અરકે	આરોગ્ય	્યોજરાઓ	અમલી	છે.	વ્યવતિ	
જ્યારે	શારીરરક	અર	ેમારવસક	રીતે	્ વ્થ	હશે	
ત્યારે	જ	ત	ે્ વ્થ	રહી	શકશ	ેઅર	ેરાષ્ટભાવરા	
જાગૃત	કરી	શકાશે.	•

ઓરાડેગય ્સુિા

રાષ્ટ્ર રીય િાળ સવાસ્ય કાય્નક્રમ
બાળકોએ િરેક િેશનું ભહવષ્ય છે. બાળકો અને દકશોરોનરી બૌહધિક, સામાહજક, માનહસક અને 

શારરીદરક ક્ષમતાઓનો હવકાસ થા્ય તે જરૂરરી છે. આથરી િરેક િેશ આરોગ્ય અને હશક્ષણમાં રોકાણ 
કરે ત ેજરૂરરી છે. ગજુરાતમા ંશાળાના બાળકોના સારા સવાસ્થ્યનરી તપાસણરી માટે રાજ્યના આરોગ્ય 
અને પદરવાર કલ્યાણ હવભાગ દ્ારા િર વરષે શાળા આરોગ્ય કા્ય્ષક્રમનું આ્યોજન કરવામાં આવે 
છે. ગુજરાતમાં કા્ય્ષરત આ સૌથરી મોટો આરોગ્ય કા્ય્ષક્રમ છે. શાળા આરોગ્ય-રાષ્ટરી્ય બાળ 
સવાસ્થ્ય કા્ય્ષક્રમ અંતગ્ષત જનમથરી લઇને ૧૮ વર્ષનરી ઉંમર સુધરીના બાળકોનરી 4D (દરફેકટ, 
રેદફસરી્યનસરી, દરઝરીઝ અને રેવેલોપમેનટ રરીલે) માટે તપાસ કરરી સારવાર કરવામાં આવે છે. 	
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"્પક્ષીરાજ એવાં ગીધોની નવી વસાહતની ખોજ"
જોખમમાં આવી ગયેલાં ભારતીય ગીધોની  

્પાવાગઢમાં વસાહતથી ્પક્ષીપ્રેમીઓમાં આનંદ
" દશ્ષન વરિવેદી

વર,	 વરરાઈ	 અરે	 તેરી	 સાથે	 તેમાું	
વસવાટ	કરતાું	પક્ીઓરુું	્યોગ્ય	રીતે	સુંવધ્નર	
થા્ય	તો	કુદરતરુું	ચક્ર	્યોગ્ય	રીતે	ચાલતુું	રહે	
છે.	 કુદરતરા	 કા્ય્નમાું	 વવક્ેપ	 પડતાું	 અરેક	
પ્યા્નવરિી્ય	પ્શ્ો	ઊભા	થા્ય	છે.	વત્નમારમાું	
’ગલોબલ	 વોવમુંગ’	 સવહતરા	 પ્શ્ો	 તેરુું	
ઉદાહરિ	 છે.	 પ્કવૃતરાું	 બગડેલી	 સમતુલા	
જાળવવા	માટે	અરોખા	પ્્યાસ	કરવા	પડે	છે.	
તે	 પછી	 જળ,	 જમીર	 હો્ય	 કે	 પશુ-પક્ીરા	
રક્િરુું	કા્ય્ન.	

તાજેતરરાું	થોડાું	વરયોમાું	કમરસીબ	ેદધુાળાું	
પશુઓરે	અપાતાું	કેવમકલ્યુતિ	ઇનજેકશરોરે	
કારિે	 ગીધો	 ઉપર	 જોખમ	 ઊભુું	 થ્યુું	 છે.	
પશઓુરુું	મૃત	શરીર	આરોગવારે	લીધ	ેગીધોરુું	
અસ્તતવ	જોખમા્ુયું	છે.	ખાસ	કરીરે	ગજુરાતમાું	
ગીધોરી	વસવતમાું	૬૬	ટકારો	ઘટાડો	છેલ્ા	
એક	દશકમાું	રોંધા્યો	છે.

