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પ્રજાસત્તાક પર્વ ની પરે ડમાં ગુજરતાતનો ટે બ્ો પ્રથમ

ગ્રીન ગુજરાતનરી વિભાિના ચરરતાર્થ



વરકતાસની નરી ઊંચતાઇઓ આંબતંુ સુરત શહે ર



•	 	ગુજરાતે	છેલ્ા	બે	દાયકાથી	દરેક	ક્ેત્ે	વિકાસની	હરણફાળ	
ભરી	છે.

•	 	G-20ના	યજમાન	બની	ગુજરાતના	વિકાસ	મૉડેલને	િૈવવિક	
ફલક	પર	રજૂ	કરી	શકીશું.

•	 રાષ્ટીય	પિવોને	જુદા	-	જુદા	વજલ્ામાં	ઊજિિાની	નિતર	
પરંપરા	િડાપ્રધાન	શ્ી	નરેન્દ્રભાઈ	મોદીએ	શરૂ	કરી	છે.

•	 બોટાદમાં	નિી	મેડડકલ	હૉસ્પટલ	અને	મેડડકલ	કૉલેજની	
્થાપના	કરિામાં	આિશે.

•	 િર્ષ	૨૦૩૧માં	બોટાદની	જરૂડરયાતના	અંદાજને	 ધયાનમાં	
લઈને	ડેિલપમેન્ટ	પલાવનંગને	મંજૂરી	આપિામાં	આિી	છે.

•	 ગુજરાત	 સરકારે	 સિ્ષગ્ાહી,	 સિ્ષસમાિેશી,	 સિ્ષ્પશશી	
વિકાસની	નેમ	રાખી	છે.

•	 છેિાડાના	માનિીને	મળિાપાત્	લાભ	િહેલામાં	િહેલી	તકે	
સરળતાથી	આપિા	કડટબદ્ધ	છીએ.	

•	 ગરીબ,	 િંવિત	અને	 સામાન્ય	 માનિીને	 વિકાસની	 મુખય	
ધારામાં	લાિિામાં	આપણે	સફળ	રહ્ા	છીએ.	

•	 િડાપ્રધાનશ્ીની	 વિઝનરી	 લીડરવશપના	 કારણે	 જ	ભારત	
વિવિની	અથ્ષવયિ્થામાં	પાંિમા	ક્રમે	પહોંચયું	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.
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ઊઘડતે પાને

વસંતનાં વધામણાં સાથે વવકાસનો ઉઘાડ...

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

િસંત	ઋતુના	પ્રારંભ	સાથે	પ્રકૃવત	નિાં	રૂપરંગ	ધારણ	કરતી	હોય	છે.	આ	નિાં	રૂપરંગથી	પ્રકૃવતની	આભા	ઉઘાડ	સાથે	નિપલ્વિત	
થતી	હોય	છે.	જેમ	પ્રકૃવત	માટે	િસંત	ઉઘાડનું	માધયમ	છે	તે	જ	રીતે	ગુજરાતીઓ	માટે	વિકાસની	નિી	વક્વતજોનો	ઉઘાડ	મહત્િપૂણ્ષ	છે.	
મુખયમંત્ી	શ્ી	ભૂપેન્દ્રભાઈ	પટેલે	વિકાસના	વિવિાસ	સાથે	સતત	બીજી	િાર	સત્ાનું	સુકાન	સંભાળીને	વિકાસને	નિો	ઓપ	આપિાનું	કાય્ષ	
કયુું	છે.	‘લોકો	િચ્ે	જિું,	લોકો	સાથે	રહેિું	અને	લોકોના	થઈ	રહેિાની’	સહજ	કાય્ષશૈલીએ	મુખયમંત્ી	શ્ી	ભૂપેન્દ્રભાઈ	પટેલને	સાિા	
જનનાયક	બનાવયા	છે.	તેમનામાં	લોકોને	પોતાપણાની	લાગણી	જણાય	છે.	તાજેતરમાં	તેમણે	િૉટસઍપ	દ્ારા	ફડરયાદ	કરી	શકાય	તેિી	
કાય્ષપ્રણાલી	વિકવસત	કરીને	લોકાવભમુખ	કાય્ષશૈલીનો	રાજયની	જનતાને	પડરિય	કરાવયો	છે.

આ	જનવિવિાસના	પાયામાં	તેમણે	કરેલાં	જનવહતલક્ી	કાયવો,	છેિાડાના	માનિી	સુધી	સુવિધા	પહોંિાડિાનો	દૃઢ	સંકલપ	અને	સામાન્ય	
નાગડરકો-મવહલાઓ-યુિાઓ	અને	ખેડૂતોના	જીિનધોરણમાં	ગુણાતમક	સુધારો	લાિિાનો	પડરશ્મ	ડોકાયા	િગર	રહેતો	નથી.	

રાષ્ટીય	પિવોની	ઉજિણી	રાજયના	વિવિધ	વજલ્ાઓમાં	કરિાના	ઉપક્રમે	આ	િરષે	૭૪મા	પ્રજાસત્ાક	પિ્ષની	બોટાદ	ખાતે	રંગારંગ	
ઉજિણી	કરિામાં	આિી.	બોટાદમાં	રાષ્ટીય	પિ્ષની	ઉજિણીની	સાથે	વિકાસની	સરિાણી	િહી	હતી.	આ	અિસરે	બોટાદને	રૂ.	૨૯૮	
કરોડનાં	 વિકાસકાયવોની	ભેટ	મળી	હતી.	ભારત	આ	િરષે	G-20	સવમટની	યજમાની	કરી	રહ્ં	છે.	G-20	અંતગ્ષતના	૧૫	કાય્ષક્રમો	
ગુજરાતમાં	યોજાિાના	છે.	તાજેતરમાં	ગાંધીનગરમાં	યોજાયેલી	સવમટ	અંતગ્ષત	વિવિના	મહાનુભાિોએ	િૈવવિક	સમ્યાઓ	અંગે	િૈિાડરક	
આદાન-પ્રદાન	કયુું	હતું.	આ	નેતાઓ	ગુજરાતના	ઐવતહાવસક	કલા-િારસા-િૈભિથી	પણ	પ્રભાવિત	થયા	હતા.

ભારતીય	સં્ કૃવતમા	ંસયૂ્ષન	ેઆરાધય	અન	ેશવતિનો	સ્ોત	માનિામા	ંઆિ	ેછે.	આ	સ્ોતનો	ઉપયોગ	કરીન	ેરાજયમા	ંગ્ીન	અન	ેક્ીન	
એનર્જી	ઉતપન્ન	થાય	તે	માટે	સયૂ્ષશવતિનો	વયાપક	ઉપયોગ	કરિામા	ંઆિી	રહ્ો		છે.	દેશમા	ંમોઢેરાન	ેસૌપ્રથમ	સૌરઊજા્ષથી	સિંાવલત	ગામ	
જાહેર	કરિામા	ંઆવયંુ	છે.	આ	વસવદ્ધ	ટેબલો	્િરૂપ	ેસમગ્	વિવિએ	ડદલહીના	કત્ષવયપથ	પર	યોજાયેલી	પ્રજાસત્ાક	પરેડમા	ંવનહાળી	હતી.	આ	
ટેબલોએ	પીપલસ	િોઇસ	એિોડ્ષ	શ્ણેીમાં	દેશભરમા	ંપ્રથમ	ક્રમ	હાસંલ	કયવો	હતો.	આ	ગૌરિ	હાસંલ	કરિા	બદલ	મખુયમંત્ી	શ્ી	ભપેૂન્દ્રભાઇ	
પટેલે	સમગ્	રાજયની	જનતાનો	આભાર	વયતિ	કયવો	હતો.

ગાંધીનગરને	શ્ેષ્ઠ	સંસદીય	ક્ેત્	બનાિિાની	પ્રવતબદ્ધતાને	પૂણ્ષ	કરિા	સાંસદ	અને	કેન્દ્રીય	ગૃહ	મંત્ી	શ્ી	અવમતભાઈ	શાહ	પ્રયત્નશીલ	
છે.	તેના	ભાગરૂપે	રૂ.	૪૯	કરોડનાં	લોકકલયાણનાં	કાયવોનાં	લોકાપ્ષણ-ખાતમુહૂત્ષ	તેમણે	કયાું	હતાં.

ખેડૂતોના	જીિનમાં	પડરિત્ષન	લાિિા	શરૂ	કરિામાં	આિેલી	 ‘સુજલામ્	સુફલામ્	જળસંિય	યોજના’ની	શરૂઆત	આ	િરષે	૧લી	
ફેબ્ુઆરીથી	કરિાનું	મહત્િપૂણ્ષ	કદમ	લેિામાં	આવયું	છે.	આ	યોજનાથી	રાજયનાં	ખેતરોને	પૂરતા	પ્રમાણમાં	પાણી	ઉપલબધ	બન્યું	છે,	
જેના	કારણે	ગુજરાત	હડરયાળી	ક્રાંવતનું	નેતૃતિ	લઈ	રહ્ં	છે.	સમગ્	દેશમાં	કૃવર	વિકાસદરની	રીતે	ગુજરાત	અવગ્મ	રાજય	બની	રહ્ં	છે.	

રાજયના	વિકાસમા	ંયિુાઓની	ભવૂમકાન	ેધયાનમા	ંલઈન	ેિત્ષમાન	સરકારે	મહત્િપૂણ્ષ	વનણ્ષય	લીધો	છે,	જ	ેઅતંગ્ષત	આગામી	ડદિસો	
તબીબી,	એસન્જવનયડરંગ,	વિવિધ	તકનીકી	અભયાસક્રમો	હિ	ેમાતૃભારા	ગજુરાતીમા	ંઉપલબધ	થશ.ે	તો	રાજયના	િહીિટી	તતં્મા	ંયિુાશવતિન	ે
જોડિા	વિવિધ	સિંગવોની	ભરતી	પ્રવક્રયા	હાલમાં	િાલી	રહી	છે.	તમેા	ંપિંાયત	વિભાગ	દ્ારા	૧૩	હજાર	યિુાઓની	ભરતી	કરિામા	ંઆિિાની	
છે.	તે	સાથે	રાજય	સરકારના	વિવિધ	વિભાગોના	એકસરખા	પડરપત્ો	અન	ેઠરાિોન	ેએકીકૃત	કરિાનો	વનણ્ષય	લીધો	છે.	

સમગ્	દેશમાં	સૌથી	િધુ	શહેરીકરણ	ધરાિતાં	રાજયોમાં	ગુજરાત	મોખરે	છે.	િધતી	જતી	િસવતને	ધયાનમાં	રાખીને	નગરપાવલકાદીઠ	
એક	ટાઉન	પલાવનંગ	્ કીમ	મંજૂર	કરિાનો	વનણ્ષય	લેિામાં	આવયો	છે,	જેનાથી	નગરપાવલકોઓ	પોતાની	રીતે	પોતાનો	સુવનયોવજત	વિકાસ	
સાધી	શકશે,	તો	યાત્ાધામ	પાિાગઢનો	રૂ.	૧૮૩	કરોડના	ખિષે	કાયાકલપ	કરાશે.

આ	ઉપરાંત,	પ્ર્તુત	અંકમાં	રાજય	સરકારના	જનવહતલક્ી	વનણ્ષયો,	સાફલયગાથાઓ	અને	િાિકોને	જાણિામાં	રસ	પડે	તેિી	માવહતી	
પૂરી	પાડિામાં	આિી	છે.

જય	જય	ગરિી	ગુજરાત...
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મારા	વપ્રય	દેશિાસીઓ,	નમ્કાર.
2023ની	આ	પહેલી	 ‘મન	કી	બાત’	અને	 તેની	સાથે	સાથે	આ	

કાય્ષક્રમનો	97મો	એવપસોડ	પણ	છે.	આપ	બધાની	સાથે	ફરી	એક	િાર	
િાતિીત	કરીને	મને	ઘણી	જ	ખુશી	થઈ	રહી	છે.	દર	િરષે	જાન્યુઆરીનો	
મવહનો	ઘણો	ઇિને્ટફુલ	હોય	છે.	આ	મવહન	ે14	જાન્યઆુરીની	આસપાસ	
ઉત્રથી	દવક્ણ	સુધી	અન	ેપિૂ્ષથી	પવચિમ	સધુી,	આખા	દેશમા	ંતહેિારોની	
રોનક	હોય	છે.	તયાર	બાદ	દેશ	પોતાનો	ગણતંત્	ડદિસ	પણ	મનાિે	છે.	
આ	િખતે	પણ	ગણતંત્	ડદિસ	સમારોહમાં	અનેક	પાસાંઓની	ઘણી	જ	
પ્રશંસા	 થઈ	 રહી	 છ.ે	 જેસલમેરથી	 પુલડકતે	 મને	 લખયું	 છે	 કે	 26,	
જાન્યુઆરીની	પરેડ	દરવમયાન	કત્ષવય	પથના	વનમા્ષણ	કરનારા	શ્વમકોને	
જોઈને	ઘણું	સારં	લાગયું.	કાનપુરથી	જયાએ	લખયું	છે	કે,	તેમને	પરેડમાં	
સામેલ	 ઝાંખીઓમાં	 ભારતની	 સં્કવૃતનાં	 વિવિધ	 પાસાંઓને	જોઈને	
આનંદ	આવયો.	આ	 પરેડમાં	 પહેલીિાર	ભાગ	 લેનારી	 િુમન	 કૅમલ	
રાઇડસ્ષ	અને	સીઆરપીએફની	મવહલાદળની	ટૂકડીઓની	પણ	ઘણી	જ	
પ્રશંસા	થઈ	રહી	છે.

સાથીઓ,	 દહેરાદૂનના	 િતસલજીએ	 પણ	 મને	 લખયું	 છે	 કે,	 25	
જાન્યુઆરીની	હું	હંમેશાં	રાહ	જોતો	હોઉં	છું,	કારણ	કે	તે	ડદિસે	પદ્મ	
પુર્કારોની	જાહેરાત	થાય	છે	અને	એક	પ્રકારે	25	તારીખની	સાંજ	જ	
મારી	26	જાન્યુઆરીના	ઉમંગને	ઘણી	જ	િધારી	દે	છે.	પાયાના	્તરે	

પોતાના	 સમપ્ષણ	 અને	 સેિાભાિથી	 ઉપલસબધ	 મેળિનારાઓને	
People’s	Padmaન	ેલઈન	ેપણ	કેટલાય	લોકોએ	પોતાની	ભાિના	
િહેંિી	છે.	આ	િખતે	પદ્મ	પુર્કારથી	સન્માવનત	લોકોમાં	આડદિાસી	
સમુદાય	 અને	આડદિાસી	 જીિન	 સાથે	 જોડાયેલા	 લોકોનંુ	 સારં	
પ્રવતવનવધતિ	રહ્	ંછે.	આડદિાસી	જીિન	શહેરોની	દોડાદોડી	કરતા	ંઅલગ	
છે,	તેના	પડકારો	પણ	અલગ	છે,	આમ	છતા	ંઆડદિાસી	સમાજ	પોતાની	
પરંપરાઓને	બિાિિા	હંમેશાં	તતપર	રહે	છે.	આડદિાસી	સમાજ	સાથે	
જોડાયેલી	િ્તુઓના	સંરક્ણ	અને	તેના	સંશોધન	પર	પણ	પ્રયાસ	થઈ	
રહ્ા	છે.	આિી	જ	રીતે	ટોટો,	હો,	કૂઈ,	કૂિી	અને	માંડા	જેિી	જનજાતીય	
ભારાઓ	પર	કામ	કરનારા	કેટલાય	મહાનુભાિોને	પદ્મ	પુર્કાર	મળયા	
છે	તે	આપણા	બધા	માટે	ગિ્ષની	િાત	છે.	ઘાનીરામ	ટોટો,	જાનુમ	વસંહ	
સોય	અને	બી.	રામકૃષણ	રેડ્ીજીનાં	નામ,	હિે	તો	આખો	દેશ	તેમનાથી	
પડરવિત	થઈ	ગયો	છે.	

વસવદ્ધ,	જારિા	અને	ઓંગે	 જેિી	અન્ય	 જનજાવતઓ	સાથે	 કામ	
કરનારા	લોકોને	પણ	આ	િખતે	સન્માવનત	કરિામાં	આવયા	છે.	જેમ	
કે,	હીરાબાઈ	લોબી,	રતનિંદ્ર	કાર	અને	ઈવિરિંદ્ર	િમા્ષજી.	જનજાવત	
સમાજ	આપણી	ધરતી,	આપણા	િારસાનો	અવભન્ન	વહ્સો	રહ્ો	છે.	દેશ	
અને	સમાજના	વિકાસમાં	તેમનું	યોગદાન	મહત્િપૂણ્ષ	છે.	તેમના	માટે	
કામ	કરનારા	વયવતિતિનું	સન્માન,	નિી	પેઢીને	પણ	પ્રોતસાવહત	કરશે.	
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સિંાદ

જાન્યુઆરી - ૨૦૨૩

લોકલાડીલા વડાપ્રધાન  
શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીનો 

રેડડ્ોના માધ્મથી 
જનતા સાથે સંવાદ
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સિંાદ

આ	િરષે	પદ્મ	પુર્કારોની	ગુંજ	એ	વિ્તારોમાં	પણ	સંભળાઈ	રહી	છે,	
જ	ેનકસલ	પ્રભાવિત	વિ્તારો	હતા.	પોતાના	પ્રયત્નોથી	નકસલ	પ્રભાવિત	
વિ્તારોમાં	ભટકી	ગયેલા	યુિાનોને	સાિો	માગ્ષ	દેખાડનારાઓને	પણ	
પદ્મ	પુર્કારથી	સન્માવનત	કરિામાં	આવયા	છે.	તેના	માટે	 કાંકેરમાં	
લાકડા	પર	કોતરણી	કરનાર	અજયકુમાર	મંડાિી	અને	ગઢવિરોલીના	
પ્રવસદ્ધ	ઝાડીપટ્ી	રંગભૂવમ	સાથ	ેજોડાયેલા	પરશુરામ	કોમાજી	ખણેૂને	પણ	
સન્માન	મળયુ	ંછે.	તિેી	જ	રીતે	નૉથ્ષ-ઈ્ટમાં	પોતાની	સં્કૃવતના	સંરક્ણ	
કરિામાં	લાગેલા	રામકુઈિાંગબે	વનઉમે,	વિક્રમ	બહાદુર	જમાવતયા	અને	
કરમા	િાંગિૂને	પણ	સન્માવનત	કરિામાં	આવયા	છે.

સાથીઓ	આજે	 વહન્દુ્તાનના	ખૂણેખૂણામાં	G-20	સવમટ	સતત	
િાલી	રહી	છે	અને	મને	ખુશી	છે	કે	દેશના	દરેક	ખૂણામાં	જયાં	પણ	
G-20	સવમટ	થઈ	રહી	છે,	જાડા	ધાન્ય	 (Millets)માંથી	બનેલાં	
પૌસટિક	અને	્િાડદટિ	વયંજન	તેમાં	સામેલ	થાય	છે.	અહીં,	બાજરામાંથી	
બનેલી	ખીિડી,	પૌઆ,	ખીર	અને	રોટલીની	સાથે	જ	રાગીથી	બનેલા	
પાયસમ,	પૂરી	અને	 ઢોસા	જેિાં	 વયંજનો	પણ	પીરસિામાં	આિે	છે.	
G-20ના	 દરેક	 venue	 પર	 વમલેટ	એસકઝવબશનમાં	જાડા	 ધાન્ય	
(Millets)માંથી	 બનેલાં	 હેલથ	 વ્ંરકસ,	 વસડરયલસ	અને	 નૂડલસને	
દેખાડિામાં	આવયાં	છે.	આખી	દુવનયામાં	ઇસન્ડયન	વમશન	પણ	તેની	
લોકવપ્રયતા	િધારિા	માટે	સતત	પ્રયત્ન	કરી	રહ્ાં	છે.	તમે	કલપના	કરી	
શકો	 છો	 કે	 દેશનો	આ	 પ્રયત્ન	અને	 દુવનયામાં	 િધતી	જાડા	 ધાન્ય	
(Millets)ની	માગ	આપણા	નાના	ખડૂેતોન	ેકેટલી	તાકાત	આપિાની	
છે.	મને	એ	જોઈને	પણ	સારં	લાગે	છે	કે,	આજે	વિવિધ	પ્રકારની	નિી	
નિી	િ્તુઓ	બાજરામાંથી	બની	રહી	છે,	તે	યુિા	પેઢીને	પણ	તેટલી	જ	
પસંદ	આિી	રહી	છે.	International	Year	of	Milletsની	
આિી	શાનદાર	શરૂઆત	માટે	અને	તેને	સતત	આગળ	િધારિા	માટે	
હું	‘મન	કી	બાત’ના	શ્ોતાઓને	પણ	અવભનંદન	પાઠિું	છું.

મારા	વપ્રય	દેશિાસીઓ,	હિે	‘મન	કી	બાત’માં	હું	એક	એિા	વિરય	
પર	િાત	કરીશ,	જેમાં	આપને	આનંદ	પણ	આિશે,	ગિ્ષ	પણ	થશે	અને	
આપ	કહી	ઊઠશો	–	િાહ	ભાઈ	િાહ...	 ડદલ	ખુશ	થઈ	ગયું.	દેશની	
સૌથી	 જૂની	 સાયન્સ	 ઇસન્્ટટૂ્ટમાંની	 એક	 બેંગાલુરની	 ઇસન્ડયન	
ઇસન્્ટટ્ૂટ	ઑફ	સાયન્સ	એટલે	 કે	આઇ.આઇ.એસ.સી.	એક	સુંદર	
ઉદાહરણ	પૂરં	પાડે	છે.	‘મન	કી	બાત’માં	અગાઉ	હું	આની	િિા્ષ	કરી	
િૂકયો	છું	કે,	કેિી	રીતે	આ	સં્થાની	્થાપનાની	પાછળ	ભારતની	બે	
મહાન	વિભૂવતઓ	જમશેદજી	ટાટા	અને	્િામી	વિિેકાનંદની	પ્રેરણા	
રહી	છે	તો	તમને	અને	મને	આનંદ	અને	ગિ્ષ	આપનારી	િાત	એ	છે	કે,	
િર્ષ	2022મા	ંઆ	સં્ થાના	નામ	ેકુલ	145	પટેન્ટ	રહેલા	છે.	તનેો	મતલબ	
છે	–	દર	પાંિ	ડદિસે	બે	પેટન્ટ.	આ	રેકૉડ્ષ	પોતાનામાં	જ	એક	અદ	્ભુત	
છે.	આ	સફળતા	માટે	હું	આઇ.આઇ.એસ.સી.ની	 ટીમને	અવભનંદન	
પાઠિું	છું.	સાથીઓ,	આજે	પેટન્ટ	ફાઈવલંગમાં	ભારતનો	ક્રમ	7મો	અને	
ટ્ેડમાક્કમાં	 5મો	ક્રમ	છે.	માત્	પેટન્ટની	િાત	કરીએ	તો	છેલ્ાં	પાંિ	
િરવોમાં	તેમાં	લગભગ	50	ટકાની	વૃવદ્ધ	થઈ	છે.	ગલોબલ	ઇનોિેશન	

ઇન્ડેકસમાં	પણ	ભારતના	રૅસન્કિંગમાં	જબરદ્ત	સુધારો	થયો	છે	અને	
હિે	 તે	 40મા	 ક્રમે	આિી	ગયું	 છે,	 જયારે	 2015માં	 ભારત	 ગલોબલ	
ઇનોિેશન	ઇન્ડકેસમાં	80મા	નબંરથી	પણ	પાછળ	હતુ.ં		િધ	ુએક	રસપ્રદ	
િાત	હું	આપને	જણાિિા	માગું	છું.	ભારતમાં	છેલ્ાં	11	િરવોમાં	પહેલી	
િખત	ડોમેસ્ટક	પેટન્ટ	ફાઈવલંગની	સંખયા	ફૉરેન	ફાઈવલંગથી	િધારે	
જોિા	મળી	છે.	તે	ભારતના	િધતા	િૈજ્ાવનક	સામરય્ષને	પણ	દેખાડે	છે.

સાથીઓ	આજે	દરેક	ઘરમાં	મોબાઇલ	ફોન,	લૅપટૉપ,	ટૅબલેટ	જેિાં	
ડડિાઇસ	સામાન્ય	થઈ	ગયાં	છે.	આખા	દેશમાં	તેની	સંખયા	અબજોમાં	
હશે.	આજના	લેટે્ટ	ડડિાઇસ	ભવિષયના	ઈ-િે્ટ	પણ	હોય	છે.	જયારે	
કોઈ	નિું	ડડિાઇસ	ખરીદે	છે	અથિા	પોતાનું	જૂનું	ડડિાઇસ	બદલે	છે	તો	
એ	ધયાન	રાખિું	જરૂરી	થઈ	જાય	છે	કે	તેને	બરાબર	રીતે	discard	
કરિામાં	આિે	છે	કે	નહીં.	જો	ઈ-િે્ટને	બરાબર	રીતે	dispose	
કરિામાં	ન	આિે	તો	તે	આપણા	પયા્ષિરણને	પણ	નુકસાન	પહોંિાડી	
શકે	છે,	પરંત	ુસાિધાનીપિૂ્ષક	જો	તને	ેકરિામા	ંઆિે	છે	તો	ત	ેડરસાઇકલ	
અને	ડરયૂઝની	સકયૂ્ષલર		ઇકોનોમીની	બહુ	જ	મોટી	તાકાત	બની	શકે	
છે.	સંયુતિ	રાષ્ટના	એક	ડરપોટ્ષમાં	જણાિિામાં	આવયું	હતું	કે	દર	િરષે	
50	વમવલયન	ટન	ઈ-િે્ ટ	ફેંકિામા	ંઆિે	છે.	તમ	ેઅદંાજો	લગાિી	શકશો	
કે	કેટલો	હશે?	માનિ	ઇવતહાસમાં	જેટલા	વયાિસાવયક	હિાઈ	જહાજ	
બન્યાં	છે	તે	બધાનું	િજન	ભેગું	કરી	દેિામાં	આિે	તો	જેટલો	ઈ-િે્ટ	
નીકળે	છે	તેને	બરાબર	પણ	નહીં	થાય.	આ	એિું	છે	જેમ	કે	દર	સેકન્ડે	
800	લપૅટૉપ	ફેંકી	દેિાતા	ંહોય.	તમ	ેજાણીન	ેિોંકી	જશો	કે	અલગ-અલગ	
પ્રવક્રયાઓ	મારફત	ેઆ	ઈ-િે્ટથી	લગભગ	17	પ્રકારની	કીમતી	ધાતઓુ	
Precious	Metal	કાઢી	શકાય	છે.	તમેાં	સોનુ,ં	િાદંી,	ત્ાબંુ,ં	નીકલ	
સામેલ	 છે.	 તેથી	 જ	 ઈ-િે્ટનો	 સદુપયોગ	 કરિો,	 કિરાને	 કિંિન	
બનાિિાથી	જરા	પણ	ઓછું	નથી.	આજે	એિા	્ટાટ્ષ-અપની	અછત	
નથી	જે	આ	ડદશામાં	ઇનોિેડટિ	કામ	કરી	રહ્ાં	છે.	આજે	લગભગ	500	
જેટલા	E-Waste	Recyclers	આ	ક્ેત્	સાથે	જોડાયેલાં	છે	અને	
ઘણા	બધા	નિા	ઉદ્યમીઓને	પણ	તેની	સાથે	જોડિામાં	આિી	રહ્ા	છે.	
આ	સેકટરે	હજારો	લોકોને	સીધી	રીતે	રોજગારી	પણ	પૂરી	પાડી	છે.	
બેંગાલુરની	E-Parisara	પણ	આિા	જ	એક	પ્રયત્નમાં	જોડાયેલી	
છે.	તેણે	વપ્રન્ટેડ	સડક્કટ	બોડ્ષની	કીમતી	ધાતુઓને	અલગ	કરીને	્િદેશી	
ટેક્ોલૉજી	 વિકવસત	 કરી	 છે.	આિી	 જ	 રીતે	 મુંબઈમાં	 કામ	 કરતી	
ઈકોડરકોએ	મોબાઇલ	ઍપથી	ઈ-િે્ટ	કલેકટ	કરિાની	વસ્ટમ	તૈયાર	
કરી	છે.

મારા	 વપ્રય	 દેશિાસીઓ,	 ગણતંત્ને	 મજબૂત	 કરિાના	આપણા	
પ્રયત્નો	સતત	િાલતા	રહેિા	જોઈએ.	ગણતંત્	મજબૂત	થાય	છે	જન-
ભાગીદારીથી,	બધાના	પ્રયત્નોથી,	દેશ	પ્રતયેના	પોતપોતાનાં	કત્ષવયોને	
વનભાિિાથી	અને	મને	સંતોર	છે	કે	આપણી	‘મન	કી	બાત’	આિા	
કત્ષવયવનષ્ઠ	સેનાનીઓનો	બુલંદ	અિાજ	છે.	હિે	પછી	ફરી	મુલાકાત	
થશે	આિા	કત્ષવયવનષ્ઠ	લોકોની	રસપ્રદ	તથા	પ્રેરક	ગાથાઓની	સાથે.

ખૂબ	ખૂબ	ધન્યિાદ...
૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩ 7økwshkík



પ્રજાસત્ાક પવ્વની પરેડમાં ગયુજરાતનો ટેબલો પ્રથમ
ગ્ીન ગયુજરાતની વવભાવના ચડરતાથ્વ

" સંજ્વસંહ ચાવડા
ગજુરાત હંમશેા નવતર પહેલ થકી રાષ્ટ્રને 

નવી દિશા આપનાર રાજ્ય રહ્યું છે. આપણા 
ગરવા ઇતતહાસની સમૃદ્ધ ધરોહર સાથે એક 
મજબૂત અને ઊર્જામ્ય ભતવષ્ય માટે ગુજરાત 
સતત તવકાસપથે આગળ વધી રહ્યું છે. નવા 
આ્યામો, નવી ઊયુંચાઇઓ અન ેનવા કીતતજામાનો 
સથાતપત કરવા એ ગજુરાત અન ેગજુરાતીઓનો 
આગવો સવભાવ છે, જેના થકી મળતા 
પદરણામોન ેકારણ ેરાષ્ટ્રી્ય તમેજ આયુંતરરાષ્ટ્રી્ય 
સતરે રાજ્યને અનેરી ખ્યાતત પ્ાપ્ત થા્ય છે. 

૨૬મી ર્ન્યુઆરી, ૨૦૨૩ના રોજ 
૭૪મા પ્ર્સત્ાક દિનની સમગ્ર િેશમાયું 
જોશભેર ઉજવણી કરવામાયું આવી હતી. પ્તત 
વર્ષે પ્ર્સત્ાક દિન તનતમત્ે દિલહી ખાતે 
્યોર્તી રાષ્ટ્રી્ય પરેડનુયું એક આગવુયું મહત્વ 
રહેલુયું છે. જેમાયું િેશભરના રાજ્યો તેમના 
સાયુંસકકૃતતક કલા-વારસાને ટેબલોના માધ્યમથી 
ઉર્ગર કરે છે. એ જ રીતે કેનદ્ર સરકારના 
તવતવધ મયુંત્ાલ્યો તેમના સબયુંતધત તવર્્યોને 
આવરી લઇને રાષ્ટ્ર સમક્ષ ટેબલોની પ્સતુતત 
કરે છે. 

આ વર્જાના ટેબલો માટે ભારત સરકારના 
સયુંરક્ષણ મયુંત્ાલ્ય દ્ારા – (1) ભારત@75 - 
સવતયુંત્તા સયુંગ્રામ, આઇદડ્યાઝ @75, 

અતચવમેન્ટસ @ 75, એકશનસ @ 75 અને 
દરસોલવ @ 75; (2) 2023: ઇનટરનેશનલ 
તમલે્ટસ ્યર અને (3) નારી શતતિ – એમ 
ત્ણ થીમ આપવામાયું આવી હતી. 

મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલના 
માગજાિશજાનમાયું ગુજરાતે તબન પરંપરાગત ઊર્જા 
ક્ષેત્ે સાધેલી તસધધધઓને રાષ્ટ્ર સમક્ષ મૂકવા 
આ વર્ષે ગુજરાતના ટેબલો-ઝાયુંખીની થીમ 
“ધલિન-ગ્રીન ઊર્જા્યુતિ ગુજરાત” પસયુંિ 
કરવામાયું આવી હતી. દિલહીના કતજાવ્ય પથ 
ખાતે તા. ૨૬મી ર્ન્યુઆરી,૨૦૨૩ના રોજ 
પ્ર્સત્ાક પવજાની રાષ્ટ્રી્ય પરેડમાયું ભારતના 
રાષ્ટ્રપતત શ્ીમતી દ્રરૌપિી મુમૂજા અને વડાપ્ધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિી તેમજ મુખ્ય અતતતથ 
તરીકે પધારેલા ઈતજપ્તના રાષ્ટ્રપ્મુખ અબિેલ 
ફત્ાહ અલ તસસી (Abdel FAttAh EL 

SiSi)ની ઉપધસથતતમાયું “ધલિન-ગ્રીન ઊર્જા્યતુિ 
ગજુરાત”નો ટેબલો િબિબાભરે રજ ૂથ્યો હતો. 
ઉપધસથત મહાનુભાવો  અને  તવશાળ 
જનમિેનીએ ગજુરાતના ટેબલોન ેહર્ષોલ્ાસથી 
વધાવ્યો હતો. આ પરેડમાયું િેશના ૧૭ રાજ્યો 
તથા ૬ મયુંત્ાલ્યો મળીને કુલ ર૩ ટેબલોની 
ઝાયુંખી પ્સતુત કરવામાયું આવી હતી. 

સમગ્ર  ત વશ્વ  આજે  પ ર ંપ ર ાગત 
ઊર્જાસત્ોતોની કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યું છે, 
ત્યારે પૃથવીના વાતાવરણન ેશદુ્ધ અન ેહદર્યાળુયું 
રાખવા તેમજ UN સસટેનેબલ ડેવલપમેનટ 
ગોલસના અફોડષેબલ એનડ ધલિન એનર્જીના 
લક્યાયુંકોને તસદ્ધ કરવા માટે ગુજરાત અગ્રેસર 
રાજ્યની ભૂતમકા અિા કરી રહ્યું છે. સોલાર 

૨૬ જાન્યુઆરીના રોજ વિવિધ રાજ્ોની સાસં ક્ૃવિ્ ઝાખંીઓના વનદર્શન બાદ ગયુજરાિ રાજ્ની ઝાખંીના 
સૌ ્લા્ારો, િજજ્ઞ શ્ી પં્જભાઈ મોદી િથા ના્બ માવિિી વન્ામ્ શ્ી સંજ્ ્ચોટે રાષ્ટ્રપવિ ભિન 
ખાિે રાષ્ટ્રપવિ શ્ીમિી દ્ૌપદી મયુમ્્શની સાથે મયુલા્ાિ ્રી િિી.
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પરૌરાતણક અને તવશ્વ તવખ્યાત ગુજરાતના 
સ્ૂયજામયુંદિરનુયું સથળ મોઢેરા ગામ િેશનુયું સરૌ પ્થમ 
24x7 સોલાર ઊર્જા મેળવતુયું પ્થમ ગામ છે. 
મોઢેરાની BESS (BAttEry ENErgy 

StorAgE SyStEm) મારફત ેસરૌરઊર્જાથી 
ઉતપન્ન આતમતનભજારતાની આ તસધધધને 
ટેબલોના પૃષ્ઠભાગમાયું િશાજાવામાયું આવી હતી. 
આ સાથે પીએમ કુસુમ ્યોજના અયુંતગજાત  

અને તવનડ જેવા ધલિન-ગ્રીન અને પુનઃ પ્ાપ્ય 
ઊર્જાના સયુંસાધનોનો ઉપ્યોગ કરી ઊર્જા ક્ષેત્ે 
આતમતનભજારતાની રાહે ગુજરાત આગળ વધી 
રહ્યું છે. 

“ધલિન-ગ્રીન ઊર્જા્યુતિ ગુજરાત”ના 
ટેબલોના અગ્રભાગમાયું ગુજરાતના કચછના 
ખાવડા ખાતે આકાર લઇ રહેલા િુતન્યાના 
સરૌથી તવશાળ હાઈબ્ીડ (સોલાર અને તવનડ) 
દરન્યુએબલ એનર્જી પાક્કથી ફેલાતી ખુશહાલી 
હાઈબ્ીડ રીતે િશાજાવવામાયું આવી હતી. જેને 
ક ચછન ા  ભ ા ત ીગળ  પહ ેર વે શ  અને 
તબનપરંપરાગત ઊર્જાથી ચાલતા લેપટોપ 
લઈને બેસેલા આધુતનક ્યુવકના માધ્યમથી 
પ્સતુત કરવામાયું આવી હતી. 

26 જાન્યુઆરીના રોજ ''્િ્શવ્પથ'' ઉપર રાષ્ટ્રી્ પરેડ અને વિવિધ રાજ્ોની સાંસ્કૃવિ્ ઝાંખીઓના 
વનદર્શન પ્િવે આ રાષ્ટ્રી્ પિ્શની ઉજિણીની એ્ શંખલારૂપે િા.25 જાન્યુઆરીના રોજ ગયુજરાિ રાજ્ની 
ઝાંખીના સૌ ્લા્ારોએ િડાપ્રધાનશ્ીના વનિાસસથાને સત્ાિાર મયુલા્ાિ ્રી િિી. જ્ાં િડાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્ભાઇ મોદી, ્ેનદ્ી્ સંરક્ષણ મંત્ી શ્ી રાજનાથ વસંિ, ્ેનદ્ી્ આદદજાવિ મંત્ી શ્ી અજયુ્શન મયુંડા, ્ેનદ્ી્ 
રક્ષા રાજ્મંત્ી શ્ી અજ્ ભટ્ટ, ્ેનદ્ી્ માવિિી અને પ્રસારણ મંત્ી શ્ી અનયુરાગ ઠા્ુર િથા અન્ 
પદાવધ્ારીઓએ ગયુજરાિના ્લા્ારોનયું મનોબળ િધા્યુું િિયું.
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સોલાર પયુંપ દ્ારા તસયુંચાઈ કરતા ખડેતૂો, કેનાલ 
રૂફટોપથી સરૌરઊર્જા ઉતપાિન અને રોતજયુંિી 
તજયુંિગીમાયું સરૌરઊર્જાના વપરાશ અને તેના 
ઉતપાિનથી આતથજાક ઉપાજજાનથી રાજ્યમાયું 
થ્યેલી સુખિ ઊર્જાકાયુંતતને પ્િતશજાત કરવામાયું 
આવી હતી. આ ઉપરાયુંત, કચછના ભાતીગળ 
પહેરવેશ, ભૂયુંગા, સફેિ રણ, માટીના કલાતમક 
લીંપણ, રણના વાહન ઊયુંટ તેમજ ગુજરાતની 
સાયુંસકકૃતતક ધરોહર સરીખા રાસ-ગરબાને પણ 
િશાજાવવામાયું આવ્યા હતા.

ટેબલોની સમગ્ર કામગીરી અત્યયુંત 
સજજાનાતમક અને કલાતમક હો્ય છે, જેને 
કેનદ્ર સરકારના રક્ષામયુંત્ાલ્યના સીધા 
માગજાિશજાન અને તનરીક્ષણ હેઠળ નવી 
દિલહી ખાતે કરવામાયું આવે છે. છ મતહના 
પહેલાયું ટેબલોની પ્તક્યા સયુંરક્ષણ મયુંત્ાલ્ય 
દ્ારા હાથ ધરવામાયું આવે છે. તમામ 
રાજ્યોને પત્ પાઠવી રાષ્ટ્રી્ય પરેડમાયું 
તેમના રાજ્યની સયુંસકકૃતતક અને સામાતજક 
તવરાસત સમગ્ર િુતન્યા સમક્ષ પ્સતુત 
કરવાની તક આપવામાયું આવે છે. સયુંરક્ષણ 
મયુંત્ાલ્યના નરે્ હેઠળ ૧૨ થી ૧૫ જટેલાયું 
તવતવધ તવર્્યોના નામાયુંદકત સભ્યો દ્ારા 
દડઝાઈન, મોડેલનુયું તનરીક્ષણ, સયુંગીતની 
પસયુંિગીની પ્તક્યા પૂણજા ક્યા ાં બાિ  
અયુંતે ટેબલોના તવર્્યને માન્ય રાખવામાયું 
આવે છે. 

વધુમાયું રાષ્ટ્રી્ય રંગ શાળા કેમપ, નવી 

દિલહી ખાતે ટેબલોના પુરુર્ અને મતહલા 
કલાકાર વયુંિન ેરહેવાની સરુતક્ષત વ્યવસથા પરૂી 
પાડવામાયું આવે છે. ટેબલોના તનમાજાણની 
કામગીરી નવી દિલહીમાયું રક્ષા મયુંત્ાલ્યના 
વાહન-ટ્ોલી પર કરવામાયું આવે છે. તવતવધ 
કલાકારોની જીવયુંત પ્સતુતત અને સયુંગીત પણ 
ટેબલોનો એક ભાગ હો્ય છે. કલાકારો 
ઉચ્ચકક્ષાની સાયુંસક કૃતતક કલાની કુશળતા 
ધરાવતા હો્ય છે. પ્ર્સત્ાક દિનના પૂવષે તા. 