તેવા	 સમ્યે	 કુદરતરા	 સફાઈ	 કામદાર	
તરીકે	 જાિીતા	 ગીધ	 (ઇસનડ્યર	 વલચર)	
પક્ીઓરી	 પાવાગઢરા	 ડુુંગરોમાું	 રારી	
વસાહત	તાજેતરમાું	જોવા	મળી	છે.	જોખમમાું	
આવી	 ગ્યેલી	 પક્ીજગતરી	 આ	 જાતે	
પાવાગઢરી	પવ્નતમાળારી	કોતરોમાું	બરાવલેા	
માળાઓમાું	ઇંડારુું	સવેર	કરી	કેટલાુંક	બચ્ાુંરે	
જનમ	પિ	આપ્યો	છે.	વર	વવભાગરા	પ્ાથવમક	
અુંદાજ	 મુજબ	 ૧૦	 પુખત	 વ્યરાું	 ગીધરો	
વસવાટ	માલૂમ	પડો	છે.	

વવશ્વભરમાું	ગીધરી	૨૩	પ્જાવતઓ	જોવા	
મળે	છે.	તેમાુંથી	૯	પ્કારરી	પ્જાવતઓ	ભારતમાું	
અર	ેતમેાુંથી	પિ	૭	પ્કારરી	પ્જાવતઓ	તો	
ગુજરાતમાું	જોવા	 મળે	 છે.	આ	૭	 પ્કારમાું	
વહાઇટ	 ર ંપડ	 વલચર,	 ઇસનડ્યર	 વલચર,	
ઇવજસપશ્યર	 વલચર	અરે	 રેડ	 હેડેડ	 વલચર	
્થાવરક	અર	ેઇવજસપશ્યર	ગ્ીફોર,	વહમાવલ્યર	
ગ્ીફોર	અર	ેવસરેરર્યસ	વલચર	માઇગ્ટે	કરીરે	
રાજ્યમાું	આવ	ેછે.	જ્યારે	વબ્યાડષેડ	વલચર	અરે	

્લનેડર	વબલડ	વલચર	કોઇ-કોઇ	વખત	રાજ્યમાું	
જોવા	મળી	જા્ય	છે.	સફેદ	ધાબાવાળાું	ગીધો	
સવ્નસામાન્ય	 છે.	ગજુરાતમાું	ઇસનડ્યર	વલચર	
પિ	બહધુા	જોવા	મળે	છે.	તરેી	પાુંખો	અઢી	ફૂટ	
સધુી	ફેલાઈ	શકે	છે.

બહધુા	આ	ગીધો	મારવવ્તીરી	આસપાસ	
વસવાટ	કરે	છે.	પુખત	વ્યરુું	ગીધ	૭૦	થી	૮૫	
સે.મી.	ઊુંચુું	અરે	પાુંચથી	છ	 રક.ગ્ા.	સુધીરુું	
વજર	 ધરાવતુું	 હો્ય	 છે.	 માદા	 કરતાું	 રર	
ગીધરી	લુંબાઇ	વધુ	હો્ય	છે.	તેઓ	૧૦	થી	
૧૨રા	સમૂહમાું	વસવાટ	કરે	છે.	વર્નમાું	એક	
વખત	 ૧	 ઈંડુું	 મૂકે	 છે	 અરે	 બચ્ાુંઉછેરરો	
સમ્યગાળો	રવેમબરથી	માચ્ન	મવહરા	સુધીરો	
હો્ય	છે.	ઇનટરરશેરલ	્યવુર્યર	ફોર	કનઝવષેશર	
ઓફ	રેચર	દ્ારા	ગીધરી	આ	પ્જાવતરે	અવત	
જોખમમાું	આવી	ગ્યેલાું	પક્ીઓરી	્યાદીમાું	
મૂકવામાું	આવી	છે.	

ગીધોરો	મારવજાવત	પર	મોટો	ઉપકાર	છે.	
તેઓ	મૃત	શરીરરે	સુંપૂિ્નપિે	સાફ	કરી	રાખે	

છે.	જથેી	સડી	રહેલા	મૃતદેહમાું	રહેલાું	જોખમી	
જીવાિુઓ	અરે	 વવરાિુઓ	 વાતાવરિમાું	
ફેલાતા	રથી.	ગીધોરુું	એક	ટોળુું	એક	મૃત	પશરુે	
૩	થી	૪	વમવરટમાું	સફાચટ	કરી	શકે	છે.

પાવાગઢમાું	માતાજીરા	ડુુંગરારી	પાછળરી	
તરફ	 કોતરોમાું	 ૨	 થી	 ૩	 માળા,	 રવલખા	
કોઠારવાળાું	કોતરોમાું	૬	જટેલાું	માળા	હોવારો	
અુંદાજ	છે.	ગીધરી	સફેદ	હગાર	ઉપરથી	માળા	
હોવારો	સહજ	અુંદાજ	લગાવી	શકા્ય	છે.	જમેાુંથી	
માતાજીરા	 મુંરદરવાળી	 કોતરોમાું	આવલેા	 ૧	
માળામાું	ગીધરુું	બચ્ુું	જોવા	મળ્યુું	છે.

આ	ગીધો	સવારરા	૧૧	વાગ્યાથી	મોડી	
રાત	સધુી	ખોરાકરી	શોધમાું	આકાશમાું	ચક્કર	
લગાવતાું	 રહે	 છે.	 તે	 એક	 હજાર	 ફૂટરી	
ઊુંચાઈએથી	તરેી	તીક્િ	રજર	દ્ારા	મૃત	પશરેુ	
જોઈરે	તેરા	પર	તરાપ	મારે	છે.

વર	 વવભાગ	 દ્ારા	 થ્યેલી	 ગિતરી	
દરવમ્યાર	 પિ	 પાવાગઢમાું	 ગીધોરી	આ	
વસાહત	રોંધાઈ	છે.	પરરક્તે્	વર	અવધકારીશ્ી	
આર.આર.બારર્યા	અર	ેવર	સહા્યકશ્ી	પુંકજ	
ચૌધરી	આ	વસાહત	ઉપર	સતત	રજર	રાખી	
રહ્ાું	છે,	જેથી	અલભ્ય	એવી	ગીધોરી	વસવત	
ફરીથી	વધારી	શકા્ય	અરે	કુદરતરા	બગડેલા	
સમતુલરરે	ફરીથી	જાળવી	શકા્ય.	•

અભયારણય
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યાયાવર ્પક્ષીઓને ર્ણવાનું અને માણવાનું અનોખું સથળ વઢવાણા....
‘વઢવાણા’ ઃ ‘યે નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા !’

" સાગર રાવ
વડોદરારા	 ડભોઈ	 તાલુકામાું	આવેલા	

વઢવાિા	 પક્ી	અભ્યારણ્ય	 માટે	 એવુું	 કહી	
શકા્ય	કે,	‘્યે	રહીં	દેખા	તો	કુછ	રહીં	દેખા	
!’.	કારિ	કે,		૬૩૦	હેકટર	વવ્તારમાું	ફેલા્યલેુું	
આ	તળાવ	હજારો	માઈલ	દરૂથી	ઉડીરે	આવતા	
અવરવા	પક્ીઓરુું	અરેરું	અરે	સુરવક્ત	વવશ્વ	
છે.	અહીં	તમે	૧૩૫	થી	વધુ	જાવતરા	વવવવધ	
્યા્યાવર	પક્ીઓર	ેજાિી	અર	ેમાિી	શકો	છો.	

અુંદાજે	 ૧૦૦	 વર્ન	 પહેલા	 વસુંચાઈરા	
હ ેતુથ ી 	 વડોદરારા	 ર ાજવી	 મહારાજા	
સ્યાજીરાવ	 ગા્યકવાડ	 ત્ીજાએ	 વઢવાિા	
તળાવરુું	 વરમા્નિ	 કરાવ્યુું	 હતુું.	 તમરે	અહીં	
જળપલાવવત	 વવ્તાર	 (વેટલેનડ)	 તેમજ	
રામસર	્થળરા	પિ	દશ્નર	થઈ	જ	જા્ય.જો	
તમારે	 વવદેશી	પક્ીઓરે	જોવા	હો્ય,	તેરી	
કરતબ	 વરહાળવી	 હો્ય	 કે	 પછી	 પ્કૃવતરે	
મહાલવી	છે..તો,	આ	જ	સમ્ય	શ્ેષ્	છે.	

રવેમબરથી	 માુંડીરે	 માચ્ન	 સુધી	 અહીં	
્યા્યાવર	તેમજ	્થાવરક	પક્ીઓરો	મેળાવડો	
જામે	 છે.	અહીં	 બતક,	 હંસ,	 બગલા-બગલી	
અરે	 ડૂબકીઓ	 સવહતરા	 અલગ-અલગ	
પ્કારરા	પક્ીઓ	જોવા	મળે	છે,	જેમાું		લાલ	
આુંખ	 કારવચ્યા,	 સફેદ	 સુરખાબ,	 રારો	
કલકવલ્યો,	મોટો	હંજ,	રારી	 ડૂબકી,	લુહાર	
સવહતરા	 પક્ીઓરો	 સમાવેશ	 થા્ય	 છે.	