૧૭ ર્ન્યુઆરીથી કલાકારોને કતજાવ્ય પથ પર 
પ્તત દિન દરહસજાલ માટે લઈ જવામાયું આવે છે. 
આ રીત ેપ્ર્સત્ાકની રાષ્ટ્રી્ય પરેડમાયું ટેબલોની 
સાથે કલાકારો રાજ્યની ઝાયુંખીને રજૂ કરતાયું 
હો્ય છે. 

કતજાવ્ય પથ પર ઝાયુંખી રજૂ થ્યા બાિ નવી 
દિલહી ધસથત ઝયુંકાર હોલ ખાતે સાયુંસકકૃતતક 
કા્યજાકમની સપધાજા ્યોર્્ય છે. જેમાયું તવતવધ 
રાજ્યોના કલાકારો રાજ્યની આગવી ઓળખ 
ધરાવતાયું સાયુંસકકૃતતક કા્યજાકમો રજૂ કરતાયું હો્ય 
છે. ઉલ્ેખની્ય છે કે, આ કલાકારોને 
પ્ોતસાહન મળે ત ેહેતથુી ટ્ોફી પણ એના્યત 
કરવામાયું આવે છે. 

આ વર્ષે www.mygov.iN દ્ારા 
રાષ્ટ્રી્ય પરેડમાયું રજૂ થ્યેલા ટ ેબલોની 
શ્ેષ્ઠતા-પસયુંિગી માટ ે સમગ્ર િ ેશના 
નાગદરકોનો મત ર્ણવામાયું આવ્યો હતો. 
www.mygov.iN પર િેશની જનતાએ 
ઓનલાઇન વોદટંગમાયું ગુજરાતના ટેબલોને 
સરૌથી વધુ મત આપીને “પીપલસ ચોઇસ 
એવોડજા” શ્ેણીમાયું પ્થમ કમ ‘‘ધલિન ગ્રીન 
ઊર્જા્યુકત ગુજરાત’’ના ટેબલોને મળ્યો 
હતો. આમ, ટેબલોની શ્ેષ્ઠતાની પસયુંિગી 
પ્તક્યામાયું િેશના તમામ લોકોની સતક્ય 
ભાગીિારી રહી હતી. 

આ રાષ્ટ્રી્ય પરેડમાયું રજૂ થ્યેલા તવતવધ 
રાજ્યોના ટેબલો પૈકી ગુજરાતના ટેબલોને 
‘પીપલસ ચોઈસ’ શ્ેણીમાયું પ્થમ કમ મળ્યો 

ગાૈરિ
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છે, જે ખૂબ આનયુંિની વાત છે. મુખ્યમયુંત્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલે ગુજરાતના ટેબલોને તવજેતા 
બનાવવા બિલ સરૌ ગુજરાતીઓનો આભાર 
વ્યતિ ક્યષો હતો. 

ગુજરાતને આ તસતદ્ધ મળતા માતહતી 
પ્સારણ તવભાગના સતચવ શ્ીમતી અવયુંતતકા 
તસયુંઘ ઔલખે ગુજરાતની જનતાનો આભાર 
વ્યતિ ક્યષો હતો અને કહ્યું હતુયું કે, ગુજરાતને 
મળેલા એવોડજા એ ગજુરાતના પ્ત્યકે નાગદરકની 
જીત છે. તનરંતર નવુયું કરી િેશ-િુતન્યાને માગજા 
ચીંધતા ગજુરાત ેરાજ્યની સાયુંસકકૃતતક ધરોહરને 

પનુઃ પ્ાપ્ય ઊર્જાના તવર્્ય સાથ ેસાયુંકળી લઈને 
આ ઝાયુંખી દ્ારા સયુંિેશ આપવાનો પ્્યાસ  
ક્યષો છે.

ગુજરાતના ટેબલોને “પીપલસ ચોઇસ” 
એવોડજા મળતા માતહતી તન્યામક શ્ી આર.કે. 
મહેતાએ આનયુંિની લાગણી વ્યતિ કરતા કહ્યું 
હતુયું કે, ગુજરાત એક પ્ગતતશીલ રાજ્યની 
ઓળખ ધરાવે છે. ગુજરાતની આ તસધધધને 
કારણે રાષ્ટ્ર અને વૈતશ્વક ફલક પર ગુજરાતનુયું 
બહુમાન વધ્યુયું છે. 

ગુજરાતને પ્થમ કમ પ્ાપ્ત થતાયું નવી 

દિલહી ખાતે આ્યોતજત સમારોહમાયું કેનદ્રી્ય 
રક્ષા રાજ્ય મયુંત્ી શ્ી અજ્ય ભટ્ે ગુજરાત 
સરકાર વતી માતહતી પ્સારણ તવભાગના 
સતચવ શ્ી અવયુંતતકા તસયુંઘ ઔલખ, માતહતી 
તન્યામક શ્ી આર.કે. મહેતા, શ્ી પયુંકજભાઇ 
મોિી અન ેના્યબ માતહતી તન્યામક શ્ી સયુંજ્ય 
કચોટે આ પ્તતતષ્ઠત “પીપલસ ચોઇસ” એવોડજા 
સવીકા્યષો હતો. ઉલ્ેખની્ય છે કે, આ સમગ્ર 
ટેબલોનુયું તનમાજાણ સમાટજા ગ્રાફ આટજા એડવટાજાઇઝીંગ 
પ્ા.તલ.ના તસદ્ધેશ્વર કાનુગા અમિાવાિ દ્ારા 
કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું. •

ગાૈરિ
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સવતયુંત્તાનુયું સમરણ કરવાના ૭૪મા ગણતયુંત્ 
દિવસે નાના પણ બેનમૂન એવા બોટાિના 
પોલીસ પરેડ ગ્રાઉનડમાયું રાજ્યપાલ શ્ી આચા્યજા 
િેવવ્રતજીએ રાષ્ટ્રધવજ ફરકાવીને સલામી 
આપી આ ઉજવણીની શરૂઆત કરાવી હતી. 
મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ સાથે તેમણે 
પરેડ તનરીક્ષણ કરીને ‘મા’ભોમની સવતયુંત્તા 
કાજે પોતાનો પ્ાણ ન્યોચછાવર કરનાર 
શહીિોને અયુંજતલ અપપી હતી.

ભજન, ભતતિ અને ભોજનની તત્વેણી 
ધરાવતુયું બેજોડ બોટાિ સવતયુંત્તાના આ પાવન 
અવસરે રાષ્ટ્રભતતિના રંગે રંગા્યુયું હતુયું. વતન 
માટે જીવવા અને મરવા માટેની કદટબદ્ધતા 

ઉપધસથત સરૌ ભારતમાતાનાયું સયુંતાનોમાયું 
સહેજે વાયુંચી શકા્ય તેવો માહોલ હતો.

રાજ્યના વદરષ્ઠ સનિી અતધકારીઓ 
સાથે સાથે ર્ણે સમગ્ર વહીવટી તયુંત્ 
એકાકાર થઈ આ રાષ્ટ્રી્ય પવજાને માણવા 
અને ઉર્ળવા એકઠુયું થ્યુયું હો્ય તેવાયું 
હ ક ડે ઠ ઠ  મ ાનવમહ ેર ામણ  વચ્ચે 
રાષ્ટ્રભતતિના રંગો રેલા્યેલા હતા. આ 
પ્સયુંગે વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીની 
તવશેર્ પહેલ અયુંતગજાત મધ્યપ્િેશની 
પોલીસ પલાટૂને પરેડમાયું ભાગ લઈને 
રાષ્ટ્રી્ય એકતાના સયુંિેશને ઉર્ગર ક્યષો 
હતો તો ૨૮ તવતવધ પલાટૂનના ૯૨૦ 

પિણા

શાંતિ, શૌર્ય અને હરિિના િંગો વચ્ ે
પ્રજાસત્ાક પવ્યની  
બોટાદમાં િંગાિંગ ઉજવણી..

રાજ્યમાયું રાષ્ટ્રી્ય પવષોની ઉજવણી 
સામાન્ય માનવી સુધી પહોંચાડવા તતકાલીન 
મુખ્યમયુંત્ીશ્ી અને વતજામાન વડાપ્ધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોિીએ શરૂ કરેલી ઊજળી 
પરંપરાની પદરપાટીએ આ વર્જાના ૭૪મા 
પ્ર્સત્ાક પવજાની ઉજવણી બોટાિ ખાતે 
કરવામાયું આવી હતી.

િેશની સવરાજથી સુરાજ્ય તરફ લઈ 
જવાની ્યાત્ાને ૭૩ વર્જા પૂણજા થ્યાયું છે. િેશના 
અનેક નામી-અનામી શહીિોના રતિથી 
તસયુંચા્યેલી ભારતભૂતમ અનેક સારાયુંનરસાયું 
ઇતતહાસનાયું પ્કરણો પોતાનામાયું ધરબીને બેઠી 
છે. ભારતમાતા અને િ ેશની મહામૂલી 
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આધ્ાત્મક ભૂવમ એવયું બોટાદ વવકાસની 
નવી પડરપાટી ઉપર આગળ વધી રહ્ં છે - રાજ્પાલશ્ી

આ વર્ષે પ્ર્સત્ાક પવજાની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી 
બોટાિ ખાતે કરવામાયું આવી. પ્ર્સત્ાક પવજાની 
પૂવજાસયુંધ્યાએ બોટાિ ખાતે રાજ્યપાલ શ્ી આચા્યજા 
િેવવ્રતની અધ્યક્ષતામાયું ઍટ હોમ કા્યજાકમ ્યોર્્યો 
હતો. ઍટ હોમ કા્યજાકમમાયું રાજ્યના મુખ્યમયુંત્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ તથા મુખ્ય સતચવ શ્ી પયુંકજકુમાર 
તવશેર્ ઉપધસથત રહ્ા હતા.

 રાજ્યપાલશ્ીએ સરૌને ૭૪મા પ્ર્સત્ાક પવજાની 
શભુચેછાઓ પાઠવતાયું જણાવ્યુયું હતુયું કે, રાજ્યની ધરતીના 
સપૂત અને તવશ્વનેતા એવા વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોિીએ ગુજરાતના મુખ્યમયુંત્ી તરીકે રાષ્ટ્રી્ય પવજાને 
તજલ્ામથકોએ ્યોજવાની નવી પરંપરા સથાપી છે, જે 
પ્શયુંસની્ય અને અનુકરણી્ય છે. બોટાિની ધરતી કલા, સાતહત્ય અને સયુંસકકૃતતની ધરતી છે. 
સરૌરાષ્ટ્રનો તહસસો એવુયું બોટાિ આજે તવકાસની નવી પદરપાટી ઉપર આગળ વધી રહ્યું છે.

આ કા્યજાકમમાયું પ્ાકકૃતતક કકૃતર્પેિાશોના સટોલ મુખ્ય આકર્જાણનુયું કેનદ્ર બન્યા હતા. આ સટોલમાયું 
પ્ાકકૃતતક ઢબે ઉતપાદિત કરવામાયું આવેલાયું શાકભાજી, અનાજ-કઠોળ સતહતની ખેતપેિાશોનુયું 
તનિશજાન કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું. પ્ાકકૃતતક કકૃતર્પેિાશોના સટોલનુયું પ્િશજાન રાજ્યપાલ શ્ી આચા્યજા 
િેવવ્રતજી તમેજ રાજ્યના મખુ્યમયુંત્ી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલ સતહત તમામ મહાનભુાવોએ રસપવૂજાક 
તનહાળ્યુયું હતુયું. આ અવસરે બોટાિ તજલ્ાનાયું પ્ભારી મયુંત્ી શ્ી ભાનુબહેન બાબદર્યા, સાયુંસિ 
શ્ીમતી ભારતીબહેન તશ્યાળ, ધારાસભ્યશ્ીઓ, પૂવજા ધારાસભ્યશ્ીઓ, સનિી અતધકારીઓ, 
સથાતનક ઉદ્ોગપતતઓ, તજલ્ાના અગ્રણી ધાતમજાક-સામાતજક અગ્રણીઓ તમેજ નાગદરકો ઉપધસથત 
રહ્ા હતા.

જવાનોએ તશસતબદ્ધ પરેડ દ્ારા તતરંગાને 
સલામી આપીને પોતાની તશસતબદ્ધતાનાયું 
િશજાન કરાવ્યાયું હતાયું . ચેતક કમાનડોનાયું 
બુલેટપ્ૂફ વાહનોનુયું તનિશજાન, દિલધડક મોટર 
સાઇકલ સટંટ શો તેમજ રાજ્યના ગરૌરવવયુંતા 
શ્વાનિળ તેમજ અશ્વિળના તવતવધ સટં્ટસ 
સાથેનાયું કરૌવત અને કરૌશલ્યે ઉપધસથત સરૌનાયું 
મન મોહી લીધાયું હતાયું. 

આ પાવન અવસરે રાજ્ય પોલીસ તવભાગ 
દ્ારા સયુંગીતના તાલ ેલાઠી તરિલ તમેજ મલખમ 
દ્ારા અદદ્તી્ય શરૌ્યજા અને શતતિનુયું પ્િશજાન 
કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું. ૧૦ દકલોથી વધુ વજન 
ધરાવતી રાઇફલસ સાથે મતહલા પોલીસ 
કમાનડોએ સુયુંિર કરતબોની પ્સતુતતએ સરૌ 
કોઈન ેરોમાયુંતચત ક્યાજા હતા. મતહલા અન ેપરુુર્ 
પોલીસ જવાનો દ્ારા ગુજરાત, પયુંર્બ, 

રાજસથાન સતહતનાયું પાયુંચ રાજ્યોનાયું તવતવધ 
પરંપરાગત નૃત્યની પ્સતુતત સાથે વીરરસથી 
ભરપૂર સાયુંસકકૃતતક કા્યજાકમ રજૂ કરા્યો હતો. 
ગુજરાત પોલીસ તવભાગ દ્ારા આ્યોતજત આ 
સાયુંસકકૃતતક કા્યજાકમે પોલીસ પરેડ ગ્રાઉનડમાયું 
ઉપધસથત સરૌ કોઈને મયુંત્મુગધ કરી િીધા હતા.

બોટાિ તજલ્ાનુયું રાણપરુ એ રાષ્ટ્રી્ય શા્યર 
શ્ી ઝવેરચયુંિ મેઘાણીની કમજાભૂતમ રહી છે. આ 
ધરતીની ધૂળમાયું તેમણે ‘ફૂલછાબ’માયું કા્યજા 
કરીને પત્કારતવનો પણ અનોખો ઇતતહાસ 
આલખે્યો છે. લોકસાતહત્યની રચનાઓ તમેણે 
આ ધૂળનાયું ધાવણ ધાવીને સમાજજીવનને 
આપી છે. કિાચ આથી જ મહાતમા ગાયુંધીજીએ 
તેમને ‘રાષ્ટ્રી્ય શા્યર’ તરીકે નવાજ્યા હતા 
તેવા ઝવેરચયુંિ મેઘાણીની રચનાઓ રજૂ કરીને 
શાળાના તવદ્ાથપીઓએ લોકોની વાહવાહી 

મેળવી હતી.
મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના હસતે 

તજલ્ા વહીવટી તયુંત્ના માગજાિશજાન હેઠળ 
બોટાિ તજલ્ા માતહતી કચેરી દ્ારા તૈ્યાર 
કરવામાયું આવલેી બ ેપધુસતકાનુયું ‘બજેોડ બોટાિ’ 
અને ‘બેનમૂન બોટાિ’નુયું લોકાપજાણ કરવામાયું 
આવ્યુયું હતુયું. 

રાજ્યપાલશ્ીના હસત ેઅન ેમખુ્યમયુંત્ીશ્ીની 
તવશેર્ ઉપધસથતતમાયું ઉતકકૃષ્ટ પરેડ કરનાર 
પલાટનૂ, મોટરસાઇકલ સટંટ શોમાયું શ્ષે્ઠ પ્િશજાન 
કરનારી એસ.આર.પી. જવાનોની ટીમન ેતથા 
ડૉગ શો, અશ્વ શો, પરેડ પલાટૂનમાયું ઉતકકૃષ્ટ 
તનિશજાન બિલ પોલીસ જવાનોને સનમાતનત 
કરા્યા હતા. 

આ પ્સયુંગે વ્યતનવત્ થઈ રહેલા ગુજરાત 
પોલીસના અશ્વ - 'શૂન્ય'ને મુખ્યમયુંત્ી  

પિણા
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શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના હસતે સુયુંિર 
આભરૂ્ણ ‘ઝલૂ’ પહેરાવીન ેસનમાનપવૂજાક 
વ્યતનવતત્ આપવામાયું આવી હતી. 
મખુ્યમયુંત્ીશ્ીએ સહજ અન ેસરળ ભાવે 
પરેડમાયું સહભાગી થનારા તમામ 
જવાનો અને તવદ્ાથપીઓ વચ્ચે જઈને 
તેમને  શુભે ચછા પાઠવી તેમની 
સહૃિ્યતાનો પદરચ્ય કરાવ્યો હતો.

આ પ્સયુંગ ેસાયુંસિ શ્ી ભારતીબહેન 
તશ્યાળ, બોટાિના ધારાસભ્ય શ્ી ઉમશેભાઈ 
મકવાણા, ગઢડાના ધારાસભ્ય શ્ી 
શયુંભપુ્સાિજી ટૂયુંદડ્યા, ધયુંધકૂાના ધારાસભ્ય 
શ્ી કાળભુાઈ ડાભી, જયુંબસુરના ધારાસભ્ય 
શ્ી ડી. કે. સવામી, બોટાિ તજલ્ા 
પયુંચા્યતના પ્મખુ શ્ી ઘનશ્યામભાઈ 
વીરાણી, રાજ્યના મુખ્ય સતચવશ્ી 
પયુંકજકુમાર, ગૃહ તવભાગના અતધક મખુ્ય સતચવ 
શ્ી રાજકુમાર, રાજ્ય પોલીસવડા શ્ી આતશર્ 
ભાદટ્યા, અતધક મખુ્ય સતચવ શ્ી એ. કે. રાકેશ, 
્યવુા અન ેસાયુંસકકૃતતક તવભાગના અગ્રસતચવ શ્ી 
અતશ્વનીકુમાર, તજલ્ાના પ્ભારી સતચવ શ્ી 
સયુંજીવકુમાર, તજલ્ા કલકેટર શ્ી બીજલ શાહ, 
તજલ્ા તવકાસ અતધકારી શ્ી પી. ડી. પલસાણા, 

તજલ્ા પોલીસ અતધક્ષક 
શ્ી કે. એફ. બળોતલ્યા સતહત તજલ્ા પયુંચા્યત, 
તાલકુા પયુંચા્યતના સભ્યો, સરકારના તવતવધ 
તવભાગોના અતધકારીઓ અન ેકમજાચારીશ્ીઓ, 
તવતવધ સામાતજક-સવધૈચછક સયુંસથાના આગવેાનો 
સતહત મોટી સયુંખ્યામાયું શાળા-કૉલજેોના તવદ્ાથપીઓ 
અન ેનગરજનો ઉપધસથત રહ્ા હતા.

બોટાદને રૂ. ૨૯૮ 
કરોડનાં વવકાસકા્યોની 

ભેટ આપતાં CM
પ્ર્કલ્યાણને સવષોપરી ગણીને 

પ્ર્લક્ષી કા્યષો કરીએ એ જ 
પ્ર્સત્ાક  દ િવસન ી  સ ાથ જા ક 
ઉજવણી છે. ગુજરાત તવકાસનાયું 
તનતનવાયું તશખરો હાયુંસલ કરી રહ્યું 

છે. પ્ર્સત્ાક પવજાના ઉપલક્ષમાયું 
બોટાિ તજલ્ામાયું તવતવધ ક્ષેત્ે રૂ. 
૨૯૮ કરોડના તવકાસકા્યષોના 
લોકાપજાણ અને ખાતમુહૂતજા પણ આ 
જ તવકાસકમનુયું  ઉિાહરણ છ ે. 
બોટાિમાયું તવકાસકા્યષોનાયું લોકાપજાણ-
ખાતમુહૂતજા કરતાયું મુખ્યમયુંત્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યુયું હતુયું કે, 
ર ાજ્યમાયું  તશક્ષણ સવાસથ્ય અને 

સુરક્ષા, આ ત્ણે્ય ક્ષેત્ોનો મજબૂત 
પા્યો વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીના 
નેતૃતવમાયું આપણે નાખ્યો છે. તવકાસની આ 
પરંપરાને વતજામાન રાજ્ય સરકારે પણ 
આગળ ધપાવી છે. 

૭૪મા પ્ર્સત્ાક પવજા તનતમત્ે બોટાિ 

બોટાદના શ્રે ષ્ઠીઓ-સંસ્ાઓનંુ સન્ાન
બોટાિમાયું ્યોર્્યલેા સાયુંસકકૃતતક 

કા્યજાકમ િરતમ્યાન તવતવધ ક્ષેત્ે 
સરાહની્ય કામગીરી કરનારા 
તજલ્ાના શ્ેષ્ઠીઓ-સામાતજક 
સયું સ થ ા ઓ નુયું  મુ ખ ્ય મયું ત્ ી  
શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે સનમાન  
ક્યુાં હતુયું.

આ સનમા તનત વ્ય તતિ-
મહાનુભાવોમાયું તજલ્ાના સામાતજક કા્યજાકર અને ઉદ્ોગપતત શ્ી 
મથુરભાઈ સવાણી, રાણપુરમાયું બેદરંગસનુયું ઉતપાિન કરતાયું ઉદ્ોગપતત 
શ્ી ભપૂનેદ્રકુમાર મકવાણા, શ્ી મીતનેકુમાર મકવાણા, હીરાઉદ્ોગ સાથે 
સયુંકળા્યેલા શ્ી લાલજીભાઈ અણઘણ, સરૌરાષ્ટ્રના આરોગ્ય સયુંત તરીકે 
ઓળખાતા ડૉ. જી. વી. કળતથ્યા, જીતનયુંગ ક્ષેત્ે સયુંકળા્યેલા શ્ી 
નારણભાઈ કાનેદટ્યા, તશક્ષણ-સામાતજક ક્ષેત્ે તવતશષ્ટ પ્િાન કરનાર 
શ્ી ઓધવજીભાઈ મોણપરા, ઝવેરચયુંિ મેઘાણી સમૃતત સયુંસથાનનાયું 
મેનેતજયુંગ ટ્સટી શ્ી તપનાદકભાઈ મેઘાણી, પથરી રોગના તનષણાત ડૉ.

તજજ્ેશ હદડ્યલ, હીરાઉદ્ોગ 
અ ને  સ મ ા જ સે વ ા  ક્ષે ત્ે 
સયુંકળા્યેલા શ્ી જીવરાજભાઈ 
ગાબાણી, રાણપરુના ઉદ્ોગપતત 
શ્ી કરૌશરભાઈ ખલ્યાણી, 
ગુજરાતના પ્તસદ્ધ લોકગા્યક 
શ્ી અભતેસયુંહ રાઠોડ, હીરાઉદ્ોગ 
તથા પાણી ક્ષેત્ે સયુંકળા્યેલા 

સમાજસેવી શ્ી નરતસયુંહભાઈ ગદઢ્યા, ગઢડા તાલુકામાયું સામાતજક, 
ધાતમજાક અને આરોગ્ય ક્ષેત્ે સેવારત શ્ી પ્વીણભાઈ કાકદડ્યા, આરોગ્ય, 
તશક્ષણ અન ેસામાતજક ક્ષતે્ ે્યોગિાન આપનાર શ્ી બાબભુાઈ રાજપરા, 
બોટાિના ઉદ્ોગપતત શ્ી વેલજીભાઈ શેટા, સેવાકા્યજા સાથે સયુંકળા્યેલા 
શ્ી પ્ાગજીભાઈ, જીતનયુંગ તમલ સાથે સયુંકળા્યેલા તથા ગ્રામીણ ક્ષેત્ે 
રોજગારીનુયું સજજાન કરનાર શ્ી અશોકભાઈ જોધાણી, બરવાળાના 
જીવિ્યાપ્ેમી અને પ્યાજાવરણ રક્ષણ માટે કા્યજારત શ્ી હરેશભાઈ 
સાકરી્યાનો સમાવેશ થા્ય છે.

પિણા

૧ ફેબ્ુઆરરી, ૨૦૨૩14 økwshkík



બોટાદવાસીઓમાં આકર્વણનયું કેનદ્ર બન્યું  
આધયુવનક હવથ્ારોનયું પ્રદર્વન

રાજ્યકક્ષાના પ્ર્સત્ાક પવજા 
તનતમત્ે બોટાિ તજલ્ા પોલીસ 
દ્ારા તૈ્યાર કરવામાયું આવેલા 
આધતુનક હતથ્યારોના પ્િશજાનને 
મખુ્યમયુંત્ી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલે 
ખુલ્ુયું મૂક્યુયું હતુયું. આ પ્િશજાનમાયું 
ગુજરાત પોલીસના તમામ 
આધુતનક હતથ્યારોથી સુસજ્જ 
એવા ચેતક કમાનડો  દ્ારા 

ઉપ્યોગમાયું લેવાતાયું વાહનો, બૉમબ દડસપોસલ સક્ૉડની બુલેટપ્ૂફ ગાડી, રાઇફલ, ૩૬૦ દડગ્રી 
રોટેશન ધરાવતા સીસીટીવી કૅમેરા, બૉડીવોનજા કૅમેરા, રિૉન કૅમેરા પ્િતશજાત કરવામાયું આવ્યા હતા. 
આ પ્િશજાન સથાતનક લોકોના આકર્જાણનુયું કેનદ્ર બન્યુયું હતુયું. 

આ અત્યાધુતનક હતથ્યારોથી સજ્જ પ્િશજાનમાયું ૩૬૦ દડગ્રી વચ્યુ જાઅલ દર્યાતલટી 
એકસતપદર્યનસ આપતો ગુજરાતનો સરૌપ્થમ અને નવીનતમ પ્ોજેકટ 'વી. આર. સફર' પણ 
મૂક્યો હતો. આ વી. આર. સફરમાયું સામાન્ય લોકોને પ્િશજાનમાયું જ એક સથાન પર ઊભા રહીને 
બોટાિ તજલ્ા પોલીસ અતધક્ષકશ્ીની કચેરીની અયુંિર પહોંચી ગ્યા હો્ય તેવો જીવયુંત અનુભવ 
થશે. આ નવીનતમ પ્ોજેકટ થકી સામાન્ય નાગદરકોને પણ પોલીસ અતધક્ષકશ્ીની કચેરીથી 
વાકેફ કરવાનો ઉમિા પ્્યાસ કરવામાયું આવ્યો છે. 

આ ઉપરાયુંત, પ્િશજાનમાયું બોટાિ તજલ્ા પોલીસ દ્ારા કા્યજારત સયુંવેિનશીલ અતભ્યાનોને પણ 
પ્િતશજાત કરવામાયું આવ્યા હતાયું. બોટાિના નાગદરકોને િાિા-િાિીના િોસત, સયુંવેિના અતભ્યાન 
સતહતના તજલ્ા પોલીસ તવભાગનાયું લોકોપ્યોગી કા્યષોની ઝાયુંખી રજૂ કરાઇ હતી.

તવકાસકા્યષો મયુંજરૂ કરવામાયું આવ્યાયું છે. જનૂા 
નાવડા ગામન ેતજલ્ાનુયું આિશજા ગામ બનાવવા 
અન ે'ગ્રામ સમૃદ્ધ, રાષ્ટ્ર સમૃદ્ધ'ના ધ્ય્ેયન ેતસદ્ધ 
કરવાના લક્યાયુંક સાથે ગામનો ‘તવલેજ 
ડવેલપમનેટ પલાન’ પણ તનમાજાણ હેઠળ છે. 

આ તકે તજલ્ા કલેકટર શ્ી બીજલ શાહે 
જણાવ્યુયું હતુયું કે, વહીવટી તયુંત્ બોટાિ તજલ્ાની 
૭.૫ લાખની જનતા માટે ્યોજનાકી્ય લાભો 
પહોંચાડવા સતત તતપર છે. વર્જા-૨૦૨૨માયું 
૭૦૦ દિવ્યાયુંગોને પ્માણપત્ એના્યત કરા્યાયું 
હતાયું, જ્યારે ર્ન્યઆુરી માસના ૨૪ દિવસમાયું 
૩૪૯ દિવ્યાયુંગોને પ્માણપત્ એના્યત 
કરવામાયું આવ્યાયું છે. આ ઉપરાયુંત વારસાઈ 
નોંધોમાયું પણ ગ્યા વર્ષે ૧૬૧૪ નોંધો લેવાઈ 
હતી ત્યારે ર્ન્યુઆરી માસના ૨૪ દિવસમાયું 
સુઓમોટો વારસાઈ ઝુયુંબેશ હેઠળ ૫૮૭ નોંધો 
પાડવામાયું આવી છે.

તજલ્ામાયું તવકાસકા્યષોના લોકાપજાણ અને 
ખાતમહુતૂજા ક્યાજા બાિ જનમિેનીન ે સયુંબોધતાયું 
મખુ્યમયુંત્ી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલ ેજણાવ્યુયું હતુયું 
કે, સયુંતો અન ેકતવઓની ભતૂમ બોટાિ પણ હવે 
તવકાસના નકશામાયું ઊભરી રહ્યું છે. િેશના 
વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિી જવેુયું સફળ 
નતેૃતવ આપણન ેસાયુંપડુયું છે એ આપણુયું ગરૌરવ 
તો છે જ, પરંત ુતઓે વતૈશ્વક ઓળખ પણ પામ્યા 
છે. તવકતસત િેશોમાયું રોજગારીની સમસ્યા વકરી 
રહી છે તનેી સામ ેભારતમાયું રોજગારી વધી 
રહી છે. બોટાિમાયું બનનાર સપો્ટસજા સયુંકુલ આવી 
ઘણી નવી તકોનુયું સજજાન કરશ,ે એવો આશાવાિ 
મખુ્યમયુંત્ીશ્ીએ વ્યતિ ક્યષો હતો.

આ પ્સયુંગે કેનદ્રી્ય આ્યુર્ રાજ્ય મયુંત્ી  
શ્ી ડૉ. મહેનદ્રભાઇ મુયુંજપરાએ જણાવ્યુયું હતુયું 
કે, ધમજા અને આસથાના કેનદ્રસમાન બોટાિ 
તજલ્ામાયું મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 
અનેક તવકાસકા્યષોની ભેટ આપીને બોટાિને 
તવકાસના માગષે અગ્રેસર બનાવવાનો પા્યો 
નાખ્યો છે. ‘સાયુંસિ આિશજા ગ્રામ ્યોજના’ તવશે 
જણાવતાયું તેમણે જણાવ્યુયું હતુયું કે, છેવાડાના 
માનવીને તવકાસની મુખ્ય ધારામાયું સહભાગી 
બનાવીને ‘એક ભારત, શ્ેષ્ઠ ભારત’ના 
તનમાજાણનુયું માનની્ય વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોિીનુયું સવપ્ન છે, જેને સાકાર કરવાના ઉદ્ેશ 
સાથે  અમલમાયું  મુ ક ા્યેલ ી  અનેક તવધ 
જનકલ્યાણકારી ્યોજનાઓ પૈકીની એક 
્યોજના ‘સાયુંસિ આિશજા ગ્રામ ્યોજના’ છે. આ 
્યોજના અયુંતગજાત બોટાિ તજલ્ાના બરવાળા 

તાલુકાનુયું જૂના નાવડા ગામ ‘આિશજા ગામ’ની 
પદરભાર્ા સાકાર કરી રહ્યું છે. 

તવકેધનદ્રત તજલ્ા આ્યોજન કા્યજાકમ 
હેઠળની તવતવધ ્યોજનાઓ અયુંતગજાત જૂના 
નાવડા ગામમાયું રૂ. ૧૦૫ લાખના ખચષે કુલ ૪૪ 

પિણા
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પ્રજાસત્ાક પવ્વ વનવમત્ે 
બોટાદને મળી વવરેર ભેટ
૭૪મુયું પ્ર્સત્ાક પવજા બોટાિ માટે 

તવકાસની સોગાત લઈન ેઆવ્યુયું હતુયું. મખુ્યમયુંત્ી 
શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલ ેઆ પવજાની પવૂજાસયુંધ્યાએ 
્યોર્્યલેા સાયુંસકકૃતતક કા્યજાકમમાયું બોટાિ તજલ્ાને 
તવશેર્ ભેટ આપી હતી. રાજ્ય કક્ષાની 
ઉજવણીના ્યજમાન બોટાિ તજલ્ાના સવજાગ્રાહી 
તવકાસ માટે રાજ્ય સરકારે રૂ. ૫ કરોડ 
આપવાનો તનણજા્ય ક્યષો છે. રૂ. ૨.૫ તજલ્ાની 
નગરપાતલકાઓ દ્ારા નગરોનાયું તવકાસકામો 
મ ા ટ ે તજલ્ા  કલે ક ટ રને  ફ ાળવ ાશે . 
ગ્રામપયુંચા્યતો-ગ્રામીણ તવસતારોનાયું તવકાસકામો 
માટે અઢી કરોડ રૂતપ્યા તજલ્ા તવકાસ 
અતધકારીન ેફાળવાશ.ે

બોટાિ તજલ્ામાયું લોકોને આધુતનક 
આરોગ્ય સારવાર સેવા માટે િૂર સુધી જવુયું ન 
પડે તેની પૂરતી તચયુંતા સરકારે કરી છે. હાલ 
અહીં પચાસ બેડની તજલ્ા હૉધસપટલ કા્યજારત 
છે, તેની સાથે નવી હૉધસપટલ અને નવી 
મેદડકલ કૉલેજ સથાપવાનો તનણજા્ય રાજ્ય 
સરકારે ક્યષો છે. અહીં મેદડકલ કૉલેજ શરૂ 
થવાથી આવનારા દિવસોમાયું બોટાિના 
તવદ્ાથપીઓન ેબોટાિમાયું જ મદેડકલ એજ્યકેુશન 

મળશે. આ હૉધસપટલ અને મેદડકલ કૉલેજની 
સથાપનાની કામગીરી પણ ટૂયુંક સમ્યમાયું શરૂ 
થઈ જશે. 

આ ઉપરાયુંત, મખુ્યમયુંત્ીશ્ીએ બોટાિ શહેર 
માટે દરવાઇઝડ ડેવલપમેનટ પલાનને મયુંજૂરી 
આપવાની ર્હેરાત કરી હતી. ૨૦૩૧માયું 
બોટાિ નગરની વસતી અને તવકાસની 
સયુંભાવના તથા અયુંિાજો ધ્યાનમાયું લઈને આ 
ડી.પી.નુયું આ્યોજન કરા્યુયું છે. ૩,૭૪૦ 
હેકટરની આ ડી.પી.માયું આવાસો-મકાનો 
બાયુંધવા માટે રપ૦૦ હેકટર જમીન, ર્હેર હેતુ 

માટે ૩૩૦ હેકટર જમીન અને ભતવષ્યના 
ઔદ્ોતગક તવકાસની જરૂદર્યાત માટે ૧ર૭ 
હેકટર જમીન તન્યત કરી છે.

બોટાિ શહેરમાયું ભતવષ્યમાયું ટ્ાદફકની સમસ્યા 
ન ઊભી થા્ય ત ેમાટે અમિાવાિની જમે જ ૪૦ 
મીટરનો દરંગ રોડ બોટાિ શહેર ફરત ેસચૂવા્યો 
છે. દરંગ રોડની બન્ન ેસાઇડ રેતસડધેનસ્યલ ઝોન 
સચૂવ્યો છે, જથેી રોડની હિથી ર૦૦ મીટર 
તવકતસત ઝોનમાયું ૪ સધુીની FSi મળશ.ે નાના 
અન ેમધ્યમ વગજાન ેપોર્ા્ય તવેા િરે મકાનો પણ 
આનાથી ઉપલબધ થશ.ે  •

'ધન્ ધરા બોટાદ' કા્્વક્રમે નાગડરકોને ક્ાાં મંત્રમયુગધ
ધમજા, આસથા અને સાતહત્યના તત્વેણી સયુંગમ એવા બોટાિના આયુંગણે રાજ્યકક્ષાના ૭૪મા પ્ર્સત્ાક પવજાની ઉજવણી અયુંતગજાત પ્ર્સત્ાક 

પવજાની પૂવજાસયુંધ્યાએ બોટાિના ધાતમજાક, સાયુંસકકૃતતક અને સાતહધત્યક વારસાને ઉર્ગર કરતો  'ધન્ય ધરા બોટાિ' સાયુંસકકૃતતક કા્યજાકમ ્યોર્્યો. આ 
કા્યજાકમમાયું ૨૨૫ કલાકારોએ બોટાિના ભવ્ય વારસાને સટેજ પર આબેહૂબ જીવયુંત કરીને પ્ેક્ષકોને મયુંત્મુગધ ક્યાાં હતા.

g-20 કા્યજાકમ અયુંતગજાત 'વસુધૈવ કુટુમબકમ' સૂત્ સાથેનુયું સવાગત ગીત, બોટાિની શાન એવા ટાવર ચોક અને ઘદડ્યાળનાયું પાત્ો આધાદરત 
વણજાન, બોટાિ ગીત, પાયુંડવ - ભીમનાથ કકૃતત, ખોદડ્યાર ગરબો, ગઢડા - એભલ ખાચર કકૃતત, કષ્ટભયુંજન િેવ અને હનુમાનચાલીસા કકૃતતઓ, મેઘાણી 
કોટજા એતપસોડ, મીઠે નર ફાટે અને જનનીની જોડ જેવી દૃશ્ય-શ્ાવ્ય કકૃતતઓથી ભરેલા આ કા્યજાકમે બોટાિવાસીઓને બોટાિના ભવ્ય ઐતતહાતસક, 
સાયુંસકકૃતતક અને ધાતમજાક વારસાથી અવગત કરાવ્યા હતા. •

પિણા

૧ ફેબ્ુઆરરી, ૨૦૨૩16 økwshkík



ગયુજરાત હાઈકોટ્વ 

અમિાવાિ ધસથત ગુજરાત હાઈકોટજાના 
પ્ાયુંગણમાયું મખુ્ય ન્યા્યમતૂતજા શ્ી અરતવયુંિકુમારે 
પ્ર્સત્ાક દિન પ્સયુંગે રાષ્ટ્રધવજ ફરકાવી 
તતરંગાને સલામી અપપી હતી. ગુજરાત 
હાઈકોટ જાના ન્યા્યમૂ તત જાશ્ીઓ, તનવત્ 
ન્યા્યમતૂતજાશ્ીઓ, ઍડવોકેટ જનરલ, ઍદડશનલ 
ઍડવોકેટ જનરલ, સરકારી વકીલ, ન્યાત્યક 
અતધકારીઓ, વકીલો તેમજ કમજાચારીઓ 
પ્ર્સત્ાક પવજાની ઉજવણીમાયું સામલે થ્યા હતા.

સયુરત

સુરતમાયું આન, બાન અને શાનથી 
પ્ર્સત્ાક પવજાની તજલ્ા કક્ષાની ઉજવણી 
નાણાયું, ઊર્જા અને પેટ્ોકેતમકલસ મયુંત્ી શ્ી 
કનુભાઈ િેસાઈની ઉપધસથતતમાયું કરાઈ હતી. 
મયુંત્ીશ્ીએ ધવજવયુંિન કરી માચજા પાસટનુયું 
તનરીક્ષણ ક્યુ ાં  હતુયું  તેમજ નાગદરકોનુયું 
અતભવાિન ઝીલ્યુયું હતુયું.  

આ અવસરે ચો્યાજાસીના ધારાસભ્ય શ્ી 
સયુંિીપભાઈ િેસાઈ, તજલ્ા પયુંચા્યત પ્મખુ શ્ી 
ભાવેશભાઈ પટેલ, સુરત શહેર પોલીસ 
કતમશનર શ્ી અજ્યકુમાર તોમર, તવતવધ 

તવભાગના અતધકારીઓ, કમજા્યોગીઓ, પોલીસ 
જવાનો, તસતન્યર તસદટઝન, તવદ્ાથપીઓ 
સતહત તકભકો કંપનીના વદરષ્ઠ અતધકારીઓ 
ઉપધસથત રહ્ા હતા. 

અમદાવાદ
આરોગ્યમયુંત્ી શ્ી ઋતર્કેશભાઈ પટેલે 

૭૪મા પ્ર્સત્ાક પવજાની ઉજવણીના ભાગરૂપે 
અમિાવાિના શાહીબાગ પોલીસ પરેડ 
ગ્રાઉનડમાયું તજલ્ા કક્ષાના કા્યજાકમમાયું રાષ્ટ્રધવજ 

લહેરાવી આન-બાન-શાન સાથ ેસલામી અપપી 
હતી. મયુંત્ીશ્ીએ ૭૪મા પ્ર્સત્ાક પવજાની સરૌને 
શભુકામનાઓ પાઠવતાયું શ્ી ઋતર્કેશભાઈ પટેલે 
જણાવ્યુયું હતુયું કે, વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોિીના સબળ, સશતિ અને િીઘજાદૃધષ્ટપૂણજા 
નતેૃતવના પદરણામ ેતવશ્વભરમાયું ભારતનો ડયુંકો 
વાગી રહ્ો છે. અનકે કીતતજામાનો સથાપી આપણો 
િેશ સરુાજ્યની દિશામાયું દૃઢતાપવૂજાક આગળ 
વધી રહ્ો છે. શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ આપલેા 
'સરૌના સાથ, સરૌના તવકાસ, સરૌના તવશ્વાસ' 
મયુંત્ન ેમખુ્યમયુંત્ીના નતેૃતવ હેઠળની ટીમ ેસાચા 
અથજામાયું ચદરતાથજા ક્યષો છે. ગજુરાત ેકકૃતર્, ઉદ્ોગ 
અન ેસવેા ત્ણ્ેય ક્ષતે્ોમાયું િેશભરમાયું ઊડીને 
આયુંખ ેવળગ ેતવેી તવકાસની નતૂન કેડી કંડારી 
છે. આ પ્સયુંગે સાયુંસિ સભ્યશ્ીઓ, સવષે 
ધારાસભ્યોશ્ીઓ, તજલ્ા કલકેટર શ્ી ડૉ. ધવલ 
પટેલ, તજલ્ા તવકાસ અતધકારી શ્ી અતનલ 
ધામતેલ્યા, અમિાવાિ પોલીસ કતમશનરશ્ી 
તથા નાગદરકો ઉપધસથત રહ્ા હતા. 

જૂનાગઢ  

જનૂાગઢ તજલ્ા કક્ષાના પ્ર્સત્ાક પવજાની 
ઉજવણી કકૃતર્ મયુંત્ી શ્ી રાઘવજીભાઈ પટેલની 
ઉપધસથતતમાયું વયુંથલી ખાત ેકરવામાયું આવી હતી. 
મયુંત્ીશ્ીએ ધવજવયુંિન કરી નાગદરકોને 
સયુંબોધતાયું જણાવ્યુયું  હતુયું  ક ે, ગુજરાતના 
ખૂણેખૂણાના તવકાસ માટે રાજ્ય સરકાર 
પરુુર્ાથજા કરી રહી છે. આ પ્સયુંગ ેધારાસભ્યશ્ીઓ    
સતહત અતધકારીઓ ઉપધસથત રહ્ા હતા. 

બનાસકાંઠા 

બનાસકાયુંઠાના ડીસામાયું તજલ્ા કક્ષાના 
૭૪મા પ્ર્સત્ાક પવજાની ઉજવણી પ્સયુંગે 
ઉદ્ોગ, નાગદરક ઉડ્ડ્યન, શ્મ અને રોજગાર 
તવભાગના મયુંત્ી શ્ી બલવયુંતતસયુંહ રાજપૂતના 
હસત ેધવજવયુંિન કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું. મયુંત્ીશ્ીએ 
જણાવ્યુયું હતુયું કે, તવશ્વની સવજાશ્ેષ્ઠ લોકશાહી 
ધરાવતા આપણા ભારતિેશમાયું ગામના 
સરપયુંચથી લઈ વડાપ્ધાનપિ સુધી લોકોના 
સીધા પ્તતતનતધઓ તબરાજમાન છે એ આપણી 
મહાન લોકશાહીની િેણ છે ત્યારે કોઈ પણ 
પ્કારના ભેિભાવ તવના આધુતનક ભારતના 
તનમાજાણમાયું બયુંધારણની સયુંકલપનાને સાકાર 
કરવા આપણે સરૌ કદટબદ્ધ બનીએ.

પિણા

પ્રજાસત્ાક પવ્વની આન, બાન, રાન સાથે ઉજવણી
સમગ્ર ગયુજરાિમાં આન, બાન અને રાન સાથે પ્રજાસત્ા્ પિ્શની ઉજિણી ્રિામાં આિી િિી. રાજ્ના વિવિધ વજલ્ાઓમાં 

મંત્ીશ્ીઓની ઉપસસથવિમાં પ્રજાસત્ા્ પિ્શની ઉજિણી ્રાઈ િિી, જેની આછેરી ઝલ્ અત્ે પ્રસિયુિ છે.
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ગાંધીનગર 
ગાયુંધીનગર તજલ્ામાયું ૭૪મા પ્ર્સત્ાક 

પવજાની તજલ્ા કક્ષાની ઉજવણી માણસા ખાતે 
જળસયુંપતત્ અને પાણીપુરવઠા મયુંત્ી શ્ી 
કંુવરજીભાઈ બાવતળ્યાની ઉપધસથતતમાયું કરવામાયું 
આવી હતી. ગાયુંધીનગર તાલુકાના મોટી 
આિરજ ગામ ખાતે તાજેતરમાયું જ રૂ. ૧ 
કરોડથી વધુના ખચષે હેલથ ઍનડ વેલનેસ 
સેનટરનુયું ખાતમુહૂતજા કરવામાયું આવ્યુયું છે. કલોલ 
ખાત ેકામિાર વીમા ્યોજના અયુંતગજાત સયુંચાતલત 
૧૫૦ બેડની હૉધસપટલનો તશલાન્યાસ 
કરવામાયું આવ્યો છે. 

દાહોદ
િાહોિના ગરબાડામાયું  ૭૪મા પ્ર્સત્ાક 

પવજાની તજલ્ા કક્ષાની શાનિાર ઉજવણી 
અવસરે આદિર્તત તવકાસ અને તશક્ષણમયુંત્ી 
ડૉ. કુબેરભાઈ ડીંડોરે ગવજાભેર તત્રંગાને 
ફરકાવી સલામી આપી હતી. તશક્ષણમયુંત્ી ડૉ. 
કુબેરભાઈ ડીંડોરે જણાવ્યુયું કે, રાજ્ય સરકાર 
કકૃતર્, ઉદ્ોગ અને સેવાનાયું ત્ણે ક્ષેત્ોમાયું 

સમતોલન સાથે તવકાસ કરવામાયું સફળ રહી 
છે. રાજ્યના સમગ્ર તવકાસ માટે આ ત્ણે 
ક્ષેત્ોનો તવકાસ થા્ય એ જરૂરી છે. આ વેળા 
સાયુંસિ શ્ી જસવયુંતતસયુંહ ભાભોર, ધારાસભ્ય 
સવજાશ્ી મહેનદ્રભાઈ ભાભોર, શૈલેશભાઈ 
ભાભોર સતહતના અગ્રણીઓ ઉપધસથત 
રહ્ા હતા.

જામનગર
રાજ્યના પ્વાસન, સાયુંસકકૃતતક પ્વતતઓ, 

વનપ્યાજાવરણ, લિાઇમટે ચનેજ તવભાગના મયુંત્ી 
શ્ી મૂળુભાઈ બેરાના અધ્યક્ષસથાને ર્મનગર 
તજલ્ા કક્ષાના ૭૪મા પ્ર્સતાક પવજાની 
ઉજવણી ધ્ોલના ભૂચરમોરી ખાતે કરવામાયું 
આવી હતી. મયુંત્ીશ્ીએ જણાવ્યુયું હતુયું કે, 
આઝાિીની લડતમાયું મહામૂલુયું પ્િાન કરનારા 
સવાતયુંત્્યસનેાનીઓ, પજૂ્ય મહાતમા ગાયુંધી અને 
સરિાર પટેલ જેવા નેતાઓ અને અનેક 
લોકોનાયું બતલિાનો પછી આપણને આઝાિી 
પ્ાપ્ત થઈ છે.

ર્મનગર તજલ્ાના તવકાસ માટ ે 
મયુંત્ીશ્ીના હસતે રૂ. ૨૫ લાખનો ચેક 
કલેકટરશ્ીને અપજાણ કરવામાયું આવ્યો હતો.

ભાવનગર
ભાવનગરના તળાર્માયું તજલ્ા કક્ષાના 

૭૪મા પ્ર્સત્ાક દિવસે સામાતજક ન્યા્ય 
અને અતધકારીતા મયુંત્ી શ્ીમતી ભાનુબહેન 
બાબદર્યાએ રાષ્ટ્રગીતના સમૂહગાન વચ્ચે 
તત્રંગો લહેરાવ્યો હતો. મયુંત્ીશ્ીએ તળાર્ 
તાલુકાના તવકાસ માટે રૂ. ૨૫ લાખનો ચેક 
કલેકટર શ્ી ડી. કે. પારેખને અપજાણ ક્યષો 
હ ત ો .  તે મણે  ત વ ત વ ધ  ત વભ ાગ ો ન ા 
કમજા્યોગીઓનુયું શ્ેષ્ઠ કામગીરી બિલ સનમાન 
ક્યુાં હતુયું. પ્ર્સત્ાક પવજા િરતમ્યાન શાનિાર 
પરેડ કરવામાયું આવી હતી. 

વડોદરા
વડોિરા તજલ્ાના કરજણ ખાત ેશાહ એન. 

બી. સાવજાજતનક હાઈસકૂલ ખાતે ૭૪મા 
પ્ર્સત્ાક દિવસની ઉજવણી ગૃહ રાજ્યમયુંત્ી 
શ્ી હર્જાભાઈ સયુંઘવીની ઉપધસથતતમાયું કરવામાયું 
આવી હતી. ધવજવયુંિન કરી રાષ્ટ્રધવજન ેસલામી 
બાિ મયુંત્ીશ્ીએ પરેડનુયું તનરીક્ષણ કરી સલામી 
ઝીલી હતી. આ િરતમ્યાન શ્ી સયુંઘવીએ હાજર 
લોકોનુયું અતભવાિન પણ ઝીલ્યુયું હતુયું. પરેડની 
માચજા પાસટ બાિ ૧૦ જટેલા તવતવધ ટેબલો 
આકર્જાણનુયું કેનદ્ર બન્યા હતા, જમેાયું સરકારની 
તવતવધ કલ્યાણકારી ્યોજનાઓ અન ેગજુરાતના 
તવકાસની ઝાયુંખી કરાવાઈ હતી. 

મહેસાણા

મહેસાણા તજલ્ાના પ્ભારી મયુંત્ીશ્ી અને 
રાજ્યના સહકારમયુંત્ી શ્ી જગિીશભાઈ 
તવશ્વકમાજાની ઉપધસથતતમાયું મહેસાણા તજલ્ા 
કક્ષાના પ્ર્સત્ાક પવજાની શ્્રયુંખલામાયું ઉજવણી 
કરવામાયું આવી હતી. મયુંત્ીશ્ીએ પરેડ 
કમાનડરશ્ીના નતેૃતવમાયું પરેડની સલામી ઝીલી 
તવતવધ પોલીસિળની પરેડનુયું તનરીક્ષણ ક્યુાં 
હતુયું. મયુંત્ીશ્ીએ જણાવ્યુયું કે, વડાપ્ધાનશ્ીના 
નેતૃતવમાયું રાષ્ટ્ર આજે ત્ીજી મહાસત્ા તરીકે 
ઊભરી આવ્યુયું છે. દૃઢ રાજકી્ય ઇચછાશતતિ, 
સાતત્યપૂણ જા  નેતૃતવ અને જનશતતિના 
સાક્ષાતકારના તત્વેણી સયુંગમથી તવકાસનાયું 
નવતર સોપાનો િેશ સર કરી રહ્ો છે.

પિણા
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અમરેલી
અમરેલી તજલ્ા કક્ષાના પ્ર્સત્ાક 

દિનની ઉજવણી મતસ્ય અને પશુપાલન 
રાજ્યમયુંત્ી શ્ી પરર્ોત્મભાઈ સોલયુંકીના 
અધ્યક્ષસથાને લાઠીમાયું કરવામાયું આવી હતી. 
મયુંત્ીશ્ીએ જણાવ્યુયું હતુયું કે, ભારતનુયું નામ 
તવશ્વભરમાયું ગુયુંજતુયું  કરનાર ગુજરાતના 
પનોતાપતુ્ વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીના 
માગજાિશજાન હેઠળ મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટેલ ેગજુરાતની તવકાસગાથાન ેનવા આ્યામો 
સુધી પહોંચાડી છે.

ખેડા

ખેડાના ગળતેશ્વરના થમ જાલ પાવર 
સટેશનમાયું તજલ્ા કક્ષાના પ્ર્સત્ાક પવજાની 
ઉજવણીમાયું  પયુંચા્યત અને ક કૃતર્ મયુંત્ી  
શ્ી બચુભાઈ ખાબડે રાષ્ટ્રધવજ ફરકાવી 
ભારતની ચારે દિશામાયું ઉન્નતત થા્ય તેવી 
પ્ાથજાના કરી શહીિોને શ્દ્ધાયુંજતલ આપવા સાથે 
નાગદરકોને શુભેચછા પાઠવી હતી. મયુંત્ીશ્ીએ 
g-20 સતમટની વાત કરતાયું જણાવ્યુયું હતુયું કે, 
g-20 સતમટ જવેા આ્યોજન થકી ગજુરાતમાયું 
તવિેશો દ્ારા મડૂીરોકાણ થશ ેતમેજ આ સતમટ 
ગુજરાતના તવકાસને તવશ્વ સામે રજૂ કરશે. 
તજલ્ાનાયું તવકાસનાયું કામોને વધુ વેગવયુંતા 
બનાવવા માટે મયુંત્ીશ્ી દ્ારા કલેકટર શ્ી કે. 
એલ. બચાણીને ૨૫ લાખનો ચેક આપવામાયું 
આવ્યો હતો.

વલસાડ
વલસાડ તજલ્ાના કપરાડા તાલુકાના 

નાનાપોંઢા ખાતે રાજ્ય કક્ષાના વન અને 
પ્યાજાવરણ, કલાઇમેટ ચેનજ, જળસયુંપતત્ અને 
પાણીપરુવઠા રાજ્ય મયુંત્ી શ્ી મકેુશભાઈ પટેલ 
દ્ારા તજલ્ા કક્ષાના ૭૪મા પ્ર્સત્ાક પવષે 
િેશની આન, બાન અને શાનસમા તતરંગાને 
સલામી આપી ઉજવણી કરવામાયું આવી હતી. 

પ્શયુંસની્ય કામગીરી કરનાર અતધકારી/
કમજાચારીઓ, સેવાભાવી સયુંસથા, રમતગમતમાયું 
શ્ેષ્ઠ પ્િશજાન કરનાર ખેલાડીઓનુયું સનમાન 
કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું. કપરાડા તાલુકાના 
તવકાસનાયું કામ માટે રૂ. ૨૫ લાખનો ચેક 
કલેકટરને અપજાણ કરવામાયું આવ્યો હતો. 

ભયુજ 
૭૪મા	પ્રજાસત્ાક	પિ્ષની	ઉજિણી	ભજુના	

‘્મૃવતિન’	ખાતે	 પ્રાથવમક,	 માધયવમક	અને	
પ્રૌઢ	 વશક્ણ	 રાજયમંત્ી	 શ્ી	 પ્રફુલભાઈ	
પાનશેરીયાની	 ઉપસ્થવતમાં 	 કરિામાં		
આિી	હતી.	

દેશના	્િાતંત્યિીરો	અને	શહીદોને	આ	
પિષે	િંદન	કરીને	મંત્ીશ્ીએ	જણાવયું	હતું	કે,	
કચછીમાડુઓએ	વિરમ	પડરસ્થવત	છતા	ંહંમશેા	ં
ખમીર	દશા્ષિીને	આખા	વિવિમાં	પોતાનો	ડંકો	
િગાડ્ો	છે.	

સાબરકાંઠા
સાબરકાયુંઠામાયું તજલ્ા કક્ષાના ૭૪મા 

પ્ર્સત્ાક પવજાની ઉજવણી વડાલીમાયું અન્ન 
અને નાગદરક પુરવઠા, સામાતજક ન્યા્ય અને 
અતધકાદરતા રાજ્યમયુંત્ી શ્ી ભીખુતસયુંહજી 
પરમારની ઉપધસથતતમાયું કરાઈ હતી. િેશના 
સવાતયુંત્વીરોનાયું ચરણોમાયું વયુંિન કરી પ્ર્સત્ાક 
પવજાની શુભકામનાઓ પાઠવતાયું મયુંત્ીશ્ીએ 
જણાવ્યુયું હતુયું કે, આપણો િેશ મહાસત્ા તરીકે 
ઊભરી રહ્ો છે, જેની પાછળ વડાપ્ધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોિીનુયું સબળ અને િીઘજાદૃધષ્ટપૂણજા 
નેતૃતવ છે. 

ભરૂચ
ભરૂચમાયું તજલ્ાકક્ષાનુયું પ્ર્સત્ાક પવજા 

‘નૅશન ફસટજા, ઑલવેઝ ફસટજા’ની  થીમ સાથે 
આદિર્તત તવકાસ રાજ્યમયુંત્ી શ્ી કંુવરજીભાઈ 
હળપતતની પ્ેરક ઉપધસથતતમાયું ઊજવા્યુયું હતુયું.

મયુંત્ીશ્ીએ ભરૂચ નગરને જનમદિનની 
શુભકામનાઓ આપતાયું જણાવ્યુયું હતુયું કે, 
્યોગાનુ્યોગ વસયુંતપયુંચમીના પવજા સાથે રાષ્ટ્રી્ય 
પવજા પણ  છે. તત્વેણી સયુંગમના આ શુભદિને 
ભૃગુઋતર્એ વસાવેલી ભરૂચની ધરતીના 
પનોતાપતુ્ સયુંગીતસમ્ાટ પયુંદડત ઓમકારનાથ, 
કનૈ્યાલાલ મુનશીને ્યાિ કરી પાવન ધરાને 
વયુંિન ક્યાજા હતા. આ કા્યજાકમમાયું ધારાસભ્યો, 
પિાતધકારીઓ-અતધકારીઓ, નગરજનો 
ઉપધસથત રહ્ા હતા. •
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નેતૃતિ

ગયુજરાતના કલા-સંસકકૃવત વારસાથી પ્રભાવવત થતાં વવદેરી મહાનયુભાવો
B20 સવમટમાં વવશ્વના નેતાઓ દ્ારા 

વૈવશ્વક પ્રશ્ોનયું ગયુજરાતના આંગણે મનોમંથન

ભારત તવશ્વમાયું વસતીની દૃધષ્ટએ સરૌથી 
તવશાળ અને મજબૂત લોકશાહી ધરાવતો િેશ 
છે. તવશ્વમાયું સરૌથી વધુ ્યુવાધન ભારત પાસે 
છે. આજે જ્યારે વૈતશ્વક રીતે બુતદ્ધમયુંત અને 
તવચારશીલ માનવસયુંશાધનની જરૂર પડે છે 
ત્યારે સમગ્ર તવશ્વ ભારત તરફ મીટ માયુંડી બેઠુયું 
છે. ભારત આજે પાયુંચ તટ્તલ્યન ડૉલરની 
ઈકોનોમી બનવાની દિશામાયું અગ્રેસર બનીને, 
આતથજાક મહાસત્ા બન્યુયું છે. વડાપ્ધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોિીના નેતૃતવમાયું િેશ વૈતશ્વક 
નેતૃતવ લેવા સક્ષમ બન્યો છે અને ભારત સાથે 
ભાગીિારી અને મધ્યસથી કરવા માટે તવશ્વના 
અતગ્રમ િેશો આગળ આવી રહ્ા છે. તવશ્વના 
મહત્વના સયુંગઠન g-20નુયું પ્મુખપિ ભારતને 
એવા સમ્યે સોંપવામાયું આવ્યુયું છે, જ્યારે તવશ્વ 
ભરૌગોતલક રાજકી્ય તનાવ, આતથજાક મયુંિી, 

વધતી જતી ખાદ્ અને ઊર્જાના ભાવો અને 
રોગચાળાની લાયુંબા ગાળાની ખરાબ અસરોથી 
ઝઝૂમી રહ્યું છે. આવા સમ્યે િુતન્યા g-20 
તરફ આશાની નજરે જોઈ રહી છે. 

ભારત ઊભરતી મહાસત્ા તરીકે જ્યારે 
g-20નુયું પ્મુખપિ સયુંભાળી રહ્યું છે ત્યારે િેશ 
સમાતવષ્ટ, મહત્વાકાયુંક્ષી તનણજા્યો લઈને માત્ 
g-20નુયું નહીં, પરંતુ વૈતશ્વક પદરપ્ેક્યમાયું 
આગવેાની લવેા સક્ષમ છે. ગજુરાતના પનોતા 
પુત્ અને િેશના વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોિીના નેતૃતવમાયું ભારતની શતતિનો તવશ્વના 
િેશો સવીકાર કરતા થ્યા છે તેનો બોલતો 
પુરાવો છે ભારતની અધ્યક્ષતામાયું આ્યોતજત 
g-20 સતમટ-2023. તાજેતરમાયું ગુજરાતના 
આયુંગણ ેતવશ્વના નતેાઓની ઉપધસથતતમાયું g-20 
અયુંતગજાત B-20 સતમટ ્યોર્ઈ હતી, જેમાયું 

તવતવધ તવર્્યો પર ચચાજાસત્ો તથા પદરસયુંવાિો 
્યોર્્યાયું હતાયું. આ ચચાજાસત્ો-પદરસયુંવાિમાયું 
ઉપધસથત નેતાઓએ તવશ્વમાયું પ્વતપી રહેલા 
પ્શ્ોનુયું સમાધાન શોધવાનો પ્્યાસ ક્યષો હતો. 
આજે જ્યારે તવશ્વ ્યુદ્ધગ્રસત ધસથતતમાયું શાયુંતત 
કેવી રીતે સથાપી શકા્ય તેવા મૂલ્યોની શોધમાયું 
છે, ત્યારે ગાયુંધીનગર આવલેા આ મહાનભુાવોએ 
િાયુંડી કુટીરની મુલાકાત લઈને શાયુંતતિૂત એવા 
પૂજ્ય ગાયુંધીજીના જીવન-કવન તવશેની 
ર્ણકારી મેળવી હતી. 

‘વસુધૈવ કુટુયુંબકમ્ - એક ધરતી, એક 
પદરવાર - એક ભતવષ્ય’ના તવર્્યવસત ુસાથનેી 
આ g-20 સતમટથી વડાપ્ધાનશ્ીએ 
તવશ્વસમુિા્યને ભારતી્ય સયુંસક કૃતત અને 
સિાચારનો પદરચ્ય કરાવ્યો છે. શહેરી ક્ષેત્ 
હો્ય કે ગ્રામીણ, આપણે એક પદરવારભાવથી 

ભારતના વિકાસ માટે ચાર ‘I’ મહતતિપરૂ્ણ છે, 
 જેમા ંઇન્ફ્ાસ્ટ્રકચરમા ંઇન્િેસ્ટમેન્ટ, ઇનન્ટગ્રિટી,  

ઇન્્ક્લુગ્િિ ડેિલપમેન્ટ અને  
ઇન્ટરનૅશનલ આઉટ્લુકનો સમાિેશ થાય છે.

- કેનદ્રરી્ય િાણણજ્ય અને ઉદાેગ મંત્રી શ્ી પી્ૂયષ ગાે્યલ 

ભારતે તેની કેટલીક મહતતિની સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે 
ચાર અગ્ભગમો અપનાવયા છે, જેમા ંઆવથથિક વયિસ્થાપન, 

ડડજિટલ અથ્ણતતં્ર, ડડજિટલ અથ્ણતતં્રમા ંવનયમન અને 
નિી ટે્કનોલૉજીનો સમાિેશ થાય છે.

- કેનદ્રરી્ય રલેિે મંત્રી શ્ી અશ્શ્વની િૈષણિ
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સત્-1: “લિાઇમટે ચનેજ: હદર્યાળા અન ેટકાઉ ભતવષ્ય માટે લિીન ઝીરો એનર્જી તરફ ગતત.”
સત્-2: “સમાવેશી અસરને સયુંચાતલત કરવા માટે ઇનોવેશન પર પુનતવજાચાર અને પુનરુદ્ધાર.”
સત્-3: “વૈતશ્વક દડતજટલ સહકારને પુનઃ વ્યાખ્યાત્યત કરવો: કૉલ ફૉર “ઍકશન.”
સત્-4: “ધસથતતસથાપક ગલોબલ વેલ્યુ ચેઇનસનુયું તનમાજાણ કરવુયું: તમામના સમાવેશ અને 

એકીકરણને આગળ વધારવુયું.”
સત્-5: “નાણાકી્ય સમાવેશને પ્ોતસાહન આપવુયું અને સોસા્યટીઓનુયું સશતતિકરણ.”

વિવિર કે્ષત્રાે અને િૈશ્શ્વક પ્રાસંમગકતાના વિષ્યાે પર ્યાેર્્યેલાં સત્રાે સરૌના સાથ, સરૌના તવકાસ, સરૌના તવશ્વાસ અને 
સરૌના પ્્યાસના મયુંત્ને લઈને તવકાસના રાહે 
આગળ વધી રહ્ા છીએ તેની પ્તીતત સમગ્ર 
તવશ્વને થશે. િેશના વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોિીના નેતૃતવ હેઠળ ભારતની g-20 
પ્ેતસડનસી સત્ાવાર રીતે તા. 1 દડસેમબર, 
2022થી શરૂ થઈ છે.

ગજુરાત પણ શ્ણેીબદ્ધ ચચાજાઓ, તવચાર-
તવમશજા અન ેબઠેકોનુયું આ્યોજન કરીન ે તનેી 
મહત્વપણૂજા ભતૂમકા ભજવી રહ્યું છે. ગજુરાતમાયું 
્યોર્નારી 15 ઇવેન્ટસની ્યાિીમાયું પ્થમ- 
તબઝનેસ- 20 (B-20) ઇનસેપશન મીદટંગ 
ગાયુંધીનગરના મહાતમા મયુંદિર ખાત ે્યોર્ઈ હતી, 
જમેાયું ર્ણીતા વતિાઓએ વતિવ્ય આપ્ય ુહત.ુ

આ ઇવનેટ બાિ B-20 ઇધનડ્યા પ્ા્યોદરટીઝ 
પર સપેતશ્યલ પલેનરી ્યોર્ઈ હતી, B-20 
ઇધનડ્યાના અધ્યક્ષ તમેજ ટાટા સનસના ચરૅમનૅ 
શ્ી એન. ચયુંદ્રશેખરન, g-20 માટે ભારતના 
શેરપા શ્ી અતમતાભ કાયુંત, અને ભારત 
સરકારના પ્મોશન ઑફ ઇનડસટ્ી અને 
ઇનટનજાલ ટ્ેડ તવભાગના સેકેટરી શ્ી અનુરાગ 
જનૈ, બર્જ ફાઇનસવજાના ચરૅમનૅ અન ેએમડી 
શ્ી સયુંજીવ બર્જ સાથે જ oECD ખાતે 
તબઝનસેના ચરૅમનૅ શ્ી ચાલસજા દરક જહોનસટોન, 
માસટરકાડજાના વાઇસ ચૅરમૅન અને પ્ેતસડનટ 
શ્ી માઇકલ ફ્ોમન ઉપધસથત રહ્ા હતા.

અન્ય વતિાઓમાયું  એમેઝ ોન વેબ 
સતવજાસીસના વડા સુશ્ી તક્નટ તસમોન, 
નૅશનલ ્યુતનવતસજાટી ઑફ તસયુંગાપોરના 
તસતન્યર દરસચજા ફેલો અને દરસચજા લીડસ ડો. 
અતમતેંિુ પતલત, hSBC ગ્રુપ ચૅરમૅનના 
વદરષ્ઠ સલાહકાર લોડજા ઉડની-તલસટર ઑફ 
વડસજાવથજા, hCL ટેક્ોલોજીસ તલ.ના 

ચરેપસજાન સશુ્ી રોશની નાિાર, સઇેડ તબઝનસે 
સકૂલ, ઓકસફડજા ્યુતનવતસજાટીના ડીન પ્ોફેસર 
સરૌતમત્ િત્ા અને અન્યનો સમાવેશ થા્ય છે.

ગુજરાત પાસે પોતાનો અિ ્ભુત કલા-
સયુંસકકૃતત અને તશલપવારસો છે, જેની ્યુનેસકોએ 
પણ નોંધ લઈને તેને વૈતશ્વક ધરોહર ર્હેર 
કરી છે. g-20 સતમટમાયું સહભાગી થવા 
આવેલા મહાનુભાવો તેમના ત્ી-દિવસી્ય 
પ્વાસ િરતમ્યાન ગુજરાતના ઐતતહાતસક 
સમારકની - ધરોહરની મલુાકાત લવેાનુયું ચકૂ્યા 
નહોતા. આ પ્તતતનતધમયુંડળે ઐતતહાતસક 
તશલપ-સથાપત્યની સાથે આધુતનક સથાપત્ય 

તગફટ તસટીની પણ મુલાકાત લીધી હતી. આ 
સાથે, તેઓ ગુજરાતની હસતકળાથી પણ 
પ્ભાતવત થ્યા હતા.

‘ગયુજરાતના G-20 કનેકટ’ 
સત્રમાં ગયુજરાત સરકારની 

પડરવત્વનકારી પહેલો પર ચચા્વ
‘ગુજરાતના g-20 કનેકટ’ પર એક 

તવશેર્ સત્ આ્યોતજત કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું. 
આ સત્માયું ગુજરાત સરકાર દ્ારા હાથ 
ધરવામાયું આવલેી કેટલીક તવશરે્ પદરવતજાનકારી 
પહેલો પર ચચાજા કરવામાયું આવી હતી. આ સત્ 

૨૦૩૦ સલુધી ભારતીય ઉદ્ોગોની પ્ાથવમકતા રિીન 
ડેિલપમેન્ટ અને ્કલાઇમેટ ફાઇનાન્સ, સમાિેશી અને 

સસ્થવતસ્થાપક વદૃ્ધિ અને ટકાઉ વિકાસ છે.

- કેનદ્રરી્ય િાણણજ્ય અને ઉદાેગ રાજ્ય મતં્રી શ્ી સાેમ પ્રકાર

આપરી સમક્ષ ત્રર મલુખય પડકારો છેઃ (1) ડડજિટલ 
પડરિત્ણનની િરૂડરયાત, (2) ્કલાઇમેટ ઍ્કશનની 

િરૂડરયાત, (3) આપરા GVCsને સસ્થવતસ્થાપક બનાિિા 
માટે ડડકપગ્લંગ અને ડડ-મૉનોપૉલાઇિેશનની િરૂડરયાત.

- G-20 માટે ભારતના રરેપા શ્ી અમમતાભ કાંત
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િરતમ્યાન, તેમાયું ભાગ લેનારા 
પાદટજાતસપન્ટસન ેગજુરાતની જીવયુંત 
કલા અને સયુંસકકૃતત તેમજ રાજ્યના 
સમૃદ્ધ ઇતતહાસ અને રાજ્યે 
આટલાયું વર્ષોમાયું કરેલા તવકાસને 
િશાજાવતી એક દફલમ બતાવવામાયું  
આવી હતી. 

 ઊર્જામયુંત્ી શ્ી કનુભાઈ 
િેસાઈએ કહ્યું હતુયું કે, “વડાપ્ધાન 

આપશે. આ માટે, રાજ્ય 2026-
27 સુધીમાયું 500 તબતલ્યન ્યુએસ 
ડોલર અને 2030-32 સુધીમાયું 1 
ત ટ્ તલ્યન  ્યુએસ  ડ ોલરન ી 
અથજાવ્યવસથા બનવાની અપેક્ષા 
રાખે છે.”

tDS તલતથ્યમ-આ્યનજા 
બટેરી ગજુરાત પ્ાઇવટે તલતમટેડના 
મેનેતજયુંગ દડરેકટર શ્ી તહસાનોરી 

અડાલજ વાવની મયુલાકાત લેતા વવદેરી મહેમાનો
વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીના નેતૃતવમાયું ભારતને g-20નુયું ્યજમાનપિ મળ્યુયું છે. 

ગાયુંધીનગરના મહાતમા મયુંદિર ખાત ે્યોર્્યલેી g-20ની સરૌપ્થમ b-20 ઇનસપેશન મીટમાયું સહભાગી 
થવા ગુજરાતના મહેમાન બનેલા રાષ્ટ્રી્ય અને આયુંતરરાષ્ટ્રી્ય ડેતલગે્ટસે તાજેતરમાયું ગાયુંધીનગરની 
અડાલજ ધસથત સુપ્તસદ્ધ રૂડાબાઈની વાવની મુલાકાત લીધી હતી. મહાનુભાવો અહીંની સથાપત્ય 
કલા કારીગીરીથી પ્ભાતવત થ્યા હતા. આ B-20 ઇનસેપશન મીટમાયું સહભાગી થઈ રહેલા 
ડેતલગેશનસના સભ્યોને અડાલજની વાવ ખાતે આદક્ક્યોલૉતજકલ સવષે ઑફ ઇધનડ્યાના 
સપુદરનટેનડનેટ શ્ી એ. એમ. વી. સબુ્હ્મતણ્યમ ેઆવકા્યાજા હતા. શરણાઈના સરૂ સાથ ેમહાનભુાવોનુયું 
પરંપરાગત સવાગત પણ કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું. આ અવસરે ગુજરાતની હસતકલા-કારીગરીથી 
પણ મહાનુભાવો માતહતગાર થ્યા હતા.

તાકાશીબાએ કહ્યું કે, “સુઝુકી ગ્રુપ અને તેના 
ભાગીિારોએ ગુજરાતમાયું રૂ. 23,000 કરોડનાયું 
રોકાણો ક્યા ાં છે અને 47,000 જેટલી 
રોજગારીનુયું સજજાન ક્યુાં છે. અમે ગુજરાતમાયું 
ઇલેધકટ્ક વેતહકલ મૅન્યુફૅકચદરંગ ફેતસતલટી, 
ઇલેધકટ્ક વેતહકલ માટે બેટરી પલાનટ અને 
વેતહકલ દરસાઇકતલયુંગ પલાનટ સથાતપત કરવા 
માટે રૂ. 10,000 કરોડનુયું રોકાણ કરી રહ્ા 
છીએ. ગુજરાત ભારતની નેટ ઝીરો કાબજાન 
જનપીનુયું નેતૃતવ કરવા માટે સક્ષમ છે.”

ઝા્યડસ લાઇફ સા્યનસીસના ચરૅમનૅ શ્ી 
પયુંકજ પટેલ ેજણાવ્યુયું હતુયું કે, “ભારતની g-20 
અધ્યક્ષતા બહ ુમહત્વપણૂજા સમ્ય ેઆવી છે અને 
તમામની સખુાકારી માટે સામતૂહક સહ્યોગ દ્ારા 
વતૈશ્વક પ્ાથતમકતાઓ અન ેપડકારોનો સામનો 
કરવાની નોંધપાત્ તક પરૂી પાડ ેછે. વડાપ્ધાનશ્ીએ 
હાઇલાઇટ ક્યાજા મજુબ, આ અધ્યક્ષતા અમૃતકાળની 
શરૂઆતન ે તચતનિત કરે છે, જ ેએક સમાતવષ્ટ, 
સમૃદ્ધ અન ેતવકતસત ભારતના ભાતવ તરફ િોરી 
ર્્ય છે જ ેમાનવ-કેધનદ્રત અતભગમ સાથનેુયું એક 
તવતશષ્ટ ભારત હશ.ે”

અરતવયુંિ તલતમટ ેડના એધકઝક્યુદટવ 
ડા્યરેકટર શ્ી કુલીન લાલભાઈએ કહ્યું હતુયું કે, 
“ગુજરાત હંમેશાયુંથી ભારતના તવકાસમાયું એક 
લીદડયુંગ એધનજન રહ્યું છે. શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોિીના નતેૃતવ હેઠળની સાહતસક અન ેિરંૂિેશી 
નીતતઓ સાથેના ગુજરાતના તબઝનેસ 
સમુિા્યે, આજે આપણે જે લાભો જોઈ  
રહ્ા છે, તે મેળવવા માટે રાજ્યને સક્ષમ 
બનાવ્યુયું છે.”

ગજુરાત સરકારે એતશ્યામાયું સરૌપ્થમ એક 
અલા્યિા લિાઇમટે ચનેજ તવભાગની શરૂઆત 

જ્ાન, નિીનતા અને ટકાઉપણલુ ંનિા યલુગના વિકાસના ં
પથદશ્ણક તરીકે ઊભરી આવયા ંછે. B-20 તેને અનલુકળૂ 

યોગય સચૂનો કરશે.

- ભારત સરકારના પ્રમાેરન ઓૅફ ઇનડસ્ટ્ર ી અને  

ઇનટનણાલ ટટ્ર ેડ વિભાગના સેકે્ટરી શ્ી અનુરાગ જનૈ

નેતૃતવ હેઠળ, ભારત, મેક ઇન ઇધનડ્યા, 
પ્ોડકશન તલયુંકડ ઇનસધેનટવ સકીમસ, વોકલ ફૉર 
લોકલ વગેરે જેવી પહેલો સાથે, તવશ્વનુયું સરૌથી 
મોટુયું મેન્યુફેકચદરંગ હબ બનવાની દિશામાયું 
આગળ વધી રહ્યું છે. ભારત જ્યારે 2026-27 
સુધીમાયું 5 તટ્તલ્યન ્યુ.એસ. ડોલરની 
અથજાવ્યવસથાના લક્યાયુંકને હાયુંસલ કરવા તરફ 
ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે, ત્યારે ગુજરાત 
ભારતના ગ્રોથ એધનજન તરીકે આ લક્યાયુંકને 
હાયુંસલ કરવા માટે પોતાનુયું નોંધપાત્ ્યોગિાન 

શ્ી નરેનદ્રભાઇ મોિીના નેતૃતવ હેઠળ ભારતે 
દડતજટલ પેમેન્ટસ, મોબાઇલ આધાર વગેરે 
જેવી પહેલો દ્ારા પદરવતજાનકારી બિલાવો 
જો્યા છે. ડી.બી.ટી. મારફતે, વચેદટ્યાઓને 
બાિ કરીને, ગરીબ ખેડૂતો, મતહલાઓ, 
તવદ્ાથપીઓ અન ેઅન્ય સયુંબયુંતધત લાભાથપીઓના 
ખાતામાયું 200 તબતલ્યન રૂતપ્યા સીધા ટ્ાનસફર 
કરવામાયું આવ્યા છે.”

ઉદ્ોગ મયુંત્ી શ્ી બળવયુંતતસયુંહ રાજપૂતે 
જણાવ્યુયું હતુયું કે, “વડાપ્ધાનશ્ીના િૂરંિેશી 
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નેતૃતિ

ડેવલગેટસે GIFT Cityની મયુલાકાત લીધી
ગાયુંધીનગર ખાતે g-20 અયુંતગજાત આ્યોતજત B-20 ઇધનડ્યા ઇનસેપશન મીદટંગના અયુંતતમ 

દિવસે િેશ-તવિેશથી પધારેલા ડેતલગે્ટસે વૈતશ્વક ફાઇનાધનસ્યલ અને આઇ.ટી. સતવજાસ હબ તરીકે 
તવકસી રહેલા ગુજરાત ઇનટરનૅશનલ ફાઇનાધનસ્યલ ટેક તસટી-giFt Cityની મુલાકાત 
લીધી હતી. સરૌપ્થમ તગફટ હાઉસ ખાતે ડેતલગે્ટસને તગફટ તસટીનો કોનસેપટ શુયું છે? કેવી રીતે 
કામ કરે છે? તેની તવશેર્તા શુયું છે? તે અયુંગે  અયુંગે જનરલ મેનેજર શ્ી તનસગજા આચા્યજા દ્ારા 
તવગતવાર માતહતી આપવામાયું આવી હતી. આ ઉપરાયુંત ડેતલગે્ટસે તગફટ તસટી અયુંગેની એક 
દફલમનુયું પણ તનિશજાન ક્યુાં હતુયું.

બ્ીદફંગ બાિ ડતેલગ્ેટસ ેતગફટ તસટીના અદ્તન અન ેવલડજા-લિાસ ઇનફ્ાસટ્કચર, જમે કે ઓટોમટેેડ 
વસેટ કલકેશન પલાનટ, દડધસટ્કટ કૂતલયુંગ તસસટમ અન ે્યદુટતલટી ટનલની પણ મલુાકાત લીધી હતી. 
ગજુરાત સરકાર અન ેકેનદ્ર સરકાર દ્ારા તગફટ તસટીમાયું તસયુંગલ તવનડો તસસટમથી આપવામાયું આવતી 
તબઝનસે ફે્નડલી સવેાઓ અન ે તગફટ તસટીના વલડજા લિાસ ઇનફ્ાસટ્કચરથી ડતેલગ્ેટસ ખબૂ જ 
પ્ભાતવત થ્યા હતા અન ેખબૂ જ રસ િાખવીન ેતવતવધ માતહતી પણ મળેવી હતી. 

વધતી જશે અને શહેરીકરણ વ્યાપક ફલક પર 
તવકસશે તેને ધ્યાનમાયું રાખીને શહેરી ભતવષ્ય 
તથા જનસુખાકારીને વધુ સુતવધાપૂણજા-બહેતર 
બનાવવા આવી અબજાન સતમટની ચચાજાઓ, 
બેસટ પ્ેધકટસના આપસી આિાન-પ્િાન અને 
એકસતપદર્યનસ શદેરંગ મહત્વપણૂજા બની રહેશ.ે 

વલડજા હેદરટેજ તસટીની પ્તતષ્ઠા ધરાવતા 
અમિાવાિ શહેરમાયું પ્ાચીન અન ેઅવાજાચીન 
એમ બયુંન ેક્ષતે્ ેશહેરી તવકાસ અન ેમોડનજા અબજાન 
ઇનફ્ાસટ્કચરનો સમનવ્ય છે ત ેઆ સતમટમાયું 
g-20 િેશોના પ્તતતનતધઓ સમક્ષ ઉર્ગર 
કરવાની નમે પણ મખુ્યમયુંત્ીશ્ીએ િશાજાવી હતી. 