વહમાલ્યરાું	મારસરોવરથી	રાજહંસોરુું	ટોળુું,	
વહમાલ્યરાું	સો-મોરીરીથી	ભગવી	સુરખાબ,	
આવફ્કા	અરે	 વસુંધ	પ્ાુંતમાુંથી	 હંસોરુું	 ટોળુું,	
મધ્ય	એવશ્યારાું	વવ્તારોમાુંથી	ગુલાબી	પેિ,	
વસુંધ	પ્ાુંતમાુંથી	 વશકારી	પક્ીઓ	પિ	અહીં	
આવીરે	 તેમરે	 ગમતુું	 અરે	 સુરવક્ત	 વવશ્વ	
મેળવી	લે	છે.

માત્	રડસમેબર	મવહરામાું	જ	૬૦	હજારથી	
વધારે	પક્ીઓએ	પોતારા	આ	સરુવક્ત	વવશ્વમાું	
સમ્ય	 વવતાવ્યો	 છ,ે	 તેરા	 પરથી	 જ	 તેરી	
વવવવધતા,	જરટલતા	અરે	સુુંદરતારો	 ખ્યાલ	
આવી	જા્ય.	રેડ	કે્ર્ટેડ	પોચાડ્ન,	બાર	હેડડે	ગીઝ,	
હેરર્યસ્ન,	હવામાું	કરતબો	કરતુું	બલુ	ટેઇલડ	બી	
ઇટર,	 પાિીમાું	 વશકાર	 કરતી	 વલટલ	 ગ્ેબ,	
તળાવ	વચ્ે	લાકડાું	પર	બેસેલુું	સ્ેકબડ્ન	ડાટ્નર,	
બોઇંગ	 વવમારરી	 જેમ	 પાિી	 પર	 ઉતરાિ	
કરતાું	પેવલકનસ,	પાિીમાું	ચાુંચ	ડૂબાડીરે	કોઈ	
તરતી	્ટીમર	માફક	ટોળામાું	ખોરાક	શોધતા	
ફલેવમનગોઝ,	 ઊુંચે	આકાશમાુંથી	 પાિીમાું	
છલાુંગ	 લગાવીરે	 એક	 જ	 ઝાટકે	 માછલી	
પકડીરે	ઊડતુું	ઓ્પ્ે,	સફેદ	રૂ	જેવુું	મુલા્યમ	
કોટર	 પીગમી	 ગૂઝ,	 ઊડતાુંવેંત	 જ	 વસસોટી	
મારતુું	 લેસર	 વહીસવલુંગ	 ડક	 વગેર	ે જેવાું	
વવવવધતમ	સુુંદર	પક્ીઓ	જોવાથી	તમારું	મર	
જ	રહીં	ભરા્ય.	

વડાપ્ધાર	 શ્ી	 રરનેદ્રભાઈ	 મોદીરા	

સુંકલપરા	અરસુાર	અમૃત	સરોવર	બરાવા્ેયલા	
આ	તળાવમાું	વવવવધ	પક્ીઓરાું	મધુર	કલરવ	
સાુંભળવા	મળશ,ે	જ	ેતમરે	આશ્ચ્ય્નમાું	ગરકાવ	
કરી	મકૂશ.ે	શવર-રવવમાું	અહીં	મોટા	પ્માિમાું	
લોકો	ઉમટે	છે.	વવદ્ાથમીઓરે	અરે	બાળકોરે	
તો	 અહીં	 મોજ	 જ	 પડી	 જા્ય	 છે.	 વવદેશી	
મહેમારોરા	દૂલ્નભ	દશ્નર	કરવારા	તમારે	પિ	
બાકી	હો્ય	તો,	બરાવી	લો	વઢવાિા	વેટલેનડરી	
મુલાકાતરો	પલાર.	કારિ	કે,	‘્યે	રહીં	દેખા	
તો	કુછ	રહીં	દેખા	!’	•

હંુફાળું  ઘર - ૧૩૫ જડેટલી જાતરા યાયાવર પક્ીઓડેરાડે 
‘શશયાળ ુમાળાડે’ િરડે છડે વઢવાણા તળાવ

અભયારણય
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