ભારતની g-20 પ્ે તસડનસી હ ેઠળ, 
અમિાવાિમાયું U-20 સાઇકલનુયું આ્યોજન 
કરાશે. સી-૪૦ (લિાઇમેટ ચેનજ) અને 
્યુનાઇટેડ તસટીઝ ઍનડ લોકલ ગવનજામેન્ટસ 
(UCLg), શહેરી મુદ્ાઓ પરનાયું બે 
આયુંતરરાષ્ટ્રી્ય તબન-સરકારી તહમા્યત જૂથો 
સાથે, અમિાવાિમાયું ૯-૧૦ ફેબ્ુઆરી, 
2023ના રોજ તસટી શેરપાની શરૂઆતની 
મીદટંગ, તવર્્યોની ચચાજાઓ સતહત તવતવધ 
કા્યજાકમોનુયું આ્યોજન થશે. જુલાઈ-૨૦ર૩માયું 
U-20 મે્યસજા સતમટ પણ ્યોર્શે. 

g-20 િેશો ઉપરાયુંત, C-40, UCLg 
સભ્ય શહેરો અને તનરીક્ષક શહેરોના મે્યર 
અને પ્તતતનતધઓ આ કા્યજાકમોમાયું ભાગ લેશે 
અને ચચાજાઓને સમૃદ્ધ બનાવશે. ‘વસુધૈવ 
કુટુમબકમ-વન અથજા, વન ફેતમલી, વન 
ફ્યુચર’ની ભારતની g-20 થીમ સાથે સુસયુંગત 

કરી હતી. િેશનો સરૌપ્થમ સોલર પાક્ક 
મોઢેરામાયું સથાતપત કરવામાયું આવ્યો હતો, જે 
ભારતનુયું 24x7 સરૌર ઊર્જા સયુંચાતલત ગામ છે. 
ગ્રીન મેન્યુફેકચદરંગને પ્ોતસાહન આપવાની 
તવશેર્ પહેલ ગુજરાતને ગલોબલ વેલ્યુ ચેઇન 
સાથે જોડવામાયું મિિ કરશે.

અબ્વન-20ના લોગો-
વેબસાઇટ-વેલકમ  
સૉંગનયું લૉતનચંગ

g-20 િેશોનાયું શહેરો-મહાનગરોના લિાઇમટે 
ચેનજ, સસટેઇનેબલ ડેવલપમેનટ, એફોડષેબલ 
હાઉતસયુંગ અન ેસવજાગ્રાહી સામાતજક તવકાસના 
તવતવધ મદુ્ાઓ પર વચૈાદરક આિાન-પ્િાન માટે 
અબજાન-20 સાઇકલ ગલોબલ પલટૅફૉમજા પરૂુયું પાડશ.ે 

તવઝનરી ગલોબલ લીડર અને ભારતના 

ગાંધીનગરના પયુવનતવનમાં દેર-વવદેરથી 
પધારેલા ડેવલગેટસે ક્યો ્ોગાભ્ાસ

ગાયુંધીનગર ખાતે g-20 અયુંતગજાત આ્યોતજત B-20 ઇધનડ્યા 
ઇનસેપશન મીદટંગના અયુંતતમ દિવસે િેશ-તવિેશથી પધારેલા 
ડેતલગે્ટસ માટે ્યોગસત્નુયું આ્યોજન કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું. 
ગાયુંધીનગરના પુતનતવન ખાતે વહેલી સવારે િેશ-તવિેશના 
ડેતલગે્ટસે ્યોગાભ્યાસ ક્યષો હતો. ભારતી્ય ્યોગપરંપરાને િેશ-
તવિેશમાયું પહોંચાડવા વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિી દ્ારા અથાગ 
પ્્યત્ો કરવામાયું આવી રહ્ા છે ત્યારે આ પ્સયુંગે ઉપધસથતત 
્યોગગુરુએ પણ ડેતલગે્ટસને ્યોગ, તેના લાભ અને તેના ઇતતહાસ 
તવશે માતહતગાર ક્યાજા હતા.

્યશસવી વડાપ્ધાન શ્ી 
નર ેન દ્રભ ાઈ  મ ો િ ીન ા 
માગજાિશજાનમાયું ભારતમાયું 
્યોર્નારી g-20 સતમટના 
ઉપલક્યમાયું અમિાવાિને 
આયું ગ ણે  અ બ જા ન - 2 0 
સતમટના લોગો તથા 
વેબસાઇટ અને સોતશ્યલ 
મીદડ્યા હ ેનડલસ તથા 
વેલકમ સોનગ લોધનચયુંગ  
મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ 
પટેલે ક્યુાં હતુયું 

શહેરી તવકાસ અન ેશહેરી ગૃહતનમાજાણના 
કેનદ્રી્ય મયુંત્ી શ્ી હરિીપતસયુંહ પરુીજીએ આ 
પ્સયુંગ ેવીદડ્યો કોનફરનસથી સયુંિેશ પાઠવ્યો હતો. 

આવનારા સમ્યમાયું શહેરી જનસયુંખ્યા 
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નેતૃતિ

'B-20 ઇનસેપરન' અંતગ્વત વવવવધ સાંસકકૃવતક કા્્વક્રમો ્ોજા્ા
B-20 ઇનસેપશનના સહભાગી ડેતલગે્ટસ રાષ્ટ્ર તથા આમયુંતત્તો માટે મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલની અધ્યક્ષતામાયું મહાતમા મયુંદિર ખાતે 

બહુતવધ સાયુંસકકૃતતક કા્યજાકમ ્યોર્્યો હતો. g-20 હેઠળ ગાયુંધીનગરમાયું આ્યોતજત'B-20 ઇનસેપશન' મીદટંગમાયું સહભાગી થવા ગુજરાતના મહેમાન 
બનલેા રાષ્ટ્રી્ય-આયુંતરરાષ્ટ્રી્ય મહાનભુાવો એમફી તથ્યટેર, મહાતમા મયુંદિર, ગાયુંધીનગર ખાત ેતવતવધ કલાકારો દ્ારા રજ ૂકરા્યલેા ગજુરાતની આગવી 
ઓળખ એવા ગરબા, રાસ, પરંપરાગત આદિવાસી નૃત્ય સતહતના સાયુંસકકૃતતક કા્યજાકમો તનહાળીને પ્ભાતવત થ્યા હતા. આ કા્યજાકમમાયું ઉદ્ોગ 
મયુંત્ી શ્ી બળવયુંતતસયુંહ રાજપતૂ, સહકાર મયુંત્ી શ્ી જગિીશભાઈ તવશ્વકમાજા, મખુ્ય સતચવ શ્ી પયુંકજકુમાર  સતહત તવતવધ તવભાગોના ઉચ્ચ અતધકારીઓ 
ઉપધસથત રહ્ા હતા.

ગયુજરાતની હસતકલાથી પ્રભાવવત થ્ા 
વવદેરી મહાનયુભાવો 

ગુજરાતના હસતકલા વારસાને તવશ્વફલક પર ઉર્ગર 
કરવાના ઉદે્શ સાથ ેરાજ્ય સરકાર અન ેઆયુંતરતપ્ન્યોરતશપ 
ડેવલપમેનટ ઇધનસટટ્ૂટ ઑફ ઇધનડ્યા (ઇડીઆઇઆઈ)ના 
સયું્યુતિ પ્્યાસથી રાજ્યની તવતવધ હસતકલાનુયું ગાયુંધીનગર 
ખાત ેઆ્યોતજત B-20 ઇધનડ્યા ઇનસપેશન મીદટંગના સથળ 
પર પ્િશજાની સહ વેચાણ કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું.

િેશ-તવિેશથી પધારેલા ડતેલગ્ેટસ ેગજુરાતની ટાયુંગતલ્યા 
આટજા, પીઠોરા પેઇધનટંગ, બીડ વક્ક, વારલી પેઇધનટંગ, 
કલમકારી-માતાની પછેડી, બખ્યુયું વક્ક, સયુંખેડાનુયું રાચરચીલુયું 
અને બલોક તપ્ધનટંગ જેવી તવતવધ હસતકલાથી આકતર્જાત 
થઈને પ્િશજાનીની મુલાકાત લઈ તેની માતહતી મેળવી હતી 
અને કેટલીક કલાકકૃતતઓની ખરીિી પણ કરી હતી.

અમિાવાિમાયું ્યોર્નારી U-20 શહેર 
સતરની તક્યાઓ એકબીર્ સાથે 
જોડા્યેલી અને આપણા સતહ્યારા 
ભતવષ્યને રેખાયુંદકત કરતા કા્યમી 
હકારાતમક વૈતશ્વક પદરણામો લાવી 
શકે છે તે બાબત પર કેધનદ્રત હશે.  

આ અબજાન-20 સાઇકલ જદટલ 
શહેરી મુદ્ાઓના સમાધાન માટે 
્યોગ્ય નીતતતનધાજારણની દિશામાયું 
રોડમેપ તૈ્યાર કરશે તથા સતમટમાયું 
સહભાગી શહ ેર ોની  આકાયુંક્ષ ા 
પ્તતતબયુંતબત કરશ.ે આ સયુંિભજાનો એક 
િસતાવેજ U-20 સતમટના ્યજમાન 
શહેર અમિાવાિ મહાનગરપાતલકા 
દ્ારા તૈ્યાર કરાશે. •
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વિકાસ્યાત્રા

સકાઉટ ઍેનડ ગાઇડસના વનવાસી 
તાલીમ ભવનનયું લોકાપ્વણ

કોઈપણ િેશન ેમહાન બનાવવો હો્ય તો િેશના નાગદરકોએ મહાન 
બનવુયું પડે અને તે માટે નાગદરકોમાયું સેવા, સમપજાણ, તશસત અને 
િેશભાવનાનુયું તસયુંચન ખબૂ જ જરૂરી છે. આ ઉદે્શન ેસકાઉટ ઍનડ ગાઇડસ 
વૈતશ્વક આયુંિોલનનાયું રૂપે પ્સરાવી રહ્યું છે, જે નાનાયું ભૂલકાયુંઓ, બાળકો, 
તવદ્ાથપીઓ અને ્યુવાનોના જીવનમાયું આિશષો પ્સથાતપત કરવાનુયું કામ 
કરે છે. આ આિશષોને આગળ ધપાવતાયું કેનદ્રી્ય ગૃહ અને સહકાર મયુંત્ી 
શ્ી અતમતભાઈ શાહે તાજેતરમાયું અમિાવાિ ખાતે સકાઉટ ઍનડ 
ગાઇડસના તનવાસી તાલીમ ભવનનુયું લોકાપજાણ ક્યુાં હતુયું. 

અમિાવાિના બોડકિેવ તવસતારમાયું બનેલુયું આ સકાઉટ ઍનડ 
ગાઇડસનુયું તનવાસી તાલીમ ભવન કેનદ્રી્ય ગૃહ મયુંત્ીશ્ીની સયુંસિસભ્યશ્ી 
તરીકેની ગ્રાનટ સહા્યથી બનાવવામાયું આવ્યુયું છે. 

આ સયુંિભષે કેનદ્રી્ય ગૃહ મયુંત્ીશ્ીએ જણાવ્યુયું હતુયું કે, ગ્રાનટ કોઈ 
સયુંસિસભ્યની નહીં, પરંત ુિેશની-િેશવાસીઓની હો્ય છે, સયુંસિસભ્યશ્ી 
તને ેલાભાથપી સધુી પહોંચાડવાનુયું માધ્યમ માત્ છે. સકાઉટ ઍનડ ગાઇડસની 
આવી આિશજા પ્વતત્ઓને અનુમોિન આપવુયું તે આજના સમ્યની  
માગ છે.

કેનદ્રી્ય ગૃહ મયુંત્ીશ્ીએ કોરોનાકાળમાયું સકાઉટ ઍનડ ગાઇડસના 
્યુવાનોએ લોકોની સેવા અને શુશ્ૂર્ા કરવામાયું અતગ્રમ ભૂતમકા ભજવી 
હતી તેની પ્શયુંસા કરી હતી. ભારત સરકારે દડઝાસટર મેનેજમેનટ વખતે 
સકાઉટ ઍનડ ગાઇડસના સભ્યોને ‘આપિા તમત્’ તરીકે બચાવ અને 
રાહત કામગીરીમાયું જોડાવાની પહેલ કરી છે, જને ેખબૂ જ સારો પ્તતસાિ 
મળ્યો છે.

આ અવસરે સકાઉટ ઍનડ ગાઇડસ ગુજરાત પ્િેશના પ્મુખ અને 
પવૂજા ના્યબ મખુ્યમયુંત્ી શ્ી નીતતનભાઈ પટેલ, તશક્ષણ મયુંત્ી શ્ી કુબરેભાઈ 
ડીંડોર, સાયુંસિ શ્ીમતી શારિાબહેન પટેલ, ધારાસભ્ય સવજાશ્ી બાબુભાઈ 
પટેલ, અતમતભાઈ ઠાકર, હર્જાિભાઈ પટેલ, મે્યર શ્ી દકરીટભાઈ 
પરમાર, કોપષોરેશનના પિાતધકારીઓ, ભારત અને ગુજરાત સકાઉટ 
ઍનડ ગાઇડસ સયુંઘના હોદ્ેિારો તેમજ મોટી સયુંખ્યામાયું સકાઉ્ટસ અને 
ગાઇડસ ઉપધસથત રહ્ા હતા. •

ઑવલત્પકસની પ્રારંવભક 
તૈ્ારીઓની સમીક્ા કરતા 

કેનદ્રી્ ગૃહમંત્રીશ્ી
આગામી ઑતલધમપકસ-ર૦૩૬ના ્યજમાન બનવાની ગુજરાતે 

પ્ારંતભક તૈ્યારીઓ આરંભી િીધી છે. તેના ઉપલક્ષમાયું કેનદ્રી્ય ગૃહ અને 
સહકાર મયુંત્ી શ્ી અતમતભાઈ શાહની અધ્યક્ષતામાયું ઉચ્ચસતરી્ય બેઠક 
મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ તથા રમત-ગમતમયુંત્ી શ્ી હર્જાભાઈ 
સયુંઘવીની ઉપધસથતતમાયું અમિાવાિ ખાતે ્યોજવામાયું આવી હતી.

કેનદ્રી્ય મયુંત્ીશ્ીએ ઑતલધમપકસ-ર૦૩૬માયું જે રમતો સમાતવષ્ટ છે 
તેના આ્યોજન માટે નરેનદ્ર મોિી સટેદડ્યમ પાસે આકાર લેનારા સરિાર 
વલ્ભભાઈ પટેલ સપો્ટસજા એનકલેવમાયું આયુંતરરાષ્ટ્રી્ય સતરની જરૂરી 
માળખાકી્ય સુતવધાઓ તવકસાવવા માટે માગજાિશજાન આપ્યુયું હતુયું.

તેમણે ગુજરાતમાયું ઑતલધમપકસ-ર૦૩૬ની રમતો માટેનાયું જે સથળો 
રાજ્ય સરકારે નક્ી કરેલાયું છે, ત્યાયું જરૂરી સપો્ટસજા ઇનફ્ાસટ્કચર, 
ખેલાડીઓ-કોચ વગેરેની આવાસ સુતવધાઓ સતહતની વ્યવસથાઓ 
ઑતલધમપકસનાયું ધારા-ધોરણો અનુસાર ઊભી થા્ય તે માટેની સમીક્ષા 
કરી હતી. તમેણ ેઅગાઉની બઠેકમાયું થ્યલેાયું સચૂનો અયુંગનેી પણ ર્ણકારી 
મળેવી હતી. આ સાથ ેકેનદ્રી્ય ગૃહમયુંત્ીશ્ીએ નારણપરુા સપો્ટસજા સયુંકુલની 
પણ મુલાકાત લીધી હતી. 

શ્ી અતમતભાઈ શાહે રાજ્ય સરકાર દ્ારા જે કા્યજા આ્યોજનો થા્ય 
તેની સમીક્ષા સમ્યાયુંતરે મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ અને રમત-
ગમત મયુંત્ી શ્ી હર્જાભાઈ સયુંઘવી કરે તેવુયું સૂચન પણ ક્યુાં હતુયું. આગામી 
ઑતલધમપકસ ગુજરાતમાયું ભવ્ય રીતે આ્યોતજત થા્ય તે માટેની તવસતૃત 
વ્યૂહરચનાની પણ આ બેઠકમાયું ચચાજા - તવચારણા કરવામાયું આવી હતી.

મુખ્ય સતચવ શ્ી પયુંકજકુમાર, શહેરી તવકાસ અગ્ર સતચવ શ્ી 
મુકેશકુમાર, રમત-ગમત સાયુંસકકૃતતક પ્વતત્ તવભાગના અગ્ર સતચવ શ્ી 
અતચિનીકુમાર, ઔડાના સી.ઈ.ઓ શ્ી ડી. પી. િેસાઈ તથા વદરષ્ઠ 
અતધકારીઓ આ બેઠકમાયું ઉપધસથત રહ્ા હતા. •
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વિકાસ્યાત્રા

ગાંધીનગરમાં જનસયુવવધાનાં વવકાસકા્યો જનસમવપ્વત

િેશના તજલ્ા, નગરો-મહાનગરોનો 
તવકાસ કેવો હો્ય તેનુયું ઉતકકૃષ્ટ ઉિાહરણ 
ગુજરાત પૂરુયું પાડી રહ્યું છે. ગુજરાતનુયું તવકાસ 
મોડેલ અન્ય રાજ્યો માટે ઉિાહરણી્ય અને 
અનકુરણી્ય છે. ગજુરાતમાયું સતત તવકાસકા્યષો 
ચાલ ુજ હો્ય છે. ગજુરાતની આ તવકાસ્યાત્ાને 
આગળ ધપાવતા કેનદ્રી્ય ગૃહ મયુંત્ી શ્ી 
અતમતભાઈ શાહે તાજતેરમાયું મોટી આિરજમાયું 
ગાયુંધીનગર તજલ્ાના રૂ. ૪૮ કરોડથી વધુનાયું 
જનસતુવધાનાયું ૫૧ તવકાસકા્યષોનુયું ઈ-લોકાપજાણ 
અને ઈ-ખાતમુહૂતજા ક્યુાં હતુયું. આ તકે કેનદ્રી્ય 
મયુંત્ીશ્ીએ ગાબષેજ કલેકશન વાનને લીલીઝયુંડી 
બતાવી પ્સથાન કરાવ્યુયું હતુયું.

મોટી આિરજમાયું પ્ાથતમક આરોગ્ય કેનદ્ર 
અને હેલથ ઍનડ વેલનેસ સેનટરનુયું ભૂતમપૂજન 
કરતાયું કેનદ્રી્ય મયુંત્ીશ્ીએ જણાવ્યુયું હતુયું કે, 
વડ ાપ્ધાન શ્ી  નર ેનદ્રભાઈ મોિ ીન ા 
માગજાિશજાનમાયું અને મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટેલના નેતૃતવની સરકારમાયું તવકાસકામોમાયું 
કોઈ કચાશ રહે નહીં, સારવારના અભાવ ેકોઈ 
વ્યતતિન ેસહન કરવુયું નહીં પડ ેતવેી વ્યવસથાઓ 
ગોઠવવામાયું આવી છે.

તેમણે ગાયુંધીનગર તવસતારમાયું ૯૨ ટકા 
લાભાથપીને આ્યુષમાન કાડજાની સુતવધા ઉપરાયુંત 
અયુંિાજે રૂ. ૧૩ હર્ર કરોડના ૧૬,૫૦૦થી 

વધુ તવકાસકા્યષો પ્ગતતમાયું હોવાની તવગત 
આપી હતી. ગાયુંધીનગરને પલાધસટકમુતિ 
કરવામાયું લોકોની સહભાતગતા સરૌથી મહત્વની 
બની રહેશે તેમ જણાવતાયું કેનદ્રી્ય મયુંત્ીશ્ીએ 
લોકોને સવચછતા માટે સહ્યોગી બનવા અને 
તસયુંગલ ્યુઝ પલાધસટકને તતલાયુંજતલ આપવા 
અપીલ કરી હતી. 

આરોગ્ય મયુંત્ી શ્ી ઋતર્કેશભાઈ પટેલે 
જણાવ્યુયું હતુયું કે, ગાયુંધીનગર તજલ્ામાયું રૂ. ૭૫૦ 
કરોડના આરોગ્યલક્ષી તવકાસનાયું કામો ચાલી 
રહ્ાયું છે. ગાયુંધીનગર તસતવલ હોધસપટલને 
આધુતનક કક્ષાની બનાવવામાયું આવનાર છે. 
તનેી સાથ ેમોટી આિરજ ગામનુયું પી.એચ. સી. 

સનેટરનુયું રૂ. ૧ કરોડથી વધનુા ખચષે નવીનકરણ 
કરવામાયું આવશે. તેમણે ગામને પલાધસટકમુતિ 
બનાવવા માટે ગ્રામજનોને પલાધસટકવાળો 
કચરો અલગ રાખવા અનુરોધ ક્યષો હતો. 

ગાયુંધીનગર તજલ્ામાયું રૂ. ૪૫ કરોડથી વધનુાયું 
૩૩ કામોનુયું ખાતમહુતૂજા અન ેરૂ. ૩ કરોડથી વધનુાયું 
૧૮ કામોનુયું લોકાપજાણ કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું, જમેાયું 
રૂપાલ ગામ ેરૂ. ૧૭ કરોડથી વધનુા ખચષે, સોનીપરુ 
ગામ ખાત ેરૂ. ૪ કરોડથી વધનુા ખચષે, સરઢવ 
ગામ ેરૂ. ૧૧.૪૧ કરોડના ખચષે અન ેપીપળજ 
ગામ ખાત ેરૂ. ૧૦ કરોડથી વધનુા ખચષે સએુઝ 
ટ્ીટમનેટ પલાનટનુયું ખાતમહુતૂજા કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું. 
વાવોલ, સોનીપુર, સરઢવ, પીપળજ, મોટી 
આિરજ, પીંડારડા, વાસન, જલુયુંિ અન ેઉનાવા 
ગામ ખાત ેબગીચાનુયું કામ, શડે, પ્વાહી કચરાના 
તનકાલ વ્યવસથાપન, સામતૂહક કમપોસટ, પ્ોટેકશન 
વોલ, પાણીની પાઇપલાઇન, પેવર બલોક, 
ગટરલાઇન અન ેસી. સી. રોડનાયું તવતવધ કામોનુયું 
લોકાપજાણ – ખાતમહુતૂજા કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું.

આ પ્સયુંગ ે ધારાસભ્ય સવજાશ્ી રીટાબહેન 
પટેલ, અલપશેભાઈ ઠાકોર, બલરાજતસયુંહ ચરૌહાણ, 
જ.ે એસ. પટેલ, ગાયુંધીનગર તજલ્ા પયુંચા્યતના 
પ્મુખ શ્ી દિલીપભાઈ પટેલ, ગાયુંધીનગર 
મહાનગરપાતલકાના મે્યર શ્ી તહતેશભાઇ 
મકવાણા, તજલ્ા કલકેટર શ્ી પ્વીણા ડી. કે., 
આગવેાનો તથા નવ ગામના સરપયુંચશ્ીઓ અને 
ગ્રામજનો ઉપધસથત રહ્ા હતા. •

• ગાંરીનગરનાં નિ ગામાેમાં રૂ. ૪૮ કરાેડથી િરુનાં વિકાસકામાેની હેલી

• કેનદ્રરી્ય મંત્રીશ્ીની લાેકાનેે સ �સંગલ ્ુય્ પલાસ્સ્કને વતલાંજમલ ઓપિા અપીલ
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ગયુજરાતના ગ્ોથ એતનજન એવા સયુરતમાં રૂ. ૨૪૦૦ કરોડનાં વવકાસકા્યોનાં ખાતમયુહૂત્વ-લોકાપ્વણ
દેરની સૌથી ઊંચી સરકારી ઇમારત સયુરતમાં આકાર પામરે

સુરત શહેર સવચછતા, આયુંતરમાળખાકી્ય 
સતુવધા અન ેજનસામાન્ય માટેની સતુવધાઓના 
તવકાસમાયું સતત અગ્રેસર રહ્યું છે. સુરત 
શહેરમાયું સાકાર થનારા પ્ોજકેટસથી િેશભરનાયું 
શહેરો પ્ેરણા લઈ રહ્ાયું છે. તાજેતરમાયું સુરત 
મહાનગરપાતલકા તથા સુડાના રૂ. ૨,૪૧૬ 
કરોડના ખચષે તવતવધ તવકાસ પ્કલપોનુયું 
ખાતમુહૂતજા-લોકાપજાણ કરતાયું મુખ્યમયુંત્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે ગવજાભેર જણાવ્યુયું હતુયું કે, 
‘રાજ્ય સરકારે ગરીબ અને મધ્યમ વગજાના 
લોકોનુયું 'ઘરના ઘર'નુયું શમણુયું સાકાર કરવામાયું 
કોઈ કસર છોડી નથી. િરેકને માથે છતની 
નેમને અનુસરીને રાજ્ય સરકારે રાજ્યમાયું 
પ્ધાનમયુંત્ી આવાસ ્યોજના હેઠળ ૧૦ લાખથી 
વધુ આવાસોનુયું તનમાજાણ ક્યુાં છે, જે પૈકી 
લાભાથપી પદરવારોને ૭ લાખ આવાસોનુયું 
પઝશેન પણ મળી ચકૂ્યુયું છે.’ આ તવકાસકા્યષોમાયું 
રૂ . ૧ , ૩ ૪ ૪  ક ર ો ડ ન ા  ખ ચ ષે સુ ર ત 
મહાનગરપાતલકાના આઇકોતનક મુખ્ય 
વહીવટી ભવનના રૂપમાયું સાકાર થનાર િેશની 
સરૌથી ઊયુંચી ઑદફસ તબધલડયુંગ સતહતના  
રૂ. ૧૫૬૦ કરોડનાયું તવકાસકા્યષોનાયું ખાતમહુતૂજા 
અને રૂ. ૮૦૮.૬૩ કરોડનાયું તવકાસકા્યષોના 
લોકાપજાણનો સમાવેશ થા્ય છે. 

સાયુંસિ શ્ી સી. આર. પાટીલ, કેનદ્રી્ય રેલવે 
અન ેટેકસટાઇલ રાજ્યમયુંત્ી શ્ીમતી િશજાનાબહેન 
જરિોશ, નાણાયું, ઊર્જામયુંત્ી શ્ી કનભુાઈ િેસાઈ, 
ગૃહ રાજ્યમયુંત્ી શ્ી હર્જાભાઈ સયુંઘવી, વન અને 
પ્યાજાવરણ રાજ્યમયુંત્ી શ્ી મકેુશભાઈ પટેલ અને 
તશક્ષણ રાજ્યમયુંત્ી શ્ી પ્ફુલભાઈ પાનશરેી્યાની 
તવશરે્ ઉપધસથતતમાયું સમારોહ ્યોર્્યો હતો. 
મખુ્યમયુંત્ીશ્ીના હસત ેરૂ. ૪૭ કરોડના ખચષે સડુા 
તનતમજાત Pm આવાસ ્યોજનાનાયું ૫૦૩ 
મકાનોનો કમપ્યટુરાઇઝડ રિૉ પણ ્યોર્્યો હતો, 
જેમાયું પ્તીકરૂપે ૭ લાભાથપીઓને ચાવીઓ 
અપજાણ કરવામાયું આવી હતી. 

સુરત તવશ્વકક્ષાનુયું શહેર બને એ માટે 
પાતલકાના નવા આઇકોતનક ભવન સતહત 

ડુમમસ સી ફેઝ પ્ોજેકટ અને ઈકો ટુદરઝમ, 
તાપી શુદ્ધીકરણ, તાપી નિી પર બહુહેતુક 
કનવેનશન બેરેજ, ફલડ પ્ોટેકશન વોલ, નવુ 
ગાયુંધીસમૃતત ભવન ઑદડટોદર્યમ, શહીિ 
સમારક, સમીમેર હૉધસપટલ તવસતરણનુયું કા્યજા, 
સકૂલોના દરનોવેશન અને નવી શાળાઓનુયું 
બાયુંધકામ જેવા તવકાસ પ્કલપો પ્ગતતમાયું છે, 
અન ેપ્ોજકેટસ ઝડપભરે પણૂજા થા્ય એ દિશામાયું 
સુતન્યોતજત કા્યજા થઈ રહ્યું છે. જનસુતવધા 
વધારતા પ્કલપો ઝડપભેર પૂણજા કરવા માટે 
સુરત મહાનગરપાતલકાને સહા્યરૂપ થવા 
રાજ્ય સરકાર સિા્ય તતપર હોવાનુયું તેમણે 
જણાવ્યુયું હતુયું. 

મખુ્યમયુંત્ીશ્ીએ જણાવ્યુયું હતુયું કે, વડાપ્ધાન 
શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ આઝાિીના અમૃતકાળમાયું 
િેશન ેઆતમતનભજાર અન ેતવકતસત બનાવવાનુયું 
સવપ્ન સવે્યુયું છે ત્યારે ગરીબ, વયુંતચત, છેવાડાના 
મ ાનવ ીન ી  અપેક્ષ ાઓને  પૂણ જા  કરવ ા 
વડાપ્ધાનશ્ીના ગડુ ગવનજાનસ (સશુાસન)ના 
ચીલ ેચાલીન ેરાજ્ય સરકાર પણ ઇનફ્ાસટ્કચરના 
તવકાસની સાથે સામાન્યજનની સુખાકારીને 
પ્ાથતમકતા આપી રહી છે. 

આ વેળ ાએ  આવાસ  મેળવન ા ર 
લ ાભ ા થ પીઓને  અ તભનયું િ ન  આપત ાયું 
મુખ્યમયુંત્ીશ્ીએ નવા આવાસો પદરવારની 
સુખશાયું તત માટ ે ફળિા્યી નીવડે એવી 
શભુકામનાઓ પણ પાઠવી હતી. મખુ્યમયુંત્ીશ્ીના 
હસત ેભતૂમપજૂન થ્યુયું ત ેઆઇકોતનક તબધલડયુંગ 
ભારતનુયું સરૌપ્થમ સરૌથી ઊયુંચુયું g+૨૭ માળનુયું 

પાતલકાનુયું નવુયું ઑદફસ તબધલડયુંગ સરુતમાયું આકાર 
લશે.ે ૧૦૫.૩ મીટર ઊયુંચી g+૨૭ માળની 
બ ેઅદ્તન આઇકોતનક ઇમારતો િેશની સરૌથી 
ઊયુંચી સરકારી ઇમારત બનવાનુયું બહુમાન 
મેળવશે, જેનો રાજ્ય-કેનદ્ર સરકાર અને 
મહાનગરપાતલકા સયું્યતુિ ઉપ્યોગ કરશ.ે

મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ દ્ારા 
લોકાપજાણ અન ેખાતમહુતૂજા થ્યલેાયું તવકાસકા્યષોમાયું 
તવતવધ તવસતારોમાયું રૂ. ૨૯૨ કરોડના ખચષે 
તૈ્યાર થ્યેલા ૩૮૧૮ ઈડબલ્યુએસ આવાસો, 
લાઇબ્ેરી, આયુંગણવાડી, સટાફ ક્ાટજાસજા તેમજ 
સુડા તવસતારમાયું રૂ. ૪૭.૧૮ કરોડના ૫૦૩ 
આવાસોના રિોનો સમાવેશ થા્ય છે. જ્યારે 
સરુતમાયું આગામી સમ્યમાયું રૂ. ૧૫૬૦ કરોડના 
ખચષે સાકાર થનારા પ્ોજેક્ટસમાયું કો્યલી 
ખાડીનાયું દરસટ્કચદરંગનુયું કામ, આરોગ્ય કેનદ્રોનુયું 
તનમાજાણ, શાળાના ઓરડાનાયું કામ, સોલર 
પલાનટ, પાણીપુરવઠાનાયું કામ, ઍતનમલ 
શેલટરનુયું તનમાજાણ જેવાયું તવતવધ કા્યષો શહેરના 
તવતવધ તવસતારોમાયું કરવામાયું આવશે. 

આ પ્સયુંગે ધારાસભ્ય સવજાશ્ી પૂણષેશભાઈ 
મોિી, તવનોિભાઈ મોરદડ્યા, સયુંિીપભાઈ 
િેસાઈ, સયુંગીતાબહેન પાટીલ, કાયુંતતભાઈ 
બલર, પ્વીણભાઈ ઘોઘારી, અરતવયુંિભાઈ 
રાણા, મનુભાઈ પટ ેલ, મે્યર શ્ીમતી 
હેમાલીબહેન બોઘાવાલા, મ્યુ. કતમશનર 
શાતલની અગ્રવાલ સતહત પાતલકાના 
પિાતધકારી-અતધકારીઓ, અગ્રણીઓ અને 
લાભાથપીઓ ઉપધસથત રહ્ા હતા. •
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અમદાવાદમાં બહયુમાળી સરકારી 
આવાસનયું લોકાપ્વણ

ગુજરાત સરકાર સરૌનો સાથ, સરૌનો 
તવકાસના મયુંત્ સાથે કા્યજા કરી રહી છે. રાજ્યના 
કમજા્યોગીઓ પણ નાગદરકોની સેવામાયું સતત 
ખડેપગે રહે છે. કમજા્યોગીઓને સારા, સવચછ 
અને સુતવધા્યુતિ આવાસો મળી રહે તે માટે 

સરકાર કદટબદ્ધ છે. તાજેતરમાયું મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 
અમિાવાિની મેમનગર સરકારી વસાહતમાયું રૂ. ૧૩.૧૦ કરોડના ખચષે 
અત્યાધુતનક શૈલીથી તનમાજાણ પામેલા કુલ ‘૫૨’ આવાસો ધરાવતા ૧૩ 
માળના નવતનતમજાત સરકારી આવાસોનુયું લોકાપજાણ ક્યુાં હતુયું. 

માગજા અને મકાન તવભાગ દ્ારા તનતમજાત આ હાઇરાઇઝ તબધલડયુંગની 
મુલાકાત લઈને મુખ્યમયુંત્ીશ્ીએ સુતવધાઓનુયું તનરીક્ષણ ક્યુાં હતુયું. માગજા 
અને મકાન સતચવ શ્ી સયુંિીપ વસાવાએ આ આવાસોની સુતવધાથી 
મુખ્યમયુંત્ીશ્ીને વાકેફ ક્યાજા હતા.  

ગાયુંધીનગર તથા અમિાવાિમાયું રૂ. ૨૫૧.૧૫ કરોડની અયુંિાતજત 
રકમના B તથા C કક્ષાના નવા ૮૯૨ રહેણાક આવાસોનુયું બાયુંધકામ 
પૂણજા કરા્યુયું છે. આ ઉપરાયુંત ગાયુંધીનગર તથા અમિાવાિ ખાતે રૂ. ૩૫૦ 
કરોડની અયુંિાતજત રકમના તવતવધ કક્ષાના નવા ૧,૪૨૪ રહેણાક 
આવાસોનુયું બાયુંધકામ પ્ગતતમાયું છે. તવતવધ કક્ષાના નવા ૧,૭૮૮ રહેણાક 
આવાસોનુયું બાયુંધકામ આવનારા દિવસોમાયું શરૂ થશે. 

મેમનગર સરકારી વસાહતોના લોકાપજાણ પ્સયુંગે રાજ્યના વન અને 
પ્યાજાવરણ મયુંત્ી શ્ી મૂળુભાઈ બેરા, એતલસતબ્જના ધારાસભ્ય શ્ી 
અતમતભાઈ શાહ, શહેરના મે્યર શ્ી દકરીટભાઈ પરમાર અને સથાતનક 
કોપષોરેટરશ્ીઓ, વસાહતીઓ ઉપધસથત રહ્ા હતા. 

મયુખ્મંત્રીશ્ીના હસતે બે પયુસતકોનયું લોકાપ્વણ
વડાપ્ધાનશ્ીના મુખ્ય સતચવ ડૉ. પી. કે. 

તમશ્ા અન ેનાણાયું પયુંચના પવૂજા ચરૅમનૅ ડૉ. એન. 
કે. તસયુંહ તલતખત ‘દરકેતલબ્ેટઃ ચેધનજયુંગ 
પૅરૅડાઇમસ’ તથા ડૉ. દકરીટ શેલત, ડૉ. 
ઓડેમેરી  મબુ્યા અને ડૉ. સુરેશ આચા્યજા દ્ારા 
તલતખત ‘એનર્જી તસક્યુદરટીઃ આતમતનભજાર 
ભારત રોડ મેપ – 2022-2047’ પુસતકનુયું 

અમિાવાિ ખાતે  મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટેલ તથા નીતત આ્યોગના વાઇસ ચૅરમૅન 
ડૉ. સુમન બેરીના હસતે લોકાપજાણ કરવામાયું 
આવ્યુયું  હતુયું .  પુ સતક લોકાપ જાણ પ્સયુંગે 
મખુ્યમયુંત્ીશ્ીએ જણાવ્યુયું હતુયું કે, વડાપ્ધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોિીએ ગુજરાતની તવકાસની 
ઇમારત પયુંચશતતિના પા્યા પર રચલેી છે અને 

આજે િેશને એ દિશામાયું જ આગળ વધારી 
રહ્ા છે. જળશતતિ, ઊર્જાશતતિ, જ્ાનશતતિ, 
રક્ષાશતતિ અન ેજનશતતિ થકી જ આતમતનભજાર 
ગુજરાત અને આતમતનભજાર ભારતની ્યાત્ા 
સફળ બનાવી શકાશે. વડાપ્ધાનશ્ીના 
સવરાજથી સુરાજ્ય-ગુડ ગવનજાનસના તવચારનુયું 
પ્તતતબયુંબ આ પુસતકોમાયું તઝલા્યુયું છે. •

ખોડલધામ ઃ રાષ્ટ્રવહત અને 
સમાજવહતનયું કેનદ્ર

રાજકોટ તજલ્ાના જેતપુર તાલુકાના કાગવડ ધસથત ખોડલધામ 
મયુંદિરે સામાતજક સમરસતાના આગવા કેનદ્ર તરીકે નામના મેળવી છે. 
ખોડલધામ તવશ્વનુયું એકમાત્ એવુયું મયુંદિર છે, જનેા પ્વશેદ્ાર પર રાષ્ટ્રધવજ 
ફરકે છે. એવા ખોડલધામના સાતમા પાટોતસવમાયું મુખ્યમયુંત્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ ઉપધસથત રહ્ા હતા. એટલુયું જ નહીં, રાષ્ટ્રતહત અને 
સમાજતહતના કેનદ્ર તરીકે ખોડલધામ તવશ્વને હંમેશાયું પ્ેરણા પૂરુયું પાડતુયું 
રહેશે એવો ભાવ વ્યતિ ક્યષો હતો. ખોડલધામ ટ્સટને સમગ્ર કા્યજાકમના 
આ્યોજન બિલ મુખ્યમયુંત્ીશ્ીએ અતભનયુંિન પાઠવ્યાયું હતાયું અને સમગ્ર 
પદરસરમાયું પથરા્યલેી ૬૫૦ મતૂતજાઓ તથા પ્િતક્ષણા પથ પર રજ ૂથ્યલેી 
પાટીિારોની ગરૌરવગાથા બિલ મુખ્યમયુંત્ીશ્ીએ ખોડલધામ પ્ાયુંગણની 
સરાહના કરી હતી. ખોડલધામ ટ્સટના ચૅરમૅન શ્ી નરેશભાઈ પટેલે 
ઉપધસથત તમામ મહાનુભાવોને આવકારી ૨૦૨૭માયું ભવ્યાતતભવ્ય 
િશાબિી મહોતસવ ઊજવવાની ર્હેરાત કરી હતી.

આ પ્સયુંગ ેકકૃતર્ મયુંત્ી શ્ી રાઘવજીભાઈ પટેલ, પાણી પરુવઠા મયુંત્ી 
શ્ી કંુવરજીભાઈ બાવતળ્યા, પ્વાસન મયુંત્ી શ્ી મળૂભુાઈ બરેા, મતહલા 
અન ેબાળ તવકાસ મયુંત્ી શ્ી ભાનબુહેન બાબદર્યા, તશક્ષણ રાજ્ય મયુંત્ી 
શ્ી પ્ફુલભાઈ પાનશેરી્યા, તવધાનસભાના ના્યબ મુખ્ય િંડક શ્ી 
કરૌતશકભાઈ વકેદર્યા, ધારાસભ્યો તમેજ સમાજના મહાનભુાવો ઉપધસથત 
રહ્ા હતા.•
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વિકાસ્યાત્રા

ગ્ામીણ અથ્વતંત્રને સક્મ બનાવવામાં નાબાડ્વની ભૂવમકા મહત્વપૂણ્વ

ભારતને આતથજાક રીતે મજબૂત બનાવવા 
માટે ગ્રામીણ ક્ષેત્ને આતથજાક રીતે પગભર 
બનાવવુયું જરૂરી છે. ભારતને પાયુંચમી મોટી 
અથજાવ્યવસથા બનાવવા માટે કકૃતર્ અને તેને 
સયુંલગ્ન પ્વતત્ઓને વધુને વધુ પ્ોતસાતહત 
કરવ ી  પડશે .  ત ાજેતરમાયું  મુ ખ્યમયુંત્ ી  
શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે નૅશનલ બૅનક ફૉર 
ઍતગ્રકલચર  અને  રૂરલ ડે વલપમે ન ટ 
(NABArD) દ્ારા ર૦ર૩-ર૪ના વર્જા 
માટેની એકંિર વાતર્જાક તધરાણ સયુંભતવતતા 
િશાજાવતા સટેટ ફોકસ પેપરનુયું લોકાપજાણ 
ગાયુંધ ીનગરમાયું  આ્યોતજત સટ ેટ ક ેદડટ 
સેતમનારમાયું ક્યુાં હતુયું. નાબાડજા દ્ારા રાજ્યના 
૩૩ તજલ્ાઓ માટે મલૂ્યાયુંકન કરા્યલેા એકંિર 
વાતર્જાક તધરાણ સયુંભતવતતાનુયું આ ફોકસ પેપર 
તૈ્યાર કરવામાયું રાજ્ય સરકારના સયુંબયુંતધત 

તવભાગો, બૅનકસ અને અન્ય તહસસેિારો સાથે 
પરામશજા કરવામાયું આવ્યો હતો.

નાબાડજા દ્ારા અતગ્રમ ક્ષતે્ ેવર્જા ર૦ર૩-ર૪ 
માટે રાજ્યની તધરાણ સયુંભતવતતા જ ેરૂ. ર.૯૮ 
લાખ કરોડ િશાજાવવામાયું આવી છે તમેાયું કકૃતર્ 
અન ેસયુંલગ્ન ક્ષતે્ોમાયું રૂ. ૧.૨૮ લાખ કરોડ, 
mSmE સકેટર માટે રૂ. ૧.૪૨ લાખ કરોડનો 
તહસસો ધરાવ ે છે. મખુ્યમયુંત્ી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ 
પટેલ ેઆ ફોકસ પપેરનુયું લોકાપજાણ કરતાયું જણાવ્યુયું 
હતુયું કે, વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ 
નાનામાયું નાના ગ્રામીણ-છેવાડાના માનવીઓ, 
પશપુાલકો, માછીમારોન ેતધરાણ ્યોજનાઓનો 
વ્યાપક લાભ આપી મખુ્ય પ્વાહમાયું લાવવાની 
નમે રાખી છે. આ સયુંિભજામાયું નાબાડજા જવેી કકૃતર્-
ગ્રામીણ તવકાસ ક્ષતે્ ેઅગ્રસેર બનૅકો સતહતની 
બનૅકો તમેન ેવધ ુતધરાણ આપવા પર ફોકસ કરે 

ત ેઆવશ્યક છે. 
શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલ ેનાબાડજાના આ ફોકસ 

પેપરમાયું કકૃતર્ ક્ષેત્ે રાજ્યના સમગ્ર પ્ા્યોદરટી 
સેકટરના ૪૩ ટકા અને mSmE ક્ષેત્ે ૪૭ 
ટકાના તધરાણ સયુંભતવતતા અયુંિાજની સરાહના 
કરી હતી. આ સટેટ કેદડટ સેતમનારમાયું નાણા 
મયુંત્ી શ્ી કનભુાઈ િેસાઈ, સહકાર રાજ્ય મયુંત્ી 
શ્ી જગિીશભાઈ તવશ્વકમાજા, કકૃતર્ રાજ્ય મયુંત્ી 
શ્ી બચુભાઈ ખાબડ, મુખ્ય સતચવ શ્ી 
પયુંકજકુમાર, ગૃહ અને ઉદ્ોગ તવભાગના 
અતધક મુખ્ય સતચવ શ્ી રાજકુમાર, કકૃતર્ના 
અતધક મુખ્ય સતચવ શ્ી મુકેશ પુરી,નાબાડજાના 
ચીફ જનરલ મૅનેજર શ્ી ડૉ. જ્ાનેનદ્ર મતણ, 
તમેજ સયુંબયુંતધત તવભાગોના અગ્ર સતચવશ્ીઓ-
સતચવશ્ીઓ અન ેતવતવધ બનૅકસના તહતધારકો 
ઉપધસથત રહ્ા હતા. •

‘સપર્વ મહો્સવ’માં મહારાજસાહેબના 400મા પયુસતકનયું લોકાપ્વણ
પદ્મભૂર્ણ આચા્યજાશ્ી તવજ્યરત્ સુયુંિર સૂરીશ્વરજી મહારાજના 

૪૦૦મા પુસતકના લોકાપજાણ પ્સયુંગે અમિાવાિમાયું આ્યોતજત ‘સપશજા 
મહોતસવ’માયું ઉપધસથત રહેલા મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યુયું 
હતુયું કે, શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીના નેતૃતવમાયું િેશ આઝાિીનો અમૃત 
મહોતસવ ઊજવી રહ્ો છે ત્યારે ખરા અથજામાયું આ સમ્ય અમૃતકાળ બને 
તે માટે મહારાજસાહેબનાયું પુસતકો ઉપ્યોગી બનશે. સિ ્વાયુંચનનુયું મહત્વ 
સમર્વતાયું મુખ્યમયુંત્ીશ્ીએ જણાવ્યુયું હતુયું કે, આપણે સરૌ ભરૌતતકતા તરફ 
આગળ વધી રહ્ા છીએ ત્યારે ભરૌતતકતાનો સિુપ્યોગ કેવી રીતે થા્ય 
ત ેમાટે આચા્યજા શ્ી તવજ્યરત્ સુયુંિર સરૂીશ્વર મહારાજસાહેબનાયું પસુતકો 
ખૂબ ઉપ્યોગી બનશે.

આ પ્સયુંગે ઉપધસથત કેનદ્રી્ય માગજા અને પદરવહનમયુંત્ી શ્ી નીતતન 

ગડકરીએ જણાવ્યુયું હતુયું કે, આવા મહોતસવમાયું પ્ાચીન પરંપરા અને 
આધુતનક ટેક્ોલૉજીના સમનવ્યથી સમાજને સયુંસકાદરત કરવાનુયું કામ 
થઈ રહ્યું છે. સપશજા મહોતસવમાયું ભારતી્ય ઉતસવ પરંપરાનો મતહમા 
જણાવતાયું શ્ી નીતતન ગડકરીએ કહ્યું હતુયું કે, સમાજને જીવન જીવવાની 
નવી દૃધષ્ટ પ્િાન કરવાના હેતુ સાથે ભારતમાયું પ્ાચીનકાળથી ઉતસવોની 
પરંપરા છે. સયુંસકકૃત ઉતતિનો ઉલ્ખે કરીન ેતમેણ ેકહ્યું હતુયું કે, તમ ેકોઈને 
આયુંખોનુયું િાન કરી શકો, પણ દૃધષ્ટ (તવઝન) ન આપી શકા્ય. 
સમાજતનમાજાણની િીઘજાદૃધષ્ટ અધ્યાતમ દ્ારા જ મળે છે. આ સમારોહમાયું 
એતલસતબ્જ તવસતારના ધારાસભ્ય શ્ી અતમતભાઈ શાહ અને અન્ય 
આમયુંતત્ત મહેમાનો તેમજ જૈન અનુ્યા્યીઓ ઉપધસથત રહ્ા હતા. •
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‘એક્ામ વૉડર્સ્વ’ પયુસતકના ગયુજરાતી સંસકરણનયું લોકાપ્વણ 

શકૈ્ષતણક પરીક્ષા હો્ય કે જીવનની પરીક્ષા 
હો્ય, જ ે્યોદ્ધા હો્ય ત ેજ પાસ કરી શકે છે. 
તવદ્ાથપી અવસથાથી જ બાળકોમાયું પરીક્ષાનો ડર 
િરૂ થઈ ર્્ય તો ભતવષ્યમાયું તમામ જયુંગ જીતવા 
સક્ષમ બન ેછે. આથી જ ગજુરાતના પનોતા 
પતુ્ અન ેિેશના વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિી 
દ્ારા રાષ્ટ્રના ભાતવ એવા તવદ્ાથપીઓન ેસક્ષમ 
બનાવવા અન ેવાલીઓન ેમાગજાિશજાન મળી રહે 
ત ેમાટે “એકઝામ વૉદર્યસજા” પસુતક લખવામાયું 
આવ્યુયું છે. મખુ્યમયુંત્ી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલે 
વડાપ્ધાનશ્ી દ્ારા લખા્યેલા આ પુસતકનુયું 
અદ્તન ગુજરાતી સયુંસકરણ ગાયુંધીનગરમાયું 
રાજ્યના તવદ્ાથપીઓ અન ેતમેનાયું માતા-તપતા, 
વાલીઓન ેસમતપજાત ક્યુાં હતુયું. 

આ ઉપરાયુંત રાજ્યપાલ શ્ી આચા્યજા 
િેવવ્રતજીએ પણ 'એકઝામ વૉદર્યસજા'ની નવી 
અન ેસયુંવતધજાત ગજુરાતી આવતત્નુયું રાજભવનમાયું 
લોકાપજાણ ક્યુાં હતુયું. રાજ્યપાલશ્ીએ જણાવ્યુયું 

હતુયું કે, આ પુસતક હવે માત્ પુસતક ન રહેતાયું 
તવદ્ાથપીઓ, વાલીઓ અને તશક્ષકો; સરૌ કોઈ 
માટે ભણતરની પરીક્ષા અન ેભાતવના પડકારો 
સામે એક તમત્ અને માગજાિશજાક બન્યુયું છે.

ગજુરાત માધ્યતમક અન ેઉચ્ચતર માધ્યતમક 
તશક્ષણ બોડજા, ગાયુંધીનગર દ્ારા આગામી ૧૪મી 
માચજાથી શરૂ થનારી ધોરણ-૧૦ તથા ધોરણ-
૧૨ (તમામ પ્વાહ)ના તવદ્ાથપીઓ માટે તથા 
તમામ રાજ્યોની શાળાઓના તવદ્ાથપીઓ, 
તશક્ષક-અધ્યાપકો અને તેમના વાલીઓને 
અત્યયુંત ઉપ્યોગી તેમજ પ્કરણવાર ૧થી ૩૪ 
નવા મયુંત્ો સાથેનુયું ‘એકઝામ વૉદર્યસજા’ પુસતક 
વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિી દ્ારા રસપ્િ 
શૈલીમાયું રચા્યુયું છે. 

‘એકઝામ વૉદર્યસજા’ પુસતકના ૧થી ૨૮ 
મયુંત્ો મખુ્યતવ ેતવદ્ાથપીઓ માટે છે. પરીક્ષાખયુંડમાયું 
મહત્વની નાની બાબતોથી લઈને વગજાખયુંડની 
બહાર જવા સધુી, પોત ેપોતાની જ સાથ ેસપધાજા 

કરવાથી લઈને પોતાને શોધવા સુધી, સમ્ય 
વ્યવસથાથી લઈન ેટેક્ોલૉજી સધુી, કકૃતજ્તાથી 
લઈને લક્ય તનધાજારણ સુધી આ પુસતક તવતવધ 
તવર્્યોને સપશષે છે, જે ્યુવાનોને ખૂબ જ  
રસપ્િ લાગશે. 

આ પસુતકના ૨૯ થી ૩૪ મયુંત્ો માતા-તપતા 
માટે મહત્વના છે. પદરણામોમાયું ટેક્ોલૉજીની 
ભૂતમકા, બાળકોને પ્ોતસાહનનુયું મહત્વ, 
બાળકોન ે પવૂજાગ્રહ તવના પરીક્ષા માટે ત્ૈયાર 
કરવા, માનતસક સવાસથ્ય અયુંગ ેર્ગૃતત કેળવવી, 
સકારાતમક વાતાવરણ સથાતપત કરવામાયું માતા-
તપતાની તનણાજા્યક ભતૂમકા વગરેે તવર્્યો આ 
પસુતકમાયું આવરી લવેામાયું આવ્યા છે. 

આ પ્સયુંગ ેપ્ાથતમક, માધ્યતમક અન ેપ્રૌઢ 
તશક્ષણ તવભાગના મયુંત્ી શ્ી કુબરેભાઈ ડીંડોર, 
રાજ્ય મયુંત્ી શ્ી પ્ફુલભાઈ પાનશરેી્યા, તશક્ષણ 
તવભાગના અગ્ર સતચવ શ્ી એસ. જ.ે હૈિર અને 
વદરષ્ઠ અતધકારીઓ ઉપધસથતત રહ્ા હતા. •

અમદાવાદમાં 'નાઇટ હાફ મેરેથૉન' ્ોજાઈ
્યુ વ ા ન ો  રિ ગસન ા  વ ્યસનન ી 

ચુયુંગાલમાયુંથી બહાર આવે તે માટ ે 
'yoUth AgAiNSt DrUgS'ના 
સલોગન સાથે અમિાવાિ તસટી પોલીસ 
દ્ારા અમિાવાિ દરવરફ્નટ પર નાઇટ 
હાફ મૅરેથૉનનુયું આ્યોજન કરા્યુયું હતુયું, 
જેમાયું ૨૧, ૧૦ અને ૫ દક.મી.ની 
કૅટેગરીમાયું ૭૫,૦૦૦થી વધ ુનાગદરકોએ 
રતજસટ્ેશન કરાવ્યુયું હતુયું. 

અમિાવાિ પોલીસ દ્ારા ્યોર્્યેલી નાઇટ હાફ મૅરેથૉનને પ્સથાન 
કરાવતા મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યુયું હતુયું કે, પોલીસ 
તવભાગ દ્ારા 'SAy No to DrUgS, yES to LiFE' જે થીમ 

પસયુંિ કરાઈ છે તે ખરા અથજામાયું ્યુવાનો 
અને તેમના દ્ારા સમગ્ર સમાજમાયું 
ર્ગૃતતા પ્સરશે. વડાપ્ધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોિીના સયુંકલપ અનુસાર 
તવકતસત ગજુરાત અન ેતવકતસત ભારત 
બનાવવા માટ ેનો આ પ્શયુંસની્ય 
પ્્યાસ છે. 

ગૃહ રાજ્યમયુંત્ી શ્ી હર્જાભાઈ 
સયુંઘવીએ આહ ્વાન ક્યુાં હતુયું કે, આપણે 

રિગસ નહીં, પણ સપો્ટસજાનુયું વલણ અપનાવીએ. રિગસ સામેની લડાઈમાયું 
આપણે એક થઈને લડવાનુયું છે. હાફ મૅરેથૉનના ભવ્ય આ્યોજન બિલ 
તેમણે અમિાવાિ પોલીસને અતભનયુંિન પાઠવ્યાયું હતાયું. •
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દાંડીથી ડદલહી સયુધીની એન.સી.સી. મોટરસાઇકલ રૅલી ્ોજાઈ
આઝાિીની લડાઈમાયું િાયુંડી્યાત્ાનુયું અિકેરુયું 

સથાન છે. ભારત જ્યારે આઝાિીનો અમૃત 
મહોતસવ ઊજવી રહ્ો છે ત્યારે ભારતના 
આઝાિીનાયું સવુણજા પ્કરણો પકૈીના એક એવા 
િાયુંડી્યાત્ાની સમૃતતન ે તચરંજીવ બનાવવા માટે 
્યોર્્યલેી િાયુંડીથી દિલહી સધુીની એન.સી.સી.ની 
મોટરસાઇકલ રેલીને તાજેતરમાયું મુખ્યમયુંત્ી  
શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલ ેપ્સથાન કરાવ્યુયું હતુયું. 

મખુ્યમયુંત્ીશ્ીએ ‘આતમતનભજાર ભારત’ના 
ઉપકમ ે‘સૉલટ થી સૉફટવરે’ સધુીની ્યાત્ાના 
પ્તીકરૂપ ે ‘િાયુંડીથી દિલહી’ સધુીની ૧,૩૦૦ 
દકલોમીટરની ર્વા-્યઝેિી મોટરસાઇકલ રૅલીમાયું 
ભાગ લઈ રહેલા એન.સી.સી. કૅડે્ટસને 
‘ગાયુંધીનગર થી દિલહી’ જવા પ્સથાન કરાવ્યુયું હતુયું.

એન.સી.સી ની સથાપનાના ૭૫મા વર્જાની 
ઉજવણીના ભાગરૂપે ગુજરાત, િાિરા-નગર 
હવેલી, િમણ અને િીવના એન.સી.સી. 
તનિદેશાલ્ય દ્ારા સાબરમતી આશ્મથી િાયુંડી 
સુધીની સાઇકલ રૅલીનુયું આ્યોજન કરવામાયું 
આવ્યુયું હતુયું. સાઇકલ રૅલીના એન.સી.સી. 

કૅડે્ટસ િાયુંડી પહોંચ્યા હતા, જ્યાયું ‘િાયુંડીથી 
દિલહી’ સુધીની મોટરસાઇકલ રૅલીના કૅડે્ટસ 
જોડા્યા હતા. ગજુરાતના ભાસકરાચા્યજા નશૅનલ 
ઇધનસટટ્ટૂ ઑફ સપસે ઍધપલકેશન ઍનડ જીઓ 
ઇનફૅમજાદટકસ (બા્યસેગ) દ્ારા એન.સી.સી.નુયું 
સૉફટવેર તૈ્યાર કરવામાયું આવ્યુયું છે. 

રાજ્યપાલ શ્ી આચા્યજા િેવવ્રતજીએ આ 
અગાઉ ગાયુંધીનગરમાયું રાજભવન ખાતે 

્યોર્્યલેા એક સમારોહમાયું મીઠુયું અન ેસૉફટવરે 
એન.સી.સી. કૅડ્ેટસન ેઅપજાણ ક્યાાં હતાયું. 

આ પ્સયુંગે તશક્ષણ અગ્ર સતચવ શ્ી 
એસ.જે. હૈિર, એન.સી.સી. ગુજરાતના 
ઍદડશનલ ડા્યરેકટર જનરલ શ્ી અરતવયુંિ 
કપૂર અને અન્ય ઉચ્ચ અતધકારીઓ તથા 
એન.સી.સી. છાત્ો ઉપધસથત રહ્ા હતા. •

ગયુજરાતના નૅરનલ હાઈ-વે પ્રોજેકટસની ઉચ્ચ સતરી્ સમીક્ા બેઠક 
ગુજરાત પ્વાસે આવેલા કેનદ્રી્ય વાહનવ્યવહાર મયુંત્ી શ્ી નીતતન 

ગડકરીની અધ્યક્ષતામાયું ગજુરાતના નશૅનલ હાઈવ ેપ્ોજકે્ટસની સમીક્ષા 
માટે ઉચ્ચ સતરી્ય બેઠક આ્યોતજત કરવામાયું આવી હતી. આ બેઠકમાયું 
ગુજરાતના મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ અને નવસારીના સાયુંસિ 
શ્ી સી. આર. પાટીલ ઉપધસથત રહ્ા હતા.

નૅશનલ હાઈવેના તવકાસ અને સુધારણા માટેનાયું ૮૧ કામો માટે 
ગજુરાતમાયું છેલ્ાયું આઠ વર્જામાયું તવતવધ હાઈવ ેપ્ોજકેટ માટે રૂ. ૫૨,૭૭૫ 

કરોડ મયુંજૂર કરવામાયું આવ્યા છે, જ્યારે રૂ. ૩૦,૯૦૮ કરોડનાયું ૧૩૬૬ 
દક.મી.નાયું ૨૨ કામો આ્યોજનના તબક્ામાયું છે. આમ, ગુજરાતમાયું 
નૅશનલ હાઈ-વેના બાયુંધકામ અને સુધારણા માટે કુલ રૂ. ૧,૦૮,૬૯૦ 
કરોડનો ખચજા કરવામાયું આવશે. 

રાજ્યમાયું કા્યજારત મહત્વાકાયુંક્ષી પ્ોજેકટ, જેમાયું અમિાવાિ-ધોલેરા 
એકસપ્સે વ,ે દિલહી-મુયુંબઈ એકસપ્સે વ,ે અમૃતસર-ર્મનગર એકસપ્સે 
વે અને થરાિ- અમિાવાિ એકસપ્ેસ વે, અમિાવાિ-શામળાજી તસકસ 

લેન, ભાવનગર-સોમનાથ ફોર લેન, પાલનપુર-
સામતખ્યાળી, મોરબી-સામતખ્યાળી ફોર લને, ધરોઈ-
અયુંબાજી ફોર લનેના કા્યજાની પ્ગતત તવશ ેચચાજા કરવામાયું 
આવી હતી. 

આ ઉચ્ચસતરી્ય બેઠકમાયું કેનદ્રના સડક પદરવહન 
મયુંત્ાલ્યના અતધકારીઓ, નશૅનલ હાઈવ ેઑથોદરટીના 
સભ્યશ્ી તેમજ મુખ્યમયુંત્ીશ્ીના સલાહકાર શ્ી એસ. 
એસ. રાઠોર તથા રાજ્ય સરકારના ઉચ્ચ અતધકારીઓ 
હાજર રહ્ા હતા. •
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રાજ્ની નગરપાવલકાઓના પદાવધકારીઓ સાથે મયુખ્મંત્રીશ્ીની બેઠક
રાજ્ની તમામ નગરપાવલકા માટે એક ટાઉન પલાવનંગ સકકીમ બનાવારે

આ ગ ા મ ી  સ મ ્ય મ ાયું  ર ા જ ્ય ન ી 
નગરપાતલકાઓનો સતુન્યોતજત તવકાસ કરવા 
માટે નગરપાતલકાિીઠ એક ટાઉન પલાતનયુંગ 
સકીમ બનાવવામાયું આવશે, તેવી મહત્વપૂણજા 
ર્હેરાત તાજતેરમાયું શહેરી તવકાસ અન ેશહેરી 
ગૃહતનમાજાણ તવભાગ દ્ારા આ્યોતજત તસટી 
લીડસજા કૉનલિેવમાયું મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ 
પટેલે કરી હતી.

આ બેઠકમાયું મુખ્યમયુંત્ીશ્ીએ જણાવ્યુયું હતુયું 
કે, રાજ્યની નાની-મોટી નગરપાતલકાઓ 
પોતાનાયું નગરોનાયું તવકાસકામો માટે વધારાનાયું 
નાણાયું આ્યોતજત કરવા સાથે નગર સુખાકારી 
અને જનસુતવધા વતદ્ધનાયું કામો હાથ ધરી શકે 
તે માટે આ તનણજા્ય રાજ્ય સરકારે ક્યષો છે.

ર ાજ્યની  બ ,  ક  અને  ડ  વગ જાન ી 
નગરપાતલકાઓના પ્મુખો, સટૅધનડયુંગ કતમટી 
અધ્યક્ષો અન ેચીફ ઑદફસસજાની આ કૉનલિવેમાયું 
નગરોમાયું સવચછતા-સફાઈ, પાણી-વીજળી-
ગટર અને સૉતલડ વેસટ મૅનેજમેનટ તેમજ 
અફોડષેબલ હાઉતસયુંગ ક્ષેત્ે થ્યેલી કામગીરી 
અને બેસટ પ્ૅધકટતસસનુયું આિાન-પ્િાન 
કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું. મુખ્યમયુંત્ીશ્ીએ આ 
કૉનલિેવમાયું પ્ેરણાિા્યી માગજાિશજાન આપતાયું 
જણાવ્યુયું હતુયું કે, વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોિીએ તવકાસની રાજનીતતથી જનતા 
જનાિજાનનો તવશ્વાસ સયુંપાદિત ક્યષો છે. સથાતનક 
સવરાજ્યની સયુંસથાઓ એવી નગરપાતલકાઓ 
પણ તવકાસકામોની તેજ રફતારથી એ 

ભરોસા-તવશ્વાસને વધુ આગળ ધપાવે તેવુયું 
આહ ્વાન ક્યુાં હતુયું.

મુખ્યમયુંત્ીશ્ીએ નગરપાતલકાઓમાયું 
સવચછતા અતભ્યાન અને અમૃત તમશન 
અનવ્યે હાથ ધરા્યેલી કામગીરીની છણાવટ 
કરતાયું ઉમે્યુ ાં હતુયું કે, હવે સવચછતા છેક 
છેવાડાના સતર સુધી સરૌનો સહજ સવભાવ 
બની ગઈ છે. વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોિીની િરંૂિેશીથી સવચછતા હવ ેજનઆયુંિોલન 
બની છે, ત્યારે નગરપાતલકાઓએ પણ સૉતલડ 
વેસટ મૅનેજમેનટ, સફાઈ માટે ખાસ ધ્યાન 
રાખવાની જરૂર છે.

શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે વધુમાયું જણાવ્યુયું હતુયું 
કે, નગરપાતલકાઓનાયું તવકાસકામો નાણાયુંના 
અભાવે અટકે નહીં તેવુયું  સુદૃઢ નાણા-
વ્યવસથાપન અને  નવી  વ્યવસથાઓ 
તવકસાવવામાયું રાજ્ય સરકાર નગરપાતલકાઓ 
સાથે છે. તેમણે નગરોમાયું રોજબરોજના 
પ્શ્ોનુયું નગરપાતલકા અન ેરાજ્ય સરકાર સાથે 

મળીને તવરાએ તનરાકરણ લાવવાની પણ આ 
કૉનલિેવમાયું તહમા્યત કરી હતી.

શહેરી તવકાસ અન ેશહેરી ગ્રામ ગૃહતનમાજાણ 
તવભાગના સતચવ શ્ી રાકેશ શયુંકરે વર્જા ૨૦૨૨-
૨૩ િરતમ્યાન પ્ધાનમયુંત્ી આવાસ ્યોજના 
(શહેરી) અયુંતગજાત થ્યલેી કામગીરીની તવગત 
આપતાયું કહ્યું હતુયું કે વર્જા ૨૦૨૨-૨૩ િરતમ્યાન 
૧.૫૭ લાખ આવાસોની કામગીરી પૂણજા 
કરવામાયું આવી છે. પ્ધાનમયુંત્ી આવાસ ્યોજના 
(શહેરી) અયુંતગજાત વર્જા-૨૦૨૨-૨૩માયું કેનદ્ર 
સરકાર દ્ારા ગજુરાતન ે ૭ એવૉડજા એના્યત 
કરવામાયું આવ્યા છે.

આ પદરસયુંવાિમાયું પ્ાિેતશક નગરપાતલકા 
ક ત મ શ ન ર શ્ ી ઓ  દ્ ા ર ા  ત વ ત વ ધ 
નગરપાતલકાઓમાયું પલાધસટક દરસાઇકતલયુંગ, 
વેસટ પલાધસટક મૅનેજમેનટ, વેસટ ટુ એનર્જી, 
વીજળી બચત, વેસટ વૉટર મૅનેજમેનટ તથા 
સપો્ટસજા સયુંકુલ જેવી થ્યેલી તવકાસલક્ષી 
કામગીરી  તથા નગરપાતલકાઓ સમક્ષ 
ઉપલબધ તક અને પડકારો પણ રજૂ કરવામાયું 
આવ્યાયું હતાયું. 

આ બઠેકમાયું શહેરી તવકાસ અન ેશહેરી ગ્રામ 
ગૃહતનમાજાણ તવભાગના અગ્ર સતચવ શ્ી 
મકેુશકુમાર, મ્યતુનતસપાતલટી ઍડતમતનસટ્શેનના 
કતમશનર શ્ી રાજકુમાર બતેનવાલ, સવચછ ભારત 
તમશન (અબજાન) ડા્યરેકટર શ્ી એસ. કે. પ્ર્પતત 
સતહત નગરપાતલકાઓના પિાતધકારીઓ અને 
ચીફ ઑદફસસજા હાજર રહ્ા હતા. •
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પવવત્ર ્ાત્રાધામ પાવાગઢનાં વવકાસકા્યોની સમીક્ા કરતાં CM

િેશ-તવિેશના પ્વાસીઓ માટે ગુજરાત 
બેસટ ચૉઇસ ઑફ ટુદરઝમ ડેધસટનેશન બન્યુયું 
છે.  રાજ્યના મખુ્યમયુંત્ી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલ 
પ્વાસનધામોના તવકાસ માટે સીધી િેખરેખ 
રાખી રહ્ા છે, જેના કારણે રાજ્યમાયું 
પ્વાસનધામોનાયું તવકાસકા્યષોની ગતત અતવરત 
ચાલી રહી છે. તાજેતરમાયું ગાયુંધીનગરમાયું 
મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે એકાવન 
શતતિપીઠ પૈકીની એક શતતિપીઠ પાવાગઢ 
તીથજાક્ષતે્માયું ્યાત્ી સતુવધા અન ેપ્વાસન તવકાસ 
સતહતની નવતનમાજાણ કામગીરીની સવજાગ્રાહી 
સમીક્ષા કરી હતી. રાજ્ય સરકાર પાવાગઢમાયું 

માયુંચી ચોક ખાતે રૂ. ૧૩ કરોડ રૂતપ્યાનાયું 
તવકાસ કામો તેમજ પયુંચમહોતસવ ઊજવા્ય છે 
તે સથળ વડા તળાવ બ્યુદટદફકેશન સતહતની 
સતુવધા માટે રૂ. ૮૦ કરોડનાયું તવકાસકામો હાથ 
ધરાશે. એટલુયું જ નહીં, ચાયુંપાનેરમાયું હેદરટેજ 
સાઇટના તવકાસ માટે રૂ. ૩૩ કરોડના 
પ્ોજેક્ટસ પણ શરૂ થવાના છે. આમ, 
સમગ્રત્યા પાવાગઢ તીથજાક્ષેત્ના તવકાસના 
ફ ેઝ-૩ અને ફ ેઝ-૪નો ક ુલ મળીને રૂ. 
૧૮૩.૩પ કરોડનો ખચજા આવનારા દિવસોમાયું 
ગુજરાત પતવત્ ્યાત્ાધામ તવકાસ બોડજા આ 
પ્ોજેક્ટસના અમલીકરણ દ્ારા કરવાનુયું છે. 

પાવાગઢ ખાતે આવનારા નવ્યુવાઓ 
અને રમતપ્ેમી નાગદરકોના મનોરંજન માટે 
ઍડવેનચર ઍધકટતવટીઝ પણ હાથ ધરવામાયું 
આવી રહી છે. મુખ્યમયુંત્ીશ્ીની અધ્યક્ષતામાયું 
્યોર્્યેલી આ સમીક્ષા બેઠકમાયું મુખ્ય સતચવ 
શ્ી પયુંકજકુમાર, મુખ્યમયુંત્ીશ્ીના મુખ્ય અગ્ર 
સતચવ શ્ી કૈલાસનાથન, શહેરી તવકાસ અગ્ર 
સતચવ શ્ી મુકેશકુમાર, પ્વાસન અગ્ર સતચવ 
શ્ી હાદરત શુકલા, પયુંચમહાલ તજલ્ા 
કલેકટરશ્ી, ્યાત્ાધામ તવકાસ બોડજાના  વદરષ્ઠ 
અતધકારીઓ, પ્ોજેકટ કનસલટન્ટસ સહભાગી 
થ્યા હતા. •

ગાંધીનગરમાં વવવવધ ચાર પ્રકલપોનાં લોકાપ્વણ
તવતવધ િસતાવેજોની નોંધણી 

કરાવવા આવતા રાજ્યના લાખો 
નાગદરકોને વધુ ઝડપી-પારિશજાક 
સુતવધાઓ ઉપલબધ થા્ય તે માટે 
રાજ્યભરની નોંધણી કચેરીઓ વધુ 
આધુતનક અને દડતજટલ બનાવાશે. 
વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ 
શરૂ કર ેલ ા  દ ડ તજટલ ભારત 
અતભ્યાન થકી આજે ભારતમાયું 40%થી વધુ વ્યવહાર દડતજટલના 
માધ્યમથી થઈ રહ્ા છે, જે દડતજટલ ઇધનડ્યાની સફળતા િશાજાવે છે. 
અમેદરકામાયું નોકરીઓ જઈ રહી છે, જ્યારે ભારતમાયું વડાપ્ધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈના નતેૃતવમાયું ્યવુાનોન ેનોકરીઓ મળી રહી છે. આ બિલાવ 
્યોગ્ય અને સક્ષમ નેતૃતવના પદરણામે આપણે અનુભવી રહ્ા છીએ 
તેમ મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે ગાયુંધીનગર ખાતે જણાવ્યુયું હતુયું.

મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના હસતે ગાયુંધીનગર ખાતે નોંધણી 
સર તનરીક્ષક અન ેસપુદરનટેનડનેટ ઑફ સટૅમપ અયુંતગજાત સટૅમપ અન ેનોંધણી 
કચેરીનો લોગો, ન્યૂ પેમેનટ ગેટ વે- gArVi 2.0નુયું iCiCi BANk 

પેમેનટ ગેટ વે સાથે ઇધનટગ્રેશન, 
પેપરલેસ કચેરી તરફનુયું પગલુયું- 
િસતાવેજોનુયું દડતજટલ સવરૂપે સયુંગ્રહ 
અન ેબકૅઅપ ઇનટરનટે કનધેકટતવટીનુયું 
લોકાપજાણ કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું.

આ ચાર નવીન પ્કલપોના 
લોકાપજાણથી રાજ્યભરની રતજસટ્ાર-
સટ ૅમપ કચે ર ીઓમાયું  િસતાવેજ 

નોંધણીમાયું વધુ ઝડપ - સરળતા, અતવરત ઇનટરનેટની સુતવધા, 
પારિશજાકતા તેમજ પેમેનટ દરફંડ કરવામાયું પણ વધુ ઝડપ આવશે. આ 
સયુંિભષે વધુને વધુ પદરણામલક્ષી કામ થા્ય તે માટે આપણે સરૌએ વધુ 
હકારાતમક અતભગમ રાખીને લોકોની સેવા કરવી પડશે તેમ જણાવી 
મુખ્યમયુંત્ીશ્ીએ આ નવીન સેવાઓ શરૂ કરવા બિલ સરૌને શુભેચછાઓ 
પાઠવી હતી. આ સાથે, મુખ્યમયુંત્ીશ્ીએ 'દડતજટલ ગુજરાત' પુસતકનુયું 
લોકાપજાણ તેમજ શ્ેષ્ઠ કામગીરી કરનાર કમજા્યોગીઓનુયું સનમાન કરા્યુયું 
હતુયું. આ પ્સયુંગે મહેસૂલ તવભાગના ઉચ્ચ અતધકારીઓ-કમજાચારીઓ 
ઉપધસથત રહ્ા હતા. •

૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩ 33økwshkík



નવસારી તજલ્ાને 
ન વ ર ંગ ી  ક હ ેવુયું  ક ે 
રત્ગભા જા  ધરત ી .  આ 
તજલ્ાએ ભારતને અમૂલ્ય 
માનવરત્ો આપ્યાયું છે તો તેની 
સ ાથે  મ ી ઠ ાન ા  સ ત્ય ાગ્રહરૂપે 
ઇતતહાસમાયું અમર થઈ પણૂાજાની પણુ્યભતૂમ તસદ્ધ થઈ છે. નવસારી એટલે 
માત્ સનાતની જ નહીં, પારસી, જૈનોની પણ જનમ-કમજાભૂતમ. નવરંગી 
નવસારીને નવના આયુંક સાથે અજબ નાતો છે. નવસારીનો અથજા 
સયુંસકકૃતમાયુંથી પણ મળે છે. સયુંસકકૃતમાયું નવ એટલે આયુંક ૯ અને સર એટલે 
તળાવ. નવસારી શહેરની ઓળખ સમાન નવ તળાવ છે. શહેરમાયું 
િૂતધ્યુયું, શરબત્યુયું, ગાયુંગડુયું (વાગળ્યુયું) નાગતળાવડી, કાલ્યાવાડીવાળુયું, 
ભેસાત ખાડવાળુયું, માલીવાડીવાળુયું, માણે એમ નવ તળાવ છે. વળી, 
નવસારીની બહાર જવાનાયું પણ નવ નાકાયું છે, તો નવ બર્ર પણ છે. 
જ્યારે નવસારીમાયું જ આશાપુરી માતાજી સયુંકુલમાયું નવ ડાળીવાળો વડ 
છે, જેનાયું નવ થડ છે. આ વડમયુંડળ પણ જોવાલા્યક છે.

ઉત્રમાયું સુરત તજલ્ો, પૂવજામાયું ડાયુંગ તજલ્ો અને પતચિમમાયું અરબી 
સમુદ્રની નજીક નવસારી શહેર આવ્યુયું છે, જેનો ઇતતહાસ ખૂબ જ 
સમૃદ્ધ છે. નવસારી, મુયુંબઈ અને અમિાવાિ વચ્ચે બ્ોડગેજ 
રેલવલેાઇનનુયું મહત્વનુયું સટેશન છે. અમિાવાિ-મુયુંબઈ રાષ્ટ્રી્ય ધોરીમાગજા 
નયું. 8 દ્ારા, પદરવહન બસ સેવા મારફત નવસારી ગુજરાતનાયું મોટાયું 
શહેરો સાથે જોડા્યેલુયું છે. સવતયુંત્તા પહેલાયું નવસારી જૂના વડોિરા 
ગા્યકવાડી રાજ્યનુયું મુખ્ય શહેર હતુયું. 1 લી મે, 1949થી નવસારીને 
સુરત તજલ્ામાયું સમાવવામાયું આવ્યો હતો. ત્યારબાિ 1964ના જૂન 

મતહનામાયું સુરત તજલ્ામાયું સુધારા કરવામાયું આવ્યો અને 
વલસાડ તજલ્ામાયું નવસારી તજલ્ાનો સમાવેશ કરવામાયું 

આવ્યો હતો. ત્યારબાિ 2 ઓકટોબર, 1997ના રોજ નવસારી 
તજલ્ો અધસતતવમાયું આવ્યો. 
નવસારીના ઇતતહાસ તરફ નજર િોડાવીએ તો જૂના હસતલેખ 

મુજબ તે 7મી સિીમાયું પ્ખ્યાત હતુયું. 671 એ.ડી.માયું “સામના નવ 
સાદરકા” તરીકે ઓળખાતા આ પ્િેશ પર ચાલુક્ય રાજવયુંશનુયું શાસન 
હતુયું. આ વયુંશમાયું “અવનીજશાહ પુલકેશી રાર્” શાસન કરતો હતો, 

જેણે “નવ સાદરકા”ના પલ્કેશી રાર્ (રાર્) પર જીત હાયુંસલ કરી, 
જેણે અરેતબ્યન આમપીને હરાવી હતી. આ ચાલુક્ય શાસન ઈ. સ. 

740 સધુી ચાલ ુરહ્યું હોવાનુયું ર્ણવા મળે છે. “નવસારી” પહેલાયું 
“નાગમયુંડળ” તરીકે ર્ણીતુયું હતુયું. “નવસારી” નામ પહેલાયું 
શહેર તવતવધ નામ ેજમે કે, નાગવધજાન, નાગશાહી, નાગશરાલા, 

નવસારેહ, નાગમયુંડળ અને પારસીપુરી જેવાયું નામે ર્ણીતુયું હતુયું 
એવા હસતલેખ ઉપલબધ છે. તે સમ્યનુયું નવસારીનુયું હવામાન ખૂબ 

સારુયું હોવાને કારણે પારસી લોકો સરૌથી પહેલાયું નવસારીમાયું આવ્યા 
હતા અને તેના લીધે જ નવસારીને “પારસીપુરી” તરીકે પણ 
ઓળખવામાયું આવે છે.

આ બધામાયું ખાસ ર્ણવા મળે છે કે, ૧૮મી સિીના બીર્ િસકામાયું 
સોનગઢથી નવસારી જુનાથણા મરાઠાઓનુયું શાસન સથાપવામાયું આવ્યુયું 
હતુયું. ઈ. સ.૧૮૯૮માયું નવસારી જેલ, પોલીસ સટેશન, સ્યાજીબાગ, 
ટાઉનહોલ, લાઇબ્ેરી, હોધસપટલસ, શાકભાજી અને માછલીબર્ર, 
વહીવટી ઑદફસો અને ઐતતહાતસક ઇમારતો અધસતતવમાયું આવી.

તસટી ટાવરની પૂવજામાયું મુધુ-તમતમા પાશ્વજાનાથનુયું િેરાસર આવેલુયું છે, 
જે િશાજાવે છે કે નવમી સિીમાયું નવસારી જૈન ધમજાનુયું મુખ્ય (મોટુયું) કેનદ્ર 
હોઈ શકે છે. પટવા શરેીમાયું “બ્હ્માજી”ની એક સુયુંિર મતૂતજા છે. નવસારીની 
તવતવધ ટેકરીઓની હરોળ બનાવડ, કામુર્ મહોલ્ો, મુસલમાન 
મહોલ્ો, પટવાશેરી, ડુયુંગડવાડ, મોટા મહોલ્ો, િમિા મહોલ્ો, 
વહોરવાડ ત્યાયું છે, જ્યારે ધૃતવાડ, િેસાઈવાડ, સરૌગાવાડ, કાનગાવાડ, 
બાર્રવાડ, ગોલવાડ વગરેે નીચાણવાળા તવસતાર છે. નવસારીના તરોટા 
બર્રમાયું પારસી લોકો વસ ેછે. પારસી વસતતની વચ્ચ ેઆતશ બહેરામની 
સથાપના કરવામાયું આવી હતી અને પારસી લોકોની વધેલી વસતતના 
પદરણામે હાલના તવરાવળ તવસતારમાયું પારસી લોકો જોવા મળે છે.

પ્ાચીન સમ્યમાયું નવસારી તેના વેપાર અને ઉદ્ોગો માટે ર્ણીતુયું 
હતુ. ઈ. સ. પહેલાયું, ગ્રીકના મતે, નવસારીનો ભારતના પતચિમી તટના 
એક પ્તસદ્ધ બયુંિર તરીકે ઉલ્ેખ કરવામાયું આવ્યો હતો. નવસારીના 

પૂણા્વની પયુણ્ભૂવમ
“નવસારી”
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વણાટકા્યજાની પ્શયુંસા કરવામાયું આવી હતી અને “બાસતા” એટલે 
“જગ”તવખ્યાત વણાટના કામને ર્ણવા માટે તવિેશી વેપારીઓ 
નવસારીની મુલાકાત લેતા હતા. નવસારી “જરિોતથી” કા્યજા (જરી 
ભરતકામ) માટે પણ પ્તસદ્ધ બન્યુયું છે. નવસારીમાયું શેઠ જમશેિજી 
જીર્બાઈનુયું નામ મહત્વનુયું સથાન ધરાવે છે.

શહેરમાયું “જ્યુતબલી” બગીચો અને “મફતલાલ” પાક્ક છે. િાયુંડી 
સત્યાગ્રહ િરતમ્યાન (ઈ. સ. 1930) પૂજ્ય મહાતમા ગાયુંધીજીએ અહીં 
રાતત્રોકાણ ક્યુાં હતુયું તથા જે માગજાથી તે પસાર થ્યા હતા તેને “મહાતમા 
ગાયુંધી રોડ” તરીકે ઓળખવામાયું આવે છે.

વજલ્ાના વ્દ્િવિરેષ
દાદાભાઈ નિરોજી ઃ તહંિના િાિા તરીકે તવખ્યાત મહાન રાષ્ટ્રભતિ 

િાિાભાઈ નવરોજીની જનમભતૂમ નવસારી છે. ‘રાસત ગોફતાર’ના તયુંત્ી 
વડોિરા રાજ્યના િીવાન, મુયુંબઈ કોપષોરેશનના સભ્ય, તબ્ટનની 
પાલાજામેનટના પ્થમ ભારતી્ય સભ્ય આમ તવતવધ હોદ્ોઓ શોભાવી 
ચૂકેલા િાિાભાઈ ભારતનુયું ગરૌરવ છે. 

જમરેદજી નસરિાનજી ટાટા ઃ જમશેિજી ટાટાના 
નામથી ભાગ્યે જ કોઈ અર્ણ હશે. તવશ્વમાયું ભારતને 
ઔદ્ોતગક નામના અપાવનાર આ મહાન ઉદ્ોગપતત 
માત્ વીસ વર્જાની ઉંમરે વેપાર-ધયુંધામાયું જોડા્યા 
હતા. સાહતસક વતત્ના હોઈ નાગપુર ખાતે 
સરૌપ્થમ ૧૮૭૪માયું એમસે તમલ અને ત્યાર 
બાિ ૧૯૦૦માયું કુલ ચાર તમલોની સથાપના 
કરી હતી. ૧૮૮૭માયું તેઓએ ટાટા સનસ 
નામની કંપની સથાપી, પણ અયુંગ્રેજ સરકારે તેમાયું 
રસ ન લીધો. આખરે મહેનત કરી તબહારમાયું 
લોખયુંડની ખાણ શોધી, ત્યાયું ટાટા સટીલની સથાપના 
કરી, તવશ્વમાયું પોતાની નામના વધારી. 

જે.આર.ડી.ટાટા ઃ ભારતને આધુતનક ્યુગમાયું લઈ 
જનાર શ્ી જમશેિજી ટાટાના વયુંશજ શ્ી જે.આર.ડી. 
ટાટાન ેપણ ભારતી્ય ઉદ્ોગના તપતામહ કહી શકા્ય. 
ભારતરત્થી તવભૂતર્ત શ્ી જે.આર.ડી. ટાટાએ 
જમશેિજી ટાટાની જનમભૂતમ નવસારીને ટાટા 
મેટલ અને ધસટ્પ તલ.ની ભેટ ધરી હતી. 
ઉપરાયુંત નવસારીમાયું એમણે અનેક ઉિાર 
સખાવતો કરી છે.

શ્ી મોરારજી દેસાઈ ઃ ભારતના વડાપ્ધાન 
જેવુયું મહત્વનુયું પિ ખૂબ જ કાબેતલ્યત અને 
પ્શયુંસની્ય રીતે શોભાવી ચૂકેલા શ્ી મોરારજી 
િેસાઈએ વર્ષો સુધી લોકસભામાયું સુરત-નવસારી 
તવસતારનુયું પ્તતતનતધતવ ક્યુાં હતુયું. કકૃતર્-કોલેજ જેવી ઘણી 
બધી સયુંસથાઓ શ્ી મોરારજી િેસાઈને આભારી છે. 

પિેલા દસિયુર મિેરજી રાણા ઃ પારસીઓના હાઈપ્ીસટ ગણાતા 
મહેરજી રાણાનો જનમ ૧૫૩૬માયું નવસારી ખાતે થ્યો હતો. સન 
૧૫૭૮માયું મોગલ સમ્ાટ અકબરે પારસી ધમજા તવશે ર્ણકારી મેળવવા 
મહેરજી રાણા િસતુરને દિલહી બોલાવેલા અને એમની પાસેથી પારસી 
ધમજાની દફલસૂફી મેળવીને અકબર પ્ભાતવત થ્યા હતા. િસતુર મહેરજી 
રાણાના માનમાયું સયુંગીતસમ્ાટ તાનસેને સારંગ ગા્યન પણ રચ્યુયું હતુયું.

સર જમરેદજી જીજીભાઈ ઃ ૧૮મી સિીમાયું જનમેલા જમશેિજીએ 
તે સમ્યે રૂ. ૫૦ લાખની સખાવત કરી હતી. ૧૭ વર્જાની નાની ઉંમરે 
િેશ-તવિેશમાયું જઈ વપેાર ધયુંધામાયું લાખો રૂતપ્યા કમા્યા, જ ેકમાણીમાયુંથી 
તેમણે મુયુંબઈ, નવસારી, સુરત જેવાયું સથળોએ શાળાઓ ખોલી હતી. 
હોધસપટલસ, ઢોરનાયું િવાખાનાયું તથા ગામેગામ પીવાના પાણી માટે કૂવા 
ખોિાવ્યા હતા. આવાયું ઉમિા કા્યષો કરવા બિલ સખાવતના શહેનશાહ 
જમશેિજીને અયુંગ્રેજી સરકારે ‘સર’નો તખતાબ એના્યત ક્યષો હતો. 

રાજરત્ન દદનરા રિનજી દાબયુ ઃ ૧૯૧૮થી ૧૯૨૫ સુધી 
વડોિરાની લેતજસલેદટવ કાઉધનસલના ચૂયુંટા્યેલા 

સભ્ય હતા. ૧૯૨૩ની સાલમાયું ચૂયુંટા્યેલી 
પ્થમ શહેર સધુરાઈના પ્થમ પ્મખુ બન્યા 

હતા. શ્ી િાબુએ પારસી જનરલ 
હોધસપટલ, િાબુ હોસટેલ, િીનબાઈ 

િાબુ  કન્યા તવદ્ાલ્ય જેવી 
અગ્રગણ્ય સવેાસયુંસથામાયું તઓેએ 

સજલલા પ્રાેફાઇલ

૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩ 35økwshkík



િાન આપ્યાયું  હતાયું . 
એમના િાનમાયુંથી જ િાબુ 
લૉ કોલેજ અધસતતવમાયું 
આવી હતી. ગા્યકવાડ સરકારે 
તે મને  ર ાજરત્ એવૉ ડ જા થ ી  
નવાજ્યા હતા. 

રાજરત્ન ફરામરોજ રિનજી દાબયુ ઃ રતનજી િાબુના તેઓ પુત્ 
હતા. બી.એ. અને બી.એસસી.ની દડગ્રીઓ ધરાવતા હતા. તેઓ 
ખેતીવાડી તવજ્ાનના તવદ્ાન હતા. નવસારી શહેર સુધરાઈના પ્મુખ 
હતા. વડોિરાની ધારાસભામાયું સભ્ય તરીકે પણ ચૂયુંટા્યા હતા. ગા્યકવાડ 
સરકારે તેમને રાજરત્ એવૉડજા આપી સનમાન ક્યુજા હતુયું.

નિસારીની વિ્ાસ્ાત્ા
્ુપોષણમયુક્ત નિસારી ઃ પ્ધાનમયુંત્ી પોર્ણ અતભ્યાનની પ્ેરણા 

લઈ નવસારી તજલ્ાનાયું કુપોતર્ત અને અતતકુપોતર્ત બાળકોને પોર્ણ 
મળે તે હેતુથી કુપોર્ણમુતિ નવસારી પ્ોજેકટનો પ્ારંભ કરા્યો. 
ર્ન્યઆુરી-૨૦૨૨ અતતકુપોતર્ત અન ેકુપોતર્ત કુલ-૧,૩૦૬ બાળકોને 
વગજા-૧ અને વગજા-૨ના અતધકારીઓને િત્ક આપવામાયું આવ્યાયું હતાયું. 
અતધકારીઓએ સપ્તાહમાયું બે વાર મુલાકાત લઈ સવખચષે પોર્ણ્યુકત 
આહાર આપવાની કાળજી લીધી. ચાઇલડ સપેતશ્યાતલસટ દ્ારા િર ૧૫ 
દિવસે બાળકોની આરોગ્ય તપાસ કરવામાયું આવી. કુપોર્ણમુતિ 
નવસારી પ્ોજકેટના ત્ણ મતહનાના અયુંત ે૧,૩૦૬ કુપોતર્ત બાળકોમાયુંથી 
૫૩૭ બાળકોની પોર્ણસતરની ધસથતતમાયું નોંધપાત્ સુધારો થ્યો અને 
ર્ન્યુઆરી-૨૦૨૨ કુપોર્ણ િર ૨.૧% થી ઘટીને મે-૨૦૨૨ ૧% 
થ્યો છે. કુપોર્ણમતુિ નવસારી અતભ્યાન હેઠળ તજલ્ાન ેગ્રીન ઝોનમાયું 

લાવવામાયું સફળતા સાયુંપડી છે.
મેદડ્લ ્ોલેજ નિસારી ઃ નવસારી તજલ્ામાયું રૂ. ૫૪૨ કરોડના 

ખચષે અદ્તન સતુવધાઓવાળી મદેડકલ કોલજે અન ેમલટી સપતેશ્યાતલટી 
હોધસપટલનુયું આગામી દિવસોમાયું તનમાજાણ થશે. વર્જા ૨૦૨૨-૨૩માયું 

૧૦૦ તવદ્ાથપીના પ્તતવર્જા પ્વેશ સાથે મેદડકલ કૉલેજ શરૂ થવા 
જઈ રહી છે. આ કોલેજ કેમપસમાયું મેદડકલ કૉલેજ હોસટેલ, 
સટાફ ક્ાટસજા, સપો્ટસજા ફેતસતલટી અને અન્ય સુતવધાઓ ઊભી 

કરવામાયું આવશે. 
પાણીપયુરિઠા ઃ નલ સે જલ ્યોજના હેઠળ નવસારી તજલ્ામાયું 

૧૦૦% કામગીરી પૂણજા કરવામાયું આવી છે. 
નવસારી તજલ્ામાયું સાયુંિલપોર, ખેરગામ અને રૂમલા જૂથ 

પાણીપુરવઠા ્યોજનાની કુલ અયુંિાતજત દકંમત રૂ. ૨૪૧.૬૮ કરોડ છે 
અને તેમાયું ૯૪ ગામોનો સમાવેશ કરવામાયું આવ્યો છે, જેમાયું કુલ 

૩,૮૮,૪૭૬ વસતીને આ જૂથ ્યોજનાનો લાભ મળશે. અયુંિાતજત 
દકંમત રૂ. ૬.૬૭ કરોડના ખચષે તૈ્યાર થ્યેલી જૂથ પાણી પુરવઠા 

્યોજનાનુયું લોકાપજાણ કરવામાયું આવ્યુયું છે, જેમાયું ૧૬ ગામનો 
સમાવેશ કરવામાયું આવ્યો છે, જેનાથી ૧,૦૯,૦૮૫ વસતીને 
આ જૂથ ્યોજનાનો લાભ મળશે. 
મખુ્યમયુંત્ી શ્ી ભપૂનેદ્રભાઈ પટેલના હસત ેગત એતપ્લ માસમાયું 

વાઘરેચ ટાઇડલ રેગ્યુલેટર પ્ોજેકટનુયું ખાતમુહૂતજા કરવામાયું આવ્યુયું છે. 
મીઠા પાણીની ગયુંભીર સમસ્યા તનવારવા રૂ. ૨૫૦ કરોડના ખચષે તૈ્યાર 
થનાર આ વ્યૂહાતમક પ્ોજેકટથી પીવા માટે અને તસયુંચાઈ માટે મીઠુયું 
પાણી ઉપલબધ થશે. 

કાવેરી નિીમાયું - ૧૩ દક.મી અને ખરેરા નિીમાયું - ૫ દક.મી. 
લયુંબાઈમાયું મીઠા પાણીનો સયુંગ્રહ થશ,ે ભગૂભજા જળની ગણુવત્ામાયું સધુારો 
તથા ભગૂભજા જળની સપાટીમાયું વધારો થશ ેઅન ે૩,૪૫૮ એકર જમીનને 
તસયુંચાઈનો સીધો તથા આડકતરો ફા્યિો થશે.

પીવાના પાણી માટે કાકરાપાર બલકલાઇન આધાદરત ્યોજનામાયું 
૧૭૯ ગામોને આવરી લેવા્યાયું છે, જેનો અયુંિાતજત ખચજા રૂ. ૨૫૧ કરોડ 
છે. િમણગયુંગા બલકલાઇન આધાદરત ૨૧૫ ગામોને આવરી લેવા્યાયું 
છે, જેનો અયુંિાતજત ખચજા રૂ. ૬૫૯ કરોડ થનાર છે, જે કામો હાલ પ્ગતત 
હેઠળ છે.

વરક્ષણ વિભાગ ઃ નવસારી તજલ્ામાયું પા્યાનુયું તશક્ષણ આપતી 
૮૮૧ પ્ાથતમક શાળા, ૨૪૮ માધ્યતમક શાળા છે. ઉચ્ચ તશક્ષણ માટે 
૨૯ કોલજે છે. તજલ્ાનો સાક્ષરતા િર ૨૦૧૧ની વસતી ગણતરી મજુબ 
૮૪.૭૮ % છે. શાળા છોડી જનાર િર (રિોપ-આઉટ રેતશ્યો) વર્જા-
૨૦૨૨માયું ૧.૭૮ છે. કન્યાકેળવણી રથ્યાત્ા, તવદ્ાલકમી ્યોજના 
તવદ્ાિીપ ્યોજનાનો સુપેરે અમલ કરવામાયું આવ્યો છે.

જન-જન સયુધી ્ોજના્ી્ સયુવિધા ઃ પ્ધાનમયુંત્ી જન આરોગ્ય 
્યોજના અયુંતગજાત નવસારી તજલ્ામાયું કુલ ૫,૧૦,૬૪૬ કાડજા ઇશ્યુ 
કરવામાયું આવ્યાયું છે. નવસારી તજલ્ામાયું કુલ ૧૨,૬૨,૦૪૪ રેશનકાડજા 
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ધારણકતાજાઓ છે, જે પૈકી ૯,૧૮,૩૭૩ લોકોને એન.એફ.એસ.એ. 
્યોજના હેઠળ તથા પ્ધાનમયુંત્ી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન ્યોજના હેઠળ 
તવનામૂલ્યે અનાજ પૂરુયું પાડવામાયું આવે છે તથા તહેવારના દિવસો 
િરતમ્યાન વધારાની ખાયુંડ, તેલ તથા તુવેરિાળનુયું તવતરણ પણ કરવામાયું 
આવે છે. નવસારી તજલ્ામાયું વન અતધકાર અતધતન્યમ -૨૦૦૬ 
અનવ્યે કુલ-૩,૭૩૯ અતધકાર પત્ો તથા માપણીશીટનુયું તવતરણ 
કરવામાયું આવ્યુયું છે.

નિસારીના દ્ારે વિ્ાસની દસિ્ : નવસારી તજલ્ાના ચીખલી 
તાલુકાના ખૂયુંધ ખાતે રૂ. ૫૦ કરોડના ખચષે વોકેશનલ ટ્ેતનયુંગ સેનટર 
બનાવવામાયું આવ્યુ છે. નવસારી તજલ્ાના માછીવાડ-િીવાિાયુંડી ખાતે 
િદર્યાકાયુંઠાનુયું ધોવાણ અટકાવવા માટે રૂ. ૧,૩૧૮ લાખના ખચષે બે 
પ્ોટેકશન વોલનુયું કામ પ્ગતતમાયું છે. 

પી. એમ. દકસાન ્યોજના અયુંતગજાત નવસારી તજલ્ામાયું ક ુલ 
૧,૨૯,૭૩૭ ખેડૂતોને વાતર્જાક રૂ. ૭૭ કરોડની સહા્ય મળી છે, 
જેમાયું અત્યાર સુધીમાયું ક ુલ ૨૧૮ કરોડથી વધુની રકમ 
સહા્યરૂપે ખેડૂતો પોતાના ખાતામાયું મેળવી રહ્ા છે. 
ખેડૂત અકસમાત વીમા ્યોજના અયુંતગજાત નવસારી 
તજલ્ાના અત્યાર સુધીમાયું ૬૫૪ લાભાથપીને 
અત્યાર સુધીમાયું ક ુલ રૂ. ૫. ૭૨ કરોડની 
સહા્ય ચૂૂકવણી કરવામાયું આવી છે.

નવસારી તજલલા આ્યોજન કચેરી દ્ારા 
ચાલુ નાણાકી્ય વર્જા ૨૦૨૧-૨૨માયું 
નવસારી તજલ્ાને મળવાપાત્ રકમ રૂ. 
૨૬૫૦ લાખ સામે તવવેકાતધન ્યોજના હેઠળ 
અલગ અલગ ્યોજના હેઠળ કુલ રૂ. ૨૨૧૯ 
લાખનાયું (૮૩.૭૩ ટકા) કુલ ૯૮૫ તવકાસનાયું કામો 
મયુંજૂર કરવામાયું આવ્યાયું છે, જે પૈકી ૧૧૨ કામો પૂણજા 
થ્યેલાયું છે અને ૩૬૩ કામો પ્ગતત હેઠળ છે.

પ્રિાસન સથળો
દાંડી : નવસારી તાલુકામથકથી ૧૯ દક.મી.ના 

અયુંતર ે સમુદ્રતટ ે વસેલુયું  આ ગામ મહાતમા 
ગાયુંધીજીના મીઠાના ઐતતહાતસક સત્યાગ્રહ માટે 
ર્ણીતુયું છે. આ ઐતતહાતસક િાયુંડી ખાતે 
સાગર નજીક ગાયુંધી સમારક કીતતજાસતયુંભ 
સથાપવામાયું આવ્યો છે. સમારકની સામે 
“સફૈતવલા” છે, જ્યાયું રાતત્ િરતમ્યાન ગાયુંધીજીએ 
તનવાસ ક્યષો હતો. હાલ તેમાયું ગાયુંધી સયુંગ્રહાલ્ય 
અને પુસતકાલ્ય છે.

દાંડી સોલટ સત્ાગ્રિ સમાર્ : તવશ્વના પ્યજાટકો 
માટે તીથજાક્ષેત્ સમાન સમારક એવુયું ૧૫ એકરમાયું રૂ. ૧૧૦ 
કરોડના ખચષે ત્ૈયાર કરવામાયું આવલેા ઐતતહાતસક િાયુંડી સોલટ 

સત્યાગ્રહ સમારકન ેવડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિી દ્ારા ૩૦ ર્ન્યઆુરી 
૨૦૧૯ના રોજ રાષ્ટ્રાપજાણ કરવામાયું આવ્યુયું, જેમાયું સોલટના પ્તીક સમા 
તકસટલ ટાવર, ઊર્જા બચત માટે ૪૧ સરૌર વક્ષો, પ્વાસીઓ માટે સોલટ 
મેદકંગ પેનસનો સમાવેશ થા્ય છે. સમારક સાથે પદરસરમાયું તવશાળ 
તળાવ, ઓદડટોદર્યમ, લાઇબ્રેી સતહતની સતુવધાઓ ઉપલબધ છે, જનેી 
િેશ-તવિેશના પ્વાસીઓ રોજ-બરોજ મોટી સયુંખ્યામાયું મુલાકાત લઈ 
રહ્ા છે. તિપુરાયુંત િર વર્ષે રાષ્ટ્રી્ય પવષો િરતમ્યાન તથા ગાયુંધી જ્યયુંતીના 
રોજ િેશભતતિને ઉર્ગર કરતા સાયુંસકકૃતતક કા્યજાકમો કરવામાયું આવે છે 
.

ઉનાઈ માિા મદંદર : નવસારી તજલ્ાના વાયુંસિા તાલકુામાયું આવલેુયું 
પ્તસદ્ધ ્યાત્ાધામ ઉનાઈ મયુંદિર ખાતે િર વર્ષે રાજ્ય સરકાર દ્ારા 
‘ઉનાઈ મહોતસવ’નુયું આ્યોજન કરવામાયું આવે છે. ઉનાઈ માતા મયુંદિરે 
ગુજરાતના શ્દ્ધાળુઓમાયું પ્વાસન સથળ તરીકે નવી ઓળખ ઊભી કરી 
છે. બીલીમોરા-વઘઈ રેલવે માગજા પર આવેલુ આ ગામ ઉનાઈ પાણીના 

કુંડો માટે ર્ણીતુયું છે. ગરમ પાણીના આ કુંડોનો 
ઇતતહાસ રામા્યણકાળ સાથ ેસયુંબયુંધ ધરાવ ેછે. 

આ મયુંદિરે લોકો િશજાનાથષે આવે છે. •

સંકલન ઃ ્જ્ેર ગોસાઇ,  
રાજ જેઠવા, ભાવવન પાટીલ
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મયુખ્મંત્રીશ્ીના નેતૃ્વમાં TP-DPની મંજૂરીની સંખ્ા રતકને પાર
રાજ્યમાયું આ્યોજનબદ્ધ શહેરી તવકાસની દિશાને વધુ વેગ 

આપવાની નેમ સાથે મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે નવી 
૭ ટાઉન પલાતનયુંગ સકીમને મયુંજૂરી આપી છે. 

આ ટાઉન પલાતનયુંગ સકીમમાયું અમિાવાિની ૪ 
પ્ીતલતમનરી સકીમ અને અલયુંગની ૩ રિાફટ ટી. પી. સકીમનો 
સમાવેશ થા્ય છે. અલયુંગ તવસતાર તવકાસ સત્ામયુંડળની રચના 
ક્યાજા બાિ પ્થમ વાર આ ૩ રિાફટ ટી. પી. મુખ્યમયુંત્ીશ્ી દ્ારા મયુંજૂર 
કરવામાયું આવી છે.

શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે અલયુંગની જે ૩ રિાફટ ટી. પી. મયુંજૂર કરી છે 
તેમાયું રિાફટ ટી. પી. સકીમ નયું. ૧ ત્ાપજ, સકીમ નયું. ર મહાિેવપર-કઠવા 
અને સકીમ નયું-૩ અલયુંગ-મણાર–કઠવાની સકીમ સમાતવષ્ટ છે. આ રિાફટ 
ટી. પી. સકીમન ેમખુ્યમયુંત્ીશ્ીની મયુંજરૂી મળતાયું હવ ેસયુંબયુંતધત તવસતારોમાયું 
રસતાઓનુયું ઝડપી અમલીકરણ થશે. એટલુયું જ નહીં, આયુંતરમાળખાકી્ય 
સવલતો પ્ાપ્ત થવાથી નાગદરકોના ઇઝ ઑફ તલતવયુંગમાયું પણ વતદ્ધ થશે. 

અલયુંગ તવસતાર તવકાસ સત્ામયુંડળની આ ત્ણે્ય રિાફટ ટી. પી.માયું 
કુલ ર૧.૧૪ હેકટસજા જમીન આતથજાક રીતે નબળા વગજાના (EWS) 
લોકોના આવાસો માટે સયુંપ્ાપ્ત થવાની 
છે અને ક ુલ ૧૮,૯૦૦ EWS 
આવાસો અહીં તનમાજાણ થઈ શકશે. 

અમિાવાિ મહાનગરપાતલકાની જે 
૪ પ્ીતલતમનરી ટી. પી. મયુંજૂર કરવામાયું 

આવી છે, તેમાયું ટી. પી. સકીમ નયું. ૭૪ (ચાયુંિખેડા-ઝુયુંડાલ), ટી. 
પી. સકીમ નયું.૧ર૩/એ (નરોડા), ટી. પી. સકીમ નયું. ૯૦ 
(તવયુંઝોલ-ર) તથા ટી. પી. સકીમ નયું. ૯૬/એ (હાયુંસોલ-
અસારવા)નો સમાવેશ થા્ય છે. આ ચાર ટી. પી. સકીમ 
દ્ારા ર.૮૩ હેકટસજા જમીન તવસતારમાયું કુલ ૪૩પ૦ EWS 

આવાસો બનશે. 
મુખ્યમયુંત્ીશ્ીએ આપેલી મયુંજૂરીને પદરણામે અલયુંગ અને 

અમિાવાિની આ સકીમમાયું બાગ-બગીચા, રમત-ગમતના મેિાન તથા 
ખુલ્ી જગ્યા માટે ર૯.૩૧ હેકટસજા જમીન અને ર્હેર સુતવધાઓ માટે 
કુલ રપ.પ૬ હેકટસજા જમીન પ્ાપ્ત થવાની છે. 

આયુંતરમાળખાકી્ય સુતવધાઓના ખચજાને પહોંચી વળવાના હેતુસર 
વેચાણ માટે કુલ ૬પ.૬૮ હેકટસજા જમીન આ ટાઉન પલાતનયુંગ સકીમ 
મયુંજૂર થવાથી મળશે. 

મુખ્યમયુંત્ીશ્ીએ શહેરી તવસતારોના તવકાસને ઝડપી બનાવી લોકોને 
વધુ સુતવધાઓ આપવાની નેમ સાથે અત્યાર સુધીમાયું ૧૦૦ જેટલી 
ટાઉન પલાતનયુંગ સકીમ મયુંજૂર કરી છે. શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે બીજી વાર 

મુખ્યમયુંત્ી તરીક ે રાજ્યશાસનનુયું 
િાત્યતવ અન ેશહેરી તવકાસ તવભાગનો 
હવાલો સયુંભાળ્યા બાિ વધુ ૭ ટાઉન 
પલાતનયુંગ સકીમને તાજેતરમાયું મયુંજૂરી 
આપી છે. •

રાજ્ભરમાં નવા ર૧ હજાર વગ્વખંડોનયું વનમા્વણ થરે
‘સરૌ ભણે અને સરૌ આગળ વધે’ની 

તવભાવનાને સાથજાક કરતા રાજ્યભરમાયું 
શૈક્ષતણક વ્યવસથાઓ સુદૃઢ કરવામાયું આવી 
રહી છે. સરૌને તશક્ષણ સુલભ બને અને 
ઘરઆયુંગણે જ મળે તે માટે સમ્યાનુકૂલ 
આધુતનક શૈક્ષતણક વ્યવસથાઓ ઊભી 
કરવામાયું આવી રહી છે, જેને વધુ બળવત્ર બનાવતાયું રાજ્ય સરકાર 
દ્ારા રાજ્યમાયું નવા ૨૧ હર્ર વગજાખયુંડો બનાવવાનો તનણજા્ય લીધો છે.

આ અયુંગેની તવગતો આપતાયું પ્વતિા મયુંત્ી શ્ી ઋતર્કેશભાઈ પટેલે 
જણાવ્યુયું હતુયું કે, રાજ્યમાયું નવા ૨૧ હર્ર વગજાખયુંડો બાયુંધવા માટે કા્યજાવાહી 
્યુદ્ધના ધોરણે શરૂ કરી િેવામાયું આવી છે. શાળામાયું અભ્યાસ કરતાયું 
બાળકોને ્યોગ્ય ગુણવત્ાલક્ષી માળખાકી્ય સવલતો ઉપલબધ બને તે 
માટે રાજ્ય સરકાર કદટબદ્ધ છે. માચજા-ર૦ર૦થી સપટેમબર-૨૦૨૧ 
સુધીના કોરોનાકાળ િરતમ્યાન કોઈ જ બાયુંધકામ પ્વતત્ ન થવાના 
કારણ ેરાજ્યમાયું વગજાખયુંડોની ઘટ વધી હતી. તા. ૩૦-૦૪-૨૦૨૨ સધુીમાયું 

રાજ્યમાયું લગભગ ૨૧ હર્ર વગજાખયુંડોની 
ઘટ ઊભી થઈ હતી. આ ઘટ િૂર કરવા 
માટે નવા ર૧ હર્ર વગજાખયુંડો બાયુંધવા 
માટેની કા્યજાવાહી હાથ ધરવામાયું આવી છે, 
જનેા ભાગરૂપ ેઅત્યાર સધુીમાયું અયુંિાજ ે૧૦ 
હર્ર નવા વગજાખયુંડો બાયુંધવા તથા ૨૧ 

હર્ર વગજાખયુંડો દરપેર કરવા માટે વક્ક ઑડજાર ઇશ્યુ કરવામાયું આવ્યા છે 
અને બાયુંધકામની કામગીરી પણ હાલ શરૂ કરી િેવામાયું આવી છે, એટલુયું 
જ નહીં, વર્જા - ૨૦૨૨ િરતમ્યાન નવા ૧,૯૬૮ વગજાખયુંડોનુયું બાયુંધકામ 
તથા ૩,૯૯૦ વગજાખયુંડોનુયું દરપેદરંગ કામ પૂણજા કરવામાયું આવ્યુયું છે.

શૈક્ષતણકના માળખાકી્ય તવકાસમાયું રાજ્ય સરકારે જ્યારે અને જે 
જોઈએ તે પૂરુયું પાડવાનો ઉિાત્ અતભગમ રાખ્યો છે, જેને લઈને આ 
નવા વગજાખયુંડોનુયું તનમાજાણ કરવામાયું આવ્યુયું છે. આ વગજાખયુંડોના તનમાજાણથી 
તવદ્ાથપીઓના સરળ અને સુગમ તશક્ષણનાયું નવા દ્ાર ખૂલશે. •

વનણણા્ય
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માતૃભારામાં અભ્ાસ 
સામગ્ી તૈ્ાર કરવા 

વનષણાત સવમવતની રચના 
એ સવજાતવદિત છે કે, બાળક જે ભાર્ામાયું તવચારે છે, જે 

ભાર્ા તેની આસપાસ બોલા્ય છે, જે ભાર્ાને તે ઝડપથી 
ગ્રહણ કરી શકે છે, તે ભાર્ામાયું તે સારી રીતે અભ્યાસ કરી 
શકે છે. માતૃભાર્ામાયું લેવા્યેલુયું તશક્ષણ લાયુંબા ગાળા સુધી 
સરળતાથી ્યાિ રહે છે. માતૃભાર્ાની આ ઉપ્યોતગતા 
પારખીને રાજ્ય સરકાર દ્ારા રાજ્યના તવતવધ તક્ીકી, 
તબીબી અને અન્ય વ્યાવસાત્યક અભ્યાસકમો માટે 
માતૃભાર્ામાયું અભ્યાસ સામગ્રી તૈ્યાર કરવા માટે તનષણાત 
સતમતતની રચના કરવાનો તનણજા્ય કરવામાયું આવ્યો છે, 
જે અયુંતગજાત તવતવધ ્યુતનવતસજાટીઓને જે-તે તવર્્યના 
ભાર્ાયુંતરની કામગીરી સોંપવામાયું આવી છે.

પ્વતિા મયુંત્ી શ્ી ઋતર્કેશભાઈ પટેલે આ અયુંગે 
જણાવ્યુયું હતુયું કે, NEP-2020માયું િશાજાવેલાયું ધ્યે્યો અને 
ઉદ્ેશ્યો અનુસાર કા્યજા કરવા માટે તશક્ષણ તવભાગ દ્ારા 
'ગુજરાત NEP સેલ' હ ેઠળ તવતવધ ટાસક ફોસ જા 
સતમતતઓની રચના કરીને તેઓને કામગીરી સોંપવામાયું 
આવી છે.

રાજ્યની ૪૫ જેટલી ્યુતનવતસજાટીઓએ નૅશનલ 
એકૅડેતમક દડપોતઝટરી (NAD) પોટજાલ પર એકૅડેતમક 
બૅનક ઑફ કેદડટ માટે નોંધણીની પ્તક્યા પૂણજા કરી છે. 
‘Digi LoCkEr’ પર રાજ્યની ્યુતનવતસજાટીઓ દ્ારા 
તવદ્ાથપીઓની માક્કશીટ અપલોડ કરવામાયું આવી  છે. 

રાજ્યની તવતવધ ્યુતનવતસજાટીઓએ mULtiPLE 
eNtry-Exitને  સમથ જાન આપવા માટ ે તેમના 
અભ્યાસકમમાયું તવતવધ વૈકધલપક તવર્્ય ઉમેરવામાયું આવ્યા 
છે અને આ વૈકધલપક તવર્્યની કેદડટનો તવદ્ાથપીઓના 
ઓવરઑલ ગુણાયુંકમાયું સમાવેશ કરવામાયું આવનાર છે. 

આમ, એક બાજુ તશક્ષણના ભરૌતતક માળખાને તવકતસત 
કરવામાયું આવી રહ્યું છે તો બીજી તરફ તવદ્ાથપીઓના 
તહતમાયું નવી પહેલ કરવામાયું આવી રહી છે, તો તે સાથે 
આધુતનક પ્વાહો સાથે કિમ તમલાવતા દડતજટલ 
ટેક્ોલૉજીને પણ સામેલ કરવામાયું આવી રહી છે.

ટૂયુંકમાયું, સવજાગ્રાહી તશક્ષણ વ્યવસથામાયું સુધારો કરવામાયું 
આવી રહ્ો છે. નવી તશક્ષણનીતતને સાનુકૂળ પગલાયું લઈને 
રાજ્યનુયું બાળક વૈતશ્વક સપધાજાનો સામનો કરવા માટે સક્ષમ 
બને તે માટે આ બધા સમ્યાનુકૂલ પગલાયું લેવામાયું આવી 
રહ્ાયું છે. • 

સરકારી ઠરાવો/ પડરપત્રોમાં એકરૂપતા 
લાવવા તેને સંકવલત કરારે

સામાન્ય રીતે રાજ્ય સરકાર દ્ારા તેના કોઈ પણ તનણજા્યો અને સૂચનાઓ 
તવતવધ લક્યાયુંદકત સમૂહ સુધી પહોંચાડવા માટે ઠરાવ અને પદરપત્ોનો ઉપ્યોગ 
થતો હો્ય છે. રાજ્ય સરકારના તવતવધ તવભાગો દ્ારા સમ્યે-સમ્યે આ માટે 
અલગ-અલગ ઠરાવો અને પદરપત્ો કરવામાયું આવતા હો્ય છે. 

રાજ્ય સરકારના આટલા મોટા તયુંત્માયું એક જ તવર્્ય પર અલગ-અલગ 
તવભાગો દ્ારા આવા ઠરાવો અને પદરપત્ોને કારણે એક જ જગ્યાએ તેને 
શોધવા મુશકેલ બને છે, જેને કારણે રાજ્ય સરકારના વહીવટી માળખામાયું 
પણ તબનજરૂરી કા્યજાવાહી વધે છે. આ સમસ્યાને પારખીને એક જ તવર્્યને 

લઈને તવતવધ તવભાગો દ્ારા કરવામાયું આવેલા ઠરાવો અને 
પદરપત્ોમાયું એકરૂપતા લાવી સયુંકતલત કરવાનો રાજ્ય સરકાર 
દ્ારા તનણજા્ય કરવામાયું આવ્યો છે.

મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના અધ્યક્ષસથાને તાજેતરમાયું 
મળેલી કૅતબનેટની બેઠકમાયું લેવા્યેલા અગત્યના તનણજા્યો અયુંગેની 

તવગતો આપતા પ્વતિા મયુંત્ી શ્ી ઋતર્કેશભાઈ પટેલે જણાવ્યુયું 
હતુયું કે, રાજ્યના તમામ તવભાગો દ્ારા એક જ તવર્્યને લગતા જુિા-જુિા 

સમ્યમાયું અમલી બનાવેલા સરકારી ઠરાવો / પદરપત્ોને ઝુયુંબેશ સવરૂપે આગામી 
તા. ૩૧મી માચજા,૨૦૨૩ સુધીમાયું સયુંકતલત કરીને ર્હેર કરવામાયું આવશે.

હવે પછી ર્હેર થનારા ઠરાવો/પદરપત્ોમાયું “સનસેટ લિોઝ” િાખલ કરીને 
એક ચોક્સ સમ્ય પછી તેની સમીક્ષા અને તે તારીખ પછી સુધારા-વધારા 
અને અન્ય વહીવટી સૂચનાઓના સમાવેશ સાથે પુન: નવા સયુંકતલત ઠરાવો/ 
પદરપત્ો બહાર પાડવા અયુંગેની અગત્યની જોગવાઈ િાખલ કરવામાયું આવશે, 
જેના થકી જે તે સમ્યના બિલા્યેલા સયુંજોગોથી સરકારી ઠરાવો અથવા પદરપત્ો 
સુસયુંગત રહેશે.

‘સનસેટ લિોઝ’ ઉમેરવા પાછળનો મુખ્ય ઉદ્ેશ્ય એક જ પદરપત્ વર્ષો સુધી 
ચાલે નહીં અને તેના પર દરવ્યુ કરીને નવી જોગવાઈ ઉમેરી શકા્ય, હાથ ધરી 
શકા્ય અથવા એ જ ઠરાવ નવી તારીખથી લાગુ પાડી શકા્ય તે છે.

તિુપરાયુંત તવતવધ સરકારી ્યોજનાઓના નવા ઠરાવો બહાર પાડતા સમ્યે 
તે ઠરાવોની જોગવાઈઓની સમજૂતી તેના સયુંભતવત લાભાથપીઓના દૃધષ્ટકોણથી 
વારંવાર પૂછાતા પ્શ્ો (FAQ-FrEQUENtLy ASk QUEStioN) 
પ્શ્ોતરી સવરૂપે વેબસાઇટ ઉપર મૂકવામાયું રહેશે, જેના થકી ઠરાવો બહાર 
પાડનાર વહીવટી તવભાગ/ક્ષેત્ી્ય કચેરીઓ અને લાભાથપીઓમાયું જે-તે ઠરાવોની 
સમજૂતી અયુંગેની મૂયુંઝવણ િૂર થશે.

આમ, આવા પદરપત્ોના સયુંકલનથી તેના અથજાઘટનના પ્શ્ો િૂર થશે અને 
જે- તે પદરપત્ોને સમ્યાનુકૂલ બનાવી શકાશે. આથી, આધુતનક પ્વાહો સાથેનુયું 
તાિાતમ્ય અને સાનુકૂલન વધશે. •

વનણણા્ય

૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩ 39økwshkík



આ્ાદી કા અમૃત મહો્સવ 
પ્રો્સાહક વળતર ્ોજના

રાજ્યની તમામ વગજાની નગરપાતલકાઓ પૂરતા નાણાભયુંડોળ 
અને નાણાકી્ય વ્યવસથાપન દ્ારા આતમતનભજાર બને અને નગરોના 
કરિાતાઓને પણ કર ભરવામાયું પ્ોતસાહન મળે તેવા હેતુથી 
"આઝાિી કા અમૃત મહોતસવ પ્ોતસાહક વળતર ્યોજના" 
ર્હેર કરી છે. નાગદરકોને નગરપાતલકાઓના તમામ 
પ્કારના બાકી વેરા ભરપાઈ કરવા માટે મુખ્યમયુંત્ી શ્ી 
ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે રાહત આપતા બે મહત્વપૂણજા તનણજા્ય 
ક્યાજા છે.

જ ેઅયુંતગજાત પહેલાયુંનાયું માગણા તબલના તમામ પ્કારના વરેાની 
બાકી રકમ તા. ૩૧મી માચજા-ર૦ર૩ સધુીમાયું ભરપાઈ કરે તમેન ેનોદટસ 
ફી, વ્યાજ પેનલટી અને વૉરંટ ફીની રકમ ૧૦૦ ટકા માફ કરી િેવાશે. 
તેમજ તા. ૩૦ જૂન-ર૦ર૩ સુધીમાયું ઍડવાનસ ભરનારા કરિાતાઓને 
'આઝાિી કા અમૃત મહોતસવ પ્ોતસાહક વળતર ્યોજના' અયુંતગજાત ૧૦ 
ટકા દરબેટ આપવામાયું આવશે. આવી વેરાની ઍડવાનસ રકમ તા. ૩૦ 
જૂન-ર૦ર૩ સુધીમાયું મોબાઇલ ઍધપલકેશન કે ઈ-નગર ઑનલાઇન 
પૉટજાલ દ્ારા ભરપાઈ કરે તેવા કરિાતાઓને વધારાનુયું પાયુંચ ટકા વળતર 
આપવામાયું આવશે. 

એટલે કે, ઑનલાઇન ઍડવાનસ ટૅકસ ભરનારા નાગદરકોને કુલ 
મળીને ૧પ ટકા દરબેટ વર્જા ર૦ર૩-ર૪ના ભરવાપાત્ વેરાની રકમ તા. 
૩૦ જૂન-ર૦ર૩ સુધીમાયું ઍડવાનસ ચૂકવવા ઉપર મળશે. 

મુખ્યમયુંત્ીશ્ીના આ જનતહતકારી તનણજા્યને પદરણામે રાજ્યના 
નગરજનોને ટૅકસ ભરપાઈ કરવાનુયું તેમજ આગામી વર્જાનો ઍડવાનસ 
ટૅકસ ભરવાનુયું પ્ોતસાહન અને પ્ેરણા મળતાયું થશે. એટલુયું જ નહીં, 
ઑનલાઇન ટૅકસ  ટ્ાનઝેકશનસને પણ પ્ેરક બળ મળશે. •

રાજ્ના મયુખ્ સવચવપદે શ્ી રાજકુમારની વરણી
ગુજરાત રાજ્યના નવા મુખ્ય સતચવ તરીકે શ્ી રાજકુમારની વરણી કરવામાયું આવી છે. શ્ી 

પયુંકજકુમારના સથાન ેશ્ી રાજકુમાર તા. 1 ફેબ્આુરી 2023થી રાજ્યના વહીવટી તયુંત્નુયું સકુાન સયુંભાળશ.ે 
શ્ી રાજકુમાર મૂળ ઉત્ર પ્િેશના બિા્યૂયુંના વતની છે. તેઓ 1987ની બૅચના ગુજરાતના સનિી 

અતધકારી છે. શ્ી રાજકુમારે આઇ.આઇ.ટી.-કાનપરુથી ઇલધેકટ્કલ એધનજતન્યદરંગનો અભ્યાસ કરેલો 
છે. આ સાથે, તેમણે ર્પાનના ટોક્યો ખાતેથી પધબલક પૉતલસીમાયું માસટર દડગ્રી મેળવી છે. 

શ્ી રાજકુમાર આગામી બે વર્જા સુધી રાજ્ય વહીવટી તયુંત્ના વડા તરીકેની ફરજ બર્વશે. શ્ી 
રાજકુમાર અગાઉ રાજ્યના તવતવધ તજલ્ાઓ અને તવભાગોની જવાબિારી સયુંભાળી ચૂક્યા છે. આ 
સાથે, દિલહી ધસથત કેનદ્ર સરકારમાયું દડફેનસ પ્ોડકશનમાયું સતચવ, કમજાચારી રાજ્ય વીમા તનગમમાયું 
ડા્યરેકટર જનરલ અને નાણાયું મયુંત્ાલ્યના આતથજાક બાબતોના તવભાગના સયું્યુતિ સતચવ તરીકે પણ 
ફરજો બર્વી છે. મુખ્ય સતચવ તરીકેની તનમણૂક થ્યા પહેલાયું તેઓ ગૃહ તવભાગના અતધક મુખ્ય 
સતચવ તરીકે કા્યજારત હતા. •

વનણણા્ય

નગરપાવલકાઓના વવકાસમા ંગવત 
લાવવા CMનો મહત્વપણૂ્વ વનણ્્વ
મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે રાજ્યના નગરો-મહાનગરોમાયું 

૧૫માયું નાણાપયુંચની ગ્રાનટમાયુંથી કરવાના તવકાસ કામોની 
તાયુંતત્ક અને વહીવટી મયુંજૂરી માટે નગરપાતલકા 

કક્ષાએ સતમતતની રચના કરવાનો અને તેને 
ફા્યનાધનસ્યલ પાવસજા ડે તલગેટ કરવાનો 
(નાણાયુંકી્ય સત્ા સોપવાનો) તનણજા્ય ક્યષો છે. 
રાજ્યના નગરો-મહાનગરોમાયું થતાયું તવકાસ 

કામોમાયું ગતત લાવવા મુખ્યમયુંત્ીશ્ીએ કુનેહપૂણજા 
અતભગમ િાખવી આ આગવો તનણજા્ય ક્યષો છે.  

તવકાસકામો માટે નગરપાતલકાને ફાળવાતી ૧૫મા 
નાણાપયુંચની ગ્રાનટમાયું પ્ાિેતશક કતમશનરની અધ્યક્ષતાની સતમતત પાસે 
ફા્યનાધનસ્યલ પાવર હોવાથી ક્યારેક સથાતનક સતરે તવકાસકામો માટે 
નાણાયું ફાળવણીમાયું તવલયુંબ પણ થતો હોવાની રજઆૂતો મખુ્યમયુંત્ી સમક્ષ 
આવી હતી. 

મુખ્યમયુંત્ીશ્ીએ આ પ્શ્ના સમાધાન માટે, સત્ાના તવકેનદ્રીકરણ 
દ્ારા સથાતનક સતરે ઝડપી અને પારિશપી વહીવટની નેમ સાથે, િરેક 
નગરપાતલકામાયું ચીફ-ઓદફસરની અધ્યક્ષતામાયું સતમતત રચવાનો અને 
તને ેફા્યનાધનસ્યલ પાવસજા ડતેલગટે કરવાનો (નાણાયુંકી્ય સત્ા સોપવાનો) 
તનણજા્ય ક્યષો છે. 

તેમના આ તનણજા્ય મુજબ, ‘અ’ વગજાની નગરપાતલકાની સતમતતને 
રૂ. ૫૦ લાખ, ‘બ’ વગજાની નગરપાતલકાની સતમતતને રૂ.૪૦ લાખ, ‘ક’ 
વગજાની નગરપાતલકાની સતમતતને રૂ.૩૦ લાખ અને ‘ડ’ વગજાની 
નગરપાતલકાની સતમતતન ેરૂ.૨૦ લાખ સધુીના પાવસજા ડલેીગટે કરવાનો 
તનણજા્ય ક્યષો છે. •
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'પરીક્ા પે ચચા્વ' કા્્વક્રમમાં સહભાગી થતાં રાજ્પાલશ્ી

વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિી પ્તત વર્જા 
બોડજાની પરીક્ષાઓ અગાઉ એક તશક્ષક અને 
મનોવૈજ્ાતનક જેટલી તનપુણતાથી ભારત અને 
તવિેશના લાખખો છાત્ો, તશક્ષકો અન ેવાલીઓ 
સાથે સયુંવાિાતમક 'પરીક્ષા પે ચચાજા' કા્યજાકમ 
કરતા આવ્યા છે. આ શ્ેણીમાયું ચાલુ વર્ષે 
્યોર્્યેલા આ કા્યજાકમનુયું જીવયુંત પ્સારણ  
ર ાજ્યપાલ શ્ી આચા્ય જા  િ ેવવ્રતજીએ 
રાજભવનમાયું ગાયુંધીનગરની શાળાઓના 
બાળકો સાથ ેબસેીન ેમાણ્યુયું હતુયું. તો મખુ્યમયુંત્ી 
શ્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલ વડોિરાના આતમી્ય 
તવદ્ાલ્યના ધોરણ-૧૦ અને ૧ર ના એક 
હર્ર છાત્ો સાથે આ સયુંવાિ-માગજાિશજાનમાયું 
સહભાગી થ્યા હતા. મુખ્યમયુંત્ીશ્ીના હસતે 
'એકઝામ વોદર્યર' અયુંતગજાત ્યોર્્યેલા તચત્ 

સપધાજાના તવજેતા તવદ્ાથપીઓને પ્ોતસાહક 
ઇનામોનુયું તવતરણ કરવા સાથે વડાપ્ધાનશ્ી 
તલતખત 'એકઝામ વોદર્યર' પુસતક અપજાણ 
કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું. રાજ્યપાલ શ્ી આચા્યજા 
િેવવ્રતજીએ આ કા્યજાકમમાયું ભાગ લેવા દિલહી 
જવા માટે પસયુંિગી પામેલા ગુજરાતના બે 
છાત્ો; ્યુગમા લતલતભાઈ લબાના (ધોરણ-
૧૦, િાહોિ) અને િક્ષ ભદ્રેશભાઈ પટેલ 
(ધોરણ-૯, અમિાવાિ) તેમજ તશક્ષક 
પ્ાથજાનાબેન મહેતાને આ અવસરે અતભનયુંિન 
પાઠવ્યા હતા. 

નવી દિલહીના તાલ કટોરા ઇનડોર 
સટેદડ્યમથી વડાપ્ધાનશ્ીએ િેશના રાજ્યોના 
તવદ્ાથપીઓ સાથે સયુંવાિ કરીને બોડજાની 
પરીક્ષાનો ડર િૂર કરવા મનની્ય માગજાિશજાન 

પૂરુયું પાડુયું હતુયું. વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોિીના 'પરીક્ષા પે ચચાજા' ના સમાપન પછી 
તવદ્ાથપીઓન ેસયુંબોધતાયું રાજ્યપાલ શ્ી આચા્યજા 
િેવવ્રતજીએ સરૌ બાળકોને વડાપ્ધાનશ્ીએ 
આપેલા માગજાિશજાનનુયું પાલન કરવા અને 
પ્માતણકતાપૂવજાક એકાગ્રતાથી મહેનત કરવા 
અનુરોધ ક્યષો હતો. તેમણે તવદ્ાથપીઓને 
પરીક્ષાઓમાયું સારા માકકે ઉતત્ણજા થવા માટે 
શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. આવા અિભતૂ 
કા્યજાકમ માટે રાજ્યપાલશ્ી આચા્યજા િેવવ્રતજીએ 
વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીનો આભાર 
માન્યો હતો. રાજ્યપાલશ્ીના અગ્ર સતચવ શ્ી 
રાજશે માયુંજ ુઅન ેતશક્ષણ તવભાગના સતચવ શ્ી 
ડૉ. તવનોિ રાવે પણ રાજ્યપાલશ્ી સાથે 
કા્યજાકમનુયું જીવયુંત પ્સારણ તનહાળ્યુયું હતુયું. •

રાષ્ટ્રી્ રક્ા વવશ્વવવદ્ાલ્ BSF જવાનોને તાલીમ આપરે
ગાયું ધ ીનગર ધ સથત 

rrU કૅમપસમાયું રાષ્ટ્રી્ય 
રક્ષા તવશ્વતવદ્ાલ્ય અને 
બોડજાર તસક્યુદરટી ફોસજા 
વચ્ચે એમ.ઓ.્યુ .  પર 
હસતાક્ષર થ્યા હતા. આ 
એમ.ઓ.્યુ. હેઠળ રાષ્ટ્રી્ય 
ર ક્ષ ા  ત વ શ્વ ત વ દ્ ા લ ્ય 
સુરક્ષાનાયું પાસાયુંઓને ધ્યાનમાયું રાખીને તશક્ષણ અને સયુંશોધન ક્ષેત્ે 
બી.એસ.એફ.ના જવાનોને તાલીમ આપશે.

જૉઇનટ સદટજાદફકેશન તમકેતનઝમ BSF જવાનોનાયું કરૌશલ્ય, જ્ાન 
અન ેમખુ્ય ક્ષમતાઓન ેપહોંચી વળવામાયું મિિ કરશ.ે સમગ્ર અભ્યાસકમ 
િરતમ્યાન BSF જવાનોને આપવામાયું આવતી તાલીમની ગુણવત્ા 
ર્ળવવા માટે ્યતુનવતસજાટી એક તસસટમ ત્ૈયાર કરશ,ે જ ેતમેન ેઆપવામાયું 

આવતી તાલીમ પર સતત 
િેખરેખ રાખવામાયું મિિ 
કરશે .  ્યુ તનવતસ જાટીના 
વાઇસ ચાનસેલર ડૉ. 
તબમલ પટેલે માતહતી 
આપી  હત ી  ક ે,  આ 
એમ.ઓ.્યુ. માત્ કોર 
ઑગ ષેન ાઇઝેશનને  જ 

નહીં, પરંત ુબી.એસ.એફ. વાઇવસ વેલફેર ઍસોતસ્યશેન જવેા નોન-કોર 
સકેટરન ેપણ મિિ કરશ.ે નવી દિલહી ધસથત BSF મખુ્યાલ્યના પોલીસ 
મહાતનરીક્ષક શ્ી રાર્ બાબ ુતસયુંઘની આગવેાની હેઠળ બોડજાર તસક્યદુરટી 
ફોસજાના પ્તતતનતધમયુંડળે ત્ણ BSF અતધકારીઓ સાથે એમ.ઓ.્યુ. પર 
હસતાક્ષર કરવા માટે rrUની મુલાકાત લીધી જેમાયું ્યુતનવતસજાટીના 
કુલપતત અને અતધકારીઓ સામેલ હતા. •

વિરષે
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ગુજરાત પુનઃપાપ્ય ઊર્્ણમાં પરદર્થક

" નીરવ રાવલ
સમગ્ર તવશ્વમાયું અતનતચિત આબોહવા પદરવતજાનથી જીવસૃધષ્ટને 

ગયુંભીર અસર પડી રહી છે. સમગ્ર તવશ્વનુયું તાપમાન વધવાનાયું કારણો 
અને તેનાયું મારણોની શોધ કરવા સાથે તવતવધ િેશો એડીચોટીનુયું જોર 
લગાવી રહ્ાયું છે. આબોહવા પદરવતજાનનાયું અનકે કારણો પકૈી એક કારણ 
ઊર્જાનો િુવ્યજા્ય - પરંપરાગત ઉતપાિન પદ્ધતત પણ છે, પરંપરાગત 
કોલસા અને કુડ ઑઇલ આધાદરત ઊર્જા ઉતપાિનને કારણે આતથજાક, 
પ્યાજાવરણ અન ેઊર્જાસયુંરક્ષણ સયુંબયુંતધત સમસ્યાઓ ઉિ ્ભવી છે. પદરણામે 
લિીન અને ગ્રીન હો્ય તેવા વૈકધલપક ઊર્જા ઉતપાિનના માગષો શોધવા 
અતનવા્યજા બન્યા છે. સમગ્ર તવશ્વમાયું ઠેકઠેકાણે જ્યારે આવી પદરધસથતત 
હો્ય ત્યારે પનુઃ પ્ાપ્ય ઊર્જા (દરન્યઅૂબલ એનર્જી)ના સ્ોતો તવકસાવવા 
એ વતજામાન સમ્યની સરૌથી પ્બળ માગ બની ગઈ છે.  

દરન્યઅૂબલ એનર્જીન ેપ્ોતસાહન આપતી તવતવધ ્યોજનાઓ 
ગજુરાત સરકાર દ્ારા અમલમાયું મકૂવામાયું આવી છે. 
દરન્યૂઅબલ એનર્જી rEમાયું સતત વધારો 
કરવામાયું ગજુરાત હંમશેાયું અગ્રસેર રહ્યું છે. 
આ હેતુને સર કરવા માટે સોલર 
પૉતલસી, તવનડ પૉતલસી, સમૉલ 
હાઇરિો પૉતલસી તમેજ તવનડ સોલર 
હાઇબ્ીડ પૉતલસી જેવી તવતવધ 
નીતતઓ છેલ્ાયું વીસ વર્જામાયું 
બનાવવામાયું આવી છે. સરકારની 
તવતવધ પૉતલસી અન ેપ્ોતસાહનની 
ફલશ્તુત એ છે કે, તબન-પરંપરાગત 
ક્ષમતાનો કુલ સથાતપત વીજક્ષમતામાયું 
૪૩%થી પણ વધારે ફાળો થ્યો છે. 
‘rE ક્ષેત્ે’ તા. ૩૦.૧૧.૨૦૨૨ની 
ધસથતતએ ગુજરાત રાજ્યની કુલ સથાતપત 
ક્ષમતા ૪૧,૨૭૫ મગેાવૉટ છે, જ ે પકૈી તબન-

પરાયુંપરાગત સ્ોતની ક્ષમતા ૧૮,૪૩૦ મગેાવૉટ (જ ેપકૈી કુલ સથાતપત 
ક્ષમતાનો ૪૩% ફાળો) છે. ફતિ ‘સપધાજાતમક તબદડયુંગ પ્તક્યા’ 
(ComPEtitiVE BiDDiNg) દ્ારા પવન અન ેસરૌર ઊર્જા ખરીિવાના 
કેનદ્ર સરકારના તનિદેશોન ેઅનસુરી, ૨૦૧૭થી સપધાજાતમક તબદડયુંગનો 
સતક્યપણ ેલાભ ઉઠાવીન ેગજુરાત (gUVNL) દ્ારા ૬૦૫૦ મગેાવૉટ 
દરન્યઅૂબલ ઊર્જા માટેના ૨૫ વર્જાના લાયુંબા ગાળાના વીજકરાર (PPA) 
કરા્યા છે.

ગુજરાત સતત નવતર પ્્યોગો અને પ્્યાસો કરીને રાષ્ટ્રને નવી 
દિશા આપવાનુયું કા્યજા કરે છે. પ્ર્સત્ાક પવષે 'કતજાવ્યપથ' પર રાષ્ટ્રી્ય 
પરેડમાયું ‘લિીન-ગ્રીન ઊર્જા્યુતિ ગુજરાત’ તવર્્યને આવરી લેતી ઝાયુંખી 
રજ ૂકરી ગજુરાત ેિેશ અન ેિતુન્યાન ેપનુઃ પ્ાપ્ય ઊર્જાસત્ોતોના પ્્યોગથી 
હદરત અને શુદ્ધ ઊર્જાનુયું તનમાજાણ કરીને આતમતનભજાર બનવાનો સયુંિેશ 

આપ્યો હતો, જેની સમગ્ર તવશ્વમાયું નોંધ લેવામાયું આવી છે.
્યુ.એન.ના સસટેનેબલ ડેવલપમેનટ ગોલના 
અફોડષેબલ લિીન-ગ્રીન એનર્જીના લક્યાયુંકોને 

તસદ્ધ કરવા સાથે પુનઃ પ્ાપ્ય અને 
ત બ ન પ ર ંપ ર ા ગ ત  ઊ ર્ જા ન ાયું 

સયુંસાધનોનો ઉપ્યોગ કરવા 
ગજુરાત ેબીડુયું ઝડપ્યુયું છે. ગજુરાતે 
વર્ જા -2009માયું  ‘લિાઇમે ટ 
ચે નજ’ન ો  એક અલા્યિ ો 
ત વ ભ ા ગ  બ ન ા વ ી ને 
તબનપરંપરાગત ઊર્જાસ્ોત: 
પવન ઊર્જા, સરૌર ઊર્જા, જૈતવક 

ઊર્જા ,  હાઇરિો પાવર દ્ારા 
સયુંચાતલત તવતવધ પ્ોજેક્ટસ શરૂ 

ક્યા જા  છ ે. આજે િ ેશમાયું  ગુજરાત 
તબનપરંપરાગત ઊર્જાના ઉતપાિનમાયું 

અગ્રેસર છે.

ઊર્ણારક્તિ

૧ ફેબ્ુઆરરી, ૨૦૨૩42 økwshkík



વિશ્વનાે સાૈથી વિરાળ હાઈબ્ીડ વરન્યૂઅબલ અેનર્ણા  પાકણાઃ
ગુજરાતના કચછના ખાવડા ખાતે આકાર લઈ રહેલા તવશ્વના સરૌથી 

તવશાળ હાઈબ્ીડ (સોલર અન ેતવનડ) દરન્યઅૂબલ એનર્જી પાક્ક રાજ્યની 
હદરત ઊર્જા ઉતપાિનની પ્તતબદ્ધતા િશાજાવે છે. ગુજરાત સરકાર દ્ારા 
કચછ તજલ્ાના ખાવડા ખાતે આયુંતરરાષ્ટ્રી્ય સરહિ નજીક ૩૦ 
ગીગાવૉટનો તવનડ સોલર હાઇબ્ીડ પાક્ક સથાપવા ૭૨,૪૦૦ હેકટર 
જમીનની ફાળવણી કરવામાયું આવી છે, જ ેપકૈી દડસમેબર-૨૦૨૪ સધુીમાયું 
૫૦ ટકા અને બાકી રહેલા ૫૦ ટકા ક્ષમતા દડસેમબર-૨૦૨૬ સુધીમાયું 
સથાતપત કરવાનો લક્યાયુંક છે, જેનુયું કા્યજા પ્ગતત હેઠળ છે. તિુપરાયુંત 
ગજુરાત ેસરૌપ્થમ બટૅરી એનર્જી સટોરેજ તસસટમ આધાદરત ૩૫ મગેાવૉટ 
સરૌર ઊર્જામથકની કામગીરી કચછ તલગ્નાઇટ આધાદરત વીજમથક ખાતે 
શરૂ કરી છે.

ગુજરાતનો ૧,૬૦૦ દક.તમ. લાયુંબો િદર્યાદકનારો પવનશતતિનો 
ઉપ્યોગ કરી વીજ ઉતપાિન કરવા માટે આશીવાજાિ સમાન છે. ગજુરાતનો 
મોટા મેિાનો ધરાવતો ભૂપ્િેશ પવન ઊર્જા દ્ારા વીજ ઉતપાિન કરવા 
સાનુકૂળ છે.

વર્જા 2021-22ના  બજેટમાયું રાજ્ય સરકારે રજૂ કરેલા આયુંકડા મુજબ 
ગુજરાતમાયું કુલ 20.70 મેગાવોટ ક્ષમતાની પવન ઊર્જાની ્યોજનાઓ 
કા્યજારત છે. ગુજરાત પાવર કોપષોરેશન દ્ારા 6 મેગાવોટ પવન ઊર્જા 
પ્ોજેકટ તશકારપુર ખાતે તેમજ જમનવાડા ખાતે 10.5 મેગાવોટ તવનડ 
મીલ પ્ોજેકટ તથા 4.2 મેગાવોટ પવન ઊર્જા પ્ોજેકટ ચારણકા ખાતે 
કા્યાજાધનવત કરી િેવામાયું આવ્યાયું છે. આ તમામ પવન ઊર્જાનાયું પ્ોજેક્ટસ 
વર્જા 2011-12થી સફળતાપૂવજાક કા્યાજાધનવત ધસથતતમાયું છે. 

સરૌરાષ્ટ્ર અન ેકચછ તવસતારોમાયું અત્યાર સધુીમાયું પવન ઊર્જાના મોટા 
પ્ોજકેટો સથાપવા માટે ૫૬ સયુંભતવત સથળોની ઓળખ કરાઈ છે. રાજ્યના 
આયુંતરીક તવસતારોમાયું પણ, પવન ગતતની સયુંભાવનાનો અભ્યાસ કરતાયું 
પવન ઊર્જા પ્ોજકેટના સથાપન માટે ખબૂ સારા પદરણામો પ્ાપ્ત થ્યા છે.

mNrE, New DELhi દ્ારા ર્હેર કરેલી માપણી મુજબ 
ગુજરાતમાયું પવન ઊર્જા દ્ારા વીજ ઉતપાિન માટે આશરે કુલ ૧૪૨.૫૬ 
ગી.વો. (૧,૪૨,૫૬૦ મેવો.) ના પ્ોજેકટોની શક્યતાઓ છે, જે િેશમાયું 
સરૌથી વધુ છે.

સમગ્ર ભારતમાયું ૩૧ દડસમેબર – ૨૦૨૧ ની ધસથતતએ ૪૦,૦૮૨.૭૦ 
મે. વો. ક્ષમતાના પવન ઊર્જા પ્ોજેકટો સથાપવામાયું આવ્યા છે. જે પૈકી 
9860 મેગાવોટની ક્ષમતા સાથે ગુજરાતનુયું ્યોગિાન બીર્ સથાને છે. 
જે આશરે ૨૨% જેટલુ થા્ય છે.

હાઈડટ્રાે અને બા્યાેમાસ ઊર્ણામાં પણ ગજુરાતનાે પાિર
હાઈરિો પાવર પ્ોજકે્ટસ સથાપી ગ્રીન એનર્જીના ઉતપાિનમાયું ગજુરાતે 

ઘણી પ્ગતત કરી છે. ઉકાઈ હાઈરિો પાવર પ્ોજેકટની સથાતપત ક્ષમતા 
305 મેગાવોટ, કડાણાની 240 મેગાવોટ તથા પાનમ હાઈરિો પાવર 
પ્ોજકેટની સથાતપત ક્ષમતા 2 મગેાવોટ છે. જ્યારે સરિાર સરોવર નમજાિા 
તનગમના હાઈરિો પાવર પલાનટની સથાતપત ક્ષમતા 1,450 મેગાવોટ છે. 
જ્યારે બા્યોમાસ એનર્જી પ્ોજકેટમાયું પણ ગજુરાતની કુલ સથાતપત ક્ષમતા 
109 મેગાવોટ છે.

સાૈરઊર્ણાથી ્ળહળતું માેઢેરા
ગુજરાતનુયું ર્ણીતુયું સૂ્યજામયુંદિર જ્યાયું આવેલુયું છે; તે મોઢેરા ગામ 

BESS (BAttEry ENErgy StorAgE SyStEm) મારફતે 
િેશનુયું સરૌપ્થમ 24x7 સોલર ઊર્જા મેળવતુયું ગામ બન્યુયું છે. તાજેતરમાયું 
જ ્યુનાઇટેડ નૅશનસ(UN)ના સેકેટરી-જનરલ ઍનટોતન્યો ગુટરસે 
(ANtoNio gUtErrES) સરૌરઊર્જાથી આતમતનભજાર બનેલા 
મોઢેરાની મલુાકાત લઈન ેગજુરાતના આ કા્યજાની ખબૂ પ્શયુંસા કરી હતી. 
મોઢેરા સૂ્યજામયુંદિર અને નગર ખાતે રૂ. ૮૧ કરોડના ખચષે મોઢેરાનુયું 
સૂ્યજામયુંદિર તેમજ મોઢેરા નગર સવચછ અને પ્િૂર્ણમુતિ રહે એવુયું સરૌર 
ઊર્જા પ્ાપ્ત કરતુયું આિશજાનગર બન્યુયું છે. તેના થકી વર્ષે અયુંિાજે ૪,૩૦૦ 
ટન કાબજાન ડા્યોકસાઇડનુયું પ્િૂર્ણ ઘટશે. 

PM-KUSUM ્યાેજના થકી ખેડૂતાનેી ખુરહાલી
આ સાથ ેPm kUSUm (PrADhAN mANtri kiSAN 

UrjA SUrAkShA EVAm UtthAN mAhABhiyAN)
્યોજના મારફત સોલર રૂફટૉપથી ખેતીમાયું તસયુંચાઈ, કેનલ રૂફટોપથી 
ઊર્જા ઉપ્તાિન, અન્ય અસક્યામતો ઉપર પવન-સ્ૂયજા ઊર્જાથી લિીન-ગ્રીન 
ઊર્જા ઉતપાિન કરીન ેઆ ક્ષતે્ ેઆતમતનભજારતા તમેજ આતથજાક ઉપાજજાનથી 
રાજ્યમાયું થ્યેલી સુખિ ઊર્જાકાયુંતતને પ્િતશજાત કરવામાયું આવી છે.  

તબનપરંપરાગત ઊર્જાસત્ોતોથી ઉજ્જવળ અન ેઆતથજાક રીત ે અગ્રસેર 
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ગુજરાતે NEt ZEro EmiSSioN તથા AFForDABLE AND 
CLEAN ENErgyના ઉપ્યોગ વડે તવશ્વનુયું માગજાિશજાક બની રહ્યું છે.

‘સૂ્યણા ગજુરાત’ 
રાજ્ય સરકાર દ્ારા વર્જા ૨૦૧૯થી રહેણાક શ્ેણીના વીજગ્રાહકો 

માટેની સોલર રૂપટૉપ સબતસડી ્યોજના ‘સ્ૂયજા ગજુરાત’ નામથી ર્હેર 
કરવામાયું આવી છે. ‘સૂ્યજા ગુજરાત’ સોલર રૂફટૉપ ્યોજના 
હેઠળ નવમેબર-૨૦૨૨ સધુીમાયું કુલ ૧૩૦૦ મગેાવૉટની 
સોલર રૂફટૉપ તસસટમ સથપાઈ ચૂકી છે, જે પૈકી વર્જા 
૨૦૨૨-૨૩માયું નવમેબર -૨૨ અયુંત સધુીમાયું ૪૬,૩૯૪ 
રહેણાાક ઉપર સોલર રૂફટૉપ તસસટમ સથાતપત કરવામાયું 
આવી છે, જનેી કુલ એકતત્ત સથાતપત ક્ષમતા ૧૮૭.૪૧ 
મેગાવૉટ છે. 

હાલ સોલર રૂફટૉપ તસસટમ સથાપનમાયું ગુજરાત િેશમાયું 
પ્થમ સથાને છે. આ તો થઈ રહેણાક શ્ેણીના વીજગ્રાહકોની વાત હવે 
વાત, કરીએ ખેડૂતોની. ખેડૂતોની આવકમાયું વધારો કરવાના ધ્યે્યને પૂણજા 
કરવા માટે સરકાર દ્ારા તેમને આપવામાયું આવતી સુતવધાઓને વધુ 
સારી બનાવવામાયું આવી છે. 

વકસાન સૂ્યાયોદ્ય ્યાેજના
ખેડૂતોને દિવસે વીજળી પૂરી પાડવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્ારા 

દકસાન સૂ્યષોિ્ય ્યોજના અમલમાયું મૂકવામાયું આવી છે. આ ્યોજના 
હેઠળ ખેડૂતોને ખેતીવાડી ફીડર ઉપર દિવસ િરતમ્યાન વીજપુરવઠો 
આપવાની શરૂઆત કરવામાયું આવી છે. 

સાેલર પાકણાસ્
ગજુરાતમાયું તતકાલીન મખુ્યમયુંત્ી શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ ગજુરાતમાયું 

િેશનો પહેલો સોલર પાક્ક પાટણ તજલ્ાના ચારણકા ખાત ેશરૂ ક્યષો હતો. 
મગેા પ્ોજકે્ટસની વાત કરીએ તો ચારણકા પાક્કની સફળતાથી પ્રેાઈને 
અમિાવાિ તજલ્ાના ધોલરેા ખાત ે૩૦૦ મગેાવોટ સોલર પાવર પ્ોજકેટ 
કા્યાજાધનવત કરી િેવા્યો છે. બનાસકાયુંઠા તજલ્ાના રાધાનસેડા ખાત ેકુલ 
૧૦૦ મગેાવૉટ પણ કા્યાજાધનવત થઈ ચકૂ્યો છે. વધમુાયું, ગજુરાત ૨૮ 
ગીગાવૉટની ક્ષમતા ધરાવતુયું તવશ્વનુયું સરૌથી મોટુયું દરન્યઅૂબલ ઊર્જા પાક્ક 
તવકસાવી રહ્યું છે. આ પાક્કમાયું સરૌર ઊર્જા, પવન ઊર્જા તમેજ તવનડ 
સોલર-હાઇબ્ીડ પ્ોજકે્ટસ તવકસાવવામાયું આવનાર છે.

સાૈર ઊર્ણા સં્ામલત પમપ સેટ
રાજ્ય સરકાર દ્ારા પરંપરાગત ઊર્જા સયુંચાતલત પમપ સેટના 

તવકલપમાયું સરૌર ઊર્જા સયુંચાતલત પમપ સેટના ઉપ્યોગ કરવાનુયું નક્ી 
કરવામાયું આવ્યુયું છે, જેનો હેતુ કકૃતર્ વીજવપરાશમાયું બચત કરવાનો, 
ખેડૂતોમાયું સરૌર ઊર્જાના વપરાશ પરતવે ર્ગૃતત કેળવવાનો તેમજ રાજ્ય 
સરકાર પરનુયું સબતસડીનુયું ભારણ હળવુયું કરવાનો છે. પ્ધાનમયુંત્ી દકસાન 
ઊર્જા સરુક્ષા ઉતથાન મહાઅતભ્યાન (Pm-kUSUm) (કૉમપોનનફટ 
B) હેઠળ વર્જા ૨૦૨૨-૨૩માયું નવમેબર-૨૦૨૨ અયુંતજાગત ૯.૫૨ કરોડના 
ખચષે ૩૬૫ સોલર પમપ સથાતપત કરવામાયું આવ્યા છે.  

સાેલર હાેમલાઇટ ્યાેજના
આ ઉપરાયુંત ટાપુ, વનતવસતાર કે િૂરસુિૂર તવસતારોમાયું રહેતા એવા 

લોકો કે જેમને તન્યતમત રીતે વીજળી આપી શકા્ય તેમ ન હો્ય તેવા 
લાભાથપીઓને વીજ સુતવધા પૂરી પાડવાના હેતુથી સોલર હોમલાઇટ 

્યોજના અમલમાયું મૂકવામાયું આવી હતી. આ ્યોજના હેઠળ રાજ્યની 
ચાર વીજતવતરણ કંપની હસતક વીજળીથી વયુંતચત તવસતારમાયું 

તબનપરંપરાગત વીજળીકરણ માટે ઑફ ગ્રીડ સરૌર ઊર્જા 
આધાદરત સોલર ફોટો વોલેદટક હોમ લાઇટ તસસટમ 
પૂરી પાડવામાયું આવી છે. 

સમગ્ર વાતનુયું હાિજા એ છે કે પેટ્ોતલ્યમ આધાદરત 
ઊર્જાપ્ણાલીન ેતતલાયુંજતલ આપી પનુઃપ્ાપ્ય ઊર્જા, જવેી 

કે સરૌરઊર્જા, પવનઊર્જા, જળઊર્જા સ્ોતોને અપનાવી 
અશમીકકૃત ઇંધણ પરનો આધાર ઘટાડી શકા્ય તથા 

પ્યાજાવરણમાયું આવતાયું માઠાયું પદરવતજાનોને રોકી વાતાવરણને પુનઃ 
હદર્યાળુયું બનાવી શકા્ય, જેને સુપેરે ર્ણી ચૂકેલા ભારતે પુનઃ પ્ાપ્ય 
ઊર્જા ક્ષેત્ે મહત્વપૂણજા પ્ગતત સાધી છે. •

ગયુજરાતે પયુનઃ પ્રાપ્ ઊજા્વ ક્ેત્રે  
પ્રાપ્ત ક્ા્વ ૬ એવૉડ્વ

ગુજરાતે લિાઇમેટ ચેનજ અને પુનઃ પ્ાપ્ય ઊર્જા સયુંિભષે અનેકતવધ 
નવતર આ્યામો હાથ ધરીને નવી નીતતઓ પણ બનાવી છે. રાજ્ય 
સરકારના હકારાતમક અતભગમને પદરણામે ગુજરાત પુનઃ પ્ાપ્ય ઊર્જા 
ક્ષેત્ે રાષ્ટ્રી્ય સતરે પ્સથાતપત થ્યુયું છે. પુનઃ પ્ાપ્ય ઊર્જા ક્ષેત્ે ઉતકકૃષ્ટ 
તસતદ્ધઓ માટે ગુજરાતને ૬ એવૉડજા પ્ાપ્ત થ્યા છે. આ એવૉડજા ઑગસટ 
2022માયું કેરળના કોચીનમાયું કેનદ્રી્ય નવીન અને પુનઃ પ્ાપ્ય ઊર્જા 
રાજ્યમયુંત્ી શ્ી ભગવયુંત ખુબાના હસતે એના્યત કરવામાયું આવ્યા હતા. 
ગત વર્ષે જ મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલના નેતૃતવમાયું ઊર્જા તવભાગે 
કરેલી પદરણામલક્ષી કામગીરીના ફળસવરૂપે આ એવૉડજા ગુજરાતને 
પ્ાપ્ત થ્યા હતા. તેમાયું (૧) ગુજરાત ઊર્જા તવકાસ એજનસીને વર્જા 
૨૦૨૧-૨૨ માટે દદ્તી્ય કમની સરૌથી વધારે પુનઃ પ્ાપ્ય ઊર્જાની 
‘સથાતપત ક્ષમતા’ માટે (૨) ગુજરાત ઊર્જા તવકાસ એજનસીને વર્જા 
૨૦૨૧-૨૨ માટે દદ્તી્ય કમની સરૌથી વધારે પુનઃપ્ાપ્ય પવન ઊર્જા 
સથાતપત ક્ષમતા માટે (૩) ગુજરાત ઊર્જા તવકાસ એજનસીને વર્જા 
૨૦૨૧-૨૨ માટે દદ્તી્ય કમની સરૌથી વધારે પુનઃપ્ાપ્ય ઊર્જા ઉતપાિન 
માટે (૪) ગુજરાત ઊર્જા તવકાસ એજનસીને વર્જા ૨૦૨૧-૨૨ માટે 
દદ્તી્ય કમની સરૌથી વધારે પુનઃ પ્ાપ્ય ઊર્જા કૅપેતસટી ઍદડશન 
(ક્ષમતાવધારા) માટે (૫) ગુજરાત ઊર્જા તવકાસ એજનસીને વર્જા 
૨૦૨૧-૨૨ માટે દદ્તી્ય કમની સરૌથી વધારે સરૌર ઊર્જા ક્ષમતા 
વધારવા માટે (૬) ગુજરાત ઊર્જા તવકાસ એજનસીને વર્જા ૨૦૨૧-૨૨ 
માટે પ્થમ કમની સરૌથી વધારે પવન ઊર્જા વધારાની ક્ષમતા માટે 
ગુજરાતની પસયુંિગી કરવામાયું આવી હતી. •

ઊર્ણારક્તિ
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રાજકોટમાં ગૌ-કકૃવર ્યુવનવવસ્વટીનો પ્રારંભ

રાજકોટ ધસથત સરૌરાષ્ટ્ર ્યુતનવતસજાટીના ૫૭મા પિવીિાન સમારોહમાયું રાજ્યપાલ 
શ્ી આચા્યજા િેવવ્રત ેગરૌ-કકૃતર્ ્યતુનવતસજાટીનો પ્ારંભ કરાવ્યો હતો. રાજ્યપાલશ્ી આણયુંિ 
કકૃતર્ ્યુતનવતસજાટીના ૧૯મા િીક્ષાયુંત સમારોહમાયું પણ વચ્યુજાઅલી ઉપધસથત રહ્ા હતા.

ગરૌ-કકૃતર્ ્યુતનવતસજાટીનો વચ્યુજાઅલી પ્ારંભ કરાવતાયું રાજ્યપાલશ્ીએ જણાવ્યુયું હતુયું 
કે, કકૃતર્ અને પશુપાલનનો સયું્યુતિ અભ્યાસકમ ધરાવતી આ પ્કારની ગુજરાતની 
સરૌપ્થમ ્યુતનવતસજાટી છે, જે ગુજરાતની નવી પહેલ છે. કકૃતર્ અને પશુપાલનના 
પદ્ધતતસરના અભ્યાસથી આવનારા સમ્યમાયું આ ક્ષેત્ોમાયું રોજગારીની તવપુલ 
સયુંભાવનાઓ સર્જાશે. તેમણે સુવણજાચયુંદ્રક અને દડગ્રી મેળવનાર સરૌ તવદ્ાથપીઓને 
અતભનયુંિન આપ્યાયું હતાયું. આ તકે તશક્ષણ મયુંત્ી શ્ી ઋતર્કેશભાઈ પટેલ અને  તશક્ષણ 
રાજ્યમયુંત્ી શ્ી પ્ફુલભાઈ પાનશેરી્યા ઉપધસથત રહ્ા હતા. આ તકે મહાનુભાવોના 
હસતે ૧૩ તવદ્ાશાખાના ૧૨૬ તવદ્ાથપીઓને ૧૪૭ ગોલડ મેડલ અપજાણ કરા્યા હતા. 

રાજ્યપાલશ્ીએ આણયુંિ કકૃતર્ ્યતુનવતસજાટીના ૧૯ મા િીક્ષાયુંત સમારોહમાયું વચ્યુજાઅલી 
ઉપધસથત રહી છાત્ોને આિશજા પ્ાકકૃતતક કકૃતર્ પદ્ધતત માટે પહેલ કરવા અને તેના 
તવકાસ માટે ટેક્ૉલોજીના ઉપ્યોગથી સયુંશોધનો કરવા હાકલ કરી હતી. આ પ્સયુંગે 
કકૃતર્ અન ેપશપુાલન મયુંત્ી શ્ી રાઘવજીભાઈ પટેલ ેતવદ્ાથપીઓન ેશભુચેછા આપી હતી. 
આ સમારોહમાયું ્યુતનવતસજાટીના ૬૨૯ તવદ્ાથપીઓને પિવી તથા ૩૧ તેજસવી 
તવદ્ાથપીઓને ચયુંદ્રક એના્યત કરા્યા હતા.

રાજ્વ્ાપી ખસીકરણ 
્યુંબેરનો મોરબીથી પ્રારંભ 

રાજ્ય સરકાર દ્ારા રખડતાયું ઢોરોના ત્ાસમાયુંથી 
લોકોને મુતતિ અપાવવા માટે આખલાઓનુયું ખસીકરણ 
કરવા અગત્યનો તનણજા્ય લેવામાયું આવ્યો છે, જે અયુંતગજાત 
કકૃતર્, પશુપાલન, ગરૌસયુંવધજાન અને મતસ્યોદ્ોગ મયુંત્ી શ્ી 
રાઘવજીભાઈ પટેલે આખલાઓના ખસીકરણની 
રાજ્યવ્યાપી ઝુયુંબશેનો મોરબી ્યિનુયુંિન ગરૌશાળા ખાતથેી 
શુભારંભ કરાવ્યો હતો. 

આ પ્સયુંગે મયુંત્ીશ્ીએ જણાવ્યુયું હતુયું કે, રસતે રખડતાયું 
પશુઓનુયું સયુંવધજાન થા્ય અને આ ઢોરના કારણે થતા 
અકસમાતો, માનવમૃત્યુ કે ઈર્ અને ટ્ાદફકની સમસ્યા 
તનવારી શકા્ય તે માટે ખસીકરણનો પ્ારંભ કરવામાયું 
આવ્યો છે. આ ખસીકરણ ઝુયુંબેશને એટલી વ્યાપક અને 
સફળ બનાવવામાયું આવ ેકે, સમગ્ર રાજ્ય માટે નમનૂારૂપ 
બની રહે.

જળસંચ્ અવભ્ાનથી જળસંગ્હની ક્મતામાં વધારો થરે
વરસાિી પાણીનો સયુંગ્રહ થા્ય, જળસતર ઊયુંચા આવે અને 

ખેડૂતોને તસયુંચાઈ માટે પૂરતી સવલત મળી રહે તે માટે િર વર્ષે 
માચજા-એતપ્લ માસમાયું સુજલામ્ - સુફલામ્ જળસયુંચ્ય અતભ્યાન 
્યોજવામાયું આવે છે. આ અતભ્યાનની સફળતાને પગલે ચાલુ વર્ષે 
રાજ્ય સરકારે ફેબ્ુઆરી – ૨૦૨૩થી જ જળસયુંચ્ય અતભ્યાનનો 
પ્ારંભ કરીને રાજ્યના ખેડૂતોને મહત્મ લાભ પહોંચાડવાનો 
તનધા જાર ક્યષો છ ે, જેના ભાગરૂપે ૧લી ફ ેબ્ુઆરી-૨૦૨૩થી 
સુજલામ્ સુફલામ્ જળસયુંચ્ય અતભ્યાનનો પ્ારંભ થશે. 

રાજ્ય સરકારના પ્વતિા મયુંત્ી શ્ી ઋતર્કેશભાઈ પટેલે આ 
અયુંગે તવગતો આપતાયું જણાવ્યુયું હતુયું કે, ગુજરાતમાયું મે–૨૦૧૮થી 
શરૂ થ્યેલા સુજલામ્-સુફલામ્ જળ અતભ્યાનના અત્યાર સુધીમાયું 

પાયુંચ તબક્ા સફળતાપૂવજાક પૂણજા થ્યા છે. 
જનભાગીિારી થકી ્યોર્્યેલા આ અતભ્યાનમાયું છેલ્ાયું પાયુંચ 

વર્જામાયું રાજ્યભરમાયું જળસયુંગ્રહ માટેનાયું ૭૪,૫૧૦ કામો પૂણજા થ્યાયું 
છે, જેનાથી જળસયુંગ્રહ ક્ષમતામાયું ૮૬,૧૯૯ લાખ ઘનફૂટ વધારો 
થ્યો અને રાજ્યના ૩૩ તજલ્ાઓમાયું ૨૬,૯૮૧ તળાવો ઊયુંડાયું 
કરવામાયું આવ્યાયું છે. ગત વર્જા ૨૦૨૨માયું સુજલામ્ - સુફલામ્ 
જળઅતભ્યાન દ્ારા અત્યાર સુધીમાયું સરૌથી વધુ ૧૭,૮૧૨ કામો 
પૂણજા થ્યાયું હતાયું, જેમાયું ૨૦.૮૧ લાખ માનવદિનની રોજગારી 
શ્તમકોને મળી હતી, જ્યારે ૨૪,૪૧૮ લાખ ઘન ફૂટ જળસયુંગ્રહ 
ક્ષમતામાયું વધારો થ્યો હતો.

સમા્ાર વિરષે

૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩ 45økwshkík



ખીજડડ્ા રેસક્યુ સેનટરમાં 
પક્ીઓને મળ્યું નવજીવન

વન અને પ્યાજાવરણને ર્ળવવામાયું તેમજ તેને િશજાની્ય બનાવવામાયું 
પક્ષીઓનો પણ અમલૂ્ય ફાળો છે, જથેી સરકાર પણ પક્ષીઓના સયુંરક્ષણને 
પ્ાધાન્ય આપી રહી છે. તાજેતરમાયું કરુણા અતભ્યાન અયુંતગજાત વન અને 
પ્યાજાવરણમયુંત્ી શ્ી મૂળુભાઈ બેરાએ ખીજદડ્યા પક્ષી અભ્યારણ્યની 
મુલાકાત લીધી હતી. મયુંત્ીશ્ીએ ખીજદડ્યા પક્ષી અભ્યારણ્ય કૅમપના 
બડજા રેસક્યુ સેનટરની મુલાકાત લઈ પક્ષીઓની સારવાર અને બચાવની 
કામગીરી તનહાળી હતી અને જરૂરી સમીક્ષા કરી હતી તેમજ તેઓએ 
પ્ાકકૃતતક તશક્ષણ તશતબર કૅમપ સાઇટનુયું પણ તનરીક્ષણ ક્યુાં હતુયું. કરુણા 
અતભ્યાન - ૨૦૨૩ અયુંતગજાત રાજ્ય સરકાર દ્ારા ર્મનગરમાયું કુલ 
૩૨ કલેકશન સેનટરોમાયું ૨૫ ડૉકટર તથા ૧૫૦થી વધારે સવ્યયુંસેવકોએ 
પોતાની સેવા આપી હતી. મકરસયુંકાયુંતત િરતમ્યાન ર્મનગરમાયું ૫૧ 
પક્ષીઓને સારવાર થકી નવજીવન અપા્યુયું હતુયું. 

વવ્ન પોરબંદર@2047ઃ વવકાસનો આલેખ
મહ ા તમ ા  ગ ાયું ધ ીજીન ી 

જનમભૂતમ એવા પોરબયુંિરના 
વર્જા ૨૦૪૭ સુધીમાયું તવતવધ 
ક્ષે ત્ ો મ ાયું  ત વ ક ા સ ન ી 
પ્ ત ત બ દ્ધ ત ા ન ા  ત વ ક ા સ 
આલખેરૂપ ેએક પધુસતકા ત્ૈયાર 
કરવામાયું  આવી છ ે,  જેનુયું 
જળસયુંપતત્ અને પાણીપુરવઠા 
મયુંત્ી શ્ી કંુવરજીભાઈ બાવતળ્યાના હસત ેલોકાપજાણ કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું. 
આ પુધસતકા સયુંિભષે પોરબયુંિરના સુતન્યોતજત તવકાસની નેમ વ્યતિ કરી 
મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે શુભેચછા પાઠવી સફળતાની કામના 
વ્યતિ કરી હતી.

ગત વર્ષે દડસમેબર ૨૦૨૨ના અયુંતતમ દિવસોમાયું પોરબયુંિર તજલ્ાના 
કા્યજાકુશળ વહીવટકતાજાઓએ સામતૂહક તચયુંતન ક્યુાં. પોરબયુંિરના તવકાસની 
રૂપરેખા ઘડવાના મક્મ તનધાજાર સાથે તેનુયું અમલીકરણ કરવાનુયું નક્ી 
થ્યુયું. ભારતના અમૃતકાળ વર્જા ૨૦૨૨ થી ૨૦૪૭ સુધીના સમ્યમાયું 

મહ ા તમ ા  ગ ાયું ધ ીજીન ી 
જ ન મ ભૂ ત મ  એ વ ા 
પોરબયુંિરને  તવકાસની 
ઊયુંચાઈઓ સુધી લઈ જવા 
તવઝન પોરબયુંિર@2047 
તૈ્યાર કરવામાયું આવ્યુયું. 
ભ ા ર ત  સ ર ક ા ર ન ા 
દ ડ પ ા ટ જા મે ન ટ  ઑ ફ 

ઍડતમતનસટ્ેદટવ દરફૉમસજા ઍનડ પધબલક તગ્રવેનસીઝ (DArPg)ની 
વદકિંગ કતમટી સમક્ષ તેનુયું તનિશજાન કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું. 

તવઝન પોરબયુંિર મૂળભૂત રીતે સમગ્ર તવકાસનો સૂતચત રાજમાગજા 
છે, જને ેબકુલટેરૂપ ેત્ૈયાર કરવામાયું આવ્યો છે. આ પધુસતકામાયું તજલ્ાના 
તવકાસ માટે સપ્તામૃતનો સયુંકલપ, જનભાગીિારીના માધ્યમથી સવચછ, 
સવસથ, સુપોતર્ત, સુતશતક્ષત, સુસયુંસકકૃત, સમૃદ્ધ અને સુરતક્ષત પોરબયુંિરની 
સાથે - સાથે નગરને હેદરટેજ અને પ્વાસનધામ બનાવવાની 
કામગીરીને વાસતતવક રૂપ આપવામાયું આવશે.

ગાંધીનગરના સરકારી કુમાર 
છાત્રાલ્ની સમીક્ા

અનસુતૂચત ર્તતના તવદ્ાથપીઓ જ્યારે શહેરમાયું અભ્યાસ અથષે જતા 
હો્ય ત્યારે ત્યાયું તેમને અગવડ ન પડે તેવા ઉમિા હેતુથી ગાયુંધીનગરમાયું 
રાજ્ય સરકાર દ્ારા ડૉ. બાબાસાહેબ આયુંબડેકર સરકારી કુમાર છાત્ાલ્ય 
ચલાવવામાયું આવે છે.  સામાતજક ન્યા્ય અને અતધકાદરતા મયુંત્ી શ્ીમતી 
ભાનબુહેન બાબદર્યા અચાનક જ ગાયુંધીનગરના સકેટર-૧૫માયું આવલેા 
ડૉ. બાબાસાહેબ આયુંબેડકર સરકારી કુમાર છાત્ાલ્યની ઓતચયુંતી 
મુલાકાતે પહોંચ્યાયું હતાયું. મયુંત્ીશ્ીએ કુમાર છાત્ાલ્યમાયું તવદ્ાથપીઓને 
્યોગ્ય પોર્ણ્યુતિ ભોજન, તેમના રહેવાની વ્યવસથા, પૂરતો અનાજનો 
જથથો જવેી તમામ બાબતોનુયું તનરીક્ષણ ક્યુાં હતુયું. મયુંત્ીશ્ીએ છાત્ાલ્યમાયું 
પડતી મશુકેલીઓ અયુંગ ેતવદ્ાથપીઓ સાથ ેપરામશજા ક્યષો હતો. આ ઉપરાયુંત 
છાત્ાલ્યમાયું પીરસાતા ભોજનની ગુણવત્ાની ચકાસણી કરી પોર્ણક્ષમ 
આહાર પૂરો પડા્ય તેવી સૂચના પણ આપી હતી.

સમા્ાર વિરષે
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સયુરતની ૯૩૮ પ્રાથવમક રાળાનો 
સફાઈનો સંકલપ

સરસવતીિેવીના મયુંદિર એવી શાળાઓમાયું સવચછતા હો્ય તો અભ્યાસ 
માટે પ્ેરક વાતાવરણનુયું તનમાજાણ થા્ય છે. તાજેતરમાયું રાજ્યના પ્ાથતમક, 
માધ્યતમક, ઉચ્ચ તશક્ષણ રાજ્યમયુંત્ી શ્ી પ્ફુલભાઈ પાનશેરી્યાનો 
સવચછતા પ્ત્યેનો ઉમિા અતભગમ ઉર્ગર થ્યો હતો, જેમાયુંથી પ્ેરણા 
લઈ સુરતની ૯૩૮ પ્ાથતમક શાળાએ સફાઈનો સયુંકલપ ક્યષો છે.

તશક્ષણ મયુંત્ીશ્ીએ સુરતના ડુયુંગરા ગામની પ્ાથતમક શાળાની 
મલુાકાત િરતમ્યાન શરૌચાલ્યની ધસથતત અસવચછ જોઈ હતી, જથેી તમેણે 
ર્તે જ સાફ-સફાઈ શરૂ કરી િીધી હતી. તેમણે સવ્યયું સફાઈ આિરી 
સરકારી, ખાનગી શાળાઓ માટે અનોખો સયુંિેશ પ્સતુત ક્યષો હતો.

G-20 પૂવવે USTDAની ગયુજરાત 
સરકાર સાથે બેઠક

g-20 સતમટ પૂવષે UStDAના પ્તતતનતધમયુંડળે ઉદ્ોગમયુંત્ી શ્ી 
બલવયુંતતસયુંહ રાજપૂત અને લિાઇમેટ ચેનજ મયુંત્ી શ્ી મૂળુભાઈ બેરા 
સાથે બેઠક ્યોજી હતી. ઉદ્ોગ મયુંત્ીશ્ીએ જણાવ્યુયું હતુયું કે, ભારત 
g-20ની ્યજમાની કરી રહ્યું છે અને િેશભરમાયું તેની લગભગ ૨૦૦ 
બેઠકો ્યોર્વાની છે તે પૈકી ગુજરાતમાયું ૧૫ બેઠકોનુયું આ્યોજન કરાશે. 
આ મુલાકાત િરતમ્યાન ્યુ.એસ. ટ્ેડ ઍનડ ડેવલપમેનટ એજનસી  
(UStDA)નાયું ડા્યરેકટર સશુ્ી એનોહ ઇબોંગ ેસવચછ ઊર્જા, લિાઇમટે 
ચેનજ અને સવચછ પદરવહન ક્ષેત્માયું UStDAની પ્વતત્ઓથી 
મયુંત્ીશ્ીઓને માતહતગાર ક્યાજા હતા. 

'વાવર્વક સટાટ્વઅપ સવમટ-૨૦૨૩ એ્પ્રેસેડર્ો'
સટાટ્વઅપસ માટે સાનયુકૂળ ઇકોવસસટમ બનાવવા સરકાર કડટબદ્ધ 

સટાટજાઅપ દિવસ તનતમત્ે ભાટ 
ધસથત આયુંત્તપ્ન્યોરતશપ ડેવલપમેનટ 
ઇધનસટટ્ૂટ ઑફ ઇધનડ્યા (EDii) 
ખાતે નૅશનલ 'વાતર્જાક સટાટજાઅપ 
સતમટ-૨૦૨૩ એમપ્ેસેદર્યો'નુયું ઉદ્ોગ 
રાજ્યમયુંત્ી શ્ી હર્જાભાઈ સયુંઘવીએ 
ઉ િ  ્ઘ ા ટ ન  ક ્યુ ાં  હ તુયું .  ઉ દ્ ોગ 
રાજ્યમયુંત્ીશ્ીએ કહ્યું હતુયું કે, સટાટજાઅપસ 
માટે સાનુકૂળ ઇકોતસસટમનુયું તનમાજાણ 
કરવા રાજ્ય સરકાર કદટબદ્ધ છે. આવનારા 
દિવસોમાયું ગુજરાત ‘સટાટજાઅપ’ ક્ષેત્ે તવશ્વના 
સટાટજાઅપ ઇનોવેટસજાની પ્થમ પસયુંિગી બનશે.

રાજ્ય સરકારની સચોટ નીતતઓ, મજબતૂ 
સયુંસથાકી્ય વ્યવસથાપન અને ખાનગી ક્ષેત્ની 
ગતતશીલ ભાગીિારીને પદરણામે આજે 

ગુજરાત િેશનાયું સરૌથી પ્ગતતશીલ સટાટજાઅપ 
સથળોમાયુંનુયું એક છે. 'સટૅનડ અપ ઇધનડ્યા' અને 
'સટાટ જાઅપ ઇધનડ્યા' ્યોજનાઓ વર્જા - 
૨૦૧૬માયું શરૂ કરવામાયું આવી હતી અને 
ત્યારથી આજ સુધી ૮૦ હર્રથી વધુ 
સટાટજાઅપસ નોંધા્યાયું છે અને ૧૦૦થી વધુ 

્યુતનકોનજા તૈ્યાર થ્યા છે. આ સટાટજાઅપમાયું 
૪૮%થી વધુ મતહલાઓ જોડા્યેલી છે તે 
ગરૌરવપૂણજા વાત છે.

EDiiના ડા્યરેકટર જનરલ ડો. 
સતુનલ શલુિાએ સટાટજાઅપસની સફળતામાયું 
ટેક્ોલૉજી અન ેઇનોવશેનની ભતૂમકા પર 
ભાર મૂકતાયું કહ્યું કે, EDiiનુયું ટેક્ોલૉજી 
તબઝનેસ ઇનક્યુબે ટર–સે નટર ફ ૉર 
ઍ ડ વ ા ધ ન સયું ગ  ઍ ન ડ  લ ૉ ધ ન ચયું ગ 

એનટરપ્ાઇતઝસ (કેડલ)એ અત્યાર સધુી ૧૦૬ 
સટાટજાઅપનુયું ઇનક્યુબેશન ક્યુાં છે, જેના થકી રૂ. 
30 કરોડથી વધુનુયું નાણાકી્ય ભયુંડોળનુયું સજજાન 
થ્યુયું છે. આ કા્યજાકમમાયું ૨૮ નોતમનેશનમાયુંથી 
ચાર સટાટજાઅપસને ‘ધ સટાટજાઅપ એવૉડજા 
૨૦૨૩’ એના્યત કરવામાયું આવ્યા હતા. 

સમા્ાર વિરષે
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પરોપકાર અને કલ્ાણને વરેલી ‘ગયુડ સમૅડરટન ્ોજના’
" સયુવનલ પટેલ 

ભારતિેશમાયું તવકાસની સાથે વાહનોની 
સયુંખ્યામાયું વધારો થઈ રહ્ો છે. સતત વધી 
રહેલાયું વાહનોના કારણે અકસમાતોમાયું પણ 
વધારો થઈ રહ્ો છે. કેનદ્ર તથા રાજ્ય સરકાર 
માગજા અકસમાત તનવારવા માટે તવતવધ 
પગલાયુંઓ લઈ રહી છે ત્યારે અકસમાત 
િરતમ્યાન ઈર્ગ્રસત લોકોને સમ્યસર 
હૉધસપટલ/ટ્ોમા કૅર સનેટરમાયું પહોંચાડી શકા્ય 
અને અમૂલ્ય માનવ તજયુંિગી બચાવી શકા્ય તે 
માટે શરૂઆતનો એક કલાક એટલે ‘ગોલડન 
અવર’ મૂલ્યવાન છે. માગજા અકસમાતના 
દકસસામાયું િિપીઓને હૉધસપટલ સુધી સમ્યસર 
પહોંચાડી શકા્ય અને તવદરત સારવાર કરવા 
માટે નાગદરકો પ્ોતસાતહત થા્ય તે માટે કેનદ્ર 
સરકારે ‘ગુડ સમૅદરટન ્યોજના’ શરૂ કરી છે. 

કેનદ્ર અન ેરાજ્યની ડબલ એધનજન સરકાર 
વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીના દિશા-
િશજાનમાયું રોડ સેફટી વધારવા માટે અનેક 
નવતર પ્્યાસો કરી રહી છે. લૉનચ થ્યેલી 
વેબસાઇટ અને દર-લૉનચ થ્યેલી ‘ગુડ 
સમૅદરટન એવૉડજા’ ્યોજના એ દિશામાયું 
ગજુરાતનુયું એક મહત્વનુયું પગલુયું છે. ગજુરાતમાયું 
સેવાભાવી મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલ 
પણ રાજ્યની અમૂલ્ય તજયુંિગી રોડ પર જ ન 
વીખરાઈ ર્્ય તે માટે કદટબદ્ધ છે.

ગયુડ સમૅદરટન એિૉડ્શ ્ોજના રયું છે?
માગજા અકસમાતના પીદડતોન ેમિિરૂપ થવા 

માટે લોકો તવના સયુંકોચે આગળ આવતા થા્ય 
તે માટે વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીના 
માગજાિશજાનમાયું 'ગુડ સમૅદરટન એવૉડજા ્યોજના' 
તા. ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ના રોજ અમલી બનાવી 
છે. જીવલેણ માગજા અકસમાતમાયું ગયુંભીર રીતે 
ઘવા્યેલી વ્યતતિઓને પ્થમ કલાક એટલે કે 
'ગોલડન અવર'માયું હૉધસપટલમાયું પહોંચાડવામાયું 
મિિરૂપ થનાર વ્યતતિને આ ્યોજનામાયું રૂ. ૫ 
હર્રનો રોકડ પુરસકાર અને પ્શયુંસાપત્ 
એના્યત કરવામાયું આવે છે. લાભાથપીઓને 
ગુજરાત રોડ સેફટી ઑથોદરટી દ્ારા 

રૂ.૫,૦૦૦ના રોકડ પુરસકાર તેમના બૅનક 
ખાતામાયું સીધા જમા કરવામાયું આવે છે. 

રાજ્યના આવા જ કેટલાક ‘ગડુ સમદૅરટનની 
વાત કરીએ કે, જઓેએ તમેના પ્્યત્ો દ્ારા 
ટ્ાદફક અયુંગ ેર્ગૃતત ફેલાવી છે અન ેઅકસમાત 
બચાવ માટે મહત્વપણૂજા કા્યજા ક્યુાં છે. આ લોકોનુયું 
તમેના સારા કા્યજા માટે કલકેટરશ્ીના હસતે 
તાજતેરમાયું સનમાન કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું.

ટ્ાદફ્ને  સાચી દદરામાં  િાળિા 
ભાિનગરના ડૉ. અજ્વસંિ જાડેજાઃ 

ભાવનગર તજલ્ાના આવા એક સમદૅરટન 
ડૉ.અજ્યતસયુંહ ર્ડરે્ છે. તઓે છેલ્ાયું ઘણાયું 
વર્ષોથી અકસમાત ઘટાડવાના તવતવધ ઉપા્યો 
દ્ારા તનેી ર્ગૃતત લાવવાનુયું કા્યજા કરી રહ્ા છે. 

શ્ી ર્ડરે્ ટ્ાદફક અયુંગનેી ર્ગૃતત લાવવા 
માટે તમેની કાર પર તવતવધ ર્ગૃતત લાવતાયું 
પોસટરો લગાવીન ેફરે છે, જથેી તમેની કાર પણ 
એક જીવયુંત જનર્ગૃતતનુયું માધ્યમ બની છે.

આજની િોડધામભરી તજયુંિગીમાયું લોકો 
ઝડપના મોહમાયું અન ેતબનજરૂરી રીત ેટ્ાદફકના 
તન્યમોનુયું પાલન ન કરીને અકસમાતને 
આમયુંત્ણ આપે છે. તેઓ તો તેનુયું નુકસાન 
ભોગવે જ છે, પરંતુ તેમની ગફલતને કારણે 
અન્ય લોકોન ેપણ નકુસાન કરે છે. તવેા સમ્યે 
શ્ી ર્ડેર્નુયું ટ્ાદફક અયુંગેની ર્ગૃતત લાવવાનુયું 
કા્યજા તબરિાવવા પાત્ છે. રાજ્ય સરકારે તમેને 
રૂ. ૧ લાખના પરુસકાર સાથ ેગજુરાત સટેટ રોડ 

સેફટી એવૉડજા-૨૦૨૨ એના્યત કરી બહુમાન 
કરેલુયું છે. 

શ્ી ર્ડરે્ છેલ્ાયું ૧૪ વર્જાથી ટ્ાદફક ક્ષતે્ે 
અલગ-અલગ પ્િશજાનો, ટ્ાદફક રથ, પસુતકો અને 
ટ્ાદફક તનિશજાન ્યોજ ે છે. તઓેના આ કા્યજાને 
તબરિાવતાયું વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ 
પણ તમેન ે પત્ લખીન ે તમેની કામગીરીને 
તબરિાવેલી છે. વર્જા-૨૦૧૩માયું શ્ી અજ્ય 
ર્ડરે્એ અકસમાતના ૩૦૦ જટેલા ફોટા પાડીને 
ત ેઅકસમાત કેમ થ્યો? ક્યા કારણથી થ્યો? 
વગરેેનુયું તવગતવાર તવવરણ કરેલુયું હતુયું. તનેે 
ધ્યાનમાયું રાખીન ેતમેનુયું નામ 'તલમકા બકુ ઑફ 
રેકૉડસજા’માયું નોંધવામાયું આવ્યુયું હતુયું. 

અ્સમાિના બદસ્રિ પ્રવિવબંબ િચ્ે 
સાચી સ્રિ બનિા સયુરિિાસી 

સુરતના આવા જ એક 
ગુડ સમૅદરટન ટ્ાદફક 
પોલીસ એ. એસ. 
આઇ. શ્ી મહેનદ્રભાઈ 
બાબુરાવે વરેલી ગાડજાન 

શાયુંતતનગરમાયું રહેતા અને 
અકસમાતમાયું  ઘા્યલ થ્યેલા ઓમકાર 
ભવાનીતસયુંગનો જીવ બચાવવામાયું તનતમત્ 
બન્યા હતા. ભવાનીતસયુંગ પોતાની સાઇકલ 
ઉપર વરેલી હદરપુરા પાદટ્યા પાસેથી પસાર 
થતા હતા, તે િરતમ્યાન લકઝરી વાહનને 
ટક્ર મારતાયું તેમના માથાના ભાગે ગયુંભીર 
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ઈર્ થઈ હતી, જે માતહતી તેઓને મળતાયું 
તરત ઘટનાસથળે પહોંચ્યા હતા, જ્યાયું 
ક્ષણભરનો તવલયુંબ ક્યાજા વગર કડોિરા ધસથત 
સયુંજીવની હૉધસપટલમાયું સારવાર માટે િાખલ 
ક્યાજા હતા. આમ તેમણે 'ગોલડન અવર' 
િરમ્યાન માનવતજયુંિગી બચાવવાની ઉતકકૃષ્ટ 
કામગીરી કરી હતી. 

સુરતના કામરેજ તાલુકાના ઓરણા 
ગામમાયું રહેતા અતખલેશભાઈ ચેમાભાઈ 
ભીલનો િીકરો અ્યુબ (બાળક) ઓરણા ગામે 
સરકારી િવાખાના તરફથી રોડ કૉસ કરી 
તેઓના ઝૂયુંપડા તરફ આવી રહ્ો હતા, ત્યારે 
એક તપકઅપ વાહને તેને અડફેટે લીધો હતો, 
જેથી અ્યુબને કપાળના ભાગે ગયુંભીર ઈર્ 

થઈ હતી અન ેનાક-કાનમાયુંથી 
લોહી નીકળવા લાગ્યુયું 
હ તુયું .  એ  સ મ ્યે 
કામરેજના દિગસમાયું 
રહેતા ર્ગૃત નાગદરક 

કુશાયુંગભાઈ પ્તવણભાઈ 
િેસાઈ પસાર થઈ રહ્ા હતા. 

તેમણે ઘટનાસથળે ઊભા રહી ક્ષણભરનો 
તવલયુંબ ક્યાજા વગર ૧૦૮ ઉપર ફોન કરી 

ઍમબ્યુલનસ બોલાવી ઈર્ પામનાર અ્યુબને 
સરિાર હૉધસપટલ, બારડોલી ખસેડા હતા 
અને પદરવારને રૂ. ૧,૦૦૦ની મિિ પણ કરી 
હતી. આમ, કુશાયુંગભાઈએ અ્યુબ (બાળક)ને 
'ગોલડન અવર'માયું મિિ કરી માનવ તજયુંિગી 
બચાવવાની ઉતકકૃષ્ટ કામગીરી કરી હતી.

માનિિાની વમરાલ બનિા ગાધંીધામના 
રાજભા ગઢિી 

આ પ્કારની માનવતા મહેંકાવતી કામગીરી 
વર્ષોથી કોઈ પણ સવાથજા કે લાભ તવના 
ગાયુંધીધામના રાજભા ગઢવી કરી રહ્ા છે. 
તેઓ સાચા અથજામાયું હીરોની ભૂતમકા ભજવીને 
અન્યો માટે પ્ેરણારૂપ બન્યા છે. માનવતાને 
નવી ઊયુંચાઈએ લઈ જનાર રાજભાને તેમની 
આ કામગીરી માટે તાજતેરમાયું તજલ્ા વહીવટી 
તયુંત્ દ્ારા ''ગુડ સમૅદરટન'' એવૉડજા આપીને 
પુરસકકૃત કરવામાયું આવ્યા હતા.

રાજભાએ અત્યાર સુધી કચછ અને 
આસપાસના તવસતારમાયું થ્યલેા અકસમાત સમ્યે 
૫૪ જટેલા લોકોના જીવ બચાવી માનવતાની 
નવી તમશાલ કા્યમ કરી છે. આ સકીમના કારણે 
કોઈના કુળિીપકને, કોઈના પદરવારના 
આધારન ેઆ રીત ેબચાવીન ેઆપણ ેઆખા 

પદરવારનો માળો પીંખાતો બચાવી 
શકીએ છીએ. રાજભા જવેા 
ર ાજ્યના અનેક લોક ો 
અકસમાતગ્રસત લોકોની વહારે 
આવતા થશે .  આનાથી 
રાજ્યના અનકે લોકોન ેમોતના 
મુખમાયુંથી બચાવી શકાશે. આ 
સકીમથી માનવતાના નેક કામમાયું સહ્યોગ 
આપવાની વતત્ લોકોમાયું કેળવાશ.ે 

આ ઉપરાયુંત, રાજ્યમાયું માગજા સલામતી 
સુતનતચિત કરી હાઈવે ઉપરના ‘બલૅક-સપૉટ’ 
એટલે કે ગયુંભીર અકસમાત ધરાવતાયું સથળો 
ઓળખી તેના પર ્યોગ્ય કા્યજાવાહી દ્ારા 
અકસમાતોની સયુંખ્યા ઘટાડવાના પ્્યત્ો 
કરવામાયું આવ ેછે. તનેા કારણ ેરોડ અકસમાતના 
દકસસાઓમાયું નોંધપાત્ ઘટાડો કરી શકા્યો છે.

લોકોના જીવ બચાવવાનુયું કામ આ પણુ્યનુયું 
કામ છે. લોકો કા્યિાકી્ય ભ્ય રાખ્યા તવના 
સયુંવેિના રાખીને માગજા અકસમાતમાયું ઘવા્યેલા 
લોકોની મિિ કરવા આગળ આવે તેવુયું 
વાતાવરણ તેનાથી તનમાજાણ પામવાનુયું છે. 
લોકકલ્યાણ માટેનુયું રાજ્ય સરકારનુયું આ એક 
વધુ પ્શયુંસની્ય કા્યજા છે. •

‘સકકીમ ઑફ એવૉડ્વ ટયુ ધી ગયુડ સમૅડરટન’ ડરલૉનચ
રાજ્યના ધોરીમાગષો પર થતા 

અકસમાત સમ્ય ેજ ેલોકોએ તાતકાતલક 
મિિમાયું આવી લોકોનો જીવ બચાવ્યો 
હો્ય તેવા લોકોની તેમની તવદરત 
સેવાને તબરિાવવા માટે તાજેતરમાયું 
મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે 
‘સકીમ ઑફ એવૉડ જા ટુ ધી ગુડ 
સમૅદરટન’ દરલોનચ કરી હતી. 

મુખ્યમયુંત્ી શ્ી ભૂપેનદ્રભાઈ પટેલે આ અવસરે વાહનવ્યવહાર તથા 
ગૃહરાજ્યમયુંત્ી શ્ી હર્જાભાઈ સયુંઘવીની ઉપધસથતતમાયું ગજુરાત રોડ સફેટી 
ઑથોદરટીની વેબસાઇટ તાજેતરમાયું ગાયુંધીનગરથી લૉનચ કરી હતી. 

મુખ્યમયુંત્ીશ્ીએ વડાપ્ધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોિીએ રોડ સેફટી 
-માગજા સુરક્ષા માટે આપેલા કનસેપટ '4e - એનફોસજામેનટ ઑફ લૉ, 
એધનજતન્યદરંગ ઑફ રોડ, ઇમરજનસી કૅર અને એજ્યુકેશન'ના 
અનુપાલનની આવશ્યકતા વણજાવી ટ્ાદફકના તન્યમોનુયું પાલન કરી 
માગજાસુરક્ષા માટે પ્તતબદ્ધ બનવા અપીલ કરી હતી.

વાહનવ્યવહાર રાજ્ય મયુંત્ી  
શ્ી હર્જાભાઈ સયુંઘવીએ જણાવ્યુયું હતુયું 
કે, આજ ેપણ લોકોમાયું એવી ગરેસમજ 
છે કે, રોડ અકસમાતમાયું ઈર્ગ્રસત 
થ્યેલા લોકોને હૉધસપટલ પહોંચાડશો 
તો તમેની ઉપર કોઈ કેસ કે કા્યજાવાહી 
થશે. લોકોની આ માનતસકતાને િૂર 

કરવામાયું માટે જ ગુડ સમૅદરટન એવૉડજાની શરૂઆત કરવામાયું  
આવી હતી. 

આ પ્સયુંગે ગૃહ તવભાગના અતધક મુખ્ય સતચવ શ્ી રાજકુમાર, 
બયુંિરો અને વાહનવ્યવહાર તવભાગના અતધક મુખ્ય સતચવ શ્ી એમ. 
કે. િાસ, તશક્ષણ તવભાગના અગ્ર સતચવ શ્ી એસ. જે. હૈિર, આરોગ્ય 
અગ્ર સતચવ સુશ્ી શાહમીના હુસેન, ગૃહસતચવ શ્ી તનપુણા તોરવણે, 
રોડ સેફટી કતમશનર શ્ી એલ. પી. પાડતલ્યા સતહતના વદરષ્ઠ 
અતધકારીઓ ઉપધસથત રહ્ા હતા. તજલ્ાના કલેકટરશ્ીઓ વચ્યુજાઅલ 
માધ્યમથી આ કા્યજાકમમાયું સહભાગી થ્યા હતા. •
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વિરાસત

સૂર - લ્ - તાલનો ઉ્સવ 
મોઢેરા ઉત્રાધ્વ મહો્સવ 

િેશના સરૌપ્થમ સ્ૂયજાગ્રામ એવા મોઢેરા ખાતે 
પ્તતવર્જા ગલુાબી ઠંડી વચ્ચ ે્યોર્તા ઉત્રાધજા 
મહોતસવના રસમયુંચનનો કલારતસકોમાયું અનરેો 
ઉતસાહ હો્ય છે. રાજ્ય સરકાર દ્ારા તવકાસના 
આ્યામો વચ્ચે ભારતની વૈતવધ્યપૂણજા કલા- 
સયુંસકકૃતતનો તવકાસ થા્ય અને તેનુયું મહાતમ્ય 
જળવાઈ રહે ત ેમાટે પ્તતવર્જા ઐતતહાતસક મોઢેરા 
સૂ્યજામયુંદિરના પ્ાયુંગણમાયું ઉત્રાધજા મહોતસવનુયું 
આ્યોજન કરવામાયું આવ ેછે. 

રાજ્ય સરકાર તબનપરંપરાગત ઊર્જાને 
મહત્વ આપી રહી છે. આ વર્ષે દિલહીમાયું 
પ્ર્સત્ાક દિનનો અતધકકૃત ટેબલો પણ 
તબનપરંપરાગત ઊર્જાસ્ોતન ેલઈન ેહતો. વળી, 
આ ટેબલોમાયું મોઢેરાને સથાન મળ્યુયું છે. પ્ાચીન 
સમ્યમાયું ઊર્જાનુયું મહત્વ શુયું હતુયું તેની સમજ 
સૂ્યજામયુંદિર આપે છે. મહેસાણા તજલ્ામાયું 
તશલપસથાપત્યનો ઐતતહાતસક વારસો ધરાવતા 
અને વૈતશ્વક ધરોહરમાયું નામાયુંકન પામેલા 
તવશ્વપ્તસદ્ધ મોઢેરા સ્ૂયજામયુંદિર ખાત ેતાજતેરમાયું 
દદ્દિવસી્ય ઉત્રાધજા મહોતસવનુયું આ્યોજન 
કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું. ઘૂયુંઘરુના નાિ, નતજાન અને 
વા્યોતલનવાિનથી નૃત્ય અને સયુંગીતનો એક 
અલભ્ય ન્યનરમ્ય નર્રો સર્જા્યો હતો, જેના 
આવતજાનથી સમગ્ર પદરસરમાયું અલરૌદકક 
આયુંિોલનો છવા્યાયું હતાયું. 

ઉત્રા્યણ પછી ઊજવાતા શાસત્ી્ય નૃત્ય 

પવજા એવા દદ્દિવસી્ય ઉત્રાધજા ઉતસવનો પ્ારંભ 
આરોગ્યમયુંત્ી શ્ી ઋતર્કેશભાઈ પટેલ ેકરાવ્યો 
હતો. જ્યારે તનેુયું સમાપન પ્વાસન, સાયુંસકકૃતતક 
પ્વતત્ઓના મયુંત્ી શ્ી મૂળુભાઈ બેરાની 
ઉપધસથતતમાયું કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું.

મહેસાણા તજલ્ાના મોઢેરા સૂ્યજામયુંદિર 
ખાતે રાજ્ય સરકાર દ્ારા સને-૧૯૯૨થી 
ઉત્રાધજા મહોતસવનુયું આ્યોજન કરવામાયું આવે 
છે. રમત-ગમત, ્યુવા અને સાયુંસક કૃતતક 
પ્વતત્ઓ અને તજલ્ા વહીવટી તયુંત્ દ્ારા આ 
મહોતસવનુયું આ્યોજન કરા્યુયું હતુયું. 

પ્ાચીન નગરી મોઢેરા ખાતે અદદ્તી્ય 
સથાપત્યકલા અને શાસત્ી્ય નૃત્યનો નગર 
ઉતસવ ઊજવવામાયું આવતો હતો. રાજ્ય સરકાર 
દ્ારા તશલપ, સથાપત્ય, સયુંસકકૃતત અને કલાને 
જીવયુંત રાખવા િર વર્ષે મોઢેરા ખાત ેઉત્રાધજા 
મહોતસવની ઉજવણી કરવામાયું આવ ેછે.

સૂ્યજાના મકર રાતશમાયું પ્વેશ બાિ તેની 
ઉજવણીના ભાગરૂપે ઉત્રાધજા મહોતસવ 
્યોજવામાયું આવે છે. સૂ્યજાની પૂર્ સાથે 
સયુંકળા્યલેો આ મહોતસવ સ્ૂયજા વયુંિનાન ેમહત્વ 
આપે છે. આ પતવત્ મહોતસવના સયુંગમનુયું 
કલામ્ય રસપાન કરવા કલારતસકો, િેશ-
તવિેશના લોકો માણ ેછે. નૃત્યનો હેત ુસનાતન 
સત્યોની સૌંિ્યજા દ્ારા પ્તીતત કરાવવાનો છે. 
આપણાયું સાયુંસકકૃતતક નૃત્યો પતવત્ સવરૂપમાયું 

જળવાઈ રહ્ાયું છે. મોઢેરા સયુંગીત, નતજાન અને 
સથાપત્યના તત્વણેી સયુંગમનુયું મહોતસવના દિવસે 
સાક્ષી બની રહે છે. આ મહોતસવમાયું પ્થમ 
દિવસ ેઉત્ર પ્િેશના સશુ્ી િેતવકા િેવનેદ્ર દ્ારા 
કથથક નૃત્ય, અમિાવાિનાયું શ્ીમતી ઋચા ભટ્ 
દ્ારા ભરતનાટ્મ્, અમિાવાિનાયું સશુ્ી તબના 
મહેતા દ્ારા કુતચપડુી, વડોિરાનાયું સશુ્ી તજતજ્ર્ા 
વદૈ્ધ દ્ારા કથથક, અમિાવાિનાયું સશુ્ી સપુ્વા 
તમશ્ા દ્ારા ઓદડસી, કલકત્ાનાયું શ્ી સોમભા 
બયુંિોપાધ્યા્ય દ્ારા મતણપરુી તમેજ અમિાવાિનાયું 
સશુ્ી અતભતા પટેલ દ્ારા ગા્યન રજ ૂકરવામાયું 
આવ્યુયું હતુયું.

સમાપન મહોતસવના દિવસ ેઆયુંધ્ પ્િેશના 
ડૉ. કે. શ્ીવલ્ી દ્ારા કથકલી, અમિાવાિનાયું 
રાતધકા મારફતત્યા દ્ારા કથક, આયુંધ્ પ્િેશના 
ડૉ. જી. પિમજી રેડ્ડી દ્ારા કુતચપુડી, દિલહીનાયું 
સુશ્ી જ્યાપ્ભા મેનન દ્ારા મોતહનીઅટ્મ 
અને આસામનાયું કુ. દડમપી બસૈ્યા દ્ારા 
સતદર્યા ડાનસ, અમિાવાિનાયું ધસમતા શાસત્ી 
અને તેમનાયું તશષ્ય પ્તસતા સુરાના દ્ારા 
કુતચપુડી તેમજ અમિાવાિનાયું રાજલ બારોટ 
દ્ારા ગા્યન રજૂ કરવામાયું આવ્યુયું હતુયું. આ 
પ્સયુંગે સયુંસિસભ્ય શ્ીમતી શારિાબહેન પટેલ, 
ધારાસભ્ય સવજા શ્ી મુકેશભાઇ પટેલ, સુખાજી 
ઠાકોર, કે. કે. પટેલ, સરિારભાઈ ચરૌધરી, ્યવુા 
અન ેસાયુંસકકૃતતક પ્વતત્ તવભાગના અગ્ર સતચવ 
શ્ી અતશ્વનીકુમાર, ્યુવક સેવા અને સાયુંસકકૃતતક 
પ્વતત્ઓના ના્યબ સતચવ શ્ી એસ. કે. હુડા, 
સતહતના અતધકારીઓ-પિાતધકારીઓ તેમજ 
કલારતસકો ઉપધસથત રહ્ા હતા. •
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